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संपादकीय 

प्रिय वाचकहो, 

    ऋणानुबधंांच्या  चकूुन गाठी  

         भेटीत तषृ्टता मोठी  

 आपल्या उभ्या आयषु्यात अनेक व्यक्ती भेटत असतात. तयांच्या परत परत भेटीत 

आनंद, सखु प्रमळत राहते. व्यक्त्तींसारखेच जागेचे ही असते. एखादे प्रठकाण मनाचा कोपरा 

अन कोपरा  टाकत. हे प्रठकाण मग मामाचा छोटासा गाव असेल, गावातलं  शांत देऊळ असेल, 

समदु्र प्रकनारा प्रकंवा छोटीशी गांवाबाहेरची टेकडी असेल. तया जागेला भेट  मन शांत आप्रण  

िसन्न होते. या भेटी रोजच्या रोजच व्हाल हव्या असही नाही. ही माणसं, िदेश यांच्याशी 

आपली नाळ एकदा जळुली मग दोन भेटींमध्ये प्रकतीही काळ गेला तरी ती  अंतरीची ओढ़  

राहते. रस्ततयातून जाताना अचानक समोर आलेली शाळेलतील शाळेतली जनुी मैत्रीण 

भेटल्यावर प्रकती आनंद होतो! हे तयार झालेले  बधं प्रकती अतूट असतात!  

 नेहमीच्या व्यक्ती, जागा यांच्याशी नाळ जळुतेच पण एखाद्या लांबच्या िवासातला 

िवासी शेजारी अगदी घराचा होऊन जातो कधी कधी! सखु दुुःखांची देवाण घेवाण होते. 

माहीत असत एकमेकांना आपण कधी ही भेटणार नाही तरी एक बांध असा प्रनमााण होतो की टी 

भेट कायमची मनात कोरली जाते. तया व्यक्तीच्या चेहरा पसुत झाला तरी ती भेट,  तयांच्या 

स्तमतृी कायम मनात घर करून राहतात, तयांच्या आठवणी एक वेगळाच आनंद देऊन जातात 

आपल्याला.  

 असे हे 'ऋणानबुंध' तयार व्हायला मात्र काहीतरी प्रनप्रमत व्हावे लागते. आपल्यातल्या 

'ऋणानबुंधां' चे प्रनप्रमत आहे हा अंक' अनबुंध'!  

 फेब्रवुारी नंतर काही कारणास्ततव  पढुचे ३ अंक िप्रसद्ध होऊ शकले नाही. पण मला  

खात्री आहे की आपल्यात तयार झालेले  'अनबुधं' अतूट आहेत.  

 तर, या वेळचा अंक ही लहान-मोठ्या सवा वाचकांसाठी वाचनीय आहे. जईु नवरे, बाल  

जगतातील छोटी 'लेखक' मंडळी यांच्या बरोबरच काही नवीन लेख व कवींचा समावेश केला 

आहे. अनपुमा कुळकणी  यांचा  'साने गरुुजींच्या 'सुंदर पते्र' चा माप्रमाक परामशा , वंदना प्रपटके 

यांची 'बडा फूड'  कप्रवता, प्रवद्या भतुकर यांचा ' असेही जोडलेले एक नातं', केदार कोल्हटकर, 

िाजक्ता वप्रडतवार या नवीन प्रचत्रकारांची रखेाटने. अशा सवा कलाकृतींनी सुसज्ज  'अनबुधं' 

आपल्यातील ऋणानुबधं अजून दृढ करले अशी अशा आहे. आपली शभुाकांक्षी, 

                     

 प्रशल्पा कुळकणी  

 

 



अंतरंग 

अध्यक्षीय 
िशांत कुलकणी 

लेख 

सुंदर पते्र   अनपुमा कुळकणी  

पसु्ततकाप्रवषयी थोडेसे जईु नवरे 

लहानपण  दे गा देवा  ज्योती जोशी  

असही जोडलेलं एक नातं  प्रवद्या भतुकर  

My IRONMAN 70.3 - मगर ‘प्रदल से’  िमोद पाटील  
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 या अंकात व्यक्त झालेल्या सवा मतांशी संपादक अथवा कायाकारी मंडळ सहमत असेलच असे नाही  

 अंकासाठी सवा काळजी घेतली गेली असली तरी छपाईत प्रकंवा अन्य इतरत्र काही चूक भूल झाली असल्यास उदार 

मनाने ती नजरआेड कराल अशी आशा आहे.  

 साधारण  पंधरा प्रदवस आधी संपादकाच्या हाती आलेले  साप्रहतय व प्रलखाण नजीकच्या अंकात िप्रसध्द  करण्याचे 

सवा ियतन केले जातील.  

 साप्रहतय व प्रलखाण प्रमळाल्याची पोच इमेल द्वारा प्रदली जाईल.  

 या अंकातील आतील सजावटीसाठी वापरण्यात आलेली सवा प्रचते्र इंटरनेट वरून घेण्यात आलेली आहेत. 

 साप्रहतय व मजकूर पाठप्रवण्यासाठी संपका  :  

 िपंादक: सिल्पा कुळकर्णी; shilpa.kulkarni@nemm.org 

 



अध्यक्षीय 
नमस्तकार, 

 

NEMM ची आमची कायाकाररणी (committee)  गेली  २ वषा कायारत होती आप्रण आता आपला प्रनरोप घेण्याची वेळ झाली आहे. 

तयामळेु NEMM चा अध्यक्ष या नातयाने हे माझं शेवटचं मनोगत आपल्या समोर मांडत आहे !  १ जानेवारी २०१७ पासून नवीन 

कायाकाररणी प्रशल्पा कुळकणी यांच्या नेततृवाखाली सूत्र हाती घेण्यास सज्ज झाली आहे आप्रण  मला अप्रतशय खात्री आहे 

की  मराठी संकृती ची जपवणूक आप्रण वारसा पढेु नेण्याचा ते खूप नेटाने ियतन करतील ! नवीन committee ला पढुील २ वषाांच्या 

वाटचालीसाठी शभेुच्छा!!! 

गेली २ वषा  आमच्या साठी इतकी पटकन पार पडली की हा काळ कसा गेला हे खर ंतर समजलंच नाही. आमच्या 

committee चा पप्रहला कायाक्रम होता संक्रांत २०१५ (उभ्या उभ्या प्रवनोद ) आप्रण  शेवटचा कायाक्रम होता प्रदवाळी २०१६ 

(नाटक चारचौघी). मंडळाचे कायाक्रम नेहमी वेगवेगळ्या प्रठकाणी ठेवण्याचा आमचा ियतन होता. पण Marlborough च्या 

सभागहृातून मधून सरुु झालेल्या या िवासाची सांगता Marlborough च्या तयाच  सभागहृात झाली हा योगायोगच म्हणावा लागेल. 

अथाात तया प्रनप्रमताने एक circle पूणा झाले हे मात्र नक्त्की! 

आमच्या committee चं  सवाात मोठं उप्रिष्ट होतं की  चांगले दजेदार कायाक्रम रप्रसकांसमोर घेऊन येणं. वयानरुूप आप्रण 

आवडी नसुार वेगवेगळ्या लोकांना वेगवेगळे कायाक्रम आवडतात. कुणाला नाच गाण्याची आवड तर कुणाला नाटकाची!  या सवा 

गोष्टी लक्षात घेऊन, आम्ही वैप्रवध्यपूणा कायाक्रम करण्याचा ियतन केला. ितयेक वषी १-२ तरी कायाक्रम भारतातून आणायचे  आप्रण 

बाकीचे कायाक्रम स्तथाप्रनक कलावंताना घेऊन करण्याचा आमचा प्रवचार होता आप्रण तास तो आम्ही अमलात आणला. अथाात 

कायाक्रम चांगला होण्यासाठी इतर अनेक बाबी महतवाच्या असतात. रपे्रजस्तटे्रेशन  के्रप्रडट काडा processing , लहान मलुांसाठी 

प्रवशेष activities , उपप्रस्तथतांचे स्तवागत आप्रण फोटो काढणे, कायाक्रम वेळेत चालू करणे आप्रण बंद करणे, फेसबकु आप्रण वेबसाईट 

द्वार ेमाकेप्रटंग, चहा पाणी खाण्याची छान व्यवस्तथा, sponsors, vendors आणणे  वगैर ेवगैर.े या सवा बाबीं जरी क्षलु्लक वाटल्या 

तरी एकंदरीत कायाक्रम सफल होण्यासाठी खूप महतवाच्या असतात. या बाबींकडे आम्ही जाणीवपूवाक खूप लक्ष प्रदले. कदाप्रचत 

तयामळेु आमच्या सवा कायाक्रमांना भरघोस िप्रतसाद प्रमळाला असावा.  

NEMM ही एक सामाप्रजक संस्तथा (community organization) आहे. तयामळेु सांस्तकृप्रतक कायाक्रम आयोप्रजत करत 

असताना सामाप्रजक बांप्रधलकी जपण्याचाही आम्ही ियतन केला. दोन वेळा आम्ही non profit showcase चे आयोजन केले. 

तयामध्ये सामाप्रजक काया करणाऱ्या १० पेक्षा अप्रधक संस्तथांनी भाग घेतला आप्रण आम्हाला तयांच्या कामाचा थोडासा िचार 

करण्याची सधंी प्रमळवून प्रदली. तसेच मंडळामाफा त आम्ही महाराष्ट्रेातील दषु्काळ ग्रस्तत शेतकऱ्यांसाठी fund raising  पण केले 

आप्रण काहीतरी चांगले केल्याचं समाधान प्रमळाले.  

मागे वळून पाहताना अनेक आठवणी मनात येतात. कधी लख लख चंदरेी च्या िॅप्रक्त्टससे साठी केलेली धावपळ आठवते 

तर कधी सेल्फी नाटकातला सकुन्या कुळकणी चा अप्रभनय आठवतो.  सलील कुलकणी आप्रण संदीप खर ेयांनी केलेल्या  शाप्रब्दक 

कोट्या आठवतात तर कधी आनंद गंधवाांनी गायलेलं नाट्यसंगीत मनात घर करतं! Summer cruise वर केली मजा तर काही 

वेगळीच होती ना?  या आठवणी आमच्या बरोबर तर जन्म भर राहतीलच पण सवाात लक्षात राहील ते म्हणजे तमुच्या सारख्या 

लोकांनी दाखवलेले िेम आप्रण सहकाया! आपण प्रदलेल्या उदंड िप्रतसादामळेु आपल्या मंडळाची सभासद संख्या आता २५० पेक्षा 

पढेु गेली आहे आप्रण ती अजूनही वाढेल अशी मला खात्री वाटते.  

आमच्या committee वर आपण जो प्रवश्वास दाखवला तयाबिल सवाांचे मनापासून आभार. आम्ही काम 

करताना  नकळत काही चकुा झाल्या असतील तर आम्ही तमुची मनापासून माफी मागतो.   

समस्तत NEMM शभु प्रचंतक बंधू भप्रगनीना हॉप्रलडे season आप्रण तयांनतर येणाऱ्या नवीन वषाा प्रनप्रमत हाप्रदाक शभेुच्छा!! 

 

धन्यवाद.   

िशांत कुलकणी  

अध्यक्ष, NEMM   



 
 

 

एका प्रचमकुल्याच्या पालकाशी गप्पा चालल्या होतया  .एवढ्या छोट्या मलुांशी 

बोलायचे कसे आप्रण काय तेच समजत नाही .यावर इतर पालकही बोलत होते .

जोरात चचाा चालली होती .आजच्या प्रवज्ञान यगुाला ,तंत्रज्ञानाच्या आव्हानाना तोंड 

दणे्यासाठी मलुांना तयार करताना पालकांचे ,प्रशक्षकांची नव्हे तर एकूण समाजाचीच 

तारांबळ उडत आहे वास्ततवाची जाणीव मलुांना झाली पाप्रहजे .सवाप़कारचे वास्ततव 

तयांच्या समोर अभ्यासक़मातून  .उपक़मातून उभे केले जाणे गरजेचे आहे .जळजळीत 

कठोर वास्ततवाची समज तयाना आताच जाणवून प्रदली नाही तर ती पढेु येणा-या प़खर वास्ततवाला कशी सामोरी जातील ? 

अशाप़कार ेउलटसलुट चचाा चालली होती . 

