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Editorial 

I have always enjoyed reading, and one of the things that I find the most 

fascinating is the process od editing a book. I have seen my dad doing this for 

the Aarambh magazine, and I was curious as to how the whole process worked. 

I asked him about it, and he thought of the idea to have me and some other kids 

learn by experience. We formed a team of few kids of similar ages and started 

working on the ‘Aarambh magazine’  

This time, we decided to focus on entertainment, such as travel, recipes, stories, 

etc. To start us off in the travel section, we have an article by Sonali and Mihir 

Godbole as a continuation to the series ‘Ultimate Utah’. This is followed by a 

travel article written by Anoushka, in which she describes her experience in the 

famous Japanese city, Hiroshima. Even though we travel to different places in 

the world, we never forget where we grew up. So, to finish of the travel section, 

we have an article about Wai, written by Shriwas Ashtaputre in reminiscence of 

his hometown. Following that, we have our stories section, starting off with a 

short story composed by Megha Shivekar which helps us strengthen our faith in 

God. This section is concluded by a very informative research article on a type 

of poetry called ‘Gazal’, authored by Mr. Shrikant Agnihotri.  

After that comes our recipes, to provide us with a tasty snack and help us stay 

healthy at the same time, which I’m sure everyone is looking for. First up, we 

have almond falafels, which are high in protein and fiber, provided by Anuja 

Bhawalkar. Lastly, we have a delicious cauliflower rice recipe, sent in by 

Sheetal Sutar. To conclude this magazine, we have some beautiful pieces of 

artwork and a poem, which were submitted by Parv Kale, Anagha Patwardhan, 

Trisha Patwardhan, Sidhant Patwardhan, Ansh Devlekar, Tanishka Shivekar, 

Ishika Sutar, and Bela Sant.  

The Aarambh team for this issue was made up of kids, and we really enjoyed 

this chance to work together and learn new skills along the way. We want to 

say a big thank you to our sponsors Mr. Mahesh Chavan, Turmeric restaurant, 

and Rajvi Pradeep Bandalapalli and also to Utah Marathi Mandal for providing 

us with this opportunity. We hope you enjoy this magazine!  

-Saee Ashtaputre 

Cover page idea and design – Anjali Sutar 

Special Note From UMM – Thank you !   

We thought kids will learn through this process, but infact its us who learnt a lot 

from these talented kids. They worked as a team to complete this project in timely 

manner. Everybody played their respective role to perfection. We would like to 

congratulate Aakash, Anjali, Anoushka, Aryan, Ojas, Saee and Swayam for their 

dedication, hardwork and time to make thie Aarambh issue a very special one.  

Board of editors 

Aakash Kulkarni 

Anjali Sutar 

Anoushka Yadav 

Aryan Zodge 

Ojas Kulkarni 

Saee Ashtaputre 

Swayam Sakpal 
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Ultimate Utah – Sonali and Mihir Godbole 

Hidden gems to explore...  

# 5: Lake Powell 

 

How does the water get its Blue color - from the sky, they say! This theory is proved and 

perfectly justified at the ever beautiful 

Lake Powell. It is a man made formation 

resulting from the Glen Canyon Dam on 

River Colorado at Page, AZ; but the 

entire back water that forms the Lake is 

in the state of Utah. Arguably the most 

stunning, picturesque and scenic place 

you will experience in Utah.  

Lake Powell is accessible from 4 

marinas, but the most popular ones are 

the BullFrog Marina in UT and 

Wahweap Marina in AZ. There are 

literally scores of activities to do in this beautiful lake including Power Boat, Jet Ski, 

Houseboat, Water sports, Fishing, 

Kayaking and the list goes on. The reason 

for including Lake Powell (a well known 

destination) as a hidden gem is because 

most travelers limit their experience to 

Page and Glen Canyon Dam but likely 

miss out on the wonders this place has to 

offer once you venture deep in these 

canyons. These wonders are accessible 

only by a boat ride (hour boat or power 

boat). 
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The Rainbow Bridge which is a natural rock bridge and the world’s largest. You can take 

your boat right to the small wharf near this 

monument and then hike 0.5 miles to see this 

natural wonder. 

A spectacle, that wows photographers and 

artists. The hike is easy and most people 

should be able to do it. The other rock The red 

color of the rocks, elegant blue of the water 

and the sky blue at the top makes a perfect 

recipe for the wall paper shot. 

formations inside Lake Powell compete o nly 

with themselves for the beauty prize.  

Houseboat on Lake Powell is the best 

experience you can have, probably in your 

lifetime. You drive your own rental houseboat 

and take it across the vast lake and its gorges 

into narrow canyons to dock it, anchor it and 

set up camp on the shore for the night.  

Houseboats run slow, ensuring you have 

enough time to enjoy every sight on offer and 

take a ton of pictures to complete your 

memorable trip. 

Night camp on the Lake is a surreal 

experience with usually cloudless sky, 

allowing you to relax on top deck and view 

millions of stars. 

When on the Lake, camping you sleep in the 

cozy houseboat but can setup campfire on the 

beach you are docked. There are usually no 
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fire restrictions and the next fire or light of another boat could be miles away from yours; filling 

you up with trill and true sense of adventure.  

A houseboat can reach some of the narrow canyons but doesn’t really go deep into the narrows 

which offer shallow waters, hikes, unique rock formations and fishing opportunities. This is 

where you get the kayaks out and start paddling. Kayaks offer great access and fun filled 

activity for the entire family. 

Houseboat rentals are available from all 4 marinas and are relatively easy to get and start your 

adventure. The experience will leave you wanting for more and yearning to return to this 

paradise.  

 

# 6: Flaming Gorge 

 

4 hours drive from Salt Lake City, is the Flaming Gorge, a flaming red canyon formed by the 

Green River. A scenic spectacle.  

The Flaming Gorge gets its name from the reflection of the Sun off the Red Rocks that line the 

Green River. This is a national recreation area created by the Flaming Gorge Dam on the Green 
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River, making it hugely popular for water activities like canoeing, kayaking, jet skiing, hiking 

and boat-in camping. 

The Flaming Gorge offers some unique by the 

water camping experience plus it has some of 

the best cabins, making it an awesome 

outdoors outing. There are several hikes that 

go around this Red Flaming Gorge that take 

you right to the top of the mountain to glimpse 

the canyon in its full glory. You can enjoy the 

abundant water activities on the River. The 

area also sports variety of wildlife which you 

can see while camping, hiking or boating 

around. Elk, mountain goat, Black bears 

roam the area free and sightings are 

frequent This destination is a perfect 

weekend getaway with less than 4 hour 

drive, less crowds, easy accommodation 

availability, lots to do and some of the most 

beautiful hikes. The Flaming Gorge Dam is 

a great day visit - educational and a good 

learning experience for the kids. 

 

Enjoy Utah!! 
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Hiroshima - Anoushka Yadav 
 

    By a stroke of luck, I was given the opportunity to go to Japan in my sophomore year of 

high school. The most memorable part of this trip (other than the extensive amount of green 

tea flavoured things and a nine story kpop and jpop store, I was fangirling like mad, but more 

on that later) was Hiroshima.  

    Before I begin talking about my experience, I must mention the importance behind 

Hiroshima. We all know about the atom bomb that was dropped on this city. Around 146,000 

people died when this bomb dropped. There was fire, everything, including people, were 

burnt alive. It caused cancer and birth defects. This was a big deal since it was the first time 

such weapons were used in warfare. 

    Hiroshima was a good two-hour ride on a bullet train from where we were staying in Shin 

Yokohama, the hometown of the teacher I went with. The first thing we did was try authentic 

noodles, and let me tell you, they were so good. There were more boys than girls, so they 

ordered for us, and the one thing they just had to order was squid. I had to eat squid. Even 

worse, I loved it. It was so good. That, and Hiroshima had a really good Indian food place 

that had old Bollywood music, a poster of Shah Rukh Khan, and an India cricket team jersey. 

But that’s not important.  

