- प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी िंपादक व मंडळ िहमत अितेच अिे नाही.
- सलखाणाच्या सनवडीचे, प्रकाशनयोग्य सकरकोळ बदलांचे आसण व्याकरणीय दु रुस्तीचे अंसतम असिकार िंपादक व मंडळाकडे राहतील.
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संपादकीय
नमस्कार मंडळी,
सर्वप्रथम तुम्हा सर्ाांना दीपार्लीच्या खूप खूप शुभेच्छा!!. या र्र्ाव तील अभभरुची भदर्ाळी भर्शेर्ाां क आज प्रकाभशत होतो आहे .
२०२० च्या शेर्टच्या टप्प्यार्र उभां असताना खरां तर सांभमश्र भार्ना आहे त. आपल्या सर्ाां साठीच हे र्र्व खूप र्ेगळां आभि आमूलाग्र
बदल घडर्ून आििारां होतां. आजूबाजूचां जग झपाट्याने बदलताना या र्र्ाव त आपि पाभहलां. सामाभजक आभि जागभतक
पातळीर्रील अनेक मोठ्या घडामोडीांचे आपि साक्षीदार झालो. कला, क्रीडा, राजकारि अशा र्ेगर्ेगळ्या क्षेत्रातील काही मातब्बर
व्यक्ीांना आपि या र्र्ाव त गमार्लां. आपल्यापैकी काहीांना र्ैयक्तक्क आयुष्यात दे खील अशा अनेक आव्हानात्मक आभि दु ुःखद
प्रसांगाां ना तोांड द्यार्ां लागलां असेल. एकूिच हे र्र्व खूप अर्घड होतां. पि म्हितात ना, प्रत्येक काळ्या ढगाला एक चांदेरी भकनार
असतेच. मािसां एकमेकाां पासून भौभतक दृष्ट्ट्या दू र गेली पि मनाने मात्र पूर्ीपेक्षा जास्त जर्ळ आली. "Technology" चां खरां महत्व
आभि उपयोग या र्र्ाव नेच दाखर्ून भदला. जर्ळच्या लोकाांसोबत जास्तीत जास्त र्ेळ घालर्ता आला. दू र असलेल्या भमत्रमांडळी
नातेर्ाईकाां शी पूर्ीपेक्षा जास्त आभि भनयभमत सांपकव होऊ लागला. आत्मपरीक्षिासाठी थोडी सर्ड भमळाली जी या पूर्ी कधी
काढलीच गेली नव्हती. मािसाला जगण्यासाठी खरां च भकती कमी गोष्टी लागतात याची जािीर् झाली. छां द जोपासले गेले, बागा
फुलर्ल्या गेल्या, भनसगाव शी नव्याने नातां जोडलां गेलां. र्र्व सरता सरता "कोरोना" ला आपि आयुष्याचा भाग म्हिून क्तिकारलां आभि
पररक्तथथतीशी जुळर्ून घेत रहायला भशकलो. काही मभहन्यात कोरोना पूिवपिे जाईल पि नक्कीच तो आपल्याला खूप काही भशकर्ूनच
आपली रजा घेईल.असो. ही कोरोनाची साठा उत्तराची कहािी पाचा उत्तराां तही काही सुफळ सांपूिव व्हायची नाही.
तर मागचे दोन्ही अांक "कोरोना" ला र्ाभहलेले असल्यामुळे मुद्दामच भदर्ाळी अांकाचा भर्र्य खुला ठे र्ला होता. खरां तर कोरोना
व्यभतररक् काहीही भलहा असाच आशय होता त्यामागचा. त्याप्रमािे या अांकात तुम्हाला र्ेगर्ेगळ्या भर्र्यार्र साभहत्य र्ाचायला भमळे ल.
तरीही अधून मधून त्यात कोरोना डोकार्लाच तर आश्चयव नको र्ाटायला, कारि "कोरोना" आहे च तसा ... भकतीही दु लवक्ष करू म्हां टलां
तरी तो त्याचां अक्तस्तत्व जािर्ून दे तो :) .
या अांकात "अध्यक्षीय" मध्ये र्ाचा आपले अध्यक्ष सांदीप भबडये याां च्या नेहमीच्या खुमासदार आभि नमवभर्नोदी शैलीतील मनोगत.
त्यानांतर "सुखी सदरा" या लेखात र्ाचा सभचर् उमेश जाधर् याां चे मनोगत. त्याां चे र्भडलाां शी असलेले नाते आभि त्याां च्या आयुष्यातील
काही भार्पूिव क्षि या लेखात त्याां नी आपल्या सोबत र्ाटू न घेतले आहे त. "भदर्ाळी २०२० ची" ह्या लेखात लेक्तखका जया रानडे याां नी
पूर्ाव युष्यातील भदर्ाळीच्या काही आठर्िी आभि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीर्र र्ेगळ्या पद्धतीने साजरी होिारी ह्या र्र्ीची भदर्ाळी याबद्दल
आपले भर्चार व्यक् केले आहेत. "आली भदर्ाळी " या लेखात श्रीया सरूरकर भहने आपल्या लहानपिीच्या भदर्ाळीच्या आठर्िी
साां गतानाच भारताच्या भर्भर्ध भागाां त भदर्ाळी कशी साजरी केली जाते याचे खूप सुांदर र्िवन केले आहे . लेखाच्या शेर्टी श्रीयाने भदलेला
"भर्भर्धतेत एकता म्हिजेच भदर्ाळी" हा सांदेश आजच्या पररक्तथथसाठी अगदी चपखल आहे .
यानांतर र्ाचा अभमता खरे याां ची कभर्ता "भर्सार्ा". अहाहा ! या शीर्वकातच भकती शाां तीची भार्ना आहे . चक्रासारख्या
गरगर भफरिाऱ्या दै नांभदन आयुष्याला थोडां सां "Pause" करून क्षिभर भर्श्राां ती घेिां आभि आजूबाजूचा भनसगव न्याहाळिां ही आनांददायी
प्रभक्रया कर्भयत्रीने नेमक्या शब्दात व्यक् केली आहे .
"श्री ज्ञानेर्श्रीतील भक्तक्योग" या लेखात लेखक कुमार कुलकिी याां नी भक्तक्योगासारखा गहन भर्र्य अत्यांत सहज आभि सुांदर
शब्दाां त माांडला आहे . "हम है राही यार के , हमसे कुछ न बोभलये" ह्या गाण्याच्या काही पांक्ीांनी हलकी फुलकी सुरुर्ात करून हा
लेख हळू हळू फुलत जातो आभि शेर्टी कृष्णाजुवनाच्या सांर्ादातून खूप सखोल भाष्य करून जातो.
यानांतर र्ाचा प्रीती दे शपाां डे भलक्तखत "प्रर्ाही" हा लेख. एका छोट्या प्रसांगातून जािर्लेलां आयुष्याचां आभि नात्याां चां प्रर्ाहीपि
लेक्तखकेने आपल्या तशाच "प्रर्ाही" लेखनशैलीत व्यक् केलां आहे .
“स्त्री" म्हिजे काय ? ह्या प्रश्नाचे उत्तर दे खील "स्त्री" इतकेच गूढ. सांर्ेदनशील कर्भयत्री अभमता खरे याां च्या शब्दात
र्ाचा "स्त्री" ही कभर्ता आभि पहा हे गूढ उकलतांय का!
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भदर्ाळी म्हां टलां की पभहल्याां दा आठर्तात ते भदर्े आभि मग आठर्तो तो फराळ. फराळाभशर्ाय जशी भदर्ाळी अपूिव तसाच
भदर्ाळी अांकही.! मनीर्ा होतपेटी भलक्तखत "भदर्ाळी भर्शेर् पाककृती" र्ाचून र्ाचकाां च्या तोांडाला पािी सुटेल यात शांकाच नाही. या
पाककृती नक्कीच घरी बनर्ा आभि अभभरुचीच्या भदर्ाळी अांकासोबत फराळाचीही रुची घ्या :).
यानांतर र्ाचा पुन्हा एक कभर्ता " आहे तुझी तयारी?" या कभर्तेतून अभजत नातू याां नी मािसाच्या कूपमांडूक र्ृत्तीला आव्हान
भदले आहे . सांकुभचत भर्चार सोडून भक्षभतज भर्स्तारण्याचा सांदेश दे िारी ही कभर्ता नक्कीच प्रेरिादायी आहे .
"भचत्रकथी" सदरातील अभय फिसळकर याां नी काढलेली भचत्रे आपल्याला "खेड्यामधले घर कौलारू" या गाण्याची आठर्ि
करून दे तात. ही भचत्रे पाहून मला माझ्या आजी आजोबाां चे कोकिातले घर आठर्ले. तुम्हालाही असे एखादे कौलारू घर नक्कीच
आठर्ेल. यानांतर मधुरा फिसळकर भहने काढलेले "थथलाां तर" हे सुांदर भचत्र. मधुराच्या कुटुां बाचे अलीकडे च थांड हर्ेच्या "आयडाहो"
मधून उष्ण "कॅभलफोभनवया" ला झालेले थथलाां तर ही ह्या भचत्रामागची प्रेरिा आहे असे मधुरा साां गते.
तर मांडळी असा हा साभहत्य, कलाकृती आभि पाककृतीांनी भरलेला अभभरुची भदर्ाळी अांक तुम्हाला आर्डे ल अशी आशा
आहे . तुमच्या प्रभतभक्रयाां नी आजपयांत अभभरुची टीमचा उत्साह र्ाढर्ला आहे . या अांकाबद्दलही आपल्या प्रभतभक्रया जरूर कळर्ा.
त्याचबरोबर पुढील अंकािाठी सलहायला लागा. पुढील अांकालादे खील कुठल्याही भर्र्याचे बांधन नाही. तुमच्या कथा, कसवता, लेख,
कलाकृती, पाककृती, शब्दकोडे ई िासहत्य १५ जानेर्ारी २०२१ पयंत contact2himani@gmail.com या ईमेल ऍडर े ि वर पाठवून द्या.
सर्ाव त शेर्टी माझी सहकारी आभि मैत्रीि प्राची जेजुरीकर भहचे अांकाच्या सांकलनकायाव त केलेल्या मदतीबद्दल खूप धन्यर्ाद!
ही दीपार्ली तुम्हा सर्ाां च्या आयुष्यात खूप आनांद, उत्साह आभि भरभराट घेऊन येर्ो आभि कोरोनाच्या अांधुःकारातून आपिा सर्ाां ना
प्रकाशाकडे घेऊन जार्ो अशी प्राथवना करून हे सांपादकीय सांपर्ते.
तमसो मा ज्योभतगवमय !

