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मी अकववेिाची िाजळी ।  
फेडोनी कववेि दीप उजळी ॥  
ते योकिया पाहे कदवाळी ॥  
कनरंतर ॥  

संत ज्ञानेश्वर 

दिवाळी या सणाबद्दल मला पदहल्यापासनूच फार आकषथण आहे. अर्ाथतच दिवाळी हा 

आपल्यासाठी सवाथत महत्वाचा सण. या सणाला र्ादमथक, अध्यादत्मक महत्व तर आहेच 

आदण तशा बऱ्याच आख्यादयकाही प्रदसद्ध आहेत. प्रभ ूराम वनवासाचा काळ सांपवनू याच 

दिवशी अयोध्येत परत आले. श्रीकृष्णाने नरकासुराचा वर् केला तो हाच दिवस.  

पण याहीपेक्षा दिवाळी हा सण आवडण्याचां एक कारण म्हणजे, हा सण प्रत्येकाच्या 

मनामध्ये उत्साह आदण आनांि पेरतो. आपली नाती अजनूच दृढ करतो. हल्लीच्या 

र्कार्कीच्या जीवनशलैीमुळे म्हणा दकां वा छोट्या कुटुांब पद्धतीमुळे म्हणा पण सवथ कुटुांबाने, 

नातेवाईकाांनी आदण दमत्रपररवाराने एकत्र येऊन मजेत घालदवलेले क्षण तसे दवरळाच. पण 

दिवाळीत हमखास आपण सिळे एकत्र येतो. चार पाच दिवस का होईना पण हा वेळ आपण 

मजेत, एकमेकाांच्या सादनध्यात, पवूीच्या िोड आठवणींना उजाळा िेत, वतथमानाची चचाथ 

करत आदण उत्तम भदवष्याची आस ठेवत घालवतो. हेच जातती महत्वाचे नाही का? 

माझ्या लहानपणीच्या दिवाळीतील आठवणी अजनूही ताज्या आहेत. एकत्र कुटुांब 

असल्यामुळे दिवाळीला अििी उत्सवाचां तवरूप यायचां, शाळाांना सुट््टया लािल्या की सिळी 

भावांडां दमळून दकल्ला करायचो, वाड्याची साफसफाई, रोषणाई, आई, काकू, आजी 

सिळयाांनी दमळून केलेले फराळाचे पिार्थ, नवीन कपड्याांची, फटाकयाांची खरेिी, 

दिवाळीच्या प्रत्येक दिवशी उठणाऱ्या पांिती, ताटाांभोवतीच्या राांिोळया, सांध्याकाळी 

िाराबाहेर केलेली सडा राांिोळी, एक वेिळाच उत्साह असायचा. िुपारी जेवणानांतर 

माजघरात िप्पा िोष्टी रां िायच्या, पत्तयाांचे डाव व्हायचे एकिम र्माल असायची.  

या सिळयाांबरोबर अजनू एक अििी लक्षात रादहलेली दिवाळीची खास िोष्ट म्हणजे 

"दिवाळी अांक". ओसरीवर बठैकीजवळ एका टेबलावर बरेच दिवाळी अांक ठेवलेले असायचे. 

ते माझ्यासाठी दिवाळीचां एक खास आकषथण असायचां. अनेक छान छान िोष्टी, कदवता, 

प्रवास वणथनां, दचत्र, कोडी याांनी भरलेले ते अांक वाचताना खपू मजा यायची. मध्यांतरीच्या 

काळात दिवाळी अांक वाचण्याचा योि आला नाही पण आता युटा मराठी मांडळाच्या 'आरां भ' 

अांकाच्या दनदमत्ताने दह सांर्ी चालनू आली आहे. आरां भ त्रमैादसकाचा हा दतसरा अांक दिवाळी 

दवशेषाांक म्हणनू प्रदसद्ध करताना खपूच आनांि होतोय. या अांकात वेिवेिळया 

दवषयाांवरील लेख, कर्ा, कदवता, दचते्र तसेच प्रवासवणथने याांचा समावेश आहे. आरां भ च्या 

माध्यमातनू युटा मराठी मांडळाचे सभासि आदण वाचकाांशी अांकुरलेलां नातां या दिवाळी 

अांकाच्या दनदमत्ताने अदर्कच दृढ होईल अशी आशा आहे.         

    

 

 

यटुा मराठी मडंळ सममती  
२०१८-२०१९  
अध्यक्षा - अर्चना यादव  
उपाध्यक्ष - महेश र्व्हाि  
कोषाध्यक्षा - प्रार्ी अष्टपतु्र े 
 
सदस्य  
सोनाली गोडबोले  
मोनल श्रीगोंदेकर 
शौनक सोनटक्के 
अममत श्रीगोंदेकर   
राजेश मशवकेर 
रोहहत सोनावले    
श्रीवास अष्टपतु्र े
 
 
 
‘आरंभ’ सपंादक मडंळ  
श्रीवास अष्टपतु्र े 
अर्चना यादव 
अममत श्रीगोंदेकर  
 
 
 
 
 

संपादकीय 



5 
 

 ‘साडी’ - सौ अलका िेशमुख 

साडी, जवळपास सिळयाच बायकाांच्या अििी आतल्या दजव्हाळयाचा, पे्रमाच्या नजरेचा, हृियाजवळचा 

दवषय. आपल्या कपाटात दकतीही साड्या अस ूद्यात पण दतला फक्त िुसरीच्या अांिावरचीच साडी छान 

दिसते आदण िुकानात खरेिीला िेल्यावरही तवतः पुढे केवढाही ढीि करू िे पण िुसरीच्या पुढ्यातली 

साडी िाखवा बरां  असेच म्हणणार. ही एक खासीयतच आहे प्रत्येक बाईची. सिळे नवरे या िोष्टीवर 

सहमत असतील अििी एकमताने, कारण हा अनुभव सवाथनाच प्रत्येक सणाला बायकोसोबत साडी 

खरेिीला िेल्यावर हमखास येतोच आदण एवढी पसांती करून साडी घरी आणल्यावरही सकाळी परत 

परत घडी उकलनू पादहल्यावर ती िुसरीच दकती छान होती यावर दकतीिाच जीव तोडून होतो हे वेिळांच, 

असो हे तर चालायचांच आयुष्य भर. पुन्हा एक िोष्ट अहो मला की नाई लाल साडी घ्यायचीच आहे एक 

असे म्हणनू प्रत्येक वेळी िुकानात िेलेली बाई नेव्ही ब्लल्य,ू जाांभळी, दहरवी दकां वा मि नेहमीची िोरा रां ि 

िाखवणारी दपवळी अशा अनेक साड्या घेऊन परत लाल साडीचा कलेम कायमच असतो. हे सिळां  एक 

िोनिा झालां मि एकिा ह्ाांच्या सोबत पुन्हा लाल साडी घ्यायला िेले तर या वेळी ह्ाांनी वेिळाच पादवत्रा 

घेतला... सरळ िुकानिाराला साांिनू टाकलां आज सिळे लालच शेड िाखवा िुसरा कोणताच रां ि 

नकोय...मि आली एकिाची लाल साडी घरी...तर हे असच असतां बरां ; सिळयाच बायकाांचां. 

तर मी काय साांित होते आज एका दठकाणी बारशाला जायचां म्हणनू तयार होताांना... साडी काढायला 

िेले अन अचानक माझांच मन भतूकाळात घेऊन िेलां मला. 

कपाटातनूआज नेसायला म्हणनू साडी काढायला िेले अन दतच्या कडे बघतच रादहले दहरवी कां च साडी 

जरी काठाची सुांिर पिर त्यावर भरजरी दडझाइन दकती आवडीची ती साडी एकिम मला मािे तमतृींत 

घेऊन िेली. आठवणींचे पिर एखाद्या नऊ वारी सारखे उलिडायला लािले. लनन झालां तेंव्हा 

लननातल्या चार; एक साखरपुड्याची, एक हळिीची एक लननाचा शाल,ू एक सीमांदत आदण एक ताांबुला 

ची अशा मोजनू पाचच साड्या होत्या चाांिल्या आदण मि इतर पाचेक घरच्या. एखािां िोन कुणी तरी नवी 

नवरी आली म्हणनू घेतलेल्या. त्या वेळी िेण्याघेण्याची साडी फक्त ८० रुपयातच येत असे बास एवढ्याच 

साड्या आदण आता लननाच्या २८ वषाांनांतर चार कपाटातही मावत नाहीत. दकत्येक जुन्या फॅशन झाल्या 

म्हणनू पडल्यात पण त्या एकेक साडी ला एकेक आठवण आहे. पदहली मांिळािौर, पदहल्या 

डोहाळजेवणाची, पदहल्या बाळाच्या बारशाची, दिवाळीची, सांक्ाांतीची, रक्षाबांर्न, भाऊबीज, ही अशीच 

घेतलेली, दकतीिा बिलनू आणलेली, हीचा ब्ललाउज छोटाच झाला, दहच्या लननात अशीच घेतली, दतने 

चाांिलीच नाही घेतली अमुक तमकू केवढा अभ्यास अििी एखाद्या पी एच डी सारखच आहे हे सिळां . 

एखािा मोठा प्रबांर्च दलहता येईल या पठैणी नऊवारी भरजरी रां िीबेरां िी साडी पुराणावर. त्यातही कोरा 

दसल्क, प्यवूर दसल्क खास येवला पठैणी, खास इरकली, पेशवाई अरे बापरे एक पणूथ पेज ही अपुरे पडेल 

नाव दलहताांना साड्याांचे. मादहती पण नाहीत आपल्याला एवढे प्रकार नी एवढी नाव. बरां  त्यातल्या त्यात 

तो साडी दवके्ता तर शाांततेचा पुतळाच असतो असे माझे प्राांजळ मत आहे. दिवसभर तो दकती शाांततेत 

वेिवेिळया दवचाराांच्या तवभावाच्या दकत्येक बायाांचा सामना करतो आदण दकतीच ढीिभर साड्या 

तेवढ्याच शाांतपणाणे िाखवताांना त्याची सहनशीलता खरां च कौतुकातपिच असते...त्याला या 

शाांततेबद्दल एखािा नोबेल पुरतकारच द्यायला हवा. 

तर हे कौतुक झालां आदण अजनू एक महत्वाच, दकतीही साड्या अस ूद्यात बाहेर जाताना प्रत्येक बाईची 

एकच तक्ार असते मला पटकन घालायला अशी छान सार्ीशी साडीच नाही आता कोणती बरां  घाल?ू 

सवथच बायकाांना पडलेला एक दनरुत्तर प्रश्न. मि िोनचार घड्या मोडल्या की एखािी नेहमीच घातलेली 
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परत परत तीच घालनू तयारी होते. नवरोबाांनी यात कर्ीही काहीच बोलायचां नसतां नाहीतर ठरलेला 

सिळा कायथक्मच रद्द होण्याची जोरिार शकयता असते. हा सिळा लाड हौस मौज आदण आवड याांचा 

भाि झाला पण आता हे सिळां  दलहण्याचा हेत ूमािच्या आठवड्यातली िोष्ट मी माझ्या नात्यातल्या एक 

आजी खपू आजारी आहेत म्हणनू भेटायला म्हणनू िेले. खपूच र्कलेल्या अििी कलान्त क्षीण, आवाज 

ही खोल, अतवतर् चुळबुळ या कुदशवरून त्या कुशीवर सारखां वळणां त्याांचां पादहलां अन मन एकिम 

अतवतर् झालां. एवढी पॉश राहणारी बाई दिसायला सुांिर अििी खानिानी सौन्ियथ चेहऱ्यावर, राहणीमान 

शरीरावर झळझळ झळकणारां , दवचार आरु्दनक, चोखट पसांती, सुांिर सुांिर रां ि पोत असलेल्या एकापेक्षा 

एक सुांिर रेशमी भरजरी साड्या वापरणाऱ्या. डोकयावर ही भरपरू केस आदण डोकयावरून पिर, सुांिर 

कडक पे्रस असलेलां मोठ्या लाांब बाह्ाांचां ब्ललाऊज, कायम च दकती व्यवदतर्त राहणां दकती टापदटपीन 

राहणाऱ्या त्या आजी आता वयाच्या एककयाणऊव्या ब्लयाांणव्या वषीही त्याांच्या सहस्त्रचांद्रिशथन 

सोहळयाला सुांिर मेहरून कलर दहरवािार पिर आदण भरजरी काठाची साडी चोपनू चापनू नेसनू मतत 

बसल्या होत्या त्याच होय आज त्याांना भेटायला िेल्यावर पादहलां मी, मोठा फुलफुलाांचा िाऊन मािे लेस 

बाांर्नू नुसता िुांडाळून ठेवलेला. तब्लयेत एकिम खालावलेली आवाज क्षीण, डोळे बांि, या कडावरून त्या 

कडावर अतवतर् पलटने बस! माझां तर मन एकिम उदिघ्न झालां खुपच अतवतर् झालां मन उिास झालां 

काय अर्थ आहे आपल्या या अर्ाशी पणाला? शांभर रां िाच्या शांभर साड्या मि त्यात पठैणी दकती पेशवाई 

दकती बेंिलोर दसल्क कनाथटक दसल्क आजनू हजारो प्रकार िडपनू ठेवतो कपाटात एखािीला द्यायची 

वेळआलीच तर त्यातल्या त्यात सवाथत हलकी कमी दकमतीची आपल्याला नावडणारी आजकाल दतलाच 

ब्ललाऊज पीस आसत म्हणनू नाही तर त्या साडीवरचां चाांिलां ब्ललाऊज पीस काढून घेवनू छोटांसां रद्दी 

ब्ललाऊज पीस टाकण्याची आमची बायकी मानदसकता. ही कां जषू नाही म्हणणार मी कोत्ती दवचार सरणी 

अशी वतृ्ती कर्ी बिलेल का? नाहीच पण मला आताच कळून चुकलां की मी शांभर िोनशे साड्या 

असल्यावर ही आदण िोनतीन नऊवारी साड्या असल्यावरही कालच एक अजनू घेऊनच आलीय पण 

आता खरां च मन दवरल्या सारखां झालां; तुटलां शेवटी आपल्याला एक छोटांसां रु्डकां  आदण एकसुती 

िाऊनच लािणार आहे. त्यावरच आहे आपला शेवटचा प्रवास. आजकाल म्हातायाथनाही चाांिलां वाटावां 

म्हणनू, कम्फटेबल वाटावां म्हणनू हदिज दकां वापॅड्स वापरतातच तवच्छतेच्या दृष्टीनां आदण सेवा 

करणाऱ्याला ही सोपां जातां.  

माझी माझी करून एवढ्या जपनू ठेवलेल्या पे्रमानां जपलेल्या सिळया साड्या इकडेच सोडून पसारा 

करून आपण एका रु्डकयावरच जायचां आहे हेच जीवनातलां खर सत्य आहे दविारक मनाला कलेश 

वेिना िेणारां  असलां तरीही हेच सत्य आदण सत्य आहे. आलो जन्माला तेंव्हा छोटस कुणीतरी घालनू 

टाकलेलां िलतू आदण जाताांना एक छोटांसां रु्डक, झालां सांपलां जीवन!! 

शेवटी मला माझ्या सिळया सख्याना हेच साांिायच आहे की "बायाांनो साड्याां कपडे लािले तेवढे घ्या 

सिळी हौस करा घालनू घ्या लवकर लवकर ठेवनू ठेवनू नाही हौस होत वाटलां तेंव्हा वाटली ती साडी 

घालनू दमरवनू दफरवनू घ्या साडीला अन तवतःला पण नाहीतर ही साडी दसल्क ची खराब होईल नकोच 

दिवसभर घालायला अमुक न तमकू, मि राहीली ती साडी अन रादहली घालायची ल्यायची हौस, खरां  

नाही का? 

