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संपादकीय 
 

नमस्कार मंिळी, 

  

अनुबंध एदप्रल २०२० अंक आपणास िेताना आम्हाला समाधान वाटत आिे. सवचप्रथम अनुबंध संपािकीय सदमतीतफे 

आपल्या वाचकांचे ,दितदचंतकांचे, जादिरातिारांचे आदण मित्वाचे म्हणजे ज्यांच्या लेखणीने आपला अंक पररपूणच िोतो 

त्या लेखक,कवी, छोटे दमत्र-मैदत्रणी, Youth, ह्या सवाांचे  मनःपूवचक आभार. बघता बघता,आमच्या सदमतीचे एक विच 

पूणच झाले.  गेल्याविी आपण वाचक म्हणून अनुबंधला खुप चांगली िाि दिलीत, कधी सोशल मीदियाच्या माध्यमातून 

तर कधी प्रत्यि तर कधी ई-मेल मधून आपले अदभप्राय कळवले. यातूनच मग पे्ररणा घेत आम्ही अनुबंधचा याविीचा 

अंक प्रकादशत करत आिोत. 

असे म्हणतात दक ‘दुुःख दाविीिा आिे लक िेखिी कसदार होते’ असेच कािीसे प्रदसद्ध सादित्यत्यक, कवी, 

नाटककार, शेक्सदपअर याच्या बाबतीत घिले, सोळाशे सालच्या सुरुवातीच्या काळात आलेल्या पे्लग साथीच्या संकटात 

जागदतक आदथचक टाळेबंिी असताना शेक्सदपअरने अनेक कलाकृती दलदिल्या.त्याने या काळात १५४ सुनीते , कदवता, 

उत्तम नाट्यसादित्य दलदिले. शेक्सदपअरची अनेक नाटकं, मिाकाव्य, इंग्रजी भािेतील आपल्या रोजच्या वापरातील 

िजारो शब्द, जीवनसार सांगणारी वचने या दचरंतन असलेल्या दवदवध सादित्याची भुरळ जगभरातील अनेक 

सादित्यत्यकाना पिली. मग ती अनेक भािांमधे्य भािांतररतिी झाली. कै कुसुमाग्रज यांनी शेक्सदपअरच्या अनेक नाटकांचे 

मराठीत रूपांतरीत करून सािर केली. दवंिा करंिीकरानी, शेक्सदपअर आदण तुकाराम यांची काल्पदनक भेट आपल्या 

कदवतेतून घिवली. शेक्सदपअरच्या सादित्यात राग,िुःख, दवरि अशा भावभावनांचा मेळ िोता. एलिि मदिन्यातील 

२३  तारीख िी शेक्सदपअरची जन्म दिवस तारीख आिे (असे मानतात) तसेच तीच तारीख त्याची मृतू्य दिवस तारीख 

िी ठरली . शेक्सदपअरच्या आयुष्यातील अवघ्या बावन्न विाांत झालेली सादित्य दनदमचती आजिी अजरामर आिे. एदप्रल 

मदिन्याचे औचत्या साधून दलदिण्याचा केलेला एक प्रपंच. 

व्यक्तीदचत्रण िा एक मराठी सादित्यातील कलादवष्कार. लोकमान्य बाळ गंगाधर दटळक यांच्या िेिावसनास  यंिाच्या 

विी शंभर विच पूणच िोत आिेत. या लोकोत्तर व्यत्यक्तमत्वाचे जीवनिशचन आपल्या उतृ्कष्ट भािाशैलीत दनवृत्त पत्रकार 

दिलीप चावरे यांनी मांिले आिे. या अंकातील िा लेख आपल्याला इदतिासात घेऊन जाईल याची मला खात्री आिे. 

२६ नोव्हेंबर २००८ मधे्य मंुबई वर ििशतवािी िल्ला झाला िोता, या िल्ल्यात वीर मरण प्राप्त झालेल्या मंुबईच्या 

ििशतवािी दवरोधी पथकाचे मुख्यादधकारी कै िेमंत करकरे यांच्या वरील प्रकादशत झालेल्या पुस्तकाचा  पररचय 

िेण्यात आला आिे. बोस्टनत्यथथत त्यांची मुलगी जुई करकरे नवरे यांनी आपल्या वदिलांच्या आठवणी ‘Hemant 

karkare: A Daughter’s Memoir’  ह्या पुस्तकातून दलदिल्या आिेत. त्यांचे या  पुस्तकावरील मनोगत अंकातून वाचता 

येईल 

‘नीरिीर दववेकबुद्धी’ ह्या  लेखातून आदथचक दनयोजनातील बेदसक व्याख्या, प्राची िेशमुख यांनी कौटंुदबक  प्रसंगातुन 

संुिरपणे  उलगिल्या आिेत.  
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कथा दवभागात ‘शब्द-शक्ती’, िॉ. मुरलीधर  भावसार ( पाररतोदिक दवजेते मराठी दचत्रपट लेखक ) यांनी दलदिली कथा 

आपल्यासाठी खास भारतातून पाठवली आिे . मला सांगण्यास अदतशय आनंि िोतो  दक इंटरनेटवरुन शोध घेताना 

त्यांच्या वाचनात आपले मादसक आले आदण त्यांनी त्यांची कथा आपल्या मादसकात प्रकादशत करण्याची इच्छा व्यक्त 

केली. एका मानादसक संतुलन िरवलेल्या तरुण कदवयत्रीचंी व्यथा सांगण्याचा प्रयत्न कथेतून केला आिे.  

सध्या कोरोना साथीच्या संकटाशी सामना करत असताना प्रते्यकाचा संघिच स्वतःशी आदण सद्य पररत्यथथतीशी आिे. 

अनुबंध मधे्य समावेश केलेले ‘संसृ्कत सुभादिते’ आदण ‘आधी वंिू तुज मोरया ‘ िे लेख सकारात्मक दवचार िेतील. तसेच 

दविाणू आदण त्यांचा मानवी जीवनावरील परीणाम या दवियावरील मधुरा घैसास यांचा  ‘प्रश्नांदकत जैवतंत्रज्ञान’ लेख 

दवज्ञानशास्त्रावर प्रकाश टाकणारा असेल. कोरोनाशी सामना करत असताना जाणवत असलेली समाजाप्रती ितबलता, 

खंत, अचचना दनगळे्य बापट ह्यांच्या ‘कृतज्ञता’ या कदवतेतून जाणवेल. 

अनुबंधचा कदवता  दवभाग सकस अशा कदवतांनी समृद्ध झाला आिे त्यात ज्योतीताई जोशी आदण स्वगीय प्रोफेसर 

पुष्पा जी.दकन्हीकर यांच्या मुलाने आईची आठवण म्हणून दिलेली कदवता यांचा समावेश आिे. 

आमच्यासाठी सुद्धा अनुबंधचा अंक काितांना, लेख दमळवताना अिचणी आल्या पण यावेळी ’Youth ‘ ने उत्तम 

प्रदतसाि दिला आदण वेळोवेळी केलेल्या आवािनाला प्रदतसाि दमळाला. बाल जगत आदण Youth दवभागातुन स्टोरी, 

शब्दकोिे, कूट प्रश्न/चालवा िोके तसेच िस्तकला, Drawings , ‘Front Desk ’ बुक ररव्हयू यातून अंक खुलला.  

ऋदिकेश जोशीने त्याच्या कल्पनाशक्तीतून रेखाटलेला कोरोना व्हायरस िाखवला आिे. ‘अफलातून अणचव’ ने 

कोरोनाशी कशी लिाई दजंकली ते बघताना आदण वाचताना मज्जा वाटेल.. My Kathak Journey मधून दमदिका 

दशंिे  दिने लिानपणा पासून जपलेला छंि, त्याचे ‘Passion’ मधील रूपांतर आदण मग त्यातून दमळालेले ‘Success’ 

याचा प्रवास उलगिला आिे.  

मादसकाचे मुखपृष्ठ वसंत ऋतूला साजेसे असे मंगोदलया फुलाचे दचत्र यावेळी मंिळाच्या सिस्य रत्ना िलाल यांनी 

रेखाटले आिे. त्याबद्दल त्यांचे मनःपूवचक आभार. अंकाची मांिणी आदण सजावटीमुळे अंक अजूनच संुिर झाला आिे. 

मंिळाचे अध्यि संतोि साळवी यांनी २०२० मधील उपक्रमांबद्दल कायचकाररणीची भुदमका ‘अध्यिीय मनोगत ‘ मधून 

मांिली आिे.  

सध्या आपण सगळेजण एका वेगळ्या अचानक आलेल्या ‘पॉज’ मधून जात आिोत. पण ‘थांबणे ‘ िा कधीच पयाचय 

नसतो यातूनिी मागच शोधण्यासाठी प्रकादशत लेख आपल्याला सकारात्मक दवचार िेतील याची नक्की खात्री आिे. अंक 

जरूर वाचा. फक्त एकच दवनंती, अंकातील लेख आविल्यास आपले अदभप्राय जरूर कळवा. त्यातून आम्हालाच 

नािीतर लेखकांनािी पे्ररणा दमळेल. धन्यवाि. 

 

 

           

 

 

आपली,  

         सौ सीमा कादनटकर 
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अनुबंध मादसकात जादिरात करण्यासाठी कृपया संपकच  करा: 

 

सीमा कादनटकर (संपािक)  - seema.kanitkar@nemm.org 

रवी कुलकणी     (दवत्त)   - ravi.kalkarni@nemm.org  

अनुबंध संपादक सलमती   

   

संपादक :  सीमा कादनटकर 

 

संपादक सहाय्य  :  दमदलंि कादनटकर  

संतोि साळवी 

 

मांडिी व सजावट :  अमेय परांजपे 

 

जालहरात सहाय्य : रवी कुलकणी 

 

मुखपृष्ठ : रत्ना िलाल 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***लेखाांत व्यक्त झालेली मते ही पूणणपणे सांबांवित लेखकाांची आहेत. नू्य इांग्लां ड महाराष्ट्र  मांडळ तसेच सांपादक सवमती त्ाांच्याशी सहमत असेलच असे नाही. 

***अंकासाठी सवच काळजी घेतली गेली असली तरी छपाईत दकंवा अन्य इतरत्र कािी चूक भूल झाली असल्यास उिार मनाने ती नजरेआि 

कराल अशी आशा आिे. 

***अनुबंध मादसकामधे्य सुशोभीकरणासाठी वापरण्यात आलेली दचते्र िी मादिती अंतजाचलातून घेण्यात आलेली आिेत. त्यांचे मालकी िक्क 

संबंदधत मालकांकिे असून नू्य इंगं्लि मिाराष्टर  मंिळाकिे नािीत. 

mailto:seema.kanitkar@nemm.org
mailto:ravi.kalkarni@nemm.org
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अध्यक्षीय मनोगत 
Namaskar Mandali, 

 

The year 2020 seems to be more challenging for everyone including the NEMM committee as 

well. We managed to deliver the “Makar Sankrant” event successfully irrespective of weather 

challenges at the last minute. I really enjoyed seeing 20+ small kids with crown, halwa jewelry, and 

good to see the excitement on their parents' faces while taking pictures of their kids. It’s always 

challenging for every committee to get these “Bor-Nahan” kits from India but it’s worth those 

efforts for sure!!. We really had a well professional crew came to perform 2 one-act plays within a 

very short notice and they delivered both the plays successfully, we did receive excellent feedback 

from our members about the quality of plays. 

 

We could not deliver “Gannaynche Gaav” India program on January 18th due to some logistic 

issue, our committee decided to deliver an additional event on February 29th.  Our thinking 

behind that was during last year, we never had a “Baithak” type melody songs program for our 

audience and we knew that there is a certain segment in our community that will appreciate this 

type of program. We were absolutely right, even though we had only 4 weeks to prepare for this 

program, program delivery and support from the community was awesome. 

 

Towards the end of February, we were preparing for our “Natyamahostav” for the Gudhi Padwa 

event, we were almost done with the set as well and with the support from the community, we 

sold a record number of tickets of “Natyamahostav”. During the first week of March, the whole 

world started facing many uncertainties due to Covid-19, we started learning more and more 

about the severity of this Pandemic through CDC communication and Dr. Fauci. On the 13th of 

March, the committee has decided to cancel “Natyamahostav” by keeping the safety of our 

community as the top priority. We also managed to issue refunds in a timely manner. 

 

The committee is confident and prepared to deliver quality programs during the second half of 

the year 2020. In the last few weeks, we have solicited a few relevant emails from other 

communities about Covid-19 to assist our members with correct information in this difficult 

situation. Towards the end of March, we had multiple committee meetings about how NEMM can 

help our New England community (Karmabhumi) and Maharashtra State (Janmabhumi) during 

this global Covid-19 pandemic. During the year 2019, we managed to generate $7000 surpluses 

through our sponsorships, advertising, etc. we had to pay $5600 outstanding bill of the previous 

year, so the net gain was around $1400 in the year 2019.  The year 2020 seems to be challenging, 

we decided to seek the trustee’s permission to approve a $3000 commitment from our NEMM 

towards fundraising of Covid-19 pandemic.  We sent our first email at the beginning of April and 

I am proud to announce, our members donated huge $10,250 in just two weeks. As everyone is 

going through hardship, we have decided from the beginning we will only send 3 mass emails 

during 2 weeks of fundraising period. The NEMM Community Rocks all the time and I am very 

proud to be a member of this strong community. 
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Here are some pictures which will explain more than words. 

STAY SAFE AND HEALTHY!! WE ALL TOGETHER WILL FIGHT COVID-19. 

 

Keep in mind, the committee is looking forward to delivering quality programs during the second 

half of the year 2020. 

- सांतोष साळिी 

  



      अनुबंध एप्रिल २०२० 

 

काययकारणी सममती (२०१९-२०) 

 
संतोि साळवी 

 

 
सुिास कासार 

 
सीमा कादनटकर 

 
रवी कुलकणी 

 

 
अंजली माईणकर 

 
अमेय परांजपे 

 
अचचना पानवलकर 

 

 
बकुल कानिे 

 
चंद्रकांत दशरोळे 

 
चेतन दवधाते 

 

 
दमदलंि रानिे 

 
संिीप आिगावकर 

 
शे्वता साळवी 

 
त्यिता लाटे 

 
स्वाती दशंिे 
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मागोवा 

 नमस्कार मंिळी, मागील कािी मदिन्यात मंिळाचे मकर संक्रांत आदण गाण्यांचे गाव िे कायचक्रम अतं्यत उत्सािात 

पार पिले. याच कायचक्रमाची कािी िणदचते्र येथे  िेत आिोत. 
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लललत लेख   

लोकमान्य पुण्यस्मरण 
 

दिलीप चावरे   

 
लोकमान्य बाळ गंगाधर दटळक यांच्या िेिावसनास 

१ ऑगस्ट  २०२० रोजी शंभर विे पूणच िोत आिेत. 

या लोकोत्तर व्यत्यक्तमत्वाचे उदचत पुण्यिरण 

करणे,  लोकमान्य  दटळक यांची मिती आदण त्यांचे 

कायच काळाच्या पुिे कसे िोते िे  नवीन  दपिीस ज्ञात 

करणे िे आज अतं्यत आवश्यक आिे. दटळक यांचे 

आयुष्य म्हणजे स्वातंत्र्य संग्रामातील एक  धगधगता 

अध्याय िोता.  सुमारे बाराशे विे पारतंत्र्यात त्यखतपत 

पिलेल्या  भारतीय समाजास िात्रतेज, नवज्ञानाचे 

अध्ययन,  िेशभक्ती आदण आधुदनक दृष्टी यांचा वसा 

िेणारे  िे भारतीय इदतिासातील एकमेवादितीय 

व्यत्यक्तमत्त्व िोते. म्हणूनच  त्यांचे पुण्यिरण  करणे 

िे सकल समाजाचे कतचव्य आिे.  

मंुबई शिर आदण लोकमान्य दटळक  यांचे 

परस्परांवर अदतशय पे्रम िोते.  लोकमान्यांनी 

आपल्या ६४ विाांच्या  जीवनातील िीघच काळ  या 

मंुबापुरीत व्यतीत केला िोता. त्यांचे आंतरराष्टर ीय 

कतृचत्व मंुबईतच बिरले आदण या मंुबईतील उच्च 

न्यायालयाने त्यांना सिा विाांची काळ्या पाण्याची 

दशिा ठोठावली. लोकमान्यांचे अखेरचे दिवस 

मंुबईत गेले आदण या मिानगरीतच त्यांनी आपला 

िेि ठेवला.  तो दिवस िोता  १ ऑगस्ट  १९२०. 

लोकमान्यांच्या दनधनाची वाताच समजताच समस्त 

मंुबईतील लोकव्यविार थंिावले.  िा िेशातील 

पदिला सावचजदनक िरताळ िोता. असंख्य लोक 

त्यांना ठेवलेल्या सरिारगृिासमोर जमा झाले. 

लोकभावना लिात घेऊन तत्कालीन सरकारने 

लोकमान्यांचा अंत्यदवधी दगरगाव चौपाटीवर 

करण्याची खास परवानगी दिली. मात्र त्याचवेळी 

अशी अटिी घातली  की या नंतरच्या काळात 

कधीिी, कोणाचािी अंत्यदवधी  चौपाटीवर  

करण्याची परवानगी िेण्यात येणार नािी. मिात्मा 

गांधी आदण िेशातील  अन्य नेत्यांनी िी अट मान्य 

केल्यानंतर लाखो लोकांच्या साशु्र उपत्यथथतीत 

लोकमान्य दटळक यांचे चौपाटीवर अंत्यसंस्कार 

करण्यात आले आदण त्यांचे िारक कालांतराने त्या 

दठकाणी उभारण्यात आले.  

