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संपादक]य 
 
कोणीतरT एका महान NयZतीने �हंटलय, “मा6सकाची खरT मजा /ह दसु�या अकांतच!” 
कोणीतरT नाहT मीच �हणतोय. असं काहT �हट�या 6शवाय श�दांना वजन येत नाहT 
आजकाल. हे काय चZक पुलंची असामी मधलT कौपी केलTये. असूदेत.  मी गट¢यासारखा 
सा/ह2याशी एक�नRठ आहे.  >वनोद पुरे आता. 
 
थोडZयात ¤या अंकाची मा/हती क¥न =यायची झालT तर ¤या भागात आपण  ल6लत 
लेखन, क>वता आ_ण बालगोपाळांनी काढलेलT संुदर §च4े बघाल. कु. अनुRका यादव 
/हने आप�या ताज महाल भेटTचे Qवास वण9न अ�तशय सुरेख प=धतीने केले 
आहे.  Wीकांत अिvनहो4ी ¤यांनी सुरेश भट ¤या /दvगजावर 6ल/हलेला लेख 
मी/हतीपूव9क तर आहेच पण र6सकमनाला सुखावणारा आहे. कु. सई अRटपु4े, /हने 
नुक2याच पार पडले�या जाग�तक Robotics Sपध©त आप�या संघा बरोबर केले�या 
काम§गरT ब=दलचे वण9न केले आहे. एखादT अशZय वाटणारT गोRट जेNहा Gयास घेऊन 
केलT जाते तेNहा चम2कार घडू शकतो. सौ. मेघा 6शवेकर ¤यांचा असाच काहT अनुभव 
वाच¢यास 6मळेल. पुढे Project Cleffergy या Qक�पा«या माGयमातून §च�लर पाट¬ 
संSथेने सौर ऊज©चा Qसार कर¢यासाठ( घेतले�या Qय2नाचा आढावा वाच¢यास 
6मळेल.  पुढे सौ. तपSया भाग9वे ¤यांनी 2यां«या मंुबईत�या जीवनातला डोयासमोर 
उभा राहणारा Qसंग मांडला आहे. Q2येक घरामGये मुलांवर जीवापाड Qेम करणा�या 
आई आ_ण व®डलां«या आठवणी खातर सौ. तपSया भाग9वे ¤यांचा लेख वाच¢यास 
6मळेल. Sव�नं पाहायला आ_ण जोपासायला देखील नशीब लागतं, हे दश9वणारT सुरेख 
गोRट Wीवास अRटपु4े ¤यांनी 6ल/हलT आहे. सौ. अनुजा भवलकर  ¤यांनी Almond 
Flour Cookies पाककृती  सादर केलT आहे. ¤या आप�या इव�या°या अंकाची 
सांगता बाल-गोपाळींनी काढले�या संुदर §च4ांनी केलT आहे आ_ण  Sवतःचे 
आ2मपरTHण कर¢यास भाग पडणा�या  कु. अ6भ²ा पठारकर ने 6ल/हले�या क>वते«या 
पंZतीने  होईल.  
 
आपले  ¤या आरंभ मा6सकाशी असलेले नाते असेच  फुलू =या.  ¤या अंकात ´यांनी 
आ�हाला 2यांची कलाकृती पाठवलT 2यांचे मी मनापासून आभार मानतो.  आप�याला 
हा अंक नZक]च आवडेल, तुम«या Q�तµ�या आ�हाला umm@utahmarathi.com वर 
नZक] कळवा. 
 
 

शीष9क आ_ण मखुपRृठ - मा/हती 
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आरंभ!! 

काNय शाS4 >वनोदाची लागो सवा9 चाहूल 

माय मराठ( चे डौलात पडो इथे पाऊल 

ध¥ हाती सा/ह2याचा सुवण9मय कंुभ 

सवा· सवे एक /दलाने क¥या आरंभ! 
 

- अनुजा जोशी ( पटवध9न ) 
 

कुठलेहT चांगले काय9 यशSवी हो¢यासाठ( जसे चांगले >वचार, Gयेय, िज=द आ_ण अपार कRट 
कर¢याची तयारT या गोRटTंची आव°यकता असते 2याच Qमाणे 2या संपूण9 Qवासात एक अ2यंत 
मह2वाचा Hण �हणजे जºNहा ते काय9 कर¢याची इ«छा आप�या मनात उ2प�न होते आ_ण 2या 
¼RटTने आपण प/हले पाऊल टाकतो. 2याच Hणी एका यशSवी काया9चा आरंभ झालेला असतो. 
प/ह�या मा6सकाचे Qकाशन क¥न आपण या Qवासातील Qथम पाऊल टाकतोय. आप�याला 
कला Qदश9नाची संधी देणारा 2याचQमाणे ²ान आ_ण वैचा½रक देवाणघेवाणीचा हा Qवास आप�या 
सवा·ना अ�तशय आनंदाचा जावो.  
युटा मराठ( मंडळा«या 4ैमा6सकाला अ2यंत मा6म9क असं शीष9क सुचवलंय सौ भवाळकर यांनी. 
 
 
मुखपRृठ:  
मा6सका«या शीष9काला अनुस¥न तसेच युटा«या प½रसराचे §च4ण करणारे पण 2याच बरोबर 
आप�याला मराठ( पणाची आठवण क¥न देणारे असे अ�तशय सुंदर मुखपRृठ तयार केले आहे 
Wी हेमंत गोरे यांनी.  
युटाची ओळख असणारे बफा9«छा/दत डXगर, डXगरमा¿यावर फडकणारा भगवा Gवज आ_ण 
नुकताच उदयास आलेला सूय9 यातून यटुा मराठ( मंडळा«या 'आरंभ' या 4ैमा6सकाची ओळख 
अगदT सहज½र2या आप�याला होते. 
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Trip to The Taj Mahal 
 

By: Anoushka Yadav 
 

 Now, I am probably one of the biggest history nerds ever. I read 
Shakespeare and watched WWII movies for fun. Amidst all of this, I 
wondered "What about India? Can I teach my mates anything?" And that is 
exactly what I did. Growing up here in America, I’ve seen pictures of the 
Taj Mahal in the books. That really made me want to go, but I never got 
the chance. This past December I actually got a chance to visit The Taj 
Mahal. I was excited because now I didn’t have to tell my friends that no, 
I’ve never been there before, and the fact that I didn’t have to look at it’s 
beauty in books. 
 
The we visited, it was very smoggy there, so I couldn’t really see it until I 
was at the steps. My first reaction was “Wow. It really looks like an onion, 
but in a good way,” (don’t lie, you’ve probably thought that once in your life 
too). You’ve got to realize how important of a building it is. If you don’t 
know, Mogul Emperor Shah Jahan made it for his wife Mumtaz Mahal after 
she died in childbirth. If building a giant marble monument for your honour 
doesn’t scream love, I don’t know what does.  
 The mausoleum itself is so big, but the tombs take up a tiny space 
inside. I guess Shah Jahan really wanted to make a bold statement. It 
worked. Inside there are dim candles and red coloured stones that lit up 
when a light shone on them. Mumtaz Mahal’s tomb is at the really center 
and Shah Jahan’s is off center enough to really make your OCD go crazy. 
It was really solemn inside I didn’t expect less because you were walking on 
top of centuries old bodies.  
 
            Shah Jahan was a Mogul emperor born in January 5, 1592 in 
Lahore, Pakistan. He reigned from 1628 to 1658. He married Mumtaz in 
1612. Shah Jahan fell ill in September 1657. When he died in 1666, he was 
buried next to Mumtaz.  

You have a great view (despite the fog) of the Taj Mahal from, the 
Laal Kila or the Red Fort where Shah Jahan used to live and was made 
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prisoner by his son, Aurangzeb. He met Mumtaz Mahal in the courtyard of 
the Red Fort. You can imagine how giddy I was when I walked around 
these historical places. The history of India is so rich and very interesting, I 
highly suggest reading into it. This place was built between 1631 and 1648. 
The Taj Mahal is an example of Indo-Islamic architecture with its arches and 
bright white color. There are four freestanding minarets. It is perfectly 
symmetrical from the outside. The precious and semi-precious stones add a 
beautiful touch to the overall structure. It also adds a pop of color to it. 

 
 The Taj Mahal is very beautiful and eye catching, but make sure to 

try and go on a day where there’s no smog (Unless of course if you have 
superhuman sight, or if you have anti fog goggles, go for it, i’m not stopping 
you), to see it. Not only does it give off a nice taste of history, it raises the 
stakes for Valentine’s Day presents, so please, don’t hesitate to ask for a 
giant monument in your honour. You could even get it made out of 
chocolate if you want. If you can’t get your own though, visit the Taj Mahal 
anyways. It’s worth it!
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गझल सuाट सुरेश भट - Wीकांत अिvनहो4ी 

 
 
अ=यापहT सु�याला माझा सराव नाहT. अ=यापहT पुरेसा हा खोल घाव नाहT. येथे >पसून 
माझे काळीज बसलो मी आता भ�याभ�यां«या हातात डाव नाहT! 
 
वया«या अडीचNया वषÕ पो6लओ मुले उजवा पाय जायबंदT झाला तो कायमचा. इयÖा 
११ वीत एकदा नापास, कला शाखेत इंटरमी®डअटला एकदा नापास, आ_ण B.A. «या 
परTHेत दोनदा नापास आ_ण B.A. पास तेहT फZत ३ �या Wेणीत.  
 
अशी हSती, अशी NयZती जीवनात, आयुRयात काय कतृ92व गाजवणार ?   
 
पण घरात�या सØØयाकडून, 6म4ांकडून,  सहका�यांकडून उपहासला गेलेला, उपेÙHला 
गेलेला हा साधा माणूस झाला गझल सuाट सुरेश भट !!   
 
6म4ांनी सहकाया·नी केलेला अपमान, घरात�या आ�तांनी Sवक]यांनी केलेला उपहास, 
/दलेलT िजNहारT लागणारT वागणूक यातून सुरेश भट नावा«या हSती«या अंतरंगात एक 
भावनांचे य²कंुड धगधगू लागले  आ_ण 2यात एक एक साGयाच पण त�ृत धारधार 
श�दांचे �तर होऊन गझलां«या Q2यंचेवर >वराजमान झाले.  
 
घरची प½रिSथती >व§च4, >व§च4 अशासाठ( µक वडील डॉZटर होते, पण कण9ब§धर. 
काका होते पण मनोÛvण, सुरेश भटांना एक मुलगी >वशाखा व दोन मुले. हष9वध9न 
आ_ण दसुरा §चÖरंजन पण एक मुलगा अपघातात वारला. �नयतीने वेळोवेळी केलेले 
आघात आ_ण घात सुरेश भटांनी “हलाहल” सारखे पचवले, पण हलाहल पच>व�यावर 
साHात महादेवाचा, शंकराचाहT रंग �नळा झाला ! अथा9त बदलला !!  
 
सुरेश भटां«या Q2येक गझले मधून ना2यांची, Nयवहारांची आ_ण समाजा«या जडण-
घडणीची वाSत>वकता अगदT SपRट, उघडपणे आ_ण �ततक]च �ां�तकारT प=धतीने 
मांडलT आहे.  
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क>वता, गझल ते आधीहT 6लहTत होतेच पण आयुRयाचे >वष पचवून 6ल/हताना एक 
एक श�द धगधगू लागला.   
रा/हले  रे °वास µकती  
जीवन /ह तुझी 6मजास µकती ? 
सोबतीला जरT तुझी छाया  
मी एक पांगळा Qवास µकती? 
 