आलास जन्माला घेवनू जीव इवला हाताच्या वळून मुठी 

जाशील असाच जाताांना खाली हात अन घेऊन ररकाम्या मुठी ...!!!! 
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क्ांतीवीरांचे तीर्थके्षत्र - अंदमानची ”सेल्युलर जेल” –  

किरण वाडीविर 
 

 अंदमान म्हणजेच “िाळे पाणी”, इंग्रजांची राजवट संपुष्टात येऊन ७१ वर्ाथचा िालावधी लोटला 

असला तरीही िाळ्या पाण्याचे नाव घेताच अंिावर शहारे येतात. या कशके्षदरम्यान कित्येि क्ांतीकवराना 

मरणप्राय यातना भोिाव्या लािल्या तर कित्येि शहीद झाले. या इकतहासाची साक्ष देणारा तुरंि म्हणजे 

‘सेल्यलूर जेल’, ज्याचे अवशेर् आजही अंदमानात कशल्लि आहेत. हा तुरंि पाहताच डोळ्यासमोर उभा 

राहतो तो िाळ्या पाण्याचा भयावह इकतहास. याच तुरंिात स्वातंत्र्यवीर सावरिरांनी दहा वरे् िाळ्या 

पाण्याची कशक्षा भोिली. या जेलचे आता राष्ट्रीय स्मारि म्हणनू जतन िरण्यात आले आहे तसेच 

अंदमान ‘क्ांतीवीरांचे तीर्थके्षत्र’ म्हणनू सुप्रकसद्ध झाले आहे. भारतातील नव्हे तर जितील पयथटि 

सावरिरांच्या पदस्पशाथने पावन झालेल्या या भमूीस वंदन िरण्यास येत असतात. या जेलचा इकतहास 

जाणनू घेण्याची प्रबळ इच्छा प्रत्येि भारतीयाच्या मनात असतेच म्हणनूच “आरंभ” च्या कदवाळी अंिाच्या 

वाचिांसाठी र्ोडक्यात हा इकतहास देण्याचा प्रयास. 

भारताच्या मुख्य भभूािापासनू सुमारे ११००कि.मी. अंतरावर असलेल्या या बेटांवर इंग्रजांचे फार 

पवूीपासनू लक्ष होते. अंदमान हे कनसिथत: एि चांिले बंदर असल्यामुळे भारताच्या ईशान्येला असलेल्या 

या बेटांवर बंदर वसकवण्याची त्यांची इच्छा होती. या कनजथन बेटांच्या पररसरात समुद्री चाच्यांची दहशत 

होती. ते जहाजांवर हल्ला िरत व या बोटींवरील मालही लुटत असत. अनेि वेळा या बेटांजवळ बोटींचे 

अपघात होत . अशा वेळी जंिलातील आकदवासी बोटीचे अवशेर् पळवनू नेत. अनेि वेळा बोटीवरील 

िलाशी व प्रवाशयांची हत्या ही ते िरीत. अशा कनजथन स्र्ळी िैद्ांची वसाहत वसवील्यास येर्नू ये-जा 

िरणाऱ्या जहाजांना एि प्रिारची सुरकक्षतता ही कमळेल असा त्यांचा ियास होता. 

   अठराशे सत्तावन्न साली संपणूथ कहंदुस्तानात आलेली क्ांतीची लाट, इंग्रजांना शह देणारी ही 

सवाथत पकहली योजनाबद्ध क्ांती. यात तात्या टोपे, झाशीची राणी या सारख्या अनेि क्ांकतवीरांचे देह 

मातभृमूीच्या संरक्षणासाठी धारातीर्ी पडले. इंग्रजांनी अनेि क्ांकतिाऱ्यांची धरपिड िेली. या असंख्य 

क्ांकतिाऱ्यांना कहंदुस्तानच्या िारािहृात ठेवणे इंग्रजांना धोक्याचे वाटत होते. इतर िैद्ांबरोबर या 

क्ांकतिाऱ्यांना ठेवल्यास ते िारािहृातनूच क्ांतीची मशाल पुन्हा भडिवतील अशी भीती त्यांना वाटत 

होती. म्हणनूच या सवथ िैद्ांना आपल्या मातभृमूीपासनू दूर नेण्याचा व तेरे् िैद्ांच्या वस्त्या वसवण्याचा 

कनणथय त्यांनी घेतला. िेवळ क्ांकतिारीच नव्हेत तर कित्येि तडीपार िुन्हेिार, जन्मठेपेची कशक्षा 

भोित असलेले िैदी अशा अनेिांना िुलामांसारिे राबवनू तो भाि कविकसत िरण्याचा व त्या कठिाणी 

वसाहती (Penal Settlement) वसवण्याचा त्यांचा मनसुबा होता. अर्ाथतच देशापासनू दूर ओसाड व कनजथन 

अशा बेटावर िैद्ांना ठेवल्यास ते पळून जाण्याचा धोिा नव्हताच व त्याच्यािडून ओसाड प्रदेशाचा 

कविास िरून घेण्याचा दुहेरी फायदा ही होता.  

अठराशे सत्त्वान्नच्या बंडा नंतर इंग्रजांनी िैद िेलेल्या क्ांकतिाऱ्यांना ठेवण्यास व त्याच्या वसाहती 

वसकवण्यासाठी जािेचा शोध घेणे सुर िेले. या शोध मोकहमेच्या अंतिथत अंदमानच्या बेटांना प्राधान्य 

देण्यात आले. या मोकहमे साठी कदनांि २० नोवेंबर १८५७ रोजी इंग्रज सरिारने तत्िालीन आमी 

अकधिारी डॉ. जे.एफ.माउंट यांच्या अध्यक्षतेिाली एिा सकमतीचे िठन िेले व लेफ्ट. जे.ए.हेर्िोट व 

बंिालचे तुरंि अकधक्षि डॉ.जी.आर.प्लायफेअर यांची सकमतीच्या सदस्यपदी कनयुक्ती िेली. कडसेंबर 

१८५७ च्या सुमारास हा चम ू अंदमानच्या बेटांवर पोहोचला. या सकमतीने अंदमानच्या अनेि बेटांचे 

सवेक्षण िरून १ जानेवारी १८५८ रोजी आपला अहवाल सदर िेला. या अहवालात ‘ओल्ड हाबथर’, 

‘चातम’ व ‘रॉस’ बेटांवर िैद्ांच्या वसाहती वसवण्याची कशफारस इंग्रज सरिारला िेली तसेच ‘ओल्ड 
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हाबथर’ चे नाव बदलनू लेफ्ट.आकचथबाल्ड ब्लेअर ज्यांनी १७८९ मध्ये या बेटांचे सवेक्षण िरून १७९१ मध्ये 

िैद्ांच्या वसाहती वसकवण्याचा पकहला प्रयत्न िेला होता त्यांचे नाव देण्याची सचूना ही िेली.  

या कशफारशीनुसर १५ जानेवारी १८५८ रोजी इंग्रजांनी भारतातील िुन्हेिारांना व क्ांकतिा-यांना  या 

कठिाणी आणण्याचा कनणथय घेतला. िॅप्टन हेनरी मान या अकधिाऱ्याला अंदमान बेटांचा ताबा घेण्याचे 

आदेश कदले व अंदमान साठी डॉ.जे.पी.वॉिर यांची प्रर्म सुप्रीटेंडंट म्हणनू कनयुक्ती िेली. २२ जानेवारी 

१८५८ रोजी  िॅप्टन हेनरी मान यांनी अंदमानात किटीशांचा झेंडा फडिवला. अशा प्रिारे इंग्रजांनी या 

बेटांचा ताबा घेतला व ‘ओल्ड हाबथर’ चे ‘पोटथ ब्लेअर’ असे नामिरण िेले. अंदमान येरे् राजिीय िैद्ांना 

आणण्याची िरी सुरवात माचथ १८५८ च्या सुमारास झाली. ४ माचथ १८५८ रोजी डॉ.जे.पी.वॉिर 

‘सेकमराकमस’ नामि जहाजाने आपल्या सोबत २०० बंकदवानांना घेऊन िलित्त्याच्या बंदरावरून 

अंदमानिडे रवाना झाले. त्यात १८५७ च्या बंडात सहभािी असलेल्या क्ांकतिाऱ्यांचाच अकधि भरणा 

होता. त्यांनी आपल्या सोबत दोन भारतीय डॉक्टर व सुमारे ५० कशपाई ही बरोबर घेतले होते. अशा प्रिारे 

राजिीय िैदी व िुन्हेिारांची पकहली तुिडी १० माचथ १८५८ रोजी अंदमान बेटांवर दािल झाली  व 

िाळ्या पाण्याच्या िाळ्या इकतहासाला सुरवात झाली.  

भारतातनू आणलेल्या या सवथ बंकदवानांना अंदमान बेटसमुहातील घनदाट जंिल, डास, जळू, सापांचे 

साम्राज्य असलेल्या  ‘चातम’ या बेटावर सोडण्यात आले. पायात बेड्या घातलेल्या कस्र्तीत िैद्ांना चोप 

देऊन ९-९ तास जंिलतोडीचे व रस्ते तयार िरण्याचे िाम िरून घेण्यास इंग्रज अकधिाऱ्यांनी सुरवात 

िेली. हळूहळू िैद्ांच्या अनेि तुिड्या अंदमानात दािल होऊ लािल्या व िैद्ांची संख्या वाढतच 

िेली.  

अंदमानात इंग्रजांच्या प्रवेशापवूी आकदवाकसंचेच साम्राज्य होते. परिीय व्यक्तींना आपल्या बेटांवर आलेले 

पाहून अंदमानी आकदवासी कबर्रले होते. त्यांच्या स्वातंत्र्यावर िदा आली होती. म्हणनू त्यांनी या िैद्ांवर 

हल्ला चढकवण्याची सुरवात िेली. ६ एकप्रल १८५९ रोजी सुमारे २५० िैदी चातम बेटाजवळ िाम िरत 

असताना २०० आकदवासींनी धनुष्ट्यबाण घेऊन िैद्ांवर हल्ला चढवला. त्यात तीन िैदी मतृ्युमुिी पडले 

तर अनेि िंभीर जिमी झाले. अंदमानी आकदवासींचा हा पकहला सुकनयोकजत हल्ला होता. या नंतर 

आठच कदवसांनी ४५० िैद्ांच्या दोन तुिड्या एित्र िाम िरत असताना सुमारे १५०० आकदवासींनी 

त्यांच्यावर हल्ला िेला. या हल्ल्यातही तीघांचा मतृ्य ूझाला तर सहा जण िंभीर जिमी झाले. सुमारे १२ 

िैदी आपला जीव वाचकवण्यासाठी पळाले व त्यांनी एिा बोटीचा सहारा घेतला परंतु आकदवासींनी त्यांना 

हुडिून िाढले व पळवनू नेले त्यांचा िधीच र्ांिपत्ता लािला नाही. मे १८५९ च्या सुमारास तर या 

आकदवासींनी इंग्रजांकवरद्ध युद्धच पुिारले होते. 

िालांतराने चातम बेटावर पाण्याचा अभाव जाणव ूलािला म्हणनू या िैद्ांना “रॉस आयलॅन्ड” या बेटावर 

स्र्लांतररत िरण्यात आले. या बेटावरील जंिलतोड िरून या बेटाचा कविास िरण्याचे िाम 

िैद्ांिडून िरून घेण्यात आले. रॉस आयलॅन्ड या बेटावर इंग्रजांनी आपली वसाहत वसवली व येरे्च 

आपले मुख्यालय बनवले. जपान्यांच्या आक्मणा पयंत इंग्रजांचे मुख्यालय येरे् होते. दुसऱ्या महायुद्धात 

इंग्रजांनी कविकसत िेलेल्या रॉस आयलॅन्डची वाताहत झाली. तर चातम बेटावर इंग्रजांनी लािडाची 

मोठी विार ‘सॅा-कमल’ चाल ूिेली जी आज तािायत िायाथकन्वत आहे. 

या नंतर पोटथ ब्लेअर जवळील ‘वायपर’ बेटावर िैद्ांची वसाहत वसकवण्यात आली. सन १७८९ साली 

इंग्रज अकधिारी लेफ्ट.आकचथबाल्ड ब्लेअर  सवथ प्रर्म अंदमान येरे् िैद्ांच्या वसाहती वसकवण्याच्या 

उदे्दशाने आपल्या सहिाऱ्यांसह आला होता. तो ज्या जहाजातनू आला त्याचे नाव ‘वायपर’ असे होते. 

यावरूनच  या बेटाचे नामिरण िेले िेले. वायपर बेटावरील या वसाहतीत  िैद्ांना मोिळे सोडले जात 

असे व त्यांच्यािडून जंिलतोड, डोंिराचे िोदिाम, माती वाहून नेणे, रस्ते तयार िरणे अशा प्रिारची 

िामे िरून घेतली जात होती. पुरर् िैद्ांबरोबर मकहला िैद्ांना सुद्धा याच कठिाणी मोिळ्यावर सोडून 
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त्यांच्यािडूनही िामे िरून घेतली जात असत. वायपर बेटाव्यकतररक्त कफकनक्स बे, डन्डास पॉईटं, िीच 

िंज, नेव्ही बे व कठिाणीही िांही िैद्ांना मुक्त सोडून िामे िरून घेतली जात होती. 

िैद्ांच्या संिेत वाढ होतच होती. कहंदुस्तान तसेच िह्मदेशातनू अनेि देशभक्त क्ातंीिाऱ्यांबरोबर 

जन्मठेपेची कशक्षा झालेल्या सराईत िुन्हेिारानाही येरे् आणनू सोडले जात होते.  मकहलां िैद्ांची 

संख्याही वाढतच चालली होती. सन १८६०-६५ च्या सुमारास सुमारे ४०० स्त्रीिैदी असल्याची नोंद 

कमळते. मुक्त जीवन व इंग्रजांनी िैद्ांना कदलेली लैंकिि सटू यामुळे बेटावरील िुन््ांमध्ये वाढ होऊ 

लािली. यामुळे इंग्रजांनी सवथप्रर्म वायपर बेटावर बंकदस्त िारािहृ बांधण्याचा कनणथय घेतला.  

सन १८६४-६५ च्या दरम्यान वायपर बेटावरील ईशान्य बाजसू बंकदस्त िारािहृाचे िाम सुर झाले. हे 

िारािहृ कवटांनी बांधलेले असनू एि मजली होते, यात िैद्ांच्या िोल्यांबरोबर “वायपर चेन िॅिं” च्या 

िैद्ांना झोपण्याचे एि िक्ष होते. पोलीसांसाठी राहण्याची व्यवस्र्ा व छोटेिानी इकस्पतळही 

िारािहृाच्या आवारात होते. या जेल मधील सवाथत भयावह िक्ष म्हणजे “फाशीघर”. ते ही या जेलच्या 

समोरील बाजसू होते. 

राजिीय िैद्ांसोबत िुनी, जन्ठेपेची कशक्षा झालेले इतर िुन्हेिार िैद्ानाही वायपर बेटावर आणण्यात 

आले होते. त्यातील अनेि िैदी धोिादायि होते. ते इतर िैद्ांबरोबर दंिा हाणामारी िरत. अशा 

िैद्ांना िाबतू ठेवण्यासाठी त्यांच्या हाता-पायात िड्या अडिवनू एिा सािळदंडाने बांधण्यात येत 

असे. अशा बांधलेल्या कस्र्तीत त्यांना इतर िैद्ांप्रमाणे सवथ िामे िरावी लाित. हातापायातील िड्या 

व सािळदंड िायम स्वरूपी िैद्ांच्या अंिावर असत. ही भयंि कशक्षा “वायपर चेन िॅिं” म्हणनू 

िुप्रकसद्ध होती. 

सन १९७२ मध्ये अंदमान येरे् घडलेल्या एिा घटनेने किटीश सरिार पार हादरून िेले होते. भारतातील 

किटीश व्हाईसरॉय लॉडथ  मेयो अंदमानातील िैद्ांच्या वसाहतीची पाहणी िरण्यासाठी आला असता शेर 

अली या िैद्ाने ८ फेिुवारी १८७२ रोजी त्याची हत्या िेली. इंग्रजांनी शेर आलीला वायपर बेटावरील जेल 

मध्ये नेले िांही कदवस त्याचा अन्वकनत छळ िेला व याच कठिाणी त्याला फाशी देण्यात आली.  

