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िवनंती. जागा व वेळेअभावी काही सािह याचा या िवशेष अंकात समावेश करत

आला नाही याब दल आ ही िदलिगरी यक्त करत आहोत. या अंकात

प्रिस ध कर यात आले या काही सािह यात ज रीनुसार बदल कर यात आलेले

आहे त. हा अंक आप यापढ
ु े ठे वताना यात कोठे ही त्रट
ु ी राहू नयेत यासाठी
आ ही िवशेष काळजी घेतलेली आहे , तरीपण आम या नजरचुकीने काही त्रट
ु ी

व मुद्रणदोष रािहले अस यास आपण मो या मनाने आ हाला क्षमा करावी.

ध यवाद!

आपले नम्र,
संपादक मंडळ
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संपादकीय

िप्रय वाचकहो,
सवर्प्रथम आप यासवार्ंना गढ
ु ीपाड या या आिण मराठी नववषार् या हािदर् क शभ
ु े छा!! २०१८ साल

आप या सग यांसाठी जरा जा तच खास आहे असे

हणावे लागेल कारण

या वषीर् आपले िसअॅटल ्

महारा ट्र मंडळ २५ वष पण
ू र् करत आहे . २५ वषार्ंपव
ू ीर् लावलेले हे इटुकले रोपटे आता ऐन ता

यात

पदापर्ण करत आहे . याचा बहरलेला डोलारा अगदी ऐटीत पुढचे पाऊल टाकत आहे . या रौ य महो सवी

वषार्पयर्ंत पोचता पोचता आप या मंडळाने अनेक कुटुंिबयांना एकत्र आणून एक छान एकत्र

कुटुंबप धतीचे घ टदार जाळे िवणले आहे . नुसतेच जाळे िवणले आहे असे नाही तर यावर वेळोवेळी

मराठी सण आिण मराठी सां कृितक कायर्क्रम साजरे क न याची खूप छान वेलबु टीपण रे खाटली

आहे . या आनंदी कुटुंबात अगदी इटुक या-िपटुक यांसह वयोव ृ धांपयर्ंत सार्या जणांचा समावेश आहे .

कोणताही सण असो वा कोणताही सां कृितक कायर्क्रम असो या या तयारीला या कुटुंबात सग यांचीच
अगदी लगीन घाई चाललेली असते, संक्रांतीपासून ते पार नाताळापयर्ंत!
तर अशा या मंडळाचे हे रौ य महो सवी वषर् साजरे कर यासाठी या समारं भाचे आयोजन केले आहे .
आिण यािनिम ाने या सारथी अंकाचा हा िवशेषांक आप यासाठी तयार केलेला आहे . आप या या एकत्र
कुटुंबामध या काही हौशी लेिखकांनी, लेखकांनी, कवियत्रींनी आिण कवींनी आपले लेखन या अंकात

सादर केले आहे आिण हो एका छो या या बािलकेनेपण आप या सुंदर ह ताक्षरात भारतात या आप या

आजी-आजोबांना मराठीतून पत्र लेखन केले आहे . आमची खात्री आहे या अंकातले हे सारे लेखन
आप याला आवडेल.
जाता जाता..........या सारथी अंका या पूणर् वाला

यांचे

यांचे हातभार लागले या सवार्ंचे मी

मनापासून आभार मानते. वाचकहो, या अंकात शु धलेखना या चुका न हो यासाठी आ ही

आम याकडून सवर्तोपरी प्रय न केले आहे त. पण नजरचुकीने काही चुका राहून गे या असतील तर
मो या मनाने आ हाला माफ करावे!

ध यवाद!
आपली,

सिवता धने वर
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Namaskar,
Congratula ons to Sea le Maharashtra Mandal on comple ng 25 years! Milestone moments like these provide a me
for reﬂec on.
When we moved to the Sea le area in 1994 with a 4‐month‐old son in tow, I knew immediately that ge ng
involved in the SMM community was the right choice for my family. Through events like Sankran , Ganapa
celebra ons, Picnics and Diwali programs we have made lifelong friends who are like our family now. Despite being
raised in the US, my kids had the opportunity to experience Marathi culture. They put on several skits. They
begrudgingly a ended poetry recitals. They eventually helped organize the Yuva Mandal ac vi es. Just as it did for me
and my husband, the SMM community created a space for them to make friends and to be comfortable with their
iden es within the larger American community. They say it takes a village to raise kids. SMM has been that village to
my family.
SMM’s strength derives directly from the people involved. As is clear today, the greater Sea le area is packed
with Marathi people working in a variety of industries, who are bonded by a common culture and a passion for our
music, our drama and our arts. For the enthusias c bunch in our community that are so ar s cally talented, SMM has
provided opportuni es to prac ce their crea ve pursuits. For those of us who prefer to sit in the audience, we’ve loved
suppor ng our friends’ programs over the years. This common pursuit of the prac ce, preserva on, and apprecia on
of our culture has resulted in the forma on of a very special community. And of course, our more talented friends
make sure the rest of us have constant access to quality Marathi entertainment. We’re not stuck wai ng for an ar st to
travel here from outside Sea le.
Around 10 years ago, the SMM community came together as one big family to host the Bruhan Maharashtra
Mandal. It was an amazing experience and one that put the strength of this community on display. Through the hard
work of dozens of volunteers, we pulled oﬀ a memorable event which people s ll talk about. And of course, while not
everyone can volunteer for SMM ac vity planning, simply showing up to support the planned events like BMM and
today’s gathering goes such a long way to preserving and building this community.
In this spirit of volunteering, mutual support for one another and a focus on celebra ng our Marathi roots, I
truly hope that SMM will con nue to grow and ﬂourish in coming years. I have been a member of the SMM community
for 24 years of its 25 years. I am excited for our genera on to pass the torch on the next genera on – we have high
hopes that you will con nue to be part of this community and take it to next level. Thanks for giving me an opportunity
for being the convener of this SMM Silver Jubilee.

Manjusha Deo
Convener
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नम कार मंडळी!
मंडळा या रौ य महो सवी वषीर् मला िसअॅटल ् महारा ट्र मंडळाचे अ यक्षपद भूषवता

आले हा मी माझा मान समजतो. आधी मी माझे नाव आिण लोकांना पडणार्या प्र नाब दल
सांगतो - कैरमक डा हे आंध्र प्रदे शातील तेलंगाणामधले आडनाव आहे . मी (आिण माझे वडील)
मुळचे सोलापरू चे असून hybrid मराठी/तेलुगू आहोत (आपली मुले जशी आता American/
मराठी आहे त ना तशी).

असो, आता मंडळाब दल – मंडळ प्रचंड मोठे झाले आहे , प्र येक कायर्क्रमाम ये भरपूर

नवीन चेहरे पाहायला िमळतात

याचा खुप आनंद होतो. मंडळ फक्त काही लोकांचा मक्ता आहे असा जर कोणाचा समज

झाला असेल तर तो चक
ु ीचे आहे – हे कोणा याही घरचे कायर् नाही, सग यांचे आहे आिण सग यांनी आपापला वाटा

उचलायचा आहे . एक feedback िमळत राहतो की, आ हाला कोणी ओळखत नाही यामुळे आ ही येत नाही. आप याला
ही प्रितमा खोडून टाकायची आहे .

या पंचिवसा या वषीर्, मी सग या मराठी बांधवांना एकत्र बोलवू इि छतो – चला, आप या पुढ या िपढीसाठी

एकत्र येऊ आिण पुढ या २५ वषार्ंची

व ने बांधू.

यासाठी काय करता येईल आ हाला कळवा. दस
ु रा मु दा – वषार्नुवष

आपण आपले मराठी सण, सं कृती आिण कायर्क्रम साजरे करत आलोय(आिण पढ
ु े ही क ). पण आपण िजथे राहतोय
ितथ या less privileged लोकांसाठी काय करतोय याची जाग कता फारच कमी आहे . आपले SMM युवा मंडळ दरवषीर्

Northwest Harvest आिण Relay For Life साठी volunteering करतात. हे उपक्रम सवार्ंसाठी उपल ध असून सगळे सहभाग
घेऊ शकतात.

यावषीर्पासन
ू आपण Hopelink साठी Food/Supplies ही collect करतोय आिण

यासाठी community कडून

आ हाला एकदम छान प्रितसाद िमळाला. गे या वषीर् Bellevue Square mall ने पिह यांदाच िदवाळी साजरी केली आिण

Sea le म ये इतक्या Indian origin सं था असूनही SMM ला सहकारी-यजमानपदाचा मान िदला, ही आप या सग यांसाठी

अिभमानाची गो ट आहे . Redmond Town Center नेही नाताळ समारं भ, Redmond Lights म ये SMM ला booth दे वून

इथ या लोकांसमोर SMM ची ओळख क न दे याची संधी िदली. अस या कामांम ये सहभाग वाढव यासाठी आ ही
वषीर् community outreach नावाची योजना सु

केली आहे आिण कायर्कारी सिमती मधील एक सभासद

वािहला आहे . तसेच, आप या community म ये जे

आता,

या कामांसाठी

ये ठ नागिरक आहे त यांना बर्याच वेळेला कायर्क्रमांब दल फार

उिशरा कळते आिण चांगली ितिकटे आधी संपतात. आ ही
याम ये आ ही अशा

या

या वषीर् senior ci zen correspondence program चालू केला,

ये ठ नागिरकांना फोन क न मािहती कळव.ू

या वषीर्चा आढावा. रौ य महो सव एकच उ सव नसून वषर्भर आ ही या तोडीचे कायर्क्रम दे यासाठी

काम करत आहोत. आपली संक्रांत एकदम जोरात चालू झाली. त बल २५ stalls आिण जवळ जवळ ४५० लोकांनी हजेरी

लावली आिण सभासद व संख्या ४२५ ला पोहोचली. लोकांनी Housie, संगीत खुचीर् आिण इतर खेळांचा मन वी आ वाद
घेतला. असे लोकांचे आनंदाने भरलेले चेहरे पिहले की आ हा कायर्क यार्ंना क टाचे चीज झा यासारखे वाटते. उरलेले

वषर्ही नाटके, US Talent संगीत कायर्क्रम, Redmond Talent नाटक, SMM Talent Show, िपकिनक, Kids Camp, गणेशो सव,

kids Talent Show, दांिडया, िदवाळी अशा कायर्क्रमांनी मिह याला एक (िकंवा जा त)
आ ही जवळपास सगळे कायर्क्रम आधीच जाहीर करतोय,
येईल.

या दराने भरलेला आहे .

हणजे तु हाला आपले calendar आताच mark क न ठे वता

चला तर, महारा ट्रपण साजरे क , मराठीपण साजरे क , तुमचे प्रेम मंडळाला असेच लाभेल

हीच इ छा! मन:पव
र् ध यवाद!
ू क
आपला िवनम्र

प्रिवण कैरमक डा

अ यक्ष, िसअॅटल ् महारा ट्र मंडळ २०१८
6 सारथी

या वषीर्

ग्रंथवाचनाची सु वात
"िदसामाजी काहीतरी िलहावे" हा समथार्ंचा
उपदे श मला पाळता आला नाही. पण यांनी "िदसामाजी
काहीतरी वाचावे" असा उपदे श केला असता तर तो मी
तंतोतंत पाळला आहे असे

हणायला हरकत नाही.

माझे वाचन दांडगे आहे िकंवा होते. ह ली कमी झाले
असले तरी वाचता यायला लाग यापासून वाचा यात या
सवर् आिण वाचू नये अशा बर्याच गो टी मी वाच या

आहे त.

मी पिहले पु तक कुठले वाचले हे आठवणे

शक्यच नाही बहुतेक मराठी शाळे तली एखादी अंकिलपी
असावी. मा या लहानपणी आप या मल
ु ांना असतात तशी

दै . सकाळ, प्रभात, त ण भारत, महारा ट्र
टाइ स, लोकस ा, संदेश ही सवर् मराठी वतर्मानपत्रे
( हणजे यात या नाटका-िसनेमां या जािहराती) व इंग्रजी
यायला लाग यावर Times of India, Indian Express, Free
Press Journal इ. इंग्रजी वतर्मानपत्रे रोज वाचून हायची.
िशवाय

त्री, िकल कर, मौज, स यकथा अशी मािसके व

यांचे आिण इतर बरे च िदवाळी अंकांची रे लचेल
असायची.

झ-झब याचे आकषर्ण होते यात

त्री मािसकाने

आणखी भर घातली.. यामुळे अगदी लहान वयात

त्री

या िवषयावरची नको ती मािहती झाली. यावर कळस

Cat In the Hat, Green Eggs and Ham अशी पु तके िमळत

झाला अमेिरकेत आ यावर लेबॉय वाचायला लाग यावर.

"मगन हरण बघ. हरण धर" अशी वाक्ये असलेली

असतात हे आ ाच नमूद क न ठे वतो. उगीच घरी

न हती. शाळे त अ-अननस ते झ-झबले असे तक्ते व

यातली आिटर् क स आिण इंटवर् यू अगदी वाचनीय

पु तके आठवतात. काना, मात्रा, वेलांटी नसलेला मगन

संशयक लोळ नको. ते ही मािसक आता बंद होणार आहे

वाटायचे. या मुलाचे पाय पाळ यात िदसले नाहीत तरी

खेदाची गो ट आहे .

कधी भेटला नाही. या मानाने झबले ते हाही इंटरे ि टं ग
मॉ टे सरीतच िदसायला लागले हे नक्कीच.

आप या अमेिरकेत या शाळे त भरपरू पु तके

असतात. िसटी आिण काउं टी लायब्ररीतन
ू हवी तेवढी

असे वाचले एकंदरीत वाचनाचा र्हास होत आहे ही फारच
वाचले या सवर् पु तकांची लांबलचक यादी

करायची नसली तरी अशा लेखात पु तकांची आिण
लेखकांची नावे येणारच, यातली बरीच हा लेख

पु तके नेता येतात. भारतात तसा प्रकार न हता. नगर

वाचणार्यांना मािहत असतील. नसली तर ते वाचक

सबंध नगर िज

ते वयोव ृ ध नसले तरी ज्ञानव ृ धतरी असतील.

शहरात "अहमदनगर िज हा वाचनालय" होते.

हणजे

यातले एकमेव. सोसायटी हाय कुलम ये

Gen Xers , Millennials असतील आिण मािहती असले तर

चाळीस-प नास पु तके होती. यात वाच यासारखी

मराठी िमडीयमम ये िशक्षण झा यामळ
ु े बहुतेक वाचन
मराठीच झाले, सु वातीला तरी.

वषार्त पाच-सहा पु तके वाचून हायची.

अ लािदन, चांदोबा मािसक. या सग यात चांदोबा

आठव यात एकच तास वाचनासाठी असायचा. शाळे त
दहा-बाराच. बाकी सगळी गांधी नेह ं ची चिरत्रे.

हणजे

तरी माझे वाचन "दांडगे" कसे झाले याचे कारण

हणजे नशीब. लहानपणी उनाड असले या विडलांनी

हणजे िबरबल आिण बादशहा, राजपुत्र ठकसेन,

मािसक फारच inﬂuen al ठरले कारण यात पंचतंत्र,
वेताळा या गो टी, चाणक्यनीती, बोिधस वा याच काय

चौथीतच शाळा सोडून िदली होती. यामुळे नोकरी

पण होमर या इिलयडचा मराठी अनुवाद दर मिह याला

शेवटी दक
ु ान काढले ते चांगले चालले. आईला वाचनाची

इिलयडमध या Helen of Troy मराठीतली "ित्रभुवनसुंदरी",

गो टीत वतर्मानपत्रेही होती. घरी मािसकेही खूप यायची.

मिह याला येणार्या चांदोबाची मी चातक चाकोरी सारखी

िमळायची शक्यता न हतीच.

हणून बरे च यवसाय केले.

आवड होती. दक
ु ानात िवकायला असले या बर्याच
वाचनाची सु वात ितथूनच झाली असावी.

असायचा. यातली िचत्रेही रं गीत छान असायची.

खरं च ित्रभुवनसुंदरी सारखीच िदसायची. यामुळे दर
वाट बघत बसायचो.
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मला सहा मोठे भाऊ. याचा फायदा

हणजे

यांनी मोठे असताना वाचलेली पु तके मला मी लहान

असतानाच वाचायला िमळायची. पु याला गेले की येताना

ते चांगली पु तके आणत. यात साने गु जीं या "गोड

गो टी" हो याच. पण शेिक् पअर या नाटकांचे भागवतांनी
केलेले अ सल मराठी अनव
ु ाद, खानवेलकरांचे "चंद"ू चे

तीन भाग अशी नवीन पु तके असायची. यामुळे हॅ लेट,

टे पे ट, कॉमेडी ऑफ एरसर्, िमडसमर नाई स ड्रीम यांची
ओळख ता हणकरां या गो या आिण खडकावरला अंकुर
बरोबरच झाली.

साने गु जींची शामची आई मी अजूनही वाचली

नाही. पण यांचे गोड गो टींचे चारपाच भाग अजूनही

आठवतात. यात डुमास, िग्रम यां या फोक टे सचे
अ सल मराठी अनव
ु ाद होते. लॅ क

यिु लप, डील िवथ द

मोठे भाऊ अस याचा दस
ु रा फायदा

हणजे Rebecca,

डे हील यांचे वाचन मी पाचवी-सहावीत असतानाच केले.
Peyton Place, Fountainhead बरोबर यांनी उशीखाली
लपवून ठे वलेली, महारा ट्रात बंदी असलेली "बेळगावची"

मािसकेही वाचायला िमळाली. ती कोणती हे समकालीन
सुज्ञांना समजेलच.