 माझ्या मनात या सवंादातून प्रवचाराची आवताने प्रनमााण झाली  .इतके प़ खर चटके दणेार ेवास्ततव मलुांच्या समोर उभे करणे खरच 

गरजेचे आहे का? पाठ्यपसु्ततकातून  ,भाषाप्रवषयातून ,उपक़मातून ह्याचे प़माण अप्रधक झाले तर पचवता येईल काय तयाना ? मग 

तयाचे स्तवरूप कस असाव? दूरदशान  ,वतामानपते्र अशा प़सार माथ्यमांद्वार ेसाततयाने कटू वास्ततवाचा मार ाा होत असतोच  .तयाचा 

पररणाम होत असतोच ना तया कोवळ्या मनांवर .हल्ली आजूबाजूला प्रदसणा-या बालकांच्या प्रवचारात ,आचरणात होणारा जो बदल 

आहे तयात तयांच्या भावप्रवश्वात झालेली उलथापालथ दशावतोच आहे .नाजूक भावपूणा कल् पनांचा प्रवश्व कोमेजून तर जात नाही ना 

या प़खर वास्ततव दशानाने! 

खरतेर काहीच गरज नाही असल्या वास्ततवदशानाची जीव या वयात करून द्यावयाची  .करू द्यात तयाना कल्पना .प्रनरखू द्या तयाना हे 

सुंदर जग .तयाचा आस्तवाद घेताना प्रनखळ आनंदाचा हंुकार उमटला पाप्रहजे तयांच्या प्रनरागस मनात .तयातूनच ते वास्ततवाकडे 

हळूवारपणे जातील .ज ाीवनातील सतय तयांच्या समोर आताच उभे केले तर तयांच्या कल्पना प्रवश्वाचे काय? तयांचे हे संस्तकारक्षम 

अजाण वय कोळपून जाऊ नये  .कल्पनाशक्तीची उंच भरारी जर कटू वास्ततवदशानाने खरुटली तर शास्त्रज्ञ कसे प्रनमााण 

होतील?संशोधक  ,लप्रनरीक्षक कसे तयार होती .तयाच्यातील उत् साह ,उतफूल्लता ,प्रनसगातुःच लाभलेले अनेक गणु व्यक्त व्हायला 

तयाना मोकळे आवकाश प्रमळणे गरजेचे आहे .नाहीतर वास्ततवाच्या बंधनात ते अप्रधक अप्रधक गरुफटून जातील.हतबल होतील .  

या आवतानाच्या गुंतयात गरुफटलेल्या मनाला प़काशाचा एक प्रकरण प्रदसला  .डोळ्यासमोर उभे राप्रहले “सानेगरुूजी  “ .१९४६ च्या 

कुमार साप्रहतयमंडळाच्या अप्रधवेशनात अध्यक्षीय भाषणात साने गरुूजींनी मलुाना कानमंत्र प्रदला . ते म्हणाले,” प्रनसगाावर पे़म करा .

प्रनसगा आपली माता आहे .शेक्त्सप्रपयर सषृ्टीजवळ प्रशकला.ही सषृ्टीमाता मनोबदु्धीचे पोषण करणारी आहे. प्रनझारात पसु्ततके आप्रण 

पाषाणात प़वचने असे शेक्त्सप्रपयर म्हणाला  .तो महाकवी प्रतच्याकडे प्रशकला .प्रनसगाावर पे़म केल्याप्रशवाय तमुच्या जीवनात भव्यता ,

व्यापकता येणार नाही .ताजेपणा  ,मप्रधरपणा येणार नाही .महाराष्र्रट्ातील ,भारतातील जनप्रस्तथती बघा.ही सभोवतालची सषृ्टी बघा .

वही कळायला आसमंतातमानवाचे स्तवभा ाील नैसप्रगाक पररप्रस्तथती बघावी लागते .या प्रनसगाातील सौंदया प़तीती तमु्हांस येऊ दे .

जीवनातील अनेक गोष्टींना स्तपशा करणार ेबालसाप्रहतय प्रवश्वाची कल्पना दणेार ेसाप्रहतय हवे .मलुांसाठी केवळ गोष्टी नकोत .ज्यातून 

आनंद प्रमळतो.ळण लागतेतयांच्या भावनांनासुदंर व. तयांची कल्पनाशक्ती जागी होते.” 

गरुूजींनी नव्या प्रपढीला भावप्रनक व बौप्रद्धक समपृ्रद्ध प्रमळवून दणे्यासाठी प्रकती गहरा प्रवचार केला होता  .पसु्ततकांप्रवषयी सदु्धा तयांनी 

जे प्रवचार मांडले ते नव्या साप्रहप्रतयकाच्या मनात रूजायला हवेत .ते म्हणतात , ‘ मलुांच्या पसु्ततकात नसुती बोधभाषा नसावी .

मलुांची जीवने छंदोमय असतात .पाऊस पडत आहे .हे वाक्त्य तयांना आवडणार नाही .पाऊस ररमप्रझम पडत आहे ,वारा प्रभरप्रभर 

िुंदर पत्रे 



वहात आहे ,तार ेचमचम करीत होते. ओढा खळखळ वाहात होता  .असे तयाना आवडते. मलुांच्या जीवनातील संगीत 

कळल्याप्रशवाय मलुांच्याहृदयाची पकड घेणार ेवाङमय प्रलप्रहता येणार नाही .तयाना तायाची ,वयाची ,वनस्तपतीची, रसायन 

शास्त्राची  ,प्रवद्यतुशास ा्त्राची ,सवा सषृ्टीची माप्रहती द्या  .ती प्रक्त्लष्ट नको. शास्त्रीय असून सोपी प्रन गदुगलु्या करणारी हवीत  .केवळ 

क़प्रमक पसु्ततके नको.   ‘हे तयांचे प्रवचार तयांनी सतयात उतरवलेत  .आप्रण तयाचे उतम द ाेखणे वास्ततव म्हणजे “ सुंदर पते्र “हे तयांचे 

पसु्ततक  .मलुांच्या हळुवरपणे होणारा प्रवकास भरल्या डोळ्यांनी प्रटपणार ेगरुूजी .तयांनी प्रलप्रहलेल्या पत्रांनी सजलेले हे एक प्रसंदर 

पसु्ततक.  

    आजच्या इंटरनेट , मोबाईल , व्हॅटस्अप  ,त पते्र नाप्रहशी होतफेसबकुच्या यगुात स्तव प्रलप्रख चालली  .आपल्या भावना ,मनोगत 

पत्रातून सप्रवस्ततर मांडणयाचे या नव्या यगुाने बंद केले .नेमके त्रोटक शब्दात आपले म्हणणे मांडायचे व मनातील प्रवचारांचा ,

भावभावनांचा कल्लोळ तसाच अतंमानात बंप्रदस्तत करून थोडक्त्यात बोलायचे  .याने प्रनचरा कसा होणार. मग तयासाठी वेगळे मागा 

शोधले जाऊन तयाचा प्रवनाशकारी उदके होतो. 

या पाश्वाभूमीवर सुंदर पते्र ही सवााथााने सुंदर आहेत  .लहान मलुांशी काय बोलावे याचा उतम नमनुा.  

सषृ्टीचे सौंदया  ,संस्तकृती आप्रण मनाला प्रवशालता लाभेल असे हे पसु्ततक.एकएक पत्र म्हणजेएकएक सुंदर लप्रलत. ज्यातून इप्रतहास ,

भूगोल , भारतीय संस्तकृती प्रवज्ञान  ,पयाावरण यांचा सहजतेने अभ्यास होईल. महाभारत  ,रामायणातील दाखले ,कुराणातील गोष्टी ,

साधसुंतांचे प्रवचार ,प्रवचारवंत ,शास्त्रज्ञ ,यांच्या कथा .कायकाय म्हणून आहे .हे समजण्यासाठी तयाचे वाचन झाले पाप्रहजे .वाचनच 

र पारायणे व्हायला हवीनव्हे त .  

परडीत गोळा केलेल्या फुलांमध्ये एखाद ेफूल नजरते भरते .तयाचा सवुास व सौंदया प्रकती पाशन करू असे होऊन जाते  .तसे 

गरुूजींच्या समदृ्ध साप्रहतयातील मला भावलेले सवाात सुंदर पषु्प म्हणजे  “ सुंदर पते्र “ . 

   तयांच्या मायभूमी कोकणातील प्रनसगााचे सवा ऋततुील बदल  ,तय ाा बदलानसुार मानवी जीवनावर केवळ नव्हे तर सवा सषृ्टीवर 

होणार ेपररणाम मलुांना सहजतेने गोष्ट सांगावी तसे उलगडलेत  .लाप्रलतयपूणा भाषा अभ्यासपूणा संदभा या पत्रात आहेत .प्रनसगााचे 

,मानवाचे ,समाजमनाचे केलेले सूक्ष्म प्रनरीक्षण तयात प़प्रतप्रबंबीत झाले आहे .  

आपली पतुणी सधुा हीस साधारण वषाभर प्रलप्रहलेली पते्र यात आहेत  .या बेचाळीस पत्रात पषु्पा ,समुती यानाही एकदोन पते्र 

प्रलप्रहली आहेत.  

ही पते्र साधना माप्रसकातून प़प्रसद्ध होत होती  .ना .ग .दोर ेयांनी सुंदर पते्र पसु्ततकाच्या कृतज्ञता पत्रात म्हटले आहे की काचेच्या 

पात्रात ठेवलेल्या साोनेरी माशांची हालचाल ज्याप़माणे बाहेरून प्रदसते  ,तयाप़माणे सधुा ,तलुा प्रलप्रहलेल्या प़तयेक पत्रातून 

गरुूजींचे—तझु्या आण्णांचे मन स्तपष्ट प्रदसून येते असे .तयांच्या मनाचे सवा भाव तया पत्रांतून उमटलेले आहेत .तयांचे आभाळाएवढे 

ल मनप्रवशा ,प्रशररषाच्याफुलासारखे कोमल मन  ,धररत्रीसारखे उदार मन, दाक्षासारखे रसाळ मन  ,गंगेसारखे पावन मन तया पत्रातून 

व्यक्त झालेले आहे  .सा-या दशेभर प्रहंडून प्रन शेकडो गंथ चाळूनसाके्षपाने गोळा केलेल्या समुधरु ,सरुस ,सगंुधी प्रन टपोर स्तमतृींचे 

दोणच्या दोण भरून ते तलुा दर शप्रनवारी पाठप्रवत .तू भाग्य ााची आहेस. तलुा प्रलप्रहलेली पते्र  ,महाराष्ट ा्रातील सवा 

बाळगोपाळांचा वारसा होणार आहे. 

तयातील पप्रहले पत्र ११ जून १९४९ चे आहे .तयात पावसाच्या आगमनाच्या सरुवातीचे वणान आहे.पाऊस अजून आला नाही  

तयामळेु प्रचंतीत झालेले शेतकरी.तयांची व्यथा वणान केली आहे.तयाच बरोबर  यावेळी पररसरात फुलणारी फुले ,फळे तयांच्या 

जीवनातील गरजा ,तयांचा होणारा वापर हे ही सांगतात.पक्षी ,पांढरा चाफा ,बकूळ ,पळस तयांचे जीवन व्यवहारातील महतव .

प्रकतीप्रकती गोष्टी सांगाव्यात एका पत्रात .राला समदृ्ध करून जातातहे सांगताना आठवलेले संदभा वाचणा.  

                     



 पाऊस पडतो मगृाआधी रोप्रहणीचा 

 असे सांगताना  वामन पंप्रडताच्या महाभारतातील 

                     रक्तवणा नटला पळसाचा 

                      पाथा सावध नसे पळ साचा. 

या ओळींची आप्रण  

                     पाऊस पडे टापूर टुपूर 

                      नदीला आला पूर 

                     घर माझे राप्रहले दूर 

या रप्रवंदनाथ टागोरांच्या पावसावरील बालगीताची आठवण करून दतेात. 

छतं्रया  ,इरली,  घोंगडीची खोळ ,तयातील कलातमकता सांगतात .पावसाच ा्या सरुवातीला फणस ,आंबे ,जांभू ळ पाणेरले की कसे 

लागतात  .आं ब्याच्या कोया भाजून खाणे इतयादींचे वणान  .गंध,रगं ,रस ,शब्द यांचे पंचेंप्रदयाना खाद्य परुप्रवणार ेजीवनानभुव आहेत 

यात .हे मलुांनी वाचले तर तयांच्या जाणीवा नक्त्कीच तीव़ होतील आप्रण आज बोथटलेल्या वाटणा-या संवेदना जाग्या होतील .

