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उत्तर अमेररकेतील गणेशोत्सव २०२१ - झलक-  

(काही  क्षणचिते्र)  
 

महाराष्ट्र  मंडळ ॲटलांटा  

  

 

 

 

 

 
  

 
  

 

 

  

 

 

  

साांस्कृतिक, मनोरांजनाचे कार्यक्रम  
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        कोलम्बस गणेश मंडळ 

  ओकंार  २०२१ 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पीओरीया  (इचलनॉय) येथील गणेशोत्सव  

 

     

  

 मंच रातील स मारे   ०+   गणांसा ी   सा - ो न- तयार 

कर ात   पीओररया मरा ी मंडळािे काय कत   म  
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चिचनक्स मेटर ो महाराष्ट्र  मंडळ- गणेशोत्सव २०२१ 

 

ऑनलाईन पूजाअर्ाा, साांसृ्कतिक कार्ाक्रमाांर्ी धम्माल आति सलग दहा तदवस घरोघरच्या आरत्ाांना तितनक्सच्या गिपिीपे्रमी 

मांडळी ांनी उत्साहाने प्रतिसाद तदला.  

 
 

*** 
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सॅन अँटोचनयो महाराष्ट्र  मंडळािा गणेशोत्सव 
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बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ -उत्तररंग चव ाग  

सत्र: आ वणी माझ्या गावाच्या 

 

माझ्या आ वणीतले  ाणे 

डॉ. मीनल धामणकर (वेन, पेन्सिले्वतनर्ा) 
 

                  माझ्या आठविीिलां ठािे हे एक छोटेसे, टुमदार, भरपूर िळी असलेलां रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला गुलमोहरार्ी झाडे 

असलेलां एक तनसगारम्य गाव आहे. ठाण्यािल्या अनेक िळ्ाांपैकी सवााि प्रतसद्ध आहे िो म्हिजे मासुांदा िलाव. ह्याच्या अनेक 

आठविी आहेि पि सवााि तजव्हाळ्ार्ी म्हिजे जेव्हा बाहेरगावरे् पाहुिे र्ार्रे् त्ाांना घेऊन आम्ही तिथे बोतटांगला जार्र्ो, 

िळ्ाभोविी तवक्टोररर्ा तकां वा घोडागाडीिून िेरी मारार्र्ो आति मग मनसोक्त भेळ तकां वा पािीपुरी खाऊन घरी र्ार्र्ो ! 

िळ्ाभोविी िीन प्रतसद्ध वासू्त आहेि:  १७५० साली तर्माजीअप्ाांनी बाांधलेले कोतपनेश्वर मांतदर, त्ाही पेक्षा प्रार्ीन  १५८२ साली 

बाांधलेला सेंट जॉन बातिस्ट र्र्ा आति अलीकडरे् राम गिेश गडकरी रांगार्िन  नाट्यगृह. 

          मला लहानपिी माझे इिर गावािले नािेवाईक तर्डवार्रे्, " ठािे म्हिजे वेड्ाांरे् गाव" आति त्ारे्  कारि म्हिजे ठाण्याि 

असलेले मेंटल हॉन्सिटल!  सुरुवािीला मी तहरमुसार्रे्, पि मग त्ाांना अतभमानाने साांगू लागले, "आम्ही वेड्ाांना  बरां  करिो."  जशी 

मोठी झाले, जािवलां- "हो, आम्ही ठािेकर आहोि वेडे, पि िे कलेसाठी."  पांतडि राम मराठे, जनकवी पी सावळाराम, कतववर्ा 

म.पाां. भावे  र्ाांसारखे तदग्गज ठाण्याि स्थातर्क झाले. त्ाांच्यासारख्या अनेक प्रतिभावांिाांनी आपल्या कलेने र्ा गावाला समृद्ध केले.   

       गडकरी रांगार्िन जिू काही ठाण्याच्या साांसृ्कतिक सांपन्निेरे् स्मारकर् आहे. १९७९ साली बाांधल्या गेलेल्या र्ा नाट्यगृहारे् जेव्हा 

उद्घाटन झाले, िेव्हा एक नाट्यमहोत्सव आर्ोतजि केला होिा.  गडकरी, बालगांधवा आति तकलोस्कर र्ाांर्ी रोज रात्री नाटके प्रसु्ति 

केली जार्र्ी.  मी िेव्हा साि/आठ वर्ाांर्ी होिे व माझ्या आई-वतडलाांबरोबर रोज नाटकाला जार्रे्. मध्यांिराि तमळिारा बटाटा वडा 

हे माझे मुख्य आकर्ाि असार्रे् व मग  थोडे नाटक पाहून कां टाळा आला की, मी नाट्यगृहाि, काळोखाि,  वरपासून खालपर्ांि 

तिरि राहार्रे्. िरीही कानावर व मनावर सांस्कार होि होिे आति नाटकार्ी जी गोडी लागली, िी कार्म रातहली.  ह्या नाटकाांमुळेर् 

मला मराठी वाङ्मर्  सातहत् आति सांगीि ह्याांर्ी आवड तनमााि झाली. त्ा लहान वर्ाि  बाहेरच्या जगारे् दशान देिारा जिू काही िो 

एक झरोकार् होिा !  मोठर्ा कलाकाराांना प्रत्क्ष से्टजवर काम करिाना पाहून, आपिही काहीिरी करावे, मोठे व्हावे, प्रतसद्ध व्हावे 

अशी उमी तनमााि व्हार्र्ी. माझ्या  वैर्न्सक्तक, साांसृ्कतिक जडिघडिीि  रांगार्िनरे्  मोठे र्ोगदान आहे असे मला वाटिे. 

       "ठाण्याच्या मुली नवऱर्ाांना ठाण्याि आििाि,", असा आरोप त्ाांच्यावर केला जािो, त्ा मुली ांर्ा काही दोर् नाहीरे् म्हिा, आमरे् 

ठािां आहेर् असां तर्त्तर्ोर की, त्ाांरे् नवरे म्हििाि "गोरी िेरा गाव बडा प्यारा, मैं िो गर्ा मारा ...” 
      िर, असां हे आमर्ां ठािां आिा भरपूर पसरलांर् आति वाढलांर्. गुलमोहोर लुप्त झालेि म्हिून मन थोडां  व्याकुळ होिां पि त्ार् 

बरोबर िे स्वर्ांपूिा  झालां आहे आति कशासाठीही मुांबईला जावां लागि नाही र्ार्ा आम्हाला अतभमान आहे.  ऑन दॅट नोट, एक 

छोटीशी कतविा ( र्ाल: बाल कवी ांर्ी "माझे गािे") 

     माझे ठािे, माझे ठािे एकर् माझे स्वर्ांपूिा ठािे, माझे ठािे! 

    सुांदर ठािे, अक्षर् ठािे, पुरािे हे ठािे, माझे ठािे! 

    अवश्य भेटुनी र्ा हो, व्हाल िुम्ही हे तदवािे, माझे ठािे! 

*** 
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पानशेत, प णे 

नंच नी गरुड 

       पािी म्हिजे जीवन. पि िेर् पािी जेव्हा बाांध िोडून धावि सुटिां िेव्हा जीवनही घेिां. १२ जुलै १९६१. कधीर् तवसरिार नाही 

असा तदवस. "पातनपि झालां” आति “पानशेि झालां” असे दोन वाक्प्रर्ार मोठ्या आपत्ती ांना वापरले जािाि. 

       पानशेि धरि िुटलां िेव्हा मी साि वर्ाांर्ी होिे. नेहमीप्रमािे शाळेि जार्च्या िर्ारीि होिे. िर बािमी आली की, आज कुिी 

शाळेि रे्ऊ नका. मला िर मनािून आनांदर् झाला पि बाहेर दाखवार्र्ी सोर् नाही. कारि सगळ्ा मोठ्या मािसाांरे् रे्हेरे तर्ांिािुर 

होिे. 

      माझ्या आजोबाांर्ां घर पुण्याला नदीकाठी भाांबुड्ााला म्हिजे आजच्या जांगली महाराज रोडवर होिां. म्हिून माझे वडील त्ाांना 

आिार्ला बतहिीबरोबर लकडीपुलाशी गेले. िर पूल पुराच्या पाण्याने उध्वस्त.  

         एकामागून एक सगळे पूल पाण्याखाली गेले. केवळ बांडगाडान तिज उभा होिा.  जीव मुठीि घेऊन बाबा पूलावरून 

आजोबाांच्या घराजवळ गेले िर घर जमीनदोस्त. केवळ िाटकाला कुलूप म्हिून आजोबा सुखरूप असार्र्ी शक्यिा. वडील 

आजोबाांना सोबि आिू शकले नाहीि.   

         इकडे आम्ही मुलां घरी एकटी पाहून रतववार पेठेिल्या आमच्या समोरच्या शेजाऱर्ाांनी आम्हा तिघा मुलाांना बोलावून घेिले. 

तिसऱर्ा मजल्यावर बसवले. रस्त्यानां अखांड मािसाांर्ा जमाव मुलां व सामान घेऊन भराभरा धावि जािाना तदसला. 

       पानशेि िुटलां व त्ाच्या पाण्याच्या िडाख्यामुळे खडकवासला धरि पि िुटलां. तिन्ही बाजूांनी आमच्या घराभोविी पािी.  

पोतलसाांनी भोांग्यावरून घोर्िा करून सगळ्ाांना घर सोडार्र्ी आज्ञा केली. आम्ही तशधा घेऊन धमाशाळेि तनघार्र्ी िर्ारी केली. 

मी विामानपत्राच्या कागदार्ी होडी आम्हा सवााना न्यार्ला िर्ार केली. कधी न रागविारे वडील तर्डले. िोर् बािमी, पािी ओसरि 

आहे. घर सोडार्र्ी वेळ सुदैवाने आली नाही. रात्री वतडलाांनी बॅटरी घेऊन िुटपाथवर झोपलेल्या लोकाांच्या िोांडावरील पाांघरूि 

बाजूला करून आजोबाांना शोधले. हिाश होऊन परि आले.  दुसऱर्ा तदवशी छोटी बॅग घेऊन आजोबा घरी! आम्हा सगळ्ाांना खूप 

आनांद झाला. नांिर कळले पािी रे्िार् त्ाांनी िे पुढे व पािी मागे असे पळि जाऊन तमत्राकडे त्ाच्या र्िुुः श्ी ांगीजवळच्या घरी आश्र् 

घेिला होिा. आजोबाांरे् सवा ग्रांथ व रामार्िारे् समश्लोकी भार्ाांिर पुराि वाहून गेल्याने काही तदवस िे न्सखन्न होिे. कॉलरा, 

टॉर्िॉइडर्ी लागि होऊ नरे् म्हिून तदवसरात्र वडील लोकाांना इांजेक्शन देि होिे. आम्ही मुले तसररांज उकळार्ला पािी भरून 

आिार्र्ो. गावाि वीज नाही व पािी नाही म्हिून लोकाांनी तवतहरीिील पािी वापरले. दुसऱर्ा तदवशी पािी आले… पािी आले म्हिून 

अिवा पसरली. लोक उांर् तठकािी धावि गेले व त्ाांर्ी घरे र्ोराांनी लुटून नेली.  

