
 

 

 
 

अ�भरुची 
�दवाळी �वशेषांक २०२२ 

मराठ� मंडळ सॅक्रम�टो 

 
 

 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

ह्या अकंात …

संपादक�य मधरुा फणसळकर-श�डे 

अध्य�ीय  हृषीकेश श�डे 

काव्यवाचन  

कलरवची पहाट   चारुलता मजुमूदार 

अमतृ आ�ण �वष   �शर�ष देशपांडे 

�चत्रकथी क�वता जोशी-केतकर, मदृलुा चोर�डया 
गोष्ट�ंचा कट्टा  

मऊ मेणाहूनह� कुमार कुलकण� 

स्वातं�याचा अमतृ महोत्सव वसधुा जोशी 

राजयोग श्रीधर जगदाळे 

कृष्णापे�ा मला अजुर्न हवाय, रामापे�ा मला भरत हवाय !    अिजत नात ू

मराठ� शाळा सॅक्रम�टो शाळा संचालक 

बाल�मत्र   

प्लािस्टक बंद�  ?  एक �वचार सा�हल श�डे 

जीवनाची लढाई     आणर्व दाबके 

�चत्रकथी उव� दखणे , �सद्धांत नाईक , �ववान श�डे , 

अिस्म चोर�डया, सा�हल श�डे, शनाया राणे ,आयर् 
कुलकण�, इरा कुलकण� 

 

प्रिस� झाले�ा मजकुराशी संपादक व मंडळ सहमत असतेच असे नाही. िलखाणा�ा िनवडीचे, प्रकाशनयो� िकरकोळ बदलांचे आिण �ाकरणीय दु��ीचे अंितम 
अिधकार संपादक व मंडळाकडे राहतील. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 संपादक�य 
मधुरा फणसळकर - श�डे  

 

नमस्कार  मंडळी , 

 

आल� �दवाळी �दवाळी काढू आनंदे रांगोळी  

उजळव ूसारे जग लाव ूद�पकांच्या ओळी  

 

�दवाळीच्या आपणा सवार्ना खूप शभेुच्छा. सादर 
आहे �दवाळी २०२२ चा खास �वशेषांक . मागील 
�दवाळी अंकाला तमु्ह� उदंड प्र�तसाद �दलात 
त्याबद्दल खूप खूप आभार. याह� वष� अनेक 
उत्साह� कुटंुबीयांनी �दवाळी अंकासाठ� सा�हत्य 
पाठ�वले आहे.  

 

हे वषर् खास म्हणजे आपल्या मायभमूीचा , 

जन्मभमूीचा स्वातं�याचा अमतृ महोत्सव ! 'वेद 
मंत्राहून आम्हा वंद्य वंदे मातरम ' असा मंत्र 
देणारे आपले स्वातं�यवीर ! 

त्या सवर् हुतात्म्यांचे स्मरण करून या अंकाची  
सरुुवात  करूया.  

 

या अंकात बरंच काह� �वशेष वाचायला �मळेल. 
मकु्तक काव्य , काह� �वशेष लेख , काव्यसंग्रह, 

बाल�मत्रांची �चत्रकला आ�ण मंडळाच्या 
वेगवेगळ्या कायर्क्रमातील अनेक फोटो यांनी हा 
अंक सजला आहे. आपल्या कुटंुबातील  ९० 
वषा�च्या आजीने (माझी आजी )  '�तने 
अनभुवलेला प�हला  स्वातं�य �दन ' १५ ऑगस्ट 
१९४७ ' या�वषयी  लेख �लहून पाठ�वला आहे. हा 
अनभुव वाचनू त्या �दवसाचे सा�ीदार तमु्हाला 
नक्क� होता येईल.  

मागील अंकाप्रमाणेच याह� अंकात रांगोळीचे पान 
�दले आहे , तेव्हा त्यावर रांगोळी काढून 
mmsac.abhiruchi @gmail.com ला नक्क� पाठवनू 
द्या . आ�ण हो, मागील अंकाप्रमाणेच याह� 
अंकाबद्दलचा अ�भप्राय जरूर पाठवा.  

 

 



तमुच्या सचूना आ�ण अ�भप्राय हा खूप मोलाचा आहे आ�ण त्याप्रमाणे अंकात बदल करता येतील.  

covid ची साथ आता बर�च आटोक्यात आल� आहे . वातावरण आता पवूर्वत झाले आहे. आपल्या mmsac 

कुटंुबीयांनी एकमेकांची भक्कम साथ देऊन या कठ�ण काळाशी सामना केला . मंडळाचे कायर्क्रमह� आता 
पवू�सारखे उत्साहात सरुु झाले आहेत आ�ण सभासदांमध्ये सदु्धा अनेक नवीन कुटंुबे सामील झाल� 
आहेत. आपले कुटंुब �दवस��दवस मोठे होत चालले आहे हे बघनू �वशेष आनंद वाटतो. चला तर मग आता 
इथेच थांबते, हाह� अंक तमु्ह� पणूर् वाचाल आ�ण त्याचा आनंद घ्याल अशी आशा करते .  

 

आपल� स्नेहां�कत  

मधरुा फणसळकर - श�डे  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�चत्र : क�वता जोशी  - केतकर 

 

 
 



 

 

 

अध्य�ीय 
हृषीकेश श�ड े

 
नमस्कार  मंडळी  , 
 

�दवाळीच्या आपणा सवार्ना खूप शभुेच्छा. या सदरात आपण यावष�चा  थोडक्यात आढावा 
घेऊया . या वष� नवीन कायर्का�रणीने मंडळाची सूत्रे हातात घेतल� आ�ण योगायोग असा क�  
या  कायर्का�रणीत  सॅकॅरामेन्टो भागात नव्याने आलले्या सदस्यांनी उत्साहाने भाग घेतला.  
 

कायर्का�रणीने सूत्रे घेतल्यावर मंडळाचा प�हलाच रंगीबेरंगी कायर्क्रम 'होळी ' अगद� उत्साहात 
आ�ण थाटात साजरा झाला . गरम गरम  परुळ पोळी वर ताव मारत सगळ्यांनी दणक्यात 
रंगांचा आनंद घेतला. आ�ण कायर्क्रमाचे शू�टंग करायला �वक्रांत सावंत यांचा कॅमेरा आ�ण ड्रोन 
सज्ज होताच त्यामळेु कायर्क्रमाची रंगत आणखीनच वाढल�.  
 

महाराष्ट्र �दनाचा कायर्क्रम यावष� थोडा वेगळ्या पद्धतीने साजरा केला गेला. गानसम्रा�ी  लता 
मंगेशकर आपल्या सवा�ना सोडून यावष� �नघून गेल्या . त्यांच्या स्वग�य आवाजाची आठवण 
ठेवत मंडळाच्या गायक सभासदांनी  लताद�द�ंची गाणी गाऊन त्यांना एक आ�रपूणर् श्रद्धांजल� 
वा�हल�.  
 

