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िंपादकीय 
 

प्रिय वाचकहो, 

 

मध ुमासामधी मधूर हवा ती 

मधूर स्पर्श तव मधूर चवी 

अनिुासाच्या र्ब्दालंकारासाठी प्रदलेले उदाहरण या ओळी ित्येक वर्षी या मधमुासाची म्हणजे वसंत ऋतचुी 

सरुवात झाली की ओठावर येतात.  

वर्षाशच्या चक्रामधील हा सवोत्तम महीना! श्रीकृषणांनी भगवद गीतेत 'ऋतनुां कुसमुाकरः' म्हणून त्याचे अग्रस्थान, 

श्रेष्ठत्त्व सांप्रगतले आहे. नव्या सवंत्सराचे जणू हे द्वारच आहे. ऋग्वेदातही दवेतांच्या मधसु्नानाच्या वेळी  जे मंत्र 

म्हंटले जातात त्यात वसंत ऋतूचे वणशन आहे.  

मध ुवाता ऋतायते मध ुक्षरप्रतत 

प्रसतधवः माध्वीनशः सतत्वावधीःII 

आम्हा उपासकांसाठी सखु दणेारा वाय ुव मधरु रसाने पररपूणश नद्या वाहोत. तसेच और्षधे समुधरु होवोत. 

वसंताचे आगमन होताच सवश वातावरण आल्हाद दायक होवो. असा या मंत्राचा अथश.  

 आद्य कवी वाप्रल्मकींनी वसंताचे र्ब्द प्रचत्रच रखेाटले आहे. आद्य कवींपासून ते आधपु्रनक कवींनीही 

वसंत ऋतचेु सोहळे रखेाटले आहेत. सवशच कवींना, लेखकांना वेड लावणाऱ्या, त्यांच्या िप्रतभेला पल्लप्रवत 

करणाऱ्या वसंताच्या सरुवातीसच आपल्या हाती हा तयू गंग्लंड मराठी मंडळ त्रामाप्रसक 'अनबंुध' चा पप्रहला अंक 

सोपवताना मला संपादक म्हणून व मंडळाच्या सवश कायशकारी सभासदांना खूप आनंद होत आहे.  

 या अंकात स्थाप्रनक, भारतातील आप्रण कॅनडातील लेखकांचे उत्तम लेख समाप्रवष्ट केले आहेत. सौ. 

स्वाती लोंढे या भारतातील िप्रथतयर्  लेप्रखकेचा तेथील प्रदवाळी अकंात पवुश  िप्रसद्धी प्रमळालेला व  'उत्तम 

लप्रलत लेखाचे' पाररतोप्रर्षक प्रमळालेला 'हा खेळ भांडणाचा' हा लेख अमेररकेतील वाचकांसाठी आपल्या 

त्रामाप्रसकात परत िप्रसध्द करत आहोत. याचबरोबर या अंकात स्थाप्रनक कलाकरांची प्रचते्र, रगंबेरगंी बाल जगत 

ही आपल्याला बघावयास प्रमळेल. आपल्याला चमचमीत पाककृती सांगणार, पसु्तक परीक्षणावर आधाररत 

अर्ी सदर वाचावयास प्रमळतील.  

 मंडळी, आपल्या मराठी मंडळाच्या या त्रामाप्रसकाच्या उपक्रमाला भरभरून साद प्रदलीत, िप्रतसाद 

प्रदलात.  पढुच्या अंकात अजून नवनवीन साप्रहत्य, प्रलखाण आपल्या अंकासाठी जरूर पाठवा. तर्ाच या 

अंकाप्रवर्षयीच्या तमुच्या िप्रतप्रक्रया आम्हाला जरूर कळवा.   

परपंरचेा, नात्यांचा,जतुया-नव्या प्रपढ यांचा, भार्षांचा, साप्रहत्याचा, प्रवचारांचा हा 'अनबंुध अप्रधकाप्रधक दृढ होवो 

आपणा सवाशना गढुी पाडव्याच्या व नवीन वर्षाशच्या सस्नेह हाप्रदशक र्भेुच्छा!! 

          

         आपली र्भुाकांक्षी, 

                       प्रर्ल्पा कुळकणी  
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अंतरंग 

अध्यक्षीय               िर्ांत कुलकणी  

उदर भरण नोहे          मीना परांजपे  

एक धवल राज्य       ज्योती जोर्ी  
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प्रर्ष्टाचार- एक सामाप्रजक गरज    श्रीप्रनवास जांभेकर 

 

कप्रवता 

ईर्ा गंगळे    केदार व्यवहारे   प्रिया वाद्य 

 

रगंीत रखेाटने 

    गर्ा खानझोडे   प्रियांका प्रबडकर   

 

     रगंबेरगंी बाल जगत 

    र्ाल्मली कुलकणी  तनया पेर्वे  

    स्वरा गरुव   प्रनप्रमर्ष कंुटे     

     रवेती हडीकर   प्रवदलुा कंुटे   

     झोया देर्पांडे   अप्रतवता कासार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 या अंकात व्यक्त झालेल्या सवश मतांर्ी संपादक अथवा कायशकारी मंडळ सहमत असेलच असे नाही  

 अंकासाठी सवश काळजी घेतली गलेी असली तरी छपाईत प्रकंवा अतय गतरत्र काही चूक भूल झाली असल्यास 

उदार मानाने ती नजरआेड कराल अर्ी आर्ा आहे.  

 साधारण  पंधरा प्रदवस आधी संपादकाच्या हाती आलेले  साप्रहत्य व प्रलखाण नजीकच्या अंकात 

िप्रसध्द  करण्याचे सवश ियत्न केले जातील.  

 साप्रहत्य व प्रलखाण प्रमळाल्याची पोच गमेल द्वारा प्रदली जाईल.  

 साप्रहत्य व मजकूर पाठप्रवण्यासाठी संपकश  :  

 संपादक: प्रर्ल्पा कुळकणी; shilpa.kulkarni@nemm.org 
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अध्यक्षीय 
 

नमस्कार, 

 

वर्षश सरले काही कडू तर काही गोड आठवणींचे । 

स्वागत करूया नव स्वपनांचे अन संकल्पांचे ।। 

 

समस्त NEMM र्भु प्रचंतक बंधू भप्रगनीना गढुी पाडवा आप्रण मराठी नवीन वर्षाश प्रनप्रमत्त हाप्रदशक र्भेुच्छा ! 

 

 गेले ३-४ वर्षे मी BMM आप्रण NEMM मध्ये काम करत होतो. काम करण्यात आनंद वाटत होता, नवीन प्रमत्र प्रमळत होते पण त्याहून 

महत्वाचे म्हणजे आपल्या मराठी संकृतीची जपवणूक करण्यासाठी ियत्न करत असल्याचे समाधान फार मोठे होते. याच वेळी असं लक्षात आल 

की काही गोष्टी आपण नवीन रगंात आप्रण नवीन ढंगात करू र्कतो. माझ्या काही सहकायाांर्ी बोललो आप्रण त्यांनी याला भरभरून पाठींबा 

प्रदला. अंगावर मांस कमी होतं असं नाही पण मठुभर मांस अप्रधक चढलं  आप्रण मंडळाचा अध्यक्ष व्हायचं धाडस करायचं ठरवलं. बघता बघता 

आमची नवीन committee तयार झालीही! 

            आपली committee आपल्या सवश सभासदांचं योग्य िप्रतप्रनप्रधत्व करणारी असायला हवी हे माझे पक्के मत होते. त्यामळेु सवाांचा 

समावेर् असणारी committe बनावयाचा नक्कीच ियत्न केला आहे. यातील बहुतेक सवश committe members ची ओळख आमच्या पप्रहल्या 

मकर संक्रांत कायशक्रमात झाली असेलच. एक गोष्ट मी अप्रभमानाने सांगेन की अनेक committee members नवीन असले तरी त्यांनी स्वतःस 

पूणश झोकून कामास सरुुवात केली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर Team NEMM आता पढुची २ वर्षां जोमाने काम करण्यास सज्ज झाली आहे. 

तेव्हा तमुच्या सवश िप्रतप्रक्रया आमच्याकडे पाठवा. कायशक्रम आवडला तर टाळ्या वाजवा . काही चकुले तर कान ओढा पण कृपया ित्येक 

कायशक्रमाला हजेरी लावा! 

             पढुच्या २ वर्षाशत रप्रसकांना आवडतील असे एका पेक्षा एक दजेदार कायशक्रम आणण्याचा आमचा ियत्न राहणार आहे. या मध्ये 

भारतातील िप्रथतयर् कलाकारांच्या कायशक्रमांचा नक्कीच समावेर् असेल. त्याच बरोबर उत्तर अमेररकेतील कलाकारांचेही चांगले कायशक्रम 

करणार आहोत. स्थाप्रनक कलाकारांना उत्तेजन दणेे हे ही  मंडळाची जबाबदारी आहे असे आम्ही मानतो. त्याला अनसुरून आपल्या गणपती 

कायशक्रमासाठी मोठ या िमाणात  स्थाप्रनक कलाकारांचा समावेर् असलेला दणकेबाज कायशक्रम करण्याचा मानस आहे. 

 NEMM ही एक सामाप्रजक संस्था (community organization) आहे. मंडळाने आजपयांत आपल्यासाठी अनेक चांगले सांस्कृप्रतक 

कायशक्रम आयोप्रजत केले आहेतच. पण त्याच बरोबर ज्या समाजाने आजपयांत आपल्याला भरभरून प्रदले, त्याची परतफेड करणे हे आपले 

कतशव्य आहे असे आमचे मत आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून आपली सामाप्रजक बांप्रधलकी जपण्याचा ियत्न आम्ही करणार आहोत. पढुील २ 

वर्षाशच्या काळात त्या दृष्टीने काही नवीन उपक्रम आपल्याला प्रदसून येतील. 

               आपल्या मंडळाने अधून मधून प्रदवाळी अंक काढण्याचा ियत्न केला. पण आणखी एक गोष्ट जाणवली ती अर्ी की  जर आपण 

आपल्या हौर्ी लेखकांना एखाद ेकायम स्वरूपी व्यासपीठ उपलब्ध करून प्रदले तर त्यायोगे हे लोक आपली creativity लोकांपयांत आणू 

र्कतील. त्यासाठी आम्ही ‘अनबंुध’ त्रामाप्रसक सरुु करत आहोत. या त्रामाप्रसकाला  जागा आप्रण भार्षेची मयाशदा असणार नाही कारण हे 

electronic आवतृ्तीमध्ये आपणासमोर येणार आहे. यासाठी पाप्रहजे केवळ उत्साह ! तमुच्या सहकायाशबद्दल केवळ आर्ा नाही तर खात्री आहे. 

त्यामळेुच मराठी नवीन वर्षाशरभंाचा महूुतश साधून या त्रामाप्रसकाच्या रूपाने नवीन पाऊल उचलत आहोत. आपले मंडळावर िेम आहेच पण ते 

उत्तरोत्तर वाढू द ेअर्ी प्रवनंती. 

धतयवाद. 

िर्ांत कुलकणी 

                      अध्यक्ष NEMM 
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 उदर भरण नोहे 
 

“वदनी कवळ घेता “ह्या जेवण सरुु. सहज हवन 

घडप्रवणारे हे यज्ञ कमश ! ह्याच्यात कुठेच चवीचा प्रकवा 

स्वादाचा करण्यापूवी म्हटल्या जाणाऱ्या श्लोकार्ी 

बहुतेक आपण सवशजण पररप्रचत आहोत उल्लेख 

नाही.केवळ “यज्ञकमश  “! 

