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संपादकीय
नमस्कार वाचकहो,
मृदगन्धचा गुढीपाडवा २०२० - मराठी नववर्स णवशेर्ांक तुमच्या सवाांच्या हाती दे ताना (म्हिजे तुमच्या
णडव्हाईस वर डाउनिोड साठी उपिब्ध करून दे ताना) मिा खूप आनंद होतोय. इथे ऑस्ट्र ेणियात राहून ह्या
अंकाच्या णनणमत्ताने मिा आणि ऑस्ट्र ेणियातीि हुन्नरी िेखकांना आपापिे िेखन सवाांसोबत शेअर करता
येतंय, आणि आपल्यािा घरबसल्या वाचायिा णमळतंय हे ह्या उपक्रमाचे मोठे यश आहे.
ह्या अंकाचे अजून एक वैणशष्ट्य म्हिजे ह्यावेळी प्रथमच एका युनी स्ट्ु डन्टचे िेखन येतआहे. त्यासोबतच
ह्यावेळी अंकाच्या िेखकवगासत मेिबनसमधीि मंडळीही सहभागी झािी आहेत. एव्हढचं नव्हे तर माझ्या
णवनंतीवरून णिस्बेनस्थथत गायक श्री.रघुनाथ पवार ह्यांनी वेळात वेळ काढू न पुण्यातीि प्रख्यात शास्त्रीय
गाणयका डॉ. अपिास गुरव (णवदु र्ी स्व.वीिा सहस्त्रबुद्धे ह्यांच्या णशष्या) ह्यांच्याकडून एकिेख घेऊन आणि
त्याचे मराठी टायणपंग करून णदिा. अपिासताईआणि रघुनाथदादांचे त्यांनी दाखविेल्या आपुिकीबद्दि
मनापासून आभार. ह्या अंकािा अथासतच आपल्या एडिेडमधीि िेखकमंडळी ंनीही मनापासून पाठी ंबा णदिा
आणि त्या बळावरच मृदगन्ध इथवर आिे आहे.
ह्याणनणमत्ताने मी मंडळाच्या -आजी माजी सवस िेखकांचेआभार मानतो आणि ह्यापुढेही त्यांच्याकडून अंकािा
साणहत्य णमळत राहीि अशी आशा करतो.
ह्याअंकाची मांडिी आणि सजावट पराग णवश्वासराव ह्यांनी केिी आहे त्याबाबत त्यांचेही मनापासूनआभार.

णवणवध णवर्यांवरीि णवणवध िेखकांकडून सजिेिा हाअंक तुम्हा सवाांना आवडे ि अशी आशा आहे. तुमचे
अणभप्राय, सूचना, अथवा अंकासाठी मदत करायची असल्यास adelaidemm@gmail.com िा ईमेि
करून अवश्य कळवा.

कळावे
आपिा स्नेहेच्छु
श्री.अणभणजत मोहोळकर
संपादक
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मकर संक्रांत
मकर संक्रांतीच्या शुभ णदनी सवासना शुभच्छ
े ा

गुढी पाडवा हा आपल्या नवीन वर्ासचा प्रथम सि असतो , तरी पि नव्या वर्ासचा सवस प्रथम सि हा बहुमान
संक्रांतीचाच . इं ग्रजी कॅिेंडर प्रमािे जानेवारी व मराठी पौर् मणहन्यातीि हा सि . पौर् मणहन्यात फारसे सि
नसतात , ह्यािा भाकडमास म्हितात, परं तु संक्रांत हा एकच सि , जो सवासना आनंद दे तो , पौर् मणहन्यात
येतो. आपिे सवस सि चंद्राच्या भ्रमिावर आधाररत असतात , पि मकर संक्रांत हा एकच सि सूयासवर
आधाररत आहे . णदवाळी , दसरा ह्या सिांच्या तारखा त्यामुळे बदितात , पि संक्रांत मात्र ठराणवक णदवशीच
येते .
सूयस एका राशीतून दु सऱ्या राशीत जािे , ह्यािा संक्रमि म्हितात . हया णदवशी सूयासचे मकर राशीत संक्रमि
होते .ह्यावरून ह्या णदवसािा मकर संक्रांत हे नाव णमळािे .संकरासूर व णकंकरासूर अशा दोन राक्षसांना दे वीने
संक्रांतीच्या णदवशी व पुढीि णदवशी मारिे , म्हिूनही ह्या णदवसांना संक्रांत व णकंक्रांत अशी नवे पडिी
.संक्रांतीच्या आधीच्या णदवसािा भोगी म्हितात .
संक्रांत १४ णकंवा १५ जानेवारीिा येते . पृथ्वीच्या सूयास भोवतीच्या भ्रमिामुळे पडिारा फरक भरून
काढण्यासाठी दर ८० वर्ाांनी संक्रांतीचा णदवस १ णदवसाने पुढे ढकििा जातो .हल्ली १४ जानेवारीिा संक्रांत
येते . आपल्याकडे कधीकधी णतथीचा क्षय होतो . आपल्या कािगिनेत णतथीच्या क्षयामुळे होिारा अनुशेर्
भरून काढण्यासाठी संक्रांत णह कधीकधी १५ जानेवारीिा येते. ह्या णदवशी दणक्षिायन संपून उत्तरायि सुरु होते
असे म्हितात , पि खरं म्हिजे ते बरोबर नाही , उत्तरायिात णदवस णतळाणतळाने मोठा व्हायिा िागतो . खरं
म्हिजे २१ णडसेंबर हा सवासत िहान णदवस असतो ( उत्तर गोिाधासत ) , त्यामुळे उत्तरायि तेव्हा , म्हिजे २१
णडसेंबर िा सुरु होते . अगदी पूवी , २००० वर्ाांपूवी याच णदवशी संक्रांत असे , १००० वर्ाांपूवी ३१ णडसेंबर िा
असत असे , तसेच अजून ५००० वर्ासनंतर संक्रांत फेिुवारी अखेर व ९००० वर्ाांनत
ं र जून मध्ये असेि .१७५२
सािी संक्रांत १ जानेवारीिा असे .
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पृथ्वी कििेिी असल्यामुळे , पृथ्वीचा उत्तर गोिाधस जेव्हा सूयासकडे येतो , तेव्हा उत्तरायि सुरु
होते व णदवस मोठा व्हायिा िागतो , त्यामुळे २१ णडसेम्बरिा उत्तरायि सुरु होते व सूयास मकर
राशीत येतो , तो णदवस म्हिजे संक्रांत.
हा सि संबंध भारत वर्ासत साजरा केिे जातो . वेगवेगळ्या प्रांतात नाव व साजरा करण्याची पद्धती णनराळ्या
आहेत . पंजाब मध्ये ह्यािा िोरी म्हितात , उत्तर प्रदे शात णकणचन व णकचोरी , ताणमळनाडू मध्ये पोंगि , मध्य
प्रदे श व बुंदेिखंडात सुकरत णकंवा सकरत , तर आसाममधे माघ णबहू म्हितात .केरळ मधे माघारा valaku ,
आंध्र प्रदे शात पेड्डा पांडूग असे म्हितात
गुजराथ मधे ह्या वेळेिा रं गी बेरंगी पतंग उडवायची मजा असते , आणि आकाश सुंदर सुंदर पतंगांनी सजिेिे
णदसते .
आपल्या महाराष्ट्रात सुवाणसनी स्स्त्रया हळदीकुंकूवाचा कायसक्रम करून एकत्र जमतात . एकमेकी ंना वाि दे तात
, िहान थोर एकमेकांना णतळगुळ , हिवा दे ऊन , गोडगोड बोिण्याबद्दि आवाहन करतात . रथसप्तमी पयांत
हा णतळगुळ व हळदीकुंकूवाचा कायसक्रम चाितो .
णतळाचे दान , तीळ िावून स्नान , णतळाचे सेवन व णतळगुळ , हे ह्या सिाचे वैणशष्ठ्य आहे
संक्रांत सांगते -- सारे रोग , द्वे र् , मत्सर संपवा . एकमेकांशी गॉड बोिा .मनामनाचे स्नेहणमिन घडवा .आपिे
अंतःकरि णतळासारखे स्नेहपूिस . णस्नग्ध व वािी गुळासारखी गोड ठे वावी . परस्परांमध्ये प्रेम , सवाांणवर्यी
णजव्हाळा , आपुिकी वाटावी व जुनी भांडिे णवसरून जावीत .अशा सद्भावनेने णतळगुळ द्यावा व घ्यावा . संक्रांत
म्हिजे , स्नेहवधसनाचा गोड संदेश घेऊन , जीवनांत गोडवा वाढविारा , पणवत्र सि आहे
सुगडी , म्हिजे मातीची बोळकी , छोटी मडकी आिून , त्यांना हळद कुंकवाची बोटं िावतात .त्यात गाजर ,
हरभरे , शेंगा , धान्य भरून , त्यांचे पूजन करून , सुवाणसनी ंना दे तात . हळदीकुंकू करून मैणत्रिी ंना काही वस्तू
वाि म्हिून दे तात . असास्िक वस्तू वाि म्हिून दे ऊ नये . असास्िक वस्तूंमुळे २ व्यक्ी ंमध्ये दे वाि - घेवाि
संबंध णनमासि होण्याची शक्यता वाढते. सास्िक वस्तू , म्हिजे जपमाळ , दे वांचे फोटो , उदबत्तीचे पुडे वाि
णदल्याने , दे ताना ईश्वराचा प्रसाद ,असा भाव णनमासि होतो व दे िायासिा , तसेच घेिाऱ्यािा सास्िक आनंद प्राप्त
होतो .
संक्रांतीिा दे वता मानिेिे आहे . याच दे वीने संकरासुराचा वध केिा . संक्रांणत दे वी दर वर्ी णनरणनराळ्या
वाहनावरून येते . णतची णनरणनराळ्या गोष्ट्ी ंवर दृष्ट्ी पडते व त्याचे दु णभसक्ष होते . ह्या णदवशी संक्रांणत दे वीची पूजा
करतात . सूयासच्या गतीचे प्रतीक , म्हिून णहिा शक्ी दे वता मानतात . पाटावर िाि वस्त्र घािून , त्यावर
तांदुळाचे कमि काढू न , त्यावर सूयास नारायिाची मूती थथापून णतची पूजा करतात.ह्या काळात उत्तरायि असते
. उत्तरायिात आिेिे मरि चांगिे समजतात , कारि यमिोकात जायची शक्यता कमी असते . म्हिूनच
णपतामह भीष्माचायस , ह्यांना , इच्छामरि असल्यामुळे , उत्तरायि सुरु झाल्यावरच त्यांनी प्राि सोडिा .
पुरािातल्या गोष्ट्ीप्रमािे -- सूयस ह्या णदवशी मकर राशीत जातो . मकई राशीचा स्वामी शनी हा सूयसपुत्र आहे ,
म्हिजेच १ मणहन्यासाठी णपता आपल्या पुत्राच्या घरी जातो . णपता - पुत्र ह्यांच्यातीि प्रेमाच्या संबंधाच्या दृष्ट्ीने
ह्या णदवसािा महि आहे. संक्रांतीच्या णदवशी दर १२ वर्ाांनी कुंभमेळा भरविा जातो.आपल्या असंख्य शाणपत
पूवसजांना पाताळातून मुक् करण्यासाठी , भगीरथाने ह्याच णदवशी गंगेिा स्वगासतून खािी आििे.
उत्तरायिात णदवस मोठा व्हायिा िागिेिा असतो , त्यामुळे अंधारावर उजेडाचा णवजय समजिा जातो. ह्या
वेळी िहान मुिांचे बोर नहािं करतात . दु ष्ट् शांती ंपासून मुिांचे त्यामुळे संरक्षि होते .

संक्रांतीच्या णदवशी सूयोदयापासून सूयासस्तापयांत पुण्यकाळ असतो . ह्या काळात तीथसस्नानािा
णवशेर् महि आहे.गंगास्नानासाठी िाखो िोक जमतात .मकर संक्रांत ते रथसप्तमी हा पवसकाळ
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असतो. ह्या पवसकाळी केिेिे दान व पुण्यकमे , णवशेर् फिद्रु प होतात .वाि दे िे म्हिजे दान
दे िेच .संक्रांतीचा काळ साधनेिा पोर्क असल्याने , ह्या काळी णदिेल्या वनांमुळे दे वतेची कृपा
होते .णतळािा फार महि आहे . तीळ होम , णतळाचे दान ह्यामुळे पापक्षािन होते. आयुवेदानुसार
थंडीच्या णदवसात तीळ खािे िाभदायक असते संक्रांतीच्या पवसकाळात कठोर बोििे टाळावे . ह्या वेळी
जावयािा वाि दे तात .सुनच
े े व िहान बाळांचे णनरणनराळ्या प्रकारचे हिव्याचे दाणगने घािून कोडकौतुक
करतात . ह्या णदवशी काळी साडी नेसण्याची प्रथा आहे. आपल्या सवाांचे यशाचे पतंग उं चच उं च उडत राहो णह
सणदच्छा व मकर संक्रांतीच्या सवासना िाख िाख शुभच्छ
े ा
सौ. शोभा णिमये.
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सावर
मृद्गंधाच्या णस्नग्ध दवाचे
हळू च झािे अत्तर अत्तर
णभजिा वारा, णभजिा तारा
णभजल्या धारा, कातर कातर

प्राजक्ाचा शुभ्र णपसारा
दे ठामधिे स्पशसही केशर
आतुर ओल्या णचंब मनािा
णतथेच णमळे ि ओिे उत्तर

इं द्रधनूच्या छे डूनी तारा
गणहरे झािे स्वर न स्वर
धीवर घािे साद रानभर
फुटतीि बांध आवर सावर

- सौ. णहमानी णनिेश
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पंगत
सनईचे सुरेि सूर
वातावरिात भरिेिा हवनाचा धूर,
जरतारी कपड्ांची िगबग
णदव्यान्ची रोर्िाई झगमग
त्यात हळु वार खुिाविारी तू ...

नातेवाईकांचा गिका
इथेणतथे बागडिारा सोनेरी झम
ु का,
बांगड्ांची नाजूक णकिणकि
णन पैंजिाची अल्लद रुिझि
ु
त्यातही आपिं अस्स्ति णमरविारी तू…

णहरवेकंच केळीचे पान, णन सागवानी पाट
उदबत्तीचा मंद सुवास, सभोवती रांगोळीचा थाट,
णपवळं धम्मक वरि, णन पांढराशुभ्र साधाभात
चटिी, कोणशम्बीर, भाजी, भजी अन मसािेभात
प्रथमदशसनीच जीव तृप्त करिारी तू...
णजिब्ांची ताटं, मठ्ठयाचे पेिे
वाळ्याचे थंडगार पािी, णन मोगऱ्याची फुिे,
पक्वान्नांची सास्िक गोडी
जोडीने रं गिाऱ्या खाण्याच्या चढाओढी
या साऱ्याची साक्षीदार तू ...
बदििा काळ,णन पुढारिं जग
रूपही तुझं झािं अिग
बहुढं गी बुफेने घेतिी तुझी जागा,
परर मराठमोळ्या पंगतीची कुठे त्यात मजा?
आठविी ंत ताजी आजही तू ...
सौ. पल्लवी कुिकिी-अत्रे (मेिबनस)
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महाराष्ट्राची खाद्यभ्रमंती
कोणथंणबर खोबरे .., पेरून केिी साबुदािा स्खचडी,
सांजा गुळाचा,वरिफळे अनड णतखटगोड सांजोरी.!!

वांग्याचे भरीत,ठे चा णमरचीचा, खानदे शी ठसका,
म्हाद्या सातारी..नड ..,झि
ु क्यासोबत भाकरीच बरी.!!

मैणफि होते स्वादाची, महाराष्ट्रातीि घरोघरी,
पाककिेची गोडी उतरिी, अन्नपुिेच्या करी...!!

ताट वाढिे, भोजन करण्या, णबगीणबगीने यावे,
णनवांतपिाने िज्जत घ्यावी, बसून पाटावरी....!!
कोकिातिा मोदक स्पेशि तूप धािुनी खावा,
णिंब,ु चटण्या, मीठ, िोिची,भजी, वाटल्या डाळी,
पापड, कुड्ास, वडे , सांडगे, खमंग कोणशंबीरी...!!

वडे मािविी ,मसाल्यातिी झिझिीत मच्छी
करी.!!

उसळी,भाज्या, पािेभाज्या ,हे अळू चे फदफदे ,

घाम फोडतो, जाळ काढतो, नागपुरी सावजी,

अळू वडी, पाटवडी, सांबारवडी , खास नागपुरी..!!

तांबडा,पांढरा अनड चटकदार णमसळ
कोल्हापुरी.....!!

बाकर भरुनी,खुसखुशीत , तळिी बाकरवडी,
शुद्ध तुपाची धार अणवरत , वरिभातावरी........!!

वडापावही हरकत नाही, चटिी णमरचीसोबत,
बेळगावचा कुंदा, सातारी कंदी,शेगांवी कचोरी
भारी.!!

गोड केशरीभात, मसािेभात , अतीचवदार,
नागपूरच्या वडेभाताची, िज्जत औरच न्यारी...!!

िाडू , करं जी, अनारसे, णचरोटे, चकिी, कडबोळी,

पुरिपोळी,घारगे,धपाटे,णधरडी,दशम्या,घाविे,

प्रणसद्ध णचवडा नाणशकचा, बकािे येता जाता
भरी...!!

णवणवध स्खरी ंच्या वाट्या भरल्या,घ्या बासुंदीपुरी.!!
नका उठू इतक्यात, जरासा दणहभात घ्यावा,
कढी,घुटे,सार,कटाची आमटी,पंचामृतही केिे,
मावळातल्या मांसवडीच्या, रश्शावरिी तरी......!!

णवडा खाऊनी पाहुिे, पडावे अंमळ
सोफ्यावरी.......!!
सौ. सुनीता णशंदे.
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ऑस्ट्र े णियन डायरे क्टसस णगल्ड अवॉडडस स
ऑस्ट्र ेणियन डायरे क्टसस णगल्डचे आमंत्रि मिा इमेि ने णमळािे. मी Voices नावाची एक णफल्म बनविी
होती,त्यामुळे मी णगल्डचा सदस्य झािो होतो. मुख्य कायसक्रम णसडनीच्या "णसटी ररसायटि हॉि" मध्ये होता
आणि णडनर "आयव्ही रूम"मध्ये होता. हॉणिवूडमध्ये जो मान ऑस्कर िा आहे तोच मान ऑस्ट्र ेणियात ह्या
कायसक्रमािा आहे. आमंत्रिात "ब्लॅक टाय" असा स्स्ट्र क्ट डर े स कोड होता.