आपली स्नेिांहकत,

-हिमानी कुलकर्णी
(सांपाचदका, अहभरुची - मराठी मंडळ सॅक्रामेंटो )
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अध्यक्षीय
नमस्कार मंडळी,
असिरुचीच्या सदवाळी सवशेषां कािाठी अध्यक्षीय सिसहताना िहज मागीि दोन अांकाां तील अध्यक्षीयां वर नजर टाकिी आसण एक
गोष्ट जाणविी. कोरोनाच्या पररस्थथतीत काही फार बदि झािे िा नाही पण आपण पररक्तथथतीशी जुळवून घ्यायिा िागिोय. पसहिा
अंक प्रकासशत झािा तेव्हा िववच असनस्चचत होते, दु िरा अंक प्रकासशत केिा तेव्हा पयंत आपण नवीन झूम पद्धत हाताळायिा
िुरुवात केिी होती आसण हे अध्यक्षीय सिसहताना िक्षात येत आहे सक आपण झूम बरोबर बऱ्यापैकी जुळवून घेतिे आहे. तेव्हा, चिा
तर मग मागीि तीन मसहन्ां तीि मंडळाच्या "झूम बराबर झूम" कायवक्रमां चा आढावा घेऊया.
ह्या वषी कायवकाररणीने पदिार स्वीकारि् यानंतर काही िंकि् पना राबवण्याचा सनणवय घेतिा होता, त्या मिीि एक िंकि् पना
म्हणजे "युवा प्रसतसनिींच्या िसक्रय नेतृत्वाखािी एक कायवक्रम" आसण आमच्या योजनेप्रमाणे तो कायवक्रम होता "स्पोट्व ि डे ". परं तु
कोरोनाने ह्या कायवक्रमावर किा िॅसनटायझर सफरविा हे आपण मागीि अंकात वाचिे अिेिच. खरं तर, ह्या पररक्तथथतीमुळे मुख्य
कायवकाररणी ह्या पुढीि कायवक्रम किे होतीि ह्याचाच सवचार करत होती आसण अचानक आमच्या युवा प्रसतसनिी सिया जोशी सहने युवा
प्रसतसनिींच्या कायवक्रमािाठी एक िुंदर कि् पना मां डिी. ती कि् पना म्हणजे िहान मुिां िाठी "Online Coding Camp". सियाने
नुिती कि् पना मांडिी नाही तर सतने िंपूणव कायवक्रमाची व्यवस्थथत मां डणी दे खीि िादर केिी. ह्या नंतर कायवकाररणीने सतिा zoom
मीसटं ग, RSVP , आसण कॅम्प दरम्यान एक स्वयंिेवक अशी मदत पुरविी, ह्या व्यसतररक्त ह्या कायवक्रमाची िवव जबाबदारी सियाने स्वतः
यशस्वीरीत्या पार पाडिी, मग ते कायवक्रमाचे फ्लायर बनवणे अिो, Coding camp instructor आयवन िावंत बरोबर िंवाद िािून
कॅम्पची रूपरे षा आखणे अिो, िहान मुिां ना कॅम्प मध्ये मदत करणे अिो, िववच बाबतीत सिया सहने सतचे काम चोख बजाविे . ह्या
कायवक्रमाच्या यशाचा दाखि म्हणजे "extended कॅम्प" िा समळािे िा प्रसतिाद. हा कोडींग कॅम्प यशस्वी केि् याबद्दि, सिया
बरोबरच खािीि व्यक्तींचे सवशेष आिार,
ितीश आडे ट्टीवार (zoom मीसटं ग िेटअप), आयवन िावंत (instructor), आयुषी आडे ट्टीवार (कॅम्प supervisor) िगवती
जािनापूरकर (कॅम्प supervisor). तिेच, कॅम्पमध्ये िहिागी झािे ि् या सवध्यार्थ्ां च्या पािकां चे दे खीि आिार कारण त्यां नी सदिे ि् या
प्रसतिादामुळेच कॅम्प एवढा यशस्वी झािा.
सिया मिीि नेतृत्वगुणाची झिक दाखवणारी अजून एक गोष्ट मिा इथे िां गावीशी वाटते. हा कॅम्प यशस्वीरीत्या पार
पाडि् यानंतर िवव िहिागी सवद्यार्थ्ावना एक िसटव सफकेट दे ण्यात यावे अिे ठरिे . त्याप्रमाणे सियाने िसटव सफकेट् ि बनविी आसण मिा
पाठविी. आता खरी गोम पुढेच होती, ह्या िसटव सफकेट् िवर माझी िही करून, नंतर आयवन िावंत ह्याची िही घेऊन, ही िवव
िसटव सफकेट् ि स्कॅन करून पाठवायची गरज होती. नेमके ह्याचवेळी मी कामासनसमत्त व्यस्त अिि् याने आयवन िावंत ह्याची िही घेऊन
येण्यािाठी वेळच समळत नव्हता, तेव्हा मी सियािा िुचविे सक आपण कोणाच्याही िहीसशवाय िसटव सफकेट् िचे वाटप करूया. परं तु
सतने ह्यािा िंमती सदिी नाही आसण ह्या कामािाठी आपि् या पािकां च्या रूपाने दोन स्वयंिेवक उपिब्ध करून सदिे , जेणेकरून ते
िवव िसटव सफकेट् ि वर िह्या घेऊन येतीि. अशा तऱ्हेने ह्या "िही रे िही" नाट्यात महत्वाची िूसमका बजावि् याबद्दि सप्रया जोशी आसण
श्रीकां त जोशी यां चे सवशेष आिार, तिेच सियाच्या नेतृत्वाखािी काम करण्याची अशी िंिी त्यां ना वेळोवेळी समळत राहो हीच ईचवर
चरणी प्राथवना.
तर, कोडींग कॅम्पच्या ह्या यशा नंतर आमच्या पुढे आव्हान होते ते म्हणजे आपि् या गणेशोत्सवाचे. कोरोनामुळे गणपती उत्सव
िाजरा करावा सक नाही?, केिा तर ििािदां ना आरती व दशवनािा उपस्थथत राहता येईि का? अिे प्रचन जे आम्हािा पडिे होते ते
आम्ही RSVP माफवत िवव ििािदां ना सवचारिे . त्यानंतर, आिे ि् या िवव प्रसतिादां चा सवचार करून अिे ठरविे गेिे सक िािाबाद
प्रमाणे गणपतीची प्रसतष्ठापना तर करायचीच व आरती, दशवन zoom च्या माध्यमातून उपिब्ध करून द्यायचे. आता प्रचन रासहिा होता
तो म्हणजे, ज्या ििािदांनी आरती आसण दशवनािा उपस्थथतीत राहण्याची तयारी दसशवसविी होती, त्यां चे काय? ह्या एका गोष्टीवर
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कायवकाररणीमध्ये खूप चचाव झािी, ही चचाव "Nation wants to know " िारखी नििी तरीही, social distancing चे पािन न
केि् याबद्दि होणारी िंिाव्य अटक नक्कीच आमच्या नजरे खािू न गेिी. अिो, शेवटी ज्या ििािदां नी उपस्थथत राहण्याची इच्छा व्यक्त
केिी होती त्या िवाव ना िंपकव िािण्यात आिा, त्यामिूनही बऱ्याच ििािदां नी माघार घेतिी आसण रासहिे ि् या ििािदां ना "social
distancing " चे पािन करत उपस्थथत राहण्याचे िुचवण्यात आिे . िरतेशेवटी वरीि सनयमां प्रमाणे गणपती उत्सव िाजरा करण्याचे
ठरवि् यानंतर, िवव ऊजाव परत एकदा त्या गणरायाकडे वळिी. उमेश जािव ह्यांनी त्यां च्या घरामागीि अंगण ह्यािाठी उपिब्ध करून
सदिे , ितीश आडे ट्टीवार ह्यां नी (खरं तर वैशािी आडे ट्टीवार ह्यां नी) िािाबादप्रमाणे प्रिादाची जबाबदारी स्वीकारिी, आसण िगवती
जािनापूरकर ह्यां नी गणपती िजावटीचे कायव पार पाडिे . मंडळाचे हक्काचे गुरुजी मंदार सनमकर आसण सडम्पि सनमकर ह्यां नीदे खीि
सालाबाद प्रमाणेच मनोिावे पूजा-अचवना केिी. ह्या बरोबरच असिषेक जािव, आनंद िुवे, अमेय िाठे , डॉ. अमर पवार, सुजय रणसदवे,