लॉडथ  मेयो च्या िुना नंतर इंग्रज हबिले होते. भारतातनू सातत्याने येणाऱ्या राजिीय बंदी व िैद्ांच्या 

संिेत वाढ होत होती. त्यांचे कनयोजन िरणे इंग्रजांना िठीण झाले होते. किटीशांचे अनेि अकधिारी 

अंदमानातील िैद्ांच्या वसाहतींची पाहणी िरण्यासाठी येत असत. राजिीय िैद्ांना मोिळ्यावर 

सोडून त्यांच्यािडून िाम िरून घेणे म्हणजे फारच साधी कशक्षा असल्याचे त्यांचे म्हणणे असे. िांहीतरी 

िठोर कशक्ष त्यांना कदली पाकहजे असेच सवांचे मत असे. १८९० साली अशाच दोन अकधिाऱ्यांची सकमती 

अंदमान येरे् पाहणी िरण्यासाठी धाडण्यात आली. सर चाल्सथ जेम्स ल्याल व डॉ. आल्रेड स्वाईन 

लेर्िीज अशी त्या दोन सदस्यांची नावे होती. या दोघांनी िैद्ांना डांबनू ठेऊन त्यांन िठोर कशक्ष 

देण्यासाठी अंदमानात एि बंकदस्त िारािहृ बांधण्याची कशफारस किटीश सरिारिडे िेली. ही कशफारस 

किटीशांनी मान्य िेली व एि बंकदस्त िारािहृ बांधण्याचा कनणथय घेण्यात आला.  

अंदमानातील जेलच्या अकधिाऱ्यांना जािेचा शोध घेण्यास सांिण्यात आले. एि पहाडिाव जवळ तर 

दुसरी अँटलांटा पॉईटं येरे् अशा दोन जािांचा कवचार िरण्यांत आला. सरते शेवटी अँटलांटा पॉईटं येरे् 

तुरंि बांधण्याचा कनणथय पक्िा झाला. सुमारे ६०० िोठड्यांचे िारािहृ बांधण्याचा कनणथय इंग्रजांनी 

घेतला. सन १८९६-९७ च्या सुमारास या तुरंिाचे चे िाम सुर िरण्यात आले व सन १९०६ मध्ये पणूथ 

झाले. हे िारािहृ म्हणजेच ‘सेल्युलर जेल’ होय. 

हे बांधिाम िरण्यास सुमारे ६०० िैद्ांना पाचारण िरण्यात आले होते. वायपर बेट, नेव्ही बे, िीच िंज,  

डंडास पॉईटं, कफकनक्स बे या कठिाणाहून िैद्ांना बोलनू त्यांच्यािडून जेलचे बांधिाम िरून घेण्यात 

आले. बांधिामासाठी वापरण्यात आलेले दिड, िडी अंदमानातील डोंिर फोडून आणण्यात आली होती 



10 
 

व डंडास पॉईटं येरे् कवटा तयार िरण्यात आल्या. लािूड तसेच बांधिामाचे िांही साकहत्य िह्मदेशातनू 

आणण्यात आले होत.  

या िारािहृाची रचना एिा धाव नसलेल्या चािा प्रमाणे होती. मध्यभािी तंुबा व त्याच्या सात आरा जशा 

कदसतील तसे हे िारािहृ कदसत होते. या तीन माजली िारािुहाच्या मध्यभािी एि मनोरा / घुमटी 

(Central Tower) व त्याला जोडेल्या सात पािळ्या (Wings) अशी त्याची रचना िरण्यांत आली होती. 

प्रत्येि कवंिेला एि चार फुटी वरांडा ठेवण्यात आला होता. मध्याभािीच्या मनोऱ्यातनू सातही कवंि 

पहारेिऱ्यांच्या दृष्टीपर्ात पडत असत. त्यामुळे संपणूथ िारािहृाच्या हालचालींवर त्यांची नजर असे. 

प्रत्येि कवंिे समोर मोिळी जािा ठेवण्यात आली होती तेरे् िैद्ांिडून तेलाचा घाणा ओढणे, नारळ 

सोलणे, िाथ्या िुटणे अशी मेहनतीची िामे िरून घेतली जात. येरे्च पाण्याचा छोटा हौद बांधण्यात 

आला होता. या हौदात समुद्राचे िरे पाणी भरले जाई . िैद्ांना हात पाय धुण्यास व आंघोळीसाठी या 

पाण्याचा वापर िरावा लािे. या हौदातील िाऱ्या पाण्याने आंघोळ िरणे फारच किळसवाणे असे. 

िारािहृाची प्रत्येि िोली १३-१/२फुट X ७-१/२’फुट आिराची बांधण्यात आली होती. िोलीत पणूथ पणे 

अंधार पसरलेला असे. हवा येण्यासाठी जकमनी पासनू ९ फुटावर, ३ फुट X १ फुटाचे एि तावदान ठेवण्यात 

आले होते. प्रत्येि िोठडीला मजबतू लोिंडी िजाचा दरवाजा तसेच िडी बसवण्यात आली होती. 

 तीन मजल्यांच्या कवंि १ मध्ये १०५, कवंि २ मध्ये १०५, कवंि ३ मध्ये १५०, कवंि ४ मध्ये ७८, कवंि ५ मध्ये 

७२, कवंि ६ मध्ये ६० व कवंि ७ मध्ये १२६ िोल्यांचा समावेश होता. सात कवंि कमळून एिूण ६९६ िोल्या 

बांधण्यात आल्या होत्या. िारािहृात अनेि िोठड्या (Cells) बांधण्यात आल्या होत्या म्हणनू याचे नांव 

“सेल्यलूर जेल” (Cellular Jail) म्हणजेच अनेि िोठड्यांचे िारािहृ असे पडले. 

व्हाईसरॉय लॉडथ  मेयो यानी १८७१ साली कशक्षा पणूथ झालेल्या िैद्ांसाठी स्वावलंबनाची योजना लाि ू

िेली होती. हे स्वावलंबी िैदी मासेमारी, शेती व दुग्धव्यवसाय िरीत असत. अशा िैद्ांची सुमारे 

तीसएि िावे अंदमानात वसकवण्यात आली होती. जन्मठेपेची कशक्षा भोित असलेल्या इतर िैद्ांिडून 

जंिलतोडीचे िाम िरून घेतले जाई. सुमात्रा, पनांि व कसंिापरू येर्ील िैद्ांच्या वसाहतीती जे कनयम 

लाि ूअसत तेच कनयम अंदमानात लाि ूहोते. 

सेल्यलूर जेलच्या कनकमथती नंतर सन १९०८ मध्ये नवीन कनयमावली अकस्तत्वात आली. त्या नुसार 

जन्मठेप झालेल्या िैद्ाला सुरवातीचे सहा मकहने सेल्यलूर जेलमध्ये ठेवण्यात येई. जेरे् त्याला िडि 

कशस्तीचे पालन िरावे लािे पण िमी मेहनत िरावी लािे. या नंतर त्याला १८ मकहन्यासाठी अन्य 

स्र्ाकनि िारािहृात पाठवण्यात येई जेरे् कशस्त िमी पण अपार मेहनत िरावी लािे. नंतरच्या तीन 

वर्ाथसाठी कदवसभर कशपायांच्या देिरेिीत बाहेर िाम िरावे लािे व रात्री िोठडीत बंकदस्त व्हावे लािे. 

पुढील पाच वरे् िैदी िामिार म्हणनू िाम िरावे लािे. अशा प्रिारे १० वर्ाथची कशक्षा भोिल्या नंतर 

त्याला स्वावलंबी िैद्ाचा परवाना कमळत असे. तो उपजीकविेचे साधन म्हणनू स्वतंत्रपणे शेती किंवा 

व्यवसाय िरू शित असे परंतु त्याची सुटिा होत नसे. त्याला इतर नािररिांचे हक्ि नसत व आपली 

वसाहत सोडून जाण्याची परवानिीही नसे. २० ते २५ वर्ाथनंतर त्याची पणूथपणे मुक्तता होत असे.  

सेल्यलूर जेलमधील राजबंकदवानांना हे कनयम लाि ूनसत. त्यांना तुरंिात कितपत ठेवले जाई िठोर 

पररश्रमही िरावे लाित. 

१८५७ च्या क्ांती नंतर स्वातंत्र्यसकैनिांना िाळ्यापाण्याची कशक्षा देऊन सेल्यलूर जेल मध्ये 

पाठवण्याची िरी सुरवात १९०९ ते १९११च्या दरम्यान झाली. कदनांि ४.७.१९११ रोजी स्वातंत्र्यवीर 

कव.दा.सावरिरांना सेल्यलूर जेलमध्ये िाळ्या पाण्याची कशक्षा भोिण्यास आणण्यात आले. सावरिरांचे 

र्ोरले बंध ूश्री.िणेश सावरिर यांना आिोदरच िाळ्यापाण्याची कशक्षा भोिण्यास इरे् आणण्यात आले 

होते. बंिालमधील अलीपरू बॉम्बस्फोट प्रिरणातील आरोपींना बंकदस्त िरून सवथप्रर्म अंदमान येरे् 

िाळ्यापाण्याच्या कशके्षसाठी आणण्यात आले होते. 



11 
 

येरे् बंकदस्त असललेल्या क्ांकतिाऱ्यांिडून नारळाची सुिलेली सोड (साल) िुटून त्यातनू िाथ्या 

तयार िरण्याचे िठीण िाम िरून घेतले जाई. त्याला ‘कछलिा िुटणे’ असे म्हणत. सहजपणे हा 

कछलिा िुटणे शक्य होत नसे. पणूथ ताितीकनशी  छीलक्यावर प्रहार िरावे लाित. हा कछलिा िुटता 

िुटता हातातील त्राण कनघनू जात असे. हाताला फोड येत. तसेच क्ांकतिाऱ्यांना तेलाच्या घाण्याला 

जंुपण्याची अमानवीय कशक्षा भोिावी लाित असे. ज्या घाणीला बलैाना जंुपले जाते त्या घाणीला 

क्ांकतिाऱ्यांना जंुपले जाई. या घाण्याला ‘िोल्हू” असे म्हणत. उघड्या शरीराने फक्त लंिोटी नेसनू 

प्रत्येि िैद्ाला हा घाणा ओढावा लािे. हा घाणा ओढता-ओढता दमछाि होत असे, अस् वेदना होत व 

दम लािनू श्वासही िोंडत असे. अनेि जण मचू्छाथ येऊन पडत असत. 

या कशके्षच्या िामात जरा जरी िसरू झाला तर त्याची िय िेली जात नसे. अशा बंकदवानांना िामचुिार 

समजनू त्यांच्यावर कशस्तभंिाचा िटला चालवला जाई व िठोर कशक्षा िेली जाई. हाता-पायात  बेडया 

घातलेल्या कस्र्तीत उंचावर असलेल्या हुिला या बेड्यांच्या आधारे लटिवले जाई. िैद्ाला हात वर 

िरून बेड्यांच्या आधारे तासनतास कभंतीला कचिटून राहावे लािे. हातात बेड्या व संपणूथ शरीर 

सािळदंडानंी जिडलेल्या कस्तर्ीत उन्हातान्हात तासनतास उभे राहण्याची कशक्षाकह  िेली जात असे. 

सेल्यलूर जेलमध्ये इंग्रजांनी एि लािडी घोडा तयार िरून घेतला होता. या घोड्याला बांधनू िैद्ांना 

चाबिाने फटिावले जाई. चाबिाचे फटिे बसत असताना िोणत्याही प्रिारची हालचाल िैदी िरू 

शित नसत. या अन्यायिारि अन्वकनत छळाचा इकतहास स्वातंत्र्यवीर सावरिरांनी आपल्या 

साकहत्याद्वारे सवथ जिाला कवकदत िेला आहेच. 

सेल्युलर जेलच्या मळू सात शािांपिैी (Wings) सध्या फक्त तीन शािा कशल्लि आहेत त्या पिैी एि 

पयथटिांना पाहण्यासाठी िुली असनू त्यातील कतसऱ्यामजल्यावर सावरिरांची िोठडी जतन िरून 

ठेवली आहे. त्या िोलीतील स्वातंत्र्यवीर सावरिरांचे छायाकचत्र लावले आहे. ते पाहून उर अकभमानाने 

भरून येते व आपण सहजच त्या प्रकतमे समोर नतमस्ति होतो.  

तेलाचा घाणा(िोल्हू), कछलिा िुटण्यासाठी वापरण्यात येणारी अवजारे, लािडी घोडा इत्यादी 

आपल्याला आजही येरे् पहावयास कमळतात. संध्यािाळी ‘लाईट अँड साऊंड’ या िायथक्मात ध्वनी 

प्रिाश संयोजना द्वारे िाळ्या पाण्याचा इकतहास सादर िेला जातो. तो पाकहल्यावर क्ांकतिाऱ्यांना 

देण्यात येणाऱ्या कशक्षांचे भयानि वास्तव आजही डोळ्यासमोर उभे राहते. या क्ांकतवीरांच्या पकवत्र 

स्र्ळाला भेट देण्याचे सौभाग्य मला अनेि वेळा लाभले. आपल्या आयुष्ट्यात असा योि आला तर आपण 

कनकितच त्याचा अव्हेर िरू निा. 
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अजूनही माणसुकी अस्तित्वाि आह ेिर! –  

सौ छाया कुळकणी 

४०-४५ वषाांपवूीची दह आठवण. त्यावेळी म्हणजे लननाच्या आर्ी मी दडदतट्रकट िाईड ऑिथनायझर 

(D.S.O) म्हणनू काम करत होते. िाईड हा दवषय असलेल्या शाळाांतील दशक्षकाांना मािथिशथन करणे, 

नवीन गु्रप सुरु करणे, दजल्हा पातळीवर रॅली, कॅम्प घेणे असे आमच्या कामाचे तवरूप होते. तकाऊट 

दवभािा करताही डी एस ओ असायचे. मी मराठवाडा व दविभाथतील जवळ जवळ सवथ दजल्ह्ात काम केले 

आहे. दफरतीची नोकरी होती.  

मला आठवतां, त्या काळात मी मराठवाडा दवभािाकररता काम करत होते. माझे मुख्यालय जरी 

औरां िाबाि असले तरी मराठवाड्याचे इतर दजल्हे म्हणजे परभणी, बीड, नाांिेड, उतमानाबाि या दजल्ह्ाांचे 

दह काम मला करावे लािे.  

सतत दफरती, पायाला जण ू दभांिरी लावली होती. तरुण वय, हॉटेल मध्ये राहण्याची पद्धत नव्हती व 

दखशालाही ते परवडायचे नाही म्हणनू मी एखाद्या दशदक्षकेकडे दकां वा ओळखीच्याांकडे रहायचे.  

असेच एकिा मी परभणीला ८ दिवसाांसाठी िेले होते. अर्ाथत आमच्या िावच्या एका मदैत्रणीच्या सासरी 

मी उतरले होते. एकत्र कुटुांब होते. त्याांनी माझे तवाित अििी मनापासनू केले, पण त्याांच्याकडे जुने 

वळण होते, काही दनयम होते. त्यातील एक म्हणजे दिवेलािणीच्या आत सवाांनी घरी यायचे. हे मला 

मदैत्रणीने साांदितले होते आदण ती िोष्ट मी कटाक्षाने पाळत होते.  

पण एकिा काय झाले, दक दहांिोली या िावाला तकाऊट माततर आदण िाईड कॅप्टन याांची सभा होती. 

दजल्हा रॅलीचे दनयोजन करायचे होते. िाव जरा िूर होते. सांध्याकाळच्या आत घरी येणे शकय नव्हते व 

सांध्याकाळी आमच्या एका वररष्ाांच्या भावाकडे आम्हाला जेवायला बोलावले होते. म्हणनू घरच्याांना मी 

तशी कल्पना दिली व त्याांनीही परवानिी दिली.  

मी व डी एस ओ त्या िावी िेलो. सभा झाली, दनयोजन, कामाची वाटणी इ. झाले. दजल्ह्ातील खपू 

तकाऊट माततर व िाईड कॅप्टन आल्या होत्या. पण सभा जरा लाांबली. िुपारचे ३/४ वाजले. तो शुक्वार 

होता, त्यावेळेपासनू आतापयांत मी सांतोषी मातेचे उपवास करते. चहा-कॉफी दशवाय काही घेत नाही. 

शाळेने उत्तम व्यवतर्ा ठेवली होती पण मी जेवले नाही. 

तेर्ील दशदक्षका मला म्हणाल्या "मॅडम मी तुमच्यासाठी घरीच तवयांपाक केला आहे, िोन घास खा व मि 

जा. प्रवासात अनेक अडचणी येतात. परभणीला पोहोचायला तुम्हाला वेळ होईल" पण मी म्हटले दक 

आम्हाला जेवणाचे आमांत्रण आहे त्यामुळे मला येता येणार नाही व आम्ही त्याांचे न ऐकता दनघालो.  

