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संपादकीय 
नमथकार मडंळी, 

ह्या  नूतन  िषाातील  मदंृ्गधचा  पविला अकं  सिा िाचकांच्या  िाती  दतेाना आम्िाला अवतशय आनंद  िोत आि.े  

मागच्या अंकाप्रमाण ेह्यािी अंकात िेगिगेळ्या प्रकारचं सािीत्य प्रकावशत करायचा आम्िी प्रयत्न केला आि.े 

िळूिळू ह्या अंकातील लखेन अजून विविधतेने नटलेल ंिोत जाईल अशी आशा आि.े आपल्या अंकाला विषयाचे 

बंधन नािी, आपल्या जावणिा - नेवणिा समदृ्ध िोतील, जगातील विविधतेची जाणीि िोईल अस ंलखेन आवण 

त्याच सोबत आपल्या एडलडेमधील घडामोडी ि ेसगळं ह्या अंकात याि ंअशी इच्छा आि.े  एडलेडमधील आपल्या 

मराठी बांधिांनी त्यांचं लखेन आम्िाला दऊेन िा अकं िैविध्यपूणा करण्यास मदत करािी िी विनंती.  

 

ह्या अंकासाठी कािी सूचना, तक्रारी असल्यास आम्िाला वन: संकोचपण ेकळिाव्यात. तसचे अंकातील सावित्य 

मराठीत टाईप करण्यासाठी आम्िाला सिकायााची गरज आि ेत्यामुळे इच्छुकांनी adelaidemm@gmail.com 

ह्या ई मले पत्त्यािर आमच्याशी संपका  करािा. 

 

अंकाचे मराठी टायपपंग करण्यात सौ. माधिी जोशी, श्री. अनुकूल चौधरी ह्यांची मदत झाली त्याबद्दल त्यांचे 

आिार. रंग माझा िेगळा ि ेसादर जरी ह्या अंकात टाकता आले नािी तरी त्यातील मलुाखती घेऊन शब्दबद्ध  

करण्यात सौ. श्रुती घांगुड ेआवण सौ. अनुराधा ताम्िनकर ह्यांची मोलाची मदत झाली त्याबद्दल त्यांचे आिार. 

तुम्िी  सिा जण ह्या अकंाच मनापासून आवण आपलुकीने थिागत कराल ह्याची आम्िाला खात्री आि.े 

 

कळािे, 

 

आपला स्नेिाविलाषी 

 

अविवजत मोिोळकर 

 

संपादक  
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कविता 
 

ह्या अंकासाठी कविता वििागात अगदी िेगिेगळ्या कविता आल्या आिते. एकीकड ेआजच्या स्त्रीच्या 

मनातली थपंदनं टटपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या डॉ . सौ. प्रीतम गानू ह्यांच्या कविता आिते तर दसुरीकड े

सौ. शोिा वलमय ेमािशींनी वलविलले्या कविता ह्या आपल्या परंपरा आवण संथकृतीला पुढच्या वपढीशी 

जोडणारा दिुा आिते.  

आपल्या बालवििागातिी कािी निीन किींच्या कविता आपल्याला िाचायला वमळतील. ह्या लिान 

ियातसुद्धा त्यांच्या वलखाणाचा दजाा पाहून त्यांचे कौतुक िाटल्यावशिाय रािाित नािी. ह्यातील 

कािी किी आपल्या एडलेड मराठी शाळेचे विद्यािी आिते िी शाळेसाठीसुद्धा अविमानाची गोष्ट आि.े 

ह्या सिाांचं कौतुक करून त्यांना त्याची पोच पािती तुम्िी द्यालच िी आम्िाला खात्री आि े
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निी कोरी पाटी    
 

नवे वर्ष  

 नवी शाळा  

  नवी कोरी पाटी  

 

सारा जनुा हिशोब  

 काढ मनातनू पसुनू  

 गोड आठवणींचा सगंुध  

 ठेव कुपीत भरून  

 अनभुवाची हशदोरी पढुच्या प्रवासासाठी  

 

बदलतील प्रवाि  

 बदलतील हदशा 

 प्रयतनांची कास  

 अन ्मनामध्ये आशा  

 पसरशील पंख त ूपनु्िा नव्या भरारीसाठी  

 

पररवतषनाचा हनयम  

 इथे उन्िानंतर पाऊस 

 आव्िानांना हभडण्यासाठी 

 उतसािाचा उरूस  

 लाभो आनन्दाची दणेगी अन ्शभुाहशवाषद पाठी 

 

 

कवहयत्री - सौ. प्रीतम गान ू  
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शब्दसुमन 
 

हलिण्यासारखे िोते बरेच  

तरीिी मी कािी हलिले ना | 

शब्द तरळले हवचाराभोवती  

पण हलखाणावाचनूी राहिले ना || 

 

काळ काम वेग यांचं  

रोजचं गहणत  

असंख्य प्रश्न  

आहण उत्तरेिी अगहणत 

 

आरास उभारली आयषु्याभोवती  

पण मीच मजकडे पािील ेना  

 

थांब ूका थोडे  

बोल ूका थोडे  

कुणाला कळेल का  

मनाचे कोडे  

 

मनातल्या हिदंोळ्यावर सिज डोलले  

अन ्शब्दसमुन ि ेवाहिले ना  

 

 

कवहयत्री - सौ. प्रीतम गान ू  
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दशाितार 
 

संकट येता अवनीवरती, अवतार घेई लक्ष्मीपती 

दशावतारी प्रकट जािली, हवहवध रूपे िी गोहवंदाची 

प्रलय भयंकर उसळे जलधी, सजीव सषृ्टी नौकेत रचहुन 

मत्य रूपाने नौका ताररली, हदलास आधार त ूवेदांसी 

मत्य रुपाला नमन केशवा, मत्य रुपाला नमन केशवा 

समदु्रमंथनी पवषत रवी, सपष वासकुीची झाली दोरी 

रुतनुी बसता रवी तळाशी, कुमष रूपाने उचलनू धरली 

कुमष रुपाला नमन केशवा, कुमष रुपाला नमन केशवा 

वराि रूपे त ूअवतरसी, दन्तहशखरी त ूपथृ्वी तोलसी 

हिरण्याक्षावर चक्र सोडुनी, प्रलयापासहुन पथृ्वी वाचावी 

वराि रुपा नमन केशवा, वराि रुपा नमन केशवा 

करकमलावर शसे्त्र नखांची, हिरण्यकश्यपचुे उदर फाहडसी 

लत्ताप्रिर खांबावरती, नरहसंिरूपे त ूअवतरसी 

नरहसंि रूपा नमन केशवा, नरहसंि रूपा नमन केशवा 

संकटात दवेलोक हन पथृ्वी, वामन जन्म अहदती उदरी 

हवशाल पद, परर रूपे बटूचे, नरका धाहडसी बळीराजासी 

वामन रूपा नमन केशवा, वामन रूपा नमन केशवा 

परशरुाम ि ेरूप तझेुहच, क्षहत्रयांचा तचू हवनाशी 

सारी धरते रक्त नाहिली, ह्या जगतीची पापे संपली 
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परशरुाम रूपा नमन केशवा, परशरुाम रूपा नमन केशवा 

दशरथनन्दन राम रूपाने, दशानना यमसदना धाडी 

बांधनुी सेत ुलंका गाठी, सीता मकु्ती रावण अन्ती 

श्रीराम रूपा नमन केशवा, श्रीराम रूपा नमन केशवा 

कृष्ण रुपी त ूदवेकीपोटी, जन्म तझुा िा बन्दीसी 

काहलया, पतुना, कौरव ह्यांच्या, नाशा्तव रे त ूअवतरसी 

गोपाळ रूपा नमन केशवा, गोपाळ रूपा नमन केशवा 

तचू माधवा गौतम बदु्धिी, पशिुतया तजु भावात नािी 

दीन पशुंच्या यज्ञात बळी, हनहन्दलेस त ूवेद मंत्रिी 

गौतम रूपा नमन केशवा, गौतम रूपा नमन केशवा 

शत्रूंना उध्व्त कराया, धमूकेतसुम खड्ग ि ेिाती 

कल्की रुप ि ेतझेुच दवेा, अवतार िोणार िा कहलयगुी 

कल्की रुपाला नमन केशवा, कल्की रुपाला नमन केशवा 

 