    The Atomic Bomb museum was very somber and sad. As soon as you get to it, you have 

this overwhelming feeling of sadness and tragedy. At the spot, there is a dome that got hit by 

the bomb, but it’s still standing up. It is very burnt and brittle, but its a sight. Next to it is the 

Peace Memorial. There’re thousands of cranes to symbolize the want for peace.  

    Inside the museum, there’s pictures and artifacts from the bombing. One that stood out was 

a tricycle that looked like it was a fossil. There were poems and stories describing how the 

day went. There was information about the bomb itself and how atom bombs cause massive 

destruction. There was so much stuff there that promoted peace. No one wants nuclear 

warfare. Kind of makes you wonder why many countries have nuckear weapons.  

    Hiroshima was a beautiful town, and the most impactful for me. It was a somber place with 

the smallest hotel room ever, but it was an amazing experience. Not only did I get to learn 

about one of the most tragic events of history, but I had some really good white chocolate and 

green tea pocky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paintings By Tanishka Shivekar 

By Ansh Devlekar 
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माझं गावं : वाई - श्रीवास अष्टपुते्र 

 

पुण्याह न साताऱ्याला जाताना खंबाटकी घाट ओलांडला लक ८-१० लकलोमीटर अंतरावर उजव्या हाताला एक फाटा येतो. 

वाई-महाबळेश्वर कडे जाणारा रस्ता. या रस््याला लागताक्षणीच या भागाच ंलनसगगसौंदयग लक्षात येतं. रस््याच्या दोनही 

बाजलूा पसरलेली लहरवीगार शेतं, दुतफाग कमान धरून उभी असलेली वड, आंबा यांची झाडं, दूरवर पसरलेल्या 

सह्याद्रीच्या पवगत रांगा, हे सगळं खपूच लवलक्षण आहे.  

माझा जन्म वाईमध्ये झाला आलण सगळं बालपण लतथेच गेलं, ्यामुळे वाई बद्दल लललहण्यासारखं माझ्याकडे बरंच काही 

आहे पण ्यामध्ये काटछाट करून थोडक्यात हे बसवण्याचं 

आलण माझ्या गावाची म्हणजेच वाईची ओळख करून द्यायच ं

धाडस करतोय.  

सातारा लजल्ह्यामध्ये महाबळेश्वरच्या पायथ्याला वाई हे गाव 

आहे. वाई हे लकती जुनं आहे हे सांगणं तसं किीण आहे. मी 

अशाही काही आख्यालयका ऐकल्या आहेत की पांडव जेव्हा 

अज्ञातवासात होते तेव्हा ्यांनी काही काळ वाई च्या 

पररसरात घाललवला आहे. ्यामुळेच वाईजवळचा पांडवगड, 

गडाजवळ असलेल्या पांडव गुहा, पाचगणी जवळ असलेली 

भीमाची चलू लकंवा वाई जवळची कीचक टेकडी यांसारखी 

काही नावे या आख्यालयकेवर आधाररत असावीत. जर 

अगदी पौरालणक कथांकडे दुलगक्ष केले, तरीही पांडवगड हा 

१२ व्या शतकात बांधलेला आहे अशी नोंद आहे. पुढे हा लशवाजी महाराजांच्या अलधप्याखाली होता. तर सांगायची गोष्ट 

म्हणजे वाई लह बरीच जुनी आहे.  

वाईचा पररसर लनसगग सौंदयागने समदृ्ध 

आहे. सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेलं, कृष्णा 

नदीच्या कृपेने सुपीक आलण समदृ्ध 

झालेलं, ऐलतहालसक, पौरालणक, 

सांस्कृलतक तसेच शकै्षलणक वारसा 

लाभलेलं वाई.  

आपल्याला वाईची पलहली ओळख होते ती 

इलतहासाच्या पुस्तकात. लवजापरूच्या अली 

आलदलशहा चा सरदार 'अफजलखान' हा 

लशवाजी महाराजांचा पुरता लबमोड 

करण्याचा लवडा उचलनू लनघाला. तो वाई 

चा सुभेदार होता. ्याचा जावळीच्या 

अवघड आलण घनदाट अरण्य असलेल्या 

भागात बोलावनू खा्मा करायचा असा लनधागर महाराजांनी केला आलण ते प्रतापगडावर रालहले. ्यावेळी अफजल 

खानाची छावणी वाई भागात होती. पुढे खानाच ंकाय झालं हे सवाांना मालहतीच आहे.  

पांडवगड 

गणपती आळी घाट व ढोल्या गणपती मंलदर 
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वाई बद्दल लवशेष असं सांगायचं तर कृष्णेच्या कािी 

असलेल्या घाटांबद्दल नक्कीच सांगावं लागेल. कृष्णा 

नदी वाईच्या मध्यातनू वाहते. नदीचे उत्तरबाजचेू 

काि अलतशय रेखीव पद्धतीने दगडात बांधनू काढले 

आहेत. असे सात घाट वाईमध्ये आहेत. आलण या सात 

घाटांवर लमळून शंभराह न अलधक मंलदरे आहेत. 

बहुतांश मंलदरे शंकराची आहेत. आलण ्याचमुळे 

वाईला दलक्षण काशी असं म्हंटले जाते.  

पेशवाईच्या काळात वाईची खपूच भरभराट झाली 

याचं कारण म्हणजे नानासाहेब पेशवे यांच्या प्नी 

आलण थोरले माधवराव पेशवे यांच्या आई, 

गोलपकाबाई पेशवे या वाईच्या ‘सरदार रास्ते’ घराण्यातील हो्या. याच 

रास््यांनी वाईचे घाट, अनेक वाडे तसेच बहुतांश मंलदरे यांचं लनमागण पेशवाईत 

केलं. या देवळांपकैी बरीच अलतशय पे्रक्षणीय आलण लशल्पकलेचा उ्कृष्ठ नमुना 

असावीत अशी आहेत. नमदू करण्यासािी म्हणनू ढोल्या गणपती मंलदर, काशी 

लवशे्वश्वर मंलदर, चके्रश्वर मंलदर इ्यादी. यातील बहुतांश देवळे लह हेमाडपंथी 

पद्धतीने बांधली आहेत. वाई चा ढोल्या गणपती प्रलसद्ध आहे. एकाच पाषाणात 

घडवलेली लह गणपतीची मतूी बाळसेदार आलण भव्य आहे. ्याचमुळे याला 

ढोल्या गणपती असं म्हणतात. वाईच्या इलतहासाची साक्ष सांगत उभ्या 

असलेल्या अजनू काही वास्त ूआपल्याला बघायला लमळतात. जुन्या वाईच्या 

सीमेवर अजनूही उभ्या असलेल्या वेशी आलण तटबंदीचा काही भाग. मेणवलीत 

असलेला पेशवाईतले मु्सद्दी मंत्री नाना फडणवीस यांचा वाडा या गोष्टी नक्की 

पाहाव्यात अशा आहेत.  

एकंदर लनसगगसौंदयग आलण ऐलतहालसक वास्त ूयांमुळे वाईचा पररसर मरािी-लहंदी 

आलण इतरभालषक लचत्रपटांच्या लचत्रीकरणासािी खपूच प्रलसद्ध झाला.   

वाईच दुसरं वलैशष्ठय म्हणजे कृष्णाबाई उ्सव. स्वराज्यावर 

अफझलखानाचं संकट आलं होतं आलण ्यात तो वाई मध्ये तळ िोकून 

होता. तेव्हा वाईतील एक सद्गहृस्थ 'शेंडे शास्त्री' यांनी कृष्णा नदीलाच 

नवस बोलला लक 'महाराजांची आलण स्वराज्याची या संकटातनू सुखरूप 

सुटका होउदे, तुझा उ्सव करू' आलण तेव्हा पासनू वाई मध्ये दर वषी 

कृष्णा नदीचा हा उ्सव साजरा होतो. वाईच्या सात घाटांवर एका 

पािोपाि एक असा अगदी पारंपररक पद्धतीने पाच ते सात लदवस हा 

उ्सव असतो. नदीची म्हणजेच कृष्णाबाईची मतूी पालखी लकंवा 

रथातनू आणनू लतची स्थापना होते. लतच्या दरबारात सांस्कृलतक तसेच 

पारंपररक कायगक्रम जसे कीतगन, भजन इ्यादी होत असतात. एक 

लदवस गावजेवण असते आलण मग उ्सवाची सांगता होते. कामालनलमत्त 

लकंवा इतर कारणाने वाईबाहेर स्थालयक झालेले ‘वाईकर’ कृष्णाबाईच्या 

उ्सवाला मात्र न चुकता येतात. या मलहना दोन मलहन्याच्या काळात 

वाई मध्ये फारच उ्साही वातावरण असते.  