आपण वाचलेली पु तके तीन प्रकारची. एक

आप या आई-विडलां या िपढीतली, आप या िपढीची
आिण आप या मुलां या िपढीची, हॅरी पॉटर सारखी.
यामुळे उष:काल, रॉय क्लब,

टे शन मा तर,

मिृ तिचत्रे,

फडक्यां या कादं बर्या, गडकर्यांची नाटके आईमुळे

वाचली. खांडक
े र, पडसे, प.ु ल. आिण प.ु य. दे शपांड,े
दांडक
े र, ठोकळ, जी. ए. कुलकणीर्, अ णाभाऊ साठे ,

नेमाडे आिण most important बाबुराव अनार्ळकर ही

मा या िपढीची आिण नंतरची गुलशन नंदाची िहंदी आिण

नंतरची हजारो नसली तरी शेकडो इंग्रजी. प्र न असा पडतो
की या सवर् वाचनाचा उपयोग काय? चारचौघात ग पा

मारताना िकंवा िमत्रांवर इ प्रेशन मार यासाठी? वाचून

करमणूक झाली हे नक्की. पण ज्ञान िमळाले का?

ऍमेझॉन िकंडल, आयपॅड या या युगात आिण मा या
जु या कागदी पु तकां या िव वात फरक आहे का?

मा या वाचक-पवार्चे पूणर् िसंहावलोकन करायला

हा लेख पुरणार नाही. मराठी, िहंदी, इंग्रजी पु तके,

मािसके, वतर्मानपत्रे यांचा मा यावर झाले या प्रभावाचे
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िव लेषण करायला एक पु तकच िलहावे लागेल. पण

स या हे मागे वळून बघणे परु े .

“आगामी आ मचिरत्रा” ची प्र तावना

हणूनही हा प्रय न

उपयोगी पडेल. यातला या पिह या प्रकरणाचे नाव तयार
आहे .
"ग्रंथवाचनाची सु वात"

िव. ल. भा यां या "महारा ट्र सार वता"त या
"ग्रंथकतर्ृ वाची सु वात"

या चालीवर.

अ ण िनसरगंड

मी एक पु तक प्रेमी
राजयोग

लहानपणी आई-बाबा मला राजयोग िशकवायचे.

कशा घडतात याचा वैज्ञािनक प धतीने मागोवा घेतला

हणजे ई वराशी साधलेला संवादाच! आ ही

आहे . साधारणतः प्र येक सवयीचे तीन ट पे असतात –

मनात या मनात
मी एक

हणत असू, ‘हे परमिपता परमा मा,

योित व प िब द ु व प आ मा आहे . हे शरीर

माझे या ज माचे व त्र आहे त आिण प ृ वी या रं गमंचावर
मी माझे पात्र िनभाव यासाठी आलो आहे .’ मग मी

संकेत, िन यक्रम आिण याचे फळ. आप या
ज्ञाने द्रीयां वारे आप या मदल
ू ा संकेत िमळतात. काही

ठरािवक संकेतां या जुळणीवर आधािरत आप या मदन
ू े
काही िन यक्रम ठरवलेला असतो तो घडतो आिण या

िदवसभरात जे काही चांगले घडले याचे चलिचत्र

िन यक्रमाचा फायदा

डो यासमोर चालवून दे वाचे आभार मानायचो. पुढे, जे

िमळते. हे फळ जेवढे आप याला आवडते तेवढीच ती

काही चांगले झाले नाही ते चांगले झाले असते तर कसे

सवय घ ट होत जाते.

चा सर् डूिहगने या तीन ट यां या सा यात

िदसले असते याचे ही कि पत करायचो. उदा. आईने
जेवताना नवीन भाजी खा याचा आग्रह केला त हा मी
ओरडलो. तर मी क पना करायचो की आईने मला

हणून आप याला याचे काही फळ

आप या दररोज या सवयी कशा बसतात, हे तीन ट पे
यसनी लोकांम ये कसे ओळखावेत, कशी एखादी सवय

पुढ यावेळी भाजी खा यासाठी िवचारले आहे . मग मी

भाजीची चव आहे तरी कशी हे पाहायला तयार झालो
आहे .

दहावी झा यानंतर मी माझे गाव सोडून पु यात

िशक्षण घेऊ लागलो. हो टे लम ये िमत्रांशी दे व आहे की

बदलायची िकंवा नवीन सवय कशी घडवायची याचे

शा त्रीय दाखले िदले आहे त. पुढे चा सर् डूिहग कंपनी या,

सं थे या, समाजा या सवयीबाबत हे तीन ट पे कसे लागू

होतात याचे अनेक उदाहरणे दे तो. याम ये माझे आवडते
उदाहरण

हणजे

टारबक्स या कॅफेमधील बिर तांचा.

नाही, मू य, नैितकता या िवषयांवर चचार् होऊ लागली.

अमेिरकेम ये रे टॉरं ट, हॉटे ल िकंवा फा ट फूड चेनम ये

अनेक घटना घड या. पढ
ु े आय. आय. टी. गांधीनगरम ये

अस याची शक्यता असते. काही यसनाधीन असू

प्रा यापकांसोबत वैचािरक संवाद होऊ लागला. दे व िकंवा

काहींचे सेवा क्षेत्राला साजेसे वागणे नसते. यामुळे

मी

या गो टी स य मानत असे यांना आ हान दे णार्या

त वज्ञान, समाजशा त्र असे िवषय िशकायला िमळाले.

अ या म याबाबत आप याला जे सांिगतले गेले तेवढे च
मािहत आहे असे जाणवू लागले. या ओघात मी राजयोग

वगैरे करणे सोडून िदले. माझा रोख थोडासा

नाि तकतेकडे वळाला. पण मनाला काहीतरी खा य
लागतेच. मी से फ डेवलपमट िवषयाकडे वळालो.

टीफन

वाढिपंचे काम करणार्या बर्याच लोकांचे जीवन अि थर
शकतात, काहींचे कुटुंबीय गु हे गार असू शकतात, तर

पाळीवर उिशरा येणे, सहकायार्शी सुसंवाद न साधने िकंवा

असमाधानी ग्राहकाशी नीट न वागणे हे बरे च वेळा होत
असे. त हा

टारबक्सने नवीन येणार्या बिर तां या

सवयी घडव याचे काम हाती घेतले.

साधारणतः न वदी या दशकात यांनी एक िवशेष
केले. याम ये

कोवे यांचे एक अग्रग य पु तक वाचनात आले, 7

प्रिशक्षण िशबीर आयोिजत करणे सु

आहे Proac veness. हणजेच पिरि थतीचा प्रभाव

िवशेष भर िदला होता. एखादा बिर ता भावने या भरात

आप यावर न होऊ दे ता आपण दरू ि टकोनातून योग्य

येऊन काही क

हे कळते पण वळते कुठे !’

सं याकाळपयर्ंत काम क न थकला आहात आिण एक

Habits of Highly Eﬀec ve People. याम ये पिहली सवय

ती प्रितिक्रया

यायची. पण, मी मनात

हणालो, ‘अहो,

आता हे वळव यासाठी काय करायचे याचा शोध

घेत घेत मी चा सर् डूिहग (Charles Duhigg) यां या Power
of Habit या पु तकापयर्ंत येऊन पोहचलो. याम ये सवयी

भावने या भरात येऊन अनुिचतपणे वागणे टाळ यासाठी
शकतो अशा काही घटनांचा एक संच

बनवला होता. उदा. समजा तु ही सकाळपासून
ग्राहक याची ऑडर्र पािहजे ती िमळाली नाही

हणून

तुम यावर ओरडतो. तु हाला कळते की ही ऑडर्र तु ही

बनवली नसून कोणी दस
ु र्यानेच बनवली आहे . अशावेळी
सारथी 9

तु ही काय कराल? या घटने या खाली असले या

मोक या जागेत प्र येकजण आपापला Proac ve प्रितसाद

िलिहत असे. मग दररोज या घटनांचा यांचाकडून

नाटकाप्रमाणे सराव क न घेतला. एकजण असमाधानी
ग्राहक बने तर दस
ु रा बिर ता आपण िलिहले या

प्रितसादाचा िन यक्रम करे . या उदाहरणात,

टारबक्सने

असमाधानी ग्राहकाचे ओरडणे हा संकेत ओळखला.
यानंतर काय िन यक्रम असला पािहजे हा घडवला.

तसेच हा िन यक्रम रागात ये यापेक्षा मनाला जा त
शांती दे णारा आहे याचा अनुभव क न िदला. हे फळ

रागात येऊन िमळाले या फळापेक्षा कसे गोड लागते हे
हळू हळू िनयिमत सरावाने यां या मनात घ ट केले.
असे करत करत

टारबक्सने बिर तां या सवयी

घडव या. िवशेष

हणजे एक चांगली सवय घडव याचा

आ मिव वास दस
ु र्या सवयी घडव यासाठी खूप फायदे शीर
ठरतो.

युरेका! हे च तर माझे आई-बाबा मा याकडून

राजयोगा वारे क न घेत होते. भावने या भरात

आपोआप वापर या जाणार्या श दांना िकंवा आपोआप
घडणार्या कृतींना राजयोग कसे बदलू शकते हे मी थोडे
थोडे समजू लागलो. मला

या सवयी बदलाय या आहे त

यात यांचा वापर करायचा प्रय न सु

केला.

नुकतेच मी िशक्षणासाठी अमेिरकेत आलो त हा

सु वाती या काही िदवसांम ये रात्री झोप यापूवीर् खूप
तणावात असे. नवीन राहणीमानासोबत अनुकूल होत

असताना थोडी दमछाक होत होती. िदवसांती अ यास
िकंवा गह
ृ पाठ अपरु ा राहायचा. आपण कजर् काढून

िशक यासाठी आलो आहे हे आठवले की मग झोप लागत
नसे. मग मी मा या घरात आधीपासून अमेिरकेत

राहणार्या िमत्रांना उठवत असे. ते मा याशी ग पा मारत,

मला समजवत, माझे लक्ष इतर िठकाणी वळवत आिण
मग मी झोपे. पण मिह याभरात हे िन याचेच झाले.
शेवटी मी

टारबक्सप्रमाणे तणाव दे णार्या पिरि थती

िलिह या आिण अशावेळी काय करायचे हे िलिहले.
लहानपणी िशकले या राजयोग एका नवीन
आचरणात आणला.

टीकोनातन
ू

वतःला समजावले की अशा

पिरि थती येणारच आहे त आिण मला यांचा

वीकार

करावा लागणारच आहे . पण यामधून च कन बाहे र
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पड यासाठीची रे िसपी दररोज सकाळी वाचन
ू रात्री यांचे

प्रयोग केले आिण रात्री शांतपणे झोपायला जाऊ लागलो.

िच. अक्षय पु षो मजी रांदड

बोटांचे ठसे
“आई मला तु या बोटाचा ठसा दे ना, मला

थो यावेळ iPhone वर खेळायचे आहे ”. ऋषभ आज
सकाळपासून जरा जा तवेळ screens वर होता.

र मीने याला फोन न दे याचे ठरिवले. ऋषभला

हणन
ू

वेगवेग या गो टीत य त ठे वत कसाबसा दप
ु ार या

जेवणापयर्ंत वेळ गेला.

वयंपाक घराची थोडी आवराआवर

क न र मी थोडी आडवी झाली न झाली तोच ऋषभ
परत लाडीगोडी लावत जवळच पहुडला. या या गोडगोड
ग पा र मी अगदी कौतुकाने ऐकत होती आिण मग

ित या लक्षात आलं की ऋषभने हळूच ितचा अंगठा

iPhone ला लाव याचा प्रय न केला. “अरे लबाडा, नाही
हटले ना मी? मग अगदी नाहीच!” ऋषभला आईने

आपली चोरी पकडली

हणून थोडा रागच आला. “आई, ५

िमिनटच न गं, ही level संपवतो की झालं”

हणन
याने
ू

परत ितचा अंगठा घे याचा प्रय न केला. तसे ितने आपले

घरकामासाठी, वाहनचालक आिण बाहे रची कामे करायला
एक माणूस. हे सगळे कुटुंबातीलच जसे. वर या

मज यावर या ३ खो यांम ये गरजू िव याथीर्. यांचे
िशक्षण, राहणे-खाणे, कपडेल े, शाळा-कॉलेजची फी

सगळं च सर वतीबाईं आिण शंकरराव करायचे. पदरी मुलं

नस याची खंत न बाळगता, दःु खीक टी न होता ते दो ही

हातांनी भरभ न, उदारह ते मदत करत. वटवक्ष
ृ ाप्रमाणे ते
यां या नातेवाईक आिण िमत्र मंडळींचा आधार असायचे.
गजानन इनामदार आप या मो या भावासारखेच

हुशार, नुकतेच विकलीची परीक्षा उ ीणर् झालेले. वयाने
२० वषर्ं लहान असले या गजाननास सर वतीबाईं आिण
शंकरराव आईविडलां या जागी होते. विडलोपािजर्त आलेले
घर आिण २०० एकर शेती होती. ते, रमाबाई आिण मुलं
माधव - महे श यांना घेऊन व यार् या घरी राहायचे.

शंकररावांनी सर वतीबाईंचा सग यात लहान

दो ही अंगठे मुठीत पक्के दाबले. आता मात्र म तीत

भाऊ, नारायण

लागला. र मीने ितचे अंगठे आणखीनच पक्के दाबले

ही दोघांची इ छा. पण ती इ छाच राहते की काय असे

आलेला ऋषभ ितचे अंगठे काढ याचा प्रय न क

आिण तोच ितला ित या विडलांकडून बालपणी ऐकलेली
गो ट आठवली.

अमरावतीतला इनामदारांचा मो ठा वाडा.
शंकरराव आिण सर वतीबाईंनी मो या हौशीने बांधलेला,

याला गावातून बोलावन
ू अमरावतीस

आप याकडे ठे वून घेतले. याने विकलीचे िशक्षण घ्यावे

वाटू लागले. मागचे तीन वषर्ं नारायण पिहलेच वषर् पास
होऊ शकला न हता. दरवषीर् पास न झा याची नवीन

काहीतरी कारणे असायची. नंतर नंतर नारायणाचे वागणे
सर वतीबाईंना पसंत पडेना. हा मुलगा असा का वागतो

अगदी प्रश त. घराभोवती चारी बाजूने असलेली

हे च यांना समजत न हते. गावात या कु ती खेळ या या

पटांगण, उज या बाजूला गाई- हशींचा गोठा. बॅिर टर
शंकरराव यांचा मानमरातब तेवढाच मोठा. अधर् गाव

सरु वात केली. पढ
ु े आखाडयात न जाता बाहे र उभे राहून
मजाम ती सु झाली. याची सोबत चांगली नाही हे पण

लागलेली. गावात शेणाने सरावलेले घर, धा य साठवायला

तर गार्हाणं करायचं तरी कुणाला? एक-दोनदां याला

फळाफुलांची झाडे, परसात िवहीर, तर समोर मोठे

यापेल एवढी पाचशे एकर शेती. बैलजो यांची रांगच

कोठारं . राबतं घर, सतत पै पा हणा घरात असायचाच.
सर वतीबाईं या

वयंपाकघरात सकाळ - सं याकाळ

१५-२० लोकांचा

वयंपाक असायचाच. कधी कुणाचं

अमरावतीत कोटार्त काम

हणन
ू तर कुणाचं मो या

डॉक्टरकडे, तर कुणाची परीक्षा, तर कुणाची मुलगी

दाखवायचा कायर्क्रम. सर वतीबाईं अगदी आपुलकीने

वतः जातीने लक्ष दे ऊन आप या दे खरे खीत सगळे क न

घ्याय या.

वयंपाकाला मद्रासी ब्रा मण, दोन बायका

आवडीमुळे अमरावतीत येऊन याने आखाडयात जायला

सर वतीबाईंना िदसत होते. आपलाच भाऊ असा वागतो
अ यास कर यािवषयी बोल या तर यांनी

वतःचा

अपमान क न घेतला. सर वतीबाईंना याचवेळेस आपले
धाकटे दीर मात्र िशक्षण संपवून विकली या यवसायात

जम बसिव यासाठी िकती प्रय न करत आहे त ते िदसत
होते. शेतीततर आता ते शंकररावांना खप
ू च मदत क

लागले होते. आपलं बी-िबयाणं, खत आणतांना,

धा यिवक्री अशा अनेक कामा या वेळेस गजाननराव
जातीने सगळं काम अगदी चोख करायचे. कधी एक पैसा
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इकडचा ितकडे झाला नाही. सर वतीबाईंना गजाननरावाचा
नेहमी िज हाळा होताच आता आधार वाटू लागला आिण
नारायणाचा राग यायला लागला. घरातले आि त

िव याथीर् अमरावतीत येऊन, नवीन पिरि थतीचा सामना

करत, हळूहळू पुढचे िशक्षण िकंवा नोकरीस लागले तरी

नारायणाची कॉलेजची प्रगती, गंड
ु ागदीर् आिण elec on
एवढीच!

सर वतीबाईं या मनात खप
ू िदवसांपासन
ू

चाललेला िवचार शेवटी यांनी एक िदवस शंकररावांना
बोलून दाखवला. यांना पण ते पटले. काय चालले आहे

हे न कळायला ते अगदीच भोळे न हते. लगेचच यांनी

व यार्स माणूस पाठवून गजाननास बोलावून घेतले आिण
मनातला िवचार सांिगतला. गजाननास सुरवातीला हे

समजेना पण सर वतीबाईंनी यांची समजत
ू घात या

नंतर रमाबाईंशी बोलून नक्की सांगतो, यांना पट यास

पुढचं पाऊल उचलता येईल असा िवचार मांडून गजानन
व यार्स परतला.

