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अध्यक्षीय
नमस्कार मंडळी,
महाराष्ट्र मांडळ ऑफ डे टरॉईटच्या चदवाळी काययक्रमात सवाां चां स्वागत!!
'वर्य २०१७' आपल्या मांडळाच्या आयुष्यातील एक महत्वाकाां क्षी आचर्ण
अत्यांत अचिमानास्पद ठरले लां असां हे वर्य!! का, ते आपर्ण सगळे
जार्णतोच; आपर्ण सवाां नी चमळू न यशस्वीरीत्या पार पाडले लां
बृहन्महाराष्ट्र मांडळाचां १८ वां अचधवेशन!! गेली २ वर्ां सवय काययकते
एकाच ध्येयाने झपाटल्यासारखे काम करत होते . ते बघताना आपल्या
मांडळाच्या सिासदाां मधील, काययकत्याां मधील एकजू ट आचर्ण strength
जार्णवण्यासारखीच होती.
हे वर्य चवशे र् असल्याने मांडळाचे २०१६ चे अध्यक्ष, तु र्ार सामांत, याां नी जु लै २०१७ पयांत आचर्ण
अचधवेशनानांतर मी अध्यक्षपदाची सूत्े हातात घ्यावी असां चवश्वस्त मांडळात सवाय नुमते ठरवण्यात आलां.
एवढां यशस्वी अचधवेशन पार पडल्यानांतर मांडळाचा कारिार चततक्याच पररर्णामकारकररत्या पेलर्णां
साहचजकच आव्हानात्मक होतां . त्यामुळे खरां तर जरासां दडपर्णच आलां . जें व्हा एक काययकती म्हर्णू न काम
करत होते , तें व्हा आपल्याला चदलेलां काम चोखपर्णे करायचां आचर्ण चजथे ही मदत लागेल चतथे करायची,
एवढां च माचहती होतां . पर्ण अध्यक्ष म्हर्णू न सवय बाजूां नी काययक्रमाां चा चवचार करायचा हे चशकायला आचर्ण
अांगवळर्णी पडायला थोडासा वेळ लागर्णार याची कल्पना होती. आपलां चवश्वस्त मांडळ आचर्ण सवय अनुिवी
सिासद याां चा सतत पाचठां बा व मागयदशय न असल्यामुळे ही learning process खूपच सोप्पी झाली. त्यासाठी
मी त्या सगळ्ाां चे चकतीही आिार मानले तरी कमीच आहे त.
बघता बघता आता वर्य सांपतही आलां . आपली वाचर्यक सहल नेहमीप्रमार्णे च स्वाचदष्ट् जे वर्णाचा
आस्वाद घेत, हसत-खेळत, गार्णी म्हर्णत उत्तम पार पडली. त्याां नांतर वर्ाय तला Most Awaited काययक्रम
म्हर्णजे आपला केवळ लहान मुलाां चा समावेश असलेला गर्णपती काययक्रम २०१७, 'झां कार' ही नावाला
साजे साच झाला. त्यामध्ये आपल्या Youth Committee चा समावेश लक्षर्णीय होता. सप्टेंबर मध्ये आपर्ण
राहुल दे शपाां डे याां चा शास्त्रीय आचर्ण सुगम सांगीताचा काययक्रमही केला. त्यालाही चाां गला प्रचतसाद
चमळाला. या तीनही काययक्रमाां मध्ये मला प्रकर्ाय ने जार्णवलेली गोष्ट् म्हर्णजे खूप नवीन चेहरे . काहीांनी िेटून
साां चगतलां दे खील की त्याां ना मांडळात येऊन खूप बरां वाटलां आचर्ण ते आता कायम येत राहतील. खूप आनांद
झाला बघून की इथे येर्णाऱ्या प्रत्येक मराठी मार्णसाला मांडळाकडे यायची ओढ आहे . याहून जास्त काय
हवां!!
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त्यानांतर आली कोजाचगरी. कोजाचगरी म्हटलां की आपोआपच मनात येतां 'मसाला दू ध आचर्ण
जोडीला सुरेल गार्णी'!! अगदी तशीच मांडळाची कोजाचगरी साजरी झाली. 'रस बरसे' या नवरसाां वर
आधाररत मराठी-चहां दी गाण्याां च्या अत्यांत सुरेल काययक्रमाने प्रेक्षकाां ना मोचहत केलां.
आज आता वर्ायतला आपला शेवटचा काययक्रम, चदवाळीचा. 'शाां तेचां काटय चालू आहे ' हे िारतातून
आले लां धम्माल चवनोदी नाटक, आपले MMDian चमत्-मांडळी, रुचकर जेवर्ण आचर्ण फराळाने
काययक्रमाची लज्जत वाढर्णार ह्यात शां काच नाही.
२०११ मध्ये मायदे शाहून इथे आले ते व्हा एकाही व्यक्तीला न ओळखर्णाऱ्या मला, आपल्या मांडळाने
केवढां मोठां कुटुां ब दे ऊ केलां य. हे ऋर्ण चफटण्यापलीकडचे आहेत. या ऋर्णानुबांधात मला कायम राहायला
आवडे ल आचर्ण म्हर्णू नच अध्यक्षपद स्वीकारून मांडळाच्या प्रसाराला, प्रगतीला हातिार लावायचां मी
ठरवलां. २०१८ साठीही काययकाररर्णी सचमतीच्या मदतीने उत्तमोत्तम काययक्रम दे ण्याचा आपला प्रयत्न
चालू च राहील. यात तु म्हा सवाां ची मला साथ असेल अशी मी अपेक्षा करते . तु म्हाला काहीही प्रश्न असतील,
सूचना असतील तर त्या मला जरूर कळवा.
आपली णवश्वासू,