पु�हा तेजाब दःुखाचे जरT फेसाळून गेले  
पु�हा ओठावरT गाणे तुझे घोटाळूनी गेले  
उपाशी Q°न हा माझा उभा आहे तु�या दारT  
कसे ताÛ¢य ते होते मला जे टाळुनी गेले ? 
 
हे Q2येक गझलांमधील शेर 2यांची सामािजक जाणीव µकती Qग�भ  होती याचा 
प½रचय तर देतेच पण 2याच बरोबर 2यां«या मनातला सल, बोच आ_ण कटू 
अनुभवांची ´वाळा होते.  
 
सुरेश भटांचे वडील डॉZटर Wीधर रंगनाथ भट. ते इं�जी literature चे र6सक, आई 
शांता Wीधर भट या “ग/ृहतगमा” हो2या. 2यांना काNय क>वतांची खूपच आवड होती. 
2यांनी सुरेशजींना काNय क>वतांची गोडी लावलT. संगीताची आवड सुरेशजींना बँड 
पथकात घेऊन गेलT. ते बासरTहT चांगलT वाजवीत. भट एक उÖम गायकहT होते. 
अमरावती या ज�मSथानीच 2यां«या गायनाचा काय9�म झाला. 2या वेळी संवादाची 
(पेटT/ हामÞ�नयम) साथ केलT होती पं®डत ßदयनाथ मंगेशकरांनी ( /दनांक  २० - २ -
१९८४) पं®डत ßदयनाथजींना एकदा रS2यावरती फूटपाथवर, सुरेशजींनी 6ल/हले�या 
क>वतांचे “बाड” सापडले.  
2या क>वतांना 2यांनी चालT लाव�या. 2या लतादTदT, आशा भोसले, सुरेश वाडकर यांनी 
गाऊन अमर के�या.  
 
अफाट िज=दT असले�या या गझल सuाटाने जोर देऊन शरTर इतके मजबूत बनवले 
µक ते तासन तास मैµफलT क¥ शकत.  
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इतकेच नNहे तर /दलTपला (आप�या भावाला ) घेऊन, अमरावती रे�वे Sथानकावर 
झाले�या उâडाण पुलाव¥न डबलसीट जात आ_ण एक दमात तो चढण चालून तो पूल 
पार करत.  
 
सुरेशजी NहॉलT बॉल, कबâडी /ह खेळत. आकाश/दवा, पतंग, शोभादश9क (कॅ6लडोSकोप) 
पे½रSकोपहT बनवत. भालाफेक व तलवारबाजी यात ते �नपुण होते. याच कलागुणांची 
धार 2यां«या गझले«या Q2येक श�दात उतरलT आ_ण कधी तलवारT, कधी सुरे तर 
कधी भाले झाले.  असे असूनहT जेNहा सुरेशजींनी काहT भावुक आ_ण हळुवार गाणी, 
काहT काNय आ_ण भावगीते लाजवाब 6ल/हलT.  
 
मालवून टाक दTप, चेतवून अंग अंग राजस µकती /दसात, लाभला �नवांत संग असे 
सहजपणे 6लहून शृंगा½रक काNयावर हुकूमत गाजवलT आ_ण िS4यां«या भावनांना 
सहजपणे फुलू /दले. असेच सुरेशजींचे आणखीन एक काNय..  
 
तÛण आहे रा4 अजुनी, राजसा �नजलास का? 
एवäयातच 2या कुशीवर तू असा वळलास का? 
यातून शृंगाराची अत�ृती आ_ण लालसेला NयZत कर¢याची सहजता 2यांनी र6सकांना 
पोहोच>वलT.  
 
आणखी एक गीत ..  
 
मी मज हरपून बसले ग  
आज पहाटे Wीरंगाने  
QाजZता सम /टपले ग ।। 
या काNयातून सुरेश भटांची शालTन र6सक Q�तभा Qकषा9ने जाणवते.  
 
तसेच  
 
आता रा/हलो मी जरासा जरासा  
उरावा जसा मंद अंती उसासा  
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µकंवा  
 
मला गाव जेNहा /दसू लागले  
खुळे पाय माझे /दसू लागले.  
 
आÖाच अमतृाची बरसून रा4 गेलT  
Sव�ने मला /दलेलT ऊधळून रा4 गेलT 
  
एकापेHा एक गझल आ_ण काNय ! 
 
“आज गोकुळात रंग खेळतो हरT”, “केNहातरT पहाटे, गीत असावाले तु�यासाठ(”, “चल 
उठ रे मुकंुदा”, “चांद¢यात µफरताना”, “चंæ आता मावळाया”, “गे माय भू तुझे मी” 
µकती µकती �हणून आठवावीत? 2यांची बहुतेक गाणी-गीते लतादTदT, आशाजी आ_ण 
सुरेश वाडकरांनी गायलT आ_ण पं®डत ßदयनाथजींनी ती Sवरब=ध केलT.  
Q2येक क>वता व गझल 6ल/हताना भटांची श�द मांडणी अ�तशय “/दलखेच” आहे. 
2यामुळे Q2येक भावनेचा रंग मग तो =वेष असो, आवेश असो, उपहास µकंवा उपरोध 
असो आ_ण चीड, संताप Wंुगार असो व देशभZतीपर गीत वा सामािजक >वषयावरती 
गझल असो हर एक श�दांचे वजन एकाच ताकदTचे आहे.  
 
हा ठोक¥न गेला, तो वाप¥न गेला.  
जो भेटला मला तो वांधा क¥न गेला  
 
अगदT रोजचेच श�द, पण >व6शRठ प=धतीची श�द मांडणी 2यां«या गझलेला एक 
उंचीवर नेते हेच सुरेश भटांचे वै6शRठय.  
 अशी उंची आ_ण असे वजन गाठणे फारच कमी मराठ( गझलकारांना जमलं.  
 
३०-३५ वष© सुरेशजींनी क>वता व गझलांचे काय9�म केले 2याला उ2Sफूत9 व >वराट 
Q�तसाद,  गझल व काNय र6सकांना /दला. ´यांनी ´यांनी भटांचा उपहास, अवहेलना 
µकंवा अपमान केला 2यांना गझलसuाट �हूणन नावाज�यावर “>वस¥न जाऊन _खलाडू 
वÖृीची मा�याकडून अपेHा क¥न नका” असा SपRट आ_ण  धारधार संदेश 
समकालTनांना /दला.  
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फZत ३ क>वतासं�हातच  हा गझलकार “गझलसuाट” झाला.  “¥पगंधा”, “रंग माझा 
वेगळा”, “ए�गार”, “काफ]ला”, “झंझावात”, “स�तरंग” हे सुरेशजींचे काNय सं�ह आ_ण 
“/हडंणारा सूय9” हे ग=य Q6स=ध झाले.  
 
 ३९ Nया सा/ह2य संमेलनाचे ते अGयèय होते. अपुरेपणा, आघात, Sव�नभंग, �नराशा, 
�यूनगंड, चीड, संताप अशा अनेक वेदना, संवेदनांनी घायाळ असा हा गझलसuाट, १४ 
माच9 २००३ रोजी  “इतकेच मला जाताना सरणावर कळले होते,  
मरणाने केलT सुटका जग¢याने छळले होते“ �हणत या प¿ृवीवरचे गझल साuा´य 
2यागून �नघनू गेला, अनंतात >वलTन झाला.  
 
ई°वराजवळ मागायचेच झाले तर गझल र6सक हेच मागतील  “परमे°वरा या सुरेश 
भटाने या प¿ृवीवर पु�हा गझल सuाट �हूणन ज�म éयावा  आ_ण सव9 आ�हT 
र6सकां�न मनापासून �हणावे -- इशा9द !! ” 
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Robotics: More fun than I thought 
- Saee Ashtaputre 

 
It was dinnertime, and instead of eating, my dad was quizzing me on math. 
He had been doing that every night since he made me do the math elective 
at my school. I quickly finished my food, told him I had homework, and shut 
myself in my room. I was just sitting there on my bed, trying to remember 
everything I knew about coding, because next day was the FLL tryouts. I was 
really hoping I would get in, because I could not survive another day of math. 
After a while I decided I didn’t know anything about it, and I would just have 
to wing it. 
When we got to the tryouts the next day, I realized that it wouldn’t be as 
complicated as I thought. The first thing we had to do was a worksheet, and 
then a group activity. We had to use an item from a box and act out something 
on a piece of paper. We got a lightbulb and had to act out Romeo and Juliet. 
Since we couldn’t talk to each other, we just gave the lightbulb to one of the 
girls and she used it as the poison. Then, one of the guys pretended to be 
Romeo and stabbed himself. And I played the extremely important role of a 
shelf that had the poison on it. Surprisingly, the parents guessed what it was 
pretty quickly.  
That was it for the tryouts and now I just had to wait. On Monday, instead of 
going to our electives, everyone who tried out went to the FLL room. The 
coaches started reading the names, starting with the 8th graders. Finally, they 
announced the 7th graders, and I got in! I was really excited for FLL, but 
mainly relieved that I didn’t have to do math club anymore.  
For a few days, we started brainstorming ideas, and I learned that FLL was 
not at all like what I had expected. It was very different.  
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FIRST LEGO League is an international competition organized by FIRST. 
Every year, they release a challenge, which is based of real-world problems 
such as food safety, recycling, water conservation, etc. Each challenge has 
three parts, Project, Robot, and Core Values.  For the project, teams are 
challenged to identify a problem within that topic, come up with a solution, 
and create a prototype. The teams also have to build and program a robot 

using LEGO MINDSTORMS technology to complete missions on a game board 
within 2 minutes and 30 seconds. Everyone is also required to follow the Core 
Values, by being gracious professionals, working as a team, having fun, etc.  
 