आदण काय साांि ूएस टी चे टायर पांकचर झाले आदण आम्हाला परभणीला पोहचायला रात्रीचे १० वाजले. 

सवथत्र शाांतता, फक्त एस टी तटॅन्ड चे कँटीन सुरु होते, तेरे्ही आवराआवर चाल ूहोती. आम्ही िोघे तेरे् 

िेलो. पोटात कावळे ओरडत होते. दिवसभराचा प्रवास, िििि, अििी र्कून िेलो होतो.  

मी डी एस ओना म्हटले पदहले एकाच र्ाळीची ऑडथर द्या व जुना आांबट नसेल त्याची ऑडथर नांतर मी िेते. 

सांतोषी मातेच्या व्रतात आांबट खायचे नसते. त्याप्रमाणे त्याांनी केले. पण ते म्हणाले मॅडम सवथच पिार्ाथत 

आांबट आहे. आता काय करावे सुचेना मी अििी रडकुां डीला आले.  
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हे आमचे सांभाषण तेरे् काम करत असलेल्या पोऱ्याने ऐकले व मालकाला जाऊन साांदितले. मालक 

लिेच आमच्याजवळ आले व म्हणाले मॅडम फक्त १० दमदनटे र्ाांबा. उद्याकररता म्हणनू बटाटे उकडून 

ठेवले आहेत व पुऱ्याांकररता र्ोडी कदणक दह मळून ठेवली आहे. मी पटकन पुरी भाजी करतो, ती तुम्ही 

पोटभर खाऊन जा. आमचे भानय की तुमच्या रूपाने आज सांतोषीमाता आमच्याकडे आली. मि खरां च 

१० दमदनटात त्याांनी माझ्यासमोर िरम िरम पुरीभाजी आणनू ठेवली.  

डोळयात पाणी आले व मनात आले खरां च अजनूही माणुसकी अदततत्वात आहे तर!        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganapati: painting by Nidhi Choudhari 
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सलीमचा ट्रक - श्रीवास अष्टपुते्र 

सांध्याकाळी सहा साडेसहाच्या सुमारास ररक्षाने मी तवारिेटला पोहोचलो. अन्या आर्ीच दतरे् वाट बघत 

उभा होता. वाटेत काहीतरी खायला म्हणनू त्याने अिोिरच फुटाण्याची २-३ पादकटां घेऊन ठेवली होती. 

मि मी आदण तो दवश्या ची वाट बघ ूलािलो. दिवाळीला घरीं जाण्यासाठी आम्हा दतघाांची दतदकटां दवश्याने 

आर्ीच ररझवथ करून ठेवली होती. िाडीला ििी असणार हे मादहती होतच आदण म्हणनूच आिाऊ दतदकटे 

घेण्याचा दनणथय आम्ही घेतला होता. फलाटाला िाडी लािली तरीही या दवश्या चा कुठे पत्ता नव्हता.  

"आयला हा दवश्या नेहमीच उशीर करतो राव" अन्या वतैािनू म्हणाला. "तरी मी त्याला साांदितलां होतां 

आपण एकत्र जाऊ तवारिेट ला, पण त्याला काही पटलां तर नशीब, आता आपली दतदकटां पण 

याांच्याकडेच, साला कर्ी सुर्ारणार काय मादहत" 

अजनू काही वेळ असाच िेला आदण दवश्या र्ापा टाकत आमच्या समोर उभा रादहला. मी त्याला बोलायला 

म्हणनू तोंड उघडलां तसा तो म्हणाला  

"साांितो साांितो पण आर्ी िाडीत बसा"  

आम्ही आमच्या जािेवर जाऊन बसलो तसा तो साांिायला लािला 

"अरे तुम्हाला नाही कळलां का? चाचाांना दिनानार् ला ऍडदमट केलांय. मी त्याांना बघायला िेलो होतो. 

म्हणनू उशीर झाला" 

"काय चाचाांना ऍडदमट केलांय? कर्ी आदण का?" मी म्हणालो.  

"अरे कालच केलांय म्हणे ऍडदमट, परवा मुांबईहून आले सालीमचा ट्रक घेऊन आदण काल छातीत िुखतांय 

म्हणाले. हाटथ अटॅक असेल किादचत. पाटील काका आदण नेने काका भेटले होते हॉदतपटल मध्ये ते 

म्हणाले" दवश्या ने साांदितलां. 

"काय? चाचा अजनू ट्रक चालवतात?" मी दवचारलां  

"नाही रे, होत नाही त्याांना आता, वय झालांय त्याांच. ड्राइवर ठेवलाय त्याांनी. पण जातात अर्नू मर्नू ट्रक 

बरोबर" अन्या म्हणाला. 

चाचा म्हणजे आमच्या पेठेतलां एक अवदलया व्यदक्तमत्व. त्यातल्यात्यात पेठेतल्या सवथ मुलाांना 

चाचाांबद्दल दवशेष पे्रम आदण आिर होता. अर्ाथत कारणां ही तशीच होती. लहान मुलाांशी चाचाही लहान 

होऊनच वािायचे, खेळायचे. 

पेठेत दशरताच आमच्या मांडळाच्या िणपतीचां िेऊळ आहे, तेर्नू पुढे आलां दक डाव्या बाजलूा पाटील 

काकाांचा िोठा आदण नांतर त्याला लािनूच चाचाांचां घर. घराला ििडी पायऱ्या होत्या आदण ििथ दहरव्या 

रां िाचां लाकडी िार. घरासमोर चाचाांचा ट्रक उभा असायचा. दनळया-दहरव्या रां िाचा ट्रक. त्याच्या मािच्या 

बाजलूा मोठ्या अक्षरात पाांढऱ्या रां िात 'सलीम' असां दलदहलेलां होत. म्हणनूच आम्ही सिळी पोर त्याला 

‘सलीमचा ट्रक’ असच म्हणायचो. दजतकां  चाचाांचां त्या ट्रक वर पे्रम होत किादचत त्याहीपेक्षा जातत 

पेठेतल्या पोराांचां होत.  

सलीमचा ट्रक म्हणजे आमची खेळण्याची हककाची जािा. कर्ी ड्राइवर च्या सीट वर बसनू तटेररां ि वर 

हात दफरवत आम्ही जािच्याजािी मुांबई पुण्याच्या फेऱ्या करत अस,ू तोंडाने ट्रक चा आवाज आदण मध्येच 

मोठ्याने हॉनथ चा आवाज काढत ह्ा फेऱ्या होत. बराचवेळ हा खेळ झाल्यावर चाचा मध्येच ओरडून 

दवचारायचे "आलां का खांडाळा? आलां का लोणावळा?  

आमच्या दक्केट टीम च्या बहुतेक सवथ दमटींनस सलीमच्या ट्रक मध्येच होत असत. चाचाही त्या दमटींनस 

मध्ये असायचे, त्याांना िावतकर आदण कदपल िेव दवशेष आवडायचे. आमच्या टीम मध्ये चांद्या जरा 

बऱ्यापकैी बॅदटांि करायचा म्हणनू चाचा त्याला 'चांि ूिावतकर' म्हणायचे. 

चाचा एखाद्या दक्केट मॅच बद्दल साांिायला लािले म्हणजे अििी त्यात तल्लीन होऊन जायचे.  
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"अरे त्याकाळी काय दक्केट होतां तुम्हाला कल्पना पण नसेल" हे चाचाांचां ठरलेलां वाकय होत.  

"मला आठवतांय, ७१ च साल, आपली टीम दतकडे वेतट इांदडज मध्ये..दतकडे काय फातट पीच मादहतीये? 

साला बॉल टाकला तर दिसत पण नाय" 

चाचा कर्ीकर्ी अशा िोष्टी साांिताना आम्हाला बॉदलांि, कव्हर ड्राइव्ह, तटे्रट ड्राइव्ह, पलू शॉट याांच्या 

ऍकशन सुद्धा करून िाखवत. 

"अरे िावतकर काय खेळलाय, साला ७०० रन मारल्या त्यानां एकट्यानां, त्या िॅरी सोबसथ ला पण नाय 

जमलां..िावतकर एकिम टॉप चा प्लेयर" िावतकर बद्दल बोलायला लािले दक चाचाांच्या चेहऱ्यावर एक 

वेिळाच आनांि दिसायचा.  

"चाचा तुम्ही बदघतलांय का िावतकर ला?" कोणीतरी दवचारायचां  

"बदघतलांय का म्हणजे? खपू मॅच बदघतल्या मी वानखेडेला. सिळयाांना बदघतलांय मी, कदपल िेव ला 

पण" चाचा अदभमानाने साांित.  

खरां  म्हणजे हे आम्ही त्याांच्या कडून पुष्कळ वेळा ऐकलेलां असायचां पण दक्केट ची चचाथ झाली दक 

कोणीतरी त्याांना "तुम्ही िावतकर ला बदघतलांय का?" असां नककी दवचारायचां.     

चाचाांनी आमच्यापकैी बऱ्याच जणाांना टोपण नावां ठेवली होती, त्याांना तो छांिच होता म्हणा. चाांद्याला ‘चांिू 

िावतकर’, पवाराांचा सुर्ीर उांच आदण बारीक होता तर त्याला ‘बच्चन’, अांिादपांडाने जरा बरा असल्या 

कारणाने मला ‘िब्लबरदसांि’ म्हणायचे, सान्याांच्या दचन्मयला त्याच्या िोऱ्या रां िामुळे आदण दहरव्या 

घाऱ्या डोळयाांमुळे ‘दप्रन्स ऑफ वेल्स’ अशी हाक मारायचे. त्याचा लहान भाऊ, अदभ, हुशार होता म्हणनू 

तो ‘पांदडत’. येता जाता कर्ीही एकिम ओरडून अहो पांदडत, बार सकखे दकती? एकोणीस आठठे दकती? 

असे पाढे त्याला दवचारायचे. 

चाचाांच्या हातात नेहमी एक पाांढऱ्या िोल डायलचां मोठां  घड्याळ असायचां म्हणनू मि आम्हीही त्याांना 

दचडवण्यासाठी सारखां "चाचा दकतना बजा?" असां ओरडून दवचारायचो मि ते सुद्धा मोठ्याांनी हसनू 

"अभी िो बजनेको तीन घांटा बाकी ह"ै असां काहीतरी तोंडाला येईल ते उत्तर द्यायचे. 

सलीमच्या ट्रक वर मात्र त्याांचां जीवापाड पे्रम होतां. कुठेही र्ळू साठलेली, डाि पडलेला त्याांना 

आदजबात आवडायचां नाही. त्यातल्यात्यात दजरे् 'सलीम' असां दलदहलां होतां तो भाि तर त्याांना तवच्छच 

लािायचा. ती अक्षरां  चाचा सतत पुसनू तवच्छ करायचे. 

खेळताना कुणाचा चुकून जरी दतरे् पाय लािला तर ते ओरडायचे. अर्ाथत आम्हीही कटाक्षाने ते 

टाळायचो, पण त्याांच्या फक्त या वािण्याचां आम्हाला खपू नवल वाटायचां, कर्ी दभती वाटायची, कर्ी राि 

यायचा.    

एकिा कोणीतरी त्याांना दवचारलां "चाचा हे ट्रक वर सलीम असां का दलदहलांय? कोण सलीम?" 

चाचा बराचवेळ त्या नावाकडे बघत बसले, त्याांचे डोळे पदहल्याांिाच ओले झालेले मी तेव्हा पादहले. पण 

लिेच दवषय बिलनू ते म्हणाले  

"अरे पांदडत सुनो, अांिर जाओ और चाचीको बोलो वो बफी िेनेकेलीये, मुांबई इतपेशल बफी ह"ै चाचाांना 

सलीम बद्दल दवचारलां दक ते नेहमी दवषय बिलताना दहांिीत बोलायचे.  

"और बफी खाके सब लोि घर जाओ, पढाई नाही ह ैकया?" 

एकिा माझ्या काकूला मी सलीम बद्दल दवचारलां तेव्हा दतने साांदितलां दक सलीम चाचाांचा मुलिा. आठ 

नऊ वषाांचा असताना अचानक खपू ताप आला आदण त्यात तो िेला.  

"खपू हुशार होता सलीम आदण दततकाच शाांत, िरीब तवभावाचा" काकू साांित होती "आपल्याकडे 

दशकवणीला यायचा, त्यालाही ट्रक मध्ये खेळायला फार आवडायचां, सारखा दतरे्च असायचा. फार वाईट 

वाटतां रे चाचाांचां. सलीम असता तर कॉलेजात असता आता". 
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चाचाांचां आदण आमचां असलेलां पे्रम त्या ट्रक ला सुद्धा जाणवत असावां बहुतेक, कारण खेळताना आम्ही 

पोरां  कशाही उड्या मारायचो, कुठेही लोम्बकळायचो पण कर्ीही कोणालाही इजाच काय पण सार्ां 

खरचटलेलां सुद्धा मला आठवत नाही. चाचाांचा तो पे्रमळपणा आदण काकूने साांदितल्याप्रमाणे सलीमचा 

असलेला िरीब भाबडा तवभाव याांचे त्या ट्रक वर नककीच सांतकार झाले असणार. 

आता पयांत आमची एस टी खांबाटकी घाट ओलाांडून साताऱ्याच्या दिशेला लािली होती. 

इतकावेळ आम्ही काहीच बोललो नव्हतो हे माझ्या लक्षात आलां.  

"दिवाळी आहे आदण चाचा दतरे् नाहीत हे पदहल्याांिाच होईल नाही?" काहीतरी दवषय काढायचा म्हणनू 

मी म्हणालो.  

खरां  म्हणजे दिवाळीला चाचा आदण सलीमचा ट्रक या िोनही िोष्टी आम्हा पोराांसाठी अििी आवश्यक 

असायच्या. कारण परीक्षा सांपल्या की एक दिवस दिवाळीच्या दकल्याला लािणारी माती आदण ििड 

आणण्यासाठी पेठेतली सिळी पोरां  सलीमच्या ट्रक मध्ये भरून चाचा पाटील काकाांच्या शेतात घेऊन 

जायचे. सांपणूथ दिवस मनसोक्त िांिा करण्यात जायचा. िुसऱ्या दिवशी मि आम्ही ट्रक रु्ण्यासाठी सिळे 

निीवर जायचो. र्माल असायची. 

आम्ही िावात पोचलो. पेठेत र्ोडी जाततच शाांतता जाणवत होती. पेठेत दशरताच 

सलीमचा ट्रक दिसला. प्रवासामुळे साठलेली र्ळू ट्रकवर अजनू तशीच होती.  

घरी पोहोचल्यावर अन्या म्हणाला "सकाळी ट्रक रु्वनू तवच्छ करू, येणार का?" 

सकाळी अन्याची हाक आली, मी म्हणालो "र्ाांब बािली आदण फडकी घेऊन येतो"  

"अरे त्याची िरज नाही, त ूये तर खरां "  

पेठेतली आठ िहा लहान पोरां  सलीमचा ट्रक रु्वनू काढत होती. हळूहळू सिळी र्ळू तवच्छ होत होती.  

तेव्हा जाणवलां की चाचा, पेठेतली लहान मुलां आदण सलीमचा ट्रक याांच्यातलां नातां अजनूही तसांच घट्ट 

आहे. 
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शकु्रिारा- अरुण दाि:े श्रीकाांत अदननहोत्री 
 
साल १९३४, ४ मे रोजी इांिोरमध्ये अदतशय राजस तसेच िायन 

सांिीत कला आदण प्रदतदष्त िायक रामभूय्या याांच्या मुलाचा 

जन्म झाला. ईश्वराने या बालकाचां तवरयांत्र बहुतेक 

मखमल, केशर, िुलाबाच्या पाकळया आदण पौदणथमेच्या चांद्राच्या 

भावना िेऊन बनवलां असावां. घरी बड्याबड्या कालवांताचा 

मुककाम असे, िाण्याचा मदैफली होत असत, नामाांदकत िायक 

वािक याांचा राबता!  पां. कुमार िांर्वथ, बेिम अख्तर अशा अनेक 

मातब्लबर कलाकाराांची उठबस असे. भारताची िानकोदकळा 

लतािीदिांच्या कर्नानुसार मांिेशकर पररवार व रामभूय्याांच्या 

घरचे चाांिले सांबांर् होते. २४ तास सांिीत असलेल्या वातावरणामुळे या मुलावर तवर, िीत अन सांिीताचे 

वेिळे असे सांतकार करावेच लािले नाहीत. ते सहजच होत िेले.  

