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       संपादकीय
नमस्का�र म�डळी�

म�द्गं�धचा� हा� दि�वा�ळी� २०१९ चा� अं�का तु�मच्या� पया�तु प हा चावातु�न� अंदितुशया आन�� हा तु आहा#. वा�स्तुदिवाका हा� अं�का 
दि�वा�ळी�च्या� वा#ळी#सचा प्रका�दिशतु हा णा�र हा तु�, पणा ऐन वा#ळी� आले#ल्या� तु,दि-का आदिणा अंन्या का�हा� अंडचाणा/म�ळी#  अं�का 
तु�मच्या�पया�तु प हा चा�याले� बर�चा उश�र झा�ले�, त्या�बद्दले मन�प�स5न दि�लेगं�र आहा तु.  

न#हा#म�प्रम�णा#चा ह्या� अं�का�स�ठी�स�द्धा� स�दिहात्या दि�ले#ल्या� आमच्या� ले#खकावागं:चा# म� मन�प�स5न आभा�र म�नतु . त्या,चा� 
प�ठी/ब� हा� नक्की�चा उत्स�हावाध=का आहा#. ह्या� अं�का�तु�ले म�ले�खतु�स�ठी� स>.म�धवा� र�ईट ह्या�न� घे#तुले#ल्या� प्रयात्ना�बद्दले 
आभा�र. अं�का प्रका�दिशतु व्हा�याले� ले�गंल्या�प�स5न का�हा� जणा,न� स5चान� वा अंदिभाप्र�या आवाज5=न काळीवाले# आहा#तु त्या� 
सवा:Eचा#हा� मन�प�स5न आभा�र.प्रदिणातु भाट हा� एका चा,गंले� काले�का�र आपल्या� अं�का�श� ज डले� गं#ले� आहा# आदिणा त्या�न# 
अंत्यान्तु स�र#ख म�खप�ष्ठ बनवाले# आहा#. 

आम्हा� आमच्या� पर�न# अंथका प्रयात्ना कारून हा� अं�का तु�मच्या�पया�तु आणा�याचा� प्रयात्ना कारतु अंसतु . तु  गं ड म�न5न 
घ्या�वा� हा� दिवान�तु�. 

तु�मच्या� स5चान�, अंदिभाप्र�या आदिणा ले#ख adelaidemm@gmail.com वार अंवाश्या प�ठीवा�.

आत्ता�पया=न्तु दिमळी�ले#ल्या� प�ठी/ब्या�बद्दले आदिणा सहाका�या:बद्दले अंन#का आभा�र. 

काळी�वा# 

आपले� का� प�दिभाले�षी� 

अंदिभादिजतु म हा ळीकार 

(सम्प��का)
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       गतवर्षी�ची दिदपवाळी ती

कवयियत्री : - सौ.शोभा लि(मये

गंतुवाषी\चा� दि�पवा�ळी� तु� , दिवासरू शका5  न� काध�चा आम्हा�
का�का� म�म� आज� म�वाश� , जमतु� स�र# अं�म�च्या� स�न�
उत्स�हा�चा# वा�र# दि]रतु� , मदिहान�भार ज र�तु तुया�र�
र�गंर�गं ट� दिभा�तु/चा� , स�]स]�ई आदिणा खर#��
ले�ड� कार�ज्या� श#वा दिन चाकाले� , दिकातु� तुर� हा  डब# भारतु�

प्रथम आगंमन अंस्थम� आज� , �म� ख काले� हा_र�णा स�� तु�
दिबड� स�_वा आज ब� हा�तु� , स�थ हा� तुर दिकातु� वाषी`चा�
का�ठी� ट#का�तु हाळी5हाळी5 मगं , का�का� या#ई स�गं# का�का�
स�दिधवा�तु�चा� आज�र तुया�ले� , -�स चा�लेण्या� स,ध# � �खतु�
मध�म#हा हा� आज�र म�म�ले� , पर�तु� आवाड दिमष्टा�न्ना�चा� 
रक्तु��ब हा  छदिळीतुस# आत्या�स� , औषीध,चा� का� ट�ळी� दितुजस�
म�म�स अंम�च्या� नका  नका  त्या� , अंन#का का�ळीज्या� -स्तु कादिरतु�

स�ट्टी� म्हाणा�न� अंन#का ब�लेका#  , हाषी= भार# ख#ळीतु� दिख�ळीतु�
श,तु� का�का5  श,तु स�� तु� , सवा`न� आन��� कार�
नका� का�ळीज� कारू म्हाणा# तु� , ठी#वा� श्रद्धा� �#वा�वारतु�
स�ख�� म�वाश� खर� ध�र�चा� ,हा�तु� घे#ई स�-# स�र�
उपचा�र प�र# आतु� घेरगं�तु� , तुज्ञां,चा� सल्ले� अंतु� जरूर�

�म� तुज्ञां आज�स ��खवा� , छ ट� या�-# धरून� हा�तु�
कास# घ्या�याचा# औषीध त्या�तु�न� , श्वा�स ��घे= तु  म�- जरूर�
ध5म्रप�न स डण्या�स दिवानवा� , पर पर� मगं आज ब,स�
��षीपदिरणा�म त्या�चा# अंन#का अंसतु�, दिनम�-णा तु# दिकातु� र गं,स�

का�का� स,ध# तुज्ञां�स ��खवा�, क्ष दिकारणा अंनm हा ई तुप�सणा�
औषीध गं ळ्या� आदिणा ��खवा� , श�स्- श�ध्� व्या�या�म पध्�तु�



मृदगंध दिदवाळी २०१९

म�म�स हा तु� गंरज खर� , ख�णा# दिपणा# दिनया�-णा�चा�
व्या�या�म�चा� या ग्या सल्ल्या�चा� , आर ग्या�च्या� गं�रूदिकालेले�चा�

आत्या�स तुज्ञां पटदिवातुस# , महात्वा औषीध वा#ळी� घे#ण्या�चा#
म�ठी कार�वा# काम� आहा�र� , आर ग्या��या� ज�वानसरणा�
म�नसतुज्ञां म�म�स समज�वा# , ध्या�न ध�रणा� काश� उपया गं�
अंतु� का�ळीज� घे�तुका भा�र� , म�नवा�स हा� हा_र�णा कार�
ध�र�न# अंनm श,तु मन�न# , घ्या�वा# दिनणा=या स�काटका�ळी�

दिनदिq�तु हा ऊदिन आतु� सवा=दिचा , दि�वा�ळी�चा� आन�� ले5दिटतु�
]ट�क्या,चा� ध5मधड�का� , ]� लेब�ज,चा� मज�चा न्या�र�
र,गं ळी�चा� श भा� अं�गंणा�, आका�शका� ��ले छ�न दिकातु�
आन��# स�र� म�ले# ब�गंडतु� , उत्ताम आम�चा� दि�वा�ळी� झा�ले�
आन���चा� ,आठीवाणा/चा� , ठी#वा� स�ख�चा� घे#उदिन मन�
परतुले# सवा= आपल्या� घेर� , स>ख्या�न# पदिरप5णा= आम्हा�
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दिनवृत्त

कवयियत्री : - सौ.कालिं(दी यिचरमु(े

वा#ळी आले� आतु� हा ण्या�चा� दिनवा�त्ता
का�या कार�वा#, कास# कार�वा#,
हा णा�र कास# म�झा#
दिवाचा�र कादिरतु� मले� -स्तु

पहा�ट# उठी�, घेर�ले� उठीवा�, 
स्वा_प�का कार�, डब# भार�
श�ळी#तु स ड� आदिणा
ध�वातुपळीतु ॲदि]स गं�ठी�

दिहाचा� क्ले�स, त्या�चा� मuचा
घेर आवार�, कापड# ध�वा�
नवा�न र#स�प�ज, प_ प�हा�णा�
शदिनवा�र - रदिवावा�र
काध� आले� नm काध� गं#ले� ?

घेर�च्या� दिखडका�तु5न, गं�ड�च्या� का�चा#तु�नचा
अंन�भावाले# ऋतु��चा# ब�ले
वा#ळीचा हा तु� का� ठी#
घ्या�याले� त्या,चा� �खले ?

ख5प हा तु� आवाड काले,चा�, वा�चान�चा�
ख5प का�या का�या कार�याचा� हा तु
पणा जमले� न�हा� आदिणा
सगंळी�चा गं#ले� हा  र�हा5न.



मृदगंध दिदवाळी २०१९

आतु� आहा# वा#ळीचा वा#ळी
न�हा� जब�ब��र�, न�हा� ध�वापळी
अंथ:चा� न�हा� काम� अंनm
सवा`चा# आहा# प�ठीबळी

गं�यान, वा��न, वा�चान, दिचा-काले�
प�uटर� अंनm न�त्या स�ध्��
ज�णा5न घे#ईन गं�तु�थ=, भा�वा�थ=
ज�वान त्या�दिशवा�या
ज�ईले न� व्याथ= ?

कार�न म्हाणातु# आवाड�च्या� गं ष्टा�
जम#ले का� पणा वाया झा�ले� म्हाणा5न ?
श�का� काश�ले�, ले�गंतु#चा का�म�ले�
हा� अंश� प�र ब,ध5न

म्हाणा# ले�ई] स्ट�ट=सm ॲट ]�uट\
सगंळी� जम5न या�याले�
थ,ब�वा� ले�गंतु�
दिनवा�त्ता�स�ठी�.

ठीरले�चा आतु�, ख�ईन, दिपईन मस्तु मस्तु
दि�स#ले तु# प�स्तुका वा�चा5न कार�न ]स्तु
न�चा�न, गं�ईन, दि]र#न मनम�क्तु
]� लेवा�न ब�गं, प�ठी कार�न स्- -
ज�णा5नहा� घे#ईन गं�तु�रहास्या

न� का� णा�चा� पवा:, न� काश�चा� ख�तु
म�झ्या�चा आन���तु
र�हा�न म� व्यास्तु.
चा�का� झा�ल्या�, अंगं�� का�हा�चा न�हा� जमले�
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तुर�हा� हा तु� का>तु�काचा
या� वाया�तु दिजद्द�न#
प्रयात्ना का# ले� हा  या�चा�चा.

दिनवा�त्ता�च्या� का�ळी,तु ज्ञां�न�ध�र#
चाढी�न स प�न�च्या� प�याऱ्या�
नm बघेतु� बघेतु� हा ईन म�क्तु
पस�ऱ्या�तु5न या� स�ऱ्या�.
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आई 

कवयियत्री : - सौ.सुनीता शिंशदे 

प�ण्या�चा� दिकातु� स�चाया का# ले�, स�दिचातु हा तु# का� ठीले# का# ले# 
दिका त्या�चा# ]लेस्वारूप म�, तु�झ्या�  का� श�तु�ले ले#कारू झा�ले#

दिनरक्षर तु5, गंर�बहा� तु5, तुर�हा� म�गं# सरले�स न�हा�स 
ले#कार,च्या� श�ळी#स�ठी� म5कापणा# काष्टातु गं#ले�स  

ट पल्या�तुल्या�  � न भा�कार� आम्हा� म�ले,न� दि�ल्या�स वा�ट5न 
कारकाचा5न मगं तु�झा� खप�ट� दिकात्या#का वा#ळी� न#ल्या�स म�रून 

ले�गंड्या�च्या� कामळी#तु वा�चावा5न � न रुपया# ठी#वा�तु हा तु�स 
सणा�स���ले� आमच्या�स�ठी� गं डध डहा� र,धतु हा तु�स 

ब�प�च्या� व्यासन�प�या� स दिशकातु#न# जळीतु हा तु�स 
अंगंदितुका प�णा� ड ळ्या,मधले# प�र�न# मगं प�श�तु हा तु�स 

ख�ब�र ब�णा� तु�झा� प�हा�तुचा प�या र ऊन� उभा# र�हा�ले  
कार�र�पणा� स्वाभा�वा�तुले� अं�गं�का�रून� चा�लेतु आले  

श,तुपणा�चा� श�तुले स�रम� तु�चा आम�च्या� नयान� भारले� 
नदिशब�ले�हा� हारवाण्या�चा� तु�झा� वा�रस� आम�च्या�तु आले� 

आज तु5 न, न�हा� तु�झा� आध�र, तु�झा�चा तु�का� अं�गं� आहा# 
प�या�ख�ले� तु�झा�चा वा�ट अंन सम र रस्तु� तु�झा�चा आहा# 
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मु(गी 

कवयियत्री : - सौ.सुनीता शिंशदे 

नका श� अंसतु�तु तुर�, त्या� जन्म घे#तु�तु 
नवास न�हा� का# ले� तुर�, बळी#बळी#चा या#तु�तु 

जवाळी न�हा� घे#तुले# तुर�, ब डका#  प�पर कारून पसरून हासतु�तु 
तु�म्हा� का�हा�हा� म्हाणा�, म�ले� ह्या� का डग्या�चा� अंसतु�तु 

भा�वा�च्या� श�ळी#स�ठी� स्वातु~:चा दिशक्षणा स डतु�तु 
ब�प�च्या� प्र#म�स�ठी�, त्या,चा� शट= ध�वा5न �#तु�तु 

आईच्या� आर�म�स�ठी�, घेर का�महा� पत्कारतु�तु 
तु�म्हा� का�हा�हा� म्हाणा�, म�ले� ह्या� का डग्या�चा� अंसतु�तु 

ज�वा�वार �गंड ठी#ऊन, लेग्न कारून ज�तु�तु 
परका#  घेर अंस5नहा�, सवा= म�झा#चा आहा# म्हाणातु�तु 

नवार� र�गं�वाले� तुर� का�या झा�ले#? स्वातु~: शरणा ज�तु�तु 
स�सर� ब लेतु न�हा� भाले#, त्या�स गंरम ज#वाणा �#तु�तु 

