
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



।।  श्री  ।।                      

पुणे 

प्रति 

एडमिन डेंगे िॅडि - 

द्वारा 

डॉक्टर रत्नावली दािार . 

                                निस्कार - 

िी डॉक्टर रत्नावली  गणेश  दािार- पवूााश्रिीची रत्नावली  चचिंिािणी  पाटणकर  .63 च्या 
बॅचची ववद्याचथानी.  

सोबि  -शाळेचे िनोगि -व शाळेची िाझ्याशी झाललेी िैत्रीपूणा  -काल्पतनक आठवणीिंची देवाण-
घेवाण मलहून पाठवीि आहे. 

आिा थोडे िाझ्याबद्दल------ 

               िी एि .बी. बी. एस-  व   डी.सी.एच -बाल रोग िज्ञ असून  -70 व 72 
साली झाले - आिा पुण्याि जनरल प्रॅक्क्टस करि.े त्यामशवाय िी  िहाराष्ट्र बँक- िेडीनोवा-  व 
वाडडया हॉक्स्पटल िध्ये  एि .ओ .होिे, िसेच काही ददवस िी बी जे िेडडकल कॉलेज िध्य े 
िायक्रोबायोलॉजी डडपाटािेंट  िध्ये  लेक्चरर पण होिे, िी काही फार िोठ्या राज्य पुरस्काराची  
धनी नाही पण िधल्या काळाि  िाझी िीन पुस्िके िेहिा पक्ललशसा ने प्रमसद्ध केली आहेि. 
नावे आहेि  

 १ .सुखद िाितृ्व  -- 

 २ .सुखद बालसिंगोपन -  

 ३ . सुखद वदृ्धत्व. 



मशवाय िाझी काही प्रवासवणाने --गोष्ट्टी -लमलि लखे- अस ेसाप्िादहक सकाळ  व सकाळ पपेर—
व स्त्री ककलोस्कर - िाहेर-ललना  वगैरे िामसकाि प्रमसद्ध झालेल ेआहे. 

 दोन वर्ाापूवी िला येथील ज्येष्ट्ठ नागररक  सिंघ -पुणे  सिंपूणा- यािंच्या िफे झालले्या तनबिंध 
स्पधेि पदहले बक्षीस मिळाले आहे. 

िला सिंपूणा ज्ञानेश्वरी श्रीििी उत्तरा शास्त्री बाई यािंच्याकडिं मशकण्याचा लाभ मिळाला हे िाझिं 
भाग्यच आहे, िसेच या वर्ी येथील -आकृिी  चचत्रकला  सिंघािफे- 

िाझे पुणे- स्वच्छ पुणे -या पोस्टरस्पधेिध्ये दसुरे बक्षीस मिळाले आहे 

िला ड्रॉइिंग व सवा प्रकारचे पेंदटिंग स्केचेस ऑइल पेंट आणण  फेब्रिक पेंदटिंग याची आवड आहे 
.गाण्याची  आवड असल्याने िी थोडे ददवस सुगि सिंगीि पण मशकि होिे. 

िसेच िी बरेच ववणकाि व  भरि काि केलेले आहे. 

हे सवा करिाना िला शेख सर व पलुस्कर बाई मशवणा च्या बाईंचे खूप आठवण यायची व त्यािंनी 
त्यावळेी मशकवलेल्या अनेक गोष्ट्टीिंची  िदिही खूप झाली. 

सोबि िी िाझी काही पेंदटिंग -स्केचेस -ॲक्रीमलक पेंदटिंग्स - अॅक्रीमलक फॅब्रिक पेंदटिंग - भरि काि 
-यािंचेनिुना म्हणून -फोटो पाठवीि आहे .िसेच िाझ्या पुस्िकािंच्या कव्हर चे फोटोही  
आहेि.आपणास त्यािले जे आवडेल िे आपण छापू शकिा . 

िी पाठवलेली ही सवा िादहिी व आठवणी िी स्विः मलदहलेली आहे व ही िादहिी ग . 
ग.हायस्कूलच्या व्हाट्सएप -ललॉक -फेसबकु वा स्िरणणकेि आवडल्यास - प्रमसद्ध करण्यास  िी 
स्वखुशीने सिंििी देि आहे . 