कौस्तुि उपाध्ये ह्यांनी दे खीि सवसवि कायाव त आपिा हातिार िाविा. झूमवर करण्यात आिे ि् या आरती आसण दशवनाचा िाि दे खीि
बऱ्याच ििािदां नी घेतिा. ह्यावषी मयाव सदत उपस्थथतीत आरती िाजरी झािी अििी तरीही अणवव िुवेच्या ढोि वादनाने उपस्थथतांना
गदीचा अनुिव घडवून सदिा. तर अशा तऱ्हे ने ह्या वषी एका अनोख्या पद्धतीने आसण छोट्या स्वरूपात का होईना पण आपिा गणपती
उत्सव पार पडिा. वरीि िवव ििािदां नी नक्कीच सनस्वाथव मनाने मदत केिी अििी तरी मंडळातफे त्यां चे खरे च मन:पूववक
आिार.तिेच, RSVP माफवत मंडळािा आपुिकीने िूचना करणाऱ्या िवव ििािदां चेदेखीि आिार कारण तुमचा प्रसतिाद हाच
आमचा प्रेरणास्रोत आहे .
गणपती उत्सव िाजरा करण्यातीि सवघ्न त्या सवघ्नहत्याव च्या कृपेमुळे दू र झाि् यानंतर कायवकाररणी पुढच्या "कोजासगरी पौसणवमा"
ह्या कायवक्रमािाठी िज्ज झािी. आतापयंत एका गोष्टीची खात्री झािी होती ती म्हणजे हा कायवक्रमिुद्धा झूम वरच िाजरा होणार होता.
शक्यतो, कोजासगरी सनसमत्त आपण गाण्यां चाच कायवक्रम िादर करतो त्यामुळे कायवक्रमाची िंकि् पनािुद्धा िगेच ठरिी, "कोजासगरी a musical night ". ह्या कायवक्रमात नावीन् अिणार होते ते म्हणजे झूम वरून "live singing" आसण हे सशविनुष्य पेििे ते
आमच्या कायवकाररणीमिीि तां सत्रक मां सत्रक ितीश आडे ट्टीवार यां नी. ह्या कामात ितीश यांना सवक्रां त िावंत यां ची िाथ समळािी
आसण दोघां नी समळू न िवव िहिागी किाकारांशी िंपकव िाित, त्यां ना िेटअप मध्ये िंपूणव मदत केिी.
तिेच ह्या कायवक्रमाचे अजून एका वैसशष्ठय म्हणजे ििािदांचा समळािे िा प्रसतिाद. नेहमीच्या हक्काच्या ििािदां बरोबरच काही
नवीन चेहरे िमोर आिे तर काही ओळखीच्या चेहऱ्यां मध्ये िपिे िे गायक/गासयका िवां िमोर िादर झािे . ह्या कायवक्रमािा प्रेक्षकां नी
िुद्धा उस्फुतव प्रसतिाद सदिा, आम्हािा िां गायिा आनंद होतो आहे सक ह्या वषाव तीि हा पसहिाच कायवक्रम ठरिा ज्याने झूम वर
िहिागी प्रेक्षकां ची िंख्या ५० च्या पार केिी आसण ती ३ ताि चाििे िा हा कायवक्रम शेवट पयंत प्रेक्षकां ना गुंतवून ठे वण्यात यशस्वी
ठरिा. ह्या कायवक्रमात िहान मुिां पािून प्रौढां पयंत, solo , duet पािून group songs पयंत अिे िगळे च प्रकार िादर झािे .
ह्या कायवक्रमाच्या यशामागे अजून एका व्यक्तीचा उि् िे ख करावा िागेि तो म्हणजे आपिे िवां चे ओळखीचे िुप्रसिद्ध
सनवेदक सवक्रमिाऊ बोबडे . कोजासगरीच्या िेळेिारख्या सवसवि प्रकारच्या गाण्यां नी िजिे ि् या ह्या कायवक्रमािा िाऊंच्या मिािे दार
सनवेदनाने मजा आणिी. गाण्यां च्या मासहती बरोबरच त्यां नी त्या िंबंसित असतररक्त मासहती चटणी िारखी पुरवून रसिक प्रेक्षकां ना
स्खळवून ठे विे . कायवक्रमािा वेळेचे बंिन अिि् याने िाऊंना थोडे आवरते घ्यावे िागिे नाहीतर िाऊंनी अजूनही खूप गोष्टी
िां सगति् या अित्या.
अिो, तर हा कायवक्रम यशस्वी होण्यािाठी त्यात िहिागी झािे िे किाकार, तां सत्रक बाजू िां िाळणारे ितीश आडे ट्टीवार, सवक्रां त
िावंत, सनवेदक सवक्रम बोबडे , आसण िवव किाकारां ना प्रोत्सासहत करणारे रसिक प्रेक्षक ह्या िवां चे मन:पूववक आिार.
मराठी मंडळाच्या ह्या कायवक्रमां व्यसतररक्त, IAS (Indian association of Sacramento) ह्या िंथथेच्या "इं सडया डे "
कायवक्रमात आपि् या काही ििािदां नी मराठी मंडळाचे प्रसतसनसित्व केिे आसण एक िक्षवेिक कायवक्रम िादर केिा. ह्या कायवक्रमात
िहिागी झािे िे किाकार होते, वैशािी आडे ट्टीवार, सचत्रा बापट, अस्िता बोबडे , शुिां गी सचटणीि, राजश्री दे शपां डे, पूनम जािव,
मीनि जोशी, िोनािी जोशी, िुजाता पाटीि, िुजाता पवार, दीसपका रणसदवे, तृप्ती िाठे , पि् िवी िावंत. ह्या िमूहाच्या गटप्रमुख
म्हणून सचत्रा बापट ह्यां नी जबाबदारी स्वीकारिी होती. एवढ्या मोठ्या िमूहािा नृत्य सदग्दशवन करण्याचे आसण तेही कोरोनाच्या
काळात, ही िवव तारे वरची किरत पूनम जािव ह्यां नी िहजपणे सनिाविी. ह्या बरोबरच, ह्या कायवक्रमाचे सवसडओ एसडसटं ग करणे
आसण िवव मुिींकडून मंजूर करून घेणे एवढी कठीण कामसगरी फत्ते केि् याबद्दि, सवक्रां त िावंत ह्यां चे सवशेष कौतुक. तेव्हा िवव
किाकारां चे असिनंदन आसण मराठी मंडळाचे प्रसतसनसित्व केि् याबद्दि मन:पूववक आिार.
ह्या तीन मसहन्ां च्या कािाविीत यशस्वीरीत्या पार पडिे ि् या ह्या कायवक्रमां मुळे आता आम्हािा ओढ िागिी आहे ती
सदवाळीच्या कायवक्रमाची. सदवाळी कायवक्रमातिुद्धा आपिे हरहुन्नरी ििािद अशाच सवसवि किागुणां ची आतषबाजी करतीि आसण
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हा कायवक्रम िुद्धा रसिक प्रेक्षकां च्या िहिागाने नक्कीच िमाकेदार होईि ह्याची आम्हािा खात्री आहे . तेव्हा सविरू नका, सदवाळी
कायवक्रमाची तारीख आहे ७ नोव्हें बर. ह्या पूववसनयोसजत सदवाळी कायवक्रमाव्यसतररक्त अजून काही कायवक्रम करता येतीि का ह्या
कडे ही आमचे िक्ष अिेि तेव्हा आपि् या मनात काही कि् पना अिि् याि आम्हािा जरूर कळवा.
मंडळी, नेहमीप्रमाणे अध्यक्षीय सिसहण्याची िंिी सदि् याबद्दि असिरुची िंपासदका सहमानी कुिकणी ह्यां चे आिार. त्याबरोबरच,
हे अध्यक्षीय वाचून असिप्रायाबरोबरच िूचक बदि िुचवणाऱ्या प्राची जेजुरीकर ह्यां चेदेखीि आिार. तिेच, आपण हा अंक िंपूणव
वाचाि आसण आपि् या िूचना आमच्या पयंत पोहोचवाि अशी अपेक्षा करतो. पसहि् या अध्यक्षीयचा शेवट िुरेश िटां च्या कसवतेने तर
दु िऱ्या अध्यक्षीयचा शेवट गणरायाच्या प्राथवनेने केिा होता. आता त्याच ितीवर ह्या अंकाचा शेवट आपण िवाव ना सदवाळीच्या शुिेच्छा
दे ऊन करतो.
"हमटू दे कोरोनाचा अंधार सारा, उजळू दे आसमंतात तारा
पूर्णव व्हाव्यात तुमच्या सवव आकांक्षा आहर्ण इच्छा
आपल् या सवावना हदवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा"