इकडे नारायणा या कानावर ही बाब पडली. मग
मात्र तो िबथरला. या या सग या मनसु यांवर पाणी

सर वतीबाईं या खोलीकडे िनघाला. या दप
ु ार या

वामकुक्षी घेत हो या. याचा फायदा घेत नारायणानी

यां या डा या अंग याला हळूच शाईच पॅड लावले आिण

तो अंगठा पेपरवर लावणार इतक्यात सर वतीबाईंना जाग
आली. बोटांना काय ओले वाटतेय हे बघायला हात जवळ
कर याचा प्रय न केला तर यां या लक्षात आले की
नारायणाने तो पकडून ठे वला आहे . नारायणाला

सर वतीबाईं उठतील अशी अपेक्षा न हती आिण दचकून

या या हातून बाईंचा हात िनसटला. सर वतीबाईंना काय

चालले आहे हे लगेच लक्षात आले. यांनी आपले दो ही
अंगठे घ ट मुठीत दाबून घेतले. हात पोटाशी घेऊन,

शरीराचे मुटकुळे क न, जोरजोरात ओरडू लाग या,

“कुणी आहे का ितकडे? गजानना, लवकर येरे बाबा!”.

रक्ताचे नाते इथे हरले!! प्रेमा या, िज हा या या,

जािणवे या ना याचा धावा सु

प्रय न सु

झाला. नारायणाने परत

केले. िततक्यात रखमाबाई “मालकीणबाई”

हणत आत आ याची नारायणाला चाहूल लागली.
रखमाबाई आज दप
ु ार या २ वाजताच परत आली. आता

आपण काढता पाय घेतला पािहजे

हणून तो आ या

फेरणार असे याला वाटू लागले. आता तो अगदी

पावली पसार झाला. “मालकीण बाई”, रखमाबाई आवाज

पैशाची वारं वार मागणी क

आहे त असे वाटले

उघडपणे आप या गुंड िमत्रांना घरी घेऊन येऊ लागला.
लागला. सर वतीबाईंना

यां याच भावाची आता भीती वाटू लागली. शंकरराव

कोटार्त िनघाले की यां या पोटात गोळा येई. शंकरराव
घरात असले की थोडातरी वचक असायचा. पण ते घरात
नसले तर नारायणाबरोबर येणारी मंडळी, याचे

शंकररावानी मो या प्रय नांनी घराला प्रित ठा आिण नाव
यांना भीती वाटू लागली.

हणन
ू “सग याच द याचे घस
ु ळून

लोणी कढवायचे की थोड लोणी बाजूला ठे वायचे?” असे

िवचारताच बाईंचा अगदी घाबरा आवाज यायला लागला.
हणून रखमा लगेच खोलीत गेली. बाईंना उठायला मदत

केली, पाणी िदले, हातपाय चोळून िदले. मालकीणबाई

बोलणे-वागणे सर वतीबाईंना अगदी नकोसे होत.
िमळवून िदलं होतं ते रसातळाला जाईल का काय

दे त सर वतीबाईं या खोलीत डोकावली. बाई जाग्या

याची

हणून सर वतीबाईंनी

शंकररावांना काम लवकर कर यासाठी परत गळ घातली.
आता शंकररावांनी व यार्ला जाऊन प्र यक्षच काम क न
घे याचे ठरिवले.
दस
ु र्या िदवशी शंकरराव व यार्स गेले कळताच

खप
ू च थकले या िदसत हो या. बाईंची त येत ठीक नाही

िदस यावर रखमाने सगळी जवाबदारी घेऊन
सं याकाळची कामे,

वयंपाक क न घेतला.

रात्री शंकरराव आ यानंतर सर वतीबाईंनी
ढसाढसा रडत सगळी घटना शंकररावां या कानावर
घातली. शंकररावांनी आता मात्र कोटार्ची सारी कामे फारच
तातडीने आटपवली.
नारायण पुढे कधी घरी िफरकलाच नाही.

नारायण तयारीिनशी दप
ु ारी घरी आला. दप
ु ारी २ ते ४

शंकररावांनी नोकरांकरवी याचे सगळे सामान फेकून

होते. खरे तर तो

घेतले.

वाजेपयर्ंत नोकरगडी घरात नसतो हे याला चांगले मािहत
याच संधीची वाट बघत होता. हातात

यांनी तयार केलेले कोटार्चे कागदं घेऊन तो
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दे ऊन, खोली साफ क न घेतली आिण कुलूप लावून

शू य

माधवा या सहवासात याचे सगळे कर यात
सर वतीबाई रमून जाय या. पुढे अनेक वषार्ंचा काळ

सरला पण सर वतीबाईंची अंगठे मुठीत दाबून झोप याची
सवय कधी गेली नाही.

र मीचा हे सगळे आठवताना जीव कासावीस
झाला. ित या विडलांनी, माधवरावांनी सांिगतलेली ही
घटना अगदी कालच झा यासारखी ितला वाटत होती.
Biometrics Iden ﬁca on Technology advancements
मुळे आता फक्त बोटांचे ठसेच नाहीत तर hand
geometry, earlobe geometry, re na and iris pa erns,
voice waves, DNA, and signatures चा पण वापर होऊ
शकेल. मानवी शरीराचा एकच अवयव नाही तर
आणखीनही अवयव

या या वापरात येणार. माणसाला

मात्र याचा द ु पयोग कसा करायचा हे तेव याच लवकर
कळते.

या सग यामधे माणूस माणुसकीचं िवसरतो आहे

असे ितला वाटू लागले. मनात िवचारांचे काहूर माजत
असताना “आई, I am sorry, I was just ge ng bored.”
असे

हणत ऋषभने र मीला िमठी मारली. “My screen

me is done today. Let’s go to park and play, आई”.
र मी आता सावरली. आप या लाडोबाला जवळ घेत
उठली. तंत्रज्ञानाने माणसाला जेवढी मदत केली आहे

तेवढीच आ हानेपण ठे वली आहे त. याला िववेकाने,
माणस
ु कीनेच त ड

यावे लागणार आहे . माग या िपढीने

ते केले आता पुढची िपढीही ते नक्की िनभावील हे

ऋषभ या समजूतदारपणाकडे बघून ती आ मिव वासाने
याचा हात ध न िनघाली.

तु ही आ ही सवर्जण शू यातच जगत असतो
शू य होऊन शू याकडे शू यपणे बघत असतो

शू य तारा शू य वारा शू य सार्या लाटा आहे त
हार शू या या पायाम ये लाचारीचा काटा आहे
लाचारीने िरक्त िखसा मुक्तपणे भरत असतो

शू य होऊन शू याकडे शू यपणे बघत असतो
हर र

या या कडेला भूक गिरबी संिचत आहे

भाकरी या घासालाही कधी कधी वंिचत आहे

घासामागून आ ही घास शू यपणे भरत असतो
शू य होऊन शू याकडे शू यपणे बघत असतो

शू य झा या भावना शू य आमची डोकी आहे त
संसदे या शू य काळात घुसले अितरे की आहे त
धमार् या नावाखाली शू य शू य लढत असतो

शू य होऊन शू याकडे शू यपणे बघत असतो
शू य धमर् शू य वणर् शू य सार्या जाती होवो
शू य खंड शू य प्रांत एक आपली माती होवो
शू य शू य एक होवो हे च एक मागणे

हर शू याने प्र येकाशी सौज याने वागणे

हर शू याने प्र येकाशी सौज याने वागणे

िनलेश कुलकणीर्

सौ. मण
ृ ाल तक

(मा या विडलां या

मत
ृ ीस अपर्ण)

कलाकार - िप्रया रसाळ
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माझी पंचिवशी
खर सांगायचे तर मा यामते माझी पंचिवशी हा

काय ग मत आहे बघा. िनबंधाचा िवषय आहे
माझी पंचिवशी आिण

काही वयोमानाचा एखादा िविश ट ट पा न हता तर ती

पधचा वयोगट ३० ते ५० वषर्.

यात गमतीचा मु दा असा की

यांची पंचिवशी नुकतीच

ओलांडली असेल यांना कदािचत ती फारशी आठवतही

हात पाय मारतांना वा िकंबहुना मा टसर् िडग्री या

नसेल आिण जे चाळीशी संपवून प नाशीकडे वाटचाल

तयारीत असतांना. यावेळी बहुतांशी लोकांना साधारण
सारखेच प्र न पडायचे, ते हणजे TELCO म ये जॉब

करत असतील यांना या आठवणी भारावून टाकत
असणार.

िनबंध िलहायचा िवचार केला आिण मनात आले

की हा िनबंध वाचणार्या मंडळींम ये साधारण मा या

वयाचे बरे च लोक असतील आिण जर िवचाराल की माझे
आजचे वय नक्की काय तर याचे उ र वषार्त दे यापेक्षा
आठवणीं या समानतेत जा ती सोपेपणे दे ता येईल.
तर मी आहे अशा वयाचा

एक मानिसकता होती. पंचिवशीची चाहूल लागली ती
बॅचलसर् िडग्री संपवून नवीन नोकरीत िकंवा नोकरीसाठी

यां या बालपणी गाव

नावाची क पना होता आिण वषार्तून एकदातरी अशा

शोधावा,

लॅ श का र्स घेऊन

MBA चा

यास घ्यावा की बर्याच वेळापासून मनात

आण याप्रमाणे कॉलनीत या अिनता िकंवा

कॉलेजमध या मायाला लग्नासाठी प्रपोज क न मोकळे
हावे. थोडक्यात काय तर आपण पढ
ु े काय करायचे

प्र नाचे उ र आपली

या

वतःची इ छा सोडून इतर बर्याच

गो टींवर अवलंबून असायचे आिण यात या काही

मह वा या

गावी जाऊन आजी-आजोबांना भेटायची ओढ असायची.

पेिलंग्सची घोकंप टी करत

हणजे, आप या लांब या कुटुंिबयांमध या

कुठ यातरी भावंडांनी लावलेले अटकेपारचे झडे, आई

नवीन शालेय वषार् या सु वातीला व या,

बाबां या िमत्र पिरवारात या, ऑिफसमध या, िबि डंग

पु तकांना क हसर् घालायचीपण प धत होती.

मा या वया या बहुतेक लोकांनी यां या लहानपणी
पािहलेला पिहला TV हा लॅ क अँड हाईट असायचा आिण

मध या कुणातरी आगाऊ यक्तीने आप या

भिव याब दल घेतलेले बरोबर िकंवा चुकीचे िनणर्य आिण

VCR वर बघायचे िसनेमे ही उ हा या या सु टीतील चैन

काहीच नाही तर आप या मो या भावाने िकंवा बिहणीने

मॅ ड्रेक्स, चाचा चौधरी आिण फा टर फेणे यां यासारखे

पिरि थती अगदी हातघाईची होती आिण Outcome

नाव जर मािहती असली तर तु हाला पॉप संगीत कळते

फारच unconven onal िनणर्य असेल तर लगेच लोकां या

असायची. मी या वयाचा,

यां या लहानपणी फँटम,

चुकीचा िनणर्य घेऊन खा लेली माती. शेवटी काय हो

सप
ु रिहरोज होते आिण मायकल जॅक्सन िकंवा मॅडोना ही

मयार्िदत, करो आिण वाट बघो िकंवा करो आिण जर

अशी िमत्र-मैित्रणींची खात्री पटायची.

नजरे त मरो. माझी पंचिवशी मला जा ती आठवतेय तर

मला वाटते

ती

या वणर्नाव न तु हाला माझे

आ ाचे वय साधारण काय असावे याची बर्यापैकी क पना
आली असणार. तर अशा मा या वेळे या पंचिवशी या
कालखंडाचा जे हा िवचार करतोय, ते हा वाटतय की

या

आठवणी

यांचे वणर्न करताहे त या तुम यापैकी बहुतांशी
लोकांचीपण पंचिवशी साधारण सारखीच गेली असणार.
हणजे इथपासूनचा हा िनबंध फक्त माझाच नाही तर

या सवर् ग धळामुळेच.

या ग धळाबरोबर आणखी आठवतेय ते

हणजे

या वयातले एक िनरं तर स य. बस या प्र येक रांगेत
होणारे एक प्रेम आिण बस गे यावर मागे राहणारा प्रचंड
धूर आिण प्रेमभंग. हाच होता तो काळ जे हा पु या या
झेड िब्रजवर या, सारस बागेत या िकंवा संभाजी

बागेमध या प्रेमी युगलांना बघून वाटायचे की कदािचत

तुम या मा यासारख्या बर्याच िचरत ण लोकांचा असेल

मलाच डो यासमोर ठे वन
ू अिमताभ ब चन

िनिम ाने एक आगळे वेगळे नाते जोडवे आिण थोडावेळ

ह तुम होती तो कैसा होता...तुम ये कहती, तुम वो

अशी आशा आहे . उ दे श एवढाच की

या िनबंधा या

रमन
ू जावे या आठवणीं या कोलाजम ये.
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हणात

असणार की “म और मेरी तनहाई, अक्सर ये बाते करते

हे जीवन सुंदर आहे

कहती तुम इस बात पे है रान होती तुम उस बात पे
िकतना हँसती......म और मेरी तनहाई”.

“Life is a struggle.”
“Life is a challenge.”
“Life is a game.”
“Life is short.”

अशा भिव या या अिनि चततेत, भावनां या
क लोळात िवसावले या मा या पंचिवशीतली आणखी एक
गो ट मला पक्की आठवतेय आिण ती

हणजे ना यांची

जाण, यांचा एक न सांगता येणारा ओलावा. अगदी
प टपणे आठवत आहे त ते कॉलेज, नोकरीसाठी
पिह यांदा दस
ु र्या शहरात राहायला जातांना ओलावलेले

आईचे डोळे आिण घोगरा झालेले बाबांचा आवाज. िमत्र,

असे बरे च काही आपण रोज वाचतो आिण
ऐकतो. चला, आज आपण 'हे आयु य खूप सुंदर आहे '
या िवषयावर बोलू. “Life is beau ful.”

रोज या जीवनातील धावपळ, अडी-अडचणी,

मैित्रणींबरोबर कुठलीतरी नवीन excitement ट्राय करतांना,

सुख-दःु ख हे सारे काही सवार्ं याच निशबात असते. पण

आिण पिह यांदा दे शाबाहे र जाताना िवमानतळावर

आले, थोडेसे हळूवार होऊन जीवनातील सकारा मक

आई-बाबांना काय वाटे ल अशी मनात येणारी ती शंका
सोडायला आलेले ते सगळे आ तजन आिण
मनात घोळवणारे
चे सूर.

लाईटभर

वदे श मध या “ये जो दे स ह मेरा….”

शेवटी माझी पंचिवशी, पंचिवशी

हणजे होते तरी

काय? प्र नाचे, भावनांचे, उमेदीचे एक वादळ. काहीतरी

रोज या धावपळीत, धकाधकी या जीवनात थोडेसे थांबता
गो टींवर लक्ष किद्रत करता आले तर हे च जीवन िकती

संद
ु र आिण सहज वाटे ल, नाही का?

चला थोडे थांबूयात..

डोक्यावरचे िनळे सुंदर आकाश, यावर रांगोळी

सारखी वाटणारी संद
ु र प यांची रांग, अवती भवती संद
ु र

करायची एक दद
ु र् य इ छा आिण याचबरोबर

िहरवीगार झाडी, गालाला अलगद

नकार दे णारे मन.

बफार्ने आ छादलेले पिवत्र ड गर… सारे काही िवस न

बालपणी या र य, िनरागस आठवणीतन
ू बाहे र पड यास
माझी पंचिवशी हा असा काळ होता जे हा जग

पशर् करणारे पावसाचे

तुषार, िसअॅटल ् सारख्या सद
ंु र िठकाणी सवर्त्र पसरलेले
िवधा याने प्रेमाने िनमार्ण केले या या सुंदर िनसगार्चा

झपा याने बदलत होते. मला मा या लोकांपासून शारीिरक

आ वाद घेऊयात. मग बघा हे जीवन िकती संद
ु र वाटे ल!

असूनही मा या जवळ या लोकांम ये मा याब दल

सहज उपल ध असले या सुखाचा आ वाद घेऊ शकेल.

दरू नेऊन, digitally जवळ आणत होते आिण एवढे

तेवढे च कौतुक होते. कुठे ते दहावीचा िनकालानंतर आजी,

आजोबांना पाठवलेले पो टकाडर् आिण कुठे तो आई

बाबां या लग्ना या वाढिदवसाला फेसबक
ु वर पो ट

केलेला मेसेज.

मला वाटते की शेवटी शाळे त या िदवसांनी मला
पंख िदले तर पंचिवशीने, या काळात या अनुभवांनी
माझे यिक्तम व घडवले. अशी ही पंचिवशी एकदाच

आली पण खर्या अथार्ने संपण
ू र् आयु य बदलन
ू गेली.
कदािचत अशा या पंचिवशीब दलच गुलजार
असणार की –

हणून गेले

प्राथर्ना क यात की प ृ वीवरील प्र येक मनु य या

या िनसगार् या मा यमातून परमा

गाणार्याने भरपूर गावे, िचत्रकाराने भरपूर िचत्रे काढावीत.

अ यासू यक्तीने भरपरू अ यास करावा.
खरे तर

असतो. यामुळे

हो सके तो इस म

पधार्, लढा हा आप या

वतःशीच

याला जे जमते आिण करता येते ते

याने अगदी भरपरू करावे. मग बघा हे जीवन िकती

सुंदर वाटे ल!

खूप सुख आहे शांतीम ये, एकमेकांना समजून

घे याम ये, प्रेमाने एकत्र राह याम ये...हे िदवसातून

एकदा तरी अनुभवावे. खूप समाधान दे ऊन जाईल हे
जीवन!

आने वाला पल जाने वाला है

याशी बोलू शकेल.

मोनाली िथगळे आदक

िज़ंदगी िबता दो
पल जो ये जाने वाला है !