This year’s challenge was Hydrodynamics. We were required to create a 
solution to a problem relating to water. We decided that instead of conserving 
water, we should just make more! So we researched more about this idea, 
and we were inspired by Star Wars to create the Thermoelectric Cooler, or 
TEC for short. The TEC is a device that super cools the air around it, and 
ice forms onto it. We then reverse the polarity of the Heat Sink and Cooler, 
so we can melt the ice into water. So basically, we were making water from 
the air. Our idea was that we could expand this into a shipping container size, 
so we could help people in hurricanes, earthquakes, or even war. According 
to our calculations, we could provide water for a minimum of 200 people per 
day.  
 After we had our project figured out, we decided to split into two teams and 
work on both the project and robot at the same time. I was on the robot 
team. The first robot we made probably hated us, because it refused to do 
most of the things we programmed it to do. We decided to name it Defiance, 
since that seemed pretty fitting. Thankfully, our second robot had much better 
Core Values, so it became Compliance.  Maybe Compliance was rubbing off 
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on Defiance though, because right after we started testing out our missions, 
Defiance became the good one and Compliance started having problems. 
Defiance worked really well for two competitions, but at the Razorback, it 
started hating us again. Well, I guess that’s what we get for trusting a robot 
named Defiance. 
By the time we had gotten our robots and missions done, it was almost time 
for our qualifier. That week, we stayed after school until 6 or 7pm, and 
practiced all our scripts and robot runs. On the day of the competition, we 
were all extremely nervous, but we all became hyper really soon. In fact, we 
were probably the loudest people there. Everyone really enjoyed themselves, 
and we even made a few new friends with the other teams. It was a lot of 
fun, and it seemed to end way too quickly.  
We got the 1st place Champions Award at our qualifier, which meant that we 
did the best overall in all parts of the competition (Project, Robot Design, 
Robot Game, and Core Values) and that we moved on to State. At our State 
competition, we got the Best Overall Project Award, and we also got invited 
to the Razorback competition, which was an international competition in 
Arkansas. 
At the Razorback, we also got to meet teams from countries like Norway, S 
Korea, Japan, India, Israel, Brazil, and of course, the USA. And there were 
no parents around, so we definitely took advantage of that. It was pretty 
similar to the other competitions, except it lasted for four days instead of one, 
and they also had an alliance challenge.  It was pretty much the same as 
the robot game, except we were paired up with another team and could have 
two robots running at the same time. We got fourth place out of the 36 
alliances. The alliance challenge was one of the best parts of the competitions, 
along with the unlimited free ice-cream. 
After the competition was over, it was time for us to return home. When we 
got to the airport, we realized our flight was delayed and we would miss our 
second flight. While we were waiting, my friend Arien and I decided to start 
a game of checkers. We were so bad at it that one game lasted 2 hours! 
The only reason we stopped was because it was time for us to board. The 
next day, we were stuck in Houston. We decided to pretend it was a big Core 
Values activity and go to a museum. There were so many cool things there. 
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We even saw an actual mummy and a few of us tried to translate a big rock 
that had hieroglyphs on it. After that, it was finally time for us to go home.  
Since our season was over, we decided to celebrate our hard work by having 
a party. We mostly just ate food and made up ridiculous volleyball moves. 
Our team clearly isn’t the best at sports, since there was a glass of orange 
juice that probably played better than we did. Our coaches also gave us 
surprise awards. Each one of them had a special title for the person who got 
it, and mine was Destroyer of All Wells. This was because there was a well 
mission, and I couldn’t count how many times I had broken it! Some of the 
other ones were Marvel Maniac, Goddess of Regulations, etc. We then 
continued playing volleyball, and we finally stopped because so many people 
got hit and we all wanted to leave the party alive.  
Overall, it had been quite an exciting year, and I learned a lot. I can’t wait 
for next year, Into Orbit! 
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Qय�तांती - मेघा 6शवकेर 
 
 

"हॅलो, मेघा एकांµकके«या तारखा आ�या. कधी पासून क¥यात QॅिZटस सुÛ ?" भारत 
चा फोन आला आ_ण मग काय पु�हा धमाल मSती नाटकाची QॅिZटस सुÛ होणार होती. 
दरवषÕ याच दर�यान एकांµकका Sपधा9 असत. मग 2यांचे वेळाप4क आले µक आमची 
तयारT सुÛ Nहायची. एकांµककेची िS��ट �नवड¢यापासून �यु6सक लाईट आ_ण सगयात 
मह2वाचे कलाकार. 

2यावेळी भारत चा फोन आला. गेले २ वष9 आ�हT एक4च एकांµकका करत होतो. मा4 
यावेळी मी आणखी उ2सुक होते. कारण /ह तसाच होत. भारत ने सां§गतलं होत µक 
तुला डोयासमोर ठेवून एकांµकका 6ल/हलTये �हणून. 2यामुळे एकांµकका कशी असेल 
माझं पा4 कसे 6ल/हलं असेल याची मला खूप उ2सुकता होती. झालं भेटायचा /दवस 
ठरला. नेहमी Qमाणे कॅ�टTन मGये भेटलो.. मला �हणाला हे घे िS��ट वाचून काढ 
उ=या बाक]चे येतील कलाकार 2यावेळी 2यांना /ह देईल िS��ट मग वाचन सुÛ क¥यात. 
�हणाला मनीषा तर आहेच तरT देखील आप�याला आणखी एक मुलगी हवीये.  झेरॉZस 
काढलेला काहT पानांचा गìठा मला /दला ..�हटलं अरे िS��ट ठ(केय पण नाव काय 
आहे एकांµककेचं. �हटला अग काय सांगू खूप खूप >वचार केला पण चांगलं नाव सुचतच 
नाहT. तू िS��ट  वाच आ_ण काहT सुचतंय का बघ. मी �हंटल भारत इतZया िS��ट 
वगैरे 6ल/हतोस आ_ण साधं नाव नाहT ठेवलास एकांµककेच. �हणायला लागला मॅडम 
तु�हाला डोयासमोर ठेवून 6ल/हलंय. वाचा जरा कळेल µकती अवघड आहे. आ_ण 
हसायला लागला. �हणाला मनीषा तर आहेच तरT देखील आप�याला आणखी एक मुलगी 
हवीये. 

२ वषा·पूवÕ 2याला भेटले होते कुणीतरT माझा नंबर /दला होता 2याला 2या«या 
एकांµककेसाठ( कलाकार हवे होते. कॉल वर मी 2याला आहो जाहो बोलू लागले तर 
�हणाला  ताईसाहेब मी तुम«यापेHा ३ वषा·नी लहान आहे मला आरे तुरेच करा.. मला 
जाम हसू आले होते. �हंटले बघुयात जरा या कॅरेZटर ला. भेटायला हवे याला. ३ वषा·नी 
लहान असला तरT उंचीने आ_ण सा/ह2या«या ²ानाने मोठाच होता मा�यापेHा. आमचा 
५ जणांचा �ुप जमला होता मSत.मी भारत मनीषा अ6भजीत आ_ण रवी.  उ=या पु�हा 
सगळे भेटणार होतो. फZत Q°न होता दसु�या मुलTचा. एकदा मला रे°मा �हणालT होती 
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मेघा तु�याकडे कुठलT छोटT एखादा रोल असेल तर सांग मला आवडेल करायला . भारत 
ला �हटलं अरे एक मै4ीण आहे. मSत आहे एकदम Sवभावाला. तो �हणाला अग acting 
येते का. मी �हंटल शाळेत एका नाटकात होतो आ�हT तेवढTच काय ते �तची अ6स/टंग 
मा/हती. पण मला वाटत ती मSत करेल. तो �हणाला ओके. एकदा िS��ट वाच आ_ण 
मग सांग �तला तस. 2याने मला ती िS��ट तेथेच वाचायला लावलT. �हणाला अबोलT, 
अबोलT चे dialogue वाच. मी िS��ट वाचताना Qचंड हसत होते. अ�तशय संुदर >वनोदT 
एकांµकका होती. अबोलTची dialogue वाचताना मी मा�याब=दलच वाचत आहे असं 
वाटत होते. मी खूप खुश झाले होते. भारत ला �हंटल भारत खूपच मSत 6ल/हलTयेस 
रे. खूप आवडणार आहे लोकांना. हसून हसून वेडे होतील. आ_ण अबोलT ब=दल तर काय 
सांगू. एक नंबर. मला �हणाला मग काय µकती बडबड करतेस तू मा/ह�तये . आ_ण 
तुझं ते हसणे आई ग कसा सहन करणारे तुझा नवरा तुला ,काय मा/हत. तू लvनानंतर 
तु�या नव�याशी कशी वागशील हे >वचार क¥नच 6ल/हलंय सगळे. बघू आता Sटेज वर 
कसे /दसेल ते.  आ_ण उ=या भेटूयात �हणून मी �नघाले. मी इतक] खुश होते आ_ण 
अचानक लHात आले अरे यार मला एकटTलाच ७० टZके dialogue  आहेत िS��ट 
मधील. 2यामुळे पाठांतर जबरदSत लागेल. जॉब पण नवीन होता, 6शवाय ये¢या जा¢या 
मधेहT �हणजे QवासातहT वेळ बराच जायचा. कसे होईल हे सगळे असा >वचार करतच 
घरT आले. आई प�पाना िS��ट वाचून दाखवलT. ते देखील खूप हसले, आई �हंटलT 
अग करशील तू. नको एवढा >वचार क¥. जो एक एक तास Qवासात जातो ना 2यावेळीच 
िS��ट वाचत जा. �हणजे लHात राहTल. �हंटल yes मSतच आय®डया /दलT आईने. 
रे°माला फोने केला >वचारले एकांµककेत  काम करशील का. मला �हणालT मेघा मला 
खूप आवडेल ग पण जमेल का. �हटलं तू ये उ=या आपण बघू. आमचाच �ुप आहे 
होऊन जाईल फZत मनापासून acting कर �हणजे झालं. हो �हंटलT भेटूयात उ=या. 

