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संपादिकेच्या लेखणीतून.....       
 

नमस्कार रसिकहो! दीपावलीच्या अिंख्य शभेुच्छा तुम्हा िवाांना. ही ददवाळी 
तुम्ही िवाांनी दिक्यात िाजरी केली अिेलच. हे येिारे वर्ष तुम्हांि आनंदाच,े िखु-
िमदृ्धीच,े भरभराटीच ेआणि आरोग्यदायी जावो ही िददच्छा घेऊन आम्ही पनुश्च 
आपल्या भेटीि आलो आहोत यंदाच्या ददवाळी अंकािोबत. 

मागील वर्ी आपल्या ददवाळी अंकाि समळालेला प्रततिाद बघता आमचा 
उत्िाह द्ववगणुित झाला आणि िवष रसिक वाचकांिाठी पनु्हा काहीतरी नवीन घेऊन 
यावे या उद्देशान ेमंडळाचा हा द्ववतीय अंक “अक्षरिीप” आपिािमोर आम्ही 
िादर करीत आहोत. 

आपल्या िंस्कृतीत ववववध प्रकारच ेिि िाजरे करण्याची परंपरा आहे. 
रोजच्या धकाधकीच्या जीवनातून थोडा वेळ काढून आपि हौिेने हे िि-िमारंभ 
िाजरे करतो. समत्र-मतै्रत्रिी, नातेवाईक यांना भेटून शभेुच्छा देऊन गोडधोड खाऊन 
आनंदात हे चार ददवि आपि घालवतो. त्याचबरोबर बौवद्धक, वचैाररक भकू 
भागवण्यािाठी आणि िटु्टीचा िदपुयोग करण्यािाठी लेखन, वाचन गरजेच ेठरत.े 
ह्या अंकाच्या रूपान ेतो उद्देश िाध्य करण्याचा छोटािा प्रयत्न आम्ही केला आहे. 

ह्या अंकािाठी जयांनी आपल ेलेख, काव्य परुवले त्या िवाांच ेमनापािनू 
आभार! अंक वाचनू आपले असभप्राय जरूर कळवा आणि आपल ेप्रेम, प्रततिाद 
अिाच ठेवा. पढुच्या वर्ी पनु्हा भेटूया एका नव्या रंगात, नव्या ढंगात...  

पनुश्च दीपावलीच्या हाददषक शभेुच्छा!!! 
 

-- िखुदा वािदेुव खोंबारे. 

 

 

|| धमष, पंथ, जात एक जाितो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी || 
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अक्षरदीपमाळ... 
 असभमानास्पद घरािेशाही   ------ गौरी करंदीकर  

 मी भटकंती का करतो?  ------ असमत मनोहर  

 शबदांच ेखेळ (कववता)   ------ िुखदा खोंबारे 

 फेरोंच्या देशात...   ------ माधरुी माटे 

 ध्यानातील  अनुभूतत (कववता)  ------ हेमा जोशी  

 मी “मॅरेथॉन”करी!   ------ सशरीर् रािे 

 नटशे्रष्ठ प्रभाकर पिशीकर!  ------ िुखदा खोंबारे  

 मरि इतके िुंदर अिू शकते..!! ------ माधरुी माटे 

 रेखाचचत्र े    ------ वेद लोंबर, पल्लवी तनकम, िुखदा खोंबारे 

 िूर छेडडताना..!   ------ हेमा जोशी 
 चला तनिगाषच्या िान्न्नध्यात..! ------ वंदना बाजीकर  

 Everybody needs... (कववता) ------ िुखदा खोंबारे 
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असभमानास्पद घरािेशाही..!          ---- गौरी करंदीकर  

 

िवषिाधारिपिे प्रयत्न अिा अितो की डॉक्टरचा मलुगा डॉक्टरच व्हावा, दकुानदाराचा मलुगा 
त्याच्या व्यविायातच यावा.. एवढंच काय बच्चनचा मलुगा पि दहरो बनता येतये का तचे बघिार...आणि 
घरािेशाही चाल ू ठेविार.. ित्तिेाठी हपापलेल्या राजकारण्यांच्या ककळिवाण्या  घरािेशाही ववर्यी तर 
बोलायलाच नको. या िगळ्यामागे एकच िोप्पा स्वाथी दहशबे.. समळिा-या पशैाची, ित्तचेी आणि यशाची 
हमी..!  

पि महाराष्रात अशीही एक तनस्वाथी घरािेशाही आहे की न्जथे आचथषक लाभ तर िोडाच.. उलट 
अपार कष्ट आणि िघंर्ष आहे, वाटचाल काटेरी आहे आणि तरीही  ततिरी वपढी या  कायाषची पालखी खांद्यावर 
घेत आनदंान े हा वारिा जपत ेआहे.  

हे घरािे आहे थोर िमाजिवेक श्री मरुलीधर िेवीिास आमटे (बाबा आमटे)  यांचे!!  

जून १९५१ मध्ये बाबांनी कुष्ठरोग्यांच्या पनुवषिनािाठी ‘आनदंवन’ ह्या प्रकल्पाची  स्थापना केली. या 
कायाषत बाबांच्या पत्नी श्रीमती साधनाताई आमटे यांनी मनापािनू िाथ  ददली. या दोघांनी िमाजाने दरू 
लोटलेल्या कुष्ठरोग्यांवर प्रमेाची पाखर घालनू,  त्यांच्यातला आत्मिन्मान जागवला, त्यांच्यामध्ये जगण्याची 
उमेद जागवली.. ६ कुष्ठरोगी, १४ रुपये रोख, १ आजारी गाय व िरकारकडून समळालेली ५० एकर नापीक 
जमीन याआधारे लावलेल्या रोपट्याचे आज भल्या मोठ्या वटवकृ्षात रूपांतर झालेले आहे.  

‘िान माणसाला नािान बनवत,े लाचार बनवत’े हे बाबाचंे ब्रीिवाक् य! 
िमाजान ंवाळीत टाकलेल्या या महारोगी बांधवांना स्वासभमानान ंजगायला सशकवायचं, स्वतःच्या 

पायावर उभ ंकरायचं म्हिून बाबांनी त्यांना शतेी सशकवली. गवडंीकाम करिारे काही महारोगी बांधव बाबांच्या 
िपंकाषत आले. त्या बांधवांनी "आनदंवन” उभे केले. इथे काय बनववले जात नाही?? अपगंांकरीता तीन चाकी 
सायकल,  हातमागावरचे कपड,े ग्रिटींग्स, चप्पल.. ज्याला जे जमेल त ेकरण्यात प्रत्येक जण मग्न असतो. 
इथे ननम्मम्मयाहुन कमी हाताची बोटे असणारे हात बागेमध्ये हजारो फुले ननमामण करतात.  समाजान ंिलुमक्षक्षलेले 
समुारे साड ेतीन हजार बांधव आज ‘आनिंवना’त स्वामिमानान ंजीवन जगत आहेत. आता या कायाषची िवष 
जबाबदारी त्यांचे िपुतु्र डॉ. ववकास आमटे आणण सनू डॉ.िारती आमटे िमथषपिे िाभंाळत आहेत.  

बाबांचे दिुरे िपुतु्र डॉ.प्रकाश आमटे आणण सनू डॉ.मंिाककनी आमटे हेमलकिा, ता.भामरागड, न्ज. 
गडचचरोली येथे गेल्या ४१ वर्ाांपािनू लोक त्रबरादरी हा प्रकल्प चालववत आहेत. हा  अततदगुषम भाग..  जायला 
धड रस्त ेनाहीत.. स्वतःच्या मलुाच्या जन्माची बातमीही प्रकाश आमटेंना मदहनाभरानतंर िमजली होती.. 
यावरून तवे्हाच्या हेमलकशातील अिवुवधांची कल्पना येईल. जया आददवािी बाधंवानंी उपचारािाठी ददलेल्या 
गोळ्या रॅपरिह खाल्ल्या होत्या. त्याच भागात आज लोकत्रबरादरीचा ििुजज दवाखाना आहे. आददवािी 
आश्रमशाळा उभी आहे. नक्षलग्रस्त प्रदेश म्हिून जया भागात जायला पोसलिही तयार नितात अिे दठकाि 
त्यांनी त्या काळात िेवेिाठी तनवडल.े स्थातनक आददवािी लोकांना वदै्यकीय उपचार देिे, आददवािींना 
माहीत निलेल्या शतेीच्या नवीन पद्धती सशकवविे, तिेच ववद्यार्थयाांिाठी शाळा, जयेष्ठ नागररकांिाठी 
उत्तरायि ही तनवािी िसं्था, अिे ववववध उपक्रम  येथे यशस्वीपिे चाल ूआहेत. आता आमटे घराण्याची 
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ततिरी वपढी प्रकाश आमटे यांचे  िपुतु्र अननकेत आमटे व डॉ.दिगतं आणण स्नषूा डॉ.अनघा आमटे सदु्धा  ततथ े
काम करत आहेत.  

सत्तचेे आणण सपंत्तीचे वाटेकरी होण्यास वारसिार आनिंाने तयार असतात, पण समाजसेवेचे खडतर 
व्रत चाल ूठेवण्याची तयारी िाखवणारे सपुतु्र बाबांना ममळाले हे आपल्या समाजाचे िाग्यच! २०१४ हे श्री. 
बाबा आमटे हयांचे जन्मशताब्िी वषम. २६ डडसेंबर, २०१४ रोजी बाबाचंे जन्मशताब्िी वषम सपंन्न होईल.  

आधुननक िारताच्या या सतंाला शतश: प्रणाम.. आणण या अमिमानास्पि घराणेशाहीचा त्रत्रवार 
जयजयकार...!!! 
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मी भटकंती का करतो ??    ---- असमत मनोहर  

एखाद्या आवडत्या गोष्टीत अगं झोकून द्यायच ेम्हटल ंककंवा मनापािनु एखादा छंद जोपािायचे  
ठरवले की तनदंकाचंी घरे लगेच बोल ूलागतात. आपल्यापकैी कुिीही ह्याला अपवाद नाही.. कारि या ना 
त्या प्रकारे अिे अनभुव आपल्याला येतच अितात. कि ंअित ेना की िमोरचा काही वेगळे करतोय हेच 
मळुी जनतलेा पटत नाही आणि त ेआपल्याला जमत नाही म्हिल्यावर मग लोक जास्तच ववरोध 
करतात. पि कुिी काही बोलले म्हिून आपि थोडीच करायचे थांबतो?? 

उलट माझा अनभुव तर अिा आहे की लोक बोलले की मी ख़ुनशीने मला हवे तचे करतो आणि 
दटकाकारांना फक्त टाळ्या वाजवायला दारात उभ ंकरतो. आता हेच पहा ना! माझी रेककंग, हायककंग अन ् 
भटकायची हौि मादहत अिलेली मडंळीपि पदहला उपदेश नकारत्मक करतात मग इतरांची काय कथा!  
दटकाकारांची काही ठरलेली ववधाने : "अरे तलुा घरी ठेवनू घेत नादहत का रे? बघावे तवे्हा बाहेर अितोि"..   

"बाबा िारखा कुठे उंडारत अितोि रे"... "तझुं बरं आहे तमुच्याकड ेचालनू जात.े. आमच ंति ंनाहीये"  
"अरे घरी बि तनवातं.. दपुारी झोप काढ मस्त"... "त ूखरंच ववक्षक्षप्त आहेि"... 
 "२०० km + cycling !! why are you killing yourself"??? 

अथाषत हे िवष मला काही नवीन नाही. अगदी िरुुवातीपािनु हे ऐकण्याची मला िवय आहे. पवूी 
मतपररवतषन वगरेै करण्याचा मी प्रयत्न करायचो.. पि आता फार त्या फंदातही पडत नाही आणि आता 
िमजुन घ्यायचं िमोरच्याच ंवयही रादहले नाही. बाकी फक्त टीका करायची म्हिनू बोलिारे हे तनरुत्िाही 
पोटावळे नाक्यावरच्या चहाच्या टपरीवर ककंवा महागड्या फडतिू हॉटेलात ककंवा अधंारलेल्या मयखान्यातच 
िांडलेले िापडतात.  

इतर प्रापचंचक जबाबदा-यातनू कधी वेळ काढून िहकुटंुब िहलीला जावचं..त्यात एक वेगळीच मौज 
अित,े पि एखादेवेळी िटुीचा अधाष ददवि तरी दऱ्या-खोऱ्यातं जरूर घालवावा. गड ककल्ले चढावेत, माळावर 
मनमरुाद भटकंती करावी, चचबं पाविात नद्या-नाले पार करत आजुबाजचूा प्रदेश वपजंून नव्या जागा 
हुडकून कढाव्यात, मलुखुचगरी करावी. कधी िायकल-बाईकवरुन रपेट मारावी.. अगदीच काही नाही तर 
जवळपािचा एखादा डोंगर चढून जावा अन ्अगंातली रग न्जररावी अिा िाधा िरळ दहशबे!  