र्ोडासा मोठा झाला तसा हा मुलिा वदडलाांच्या म्हणजेच रामभूय्याांचा पादठांब्लयानेच िायक होण्याचे 

तवप्न पाहू लािला. इांिौर मर्ील दशक्षण पुणथ झाल्यावर मुांबईला VJTI मध्ये Textile engineering चे 

उच्च दशक्षण घेऊ लािला, त्या िरम्यान मराठी िाण्याशी या तरुणाचा फारसा पररचय नव्हता. त्याला 

आवड होती ती िझलाांची! त्या काळच्या सुप्रदसद्ध िझल िायक, दहांिी दसने-िायक तलत मेहमिू 

याांचा हा तरुण नवदशकया िायक चाहता होता. हा तरुण घरचा र्नाढ्य, एक िोन नव्हे तर तब्लबल १२ 

खोल्याांचां घर. १९५७ साली या िझल वेडयाने Radio तपरे्त भाि घेतला, पां. कुमार िांर्वथजींनी 

दशकदवलेली िझल िाऊन चकक िुसरा क्माांक पटकावला. त्यानांतर या कलाकाराने भोपाळ 

आकाशवाणी कें द्रावर िायला सुरवात केली िरम्यान प्रदसद्ध सांिीतकार श्रीदनवास खळे याांनी या 

नवोदित िायकाला िोन वेळा contract सहीसाठी पाठवले पण या नम्र कलाकाराने तवतःचे "मराठी 

उच्चार" हवे दततके आदण तसे सुर्ाररत नसल्याचे खळें ना कळवनू contact नाकारले.  

याच काळात त्याचा घराला िुिैवाने ओहोटी लािली मि हा तरुण िायक मुांबईत आला व खाांडके 

चाळीत राहू लािला, K. महावीर याांच्याकडे त्याचे िझल िायकीचे दशक्षण सुरु झाले. 

जािेच्या अभावी ररयाझ घरात शकय नव्हता, त्या पररदतर्तीलाही या िुरुदशष्याांनी मात दिली, ती अशी 

: कुलाबा ते  खार या प्रवासा िरम्यान K. महावीर आपल्या दशष्याच्या कानात एखािी िझल ऐकवत, व 

हा दशष्य ती िझल  आपल्या  िुरूच्या  कानात सही सही िाऊन  िाखवी. पररदतर्तीने दशकवलेली 

अनोखी, अजब आदण एकमेवादितीय रीत!!!!  

काळ आदण वेळेच्या तालावर हा उभारता िायक दबलाथ company मध्ये नौकरी करू लािला, त्या पवूी 

amrican express मध्ये काम करीत असल्यामुळे त्याचे मुांबई आकाशवाणी मध्ये जाणे येणे होते. याच 

कें द्रावर सांिीतकार यशवांत िेव हे आकाशवाणी सुिम सांिीताचा दवभाि साांभाळत, त्यामुळे या तरुण 

िायकाची व िेवाांची ओळख व जवळीक झाली. यशवांत िेवाांची आदण रामभूय्या याांची घरची उठबस 

असल्याने, िेव त्याांचा मुलास फक्त "अरु"टोपण नावानेच ओळखत. िरम्यान खळे याांनी पुन्हा एकिा 

"अरुला" एक भाविीत record करण्याकररता आमांदत्रत केले, हो-नाही म्हणत म्हणत वदडलाांच्या 

म्हणजेच रामभूय्याांच्या आग्रहाखातर या तरुण िायकाने मराठी भाविीतासाठी होकार दिला.  ऐकीव 

मादहतीनुसार या recording चा वेळी अष्टपलै ूव्यदक्तमत्व पु. ल.  िेशपाांडे, श्रीदनवास खळे, यशवांत िेव व 

मांिेश पाडिावकर ज्याांनी भावनाांना शब्लिरूप िेऊन रेकॉडथ  होणारे हे िीत दलदहले असे सवथ उपदतर्त 

होते. या सवथ दिननिजाांच्या साक्षीने या हळव्या अभतूपवूथ िीताचे रेकॉदडांि झाले. त्या िीताचे बोल होते 
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"शुक्तारा मांि वारा चाांिणे पाण्यातदून...." ! िेवाांनी प्रसारणाच्या वेळी फक्त टोपण नाव "अरु" मादहत 

असल्याने ते अरुण असे अांिाजानेच साांदितले व "अरदवांि रामभूय्या िाते" हे एका रात्रीत "अरुण िाते" 

म्हणनू उियास आले आदण पुढे आयुष्यभर "अरुण िाते " म्हणनूच ओळखले िेले. सतत ५५ वषे िात 

रादहले आदण िाजत रादहले. भाविीताांचा दवश्वाचा शुक्तारा झाले.  

अरुण िाते या मखमली आवाजाच्या िायकाने २०० च्या जवळपास भाविीते िायली. त्याांना भाविीत 

हाच प्रकार भावला. दबलाथ कां पनी मध्ये काळाबरोबर " V.P. " पिापयांत आदण भाविीत के्षत्रात अशा िोन्ही 

दवश्वात उतु्तांि भरारी घेतली आदण यश सांपािन केले.  

"शुक्तारा मांि वारा" या िीता चे वदैशष् असे अरदवांि िाते हेही दहांिी बहुलभादषक प्राांतातनू आलेले आदण 

या भाविीताच्या सहिादयका सुर्ा मल्होत्रा याही दहांिी भादषक आदण दहांिी दसने िादयका होत्या. 

िीतकार मांिेश पाडिावकर, सांिीतकार श्रीदनवास खळे आदण अरदवांि अर्ाथत अरुण िाते आदण 

सुर्ा मल्होत्रा याांनी मराठी भाविीताांच्या नभाांिणी हा शुक्तारा अजरामर केला.  

मुलायम आवाजाच्या अरुण िातेंनी ‘शुक्तारा’ या नावाने भाविीताांचे हजारो कायथक्म केले. शेकडो 

कायथक्मात सुर्ा मल्होत्रा, अनुरार्ा पौडवाल, पद्मजा फेणाणी, अनुरार्ा मराठे, प्रज्ञा िेशपाांडे अशा अनेक 

सुरेल आदण प्रदसद्ध िादयकाांनी अरुण िातेंना सार् केली. अनुरार्ा पौडवाल याांच्यानुसार 

अनुरार्ाजींनीच अरुण िातेंना शुक्तारा हे कायथक्माचे नाव सुचवले. 

अरुण िाते याांनी "शुक्तारा"चे २५०० ते ३००० कायथक्म सािर केले. जेष् दनवेिक अरुण नलूकर 

साांितात कर्ीकर्ी कायथक्मात शुक्तारा हे िीत िाण्यासाठी िाते रदसकाांमध्ये असलेल्या मदहला 

पे्रक्षकाांना बोलोवीत, एकिा ७ वषाथचा दचमुकलीसह, एकिा तर ७० वषाथचा आजीसोबत त्याांनी हे िीत 

िादयले. जेव्हा िजानन वाटवे आदण अरुण िाते या िोन दिनिजाांनी कायथक्म एकत्र सािर केला तो भाव-

िीतातील सायांतारा व शुक्ताऱ्याचा दमलाप ठरला.  

एक दतकडी म्हणजे कदववयथ मांिेश पाडिावकर, सांिीतकार यशवांत िेव व िायक अरुण िाते!!! िुसरी 

दतकडी म्हणजे मांिेश पाडिावकर, सांिीतकार श्रीदनवास खळे आदण अरुण िाते!!! या िोन 

दतकड्याांनी २५ ते ३० वषथ आकाशवाणी भाविीत के्षत्राचा काळ नुसता िाजवलाच नाही तर अक्षरशः 

रदसकमानावर राज्यही केल.  

वयाच्या ५० व्या वषी िातेंनी िाण्याला पणूथ वेळ द्यायचा दनणथय घेतला. त्याांनी १९८७ साली नौकरीला 

रामराम ठोकला. याच काळात त्यानी पां. ह्रीियनार् मांिेशकर याांच्यासोबत "भावसरिम" हा कायथक्म 

सािर केला. त्यानांतर मि "शुक्तारा" चमकू लािला. सन २०१० पयांत त्याांनी हा कायथक्म सािर केला  

अरुण िातेंना मराठीतील तलत मेहमिू असे सन्मानाने सांबोर्ले जाते. अरुणजींना तलत मेहमिू 

याांना भेटण्याची अदनवार इच्छा होती, ती सुलभा तेरणीकर (अरुण िातेंच्या आत्मचररत्राचे शब्लिाांकन 

ज्याांनी केले) याांनी घडवनू आणली.  

तीन दपढयाांच्या भावदवश्वाला ज्या मखमली आवाजाने आदण रेशीम सुराांनी बाांर्नू ठेवले तो आवाज एका 

textile engineeer चा होता हे ऐकून कोणलाही सुखि र्कका बसेल. तबलावािक अजय र्ोंिडे म्हणतात 

अरुणजी वयातलां अांतर सहकलाकाराला कर्ी जाणव ू िेत नसत, दमत्रासारख वािवणां दह त्याांची 

खादसयत. एकिा परिेश िौऱ्यात ६० दिवसात वेिवेिळया शहरात ३३ कायथक्म िातेंनी अर्क पेश केले. 

र्ोंिडे म्हणतात "सुरवातीला मी, सदचन जाांभेकर आदण रमाकाांत पराांजपे पुण्यातल्या कायथक्माला 

सार् करत होतो, अरुणजींचा सहवास खपू काही दशकवनू िेला, ते दवनम्र कलाकाराचे मदूतथमांत उिाहरण 

होते, परिेशी िेल्यावर तेर्ील प्रदसद्ध पिार्थ सहकालाराांना खाऊ घालण्याचा त्याांचा प्रघात होता. ते 

सहकलाकाराांवर भरभरून पे्रम करीत" 

प्रदसद्ध सांिीतकार/ िायक श्रीर्र फडके याांचा कानावर लहानपणीपासनू अरुण िातेंचे तवर पडत होते 

ते बाबजूीं (श्रीर्र फडकें चे वडील तव सुर्ीर फडके) व अरुणजींच्या सख्यामुळेच. १९९५ साली "शतिा 
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पे्रम करावे" हे आत्मचररत्र अरुणजींनी दलदहले त्यामध्ये सुर्ारणा करून २०१६ साली हेच आत्मचररत्र 

शुक्तारा या नावाने पुनःप्रदसद्ध झाले.  

िांडा बाांर्नू, िायनाचे दशक्षण न घेणाऱ्या या भाविीत ताऱ्याने मराठी रदसकाांच्या मनावर िारुड 

केले इांिौर मर्नू आलेल्या, मराठी उच्चाराांची अडचण म्हणनू मराठी भाविीत िाण्यास सुरवातीला 

दबचकणाऱ्या या िायकाने नांतर ५५ वषे रदसकाांच्या हृियभुमीवर साम्राज्य िाजवले. 

 

सन १९३४ (जन्म) ते सन २०१८ (मतृ्यु) असा या "भाव" भमूीतल्या नेपोदलयनचा प्रवास!!!! नेपोदलयन 

म्हणे शेवटची लढाई हरला!!!  लढाई नांतर त्याचा जे वाट्याला आल तसच काहीसां अरुणजींचादह!!! 

त्याांच्या अांत्ययात्रा व अांत्यसांतकाराला मान्यवराांची ििी तशी कमीच!!! अफाट लोकदप्रयता आदण 

सांिीत के्षत्रात उतु्तांि यश याच्याबरोबर दजव्हाळयाचे सांबांर् असनूही िातेंच्या शेवटच्या क्षणी माणसाांची 

उिासीनता आदण मानदसकता याच िशथन झाल (Referece 7th may 2018 म टा. िदैनक पुरवणी) 

पथृ्वीतलावरची उिासीनता पाहूनच की काय ६ मे २०१८ रोजी हा शुक्तारा आपल्या आकाश 

िांिेतनू कायमचा दनखळला!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sketch by Anjali Sutar 
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बरचीनतृ्य 

सामूहिक, हिस्तबद्ध, आकर्षक आहि जोिपूिष अनभुव - अकिलेश िसबेिर 

 
 सध्या सवथत्र उत्सवांचं वातावरण आहे. या िाळात  दहीहंडी , िणेशोत्सव आकण नवरात्र असे ओळीने 

उत्सव येतात. प्रत्येि उत्सवाची वेिवेिळी रूपं समाजात पाहायला कमळतात. या सवथ उत्सवांमध्ये 

समाजाची मोठी घुसळण होत असते. त्यामुळे असा सामाकजि उत्सव हा मुलांनी अनुभवायला हवाच. 

परंतु या प्रत्येिच उत्सवाचं ओिंळवाणं  स्वरूप सध्या आपल्याला कदसते आहे.सामाकजि उत्सव साजरा 

िरण्याच्या मळू हेतिूडे आज दुलथक्ष होताना कदसत आहे. ७० च्या दशिात आजच्यापेक्षा कबिट 

पररकस्र्तीत हे उत्सव साजरे होत होते.  

बरचीनतृ्याची सुरुवात   

 पुण्यामध्ये िणेशकवसजथनाच्या सावथजकनि कमरवणुिांना फार महत्त्व आहे. ज्ञान प्रबोकधनीचे आद् 

संचालि डॉ.कव.कव. तर्ा आप्पा पेंडसे. त्यांनी असं ठरवलं कि आपल्या िणपतीची कमरवणिू ही 

वाजतिाजत कनघाली पाकहजे. एिा बाजलूा कमरवणिू वाजतिाजत कनघाली पाकहजे व दुसऱ्या बाजलूा ती 

कशस्तबद्ध व आिर्थिही झाली पाकहजे यासाठी िै.आप्पांनी एि नतृ्यप्रिार तयार िरायचा असे ठरवले 

जो कशस्तबद्ध, आिर्थि, जोशपणूथ व सामकूहि असेल. असा नतृ्यप्रिार जो शाळेतील मुले िरू शितील 

व त्यामुळे कमरवणुिीला एि चांिले स्वरूप प्राप्त होईल.  

 त्यावेळी मावळातील पर्िे त्यांचा 

िेळ पुण्यातील कवसजथन कमरवणुिीमध्ये 

सादर िरत असत. तंबाि ू– िुटिा िाऊन, 

दारू कपऊन हे िेळ सादर िरत असल्यामुळे 

त्या कमरवणुिीला बेकशस्त स्वरूप आलेले 

होते. या हेतूंवर कवचार िरीत असताना 

िै.आप्पांना बरची हे शस्त्र वापरून राजपतू 

सनै्य युद्ध कजंिल्यावर िसे नाचायचे हे 

माहीत होते. त्याचाच वापर िरून िै. 

आप्पांनी ‘बरचीनतृ्य’ हा लयबद्ध नतृ्यप्रिार 

ज्ञान प्रबोकधनीच्या प्रबोध शाळेतील 

कवद्ाथ्यांना घेऊन बसवला. आ.रामभाऊ 

कडंबळे हे पकहल्या वर्ीच्या िटाचे प्रमुि. कवद्ाथ्यांचा िट बसवनू त्यांनी कमरवणुिीमध्ये कशस्तबद्ध 

नाचायचे असे ठरले. परंतु सोबत िाहीतरी ताल हवा. म्हणनू पारंपारीि वाद्ांच्या आधारे चढत्या क्माने 

वाढत जाणारे ७ ताल बसवले िेले. मावळच्या पर्िांमधील ताल हे सतत चढ उतार िरत वाजवले जायचे, 

त्याला चौिट नव्हती. कवद्ाथ्यांच्या िटासाठी सार्ीला म्हणनू वाद् हवीत आकण बरचीनतृ्य िरण्यासाठी 

योग्य ते ताल हवेत अशा िल्पनेतनू नव्या वाद्िटाची कनकमथती झाली. 