              मी नवऱ्याबरोबर Antarctica सकट 

साती खंडातून िवास केला. आम्ही दोघेही र्ाकाहारी. आमच्या र्ाकाहारात “ प्रफर् प्रकवा प्रचकन चालते” असे नाही. 

त्यातून मला अंड याची जोरदार अलजी. नर्ीब की दधु-दधुाचे पदाथश  चालतात. तेव्हा सातही खंडात चवीचा िश्न 

पूणशपणे बाजूला ठेवून केवळ यज्ञकमश कसे केले, आमच्या जठराग्नीमध्ये कुठल्या आहुत्या प्रदल्या त्याची ही कथा. 

             १९६७ साली िथम  भारताबाहेर पडलो तेव्हा ह्या कथेला सरुवात झाली. मुंबईला सरुु केलेला िवास रोम-

Paris-लंडन करून बॉस्टन-Montreal मागे व्हातकुव्हर ला संपणार होता. रोमला उतरण्यापूवी माझ्या डोळ्यापढेु 

प.ुल. देर्पांडे ह्यांच्या पसु्तकातले एक प्रचत्र होते.----प.ुल. टेबलावर (गटलीमध्ये असावेत) जेवत आहेत. जप्रमनीवर 

खाली एक काटूशन सारखा प्रदसणारा मलुगा पतंगासाठी मांजा लावलेल्या दोऱ्याचे रीळ धरून उभा आहे. तो ढील देत 

असावा. त्या ररळावर “स्पघेटी” आहे. परुरे्ी प्रमळाली की कापायला प.ुल. नी कात्री धरली आहे. ते प्रचत्र  मी अजूनही 

प्रवसरू र्कत नाही.त्यामळेु रोममध्ये मला स्पघेटी खायची होती. आप्रण मी ती टामेटो सॉस बरोबर खाल्ली. त्याचेच 

कौतकु! ती आवडली  प्रकंवा नाही , कर्ी लागली हे सवश  दयु्यम होते. म्हणूनच असेल की ते आठवत देखील नाही.  

               Paris मध्ये आयफेल टॉवर च्या जवळ दोन हॉट-डॉग बतस घेतल्या. त्यात प्रवनसश न घालण्याची त्याला 

प्रवनंती केली. प्रवनसशसकट होणारी पूणश प्रकंमत द्यावी लागेल असे त्यांनी खडसावून सांप्रगतले. पूणश प्रकंमत प्रदली व केचप 

घालून प्रवनसश प्रर्वाय हॉटडॉगचा समाचार घेतला. उरलेली भूक आईस्क्रीमवर भागप्रवली. ह्यानंतर मात्र उरलेला िवास 

सोपा झाला. कारण ित्येक प्रठकाणी प्रमत्रमंडळी होती. व्हातकुव्हर ला पोचल्यावर मात्र नवी प्रमत्र मंडळी जोडायची 

आहेत ह्याची जाणीव झाली. पण तेथे पोचल्यावर आता हीच आपली कमशभूमी ही जाणीव झाली व त्यापढेु सवश 

गारसोयींचा प्रवसर पडला. व्हातकुव्हरमध्ये प्रस्थरस्थावर झाल्यावर ह्यांच्या िाध्यापकी जीवनात मानसर्ास्त्रीय 

पररर्षदांच्यामळेु यरुोपीय देर्ांमध्ये बराच िवास करण्याची संधी प्रमळाली. जमशनी, स्पेन, पोलंड. पोतुशगाल, गंग्लंड व 

स्कॉटलंड ग. अनेक देर्ात िवास करायची संधी प्रमळाली. दरवेळी मला जायची संधी प्रमळणे कठीण होते पण ियत्न 

करून बरेचवेळा जमप्रवले.  

                आम्ही पोतुशगाल मध्ये पाम्पलोना गावी ३/४ प्रदवस होतो. यरुोप/एप्रर्या मध्ये जेथे जेथे आंतरराषरीय 

पररर्षद असते तेथे गावातून काहीतरी खास-प्रवरे्र्ष घटना घडते आहे अर्ा िकार ेलोक वागायचे. अमक्या-तमक्या
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 पररर्षदेच्या लोकांचे स्वागत अर्ा अथाशचे फलक असायचे. गावातील नगराध्यक्ष प्रकवा महापौर समारभंाने “र्ानदार 

खाना” द्यायचे. पाम्पलोनाच्या नगरपाप्रलकेत भव्य स्वागत झाले. ह्या गावाच्या जवळच एका जागी  “वारुणी”(wine) 

तयार केली जाते. आम्हा सवाशना तेथे  जेवायला आग्रहाचे आमंत्रण होते. बसने आम्ही एक-दीड तासात तेथे पोहचलो. 

एका प्रनसगशरम्य जागी हा कायशक्रम होता. आधी वाईनरीची टूर झाली. नंतर जेवणाचा कायशक्रम होता. हवी 

तेव्हढी  वाईन प्रमळणार होती. अथाशत आम्ही “कम्बख्त”---तनेु पीही नही च्या जातीचे. जेवायला प्रचकन प्रकवा 

रोस्टबीफ असल्यामळेु लोक खरु् होते. आम्ही त्यांना र्ाकाहारी असल्याचे आधीच सांप्रगतले होते. 

               आमच्या पढेु जेवण आले. त्याचे काय आप्रण कसे वणशन करू? पलेट वर मधोमध एका छोट या वाडग्याएव्हढा 

प्रहरवा ढीग होता. सलरी नावाची बेचव भाजी रटरट प्रर्जवून मेन कोसश म्हणून वाढली होती. त्याच्यात टेबलवरची 

सगळी काळ्या प्रमरपडुीची बाटली ररकामी करुनही चव येणे कठीण होते. नाही म्हणायला थोडे केचप घातले. त्याच्या 

रे्जारी उकडलेल्या बटाट याचा लगदा होता आप्रण  दातांना  व्यायाम देणारा एक कडक बे्रड रोल होता. सलाड 

नव्हतेच. नर्ीब की वाईन न घेणाऱ्यासाठी कोक होता. ित्येक घासाबरोबर आम्ही मनाला समजाप्रवले  

“उदरभरण नोहे जाप्रणजे यज्ञकमश “. काही घास कसेबसे खाल्ले! 

                त्याच िवासात आम्ही पोतुशगालमध्ये प्रलस्बनला ६/७ प्रदवस होतो. पररर्षदेचे ३ प्रदवस सोडून बाकीच्या 

प्रदवर्ी नगर दर्शन केले, १-१ प्रदवसाच्या टूर केल्या. टूसश  छान होत्या पण खायला काय प्रमळाले? एक प्रदवस 

पाण्यासारख्या पातळ टोमेटो सॉस बरोबर स्पघेटी आप्रण उरलेले तीन प्रदवस रोज प्रपझ्झा हटचा प्रपझ्झा! आम्ही 

भारतीय जेवणासाठी अगदी भुकेले झालो होतो. माझ्या मनात आले की गतकी वरे्ष हे पोतुशगीज गोव्यात ठाण मांडून 

बसले होते प्रतथला स्वयंपाक ते अप्रजबात प्रर्कले नाहीत का? रे्वटी मी ठरप्रवले की ज्या मोठ या र्ानदार हॉटेलमध्ये 

आम्ही रहात होतो त्याच्या लॉबीत जायचे व आसपास “मास्करनेास, फनाशतडो, गोतसाल्वीस असल्या नावांचे प्रबल्ले 

लाप्रवलेले कुणी कमशचारी प्रदसतात का बघायचे. एक तरुण मलुगी प्रदसली. मी प्रतला प्रवचारले  “गंप्रग्लर्?” प्रतने दसुऱ्या 

एका मलुीला आणले. प्रतचे गंग्रजी म्हणे जास्त चांगले होते. मी माझी पोतुशगीज भारे्षची प्रडक्र्नरी घेऊन र्ब्द र्ोधू 

लागले. “रीझ---व्हरदरु”े ग.eat र्ब्द सापडेना म्हणून खायची अक्र्न. प्रतखट लागल्यावर करतो तसा “s—s “ 

आवाज केला. पण काय सांगू? अहो आश्चयशम! प्रतने प्रवचारले “ you want to eat rice and vegetable curry and 

a spicy one?”मी म्हटले “ bless you”. 

                 मग आम्ही एका काऊतटर पार्ी गेलो. ती म्हणाली “ सटेु पासे दे “मला कळेना की एवढे सांगायचे ही पासे 

काय घेते? मी थोडी नाणी काढून प्रतच्यापढेु ठेवली. प्रतने त्यातले काही पासे उचलून बाकीचे मला परत केले. ती नाणी 

बसच्या प्रतप्रकटासाठी होती. हॉटेल समोरूनच बस प्रनघायची ती एका मॉल समोर थांबायची. प्रतने त्या मॉलचा पत्ता 

प्रलहून प्रदला. त्या मॉल मध्ये सगळ्यात खालच्या मजल्यावर एक भारतीय उपहार गहृ होते. आम्ही तेथे गेलो. त्यांनी 

उत्तम र्ाकाहारी जेवण प्रदले. उपार्ी असल्यासारखे आम्ही त्याच्यावर तुटून पडलो. प्रलंबाची साल सोडल्यास 

मीठासकट आम्ही सार े संपप्रवले. ताट अगदी स्वच्छ केले. 

       यरुोप मध्ये जमशनी,प्रस्वत्झलांड , झेक ररपप्रब्लक, स्वीडन, नॉवे ग.  देर्ात फारसा त्रास झाला नाही. 

रप्रर्या, प्रफनलंड ह्या देर्ातून अगदी सवश सोयीनी सुसज्ज apartments भाड याने प्रमळतात. सपुर माकेट मधून भाजी, 

दही बे्रड ग. आणून बे्रड/भाजी प्रकवा भात/भाजी घरी करून खाता आले. मध्यपूवेच्या देर्ांत फलाफल, नान, टमेटो ची 

कोप्रर्ंबीर, वांग्याची भाजी ह्यासारखे आपल्याला आवडणारे पदाथश प्रमळतात. तसेच थायलंड, मलेप्रर्या, ब्रम्हदेर् व 

प्रफप्रलप्रपतस ह्या देर्ातूनही हाल झाले नाहीत. कधी पदाथश समुार असतील पण र्ाकाहारी लोकांना उदरभरणासाठी 

काहीतरी प्रमळायचे.
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                पोलंडमध्ये त्यांची जनुी राजधानी क्रको येथे गेलो होतो. यरुोपमध्ये बहुतेक सगळ्या गावातून असतो तसा 

मोठा “city square” तेथेही होता. तेथे एक भारतीय उपहारगहृ प्रदसले. मेतयू काडाशवर “ मटार-पनीर “ प्रदसले. मी 

चपात्या व मटर-पनीर मागप्रवले. चपात्यांबरोबर एक मोठा वाडगा आला. त्यात सायीसारखा पांढरा पदाथश प्रदसला. 

त्याला चमचा लागल्याबरोबर तो पांढरा पदाथश  चमच्याला प्रचकटला. चमचा उचलल्याबरोबर त्याला तार आली. जरा 

हलप्रवल्याबरोबर त्याखाली मटार प्रदसले. तेथील रे्फ प्रस्वत्झलांड  मधून आला होता. पसु्तक वाचून त्याला समजेल 

तसे तो करायचा. पनीर प्रमळाले नाही म्हणून त्यांनी मोझरेला चीज वापरले. ते प्रपझ्झावर वापरतात. ओव्हनमध्ये गरम 

केल्यावर हा िकार झाला. १९९२/९३ सालची ही गोष्ट आहे. त्यावेळी गंटरनेटवर आतासारखे पदाथाांचे प्रव्हडीओ 

नसायचे! 