 

 

कवहयत्री : -  सौ. शोभा हलमये  
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आपले सण, आपली व्रते 
 

नव वर्ाषचा सण िा पहिला, गढुी पाडवा नाम तयाला 

सुंदर सजवा वेळू काठीला, आनंद प्रतीके गढुी उभारा ।। १ ।। 

 

वैशाख मासी अक्षय ततृीया, प्रारंभ हदन िा कृतयगुाचा 

मिूुतष शभु िा दान करा, क्षयास जाते कधी दान ना ।। २ ।। 

 

ज्येष्ठ महिना शदु्ध पौहणषमा, व्रत वटपजून कररती मिीला 

जन्मोजन्मी साथ पतीची, िीच मनी एक आकांक्षा ।। ३ ।। 

 

नाग पंचमी चल वारुळाला, नागोबाची पजूा कराया  

श्रावण मासी नारळी पौहणषमा, श्रीफळ अपूष जलधीला ।। ४ ।। 

 

रक्षा बंधन सण मोलाचा, बंध ुभहगनी पे्रमाचा 

नाजकु राखीत भाव साठला, जन्मभरी बांधी नातयाला ।। ५ ।। 

 

श्रावणातल्या अमावा्येला बैलपजेूचा सण  िा पोळा  

हकती कष्टती धान्य हपकवण्याचा पजून करूनी तयांना सखुवा ।। ६ ।। 

 

पती लाभावा मनासारखा, ह्या्तव व्रत िररताहलका  

सखीसि पावषतीची पजूा, उपवास कररती कुमाररका ।। ७ ।। 

 

भाद्रपदातील चतथुष हदनाला, गणेश आगमन उधाण उतसािा 

लाल फुलांनी पजूा अचाष, एकवीस मोदक नैवेद्याला 

दािी हदशांतून नाद िा घमुला, गणपती बाप्पा मोरया ।। ८ ।। 

 

ऋर्ी पंचमी ह्या हदवसाला, आदरे ्मरा हवद्वान ऋर्ीना 

बैलाच्या कष्टाचे ना  खा, सप्तर्षनंा नमन करा ।। ९ ।। 
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अहिन मासी प्रहतपदलेा, घरोघरी िो घट्थापना 

नवरात्री सण दवेी पजेूचा, पजूावे िो कुमाररकांना ।। १० ।। 

 

हवजयादशमी म्िणजे दसरा, सर्वती, पोथी ितयार पजूा 

शभु मिूुतष िा कायाषरंभा, ्नेिभराने सोने वाटा ।। ११ ।। 

 

शरद चांदणे पौहणषमेला, कोजाहगरीला चंद्रपजूा 

हमत्र पररवारासि करा साजरा, चहवष्ट दगु्ध ह्या रात्रीला ।। १२ ।। 

 

दीपोतसव मोठा हदपवाळीला, लक्ष्मीपजून थाट िा मोठा 

तसेच भाऊबीज आहण पाडवा, फटाके फुलबाज्या धमुधडाका ।। १३ ।। 

 

रहव प्रकाशे मकर राशीला, संक्रातीचा सण िा आला  

हतळगळु आहण गोड िलवा, ्नेि वाढवा संदशे दईे िा ।। १४ ।। 

 

फाल्गनु मास िा असे बारावा धलुीवंदन, रंगपंचमी आहण िोळीपौहणषमा  

िोळी अंगानी, अग्नी पजूा, परुणपोळी खास नैवेद्याला ।। १५ ।। 

 

वदृ्धींगत आनंद कराया, सण ि ेसारे प्रहतवर्ाषला  

नतून वस्त्र, अलंकार सणांना, हमष्टांन्नाने उदर भरा  

गाठीभेटी हमत्र भेटता, प्रसन्नता लाभे हचत्ताला  

लिान थोर सारेची खलुता, मौजमजेला काय िो तोटा ।। १६ ।। 

 

 

कवहयत्री : -  सौ. शोभा हलमये 
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विऊ नकोस, पळून जाऊ नकोस 

 

हभऊ नकोस, पळून जाऊ नकोस  

कष्टांना कधी घाबरू नकोस  
 

कष्टांनट होते सरुवटत 

घेतटनटच प्रवेश यट जीवनटत 

भिऊन अांधटरटत लपनू बसतां तर 

जन्मलां असतां कट ह ेव्यभिमत्व ? १ 
 

आईचां बोट, पटांगळु गटड्यटचट आधटर 

सोडतटनट वटटत होती नट िीती ? 

भहम्मत करून सोडल्यटवर, पटयटांनट 

आली नट धटवण्यटची शिी ? २ 
 

भिवसेंभिवस अन रटत्रीचट भिवस 

केलेस  अभवरत कटबटडकष् 

नटहीतर भिसली असती कट ? 

ती भवजयश्री ससु्पष् ? ३ 
 

ऊस मनी िीती करी कट चरकटची ? 

जटई परू्ण चेचनुी ,अवस्थट ये भचपटडटची 

तेंव्हटच कळते नट परी ? 

गोडी अवीट शकण रेची ? ४ 
 

 

खांत करी कट चांिन कधी 

भिजनू ,भिजनू मरण्यटची ? 

अांग घटशी िगडटवरी 

तेंव्हटच ये नट प्रचीती सगुांधटची ? ५ 
 

सवुर्टण नट िय अग्नीचे 

तटवनू,सलुटखनू भनघे अन वरी 

घटव सोशी घर्टचे 

भिपवते नट मग तेज ते हमेगिटणचे ? ६ 
 

कसली भचांतट कररतेस मनटशी 

कटय बैभसशी अशी उिटसी ? 

केल्यटभवर् शैवटळ िरू 

भमळर्टर कट जळ रुभचर ? ७ 
 

ऊठ,उिी हो, कर भसध्ितट मनटची 

भिजण्यटची,चेचण्यटची, घटव सोसण्यटची 

सटभहल्यटवर घटव अनेक 

उजळतील नट पैल ूएकटहून एक ? ८ 
 

अग तर मग भितेस कशटलट ? 

सोड बैठक, तोड ती श ांखलट 

बांभिस्त ठेवशील यट व्यभिमत्वटलट 

उपयोग कटय तिुट मग मटनवतेलट ? ९ 

 

 

 

कवहयत्री : - सौ. काहलंदी हचरमलेु  
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आईची वथित्यंतरे 
 

आज प्रीतम गाननेु whats app वर कालच्या हसनेमाबद्दल एक पो्ट हलहिली. हसनेमा पािताना हतच्या लिान 

मलुीला हतने सांहगतले की आनंदीबाई पहिली female डॉक्टर िोती तयावर हतची मलुगी म्िणाली, "ओ मला 

वाटलं तचू पहिली महिला डॉक्टर आिसे".  ि ेवाचनू माझ्या मनात आलेले ि ेहवचार. 

आई झाल्यापासनू माझ्या मलुांच्या दृष्टीकोनातून झालेली माझी ह्थतयंतरे.  

माझा मलुगा नऊ वर्ाषचा, मधली मलुगी साडे सिा वर्ाषची आहण धाकटी मलुगी चार वर्ाषची असताना झालेला 

संवाद. आपण नेिमेी मलुांना हवचारतो की मोठे झाल्यावर त ूकोण िोणार ? आहण िचे मी हतघांना हवचारले. 