अनघा हुपरीकर
अध्यक्ष, महाराष्ट्र मांडळ, डे टरॉईट २०१७
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खेळ मांडीयेला वाळवंटी
वाळू ची पोती, चसमें टचे ब्लॉक्स आचर्ण खर्णलेले चर याचा आधार घेत, अहोरात् दोन्ही बाजूां नी बांदुकीच्या फैरी झडत
होत्या. तासािराची म्हर्णून उसांत नव्हती. अचूक चनशार्ण घेऊन कुर्णाला वमी मारर्णे हे फक्त आधी थोडे चदवस सुरु होते.
नां तर नां तर बहुतेक बांदुकीचे बार हे फक्त "खबरदार एक पाउल पुढे टाकले तर" असा दम िरण्यासाठी होते. चदवस रात्
पाळत होती. चदवसाच्या रर्णरर्णत्या उन्हात वाळू तापून वाफेचे झोळ चनघत राहायचे. इथे चतथे थोडसां गवत यापलीकडे बाकी
सवय वैरार्ण होतां. छोट्या छोट्या टे कड्या आचर्ण त्यामध्ये उतरर्ण असा प्रदे श आचर्ण त्याच्या अल्याड पल्याड दोन्ही सैन्याचे
तळ. काही चठकार्णी तर दोन्ही सैन्यात फक्त मोजक्या फलाां गाचां अांतर होतां. अश्या उघड्यावर चदवसा पुढे येऊन शत्ू ची
फळी तोडर्णां अशक्यप्राय होतां. म्हर्णून चदवसा त्यातल्या त्यात जरा कमी फैरी झडत. पर्ण रात्ीच्या अांधाराचा फायदा घेऊन
कुर्णी काय करे ल याचा िरवसा नव्हता. म्हर्णून रात्ी चवशे र् जागरूक रहावां लागायचां.
खरां तर चनयमानु सार ठराचवक काळाच्या अांतराने , चवश्ाां ती दे ण्यासाठी पुढच्या फळीची तुकडी मागे पाठवून चतच्याजागी दु सरी
तुकडी यायची. यामु ळे ने हमी उत्साह आचर्ण जोर चटकून असायचा. पर्ण यावेळी सीमे च्या बऱ्यापैकी मोठ्या िागावर एकाच
वेळी गोष्ट्ी तापल्या होत्या. सगळीकडचां वातावरर्ण एकदम तांग होतां. म्हर्णून आहे तीच तुकडी एका जागी अने क मचहने
आपला जम धरून होती. चदवसा काय तो आळीपाळीने आराम व्हायचा पर्ण रात्ी सवाां नाच आपापल्या बांदुकी आचर्ण जागा
सरसावून सतकय रहावां लागायचां. अथाय त ही पररस्तस्तथी दोन्ही कडे लागू होती.
अधून मधून नु सता आवाज आचर्ण आरोळ्ावरून दोन्हीकडून एकमे काां ना
खबरदारीचा इशारा जायचा. एखादा सैचनक जोरात ओरडून दे शिक्तीपर
घोर्र्णा द्यायचा. मग त्याला साथ दे त आर्णखी सैचनक आपला आवाज
चमसळायचे. मग दु सऱ्या बाजू ने तसाच कल्लोळ माजायचा आचर्ण चकतीतरी
वेळ कांटाळा येईपयांत हे च चालायचे. काही चदवसाां नी असा ‘खबरदारीचा
इशारा’ या ऐवजी ‘वेळ जाण्यासाठी’` म्हर्णून एक प्रकारचा खे ळ होऊन
बसला होता. मग दे शिक्तीपर घोर्र्णाां च्या जागी दे शिक्तीपर गीते, मग
नु सतीच गीते (पर्ण एकदम जोशदार) असां चालायचां. पलीकडच्या बाजू चे
कुर्णाकुर्णाचे आवाज सुद्धा ओळखीचे व्हायला लागले होते आचर्ण त्याां ना
काल्पचनक, बऱ्याचदा गचाळ, चशचवयुक्त नावे सुद्धा दे ण्यात आली होती. कुर्णी डु क्कर, कुर्णी हराम चक औलाद तर कुर्णी
त्यापेक्षा वाईट काही.
शाां तीच्या काळात वर्ाय तून काही ठराचवक प्रसांगी, म्हर्णजे एकमे काां चे सवाय त महत्वाचे सर्ण चकांवा स्वातांत्र्य चदवशी म्हर्णा, दोन्ही
बाजूां नी िे टवस्तू व रुचकर खाद्यपदाथय-चमठाई याां ची दे वघेव व्हायची. हे खू पच चशस्तबद्ध पद्धतीने व बऱ्याच चनयमाां चे पालन
करून व्हायचां. आचर्ण फक्त वरच्या पातळीचे अचधकारी यात सामील असायचे. सामान्य सैचनकाां ना एकमे काां शी फारशी
सलगी करण्यास सक्त मनाई होती आचर्ण अथाय त तशी सांधी सुद्धा नव्हती. पर्ण तरीही काही अथी याचा पररर्णाम होऊन
जरासा सलोख्याचा िाव यायचा आचर्ण थोडे चदवस का होईना बांदुका शाां त व्हायच्या. पर्ण गेल्या वर्ाय पासून पेटले ले युद्धाचे
वारे अजू न शाां त व्हायची जराही चचन्हे चदसत नव्हती. राजकीय स्तरावर बोलर्णी, अांतरराष्ट्रीय दे शाां ची मनधरर्णी, दटावर्णी, व
मध्यस्ती असे सवय प्रकार चालू होते. पर्ण इथे, खऱ्या मै दानावर, जो जीवघेर्णा खे ळ चालू होता त्याच्या समाप्तीची लक्षर्णे अजू न
केल्या चदसत नव्हती. अश्यात िे टी आचर्ण चमठाई दे ण्याचा ररवाज मागे न पडला तर नवल. अहोरात् दोन्ही बाजूां नी बांदुकीच्या
फैरी मात् झडत होत्या.
जसजसे चदवस जात होते तसतशी छावर्णीत काहीशी अस्वस्थता वाढत होती. सैन्याची सवाय त महत्वाची गोष्ट् म्हर्णजे, बरोबर
चक चूक याचा चवचार न करता, वरून आले ला चनयम अचूक पाळर्णे. अचधकाऱ्याां समोर कसलीच तक्रार चकवा साधी कुरकुर
सुद्धा करायचा चवचार कुर्णाच्या मनात नव्हता. स्वतः सैन्याचे अचधकारी राजकीय घडामोडीांच्या आचर्ण चनर्णययाां च्या अधीन होते.
पर्ण तरीही वस्तु स्तस्तथी अवघड होती. सुट्टी रद्ध झाल्यामु ळे कुर्णाची लग्नाची तारीख येऊन गेली होती, कुर्णाच्या घरात कधीचा
पाळर्णा हलता झाला होता, कुर्णाला जवळच्या मार्णसाच्या शे वटच्या क्षर्णी जवळ राहता आलां नव्हतां. जवळच्या सगेसोयरे ,
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चमत्मांडळी याां च्याशी साजरा करायचे वाढचदवस, सर्ण वगैरे सवय प्रसांग चनसटू न जात होते आचर्ण या सवाां चा अांत कुठे चदसत
नव्हता.
आज वर्ाय चा अखे रचा चदवस होता. मध्यरात् उलटली चक नवीन वर्य. जगिरात हा प्रसांग साजरा करायची आता एक परां पराच
झाली होती. धमय -जात-पात-िार्ा, गरीबी-श्ीमां ती या कशा कशाला न जु मानता जो तो जार्णाऱ्या वर्ाय ला सलाम करीत नवीन
वर्ाय चां स्वागत करायला उत्सु क असतो. जर्णू काही आपल्या अपुऱ्या इच्छा, आकाां क्षा येत्या वर्ाय त पुऱ्या होतील, चकांवा चकांबहुना
व्हाव्यात अशी अपेक्षा करीत, सवाां सोबत साजरा करायचा चदवस. इथे मात्, गेल्या चकत्येक मचहन्याां च्या घटनाां वरून हाही एक
असाच चनसटू न जार्णारा चदवस, अशी िावना होती. सकाळी कवायतीच्या वेळी एकमे काां ना "सांध्याकाळची पाटी चवसरू नका
", "खू प मजा करू" वगैरे उपहासात्मक शे रे चदले जात होते. एकूर्ण ने हमीपेक्षा जरा जास्तच चैतन्य कमी होतां.
मग बातमी आली चक चोवीस तासाचा सीजफायरचा समझौता झालाय. आज दु पारी बारा ते उद्या दु पारी बारा पयांत दोन्ही
बाजू ची शस्त्रां शाां त राहतील. खू प चदवसापासून सुरु असले ल्या राजकीय प्रचक्रयेला गती चमळाली होती. एका बहुराष्ट्रीय
पररर्दे त महत्वाची बोलर्णी होर्णार होती आचर्ण लढाई पूर्णयपर्णे सांपण्याची पुरेपूर खात्ी वाटत होती.
या बातमीने सगळीकडे एकदम जल्लोर् उठला. सुकले ल्या रोपाला पार्णी घातल्यावर ते तरारून उठावां तशी सगळ्ाां ची