ककतीतरी गडककल्ले अनके वेळा पाहून झाल ेतरी प्रत्येक वेळी त्यात काहीतरी नवीन जािवत.े हे नाववन्य 
शबदात पकडता येत नाही म्हिून कॅमे-यात धरुन ठेवायचा केववलवािा प्रयत्न होतो.  

ववववधता हा तर िह्याद्रीचा स्थायीभाव.. त्यामळेुच िह्याद्रीचा कडा अन ्कडा, ककल्ला अन ्
ककल्ला Unique आहे. परृ्थवीवर मािूि उपरा वाटावा अशाप्रकारे दहरव्या कॅनव्हािवर हे ताशीव उभे कड े
अिलेले बेलाग दगुष ‘त्याने’ उभे केलेत. कधी िहज म्हिून एखाद्या समत्राकड ेजाव ंअन ्त्याने 
पचंपक्वान्नाचे जेवि वाढावे त्याप्रमािे तनिगष आपल्याला कैक हस्त ेदेत अितो. आपि फक्त उघड्या 
डोळ्यांनी पाच पावल ेत्याच्याकड ेजायचं.. मग तोच पाचश ेपावले चालत आपल्याला िामोरा येतो.  
भटकंतीला सशस्त अिली तरी तनयम नाही. भल्या पहाटे कुिी िोबत अिेल तर तिे.. अन्यथा एकट्याने 
बाहेर पडावे अन ्मनात येइल त्या दठकािाकड ेमागषस्थ व्हावे. एखाद्या धरिाचा जलाशय, िभोवार 
गवतावर वा-याच्या झुळकेिरशी उमटिा-या तरल लहरी अन ्त्यावर पडलेल्या दवत्रबदं ूअन ्िोनेरी 
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ककरिांमळेु होिारे special effects पहावेत. त्याला िाज चढविारी आजुबाजूला चरिा-या गोधनाच्या 
गळ्यातल्या घटंांची िमुधुर ककिककि ऐकावी!! हे िारच अद्भतु!  

कादवे घाटाअसलकडच्या BackWater जवळ हा नादब्रह्म ऐकताना मी अतंमुषख होतो. वरंध्यात 
सशरतानाच्या आडवळिावर गाडी लावनू पसलकडच्या रानातल्या धबधबयापाशी तन:शबद बिनू राहतो. 
तान्म्हनी पररिरामधून ददििारी कंुडसलका valley ककंवा डोंगरवाडीतनू खाली पिरलेली उभी आडवी प्लि 
valley  म्हिजे तर पवषिी. काि पररिराचे लावण्य कधी मनाला बेधुदं करत,े तर धुक्यात लपेटलेले  
पाटेश्वराचे रुपड ेधीरगभंीर करत.े पाविाने माघार घ्यायला िरुुवात झाली की ियुषनारायि िोनिकाळी 
आपले पवूषरंग उलगडतो अन ्आईच्या उबदार कुशीतनू तरारुन बाहेर पडलेली इवलीशी खेळकर गवतफुले 
नकळत दहरव्या तनिगषचचत्रात रंग भरत जातात. एरवी उजाड अििा-या माळरानावर वपवळ्या, लाल, तनळ्या 
अशा अिखं्य रंगाचंी उधळि होत.े हे स्वगषिखु अनभुवायचे तर मयखान्यातनू उठून ह्या मयिभेत हजेरी 
लाविे अतनवायष आहे.  

कधी भल्या पहाटे कोकिातल्या हिे गावाशजेारच्या डोंगरमार्थयावर येऊन िभोवार एक नजर 
फेका! आयषु्य िाथषकी लागल्याचे िमाधान समळेल. डावीकड ेिवुिषदगुाषपािनू हिे िमदु्रककनारा पाहत 
अजंल्याषचा कड्यावरचा गिपती अन ्त्यापलीकडचं केळशी कवेत घ्यावेिे वाटत.े अगदी भर दपुारचे  
लालेलाल तामितीथष काय ककंवा िांजवेळी गोपाळगडावरुन ददििारा तनतांतिुदंर ियुाषस्त काय हे ततथे 
जाऊन आल्यासशवाय िमजिार नाही. 

रहाटगाडग्याकड ेपरतण्यसशवाय पयाषय नितो हे मान्य! पि एखादा ददवि, घरी बिनू TV 

पहाण्यापेक्षा BagPack पाठीला लावनू वाट फुटेल तिे जावे! ददविभर पायपीट करुन एखाद्या झाडाखाली 
बिकि मारावी, झोपडीतली भाजी-भाकरी-वपठल ंखावे. जोडीला मडक्यातल ंदही अन ्बाजुच्याच झऱ्याचं 
थंडगार समनरल water प्यावे आणि घरी जायच्या आधी एकदा कड्यावरुन पन्श्चमकेडला अल्हाददायक 
थंडावा तनविा-या ददवाकराने उभ्या केलेल्या ियुाषस्ताच्या देखाव्यािोबत अनभुवावा.  

एरवी ‘मी, मी’ म्हििारे आपि ह्या शन्क्तिमोर ककतीतरी खुजे होऊन जातो. हवेतनू चालिा-या 
आपल्यािारखा हलका माििू प्रकृतीच्या िान्न्नध्यात येतो, तिा आपल्यातला ‘अहम’् गळून पडतो अन ्
आपि 'त्या' शक्तीने भारले जातो. एरवी चार कपददषकांभोवती घटुमळिा-या आपल्या नजरेला एक नवा 
दृष्टीकोन समळतो. आपि प्रगल्भ तर होतोच, पि िवाषत महत्वाचे म्हिज ेएक मािूि म्हिून आपि 
घडतो.  

 

मी चालतो अखंड चालायाच ेम्हिून, धुंदीत या गतीच्या िारेच पथं प्यारे 

डरतात वादळांना ज ेदाि त्या ध्रुवाचे, हे शीड तोडले की अनकूुल िवष वारे! 
चुकली ददशा तरीही हुकले न शे्रय िारे,  वेड्या मशुाकफराला िामील िवष तारे.. 
-- वव.ंदा.करंदीकर 

 

पहा आमची कोकि वारी - Kokan Cycle Ride - A Movie 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uH3Vt6Z_pHc
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शबदांचे खेळ...       ---- िखुदा खोंबारे  

 
 

दोन व्यक्ती एकमेकांशी बोलतात तवे्हा तो िवंाद, 
दोन व्यक्ती एकमेकांशी भाडंतात तवे्हा तो वाद.. 

दोन व्यक्ती एकमेकांची काळजी घेतात तवे्हा ती आपलुकी, 
दोन व्यक्ती एकमेकांच्या गरजेला धावनू जातात तवे्हा ती मािुिकी.. 

जगण्यािाठी आपि घेतो तो श्वाि, 
नाती दटकण्यािाठी लागतो तो ववश्वाि.. 

दःुखाच्या वळेी आपि एकमेकांना देतो तो आधार, 
तचे माििाचे मन दखुावत ेती शबदांची धार.. 

आपल्यावर िसं्कार करतात, आपल्याला घडवतात ती आपली मािि,ं आपली माती, 
आणि एकमेकांना िांभाळून जगायला सशकवतात ती आपली नातीगोती.. 

एखादी गोष्ट आपल्याला हवी अित ेम्हिून आपि ततला जवळ करतो त ेकवटाळिे, 
तचे आपल्याला नको आहे म्हिून पाठ कफरविे म्हिजे टाळिे.. 

आपल्या मनाववरुद्ध काही घडले की होतो तो ितंाप, 
आणि आपल्या मनाववरुद्ध इतर कुिी वागले की होतो तो मनस्ताप.. 
 इतरांचे दहत चचतंतात, िवाांशी िभ्यपिे वागतात त ेिजजन, 
 आणि निुत्याच बढाया मारतात, पोकळ आश्वािने देतात त ेबोलबच्चन... 
वयोमानानिुार वाढत जात,े माििाला िजु्ञ बनवत ेती अित ेिमज, 
आणि एकमेकांववर्यी द्वेर्, मत्िर तनमाषि करतात त ेअितात गरैिमज... 
 कुिािमोर लाचारी न पत्करता ताठ मानेने जगिे म्हिजे स्वासभमान, 
 आणि एखाद्या गोष्टीबद्दल अतीव आदर, गवष वाटिे म्हिजे असभमान... 
भार्चेा अिा गोडवा दाखवतात त ेशबदाचंे खेळ, 
पि हेच शबद वापरताना राखला पादहज ेआपि ताळमळे...!! 
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फेरोंच्या देशात...      ---- माधरुी माटे  

गेल्या मदहन्यात "वप्रन्ि ऑफ इन्जप्त” हे 
काटूषन पादहले (िरुूवातीला वाटले की कंटाळवािे 
अिेल पि छान आहे) आणि आमच्या 
इन्जप्तायनची आठवि ताजी झाली. िौदी 
अरेत्रबयात रहात अिताना दबुई, बहारेन हे बाजूचे 
देश बघनू झाल्यावर इन्जप्तला जावे अिे ववचार 
िरुू झाले. वपरॅसमडि बघिे हा एक इंटरेस्ट होताच. 
िौदीत त्यावेळेि (१९९६-९७) इंटरनेट एवढे फास्ट 
नव्हत.े. त्यामळेु ररिचष सलसमटेड करता आला. अथाषत  

आधी जे लोक जाउन आले त्यांनी भरपरू मादहती 
ददली (मतै्रत्रिींच ेनेटवकष  केव्हाही जास्त मादहती 
देत)े. इन्जप्त मध्ये बरेच लोक नाईल कू्रज घेउन 
देश बघतात.. पि आम्हाला रजा फक्त ५-६ ददवि 
समळत होती आणि आमची मलुगी ८-९ वर्ाषची 
होती म्हिून आम्ही ५ ददविांची टूर ठरवली. टूर 
कंपनीने आमचा प्रोगॅ्रम ददला व आमची तयारी िरुू 
झाली. 

इन्जप्तला चाललाय तर जरा जपनू, अिा 
िल्ला प्रत्येकाने ददला. ततथ ेचो-या खूप होतात. 
पािपोटष पळवतील, जास्त पिेै बाळग ूनका. 
दकुानात खूप बागेन करा अशा महत्वाच्या िचूना 
मतै्रत्रिी करत होत्या. ततथ ेपोचल्यावर पदहला एक 
ददवि मी प्रत्येक माििाकड ेिशंतयत नजरेने बघत होत,े पि आमच्या पिूष स्टे मध्ये आम्हाला िगळे 
चांगले लोकच भेटल,े कोिी लबुाडले नाही. िौदी व इन्जप्त तिे शजेारी देश.. मध्ये फक्त रेड िी आहे. 
ववमानातनू जाताना रेड िी छान ददितो. िएुझ कॅनॉल वरून बघताना अगदी मॅप बघतोय अिे वाट्त 
होत.े खूप न्क्लअर ददित होत.े कैरॊ एअरपोटष वर उतरलो. अगदीच िाधारि अिा एअरपोटष आहे. एखादी 
शडे ककंवा बि स्टॅंड िारखा वाटला. दारात आमचा गाईड आमच्या नावाची पाटी व गाडी घेउन उभा होता. 
ही आमची पदहलीच अशी एस्कॉटेड टूर अिल्याने मजा वाटत होती. पढु्च े५ ददवि आम्ही आम्हाला त्या 
गाईडच्या हवाली करून टाकले. हॉटेल वर पोचेपयांत अधंार पडला. रूम ताबयात घेतली. दिुऱ् या ददवशी ८ 
वाजता गाईड येिार होता. िहज णखडकीतनू बाहेर पादहले तर अधंारात वपरॅसमड िारखे काहीतरी ददित 
होत.े काहीतरी टेकडी िारख ेअिावे म्हिून आम्ही झोपलो. िकाळी उठल्यावर णखडकीतनू बाहेर पादहले तर 
चक्क वपरॅसमडि दरूवर ददित होत.े आधी हॉटेलची अशी सिच्यएुशन मादहत निल्याने आम्हाला हे एक 
छान िरप्राइज होत.े बरोबर ८ वाजता गाईड हजर होता हा दिुरा िखुद धकका. 