मलुगा म्िणाला मी डॉक्टर िोणार ( अनेकदा याची उत्तरं वेगवेगळी असायची ) मधली मलुगी म्िणाली, मी टीचर 

िोणार ( शाळेत जायला लागल्याचा पररणाम ) धाकटी मलुगी म्िणाली, मी आई िोणार. हतच्या दृष्टीने आई िी 

रोल मॉडेल. या वयांत ( साधारण वय ३ ते ५-६ वरे् ) सवषच मलुींना आपली आई म्िणजे सवाषत सुंदर, िुशार, 

वगैरे वगैरे वाटत असतं.( प्रीतमच्या मलुीचे उत्तर ि ेयाला धरूनच आहण खरे िी ) आईची िी “रोल मॉडेल”ची 

ह्थती हटकून रािते मलुगी शाळेत ( प्रायमरी ्कूल ) जायला लागेपयंत. इथे आईची रोल मॉडेलिी ह्थती थोडी 

खाली उतरते कारण येथनू आईच्या ्पधेची सरुुवात िोते. पहिली प्रहत्पधष – शाळेतल्या बाई. या काळात बाई 

म्िणतील तेच खर, तया घालतील तेच कपडे छान, तया हदसतात छान, बोलतात छान, वागतात छान, बोलतात 

गोड, माझं तया हकत्ती कौतुक करतात इतयादी, इतयादी. घरात घडलेले संभार्ण, समारंभ, आलेले पािुणे इतकंच 

नािी तर आपली कािी गहुपतेिी याची इथंभतू बातमी बाईनंा आपण भेटायच्या आधीच पोचलेली असते. बाई 

सांगतील तेच बरोबर या दृढ हविासाचा सोयी्कर उपोयोग करून घेण्यासाठी कािी वेळा आईला आपल्या या 

प्रहत्पधषची मदतिी घ्यावी लागते.  

प्रायमरी ्कूल संपनू िाय्कूल सरुु िोते आहण आईची ह्थती आणखी एक पायरी खाली येते. इथे आईच्या पढेु 

आणखी प्रहत्पधष उभे असतात. इथे फक्त टीचरच एकटी नसते. टीचर, सम वयाच्या मैहत्रणी आहण तयांच्या 

आया सदु्धा आईच्या हवरुद्ध बाजलूा उभ्या असतात. आपल्या आईला अगदीच कािी कळत नािी, फॅशन आहण 

मेक अप यातले तर हतला कािीच समजत नािी असे मलुीचे आपल्या आईबद्दल अगदी ठाम मत असते. मेक 

अप आहण कपडयांची फॅशन यावरून बरेचदा यधु्द पातळींवर चचाष िोतात आहण तयाचा शेवट रागवा रागवी, 

आदळ आपट आहण शेवटी खोलीचे दार धाडकन आपटल्याचा आवाज ऐकू येणे. यानंतर वारंवार ऐकावे लागते 
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ते, तया हिची आई बघ हकती चांगली आि.े ि ेअनेकदा ऐकल्यावर मी मलुीला म्िटले, मग हतच्या आईला 

हवचार की ती तलुा दत्तक घेईल का ?   

िाय्कूल पार करून मलुगी आता आपले ज्ञान के्षत्र हव्ततृ करायला सज्ज झालेली असते. या साठी बऱ्याच 

वेळा ती आपलं मायेचं घरटे सोडून कॉलेज िो्टेल वर नािी तर मैहत्रणींबरोबर खोली शेअर करून ्वयंहसद्ध 

बनते (असं ती समजते ). मलुीला नवीन हवि हमळाल्याने मनात थोडी चलहबचल असेल पण ती हमळालेल्या 

्वातंत्र्याच्या आनंदात असते आहण इथे घरी आई िी जेवली असेल का, हिला जमेल का अभ्यास सांभाळून 

सगळ करण या हवचारांनी, आहण हपल्ल ूघरट्यातून उडाल म्िणनू काळजीत. कॉलेज गावातच असेल तर दर 

वीकें डला धवुायचे कपडे भरलेली हपशवी घेवनू येणे आहण जाताना धतुलेल्या कपड्यांची, व्यवह्थत घड्या 

घातलेली बा्केट आहण आवडीच्या पदाथांनी भरून घेतलेले डबे घेवनू जाणे ि ेहनयहमतपणे सरुु िोते. जाताना 

आईच्या गळ्यात पडून, आई त ूहकत्ती चांगली आिसे याचा उच्चार न चकुता िोतो. आईच्या शेवटच्या क्षणी 

सचुलेल्या सचूना, प्रकृतीची काळजी घे, जपनू रािा ि ेसांगणे वगैरे सल्ले आहण लेकीने अग आई मी काय  

लिान आि ेका आता म्िणणे ििेी अगदी नेिमेीचेच. पोचल्यावर फोन कर बर का म्िणत आईने पाणावलेल्या 

डोळ्यांनी घराकडे वळणे ििेी नेिमेी तसेच. आपल्याला आता सल्लागार, मैत्रीण म्िणनू accept केले असल्याचे 

आईला जाणवते आहण आपल्या उन्नतीने ती सखुावतेिी. माझी नात अशीच कॉलेज जवळ मैहत्रणींबरोबर खोली 

शेअर करून रािात िोती. घरापासनू साधारण सव्वा तासाच्या अंतरावर. कधीतरी फोन यायचा आई आज 

जेवायला कािीच नािी आि.े फोन खाली ठेवण्याचा अवकाश माझी मलुगी लगेच ्वैपाकाला लागली. लेकीला 

आवडणाऱ्या दोन- तीन भाज्या करून डबे घेऊन आम्िी हनघालो. वाटेत मी मलुीला म्िटले, अग हतने केले 

असते की मैनेज. माझी मलुगी म्िणाली, िो ग आई पण या हनहमत्ताने मला पण हतला भेटता येते ना.  आईने 

केलेला फोन दर वेळी उचलला जाईल हकंवा पाठवलेल्या मेसेजला तवररत उत्तरं येईल िी आशा आईने 

बाळगायची नसतेच पण मुलीच्या  कें व्िािी येणाऱ्या फोनला ताबडतोब उत्तर मात्र must च असतं. कािी 

वर्ाषतच बोलण्यात वगाषतील मलुांबद्दल उल्लेख यायला लागतात. आईचे मन साशंक. कोणा भलतया 

सलातयाच्या पे्रमात नािी ना पडणार िी. मग सल्ल्यांना आणखी एक हवर्य हचकटतो. आई आपलेपणाने 

कळकळीने काय खबरदारी घ्यावी वगैरे फार मितवाचे सांगायला लागली की मलुीचा दर वेळचा प्रश्न मी काय 

लिान आि ेका आता ? तझंु म्िणजे फारच. 

अखेर wait till you have your own kid म्िणनू आईला संभार्ण आवरत घ्याव लागतं.  
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थाटात Graduation िोते, मलुीने हमळवलेल्या प्राहवण्यामळेु आई वडील सखुावतात. Post graduation चे 

हवचार सरुु िोतात. मलुगी आपल्या हविात रमते आहण आई िी थोडी रीलाक्स िोते. ििेी सगळे व्यवह्थत, 

उत्तम तऱ्िनेे पार पडत. मलुीला चांगल्या जॉबची ऑफर येते. आहण लवकरच कोणी तरी फारच आवडल्याची 

बातमी िी येते. आई सखुावते. मलुीचे आहण आईचे लग्न समारंभा बद्दल प्लाहनंग सरुु िोते. थोडी वादावादी, 

थोडं तझंु, थोडं माझं करत एकमत िोत आहण ती वेळ येते. मलुगी आपल्या घरी जावीशी वाटत तर असत आहण 

जाऊ नािी असं िी अशा हद्वधा मनह्थतीत आई पे्रमाने जवळ घेत मलुीला हनरोप दतेे.  