कळावे लोभ असावा ही ववनिंिी 

आपली कृपामभलार्ी 

                           डॉक्टर रत्नावली दािार पाटणकर 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



।।   श्री  ।। 

 

पुणे                     

िा.२५.६.२०२०              

शाळेचे िनोगि 

 

                िी ग . ग. िुलीिंची शाळा 

           -------------------------------------------- 

     निस्कार ग पोरीिंनो- 

खरिं म्हणजे िुम्हाला हाय-हॅलो असिंच म्हणायला हविं नाही का हल्लीच्या स्टाईल न-  अगिं पण आिच्या 
वेळेला निस्कार होिा ग --िो सुद्धा  दरुूनच हो-- हल्लीसारखी  लघट नसायची िेव्हा ...।पण भावना 
पोहोचायच्या  हो. 

       बर   िे जाऊदे-  आज िुिच्याशी िुद्दाि गप्पा िारायला म्हणून  आले आहे बर का िी. 

गेली शिंभर वर्ा  अिं  -  ह--शिंभर कुठली जास्िच म्हणायला पादहजे-िी इथे उभी आहे .अगिं शिंभर वर्ाांपूवी इथे 
िुला-िुलीिंची एकत्र शाळा होिी. 

     काय रत्ना िादहि आहे ना िुला--- 

हो हो िादहिीये िर- िाझ ेवडील- काका -व आत्या- एवढेच काय िाझे चुलि सासरे पण या शाळेिध्ये च 

मशकले .  

अग-आपली शाळा 16 जुलै 1919 चाली सुरू झाली िी िुला-िुलीिंची होिी व त्याच्यानिंिर 1940 साली फक्ि 

िुलीिंची शाळा सुरू झाली  झाली . 

. िेव्हापासून ककत्यके पोरीिंना मशकून िोठे होिाना िी बतघिले आहे -िे अजनू पयांि चालूच आहे 

अव्याहिपणे -अगदी ज्ञानाचा अक्ग्नहोत्रच म्हणेनास... 



िोठिोठ्या ववदरु्ी िर या ववद्यालयाि घडल्याच  पण त्यािंना ज्ञान देणाऱ्या मशक्षक्षका व िुख्याध्यावपका ही 
नावारूपाला आल्या त्या आपल्या शाळेि. 

   हो िर िला आठवििंय ना त्याकाळी गगि प्रवेश मिळणिं हे अगदी प्रसे्टीज होििं हिं... 

आणण खरच आपली शाळा होिी ही िशी च.सवा क्षेत्राि पुढे .अगदी सवागुणसिंपन्न .मशक्षण िर उच्च कोटीच 

होििंच  पण सािंगीतिक -सािंस्कृतिक -चचत्रकला -डडबटे- खळे याि अगदी पारिंगि .आम्हाला या शाळेच्या 
ववद्याचथानी असल्याचा फार फार अमभिान आहे. 

          पण बायािंनो िमु्ही चीज केलिंि हो त्याचिं .अगिं जशा िुम्ही िाझ्या िािंडीवर बसून मशकलाि -खळेलाि 

िसाच िुिचा िैदानािील गोंगाट- कवायि -व िुिचा डबा खाण्याच्या सुट्टीिला चचवचचवाट सगळिं सगळिं 
िी अगदी िनिुराद अनुभवले हो---- 

अन हसून म्हणाली 

िुिचिं िे -पॅलेस -िर काय अगदी अगदी वेगळेच नाव- हे कोणी -कधी- कसिं  पाडलिं कोण जाणे -पण 

अव्याहि अजूनही चालू आहे -हो िे. 

िलाही एकदि आठवण झाली की आम्ही पण कॉलेजिध्ये गेलो िरी सुद्धा  पुढे ककिी िरी वर्ा झाली िरी 
असेच म्हणि होिो. 

िला िर आपल्या शाळे  बाहेरच्या गुलिोहराचा केशरी बहर व   बुचाच्या फुलािंचा घिघिाट अजूनही िन 

हळव करिो-आणण चिंदनाचे झाड सुगिंचध आठवणीि गुिंिवनू ठेवि  बघ- चिंदन चारोळ्या िर आिा नुसत्या 
आठवणीिच रादहल्या आहेि. 