आपला नम्र,
- संदीप हिडये
अध्यक्ष, मराठी मंडळ सॅक्रमेंटो
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सुखी सदरा
"िुखी िदरा" ही माझ्या पप्ां ना त्यां च्या अगदी जर्ळच्या समत्राने, "पुऱ्या" काकाने सदिे िी पदवी !या एका वाक्यात खूप काही
दडिं आहे ज्याचा माझ्या आयुष्यावर खूपच प्रिाव आहे आसण सदवाळीच्या माझ्या मनोगताचा सवषय पण .
“िुखी िदरा”- पुऱ्या काका ने ही पदवी फक्त दोन जणां ना सदिी आहे , एक त्याचा िाऊ आसण दु िरे माझे पप्ा. एकदा मी,
पप्ा आसण पुऱ्या काका अिंच िंध्याकाळी चहा का काय ते घेत गप्ा मारत होतो आसण मी पुऱ्या काकािा सवचारिं च सक या पदवी
मागची गोष्ट काय आहे ? बि मग काय ३ ताि किे गेि ते कळिं च नाही. कारणं खूप मजेशीर आहे त पण िारां श हा सक या दोघां नी
किी "िोक काय म्हणतीि" याचा सवचार केिा नाही, सकंवा िगळे अिंच करतात म्हणून मनािा न पटणारी गोष्ट किी केिी नाही.
स्वतःिा जे योग्य वाटिं ते सबंिास्त केिं , अजुनही करतात. बरे च वेळा चुका पण केि् या पण त्यामुळे ध्येय किी बदििं नाही, सकंवा
चेहरा त्रस्त झािा नाही. हे दोघेही बघावे तेंव्हा खुश आसण "relax". म्हणजे नक्की काय? तर, कुठची गोष्ट अशक्य वाटत नाही सकंवा
झािी नाही म्हणून राग सकंवा कोणािा दोष सदिा नाही आसण त्यामुळे चेहऱ्यार्रचां हास्य कुठे हरविं नाही. आपण किे सदितो या
पेक्षा काय करतो, यावर त्यां चं जास्त िक्ष .
माझे 'पप्ा फाटक्या िदऱ्या मध्ये जेवढे खुश आसण िुखी सदिायचे तें बरे च िोक िूट बुटात नितात अिं पुऱ्या काका नेहमी
म्हणायचा. त्याति् या त्यात मग दोघां नी मिा हळू च "िुख म्हणजे काय?" या वर िडा पण सदिा. बऱ्याच गोष्टी अशा आहे त, सक ज्या
स्वतःच्या चेहऱ्या पेक्षा दु िऱ्यांचा चेहऱ्यावरच्या खुशीने जास्त िुख दे तात. दु िऱ्याचं िुख स्वतःच्या इच्छे च्या नेहमी पुढे! आयुष्यिर
माणिं कमाविी. आमचं मुंबईतिं वन बेडरूम, सकचन आसण गॅिरीचां घर जेमतेम ६०० sqft च, त्यात आम्ही १० जण राहायचो आसण
तरी िुद्धा पाहुणे आिे सक त्यांच्यािाठी िरपूर जागा अिायची. पुऱ्या काका स्वतः बां द्रा मध्ये मोठ्या बंगि् यात राहायचा पण तो आसण
बंड्या काका (पप्ां चा दु िरा समत्र), मसहन्ातून एकदा तरी आमच्या घरी राहायिा यायचे, कारण त्यां ना सतथे शां त झोप िागायची. एवढं
मोठं कुटुं ब आई आसण पप्ा किं चािवतात या प्रचनापेक्षा सकती जबाबदारीने चािवतात याचा त्यां ना असिमान. माझे पप्ा त्यां च्या
कामामध्ये सकती मोठे होते ते आम्हािा खूप उसशरा कळिं पण त्यां च्या समत्रां ना ते माहीत होतां. पण त्यां नी तो मोठे पणा म्हणजे मोठं
राहणीमान अिं किीच केिं नाही. पप्ां च्या बसनयानिा िोक आहे म्हिून त्यां नी किी कारण निताना त्यावर शटव घािू न ते झाकायचा
प्रयत्न नाही केिा. आसण चुकून कोणी सवचारिं च तर िरळ म्हणायचे "त्याचा मिा काहीच त्राि होत नाही" आसण मग
अस्खसित कोि् हापुरी िाषेत त्या वाक्याचा शेवट करायचे. प्रचन फाटक्या बभनयानचा किीच नव्हता, प्रचन महत्वाचं काय याचा होता.
प्रचन जे आहे ते आहे , उगाच ते िपवून ढोंग कशािा करायचा याचा होता. प्रचन िाज कपड्यां ची वाटायची सक वागणुकीची याचा होता.
प्रचन गररबीची िाज का त्यातून बाहे र पडायची इषाव याचा होता. प्रचन त्या गरजां चा होता ज्या त्या बसनयान पेक्षा खूप मोठ्या होत्या!!
मुिां ची, बहीण िावंडाची सशक्षणं आसण त्यां चा िंिार मां डायिा मदत, या पुढे दु िरं काय येणार? त्यां ना कुठच्याच गोष्टीची िाज सकंवा
सिती नाही वाटायची. समत्राने कामािाठी हाक मारिी तर तिेच अध्याव चड्डीवर कुठे ही जायचे. कष्ट करायिा किी मागे पडिे नाहीत.
िंध्याकाळ झािी सक स्वतःिा ज्यात आनंद समळतो त्या गोष्टी करून, दु िरा सदवि दु सरां पान. एका सदविाचा त्राि दु िऱ्या सदवशी
घेऊन न जाता, जास्त सवचार न करता, तो त्याच सदवशी िोडवून, आहे त त्यात िुख मानून किं राहायचे याचं ते उदाहरण होते.
त्या गोष्टींचा शेवट पप्ां नी त्यां ना माझा केवढा असिमान आहे त्या बरोबरच “तुिा जेंव्हा हे िुख काय अितं ते कळायिा
िागेि तेंव्हा माझी जबाबदारी िंपिी” अिं म्हणून केिा. “आपण मोठे किी होतो? जेंव्हा स्वतः कडे खूप असतां तेंव्हा? सक जे तुला
मोठा म्हणून मान दे तात आसण तू केिे ि् या मदसतने त्यां चा फायदा होऊन ते पण िुखी होतीि, तेंव्हा? दु िऱ्यांना मदत करून जेंव्हा ते
आयुष्यात मोठे होतात आसण त्यात जो आनंद आहे , तो वेगळाच!” हे जाता जाता, मी काय करावे, सह इच्छा सकंबहुना आदे श!
िहानपणी आई-पप्ां चे उपदे श जास्त िागायचे सक आई-पप्ां चा मार? या प्रचनापेक्षा त्याचा आम्हां ३ िावंडां वर काही पररणाम
झािा का ?, याचं उत्तर महत्वाचं आहे , आसण आता कळतय सक, जे झािं ते चां गिं च झािं . कुणािा मासहत, त्या सशवाय आम्ही आता
कुठे आसण किे अितो? ते जे पािकां चं नातं (धाकाचां) िुरुवातीिा आपि् या मुिां बरोबर अितं आसण ते वयोमानोबरोबर किं बदितं,
यां त खरं गुसपत दडिं आहे . मिा िहानपणी किीच कि् पना नव्हती सक ते नातं सकती िुंदर रूपात बदिु शकत, सकंबहुना ते नातं
मैत्रीचं पण होऊ शकतं ! आसण आता हे पण कळतं सक ते वयाप्रमाणे बदिणं पण तेवढच आवचयक आहे . िहानपणी िाक आवचयक
होता कारण त्या सशवाय कदासचत चां गि् या गोष्टी घडि् या नित्या आसण नंतर मैत्री जरूरी होती कारण त्या सशवाय उत्तराधव कठीण
झािा अिता.
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हे पररवतवन झािं किं ? पप्ां चे समत्र आसण आईच्या मैसत्रणी अगदी िहज पणे आसण आमच्या नकळत, किी आमचे समत्र
आसण मैसत्रणी झाि् या, ते आम्हािा पण कळिं नाही. खरां साां गायचां तर आई पप्ां ची सिती जाऊन ते स्वत: आमचे समत्र किी झािे
तेच प्रथम आम्हािा कळिं नाही !!! त्या सपढीच एकमेकां बरोबर जे अतूट मैत्रीचं नातं आहे/होतं ते किं त्यां नी पुढच्या सपढीिा िहज
प्रकारे "pass on " केिं , ते बरं च काही सशकवून गेिं. तिे माझ्या आई पपां चे , माझे झािे िे समत्र खूप आहे त पण त्या माझ्या
वाक्याति् या "पुऱ्या" काका आसण माझ्या पप्ां चं जे नातं आहे , तिं नातं आसण तशी मैत्री, हा माझा आदशव आहे . ते दोघं एकमेकां च्या
िहवािात आपि् या कुटुं बा बरोबर हरवून जायचे. जुन्ा गप्ा, एकमेकां ची टर उडर्िे आसण नकळत आम्हा िवव मुिां ना पण िोबत
घेणे यात खूप िहजता होती. आता माझे पप्ा नाहीत पण मिा पुऱ्या काका तेवढाच जवळचा वाटतो आसण मी त्याच्याबरोबर त्याच
िहजतेने गप्ा मारतो, जिा काही तो माझाच समत्र आहे . माझं नातं माझ्या मुिां बरोबर अगदी तिंच पररपक्व होत आहे आसण मिा
खरं च खूप खूप आनंद होतो जेव्हा माझी मुिं माझ्या समत्रां ची समत्र होतात. अजून बरां च काही बाकी आहे सक ज्याने हे नातं पूणवररत्या त्या
पातळीिा येईि, पण यािाच बहुतेक बाळकडू सकंवा "culture" म्हणतात.
आजकािच्या िकािकीच्या आसण social media च्या काळात या िुखी िदऱ्याची आपि् या िगळ्ां ना खूप गरज आहे !!! सकती
काळजी घेत आसण घाबरत राहतो आपण! नको ते िाडि करा अिं मी किीच म्हणणार नाही पण आपण पण थोडा "िुखी िदरा"
घािायिा काय हरकत आहे ? आपि् याकडे दे वाच्या कृपेने खूप आहे , जमेि तशी िोकां ना मदत करायिा काय हरकत आहे ?
िुखी िदरा खूप हिका अितो. त्यात कोणतंच वजन नितं, ना पैशां चं ना नको त्या इभ्रतीचां! अितं ते फक्त दु िऱ्यां च्या िुखाचं
मोरसपि आसण त्यामुळेच त्यात झोप शां त िागते !!!