वाईच ंअजनू एक वेगळेपण म्हणजे येथे मरािी लवश्वकोषाच काम चालतं. 

तकग तीथग लक्ष्मण शास्त्री जोशी यांच्या मागगदशगनाखाली हे काम वाई या लिकाणी चाल ूझाल.ं गेली अनेक वषग हे काम 

चाल ूआहे. आता पयांत लवश्वकोषाचे १९ खंड प्रकालशत झाले आहेत. जगातील कोण्याही लवषयाची, गोष्टीची मालहती या 

मेणवली घाट 

श्री ढोल्या गणपती 

श्री कृष्णाबाई, रवीधंुडी घाट वाई 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqpLLOhqTkAhVbCjQIHVseDDwQjRx6BAgBEAQ&url=http://tourmet.com/dholya-ganapati/&psig=AOvVaw1tad_kCUxwBZ0WUggZYEhK&ust=1567029493756221
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खंडांमध्ये सापडते. ्याचप्रमाणे वाईमध्ये संस्कृत लवषयाचा अभ्यास करणारी संस्था 'प्राज्ञपािशाळा' कायगरत आहे. 

वाईच्या आसपास अशी बरीच लिकाणे आहेत लक जी पयगटनाच्या दृष्टीने बघण्यासारखी व मह्वाची आहेत. पाचगणी-

महाबळेश्वर ही थंड हवेची लिकाणे, मांढरदेवी हे काळूबाईचं मंलदर, धोम या गावातल ंपुरातन असं नरलसंहाचे मंलदर, चंदन 

वंदन लकल्ले, धोम धरणाचा पररसर, ्यामागे पसरलेलं जोर खोरं यांसारखी अनेक लिकाणं सांगता येतील.  

एकंदर भौगोललक लस्थती, काळीभोर सुपीक जमीन, मुबलक पाणी, पुणे-सातारा यांसारख्या शहरांशी असलेला संपकग  

यांमुळे वाई गावाची झपाट्याने प्रगती होत गेली पण संस्कृती, इलतहास आलण लनसगग यांच्याशी असलेलं नातं हे गाव 

आलण वाईकर मंडळी कधीच लवसरत नाहीत. 

           

 

 

                              

 

श्री नलृसंह मंलदर धोम 
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…मी तुझ्या पािीशी आहे ! (काल्पलनक) - मेघा लशवेकर 