वाचनाचाव्यासंग वाढेल .ज्ञानाच्या कक्ष ाा रंूदावतील . 

जलैुच्या पत्रात पंढरपूरचा सोहळा  .वारकरी पंथाचे महतव .प ाढंरपूरचा प्रवठोबा म्हणजे महाराष्ट्रेीय जन संघटनेचा मकुा अध्यक्ष असे 

गरुूजी म्हणतात . आगस्तट सप्टेंबरच्या पत्रातून श्रावण —रीभादपदातील प्रनसगााबरोबरच गौ-गणपती ,नवरात्रीचे वणान करतात .

जागतीक पातळीवरच्या घडामोडीचे , आणबुाम्ब चे धोके सांगताना आजचे सार ेप्रवज्ञान तेथे मरणाची आयधुे तयार करीत आहेत , 

असे भाष्य करतात  .जाऊ द ेया मारणामरणाच्या गोष्टी मी फुलात रमणारा, नंतर कमळ  ,कोरांटी यांची मनोहर रूपे डोळ्यापढेु उभी 

करतात .  

पढुच्या पत्रात शरदऋतचुा मप्रहमा  ,क ाापण्या संपल्या . उडव्या रचल्या आहेत , खळी तयार होऊनमळण्या सरुू होतील  .तयावेळी 

गावकरी कसे एकमेकांना सहकाया करतात .शेतक-यांना कसे अखंड काम असते तयाचे वणान करतात.  

सधुाची छोटी बप्रहण अरूणाला सषृ्टीत खेळू दे  .पाखरे ,र ेयांच्या संगतीत वाढू देगाईगु .प्रतला समदुावर  ने  .वाळूत प्रकल्ले बांधा ,बोगद े

करा .प्रशंपा शंख ,कवड्या जमवा .असा सल्ला दतेानाचडोळ्यात वाळू जाईल तयाला जपा .डोळ्यातवाळू गेली तर लोणी घालावे .ते 

प्रवरघळते व वाळू तयाबरोबर वाहून जाते . हे ही ते सांगतात. 

 फेबूवारीच्या पत्रात ते  प्रलप्रहतात  .भारतातील मलुांमलुींनी आ ता नव संकल्प करायला हवेत  .कागदावर घटना प्रलहून काय 

उपयोग? घटना हृदयात हवी  .नसुते कायद ेकरून काम संपत नाही .माणसे सधुारायची आहेत .मानवतेच्या कायद्याचे उपासक 

आपण झाले पाप्रहजे .क ठरवावी की दशेातील आम्ही सारी एकभारतातीलएक गोष्ट अंतुःकरणपूवा .मग ते कणतयाही धमााच ाे 

असोत. 

माचा १९५० च्या पत्रात ते प्रलप्रहतात  ,तू नवी पसु्ततके घेतलीस का ? तयाना कव्हर ेघाल . नाही तर अक्त्काच्या कुमूची पसु्ततके तलुा 

होतील . पत्र पाठवून प्रवचार  .अशी ,पपी ,अशोक वगैरसे तसेच शालू ,मालू, अरूण , शोभा वगैर ेमलुास सपे़म आशीवााद . गोदावरीच्या  

मलुांसही  .अर ाूणच्या लहान सवंगड्याना गोडगोड प्रचमटे  .ताई व अप्पा यास स िेम िणाम .— तझुा  अण्णा. 

शेवटच्या पत्रात अण्णांनी प्रलप्रहले होते की  ,अधूनमधून प्रलप्रहत जाईन. पण बंधन नको . तयावेळी कल्पनाही नव्हती की तयात केवढा 

अथा लपून राप्रहला होता . अमतृासारखे शब्द झरझर प्रलप्रहणार ेहात कायचे बंद होणार आहेत . 



ते हेही प्रलप्रहतात  ,सषृ्टीचे भक्तीपे़माने अवलोकन करण्याची आहे तलुा सवय .तलुा लहानपणी फुलांचे वेड होते .ते वाढत जाऊन 

सकल सषृ्टीवर पा ाेम करायचे वेड लागो  .लहानसे फूल ,लह ाानसे तणृपणा  ,लहानसा कीडा, परतं ुतयांच्या जन्मासाठी 

कोट्यावधी वषे उतक़ांती होत असेल  .एखाद्या लहान फुलपाखराच्या पंखावरचे ते नयनरम्य मनोहर रगं सषृ्टीत प्रदसायला 

लागण्यापूवी कोट्यावधी वषे होऊन गेली असतील  .म्ह णून लहानसा कीडाही प्रचरडला गेला तर मला चकुचकु लागते .  

सधुा , मी तलुा जवळजवळ गेले वषाभर दर आठवड्याला पत्र प्रलप्रहत आहे .परतं ुहे शेवटचे साप्ताप्रहक पत्र  

मागील वषी पावसाच्या आरभंी प्रलहायला सरुवात केली .आता या वषााचा पावसाळा आला .तलुा पत्र प्रलप्रहताना मी आनंद 

उपभोगला .कधी उचंबळलो, कधी गप्रहवरलो  .कधी सषृ्टीत रमलो .कधी गत स्तमतृीत डंुबलो  .तझु्यामळेु हे सखु लाभले .म्हणून तलुा 

हे श्रये  .सखुी अस .आनंदी ,उदार ,कामसू ,अभ्यासू हो. सदवै बदु्धीने वाढती रहा . 

----तझुा अण्णा .१० जून १९५० .  

सुंदर पते्र या पसु्ततकाचा हा वरवर घेतलेला आस्तवाद  .आत डंुबायचे असे ल  ,ना आप्रण घरातील सवा तर हे पसु्ततक आपल्या मुलां

वयोगटातील व्यक्तींनी वाचले पाप्रहजे .सामपु्रहक व ााचन केले  तर आजही ती पते्र तमुच्या मनातील कल्लोळ नक्त्की कमी करतील .

आप्रण नव्या आव्हानाना सामोर ेजाण्यासाठी शक्ती दतेील  .ख-या खु-या समदृ्ध जीवनाकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन दृढ होईल .कुटंुबात 

ससुंवाद प्रनमााण होईल .  

गरुूजींच्या शब्दात सांगायचे तर -----  

समाज सडलेला असले तर तो नष्टच होईल  .शरीरात प ा्राणमयता नसेल  ,रक्तच नसेल तर शरीर गळेल .ज्या अथी आपला 

समाज चालला आहे ता्या अथी प्रवषारी द्रव्याशी झुंजणा -या अमतृमय वस्ततूही समाजात असल ा्याच पाप्रहजेत  .हे प्रनप्रवावाद  .

पा्रमेाची शक्ती अपूवा आहे. 

नारद ऋषींनी आपल्या भप्रक्तसूत्रात  

                     स त ुप्रनरप्रतशय पे़ममयुः।  

ईश्वर हा िेमासागर आहे  .असे म्हटले आहे .सधुाताई ,ईश्वर शब्दाचा अथा तलुा माप्रहत आहे का ?   ईश्वर म्हणजे सता चालवणारा  .

कोणाची सता चालते जगात  .खरी सता प ा्रमेाची आहे  .प ा्रमेाने जसे प्रजंकून घेता येते तसे कशानेही नाही  .म्हणून प ा्रमे  हाच 

खरोखर परमेश्वर  . 

 

-अनपुमा कुळकर्णी 
 

 

 

 

 



 
 

 

उंबरठ्या आतील पाऊल 

बाहेर टाकताना 

सतत एक जाणीव 

एकेका नातयाची 

जबाबदारी सांभाळण्याची 

परत परत घोटवून 

आतल्या आत उतरवायची 

प्रतथे अप्रहल्येची प्रशळा झाल्याची 

सतत टोचणी गपु्त मनाची 

पसुटशी चाहुल प्रकंवा 

पसुटसा झंकारही हृदयातला 

हलकेच पसुनु टाकायचा 

अन् पनु्हा उंबरठ्या आत 

पाऊल टाकताना 

होऊन जायचं संवेदनारप्रहत 

बाहुली कचकडी 

-अल्पना किाळकर 

बाहुली 



 

 

 

 

Starcursed by Nandini Bajpai 
 

This book is about the enigmatic Leelavati, after whom the great 

mathematician and astronomer Bhaskaracharya named his book on 

arithmetic. The book Leelavati is a part of Siddhanth Shiromani, 

The Crest Jewel of Astronomy. Many of the verses in the book are 

addressed to Leelavati who according to legend, was 

Bhaskaracharya’s daughter. Due to a short coming in her birth 

chart, Leelavati was destined to remain unwed. However, her 

father calculated an auspicious moment for her to wed and built a 

water clock that would determine the exact time for her to marry. 

Leelavati looked into the water clock and a jewel fell from her 

head blocking the clock and thus the auspicious moment passed by 

without anyone realizing it. 

This is a love story set in 12th century India. Leelavati is depicted 

as a strong woman who is intelligent and interested in learning all 

that her father has to offer. Her father recognizing her talent, 

allows her to teach at his observatory which is considered forward 

for a woman in those times. Leelavati’s parents foster her love for 

learning as they feel that it would be in her best interest to have 

that avenue open as her marital prospects do not look promising 

due to her birth chart. 

Leelavati is in love with her childhood friend, the son of the 

Nagarseth and she does not want to put his life in jeopardy by 

marrying him. He is eager to marry her inspite of her birth chart 

but she is in a dilemma regarding how much weightage should she 



lay on her birth chart and whether to go ahead with his proposal. 

 

           Bajpai has created a delightful young lady in Leelavati 

charming, witty, smart, adventurous  and full of joie de vivre. The 

book takes the reader to Ujjayani, the city Leelavati is from and 

gives a glimpse into the lives of the people in those times - the 

pronounced caste system, the sharp distinction between men and 

women’s roles, the societal practices and much more. The love 

story is narrated with great sensitivity and stirs the reader. The 

book is filled with excitement all throughout and there is never a 

dull moment. Bajpai does a great job in arousing the reader’s 

curiosity regarding whether fate will allow the young hearts to 

unite. This YA book is written in simple, mellifluous language 

which makes it a pleasure to read. 

-जुई नवर े

 

 

 



 

-प्राजक्ता वसडतवार 
ववववडितवारर 



    

 

 

 

    लहानपण देगा देवा 
  

 ती नकुतीच साऊथ आप्रिकेच्या प्रट्रेप वरून परतली होती अजून प्रतथल्या उबदार हवेची सूया  प्रकरणे मनात 

चमकत होती. मात्र न्यू इंग्लंड चा जरठ प्रहवाळा  आता हाडा  हाडात थंडी बोचवत होता. बाहेर सगळीकडे  एक 

पांढरा धवल, प्रहमाचा महासागर पसरला होता.  ज्याला फक्त भरतीच येत होती. न भूतो न भप्रवष्याती असा प्रहम 

वषााव या ३ आठवड्यात झाला, होईल-हे शेतकऱ्यांचे जनेु अनभुवी प्रनदान खर ेठरले तर! 

जेट लॅग घालवायला, रोजचा प्रदनक्रम आचरणात आणायलाच हवा. या हट्टान सकाळच्या रामपारी नेहमीिमाणे 

Holiday Inn- हेल्थक्त्लबच्या  प्रतने पूलाकडे गाडी हाकली.   पाप्रकां ग लॉट मध्ये जागा सापडायला वेळ लागला 

तेव्हाच प्रतला शंका आली. आज Valentines' प्रदन साजरा होणार होता तयाची प्रनशाणी सगळीकडे लागली होती. 

हॉटेलमध्ये तया प्रनप्रमत एक स्तवप्नीलConvention भरले होते. जवळ जवळ ३०० माणसे आली आहेत असा 

संदेश प्रतला आल्या आल्याच दारात स्तवागतासाठी उभ्या असलेल्या टेड ने प्रदला.  

पूलावरची िचंड गदी पाहून प्रतच्या कपाळावर नकळत आठी उमटली.  शाळेला सटु्टी होती हे प्रतच्या लक्षातच आल ं

नाही.  आजूबाजूच्या गावांतली सगळ्या वयाची एकूण एक लहान मलु बहुतेक आज या पूलमध्ये गोळा झाली 

असावीत अस प्रतला वाटल. 