आहेि का ग ही  काही झाडिं  अजून तिथ े---- 

िागच्या िोठ्या ग्राउिं ड वर आिंबा चचिंच यािंचे िोठिोठाले वकृ्ष होिे बघ- काय धिाल यायची त्यािंच्या 
सावलीि खळेिाना . कधी कधी तिथे झाडाखाली आम्ही डबा पण खायचो-- िी व  िाझी पट्टितै्रीण   जयू 
पोिनीस. 

 

िग आहे का अजनू िुिची िैत्री िशीच-- का ववसरला ि  एकिेकीिंना  सिंसाराच्या रगाड्याि . 



नाही नाही अगदी िशीच घट्ट िैत्री आहे अजनू आिची. नहेिी भेटिो आम्ही. 

डबा खाल्ल्यावर एकिकेीिंच्या गळ्याि गळे घालून चचिंचेचा कोवळा पाला आणण बारीक चचिुकल्या चचिंचा 
गोळा करायच्या आणण त्या किं पासिध्य ेभरून वगााि घेऊन यायच्या खायला -फार आवडायचा आम्हाला ि.े 

. 

आपल्या शाळेचे ग्राउिं ड िरी िवेढिं प्रचिंड होििं   । असिं दसुऱ्या कुठल्या च  शाळेला एवढ िोठ ग्राउिं ड नव्हििं . 
शेवटचा िास खळेायचा ककिं वा  कवायिी चाअसायचा. 

     तनरतनराळ्या खेळािंच्या स्पधाा व त्याचे सराव येथचे होि असि आपल्या शाळेि.आपली शाळा सवाच 

बाबिीि पुढे होिी .सगळ्याि बक्षक्षसिं मिळि असि. 

खोखो म्हटला की डािंबाशी  खेळणारी ववद्या दािीर आठविे .िी लिंगडी व हुिुिू या स्पधाांिध्य े अस.े 

कवायिीि  गाडचगळ बाईंची खडक मशस्ि अस.े त्या काळाि त्या पिंजाबी डे्रस घालि असि. 

   सारिं सारिं आठवून खूप आनिंद होिोय. 

आपले वगा िरी केवढे  िोठाले होिे.  शाळेि िेव्हा फक्ि एकच िुकडी अस े35 ककिं वा 40 िुली फक्ि वगााि 

असि. 

िाझी व ववजू करकरे ची जोडी पदहल्या बाकावर- उिंची प्रिाणे बसायचे असायचे ना -त्यािुळे .आम्ही बटुक्या 
म्हणून पदहल्या रािंगेि. 

एक गिंिि आठवली बर का -िॉतनटरला भारी िान अस ेत्यावेळी.बो. िू .नाव-े म्हणजे बोलणाऱ्या िुलीिंची 
नावे फळ्यावर मलहायची िॉतनटर नी आणण िग बाई आल्यावर त्यािंना काही मशक्षा द्यायच्या  --  म्हणून 

िॉतनटरचा  रुबाब .बाईंचिं कुठलिंही काि करायला सवाजणी ित्पर  असि. खूप भारी वाटायचे आम्हाला. 
बाईनी काि सािंगणिं म्हणजे गौरवच वाटायचा िेव्हा आम्हाला . त्यािंच्या खास लाडक्या असेही वाटे 

आम्हाला. 

       सेंरल हॉल िर खासच- प्रचिंड िोठा -यािले पेंडा भरललेे पक्षी छान आठविाि अजनू.अकरा वाजिा 
शाळा सुरू झाली की सवाांची मिळून पदहल्यािंदा प्राथाना होि असे   िग सुववचार व िापिानाचो  नोंद  

सािंगणे- िग एखादी बाििी कोणीिरी एके कीने सािंगायची .हे सगळिं तनयिाप्रिाणे होि असायचिं .त्याच्याि 



कधीही खिंड नाही .सारिं कसिं मशस्िीि घडि असे. अन ्िीच मशस्ि आजही आिच्या अगदी नसानसाि 

मभनलेली आहे. 