महाराष्ट्र �दन होत नाह� तर वेध लागले आपल्या लाडक्या गणरायाच्या आगमनाचे ! covid ची 
साथ आता बर�च आटोक्यात आलेल� असल्यामळेु यावष� बाप्पाचे स्वागत ढोल ताशाच्या गजरात 
केले गेले . बे ए�रया तून येऊन ढोल ताशा पथकानी दणक्यात ढोल ताशा सादर केला .. सगळे 
वातावरण मंत्रमगु्ध केले.  

हे वषर्  खास म्हणजे आपल्या भारताचा 'आझाद� का अ�म्रत महोत्सव' ! यावर आधा�रत देखावा 
तयार करून बाप्पाची प्र�तष्ठापना झाल� .. दरवष�प्रमाणे �नमकर दाम्पत्याच्या  हस्ते बाप्पाची 
यथायोग्य पूजा करून कायर्क्रम  संपन्न झाला.  
 

सगळेजण ज्या कायर्क्रमाची आतरुतेने वाट पाहत असतात तो '�दवाळी'चा कायर्क्रम आता 
लवकरच संपन्न होईल आ�ण त्यासाठ� तयार� जोरात चालू आहेच. अथार्त हे सगळे कायर्क्रम 
संपन्न होताना भक्कम पा�ठंबा असतो तो तमु्हा सगळ्यांचा. प्रत्येक कायर्क्रमात स्वयंसेवकांची 



 

 

भक्कम साथ �मळते तेव्हाच कुठे सगळे नीट पार पडते , तेव्हा ती साथ अशीच राहू द्या . 
आ�ण हो, योगायोग - गोष्ट� जुळून येणे याचा प्रत्य� अनभुव यावष� आला तो म्हणजे अत्यंत 
गाजलेल्या  'मोरूची  मावशी ' या नाटकाच्या प्रयोगाच्या �न�म�ाने . कुणाच्याह� ध्यानीमनी 
नसताना आपण हा प्रयोग करू शकलो ते केवळ तमु्हा नाट्यप्रमेींच्या सहकायार्मळेुच . तमुचे हे 
प्रेम असेच राहू द्या. 
 

यावष� मंडळात अनेक नवीन कुटंुबांनी सभासदत्व घेतले. १०० हुन अ�धक कुटंुबे आता मंडळाचे 
सभासद झाले आहेत. आपले कुटंुब �दवस��दवस मोठे होत चालले आहे हे बघून �वशेष आनंद 
वाटतो. हा व�ृ असाच मोठा होत राहो आ�ण बहरात राहो अशी आशा करतो आ�ण इथेच थांबतो 
.  

तमु्हा सगळ्यांना �दवाळीच्या पनु्हा एकदा शभुेच्छा आ�ण तमुच्या प्र�त�क्रया आमच्यापय�त 
नक्क� पोचवा म्हणजे कायर्का�रणी त्यावर नक्क�च �वचार करेल .  

चला तर मग भेटू आता �दवाळीच्या कायर्क्रमात ! 
 
 

आपला �वनम्र , 

हृषीकेश श�डे 
  



चार दोन वष� झाल� असतील, आमच्या 

दारापढेु दोन मोठ�  झाडं होती. उन्हाळ्यामध्ये 
छान  सावल� �मळायची. त्यामळेु भर उन्हात 
सदु्धा वार्याची झुळूक मोठ� सखुकारक 
असायची. एकदा संध्याकाळी मी बाहेर�ल 
गलुाबांना आ�ण lawn ला पाणी देत होतो. 
समोर�ल झाडाची एक नाजकू फांद� खूप खाल� 
आल�  होती आ�ण त्याची  मला कल्पना 
नव्हती. मी डावीकडे गलुाबांना पाणी देण्यात गकर्  
होतो, तेवढ्यात माझ्या मानेला कशाचा तर� स्पशर् 
झाल्यासारखा वाटला. एखादा �कडा असेल अशा 
समजतुीने मी उजव्या हाताने झटकून टाकायचा 
प्रयत्न केला.   

 

मऊ मेणाहूनह�  

कुमार कुलकण� 
 

 

थोड्या वेळाने परत तसाच मला भास झाला 
म्हणनू मी �कं�चत मागे वळून प�हले तर ती 
खाल� ल�बत असलेल� फांद�ची, अ�तशय कोवळी 
नाजकू चार पांच पानं माझ्या मानेला कुरवाळत 
होती. माझ्या न कळत  मी म्हटलं, 

"I love you too." 

 

 

  

 

मला मोठं नवल  वाटलं. पानं फुलं आपल्याशी 
कशी छान बोलतात नाह�! तेव्हापासनू मी 
गलुाबाचं क�टंग करताना वा बागेतल्या  �मरच्या, 
टोमटॅो काढतांना त्या रोपांशी बोलत बोलत 
त्यांना �वचारून काढतो. हा प्रसंग एवढ्यावरच 
संपला नाह�.  

जे झाड माझ्याशी बोलायच,ं त्याच्या खोडाला क�ड 
लागल� आ�ण ती क�ड भराभर,  वर वर पसरत 
गेल�. मी झाडं  कापण्यार्या  ठेकेदाराला फोन 
केला. मी आ�ण माझी पत्नी, आम्हा दोघांच्या 
मना�वरुद्ध हा �नणर्य आम्ह� घेतला. झाड 
कापायच्या आधी मी झाडाशी आपल्या भाषेत 
बोललो, म्हणालो; असा त्रास सहन करण्यापे�ा 
िजथनू आपण सगळे आलो त्या मातीशी 
�मळण्यात धन्यता नाह� का? त्या झाडालाह� 
माझं म्हणणं पटल्यासारखं वाटलं आ�ण मोठ्या 
जड मनाने त्या ठेकेदाराला झाड काढून टाक असं 
सां�गतलं.  

त्यानंतर जवळ जवळ आठ एक �दवस आम्ह� 
बाहेरचं दार उघडलं नाह�.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

असाच एक दसुरा प्रसंग तीन चार म�हन्यापवू� 
घडला. मी बाथरूम मध्ये दात घासताना शेजार� 
counter वर एक push pin पडलेल� �दसल�. �तथे 
ती कशी आल�, कुठून पडल� असेल ह्याची काह� 
कल्पना मला आल� नाह�. जागेवर  नेऊन ठेव ू
या असे मी मनात म्हटले खरे, पण आळसामळेु 
म्हणा �कंवा कसे, माझ्या न कळत मी ती pin 

उचलल� आ�ण समोर�ल आरश्याच्या उजव्या 
बाजलूा िजथे थोडी जागा होती �तथे टोचल�.  
पण टोचता �णीच मी �तथनू लगेच काढल� 
आ�ण िजथे छोटंसं भोक पडलं होतं �तथे 
हळुवारपणे हात �फरवला. हात �फरवता �फरवता 
माझ्या डोळ्यात टचकन पाणी आलं. 
कारणा�शवाय �भतंीला जखम केल� म्हणनू मला 
वाईट वाटलं.  