इथनू पढेु आईच्या ह्थतीत झपाट्याने उन्नती िोते. माझी आई म्िणजे सगुरण – हतच्यासारखे अमकु अमकु 

पदाथष कोणाचेच िोत नािीत, माझी आई म्िणजे िाउस management expert, कसं रािावं, कसं वागावं ि े

फक्त हतलाच कळत ि ेआहण इतरिी. पाककृती हवचारायला वारंवार फोन यायला लागतात. आई त ूम्िणायचीस 

ना ते अगदी खर आि ेअसल्याचे कबलुीजबाब हमळतात. माझ्या मलुीचा अमेररकेतनू हतच्या सकाळी सकाळी 

फोन येतो. मला आश्चयष वाटत तर ती म्िणते, लवकर उठल ना हक सगळे उठायच्या आत माझा व्यायाम आहण 

इतर कािी काम िोवनू मी तयार असते, त ूम्िणायचीस ना सकाळी लवकर उठाव अगदी खर आि ेते. सकळी 

उठल्यावर गादी आवरल्याहशवाय मी खोलीच्या बािरे जातच नािी. तयामळेु माझी गादी आवरणे कधी राितच 

नािी आहण हकती व्यवह्थत पण हदसत ना ?  िचे मी जेंव्िा सांगायची तेंव्िा तयाकडे दलुषक्ष केले जायचे. एकदा 

मी मलुांना म्िटले की अरे लवकर हनजे, लवकर उठे... माझं वाक्य पणूष व्िायच्या आत माझा मलुगा म्िणाला 

तयाचा टी व्िी बडेु.  

मला हकतीिी पाहिजे असले तरी माझी मलेु मला अगदी हनयहमत आहण वरचेवर फोन करत नािीत. एकदा मी 

मलुांकडे तक्रार करताना म्िटलं की माझ्या मैहत्रणींची मलेु पिा कशी वरचेवर आईला फोन करतात, पत्र 

पाठवतात तर मलेु म्िणाली तयांना हवचार ना तुला दत्तक घेतील का ? (boomerang). मलुीचा फोन हतच्या 

सकाळी येतो तेंव्िा आपली रात्र िोत असते. म्िणनू ती हवचारते आता तझुी झोपायची वेळ झाली तर बंद करू या 

का फोन. मी म्िणते अग मी आता लवकर झोपत नािी आहण लवकर उठतिी. यावर हतचे  आहण हतच्या 

भावंडाचे आनंदाचे उद्गार – आई आता सधुारली.. 

घरट्यात हपल्ल ूयायची वेळ झाली की तर वारंवार आईची आठवण. िोणाऱ्या बदलांची आई कडून खात्री करून 

घेतली हक मलुीला हमळणारे समाधान आहण आईला पवूष आठवणीत रमण्याचा आनंद. बाळ जन्माच्या वेळी  

आईची उपह्थती तर िवीच. आईला िी मग हकती करू आहण हकती नको असे िोणे ्वाभाहवकच. ह्या 

दधुावरच्या सायीला आंजरण्य गोंजरण्यात आजीला आपल्या दखुणाऱ्या अवयवांचा पार हवसर पडतो. मलुगी 
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आहण आई हकतयेक तास मलुीच्या लिानपणीच्या आठवणींमध्ये रमतात. माझ्या सवष नातवंडांच्या जन्माच्या 

वेळी मी िजर िोते आहण तया भारावलेल्या क्षणांचा आनंद मी अनभुवला आि.े आजी आहण नातवंडे यांचे 

नातेच हनराळे. मलुगी आहण आई, हकंवा सनू आहण सास ूयांचे मतभेद असतील पण नातवंडांच्या मनात माझी 

आज्जी ह्या नातयाला एक फार हवहशष्ट ्थान असतं. आजीच्या िातचा साधासधुा पदाथष अप्रतीम चावीचाच 

असतो आहण दसुऱ्या कोणाच्या िी िातून ती चव येतच नािी. माझा मलुाने तयाच्या बायकोने केलेल्या पदाथाषची 

माझ्या आईने (आजीने) केलेल्या तयाच पदाथाषशी तुलना केल्यावर माझी सनू तयाला म्िणाली माझी (हतची ) 

नातवंडे िी असंच म्िणतील.  

आईच्या ह्थतीतले ि ेअतयचु्च ्थान. आहण तेिी अगदी अढळ.  

आता मी जेंव्िा मलुांना भेटते तेंव्िा पवूष इतका नातवंडांशी सिवास हमळत नािी. आमच्या भेटीच्या वेळा आता 

तयांच्या सोयीनसुार ठरवाव्या लागतात तयाला नाईलाज आि.े मला हकंवा माझ्या मलुांनािी ज्या संधी हमळाल्या 

नािीत तया माझ्या नातवंडांना हमळतािते आहण तयाचा ते योग्य उपयोग करत आिते याचा आनंद वेगळाच. 

नातवंडे भेटतात तेंव्िा मला कोणतयािी कामाला िात लाव ूदते नािीत. कुठे जायचे ठरवले की ह्तअररन्ग 

व्िीलच्या मागे बसलेल्या नातवंडांना पािून आठवतो तो ह्याच बाळाला कार सीट मध्ये घालनू घरी आणले तो 

हदवस आहण तयाचा गोहजरवाणा चेिरेा. कसा आहण कधी गेला एव्िढा मधला काळ ? 

माझी जी ह्थतयंतरे झाली तयातनू आता माझी मलेु जात्त आिते. माझा मलुगा तयाची मलुगी लिान असताना 

अभ्यासावरून हतला रागवत िोता. िळूच तयाने माझ्याकडे पाहिलं आहण आम्िाला दोघांनािी िस ूआवरेना. 

मलुीला रागावण्याचे आहण तयांनी वापरलेले शब्द दोन्िी मी तयाला अभ्यासावरून रागवायची तेच. Wait till 

you have your own kid म्िणायचे िचे कारण.  

माझ्या झाडाला आलेल्या या कळ्यांची उमलेली फुले पािून हमळणाऱ्या आनंदाखेरीज आणखी काय पहिजे ? 

 

 

लेहखका : - सौ. काहलंदी हचरमलेु 
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माझे िाईन प्रवशक्षण 
 

१९६६ साली ऑ्रेहलयाला येईपयंत वाईन बद्दल मला कािीच माहिती नव्िती. मध्यम वगषय तयातनू मराठी 

कुटंुबातल्या, पंचवीस वर्ाषच्या मलुाला वाईन म्िणजे दारूचा एक प्रकार यापेक्षा जा्त माहित असण्याचा संभव 

नव्िता. तेंव्िा इहंग्लश हसनेमामध्ये वाईन पीत असतांची दृश्ये फार कमी जवळजवळ नसायचीच. काऊबॉय-

इहंडयन हसनेमामध्ये जे मला पिायला आवडत तयात सवषजण हव्ि्कीच पीत. फ्रें च हकंवा इटाहलयन हसनेमे पहिले 

असते तर वाईन हपतानाची दृश्ये हदसली असती. परंत ुतेंव्िा इतर भार्ांमधले हसनेमे मुंबईत दाखवत िोते असे 

वाटत नािी आहण असले तर मला ठाऊक नव्िते. (सिज म्िणनू सांगतो हव्ि्की या शब्दाचे ्पेहलंग ्कॉटीश 

लोक whisky असे करतात तर आयरीश आहण अमेररकन्स whiskey असे करतात.) असो.    