 पूवी टी व्ही वर पाप्रहलेले  बनारस- िवास वणानाचे देखावे प्रतच्या मन:पटलावर दप्रषात झाले.  प्रतथल्या 

गप्रलच्छुः गंगेत, अंधश्रद्धनेे दाटी वाटीने स्तनान करणाऱ्या सवा भाप्रवकांची प्रतला एकीकडे चीड यायची नी दसुरीकडे 

तयांच्या प्रनतांत श्रद्धचेा हेवाही वाटायचा!  तसच आज तया पूलाकडे जमलेलेल्या सगळ्या मलुाना पाहून झाल. 

तयांच्या तया उस्तसाहाच खर तर प्रतला एरवी कवतुकच वाटल असत. वास्ततवीक लहान मलु, तयांची प्रनरागसता 

प्रतला फार आवडायची!  मॉ ॉँटसरर प्रशप्रक्षकेचा व्यवसाय प्रतने २३ वषाांपेक्षा आवडीने जपला होता. तीच प्रशकायची  

रोज तयांच्याकडून !   आता  प्रतला प्रनवतृ होऊनही बरीच वषा झाली.  

परवा साऊथ आप्रिकेत असच एका रझेोटा  मध्ये ती पोहत असताना.  काठावर एक लहान मलुगी प्रतच्याकडे 

प्रनप्रमषमात्र नजरनेे एक टक बघत होती, हे प्रतच्या लक्षात आलं.  प्रतच्या चेहऱ्यावरच्या भावांवरून तया मलुीलाही 

पाण्यात पोहावयास आवडल असत अस फार जाणवत होत. तेव्हा लगेचच प्रतन तया मलुीला नजरनेेच खणुावल, “तू 

पण ये नं पोहायला?  

मलुीने आपल्याकडे पोहण्याचा पोशाख नाही हे सांप्रगतलं. 

प्रतन हळूच सचुवल, “अग तझुा टी शटा  आहे ना? ये तशीच. तलुा पण मजा येईल”.   

जवळच झाडत असलेल्या मोलकणीची ती मलुगी असावी बहुतेक.  प्रतने आईकडे िश्नाथाक नजरनेे पाप्रहले.  आईने 

परवानगी प्रदल्यावर तया मलुीने क्षणाचाही प्रवचार न करता पाण्यात उडी घेतली. 

नंतर बराच वेळ तया नवीन सापडलेल्या छोट्या मैप्रत्रणीबरोबर ती पाण्यात पोहत होती. स्तवतुःच केलेल्या लाटानवर  

दोघी नाचत राप्रहल्या  आनंदाने!   पण आज इथे मात्र तया मलुांचा प्रतला रागच येऊ लागला. प्रतच्या नेहमीच्या वाटर 

आरोप्रबक्त्स वर पाणीच पडल!  



ती दबकत दबकत पाण्याकडे चालत गेली.  पलुाच्या बाहेर काठावरही सगळीकडे पाणी पाणी झाले होते. चालायला 

फार घसरडे होते. पोहण्याकररता प्रतने पाण्यात पाय टाकला.   तक्त्तयावाराचे सगळे प्रनयम उडवून मलु पूल मध्ये 

प्रकंचाळत, कोणाची तमा न बाळगता, वाटे्टल तशा उड्या पाण्यात मारत होती. डुम्बत होती. तया कका श गोंगाटाची  

डोकेदखुी प्रतला भेडसावू लागली. तया मलुांनी प्रतची नेप्रिची प्रनतांत शांतता प्रहसकावून घेतली.   कुठे गेले तयांचे 

पालक?   एकटीचा प्रतचा पूल नेहमीचा, आज वाट्याला खास नव्हता.   चूक केली. उगाच आले आज! प्रवचारांचा 

भोवरा भणु भूण ुलागल. मनातल्या मनात पोहतानाचा प्रतचा नेहमीचा उपक्रम.. जप करण्याचा केप्रवलवाणा ियतन 

सरुु. 

तयाबरोबर मग प्रतचा व्यायाम जोरदार सरुु झाला. ती पाण्यात खूप वेगाने पढेु अन मागे, हाता/पायांची क़वाईत करत 

मागे उलटी चालत येत असताना प्रतच्या कानांवर शब्द आले, 

"तू असे पाणी उडवत पोहतेस हे मला अप्रजबात आवडत नाही.  तेव्हा तू हे ततकाळ थांबव!"  गोड आवाजात पण 

प्रततक्त्याच अप्रधकार वाणीचे शब्द. 

कोण एवढ्या प्रधटाईन ही धमकावणी देताय? हे बघण्यासाठी ती थबकली, प्रतने वळून पाप्रहले.  एक लहान प्रपटुकली 

प्रतला ठामपणे सांगत होती. अर ेही तर प्रलयान. परवाच प्रतच्या आजीबरोबर पोहायला आली असताना प्रतची 

ओळख झाली होती. अवघी ३ वषाांची पण ऐट ठमाबाईची!  अन वरती लाडीक चरुू चूर बोलण, वयाला न शोभणार.  

प्रतचा तो ठसका तयावेळीही प्रतला भलुवून गेला होता.  ह्या झाशीच्या राणीचा तोरा वेगळाच आहे प्रतला कोण नकार 

देणार?  मनाप्रवरुद्ध प्रतला एक लप्रडवाळ आश्वासन देऊन तया सवा गोंधळात कशी बशी ती परत पोहू लागली. 

प्रतच्या फेऱ्या चालूच होतया, एवढ्यात डोळ्यांच्या कोपऱ्यात एका मस्तयगंधेची प्रहरवी प्रनळी शेपटी डोकावली.  परत 

तीच शेपटी?  प्रतचा स्तवतुःवर प्रवश्वास बसेना....सरुस कथेतील सोनेरी केसांची मस्तयगंधा सरुकन सूर मारून वरती 

येत होती.  

अजूनही जेट ल्यग गेला नाही? काहीतरीच काय प्रदसतंय तुला?  प्रतने मनाला जाब प्रवचारला.    पण मग स्तवतुःशीच 

खदुकन हसू आल.   

प्रतला समजून चकुलं. आजच्या या भूल भूल्लाय्या दपु्रनयेत काय काय बाजारात प्रवकतील? प्रतला गम्मत वाटली.  

प्रकती सुंदर कल्पना? तया एका ७/८ वषाांच्या बाप्रलकेला  ती रबरी शेपटी सहजतेने कमरतूेन घालून मस्तयगंधा  

होण्याची  स्तवप्नीय संधी प्रमळाली.  

येस व्हर्जिर्िया देअर इज स्यािटा क्लाज- Yes Virginia there is a Santa Claus! Déjà vu! 

मागे असाच, तया पलुावरती नाताळच्या सणाला  स्यािटा क्लाज घंटा प्रकणप्रकणवत अचानक िगट झाला होता.   

तयाला  बघून तेंव्हाही ती अशीच परत लहान बनली होती. स्यािटा क्लाज-खरच वास्ततवात आहे असा प्रतला 

प्रवश्वास वाटला.  प्रतच्या दकु्त्खी जीवनात आशेचा एक तेजस्तवी प्रकरण-तो स्यािटा फार आनंदिकाश देऊन गेला 

होता.  ती आठवण तया मस्तयगंधेला पाहून आज परत नव्याने उचम्बळली.  

एव्हढ्यात प्रतला एक ठेंगू सरदार  काठावर  तरा तरा ठुमकत येताना प्रदसला. वय फार तर दोन अडीच वषााचं. 

अंगावर पूणापणे कपडे अन  पायात मात्र गमबूट.  आला नी पलुाच्या काठावर साठलेल्या पाण्याच्या तळ्यात--पडल 

मध्ये-- थया थया नाचू लागला.  उडी मारल्यावर अंगावर उडणाऱ्या तषुारांची तयाला फार मजा वाटली. नी मग तो 

आणखीनच आनंदाने बेहोष होऊन परत परत उड्या मारू लागला.  

परत तयाच्याहून ती अप्रधकच लहान झाली.  अध्याा फेरीतच मध्येच थांबून तयाचा तो बाप्रलश आनंद देहभान 

प्रवसरून पाहू लागली.मगाशी तया सगळ्या मलुांच्या धांगड धींग्यानी उमटलेल्या कपाळावरच्या आठ्या मावळल्या. 

मनाची नाराजी, राग पळाला.   



“लहानपण देगा देवा”.... तया प्रचमकुल्या ठेंगू सरदाराचा प्रतलाच उलटा नजराणा.  आनंदाच्या शेल्यात बांधलेला. 

अंगणातले पक्षी.   तयांच्यासारखीच प्रतची पररप्रस्तथती. उद्या येणाऱ्या प्रहम वादळा आधीच, प्रतने आठवणीने प्रबयादाणे 

बडा  फ़ीडर मध्ये भरून ठेवले होते. पण तो फ़ीडर बरफाच्या प्रढगाऱ्याखाली झाडाच्या फांदीमध्ये लपला होता. 

तयाच्या प्रखडकीवर बफा  साठला होता.  पण ते वेडे पक्षी जवळचा बडा  फ़ीडर प्रवसरून भर बरफाच्या प्रढगाऱ्यात दाणे 

शोधत राप्रहले.  शेवटी थंडीच्या माऱ्याने हैराण झालेले पक्षी प्रबचारे उपाशीच! 

सकाळच्या अंगणातले  भकेुलेले ते सार ेपक्षी, आता प्रतच्या अंतरगंाच्या पारावर पनु्हा बागडू लागले.  

  

"तझेु आहे तजुपाशी परी जागा चकुलासी"!  आतमानंदाच्या लहरीत ती आता पूणापणे तरगूं लागली 

  

-ज्योती जोशी 

 



 

 

 

बिड फूि 

वसंत ऋत ुतो हवाहवासा फुले फुलोरा नवानवासा  

नव्या जीवांची मगु्ध चाहूल प्रनसगा क्रमतो पढुचे पाऊल  

मीही नवीनच येथे घर आपले सजवते बाई  

दोन जीवांची तगमग लगबग घरट्याची तयांना घाई  

प्रचत ,तहानभकु, दहेभान सार ेसार ेते प्रवसरले  

कष्ट अप्रवरत ते न्याहळण्यात मीही हरवून गेले  

म्हटलं मठुभर तांदळु घालून तयांना जरा मदत करावी  

चारा , पाणी , दाण्यासाठी तयांची वणवण कमी करावी  

पण , पण दोन प्रदवस सरले तरी दाणाही हलला नाही  

कुठल्याही पक्ष्यांनी माझा एकही दाणा प्रशवला नाही  

येऊ लागल्या मनात माझ्या िश्न हजार नाना शंका  

भारतात प्रचमण्यांनीच माझ्या असता वाजवला ना डंका  

अमेरीकेचे पशू पक्षीही पाळतात का काही प्रशस्तत ?  

भारतात क्षणाधाातच दाणे झाले असते फस्तत!! 

की टीव्हीवरची बघून कुठलीशी ॲड  

जडलंय तयांनाही का डाएट चं फॅड!!  

फक्त िोप्रटन्स हवेत असा काहीसा का आहे हट्ट  

समजावले स्तवतुःलाच म्हटलं मन कर घट्ट … 

स्तवाप्रभमानी आहेत का ते तयांना दया नको कुणाची ? 

दशे वेगळा आहे माझा अन् नाही मी तया वणााची ? 

पढुल्या वषी गपु्रपत समजले का होता तो बप्रहष्कार  

वरच्या बाल्कनीतून बडाफूड पडले झाला हो आप्रवष्कार  

साधंसधु ंचालत नाही , पाप्रहजे बडाफूड च आवजूान  

“आणा आपणही पॅकेट नवे” म्हणतात अहो बाजारातून  

आता रोजच असतो अंगणात प्रकती मोट्ठा प्रकलप्रबलाट  

सखुावते मन बघून बघून आम्हीच केलेला थाटमाट . 

 

           -वंदना सपटके 

 



               

    

       

 

अिंही जोिललंे एक नातं... 

           चार वषााची मलुगी आप्रण वषााचं बाळ मागे सोडून ती भरल्या 

संसारातून प्रनघून गेली. गेली म्हणजे खरचं गेली, देवाघरी. घरावर 

द:ुखाचं सावट पसरलं. पसरलं म्हणजे काय? घराला व्यापून राप्रहलं. 

कुठे जावं, काय करावं, महेशला काही सचुत नव्हतं. घरात काय चाललं 

आहे? मलुांचं काय?  यापेक्षा प्रतच्याप्रशवाय आपण आयषु्यं कसं काढणार हाच एक प्रवचार डोक्त्यात होता तयाच्या. 