का बरं वर�ल दोन्ह� प्रसंग माझ्या �मत्राने मला 
सां�गतले असतील? सम �वचाराचे फार थोडे  
�मत्र मला आहेत,  त्याच्याशी बोलण्यांत, त्यांचे 
�वचार ऐकताना मला खूप आनंद होतो.  

"सत्संग घडो,  सजुन वाक्य कानी पडो " असं 
आपले वाड वडील सांगत आले ते खरंच 
म्हणायचं तर.  

काय योगायोग पहा, आषाढiचा म�हना अगद� 
जवळ आला, एव्हाना श्री �ानेश्वर माऊल�ची, संत 
श्रेष्ठ देहूच्या तकुारामबवुाची आ�ण अनेक 
संतांच्या पालख्या पंढरपरुाला जायला �नघाल्या 
असतील �कंवा �नघतील. आळंद� ते पंढरपरू हा 
प्रवास पायी करतील पण मंडळीनंा शीण कसा तो 
जाणवणार नाह�, कारण संत �शरोमणी नामदेव 
महाराज, संतश्रेष्ठ तकुाराम महाराज  आ�ण 
सावता माळी , चोखोबा आ�ण सेना, जनाबाई, 

सोयराबाई ह्या सार्यांचे अग�णत अभंग आ�ण 
हर� नामाचा गजर साथ सोबत करत असताना;  
कष्ट तर� कुठून असणार? 

आमचे हे �मत्र गाणारे आहेत, ते ह� भान �वसरून 
म्हणायला लागले, 

व�ृ वल्ल� आम्हां  सोयर� वनचरे  

प�ी ह� ससु्वर� आळ�वती 

मग काय तासांमागनू तास कसे गेले ते कळलेच 
नाह�.  

माझ्या �मत्राचे  हे आचार �वचार आ�ण त्याच्या 
चेहर्या वरचे साित्वक भाव मला अजनू 
मोहवतात. 

 शभंु भवत,ु मंगलं भवत ु ll   



 

 

 

  



मंडळी, नमस्कार 

अत्यंत भाग्यवान आहात सवर्जण  .. कारण एक 
-  तमु्ह� स्वतंत्र भारतात जन्माला आलात  
आ�ण दोन - आज भारत स्वतंत्र होऊन ७५ वष� 
पणूर् झालेल� पाहत आहात. पण मी 
तमुच्याप�ॆाह� भाग्यवान आहे बरं का , कारण 
�हंदसु्थान स्वतंत्र होताना मी प�हला आहे, 

प�हल्या स्वातं�य�दनी मी हजर होते. 

 

स्वात�ंयाचा अमतृ 
महोत्सव 

वसुधा जोशी 

 
१४ ऑगस्ट १९४७ च्या रात्री नऊ -साडे नऊ ला 
घराघरातनू लोक नटून थटून स्वतंत्रता देवीचे 
स्वागत करण्यासाठ� बाहेर पडले होते. मी तेव्हा 
१३ वषा�ची होते . आम्ह� मलेु-मलु� नाशकातल्या 
कापडपेठेच्या टोकाशी असलेल्या आ�ण 
सरकारवाड्यासमोर�ल मारुती मं�दराजवळ गप्पा 
मार�त १२ केव्हा वाजतात आ�ण सरकारवाड्यावर 
झ�डा केव्हा फडकतो याची वाट पाहत बसलो 
होतो . बोहोरपट्ट� , कापडपेठ , मेनरोड  अगद� 
सगळीकडे िजथे जागा असेल �तथे दकुानाच्या 

फळ्यांवर माणसे बसल� होती. इमारतींच्या 
�खडक्या , गच्चीवर माणसे �दसत होती. आम्ह� 
मारुतीजवळ मोक्याची जागा पटकावल� होती. 

घड्याळाचा काटा पढेु सरकत होता आ�ण आमची 
उत्सकुता �शगेला पोहोचल� होती आ�ण अखेर 
काटा बाराच्या पढेु गेला . एकदम �बगलु वाजला 
, ढोल ताशे वाजले आ�ण सरकारवाड्यावर �तरंगा 
फडफडला . टाळ्यांचा कडकडाट झाला , जय �हंद 
चा घोष सरुु झाला , माणसे नाच ूलागल� , 

एकमेकांना �मठ्या मारू लागल� . डोळ्यात , 
कानात साठवनू ठेवावा असा प्रसंग होता तो... 
दास्यातनू सटुल्याचा आनंदोत्सव  ! 

 

मात्र हे स्वातं�य काह� सहजासहजी �मळाले 
नव्हते बरं का . यासाठ� अनेकांनी प्राण खच� 
घातले, अनेकांची आयषु्ये उध्वस्त झाल�. वासदेुव 
बळवंत फडके , स्वातं�यवीर �वनायक दामोदर 
सावरकर , त्यांचे जेष्ठ बंध ूबाबाराव सावरकर हे 
तर अगद� आपल्या जवळचे भगरु  गावातले. 
जन्मठेप होऊन अंदमानला पाठ�वले गेले . तेथे 
त्यांचे अतोनात हाल झाले. त्यांचे साथीदार कव� 
आ�ण देशपांडे. Jackson च्या वधात अनंत कान्हेरे 
फाशी गेला. रँड च्या वधात चाफेकर बंघ ूफाशी 
गेले . असे अग�णत क्रां�तकारक स्वातं�यासाठ� 
झुंजले तेव्हा आपल्याला स्वातं�य �मळाले .  

१५ ऑगस्ट १९४७ - दसुरा �दवस वेगळाच 
उजाडला . आपला गढु� पाडवा असतो तसा 
वाटला . घरासमोर सडे पडले , रांगोळ्या घातल्या 

गेल्या . दारांना तोरणे लागल�. सगळीकडे उत्साह� 
वातावरण होते. सगळे लोक आवरून देवदशर्नाला 

�नघाले होते , देवाचे आभार मानायला. दपुार� १२ 
वाजता स्नेहभोजनाच्या पंक्ती उठत होत्या. 



गप्पांचे फड रंगले होते .रात्री गाण्याच्या म�ैफल� 
भरल्या होत्या . मकु्त वातावरण काय असते ते 
जनता अनभुवत होती . शाळाशाळातनू मलुांकडून 
वंदे मातरम हे गीत म्हणनू घेतले गेले. जय �हंद 
च्या घोषणा दणदणल्या . वातावरणातला हा 
बदल प्रकषार्ने जाणवत होता. 

 

असे हे स्वातं�य आज ७५ वष� आपण अनभुवत 
आहोत . परंत ुहे �टकवण्यासाठो सीमेवर जे 
स�ैनक प्राणाची बाजी लावनू , तहान भकू 
�वसरून, थंडी वारा पाऊस याची पवार् न करता 
आपल्या देशाचे र�ण करतात म्हणनू आपण 
शांततेत आ�ण आनंदानी जग ूशकतो. तेव्हा त्या  

स�ैनकांची आठवण आपण ठेवल�च पा�हजे आ�ण 
त्यांच्यासाठ� , शह�द झालेल्या स�ैनकांच्या 
कुटंुबासाठ� आपण काय करू शकतो याचाह� 
�वचार केला पा�हजे. 