स�स5न# न�हा� स्वा�का�रले#, त्या,च्या� गंळ्या�तु ज�ऊन पडतु�तु 
तु�म्हा� का�हा�हा� म्हाणा�, म�ले� ह्या� का डग्या�चा� अंसतु�तु        
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       ऑस्ट्र ेलि(यन आउटबॅक 

कवी: - श्री. समीर परांजपे

ऑस्ट्रे#दिलेयान आउटबuकाचा� म�तु� ले�ले ]�र 
�गंड गं ट्या,न� दि�सतु  र�काट ड�गंर भार��र 
का� ठी# ख�रट� झा�ड# अं�गं�वार का� ठी# गंवातु ध�र��र 
प�ईन, गंमट्रे� झा�ड,चा� सगंळी�काड# दि�स# श��गं�र 

तु�पले� उन्हा# जदिमन�वार दिका गंमट्रे�चा� दिनघेतु# स�ले 
दितुच्या�चा स�ले�चा� र�गं प,घेरुन� लेप5न बसतु# प�ले 
का� ठी# वा�ळी5वार झार=कान सरपटतु� स���र ब्रा�ऊन स�प 
न ज�वा# आपणा त्या,च्या� वा�श� काश�स हात्या#चा# प�प 

��ष्टा�स पड�वा# गंवातु�मध्या# स्वाछ�� ब�गंडणा�र� का,गं�रू
गंवातु, का� म�-का�टका अंस# त्या�चा� सकास आहा�र
दिपले5 रहा�तु# का�हा� मदिहान# का,गं�रू म�या#च्या� प ट�तु 
का�हा� मदिहान्या,चा# म ठी# झा�ले# दिका स डतु# तु# घेर��र 

इथले# म5ळीवा�श�या ले का�  ज्या,न� म्हाणातु�तु अंब र�जन 
गं�हा�, �ऱ्या�ख ऱ्या,चा� म�दिहातु� ज�णातु�तु तु# भारप5र 
स�स्का� तु�चा# अंवाश#षी त्या,चा# दिटका5 न र�दिहाले# का_ का वाषी=  
दिठीपक्या,चा� का�ढी5न दिचातुर-नक्ष� पसरवातु�तु तु# हाषी=

इथ# दि�सतु� गंव्हा�चा� श#तु� स न्या�पर� सकास 
दि�स# र,गंड� श#तुकार� अंवाजड या�- वा�परतु� 
श#काड  म�ढ्या� ब�ळीगं5न का�तुर� मदिरन  ले कार 
प_स# गं�ठी�ले� अंस5नहा� परवाडतु न�हा� न कार 

आज तुप्तु ऊन अंसल्या�न# क्री�म तु�ड�ले� ]�स5न 
उद्या� ध�वा�ध�र प�ऊस पड# म्हाणा5न छ-� ब�ळीगं5न 
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वा�ळीवा�ट�मध्या# अंसतु  म�श� दिकाड्या,चा� छळीवा�� 
ड क्या�वार ज�ळी� प,घेरुन� का� तु� कादिरतु� आप5ले� बचा�वा 

अंस� आम�चा� हा� �#श आहा# एका म ठी# ब#ट
स�ध� दिमळी�ले� जर का� तु�म्हा� �वाड5  नका� वा#ळी 
अंन�भा5तु� घ्या�वा� ज्या�न� त्या,न� का�या स,गं5 आतु� 
श्रद्धा� ठी#वा5न पहा� जर� ख5प �#ईले हा� धरणा�म�तु�
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      बद(  

(ेखक: - श्री. समीर परांजपे

आपल्या� आया�ष्या�तु ब�ले हा� अंपदिरहा�या= अंसतु . का�हा� ले का�  हा� ब�ले हासतु स्वा�का�रतु�तु तुर का�हा� ले का�  न�ख�श�न#
स्वा�का�रतु�तु.  एका5 णाचा आपणा त्या� ब�ले�ले� स्वा�का�रतु  दिका तु  ब�ले आपल्या�ले� स्वा�का�रतु  हा# एका का ड#चा आहा#.  
हा� प्रस्तु�वान� म,डण्या�चा� का�रणा हा# दिका आमचा# ऑदि]स म�गंल्या� वाषी\ ज�न्या� ज�गं#तु5न नवा�न ज�गं� दिशफ्ट कारण्या�तु 
आले# आदिणा हा� छ ट�स� ब�ले स्वा�का�रतु�न� आम्हा� का�रका5 न� जगं�तु का�या ढीवाळी�ढीवाळी हा तु हा तु� हा# स,गंण्या�चा� हा� 
छ ट�स� खट�ट प. 

बर बर वाषी=भार�प5वा\ आमचा# ऑदि]स हा# � �सऱ्या� ज�गं� दिशफ्ट हा णा�र अंश� ब�तुम� अंकादिस्मतु आदिणा अंन�दिधका� तुपणा#  
एका#  दि�वाश� ]� टले�. स�रुवा�तु�ले� ह्या� ब�तुम�चा� दिवाश#षी का णा� �खले घे#तुले� न�हा�. त्या�तु वाषी:च्या� श#वाट� 
र�ज्यास्तुर�या दिनवाडणा�का� अंसल्या�न� आमचा# ऑदि]सचा# स्थले,तुर घेडणा�रचा� न�हा� अंश� ख�-� आमच्या�प_का� का�हा� 
काम=चा�ऱ्या,न� हा तु�. एका#  दि�वाश� म�- ऑदि]स सका�ळी� चा�ले5 झा�ल्या�वार थ ड्या�चा वा#ळी�तु प्रस�रणा ख�त्या�काड5न एका 
इम#ले आले�. त्या� इम#ले मध्या# स्पष्टापणा# आमचा# ‘ऑदि]स का�हा� मदिहान्या�न�तुर स्थले,तुदिरतु कारण्या�तु या#ईले’ अंश� 
न ट�स �#ण्या�तु आले�. त्या�न�तुर म�- एख�द्या� मधप ळ्या�तु5न मधम�श� सतुतु ब�हा#र पड�व्या�तु तुश� र ज का�हा� न� 
का�हा� ब�तुम्या� ब�हा#र पड5  ले�गंल्या�. का�हा� ले का�  स्वातु~च्या� ट#बलेवार काम� आदिणा दिकाचानमध्या# ज�स्तु� वा#ळी चाहा�, का�]�
बनवाण्या�च्या� दिनदिमत्ता�न# घे�टमळी5 ले�गंले#. का�हा� काम=चा�ऱ्या,चा� दिवाध�न# दिहा चाहा�च्या� वा�]# प#क्ष� हालेका� आदिणा दिवारळी हा ऊ 
ले�गंले�.  आमचा# जवाळीप�स चा�र मजले# दिशफ्ट हा णा�र हा तु# आदिणा दिशदिफ्ट�गं स�लेभा व्हा�वा� ह्या� हा#तु5म�ळी#  प्रत्या#का 
मजल्या�वार � न का�या=कातु� न#मणा� गंरज#चा� ठीरले�. म� आमच्या� मजल्या�वार प्रश�सका�या ख�त्या�तु अंसल्या�म�ळी#  म�झा� न�वा
का�या=कातु: म्हाणा5न स�चावाण्या�तु आले� आहा# अंश� ब�तुम� म�झ्या� ब�सन� मले� दि�ले�. म� स�रुवा�तु�ले� नका�र दि�ले� खर� 
पर�तु� म�चा ह्या� का�म�ले� दिकातु� या ग्या आहा# हा# मले� म�झ्या� ब�सन� इतुका�  लेदिडवा�ळीपणा# स,दिगंतुले� का� म�झ्या� मन�ले� 
इतुक्या� गं��गं�ल्या� झा�ल्या� म्हाणा5न स,गं5 ! अंथ:तु म� न�हा� म्हाणाण्या�चा� प्रश्नचा नव्हातु� का�रणा म�झ्या� ब�सले� हा� ऑड=र 
वारून आले� हा तु� त्या�म�ळी#  दितुन� म�झा� हा का�र घे#ण्या�कार�तु� स�म, ��ड, भा#� ह्या� शस्-,चा� वा�पर का# ले�चा अंसतु�. 
अंस !

आम्हा� का�या=कात्या`चा� 'म5दिव्हा�गं चाuदिम्पयान्स' अंस� न�मकारणा कारण्या�तु आले�. पदिहाले# का�हा� दि�वास आम्हा�ले� आमचा# 
काम=चा�र� ‘चाuदिम्पयान’ म्हाणा5न ब लेवा5 ले�गंले# पर�तु� का�ले,तुर�न# नव्या�चा� नवाले�ई स�पल्या�वार आमचा� उल्ले#ख एका# र� 
‘चाuम्प’ म्हाणा5न हा ऊ ले�गंले�. प्रत्या#का आठीवाड्या�तु आम्हा� ‘चाuम्प्सचा�’ दिमदिट�गं हा ऊ ले�गंले�. स�रुवा�तु�ले� का�हा� मदिहान# 
दिमदिट�गंमध्या# आम्हा�ले� नवा�न इम�रतु�तु का�या नवा�न घेड�म ड� घेडतु आहा#तु, इ�दिटदिरयार- लेEडस्का# दिप�गं का� ठीवार आले� 



मृदगंध दिदवाळी २०१९

आहा#, त्या�कार�तु� ले�गंणा�ऱ्या� दिनदिवा��, सप्ले�यार का णा, क्ष#-�या का�या:लेया�तु5न म�ज�र� दिमळी�ले� आहा# का�? अंश� दिवादिवाध 
गं ष्टा/वार म�दिहातु� �#ण्या�तु आले�. वा�स्तुदिवाका आमचा# ऑदि]स का# वाळी � नश# म�टर वार दिशफ्ट हा णा�र आहा# हा# आम्हा�ले� 
स�रुवा�तु�ले�चा काळीवाले� हा तु� पर�तु� तुर�हा� का�हा� ले का,च्या� चा#हा#ऱ्या�वार दिशदिफ्ट�गंचा� न�र�ज� स्पष्टा दि�सतु हा तु�. 
ऑदि]समध�ले बऱ्या�चाजणा,न� स्थले,तुर�बद्दले प्रश्न हा तु#चा दिका� बहा�न� थ ड�]�र ध�स्तु�चा हा तु�. उ��हारणा�थ= ज# ले का
स�याकाले�न� ऑदि]सले� या#तु त्या,न� नवा�न इम�रतु�तु स�याकाले/न� प�दिका� गं आहा# का�, हा#ल्म#ट, ग्ले व्हाज ह्या� गं ष्टा� 
ठी#वा�याले� ले�कास= आहा#तु का�, दिजमले� र ज ज�णा�ऱ्या� ले का,न� श�वारचा� स या आहा# का� ह्या�चा� ध�स्तु� हा तु�. का�हा/न� 
दिकाचानमध्या# दिकातु� दि�ज आहा#तु, दिकाचानमध्या# चाहा� - का�]�चा� ऑदि]सतु]� म�बलेका व्यावास्थ� अंस#ले का� ह्या�चा� दिचा�तु�
हा तु�.  

आमच्या� मजल्या�वार अंuलेन न�वा�चा� एका स�ठी�ले� प हा चाले#ले� एका काम=चा�र�  आहा#. त्या�चा� आवा�ज म5लेतु~ दिचारका� 
आदिणा स्वाभा�वा दिचाडका� आहा#. तु�न मदिहान्या�न�तुर ऋतु5प�लेट झा�ले� का� ह्या�चा� एका तुर� दिसका दिलेव्हा ठीरले#ले�चा 
अंसतु#. खर� ख ट� म�हा�तु न�हा� पर�तु� एका� आख्या�दियाका# न�स�र मध्या�तुर� अंuलेनचा# ड क्या�वारचा# का# स ��खतु हा तु# अंश� 
ब�तुम� ऐदिकावा�तु आले� हा तु�.  एका#  दि�वाश� � �प�र� म� दिकाचानमध्या# का�]� बनवा�याले� गं#ले , का# ट्लेमध्या# प�णा� गंरम 
हा तु अंसल्या�न� ड#स्कावार प#पर चा�ळीतु हा तु  आदिणा तु#वाढ्या�तु अंuलेनन� मले� पकाडले�.  
अंuलेन- ओहा! तु5 इथ# आहा#स. म� का# व्हा�प�स5न तु�ले�चा श धतु या.  
म�- का�हा� का�म हा तु� का�? 
अंuलेन- का�या स,गं5 सध्या� झा पचा ले�गंतु न�हा�. ह्या� नवा�न ज�गं� ज�याचा� त्या�चा� स्ट्रे#स या�याले� ले�गंले�या. 
म� - स्ट्रे#स? अंर# हा ईले न� सगंळी� ठी�का! अंस# आपणा का� ठी# ]�र ले,ब ज�तु या, म�गंल्या� ले#नमध्या# तुर दिशफ्ट हा तु या. 
अंuलेन - ह्या� दिबदिल्ड�गंमध्या# कास�, ख�ले� उतुरले� दिका लेगं#चा बस पकाडतु� या#तु#. नवा�न इम�रतु�तु तुस� न�हा�या#. आतु� 
म�गंल्या� ले#नमध्या# दिशफ्ट झा�ले  दिका दितुथ5न इथ# चा�लेतु या�याचा�, म्हाणाज# गं#ले� का� �हा� दिमदिनट� त्या�तु? बर� इथ# काध�हा� 
प�ऊस पडतु .    
म�  प�ऊस– पाऊस ? काध�हा�? 
अंuलेन - ब�या � वा#, प�वास�वारून आठीवाले�. नवा�न इम�रतु�तु आपल्या�ले� छत्र्या�, र#नका ट्स ठी#वा�याले� का� ठी# ज�गं� आहा#
का�? 
म� - म�दिहातु न�हा�! 
अंuलेन - म�दिहातु न�हा�? मगं हा# म�द्द# जरूर म,ड दिमदिट�गं मध्या#!