अशी वेळ सांगून थोडीच येते आप्रण कुणावर आलीच तर तयाला काय होत असेल हे तयाचं तयांनाच माहीत. कारण 

अशा द:ुखाची कल्पना करणं शक्त्यही नाही आप्रण अशा कल्पना करूही नयेत. पण काय करणार? तयाच्यावर ती वेळ 

आली होती. घर लोकांनी भरलं होतं. जो तो जमेल तशी मदत करत होता. नातेवाईक जमले होते. मलुं समोर आली 

की याच्या अशंू्रचा बांध फुटायचा. ती तरी काय करणार प्रबचारी. कुणीतरी मोठ्या मलुीला बघत होतं कुणी बाळाला. 

द:ुखं द:ुखं म्हणतात ते हेच, दसुर ंकाय?  

       तयाने सवा  प्रवधी पार पाडले. कुठेतरी तयालाही कळत होतंच, जे झालंय ते स्तवीकारावं तर लागणार आहेच. 

कालासमोर कुणाचं चाललंय? ितयेकजण तयाला हेच तर समजावून सांगत होता. दोन मलुांसाठी तलुा धीट व्हावेच 

लागेल. असं रडून चालणार नाहीये, इ. इ. १५ प्रदवसांनी तयाने थोडं स्तवत:च्या पलीकडे जाऊन पाप्रहलं. घराची 

दरुवस्तथा होती एकदम. तयाला वाटल,ं'ती असती तर अप्रजबात चालला नसता हा पसारा'. तयाने घर आवरायला 

सरुुवात केली. पण प्रजथे प्रतथे तीच ती होती ितयेक गोष्टीत, घराच्या कणाकणात. तो थकला, बसून राप्रहला शून्यात 

बघत. पनु्हा तयाला ते लोकांचे 'धीर धरायला' लावणारे शब्द कानावर होतेच. तयाला एकदम आठवले,'मलुं कुठे 

आहेत?' . तयांना प्रकती प्रदवस पाप्रहलेच नव्हते तयाने. तो प्रकचनमध्ये आला. तयाला प्रतथे चार बायका जेवण बनवताना 

प्रदसल्या. तयाने प्रवचारलं,'मलु ंकुठे आहेत?'. तयाची आई म्हणाली, 'तयांना परवापासून डे-केअरला पाठवायला सरुु 

केलंय परत. इथे घरात ठेवून काय करणार प्रदवसभर?' .  

       तो बाहेर आला तेव्हा तयाला प्रतची आई एका कोपऱ्यात बसलेली प्रदसली. तयांच्याकडे पाहून तयाला एकदम 

जाणवलं की आपण आपल्याच द:ुखात इतके बडुालो आहोत की तयांनी तयांची एकुलती एक मलुगी गमावलीय याचा 

आपण प्रवचारच केला नाहीये. गेल्या तीन चार वषाापासून प्रतची आई यांच्या घरी राहायला आली. एकटीच होती, बाबा 

गेल्यावर आई प्रकती प्रदवस एकटी राहणार म्हणून प्रतने हट्ट केला होता पण जावयाच्या घरी कसं राहायचं म्हणून आई 

येतंच नव्हती. पण नात झाल्यावर, 'प्रतचं करायला लागतं' असं प्रनप्रमत करून प्रतला घरी आणलं होतं. सरुुवातीला 

तयाच्या घरच्यांच्या प्रवरोध खटकायचा प्रतला पण ती हळूहळू दलुाक्ष करू लागली. असेही सासू सासर े

परगावी  राहायचे. मग ,'तयांना काय त्रास होतोय ती इथे असली तर?' हा िश्न प्रतने अनेकदा महेशला प्रवचारला होता. 



तो प्रतला समजवायचा. तयाचं काही खूप जवळचं नातं नव्हतं तयांच्याशी पण समजून घ्यायचा, मोजकंच बोलायचा. 

मलुांना आजीचा लळा होताच. आज महेशला भानावर आल्यावर कळले की नवरा नाही आप्रण आता एकुलती एक 

मलुगीही अशी सोडून गेली याचं प्रकती द:ुख ंअसेल या बाईला? आप्रण तरीही गेल्या पधंरा प्रदवसात तयाच मलुांचं बघत 

होतया.  

           आताही महेश तयांच्याकडे आला तशा तया पटकन उठल्या म्हणाल्या, "काही हवंय का? पाणी आणू? जेवण 

होतंच आहे इतक्त्यात. आज मलु ं पाळणाघरात आहेत. मी येईन घेऊन." तयांची ती ततपरता आप्रण तयाला 

सांभाळण्याचा आवेश पाहून तयाला कसंनसंु झालं.  

तो म्हणाला, "काही नाही मी ठीक आहे. मी येतो घेऊन मलुांना पाप्रहजे तर."  

तया," नाही, नको तमु्ही थोडे प्रदवस तरी गाडी नका चालवू. मी जाऊन येईन ररक्षाने."  

        तयाने मान हलवली आप्रण बाहेर जाऊन बसला. आता तयाच्या डोक्त्यात सासुबाईचें प्रवचार सरुु झाले होते. तो 

हळूहळू तयांना सहारा देऊ लागला होता. तयांचं हवं नको पाहू लागला होता. प्रदवस काय संपत जातात, कुणी नसल ं

तरी चक्र चालूच राहतं. दोनेक मप्रहने होऊन गेले होते. घरातील वदाळ आता बदं झाली होती आप्रण रोजचं आयषु्य 

प्रतच्याप्रशवाय कसं जगायचं हे तो प्रशकत होता. रोज एका नव्या आठवणीला मागे टाकत होता, कधी स्तवत:शी झगडत 

होता. आई, बाबा आप्रण सासू इतकेच लोक होते घरात. एक रप्रववारी दपुारी सासुबाईनी आपली bag भरलेली तयाला 

प्रदसली.  

तया तयाच्याशेजारी येऊन बसल्या, म्हणाल्या,"महेश खूप प्रवचार केला काय करायचं, कुठे जायचं? अनेक िश्नही 

पडले, माझ्या या छोट्या नातवाचं काय? तमुचं कसं होईल? इतके प्रदवस थांबून राप्रहले, जमेल प्रततकं काम केल.ं 

पण मला आता बाहेर पडलंच पाप्रहजे."  

तयांचं हे वाक्त्य ऐकून तो जरा प्रबथरला."अहो काय बोलताय काकू तमु्ही? कुठे जाणार आहे? ".  

तया बोलल्या, "कुठे म्हणजे? जाईन ना माझ्या घरी. इतके प्रदवस लेकीचं घर म्हणून राप्रहले. आता तीच नाही तर मी 

तमुच्या घरात कशी राहणार?".  

इतक्त्यात तयाची आई बाहेर आली, म्हणाली," अरे मी बोलले तयांना थांबा अजून थोडे प्रदवस. जरा तझेु बाबाही 

गावाकडची कामं करून येतील. मग जा. पण ऐकत नाहीयेत या."  

तयाला आता आईचा राग येऊ लागला. "थोडे प्रदवस म्हणजे काय? तयानंतर कुठे जाणार? ".  

तयाची आई थोडी गांगरली,"अर,े असं काय करतोस? तया काय करणार इथे राहून?" 

"काय म्हणजे? काकू काही नाही तमु्ही कुठेही जायचं नाहीये. इथेच राहायचं आहे. आपल्या नातवांना असं वाऱ्यावर 

सोडून जाणार का? ".  

तयावर तया बोलल्या," अर ेआहेत ना तमुचे आई-बाबा ही इथेच येत आहेत. मी काय करणार इथे राहून? मी येत 

जाईन अधे मध्ये. " 



तयाला काही सचेुना, तयाने तयांचे सामान घरात नेऊन ठेवले. तयाच्या सध्याच्या मनप्रस्तथतीमध्ये तयाला कुणी काहीही 

त्रास देऊ इप्रच्छत नव्हतं. तया गप्प बसल्या. 'जाऊ थोड्या प्रदवसांनी' तयांनी प्रवचार केला. रात्री घरातलं सवा  आवरून, 

मलुांना झोपवून तया बाहेर आल्या तर महेश एकटाच कट्टयावर बसला होता. तया तयाच्या शेजारी जाऊन बसल्या.  

हळू आवाजात बोलू लागल्या,"हे गेले तेंव्हा लेकीकडे बघून जगत राप्रहले. तमुच्याकडे आले तेव्हा कुठे जरा मन रमल.ं 

नातवांना बघून सखुावले. आता ती इथे नाही. तमु्हीच सांगा लेकीचं म्हणून तरी हे घर माझं राप्रहलंय का?"  

तयांचे अशू्र वाहतच होते. अशा वेळी कुणी कुणाला समजवावं हे कळत नाही.  

तो धीराने बोलला, "काकू तमु्ही इथे आलात तेव्हा प्रतची आई म्हणून मीही स्तवीकारलं. माझे आई बाबा या घरात राहू 

शकतात तर तमु्ही का नाही? तयामळेु तयात चकुीचं काही वाटलं नाही. प्रतच्याजागी मी गेलो असतो तर माझ्या आई-

बाबांसोबत नसती का राप्रहली ती? मग तमु्ही का असं बोलता? आप्रण हो, खर ंसांगू का? या घरात प्रकतीही लोक 

असले ना तरी, तमु्ही आजूबाजूला असता तेव्हा एक प्रदलासा असतो. बाकी सवा  लोकांना मी माझ्या दखुातून बाहेर 

कसा पडू यावर बोलायचं असतं. पण तमु्ही काहीच बोलत नाही.  फक्त माझ्यासोबत असता. माझं द:ुखं तमुच्यापेक्षा 

कुणाला जास्तत कळणार? आपण दोघांनी ती एक व्यक्ती गमावली आहे. तयाचं द:ुखं कुणालाच ना सांगू शकतो ना 

समजावू शकतो. " 

        ती प्रजवंत असताना कदाप्रचत नसेल तयाचं नातं इतकं पक्त्कं. पण प्रतच्या जाण्याच्या द:ुखाने तयांना अजून जवळ 

आणलं होतं. तो नकळत तयांच्या मांडीवर डोके ठेवून पहुडला होता आप्रण तयाही डोळे प्रझरपत तयाला शांत करत 

होतया.  

 

-प्रवद्या भतुकर.  

https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



My IRONMAN 70.3 - मगर ‘सदल ि’े 

 IRONMAN 70.3  म्हणजे पप्रहल्यांदा १.२ मैल पोहणे पोहणे मग 

५६ मैल सायकल चालप्रवणे आप्रण नंतर १३.१  मैल धावणे.  पप्रहला िश्न येतो 

की ही सवा उठाठेव करायची कशासाठी ?  अगदी बरोबर …यापूवी माझे ही  

प्रवचार असेच काही होते .… पण सप्टेंबर मप्रहन्या मध्ये सौम्या प्रतच्या 

शाळेतनु 'News letter ' घेऊन आली आप्रण माझा अश्या िकारच्या races 

कडे बघण्याचा दृष्टीकोनच बदलला.  

सौम्याच्या 'News  letter' मध्ये 'My  Hero' असा भाग होता आप्रण तयात माझा फोटो होता. सौम्याने प्रलप्रहले 

होते की "My  Daddy  is  my hero. He completed Captex (Triathlon) and inspired me to do my 

Mini Triathlon"   Wow वाचनु मी खुप खशु झालो. प्रतचा तो चार ओळींचा लेख मी पनु्हा पनु्हा वाचला! 

मी Captex Triathlon पणुा  केल्या नंतर सौम्याला झालेला आनंद पप्रहला होता, परतंु तो इतका प्रतच्या मनावर 

खोलवर रुजला असेल याची मला कल्पना नव्हती, प्रशवाय 'Inspire ' वी वैगेर ेमोठे शब्द प्रतच्या तोंडून 

(प्रलखानातून) ऐकून ती आता मोठी झाली असल्याची जाणीव झाली.  

प्रतच्या लेखाच्या शेवटी असे प्रलप्रहले होते की ती पढुच्या वेळी Captex Triathlon करणार होती. लेख वाचून मला 

स्तवताचा अप्रभमान वाटला आप्रण परीक्षनातुंच मलेु जास्तत प्रशकतात याची पनु्हा एकदा िचीती आली. माझ्या 

Triathlon मधील कोणती गोष्ट सौम्याला जास्तत आवडली असेल याचा प्रवचार करू लागलो.… बहुधा प्रतने स्तवतुः 

Mini Triathlon केल्या मळेु ही गोष्ट प्रकती अवघड आहे याची प्रतला कल्पना असावी. 