पराग कुळकणीर्
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जगी सवर् सुखी असा कोण आहे
ी समथर् रामदासांनी १७ या शतकात रचलेले
मनाचे लोक हे मराठी माणसास सवर् त
ु आहे त.

ी

मनाने सशक्त व शभ
ु िचंतक दस
ु र्या या आनंदात

सहभागी होतात, सुख शोधतात. िक्रयाशील माणूस सख
ु ी

समथार्ंनी मना या लोकांम ये मनास समुपदे श, बोध

असतो. कमर्योगात सुख आहे . प्र यक्ष काही कमार्ने,

सहजरी या आकलन होते. गूढ अथर् समजून घे यासाठी

िनरपेक्ष भावना मनी ठे व या तर फल पी यशोदीपक

प्र तत
ु शीषर्काची ओळ ही मना या लोकातील “जनी

एकूणच कोण याही कायार्त गीतेत या वचनाप्रमाणे कमर्

केलेला आहे . साधी, सोपी, मराठी भाषा यामळ
ु े

िनरपेक्ष कमार्ने आनंद िमळतो. कमर् करत असताना

उ च अ याि मक पातळीची पा वर्भूमी असावी.

िदसतो. त हा अचानक िमळणारे सुख तेही फार भावते

सवर् सुखी” या ११ या लोकातील श दांचा भाग आहे .

फळाचा िवचार न करता कायर् करीत रािहले पािहजे. मग

र् ः सुखी असे कोणीच नाही.
जगात पण
ू त

रोमांिचत करते.

यामुळे लोकाचा अथर्च हे शीषर्क सूिचत करते.

या

ी समथर्

हणतात “तू आजू बाजूस पािह यास, जगी सवर् सुखी

कोणी िदसले का?”

खरे पाहता, समाधान हे च सुख! सुखाची याख्या

ही यक्तीनु प, प्रदे शानु प, काळानु प, सं कृतीनु प
केली जाते.

हणजे समाधान िमळ या या

टीकोनात

बदल होऊ शकतो. आपला जग याकडे पाह याचा
टीकोनच मागर्दशर्क ठरतो. मूलतः सुख

हणतो की सुख आिण दःु ख

या एकाच

आपण पाहतो की यागात सुख आहे . जसे दे शभक्त
यिक्तगत सुखांचा याग क न मातभ
ृ ूमीची सेवा

कर यात ध य मानतात. “तुज साठी मरण ते जनन”

वातं यवीर सावरकरांम ये

पािहले आहे . समाजसेवेत कायर्रत असणार्या अ णा
हजारसारख्या यक्ती समाज सेवेचे

सुखाचा अनुभव घेतात.

त घेऊन यागात

ग्णसेवेतन
ू डॉक्टसर् व पिरचािरका यांना सख
ु

िमळते. दब
ु यांची सेवा के याने समाधानाची भावना येते,

तेही सुखच! येथे बाबा आमटे व साधनाताई यांचे

मरण

होते. कु ठरोग्यांची व आिदवासींची सेवा क न यांनी
सुख समाधान िमळिवले.

प्राणी िमत्रांपक
ै ी वानप्रेम हे सगळीकडेच िदसते.

यांची सेवा, भरणपोषण सय
ु ोग्यरीतीने क न वानप्रेमी

सुख अनुभवतात. पिक्षिमत्र अशाच प्रकारे प यांना

घरातील यक्तीप्रमाणे वागिवतात.
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दान िविवध प्रकारे करता येते. ज्ञानदान, संप ी दान,
अ नदान या सवार्ंमळ
ु े च समाधान िमळते. अ नदान

सवर् े ट समजले जाते. कुणाची तरी क्षुधाशांती के याने

अतीव समाधान िमळते. वाळवंटी प्रदे शात जागोजागी

पाणपोई असतात. अगदी प यासाठीही माती या भां यात
सुग्रास व

ना या या दोन बाजू आहे त. आता सख
ु शोध यास

असे मातभ
ृ ूमीचे प्रेम आपण

दानाने िमळणारे सुख मनास खूप समाधान दे ते.

पाणी ठे वलेले असते. साम यां या जीवनात गिृ हणी या

हणजे

समाधान व ते मान यावर असते.
आपण

दाराआडून अलगद आले या थंडगार झुळकेप्रमाणे सुख

चकर, चिव ट व आरोग्यपूणर् पदाथर् घरातील

मंडळीस खाऊ घालून समाधानी होतात, तेही सुखच!

एरवी सैरभैर िफरणारे मन ज हा
ते हा

यानात एकाग्र होते

यानाने मन:शा तीचे सख
ु िमळते, मनावरील ताण

सोडून सुखमय लहरींवर जणू ते तरं गते.

आपली कला सादर क न कलाकार सुख

अनुभवतात. काही यक्ती एकत्र येऊन गातात, यात
रं गून जातात व आनंद िमळिवतात. तसेच शा त्रीय

गायन वादन यातील िनपण
ु कलाकार आपली कला
सदर क न आि मक समाधानाने सुख िमळवतो.
ो यांची उ

दे ते. िशवाय

फूतर् दाद ही तर याला खप
ू च समाधान
ोते, दशर्क कलेचा आ वाद घेऊनही

सुखानुभूती घेतात.

काही प्रवास पयर्टन, यायाम, क्रीडेतील नैपु य

यात आनंद िमळवतात. िनसगर् सहवासात, आ हाददायक
वातावरणात तु हास सुखद उमीर् जाणवतात. अ याि मक

क्षेत्रात भगवंता या भजन, अचर्न, पज
ू न, नाम: मरणातन
ू ,

प्रवचनातून िमळणारे परमसुख हे सुखच.

िशश,ु बाल, त ण व ृ द या प्र येक अव थेत

सुखाची प्रतीमा िनराळी असते कुणाला भौितक गो टीत

मन! तर मनाने हार मानून कधीही दःु खी राहू नये. खचू
नये मना या अंतरं गात पाहून नकारा मक व ृ ी सोडावी

आता नाटकात या प्रशांत दामल या सु वर ग यातन
ू ,

कारण “प्रय ने वाळूचे कण रगडीता तेलही गळे .” सख
ु ाचा

केले की घरबस या िमळत”, या ओळी ऐक या की

अ भुत िचत्रकाराने भरले या जीवन रं गाचा आनंद घ्यावा

सुख िदसते, कुणास पारमािथर्क गो टीत आनंद वाटतो.

“मला सांगा, सुख

हणजे नक्की काय असतं, काय पु य

आपण िवचार क

लागतो की सुख

हणजे नक्की काय?

घरबस या िमळत याचा सू म अथर् आपण असा घेऊ की

सख
ु ाची दारावर थाप

हणजे संधी चालन
ू येते ितला प्रवेश

हणजे प्रय नांची पराका टा करावी. प्रय न सोडू नका.

झरा आप यातच आहे .

हणून हे मना, तू स ज रहा.

हणजेच समाधानी रहाता येते. संतोष हे च सख
ु !

रं जना जोशी

िद यास संधी पी सुख तुम या पदरी पडते. द ु कमर्,

िनंदा, नकारा मक िवचार न के यास तु हाला सुख पी
सस
ु ंधीचा लाभ होतो. आता या समाधान मान या या

उदाहरणांव न मनास ि थर कर यास मनाचे

लोकांमधील िवचार कसा मागर्दशर्क ठरतो हे समजते.
स कमार्मुळे संिचतात चांगली भर पडते व यामुळे सुख
लाभते.

ी

वामी समथार्ंचे िवचार सामा यजणांना

इंजेक्शन सारखे अस याचे

ी ग दवलेकर महाराज

हणत - ते खचले या मनास उभारी दे तात आिण
सावरले या मनास उभारी व उभारी आले या मनास िदशा
दे तात.
समथर्

हणतात - हे मना, सुख-दःु खाचे

रहाटगाडगे नेहमीच जीवनात येते. सुख पाहता जवा एवढे ,
दःु ख पहाडा येवढे तू अवती भवती पहा. आता सुख
िदसले की दस
ु र्या क्षणी संकट येते….

प्र येक क्षणी न वरतेची बोच असतेच. चोरी,

याधी सग याचे भय असतेच

ीमंतांना. जा त पैसा

िमळा याने अडचणी येतात. यामुळे जगी सवर्सुखी

कोणीच नाही..अगदी स जनांना सु धा अडचणी, संकटांशी
सामना करावा लागला. पुराणात राजा हिर चंद्र, नळराजा,

पांडव यांना उपासमार, वणवण, अपमान सहन करावे

लागले. संकटे ही सहज न येता आप याच कमार्ची फळे
असतात. थोर संतानाही मानिसक-शारीिरक याधी सहन
करा या लागतात. चांगले बी पेरले की चांगले रोप येते
तु ही सुकमर् केली तर सुख्रू पी संधी तुम यासाठी जाद ू
सारखी येते.

अडचणींचे दःु ख करीत बसू नकोस. प्रय नांची

कास सोडू नकोस. धैयार्ने संकटातून मागर् काढायचा

असतो. आता ज्ञानिद्रय, कमिद्रय, नंतरचे ११ वे इंिद्रय हे
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झोप व जांभई

खेळ बफार्चा
भु भु

भु भु

झोप

पांढर्या शुभ्र बफार्चा

पहा पहा पडलाय कसा र

यांवरती सडा

गा यां या टपांवर, घरां या कौलांवर

िपंजले या कापसाची पसरलीये चादर
हातमोजे, कानटोपी घालून उबदार कोट

चला चला खेळ खेळू ध न बाबांचं बोट

बनवू चला

नो मॅन रचन
ू गो यावर गोळे

लांब नाक गाजराचे, वर बटणांचे डोळे

नेम ध न मा या िमत्रांना बफार्चे गोळे
हसून हसून सार्यांचे ओले होतील डोळे

थंडी थंडी

हणून बसायचं घरक ब यासारखं

की मजा करायची बफार्त नाचन
ू तम
ु चं तु ही ठरवायचं

कादं िबनी धारप

हटली की जांभई आली

जांभई

हटली की झोप आली

असे हे यांचे अतूट नाते

तोडू शकणार नाहीत कोणतेच काटे
जांभई पडली एकदा आजारी
झोप झाली कावरी बावरी
डॉक्टर लवकर येईना
झोपेला काही सुचेना

शेवटी एकदाचे डॉक्टर आले
यांना पाहून जांभईचे अंग शहारले
सुईने जे हा काढला िचमटा
ते हा कुठे तो सापडला भामटा
यावर झाली जांभई खूष

झोपेने िदली ितला फूस
डॉक्टर गेले िनघून

दोघी गे या झोपून

सिवता धने वर
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रं ग, स दयर्, औदायर् आिण अपघात
ावणमासी हषर् मानसी िहरवळ दाटे चोहीकडे
क्षणांत येते सरसर िशरवे क्षणांत िफ नी ऊन पडे
वरती बघतां इंद्रधनच
ू ा गोफ दहु े री िवणलासे

मंगल तोरण काय बांधले नभोमंडपी कुणी भासे
‐ बालकवी

ावणात या या मनमोहक सकाळी बा कनीत
बसून आ याचा चहा पीता-पीता ही बालकवींची किवता
डोक्यात आली आिण माझे सारे बालपणं मा या

डो यासमोर उभे रािहले. आमचा तो वाडा, वा यातली ती
प्रेमळ माणसं - काका-काकू, आजी-आजोबा, आई-बाबा

आिण आ ही िच ली-िप ली पोरं ! िक ी छान आयु य होते
ते! िनरागस, िनमर्ळ,

वछं दी आिण आनंदी! या

वातावरणात लहानाचे मोठे कधी झालो हे कळलेच नाही.
शाळा-कॉलेज, नोकरीं- यवसाय, लग्न-संसारमुलंबाळं या अगदी आिखव-रे खीव जीवना या पायर्या

यश वीपणे चढतं चढतं आिण अनुभवांची िशदोरी बाळगत

चाळीशी या उं बर यावर मी आज पोचले. प्र येक पायरी
चढतांना झेला या लागले या आ हानांना त ड दे त दे त
आयु याने बरे च काही िशकवले.

सखू, माझी लहानपणची अगदी िजवलग मैत्रीण.

ित याकडून तर मी बरे च काही िशकले.

याचा आजही

मा या आयु यात खप
ू उपयोग होत आहे . मा या प्र येक

सुख-दःु खात ितने मला साथ िदली. ित याकडे मनाचा खूप
मोठे पणा आहे . ित या या मना या मोठे पणाब दल

सांगायचे झाले ना तर मला सात ज मसु धा अपरु े

पडतील!

लहानपणी रं ग- पाने ती जरा डावीच होती. पण
मना या मोठे पणात मात्र ती सग यांचाच उजवा हात
होती. अगदी लहानांपासून मो यांपयर्ंत!! सार्यांचे पान

सखिू शवाय हालत न हते! लहानपणी आ ही भावंडे ना
खेळता-खेळता खूप भांडायचो, इतके भांडायचो ना की
आमची भांडणे सोडवतांना घरात या सग या मो या

लोकांची त्रेधाितरपीट उडायची. आ ही यांना अगदी सळो
की पळो क न सोडायचो. मग अशावेळी ते आ हाला
सखूचे उदाहरण

यायचे आिण आ चयर्

हणजे सखूचे

नाव ऐकले ना की आ ही सगळी भावंडे एकदम िचडीचूप
हायचो आिण जणू काही झालेच नाही असे दाखवून

अगदी प्रेमाने, ग यातगळे घालन
ू पु हा खेळायला पळून

जायचो! काही

हणा, पण दे वाने सखूला खरे च

दे वदत
ू ासारखे बनवले होते..जोशीं या आं या या बागेमधले

चोरलेले आंबे असोत नाहीतर पटवधर्नां या चोरले या

िचंचा सखू नेहमीच आ हाला सढळ हाताने वाटायची. मग
यात ित या वा याला कमी आले ना तरी ती समाधानी

असायची. कारण ितला आमचा आनंद हा जा त
मह वाचा असायचा.

आ ही मोठे झा यावर आपाप या संसारात पडलो
आिण एकमेकींपासून थोडे लांब गेलो कारण सखूला

दस
ु र्या गावी सासर िमळाले होते. यामुळे आमचा संपकर्

थोडा कमी झाला होता. पण एकमेकींपासून लांब जरी
गेलो ना तरीपण मनाने आजही आ ही खूप जवळ
आहोत.

परवा, मी जरा घाई-घाईतच होते.

कुटीव न

ऑिफसला िनघाले होते. चौकात घाई-घाईने डावीकडे
वळण घेतांना

पीड कमी करायचा राहून गेला आिण
धा कन र ता क्रॉस करणार्या एका बाईला जाऊन
धडकले. आ ही दोघी खाली पडलो! झाले खाली
पड यापड या मा या त डून लगेच, "आ-आई गं" हे

उ चार आले. पण या बाई या त डून फक्त नाजूकपणे

एक हुंकार आला. ितचा तो नाजक
ू हुंकार ऐकून मी
मनात हटले, "िहला काहीच लागले नाही का? माझी

चूक असूनही ही बाई अगदी शांतपणे कसा हुंकार दे तीये?"
निशबाने आ हाला फार लागलेले न हते हणा.
हातापायाला फक्त खरचटले होते.
मी उठायचाच प्रय न करत होते तेव यात ती
बाई मा याजवळ आली आिण

हणाली,"अगं मंदे, जरा

हळू चालवं ना गाडी, बघ पडलीस ना? आिण

वतःला

लागन
ू घेतलंस?". मी प कन वळून या बाईकडे पाहीले

आिण माझा मा याच डो यावर िव वास बसला नाही. ते
पिरिचत हा य आिण तो ओळखीचा

वर ऐकून मला

आ चयार्चा धक्काच बसला आिण मी प कन

हणाले,"सखू?" आिण ती पण मला उठवता-उठवता
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हणाली,"हो गं मी सखूच". “अगं पण तू आ ा इथे

कशी? कधी आलीस? मला नाही का कळवायचं?”…. मी,
“अगं हो हो सांगते सगळं , पण तू आधी उठशील का?

बघू तुला िकती लागलंय ते. कशी गं तू वधळी? इतकी

वषर् झाली पण सतत घाई‐घाईत अस याची तझ
ु ी सवय
काही गेली नाही"...सखू.

सखूला पाहून मा या आनंदाला तर पारावारच
रािहला नाही! वतःला लागले आहे , खरचटले आहे , ते

दख
ु त असेल
ु तेय, आप यामुळे ितलाही लागले आहे , दख

हा कसलाही िवचार नं करतां मी ितला आिण ितने मला
घ ट िमठी मारली! मग काय, सखू भेट या या आनंदात

मी चक्क ऑिफसला फोन क न सांिगतले की मी आज

ऑिफसला येऊ शकत नाही कारण माझा ‘अपघात’ झाला
आहे , मी गाडीव न पडले!