अवस्था झाली. एकूर्ण रां ग पाहून वरच्या अचधकाऱ्याां नी सुद्धा सांध्याकाळी न्यू इयर पाटीला परवानगी चदली. गावातून एक
खानसामा बोलावून खास जे वर्णाचा बेत आखण्यात आला. ने हमीपेक्षा मद्याचा कोटा वाढवला गेला. राष्ट्ीय झेंड्या सोबत
इकडे चतकडे थोडे बहुत रां गीत कागद वगैरे सुद्धा फडकू लागले. कुर्णीतरी चदव्याची माळ लावली. सांध्याकाळ
होईस्तोवर वातावरर्ण पूर्णय बदलू न गेले होते.
हळू हळू जमवा जमव सुरु झाली. चचयसयच्या आवाजात काचा एकमे काां ना चिडू लागल्या.
गप्पा टप्पा, चवनोद आचर्ण त्यावरून उठर्णारे हास्याचे फवारे उठू लागले. अधेमध्ये
पलीकडच्या बाजू ने दे खील तसेच आवाज कानी येत होते. गेल्या चकत्येक चदवसाां चे चचांतेचे
ओझे जर्णू गळू न पडले होते आचर्ण एक चनश्वासाचे, आशे चे, हलकेपर्णाचे असे चवश्व तयार
झाले होते. मधेच कुर्णीतरी स्तखशातून मौथ ऑगयन काढला आचर्ण एक हलकीशी धून हवेत
उठली. त्यात मग शब्ाां ची िर पडली आचर्ण सूर उठले. पर्ण आजचे सूर जोचशले,
रखरखीत नव्हते तर आनां दी, आतुर असे होते. अथाय त सगळे च काही या सोहळ्ात
सामील नव्हते. अजू न चठकचठकार्णी पाळत होती, बांदुका सज्ज आचर्ण सावध होत्या, फक्त
ने हमीच्या इतक्या सांख्येत नव्हत्या.
तास दोन तास असेच गेले. जे व्हा पाटी सुरु झाली तेव्हा सवाां च्या मनात सांशयाची पाल चुकचुकली होती. खू प चदवस अांधारात
राचहल्यावर उजे डाची सवय व्हायला वेळ लागतो, त्याचा त्ास होतो तसां झालां होतां . मग हळू हळू त्यात ढील पडली, हलकेपर्णा
आला, आचर्ण सवयजर्ण खऱ्या अथाय ने पाटीचा आस्वाद घेऊन लागले. आचर्ण तेवढ्यात धपकन आवाज आला. कुठ् न, कसला
ते समजायच्या आत जो तो क्षर्णाधाय त सावध अवस्थे त गेला. रातचकड्याां च्या आवाजाखे रीज सगळीकडे चीडीचाप शाां तता
पसरली. आचर्ण कुर्णाचांतरी लक्ष एकदम मध्ये पडले ल्या एका फुटबॉल कडे गेले. त्याने नु सताच इशारा करून दु सऱ्याां चां लक्ष
त्याच्याकडे वेधून घेतलां . कुर्णीच काही हालचाल केली नाही. इतक्यात टे काडाच्या पलीकडून आवाज आला " हरामी साला,
अक्कल नाही. साां चगतलां जपून कुठे मारतोय चतकडे लक्ष दे , तर नाही!. तुझ्या कॉले जचां मै दान वाटलां का कुठे पर्ण बॉल
मारायला. आता अांधारात शोधर्णार कुठे . आचर्ण सापडला नाही तर खे ळर्णार काय? एकच तर होता" आचर्ण असेच बरे चसे
कुरकुरते स्वर ऐकू येऊ लागले.
इतका वेळ रोखून धरले ले श्वास आता सुटले . शरीरां चढली पडली. जराशी हालचाल सुरु झाली. मग घोळक्यात एकमे काां शी
जरा कुजबुज झाली. आचर्ण एकजर्ण जोरात ओरडला " फुटबॉल शोधताय का ? इथे आमच्याकडे आलाय ". आता पलीकडची
बाजू मघासारखी शाां त पडली. दाट धुकां साचावां तशी हवा दाटू न आल्याचा िास होत होता. ऐन लढाईच्या वेळी चजतका
तर्णाव कधी जार्णवला नाही चततका आता जार्णवत होता. मग पलीकडून उत्तर आलां "हो, आमचा बॉल आहे . आम्ही काहीजर्ण
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नु सतेच खे ळत होतो". त्यासरशी एकाने "होचशयार, पाचच्या काउां टला बॉल येतोय" अशी आरोळी दे त एक, दोन, तीन, चार
मोजले आचर्ण पाचला एक जोरदार चकक मारून बॉल, चजथून आवाज आला चतथे परतवला. पलीकडून एकच आवाज उठला
आचर्ण कुर्णीतरी "खू प खु प धन्यवाद" असे ओरडले.
मग हळू हळू दोन्हीकडून एक सांवाद सुरु झाला. आधी 'है पी न्यू इयर" अश्या शु िेच्छा एकमे काां ना चदल्या गेल्या. मग '"पाटी
कशी चालली आहे " वगैरे झाले . खायला पदाथय काय, प्यायला काय याचीही चौकशी होऊन गेली आचर्ण उगाच "अरे रे आम्हाला
पर्ण ते खायला, प्यायला आवडलां असतां" वगैरे झालां. नां तर काय बोलावे ते कळे ना पर्ण काहीतरी दु वा जु ळला होता तो तसाच
सोडून जावां असां कुर्णाला वाटत नव्हतां. मग एकजर्ण ओरडला "अरे चसझफयार आहे , शस्त्रां चालवायची नाही असा हुकुम
आहे मग प्रत्यक्ष एकमे काां ची तोांडे तरी बघुयात. पुन्हा मौका चमळर्णार नाही". त्यासरशी पुन्हा शाां तता पसरली, तर्णाव
जार्णवला. आचर्ण मग आवाज आला "चाले ल पर्ण हात ररकामे नको, तुमच्याकडचे चमचमीत पदाथय घेऊन या" आचर्ण त्यासरशी
हशा चपकला. मग दोन टे काडाच्या मधून चजथे मोकळी मै दानासारखी जागा होती त्याच्या दोन्ही बाजू च्या सीमारे र्े वर सवय
जमले. दोन्हीकडचे एकदोन जवान धाडस करून पुढे सरसावले आचर्ण हळू हळू पावले टाकीत मध्यिागी आले . पुढे येउन
एकमे काां चे हात हाती घेत शु िेच्छा चदल्या. तसे इतरही जवान पुढे आले . काही जर्णाां नी खरां च काही खायचे पदाथय , चसगारे ट् स
वगैरे िे टी आर्णल्या आचर्ण एकमे काां ना चदल्या. नावेगावे याची अदलाबदल झाली. तुटपुांजी का होईना ओळख जमली.
मार्णुसकीचा एक अिू तपूवय सोहळा अगदी आपसूक, न साां गता, न ठरवता या रात्ी इथे वाळवांटात घडत होता. ओळखीच्या
आवाजाला आज चेहरे आचर्ण नावे आली होती. सीमा पुसट झाल्या होत्या. सवाां ना माचहत होते की जे होतां ते अल्पकाळा
करताच होतां. त्याला खू प काही महत्व नव्हतां. उद्या कदाचचत बातमी येईल चक सलोखा झालाय, युद्ध सांपलां य पर्ण तेही
ने हमीचेच चटकेल याचा ने म नाही. याआधीही अने कदा िडका उडालाय, त्यावर पार्णी पडलांय आचर्ण पुन्हा िडका उडालाय.
आचर्ण कदाचचत बातमी येईल चक बोलर्णी मोडून पडली. पुन्हा लढाईला सुरवात होउदे . पुन्हा तोफा डगडगू द्या. पु न्हा
आपआपली शस्त्रे हातात घ्या. मात् यावेळेला गोळी झाडताना पलीकडच्या वाळू च्या पोतीांच्या आड, रात्ीच्या अांधारात
चदसले ला एखादा चेहरा असल्याचा िास होईल. आचर्ण मध्ये दम घेताना पेटवले ली चसगारे ट, कुर्णी चदले ली िे ट असेल. पर्ण हे
सवय कदाचचत नां तर आठवेल. ऐन चनर्णययाच्या वेळी कतयव्यात रुजले ली बोटे मात् बांदुकीचा चाप ओढताना अचजबात अडर्णार
नाहीत.
जशी जमली तशी हळू हळू पाां गापाां ग सुरु झाली. एकमे काां चा चनरोप घेत सारे एकेक करून मागे चफरू लागले. मधलां मै दान
पुन्हा ररकामां झालां. अने क पावलाां च्या ठश्याां च्या रे घोट्या मात् सवयत् येता जाताना चदसत होत्या. आचर्ण अधून मधून, इथे चतथे
फक्त पुसटश्या आवाजात ऐकू येत होतां "है पी न्यू इयर दोस्त, है पी न्यू इयर"