      सेंरल हॉलिध्ये केवढेिरी स्टेज होिे .िोठा हॉल. गाणिं म्हटलिं की कुिं दा नािंदरुकर ित्परिनेिं गाणिं 
म्हणे.वगाािल्या कवविािंनाही िी छान चाल लावून म्हणि असे.दरवर्ी दणक्याि गॅदररिंग होई. ववशेर्िः 
कोळी नतृ्य व नाटके. आिच्या दीक्षक्षि बाईंनी एकदा टॅ ललो बसला होिा अक्षरािंचा व अिंकािंचा फार िस्ि 

होिा .िो .खूप इनोवेदटव होत्या दीक्षक्षि बाई. 

 अजनू आठविाि म्हणजे देवळालकरच  रिंभा नाटक- गजाा जयजयकार गाणारी िोने -िी व जयनूे केलेली 
एक छोटीशी नाटुकली -नाव आिा आठवि नाही -िी आिंधळ्यािंची कवविा सामभनय सादर केले होिी . सारिं 
सारिं आठवििं   -खूप गम्िि वाटि े --या शिालदीच्या तनमित्ताने त्याची उजळणी होिे एवढे िात्र खरे. 

         इथेच या  हॉलिध्ये ककिीिरी डडबटे झाली .िी व चिंदा कानेटकर पुण्याच्या रानडे वक्ितृ्व स्पधेसाठी 
पुण्याला गेलो होिो .काशीकर बाईंबरोबर. त्यािंनीआिची  ियारी खूप छान करून घेिली होिी. 

           फारच िस्ि ददवस होिे िे नाही--- अजून ककिीिरी आठवणी आहेि - सािंगि बसलो िर एक ग्रिंथ 

होईल. 

      पण गेल ेिे ददवस आिा नाही -िी म्हणाल े

 

कशान ेगेल ेग पोरीिंनो -काही नाही गेल े.आिा येणार आहाि ना िला भेटायला िेव्हा सगळ करून- अनुभवनू 

घ्या  पुन्हा .िला कडकडून भेटा. चचिंचा वेचा -चारोळ्या खा -  बुचाची  फुले ओिंजळीि भरून त्याच्या सुगिंधाि 

सारिं काही  ववसरून जा. िुिच्या गोडआठवणीिंचा घडा िाझ्या पदराि रीिा करून नवीन आठवणीिंनी भरून 

घेऊन जा. 

     सगळ्या मशक्षक्षका व िोठ्या बाईंनी आम्हाला घडवलिं --त्यािंचिं ऋण कधीच न कफटणारे आहे  ग .... 

त्यावळेेला आम्हाला झायवाला बाई -ितै्रेयी ववनोद बाई- वत्सला भाटे -बाई --डेंगळे बाई -शिाा  बाई-परभणे 

बाई या िोठ्या बाई म्हणून  होत्या. 

    मशवाय काशीकर  बाई -दळवी बाई- िाने बाई- दीक्षक्षि बाई- पलुस्कर बाई- ड्रॉइिंगचे शेख सर- - बदेरकर 

बाई -सरोदे  बाई-  मशवणाच्या मभिंगारकर बाई- ओढेकर बाई सगळ्या सगळ्या खुप आठविाि 



 

अगिं हे झालिं 63 सालचिं -िुिच्या वळेचिं - 

या शिंभर वर्ााि ककिी जणीिंनी येथे ज्ञानयज्ञ केला त्याला काही अिंिच नाही . खरिंच पुण्यकिा होिे िे. िी िात्र 

या सवाांिुळे अगदी खूप भरून पावले आहे. यिंदा िुम्ही िाझी शिंभरी करिाय ना -त्या तनमित्तान ेदरूदेशी 
गेलेल्या िाझ्या चचिण्या परि िाझ्या अिंगणाि दाणे दटपायला येणार हे ऐकून उर कसा भरून आलाय बघ 

नुसिा..... 

आणण हो ----आिा िमु्ही याल िेव्हा िी िुम्हाला काही देणार नाहीये बर का -पण िी िुिच्याकडून िात्र खूप 

काही घेणार आहे. 

खरिंच काय देऊ  ग आम्ही  िुला---- 

छे ग.... 