भारताचे स्वातं�य �टकवनू ठेवण्यासाठ� आ�ण 
फुलवण्यासाठ� आपण वाईट गोष्ट�ंना दरू सारून 
चांगल्या गोष्ट�ंचा अवलंब केला पा�हजे. तमु्ह� 
सवा�नी भारत देशाचा अ�भमान बाळगा , देशाची 
प्रगतीच होईल या दृष्ट�ने वाटचाल करा. चांगल्या 
गोष्ट�ंचा , �शस्त�प्रय वागण्याचा परुस्कार करा. 
अशानेच आपला भारत देश आणखी पढेु जाईल ! 

 

 

हे राष्ट्र देवतांचे , हे राष्ट्र पे्र�षतांचे ... आ चंद्र  सयूर् नांदो स्वातं�य भारताचे !!! 

 

देखावा : उव� दखणे   



कलरवची पहाट 
 

प्रकृतीच्या पे्रमात कधी मी 
पडले  

हे माझेच मला न कळले. 

रम्य पहाट पाहता माझे मन 

आनंदाने ओसंडले. 

पवू� कडे नजर जाता 
तप्तलोहाचा गोळा 

व�ृा मधनू डोकावला. 

र�व�करणे झेलाया उषाराणीने  

गलुाबी पदर पसरला. 

�हरव्या शालतू सजल� वसुंधरा 
�नघाल� 

भास्कराच्या �मलनाला. 

�चमण्या-राघ,ू प�यांचे थवे 
संगीत 

छेडत लगबगीने �नघाले 
भेटाया �मत्राला. 

पा�रजाताने पषु्पांचा पायघड्या घातल्या 

आ�दत्याच्या स्वागत आला. 

पल�कडे कोपर् यात मयरूह� नतृ्य कर�त असे 

भान ूसाठ� फुलवनूी �पसारा. 

क�पराजह� वाद� व�ृा वरुन आम व�ृावर  

हुंकार कर�त जण ूबोलावतात सयूार्ला. 

दृशा �नहाळता मनाने �वचारले मनाला 

स्वगर् याहून असेल का वेगळा? 

आत्मारामने उ�रले त ू

प्रत्य�ा परमेश्वर पा�हला 

कलरवची रम्यपहाट सदैव 

अशीच राहो मी प्राचीला 'श्रीचरणाला'! 

 

क�वयत्री सौ: चारुलता मुजूमदार 

 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कृष्णापे�ा मला अजुर्न हवाय, रामापे�ा 
मला भरत हवाय ! -  अिजत नातू 

होय, आज मला कृष्ण नाह� तर अजुर्न हवाय, आज मला राम नाह� तर भरत हवाय.  

मला पणूर् मा�हत आहे �क असे बोलणे काह� जणांना 
रुचणार नाह� अन ्मी ते पणूर् समज ूशकतो.  

पण मी काय सांगतो ते शेवटपय �त वाचा, �वचार करा.  

कदा�चत तमुचे मत बदलेलच असेह� नाह� पण माझी 
भ�ूमका तर� समज ूशकेल �क मी इतके धाडसाचे 
�वधान का करत आहे.  

प�हल्यांदाच एक मनापासनू सांगतो �क राम आ�ण 
कृष्ण �ह माझी दैवते आहेत. ज्या रामकृष्णाचे जीवन 
आज हजारो वष� झाल� तर�सदु्धा समाजाला 
सन्मागार्वर चालायला नसुते दशर्वत नसनू, तसे का 
करायचे हे समजवतात, त्यांचे जीवन हाच एक अमोल 
ठेवा आहे, मागर्दशर्क आहे. मी तर रामकृष्णाचा भक्त आहे, नसुता रामनाम घेताना, फोनमध्ये असणारा 
नव्हे तर त्यांच्या जीवनाचा अभ्यासक,  त्यांचे �वचार आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करणारा असा मी आहे. 
अन ्तर� सांगतो, अहो आज समाजासाठ�, जगासाठ� मी रामकृष्ण, सीता नाह� मागत तर अजुर्न, भरत, 

ल�मण, उ�मर्ला मागतो. अथार्त का ते पढेु सांगतोच आहे.  

कृष्णाने अजुर्नाच्या मदतीने धमार्चे र�ण केले, रामाने रावणवध करून रामराज्याची महुूतर्मेढ रचायला 
सरुुवात केल�. पण ते तसे का करू शकले? कृष्णाने तर हातात शस्त्र न घेता क्रांती घडवनू आणल�. पण 
त्याला ते करायला, समथर्, �वचार जळुणारा, स्वतः धमार्ने चालणारा, �ववेक� असा अजुर्न �मळाला म्हणनू. 
कोठलाह� नेता एकटा क्रांती करूच शकत नाह�. सम�वचार�, �नरहंकार�, समपर्ण करणारा, संकटे आल� तर� 
प� न बदलणारा असा समथर्क, जीव देणारा, स�म असा साथीदार नसेल �कंवा नसतील तर कृष्ण काय, 

राम काय, �शवाजी काय, क्रांती, स्वराज्य अन सरुाज्य प्रस्था�पत करू शकले नसते.  

कृष्ण तर महान होताच तसेच अजुर्न कमी नव्हता! उगाच नाह� कृष्णाने अजुर्नावर �वश्वास टाकला. अरे 
गेले हजारो वष� लोक, तत्व�, संत, पंथीय गीतेचा अभ्यास करत आहेत तर� आज गीता समजायला वष� 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लागतात, पारायणे करायला लागतात, तसे वागायला लागते. पण ल�ात घ्या, कृष्णाने अख्खी गीता 
अजुर्नाला एकदा, तेसदु्धा रणांगणात, वाजलूा लाखो सनै्य असताना कथन केल� व अजुर्न तयार झाला, 
वचैा�रक बठैक तशी त्याची होती अन ्म्हणनूच त्याच्या हातनू धमर्र�ण झाले.  का? कारण अजुर्न लायक 
होता, स�म होता तसेच त्याला पण योग्य मागार्ने चालनू राज्य �मळवायचे होते व राज्य करून प्रजेला 
खर्या अथार्ने सखुी, समदृ्ध करायचे होते म्हणनू. "आई" क� व्हा होते तर केवळ बाळ जन्मल्यावर, त्या 
आधी ती केवळ स्त्री असते. तसेच अजुर्न होता म्हणनू भगवतगीता आल�,  म्हणनू कृष्णाला ती सांगावीशी 
वाटल�. आपण लायक होऊया, आपले नेते अजुर्नासारखे सज्जन, समथर् अस ूद्या, मग कृष्ण गीतेत आहेच 
माग र् दाखवायला.  प्रत्येक जण कृष्ण झाला, प्रत्येक जण राम झाला तर लढणार कोण? क्रांती घडवणार 
कोण? इ�तहासाची नसुती गोडवी गाण्यापे�ा, बाते नसुती करण्यापे�ा काह�तर� करून दाखवयूा, यदु्ध दरू 
पण रणांगणावर तर या, येऊया?  यदु्ध तर दरू पण सेत ूबांधायला एक स्वतःचा 'राम' �ल�हलेला दगड तर 
आणण्याचे कष्ट घ्या, घेऊया!   