मी ह्या कायसक्रमािा जाण्याचे मुख्य कारि म्हिजे आपल्या एडिेड मधीि अँटनी मरास ह्या णदग्दशसकािा
भेटण्याची संधी. स्वतः: वकीि असिाऱ्या अंथोनीने मुंबईतीि "ताजमहाि हॉटेि" वरीि हल्ल्यावर "हॉटेि
मुंबई" ही णफल्म बनविी होती. णिहीिी. "कसाब"वरीि हजारो पाने आपल्या एका डॉक्टर णमत्रासोबत
डोळ्याखािून घातिी, हल्ल्याची फुटेज पाणहिे आणि त्याचा णफल्ममध्ये उपयोग केिा. ह्या णचत्रपटाआधी
त्याने दोन शॉटस णफल्म्स बनवल्या होत्या आणि त्याबद्दि त्याचे भरपूर कौतुक झािे होते आणि अनेक अवॉडडस स
णमळािे होते. "हॉटेि मुंबई" णह त्याची पणहिीच णफचर णफल्म होती. णगल्डच्या समारं भात त्यािा "सवोत्तम
णदगदशसक" म्हिून नामांकन णमळािे होते.
मी सीबीडी मधीि एका हॉटेिमध्ये उतरिो होतो. संध्याकाळी पाचच्या सुमारास तयारीिा िागिो. पांढराशुभ्र
स्िटेड शटस घातिा, काळी बटिे िाविी. कॉिरचे बटन काही केल्या नव्हते िागत नव्हते, शेवटी गेिा
आवळू न कसेतरी ते बटन िाविे, वर महत्प्रयासाने काळा बो-टाय िाविा, काळे बूट घातिे आणि खािी
ररसेप्शनिा आिो. काहीजि माझ्याकडे आश्चयासने पाहात होते. मी णमस्ििपिे म्हटिे,"शेकन नॉट स्ट्डस ".
जेस बॉण्डचे ते सुप्रणसद्ध वाक्य ऐकून ते सगळे हसिे.
मी टॅक्सी केिी होती,डर ायव्हर अफगािी, तो सारखा चकरा मारू िागिा, शेवटी पायीच णनघािो.
माझ्यासारखीच "पेंस्िन डर े स" केिेिी दोन मािसं णदसिी."णसटी ररसायटि हॉि"च्या दारात िहानशी रांग
तयार होऊ िागिी. आत "रे ड कापेट"वर सवाांचे स्वागत करण्यात येत होते. एका भारदस्त मािसाने
हस्तान्दोिन करून एक एक आमंणत्रतािा आत सोडिे. मी अंथोनीिा सपोटस आणि काँग्रच्य
ॅ ि
ु ेट करण्यास
खास अडिेड वरून आिो आहे असं सांगायचा णवचार करत होतो. तेव्हढ्यात माझ्या िक्षात आिे की मी
गदीमुळे "प्री-इव्हेन्ट णडर ं क्स"च्या हॉिमध्ये आिो होतो. इथे वेटरेसेस प्रकारचे णडर ंक्स आणि खाद्यपदाथस घेऊन

णफरत होत्या. मी शॅम्पेनचा "फ्लूट" हातात घेऊन अनोळखी मािसांची ओळख करून घेत
णफरू िागिो. सवसजि फ्रेंडिी होते. आजूबाजूिा टीव्ही इं टरव्हयू चािू होते. नटनट्यांचे
ओळखीचे चेहेरे णदसत होते. सुद
ं र सुंदर नट्या सुद
ं र गाऊन घािून आल्या होत्या. एव्हाना
माझी नॉणमनेशन णमळािेल्या बयासच जिांशी ओळख झािी. मी ओळखीच्या वाटिाऱ्या नटीिा
णवचारिे,"अँटनी आिा आहे का?", ती म्हिािी,"नाही, तो उं च व टकिा आहे, आिा तर णदसेिच.". मी
म्हटिे," बेस्ट् डायरे क्टरचे नॉणमनेशन आहे, तो येईिच." ह्या सवस प्रणसद्ध नटनट्यांमध्ये कुिीही भाव खात
नव्हते.
शेवटी कायसक्रम सुरू झािा. दोन सुंदर स्स्त्रया त्याचे संयोजन करत होत्या. रे चेि णग्रणफथ ने मुख्य भार्ि केिे.
"म्युररएल्स वेणडं ग" ह्या प्रणसद्ध ऑस्ट्र ेणियन णफल्ममधिी नटी आता णदग्दशसक झािी आहे. णतने णदग्दणशसत
केिेिा णचत्रपट "राईड िाईक अ गिस" फारच छान आहे. तेरेसा पामर ही अडिेडमधिी नटी (जी आता
हॉणिवूड स्ट्ार आहे) णतची ह्यात मुख्य भूणमका आहे. सवासनी हा णचत्रपट अवश्य पाहा!! सवोत्तम णदग्दशसकाचे
बक्षीस दु सऱ्याच कुिािा णमळािे व माझी थोडी णनराशा झािी. नंतर कळिे की अँटनी अमेररकेत शूटी ंग
करत होता आणि म्हिून कायसक्रमािा आिा नव्हता.
कायसक्रमानंतर आमंणत्रतांना "आयव्ही हॉि"मध्ये णडनर होता. आमंणत्रतांच्या नावाची यादी बाहेरच िाविी होती.
आत अनेक गोि टेबिं सजविी होती. प्रत्येक टेबिावर १० जि होते. प्रत्येकाचे नांव , मेन्यु आणि णडर ं क्स मेन्यू
ची णप्रंट ठे विी होती. मंचावर वाद्यवृंद मंद स्वरात व्हायोणिन , णगटार , फ्लूट , बेस व डर म वाजवत होते. माझ्या
टेबिावर एक हाटस थ्रॉब बनिेिा नट, एक नटी, काही णनमासते आणि णदग्दशसक होते. आम्ही एकमेकांचीओळख
करून घेऊन फोटो काढिे. का कुिास ठाऊक पि एका जुन्या टीव्ही डायरे क्टरिा माझ्यासोबत फोटो
काढायचा होता. समोर वेगवेगळ्या डीशेस आल्या. मिा सामान माशाची णडश णमळािी. पणहल्या दोन
कोसेसनीच माझं पोट भरिं. खूप गप्पा झाल्या. मिा एकही भारतीय णदसिा नाही. पुष्कळांनी मिा त्यांची
काडडस स णदिी. ११:३० होऊन गेिे होते. पाटी रं गात आिी होती. डे झटस साठी पोटात नसल्याने मी टेबिावरच्या
फेमस िोकांचा "सी यु, गुड नाईट" करत णनरोप घेतिा.

(डॉ.) उत्तमचन्द्र हेमचंद्र गायकवाड
(ऑस्ट्र ेणियन डायरे क्टसस णगल्ड मेम्बर)
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छं द नािी संग्रहाचा
छं द म्हटिा की बरे चवेळा शाळे तीि तोंडी परीक्षेत णदिेिी िांबिचक यादीच आठवते. काड्ापेट्यांची खोकी,
पोस्ट्ाची णतणकटे, नदीवरीि शंख-णशंपिे ते अगदी रं गबेरंगी कागद गोळा करि असे अनेक णचत्रणवणचत्र छं द
ऐकायिा णमळायचे. अथासत छं द म्हटिं की काहीतरी सतत करत रहावस वाटतं, मग ते णकतीही सामान्य असिं
तरी त्यातून णमळिारा आनंद काही वेगळाच असतो. मिाही एक सहज जडिेिा परं तु थोडासा हटके छं द
म्हिजे जगभरातीि स्मरिीय नािी व नोटा जमा करि. हा छं द जडिा तो मी इयत्ता चौथीत असताना म्हिजे
साधारि २००४ सािी. त्यामागे एक छोटीशी आठवि आहे - एका णदवाळीची! एकत्र कुटु ंबात णदवाळी साजरी
करण्याची मजा काही वेगळीच असते. त्या धनत्रयोदशीिा आजोबांनी कपाटातून काढिेिी पेटी माझ्या
आयुष्यािा वेगळीच किाटिी दे ऊन गेिी. पेटीतून काढिेल्या जुन्या नोटांनी व नाण्यांनी नकळत माझे िक्ष
वेधून घेतिे. त्यातीि १८३५ सािचे ईस्ट् इं णडया कंपनीचं एक क्वाटसर आण्याचं नािं पाहून अश्या जुन्या नाण्यांचे
आणि नोटांबद्दिचं एक णनराळाच कुतूहि माझ्या मनात णनमासि झाि. आजोबांना हट्ट करून णमळविेिं ते
पणहिं आणि अणवस्मरिीय नािं आजही माझ्या संग्रही आहे. या प्रसंगामुळे अश्या प्रकारची जुनी नािी जमा
करण्याचा छं द मिा जडिा आणि आजही तो कायम आहे. गेल्या १६ वर्ासपासून तब्बि ४५ हुन अणधक णवणवध
दे शातीि, णनरणनराळी, वापरात असिेिी-नसिेिी, ऐणतहाणसक, स्मरिीय अशी ४१० नािी व काही णनवडक
नोटा असा संग्रह माझ्याकडे जमिा आहे.

या नाण्यांच्या संदभासत घडिेिे अनेक णकस्से आठविे णक आजही मनात नकळत हसू येते. बसच्या णतणकटाचे
नेमके सुट्टे पैसे नसल्यामुळे, इच्छा नसतानाही २ रुपयांचे णशवाजी महाराजांचे णचत्र असिेि नुकतेच णमळािेिे
नािे बस कंडक्टर िा द्यावं िागि, पि अचानक शाळे बाहेरीि पेरूवाल्या आज्जी ं कडून पेरू घेताना तसच

नािं परत णमळिं; आज्जीने णदिेल्या खाऊच्या पैशात नेमकं णचत्र असिेिे नािं णमळिं आणि मग ते खचस न
करता तसच बंद डब्ामध्ये जमा करिं. असे बरे च मजेशीर अनुभव मिा णमळत गेि.े पुण्यात णशक्षि घेत
असताना एका नािी प्रदशसनात माझा संग्रह प्रदणशसत करण्याची संधी मिा णमळािी. त्यावेळी प्रदशसन पाहण्यास
आिेल्या िोकांकडू न णमळािेिी कौतुकाची थाप मिा आजही हा छं द जोपासायिा प्रेररत करते.
उच्चणशक्षिासाठी ऑस्ट्र ेणियािा आल्यानंतर मात्र माझ्या या संग्रहात खूपच भर पडिी. माझ्या
अनेक आंतरराष्ट्रीय णमत्र-मैणत्रिी ंची हा संग्रह वाढवण्यात खूप मदत झािी. परदे शात अनेक
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अनोळखी िोकांच्या ओळखी
करण्यात माझा छं द मिा खूप
उपयोगी पडिा. मागीि वर्ी
मेिबनसिा असताना एका मुिाखतीत माझी
ओळख एक भारतीय गृहथथ मा. संजय जैन
यांच्याशी झािी. त्या व्यक्ीने अक्षरशः आपिे
संपूिस आयुष्य ह्या छं दासाठी वेचिे आहे. माझा
संग्रह पाहून ते इतके खूश झािे की त्यांनी
स्वतःच्या संग्रहातीि काही णनवडक प्राचीन
नािी मिा दे ऊ केिी. त्यामध्ये युरोणपअन
युरोच्या च्या आधी वापरात असिेल्या णवणवध
दे शांच्या कािबाह्य नाण्यांचा समावेश आहे.
ॲणडिेड मध्ये आल्यानंतर 'नुणमस्मॅणटक
सोसायटी ऑफ साऊथ ऑस्ट्र ेणिया' चा
सभासद होण्याची सुविससंधी मिा णमळािी. त्या
णनणमत्ताने मी या क्षेत्रात काम करिाऱ्या अनेक
परदे शी िोकांच्या संपकासत आिो आणि खूप
साऱ्या नवनवीन गोष्ट्ी णशकत गेिो.
हा छं द जोपासण्यासाठी ज्यांची ज्यांची मदत झािी त्या सवाांचे मी मनापासून धन्यवाद मानतो. तुम्ही णदिेिे हे
छोटेसे योगदान दे खीि माझ्यासाठी नक्कीच अणवस्मरिीय आहे आणि त्यांच्या रूपात तुम्ही कायम माझ्या
सोबत असाि. असं म्हितात णक पैसा सवसच गोष्ट्ी नाही णवकत घेऊ शकत परं तु माझ्या आयुष्यात ह्याच छं दाने
तुमच्यासारखी गोड मािसे माझ्याबरोबर आयुष्यभरासाठी जोडिी गेिेिी आहेत. आज णडणजटि चिनाची
अनेक जिांनी धास्ती घेतिी असिी तरी कॅशिेस होिाऱ्या या जगाचा गेल्या २५० वर्ाांचा इणतहास ह्या नािी व
नोटांच्या रूपाने माझ्याकडे कायमस्वरूपी राहीि.

- अक्षय सुणनि जाधव
(नािेशास्त्र अभ्यासक, ऑस्ट्र ेणिया)
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जन्मदाता
(मुिीिा अंगाखांद्यावर खेळणविारा, णतिा मोठे करिारा णपता, िग्न झािेल्या मुिीिा चार णदवसाच्या वर
ठे ऊन घेत नाही. कारि त्याच्या िाडाने णतच्या आयुष्याचे वळि णबघडे ि.
णतच्या कतृि
स ाचा त्यािा अणभमान असतो पि ते कतृि
स णतने णतच्या घरी गाजविे तर त्यािा अणधक अणभमान
वाटतो. णतचे णवश्व दु रुनच पाहुन तो तृप्त होतो. आणि या सगळ्याची णतिा जािीव असते.)
वाट गेिी दू र तरी, पुन्हा येऊन भेटते,

नकोत अश्रु , नकोत शब्द, भेटही नसे जरी,

नाळ माझी बा तुझ्याशी, मिा बांधून ठे वते.

गोष्ट् माझ्या घरातीि, हवा जाऊन सांगते.

जन्मदाता माझा मिा,आभाळासम वाटतो,

तुझी गोष्ट् काय होती, कळिे नव्हते तेव्हा,

णवश्व माझे भोवती , त्याच्याच णफरुन राहते.

तीच गोष्ट् सगळ्यांना, आज ऐकवावी वाटते.

तुझी िेक इथे अनड, दू र तू रानात कोठे ?

मी अजूनही पाहते ते . स्वप्न तुिा सांगू का ?

तुझे असिेच माझे, अस्स्ति होऊन जागते.

जत्रेतून मी तुझ्या ..., खांद्यावर बसून णफरते.

काळजाचे काळीज त्याचे, रडते िेकीसाठी,

वाट गेिी दू र तरी, पुन्हा येऊन भेटते,

नजर त्याची सुख णतचे, दू र असुन मोजते.

नाळ माझी बा तुझ्याशी, मिा बांधन
ू ठे वते.

मिा कांकिांची हौस अनड , तुझा स्खसा ररकामा,
शोधून मिा तू णदिेिी..., नोट आजही स्मरते.
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- सौ. सुनीता णशंदे

World and God
Outline of talk:
1. Creation
2. Relation between creation and God
3. God realization while fulfilling our role in this world.

If we believe in God then we have to accept him as the creator of this world. Here I would like
to clarify what I mean by God here. I am referring to the creative aspect of God and not the
Supreme Brahman.

Now let us see what our scriptures say about creation.
First the popular and well known Purush Sukta from Rigveda X.90. Here the greatness of the
Adi Purusha is described with him having 1000 heads etc. Then we are told that he is all that
is past, present and future. ( Purusha evedam sarvam yadbhutam yaccha bhavyam). Then
from this Adi Purusha Viraj was born ( Tasmat Virala ajayat). This Viraj has been considered to
be a female by some. Then from this Viraj a second purusha was born(Virajo adhpurusha).
This second purusha wasthen sacrificed and from him all the creation evolved. This should be
takenfiguratively saying that all the creation came from him.

The other less well known creation hymn is the Nasadiya Sukta from Rigveda X 129. Here
theorigin of the world is explained as the evolution of the existent from the nonexistent. Thus
from nothingness Ekam arose ( Tapasah tat mahina ajayat ekam) Then desire arose in the
mind of this Ekam( Kamstadagre samavartat adhi) Then this Ekam became two with the
procreating form above and the created form below and there was a cord connecting them.
Further the hymns says that this may be mere speculation and questions if anyone really
knows this and who will declare it ( Ko adhha veda ko eha pravochat).
When we come to Upanishads we find some metaphors about creation.

In Mundaka I 1-7 it says
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Just as a spider pours forth the thread from itself and takes it back again, just as
herbs grow on earth and hair on a man, even so the universe grown from the
imperishable.

Just as sparks shoot out from a blazing fire by the thousands resembling fire, so do the
various beings proceed from that imperishable and into it they verily return. (Mun.Up II 1.1)

RELATION BETWEEN CREATION AND GOD

Does God have anything to do with the worlds he created? Or is he like a watch maker who
makes a watch and then has nothing to do with it. This philosophy of aloofness is called
Deism. However, we all believe that he plays an active role in this world. Otherwise there
would no need to pray to him and ask his assistance. Concept of Trisuparna: In Tait Up.
The ultimate reality is conceived as a nest out of which three birds emerge. One is the
material universe called Viraj. The second is the creator aspect of Supreme and is called
Ishwara. The third is the indwelling aspect of God called Hiranyagarbha. Thus God not only
created the world but entered it and lives there. The scriptural wording for this is as follows:

So God is in his creation and this is called Immanence but he is also beyond this and this
aspect of his is called Transcendence. In Christainity also there is mention of Father, Son and
Holy Ghost. Hence we need not go far to know him There is no need to look to the heavens
when we pray to him. Because he is everywhere it is not necessary to go to a holy place or a
temple to get near him. A verse inAvadhut Geeta says:
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=By going on pilgrimage I ignored the fact that you are everywhere, By praising
you I forgot that you are beyond praise and by meditating on you I forgot that you are beyond
this as well. So please forgive these 3 offences. The Isa Up in its very first verse says
Isavasyamidam sarvam.

In Atmabodha text there is a verse describing Atma and it can easily be applied to God:

Thus though He iseverywhere because we overlook this fact we do not become aware of his
presence.

In a lesser known (Amrutbindu ) Up

=Like butter hidden in milk, pure consciousness (here called Vijnanam)resides in every being.

In Brahdaranyak Up God is described as Antaryamin that is the inner controller. Humans are
considered to be beads on a string of consciousness.

In Chando Up : The primeval being thought that it should enter Fire,water and earth (Ch,Up
VI 3. 2-3)

In Bhag. Geeta : XV.13:
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Entering the earth I support all beings by My energy; and becoming the fluid
Soma(Moon) I maintain all plant life.

Further in Chapter XIII .15 the Lord says:

I am inside and outside of beings both moveable and immoveable.
In the same chapter the Lord says:XIII.2

O Arjuna, know me as the soul in all the bodies.

Thus we have seen that after creating the world God entered it and stays there as its soul or
controller.

