
भानवीच्मा ध्मानी, भनी --- 
 ‘आरी ठुभकत’ रालणी 

 
 आरे भानवीच्मा भनी आणण धुुंद झारी ती रालणी शा योभशऴषक प्रत्मम देणायी २४ ऑक्टोफय 
शी रालणीनतृ्म-वुंध्मा आमोजित कयणार् मा न्मू मॉकष  भशायाष्ट्र भुंडऱाच्मा ऩदाधधकार् माुंच ेभन्ऩूलषक 
अभबनुंदन. कोिाधगयी ऩौणणषभेच्मा मा वुंध्माकाऱी, चुंद्राच्मा स्लागताथष भध ुभुंगेळ कणणषकाुंच्मा ळब्दात 
"आकाळ, चाुंदणमाुंचा बयगच्च गिया रेलून अभबवारयकेवायखे वित शोते." मा अभबवारयकेफयोफय स्ऩधाष 
कयणमाची तमायी कयणमावाठी भानवी ल ततच्मा नततषका भैत्रिणीशी लस्त्रबूऴणे, गिये ल प्रवाधनाुंच्मा 
गदीत शयलून गेल्मा शोत्मा. भानवी-कन्मा शे्वताने, शे्वत युंगात दडरेरे इुंद्रधनुचे रोबव युंग नततषकाुंच्मा 
चशेर् माुंलय कुळरतेने विवलरे. युंगभुंच-विालट, प्रकाळ-मोिना ल ध्लतनवुंमोिनाची भवद्धता झारी. 
शॉरच्मा दळषनी बागात ियीकाठी येळभी वाडमाुंची, कनातीचा आबाव देणायी वुरुचीऩूणष विालट केरी 
गेरी ल युंगीफेयुंगी भबयभबयी प्रेषकाुंच्मा भनारा ििते फपयल ूरागरी. ियीकाठी ऩयकय-ऩोरके रेलून, 
धचभुकल्मा शातात लखाषच्मा शातबय फाुंगडमा घातरेल्मा गोर् माऩान धचभुयडीरा ऩाहशरे ल लाटरे, 
लातालयण-तनभभषती खयोखयी झकाव वाधरी आशे. 
 स्थानाऩन्न झारेल्मा प्रेषकाुंच्मा उत्वुक नियाुंना झरेीत, ताळा, ढोरकी, डप, तुणतुणमाच्मा 
िल्रोऴात लाद्यलृुंदाने युंगभुंचालय प्रलेळ केरा. प्रल्शाद केळल अत्रमाुंच ेळब्द "भशायाष्ट्राचा वऩुंडच भुऱी फुंडाचा. 
झुणका-बाकयी शे खाद्यातीर फुंड ल डप तुणतुणे शे लाद्यातीर फुंड" वाथष कयणमावाठी शी फुंडखोय करालुंत 
भुंडऱी, कराप्रदळषनावाठी भवद्ध झारी. तार ल वप्तवुयाुंची वोफत कयणमावाठी कोिाधगयीचे चाुंदणे, 
नतृ्माुंगनाुंच्मा रूऩाने युंगभुंचालय उतयरे ल युंगदेलतेरा भुिया कयीत, रालणीच्मा ठेक्माचा आलाका फकती 
भोठा आशे माची रृद्य प्रचीती देणाया ‘भानवी आर् षव’ वुंस्थेचा रालणी नतृ्मनार्माचा फशायदाय कामषक्रभ 
वुरू झारा. 
 रेखक क्षषतति झायाऩकयाुंनी ‘आरे ऩूलेच ेक्षषतति ऩजिभेच्मा अुंगणात’ मा वूिालय अथषऩूणष वुंलाद 
फेतून, अचकू वुंलादपेक कयणार् मा शौळी अभबनेत्माुंना युंगभुंचालय उबे केरे. वुंलादाुंनी गलऱणीुंना वाद 
घातरी, ढोरकी ल डपालय दणदणीत थाऩ ऩडरी ल आऩोआऩ प्रेषकाुंच्मा टाळमाुंचा ठेका लादकाुंच्मा 
करालुंती फोटाुंची वुंगत करू रागरा. प्रणमबालना िेव्शा ळृुंगाययवाच ेआकुं ठ ऩान करू रागतात तेव्शा 
रालणीच ेफोर करभफद्ध शोतात, शे ऩटलून देणार् मा रालणमाुंच्मा फोराुंना नतृ्माुंगनाुंच्मा घुुंगयाुंच ेऩदन्माव 
वाथ देऊ रागरे. प्रत्मेक नतृ्मानुंतय, शातात िील अवरा की टाळमाुंचा कडकडाट कवा भेघाुंच्मा 
गडगडाटाफयोफय स्ऩधाष करू ळकतो माचा प्रत्मम मेऊ रागरा ल लातालयण भदशोऴ शोऊ रागरे. ऩॎरयवच्मा 
हदळनेे ऩाशणार् मा पॎ ळन डडझामनवषनी, तनदान एकलेऱ, भयाठी, ऩायुंऩरयक, ऩामघोऱ बयियी, येळभी, 
फुटे्टदाय नऊलायी ळारूच्मा अलगुुंठनात विरेल्मा, भयाठी स्त्रीच्मा भनभोशक, ळारीन रूऩारा दाद िरूय 
द्याली इतऩत लेऴबूऴा देखणी शोती. कभारीच ेकराऩूणष नतृ्म-हदग्दळषन ल दिेदाय तनदेळन प्रेषकाुंच्मा 
उत्स्पूतष ऩवुंतीच ेकायण ठयरे. 