अक्षरगाणे

सखू आज मला बर्याच वषार्ंनी भेटली होती आिण

ती पण अशी. मग सखूला घेऊन मी मा या घरी आले.
घरात पाऊल टाक याटाक या आधी आ ही दोघींनी
खरचटले या जागी ‘बँड-एड’ लावली आिण मी
गरमा-गरम आ या या चहाचे आधण गॅसवर ठे वले.
दस
ु रीकडे पोहे करायची तयारी पण सु

केली. बर्याच

वषार्ंनी भेट यामळ
ु े दोघींनाही आता काय बोलू आिण काय
नाही असे झाले होते. म त गरमा-गरम पोहे खात आिण

चहा पीत आम या ग पा सु

झा या. आ ही इतक्या

अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ, ( ऋ ओ औ अं अह: )२
क कपाचा, ख खाऊचा, ग गाडीचा
अक्षरगाणे म जाच मजा
घ घराचा, ह हाताचा, क्ष होतो क्षमतेचा ।। १।।
च चकली, छ छत्री, ज जाई, झ झोपवी,
य यव
ु ती, श शाळे त करतो आ ही खप
ू च म ती ।। २।।

बोलत होतो की, आम या ग पांना अगदी ऊतच आला

ट दे तो टाळी, ठ दे तो ठोसा,

होता! लग्नानंतर या मा या आयु यात या रं गछटा ितला

ड खातो डोसा, ढ आणतो ढगा

सांगता-सांगता आिण ित या लग्नानंतर या आयु यात या
रं गछटा ऐकतां ऐकतां आ ही आम या बालपणीं या

आठवणींम ये कधी पोहोचलो हे कळलेच नाही. या

ण िपतो पाणी, र रं गतो रानी,

ष आहे षटकोनी, (ळ नािहये मळ
ु ीच)२ ।। ३।।

आठवणींम ये रममाण असतांनाच आम या दोघीं याही

प पोपट, फ फांदी

त डून संत तक
ु ारामां या एका किवते या ओळी
आ या ....

"लहानपण दे गा दे वा मुंगी साखरे चा रवा…"

खरं च, िक ी छान असते नाही आपले लहानपण!!...आज
मला परत एकदा माझे ते लहानपण सखब
ू रोबर

जग याची एक आतर् इ छा झाली आहे . िमळे ल का मला
ते मला परत जगायला?
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सिवता धने वर

ब बसतो, भ िभऊनी
म

हणतो मी, व वारा गाई ।। ४।।
त तरं ग, थ थबाचा
द दे शा या, ध धनाचा
न नदी या, ल लाटे चा

स स ृ टी या, ज्ञ ज्ञानाचा ।। ५।।

सौ. मण
ृ ाल तक
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मंडळाचे २५ अ यक्ष
(१९९३ - २०१७)
मन आनं द तरंग रौप्य महोत्सवी दंग

गु दास कोदे
१९९३/१९९४
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जयंत भोपटकर
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उ क्रांतीवाद

लागेल िततक्याच वेळात माणसाचा माकड होणारी कैक
उदाहरणे दे ता येतील.

सांप्रतकाळी रे वाखंडे भरतवष येथे 'माणस
ू आिण

माकड' या िवषयावर भरपूर चिवर्तचवर्ण होत आहे .

सो, िम. डािवर्न तु हारा चुक्याच! माकडापासून माणूस

उ क्रांत झाला नाही तर माणसाचा माकड होतोय.

अनंत अवधूत

माकडापासून माणूस उ क्रांत झाला असे चा सर्बाबा

डािवर्न सांगून गेला. 'कोणीही माकडाचा माणूस होताना
पािहलेला नाही' त मात डािवर्नचे
लावून घेऊ नका असे एक मंत्री

हणणे फार मनाला

हणाले.

यांना माकडाचा माणूस होणे

हणजे

ीदे वीची

नागीण हो याइतके सोपे वाटले असावे (अिधक
मािहतीसाठी िजज्ञासूंनी निगना िसनेमा पहावा). आ ही
शाळे त असताना िनअँडरथल ते होमो सेिपयन, अशी

अ ण - उषे या गुलाब

गाली........पहाट, िदवेलागण आिण रात्र

सगळी आप या पूवज
र् ांची घराणी गोिरला या

अ ण-उषे या गल
ु ाब गाली

होती. उ सक
ु तेने पाठीशी शेपट
ू आहे का ते चाचपन
ू

उदयाचिल या सुगंध वारा

मंत्री साहे बां या वक्त यामुळे आ ही

गाऊ लागले प्रभात पक्षी

(गोिरला: आमचे इितहासाचे िशक्षक) धाकाने पाठ केली
पािहले.(िजज्ञासूंसाठी: शेपूट न हते.)

वतःच

तांबुस िपवळे झुंबर डोले
स ृ टी या तालावर डोले

संशोधन करायचे ठरवले. संपण
ू र् संशोधनांती सांगू इि छतो

उडू लागले थ या थ याने

आहे . माणसे जशी र ता सोडून गाडी चालवतात तसे

नव िदवसाचे नवे तराणे

की माकड आिण माणसात फार

हणजे फारच फरक

झाड सोडून जिमनीवर राहणारे माकड आपण पािहले आहे

का? कोण या वानरीणीला तासंतास आर यासमोर आपण

उभे पािहले आहे का? वानरां या टोळीचा नेता वंश

परं परागत नसतो, माणसां या कळपाचा नेता हा वंश
परं परागत असतो. मग तो िकतीही बालबु धी असू दे त.
आप या प्रकृतीला झेपत नाही ते माकड खात नाही,

गीताम ये ऐकू येती

सायंकाळी िदवेलागणी
मी जे हा बाहे र पडे
घरा परतती पहा पाखरे
गेली दरू चराया रे

आभाळही मज बघून हसते
जाता दरू िफराया

माणूस मात्र चार्यापासून पै यांपयर्ंत काहीही खाऊ शकतो.

तारे सारे गोळा होती

पण माणसाचा माकड हायला काहीच वेळ लागत नाही.

मुग्ध तारका कुिण

हणन
ू सांगतो माकडापासन
ू माणस
ू उ क्रांत झाला नाही,

माकडे अ नाची भयंकर नासाडी करतात. कोठ याही
बफेत/ हॉटे लम ये माणसांनी केलेली अ नाची नासाडी
पहा. झेपणार नाही इतकी याय यानंतर आप याच
िमत्रांची माकडे झालेली पािहली असतीलच. “२५ वष
लहानाचा मोठा केला पण लग्न झाले आिण हा बदलला,
ती मदारीण आिण हा मारतोय उ या”. हे वाक्य कुठूनतरी
पिरिचत झाले असेलच.

यािशवाय क्षु लक कारणासाठी

मारामार्या करणे, वाद घालणे. काम कमी आिण नुकसान

जा ती करणे.
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ीदे वीची नागीण हायला िजतका वेळ

एकामागून पाठोपाठ
लुकलुक क िन

ढगामागे जणु दडते

धीट अवखळ कुिण एखादी
िधटाईने पुढे पुढे सरते

लपंडाव हा पहात असता
चंद्रकोर-------चविथची

लाजत मुरडत हळूहळू
आकाशी चढते

िवनायक अिग्नहोत्री

वतःशीच......
मघाशी हॉि पटल म ये िशरताना एका

पडतात...दक
ु ानात िशरलेला कुणी एक

यही करनेका!! और क्या..? संक्रांत है आज!!"

हातारीला

*

बिघतलेलं. हातात एक मोठं बोचकं!! जन
ु ीपानी पण जरीचे

काठ असलेली िहरवी साडी. कपाळावर ग दण, नाकात

ित याकडे बघून आिण थोडं दल
र् क न!! बाहे र पड यावर
ु क्ष

परत िदसतेच!! मी बाजू याच खाऊ या दक
ु ानात काहीतरी
त्री

हातारी!!
त्री

दक
ु ानदाराला िवचारते,"काय गोड आहे का?" आिण मग
हातारीला िवचारते,"काय हवं माई तुला?"

हातारीला मराठी समजत नाहीच पण ती कुठ या

भाषेत बोलतेय ते ही कळत नाहीये. कुठलीतरी दािक्षणा य
भाषा आहे हे नक्की!! िवजापूर, आंध्र?? याच बाजूची

असावी. आता माझी उ सक
ु ता जागी होते आिण मी

ित याकडे नीट बघते. कपाळाला खूप सरु कु या आहे त पण

हसू एकदम

व छ, िनरागस!! दक
ु ानात िशरलो याचा

आनंद आहे . आपली कुणीतरी िवचारपस
ू करतंय

याचं

आ चयर् आिण समाधान आहे .
एकीकडे ती गुजराती

त्री िवचारतेय,“तुला काय

घेऊ माई? ठे पला हवा का? िब कीट पायजे का?" एक
दोन िबि कटाचे पुढे ितला दाखवते.

हातारी पोट आ ाच

भर यासारखी हसत, मान हलवत असते आिण एकीकडे
ित या अग य भाषेत काहीतरी सांगतेसु धा आहे . शेवटी

ितला दाखवून दोन तीन िबि कटाचे पुड,े ितळगुळ आिण
असच काहीतरी गुजराती
पण

त्री घेते. मी ितला

हणते मी

याचे पैसे दे ते.
एकीकडे

त्री ितला

हणते,"माई, तू हात नको

जोडू... फक्त आशीवार्द दे ... बास...? एवढं परु े की अजन
ू
हवं आहे ?".

बघत प्रवास चालू आहे . टॅ क्सीम ये बसलो की बाहे र या

गदीर्शी नातं तुटतं. एरवी या गदीर्चा भाग असताना तसं
काही लक्षात येत नाही पण काचेआडून बाहे र बघताना

आपणं बर्याच गो टी नकळत िनरखत पारखत असतो.
िटळक पूल संपता संपता गाडी वीर कोतवाल

उ यानाला वळसा घालून िशवाजीपाकर् या िदशेने जाते.
या वळणावर डा या हाताला आिण समोर या बाजल
ू ा

बरे च बसचे थांबे आहे त. यामुळे या वळणावर सतत
वाहनांची दाटी झालेली असते. बसेस िनघत असतात,
चारचाकी, दच
ु ाकी वळत असतात,
शाळे ची मुलं, सगळे

हातारी मानेनेच नाही नाही

हणते...पु कळ

झालं अशी खूण करते. या दोघी दक
ु ाना या बाहे र

त्री-पु ष, फेरीवाले,

यातूनच वाट काढत र ता ओलांडत

असतात. गाडी या हॉनर्चा, आवाजांचा एकच कोलाहल

चालू असतो. सरळ जाणार्या, ितरक्या जाणार्या,

वळणार्या, उता ं साठी थांबणार्या अशा अनेक कॅ स,

खाजगी वाहनं असे तीन ते चार थर तयार झालेले
असतात नेहेमीच!! तेच ते

य!! बघायचं आिण सु कारा

सोडायचा. शहरांमधली माणसं कशी तळहाती जीव ध न
वावरत असतात
आिण

याचा अ सल दाखला!! आ ाही तसंच!!

या गजबजाटात टॅ क्सीचा वेग जवळपास शू यावर

येतो ते हा मला ते दोघे िदसतात. थोडे दरू वर! एक

म यमवयीन पु ष आिण या या दो ही खां यांवर हात
ठे वून या या मागून रखडत धावणारी एक बाई!! थोडी

बुटकीशी!!

यांची बस थां यावर येताना िदसलीये यांना!!

हातारीचं हसू ओघळतंच आहे . दो ही

हात जोडून ती ित या भाषेत खूप खूप आभार मानते
आहे . गुजराती

मी दादर पूवहून टॅ क्सीने पि चमेला िनघालेली.

हां करत, फोन वर बोलत एकीकडे बाहे र या गदीर्कडे

मी घाईघाईत आत िशरलेली. नुसतं ओझरतं

मी काहीसं थबकून दोघींकडे बघते. गुजराती

*

यामळ
ु े अधन
ू मधन
ू गि प ट टॅ िक्सवा याला नस
ु तंच हां

घेतलेला. बाहे रच कुणाकुणाकडं पैसे मागत असलेली!!

याच वेळेस आत िशरते. ित या मागोमाग ती

*

डोक्यात अनेक िवचारांची िखचडी िशजत असतेच.

मोठी चमकी. पायात काही नाही. डोक्याव न पदर

घ्यायला िशरते आिण एक गज
ु राती म यमवयीन

हणतो..."बस!!

हणजे याला!! कारण ती

त्री अंध आहे . या या

खां यावर एक झोळी. ित या खां याला एक पसर्
लटकलेली. पिरि थती बेताचीच िदसतेय!! ते दोघे अगदी
िजवा या आकांताने धावतायेत. इतक्या रहदारी या
र

यावर. बस द ु

िदस यावरच याने धावायला सु
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वामी ित ही

केलं असणार आिण ितला तर याचा आधार
घेत यािशवाय, धावणं शक्यच नाही. धावणार कसली...
कशीतरी जेमतेम फरपटणार!! पण बसपाशी
पोचतापोचता बसने वेग घेतला आहे . मी मनात या
मनात कळवळतेय....आई ग!! िमळूदे, िमळूदे यांना

बस!! थांबू दे थोडी पुढे जाऊन!! कुठे जायचं असेल

यांना? ते दहा बारा पावलं बसमागे धावतात, हातवारे

करतात, हाक मारतात...आसपास या माणसांनीपण बस
थांबवायचा प्रय न केलेला!! बस जातेच!! आता बसचा

चालक तरी िकती वेळा आिण कोणा कोणासाठी
थांबणार? बस िनघून गे यासरशी दोघां या माना हताश
होऊन खाली जातात. पाय थबकतात. आता पुढची बस

के हा येणार? िकती थांबावं लागणार? सगळा िमिनट
दोन िमिनटाचा मामला!!
हे सगळं मी द ु न बघत असतानाच आपण

यांना िल ट दे ऊया...िवचा

या कुठे जायचंय ते..

टॅ क्सीवा याला सांगते वळवायला ितथे...हे सगळे िवचार
फा ट फॉरवडर् सारखे मा या मनात येता येताच मा या
टॅ क्सीची गती वाढून मी के हाच ते वळण ओलांडून
िनघालेय!! मला िजथे जायचंय या िदशेने!!

‐अि वनी दे वधर

जगाचा.........!!!

सकाळी अंघोळ दे वपूजा वगैरे आटपून फेसबुक

उघडले एकदाचे. हो, मी अंघोळ के यािवना फेसबुकचे

त ड दे खील पाहत नाही. सं कार, दस
ु रं काय? तर असो,

पिह याच पानावर समीरची आप या आईब दल एकदम
भाविनक पो ट होती ती अशी:

"आई, इतके िदवस जवळ होतीस तोपयर्ंत सगळे
ह ट पुरवून घेत होतो आिण तूदेखील मला अगदी लहान

क न टाकलं होतंस. अमत
ृ ा तरी

हणायची, तम
ु या

आईमुळे मला आणखी एक बाळ अस यासारखे वाटते :).

पण तू गेलीस आिण एकदम पोरका झा यासारखं वाटतंय
गं. आई, ि लज परत ये, आ ही वाट बघतोय गं तुझी.
We all miss you AAI".
मी हादरलोच, गे याच आठव यात यांचा
accident झाला होता आिण आता

या आठव यात हे . मी

सु न होऊन बसलो. मा या डो यासमोर एकसारखा

काकंू चा चेहरा येत होता, मनिमळाऊ, बुजगाव यालादे खील
माणसात आणतील असा लाघवी

वभाव आिण अचानक

आज हे कळाले. पटकन या या पो टला िर लाय मारला,
"कधी गे या?", याचे लगेच उ र आले,"गे याच

आठव यात". मी िवचारले,"काही त्रास वगैरे?", या या
उ राची वाट न बघता आणखी एक प्र न टाकला
"कशाने?". इतक्यात याचं उ र आलं,"अरे , छातीत
सारख दख
ु तंय

आठव यापासून". एवढे च बोलून तो गायब झाला आिण

शेवटचं पान

याचे बराच वेळ उ र नाही आले,

लावला सरळ.

कुणा याच वहीचं शेवटचं पान कधी कोरं नसतं

काही गुजगो टी सांभाळ याचं याचं वचन असतं.
कधी एखादी ओळ, उमलणारं फूल असतं

िचतारले या रे घांम ये अ फुट गाणं असतं.
यक्त केलेलं सारं च काही खरं नसतं

उसळणार्या दयार्ला िदलेलं ते अंगण असतं.
वतःशी ग पा मारताना कसलं बंधन नसतं
मुक्त हो यासाठी जोडलेलं ते नातं असतं.

धन ी केळकर
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हणन
ू तक्रार करत होती दोन

हणून मी फोनच

मी: अरे समीर, कुठे आहे स?

समीर: ऑिफस म ये आहे रे .
मी: अरे पण अशा अव थेत? घरी थांबायचे नाही का?
समीर: अरे हो, पण बॉसने फार धीर िदला,

हणाला

अशी संधी परत नाही येणार, तल
ु ा तर मािहतीच आहे ,

आज आमचा CEO वगैरे पण आहे त presenta onला. मी
पण थोडं मन घ ट क न आलो मग. बरं चल, आपण
बोलू नंतर, आज िदवसभर मी presenta on म ये िबझी
असेन, सं याकाळी catch up क . याने एवढे धीराने

बाळ कृ ण

काम घेतलेले बघून मलाही थोडा धीर आला आिण मी ही
आप या कामाला लागलो.

िशरी मोरपीसं, हाती मंजूळ पावा

सं याकाळी समीरचे पेज ओपन क न बिघतले

बाळमुकंु दा या मुखी अमत
ृ ाचा गोडवा

तर आणखी एक धक्का, सकाळी आईचा फोटो आपले
proﬁle picture हणून लावले या समीरने आता आप या

प्रेझटे शन यावेळचा फोटो लावला होता आिण सकाळची
पो ट गायब झाली होती. मला काहीच समजेना
याला परत फोन केला तर तो िचडून

दडु ू दडु ू धावे, पायी वाजे छुमछुम

गोकुळे या नंदबाळा, तुझं साजरं ते

हणून

सावळा का हा माझा नटखट भारी

हणाला,"प या, अरे

दध
ू दही खा या फोडी मडकी सारी

हरामखोर आहे त रे सगळे एक नंबरचे, तूच एकटा काय

का हासवे खेळ या आतुरले गोप

तो मला खराखूरा समजावन
ू घेऊ शकतोस बघ. अरे ,

छातीत दख
ु त होते
टाकले.

यशोदे या गोपाळा, तुझं साजरं ते

हणून आ हीच आईला भारतात परत

पाठवले रे , तर तू सोडून बाकी सग यांनी RIP चे मेसेजेस
हणन
ू मी ती पो टपण काढली आिण फोटोपण

बदलला, आ ाच सुधािरत पो ट टाकत होतो इतक्यात

प!