PRACTICAL WAYS FOR GOD REALIZATION:

Firstly we should understand that God realization is not an event but a continued progress
towards the goal. It occupies the span of one’s entire life. One must get on this path as soon
as possible. There is no guarantee of length of life.
Our scriptures say this is essential and if not there is great loss( Iha ched vedi atha
satyamasti, Iha ched avedi mahati vinashti.
Consider how long it takes to master the Tea Ceremony practiced in Japan. ;
We must accept that the world is quite real and not an illusion as Shankara said. In fact only
through this world we are going to elevate ourselves.
I believe a fivefold approach to this is appropriate:
1. THE RIGHT OUTLOOK TO THE WORLD: Faith is the most important requirement. Faith is
said capable of moving mountains. One must have a conviction that God indeed is
everywhere. Now what outlook we should have towards the world? The Marathi word I have
come up with is Adaryukta Prem. That means besides loving everything also respect it. Did
not Jesus say that even love your enemies. With this view one does not dislike
much less hate anything. A famous English poet—Coleridge said: “He prayeth
well who loveth well, man bird and beast “.
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2. STUDY AND SWADHYAYA: Studying our scriptures and performing Swadhya.
Vyasa once described the Pandavas as Swadhyayavant that means who regularly
engaged in Swadhya. Now what is swadhyaya. It has threecomponents: Repeating
the Vedic mantras, studying the philosophical part of our sacred literature and
repeating the Name of the Lord understanding the meaning and concentrating on the
underlying power. Any study is made up of Sravana, Manan and Nididhyasan. We should
remember that all these learning activities should not be done at the expense of our family or
work commitments. A spiritual guide or a Guru may help but one should be careful in
selecting one.
3. COMMITMENT TO WORK: Let us admit our survival depends on work. The second verse
of Isa Up says: “kurvanneha Karmani Jijivishet shatam samah. That is Only doing work we
should desire to live 100 years. The Geeta not only talks about Karmayoga but emphasizes
that one can become perfect that is realize the Supreme by engaging in ones work: Sve Sve
Karmanybhirata samsiddhi labhate narah. Further it says Yatah pravruti Bhutanam yen
sarvam idam tatam, SWAKARMANA TAM ABHYARCYA SIDDHIM VENDATI MANAVAH. There
are countless stories in puranas where it is said that persons engaged in prostitution,
butchers work etc also have realized the Supreme by simply doing their work as best as they
can. Every daily act is to be performed as a service to God. While Geeta talks about
performing karma without expectation of its fruit, there are other aspects of Karma that are
important including one’s proficiency in work, dedication to work and not considering any
work as inferior. It pains me to see how servants are treated in Indian films etc.
4. BEING VIRTUOUS : The 12th Chapter of Geeta is called Bhakti Yoga. Besides describing
different ways of Bhakti the lord describes 39 virtues that he expects of a Bhakta. Thus simply
having devotion to a deity is not enough. A Bhakta has to lead a moral life. Gurudev Ranade
said a” A moral bhakti is a tautology and an immoral bhakti is a contradiction.
5. SERVING HUMANITY: This should be considered a service to God. Buddha was very much
aware of the suffering of the masses and wanted their suffering removed. In Bhagwata
Purana Pralhada said: Serving humanity and being kind to all was the way to serve God.
Idolworship is a only a small part. Every religious function we perform or attend should result
in donation to a worthy cause. We should considering discarding some old practices such as
feeding Brahmins or a Kumari just for the sake of it and instead help the needy and
disadvantaged.

Summary: We have talked about creation and the relationship of God to his creation. A
fivefold path to God realization is shown.
Dr. Sadanand Limaye.
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मैत्रीि
वाट माझी पाहतेस तू

काही तुझ्या आवडी

माणहत आहे मिा

कळल्या आता मिा

िागताच चाहूि मग

उन्ह खाते णकती तास

िपतेस का?

मोजतेस का ?

पाणहिंय मी तूिा

गोरे गोरे गाि अनड

माझ्या फाटका मागे

घारे तुझे डोळे

बावरून पळिे जरा

णमजास तुझी णकती तुिा

सोडतेस का ?

समजते का ?

थांबव ना जरा
हा िपंडाव तूझा
मैत्रीि माझी मनीमाऊ
तू होतेस का ?

©️डॉ. दीपािी प्रधान
(सुमनश्री)
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गुरू
नोव्हेंबरचा महीना. पानगळीचा ऋतू सरून थंडीिा सुरवात झािेिी. अमेररकेच्या पूवस णकनारया वरीि
न्यू जसीच्या घरांतून मी बाहेरचे दृश्य बघत बसिे होते. ढगाळ हवा, थंडीचा कडाका, काहीही हािचाि
न करता स्तब्ध उभी असिेिी णनष्पिस झाडे , णदवस िहान झाल्याने िवकर पडिारा अंधार. एकूिच
वातावरि मनािा मरगळ आििारे . बघता, बघता माझ्या मनांत णवचारांची गदी झािी. अरे , हीच झाडे
दोन मणहन्यांपूवी वारयावर डोित, आनंदाने णवणवध रं गांची मुक् उधळि करत होती. आणि आता
तीच सवस पाने गाळू न अशी अंग चोरून उभी आहेत. कुठे गेिा तो आनंद आणि ती सळसळ ? संपता,
संपताना सुद्धा दे ता येईि तेव्हढा आनंद दे ण्याची यांची ही मनोवृती णकती णन:स्वाथी आणि प्रेरिादायी
आहे. ही णनष्पिस, स्तब्ध झाडे मिा महिाचा संदेश दे उ िागिी. णनसगस णनयमा प्रमािे एका मागून एक
ऋतु ठराणवक वेळी येिारच. अशा वेळी आपि आपिे संरक्षि कसे करायचे, आपिी एनजी कमीत
कमी खचस करून अवघड काळािा कसे सामोरे जायचे हे ते मिा णशकवत आहेत. आपल्याही
आयुष्यात सवस णदवस सारखे नसतात, सदा सवस काळ णनणवसघ्न, सरळ , सोपा मागस नसतो. अशा कठीि
पररस्थथतीतून जाताना आपिे मन शांत आणि खंबीर ठे विे पाणहजे. अवास्तव खचस कमी करून
असिेिी शक्ी सांभाळू न रणहिे पाणहजे. हा प्रणतकूि काळ संपून चांगिे णदवस येिार आहेतच कारि
सृष्ट्ीचा तसा णनयमच आहे. तेंव्हा णबकट पररस्थथतीत तक्रार करत, रडत न बसता धीराने सामोरे जािे
हेच शहािपिाचे आहे.
णनसगासतल्या अद्रु श्य गुरूचे मिा असे प्रथम दशसन झािे आणि मिा अनेक गुरू माझ्या अवती भोवती
जािवू िागिे. माझी नात त्यावेळी सात आठ मणहन्याची होती. रांगिे आणि ज्यािा त्यािा धरून उभे
रहाण्याच्या णतच्या प्रयत्नात ती अनेक वेळा पडत होती पि पुन्हा णततक्याच उत्साहाने प्रयत्न करत
होती. णतची ती धडपड, उत्साह, हार न मानता णततक्याच आनंदाने पुन्हा, पुन्हा प्रयत्न करिे मिा खूप
खूप णशकवत होतं. एक णदवस ती अगदी शांतपिे काहीतरी बघत होती म्हिून कुतूहिाने मी बघायिा
गेिे. एक मुंगी माझ्या नातीने सांडिेिा णबस्कीटाचा मोठा कि उचिून घेऊन चाििी होती. मुंगीने
णतच्या आवाक्याबाहेरचे आव्हान स्वीकारिे होते आणि त्यासाठी पडतीि ते कष्ट् ती मन िावून करत
होती. णकतीही मोठे आव्हान स्स्वकारायिा स्वत:ची कुवत कमी समजून अव्हेरू नये.एक इतकी
छोटीशी मुंगी आपल्या कृतीतून मिा संदेश दे त होती.
णनसगस, प्रािी, पक्षी, िहान मुिं, अवती भोवती वावरिारी मािसं, त्यांच्या कृती, इतरांचे ऐकिेिे आणि
माझे स्वत:चे अनुभव यातून बरयाच णशकण्यासारख्या गोष्ट्ी मिा जािवू िागल्या. माझ्या अवती भोवती
असंख्य अदृश्य गुरू माझे जीवन घडवायिा हजर आहेत फक् मी त्यांचे अस्स्ति आणि णशकविे
मान्य करून आचरिात आिायिा हवे. काही वर्ाांपूवी फोकि णडस्ट्ोणनया मुळे मिा सतार वाजवता
येईना. हातािा कोित्याही प्रकारे इजा झािेिी नव्हती आणि वाजविे आणि णिहीिे या व्यणतररक्
इतर णक्रया करण्यात काहीही अडथळा नव्हता. मनापासून आवडिारी गोष्ट् करता न येण्यामुळे माझी
फारच णचडणचड होत असे. णशवाय या पररस्थथतीवर काही इिाजही नाही. माझे काय चुकते आहे हे
शोधून काढण्यासाठी मी आरशासमोर बसून सतार वाजवायिा िागिे जेिेकरुन मिा माझ्या हाताची
हािचाि णदसेि. काही णदवस गेल्यावर मिा आरसा हा माझा गुरू वाटू िागिा. आिखी णवचार
केल्यावर जािविं की हा बाह्य आरसा कशािा माझे मन हेच आरसा आहे की. त्यात माझ्या चुका
मिा णदसत आहेत पि त्या स्स्वकारण्याची माझी तयारी हवी. त्याचवेळी मिा ही कणवता
सुचिी.
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मन आरसा,मन हेच गुरू.
णनत्य नेमाने येते, तुज सामोरी बैसते
अज्ञान माझे करी दू र, हेच मनोमनी इस्च्छते.

तूं णनमसळ, तूं अणिप्त, तूं स्पष्ट्वक्ा, तूं णनस्पृह
भेदभाव न तुजठायी, परखडपिाची णनत्य िाही.
गुरू दु जा न जगती परिम्हासम तुझी महती
चूक ते दाखवोनी ने मज मागास वरती.

सततच्या साणन्नध्याने णवरािे एकदु जेपि
कळिे न मन केंव्हा झािे एकरूप.
मनणच झािे आरसा, स्पष्ट् णदसे कवडसा
णनष्ठेने घेते वसा योग्य अयोग्य णनवडीचा.

कशास मी शोधू बाहेरी अन्य गुरू ?
माझे मनणच माझा गुरू नेईि मज पैिपारू
बैसेन णशखरावरी यश मोणदत अंतरी
गुरूची कृपा णशरावरी, मम मनाचीच माझ्यावरी.

फोकि णडस्ट्ोणनया मुळे णपयानो वाजवू न शकिायास एका जपानी स्त्रीने आपिी स्वत:ची ही अडचि
कशी दू र केिी व पुन्हा पूवी सारखी णपयानो कशी वाजवायिा िागिी याचे इतरांसाठी णतने केिेिे
सुंदर मागसदशसन माझ्या वाचनात आिे. णतच्या म्हिण्या प्रमािे फोकि णडस्ट्ोणनया ही स्थथती आहे.
काही ठराणवक णक्रया करताना तुमची बोटे या णडस्ट्ाॅॅ णनक स्थथतीत जातात व ती णक्रया नीट करू दे त
नाही. त्यासाठी बोटे णडस्ट्ाॅॅ णनक स्थथतीत नसताना बोटांची हािचाि जशी होते ते आठवायचे म्हिजे
तुम्हीच तुमच्या मेंदूिा पुन्हा णशकवायचे (re training). याचा अथस तुम्ही स्वत:च तुमचा गुरू व्हायचे.
- सौ .काणिंदी णचरमुिे
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कशासाठी ? पोटासाठी
अन्न हे पूिसिम्ह , उदरभरि नोहे जाणिजे यज्ञकमस.
अन्न हे दै णवक आहे त्याचे सेवन हे नुसते उदरभरि नाही तर ते यज्ञकमास इतके पणवत्र कायस आहे हा
जेवायिा सुरवात करण्याआधी म्हिायच्या श्लोकाचा शेवटचा भाग. साधारि आठव्या नऊव्या
मणहन्यात उष्ट्ावि झाल्यापासून शेवटच्या श्वासापयांत हे यज्ञकमस आपि रोजच णदवसातून दोन वेळा
तरी करत असतो . फक् ते यज्ञकमस असते का नुसतेच कमस होते?
फार फार पूवी मानवािा दोन वेळा पोट भरण्यासाठी अमाप कष्ट् करावे िागत. खूपसे णनसगासच्या
िहरीवर अविंबून रहावे िागे. त्यामुळे अन्न णमळािे की खरोखरच परिम्ह (दे व) भेटल्याचा आनंद
होत असे व मानव तृप्त व समाधानी मनाने दे वाचे आभार मानत असे. कािांतराने ही पररस्थथती
पािटिी. अन्नधान्य उदं ड नाही तरी पुरेसे णमळू िागिे. स्स्त्रया असेि त्यातून नवीन नवीन पाककृती
करू िागल्या. कोंड्ाचा मांडा करिारी स्त्री ही पाककिा कुशि, चतुर, आदशस गृणहिी मानिी जाऊ
िागिी. दोनवेळा णमळिाऱ्या साध्या जेविावर आणि सिावारी होिाऱ्या गोडधोड पक्वानांवर मािसे
सुखी, समाधानी होती.
णनसगासच्या िहरींपेक्षा मानवाच्या स्वता:चे श्रेष्ठि णसध्द करण्याच्या राजकीय चढाओढीत आणि भरीस
िोकसंख्या वाढीमुळे अन्नधान्याचा तुटवडा होऊ िागिा. भारतात परदे शातून मागविेिे णनकृष्ट् धान्य
व ते ही रे शणनंग करून वेळ णनभावण्याची सकसस चािू झािी. १९६५ - ७० काळांत तांदूळ, गहू, साखर,
राॅॅ केि या रे शनवर णमळिाऱ्या वस्तू, त्यांची क्वाणिटी आणि मयासदा या बद्दि मी माझ्या मुिांना सांगते
तेंव्हा त्यांना ते कल्पनेच्या बाहेरचे वाटते. रे शन वर णमळिाऱ्या खराब तांदूळ आणि गहू यांच्या बदल्यात
बेकायदे शीरपिे णमळािेल्या चांगल्या तांदूळ व गव्हाची २ : १ या प्रमािांत आदिाबदि शक्य होती
यांवर ते चकीतच होतात. मुंबईमध्ये ठराणवक वेळेिा मोजकेच िेड येत असत. त्यावेळांत णतथे असिात
तर तुमचं नशीब. आरे काॅॅ िनीच्या दु धाची कुपन्स सहजासहजी उपिब्ध नव्हती. मग ज्यांच्याकडे
कुपन्स आहेत पि त्यांवर णमळिाऱ्या सवस दु धाची गरज नाही अशा कुटु ंबांचा शोध घेऊन दू ध णमळवावे
िागे. उन्हाळा आिा की दु धाची क्वाणिटी आणि क्वांणटटी यांवर मोठा पररिाम व्हायचा.
हळू हळू पररस्थथती पािटिी. णवज्ञानाच्या आधारे , शेती संशोधनाने अन्नधान्याची क्वाणिटी आणि क्वांणटटी
यांत प्रचंड प्रगती झािी. हररत क्रांती, शुभ्र क्रांती या खरोखरच िक्षिीय क्रांतीच होत्या.
आता भारतातही अन्नधान्याची, फळे भाजीपािा, दू ध व दु ग्धजन्य पदाथाांची रे िचेि पाहून मन संतुष्ट्
होते. ही समृद्धी आल्यावर इतर प्रांतातल्या आणि दे शोदे शीच्या वेगवेगळ्या पाककृती प्रचारांत आल्या
समाजातीि सवस स्तरातीि आबािवृद्धांना त्या आवडू ही िागल्या. त्याचबरोबर अनेक नवीन
रे स्ट्ाॅॅ रं टडस जागोजाग सुरू झािी आणि त्यातीि पदाथाांची चव घेण्यासाठी िोकांच्या रांगाही णतकडे
वाढू िागल्या. स्वयंपाक घरांत राबण्याचे गृणहिीच
ं े कष्ट् कमी झािे आणि णमळतं आहे तयार कशािा
उगीच घरी करत बसायचं अशी वृत्ती तयार झािी.
अन्नधान्याच्या मुबितेमुळे खाण्याशी संबंणधत असे णकती तरी नवीन उद्योग उदयािा आिे. पूवी
वर्ासकाठी सिावारािा फक् होिारी गोड पक्वान वर्सभर केंव्हाही णमळू िागिी. उन्हाळयात फक्
णमळिाऱ्या आइसक्रीमचे अप्रूप कोपऱ्या कोपऱ्या वर केंव्हाही वेगवेगळ्या फ्लेव्हससच्या
आइसक्रीमने केंव्हाच नाहीस केिं.
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पूवी करावी िागिारी धान्याची वर्सभराची साठवि, णनवडिे, धान्य दळू न आििे ही
कामे नष्ट्च झािी बहुतेक घरांतून.पैसा जास्त णमळािा की त्याची चांगल्या प्रकारे
गुंतविूक करून त्यातून जास्त फायदा कसा णमळवता येईि ह्याचा णवचार सुरू होतो
तसाच खाण्याणपण्यात कशापासून जास्त पौणष्ट्कता णमळे ि याचा जोरदार णवचार आणि प्रचार सुरू
झािा आणि णदसून यायिा िागिं की ज्वारी, बाजरी, नाचिी, वरई, राजणगरा ही खेडेगावातीि
गररबांच्या खाण्यांत येिारी धान्यच पौणष्ट्कतेत सरस आहेत. मग त्यांच्या आधुणनक पाककृतीच
ं ी
चढाओढ सुरू झािी. अन्नप्राशन करताना - जेवताना- पाळायचे णपढीजात संस्कार पार णवसरिे गेिे.
सवस कुटु ंबाने एकत्र जेवायिा बसायचे, जेविा आधी श्लोक म्हिायचे, उजव्याच हाताने तेही फक्
पाच बोटांनीच घास घ्यायचा, डावा हात पािी णपण्यासाठीच. ही णशस्त राणहिी नाही. आपल्याकडे पाने
मांडताना पाण्याचे भांडे ताटाच्या डाव्या बाजूिा, वाटी उजवीकडे हे ठरविेिे असते, पानांत डावीकडे
कोिाचे पदाथस आणि उजवीकडे कोिते पदाथस वाढायचे याचे णनयम असतात. पाश्चात्य समाजातही
जेविाच्या आधी प्राथसना ( grace ) म्हिायची पद्धत आहे. काटा आणि सुरी कोिच्या हातात आणि
कशी धरायची याचेही णनयम आहेत. िेटच्या दोन्ही बाजूिा मांडिेल्या काटे, चमचे आणि सुऱ्या यांचा
सीक्वेन्स ठरिेिा असतो.
आता धावपळ वाढिी, वेळ कमी पडायिा िागिा. मग दु पारचे जेवि कधी चािता, चािता, कधी
गाडीतच गाडी चािवताना, जसा वेळ होईि तसा आणि होईि तेंव्हा. संध्याकाळचे जेवि णट.व्ही.
समोर. कामावरून थकून भागून आल्यावर जरा णनवांत णट.व्ही. पहात पहात जेवताना काय खातोय
त्याची चव, कौतुक इकडे िक्षच नसतं. सगळ्या घरी असेच असेि असे नाही. पि एकूिच
अन्नप्राशनािा पूजे इतके जे महि णदिे जात असे ते न रहाता ते केवळ उदर भरि होऊ िागिे.
समृद्धीचा आणि बदित्या जीवनशैिीचा पररिाम समाजात िगेच णदसू िागिा. न्युटरीशणनस्ट्डस,
डाएटीणशयन्स, णफटनेसवािे त्यावर सल्ले दे ऊ िागिे. थोडे पैसे जमिे की चाित जायच्या ऐवजी
मािूस सायकि घ्यायचा, आिखी पैसे णमळािे की गाडी घेत असे. आता घराच्या गराजमध्ये गाडी,
सायकि असते तरी व्यायाम हवा म्हिून पायी चाििे, धाविे ( jogging ) सुरू झािे.
एकूि काय सुबत्ता आिी तरी मािसाची पोटासाठी धावपळ चािूच. आधी खपाटी गेिेल्या पोटासाठी
आता सुटिेल्या पोटासाठी.
- सौ .काणिंदी णचरमुिे
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भारतरत्न पं भीमसेन जोशी