- सुरेश नायर
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खो-खो ,कबड्डी खेळलो ..
लां गडीही कधी घातली ..
फुटले इथेि गु ढगे ,
ठे िांही तें व्हा लागली .....
काळ, वे ळही चनरथणक तसे ,
जें व्हा चिकेटिी बॅ ट चदसे ...
फुटता खखडकी शेजारी मात्र ,
चदवसाही आम्हा तारे चदसे .....

खेळ सारे खेळताना ,
उन्हा-पावसािी तमा नसे ..
भाां डि तां टे चकतीक झाले,
पि मैत्रीला कधी तडा नसे ....

बालपिीिा काळ सरता,
खेळही मागे पडले तसे .....
पि .. आजही ती मैदाने पाहता,
त्याि आठविी चफरुनी स्मरे ...
खेळिे मन प्रसन्न केले,
आरोग्यािे दान चदले ....
आयु ष्याच्या खेळामध्ये,
या खेळाांिे महत्व खरे .

प्रसाद कुलकिी
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दे वबाप्पा
आस्तस्तकते च्या आचर्ण नास्तस्तकतेच्या मध्ये असले ल्या अदृष्य रे र्ेवर माझां मन नेहेमी रें गाळत असतां . आचर्ण ते फक्त रें गाळतच
नाही, तर चक्क तळ्ात-मळ्ात खेळत असतां ! ती रे र्ा अदृष्य यासाठी की आस्तस्तक म्हर्णावां , तर दे व आर्णू न दाखवता ये त नाही. तो आपल्याच
चदसत नाही, तर आर्णर्णार कुठून! आचर्ण नास्तस्तक म्हर्णावां , तर आपलां चवज्ञान अजू न एवढां प्रगत नाहीये , की दे वाचवना मनाच्या कुतू हलाची तहान
िागवता ये ईल!
मला नेहेमी वाटतां की सां स्काराच्या नावाखाली आई-बाप त्याां च्या मुलाां ना गां डवत असतात! म्हर्णजे, लहानपर्णी आयु ष्याचां अगदी गोचजरां रूप
दाखवलां जातां . ते व्हा आयु ष्याचे चनयमही खूप साधे असतात. ‘चाां गलां वागलां, की दे वबाप्पा खूश होऊन बक्षीस दे तो आचर्ण वाईट वागलां, की
दे वबाप्पा चशक्षा करतो.’ ‘आपले आजोबा खूप म्हातारे झाले होते की नाही, मग दे वबाप्पाने त्याां ना बोलवू न घेतलां . आता ते दे वबाप्पाकडे
असतात.’ रोज सां ध्याकाळी दे वापुढे चदवा लावल्यावर ‘शुिम् करोचत’ म्हर्णा, शाळे त अथवय शीर्य म्हर्णा, १२वा, १५वा अध्याय म्हर्णा, रामरक्षा
म्हर्णा. आपले आई-बाबा आपलां लहानपर्ण अगदी दे वबाप्पामय करून टाकतात! दे वबाप्पा आपल्याच कुटुां बाचा एक परमोच्च सदस्य असतो.
अगदी Highest Authority! आचर्ण वरच्या मजल्यावर जावां तसे आपले आजोबा त्याच्याकडे गे लेले असतात..!
लहान असताना माझा दे वावर अगदी चवश्वास होता. परीक्षे च्या आधी न चुकता त्याला नमस्कार करून जायचो आचर्ण दे वाची
आपल्यावर कृपा आहे म्हर्णू नच आपल्याला पेपर चाां गले जातात, असा शाळे तल्या प्रत्येक पोट्या-सोट्यासारखाच माझाही समज होता.
रस्त्यावरून जाताना मांचदर चदसलां की नमस्कार करायची मला ते व्हा सवयच लागली होती. एकदा आम्ही गाडीतू न परगावी चाललो होतो. त्या
प्रवासात एक रस्ता असा होता, की त्याच्या दोन्ही बाजूला तु रळक लोकवस्त्या अधू न मधू न लागायच्या. लोकवस्ती लागली, की त्यात दर १०
से कांदाला डावीकडे चकांवा उजवीकडे एकतरी छोटां सां मांचदर असायचांच. आचर्ण धावत्या
गाडीत मी एकही मांचदर चुकू नये म्हर्णू न दोन्हीकडे बघू न पटापट नमस्कार करत होतो.
अशाच एका मांचदराला मी नमस्कार केला आचर्ण मला थोडीशी शांका आली. म्हर्णू न मी मागे
वळू न बचघतलां तर ते मांचदर नव्हतां , मुतारी होती! आचर्ण घाईघाईत चक्क मी त्या मुतारीला
नमस्कार केला होता!
जसे जसे आपर्ण मोठे होतो, तसां तसां आपल्याला ये ड्यात काढलांय हे
कळायला लागतां ! B.Com, M.Com होऊन बँ केत नोकरी करर्णारा बाप आपल्या ‘हुशार’
मुलाला Science ला घालून पुढे Engineering ला पाठवतो. आचर्ण चवज्ञानाची कास धरलेल्या
त्या मुलाच्या मनात, रां गलेली मेंदी जशी हळू हळू चवरून जाते , तशी दे वबाप्पाची छबी पुसत
जाऊन अस्पष्ट् होऊ लागते . आचर्ण मनी पसरते ती नास्तस्तकता... ज्ञानाच्या सक्तीमुळे म्हर्णा,
ज्ञानाच्या अचिमानामुळे म्हर्णा चकांवा गवाय मुळे म्हर्णा.. आचर्ण मीही ह्याला काही अपवाद
नव्हतो.
मी दे वाचां नाव घेर्णां खरां तर शाळे त असतानाच बां द केलां होतां आचर्ण
आस्तस्तकते तून पूर्णय नास्तस्तक होऊन सु द्धा माझ्या आयु ष्यात अगदी काहीच फरक पडला
नाही! ना त्या दे वाचा प्रकोप झाला, ना मला काही चशक्षा चमळाली, ना माझां खूप काही वाईट
झालां. अगदी खूप काही चाां गलां झालां अशातलाही िाग नव्हता. म्हर्णजे नास्तस्तक होऊन मला
काही फायदाही झाला नाही. ह्याचाच अथय , आपला दे वावरचा चवश्वास हा ‘no profit – no
loss’ या तत्वावर काम करतो, हे मला समजलां !
तर जेव्हा ‘दे व नाहीच आहे ’ आचर्ण ‘Science च खरां रे ’ ह्या मताचा मी होतो, ते व्हा गर्णपतीत आरती झाल्यावर नमस्कार करून
डोळे बां द करून मी बाप्पाला म्हर्णायचो, “हे बघ गण्या, तु ला माचहतीच आहे , की आता काही माझा तु झ्यावर चवश्वास नाहीये . पर्ण मला
लहानपर्णापासू न तु ला नमस्कार करायची सवय लागलीय म्हर्णू न मी करतोय. मी तु झ्याकडे काही मागत नाही. पर्ण जर का तू खरां च असशील(!),
तर या बाकीच्या लोकाां नी जे काही माचगतलांय ते त्याां ना दे ऊन टाक!’ दे वालाच नमस्कार करून त्याच्याशीच गप्पा मारताना त्यालाच म्हर्णायचां,
की ‘तू नाहीच आहे स, मला माचहतीय!’ ह्यातला वे डेपर्णा, चनरागसता आचर्ण सौांदयय कळायला अजून ५-६ वर्े लागली!
अजून थोडा मोठा झाल्यावर जे व्हा दे व आचर्ण धमय ह्यातला सां बांध कळला, आचर्ण ‘धमय’ ह्या अचतशय फोल गोष्ट्ीवर चाललेला
मुखयपर्णा समजला ते व्हा तर दे वाचा अक्षरशः रागच आला. लोकां टोळक्याां ना आचर्ण टोळकी समाजाला जोडली जावीत आचर्ण समस्त
मानवजातीचा वे गाने चवकास व्हावा म्हर्णू न आपल्या थोर पूवयजाां नी ‘दे व’ ही सां कल्पना समाजात रुजवली. त्याां चा हे तू चाां गलाच होता. फक्त
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चनसगाय ची चूक एवढीच झाली, की एकाचवे ळी असे वे गवे गळे
दै चदप्यमान नेते जगाच्या वे गवे गळ्ा चठकार्णी चतथल्या जनसमुदायाला
‘दे व’ म्हर्णजे काय ते साां गत होते . ते जर ते व्हा एकमेकाां ना ओळखत
असते , telecommunication, transportation ते वढां चवकचसत असतां ,
तर कदाचचत problem आलाच नसता. पर्ण झालां असां , की त्या प्रत्येक
नेत्याने दे वाचां एक वे गळां चचत् उिां केलां. त्यातू न पुढे ‘तु झा दे व खरा का
माझा’ चकांवा ‘चहां दू खरा, मुसलमान का चिश्चन’ यावरून िाां डर्णां
होतील, दां गली होतील, एकमेकाां चे गळे कापले जातील, हे त्या चबचाऱ्या
साधू-सां ताां च्या ध्यानी-मनीही नव्हतां . आजही चवव्हळत असतील त्याां चे
आत्मे.. स्वगय असे ल तर स्वगाय त आचर्ण जर नसे ल तर त्याां च्या शरीराच्या
राखेने सु पीक झालेल्या जचमनीतही आज चितीने चपकां ये ण्यास कचरत
असतील.. पर्ण धमय हा समाजासाठी असतो तर दे व हा प्रत्येकासाठी. आज मी अशी बरीच लोकां बघतो, जी धमाां ध मुळीचां नाहीये त. पर्ण दे वावर
मात् त्याां चा चवश्वास आहे . ‘दे व सहकारी बँ केत’ त्याां ची personal accounts आहे त! त्यामुळे दे वावरचा राग आता माझा चनवळला आहे ..
काही वर्ाां पूवी मी इथां अमेररकेला आलो, आचर्ण मला एका वे गळ्ाच दे वाने दशयन चदले! असां म्हर्णतात एखादी गोष्ट् आपल्या
आयु ष्यातू न चनघून गे ली, की त्याची आपल्याला चकांमत कळते . त्याचीच प्रचीती पुन्हा एकदा आली. इकडे पचहल्यावर्ी गर्णपती आले आचर्ण
उत्सवाचवनाच चनघूनही गे ले. गर्णपतीची ती प्रसन्न मूती नव्हती. छोटासा उां दीर नव्हता. आरास नव्हती. मोदक नव्हते . तबकातला जळर्णारा तो
कापूर नव्हता. आरत्याां चे स्वर नव्हते . ढोल ताशाां चे घुमर्णारे आवाज नव्हते . गु लाल नव्हता आचर्ण लयीत नाचर्णारी पावलांही नव्हती.. िारतात
सगळीकडे उत्सव चालू होता. चतकडे घरी गर्णपती बसला होता. आईकडून सगळां फोनवर ऐकत होतो. पर्ण काहीच जार्णवत नव्हतां . खूप वे ळ
माां डी घालून बसल्यावर पायाला मुांग्या ये ऊन जशी बचधरता ये ते, तसां च काहीसां मनाचां झालां होतां .
दसऱ्याला केशरी-चपवळ्ा झें डूला बहुते क माझे डोळे शोधत होते . सारखां अस्वस्थ वाटत होतां . आपट्याची पानांही कुठे चदसली नाहीत. माझ्या
टे बलवर दहा डॉलरची नोट खूप चदवसाां पासू न पडून होती. सां ध्याकाळी सहज ती हातात घेतली. ते व्हा पैशाच्या राक्षसाने दसऱ्याच्याच चदवशी
त्याच्या दहा तोांडाां सकट मला दशयन चदल्यासारखां वाटलां!
कोरडी चदवाळी तर मनाला अक्षरशः चटका लावू न गे ली. चदवाळी माझी सगळ्ात लाडकी. त्यामुळे सगळां च खूप प्रकर्ाय ने जार्णवू लागलां . माझा
जन्मही चदवाळीतला. खूप प्रदू र्र्ण होतां , हे बु द्धीला चकतीही पटत असलां तरी मला फटाक्याां चे आवाज लागतातच! ‘फटाक्याां चवना चदवाळी’ वगै रे
माझ्या कल्पनेच्याही पलीकडची होती. आता तर मी ते प्रत्यक्ष अनु िवत होतो! साधा एक लवां गी फटाकाही नव्हता हो! डोळ्ाां ना स्वतःकडे
बघायला लावर्णाऱ्या त्या असां ख्य पर्णत्या नव्हत्या. पर्णत्या मला नेहेमी ७-८ वर्ाां च्या, परकर-पोलकां आचर्ण केसाां चा बो घातलेल्या मुलीांसारख्या
वाटतात. त्या चचमुकल्या तोांडातू न, गोड आवाजात सतत बडबड करर्णाऱ्या.. वारा आला आचर्ण पर्णत्याां ची ज्योत फडफडली, की त्या पोरीांची
बडबड वाढते ! त्या पर्णत्याां चीही खूप आठवर्ण ये त होती. घराबाहे र आकाशकांदील नव्हता. उटर्णां लावू न अभ्यां गस्नान नव्हतां . ओवाळर्णां नव्हतां
की नाते वाईकाां ना िे टर्णां नव्हतां ... घरून चदवाळीचा फराळ आला होता, पर्ण त्याला चदवाळीपर्णच नव्हतां . लाडू, चचवडा, चकली, सगळां च छान
झालां होतां . पर्ण ते व्हा ते नुसते च पदाथय होते . त्याचां फराळत्वच हरवलां होतां ..
दु सऱ्या वर्ी ठरवलां की परत असां होऊ द्यायचां नाही. त्या गर्णपतीत स्वत:हून enjoy करायचा प्रयत्न केला. सगळे चमत् जमलो. जेवर्णाचा खास
बे त केला. एवढां च नाही तर ‘You Tube’ वर गर्णपतीच्या आरत्या ऐकल्या आचर्ण चवसजयनाला चमरवर्णु का बचघतल्या. चदवाळीत झब्बा-सलवार
घालून Indian Student Association च्या cultural program ला गे लो. चदव्याां ची माळ आर्णू न घरासमोर लावली. आचर्ण एवढां सगळां करून मग
घरून आलेला फराळ खाल्ला.. पर्ण कशाचाच फारसा उपयोग झाला नाही.
‘हे असां सगळां का होतां ?’ असा चवचार करत असताना अचानक 'tube पेटली' आचर्ण एका ‘खऱ्या’ दे वाचां दशयन झालां! गर्णपतीची
आरास, तबकातला कापूर, चनराां जन, रां गपांचमीचे रां ग, दहीहां डी, आकाशकांदील, चमरवर्णु कीतला गु लाल, पर्णत्याां च्या ज्योती, फटाके,
नागपांचमीचा तो टोपलीतला नाग आचर्ण पुांगीवाला गारुडी, नांदीबै ल, झें डू, आां ब्ाां च्या पानाां ची तोरर्णां , गु ढी, दारातली राां गोळी... याां सारख्या फारसा
काही अथय नसलेल्या मानवचनचमयत गोष्ट्ी सर्ण चकांवा उत्सव कसे उिे करू शकतात? मनामनात उत्साह पेरून आनांदाची हां गामी चपकां कशी
आर्णू शकतात? एवढां सामर्थ्य त्याां च्यात ये तां कुठून? याचां एकमेव कारर्ण म्हर्णजे या सगळ्ा गोष्ट्ीांमध्ये ओतप्रोत चैतन्य िरलेलां आहे . आचर्ण हाच
तो दे व!
घरी माझा नीट अभ्यास होत नसला की मी लायिरीत जातो. चतथल्या ‘अभ्यासू ’ वातावरर्णात मग माझा चाां गला अभ्यास होतो.
हे वातातावरर्ण तयार होतां चतकडे अभ्यास करर्णाऱ्या लोकाां मुळे. वातावरर्ण हाच तो दे व! आई घरी असली की घरातला उत्साह दु प्पटीने वाढतो.
घर जर्णू बोलकां होतां . हाच तो दे व! चनसगाय च्या साचन्नध्यातलां शाां त वाटर्णां , चशक्षकाां च्या सहवासातलां प्रोत्साचहत वाटर्णां , चमत्ाच्या सहवासातलां हलकां
वाटर्णां आचर्ण प्रेयसीच्या सहवासातलां तरां गर्णां ... हाच तो दे व!
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मी चवचार केला, समजा आत्ता या क्षर्णी समस्त मानवजात नष्ट् झाली. सगळे प्रार्णी, वनस्पती, कीटक.. म्हर्णजे सगळे च सजीव नाहीसे झाले तर
काय उरे ल? ओसाड कॉांक्रीटचा पसारा उरे ल, उजाड जचमनी उरतील आचर्ण इलेक्ट्रोचनक्सचा कचरा उरे ल.. सगळां चैतन्य हरपून जाईल.. त्या
क्षर्णासाठी ती पृथ्वीची मृतावस्था असे ल..
हा चवचार होताच मला सां ताां च्या चशकवर्णीचा अथय कळला. दे व मार्णसात, चनसगाय त कसा असतो, हे उमगलां . मला माझा ‘दे वबाप्पा’ िे टला..!