 हे सवथ िशासाठी िरायचे? याचे उत्तर “आपल्या भिव्या ध्वजासाठी!” अनेि वरे् चालत आलेल्या 

वारिरी पंर्ाने आपला भिवा ध्वज िायम समोर ठेवला आहे. आपल्या कहंदू धमाथसाठी हे नतृ्य िरायचे, 

यातनू सवांत पुढे ध्वज मािे बरची व त्याच्याही मािे असलेला वाद्िट असे मोठे पर्ि तयार झाले. या 

पर्िाचं मोठं योिदान पुण्यातल्या सावथजकनि िणेशोत्सवामध्ये आहे. पकहले वर्थ राजपुतांचे शस्त्र 
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ज्याला पुढे लोिंडी पाते होते अशा बरचीने िेले. पुढे त्या पात्याची जािा िोंड्याने घेतली. डौलदारपणे 

िोंडा फडिवीत बरचीनतृ्य होऊ लािले. लािडी दांडा व त्याला पुढे िोंडा असे बरचीचे सध्याचे स्वरूप 

आहे. लािडी दांड्याला रंि कदलेला आहे (शक्यतो oil paint). कदलेला रंि आकण िोंड्याचा रंि 

परस्परकवरोधी (contrast) ठेवला जातो.  

सामूहिक, हिस्तबद्ध आहि आकर्षक  

 िै. आप्पांनी बरचीनतृ्याची सुरवात िरताना तेव्हाची पररकस्र्ती बघनू नवीन तयार होणारे 

बरचीनतृ्य हे समहूाने/िटाने िरायला हवे, तसंच ते कशस्तीत िेले पाकहजे व सवांत महत्वाचं म्हणजे ते 

बघायला आकण िरायला आिर्थि वाटले पाकहजे. आत्ताच्या बरचीच्या िटामध्ये एि रचना असते, ३२ 

कवद्ाथ्यांचा एि िट असतो. ४ रांिामंध्ये या कवद्ाथ्यांची कवभािणी  िेलेली असते. हा िट ४५ कमकनटांच्या 

कस्र्र प्रात्यकक्षिापासनू ते ४ तासांच्या 

अिंड कमरवणुिीपयंत एित्र नाचतो. 

बरचीनतृ्यामध्ये एिूण १२ प्रिार 

आहेत, ज्याला ‘हात’ असे संबोधले  जाते. 

सोप्या हातांपासनू सुरवात िरून 

अवघड हातांपयंत िटाला नेता येते. 

हातांमध्येसुद्धा प्रिार आहेत. डाव्या 

पायापासनू सुरू होणारे िाही हात 

आहेत व र्ोडे अवघड हात हे उजव्या 

पायापासनू सुरू होणारे आहेत.  

बघायला व िरायला आिर्थि वाटावे  व 

तोचतोचपणा येऊ नये म्हणनू हातांची 

अनेि कमश्रणे(combinations) त्यांचे 

मािथदशथि बसवतात व बराच िाळ 

िरणारा िट असेल तर िटातील मुलेच 

स्वत: वेिवेिळी कमश्रणे (combinations) 

तयार िरून कमरवणुिांमध्ये वापरतात.  

समहूाने/िटाने िरावयचा नतृ्यप्रिार 

असल्यामुळे िटांचे वेिवेिळे टप्पे 

पाहायला कमळतात. सवथसाधारणपणे 

िणेशोत्सवाआधी दीड मकहना सराव सुरू होतो. कशिवणारे मािथदशथि बरची िा िरायची हे सांितात 

व िशी िरायची याची प्रकक्या सुरू होते. सोप्या हातांपासनू सुरवात िरून जास्तीत जास्त हात मुलांना 

यावेत यासाठी प्रयत्न िेला जातो. बरचीनतृ्याचा दजाथ कटिून राहावा यासाठी परीक्षणाची योजना िेलेली 

असते. एिादे परीक्षण हे घेणाऱ्या मािथदशथिाला िटांच्या क्षमतांचा अंदाज यावा यासाठी ‘अंतिथत 

परीक्षण’ म्हणनू योजलेले असते. सवथसाधारणपणे दोन िटांबाहेरील मािथदशथिांनी / मोठ्या दादांनी बा् 

परीक्षण िरावे अशी योजना िेलेली असते. परीक्षणाचे कनिर् चढत्या क्माने ठरवलेले असतात. 

िटातले वातावरण, किती हात येत आहेत, घोर्णा िसे देत आहेत, रांिा व्यवकस्र्त राहात आहेत ना, 

मुलांचा दम (stamina) वाढतो आहे ना, िट म्हणनू प्रभाव पडतो आहे ना असे कवकवध कनिर् ठरवलेले 

असतात.त्यानुसार परीक्षणे घेतली जातात. तसेच या प्रकक्येदरम्यान जास्तीत जास्त मुलांना दलावर 

बोलावनू बरचीनतृ्य कशिवावे असा आग्रहसुद्धा असतो.  
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गटाच ेहिक्षि  

 साधारणपणे दीड मकहना एित्र सराव िेल्यावर मुलांची चांिली मतै्री होते. सरावामध्ये 

वेिवेिळ्या कमत्रांच्या शेजारी र्ांबावे लाित असल्याने वेिवेिळे कमत्र तयार होतात. कवकवध हातांमधील 

कमश्रणे (combinations) ठरवताना मुलांचे चेहरे एिमेिांना कदसतील अशी मुद्दाम योजना िेलेली असते. 

त्यामुळे मुलांची एिमेिांमध्ये स्वाभाकवि 

देवाण-घेवाण (interaction) होते व िाही मुलांची 

भांडणे, एिमेिांशी न बोलणे असे प्रिारही 

बरचीनतृ्य िरताना मुले कवसरून जातात. या  

देवाण-घेवाणीमुळे मुले एिमेिांचा उत्साहही 

वाढवतात. दमलेल्या मुलांना ऊजाथ देण्याचं िाम 

न दमलेली मुले िरतात. त्यामुळे दमलेल्या 

मुलांसाठी असे प्रिार म्हणजे स्वतःच्या क्षमता 

वाढवण्याची संधीच असते. बरचीनतृ्य हे जोशपणूथ 

नतृ्य असल्यामुळे, िटाचा उत्साह कटिून राहावा 

म्हणनू घोर्णांचाही वापर िेला जातो. मी एिटा 

नाही तर सिळे कमळून बरचीनतृ्य िरत आहोत 

असं सवाथना िळायला मदत होते.  

 प्रात्यकक्षि हे साधारणपणे ४० कमकनटे 

चालते परंतु कमरवणुिा या २ तासांपासनू ६ 

तासांपयंत आकण िडि उन्हापासनू ते जोरदार 

पाऊस चाल ू असताना होऊ शितात त्यामुळे 

पकहला िाही वेळ प्रत्येि मुलाचा स्वत:चा 

उत्साह आकण ऊजाथ कटिते परंतु नंतर िाही 

जणांची ऊजाथ आकण उत्साह हळू हळू संपायला 

लाितो आकण कतरे् सवांना िट मदतीला येतो. 

एिट्याने नतृ्य िरतोय यापेक्षा माझ्या िटातले 

माझे सहिारी िरत आहेत त्यामुळे मलाही 

शेवटपयंत िेले पाकहजे असं शारीररिदृष््टया र्िूनही मुले मानकसि क्षमतेवर मोठ्या कमरवणुिा पार 

पाडू शितात. यामध्ये त्यांच्या दादाचीही भकूमिा  कततिीच महत्त्वाची असते. त्याच्या उत्साहावर त्या 

िटाचा उत्साह अवलंबनू असतो त्यामुळे मािथदशथिाला स्वत:च्या क्षमतांवर िाम िरावे लािते.  

 िटामध्ये बराच वेळ एित्र बरचीनतृ्य िरत  असताना िटातल्या िाही जणांना पुढािार घेऊन 

िाही जबाबदाऱ्या घ्याव्या लाितात. घोर्णा देणे, दमलेल्या कमत्रांचा उत्साह वाढवणे, िटातल्या अन्य 

कमत्रांची िाळजी घेणे व िाही वेळेस कशस्त िायम ठेवणे अशा जबाबदाऱ्यांचा त्यात समावेश असतो. 

यातल्या बहुतांश जबाबदाऱ्या मुले ठरवनू स्वत:िडे घेतात; त्या द्ाव्या लाित नाहीत. अशी जबाबदारी 

घेणारी मुले ओळिनू दलांवर त्यांना पुढील जबाबदाऱ्याही नंतरच्या िाळात कदल्या जातात. िटामध्ये 

उत्साही वातावरण राहावे, योग्य वेळी कशिून घेण्याची भकूमिा असावी यािररता या जबाबदारी घेणाऱ्या 

मुलांसोबत मािथदशथि जास्त वेळ घालवतात. तसेच बरचीनतृ्य िरतांना पकहल्या रांिेत िोण र्ांबणार 
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याचीही स्पधाथ मुलांमध्ये तयार होते. चांिले बरचीनतृ्य िोण िरते अशी सुदृढ स्पधाथसुद्धा चांिल्या 

िटांमध्ये पाहायला कमळते. बरचीनतृ्यामध्ये मािथदशथि हे िटासमोर वेिवेिळी उकद्दषे्ट ठेवत असतात. 

अमुि इतिे हात आले पाकहजेत, आपल्या िटाची संख्या इतिी असली पाकहजे, आपल्या दलाचे हे 

वकैशष््टय असले पाकहजे अशा प्रिारची आव्हाने िटासमोर ठेवनू, िटाला ती पणूथ िरायला मदत िरतात. 

यामधनू मुलांची आव्हाने स्वीिारण्याची क्षमता तयार होतेच परंतु सतत पुढे जायचे असते ही वतृ्तीसुद्धा 

तयार व्हायला मदत होते.  

 यातनू मुलांना िरंच िाहीतरी कमळवले याचा अनुभवही कमळतो जो त्यांच्यासाठी संस्मरणीय असतो. 

दीघथ िाळ एित्र राहणारा िट स्वत:साठी बरचीनतृ्यामध्ये नवीन कमश्रणांची (combinations) भर 

घालतो. वकैवध्यपणूथ कमश्रणे मुलं आकण त्यांचे मािथदशथि बसवतात. पद् म्हणता म्हणता बरची िरणे 

किंवा िणपतीचा एिादा श्लोि म्हणता म्हणता बरची िरणे ही त्याचीच िाही उदाहरणे. अशी भर 

घालणारे िट मात्र वर्थभर एित्र राकहलेले असतात. 

 गटातील मलुाच ेव्यक्ती म्ििूनच ेहिक्षि  

 िेळांमधनू आकण व्यायामामधनू मुलांचे शारीररि कविसन होतच असते परंतु त्याचे 

उपयोजन(application) िरायची संधी मुलांना बरचीनतृ्याच्या कनकमत्ताने कमळते. रणरणत्या उन्हामध्ये 

दोन तास कमरवणिू िरणे असो किंवा संध्यािाळी सहा तासांची कवसजथन कमरवणिू असो, मुलांच्या 

शारीररि क्षमतांचा िस लाितो. सरावामुळे शरीराला नाचायची सवय झालेली असते परंतु 

कमरवणुिांमध्ये नाचण्यासाठी सरावापेक्षा तयार होतात त्यापेक्षा अकधि शारीररि क्षमता लाितात. 

कमरवणुिीदरम्यान िमीत िमी वेळा पाणी किंवा िाऊच्या िोळ्या कदल्या जातात. यामुळे मुलांना 

स्वतःचा दम(stamina) जोिता येतो व िमी असेल तर वाढवला पाकहजे ही जाणीव होते.  

 एिदा शरीर दमले िी मनाची तािद वापरावी लािते. “िाही झालं तरी मी र्ांबणार नाही” , 

“कितीही पाय दुित असले तरी मी बसणार नाही” हे ठरवणे म्हणजे मनाची तािद वापरणे असेच असते. 

िपू मुलांची मानकसि तािद बरचीनतृ्यामुळे वाढली असे कदसनू आले आहे. िटाने कदलेल्या ऊजेमुळे 

मुले ६-६ ताससुद्धा बरचीनतृ्य िरू शितात. कनराशा, कनरत्साह, र्िवा या सवथ िोष्टी कमरवणिू 

िरताना अलिद बाजलूा िेल्या जातात. 

 सामाहजक भान  

 बरचीनतृ्याच्या कनकमत्ताने वेिवेिळ्या भािांमधल्या आकण िाही इकतहास असलेल्या मंडळांिडे 

जाण्याची संधी कमळते. मंडळे ही आपल्या समाजातली महत्त्वाची रचना आहे. नािरी वस्तीतील मंडळे, 

कवकवध रकहवासी सोसायट्या अशा बहुकवध कठिाणी बरचीनतृ्याच्या कनकमत्ताने मुले जातात. कतरे् राहणारे 

लोि, त्यांच्या सवयी तसेच मंडळांचे िायथिते, त्यांचे िायथक्म हे सवथ बघता येतात. िाही वेळेस 

आजबूाजचू्या लोिांना बरचीनतृ्य बघायला येण्यासाठी बोलवा असे मुलांना सांकितले जाते. िेल्या िाही 

वर्ांमध्ये अंध कवद्ाथ्यांची शाळा, अनार्ाश्रम अशा कठिाणीसुद्धा आवजूथन प्रात्यकक्षि िरण्यास िट िेले 

आहेत. त्याचाही वेिळा पररणाम मुलांवर होतो. अशा मुलांना बरचीनतृ्य कशिवणे असाही एि कनराळा 

अनुभव मुलांनी या कनकमत्ताने घेतला आहे.  

 िणेशकवसजथन कमरवणुिा हे समाज बघण्याचं ,समजनू घेण्याचं उत्तम माध्यम आहे. दारू कपऊन 

नाचणारे युवि , अकतशय मोठ्या आवाजात लािलेले स्पीिसथ आकण हे सवथ असनूसुद्धा आपलं नतृ्य 

उठावदार झालं पाकहजे िारण आपल्याला हे घाणेरडे स्वरूप बदलायचं आहे, ही एि वेिळ्या प्रिारची 

पे्ररणा मुलांमध्ये तयार होत असते. प्रबोकधनीचा िट ज्या कमरवणुिांमध्ये असेल कतरे् िुलाल उधळणे, 

वेडंवािडं नाचणे, दारू कपऊन नाचणे अशा िोष्टी िरायला परवानिी नसते. ज्या मंडळाचे िायथिते 



24 
 

असे िाही िरतात अशा वेळेस आपले िट कमरवणिू सोडून परत आले आहेत. या मधनू आपली मलू्ये 

समाजात िशी जोपासायची याचाही संस्िार मुलांवर निळत होत असतो. 

 बरचीप्रमखुाच ेनतेतृ्व हवकसन  

 हे सवथ मुलांच्या पातळीवर घडत असता  ना, ते घडवणारे मािथदशथि (म्हणजे "िटाचे दादा") िपू 

कशित असतात. आपल्या िटाचा आत्ताचा स्तर ओळिनू, िुणवत्ता वाढवण्यासाठी कशिवण्याचे टप्पे 

ठरवावे लाितात. रोजच्या सरावाच्या वेळाचं कनयोजन िरावं लाितं. िटातील मुलांना "मयाथदांनी 

मयाथदून" न राहता "त्यांना उल्लंघुकन, 

पुढे पुढे चालण्याचे" वेड हे दादा 

लावतात. प्रत्येि िटात िाही सदस्य 

िच्चे तर िाही पक्िे असतात. िाही 

िाटि तर िाही दमछाि होणारे 

असतात. िाही सदवै उत्साही तर िाही 

पटिन िंटाळणारे असतात. िटातल्या 

मुलांना एिमेिांचा आदर िरत 

एिमेिांना धरून मोठ्या ध्येयािडे 

जायला दादा कशिवतात. प्रत्येि 

मुलाबद्दलची कनरीक्षणं वेळोवेळी 

नोंदवायला हे दादा कशितात. 

उकद्दष्टांपासनू कवचकलत न होता िटाला 

उमेद देत, वरील कवकवध िोष्टी 

नाजिूपणे हाताळत, उत्तमतेचे कनिर् 

िटाने कमळून सर िरण्यात  हे 

दादासुद्धा िपू िाही कशितात. 

बरची घेणाऱ्या मािथदशथिाला अनेि 

िोष्टींचे भान असावे लािते. 

सुरवातीला बरची ताफ्याची रचना 

िरत असताना बरची िट, तालासाठी 

आवशयि असा वाद् िट व ज्यासाठी बरची िरायचे असा भिवा ध्वज असा एित्र िटाचा प्रमुि हा बरची 

िट प्रमुि म्हटलेला आहे. मुलांचा बरचीचा सराव, त्याची परीक्षणे यासोबतच वाद्ांचा सराव, ध्वज 

नाचवण्याचा सराव हेसुद्धा त्याने पाहणे अपेकक्षत असते. कमरवणुिीमध्ये किंवा प्रात्यकक्षिामध्ये 

बरचीप्रमुिाचा शब्द अंकतम असतो. बरचीप्रमुि सांिेल त्यानुसार ताल िमी जास्त िरणे, किती वेळ 

वाजवायचे व िोणत्या तालात वाजवायचे हे ठरते. िारण बरची िरणाऱ्या िटासाठी सार्ीला वादे् आहेत. 