 

अनकु्रमणिका   10 

पदहल्या ददवशी वपरसमड्ि बघायचे होत.े ततथले लोकल्ि वपरसमड्ि अिा उच्चार करतात. या 
देशात खूप वपरॅसमडि आहेत. िरुूवातीला स्टेप्ि वपरॅसमडि बांधत अित. नतंर पिूष वपरॅसमड शपे मध्ये 
बाधंू लागले. चगझाच ेतीन फेमि आहेत. हे गावापािनू तिे दरू आहेत, पि लांबवर ददितात. आजूबाजूला 
उंच इमारती बाधंायला बदंी आहे. आम्ही ततथे पोचलो तवे्हा बरीच गदी होती. लक्षात येण्याइतके जपानी 
टूररस्ट होत.े तीन पकैी एका वपरॅसमड्च्या आत जाता येत.े कॅमेरा न्यायला बदंी होती. आत जाताना 
वपरॅसमडचा आतला नकाशा देतात म्हिजे तमु्ही कुठे आहात त्याची कल्पना येत.े आतमध्ये जाताना वाकून 
एका चचचंोळ्या न्जन्याने जावे लागत.े आत बररअल चेंबर आहे. बाकी िगळ्या गोष्टी म्यणुझअम मध्ये 
आहेत. त्यामळेु आत जाऊन काही ववशरे् बघायला समळत नाही. बाहेरही बरीच पड्झड झालेली आहे. पि 
एकंदर त्या स्रक्चरची भव्यता खूप छाप पाडत.े त्याकाळी एवढे मोठे दगड कुठुन, किे आिल,े इतके वर 
किे चढवले, कॉम्प्यटुर सशवाय इतके अचूक मोजमाप किे केले आहे हे िगळे मतत गुगं करिारे आहे. हे 
दगड एकमेकात बिवताना सिमेंटचा वापर कुठेही नाही. मॊठे दगड लॉक ऍड की अरेंजमेट ने बिवले 
आहेत. गेले ५००० वर्ष हे स्कक्चर इनटॅक्ट आहे. पाउि, वारा झेलनूही तततक्याच किखर पिे त ेउभे आहे. 
बऱ् याच लोकांनी लढायांमध्ये वरचा लाइम स्टोनचा गळुगळुीत, चमकदार भाग नष्ट केला आहे. जेव्हा हे 
वपरॅसमडि बांधले तवे्हा खूप िुदंर ददित अितील. आतमध्ये ककंगचे कॉकफन आहे दगडाचे बनवलेले. 
नकाशा बतघतल्या मळेु आपि वपरॅसमड च्या नक्की कुठल्या भागात आहोत हे कळत,े नाहीतर काही 
कल्पना येत नाही. एकंदर वपरॅसमडि गे्रट आहेत. या वपरॅसमडिच्या बाजूला न्स्फंक्ि आहे. तो म्हिे बाहेरून 
रक्षि करतो. याचे तोंड माििाचे (राजाचे) व शरीर सिहंाचे आहे. कुिीतरी त्याच ेनाक कापायचा प्रयत्न 
केला आहे. आम्ही गेलो तवे्हा डागडुजी चालली होती. या बांधकामात लाईम स्टोन खूप वापरला आहे. 
या वपरॅसमडिचे आकार व जागा याबद्दल ब-याच गोष्टी िागंतात. एका ठराववक कॉन्न्स्टलेशनकड ेत ेपॉईंट 
करतात. मतृ्य ूनतंर मािूि ततथे प्रवेश करतो अि ेकाही िमजतात. नाईलच्या पन्श्चमेला त ेआहेत, ततथे 
ियूष अस्त पावतो म्हिून त ेमतृ्यचू्या ददशलेा आहेत अिे काही म्हितात. या आकारात वस्त ूठेवली की 
ती खराब होत नाही म्हिून वपरॅसमडचा शपे तनवडला अिे काहींचे म्हििे. चगझाच्या मोठ्या वालकुामय 
पठारावर त ेददितात मात्र िुदंर..! िधं्याकाळी त ेअजूनच छान ददितात. आम्ही २ ददविांनी ततथे अिलेला 
लाईट व िाउंड शो पादहला...खूपच िुदंर इफेक्ट्ि होत.े लाईट मळेु तो िगळा पररिर खूपच वेगळा वाटत 
होता. आणि बरोबरच्या कॉमेंटरी मळेु इततहािाची पानेही उलगडली जात होती. 

इन्जप्त मध्ये गाईडिचा िळु्िळुाट आहे. खूप जनता त्यावर रोजी रोटी कमावत.े खूप तरूि मलेु 
इन्जप्तॉलॉजी हा ववर्य सशकतात व गाईडचे काम करतात. आम्ही दोन तीन गाईडचा अनभुव घेतला. ततथे 
दहडंताना अिे जािवले की जर इथे टूररझम िपंला तर हे लोक काय करतील? िगळे धंदे टूररस्ट शी 
तनगडीत. इस्लाम धमष इथ ेजास्त पाळला जातो. आमच्या एका गाईडने आम्हाला ववचारले की आमच्या 
कुरािा िारखे तमुचे काय पसु्तक आहे? त्याला िाचंगतले थोडिेे गीतबेद्द्ल व वेद-उपतनर्दाबद्दल आणि मग 
िांचगतले की हे वाचले नाही तरी आम्ही दहदंचू रहातो. कंुकू लावले नाही तरी दहदं ूरहातो. त्याला एवढे 
आश्चयष वाटले. तमु्ही कुठ्लेच पसु्तक फॉलो न करता तमुच्या धमाषत किे रहाता हे काही त्याला िमजेना. 
मग मी त्याला ववचारले, "तमु्ही देव मानत नाही मग इथल्या िगळ्या जुन्या गोष्टी, देवळे यात किे 
जाता"? कारि त्यांच्या धमाषत मतूीपजूा वजयष आहे. तो म्हिाला, "पॊटािाठी करतो दिुरे काही नाही". 
नाहीतर हे लोक धमाषच्या बाबतीत अगदी कट्टर. 
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नतंर आम्ही उंटावरून राईड घेतली. आधी थोडी 
घािाघीि झाली ककमतीबद्द्ल- मग तो तयार झाला. 
आम्ही ततघे व दोन उंट अिे आम्ही तनघालो. 
अध्याष रस्त्यात आल्यावर तो म्हिू लागला, जास्त 
पिेॆ द्या नाहीतर मी उंट िोडून जातो....करता 
काय अडला हरी उंटवाल्याच ेपाय धरी. आम्ही 
जास्त पिै ेदेऊन खाली उतरलो. (एवढाच दहिका 
आमच्या प्रवािात समळाला) त्यानतंर आम्ही 
हॉटेलवर आलो. आम्ही हॉटेल वपरॅसमडि मध्ये 
उतरलो होतो. छान जागा होती. णखडकीतनू 
वपरॅसमड्ि ददित. इथले डकेोरेशन आणि बे्रकफास्ट एकदम राजेशाही. जवळच लोकल खाण्याची दकुाने 
होती(स्वस्त आणि मस्त). इथल्या खाण्यावर ग्रीक, लेबनीज खाण्याचा पररिाम झाला आहे. ततथे आम्ही 
कफलाकफल िॅंडववच व जयिू बऱ् याच वेळा खात अि.ू हमिू, तादहनी या चटण्यांच ेप्रकार छान होत.े 
बाबागनरू् हा वांग्याचा प्रकार होता, थोडिेे आपल्या भरतािारखे. एकदा भात व डाळी िारखे काहीतरी राय 
केले. बकलावा हे स्वीट छान होत.े बाकी वपटा ब्रेड, शवरमा, वपझ्झा हे होतचे. ितत टूररस्ट येत अिल्याने 
वेगवेगळे खािे उपलबध होत.े रात्री नाईल नदीतनू कू्रझचा प्रोगॅ्रम होता. ततथेही जेवि, म्यणुझक होतचे. कॆरो 
बद्द्ल मादहती िांगनू मेन त्रबन्ल्डगं्ज दाखवत होत.े त्यानतंर एका बेली डान्िरने डान्ि केला. ती एवढी 
फास्ट नाचत होती आणि इतके प्रकार करून दाखवत होती की आम्ही बघनूच दमलो. 
पढुचा ददवि कैरो मधले इन्जन्प्शअन म्यणुझअम बघण्यात गेला. (कमीच पडला). हे िगळ्यात जुने 
म्यणुझअम िमजले जात.े इन्जन्प्शअन िसं्कृती िगळ्यात जुनी अिल्याने इथले िगळे (लायब्ररी, 
म्यणुझअम, यतुनव्हसिषटी, दवाखाने) हे ’िगळ्यात जुने’ या कॅटॅचगरीतले. नतंर नतंर गाईडने एखादा जुना 
ककल्ला ककंवा इमारत दाखवली की आम्ही म्हित अि ूहे िगळ्यात जुने ककंवा पदहले अिेल ना.....िकाळी 
आधी कागद किा बनवतात त ेबघायला गेलो. 

पपायरिच्या झाडापािनू कागद किा बनवतात याचे छान डमेो होत.े पपायरिच्या झाडाची पाने 
सभजवनू, त्याचा लगदा करून प्रेिच्या िहाय्याने ती िपाट करतात. मग वाळवनू वेगवेगळ्या तऱ् हेच्या 
कागदात रूपांतरीत करतात. आपल्या िमोर कागद बनताना पाहून छान वाटत.े आम्ही आपले नाव त्या 
कागदावर सलहून घेतले. नतंर त्याच्यावर सलदहतात किे, ततथली सलपी कशी होती याबद्द्ल मादहती ददली. 
मध्यतंरी काही काळ ही सलपी कुिाला िमजत नव्हती. कारि त्याच ेडॉक्यमुेंटेशन नव्हत.े काही ददविांनी 
सलपी व त्याचा अथष सलदहलेली एक सशला िापडली आणि पढुचे काम िोपे झाले. याला दहलोचग्रकफक्ि 
म्हितात. २००० च्या वर सिबंॉल्ि अिल्याने अततशय कॉम्प्लके्ि अिा हा प्रकार आहे. यातले प्रािी व 
पक्षी या लखेनाची ददशा दाखवतात. ती वरून खाली, डावीकडून उजवीकड ेककंवा उजवीकडून डावीकड े
सलदहता येत.े इथल्या िगळ्या टूम्बि मध्ये, देवळात, सभतंीवर याच सलपीत मजकूर सलदहला आहे. आम्ही 
कुठेही गेलो की गाईड आधी टॉचष मारून त्यावरची सलपी दाखवायचा आणि ती स्टोरी िांगायचा. पवूीच्या 
काळी काढ्लेली पेंटींग्ि, चचत्र ेम्हिजे चक्क इततहािाची पसु्तके आहेत हे पटत.े एकदम इंटरेस्टींग प्रकार 
वाटला. 
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त्यानतंर म्यणुझअम कॉम्प्लेक्ि कड ेगेलो. हे म्यणुझअम खूप भव्य 
आहे. िगळ्या वपरॅसमडि मधले िोने, ममीज आणि इतर ऐवज इथे 
ठेवलेले आहे आणि मखु्य म्हिजे दटकवले आहे. आत गेल्या 
गेल्या कॉम्प्यटुर वर नकाशा होता.. त्यावरून आम्ही काय काय 
बघायचे त ेठरवल ेकारि िगळे एका ददविात बघिे अशक्य. 
िुदंर पतुळे, कोररव काम केलेल्या गोष्टी, िोन्याच्या वस्त ूइथे 
खचाखच भरलले्या आहेत. 

ततुानखामनु हा इथला िगळ्यात तरूि राजा. तो अगदी 
तरूिपिी गेला. त्याचे एक पिूष दालन आहे. त्याला ६-७ पेट्यांच्या 
आत ठेवले होत.े त्या िगळ्यावर िोन्याचे कोररव काम आहे. याचा 
मकुुट भरीव िोन्याचा आहे. या लोकांना मतृ्यनूतंरच्या जीवनाची 
फार काळजी. फेरो नतंर देव बनतात त्यामळेु त्यांना ममी करून, 

त्याच्या िगळ्या वस्त ूत्या राजाबरोबर परुत अित. राजािाठी 
रक्षक, त्याचे मौल्यवान िामान, इतर महत्वाच्या गोष्टी त्याच्या बरोबर परुत अित. नतंर ह्या िगळ्या 
गोष्टी चोरीला जाऊ लागल्या. म्हिून वपरॅसमडि अजून अजून मजबतू बांधायला िरुूवात झाली. ममी 
करायचे तते्र कुठेही डॉक्यमुेंटेड नाही, पि शरीराचे महत्वाचे चार अवयव  (आतडी, फुफ्फुि, सलव्हर व पोट) 
बाहेर काढून त्यातील पािी काढून त्यांच्यावर केसमकल लावत अित. नतंर उरलेली बॉडी रीट करत. 
पाण्याचा अशं पिूष काढत अित कारि पाण्यामळेु बॅक्टेररआ शरीर खराब करतात. ४० ददविांनी िगळे 
अवयव आत घालत अथवा जार मध्ये ठेवत व बॉडीला सलननच्या पट्टय्ांनी गुडंाळत. अशा प्रकारे तयार 
केलेली बॉडी बघनू, िाधारिपिे मािूि पवूी किा ददित अिेल याची नतंर बरेच वर्ष कल्पना येई. 
म्यणुझअम मध्ये एका दालनात ममीज ठेवल्या आहेत. अथाषत त्यािाठी जास्तीचे ततकीट होत.े आपल्या व 
इन्जन्प्शअन लोकांच्या त्या काळच्या िमजुती बऱ् याच िारख्या आहेत. देव देवता, मतृ्य ुनतंरचा पाप 
पणु्याचा दहशोब, मतृ्य ुदेवता, ियूष, जल देवता वगरेै. बऱ् याच दठकािी एक पेंदटगं पहायला समळाले. 
मरिानतंर माििाच्या पाप पणु्याचा दहशोब चाल ूआहे आणि तराजू मध्ये एका बाजुला वपि ठेवले आहे व 
दिुरीकड ेत्या माििाचे कमष. ब -याच पेंटींग मध्ये वेगवेगळ्या देवांच्या गोष्टी रेखलेल्या आहेत. त्यािाठी 
वापरलेले रंग अजूनही चांगले आहेत. 