ज�तु�ज�तु� अंuलेनन� सल्ले� दि�ले�. हा�तु�तु�ले का�]�चा� काप स,भा�ळीतु म� ज#मतु#म म�झ्या� ड#स्कावार आले  तु#वाढ्या�तु 
�5रून ज#न� म�झ्या�प�श� या#तु�न� मले� दि�सले�. 
ज#न� - बर� झा�ले� इथ# भा#टले�स. मले� स,गं, का णातुर� स,गंतु हा तु� दिका नवा�न इम�रतु�तु म�झ्या� ड#स्कावार सक्या�ले�ट 
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ठी#वा�याले� ज�गं� न�हा�या#? 
म� - का णा स,गंतु हा तु�? 
ज#न� - नक्की� आठीवातु न�हा� पणा का�ले का�न�वार आले�. 
म� - ज#न� अंज5न ड#स्क्स अंले का# ट व्ह्या�याचा#तु.  
ज#न� - नक्की� काळीवा मले�. म� का�या म#पले दिका� वा� प�ईनच्या� झा�ड�बद्दले ब लेतु न�हा�या# पणा सक्या�ले�ट तुर� ठी#ऊन द्या�ले
दिका न�हा�.
म� - म� चा>काश� कार�न.
ज#न� - तु5 म�झ्या� ट#बलेवार सक्या�ले�ट प�दिहाले�स न�? तु  म�झ्या� पदिहाल्या� नवाऱ्या�न� दि�ले�या मले�. 
म� - अंर# वा�हा! 
ज#न�  तु�ले� स,गंतु# इतुका� का�ळीज� घ्या�वा� ले�गंतु# त्या�चा�– पाऊस . इथ# ख5प ��दिम=ळी आहा#. म�झ्या� एक्स-नवाऱ्या�न� मले� 
ख�स म#दिक्सका हा5न आणाले� हा तु�. तु�ले� स,गंतु# १९ ८० च्या� आसप�स. 
म� - ज#न� स�र� पणा मले� एका� म�दिट�गंले� ज�याचा�या. आपणा न�तुर ब ले5या� का�? 
ज#न� - ओका# . पणा तु#वाढी# मले� सक्या�ले�टचा# अंपड#ट्स नक्की� �# बर� का�?   
म�  ओका#– पाऊस .

म� ज#न�ले� कास�बस� थ,बवाले� का�रणा एका�� का� ज#न� दितुच्या� एक्स-नवाऱ्या�बद्दले ब ले5 ले�गंले� दिका त्या,चा� तु# हाळी5हाळी5 
बहारतु गं#ले#ले� प्र#म, स�स�र आदिणा मगं श#वाट� त्या,चा� तु# दिवाभाक्तु हा णा�, मगं तु� उ��स�नतु� आदिणा मगं सध्या�च्या� हाब�चा� 
झा�ले#ले� ओळीख म्हाणाज# न�हा� म्हा�टले� तुर� काम�तुकाम� वा�स दिमदिनट,चा� ब लेपट. दिहा काहा�णा� ह्या�आध�हा� म� � न�� 
ऐकाले� हा तु�, त्या�तु मले� म�झ्या� ड#स्कावार का�म,चा� ड�गंर दि�सतु हा तु�.  

दि�वास अंस#चा प�ढी# सरकातु हा तु#. हाळी5हाळी5 ले का,च्या� ख�जगं� चाचा�ले� स�वा=जदिनका स्वारूप या�याले� ले�गंले� आदिणा मगं 
मuन#जम#न्टन� ह्या�वार एका उप�या म्हाणा5न नवा�न इम�रतु ��खवाण्या�चा� सहाले या जन� आखले�. आमच्या� सहाले�चा� 
दि�वास उज�डले�. सहाले�चा# अं�तुर � नश#चा म�टर अंसल्या�न� सवा:न� प�या�चा ज�णा# पस�तु का# ले#.  नवा�न इम�रतु 
भालेतु�चा चाका�चाका हा तु�. इम�रतु�चा� �श=न� भा�गं म्हाणाज# स्वाच्छ आदिणा प�र�श\ भाले� म ठी� का�चा#चा� तु�काड�चा हा तु�.
त्या�वार सका�ळीचा# स5या=दिकारणा आतु ड का�वा5 पहा�तु हा तु#. आम्हा� आतु गं#ल्या�वार दिसक्या�दिरट� गं�ड=न� आमचा� स�ख्या� 
तुप�स5न प�दिहाले� आदिणा दिलेफ्टमध्या# एका� वा#ळी� का# वाळी आठीचा ले का ज�ऊ शकातु�तु अंश� स5चान� दि�ले�.  
आमच्या�तुल्या� २/३ दि]टन#स बहा�द्दर,न� आम्हा� आठी मजले# सहाज चाढी5न ज�ऊ तु#व्हा� आम्हा�ले� दिलेफ्टचा� गंरज न�हा� 
अंश� बतु�वाणा� का# ले� आदिणा  उगं�चाचा इथ# दितुथ# दिजन# श ध5 ले�गंले#. त्या�वार म�- दिसक्या�दिरट� गं�ड=न� काप�ळी�वार 
आठ्या� प�डतु अंश� का�हा� नजर दि�ले� का� हा# दि]टन#स बहा�द्दर  क्षणाभार स्तुब्ध झा�ले#. 
तु#वाढ्या�तु पदिहाले� दिलेफ्ट ख�ले� आले�. आम्हा� पदिहाल्या� ओळी�तुले# ७/८ ले का�  दिलेफ्टमध्या# चाढीले . दिलेफ्ट एका�मचा 
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चाका�चाका हा तु� आदिणा दिलेफ्टच्या� आतुमध्या# � न्हा� ब�ज5ले� आरस# हा तु#. ज#न�न# लेगं#चाचा आपल्या� इवाल्या�श्या� पस=मध5न
दिलेपदिस्टका का�ढीले� आदिणा एका� आरश�तु आपले# ओठी र�गंवा5न घे#तुले#.  दिलेफ्ट स�तुव्या� मजल्या�वार आले� आदिणा आम्हा� 
नवा�न ऑदि]स मध्या# प�ऊले ट�काले�. सध्या�तुर� दितुथ# म काळी� ट#बल्स आदिणा ख�च्या: हा त्या�. स�म�न जवाळीप�स 
नसल्या�म�ळी#  सगंळ्या,चा# आवा�ज घे�मतु हा तु#. म� दिखडका�च्या� जवाळी गं#ले  आदिणा ब�हा#रचा� ��श्या बघे5 ले�गंले . म ठी�ल्या� 
का�चा#तु5न शहार�चा� वा�ढीले#ले� दिवास्तु�र दि�सतु हा तु�.  
म�झ्या� पले�काड�ले दिखडका�प�श� का�हा� काम=चा�र� आपआप�पस�तु का णा दिखडका�च्या� जवाळी ज�गं� पटका�वाणा�र 
ह्या�बद्दले इमले# ब,धतु हा तु# पणा तु#वाढ्या�तु अंuलेनन� दिखडक्या,च्या� जवाळीच्या� ज�गं� ह्या� मuन#जस=ले� दि�ले#ल्या� आहा#तु 
अंश� ब�तुम� ] डले�. स�ध�रणा अंध्या: तु�स�न� सहाले स�पवा5न आम्हा� ऑदि]सले� परतुले .

नवा�न ऑदि]सबद्दले गंप्प� गं ष्टा� कारण्या�तु का�हा� दि�वास अंस#चा गं#ले# आदिणा म्हाणातु� म्हाणातु� नवा�न ज�गं� स्थले,तुर�तु 
हा ण्या�चा� वा#ळी सम�प आले�. श#वाटच्या� दि�वाश� ज�न्या� ऑदि]समध्या# � �प�र� छ ट� ]# यारवा#ले प�ट\ का# ले�. का�हा� ज्या#ष्ठ 
ले का,न� त्या,च्या� ज�न्या� आठीवाणा� श#यार का# ल्या�. ज#न�न# ब ले�याले� स�रुवा�तु का# ले� खर� पणा दितुले� अंचा�नका रड5चा� 
]� टले� आदिणा मगं आर या5 ओका#  अंस� दिवाचा�र�तु ब�याका,न� दितुच्या� भा वातु�ले� सहा�नभा5तु�चा� का�ड�ळी� का# ले�. ��प�र� 
ज#वाणा�न�तुर ऑदि]समध�ले सवा= स�म�न हाळी5 हाळी5 दिरका�म� हा ऊ ले�गंले�. दिरका�म्या� ख ल्या,मध्या# आमचा# स�गं��तु 
झा�ले#ले# आवा�ज घे�म5 ले�गंले#.  आम्हा� सवा= काम=चा�र� आम्हा�ले� उपलेब्ध कारून दि�ले#ल्या� ब�क्स#स मध्या# आमच्या� 
ड#स्कावारच्या� सवा= गं ष्टा� भारू ले�गंले . ब�क्स#समध्या# ख5प स�म�न भारले# हा तु# अंस� न�हा� पर�तु� ब�क्स#स ब�� हा ण्या�चा� 
न�वा घे#तु नव्हात्या�. बहा�तु#का इतुक्या� वाषी`च्या� आठीवाणा� सहाज�सहाज� आतु ब�क्स#स मध्या# ज�ण्या�स न�काब5ले हा तु 
हा त्या�.
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माझे छंद की माझ्याती( छंद  