 
“आयगन, अलभ चला खाली या. हात धुवनू जेवायला बसा”, सायली ने मुलांना आवाज लदला. “अलनकेत, अरे तुला म्हंटले 
होत ना देवघरात हा बॉक्स िेव. त ूना काहीच मदत करू नकोस. सगळी कामे मी करते.” अलनकेत सायलीला सॉरी 
म्हणाला लन गपचपू ्याने तो बॉक्स देवघरात िेवला. ्याला कळत होत सायली का एवढी लचडलचड करतेय. हा चेंज 
सगळयांसािीच नवा होता. नवे घर, नवे शहर, नवीन माणसे, नवी शाळा, सगळेच अगदी नवीन होत. स्वतःच घर, 
स्वतःची माणसे सोडून दुसरीकडे सेटल होणं तेवढं सोप्प न्हवते आलण ह्या अचानक झालेल्या चेंज ला कुणीच तयार 
नव्हते. स्वतः अलनकेतला सुद्धा. ्यामुळे तो सायलीच्या सगळया गोष्टींकडे कानाडोळा करत होता. ्याला मालहती होत 
लक ती एक चांगली बायको लन उत्तम आई आहे. सहसा ती लचडत नाही. पण गेल्या काही लदवसापासनू चालेल्या 
घडामोडीमुळे ती असं वागते. ्यातनू देवघर म्हणजे अगदी लतचा जीव लक प्राण ्यात अलजबात चुकी ती सहन करत 
नाही. “अरे अलनकेत, चल ना लकती वेळ लावलाय ्या बॉक्सला िेवायला.” सायलीचा आवाज आला लन अलनकेत 
भानावर आला.  
सगळे एकत्र जेवायला बसले. “अलभ, तुझी रूम लावनू झाली का?” “नाही बाबा. पण बॉक्सेस सॉटग करून िेवलेत. जेवण 
झालं की थोडं लन बाकीचं उद्या करेन.” “ओह नो प्रॉब्लेम, टेक युअर टाइम, मला खात्री आहे त ूलवकर सेट करशील. 
सायली, आयगनचा बेड सेट केलाय मी. उद्या सुताराला बोलावेल लन लखडक्यांना जाळी लावनू घेईल.” ” ओके चालेल. 
लवकर बसवनू घे बाबा. इथे मच्छर वगरेै आहेत लक नाही मालहत नाही पण बसवनू घेतलेले बरे. इथली घर लकती वेगळी 
आहेत ना रे. मस्त टुमदार. फक्त दोनच गोष्टी नाही आवडल्या एक तर बाथरूम मध्ये जेट नाही आलण दुसरे म्हणजे 
घराला गेट नाही. भीती नाही वाटत का इथल्या लोकांना. बंगले भले मोिे बांधतात ्यांना लखडक्या जवळपास 
दरवाज्यांइतक्या करतात. ना जाळी न लोखंडी बार.” “अगं, तुला म्हंटले ना आपण जाळी बसवनू घेऊ. आलण लशवाय 
कंपनीची एक डील आहे सेक्युररटी कॅमेरासािी. उद्या गेलो लक सगळी मालहती काढून आणेल. त ूकाळजी करू नकोस. 
सगळे होईल. या लिकाणी इतके मस्त घर लमळालंय. काही गोष्टी असतील तर ्या करून घेऊ. चला जेवा आलण झोपा 
सगळे व्यवलस्थत. उद्यापासनू बऱ्याच तयारी करायच्यात.” तेवढ्यात अलभ म्हणाला “बाबा, पण ती साइड्ची रूम 
आयगनला का लदली. ती मला खपू आवडली होती. लखडकीतनू डोंगर कसले मस्त लदसतात. लशवाय लखडकीतनू रूफवर 
पण जाता येत. बाल्कनी नसली तरी रूफवर जाऊ शकतो आपण.” ”नाही हा अलभ, काही तरी भलतेसलते लवचार करू 
नकोस त,ू मी तुझ्या बाबाला सांगनू म्हणनूच जाळी बसवनू घेणारे” ” पण आई” अलभच बोलणे मधेच कापत सायली 
म्हणाली,” नवा देश नवे सगळे. जरा सगळे धीरानं घ्या. उगाच भलते सलते स्टंट नका करू. मला मालहती तुझ्या लमत्रांनी 
तुला भलतेच ज्ञान लदलाय अमेररकेबद्दल पण जरा सांभाळून.” तेवढ्यात अलनकेत म्हणाला,” नाही करणार तो तसं 
काही. चला आता आवरा पटापट.” 
अलनकेतला अमेररकेत प्रोजेक्ट लमळाला होता. ९ मलहन्यांसािी खरतर तो एकटाच आला होता. पण मग कंपनीने ्याला 
दुसऱ्या प्रोजेक्ट वर घेतला लन कमीत कमी ३ वषग तरी ्याला थांबावं लागणार होत. तीन वषग कुटंुबापासनू अललप्त राहणे 
सायली लन ्याला नको होत. म्हणनू सगळयानंीच इकडे यायचं िरवलं. ऑलफस जवळ एका अपाटगमेंट मध्ये रहात होता 
आधी तो. फॅलमली येणार म्हणनू घरच बलघतल.ं रें ट पेक्षाही कमी इ एमआय द्यावा लागणार होता ्याला या घरासािी. 
म्हणनू ्याने घर घेऊन टाकल. १०-१२ वषाांपवूीच बांधकाम होत आलण घराचा मालक पण दुसऱ्या शहरात असल्याने 
काही चेंजेस घरात केले नव्हते. लमत्रांकडून मालहती काढून ्याने काही गोष्टी चांगले करायच्या िरवल्या हो्या. बरीच 
कामे होती. तेरा वषागचा अलभ लन ७ वषागचा आयगन. इतके वषग ्यांची शाळा लमत्र लशक्षक एकच. ्यांना हा चेन्ज नव्हे 
चॅलेन्जच होत खरतर. मुलांच्या स्कूल मध्ये जायच ंहोत. ऍडलमशन घ्यायचं होत. तस इकडे ऍडलमशन पटकन होतात 
्यामुळे ्याला फारसे काही टेन्शन नव्हते. मुलांना गुड नाईट म्हणनू दोघे झोपायला गेले. तश्या सगळयांचे बेडरूम 
जवळ जवळच होते, ्यामुळे लनवांत होते. आयगनला सुद्धा स्वतःची नवी खोली लमळाली होती. जाम खुश होता. इंलडयात 
असताना अलभची रूम शेअर करायचा. आता स्वतःची रूम म्हंटल्यावर स्वारीचा आनंद गगनात मावत नव्हता. आख्या 
प्रवासात मी रूम अशी सजवणार तसा बेड हवा हेच चाल ूहोत. पण खपू थकला होता प्रवासाने. काही बोललाच नाही 
जास्त आल्यापासनू. उद्या फे्रश वाटेल ्याला झोप झाली लक असा लवचार करून सायली झोपायला गेली.  
दुसऱ्यालदवशी सकाळी सायली उिली लतने अलनकेतला उिवल ंलन आंघोळीला पािवल.ं म्हंटली,” त ूआंघोळ करून ये मी 
नाश्ता बनवते तो पयांत.” ” सायली, नाश्ता नको कॉफी कर फक्त दूध िेवलाय बघ लफ्रजमधे आणनू काल. मी आवरतो 
लन लनघतो.” अलनकेत आवरून ऑलफसला गेला. लवकर घरी येणार होता मुलांना स्कूल ऍडलमशन ला न्यायला. ्यामुळे 
मुलांना आता उिवले पालहजे म्हणनू लतने अलभला लन आयगन ला आवाज लदला. अलभ उिून आला मात्र आयगन आला नाही 
म्हणनू सायलीच गेली ्याला उिवायला. ्याच्या रूम मध्ये सगळं पसारा पडला होता. सगळे खेळणी इकडे लतकडे 
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अस्ताव्यस्त. “आयगन, आयगन उि. हा काय पसारा करून िेवलाय. तुला म्हंटले होत ना खेळण्यांचा बॉक्स काढू नको 
म्हणनू. कशाला काढली खेळणी. आयगन उि. आलण लतने ्याला खांद्याला धरून हलवले.” ” आह आई ग. माझा खांदा  
दुखतोय. त ूत्रास नको देवसू मला. जा इथनू.” आयगन ओरडला जोरात सायलीवर. तशी सायली लचडली. ” असं बोलतात 
का आई बरोबर आयगन. आलण तुला म्हंटले होते लक खेळणी भरू नकोस सॅक मध्ये जड होईल सॅक. आता ती प्रवासभर 
लटकवली होती तर खांदे दुखणारच. चल नाश्ता कर मग मी औषध देते तुला म्हणजे बरं वाटेल तुला. आलण लह लखडकी 
कशाला उघडी िेवली. मच्छर येतील ना आत.” ” मच्छर नाही येत लतथनू, ” वरच्या आवाजात आयगन बोलला. तशी 
सायली ्याला म्हणाली,” आयगन त ूआता मला चीड आणनू नको देवसू. चल पटकन उि लन आवरून घे.” दुपारी 
अलनकेत घरी आला. ” सायली, मुले रेडी आहेत ना. चला आपल्याला स्कूल ला जायचंय. सगळे डोकयुमेंटस आहेत 
माझ्याकडे. चला.” सगळे गाडीत बसले. अलभने स्वतःचा सीटबेल्ट लावला. आयगन ला कारसीट वर बसायचं नव्हते, पण 
इथे रुल प्रमाणे ्याला बसवायला लागणार होत. सायली उतरली लन आयगनला लतने कार सीट मध्ये िेवले. बेल्ट 
लावताना पलहले तर उजव्या हातावर वळ उिले होते. ” आयगन, काय लागले हे हाताला. तुम्ही दोघांनी भांडण केलं का 
अलभ? ” सायली ने अलभला लवचारले तस अलभ म्हणाला “नाही आई मी नाही भांडलो.” “मग, आयगन काय लागले तुला हे?” 
आयगन ने हात खेचनू घेतला लन सायलीला धक्का लदला. तशी सायली दरवाज्यावर आदळली लन लतच्या डोक्याला 
लागले. ” आयगन काय करतोस हे? सायली आर य ूओके?” अलनकेत म्हणाला. ” मी िीक आहे चल लनघ ूआपण मग नंतर 
बघते ्याला.” स्कूल ऍडलमशन वगरेै उरकून थोडं सामान लकराणा घेऊन सगळे घरी आले. पण या सगळया दरम्यान 
आयगन फारसा काही बोलत नव्हता. खपू लचडलचड करत होता. सायलीला वाटल ंकदालचत आपण लचडलचड करतोय 
जास्तच. ्यामुळे तोही तसा वागत असेल. लबचारा नवीन आहे सगळे ्याला. घरी गेले लक ्याला समजावते.  
घरी आल्या आल्या आयगन रूम मध्ये पळाला आलण जोरात ्याने दरवाजा लावनू घेतला. गाडीतले सगळे सामान काढून 
सायली आलण अलनकेत फे्रश व्हायला गेले. तेवढ्यात ्यांना आयगनच्या रूम मधनू कसलातरी आवाज आला. ते दोघे 
आयगनच्या रूमकडे गेले ्यांनी दरवाजा उघडायचा प्रय्न केला. मात्र दरवाजा आतनू लॉक होता. दोघांनी ्याला 
आवाज देऊन दरवाजा उघडायला सांलगतला. पण तो काही दरवाजा उघडेना. ्यांनी पुन्हा आवाज लदला तेंव्हा दरवाजा 
उघडला. आयगन लखडकीतनू बाहेर बघत बसला होता. “आयगन, आयगन. अरे ती लखडकी का उघडतोस बाळा. लतथनू 