           धरि िुटले, पािी पसरून महापूर रे्िार माहीि असून आकाशवािीवर गाण्यारे् कार्ाक्रम र्ालू होिे. बािमी तदली असिी 

िर मनुष्यहानी व तवत्तहानी वार्ली असिी अशी लोकाांर्ी िक्रार होिी. आदल्या तदवशी धरिाला भेगा पडल्या त्ाभोविी लष्कराच्या  

जवानाांनी वाळूर्ी पोिी टाकली. म्हिून त्ा रात्री ां झोपेि पुिेकर गिप्राि झाले नाहीि. 

        पानशेि मािीर्ां धरि होिां व त्ाि स्टीलर्ी टांर्ाई असल्याने तसमेंटने ररइन्फोसाड केलां नव्हिां. त्ामुळे बाांधकाम कच्चां होिां. 

तवधानसभेच्या तनवडिुकाांसाठी धरि पूिा झालेले नसिानाही मिे तमळावीि म्हिून िे घाईघाईने भरण्याि आलां. त्ाि खूप पावसार्ी 

भर पडली म्हिून िे िुटलां, असां साांगिाि. पोतलसाांनी व लष्कराच्या जवानाांनी अहोरात्र पररश्म घेऊन उध्वस्त पुिां साि केलां व 

पुण्याच्या आधुतनकीकरिाला सुरवाि झाली. पुरानांिर लहान मुले एक गािां म्हिार्र्ी:  

“अक्कि मािी तर्क्कि मािी, अशी मािी सुरेख बाई, धरि जी बाांतधिे.” 

       मला पुण्याबद्दल बोलार्ला सांधी तदली म्हिून बीएमएम- उत्तररांगरे् आभार. 
*** 
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ओपा, गोवा: एक अनोखे खेडेगाव 

रवी गांवकर (तशकागो, इतलनॉर्) 
 

      नमस्कार!  प्रथम, मला इथे बोलार्र्ी सांधी तदल्याबद्दल उत्तररांग कार्ाकाररिीरे् आति तवशेर्िुः   मेधा गोडबोले र्ाांरे् मनापासून 

आभार. 

     माझा तवर्र् आहे, गोव्यािील एक छोटेसे खेडेगाव ओपा, तजथे मी १९४० िे ५५ र्ा काळाि लहानार्ा मोठा झालो. िोांडा र्ा 

मध्यविी शहरापासून ओपा आठ तकलोमीटर. त्ावेळी ओपार्ी लोकवस्ती जेमिेम पार्शे. त्ावेळी इथे रसे्त, वीज, शाळा र्ापैकी 

काहीर् नव्हिे. िक्त पार्वाटा. घराघरािून तमितमििे रॉकेलरे् तदवे आति कां दील.  

      गोव्यार्ी मुख्य भार्ा कोकिी. तिच्याि िीन प्रकार. आम्हा भटाांर्ी भार्ा भटी. तिलाही पुन्हा िीन छटा. उदा. मराठीिील 

"जेवार्ला र्ा" र्ारे् भार्ाांिर बघा: जॅवाय्स र्ा; जॅव्या र्ा; जॅवास र्ा!   

     त्ावेळी गोवा पोिुागीजाांच्या अांमलाखाली असल्यामुळे इथल्या तशक्षि-सुतवधा, आर्ार-तवर्ार, सि-उत्सव, वगैरे सवार् गोष्टीि 

महाराष्टर ापेक्षा  वेगळेपिा होिा. सरकारी नोकरीसाठी दोन वरे् पोिुागीज तशकण्यार्ी सक्ती होिी.  

      आमरे् वतडलोपातजाि र्ौसोपी घर एका डोांगराच्या उिरिीवर. घराच्या मागे गोठा. भरपूर गाईगुरे. त्ामुळे दूध-दुभिे भरपूर. 

एका बाजूला डोांगर. तिथे काजूर्ी झाडे. बाकी तिन्ही बाजूांना कुळागर. उिरि सांपली की एक ओढा.  हा ओढा आमच्या घरापासून 

सुमारे अध्याा तक. मी. वर माांडवी नदीला तमळिो. भरिीच्या वेळी र्ा नदीि डुांबण्याि कार् मजा रे्ई!  

      ओपाि भटाांर्ी एकूि दहा घरे. त्ाांर्ी रर्ना साधारि आमच्या घरासारखीर्. मध्यविी असलेल्या भागाि गावडर्ाांच्या काही 

झोपडर्ा. जवळर् तिश्चनाांच्या काही झोपडर्ा आति एक र्र्ा.  माडाांपासून माडी काढून त्ार्ी दारू आति काजूच्या  रसाळ 

िळाांपासून िेिी बनविे हा तिश्चनाांर्ा मुख्य धांदा.  

        तनसगाार्ी तकमर्ा म्हिजे आम्हाला जवळच्या डोांगरािून िुटलेला एक झरा र्ोवीस िास अखांड पािी पुरवि असे. पोिळीच्या 

खोडाच्या पन्हळ्ा वापरून हे पािी घरापर्ांि आिून िे न्हािीघरािल्या एका मोठ्या हौदाि पडे. एथेर् आमर्ी सवाांर्ी सावाजतनक 

आांघोळ, कपडे धुिे, भाांडी घासिे वगैरे. घरी सांडास नसल्यामुळे शौर्ाला कुळागराि. 

      आम्हा बागाईिदाराांर्ी  मुख्य उत्पन्नां सुपारी, केळी, नारळ आति काजू. तमरी, तवड्ार्ी पाने र्ासारखी तपके पि असार्र्ी. आांबा 

आति ििस घरी खाण्यापुरिे. त्ातशवार् तर्ांर्, आमसूल, अळू-सुरि-काराांदे सारख्या भाज्या; बागार्िीिील जवळजवळ सवा कामे 

आम्ही स्वि:र् करि असू. अपवाद असे िो जमीन खिून झाडे लाविे, सुपारी-नारळ झाडावर र्ढून काढिे, वगैरे. पाण्यार्ा पुरवठा 

छोट्या-छोट्या िळ्ािून! 

        घराि आई-वडील, एक आत्ा आति आम्ही सहा भावांडे. वर्ाच्या ४-५ वर्ापासून आम्ही मुले घरािल्या सगळ्ा कामाि मदि 

करि असू. भल्या पहाटे उठून कां तदलाच्या तकां वा छोट्या रॉकेलच्या तदव्याच्या प्रकाशाि कामाला सुरुवाि होई िे रात्री ९-१० पर्ांि 

र्ाले. साधारि तदनक्रम असा: 

       रसाळ ििसार्ी ििसपोळी बनविे; पापड, साांडगे आति आमसुले िर्ार करिे; बागार्िीला पाटािून वाहिारे पािी तशांपिे; 

पानवेलीर्ी पाने खुडून त्ाांच्या जुड्ा करून बाजारासाठी िर्ार करिे; सुपारी पाडून िी वाळवून सोलिे; नारळाच्या बागेिून नारळ 

पाडण्यावर देखरेख करिे; काजू गोळा करून आििे इ. इ. रात्री सुपारी सोलि असिाांना िीसपर्ांि पाढे, पावकी-तनमकी, रामरक्षा 

वगैरें रे् पाठाांिर. त्ातशवार् मुांज झाल्यावर सांध्या, देवपूजा, वेदपठि वगैरे. आम्हा मुलाांसाठी..प्राथतमक आति माध्यतमक तशक्षि 

ओपापासून १० तक. मी.वर असलेल्या सावई र्ा गावाि आत्ाकडे राहून झाले.   

         िोांडर्ाला दर बुधवार आति शतनवारी बाजार भरे. तिथे सवा बागाईिदार आपापली तपके तवकण्यासाठी घेऊन जाि. िो पि 

अनुभव गाठीला बाांधला.  

       पावसाळ्ाि खूप धमाल असे. घरापुढील अांगिाि माांडव उभारून दोडका-काकडी-भोपळ्ारे् वेल सोडले जाि. तशवार् 

जवळच्या दुसऱर्ा जागेि तमरर्ी, वाल, तर्बूड र्ासारखी पि तपके काढि असू. वेलीवरील कच्च्च्या काकडर्ा िोडून खाण्यािली मजा 

िर औरर्! 

      ओढ्याच्या पलीकडे खुटादेविा नावार्ी एक देवी होिी. दर सोमवारी र्ा देवीर्ी पूजा व्हार्र्ी. तशवार् वर्ाािून एकदा वनभोजन. 

गावािील सवा मांडळी इथे जमार्र्ी. रात्री भजनार्ा कार्ाक्रम. गावािील भटाांच्या बार्का इथे सांक्राांिीला एकत्र रे्ि. ही खुटादेविा एक 

जागृि दैवि आहे, अशी लोकाांर्ी भावना होिी. भुिाांना, वाघाांना आति सापाांना र्ा देवीने आश्र् तदलेला आहे अशी पि लोकाांर्ी 

भावना होिी. त्ामुळे ओपाि वाघाांना आति सापाांना मारिे, हे  पाप समजले जार्रे्.  

          गिेश-र्िुथी आति तदवाळीर्ी मजा काही आगळीर्. गिेशर्िुथीला मखर सजवण्याि खूप मजा रे्ई. मखरासमोर छपराच्या 

िुळर्ाांना उभे-आडवे बाांबू बाांधून त्ाला केळी-सुपारी-काकडी-भोपळा-दोडकी सारख्या भाज्या, नारळ-सुपारीरे् घोस आति 

आांब्याच्या डहाळ्ा टाांगल्या जार्च्या. र्ाला माटोळी म्हिि. तवसजानाच्या तदवशी आम्हा दहा कुटुांबािील पतहल्या घरी सवा लोक 
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जमार्रे्. जोर्ाि आरत्ा म्हिार्च्या. इथलां तवसजान आटोपल्यानांिर दुसरे घर. असे करिा करिा शेवटच्या गिपिीरे् तवसजान 

व्हार्ला पहाट व्हार्र्ी.  

           तदवाळसिाला पि असेर् सामुदातर्क स्वरूप र्ार्रे्. नरकर्िुथीरे् अभ्यांगस्नान, देवपूजा वगैरे आटोपल्यावर पतहल्या घरी 

११ च्या सुमाराला भटाांच्या कुटुांबािील सवा  मािसे जमार्र्ी आति तिथे ८-१० वेगवेगळ्ा प्रकारच्या पोह्याांर्ी मेजवानी झडार्र्ी. 

त्ानांिर दुसरे घर. मग तिसरे. र्ाप्रमािे दोन तदवसाि दहा घरािील पोह्याांवर िाव मारार्र्ा! 

           अजून एक सि म्हिजे िालु्गन मतहन्यािील तशमगा. गोव्याि र्ाला तशग्मा म्हििाि. हा सि गावडे लोक साजरा करिाि. 