बाळ गंगाधर  दटळक यांचा जन्म 

रत्नादगरीस झाला. त्यांचे जन्मनाव केशव, परंतु बाळ 

िेच नाव पुिे रूि झाले. दटळकांचे विील 

गंगाधरपंत  आदण आई पावचतीबाई. गंगाधरपंतांना 

कौटंुदबक अिचणीमुळे इंग्रजी दशिण सोिून 

पुण्याहून गावी जावे लागले. पुिे त्यांनी मराठी 

शाळेत दशिकाची नोकरी केली. दटळकांचे 

पारंपररक संसृ्कत अध्ययन घरातच झाले.  नंतर 

१८६६ मधे्य गंगाधरपंतांची बिली पुण्यास 

झाल्यामुळे दटळक आपल्या मातादपत्यांबरोबर 

पुण्यास आले. पुण्यास आल्यावर थोड्याच दिवसांत 
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दटळकांची आई मरण पावली. पुण्यात राहूनच ते 

१८७२ मधे्य मॅदटर क  परीिा उत्तीणच झाले. ततू्पवी 

१८७१ मधे्य त्यांचा कोकणातील लािघर गावच्या 

बल्लाळ बाळ कुटंुबातील सत्यभामाबाई (मािेरचे 

नाव तापीबाई) यांच्याशी दववाि झाला. त्यांना तीन 

मुली आदण दवश्वनाथ, रामभाऊ  तसेच श्रीधर असे 

तीन मुलगे िोते.  

        गंगाधरपंत १८७२ मधे्य दनधन पावले.  पुिील 

दशिणासाठी दटळकांनी िेक्कन कॉलेजमधे्य नाव 

घातले. दटळक १८७६ मधे्य बी.ए. पदिल्या वगाचत 

उत्तीणच झाले. नंतर  त्यांनी एल्एल्.बी. िी पिवी  

प्राप्त केली. िेक्कन कॉलेजमधे्यच दटळक आदण  

गोपाळ गणेश आगरकर यांचा से्नि जमला. िोघांनी 

िेशकायाचला वाहून घेण्याचा संकल्प केला. याच 

सुमारास 'दनबंधमाला'कार दवषु्णशास्त्री 

दचपळूणकर यांनी सरकारी नोकरी सोिून एक 

राष्टर ीय शाळा कािण्याचे ठरदवले िोते. 

दटळक  आदण आगरकर त्यांना दमळाले.  या दतघांनी 

१ जानेवारी १८८० रोजी नू्य इंत्यग्लश सू्कलची थथापना 

केली. दटळकांनी दवनावेतन दशिकी पेशा पत्करला . 

दचपळूणकर, दटळक  आदण आगरकर यांनी १८८१ 

मधे्य आयचभूिण छापखाना  थथापन केला. त्यांनी 

केसरी (मराठी)  आदण मराठा (इंग्रजी)  िी िोन 

वृत्तपते्र सुरू केली. 

प्रारंभी आगरकर केसरीचे  तर दटळक 

मराठाचे संपािक िोते.आपल्या वृत्तपत्रांच्यािारे 

लोकदशिण,राजकीय जागृती  आदण शासकीय 

अन्यायाचा प्रदतकार करणे िे त्यांचे ऐदतिादसक कायच 

येथूनच सुरू झाले.  तत्कालीन कोल्हापूर संथथानचे 

दिवाण माधवराव बवे यांच्यादवरुद्ध केसरी आदण 

मराठा मधे्य अनेक लेख प्रदसद्ध झाले. त्यांच्या 

गैरकारभारावर तसेच इंग्रज सरकारच्या छत्रपती 

दशवाजीसंंबंधीच्या वतचणुकीवर या िोघांनी किािून 

टीका केली. त्याबद्दल बिनामीच्या खटल्यात दटळक 

आदण आगरकर यांना चार मदिने िोगंरीच्या 

तुरंुगात ठेवण्यात आले. दवषु्णशास्त्री १८८२ मधे्य 

मरण पावले. तथादप त्यांचे कायच सुरू रािावे म्हणून 

१८८४ मधे्य दटळक–आगरकरांनी िेक्कन 

एजु्यकेशन सोसायटीची थथापना केली आदण या 

संथथेतफे १८८५ मधे्य फरु्ग्चसन मिादवद्यालयाची 

थथापना करण्यात आली. 

दटळक गदणत  आदण संसृ्कत िे दविय 

दशकवीत. पुिे दटळकांचे संथथेतील एकंिर 

धोरणासंबंधी मतभेि झाले. यादशवाय िुसरा वाि 

"आधी काय? राजकीय की सामादजक?" या 

दवियावर झाला िोता. आगरकरांना सामादजक 

सुधारणा अदधक तातिीच्या वाटत िोत्या. परंतु 

स्वतंत्रतेचा दकंवा राष्टर ीयत्वाचा अदभमान जोपयांत 

जाज्वल्य आदण जागृत आिे, तोपयांत समाजरचना 

कशीिी असली तरी ती राष्टर ाच्या उन्नतीस अथवा 

भरभराटीस आि येत नािी, अशी दटळकांची 

भूदमका िोती. स्वादभमान, उत्साि, स्वराज्यदनष्ठा 

िाच राष्टर ाचा खरा आत्मा आिे असे ते 

आग्रिपूवचक  मांित. राष्टर ाची सामादजक प्रगती 

राजकीय प्रगतीच्या आदण स्वादभमानाच्या 

अनुिंगानेच झाली पादिजे िी त्यांची दत्रसूत्री असे. 

मात्र आगरकरांची भूदमका याच्या दवरुद्ध िोती. 

दटळकांना राष्टर ाइतकाच दिंिू धमाचचािी जाज्वल्य 

अदभमान िोता. धमच िा त्यांच्या व्यासंगाचा दविय 

िोता. त्यांनी वेि, उपदनििे, तत्त्वज्ञान, धमचशासे्त्र, 

गीता  आदण आचायाचची भाषे्य यांचा अभ्यास केला 

िोता. दिंिुत्व िे स्वत्वाचे फळ आिे असे ते मानीत. 

ज्यास दिंिुत्वाचा अथवा दिंिू धमाचचा अदभमान नािी, 

त्यास दिंिू लोकांनी काय समाजसुधारणा कराव्यात 

ते सांगण्याचा अदधकार नािी, असे ते म्हणत. 

         त्यांची भूदमका एका दविग्ध 

राजकारणी  नेत्याची िोती आदण स्वराज्य िा त्यांचा 

प्रधान िेतू िोता. मात्र दिदटश सरकारच्या 

कारभारातील िोि आदण अन्याय यांवर वृत्तपत्रांतून 

उघि टीका करताना त्यांनी कायद्याची मयाचिा प्रथम 

सांभाळली.प्रांदतक पररििा  आदण कााँगे्रसच्या 

कायाचत भाग घेऊन त्याचे स्वरूप दटळकांनी जिाल 

राष्टर वािी बनदवले. ज्वलंत िेशादभमान आदण 

स्वातंत्र्यपे्रम  जागृत करून स्वातंत्र्यासाठी प्रत्यि 

संघिच करण्यास  समाजाची मनोभूदमका तयार 

करण्याचा प्रयत्न केला. अजच-दवनंत्यांचे राजकारण 

करणाऱ्या नेमस्त पिादवरुद्ध त्यांना जीवनभर संघिच 

करावा लागला. "दिदटश सत्ता िा ईश्वरी अंश  असून  
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उिारमतवािी इंग्रज िळूिळू भारताचे राजकीय 

िक्क मान्य करतील, त्यांच्या सदिचे्छवर अवलंबून 

रािणे, िीच उत्तम नीती िोय" िी नेमस्त भूदमका 

मोिीत कािून  "स्वराज्य िा माझा जन्मदसद्ध िक्क 

आिे आदण ते मी दमळवीनच" या भूदमकेपयांत 

लोकांना नेण्याचे कायच िा लोकमान्यांचा संकल्प 

िोता. केसरी आदण मराठातील तेजस्वी 

लेखांनी  आदण प्रखर भािणांनी लोकजागृतीचे कायच 

त्यांनी प्रभावीपणे केले.  

         दिंिु-मुसलमानांचे अनेक दठकाणी १८९३ 

मधे्य िंगे झाले. या संघिाचत सरकार िा एक दतसरा 

पि असल्याचे लिात घेतल्यादशवाय िंर्ग्ांच्या 

कारणांची उपपत्ती (स्पष्टीकरण ) लागणार नािी, 

असे दटळकांचे मत िोते. सरकारचे पिपाती धोरण, 

म्हणजेच 'फोिा आदण झोिा' िी नीती िंर्ग्ांस 

कारणीभूत िोती अशी टीका ते करीत. या 

िंर्ग्ांनंतरच लोकजागृतीची साधने म्हणून गणेश 

उत्सव आदण दशवजयंती या उत्सवांना सावचजदनक 

स्वरूप िेण्याची कल्पना  त्यांनी पुिे  आणली. 

केसरीच्या िोन अंकांत १८ सप्टेंबर १८९४ आदण १५ 

एदप्रल १८९६ अनुक्रमे त्यांनी या उत्सवांचे उदे्दश 

स्पष्ट केले. राष्टर ीय जागृती करणे, स्वातंत्र्याकांिा 

वृत्यदं्धगत करणे, मिापुरुिांचे िरण करणे आदण 

धमच  आदण संसृ्कती यांचे ज्ञान सामान्य जनांस 

करून िेणे िे ते उदे्दश िोते.  

 

      दटळकांनी १८९५ मधे्य िुष्काळदनवारणाचे 

मित्त्वाचे कायच सुरू केले.  त्यांनी १८९६ च्या 

िुष्काळात शेतकऱ्यांना  सांदगतले की पीक कमी 

असेल तर सारा माफी िा तुमचा िक्क आिे, तो 

मागून घ्या. िुष्काळाच्या पाठोपाठ पे्लगची साथ 

आली.त्या वेळी पे्लगप्रदतबंधासाठी नेमलेला 

कदमशनर वॉल्टर चार्ल्च राँि याच्या िाताखालील 

गोऱ् या अदधकाऱ्यांनी  धुमाकूळ घातला, तेव्हा त्यावर 

दटळकांनी टीकेची झोि उठदवली. आपद्ग्रस्तांसाठी 

स्वस्त धान्य िुकाने कािली  आदण सावचजदनक 

रुग्णालये उघिली. अखेर २२ जून १८९७ रोजी चौघा 

चापेकर बंधंूनी राँिचा खून केला. त्या वेळी सरकारने 

पुण्यावर अनत्यित जुलूम केला. ‘राज्य करणे म्हणजे 

सूि उगदवणे नवे्ह’, ‘सरकारचे िोके दठकाणावर 

आिे काय?’ असे एकापाठोपाठ एक प्रखर 

लेख  दटळकांनी दलदिले.त्यामुळे त्यांच्यावर 

राजद्रोिाचा आरोप ठेवण्यात येऊन त्यांना अठरा 

मदिन्यांची सक्तमजुरीची दशिा झाली.  

 

   दटळकांच्या कारकीिीला आदण त्यांच्या 

स्वातंत्र्यसंग्रामाला १८९९ नंतरच अदधक  धार 

चिली. त्या वेळी राजद्रोिाची दशिा भोगून दटळक 

परत आले िोते. दशिा भोगूनिी त्यांच्या धे्ययधोरणांत 

कणभरिी बिल झाला नािी. त्यांनी  व्हाइसरॉय 

लॉिच जॉजच कझचन याच्या कारकीिीवर कठोर  टीका 

केली. कझचन याने २० जुलै १९०५ रोजी बंगालची 

फाळणी जािीर केली. सवच िेशभर प्रिोभ उसळला 

आदण उग्र आंिोलन सुरू झाले.दटळकांनी 

बंगालमधील चळवळीला पादठंबा दिला. स्विेशी, 

बदिष्कार, राष्टर ीय दशिण आदण स्वराज्य या 

चतुःसूत्रीचा त्यांनी दिरररीने पुरस्कार केला.   

          फाळणीदवरोधी चळवळ अदधकादधक उग्र 

िोत असताना राष्टर ीय सभेत नेमस्त आदण जिाल 

यांचे मतभेि झाले. सुरतेस १९०७ च्या अखेरीस 

भरलेल्या कााँगे्रस अदधवेशनात फूट पिली. 

कााँगे्रसमधील या फाटाफुटीनंतर २४ जून १९०८ 

रोजी दटळकांना मंुबईस पुन्हा राजद्रोिाच्या 

आरोपाखाली अटक करण्यात येऊन त्यांच्यावर 

खटला भरण्यात आला. याला कारण म्हणजे ‘िेशाचे 

िुिैव’ आदण ‘िे उपाय दटकाऊ नािीत’ िे अनुक्रमे 

१२ मे १९०८ आदण ९ जून १९०८ चे 'केसरी'तील 

अग्रलेख िोते . 

          त्यांना  सिा विे काळे पाणी  आदण १००० 

रुपये िंिाची दशिा  न्यायालयाने फमाचवली. िी 

दशिा ऐकवल्यानंतर दटळक म्हणाले, "जू्यरीनंी 

कािीिी दनकाल दिला असला तरी मी पूणच दनिोि 

आिे अशी माझी धारणा आिे. न्यायालयाची सत्ता 

शे्रष्ठ असेल, पण दनयतीचे दनयमन करणारी सत्ता 

त्याहूनिी शे्रष्ठ आिे. मी स्वतंत्र असण्यापेिा माझ्या 

िालाअपेष्टांनीच मी अंगीकृत केलेले कायच अदधक 
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भरभराटीस यावे, असािी परमेश्वराचा संकेत 

असेल."  

 

        दटळकांना झालेल्या या दशिेच्या दनिेधाथच 

मंुबईत दगरणी कामगारांनी  िेशातला पदिलाच 

उसू्फतच िरताळ पाळला.काळ्या पाण्याच्या 

दशिेसाठी दटळकांना िह्मिेशातील मंिालेच्या 

तुरंुगात ठेवण्यात आले.  या तुरंुगात असताना त्यांनी 

आपला "गीतारिस्य" िा अतं्यत  शे्रष्ठ गं्रथ दलदिला. 

त्यांच्या पत्नी सत्यभामाबाई यांचे १९१२ मधे्य दनधन 

झाले. सिा विाांच्या कारावासानंतर १५ जून १९१४ 

रोजी सरकारने त्यांना मुक्त केले. दटळकांनी १९१५ 

मधे्य 'दिंिी स्वराज्यसंघ' या दवियावर चार लेख 

दलहून कोणत्या प्रकाराची राज्यव्यवथथा भारतास 

इष्ट िोईल, याचे दववेचन केले.  त्यांनी १ मे १९१६ 

रोजी िोमरूल लीग  म्हणजेच दिंिी स्वराज्यसंघ 

बेळगाव येथे थथापन केला. ततू्पवी १९१५ मधे्य ॲनी 

बेझंट यांनी मद्रासला िोमरूल लीग िी संथथा 

थथापन केली िोती. िोमरूलची चळवळ दटळकांनी 

आदण बेझंट यांनी संयुक्तपणे 

चालदवली.                  

        ततू्पवी १९१६ मधे्य लखनौ येथे झालेल्या 

कााँगे्रस अदधवेशनात त्यांनी पुन्हा कााँगे्रसमधे्य प्रवेश 

केला. याच कााँगे्रस अदधवेशनात मुख्यतः 

दटळकांच्या प्रयत्नांनी कााँगे्रस- मुस्लीम लीग यांचा 

करार झाला. त्यांचे संयुक्त अदधवेशन िोऊन 

स्वराज्याच्या मागणीचा ठराव एकमताने मंजूर 

करण्यात आला. या कााँगे्रसमधे्य जिाल आदण 

नेमस्त  तसेच दिंिू  आदण  मुसलमान यांच्या एकीचे 

अपूवच दृश्य दिसले. 

 

                दटळकांना १९१६ च्या जून मदिन्यात ६० 

विे पूणच झाल्याबद्दल पुण्याला मोठा समारंभ िोऊन 

त्यांना एक लाख रुपयांची थैली अपचण करण्यात 

आली. ती सवच रक्कम राष्टर कायाचसाठी वापरण्याची 

घोिणा करून ते म्हणाले, ‘आपली मातृभूमी आपणा 

सवाांस या उद्योगास लागण्याबद्दल आवािन करीत 

आिे. मातृभूमीच्या या आव्हानाकिे लि िेऊन 

कोणतािी भेिभाव मनात न ठेवता, आपण सवच एक 

िोऊ या’. 

          भारतमंत्री एिदवन मााँटेरू्ग् यांनी  १९१७  

साली भारताला भेट िेऊन दवदवध 

दशष्टमंिळे  आदण  पुिारी यांच्या भेटी घेतल्या. त्यांनी 

दटळकांचीिी  भेट घेतली. यानंतर  मााँटेरू्ग्-चेम्सफिच 

सुधारणा जािीर झाल्या. अमृतसर येथे झालेल्या 

कााँगे्रसच्या अदधवेशनात मााँटेरू्ग्-चेम्सफिच सुधारणा 

अपुऱ् या, असमाधानकारक आदण दनराशाजनक 

आिेत असा ठराव मंजूर करून घेण्यात त्यांना यश 

आले; परंतु  या सुधारणा  अपुऱ् या असल्या तरी त्यांचा 

त्याग करू नये, दमळेल तेविे  पिरात  पािून घ्या 

आदण अदधक दमळवण्यासाठी चळवळ  करा, असा 

दटळकांचा सल्ला िोता. 

                 सर वॅ्हलेंटाइन दचरोल यांच्या "इंदियन 

अनरेस्ट" या लेखात आपल्यादवरुद्ध बिनामीकारक 

मजकूर छापल्याबद्दल दटळकांनी लंिनच्या कोटाचत 

अिुनुकसानीची दफयाचि केली िोती. या खटल्याचा 

दनकाल १९१९ च्या फेिुवारीत दटळकांच्या दवरुद्ध 

लागला. पण याच खटल्याने ‘फािर ऑफ इंदियन 

अनरेस्ट’ म्हणजेच 'भारतीय असंतोिाचे जनक' िे 

दटळकांचे गौरवास्पि थथान अिळ झाले. 

                  मंुबई प्रांताच्या गव्हनचरने १० जून १९१८ 

रोजी मंुबईला युद्ध पररिि भरदवली. त्याला दटळक 

िजर िोते. दटळकांनी आपल्या भािणात बजावले 

की दिंिुथथानवर आज ना उद्या स्वारी झाली तर दिंिी 

लोक दतच्या प्रदतकारासाठी आपले िेििी खची 

घालतील. पण स्वराज्य, स्विेश  आदण स्वसंरिण 

यांची साखळी मात्र तोिता येणार नािी.  गव्हनचरने 

त्यांना थांबदवले तेव्हा दटळकांनी सभात्याग 

केला.िेशात राजकीय सुधारणा राबदवण्यासाठी 

त्यांनी 'िेमॉकॅ्रदटक स्वराज्य' पिाची थथापना केली. 