                   एका आंतरराषरीय पररर्षदेला मी र्ोध प्रनबधं पाठवायचे ठरप्रवले. खरे तर माझा प्रवर्षय स्पीच थेरपी. पण 

ह्या पररर्षदेत बहु भाप्रर्षक लोकांच्या िश्नाची चचाश  होती . माझ्या एका फ्रें च/गंग्रजी व चीनी/गंग्रजी बोलणाऱ्या पेर्ंटच्या 

केस स्टडी वर आधाररत हा पेपर होता. सदुावाने तो पेपर स्वीकारला गेला. आम्ही गंडोनेप्रर्या मधील, जकाताश  बेटावर 

जोग-जकाताश  ह्या र्हरातील प्रवद्यापीठात गेलो. पररर्षद तेथे होती. जोग जकाताशचे खर ेनाव “योग्य कताश” हे तेथील 

राजाचे नाव होते. तेथील कॅनटीनचे  नाव होते ‘पांचाली”. द्रौपदीच्या थाळीतून र्ाकाहारी लोकांना वाढल्यावर त्यांचे 

पोट भरणारच. जकाताशत आलो आहोत तर बाली बेटावर जावे असे आम्हाला वाटले. आम्ही बालीला गेलो. तेथे 

प्रचंतामणी भागात बतूर लेक. के्रटर लेक अर्ी सुरखे सरोवरे आहेत. आमच्या गाईडने लंच टागमला सरोवरांचे दृश्य 

प्रदसेल अर्ा प्रठकाणी जेवायची सोय केली. त्यांच्याकडे र्ाकाहारी पदाथश  नव्हते पण जास्त पासे घेऊन त्यांनी ते करून 

द्यायचे मातय केले. ित्यक्षात पदाथश आल्यावर त्याला  सीफूडचा खूप वास येत होता. प्रर्वाय त्यात ham चे तकुडे 

तरगंत होते. आमच्या गाईडने देखील आमचे म्हणणे उचलून धरले. प्रवचारल्यावर उत्तर प्रमळाले “ त्यांनी जास्त पासे 

प्रदले तर आम्हाला त्यांचा व्यवप्रस्थत पाहुणचार करायला नको का?” आम्ही कपाळाला हात लावला. त्याप्रदवर्ी आम्ही 

अननसाचे तकुडे व ice cream खावून पोट भरले. 

                   कंबोप्रडया,प्रव्हएतनाम ह्या देर्ात मात्र आमचे फारसे हाल झाले नाहीत. प्रव्हएतनाम च्या होची मीन 

प्रसटीमध्ये आम्ही उतरलेल्या हॉटेल मध्ये उत्तम बे्रकफास्ट, sandwiches, fruit salad, ग. छान प्रमळायचे. ह्या 

हॉटेल पासून केवळ २ प्रमप्रनटे चालत जाण्याच्या अंतरावर “उवशर्ी” नावाचे दप्रक्षण भारतीय उपहारगहृ प्रमळाले. तेथे 

उत्तम जेवण प्रमळाले. 

                   चीन हा आप्रर्यातला एक महत्वाचा देर्. आम्ही चीनमध्ये बेप्रजंग, प्रर्यांग, गगुप्रलतग, र्झुो व र्ांघाय ह्या 

र्हरातून प्रहडंलो. १५/१६ प्रदवसांचा िवास होता. त्यापाकी बेप्रजंग मध्येच ५ प्रदवस होतो.आमच्या सनेुचे माहेर 

बेप्रजंगचे. प्रतने प्रतच्या बप्रहणीला व मेहुण्याना आमची काळजी घ्यायला सांप्रगतले. त्या दोघांनी आम्हाला बेप्रजंग 

दाखप्रवले. आमच्या व्याह्यांनी दोन वेळा रेस्तारांत पूणश र्ाकाहारी पदाथश असलेली पाटी योजली होती. प्रतथे चवीबरोबर 

पदाथाांची मांडणी देखील खूप आकर्षशक होती. आमच्या सुनेचा मेहुणा आम्हाला अतनघटक सांगायचा. आम्ही जे जे 

चालेल म्हणायचो ते वापरून तो रे्फला पदाथश करायला सांगायचा. मक्याच्या प्रपवळ्याधमक मोठ या पऱु्या, २-३ 

िकारची वांग्याची भाजी , मका-मटार भाजी, कांदा घालून परतलेला भात व बटाट याचे कुरकुरीत नडुल्स ग. गोष्टी 

खाल्यावर चायनीज फूड गतके चवदार व कॅनडापेक्षा वेगळे असू र्कते ह्यावर आमचा प्रवश्वास बसेना. मी त्यांच्याकडून 

सवश पदाथाांची नावे प्रलहून घेतली पण नंतरच्या िवासात तसे जेवण कुठे प्रमळाले नाही. मात्र र्ांघाय मध्ये सगळ्या 

िकारची रसे्तारा आहेत त्यामुळे, प्रपझा- पास्ता व गतर अनेक पदाथश  उपलब्ध होते. 

                   दप्रक्षण अमेररकेत आम्ही तीन वेळा गेलो. पप्रहल्या िवासात पेरू आप्रण ब्राझील मध्ये मप्रहनाभर प्रहडंलो. 

कुस्कोहून पढेु रले्वेने माच्चू- प्रपच्चू च्या सूयश  मंप्रदरात जाता येते. रले्वेमध्ये डायप्रनंग कार नाही असे आमच्या
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मागशदप्रर्शकेने सांप्रगतले. प्रतने लंच कुस्कोहूनच तयायचे ठरप्रवले होते. आम्हाला र्ाकाहारी म्हटल्यावर प्रतने एकच पयाशय 

प्रदला- चीज व जाम सांडप्रवच. मला ते जरा प्रवप्रचत्र वाटले पण दसुरा पयाशय नव्हता. ित्यक्षात हातात पडले चीज व 

hamसांडप्रवच. र्ाकाहारी लोकांना ham कसा चालेल असे मी प्रतला प्रवचारले तर उत्तर प्रमळाले------ तमु्ही उत्तर 

अमेररकेत San-Jose प्रलप्रहता पण उच्चार San-होजे करता. मी तुझे काम सोपे केले व आधीच ham च्या जागी 

Jam म्हटले. स्पाप्रनर् भारे्षतला हा ‘ह-ज’ चा गोंधळ सोडप्रवताना आम्ही आमचे ham चे तकुडे सह िवार्ांना प्रदले व 

जाम सांडप्रवच खाऊन उदरभरण केले. 

                   दसुरा मजेदार िसंग ब्राझील मधल्या मनौस ह्या गावी घडला. दोन नद्यांच्या संगमावरचे हे गाव. अथांग 

पाणी पसरलेले. संगमाची र्ोभा फार छान प्रदसते. तेथल्या एका हॉटेलमध्ये आम्ही एका मोठ या प्रखडकीजवळच्या 

टेबलवर बसलो. संगमाची र्ोभा र्ांतपणे पाहत होतो. “Ready to Eat” ची जी पाप्रकटे प्रमळतात त्यातले आमचे एक 

रे्वटचे पाकीट उरले होते-एका भाजीचे पाकीट. हे आमचे रे्वटचे पाकीट होते व घरी पोचायला अजून १० प्रदवस 

होते.त्याच्या पाठीमागे गरम कसे करायचे ह्याची प्रचत्रांसकट सोपी माप्रहती होती. आम्ही आमची पोतुशगीज प्रडक्र्नरी, 

पाकीटावरची प्रचते्र व खाणाखुणा ह्यांच्या सहाय्याने कृती समजावून प्रदली, प्रनदान आमचा तसा समज होता. तो वेटर 

सारखा उजव्या हाताचा अंगठा दाखवायचा. हा असे का करतोय म्हणून मला जरा राग येऊ लागला होता, नंतर कळले 

प्रक त्याचा अथश  “समजले प्रकवा ओके “ असा असतो.  ह्या पाप्रकटातले पांढऱ्या foil मधले पाकीट न फोडता, न कापता 

५ प्रलटर पाण्यात ५ प्रमप्रनटे उकळायचे होते व नंतर  कापून बाऊल मध्ये आणायचे. अर्ी कृती होती. त्याच्या बरोबर 

आम्ही भात,बे्रड-buns मागप्रवल्या व परत बाहेरचे दृश्य पाहण्यात रमलो. थोड या वेळाने वेटर एक मोठे काचेचे भांडे 

घेऊन आला. त्यात रगंीत पाणी व काही लाल तुकडे होते. ५ प्रमप्रनटे त्याला कळली नाहीत त्याने ५ प्रलटर पाण्यात ते 

प्रमश्रण उकळून आणले. नर्ीब लाल तरगंणारे तकुडे hamचे नसून टोमेटोचे होते!आम्ही त्याचे भाजी ऐवजी “ सूप” 

असे नाव ठेवले व जमेल प्रततके संपप्रवले. प्रनदान बाहेरचे दृश्य तरी चांगले होते ही जमेची बाजू! 

आम्ही दप्रक्षण अमेररकेला दसुऱ्या वेळी गेलो ते २००६ मध्ये. त्या वेळी प्रचली, आजेप्रतटना करून आम्ही १५ प्रदवसांचा 

अंटाप्रक्टशकाचा िवास कु्रझ मधून केला. कु्रझच्या लोकांर्ी मी आधी पत्रव्यवहार केला होता. काही र्ाकाहारी रपे्रसपी 

पाठवू का प्रकवा काही मसाले आणू का असे प्रवचारले होते. त्यांनी प्रनधाशराने नको असे उत्तर प्रदले. त्यांना र्ाकाहारी 

जेवण करता येते असे आश्वासन प्रदले. १५ प्रदवसात २ वेळा पास्ता व २ वेळा प्रपझ्झा प्रमळाला. बाकीच्या प्रदवर्ी 

अनेक गमती-जमती झाल्या.एका झुकीनीचे २ भाग केले. त्यातला गर काढून टाकला आप्रण त्यात भात भरून 

आम्हाला प्रदला. एकदा तर foil मध्ये गुंडाळून चक्क एक भाजलेला बटाटाच मखु्य पदाथश  म्हणून वाढला. एक प्रदवस 

प्रकडनी बीतस (राजमा) डब्यातून काढून गरम न करता तसेच टेबलवर ठेवले. आम्हीही “उदर भरण नोहे “ म्हणत 

आमचे “यज्ञकमश” केले. 

                   प्रफजी, दप्रक्षण कोररया, ऑस्रेप्रलया ह्या देर्ातून प्रफरताना फार त्रास झाला नाही. ऑस्रेप्रलयामध्ये 

प्रसडनी ला प्रमत्र होते. पण तयू कसल,प्रब्रस्बेन, केतसशग. प्रठकाणी काही न काही प्रमळू र्कले. प्रफजी मध्ये तर पषुकळ 

भारतीय अनेक वर्षाशपासून आहेत त्या मळेु भारतीय जेवण सहज प्रमळाले. 

                   आप्रफ्रकेत आम्ही केप्रनया, टांझाप्रनयाची सफारी केली. बोट स्वाना मध्ये नदीतून सफारी केली. 

प्रझम्बाब्वे-झाप्रम्बया च्या सरहद्दीवरचा प्रवक्टोररयाचा धबधबा पाप्रहला. दप्रक्षण आप्रफ्रकेत प्रनसगशरम्य म्हणून िप्रसद्ध 

असलेला “ गाडशन रूट” ४-५ प्रदवसात पूणश केला. केप टाउन ला सरुवात करून पोटश  एप्रलझाबेथला हा िवास संपतो. 