ओपािील गावडे पुरुर् रामार्ि-महाभारिािील प्रसांगाांवर आधाररि छोट्या नातटका बसवून आति घरोघरी जाऊन ढोल-िाशाांच्या 

गजराि त्ा करून दाखवीि.  

       हे माझ्या आठविीिले ओपा गाव. त्ा ओपाि आति आजच्या ओपाि जमीन-अस्मानार्ा िरक आहे!  

१९५२च्या सुमारास पोिुागीज सरकारने आमच्या घरानतजक माांडवी नदीवर धरि बाांधून पतहल्याांदार् गोव्याला सावाजतनक 

पािीपुरवठा सुरू केला. त्ावेळी खांडेपार िे ओपा हा डाांबरी रस्ता होऊन लवकरर् बसर्ी सोर् झाली. त्ार्वेळी गोव्याच्या 

स्वािांत्र्यलढ्याने उग्र स्वरूप धारि केले होिे. त्ामुळे र्ा पािीप्रकल्पाच्या सांरक्षिासाठी पोिुागीज सरकारने र्ा तठकािी जवळ जवळ 

दीड -दोनशे सैतनकाांर्ा िळ उभारला होिा. दोन वरे् पोिुागीज तशक्षि झाल्यामुळे मला त्ाांच्याशी बोलण्यार्ी सांधी तमळे.  

        स्वािांत्र्यानांिर ओपा आति जवळच्या खेडेगावाि खूपर् बदल झाले. र्ा सगळ्ा खेड्ाांना जोडिारे रसे्त झाले. घरोघरी वीज 

आली. ओपाि आति जवळच्या खेडेगावाि प्राथतमक शाळा आल्या. खांडेपारला प्राथतमक िे एसएस्सी पर्ांि शाळा आली. गावडे मुले-

मुली तशकून नोकरी करू लागले. काही डॉक्टर - इांतजतनअर पि झाले.  काही ांना पािीप्रकल्पावर नोकऱर्ा तमळाल्या. आज इथे 

इांटरनेट पि आलेले आहे.  

     हल्लीर् माझा पुिण्या - दीपक गाांवकर - र्ाने आमच्या घरानतजक माांडवीच्या तकनाऱर्ावर 'गाांवकर नांदनवन' हा प्रकल्प सुरू 

केलार्. हे एक िस्टा क्लास टूररस्ट सेंटर बनलां आहे. इथे राहण्यासाठी कॉटेजेस आति खाण्यातपण्यार्ीदेखील सवा व्यवस्था आहे. 

र्ला, मग ओपारे् हे नांदनवन बघार्ला! 

    धन्यवाद! 

 

***   

 

माझे गांव  मखंडी 
लेखक: स धीर काळे 

 

          मी सुधीर काळे. मी जरी माझ्या आजोळी साांगलीला जन्मलो असलो िरी आमरे् कुटुांब जमखांडीरे्र् व १९४२च्या माझ्या 

जन्मापासून िे ५८ साली कॉलेजला जाईपर्ांि मी जमखांडीलार् होिो. 

          जमखांडी हे नाांव ’जांबुकेश्वर’र्ा प्रार्ीन देवळामुळे पडले असे म्हििाि.  

        जमखांडी सांस्थानारे् राजे होिे पटवधान. िेिुवारी १९४८ला शेवटच्या राजेसाहेबाांनी जमखांडी सांस्थानारे् भारिीर् गिराज्याि 

से्वचे्छने तवलीनीकरि केले.   

        सुमारे दीड लाख वस्तीरे् माझे गाांव कनााटक राज्याच्या बागलकोट तजल्ह्ह्याि आहे. सर परशुराम भाऊसाहेब हे आमरे् सवााि 

प्रतसद्ध राजेसाहेब. पतहल्या जागतिक महारु्द्धाि तितटशाांच्या बाजूने त्ाांनी लढाईि भाग घेिला होिा आति त्ाांनी केलेल्या 

कामतगरीबद्दल त्ाांना तितटश सरकारकडून ’सर हा तकिाबही तमळाला होिा. 

        त्ाांनीर् आमच्या माध्यतमक शाळेर्ी स्थापना केली व पुण्याच्या सर परशुराम भाऊ कॉलेजसाठी मोठी देिगीही तदली. त्ािून 

जमखांडीच्या तवद्यार्थ्ाांच्या मोिि तशक्षिार्ी पन्नास एक वर्ाांसाठी सोर् होऊन गेली होिी! अशा तकते्क सुधारिा त्ाांनी खूप 

आधीपासूनर् जमखांडीि केल्या होत्ा. उदा. गाांवाला घरोघरी कृषे्णरे् शुद्ध केलेले पािी नळाांद्वारे पोर्तविारा पािीपुरवठा प्रकल्प, 

अिीशर् उच्च प्रिीरे् तशक्षि देिाऱर्ा शाळा, मराठी वार्नालर् आति न्सिर्ाांसाठी बनतवलेले वतनिा मांडळ! र्ा सवा सोर्ी 

जमखांडीकराांच्या पातठां ब्यामुळेर् तनतमाल्या गेल्या होत्ा. 

        अनेक जुनी देवळे, करे्री रोड-उमारामेश्वर रोडवरील व्यावसातर्क के्षत्र, पोलोग्राऊां डरे् भव्य मैदान, तबतलर्डास्-टेतनस-पते्तसह 

क्लब, थोडे पुढे गेल्यावर लागिारा जमखांडीकराांर्ा ’रामर्ांद्रप्रासाद’ हा अतिशर्  सुांदर राजवाडा ही जमखांडीर्ी खास वैतशष्ट्टे्य! 

जमखांडीला पतहल्याांदा भेट देिारे सवा पाहुिे हा राजवाडा पाहार्ला आवजूान जाि असि.  

           आमच्या शाळेने अतिशर् उच्च प्रिीरे् तशक्षक नेमले होिे. शाळेच्या पुढच्या व मागच्या मैदानाि तजमखाना व अनेक मैदानी 

खेळाांच्या सोर्ी होत्ा, अगदी पोल व्हॉल्टसुद्धा! र्ार् मैदानावर सुटीच्या तदवशी आति एरवी पोलोग्राऊां डवर रोज आम्ही तक्रकेट 
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खेळार्र्ो. 

             हार्सू्कलमधील एक अतवस्मरिीर् आठवि आहे; िी मी लो. तटळकाांच्या पुण्यतिथीला केलेल्या माझ्या आरु्ष्यािील 

पतहल्या-वतहल्या भार्िार्ी! प्रते्क वगाािून दोघाांना तनवडले होिे. मी पार्वीि होिो, वर् १०-११ वरे्. पतहल्याांदार् ऐटीि से्टजवर 

गेलेल्या माझे, समोररे् २०० लोक पाहून अवसानर् गळून गेले व मग रडक्या सुराि मी तटळकाांबद्दल कसाबसा बोललो.  पि नांिर मी 

सभाधीट झालो व आमच्या शाळेिील प्रते्क से्नहसांमेलनाि मी भाग घेऊन बासरी व माऊथ ऑगान वाजवीि असे. शाळेि असिाना 

पोलादी सळीर्ा दोन िूट व्यासार्ा ’कां ठ’ व त्ाला र्ालवार्ला १ िुटार्ी एका बाजूला लूप असलेली सळी असे ’वाहन’ घेऊन मी 

रस्त्याांवरून पळि रे्ि-जाि असे. तकते्कदा ’सुधीर, िुझ्या कां ठावर ’बसून’ बाजाराि जा आति अमूक-अमूक घेऊन रे्’ असां माझ्या 

आईने साांतगिलेले काम मी लगेर् करि असे. 

           जमखांडीलार् मी सार्कल र्ालवार्लाही तशकलो. पुढे पुण्याि कॉलेजला गेल्यावर र्ा तवदे्यर्ा मला खूप उपर्ोग झाला. मी 

आति माझा धाकटा भाऊ ११वी पर्ांि परशुराम भाऊ हार्सू्कलमधे्यर् तशकलो व आम्ही दोघेही मेररट तलस्टमधे्य आलो होिो. माझी 

धाकटी बहीि आधी शकुां िला गलास् सू्कलमधे्य व नांिर परशुराम भाऊ हार्सू्कलमधे्यर् तशकली. 

          राजवाड्ाच्या शेजारीर् मेलतगरीतलांगप्ा र्ा डोांगरावर ’रामिीथा’ र्ा नाांवारे् एक के्षत्र आहे व तिथे एक जुने शांकरारे्  देऊळ 

आहे. प्रते्क श्ावि सोमवारी तिथे बुत्तीपूजा केली जािे व जत्राही भरिे. र्ा जते्रि केलेल्या अनेक गांमिी-जमिी आजही माझ्या 

आठविीि आहेि. जमखांडीकराांरे् कुलदैवि गिपिी असल्यामुळे गिेशर्िुथीच्या सिाला रामिीथा रे्थे िे साऱर्ा गावाला गाांवजेवि 

देि असि. बेि श्ीखांड-पुरीर्ा असे. िे श्ीखांड इिके घट्ट असे की ां केळीच्या पानाच्या सुरळीि घालून कोटाच्या न्सखशािून घरी नेिा रे्ई 

व हजर असलेले लोक िे जेविाला रे्ऊ न शकलेल्या आपल्या वृद्ध कटुांतबर्ाांसाठी िसे नेि असि. आमच्या घररे् श्ीखांड ’िसे्स’ घट्ट 

करण्यारे् धे्यर् माझ्या आजीरे् व आईरे् असे.  

       जमखांडीि मुली ांसाठी एका ’गुळ्ळव्वा’ नाांवाच्या देविेर्ी पूजा करण्यार्ी पद्धि होिी. कुां भाराकडे जाऊन िी गुळ्ळव्वार्ी 

मािीर्ी ओली मूिी आिली जार्र्ी व त्ा मूिीवर करडे, गुांजा वगैरे वापरून तिरे् सौांदर्ाप्रसाधन आम्ही दोघे भाऊर् करार्र्ो आति 

मग आमर्ी बहीि मीना तिर्ी पूजा करि असे. गुळ्ळव्वा देवीर्ी आरिी कानडीि होिी व त्ािील “गुळ्ळव्वान गांडा, विकी िुांडा, 

वैय्यां वैय्यां, गुळ्ळव्वा गुळ्ळव्वा” हे एकर् कडवां मला आिा आठविे आहे. इथे हजर असलेल्या वक्त्ाांमधे्य कदातर्ि् तशवदास पै र्ाांना 

र्ार्ा अथा नक्की कळेल! 

        गाांवािून र्ालि पोलोग्राऊां डपर्ांि जािे व र्ालि घरी परििे हा लोकतप्रर् व्यार्ाम माझ्या वतडलाांसह बरीर् जे्यष्ठ मांडळी रोज 

करीि असि. 