या पिाचा जािीरनामा २० एदप्रल १९२० रोजी प्रदसद्ध 

केला. दिदटश साम्राज्यात गे्रट दिटनच्या बरोबरीने 

भारताचे थथान, जागदतक शांततेची प्रथथापना, 

व्यापारी लुटीपासून मुक्तता वगैरे तते्त्व त्यात नमूि 

केली  िोती.  
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               राजकीय कायाचबरोबरच दटळकांची 

अनेकदवध सामादजक काये चालू िोती. सुरत 

कााँगे्रसनंतर त्यांनी िारूबंिीची चळवळ सुरू केली. 

दटळकांनी पैसाफंि िी संथथा वृत्यदं्धगत करून लाखो 

रुपयांचा दनधी सामादजक दितासाठी जमा केला. 

              कलकत्ता येथील ऐदतिादसक कााँगे्रस 

अदधवेशनासाठी अध्यि म्हणून दटळकांचे नाव 

पंदित मिन मोिन मालवीय यांनी सुचदवले िोते. पण 

ततू्पवीच दटळकांचे मंुबईत १ ऑगस्ट १९२० रोजी 

सरिारगृिात िेिावसान झाले. 

                   मिात्मा गांधीनंी १ ऑगस्ट िा दिवस 

असिकाराच्या चळवळीचा शुभारंभ म्हणून मुक्रर 

केला. त्यांना श्रद्धांजली वािताना गांधी म्हणाले, 

"दटळकांची राष्टर भक्ती म्हणजे आसक्त्त्ती िोती. त्यांचा 

धमच म्हणजे िेशपे्रम. ते जन्मतःच लोकशािीवािी 

िोते. त्यांचे जीवन म्हणजे गं्रथच म्हणावा लागेल. 

आपली िुिचम्य इच्छाशक्ती त्यांनी िेशदितासाठी 

खची घातली. त्यांचे खाजगी जीवन धुतलेल्या 

तांिळासारखे स्वच्छ िोते. त्यांनी आपली प्रखर 

बुत्यद्धमत्ता िेशकायाचसाठी समदपचत केली. 

लोकमान्यांइतके सातत्याने कोणत्यािी व्यक्तीने 

स्वराज्याचे तत्त्व आतापयांत सांदगतले नव्हते. 

इदतिासामधे्य त्यांचे नाव आधुदनक भारताचे 

दशल्पकार म्हणून नोिंले जाईल आदण भावी दपिी 

लोकमान्य नेता म्हणून आिराने त्यांचे िरण 

करील."  

              दटळकांचा संसृ्कत आदण इंग्रजी 

वाङ् मयाचा गािा अभ्यास िोता. भारतीय तत्त्वज्ञान 

िा त्यांचा आविीचा दविय. त्यांनी पाश्चात्त्य 

तत्त्वज्ञानाचेिी अध्ययन केले िोते. राजकीय िेत्रात 

दटळक काम करीत असतानािी कधी तुरंुगात वा 

अन्य वेळी त्यांना थोिीशी उसंत दमळताच त्यांनी 

अनेक गं्रथ दलदिले. त्यांचे लेखन संशोधनपर असून 

प्रते्यक गं्रथात त्यांनी कािी स्वतंत्र मते प्रदतपािन 

केली आिेत. त्यांचे प्रमुख गं्रथ आिेत गीतारिस्य,  ि 

ओरायन,  ि आत्यटचक िोम इन ि वेिाज आदण 

वेिांगज्योदति. 

            मंिालेच्या तुरंुगात दटळकांनी 

श्रीमि् भगवि् गीतारिस्य अथवा कमचयोगशास्त्र िा 

गं्रथ दलदिला. गीतारिस्यातून ज्या कमचयोगाचा 

पुरस्कार दटळकांनी केला, तोच कमचयोग प्रत्यि 

जीवनात आचरून िाखदवला. लोकसंग्रिाची दृष्टी 

राखून लोकमान्यांनी स्वातंत्र्याच्या चळवळीला 

समाजाच्या सवच थरांतील लोकांचे अदधष्ठान दमळवून 

दिले. त्यांना त्यांचे दवरोधक म्हणून उपिासाने 'तेली 

तांबोळ्यांचे' पुिारी म्हणत कारण त्यांनी 

दिवाणखान्यातील राजकारण समाजात 

तळागाळापयचन्त नेले. आधुदनक भारताच्या 

इदतिासात दटळकयुग िा फार मित्त्वाचा टप्पा 

मानण्यात येतो. 
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नीरक्षीर प्रििेकबुद्धी! 

िाची देशमुख
              आई, बाबा आवण मी आज खूपच खुश 

होतो. राहुलने आज निीन घर घेतलां होतां परक्या 

शहरात आवण तेही स्वबळािर. मला माझ्या िाकट्या 

भािाचा कोण अवभमान िाटलां होता. आईबाबाांचा 

आनांद तर गगनात माित नव्हता. राहुल काही िषाांपूिी 

उच्चवशक्षणासाठी मोठ्या शहरात आला होता आवण 

वशक्षण सांपल्यािर नोकरीलापण लागला होता. 

अवतशय काटकसरीने आवण व्यिस्थित 

investments करून राहुलने down payment 

साठी पैसे साठिले होते. "चला, बरे झाले. राहुल आता 

त्ा Boys' Hostelमिून स्वतःच्या घरात राहायला 

जाणार" असा विचार करून आई बाबा खुश होते. 

गृह्प्रिेशाची पूजा झाल्यािर सगळे वनिाांत बसले 

असताना राहुल म्हणाला "आई, बाबा, ताई मी सध्या 

घर भाड्याने द्यायचां ठरिलां आहे." हे ऐकून आई 

बाबाांना िक्काच बसला. त्ाांना िाटलां काय हा 

कमणदररद्रीपणा! मी मात्र बुचकळ्यात पडले, मला 

िाटलां राहुल उगाचच असा वनणणय घेणार नाही. ह्यामागे 

काहीतरी कारण असलां पावहजे. मी त्ाला विचारलां 

तेंव्हा तो म्हणाला, "ताई, मला िाटलांच होतां वक तुम्हाला 

माझा वनणणय पटणार नाही पण मी खरांच नीट विचार 

केलाय गां." राहुल पुढे साांगू लागला, "माझां boys' 

hostel shared असल्यामुळे मवहन्याचां भाडां खूपच 

कमी आहे. त्ामानाने ह्या नव्या घराचां भाडां चाांगलां 

येईल आवण आलेल्या extra income मिून घराचां 

कजण फेडायला मदत होईल. Asset creationचा हा 

सोपा मागण िाटला मला." 

 

राहुलचां बोलणां ऐकून त्ाच्या सामांजस्याचां कौतुकच 

िाटलां पण मनात खूप प्रश्न होते. मी राहुलला विचारलां, 

"Asset म्हणजे काय रे? जरा नीट साांग ना?" तो 

म्हणाला, "ताई, तुला िेळ असेल तर जरा सविस्तरच 

साांगतो. तू पण नक्की विचार कर त्ािर." मी होकारािी 

मान डोलिल्यािर राहुल उत्साहाने साांगू लागला, "ताई, 

तुला उत्पन्न (Income) आवण खचण (Expenses) तर 

मावहत आहेच, सािारण त्ाप्रमाणे जर थिूलपद्धतीने 

तुझ्या आविणक पररस्थितीकडे पावहलांस तर ढोबळ 

मानाने दोन गोष्ट्ी वदसतात - Asset (मालमत्ता) आवण 

Liabilities (दावयत्व).” 

 

"Assets म्हणजे तुमच्याजिळील रोख रक्कम, बचत 

आवण अन्य खात्ाांमधे्य असलेले तुमचे पैसे, stocks, 

bonds, थिािर सांपत्ती, तुमच्याकडची िाहने, दावगने, 

तुमच्या नािािरील pensions आवण retirement 

funds, इत्ादी आवण liabilities म्हणजे कुठल्याही 

प्रकारचां देणां, जसां की शैक्षवणक कजण, गृहकजण, पसणनल 

लोन, न भरलेली credit cardsची वबल्स, इत्ादी."  

राहुलला िाांबित मी म्हणाले, "अच्छा म्हणजे िोडक्यात 

साांगायचां झालां तर Assets म्हणजे अश्या गोष्ट्ी ज्या 

तुम्हाला काही प्रमाणात उत्पन्न वमळिून देतात. 

Liabilities म्हणजे अश्या गोष्ट्ी ज्याांच्यािर पैसा खचण 

झाला की  तो परत वमळत नाही." राहुल म्हणाला, 

"अगदी बरोबर!" 

 

मी पुढे म्हणाले, "हे ठीक आहे पण ह्या मावहतीचा 

उपयोग कसा करायचा?" राहुल साांगू लागला, "ताई, 

ह्या मावहतीच्या आिारे तुझ्याकडे नक्की वकती 

मालमत्ता आहे त्ाच्या तुला आढािा घेता येतो. त्ाला 

Net Worth म्हणतात. Net Worth = Assets - 

Liabilities. उदाहरणािण, तुमच्या घराची वकां मत आहे 

Rs. ५० लाख आवण घराचे कजण आहे Rs. ३० लाख तर 

तुमची Net Worth आहे Rs. २० लाख. ह्याचाच अिण 

तुमच्या liabilities  वजतक्या कमी वततकी तुमची 

Net Worth जास्त, जी तुमची खरी सांपत्ती आहे. 

आवण हो Net Worth हे काही एक ठरलेलां मूल्य 
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Become a Member 

 

न्यू इंग्लंड मराठी मंडळाचे सभासद व्हा आणि आपले बंध, सांस्कृतिक वारसा मराठी मािीशी कायम 
जोडून ठेवा.   
 
For Membership details click here: 

http://nemm.org/index.php/membership/become-a-member-renew-membership 

नाहीये. तुमच्या आविणक पररस्थितीनुसार Net 

Worthचे मूल्य बदलत असते. Ideally, दार सहा 

मवहने वकां िा एक िषाणने तुमच्या Net Worth आढािा 

घेणे शे्रयस्कर आहे. Net Worth हे एक महत्वपूणण 

attribute आहे तुमच्या कुटुांबाचे आविणक स्वास्थ्य 

तपासण्यासाठी. तुम्हाला तुमची Net Worth मावहत 

असते तेंव्हा तुम्ही तुमचे आविणक वनणणय जास्त सक्षमतेने 

घेऊ शकता आवण तुम्हाला तुमचे आविणक भविष्य 

सुरवक्षत कारण्याचे्य दृष्ट्ीने योग्य पािले उचलता येतात. 

तुम्हाला ठरिता येते की वकती liabilities आवण 

कोणत्ा liabilities घेणे तुम्हाला तुमच्या आविणक 

धे्यय गाठण्यात कमीत कमी अडिळे वनमाणण करू 

शकतात, कोणते Assets तुमचे आविणक भविष्य 

सुरवक्षत करण्याच्या दृष्ट्ीने सोयीचे आहेत, इत्ादी. 

उदाहरणािण, शैक्षवणक कजण ही liability कोणत्ाही 

पसणनल खचाणसाठी काढलेल्या पसणनल लोनपेक्षा 

चाांगल्या स्वरूपाची असू शकते, कारण शैक्षवणक कजण 

काढून  उच्चवशक्षण घेऊन चाांगल्या पगाराची नोकरी 

वमळण्याची शक्यता असते जी तुमची आविणक बाजू 

बळकट करण्यासाठी हातभार लािू शकते. त्ाउलट, 

vacation वकां िा एखादी महागडी िसू्त विकत 

घेण्यासाठी काढलेले कजण फक्त liability तयार 

करून तुमची Net Worth कमी करते. मी असा नाही 

म्हणत आहे की असे खचण करूच नयेत. पण तुम्हाला 

तुमचे Assets, Liabilities आवण Net Worth 

ह्याांचा अांदाज असेल तर तुम्हाला असे खचण नीट पॅ्लन 

करता येतात आवण सुरुिातीला assets creationिर 

भर देऊन Net worthची िाढ एका विवशष्ट् टप्प्यात 

आली की अश्या liabilities घेण्याची आविणक क्षमता 

पण तुमच्या कुटुांबाला प्राप्त झालेली असते." 

 

राहुल पुढे म्हणाला, "काय ताई सोपां आहे ना हे सगळां ? 

तुला पटला का माझा वनणणय?" मी हसत होकारािी 

मान डोलािली. माझ्या िाकट्या भािाच्या नीरक्षीर 

वििेकबुद्धीचा साक्षात्कार झाला होता मला. माझ्या 

कुटुांबाच्या आविणक व्यिहाराांकडे बघण्याची निी दृष्ट्ी 

आज मला वमळाली होती आवण नव्या जोमाने मी सांपूणण 

आविणक पररस्थितीचा आढािा घ्यायचां ठरिलां. ते 

म्हणतात ना – 

 

मत्स्यादयो न जानस्ि नीरक्षीरवििेचनम्|प्रवसस्द्धरेि  

हांसस्य  यशः  पुणै्यरिायते|| 

 

पाण्यात मासे आवण इतर प्राणी राहत असले तरी 

पाण्यात वमसळलेलां दूि त्ाांना िेगळां  करत येत नाही. 

आवण हांसाचा त्ात हातखांडा असल्यामुळे हांसाला यश 

आवण मान प्राप्त झाला आहे. 

 

 

 

  

http://nemm.org/index.php/membership/become-a-member-renew-membership
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प्रशनाांककत जवैतांत्रज्ञान 

मधुरा घैसास, मंुबई 

 

जैितांत्रज्ञान (बायोटेकनॉलॉजी) म्हणजेच विज्ञानातील 

शोिाांचा ि वनसगाणतील जैविक घटकाांचा मानिजातीच्या 

कल्याणासाठी केला जाणारा उपयोग, अशी व्याख्या 

पुस्तकाांत सापडते ि तीच व्याख्या आमच्या सारख्या 

जैितांत्रज्ञानाच्या विद्यार्थ्ाणनाही वशकिण्यात येते. माझ्या 

बी.एस्सी. च्या पवहल्या िषाणच्या पवहल्या वदिशी तीच 

व्याख्या मलाही साांगण्यात आली होती परां तू त्ाचा 

नक्की अिण काय हे पूणण पणे समजले नव्हते. पण 

बी.एस्सी. पूणण होताना त्ाचा अिण पूणणपणे समजला 

होता. त्ामुळे सिणसािारणपणे १२ िी ला विज्ञान 

घेतल्यानांतर इां वजनीअररांग वकां िा मेडीकलला न जाता 

जैितांत्रज्ञान विषय वनिडला या बद्दल समािान िाटलां . 

घरातील पाळीि प्राणी-पक्षाांमिील गोल्डवफश सारखे 

सुांदर मासे, लिबडण सारखे पक्षी, खेळकर मनीमाऊ हे 

आपले सोबती वनसगाणतील घटकाांपासून जैितांत्रज्ञान 

िापरून बनिलेले आहेत हे साांगताना आनांद व्हायचा. 

वनसगाणतील प्राणी, पक्षी, फुलझाडे याांच्या जनुकाांमधे्य 

(जीन्स) बदल घडिून, निे प्रकार वनमाणण करण्यामागे 

अनेक कारणे आहेत. दुष्काळी प्रदेशात पाण्याअभािी 

तग न िरू शकणारी झाडे-वपके अशा जनुकीय 

तांत्रज्ञानामुळे बहरतात ि  जैिविविितेत िाढ होते. याच 

तांत्रज्ञानाचा िापर करून भारतात ििलक्ाांती ि 

हररतक्ाांती झाली. या सगळ्याचा विचार करता 

मानिास उपयोगी अशीच ही विज्ञान शाखा.  

विषाणूांपासून सांसगण होऊ नये म्हणून लहान मुलाांस 

ियाच्या िेग-िेगळ्या िषी लस वदली जाते. ही लस 

म्हणजेच वनसगाणतील विषाणूांचे प्रविन (प्रोटीन). ही लस 

शरीरात जाताच, शरीरातील नैसवगणक 

रोगप्रवतकारशक्ती त्ािर काम करते ि या आगांतुक 

पाहुण्यास बाहेर हुसकाऊन लािते ि असाच पाहुणा 

परत आला तर त्ाला कसे हकलिायचे याची नोांद 

करून ठेिते. यामुळे अशी लस घेतलेल्या व्यक्तीस 

सािारणपणे जन्मभर त्ा विषाणूचा सांसगण होत  नाही.   

सिणसािारणपणे कुठल्याही चाांगल्या गोष्ट्ी ांबरोबर 

िाईट गोष्ट्ीही येतात हे ठरलेलेच. त्ामुळे लस 

बनिण्यासारख्याच तांत्रज्ञानाचा िापर करून 

मानिवनवमणत विषाणूही बनिले जातात ि त्ाचा िापर 

घातक अशा जीिशस्त्ाांमधे्य (बायो-िेपन) करण्यात 

येतो. असे विषाणू शतू्रच्या िस्त्ाांमिून जाणीिपूिणक 

पसरिले जातात ि त्ामुळे शतू्रची मनुष्यहानी ि 

आविणक नुकसान होते. उदे्दश हा की आपले आविणक, 

व्यािसावयक ि भौगोवलक िचणस्व थिापन करणे. हे सिण 

पाहून कोणाच्याही मनात "हे सगळे करून काय 

वमळणार?" असा प्रशन वनमाणण होतो. शस्क्तप्रदशणन 

करून आपण कसे सरस आहोत हे दाखिणे ही िृत्ती 

फक्त मानिातच नाही तर प्रावणमात्राांत सुद्धा असते. 

फरक असा की प्राणी असे शस्क्तप्रदशणन फक्त स्वतःचे 

ि आपल्या कुटुांबाचे सांरक्षण करणे ि किीकिी 

जोडीदाराला आकवषणत करण्याकरता करतात. परां तु 

माणसाच्या बाबतीत असे शस्क्तप्रदशणन सांपत्ती ि 

अविकारशाहीचा हव्यास यासाठी बरेच िेळा केल्याचे 

लक्षात येते. अशा िेळी अशा व्यस्क्त वकां िा देश नेमके 

काय वजांकतात वकां िा वमळितात असा प्रशन मनात 

येतो. 