डॉ. अरुंधती म्हाळगी (मेिबनस)
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योगा
आपल्या आयुष्यात आपि अनेक िोकांकडे आकणर्सिे जातो. काही ंचं बोििं णवद्वत्तापूिस असतं, काही ंचा पेहराव
आकर्सक असतो, काही ंची आणथसक सुबत्ता नजरे त भरते तर काही ंची किा आपिं िक्ष वेधून घेते. हे सगळं
खूपदा क्षणिक असतं. पि काही व्यस्क्मिं अशी णविक्षि असतात की ती आपल्या मनात घर करतात. हे
िोकही अगदी साध्या राहिीचे असतात त्यामुळे बघताक्षिी आपल्यावर छाप पडतेच असं नाही. त्यांच्याबरोबर
जसजसा वेळ घािवतो तसतसे ते आपल्यािा अणधकाणधक भावतात. त्यांच्या व्यस्क्मिाचे अनेक पैिू उिगडत
जातात आणि आपल्यावर खऱ्या अथासने प्रभाव पडायिा सुरुवात होते. आपिही अनेक गोष्ट्ी आत्मसात करायिा
िागतो.
आमचा डर ायवर 'योगा' अगदी असंच व्यस्क्मि आहे. योगा बािी दे शात राहतो. पयसटकांना बािीमध्ये
भटकंतीिा घेऊन जािे हा त्याचा प्रमुख व्यवसाय आहे. बािीमधिे आठ णदवस हा सतत आमच्याबरोबर होता.
गोरापान, चांगिी मजबूत शरीरयष्ट्ी, केस मागे णफरविेिे, मोठे डोळे , जाडसर आणि आखीव रे खीव ओठ,
उजव्या कानामागे एक छोटंसं फूि अडकविेि,ं स्वच्छ टी-शटस आणि जीन्स, पॉणिश केिेिे बूट आणि
मनगटात काळ्या मण्यांची माळ असा त्याचा पोशाख असायचा. बािीमध्ये खूप गरम आणि आद्रस हवा आहे.
त्यामुळे आम्ही सरासस उन्हाळी कपडे घािून णहंडायचो. पि या बाबाजीने त्याचा हा जीन्स आणि टी - शटस
पोशाख सोडू न इतर कुठल्याही प्रकारचे कपडे घातिे नाहीत. ना राहवून आम्ही त्यािा एकदा णवचारिंच. त्यावर
त्याने छान हसून उत्तर णदिं. म्हिािा ' णधस माय जॉब सो माय डर े स गुड'. त्याचा स्वतःचा व्यवसाय आहे ज्यात
त्यािा युणनफॉमस वगैरे नाही. पि तरीही त्याने स्वतःिा हे बंधन घािून घेतिेिं आहे. मिा कमाि वाटिी या
त्याच्या णशस्तीची.
रोज सकाळी ठरल्या वेळेपूवीच दहा णमणनटे येऊन कार पाकसमध्ये थांबायचा. शेजारी पांढरीशुभ्र स्वच्छ धुतिेिी
गाडी. आमची नजरानजर झािी णक सुरेख हसून कमरे त िवून नमस्ते करायचा. मग संध्याकाळ कशी गेिी,
काय काय केिं अशी सगळी चौकशी करिार. आमच्या मुिाशी गप्पा मारायचा. त्या त्या णदवसाचा बेत ठरिेिा
असायचा. गाडीत बसिं णक आधी आज जायचं णठकाि कुठे आहे. जायिा णकती वेळ िागेि, टर णफक णकती
असेि, खायिा कुठे थांबायचं, णजथे जायचं आहे णतथे जायिा णतकीट णकती पडे ि अशी सगळी माणहती द्यायचा.
मग गप्पाटप्पा करत आम्ही णनघायचो. मी त्यािा संपूिस प्रवासात इतके प्रश्न णवचारिे पि एकदाही याने
नाराजीचा सूर काढिा नाही की त्याच्या कपाळावर कधी आठी णदसिी नाही. खूप आनंदाने बोिायचा तो. इतके
णदवस त्याच्याबरोबर प्रवास केिा पि आमच्याबरोबर असताना त्यािा फारतर २-३ फोन असतीि. अत्यंत हळू
आवाजात तो बोिायचा आणि मुद्द्याचं बोिून फोन बंद करायचा. प्रत्येक वेळेस गाडीत बसताना आणि
उतरताना ४-४ वेळा आठवि करायचा. सगळं घेतिं का, काही राणहिं नाही ना, गॉगि, पसस पाण्याची बाटिी
इ. इ. आणि मग सगळं एकदा स्वतः तपासून घ्यायचा. इतकं सतत गाडी चािवायचं काम आहे परं तु एकदाही
त्याने गाडी चािवताना च्युईग
ं गम खाल्लं नाही अथवा कुठिाही पेय प्यायिा नाही. त्यािा आम्ही णडर ं क हवं का
असं णवचारायचो पि पुढे गाडी चािवायची आहे त्यामुळे त्याने णडर ं क कधीही घेतिं नाही. पोणिसांनी एकदाही
आमची गाडी अडविी नव्हती पि त्याचा गैरफायदा याने कधीही घेतिा नाही.
आम्ही बऱ्याच वेळा एकत्र जेवायिा जायचो. तो येिार नाही म्हिािा तर आमचा मुिगा त्यािा हातािा धरून
घेऊन यायचा. जेवायिा णदिं म्हिून खूप वेळा नमस्ते म्हिायचा. तो णमताहारी होता. साधारिपिे एकदा काय
मागविंय त्यावर तो समाधानी असायचा. जेवि झािं की गोडाने शेवट व्हायिाच हवा. पि योगाने एवढ्या
णदवसात एकदाही गोडािा हात िाविा नाही. पणहल्या णदवशी त्यािा आग्रह केिा. मग म्हिािा ' माय फादर
डाय डायबेणटस सो नो स्वीट'. तो णनयम त्याने शेवटपयांत पाळिा. ज्या हॉटेिमध्ये त्याने कधी जेवि केिं नाही
णतथे त्याने आम्हािा कधीच नेिं नाही. पि त्याने कुठल्याही हॉटेििा कधीही नावं ठे विी नाहीत.
'णधस हॉटेि आय नॉट रे कमेंड फॉर यू' म्हिायचा.
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बािीमध्ये फार कमी िोकांना इं ग्रजी येतं. पि योगा त्यामानाने खूपच छान इंग्रजी बोिायचा.
म्हिजे त्याच्याबरोबर गप्पा मारता येतीि इतकं चांगिं. योगा पूवी ५-७ वर्स बँकेत कामािा होता.
पि कंत्राटी काम णकती णदवस करिार. त्यामुळे त्याने ते सोडू न णदिं. मग तो युरोपमध्ये गेिा
णतथे त्याने ५ वर्स बोटीवर काम केिं. ग्राहकांशी कसं बोिायचं, आपिं राहिीमान कसं हवं, णगऱ्हाइकािा
आपिंसं कसं करून घ्यायचं, इग्रंजी कसं बोिायचं, वेळेचं महि, आपल्या कामाची जाणहरात कशी आणि कुठे
करायची, त्यासाठी सोशि मीणडयाचा वापर कसा करायचा हे सगळं त्या पठयाने णतकडे णशकून घेतिं. प्रवासाने
मनुजा चातुयस येते म्हितात ते असं. अफाट अनुभव गोळा करून तो परत बािीिा आिा. आणि स्वतःचा
व्यवसाय सुरु केिा. एक गाडी आहे ५ सीटर आणि दु सरी आहे १० सीटर. जशी गरज असेि त्याप्रमािे तो सेवा
पुरवतो. त्याच्या गाडीमध्ये त्याने एक छोटीशी पुस्स्तका तयार करून ठे विीये. त्यात बािीचा नकाशा, पाहण्याची
णठकािं, पुरवल्या जािाऱ्या पॅकेज सुणवधा अशी सगळी माणहती आहे. इतरही अनेक जि बािीमध्ये हा व्यवसाय
करतात. त्यांच्याबरोबरसुद्धा याचे खूप चांगिे संबंध आहेत. सगळी डर ायवर मंडळी अधूनमधून टीम णबस्ल्डंग
साठी वेगवेगळ्या खेळात सहभागी होतात. एकमेकांच्या णगऱ्हाईकािा मदत म्हिून त्याच्या णगऱ्हाइकािा
घ्यायिा जािे, सोडू न येिे वगैरे एकमेकांसाठी करतात.
बायको हॉस्स्पटिमध्ये नसस आहे. ३ मुिं आहेत आणि ती शाळे त णशकतात. बायकोचं नाव पुटडटु. बायकोमुिं
कशी आहेत णवचारिं णक त्याचं उत्तर ठरिेिं असायचं. 'येस पुटडटु! माय वाइफ. शी इज गुड. टु डे नाईट णशप'
असं म्हिून णतिा आज कुठिी णशफ्ट आहे ते सांगायचा. मुिांना इग्रंजी णशकविार म्हिािा. त्याच्या या
व्यवसायामुळे अनेक वेळा तो घराबाहेर असतो. घरी असिा णक मुिांबरोबर खेळतो, सगळ्यांना दे वळात घेऊन
जातो, एकत्र टीव्ही बघतो. योगा कष्ट्ाळू आहे. बायकोचं णशफ्टवकस असल्याने ती दमते. बायकोचा आदर करतो.
घरातल्या कामात हातभार िावतो. योगा मिा अगदी फॅणमिी मॅन वाटिा.
योगा हे व्यस्क्मि मिा अजब वाटिं. बािीसारख्या फारश्या प्रगत नसिेल्या दे शात मिा हा मािूस भेटावं
याचा आश्चयस वाटिं. कदाणचत हा दे श चंगळवादापासून दू र असल्यानेच हा योगा इथे भेटिा असावा. अगदी
आदशस व्यस्क्मि. साधी राहिी पि उच्च णवचारसरिी. या योगाने ना कुठिा कस्ट्मसस सस्व्हसस चा कोसस केिा
ना कुठिा मेन्टॉररं ग सेशन. पि काय प्रकारची सस्व्हसस णगऱ्हाइकािा आवडे ि हे ओळखून बरोबर काम करतो
हा. जेवढा आम्हािा अपेणक्षत होतं त्यापेक्षा नेहेमी जास्त दे त होता तो. 'ऑल्वेज डु ईग
ं गुड कमास' हे त्याचं ति
होतं. आणि त्यावर त्याचा दृढ णवश्वास होता. शहरापासून दू र तो एका खेड्ात जाऊन राणहिा. साहणजकच त्यािा
दर वेळेस शहरापयांत जायिा जास्त कष्ट् पडायिा िागिे. कारि साधारिपिे पयसटक मध्यवती भागात राहिं
पसंत करतात. पि याची जराही तक्रार नव्हती. 'आय णिव्ह पीसफुि' म्हिािा. मदतीसाठी हा कायम पुढे.
एकदाही त्याच्या तोंडून त्याची स्वतःची स्तुती आम्ही ऐकिी नाही. केिेिं प्रत्येक काम हे तो सेवा म्हिून करतो.
त्याच्या व्यणतमिाचे हे पैिू त्यािा त्याच्या व्यवसायात खूप उपयोगी पडतात. त्याचे जवळ जवळ सगळे कस्ट्मसस
कुिाच्या ओळखीने त्याच्याकडे येतात. त्याचा हे ' कमससु कौशिमड' त्यािा ' योग ' णमळवून दे वो. हा योगा
आम्हािा खूपच भाविा. हे एक अजब रसायन होतं. आजकािच्या चकमकीच्या आयुष्यात आपल्या तिािा
घट्ट धरून राहिारे फार कमी णदसतात. योगणशवाय बणिदशसन होऊच शकत नाही असं मिा वाटिं.
बािीची णटर प संपत अिी. ८ णदवस कसे उडून गेिे कळिंच नाही. णनघायच्या आधी 'आता परत जायचं' या
णवचाराने कससंच झािं. योगाने ओळखिं असावं. 'यू गोइं ग बॅक टू ररऍणिटी' णमिीिपिे म्हिािा. हो ना
काय करिार असा णवचार दशसवण्यासाठी मी नुसतीच मान हिविी. 'कम अगेन अँड रे कमेंड फॉर युवर
फ्रेण्डस माय सस्व्हसस ', म्हििं नक्कीच करे न. णनघायच्या णदवशी त्यािा फार िांब यायिा नको म्हिून जवळच
टॅक्सी होती ती करून जािार होतो. तसं त्यािा सांणगतिं पि येतो म्हिािा. 'णधस सस्व्हसस आय डू फॉर यू फॉर
िास्ट् डे '. खूप िांबून आिा सोडायिा. आमचा पायाच णनघत नव्हता बािीमधून. बािीची वनश्री, णतथिा चाफा,
णतथिे िाजाळू िोक, कष्ट् करिाऱ्या पि सतत हसतमुख मुिी सगळं सारखं नजरे समोर येत होतं. आम्ही
एयरपोटसवर आिो. योगा अदबीने जवळ आिा. कमरे त िावून नमस्ते केिं. आम्ही पि नमस्ते
केिं. एकमेकांना शुभच्छ
े ा णदल्या. त्यािा आम्ही गुडबाय केिं. त्यावर मस्त हसून तो म्हिािा, '
नो से गुडबाय, से सी यु अगेन सून'. अरे हो की! असं म्हिल्याने परत यायचा रस्ता खुिा झािा.
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सगळ्यांनाच त्याचं हे वाक्य आवडिं आणि आमच्या हसण्यामुळे ते भारिेल्या वातावरिात
एकदम हिकेपिा आिा. आम्ही णनघािो. आम्ही णदसेनासे होईपयांत तो हात हिवत उभा होता.
आम्ही सगळे सोपस्कार आटपून गेटपाशी येऊन थांबिो. माझ्या मोबाईिवर योगाचा मेसेज
होता. 'आय डू सस्व्हसस फॉर यू. िीज अपोिोजाईज मी इफ समणथंग नॉट गुड ड्ूररं ग आय अणसस्ट् यू अँड
फॅणमिी ऑन हॉणिडे ज. गुडिक अँड सी यू नेक्स्ट टाइम'. या िाघवी स्वभावाने त्याने अनेक णगऱ्हाईकांना
आपिंसं करून घेतिंय. त्याच्या व्यवसायाची खूप भरभराट होईि आणि त्याची सगळी स्वप्नं पूिस होतीि असा
णवचार माझ्या मनात आिा.
आपि करतो त्या कामािा त्याने सेवा मानिेिं आहे. त्यात तो त्याचं शंभर टक्के दे तो. 'ऑल्वेज डु ईग
ं गुड कमास
' या तिािा धरून चाितो. हेच तर गीतेचं सार आहे. त्याने गीता वाचिी असेि असा मिा वाटत नाही. पि
त्यातिा उपदे श तो रोजच्या जीवनात उतरवत आहे. हे खरं प्रभावी व्यस्क्मि. हेच आपि त्याच्याकडून
णशकायिा हवं.
आम्हािा योगाने अगदी आपिंसं करून घेतिं. बािीमधिे सगळे च िोक अगदी णनमसळ आणि प्रेमळ आहेत.
तुम्हीसुद्धा बािीिा जा. तो प्रदे श णनतांत रमिीय आहे. योगािा भेटा . त्याच्याबरोबर बािी णहंडा आणि सुरेख
आठविी घेऊन या.
ओम स्वस्स्त: अस्तु ।

(बािीिा जाऊन योगाबरोबर णहंडायचा णवचार असेि तर या नंबरवर संपकस साधा: + ६२ ८७७ ८२६३ ३४३४)