       माझ्या लहानपिी िरी जमखांडी तद्वभातर्क होिी. कानडी व मराठी र्ा दोन्ही भार्ा इथे सराास बोलल्या जाि. मी २००२ साली 

शेवटर्ा जमखांडीला गेलो होिो, त्ावेळीसुद्धा मी हे  अनुभवले होिे. मी तिथल्या तवशीिील िरुि मुलाांबरोबर कानडीि बोलण्यार्ा 

प्रर्त्न करीि असे िर िी मुले उलट ’मला कसां कानडी रे्ि असेल’ र्ा भावनेने मला मराठीिर् उत्तर देण्यार्ा प्रर्त्न करीि. मला 

खात्री आहे की ां, जमखांडीर्ी ही तद्वभातर्क सांसृ्किी अद्याप िशीर् असेल. 

        आमरे् तशक्षि आति आमर्ा साांसृ्कतिक व शारीररक तवकास र्ा सवा बाबिीि जमखांडीरे् आति जमखांडीकराांरे् आम्हाां सवाांवर 

अनांि उपकार आहेि व त्ाबद्दल आम्ही त्ाांरे् कार्मर् ऋिी आहोि. त्ाांच्याबद्दल आम्हा सवाांच्या मनािील आदराच्या भावना सदैव 

आमच्या मनाि राहािील. 
 

*** 

 

कोकरूड , च ल्हा - सांगली,  शक १९७० 

चववेक पाटील 
    

       कोकरूड साांगली तजल्ह्ह्यािील छोटांसां खेडेगाव. कोल्हापूर पासून ५० तकलोमीटर अांिरावर हे गाव आहे. ७० च्या दशकाि 

माझ्या बालपिीर्ी दहा वरे् र्ा गावाि गेली.  

     वीज नसल्याने घराि प्रकाशासाठी तदवे कां दील आति पेटर ोमॅक्सर्ा वापर असार्र्ा, जेवि रु्लीवर लाकडाांच्या तकां वा शेण्याच्या 

आगीवर बनार्र्ां आति झटपट गोष्टी ांसाठी स्टोव्ह. गावािील बहुिाांश लोक हे शेिकरी. शेिाि मका, जोांधळा, ज्वारी , बाजरी, भाज्या, 

िळ आति मुबलक ऊस. गावाि उसार्ी ३ गुऱहाळां  होिी.  भार्ा ही अशुद्ध मराठी, म्हिजे घाटी .  

       सकाळर्ी सुरवाि म्हिजे आई पहाटे हांडा कळशी घेऊन तवतहरीवर पािी भरार्ला जार्र्ी. कधीकधी आम्ही तिला तवतहरीिून 

पािी काढार्ला मदि करार्र्ो. त्ानांिर घरी आल्यावर  टूथ पावडर असिाना सुद्धा आम्ही रु्लीिल्या राखेनांर् दाि घासार्र्ो मग 

बांबािल्या १ बाल्दी  पाण्याने ३ बार् ३ च्या  छोट्याश्या मोरीि अांघोळ करार्र्ो. भराभर नास्ता करून खेळार्ला जार्र्ो.  दहाच्या 
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सुमारास पाटी पेन्सिल एका नार्लॉनच्या तपशवीि भरून शाळेि तनघार्र्ो. पेहराव म्हिजे सदरा आति हाल्फ पॅन्ट.  शाळेजवळ 

आल्यावर डोक्यावर सिेि टोपी घालार्र्ो. कारि शाळेि सगळेर् टोपी घालार्रे्. आईला टोपी घािलेलां अतजबाि आवडार्र्ां नाही, 

म्हिून मी िी लपवून न्यार्र्ो. शाळेि अथााि अनवािीर्.  

      बालवाडी आति पतहलीर्ी शाळा  खालच्या आळीि देवीच्या मांतदराि भरार्र्ी. मधल्या आळीि  दुसरी आति तिसरीर्ा वगा 

मारुिीच्या मांतदराि भरार्र्ा. मुली ांर्ा वगा मांतदराच्या अांगिाि आति मुलाांरे् वगा देवळाि भरार्रे् . मुलाांना शाळेिून पळून जार्र्ी 

सवर् होिी म्हिून मांतदराच्या दरवाज्यावर  मास्तर  बसार्रे् आति एकार् िळ्ावर दोन वगा घ्यार्रे्. आम्ही मांतदराि ओबडधाबड  

जतमनीवर बसून तशकार्र्ो. बहुिाांश मुलां घरी काम करार्ला नको म्हिून शाळेि र्ार्र्ी. ३०-४० माकडाांना साांभाळिा साांभाळिा 

मास्तराांर्ी दमछाक व्हार्र्ी, िे मात्र तर्काटीनां तनर्तमि वगा र्ालवार्रे्.  

      मधल्या सुट्टीि मुलां तशदोरीि आिलेलां जेवि जेवार्र्ी . जेविाि झुिका, भाकर, सुकी  भाजी, झिझिीि लाल र्टिी, काांदा 

आति तहरवी तमरर्ी. डबे्ब असिानासुद्धा मी आईला साांगून जेवि एका कपड्ाि तशदोरी आिार्र्ो. जेवि झाल्यावर पाटावरर् 

पािी तपऊन शाळेि परि जार्र्ो . सांध्याकाळपर्ान्त कुठल्याना कुठल्या कारिाने मास्तराांच्या पट्टीर्ा प्रसाद तमळार्र्ार्,  तशवार् 

रोज कोिाला ना कोिाला वगााबाहेर ओिवे राहार्र्ी तशक्षा तमळार्र्ीर्. हीर् मस्तानीर्ी तशक्षिपद्धिी होिी. छडी लगे छमछम!  

      शाळा सुटल्यावर आम्ही सवा समोरच्या पठारावर खेळार्ला जार्र्ो. आमरे् खेळ म्हिजे गोट्या, तवटी दाांडू, पकडापकडी, 

लांगडी, खो-खो, धावार्र्ी शर्ाि, कुस्ती.  एक िासाि आम्ही घामाने आति मािीने माखलेलो असार्र्ो. दमल्यावर रस्त्यािून जािाऱर्ा 

एकाद्या बैलगाडीि पोत्ावर बसून घरी तनघार्र्ो. रस्त्याि तर्ांरे्च्या झाडाखाली थाांबून २-४ दगड मारून तर्ांर्ा पडार्र्ो, त्ा खाि 

खाि घरी र्ार्र्ो.  

      आईला माझ्या र्ा अविारार्ी सवर् झाली होिी, िीर् माझे हाि, पार्, िोांड धुवार्ार्ी आति खार्ला द्यार्र्ी. आम्ही मुलां   तदवे 

लावार्र्ो मग आई शुभांकरोिी झाल्यावर आमर्ा अभ्यास घ्यार्र्ी.  िी पाटीवर तिच्या हािाने बाराखडी तगरवून घ्यार्र्ी, पाढे पाठ 

करून घ्यार्र्ी आति मुांबई वरून आिलेल्या पुस्तकाांवरून अभ्यास करून घ्यार्र्ी. तदवसािला िेवढार् वेळ अभ्यास केल्यार्ां मला 

आठविां. शाळेि अभ्यासावरून कधी िधाा नव्हिीर्, तशवार् इिरही बाबिीि आम्ही िधाा कधी पातहलीर् नाही, कारि इथली सवार् 

मािसे साधी, अतिशर् गरीब होिी, अत्ांि भातवक. त्ाांर्ां राहिीमान अगदीर् साधां, त्ाांच्या अपेक्षाही मोजक्यार्.  

       हे गाव स्वर्ांपूिा होिां. जीवनावश्यक वसू्तांर्ी देवािघेवाि व्हार्र्ी, म्हिजे भाजी हवी असेल िर त्ाच्या बदल्याि जोांधळ्ार्ां 

पीठ, एक तपशवी मका देऊन डझनभर अांडी.  ऊस तकां वा गूळ देऊन कडधान्य. गावाि वाण्यार्ां एकर् दुकान, त्ाि अगदीर् 

जेमिेम गोष्टी तमळार्च्या, इिर गोष्टी ांसाठी बुधवारर्ी वाट पाहावी लागार्र्ी. बुधवारी बाजार भरार्र्ा. बाजाराि कपडे, तमठाई, 

कडधान्य , भाांडी, र्पला, लाकडार्ी खेळिी ,बार्काांच्या तपना, ररबन, पावडर, बाांगडर्ा र्ा गोष्टी ांरे् व्यापारी र्ार्रे्. र्ा सवा गोष्टी 

बघार्ला बरेर्दा आम्ही शाळा बुडवून र्ार्र्ो.  

        गावािले आति आजूबाजूरे् लोक खूप गरीब होिे, बाबा डॉक्टर होिे त्ाांर्ी िी द्यार्लाही त्ाांच्याकडे पैसे  नसार्रे् मग िे िी 

म्हिून मका , जोांधळा, नार्िी, गूळ, भाज्या, िळां  द्यार्रे्. सुिार, लोहार, कुां भार वसू्त  आिून द्यार्रे्. आमच्याकडे सांध्याकाळपर्ांि 

एक दुकान मावेल एवढां  सामान र्ार्र्ां,  मग आईबाबा अतिशर् गरीब पेशांटना िेर् सामान मदि म्हिून द्यार्रे्. उरलेल्या भाज्याांवर 

आमर्ां रात्रीर्ां जेवि ठरार्र्ां. अशा र्ा छोट्याश्या गावाि रातहल्यामळे आरु्ष्याि नांिर तमळालेल्या प्रते्क गोष्टीर्ां महत्त्व आति 

तकां मि कळली.  

        माझ्या वर्ाच्या दहाव्या  वर्ी आम्ही मुांबईि परि आलो.  दोन मुलाखिी ांनांिर मला मुांबईिल्या एका नावाजलेल्या शाळेि म्हिजे 

त्ा वेळर्ी तकां ग जॉजा तकां वा राजा तशवाजी तवद्यालर्ाि ए िुकडीि प्रवेश तमळाला.  

त्ावेळेस मला जािवलां की र्ा गावाच्या साधेपिाि, मांतदराच्या जतमनीवर मला जीवनारे् सवोकृष्ट तशक्षि तमळालां. त्ा गावच्या 

गावपिाला आति तशक्षकाांना शिशुः  प्रिाम. 
 

*** 
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माझे गांव - माझा च ल्हा 
चव य सबनीस  

 

           मुांबईच्या माझ्या मराठी शाळेि भुगोलाच्या तशक्षकाांनी साांतगिलेलां एक वाक्य मनावर ठसले होिे. िे म्हिाले होिे, “मुलाांनो, 

पतश्चमेकडील अरबी समुद्र व पूवेकडील सह्याद्री र्ामधील तर्ांर्ोळ्ा तकनारपट्टीला कोांकि म्हििाि. कोांकिाि खूप पाऊस पडिो 

म्हिून तिथले मुख्य पीक िाांदूळ आहे.” ही तर्ांर्ोळी तकनारपट्टी म्हिजे महाराष्टर ार्ा एके काळर्ा रत्नातगरी तजल्हा. ह्यारे् पुढे ७०-८० 

दशकाि दोन तजल्ह्ह्याि तवभाजन झाले, उत्तरेर्ा रत्नातगरी व दतक्षिेर्ा तसांधुदूगा. हा दतक्षिेर्ा तसांधुदूगा हा माझा तजव्हाळ्ार्ा तवर्र्. 