ज्या विषयाचा अभ्यास करताना आनांद वमळत होता ि 

मानिकल्याणासाठी याचा उपयोग होतो याचा 

अवभमान िाटत होता, त्ाच बाबतीत आज मनात शांका 

वनमाणण झाली आहे. माझ्या सारखीच स्थिवत समविचारी 

विद्यार्थ्ाांची असेल हे वनस्शचत. अशा िेळी चाांगल्या 
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मदिीची हाक 

 

मंडळlिरे्फ आयोजजि केलले्या  काययक्रमांना गरज आहे िुमच्या मदिीची , सहकायायची, आणि सहभागाची. 
 
नोंदिीसाठी कृपया संपकय  करा - http://nemm.org/index.php/requests/volunteer 

 

 

 
***Student volunteering hours will be recongnized. 

उपयोगाांपेक्षा िाईट गोष्ट्ी ांकडेच पारडे झुकल्यासारखे 

िाटते. कुठल्याही देशाची युिावपढी ही त्ा देशाची 

सांपत्ती असते. कारण त्ाांच्या हातीच देशाचे भवितव्य 

असते. अशा वपढी समोर वदिसागवणक विज्ञानाच्या 

िाईट िापराची उदाहरणे येणार असतील तर या 

वपढीच्या मनात विज्ञानाबद्दल आढी वनमाणण होईल ि 

विज्ञानाचा उपयोग फक्त िाईट कारणाांसाठीच असतो 

अशी भािना वनमाणण होईल.  यामुळे सिण जग 

जैितांत्रज्ञानाच्या पुढील प्रगती ि कल्याणकारी 

उपयोगाांच्या सांशोिनापासून िांवचत राहील. यासाठी 

युिावपढीसमोर सकारात्मक उदाहरणे ठेिण्याची गरज 

आज वनमाणण झाली आहे, तसेच नकारात्मक 

उपयोगाांसाठी या विज्ञानाचा उपयोग कसा होणार नाही 

हे बघाण्याची जबाबदारी समस्त समाजाची ि या 

विषयातील अनुभिी तज्ञाांची आहे.

 

 

 

 
  

http://nemm.org/index.php/requests/volunteer
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सुभाषिते 

वैजयंिी जोशी 

 ।। श्री ।। 

सवे भवन्तु सुखखनः सवे सन्तु ननरामयाः, 
सवे भद्राखण पशयन्तु मा कश्शिद् दःुख भाग्भवेत।् 

ॐ शाांनतः शाांनतः शाांनतः ।।  (बहृदारण्यक उपतनषद्) 

 

समस्त प्राखणजन सुखी राहोत, प्रत्येकजण स्वस्थ आखण ननरोगी असो, सगळयाांिे शुभ व्हावे आखण 
कोणीही प्राणी दःुखी होऊ नये. ॐ शाांनतः शाांनतः शाांनतः । 
 

हजारो शतकाांपूिी, भारतातील िोर ऋषी ांनी ह्या शाांती मांत्राने सिाांचे कल्याण व्हािे असा सांकल्प केला आवण त्ाचे 

प्रवतध्वनी ह्या जगतात वकते्कदा उमटत रावहले. अवहांसा, शाांती, क्षमा, सिण प्राणीमात्राांिर दया ि “िसुिैि कुटुांबकम” 

ह्या अमूल्य तत्त्ाांचां सुरेख वमश्रण असल्यामुळे भारतीय जीिनशैली ही आदशण जीिनशैली आहे असे सिणमान्य होते.  

 

पण जगातील इतर देशाांप्रमाणेच, जागवतकीकरणाच्या अनागोांदीमुळे, भारतीय सुद्धा भौवतक सुखे वमळविण्याच्या 

नादात रमले. बरीचशी सुखे वमळाली असे िाटत होते तोिरच आिुवनक विज्ञान, तांत्रज्ञान ह्याांचे अदृशय दुष्पररणाम; 

ककण रोग, मिुमेह, नैराशय, सांसगणजन्य रोग अशा दुिणर रोगाांच्या रूपात भारतीयाांना पण छळू लागले. अनेकाांना तर ह्या 

रोगाांना तोांड देताना नाकीनऊ येऊ लागले.  

 

खरे तर िोडां आपण आपल्याच मनाला विचारलां  तर कळेल की आपण भारतीय आपली स्वतःची वनरामय जीिनशैली 

आवण वतचे सामर्थ्ण विसरलो आहोत. त्ामागे अिाणतच कारणेही अनेक आहेत; काही राजकीय आहेत, काही िैयस्क्तक 

तर बरीचशी सामावजक आहेत. कारणे काहीही असली तरी हे मात्र खरे आहे की; आयुिेद आवण त्ातले स्वास्थ्य-

दोषाांसांबांिीचे वनयम, काटेकोर स्वच्छता, शुवचभूणत स्वयांपाकाची पद्धत, चारीठाि आहार, तुळशीचे िृन्दािन, देिपूजा, 

शुभांकरोती / स्तोत्रपठण, भजन-कीतणन, जपजाय, सािना, दानिमण, औषिी िनस्पती ांचा िापर, आजीचा बटिा अशा 

िरिर रूढीिादी, जुन्यापुराण्या, कु्षल्लक िाटणाऱ्या पण शारीररक आवण मानवसक आरोग्याचे सांतुलन सािणपणे घडिून 

आणणाऱ्या दैनांवदन जीिनातल्या महत्वाच्या बाबी ांना आपल्यापैकी बहुतेकाांकडून जाणता-अजाणता वतलाांजली वदल्या 

गेली आहे.     

 

काहीजण म्हणतीलही की आम्ही “Yoga” करणे सुरु केले आहे, “पतांजली”चे सामान पण िापरतो:-) पण महषी 

पातांजली ांचे खरे योगशास्त् काय आहे आवण ते आवण आपली इतर अनेक महान शासे्त् कसे आपला शारीररक, 

मानवसक आवण पारमािीक असा सिाांगीण विकास घडिून आणू शकतात हे जाणून घ्यायला आम्हाला िेळच नाही. 

एखाद्या Harvard वकां िा तत्सम नामिांत सांथिेतील think tank ने त्ाच्यािर paper वलवहला की मग मात्र तो िाचून 

आम्ही त्ाच्यािर िारेमाप चचाण करतो. असो, चरैिेवत चरैिेवत!  
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त्ातल्या त्ात समािानाची बाब ही आहे की सध्या सुरु असलेल्या सांसगणजन्य रोगामुळे (COVID-19), भारतीयाांना 

आपल्या प्राचीन जीिनशैलीचे महत्व काही अांशी पटू लागले आहे उदा: हस्ताांदोलनाच्या ऐिजी हात जोडून नमस्कार 

करणे, घरात आल्यािर हात-पाय िुणे, दाहसांस्कार आवण त्ा नांतरची शुवचभूणतता इत्ादी. हे वह नसे िोडके!! ह्या 

लेखात, आपल्या जीिनशैलीचे िेगिेगळे पैलू व्यक्त करणाऱ्या अशाच काही िैवशष्ट्ट्यपूणण सुभावषताांचा आपण विचार 

करणार आहोत. 

 

पण त्ा आिी, विशिशाांती आवण कल्याणाची मनोकामना परत एकदा श्री ज्ञानेशिर माउली ांच्या विशिप्रािणनेनी 

(पसायदान) करूया !! 
 
*------------------------------------------------------***------------------------------------------------------ 
 

।। श्री ।। 

 

आिां प्रवश्वात्मकें  देवें । येिें वाग्यज्ञें िोषावें । िोषोतन मज द्यावें । पसायदान हें ॥ १ ॥ 

जे खळांची व्यंकटी साडंो । ियां सत्कमीं रिी वाढो । भूिां परस्परें पडो । मैत्र जीवांचें ॥ २ ॥ 

दरुरिाचें तिममर जावो । प्रवश्व स्वधमय सूयें पाहो । जो जें वांच्छील िो िें लाहो । िाणिजाि ॥ ३ ॥ 

वषयि सकळमंगळीं । ईश्वर तनषठांची मांददयाळी । अनवरि भूमंडळीं । भेटिु या भूिां ॥ ४ ॥ 

चलां कल्पिरंच े आरव । चेिना चचिंामिीचें गांव । बोलिे जे अियव । पीयूषाचे ॥ ५ ॥ 

चंद्रमे जे अलांछन । मािडं जे िापहीन । िे सवांही सदा सज्जन । सोयरे होिु ॥ ६ ॥ 

ककंबहुना सवयसुखीं । पूिय होऊतन तिहीं लोक ं । भाजजजो आददपुरुखीं । अखंडडि ॥ ७ ॥ 

आणि ग्रथंोपजीप्रवये । प्रवशषेीं लोक  ं इयें । दृषटादृषट प्रवजयें । होआवें जी ॥ ८ ॥ 

िेथ म्हिे श्रीप्रवश्वेशरावो । हा होईल दानपसावो । येिें वरें ज्ञानदेवो । सुणखया झाला ॥ ९ ॥ 

 
*------------------------------------------------------***------------------------------------------------------* 
 

दया, क्षमा, शाांती 

१.  या देवी सवयभूतेषु दयारूपेण सांश्स्थता ।  
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 

अिाणत:- जी भगिती देिी सिण प्रावणमात्राांमधे्य दया ह्या स्वरूपात स्थित आहे, वतला नमस्कार, वतला नमस्कार, वतला 

िारांिार नमस्कार । 
 

२.  सवे वेदा न तत ्कुयुयः सवे यज्ञाशि भारत ।  
सवे तीथायमभषेकाशि तत ्कुयायत ्प्राखणनाां दया ।। 

अिाणत:- सिण िेद, सिण यज्ञ, सिण तीिे, सिण अवभषेक - जो करू शकत नाही, त्ाला वनदान प्रावणमात्राांिर दया तर 

नक्कीच करता येऊ शकते. 
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३.  धैयय यस्य पपता क्षमा ि जननी शाश्न्त: चिरां गेहहनी सत्यां सूनु: अयां दया ि भचगनी भ्राता मन:सांयम: 
|  

शय्या भूममतलां हदश: अपप वसनां ज्ञानामतृम ्भोजनम ्एते यस्य कुटुश्बिन: वद सखे कस्माद् भयां 
योचगन: || 

अिाणत:- अशी व्यक्ती - िैयण हे ज्याचे िडील आहेत, क्षमा ज्याची आई आहे, शाांत मन ज्याची पत्नी आहे, सत् ज्याचा 

मुलगा आहे, दया ज्याची बहीण आहे आवण मनािर वनयांत्रण हा ज्याचा भाऊ आहे. आवण ज्याच्यासाठी ही पृथ्वी एक 

पलां ग आहे, ह्या वदशा त्ाला कपड्याांसारख्या आहेत आवण ज्ञान हे त्ाचे भोजन आहे. जेव्हा हे सिण त्ाचे कुटुांबीय आहेत 

तेव्हा कोणत्ा गोष्ट्ीसाठी ती व्यक्ती घाबरेल? आयुष्यातील आव्हानाांिर मात करण्यासाठी त्ा व्यक्तीस आणखी काय 

हिे आहे? 

 

४.  लावण्यरहहतां रुपां पवद्यया वश्जयतां वपुः ।  
जलत्यक्तां सरो भानत नैव धमो दयाां पवना ॥ 

अिाणत:-  लािण्यरवहत रुप, विद्यारवहत शरीर, जलरवहत तलाि ज्या प्रमाणे शोभून वदसत नाहीत त्ाचप्रमाणे दयारवहत 

(मानि / वनसगण) िमण पण शोभून वदसत नाही. 
 

५.  क्षमा शस्त्रां करे यस्य दजुयनः ककां  कररष्यनत। 
अतणृे पनततो वश््नः स्वयमेवोपशाबयनत॥ 

अिाणत:-  ज्याच्या हातात क्षमारूपी शस्त् आहे त्ाचे दुजणन काय िाईट करू शकतील? गित नसलेल्या जवमनीिर 

पडणारी आग आपोआपच विझते. 
 

६. नरस्याभरणां रूपां रूपस्याभरणां गुणः। 
गुणस्याभरणां ज्ञानां ज्ञानस्याभरणां क्षमा॥ 

अिाणत:- रूप हे व्यक्तीचे आभूषण आहे, स्वरूपाचे दावगने सद्गुण आहेत, सद्गुणाांचे अलां कार ज्ञान आहे, आवण 

ज्ञानाचा दावगना क्षमा आहे. 

 
 
*------------------------------------------------------***------------------------------------------------------* 

 

आयु आखण आरोग्य 

 

१.  अद्यते पवचधवत ्भुक्तमपि भोक्तारमन्यथा | 

आयुष्यां स्वास््यदां पूवयमन्यथैवेतरद् स्मतृम*|| 

अिाणत:- आपण जे अन्न खातो ते वििीपूिणक खािे. वििीपूिणक व्यिस्थितपणे सेिन केलेले अन्नच मनुष्याला दीघाणयुष्य 

आवण आरोग्य देिु शकते.आहारात ज्या पदािाांची आिशयकता आहे तेच पदािण सेिन करािे. हानीकारक आवण 

वनरुपयोगी पदािाांचा कटाक्षाने ि वनशचयपूिणक त्ाग करािा.  

 

२.  व्यायामात ्लभते स्वास््यां दीर्ाययुष्यां िलां सुखां । 
आरोग्यां परमां भाग्यां स्वास््यां सवायथयसाधनम ्॥ 



      अनुबंध एप्रिल २०२० 

 

अिाणत:- व्यायामामुळे आरोग्य, दीघाणयुष्य, सामर्थ्ण आवण आनांद वमळतो. वनरोगी असणे हे परम भाग्याचे लक्षण  आहे 

आवण इतर सिण वक्या स्वथि आरोग्याद्वारेच वसद्ध होतात. 
 

३.  आयुषः क्षण एकोऽपप सवयरत्नैनय न लभ्यते।  
नीयते स वथृा येन प्रमादः सुमहानहो ॥ 

अिाणत:- सगळी रते्न देऊनही आयुष्याचा एक जास्तीचा क्षणही प्राप्त होऊ शकत नाही, म्हणून त्ाचा व्यिण नाश करणे 

ही मोठी लापरिाही आहे. 
 

४.  यावत ्स्वस्थममदां शरीरमरुजां यावज्जरा दरूतो, यावच्िशे्न्द्रयशश्क्तरप्रनतहता यावत ्क्षयो नायुषः | 

आत्मशे्रयमस तावदेव पवदषुा काययः प्रयत्नो महान,् सांदीप्ते भवने हह कूपखननां प्रत्युद्यमः कीदृशः || 

अिाणत:- जोपयांत शरीर वनरोगी आहे, जोपयांत िृद्धत्व दूर आहे, इांवद्रयाांची शक्ती कमी झालेली नाही आवण जोपयांत 

आयुष्य आहे तोपयांत, विद्वान मनुष्याने आत्मकल्याण आवण भगित्प्राप्तीसाठी कठीणात कठीण प्रयत्न करून आपले 

इस्ित साध्य करािे, अन्यिा घरात आग लागल्यािर, सगळे भिन प्रज्ववलत झाल्यािर, ते विझिण्यासाठी विहीर 

खोदण्याचा प्रयत्न करण्याचा काय फायदा? 

 

५.  धन्यानामुिमां दाक्ष्यां,धनानामुिमां श्रुतम | 

लाभानाां शे्रष्ठमारोग्यां,सुखानाां तुष्ठीरुिमा || 

अिाणत:- सिणशे्रष्ठ गुणाांमधे्य कायणदक्षता शे्रष्ठ आहे. सिण प्रकारच्या सांपवत्तत ज्ञानसांपदा शे्रष्ठ आहे. सिण लाभाांमधे्य आरोग्याचा 

लाभ सिणशे्रष्ठ आहे तर समािान हे सिाणत मोठे सुख आहे. 
 

६. पुनपवयिां   पुनममयत्रां   पुनभाययाय   पुनमयही । 
एतत्सव ंपुनलयभ्यां न शरीरां पुनः पुनः॥ 

अिाणत:- एखाद्याला सांपत्ती परत वमळू शकते, सिण मालमत्ता परत वमळू शकते, वमत्र आवण पत्नी पुन्हा वमळू शकतात. 

गेलेली सत्ता आवण राज्य पण परत वमळू शकत पण गमािलेले आयुष्य / शरीर कुणालाही परत वमळू शकत नाही. 

 
*------------------------------------------------------***------------------------------------------------------* 

 
 

कतयव्यपालन, सदािार व धनप्राप्ती 
 

१.  ब्रा्मे मुहूते िुध्येत ्धमायथौ खलु चिांतयेत | 

कायक्लेशाांशि तन्मुलान ्वेदतत्त्वाथयमेव ि || 

अिाणत:- अगदी सकाळी म्हणजे ब्राम्ह मुहूताणिर शये्यचा त्ाग करािा.नांतर िमण आवण अिण याच्या सांबांिी (दैनांवदन 

कामाांचे) आपल्याला आज काय करायचे आहे याचा विचार ि वनयोजन करािे. कोणतेही कायण विचारपूिणक केल्यास 

ते व्यिस्थित आवण यशस्वी होतेच. ती काये करण्यासाठी आपल्याला कोणते के्लश (िा अडचणी) येणार आहेत हा 

विचारही करािा, त्ामुळे ते के्लश (अडचणी) सहन करण्याची मानवसक तयारी होते. त्ाचबरोबर िोडा तास्त्त्क 

विचारही करािा. ही वचांतनशीलता यशस्वी गृहथिजीिनासाठी आिशयक आहे. 
 

२.  धमायगतां धनां यजेत दद्यात ्सदैवानतचथन भोजयेच्ि | 
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Looking for a Graphic Designer 
 
 
Good Volunteering oppourtunity at NEMM. 
 
Graphic Designer Needed for Anubandh Magazine.  
Please contact:  seema.kanitkar@nemm.org 
 
Students can apply.  
Students Volunteering hours will be recognized by NEMM.  

अनाददानशि परैदयिां सैषा गहृस्थोपननषद् पुराणी || 

अिाणत:- अिाणजणन गृहथिाने िमण पूणण मागाणने करािे कुमागाणने, अिमाणने करू नये. प्राप्त झालेले िन केिळ स्वािाणसाठी 

िापरू नये वकां िा आिश यकतेपेक्षा जास्त सांग्रहही करू नये. गृहथिाने त्ा िनाच्या सहाय्याने यज्ञ याग करणे आवण 

दानिमण करणे अपेवक्षत आहे. तसेच कुणीही अवतिी घराांमिून भोजना विना परत जाऊ नये. जर कुणी अवनचे्छने काही 

वदले तर ते गृहथिाने स्वीकारू नये. 
 