खान ए खसलली हा इथला मोठा बाजार. रस्त्यावर व छोट्या दकुानात हा बाजार भरतो. ववके्रत े
दहदंी लोक ददिले की राज कपरू, जंजीर अिे िांगनू गोष्टी गळ्यात मारायला बघतात. बॉलीवडू अगदी 
जगाच्या कानाकोपऱ् यात आपल्याला भेटत अित.े कापड, खािे, शोभेच्या वस्त,ू अत्तर िगळे इथे हजर 
आणि वाजवी ककमतीत. मतै्रत्रिींनी ककमतीची आधीच कल्पना ददल्याने छान बागेन करता आले. पत्र्यावार 
ठोकून बनवलेल्या फे्रम्ि, वपरॅसमडिचे िेट, वेगवेगळे स्टॅच्य,ू कॉटन कफ्तान अशी बरीच खरेदी झाली. एका 
अत्तराच्या दकुानात आमचा गाईड घेउन गेला. ततथे अनेक प्रकारची अत्तरे होती. बाट्ल्यांचे आकार व रंग 
फारच िुदंर. अत्तरापेक्षा मी बऱ् याच बाटल्या घेतल्या आणि त्या न फुटता घरी पोचल्या. 

अलेक्झांडिया.. कैरोपािनू ४ तािावर अलके्झाडंिया आहे. आम्ही रेनने गेलो. अगदी पिेु-मुबंई  
िारखा प्रवाि वाटला. ही रेन आली तवे्हा त्यावर कुठेही इंन्ग्लश सलदहलेले निल्याने दोनदा ववचारून 
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आम्ही बिलो. रूळावर ही रेन घिरत जात ेत्यामळेु 
वेगळे कफसलगं येत.े रेन मधल्या खुच्याष १८० 
कफरवता येतात. अगदी िाध्या रेन्ि अिल्या तरी 
िगळ्या सिस्टीम्ि व्यवन्स्थत चालतात. टूररझम 
िाठी हे आवश्यक आहे. नरीमन पॉईंट िारखा 
इथला रस्ता वाटतो. आम्ही सिसिली नावाच्या 
रेस्टॉरंट मध्ये गेलो. ततथून व्ह्य ूखूप छान ददितो 
(एका समत्राच ेरेकमेंडशेन...नाही तर अशा गोष्टी 
एकदम कशा िापडिार?) 

इथली लायब्ररी प्रसिद्ध आहे. ही ररनोवेट केलेली आहे. अलेक्झांडरने िगळी उत्तमोत्तम पसु्तके 
हवीत म्हिून िगळ्या जगातनू इथे पसु्तके जमवली आहेत. कुठल्या का कारिाने होईना पसु्तकांचे िुदंर 
कलेक्शन आहे. जगातला कुठलाही पेपर इथे समळू शकतो. लायब्ररीचे ऒपन डडझाईन अिे आहे की आत 
नॅचरल लाईट भरपरू. वरती डोळ्याच्या पापण्यािारखे डडझाईन आहे. अततशय िुदंर आककष टेक्चर....ऒपन 
मजले आहेत. त्यानतंर हुस्ने मबुारक (पे्रसिडेंट) चा राजवाडा पादहला. तो रहात अिला तरी पहायला 
परवानगी होती. खूप मोठा आहे. मसु्लीम आककष टेक्चर कळून येत.े िधं्याकाळी एक िागरी ककल्ला पादहला. 
अगदी आपल्या ककल्ल्यांची आठवि झाली. तोफा ठेवायची जागा, भयुारे,कोठार वगरेै. बाहेर येऊन 
िमदु्राकाठी उभे अिताना िमोर लांबवर ददवे ददित होत.े मध्ये मेडडटेरेतनअन िमदु्र...पसलकड ेटकी, यरुोप. 
परत एकदा नकाशाच बघतो आहोत अिे वाटले. यरुोप जवळ अिल्याने अलेक्झांडिआतली लोके ददिायला 
वेगळी आहेत. यरुोवपअन छाप काही लोकांवर ददित.े एकंदरीने इन्जन्प्शअन ददिायला छान होत्या. िौदीत 
मी जेवढे इन्जन्प्शअन पादहले त ेिगळे जाड होत ेम्हिनू माझी िमजूत झाली होती की िगळे जाड 
अितील. िधं्याकाळी रेन पकडून आम्ही परत कैरोला आलो. 

दिुऱ् या ददवशी िकाळी एका टॅक्िी वाल्याला घेऊन आम्ही ऒऍसिि बघायला गेलो. वाळवटंात हे 
पाण्याचे िाठे कुठुन िापडतात हे नवलच आहे. त्या पाण्यामळेु आजूबाजूला झाड,ॆ वस्ती होत.े वाटेत एक 
दटपीकल खेड ेतयार केले होत.े..त्यात नवीन काही वाटले नाही कारि आपल्याकड ेअशी खेडी भरपरू. 
त्यानतंर िमदु्रककनारी गेलो ततथे छान सशडांच्या बोटी ददित होत्या. आम्ही त्यात बििार होतो, पि वारे 
खूप होत ेआणि पािी गार होत ेम्हिून आम्ही ततथून लवकर तनघालो. आम्ही गेलो तो सिझन रमादानचा 
होता. आमच्या टॅक्िीवाल्याला उपाि िोडायचा होता. तो त्याच्या घरी घेऊन गेला. अगदी िाधे घर होत.े 
मग खजूर ददला. त्याचा उपाि िटुला. घरात त्याची फॅसमली, आई वडील होत.े आश्चयष म्हिज ेिगळे 
सशकलेले होत.े परत जाताना एका बाजूला खजूराची झाड ेव ियूष अस्ताला चाललेला. खूप छान उजेड होता 
आणि आकाशाच्या कॅनव्हािवर एक िुदंर तनिगषचचत्र काढल्यािारखे ददित होत.े 

इन्जप्तचे िगळे महत्व नाईल मळेु आहे. या नदीच्या भोवती फक्त वस्ती आहे.. बाकी िगळे 
वाळवटं. नाईल न्जथून जात ेतो भाग मात्र अगदी िमदृ्ध आहे. नकाशात बतघतले तर ही गोष्ट िहज 
लक्षात येत.े नाईलला दर वर्ी परुाचा तडाखा बित अिे. आस्वान इथ ेत्यावर धरि बांधल्याने हा प्रश्न 
िटुला. हे एक आंतरराष्रीय प्रॉजेक्ट आहे. त्यामळेु वीज परुवठा भरपरू झाला. नाईल कू्रज वर भरपरू 
टूररझम चालतो. ही नदी दक्षक्षिेकडून उत्तरेला वहात ेकारि ततथली भौगोसलक पररन्स्थती, चढ उतार तिे 
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आहेत. त्यामळेु काही लोक ततला उलटी वहािारी 
नदी म्हितात. दक्षक्षिेकड्च्या भागाला अप्पर 
इन्जप्त व उत्तरेकडच्या भागाला लोअर इन्जप्त 
म्हितात. 

इन्जप्त मध्ये टेंपल्िचे बरेच महत्व आहे. 
प्रत्येक राजा, फेरो आपल्या नावाचे मोठे टेंपल व 
मोठा वपरॅसमड बांधत अिे. गलुामांचा वापर करून 
मोठाल्या सशळा दगड हलवले जात. नदी मधून 
बोटीतनू दगड आिताना बाजूला बऱ् याच बोटी 
बॅलन्न्िगं िाठी लावाव्या लागत.. कारि वजनाने 
पािी खूप डडिप्लेि होत अिे. अब ूसिबंलची टेंपल्ि धरिाच्या मध्ये येत होती, म्हिून ती चक्क कापनू 
एक मलै अतंरावर परत जशीच्या तशी बांधली. हेही एक मोठे आंतरराष्रीय प्रॉजेक्ट होत.े इन्जप्तच्या 
इततहािाने इतक्या लोकांना वेड ेकेले आहे, त्यामळेु मदत माचगतल्यावर बऱ् याच लोकांनी हात पढेु केला. 
अजूनही ततथे खोदकाम करिारे परदेशी जास्त ददितात. लेझर ककरिांनी जुने मदंदर तकुड्यात कापनू एक 
मलैावर परत न्जग िॉ पझल िारखे बाधंल,े खरोखर कमाल आहे. या देवळात ियूाषचे ककरि ठराववक 
दठकािी मतूीच्या अगंावर पडतील अशी रचना त्याकाळी केलेली होती. काय टेक्नॉलॉजी होती मादहत नाही. 
कुठे सलहून ठेवले अित ेतर मजा आली अिती. रॅमिे २ यानेही लक्झर येथे प्रचंड मोठी टेंपल्ि बाधंली 
आहेत. त्यातल्या मतूी व त्यांची भव्यता बघण्यािारखी आहे. या देवळात बऱ् याच वेळा रा (ियूष) ददितो. 
सिहंािन, देवाची वाहने, आकाश पाताळ िगळे कन्िपे्ट भेटतात. 

आम्ही अमेररकेत आल्यावर लाि व्हेगािला गेलो.. तवे्हा लक्झर हॉटेल मध्येच रादहलो होतो 
त्याचेही आककष टेक्चर छान आहे. त्यांनीही ब-याच मतूी, वपरॅसमडि चा आकार ठेवला आहे. परवा इन्जप्तायन 
हे पसु्तक वाचले आणि इतर अनेक दठकािांबद्द्ल मादहती समळाली. पसु्तक खूप डडटेल मध्ये आहे. 
इन्जप्तला जाताना मनात वाटत होत ेकाय त ेजुने बघायचे पि बघण्यािारखे खूप आहे. पयषटकांिाठी 
िोयी भरपरू आहेत. ततथली माििे फिवत नाहीत अिे मी म्हिेन. ततथल्या गोष्टी पहाताना पनु्हा एकदा 
जािवले आपल्याकड ेकेवळ िोयींची कमतरता अिल्याने ककतीतरी छान देवळे, ककल्ले हे परदेशी 
लोकांपािनू दरू रहातात. आता ठराववक दठकािी थोड्या िोयी आहेत पि अगदीच कमी. आपली 
िसं्कृतीही अशीच जुनी आहे. ततथे गेल्यावर जािवले की हा देश तिा अगदीच गरीब आहे.. पि या 
टूररझमने त्यांनी जगाच्या नकाशावर महत्वाचे स्थान समळवले आहे हे नक्की. 

आत्ता झालेल्या ित्तांतराच्या वेळच्या गोष्टी, दंगा पाहून त्या वेळीच इन्जप्तला गेलो हे फार छान 
झाले अिे वाटल.े. कारि आता पररन्स्थती बदलली आहे. 
 

 

 

 



 

अनकु्रमणिका   15 

ध्यानातील अनुभूतत..!     ---- हेमा जोशी, पिेु  

आज पहाटे ध्यानात रंगले मी  स्वामींच्या 
अतंःचक्षूिमोर चमकल्या छटा ववववध रंगांच्या 
श्वािावरती मदं लयीवर िरू घमुें 'स्वामी िमथष' 
देहभान वविरले अिू रेिु झंकारले जप झाला िाथष 
अन ्बघता बघता एक ववस्मय नवल घडले 

'िाई िमथष' नाव मखुी येऊ लागत े

नाद श्री स्वामीनामाचा अनतंात जि ू ववरुनी गेला 
श्री िाईनामाचा जयघोर् अतंमषनी रंग ूलागला 
 आज अचानक हे अिे कि ेघडले? 