मच्छर येतील रे.” सायली ने सांलगतलं. “लतथनू मच्छर नाही येत.” आयगन उत्तरला. बर बाळा. कसला आवाज झाला 
मघाशी. दरवाजा का लॉक केला होता. होता होईल तेवढ्या पे्रमाने सायली आयगनला लवचारात होती.  
आयगन काही बोलत न्हवता. “बर चल िीक आहे हातपाय धु आलण खाली चल. लवकर जेवण करून झोपायचं. उद्यापासनू 
शाळा आहे.” सायली म्हणाली.  
सगळे आवरून प्र्येक जण आपल्या बेडरूममध्ये गेले. “तो नक्कीच ्याच्या लमत्रांना आजी आजोबाना लमस करत 
असेल म्हणनू जरा लचडलचड करतोय. एकदा इकडे रुळला लक मग इथनू जायच ंनाही म्हणेल बघ तो” सायलीला धीर देत 
अलनकेत बोलला. “हो बरोबर म्हणतोयस त.ू चलो लेट्स स्लीप. अरे हो तो सुतार नाही आला.” “अगं, काहीतरी इमरजेंसी 
आलीये ्याला तो पुढच्या आिवड्यात येईल म्हणाला. सॉरी तुला सांगायचं लवसरलो.” ”ओके. त ूसगळे चेक केलं ना 
मात्र दारं लखडक्या बंद केल्यात ना.” ” हो मॅडम. केल्यात बंद. उद्या तो सेक्युररटी वाला पण येईल कॅमेरे बसवायला. झोप ू
आता.” “दोन लदवस देवपजूा पण नाही झाली रे. सगळी आवरा आवरच चाललीये. पारायण पण करेल म्हणते.” आलण 
जोरात आवाज आला बाहेरून. दोघे उिले लन रूमच्या बाहेर आले. आवाज आयगनच्या रूम मधनूच येत होता. ्यांनी 
दरवाजा उघडला आलण आत गेले. आलण सायली जोरात लकंचाळली. आयगन लखडकीमधनू बाहेरच्या रूफवर गेला होता. 
अलनकेत लखडकीपाशी गेला.” आयगन आयगन इकडे ये बाळा चाल इकडे ये हळू ये.” मात्र आयगन येईना तो शनू्यात बघत 
बसला होता. ्याच्या शेजारी अस्पष्ट आकृती बसली होती. जोराचा वारा आला नी लखडकीची काच बंद झाली. 
सायली आलण अलनकेत खपू घाबरले होते. ्यांना काय करावे तेच काळात नव्हते. तेवढ्यात अलभ आला सगळे बघनू 
रडायला लागला. अलनकेत अलभ ला सांभाळत होता. सायली भानावर आली आपले मुलं संकटात आहे ्याला वाचवायला 
हवे. काही तरी केलं पालहजे म्हणनू लतने रूफवर जायच ंिरवले. लतने लखडकी उघडायचा प्रय्न केला मात्र काच खपू घट्ट 
लागली होती. अलनकेत म्हणाला त ूथांब मी प्रय्न करतो पण अलभ अलनकेतला सोडेना. सायली ने पुन्हा प्रय्न केला 
आलण काच उघडली. ती रूफवर चढली लन आयगन कडे जाऊ लागली. लतने ्याचा हात धरताच तो शुद्धीत आला आलण ती 
आकृती गायब झाली. लतने आयगन ला धरून रूम मध्ये आणले. आलण आयगन जोर जोरात रडू लागला ्याने सायली ला 
घट्ट लमिी मारली आलण म्हणाला, ”बघ आई मी सांगत होतो ना ्या लखडकीतनू मच्छर येत नाहीत. ते येतात.” “कोण येत 
बाळ सांग आम्हाला”. सायली ने लवचारले. आयगन काही सांगणार एवढ्यात चक्कर येऊन पडला. “अलनकेत, अलनकेत 
प्लीज पाणी आण लवकर.” अलनकेत ने अलभला धीर लदला लन पाणी आणायला गेला. अलनकेत खाली गेला बलघतले तर 
्यांचं सगळे सामान अस्ताव्यस्त पडले होत. लकचेन चे सगळे कॅलबनेट्स उघडले गेले होते. कशाचीही लफकीर न करता 
अलनकेत ने पाणी घेतले नी आयगन कडे जायला लागला तोच ्याच्या हातनू नलास लहसकावल्यासारखा ्याला वाटल.ं 
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्याने पुन्हा पाणी घेतले पुन्हा ्याचा नलास लहसकावनू घेतला कुणीतरी. लतकडे सायली आयगन ला आवाज देत होती. 
बाळा उि उि करत होती. लतचा बांध तुटायला लागला होता. तेवढ्यात आयगन ने डोळे उघडले. पण ्याचे डोळे आता पणूग 
पांढरे झाले होते. क्षणभर सायली देखील घाबरली. अलभ जोर जोरात ओरडायला लागला. अलभचा आवाज ऐकून अलनकेत 
रूमकडे धावला. आलण ्याने जे बलघतले ते भयानक होत. आयगन चे डोळे आलण अवतार बघनू ्याला काही सुचेना ्याने 
सायली ला मागे ओढले. आयगन जोर जोरात लकंचाळायला लागला. सरग कन तो मागच्या मागे खेचला गेला लन समोरच्या 
लभंतीला जाऊन लचकटला. अगदी कुणीतरी ्याला वर खेचावे असा वर खेचला गेला. आलण लभंतीतनू दोन हात ्याच्या 
खांद्यात रुतले. सायली लन अलनकेत उभे रालहले. ्यांचा ्यांच्या डोळयावर लवश्वास बसेना. जवळपास ७,८ फुटावर आयगन 
उभा होता. मात्र दोघांना काय करावं कळत न्हवते. आता आयगन हसायला लागला. अगदी भयंकर. भीतीदायक. आलण 
जोरात लकंचाळला. तसे लतघे घाबरले आलण ्यांनी एकमेकांना घट्ट पकडले. आता ते हात पुन्हा लभंतीत गेले लन आयगन 
धाडकन खाली पडला. तसे सायली अलनकेत धावले. तश्याही अवस्थेत ्यांनी आयगन ला उचलल.ं ्याला बेडवर 
झोपवले. ्यांना लवश्वास बसत न्हवता लक हे खरच घडतंय का. तेवढ्यात लखडकीतनू एक जोरात वारा आला आलण 
लभंतीवर काहीतरी रेखाटल्या जाऊ लागले. बघता बघता एक गोल लतथे रेखाटल्या गेला. आलण क्षणात पुन्हा जोरात वारा 
वालहला जस काही रूममधनू कुणीतरी वेगात बाहेर गेलं. आलण लखडकीची काच बंद झाली.  
अलभ उिला लन अलनकेत पाशी गेला. तो म्हणाला,” बाबा लतकडे लभंतीवर…..” लतघांनी ्या आकाराकडे पलहले. तो 
गोलाकार आकार हळू हळू कमी व्हायला लागला. अगदी सयूागला लकंवा चंद्राला ग्रहण लागल्यावर कश्या कला लदसतात 
अगदी तसाच. जसा जसा तो आकार कमी व्हायचा तसा तसा आयगन दचकायचा. कुणालाच काही काळात न्हवते. 
जवळपास दहावेळा तो आकार कमी झाला लन प्र्येक वेळी दचकून आयगन च शरीर हलायचा लन शांत व्ह्यायच. सायली 
लवचार करू लागली लक हे काय आहे नक्की. का ग्रहणासारखं लदसतंय. आज तर ग्रहण नाही मग काय. आज तर 
आमावस्या आहे. आमावस्या येस. दर १५ लदवसा ंलन चंद्र कलेने कमी होतो. आलण आमावस्येला लदसेनासा होतो. आज 
आमावस्या आहे. नक्की काय या आकारात दडलंय मालहत नाही पण नक्कीच आयगनला कसला तरी धोका आहे. हे देवा 
मी काय करू. देवा म्हणताच सायलीचा चेहरा खुलला. लतला हे सगळे इतके अचानक आलण अलवश्वसनीय झालं होत लक 
लतला लवसर पडला होता. लतने देवाचं नामसमरण करायला सुरुवात केली. तोच आयगन तडफडू लागला. ती पटकन 
पाळली लन रूम मधनू एक फोटो आणनू आयगन च्या हातापाशी िेवला तोच आयगन नो नो नो करून झटपटू लागला. 
थोड्याच वेळात ्या काचेतनू एक आकृती आली. आलण आयगन चा बेड गदगदा हल ूलागला. जोरदार झटक्याने अलनकेत 
लन सायली लांब फेकल्या गेले. तोच सायली उिली लन गडबडीत खाली जायला लागली. ती पायऱ्या उतरत असतानाच 
जोरात हवेत उडाली लन फेकली गेली. स्वामी म्हणताच ती देवघरापाशी पडली. लतने देवघरात जाऊन तो बॉक्स उघडला. 
्यातनू स्वामी चररत्र काढले समोर िेवले लन स्वामींचा गजर करू लागली.  लतने िरवले होत काही झालं तरी मी 
थांबणार नाही. मला मालहती आहे स्वामी माझं लन माझ्या कुटंुबाच रक्षण करतील. लतने जोर जोरात जप चाल ूिेवला. 
लतकडे वर जोर जोरात आवाज येत होते आयगन चे अलभचे अलनकेत चे. पण लतला स्वामीनवर पणूग लवश्वास होता. काही 
होणार नाही माझ्या कुटंुबाला. आयगन च्या हातात तर स्वामींचा फोटो लदलाय. ते बरोबर आहेत माझ्या आयगन च्या. स्वामी 
संकटातनू बाहेर काढा. काही वेळातच एक जोराचा वारा आला. अलतशय उबदार लतच्या कानापासनू गेला आलण लतला 
शब्द ऐकू आले. “लभऊ नकोस, मी तुझ्या पािीशी आहे.” क्षणात सगळे शांत झाले. सायली जोरजोरात रडू लागली. लतला 
पणूग अंगावर शहारे आले. ती पळत पळतच आयगन च्या रूम मध्ये गेली. अलनकेत अलभ आयगन च्या बेडपाशी बसले होते. 
आयगन उिून उभा रालहला लन ्याने सायली ला घट्ट लमिी मारली. अलनकेत ने सांलगतले जसा तुझा खाली जप सुरु झाला 
तशी ती आकृती आणखी आक्रमक झाली. लत मला आयगन च्या जवळ जाऊ देईना. मात्र आयगन स्वतःच ्या आकृतीशी 
लढा देत होता. थोड्याच वेळात एक लकंचाळी मारत ती आकृती भस्मसात झाली. आलण ती राख लखडकीबाहेर उडून 
गेली. मला वाटतंय आपले संकट टळलंय. फक्त आयगन ला इतके बळ कुिून आले हेच मला कळेना. तोच आयगन ने 
हातातला स्वामींचा फोटो दाखवला. चौघांनी एकमेकांना लमिी मारली आलण स्वामींचे आभार मानले. आज तुमच्या मुळे 
आम्ही वाचलो.  
दुसयागलदवशी अलनकेतने ्या घराबददल मालहती काढली. ्या घरात काही वषाांपवूी एका भाडेकरूने ्याच्याच मुलाचा 
नी बायकोचा खुन केला होता. पोललसांनी ्याला अटक केली.  
कदाचीत हे तेच मायलेक होते. 
समाप्त 
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म ैपल दो पल का शायर ह  - श्रीकांत अलननहोत्री 