राम वनवासात गेल्यावर भरत राजा होणार होता. झाला असता तर कोणीच आ�ेप घेतला नसता कारण 
त्याचा काह�च दोष नव्हता. तर�पण रामाच्या पादकुा मागनू घेऊन त्या �सवं्हासनावर  ठेवनू, आ�लशान 
महाल असनू केवळ राम वनवासात तसा झोपत असेल म्हणनू पणार्वर रात्र काढणारा भरत आज �मळेल? 

मी तर म्हणतो ती १४ वष� न�ैतकतेने भरताने राज्य केले म्हणनू रामराज्य यायला नक्क�च मदत झाल�. 
भरताने संपणूर् मभुा असनू मनमानी न वागता, आपल�च गाद� न चालवता, लोकांचे राज्य केले. असा भरत 
आज अिस्तत्वात आहे?  आजचे राजकारणी, नेते बघा मग समजेल मी भरत का मागतो, इरसाल, स्वतःची 
तमुडी भरणारे लोक, स्वाथ� लोक, वाईट माग� लोक बघनू म्हणावेसे वाटते �क आज लोकांमध्ये अजुर्न हवा, 
आज हजारो भरत हवे, जे नेता असो वा नसो योग्य वागतील, सत्कायर् करतील. 

सीता पतीबरोबर वनवासात गेल�. राम स्त्रीहट्ट म्हणनू सोन्याचा मगृ पकडायला गेला. काय उ�मर्लेला 
स्त्रीहट्ट नसता करता आला? पण पत्नी म्हणनू कटकट न करता, रामाचे र�ण करायला केवळ आपला 
पती, ल�मणच योग्य म्हणनू १४ वष� �वरह सहन करणार� उ�मर्ला होती म्हणनू रामाचे र�ण झाले, धमार्चे 
राज्य रामराज्य यायला मदत झाल�. सीता जशी अजोड, तशीच उ�मर्ला वंदनीय!  

जरा �वचार करा, अजुर्न नसताच तर? अपे�ा नसणारा भरत नसताच तर? भरल्या संसारात १४ वष� पतीचा 
- ल�मणाचा - �वरह आतल्याआत सहन करणार�  उ�मर्ला नसतीच तर? तानाजी, बाजीप्रभ ूनसतेच तर? 

एक वेगळाच इ�तहास वाचायला �मळाला असता व आपण आ�ा जे आहोत तसे कदाच नसतो.  

आज सगळेच कृष्ण बनत आहेत, सगळेच तत्व�ान दसुर्याला सांगायला बघतात, गीता एक असल� तर� हा 
पंथ, तो पंथ, माझाच खरा पंथ असा समाज वाढत चालला आहे. आजचा माणसू कोण झाला आहे? नो नो, 
मला कृष्णाचा अजुर्न नाह� व्हायचे, मला लढाई नाह� करायची, मी कोचावर बसनू, बाहेर क्रांती का होत नाह� 
बर आ�ण कोणी नेता समथर् का �मळत नाह� बर, असे म्हणत, अिस्मतार�हत बोटांनी फक्त ट�व्ह� चॅनेल 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�चत्र : मदृलुा चोर�डया 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बदलतो. मधेच कधी अण्णा हजारे आले तर दोन �दवस 'अच्छे �दन आय�गे' ची स्वप्ने मी बघतो, ‘काश्मीर 
फाईल’ बघनू दोन �दवस तापनू �नघतो पण ' फ�ल अप काश्मीर 
' (काश्मीरमध्ये वास्तव्य) करायला सां�गतले तर �लव्ह ऑफ 
ऍब्सेन्स! अरे माणसा त ूअजुर्न होशील तर सरुाज्य �मळेल. काय 
त ुबाजीराव होऊन लढशील? भरत होऊन नेता बनशील?  

म्हणनू म्हणतो, आज कृष्ण नव्हे तर अजुर्न हवा, कालची 
भगवद्गीता आजच्या अजुर्नांची वाट बघत आहे, तरच 
सखुासमाधानाचा राजसयू य� होईल. म्हणनू म्हणयूा �क आज 
रामाच्या राज्यावर अ�धकार न मागता, फक्त  पादकुा मागणारा 
भरत हवा आहे, तरच पनु्हा रामराज्य �नमार्ण होईल. पादकुाच का 
भरताने मागीतल्या ह्याचा कधी कोणी �वचार केला आहे? रामाची 
शाल का नाह� मा�गतल�, धनषु्य का नाह� मा�गतले?  

 

कारण ‘पादकुा’ म्हणजे रामाच्या मागार्वरून चालण्याचे साधन! राममाग र् तोच माझा माग र् असे सचुवणारा 
प्रतीकात्मक संदेश!  आहेत आज असे अजुर्न? बनयुा असे अजुर्न? बनाल असे भारताचे भरत?  

म्हणनू..... होय आज मी अजुर्न मागतोय, आज मी भरत मागतोय!....   एक नाह�, अनेक! 

 

  



 

 

 



अमतृाच्या दोन थ�बांनी अमरत्वाची ग्वाह�  

�वषाच्या दोन थ�बांनी मतृ्यचुी हमी.  

कधी कोण जाणे या �फरणार्या ग्रहावर�ल 
माणसाला भरुळ पडल� अमतृाची.  

अमतृ आ�ण �वष  

�शर�ष देशपांड े

आ�ण मग तो हजारो वषर् ह्या ग्रहावर �फर �फर 
�फरला, 

कोपरान कोपरा उचकटला, �वस्कटला.  

पडला, धडपडला, उठला, धावला - शेवट� थकला..  

पण नाह� �मळालं त्याला अमतृ.  

तो �नराश, पराभतू झाला. त्याचा �ववेक संपला.  

आ�ण एका अवल�णी �णी त्याने  

�वष आपल्या ओठाला लावलं.  

अथार्त, त्याचा मतृ्य ुअटळ होता  

पण जाता जाता तो माणसाच्या व�ृीत   

अतपृ्ततेचं �वष पेरून गेला.   

त्यातनू जन्माला आल� भ्र�मष्ट, �वकृत माणसं - 

पशलुाह� लाजवणार�.. आपल�च माणसं �चरडणार�  

त्यांना रक्त ओकायला लावणार�. सगळं उध्वस्त 
करणार�.  

त्यातच एक होता �सकंदर, तर एक अलेक्झांडर  

कोणी होता च�गीझ खान, बाबर, �हटलर, कोणी 
लादेन.  

अनेक वंश, अनेक नावं ..  

आ�ण काय आश्चयर्, हे सगळे इ�तहासात अमर 
झाले.  