श्री स्वामी िमथष अन ्श्री िाई 'एकच' हे ित्य उलगडले 
पनुश्च  िमोर स्वामी ददिल ेओठावर न्स्मत प्रिन्न 

नम्र भाने वदंन करता ददधले मगंल आशीवषचन 

'िलामत रहो बेटा' शबद कानावर पडले 
स्वामीमखुी िाईंचा आवाज ऐकूनी न्स्तसमत मी झाले 

हस्तस्पशष स्वामीचंा होता चचत्ताि आली जागतृी 
िाईनाथ स्वामी िमथष ऐक्यभावाची लाभली पिूष प्रचचती 
नयनी अश्रु दाटूनी आले ह्रदयी वाहे पे्रमझरा 
क्षि ददव्य अनभुतूतचा हा खराखुरा 
या ह्रदयीचा भाव त्या ह्रदयी िमजला 
िद्गरुु कृपेचा मदहमा मनोमनी उमगला 
मोक्षिखुाचा आनदं त्यागनूी ितं भमूीवरी का येती? 

अपार माया भक्तावर करूनी उद्धार त्यांचा कररती 
श्री स्वामीराया आपि उलगडले ममष ितंजीवनाचे 
िाई स्वामी एकरूप दशषन लाभले आज भाग्याचे ........ 
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मी "मॅरेथॉन”करी!      ------ सशरीर् रािे  

 

यावर्ी  प्रदसशषत झालेल्या  "लय भारी" या चचत्रपटातील  "माऊली माऊली"  या 
गाण्याने  पढंरपरूच्या वारीचं दशषन झाले. वारीत ऊन, वारा, पाविाची पवाष न करता ववठ्ठल 

नामात  दंग झालेला वारकरी पादहला.. मखुात ववठूनामाचा जयघोर् आणि माऊलीच्या 
दशषनाची ओढ, हे िारं बघनू मन प्रिन्न झाले. वारीतल्या वारकऱ्यािारखीच अवस्था 
"सशकागो मॅरेथॉन" मध्ये भाग घेिाऱ्या प्रत्येकाची अित.े ऊन वाऱ्याची पवाष न करता 
केलेला िराव आणि न्जम मध्ये रेडसमल वर गाळलेला घाम हे िारं या स्पधेत भाग 
घेिाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात गेल्या वेळेपेक्षा कमी वेळात यावर्ी ही स्पधाष पिूष 
करण्याची इच्छा जागवत.े 
 

 

तरुि अिो व वदृ्ध, स्त्री अिो व परुुर्, या स्पधेत भाग घेिारा प्रत्येक जि या मॅरेथॉनच्या पे्रमात बडुालेला 
अितो. यातल्या प्रत्येकाला ही स्पधाष िरुु होण्याची आणि आपले या वर्ीचे टागेट पिूष करण्याची ओढ 
लागेलेली अित.े "सशकागो मॅरेथॉन" मध्ये धावण्याची माझी ही दिुरी खेप...  गेल्या वर्ी पदहल्यांदा या 
स्पधेत भाग घेतला होता.  

आदल्या ददवशी मॅरेथॉन Expo मध्ये जाऊन त्रबब आणि टी-शटष घेतल्यावर ४:३० तािाच्या Pace 
Team  मध्ये माझं नाव नोंदवनू आलो. मॅरेथॉनच्या िकाळी मनात एक घालमेल िरुु होती.. मनात िारखा 
एकच ववचार….  गेल्या वर्ीपेक्षा कमी वेळेत पिूष करू शकलो नाही तर?  ४:३० तािांचं टागेट पिूष झाल ं
नाही तर?  या िवष ववचारांनी रात्रीची झोप िदु्धा नीट झाली नव्हती. िकाळचा pre-race नाश्ता करून, 
िेजल आणि यश कडून भरपरू शभेुछा घेऊन मी आणि माझा समत्र िरेुश होन्ल्डगं area  च्या ददशनेे 
तनघालो. रस्त्याच्या दतुफाष मॅरेथॉन मध्ये भाग घेतलेल्या आणि त्यांना शभेुछा द्यायला आलेल्या लोकांची 
गदीच गदी ददित होती. पाच समतनटे चालल्यावर आम्ही होन्ल्डगं area मध्ये पोहोचलो. अमेररकेचे 
राष्रगीत िपंल्यावर ठीक ७:३० वाजता मॅरेथॉनची िरुुवात झाली व िाधारि १२ समतनटांत मी Start Line 
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पयांत पोहोचलो. गेल्या वर्ीच्या अनभुवावरून यावर्ी मी िरुुवातीला कमी वेगात धावनू पदहल्या तािानतंर 
माझा वेग वाढवण्याची रिनीती आखली होती आणि ती चांगलीच यशस्वी झाली. मी अधष मॅरेथॉन 
म्हिजेच १३.१ मलै २:११ तािात पिूष केले. ही माझी अधष मॅरेथॉन पिूष करण्याची िवोत्तम वेळ होती (या 
आधी मी ३ वेळा मुबंई अधष मॅरेथॉन धावलो आहे). पि खरी परीक्षा तर उरलेले १३.१ मलै धावण्याची 
होती. माझा अनभुव अिा आहे की जेव्हा जवे्हा माझ्या आयषु्यात कठीि प्रिगं येतात तवे्हा अशा काही 
घटना घडतात की मला त्या कठीि प्रिगंावर मात करण्याचे प्रोत्िाहन देऊन जातात. ही दैवी शक्ती 
म्हिा की माझ ंभाग्य..  माझ्यािमोर गेल्या दोन वर्ीप्रमािे याहीवर्ी Prosthetic Leg लावनू धाविारा 
स्पधषक ददिला! त्याला धावताना पादहल्यावर माझे मनोबल वाढले आणि मी ठरवलले्या वेळेत पिूष करू 
शकतो याची खात्री पटली. अशी माििे मला नेहमीच प्रेरिा देऊन जातात. मनात अशा व्यक्तींच्या 
धैयाषला िलाम करून मी माझे धाविे िरुु ठेवले.  

सशकागो पोसलि आणि स्वयिंेवक त्यांची 
जबाबदारी अत्यतं चोखपिे पार पाडत होत.े 
सशकागो मॅरेथॉनचा िपंिूष मागष लोकांनी फुलला 
होता. ततथे जमललेे िगळे लोक स्पधेत धाविाऱ्या 
प्रत्येकाला Cheer करीत होत.े लहान मलुांचा 
उत्िाह तर ओिडूंन वाहत होता. त्यांचं त ेHi-five 
िाठी हात पढेु करिे, हातात प्रेरिा देिारे फलक 
उंचाविे आणि ओरडून ओरडून प्रत्येकाला Cheer  
करिे हे िारं तमु्हाला आलेला थकवा दरू करायला 
मदत करत होत.े ककत्येक लोक त्यांच्या देशाचा 
ध्वज फडकावनू त्यांच्या देशबांधवाना प्रोत्िाहन देत 
होत.े काही लोक तर तनरतनराळी वाद्ये वाजवनू 
धाविाऱ्या लोकाचंे मनोरंजन करीत होत.े रस्त्याच्या 
प्रत्येक चौकात जिू काही उत्िवाचं वातावरि 
ददिनू येत होत.े अशा िवष जल्लोर्ात Finish Line 

कधी जवळ आली त ेकळल ंिदु्धा नाही. िवषकाही 
प्लान प्रमािे झाले होत.े मलैाचा प्रत्येक टप्पा ठरवलेल्या वेळेत मी पिूष केला होता आणि आता फक्त 
५०० मीटिषचं अतंर माझ्यात आणि Finish Line मध्ये रादहले होत ेआणि याचा आनदं घेत अितानाच 
अचानक उजव्या पायाच्या पोटरीत जोरात कळ आली……. पाऊल पढेु पडनेािे झाले. एका क्षिात िारं काही 
िपंल्यािारखं वाटल…ं लगंडत लगंडत किाबिा मी १०-१२ पावल ंपढेु धावलो. मी माझा वेग अगदी कमी 
केला. शवेटच्या ४०० मीटिष मध्ये थोड ंचढि लागल ंव थोड ंअतंर पढेु गेल्यावर मला बाबा……  बाबा……. 

बाबा…… अिा आवाज ऐकू आला. मागे वळून पादहल्यावर यश आणि िेजल गदीतनू मला हात दाखवत 
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होत.े त्यांचं त ेत्याक्षिी ददििं मला एक नवीन ऊजाष देऊन गेल ंआणि मी Finish Line कधी ओलांडली 
हे कळलचं नाही. 

होय! मी माझं टागेट पिूष केल!ं ४ ताि ३२ समतनटे!! गेल्यावर्ी पेक्षा १२ समतनटे कमी वेळेत मी 
यावर्ीची मॅरेथॉन पिूष केली आणि पढुच्या वर्ीच्या मॅरेथॉनिाठी एक नवीन टागेट िेट केल.ं आई-वडडलाचंा 
आशीवाषद, िेजल आणि यशची िाथ, समत्रमडंळीनी ददलेल्या शभेुछा िाथष ठरवल्याचा आनदं झाला.  

ववठूमाऊलीचं दशषन झाल्यावर वारकऱ्याला जिा आनदं होतो तिाच काहीिा अनभुव मी पि घेतला आणि 
मॅरेथॉनरुपी वारीत पढुच्या वर्ी परत िामील होण्याची आशा बाळगनू मी हॉटेलवर पोहोचलो. 
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नटशे्रष्ठ प्रभाकर पिशीकर: झाले बहु, होततल बहु, परंतु यािम हा! 
         ---- िखुदा खोंबारे  
 

‘तमु्ही ककतीही तळतळाट केला, तरी तोsss मीsss नव्हेच!!’... अि ंम्हित रंगभमूी गाजविारे 
प्रभाकर पिशीकर म्हिजे ‘झाल ेबहु, होततल बहु, परंत ुयािम हा’ ही उक्ती िाथष ठरविारे नटशे्रष्ठच!  

१४ माचष, १९३१ रोजी जन्मलेल्या ह्या अवसलयाने नाटकाच्या पे्रमापायी घर िोडले आणि मुबंई गाठली. त े
मळूचे गोव्याचे. त्यांचं घरािं शास्त्री-पडंडतांचे होत.े मुबंईला आल्यावर पदहली काही वर् ेत्यांनी छोट्या-
मोठ्या भसूमका करून िघंर्ाषत काढली. त्यांना खरी ओळख समळाली ती िादहत्यिम्राट आचायष अत्र ेयांच्या 
“तो मी नव्हेच!” ह्या नाटकामळेु.  

अत्र्यांच्या सिद्धहस्त लेखिीतनू िाकारलेल्या आणि ‘माधव काझी खटला’ ह्या ित्य घटनेवर 
आधाररत अिलेल्या ह्या नाटकातील पचंरंगी भसूमका प्रभाकरपतंांनी अक्षरशः अजरामर केली. एका 
नाटकात एकाच नटाने पाच वेगवेगळ्या भसूमका िाकारण्याची ही पदहलीच वेळ होती. जागततक 
रंगभमूीवरचा हा ववक्रमच म्हिावा लागेल. तिेच ह्या नाटकाच्या तनसमत्ताने ‘कफरता रंगमचं’ ही 
िकंल्पनाही मराठी रंगभमूीवर प्रथमच वापरली गेली. कोल्हापरूच्या म्हादबा मेस्त्री यांनी ह्या कफरत्या 
रंगमचंाची रचना केली होती. ‘लखोबा लोखंड’े, ‘ददवाकर दातार’, ‘दाजीशास्त्री दातार’, ‘कॅप्टन अशोक 
परांजप’े आणि ‘राधेश्याम महाराज’ ह्या अत्यतं ताकदीच्या भसूमका पतंांनी अततशय िमथषपिे पेलल्या. 
ककंबहुना ही पचंरंगी भसूमका त्यांनी ४० वर् ेगाजवली. ८ ऑक्टोबर, १९६२ ला या नाटकाचा पदहला प्रयोग 
ददल्लीमध्ये झाला होता. तवे्हापािनू अगदी िन २००२-०३ पयांत िलग ४ दशके त्यांनी नाट्यरसिकांना 
आपल्या न्जवतं असभनयाने णखळवनू ठेवले.  
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‘तो मी नव्हेच’ मधील ‘लखोबा’ जिा त्यांनी गाजवला तिाच त्यांनी िाकारलेला “औरंगजेब” 
देखील प्रके्षकांना कमालीचा सभडला. ‘इथे ओशाळला मतृ्य’ू मध्ये त्यांना औरंगजेबाच्या भसूमकेत पाहिे ही 
खरंच पवषिी होती. या भसूमकेिाठी त्यांनी नमाज पढण्याचे शास्त्रशदु्ध सशक्षि घेतले. नाटकाचा पवूाषधष 
आणि उत्तराधष ह्यातील कथानकात ७-८ वर्ाषचे अतंर आहे. त्यांच्या असभनयातनू हे बारकावे त्यांनी 
िहजपिे दटपले. कपटी, खल प्रवतृ्तीचा औरंगजेब िाकारिे आणि तो इतक्या उंचीवर नेऊन ठेविे हे 
सशवधनषु्य त्यांच्यािारखा महान कलाकारच पेल ूशकतो. 