ीरं गा लहानगा तू, दावी लीला अनंत

मोहक तु या हास याने, फुले अंगणी वसंत
कृ णमय जाहले, मनी आनंद अमाप

िकती बघू बाळा, तुझं साजरं ते

तुझा फोन आला."

पढ
ु चं बोलणं ऐकायला मी कुठे भानावर होतो?

काकंू या आ

प!

प!

अि वनी क्षीरसागर

याला मी सकाळीच स गती िदली होती.

िवरद्र पाटील

व नील
वर आकाशाला
सोनेरी िझलई

अमेिरका

जादईु िनळाई

िनतळ िन या या िक्षितजावरती

भोवती साठली
िनळाईची साक्ष

कुणी रे िख या पवर्त पंक्ती?

लोचनांची भाषा

एक अनािमक िचत्र कािढतो, अज्ञाता या पलटावरती

प्रेमाची ती खण
ू

शिु चभत
ूर् ती िनिबड वन ी मागर् दत
ु फीर् किरती दे खणा

उजळ या िदशा

नाना रं गी लेवुिन व त्रे जणू सलामी दे ती ललना

तम झाकोळला

रक्त केशरी, गदर् जांभळी, रं गपंचमी कशी अवेळी?

उगवला रवी

नािरंगी अन ् िहरवी िपवळी, िनसगर् खेळे गुलाल होळी

सोबतीला संगे

लाल-सुवणीर् पानगळीने िहर या कुरणी सजले अंगण

तुझी साथ हवी

वसुंधरे या भालावरले हळद-कंु कूनी िहरवे ग दण

माझा हात आज

सैर सपाटा या नगरीचा मनी उमलती िकती उखाणे

िदला तु या हाती

असेल

व नील दिु नया
साकार पढ
ु ती

टी िदसेल याला या नगरीचे िचत्र दे खणे

मंगला फाटक
धन ी केळकर
सारथी 31

Price Tag

या या चेहर्यावरचे भावही िदसले नाहीत
आरशासमो न मी िनघन
ू गेलो होतो...

खूप िदवसांनी तो िदसला, भेटला

नेहमीसारखा नाही वाटला, थोडा वेगळा जाणवला

केतन जोशी

उदास वाटतोस, काय झालं?
"काहीच नाही", उ रादाखल वाक्य आलं

*

चांगलाच ओळखतो तुला, मा यापासून तरी नको लपवूस

त डदे खलं आनंदी राहून वतःलाच नको फसवस
ू ...
"माणसे जोडायला पैसे लागायला हवे होते

मी ओळखून होतो

*

पत्रं

हणजे िकंमत रािहली असती", मी चक्रावलो

याचे उ र चम कािरक असलं तरी या या या सुराला

*

परवाच कपाटा या आत या क यात तुझी पत्रं

सापडली...खप
ू जन
ु ी...

"आजूबाजूला अगदी आप या बाबतीतही हे सरार्स घडताना

बघतो

इतकी जुनी की यावरची अक्षरं पण धूसर झालेली...

तरीही मला मागे ओढून घेऊन जायची ताकद होती
यां यात

एखा याला एखादा माणूस इतका गह
ृ ीत कसा धरतो

पुसली जातात ती अक्षरं , आठवणी थोडीच पुसता येतात

शेवटपयर्ंत िटकवायची अशी ती नाती असतात

केवढी पत्रं िलहायचो ना आपण...

गरजे या वेळी जे धावून येतात तेच तर खरे असतात

हीच तर ती लोकं असतात

यांचा हात कधीच सोडायचा

नसतो
गदीर् आिण गोतावळा यात माणस
ू इतका कसा ग लत
करतो

गह
ृ ीत धरणार्यांचं कधीच काही अडत नाही, हा नाही तर

दस
ु रा याला िमळत जातो

पण जो गह
ृ ीत धरला जातो तो तर यसनाधीनच होत
राहतो

यसन...प्र येक यक्तीशी अंतर राखून वाग याचं

छो या छो या गो टी एकमेकांना सांगायचो
एवढं सं काही घडलं तरी आप याला राहावयाचं नाही
एकमेकांशी बोल यािशवाय िदवस जायचा नाही
िढगांनी पत्रं यायची तुझी...रोज... यात कधी खाडा झाला
नाही...

अन ् या पत्रांना उ र दे ताना मी ही कधी कंटाळलो
नाही...

पण अचानक काय झालं कुणास ठाऊक ...

यसनं..."

पत्रं कमी झाली, श दं तट
ु क झाले

खप
ू शा गो टी आतच दडवन
ू ठे व याचं यसनं..."

भावना बोथट झा या, संवादही खुंटले

ग पांमधलं आपलेपण कोण जाणे कुठे गेलं

मला िनःश द बघून तो शांत झाला...िकंिचत हसला...

हातात या लेखणीला हळूहळू बोल फुटणंच बंद झालं

बांध फुटला...

मािहत नाही...कदािचत ना यातलं नािव यच संपलं

"उ र नकोय, तुला वाटणारी काळजी खरी होती

हणून

फरक पडून घ्यायचा नाही, हे नस
ु तं बोलन
ू जमत नाही
समोर याची कदर करणारे आपण...तो आपला िपंडच
नाही...
काही उपाय िमळतोय का ते बघतोय...
तोवर

वतःला लावायला एक 'price tag शोधतोय"

नंतर तो काय बोलला ते मला कळलं नाही
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िदवसिदवस पत्रागिणक अंतरही वाढत गेलं,
दोन

वतंत्र अन ् अिल त यक्ती झालो आपण, अगदी

परक्या...

आप या संभाषणातले श दं अबोल, शांतताच तेव या
बोलक्या...

केतन जोशी

दादा रे ग्यां या आठवणी - माझी
शाळा - बालमोहन िव या मंिदर
१९४८

या जून - जुलै मिह यात आ ही

हणजे

आई-वडील, मी व माझा थोरला भाऊ िशवाजी पाकर्, क्रॉस
रोड नंबर ३ वर दे वधर लॉक्स म ये राहायला आलो.
शाळे चा प्र न विडलांनी आधीच सोडवला होता. एका
वेग या इमारतीत प्राथिमक शाळे त मी व तेथन
ू थो या
अंतरावर असले या मा यिमक शाळे त माझा भाऊ असे

आ ही शाळे त जाऊ लागलो. माझी शाळा अगदी िशवाजी
पाकर् या समोरच. शाळे त गे यानंतर शाळे चे 'बालमोहन
िव या मंिदर' असे नाव समजले. १९४८-४९ म ये दस
ु र्या

व ितसर्या इय ेचा अ यास अनक्र
ु मे पिह या व दस
ु र्या

सहामाहीत क न घेऊन मला डबल प्रमोशन दे ऊन एकदम
चौ या इय ेत घाल यात आले व पाचवीपासून मी मो या

भावा या शाळे त जाऊ लागलो.

न या शाळे त पिह याच िदवशी माझा खे यातील
एकूण अवतार पाहून एका आचरे कर नावा या मुलाने
माझी टोपी उडिव याचा अयश वी प्रय न केला. यावेळी
माझी नुकतीच मुंज झाली अस याने डोक्याचा गोटा

क न शडी राखलेली होती. कोट-टोपी घालन
ू च मी शाळे ला
जात असे. केरकर, भंडारी नावाची दोन मुले व आचरे कर

माझा छळ करीत. पैकी आचरे कर, 'चमन-गोटा लाल

बटाटा' असे िचडिवत असे व 'अशी भटाची शडी आवडती
कैचीने कापून टाकली' असे गाणे

हणत असे. पण पढ
ु े

डबल प्रमोशन घेत या नंतर माझे बरे चजण चांगले िमत्र

झाले. सदानंद आगाशे, अिनल पालेकर, बोरकर वगैरे तर
अगदीच जवळ आले. इंदब
ु ाई

हणून मा या एक बाई

हो या फार चांग या वागत सग यांशी. मला बोलावन
ू

आप या ड यातील केळी खायला दे त. यांचा गो टीचा
तास आ हा सग यांचा आवडता.
शाळे त एके िदवशी दप
ु ारी िचत्रकलेचा िस नरकर

सरांचा तास चालू असताना एक यक्ती वार्या या

झोतासारखी वगार्त िशरली. आ ही िचत्रे काढ यात गंुग.
पांढरा

व छ, पारशी फॅशनचा, कडेवर बटणांचा कोट,

डोक्याला या काळातील गोल बर्यापैकी उं च काळी टोपी,
डो यावर बारीक का यांचा च मा...मला अजन
ू ही

आठवते..... यांनी बोलायला सु वात,"बाळांनो" या

श दांनीच केली. गिणतातली एक दोन, अथार्त

अंकगिणतातील त डी उदाहरणे यांनी मुलांना िवचारली.
यांची उ रे बरोबर िमळा यावर यांनी आणले या

खोक्यातील रं गीत खडू, पेि सली ( यावेळी शाईचे पेन
वापरात न हते) उ रे दे णार्या मुलांना बिक्षसे
वाटून टाकली.

हणून

दादा रे ग्यांचे प्रथमदशर्नीच एवढे प्रभावी

प

पाहून आ ही मल
ू पढ
ु े आ हाला
ु े अवाक झालो पण येथन
दादांचा जा तच लळा लागला. नंतर आ ही यांचे
आवडते िव याथीर् झालो. मला डबल प्रमोशन...मी वयाने
लहान अस याने...दे ऊ नये असे मा या विडलांचे मत
होते. पण दादांनी सांिगतले

हट यावर ते कबूल झाले.

"करे ल तो..." असे यांचे आ वासन परु े से होते. १९५२

साली विडलां या आजारपणामुळे आ हाला आम या
गावी, कागलला

थलांतर करावे लागले पण

बालमोहन या आठवणी आज

या घटकेपयर्ंतही ता याच

आहे त.
शाळे ची इमारत मख्
ु य

हणजे जा त लक्षात

रािहलेली. िशवाजी पाकर् या कोपर्यावर लाल भडक रं गाने
िभंती रं गिवलेली छोटी - एक मज याची लांब या लांब
इमारत. खप
ू मोठे प्रवेश वार. आत िशर यावर डा या

उज या बाजूला शाळे या नवनवीन उपक्रमांचे दशर्न होत

असे. तेथील फ यावर शाळे तील

या मुलांचा आज

वाढिदवस असेल यांची नावे रं गीत खडून
ं ी मो या

अक्षरात िचत्रकले या िशक्षकांनीं िलिहलेली असत. या

मल
ु ाचा वगर्, तक
ु डी, वय व या या ब दलची थोडक्यात
मािहती असे. एका दस
ु र्या फ यावर या मिह यात या
मह वा या सणांची मािहती िव याथीर्

वत: गोळा क न

िलहीत. वगर् िशक्षकांचे मागर्दशर्न असेच. मला लक्षात
रािहलेले रावले सर गिणत िशकवत. ठाणे, कुलाबा,
र नािगरी

या िज

यां या आ याक्षरांव न लक्षात

रािहलेले ठा-कु-र सर भूगोल हा िवषय िशकवीत. ते

लोकलने ठाकुलीर् नावा या एका दरू या

टे शनव न रोज

खूपच रस घेतला होता. कॅ पफायर, िश

यांची भाषा,

येत असत. बॉय

काऊट

हणजे बाल वीर हो यात मी

फ टर् एड िशक यात खूप मजा येई. मानखुदर् या

जंगलात २-३ िदवसांचा कॅ प आठवतो. यात सरांनी
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सांिगतलेले 'मालाड या
जात नाही.

हातार्याचे गाणे’ अजून मनातून

आरे कॉलनी, गौळीवा याची सहल अिव मरणीय!!
यावेळी दध
ू योजनेची सु वात नुकतीच मुंबईत झाली

यावरती न दा".. या ओळींवर िस नरकर

या आटर्

टीचरनी काढलेले अप्रितम िचत्र अजून पुसता पुसले जात
नाही मन:पटलाव न!!

मी दादा रे ग्यां या बालमोहनचा िव याथीर्...असे

होती. दध
ू केिब स कोपर्याकोपर्यावर असत. बालमोहनची

सांगताना अजूनही मान ताठ होते. अगदी अलीकडे

टोकांना असलेली फार मोठी दोन वैिश

साली सै यात इमजर् सी किमशनसाठी अजर् करायचा

िवशेष लक्षात रािहलेली आठवण

हणजे शाळे या दोन
ये!! उज या

बाजू या टोकाला भारताचा मोठा या मोठा िसमटचा
बराचसा

केल प्रमाणे बनवलेला नकाशा. ड गरांचे, पवर्तांचे

चढउतार, न यांची लांबी, नदी कोठून कशी वाहते वगैरे
िशकव यासाठी आम या दादा रे ग्यांची ही डायरे क्ट

मेथड....बागेत या चावीने झार्या, बाद या भ न आणून

हणजे मी को हापरू ला बी. एड. करत असताना १९६२

होता. "शाळा सोड याचा दाखला" व बॉय

होतो हे दो ही दाखले दादा रे गे सरां या सहीचे हवे

होते. मागणीसरशी मा या कागल या प यावर येऊन
पोचले होते पो टाने......!!

िवनायक अिग्नहोत्री

नदी या उगमापाशी ओता आिण जाणून घ्या ती नदी

कोणकोण या प्रदे शातून कशी कशी वाहत जाते, काठावर

गुलाब

असणारी शहरे , तेथील उ योग इ यादी. भग
ू ोल िवषय

ताजातवाना होऊन पढ
ु े उभा राहत असे, लक्षात राहात
असे.

शाळे या डा या टोकाला "सावरकर सदनाची"
इमारत. आ ही मु दामहून या बाजल
ू ा बागेतन
ू भटकून
यायचे. ता यारावांचे दशर्न होते का ते पाहत असू. ते कोणी

मोठे क्रांितवीर आहे त ही मािहती इितहास िशकताना पुढे
झाली. (स या ही इमारत रा ट्रीय

मारक

हणून जाहीर

कर याचे ठरत आहे ) साने गु जींचा काळ तो. यामची
आई, धडपडणारी मल
ु े

या यां या गो टी प पु तकांचा

प्रभाव आम यावर पड याचे कारण

हणजे शाळे तील वगर्

वाचनालयाची प धत. बालमोहनचे वािषर्क

नेहसंमेलन

हणजे िव या यार्ंना मोठी पवर्णी वाटे . सानेगु जीं या

आंतर भारती या क पनेने गुजराथी भाषेतील छोटी

नाटुकली संमेलनात होत. सवर् िशक्षकवंद
ृ आ मीयतेने

सहभागी होत असे. "राजा सुपाड क नु" सारखी गुजराथी

नािटका तेथेच बिघतली. कॉ मोपॉिलटन मुंबईचा प्रभाव!!

आचायर् प्र हाद केशव अत्रे

यां या 'अ ण वाचन' मधील

कथा, किवता, ग य प य

यांचे वेडच लावले शाळे ने

आ हाला. कुसुमाग्रजां या "कोलंबसाचे गवर्गीत" का यावर

आधािरत टॅ बलो ती किवता अगदी

दयात ठसवून

गेला. तसेच प ृ वीचे प्रेमगीत, आगगाडी व जमीन, गरज
जयजयकार, अिह नकुल

या ही किवतांचे!!" प्रा तकाल

हा िवशाल भूधर..सुंदर लेणी तयात खोदा. िनज नावे

काऊटम ये मी

रं ग गंध अन

पशर् रे शमी

गुलाब सुमनांचा

पु पवािटका

ीमंत भासते

राजा तू यांचा

सुबक सािजरी गुलाब किलका
पानोपानी हासे

लाजरी मोहक कुणी यौवना
पडदानशीन भासे

गुलाबजल करी वातावरणी
शीतल िशडकावा

अनरु ागाचे प्रतीक अ र
अथर् समजूनी घ्यावा

कांती गुलाबी गाल गुलाबी
तझ
ु ीच उपमा दे ती िनरं तर
थंडी गुलाबी रात्र गुलाबी
रसरसलेले जीवन सुंदर

का यामधुनी गुलाब फुलतो
सौज याची दे ई िशकवण
दःु ख संकटे झेलन
ु घेता

पदरी बांधा सौख्याचे क्षण

गुलाब-जामुन

हणती

याला, गुलाब ना जामुन

गल
ु कंद परी िन य सेिवता, आरोग्याचे अमत
ृ िसंचन

मंगला फाटक
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चाफा

िनवार्ण

के हा ना के हा तरी जायचे ग या
ज मा या पलीकडे म ृ यू या गावा

सरधोपट िहर या पानां या दाटीत
घमघमलेला पांढरा चाफा

आज आहे , उ या नाही, कुणा याच हाती

याला कुठे पवार् असते आजूबाजू या बकाल गदीर्ची?

ठाव नुरतो सख
ु ाला, नुरे वावही दःु खाला

याला सुगंध हवा आहे तो येईलच शोधत

तो फुलतो

कुठे , कशी संपायची वासांची िशदोरी

अवघ्याच जािणवांचा ितथे संपतो पसारा
नाही िहशोब पापाचा, मोजदाद ना पु याची
राजा, रं क सारे ितथे एका माळे चेच मणी

तुझ,े माझे,

याचे, याचे कोणाचेच काही नुरे

काळ वेळ गाठताच भर प्राणांचा ओसरे

नाही ज म, नाही म ृ यू, काही आप या हातात
दे ह मातीचा पत
ु ळा अंती िमळतो मातीस
दगाबाज दो तापरी ज म लोटतसे दरू ी

आ वासक सख्यापरी म ृ यू कवटाळी उरी
म ृ य न हे रे वैरी, सखा असे तो प्राणांचा

तोडी दे हाचा िपंजरा, जीव भेटावी िशवाला

जातानाही जा तू ग या असा हसत खेळत

वतःसाठी.....