िीच  घेणार आहे   िुिच्या कडून--- 

अगिं िुिचिं  उतु्तिंग गरुड भरायाांचिं  वणान  व िुम्ही मिळवललेी अनके पदके   िी दाचगन्यािंसारखी 
अिंगाखािंद्यावर मिरवणार आहे त्या ददवशी --अगदी झोकाि ----....। 

िाझे डोळे भरून आले..... 

िुिचिं प्रेि िर आहेच ग िो िाझा हक्कच आहे -पण असिंच  हे प्रेि अखिंड िाझ्यावर राहू दे-- 

िुिची सवाांची अशीच उत्तरोत्तर प्रगिी होऊ दे - एवढीच परिेश्वराजवळ िाझी प्राथाना व िमु्हा सवाांना खूप 

खूप शुभेच्छा व आशीवााद ....। 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

डॉ. रत्नावली दािार-पाटणकर 

७६७-६ पोंगल बिंगला -भािंडारकर रोड -डेक्कन क्जिखाना -पुणे 4. 

िोबाईल---७४४७४३३४०७, घरचा निंबर- २६५७५४०७ 

 



Books Authored…… 

 

 

 

 

Poems 



नवेली  नात्यािली 

 

हॅलो .......काय करिीयेस ग....? 

काही नाही ..लॉक डाऊन एिंजॉय करिीय... 

लॉक डाऊन  ? 

ह... .लॉक डाऊन च... 

िग काय िर  ? वाघोबा म्हटलिं िरी  िो खाणार   

अन ्  वाघ म्हटलिं  िरी खाणार... 

म्हणून िी ठरवलिंय  आपले  ददवस  आपण आनिंदाि घालवायचे..... 

िे म्हणिाि ना  ?  आमलया भोगासी असावे सादर।। 

िुला सािंगि े

िाझी सकाळ सुरू होिे िी कोककळेच्या  गोड स्वरान 

त्याच्या सादान ेओढली गेलेली िी योगासन व अन्हीक  

उरकून अिंगणाि उिरि े

नुकिाच सूयोदय होि असिो अन त्याची कोवळी केशरी ककरण िाझ्या िस्िकावर आशीवाादाचे मशिंपण 

करीि असिाना निस्काराला हाि आपोआपच जोडले जािाि 

त्याची सोनेरी  मशडकावाअिंगावर झेलििच िी बागेि उिरिे 

िुला खरिं सािंगू 

आपल्या घराला छोटिंसिं का होईना  एक अिंगण असाविं..दहिगुज करण्यासाठी ग... 

बागेि लाॅॅकडाउन िुळे   छा  .....न   वळे जािो 



साफ-सफाई िर होिेच पण झाडािंशी-  गप्पाही खूप होिाि.या वैशाख वणव्याि जरा   िरगळली आहेि 

ब्रबचारी. 

पण जणू  

िाझे आभार  िानण्यासाठी  च --िी  ददलेल्या खि पाण्यािुळे - ग --सकाळी सारी उठून िाजा दहरवागार  

रिंग उधळीि असिाि. 

िोगरा अिंगोपािंगी फुलून हसि िाझिं स्वागि करायला 

उभा असिो..अन त्याच्या सुगिंधाि िो िला बोलिा बोलिा  असा काही  गुिंिवून टाकिो की बस -----। 

इथे गुलाब राव जरा फुगलेले  च  असिाि- 

त्यािंना  अिंजारून गोंजारून  इिरािंना पाणी देिा देिा 

फायर बाॅॅलस ्आपल्या अक्ग्न शलाका घेऊन जणू सूयाा लाच  सुप्रभाि म्हणि असिाि. 

कुिं पणावरचा बोगनवेल िर दहरवी काि टाकून गुलबाक्षी  रिंगाने नुसिा डवरून आलेला असिो. 

दारािील बहावा वपवळ्या रिंगाने तनथळि असिो 

व गुलिोहर िर  काय  केशररया पािंघरून सूयााच्या  कोवळ्या ककरणािंना चचडवि असिो.... 

 

रोज कुठून ग आपल्याला इिका वळे असणार होिा? 