 प्रत्यक्ष कमरवणुिीच्या वेळी मंडळांशी बोलणे, रस्ता पाहून येणे, किती वेिात जायचे हे ठरवणे ही 

िामे कमरवणिू प्रमुिालाच िरावी लाितात. िटातील मुले िधी दमतात, बरचीचे िोणते प्रिार 

घेतल्यावर दमतात याचा अंदाज घेऊन, राकहलेला वेळ कमरवणिू िशी िरायची याचे आडािे बांधत तशा 

सचूना इतर सहिाऱ्यांना बरचीप्रमुि देतो. बरचीचे िोणते हात घ्यायचे, किती वेळ घ्यायचे आकण मोठी 

कमरवणिू असेल तर कवश्रांती घ्यायची िा?, मुलांना पाणी द्ायचे िा व िधी द्ायचे हे सवथ कनणथय 

प्रमुिाला घ्यावे लाितात. हे कनणथय घेत असताना मुलांचा उत्साह कटिवनू ठेवण्यासाठी िाय िरायचे 

याचाही सतत कवचार िरावा लाितो. या सिळ्यामुळे अकतशय सहजपणे बहुकवध िामे एिाच वेळेस 
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िरायची सवय (multitasking) प्रमुिाला लािते. कमरवणिू होण्याआधी व संपल्यानंतर मािथदशथिाने 

मुलांसोबत अनौपचाररि वेळ घालवणे, घेतलेल्या अनुभवातनू िाय कशिलो याची चचाथ िरणे यातनू िट 

अकधि घट्टपणे बांधला जातो. 

 

वहैवध्यपिूष हमरविुकाांच ेप्रयोग  

 सांयकु्त प्रसाद हमत्र मांडळ : 

  पुण्यातील नारायण पेठ येरे् असलेल्या मंडळासोबत अनेि कमरवणुिा िेल्या आहेत. या 

दरम्यान प्रबोधीकनिडून मंडळांच्या िायथित्यांनाही बरचीनतृ्य आले पाकहजे व मंडळाच्या 

कमरवणुिीमध्ये त्यांनी िेले पाकहजे असा आग्रह मंडळािडे वेळोवेळी लाऊन धरला. हळू हळू प्रिती होत 

२०१४ सालच्या कमरवणुिीत मंडळाच्या िायथित्यांनी ढोल व बरची स्वत: िेली. त्यात शालेय मुले व 

युविांचा समावेश होता. यातीलच िाही जणांनी नंतर देशसेवेची प्रकतज्ञा घेतली. 

 कहपल उपवन सोसायटी : 

  कबबवेवाडी येर्ील साधारण ३०० सदकनिा असलेल्या सोसायटीची २०११ साली 

कमरवणिू िेली होती. कमरवणुिीदरम्यान सोसायटीतल्या मुलांना व मकहलांना िाही मािथदशथि 

बरचीनतृ्य कशिवत होते. कमरवणिू सुर असताना अंदाजे ५० जणांनी प्रत्यक्ष बरचीनतृ्य िेले व 

कमरवणुिीच्या शेवटी अंदाजे २०० मकहला व मुलांनी एित्र िोलामध्ये बरचीनतृ्य िेले.  

बरचीनतृ्य : सध्याच ेहचत्र 

 ज्ञान प्रबोकधनीच्या पुणे, कनिडी, सोलापरू, हराळी व साळूम्िे या िें द्रांवर कमळून सुमारे १२०० 

शालेय कवद्ार्ी बरचीनतृ्य िरतात. ज्ञान प्रबोकधनीच्या छात्र प्रबोधन माकसिाकनकमत्त सुरू झालेल्या 

कवकवध िें द्रांवर तसेच धुळे कशक्षण संस्र्ा यासारख्या अनेि शाळांमध्ये कनयकमतपणे बरचीनतृ्य चालते. 

िेल्या िाही वर्ांमध्ये वाद् पर्िांमध्येसुद्धा बरचीनतृ्य िरण्यास सुरवात झाली आहे.  

 

अकिलेश िसबेिर            

युवि िायथिताथ, ज्ञान प्रबोकधनी 

ज्ञानप्रबोदर्नीच्या ई-प्रदशक्षक २०१८ मर्नू पुनदनथदमथत 
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उपवासाच ेटकॅोज - अनुजा जोशी-पटवर्थन    
 

सादहत्य: दशांिाडा पीठ, साबुिाणा पीठ, दजरा पावडर, काळे मीठ, दतखट, बटाटा, लाल भोपळा, मावळी 

काकडी, दहरवी दमरची, कोदर्ांबीर, दलांब,ू शेंििाणे, िही, पनीर, सुकी लाल दमरची, डादळांब.  

 

कृती:  

 

टॅको शेल्स- 

दशांिाडा पीठ, त्यात उकडलेला अर्ाथ बटाटा, 

अर्ाथ चमचा साबुिाणा पीठ, र्ोडे दतखट, दजरा 

पावडर, काळे मीठ घालनू कणके प्रमाणे 

दभजवनू घेणे.  

त्याच्या पातळ पुऱ्या लाटून त्यावर दछदे्र पाडणे 

जेणे करून त्या पुऱ्या फुिणार नाहीत. कढईत 

तेल िरम करून त्यात त्या पुऱ्या सोडाव्यात व झारा आदण चमच्याने त्याांना टॅको शेलचा आकार िेणे. 

तळून काढल्यावर या शेल्स हवाबांि डब्लयात ठेवणे.  

 

टॅको दफदलांनस (भाजी) 

 बटाटा उभा दचरून साली सदहत उकडून घेणे.  

 लाल भोपळा दचरून (मध्यम फोडी) पातेल्यात पाणी घालनू उकडून घेणे.  

 शेंििाणे दभजवनू र्ोडे मीठ घालनू कुकरमध्ये उकडून घेणे.  

 मावळी काकडी मध्यम फोडींमध्ये दचरून घेणे.  

 एका पॅन मध्ये एक चमचा तेल िरम करून घेणे व वरील सवथ दचरलेल्या भाज्या त्यात घालणे.  

 वरील भाज्याांमध्ये कढईत चवीपुरते काळे मीठ, सुकी लाल दमरची दमकसर मध्ये बारीक करून 

वरील दमश्रणात घालणे.  

 मांि आचेवर वरील सवथ दमश्रण सॉटे करून घेणे  

 िही र्ोडे पाणी घालनू फेटून घेणे, त्यात र्ोडी दजरा पावडर, काळे मीठ व दकां दचत दतखट घालणे 

व दिज मध्ये ठेवनू िेणे.  

 

टॅको शेल्स मध्ये वरील भाजीचा एक र्र पसरणे, त्यावर केलेल्या िह्ाचा र्र पसरावा आदण परत एक 

भाजीचा र्र पसरणे. सजावटीसाठी बारीक दचरलेली कोदर्ांबीर, डादळांबाचे िाणे घालणे व सव्हथ करणे.  

 

पौदष्टकता: वरील पाककृतींमध्ये जाततीत जातत भाज्याांचा वापर केला आहे. तसेच अििी नाममात्र तेल 

वापरले आहे. 
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Pros and cons of buying verses renting a home 
 

For this quarters magazine I would like to cover the pros and cons of buying 

verses renting a home. As you all know that the real estate market in Salt Lake 

City is hot and interest rates have gone up, I have several first time buyers ask 

me, "Is this a good time to buy". 

My answer to that is, homeownership has its own benefits. Interest rates in the 

80's were at 18%, I know as that is what it was when we bought our first home 

and with one income we made it work. When you buy the first home, as long as 

you find a home that accommodates your growing families needs, do it to build 

equity and when you are ready to upgrade than you have the money to do so. 

There are many moving parts to finding a home, that's why you need a Realtor to 

help you navigate those waters. 

So, I thought this topic of buy vs rent would be a good starting place for my first 

time buyers. So please enjoy reading this article and if you have any question, do 

reach out to me as I would like to educate people as they say "knowledge is 

power". 

 

Pros and cons of buying and renting a home 

There are pros and cons to renting a property, just as there is  to owning a home. 

Both options have their own advantages Renting allows you more expendable 

money in the short term, while owning a house gives one the sense of security as 

it is considered a long-term investment. Lets take a look at the differences to help 

you make a well-informed decision of what will suit you, right now. 

 

Advantages of buying a home 

 

- Owning a home offers the long-term benefits of security, equity and 

potential growth in personal wealth 

UMA KHANDKAR 

Realtor® 

801-224-0023 

 

UmaKhandkar@Comcast.net 

 

UtahProRe.withwre.com 

7090 Union Park Ave. Ste 160 

Midvale, UT 84047  

mailto:UmaKhandkar@Comcast.net
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- The value of a home will appreciate over time and if you decide to sell, you 

can earn a profit off the sale and build equity towards the purchase of a 

second home 

- A house is your legal property, which allows you greater freedom in its use 

without restrictions that otherwise you have your Landlord to dictate what 

you can and cannot do to the property. 

- You can alter the property, including décor changes, landscaping and 

renovations, to suit your needs and your style. 

- You have the option of buying to rent which enables a Homeowner to 

generate income from renting out the property. This income can be put 

towards the home loan. (Caution here: This is done as a investor not a 

owner occupant property initially, however if you get a job transfer and do 

not want to sell the property than yes you can rent it to cover mortgage 

payment).  

- The payments you make on time can improve your credit profile. (In this 

country you have to build credit to do anything. I laugh at this as some of 

us pay cash for everything, but thats the way this industry is) Not only will 

you have a large investment to your name, but paying your monthly 

payments on time increases your credit score. The credit score is vital to 

purchasing a home as the better the credit score the better the interest rate 

you can shop for. 

- You have the option to refinance your mortgage should you wish to 

withdraw money to pay for expenses, like tuition, remodeling etc, if your 

property has appreciated in value. 

- There is an opportunity to save money in the long term as there are possible 

tax deductions in ownership. (everyone’s situation is different so please see 

your accountant for the best advice) 

 

Disadvantages of buying a home 

 

- Being a Homeowner comes with huge financial responsibility including 

monthly mortgage payments and regular house maintenance. 

- There are additional costs to homeownership and these usually include 

rates, taxes, insurance, and maintenance for which the Homeowner is 

responsible. 

- A Homeowner runs the risk of not making any profit through resale. This 

is often caused by economic factors such as a recession or simply through 

a particular location becoming less desirable. 

- A Homeowner has less mobility when it comes to being able to move home 

than a Tenant who rents on a short-term basis. A Tenant can leave a 

property after fulfilling the notice period, which is usually one month. 

However, a Homeowner is likely to be dependent on selling their home 
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before being able to buy a new one, and therefore it might take longer to 

be able to move homes once the decision has been made to do so.  

 

Advantages of renting a home 

 

- Renting a property allows more flexibility than owning a home.  An 

example would be job relocation. Renting requires no long-term 

commitment from a Tenant, and is the best option if you don’t intend on 

staying in one place for a long time. 

- The possibility of living in an area in which you could not afford to buy. 

- Moving out is easier as there is no stress of finding someone to take over 

the lease, or finding a Buyer to purchase the property as this is the 

responsibility of the Homeowner or Landlord. 

- All maintenance work on the property is taken care off by the landlord. 

- Disadvantages of renting a home 

- You are bound by the lease agreement, which can impact the freedom to 

use or renovate the property. 

- You cannot make changes to a rented property without the consent of the 

Landlord 

- Renting offers no wealth creation or return on investment since the 

property will never legally belong to you. Instead you are paying towards 

the Landlord mortgage and I say you are building his equity in the property 

instead of building your own equity. 

- When renting a property, you will have no control over annual rental 

fluctuations which are directly affected by inflation.   

- There is no guarantee that a lease will be renewed when it expires. 

 

I hope you enjoyed this article and see the benefits of each situation. If you need 

any further clarification do reach out to me. I am happy to sit with you on a one 

on one basis and chat more. 
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Butternut squash soup with Coconut milk – 

Anuja Bhawalkar 
 

 
 

Butternut squash, also known as winter squash can make a delicious meal for 

cold chilly winter nights. It has a sweet, nutty taste similar to that of a pumpkin. 

This squash variety is low in carbs and high in Vitamin A and potassium, and 

contributes to a healthy weight. 

Below recipe is quick and easy to make. This soup can be enjoyed as it is or 

paired with a slice of bread. 

Recipe Ingredients: 

1) 1 whole butternut squash, peeled, deseeded and chopped in cubes 

2) Spices: 1 bay leaf, 1 star anise, black pepper powder 

3) ½ cup finely chopped red onion 

4) ¼ cup chopped red bell pepper 

5) 3 garlic pods 

6) ½ can of coconut milk 

7) Salt as per taste 

8) 2 tbsp. Extra virgin olive oil 

9) Dried or fresh mint leaves 

Method: 

Butternut squash can be tricky & hard when it comes to peeling and chopping it. 

To ease the process, microwave squash for a minute. This softens the flesh of 

squash and makes it easier to peel and chop it into cubes. Remove seeds from 

squash. This squash variety is very tasty in itself so the recipe makes minimal 

use of spices to retain the nutty flavor of squash. 
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This recipe can be made quickly in Instant pot (IP) or pressure cooker. If using 

pressure cooker, follow same cooking instructions as below for IP. 

In Instant Pot, on Sauté-high mode, 

1. Add 2 tbsp. extra virgin olive oil, add bay leaf, star anise and roast them. 

Add chopped red onion, minced garlic pods and sauté until onions are 

translucent in color.  

2. Add chopped red bell pepper and butternut squash cubes at this time and 

sauté everything roughly. Add salt, red chili flakes/black pepper powder 

to taste. 

3. Add 3 cups of water and close lid of IP to sealing. Cook this soup on 

manual High for 5 mins and quick release. 

a. If cooking in pressure cooker, cook the soup for 2 whistles on 

medium-high heat. 

b. Release pressure of IP/pressure cooker, and allow it to cool down 

for a minute or so. 

4. Remove bay leaf and star anise at this point of time and discard it. Blend 

entire batch of soup in blender to thick creamy consistency. 

5. Again back in IP, pour soup in IP/sauce pan and stir in coconut milk in it. 

Add dried/fresh mint leaves. Adjust salt and pepper to taste. Stir 

everything well to a quick boil. 

6. The soup is ready to serve. Enjoy the flavorful soup on its own or pair it 

up with a slice of bread/rice/quinoa. 

 

Nutrition breakdown: (Source:  MyFitnessPal app) 
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Ultimate Utah  
Hidden gems to explore...  

(Mihir and Sonali Godbole) 

 

# 1: The Subway, Zion National Park, UT 

Utah is home to 5 national parks and is a true outdoor adventure seeker’s haven. 

Zion National Park is a well known popular destination visited by more than 4 

million tourists each year. It’s 

famous for extreme and thrilling 

hikes, scenic trails and panoramic 

views. Most travelers enjoy the 

beautiful RiverWalk (pic on the 

side) by the Sinawava Temple 

which is a truly unique experience.    

 

15 miles away from the entrance of 

Zion NP, is a unique hike, which is 

not open to public without a lottery 

based permit. To see this place in 

person, you have to go through lottery and the odds aren't easy as NPS only allows 

20 visitors a day and more than 100 people submit daily applications, months in 

advance. Rated as one of the Top 10 hikes in United States. 

 

 

Named “The Subway”, this special trail is 

located outside of the Zion National Park 

boundary but the permit has to be obtained at 

the Park office prior to starting the trail. The 

preparation for this trail is the key as you have 

to walk more than 9 hours total carrying all 

your stuff. Water can either be carried or 

filtration systems used for making the Virgin 

River water, potable. Smartly planning the weight you carry is the key. 
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This hike has to start early so 

you maximize the sunlight, 

but during our adventure to 

Subway in Oct of 2014, we 

started post noon and 

literally ran out of light 

(pitch black at 8 PM) while 

coming back up the 500 ft 

canyon. With a group of 8 

adults, 3 year old kid of our 

friend, and a friend with 

twisted ankle, we had to 

make the climb with help of 

our headlights and cell phone flashlights. Truly thrilling but an adventure we all 

remember even to this day and cherish.  