दसु�या /दवसापासून आमची QॅिZटस सुÛ झालT. जागेचा Q°न होता. वाचन चालू होत 
तोपय9�त काहT नाहT पण Sटँ®डगं चालू झालं µक मोठ( जागा हवी होती. �हणजे Sटेज 
वर जसे वावरणार आहोत तसे वावरायची QॅिZटस होणे गरजेचं होत. पा/हले काहT /दवस 
हस¢यातच गेले, िS��ट वाचता वाचता खूप हसू येत होत. मSत 6ल/हलं होत भारत ने. 
पंचेस पण मSत होते. मनीषा �हणालT सGया �त«या टेरेस वर क¥यात QॅिZटस. काहT 
/दवस �तकडे केलT QॅिZटस पण जºNहा �यु6सक  वर QॅिZटस करणे गरजेचं होत तºNहा 
पु�हा जागा बदलावी लागलT कारण �लग पॉîट �हवता �त«या टेरेस वर. मग एका 
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िजमचा हॉल 6मळालेला ४-५ /दवसांसाठ(. पु�हा Q°न जागेचा. भारताला �हंटल µकती 
Qॉ�ले�स येतायेत रे या वेळी. �हणाला होईल काहTतरT आपण Qय2न करत राहू. आ_ण 
आज जरा जाSत वेळ QॅिZटस क¥ दसुरT जागा 6मळेपय·त आप�याला QॅिZटस करता 
येणार नाहT. �हंटल अरे उ=या ऑµफस आहे माझं. �हणाला  माझं ðै�नगं आहे 
/हजेंवाडीला काहT /दवस मी �तकडेच येणारे. तुला लेट झालं तर सांग मी सोडत जाईन 
तुला सकालT. �हंटल बराय . दसु�या/दवशी तो आला �यायला मSत वाटत होत 
अधा9तासाची झोप जाSत 6मळालT होती ना �हणून. दसु�याच /दवशी आ�हाला एक हॉल 
6मळाला. आ_ण 2यात काहT restriction �हवते सो आमची QॅिZटस आता मSत सुÛ 
होणार होती. आता कसलाहT Qा�लेम �हवता .  2या हॉल वर आम«या मSत QॅिZटसेस 
सुÛ झा�या. मा4 एक Qसंग काहT के�या भारता«या  मनासारखा बसेना. �हणाला आज 
हा सीन बसवूनच घरT जाऊ. मेघा तुला उ=या मी सोडेन ऑµफसला . झालं Q°नच 
6मटला होता. बराच वेळ QॅिZटस केलT 2या /दवशी. दसु�या/दवशी ठर�याQमाणे भारत 
�यायला आला. तरT मला आवरायला लेट झालंच. पटापट आवरले �न �नघालो आ�हT. 
सकाची  वेळ गद¬ पण भरपूर होती. �हंटल भारत अरे एकांµककेत आ_ण . काहT 
कळाय«या आत आमची गाडी घसरलT. मी उजNया तर भारत डाNया बाजूला पडला. 
आम«या शेजा¥न एक बाईक वाला मोठं पोत  आडवं क¥न घेऊन चाललं होता. 2याच 
पोतं  भारता«या बाइक«या हँडेल ला अडकलं �न आमची गाडी घसरलT. मी पडले 2याच 
वेळी मा�या डोZया«या काहT अंतराव¥न एक ðक पास झाला पलTकडून बघणा�या 
लोकांना वाटलं तो ðक मा�याव¥नच गेला. 2या /दवशी मरण काय असते ते मी 
अनुभवलं. नशीब बलवÖर �हणून मी वाचले. 2या ðक«या चाकात �न मा�या डोZयात 
अGया9 होताच अंतर असेल. पलTकडून बघणाया9ला वाटलं मी ðक «या खालT गेले. लोक 
भीतीने मा�या जवळ /ह यायला तयार  �हवते,�तकडे भारत ची अवSथा काय होती हे 
/ह मला कळत नNहतं, लोकांनी  फZत गराडा घातला होता आम«या भवती. कुणी 
मदतीला येईना . मी रडत होते. मला Qचंड वेदना होत हो2या. कुठे लागलं होत काहT 
काळात �हवत फZत दखुत होत खूप आ_ण उठताहT येत �हवत. बéयाची गद¬ वाढत 
होती नुसती. थोâयाच वेळात भारत आला मा�या पाशी. खूप घाबरला आ_ण §चतंेत 
होता. मेघा, मेघा अग कशी आहेस तू चल उठ आपण डॉZटर कडे जाऊ मेघा  �लTज  उठ 
ग .. तो ñबचारा खरच  खूप घाबरला  होता माझी अवSथा पाहून. 2याला मला उभे 
करता येईना आ_ण मला Sवतःहून उभं राहता येत �हवते, Qय2न केला 2यावेळी लHात 
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आले µक पायाला च लागलाय आ_ण 2यामुळे मला उठता  येत नाहTये. तेवäयात 
घोळZयातून एक बाई आलT. सगयांना 6शNया देत होती. बघत काय बसलात 'डोले 
फाडून सगळे अरे लेकरां«या मदतीला या. ये बाय  ये मा�या खां=यावर हात ठेव चल 
मी अन ¤यो तुला उचललं ग बाये , ये उठ. भारत आ_ण 2या बाई ने मला खां=यांचा 
आधार /दला आ_ण मी कशी बशी उभी रा/हले पण चालन अ°यZय होते. समोरच एक 
दवाखाना होता. 2या दोघांनी मला �तथे �यायचा �नण9य घेतला, �तथे पोहच�यावर 
पा/हलं  �तस�या मज�यावर दवाखाना आहे. माझं चालणे अशZय होत. साधा दवाखाना 
2यामुळे 6लòट वगैरे Qकार �हावयता . शेवटT भारत ने मला उचलल  आ_ण �तस�या 
मज�यावर नेलं, 2यालाहT लागलंच होत पण पया9य �हवता. मग तेथे मला ऍड6मट वगैरे 
क¥न घेई पय·त ती बाई थांबलT नस9  ला �हणालT या पोराला  पण लागलाय बघा जरा. 
मला �हणालT ताई सगळे ठ(क होईल काळजी क¥ नको. मी 2यांना थकँ यौ  �हंटल. 
�हंटले तुमचा नाव �न नंबर =या. �हंट�या कशाला पा/हजे ताई ते सगळे. तुला बार 
वाटलं �हणजे झालं, काळजी घे, मी पण नस9  च आहे पण चौकात�या  दवाखा�यात. 
तू काळजी घे बर येते मी. आ_ण 2या बाई �नघून गे�या. एवढT  मदत केलT 2यांनी 
आमची. कुणी आले �हवते गद¬तून मदतीला पण 2या आ�या. खरच  देव कुठ�या ¥पात 
भेटेल सांगता येत नाहT. 

डॉZटरांनी चेक अप वगैरे केलं. जबरदSत  मुZका मर लागला होता �न पाया«या पं´याला 
दखुापत झालT होती. 2यामुळे चालत येणार �हवत कमीत कमी ७ /दवस बेड रेSट होती. 
७ /दवस बेड रेSट?? मी रडू लागले. एक तर दखुत होत आ_ण दसुरे �हणजे माझी 
QॅिZटस. भारत ने आईला फोन क¥न झाला Qकार सां§गतलं होता. तो �हंटलं काक] 
आ�हाला आता सोâतायेत 2यामुळे आ�हT घरTच येतोय तु�हT घाब¥ नका. ½रHा क¥न 
घरT गेलो. आईने भारत ला मला चहा केलाच होता. भारत ची पण �तने >वचारपूस केलT. 
�हणाला काक] मला खरचट �य पण मेघाला बरेच लागलाय आ_ण �तला ७ /दवस बेड 
रेSट सां§गतलTये. आई �हंटलT अरे वाटेल �तला बर तू नको काळजी क¥ मी घेईन �तची 
काळजी. औषध 6लहून /दलाय का. �हणाला काक] मी घेऊन येतो औषध. आई �हणालT 
अरे नको मेघाचा भाऊ  आणेल तू पण आराम कर. �हणाला नाहT मी ठ(के मी आणतो. 
ñबचारा लगेच �नघाला �न औषध �न जुस नारळपाणी वगैरे घेऊन आला . 2या रा4ी मी 
2याला फोने केला. �हंटल भारत सॉरT यार ७ /दवस आता मला QॅिZटस ला नाहT 
येता  येणार. तू दसु�या कुणाला तरT घे आ_ण  कर एकांµकका आता फZत १५ /दवस 
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रा/हलेत. तो �हणाला काहTपण बोलू नकोस तू फZत तुझी काळजी घे नाटकाचं बघुयात 
काय करायचं ते. जीव मह2वाचा. मला खूपच वाईट वाटलं.   भारत ने या एकांµककेसाठ( 
खूप मेहनत घेतलT होती. मु6सक रेकॉ®ड·गपासून सेट लाईट  सगळेच एकदम उ«च 
कोटTंचं. इतZया आडथयानंतर आता हा एक मोठं Q°न उभा राहTला होता आम«या 
समोर. दसु�या/दवशी 6शòट नंतर भारत भेटायला आला पु�हा नारळपाणी फळ घेऊन 
आला. �हटलं  अरे कशाला हे. �हणाला राहूदे खा आ_ण मSत टुमटुमीत हो परत. 2याला 
�हंटल �लTज  QॅिZटस चालू ठेव भारत �न कुणीतरT दसुरT बघ. �हणाला तुला समोर 
ठेवून 6ल/हलंय तूच �याय देऊ शकते याला. नाटक पुढ«या वषÕ क¥ आपण तू आता 
फZत काळजी घे. मी 2याला �हंटल ७ /दवस बेड रेSट आहे नंतर डॉZटरला  >वचाÛयात 
काय करायचं. 2यामुळे तू फZत QॅिZटस चालू ठेव बाक]«यांची. शेवटT तो तयार झाला. 
आ_ण 2यांनी QॅिZटस चालू केलT. ७ Nय /दवशी  डॉZटरांकडे गेलो. ऑZटर �हणाले आता 
बरे आहे पण अजून पूण9 बार झालं नाहT. हळू हळू पाय टेकवायला मग आधाराने काठ(ने 
चालायचा Qय2न करा. नो सायक6लगं नो जि�पंग नो िSव6म�ग . माझा चेहरा पु�हा 
पडला. नो सायक6लगं µकंवा नो िSव6म�ग पय9�त ठ(क होत  पण नो जि�पंग?? कारण 
संबंध नाटकात मी इकडून �तकडे नुसती बागडते चालणे नाहTच �हणू शकत 2याला. 
आता कसे करणार. पण हळू हळू पाय टेकवायचा 2या/दवशी Qय2न केला.  संGयाकाळी 
भारत ला बोलावून घेतले �हंटल चल मला यायचं QॅिZटसला. सगयांना भेटून  मला 
बर वाटेल. तो मला घेऊन गेला. सगळे खुश झाले मीहT जाम खुश झाले सगयांना 
भेटून. दसुरा /दवशी काठ(«या आधारे चालायचा Qय2न सुÛ केला. खूप दखुत होत. पण 
मी Qय2न चालू ठेवला. 2या /दवशीहT मी भारत ला बोलावलं �न आ�हT QॅिZटस ला 
गेलो. मी एका /ठकाणी बसून फZत माझे dialogue �हणत होते. चव¿या /दवशी मी 
without काठ( लंगडत चालू लागले आ_ण मी �हंटल भारत चल Sटँ®डगं साठ( मी पण 
येते. 2याने मला जरा आधार /दला उभा रा/हला �न मी लंगडत QॅिZटस क¥ लागले 
कशीतरT आमची QॅिZटस आ�हT पूण9 केलT �हवे करावीच लागलT कारण आता उ=या 
Sपधा9 होती. सगळे �हणालो आपण जेवढा Qय2न करायचा तेवढा केलाय. सो ठ(क आहे. 
आपण कमीत कमी Qेसºट क¥ Sवतःला. कॅ�सल कर¢याऐवजी Qेसºट करण 
मह2वाचं  साvvयांनाच टे�शन होत. एककांµककेचं आ_ण माझ कारण काल पय·त सु=धा 
मी लांगडातच होते. Sटेज सेट अप करत असताना �तथले काहT ओळ_खच े लोक भेटले. 
�हणाले अरे तु�हT करताय का एकांµकका आ�हाला वाटलं नाहT करणार. मेघाचा ऐकले 
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होते आ�हT. आ_ण मला बघून तर 2यांना धZकाच बसला.. आग मेघा  तुला बेड रेSट 
होती ना चालत येत �हवत ना पाय कसा आहे. काळजी आ°चय9 असे सगळे भाव  होते 
2यां«या चेह�यावर.  काळजी घे �हणाले. मी देवाचं नामसमरण केलं. �हंटल देवा फZत 
मीच नाहT रे पण हा अØखा �ुप लढलाय. खूप Qॉ�ले�स ला आ�हT सामोरे गेलो. 
�लTज  फZत आमची एकांµकका NयविSथत होऊ दे . प/हलT घंटा झालT �न काळजात 
मा�या धड धड Nहायला लागले. कधी �हवे ती भीती वाटलT. आपण कसे चालणार 
आहोत Sटेज वर . देवा �लTज  साथ दे रे. Qवेश झाला. मी Sटेज वर पाऊल  टाकलं 
आ_ण काय सांगू अगदT >व°वास बसणार नाहT पण मी अगदT NयविSथत वाव¥ लागले 
Sटेज वर. मला कॉि�फड�स आला. माझा हु¥प वाढला. सगळे >वनोदाला भरभ¥न  दाद 
देत होत. टायाचा  कडकडाट  चालू होता. एकांµकका संपलT तºNहा  QेHागहृ टायां«या 
आवाजांनी दमुदमूुन �नघाले होते . बॅकSटेज ला खूप लोक भेटायला आलT होती. ऊÖम 
िS��ट उÖम अ6भनय उÖम मु6सक असे आ�हाला आवाज येत होते. खूप आनंद झाला 
होता. आ�हT �ुप ने एक 6मठ( मारलT �हंटले येस वी  ®डड इट . तो आनंद श�दात 
सांगणं  कठ(ण आहे. मला खूप आनंद झाला होता. एक जण आला �हणाला अग तुझा 
पाय दखुावला होता ना..अिजबात जाणवलं नाहT कशी उâया  मारत होतीस �न भराभरा 
चालत होतीस. आई तर हे सगळे बघून आनदंाने रडत होती. खूप कौतुक होत होत 
आमचं २ /दवसानंतर results होते. आमहाला मा/हती होत µक इतZया चांग�या 
एकांµकका हो2या Sपध©त या वेळी आपले काहT नंबर अस¢याचे चा�सस �हवते. तरTहT 
लोक �हणता होती अरे तु�हाला पण 6मळेल . आ�हT फार°या अपेHा न ठेवता QेHगहृात 
गेलो. भाषण वगैरे झाले. आ_ण वेळ आलT result  ची. �तसरा �मांक गेला ..तीच काहT 
अपेHा होती �हंटल चला  नाहT 6मळल  या वेळी आप�याला काहT. तेवäयात दसु�या 
�मांकाची घोषणा झालT.तो /ह गेले ला . आता तर काहT अपेHा �हवती . तेवäयात 
प/ह�या �मांकाची घोषणा झालT ..  कण9सुखाची अबोलT. आम«या एकांµककेला 
प/हला  �मांक 6मळाला होता. आम«या आनंदाला पारावर �हवता. खूप खूप खुश झालो 
होतो आ�हT. आ�हT सगळे Sटेज वर गेलो. आ_ण ती ðॉफ] घेतलT. 