ऑ्रेहलयाला येण्याच्या आधी मी मध्य प्रदशेातील हभलाई ्टील प्लान्टच्या कंस्त्रक्शन साईट वर काम करत 

िोतो. तेथे इतर एहन्जनीअसष बरोबर मी भारतात बनवलेली हव्ि्की आहण बीअर पीत असे. तयावेळी मला 

परदशेी जावेसे वाटू लागले िोते परंत ुतयावेळी भारत सरकार परकीय चलन सिज हफरायला जायचे म्िणनू देत 

नसे. म्िणनू मी उच्च हशक्षणासाठी परदशेी ठरवले. एका हमत्राचा चलुत भाऊ जो ऑ्रेहलयाच्या भारताच्या 

दतूावासात काम करत असे तयाने उच्च हशक्षणासाठी ऑ्रेहलयाला जायचा सल्ला हदला. तयाच्या वणषनावरून 

मी हसडनीच्या हविहवद्यालयात प्रवेश हमळवला. 

Public Health engineering मध्ये post-graduation करण्यासाठी मी University of New South 

Wales ला आलो आहण यहुनव्िहसषटीच्या िॉ्टेल वरच रािायाचे ठरवले. माझ्या बरोबरचे इतर हवद्याथष ि े

बिुतेक ऑ्रेहलयाच्या इतर ्टेट मधनू एहन्जनीअसष झालेले आहण कािी पाहक्तान आहण श्रीलंकेमधनू 

आलेले लोक िोते. बिुतेक वेळा शकु्रवारी क्लासेस झाल्यावर आम्िी बीअर प्यायला पब मध्ये जात अस.ू 

तयावेळी रात्री नऊ नंतर पब मध्ये दारू हवक्री बंद करीत पण तमु्िी जर आधी हवकत घेतली असेल तर ती 

संपवायला परवानगी िोती. परुुर् पब मध्ये पढुच्या भागात तर बायका मागच्या भागात बसण्याची पध्दत िोती. 

पण अडेलेडमध्ये मात्र सिा नंतर हवक्रीच बंद करीत. िी पध्दत मी अडेलेडमध्ये १९७३ मध्ये आलो तेंव्िा चाल ू

िोती. दारू प्यायाचीच असेल तर Grand Junction Road च्या पलीकडे जावे लागे.    

१९६६च्या सप्टेम्बर मध्ये कानपरूिून nuclear physicist प्रोफेसर जे. एम. मिांती (जेएम) तयांच्या study 

leave वर आमच्याच यहुनव्िहसषटीच्या िॉ्टेलवर रािायला आले. लवकरच आमची मैत्री जमली आहण प्रो. 

मिान्तींच्या मागषदशषनाखाली माझ्या वाईन हशक्षणाला सरुुवात झाली. प्रो. मिान्तीनी यरुोपमध्ये बरेच वेळा प्रवास 

केला असल्याने व कामा हनहमत्त फ्रांस, जमषनी, इटली, ह्वतझलंड येथे रािण्याने वाईन बद्दल तयांना बरीच 
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माहिती िोती. आमचे असे ठरले िोते की तयांनी वाईन हसलेक्ट करून आणायची व तयाची हकंमत शेअर 

करायची.  

तयावेळी मी वाईन प्यायला लागलो िोतो. मला गोड पदाथांची आवड असल्याने मी Lindeman company 

ने बनवलेली Ben Ean Moselle पीत असे. िी वाईन मोझेल नदीच्या काठावर असणाऱ्या जमषन, लक्झेम्बगष व 

फे्रन्च वाईन कंपन्यामध्ये िोत असे. मोझेल नदी फ्रांस मध्ये उगम पावते व जमषनीतल्या Rhine नदीमध्ये हमसळते. 

Moselle wines are known for their delicate fragrance and sweetness. हलन्डमान कंपनीची Ben 

Ean Moselle याच धतषची िोती. हशवाय ्व्त पण िोती. ती दीड डॉलरला हमळत असे. The Moselle 

region is in south-west Germany and is also well-known for Riesling wines. तयावेळी म्िणजे 

१९६६- ६७ मध्ये ऑ्रेलीयन डॉलरचा भाव िोता $१ = ५ रुपय,े $१ = USD 1.15. २००९ मध्ये िी वाईन 

बनवण्याचे कंपनीने बंद केले.  

जे.एम. नी मला Shiraz, Riesling and Cabernet sauvignon या वाईन्सची माहिती करून हदली. १९६० 

च्या शवेटी ऑ्रेलीयन्स हबअर कडून वाईनकडे वळायला लागले िोते. तो पयंत फक्त सहुशहक्षत वगष वाईन्स पीत 

असे. आता हमळणाऱ्या वाईन्स तयावेळी हमळत नव्ितया.  

वाईन टेह्टंग कसे करायचे याहवर्यी थोडे सांगतो.  

Steps in wine tasting are, appearance (colour and opacity), in glass (aroma), in mouth 

(taste) and finish (after taste). These will tell us if the wine has any faults, what is its 

potential i.e. how long will it stay good in the bottle and its character.     

Wines should be stored at appropriate temperature, for white wines a temperature range 

of 5-10 degrees and for red wines 15-18 degrees is suggested.  

We often hear the words vintage and non-vintage (NV). These words are used mainly for 

sparkling wines. A vintage wine is made from grapes that were grown and harvested in a 

specified year. In Australia when we see the year on a wine bottle then we know that at 

least 85 percent of the grapes were harvested from that year. NV means a blend of two or 

more grapes.  

White wines and Rose are served at or below 12 degrees and red wines between 15 to 18 

degrees. Do not serve red wine ice cold because it will not show its character.     
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Wine tasting is carried out in two ways horizontal and vertical tasting. In a vertical 

tasting, multiple vintages of the same variety from the same winemaker and same area are 

tasted. This allows us to know the influence of yearly climate. In a horizontal tasting, 

wines of same variety, region and same year from different wineries are tasted.    

With this information you can explore wines with your friends. Hold a wine tasting at 

your home and enjoy wines. Happy tasting. 

(लेखात इहंग्लशचा उपयोग करावा लागला आि ेतयाबद्दल क्षम्व.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

लेखक: - श्री. हदलीप हचरमलेु 
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आळूची पाने 
 

नसरापरुचा बाजार रहववारचा. आम्िी मखु्य र्तयावर माडीत रिात िोतो. शेजारीच माझा वगषहमत्र  

उ्मान तांबोंळीचे घर व दकुान िोते (अजनूिी आि)े. उ्मान माझ्यापेक्षा बराच मोठा पण आम्िी जीगर 

दो्त झालो. तयाचे थोरले भाऊ िुसेन व गलुाब - तंबाख,ू हवड्याची पाने व खेड्यात लागणायार ्अनेक 

सामानांचा व्यापार करीत. हशरवळ, भोर व वेल्ि ेला बाजाराला जात व नसरापरूच्या बाजारात पाली 

ठोकून दोन दकुाने मांडत. नसरापरूचा बाजार मोठा कारण आजबूाजचू्या १०-२० खेड्यात दसुरा बाजार 

नव्िता.रहववारी सकाळी अब्बास, उ्मान व मी तंबाख ूव इतर मालाच्या पाट्या वािून नेत व संध्याकाळी 

बाजार संपल्यावर पनु्िा घरी आणत अस.ू दपुारी जेवणानंतर मी उ्मानला मदत करी, तो दकुांनात 

गल्ल्यावर व मी शेजारच्या भागांत बसनू. तो चकूुन घरात गेला तर मी गल्ल्यावर बस ूलागलो व सामान 

हवकू लागलो. तंबाखचू्या पड्ुया करण्यास हशकलो.हवड्याची पाने हवकू लागलो. लिान मलेु-मलुी समोरच 

ठेवलेल्या कांचेच्या बाटल्यातील रंगीबेरंगी गोळ्यासाठी घटुमळत व आईबापासमोर िट्ट करीत. मलािी गोळ्या 

फार आवडत. उ्मानने मला आवडेल ती गोळी घेण्यास परवांगी हदली िोती. परगावची माणसे व बाया 

उ्मानला ह वचारू लागल्या “ ये तमु्िारा भाई किां था ? कभी आ गया ?  िमें कैसे मालमू निी ?” उ्मान 

तयांना म्िणे, “वो नातेपतेु मे था “ हकवा “ माहळशरसे आया “. व माझ्या कडे पािून िसे. 