३.  उपाश्जयतानाां पविानाां त्याग एव हह रक्षणम ्। 
तडागोदरसांस्थानाां परीवाह इवाबभसाम ्।। 

अिाणत:- ज्या प्रकारे नद्या ि तलािाांचे पाणी सतत िाहते असल्याने शुद्ध असते, त्ाच प्रकारे कमािलेला पैसा केिळ 

त्ागाने आवण चाांगल्या िापराने शुद्ध राहतो. 
 

४.  प्राप्नोनत वै पविमसद्िलेन ननत्योत्त्थानात ्प्रज्ञया पौरुषेण।  
न त्वेव सबयग ्लभते प्रशांसाां न विृमाप्नोनत महाकुलानाम ्॥ 

अिाणत:- अप्रामावणक प्रयत्नाने, हातचलाखीने एखादी व्यक्ती िन जरूर वमळिू शकते, परां तु सद्गुणी आवण चाांगल्या 

माणसाांना वमळणारा सन्मान आवण आदर वमळिू शकत नाही.  

 

५.  आत्मापराधवकृ्षस्य फलान्येतानन देहहनाम ्।  
दाररद्रयरोग दःुखानन िन्धनव्यसनानन ि ॥ 

अिाणत:- गरीबी, रोगराई, दु:ख, गुलामवगरी आवण िाईट सियी ही सिण मानिी कमाांचीच फळे आहेत. जो जे काही पेरतो 

त्ाला तेच फळ वमळते, म्हणून नेहमी चाांगलीच कमे करािी. 

 

६.  परोपकाराय फलश्न्त वकृ्षाः परोपकाराय वहश्न्त नद्यः ।  
परोपकाराय दहुश्न्त गावः परोपकाराथय ममदां शरीरम ्॥ 

अिाणत:- झाडे परोपकारासाठी फळ देतात, नद्या केिळ परोपकारासाठी िाहतात आवण गायी परोपकारासाठीच  दूि 

देतात, अिाणत हे मानिी शरीर देखील परोपकारासाठीच आहे. 

 

 

   

mailto:seema.kanitkar@nemm.org
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आधी वंदू तुज मोरया 

सुरेश डिके (पुणे) 

 

श्री गजाननाला प्रथम वंिन करून मग 

वदिलधाऱ्यांना नमस्कार करावा व पूजेला सुरवात 

करावी अशी आपली पद्धत आिे. आता 

आपल्याकिे इतके िेव असताना प्रथम 

गणपतीलाच का वंिन करावे?  तर त्याचे उत्तर 

असे. सवच िेविेवतांमधे्य गणपती असे एक िैवत 

आिे की जे अपरादजत आिे. म्हणजेच कोणत्यािी 

संग्रामात िार झालेले नािी. बाकीच्या िेविेवता 

कोणत्या ना कोणत्या लढ्यात परादजत झाल्या. 

त्यामुळे जो िेव अदजंक्य तो आपले रिण नक्की 

करेल िी भावना त्या पाठीमागे असावी.  

आपल्या बहुतेक संतांनी आपले अभंग, 

श्लोक दकंवा गं्रथरचनेची सुरवात करताना 

गणेशाला वंिन करून केली आिे. ज्ञानिेवांनी 

ज्ञानेश्वरीच्या सुरवातीलाच ‘ओम नमोजी आद्या वेि 

प्रदतपाद्या जयजय स्वयंवेद्या आत्मरुपी िेवा, तंूदच 

गणेशु’ असे म्हटले आिे. समथच रामिासांनी मनाचे 

श्लोक रचताना गणाधीश जो ईश सवच गुणांचा 

म्हटलं आिे.  

गणपती म्हणजे गणांचा पती. गण म्हणजे 

सैदनक. सैदनक तयार करणारा, त्यांचे नेतृत्त्व 

करणारा. पती िा पत्नीचा नवरा असा जरी अथच 

घेतला तरी तो कुटंुबाचा पालन करणारा असतो. 

तसा गणपती िा सवाांचा पालनकताच ठरतो. 

गणपती िा आपला तारणिार आिे म्हणून 

िरवाज्यावर गणपतीचे दचत्र लावण्याची पद्धत 

आिे. तो अमंगळाला घरात प्रवेश करून िेत नािी 

व आतील माणसांना मंगल आचरण करण्याची 

जाणीव करून िेतो. तो संकट िूर करतो व म्हणून 

आपल्या कुटंुबातील एक आिे अशी आपली 

भावना रािते. तो सुखिी िेतो व सूचनािी िेतो 

म्हणून त्याची रोज पूजा करावी.  

गणपतीने आपल्या आई-वदिलांची सेवा 

केली. त्याचा आिशच ठेवून गणेशभक्तांनी आपल्या 

आई-वदिलांचा सांभाळ करावा. त्यांना वृद्धाश्रमात 

ठेवू नये.  

एरवी आपण गणपतीचे िशचन घेण्यासाठी 

मंदिरात जातो, गणेशोत्सवात आपण आमंत्रण 

िेऊन त्याला आपल्या घरी आणतो, एखाद्या 

पािण्यासारखी सरबराई ठेवतो. गणपती िी एक 

ऐश्वयचसंपन्न िेवता आिे, त्यामुळे त्याची मनोभावे 

पूजा करून त्याला उंची वसे्त्र, सुवादसक फुले, 

सुगंधी द्रवे्य, नारळ, पेिे, पंचखादे्य व 

मोिकासारखा चदवष्ट खाद्यपिाथच अपचण करावा.  

गणपतीला अनेक स्तोत्रांनी आळवले जाते 

पण त्यातिी नारिमुनीनंी रचलेले ‘प्रणम्य दशरसा 

िेव’ िे स्तोत्र अदधकतेने म्हटले जाते. काय आिे 

त्या स्तोत्रात? गणेशाला अनेक नावाने व रूपाने 

आळवले आिे. साबणाने जसे आपले शरीर स्वछ 

िोते तसे पारमादथचक अथाचने या स्तोत्राच्या पठणाने 

वाईट दवचार िूर िोतात. िातून वाईट कृते्य िोत 

नािीत. मनोकामना पूणच िोतात. िीघाचयुष्य लाभते.  

तसे पािता गणेशाची मूती बेिौल म्हणावी 

लागेल. त्याचे वणचनच स्तोत्रात एकिंत, लंबोिर 

असे केले आिे. अथाचत, िे वणचन ित्तीचे आिे. 

ित्तीचे पोट मोठे तसे गणपतीचे पोट दवशाल आिे. 

भक्ताचे अपराध पोटात घालण्यासाठी ते तसे िवेच 

नािी का? गणपतीकिे पािताना आपला राग 

जावा अशी त्याची िसतमुख व आनंिी मुद्रा आिे. 

िुसरािी एक भाव त्यामागे आिे. शतू्रच्या मनातील 
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रोचक मालहती: 

 

नू्य इंगं्लि मराठी मंिळाची थथापना १९७७ साली बोस्टन येथे झाली. मॅसाचु्यसेट्स, 

नू्यिॅम्पशायर, ऱ्िोि-आयलंि, व्हरमॉंट आदण मेन या राज्यांचा समावेश आिे.  

शतु्रत्त्वाची भावना नष्ट व्हावी, टोकाची सूिभावना 

जावी.  

गणपतीला दवघ्नराजेंद्र संबोधले आिे. जो 

िुसऱ्याचे दवघ्न झेलतो व त्याला दवघ्नमुक्त करतो 

असा तो दवघ्नराजेंद्र.  

गणपतीला भालचंद्र असेिी म्हणतात. 

याचा सरळ अथच ज्याने कपाळावर चंद्र धारण केला 

आिे असा तो. चंद्र शीतलतेसाठी प्रदसद्ध आिे. 

आपल्यामधील राग चटकन नािीसा व्हावा अशी 

त्यामागे भावना आिे.  

तो धूम्रवणाचचा आिे. म्हणजे धुराच्या 

रंगाचा आिे. दृष्ट लागू नये म्हणून अंगारा लावतात. 

तो धुरकट रंगाचा असतो. चंिनाची थंिाई व 

शांतता आपल्याला लाभावी म्हणून भालचंद्र, 

धुम्रवणच अशी नवे उच्चारून त्याचे गुण आपल्यात 

उतरावेत तशी प्राथचना करावी.  

स्तोत्रात दवनायक असे नाव आिे. 

दवनायक म्हणजे नायकांचा नायक. नेतृत्त्वाचे गुण 

माझ्यात उतरावेत म्हणून प्राथचना. नेतृत्त्व िे 

आपल्या कुटंुबापुरतेच मयाचिीत नसून 

समाजासाठीिी असावे म्हणून दवनायकाला शरण 

जावे.  

गणपतीला गजानन असे म्हणतात. याचा 

अथच ज्याचे तोिं ित्तीसारखे आिे असा. ित्ती सवचच 

बाबतीत दवशाल आिे. तो गजान्तलक्ष्मीचे प्रतीक 

समजल्यामुळे पूवीच्या राजे लोकात राजवाड्याच्या 

िारी ित्ती झुलत असे. िल्लीच्या काळी ित्ती 

दृष्टीला पिणे िुरापास्त म्हणून आपल्या घराच्या 

िारावर ित्तीचे दचत्र लावावे. अदश्वन मदिन्यातील 

नवरात्रात मुली भोिंला घालतात तो पाटावर ित्तीचे 

दचत्र कािून त्याभोवती फेर धरून गाणी म्हणतात 

ते त्यासाठीच.  

गणपतीची मूती आपल्या घरी भाद्रपि 

मदिन्यातील शुद्ध पिातील चतुथीला आणून 

आपण त्याची पूजा करतो व प्रथेप्रमाणे िीि दिवस, 

पाच दिवस, ििा दिवस उत्सव साजरा करतो. त्या 

काळात तो आपला पाहुणा म्हणून आलेला असतो 

व पाहुणा म्हणून एक दिवस दनघून जातो खरा, पण 

त्याच्या आगमनाने आपल्याला आनंि िोतो तर 

जाण्यामुळे वाईटिी वाटते. पण तो एक शाश्वत 

सत्य, संिेश सांगून जातो व ते म्हणजे मीलन व 

दवयोग, सुख आदण िुःख यांचा पाठदशवणीचा खेळ 

सतत चालू असतो. कोणत्यािी गोष्टीच्या प्राप्तीने 

हुरळून जाऊ नये व दवयोगाने शोक करत बसू नये. 

व्यक्ती असो, वसू्त वा पि असो त्याच्या गमावण्याने 

वृथा खंतावून जाऊ नये.  

गणपतीच्या दवसजचनाच्या दिवशी आपण 

त्याला पुनरागमनायच असे म्हणत असतो. तोिी 

पुिच्या विी मी येणारच असे आश्वासन िेतो.  

गणपती िी समदृष्टी आपणा सवाांनाच िेत 

असल्यामुळे गणेशाची भक्ती सवचत्र केली जाते. 

जगातील अनेक िेशात गणपतीची मंदिरे जी 

आिेत ती त्यामुळेच! 
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कथा 

 

शब्द-शक्ती 

िॉ. मुरलीधर भावसार   
 

पंचवीस तीस पेशंट,अिीच तीन तास, िॉटरचा 

कंटाळलेला जीव.घरी दनघावं, अनु वाट पिात 

असेल ?  

िॉटर माधवला िाक मारतो, माधव येतो आंत 

िरवाजा लोटून. 

"कुणी पेशंट आिे का रे ?" "नािी सािेब !” 

“िे बघ तू बंि करून जा !" िॉटर आपली आवरा 

आवर करू लागतो, बािेर पेशंटची चाहूल. 

"सािेब पेशंट आिे" माधव म्हणतो .नाराज झालेला 

िॉटर.  

"बर पाठव आत" माधव बािेर, िार लोटून एक 

वृद्धसे गृिथथ आत येतात. "ये बेटा आत ये !" दतचा 

िात धरून ते दतलािी आत घेतात. ती असेल वीस 

विाचची, गोल चेिरा,गोरी त्वचा,नाजुकशी, गोि 

वाटणारी,िोळे छान ...... कािीसे तपदकरी,कशाला 

तरी घाबरणारे. ती खूप दनसे्तज, पण कधी काळी 

तेजस्वी असावी.िॉटर चेिऱ्यावर नेिमीच िसू 

पांघरतो. 

"बसा ...... बैस," ती बसते खाली मान घालून, ते 

गृिथथ कागिाच एक पुिकं िॉटर समोर 

ठेवतात .  

िॉटर ते पिातो, गृिथथ बोलत असतात.  

"जो त्रास िोतो तो नेिमी तोच नसतो. िरवेळी 

वेगवेगळा,आधी िोन मानसोपचार तज्ञ िॉटरांना 

िाखवलं. दनरदनराळी रोगांची नांव सांगतात. 

औिध मात्र बरीचशी तीच तीच असतात. फरक 

कािीिी नसतो. 

"िं......चल !" िॉटरच्या शब्दाचा अदभपे्रत अथच 

घेऊन ती पेशंट टेबलकिे जाते, झोपते.  िॉटर 

दतला तपासत गोि आवाजात "बोल..... काय िोतंय 

तुला ?"  

ती अबोल. "अग,तु बोलणार नािीस तर मग मला 

कळणार कसं ?" आदण मला कळणार नािी मग 

तु बरी कशी िोणार ? ""मला नािी आठवत !" 

दतचा आवाज दतच्या चेिऱ्या इतकाच आकिचक 

पण बोलण्याची इच्छा नसलेला. "केव्हा आठवेल ? 

नेिमी नािी आठवत,आठवत कधी कधी आदण 

मग त्रास व्हायला लागतो.त्यापेिा नकोच 

आठवायला." 

"िं ...... काय त्रास िोतो ?" "सांदगतलं ना, आठवत 

नािी म्हणून !"  

"तुला बर व्हायचंय ना ? पुन्हा िसायचं 

ना ?"  िॉटरचे गोि िसरे दटकाऊ शब्द. ती 

पिात असते समोरच्या फ्लॉवर पॉट मधील 

फुलांकिे एकटक. ती फुल दतच्या िोळ्यातून खोल 

अंतरंगात उतरल्या सारखी. 
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" िॉटर या फुलांना सुगंध दमळेल का िो ?" ती 

बोलून जाते फुलंच िु:ख स्वत:च्या िु:खासारख. 

"दमळेल ना, त्यावर थोिा परफु्यम से्प्र केला दक 

दमळेल त्यातून सुगंध.!" िॉटर स्वतःच 

दिलखुलास िसतो. ती मात्र शून्य असते आदण 

बोलत जाते शुन्यातल्या दवश्वात िरवल्यासारखी. 

"मला जगायचंय, कारण मला मरण्याची तीव्र इच्छा 

िोत नािीये.मला झोपायचं सुद्धा नािीये.झोपणं 

म्हणजे तेव्हढ्या वेळेपुरत मरणच असत ते! तुमची 

औिध झोपवतात मला.......तुम्ही मला बरं 

करणार ?" िॉटर प्रश्न दचन्हात बांधल्या सारखा िो 

म्हणतो. "मला जो त्रास िोतो तो मी दलहून ठेवलाय 

तुम्ही वाचा."  

"िे बघ, पाच दमदनटात मी तुला तपासेन, तुला 

आठवेल तसं सांग.मी औिध दलहून िेईन. 

िॉटरला घाई झालेली. ती गप्प, नव्हचस, िॉटर 

गोधंळत जातो.गृिथथ बोलू लागतात. ''खरय, तुम्ही 

वाचून पिा ते. वाचून िोन दिवसांनी दतला घेवून 

येईन.”  

  िॉटर खुचीत, िोक्यातला कंटाळा चेिऱ्यावर 

िाखवता येत नािी त्याला. गृिथथ ती विी समोर 

ठेवतो. नाईलाज झाल्यासारखा िॉटर ती घेतो. 

गृिथथ फी साठी नोटा पुिे करतो, तसा िॉटरच्या 

िोक्यातला कंटाळा बराचसा पसरट िसतो. गृिथथ 

व ती िोघे जातात. िॉटर िी तािकन घरी 

पोिचतो. िॉटरची बायको अनु छान स्वयंपाक 

करते.िोघाचं जेवण िोतं आदण मग वेळ िोते 

जवळ जवळ झोपण्याची, अनु दिवाळी अंकातल्या 

कथेत रंगलेली,  िॉटर ठेवायला सांगतो तो अंक. 

ती नािी ऐकत. सिज  िॉटरला आठवत 

सायंकाळच्या पेशंटची विी. िॉटर विी काितो. 

पादिलं पान- 

 "मी दलदितेय, मला आठवेल तसं, मला बर वाटत 

नािी असं सगळे म्हणतात, मला काय िोतंय ते 

मात्र कळत नािी. पण मला असं वाटत मला 

कािीतरी भास िोत असतात. ते भास िोत 

असतात तेव्हा अदतशय खरे वाटतात. मी बसलेली 

असते माझ्याच शेजारी, मला वाटत कदवता करावी 

छानशी,मी संुिरश्या फुलांना िोळ्यासमोर 

आणण्याचा प्रयत्न करते. 

   माझ्या भोवताली मोिरून येतो गुलाबांचा 

बदगचा, सुगंधी गुलाब,लाल दपवळा पांिरा गुलाब 

आदण दमश्र रंगांचेिी  गुलाब, दकतीतरी रंग 

असतात त्यांचे.दकती सुगंध िाटतो खोलीत,त्या 

सुगंधाचा अदभमान वाटतो मला, माझी मान 

स्वादभमानाने ताठ िोते. गवाचने वर जाते.  

 तेव्हा मला दिसतो छताला लोबंकळणारा बल्ब ! 

दकती तापलय तो ! मी एक सारखी पाितेय त्याला, 

बल्ब च्या आत  पेटलेली तार ! ती तार जाि िोतेय 

आदण लांब सुद्धा, ती तार िलतेय,वळवळतेय 

एखाद्या पेटलेल्या नादगनी सारखी. ते तीव्र दकरण 

सिन िोत नािीत माझ्या िोळ्यांना. िबिबलेत 

िोळे माझे, ती नागीण आिे लोखंिाच्या रसाची 

आग. माझ्या भोवतालचे सगळे गुलाब जळतािेत ! 