 वुंभोहशनी, भनभोहशनी रालणी, नततषकाुंची रािलाफ अदाकायी, वुयाुंची काभधगयी, तारलादे्य, 
तुंतुलाद्याच्मा रमकायीन े भयाठी वुंस्कृतीच्मा भशालस्त्रालय अनोखी कळीदाकायी केरी. भशायाष्ट्राचे 
वाुंस्कृततक लैभळष्ट्म भानल्मा गेरेल्मा ‘रालणी-नतृ्मा’रा ऩजिभी युंगभुंचालय, स्लत्च्मा आगळमालेगळमा 
अुंदािात वादय कयणार् मा वौ. भानवी कयुंदीकयाुंचे भन्ऩूलषक अभबनुंदन. किषत येल्ले-स्थानकालय, 
भुुंफईच्मा घाभाघूभ कयणार् मा शलेत, भनारा आल्शाद देणायी ताज्मा वगुुंधी भोगर् माच्मा पुराुंची टोऩरी 
शातात धरून गिये वलकणायी स्त्री ऩाहशरी. त्मा ऩाश्वषबूभीलय, भयाठी रालणीने, ऩयुंऩयाुंच ेकिष पेडणमाचा 
वौयभबत प्रमाव केरा आशे, माची भनाने कफुरी हदरी. मेथीर ‘रूटीन’भध्मे, अळी भोगर् माची वुगुंधी 
पुरे भयाठी भनारा निय कयणार् मा वलष शौळी भुंडऱीुंच ेआबाय भानते. 
 रालणीच्मा िफयदस्त ठेक्मालय ळकीयाच्मा गाणमाचे करभ करून, ‘रयभभक्व, थ्री इन लन, पोय 
इन लन’ चा िभाना आशे शे दाखवलणमाच्मा अभबनल प्रमोगाच ेप्रात्मक्षषक कयीत, रालणी, बाुंगडा ल 
यॎऩ-म्मुणझकच्मा तारालय, गलऱणीुंच्मा गदीत एकभेल, आकऴषक नतषक िोभाने नाचरा. घुुंगयाुंच ेफोर 
दभरे नाशीत, टाळमा लािवलणाये शात थकरे नाशीत ल एका अनाभ उत्वाशात मा फशायदाय कामषक्रभाची 
वाुंगता झारी. वौ. भानवीच्मा करागुणाुंनी ल ततच्मा ऩामाुंतीर घुुंगयाुंच्मा झणकायाुंनी भरा ल यभवक 
प्रेषकाुंना भुंिभुग्ध केरे. वौ. भानवी भोशन कयुंदीकय ल त्माुंच्मा गुणलुंत, करालुंत वशमोग्माुंच ेत्रिलाय 
अभबनुंदन, ल त्माुंच्मा भयाठी ऩयुंऩया िऩणमाच्मा खाव अभबतनलेळारा भाझा भानाचा भुिया. 
 न्मू मॉकष  भशायाष्ट्र भुंडऱाचे उत्वाशी अध्मष श्री. तनळाुंत फागुर ल त्माुंच्मा वाथीदायाुंचे, अषयळ् 
घयच ेकामष आशे मा थाटाच ेघयगुती अगत्म अनुबवलरे. वऩस्तेकािूफदाभभभधश्रत केळयी दधुाची चल ओठाुंलय 
येंगाऱत अवताना, कोिाधगयीच ेचाुंदणे वोफतीरा घेऊन प्रेषक घयाकड ेऩयतरे. ऩयतीच्मा लाटेलय भाझ्मा 
भनात वलचाय आरा, मेथनू ऩुढे िेव्शा रालणीच्मा फोराुंना एकाकी लाटेर, घुुंगयाुंच्मा तारालय नतृ्म करून 
एकाकीऩण वुंऩलालेव ेलाटेर तेव्शा रालणीच्मा रृदमाच ेओठ गुणगुणू रागतीर   -  

‘कोणी तयी फोरला भानवीरा’. 
         उऴादेली वलिम कोल्शटकय 