पण  सखे -   या लॉक डाऊन  िुळे -िाझी पहाट िर  रिंगाि  चचिंब  न्हाऊन तनघालेली असिे . 

 

निंिर िग िाझ  नेहिीच रािंधा वाढा उष्ट्टी काढा... 

व धुणी-भािंडी केर  पोिा.... 

 

पण िुला खरिं सािंगू  लाॅॅकडाऊन िुळे 



िला नव्यानेच िाझ्या घराची ओळख पटायला लागली य  बघ  .... 

 

िेच घर- त्याच खोल्या- पण वेगळ्याच वाटिाि बघ 

इिकिं  तनरखून ककत्येक ददवसाि पाहीलच नव्हििं त्यािंच्याकडे...िी... 

हा- िॅं---घर घेिाना िेवढ तनरखल  होििं . 

आिा सारिं घरच िाझ्याशी दोस्िी करायला लागलेय. 

त्यािंना कुठिं दखुलिं खुपलिं सािंगिाि िला---िग िी लगेचच िलिपट्टी करून टाकिे. 

साऱ्या कुटुिंबाचेही  िसिंच  झालय बघ.... 

आई-बाबािंच्या वदृ्ध सिस्या-िुलािंच्या गोडुल्या िक्रारी 

-व िागण्या नव्याने सोडविािंना िी पण त्याि रिंगून जािीय... 

कुटुिंबाचे छान िेिकुट जिलिं  आिच्या.। त्यािुळे एखाद्या रात्री नुसत्या िेिकूट भािावरची बोळवण दह 

गोड लागिीय  ििंडळीिंना -- 

रात्री चािंदण्याि सवाांची   िस्ि िैकफल जििीय  व  रिंगिीय   ही ...। 

सवाांच्या िलयेिी पण  सुदृढ झाल्या आहेि सकस  अन्न खाऊन  । 

 

 या लाॅॅक डाऊन िुळे िाझी सवा नािी च बदलली आहेि बघ.. 

खरिं िर याच े िी आभारच  िानने  . 

आज त्याच्या  िुळे िाझिं   कुटुिंबाचशीच नाही ...िर घराशी-अिंगणाशी  - बागेशी  -असलेलिं नाििं पुन्हा नव्यानिं 
उलगडलिंय... 

            अथााि  हा लाॅॅक डाऊन उठायलाच  हवा... 



ईश्वर कृपेने िो  िो उठेलदह- 

 

पण    

िेव्हा िाझ्या या नवीन नात्यािंचा सुिंदर  गोफ 

जो  छान गुिंफला गेला आहे  िो असाच िस्ि रिंगि राहु  दे   व  त्याची  ही  नवेली पालवी 

 

अशीच  अखिंड चालू राहू दे हीच इच्छा. 

                                                    -  ले.  डॉ.रत्नावली   दािार. 

……………………………………………………………………………………………… 

पुन्हा एकदा  कुरुक्षते्र   

 

अशीच िाघािली एक सकाळ 

आळसावलेली 

िी तनवािंि        पहुडलेली    

अन बाििी थडकली 

कोरोनाव्हायरसची 

चीन होऊन आयािलेली 

 

वाटलिं होििं न ददसणारा हा जीव 

हा हा म्हणिा चचरडून टाकू 



काय त्याचा पडणार प्रभाव 

ववज्ञानाच्या ढाली पुढे काय लागणार तनभाव 

 

पण सारच पारड  कफरलिं 

अन ्सुरू झालिं त्याचिं थैिान     

जणू 

सार  चगळिंकृि करणारा कमलयुगािलाच  हैवान 

 

एकेक करीि सारी शहरे घेि होिा कवेि 

व्हायरस चे पुन्हा फुटले होिे पानशेि 

 