           थोडासा इतिहास व राजकारि.  तशवाजी महाराजाांनी जांतजऱर्ार्ा तसद्दी जोहर व इिर परकी आक्रमकाांना थोपवण्यासाठी 

बाांधलेला तसांधुदूगा हा भक्कम अजस्र तकल्ला. मालवि तकनाऱर्ावरील समुद्राि खुटे बेटावरील हा तकल्ला स्थापत् शािार्ा र्मत्कार 

समजला जािो. समुद्राि असुनही तकल्ल्यावर गोड पाहण्याच्या तवतहरी आहेि, त्ाांरे् पािी कधीही आटि नाही. िाांद्या असलेला 

अद्भूि माड िक्त ह्यार् तकल्ल्यवर पहार्ला तमळिो. 

          स्वािांत्र्यानांिर जवळ जवळ वीस वरे् रत्नातगरी व तसांधुदूगा तजल्ह्ह्यारे् सांसदेि लोकप्रतितनतधत्व करिारे प्रसप पक्षारे् खासदार 

बॅररस्टर नाथ पै म्हिजे लोकप्रतितनधी कसा असावा र्ार्ा नमुना. परराष्टर  व तवत्तीर् धोरिाांवरील सांसदेिील त्ाांच्या तवधार्क 

भार्िाांना बहुिेक सवा पक्षाांकडून मानार्ा मुजरा तमळाला होिा. बॅ. नाथ पै र्ाांच्यावर त्ाांच्या मिदाराांर्ा अपररतमि पे्रमादर होिा. 

त्ाांना उखडण्यारे् सवा प्रर्त्न तनष्फळ ठरले. दुदैवाने त्ाांरे् अकाली तनधन झाले. 

       ह्या तसांधुदूगााच्या देखण्या तकनारपट्ट्ाांजवळ माझे आपे्तष्ट नािेवाईक रहार्रे्. अगदी देवगड, मालविपासून गोव्याच्या 

सरहद्दीवरील सावांिवाडीपर्ांि. मावश्या, आत्ा, मामा वगैरे लग्नानांिर त्ाि सुांदर गोव्यार्ी भर पडली. शालेर् जीवनाि मे मतहन्यार्ी 

सुट्टी पडली की, हमखास ह्या िळकोांकिाि आम्हा मुलाांर्ा मुक्काम असार्र्ा. त्ा वेळच्या तसांतदर्ा कां पनीच्या आगबोटीिून एक 

तदवसार्ा समुद्र प्रवास व्हार्र्ा. बोटी ांर्ी नावे मजेशीर असार्र्ी. र्ांपाविी, र्ांद्राविी, अप्सरा, रोतहदास अशी. अधाा एतप्रल व मे मतहना 

समुद्रतकनाऱर्ावर रूपेरी वाळूि खेळण्याि जार्र्ा. रसे्त लाल मािीरे् व रात्रीरे् कां दील. िेसाळिाऱर्ा लाटा, वाऱर्ाि डोलिारे माड 

व िरांगिाऱर्ा होड्ा पहाि आम्ही मुले सुट्टी उपभोगि लहानार्ी मोठी झालो. 

      आांबे, ििस, करवांदे, जाांभळे ही इथली मुख्य िळे. एक तवशेर् िळ म्हिजे काजूरे् बोांडले. रसाळ िळ वर व िळाशी काजू. 

मुख्य िुले म्हिजे अबोली, सुरांगी व बकुळी. ह्या िुलाांरे् हार व वेण्या प्रते्क देवळाबाहेर तवकल्या जार्च्या. प्रते्क िरूि मुलीच्या 

केसाि ही िुले तदसार्र्ी. आिखी एक िूल म्हिजे र्ािा. तवतवध प्रकाररे्. देवर्ािा, कवठी र्ािा, सोनर्ािा…. न्हािीघराि पािी 

िापि असिाना जळिाऱर्ा लाकडा गोांवऱर्ार्ा सुगांध माझ्या सृ्मिीि अजून कोरलेला आहे. 

      पि तसांधुदूगाार्ी खास वैतशष्ट्टे्य म्हिजे नारळ व मासोळी. नारळारे् झाड हा इथला खऱर्ा अथााने कल्पवृक्ष आहे. घराच्या 

छप्रापासून जेविािल्या खोबऱर्ापर्ांि व खोबरेल िेलापर्ांि नारळारे् अन्सस्तत्व जािविे. प्रते्क आमटी भाजीि खोबरे असिेर्. 

सॅचु्यरेटेड िॅटमुळे कोिालाही इथे हाटा अटॅकस् आले नव्हिे. अमेररकेि आल्यावर खोबरेल िेलाच्या बाटलीवर कवटी व दोन 

हाडाांर्ी िुली पाहून मला हाटा अटॅक र्ार्र्ा बाकी होिा. मात्र आिा खोबरेल िेलाला बरे तदवस आले आहेि. 

          मासळी हे इथले मुख्य प्रोटीन सोसा.  मासळीरे् तवतवध पदाथा ही इथल्या जेविार्ी िेशल्टी. मािसाांर्ी विानेसुद्धा 

मासळीवरून होिाि. शेलाटी सुडौल िी ला मुडदूशीर्ी उपमा, मानी िाठ स्वभावार्ा मािूस म्हिजे शेवटा. इथली मािसे मानी व 

मनस्वी पि आिून हळुवार. पुल देशपाांड्ाच्या व्यक्ती आति वल्ली मधील अांिू बरवा तसांधुदूगाािलार्. बरार्सा खोडसाळ पि 

आिून रसाळ. 

     “अहो िो महात्मा गाांधी देशभर तिरला पि आमच्या कोांकिाि काही तिरकला नाही. त्ाच्या पांर्ारे् कौिुक नाही इथे कोिाला, 

इथे सगळेर् पांरे् नेसिाि.” 

      पि तनधन झालेल्या बार्कोच्या आठविीने मात्र ह्या अांिू बरव्यार्ा गळा दाटिो. “आमर्ी ही गेली आति दरवर्ी बहरिाऱर्ा 

आांब्याने र्ा वर्ी एकही िळ धरले नाही हो” ... 

      मनाच्या खोल कप्प्प्याि साठवलेल्या अशा ह्या माझ्या तसांधुदुगाािल्या आठविी. त्ा व्यक्त करार्र्ी सांधी तदल्याबद्दल बीएमएमरे् 

आभार मानिो. 

 

*** 
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आरवली (कोकण, महाराष्ट्र ) 
नीला इनाम ार (फ्लोररडा) 

          नमस्कार मांडळी  

          मी नीला इनामदार. पूवी नू्यर्ॉका ला होिो.  आिा फ्लोररडा मधे्य स्थातर्क झालो. मी माहेरर्ी दळवी तन माहेर मुांबई. पि 

आमर्ां दळवी कुटुांब हे कोकिािलां. कोकिािील  बोलीभार्ा मालविी. पि ऐकार्ला  मात्र खूप गोड. मी िुमच्याशी  मालविी 

भारे्िर् बोलिलर्  म्हिजे िुमका पि कोकिाि गेल्या सारखा वाटिाला. 

        महाराष्टर ाच्या तसांधदुगाा तजल्हािील वेंगुलाा िालुक्यािील आरवली ह्या माझा गाव. पूवीर्ा खरा नाव हरवली. ह्या नाव कशावरून 

पडला, िर गावाक र्ारी  बाजूनी शांकारार्ी देवळा आसाि. शांकरार्ो वलर् असलेलो  हो गाांव म्हिून हरवली. पि िेर्ो अपभ्रांश  होि 

होि आज आरवली ह्या नाव प्रर्तलि झाला.   

      भूमय्या नामक सतु्परुर्ाांनी आरवली गावार्ी  त्ार्बरोबर श्ी देव वेिोबा ह्या ग्रामदेविाांर्ी स्थापना केली. ९ िूट ११ इांर् उांर्ीर्ी 

भव्य काळी मूिी आपला मन वेधून घेिा. जो त्ाच्या र्रिी तलन होिा िो िेर्ो होऊन जािा. वेिोबाक केळ्ार्ो  घड तन र्पला तदली 

जािाि र्पला कशासाठी िर वेिोबा  हो राखिदार आसा नी अशी ख्यािी आसा की वेिोबा रात्री र्प्ल घालून सवात्र िेरी मारिा तन 

गावार्ा रक्षि करिा.   िुम्ही जर िी र्प्ल बतघिल्याि िर र्प्ल खालून पूिा तझजलेली तदसिा  हे्यच्यावरून लोकाांर्ो तवश्वास बसिा 

तक वेिोबा  हो आपलो रक्षि  करिा. 

     माझ्या आजोबाक वेिोबार्ो बऱर्ार् वेळा दृष्टाांि झालो. एकदा िेंच्या स्वप्ाांि वेिोबा आर्लो तन म्हिालो की, माझो तदवो तवजलो तन 

माका िुम्ही काळोखाि ठेवलासाि. मध्यरात्र झालेली गावाकडे र्ालि जावर्ा होिा. आजोबानी कां दील घेिलो, तन सोबिीक काकाांक 

घेऊन देवळाि पोहर्ले िर खरोखरर् तदवो तवजलेलो. तदवो पेटवलो. तन  देवळािून तनघिाना आजोबाांक खूप आनांद झालो की, 

आपल्याक वेिोबानी दृष्टाांि तदलो.  

     आमर्ा घर जवळ जवळ २०० वर्ाार्ा जुना आसा. घराक भरपूर खोल्यो आसाि. माजघराक छोटी न्सखडकी आसा.  आिून  

बार्का बाहेर तकिी लोका आर्लीि िा बघून र्हा पाठवि. िसार् नवऱर्ाक बघूर्ी पि उतु्सकिा कारि लहान वर्ाि लग्न झालेलीि. 

दोन दारा पुढर्ा तन मागर्ा. पुढच्या दारािून पुरुर् मांडळी तन मागच्या दारािून बार्का तन गडी नोकराांर्ा रे्िा जािा   सकाळच्या 

वेळी पेज, िोांडाक लावूक वालीच्या शेंगार्ी (Long beans) तकां वा ििसार्ी गऱर्ा घोट्यार्ी भाजी आम्ही भावांडा  गोलाकाराि  बसून 

खाि होिो िी मज्जार् वेगळी होिी.  

      बाहेर न्हािीघर, तवहीर, बाजूक डुकरी सांडास िुमका कल्पना आर्ली असिालीर् िेका डुकरी का म्हििाि, आम्हीिेका  

घसरगुांडी सांडास म््हिू. इलेक्टर ीतसटी नव्हिी, रॉकेलरे् तदवे, कां दील, तर्मण्यो वापरुरे्. बाहेर काळोखाि जावूक भीिी वाटूर्ी. 

साधारि ६१ साली इलेक्टर ीतसटी आर्ली.  