�वष �पऊन अमरत्व �मळतं हे जगाला दाखवनू 
गेले.  

येश,ू बदु्ध, महावीर, पगैंबर, गांधी आ�ण �कतीतर�  

शांतीचा, पे्रमाचा, अ�हंसेचा, मानवतेचा संदेश देऊन  

काळाच्या उदरात लपु्त झाले.  

पण, शतकानशुतके अतपृ्ततेचं �वष �भनलेल्या 
माणसाला हे नाह� उमगले.  

माझ्या �प्रय माणसा, एक �ण थांबशील ? 

थोडा �वचार करशील? 

हे अथांग महासागर, �वस्तीणर्  पवर्तरांगा, दथुडी 
भरून वाहणार्या नद्या, 

अवकाशातले चंद्र-सयूर्-तारका, व�ृवल्ल�, प�ी, 
पाऊस, वारा, फुलं-पानं  

आ�ण अमतृाच्या चवीची रसाळ फळं …  

हे सवर् तझु्यासाठ�. मग, का तलुा आस असावी हे 
नष्ट करण्याची? 

फक्त अमतृ �मळालं नाह� म्हणनू? 

अरे वेड्या, तो झरा पा�हलास?  

भर तझुी ओंजळ आ�ण कर त्या पाण्याचं 
मनसोक्त प्राशन,बघ, एका �णात होईल तझु्या 
मनातल्या �वषाचं अमतृ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्वामी �ववेकानंद हे ज्या योग �वद्येचे मतूर्रूप 
होते त्या राजयोगाची आज थोडक्यात ओळख 
आपण करून घेवयूात. सवर् मंडळींकरता याचे 
गृहस्थाश्रमामधील दोन फायदे आपण उलगडू; 

जेणे करून आपल्याला या योगाची शलै� ल�ात 
येईल.  

राजयोग 

श्रीधर जगदाळे (ऊफर्  
अमतृप्रीत) 
लोकमान्य �टळकांनी भगवद् गीतेचा अनवुाद 
“गीता रहस्य” या ग्रंथात केलेला आहे. महात्मा 
गांधीजींच्या हाती नेहमी भगवद् गीता असे. 
बर्याच मंडळींना �ात नसेल परंत,ु वीर सावरकर 
यांनी देखील गीतेचे अनवुादन केले आहे. या 
व्यक्तींच्या �वचारांची आ�ण कतृर्त्वाची व्याप्ती 
आपणास सवर्श्रतु आहे. एवढेच काय तर, पंडीत 
नेहरंूनाह� कैवल्य अवस्थे�वषयी �ान होते. 
त्यांच्या “�डस्कवर� ऑफ इं�डया” या पसु्तकात 
याचा उल्लेख आढळतो. लाला लजपत राय, 

सभुाषचंद्र बोस यांचा भगवद् गीतेचा गाढा 
अभ्यास होता. या सवर् मंडळीमंधे साधम्यर् काय 
आहे तर ते म्हणजे भारतीय संस्कृती�वषयी 
भगवद् गीता अथवा पतंजल� योग सतू्र या रूपाने 
असलेले �ान.  

  

आपण भगवद् गीता कधी साधी हातीह� घेत 
नाह�. भगवद् गीतेमधील सवर् अठरा अध्यायांचे 
शीषर्क, योग हे आहे; 

 

सांख्ययोग, कमर्-सन्यास योग, अ�रब्रम्ह योग, 

�ान-�व�ान योग इत्याद� इत्याद�. 

असे म्हटले आहे क�, वेद हे भारतीय 
संस्कृतीमधील �ानाचे �ल�खत भंडार आहे. 
उप�नषेद हे वेदांमधील एकेक �वषयावर केलेले 
�वश्लेषण आहे. आ�ण भगवद् गीता यातील 
प्रमखु �ानाचे सारांश आहे. त्यामळेु भगवद् गीता 
जर� समजण्याचा यत्न केलात तर� या जीवनाचे 
कल्याण होईल. गरुु �मळाल्यास उ�म; लवकर 
�मळाला तर अ�तउ�म. परंत ुगरुु नसेल तर�ह� 
भगवद् गीतचे वाचन आ�ण �चतंन करणे 
उपयोगी ठरेल.  

आज आपण ध्यानयोगातील एक �वशेष अंगाची 
म्हणजे राजयोगाची ओळख करून घेऊ.  

 “योगा करा” असं ऐकलं क� आपण योगासने 
यांचा �वचार करतो. योगासने ह-ठ योग या 
प्रकारामधे येतात. यात 

आपल्यातील सयूर् (ह) आ�ण चंद्र (ठ) याचंा 
समतोल राखणे आ�ण नाडी शदु्धीकरण करणे हे 
उद्�दष्ट आहे. आपल्या आत्म्याचा एकमेव रथ जे 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हे शर�र आहे ते सदु्रढु आ�ण लव�चक रा�हल्यास 
जीवनाचा अनभुव अ�धक आनंद� होतो.  

 

“ध्यान करा” असं ऐकलं क� डोळे �मटून 
ओमकार करावा असा सवर्सामान्य समज आहे. 
परंत ुडोळे �मटून काय करायचे हे मा�हत नसते. 
सवर् प्रथम योग का करावा? “अ�त दःुख �नव�ृी 
आ�ण परम ्आनंद प्राप्ती” या करता योग करावा 
असे म्हटले आहे. ध्यान योग �वषयी तमु्हाला 
�वशेष मा�हती कुठे उपलब्ध होणार नाह�. ह� 
�श�ा गरुु-�शष्य परंपरेत �दल� जाते. खरे तर 
समा�धस्थ होणेकर�ता, शनू्य अवस्थेत जाणे हा 
उद्देश असतो. शनू्य अवस्थेत मनात काह� 
�वचार नसतो. परंत ुदैनं�दन चय�त आपण सकाळी 
जागे झाल्यापासनू, आपले �वचार हेच आपल� 
कृती ठरवतात. त्यामळेु आपण आ�ा या सहज 
करता येणार्या गोष्ट�वर भर देऊ : स�ूम �वचार. 
अपे�ा, आनंद आ�ण दःुख.   

ज्यावेळी आपल्या मनाप्रमाणे गोष्ट� घडतात 
त्यावेळी आपल्याला आनंद होतो. आपल्या 
मना�वरुद जेव्हा गोष्ट� जातात, तेव्हाच राग येतो 
अथवा दःुख होते.  

याचाच अथर्, फळाची अपे�ा केल� आ�ण अपे��त 
फळ �मळाले क� आनंद �मळतो आ�ण अपे��त 
फळ नाह� �मळाले तर दःुख �मळते. आपल्या 
मनाच्या अवस्थे�वषयी असे प्रत्येक �णी अवगत 
राहणे हा अत्यंत उपयकु्त गणु आहे. ती मनाला 
नकारात्मक �वचारांत भटकू देत नाह�. फळांची 
अपे�ा करावी, नाह�तर कमर् करण्याचा उद्देश 
नष्ट होतो. परंत ुते फळ न �मळाल्यास मनाला 
जास्त भटकू देऊ नये. कमर् करणे आपल्या 
हातात आहे. प�रणामावर इतर गोष्ट� प्रभाव टाकू 
शकतात.  