सौ. प्राची गोखले – साकुळकर (मेिबनस)
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सी.रामचंद्र
१९५७ सािी अण्ांचे ५ पैकी ४ बोिपट दिक्यात णहट झािे. ह्या वर्ी आिेिे बोिपट होते, आशा, बारीश,
नौशेरवान-ए-आणदि, शारदा आणि तिाश. पैकी शारदा सोडून सवसच चाििे. शारदासुद्धा चाििा, पि इतर
बोिपटांइतका नाही.
आशा हा णकशोरकुमार-वैजयंतीमािा आणि प्राि अणभणनत बोिपट. ह्यात अण्ांनी णकशोर, िता आणि आशा
ह्या णतघांचाही सुरेख उपयोग करून अप्रणतम स्वर-रचना केल्या. िताच्या मधुर आवाजात, “जरा रूक रूक
के”, “तु ना आया और होने िगी शाम रे ” आणि “चि चि रे कन्हाई छणिया” ह्या अप्रणतम रचना सादर केल्या.
पणहल्या दोन गाण्यात िताचा आवाज खूपच गोड वाटतो, आणि हा गोडवा जवळ जवळ अण्ांच्य सवसच
रचनात आढळतो. णतसर गािं हे अण्ांचा अजून एक खास राखीव प्रांत होता,हे म्हंजे िता स्पेशि अण्ा रचना
म्हिायिा हरकत नाही. ह्यात िताचा गोडवा अजूनच खुितो आणि जेंव्हा ती वरच्या सुरात जाऊन आिाप घेते
तेंव्हा तर….ऊफ्फ्फ….अनेक रचनांप्रमािे ह्यातही अत्यंत नाजूक वाद्य रचना आहे. णकशोरकुमारच्या खट्याळ
आवाजात गायिेि ईना णमना णडका अजूनही णननादत आहे, पि त्याच णकशोरच्या आवाजातीि गंभीर छटेचा
आणि णवर्ण्पिाचा सुरेख आणि सुरेि वापर करून,”हाि तुझे अपनी दु णनया का नजर तो आता होगा” हे
णवर्ण्तेचा सुर िाविारे गािं णदि. आशाबाईंनी अण्ांकडीि आपिे बस्तान मजबूत केिे आणि त्यांनी “ईनाणमना-णडका” हे धम्माि गाि तर म्हटिच, पि त्याच बरोबर “सो जा रे चंदा सो जा, चंदणनया अरज करे ” ही
अजून एक अप्रणतम रचना गाईिी. अण्ांच्या हातखंडा अंगाईिा बोिपटातीि प्रसंगानुरूप टच दे ऊन हे गाि
बनवि होतं. नायक णकशोरकुमार णवमनस्क मनःस्थथतीत खिनायकापासून (प्राि..अजून कोि) िपायिा
नाणयकेकडे येतो. णतिा वस्तुस्थथती कळिेिी असते आणि ती एकाच वेळी आजसव करायचा, धीर द्यायचा, समजूत
काढायचा आणि शांत करायचा प्रयत्न करत असते. हे सगळे भाव चािीत आणि सुरात अण्ा आणि आशाबाईंनी
ओतिेत. आशा णफल्मफेअरसाठी शयसतीत होता पि नय्यरच्या नया दौरिा णफल्मफेअर णमळाि.बारीश हा दे वआनंद नुतनचा गुन्हेगार-पट. हा सुद्धा संगीत-पुण्याईवर रजत जयंती साजरी करता झािा. अण्ा-िताने
म्हटिेिे “केहेते है प्यार णकसको, पंछी जर बतादे ”, “णफर वोही चांद वोही हम”, आणि अण्ांनी गायिेिे “दाने
दाने पे णिखा है खाने वािे क नाम” ही गािी खूप गाजिी. तिाशची गािी मी फारशी ऐकिी नाहीत. शारदा हा
राज कपूर मीनाकुमारीचा णचत्रपट. ह्याचं संगीत काही खास नव्हत. मुकेशिा राज कपूरच्या अती-आग्रहाखतर
णदिेि
“जप
जप
जप
रे ”
हे
गाि
िक्षवेधी
होतं
िता-आशा ह्या भगीनी ंकडून एक िखिखता णहराच गाववून घेतिा”ओ चांद जहां वो जाए”. ह्या गाण्याचं विसन
काय करू? सुरूवातीची गोड व्हायोणिन्स, तािात िागिेिा तबिा आणि खंणजरी, सतार, पावा…णटणपकि
अण्ांची गोड सुरावट. तबिा तर असिा गोड वाजिाय ह्या गाण्यात की बस्स!!!!
ह्या वर्ीचा हायिाईट मात्र होता नौशेरवान-ए-आणदि. एकाहून एक अप्रणतम गािी णदिीत अण्ांनी ह्यात.
णवशेर् म्हिजे ज्या णमनव्हास मुव्हीटोनमधीि नोकरी वाचवायिा ते संगीत खात्यात गेिे होते त्याच णमनव्हास
मुव्हीटोनने त्यांना संगीतकार म्हिून करारबद्ध केिं. केव्हढी मोठी झेप!! िताबाईंनी गायिेिे,”रात ढिी, जान
चिी”, “भीनी भीनी है हल्की हल्की है” ही िताबाईंची गोड गािी होती.नौशएरवान-ए-आदीि मध्ये िताबरोबर
रफीचा अण्ांनी मनसोक् वापर केिा. बराच काळ रफी खास काही गायिा नव्हता त्याची भरपाई त्यािा इथे
करून णदिी.”भूि जाए सारे गम” हे द्वं द्वगीत िता-रफी गायिे.पि खरी जादू अण्ांनी ह्या दोन गाण्यात केल्येय.
िता-रफी द्वं द्वगीतात पणहल्या क्रमांकासाठी हक्कने उभ राहू शकेि असं “तारोंकी जुबां पर है मुहोब्बत की
कहानी” आणि रफीने आपल्या आवाजातीि ददस ओतून गायिेिे,”ये हसरत थी की इस दु णनया में”. १९५८
सािापासून अण्ांची घसरि सुरु झािी. ह्याच सुमारास िताशीसुद्धा त्यांचे तीव्र मतभेद झािे आणि िता काही
काळ अण्ांकडे गाईनाशी झािी.रफी-मुकेश हे त्या सुमारास प्रमुख आवाज म्हिून पक्के झािे होते. मुकेशिा
राज कपूरची पसंदी होती तर रफीिा णदिीपकुमारची.दे व आनंद आणि बमसनदादा
णकशोरकुमार, हेमंतकुमारिा पसंदी दे त, पि खरी बाजी रफीनेच मारिी. तो सवाांसाठी
सारख्याच परीिामकारकपिे गायचा. त्याचसुमारास नय्यर युगाची सुरूवात झािी.१९५४ िा
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आरपार ह्या बोिपटाद्वारे इशारा दे िार ओ.पी. एक वजनदार नाव झािा होता. शंकर-जयणकशन,
रोशन, मदन मोहन हे नव्या दमाचे संगीतकार होतेच. िता आणि रफी न वापरल्याचा अण्ांच्या
संगीतावर पररिाम झािाच. त्यांनी नेमकी तुिनेने डावी गािी रफीिा णदिी तर अनेक उत्तम
रचना
महेंद्र
कपूरिा
दे ऊन
त्यांची
माती
केिी.
असो.
१९५८ सािी अण्ांचे अमरदीप, कारीगर, राजणतिक आणि तिाक हे ४ बोिपट आिे. ह्यापैकी फक् तिाक
चाििा.बहुदा कारीगरमध्ये स्व.सुधीर फडके अण्ांकडे गायिे. राजणतिकमधीि गािी सुद्धा फार गाजिी
नाहीत. अमरदीपची मात्र काही गािी बेफाम गाजिी.असं असि तरी, णबनाका गीतमािामध्ये ती पणहल्या १५
मध्ये सुद्धा नव्हती. नंतर एका िेखात राजू भारतन ने ह्याबद्दि अमीन सयानीिा दोर् णदिा होता. असो.
अमरदीपमध्ये रफी-अशाने गायिेिे,”दे ख हमें आवाज ना दे ना” हे अप्रणतम द्वं द्वगीत २ भागात होत. तसंच िताने
गायिेिे, ठे केदार,”मेरे मनका बावरा पंछी क्यूं बार बार डोिे” ही दोन्ही गािी गाजिी.तसेच “णदिकी दु णनया
बसाके सांवरीया तुम न जाने कहां खो गये” हे गाि सुद्धा गाजि. ह्या गाण्याणवर्यी अण्ा एकदा म्हिािे
होते,’एका कव्वािाकडू न ऐकिेिा मध्यम माझ्या कानात बसिा होता, तोच मी ह्या गाण्यात िाविा. गाण्यात
एव्हढ काही खास नाही, पि त्या मध्यमामुळे गोड िागत”.आशाने सुद्धा कमाि केिी होती,”णकसी णदन जरा
दे ख मेरा भी होके”, “िागी अपनी नजररया कटार बनके” ह्या दोन गाण्यांसोबतच,”ये जी चाहता है णकसी णदन
मैं तेरी” हे केवळ अशक्य असं दु :खी गीत म्हित काळजािा हात घातिाय.मुखडा हळु वार तर अंतरा वरच्या
सुरात आणि परत ध्रुपद खािच्या सुरात असं हे गाि खूप गोड आहे. तिाक बोिपटात अण्ांनी फक् आशाचा
आवाज वापरिा आणि पुरूर् गायकात, मन्ना डे आणि महेंद्र कपूर वापरिे. पि उत्तम काम करूनही मन्ना डॅ
ऐवजी नंतर महेंद्र कपूरिाच संधी णमळािी. असो. तिाकमधीि “ऐ जी ओ कुछ तो बोिो” हे आशा आणि महेंद्र
कपूरची द्वं द्वगीत अवीट गोडीच आहे. मन्नाबाबूंनी आशाबरोबर,”मेरे जीवनमें णकरन बन के” हे सुंदर द्वं द्वगीत
तर “संभि के रे हेना अपने घरमें छु पे हुए गद्दारो सें” हे समरगीत म्हटि. माझ्या आठविीत राजेंद्रकुमारवर
णचत्रीत झािेिं हे एकमेव गीत आहे ज्यात त्याने गाण्यािा पूरक आणि चांगिा अणभनय केिाय.

श्री. अभिभित मोहोळकर
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जपान भेट
एडिेडच्या थेट पूवोत्तर णदशेिा असिेिा एक णचमुकिा तरीही अनेक आकर्सिांपायी मनात घर करून
बसिेिा दे श म्हिजे जपान जपानमध्ये दर वर्ी माचस ते एणप्रि दरम्यान साकुरा म्हिजेच चेरी ब्लॉसमच्या नाजूक
फुिांना बहर येतो आणि ते अणतशय प्रेक्षिीय दृश्य असतं. त्याणशवाय णडस्ने वल्डस आणि णडस्ने सी वल्डस ,
जपानमधीि वक्शीरपिा, णवशेर्त: त्यांची ती रे ल्वे व्यवथथा - जगातीि सवासत वेगवान टर ेन णशन्कानसेन (बुिेट
टर ेन) मध्ये प्रवास,, क्योटो येथीि जपानी वाड्ांचा आणि णकल्ल्यांचा प्रत्यक्षदशी अनुभव, टोयोटा कारखान्यात
ऑटोमोणटव्ह आणि अणभयांणत्रकी चमत्कारांचा अनुभव, टर ेन-बस-केबि कार मागस आणि इिेस्क्टर क बसचा वापर
करून तात्यामा कुरोबे अल्पाइन प्रवास, िांब व्यापिेल्या थथाणनक बाजारपेठेतून णफरिे आणि ओसाका येथे
खूप मोया एिईडी स्क्रीनच्या पुढे उभे राहिे हे सगळे अनुभव घ्यायचे होते म्हिून आम्ही जपानिा जायचं
ठरविं.
जपानची राजधानी टोणकयो आणि एणडिेड जवळजवळ समान अक्षांशावर आहेत.डे -िाईट सेस्व्हंग धरून
जपान आणि एणडिेड मधीि वेळेचा फरक साधारितः अधास ते दीड तास असू शकतो.

आमच्या जपान प्रवासात खूप सुंदर अनुभव आिे, परं तु त्यातिे तीन अवीस्मरिीय अनुभव तुमच्यासमोर मांडत
आहे.
जपानमधीि सवासत अणवस्मरिीय अनुभव होता तातेयमा-कुरोबे अल्पाइन मागासवरुन प्रवास करण्याचा. हा
प्रवास केवळ डोळ्यांना सुखदायक णनसगसरम्य अनुभवच नाही तर एका णहमाच्छाणदत डोंगराच्या णशखरावर
पोचण्यासाठी णवणवध पररवहन पद्धती ंचा वापर करिाऱ्या जपानी अणभयांणत्रकीच्या चमत्काराचे उदाहरि आहे.
तातेयामा कुरोबे अल्पाइन मागस नकाशा
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िोकि मेटरो टर ेन आणि णशंकनसेन म्हिजेच बुिेट टर ेनमध्ये जावून जपान रे ल्वेचा अनुभव घेण्यासाठी टोणकयोिा
भेट दे ण्याची दु सरी णशफारस आहे. णडस्ने सी वल्डस हा दु सरा अनुभव जगात क्वणचतच उपिब्ध आहे तर बऱ्याच
शहरांमध्ये णडस्ने वल्डस आहेत. टोणकयोहून हाकोनेिा एक णदवसाची सहि घेण्याची णशफारस केिी जाते परं तु
हे संपूिसपिे हवामान आणि णनसगासवर अविंबून आहे.
मी आवजूसन जावे असं सुचवत असिेिं णतसरे णठकाि म्हिजे क्योटोिा भेट दे िे. क्योटो अणतशय पारं पाररक
जपानी शहर आहे ज्यात प्राचीन जपानी संस्कृतीचा अनुभव घेिारी मुबिक मंणदरे , वाडे आणि णकल्ले आहेत.
आता काही जािविेल्या अडचिी: - संवादासाठी इं ग्रजीचा वापर केल्यामुळे काहीवेळा संवाद साधताना
अडचि येत होती.
आम्ही शाकाहारी असल्यामुळे शाकाहारी अन्नाचा पयासय शोधण्यातही अडचिी आल्या.
जपानी िोक मदतीस अणतशय तत्पर आणि अत्यंत नम्र आहेत. प्रवासादरम्यान मिा नेहमीच हे पचविं कठीि
जात होतं, ह्याच सौम्य आणि सभ्य िोकांनी एकेकाळी पिस हाबसरवर हल्ला हल्ला करून णवध््न्स केिा होता.
दोन अिुबॉम्ब, णनयणमत भूकंप, णवनाशकारी त्सुनामी, फुकुणशमा आस्िक आपत्तीिा सामोरे जावुन यशस्वी
दे श म्हिून जेंव्हा जपान परत परत उदयास येतो तेंव्हा ह्या दे शाने णकती भोगिं आणि सोसि आहे हे जािवून
त्यांच्या णजद्दीचं कौतुक वाटतं.