    ह्या घरार्ा महत्त्व म्हिजे जर्वांि दळवी च्या महानांदा कादांबरीवरून मराठी तन तहांदी  तर्त्रपटार्ा तर्त्रीकरि तशरोड्ाक  तन 

आरवलीक आमच्या घरी झाला. देवदेविाांर्ा तवसृ्ति दशान दोन्ही तर्त्रपटाि आसा. महाराष्टर  राज्य व भारि सरकार कडून ह्या 

तर्त्रपटाक पाररिोतर्क तमळालीि.   

     दोन महत्त्वारे् सातहन्सत्क आमच्या गावी होऊन गेलेि. एक ज्ञानपीठ पुरस्कार तवजेिे  तव. स. खाांडेकर...आमच्या शेजारी रेग्याांच्या 

घरीकडे  िे भाड्ाने रवि  होिे. रेग्याांकडे िसार्  तभके डोांगरावर मोठ्या दगडावर बसून समुद्राांर्ा  तन आजूबाजूच्या  तनसगाार्ा 

मनोहारी दशान घेि  खाांडेकराांनी तलखाि केला. त्ा दगडाक भाऊां र्ी म्हिजे खाांडेकराांर्ी खुर्ी म्हिून ओळखली जािा.  दुसरे 

जर्वांि द्वारकानाथ दळवी. माझे धाकटे काका. िेंच्या तलखािाि बऱर्ार् वेळा घरर्ो उले्लख होिा िो आरवलीच्या घराशी तमळिो 

जुळिो असिा. पर्ाटकाांच्या तन वार्काांच्या दृष्टीने आमर्ा घर एक महत्त्वार्ा स्थान बनला.  

       वेिोबा देवस्थानच्या र्ालीरीिीर्ा पुस्तक माझे आजोबा द्वारकानाथ शांकर दळवीतन तलतहला  त्ाबरहुकूम आजपर्ांि श्ी 

वेिोबार्ो  कारभार र्ाललो जािा. आरवलीक पतहली मुली ांर्ी शाळा माझे रु्लि आजोबा वसांि शांकर दळवी ांच्या नावानी आमच्या 

दळवी कुटुांबाकडून उभारण्याि आर्ली. गावािील मुली ांनी तशकूर्ा हो ते्च्या मागर्ो उदात्त हेिू. अनेक मुली ांनी िार्दो घेिलो. 

तशक्षिार्ी जागृिी झाली. 

       कौिुक करण्यासारखो दोन गोष्टी.  १०० वर्ाा  होवून गेलेली  खटखटे ग्रांथालर् तन टु्यटोररअल हार् सू्कल.  

माझे रु्लि आजोबा  तभकाजी दळवी हे त्ा शाळेरे्  एक सांस्थापक होिे  िे तन माझे रु्लि काका तजवाजी दळवी बरीर् वर्ाा 

वेगवेगळ्ा सालाि  हेड मास्तर होिे. दोघाांनी प्रदीघा काळ शाळेर्ी सांस्था र्ालवली तन वाढवली पि.  त्ा काळी तशक्षिार्ी सोर् 

झाली ही महत्त्वार्ी गोष्ट.  ज्ञानाजानाच्या बाबिीि आमर्ो गाव त्ावेळी सुद्धा अगे्रसर होिो. 

     बरेर् सि साजरे करिि.  तशमग्यार्ी म्हिजे होळीर्ी गांमि वेगळी. पोिळीर्ी होळी उभी करिि. गावकरी हािाि रोमबटे 

म्हिजे भगवो झेंडो घेऊन ढोल वाजवि लोकाांच्या घरी जािि व लोक िेंका नारळ, िाांदूळ, पैसे देिि.  
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     गुढी पाडवो आपला नवीन वर्ा. आदल्या  तदवशी ’नू्य इअसा ईव्ह’ धुळवड करून साजरी करिि. त्ा तशवार् र्ार तठकािी 

दारूष्ठा, बाांधवडा, सोिुरा  माांडकरी, इना माि बाडी तिकडे सागूिी, वडे सावाजतनकररत्ा करून  लोकाांक प्रसाद म्हिून वाटलो 

जािा. प्रते्क गावािून वेगवेगळ्ा पद्धिीने साजरो करिि. नातशकर्ो र्ावडी, बेळगाांवर्ो कुां दो िसा आरवलीर्ा खाज तन दाण्यारे् 

लाडू प्रतसद्ध आसि. 

       माझ्या बरोबर गिेश र्िुथीक आरवलीक र्ा. गिेश र्िुथी हो तदवाळी पेक्षा मोठो सि.  प्रते्काच्या घराि छान आरास करून 

गिपिी बसविाि. करिांज्यो, लाह्याांर्ा पांर्खाद्य असो िराळ करिि. िटाके वाजविा गिपिीच्या तदवशी. गिपिी तकिी तदवसारे् 

असले िरी  तवसजानाच्या तदवशी सवा गिपिी वेिोबाच्या देवळाि आििाि आति िेंका गावकराांच्या मानाप्रमािे अधा विुाळाकार 

बसवला जािा. बतघिल्यावर असो भास होिा की, सवा गिपिीर्ी सभार् भरलीसा. हो कार्ाक्रम अतिशर् लोभसवािा असिो.  

धूपारिी दाखवून िळी मधे्य रीिसर तवसजान केला जाि.  

       िर मांडळी आमच्या आरवलीक जरूर र्ा, तन आमच्या घरर्ो पाहुिर्ार घ्या.  
*** 

 

 ेव ूमी  ेवरुख 

अशोक स े (मररएटा,  कॅतलिोतनार्ा)     

          मी अशोक सपे्र. माझा जन्म झाला त्ा गावार्ां नाव देवरुख ! देवरुख हे रत्नातगरी तजल्ह्ह्यािील  सांगे्मश्ववर  िालुक्यािील एक गाव. 

एका पठारावर वसलेले; टुमदार, आति तनसगारम्य ! कोकिच्या मानाने हवा छानर्!   

     जरी देवरुख हे िालुक्यारे् गाव नसले  िरी शासनार्ी सवा कार्ाालरे् देवरुखलार्. म्हिजे कोटा, करे्री, मामलेदार ऑतिस इ .  

अथााि गाव कोकिाि. त्ामुळे सव्वाशे िे दीडशे इांर् पाऊस  पडिे हे आमच्या लहानपिी िरी अगदी नेहेमीरे्र् होिे. देवरुखला मुख्य 

पीक भािारे्. तशवार् आांबे, ििस, काजू, रािाांबे अशी रेलरे्ल होिी.  देवरूखर्ी वस्ती त्ा वेळी म्हिजे १९४०च्या सुमारास साधारि 

िीन  िे र्ार िे  हजार! . दोनशे कुटुांबे मुसलमान आति बाकी सगळे तहांदू. देवरुखच्या पांर्क्रोशीि इांन्सिश हार्सु्कल हे िक्त देवरुख 

गावािर्. त्ामुळे आजूबाजूच्या गावर्ी मुले सािवीनांिर देववरुखला  रे्ि असि. शाळा आति कोटा करे्रीमुळे देवरुख हे एक 

सुसांसृ्कि, सुखवसू्त आति सुतशतक्षि गाव म्हिून ओळखले जाि होिे.  

      देवरुखच्या नदीरे् नाव सप्ततलांगी. पूवीर्ी बरीर् गावे नदीतकनारीर् वसलेली असि. सप्ततलांगी नदीच्या नावाप्रमािे  पररसराि 

शांकरार्ी साि मांतदरे होिी.  देवरुखर्ी ग्रामदेवी म्हिजे सोळजाई. दरवर्ी सोळजाईर्ा उत्सव जोराि. देवरुखला एक तवठ्ठल मांतदर 

आति एक रघुपति  मांतदर. गिपिी, नवरात्री, तदवाळी हे सवा तवठ्ठलमांतदराि होई. राममांतदराि रामनवमीर्ा उत्सव असे. देवरुखर्ां मुख्य 

कनेकशन  मुांबईशी. मुांबईला खूप लोक तशकार्ला आति नोकरीला जाि. अथााि सवााि जवळरे् महातवद्यालर् रत्नातगरीरे् गोगटे 

महातवद्यालर्. गेल्या पन्नास िे साठ  वर्ााि देवरुखर्ी प्रगिी पुष्कळ झाली. देवरुखला र्ार महातवद्यालरे् उभी रातहली.   

आठले्य कला तवद्यालर्, सपे्र वातिज्य महातवद्यालर्, तपते्र सांगिक  महातवद्यालर्, आति सपे्र तवज्ञान महातवद्यालर्.    

        देवरुखरे् रसे्त पावसाि तर्खलाने भरलेले आति इिर मोसमाि धुळी ने ! िेव्हा देवरुखच्या मुलाांरे् कपडे नेहेमीर् मािकट रांगारे्.     

     माझे अकरावीपर्ांिरे् तशक्षि देवरुखला आति पुढरे् मुांबईला. देवरुखला पांर्क्रोशीर्ा बाजार भरे.  उन्हाळ्ाि दर रतववारी 

गुराांर्ा बाजार भरे.  बाजारपेठेि सवा प्रिऱहेर्ी दुकाने होिी. गावाि दोन डॉकटर होिे. सरकारी आरोग्यकें द्र होिां. डॉ. स्विुः र् प्रते्क 

पेशांटच्या घरी सार्कलने जाि असि. एक और्धाांरे् दुकान होिे.  भाजीपाला, पुस्तके, र्पला इ  दुकाने बाजारपेठेि. तशवार् साि आठ 

“हाटेले “ म्हिजे  ररसू्तरां ट्स तकां वा  उपहार-गृह  होिी.  बटाटावडे  तिथले सवााि लोकतप्रर् पदाथा. मध्यमवगीर् सुतशतक्षि िाह्मि 

कुटुांबािील मुले मात्र उघडपिे र्ा “हाटेलाि” जाि नसि. िे एवढे समाज-मान्य  नव्हिे. िेव्हा माझ्यासारख्या बटाटावडा आवडिाऱर्ा  

मुलाांर्ा िेथे  प्रवेश मागीलदाराने होि असे.   

       भारिाला स्वािांत्र तमळाले िेव्हा मी जेमिेम  पार् वर्ाांर्ा होिो. मला िो तदवस अजूनही िष्ट आठविो. धो धो पाऊस पडि होिा ! 

र्वदा ऑगस्टला मध्यरात्री बाराच्या ठोक्याला रु्तनर्न जॅक खाली रे्ऊन भारिीर् तिरांगा वर गेला, िो समारांभ देवरुखच्या करे्रीसमोर 

भर पावसाि साजरा झाला. धो धो पाऊस होिा आति मी माझ्या वतडलाांबरोबर तिथे गेलो होिो. अजूनही मला माझ्या वतडलाांच्या 

डोळ्ािले िेव्हारे् आनांदारे् अशू् आठविाि. मला वडील का रडिाि िे समजि नव्हिे. मी गोांधळून गेलो होिो. पि िरीही काहीिरी 
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मोठे,भव्य घडि आहे अशी भावना माझ्या मनाि होिी. िी भावना मनावर खोल उमटली आहे.  आम्हाला “जर् भारि “ असे तलतहलेला  

एक तबल्ला तदला होिा, आति पेढ्यार्ी एक पुडी !   