घोषणा देत खालT आलो. भ¥न पावलो होतो. चला आता नुस2या टाया वाजवाय«या. 
तरT आ�हाला मु6सक लाइट च बHीस 6मळालंच. बेSट ऍZटर मGये भारत दसुरा �मांक 
6मळा�यानंतर तर आम«या आनंदाला पारावर रा/हला नाहT.. आता पाट¬ भारत असे 
�हणत असताना बेSट एZटरेस ची आंऊ�समºट वहायला लागलT. �तसरा �मांक नाहT 
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मग दसुरा पुकारला 2यात होई नाहT.  मग मी �हंटल जाऊ दे . जे 6मळालाय तेच खूप 
आहे. तेवढयात प/हला �मांक पुकारला मेघा जाधव फॉर कण9सुखाची अबोलT. काय सांगू 
2यावेळी कानांवर >व°वास बसेना हात पाय थंड पडले.. पूण9 QेHागहृ टाया वाजवत होत. 
मी Sटेज वर जाऊ लागले तस आणखी टायांचा आवाज वाढायला लागला. 2या /दवशी 
ती ðॉफ] हातात  घेताना जाणवलं िजथे इ«छा �तथे माग9. मनापासून एखा=या गोRटTसाठ( 
कRट केले तर µकतीहT संकट आले तरT  यश नZक]च 6मळत. 2या ðॉफ] सोबत हा लाख 
मोलाचा >वचार आ_ण  2याचा अनुभव घेऊन मी Sटेज व¥न  खालT आले आ_ण तरTहT 
टायांचा गडगडाट चालूच होता.  
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Project Cleffergy  
- By ChillerParty Youth Leaders  

(Swayam Sakpal and Anuoshka Yadav) 
 
Utah, this crusty, dry, old state we live in has an F in air quality, 

the most important subject to pass the high school known as “Habitable.” 
I don’t know about you, but if I was Utah, I would never show my 
parents my report card. Of course, anyone living here would be 
concerned about how they would ever live here. Because of this silent 
cry of help, the team of 20 something Youth Leaders of Chillar Party 
gathered around like campers around a campfire ready to roast 
marshmallows. We started by looking at UN’s 17 sustainable 
development goals (SDGs) to transform our world. So with this behemoth 
agenda as the inspiration, we took a list of issues in the world and tried 
to figure out what we can do. World Hunger? Where do we even start? 
Education? Easy, don’t do drugs, e=mc^2. We pitched, we debated   and 
eventfully we decided to focus on clean energy. 

Once the topic was in place, everyone pitched in. We created 
posters and video. We found the ways to cut our energy usage. We 
also raised money to buy solar cookers for folks in India through 
SolarCooker.org. They are a way to make food with the power of the 
beautiful sun, not an outlet in the wall. 

Was it easy to do all this –maybe. Was is it biggest initiative ever 
done ? hell no .. 

But did we make a difference –definitely 
Did we do this all on our own. Nope. We got help from some 

awesome adults in this effort. Jaswandi Aunty (my mom) wrangled us 
all together every Sunday for almost 5 months. Shamit Uncle and Sunny 
Pandita Uncle helped us bounce the ideas for selection, Jeremiah 
Bennett taught us how to do fundraising, Vijay Yadav Uncle helped us 
set up the Gofundme account, Sriwas Uncle recorded our video, Vijay 
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Sakpal Uncle helped us with posters and feedback and lots and lots of 
folks helped us raise the funds needed. We thank them all. 

 
So now It’s your turn help us more with this initiative. How you 

ask..Just follow simple steps 
• Use less electricity and open up a window no matter how much 

of a vampire you are.  
• Try carpooling even if your best friend’s 3 year old sibling is too 

annoying.  
• Donate the unused cellphones to folks in need.  

Watch out video 
https://www.facebook.com/thechillarparty/videos/624587507736204/  for 
more ideas 

Try these things and help an entire state be able to live happily. 
It’ll make a huge difference.  

 
- Chillar Party Youth Leaders 

(Article Contribution by Swayam Sakpal and Anuoshka Yadav) 
 
The group Chillar Party is a group of kids, age 3 to 15 years 

old, who volunteer year-round for various activities. The motto of group 
is “Little Ripples Make Big Waves.” Given the opportunity and 
resources, kids thrive on making changes for the betterment of 
themselves, and of the world around them. Instilling the seeds of 
volunteering at an early age can help create positive revolutions. 

You can get more information about the group and activities on 
their website http://www.thechillarparty.com/ or find them on Facebook 
https://www.facebook.com/thechillarparty  
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माiया साjीतील एक ऐmतहा.सक nसंग - सौ. तपSया भाग9वे. 

 

इ�तहासजमा घटना �हटलT क] सवा·«या डोयांसमोर उ÷या राहतात 
देशभZतीसंबंधी«या स2यकथा. सहािजकच आहे ते! कारण आÖापय·त आपण इ�तहासा«या 
पुSतकात हेच तर वाचत आलोय. पण भूकंप, महापूर, अतीवRृटT यांसारØया नैस§ग9क 
आपÖी का नाहT इ�तहासजमा होत? मा�या जीवनQवासात मी मंुबईत जाळपोळ, 
बॉबंSफोटसारखे अनेक ऐ�तहा6सक Qसंग पा/हले. मंुबईकरांसाठ( आता अशा घटना नवीन 
नNह2या. असो! मा�यासाठ( नवल होतं ते �नसगा9चा �हणजे वÛणदेवतेचा मंुबईवर 
झालेला Qकोप आ_ण 2यामुळे झालेलT काहTशी जी>वतहानी व बरTचशी वीÖहानी. तसे 
पाहता मंुबईकरांसाठ( अतीवRृटTहT नवल नNहे! पण तरTहT मा�यासाठ( मी पा/हलेलT हT 
घटना, हा /दवस �हणजे मा�या §चÖात शहारे आणणारा व Sमतृीत कोरला गेलेला एक 
इ�तहासजमा /दवसच: “२६ जुलै २००५”.   

पहाटेपासून ½रम_झम पण सतत«या पाऊसधारा सुÛच हो2या. दपुार«या जेवणानंतर 
काया9लयात चुळबूळ सुÛ झालT. पाऊसामुळे रे�वेसेवा मंद झा�याचे ऐकले, �हणून 
व½रRठांची अनुमती घेऊन आ�हT सव9जण घरT लवकर जा¢यास �नघालो. बाहेर 
गुडéयापय·त पाणी साठले होते, 2यातून पाय रेटत-रेटत पुढे जात होतो. कसेबसे 
रे�वेSटेशन गाठले. रे�वेÛळावÛन पाणी ओसंडून वाहत होते. मंुबईची रZतवा/हनी समजलT 
जाणारT रे�वेसेवा अगदT ठ�प पडलT होती. रे�वेSटेशनवर अडकले�या माणसांचा समुह 
घराकडे पोहोच¢या«या एका >व6शRट तणावात डुंबून गेला होता. मा�या सहकम9चा-यांपैक] 
एक]ची /दड वषा9ची ता�हुलT ती«या घरT तीची वाट पाहत होती. 2या ता�¤या मुलT«या 
आईला अधुनमधून वा2स�यतेचा जो झरा फुटत होता तो ती«या ने4ांतून वाहत होता. 
2याHणी एकदम मला एक मराठ( गीत आठवले: “या §चम¢यांनो परत µफरावे घराकडे 
आपु�या....�त�हTसांजा जाह�या.” 

रS2यांवरTल गाâयां«या इंिजनांमGय ेपाणी गे�यामुळे बसगाडया, ½रHा, टॅZसी अशी 
सव9 वाहतूकQणालTच बंद पडलT, प½रणामी वाहतूक कXडी झालT. परंतू अशा पूरस¼°य 
प½रिSथतीतहT अनेक Sवयंसेवी संघटनांनी माणूसक]चा हात पुढे कÛन पूरात 
अडकले�यांना चहाñबिSकटांसारखे अ�नदान केले. ब-याच जणांचे QाणहT वाच>वले. 
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दरुGवनी, मोबाईलफोन यांसारØया सेवाहT त2काळ बंद झा�याने माणसांचा 2यां«या 
आ�तSवक]यांशी होणारा संपक9  तुटला. >वजयं4णेत पाणी 6शर�याने संपुण9 मंुबईचा 
>व=युत पुरवठाहT खं®डत झाला. /ठक/ठकाणचे नाले पूर आले�या नदTQमाणे वाहू लागले. 
इमारतींचे तळमजले, बøìयाचाळी तसेच झोपडपùयांमGये पाणी भरले. अनेकांचे संसार 
>वSकळीत झाले. सुय9 अSताला गेला तरT आभाळ फाट�याQमाणे पाऊस मा4 कोसळतच 
होता.  

SटेशनशेजारTच राहणा-या मैñ4णी«या घरT कशीबशी §चतंा�Sत रा4 संपलT. दसु-
या /दवशी घरT जाताना बाहेरTल रS2यावरTल ¼Rय पाहून माझे ßदय Sपंद ूलागले. पाऊस 
थांबला होता. वादळानंतरची नीरव शांतता सव94 पसरलT होती. सतत माणसांनी 
गजबजलेलT मंुबई अचानक एवढT शांत आ_ण Sत�ध कशी? बाहेर जरT शांतता पसरलT 
होती तरT मा�या मनात अनेक Qकर«या Q°नांचे वादळ ओसंडून वाहत होते. एवäयात 
माझे लH रS2या«या कडेला गेले. पा¢याने फुगले�या गा=या, धा�य, ड�बे, कपडे, पावसात 
घराघरांतून वाहून आले�या बारTकसा½रक अशा µक2येक वSतू रS2या«या कडेला >वWांती 
घेत हो2या. या जीवघे¢या अतीवRृटTने µक2येकांचे संसार रS2यावर आणले होते. 
µक2येकां«या कुटंूñबयांची ताटातूट झालT होती. µक2येकांनी आप�या जीवलगांना गमावले 
होते तर µक2येकांचा ठाव/ठकाणाहT लागला नाहT.  