अथातष नसरापरूहमधल बिुतेकांना माझ्या हवडलांनी हशकवले असल्याने, मी कोण ि ेतयांना मािीत िोते. 

पण आजबूाजचू्या खेड्यातील लोकांना मी उसमानचा धाकटा भाऊ म्िणनूच मािीत िोतो. मला उदूषिी   

येऊ लागली िोती. अलीप, बे  ते, से, हजम , ि,ै खै, ढाल, जाल, बाराखड्या पाठ झाल्या. मला चांगले 

हचत्र काढतां येत असल्याने बैल पोळ्यांत सवष मसुलमानांची बैले आम्िी रंगव ूलागलो. मी तयाच्या 

पाठीवर हशवाजीचे मोठे हचत्र रंहगवत असे. ‘ताबतू’ हशवगंगेत टाकून हदल्यानंतर ‘अहलवदा ि े

अहलवदा ‘ ि ेरडके गाणे परत येताना सवजषण गात, ते िी माझे पाठ झाले िोते! 

उ्मानला दोन बिीणी, ‘वजीर’ चे लग्न जमत नव्िते पण सवातष धाकटी ‘नरूबी’ सुंदर िोती. तीच्या लग्नात 
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आम्िी ्पेशल एसटीने लांब प्रवास केला. कुठे तरी मंगळ वेढ्याकडे गेलो. तेथे बकरा कापनू एकाच मोठ्या 

ताटात जेवताना मध्यरात्र झाली. इतका मी तयांच्यात रमनू गेलो िोतो. 

मग माझ्या हवडलांनी जमीन घेवनू घर बांधले, मी सातवीत गेलो व उ्मानने शाळा सोडली. आमची गाठ 

पडेनाशी झाली! मला ्व्थ बसवेना. नवीन घरा शेजारी मी केळी व आळू लावली. ती दळदळीची जागा 

िोती. मी लावले ते टरारून येऊ लागले. बघतां बघतां अळूची पाने मोठी िोऊ लागली. रोज सकाळी उठून 

प्रथम मी अळूची हनवन पाने कशी वाढतात ि ेपािू लागलो. प्रतयेक पानावर पे्रम करू लागलो. हनसगष  

हकती सुंदर व प्रमाणबद्ध आि ेि ेमला कळू लागले. एकदा भर पावसात डोक्यावर 

पोतयाची फोल्ड केलेली कंु ची घालनू, शेतकरी भात कसा लावतात ते बांध्यावर बसनू मी पिात िोतो. रोपे 

मागताच शेतकयाने मला ३-४ पेंढ्या हदल्या. तया मी घरा शेजारच्या दलदलीत लावल्या. नसरापरूला धो 

धो पाऊस पडतो. 

ती भाताची रोपटे इतकी फोफावनू वाढली की “ ~ऍग्रीकल्चर सेंटरची “ माणसे थांबनू बयाचष वेळा ती पिात 

असत ( तयांना वाटत असावे की, याने असे कोणते खत घातले, जे आम्िाला मािीत नािी ??) 

एकदा माझ्या डोक्यात आले व मी आईला म्िणालो , “ मी अळूची पाने बाजारात नेतो “हिरवी जदष  

मोठी मोठी पाने कापनू, मी तयांच्या गड्डया बांधल्या व बादलीत टाकून दोनच्या समुारास, भर गदषत  

भाजीपाल्याच्या रांगेत येऊन बसलो 

“कशी हदली रे अळूची पाने?” बायका हवचारू लागल्या. “दोन आण्याला एक, चार आण्याला तीन !” मी 

माझ्या अळूच्या पानांकडे मोठ्या पे्रमाने व अहभमानाने पिात सावकाशपणे तयांना सांग ूलागलो. 

िा िा म्िणतां माझी सवष अळूची पाने नािीशी झाली. “ आणे आली पण माझी पाने गेली!” प्रतयेक सखुांत 

कोठेतरी द:ुख दडलेले असते व प्रतयेक द:ुखात कोठेतरी सखुाची जाणीव िोते 

लेखक : - श्री. उत्तम (ऍलन) गायकवाड 
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ऍडलेड मराठी विद्यालय 
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ऍडलेड मराठी मंडळ - िाटचाल 
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सी. रामचंद्र – जन्मशताब्दी णिशेष 
 

१९५० ि ेसाल, अप्रहतम आहण कणषमधरु संगीताने नटलेले बोलपट तर घेऊन आलच, पण तयाच बरोबर पढुील 

अनेक वरं् कानसेनांना िी मेजवानी हमळत रािणार आि ेि ेआिासनसदु्धा घेऊन आलं. ह्या सालाने नौशाद आहण 

सी. रामचंद्र ह्यांच बॉक्स ऑहफसवरचं सावषभौमतव हसद्ध केलं, आहण शंकर-जयहकशन, मदनमोिन, रोशन, 

ओ.पी.नय्यर,्अहनल हविास आहण एस.डी.बमषन ि ेसंगीतकार हमळून अनेक वर्ष तपृ्त करणारं संगीत दणेार आिते 

ह्याची खात्री सदु्धा हदली. ह्या साली अण्णांनी हनराला, समाधी, संगीता आहण सरगम ि ेबोलपट हदले. समाधी 

आहण सरगम धो धो चालले. दोन्िी बोलपटात अण्णांनी वैहशष््टयपणूष पाश्चात्त्य आहण भारतीय संगीतावर आधारीत 

गाणी हदली. 

एव्िाना सी. रामचंद्र ह्या संगीतकाराची प्रहतभा इडं्रीवाल्यांना मािीत झाली. एकाच वर्ष ४-५ बोलपट करून 

प्रतयेक बोलपटात चांगलं संगीत दणेे ि ेयेरागबाळ्याचे काम नोि,े तयामळेु सी. रामचंद्र ि ेनाव सवांना मािीत 

झाले. एव्िांना अण्णांची संगीत शैली सदु्धा हवकसीत झाली िोती. पाश्चातय संगीत शैलीत हदलेली अथवा 

कव्वालीसदृश असलेली खट्याळ गाणी जी दोन, तीन वा प्रसंगी चार गायकांनी कोरस सिीत म्िटलेली. िी गाणी 

एकंदरीतच धमाल मडू बनवतात आहण हधंगाणा घालायचा आपला मनोदय जािीर करतात उदा:- हखडकीमधलं 

“हक्मत िमारे साथ ि ैजलने वाले जला करे” िी  कव्वाली, अथवा हचरतरूण रािीलेली “संडे के संडे” आहण 

“समाधी” मधील “गोरे गोरे ओ बांके छोरे” िी पाश्चातय धाटणीची गाणी आहण मेळ्यातील गाण्यांच्या शैलीतील 

ओ हदलवालों हदल का लगाना आहण मेरे हपया गये रंगनू िी पतंगामधील गाणी तयाचीच उदािरणे..आहण िी 

गाणी सादर करणारे हधंगाणा कलाकार बिुदा गोप, याकुब अथवा भगवानदादा असत. ह्या एकूण संगीतावर 

पाश्चातय छाप असे आहण तया जीवनशैलीबद्दलचे आकर्षण ह्या संगीतात प्रहतहबंहबत झाल आि ेअसं म्िणता 

येईल. संगीता मधील नाउम्मीद िोके भी , समाधीमधील अभी शाम आयेगी हनकलेंगे तारे, वो पास आ रि ेि,ै 

हनरालामधील मेिहेफल में जल उठी शमा, ऐसी मिुोब्बत से िम बाज आये, जोर लगालो टूटी गाडी आहण सरगम 

मधील, जब हदल को सतावे गम, रे ग म ग रे सानी िी शास्त्रीय संगीतावर आधारीत गाणी तर मैं िू अलादीन 

आहण धमाल ,मैं िू एक खलासी मेरा नाम ि ैभीमपलासी ह्या गाण्यांनी लोकाना वेडं केलं िोतं. संगीतकार श्री. 