(ेलिखका : - सौ. कालिं(दी यिचरमु(े

म�झ्या�तु�ले छ�� म्हाटले� तुर थ ड�श� अंदितुशया क्तु� हा ईले पणा तुस#चा आहा# तु#. म�झ्या,तु अंन#का छ�� आहा#तु. त्या�तुले� 
का णातु�हा� म� म�द्द�म ले�वा5न घे#तुले#ले� न�हा� तु# अंन�वा�दिशकातु#न# उपजतुचा म�झ्या,तु आले#तु. 
छ�� या� शब्��श� दिनगंड�तु छ,दि�ष्टा आदिणा छ���]� �� अंस# � न शब्� आहा#तु. अंन#का छ�� अंसणा�ऱ्या�ले� न�हा� तुर ज  
छ���ले�चा प5णा= पणा# आपले# ज�वान म�नतु  त्या�चा� ओळीख छ,दि�ष्टा अंश� हा तु# आदिणा वा�ईट छ�� अंसणा�ऱ्या�ले� जगं 
छ���]� �� म्हाणातु#. या�प_का� एका�हा� शब्��न# मले� ओळीखले# ज�तु न�हा�. छ,दि�ष्टा अंसणा�ऱ्या� का�हा/च्या� छ���तु5न म ठी� 
व्यावास�या स�रू हा तु , �ज���र काले�का�र तुया�र हा तु  दिका� वा� जगं�ले� ]�या�#श�र अंश� अंद्भू 5तु श ध�चा� जन्म हा तु . 
छ���]� �� म�- स्वातु�चा# न�कास�न कारून घे#तु .
आपले# मन रम#ले, आज5ब�ज5च्या� पदिरदिस्थतु�तु र�हा5नहा� एका,तुवा�स,तु आन�� दिमळीवा5न �#णा�र� अंन�भावा म्हाणाज# छ��. 
गं�यान हा� म�झा� छ�� म�झ्या�वार जर�स� ले��ले�चा गं#ले�. म�झा# म�म� आदिणा आत्या� या,न� गं�ण्या�चा� छ�� हा तु�.मले� 
न�त्या�चा� आवाड हा तु� पणा त्या�प#क्ष� आपल्या� म�ले�न# गं�णा�चा दिशका�वा हा� म�झ्या� आईचा� ईच्छ� आदिणा त्या� का�ळी,तु 
आया�ष्याचा दितुच्या� तु�वाड�तु अंसल्या�न# मन,तु अंस  वा� नस  तु# दिशका�वा�चा ले�गंले�. चा,गंले# गं�रू दिमळी�ल्या�न# हा� छ�� 
ज प�सले� गं#ले�. का�ले,तुर�न# या�चा छ���चा# वा��न�तु रूप,तुर झा�ले# आदिणा तु  म�- म�झा� ज�वाq छ�� झा�ले�. म�झा� 
आत्या� सतु�र वा�जवातु अंस#. दितुच्या�काड5न हा� छ�� म�झ्या�तु आले�. हा� ज प�सतु�न� बर#चा काष्टा पडले#, अंडचाणा� 
आल्या�. अंथ:ज=न�स�ठी� का�मध��� कारणा# हा# सवा`प्रम�णा# मले�हा� गंरज#चा हा तु.पणा त्या� का�ळी�तुहा� पहा�ट# लेवाकार उठी5न
का�म�ले� ज�याच्या� आध� सतु�र�चा� दिरया�ज चा�ले5 ठी#वाले�. प्रगंतु� चा,गंले� हा तु अंसतु�न� अंचा�नका एका प्र�uब्ले#म आले�.
] काले दिडस्ट दिनया�म�ळी#  ब ट,चा� एकास�थ हा�लेचा�ले हा ईन�. हा� प्र�uब्ले#म ]क्तु सतु�र वा�जवातु�न� आदिणा दिलेहा�तु�न�, 
एरवा� सगंळी� न#हा#म�प्रम�णा#. हा� प्र�uब्ले#म ओळीख�याले�चा दिकातु� तुर� वा#ळी ले�गंले�.हा�तु�न# दिलेदिहाण्या�चा� वा#ळी आजका�ले 
काम� वा#ळी� या#तु# आदिणा तु  प्र�uब्ले#म ड�व्या� हा�तु�न# दिलेहा�याचा� सवाया का# ल्या�न# स�टले� पणा सतु�र वा�जवातु�न� या#णा�र� 
अंडचाणा स डवा�याले� ख5प प्रयात्ना कार�वा# ले�गंले# तु# अंज5नहा� चा�ले5चा आहा#तु. 
कापड# दिशवाणा# हा� म�झा� � �सर� छ��. म�झ्या� म�ले� लेहा�न अंसतु�न� त्या,न� वा#गंवा#गंळ्या� ]u शनचा# कापड# दिशवा�याले� मले� 
ख5प आवाड�याचा#. म�ले� म ठ्या� झा�ल्या�वार कापड# दिशवाणा# काम� झा�ले#. त्या�ऐवाज� म� दिक्वाल्ट्स दिशवा�याले� ले�गंले#. हा� 
म�झ्या�तुले� छ�� म�झ्या� आज� काड5न म�झ्या�तु आले#ले�. म�झ्या� आज�ले� म� दिरका�म� बसले#ले� काध�चा प�दिहाले� न�हा�.
का�पड,च्या� तु�काड्या,न� ज ड5न त्या�चा� स���र दिडझा�ईनचा� दिक्वाल्ट - दितुच्या� भा�षी#तु गं धड�- तु� कार�याचा�. आज�चा� 
म�ले# आदिणा आम्हा� सवा= न�तुवा�ड# या,न� दितुच्या� दिक्वाल्ट्सचा� म�या� दिकातु� तुर� वाषी= प,घेरले� आहा#. क्री श# कारणा# हा�हा� दितुचा�
आवाड�चा� छ�� हा तु�. दितुच्या� हा�तु�तु सतुतु क्री श�चा� स�ई आदिणा छ ट्या�श� दितुन#चा दिशवाले#ल्या� दिपशवा�तु क्री श# 
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कारण्या�चा� � र� अंस�याचा�. त्या�तु5न दितुन# दिकातु� तुर� स���र, स���र गं ष्टा� बनवाल्या� हा त्या�.
स्वातु:स�ठी� तु�न म ठी�, म�ले,स�ठी� आदिणा न�तुवा�ड,स�ठी� दिक्वाल्ट्स कारून झा�ल्या�वार, आतु� का णा�ले� दिक्वाल्ट द्या�याचा# 
र�दिहाले# न�हा� म्हाणा5न म�झा� हा� छ�� थ ड� काम� झा�ले� पणा स�टले� न�हा�. आतु� न�त्या�तु, ओळीख�तु का णा�ले� ब�ळी 
हा णा�र� अंसल्या�चा# समजले# का� त्या� ब�ळी�स�ठी� दिक्वाल्ट कारण्या�चा� म�झा� छ�� उ]�ळी5न या#तु .
दितुसर� म�झा� छ�� ब�गंका�म कारण्या�चा�. हा� म�झ्या,तु म�झा# पणाज ब�, म�वास आज� या,च्या�काड5न आले�. म�झा� 
म�वासआज� - वादिडले,चा� म�वाश�- दिहान# त्या� का�ळी,तु दितुच्या� ब�गंल्या� भा वातु� ]�र स���र ब�गं का# ले� हा तु�. दितुच्या� 
ब�गं#तु वा#ले� ड�, का�u]� या�स�रख� वा#गंळी�, ��दिम=ळी झा�ड# दितुन# वा�ढीवाले� हा तु�. म�तु�दिवान� ब�गं#चा# उपक्रीमहा� दितुन# का# ले# 
हा तु#. प�ण्या�तुल्या� �_दिनका सका�ळीच्या� भा�ज�प�ले� सदिमतु�चा� तु� स�स्या हा तु� आदिणा सदिमतु�च्या� दिमट/ग्जन� ड#क्कीन 
दिजमख�न्या�वारून �_दिनका सका�ळीच्या� शदिनवा�र प#ठी#तुल्या� का�या:लेया,तु तु� त्या,चा� म�uदिरस गं�ड� चा�लेवातु ज�याचा�. 
नऊवा�र� ले�गंड� न#सले#ले� ब�ई म ट�र चा�लेवातु# हा# द्रु �ष्या श�भार - सव्वा�श# वाषी: प5वा\ ]�र क्वादिचातु आदिणा � �दिम=ळी हा तु� 
आदिणा तु# बघेण्या�स�ठी� ले का रस्त्या�च्या� काड#ले� उभा# रहा�याचा#. म�झ्या� या� आज�स�रख#चा मले� हा� ब�गं#तु वा#गंळी#  वा#गंळी#  
प्रया गं कारून पहा�याले� आवाडतु�तु. का णा�काड5न ऐकाले#, प�दिहाले# तुर म� म�झ्या� ब�गं#तु तुस� प्रया गं लेगं#चा कारून 
बघेतु#.दिशवा�या आपल्या� सवा`चा# गं�रू गं�गंले, या5ट्या5ब हा# �रर ज तुत्परतु#न# आपल्या� ज्ञां�न,तु भार घे�ले�याले� सज्ज 
अंसतु�तुचा. ]ळी,च्या� स�ले/प�स5न का# ले#ल्या� ब�या ए �झा�ईमम�ळी#  झा�ड# छ�न वा�ढीतु�तु, का,द्या�च्या� स�ले/चा# प�णा� घे�तुले# 
का� ]� ले# ख5प या#तु�तु, ग्रॅuदिव्हाट� दि�प दिसदिस्टम तु�हा� र#न वा�uटर ट  काले� बसवाले� का� या ग्या तु#व्हाढी� प�णा� झा�ड,न� त्या,च्या�
म�ळी,श� दिमळी�ल्या�न# त्या,चा� वा�ढी चा,गंले� हा तु#.दिशवा�या प�ण्या�चा� बचातु हा तु#चा. हा# अंस# ऐकाले#, वा�चाले# का� तु# म�झ्या� 
ब�गं#तु कार#पया�तु मले� स्वास्थ बसतु, या#तु न�हा�. या� प्रया गं,चा� पदिरणा�म प्रत्याक्ष दि�स�याले� ले�गंले� का� आन�� हा तु .
म�झ्या� वादिडले,न� आरगंuदिनका का# दिमस्ट्रे�तु ड�uक्टर#ट प�वा� दिमळीवाले� हा तु�. त्या,चा# स�श धन आदिणा का�म Essential 
Oils वार हा तु#. घेर,तुहा� तु# स प्या� घेरगं�तु� गं ष्टा� वा�परून का# दिमस्ट्रे� समज#ले अंस# प्रया गं कार�याचा#. ॲदिसड- 
अंल्काले� ओळीखण्या�ठी� हाळी��च्या� प�ण्या,तु ब�डवा5न तुया�र का# ले#ले� प#पर, वा#गंवा#गंळ्या� प��थ`प�स5न का# ले#ले# र�गं, 
क्री मuट ग्रॅ�]� समजवाणा�र� प्रया गं, का र� दि�सणा�ऱ्या� का�गं��वार दिवादिशष्टा द्रुव्या,तु ब�डवाले#ल्या� का�ड�न# दिलेहा�ले# का� 
दिसक्री# ट म#स#ज उठीवाणा�र� का�गं�, घेर�तुल्या� गं ष्टा� वा�परून क्री�म्स, ले शन्स तुया�र कारणा# अंस# अंन#का प्रया गं 
कारतु�न� त्या,न� म� म�झ्या� लेहा�नपणा�प�स5न प�दिहाले# हा तु#. दिस्कान ॲ�ड हा#अंर का# अंर प्र�uडक्टस बनवाण्या�स�ठी� प्रया गं 
कारण्या�चा� म�झा� छ�� हा� अंस� अंन�वा�दिशकातु#न# म�झ्या�तु आले#ले�. या� छ���न# म�- म� छ,दि�ष्टा झा�ले# हा तु#. अंन�वा�दिशका 
वा�रस� आदिणा प्रत्याक्ष का�म�चा� अंन�भावा या�तु5न म�झा� स्वातु:चा� व्यावास�या म� दिनवा�त्ता�न�तुर भा�रतु�तु चा�र वाषी� आदिणा 
ॲस्ट्रे#दिलेया�तु ब�र� वाषी� चा�लेवाले�. 
या� सवा= छ��,मध5न मले� आन�� तुर दिमळीतु चा दिशवा�या दिरका�मपणा, एकाट#पणा, का� ट�ळी�, दिनर�श� काध�चा ज�णावातु 
न�हा�.झा प#तु5न उठीतु�,उठीतु�चा नवा�न का�हा� तुर� कार�याचा# स�चाण्या�न# मले� ज�गं या#तु# आदिणा चा�र- प�चा तु�सचा जर� 
झा प झा�ले� अंसले� तुर� प�ढीचा� स�ब�ध दि�वास मले� थकावा�हा� वा�टतु न�हा�.
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छ�� म्हाणाज# ]क्तु दिनवा�त्ता�न�तुर, वा#ळी घे�लेवाण्या�स�ठी�, दिवार�गं�ळ्या�स�ठी� कार�याचा� गं ष्टा नस�वा�. म�णास�ले� एका तुर� 
छ�� अंस�वा�, काध�हा�, का� व्हा�हा� तु  ज प�स�वा� वा�ढीवा�वा�. प�.ले. �#शप,ड्या,न� म्हाटल्या�प्रम�णा# प ट�प�ण्या�स�ठी� 
का�मध��� कार�वा� पणा मन�स�ठी� एकातुर� छ�� अंस�वा�.छ�� तु�म्हा�ले� एका,तु �#तु  पणा एकाट#पणा� काध�चा ज�णावा5 �#तु 
न�हा�.
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रॉय( आट> सोसायटी 