- सुशांत खोपकर

13

14

तुझ्याबीन लहरी
,

(चाल: मोह मोह के धागे दम लगाके है शा)

,

लहरी वरून लहरी मन्मनी तुझ्याबीन उठती

,
ह्या रोम रोमच्या लहरी, ह्रदयास चपळू नी जाती
तुझा मी इतका वेडा, काय साां गू ग तुला
जसा एक बुडबुडा, फेसाळला, तरसला!
ह्या व्यथा, माझ्या कथा, कश्या साां गू ग मी कुर्णा?

फेसाळती त्या चकनारी थयथयाट कधी त्या करीती

,

असे बेपरवाह मन माझे न झाले

,

,

समजले जर काां कुर्णा असा एक मला हा िया

,

,

ह्या गोष्ट्ी मना मधी जाती येती वेडूनी टाकी ग मला

- णनरं जन हुं बड

(This song is also available on Soundcloud at the following link
https://soundcloud.com/niranjan-humbad/moh-moh-ke-dhaage-karaoke-tuzyabin-lahri
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साधं , सहज आयुष्य मी जगतो...
लहानपर्णी च नाही तर अत्ता अत्ता पयां त,
चकती स्वप्नां पाचहली स्वतःबद्दल,
आड वळर्णाच्या वाटा जागवण्या बद्दल ,
यशाची चशखरां सर करण्या बद्दल...
पर्ण आयु ष्याला कदाचचत तो ठसका नको वाटतो,
अन हे आळर्णी, साधां आयु ष्य मी जगतो...

बघतो मी स्वतःला ‘नायक’; चा अचनल कपूर होताना,
गोर-गरीब जनते साठी जीव तोडून काम करताना,
भ्रष्ट्ाचार, अन्यायाला समूळ नष्ट् करताना,
चशवरायाां ना आदशय मानून त्याां च्या मागाय चां अनुकरर्ण करु बघताना,
पर्ण खरां तर मी सचिवे काने क्वचचतच मतदान करतो,
असां साधां , सहज आयु ष्य मी जगतो...
बघतो मी स्वतःला काश्मीरी खोऱ्यात गस्त घालताना,
चसयाचीन च्या दु धयर सीमेचां प्रार्णपर्णाने रक्षर्ण करताना,
‘चवराट’ चवक्रमाचदत्य; वरून माझां लढाऊ चवमान उडवताना,
Captain होऊन यु द्धनौकेला चदशा दे ताना,
पर्ण खरां तर सामाचजक वादाां मध्ये सत्याच्या रक्षर्णासाठी ना मी कधी उतरतो,
असां साधां, सहज आयुष्य मी जगतो...

कधी बघतो मी स्वतःला लाल-चदव्याच्या गाडीतून येताना,
तर कधी वैज्ञाचनक होऊन ISRO चां successful mission celebrate करताना,
तर कधी समाज-सेवक होऊन स्वाथय-त्यागून आचदवासीांची सेवा करताना,

पर्ण मग आजू बाजूच्या computer आचर्ण keyboard चा खडखडाट स्वप्नाां तून जागां करतो,
अनेकाां नी चालून चझजवले लीच वाट मी चालतोय याची जार्णीव करतो,
माझ्या दे शाचां, समाजचां ऋर्ण कसां फेडू या चवचाराां नी मी गुदमरतो,
पर्ण कुटुां बाच्या जबाबदारी साठी, वाढत्या गरजाां साठी
तोच keyboard चा खडखडाट मी पर्ण करायला लागतो,
असां साधां,सहज आयुष्य मी जगतो...

-Vedanti Pargaonkar
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Khatri Sir and Gymnastics
गुरुियह्मा गुरुचवयष्णुगुयरुदे वो महे श्वरः ।
गुरुरे व परां िह्म तस्मै श्ीगुरवे नमः ।।
I was extremely anxious. This return journey on Chaddar trek (walking on the frozen Zanskar
River in Ladakh) had turned into a huge challenge. At one point on a long icy treacherous
patch, despite all precautions, I finally had a spectacular Charlie Chaplin style fall. My legs
slipped, for a fraction of a second I noticed that my entire body was 3-4 ft up in the air, and
then I came crashing down. But within five minutes, I was back on my feet limping along in
pain, cracking jokes and taking photos. At the camp that evening, one fellow trekker asked
me, “How the hell do you manage this pain, man?” I told him, “There is simple one word
answer: Khatri-sir.”