संगीतकार खय्याम यांना समलपगत 

'भावना' ही ईश्वराने मानवाला लदलेले अमतूग वरदान आहे लकंवा कधी कधी तो उशापही आहे. या वरदानाचा उपभोग 
घेण्यासािी लकंवा या उशापातनू मुक्त होण्यासािी अनेक प्रकार मानवाने शोधले, कारण मानव हा वलैवध्याचा उपासक 
आहे. ्याने या वरदानाचा उपभोग घेण्यासािी कथा, कादंबऱ्या, लललत, काव्य आलण संगीत असे अनेक प्रकार लनमागण 
केले.  
या सवग प्रकारांमध्ये सामान्य जनतेशी जवळीक साधली ती काव्य प्रकाराने. आता या काव्य प्रकारातही अनेक उपप्रकार 
रचनाकारांनी लनमागण केले. काव्यामध्ये कलवता, भावगीत, भक्तीगीत, अभंग, पोवाडे यांसारखे अनेक प्रकार लनमागण 
केले गेले. मरािी लकंवा एकंदर काव्यप्रकारातच भावगीत हा प्रकार रलसकांना व आम जनतेला धंुद करून जातो. पण 
ह्या प्रकाराबरोबरच आणखी एक प्रकार भावनांना सहज पण अ्यंत हळुवारपणे व्यक्त करणारा प्रकार आज आपण 
पाह या. हा प्रकार तुम्ही ऐकला असाल, ऐकतही असालआलण तो कोणता हे तुम्ही एव्हाना जाणलेही असेल. रलसकांनो तो 
आहे 'आबरु-ए-शायरी' उदूग भाषेतील काव्याची मललका गझल ! 
गझल! हा भावनांना उच्चांकावर जाऊन, तीव्रतेने पण लततक्याच हळुवारपणे, लजवाच्या आकांताने मनाची, शरीराची तर 
बऱ्याचवेळा समाजाची तडफड व्यक्त करणारा प्रकार आहे. वास्तलवक गझल ची शब्दशः व्याख्या म्हणजे स्त्रीशी लकंवा 
लतच्या लवषयी बोलण्याची रीत. या व्याख्येमुळे बहुतांश रलसकांचा असा गोड गरैसमज होतो लकंवा होईल लक गझलेत 
फक्त पे्रम लकंवा स्त्री सौंदयग अथवा पयागयाने वषैलयक लवषय हाताळले जातात. पण लमत्रांनो हे लक्षात घ्या गझल हा प्रकार 
जसजसा लवकसीत झाला, तसतसा हा प्रकार सवगसमावेशक होत गेला आलण आज स्त्री पासनू ते सामालजक 
समस्यांपयांत सवग लवषय यात हाताळले जातात. इतकेच नव्हे तर गझलांच्या शेरांमधील रूपकांचा म्हणी सारखा वापर 
केला जातो उदा: 

मुद्दइलाख बुरा चाहे तो क्या होता ह ैI 
वही होता ह ैजो मंजरू-ए-खुदा होता ह ैI 

लकंवा  
ख़ुदीको कर बुलंद इतना के हर तकदीरसे पहले I  
खुदा बंदेसे पुछे बता तेरी रजा क्या ह ैI 

अध्या्म अथवा ईश्वरभलक्त यांसारखे गंभीर लवषयही गझलने समथगपणे हाताळले आहेत. आता हेच पहा ना, आपण नेहमी 
म्हणतो ईश्वर सगळीकडे आहे, चराचर व्यापनू रालहला आहे. हेच सांगताना गालीब म्हणतात  

जाहीद शराब लपने दे मलस्जदमे बिैकर I   
या वो जगह बता जहा खुदा न हो I 

आपण नेहमी म्हणतो स्वतःला ओळखायला लशका, पण हेच सांगताना 'शेर भोपाली' म्हणतात  
जमानेमे उसने बडी बात करली I 
खुद अपनेसे लजसने मुलाकात करली I 

या वरील दोन शेरांमधनू खुदा लकंवा ईश्वर म्हणजे अध्या्म अथवा आ्मज्ञानही सहज पण उ्कटतेने समजावले आहे. 
लमत्रहो तुम्ही म्हणाल गझलबद्दल बोलता बोलता हे शेर का सांगत आहेत? पण लमत्रांनो प्र्येक दोन ओळींची कलवता 
म्हणजे शेर, आलण गझलेच्या पलहल्या 'शेर' ला मतला असं म्हणतात. वास्तलवक गझल हा प्रकार मुळचा उदूग  भाषेतील. उदूग 
भाषेचे प्राचीन नाव रेखता. रेखता या शब्दाचा वापर गाललबने बऱ्याच वेळेला केला आहे, जसा  

रेख्ता के तुम्ही उस्ताद नाही हो गाललब I 
कहेते ह ैअगले जमानेमे कोई मीर भी था I 

उदूगचा शब्दकोशातला अथग लष्कर, छावणी लकंवा पडाव असा होतो. बहुदा लष्करी छावण्यात लवलवध धमग आलण प्रांतातील 
लोक एकत्र असल्याने उदूग भाषेचा जन्म लष्करातच झाला असावा असे मानतात. मात्र उदूग शायरीचा जनक म्हणनू 
इलतहास अमीर खुसरो ला मान देतो. प्राचीन काळापासनू अरेलबक भाषेत सुप्रलसद्ध असलेला काव्यप्रकार म्हणजे 
'कलसदा'. कलसदा म्हणण्यापुवी दोन लकंवा चार ओळींचे प्रणयगीत म्हणत असत, ्याला अरेलबक लोक 'तशीब' म्हणत. 
अरबांनी इस्लाम कबलू केला आलण इराण काबीज केले. युद्धानंतरच्या सांस्कृलतक देवाणघेवाणात अरबांचा "कलसदा" 
इराणात गेला. आलण पलशगयन कलवं मध्ये लोकलप्रय झाला. पलशगयन कवी जे लवद्वान, सौन्दयगपासक आलण अनुभवी होते ते, 
"कलसदा" पेक्षा तशीब वरच जास्त भाळले व ्यांनी तशीब हाच प्रकार लवकलसत केला आलण समदृ्धीस आणला. यालाच 
आपण गेल्या चारशे वषाांपासनू "गझल" असे म्हणतो. गझल बद्दल उदूग  शायर म्हणतात  
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खामोशीसे हजार गम सहना I 
लकतना दुश्वार ह ैगझल कह्ना I 