(ेखक: - श्री. उत्तम गायकवाड 
१८५६ स�ले� स�रू झा�ले#ले� र�याले आट= स स�याट� हा� ऑस्ट्रे#दिलेया�तु�ले सवा:तु ज�न� आट= स स�याट� आहा#. 
ऍडले#डमध�ले इ�दिग्लेश वास�हातु हा� स्वातु�- हा तु�, दिसडन� दिका� वा� म#लेबन=प्रम�णा# दिकारका ळी का�रणा,स�ठी� दिशक्ष� 
भा गं�याले� प�ठीदिवाले#ल्या� का_ द्या,चा� वास�हातु नव्हातु�. त्या�म�ळी#  इथले� सम�ज हा� श्र�म�तु, स�स�स्का� तु वा नश�ब 
का�ढीण्या�स�ठी� आले#ल्या� ले का,न� बनले� हा तु�. त्या,न� लेगं#चा प�q�त्या स�स्का� तु�चा# तु�न प्रम�ख आध�रस्तु�भा अंसले#ल्या�
स�स्थ� स�रू का# ल्या� ले�याब्रार�, आट= गंuलेर� आदिणा म्या�दिझायाम. ह्या�स�ठी� न�थ= ट#र#स आदिणा दिका� ट र अंव्हा#न्या5च्या� 
का पऱ्या�वार इदिन्स्टट्या5ट हा� स�स्थ� चा�ले5 का# ले� आदिणा मगं ले�याब्रार�, आट= गंuलेर� आदिणा म्या�दिझायाम ह्या� इम�रतु� 
ब,धल्या�. ह्या�तु�ले पदिहाल्या� इम�रतु�च्या� पदिहाल्या� मजल्या�वार एका भाव्या हा�ले आहा#, तु�चा हा� र�याले स�ऊथ 
ऑस्ट्रे#दिलेयान स स�याट� ऑ] आट= . प5वा\ र�ज्या�चा# गंव्हान=र हा#चा दितुचा# अंध्याक्ष अंसतु, पणा का�ले,तुर�न# तु� पद्धातु 
ब�लेले� आदिणा अंध्याक्ष दिनवाडले� ज�ऊ ले�गंले�. अंध्याक्ष आदिणा १० का>दिन्सलेर दिमळी5न स�स्थ#चा� का�रभा�र 
चा�लेवातु�तु. सध्या� इ�दिजदिनयार-आदिट=स्ट श्र�. ड#दिव्हाड ब#कार हा# स�स्थ#चा# अंध्याक्ष आहा#तु, तुर म� उप�ध्याक्ष आहा#, 
त्या�आध� � न वाषी= म� का>दिन्सलेर म्हाणा5न का�म प�दिहाले# आहा#. � न वाषी`प5वा\ म�झा� "]# ले " म्हाणा5न दिनवाड कारण्या�तु 
आले�. स स�याट�चा# इतुर "]# ले ज" गं�प्तु मतु��न कारून नवा�न "]# ले " दिनवाडतु�तु.  दिवाश#षी म्हाणाज# हा# सवा= 
स्वाया�स#वाका अंसतु�तु, का� णा�ले�हा� पगं�र अंथवा� म�नधन दिमळीतु न�हा�. काले�क्ष#-�तु ऑस्ट्रे#दिलेया�तु प्रदिसद्धा अंसले#ले# 
सर हाuन्स हा�ईसन, न र� हा�ईसन, इव्हा�र दिहाले, ज#�� स्म�ट=, ड र�ट ब्लेuका, ज�न ड�वा� आदिणा र�बट= हाuन�] ड= हा# 
सगंळी# ह्या� स�स्थ#चा# "]# ले ". हा� ]# ले दिशप या�र पमध्या# स�द्धा� म�न्यातु�प्र�प्तु आहा#. मले� लेहा�नपणा�प�स5न दिचा-काले#चा� 
आवाड. मले� अंज5नहा� ठीळीकापणा# आठीवातु�, नसर�प5रहा5न म�झ्या� वादिडले,न� मले� प#शवा# प�का=  जवाळी एका दिचा-काले#चा# 
प्र�श=न भारले# हा तु# तु# पहा�ण्या�स एस ट� न# प�ण्या�तु आणाले#. म� �हा� वाषी`चा� अंस#न पणा तु# प्र�श=न प�हा5न म� भा�र�वा5न 
गं#ले  हा तु . सतुतु तु� स���र दिचा- पहा�तुचा र�हा�वा� अंस� मले� वा�ट5  ले�गंले#. मले� दिचा-काले#चा# प्र�श=न पहा�ण्या�चा# वा#डचा 
ले�गंले#. "इतुर काले�का�र,च्या� काले�का� तु�चा� या ग्या प्रश�स� कारणा#" हा� काले#चा� पदिहाले� प�यार� अंस# म� म�नतु . 
प्र�श=न# पहा�तु पहा�तु मले� काले#चा� म�दिहातु� दिमळी�ले�, काले�का�र भा#टले# वा  म�झ्या�तुले� काले�का�र ज�गंरूका झा�ले�. 
१८९१ मध्या# ऍडले#डमध्या# जन्मले#ले� ड र�ट ब्लेuका दिहाच्या� प�दिटग्ज मले� जवाळी5न प�हा�याले� दिमळी�ल्या� वा त्या�वार म�  
"An appreciation of Dorrit Black Paintings" हा# प�स्तुका दिलेदिहाले#. हा# प�स्तुका स्ट#ट ले�याब्रार� वा अंन्या
ले�याब्रार�तु श#ल्]वार आहा#. सध्या� त्या�चा� � �सर� आवा�त्ता� प्रका�दिशतु झा�ले� आहा#. गं#ल्या� मदिहान्या�तु ग्रॅ#न]# ले स्ट्रे�टवार म�
बसस�ठी� उभा� अंसतु�न� एका� ऑस्ट्रे#दिलेयान मदिहाले#न# मले� त्या� प�स्तुका�चा� ले#खका म्हाणा5न ओळीखले# आदिणा प�स्तुका 
आवाडल्या�चा# आवाज5=न स,दिगंतुले#. म�झ्या�स�ठी� हा� अंदितुशया आन���चा� आदिणा अंदिभाम�न�चा� गं ष्टा आहा#. वा�चाका�न# 
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ले#खका�ले� ओळीख5न त्या�चा# प�स्तुका आवाडल्या�चा# आवाज5=न स,गंणा# ह्या�हा5न अंदिधका म ठी# सम�ध�न ले#खका�स�ठी� का�या 
अंस#ले?
ड र�ट ले�डन आदिणा पuदिरस मध्या# र�हा5न दिवास�व्या� शतुका�च्या� पदिहाल्या� �शका�तु न�कातु�चा स�रू झा�ले#ले� "म�डन= आट="
दिशकाले� आदिणा ऑस्ट्रे#दिलेया�तु आणाले�. दिसडन� मध्या# म�डन= आट= गंuलेर� स�रू कारणा�र� तु� पदिहाले� स्-� हा तु�. म�झ्या� 
प�स्तुका�तु म� दितुच्या� काले#चा� प्रवा�स नम5� का# ले� आहा#. 
र�याले स स�याट�मध्या# म�झा� ओळीख एका� वायास्कार काले�का�र�श� झा�ले�. त्या�चा# न�वा "ज�न ड�वा�". अंन#का प्रदिसद्धा 
व्याक्तु/चा# प�तुळी#-अंध= प�तुळी#  ज�नन# तुया�र का# ले# आहा#तु आदिणा तु# न�थ= ट#र#स, या�दिनव्हादिस=ट�, ले�याब्रार� आदिणा अंन्या 
दिठीका�णा� आहा#तु.तु  आज�र� अंसतु�न� म� एडले#ड दिसट�चा# तुत्का�ले�न ले�ड= म#यार म�याकाले हा�रब�सन ह्या,न� भा#टले  
आदिणा ज�नचा� अंध:-प�तुळी� बसवाण्या�चा� म�झा� मन �या स,दिगंतुले�. त्या,न� तु  अंदितुशया आवाडले� आदिणा प�ढी�ले गं ष्टा�
झा�प�ट्या�न# घेडतु गं#ल्या�. सहा� मदिहान्या�तु स न#र� अंक्षर�तु�ले आम�-णा मले� आले#. न�थ= ट#र#सवार झा�ले#ल्या� ह्या� 
सम�र�भा�तु उपदिस्थतु म�न्यावार ज्या� म�का\तु बसले# हा तु# दितुथ#चा मले� स�द्धा� बसवाण्या�तु आले#. अंध=-प�तुळ्या�चा# 
उ�घे�टन स्वातु~: ज�न ड�वा� न# का# ले#. ह्या� सवा= प्रकाल्प�चा� काल्पन� म�झा�चा हा तु� हा# म� अंथ:तुचा त्या�ले� स�दिनगंले# 
न�हा�. प�ढी�ले का�हा� आठीवाड्या�तुचा ज�न ]�र आज�र� पडले� आदिणा न�तुर त्या�चा# � �:ख� दिनधन झा�ले#. स्ट#ट 
ले�याब्रार� सम र�ले झा�ड�ख�ले� हा� अंध=-प�तुळी� आहा#. बटन ��बले# का� ज�न स्वाच्छ इ�ग्रॅज�तु आपले� म�दिहातु� �#तु  
स्वातु~च्या� प�तुळ्या�चा# स्वातु~चा उद्घा�टन कारणा# हा# ज�नचा# का# वाढी# म ठी# भा�ग्या!! मले� म�झ्या� प�स्तुका�चा� वा ह्या� 
प्रकाल्प�चा� अंदिभाम�न आहा#. अंश� र�तु�न# एका� मर�ठी� व्याक्तु�न# एडले#डमध�ले काले�क्ष#-�तु आपले# या गं��न दि�ले#.
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       सी.रामचंद्र - जन्मशताब्दी दिवशेर्षी 
स�ले १९५४, ह्या� वाषी\ अंण्णा,चा� स�गं�तु अंसले#ले# कावा�, म�न�र, न�दिस्तुका, प#हा#ले� झालेका, स�बहा का� तु�र� हा# ब लेपट 
आले#. ह्या� प_का� न�दिस्तुका ह्या� ब लेपट�न# चा,गंले याश स�प��न का# ले#. हा� दि]दिल्मस्तु�नन# दिनम:णा का# ले#ले� ब लेपट 
हा तु�, आदिणा अंण्णा,न� दि]ल्म�स्तु�नबर बर का# ले#ले� श#वाटचा� ब लेपट.ह्या� ब लेपट�तु�ले �#ख तु#र# स�स�र का� हा�लेतु, 
का�न्हा� बज�ए ब�स�र�, तु#र# ]� ले� स# भा� प्या�र तु#र# का´ट  स# भा� प्या�र, गंगंन झानझान� रहा�, अंर# ओ पत्थर का#  भागंवा�न 
हा� गं�णा� ख5पचा गं�जले�. ह्या� ब लेपट�च्या� स�गं�तु�तु अंण्णा,न� वा_ष्णावा भाजन,चा� छ�न उपया गं कारून घे#तुले�.
प#हा#ले� झालेका ब लेपट�तु�ले, जम/ चाले रहा� आसम´ चाले रहा� हा_, चारणा��स का  प�न# ज  आ�तु न� हा तु�, सख� का_ स# 
भा�ए ऋतु स�वान का� हा� गं�णा� ले का,च्या� पस�तु�स उतुरले�. जम/ चाले रहा� ह्या� गं�ण्या�चा� तुत्वादिचा�तुन�त्मका स5र 
एव्हाढी� छ�न ले�गंले�या का� बस्सm…….चारणा��सका  प�न# का� ज  आ�तु न� हा तु� हा# दिकाश रm-का� म�रन# म्हाटले#ले# 
गं�मतु���र गं�णा#, तुर सख� का_ स# भा�ए ऋतु स�वान का� हा# ख�स अंण्णा�-लेतु� ट�मचा# छ�न गं�णा#…भा�रतु�या श�स्-�या 
स�गं�तु�न# नटले#ले#.
हा# वाषी� अंण्णा�-तुलेतु ट�मचा� ख�स वाषी�. स�बहा का� तु�र� मध# तुलेतु-लेतु�चा� गंया� अं�ध#र� हा�आ उज�ले� चामका� चामका� 
स�बहा का� तु�र� हा# स���र या�गंले-गं�तु, तुर दिवा]ले प्र�तु�चा� गं�तु अंपन� न�का�म� स# म�झाका  का�म हा_. ह्या� गं�ण्या�तु�ले 
दिगंट�र�चा# तु�काड# ख5पचा छ�न आहा#तु. हा� अंण्णा,चा� ख�दिसयातुचा हा तु�. म�न�र मध्या# तुलेतु-लेतु�चा� जर� म�डका#  तु  
�#ख  स�जन� हा# या�गंलेगं�तु, तुर काभा� तुनहा�ईया�म� एका ऐस� भा� घेड� आई हा� अंप्रदितुम गंजले तुलेतुन# गं�याले�.
कावा� ब लेपट तुर ह्या,च्या� का�मदिगंर�चा� काळीस हा तु�. ह्या�तु तुलेतुचा� तुब्बले ७ गं�णा� हा तु�. म�झ्या� म�हा�तु�न�स�र 
तुलेतुन# ५ स ले , १ लेतु�ब�ईंबर बर या�गंले गं�तु, एका र]�बर बर या�गंले गं�तु अंश� गं�णा� गं�ईले�. लेतु�ब�ईंन� ]क्तु 
तु# तुलेतुबर बरचा� या�गं�लेगं�तु हा तु� तु# म्ह्णज# तु#र# रस्तु# प# हामन# एका घेर बन� दिलेया� हा_ हा# अंप्रदितुम गं�तु.
१९५५ ले� आझा��, ��दिनया� गं ले हा_, इन्स�दिनयातु, ले�ट#र�, स�वाध�न, तु�र���ज आदिणा या�दिस्मन हा# ब लेपट आले#. 
इन्स�दिनयातु हा� दि�ले�पm-�#वा ह्या,न� घे#उन बनवाले#ले� एका� तुलेवा�रपट. स�गं�तु�ले� भारप5र वा�वा हा तु�, पणा अंण्णा,न� 
दिनर�श� का# ले�. ह्या�तु तुब्बले १७ गं�णा� हा तु� पणा चा,गंले� ]�रचा थ ड� हा तु�. तुलेतुm-लेतु�चा, आई बरख� बहा�र ले�ई 
दि�लेका� कार�र आदिणा रदि]न� गं�याले#ले� अंपन� छ�या� म� भागंवान दिबठी� ले# म�झा#, म̧ हा5� तु#र� तु5 अंपन� बन�ले# म�झा# हा� � न 
गं�णा� म�- गं�जले�.ले�ट#र� आदिणा तु�र���जले� पणा छ�न स�गं�तु दि�ले� हा तु� पणा ह्या�तुले� गं�णा� आत्ता� म�झ्या� लेक्ष�तु 
न�हा�तु. या�दिस्मनमध्या# परतु अंण्णा,न� धम�ले उडवा5न दि�ले�. हा�स हा�स का#  हास�न  न# नजर चा�र दिकाया# ज�, म�झा प# 
इल्ज�मm-ए-ब#वा]�ई हा_, तु�म अंपन� या�� भा� दि�ले स#, ब#चा_न नजर ब#तु�ब दिजगंर हा� गं�णा� तु5]�न गं�जले�, पणा तुर�हा� 
वाषी� गं�जवाले� आझा�� न#.पक्ष�र�ज� स्ट�ड�ओन# एका तुदिमळी ब लेपट बनवाले� आदिणा तु  तु5]�न चा�लेले�. इतुका� 
चा�लेले� का� दिनम:तु� एसm.का# .एस. न�याड5  ह्या,न� दिचा-पट�चा� स#ट तुस�चा ठी#उन एका म ठी� दिहा��� ब लेपट बनवा�याचा# 
ठीरवाले#. एका� महा�न्या�तु दिचा-�कारणा उरका�याचा# ठीरवाले#. त्या�न# म��बईले� या#उन दि�ले�पका� म�र आदिणा म�न�का� म�र�ले� 
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कार�रबद्धा का# ले# आदिणा न>श��ले� स�गं�तुका�र म्हाणा5न कार�रबद्धा कार�याले� गं#ले�. पणा एका� महा�न्या�तु स�गं�तु द्या�याचा#, तु# 
हा� ८-१० गं�णा� हा# ऐका5 न न>श�� उखडले� आदिणा त्या�न# न�याड5काड# अंसमथ=तु� व्याक्तु का# ले�. अंख#र न�याड5ले� 
का णा�तुर�(का� ख�द्द न>श��न#चा) र�म दिचातुळीकार,चा� न�वा स�चावाले�. न�याड5  दिचातुळीकार,च्या� ��र� आले�. अंण्णा,न� 
सवा=-प्रथम न>श��हा5न ज�स्तु म�नधन�चा� अंट काब5ले कारून घे#तुले�. याथ�वाका�श अंण्णा� आदिणा गं�तुका�र र�ज�द्रु 
का� ष्णा मद्रु�स शहार� ��खले झा�ले#. एका� हा�ट#लेमध्या# न�याड5न� व्यावास्थ� कारून ठी#वाले� हा तु�. प�ढीचा# ७-८ दि�वास 
अंण्णा� आदिणा र�ज�द्रु का� ष्णा हा# � घे#हा� मद्रु�स भाटकातु हा तु# आदिणा मजब5तु ख�तु प�तु हा तु#. अंस� कारतु� कारतु� आठीवाड� 
गं#ले�. न�याड5ले� गं�ण्या,चा� का�ळीज� वा�ट5  ले�गंले�. त्या�चा ब�का� दिचा-�कारणा आटपतु आले� हा तु� आदिणा ]क्तु गं�ण्या,चा� 
दिचा-�कारणा र�हा�णा�र हा तु�. अंख#र एका दि�वास न�याड5  भाडका5 न हा�ट#लेवार आले� आदिणा म� गं�णा� घे#तुल्या�दिशवा�या परतु 
ज�णा�र न�हा� अंश� धमका� दि�ले�. अंख#र हा� ज�वा अंस�चा दिपडतु र�हा�ले हा# ज�णा5न स�ध्या�का�ळी� अंण्णा� हाम¹दिनयामवार 
बसले#. र�ज�द्रु का� ष्णा सम रचा दिसगं�र#टचा� प�का�ट घे#उन बसले�, प�ºका�ट�वारचा सट�सट गं�णा� दिलेहा�तु गं#ले� आदिणा 
अंण्णा� पट�पट चा�ले� �#तु गं#ले#. सका�ळीपया�तु ९ गं�णा� तुया�र झा�ले� हा तु� आदिणा न�याड5काड# तु# का�गं� �#ऊन आतु� 
र#का�दिड�गंचा� बघे� अंस� म्हाणा5न, हा# � घे� परतु ��गं� कार�याले� म काळी#.
आझा��चा� र#का�ड\�गंहा� झाटपट आटपले�. त्या�का�ळी� र#का�ड\�गंस�ठी� म#णा�च्या� तुबकाड्या� वा�परतु आदिणा त्या� ]क्तु ३ 
दिमदिनट�चा� र#का�ड\�गं कारू शकातु. का�हा� चा5का झा�ले� तुर आख्ख� तुबºकाड� वा�या� ज�तु अंस#. गं�णा� ले,बले� तुर ]क्तु 
३ दिमदिनट,चाचा गं�णा र#का�ड= हा तु अंस#. पणा लेतु�ब�ईंन� गं�याले#ले# ज� र� ज� र� ओ का�र� ब�र�या� हा# गं�णा एका�चा ट#का 
मध्या# ओ.का# . झा�ले. दिकातुन� हा�स� हा_ म>सम हा# गं�णा� र#का�ड= हा तु�न�, तुलेतु या#उ शकाले� न�हा�, त्या�म�ळी#  तु# गं�णा� 
अंण्णा� स्वातु:चा गं�याले#. तु# गं�णा� इतुक्या� म�ले�याम आवा�ज�तु गं�याले# का� अंन#का जणा गं�याका तुलेतु आहा# अंस� समज5न 
]सले#. गं�तुका�र श_ले�द्रु न# तुर अंण्णा,श�चा १०० रू. चा� प_ज ले�वाले� आदिणा अंथ:तुचा तु  हारले�..
१९५६ स�ले� अंण्णा,चा# ३ ब लेपट आले#. २६ जनवार�, शतुर�ज आदिणा �#वातु�. प_का� शतुर�ज आदिणा �#वातु� ख5प 
चा�लेले#. शतुर�ज मधले# ब�ले� छ� प# चा,� न# का� छ म�झास# काहा� हा_ हा# लेतु�-हा#म�तुचा� गं�णा� गं�जले�. �#वातु�मध�ले अंन#का 
गं�णा� गं�जले�. सगंळ्या�तु गं�जले#ले# आदिणा अंन#का जणा,न� ऐकाले#ले# गं�णा� म्हाणाज# का_ स# आउ� जम�न� का#  तु�र हा# 
लेतु�ब�ईंन� गं�याले#ले# भा_रवा�तुले# गं�णा#. अंण्णा,न� ह्या�तु लेतु�ब�ईंन� अंज5न एका वा#गंळी#  गं�णा� दि�लेया, ज�ले�म तु#र� आख� 
न# क्या� चा�ज दिपले�ई हा_….लेतु�ब�ईंन� आपल्या� गं ड आवा�ज�तु सगंळी� म��कातु� आणा5न तु# गं�णा� म्हाटलेया. तुस�चा ऐ 
चा,� काले ज  आन�, स5न� हा_ म#र# दि�ले का� जहा, हा� गं�णा� आदिणा ख�स अंण्णा,चा� हा�तुख�ड� अं�गं�ई �  न_न  का� बन� 
झा5लेन�. आश�ब�ईंन� ख�स आपल्या� म��का श_ले�तु आदिणा खणाखणा�तु आवा�ज�तु म्हाटले#ले# ]5 ले�का#  म#ले# हाम हा_ अंका# ले#
आदिणा लेतु�-तुलेतुचा� स�मध�र या�गं�लेगं�तु, दिकास� स# प्या�र हा_ हामका  मगंर हाम न� बतु�ए �गं#.
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       रगं माझा वेगळा 