वाटेत एक नागसना (knysna) नावाचे अप्रतर्य सुंदर गाव लागते. तेथील दृश्य पाप्रहल्यावर सुरवातीला गेलेल्या 

लोकांनी म्हटले “nice,---No?” म्हणजे सुंदर आहे न? तेव्हा बाकीच्यांनी त्या गावाचे नाव “ नागसना “ ठेवले. ही 

आमच्या गाईडने सांप्रगतलेली गोष्ट. येथे उत्तम मासे व चवदार सी-फूड प्रमळते. त्याची चव वाढप्रवणारी उत्तम वाईन 



9 
 

प्रमळते. माझ्या आठवणीिमाणे श्री अप्रनल नेने ह्यांनी टोरांटोहून प्रनघणाऱ्या “एकता” माप्रसकात ह्या गावात प्रमळणाऱ्या 

जेवणाचे वणशन केले आहे. उत्तम मासे व चवदार सी-फूड ह्यावर ते खरु् होते. सी-फूड ऐवजी तमु्हाला “पास्ता“ देऊ 

असे सांप्रगतल्यामळेु आम्हीही खरु् होतो. आवड एकेकाची! 

                 आप्रफ्रकेत बरीच वरे्ष भारतीय लोक होते. त्यामळेु तेथील लोकांनाही भारतीय जेवणाची चव लागली 

असावी. बहुतेक सगळ्या प्रठकाणी “बफे” असायचे व त्यात ४-५ तरी भारतीय पदाथश  असायचे. चवळीची उसळ होती, 

भेंडीची भाजी होती, बटाट याचा रस्सा व पऱु्या होत्या. त्यामळेु आप्रफ्रकेत अप्रजबात गारसोय झाली नाही. 

                  साती खंडात प्रहंडून आम्ही प्रनरोगी अवस्थेत व्हातकुव्हरला येत होतो. क्वप्रचत चवदार जेवण प्रमळाले, 

कुठे गमतीदार िसंग आले, कुठे अधशपोटी राहावे लागले, पण एकदा “उदर भरण नोहे” हे मातय केल्यावर भकेुला 

आहुत्या घालायला काहीतरी प्रमळत गेले. आम्ही त्यावर खरु् होतो. 

मीना परांजपे 

 Coquitlam, B.C. Canada 
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एक धवल राज्य    

 

त्याचं घर एका तळ्याच्या काठी असत.   

झाड पांढऱ्या झालरी आप्रण नाजूक लेस लावून आईस ब्यालेला उत्सकु 

असतात  

“Let the curtain open”, ती स्वतःर्ीच कुजबजुते 

बाहेर मंद मंद स्नो फ्लेक्स पडत असतात.   

हातात गरम चॉकलेटचा कप घेऊन, जणू काही गेल्या ४८ वर्षाशत प्रतने हा   

बफश मय प्रहवाळा पाप्रहलाच नाही अर्ा थाटात ती प्रखडकीच्या काचेला नाक  

लावून त्यांच्याकडे एकटक ती तयाहाळत राहते.   

छपराखाली  पागोळीचे प्रबलोरी आयप्रसकल्स अणकुुचीदार भाले बनून  

स्वतःला उलटे टांगून सज्ज असतात,  बसंतच्या स्वारीला रोखण्यासाठी! 

अन भरीला, परसदारात बफाशचे पहाड सीमा सौरक्षणासाठी दक्ष खडे असतात.    

लांबवर प्रजकडे नजर जाईल प्रतकडे पांढरा पप्रवत्र रगं पसरलेला असतो तळ्यात महासागर बनून. 

एरवी स्वछतदपणे प्रवहरणार-े पण गारठ याने आता अदृषय झालेले राजहंस..  

त्या बफाशच्या प्रढगाऱ्यात फुललेल्या स्फ़प्रटकाच्या पांढऱ्या कमळां मागे लपलेले  

प्रतच्या अंतःचक्षनुा अकस्मात दृश्य होतात.  

प्रतची आवडती बचशची झाडे आसमंतातील गतर झाडानाही पांढरपेर्ात हट्टान  

बाटवून टाकताहेत असा प्रतला भास होतो.   

“कां पांढऱ्या दपु्रमशळ मोरािमाणे फांद्यांचे पांढर ेप्रपसारे फुलवून, त्या र्भु्र अमलाखाली  

वेडाने मोप्रहत होऊन ती झाडे नाचताहेत?” असा िश्न प्रतला पडतो!   

मध्येच एखादा उनाड सीगल मकु्तपणे पांढऱ्या पखंानी पतंगासारखा हवेत खरु्ाल तरगंत रहातो.  

रस्त्याच्या कडेला वाहनांनी उडप्रवलेला प्रचखल साठलेल्या बफाशवर मोका चॉकलेटचा प्रफरून एक थर चढप्रवतो..   

नी त्यावर हलकेच पांढरी र्भु्र प्रपठी साखर पेरते..नकुतीच प्रर्ंपडून गेलेली एक छोटीर्ी प्रहमवषृ्टीची सर!  
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छोट या छोट या झडूुपांत अडकलेल्या प्रहमाला कपार्ीची बोंड फुटतात. 

तर उंच वकृ्षांवर साचलेल्या बफाशच्या कळ्यातून कळ्यांतून मग्नोप्रलयाची पांढरी फुल उमलून आसमंताच्या पांढुरतेला 

एक आगळाच सगुंध देतात.  

ढगा आड लपलेला सूयश  अकस्मात िकट होतो. नी प्रपवळ्या हळदीची प्रतरीप पांढऱ्या रांगोळीवर चमकते.. सोनेरी वखश 

वातावरणात प्रर्ंपडते.  

गोठलेले संगमरवरी राज्य क्षणाधाशतच अप्रभरे्षकांत पाझरू लागते.. सवुणशनगरीत रममाण होते… 

वाऱ्याची हलकी झळूुक मांजराच्या पावलांनी येते नी फांदी फांदीत अडकलेल्या माळांचे प्रहममोती ओघळप्रवते.  

बघता बघता तळार्ी दडलेला तो दगु्ध सागर प्रतला घेरतो.  

अंतमशनात र्भु्र र्ंख प्रननादतो. त्या प्रननादात स्वतःला हरवून बसते.. प्रवरघळते..  

वातावरणातील शे्वतवणीय वस्त्र लेवून ती प्रहमजोगन बनते…  रू्तयात हरप्रवते. 

   

                                       न भूतो न भप्रवश्यती अर्ा या फेब्रवुारी मप्रहतयात 2015

          ज्योती जोर्ी, Norton, MA  
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                                                                                            - गर्ा खानझोडे 

       Winchester High School
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Snow Storm Juno 

 
संतप्त वारा प्रहम घेउनी चौफेर उधळतो आहे 

मी आवक होऊन र्षृ्टीचा हा खेळ पाहतो आहे 

चहुप्रदर्ांनी गजशत बरसत वर्षाशव फुलतो आहे 

आसमानातून असा जणू हा र्ुभ्र तरगंत आहे 

धकेु म्हणू  की  प्रहमलाट असे ही, मन प्रवर्षण्ण आहे 

अश्या समयी गंद्र देवावार कुणाचा प्रवश्वास आहे? 

गतके कसे ग आपण छोटे, तंतू का अणू र्ुतय ? 

पांढऱ्या कणात लोपून गेले हे महाल प्रवर्ाल 

पूर नव्हे हा महा पूर जणू पांढऱ्या फेसाळ नदीचा 

उगम प्रतचा आसमानात अन अंत कुठे व्हायचा ? 

पाहून हा खेळ प्रखडकीतून मी तरी तपृ्त आहे 

प्रकतीक िलयांवर मात करुनी, माणूस प्रजवंत आहे! 

                     -प्रिया वाद्य 

              Shrewsbury, MA

  

    

   काही नेम नाही! 
 
कानात कुजबजुलेल्या र्ब्दांचा.. 

. 

गालात हसलेल्या प्रवनोदाचा.. 

. 

आभाळातून पडणाऱ्या थेंबाचा .. 

. 

थरथरत्या ओल्या हातांचा... 

. 

वाकलेल्या लाजऱ्या नजरचेा... 

. 

पाण्यासाठी आतरुलेल्या ओठांचा... 

. 

देवाला मनभरून पाहणाऱ्या डोळ्यांचा... 

. 

आप्रण .. 

. 

िेमात वाहलेल्या स्पर्ाशचा... 

. 

काही नेम नाही.  

  

 -ईर्ा गंगळे  

Worcester, MA 
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न्य ूइंग्लंड मसधल माझे 
मराठी स्वयंपाक घर  

I am an obsessive, compulsive 

foodie! हे मराठीत कसे म्हणता येईल ते 

मला जरूर कळवा आप्रण प्रजभेचे चोचले 

परुवणे म्हणजे काय हे मला प्रवचारा!  माझ्या 

पाककला प्रनपूण आईनी लहानपणापासूनच 

उत्तमोत्तम पारपंररक व आंतरराषरीय पदाथश  

खाऊ घातले. अमेररकेत आल्यावर जगातील बहुतेक देर्ांचे cuisine चाखायची संधी प्रमळाली व माझे pampered 

taste buds मला स्वस्त बसू देईनात. माझ्या आईनी प्रर्कवलेले पदाथश, प्रतने प्रलप्रहलेली २ cook books व प्रतच्या 

क्लास recipes ह्यांच्या भक्कम पायावर कुठलेही global पदाथश  आपण करून पप्रहलेच पाप्रहजेत असा नादच लागला 

मला! 

 बर, आता तयू गंग्लंड मप्रधल माझे मराठी स्वयंपाक घर' म्हणजे काय? तर आपले पारपंाररक खाद्यपदाथश गथले 

local ingredients वापरून, झटपट व healthy करण्याचा ियत्न व fusion recipes बनवण्याचा माझा छंद! आप्रण 

सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ह्या सगळ्यामध्ये पदाथाशची चव प्रबघडता कामा नये हे ध्येय. 

 मलेु लहान असल्यापासून मला वाटायचे की त्यांना आपले पारपंररक खाद्यपदाथश कळले पाप्रहजेत . मलुांचा 

नेहमी उत्साही िप्रतसाद प्रमळायचा असे नाही आप्रण एकाला आवडले तर दसुयाशला नाही हे तर ठरलेलेच! त्यात 

healthy म्हटले की मलुांच्या (आप्रण नवऱ्याच्या :) कपाळावर आठ या….. पण म्हणता म्हणता मलेु मोठी झाली आप्रण 

प्रवरे्र्षतः college ला गेल्यावर आईचे मराठी पदाथश miss करू लागली. Mom is it too much trouble to make 

besan laddoos? असे प्रवचारू लागली. मी म्हटले ‘Not with my quick and easy, microwave (स्वगत 

:lower fat) recipe!’  

 आणखी आनंदाची गोष्ट म्हणजे आता माझ्या blog वर पाहून मलेु बेसन लाडू, पेढे,झणुका, प्रफर् करी करू 

लागली आहेत. माझ्या मराठी मात्रीणीनो, कोणी नवऱ्याला स्वयंपाक करायला प्रर्कवण्यात यर्स्वी झाला असाल तर 

मला जरूर कळवा :) 

 

माझी बेसन लाडू ची रपे्रसपी खाली देत आहे.  

 

 

 

 



15 
 

Sun kissed Besan Laddoos- 

Makes 21 medium sized laddoos 

 

Ingredients for Besan laddoo- 

 1 stick sweet creamy unsalted butter, melted and made into ghee or clarified butter. Or 

skip this step and use ½ cup of store bought ghee 

 1 cup ladu besan. This is a coarse besan flour 

 1 cup besan flour.  

 a tiny pinch of salt 

 2/3 cup milk. I used 2 percent milk 

 1½ cups sugar 

 seeds from 10 green cardamom pods + 1/8 inch piece of nutmeg (or 1/8 teaspoon nutmeg 

powder) ground with 1 ½ teaspoons sugar, ground together 

 



16 
 

To make the Besan Ladus- 

1. In a microwave safe bowl, combine the two besan flours and salt. Drizzle the ghee and 

rub it into the flour with your fingertips.   