आपला नम्र,
उमेश जाधव
सहचव , मराठी मंडळ सॅक्रमेंटो
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हदवाळी २०२० ची
सहवाळा, उन्हाळा मग पाविाळा! “नेमेभच येतो मग पाविाळा, िृष्टीचे हे कौतुक जाण बाळा”. सनिगाव चे पण काहीतरी सनयम
आहे त आसण सनिगाव चे हे चक्र अव्याहतपणे चािू अितं. पण िध्या तरी त्यां त थोडे थोडे बदि घडत आहे त. आता पाविाळ्ाचेच बघा
ना! िात जूनिा येणारा पाऊि आसण हस्ताच्या गडगडाटानंतर परतणारा पाऊि , जून िंपत आिा तरी वाट पहायिा िावतो आसण
सडिेंबर मसहना उजाडिा तरी परतण्याचे नाव घेत नाही. एखाद्या वषी िां गिी, कोि् हापूरात हाहाकार माजवतो तर किी दु ष्काळग्रस्त
राजथथान, मराठवाड्यात िो िो पडून िगळ्ां ची िावपळ करून िोडतो. आसण इथे अमेररकेतिा उन्हाळा पहा. दरवषी वेगवेगळ्ा
सठकाणी वेगवेगळ्ा कारणां नी र्िर्े पेटतात आसण िाखो िोकं बेघर, अनेक घरे बेसचराख आसण हजारो एकर जमीन, जंगि यां चा सवध्वंि
करतात. हे िववच अनाकिनीय आहे . पण मानव प्राण्याने त्यावरही मात करून येणाऱ्या बदिािा िामर्थ्ाव ने तोंड सदिे िे आहे .
याच सनिगाव सनयमािा अनुिरून आपिे िणवारही येतात. दर मसहन्ात येणारे िण आपि् यािा सदनदसशवकेमुळे िमजतात.
आसण आपण ते आपि् या पद्धतीने िाजरे करतो.िणां च्या भनभमत्ताने परस्परांशी नातेसांबांध वाढतात. नवनवीन गोडधोड पदाथव खायिा
समळतात. परं तु ह्यावषी ह्या कोरोनामुळे सगळां च बदििं य. िगळे च अज्ञातर्ासात गेिे आहे त. आसण ह्या मूळ सवचारािाच काट द्यायची
वेळ आिी आहे . “ तब्येत साां भाळा, स्वच्छता राखा, दू र दू र रहा आसण िवां ना वाचवा” अशी िध्याची पररस्थथती आहे .
उन्हाळा िंपत आिा, सहवाळ्ािा हळू हळू िुरुवात झािी आसण सदवाळीची चाहूि िागिी. ह्यावषीचा हा िण वेगळं च काहीतरी
घेऊन येतोय. दरवषी नवीन काहीतरी घडतंय आसण िण िाजरा करण्याचा पण र्ेगळाच पायंडा पडतोय. म्हणूनच आमच्या िारख्या
वयस्क िोकां ना virtual reality म्हणून काि् पसनक जगात म्हणजेच िूतकाळात डोकावून बघावं िागत आहे . िूतकाळात आपण किे
राहत होतो, काय काय करत होतो ते आठवून त्या आठवणीत मन रमवण्याचा प्रयत्न करावा िागतो आहे . आता हे च पहा ना , सदवाळीचा
िण! सदवाळी हा मोठ्ठा आनंदाचा िण! सदव्यां चा िण ! म्हणतात न ‘ सदवाळी िण मोठा नाही आनंदा तोटा’ सकंवा ‘ आिी सदवाळी माझ्या
घरा, चकिी सचरोट्याची तयारी करा!’ खरं च वषाव तिा हा मोठ्ठा िण आपण किा िाजरा करायचो? काही आठवतंय?
मिा आठवतंय ते मी १०-११ वष्यां ची अिि् यापािून, पाचवी िहावीत अिेन मी तेव्हा, िहामाही परीक्षा नुकत्याच पार पडिे ि् या,
त्यामुळे वाड्यातीि आम्ही मुिं ररकामी होतो. मग घरोघरी रं गीबेरंगी आकाशकंदीि करण्याची चढाओढ आम्हािा ररकामां बिू द्यायची
नाही. घराची िाफिफाई करायिा आईिा मदत करणे हे तर आमचे कतवव्यच होते. त्यानंतर यायची दारापुढची रां गोळी आसण फराळाची
पूववतयारी. आता तर बाराही मसहने हे िवव पदाथव आपण खातो, पण तेव्हा एका वेळी एर्ढे िगळे फराळाचे सजन्नि एकाच ताटात अिणं
म्हणजे सदवाळी होती आसण त्यामुळे िवां नाच त्याचे अप्रूप होते . करणाऱ्यािा आसण खाणाऱ्यािा पण! आसण ती िवव मेहनत करताना
आईिा सकंवा शेजारच्या काकू, मावशी ह्यां ना मदत करणे हेही अपररहायवच होते. रोज कोणाच्या तरी चकि् या होत, करं ज्या होत, िाडू
वळिे जात, सचवड्याचा खमंग वाि दरवळे . आम्हािा पण थोडा, चवीपुरता नमुना समळे , पण ह्या िवव पदाथां चा खरा आस्वाद
नरकचतुदवशीिा दे वािा नैवेद्य दाखवि् यानंतरच घ्यायिा समळे . िि् या पहाटे च्या थंडीत कुडकुडत केिे ि् या तेि, उटण्याच्या अभ्यांग
स्नानानंतर हे िवव पदाथव पोटिर खाण्यातिी मजा काही औरच होती. मग फराळाची िरिे िी ताटां ह्या घरातून त्या घरात जात आसण मग
िगळे च जण वेगवेगळ्ा चवीच्या पदाथां वर ताव मारीत.
आम्हा मुिां च्या त्यावेळी आवडीच्या गोष्टी म्हणजे नवीन कपडे आसण फटाके! अशा िणाच्या भनभमत्ताने एखादे जोड नवीन कपडे
समळत. आसण इतर वेळ शाळे च्या गणवेशावरच िागविी जात अिे. आसण सदवाळीच्या पसहि् याच सदवशी स्खशात फटाके िरून आम्ही
ते वाजवीत वाजवीत समरवत अिू. सदवाळी म्हणजे मोठ्ठा िरगच्च कायवक्रम अिे. विु बारिेपािून सदवाळी चािू , ते िनत्रयोदशी,
नरकचतुदवशी, िस्िपुजन, पाडवा, िाऊबीज आसण नंतर बसहणतीज होऊन ती िंपत अिे. प्रत्येक भदर्साचे महात्म्य वेगळे होते, त्यामुळे
सदवाळीचा फराळ आसण आमचे फटाके एर्ढे सदवि पुरवून पुरवून वापरायचे अिायचे. त्यावेळी शाळे तीि गरीब मुिे फटाके सवकण्याचा
व्यर्साय करीत आसण चार पैिे कमवून घरच्या सदवाळीिा मदत करीत. आमचे वडीि मुद्दाम ह्या मुिां कडूनच फटाके घेत आसण त्यातिे च
थोडे त्या मुिांना उडवायिा दे त, उरिे िे आम्हा मुिां त वाटू न टाकत. मग आमची स्वतःची वाटणी अिे. कोणत्या सदवशी कोणते आसण
सकती फटाके वाजवायचे त्याची. फुिबाज्या, रं गीत आगपेट्या, िवंगी, सचमणीबार, िस्िबार, आपटबारच्या सटकि् या, िुईचक्र, िुईनळे ,
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सचमणचीड्या, बाण, िुतळीबॉम्ब आसण अनेक प्रकारचे फटाके अित आसण आम्ही मुिं ते न घाबरता उडवून टाकत अिू. त्यावेळी हवा,
आवाज अिे काही प्रदू र्ि निे आसण रात्री १० वाजि् यानंतरच फटाके उडवण्यात खरी मजा यायची. नरकचतुदवशीच्या सदवशी पहाटे
तेि-उटण्याचे अभ्यंगस्नान करून दारात सदवा कोण िावतो आसण पसहिा बॉम्ब कोण िावतो याची स्पिाव च िागायची. मोठ्ठा ढम्म आवाज
करून िगळ्ा झोपिे ि् यां ना जागे करण्यात खूप आनंद अिायचा. गेिे ते सदवि आता! िस्िपुजन म्हणजे काकाच्या दु कानात वह्यां चे
पूजन अिायचे आसण आमची मजा म्हणजे फटाक्यां च्या माळाच्या माळा िडाम िूम करीत आिमंत दणाणून िोडायच्या. पाडव्यािा
नवरा-बायकोची आसण िाऊबीजेिा बसहण-िावाची प्रेमाची सदवाळी अिायची. नवरा आसण िाऊ यां च्याकडून काय िाटायचं त्याची
यादीच अिायची आसण त्यािाठी दोघेजण चां गिे च राबवून घ्यायचे आसण ओवाळणी वेगळीच समळायची. परं तु त्यातही प्रेम, आनंद
िरिे िा अिायचा आसण तो पुढच्या वषाव पयंत पुरायचा.
अशी आनंदाची सदवाळी िाजरी केि् यानंतर मग हळू हळू शाळा, अभ्याि िवां ची आठवण यायिा िागायची आसण मग वही
िजवणे, गृहपाठ पुरा करणे, आवरािावर करणे यातच उरिे िी िुट्टी जायची. खरं च, बघताबघता सगळा सचत्रपटच डोळ्ािमोर उिा
रासहिा. आपण ते िवव अनुिव करीत आहोत असांच वाटायिा िागिं . मग िगेचच मन या वास्तव जगात येऊन ह्यावषीची सदवाळी किी
येणार, ती कशी िाजरी करणार यासवषयी सवचार करू िागिं .
आता यावषी तर करोनाने िगळ्ां नाच घरी बिविं आहे आसण एकमेकां पािून दू र राहण्याचे िंकेत सदिे आहे त. तेव्हा आपणही
ते िवव सनयम, अटी पाळू न सदवाळी चां गि् या पद्धतीने िाजरी करू या. आता अिं बघा, प्रथम घरािमोर रां गोळी, सदवे, आकाशकंदीि
िावणं िहज शक्य आहे . नवीननवीन कपडे आसण वस्तूंची खरे दी पण ‘online’ करता येईि. घरच्या घरी सदवाळीचे पदाथव अगदी ताटिर
नको पण, दोन-चार तरी करता येतीिच. त्यां त िुद्धा िोप्े, कमी कष्टाचे, कमी खचाव चे आसण कमी कॅिरीचे पण आपि् या आवडीचे. अिा
फराळ िजवता येईि. फटाक्यामध्ये कमी पोि् युशनचे, कमी आवाजाचे वाजवता येतीि सकंवा शोिेची दारु आपि् याच घरात म्हणजे
अंगणात उडवता येईि आसण छान छान कपडे घािू न आपण फुिबाज्या िावतोय याचं दृचय सचसत्रत करून सकंवा प्रत्यक्षपणे इतरां ना
दाखर्ून त्या िवां ना पण आपि् या आनंदात िहिागी करता येईि आसण िाऊबीजेिा online िावािा ओवाळू न त्याच्याकडून
िाऊबीजही िाटता येईि!
एकूण काय सदवाळीच्या अभ्यन्ग स्नानापािून ते िाऊबीजे पयंत अशी िवव सदवाळी आपण आपापि् या घरी पण virtual िवां च्या
िोबत अशी मस्तपैकी िाजरी करू या आसण सदवाळीचा आनंद सिगुणीत करू या. जगाच्या पाठीवर कोठे ही अििो तरी या तंत्रज्ञानाचा
आिार घेऊन सनत्यनेमाने येणाऱ्या सदवाळीिा अचयाप्रकारे िामोरे जाऊ या आसण दू र-दू र राहून िवां िोबत सदवाळीचा आनंद िु टू या!
काळाप्रमाणे आपणही आपिी पद्धत बदिायिा हवी, नाही का? तेव्हा नेमेभच येणारी सह सदवाळी आपणा िवां ना िुखाची, आनंदाची आसण
िरपूर आरोग्याची जावो सह िसदच्छा! करोनामुळे आपि् यािा सह िंिी समळते आहे तेव्हा दू र राहा आसण िुरसक्षत रहा !