Khatri sir…. barely five foot, stocky guy. Baldy, clean-shaven Gurkha face. Classic army
person, rough and tough, chain smoker, one who would not tolerate any jokes and would
never smile. Almost always, he would wear a brown T-shirt and grey pants, as if these clothes
were part of his stocky body itself. Yes, he was our Gymnastics coach in IIT-Bombay.

I was a freshie when I saw Khatri sir for the first
time. I was wandering around the gymkhana, and
heard someone screaming, “Thirty more
seconds… Thirty.., Twenty nine...” Five pathetic
souls were lying flat on their backs and were trying
desperately to hold their legs at a 60 degree angle
clenching their hands with quivering bodies. Khatri
sir was also clenching…. his chappal in his hand,
and was ready to hit anybody who failed to hold
their position. I wondered, “What the hell is going on? What kind of suckers would want to
endure this torture?” When Gymnastics session ended, I happened to chat with Khatri sir.
He told me in his crude Hindi, “One day, you will become a big sahib in your life. You will
encounter lots of stress and pain. At that time, you will remember Gymnastics and me. You
will learn to “enjoy” pain.” Wow! What a philosophy!

Guess what? The next day, people saw one new guy trying to hold his position clenching his
hands and getting hit by Khatri sir’s chappal. A new sucker had joined Khatri’s team.

17

His methods of fixing our injuries and health problems were also crude, ruthless and
consistent with his philosophy of training students to “Enjoy the life while in pain”. We were
preparing for the Inter-IIT meet in Delhi in 1979 (I think!). Sudhir was a sure shot gold medal
winner for the horizontal bar with his fancy grand circles. But ten days before the competition
in the sports camp, he developed a huge blister on his palm. He was in pain and could not
bear to perform grand circles any more. One fine morning, before anybody could realize,
Khatri sir ignited some newspaper (with his cigarette lighter, of course) in his bare hands and
pressed the burning wad hard into Sudhir’s palm. Holy cow!! Sudhir screamed, we were in
shock, we could not believe our eyes. And Khatri sir in his calm voice said, “Everything will be
fine.” Yes, the blister did open up, Sudhir was rushed to the hospi, they did dress up his
wounds with bandages, and in the end, Sudhir actually ended up performing grand circles on
horizontal bar while in freaking pain.

In another sports camp, many other coaches (Hockey,
Football, Basketball etc.) had to go to the city for some
conference. Early in the morning at 7 am, they handed
over their boys to Khatri sir and said, “Khatri saab, can
you please get the boys to do some warm-up? After
that, they will go and practice their own games.”
Neither the coaches nor their students were aware of
what they were getting into. Khatri sir’s standard
warm-up used to be so intense! 800 m sprint, tens of
two-hand and one-hand push-ups (yes, one-hand
push-ups are possible when Khatri sir is standing next
to you with a chappal in his hand), hundred sit-ups, going up and down on MB (main building)
staircases… all of these in just 45 min while Khatri sir is screaming at top of his voice. It was
inevitable that after this “Khatri warm-up”, one could barely stand on his own legs. Obviously,
instead of “practicing their own games”, all these teams staggered back to their own hostel
rooms to rest.

So, that was Khatri sir… a terrorizing coach, and his blood-curdling, horrific incidents! Over
time, however, one could start to understand another, more compassionate side of his
character. We all were somewhat awkward, physically little too matured individuals for
Gymnastics, who had suddenly discovered our love for this sports, may be a dozen years too
late. Even learning the simplest exercises was a struggle. But even as a 60 year old, Khatri
sir provided firm physical and mental support to ensure that we are not injured during training.
Imagine leaping backward during a back flip or a back somersault with a real danger of landing
on your head or your neck with a potential body-crippling injury. But over time, we developed
complete faith in Khatri sir to protect us, sometimes risking himself in the process. Even now
in our fifties, when Suhas can still do a back flip, Sanjiv can do a press hand-stand, I can
harden my tummy to withstand hard hitting punches from my kids, or even when we reach our
professional meetings on time, we remember Khatri sir!
Despite his tough demeanor, he definitely tolerated pranks by some of us, especially Milind.
Occasionally, Milind would disappear in the middle of Gymnastics session. Sometimes, we

18

used to disappear with him as well. Some of our craziest surreal experiences in IIT happened
along with Milind during such disappearances.
For example, how many IITans have experienced catching fish in overturned umbrellas? Or
how many of you have actually caught, cooked and eaten multiple animals in one meal?
During first monsoon showers, fish would start moving upstream from Powai lake through the
drainage canals near Hostel 8. This canal flowed under the road through a culvert. Fish would
have to leap up into the culvert just to continue their upstream journey. Under Milind’s
leadership and innovation, many of those ambitious fish landed up in cleverly positioned
overturned umbrellas and later on our dinner plates. How can this innovation be any less
profound than Heisenberg’s uncertainty principle that we were learning in PH301 during the
same summer? Incidentally, during that same summer, we caught, cooked and ate crabs and
frogs as well! (But that is another profound and long story!!)

Well, unfortunately gone are those days! And gone is Khatri sir! Couple of years after our
graduation, we heard that Khatri sir was sick with rapidly progressing throat cancer. We all
went to meet Khatri sir at his home on the IIT campus. His eyes were weak. He had lost his
voice, lost his fight. He could barely lift his hand. His forced smile filled us with sadness. His
stocky body frame was gone, crude Hindi was gone, this constant fixture of Khatri sir in our
lives was fading away. We were not used to seeing Khatri sir in this manner! He was trying to
write on the nearby crumpled paper, “Stay well!” And we, a bunch of twenty year old kids,
were facing teary emotions that we were not familiar with.

Sir, after thirty years, we are staying well, enjoying pains of our lives, occasionally
remembering you, remembering those days…! As Milind says, “बांदर बुढ्ढा िी हो गया तो िी गुलाटी मारना
नही ां िु लता।” (However old a monkey is, he doesn't forget his tricks!)

- Nitin Anturkar
(This article was published in a previous Snehabandha issue. However, due to relevance of the
subject to the overall theme of the issue we are publishing it again for the readers.)
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'णिज' याने की पू ल - खेळातला आणि मैत्रीतला
लहानपर्णी खे ळले ले खे ळ, केले ला दां गा आठवलां की I am so glad I had a childhood before technology took over….
या उक्तीची सत्यता मनोमन पटते. शाळे च्या अभ्यासाची पाटी एकदाची टाकली की चदवसिर घराबाहे र खे ळ आचर्ण
हुां दडक्या. "बाहे र चगळायला चमळत नाही म्हर्णून घरात येता".... वगैरे आईबाबाां ची चटचपकल वाक्य.... शोले तल्या "शायद ही
कोई ऐसा जे ल हो, उसमे ये दोनो ना गये हो" सांवादाच्या चालीवर "शायद ही कोई ऐसा खे ल हो, जो हम ना खे ले हो"...

कबड्डी, खो-खो, सूरपारां ब्ा, डबडा-ऐसपैस (हे नाव ठे वर्णाऱ्याची धन्य आहे ), गोट्या, िोवरे , लगोरी, खाां ब-खाां ब-खाां बोळी,
अांडा-चोर (हे नाव ठे वर्णाऱ्याची ही धन्य आहे ), काठी-डाव, रूपर्णी-डाव (हे खे ळ माचहत असायला बालपर्ण कोकर्णात गेलेलां
असावां लागतां).... माझां बालपर्ण पालघरला गेलां; चक चजथे पावसाळ्ात सरासरी १०० इां च पाऊस पडतो/पडायचा; त्यामु ळे
पावसाळ्ात बाहे र खे ळायला चमळालां तर रूपर्णी-डाव हा एकच पयाय य असायचा.... अन्यथा कॅरम, पत्ते, व्यापार, बुस्तद्धबळ
असे बैठे खे ळ असायचे. बुस्तद्धबळाच्या खे ळात 'बुद्धी' आचर्ण 'बळ' या दोन्ही आघाड्याां वर आनां द असल्याने प्रगती
बेताचीच....चुकून समोरच्याचा वजीर मारता आला तर मग अांगात बळ सांचारायचे. पत्त्ाां मधे 'कनास्ता' नावाचा एक खे ळ
असायचा; जो चकतीही जर्ण आचर्ण पत्त्ाां चे चकतीही जोड घेऊन खे ळता यायचा....more the merrier. पत्त्ातला 'तीनशे -चार'
हा खे ळ शोधून काढर्णाऱ्याचां खरां च कौतुक करावां तेवढां थोडां
आहे . या खे ळात गुलाम्याला जास्त महत्व आचर्ण माकय
असायचे, राजा-रार्णीचां 'मॅ रेज' असायचां, हुकमाच्या 'मॅ रेज' ला
जास्त माकय असायचे, डावात शे वटचा हात (last hand.... हे
शब्शः िार्ाां तर रूढ होतां) करर्णाऱ्याला माकय चमळायचे.
प्रचांड बेरजा-वजाबाक्याां चा व तेवढीच धमाल येर्णारा हा खे ळ
तास-न-तास खे ळत बसायचो. तसाच तो 'में ढीकोट' नावाचा
खे ळ...या डावात 'दहली' ला जास्त महत्व असायचां.... केले ल्या
हाताां मधे चजतक्या जास्त दहल्या, चततके माकय जास्त. चारही
चमळाल्या की 'कोट' व्हायचा. 'तीनशे-चार' आचर्ण 'में ढीकोट'
सारखे थोडे फार डोक्याचे खे ळ खे ळून 'चिज' खे ळायला
लागर्णारी तयारी झाली होती.