शंकर ह्यांनी एका मलुाखतीत म्िटल िोतं की मेिहेफल में जल उठी शमा ि ेगाण संगीतकारांना सदु्धा आवडायचं, 

आहण ्वतः श्री. शंकर ह्यांनी कािी गाणी तया शैलीत बनवली. 
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यश पाठीशी असल तरी अण्णा आहण भगवान ह्या हमत्रांत फरक नव्िता पडला. तयांच भेटण,ं दगंा म्ती करणं , 

रेल्वे कँटीनमधे बसनू हपणं ि ेचालचू िोत. एकदा भगवान तयाच्या एका बोलपटाचं रश हपं्रट बघत िोता आहण 

मागनू आवाज आला, “मजा आ गया दादा!!!”…बघतो तर मागे राज कपरू. तो म्िणाला, “मला जेंव्िा जेंव्िा 

कळत की तमु्िी रश हपं्रट बघताय, मी पण लपनू बघतो…मला खपू कल्पना हमळतात.” ि ेऐकून भगवान 

आश्चयषचकीत झाला. मग राज कपरू म्िणाला,”दादा कब तक ये ऐसी हफल्में करोगे? ये पीला िाउस छोडो, वनाष 

लोग बोलेंगे भगवान राज कपरू को कॉपी करता ि!ै!!”. डोक्यात हकडा टाकून कपरू हनघनू गेला. कािी हदवस गेले 

आहण रेल्वे कँटीनमधे हपणं जोरात चाल ूअसताना राम एकदम म्िणाला,”भगवान यार ऐसा कुछ करते ि ैके साला 

ईडं्री के इहतिाससे अपना नाम कोई निी िटा पायेगा….” भगवानला चढलेली खाडकन उतरली…पढुचे कािी 

हदवस राज कपरू आहण रामचे ते शब्द तयाचा पाठलाग करत िोते आहण अखेर ह्या अ्व्थतेतनूच एक अजरामर 

बोलपट जन्मला अलबेला 

१९५१ साल प्रचंड यश घेउन आलं. अलबेला, खजाना, सगाइ, संग्राम, सौदागर, शहब्तान आहण उ्ताद पेद्रो ि े

तब्बल सिा बोलपट अण्णांच्या संगीताने नटले िोते. अलबेलावर वेगळ हलिायची गरजच नािी…किर हचत्रपट 

आहण किर संगीत. गरबा शैलीतले भोली सरुत हदल के खोटे, कॅबरेट ्टाइलचं हदवाना परवाना आहण दोन हभन्न 

शैलींच हमश्रण केलेलं हदवाना परवाना, अरबी शैलीतल पण रागदारीवर आधारीत मेिहेफल में मेरी कौन ये 

हदवाना आ गया िी गाणी तफूान गाजली. ह्या हधंगाणा गाण्याबरोबरच, वे्टनष शैलीत, हगटार, हपयानोचे लाडीक 

पीसेस टाकत बनवलेलं हदल धडके नजर शरमाए , खास भरतीय शैलीतल लाहडक बलमा बडा नादान आहण 

कदाहचत ह्यांचा कळंस धीरे से आजा रे अहखयन में िी तरल आहण आईच्या मायेने व बाळाला मांडीवर 

झोपवताना जो ताल येतो तया तालाने भारलेली िी अंगाई. खदु्द अण्णा म्िणाले िोते की िी रचना करताना मी मलु 

मांडीवर घेउन कसं झोपवतात ह्याचा हवचार करून तयाच लयीत िी अंगाई बांधली. खजाना मध्ये खास अण्णा-

लता टीमची रचना ऐ चांद प्यार तेरा िी अनेकांना मोिवनू गेली. तर सगाई मधील लता तलतचं मिुोब्बत में ऐसे 

जमाने भी आए ि ेतयांच्या सवोत्तम द्वदं्वगीतात जाऊन बसल. संग्राममध्ये अरूणकुमारने गायलेल वो उनका 

मु् कुराना आहण लता-हचतळकर ह्यांनी गायलेले उल्फत के जाद ूका हदलपे असर ि ैहि गाणी भरपरू गाजली. 

शहब्तानमध्ये हवभतुी हमत्रा संगीतात ना ा़क खपुसायला लागला म्िणनू तो बोलपट अण्णांनी सोडला, पण तयांचा 

अहस्टंट आहण हमत्र मदन मोिन संगीतकार म्िणनू आल्यावर अण्णांनी मदत केली आहण संगीतकार म्िणनूसदु्धा 

मदनचच नाव हदल. असं म्िणतात की मदन मोिनच्य हपताश्रींनीच सी.रामचंद्रना मदनला अहस्टंट म्िणनू 

घ्यायची हवनंती केली आहण हफल्मी्तानचं कारहकदषत भरीव योगदान आि ेआहण वैयक्तीक संबंध म्िणनू 

अण्णांनी ्वतःच नाव लावलं नािी. श्री मदन मोिन ह्यांच्या वेबसाईट्वर मात्र अण्णांच्या ह्या बाबींची मािीती 
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नािी…हकंबिुना मदन मोिन आहण अण्णा ह्यांचे वैयक्तीक नातं फार चांगल िोत ह्याचा कुठलािी उल्लेख नािी, 

िी नोंद करू इच्छीतो. 

एकंदरीतच सी.रामचंद्रमिीमा वाढीस लागला िोता. हचतळकर ह्या नावाने गायलेली गाणीिी गाज ूलागली. 

लताबरोबरचं कॉम्बीनेशन तर डेडली िोतं. संगीतकार-गायक ह्यांच्यात द्वतै नसलं की काय िोउ शकत ह्याचं 

सवोत्तम उदािरण. िीच अनभुतुी पढेु लता-मदन आहण आशा-नय्यर जोडीने हदली. 

१९५२ साल सरेुल संगीताचा वर्ाषव करण्याची परंपरा घेउन आलं. ह्या साली अण्णांनी छत्रपती हशवाजी ह्या 

मराठी बोलपटाला सदु्धा संगीत हदलं. ह्या हशवाय घुंगरू, िगंामा, परछांई, साकी आहण हशनहशनाकी बबुलाब ूह्या 

बोलपटांना संगीत हदलं. घुंगरू मधली हदले बेकरार सोजा, मै अपने हदल का अफसाना सनुा लुं, काली काली 

रतीयां याद सताए, बदनाम िो रिा ि ैिी खास लता-अण्णा ्टाईल गाणी अवीट गोडीची आिते. िगंामा मधील, 

तेरे दर से खशुी मांगी मगर गम द ेहदया तनेु, मेरी सखी बता, झमू झमू झमू झमू रिी प्यार की दहुनया(लता-

हचतळकर) िी गाणी गाजली. ह्याच्याच थोडं आधीची गोष्ट…..तलत मिमदू पािषगायक म्िणनू गाज ूलागला 

िोता. आपल्या िळुवार, मदृ-ुमलुायम आहण कंप असलेल्या आवाजात गायलेली गाणी लोकांचा िळवा कोपरा 

बनली िोती. हवशेर्तः हदलीप-तलत जोडी खास जमली िोती. माधव मोिोळकरांनी गीतयात्री मधे हलहिलं, 

“आमचा लाडका भग्नहृदयी प्रेमवीर हदलीप, जेंव्िा वठलेल्या झाडाजवळ बसनू, तलतच्या आवाजात ऐ हदल 

मझेु ऐसी जगि ले चल म्िणताना पाहिला तेव्िां हकती हकती आनंद झाला.” बाबलुनंतर एका संगीतकाराने 

तयाला तयाचा कंप िा मोठा दोर् असल्याचं सांहगतलं आहण तलत सपाट आवाजात गाउ लागला..तयाचबरोबर 

तयाच्या आवाजात दोर् आि ेअश्या बातम्यािी पसरत िोतया. एकदा अहनलदाच्या रेकॉहडंगला तलत सपाट 

आवाजात गात िोता. अहनलदा म्िणाला,”अरे त ूकोण आिसे? जा इथनू आहण आमच्या तलतला घेउन ये.” 