त्यामळेु ते फळ �मळवण्याकरता नवीन मागार्चा 
अवलंब करावा. काह� वेळा फळ �मळण्याची 
आवश्यकता ह� नसते. त्याकरता फार जास्त 
उठाठेव करण्याची गरज नाह�. उदाहरणाथर्, भारत 
आ�ण पा�कस्तान मचॅचे काह�ह� प�रणाम झाला 
तर� तमुच्या मनाच्या अवस्थेत फार फरक 
पडण्याची आवशक्यता नाह�. परंत ुयातनू सटुका 
होणेकरता अहंकारातनू सटुका होणे गरजेचे आहे. 
अहंकार म्हणजे गवर् नव्हे. त्यामळेु 

अंहकार  (आयड��टट�) काय आहे याचा शोध घ्या.  

एकाग्रता : प्रत्याहार, धारणा 

याचा उपयोग �वद्याथ� आ�ण �वशेषतः बौद्�धक 
काम करणार्या लोकांना होतो. एका वेळी अनेक 
कामे करणे (मिल्टटािस्कंग) हा एक प्रभावी गणु 
मानला जातो परंत ुतो जास्त हा�नकारक आहे. 
श्रवन आ�ण वाचन करताना इतर कुठलाह� �वचार 
�कंवा �क्रया करता कामा नये. त्यानंतर डोळे 
�मटून �चतंन करणे अ�तआवश्यक आहे. यालाच 
“मेडीटे�टंग ऑन अ टॉ�पक” म्हण ूशकतो. याने 
बर्याच �कचकट प्रश्नांची उ�रे �मळतील. आपण 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

काय वाचलं ते आठवणे, आ�ण का वाचलं यावर 
�वचार करणे. मकॅ्रो इकॉनॉ�मक्स, इंटरेस्ट रेट, 

माक� टवर प�रणाम आ�ण त्या अनषंुगाने आपल� 
व्यहूरचना याची उ�रे यातनू �मळू शकतात. 
तसेच ऑ�फस मधल्या कॉल वर असताना 
महत्वाच्या  वेळी फक्त त्या संभाषणाकडेच ल� 

�दले तर काह� �वषय प�हल्यांदा ऐकूनह� त्याचे 
त्वर�त आकलन होते. अशा सवर् लोकांना 
अ�तहुशार ह�च ओळख प्राप्त होते.  

परमोच्च �ानाच्या मागार्ची वाटचाल ह� 
प्रत्येकाला स्वतःच करावी लागते. परंत ुस�ूम 
�वचारांचे �ान आत्मसात करून आपणास 
िस्थरबदु्धी होण्यास मदत होते. तद् नंतर 
िस्थतप्र� होणे शक्य आहे. सवर् �ानाचा प�रचय 
हा स्वतः करून घ्यावा अथवा योग्य गरुूने करून 
द्यावा. काह�च माग र् न सापडल्यास अद्वतै 
वेदान्त च्या माग र्स्थ व्हा. स्वामी �ववेकानंदानी, 
सांिख्यकांसाठ� सव��म लेखन करून ठेवलं 
आहे.  भगवद् गीतेचा अभ्यास हा थोडा जोखमीचा 
आहे. संत �ानेश्वरांनी गीतेचे अनवुादन 
�ानेश्वर�त केले आ�ण तद् नंतर एक�वसाव्या 
वष� समाधी घेतल�. भगवद् गीता जशी जशी 
समजते तसा तसा वरैाग्यभाव ठायी येतो. त्या 
अनषंुगाने  

भौ�तक आ�ण सांसा�रक जगा�वषयी अनासक्ती 
उत्पन्न होव ूशकते. परंत ुसंत न होता वीर 
राहण्याचा भाव ठायी अं�गकारला तर आपल� 
नौका अनासक्ती कडे भटकणार नाह�. नाह�तर 
समाधीच्या समदु्रामधे जीवन नौका सहज �वहारत 

जाईल. ज्यांना लहान मलेु आहेत आ�ण इतर 
सांसा�रक जबाबदार्या वगरेै आहेत, त्यांनी तर 

याकडे �वशेष ल� द्यावे. गृहस्थामश्रमात 
सांसा�रक गोष्ट�त रमावे जेणे करून आपल्या 
जबाबदार्यांचा त्याग होणार नाह�. मनषु्य हा 
प्राणी योगी, भोगी अथवा रोगी असतो. या 
अवस्था इं�द्रय-�वषयांच्या आपण �कती आहार� 
गेलो आहोत यावर ठरते. गृहस्थाश्रमामध्ये भोगी 
असावे. योगी झालात तर कठ�ण होईल. भगवान 
श्रीकृष्णाने देखील कमर्योग आ�ण ध्यानयोग 
मध्ये कमर्योगाला श्रेष्ठ म्हटले आहे. भगवद् 
गीता सवर्व्यापी आहे. त्याच्या माग र्स्थी लागलात 
तर उ�म कमर् स�मधा या जीवनाच्या 
अग्नीकंुडामधे सम�पर्त होतील. माझा योग �वषयी 
प�रचय तसा उ�शराच झाला. तमुच्या मलुांना 
�मळालेले रंग आ�ण रूप ह� भारतीय उपखंडाची 
देणगी आहे. त्याच उपखंडातील सव��म �ान 
संप�ीचा उपयोग तमु्हाला आ�ण तमुच्या मलुांना 
या अमे�रकन उपखंडात व्हावा या करता माझ्या 
लेखकमार्ची ह� स�मधा मी अ�पर्त आहे.   

तमु्हाला आ�ण तमुच्या प�रवाराला �दवाळीच्या 
हा�दर्क शभेुच्छा !!!  

आपला स्नेहां�कत, 

श्रीधर जगदाळे (ऊफर्  अमतृप्रीत) 



 

 

 

 

नमस्कार, 

 

सवा�ना �दपावल�च्या हा�दर्क शभेुच्छा!  

 

 

 

"केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पा�हजे" या म्हणीचा अथर् खरा करून दाखवणार्या आ�ण साम�ूहक 

प्रयत्नांना आलेल्या यशाचे एक उ�म उदाहरण म्हणजे आपल� सॅक्रम�टो मराठ� शाळा. आज नॉथर् 
अमे�रकेतील मराठ� शाळांपकै� एक शाळा. 