-

जया रानडे
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आली हदवाळी !
आली हदवाळी
लावा हदवे
अंगर्णात तुमच्या
चांदण्ांचे थवे
आली आली हदवाळी
लावा हदवे लिान
हदव्यांच्या प्रकाशात म्हर्णूया
आपला भारत मिान
मी ३ वषां ची अिताना माझ्या काकां नी मला ही कसवता सशकवली होती. तेव्हा मी गंमत म्हणून ही कसवता पाठ केली होती, पण
नंतर मोठी झाल्यावर, सदवाळीचे सदवे पाहून, मला खरां च वाटायचे की आकाशातील चां दण्या आपल्या अंगणात आलेल्या आहे त.
सदवाळी हा िारतातील एक प्रमुख िण आहे . या िणाची सवशेषता म्हणजे िारतातील िवव राज्य हा उत्सव िाजरा करतात आसण
प्रामुख्याने हा िण िाजरा करण्याची कारणे व त्यामागच्या कथा िारख्या अिल्या तरीही प्रत्येक राज्यातील पद्धती वेगवेगळ्ा आहे त.
महाराष्टरात सदवाळी विुबारि ते िाऊबीज िाजरी करतात. या सदविां मध्ये, लोक घराबाहे र व घरात सदवे लावतात, घरािमोर
आकाशकंदील लावतात, आसण अंगणात रां गोळ्ा काढतात. शंकरपाळे , चकल्या, करं जी, आसण अजूनही बरे च फराळाचे पदाथव
बनवतात. सदवाळीचे िहा सदवि अितात-विुबारि, िनत्रयोदशी, नरकचतुदवशी, लिीपूजन, पाडवा/बसलप्रसतपदा, आसण िाऊबीज.
विुबारिेला लोक गाय-वािराची पूजा करतात. िनत्रयोदशीला िंध्याकाळी िणे-गुळाचा नैवेद्य दाखसवल्या जातो व लोक आपल्या
पररस्थथतीप्रमाणे िोने घेतात सकंवा स्टीलचे िां डे सवकत घेतात आसण िंध्याकाळी त्याची पूजा करतात. नरकचतुदवशीला लोक पहाटे
िूयोदयापूवी उठतात आसण िूयव उगवायच्या आिी आं घोळ करतात. या सदवशी, सदवाळीच्या फराळाचा नैवेद्य दे वाला दाखवल्या जातो.
लिीपूजनाच्या सदवशी लोक लिीची पूजा करतात आसण पुरणपोळी, अनरिे या गोष्टींचे लिीला नैवेद्य दाखवतात. पाडव्याला मुली
वसडलांना आसण बायको नवऱ्याला ओवाळतात. िाऊबीज हा बहीण-िावां चा सवशेष सदवि अितो.
दसक्षण िारतात, सदवाळी फक्त १ सदविाची अिते, दीपावली म्हणून. दसक्षण िारतात,अिे म्हणतात की सदवाळीच्या सदवशी कृष्णाने
नरकािुराला मारले, यामुळे सदवाळीला नरकचतुदवशी पण म्हणतात आसण त्यामुळे दसक्षण िारतात सदवाळी फक्त नरकचतुदवशीच्या
सदवशीच अिते. तसमळनाडु त, लोक िूयव उगवायच्या आिी उठतात आसण तेल लावून अंघोळ करतात. घरातले मोठे लहानां च्या डोक्यावर
तेल लावतात. घरात िाफ-िफाई करून, लोक रां गोळीिारखे कोलाम घरािमोर लावतात. कोलामम्हणजे तां दुळाच्या बारीक पावडरनी
काढलेली रां गोळी. लोक दे वाला प्रिाद दे तात व गोड पदाथव पण खातात. आं ध्र प्रदे शात, लोक लिीला पण ओवाळतात. पण केरळात
हा िण खूप मोठा नाही. जे लोक िाजरा करतात, ते पण पहाटे उठून, तेल लावून, अंघोळ करतात, व िंध्याकाळी सदवे लावतात.
कनाव टकात सदवाळीला बसलपद्यमी म्हणतात. इथे, लोक बळीला ओवाळतात. कनाव टकात, या सदवशी, शेतकरी त्यां च्या शेताजवळ खाऊ
वाटतात.
उत्तर िारतात अिे म्हणतात की या सदवशी, १४ वषव वनवािात राहून, राम, लिण, आसण िीता अयोध्येला वापि आले. रात्र झाली
होती म्हणून िगळीकडे अंिार होता, पण लोकां नी िगळीकडे सदवे लावले. उत्तर िारतात िुद्धा महाराष्टरािारख्या परं परा अितात. इथे,
सदवाळी ५ सदविां ची अिते-िनतेरि ते िाऊबीज. लोक त्यांचे घर स्वछ करतात, आसण घराला सदवे, फुले, आसण रां गोळ्ां नी िजवतात.
इथली सदवाळी िनतेरिनी िुरु होते. या सदवशी, लोक िोन्ाचे, चां दीचे, सकंवा तां ब्याचे िांडी सवकत घेतात. मग येते छोटी सदवाळी, आसण
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त्याच्यानंतर सदवाळी. िगळीकडे लोकं सदवे लावतात आसण िंध्याकाळी, ते लिी व गणपतीची पूजा करतात. वाराणिीला सदवाळीला
दे व सदवाळी म्हणतात व अिा िमज आहे की, यासदवशी िवव दे व व दे वी गंगेत आं घोळ करायला पृथ्वीवर येतात, म्हणून सतथे पुजारी
गंगेची आरती करतात आसण लोक गंगेची पूजा करतात.
पूवव िारतामध्ये अशाच परं परा आहे त. लोक त्यां चे घर स्वच्छ करून िजवतात. लिीची पूजा करतात, आसण िगळीकडे सदवे
लावतात. काही लोक घराचे दार पण उघडे ठे वतात, म्हणजे लिी घरात येऊ शकेल. पण, इथे सदवाळी म्हणजे कालीपूजा. या सदवशी,
लोक कालीची पूजा करतात, पण दु िऱ्या परं परा बदलत नाही. अिे म्हणतात की सदवाळीचा सदवि सपतृपुरुषचा सदवि आहे . म्हणून, इथे
लोक लां ब दांड्यां वर सदवे लावतात.
पंजाबमध्ये, अमृतिरचे िुवणवमंसदर सदव्याच्या प्रकाशात उजळू न सनघते. पंजाबी लोक सदवाळीला कुठल्याही एका सवसशष्ठ दे वाची
पूजा करत निले तरीही ते यासदवशी गुरु गोसवंदिाहे ब यां ची जहां गीरच्या कैदे तून झालेली िुटका िाजरी करतात.
गोव्याला लोक नरकािुराचे कागदी पुतळे जाळू न सदवाळी िाजरी करतात. जैनलोक सदवाळीला िगवान महावीरां ची सशकवण
आसण त्यां ची अिामान् कृत्ये आठवतात. त्यां च्यािाठी सदवाळी म्हणजे नवीन वषाव ची िुरुवातही अिते. तर, गुजरातमध्ये सदवाळी म्हणजे
वषाव चा शेवटचा सदवि अितो आसण बसलप्रसतपदा म्हणजे नवीन वषाव ची िुरुवात.
िारतात इतकी सवसविता अिली, तरीही िगळे जण सदवाळीचा िण िाजरा करतात. आसण जरी िगळ्ां च्या रीती-िाती
वेगवेगळ्ा आहे त, तरीही शेवटी त्यां चा उद्दे श एकच आहे , तो म्हणजे िगळे प्रेमाने एकत्र येऊन, दे वाचे आिार मानून गोडिोड खातात
व एकमेकां चा आनंद वाढवतात. यावरून अिे म्हणता येईल की िारतातील सवसवितेतील एकता म्हणजेच सदवाळी!

-श्रीया सरूरकर
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कहवता: हवसावा
मखमािी पायां नी उतरिे िं
अस्मानी िुकं
जरा जास्तच रें गाळिं
पंख समटू न बििे िे
केशरी सहरवे पक्षी
स्वत:तच रमिे िे
डोंगरावर जायिा सविरिे िी
सनळी-जां िळी वाट
िुक्यात गुरफटिी
वाफाळिे ि् या चहाच्या कपात
जीवनाची गती
समनीटिर स्थथराविी

-अहमता खरे
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श्रीज्ञानेश्वरीतील भक्तियोग
खूप वषं झािी ह्या गोष्टीिा, श्री. सशरीष कणेकरांनी, "कणेकरी " ह्या नावाचे पुस्तक सिसहिे आहे अिे िमजिे होते पण किी
वाचण्याचा योग आिा नाही. परवा माझ्या पुण्यातीि एका समत्राने िुप्रसिद्ध सहं दी सिनेमा नट, दे व आनंद ह्यां च्यावरचा, कणेकरां नी
सिसहिे िा िे ख पाठविा. त्या िे खात एक प्रचन त्यां ना अिा सवचारिा गेिा की तुम्ही इतके सिनेमे काढिे , त्यातिे काही उत्तम चाििे ,
तेव्हा तुम्हािा आनंद होणे िाहसजक आहे . पण काही नाही चाििे , त्यामुळे तुम्हािा वाईट वाटणे , त्यामुळे सडप्रेशन येणे, खेद वाटणं
अिे होत अिेि ना? त्यावर ते म्हणािे की मी पण एक माणूिच आहे , मिाही वाईट वाटणारच की. पण मी थां बत नाही, पुन्हा उठून
नवीन सिनेमाच्या कामािा िागतो. कुस्ती खेळणारे पसहिवान नाही का, खािी पडिे तरी पुन्हा उठून प्रसतस्पध्याव िा सिडतात तिेच आहे
हे . अहो! सचत्रपट काढणे हा एक रोमां चकारी खेळ आहे , हरण्याची िीती वाटणाऱ्याने यात पडू नये.
“चां दनी समिी तो हम , चां दनीमे हो सिये
ददव िी हमे कबूि , चैन िी हमे कबूि
हम ने हर तरह के फूि, हार मे सपरो सिये”
त्यां च्याच बहुदा एका सिनेमातीि गाण्याचे शब्द अिावेत. सकती उत्तम सवचार! जागेपणी सचत्रपटािारख्या बेिरवशाच्या िंद्यात
अिणाऱ्या एका उमद्या सचरतरुणाचे हे सचंतन मनािा खरा आनंद दे ते, नाही का?
शाळे त १२ -१३ वषाव चा अिताना आम्हािा एक बा. ि. बोरकरां ची कसवता होती, "जीवन त्यां ना कळिे हो " ह्या नावाची.
“मी पण ज्यां चे पक्व फळापरी
िहजपणाने गळिे हो
जळापरी मन सनमवळ ज्यां चे
गेिे तेथे समळिे हो
चराचराचे होऊसन जीवन
स्नेहािम पाजळिे हो
जीवन त्यां ना कळिे हो “
बरीच ४-५ कडवी होती आता आठवत नाहीत, कदासचत कुठे तरी वेब वर पूणव कसवता समळे ि.
वरीि िवव गोष्टीं "ही" च्या बरोबर बोित अितां ना ती म्हणािी की, हा मसहना खूप महत्वाचा आहे . आषाढात सकंवा श्रावणात
'असिक' मसहना अनेक वेळा येतो, पण आस्चवनात 'असिक' मसहना हा बऱ्याच वषां नी आिा आहे . कुणी म्हणतात हा योग जवळजवळ
१२५ वषां नी आिा आहे . िध्याच्या covid १९ पररस्थथतीत िगळ्ां चीच मनं असत हळवी झािी आहे त. ७-८ मसहने झािे तरी पररस्थथती
अजून हाताबाहे रच आहे , अजून सकती मसहने अिेच जातीि हे कुणािाच मासहत नाही. मी म्हणािो की ज्या गोष्टी तू म्हणते तशा आपि् या
हातात नाहीत, we are born to leave everything here, then why worry.
ह्या आसण अशाच चचेनंतर मिा अिं वाटिं की, माउिीचे गीतेतीि १२ व्या अध्यायावरचे सनरूपण, आपि् यािा हि् िीच्या
मराठीत; थोडक्यात सिसहता येईि का? म्हणून हा एक माझा पसहिाच प्रयत्न! श्री ज्ञानेचवर महाराजां च्या िाषेत म्हणायचे झािे तर,
"न्ून ते पुरते, असिक ते िरते " करून घ्यावे.
श्रीमद्भगवद्गीतेतीि २ ऱ्या अध्यायात सवषादाने शोकाकुि झािे ि् या अजुवनािा िगवंताने
िां ख्ययोग वा ज्ञानयोग िां सगतिा आहे . अध्यायातिे शेवटचे काही चिोकात स्थथतप्रज्ञाची िक्षणे िां सगतिी आहे त. पुढे ५
व्या अध्यायात, फिाची आशा न करता व सनष्काम बुद्धीने कमे कशी करावीत, अिा कमवयोगाचा उपदे श झािा. त्याच्यानंतर ९ व्या
आसण १२ व्या अध्यायात िस्क्तमागाव ने, अजुवना, तू मिाच येऊन किा समळशीि, ते िगवंताने िां सगतिे आहे .
15