……मी वाचवू पाितेय त्यांना ! 

पण सगळ्या सुगंधाचा धूर धूर झालाय. माझ्या 

नाकातोिंात दशरतोय तो धूर.  

मला ओरिायच आिे ………मला ओरिायलाच 

िवं आिे. ओरिण्यादशवाय कािी पयाचयच नािीये 

-  

पण …. पण माझा आवाज कुठे गेलाय ?  

कुठं गेलाय माझा आवाज ? िबिबल्या िोळ्यांनी 

दिसत मला,  

त्या पेटलेल्या नादगणीच्या गळ्यात जावून बसलाय 

माझा आवाज. आदण मी ? 

अबोल…… मुकी …… माझे गुलाब जळतािेत 

तरी ?  
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मी फुफु्फसात खूप िवा भरून घेण्याचा प्रयत्न 

करते. पण िवा नािीच कुठे !  

धूर आिे सगळीकिे पाकळ्यांचा ! माझ्या 

शरीराला कंप ! नागीण िसतेय !  

दकती घाम दनघतोय माझ्या अंगाअंगातून, दचंब 

दभजलेय मी, घाम वाितोय एकसारखा …… 

दवझवून टाकतो गुलाबांचा कोळसा. माझ्या 

शरीराचा घाम घाम िोतोय.  

मी कोसळून पिते …… खाली …कोळश्याच्या 

दचखलात ! खोल खोल रुतून पिते मी त्यात"  

िॉटर िसू लागतो.                        

"काय िो काय झाल ?…. का िसताय ? अनु 

दवचारते. 

" अग तुझ्या वाचण्यासारख आिे बघ, मला तर 

तुझ्या दसररयर्ल् सारख वाटतंय." 

" काय आिे ते ?" " व्यथा आिे माझ्या 

पेशंटची."  िॉटर सायंकाळची गंमत सांगतो. 

" आश्चयचच आिे," नािीतर काय ?" 

"आश्चयच तीच नािी तुमचं, पेशंट त्याची व्यथा 

सांगतोय, थोड्या थोिक्या नािीत तर चांगल्या विी 

भरून आदण तुम्ही िसताय ? " तू वाचून पिा, तू 

दि िसशील !" 

" नािी िो मला तुमच्या पेशंटचे तोिंिी पािायला 

आवित नािी. आदण इतक्या कम्प्प्लेंट असतील तर 

सोिून िे तो पेशंट." " अग वाच तर… …. पण जर 

मोठ्याने" अनु वाचू लागते. आदण शुद्धीवर येते 

तेव्हा कािीच आठवत नािी. सगळे दवचारतात 

मला, दवचारून दवचारून थकतात. 

मी आठवून आठवून थकते. पिलेली असते 

टेबलावर मान टाकून,समोर कोरे कागि असतात, 

एक शब्द दलिावासा वाटत नािी.आदण जाणवू 

लागत,िोन दिवसापूवी मी कोळश्याच्या दचखलात 

फसले िोते.पेटलेल्या नादगणीनं ओकलेल्या 

आगीत……  जळलेल्या गुलाबांचा कोळसा,माझ्या 

घामानं दभजून झालेला दचखल,सुकून गेला तो 

दचखल, उिून गेला धूळ िोवुन. मी मात्र काळी कुट्ट 

झालेय.माझ्या भोवताली चार दभंती असतात. त्या 

दभंती एकिम सोन्याच्या िोतात, लकाकतात.मी 

मात्र कोलाश्याची, कुट्ट काळी.िोक्यावरच छत 

मोठ्या दिऱ्या सारखं चमकायला लागत. 

तो प्रचंि दिरा वर वर जातोय …………। 

आभाळात.चारिी दभंती माझ्या पासून िूर िूर 

पळतािेत आदण माझ्या भोवती उरत  एक अजस्र 

जंगल. नािी मला दभंती िव्या आिेत, मला घर 

िवंय, मला माझ घर िवंय ! मला धावायचं असत 

दभंतीनंा पकिण्यासाठी.पण एकाच वेळी चारिी 

दिशांना नािी पळता येत मला.आदण वर उितािी 

येत नािी. 

मी लुळी िोवून वळवळते अजगर सारखी. 

कुणीतरी धरतंय मला ? मला िाबून ठेवलय. 

……।  कुणीतरी ? 

िॉटर झोपला, अनु वाचत जाते.शब्द कािीतरी 

नात जुळवत असतात एका  अंतरंगाची िुसऱ्या 

अंतरंगाशी ! 

"सगळे म्हणतात, मला कािीतरी िोत. पण मला 

वाटत मला कािीच िोत नािी.माझ्या भोवतालच्या 

वसंू्तनाच कािीतरी िोत. माझ्या खोलीतल्या वसू्त 

एकिम माझ्या दवरुद्ध उभ्या ठाकतात.जोरजोरात 

अंगावर येतात. मी जीवाच्या आकांतान ओरिते. 

ओरिू नको तर काय करू मी ?सगळे शतू्र झालेत 

माझे ? कुणीच माझ नािी. 

मग मला वाटत आई बाबा माझे आिेत ! मग का 

नािी थोपवून धरत ते माझ्या शतंू्रना? ते िोघिी 
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माझ्या शतंू्रना सामील झाले असावेत ? पण नािी 

बाबा तसे नािीत ! माझ्या कदवतेला बिीस दमळाल 

तेव्हा दकती आनंिले िोते बाबा ! इतका आनंि तर 

त्यालािी झाला नव्हता ! आई दकती काळजी करते 

माझ्या लग्नाची ?आदण मी दि अशी !  

कोण करील माझ्याशी लग्न ? तो तर दनघून गेला 

दतच्या सोबत,ती श्रीमंत आिे खूप ! …… मी गरीब !  

आई रिते बऱ्याचिा, बाबािी रित असावेत ? 

पण  नािीत दिसत रितांना कधीच. मला बर 

वाटावं म्हणून ते मांदत्रक आणतात.काळािोबं ! 

कोळश्याच्या दचखलातून दनघाल्यासारखा ! तो धूर 

करतो खोलीभर, कािीतरी बिबितो वेड्या 

सारखा. मला दवचारतो, बोल कोण आिेस तू ? मी 

स्वत:लाच दवचारते, कोण मी ?कवदयत्री?…… 

पे्रयसी? गुलाबाच फुल ? ……दक वेिी ? 

उत्तरं खूप असतात. म्हणून मी गप्प. तो खिसावून 

दवचारतो, काय िवय तुला ?मी म्हणते सुगंध ! मी 

असं का म्हणते नािी उमगत ! कसला ? तो 

दवचारतो. मी म्हणते फुलांचा …… दकंवा कदवतांचा 

…… नािी शब्दांचा !  

तो पाणी मारतो सपासप माझ्या चेिऱ्यावर, 

बफाचच्या खड्यांसारखे ते थेंब थंिगार चटके िेतात 

कातिीला.  

धुरावर घट्ट धरून ठेवतो तो माझं तोिं. दकती 

दकती छळतो मला,अगिी त्याच्याच सारखं. मी 

रिते केदवलवाणी ! तो मांदत्रक जातो केव्हातरी, 

…पण तो मांदत्रक मला पुन्हा दिसू लागतो, 

टेबलाच्या खाली, अगिी कोपऱ्यात. तो अलगि 

येतो. मोठा िोतो, त्याचा रंग गोरागोरा िोतो. तो 

संुिर दिसू लागतो. कुरळ्या केसांचा, तरुण 

…अगिी त्याच्याच सारखा ! नािी …तोच ! तो मुठी 

भरभरून पैसे उधळतो माझ्या अंगावर,म्हणतो, 

तुझ्या कदवतेतल्या फुलांना छानसा सुगंध 

असतो.दि घे त्या सुगंधाची दकंमत ! माझ्या 

हृियातले शब्द आतून जातात. कोरि शुष्क िोवून 

जात हृिय माझं ! शब्द नािीतच मग सुगंध येणार 

कसा ? …. नको रे नको असे पैसे फेकू ! मी दवनवते 

त्याला, तो ऐकत नािी.         त्याची श्रीमंती त्याला 

ऐकूच िेत नािी. तो गुलाम झालाय दतचा.मग फक्त 

आसवांचा पूर ! तो त्या श्रीमंती सोबत िूर िेशी 

दनघून गेलेला. आता येणार नािी तो ! तो नािी मग 

शब्द कसे येतील ? शब्दच नािीत मग कदवता 

िोईल कशी ? सुगंध कसा येईल ? तो म्हणायचा, 

तुझ्या कदवतांना सुगंध आिे, भास िोता तो. पण तो 

म्हणायचा तेव्हा केव्हि सत्य िोत ते ! नािी आजिी 

तेच सत्य आिे. मला कदवता  करायची आिे. त्या 

कदवताचा सुगंध िरवळेल …….घेत येईल तो, 

त्याची श्रीमंती दतथेच सोिून.माझ्या कदवतेत आिे 

सामर्थ्च ! पण ------ पण शब्दांच काय ? ते तर 

अथचिीन  झालेत, िसतािेत नुसते, मला 

दिणवतािेत , माझेच शब्द. माझ्या बिीस 

दमळवणाऱ्या कदवतेतून बािेर पिलेयत ते 

िायव्होसच दिल्यासारखे. काय कराव 

मी ?…………मला कािीतरी केल पादिजे ?दनिान 

माझ्या कदवतांना तरी वाचवलं पादिजे. त्यातली 

फुल जळायला नकोत. माझ्या आतमधे्य एक युद्ध 

िोत घनघोर ! माझ्याच शब्दांशी ! ते शब्द 

रक्तबंबाळ करतात मला ! मी मरून पिते ! माझी 

अंत्ययात्रा नेतात शब्द. आदण जाळतात मला ! 

……आदण मग श्रद्धांजली ! माझ्याच कदवतेच्या िोन 

ओळी दशंपितात माझ्यावर ! माझ्या अंत्ययाते्रला 

िी येत नािी तो ! माझा आत्मा थांबलाय भुताटकी 

सारखा, त्याची वाट पाित. दलदितांना अिखळते 

मी, माझ्या लिात येत, माझा िात 

दलदितोय.      म्हणजे मी दजवंत आिे.  

दजवंतपणाची िी जाणीव जास्त भयावि असते. 

अनु वाचत जाते. सगळ, यािीपेिा खूप असच, 

बरचस ………शेवटी एक ओळ असते. "मी जे 

कािी दलदिलंय ते सत्य आिे असं दलदितांना मला 

वाटत,      ................. पण नंतर वाटत की मला जे 

वाटत त्यातलं ह्यात कािीच नािी." 

अनु दवचार करते खूप, कािीतरी ठरवते,िुपारच्या 

जेवणानंतर लोळत असतो िॉटर, वेळ पाहून अनु 

दवचारते,  
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रोचक मालहती: 

 

नू्य इंगं्लि मराठी मंिळाचे धे्यय आदण उदे्दश मिाराष्टर ाची संसृ्कती, परंपरा दवदवध 

उपक्रमांच्यािारे जपणे िे आिे. 

"काय करणार त्या पेशंटच ?"  

"कोण पेशंट ?" 

"तो विी भरून कम्प्प्लेंट करणारा !" “त्याच काय, 

िोन दिवस शांत झोपली दक बर वाटेल दतला !"  

"त्या पेशंटची टर ीटमेन्ट मी केली तर ?" अनुचा 

आत्मदवश्वास बोलतो.  

" व्हॉट नोनने्सन्स ? तू काय करणार ? िॉटर 

दिणवतो अनुला. "तुमच्या दप्रत्यिप्शन वर एक 

कदवता दलहून िेणार आिे मी दतला !" "तुला काय 

वाटत ? औिधापेिा तुझ्या शब्दात जास्त पॉवर 

आिे ?"  

"शब्दांची शक्ती जगातली गे्रट शक्ती 

आिे.""लागली शतच ?" शब्द औिधांना चॅलेंज 

करतात.  

आठ दिवसांनी गृिथथ येतात सोबत दतला 

घेवून,आठ दिवसात िोनिा त्रास झालेला.िॉटर 

जपून ठेवलेलं प्रीिीप्शन दतला िेतो.  

दतला  तपासत नािीच तो. ती  पिाते, ……… 

कागिावरचे शब्द. त्या शब्दात औिध नसल्याच 

कळत दतला.  

खोल दवदिरीच्या आतून अलगि वर येणारे, 

मंदिराच्या गाभाऱ्यात प्रदतध्वनी िोवून घुमणारे 

शब्द. 

"फुलांच्या वेलीला िैवी शक्ती लाभलेली असते. 

सुगंध िेत रािण्याची, 

 फुला फुलामधून कुणी दकतीिी फुल खुिून नेलीत 

तरी शक्ती जात नािी,  

 जाणाऱ्या सुगंधा सोबत. तुझ्यातली िरवळ िी 

थकत जाईल, शेवटच्या श्वासापयांत, 

  तेव्हा तुला दिसतील,तुझ्या फुलातली रुजलेली 

बीजं ! आदण त्यांच्या नंिनवनात तुझाच सुगंध 

असेल  

  दचरंजीव !!!" 

दतचा चेिरा िसरा िोतो. दतला खोट  खोट वाटू 

लागतं, तो आलाय दकंवा तो नािी आला तरी शब्द 

येतािेत.  

गृिथथ जािूचा खेळ पिात असल्या सारखे. 

िॉटरला जाणवलेली असते जगातली गे्रट शब्द-

शक्ती! 
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My Kathak Journey 

Mihika Shinde  
 
 
 
 
 
 
 
 
Namaskar is a word traditionally said 

when one greets another with respect in 

the Indian culture and is shown by 

bringing your palms together and 

bowing. This is what Kathak dancers do 

when they enter a dance space. By doing 

this the dancer is paying respects to the 

floor and the room. It signifies that the 

dancer will leave all their worries and 

focus only on dancing with no 

distractions. The dancer will also make 

this gesture towards the teacher and the 

Guru’s. This is the first thing my teachers 

taught me before I started dancing. It is a 

notion that learning this art form will lead 

me to learn how to respect my 

surroundings. Kathak has not only taught 

me how to dance but, it has taught me 

about my culture and life lessons. 

  My mom grew up watching 

Kathak and fell in love with the art form. 

The circumstances didn’t let her attend 

Kathak classes. At the age of three my 

mom looked around to find a Kathak 

institution nearby. She found one in the 

end, but it was an hour's worth of a drive. 

My mom still continued to enroll me for 

the class. When I turned to the age of 

four I began my first class. The first day 

was nerve-wrecking, but everyone was 

very nice and super comforting. That 

class I learned the basic footwork of 

Kathak, tatkar. I made my five closest 

friends there as well and to this day they 

are dear to my heart. When my sister was 

born my mother found it hectic to drive 2 

hours in a day for my dance class. She 

wanted me to switch to another form of 

dance that was close by. I insisted that I 

should continue with my Kathak classes 
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because I loved the community and the 

art form itself. Looking back, I can not 

believe how far I have come. From doing 

simple single tatkar to choreography with 

heart-pumping spins and breathtaking 

footwork. Now I’m in the highest class 

level of dance in my age group which is 

known as the Youth Ensemble or YE. I 

learn under Shefali Jain and Anjili Nath 

who have been an inspiration to me over 

the years.  

Kathak comes from Katha meaning story. 

We describe Kathak dancers as Kathakas 

which are storytellers. Four elements of 

Kathak express these stories through 

dance known as tayari, layakari, 

khoobsurti, and nazakat. Tayari means 

technique and readiness in your dance, 

Layakari means a deep understanding of 

rhythm, Khoobsurti means beauty and 

grace, and Nazakat means delicacy and 

subtlety. These four elements can be 

practiced through training, however, it is 

the feeling of the dance that has to be 

touched not by your ears, but by your 

heart. Kathak is also a solo art form. 

Traditionally one storyteller will portray 

multiple charters in their expression. I did 

not understand this concept for years 

until last year. When I could understand 

the dance and feel the emotions as I was 

dancing. That helped with bettering 

myself in the art form and moving on to 

greater things. 

When I was 11, I had finally reached a 

point in my training where I could 

audition for the Youth Ensemble. I was 

ecstatic, but nervous at the same time. It 

was a huge opportunity for me to have 

been given a chance to excel in my 

studies as a Kathak dancer. I practiced 

day and night to perfect everything on 

the criteria list. Every time I did one of 

those pieces I asked myself, “Is this how 

Shefali didi or Anjili didi would have done 

it?”, my answer was always no and I 

would do it over and over again until I did 

it right. The day of the audition I could 

barely eat, let alone think straight. I kept 

telling myself that I had prepared long 

and hard for this day and it will pay off. 

When I entered the building I had come 

30 minutes early so my father and I had 

to wait impatiently in the hall while the 

previous audition was going on. Once my 

name got called my heart started 

pumping out of my chest. I entered the 

room and it was fairly lit by the sunlight 

that was pouring through the windows. 

The floor was a little uneven which made 

me anxious. As soon as I walked into the 

room one of the teachers told me to go 

outside and enter the room again. At that 

point, my stomach dropped and thought 

all of my chances of getting in were 

ruined. They told me to walk more like a 

Kathak dancer and more confident. 

Walking out of the room was 
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embarrassing, but when I walked back in 

with more confidence I was not as scared 

as I was before. They told me to take a 

deep breath and begin my dance. The 

auditions were set up like solo dances 

where you had to introduce yourself as 

well as what you will be dancing. This was 

very helpful for my public speaking 

because I would constantly repeat my 

introduction over and over again until I 

got it. Once I did I would not stutter as 

much as I would before. I had messed up 

my speech and my dance a couple of 

times and I had thought that I could 

never get in now. I walked out of there 

with my head down that day and a week 

later I got an email saying I had gotten in. 

Along with that, I had met my dearest 

guru sisters and my best friends. Youth 

Ensemble opened up a world of culture 

and dance that I had not touched upon 

in my learning. We performed many 

choreographies and went to various 

events that I had never heard of. I learned 

more in-depth about Hindu classical 

music, rhythm, and history.  It has been 5 

years since I started YE and there is still 

an enormous amount of things I need to 

work on. Learning from my mistakes and 

making corrections have led me to move 

further in my studies and helped me 

become a better Kathak dancer. 