साता समदु्रापार वास्तव्यास असलेल्या नव्या �पढ�ला आपल� मातभृाषा �ल�हता, वाचता व बोलता यावी हे 
या मागचे ध्येय. हे ध्येय गाठण्यासाठ� २०१२ मध्ये मराठ� शाळा सरुु झाल�. आपल्या मराठ� शाळेसारख्या 
अजनू अनेक शाळा अमे�रकेतील बर्याच शहरात आहेत. संपणूर् अमे�रकेतील मराठ� �शकणार्या मलुांना 
एकच अभ्यासक्रम असावा यासाठ� भारती 
�वद्यापीठ पणेु यांच्या सहयोगाने आ�ण सहमतीने 
अभ्यासक्रम तयार केलेला आहे. बहृन्महाराष्ट्र 
मंडळ (बीएमएम) आ�ण भारती �वद्यापीठ यांच्या 
वतीने तयार केलेला अभ्यासक्रम शाळेला �मळाला 
आ�ण बीएमएम च्या पर��ा घेणे अ�धकृतपणे 
सरुु झाले. 

            पवू� �वद्याथ� संख्या मयार्�दत 
असल्याने काह� वगर् आपले �श�क त्यांच्या घर� 
घेत असत. परंत ुहळूहळू �वद्याथ� संख्या वाढत गेल्यावर आपण र�तसर मराठ� शाळा वगार्त घेऊ लागलो. 
सध्या पडेँ�मकच्या काळात आपणह� इतर शाळांप्रमाणेच ऑनलाइन वगर् घेत 

                                         

आहोत. या शालेय श�ै�णक वषार्त अभ्यासक्रमाव्य�त�रक्त मलुांच्या सपु्तगणुांना वाव �मळावा म्हणनू 
�चत्रकला स्पधार्, वाद�ववाद स्पधार्, पत्र-�मत्र प्रकल्प, मराठ� भाषा �दन, वा�षर्क स्नेहसंमेलन, वा�षर्क सहल 
अश्या उपक्रमांचे आयोजन करतो. 



 

 

           २०२१ या वषार्चं �वशेष कौतकु म्हणजे आमची इय�ा पाचवीची प�हल� batch चांगल्या गणुांनी उ�ीणर् 
झाल�. यावष� १२ऑगस्ट २०२२ ला आपण श�ै�णक वषर् चाल ूकेले. दरवष� प्रमाणे याह�वष� शाळेचा 
�नकाल  १००% लागलेला आहे. २०२२ बीमम कॉनव्ह�शन अटलां�टक �सट� न्य ूजरसी येथे नकुताच पार 
पडलेल्या सोहळ्यातआपल्या शाळेच्या �वदयाथ्या�नी व इतर शाळेतल्या मलुांनी एक�त्रत पणे  मराठ� 
समहूगीत सादर केले. �दवाळी साठ� पणती रंगवनू पाठवणे हा उपक्रम देखील शाळा यावष� करवनू घेत 
आहे. 

 

मागील काह� वषार्त साधारण ४० ते ५० �वद्याथ� दरवष� बीएमएमची पर��ा देतात. या यशस्वी उपक्रमाचे 
श्रेय २०१२ पासनूचे सवर् �श�क , स्वयंसेवक , पालक, स्था�नक मंडळ अ�धकार�  आ�ण बीएमएम 
कायर्का�रणी  सदस्य याांच्या प�रश्रमाला आ�ण  �नष्ठेला  जाते. शाळेचा हा वटव�ृ  असाच बहरत राहो 
ह�च ईश्वरचरणी प्राथर्ना!  धन्यवाद!             

 

अ�धक मा�हतीसाठ� संपकर्  करा mmsac.shala @gmail.com 

 



 

 

  

बाल�मत्र 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                   अिस्म चोर�डया                                                                                               शनाया राणे 

 

                                               

इरा कुलकण� आयर् कुलकण� 

   



 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

प्लािस्टक बंद�  ?  एक �वचार - सा�हल श�ड े

नमस्कार ,माझे नाव सा�हल श�डे आहे. मला काह�  �दवसांपवू� प्रश्न पडला, प्लॅिस्टकची   बंद� करायला 
पा�हजे का? मग मी त्याचा �वचार केला.  

प�हल्यांदा वाटले �क plastic ची बंद� करायलाच पा�हजे पण मग वाटले  क� आपल्याला खूप गोष्ट� 
अवघड पडतील. उदाहरणाथर् स्वयंपाकघरात'अशा'खूप'वस्त'ूआहेत'त्या'प्लॅिस्टकच्या'असतात'. जसे क� कप 
,डबे ,�ट�फन आ�ण बाटल्या.आपण शाळेमधेह� खूप प्लॅिस्टकच्या वस्त ूवापरतो.  

मग मी संशोधन केले. पवू�च्या काळी प्लािस्टकचा शोधच लागलाच  नव्हता, मग त्यांनी  काय केले 
असेल  ? मी आजीला  �वचारले. ती म्हणाल� क� �तच्या लहानपणी  प्लािस्टकचा शोध झाला होता पण 
कुणी वापरत नव्हते. सगळ्या गोष्ट� धात ूपासनू बनवल्या होत्या त्यामळेु प्लािस्टकचा अिजबात वापर 
होत नव्हता . 

प्लािस्टक आपल्या समदु्रांना द�ूषत करते. प्लािस्टक bio -degrade होत नाह� त्यामळेु ते पथृ्वीला द�ूषत 
करते . मला असं  वाटतय �क आपण प्लॅिस्टकची बंद� करू शकत नाह� पण आपण ते कमीत कमी 
वापरु शकतो , तमु्ह� पण प्रयत्न करून बघा , मीह� करणार आहे .  

सा�हल श�डे ( वय - १० वष�) 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जीवनाची लढाई 

आणर्व दाबके 

यदु्ध भडकलय 

सनैीक यदु्धभमूीकडे कूच करताहेत 

मी पण त्यांच्यातलाच एक, 

कारण मी जीवनाची लढाई लढतोय! 

अन्न्यायाच्या प्रतीकारची �ठण�ग पेटल� 

सनैीकानी हल्ला बोलला 

मी त्यांच्यातला एक, 

कारण मी जीवनाची लढाई लढतोय! 

तलवार� �भडल्या 

तोफा धडधडताहेत 

मी गोळीबार करतोय 

कारण मी जीवनाची लढाई लढतोय! 

भडकलेल� आग �वझल� 

बॉम्ब �नष्क्र�य झाला 

यदु्ध �वराम झाले 

आ�ण मी जीवनासाठ� लढलो! 

मी माझ्या तकुडीतल्या स�ैनकांची पे्रत पाहतो 

ती खांद्यावर टाकून त्यांच्या 

थडग्यासाठ� खड्डे खोदतो 

ती पे्रत खांद्यावर घेऊन थडग्यात टाकतो 

मी जीवनयशठ� लढायला गेलो 

पण म�ृय ुसाठ� लढलो. 

 

क�व: आणर्व दाबके 

इंिग्लश ते मराठ� स्वरै भाषांतर: वसंत दाबके 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                              �ववान श�डे 

 

 

 

�सद्धांत नाईक   



 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

  

  



 

 

�मत्रांनो , तमुच्या आवडीची रांगोळी तयार करा आ�ण छानस ेरंग भरून आम्हाला पाठवा 
mmsac.abhiruchi@gmail.com 
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