2. Microwave the mixture on high for 2 minutes. Stir and microwave for another minute. 

3. Stir well and microwave the mixture for 30 seconds. Repeat step 3, three more times. 

Total microwave time is 5 minutes. This timing in my microwave gave the besan a 

golden color. I like the Besan Ladus this golden sun kissed color. If you like a deeper 

brown, continue roasting the mixture at 30 second intervals, stirring well in between so 

as to prevent the besan from burning. 

4. Remove from microwave and set aside. In a microwave safe bowl, heat the milk until 

scalding (1½ minute on high in mine). Slowly drizzle the milk on the roasted besan, 

stirring with a fork continuously. Let the mixture cool completely. 

5. Add the sugar and the ground cardamom and nutmeg mixture to the roasted besan 

mixture. 

6. In a food processor, simply pulse the mixture for a few seconds until the mixture has a 

mealy texture. Roll the mixture into balls adding a raisin to each as you make the Besan 

Ladus! 

नाप्रवतयपूणश आंबट गोड पेरूचा प्रर्रा व गतर रपे्रसपी साठी माझा ब्लॉग जरूर follow करा. 

https://indfused.wordpress.com/, FB page: Indfused 

ह्या फूड कॉलम मधून व ब्लॉग मधून आपला अनबुंध असाच वाढो ही गच्छा. तर जरूर तुमचे अप्रभिाय मला 

कळवा .  

 

तमुची, 

संध्या 

           संध्या रगेे-नाडकणी 

           Lexington, MA 
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                 -प्रियांका प्रबडकर

      मी आणि तू 

मी मधमार्ी आप्रण तू फुलातला गलुकंद 

मी चेहरा आप्रण तू चेहेऱ्यावरची थंड हवेची झूळुक 

मी आकार् आप्रण तू पावसात प्रदसणारे गंद्रधनषुय 

मी तापलेली माती आप्रण तू त्या मातीवर पडणारी 

पावसाची पप्रहली सर 

मी बेटावरचा खडक आप्रण तू त्या खडकावर सतत 

आदळणारी समदु्राची लाट 

मी अंगण आप्रण तू अंगणात पडलेला फुलांचा सडा 

मी स्मपृ्रतभं्रर् आप्रण तू एकमेव आठवणीत राप्रहलेली 

कप्रवता 

मी वाळवंट तू वाळवंटात प्रदसणारे मगृजळ 

मी पहाट आप्रण तू पहाटे पडलेली गलुाबी थंडी 

मी प्रक्षप्रतज आप्रण तू प्रक्षप्रतजावर दूरपयांत प्रदसणारी प्रदर्ा 

मी संथ पाणी तू त्या पाण्यावर तरगंणारी ज्योत 

मी त्रासलेला चेहरा आप्रण तू त्यावर उमटलेले मंद हास्य 

मी गायत्री जप आप्रण तू प्रनमाशण झालेले पप्रवत्र वातावरण 

मी कडक उतहामळेु कोरडे पडले ओठ आप्रण तू त्या 

ओठांवरचा ओलसरपाणा 

मी मकु्यामाराची जखम आप्रण तू त्यावर लावण्याचा थंड 

लेप 

मी आरसा आप्रण तू आरर्ातले माझे िप्रतप्रबबं 

तू आप्रण मी 

-- 

© केदार व्यवहार े

०२/२१/२०१५ 
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 Kite Runner written by Khaled Hosseini 

 
The Kite Runner is the story of friendship between two little boys - 

Amir and Hassan, a friendship whose roots run deeper and 

stronger than they are aware of.  The first part of the novel speaks 

of a blissful childhood enjoyed by ‘Amir and Hassan. The Sultans 

of Kabul’. Amir carves this epithet on a pomegranate tree, they 

often climbed as children. Amir fondly describes the days spent reading stories to Hassan, 

their favorite story was- Sohrab and Rostom- from the Shahnama. Amir’s life, as the only son 

of a respected and weathy businessman and philanthropist in Afghanistan, knows no wants. 

Hassan is a servant’s son, living in the outhouse of Amir’s grand house in the affluent Wazir 

Akbar Khan district. The first word Hassan learnt to speak was ‘Amir’.  Amir never plays with 

Hassan when they have company, he keeps testing Hassans unwavering loyalty. Hassan fully 

knows his station in life and never retaliates, which incenses Amir further. A dark episode in 

their lives, scars their innocent childhood forever and makes their idyllic halcyon days a thing of 

the past.   

 Hosseini shows us, an Afghanistan unsullied by war. The book opens a window into 

Afghanistan’s soul - the people, their nature, their habits and customs. The reader’s heart goes 

out to Amir, yearning for the Afghanisthan of his childhood, fully knowing that he would never 

get it back. ‘I didn’t remember what month that was, or what year even. I only knew the 

memory lived in me, a perfectly encapsulated morsel of a good past, a brushstroke of color on 

the gray, barren canvas that our lived had become.’ 

 The sorrow of leaving one’s motherland is heart wrenching. ‘I remember Baba climbed 

halfway up the ladder, hopped back down and fished the snuffbox from his pocket. He emptied 

the box and picked up a handful of dirt from the middle of the unpaved road. He kissed the dirt. 

Poured it into the box. Stored the box in his breast pocket, next to his heart.’ 
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 The tragic events in Afghanistan’s recent history are closely interwoven with the main 

character’s lives. The Russian invasion, the Mujahideen fighting against the soviet puppet 

government of Najibullah, the Afghan people rejoicing the coming of the Taliban and then 

being subjected to an even harsher life. One can feel Hosseni’s nostalgia for his homeland and 

empathize with his pain. ‘If Peshawar was the city that reminded me of what Kabul used to be 

then Islamabad was the city Kabul could have become someday.’ 

 Amir's life in America is comfortable. He has realized his dream of becoming a 

published author, has a lovely wife whom he loves deeply. Throughout the book, Amir battles 

with the ghosts from his past and finally when he stands for himself and confronts his past, he 

feels at peace with himself. 

One can draw parallels between the author’s life and the main protagonist - Amir. Hosseini was 

born to a diplomat father and university professor mother, his family sought asylum in the 

United States, and he went to medical school to be assured of a secure financial future and 

wrote the book in the mornings before going to his day job. The hopes, the dreams, aspirations 

of Afghan people, the clash of values in America and the assimilation in the end, though not 

without struggle is all beautifully narrated. A first rate debut novel. 

            - जुई नवरे 
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आम्ही चालवू हा पढेु वारसा 
ISW मराठी र्ाळा - कप्रवतेच्या दपु्रनयेत (एक उपक्रम) 
 

श्रावण मासी हर्ष मानसी हहरवळ दाटे चोहहकडे, 

        क्षणंात येते सर सर हिरवे क्षणंात हिरुहन ऊन पडे 

        वरहत बघता इंद धनुचा गोि दुहरेर हवणलासे 

        मगंल तोरण काय बांधले नभोमडंपी कुणी भास े

त्या प्रदवर्ी उन पावसाचा खेळ सरुु होता आप्रण मला बालकवींची कप्रवता आठवली. प्रह जनुी लहानपणी 

प्रर्कलेली  बालकवींची कप्रवता म्हण ुलागले आप्रण माझ्या मुलाने उत्साहाने येऊन प्रवचारले काय म्हणते आहेस. 

त्याला समजावून सांगू लागले आप्रण प्रवचार आला की प्रह गतकी प्रजव्हाळ्याची वाटणारी गाणी - कप्रवता मलुांच्या पयांत 

पोहोचल्या पाप्रहजेत, नक्की.  आपल्याला जे आवडते, जे nostalgic करते असे रुचकर आप्रण सरस वांग्मय आप्रण 

साप्रहत्य मलुांना ओळखीचे  करून देणे जरुरी आहे. आप्रण मग आपण लहानपणी प्रर्कलेल्या आप्रण पाठ केलेल्या 

कप्रवता आपल्या मलुांनी पण प्रर्काव्यात ह्या भावनेतून एक  ियोग करायचे ठरवले.  

गेली ५ वर्षश, ISW (India Society of Worcester) ह्या संस्थेच्या माफश त, Shrewsbury गथे मराठी र्ाळा कायशरत 

आहे. सौ. रत्निभा कंुटे आप्रण सौ. सररता देर्पांडे ह्या दोघी आपलुकीने दर र्प्रनवारी २ तास मलुांना मराठी भार्षा 

आप्रण संस्कृती प्रर्कवतात. एक प्रदवस त्यांना मी माझी कल्पना आप्रण प्रवचार सांप्रगतला आप्रण तरुतं त्यांनी तो उचलून 

धरला. एक रूपरेर्षा आखून कामाला सरुुवात झाली.  

 

१५ प्रनवडक आप्रण िप्रसद्ध कवींच्या कप्रवतांची सूची तयार केली. ित्येक र्प्रनवारी एक अश्या रीतीने एक एक कप्रवता 

समजावून मलुां कडून म्हणनु घेतली त्या दोघींनी. मलुांनी पाठ केलेल्या कप्रवता गढुी -पाडव्याला सादर करायचा 

कायशक्रम ठरवला. नवीन वर्षाशची सुरुवात आणखी कर्ी हवी? 

 

ह्या अभ्यासाचा पररणाम म्हणजे काही मलुा-मलुींनी आपणहून काही छोट या कप्रवता प्रलप्रहल्या. ह्या लेखा द्वारे त्या 

तमुच्या पयांत पोहोचवत आहोत.  
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सरुुवातीला हे वगाशत ततमयतेने प्रर्कणायाश  प्रवद्याप्रथशनी . 
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कववता एकत्र म्हणण्यात मग्न असलेले सवव शाळेचे ववद्यार्थी . 
 

 

 
 

ह्या अभ्यासाचा पररणाम म्हणजे काही मुला-मुलीींनी आपणहून काही छोट्या कववता ललहहल्या. ह्या 
लेखा द्वारे त्या तुमच्या पयतं पोहोचवत आहोत.  
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चौर्थीत लशकत असलेल्या माया कसबेकरने ततच्या बहहणीवर केलेली एक छोटीशी सुींदर कववता.  
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चौर्थीत लशकत असलेल्या स्ममता  भोगल ेने मनी माऊ वर केलेली अशीच एक हळुवार  गोड कववता.  
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ततसरीत लशकणायाव तननाद वैद्य ह्याींने पोपटावर केलेली एक छोटी कववता.  
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सातवीत  लशकणाऱ्या ववदलुा कुीं टे हहन ेएक वाक-प्रचाराच ेचचत्रातून घडवलेल ेदशवन.  
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ततसरीत लशकणायाव इहहता सलगर हहन ेबलसागर भारत होवो ह्या साने गुरुजीींच्या कववतेच ेचचत्रमवरूपी केलेल े

वणवन.  
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कववता कळून त्याच्यावर काही गहृपाठही मुलाींनी उत्तम रीतीन ेकेला. फुलपाखरू कववतेवर मुलाींनी केलेल ेकाम.  
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मुलाींनी ह्या उपक्रमाला हदलेला प्रततसाद आम्ही घातलेल्या सादे पेक्षा खूप मोठा आहे.  आनींद तनस्चचतच होतो 
आणण आम्ही चालवू हा पुढे वारसा, ह्याची खात्री झाल्या वाचून राहत नाही. असेच नवनवीन उपक्रम करायला 
आम्ही कायमच तत्पर असू.  

 

मराठीच माझी भाषा मराठीच माझी बोली  
मराठीत माझी वचन ेमराठीत माझ्या गोष्टी  
अलभमान हाच आहे, की सेवा ततची घडो  
ततच ेमाझ्यावर पे्रम असेच चचरींतन राहो. 