Marathi Mandal Sacramento Newsletter “Abhiruchi” Edition #3 of 2020-2021

११ व्या अध्यायात पासहिे ि् या सवचवरूपदशवनाची - िगुण ब्रह्माची - िक्ती करणारे आसण अव्यक्त अक्षराची सनगुवण ब्रह्माची - उपािना करणारे , ह्या दोहोंमध्ये श्रेष्ठ योगवेत्ते कोण अिा प्रचन अजुवनाने केि् यावर िगवंताने िाकार िगुण
उपािकच युक्ततम म्हणजे श्रेष्ठ आहे त अिे िां सगतिे . दोन्ही उपािक मिाच येऊन समळतात, पण सनगुवण ब्रम्हाची उपािना कष्टदायक
आसण अवघड आहे . ६ व्या अध्यायातीि अष्टां ग योगमागव आपि् यािा सकतपत जमेि अशी शंका अिि् यामुळे, अजुवनाने मिा जमेि ते
आसण माझ्याकडून होणार अिेि तेच िां गा अिे िगवान श्री कृष्णािा म्हटिे .
श्री िाथव ज्ञानेचवरीत माउिीने, उपमा दृष्टां तां नी अजुवनािा मोठ्या प्रेमाने िगवंताचा िस्क्तयोग िां सगतिा आहे .
िक्ती म्हणजे अनन् प्रेम, अिे िां गून माउिी म्हणते, िहान मूि जिे वसडिां चे िां गाती एकाच ताटात जेवावयाि बििे अिता
वसडिांनाच आपुिकीने घाि िरवते आसण सपता दे खीि त्या प्रेमाने िंतोष पावतो, अशा तऱ्हे चे सनस्सीम व सनरपेक्ष्य प्रेम म्हणजेच िक्ती
अिा स्पष्ट असिप्राय ते दे तात . जे िगुण िक्त आहे त ते स्वतःच्या िमाव प्रमाणे म्हणजे स्विावाप्रमाणे, म्हणजे आपिे जे सवसहत कमव
आहे ; त्या प्रमाणे िवव कमे करतात आसण मिाच अपवण करतात.चां गिी वाईट (सनसषद्ध ) कमे टाकून दे ऊन, कमाव पािून होणारी फळे
जाळू न टाकतात. अशा तऱ्हे ने मिा जीव, मन, बुद्धी, अहं कार िारे अपवण केि् यावर त्यां च्या िंिाराची सचंता मीच वाहतो.
म्हणऊसन गा िक्ता, नाही एकही सचंता
तयाते िमुद्धताव , आथी मी िदा
आसण जेव्हाची का िक्ती, सदििी आपुिी सचत्तवृत्ती
तेव्हाची मज िूती, त्यां सचये नाटी
या कारणे गा िक्तराया, हा मंत्र तुवा िनंजया
सशसकजे जै यया, मागव िसजजे.
आसण अजुवना हे जर तुिा अवघड वाटत अिेि ,जर तू आपिे सचत्त, मन बुद्धीिहीत माझ्या सठकाणी पूणवपणे अपवण
करण्याि िमथव निशीि, तर एक कर,
तरी गा ऐिे करी, या आठा पहारा माझारी
मोटके सनसमषिरी, दे तू जाय
मग जे जे का सनसमख, दे खेि माझे िुख
तेतुिे अरोचक, सवषयी घेईि.
श्री ज्ञानेचवर महाराज िां गतात, ज्या प्रमाणे शरद ऋतू आिा म्हणजे नद्यांचे पाणी कमी होऊ िागते त्या प्रमाणे , जिजिे
माझ्या सठकाणी तुझे सचत्त गुंतेि, तितिे ते प्रपंचातून कमी होईि. ज्या प्रमाणे पौसणवमेचे चंद्रसबंब किे किे ने कमी होत
अमावास्येिा नाहीिे होते त्या प्रमाणे अजुवना,तुझे सचत्त सवषयिोगापािून सनघून माझ्या सठकाणी िागून शेवटी मद्रूप होऊन जाईि. अरे
अभ्याि योग म्हणतात तो हाच! श्रद्धा आसण त्याबरोबर अत्यंत सनष्ठापूववक, अभ्यािाच्या बळाने कोणी अंतररक्षात सफरतात, कोणी
सहं स्र प्राण्यां ना सनवैर करतात, सवष िुद्धा पचनी पडते, िमुद्रावरही पायवाट होते ( आिं न िक्ष्यात? Moses ) म्हणून अभ्याि केिा अिता
कोणतीही वस्तू अप्राप्य नाही.
हे ही तुिा कठीण वाटत अिे ि तर, इं सद्रयां ना कोंडू नकोि, उपिोग कमी करू नकोि, आपिे कुळिमव कुळाचार यथासविी कर,
पण हे करणे, "मी केिे " अिे म्हणू नकोि. िाऱ्या कमाव चा कताव , जो सवचवाचा चािक तो जाणतो आहे . तेव्हा कमव कमी जास्त झािे तरी
त्यासवषयी खेद वा हषव न मानता, आपिे जीसवत परमात्म्याशी एकरूप करून टाक.
मासळये जेउते नेिे, तेउते सनवांतसच गेिे
तया पासणया ऐिे केिे , होवावे गा.
काय िां गू तुिा अजुवना, ह्याही पेक्षा िोपं पासहजे अिेि तर , एकच कर, काहीतरी समळवायचे आहे म्हणून कमव करण्याि
उद् युक्त होऊ नकोि. िहान मोठी झाडे जशी फळे फुिे पक्व झािी की, त्यां ची आशा न िरता ती टाकून दे तात. ज्याप्रमाणे सपता
आपि् या कन्ेचा अत्यंत प्रेमाने िां िाळ करतो आसण सतचे आपण होऊन कन्ादान करतो, ज्या प्रमाणे अग्नीची ज्वािा आकाशात व्यथव
जाते; त्या प्रमाणे कमाव पािून उत्पन्न होणारी फळे व्यथव जाऊ दे .
अजुवना हा फित्यागु, आवडे कीर अििगु
परी योगामाजी योगु, िुरेचा हा.
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अजुवना, कमे करून त्यां च्या फिां ची इच्छा न करणे हा जरी िामान् मागव वाटत अििा तरी तो िवव योगात, श्रेष्ठ
योग आहे . रोप िावणाऱ्यािा आसण आरी िावणाऱ्यािा, जिा तो वृक्ष िारखीच िाविी दे तो, सकंवा पाणी अिे म्हणत नाही
की, वाघािा सवष होऊन मारावे आसण गायीची तहान िागवावी, त्या प्रमाणे िवव प्रासणमात्रांच्या सठकाणी िािकाची िारखी मैत्री होते. मी,
माझे; अिे त्याच्या मनात उद्भवत नाही, िुख दु :ख हे सह त्याच्या मनात येत नाही, ितत िंतुष्ट, ितत िमािानी, जीवनाि
आवचयक अििे ि् या वस्तू समळाि् या तरी ठीक, नाही समळाि् या तरी ठीक अशी त्याची वृत्ती होते.
अशा पुष्कळ वेगवेगळ्ा तऱ्हे ने श्री ज्ञानेचवर माउिीने गीतेच्या ९ व्या आसण १२ व्या अध्यायावर िाष्य केिे आहे . िद् गुरू
श्री सनवृत्तीनाथ, श्री ज्ञानेचवर महाराज आसण िोपानदे व , मुक्ताई , ही िारी िावंडे प्रत्यक्ष्य परमात्माचे अवतारच आहे त. केवढे कष्ट आसण
केवढा त्राि त्याच्या वाट्यािा त्या वेळच्या िमाजाने सदिा, तरी िवव िोकां चे कि् याण आसण मंगि सचंतणारे श्री ज्ञानेचवर महाराज केवढे
मोठे ित्पुरुष, त्यां चे पिायदान वाचि् यावर िदगसदत होणार नाही, अिा मराठी माणूि सवरळाच, ह्यात काय िंशय.
मराठी मंडळाच्या िदस्यां नी मूळ ग्रंथ वाचावा, त्याचे अध्ययन, मनन , सचंतन करावे. त्याच बरोबर माऊिीच्या अनुिवाचा ,
त्यां च्या अिं कार युक्त िाषेचा, त्यातीि अिंख्य उपमा आसण िुंदर िुंदर दृष्टां ताची मौज अनुिवावी .
पुष्कळ िोकां चा अिा िमज आहे की िक्ती िािना म्हणजे िोळ्ा माणिां चे िाठी, पण सह िमजूत खरी नव्हे,
िचयाचे काळीज अििे ि् यां नी थोडा सवचार करायिा पासहजे, येथे वाघाची सजगर, सिंहाची छाती पासहजे.
शेवटी िाऱ्या उपािना - िां ख्य योग काय, कमव योग सकंवा िक्ती योग काय, ( २ ऱ्या अध्यायातीि (चिोक ५५ ते ७२)
स्थथतप्रज्ञाचे स्विाव गुण, १२ व्या अध्यायातीि (चिोक १३ ते २०) , १८ व्या अध्यायातीि (५१ ते ५६) ह्या िगळ्ा चिोकां ची िक्षणे बसघतिी
की आपि् या िगेच िक्ष्यात येईि की ) हे सतन्ही योग एकमेकां चे हातात हात घािू न चाितात. श्रेष्ठ कसनष्ठ अिे ह्याच्यात काहीच नाही.
शुिं िवतु, मंगिम िवतु.