मी मा4 मा�या कुटंूñबयांचा Gयास घेत शेवटT घर गाठले. घरT आई-बाबांना पाहून 
एकदम रडू कोसळले. घरा«या तळमज�यात पाणी भरले�या«या रेषा ठसठशीत /दसत 
हो2या; जसे समुæा«या µकना-यावर नुक2याच झाले�या ओहोटT«या लाटांचे ठसे /दसतात. 
मह2वाचे सामान मायावर हल>वले होते. रा4ी आई घरT एकटTच होती. बाबा 
संGयाकाळपासून वसई Sटेशन«या ÛळावÛन भरले�या पा¢यातून चालत-चालत पहाटे सहा 
वाजता अंधेरTला पोहोचले. Qवासात 2यांनाहT ब-याच ñबकट प½रिSथतींना तXड =यावे 
लागले होते. रे�वेÛळावरTल खââयामGये कोसळ�यामुळे पाणी 2यां«या गयापय़·त आले 
होते. एका र°शीचा आधार 6मळा�याने पु�हा वर आले. मGयेच 2यांना पा¢यात >व=युत 
लहरTंचे सौ�य झटके जाणवले. तरTहT उपाशी पोटT कंबरभर पा¢याला कापत-कापत ते 
कसेबसे आप�या मुZकामापाशी पोहोचले. अथा9त 2यां«याबरोबर पाद�मण करणारT अशी 
बरTच माणसे होती. हे सव9 2यांनी 2यां«या कुटंूबासाठ( केले. कारण 2यांना हेहT मा/हत 
नNहते क] 2यांची मुले; ‘मी व माझा भाऊ’ घरT पोहोचू शकले नाहTत. माझा भाऊ 2या«या 
ऑµफसमGयेच रा/हला होता. आईचा मा4 मान6सक संयम सुटला. ती अगदT वेडी>पशी 
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झालT होती, ती«या घरùयातील पाखरांपैक] रा4ी कोणीच परतले नNहते. काळोखात रा4भर 
ती अWु ढाळत होती. दसु-या /दवशी जेNहा आ�हT सारेजण घरT परतलो तेNहा 2या चार 
6भतंींमGये सामावलेलं घरकुलाचं मह2व व एकमेकांवरTल िजNहाळा आ�हा सवा·ना कळून 
चुकला. 

पाऊस थांबला.....पाणी ओसरले.... परंतू मा�या जीवनातील मी अनुभवलेला हा 
§चÖथरारक Qसंग आजहT आठवला क] मा�या मनातील समुæ भरती आ�यासारखा 
खळाळून उठतो. ¤या /दवसाची नXद एक >व°वµकतÕमान ऐ�तहा6सक Qसंग �हणून झालT 
असलT तरT मा�यासाठ( मा4 हा जीवनातील एक वैयिZतक ऐ�तहा6सक Qसंग ठरला; 
मला ख-या अथा9ने आयुRयातील Qाधानबाब उमजलT आ_ण ती �हणजे “कुटंूब”. 
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मातदेृवोभव: Gपतदेृवोभव: - सौ. तपSया भाग9व े

 

नमSकार UMM 6म4-मैñ4णींनो, 

युटाह मराठ( मंडळा«या ‘आरंभ’ मा6सका«या दसु-या आवÖृीसाठ( काय 6लहायचे ते 
सुचत नसताना एकदम आठवले क], “अरे«या, ह�लTच ‘mother’s day and 
father’s day’ झाला तर मग का नाहT दोन चार श�द महान 2या आई-व®डलांब=दल 
6लहावे?” �हणून लेखणी चालू केलT. लेखणी कसलT हो! पुवÕ«या लेखणीने आता 
keyboard चे Ûप घेतले आहे. तेNहा असे �हणणे योvय ठरेल क] संगणक चालू कÛन 
keyboard ची बटने फटाफट दाब¢यास सुÛवत केलT. जे काहT सुचत गेले ते इथे 
तुम«यासमोर मांडले.   

 “मात ृदेवो भव: >पत ृदेवो भव:” हे >वधान आप�याला आप�या मराठ( शाळेतील 
6शHक अगदT लहानपणापासून 6शकवत आलेत. मराठ( संSकृती पुवÕ«या मराठ( 
शाळांनी खरंच जपलT होती. ह�लT«या इं�जी शाळांत या सवा·चा अभाव नZक]च 
जाणवतो. असो! >वषयांतर नको. वरTल वाZय अगदT वया«या ६Nया वषा·पासून कानावर 
पडत आले तरTहT या वाZयाचा अथ9 आ_ण Qची�त ये¢यास मा4 बराच वेळ लागला. 
आई-व®डलांचा आदर करणे तर 6शकलो परंतू 2यां«याजागेवर राहून 2यां«या जीवंत 
भावना आ_ण वेदना मा4 Sवत: आई-बाबा झा�यावरच समज�या.  

‘आई’ या °�दात µकती गोडवा आहे. एकाच श�दात संपूण9 þ�हांड Nयापून टाकणारा 
अथ9 आहे. कुठेतरT वाचनात आले होते, “आ2मा आ_ण ई°वर यांचा मेळ �हणजे ‘आई’. 
þ�हदेवाने हT सRृटT �नमा9ण केलT तेNहा परमे°वराला Q2येक जीवाकडे लH =यायला 
पुरेसा वेळ नNहता �हणून क] काय 2याने ‘आई’ �नमा9ण केलT. ‘आई’ जी«या मायेला 
काहTच तोड नाहT अशी ‘आई’. बाळ रडत असेल, आजारT असेल तेNहा संपूण9 जग 
झोपले असले तरT रा4 जागून हाताचा पाळणा करणारT आ_ण 6मठा«या पा¢या«या 
घâया बाळा«या मा¿यावर रा4भर ठेवणारT आई. ठेच मुलाला लागलT तर कोसभर दरु 
असलT तरT 2या«या वेदनांची जीवंत जाणीव होऊन रडणारT आई. सानेगुÛजींसाठ( 
क�पतÛ ‘आई’ आ_ण गुÛमाऊलT ’आई’, प>व4 वा2स�य6सधंू अशी संथ नदT आहे आई, 
Sव«छ �नम9ळ खळखळणारा झरा आहे आई, कधी अथांग सागर आहे आई … तर कधी 
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>वशाल आकाश आहे ‘आई’…. कधी मायेची छाया देणारT >वSतूत डवरलेला वHृ आहे 
‘आई’……. `मां’, `mother’ µकंवा ‘आई’ अशा दोन-चार श�दांत तीची महती बांधून 
ठेवूच शकत नाहT. नावाÛपा«या पलTकडील केवळ जाणीवÛप आहे ‘आई’. 

‘बाबा’ �हटले क] डोयांसमोर एक भारदSत NयिZतम2व उभं राहत,ं काहTजणांना 
अपवादहT असतील! पण बाबांसाठ( मला योvय उपमा आठवते ती �हणजे पा/ठचा 
मणका, ´यावर संपूण9 शरTर उभं असतं µकंवा घरा«या मधला वासा (जु�या घरांमधे 
असणारा मधला भZकम लाकडाचा टेकू) ´यावर संपूण9 घराचा भार उभा असतो. 
आई«या माये«या हाताबरोबरच बाबांचा आधाराचा हात हवा असतो. तेNहाच कुटंूब 
संतुलन अनुभव¢यास 6मळतं. आईची माया व बाबांचा धाक यांचा संमेळ झा�या6शवाय 
मुलांवर घùट संSकार कसे घडतील? लहानपणी बोट पकडून चालायला 6शकव¢यापासून 
2यांनी ¤या जगाचा माग9 दाखव¢यास सुÛवात केलT. चांग�या-वाईटाचे धडे /दले, योvय-
अयोvयाची जाणीव कÛन /दलT. आजहT बाबांनी /दले�या संSकारांचा आ�हा भावंडांना 
िजतका धाक आहे, �ततकाच अ6भमान देखील आहे. तीच संSकारांची 6शदोरT घेऊन 
आ�हT भावंडांनी आम«या संसाराची वाटचाल सुÛ केलT. मला अजूनहT आठवते क] 
लहानपणी माझी आई खूप आजारT असायची तेNहा बाबा सकाळी लवकर उठून आ�हा 
भावंडांसाठ( पोळी भाजीचा डबा भ¥न देत असत. तो डबा खाताना मला 2यांची खूप 
आठवण यायची! वेळ पडेल तेNहा §धटाईने घरचे आ_ण बाहेरचे सांभाळून-
कÛन  आ�हाला लहानाचे मोठे केले. कत9NयदHता, मनाचा खंबीरपणा, Wम आ_ण 
§चकाटT या गोRटT मी मा�या बाबांकडून वारसा �हणून घेत�या. 

कधीतरT >वचार कÛन पहा क] पालक आप�या मुलांसाठ( एवढं का करतात? या Qशाचे 
उÖरच सापडत नाहT. मी एवढेच �हणेन क] �न:Sवाथ9 Qेमाचे मुतÕमंत Ûप पहावयाचे 
असेल तर आपण आप�या आई-बाबांना पहावे आ_ण रोज 2यांना नमन करावे. 2यां«या 
Qेमाचे ऋण कोण2याच ज�मी फेडता न ये¢याइतके आहेत परंतू रोज सकाळी 
ई°वरSमरणाबरोबरच आई-बाबांचे �न2य Sमरण कÛन एकदा मनSवी कृत²ता NयZत 
करणे तरT आप�या हातात आहे. �हणूनच लेखा«या सुÛवातीला उ�लेख के�याQमाणे 
आप�या धमा9त �हटले आहे, “मातदेृवोभव: >पतदेृवोभव:” 
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Sव�न - Wीवास अRटपु4 े

रोज«या कामाचा आ_ण शहरात�या धकाधक]«या जीवनाचा कंटाळा आला µक मी काहT 
/दवस रजा काढून गावाकडे जातो. चार पाच /दवस �तकडे राहून आलं µक माझा 
सगळा शीण �नघून जातो. पु¢यापासून माझं गाव फारतर दोन तासा«या अंतरावर 
आहे. पण या शहरT गडबड गXधळापासून खूप लांब. �तकडे गावाकडे /दवस �हणजे 
अगदT �नवांत सुÛ होतो. आम«या वाâयात पूवÕ �हणे >पपंळाचं झाड होतं, ते झाड गेलं 
पण 2याचा पार अजूनहT आहे. 2या पारावर सकाळी बसून कोवळं ऊन खाणे हा �हणजे 
अगदT मा�या आवडीचा काय9�म. मग अशावेळी मला आसपास«या माणसांचा, 
रS2यावर धावणा�या गाâयांचा आ_ण एकंदरच कुठ�याहT यं4ाचा कोलाहल ऐकू येईनासा 
होतो. ऐकू येते ती वा�यामुळे होणारT पानांची सळसळ, परसात दा¢यासाठ( आले�या 
§चम¢यांची §चव§चव, बंबात जळून मोडणा�या लाकडांचा आवाज आ_ण नळातून सामान 
कालावधीने गळणा�या थºबांची /टप/टप. अगदT आईने हाका मारे पय·त मी �तथे बसून 
असतो. मग आई �हणते "उठा महाशय नऊ वाजतील आता, आज कुठे बाहेर जायचं 
आहे µक नाहT? 6म4 जमले असतील एNहाना." मग थोâयावेळाने बंबासाठ( ढप�या 
फोडाय«या, बंब पेटवून पाणी तापवायचं, परसात�या झाडांना पाणी =यायचं यांसारØया 
कामात सकाळ घालवायची आ_ण मग गावात µकंवा आसपास मनसोZत µफरायचं. या 
सारखं सूख दसुरं कुठलंच नाहT.  