श्री. अभित दे शमुख
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आपि सवसच सांगाती
थंडीचे णदवस होते. सकाळचे साडे -सात वाजिेत. त्याने पटकन अंगावर jumper चढविा. तो
आरशासमोर उभा राणहिा आणि णवस्कटिेिे केस बोटानी नीट करू िागिा. कंगवा वापरण्याची त्यािा गरज
वाटत नव्हती कारि कंगव्याणशवायही केस णवंचरिे जाऊ शकतात ह्यावर त्याचा ठाम णवश्वास बसिा होता. त्यािा
थंडीही खूप आवडायची कारि चुरगिेिा शटस जरी अंगात घातिा तरी वरून jumper घातिा णक काम झािा
आणि दु सरं म्हिजे jumper घातल्यावर मॅणचंग कपडे घािावेच िागतात अशीही अट नाही.
"रे डी, णनघूया का? त्याने प्रश्न णवचारिा.
मी कधीचा तयार आहे. तुिाच तयार व्हायिा वेळ िागतो आज काि आणि णतच्या आधी पोचायचं म्हंटिं णक?
मनानी तात्काळ उत्तर णदिं.
तो उचकिा" िेक्चर दे ऊ नको रे . सकाळी सकाळी चािू नको होऊस.
"राणहिं! मन पुढे बोिू िागिं " आज काय परत तोच शटस, अरे णतसरा णदवस आहे. तो शटस बदििा असतास तर
काही णबघडिं असतं का?
तो बोिू िागिा" तुिा काय करायचंय. मी शटस घािीन णकंवा नाही घाििार नाहीतर आत टीशटस घािीन.
“ओके ओके कूि" मनानी णवर्य थांबविा.
‘आज शुक्रवार म्हिजे casual वेअर! आज ती कुठिा टॉप घािेि? रे ड का ब्लू? त्याने अधीर होऊन मनािा
णवचारिं.
मन णवचार करू िागिं" इनी, णमनी, मायनी मो. मिा वाटतं आज रे ड टॉप असेि णवथ पोल्का डॉट.
'नाही मिा वाटतं ब्लू टॉप असेि. मागल्या शुक्रवारी रे ड होता' त्याने वाद घातिा .
मनानी आठवि करून णदिी 'नीट आठव जरा, मागिे दोन शुक्रवार ती णदसिी नव्हती . आपि उदास णदसत
होतात.
त्याच्या काळजात चरस रस झािं" हो रे च्यायिा. मी णवसरून गेिो होतो. दोन शुक्रवार म्हिजे १५ तास काम कमी
म्हिजे पंधरवड्ािा पगार कमी णमळािा असिार णतिा. स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेईि एके णदवशी.
"अरे णकती तारे तोडतोयस. तुिा काय माणहती. ती गरीब असेि णकंवा श्रीमंत! मन बोिून गेिं.
"गरीब कुठिी. श्रीमंत आहे ती. मागे एकदा शणनवारी णतिा णतच्या पंटर बरोबर पाणहिं होतं मी. गळ्यात गळे घािून
चािे होते दोघे. एका हातात मायरची खरे दी आणि दु सऱ्या हातात िाजस कॉफी कप होता. मी समोर आिो तर णढम्म
हसिी सुद्धा नाही माझ्याकडे बघून. एव्हढं रोज प्रवास करतो आम्ही. बघून हस तरी" तो हळहळिा.
"ती नाही हसिी म्हिजे तुिा ओळखिं नसेि णतनी" मनानी नकळत णतची बाजू घेतिी.
"ओळखिं नसेि काय? हाच jumper घातिा होता मी" तो बोिून गेिा.
‘णवकेंडिा तरी जंपर बदित जा रे ! बदि केिास तर णह काय अनेक मुिी दे तीि स्माईि’ मनानी जाताजाता
सल्ला णदिाच.
तेवढ्यात त्यािा िांबन
ू बस येताना णदसिी. णतचा मात्र पत्ता नव्हता. बस जशी जवळ येऊ िागिी तशी त्याची
धाकधूक वाढिी. मोया णनराशेनी तो बस मध्ये चढिा.
'गुड मॉणनांग' बस डर ायव्हरनी स्वागत केिं.
'मॉणनांग' त्याने त्रोटक उत्तर णदिं.
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'ती नाही आिी तर राग डर ायव्हरवर का? मनानी हळू च णवचारिं.
तो चािता चािता “चूप बैस” इतकंच म्हिािा आणि बसायिा जागा शोधू िागिा.
'ह्या एअरपोटसवरून येिारी बस पकडिी णक वैताग असतो. केवढ्यािा बॅगा असतात ह्या
स्ट्ु डंटच्या' त्याच्या मनात णवचार येऊन गेिा.
'हो जिू तू पणहल्यांदा Adelaideिा आिास तेव्हा एअरपोटसवरून टॅक्सी केिी होतीस' मनानी णनर्ेध नोंदविा.
त्याने मनाशी जास्ती वाद घातिा नाही आणि तो सीट शोधू िागिा. एका णसटपाशी तो क्षिभर घुटमळिा आणि
एका िव्हेंडर परफ्युममुळे क्षिभर थबकिा आणि त्यािा एकदम ती एका सीटवर बसिेिी णदसिी. त्यािा खूपच
आनंद झािा पि ती भावना िपवत तो अगदी शेवटच्या सीटवर जाऊन बसिा.
"अरे ही आधीच्या स्ट्ॉपवर चढिी म्हिजे! घर बदििं णक काय णहनं? णकती स्ट्ॉप िांब राहायिा गेिी दे व जािे??"
त्याने णवचारायिा सुरुवात केिी.
“िांब गेिी असती रहायिा तर मग इतर णदवशी रोज ह्या स्ट्ॉपवर चढे ि का? आणि ते जाऊ दे , मिा सांग?
घातिाय णक नाही णतनी रे ड टॉप? पोल्का डॉटडस पि आहेत" मनानी हसत हसत णवचारिं.
'चुकिो माफ कर मिा' त्याने कबुिी णदिी.
'चि आता मी थोडी णवश्रांती घेतो, तू णतच्याकडे बघत रहा आणि अधूनमधून इतरांकडेही बघ' मनानी एक फ्री
सल्ला णदिा.
तो आता उजळिी करू िागिा. आता णह पुढिा स्ट्ॉप येईस्तोवर पसस मधून हळू च एक जाड पुस्तक काढे ि.
पुस्तकातीि खूि सगळ्यात मागल्या पानात खोचेि आणि मग पुस्तक वाचायिा घेईि. दोन पानं उिटिी णक
केसांची बट मागे घेईि. पुस्तक वाचून झािं णक मग डाव्या हातातल्या wrist watch कडे बघेि आणि मग मानेिा
झटका दे ईि.
तो जसा णवचार करत होता अगदी तसं घडतं होतं.
'हे पुस्तक बरं च मोठं णदसतंय. बरे च णदवस वाचत्ये ही. पुस्तक मोठं आहे णक आजकाि वाचनाचा वेग मंदाविाय
णहचा दे व जािे' त्याने उगीच कारि शोधण्याचा प्रयत्न केिा.
फावल्या वेळात णतच्या मागीि सीटवर बसिेल्या मािसाकडे आता त्याचं िक्ष गेिं. ते काका न्यूजपेपरमधीि
सुडोकू सोडवत बसिे होते.
तो मनाशी बोिू िागिा "हा मािूस हुशार असिार हं! सािा पुढिा दोन स्ट्ॉप येण्याआधी ह्याचं सुडोकू सोडवून
झािं असेि बघ. सुडोकू झािं णक हा काटू सन वाचायिा घेईि आणि णतसऱ्या स्ट्ॉपवर पेपर घडी करून ह्याच्या
बॅगमधीि णझपच्या कप्प्यात पेपर ठे वेि. तुिा काय वाटतं रे ?
“आता कुठे डोळा िागिा होता माझा. जाऊ दे तू काही झोपून द्यायचा नाहीस. हा ते काका नं. हो ते हुशार
असिारं च. चेहेराच सांगतो त्यांचा सगळं काही. तुझ्या अगदी णवपरीत आहे नाही का?" मनानी त्यािा टोचि.
तो उखडिा " ए एकतर आपल्यािा सुडोकू णबडोकू वगैरे आवडत नाही हं. उगाचची आकडे मोड. ऑणफसमध्ये
नंबससशी खेळतो ते पुरे आहे”.
"अरे , मी तुझ्या नीटनेटकेपिाबद्दि बोित होतो. णचडू नकोस" मनानी त्यािा शांत केिं.
तेवढयात त्याचं िक्ष णतच्या शेजारी बसिेल्या णनळ्या डोक्याकडे गेिं. तो णतिा नीट णनरखू िागिा. णतची ओळख
पटल्यावर त्याने आता मोचास णतच्याकडे वळविा . "अरे च्या णहने परत केस रं गविे वाटतं".
मन णनणवसकार बसिं होतं हे पाहून त्यािा अजूनच चेव चढिा.
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" अरे णह बया ओळखिी नाहीस का? मागल्या मणहन्यात णहचे केस तपणकरी होते. आठविी का?
पूवी पससमधून एक छोटासा आरसा काढायची आणि मग मेकअप करायची. आय िायनर,
णिपस्स्ट्क, मस्करी”.
"मस्करी नाही रे , मस्कारा" मनानी िगेच त्याची चूक सुधारिी.
"तेच ते, मस्कारा! कशािा पाणहजे तो मेकअप. पापण्यांनां मेकअप, डोळ्यांवर मेकअप, भुवयांवर रं ग, ओठांचा चंबू
करून त्यावर णिपस्स्ट्क. इतके रं ग णक जिू रं गपंचमीच खेळिारे . तो णवनाकारि फुत्कारिा.
“णतिा चांगिं वाटतं असेि नं केसांचा रं ग बदिल्यावर" मनानी णतची बाजू घेतिी आणि हा उखडिा "घ्या ! तुम्ही
नेहम
े ी दु सऱ्याचीच बाजू घ्या".
आता शहराच्या अगदी जवळ बस येऊ िागिी होती. जेमतेम शेवटचे दोन स्ट्ॉप राणहिे होते.
तेवढ्यात पुढिा बस स्ट्ॉप आिा आणि त्यािा जािविं णक डर ायव्हर कुठल्या तरी काळ्या गॉगिशी हुज्जत
घाितोय. काळा गॉगि अत्यंत बेदरकारपिे पुढे चाित आिा आणि ह्याच्या शेजारी येऊन बसिा. त्याच्या हातावर
भिंमोठठं टॅटू होतं. केस कपाळापासून अगदी डोक्याच्या मध्यापयांत कापिेिे आणि मागे मोठा पोनी होता. ह्या
थंडीतही त्यानी खािी शॉटस घातिी होती आणि पायावर वळ णदसत होते.
ह्यानी हळू च पाणहिं आणि िगेचच त्यािा ओळखिं. "शी ! हा राऊडी चेन स्मोकर आिाच का माझ्याशेजारी
तडमडायिा. हा फुकट्या कधीच णतकीट काढत नाही. मी असतो नं डर ायव्हर तर ह्यािा दाखविं असतं.
"अरे तू कशािा पेटतोयस. आपल्यािा काय करायचंय? आपि काढिंय नं णतकीट. िक्ष नाही द्यायचं. आपल्या
हातात सवस गोष्ट्ी थोड्ाच असतात" मनानी शांत करायचा प्रयत्न केिा.
तरीही तो बरळू िागिा " अरे वा ! िक्ष नाही द्यायचं म्हिजे काय? टॅक्स आम्ही पे करिार. बस आमच्या टॅक्स वर
चािते. आणि हे फुकटे णवनाणतकीट प्रवास करिार. चािायचं नाही हे. मी उद्या मीणडयाकडे जाईन नाहीतर
पािसमेंटिा जाईन.
हा संतापल्यामुळे ह्याची चूळबूळ चािू झािी. ह्याच्या चूळबुळीमुळे थोडी सीट हिू िागिी. काळ्या गॉगिनी त्याचा
गॉगि कपाळावर सरकविा आणि स्वतःिा साजेश्या अत्यंत घोगऱ्या आवाजात णवचारिं " आर यू ओके ? वॉन्ट
सम वॉटर?
त्याचे डोळे पाहूनच त्याची गाळि उडािी आणि एकदम शांत झािा.
काळ्या गॉगििा थोड्ा वेळानी कुिाचा तरी फोन आिा आणि त्याने जोरदार आई, माई, फ, बास ने चािू
होिाऱ्या सवस णशव्यांची उजळिी केिी.
त्यािा आठविं णक आज सकाळी गडबडीत स्तोत्र म्हिायचं राहून गेिं होतं. आता मात्र तो दे वाकडे धाव घेऊ
िागिा आणि बस टणमसनिची वाट पाहू िागिा.
"तरी सांगत होतो, शांत रहा" मन हिकेच कुजबुजिं.
म्हिता म्हिता बस टणमसनि जवळ आिं आणि बस थांबल्यावर सवस प्रवासी उतरून आपापल्या णदशेिा वळिे.
हा बसमधून उतरिा आणि ऑणफसच्या णदशेिा जाऊ िागिा. अक्षरशः बाग ओिांडिी णक पिीकडे ह्याचं
ऑणफस. बागेतन
ू जाताना नेहम
े ीच्या कारं ज्यापाशी आिा आणि एका बाकावर बसिा. त्यािा तशी ऑणफसची
णबस्ल्डं गही णदसू िागिी होती त्यामुळे तो थोडा णनवांत होता. बसमधिा,
शहरातिा कोिाहि कुठे तरी दू र पळू न गेिा होता परं तु आता त्याची जागा एकटेपिानी घेतिी.
"उदास का तू, आवर वेडे" त्याचं मन गीतरामायिातीि एक गीत गाऊ िागिं.
तो उचकिा " ए चेष्ट्ा नकोय हं. प्रत्येक गोष्ट्ीवर जोक नकोय".
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"बरं बरं कूि. काय झािं एकदम? गप्पा का झािास?" मनानी त्यािा णवचारिं.
काही नाही रे , इथे ऑस्ट्र ेणियात आिो खरा िौणककाथासने सवस काही णमळविं पि आपिं असं
जवळचं कुिीच वाटत नाही ज्याच्याबरोबर दोन शब्द बोिता येतीि, काही शेयर करता येईि असं
कुिीच नाही. आता ऑणफसिा गेिं णक तेच तेच िोक, तेच ते णवर्य, तेच राजकारि आणि तीच चढाओढ आणि
जीव घेिी स्पधास.
"च्यामारी! म्हिजे तू मिा णमत्र समजत नव्हतास इतके णदवस" मनानी उसनं अवसान आििं
आणि ते पुढे बोिू िागिं " मजा करतोय तुझी. आता ऐक! आपि सवस जि अवती भवती ज्या गोष्ट्ी बघतो त्यावर
सतत णवचार करत असतो णकत्येकदा त्यावर शेरे ओढत असतो पि ह्या सगळ्या गोष्ट्ी ंमध्ये जे हे एक 'वाटिं'
प्रकार असतो नं तो सगळी वाट िावतं.
तो बुचकळ्यात पडिा.
मन समजावू िागिं " आता इतरांचं सोड. आपि तुझा फक् णवचार करू. तू सकाळी बस स्ट्ॉप वर णतची वाट
पहात बसिास नं? जेव्हा तू णतिा पाणहिं नाहीस तेव्हा त्या डर ायव्हरकडे बघून हसिा नाहीस पि जेव्हा णतच्या
परफ्युमचा वास आिा तेव्हा तू हसिास आणि मग तर तूिा शेवटच्या सीटवरचे धक्केही जािविे नाहीत. हो नं? हे
सगळं त्या वाटण्यामुळे होतं.
आता समोर बघ ह्या व्हीि चेयर वर बसिेिा मािूस बघ. त्यािा माहीत्ये णक तो कायमचा व्हीि चेयरिा जखडू न
बसिाय पि त्याच्या चेहऱ्यावर दु ःख णदसतंय का?
त्याने पाणहिं तर तो मािूस खरं च प्रसन्न मुद्रेनी िेडचे तुकडे बदकांना दे त होता.
"पि तोही उदास होतंच असेि णक" त्याने प्रश्न णवचारिा.
"उदास प्रत्येकजिंच होत असतो. माझं म्हििं एवढं च आहे णक आपल्या कुठल्याही भावनेचा पररिाम पुढल्या
गोष्ट्ीवर होऊ द्यायचा नाही. जर असं झािंच तर तुिा एकाकीपिा जािविारच नाही. आता दु सरं म्हिजे तुझ्या
रोजच्या प्रवासातिे हे सवस अनोळखी िोकं तुझे सांगातीच मानिेस तर मग कोि आपिे आणि कोि परके? हे
िोकंच तुझ्या रोजच्या जगण्यामध्ये णवरं गुळा आितात त्यामुळे त्यांच्यावर णचडणचड करून कशािा वेळ वाया
घािवतोस. ह्यांना एकदा आपिं मानिंस तर कदाणचत मग तुिा माझीही गरज पडिार नाही" मनानी हसत हसत
उत्तर णदिं.
त्यािा मनाच्या बोिण्यातिं तथ्य जािविं आणि तो णवचार करू िागिा.
"बाय द वे, घड्ाळात वाजिेत बघ णकती? उगीच उशीर नको व्हायिा ऑणफसिा जायिा. शुक्रवार आहे म्हिून
इतकी पि णिबटी नको" मनानी त्यािा ताळ्यावर आििं.
त्यानी एकदम घड्ाळात बणघतिं आणि तो ऑणफसकडे झपाझप जायिा णनघािा. जाताना चक्कचक्क त्यानी
व्हीिचेयर वरच्या अनोळखी मािसािा टाटा केिं आणि त्याच्याकडे बघून हसिा सुद्धा.

श्री. समीर पराांिपे
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माझा णमत्र – राम
मेि बाॅॅ क्समध्ये अंतरदे शीय पत्र आणि तेही एका शाळकरी णमत्राकडून - रामकडून - आिेिे पाहून मन
एकाच वेळी आनंद, आश्चयस आणि उत्सुकता यांनी भरून गेि.ं घरांत येऊन घाईघाईने पत्र उघडून वाचायिा
सुरवात केिी. पत्र णमळायिा तसा थोडा जास्तच वेळ िागिा होता. पत्रात त्याने णिणहिे होते की तो आणि
त्याची बायको आता वसईिा दोन खोल्यांच्या जागेत रहायिा गेिे आहेत. पत्र वाचून झािे आणि त्यांवर णवचार
करत असतानाच माझ्या दु सऱ्या शाळकरी णमत्राचा फोन आिा व त्याने आजच सकाळी हाटस ॲटॅकने राम
गेल्याची दु ःखद बातमी सांणगतिी. काय योगायोग पहा आताच कुठे मी रामचा, आमच्या मैत्रीचा, आम्ही एकत्र
घािविेल्या काळाचा णवचार करत असतानाच तो आता आमच्यांत नसल्याची खबर णमळावी.
मन िरे ने पंचावन्न वर्े मागे धाविे. राम, राजा, आनंद आणि मी - चौघेजि आम्ही एकाच चाळीत रहािारे ,
एकाच शाळे त जािारे आणि साधारि एकाच वयाचे. तीन वर्ाांपूवी आनंद हे जग सोडू न गेिा आणि आता
रामही त्यािा भेटायिा णनघून गेिा. पाण्यानी भरिेल्या माझ्या डोळ्यांसमोर रामचे जीवन णदसू िागिे. आम्ही
रहायचो त्या भागांतच रामच्या वणडिांचे स्ट्ेनिेस स्ट्ीिची भांडी, स्ट्ेशनरी आणि शोभेच्या वस्तू णवकण्याचे
दु कान होते. उत्तम दजासचा माि णवकिारे , अणतशय स्वच्छ आणि नीटनेटके अशी दु कानाची ख्याती होती.
दु कानांत काम करिारे कामगारही स्वच्छ आणि णवनम्र वागिुकीचे होते. रामच्या वणडिांचे कामगारांबरोबर
सिोख्याचे नाते होते. राम फक् सतरा वर्ासचा असताना दु दैवाने त्याच्या वणडिांचे णनधन झािे आणि रामवर
कुटु ंबप्रमुख आणि दु कानाचा मािक अशा दोन्ही जबाबदाऱ्या एकदमच येऊन पडल्या. वयाने िहान आणि
अननुभवी रामिा मदत करण्या ऐवजी नातेवाईकांनी रामच्या कुटु ंबािा अक्षरशहा: िुटिे. रामच्या वणडिांच्या
चांगल्या चांगल्या वस्तू त्यांनी िंपास केल्या आणि रामकडे आणि त्याच्या कुटु ंबाकडे कायमची पाठ णफरविी.
नुकतेच सुरू केिेिे णवद्याणपठातिे णशक्षि सोडू न, रामिा णवना अनुभवाचा घंदा - दु कान - चािविे भाग
पडिे. अनुभवी, कुटु ंबाबद्दि काळजी वाटिारे आणि योग्य तो सल्ला दे िारे अशा कोिाचे पाठबळ नसल्याने
दु कानावर व्हायचा तोच पररिाम झािा. एकेक करत दु कानात काम करिाऱ्यांनी रजा घेतिी आणि आणथसक
पररस्थथतीही उत्तम वरून जेमतेम वर आिी. रामच्या सच्च्च्या, आनंदी आणि णदिदार स्वभावांत मात्र याने
काहीही फरक पडिा नाही.त्याच्या दु कानासमोरच फूटपाथवर काही बारीक सारीक गोष्ट्ी णवकिाऱ्याने
रामिा सल्ला णवचारिा की आिखी काय वस्तू त्याने आिाव्यांत म्हिजे त्याचा खप जास्त होईि. रामने
सुचवल्याप्रमािे त्या मािसाने दोनशे रुपये खचूसन त्या वस्तू आिल्या परं तु त्या काही णवकल्या गेल्या नाहीत.
आपल्या सल्ल्यामुळे या मािसाचे नुकसान झािे याचे रामिा फार वाईट वाटिे व त्यािा मदत म्हिून पुढचे
काही णदवस त्याच्या जेविाचा खचस रामने केिा.
रामच्या दु कानाची पाटी- दु कानाचे नांव - इंस्िश मध्ये णिणहिेिी होती. णशवसेनाची सत्ता आल्यावर त्यानी सवस
दु कानाच्या पाट्या दे वनागरी णिपीत असण्याची सक्ी सुरू केिी. त्याप्रमािे णशवसेनच्य
े ा कायसकत्याांनी
दु कानांत येऊन रामिा सांणगतिे की तुमची नांवाची पाटी बदिा नाहीतर आम्ही ती खािी काढू न जाळू न
टाकू. रामने तात्काळ त्यांना काड्ाची पेटी काढू न णदिी व सांणगतिे की काही हरकत नाही. जाळू न टाका
पाटी. नाहीतरी दु कान चाित नाहीच त्यामुळे पाटी असण्या नसण्याने काही फरक पडिार नाही. कायसकते या
अनपेणक्षत उत्तराने गोंधळिे आणि काहीच न करता णनघून गेि.े इतर दु कानांच्या दे वनागरी णिपीतीि
पाट्यांमध्ये रामच्या दु कानाची एकमेव इं स्िश पाटी उठून णदसायिा िागिी.
राम स्वभावाने स्पष्ट्वक्ा, चटकन संतापिारा पि णततकाच आपिी चूक कळिी की पटकन साॅॅ री
म्हििारा.आम्ही रहायचो तेथे जवळच एक बेकरी होती. त्यांची णबस्कीटडस फार छान असायची. एकदा माझा
धाकटा भाऊ बेकरीत णबस्कीटे आिायिा गेिा होता. त्याच्या आधी रामने ही णबस्कीटे णवकत घेतिी होती,
पैसे णदिे होते पि बेकरीवािा म्हित होता की उरिेिे पैसे द्यायिा त्याच्या कडे सुटे पैसे
नाहीत. तेव्हढ्यासाठी राम तेथच
े थांबिा होता. माझ्या भावाने णबस्कीटांचे पैसे णदल्यावर
बेकरीवाल्याने ताबडतोब त्यािा उरिेिे सुटे पैसे परत णदिे. हे सवस रामच्या समोरच झाल्याने
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राम णचडिा आणि बेकरीवाल्यािा म्हिािा तो माझ्यापेक्षा श्रीमंत म्हिून त्यािा सुट्या
पैशांसाठी न आडवता उरिेिे पैसे परत णदिेत हे तुमचे करिे बरोबर नाही. असे बोिून राम
बेकरीतून णनघािा आणि पुढे जाऊन माझ्या भावासाठी थांबिा. आपल्यािा माझ्या भावाचा
अनादर करण्याचा कोिताही हेतू नव्हता पि बेकरीवाल्याने असा दु जाभाव न करता सवाांना एकच णनयम
िावायिा हवा असे म्हिून रामने माझ्या भावाची क्षमा माणगतिी.
माझ्या प्रत्येक भारतभेटीत मी रामिा भेटून त्याच्याबरोबर वेळ घािवत असे. अशाच एका भेटीत, मी पुण्यािा
माझ्या दु सऱ्या भावाकडे असताना राम मिा भेटायिा आिा. बेि वाजिी म्हिून दार उघडिे तो समोर राम
पावसांत णचंब णभजिेिा, पाय, कपडे णचखिाने भरिेल्या अवथथेत उभा. आत यायिा तयार नाही कारि
फरशी घाि होईि व माझ्या वणहनीिा ती साफ करण्याचे कष्ट् पडतीि. दारांत उभ्या उभ्याच त्याने मिा
आपल्या मुिाच्या िग्नाचे आमंत्रि णदिे. पणत्रका कुठे आहे म्हटल्यावर म्हिािा, तुम्ही काही िग्नािा
ॲस्ट्र ेणियांतून येिार नाही मग एक पणत्रका वाया कशािा घािवायची म्हिून तुम्हािा पणत्रका दे त नाही. पि
तुमच्या भावांकडू न माझ्या मुिाचे िग्न झाल्याचे तुम्हािा कळे ि व मी तुम्हािा कळविे नाही म्हिून तुम्ही
माझ्यावर रागावि म्हिून सांगायिा आिो. मिा तो का कोिास ठावूक नेहेमी अहो म्हिायचा.
नंतर एकदा राम कािणनिसय णवकताना मिा णदसिा. मी त्याच्याकडून दोन कॅिेंडसस घेतिी व त्याने
सांणगतल्याप्रमािे पन्नास रुपये त्यािा णदिे. थोडा वेळ आम्ही गप्पा मारत उभे होतो तेव्हढ्यात आिखी एकांनी
त्याच्याकडू न एक कािणनिसय घेतिे व त्यािा दहा रुपये णदिे. हे पाहून मी त्यािा म्हटिे मिा तू पंचवीस
रुपयािा एक प्रमािे णदिेस ह्यांना दहा रुपयािा असे कसे? त्यांवर त्याने खुिासा केिा की तुम्ही आस्ट्र ेणियात
रहाता तुम्हािा पंचवीस रुपये जास्त नाहीत पि हे इथिेच त्यांना ते जास्त होतीि, परवडिार नाहीत.हे सवस
त्या गृहथथांसमोरच.
राम साधारि णतशीत असताना त्याचे िग्न झािे व त्यािा दोन मुिगे झािे. दोन्ही मुिांना त्याने चांगल्या प्रकारे
वाढविे, णशक्षि णदिे. दु कानाची जबाबदारी मोठा मुिगा घेऊ िागिा तसे राम आणि त्याची बायको धाकट्या
ं ररनमुळे त्याचा गुडघ्यापासून
मुिाकडे पुण्यािा रहायिा आिे. डायबेणटस मुळे रामची तब्ेत खािाविी. गॅग
खािचा पाय कापावा िागिा. काही तरी णबनसाणबनसीमुळे स्वाणभमानी रामने मुिाचे घर सोडिे आणि तो व
त्याची बायको वसईिा रहायिा आिे. तेथेच त्याने शेवटचा श्वास सोडिा.
आज त्याच्या आठविीने एक णनष्पाप, णनस्वाथी, स्पष्ट्वक्ा आणि सच्च्च्या णदिाचा णमत्र गमावल्याचे दु :ख होते
पि त्याचा उल्लेख णनघािा की आठवतात त्या त्याच्या स्पष्ट्वक्ेपिामुळे घडिेल्या गंमतीशीर घटना आणि
कैक वर्े तोंडांत फक् एकच दात असिेिा, त्याचा सदै व आनंदी चेहरा.