Last year my classmates and I produced a 

production that was supervised by 

Meenakshi Verma, one of our teachers. 

We handled food, stage arrangements, 

musicians, fundraising and marketing. It 

was an occasion of learning for our future 

solos. The production experience helped 

me see the underlying work of a 

performance. We started working 3 

months before and it was an enormous 

amount of work. After that experience, I 

never thought that the dance part of a 

performance was the singular most hard 

part of a production. This experience 

made me realize how I can better the 

process for my solo and it also gave me 

life skills that I can apply in the future that 

follow under the categories of 

organization and communication. 

Over the years I was able to connect with 

Indian culture which brought me closer 

to my roots. Recently I participated in a 

Kathak Indian exchange program where I 

got to meet Kathak students from India 

and explore their way of dance and 

connect as guru sisters. They first came to 

the U.S and stayed with their host 

families. The Indian exchange students 

only stayed for a week, but it was really 

fun getting to know them. We did a 

performance where we got to show a 

story called Goverdhan Giri. It is a story 

about villagers and how they prayed to 

the arrogant god Inthera. When Krishna 

sees this he tells the villagers not to pray 

to Inthera and they should pray to the 
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true one. When Inthera hears this news 

he brings storms to their village 

destroying their homes and crops. They 

pray to Lord Krishna to save them and 

they find safety under the mountain 

Goverdhan which Krishna lifts with his 

singular pinky and protects the villagers. 

It was an amazing experience going 

through different emotions and different 

characters. It was especially different 

going through this character change and 

emotion with people I had just met the 

day before. It was uplifting to hear their 

input and help them find their inner 

character as well mine. Once it was our 

turn to go to India it was a little scary. I 

was away from my family for a week and 

I had lived with my host family for two 

days before going to the retreat center. 

Those two days helped me connect with 

my friend Tiana and let me explore 

Mumbai and its fascinating attractions. 

After those two days, we went to a retreat 

area called Art Village. I had a wonderful 

opportunity to meet late Pandit 

Chitheresh Das’s guru sister Madurai 

Devi Singh. She was an absolute 

sweetheart and she had lots of 

knowledge about Kathak. She had taught 

us many interesting things and told us 

stories that were fun to listen to. I was not 

very nervous because I knew that my 

guru sisters would be there, my old ones 

and the new ones. I had experienced the 

traditional way a dance retreat or practice 

would start and end. We woke up at six 

in the morning to sing while the sunrise 

came up. Our classes would end at nine 

and that is when we would have to sleep. 

Art village was away from the city and 

deep into rural India. Thanks to the frog 

infested showers we had a screaming yet 

animated bathing experience. The fear 

factor brought us together, bonding us 

better than before. Connecting with my 

guru sisters was like exploring a new 

world. It was flabbergasting to see our 

similarities and our differences, the 

experience was surreal. The trip was out 

of my comfort zone and helped me think 

of trying new things more often. 

Kathak has greatly impacted my lifestyle. 

Sometimes it feels as if I cannot live 

without doing a spin or a footwork 

composition. It has not only made me a 

better dancer, but it has impacted my 

lifestyle as well. I am more disciplined and 

independent with my dance as well as my 

school work and daily activities. It has 

made me more active and a much more 

confident person. Over the years it has 

been getting harder to practice on my 

own time and balancing school work as 

well. Oftentimes I do not get the chance 

to practice which makes me appreciate 

the time and effort my teachers put in to 

conduct classes in their busy schedules. I 

am grateful for my parents for 
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introducing such a beautiful art form to 

me and for pushing me to strive higher. I 

bow to my teachers for their guidance 

that paved the way for me to respect 

everything in life, find a deeper 

understanding of my culture, and make 

Kathak a part of who I am.
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Hemant Karkare-A Daughter’s Memoire 

Jui Karkare Navare  
 

It is about one year since I finished my part of the book writing after nearly two years of 

assimilation of information, rummaging through old records, my Papa’s diaries, recalling 

and refreshing the several face to face meetings with Papa’s friends and colleagues way 

back to 2009. 

 

What we think as mundane, to be an author there are several very important aspects and 

steps before the script which you have ready with you can see the light of the day and 

readers can read the ‘book’. Believe me-it requires a lot of patience, stamina, commercial 

acumen, family support and what not, more so if the whole operation is Trans Atlantic! 

 

For a first timer I did not know what alley I was entering to write about my father Hemant 

Karkare, the Anti Terrorism Chief of Maharashtra Police, India. But one thing I was very 

sure-what I would write will be befitting my Papa Hemant Karkare, not only as the world 

knew him but also as I knew him, and I understood him. I was only half his age when he 

was martyred on the night of 26 November 2008 dastardly terrorist attacks in Mumbai, 

India which shook the world. 

 

The diaries he kept during his college days and later years were of immense help in 

understanding Papa’s determination and character. I give one example from the chapter 

8- ‘Simple Living High Thinking’ which starts with a quote from his diary “Today was a 

good day. No one rebuked me.I could convince others. People listened to me.All these 

statements reveal that my day and my happiness depend on others.I am not self-

contained.This is bad because I may have to bear severe shocks in life ahead.I should train 

myself to seek meaning and comfort from within.” 

 

The motivation,stimulus to write the book was given to me by my Mummy Kavita Karkare 

when she was visiting me in Boston sometime in 2011 and we lived near the harbour.All 

of us i.e.me,my little daughter ,my husband Devdutt and Mummy had gone to attend a 

book launch of my friend Nandini Bajpai’s book in Sheborne where I came to know of 

Writer’s Loft,a community to hand hold budding writers.At the end of the event Mummy 

told me “Jui you should write a book about your Papa”.That was long ago.But after my 

second daughter was born in 2013 and I lost my Mummy due to brain haemorrhage in 

September 2014,it created a big void in my life. We had moved to suburbs and watching 

other grand parents move around with their grand children in strollers often disturbed 

me a lot, I cried. 
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People had got used to watching every 26/11 my father’s image with helmet, wearing 

bullet proof jacket. It struck me then that the world has to know more about my father’s 

life besides his supreme sacrifice and so the book started taking shape. 

 

This book is not just a collection of memories, it brings out my Papa’s so many unknown 

facets.His professionalism, commitment to work ethics, integrity, the attitude to go deep 

and get to the truth, the turn around to the Naxal menace and reforms in Naxalite infested 

Chandrapur, Gadhchiroli districts, love and interest in promotion of fine arts, an artist 

himself, voracious reader,a dog lover and above all a good human being and a family 

man. 

 

My Papa took social reform as his obligation to society and made every effort in his 

various postings to reform drug addicts, alcoholics. 

 

Every time I sit and start writing about Papa and this book, the following words stream 

down my cheeks:(copied from the book) 

 

Papa, can you come back? 

Dear Papa, can you please come back? 

There is nothing left in life that I lack 

(Except you---) 

 

Life without you will never be the same 

When I take a walk down memory lane 

There are cherished moments long past 

Never thought that I would be left ahast 

(At the untimely end---) 

Can you come to visit your granddaughter 

and hear her chortle with delight? 

Hold her high up in the air and see her 

mischievous eyes looking down at you 

Can you come and give me a pep talk when 

I think everything in life is a fight? 

And trust me, the times I feel like that are not few 

 

(Especially without you--) 

Is it possible for you to shout at me 

For things that I do wrong? 
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To my ears –that shouting will sound 

better than the best song. 

But most of all, I wish you would come back 

For patting me on the back 

And to say to the crowd 

That your first born makes you very proud 

 

A very dear Mumbai friend of mine from childhood met me here in Boston before the 

book was released and she had the privilege to read the script before the book was 

published! She summed the book message as The Making of a National Hero.Why I site 

such comments is because it will be improper of me to write a review of my own book, 

but I have the option to write or quote what readers have to say. 

 

The book was launched last year on 25 th November in Mumbai at the hands of Smt.Aditi 

Padsalgikar,wife of Shri.Datta Padsalgikar,IPS Retd,Dy National Security Advisor to the GOI 

in PM’s office with Shri.K.L.Prasad,IPS Retd,former Navi Mumbai Commissioner,Dr.Ankush 

Dhanvijay,IPS Retd,former Nagpur Police Commissioner on the dais as Guests of Honour 

and Senior dignitaries of Mumbai Police in attendance. The auditorium was packed, and 

we provided live feed to another auditorium at lower level to accommodate the overflow. 

 

Shri.Julio Ribeiro, IPS Retd, former DG, Maharashtra, Punjab and former Ambassador to 

Romania spoke extempore to pay glowing tributes to my father emphasizing his 

adherence to ‘dharma ‘and ‘truth’. He made a point which we all have to remember –a 

person- about whom the needy, the less fortunate, the underprivileged speak well (and 

not the person about whom the seniors, bosses speak well )he is a true leader, Hemant 

was such a leader! I happened to read his comments in press about the book where he 

makes a special mention I quote “Hemant was a humanist in his thoughts and also in his 

deeds. When the poor and troubled approached him with their woes, he did not merely 

sympathise with them, but helped them with justice being delivered. That is why he was 

loved by one and all-his own juniors in the police force and by the people he served. That 

to my mind, is the true worth of a professional policeman. And also, the true measure of 

success”. 

 

On 27 th November a similar launch was made at Centre for Police Research Auditorium, 

Pune at the hands of Shri. Kamal Kashyap, IPS Retd, former DG Maharashtra with Shri. K. 

Venkateshan, IPS, CP, Pune and Shri. Atulchandra Kulkarni, IPS, ADG-CID, Maharashtra. 

Shri. Kulkarni having glanced through the books while other dignitaries were speaking 

summed up the book saying ‘there are many books on police personnel’s bravery but this 
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book is different, it throws light on Hemant Karkare’s multifaceted talent and love and 

affection for family. 

 

For last four years on 26th November (26/11) the leading Indian newspaper chain Indian 

Express hosts a Memorial Event ‘Stories of Strength’ on a grand scale against the backdrop 

of Gateway of India in Mumbai. I spoke at this event ‘What my father taught me’ and 

presented a copy of the book to the Hon. Defense Minister Shri. Rajnath Singh and Hon. 

Minister for Road Transportation and Highways Shri. Nitin Gadkari. I may add that while 

Hon Defence Minister blessed me, Hon. Shri. Gadkari spoke to me in chaste Marathi! 

 

Crossword who published the book did a ‘soft launch’ on 24 th Nov at their flagship store 

at Kemps Corner in Mumbai. Their team members across Mumbai, Delhi and Kolkata acted 

in superfast speed to launch the book in less than 4 months from the time first transcript 

was given to them ensuring that nothing controversial which had already appeared in 

print media since 26/11/2008 was included. 

 

It was a very hectic but very satisfying trip for me,I left Boston on Thursday 21 st November 

reaching Mumbai Saturday 23 rd morning.I went to see the venue same day and met the 

team from my father’s office who were helping me with arrangements. The love, affection 

and care they showed made me comfortable and all jet lag was gone. They made me feel 

at home. I had the same experience in Pune. I was meeting all these police personnel first 

time in my life and I realised that my father had ensured that I am well looked after even 

when he is not around! 

 

I am not doing any marketing. I just want to let the readers know through such a book, 

that how a simple boy from humble beginnings painstakingly moulded himself to scale 

greater heights. It is truly an inspirational story, it is indeed inspirational even for me! 

 

The book is available for readers in the US, Europe and Australia on Amazon.com in hard 

copy as well as Kindle version. For readers in India it is available on crossword. in and 

amazon.in as well as at all Crossword outlets in India.  
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Become a Member 

 

न्यू इंग्लंड मराठी मंडळाचे सभासद व्हा आणि आपले बंध, सांस्कृतिक वारसा मराठी मािीशी कायम 
जोडून ठेवा.   
 
For Membership details click here: 

http://nemm.org/index.php/membership/become-a-member-renew-membership 

कपवता 
चैत्र शुध्द गुलढपाडवा 

आई  
ज्योति जोशी स्वर्गीय प्रोफेसर िॉ पुष्पा जी. ककन्हीकर  
  
करोनाच्या जबरिस्त दवळख्यात 

अवनी सारी गुिमरतेय 

सारीकिे िािांकार माजलाय. 

नजर कैिेत मी माझ्याच घरांत. 

....... 

तरीिी आज चैत्र शुध्ि गुदिपािवा 

तुम्हाला िाकांरताना माझ्या मनाची 

गुिी उंचावली आिे 

‘सुआरोर्ग्सुखसंपत्ती तुम्हाला लाभो’ या 

टाळ्या मी वाजवतेय तुम्हासाठी 

पिाटे पिाटे लाल चुटूक कािीनलची 

गोि शीळ कानी पिली 

अगणांतला फोरदसथीया सूयचदकरणानी 

दपवळा धम्मक फुलला 

जांभळी क्रोकसेस गोठलेल्या 

जदमनीतून िोकावली 

धरणी माय दिरव्या मखमली 

साखर झोपेतंून जागी झाली 

Rebirth is happening 

आसमंतांत एकच एक आरोळी 

घुमतेय... 

िेिी दिवस सरतील िेिी दिवस सरतील 

We shall overcome! 

 

नवं विाचचा दिवस! गुढ्या तोरणे उभारा 

आई दनघाली मिायाते्रला दतची पाठवणी करा  

आई गेली शब्द पिले कानी ं 

आठवणीचंा पूर कोसळला मनी ं 

आठवले ग सारे ते जुने जुने  

पण आई तुझ्यादवना आिे सुने सुने  

तुच दशकवली श्रध्िा, तूच दशकवली भक्ती  

तूच आमची गुरुमाई झालीस ग आई  

दिलीस संस्कारांची दशिोरी,जीवनभर ती पुरे  

पण तूच नािीस कुठे, िीच खंत मनी उरे  

शांत, उिार, ियाळू, मायाळू असे तुझे गुण सारे गाती  

लिान थोर साऱ्यांसाठी तू ग जोिलीस नाती  

नको येथली नाती, नको येथले जीवन  

एव्हिेच वाटते आता की , कधी येशील का परतुनी  

कधी येशील का परतुनी.  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://nemm.org/index.php/membership/become-a-member-renew-membership
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कृतज्ञता 
 

 

अचचना तनर्गळ्ये बापट 
मी सुयोिय बघण्यासाठी 

त्यांनी अंधार वादिला िोता 

दनष्काम तपस्वी असला  

मी कधी न पादिला िोता 

मी सुयोिय बघण्यासाठी 

त्यांनी अंधार वादिला िोता 

 

मी घेताना दवश्रांती 

वैतागून कंटाळ्याला, 

दकंवा जोो़श आणूनी उसना 

मारत असता गप्पा 

श्रांत िेि वीरांचा 

दसमेवर दवत्यच्छन्न त्यांच्या 

रक्तात नादिला िोता 

मी सुयोिय बघण्यासाठी 

त्यांनी अंधार वादिला िोता 

  

दगरवून अिरे िोन 

मी जन्म साथचकी केला 

श्रदमकांना मित कराया 

प्रयत्न िेखील केला 

खुच्याांवर बसूनी घरच्या 

अन्यायी व्यवथथांचे 

मी वाभािे काित असता 

कामांचा भारिी पुष्कळ 

अलगि गुपचूप कोणी 

िसत सादिला िोता 

 

शाळेत कोणत्या गेली 

त्या वस्त्ांवरची पोरे 

उभारण्या घर माझे 

पत्र्यात किेला ज्यांनी 

िोनच गाठोड्यांचा 

संसार वसदवला िोता 

मी बंि सुखे घरट्यात 

अनवाणी तुिदवत रसे्त 

लोिंा गावे चालत गेला 

मी सुयोिय बघण्यासाठी 

त्यांनी अंधार वादिला िोता 

 



      अनुबंध एप्रिल २०२० 

 

िालजगत व युवा षवभाग 

लचत्रकिा  

ऋजिुा िीक्षिि  
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अररन शशिें   
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हृषिकेश   
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हस्तकिा - घोटीवकाम 

प्रांजली कातनटकर   
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शब्दकोडे  

रोदहणी जोशी    
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कूट िशे्न  

शरयु जोशी    
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महावायरस िा मार 

अणचव जोशी    
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Book Review: Front Desk By: Kelly Yang   

By: शलमका कालनटकर 

 

 

From beginning to the end Front Desk By: Kelly Yang is a well rounded read that is 

fit for anybody regardless of their reading skill level. This book connects deeply to 

the author's personal experiences since it is based on a child version of Yang. The 

main character of the story, Mia Tang is a 5th grade Chinese immigrant girl who has 

a love for words. Expecting wealth and an easy-going life, she is shocked to discover 

that it is not like that in the USA. Her parents are constantly struggling through jobs 

and hard labor. So, when opportunity strikes she is always ready to help, even if 

things don’t always turn out so well.  

This being said with a stroke of luck, the family soon finds themselves the managers 

of a motel in California. Yang describes the whole family as starstruck and awed in 

the onset. Due to no staff at the motel the Tang family have to do everything by 

themselves. Mia does her part by helping out at the front desk; at first it is trial and 

error for young Mia but soon she gets the hang of things and starts changing her life 

in small but positive ways. This peace is however not long lasting, the Tang family 

find themselves with a cheating boss, some robbers, difficult customers and police 

problems. This roller coaster ride is very heavy on Mia’s shoulders, yet she does not 

give up hope for a better life. Using her English skills, she writes letters to the police, 

kind customers, her friend, and a plaza too. In this tiny way Mia solved the not-so-

tiny problems in the lives of the people she loved.  

Through a thrilling plot and excellent word choice Yang’s story weaves together 

hard work and determination to leave you hungry for more of Mia’s story after each 

and every chapter. Every single detail portrays the feelings of Mia and her family 

and the vibrant words paint a clear picture in your mind of their life. Tag along Mia’s 

journey as she uses courage, hard work and kindness to defeat all the bad things in 

her life and follow her dreams.   
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Grandpa’s Gifts 
By: Hradini Shinde  
Sun poured in from behind my 

curtains. I wake up to the smell of 

warm bread , and smoke. Instantly the 

sound of the smoke alarm blares 

through the house. I jump out of bed 

and run downstairs where my mom is 

wafting the smoke away from the 

smoke alarm with her cardigan. She’s 

all dressed up in a black skirt and a 

polka dot blouse for work, her straight 

black hair neatly put into a bun sitting 

on top of her head. We moved here to 

Peru because my Grandfather got sick. 