माझे बाबा 'चिज' खे ळाचे प्रचांड शौकीन.... अगदी competitive, tournaments वगैरे खे ळायचे. सहसा घराां मधे पत्त्ाचा
एखाद-दु सरा कॅट असतो; आमच्याकडे अक्षरशः बावन्न कॅट् स असायचे. बाबा उत्साहाने 'चिज'च्या स्पधाय िरवायचे. Epson
वगैरे सारख्या स्पधाां चे डाव वाचून, त्याप्रमार्णे पत्ते लावून वाटायचे, त्यामु ळे प्रत्येक टे बलवर खे ळर्णाऱ्या लोकाां ना सारखीच
पानां आले ली असायची. अशा रीतीने 'card luck' चा 'पत्ता कट' करून प्रत्येक टे बलवरच्या टीमची बुद्धीची कसोटी व्हायची.
बाबा तर खे ळात नसले तरीही, केवळ 'कॉचलां ग' ऐकून; कोर्णाकडे काय पानां असतील याचा बरोब्बर अांदाज बाां धायचे, एवढां च
काय पचहल्या उतारीचां पानसुद्धा बऱ्याचवेळा आधीच ओळखू शकायचे. मला बाबाां बरोबर खे ळायचा फार योग आला
नाही.... त्याां नी चशकवायचा प्रयत्न केला पर्ण त्याां च्या प्रचांड expertise चां चकती नाही म्हां टलां तरी दडपर्ण यायचां. आजकाल
अांतुरकराां बरोबर खे ळताां ना एखादा डाव मस्त झाला असेल तर दु सऱ्या चदवशी त्याां ना फोनवर डावाचां वर्णयन ऐकवतो. नु सत्या
फोनवरच्या सांिार्र्णातूनसुद्धा बाबाां ना पत्ते व्यवस्तस्थत ओळखू येतात, कोर्णी काय चाल खे ळली असेल बरोबर ओळखतात.
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'चिज' हा 'बावन्न पानी, चार हाती', म्हर्णजे च एक कॅट घेऊन चौघाां नी खे ळायचा खे ळ आहे . या खे ळाचे वेगवेगळे प्रकार,
पद्धती आहे त. आम्ही अांतुरकराां बरोबर खे ळतो त्या प्रकाराला rubber bridge चकांवा contract bridge म्हर्णतात. माझे बाबा
खे ळायचे त्याला duplicate bridge म्हर्णतात. duplicate bridge प्रकारात 'card luck' चा मुद्दा चनकालात काढले ला असतो
एवढाच फरक. contract bridge चा ढोबळ मानाने अथय असा 'मी आचर्ण माझा पाटय नर चमळू न (हो... समोरासमोर बसले ले
दोघां या खे ळात पाटय नर असतात) अमु क एक हात करर्णार आहोत आचर्ण हा आमचा या डावातला हुकूम (trump) आहे .'
या खे ळात पत्त्ाां ना माक्सय चकांवा counts असतात. एक्का चार, राजा तीन, रार्णी दोन, गुलाम एक असे counts. त्यामु ळे
डावात एकूर्ण जास्तीत जास्त ४० counts असतात. चौघाां मधे तेरा-तेरा पानां वाटू न झाली की bidding चकांवा calling ला
सुरवात होते. ही सुरवात जो पत्ते चपसतो त्याच्यापासून करतात. सवयसाधारर्णपर्णे आपल्या हातात १३ तरी counts
असल्याचशवाय बोलायला सुरवात करत नाहीत. १३ counts नसतील तर 'पास' म्हर्णून पुढच्यास bidding ची सांधी चदली
जाते. अपवाद म्हर्णजे तुमच्या पाटय नरने bidding ला सुरवात केले ली आहे तर अशा वेळेला तुमच्याकडे supporting hand
म्हर्णून ६ ते ८ counts असूनसुद्धा पुरतात. bidding सहसा एक क्लब, एक हाटय , दोन डायमां ड, दोन स्पेड, तीन डायमां ड,
तीन नो-टर म्प अशी वळर्णां-वळर्णां घेत पुढे सरकतां. जेव्हा एखाद्या bidding नां तर उरलेले चतघां 'पास' म्हर्णतात तेव्हा तो कॉल
'stand' झाला असां म्हर्णतात. समजा 'चार स्पेड' चा कॉल
'stand' झाला तर याचा अथय चक ती कॉचलां ग टीम स्पेड
(इस्तस्पक) च्या हुकुमाने डावात चार अचधक सहा असे
एकूर्ण दहा हात (तेरा पैकी) करर्णार. 'पाच डायमां ड' चा
कॉल 'stand' झाला तर डायमां ड (चौकट) हुकूम आचर्ण
पाच अचधक सहा असे अकरा हात करायचे. पट्टीचे
खे ळर्णारे bidding सुरु झाल्यावर 'कॉल्स' चशवाय बाकी
काही बोलर्णां चनचर्द्ध मानतात.... आमच्या इतरही गप्पा
चालू असतात हा िाग अलाचहदा. ज्या टीमचा कॉल
'stand' होतो त्याां च्यातला, ज्याचा original call असतो
तो lead घेतो; त्याचा पाटय नर 'dummy' होतो आचर्ण त्या
पाटय नरचे पत्ते खाली टे बलवर माां डले जातात. अशा प्रकारे एका वेळी प्रत्येकाला स्वतःच्या हातातील १३ पानां, 'dummy' तली
१३ पानां अशी २६ पानां नक्की चदसत असतात. उरलेल्या २६ पानाां चा, calling च्या आधाराने व्यवस्तस्थत चहशे ब करत प्रत्येक
चाल चालावी लागते. 'नो-टर म्प' म्हर्णजे चबन-हुकमी डाव. या डावात तुमच्या स्मरर्णशक्तीची, केवळ कॉचलां गवरून 'कोर्णाकडे
काय पानां असतील' हे ओळखायच्या आकलनशक्तीची खरी कसोटी लागते. या डावात हुकूम नसल्याने दु री सुद्धा सर
होऊन हात होऊ शकतो. कधी कधी counts ची साधारर्ण समसमान वाटर्णी होऊन कोर्णाकडे च १३ पेक्षा जास्त counts
नसतात. अशा वेळेस डाव मोडून नव्याने पत्ते चपसायाला सुरवात करतात.
"सगळ्ाची सोांगां आर्णता येतात counts चां नाही". आवाज चोरून गाऊ नये तसां "counts लपवून बोलू नये". असे चिजच्या
खे ळातले काही वाक्प्रचार आहे त. 'second the lowest, third the highest', 'when in difficulty, play trump' असे काही
ठोकताळे आहे त. ‘Preemptive Bidding’ सारखे 'पायात पाय घालू न पाडायचे' प्रकार पर्ण आहे त. प्रचतस्पधी टीमच्या
एखाद्याचां bidding कळलां नाही चकांवा वेगळां वाटलां तर त्याच्या पाटय नरला चवचारायची मु िा असते. 'The game is not over
until the last card is played' हे खे ळाचां सूत् आहे . एकांदरीतच या खे ळात करमर्णूक, मनोरां जनाबरोबरच बुध्दीलाही चालना
चमळते….Gray Cells Matter!
.