        शब्दांकन : - सौ. माधवी राईट
मर�ठी� म�णास� एडले#ड मध्या# स्थ�दियाका हा ण्या�स�ठी� बया:चा वाषी`प5वा\ आले�. इथल्या� र�हाणा�म�न�श� ज�ळीवा5न घे#तु 
सवा`न�  भा�रतु�यात्वा जपण्या�चा� प्रयात्ना का# ले�. सवा=-प्रथम आले#ल्या,न� सगंळ्या�चा गं ष्टा� नवा�न हा त्या�. इथले� 
स�स्का� तु�, आचा�र-दिवाचा�र, ख�णा�-दिपणा� हा# समज5न, ज�ळीवा5न घे#ऊन आपले� प�या घेट्टी र वाण्या�तु याशस्वा� झा�ले#. 
त्या�कारतु� झागंड�वा� ले�गंले� आदिणा स�घेषी= कार�वा� ले�गंले�. इथले� स�घेषी= सहान न हा ऊन का�हा�जणा परतु स�द्धा� गं#ले# 
पर�तु� म�घे�र न घे#तु�, दिजद्द न स डतु�, भा�रतु�तु काध�हा� न कार�वा� ले�गंणा�र� का�म कारून आपले� स�स�र याशस्वा�पणा# 
उभा� कारणा�र# ले काहा� अंन#का आहा#तु. 

आज आपणा अंश्या�चा एका� मदिहाले#चा� ओळीख कारून घे#णा�र आहा तु दिजन# चा�का र� म ड5न बस चा�लेका हा ण्या�चा� 
ध�डस� दिनणा=या घे#तुले� आदिणा आज १२ वाषी= त्या� क्ष#-�तु का�या=रतु र�हा5न एका वा#गंळी� प�या�ड� प�डले� आहा#.. अंज5नहा� 
बस चा�लेका दिस्-या,चा� स�ख्या� अंगं�� म जका�चा आहा#. १२ वाषी`प5वा\ तुर एडले#ड मध्या# एका� हा�तु�च्या� ब ट�वार 
म जण्या�इतुक्या�चा मदिहाले� बस चा�लेका हा त्या� .चा�का र�ब�हा#र ज�ऊन आपले� वा#गंळी� ठीस� उठीवाणा�ऱ्या� ह्या� मदिहाले#चा� 
न�वा आहा# स>. म�णा�ले का� लेकाणा\. दिशफ्ट्स, शदिनवा�र-रदिवावा�र का�म हा# सगंळी� कारून घेरका�म�तुस�द्धा� वा�ट� 
उचाले�याचा� हा# ख5प काठी�णा आहा#, म�- गं#ले� १२ वाषी= म�णा�लेतु�ई हा# सगंळी दितुतुक्या�चा उत्स�हा�न# आदिणा आवाड�न# कारतु 
आहा#तु. म�णा�लेतु�ईंचा� इथपया�तुचा� प्रवा�सस�द्धा� दितुतुका�चा र�जका आहा#. 

२००४ स�ले� म�णा�लेतु�ईंच्या� भा�वा�न# ऑस्ट्रे#दिलेया�तु या#ण्या�चा# ठीरवाले# दिव्हास� दिमळीवाण्या�स�ब �ध� प्रयात्ना स�रू का# ले#. त्या�वा#ळी�
ऑस्ट्रे#दिलेया�चा� एका� �र म�दिहातु� दिमळी�ल्या�वार म�णा�लेतु�ई आदिणा त्या,च्या� दिमस्टर,न� स�द्धा� ऑस्ट्रे#दिलेया�ले� या#ण्या�चा� दिनणा=या
घे#तुले� आदिणा PR चा� प्र स#स स�रू का# ले�. श्र�. का� लेकाणा\ व्या�वास�दियाका अंसल्या�म�ळी#  ऑस्ट्रे#दिलेयान सरका�रन# 
आवाश्याका ब�ब/चा� छ�नन� कारण्या�स�ठी� अंन#का का�गं�प- म�दिगंतुले# आदिणा अंन#का कास ट्या,वार याशस्वा�पणा# उतुरून 
अंख#र त्या,न� PR दिमळी�ले�. म�णा�लेतु�ई, त्या,चा# दिमस्टर आदिणा २ म�ले# स बतु ]क्तु २००० ड�लेस= घे#ऊन एड#लेड ले�
आले#. त्या�वा#ळी� अंख्या� ऑस्ट्रे#दिलेया�तु त्या,च्या� ओळीख�चा# ]क्तु � न ले का हा तु# आदिणा तु# हा� दिसडन�मध्या# हा तु#. 
एड#लेड स�रख्या� नवाख्या� दिठीका�णा� म�ले,च्या� श�ळी� बघेणा# , � घे,च्या� न काऱ्या� ह्या�स�ठी� प्रयात्ना स�रू झा�ले# म�- दिकातु�हा�
अंडचाणा� आल्या� तुर� दिजद्द न स डतु� अंथका प्रयात्ना कारून सवा= घेड� न�ट बसवा�याचा� दिनध:र त्या,न� का# ले�.
एड#लेड ले� आल्या�वार का� लेकाणा\ का� ट5 �ब श्र�. वा स>. दि�न#श आदिणा हा#म� ले�ड# ह्या,च्या�काड# र�दिहाले#. अंन ळीख� �#श, 
का� णा� ओळीख�चा� न�हा� आदिणा पदिहाल्या�प�स5न स�रुवा�तु कारणा� अंश्या� आव्हा�न�त्मका का�ळी�तु श्र�. वा स>. ले�ड# ह्या,न� 
सवा=तु पर� म�तु का# ले# आदिणा त्या,चा� स बतु आया�ष्याभार�चा# म_-�चा# ब �ध दिनम:णा कारून गं#ले�. न�तुर आदिका= ट#क्ट 
स>.म�नस� गं�वाड# ह्या,चा� भा#ट झा�ले� आदिणा त्या,च्या� र#]रन्सन# श्र�.का� लेकाणा\ ह्या,न� त्या,च्या� क्ष#-�तु (दिसदिव्हाले 
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इ�दिजदिनयार/गं) न कार� दिमळी�ले�. म�णा�लेतु�ईंच्या� मन�तु ह्या� � न्हा� का� ट5 �ब,दिवाषीया� ख5प आत्म�यातु� आहा#. 

दिमस्टर,च्या� न कार�चा का�म झा�ले� तुर� म�णा�लेतु�ईंन� अंज5न न कार� दिमळीतु नव्हातु�. न�दिशकाले� त्या,न� 
Administration दिवाभा�गं�तु २ वाषी= न कार� का# ले� हा तु� म�- इथ# लेगं#चा ज�ब दिमळीतु नव्हातु� का�रणा इ�ग्रॅज� 
accent आदिणा इथल्या�प्रम�णा# सर�ईतुपणा# इ�ग्रॅज� ब लेणा� ह्या�चा� सर�वा नव्हातु�. म�- न डगंमगंतु� त्या,न� घेर�चा 
दि�वा�ळी� ]र�ळी बनवा5न �#ण्या�चा� व्यावास�या स�रू का# ले� आदिणा अंथ:ज=न�चा� श्र�गंणा#श� झा�ले�. मगं एका� चा�यान�ज 
श�ळी#तु हा म स्टड� स�ठी� volunteering का# ले#.का�हा� का�ळी food industry मध्या# स�द्धा� न कार� का# ले�. त्या�वा#ळी�
१३-१३ तु�स का�म कार�याले� ले�गं�याचा�. का�म हा तु सuलेड्स बनवाण्या�चा�. जश� ऑड=र अंस#ले त्या�न�स�र वा#ळी#तु का�म 
कारून द्या�याले� ले�गं�याचा�. म�णा�लेतु�ईंन� ५०० दिकाले  इतुक्या� म ठ्या� ऑड=रवारस�द्धा� का�म का# ले�. त्या,न�तुर 
Adelaide Hills मध्या# एका� नस=र�तु प्ले,ट#शन एदिरया�तु का�म का# ले#. दिहाल्स मध्या# बस न# प्रवा�स कारणा� हा ई. ३-४ 
जणा� दिमळी5न बस न# ज�याच्या�. म�- ले�गं�याचा�. त्या�वा#ळी� म�णा�लेतु�ई गं�ड� दिशकाल्या� आदिणा सवा=जणा गं�ड�न# का�म�ले� 
ज�ऊ ले�गंले#. ह्या�चा स�म�र�स त्या,च्या� का� ट� �ब�चा� ड#दिव्हाड न�वा�च्या� एका� म�णास�श� ओळीख झा�ले�. ड#दिव्हाड न# 
म�णा�लेतु�ईंन� बस चा�लेका म्हाणा5न न कार� कारण्या�चा� सल्ले� दि�ले�. ��यादिव्हा�गंचा�  ]�र आवाड नसल्या�न# म�णा�लेतु�ईंन�
]�र का�हा� मन�वार घे#तुले� न�हा�, पणा तुर�हा� म�दिहातु� का�ढी5न, दिवाचा�र कारून आदिणा म�ख्या म्हाणाज# दिमस्टर,चा� प�ठी/ब� 
दिमळी�ल्या�वार त्या,न� अंज= का# ले� आदिणा त्या,चा� दिनवाड झा�ले�. भा�रतु�या स्-� बस चा�लेका दि�सले� का� भा�रतु�या आदिणा 
ऑस्ट्रे#दिलेयान ले का,च्या� का�या प्रदितुदिक्रीया� अंसतु�तु तु# अंन�भावा�याले� दिमळी�ले. म�णा�लेतु�ईंचा� उ�चा� काम� अंसल्या�न# 
त्या,न� ज�न्या� बस#स चा�लेवातु,न� -�स व्हा�याचा�, पर�तु� ब�का� दिठीका�णा,स�रख� इथ#हा� र�जका�रणा हा तु त्या�म�ळी#  नवा�न 
गं�ड्या� का�हा� दिवादिशष्टा चा�लेका,न�चा दिमळीतु. 
म�णा�लेतु�ई अंज5नहा� बस चा�लेका म्हाणा5न का�म कारतु�तु, पणा ]क्तु आठीवाड्या�तुले# ३ दि�वास. म�ले� म ठी� झा�ले�तु, 
न कार� कार�याले� ले�गंले�तु.आदिणा त्या,चा अंस� म्हाणाणा� आहा# का� आईन# आतु� न कार� कारू नया#, पणा म�णा�लेतु�ईंन� 
न�सतु� घेर� बसणा� आवाडतु न�हा� म ठी� म�लेगं� Ph. D. झा�ले� आहा# आदिणा सध्या� दिवाद्या�र्थ्यांया`न� दिशकावातु . ध�काट� 
I.T. क्ष#-�तु आहा#.आतु� म�णा�लेतु�ई आठीवाड्या�तुले# ३ दि�वास का�म कारतु�तु. त्या,न� आतु� आपले# छ्न्�हा� 
ज प�स�याचा# ठीरवाले� आहा#. त्या,न� Auto Cad चा� का स= का# ले�, Craft Teacher चा� का स= त्या,न� न�दिशका मध्या#
अंसतु�न� का# ले� हा तु�चा, गंणापतु� म5तु\ बनवाणा� स�द्धा� त्या� आध�प�स5न कारतु आतु� ह्या� गं ष्टा/न� त्या,न� वा#ळी द्या�याले� 
स�रुवा�तु का# ले� आहा#..स�स्का� तु श्ले का, प>र दिहात्या आ�� गं ष्टा� दिशका5 न घे#ण्या�चा� त्या,न� इच्छ� आहा#. स बतु वा�चान 
चा�ले5चा अंसतु�, Classical न�त्या�चा� आवाड आहा#. अंले�काड#चा त्या,न� एडले#ड मर�ठी� दिवाद्या�लेया�स�ठी�स�द्धा� 
Volunteering स�रू का# ले� आहा#. 