       िसेर् मला गाांधीवधाच्या वेळर्ी सुद्धा आठवि आहे. आमच्या गावाि एकर् रेतडओ होिा, - आमच्या शेजाऱर्ाांकडे !  बािमी 

प्रथम रेतडओवर ऐकली. हळूहळू सवा गाव रेतडओवरील बािम्या ऐकार्ला जमा झाले. सवाांच्या डोळ्ाि पािी होिे. काही बार्का िर 

ओक्साबोक्शी रडि होत्ा. थोड्ा वेळाने एक भजन सुरू झाले.गावािील िाह्मिाांर्ी घरे जाळिार अशी कुिकुि होिी, म्हिून 

गावािले लोक रात्रभर जागून पहारा करि होिे.  

      देवरुखजवळील मुरादपूरला ओरां गेजेबार्ी छाविी होिी. त्ामुळे देवरुखला एक ऐतिहातसक महत्त्व आहेर् पि सामातजकही 

आहे.   

     गावािील सवााि मोठे तकरािा मालारे् दुकान गदे्र बांधू र्ाांरे् ! िे अजूनही आहे. गदे्र कुटुांबाने दोन गोष्टी र्ालू  केल्या. एक म्हिजे, 

त्ाांच्या नावार्ा र्हा ! एर् पी म्हिजे हरी पाांडुरां ग र्हा ! हा आजही कोकिाि आति कोल्हापूरला  प्रतसध्द आहे.  दुसरे म्हजे गदे्र र्ाांनी 

देवरुखला प्रकाशन आति छापखाना र्ाांर्ा व्यवसार् सुरू केला. िो पुढे देवरुखच्या  भागवि कुटुांबाला तवकला आति आजही िो मौज 

प्रकाशन र्ा नावाने प्रतसद्ध आहे. िेव्हा देवरुखने र्हा आति मौज र्ा मोठ्या देिग्या महाराष्टर ाला तदल्या आहेि ! 

      देवरुखमधील काही आिखी लोकाांनी व्यवसार् सुरू केले िे नांिर मोट्या नावारूपाला आले. तवश्वनाथ सपे्र र्ाांनी रासार्तनक 

कारखाना सुरू केला . तवमल तपते्र र्ाांनी सतजाकल इांसु्टमेन्ट उत्पादनार्ा कारखाना आति व्यवसार् सुरू केला. र्ातशवार् इांतदराबाई 

हळबे र्ाांनी देवरुखला मािृमांतदर नावार्ी मोठी सांस्था सुरू केली. देवरुख भागािील िे पतहले सूतिका गृह तकां वा मॅटतनाटी होम !  

    देवरूखरे्  वैतशष्ट्ट्य म्हिजे त्ा गावािील प्रते्काला; मग िो  जगाच्या कुठल्याही कानाकोपऱर्ाि असो-   देवरूखर्ा अत्ांि 

अतभमान आति पे्रम आहे. िे का र्ार्ी जर उतु्सकिा असेल िर िुम्ही स्विुः  देवरुखला भेट द्या. म्हिजे िुम्हीही देवरुखच्या पे्रमाि 

पडाल !  हो! देवरुख हा आिा प्रवासी लोकाांसाठी वे्हकेशन िॉट झाला आहे. आति तिथे तपते्र र्ाांरे् ओ नेस्ट नावारे्  ररसॉटासुद्धा  आहे.                                                            

                                              *** 

चनत्य  नूतन  चिर सनातन  (प णे)  

चवद्या हडीकर स े  (मररएटा, कॅतलिोतनार्ा) 

 

         सेनापिी बापट मागाावरील मेररर्ाट हॉटेलच्या  िेतवसाव्या मजल्यावरून तदसिारां , ऐसपैस पसरलेलां, तहरवाईच्या जुन्या खुिा  

तमरविारां… नव्या नवलाईच्या उांर् प्रासादाांरे् कवडसे िेकिारां  मस्त कलांदर पुिां!  

      नजर तभरतभरिे आति मनार्ा गुगल नकाशा मोठा होि होि न्सस्थराविो िो ऐतिहातसक शतनवार वाड्ावर. तिथून आप्ा बळवांि 

र्ौकाकडे जािाना वाटेि होिां आमर्ां मेहुिपुऱर्ािलां घर. जुन्या वाड्ािलां. सनािन आति ऐतिहातसक. समोर हसबनीस बखळ.. 

शेजारी सरदार रासे्त वाडा. मागच्या बाजूला सरदार नािू वाडा आति  पलीकडे गाांधवा महातवद्यालर्.   

    “अहो, इथून असा शाएसे्तखान पळि पळि र्ालला होिा! हािाच्या िुटक्या बोटािून हेss रक्त गळि होिां... मागून असे तशवाजी 

महाराज समशेर घेऊन धावि त्ार्ा पाठलाग करि होिे! त्ाांच्या बरोबर असे मूठभर मावळे हािाि मशाली घेऊन धावि होिे! 

आति आम्ही असे दाराि उभे राहून पहाि होिो!” असां माझे वडील पाहुण्याांना साांगि. िेव्हा ऐकिारा क्षिभर र्कि असे  आति 

तवर्ारे “खरां  की कार् ?”  

      िशी काही ऐतिहातसक मािसां आजूबाजूला होिी. समोरच्या बखळीि द्त्तो वामन पोिदार र्ाांर्ां तशवर्ररत्रार्ां काम र्ालू होिां. िे 

तिथेर् भाड्ाच्या जागेि रहाि होिे. पगडी घालून, उपरिां घेऊन लाल पुिेरी जोडे सटक करि मोठ्या झोकाि रस्त्याने जाि.  समोर 

कागद पत्राांर्ा पसारा आति कोि कोि मािसां भोविी, असे द्त्तो आजोबा आठविाि. आम्हाला तशवाजीच्या गोष्टी साांगि आति 

बरिीिल्या तलमलेटच्या गोळ्ा हािावर ठेवि. त्ाांच्याकडे एक दुतबाि होिी. एकदा त्ाांनी पहाटे र्ार वाजिा बोलावून उत्साहाने 

आम्हा मुलाांना धूमकेिू दाखवला होिा.  

         शेजारच्या घरी आपल्या काकूला भेटार्ला उांर् तधप्ाड अते्र रे्ि असि. (िे गाजलेले लेखक आहेि इ. नांिर कळले.)  आमच्या 

कन्या शाळेि प्रमुख पाहुिे म्हिून आलेले शांभर वर्ाांरे् धोांडो केशव कवे, राम नवमी उत्सवाि द्तक्षांिातभमुखी मारुिी मांतदरासमोर 

खिखतिि िाना घेि गािारे भीमसेन... “पांर्वटी”च्या ओसरीवर बसलेले पुस्तकाि वार्लेले ‘ग.तद.मा.’ ...  अशी नामाांतकि मािसां!  
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      गाांधवा महातवद्यालर्ािून गाण्यारे् सूर खुिावि. नािू वाड्ाि बाहुल्याां बनवण्यार्ा मतहला उद्योगार्ा कारखाना र्ाले. विाकी 

िपतकरीच्या कारखान्यािून िपतकरीर्ा वास रे्ि असे. शाळा सुरू होण्यापूवी आप्ा बळवांि र्ौक पुस्तकाांच्या बाजाराने िुलून जाि 

असे. नवरात्राि जोगेश्वरीर्ी नऊ रुपडी खुलि असि. बालपि बागडलां िे र्ा पारांपाररक पुण्याभोविी. 

      अनुभवािल्या पुण्यार्ा तवस्तार झाला पार्वीि गेल्यानांिर. हुजूरपागेसारख्या ऐतिहातसक (आिाच्या भारे्ििँडेड) शाळेि ऐटीि 

जािाना, शतनवार वाड्ाच्या पटाांगिावर सार्कल तशकिाना तकां वा शतनवार वाड्ाि तनवाांि अभ्यास करिाना आठविी ांर् ररां गि 

तवस्तारलां... त्ाि पानशेिर्ा पूर आति िो ओसरल्यावर घराि तशरलेला घोटाभर तर्खल होिा, केसरी वाड्ासमोरून 

सार्कलवरून जािाना तटळकाांच्या पुिळ्ाला जोडलेले हाि आति  गिपिी उत्सवाि केसरी वाड्ाि होिारे कार्ाक्रम होिे. पुिे 

आकाशवािी कें द्रािले रतववाररे् बालोद्यान आति िाई नाना होिे. भावे सू्कलच्या पटाांगिाि गाजलेली ब. मो. पुरां दरे र्ाांर्ी तशवर्ररत्रां 

होिी. तडसेंबराच्या थांडीि तिथे रांगिारा  सवाई गांधवा उत्सव होिा. तटळक िलाव, पवािी, तसांहगड आिखी खूप सारां  काही! 

        मग सार्कल दामटि लकडी पूल ओलाांडून िगु्यासनाि जार्रे् तदवस आति इांटर नॅशनल तदतक्षि दुकानािले (हे ग्रांथालर् 

समजून वार्ि बसण्यारे्),  तितटश कौन्सिल लार्िरीिले, िगु्यासन समोरच्या हॉटेल वैशालीिले, बालगांधवा रां गमांतदर िे तिल्म 

इन्सिटू्यटरे् मांिरलेले तदवस!  पुढर्ी वाट पुिे तवद्यापीठार्ी. तवद्यापीठािल्या भावे कॅां टीनच्या न्सखर्डीर्ी. पुिेरी परांपरेर्ां बोट धरून 

नव्या वाटा शोधण्यार्ी! 

       त्ानांिर बऱर्ार् वर्ाांनी एकदा  पुण्याि  कार् सरलां आति कार् उरलां त्ार्ा शोध पुण्यािल्या मराठी सातहत् सांमेलनाच्या 

सातहत् तदांडीि घेिला. िो बाजीराव रस्ता... िो लक्ष्मी रस्ता... सगळे िसे ओळखीरे् मागा! पि सातहत् तदांडीपुढे मात्र “झुमका तगरा 

रे” असा बॅांड वाजि होिा.  रस्त्याच्या बाजूला उभ्या असलेल्या, पातलकेच्या शाळेिल्या मुलाांशी गप्ा  मारण्यार्ा मोह झाला.  

“मराठी वार्िोस का रे?” 

“हो. वार्िो की.” 

 “कार् कार् वार्िोस?” 

 “टेक्स्टबुक वार्िो मॅडम!”   

  िे ऐकून मला पालखीिले लीळार्ररत्रां आति ज्ञानेश्वरीरे् ग्रांथ गाढ झोपी गेल्यासारखे वाटले. 

          कार् कार्  हरवलां, असा तवर्ार मनाि रे्ऊन थोड खट्टू झालां मन!...  िो खतजना तवहीरीर्ा बोळ आिा बहुधा नसेलर्... 

तभडेबागेर्ां  तहरवेपि गेलां आति तिथे मन्सल्टपे्लक्स तथएटर आति मॉल आला. ‘तर्रेबांदी वाड्ार्ां पूवीर्ां पारां पररक पुिां कुठे आहे’? 