याच सवा गोष्टी बोलत असतानाच, आपण Ironman  70.3 केलीतर  प्रकती छान होईल. ते खरोखरीच साठी  

सौम्यासाठी  inspiring  होईल, असा प्रवचार माझ्या मनात डोकावनु गेला. . मग इंटरनेट वर Ironman 70.3  च्या 

प्रवप्रवध टप्प्यांची अंतर ेपप्रहली आप्रण मग एकदम शांत झालो. १ सप्टेंबर च्या Trirock (triathlon) तयारीच्याच्या 

वेळी ७५०  मीटरचा  पोहण्याचा टप्पा गाठताना झालेली कसरत मला आठवली.  Barton Creek Pool  मध्ये हे 

अंतर पणुा  करताना मला नाके नऊ आले होते. प्रशवाय ितयेक १०० मीटर अंतरावर मला back stroke चा सहारा 

घ्यायला लागत होता आप्रण Ironman ला गोष्ट होती ती १९०० मीटर पोहण्याची  … जवळ जवळ तीन पट अंतर! 

प्रशवाय ही स्तपधाा  २७-ऑक्त्टोबर ला होणार होती आप्रण आता फक्त सात आठवडेच राप्रहले होते… आप्रण समजा मी 

काहीतरी करून 1.२ मैल पोहण्याचे अंतर जरी पार केले तरी पण 5 6 मैल सायकप्रलंग आप्रण 1 3. 1  मैल धावणे हे 

सगळे होणार कसे? 

इंटरनेट वर ‘Ironman  7 0 . 3 preparations’   बिल माप्रहती शोधली आप्रण सवा प्रठकाणी कमीत कमी सहा ते 

आठ मप्रहने dedicated training programs recommended  होते. या सवा  गोष्टीतुन 'मी Ironman करण्या 

कररता एक वषा थांबावे' हेच स्तपष्ट होत होते. प्रशवाय सहा ते आठ मप्रहन्याच्या dedicated training मध्ये 

आठवडयातून 1 5 ते 2 0 तासाच्या सरावाचा उल्लेख होता... आता येवढा वेळ आणायचा कोठून,  आप्रण येवढा 



वेळ जरी काढला तरी तो आपल्या लहान मलुां बरोबर घालप्रवणे जास्तत योग्य आप्रण आनंददायी नाही का ठरणार ?  

अश्या िकारचे प्रवप्रवध प्रवचार करता मला यंदाच्या वषीच ही Ironman race करायची होती, फक्त िश्न होता 

feasibility चा!! 

मग मी internet वर "Ironman 7 0 . 3 in seven weeks" असे काही प्रमळते का ते शोधले, परतं ुअश्या  

िकारच्या कोणतयाही गोष्टी सापडल्या नाहीत. मग मी सौम्याला माझ्या Ironman race करण्याचा प्रवचार 

सांप्रगतला. ती म्हणाली ' That  will  be really cool, but you need to do lots of practice  and should 

try it next year'.   

शेवटी एक प्रदवस मी माझी swim teacher , Casey समोर अश्या िकारची race करण्याचे स्तवप्न व्यक्त केले.  

ती शांतपणे म्हणाली 'But the season is already over. You can try next year ' मला एका दमात िी- 

स्तटाईल पोहत फक्त २-३ laps करता येतात हे प्रतला चांगले माप्रहत होते.  ३ laps पासुन एका दमात ३८ laps 

इतक्त्या कमी वेळात साध्य करणे कसे अवघड आहे ते प्रतने  समजावून सांप्रगतले. थोडक्त्यात मी या वषी असल्या 

race च्या भानगडीत पडू नये हे प्रतने मला स्तपष्ट केले. मी प्रतच्या सवा गोष्टी शांतपणे ऐकल्या आप्रण आपल्यापासनु 

ही race कशी दूर आहे ते कळत होते परतं ुहे स्तवप्न पणुा करण्याची इच्छा मात्र प्रदवसेंण प्रदवस िबळ होत चालली 

होती. Casey ही Triathlon preparation चे classes  घेते आप्रण अश्या िकारच्या दोन-तीन races प्रतने 

स्तवतुः पवुी केल्या होतया. प्रतचा या सवा गोष्टीतला अनभुव दांडगा होता आप्रण प्रतचे हे अनुभवाचे बोल होते.  

आता पयांत सगळे data points घेऊन झाले होते, पण तयातला कोणता ही माप्रहतीचा धागा दोरा मला माझ्या 

स्तवप्न पूती कडे घेवून जाणारा नव्हता.  मी कोठूनतरी माझे स्तवप्न पूणा होऊ शकते हा प्रदलासा देणारा आशेचा 

प्रकरण शोधीत होतो - पण व्यथा!  

या सवा  गोष्टी चाल ुअसताना Ironman race मध्यॆ relay option सदु्धा असतो ही गोष्ट ध्याण्यात आली आप्रण मग 

बाकी जास्तत प्रवचार न करता, मी पोहण्यावर वर लक्ष कें प्रद्रत करायचे ठरप्रवले.   

िी-स्तटाईल पोहण्यामध्ये मध्ये २ laps पासनु ३८  laps  पयांत अंतर कापण्याचा माझा िवास सरुु झाला.  िगती 

होत होती "मगर प्रदल्ली बहोत दूर थी .." िथम मी एकादमात, िी-स्तटाईल  मध्ये  ७५० मीटर अंतर पार करायचे 

ठरप्रवले.  Barton Creek  ला गेलो आप्रण प्रतथे पोहणाऱ्या लोकांकडे बराच वेळ पहात बसलो.  यांना नसेल का 

वाजत थंडी?  यांना कसे जमते अखंड  पोहणे ? What is that I am missing? याच प्रवचारात असताना मला, 

आपल्या लहानपणी नदीची पूजा करून नारळ वाहण्याची िथा आठवली. आपल्या संस्तकृती मध्ये आपण ितयेक 

गोष्टी मध्ये देव प्रकंवा श्रद्धा स्तथान पाहतो. तया नदीरूपी देवतेला आपण िकोपासून वाचवण्याची आप्रण नेहमीच 

सामावून घेण्याची िाथाना करीत असायचो.  आज याच भावनेतनु मी Barton Creek समोर उभा होतो. मला या 

पाण्याबरोबर एकरूप व्हायचे होते, तया पाण्यावर लांबवरच्या सखुरूप  िवासासाठी प्रवश्वास ठेवायचा होता. मी सवा 

मनोबल एकवटून पाण्यात गेलो. एक दीघा  श्वास घेवून स्तवताला पाण्यात झोकून प्रदले. 

६० अंश फारने्हाईट च्या तया थंड पाण्याने अंगभर शहारे आले,  परतं ुपनु्हा एकदा मी पाण्या बरोबर एकरूप 

होण्याचा प्रवचार मनात आणला. प्रवश्वास ठेवला की हे पाणी आपल्याला सामावून घेणार आहे आप्रण बाकी कशाचा 



ही प्रवचार मनामध्ये न आणता ‘one stroke at a time’ या ततवाने मी पोहणे चालू ठेवले…. आप्रण तया क्षणापासून 

माझे पोहणे संपूणापणे बदलून गेले! २०० मीटर, ४०० मीटर,  ६०० मीटर असे करीत करीत मी ८०० मीटर चे 

अंतर मी िी-स्तटाईल  मध्ये पूणा केले!! 

आज मला कुठे तरी पसुटसा का होईना, परतंु आशेचा प्रकरण प्रदसू लागला. एखाद्या अंधाऱ्या खोलीमध्ये काडेपेटी 

पेटवल्या नंतर जशी उजेडाची जाप्रणव होते तसा या माझ्या स्तवप्न पूतीच्या मागाात मला पढेु कुठेतरी िकाश असू 

शकतो असा आभास झाला आप्रण मी पोहण्याची अप्रधक जोमाने तयारी चालू ठेवली. या वेळी मला पोहणे प्रकतपत 

आतमसात होईल याची १००% खात्री नव्हती आप्रण म्हणून मी biking चा सुद्धा सराव करायचे ठरप्रवले.  अश्या 

िकारच्या race मध्ये technique सोबत लांब पल्ला गाठण्यासाठी strength असणे महतवाचे असते आप्रण मला 

weight exercise वर भर देणे महतवाचे होते.  

माझ्या मनातील पोहण्याबिलचे िेम आणखी जागरूक करीत मी सराव चालूच ठेवला आप्रण अवघ्या दोन तीन 

आठव्यात (२-ऑक्त्टोबरला) मी ३८ laps चा पल्ला पूणा केला.  या प्रदवसाचा आनंद मला शब्दात व्यक्त करणे 

अवधड आहे.  आता मी  Ironman relay करू शकतो अशी मनाची  खात्री झाली आप्रण मग relay साठी 

साथीदार शोधायला सरुवात करणार, तेवढयात relay race च्या entries close झाल्या. आता माझ्या पढेु संपूणा 

race स्तवतुः पूणा करणे हा एकमेव पयााय प्रशल्लक होता, की जे माझे स्तवप्न होते.  दोनच प्रदवसांपूवी गाठलेल्या 

पोहण्याच्या टप्पा पार करून तयात ५६ मैल biking आप्रण १३.१ मैल चे धावणे सुद्धा करायाचे होते.  मला आता 

कुठल्या तरी अनोख्या शक्तीची गरज होती. - अशी शक्ती कोठून प्रमळणार हे माहीत नव्हते परतंु माझी race पूणा 

करण्याची इच्छा मात्र तीव्र होत होती... मनात प्रवचार आला आपल्या प्रहदंी movies मध्ये नाही का होत अश्या 

िकारच्या अशक्त्य वाटणाऱ्या गोष्टी साध्य…  

'जो जीता वही प्रसकन्दर' मध्ये नाही का अमीर खान ने बाजी आगदी शेवटच्या क्षणी मारून नेली.  तीच गोष्ट लगान 

मधल्या प्रक्रकेट सामन्याची ची. शेवटी triathlon हा सदु्धा एक खेळच नाही का?    

अप्रमताभ बच्चन ने नाही का बऱ्याच movies मध्ये आपल्या आईच्या िेमाखातर बऱ्याच अशक्त्य वाटणाऱ्या गोष्टी 

केल्या. इथे ही गोष्ट होती माझ्या मलुी वरच्या िेमाची! 

आप्रण मग ‘ओम शांती ओम’ मधला dialog आठवला ‘अगर प्रकसी भी चीज को प्रदल से चाहो तो, उसे तमुसे 

प्रमलाने के प्रलये परुी कायनात उसे तमुसे प्रमलाने की कोप्रशश मे लग जाती है'.  

मला खरोखर  मनापािुन ही race पूणा करायची होती, आप्रण आता 'पूरी कायनात मेर ेसाथ है' असा मी समज 

करून घेतला 

हे सगळे प्रफल्मी प्रवचार होते, परतंु फक्त ४ आठवड्याचा अवधी असताना, without extensive training अश्या 

िकारची race  करण्या कररता, मला positive प्रवचारांचा सहारा घेणे आवश्यक होते… आप्रण तया क्षणी मला फक्त 

सौम्याच्या चेहऱ्यावर ‘मी Ironman 70.3  पूणा केल्यानंतरचा आनंद कसा असेल’ ही एकच गोष्ट डोळ्यासमोर 

प्रदसत होती. आता पढुचा मागचा काहीही प्रवचार न करता मी ५६ मैल biking  ियतन करण्याचे ठरप्रवले.  