अहनलदाने तलतला खडसावनू सांगीतल की िा नैसहगषक कंपच तझुा मोठा ठेवाठेवा, नािीतर गल्लोगल्ली तलत 

सापडेल. तलत मग नवीन आतमहविासाने गात िोता. अण्णांना दसुरे अण्णा म्िजें शांतारामबापूंनी परछांईसाठी 

करारबद्ध केलं. अण्णांनी पहिले छूट सांहगतलं,”माझ्या रचना लताच गाईल, जयश्रीबाई नािी”. बाप ूकबलु झाले 

नंतर एका गाण्यासाठी चाल बांधनू अण्णा चचाष करायला गेले आहण तयांच्या लक्षात आलं की तयांच्या 

कल्पनेिुन वेगळ्या प्रकारे हचत्रीकरण िोणार आि.े बापूंशी लगेच चचाष झाली आहण बापूंनी अण्णांना नवं गाणं 

रचायला अवधी हदला आहण शटुींग थांबवलं. अण्णा चाल बांधनू गायकाचा हवचार करत चालले िोते आहण 

एकदम मदनचं आहशयाना बोलपटाचं रेकॉहडंग आि ेि ेआठवलं म्िणनू ्टुहडओत डोकावले तर तलत आपल्या 

मधरु आवाजात गात िोता,”मेरा करार ले जा मझेु बेकरार कर जा”. गाण संपल्यावर अण्णा म्िणाले,”अरे तलत 

तझु्या आवाजाला कािीच धाड भरली नािी..मी भलतच ऐकल िोत..खैर, उद्या ये, आपल्याला गाणं रेकॉडष 
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करायचय. दसुयाष हदवशी परछांईमधल, मिुोब्बत िी ना जो समझे वो जाहलम प्यार क्या जाने” ि ेगाणं रेकोडष 

झाल. माधयुष ि ेअण्णांच्या संगीताचा ्थाहयभाव िोतं. स्त्री गाहयकात लता आहण परुूर् गायकात तलतने ह्या 

माधयुाषची परेुपरु बरसात रहसकांवर केली. तलतने गायलेली अण्णांची गाणी ऐकताना िा गोडवा जा्त प्रकर्ाषने 

अधोरेखीत िोतो. तलतने अण्णांहवर्यी म्िटले िोते,”अण्णा म्िणजे राजा माणसू. एखाद हदवस फोन 

वाजायचा,”तल उद्या रेकॉहडंग आि,े ्टुहडओत ये.” मी म्िणायचो,”अण्णा थोडी तालीम करूया”. हतथून िसनू 

उत्तर यायचं,”कािी गरज नािी”, आहण फोन ठेवायचे. पण काय मधाळ चाली द्यायचे!!! संतोर्ी आहण राजेंद्र 

कृष्णची गाणी मधात बडुवनू काढायचे!!!!!” परछांईमधील सगळी गाणी गाजली. हशन हशनाकी बबुलाब ुमध्ये 

ब्ल ुनोट्स मध्ये तयांनी हिदंी हसनेमामधील पहिल गाणं हदल. तया नंतरिी ब्ल ुनोटमधे फार कमी गाणी आली. 

हशनहशनाकी मधल लताने गायलेल,्”तमु क्या जानो तुम्िारी याद में” ि ेगाण तर हचर्मरणीय आि.े ि ेगाणं 

गीतकार संतोर्ीने हलहिलं. एके काळी तयांची फार चलती िोती. ते हनमाषतािी िोते आहण यश्वी हचत्रपट बनवले 

तयांनी. रेिाना िी तया काळची लोकहप्रय नाहयका. कालांतराने संतोर्ी हतच्या नादी लागले. सतत हतच्याबरोबर 

असत, हतला बंगला घेउन हदला, पार पागल झाला माणसू!!!! काळ बदलला…संतोर्ींची सद्दी संपली आहण 

उतरता काळ सरुू झाला. मग रेिानाने संबंध तोडले, पण पे्रमवेडा संतोर्ी हतला भेटायला झरुू लागला, 

दरवाज्याबािरे हभकयाषसारखा उभा राहिला. थंडीत एके रात्री हतला भेटायला म्िणनू गेला, रेिानाने दरुूनच येताना 

पाहिला व दरवानाला दार बंद करून घ्यायला सांहगतलं….वेडा संतोर्ी तया तसल्या थंडीत रात्रभर हतच्या 

दाराशी पडून िोता. तमु क्या जानो तुम्िारी याद में िम हकतना रोए….रैन गजुारी तारे हगन हगन, चैन से जब तमु 

सोए……….. १९५२ च्या समुारास अण्णा हचत्रपट हनमाषते झाले आहण तयांनी झांजर िा हचत्रपट बनवायला 

घेतला. ह्या साली तयांचे झमेला, लिरे व पे्रमनाथहनहमषत शगफूा ि ेअजून तीन बोलपट आले, पण ि ेवर्ं लक्षात 

रािील ते तयांच्या कारहकदषतील कदाहचत सवाषत उतकृष्ट संगीतहनमषतीमळेु….तो बोलपट िोता..हफल्मी्तानचा 

अनारकली……..पढेु एकदा बोलताना अण्णा म्िणाले िोते, हक झांजर माझ िोम प्रोडक्शन…अनारकलीची 

गाणी हिट िोतील ि ेमािीत असत तर तया चाली झांजरला हदल्या असतया.. अनारकलीतील जमाना ये समझा के 

िम पीके आए ह्या गाण्यावर काम चाल ूिोतं. प्रसंग असा िोता की अनारकली अकबरासमोर गाणं सादर करणार 

अ्ते,पण एक जळणारी हतच्या पेयात दारू हमसळते.अनारकलीच्य ते उशीरा लक्षात येते आहण तो पयंत ती 

अकबराच्या दरबारात पोिोचली असते, आहण तीला गाणं सादर करायचं अ्तं आहण मदीरेचा अंमल सदु्धा 

लपवायचा अ्तो. शब्द चालीत अलगद बसत िोते, पण मखुडयाच्या शेवटची ओळ, जमाना ये समझा के िम 

पीके आए…पी के आए. ह्यात एका अक्षराचं अंतर पडत िोतं आहण ते कसं भराव ते सचुत नव्ित. हवचार करून 

वैतागलेले अण्णा काहि सामान घेऊन घरी गेले. कुलपू उघडताना तयांना उचक्या येऊ लागल्या आहण ते परुते 
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िरैाण झाले. सामान कसंबसं आत ठेऊन पाणी प्यायले…..आहण एकदम कािीतरी सचुलं..पेटी घेऊन जमाना ये 

समझा के िम पीके आए (उचकी) पी के आए…असं म्िटल आहण आपला प्रश्न सटुला ि ेलक्षात आलं. मग 

लगेच लताला घेऊन रेकॉडषगंिी केल आहण दसुयाष कामात गढून गेले. मखुजषनंी गाणं ऐकलं अहण ते 

हपसाळले..िी काय फालतहूगरी आि,े उचक्या हबचक्या काय टाकता असं म्िणाले. पण हफल्मी्तानने एकदम 

लो बजेट ठेवल्याने तयांना कािी करता नािी आलं आहण ते गाणं तया उचकीसकट प्रहसद्ध झालं. तेंव्िापासनू 

बेवड्याच्या गाण्यात उचकी म्ट झाली.  
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