 

           -सौ. वप्रया वैद्य  

       ISW मराठी शाळा लशक्षक्षका - सौ. रत्नप्रभा कुीं टे 
          आणण सौ. सररता देशपाींड े
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         - र्ाल्मली कुलकणी
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           - तनया पेर्वे
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           -  स्वरा गरुव 

 

 

          -  प्रनप्रमर्ष कंुटे
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         - रवेती हडीकर   
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                  - प्रवदलुा कंुटे
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           - झोया देर्पांडे
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mççþçÇ GY³çç Dçmçuçíu³çç oçív ç cçáuççb®ççÇ yçç®ççyçç®ççÇ mçáª PççuççÇ. ÒçkçÀjCç DçiçoçÇ cççjçcççjçÇJçj pççC³çç®ççÇ çÆ®çvn 
çÆomçç³çuçç uççiçuççÇ. l³çç oçív ç cçáuççbHçÌkçÀçÇ SkçÀ cçáuçiçç Dççcç®³çç®ç mççímçç³çìçÇlçuçç Dçmçu³ççcçáUí cççÇ pçjç cçO³çmLçç®ççÇ 
YçÓçÆcçkçÀç pçcçl³çí kçÀç cnCçÓvç Hçá{í nçíTvç Yççb[Cç mççí[JçC³çç®çç Òç³çlvçbbb kçÀjç³çuçç uççiçuçí. lçíJç{îççlç cçáuççbvçç mççí[ç³çuçç 
Dççuçíu³çç Dçç³çç Hçá{í Dççu³çç. SjJççÇ mkçáÀuçyçmç ³çíF&Hç³ç¥lç mçKK³çç cçÌçÆ$çCççbÇ ÒçcççCçí içHHçç cççjCççN³çç l³çç oçíIççbÇcçOçí 
mçáOoç pçábHçç³çuçç mçáªJççlç PççuççÇ. yçI³ççb®ççÇ içoçÇ& Jçç{ç³çuçç uççiçuççÇ. oámçN³çç SkçÀç yççF&uçç cçolççÇuçç IçíTvç DççcnçÇ 
oçíIççÇvççÇ çÆcçUÓvç Yççb[Cç çÆcçìJçlççí³ç  lçíJç{îççlç cçáuççb®ççÇ mkçÓÀuçyçmç DççuççÇ. DçççÆCç vçícçkçÀçÇ cçuçç nJççÇ DçmçuçíuççÇ yçmç HçCç 
    DççuççÇ.     yçmçcçOçí çÆMçjlçç çÆMçjlçç cçvççblç mçkçÀçUçÇ mçkçÀçUçÇ SkçÀ mçlkç=Àl³ç kçíÀu³çç®ççÇ YççJçvçç çÆvçcçç&Cç nçíTvç yçjb Jççìuçb. 
mçbO³ççkçÀçUçÇ kçÀçcçb DççìHçÓv ç IçjçÇ Hçjlç Dççuçí lçj mçkçÀçU®ççÇ Yççb[CççjçÇ oçívnçÇ cçáuçb SkçÀ$ç çÆ¬çÀkçíÀì KçíUlççvçç yçIçÓvç 
çÆoJçmçYçj®³çç oiçoiççÇvçí ocçuçíuççÇ DçmçÓvç mçáOoç cçvççblçu³çç cçvççblç l³ççb®³çç çÆvçjçiçmçlçí®çí kçÀçÌlçákçÀ kçÀjlç, KçÓ<ç nçílç cççÇ 
Içjç®çb kçáÀuçÓHç kçÀç{Óv ç Dççlç çÆMçjuçí. Dççlçç cçmlçHçÌkçÀçÇ ÖçíÀMç nçíTvç ®çnç IçíTvç çÆjuç@kçwmç Jnç³ç®ç mJçHv ç cççÇ jbiçJçlç 
Dçmçlççvçç yçíuç JççpçuççÇ. yçíuç JççpçJçC³çç®³çç HçOolççÇJçªvç yçíuç JççpçJçCççjçÇ J³çkçwlççÇ jçiççblç DçmççJççÇ Dçmç cçuçç Jççìuçb.  
cççÇ HçCç Lççí[îçç $çççÆmçkçÀHçCçí®ç ojJççpçç GIç[uçç. ojJççpç GIç[u³çç #çCççÇ mçkçÀçU®³çç Yçç[CççblçuççÇ Dççcç®³çç 
mççímçç³çìçÇlçu³çç cçáuçç®ççÇ DççF& cçuçç pççyç çÆJç®ççjç³çuçç oyçç Oçªvç yçmçu³ççmççjKççÇ cççP³çç Içjçblç IçámçuççÇ.  
 lçácç®ççÇ HçCç kçÀcççuç Dççní nbee, çÆcçmçímç kçáÀuçkçÀCççÇ&, DççHçu³çç mççímçç³çìçÇlçu³çç  cnCçÓvç  cççP³çç cçáuçç®ççÇ 
yççpçÓ IçíTvç Yççb[ç³ç®ç mççí[Óv ç lçácnçÇ Dççcç®³çç HçHHçÓuçç®ç kçÀç mçcçpçJçlç yçmçuççlç? Dççcç®ççÇ mççímçç³çìçÇ 
kçÀç@mcççHçç@uççÇìvç Dçmçu³ççcçáUí FLçí  cçjçþçÇ YçççÆ<çkçÀ yçç³çkçÀç mçáOoç DççHçu³çç lççíb[Óv ç kçÀçkçÓÀ, cççJçMççÇ, JççÆnv ççÇ Dçmçí 
cçNnçìcççíUí Mçyo ®çákçÓÀvç mçáOoç yççníj Hç[Cçççj vççnçÇlç Ô³çç®ççÇ jçmlç KçyçjoçjçÇ vçíncççÇ®ç Içílç Dçmçlççlç.  
 Dçiç, mçápççlçç, yççpçÓ kçÀmçuççÇ I³çç³ç®ççÇ? DçççÆCç lçáuçç cçççÆnl³çí kçÀç Dççlçç KççuççÇ lçí oçíIçí SkçÀ$ç 
çÆ¬çÀkçíÀì KçíUlçç³çlç...cnCçpçí lçí oçíIçí mçkçÀçU®çb Yççb[Cç çÆJçmçªv ç mçáOoç içíuçí. DçççÆCç lçÓ cçç$ç DççKKçç çÆoJçmç 
lçí Yççb[Cç [çíkçw³ççlç çÆYçpçlç Iççlçuçmç, yçjçíyçj v çç? Dçiç DççHçCç cççíþîçç  cççCçmççv ççÇ Kçjlçj ³çç uçnçv ç 
cçáuççb®³çç Yççb[Cççlç Hç[Ó®ç vç³çí... kçÀçjCç DççHçCç cççíþçÇ cççCçmçb cççvç-DçHçcççvçç®çb vççìkçÀ HçìkçÀvç vççnçÇ çÆJçmçª 
MçkçÀlç. cçiç SkçÀcçíkçÀçblçuç çÆJçlçá<ìç®ç pççUb cççíþ nçílç pççlçb DçççÆCç cçiç l³ççlçÓv ç yççníj Hç[Cç DççHçu³ççuçç KçÓHç 
kçÀþçÇCç nçíTvç pççlçb..cççÇ çÆlçuçç mçcçpçJçÓvç mççbiçC³çç®³çç nílçávççÇ HçìJçC³çç®çç cçvç:HçÓJç&kçÀ Òç³çlvç kçíÀuçç. çÆlçuçç lçí çÆkçÀlççÇ 
Hçìuçb cççnçÇlç vççnçÇ HçCç cçuçç cçç$ç nîçç Içìvçívçí Dççí{lç Dççí{lç YçálçkçÀçUçblç vçíuçí. DçiçoçÇ cççP³çç uçnçvçHçCççÇ Dçmç 
cnCçç³ç®³çç kçÀçUçblç... 



IçjçblçuççÇ YççJçb[çbcçOçuççÇ Yççb[Cçb DççþJçç³çuçç uççiçuççÇ. Òçl³çíkçÀ Içjçblç Hççb®ç mçnç YççJçb[ Dçmçuçíuçç 
lççí kçÀçU. kçÀOççÇ kçÀOççÇ cççÇ Içílçuçíuçb KçíUCç YççJççuçç uççiçí lçj kçÀOççÇ kçÀOççÇ yççÆnCççÇvçí Içílçuçíuç®ç HçámlçkçÀ cçuçç nJçmçb 
Jççìí...DçççÆCç mçcçpçç yççÆnCççÇvçí lçí mçcçpçÓlçoçjHçCçí cçuçç uçiçí®ç çÆouçb lçj cççÇ lçí pçjç Jçç®çu³ççmççjKç kçÀªvç uçiçí®ç lçí 
HçámlçkçÀ þíJçÓvç oíCçb... DççF&vçí mççbçÆiçlçuçíu³çç kçÀçcççJçªvç nçíCççjçÇ Yççb[Cbç lçj DçiçoçÇ nákçÀcççÇ®ç... lçj kçÀOççÇ DççF&®ç mçJçç&lç 
uçç[kçÀ kçÀçíCç nîçç Jçªvç mçáOoç... kçÀOççÇ Dççby³çç®³çç   yççþçÇJçªvç PççuçíuççÇ Yççb[Cçb...HçCç nçÇ mçiçUçÇ Yççb[Cçb vçJçç çÆoJçmç 
Dçápçç[lççvçç jç$ççÇ®³çç kçÀçUçíKççlç içá[áHç PççuçíuççÇ Dçmçlç. cçuçç DççþJçlç³ç, DççF&yççyççb®ççÇ SkçáÀuçlççÇ SkçÀ cçáuçiççÇ Dçmçuçíu³çç 
cççP³çç  cçÌçÆ$çCççÇuçç  cççPç lççF& yçjçíyçj Pççuçíuçb Yççb[Cç cççÇ çÆlçuçç mççbçÆiçlçuçíuçb Dçmçuç DçççÆCç oámçN³çç çÆoJçMççÇ cççÇ çÆlçuçç lççF& 
yçÎuç kçÀçnçÇ mççbiçç³çuçç uççiçuçí kçÀçÇ lççÇ ncçKççmç çÆJç®ççjç³ç®ççÇ,  Dçiç lçáPç kçÀçuç lççF& yçjçíyçj Yççb[Cç Pççuç nçílç vçç?  cçiç 
cççÇ mççbiçç³ç®ççÇ,   nçí, Pçç ee uçb nçílç... HçCç lçí kçÀçuç, Dççpç kçáÀþí Pççuçb Dççní? lççÇ vçámçlççÇ®ç cççP³ççkçÀ[í kçíÀçÆJçuçJççCççÇ 
yçIçç³ç®ççÇ kçÀçjCç çÆlçuçç Yççb[ç³çuçç YççbJç[®ç vçJnlççÇ vçç? 