तर जगदीश भटनागर उफग  "हयात" यांच्या मते  
गझल रुदाद ह ैनाकामीयोंकी I 
गझल महरूलमयोंकी दास्ताूँ ह ैI 
ग़ज़ल ररझाते हुए जख्म का महरम I  
ग़ज़ल इक चारा-ए-ददग लनहा ह ैI 
ग़ज़ल का हुस्न ही ह ैहुस्न-ए-आलम I 
ग़ज़ल का नरू ही नरू-ए-जहाूँ ह ैI 

मरािी गझल सवगसामान्यांपयांत नेऊन पोचवणारे गझलकार सुरेश भट यांच्यामते गझलकार हा उत्तम कवी असला 
पालहजे लह तर पवूग अट आहेच पण ्याच बरोबर वतृ्तांतात कोणतीही चकू असता काम नये, म्हणजेच भाषेच्या आलण 
व्याकरणाच्या दृलष्टकोनातनू एकाच वतृ्तातील, एकच यमक व अन््ययमक असलेल्या लकमान पाच कलवतांची बांधणी 
म्हणजे गझल. 
गझलेच्या पलहल्या शेराला ‘मसला’ असे म्हणतात तसेच शेराच्या प्र्येक ओळीस ‘लमसरा’ असे म्हणतात. तुम्हाला 
गम्मत वाटेल पण या लमसऱ्याचेही दोन प्रकार असतात. शेराच्या पलहल्या ओळीस ‘उला लमसरा’ म्हणतात, तर दुसऱ्या 
अळीस ‘सानी लमसरा’ असे म्हणतात.  

चुपके चुपके रात दीन आंस ूबहाना याद ह ैI 
हमको अबतक आलशकीका वो जमाना ह ैI 

हसरत मोहनी यांच्या सुप्रलसद्ध गझलेचा हा मतला म्हणजे गझलेचा पलहला शेर आहे. यात 'चुपके चुपके रात दीन' ही 
ओळ 'उला' लमसरा आहे. तर 'हमको अबतक आलशकीका...' लह ओळ म्हणजे 'सानी लमसरा' आहे आलण जर मरािीतच 
समजावनू घ्यायचे झाले तर  

सुन्या सुन्या मलैफलीत माझ्या तुझेच मी गीत गात आहे  
अजनूही वाटते मलाही अजनूही चांद रात आहे  

हा सुरेश भटांच्या गझलेचा मतला आहे. यातील उला लमसरा कोणता व सानी लमश्र कोणता ते तुम्ही ओळखालच.  
गझल ज्या वतृ्तांतात लललहली आहे ्या वतृ्तांताला बहर असं म्हणतात. या वतृ्तांतात यमक म्हणजे उदूग भाषेतील कालफया 
तर अं्ययमक म्हणजे 'रदीफ'. उदा. अहमद फराज यांच्या गझलेचा हा शेर पहा  

अबके हम लबछड़े तो शायद कभी ख्वाबोंमें लमले I 
जसेै कुछ सखेू हुए फुल लकताबोंमे लमले I 

या शेरा मधले ख्वाबों, लकताबों हे शब्द म्हणजे कालफया. आलण 'में लमले' हे अं्ययमकाचे शब्द 'रदीफ'. आता मरािीत 
सांगायचे झाले तर सुरेश भटांचा हा शेर  

अद्यापही सुऱ्याला माझा सराव नाही. 
अद्यापही पुरेसा हा खोल घाव नाही.  

यातील कालफया आलण रदीफ उलगडून सांगण्याची आवश्यकता नाही. ज्या शेरामध्ये कालफया व रदीफ असतात ्या 
शेराला लकंवा गझलेला 'गझल मुरद्दफ' असे म्हणतात. तर ज्या शेरमध्ये अन््ययमक नसते ्या शेराला लकंवा गझलेला 
'गझल गरैमुरद्दफ' असे म्हणतात.  गरैमुरद्दफ शेराचे उदाहरण पहायचे झाले तर हा शेर  

मुझको खबर नही, तुमको खबर हो शायद I 
लोग कहते ह ैके तुमने मुझे बरबाद लकया I 

आलण मरािीत  
कोण्या स्वप्नास आता दोष देऊ  
जीवनाला मीच नामंजुर होतो  

या दोन्ही शेरांमध्ये अं्ययमक लकंवा रदीफ नाही. शेरांबद्दल अलधक बारकाईने आलण अचुकपणे सांगावयाचे झाल्यास 
शेतातील दोन्ही ओळींचा परस्परांशी संबंध असलाच पालहजे. शेरात जे सांगावयाचे आहे ्याची प्रस्तावना म्हणजे पलहली 
ओळ असते तर दुसरी ओळ म्हणजे पलहल्या ओळीचा प्रभावी समारोप असतो यांना ‘कामयाब शेर’ असेही म्हणतात. 
प्राचीनकाळी एखादी गझल कोण्या शायराने रचली हे समजण्याचा कोणताही अलधकृत मागग उपलब्ध नव्हता म्हणनू 
बहुतेक शायर गझलेच्या एखाद्या शेरात, पण शक्यतो शेवटच्या शेरात स्वतःचे नाव लकंवा 'तखल्लुस' म्हणजेच 
टोपणनाव गंुफत. अशा शेराला मक्ता असे म्हणतात.  
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‘काबा लकस मुूँहसे जाओगे ग़ाललब शमग तुज़को मगर नहीं आती’, हा मक्ता, 'कोई उम्मीदबर नजर नही आती, कोई सुरत 
नजर नही आती' या गझलेचा आहे. अलीकडे पंकज उधासने गायलेली मुमताज रशीद यांच्या गझलेचा 'प्थर सुलग राहे 
थे, कोई नके्ष पा न था, हम लजस तरफ चले थे उधर रास्ता न था’. हा मतला आहे, तर याच गझलेचा 'रशीद लजसे सुनाते 
गलीमे तेरी ग़ज़ल, उसके मकाका कोई दररया खुला न था’. हा मक्ता आहे. या मक््यात शायराच्या नावाचा आलण कधी 
कधी ्या नावाच्या अथागचा समपगक वापर झालेला बऱ्याचवेळा आढळतो. या मुळे या मक््यालाच नव्हे तर संपणूग 
गझलेलाच एक वजन प्राप्त होते. पण मक््याचा वापर मरािी शेरात का आढळत नाही हे एक न उलगडणारे कोडे आहे.  
गझलेसािी प्रामुख्याने जी वतेृ्त वापरली जातात ती दोन प्रकारात लवभागली गेली आहेत. गझलेच्या या वतृ्तांना बहर असे 
म्हणतात. ज्या बहर मध्ये कमी 'रुक्न' म्हणजे थोड्या मात्रांचा वापर होतो ्यांना ‘छोटी बहर’ असे म्हणतात. तर ज्या 
बहर मध्ये जास्ती 'रुक्न' म्हणजे पुष्कळ मात्रांचा वापर होतो ्याला ‘लंबी बहर’ असे म्हणतात. पाच अक्षरांच्या मात्रांना 
'रुक्न फैलुन' तर सात अक्षरांच्या मात्रांना 'रुकंमतूफैलनू' असे म्हणतात.  