फुलन
ू सग
ु ंध उधळणं हे चा याचं संिचत
याच

प, याचा डौल... याचा आपलाच

आिण वारा आ यावर अलगद िनसटून
खाली िठबकायचं हे ही याचं संिचतच
ते ही सहजपणे

वीकारलेलंच...

पण खाली डबक्यात साठले या
पावसा या मातकट पा याला
अचानक सुंदरतेचा

पशर् तर होतो या याचमुळे?

डबक्यातला िचखल उडू नये

हणून

जपन
ू पाऊल टाकणारे लोक
चा यावर पाय पडू नये

हणून बाजूने जातील कदािचत!!

अि वनी दे वधर

कतर्ृ वा या चंदनाचा गंध उधळी जनात

कादं िबनी धारप
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डॉ फ, सँटा आिण

प्रकाशाम ये याने इतर आठ रे निडअर या मदतीने
सांताला या रात्री सग या भेटव तू घरोघरी पोचवायला

गिदमांचा राजहं स!

मदत केली. सांताक्लॉजने खूष होऊन

घेतले आिण "तू इितहासात अमर होशील" असा आशीवार्द

िदला. मग काय यावेळी इतर सग या रे निडअरने िमळून

नम कार वाचकहो,
थक्सिगिवंगसाठी सजले या जगभरातील
बाजारपेठा आिण ग्राहकांची खरे दीची धम
ू िख्रसमस संपवन
ू

नवीन वषर् सु

होईपयर्ंत चालू राहते. अशा जादईु आिण

उ साहाने भरले या वातावरणात भर पडते ती गुलाबी

आिण िकंिचत बोचर्या थंडीची. सजावट केलेले आिण

शेकडो िद यांनी उजळून गेलेले र ते, मोठे मॉ स आिण

िततकेच उ साही ग्राहक. अशाच एका आवडी या

मॉलम ये गेले होते ते हा दोन वषार्ंपूवीर् मी " डॉ फ द

रे डनोज रे निडअर" हे गाणे ऐकले. मॉल या

गजबजाटाम ये श द िततकेसे कळले नाहीत, पण
एकंदरीत चाल खूप आवडली

हणून घरी येऊन

यु-टयूबवर हे गाणे पु हा पु हा ऐकले आिण मी या

बालगीता या अक्षरशः प्रेमात पडले. रॉबटर् मे यांनी १९४७
साली िलिहलेले हे िख्रसमस कॅरोल आिण याला चाल

लावली आहे जॉनी माक्सर् यांनी.

डॉ फ नावाचे छोटे से रे निडअरचे िप लू हळवे,

काहीसे बुजरे आिण िततकेच गोिजरवाणे ग डस. याचे

चकाकणारे लाल रं गाचे नाक हे मात्र इतर सग या

रे निडअरसाठी चे टे चा आिण गमतीचा िवषय. यामुळे

हायचे काय की या िप लाला इतर कोणी खेळायला घेत

नसत तर याची चे टा करीत, याला काहीबाही बोलत.
िबचारा

डॉ फ मनातून फार खंतावून जायचा, क टी

हायचा. पण सांगणार कोणाला? तो आपला एकटाच
खेळात बसायचा.
असाच िहवाळा सु

झाला आिण िख्रसमसचे वेध

लागले. या िख्र तमस या रात्री नेमके दाट धुके पडले

आिण नॉथर् पोलवरील सांताक्लॉजला याची

ले हाकायला

काहीच िदसेना. या या जवळ आठ रे निडअर, पण
यांनाही अंधा न आले या रात्री पुढे जाताच येईना आिण
याचवेळी सांताचे लक्ष गेले ते नेमके

डॉ फ आिण

या या चकाकणार्या नाकापढ
ु े . सांताने मो या प्रेमाने

डॉ फला जवळ घेतले आिण िवनंती केली या या रथाचे

सार य करायची. मग चकाकणार्या नाका या लाल
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डॉ फला जवळ

yeppee असा ज लोष केला. दक
ु ानांम ये सांताक्लॉज या
इतकाच मान छो याशा रे निडअरलाही िदला जातो.

डॉ फ

तर सग या लहान मुलां या ग यातला ताईत झाला

आहे .

मंडळी, आता थोडेसे िवषयांतर करते. १९५८ साली
"सुखाचे सोबती" नावाचा िचत्रपट आला होता, याला
संगीत िदले होते

ीिनवास खळे यांनी आिण यातली

गाणी िस धह त कवी गिदमां या लेखणीतून साकारली

होती. यातलेच एक गाणे होते आशाजीं या आवाजातले
"एक त यात होती" हे मराठी रिसकांचे अितशय लाडके
गाणे...
एका त यात राहणारे आिण दद
ु वाने आईपासून

दरु ावलेले एक छोटे से कु प िपलू

याला इतर बदकांची

िप ले जवळ करत नाहीत, खेळायला घेत नाहीत, सारखी

हे टाळणी िबचार्याची. हे कु प िप लू आधी खंतावते,

रडते, िहरमुसते. पण एके िदवशी पा यात चो न चो न

वतःचेच प्रितिबंब पाहताना मात्र याला काळात की अरे

मी तर खूप वेगळा आहे . आप याला सतत िहणवणार्या

या बदकांपेक्षा सुंदर िन शभ्र
ु , नीरक्षीरिववेकबु धी असणारा

मी तर राजहं स आहे , साक्षात िव येची दे वता सर वतीचे

वाहन! अहाहा, मी या बदकांसारखा सामा य नाहीच मुळी!
वाचकहो, जगा या दोन ध्रुवांवर श दब ध

झाले या या अप्रितम गीतरचना! साधारण अ यार्

शतकापूवीर् रचले या िन रिसकांची खूप दाद िन प्रेम

िमळवले या. पण यातून प्रितिबंिबत होणारे स य मात्र
वैि वक! एखा या या असामा य वामुळे

वतः याच

ज्ञाितबांधवांकडून धुडकावले जाणे आिण नंतर

व वाचे

भान झाले की याच बांधवांकडून उदो उदो होणे!
मा या लेखी

डॉ फ या मानाने िकंिचत जा त

भाग्यवान असा की याला सांता या कृपेचा पिर पशर्
झाला िन अमर वाचे वरदान िमळाले. राजहं साला

वतःला

थोडेसे अिधक झगडावे लागले. अंतमख
हावे लागले
ुर्
आिण

वतःचे आ मभान जागवावे लागले. ही दोन गाणी,

यातला आशय व मितताथर् यांची आंदोलने मनात सतत
चालू होती आिण जे हा शेवटचा गाभा हाती लागला व
मला नेमक्या श दात यक्त करता आला ते हा अंतर

मनात खूप काळ ं जी घालणारे बासरीचे आवतर्न समेवर

येऊन पूणर् झाले होते!

या लेखाचा मळ
ू िवषय असणार्या या दो ही

गा यां या यू-टयूब िलंक उपल ध आहे तच, ज र
ऐका यात!

धा कुलकणीर्

दे वा या दरबारात या माफ असतात
कारण याचा हे तू असतो िनमर्ळ आिण भाविनक
चक
ु ू न प्रेम नसले या माणसा या समोर आला तर तो

पापाचा घडा असतो

ज म मरण हे चक्र जर याच आहे तर वहा सवर् चुका
याला

बरोबर करायची िकमया पण या याच कडे आहे
बघा......
फुलं उधळून काहीही होत नाही

आप या पाप पु याचा घडा भरला की

चुका
चुकी या वेळेला चुकी या गो टी चुकूनही घड या तरी

याच सुदशर्न िफरायला लागत

या या पढ
ु े नतम तक हायाच

आिण पुढ या जीवनाची वाटचाल पु हा सु

करायची

आरती लोटलीकर

या चुकी याच होतात.

बरोबर काय? आिण चुकीचं काय? हे याचं तो पण सांगू
शकत नाही.

या गो टी दै वावर सोडून

*

याय या असतात

हीच खरी माणसाची परीक्षा असते
आयु यात सवर्च गो टी बरोबर असतात का?

चुकी या गो टी पण कधी कधी बरोबर होतात ना!
माणूस कधी दस
ु र्यांसाठी काही करायला जातो ते हा पण

चुकीचा होतो

वाथार्साठी करतो ते हा पण चक
ु ीचा असतो

प्रेम पण चक
ु ू नच होत आिण चक
ु ी या माणसावर पण

चुकूनच होतं

प्रेमात पडले या माणसा या हातून सवार्त जा त चुका
होतात

*

*

अंतरीचा आ मा
दे ह बु धी जाणावी खरी तो अंतरीचा आ मा
प्रभू या दयेचा आधार तो जीवनी असावा
सांभाळ

या जीवनी आधार तो मनाचा

मनातच तो एक पी आ मा भगवंत तो भेटला
सखीचा तो

ीकृ ण द्रौपदीचा पण तो सखा

तादा य असेल तसा भोवताली तो शोभेल जसा
दे ह बु धी शु धी क नी सजवावा िवचारांनी तो
अंतरीचा आ मा

आरती लोटलीकर

धडपडत चाचपडत या या जीवना या िदशा असतात
सरळ रे घेत आयु य जग याला याचा नकार असतो
हणन
ू

चुका होतात िशक यासाठी माफ कर यासाठी

आिण एकाप्रकाराने आपलं आयु य वाढव यासाठी,
एकमेकांना समजन
ू घे यासाठी
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चीटर टीचसर्!

मॅडम जरा फ़ुगन
ू च

Teachers room म ये आपण दोघेच आहोत असे
पाहून पाटील सर हळूच थोरात मॅडम या शेजारी जाऊन
बसले. मॅडम थो या लाज या, इतक्यात सरांनी यांचा
हात आप या हातात घेतला आिण एका दमात

हणाले,

"आज भेटायचे ना सं याकाळी? मी प्रीतम लॉज म ये एक
खोली बुक केली आहे ".

मॅडम काही बोलणार इतक्यात बाहे न मुलांचा

घोळका गलका करत गेला, मॅडम लगेच आपला हात
सरां या हातातन
ू सोडवत लटक्या सरु ात

हणा या, "सर,

आपणच असे बहक यासारखे वागायला लागलो तर या
मुलांवर कोण सं कार करणार?" तेव यात कुलकणीर्

मॅडमपण आत आ या आिण दोघांचा मड
ू पटकन
ू बघन
हसत हसत बाहे र िनघून गे या. आता मात्र थोरात
मॅडमना
चाळे

वतःचा राग यायला लागला. आप या दोघांचे

टाफला कळतायेत हे दोघांनाही कळत होते पण

वळत कुणालाच न हते.

हणा या: आ हाला न सांगता?

कारणच तसं होतं, सर मॅडमना िमठीत घेत

हणाले.

यांनी हळूच आपली बॅग उघडली आिण मॅडमसमोर

कागदपत्रे नाचवत खुशीत

हणाले, "आज सकाळी

हणत

होता ना मॅडम असे िकती िदवस लपून छपून भेटायचे? हे
पहा, आजच दोन खो यांचा लॉक बुक केला, ६ मिह यात

पझेशन िमळणार. एका खोलीत आई-बाबा आिण एका
खोलीत आपण दोघे राजा राणी, आिण ती चाळीतली

खोली भा याने दे ऊन टाकायची".

मॅडम या डो यात आनंदा ू मावेनासे झाले,

लग्नाला वषर् झाले तरी चाळीत राहत अस यामुळे

दोघांनाही असे लपून छपून भेटावे लागत असे यामुळे ते

मिह यातून एकदा तरी न चुकता असे भेटत असत. आता
याची गरज न हती, िवचार करत करत दोघेही

एकमेकां या िमठीत कधी िवसावले हे यांचं यांनाच
समजले नाही.

िवरद्र पाटील

थोरात मॅडम: हे असे िकती िदवस लपत छपत भेटायचे?
याचा काहीतरी सोक्षमोक्ष लावलाच पािहजे ना?
पाटील सर: हो, मी बघतोय काहीतरी सोय.
मॅडम: आिण हे घरी कळले तर िकती अवघड होईल.
सर: यांना अंदाज आलाच असेल की आिण तसे बघायला
गेले तर मा या बायकोला मािहतीच आहे हे सगळं , राहता
प्र न रािहला आई-बाबांचा, यांचं कसं करायचं हाच मोठा
प्र न आहे .
बायकोला मािहत आहे

हं ट यावर मॅडम

गालात या गालात हस या, तेव या घंटा झाली आिण

दोघेही भानावर आले. तासावर जाता जाता सर

हणाले, ७

वाजता पोचा ितथे, मी वाट पाहे न, मॅडमनी मान डोलावून
होकार िदला.

सायंकाळी बरोबर सात या ठोक्याला दोघेही
प्रीतम लॉजबाहे र भेटले, तेथील मॅनेजरही आता दोघां या
ओळखीचा झाला होता, याने गे या गे या हातात चा या
ठे व या, या घेऊन दोघेही

मवर आले.

मॅडम: आज तु ही दप
ु ारी कुठे िदसला नाहीत?

सर: थोडं काम होतं, हणून अ यार् िदवसाची रजा टाकून
बाहे र गेलो होतो

कलाकार - इशा क्षीरसागर
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िखचडी ते प गल
माझा ज म पु यातला. १५-२० वषार्ंपूवीर् अमेिरकेत

आले आिण आता िसअॅ लम ये

थाियक झाले. नवरा

इथे भेटला, मल
ु ेही इथेच ज मली. माझा नवरा तािमळ

आहे . लोक छान आहे त, कुटुंब प्रेमळ आहे . आ ही दोघांनी
ज हा लग्न करायचे ठरिवले त हा आई-बाबा, बिहणी,

सग यांनी मला सांिगतले, मुलगा चांगला आहे , घरचेही
चांगले असतील, पण इंटरका ट, इंटर टे ट लग्न

त्रासदायक असतात. मला वाटले, िकती फरक असणार
क चरम ये?
पण हळू हळू लक्षात आले की िकती फरक

असतो आिण कसा त्रास होतो.
होते. या या घरा या

वयंपाकापासून सु वात

वयंपाकात सग या गो टी

ओ या. ते खातातसु धा ओ या ताटात. मला आवडते

आिण प गल सारखी लागते

हणून मी एकदा मुगाची

िखचडी केली. नवरा मला िवचारतो ग्रे ही कुठे आहे ?

आता मुगा या िखचडी बरोबर तूप, िलंबू, पापड सोडून
दस
ु रे काही खातात हे च मला मािहत नाही!

मा या लग्ना या वेळचा िक सा सांगते. यां या

मंगळसूत्राला थाली

हणतात. याला एक बाजू टोचक

होती. यामुळे मी आपोआपच ती बाजू वर ठे वली टोचू
नये

हणन
ू . नंतर मा या चल
ु त सासब
ू ाईंनी सांिगतले की

तू थाली उलटी घातली आहे स.

मी पिह यांदा या या आजी-आजोबांना भेटले,

त हाची ग मत सांगते. मी अधर्वट Jet‐lag म ये होते.
ज हा आ ही चे नईपासून ित व णामलायीला गेलो.

सकाळी ९ वाजता आ ही घरातन
ू बाहे र पडलो आिण

घरोघरी िफरत होतो नातेवाईकांना भेटत. मला शंका

यायला लागली की बहुतेक हे अख्खे गावाचं या या
ना यातले आहे . असेलही खरं च! मी मनात या मनात
िवचार केला. आम या चे नई या घरी जवळजवळ
"कमीतकमी क्षमतेचा" चा कायदा आहे असे मला वाटत.
दोन बेड म या घराम ये कमीत कमी ५-६ माणसे कायम
राहत नसतील तर मा या सासूबाईंना गद
ु मरायला होते.

िजतकी जा त माणसे िततके बरे . नक्कीच, हे सगळे

गावाचं या या ना यातले असणार अशी माझी खात्री
झाली. आ ही या या आजी आजोबांकडे बसलो होतो.
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मा यासमोर आजोबांशज
े ारी एक वय कर गह
ृ थ बसले

होते. यांनी मला तोडक्या मोडक्या English म ये प्र न
िवचारायला सु वात केली. तू कुठली? िकती िशकली?

घरी कोण आहे ? आई-बाबा कुठे असतात? बाबा कुठे

काम करतात? िरटायडर् असतात? मग पे शन आहे ? भाऊ
नाही? एक १०-१२ प्र न झा यावर मी मनात या मनात
खूप आठव याचा प्रय न केला की हे कोण आहे त?

या

अथीर् ते इतके खोदन
ू प्र न िवचारात आहे त, या अथीर् ते

नक्कीच

याचे चुलत िकंवा मामे आजोबा असावेत.

शेवटी, आ ही जायला िनघालो, बाहे र आ या
आ या मी अधीरपणे नवर्याला िवचारले, मी

यां याशी

इतका वेळ बोलत होते ते तुझे कुठले आजोबा आहे त? तो
हणाला, ते काही आपले नातेवाईक नाही आहे त. इथेच

गावात राहतात ते.
आता लग्नाला १५ वष होतील, माझी आता भीड
चोपलीये. माग या ट्रीपम ये मी थाली (मंगळसूत्र) घेऊन

जायला िवसरले. पु याहून चे नईला जाताना मी एक खोटे
आिण छोटे िडझीनेर मंगळसत्र
ू घातले. घरी पोच या
पोच या मा या सासूबाईंनी आिण चुलत सासूबाईंनी हात

लावून िवचारले हे काय? मी मंगळसूत्र

हट यावर या

दोघींना हसूच आवरे ना.

असा झाला आहे माझा प्रवास गे या १५ वषार्ंत मुगा या

िखचडी पासून प गलपयर् त! कधी हसरा, तर कधी बोचरा!