मलूतः २.५-३ तािाच्या व्याविातयक नाटकामध्ये इतक्या कठीि भसूमका हजारो प्रके्षकांिमोर  
िाकारिे हेच खूप मोठे आव्हान आहे. स्वतः रंगमचंावर जाऊन जेव्हा छोटेिे नाटुकले ककंवा नाटक आपि 
करतो तवे्हा ह्या ददग्गज लोकांची महानता अजूनच जािवायला लागत.े त्यातनू नाटक हे माध्यम अिे 
आहे की इथे चचत्रपटािारख ेretakes होत नाहीत. एकदा का तमु्ही रंगमचंावर गेलात की माघार नाही. 
मग आपली भसूमका आणि िहकलाकारांचा असभनय उत्तम झाला तरच नाटक प्रेक्षकांना भावत.े. आणि 
न्जथे एकापेक्षा जास्त भसूमका तमु्हाला िादर करायच्या आहेत ततथे वेळेचे योग्य व्यवस्थापन पि खूप 
आवश्यक ठरत.े ह्या िवष गोष्टींवर पिशीकरांनी प्रभतु्व समळवले म्हिून त ेयशस्वी कलाकार ठरले. ह्या 
गाजलले्या कलाकृतीव्यततररक्त इतरही अनेक नाटकातनू त्यांनी भसूमका केल्या. ‘अश्रूंची झाली फुले’, 
‘भटाला ददली ओिरी’, ‘थकँ्य ूसम.ग्लॅड’, ‘न्जथे गवताला भाले फुटतात’, ‘मला काही िांगायचंय’ ही त्यापकैी 
काही. मराठी, गजुराती, कन्नड अशा ववववध भार्ांतनू त्यांनी नाटकांत काम ेकेली. जवळपाि ८००० पेक्षा 
अचधक प्रयोग झाले त्यांच्या नाटकांचे!  

एक ददग्गज कलावतं, शे्रष्ठ असभनेत ेम्हिून तर त्यांची ओळख आहेच, पि एक चांगला मािूि 
म्हिून त ेआम्हाला जास्त भावले. माझ्या िदैुवाने मला त्यांची ही नाटके प्रत्यक्ष पाहता आली. ‘तो मी 
नव्हेच’, ‘अश्रूंची झाली फुले’, ‘इथे ओशाळला मतृ्य’ू, ‘गरुडझेप’ अशी त्यांची नाटके पाहण्याचे भाग्य मला 
लाभले. त्यावेळी त्यांच्या भेटीचाही योग आला. मी १०वीत अिताना आम्ही त्यांच ेनाटक पाहायला गेलो 
होतो कोल्हापरुात. आम्ही बदहिी जवे्हा त्यांना भेटायला, स्वाक्षरी घ्यायला गेलो तवे्हा त्यांनी खूप 
आपलुकीने चौकशी केली. नावे ववचारून ततघी काय करता ववचारले. आमची नावे आणि शाळेचे नाव 
िांचगतले आम्ही-“तारारािी ववद्यापीठ”.. माझी बोडाषची परीक्षा जेमतमे मदहन्यावर आली होती. पि 
नाटकाच्या आवडीपायी मी गेले होत ेवेळ काढून. त ेऐकून त्यांनी ववचारले होत,े ‘१०वीत आहेि तर 
अभ्याि नाही का?’.. कालांतराने आम्ही जेव्हा त्यांच ेदिुरे नाटक पाहायला गेलो तवे्हा त्यांनी आम्हाला 
ओळखले होत े“तारारािी ग्रपु” म्हिून.. आम्हाला खूप आश्चयष वाटले होत ेआणि आनदं पि झाला होता.  

रात्री ९.३० चा प्रयोग िपंायला १.३०-२ वाजायचे, पि तरीही त्यांनी प्रेक्षकांना भेटायचा कधीच कंटाळा 
केला नाही.. सशवाय नवख्या िहकलाकारांववर्यी पि त्यांना आपलुकी वाटे.. त्यांची देखील त ेस्वतः 
ओळख करून द्यायचे. इतका महान कलाकार अिनू देखील अहंकाराचा वारा कधीच सशवला नाही त्यांना. 
वयाच्या ित्तरीत पि त्यांचा उत्िाह अविषनीय होता. त्यांचा असभनय, रंगमचंावरचा वावर एखाद्या 
तरुिाला लाजवेल इतका िहज होता. त्यांनी ददलेली स्वाक्षरी मी खूप जपनू ठेवली आहे.. ‘चच.िखुदाि, 
शभुाशीवाषद्पवुषक’...! 
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अिा महान कलाकार आणि मािूि आपल्या रंगभमूीला लाभला हे ततच ेआणि आपले भाग्यच! 
आचायष अत्रेंच्याच शबदांत िांगायचे तर “ह्या प्रभ्यािारखा नट महाराष्राला दहा हजार वर्ाांत पनु्हा 
समळिार नाही”..!! 

खरंच आहे त.े. अशा या अिामान्य व्यन्क्तमत्वाि त्रत्रवार असभवादन!!! 
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मरि इतके िंुदर अिू शकत.े.!!    --- माधरुी माटे  

आजकाल अमेररकेत िगळीकड ेफॉल कलिष ददित आहेत. आपि िगळेच नेहमी ही रंगांची 
उधळि बघतो. एका लेखकाने हे िुदंर रंग बघनू 
म्ह्टले आहे "मरिही इतके िुदंर अि ूशकत"े. हे 
वाचल्यापािनू दर फॉल सिझनला मला हे त्यांचे 
वाक्य आठवत.े ककती नेमके विषन त्यांनी केले 
आहे! 

अमेररकेत आल्यापािनू गेली ८-१० वर् ेमी 
ही झाडांनी केलेली रंगांची उधळि बघत अित.े दर 
वर्ी तीच झाड,े पि वेगळी वाटतात. अस्पेन, बीच, 

मेपल, बचष, गम रीज, ओक ही त्यातली काही झाड े
ऒळखीची झाली आहेत. 

बतनांग बशु ही खूप छान ददितात एकदम लाल 
भडक. नेहेमी दहरव्या रंगांची कुठलीतरी छटा दाखविारी 
ही झाड ेआत्ता मात्र कधी पिूष वपवळी, कधी एकाच 
झाडावर दहरवी वपवळी व केशरी पाने, कधी पिूष झाड 
केशरी अशी वेगवेगळी ददितात. एव्हरग्रीन िारखी झाड े
मात्र हटवादीपिाने आपला दहरवा रंग िोडायला तयार 
नितात. ऑक्टोबर दिुऱ् या आठवड्यापािनू हे रंग 
ददिायला लागतात. िाधारि २ आठवड ेही रंगांची 
उधळि आपल्याला ददित.े हे ददवि थोडफेार इकड े
ततकडहेी होतात. त्यानतंर या झाडांचे एकदम खराटे होतात आणि थंडी आली अिे जािवायला लागत.े 

न्स्प्रगं मध्ये झाडांना पालवी आल्यापािनू त ेउन्हाळा िपेंपयांत या झाडांची पाने दहरवीगार 
अितात. तवे्हा पानांच,े क्लोरोकफल ियूषप्रकाश व पािी यांच्या िहाय्याने जोमाने अन्न बनववण्याचे काम 
चाल ूअित.े या वेळेि िदु्धा पानात इतर रंग अितात, पि त ेक्लोरोकफल मळेु लक्षात येत नाहीत. दहरवा 
रंग प्रॉसमनटं अितो. उन्हाळा िपंला की ददविाची लाबंी कमी होत,े ियूषप्रकाश कमी होतो व हळूहळू 
फोटोसिथंेसिि पि कमी होत.े मग दहरवा रंग मागे पडतो व इतर रंग डोकावतात व शवेटी आपले 
अन्स्तत्व दाखवतात. गाजर, केळी, बीट यांच ेरंग जिे काही रंगद्रव्यांमळेु बनतात तिेच हे. हे रंग कधी 
कमी तर कधी जास्त ददितात. २ आठवड्यात िगळी पाने गळून जातात. मला नेहमी वाटत ेहा रंगांचा 
सिझन चांगला १-२ मदहने चालावा. पाऊि, उन्हाचे प्रमाि या दोन्हींचा रंगांवर पररिाम होतो. या खाली 
पडलेल्या पानांचे चांगले खत तयार होत.े 

इथले टूररझम डडपाट्षमेंट या रंगपचंमीचा फायदा घेतल्यासशवाय किे रहािार? नॉथषला आधी फॉल 
येतो. दठकदठकािच्या फॉल कलिषच्या जादहराती येतात व टूिष तनघतात. कलिष ककती आले आहेत याचे 
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अपडटे इंटरनेट वर उपलबध अितात. स्टेट पाक्िष, नॅशनल पाक्िष व काही सितनक रूटि खरोखर िुदंर 
आहेत. समसशगन, डोअर काउंटी, समझोरी, अलास्का इथली रंगांची उधळि फारच मोहक! 

स्मोकी माउंटन एररया मस्त ददितो या ददविात. डोंगरावर ततथे भरपरू झाडी आहे. त्यात 
वेगवेगळ्या रंगांचे समश्रि मस्त ददित.े मेन मध्ये अकेडडया नॅशनल पाकष  पि या सिझनिाठी प्रसिद्ध 
आहे. अशा जागा म्हिजे फोटोग्राफर व पेंटर यांची पढंरी. 

काही पाकष  मध्ये अगदी स्लो स्पीड चा एखादा रोड बनवतात जयात दोन्ही बाजूला कलरफुल झाड े
अितात. वपवळ्या रंगाचा प्रकाश पडला आहे अिे वाटत.े मडंळी आपली फोटोग्राफीची हौि भागवनू घेतात. 
अथाषत फोटॊ काही प्रत्यक्ष दृष्याला न्याय दऊ शकत नाहीत. लेकच्या बाजूला प्रततत्रबबंामळेु मस्त व्ह्य ू
ददितो. आम्ही बऱ् याच दठकािी जातो कलिष बघायला. घराच्या आिपाि पि खूप छान रंग ददितात. 

भारतात दहमाचल प्रदेशात थोडफेार रंग ददितात. बाकी पानगळ म्हिजे पाने वाळतात आणि 
पडतात कारि आपल्याकड ेतापमानात खूप फरक नितो. य.ु के. मध्ये वपवळा रंग जास्त ददितो. 
आजकाल दहदंी सिनेमात बऱ् याच वेळा फॉल कलरची बॅकग्राउंड वापरतात. त्यामळेु बऱ् याच लोकांना त े
मादहत झाले आहेत. इथली काही छोटी मलेु या पानांमध्ये मनिोक्त खेळताना ददितात. काही मडंळी पाने 
वाळवनू वॉल हॅंचगगं बनवतात. 

नकुत्याच पादहलेल्या हैदर या सिनेमात कान्श्मर मधला िुदंर फॉल ददिला. मला नेहमी बहावा व 
गलुमोहोर फुललेले पादहले की या फॉल कलिषची आठवि येत.े 

अशा या ’जाता जाता’ आपल्याला ’रंगांचा नजराणा’ देिा-या झाडांचे मनापािनू धन्यवाद. 
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 रेखाचचत्र े       ------- वेद लोंबर  
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------ पल्लवी तनकम   
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         ----- िखुदा खोंबारे 
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िूर छेडडताना - Bowing the Vocal Cords!!     ----- हेमा जोशी. 

ववल्यम शके्िवपअरचे एक िपु्रसिद्ध वचन आहे, “If music be the food of love, play On!!” 
ककती िुदंर कल्पना आहे. िगंीत हे िपंिूष जीवनाचा मागष आहे, स्फूती आहे, चैतन्य आहे! म्हिूनच अिे 
म्हिावेिे वाटत,े If music be the food of love, play On!!  