अपनी धनू मे रहेता ह ूँ म ैभी तेरे जसैा ह  I  
लह नालसर लनजामी ची गझल छोट्या बहर मधील आहे. तसेच  

‘तुझ्या अंतरी कोणती वादळे, मला हेलकावे बस ूलागले’  
हा शेर सुरेश भटांच्या ‘मला गाव जेव्हा लदस ूलागले’ या गझलेतील शेर छोटी बहर मधला आहे. आता हा मुश्तर 
अकबराबादी यांचा शेर पहा  

ए मेरे हमनशी चल कही और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं I 
बात होती गुलोंकी तो सह लेते हम अब तो काटोपेभी एक हमारा नहीं I 

अशा लांबलचक शेराला लंबी बहर असे म्हणतात. सुरेश भटांचा हा लंबी बहर मधील शेर पहा 
आता जगायचे असे माझे लकती क्षण रालहले  
माझ्या धुळीचे शेवटी येथे लकती कण रालहले  

गझलेच्या एकूणच आकृलतबंध तयार होण्यासािी बहर म्हणजे वतृ्त, कालफया म्हणजे यमक आलण रदीफ़ म्हणजे 
अन््ययमक या गोष्टी अलनवायग असतात. आलण या लतन्हीच्या संयोगाने तयार होणाऱ्या आकृलतबंधाला 'जमीन' असे 
म्हणतात.  
भावनांच्या अलभव्यक्तीनुसार गझलेचे दोन लवभाग होतात. ते असे, ज्या गझलेमध्ये एकच अलभव्यक्ती असते ्या गझलेस 
'गझल मुसलसल' म्हणनू ओळखले जाते. उदा .  

आप लजनके करीब होते ह ैतो वह बड़े खुशनसीब होते ह ै 
लकंवा मरािीत  

तरुण आहे रात्र अजुनी राजसा लनजलास का रे  
एवढ्यातच ्या कुशीवर त ूअसा वळलास का रे? 

पण काही गझल अशाही असतात लक ्या गझलांच्या प्र्येक शेरात वेगवेगळे लवषय हाताळून एक समान सतू्र 
सांलगतलेले असते. अशा गझलांना 'गझल गरै मुसलसल' असे म्हणतात. उदा. अकबर इलाहबादी यांची ही ग़ज़ल  

हंगामा ह ैक्यों बस थोड़ीसी लपली ह ैI  
डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की ह ैI  

गझलांमधील शेरांबाबत जाता जाता आणखी एक सांगावेसे वाटते ते हे की गझलेमधील शेर हे एक लवरोधाभासावर 
आधाररत असतात असा गरैसमज आहे पण ्यात फारसे तथ्य नाही. हसरत मोहनीचा हा शेर पहा  

नहीं आती जो उनकी याद बरसोतक आती I 
मगर जब आते ह ैतो अक्सर याद आते ह ैI 

आलण हा पुढील शेर लवरोधाभासातला  
लजसको तुम भलू गए याद उसे कौन करे I 
लजसको तुम याद हो और लकसे याद करे I 

आज तुकी, पुश्तो, पंजाबी, लसंधी, लहंदी आलण लहंदीच्या बोलभाषांमधनू गझला लललहल्या जातात. गेल्या पन्नास 
वषाांपासनू गुजराथी आलण मरािी भाषेतही गझल ने स्वतःचे स्थान लनमागण केले आहे. 
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Almond flour falafels in Aappe pan 

By: Anuja Bhawalkar 

 

Ingredients: 

• 1 cup garbanzo beans or chickpeas soaked in 

water for 4 hrs. and boiled 

• 2-3 garlic cloves 

• ½ red onion 

• ½ bunch cilantro (you may use parsley 

instead) 

• 2 tbsp extra virgin olive oil 

• 1 tsp chili powder 

• 1 tsp cumin powder 

• 1 tbsp hung yoghurt/Greek yoghurt 

• ½ lemon squeezed 

• 2-3 tbsp almond flour 

• Salt, black pepper to taste 

 

Method: 

1. In a blender or food processor, add half an onion and garlic. 

Pulse until they are roughly chopped.  

2. Now, add in boiled chickpeas, cilantro and olive oil and 

pulse until blended into a combined paste. 

3. Remove the mixture into a bowl. Add chili powder, cumin 

powder, salt, black pepper, lemon juice and hung yoghurt 

to the mixture.  

4. Mix in some almond flour to the paste.  

5. Heat Aappe pan and add ½ tsp of oil to it. This recipe uses 

very little oil to make falafels. 

6. Scoop out mixture with a spoon and add it to Aappe pan. 

7. Cover with the lid and cook on low flame for 4-5 mins till 

the crust is brown. 

8. Flip falafels with the help of wooden Aappe pan spatula or 

spoon carefully. Since we are using almond flour in this 

recipe, these falafels will be soft in texture so need to be 

flipped in pan delicately (no need to cover the lid on the 

pan this time). Cook till the crust is brown. 

9. Transfer these falafels to an airtight container and store in the fridge for 1-2 weeks. 

 

Notes: 

1. These falafels can be alternatively baked in the oven too if Aappe pan is not available. 

Preheat the oven to 350 deg F and line a baking pan with parchment paper. Follow the 

same recipe as above, scoop out mixture and form small patties out of it. Flatten 
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slightly with hands and place them on baking pan. Roughly spray some olive oil on 

them and bake them for 20-30 mins. 

2. Baking may make these falafels a bit dry in texture so make sure you are not 

overcooking them. 

3. Almond flour: Almond flour acts as binding agent for falafels and are healthy 

alternative to all-purpose flour generally used in falafels. Almond flour makes these 

falafels gluten free. 

4. Alternatively, you may use fine oat flour as well instead of almond flour in this 

recipe. 

5. These falafels are high in protein & fiber. 

6. These falafels serve as a great addition to salads or can be eaten as it is as a snack, or 

with rice or quinoa. 

Nutrition breakdown (Source: www.myfitnesspal.com) 
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Healthy Weight Loss Cauliflower Rice 

By: Sheetal Sutar 
 

INGREDIENTS: 

1 cup of grated cauliflower (About 1 floret)  

1 small onion chopped 

1 grated carrot 

1 large tomato chopped 

⅔ cup of green peas 

¼ cup of sprouted  moong beans 

4 tsp Oil 

1 tsp Mustard seeds 

1 tsp Jeera 

1 tbsp Urad dal 

2-3 tbsp of peanuts 

4-5 Curry leaves 

3 chopped Green chillies chopped 

2 tsp Garlic (crushed in a Mortar and Pestle) 

1 tsp Ginger (crushed in a Mortar and Pestle) 

¼ tsp Turmeric 

1 tsp Dhana jeera powder 

¼ tsp Red chilli powder 

½ tsp Garam masala 

Salt to taste 

 

Garnish: (Optional)  

½  tsp Lemon Juice 

2 stems of cilantro 

 

DIRECTIONS: 

1. Wash cauliflower florets, and remove greens.  

2.  Using a box grater, grate the florets into “rice” and set aside. 

3. Heat the oil in a skillet over medium heat.  

4. Add mustard seeds, jeera, peanuts, urad dal, curry leaves, green chillies, crushed 

ginger and garlic. 

5. Saute for 30 seconds. 

6. Add onion and cook for about 5 minutes, stirring often, until onions have become 

translucent  

7. Stir in peas, carrots, and moong beans, and cook for 2-3 mins  

8.  Next add the tomatoes and cook for 3-4 minutes, stirring constantly, until vegetables 

are tender. 

9. Add turmeric, red chilli powder, dhana jeera powder, garam masala and salt to taste. 

Mix the spices into the concoction.  

10. Stir in Cauliflower and saute for 3 minutes 

11. (Optional) Garnish with lemon juice and cilantro  

12. Serve Immediately  

 

 Tip : Make sure cauliflower and other vegetables are not over cooked. 
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Poem by Parv Kale 

 

Star and Life Forms   

Stars are pretty, 

Even though they are far and hard to see; 

They are sparkly and glittery! 

 

Stars are bright,   

But the closer  

You get to them:  

They appear bigger than their size! 

 

The sun is the brightest star,  

Even though it does not sparkle in the night sky: 

It saves life by keeping us warm, 

And helps trees grow tall! 

 

Sun is the reason for season,  

Winter is snow and summer is fun; 

Autumn is cold, and spring is fun, 

We will be bored without one! 

 

Without Sun and stars,  

There will be no life:  

Earth will be freezing cold.  

With no food and light! 
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Paintings by – Anagha Patwardhan  
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Visit us at: www.facebook.com/Swarajya-Dhol-Pathak 