गावाकडं गेलं µक माझं मन रमतं याचं अजून एक कारण �हणजे मला माझा छंद 
जोपासता येतो. गावापासून जवळ अशी बरTच /ठकाणं आहेत �तथे जाऊन मग मी 
�नसग9§च4 काढतो. कागद, रंग, þश एका >पशवीत टाकायचे, थोडं पाणी आ_ण मGयेच 
काहT खा¢यासाठ( खाऊ éयायचा आ_ण सायकल घेऊन �नघायचं. ठरवून असं कुठेच 
जावं लागत नाहT. कुठ�याहT /दशेला गावापासून दहा पंधरा 6म�नटां«या अंतरावर 
सु=धा अशी /ठकाणं /दसतात µक जी अगदT §च4ात अस�यासारखीच वाटतात. सव94 
पसरलेलT /हरवीगार शेतं, शेतां«या मागे दरूवर /दसणारे डXगर, कुठ�यातरT शेता«या 
बांधावर चरत असणारा शेयांचा कळप, मGयेच एखा=या झाडा«या सावलTत रवंथ 
करTत बसलेलT बैलांची जोडी, शेजारT गवता«या भारानी भ¥न ठेवलेलT बैलगाडी, 
रS2या«या दतुफा9 असणा�या आंबा, वड यांसारØया झाडांनी धरलेलT कमान, अशा 
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सगया वातावरणात एकदा मी गेलो क] मग मला वेळेचं भानच रहात नाहT. तासन 
तास मग मी �तथे §च4ं काढTत बसून राहतो.  

2या हT /दवशी असाच मी रंग, þश, पेपर घेऊन �नघालो. गावा«या पूव©ला पंधरा वीस 
6म�नटे गेलं µक एक ओढा लागतो. 2या«या दोनहT बाजूला शेती आहे. ओäया«या 
उजNया बाजूने मातीचा क«चा रSता जातो. बैलगाâया, ðॅZटर µकंवा फारतर छोùया 
गाâया यांची अधूनमधून येजा असते 2यावर. 2या रS2यावर मी सायकल मारTत 
चाललो होतो. एक छानसं वडाचं झाड /दसलं भरपूर सावलT असणारं. 2या /ठकाणी 
ओäयाचे पा4 /ह चांगले Ûंद होते. तेथून वर«या बाजूला ओढा थोâया उंचीव¥न पडत 
अस�यामुळे छान /दसत होता. या ओäयाने या भागात�या µक2येक >पäया ब�घत�या 
असाNयात कारण ओäया«या पा¢याने पा4 चांगले आठ दहा फूट खोल नेले होते. 
ओäया«या पलTकडे शेतात एक कौला¥ घर होतं. 2या बाहेर बाजेवर एक व=ृध शेतकरT 
ऊन खात शेतावर नजर ठेवून बसला होता. घरा«या 6भतंीला एक बैलगाडीचे चाक 
टेकवून ठेवले होते. मला एकंदरच तो प½रसर फार आवडला. झाडा«या बंुGयाला टेकूनच 
थोडासा भाग साफ क¥न मी बसलो. §च4ाचं सामान मांडून झा�यावर मग मी हातात 
कागद आ_ण पेि�सल घेऊन §च4 रेखाटायला लागलो. रS2याला साहिजकच वद9ळ कमी 
होती. एकंदरच शांतता अस�यामुळे मलाहT फार छान वाटत होत. थोâयावेळाने 
डेअरTमGये दधूाचा रतीब घालून परत येणारा एक माणूस आला. पांढरा लºगा, आकाशी 
रंगाचा सदरा आ_ण डोZयावर पांढरT गांधीटोपी घातलेला तो इसम सायकलवर 
अडकवले�या दधुा«या क]ट�या घेऊन चालला होता. जवळ आ�यावर तो थांबला, 

 "काय पावन कुठलं तुमी?" अशी चौकशी 2याने केलT. मग मी माझी थोडZयात 
मा/हती सां§गत�यावर  

"असं, �हनजे माSतरांचं §चरंजीव µक तु�हT" 

"कुठं असता?" 

मी �हणालो "पु¢याला असतो, सुùटT घेऊन आलोय चार /दवस" 

"बरंय चालु=या तुमचं, माSतर कसे आहेत? बरेच /दवसात गाठ �हाई पडलT, 2येना 
सांगा पवारांचा नामा इचारत होता �हनून, चला येऊ का?" असं �हणून तो �नघून 
गेला. 
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मीहT माझं काम पुढे चालू केलं.  

थोâयावेळाने उताराव¥न एक बैलगाडी आलT, जवळ आ�यावर गाडी हाकणा�या इसमाने 
"हररर हो हो" असा आवाज काढत गाडीचा वेग जरा कमी केला. डोकावून बघत 
असले�या 2या इसमाकडे मी ब�घत�यावर, हात उंचावून 2याने मला राम राम केला 
आ_ण लगेचच तो �नघून गेला. 

आता पय·त माझी दोन §च4ं काढून झालT होती. मग मी थोडावेळ पाय पस¥न तसाच 
बसून रा/हलो. झाडा«या सावलTत छान गारवा वाटत होता. समो¥न वाहणा�या 
ओäया«या पा¢याचा आवाज, मGयेच येणारT वा�याची झुळूक आ_ण 2यामुळे होणारT 
पानांची सळसळ या सगयामुळे �तथून उठावंसं वाटत नNहतं. इतZयावेळात पलTकडचा 
तो �हातारा शेतकरT सु=धा 2या«या शेतात एक फेरफटका मा¥न परत येऊन बाजेवर 
बसला होता. अधेमधे कदा§चत कुतूहलाने �हणून तो मा�याकडे बघायचा, एकदा मीहT 
2याला हात वर क¥न Q�तसाद /दला पण 2याकडे 2याने फारसं लH /दलं नाहT.  

साधारण बारा साडेबारा वाजले होते. मलाहT भुकेची जाणीव होऊ लागलT होती आ_ण 
आता घरT परतावं असं वाटू लागलं होत.  

तेवäयात शाळेतलT काहT मुलं �तथे पोचलT. चार पाच मुलांचा घोळका मा�या 
आजूबाजूला जमला. मी काढले�या §च4ांकडे कौतुकाने, कुतूहलाने पाहत एकमेकांशी ते 
कुजबुज करTत थांबले होते.  

2यातलाच एक इतरांपेHा वयाने थोडा मोठा वाटणारा आ_ण 2या सगयांचा �होरZया 
वाटेल असा मुलगा पुढे झाला. मला �हणाला 

"तु�हT काढलT का /ह §च4ं?" 

मी �हणालो "हो, आवडलT का? कशी आहेत?" 

"लई भारT आलTत क], पन 2या �हाता�याचं कशाला काढलंय §च4ं?" 

मी �हणालो "का रे असं का >वचारतोयस?" 

तो �हणाला "लय बेणं हाय ते, मागं आ�हT सगळे �तथं कै�या पाडायला गेलतो तर 
दगड घेऊन मागं लागला आम«या, लई पळवला 2याला आ�हT" 
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2या«या या वाZयाने मला हसायला आलं, तशी बाक] पोरं सु=धा हसायला लागलT.  

"तुमाला माहTतीयेका आमचा सं2या पण लय भारT §च4ं काढतो" एका पोराकडे बोट 
दाखवून तो �हणाला. "अय सं2या अर ये क]ं पुढं" 2याने 2या पोराला हाताला ध¥न 
पुढे ओढलं.  

एक काळा सावळा, कमी उंचीचा आ_ण अगदTच बारTक अंग काठ( असलेला मुलगा पुढे 
आला. मळकट असा शाळेचा गणवेश 2याने घातला होता. व¤या पुSतकांची एक >पशवी 
2याने खां=यावर टाकलT होती. अगदTच गरTब असे भाव 2या«या चेह�यावर होते. आ_ण 
नजर 2या«याच पावलांजवळ अडकवून तो खालT मान घालून उभा होता.  

बाक]«या पोरांनी पण "Nहय लय भारT §च4ं काढतोय हा" असं �हणून 2याला दजुोरा 
/दला. 

मी 2याला >वचारलं "संतोष नाव आहे का तुझं?" तर 2याने नुसती मान होकाराथÕ 
हलवलT.  

मी �हणालो "एक §च4ं काढून दाखवतोस का मला? मा�याकडे कागद, रंग, पेि�सल 
सगळं आहे. घे हे आ_ण काढ एक §च4ं" 

संकोच 2या«या चेह�यावर अगदT /दसत होता पण बाक] पोरांनी ' अय सं2या आरं काढ 
क] ' असा दम वजा आ�ह के�यानंतर 2याने §च4 काढायला सुÛवात केलT. 2याने 
मारले�या Q2येक रेषेबरोबर देवाने 2याला /दलेलT कला आ_ण �नसगा9«या इतZया 
जवळ अस�याने 2याला रंगांची उपजतच असलेलT ओळख याची जाणीव नZक]च होत 
होती. 

§च4 काढून झालं, ते 2यांनी मा�या हातात /दलं आ_ण तो �हणाला "मी जातो आ¢णा 
रागावतील" शाळेची >पशवी पाठ(वर टाकून तो पळतच �नघाला.  

2यांचा �होरZया वाटणा�या पोराला मी >वचारलं "अरे, नाव काय तुझं आ_ण हा संतोष 
कुठे राहतो मा/हती आहे का तुला? मला 2या«या घरT घेऊन जाशील उ=या?" 

तो �हणाला "चालतंय µक" 
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दसु�या /दवशी ठरले�या वेळे आधीच तो अ÷या आ_ण 2याचे दोन-तीन 6म4 माझी वाट 
बघत होते. ते मला एका शेतात घेऊन गेले. 2या शेतामGयेच दोन खो�या हो2या 2यात 
संतोष राहतो असे मला समजले.  

"हे संतोष चे शेत आहे का?" मी अभय ला >वचारलं  

"�हाय, 2याचा बाप आन आई इथं काम करतात, ¤या स«या बोराटे«या बापाचं शेत 
हाय हे" अभय ने सगळी मा/हती पुरवलT.  

आ�हT आलोय हे कळताच संतोष बाहेर आला, आ_ण 2याने 2या«या आई ला हाक 
मारलT. आ�हाला बसायला सांगून पाणी /द�यावर �तने संतोष«या छोùया ब/हणीला 
2या«या व®डलांना बोलावून आण¢यासाठ( >पटाळलं. संतोषचे वडील तेNहा शेतात 
कुठेतरT काम करत होते. 

थोâया वेळाने संतोषचे वडील येताना /दसले, बारTक अंगकाठ(, कमी उंची आ_ण 
/दवसभर उ�हाता�हात केले�या कामांमुळे रापलेला रंग एकंदरच 2यां«या कRटांची 
जाणीव क¥न देत होता. जवळ येताच 2यांनी मला >वचारलं  

"आम«या संतोषचे माSतर का तु�हT?" 

मी �हणालो "नाहT, पण 2या«या ब=दलच बोलायला आलोय" 

आद�या /दवशी घडलेलT हक]गत मी 2यांना सां§गतलT, संतोष«या कले>वषयी आ_ण 
2याने कRट घेऊन §च4कलेत अजून 6शHण घेतलं तर 2याचा कसा फायदा होईल हे मी 
सांगत होतो.  