िपंिूष जीवन जर िगंीताच्या स्पशाषने आणि िाधनेने उजळून जािार अिेल तर त ेिगंीत आणि 
त ेिरू ितत वाजत राहू देत! पडंडत गजाननबवुा जोशी यांच्या िगंीत क्षते्रातील कायाषची, त्यांच्या िाधनेची 
आणि अष्टपलै ूिगंीत वादन आणि गायनाची स्फूतीदायी गौरवगाथा गािारे ‘Bowing the Vocal 
Cords’ हे मानिी जोशी-सिहं यांनी सलदहलेले पसु्तक २३ िप्टेंबर,२०१२ रोजी बलसुमगंटन (इसलनॉय स्टेट) 
येथे डॉ.ववकाि कशाळकर यांच्या हस्त ेप्रसिद्ध झाल.े िगंीत कला आणि िगंीत िाधना यांचा दजाष आणि 
क्षेत्र ककती उत्तुगं आहे, ववशाल आहे याची अनभुतूी हे इंग्रजी भार्ते सलदहलेले िुदंर पसु्तक वाचताना येत 
राहत.े पसु्तक हातात घेऊन वाचायला िरुुवात केली आणि थांबचू नये अिे वाटले. िगंीताच्या एका 
ववशाल प्रवाहात स्वतःला झोकून ददले. त्या न्जवतं चैतन्याच्या प्रवाहात वेगाने पढेु-पढेु जात रादहले. 
लेणखका मानिी जोशी-सिहं यांच्या उत्कृष्ट इंग्रजी भार्ते व्यक्त झालेल्या पडंडत गजाननबवुा जोशींच्या 
अलौककक कायाषची स्पदंने आणि िगंीताचे िरू माझ्या मनात, माझ्या हृदयात अिखं्य स्पदंने तनमाषि 
करत रादहले! िगंीताच्या एका ववशाल िागरात मी स्वतःला हरवनू बिले. 

लेणखकेचे इंग्रजी भार्वेर चांगलेच प्रभतु्व अिल्याचे जािवत.े त्यांची भार्ा िगंीताच्या िरुािारखीच 
मधुर आणि ओघवती आहे. इंग्रजीचा डौल आणि बाज वसैशष्ट्यपिूष आहे यात वादच आहे. दहदंसु्तानी 
शास्त्रीय िगंीताचे िरूिम्राट या नात्याने आपल्या गायनातनू आणि व्हायोसलन या वाद्यातनू िरुांचा स्वगष 
तनमाषि करिारे स्वगीय पडंडत गजाननबवुा जोशी यांच्या जीवनाचे, िगंीत िाधना आणि शास्त्रीय 
िगंीतातील अिामान्य कतृषत्वाच्या ववववध पलैूचंे दशषन होताना वाचकाचे मन मोहरून जात,े भारावनू जात.े 

हे पसु्तक सलदहण्याच्या मागची लेणखकेची भसूमका आणि त्यांचा दृष्टीकोन मला अततशय 
महत्त्वाचा वाटला. आदरिीय पडंडत गजाननबवुा जोशी यांची जन्मशताबदी होऊन बराच काळ लोटलेला 
आहे. या पाश्वषभमूीवर त्यांच ेउत्तुगं आणि ववशाल व्यन्क्तमत्त्व, स्फूतीदायी जीवन, िगंीत क्षेत्रातील त्यांचे 
कायष, कतृषत्व आणि योगदान, तिेच ‘गरुू’ या नात्याने केलेले ज्ञानदानाचे कायष याचंे िमग्र दशषन जगाला 
घडावे – िगंीताची िाधना करिाऱ्या आणि िगंीतावर प्रेम करिाऱ्या िवष रसिकांना त्यांची प्रगल्भ ओळख 
व्हावी म्हिून आणि त्यािाठी त्यांना मनाचा मजुरा देण्यािाठी आता योग्य वेळ आलेली आहे, अि ेत्यांना 
मनापािनू वाटले. पडंडत गजाननबवुांिारख्या शे्रष्ठ कलाकाराच्या िजृनशील िगंीताच्या प्रवािाचे ममष 
िवाांना िमजावे अशी लेणखकेच्या हृदयाच्या गाभ्यापािनू तनमाषि झालेली ओढ अतंःस्फूती या लखेनाच्या 
मागे आहे. त्यांच्याच शबदातं िांगायचे तर, “The goal therefore is to expose the silver of the 
artist's creative journey to an inspiring student of music, music lover and general 
reader as like!” 

खरंच पडंडत गजाननबवुांच्या शे्रष्ठ गायन आणि वादन कलेचे ठळक वसैशष्ट्य कोित ेहोत?े 
त्यामध्ये पारंपररक िगंीत कलेचे केवळ अधंानकुरि नव्हत ेअथवा पिूषपिे बडंखोर क्रांततकारक प्रवतृ्तीही 
नव्हती. या वसैशष्ट्याचे दशषन घडवताना लेणखका म्हित,े “Gajananbuva represents the unique 
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span of an artist who fits neither the mould of a traditionally steeped persona, nor the 
entire self emerged revolutionary. Instead he is the conglomerate pioneer of the classic 
bourgeois or middle class of Maharashtrian society who, just as is true of the essence 
of Indian classical Music played, performed and thrived within the framework inspiring 
a complete and unique creative identity with the weighty accomplishments of affluent 
Hindustani classical gayakee of three Gharanas on one hand and the Hindustani 
classical Violin on the other”. 

‘िरू छेडडताना’ ककंवा ‘Bowing the Vocal Cords’ हे पसु्तक मला का आवडले? जरा अतंमुषख 
होऊन ववचार केला आणि पररक्षि केले तर अि ेलक्षात येत ेकी ह्या पसु्तकाचे अतंरंग, त्यातील 
आशयाची िखोलता ककंबहुना या पसु्तकाचा आत्मा, त्यातील उत्कटता भार्इेतकीच आपल्या मनावर 
जबरदस्त पररिाम करतात. हे पसु्तक म्हिजे गजाननबवुांच्या चररत्र, जीवनाची गाथा नाही तर एका 
अत्यतं प्रगल्भ कलाकाराच्या प्रगल्भ िगंीत केलेचे आणि त्यांच्या व्यन्क्तमत्वाच्या बहुववध पलैूचं ेिुदंर 
दशषन आणि अववष्कार आहे! हे दशषन जेव्हा होत ेतवे्हा एका शदु्ध, स्वच्छ, पववत्र आणि ददव्य आनदंाची 
प्रचचती येत.े हा आनदं खरंच अपवूष आहे, अनपुम आहे! 

या आनदंाचा वाचकांना लाभ देिारी लेणखका स्वतःिदु्धा त्यात िवाषथाषने आकंठ बडुालेली आहे, 
रंगनू गेलेली आहे. त्यामळेुच ‘ह्या हृदयीचे त्या हृदयी घातले’ ही अनभुतूी देण्याची शक्ती आणि िामर्थयष 
ततच्या लेखनाि प्राप्त झाल ेआहे. त्यात अभ्यािवूतृ्ती आहे, कौशल्य आहे. हा ववर्य ककती 
आत्मववश्वािाने आणि तरल पद्धतीने त्यांनी मांडला आहे याचे ववलोभनीय आणि मासमषक दशषन या 
पसु्तकात घडत े– पडंडत गजाननबवुा जोशी हे या पसु्तकाचे स्फूतीस्थान आहेत, नायक आहेत. त्यांच्या 
प्रगल्भ व्यन्क्तमत्वाचे दशषन घडवताना लेणखकेने जो शोध आणि वेध घेण्याचा अत्यतं प्रामाणिक प्रयत्न 
केला आहे तो िमजून घेिे आणि त्याचे रिग्रहि करिे हा त्या आनदंोत्िवात िहभागी होण्याचा एक 
तरल आणि िुदंर अनभुव आहे. स्वगीय गजाननबवुा जोशी यांचा जन्म ३० जानेवारी, १९११ रोजी 
अमावास्येला मुबंई, महाराष्र येथे झाला. पि अशभु मानल्या गेलेल्या अमावास्येला जन्माला आलेल्या 
अफाट बवुद्धमत्तचे्या गजाननाचे कतृषत्व मात्र िगंीत क्षते्राला िपंिूषपिे आच्छादनू टाकिारा कलाकार, 
िगंीताचा स्वगष तनमाषि करिारा, नव्या वाटा शोधिारा प्रिेता म्हिून िवुिषमयी ठरले! 
त्यांच्या जीवनाच्या वाटचालीत तीन मागष ठळकपिे जािवतात – १.ग्वाल्हेर घराण्याच्या पारंपररक आणि 
प्रगल्भ शास्त्रीय िगंीताच्या पायावर बठैक तयार झाललेी अिली तरी तरी तवेढ्याच ताकदीच्या जयपरू-
अत्रौली आग्रा घराण्याच्या शास्त्रीय िगंीतावर िदु्धा त्यांनी प्रचंड प्रभतु्व समळवले. अशा फार थोड्या शे्रष्ठ 
कलाकारांमध्ये त्यांचा िमावेश होतो. नव्या ववचारांच्या पायवाटा आणि नवी क्षक्षततजे ववस्ततृ करण्याची 
न्जद्द आणि दहम्मत त्यांनी दाखवली. वडील अतंबुवुा याचं्याकड ेग्वाल्हेर घराण्याच्या गायकीचे सशक्षि 
घेतल्यानतंर पडंडत रामकृष्िबवुा यांच्याकड ेपि त्या गायकीची क्षक्षततजे ववस्तीिष करण्यािाठी त्यांनी खूप 
कष्ट घेतले. वडडलांच्या कडक सशस्तीचे पालन करिे अिह्य झाल्याने त्यांनी इचलकरंजीला जाऊन 
बाळकृष्िबवुा इचलकरंजीकरांकड ेशास्त्रीय गायनाचे सशक्षि घेतले. जयपरू-अत्रौली घराण्याची गायकी 
आत्मिात केल्यानतंर मग त ेआग्रा घराण्याच्या गायकीकड ेवळले.  
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औधंचे राजे बाळािाहेब पतंप्रतततनधी हे गजाननबवुांच्या वडडलांचे आश्रमदात.े त ेअततशय चोखंदळ, 
ज्ञानी आणि उत्तम कीतषनकार िदु्धा अिल्यामळेु बवुांना व्हायोसलनवादनाची िधंी समळाली. व्हायोसलनची 
किलीही मादहती निताना ववववध गीत ेवाजवताना त्याचंी प्रगती चालचू रादहली. व्हायोसलनकड ेत्यांनी 
वेगळ्या नजरेने कधी पदहलेच नाही. त्यांना मादहती अिलेल्या शास्त्रीय िगंीताच्या िरुांशी त्या 
व्हायोसलनचा मेळ घालनू त्यांनी शास्त्रीय िगंीताचे िरू छेडले. प्रथम गायचे आणि मग व्हायोसलन 
वाजवायचे अशी त्यांच्या ररयाजाची पद्धत होती. शास्त्रीय गायन ितत मनात अिल्याने व्हायोसलनवर 
मीण्ड, गमक आणि खटका यांच्यािारख्या पररिामकारक तते्रकौशल्याववर्यी सलदहताना लेणखका म्हित ेकी 
त्यांच्या व्हायोसलन वादानावर ‘गािारे व्हायोसलन’ अि ेसशक्कामोतषब झाले. जिू काही व्हायोसलनच्या तारा 
छेडण्याऐवजी त ेगळ्यातील िरू छेडत आहेत अिे वाटे. “As if he was bowing the vocal cords 
instead of strings of the instrument!”.. 

बवुांचे व्हायोसलन वादन अततशय मधुर, दमदार आणि वजनदार स्वरूपाचे होत.े त्यांच्या वादनात 
ग्वाल्हेर गायकी, जयपरू-अत्रौली गायकी आणि आग्रा गायकीचे अततशय िुदंर अि ेप्रभावी समश्रि अिे.. 
त्यामळेु त्यांची ओळख बालगधंवाांप्रमािे ‘व्हायोसलन गधंवष’ अशीच होऊ लागली. वझे यांच्याकडहेी त े
सशकले तिेच उस्ताद भजुीखान यांच्याकड ेजयपरू-अत्रौली घराण्याचे सशक्षि त्यांनी घेतले. त्यानतंर आग्रा 
घराण्याचे उस्ताद ववलायत हुिेन खान यांच्याकड ेशास्त्रीय िगंीताचे प्रसशक्षि झाल.े ‘त्रत्रविेी िगंमच जिू’ 
अि ेया िवष शोधांचे आणि प्रयत्नांचे विषन करता येईल.  