She hasn’t gotten used to the way 

people dress here but this is the best 

she can do so she won’t be judged. I 

grab a towel and start waving it in the 

air. Jason, my brother, stomps down 

the stairs. He’s already dressed for 

school, it’s just me. I hand him the 

towel and run up the stairs.  

The alarm had stopped so I could hear 

Jason’s daily compliments, to himself, 

in the mirror.  

 I pulled on my plaid skirt and 

white blouse and tried not to choke 

myself with the tie. I pull my long hair 

dark into a simple braid and hurry 

down the stairs. I stuff down my bread 

and jam into my mouth and grab my 

backpack. School starts in six minutes 

and it’s a 5 minute walk. 

He yells back “I’m com’in, I’m 

com’in” 

He scurries out of the house, his hair 

gelled, a satisfied expression on his 

face. I walk to the bus and Jason runs 

after me.  

 As always Spring Hill High was 

everything but exciting. My 

grandmother used to run this school. 

She retired a year ago when my 

grandfather got sick. My grandma 

couldn’t cope with everything so she 

called us over. My grandma had 

always wanted me to come here and 

she even made a section for kids who 

can’t speak spanish. She was very 

passionate about what she wanted. I 

start heading to my math class. I catch 

Emily, my bestie, on the way. Her 

mom had history in the United States 

too. She Wanted to get as far away 

from there as possible. Emily never 

wanted to leave, just like me. Soon we 

were besties, fighting off the evil 

Avery, together. Avery had a spell on 

people in the non-spanish speaking 

zone. She could clear hallways in 
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seconds, not me or Emily.  Really the 

only people actually in the non-spanish 

speaking zone was me, Emily Baker, 

and Avery. Then there were exchange 

students, Chloe Hart and Charlie 

Baker.  

 In math we learned about 

angles, fun. The bell rang through the 

school. Next up was Spanish class. 

They want us to learn spanish so we 

can interact better with the people here. 

I start crossing the hall when the 

speakers boom the words, “Jason and 

Jade to the office please, Jason and 

Jade to the office.” I looked at Jason 

who was just about to head to science. 

We hurry up the hallway and down the 

corridor where the office lies. We peek 

our heads in and see our mom, her 

cheeks tear stained her face worried. 

Jason and I don’t need an explanation. 

It’s Grandpa. We grab everything from 

our lockers and start running to the car 

where mom is seated and very very 

worried.  

  Once we were at the 

hospital we frantically asked the first 

nurse we could find. She didn’t 

understand english so we used google 

translate. My Grandpa was in room 

200. My mom gasped as we walked in 

the room. There he was, an oxygen 

mask over his mouth. The doctor 

comes into the room. “He is 

coughing,” she reports quietly. “He is 

old, he is 80. And he’s suffering 

now.We’re not sure what it is but it’s 

bad.” she continued. Tears slip down 

my mother's already stained cheeks. I 

try to hold in mine. I try not to 

remember all the bedtime stories he 

read to me, the laughs, the sundaes. He 

waves Jason over. “Take this.” he 

croaks. Shakily he takes off his watch 

and puts it in Jason's open hands. “Let 

this watch bring the things you want 

your way.” Tears run down Jason's 

face. It doesn't make much sense but 

whatever. They hug. Mom doesn’t talk 

when she gets to her dad, she just hugs 

him. He takes an album from his 

nightgown pocket. “So you’ll always 

remember me, sweetheart.” he says. 

My mom cries even more. 

At last he waves me over. He hands me 

a necklace with a heart shaped pendant 

made of thin flat rock. “This is 

soapstone, it may not be pretty, but it’s 

helpful” he explains. I don’t get why 

soapstone can be but it’s special. “I 

love you all” He finishes. Then without 

notice the monitor flatlines. There was 

a shriek. Grandma was there in a 

corner, so quiet we didn’t even notice 

her. Tears escape my eyes. Everyone 

else starts to cry too. 
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… 

  Another day of school. We 

didn’t take the day off, we still need to 

settle. We are going to help Grandma. 

I met Emily at the non-spanish zone. 

She doesn't talk at first but then says, 

“That pendant is pretty.” 

“My Grandpa gave it to me” I 

responded. 

Emily and I walk past the gym and we 

hear Chloe Hart’s voice pierce the air. 

She was yelling Charlie Baker off on a 

foul. No one can understand her 

because she’s speaking english. Well 

we can, so can Charlie, but whatever. 

We keep walking, when we hear a 

sassy but sincere voice.   

 “Hey, sorry about your 

Grandad.” it was the one and only 

Avery Williams who actually sounded 

sorry. It didn’t last long., “Wanna 

know what my daddy got for me,” she 

doesn't wait for an answer, “ a state of 

the art teleporter.”  

 I highly doubt this. You can’t 

buy something that hasn’t been 

invented. Right?  

 “If this so called “state of the art 

teleporter” is real then you’ll have no 

problem  

showing it to us.” I say to her.  

 Her face looked uneasy. Emily 

looks half intrigued, half skeptical. I’m 

just bored, nothing exciting happens 

around here. At my old school in the 

United States nothing was boring, after 

every test we went to a nearby ice 

cream shop. I had an allergy so the 

teacher gave me a homemade 

brownie.  There was one thing I never 

missed and never really understood. 

One girl refused to eat anything that 

connected to our teacher. I found it just 

a little rude, she probably thought 

never to take food from strangers. Our 

teacher wasn’t that strange. She tried 

convincing everyone else too, but they 

wouldn’t budge. Whenever she tried to 

talk to me the teacher interrupted, her 

name is Ms. Pennywell.  

 “Fine, I’ll show it to you.”  

She starts walking out of the building, 

we follow her. I start to forget 

everything about yesterday. 

We walk around the school, across the 

parking lot, and to a small corner of the 

field. The soccer team was doing their 

morning practice, but they didn’t even 
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notice or they didn’t care about the tall, 

wide tattered aluminum box in the top 

left corner of the 

field. “State of the art huh?” Emily 

giggles. Avery looked down at her 

shiny new sneakers but then perked 

right up. “Why don’t you try it out, 

then see who’s laughing.” she sneered. 

I looked over at Emily. She shrugged, 

oblivious to the fact that the machine 

might actually work, she went inside 

the machine.  

Chloe was dragging Charlie to the gym 

teacher who was coaching the soccer 

team. Chloe was rambling on about 

something failing her arm everywhere. 

Chloe and Charlie started arguing but 

just in time Jason broke up the fight. 

He edged away from the gym teacher 

and pointed at up. They ran to us. Once 

they got there, Chloe asked “What is 

that” Avery explained that it was her 

teleporter and that Emily was going to 

try it out. “How about instead of just 

Emily testing it out, we all go!” Charlie 

insisted. Without waiting for an 

answer he herded everyone in the 

teleporter and shouted, “NORTH 

AMERICA” 

The machine was stuffy with all six of 

us in it. It was like an elevator, but 

without the buttons there was a 

keyboard, where you put where you 

want to go. Avery typed in the words: 

THE UNITED STATES OF 

AMERICA. The aluminum box started 

to shake and then I felt weightless. All 

of a sudden we crashed onto land and 

my weight was regained. We step out 

in awe of the fact that it actually 

worked. We smell the greasy smell of 

french fries, and the savory smell of 

steak. “Told you so.” Avery sneers. At 

that moment I see a familiar house. 

Jason is looking there too. “You guys! 

This is our house!” I say.  

My heart breaks when I see the For 

Sale sign is gone. I guess I mean old 

house. Jason puts a hand on my 

shoulder. I look at our house and see an 

all too familiar face in the window… 

It’s the girl who never ate the ice cream 

at that shop! She see’s me and instantly 

comes outside. She was wearing blue 

sneakers, a green sweatshirt, long 

black tights, and black glasses. I look 

at her face. It’s filled with horror. I tilt 

my head in confusion. I look side to 

side and no one is there. Actually it’s 

completely deserted. The anti-ice 

cream girl shouts “WATCH OUT” but 

it’s too late to look back.  

Rope wraps around my stomach 

forcing me to step back and collide 

with the others. I look at the teenage 
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girl. A short man with a snide smile 

had crept behind her. I started to 

scream but my mouth was covered by 

a long boney cold hand. I try to jerk 

free but the rope is too tight. A needle 

pierces in my leg, and 

then…  blackness.  

 I wake up to find myself in a 

cage surrounded by violet light 

beams.  A tall thin figure lurks in the 

shadows. A long rack of weapons 

hangs upon the wall. Everyone had 

woken up. I move my hand but then 

realize they are tied behind me. The 

girl who doesn’t eat ice cream uses her 

legs to stand up. She walks over to me. 

I clumsily get up and face her. She 

starts speaking in a sweet angelic 

voice. “I know the timing isn’t ideal, 

but my name is Amber Sandoval. And 

she” she points to the thin figure, “ is 

the worst teacher ever.” 

The figure walks forward, her face 

illuminated from the beams. It was 

Ms.Pennywell. “Hello kids.” She 

sneers. Well not the best welcome back 

to The United States of America” 

Chloe sighs.  

 “How are you kids?” she coos. 

 “Hmm, being captured and 

imprisoned by the one teacher who 

was nice to you, and getting rope 

burns. Best day ever.” I say 

sarcastically. 

“Glad you think so. Now, let’s get 

down to business, I captured you, filled 

you with explosives, so I can explode 

you in a click of a button, kids would 

do anything for sugar, and with another 

press of a button, I can mind control 

your former classmates, and silently 

take over the world. Then I can show 

your grandfather who’s boss. Oh wait, 

I poisoned him! I love being evil!” She 

wasn’t finished. “As long as you are in 

the cage my plan is flawless. Oh and 

those beams would fry you if you 

touch them.” she cackled. 

She filled me with explosives. The 

brownies. The ice cream. “You knew.” 

I turned to Amber and slowly said, 

“You tried to warn me.”  

“I’m sorry, I should’ve tried harder.” 

Amber looked at her sneakers. One 

press of a button. What if she can’t 

press the buttons. Ms.Pennywell 

turned around and started pecking at a 

computer. “Psst. Amber.” I whisper. 

Amber looks up and strains to hear 

what I’m saying. I edge closer. “I need 

you to help me. Try taking off my 

ropes.” she tried but they were too 

tight, and her hands couldn’t move a 

lot. Think Jade think! Out of the blue 
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an idea sparked at me. “Our plan could 

be to take off my necklace and use it to 

reflect the heat of the beam and burn 

the rope. Next with the necklace we 

can reflect the beam somewhere else to 

make space to escape. Then we distract 

Ms.Pennywell with Amber’s glass 

lense.I remember you saying those 

were very loud when dropped on the 

ground.” I say still whispering.  

“What about when we get outside, 

we’re probably in the middle of 

nowhere.” Avery questions.  

“I’d rather be stuck in the middle of 

nowhere than be blown up by an evil 

teacher.” I report. “Ok, let’s go.” 

Emily says. She starts trying to get the 

clasp of the necklace off, her hands 

still tied behind her back. Avery and 

Chloe figure out the angle the light 

beam should point, Amber, Jason, and 

Charlie are getting the glass ready and 

how to throw them. Emily gets the 

clasp and hands the necklace to me. 

I learn from Avery the beam has to 

point 120 degrees to fry the rope from 

where she is standing. I nod and get 

ready. I am afraid I will not only fry 

Avery’s rope, but something else. I 

turn around and strain my neck to see 

where I am going. Next I measure 120 

degrees and bring the soapstone 

necklace on the outside of the beam, 

making sure I don’t touch anything 

else. Charlie keeps watch of 

Ms.Pennywell, in case she sees what 

we are doing. Finally, the moment of 

truth. I tilt the soapstone. It reflects 

onto Avery’s rope. After a few 

moments of not moving the rope splits 

in half! Soapstone is useful! Grandpa 

knew. Thank you grandpa. Avery 

starts untying everyone's ropes. 

“Mayday, code red, code red!” Charlie 

urgently whispers. Instantly everyone 

puts their sad faces on and hides their 

unroped hands behind their backs as 

Ms.Pennywell briefly glances back at 

us.  

Again I reflect heat so it points to the 

ceiling. Jason quietly sneaks out and 

goes to the weapons. Avery, Charlie, 

Chloe, and Emily follow. Before I go 

out, Amber throws her glass lenses 

next Ms.Pennywell to make a 

distraction. Once she throws, 

Ms.Pennywell goes to inspect, just as 

planned and Amber and I run to the 

others. We all get our phones from the 

bin. Luckily my dad put me in 

taekwondo. My dad and I used to 

practice inside our old house. That was 

one of the reasons they got a divorce. 

Many things were broken. Well 

anyway, it’s useful now. We sneak 
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past a pair of sleeping guards when we 

first get out. The next ones are awake. 

“I got this one.” Chloe says. She starts 

running. She races by the guards and 

sneaks behind them while they're still 

confused. Chloe takes the sticks in her 

hands and knocks the security guards. 

Well done Choe. The victory doesn’t 

last long. Security guards and 

henchmen charge after us.  

 We start running. We pass a 

science lab and a weapons room. My 

phone is rapidly buzzing in my hand. I 

peek at the phone screen, I see I got at 

least 100 text messages and phone 

calls, all from my mom. The security 

guards and henchmen are still chasing 

after us. Just as we reach the EXIT 

door something grabs my wrist. I 

turned to see who it was, it was a 

custodian, from what I could see. I 

wrench my hand free and push him 

away with my leg. Once I’m free and 

at the door, I figure I am strong enough 

to do what I am about to do. Right 

before I leave, I yank the doorknob off 

the door, go outside and shut the door 

behind me. That was close. “Now 

what?” Avery pants. “Now we need to 

find the teleporter.” Chloe answers. 

“Well that’s impossible on an account 

of, we have no idea where we are!” 

Amber adds. “It may not be 

impossible.” Jason says. He continues 

“Jade, you know how that wretched 

teacher poisoned Grandpa? He must 

have known too much. If the necklace 

he gave you helped us….” He trailed 

off. “Then the watch he gave you must 

be too!” I finished. 

 “Give me your watch.” Jason hands 

me his watch. “Jason remember what 

he said? Let this watch bring the things 

you want your way. What you want is 

the teleporter. He must’ve known our 

desire to come here! Our parents 

wouldn’t have taken us.” I fumble with 

the watch. Finally I open the top. 

Behind the clock screen was another 

screen that showed us where the 

biggest and nearest piece of metal 

was!  

We follow it and it brings us to 

Amber’s house. We say our farewells 

to Amber and get in the teleporter. I 

hand Jason his watch back and I touch 

my necklace. Honestly, a little 

boredom never hurts, especially with 

friends. 

 We arrive at Spring Hill High. 

The police are there and all of our 

parents. Mom is practically drowning 

in tears. I can’t believe we forgot about 

school, and our parents. What matters 

is that we’re here now.  The six of us 
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run down to the police cars. Jason and 

I go up to our mom and she pulls us in 

tight. “I was worried sick! I’ve lost too 

many people.” She sobs. “We’re not 

leaving anytime soon, mom.” Jason 

laughs. As we hug, warm familiar 

hands wrap around all three of us. It 

was our dad! “I heard about you kids 

missing and didn’t hesitate to get on a 

plane.” he explained. Jason and  gave 

our parents some alone time. We were 

still listening though. 

First my mom said “I was wrong about 

you. You’re pretty responsible, and not 

a total kid.”  

 “Why thank you. I will not 

break another vase again. ” he 

responded smiling. 

 And then the craziest thing 

happened. He came home with us! 

While we were walking to the car I 

said to him, “By the way, thank you, 

those taekwondo skills helped today.” 

At first his face was confused, then 

mad, but then it melted into laughter. 

He smiled “I’m glad” 
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आवाहन ( पुढि ेमलखाण ( 

 

नमस्कार मंिळी, 

 

 नू्य इंगं्लि मराठी मंिळ आपल्या दवदवध उपक्रमांिारे आपल्या सभासिांशी सातत्याने संवाि साधत असते. 

िाच संवाि ‘अनुबंध’ या मादसकाद्व्यारे दिगुदणत करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आिे. त्यासाठी लागणार आिे तुमची 

साथ. 

 

       आपल्या अनुबंध साठी तुम्ही आमच्याकिे पाठवायचे आिे तुम्ही दलदिलेल्या कथा,लदलत लेख, केलेल्या 

कदवता, वाचलेल्या पुस्तकाचे परीिण,भेट दिलेल्या एखाद्या दठकाणचे वणचन, आठवण दकंवा तुमच्या कॅमेरातुन कािलेली 

कािी िणदचते्र,आपल्याला आविलेला खाद्यपिाथच आदण त्याची पाककृती  , कला िालन या सिरात अपेदित आिे 

तुम्ही कािलेली िस्त-दचते्र, वं्यगदचत्र, शब्दकोिी  आदण अजुन बरेच कािी तुम्ही दलदिलेले सादित्य  …. . तसेच आपल्या 

छोट्या िोस्तांनी दलदिल्या गोष्टी, कदवता, कािलेली दचते्र, िस्त-कलेचे, lego पासून बनवलेल्या creation ची िणदचते्र…. 

 

सावहत् पाठिण्यासाठी  ई-मेल -  Seema.kanitkar@nemm.org 

 

वनयम :  

• आपल्या वलखाणास ियोमयाणदेचे  बांिन नाही. (लहानाांपासून आजी आजोबाांपयांत कोणीही वलहू शकते!)  

• तुमचे सावहत् मराठी दकंवा इंत्यग्लश भाषेमधे्य .doc फाईल मधे्य पाठिायचे आहे. 

• आपले दलखाण जर कथा, प्रवासवणचन या प्रकारात मोित असेल तर शब्द मयाचिा १२००, मादिती 

स्वरूपातील लेख साधारण शब्द मयाचिा ४५० इतकी असावी. 

• आपले सावहत् लेखाचा विषय नोांद करा.  

• उवचत व िजेिार लेखनास/सावहत्ास प्रािान्य देण्यात येईल. 

• सावहत् ि वलखाण वमळाल्यािर पोच ई-मेलने वदली जाईल. 

• फोटो, कलाकृती, जावहरात Jpeg format मधे्य पाठिािे. 

• ‘अनुबांि‘ बद्दल आपला अदभप्राय  seema.kanitkar@nemm.org या ई-मेल आयडी िर जरूर कळिा.  
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