याच वेळी िसाद, योगेश, महेंद्र, देवदत आप्रण ईतर मंडळी 'Outlaw' या १०० प्रकलो मीटर biking race ची 

तयारी करीत होते आप्रण मी तयांच्या बरोबर biking ला जायचे ठरप्रवले. योगेशने मला REI मध्ये  50% off  

असलेल्या सायकल बिल सांप्रगतले आप्रण मी  ४ ऑक्त्टोबर ला नप्रवन सायकल प्रवकत घेतली. तयाच बरोबर मी 

bike च्या clip on set ची सुद्धा खरदेी केली. Biking shoes ला लावलेले हे clip on, सायकलच्या paddle 

मध्ये lock होतात आप्रण तयामळेु biking ला मदत होते असे ऐकले होते. परतं ुजेव्हा हवे तेव्हा हे clip  on  काढणे 

आणी घालणे ही खूप कसोटीचे काम होती. नवीन bike ला clipon लावून मी 5 ऑक्त्टोबर ला, सकाळी ७ वाजता 

सवाांना  सरावासाठी भेटलो.  प्रतकडे भालचंद्र िसाद याने सुद्धा bike ला clip ons लावले आहेत हे बघून आनंद 

झाला. तयाचा कडून काही यकु्त्तया  सांप्रगतल्या.  भालचंद्रशी बोलून लक्षात आले की आता एक दोन वेळा 

पडल्याप्रशवाय clip on ची कला आतमसात होणार नव्हती. मी पनु्हा एकदा मनाची तयारी करून biking ला 

सरुवात केली. आपण लहानपणी सायकल प्रशकत आसताना जसे पडलो होतो तसे दोन वेळा मी जोरदार पडलो, 

पण पटकन उठण्या प्रशवाय पयााय नव्हता. सदुैवाने दोन्ही वेळा आप्रशष आप्रण महेंद्र माझ्या बरोबर होते आप्रण 

दोघांनी ही चांगली मदत केली. िसादने route तयार केला होता, तो आप्रण देवदत सवाजण बरोबर येत आहेत 

याची खात्री करीत होता.  मी आप्रण  योगेश बहुतेक वेळा बरोबरच सायकल चालवीत होतो आप्रण तो या नवीन 

सायकल बिल मला अप्रधक माप्रहती देत होता. तयाच्या सांगण्याच्या शैलीतून योगेश मधल्या ‘कुळकणी मास्ततरांचे’ 

चे दशान होत होते. िसाद आप्रण योगेश यांनी, तयांनी वापरलेल्या केलेल्या वेगवेगळ्या enegry bar आप्रण 

electrolytes चे details  प्रदले आप्रण मजल दर मजल करीत आम्ही ५६ मैल अंतर साधारणता पाच तासात पूणा 

केले.. आप्रण It’s  possible ..अशी भावना माझ्या मनात जागरूक झाली … आता ियतन करायचा राप्रहला होता 

तो म्हणजे १3 .१ मैल धावण्याचा, परतंु धावणे ही कधीच माझ्या आवडीची गोष्ट नव्हती. आतापयांत मी जास्ततीत 

जास्तत ६ मैल धावलो होतो, परतं ुवेगवेगळे का होईना का होईना, मी आज race  चे पप्रहले दोन टप्पे गाठले होते 

आप्रण याच आतमप्रवश्वासाच्या जोरावर मी Ironman 70.3 करण्याचा प्रनणाय घेतला. तयाच प्रदवशी संध्याकाळी 

नील आप्रण साप्रनया च्या वाढप्रदवसाची पाटी होती, प्रतथे ही बातमी मी प्रमत्रांना सांप्रगतली. इतरांिमाणे पद्मश्री साठी 

सदु्धा हे surprise होते. पद्मश्रीचा सुद्धा वाढप्रदवस तयाच प्रदवशी होता आप्रण माझ्या कडून प्रतला ही वाढप्रदवसाची 

भेट होती. या surprise announcement  नंतर मी प्रतच्या चेहऱ्यावरचे भाव शोधण्याचा ियतन करीत होतो. 

आनंद आप्रण भीती हे दोन्ही प्रतच्या चेहऱ्यावर एकवटून आले होते. सवा  प्रमत्रांनी माझ्या प्रनणायाचे टाळ्या वाजवून 

स्तवागत केले आप्रण तयाच प्रदवशी (5 ऑक्त्टोबर) रात्री मी race चे registration केले.  

मग उप्रशरा का होईना, race साठी आप्रण सरावासाठी साठी लागणाऱ्या गोष्टींची खरदेी सुरु झाली. ची पोहण्यासाठी 

jammer, biking  साठी special trunk घेऊन आलो.  Energy drinks आप्रण electrolytes ची ही खरदेी 

झाली.  सायकल servicing साठी प्रदली. या नंतर मागे प्रफरणे शक्त्य नव्हते. आता मला धावण्याचा पल्ला 

गाठायचा होता, परतंु दोन तीन प्रदवसातच मला माझा मलुगा -प्रक्रश याच्या कडून सदीची भेट प्रमळाली, तयामळेु 

संपूणा आठवडा पोहण्याच्या सरावाला  सुट्टी द्यावी लागली.   

तयानंतरच्या पावसामळेु माझ्या धावण्याच्या सरावावर ही पाणी फेरले...  याच वेळी अधून मधून सप्रचनचे मला 

िोतसाहन पर फोन येत होते कारण धावणे हा तयाच्या आवडीचा प्रवषय होता. शेवटी एक प्रदवस पाऊस उघडलेला 



प्रदवस पाहून, मी ७.५ मैल धावण्याचे अंतर गाठले. Race अवघ्या दोन आठवड्यात असल्यामळेु आता जास्तत 

stretch करण्यात तथ्य नव्हते,  तयामळेु मी १3 .१ मैल मी हे अंतर race च्या प्रदवशीच पार करण्याचे ठरप्रवले! 

प्रदवस जात होते आप्रण race आता काही आठवड्या पासून काही प्रदवसांवर येवून ठेपली होती.. उतसाह , भीती 

आप्रण प्रजि या साऱ्या भावना वेगवेगळ्या वेळी मनामध्ये यायच्या परतंु तरीही मी race च्या प्रदवसाची आतरुतेने 

वाट पाहत होतो.  

बघता बघता 25 ऑक्त्टोबर येऊन उजाडला. तयाप्रदवशी पासून 'BIB number आप्रण race चे kit’ प्रमळणार होते. 

BIB number हा ितयेक स्तपधााकासाठी प्रदलेला एक क्रमांक सतो आप्रण तो क्रमांक असलेले स्तटीकर तमु्हाला 

race संपेपयात घालावयाचे असते. सौम्यामळेु मी या race च्या फंदात पडलो होतो म्हणून मी प्रतला kit pick up 

कररता घेवून गेलो.  शुक्रवारचा प्रदवस आसल्यामळेु प्रतकडे फारशी गदी नव्हती आप्रण आमचे काम लवकर 

आटोपले.  ते संपवून आम्ही पोहणे होणार होते तया lake वर गेलो.  प्रतकडे लांबवर लावलेले markers प्रदसत 

होते. Laps चा सराव करून १.२ मैल च्या अंतराचा आतापयांत अंदाज आला नव्हता, परतं ुतेच अंतर आज lake 

समोर खूप लांब आप्रण भीतीदायक वाटत होते. मला माझ्या Barton Creek pool ची आठवण झाली. दोन 

प्रदवसातच मला या lake बरोबर नाते जोडायचे होते.  प्रतथल्या पाण्याबरोबर एकरूप होवून १.२ मैलाचा पल्ला 

गाठायचा होता.  मी डोळे प्रमटून मनोभावे तया lake ला वंदन  केले.  सौम्या पाण्यामध्ये जावून आली, मला मात्र 

पाण्याला स्तपशाही करायचा नव्हता, जे काही असेत ते race च्या प्रदवशीच असे ठरवून मी प्रतथून प्रनघालो.  

Race नावाचे संकट प्रकंवा संधी आता खूपच वेगाने समोर येत होती. मी आप्रण सौम्या गाडीत बसून घरी प्रनघालो. 

का कोणास ठावूक सौम्या सुद्धा आता शांत झाली होती. माझ्या डोक्त्यात जोरात प्रवचार चक्र चालू झाले.  आता मी 

race चे सवा टप्पे पूणा करू शकेन अशी खात्री होती परतं ुस्तपधेमध्ये ितयेक टप्प्यात cut off असतात. पोहणे 

ठराप्रवक वेळात संपायला हवे होते, तयानंतर साधारणता साडे पाच तासात biking संपायला हवे होते आप्रण संपूणा 

race पूणा करण्यासाठी साधारणत साडे नऊ तासाचा cut off होता. येवढ्या पररश्रमानंतर ठराप्रवक वेळेत race 

पूणा होईल की नाही अशी भीती मनात डोकावून गेली. वेळापत्रका नुसार  enegry drinks , protein bar  घेणे 

महतवाचे होते. एखादी ही गोष्ट ठरप्रवल्या िमाणे झाली नाही तर वेळेत race पूणा न होण्याची भीती होती. आप्रण या 

सवा प्रवचारात मी शांतपणे गाडी चालवीत होतो. तेवढ्यात सौम्याने "पप्पा , मला फोन देता का ?" असे प्रवचारले. 

माझ्याकडे प्रतच्या बरोबर बोलण्या सारखे काही नव्हते आप्रण मी लगेचच माझा फोन प्रतला काढून प्रदला. थोड्याच 

वेळात प्रतने फोन, कार च्या stereo ला जोडून 'Roar' चे गाणे सुरु करून मला आशायााचा धक्त्का प्रदला. गाण्याचे 

बोल होते..  

I got the eye of the tiger, a fighter,  

dancing through the fire,  

cause I am a champion and  

you are going to hear me roar louder,  



louder than a lion, 

cause I am a champion and  

you are going to hear me roar.. 

प्रतने गाडीतील शांततेला शब्द प्रदले होते.  बऱ्याच प्रदवसांपूवी मी सौम्याला TV वर हे गाणे दाखप्रवले होते. प्रतला या 

िसंगी हे गाणे youtube वरून चालू करणे का सचुले असावे ? या गाण्या माफा त ती मला बरेच काही सांगून गेली... 

नेहमीच लहान वाटणारी सौम्या आता मला मोठी वाटू लागली. काहीही न बोलता, आपल्या माणसाच्या वेदना 

उमजतात तया ह्या अश्या! 

घरी आल्या नंतर आमचे BIB numbers  सायकलला आप्रण T -shirts ला लावण्याचे काम चालू झाले. Energy 

drink, protein bar ईतयादी गोष्टी बरोबर ठेवल्या गेल्या. क्रीशने सुद्धा आता मदत करायला सरुवात केली आप्रण 

या सवा  गोष्टी मध्ये रात्री चे आठ कधी वाजले हे कळलेच नाही. झोपायला प्रनघणार तेवढयात प्रक्रश माझ्याकडे आला 

आप्रण म्हणाला  "Pappa, If you finish the Ironman, I will be super-duper proud of you".  थोडे क्षण 

मला काही कळलेच नाही, आप्रण मग नंतर लगेचच मी तयाला जवळ घेतले आप्रण म्हणालो 'I am going to try 

real hard Krish!' 

प्रक्रशच्या या व्याक्त्तव्यानंतर आता मला काहीही झाले तरी race पूणा करायची होती.  

दसुऱ्या प्रदवशी सकाळी ११ वाजता िसादचा phone आला 'how are  you  feeling ?' तयाने िश्न केला.. 

‘Good.. I will be doing the best I can!" बरोबर एक वषाा पूवी तयाची race होण्या आधी मी तयाला फोन केला 

होता आप्रण हाच िश्न प्रवचारला होता. तयावेळी एकवटून आलेल्या दबावा मळेु तयाला एकदम रडू फुटले होते..  

िसादने तया िसंगाची आठवण  करून प्रदली.  तू नक्त्कीच race चांगल्या िकारे पूणा करशील  अश्या शभेुच्छा पर 

आतमप्रवश्वास तयाने दाखप्रवला. तयाने माझ्या एका आठव्यात decision घेवून पूणा केलेली First TRI  race पप्रहली 

होती आप्रण आप्रण म्हणूनच प्रक काय, तयाला माझ्या बिल प्रवश्वास  होता.  तयाने मला या race करता बऱ्याच 

शभेुच्छा आप्रण माप्रहती परुवली होती. 