(श्री. दिलीप चिरमुले याांच्या ममत्रािे सौ.कामलांिी चिरमल
ु े याांनी केलेले शबिाांकन)
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राग-संगीताच्या दु णनयेत डोकावताना
(संगीत अिंकार डॉ. अपिास गुरव ह्या णवदु र्ी (स्व.) वीिा सहस्रबुद्धे ह्यांच्या णशष्य असून त्यांनी
डॉ.णवकास कशाळकर ह्यांच्याकडूनही मागसदशसन घेतिे आहे. सुधा पटवधसन ह्या त्यांच्या पणहल्या गुरू. सध्या
त्यांना डॉ. णदस्िजय वैद्य ह्यांचे मागसदशसन णमळत आहे. त्यांच्या गायनकौशल्याबद्दि त्यांना णवणवध णशष्यवृत्या
आणि पुरस्कारांनी सन्माणनत करण्यात आिे आहे.त्यांनी स्व. सवाई गंधवस ह्यांच्या जन्मगावी कुंदगोळिा सवाई
गन्धवस महोत्सवात गायन केिे आहे. त्याणशवाय अन्य अनेक कायसक्रमात आपल्या गायनाने वाहवा णमळविी
आहे.)
"ए-आई, मिा कुठिं तरी णसनेमाचं गािं णशकव ना! काहीतरी गा म्हटिं, मी मिा तुझ्या बंणदशीच आठवतात.
मग माझ्या मैणत्रिी म्हितात, ते आss ऊss गाऊ नकोस हं, काहीतरी वेगळं गा!"
माझी १४-१५ वष्यासची िेक जेंव्हा मिा हे सांगत आिी, तेंव्हा मीही णवचारात पडिे. अरे च्चा! खरं च की, णतच्या
मैणत्रिी ंना आपल्या घरातल्यासारखं सांगीणतक वातावरि नाहीच की, मग त्यांना त्याची गोडी काय समजिार?
यावर णतिा मी एक छोटासा प्रयोग करायिा सांणगतिा. म्हटिं, "श्रुती, तू भीमपिास रागातिी 'जा जा रे अपने
मंणदरवा' ही बंणदश खूपदा ऐकिीयेस, पि मग "राधा कैसे न जिे" (िगान) णकंवा "पानी दा रं ग वेखके" (णवकी
डोनर) ही गािी तू आधी भीमपिासाची बंणदश गाऊन, त्यािा पुढे जोडू न का नाही ऐकवत त्यांना? बघ त्यांना
आवडतंय का? त्या णनणमत्ताने का होईना, तुिा येत असिाऱ्या बंणदशी ंशी, त्या धूनशी साम्य दशसविारी गािी
कुठिी, अशासारखा एखादा छानसा खेळ (तुमच्या भार्ेत timepass) ही होऊ शकतो"
या प्रसंगानंतर ती आणि णतच्या मैणत्रिी अनेकदा आमच्याकडे येऊन मी णवद्याणथसनी ंना णशकवत असताना त्या
धून, बंणदशी ऐकायिा िागल्या, गािी शोधायिा िागल्या, आणि णतच्या एका मैणत्रणिने तर 'काकू, मिा आता
तुझ्याकडे गािं णशकायचंय, हे स्वर काय आहेत, हे माणहती करून घ्यायचय' असं म्हटल्यावर, मिा अगदी
कृतकृत्य वाटिं. बऱ्याचदा सामान्य िोकांना शास्त्रीय संगीत म्हिजे रुक्ष, स्िष्ट्, कंटाळवािं, ठराणवक
िोकांना आवडिारं . असं वाटत. त्यांची याबाबत अगदी स्वाभाणवक अशीच प्रणतणक्रया असते. पि असं का,
तर त्यांना त्याची गोडी, त्यातिा आनंद कळिेिाच नसतो. त्या वाटेिा ते कधी गेिेिेच नसतात. त्याचे संस्कार
त्यांच्यावर कधी झािेिेच नसतात.
तसं पाहायिा गेि,ं तर वारं वार सहजपिे ऐकल्या जािाऱ्या णसनेसंगीत, भावसंगीत वगैरे प्रकारांमध्येही या
शास्त्रीयसंगीताचा पाया (बेस) असतोच बरं का! कुठल्या ना कुठल्या 'धून' वरून णकंवा एखाद्या रागावर
आधाररत अशा ज्या रचना आहेत, त्या पुन्हापुन्हा मनात रुंजी घाित राहतात. कारि त्याच्यातीि 'मेिडी' ची
ताकद. स्वरसंवादातून बनिेल्या आपल्या संगीताची, भावना व्यक् करण्याची हीच ताकद मदनमोहन, सी
रामचंद्र, नौशाद इत्यादी अनेक संगीतकारांनी णचत्रपटसंगीतातून अत्यंत प्रभावी व समथसपिे वापरिी. काही
गाण्यांमध्येतर अक्षरशः त्या-त्या रागाची SingnatureTune म्हिावी अशी स्वररचना - णजिा आमच्या
शास्त्रीय-संगीताच्या भार्ेमध्ये आम्ही 'पकड' म्हितो - ती सुद
ं रपिे गुंफिेिी णदसते. राग ओळखावे कसे,
असा प्रश्न अनेकदा श्रोत्यांना पडतो. त्यादृष्ट्ीने ही 'पकड' फारच महिाची भूणमका बजावते. या दृष्ट्ीने आपि
राग-संगीताकडे पाहू िागिो, तर फारच उदबोधक गोष्ट्ी आपल्या िक्षात येऊ िागतात. णवणवध कािखंडात
संगीत णदिेिी गािी पाहता, एकच धून नव्या-जुन्याच्या संगमातही आपिं अस्स्ति णटकवून असिेिी
पाहायिा णमळते. उदाहरिच द्यायचं झािं तर, अिीकडची 'ये िाि इष्क' (रामिीिा), ये मोह मोह के धागे
(दम िगा के हैशा) समथसपिे 'यमन' चं दशसन घडवत असतात. णह गािी गातानाही शास्त्रीय-संगीतातिा
'यमन' ऐकताना िागेि अशी तंद्री एखाद्यािा िागू शकते. जुन्या काळातीि 'कही ये वो तो नही' (हकीकत),
'आंसू भरी है ये जीवन की राहे' (पवसरीश) या सारखी गािीही आजच्या काळातीि धूनशी साधम्यस सांगतात,
तेंव्हा राग-संगीताच्या या णवस्तारक्षम ताकदीचा प्रत्यय येत राहतो.
राग-संगीताची आवड जोपासताना, जसं अशा गोष्ट्ी ंमधिं कुतूहि उपयोगी पडत, तसंच
'ऐकत-राहण्याचा ररयाज' थोडाफार करत राहिंही आवश्यक असतं. अनेक श्रोते आम्हािा
सांगतात, ऐकायिा आवडतं हो, पि कळत नाही हो! पि त्यासाठी अशी थोडी पूवत
स यारी
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करावीच िागते. प्रत्येकाच्या स्वभावधमासनस
ु ार, मूळ आवडीनुसार णकंवा संगीत ऐकण्याच्या
संस्कारानुसार त्या त्या धाटिीचे संगीत िोकांना आवडत असते. त्यातूनच भावगीत, भक्ीगीत,
िोकसंगीत, सुफी णकंवा ठु मरी, दादरा,चैती, होरी, कजरी यासारखे उपशास्त्रीय-संगीत णकंवा
अगदी शास्त्रीय-संगीत ऐकिारे असे णवणवध शैिीचे श्रोते णनमासि होत असतात. पि या सवाांचं
मूळ आपल्यािा राग-संगीतात सापडतं. णदवसाच्या वेगवेगळ्या वेिांना आपल्या स्वतःच्या आंतररक उमीने
आपल्यािा कुठिं संगीत कधी ऐकावंस वाटतंय, हे बघिेही मनोरं जक ठरतं.
आंतरजािाच्या (internetच्या) णकमयेमुळे आता कुठिीही माणहती एका 'बोटावर' उपिब्ध आहे. त्यातून
अगदी शास्त्रीय, स्िष्ट् माणहती न बघताही, सहज म्हिून काही रागांची नावं नजरे खािून घाििं, त्यावरीि
आधाररत गािी शोधिं, त्या गाण्याच्या धूनचा त्याच रागाच्या एखाद्या बंणदशीत मागोवा घेिं, हे सहज म्हिून
फावल्या वेळात करायचे 'उद्योग' तुमची सांगीणतक जाि वाढवायिा मात्र नक्कीच मदत करतात. जरी एखादा
राग पूिस तासभर - अधासतास ऐकायची सवय िगेच होिं अवघड असिं, तरी काही जुन्या किाकारांच्या
(उदा. - डी व्ही पिुस्कर, अब्दु ि करीम खां, फैयाज खां, मोगुबाई इ.) एिपीच्या काळातिी ३ णकंवा ५
णमणनटांची ध्वणनमुद्रि ऐकिं, हा ही एक चांगिा पयासय होऊ शकतो. आणि मग हे थोडं सं 'ऐकिं' आपिी
'ऐकण्याची' भूक वाढवू िागिं, तर मात्र राग-संगीतात डु ं बायची तुमची तयारी आपोआप वाढू िागते.
आजकािच्या ताितिावाच्या आयुष्यात, वाढिेल्या वेगामुळे अनेक 'णनवांत' अनुभवांना आपि मुकतोय.
आपल्या पुढच्या णपढीिा या 'णनवांत' क्षिांची जरुरी जास्त जरुरी भासिार आहे. सतत व्यवहारी जगाशी
जुळवून घेताना, भावनाशून्य होत जाण्याची भीती, एकिकोंडे होऊन फक् 'स्वकेंणद्र' वृत्तीत होिारी वाढ,
शाळांमध्ये सवससमावेशक हवी असिारी वृत्ती तयार न होिं णकंवा एकाग्रता साधता न येिं अशा अनेक
समस्यांना आजचे पािक तोंड दे त आहेत. त्यादृष्ट्ीने शास्त्रीय-संगीताची ताकद वेळीच समजून त्यादृष्ट्ीने एक
'णवचारी आणि संतुणित व्यक्ी' बनण्यासाठी संगीत एक माध्यम बानू शकते.
यासाठी संगीताच्या या तरि आणि भावनात्मक दु णनयेची ओळख जर मुिांना िहानपिीच करून णदिी तर
'सुरांच्या' णहंदोळ्यावर त्यांच्या जीवनाची नौका नक्कीच डौिाने चािेि.

अपिास गुरव
(मराठी टायणपंग - श्री.रघुनाथ पवार - णिस्बेन)
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णवश्वास सोहोनी नाट्य महोत्सव
मराठी मािसासाठी नाटक हे त्याच्या आयुष्यात णकती महिाच्या थथानी आहे हे मी काही नव्याने सांगायिा
नको. णवष्णुदास भावे यांच्या सीता स्वयंवर ते सध्या बहुचचेत असिेिं मामा वरे रकर णिस्खत आणि णवश्वास
सोहोनी णदग्दणशसत भूणमकन्या सीता अशी आज पयांत हजारो नाटक मराठी रं गभूमीवर नाट्यरणसकांसाठी
नाट्यकमींनी सादर केिी. त्यात वेगवेगळे णवर्य हाताळिे गेिे जे सामाणजक बांणधिकीचे असोत, ऐणतहाणसक
असोत णकंवा पौराणिक असोत, नाट्यणनणमसतीचा मूळ उद्दे श हा सदै व मनोरं जना बरोबरच समाज प्रबोधन
णकंवा एखादा चांगिा णवर्य िोकांसमोर सोप्या पद्धतीने मांडिे हाच होता. त्यामुळेच मराठी रणसकांनी
आजवर नाटकांवर भरभरून प्रेम केिं.
आजही या संगिक युगात, घरात टीव्ही, हातात सोशि मीणडया - स्माटसफोन असूनही मराठी नाटकािा गदी
णह होतेच. कारि मराठी मािूस आणि नाटक यांचं एक अतूट नातं आहे. मी स्वतः दे खीि नाटकावर खूप प्रेम
करतो. मी अगदी बािवाडी मध्ये आणि बािवयापासून वाणर्सकोत्सवामध्ये नाटकात काम दे खीि केिं. पुढे
कॉिेजिा गेल्यावर आंतर महाणवद्याियीन एकांणकका स्पधेत भाग घेतिा. णतथे 1993 िा सवोत्कृष्ट् अणभनेता
हा पुरस्कार णमळािा. त्या नंतर टीव्ही णसररअल्स, ररऍणिटी शोज णवनर, बॉिीवूड णसनेमाज आणि हॉटेि मुंबई
मध्ये हॉणिवूड च्या णदग्गजांसोबत काम दे खीि केिं. परं तु नाटकात काम करण्याची खुमखुमी, तुम्ही खाज
म्हिा हवं तर, काही जात नव्हती. आणि म्हिूनच मी आपल्या अडे िैड, ऑस्ट्र ेणिया मध्ये द अडे िैड नाटक
कंपनी तफे नाट्य महोत्सव साजरा करतोय. णवश्वास सोहोनी नाट्य महोत्सव. यात मी दोन वेग वेगळ्या
एकांणकका सादर करतोय.
णवश्वास सोहोनी नाट्य महोत्सव मध्ये सादर होिारी नाटके णह मराठी णसने नाट्यसृष्ट्ी मधीि प्रख्यात िेखक
णदग्दशसक श्री णवश्वास सोहोनी यांनी णिणहिेिी आहेत. णवश्वास सोहोनी म्हिजे णवनोदी नाटकाचं खिखिीत
नािं. आज पयांत त्यांनी बरीच नाटके णिणहिी आणि णदग्दणशसत केिी. त्यासाठी त्यांना इं णडयन नॅशनि थेटर,
युथ फेस्स्ट्वि, उन्मेर्, मृगजळ आणि इतर राज्य पातळीवर अनेक पाररतोणर्के णमळािी. सवोत्कृष्ट् णदग्दशसक
ते सतीश दु भार्ी सवोकृष्ट् अणभनेता, सवोकृष्ट् नेपथ्य ते सवोत्कृष्ट् प्रकाश योजना... काय काय सांगू. फु बाई फु
आणि णटकिं ते पोणिणटकि या णवनोदी माणिकांसाठी Creative Director म्हिून काम केिे. डोंणबविी
फास्ट्, कायद्याचं बोिा, कमीने, आंख णमचोिी अशा णहंदी मराठी णचत्रपटात काम केिे. परं तु सगळ्यात
महिाचं म्हिजे त्यांनी रं गभूमी व णचत्रपट सृष्ट्ीमध्ये अनेक गुिी किाकार घडविे. पुष्कर श्रोत्री, समीर
चौघुिे, राजेश भोसिे, उदय नेन,े मानसी कुिकिी ते चॉकिेट बॉय अणनकेत णवश्वासराव हे त्यांचे प्रणतभावान
णशष्य. स्वप्नणनि जयकर सारखे आघाडीचे णदग्दशसक तर योगेश जोशी सारखे नावाजिेिे िेखक (यादी खूपच
मोठी आहे), या सवाांसाठी णवश्वास सोहोनी गुरुथथानी.
माझा दे खीि नाट्य सृष्ट्ीशी सम्बन्ध आिा तो णवश्वास मुळेच. त्यामुळे या नाट्य महोत्सवािा *णवश्वास सोहोनी
नाट्य महोत्सव* हेच एकमेव नाव आहे.
तर, नक्की या. णवश्वास सोहोनी नाट्य महोत्सव बघायिा.
रं गदे वतेिा अणभवादन.
आपिा
सणचन दे साई
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णिमये काका