एव्हाढ्या� याशस्वा� स�स�र�चा� श्र#या त्या� बया:चा गं ष्टा/न� �#तु�तु. व्यावादिस्थतुपणा�, ट�पट�प, स्वाच्छतु�, मदिल्ट-ट�दिस्का� गं 
आदिणा सवा`श� दिमळी5न दिमसळी5न स>जन्या�न# वा�गंणा# ह्या�चा� दिशकावाणा त्या,न� आईकाड5न दिमळी�ले�. प�णा� वा�या� घे�लेवा5 नया#,
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नकाÇ अंसतु�ले तुर दि�वा# तु�बडतु ब ब�� कार�वा#तु, घे#तुले#ले� गं ष्टा लेगं#चा ज�गंच्या� ज�गं� ठी#ऊन द्या�वा� ह्या� चा,गंल्या� 
सवाया� त्या,न� म�ले,न�पणा ले�वाल्या� आहा#तु. "प्र�म�दिणाकापणा# काष्टा का# ले# का� ]ळी दिमळीतु�चा" अंस� त्या,चा� ठी�म मतु आहा#.
ऑस्ट्रे#दिलेया�तु म�याग्रॅ#ट झा�ले#ले# अंन#का जणा आप�पले� गंट कारून त्या�तुचा र�हा�तु�तु, म�- तुस न कारतु� इथले# 
ले का�तु दिमसळी5न त्या,चा� life style समज5न घे#ऊन त्या,च्या�श� दिमळी5न दिमसळी5न र�दिहाले# का� भा�षी#चा� अंडचाणा आदिणा 
अंन्या बया:चा अंडचाणा� काम� हा तु�तु. न कार�च्या� श ध�तु अंसतु�न�, जम#ले तुस volunteering स�द्धा� अंवाश्या 
कार�वा# म्हाणाज# स्थ�दिनका ले का,श� स�पका=  वा�ढी5न न कार�च्या� स�ध्या� दिमळी5 शकातु�तु. 

१३ वाषी`प5वा\ � न लेहा�न म�ले� आदिणा याशस्वा� हा ण्या�चा� दिजद्द मन� घे#ऊन श्र�.वा स>. का� लेकाणा\ एडले#डले� आले#. 
अंथका पदिरश्रम, दिशस्तु आदिणा दिचाका�ट� ह्या� गं�णा,च्या� आध�र# त्या,न� याशस्वा�पणा# आपले� घेड� बसवाले�. ज्या� क्ष#-�तु 
सहास� मदिहाले� न कार� कारतु न�हा�तु अंश्या� क्ष#-�तु भाक्कीमपणा# आपले# प�या र वा5न आज म�णा�लेतु�ई अंदितुशया आन���तु 
आदिणा सम�ध�न�तु आपल्या� का� ट� �ब�स बतु आदिणा इष्टा-दिम-,स बतु एडले#डमध्या# स�ख�न# वा�स्तुव्या कार�तु आहा#तु. 
त्या,चा� हा� काहा�णा� आपल्या�तुल्या� अंन#का,न� प्रभा�दिवातु कारून नवा�न म�गं= चा ख�ळी�याले� प्रवा�त्ता कार#ले अंश� ख�-� 
आहा#. 

त्या,चा� प्रवा�स आमच्या�बर बर श#अंर का# ल्या�बद्दले म�णा�लेतु�ईंचा# अंन#का आभा�र आदिणा आपल्या� सगंळ्या,तु]� प�ढी�ले 
वा�टचा�ले�स�ठी� त्या,न� वा त्या,च्या� का� ट� �दिबया,न� अंन#का श�भा#च्छ�
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       कांगारू आणि� बाळ

        तन्वी अदिमत कु(क��

ख�प ख�प वाषी`प5वा\ एका� ज�गंले�मध्या# वा�घे, दिस�हा , का,गं�रू आदिणा इतुर बर#चा प्र�णा� र�हातु हा तु#. तु#व्हा� का,गं�रू 
आका�र�न# लेहा�न हा तु#. त्या,चा# चा�रहा� प�या आका�र�न# स�रख#चा हा तु#. त्या�म�ळी#  तु# इतुर प्र�ण्या,स�रख#चा चा�र प�या,वार 
चा�ले�याचा#. अंगं�� आपले� मन�म�ऊ चा�लेतु# न� तुस#!

एका दि�वास ज�गंले�मध्या# का,गं�रूचा� आई आपल्या� ब�ळी�बर बर चा�लेले� हा तु�. तु#वाढ्या�तु वा�घे ब� आले� आदिणा 
का,गं�रू� च्या� ब�ळी�ले� पळीवा5न घे#ऊन गं#ले� आदिणा आपल्या� गं�हा#तु ब�ळी�ले� लेपवा5न ठी#वाले#. गं�हा#च्या� तु�ड�श� त्या�न# एका 
भाले� म ठी� �गंड ठी#ऊन ज�गंले�मध्या# दि]र�याले� दिनघे5न गं#ले�. 
का,गं�रूच्या� ब�ळी�च्या� आईन# ब�ळी�ले� गं�हा#तु5न ब�हा#र का�ढीण्या�स�ठी�
ख�प प्रयात्ना का# ले#. गं�हा#च्या� तु�ड�श� अंसले#ले� �गंड� हालेवातु�न� दितुचा#
प�ढीचा# � न प�या �गंड�ख�ले� अंडका5 न बसले#. पणा शक्तु�
नसल्या�म�ळी#  दिबचा�र� का�हा�चा कारू शकाले� न�हा�. तु� �#वा�ले�
दिवानवाणा� कारू ले�गंले�. तु� �#वा�ले� म्हाणा�ले�, “ हा# �#वा�,  म�झ्या�
ब�ळी�ले�  वा�चावाण्या�स�ठी� मले� शक्तु� �#. म�झा� आका�र म ठी�
कार”. �#वा�न# दितुचा# म्हाणाणा# ऐकाले#. दितुले� ख�प शक्तु� दि�ले� आदिणा
दितुचा� आका�र पणा म ठी� का# ले�. पणा त्या�वा#ळी� दितुचा# प�ढीचा# � न प�या न#मका#  �गंड�ख�ले� अंडकाले#ले# अंसल्या�म�ळी#  तु# 
म�- लेहा�नचा र�दिहाले#. म�गंचा# � न प�या आदिणा �णाकाट श#प5ट ह्या,च्या� आध�र�न# तु� ट�णाट5णा उड्या� म�रू ले�गंले�. 
अं�गं�तु शक्तु� आल्या�म�ळी#  का,गं�रूच्या� आईन# ब�ळी�ले� गं�हा#तु5न स�खरुप ब�हा#र का�ढीले#. दितुन# �#वा�चा# आभा�र म�नले#.

�#वा का,गं�रूच्या� आईले� म्हाणा�ले� , “तु5 तु�झ्या� ब�ळी�चा� का�ळीज� घे#. आजप�स5न म� तु�झ्या� प ट�ले� एका दिपशवा� �#ईन.
त्या�तु तु5 तु�झ्या� ब�ळी�ले� ठी#वातु ज�. म्हाणाज# तु# तु�ले� स ड5न का� ठी#हा� एकाट# ज�णा�र न�हा�. म� तु�ले� अंश� दिठीका�णा� न#ईले
दिजथ# वा�घे, दिस�हा अंस# का णातु#हा� प्र�णा� तु�म्हा�ले� -�स �#णा�र न�हा� ”.
तु#व्हा�प�स5न का,गं�रू ऑस्ट्रे#दिलेया�मध्या# आहा#तु. दिजथ# त्या,न� इतुर का णात्या�हा� प्र�ण्या�प�स5न भा�तु� न�हा�. तु# त्या,च्या� 
प ट�मध�ले दिपशवा�मध्या# ब�ळी�ले� ठी#वा5न ट�णाट5णा उड्या� म�रतु मज#तु दि]रतु,न� आपल्या�ले� दि�सतु�तु. 

तुन्वा� अंदिमतु का� लेकाणा\ (Year 3))
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       वाता> एड(ेड मराठी दिवद्या(याची 
Adelaide मधले# सगंळी# रस्तु# ज#व्हा� जकार�ड� झा�ड,च्या� दिनळ्या�ज,भाळ्या� र�गं�न� बहारून ज�तु�तु, खर#��च्या� 
उत्सवा�ले� ज#व्हा� दिक्रीसमस सज�वाट आदिणा ज��5दिगंर�चा� दिकान�र ले�भातु#, तु#व्हा� वाषी=भार�च्या� घेड�म ड/चा� आढी�वा� 
घे#ण्या�चा� वा#ळी या#तु#.

आपल्या� प�ढीच्या� दिपढी�पया�तु मर�ठी� भा�षी#चा� सम�द्धा वा�रस� प हा चावाण्या�स�ठी� १० सप्ट�बर २०१७ ले� मर�ठी� दिवाद्या�लेया�चा�
स�रुवा�तु झा�ले�. सवा= का�या=कातु�, प�लेका आदिणा दिवाद्या�र्थ्यांया`च्या� सहाभा�गं�न# दिवाद्या�लेया�चा� वा�टचा�ले उत्तामप्रका�र# चा�ले5 
आहा#. गं#ले# २ वाषी= श�ले#या वाषी`मध्या# ��र रदिवावा�र� � �प�र� मर�ठी� श�ळी#चा� वागं= भारतु . प्र�थ=न�, गंप्प�,अंक्षरओळीख , 
गं�णा� अंथवा� का�या:न�भावा अंश� स�ध�रणा रूपर#षी� अंसतु#.

या�वाषी\ २ ]# ब प�स5न श�ले#या वाषी:चा� स�रुवा�तु झा�ले� तु�चा म�ळी� एका� चा,गंल्या� आदिणा हा�रूप वा�ढीवाणा�या: ब�तुम�न#. 
आपल्या� श�ळी#ले� एथदिनका स्का5 ले अंसस दिसएशन चा� सरका�र� म�न्यातु� वा अंन���न दिमळी�ले# आहा#.या�म�ळी#  चा�ल्स= 
काu म्पब#ले का�ले#ज या#थ# श�ळी#स�ठी� ज�गं� दिमळी�ले� आहा#. दिहा म�न्यातु� दिमळीण्या�स�ठी� सवा= दिशक्षका,न� आदिणा दिवाद्या�र्थ्यांया`न� 
ख5प म#हानतु घे#तुले�.इथ# वा�ढीणा�ऱ्या� म�ले,न� हासतुख#ळीतु मर�ठी� दिशकातु� या�वा� म्हाणा5न अंभ्या�सक्रीम दिवाकादिसतु का# ले� 
गं#ले�. प्रत्या#का वागं:चा� न�� कारण्या�तु आले� . दिनयाम�न�स�र दिशक्षका,न� दिहा का�या=श�ळी� प5णा= का# ल्या�. या�म�ळी#  श�ळी#च्या� 
दिवाका�स�ले� नक्की�चा म�तु हा ईले.

ह्या� वाषी:तु म�ले,न� दिवादिवाध उपक्रीम,तु सहाभा�गं� हा ऊन वा#गंवा#गंळी#  अंन�भावा घे#तु� आले#.मले� दिवाश#षी आभा�र म�न�वा# 
वा�टतु�तु तु# स>. ले�न� चा>स�ळीकार, स>. ड´ . स्वा�तु� दिसनकार आदिणा श्र� दिवावा#का वा स> र�दिगंन� का�म या,चा#.
दितुसऱ्या� स-�अंख#र�स म�ले,न� न�ट्यादिशदिबर�तु मज्ज� का# ले� तुर का�हा� दिवाद्या�र्थ्यांया`न� र#दिडओ वार का�या=क्रीम स��र 
का# ले�. न�ट्यादिशदिबर�चा� सदिवास्तुर म�दिहातु� आपल्या�ले� � �सऱ्या� ले#ख�तु5न दिमळी#लेचा.

या�वाषी\ पटस�ख्या� २२ झा�ले� आहा# आदिणा प�ढीच्या� वाषी\ नवा�न वागं= स�रु कारण्या�चा� आमचा� म�नस आहा#. दिकात्या#का 
स्वाया�स#वाका हा# दिशवाधन�ष्या उचाले�याले� म�तु कार�तु आहा#तु. तु# काध� प�स्तुका�चा� �#णागं� अंस  ( स>. म�धवा�, स>. 
ज�ई ,स>.ठी�का5 र ) वा नवानवा�न दिशक्षका वा सहा�य्याका वागं= अंस . आपले# आश�वा:� अंस#चा प�ठी�श� अंस5 द्या�.