प्राजक्ता घाटपांडे

कलाकार - का या चंद्रसेकर

कलाकार - यश बोरसे
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Vidyachi Paane
Ingredients
Defrosted grated fresh coconut 2
cups
Sugar 1 1/2 cup
1/2 cup milk
10 fresh vidyachi pane
1 tsp ghee or tup
1/2 tsp cardamom powder

Procedure

I am a trader and I sell…
I am a trader and I sell…
The colors of a rainbow,
and fragrances from ﬂowers that gracefully grow!
I gather ﬂuﬀ from clouds
for all of you in the crowd.
I collect the twinkle of stars,
and the pure nectar in silver jars.
I’ll save you some sunshine,
and raindrops that are simply divine.
In my pocket I have the gold from leprechauns,
and the melody to songs.
I bring the smile of the moon,
and the sweet sound of a loon.
If you shed a tear
I’ll give you some joy and a cheer.
So come on to my store,
I assure you, it isn’t a bore.
Only one thing for sure I wouldn't sell in any na on
You have to travel with me in my IMAGINATION!!!

Tanisha Kshirsagar

Wash vidyachi paane, grind it with milk to ﬁne paste.
Mix coconut sugar and paste together. Heat the mixture
together on a medium heat, s r it ll it starts leaving
edge and forms a ball. Turn oﬀ the gas. Spread it on a
greased plate, cut it immediately, separate it a er few
hours. Store it in a air ght container and refrigerate for
longer shelf life.
For naral + Jambjul wadi
Instead of paan paste use defrosted deseeded jambhul,
per your taste approximately 1/3 cup pulp for 2 cups of
coconut. Rest procedure is same.
*

*

*

Makyache Sandan
Ingredients
2 fresh sweet corn cobs ﬁnely grated (or you can
use 1 1/2 cup defrosted sweet corn, coarsely ground)
3/4 cup idli rava
1 cup fresh coconut
3‐4 green chilies ﬁnely chopped
1 tbsp Slightly roasted jeera
Handful of Chopped cilantro
1 tbsp grated ginger
Salt and lemon juice to taste.

Procedure
Mix all the ingredients and set aside for 15minutes. Put
water in the idli vessel and bring it to boil. You can use
any other steamer as well. Take the corn cob cover or
leaves apply some oil and put about 1and half tbsp of
the above mixture and fold properly. (As shown in the
pic) Put all the folded "sandan"pockets in the idli stand
and cover the lid.cook for 10‐15 minutes. If you are
using frozen corn just grease the idli mould and steam it
directly. Enjoy it hot with coconut chutney or ghee.

Deepali Jodh
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Important Medical Informa on
I am giving short summary for basic recommenda ons
which every person should be aware of. These
recommenda ons are based on Center for Disease
Control (CDC) and American academy of family
physicians.
IMMUNIZATION
TD/TETANUS DIPTHERIA
Booster every 10 year.
ZOSTER VACCINE
One dose over 60 years. This is a very important vaccine
to consider ge ng. It protects one from infec on called
herpes zoster (also called shingles). This can be a very
painful and prolonged infec on. The infec on is due to
the same virus which causes chicken pox in young age.
If you had chicken pox as a child, this virus can remain
dormant in your body and act up later in life as herpes
zoster which is a very painful rash due to infec on along
the route of sensory nerves and may last for 4‐6 weeks
and also leave chronic pain called neuropathy.
FLU VACCINE
This vaccine should be taken every year. Something to
know about ﬂu shot is that it is not same every year.
The vaccine consists of a enuated virus which is
expected to be prevalent in the area for the incoming
season. There is also a stronger version of ﬂu shot to
protect seniors over 65.
PNEUMO VACCINE
Normally one injec on a er 65 yrs. If someone has risk
factor or chronic illness like Diabetes, COPD, or history
of smoking, then you should get the pneumo vaccine.
First dose is given at 60 and then a booster a er 65.
This vaccine protects from serious bacterial infec ons
which can cause serious pneumonia in the elderly.

HYPERTENSION
Hypertension screening is very important for all seniors
as this can be a cause for several heart diseases. If
random blood pressure is high, it is very important to
see your primary care doctor and get a ﬁve‐day blood
pressure check to make a diagnosis of hypertension. If
your blood pressure is on the higher limit of the normal
range several mes, then you need to do some lifestyle
changes before you get on prescribed medica ons.
These measures include diet, exercise, and elimina on
of salt from your diet.
DIABETES MELLITIS
All overweight people and people with strong family
history should ask their primary care doctor to screen
for diabetes. Any fas ng blood glucose above 126 is
considered in diabe c range per deﬁni on. Any random
blood glucose over 200 is abnormal and you do need a
follow up with your primary care physician. This does
not mean you need medica on right away but at least
need a follow up every few months to make sure your
diabetes is not ge ng worse. Diabetes is a very bad
disease to have due to lot of diabe c complica on one
may face if it is not controlled. Worst complica on of
uncontrolled diabetes is chronic kidney disease where
one may end up with renal dialysis.
COLON CANCER
Indeed a very important screening recommended to
start at 50 years of age. Colon cancer is a very
preventable disease and colonoscopy is the procedure
to make sure you don’t have precancerous polyps. The
procedure takes only few minutes, though prepara on
may be over night but worth it to screen for a very
preventable cancer. If anyone in your family has had
colon cancer, then do talk to your doctor because
screening may be started sooner than 50.

HEPATITIS B VACCINE
Recommended for people working in risky environment
and lifestyle.

BREAST CANCER
This is very important for females. There is lot of talk as
to when one should start with mammograms. CDC
recommenda on is to start at 50 years and do it
annually. If you have mother or sister with breast
cancer, then screening should start 10 years sooner
than age they were diagnosed to have breast cancer.

SCREENING EXAMS
LIPID PROFILE
Includes total cholesterol, HDL, LDL. Ideally this should
be done a er fas ng for accurate reading.

OSTEOPOROSIS
All menopausal women should get a baseline screening
for osteoporosis. Women who have gone through
menopause at early age tend to be more at risk of

HEPATITIS A VACCINE
Recommended only for pa ents with risk
factors such as medical, occupa onal, lifestyle etc.
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osteoporosis so talk to your primary care doctor about
this test. Osteoporosis puts you at risk for bone fractures
due to thinning of bones.
AORTIC ANEURYSM (FOR MEN)
If you have been a smoker then you should be screened
for aor c aneurysm a er 65. This is again a silent
problem where one may not have any symptoms but the
bubble on the aorta (one of the main arteries in your
body) can burst causing hemorrhage.
THYROID
Rou ne screening for thyroid is not recommended
unless you have some symptoms. These are basic
screening and recommenda ons for each person.
However, if you have other symptoms then please talk
to your doctor so you could be screened accordingly.

Dr. Shaila Kode

Tilgul Ladoo
Ingredients
2 cups of Til
¾ cup of brown sugar
Light corn syrup 1/2 cup
Coarsely roasted peanuts (op onal) as per taste

Procedure
On a medium heat, make Syrup of brown sugar in a pan
by adding li le water. Check the syrup with your ﬁnger
for the consistency by taking it in a spoon. It should be
one string consistency. Add corn syrup. Turn oﬀ the
heat a er the corn syrup heats. In a separate bowl mix
the l and coarsely grinded roasted peanuts. Add the
sugar syrup li le by li le into this mixture & s r it. Once
all the ingredients are well mixed make small balls
(Ladoo)

Aai Angolkar

मन आनं द तरंग रौप्य महोत्सवी दंग

44 सारथी

Ska ng
Ever since I can remember, roller ska ng has
been a part of my life, and a er devo ng nearly ten
years to this sport, I have found true freedom to be
myself within the conﬁned walls of the rink. Yes, the
medals ma er, and so do the lessons of commitment
and dedica on, but more than anything, ska ng
uncovered a passion within myself that I never knew
existed.
It started at a birthday party in the 2nd grade
with me clinging to the railing, terriﬁed to let go. With
some encouragement from the local coaches, I le the
railing behind and felt true exhilara on as I glided on the
wooden ﬂoor‐ a feeling that to this day has never le
me. The rink has become my second home. From
countless hours of prac ce and toil, to thousands of
hard falls, to disappointments beyond compare, ska ng
went from being just a hobby to being my way of life.
My passion for ska ng required me to be at the
rink day in and day out, making the sacriﬁces, stress and
physical commitment, along with mental exhaus on, all
worth it. The words, “I can’t, I have prac ce” became my
mantra, but there was no place I would have rather
been. In the summer, when most people were relaxing
at the beach, I was at the rink. Spending over
twenty‐ﬁve hours a week training, prac cing twice a
day, and driving over 20 miles to the rink became my
associa on to summer break. On the rare occasion that I
could enjoy the outdoors, my partner and I were
prac cing li s on a tennis court at the park. To improve
our strength and endurance, we started going to the
gym together and working with our personal trainer. We
sought out assistance from coaches around the world,
including the Italian roller ska ng legend, Danilo
Decembrini. Overcoming all the language barriers and
instead just speaking the language of ska ng, we worked
with him to develop our content, expressions, and most
rewardingly, learn how World champions are made.
Traveling across the country for skate camps and
compe ons, we took advantage of every possible
chance to skate in front of judges and large audiences,
including in local showcases and large‐scale produc ons,
such as Snowﬂake Lane in 2016. As featured skaters for
the ﬁrst me ever in this produc on, my partner and I
performed a 20‐minute rou ne to Christmas carols
every night from Black Friday to Christmas Eve, on a
concrete “ice ska ng rink.”
The culmina on of all these eﬀorts brought me
to where I am today, as ten‐ me Na onal Champion and
two‐ me member of team USA. The experiences of
compe ng at the World Championships in Italy and

China, walking into the stadium wearing our red, white
and blue sweats and breakfast in the lobby with the
Australians will forever be ingrained in my memory.
Although all my life’s training came down to only a short
four‐minute rou ne, these experiences served as a
reminder of the rewards of perseverance and
dedica on, and pushed me to con nue with the sport.
Looking back over the years, I have come to
recognize all the valuable life lessons that ska ng has
thrown my way. This sport taught me to learn from my
failures and put them behind me, instead of dwelling on
them. It taught me that only perfect prac ce makes
perfect, and this meant not doing an item ll I got it
right, but doing it un l I could not get it wrong. Every
day, I would push myself to go a li le faster and jump a
li le higher. All these things showed me the true
meaning of work ethic and dedica on, and these are the
virtues I know will s ck with me for the rest of my life, in
whatever se ng I am in.
Ska ng opened my eyes to what it means to
love something so wholeheartedly, that despite the
number of mes I thought about qui ng, my heart
pushed me to con nue. This sport has been my iden ty
for so long, molding me into the individual I am today,
and as I move on to college, I will take with me
perseverance, drive and discipline. It is said that every
person needs a ‘third place’ in addi on to their home
and work/school. I am one of the fortunate few, who at
a very young age, has found my ‘third place’ at the
ska ng rink.
Isha Harwalkar
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Chirote
Ingredients
Maida ‐ 1 cup
Fine rawa‐1/2 cup
Toop / ghee for mohan ‐ 3 tbsp
melted
Pinch of salt
Warm milk for kneading.
For sathi
Rice ﬂour (2 tbsp) and ghee as needed
For syrup
2 cups sugar
Saﬀorn and 1 cup water

कलाकार - इशा क्षीरसागर

Procedure
Mix ﬁne rawa, salt with milk very loose and keep it aside
for an hour. Add All purpose ﬂour to this mixture to
form ght dough. Knead very well rolling in all the ghee.
Keep it aside for another hour. Divide dough into small
balls. Mix sa hi‐ (ghee and rice ﬂour) and mix it vigor‐
ously to make it ﬂuﬀy, consistency shall be such that you
can easily spread it with knife. Boil sugar and water
together to make 2 strings syrup. Add ﬂavoring agents
of your choice. I prefer saﬀron and cardamom. Add bit
of lemon a er it cools down to avoid crystalliza on.Roll
the balls to make ﬂat ro s. You will need 3 ro s at a
me. Place one ro , apply sathi, then cover with anoth‐
er ro , repeat this one more me. Now you have 3 ro s
stacked together, roll them to form a log. Cut
approximately 1 inch squares. Fla en them or shape
them as needed. If you like rose shapes open up the
layers gently to form desired shape or roll them ﬂat by
not opening them up.Deep fry in ghee or oil on a
medium heat. Do not fry on high heat. Satha tends to
make oil or ghee smokey a er few rounds and you do
have to change the oil to fry. When they are warm soak
them in warm syrup for half an hour. Garnish them with
nuts of your choice or saﬀron strands.

Deepali Jodh
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Happiness 1st
Work hard, achieve success, then you'll be happy, or so
we're told growing up. Then there comes a me in life
happens the personal and professional realiza on, we
need to BE HAPPY IN ORDER TO SUCCEED. The
rela onship between happiness and success may be
common sense, but common sense is not all that
common. For employees, professionals or anyone who
wants to be happy, following is a plan for growing
happiness, and reaping success.
The Magniﬁcent 7 of Success
Seek Happiness
Un l the 16th century, most people believed the Earth
was at the center of the universe and the sun revolved
around it. Then Copernicus showed the opposite was
true, and changed the way humans understand the
universe. For genera ons, people have thought they
could be happy only a er they were successful; today,
psychologists are showing that happiness is the
founda on for success. There are simple ways for
boos ng happiness every day, including medita ng,
exercising, ﬁnding something to look forward to, and
performing acts of kindness.
“There are simple ways for boos ng happiness every
day.”
Change the Balance
Two children are si ng on a seesaw. One youngster is
heavier, but the two can keep the seesaw balanced by
having the bigger one move closer to the center of the
seesaw. In the same way, our power to maximize our
poten al depends both on how much power we believe
we have, and the mindset that lets us generate the
power to change. If your mindset is nega ve, it will
stand in the way of success. However, it’s possible to
change a nega ve mindset into a posi ve one by
adjus ng our outlook so we can deal with what life
hands us.
“If your mindset is nega ve, it will stand in the way of
success.”
Find Posi ve Pa erns
It's said that when all you have is a hammer, everything
looks like a nail. Similarly, an individual with a nega ve
mindset can get stuck in the habit of seeing everything
in a nega ve way. The mindset may stem from the
person's work: an English tutor who spends all day

correc ng people's grammar may keep doing that at
home. But constantly searching for the nega ve
undercuts crea vity, raises stress levels, and lowers
mo va on and ability to accomplish goals. Solu on is to
retrain our brains to look for the posi ve instead.
“Constantly searching for the nega ve undercuts
crea vity, raises stress levels, and lowers mo va on and
ability to accomplish goals.”
Bounce Back
No one gets through life without facing the occasional
crisis or hardship. For some, the best possible scenario
would be ﬁnding themselves back where they started in
their old, familiar life, post‐crisis. For others, misfortune
leads to increasingly nega ve outcomes and their lives
are worse than before the crisis. There is an idea of a
Third Path, one that takes us from a setback to a place
where we are tougher and more competent than
before. To ﬁnd that path, try reinterpre ng events in a
more op mis c way. Imagine you have a client who
represents a fair amount of revenue for your company,
but he’s “high maintenance.” That client abruptly
withdraws his business. Yes, you're le scrambling to
make up for lost revenue, but you also have the
opportunity to ﬁnd new clients, and maybe they'll be
easier to deal with. Or perhaps your work hours are cut
back. While that means less income, you could see it as
freeing up me for classes to sharpen your skills.
Start Small
Remember Zorro, the rumbus ous masked outlaw
ﬁgh ng for the defenseless? Zorro wasn't born able to
swing from a chandelier while brandishing a sword.
Instead, he ﬁrst learned to control his sword within a
small circle and worked up from there. In the same way,
if we ﬁrst focus our eﬀorts on more a ainable
objec ves, we gain a feeling of control that's vital to
performance. Say you're months behind on ﬁling
expense reports. Instead of se ng an unrealis c
goal—like clearing the backlog by tomorrow—set a
small, achievable one. Decide that by the end of the
week, you'll have ﬁled one report. Then next week,
you'll ﬁle another. Earmark me each day just for this
one task.
“…if we ﬁrst focus our eﬀorts on more a ainable
objec ves, we gain a feeling of control that's vital to
performance. ”
Remove the Roadblocks
We all know there are things we should do
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diﬀerently—exercise more, eat be er, learn a new skill.
Knowing these things are important isn't always enough
to get us started or to keep us going. We take the path
of least resistance, perhaps by ﬂopping down in front of
the television instead of going for a run. Instead of
relying on willpower—and feeling guilty when that isn't
enough—we should focus on removing the barriers to
change. If we can cut 20 seconds oﬀ the me it takes to
start the goal ac vity, we have a be er chance of
following through. For instance, someone I knew
wanted to rekindle the habit of playing his guitar daily,
but a er three weeks he had managed only four
prac ce sessions. The 20 seconds it took to get the
guitar out of a closet was just too much and he usually
gave in to the tempta on to watch television instead. So
he bought a guitar stand, set it up in plain view, and
found himself prac cing more o en.
Stay Connected
Our rela onships are the single best investment we can
make in fostering our happiness advantage. What
dis nguishes the happiest people from all others is the
strength of their rela onships. When things get tough in
the workplace, many people retreat into isola on.
Nothing is more crucial to our work performance than
connec ng with those around us. Instead of turning
inward in a crisis, the most successful people hold on
ghter to their social support system.
“Our rela onships are the single best investment we can
make in fostering our happiness advantage.”
To summarize, use these helpful thoughts and behaviors
to create mental to‐do lists of common‐sense things
that would improve your lives, and reap happiness and
success.

Vinay Kshirsagar

48 सारथी

कलाकार - अचर्ना सा ये

सारथी 49

50 सारथी