त्ा पुिे शहराला स्वि:र्ा एक आवाज होिा, एक रे्हेरा होिा, एक स्वभाव होिा, एक रांग होिा (आति अनेक ढांग!). त्ार्ी एक 

जगण्यार्ी आति वागण्यार्ी िऱहा होिी! त्ाला पुिेरी सांसृ्किी म्हिि.  िो पुण्यार्ा सांसृ्कतिक आकृतिबांध मी मनाच्या ‘गुगल मॅप’वर 

शोधू लागले आति अर्ानक जािवलां की वरर्ी कवर्ां उकलली की, आि तदसिां िे पुिां आति पुिेरीपि िस्सांर् आहे!  

        िो पुण्यार्ा पुरािन इतिहास! िळ्ािला गिपिी असो की दशभुजा गिपिी... िे पेशवेकालीन सौांदर्ा. िी सवाई गांधवा 

उत्सवार्ी परांपरा, त्ा वारीच्या पालख्या.  िी अनांि र्िुदाशीर्ी दिक्याि तमरविूक असां तकिीिरी.   

       प्रभाि रस्त्यावरर्ी िी अांिरांग उकलून दाखविारी नीलमोहोरार्ी झाडां . लाल रांगार्ी उधळि करिारे िे गुलमोहोर ... कात्रज 

घाटािून रे्िाना अजून तदसिे िी लाल शाल्मली (काटेसावरी)... अांगिाि मांद सुगांध उिरविारे तनतशगांध आति देवर्ािे. पहाटे पहाटे 

रस्त्याच्या कडेने घमघमिारे जाई, जुई तन मोगरे, पाररजाि आति बकुळी… मधुमालिीरे् झुकलेले वेल आति उन्हाळ्ाि अांगभर 

िुलून रे्िारा तपवळा धमक बहावा ... अमलिाश! ‘अजून रे्िो गांध िुलाांना िोर् सनािन आति सदाबहार’...     

         मेहुिपुऱर्ािल्या हसबनीस बखळीिला एक सुदशान हसबनीस लु्यटेनांट जनरल झाला आति नुकिार् त्ाला परम तवशेर् सेवा 

पदक सन्मान तमळाला ! बखळीमागे रहािाऱर्ा भाट्याांर्ा ‘गांधवा’ गीि गािारा ‘बाल’ आिा मोठा ‘आनांद गांधवा’ भाटे झाला आहे. 

मेहुिपुऱर्ार्ा आिा तकशोर भडभडे पथ झाला आहे. कोपऱर्ावरच्या पन्नालाल काकाांरे् दुकान आिा तवश्ामबाग  वाड्ासमोरच्या 

िीन मजली जागेि गेले आहे. त्ाांर्ी मुलां आिा ‘लुांकडशेट’ झाली आहेि. जोगेश्वरी बोळािली माझी बालमैत्रीि रोतहिी गोडबोले  

शािज्ञ होऊन ‘पद्मश्ी’ डॉ. रोतहिी गोडबोले झाली ! 
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       ‘पु. ना गाडगीळ सराि’ आिा ‘पीएनजी’ असे नवे िॅांडेड नाव घेऊन आले आहेि; पि सोने िे सोने! देसाई बांधू पूवी आांब्याांच्या 

आढ्या घालि असि. आिा “भािार्ान गविाच्या पेंढीवर वािानुकूल वािावरिाि  नैसतगाक रीिीने तपकवलेले” आांबे तवकिाि. पि 

हापूस आांबा िोर्!  

     ‘इांटर नॅशनल दीतक्षि’ दुकान आिा ‘बुक गांगा’ झालां आहे...       

       वैशाली अजून िग्यासन समोरर्ां आहे. पूवी एकदा  “कार् रे आज गरम कार् आहे?” असां तवर्ारलां होिां,  तिथल्या वाढप्याला! 

िर त्ाने थांडपिे उत्तर तदलां, “मालक!”  

        त्ा पुिेरी सांवादार्ी र्वदार आठवि िशी िाजी आहे. पुण्याि कोठेही शाखा नाही म्हांििाना तर्िळे बांधु र्ार तठकािी 

तदमाखदारपिे उभे आहेि. आति बाकरवडीर्ा स्वाद िोर् आहे.  लक्ष्मी रस्त्यावर आिा नव्या आतलशान भव्य दुकानाांर्ी दालने 

तदसिाि. पि नावे मात्र पुरािन! ‘पेशवाई’, ‘परांपरा’, ‘श्ीमांि’… “आत्ता तिथून गोतपकाबाई पेशवे नवा शालू खरेदी करून लगबगीने  

बाहेर रे्िील आति पालखीि बसून शतनवार वाड्ाकडे रवाना होिील” असां वाटावां!  

        पूवी  सार्कलवर  लोक डबलसीट जार्रे्. आिा सू्कटरवर र्ौबल सीट जािाि. (पुन्हा हेले्मटर्ी सक्ती झुगारण्यार्ा तनडरपिा 

आहेर्!)  िुळशीबाग आहे अजून िीर्. तिथले सांवाद देखील िेर् पूवाापार पुिेरी!  

      “मालक, र्ाांगली कढई द्या. गांजकी नको.”  

     “आम्ही कार् वाईट कढई तवकिो का बाई? र्ाांगली वाजवून घ्या ना !  लोखांडार्ी आहे. गांजली िर खापरीने घासा!”  तगऱहाईक 

सांिुष्ट झाल्यास आपला आतथाक िार्दा होिो, हा वैतश्वक तसद्धाांि अस्सल पुिेरी दुकानदाराला अजूनही मान्य नाही. लक्ष्मी रस्त्यावररे् 

दुकान पुिेरी मािसारे् की अमराठी मािसारे् हे ओळखार्रे् िर तवके्रत्ार्ा रे्हेरा वार्ावा. “ग्राहक म्हिजे आपल्याला िुकटर्ा 

त्रास द्यार्ला आलेला प्रािी” अशी भावना तदसली, िर िे दुकान पुिेरी मािसारे्! मार्क्रोसोफ्टच्या न्सखडक्या बाांधार्ला ( म्हिजे 

तवांडोजरे् सॉफ्टवेअर तलहार्ला) तबल गेट्स ने अगदी हेरून अस्सल पुिेकर नेमले असावेि; असां ‘एरर मेसेज’र्ी भार्ा पातहली की 

खात्रीने वाटिां.  

        पुण्यार्ा साांसृ्कतिक आकृतिबांध कुठे आति कसा सापडेल, िे साांगिा रे्ि नाही. िो पुण्याच्या पत्यासासारखार् आहे. अमुक 

मारुिीच्या बोळाि आति िमुक कमानीखाली, देशपाांडे र्ाांरे् मागे  रहािारे कुलकिी  पूवी पुण्याच्या  पोस्टमनला कसे सापडि 

कोि जािे. आिा िे गुगल च्या जी. पी. एस. (म्हिजे गंगाबाई पत्ता सांगिे) ला िरी कसे सापडिाि?  (गूगलनेही अस्सल पुिेरी 

पोस्टमन सॉफ्टवेअर तलतहण्यास बसवले असावेि अशी एक पुिेरी शांका आहे!) 

      थोडक्याि पुरािन पुिेरी सांसृ्किीने कुठे नूिन वि र्ढवले आहे िर कुठे पुरािनत्व िसेर् जपून ठेवलेसे वाटिे. प्रार्ीन  “पुिेरी”  

शब्दाला “एमएर्12” असे नवे िँडेड नाव आिा आले आहे. पुण्यारे् ‘पुांबई’ करून कुिाला  “एमएर्12” होिा रे्ि नाही. हे अजूनही 

पुण्यािले लोक वारां वार दाखवून देि असिाि. ‘स्टार बक्क्क्स’ पासून ‘अप्ा’ पर्ांिच्या सवा प्रकारच्या नव्या जुन्या उपहार गृहाि  

तर्रसनािन खव्वरे्तगरीबरोबर ‘ित्त्वारे् प्रश्न’ म्हिि वादावादी र्ालू असिे.  पुिेरी खिखतिि बािा वाजवून घ्यावा; िो तिथे ! 

र्ाांभाराकडून घेिला तकां वा ‘मोर्ी’च्या शो रूम मधून घेिला पुिेरी जोडा िो पुिेरीर्! कोित्ा शालजोडीिून कसा रे्ईल िे 

नवख्याला कळिार नाही!   म्हिून पुिेकर होण्यासाठी (पुिेरी भारे्ि) लार्की लागिे. िी असली िरी कार्देशीर पुिेकर (म्हिजे 

मिदार र्ादीि नाव असलेला) एरवी ‘प्रते्क बाबिीि मि व्यक्त करिे’ हा जन्मतसद्ध हक्क बजाविो पि तनवडिुकीसाठी मिदान 

करण्यार्ा हक्क राखून ठेविो!  

      कुिीिरी मि व्यक्त केलां आहे की, “पुिेरी सांसृ्किी ही लोकशाहीर्ी आरोपवातटका आहे” िे उगीर् नवे्ह!  

मेररर्ाट हॉटेलच्या िेवीसाव्या मजल्यावरून भोविी ऐसपैस पसरलेलां पुिां पहािाना एकदम जािविां की, आपि पुण्याच्या मध्यावर 

आहोि. एकीकडे शतनवार वाड्ाभोविालर्ा ऐतिहातसक पररसर आहे आति दुसरीकडे नव्या नवलाईनां  भरलेलां  तनत् नूिन, 

बदलिां, र्कार्क पुिां आहे.  

      आठविीिल्या, भावनेिल्या, कोित्ार्  गुगल नकाशाच्या, आवाक्याि  तदसिारां   आति न तदसिारां , शब्दाांच्या तर्मटीि 

पकडिा न रे्िारां , हे पुिां !     

                                                                  

*** 
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Kids Section:  Game: Bigger than Big  

               - Rajiv Tambe (Pune)  

        
Material: 

20 balloons 

6 metres of string 

Get Ready To Play: 

This game requires a minimum of 2 players but any maximum number can play.   

Right now, 2 players are playing this game. 

Give each player 10 balloons and 3 metres of string. 

Let’s Play: 

Both these players have to make a garland of 10 balloons.   

But the sequence of balloons in this garland has to be first the smaller balloons, then the big ones.  So the 

first balloon in the garland will be the smallest, the one next to it bigger, and so on till the last balloon, which 

should be the biggest.   

The biggest challenge of this game is to keep this sequence in mind while speedily inflating the balloons 

and preparing the garland as required.   

RULES: 

 If the sequence of the balloons in the garland goes wrong that player will be out.  

 If the garland has less than 10 balloons that player will be out.  

WHO WILL WIN? 

The player who will be the first to prepare the correct garland of 10 balloons will be the winner.  

................................................ 

SOME MORE FUN: 
Now prepare a garland in the sequence of big to small. That means, first inflate the last biggest 

balloon. After that a smaller balloon, then smaller than that. 

They say that after inflating the final smallest balloon, the face too becomes smaller!  Why don't you 

try out this small-big fun?!                       

 

*** 

          