णिमये काकांच्या घराची पररस्थथती तशी साधारिच होती. आई गृणहिी, णतिा णिहीता - वाचता येत नव्हते.
वडीि मात्र णसस्व्हि इं णजणनयर आणि PWD मध्ये नोकरीिा होते. काकांना एक धाकटा भाऊ. काका
साधारित: दोन एक वर्ासचे असताना त्यांच्या डोळ्यािा टर ायकोमा नावाचा एक गंभीर आजार झािा,आणि
अनेक महीने त्यांना डोळे उघडता येईनात. डॉक्टरांनी आशा सोडिी होती आणि काका परत कधीच बघू
शकिार नाहीत अशी पररस्थथती होती. शेवटी शेवटचा उपाय म्हिून तुळजापूरिा दे वीच्या पायावर नेऊन
घातिे, आणि आश्चयस म्हिजे काकांना बघता येऊ िागिं. त्या प्रसंगाणवर्यी कळल्यावर ल्हानपिापासूनच
काकांच्या मनात दे वाणवर्यी गाढ श्रद्धा णनमासि झािी. वडिांची सतत बदिी होत असल्यामुळे काकांना
वयाच्या १० व्या वर्ासपयसतँ शाळे त जाता आिं नाही, मात्र वडिांकडून गणित, शास्त्र, इं ग्रजी आणि टायणपंग ह्या
गोष्ट्ी ते घरीच णशकत होते. त्याचसोबत रामणवजय, हररपाठ, हररणवजय ह्यासारखी धाणमसक पुस्तकंसुद्धा ते
आवडीने वाचत. अखेर वयाच्या १० व्या वर्ी वडिांची बीडिा बदिी झाल्यावर ते इयत्ता ५ वी मध्ये शाळे त
प्रवेश घेतिा आणि त्यांचे णशक्षि सुरू झािे. वडीि PWD सारख्या खात्यात असिे तरी अणतशय स्वच्छ
आणि प्रामाणिक होते, त्याचा पररिाम म्हिून त्यांना िौकर णनवृत्ती घ्यावी िागिी. जेंव्हा औरं गाबादिा घर
णवकत घ्यायचं होत तेंव्हा आजीचे दाणगने गहाि ठे ऊन घर णवकत घेतिं. महीना 100 रुपये पेन्शनमध्ये दोन
मुिांचं णशक्षि, बणहिीचं िग्न हे करता येिं शक्य नव्हतं, त्यामुळे त्यांनी अन्य कामं करायिा सुरुवात केिी.
दोन्ही मुिांनी मेहनत घेऊन मेणडकि आणि इं णजणनयरी ंगिा स्कॉिरणशप णमळािी. काकांना त्यांच्या
वडिांकडू न प्रामाणिकपिाच बाळकडू णमळािं तर आईने दोन महिाच्या गोष्ट्ी सांणगतल्या "समोर येईि ते
खाव आणि पडे ि ते काम करावं" ह्या दोन गोष्ट्ी अंगी बािवल्यामुळे त्यांना पुढे खूप फायदा झािा.
शाळा संपल्यावर त्यांनी औरं गाबाद मेणडकििा प्रवेश घेतिा आणि णशक्षि पूिस केिं. सुरुवातीचे 6-8 महीने
कॉिेजिा ते रोज चाित गेिे कारि सायकि घ्यायिा पैसे नव्हते. Schooling in adversity is not such a
bad thing अस त्यांना वाटतं. आपल्या त्यावेळच्या पररस्थथतीमुळे आज जे णमळतंय णकंवा जे णमळत गेिं
त्याची कायम जाि राहीिी आणि त्यासोबतच स्वभावात एक िवणचकपिा आिा, आणि कशामुळे काही
अडिं नाही.

कॉिेजच्या आठविी सांगताना त्यांनी आपल्या णशक्षकांची आवजूसन आठवि काढिी. "आमच्या वेळचे
णशक्षक अणतशय आपुिकीने आणि प्रेमाने णशकविारे होते. जर कुठल्या णशक्षकािा काही
शंका अथवा प्रश्न णवचारिे तर कधीही न णचडता, न रागावता समजावत. कधी कधी आम्ही
प्रोफेसरांच्या घरी जायचो आणि ते आम्हािा प्रेमाने खाऊ णपऊ घािून, जे काही अडिं आहे
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ते समजावून द्यायचे. They were great clinicians". त्यावेळी आजच्या इतकी तंत्र आणि
मणशन्स उपिब्ध नव्हती त्यामुळे रोग्यािा नीट तपासून अचूक रोगणनदान(diagnosis) होिं
गरजेचं असायचं. पेशंटिा पूिस बरा करिे ह्यासाठीच त्यांची तळमळ असायची". त्यावेळचे एक
प्रोफेसर डॉक्टर भागवत ह्यांना काका आपिे गुरू मानतात. असे णशक्षक जवळू न पाणहियामुळे अथासतच
काकांच्या मनावरही तसेच संस्कार झािे. 1964 सािी काका एमबीबीएस झािे आणि औरं गाबाद मेणडकि
कॉिेज मध्येच रणजस्ट्र ार म्हिून नोकरीिा िागिे. 1967 सािी त्यांनी एम डी केिं. एमडी करताना त्यांना
णमळािेिे माकस अनेक वर्स कुिी णमळवू शकिा नाही.
त्यानंतर ते िेक्चरर झािे आणि 1971 पयांत िेक्चरर होते. १९६८ सािी काकांचं िग्न झािं. शोभामावशी
औरं गाबाद मेणडकिच्याच णवद्याणथसनी होत्या. काका कॉिेजमध्ये रणजस्ट्र ार असताना त्यांनी काकूंना णशकविं
होतं. १९७१ सािी काका काकूंना कन्यारत्न झािं . त्याकाळात अनेक डॉकटर अमेररकेिा जात असत त्यामुळे
काकांनी सुद्धा त्यादृष्ट्ीने प्रयत्न सुरू केिे. त्याचवेळी अजून एक पयासय िक्षात आिा तो म्हिजे इं िडिा
जाऊन मग णतथून अमेररकेच्या पात्रता पूिस करून अमेररकेिा जायचं. त्यानुसार सवस सोपस्कार आणि
पात्रताअटी पूिस केल्या. सुदैवाने इथून नोकरीचे जे अजस केिे होते त्यातल्या एकािा होकाराथी उत्तर आिं
आणि १९७१ सािी काका इंिड
ं िा गेि.े सहा मणहन्यांनी काकू िहानग्या णवद्यािा घेऊन इं िडिा पोचल्या
आणि संसार सुरू झािा. इं िड
ं िा काका-काकूंना दु सर कन्यारत्न झािं. इं िडमध्ये काकांनी दोन अडीच
वर्स काम केिं. मूळ िॅननुसार अमेररकेत जाण्याचे प्रयत्न चािूच होते. उत्तम प्रकारे अमेररकन पात्रता-परीक्षा
पास झािे. मात्र अमेररकेतून येिाऱ्या सवस संध्या इं टनस म्हिून येत होत्या . आपल्या क्षेत्रात इतकी वर्स काम
केल्यावर इं टनस म्हिून जायिा काका तयार नव्हते. ज्या डॉक्टरने मावशी ंची णडणिव्हरी केिी होती तो त्यांचा
शेजारी होता आणि तो ऑस्ट्र ेणियन होता, त्याने सुचविं,"अरे तू ऑस्ट्र ेणियािा का जात नाहीस? सकाळी
गेिास तर दु पारी नोकरी णमळे ि." मग त्याच्याच रे फ्रन्सनी काकांनी प्रयत्न सुरू केिा आणि िौकरच त्यांना
क्वीन एणिझाबेथ हॉस्स्पटिकडून नोकरीची ऑफ़्र आिी. हॉस्स्पटिने त्यांना स्पॉन्सरही केिे आणि काकाकाकू आपल्या दोन्ही मुिी ंसोबत १९७४ सािी ऍडिेड िा आिे.
ऑस्ट्र ेणियाचा बेत अचानक जरी झािा तरी काकांना ती परमेश्वराची कृपा वाटते, कारि त्यांच्या मते
ऑस्ट्र ेणिया खूप उत्तम दे श आहे आणि राहायिा ऍडिेडसारखं शहर नाही. मुिी ंना उत्तम णशक्षि णमळािं,
जीवनाचा आणि कामाचा आनंद घेता आिा. त्यावेळचं ऍडिेड अजूनच साधं आणि िहान होत.िेट नाईट
शॉणपंग, संडे शॉणपंग हे प्रकार नव्हते. पब ६ िा बंद व्हायचे आणि शणनवारी साडे अकरािा दु कान बंद
व्हायची. इं णडयन णकरािा माि णवकिारी दु कान नव्हती का इं णडयन हॉटेल्स नव्हती. जवळ जवळ सगळं
साडे पाच िा बंद व्हायचं. सेंटरि माकेटमध्ये "अथेन्स" नावाचं एक ग्रीक दु कान आहे णतथे डाळी, तांदूळ
आणि थोडे मसािे णमळायचे. इथे आल्यावर सुहास जतकर हा एकच णमत्र होता. त्याने आपल्या घरी नेि,ं
सीटनमध्ये भाड्ाचं घर शोधायिा मदत केिी. काका-काकू नुकतेच इं िण्डवरून आिे होते त्यामुळे
त्यांच्याकडे सामान असं फार काही नव्हतं. णतथे शेजारी एक इटाणियन कुटु ंब होतं. भाड्ाच्या घरात राहायिा
गेल्यावर २ एक तासांनी शेजारीि हजर, म्हिािी," तुमच्याकडे एक बाळ आहे असं णदसिं, तुमच्याकडे तर
हीटर वगैरे काही नाही तर हा हीटर आणि ब्लॅंकेट द्या. " अशीच एक ग्रीक बाई जवळ राहायची, मुिी ंच्या
शाळे मुळे णतच्याशी ओळख झािी होती, घरी जाि-येि ्ह्यायच. एकदा णदवाळीच्या णदवशी ती आिी होती
आणि णदवाळी बाबत गप्पा चािू होत्या. काकांनी णतिा पाचही णदवसाची माणहती णदिी. त्यावेळी णतने काकांना
ते भाऊबीज कशी साजरी करिार असं णवचारिं. बहीि इथे नाही त्यामुळे साजरी करता येिार नाही असं
सांणगतल्यावर ती म्हिािी, "मग मी तुझी बहीि". तेंव्हापासून गेिी अनेक वर्स काका आपल्या ग्रीक
बणहिीकडे (तीच दु :खंड णनधन होईपयांत ) भाऊबीज साजरी करायिा जात.
नोकरीत काही वर्स गेल्यावर काकांनी हॉस्स्पटिकडे स्वतंत्र प्रॅस्क्टस करण्याबाबत णवचारिा केिी आणि
हॉस्स्पटिची परवानगी णमळाल्यावर सॉणिसबरीजवळ एका णफजीशीयनच्या रूम मध्ये एक
पाणटसशन टाकून प्रॅस्क्टस सुरू केिी. दोन चार वर्ाांनी जवळच्या एका हॉस्स्पटिची सीईओ
त्यांच्या प्रॅस्क्टससाठी एक स्वतंत्र केणबन दे ऊ केिी, कािांतराने अजून एका हॉस्स्पटिकडून
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ऑफर आिी, अशा रीतीने एकट्याने सुरू केिेिी त्यांची प्रॅस्क्टस 16 काणडस ओिॉणजस्ट्पयांत
वाढिी. इथल्या मेणडकि क्षेत्रातीि िोकांचा प्रामाणिकपिा आणि िोकांना सवसतोपरी मदत
करायची वृत्ती त्यांना आवडिी.
हळू हळू इथे जम बसल्यावर एक गोष्ट् प्रामुख्याने िक्षात आिी ती म्हिजे येथीि भारतीयांना धाणमसक बाबीत
येिारी अडचि. त्यावेळी इथे दे ऊळ नव्हतं, कुिाकडे काही कायस असेि तर पूजा सांगिार कोि? असा प्रश्न
येऊ िागिा.त्यातच एका स्नेह्याच्या वणडिांचं ते ऑस्ट्र ेणियात असतानाच दु : खद णनधन झािं, त्यावेळी त्यांचे
अंत्यणवधी करायची वेळ आिी, त्यातून काका ह्या गोष्ट्ी णशकत गेिे आणि पौरोणहत्य करू िागिे. आपिा
अभ्यास वाढवून नव-नवीन गोष्ट्ी णशकायिा िागिे. हळू हळू काही तरुि मुिं त्यांच्या ह्या उपक्रमात सहभागी
झािी. एकेकाळी दोन बस भरून मुिे काकांकडे रुद्र, अथवसशीर्स इ. णशकायिा येऊ िागिी आणि त्यातल्या
अनेकांशी दृढ ऋिानुबध
ं जुळिे ते अजूनही णटकून आहेत. त्यांच्याकडे णशकायल्या येिायासत एक
ऑस्ट्र ेणियन बाई आहे जी अस्खणित अथवसशीर्स म्हिते, गुरुगीता गाऊन म्हिते. अशा प्रकारे काकांचे उपक्रम
वाढत गेि.े त्यांनी ऑस्ट्र ेणियात णवणवध शहरात णमळू न तीस एक िग्न िाविी आहेत. काकांची ज्या तरुि
मुिांसोबत नाळ जुळिी होती त्यातल्या काही जिांची िग्न िाविी आहेत. ह्याणशवाय भारत आणि अमेररकेत
सुद्धा २-२ िग्न िाविी आहेत.अनेक वर्स अभ्यास करून, वाचन करून गोळा केिेिा ठे वा काका त्यांच्याकडे
णशकायिा येिाऱ्या सवाांना वाटतात.णशकवताना नीट आणि साथस(अथाससह) णशकविे त्यांना महिाचं वाटतं.
आत्तापयांत अनेक पोथ्या पुरािांचा अभ्यास करून ते जे णशकिे त्याचं सार सांगताना ते म्हिािे की,"दे वाची
भीती बाळगू नये, दे व खूप प्रेमळ आहे. आपल्यािा दे व कुठल्याही रूपात पाहण्याची मुभा आहे, त्यामुळे
आपल्यािा भावतो त्या रूपात दे व पाहावा आणि पूजावा. दे व दे वळातच असतो अस नाही तर दे व सगळीकडे
आहे. To see him everywhere and treat everything as sacred. त्यामुळेच आपि सवाांशी नीट
वागावं, आपल्या मनात सवाांणवर्यी आदरयुक् प्रेम असावं ही खरी दे वाची उपासना. त्याचसोबत आपल्या
मनात कुिाणवर्यीही वाईट णवचार येऊ नयेत ह्याचा प्रयत्न करावा." काकांनी दे वाच्या उपासनेबाबत एक
इं ग्रजी िेख णिहीिाआहे, जो ह्या अंकात पुढे आपि छापिा आहे.
दे व-धमस आणि उपासना हा णवर्य आल्यावर काकांच्या घरचा गिपती उत्सवाबाबत बोििं ओघानेच आिे.
काकांच आजोळ कनासटक मधीि रामदु गस. आजोबा 5 णदवसाचा गिपती बसवायचे. णतथे गिपतीत घरािा
रं ग िावायचा प्रघात. रं ग म्हिजे काय तर बिदाचे दगड असायचे ते उगाळू न घरात रं ग िावायचा.
औरं गाबादिा आल्यावर काकांच्या वणडिांनी गिपती बसवायिा सुरुवात केिी. काकांच्या दोन्ही मुिी
अनुक्रमे संकष्ट्ी आणि अंगारकीिा जन्मािा आल्या आहेत, त्यामुळे काका काकूंची गिपतीवर खूप श्रद्धा
आहे. 1984 पासून काका काकूंकडे गिपती उत्सव साजरा होऊ िागिा. काकांचा णमत्र पररवार काका
काकूंसोबत उत्सव साजरा करायिा झटत असतो. काकांच्या गिपती उत्सवाचे अजून एक वैणशष्ठ्ट्य म्हिजे
अणतशय सुंदर सजावट आणि दे खावे. दोन अणतशय उत्तम किाकारांनी हे दे खावे बनविे आहेत. सुरुवातीिा
एक दोन नव्हे तर तब्बि 17 वर्े एक जमसन किाकार काकांकडे गिपतीची सजावट करत होता. भारतीय
संस्कृती, दे व दे वता ह्याच्याबाबत कसिीही माणहती नसिारा हा किाकार दरवर्ी 2-3 मणहने झटू न
गिपतीची आरास करायचा. त्यांच्यानंतर श्री. सुनीि नाईक ह्यांनी णिमये काकांकडीि गिपतीच्या सजावटीची
धुरा सांभाळिी. मागची 7-8 वर्स श्री. सुनीि नाईक ह्यांनी सुंदर दे खावे सादर केिे आहेत.
[काकां काकूंनी त्यांच्याकडचे काही जुने फोटो आम्हािा प्रकाणशत करायिा णदिे त्याबद्दि त्यांचे मनापासून
आभार.]
नवीन येिाऱ्या िोकांनी आपिी संस्कृती आवजूसन जपिी पाहीजे असं त्यांना वाटतं. ऑस्ट्र ेणियात त्यािा
उत्तेजन दे तात, त्यामुळे आपल्या संस्कृतीिा जपिं इथे शक्य आहे. पूवी त्यांनी मुिांना मराठी घरीच णशकविं,
पि आज आपल्याकडे मराठी शाळा आहे. त्यामुळे आशा उपिब्ध सोयी वापरून आपिी संस्कृती, आपल्या
परं परा जपावं. तुमची कुठे तरी श्रद्धा असिं महिाचं आहे कारि त्यामुळे कठीि प्रसंगात
मागस काढायचं मानणसक बळ येतं. ह्यासोबतच एकमेकांना धरून राहिं, एकमेकांना मदत
करिं फार आवश्यक आहे. आपि चांगिं वागून, चांगिं राहून जवळीक णनमासि केिी की
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मागस सुखकर होतो. ह्यासोबतच, एक उत्तम नागररक असं सुद्धा खूप आवश्यक आहे. आपल्या
वागिुकीने आपल्या दे शाचं आणि दे शाच्या िोकांचं नांव उज्जवि करावं. इथे भेदभाव केिा
जात नाही, कतृसिािा संध्या असतात त्यामुळे भरपूर मेहेनत करून मोठं व्हावं. जसजस आपिं
इथे बस्तान बसत जात आणि रुळत जातो तसतसा समाजािा काही परत दे ण्यावर भर द्यावा. इथेसुद्धा अनेक
सामाणजक संथथा आहेत त्यांचे उपक्रम आहेत त्यात आपिा सहभाग द्यावा. रक्दान, मुिांचे णशक्षि स्पॉन्सर
करिे, शाळे िा मदत असे अनेक मागस आहेत ते अवश्य करावं.
णिमये काकांनी इतक्या वर्ासत केिेल्या वैद्यकीय आणि सांस्कृणतक क्षेत्रातीि भरीव योगदानाबद्दि ह्या वर्ी
OAM (ऑडस र ऑफ ऑस्ट्र ेणिया मेडि) ह्या नागरी सन्मानाने त्यांचा बहुमान केिा आहे. आता काही
णदवसातच एणप्रिमध्ये त्यांना तो पुरस्कार णदिा जािार आहे. ह्या बहुमानाबद्दि काकांचे मन:पूवसक अणभनंदन
आणि त्यांना व त्यांच्या कुटू ंणबयांना दीघासयुष्य व आरोग्य िाभो ही ईश्वरचरिी प्राथसना.

भलमये काकाांकडील गणेशोत्सवातील काही आठवणी
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