जेवणा नंतर मी, पदमश्री, प्रक्रश आप्रण सौम्या सायकल check in साठी गेलो. योगेश, सपु्रजत, प्रनवी , िसाद आप्रण 

मेधा सुद्धा प्रतकडे आले होते.  प्रनवी, योगेश, सपु्रजत  हे relay race करणार होते.  आम्ही सवाांनी race च्या 

briefing  ला गेलो आप्रण पनु्हा एकदा प्रनयमांची उजळणी झाली. सपु्रजतचा पाय काही प्रदवसांपूवी मरुगळला होतां 

आप्रण माझ्या सारखे तयाने सुद्धा धावण्याचे अंतर अजून पार केलेले नव्हते. दखुापात होवून सुधा तो आनंदाने race 

साठी तयार होता, तयाचे साहस हे दाद येण्यासारखे होते. आम्ही दोघांनी race track पाहून घेतला आप्रण finish 

line जवळ आल्या नंतर कसे जोरात धावायचे अशा प्रवनोदपर गप्पा झाल्या. शेवटी एकमेकांना 'All the best' 

म्हणत आम्ही प्रनरोप घेतला… 

काही प्रदवसांवरून ही स्तपधाा  काही तासांवर येवून ठेपली होती. तया प्रदवशी संध्याकाळी श्रीराम आप्रण मनीषा 

आमच्या घरी शुभेच्छा देण्यासाठी आले होते. 'झाली का तयारी?' मनीषाने िश्न केला.  बऱ्याच प्रदवसापासून या 



िश्नाचे माझ्याकडे एकच उतर होते - "Mentally ready आहे" तयांना माझा थोडाच सराव आप्रण challenges ची 

कल्पना होती. गप्पा झाल्या आप्रण जाण्याआधी ' उद्या race मध्ये काही होवो पण तू आमच्यासाठी already 

ironman आहेस' हे तयांचे शब्द ऐकून खूप आनंद झाला.  यशात प्रकंवा अपयशात ही तुमच्या बरोबर साथ 

असण्याचा प्रदलासा देणार ेप्रमत्र असणे हे भाग्यच! कळत नकळत तयांच्या या शब्दांनी माझे सामथ्या आणखी वाढवले 

होते. 

आता झोपायची वेळ झाली होती, पण काही केल्या race चे प्रचत्र डोळ्या समोरून जात नव्हते. आता race 

संपवण्याची उतकंठा लागली होती आप्रण तयामळेु बराच वेळ झोप लागली नाही. शेवटी २७ ऑक्त्टोबर उजाडला. मी 

साडे चार ला उठून सवा  आवरले आप्रण सहा वाजता मी आप्रण पद्मश्री race च्या प्रठकाणी पोहचलो. पनु्हा एकदा 

प्रनवी, योगेश आप्रण सपु्रजत ची भेट झाली. माझी swim teacher - Casey सदु्धा प्रतकडे आली होती.  आठ वाजले 

आप्रण आता माझी race साठी जाण्याची वेळ जवळ आली होती. मी पद्माश्रीचा प्रनरोप घेतला आप्रण मूकपणेच मी 

पाण्यातून लवकरच परत येईन अशी खात्री प्रदली... आप्रण थोड्याच वेळात माझ्या पोहण्याची सरुवात झाली. 

One stroke at a time या ततवाने मी पोहायला सरुवात केली आप्रण एका नंतर एक बोइ (marker) ओलांडीत 

मी एक तासात 1.2 miles चे अंतर पूणा केले. पाण्यातून बाहेर प्रनघताना एक वेगळ्याच िकारचा आतमप्रवश्वास 

आला होता. पद्मश्री, िसाद आप्रण मेधा यांनी मला पाहून जोरात cheer up केले.  

मी पटकन biking transition च्या भागात िवेश केला. शक्त्य प्रततक्त्या लवकर अंग पसुले, biking चा T-shirt 

आप्रण shoes चढवून सायकल race  च्या starting point ला पोहचलो. आदल्या प्रदवशी झालेल्या पावसामळेु 

फारच प्रचखल झाला होता आप्रण तो आता shoes ला ही चांगलाच लागला होता. सायकल चालवायला सरुवात 

करणार तर काही केल्या clipon lock होत नव्हते... अखेर बऱ्याच कसरती नंतर shoes lock झाले आप्रण माझा 

५६ मैलाच िवास सुरु झाला. या सवा transition  िकारात माझी १५ प्रमप्रनटे प्रनघून गेली होती.  पप्रहल्या एक 

तासातच मी १५ मैलाचे अंतर गाठले, परतंु थोडयाच वेळात लक्षात आले की सायकलचे सीट पूवीपेक्षा थोडेसे 

खाली गेले होते.  सायकल servicing ला प्रदल्यानंतर ची ही कमाल होती आप्रण तयाचे (वाईट) पररणाम आता 

जाणवू लागले होते. Ideally सायकलचे सीट, अश्या उंचीवर असावे की जेणे करून pedal वर पाय ठेवला नंतर 

१० अंशाचा कोन होईल. परतूं उंचीचे गप्रणत चकुल्यामळेु आता मला जास्तत ताकदीने सायकल मारावी लागत 

होती. साधारणता २५ मैल पार केल्यानंतर पायात थोडेसे गोळे येवू लागले.  Race च्या शेवटच्या टप्प्यात 

असताना कोणतयाही िकारचे बदल करू नयेत हा धडा प्रमळाला, परतंु तो चुकीच्या वेळी! मग मी ितयेक 'water 

stand ' वर २-४ प्रमप्रनटे थांबून पाय stretch करीत होतो. बराचसा रस्तता हा चढाईचा होता आप्रण मी ५६ मैलाचे 

ते अंतर साधारणत साडेचार तासात पूणा केले. 

सायकल च्या finish line  जवळ सौम्या, पद्मश्री, योगेश, प्रनवी, मेधा यांनी जोरदार cheering करून माझे स्तवागत 

केले.  मी पटकन सायकल stand ला लावून पनु्हा थोडेसे stretching केले. गेले सात आठवडे जे स्तवप्न मी पहात 

होतो ते आता खूप दूर वाटत नव्हते. १३ मैलाचे अंतर हे एकाच route वर तीन फेऱ्या मारून पूणा करायचे होते.  मी 

थोडे धावणे व थोडे चालने या िकारे माझ्या िवासाला सरुवात केली आप्रण पप्रहल्या पाच मैलाचे अंतर एका तासात 



पूणा केले. हाच वेग कायम ठेवल्यास मी race व्यवप्रस्ततत वेळेत  म्हणजे cut  off  च्या ४५ प्रमप्रनटे आधी पूणा करू 

शकणार होतो. धावण्याच्या round चा एक फायदा असा होता की मला ितयेक round ला आपल्यासाठी 

cheering करणारे लोक प्रदसत आप्रण मग पनु्हा एकदा जास्तत जोरात धावण्याचा हुरूप येई. याच जोरावर मी दसुरा  

सदु्धा cut off time च्या ४५ प्रमप्रनटे आधी पूणा केला. परतं ुपावले आता खूप जड झाली होती. प्रतसऱ्या round चे 

थोडेसे अंतर पार केल्या नंतर मी पाय stretch करण्याचा ियन्त करू लागलो परतंु तयामळेु पायाची अवस्तथा 

आणखीनच वाईट होऊ लागली. आतापयांत केलेल्या कसरती मळेु , पाय सोबत देण्याचे नाकारत होते. पायची बोटे 

वर खाली करण्याचा पयांत केला तर पायाचा अंगठा वाकड्या केलेल्या प्रस्तथतीतच lock झाला. मी घाबरलो, आप्रण 

पटकन खाली बसलो. दोन, तीन दीघा श्वास घॆतले आप्रण दोन्ही हाताने पायाच्या बोटांना सरळ केले आप्रण तसेच 

धरून रप्रहतो. थोडेसे बर ेवाटू लागते की नाही तोच प्रतकडून एक volunteer माझ्या जवळ आली आप्रण प्रवचारू 

लागली … "do  you need any help ?" 

अश्या िकारच्या race मध्ये मदत मागण्यापूवी दहा वेळा प्रवचार करणे महतवाचे आहे, कारण कोणतयाही िकारची 

मदत घेतल्यास तमु्ही race मधून बाद होवू शकता. प्रतची हेल्प ऑफर ऐकताच, मी "No" म्हणत ताडकन उठलो 

आप्रण उरली सरुली शक्ती ऐकवटीत मी पढुच्या िवासाला सुरवात केली. घडयाळात वेळ पप्रहली, आता १ तास 

आप्रण १० प्रमप्रनटांचा अवधी उरला होता आप्रण मला साडे तीन मैलाचे अंतर गाठायचे होते.  मी घाई घाईने पनु्हा 

एकदा धावण्याचा ियतन केला, पण व्यथा .. माझ्या पायांनी पळण्यासाठी साथ सोडून प्रदली होती आप्रण माझ्या कडे 

पटपट चालणे हा एकच पयााय राप्रहला होता. मी जेवढया पटकन चालता येईल तेवढे चालत  गेलो.   

बघता बघता आणखी दीड मैलाचे अंतर पार झाले. आता शेवटचे दोन मैल राप्रहले होते आप्रण पायांची अवस्तथा 

अजून वाईट झाली होती. चालताना पाय ठराप्रवक angle मध्येच टाकावे लागत होते नाहीतर लगेचच पायात गोळे 

येत होते. मनाने मी अजून पूवी इतकाच खंबीर होतो, परतूं मला माझ्या पायांच्या सोबतीचीही तेवढीच गरज होती. 

आता वेळी खूप कमी उरला होता. पढुची ३० - ४० प्रमप्रनटे आतापयांतच्या केलेल्या पररश्रमाचे यश आप्रण 

अपयशामध्ये मोजमाप करणार होते. आता माझ्या डोल्यासामोर cheering करीत असलेली माझी सौम्या,  प्रक्रश , 

पद्मश्री आप्रण प्रमत्र मंडळी उभे राप्रहले.  आठवण झाली तया वाक्त्यांची "पप्पा I will  be super-duper proud of  

you" , "तू आमच्या साठी already Ironman आहॆस",  आप्रण बस्तस .. आता माझी race पूणा करण्याची इच्छा 

प्रशगेला पोहोचली …आता मला फक्त प्रफप्रनश line प्रदसत होती.  एकदा देवाचे स्तमरण केले आप्रण पावलांना दसुरा 

कोणताही पयााय नाही याची जाणीव करून प्रदली. चालणे चाल ुठेवले, माझी इच्छा शक्ती मला पढेु घेवून जात होती 

आप्रण आता येवढा जवळ आलो प्रक दरुून मला माझी सौम्या प्रदसत होती. प्रतने स्तवत तयार करून दोन banner 

आणले होते. एका banner वर Ironman चे प्रचत्र काढलेले होते तर दसुयाावर Team  AMM असे  प्रलप्रहले होते.  

जसा जसा पढेु येत होतो तसे राजू, िप्रतभा, प्रकरण, रोप्रहणी, अरुण, शप्रमाला अशी सवा  प्रमत्र मंडळी प्रदसू लागली … 

तयांना पाहून खूप आनंद झाला.  आता काही मीटसाचे अंतरच राप्रहले होते आप्रण पावले टाकणे बरेच सोपे वाटत 

होते आप्रण लवकरच मी खूप आनंदाने ती प्रफप्रनश लाईन ओलांडली. सौम्याने पटकन येवून मला घट्ट प्रमठी मारली.  

मी race पूणा केली होती कारण प्रतने माझ्यातला Ironman जागा केला होता.  तयावेळी मला काय वाटले ते शब्दात 

सांगणे अवघड आहे.  माझ्या डोळ्यातील आनंद अशू्र बाकी सवा  सांगून गेले... प्रक्रशने ही येवून झटकन प्रमठी मारली 



पाठोपाठ पद्मश्री आली. माझ्या या Ironman च्या िवासात पद्मश्रीचा प्रसहांचा वाटा होता.  प्रतच्या बऱ्याच गोष्टींच्या 

तयागामळेु आप्रण मेहनतीमळेु मला ही race करण्याची संधी प्रमळाली होती. 

प्रमत्र मंडळींचे माझ्या यशासाठी आनंदाने पाणावलेले डोळे बघून आपण प्रकती नशीबवान आहोत याची जाणीव 

झाली.  नातेवाईक आप्रण प्रमत्र मंडळीच्या शभेुच्छा प्रशवाय ही race मी पूणा करू शकलो नसतो आप्रण मी तया 

सवाांचा खूप आभारी आहे! 

हया स्तपधेमळेु  दोन महतवाच्या गोष्टी अनभुवल्या आप्रण तया तमुच्यासमोर मांडणे हाच या लेखनाचा मखु्य उददे््यश! 

- कोणतीही गोष्ट अवगत करण्यासाठी मनाची तयारी ही जास्तत महतवाची आहे. मेहनत आप्रण मनाच्या तयारीने 

तमु्ही कोणतीही गोष्ट आतमसात करू शकता.   

- स्तवत साठी केलेल्या गोष्टी पेक्षा आपल्या िेमाच्या व्यक्तीसाठी कलेल्या मेहनती मध्ये जास्तत समाधान प्रमळते.. 
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