- संजय मेहेंदळे
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मैदान
पाश्ववभूमी:
तुम्हा-आम्हा सवाां चां बालपर्ण खे ळण्यात कसां चवरून गेलां ते कळलां च नाही. जसा जसा वयाचा काटा पुढे सरकत गेला खे ळ,
खे ळाची मै दाने , आचर्ण त्यातली मानसोक्तता नकळत दू र दू र गेली. कधी अभ्यास, कधी कररअर goals, कधी घरातली कामे,
तर कधी आळस... हे सारे जर्ण पाळीपाळीने खे ळ आचर्ण आपल्यामधे मध्ये एक चिां त बनू न उिे राचहले. एका सायांकाळी
ऑचफस मधून थकून-िागून घरी येताना मै दानावर बेधुांद खे ळर्णारी- बागडर्णारी मु लां चदसली आचर्ण आपर्ण काय miss करत
आहोत ह्याची जार्णीव झाली. असां वाटलां या 'ऑचफसच्या थकव्या' ऐवजी तो 'खे ळाचा थकवा' exchange offer मध्ये चमळे ल
का? ऑचफसची बॅग पाठीवर घेऊनही नकळत मी मै दानाकडे चालू लागलो. त्या चहरव्यागार मै दानावरून जर्णू माझां
बालपर्ण, मै दानावर खे ळलेले असांख्य खे ळ आचर्ण अगचर्णत सवांगडी हे सारे मला आवाज दे त होते.
दे वा मजसी परत तू ने रे , त्या चहरव्या मै दानावर
चकती चवचवध ते खे ळ खे ळेले, रां ग चढवले बालपर्णावर.
खे ळ खे ळले चशवाचशवीचे, चवर्-अमृ त अन चेंडू-फळीचे,
लपांडाव कधी, कधी लगोरी, चनयम सारे आपल्या मनीचे.
चकतीदा पडलो, गुडघे फुटले , रक्तचबांदु काळ्ा मातीत चवरले,
क्षर्णिर दु खले पर्ण क्षर्णात चवसरले, खे ळापुढे ते मातीमोल ठरले.
कधी हरलो, कधी चजां कलो, कधी डाव-रडीचा खे ळून हसलो,
िाां डलो कधी, कधी चबलगलो, मै दानावर त्या थकुनी पडलो.
चकती गोांधळ, चकती आरडा-ओरड, इवल्या खु शीत मन बेधुांद नाचले,
सांघ बनवले, दोस्ती केली, मै त्ीचे मधकर्ण नकळत वेचले .
डाव रोजचाच, पर्ण कांटाळा कुर्णाला?.. धूांदीत वेगळ्ा, तो क्षर्ण जगला,
धावले मजसांग सुख-दु ख तेथे.. िावनापुांज माझा घामातच चिजला..
'कचपलदे व होर्णार' 'तेंडुलकर होर्णार' चकत्येक स्वप्ने दररोज रां गली
आज ऑचफसची बॅग मलाच चवचारते, "का रे चमत्ा कधी ती िां गली?"
खरां च … ते चनरागस वेड, ती स्वप्ने, आज कुठे हरवले?
"ये सख्या पुनः इथे रे ", जर्णू मैदान चहरवे मजसी करी इशारे
"सांभ्रम का रे ? बेिान धाव तू"... पैज लाचवते हे चहरवे वारे .
मग वाटते:
दे वा मजसी परत तू ने रे , त्या चहरव्या मै दानावर,
स्वच्छां दपर्णे खे ळ खे ळुदे , स्वार होऊनी चैतन्यावर,
हसुदे, रडु दे , डाव आखु दे, मन-मौजी होऊनी क्षर्णिर
सवांगड्याां सह पुन्हा चढु दे, बालपर्णाच्या त्या रथावर!

- ऋतू ज दे शपांडे
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कृष्णा
परवाच कुर्णीतरी WhatsApp वर राां गोळी चा फोटो फॉरवडय केला होता. कृष्णाची बासरी वाजवतानाची ती सुांदर
राां गोळी होती. राां गोळीच्या वर चलचहले होते "श्ी कृष्णाय नमः". ‘कृष्णा’ म्हटल्यावर एक जु नी आठवर्ण जागृत झाली. ह्या गोष्ट्ीला
आता तीसपेक्षा जास्त वर्य झाली असतील.
मी ने हमीप्रमार्णे मुां बईला बचहर्णीला फोन लावला. लगेच excitement मध्ये चतने चालू केले, “अग शमा, काल काय
धम्माल झाली माचहत आहे ?” आपल्या CNN च्या जशा सवय news िेचकांग news असतात, तशी माझ्या बचहर्णीची प्रत्येक गोष्ट्
“धम्माल झाली” ने च सुरु होते. “काय, लवकर साां ग. हा इां टरनॅ शनल कॉल आहे मीटर पटकन वाढतो.” पर्ण ही गोष्ट् मात् खरां च
धम्माल होती. चतच्याच शब्ात साां गते .
अगां काल ना मी मु लाां च्या शाळे च्या admissions घ्यायला गेले होते. चतकडे एवढी मोठी
राां ग होती आचर्ण त्यात मरर्णाची गमी. पर्ण नां बर येईपयांत राां गेत उिे राहर्णे याचशवाय उपाय
नव्हता. तरीसुध्दा माझ्या पाठच्या बाई बरोबर गप्पा मारून टाईम पास करत
होते. इतक्यात एक चवशीतला मु लगा माझ्या जवळ आला आचर्ण मला म्हर्णाला, “बाई
तुम्हाला सायबाां नी आत बोलावलां आहे .” मी त्याला चवचारले. “कोर्ण साहे ब? कशाला
बोलावले आहे माचहत आहे का?” तर तो काही बोलला नाही. मनात चवचार करीत होते
कोर्ण हा त्याचा साहे ब आचर्ण कशाला मला आत बोलावलां असेल? ह्याां च्याबरोबर जावां तर
आपला नां बर जायचा आचर्ण पुन्हा येऊन ह्या लाां ब राां गेत उिां राहायचां म्हर्णजे admissions
ची खात्ी नाही. पर्ण ती मागची गप्पा मारर्णारी बाई म्हर्णाली, “जा तुम्ही जाऊन या. मी
तुमचा नां बर ठे वते. मी चतला “थँ क्यू” म्हटलां आचर्ण त्या मु लाबरोबर चालू लागले.”
त्या मु लाने मला शाळे तल्या एका ऑचफसमध्ये ने ले. चतथे एक सावळया वर्णाां चा मनु ष्य हात जोडून हसत उिा होता.
मला पाहून तो म्हर्णाला, “बसा. अमलमाई मला ओळखलां त का?” मी म्हटलां, “चेहरा पररचयाचा वाटतो पर्ण नाही लक्षात येत.”
त्यावर तो म्हर्णाला, “मी कृष्णा. माझी आई आनां दी तुमच्या कडे काम करायची आचर्ण तुमच्या आईने च मला शाळे त घातला
आचर्ण त्याच माझी फी िरायच्या. आमच्याकडे पार्णी येत नव्हतां तेव्हा आम्ही तुमच्या बाथरूम मधेच अांघोळ करायचो आचर्ण
प्यायचां पार्णी पर्ण तुमच्या कडूनच न्यायचो.” माझी लगेच tube पेटली. तो छोटासा आनां दीचा पदर धरून येर्णारा कृष्णा
डोळ्ासमोर आला. मी म्हटलां, “अरे तू मला लहानपर्णीचा आठवतोस, पर्ण आता मी तुला लगेच ओळखू शकले नसते.”
त्याने मला चवचारले, “चहा प्याल की ठां डा मागवू?” मी म्हटलां, “अरे मी मु लाां च्या ऍडचमशन च्या चचांतेत आहे . ती
झाली का मग बघू.” तसा म्हर्णाला, “अमलमाई तुमच्या मु लाां ची ऍडचमशन झाले ली आहे . ते सवय फॉर्म्य माझ्याकडे द्या . मी इथला
regional education इन्स्स्पेक्ट्र आहे .” मग तो त्याची कथा साां गू लागला. त्याने SSC पास केल्यावर त्याला कॉले जला जायला
freeship चमळाली. त्याने नांतर MA केलां आचर्ण education बोडाय त तो नोकरीला लागला. वरती चढत चढत regional
inspector झाला.
मी त्याला म्हटलां, “आईला जाऊन दोन वर्ां झाली . चतला तुझी प्रगती पाहून खू प आनां द झाला असता. बाबा
माझ्याकडे असतात.” त्याने माझा पत्ता , फोन नां बर घेतला आचर्ण म्हर्णाला, “मी बाबाां ना िे टायला लवकरच येईन.” मनात चवचार
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आला बाबाना ही गोष्ट् न साचगतले लीच बरी. नाहीतर म्हर्णतील, “वचशला लावून कशाला ऍडचमशन घेतलीस?” पर्ण मी काही
मु द्दाम वचशला लावायला गेले नव्हते. वचशलाच माझ्याकडे चालू न आला होता.
नां तर अमलने मला ‘कृष्णा आठवतो का’ म्हर्णून चवचारलां. मी म्हटलां, “मला साधारर्ण आठवतो आहे , पर्ण त्याच्यापेक्षा मला
आठवतां ते म्हर्णजे आां ब्ाच्या season मध्ये आई आपल्याला साां गत असे, “अगां शे वटचा आां बा उरला आहे , तो कृष्णासाठी
ठे वला आहे . आपर्ण त्याला नाही चदलां तर तो कुठून खार्णार?” “मला आां बा तेवढा आवडत नसे त्यामु ळे मला काही वाटत नसे .
तू मात् चहरमु सला चेहरा करून आईला साां गायचीस. पुढच्या वेळेस जरा जास्त आां बे घे. पर्ण तो शे वटचा आां बा खायची तुझी
कधी चहम्मत झाली नाही.”
काही लोकाां ना त्याचां ऋर्ण फेडायची सांधी त्याच जन्मात चमळते, पर्ण काहीांना दु सरा जन्म घ्यायला लागतो. गेल्या जन्मीचे ऋर्ण
फेडलां हा वाक्प्रचार त्यामु ळेच अस्तस्तत्वात आला असावा.

- शमा सुखटिकर
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