Lççí[ cççíþ Pççu³ççJçj MççUílçu³çç Yççb[Cççb®ççÇ cçpçç kçÀçnçÇ DççÌj®ç Dçmçç³ç®ççÇ... yççF&vçç  Kç[Ó DççCçÓvç 
oíC³ççJçªvç kçÀç³ç, yççkçÀçbJçj yçmçç³ç®³çç pççiçíJçªvç kçÀç³ç, cçç@çÆvçìj nçíC³ççJçªvç kçÀç³ç...DççæçÆCç nîçç mçiçUîçç 
kçÀçjCçbçvçç FlçkçÀ cçnlJç Dçmçç³ç®ç...kçÀçjCç lçí çÆJçéç®ç FlçkçÀ sçíì nçílçb vçç? lçíJnç c³çáçÆvççÆmçHççuìçÇ MççUílç DçMçkçwlç 
cçáuççbvçç cçOçu³çç mçáfçÇlç oÓOç H³çç³çuçç oílç. DçççÆCç cççÇ yççjçÇkçÀ Dçmçu³ççcçáUí cçuçç lçí çÆcçUlç Dçmçí HçCç cçuçç lçí iççj oÓOç çÆyçukçáÀuç 
DççJç[lç vçmçí cnCçÓvç yççF&b®ç uç#ç vçmçlççvçç cççÇ lçí oÓOç nUÓ®ç kçÀçíCççuçç lçjçÇ oíTvç ìçkçÀç³ç®ççÇ. DçççÆCç cçiç kçÀçíCççÇlçjçÇ yççF&vçç 
®çáiçuççÇ kçÀjç³ç®ççÇ ...  DçççÆCç cçiç  l³ççJçªvç pçí kçÀçnçÇ Yççb[Cç Jnç³ç®çí ... yççHç jí! HçCç YççlçákçÀuççÇ®çç KçíU mçbHçu³ççJçj pçmçç 
KçíU çÆJçmkçÀìÓvç ìçkçÀuçç pçç³ç®çç lçMççÇ nçÇ Yçç[Cçb çÆJçªvç pçç³ç®ççÇ. oámçN³çç çÆoJçMççÇ vçJçç iç[çÇ vçJçb jçp³ç... ³çç jçp³ççJçªvç 
DççþJçuçb, GþçÇ kçÀç yçMççÇ, [yyçç SímçHçÌmç, [çíbiçj kçÀç HççCççÇ ní KçíU DççcnçÇ Yççb[lç Yççb[lç®ç KçíUlç DçmçÓ... HçÊçí KçíUCçb 
... ní lçj cçí cçnçÇv³ççlçuçb Dççj[ç Dççíj[ç kçÀªvç, PççíHçuçíu³çç lçcççcç Dçç³ççvçç $ççmç oíC³çç®çb nkçwkçÀç®ç H³ççob Dçmçí... 
mçiçUîççb®³çç Dçç³ççvçç SkçÀ®ç ÒçMvç Hç[í, SJç{çÇ Yççb[Cçb nçílççlç lçj nçÇ cçáuçb KçíUlççlç kçÀMççuçç SkçÀ$ç? HçCç nîçç®çb DçáÊçj 
vçç kçÀOççÇ Dççcç®³çç Dçç³ççvçç çÆcçUçuç vçç kçÀOççÇ Dççcnçuçç mççHç[uçb. 

MççUç mçbHçu³ççJçj kç@Àçuçípççblç içíu³ççJçj nçíCççN³çç Yççb[Cçç®çç Hççílç DççCçKççÇvç JçíiçUç ..   . Jçç{l³çç 
lççªC³çç®ççÇ mçcçpç, lçáPçb-cççPçb kçÀjC³çç FlçHçlç Dççuçíuç MçnçCçHçCç... mHçOçç&lcçkçÀ níJçíoçJçí... ní kçbÀiççíjí IçíTvç lççÇ 
Yççb[Cçb mçá© Jnç³ç®ççÇ. çÆHçÀMçHçç@b[ ní lçj uçç[kçÀ kçÀçjCç... çÆkçÀlççÇnçÇ uççFìuççÇ I³çç³ç®ç þjJçuç lçjçÇ DççKKîçç ûçáHç®³çç 
ûçáHç®ç kçÀ[çkçw³çç®ç Yççb[Cç þjuçíuçí Dçmçí. HçCç lçjçÇ mçáOoç kçÀçíCçç®³çç  lçjçÇ cçO³çmLççÇvçí nçÇ Yççb[Cçb kç@ÀjçÇHç@ÀçjJç[& vç 
nçílçç çÆcçìÓvç pçç³ç®ççÇ.  

Dççlçç Dçç@çÆHçÀmçcçOçuççÇ Yççb[Cçb... lççÇ lçj yçIçç³çuçç®ç vçkçÀçí... kçÀçcççJçªvç, ³çíC³çç pççC³çç®³çç 
JçíUíJç©vç, uçb®ç ìçF&cç IçíC³ççJçªvç, yçç@mçuçç KçÓ<ç kçÀjç³çuçç kçÀçíCç kçÀç³ç kçÀç³ç kçÀjlçb, JçiçÌjí     JçiçÌjí... KçÓHç®ç mkçÀçíHç Dçmçí 
çÆlçLçí Yççb[ç³çuçç...l³ççcçáUí nçÇ Yççb[Cç yçjí®ç çÆoJçmç cçákçwkçÀçcççuçç Dçmçlççlç, HçCç lçjçÇmçáOoç nçÇ Yççb[Cçb HçUJçÓvç uççJçç³çuçç, 
vççÆpçkçÀ®ç mvçínmçccçíuçvç, çÆì^Hç Fl³ççoçÇ kçÀçjCçb OççJçÓvç ³çílççlç.  

Dççlçç ³çç Hçá{®ççÇ Yççb[Cçb pçjç pççmlç®ç Oççjoçj. DçiçoçÇ cççníj®ççÇ mçç[çÇ DçççÆCç mççmçj®  Oççílçj nîçç 
kç@Àì@içjçÇlçuç vçmçuççÇ lçjçÇ l³ççlç oíCçb-IçíCçb, mççmçÓ®ç JççiçCçb, DççF&vçí uççJçuçíuçb JçUCç, mçávçí®³çç DççF&®ççÇ cçáuççÇ®³çç mçbmççjçlçuççÇ 
içjpçíHçí#çç pççmlç nçíCççjçÇ uçá[yçá[ JçiçÌjí Jçªvç mçáª PççuçíuççÇ OçámçHçáÀmç, Dçyççíuçí... çÆyç®ççN³çç vçJçjçíyçç®çí nçuç vçç yçç³çkçÀçíuçç 
çÆomçlç, vçç DççF&uçç... DçççÆCç cçiç DççHççDççHçuçç F&iççí pçHçlç mçbmççj mçáª jnçlççí... kçÀOççÇ kçÀOççÇ lççí vçámçlçç nçílççí, kçÀOççÇ 



kçÀOççÇ HçáÀuçlççí, HçÀuçlççí, yçnjlççí ... HçCç kçÀOççÇ kçÀOççÇ cçç$ç Jç³çb Jçç{uççÇ lçjçÇ mçcçpçálçoçjHçCçç oçKçJçC³çç®ççÇ  cç@®³çáçÆjìçÇ kçÀçíCçç 
SkçÀç mçn®ççN³ççkçÀ[í vçmçíuç lçj lççí cççí[lççí mçáOoç... 

nç uçíKç HçÓCç& kçÀjlç Dçmçlççvçç vçícçkçÀçÇ cççPççÇ cçÌçÆ$çCç DççuççÇ. çÆlçvçb çÆJç®ççjuç, kçÀç³ç ®ççuuç³ç? 
cnìuç, kçÀçnçÇ vççnçÇ, uçnçvçHçCç®ççÇ Yççb[Cç DççþJçuççÇ... çÆlçvçb uçiçí®ç ÒçMvç kçíÀuçç,  cnCçpçí Dççlçç vççnçÇ Jççìlç Yççb[Cçb 
nçílç? æcççPç GÊçj nçílçb, nçílççlç vçç...HçCç Kççíìç Kççíìç jçiç DççCçCççjçÇ, Lççí[çmçç Dçyççíuçç çÆìkçÀJçCççjçÇ, 
KçíUçÇcçíUçÇ®ççÇ Yççb[Cç... lçíJnç uçnçvçHçCççÇ YççlçákçÀuççÇ KçíUlççvçç YççlçákçÀuççÇ®çç KçíU kçÀcççÇ DçççÆCç Yççb[Cçb pççmlç 
Jnç³ç®ççÇ, DçççÆCç Dççlçç ... Dççlçç Lççí[b Yççb[lç Yççb[lç mçbmççjç®ççÇ YççlçákçÀuççÇ pççmlç KçíUç³ç®ççÇ ... çÆoJçmçç®çí Hçnçì, 
mçkçÀçU, oáHççj, DçççÆCç mçbO³ççkçÀçU ní ®ççj Òçnj DççHçu³çç Dçç³çá<³ççlçu³çç yççuçHçCç, uçnçvçHçCç, lçªCçHçCç, DçççÆCç 
cnçlççjHçCç ³ççuçç mçcççblçj pççlççlç vçç? DçççÆCç Dççlçç mçbO³ççkçÀçU®çç Òçnj Pççuçç vçç? Dççlçç YçÓlçkçÀçUçlçuççÇ Yçç[Cçb 
lçj çÆJçmçjç³ç®ççÇ®ç HçCç lçáìíHç³ç¥lç lççCçÓvç OçjCççN³çç Yççb[Cççbvçç Dççlçç ³çç mçbO³ççkçÀçU®³çç Òçnjçlç çÆyçukçáÀuç Lççjç vççnçÇ 
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िश#ाचार - एक सामािजक गरज

आपण ज0माला 2तो 5च िश#ाचार6च गाठोड बरोबर घ;ऊन अस मला अलीकड; वाटB लागल आC. आता Cच
पहा ; आपण लहान मEल FदसलH Fक Iयाला "Fकती गोड आC ? very cute , adorable " वगKL Mहणतो, IयाN
लाड करतो मग 5 मEल खरोखर गोड असो Pकवा नसो , गोर असो  नाFहतर काळ असो , Lखीव असो , नकट
असो , पण Mहणतो,  पERकळदा 5 मनापासBन अSलही पण पERकळदा तो एक िश#ाचार Fह असB शTल.  IयामEळ;
IयाUया आई बाब6ना , ना5वाईक6ना आनHद तर होतोच पण पERकळदा 5 मEल Fह खEदकन हस5… Iया
िचमEकWया जीवाला Fह आनHद होतो का 5 पण एक िश#ाचार MहणBन हस5? कळण; कठीण .

िश#ाचार आपWया जीवनात XYश करतात 5 5Zह6पासBन … पEढ; ती हळBहळB सामािजक गरज होऊ लाग5 ,
Iय6च नात  जड5, Iय6ची स6गड घातली जा5 ती जीवनाUया अHतापय\त .

आता ज0माला आ]] मEल नागड उघड 2त पण  Iयाची Iयाला लाज नस5 Pकवा पव_ नस5.  अमEक एक
वयापय\त , Iयाची  आई  Iयाला कपड; घाल5 , नटव5, 5Zहा IयाUया ]खी ती  सामािजक  गरज नस5 Pकवा
िश#ाचार Fह नसतो .  पण जशी समज 25 5चा 5Zहा ती एक सामािजक नKस`गक गरज हो5.

aZहा वयbक मHडळीना 5 मEल वाकcन नमbकार कर5 5Zहा Iयाला आई वFडल6नी िशकव]ला वडीलधाय_
मHडळeबfल आदर Xदgशत करhयाचा एक सHbकार असतो, एक िश#ाचार असतो, .
आिण जर तो मEलाi  पाळला नाही तर " मEलाला काही वळण नाही हो" अस ती वडील मHडळी Mहणतात ,
मनातWया मनात Pकवा IयाUया आिण IयाUया ना5वाईक6Uया परोj मोठkाi lखील कदािचत . IयामEळ; आदर
असो Pकवा नसो पण वडील मHडळeना वाकcन नमbकार करhयाचा िश#ाचार एक सामिजक गरज हो5.