रोज ितृ्यूचे िािंडव बघि 

बसलो घरी वासे िोजि 

      कोणा िुखी सुग्रास  घास 

      कोणासाठी वणवण  वनवास 

राव अन रिंक सारीच खास 

त्याला फक्ि ितृ्यचूा ध्यास 

       िग   सुरू च  झालिं 

घनघोर युद्धाचे सत्र 

अन पुन्हा एकदा घडलिं  कुरुक्षेत्र     



पुन्हा िोच अगणणि प्रेिािंचा खच 

आणण पुन्हा िेच ितृ्यूपवा  भयाण  वदेनािंचिं 

              पण याि  

कौरव फक्ि एक 

अन पािंडव िात्र अनेक 

    हसि होिा  इतिहास  पुनरावतृ्तीला 

      िरी ितृ्यचूिं िािंडव झेलि रादहला 

                अरे हो  देवा  आठवलिं 

    एकदा ि ूम्हणाला होिास 

येईला ग्लानी जेव्हा धिााला 

परि येईन िेव्हा जन्िाला 

    िसा िू कृष्ट्णा   आलास ही परि  

कबूल अगदी कबूल 

िू 

म्हटल्याप्रिाणे  

डॉक्टर नसा सेवक पोलीस 

यािंची सेना उभी केलीस 

  वर िझु्या िायेची पाखर ही घािलीस  

पण आम्हीच करिंटे रे 



आम्हीच करिंटे 

ना पजूला नारायण 

ना घेिली नारायणी 

भ्रष्ट्टाचार स्वैराचार अहिंकार धरून 

प्रेि िाणुसकी सदाचाराला  ददला सोडून 

     अन ्सेनेलाच  आम्ही काढिोय बदडून 

काय करिाहेि नकळे त्यािंना 

चोर सोडून मशक्षा सिंन्याशािंना 

असा र्डड्रपूिंचा  वाढिा   बाजार 

न  रहे कोणाचा आधार 

             म्हणून काय देवा 

मशकवायला धडा आम्हाला 

िूच िर परि नाहीच न आला 

 

  हे दयाधनो 

           कळिय आिा आम्हाला 

            िूच िारणारा 

            िूच िारणारा 

िूच करिा 

िूच करवविा 



क्षिा कर आम्हाला 

        शरण  आलोय अनिंिा 

शरण िुला भगविंिा  

                 शरण िुला भगविंिा 

                                                    -  ले.  डॉ. रत्नावली   दािार. 

……………………………………………………………………………………………… 

आई 

 

आज आहे नेहिी  च  येणारा िािदृदन ... 

आश्रिािल्या अनेक ददवसािला एक. 

               

आम्हाला काय - 

           

   स्वाििंत्र्यददन- 

        िदहला ददन- 

              कािगार ददन- 

िसा हा िािदृदन.......। 

      त्याि काहीच नसे नवीन. 

     पण िरी- 

           आज आठवण दाटून येई  नसलले्या आईची.... 



शाळेि िी   पादहलय   न   आईला- 

पोटाशी घेणारी- 

पटापट िुके घेणारी- 

प्रेिाने भरवणारी- 

िनािली िाझी आई-... 

एकटाच डबा खािाना डोळ्याि साठवि राही---- 

               आज आठवण येई   नसलेल्या आईची..... 

 

िाझी आई होिी ना छान 

 गोरी गोरी पान? 

हसरिं रूपडिं िोहक सान- 

आठवण येिा 

सिोर येई आश्रिािली दाई- 

अन प्रेिळ रुपडिं ववरघळून जाई........। 

             आज आठवण येई नसलेल्या आईची......... 

 

देवा काय िी असा गुन्हा केला? 

िािहृीनिेचा शाप मिळाला? 

चुकून तिने कोणिा घाव झेलला? 

का सिंपवनू  टाकले तिने स्विःला? 



          आज आठवण येई नसलेल्या आईची............- 

        पण ---- 

िी िात्र नक्की देईन - 

              िाझ्या बाळाला आई- 

   त्याच्या च डोळ्याि बघीन- 

    िाझी नसलेलीआई....... 

             िाझी नसलेली आई......... 

    आज आठवण येई नसलेल्या आईची....... 

 

रचना  - 

                                                                -   डॉ. रत्नावली दािार. 

 

Sketches 

 

 



 

 

 

Cold Ceramic Works… 

 



 

 

Acrylic Painting…. 

 

 

 

Fabric acrylic 

 



 

 

Embroidery…. 

 



 

 

Acrylic Paintings… 

 

 

 

 



Second prize in ‘Akruti Drawing competition’… 

 