 

Subway, actually is an ancient 

lava tube through which the 

left fork of the Virgin river 

flows. The hike starts with a 

descent into the canyon, easily 

500 ft down on rocks and 

boulders. Then a 4.5 mile walk 

upstream through the river to 

the Subway. There is no 

marked trail, Park Rangers do 

not give you a map too, so you 

just keep walking till you get 

there. Once you get to the 

entrance of the Subway, which you don’t realize and it's still just "okay".  

 

You would continue walking about 50 ft and then turn around, only to be treated 

to the most magical view. Standing inside the lava tube, you see the sunlight 

entering through the tube entrance, painting the lava rock in shades of yellow and 

red; making for an out of this world sight and experience. 
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It looks just like this. 

 

Hope you get there one day to see this stunning natural beauty for yourself, as 

this writing doesn’t do any justice to this gem of a place... 

Enjoy Utah!! 

 

# 2: White Rim Trail, Canyonlands NP, UT 

Almost everyone in Utah visits Arches National Park to see the famous Delicate 

Arch and other arches, however lots of travelers miss this gem that is right next 

to Arches - Canyonlands National Park. Around 40 miles away from Arches and 

part of the Grand Staircase in Utah, Canyonlands is a true natural wonder. If you 

are an adventure seeker, love natural rock formations and enjoy adventures 

through these “Rock” stars - then Canyonlands is your destination. 
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Camping at the campsite named - Airport 

The National Park can be explored at two levels - Upper Level where the Visitor 

Center is located and viewpoints can be accessed by regular vehicle; and the 

Lower Level, where you descend into a completely different world to experience 

these arches, rock formations up close. For Lower Level access, 4x4 car, off-road 

driving experience and a permit from the NPS is required to camp overnight at 

designated campsites. 

 

The road that winds down into the Canyonlands lower level is called the White 

Rim Trail and is a 100 mile dirt road which can be accessed by high clearance 

4WD vehicle. First time in Sep 2014 and again in May 2018, we explored this 

beautiful backcountry and each time the experience was out of this world.  

The views you see from the White Rim Trail easily challenge the majestic 

Grand Canyon - I bet. 
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This adventure drive takes you on rocky, bumpy roads backcountry roads, 

requires driving on edge of the gigantic rocks that dip more than 1000 ft. The 

experience of this adventure will leave you a different person when you come 

back out of the canyon. 

 

  

 

This time I got a flat tire inside the canyon and still had more than 30 miles to 

climb back up. Now this means asking help from other passing groups and 

vehicles, which is a great opportunity to interact with other travelers, get to know 

their customized vehicles, learn about their adventures as they biked on this path 



37 
 

and drove on challenging trails. A true family adventure but one that requires you 

to be well prepared and planned. 

 

 

Switchbacks and miles long White Rim Trail 

 

A lesser known fact - Canyonlands National Park is one of the listed and 

recognized International Dark Sky zones. There are 5 in Utah, but this one is 

particularly special as you can enjoy the magnificent views of the Milky Way (on 

a clear night sky) while you are camping inside and that my friends is a life 

changing moment. If you love star gazing, you can’t be missing this. 

Next time, if you head down to Arches, strongly recommend visiting this place 

and experience the wonderful views this park and White Rim Trail offers. And 

yes, you can absolutely do a DAY TRIP too down to White Rim Trail - take a 

high clearance 4x4 SUV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjoy Utah!! 
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Adventure in Jaipur – Anoushka Yadav 

 

 One of the most memorable parts of my trip to India, other than seeing my 

lovely cousins after a long and dreadful three years, was our trip to Jaipur. I’ve 

never been there before, so I didn’t know what to expect. When we arrived, I was 

amazed to see how busy it was. It looked so westernized, but in a good way. More 

McDonald’s to eat at, because that’s why you go to India right? Screw authentic 

food, Indian McDonald’s is where it’s at. At least the current generation thinks 

so.  

Anyways, Jaipur had so many very cool sights such as the Jantar Mantar 

observatory used by Rajput king Sawai Jai Singh. It was competed in 1734. Being 

an astronomy mega-nerd, I was overjoyed at the fact that we got to see such a 

cool place like this. A cool thing about Jantar Mantar is that there are no modern 

style telescopes, even though they were invented before King Sawai’s time. He 

used simple machines and not so simple math to use his devices. That alone was 

very advanced for he 1700’s. On the other side of the world, the colonists were 

ready to fight against Britain for their independence. Around this time, the 

English were making their way into India. Man those English were having the 

time of their lives, about to lose a country, about to gain one. 

Another really cool place was the Hawa 

Mahal. It’s a wall of windows made of 

red and pink sandstone. It sits on the 

edge of the city palace, and it was the 

entryway for the women’s chambers. 

Maharaja Sawai Pratap Singh made it 

in 1799. The city palace sits in the 

middle of the bustling city, so it really 

stands out. It’s like a bunch of stores 

then BAM palace in your face. What 

I’m saying is, it’s really cool. And 

historic. Speaking of historic, the Floating Palace, Jal Mahal, was really cool as 

well. I mean you can’t go inside it, I didn’t at least. But it’s floating on water like 

the very creative name suggests. No one knows why it was built, but many people 

suggest it was built so kings can go there and have duck hunting parties. Those 

poor ducks. It looks like it has only one floor, but there are four levels that are 

submerged underwater. Basically, if you had dreams of visiting an underwater 

palace after watching Disney’s The Little Mermaid, this palace is for you. Go be 

a mermaid for a day, all for the price of a plane ticket to India.  
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A really awesome place in Jaipur is Chokhi Dhani Village. It’s a small version of 

a typical Rajasthani village complete with a well, a tiny ferris wheel, and 

traditional dancers dancing on silver plates. That was a sight. In Chokhi Dhani 

you could try the Royal Thali plate which is a giant plate of food. I mean who 

doesn’t like food? But here’s the thing, the waiters kept bringing out more food, 

it was an endless amount! I learned that day that there is, in fact, such thing as too 

much food. But it was a great night despite the royal sized stomach ache I had 

that night.  

Speaking of nights, we spent in Jaipur. 

This time we stayed in a palace that 

was made into a hotel. A palace! It was 

made of pretty white stone and tile with 

and old palace smell. The food was 

exquisite and every morning you 

would wake up to this beautiful flute 

music. I don’t know about you, but I 

want to get to the level where I wake up 

to live flute music every morning. Not 

my usual siren that blares loudly in my 

ears.       

You know what? Book a ticket to India right now and go. I mean it. Forget that 

cute jacket you saved up for. Forget using money you saved up to buy your 

favourite rock band’s new album. Forget that. Go to Jaipur, it’s worth every penny 

spent.  
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Diwali Killa (mud fort) – Saee Ashtaputre 

 

A few days ago I received pictures of my cousin brother with his Diwali Killa. 

He seemed very happy and proud showing off everything. Looking at that picture, 

I remembered when I was very young and we used to celebrate Diwali at our 

ancestral home in Wai, a very beautiful town 

near Satara. We were a family of around 15 

people including my grandparents, uncles, aunts, 

my dad, mom, my cousin brother, and me. Since 

we had a really big backyard, it used to be a lot 

of fun celebrating Diwali there. 

My favorite part of Diwali used to be making 

Killa. We used rocks and mud from the backyard 

to build it. My dad, uncle, cousin, and I usually 

worked as a team. While we were building, my 

dad and uncle always told us funny stories about 

how they built Killas when they were kids. After we were done, we used to 

decorate it by putting statues of Shivaji Maharaj, Mavalas, villagers and animals. 

Then we had to see what everyone else had built and make sure ours was better. 

It always was, even if I do say so myself.  

I also liked to hear stories from my grandmother. During Diwali, she told me 

stories about her childhood, or why we celebrate it. One of my favorites was about 

Killas. She told me that when Shivaji Maharaj was younger, he used to build 

similar mud forts to recreate war scenes. He used to play with his childhood 

friends and create different models of forts that taught them how to build a very 

secure fort, how to place soldiers at the strategic locations on forts, what are 

various structures on forts etc. It also taught them the important concepts about 

gorilla war that Maratha army was famous for. When he became older, he built 

and concurred many actual forts which played very significant role in the 

expansion and defense of Maratha empire. 

There are around 370 forts that Shivaji maharaj either concurred or built. To name 

a few Raigad (capital of Maratha empire), Shivneri (birth place of Shivaji), 

Pratapgad, panhala, Purandar, etc. 
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My grandmother told me that we make these mud forts during Diwali to pay our 

respect to the great Chatrapati Shivaji Maharaj. It is also a way to teach kids about 

our history. Also during the process of fort making kids get chance to play in 

mud, rocks, water which is usually best play time for the kids. Mud fort making 

also gives them chance to express their 

creativity.  

Mud forts usually have shapes like a small 

hill. Usually big rocks are placed at the base 

of the structure. Then it is covered with either 

gunny bag or directly with mud. Kids decide 

where to make structures like fort walls etc. At 

the top of the structure a special place is made 

where we keep Shivaji’s statue.  

Mustard seeds are then sown to create ‘jungle’. Almost always a cave is 

constructed at the base to keep tiger or lion statue. It’s a very enjoyable 

experience. 

Another enjoyable part of this process is 

buying mud statues of all the characters to be 

placed on that fort.        

Even when it wasn’t Diwali, forts always 

seemed really fascinating to me. They looked 

so cool and I loved hearing stories about them. 

Later, my parents took me to see ‘Pratapgad’, 

which is a fort built by Shivaji. It was exciting 

to see the Killa in real life and I loved the view from the top, even though getting 

there took a while. I had so much fun that day.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me at Pratapgad (I was 3 Yrs old) 
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कोजास्िरी (अलका दशेमखु) 

शरिाच्या चाांिण्यात हात घेऊन हातात 

मुक्त दफरुया साजणा तोच चांद्रमा नभात 

आज मोकळे आकाश सुांिरता चराचरी 

तविथ जण ूअवतरे आज सखी र्रेवरी 

भावनेच्या कुां चल्याने रां ि जीवनाचे भरू 

कोजादिरी चांद्र आज आयुष्याचा कल्पतरू 

मनातले चाांिणेही उमलिेू कळयासवे 

आनांिाच्या तरां िाला लुटायचे वाऱ्यासवे 

भाव सारे अांतरीचे आज मुक्तपणे बोल ू

कोजादिरीच्या रात्रीला िुज हृियीचे खोल ू

जाऊ नको िूर र्ाांब चांद्र आज लाजणारा 

शुभ्र साज चाांिणीचा वेिळाच भासणारा 

आांनिाचा फुले मळा सारे जि आनांिात 

कान्हासवे रादर्केचा रास रां ि िोकुळात 

आज तचू कृष्ण माझा रादर्कारे मी जाहली 

प्रीतीच्या रां िात तुझ्या वेडी होऊन नाहली 

सुखाचा हा खेळ सारा क्षणोक्षणी येरझारा 

चाांिरात आकाशात पे्रमर्ारा झरणारा...... 

आजअशीचाांि रात सुख घेऊ पिराांत 

सौभानय आज मािते शरिाच्या चाांिण्यात.!!!!! 
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दीपाचचन (अलका दशेमखु) 

 
आज करू िीप पजूा दिवा घासनू उजळू 

तेल तनेहाचे घालुन वाती पे्रमाच्या पाजळू 

लक्ष दिव्याांना उजळून लखलखीत करून 

पे्रमपजूनाने िीप पांचोपचारे पजून 

नवेैद्या खडीसाखर िोडर्ोडाच जेवण 

जीवनास तेजोमय दिवा करी उजळण 

ताटी दनराांजन िोन नयनाच्या लाव ूज्योती 

ओवादळता लक्ष्मीपती अखांड सौभानयवती 

र्ावताांना सांसारात दिवा होऊन राहीन  

पाय सौभानयानेेे मी पती िेवाचे पाहीन 

जीवनाचा लावा िीप आयुष्याच्या लाव ूवाता 

लाभुिे औक्ष र्न्याला ईश्वराशी मािु आता 

आज आहे दिपपजूा उजळले दनराांजन 

जीवतीच्या पजूनाने बाळ सुखाचे राहोत 

जीवनाच्या िीपकात आयुष्या च्या लाव ूवाती 

आयुष्य िे सौभानयाला सुख मािु सांसाराला 
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स्दवाळी फराळ. (अलका दशेमखु) 

 

आली आली दिवाळी ...उठा उठा लवकर... 

उटणे सुिदन्र् लाऊनघ्या अन अभ्यांि करा भरभर ... 

आपल्या गु्रप वर टाकल्या  

छान छान करां ज्या ...येत आहेत हळूहळू .. 

खमांि दचवड्या सोबत पाठवलेत शांकर पाळे तळू तळू... 

करां ज्या माझ्या नाजकू...आहेत मेवा काज ूभरून.... 

दजभेवर ठेवल्या ठेवल्या जातात खरां च दवरून.... 

आता रुसला लाडू बघा हा रवाबेसनाचा..... 

तोंड िोल करून म्हणाला ...मी न्हाय काय तुमचा? 

लाडू न अनारसा दशवाय कशी होईल दिवाळी 

खाऊन घ्या पटकन आता सण िेलेत दहवाळी.... 

चकली बाई हसली ...अन माझ्या वर रुसली.... 

मी म्हटले अिां तचू तर आहेस की सवाांच्या वर बसली. 

पोटाला र्ोडा िेते त्रास ...पण म्हणनू काय खायचीच नाय? 

2,3 खाल्ल्या तर काहीच दबघाडनार नाय.... 

अजनू बाकी काय दचरोटे, शेव अन बालुशाही ... 

सिळे भरले दक नाही िोन िोन वेळा उघडून पाही.... 

आत्ता कुठे बाई मला बरां  वाटलां  

गु्रप ला माझ्या सिळां  फराळ भेटलां.......!!!! 

 

 

 



45 
 

इन्सास्नयि - राजशे वदेपाठक (कल्याण, मुंबई) 

 

आप दकसे मानते हो? दजसे आपने िेखा नही..  

हम दकसे पुजते ह?ै दजसे हमने पहचाना नही..  

दफर कयो हम झिडते ह,ै 

उसके दलये जीसे हमने समझा नही..? 

 

हम रक्षक ह ैइन्सादनयत के  

उस इन्सादनयतके दजसे हमने िेखा ह.ै.. जीसे हमने माना ह ै

दफरभी हम लढ़ते ह ैकयो? 

एक िुसरेका घर जलाके कयो उजाड िेते ह ैबसेरा दकसी का? 

एक िुसरे को उकसाके कयो खेलते ह ैखनू की होली..  

हमेशा… बार बार हर बार...सदियों से? 

 

कया हो नही सकता शान्त… सुकुन भरा जीवन हमारा तुम्हारा? 

दनमथल तवछ जीवन हमारा तुम्हारा? 

 

हाां हो सकता ह ै... अिर हम समझे की  

हम रक्षक ह ैइन्सादनयत के  

ऊस इन्सादनयत के दजसे हमने िेखा ह ै 

दजसे हमने माना ह.ै.. पहचाना ह.ै.. समझा ह ै!! 
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तवार्थी मी - राजशे वदेपाठक (कल्याण, मुंबई) 

 

तवतःच्या सुखात  

इतराांचे सुख पाहणारा मी  

हो .... खरां च तवार्ी! 

 

दनरपेक्ष पे्रमाची अपेक्षा आदण याचना करणारा  

अपेक्षार्ी मी  

हो... खरां च तवार्ी! 

 

वासना शमवण्याच्या वेिवेिळया कलुप्त्या शोर्णारा मी  

हो... खरां च तवार्ी! 

 

आपल्या चुकाांची दशक्षा  

आपल्याांना भोि ूिेणारा मी  

हो... खरां च तवार्ी!  

 

इतराांच्या अब्रवूर उडणाऱ्या दवनोिात  

आनांि मानणारा मी  

हो... खरां च तवार्ी!  

 

खरां  तर ह्ा तवार्ीपणा पलीकडे न पाहू शकणारा 

मी एक लाचार......   
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A poem by Pranet Huilgol on robot  
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Paintings by Arati Pravin Katta: 

medium acrylic and pencil sketch 
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Paintings by Arati Pravin Katta: medium acrylic and pencil 

sketch 
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Paintings and craft by Palash Patil 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Palash is a first grader. He loves to read, 

draw, paint and craft a lot 
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