Adelaide Marathi Vidyalay

Venue: Sir Charles Campbell College,
 3 Campbell Road, PARADISE, South Australia, 5075

Time: Every Sunday 2:30 to 4:30 PM (During school term)
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Teachers: Dr. Preetam Ganu, Prof. Kapil Chausalkar, Mrs.Reshma 
Kulkarni, Mr. Abhijit Moholkar,Dr. Aabha Kalro, Mrs. 
Tejaswini Jagdale, Mrs. Bhagyashree Lohate, 
Mrs.Sandhya Chavan, Mrs. Mrunal Kulkarni.

Administration: Mr. Mihir Shinde, Mr. Prashant Jagdale, Mrs. Reshma 
Kulkarni, Mr. Abhijit Moholkar.

Please contact anyone from school to enrol your children for 2020.

For volunteers, contact school admin team anytime. 

Free courses available from ethnic school association.(www.esasa.org.au)

Like and follow us on Facebook for latest updates.

Dr.Preetam Ganu
Principal – Adelaide Marathi Vidaylay

https://www.facebook.com/Adelaide-Marathi-Vidyalay-139899709905337/
http://www.esasa.org.au/
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ऍड(ेड मराठी शाळेचा दिवद्यार्थी� अदिNक सिसनकर ह्याने तयार के(े(ा ग�पती 
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        क्ष�यिचत्रे
ग�पतीदिनदिमत्त दिवद्यार्थ्यांयाRनी बनव(े(ी मातीची मूत� - माग>दश>क सौ.(ीना चौसाळकर 

दिदवाळी दिनदिमत्त कंदी( दिवद्यार्थ्यांयाRनी बनव(े(े कंदी( - माग>दश>क डॉ.स्वाती सिसनकर 
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Ethnic School Association of South Australia’s Ethnic School Parade

Ethnic School Association of South Australia’s Ethnic School Parade मध्ये सहभागी 
दिवद्यार्थी�, णिशक्षक आणि� पा(क
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       ऍड(ेड मराठी दिवद्या(य   - नाटक काय>शाळा

         शब्�,कान - ड�. आभा� का�लेर 

म�झ्या� आदिणा म�झ्या� दिपढी�तुल्या� बहा�स�ख्या ले का,च्या� लेहा�नपणा�च्या� स�ट्टी�च्या� आठीवाणा�तु ख�ऊ, दिम--म_दि-णा�, काu रम,
पत्ता# , दिसन#म# आदिणा स�याकाले/बर बर न�ट्यादिशदिबर हा� स�द्धा� एका महात्वा�चा� गं ष्टा हा तु�. ऍडले#डमध्या# वा�ढीणा�ऱ्या� 
आपल्या� प�ढीच्या� दिपढी�ले�हा� हा� आन����या� अंन�भावा दिमळी�वा� ह्या� हा#तु5न# श�ळी#च्या� म�ख्या�ध्या�दिपका� ड�.प्र�तुम गं�न5 ह्या,न� 
एका दि�वास�चा# न�ट्यादिशदिबर भारवाण्या�चा� काल्पन� म,डले� आदिणा अंथ:तुचा श�ळी#च्या� सवा= दिशक्षका आदिणा स्वाया�स#वाका,न� 
ह्या� काल्पन#ले� प�ठी/ब� दि�ले�. १३ ऑकाट बर हा� दि�वास ठीरले�. दिशदिबर�ब�बतु झा�ले#ले� पदिहाले� दिमट/गं थ ड्या�श्या� 
स�श�का मन�न#चा झा�ले�. दिशब�र�चा# आया जन कारतु�न� म�ले,न� का� ट�ळी� या#णा�र न�हा�, त्या,चा� मर�ठी� ब लेण्या�चा� 
क्षमतु�, त्या,चा# आवाडतु# दिवाषीया अंश्या� अंन#का ब�ब/चा� दिवाचा�र कारणा� आवाश्याका हा तु�. श�ळी#तु�ले दिशक्षका स्वाया�स#वाका,न� 
म�- हा# दिशब�र याशस्वा� कार�याचा� चा�गं ब,धले�. श्र�.अंदिभादिजतु म हा ळीकार ह्या,चा� भा�रतु�तु�ले ब�लेन�ट्यादिशदिबर,चा� 
अंन�भावा, स>.दिहाम�न� दिनले#श ह्या,न� दि�ले#ले� सल्ले� आदिणा दिशक्षका,चा# दिवाचा�र ह्या,चा� स,गंड घे�ले5न दिशदिबर�चा� 
आर�खड� तुया�र कारण्या�तु आले�. ड�.आभा� का�लेर , स>. भा�ग्याश्र� ले हा�ट#, स>.स�ध्या� चाव्हा�णा, आदिणा स>. म�णा�ले
का� लेकाणा\ ह्या,न� दिशदिबर�च्या� तुया�र�तु आदिणा स�चा�लेन�तु म ले�चा� वा�ट� उचालेले�. म�डळी�च्या� सदिचावा स>.म�धवा� 
र�ईट ह्या,न�हा� उपदिस्थतु र�हा5न म�ले,चा� वा श�ळी#चा� उत्स�हा वा�ढीवाले�.

दिवाद्या�र्थ्यांया`न� स�द्धा� दिशदिबर�ब�बतु का� तु�हा5ले आदिणा उत्स�कातु� वा�ट5  ले�गंले� हा तु#. अंमन का�लेर  ह्या� दिवाद्या�र्थ्यांया:न# 
दिशदिबर�स�ठी� फ्ले�यार तुया�र का# ले#, आदिणा दिशदिबर�स�ठी� न��णा� व्हा�ट्सऍप ग्रॅ�पच्या� म�ध्याम�तु5न स�रू झा�ले�. दिशदिबर�ले� 
दिकातु� म�ले� या#तु�ले? इथ5न स�रुवा�तु हा ऊन श#वाट� "ज�गं� भारल्या�" अंस# ज�हा�र कार�वा# ले�गंले# इतुका� भारघे स 
प्रदितुस�� दिशदिबर�ले� दिमळी�ले�. दिशक्षका,न� अंन#का म�दिट�ग्ज कारून अंगं�� ब�र�का स�र�का गं ष्टा/चा� दिवाचा�र का# ले� 
हा तु�. दिशब�र म्हाणाज# घेर�चा� का�या= अंसल्या�गंतु सगंळी#जणा झाटतु हा तु#. प�लेका,न� स�द्धा� अंदितुशया उत्स�हावाध=का 
प्रदितुस�� �#ऊन दिशक्षका,चा# मन ध_या= वा�ढीवाले#. 

दिशदिबर�च्या� दि�वाश� म�ले,चा� उत्स�हा बघेण्या�स�रख� हा तु�. अंन#का म�ले� (आदिणा अंथ:तुचा त्या,चा# प�लेका) वा#ळी#आध�चा 
या#ऊन थ,बले# हा तु#. स>.भा�ग्याश्र� ले हा�ट# , स>.म�णा�लेतु�ई का� लेकाणा\ आदिणा स>.स�ध्या� चाव्हा�णा ह्या,न� म�ले,चा� न,वा 
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न��णा� कारून घे#तुले�. म�ले,चा� स�का चा ज�वा� म्हाणा5न का�या=क्रीम�चा� स�रुवा�तु दिशक्षका,न�चा अंदिभानया कारून का# ले�. 
त्या,न� वा#गंवा#गंळ्या� प्रका�र# एकाम#का,चा� ओळीख दि�ले� उ��:- रडतु रडतु, हासतु हासतु, र�गं�न#, घे�बरतु इ.इ. आदिणा 
मगं म�ले,न� एकाम#का,चा� ओळीख तुश�चा प्रका�र# कार�याले� ले�वाले�. हा# सवा= हा ईस्तु वार म�ले,न� बहा��� ख�-� पटले� 
हा तु� का� आजचा� दि�वास तु�]�न धम�ले अंसणा�र आहा# आदिणा त्या�म�ळी#चा म�ले,न� अंदितुशया स�र#ख प्रदितुस�� द्या�याले� 
स�रुवा�तु का# ले�. 

स�रुवा�तु�चा# का�हा� ख#ळी झा�ल्या�वार म�ले,चा# गंट कारून त्या,न� म5का�दिभानया(miming) स�ठी� एका# का प्रसन्गं �#ण्या�तु 
आले�. प्रत्या#का गंट�ले� एका म�गं=�श=का �#ण्या�तु आले�, म�- प्रस�गं�चा# तुपश�ले आदिणा का�या वा कास� कार�याचा� हा# 
म�ले,न�चा ठीरवा�याचा� हा तु�. म�ले,च्या� काल्पन�शक्तु�न# आदिणा दिनर�क्षणा�न# सगंळ्या,न� चाका�तु का# ले�. एका� म�ले�न# "आई 
स्वा�याप�का कारतु#" अंस� अंदिभानया का# ले� हा तु�, त्या�ले� समस्तु मदिहाले�वागं:काड5न ��� दिमळी�ले�. � न म�ले,न� दिमळी5न 
CPR कारण्या�चा� अंस�चा उत्ताम अंदिभानया का# ले�. एका� गंट�ले� सका�ळीचा� तुया�र� हा� दिवाषीया हा तु�. त्या,न� उभा� का# ले#ले�
सका�ळीचा झा प�ळीले#ले# वा�तु�वारणा, घेड्या�ळी�चा� गंजर ब�� कारून परतु झा पणा# आदिणा न�तुर उडणा�र� तु�र,बळी हा# प�हा5न 
हास5न हास5न प�र#वा�ट झा�ले�. त्या�तु स�द्धा� वाड�ले म�ले,न� गं�ड�तु घे�ले5न श�ळी#तु ज�याले� दिनघेतु�तु आदिणा एका म�ले 
घेर�चा दिवासरले  हा# लेक्ष�तु या#ऊन परतु या#तु�तु हा# बघेतु�न� ख5प मज� आले�. 

म5का�दिभानया�न�तुर श#वाटचा� भा�गं हा तु� न�ट्याछट� स��र कारण्या�चा�. ह्या�स�ठी� म�ले,चा# चा�र गंट कारण्या�तु आले# हा तु#. 
अंदिभाम�न�चा� गं ष्टा म्हाणाज# त्या,न� ]क्तु स�काल्पन� स,गंण्या�तु आले� हा तु�. सगंळी# प्रस�गं आदिणा स�वा�� म�ले,न�, 
स्वातु~चा� ��ष्टा�का न वा�परून, स्वातु~चा तुया�र का# ले# आदिणा त्या,म�ळी#  तु# आप आपचा मन र�जका आदिणा वा_दिशष्ठयाप5णा= झा�ले#.
का�हा� ओळीख�च्या� गं ष्टा�न� नवा�न र�गं दिमळी�ले�. उ��हारणा�थ= "चाले र# भा पळ्या� ट�णा5का ट�णा5का" ह्या� गं ष्टा�तुले� 
आज�, गं�वा�तु McDonalds / Hungry Jacks स�रख# ]�स्ट ]5 ड ज�इ�ट्स नसल्या�म�ळी#  तु# ख�याले� तु� 
म�ले�च्या� गं�वा� ज�तु#. म�ले,च्या� अंवाले कानशक्तु�चा� आदिणा दिवान �ब�द्धा�चा� प्रत्याया अंन#का दिठीका�णा� आले�. उ��:- ह्या�चा
गं ष्टा�तु आई म�ले�काड# प हा चाल्या�वार म�लेगं� दितुले� दिमठी� म�रून म्हाणातु#,"आई तु5 आले�स!! चा�ले आतु� आपणा म�झ्या�
नवाऱ्या�चा� ब�याका  बघे5" हा# ऐकातु�चा एकाचा हा�स्या-काल्ले ळी उड�ले�. 

आपले� भा�रतु�ब�हा#र वा�ढीणा�र� नवा�न दिपढी� आपले# स�स्का�र तुर ज प�सतु# आहा#चा, पणा नवा# स्वा�गंतु�हा= ब�लेहा� 
आत्मस�तु कारतु# आहा# हा# म�ले,काड# बघे5न समजले�. आई स्वा�याप�का कारतु अंसतु�न� ब�ब� का�या कारणा�र ह्या�वार चाचा: 
चा�ले5 अंसतु�न� एका� दिवाद्या�र्थ्यांया:न#,"म�झा� आई स्वा�याप�का कारतु# तु�व्हा� ब�ब� व्हाuक्या�म दिक्लेदिन�गं दिका� वा� इस्-� कारतु�तु" 
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अंस स,दिगंतुले� आदिणा तुस� उत्ताम अंदिभानया का# ले�. 

दिशदिबर�चा� स,गंतु� स>. गं�न5 आज� वा श्र�.पवा�र आज ब� ह्या,च्या� हास्तु# सवा= सहाभा�गं� म�ले,न� प्रम�णाप- वा�ट5न 
झा�ले�. हा� अंन�भावा अंदितुशया आन����या� हा तु�. हा� दि�वास म�ले,न� ज�स्तु एन्ज�या का# ले� का� त्या�च्या�प#क्ष�  त्या,च्या� 
दिनर�गंसतु#काड#, अंदिवारतु ऊज�काड# आदिणा उत्स्]5 तु=तु#काड# बघेणा�ऱ्या� म ठ्या� म�णास,न� का# ले� हा# म�- मले� न स�टले#ले# 
का ड# आहा#. ह्या� स्मरणा�या दि�वास�बद्दले म� सवा= प�लेका,च्या� वातु�न# ऍडले#ड  मर�ठी� दिवाद्या�लेया�चा� आदिणा सवा= दिशक्षका,चा�
म� ऋणा� आहा#. 
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