२. त्यानतंर १९२३ मध्ये औधंचे राजिेाहेब यांच्या कीतषनात िपंिूषपिे अनोळखी अिलेल्या 
व्हायोसलन या वाद्याची िाथ त ेकरू लागले. कोितहेी मागषदशषन निताना व्हायोसलन वादनावर त्यांनी 
अिामान्य प्रभतु्व आणि कौशल्य प्राप्त केले. ऑल इंडडया रेडडयो, मुबंई येथे Vocal and violin 
Recitals केल्या. 
३. ‘ववद्यादानी’ ककंवा गरुू या नात्याने त्यांनी आपले ज्ञान आणि कौशल्य त्यांचे सशष्य आणि 
अनयुायांपयांत पोहचववले.  त्यांना स्वतःला जरी िगंीत िाधनेत अत्यतं खडतर तपश्चयाष करावी लागली 
तरी िवष प्रकारच्या पररन्स्थतीला िामोरे जाऊन िगंीत सशक्षि घेण्याच्या ओढीने आलेल्या ववद्यार्थयाांवर 
उगाचच अटी न घालता मकु्त मनाने आणि प्रिन्नपिे त्यांच्या कौशल्याचा वर्ाषवच केला. िगंीत क्षेत्रात 
त्या ववद्यार्थयाषचे ज्ञान ककती आहे, तो कोित्या घराण्याचा आहे अशा शकंा न काढता, तो सशक्षि 
घेण्याच्या जया ओढीने आला आहे ती ओढ, तो उत्िाह आणि आतरुता महत्त्वाची िमजून त्या 
ववद्यार्थयाषचे प्रगतीचे मागष त्यांनी िकुर केले. त्यांच्या वडडलांचे अध्यान्त्मक गरुू ‘सशवानदं’ यांच्या नावाने 
स्वामी सशवानदं रस्ट ही िसं्था स्थापन करून औधं यथेे िगंीत महोत्िव िरुु केला.  

वडडलांच्या म्हिजे अतंबुवुांच्या मागषदशषनाखाली ग्वाल्हेर घराण्याच्या गायकीने बवुांच्या शास्त्रीय 
गायनाची िरुुवात झाली. त्यात त ेखरोखरी आकंठ बडुाले. महाराष्रात ग्वाल्हेर गायनपद्धती िाधी, िरळ 
अशा हररदाि पद्धतीची होती. परंत ुग्वाल्हेरमधील पद्धत ही अततशय गुतंागुतंीची आणि अवघड अिनू 
त्यावर टप्पा पद्धतीचा प्रभाव जास्त होता. या गायकीच्या चौकटीपलीकड ेबवुा फारिे गेले नाहीत. तबला 
वादनाचे कौशल्यही त्यांनी प्राप्त केले होत.े त्यांचे त ेकौशल्य इतके अिामान्य होत ेकी िपु्रसिद्ध 
तबलावादक उस्ताद चथरकवा यांनी त्यांना ‘तासलया गवई’ अिा मनाचा ककताब बहाल करून त्यांच्यावर 
कौतकुाचा वर्ाषव केला होता. गजाननबवुा खऱ्या अथाषने पिूषत्वाला गेलेले अिामान्य कलाकार होत.े त्यांचे 
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गायन आणि वादन दोन्ही मधुर स्वरूपाचे होत.े त्यांची तालाची जाि अततशय पररपक्व आणि प्रगल्भ 
होती. त्यांच्या या अलौककक पलैूचंे विषन लेणखकेने फार मासमषकपिे केले आहे. त्या म्हितात, 
“गजाननबवुांची बवुद्धमत्ता त्यांच्या गायनातनू जरी प्रततत्रबतं्रबत होत अिली तरी त्यांचे हृदय मात्र 
व्हायोसलन वादनातनूच प्रततत्रबतं्रबत होत अिे.” 

लेणखकेने गजाननबवुांचे ‘गरुू’ या नात्याने केलले्या योगदानाचे फार िुदंर विषन केले आहे. “त े
एखाद्या प्रचंड वेगाने कोिळिाऱ्या जलप्रपातािारखे होत.े कोिताही भेदभाव न करता िगंीत सशकण्यािाठी 
येिाऱ्या ववद्यार्थयाांचे त ेबाहु पिरून खुल्या ददल्याने स्वागत करीत अित, मनात आचथषक लाभाची तर 
किलीच अपके्षा निे. जिू िगंीताचे सशक्षि देण्यािाठीच त्यांचा जन्म झाला होता. गरुू या शबदाचा अथष 
अज्ञानरूपी अधंःकाराचा नाश करिारा अिा आहे. िगंीताची पाश्वषभमूी नििाऱ्या ववद्यार्थयाांना 
सशकवण्याची त्यांची पद्धत फार िाधी होती. ठेक्यावर लक्ष ठेविे, तानपरुा वाजविे अथवा त्यांच्या 
स्वतःच्या ररयाजावर लक्ष कें दद्रत करिे यािारख्या गोष्टींचा त्यात िमावेश अिे. बवुांचा favourite 
formula म्हिजे 'Learn from association' हा होता. िगंीताची िाधना चोवीि ताि केली पादहज े– 
म्हिजे याचा अथष ‘जेव्हा तमु्ही िगंीत सशकता तवे्हा िगंीताचाच ववचार करा, कारि िगंीत आपल्यापके्षा 
फार महान आहे. आपल्याला वाटत ेत्यापेक्षाही प्रचंड आहे’. 

त ेववद्यार्थयाांना खूप बदंदशी सशकवीत अित आणि त्यानतंर प्रत्यक्ष कायषक्रमात भाग घ्यायला 
लावीत अित. त ेत्यांना त्यांच्याबरोबर गायला लावीत. त ेिांगत अित, माझी केवळ कॉपी करू नका. जे 
तमु्हाला परूक अिेल आणि जेवढे गाता येईल तवेढेच करा ककंवा वाजवा. शास्त्रीय िगंीत आणि िाधना 
याबद्दल गरुू या नात्याने बवुांचा दजाष आणि दृष्टीकोन फार उच्च दजाषचा होता. त्यांच्या या पलैचूे विषन 
करताना लेणखका म्हित,े "Classical music and its Sadhana is not just a skill science. It is 
a life science. It is the journey and the collective consciousness of society and the 
path to enlightenment for those unable to experience all that is possible, all that 
human life is expected to and capable of going through!! 

"Bowing the vocal Cords" हे पसु्तक इंग्रजी भार्ते सलदहलेले अिल्यामळेु भारतात तिेच 
परदेशात शास्त्रीय िगंीताच ेसशक्षि घेिाऱ्या ववद्यार्थयाांना अततशय उपयकु्त ठरिार आहे. या पसु्तकाच्या 
लेणखका मानिी जोशी-सिहं पिेु ववद्यापीठातनू कॉम्प्यटुर क्षते्रातील पदवीधर आहेत. गेली बारा वर् ेत्यांचे 
वास्तव्य अमरेरकेत बलसुमगंटन, इसलनॉय आणि िध्या ऑन्स्टन, टेक्िाि मध्ये आहे. त्या AMD 
(Advanced Micro Devices) या िपु्रसिद्ध कंपनीमध्ये आय.टी. प्रोगॅ्रम मॅनेजर म्हिून काम करतात.  

दहदंसु्थानी शास्त्रीय िगंीताची अततशय आवड अिल्यामळेु पडंडत डॉ.ववकाि कशाळकर आणि िपु्रसिद्ध 
शास्त्रीय िगंीत गातयका श्रीमती आरती अकंलीकर-दटकेकर यांच्याकड ेत्यांचे शास्त्रीय िगंीताचे सशक्षि 
चाल ूआहे. शास्त्रीय िगंीताच्या अनेक मकैफलींमध्ये त्यांनी अमेररका आणि भारतात भाग घेतला आहे. 
अमेररकेत इसलनॉय स्टेटमध्ये “इंडडयन म्यणुझक िोिायटी’ या िसं्थेची स्थापना करण्यात त्यांचा िह-
िसं्थापक या नात्याने फार महत्त्वाचा वाटा आहे. िगंीत कलेला उत्तम दजाष आणि उत्तजेन देण्याच्या 
हेतनेू नवनवीन कलाकारांना िधंी समळावी म्हिून या िसं्थेतफे अनेक कायषक्रम आयोन्जत केले जातात. 
भारतातनू प्रसिद्ध शास्त्रीय िगंीत गायक आणि वादकानंा आमतं्रत्रत केले जात.े िादहत्यप्रेमी भचगनी 
मडंळातफे पिेु येथे लसलत लेखन स्पधाष झाली होती. त्यांच्या गरुू श्रीमती आरती अकंलीकर-दटकेकर 
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यांच्या अमेररकेतील वास्तव्यात त्यांना जी स्फूती आणि मागषदशषन समळाले त्यावर आधाररत सलदहलेल्या 
‘समल ेिरू मेरा तमु्हारा’ हा त्यांचा लेख ‘िवुासिनी’ या ददवाळी अकंात (२०११) प्रसिद्ध झाला होता. या 
लेखाला प्रथम क्रमांकाचे पाररतोवर्क समळाले होत.े त्यांनी अततशय दजेदार स्वरूपाचे डडन्जटल वकष  आणि 
िुदंर वेबिाईटि पि केलले्या आहेत. आपल्या वडडलाचं्या बरोबर ABHI123 हे पसु्तक पि co-writer 
या नात्याने इंग्रजी भार्मेध्ये सलदहले आहे.  

लेणखकेने आदरिीय पडंडत गजाननबवुा जोशीचंे जीवनचररत्र फार िुदंर, ओघवत्या आणि मासमषक 
पद्धतीने सलदहलेले आहे. इंग्रजी भार्वेरील त्यांचे प्रभतु्व आणि कौशल्य िपंिूष पसु्तक वाचताना अततशय 
उत्कटपिे जािवत.े अष्टपलै ूकलाकाराच्या जीवनावर एवढे िुदंर पसु्तक सलदहिे हे खरोखरीच फार मोठे 
आव्हान आहे. त ेआव्हान स्वीकारून पिूष करण्यात मानिी जोशी-सिहं तनन्श्चतच यशस्वी झाल्या आहेत! 
भववष्यकाळातही त्यांच्या हातनू अिेच िुदंर लेखन व्हावे अशी ईश्वराजवळ प्राथषना करून मी त्यांना 
मनोमन शभेुच्छा देत!े! 
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चला तनिगाषच्या िान्न्नध्यात...!    ----- वंदना बाजीकर  

  

जेव्हा भारतािारख्या तनिगषरम्य देशातनू आपि बलसूमगं्टन – नॉमषलला येतो तवे्हा  िगळ 
आयषु्यच बदलत.े तमु्ही जर माझ्यािारखे जंगलात फेरफटका मारिारे, तनिगाषवर प्रेम करिारे आणि 
तनिगाषशी जवळीक ही एक जीवनावश्यक गोष्ट मानिारे अिाल तर बलसूमगं्टन मध्ये येऊन ती उिीव 
जािवायला लागत ेआणि अगदी नाराज व्हायला होत.े 

त्यातनूच मी शोध घेतला बलसूमगं्टनपािनू अगदी जवळ अिलेल्या  तनिगषरम्य जागांचा... 
Parklands आणि  Sugar Grove/Funks Grove या दठकािी तमु्ही िहकुटंुब जाऊन चाल ूशकता अिे 
अगदी िोपे आणि तनिगषरम्य Trails आहेत. 
Parkland ला जायचे अिेल तर ही वेबिाईट जरूर पहा - http://www.parklandsfoundation.org 

Spring मध्ये इथे Blubells चे िुदंर गासलच ेपिरलेले अितात. उन्हाळ्यात अनेक जंगली फुले अप्रततम 
नेत्रिखु देतात. Sugar Grove/Funks Grove या दठकािांिाठी  ही वबेिाईट जरुर पहा - 
http://sugargrovenaturecenter.org 

  

या दठकािी िुदंर Trails तर आहेतच.. पि उत्तम अि े Birdwatching Center आणि आकाश 
तनरीक्षि कें द्र िदु्धा आहे. ही दोन्ही दठकािे बलसूमगं्टनपािनू खूप जवळ आहेत. आपल्या लहान मलुांना 
िरुवातीपािनू तनिगाषवर पे्रम करायला सशकवले तर त्यांचे आयषु्य नक्कीच खूप िमदृ्ध होईल हे मी 
स्वानभुवाने िांगत ेआहे. तनिगाषशी जवळीक म्हिजे आत्मपरीक्षिाची िधंी आणि  चचरंतन िखुाचा ठेवा. 
चला तर तनिगाषच्या िान्न्नध्यात...! 
 

Spiderwort 
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  Wild Geraniums 

Jack in the Pulpit        
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Dwarf Larkspur 

 
 

 

Bluebell carpet 
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Everybody needs….    ---- Sukhada Khombare 
 

Everybody needs a friend, 
who can be with you till the end 

Everybody needs a companion, 
who can listen your opinion 

Everybody needs a sister, 
who behaves as your master 

Everybody needs a guide, 
who can tell you the right and wrong side 

Everybody needs a life partner, 
who can understand you better 

Everybody needs a brother, 
who can teach you to proceed further 

Everybody needs a teacher, 
who can develop your nature 

Everybody needs a friend circle, 
who can be thought as a Miracle 

Everybody needs grandparents, 
who can bless you in all moments 

Everybody needs all these relations, 
who can share our joy, worries and tensions! 
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