मEल शाळ;त जायला लाग5 5Zहा आणखीन िश#ाचार 5 िशकत जा5 ,  काही लाद] जातात काही 5 bवत:
अHFगकार5 एक सामािजक गरज MहणBन . आMही शाळ;त असताना आमUया पाठkmमात नागFरकशाn नावाचा
Fवषय होता, आता असतो Fक नाही माFहत नाही . Iयात वKयिpतक आिण सामािजक िश#ाचाराN Fनयम
असायN . 5Zहा तो Fवषय फारसा आवडत नS , पण एक िश#ाचार Pकवा rसरा पय_य नसWयामEळ; िशकावा
लागत अS . पण मोठ;पणी आता वाट5 Fक तो Fवषय शा]य पाठkmमात असण Fह एक सामािजक गरज आC .

सHsयाकाळी घरी आWयावर मोरीत जाऊन हात पाय धEण; हा आपWया भारतात वKयिpतक आरोuयाUया दv#ीi
एक उwम सHbकार होता , सHsयाकाळी FदY लागणीला परवचा Mहणण; , lवाN xलोक Mहणण; या आमUया

पBवyज6नी घालBन Fद]Wया िश#ाचार6माz शाnीय कारण; होती, Iयाचा फायदा पEढील आयERयात उमजत होता
पण Iया वयात नाही .



लहानपणी मEHज झाWयानHतर सHsया करhयाचा एक सHbकार होता , अथ_त एखाFद क}ती aZहा आपण Iयामागील 
अथy Pकवा कारण  समजBन न घ;ता  करतो 5Zहा तो Tवळ िश#ाचार असतो. Iयातलाच सHsया एक Xकार . मEHजी 
नHतर सHs2च ~प6तर सHbकारातBन िश#ाचारात होत आिण वयोपरIY 5 लोप पाव5. 

मा�या सार�या बय_च जण6ची मEHज लहानपणी न होता ल�ापBव� हो5 5Zहा तो Tवळ एक िश#ाचार असतो 
अस माझ X6जळ मत आC. IयाYळी सHsया िशकवWयाN मला bमरत नाही . आिण िशकcन सE�ा  बLच त~ण ती 
Xथा हळB हळB बHद करतात अSही ऐक] आC. 

मEHजी नHतर  ग�यात आMहाला जानव घालायला िशकव] जा5 . बरीच मHडळी तो सHbकार पाळतात काही तो 
अिजबात पाळत नाहीत  . मा�यासार�या अ�ान माणसाला Iयामागील शाnीय कारण माFहत नस5 , 
कदािचत IयामEळ; ल�ानHतर कधीकाळी पBaला घातWयािशवाय सतत 5 ग�यात घातWयाचा िश#ाचार मी कधी 
पाळला नाही. 5च जानव लघEशHTUया Yळी बरीच जण कानात अडकFवताना मी बय_च जण6ना लहानपणी 
भारतात पाFहलH होत . Iयामागील  शाnीय कारण मला माFहत नाही. पण घाईUया Yळी 5 शट_तBन काढBन 
कानात अडकवताना Iय6ची उडा]ली तार6बळ मी  बिघतली आC. अ�FरTत आWयावर मा� मी क�णाला Fह 
Xथा Pकवा िश#ाचार पाळताना पाFहलH नाही . कदािचत क�णी अ�Fरकन माणBस तEमUयाकड; Fविच� नजLन 
पाFहलH Pकवा क�णी चौकस (Pकवा भोचक ?) अ�Fरकन Iयाचा अथy FवचाLल Fह भीती मनात असावी .  
अलीकड;च मा�या एका मEHबईUया िम�ाi Iयामागील कारणाचा उलगडा Tला .  

बायक6Uया बाबतीतही तीच तह_ . पBव� माFसक पाळीUया Yळी बायक6ना घरकामातBन सE�ी िमळ; . Iय6ना 
घरात ठराFवक Fठकाणी बसhयाची Xथा होती . Iयान6 इतर क�णी "िशवायचH" नाही अस आMहाला स6गhयात 
2ई .  कारण FवचारलH तर "Fतला कावळा िशवलाय " अस मोघम उwर िमळ; .कावळा कसा बEवा िशवतो आिण 
आMहाला कसा कधी Fदसत नाही ? आिण बायक6नाच का ?अस] Xxन IयाYळी बालमनाला पडायN पण 
Fवचारhयाची सोय नZहती . आताची मEल चौकस असतात ती XI2क शHTच Fनरसन ताबडतोब करतात.  आता 
ती Xथा क�णी पाळत नाही Iयामाz वK�ाFनक कारण असतील .

शाळ;त लहानपणी  वगy िशjक आ] Fक आMही Fव�ाथ� Iय6ना उ� रा�न वHदन करायचो नHतर कोट_त ज�ज 
XYश करताना सवy उपिbथत X;jक, वकील व इतर कमyचारी तो िश#ाचार पाळताना आMही पाFहलH 
आC .सभागvहात मH�ी Pकवा अ�FरTUया सभागvहात अsयj XYश करतात 5Zहा सवy congress सदbय , 
senators ती Xथा कसोशीi पाळतात . एखा�ाला आदर दाखवhयासाठी उ� का राहाY लाग5 आMही बसBन 
दाखवB शकत नाही का? असा Xxन IयाYळी बालमनाला िशवला नाही पण आता जर पडला आिण मला क�णी 
Fवचार] तर मा�याजवळ IयाN उwर नस5 . मी 5Zहा Mहणतो तो Fह एक िश#ाचार Pकवा आमUया पBवyज6नी 
ठ;व]ली एक Xथा अSल . 



Xथा वयानEसार बदलात जातात . Iयात िश#ाचार C कारण बLचदा असाY. भारतात आपWयाकड; 2णाय_ 
पा�hयाना चहा Pकवा  कमीत कमी पाणी Fवचारhयाचा िश#ाचार आपण पाळतो मग ती Zयpती िम� Pकवा 
ना5वाईक नसली तरी lखील . IयाYळी "नको आwाच घ;ऊन आलोय" अस बरीच मHडळी Mहणतात . Iयात 
मनात हवा असला तरी "ज�र टाका एक कप वFहनी" C उwर िश#ाचाराला ध�न होणार नाही �ा 
कारणासाठीही अस5 . 5Zहा चहा  घ;hयाचा आ�ह यजमान6नी करायचा आिण Fवनयाi "नको �ाYळी" अS 
पा�hय6नी Mहणhयाचा सHवाद आपण सग�य6नी पाFहला आC. 

एक ऐकीव  बातमी अशी Fक पEhयात यजमान Mहणतो (आ�हाi) ;" �ाYळी घ;त नाही आहात,पण पEढील Yळी 
याल 5Zहा तEMहाला चहाचा अध_ कप तरी �यावा  लाzल कमीत कमी ". गEजरात रा�यात पा�णा पा�णचार 
घ;ऊन, IयाUया गावी परत जायला Fनघाला Fक Iयाला आणखीन काही Fदवस राहhयाचा आ�ह यजमान करतो 
अगदी b�शनातBन गाडी सE�पय\त . आिण तो zला Fक यजमान मनात "�शः" Mहणतो . यात Fवनोदाचा भाग 
अSलही . पण C  िश#ाचार अजBनही Xचिलत आC . अ�FरTत अS होत नाही . 

lश6 Xमाण; िश#ाचार बदलत जातात . मी भारतात नोकरीत असताना आपWया सहकाय_ला IयाUया Pकवा 
FतUया आडनावाi हाक मारhयाची Xथा होती,अजBनFह अSल . आिण बॉस ला Pकवा अFधकाराUया Zयpतीला 
आMही "सर" MहणBन सHबोधतो . अ�FरTत रा#�ाsयj Pकवा क�पनीचा अsयj सोडWयास सव�ना IयाUया पFहWया 
नावाi सHबोधhयाचा िश#ाचार Xचिलत आC. C िश#ाचार नोकरीत ~ळWया नHतर अHगवळणी पडतात . 

अ�FरTन माणBस, समोर �टला तर "हलो , good morning , good evening  Pकवा "how are you ?" 
अS हाbय वदनाi Fवचारतो .हा िश#ाचार तो सग�या Zयpतeसाठी पाळतो  , मग ती Zयpती अनोळखी 
असली तरी . एरवी अ�Fरकन हा अFतशय "reserved" माणBस . आपला  �जारी कोण व तो रोजUया 
जीवनात काय करतो Iयाच Iयाला सोयर सBतक नस5. पण Iयाउलट भारतात आमUया �जा�न क�णी 
ओळखीची Zयpती zली तरी Iयाची दखल आMही घ;तोच  अS नाही परHतE आपWया आळीतील XI2क क�टEHबाN 
चFर� , Iय6चा Fदनmम , Iय6चा कड; 2णा�या जाणाय�चा तपशील  , Iय6Uया कड; होणाL सण समारHभ �6चा 
Fहशोब मा� भारतीय माणBस ठ;वतो . Iयाची चच_ अघळ पघळ पण;  करतो . ब�5क6ना आपWया ओळखीतWया 
ZयpतeN पगार माFहत असतात , Iय6N ना5वाईक ती माFहती अिभमानाi पEरवीत असतात . Fह पगाराची, 
Pकवा आ`थक पFरिbथतीची चच_ एवढ्या उघड पण; करhयाचा मला अचHबा वाटायचा अगदी भारतात रहात 
असWयापासBन . IयामEळ; हा िश#ाचार (Pकवा Iयाला वाईट िश#ाचार Mहणा )  अ�FरTत नाही C अ�FरTला 
2णाL बLच भारतीय पा�ण; Fवसरतात आिण अ�FरTतील यजमानाकड; Iयाची चौकशी क�न Iयाला 
अडचणीत टाकतात . 

ना5वाईक, िम�  F�णeना हbत6दोलन Pकवा गालाN चEHबन घ;hयाचा पाxयाIय िश#ाचार , तर थोर6ना वाकcन 
नमbकार आिण समवयbक िम�, आ¡5#6ना दोन हात जोडBन नमbकार हा भारतीय सHbक}तीचा सHbकार. 



आता Cच पहाना , माणBस �Wयावर पाxयाIय  lशात , उHची सEटाबEटात माणS Iया Zयpतीला �वटUया 
Fनरोपासाठी Funeral ला जातात, Iयामागील उFf# जाणाय_ Zयpतीबfलचा आदर तEMही च6गली उHची वn 
पFरधान क�न दाखवावा हा असतो तर , साधी प6ढरी वn; पFरधान क�न अHत या�;ला जाऊन आपला शोक 
Xदgशत करणाL आMही भारतीय , िश#ाचार6च पालन करत असतो .

शोक स�Uया Yळ;स एक िमFनट6च मौन पाळhयाची Xथा सगळीकड; अस5. पण तो िश#ाचार पाळताना ती 
िमFनटाची श6तता TZह6 सH¢ल अS  बय_च जण6Uया मनात 2त अस5. पERकळदा �ा श6त Yळी अFनवार हाbय 
फ�टBन Iयाचा फ�Iकार क�णा एका कोपय_तBन  2उन श6तता भHग झा]ली आपण पाहतो. आिण अशाYळी इतर 
मHडळeUया शोधक नजरा डो�य6Uया कोपय_तBन  Iया Zयpतीकड; Fविच� नजLनी पाहत असतात.

5Zहा ज0मापासBन , मvIयEपय\त माणBस िश#ाचार6Uया बHधनात गEरफट]ला आC. परHतE िश#ाचार Fह सामािजक 
गरज आC का ? याN उwर ब�त6शी "हो" MहणBन 2ईल. काही िश#ाचार बाधक , बोचL असBही शकतील. परHतE 
समाजाUया जडण घडणात Iय6चा नpकीच  मोठा वाटा आC . 
काही िश#ाचार सामािजक पFरिbतथी, कालमानानEसार बदलण; आवxयक अस] तरी IयाचH सHपBणy उUचाटन 
क�न चालणार नाही. नाहीतर आजचा Xगत मानव आिण आदी मानव यामs2 फरक रहाणार नाही .
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