बोलताबोलता मी पटकन 2यांना �हणालो " तु�हT Sव�नातहT >वचार केला नसेल अशी 
कला संतोषकडे आहे" 

हे ऐकताच 2यां«या डोयात मला दःुखाची छटा जाणवलT, एक वेगळंच उदास हाSय 
2यां«या चेह�यावर होतं आ_ण काहT Hण ते शू�यात नजर लावून बसून होते. नकळत 
का होईना पण आप�या तXडून नZक]च काहTतरT चुक]चे श�द �नघून गेलेत याची 
जाणीव मला झालT. मी पटकन 2यांना �हणालो  

"माफ करा आ¢णा पण तु�हाला दखुवायचं असा हेतू नNहता माझा, काहT चुक]चे 
बोललो असेल तर मी माफ] मागतो" 
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2यावर ते �हणाले "अहो असं बोलू नका सर, मा�या पोरासाठ( एवढं कळकळीने तु�हT 
बोलताय याची जाणीव आहे मला. तु�हT का माफ] मागताय? तुमची काहT चूक नाहT 
यात. पण बघा ना सर, माणसा«या प½रिSथतीव¥नच 2या«या Sव�नांची लायक] 
ठरवलT जाते, गरTब माणूस असेल; ´या«या कडे जमीन नाहT, पैसा नाहT तर तो 
जाSतीत जाSत काय Sव�न बघेल? दोन वेळा जेवण कसं 6मळेल, डोZयावर छ�पर 
कसं राहTल? आ_ण औषध पा¢यासाठ( थोडा पैसा कसा जमेल? हो ना? पण या 
सगया गरTबा«या गरजा असतात Sव�नं नाहT हे लोकं >वसरतात” 

मी जाSतीच ओशाळ�यासारखा झालोय हे 2यां«या लHात आलं असावं कारण >वषय 
बदलून ते मला �हणाले  

"ते जाऊ=या सर, तु�हT चहा éया मी आलोच एक 6म�नटात"  

घरात जाऊन ते एक जुनी लोखंडी ðंक घेऊन आले. 2यातून काहT §च4ं काढून 2यांनी 
मा�याकडे /दलT.  

"हT मी काढलेलT §च4ं आहेत सर, लहानपणी मला पण §च4कलेचा नाद होता, वेळ 
6मळेल तेNहा मी §च4ं काढायचो, तेNहा एवढं कळायचं नाहT पण कदा§चत §च4 काढणं 
हेच माझं Sव�न होतं" 

2या §च4ांकडे बघताना 2यां«या चेह�यावरचा आनंद >वलHण होता. संतोष«या अंगात /ह 
कला कशी आलT याचं उÖर मला तेNहा 6मळालं.      

2या §च4ांखालT काहT अध9वट जळालेलT §च4ं होती, 2या«या ब=दल >वचारलं तेNहा 
संतोष चे वडील �हणाले  

"सर तु�हT >वचारलंत �हणून सांगतो, ग½रबीची साथ अगदT प/ह�यापासून, मा�या 
बापाकडे ज6मनीचा अगदT लहान तुकडा होता, आ�हT चार भावंडं. मी एकटाच मुलगा 
आ_ण तीन ब/हणी. जमीन पावसावर अवलंबून अस�यानं कधी पीक यायचं कधी 
जळायचं. व®डलांनी खूप कRट केले सर, पण नशीब साथ देत नसेल तर माणूस µकती 
/दवस /टकणार? माझं 6शHण, ब/हणींची लvन आ_ण मा�या आईचं आजारपण यात 
पार संपला माझा बाप, कज9 झालं जमीन पण गेलT. शेवटT Nयसन लागलं आ_ण एकदा 
2यांनी मला §च4 काढताना पा/हलं, भडकले आ_ण /दलT सगळी पेटवून. कशीबशी 
वाचवलT मी".  
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हे ऐकताना माझं मन अगदT सु�न झालं होत. ते पुढे सांगत होते.  

"सर, पण मला बापाचा राग नाहTये, हा; 2या Hणी आला असेल; पण आता >वचार 
केला तर जाणवतं, 2यांची काय चूक नाहT 2यात, आम«या सगयांसाठ( एकटे कRट 
करत होते ते". 

संतोष �न काढलेलं §च4 हातात घेऊन ते �हणाले "तु�हT आज आला नसतात तर 
माझं Sव�न परत आठवलं नसत कदा§चत, कामा«या नादात पोरा«या अंगातलT कला 
पण जाणवलT नसती. 2याच Sव�न काय आहे हे अÖा मला मा/हत नाहT सर पण ते 
काहTहT असेल, मला जेवढं शZय असेल ते सगळं मी 2या«यासाठ( करणार". 

नंतर आ�हT बराच वेळ बोलत बसलो होतो. संतोषला Qो2साहन �हणून §च4कलेचं 
सा/ह2य दे¢यासाठ(ची परवानगी मी 2यां«याकडून 6मळवलT. जेNहा जेNहा मी गावाला 
येईल तेNहा मा�याबरोबर §च4 काढायला ये¢याचीहT कबुलT मी संतोषकडून घेतलT.  

�नरोप घेऊन �नघालो. परती«या वाटेवर पु�हा तेच वडाचं झाड /दसलं. 2या«या 
सावलTत थोडा वेळ थांबलो, झाडाची गद9 सावलT, ओäया«या खळाळणा�या पा¢याचा 
आवाज, थंड हवेची झुळूक सगळंकाहT काल«या सारखंच होतं. फरक एकच होता, काल 
§च4कला हा मा�यासाठ( फZत एक छंद होता पण आज 2यामGये दोन Sव�नं जोडलT 
गेलT होती.     
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Low carb Almond flour cookies 
- By Anooja Bhawalkar  

 
 

 
 
Enjoy these cookies with tea or just by themselves. These are sugar- free, 
eggless cookies.  
The recipe instead makes use of maple syrup.  
 
Why low carb? 
A low carb diet is simply nothing but reducing your “carbohydrate” intake to 
better your diet. 
When you eat food items that are high in carbs, like a plate of pasta, your 
body converts it to sugar in your bloodstream. Any excess sugar in your 
bloodstream that is not used as energy is stored as fat. This fat is 
responsible for problems like obesity, diabetes, hypertension and heart 
attack. 
In addition, just lowering intake of sweets does not lead to low carb lifestyle.  
Sugar from eating bread or a candy bar has the same effect on your body's 
blood sugar. 
Substitute Sugar with Maple syrup: Maple syrup is a natural sweetener and 
has a low glycemic index (Low glycemic index – keeps body sugar level 
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constant).  In addition, maple syrup has many additional health benefits.  Try 
to substitute sugar with maple syrup in your diet wherever practical. 
Almond flour: Another ingredient that makes this recipe healthy is almond 
flour. Almond flour is high in protein and low in carbs and as a result 
makes a better substitute for all-purpose flour. 
Recipe Ingredients: 
1 cup Almond flour 
½-cup whole-wheat flour  
1/3-cup unsalted butter 
¼ tsp baking powder  
50 ml Maple syrup 
Salt, a pinch 
Cardamom powder to taste 
Method: 

1. Preheat oven to 355 degree F. Line a baking sheet with parchment 
paper. 

2. In a bowl, mix together butter and maple syrup. Next, add whole 
wheat and almond flours and mix gently.  

3. Mix in the baking soda, cardamom powder and salt.  
4. Form the dough into tablespoon rounds and place on the lined baking 

sheet about 3 inches apart. (Garnish cookies with almonds but this is 
optional) 

5. Bake for 15-18 minutes, or until golden brown around edges. Cool 
and enjoy!  

These cookies are best enjoyed the day they are baked. 
NOTES: 

1. You can use coconut oil in place of butter in this recipe. 
2. You may cut down the use of whole wheat flour if you wish for grain 

free cookies.  
3. Coconut sugar is another good alternative to cane sugar in this recipe. 
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Nutrition breakdown: (Souce: MyFitnessPal app) 
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Artwork by Isha Rane 
 

 
 
Isha is 7-year-old & she loves drawing & 
coloring. Isha uses her imagination to draw 
and color the pictures. We all love her 
passion. 
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Painting by Saket Rane 
 
Saket is 4 years old. His elder sister (Isha) loves to draw and color the 
pictures and Saket loves following her. So, one day he just asked us to wait 
and then went to the study room, locked the door and drew this cute family 
picture. when asked to explain he said it's Dad, Aaba, Mom, Didi and that 
small one is me (Saket). We were so amazed with his imagination.  
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Artwork by Nidhi Choudhari 
 

Nidhi is 11 years old, 6th grader. Since her early ages she started 
painting and creating arts. She loves arts and crafts very much and regularly 
makes different kinds of creative arts.  She uses oil pastels, charcoal, pencil 
color, water color, Acrylic color.  She has done paintings on canvases and 
different drawing paper as required for the color medium.  Her Shivaji Raje 
painting was published in 2015 Marathi Mandal Atlanta magazine and won 
the second prize for the Atlanta desi Khabar magzine's Diwali art competition 
in 2013. 
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Drawings by Vikrant Yadav 
 
Vikrant is 8 years old. He enjoys 
artistic creativity, like drawing, origami 
and building new stuff using old 
things. He loves playing soccer and 
plays the position of a striker and a 
wing for his team. 
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A letter to a Tooth Fairy 
- By Ms. Nishka Namjoshi (Age 6) 

 
Nishka wrote this letter spontaneously as soon as she learnt she is 
travelling to India this summer :-). 
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Drawing by Nishka Namjoshi 
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Painting by Tanishka Shivekar 
 

Tanishka loves painting. 
Whenever she gets free 
time either she will start 
drawing on paper or start 
painting on paint brush. 
She also likes singing 
and playing piano.  
 
 

 
 

 
 
  

 

 



60 
 

YOU ARE BEAUTIFUL!!!... 
- Abhidnya Patharkar 

For all the girls who are or trying to be self dependent!!... 

 
You are beautiful not because you don't commit mistakes, 

but you have a courage to accept them too.. 
 

You are beautiful not because you are independent, 
but you have realized it's just a self dependence.. 

 
You are beautiful not because you are idealistic, 

but you know how to be equally pragmatic.. 
 

You are beautiful not because you are enthusiastic, 
but you are tired too.. 

 
You are beautiful not because you are ambitious, 

but you don't lose your sensibility and sensitivity too... 
 

You are beautiful not because you know you have a potential, 
but you know how to explore it too.. 

 
You are beautiful not because you struggle for your rights, 

but you care for the people you fight with too.. 
 

Most importantly, my dear, you are beautiful not just because you 
are an amazing woman but an awesome human being too... 
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कणा - कुसमुा�ज 

ओळखलंत का सर मला, पावसात आला कोणी, 
कपडे होते कद9मलेल ेकेसांवरती पाणी 

Hणभर बसला, नंतर हसला, बोलला वरती पाहून, 
गंगामाई पाहुनी आलT गलेT घरùयात राहून................. 

 
माहरे वाशीण पोरTसारखी चार 6भतंीत नाचलT, 

मोकळया हाती जाईल कशी बायको मा4 वाचलT, 
6भतं खचलT, चूल >वझलT होत ेनाहोत ेगलेे, 

Qसाद �हणून पाप¢यांमGये पाणी थोड ेठेवले...... 
 

कारभारणीला घऊेन संग ेसर आता लढतो आहे, 
चीखालगढ काढतो आहे, पडक] 6भतं बांधतो आहे....... 

 
_खशाकड ेहात जाताच हसत हसत उठला 
पैसे नकोत सर जरा एकटेपणा वाटला, 

मोडून पडला ससंार तरT मोडला नाहT कणा, 
पाठ(वरती हात ठेवून फक लढ �हणा...................... !!! 

 
 