-कुमार कुलकर्णी
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प्रवाही...

आयुष्यातील प्रत्येक गोष्टीचे प्रर्ाही राहिे भकती गरजेचे असते ना? म्हिजे आपल्याला जािर्त नसते, पि काळ पुढे
सरकत असतो....आभि त्याच बरोबर आयुष्यही ! आपि थथैयाव च्या गोष्टी करत रहातो, पि प्रर्ाह काही थाां बत नाही....आभि ते च बरे .
भार्ना प्रर्ाही हव्यात, बोलिे प्रर्ाही हर्े आभि नाती सुद्धा तशीच प्रर्ाही हर्ीत...म्हिजे मग सगळा आयुष्याचा आभि आयुष्याशी
भनगडीत गोष्टीांचा "मोमेंटम" जुळून येतो....
खरां तर हे सगळां मी माझ्या एका भमत्राला मेल मधे भलभहत होते...आभि भलभहता-भलभहता क्षिभर थबकले. मला ती सकाळ
आठर्ली, ज्या भदर्शी मी रोजच्यासारखे मेलबॉक्स उघडले आई-बाबाां ची मेल र्ाचायला आभि भतथे या भमत्राकडून आलेली मेल भदसली.
क्षिाचाही भर्लांब न करता मी ती उघडली आभि र्ाचायला लागले. मेल अभतशय फॉमवल... "तुमचे तभनष्का मधील २-३ लेख र्ाचले
आभि भलखािाच्या पद्धतीर्रून मला असे खूप र्ाटतेय की तुम्ही माझी अशी अशी मैत्रीि आहात...बराच भर्चार आभि भहम्मत करून
लेखाच्या खाली असलेल्या इ-मेल पत्त्यार्र मेल करत आहे ...जर तुम्ही त्या नसाल तर माफ करा...र्गैरे र्गैरे...." मला क्षिभर कळे चना
काय प्रभतक्रया द्यार्ी. मन आनांदाने भरून येत होते, जर्ळपास १३-१४ र्र्ाां नी हा भमत्र भेटत होता, आभि तो ही असा! आता एर्ढ्या
र्र्ाां नी आम्ही परत असे जुडले गेलो आहोत, मेल-फोन द्वारे सतत एकमेकाां च्या सांपकाव त असतो हे खरे ..., पि र्ाटते
की ताभनष्काच्या भनभमत्ताने मी हे असे भलखाि केले नसते, ते त्याने र्ाचले नसते आभि मला ती पाभहली मेल भलभहण्याचा प्रयत्न केला
नसता...तर आज सुद्धा आमच्या मैत्रीच्या हा प्रर्ाह तसाच खांभडत राभहला असता !
आपल्याला कळायला लागल्यापासून आपि आपली अशी एक ओळख बनर्ायला लागतो आभि कुटुां बातील व्यक्ी,
नातेर्ाईक, शाळे तील भशक्षक, र्गवभमत्र-मैभत्रिी, जर्ळपास राहिारे भमत्र-मैभत्रिी, इतर लोक याां च्या मनात आपली अशी ओळख दृढ
करत जातो. तसेच आपल्याही मनात त्याां ची ओळख रुजायला लागते. आयुष्याच्या या प्रर्ासात र्ाटचाल करत असताना मागव र्ेगळे
झाले तरी अशा भकत्येक "ओळखी" आपल्या मनात घेर्ून आपि पुढे जात असतो. त्या ओळखीांची जािीर् मनात प्रर्ाही असते म्हिून
केर्ळ अशा भलखािाच्या पद्धतीर्रून एर्ढ्या र्र्ाव त भेटिे -बोलिे नसेल तरी ती ओळख पटते आभि धागे जुळून येतात...आयुष्य
समृद्ध होत जाते. कधी-कधी हा सगळा योगायोग र्ाटतो..तर कधी र्ाटते - असते या सगळ्या "योगायोगाां ची" पि कुठे तरी, कोिीतरी
केलेली एक योजना असते. काही का असेना, अशा क्षिी खूप खूप "ब्लेथड" र्ाटते एर्ढे मात्र नक्की.
फेसबु क बद्दल भर्भर्ध लोकाां च्या भर्भर्ध प्रभतभक्रया आहे त. माझा पि फेसबुक चा र्ापर तसा मयाव भदतच... पि नुकताच या
फेसबुक च्या भनभमत्ताने असाच एक स्नेह बऱ्याच र्र्ाां नी प्रर्ाही झाला आभि आता आयुष्यभर तो असाच राहिार याची मनोमन खात्री
सुद्धा आहे . शाळे मधले बरे च भमत्र-मैभत्रिी परत सांपकाव त आले आभि त्या र्ेळी सुटलेले बांध परत एकदा घट्ट झाले.
फेसबु क, इ-मेल ही केर्ळ माध्यमे आहे त. मला महत्वाचे र्ाटते ते असे "जुडिे"...आपि आपल्या नेहमीच्या व्यापाां मध्ये एर्ढे
गुांतून गेलेलो असतो ना की असे भकत्येक प्रर्ाह आपि मनातल्या मनात गोठर्ून टाकलेले असतात. नातेर्ाईक, भमत्रमांडळी याां च्याच
बाबतीत नाही, तर आपि आपल्याच आर्डत्या छां दाांना घड्याळाच्या काट्याां मध्ये बांभदस्त करून ठे र्लेले असते. गािी-गझल्स ऐकिे,
भचत्रां काढिे, कभर्ता भलभहिे, र्ेग-र्ेगळ्या पुस्तकाां चे र्ाचन, मुव्हीज बघिे, फोटोग्राफी, एखादे र्ाद्य र्ाजर्िे, कॉनसटव ला जािे... या र्
अशा अनेक गोष्टीांना आपि असेच "र्ेळ होत नाही हो अलीकडे " या करिामध्ये दडर्ून टाकलेले असते. र्ेळात र्ेळ काढू न मनाला
भनखळ आनांद दे िाऱ्या या गोष्टीांना आपि प्रर्ाही करायला-ठे र्ायला हर्े असे मला प्राकर्ाव ने र्ाटते.
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या कोरोना महामारीच्या भर्ळख्यात अडकून आपले आयुष्यच थाां बून गेले आहे अशी भार्ना मनात बळार्ताना प्रर्ाही कसे
रहायचे हा प्रश्न नक्कीच पडतो; पि म्हिूनच आपल्या आतला सकारात्मकतेचा, जािीर्-नेिीर्ेचा, सांर्ेदनशीलतेचा झरा आपि
प्रयत्नपूर्वक प्रर्ाही ठे र्ायला हर्ा. ‘थाां बला तो सांपला’ ही उक्ी आठर्ून, सर्व प्रभतकूल पररक्तथथतीर्र मात करत पुढे पुढे जात रहायला
हर्े. सोपे नाहीये, पि अशक्य पि नाहीये!

-प्रीती दे शपाांडे
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कहवता: स्त्री
मी िृजनाची शक्ती
सनरामय िक्ती
तृप्त- अतृप्ताची वीण
मी चराचर िृष्टी
अदृष्ट दृष्टी
करुणेची खाण
मी प्राजक्त फूि
मनािा िूि
कळ जीवघेणी
मी निी िु किु कते
रात्र उजळते
चां दणी राणी
मी दासमनी रौद्र
वादळी रात्र
थरथराट गगनी
मी िाटां चा कि् िोळ
वणव्याचा िोळ
ियकंसपत िरणी
मी अिुरां ची सुरा
दे वां ची अप्सरा
मोहमायाजाि
मी तृप्त िूमी दरवळ
प्रिवेची कळ
जीवनदान
पां डवां ची आग मी
पां डवां ची िाज मी
िूडाचा डोंब
रामाची प्रेमपरीक्षा
ििणाची तपचचयाव
रावणाचा क्षोि
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मी आत्मा सनसमवतीचा
थाट कसवतेचा
िूर-िंगम
मी सवचवगिीचा ओंकार
अरूप िाकार
मी ब्रह्म !

-अहमता खरे
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हदवाळी हवशेष पाककृती

४ प्रकारच्या तांदळाच्या चकल् या:
१) तां दळाचं पीठ ४ कप
उडदाच पीठ १ कप
सवतळिे ि िोणी १ stick
सतखट, मीठ, तीळ, ओवा आसण पाणी तुमच्या आवडीनुिार
तळण्यािाठी तेि
िवव सजन्नि एकत्र करून मळा आसण नेहमीप्रमाणे तेिात तळा.
२) तां दळाचं पीठ ४ कप
उकडून सकििे िा बटाटा १ कप
सवतळिे ि िोणी १ stick
सतखट, मीठ, तीळ, ओवा आसण पाणी तुमच्या आवडीनुिार
तळण्यािाठी तेि
िवव सजन्नि एकत्र करून मळा आसण नेहमीप्रमाणे तेिात तळा.
३) तां दळाचं पीठ ४ कप
सशजवून वाटिे िी मुगाची डाळ १ कप
सवतळिे ि िोणी १ stick
सतखट, मीठ, तीळ, ओवा आसण पाणी तुमच्या आवडीनुिार
तळण्यािाठी तेि
िवव सजन्नि एकत्र करून मळा आसण नेहमीप्रमाणे तेिात तळा.
४) तां दळाचं पीठ ४ कप
फुटाणे डाळ १.५ कप
िोण्या ऐवजी कोमट तेि १/२ कप
सतखट, हळद, मीठ, तीळ, ओवा आसण पाणी तुमच्या आवडीनुिार
तळण्यािाठी तेि
िवव सजन्नि एकत्र करून मळा आसण नेहमीप्रमाणे तेिात तळा

कर्णकेच्या चकल् या
कसणक ४ कप
कोमट तेि १/२ कप
सतखट, हळद, मीठ, तीळ, ओवा आसण पाणी तुमच्या आवडीनुिार
तळण्यािाठी तेि
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कृती: एक स्वच्छ कोरडं कापड घेऊन त्यां त हे पीठ ठे वा, आसण गाठ मारा. हे गाठोडं एका कोरड्या िांड्यात ठे वा. कुकर मध्ये
नेहमीप्रमाणे पाणी घािा आसण हे िां ड त्यां त ठे वून ५ सशट्या होऊ द्यात. गार झाि् यावर mixer मिून काढा, गाळा, वरीि िवव
सजन्नि त्यां त कािवा आसण नेहमीप्रमाणे चकि् या करा.

शंकरपाळे
मैदा ३ कप
दू ि १ कप
िाखर १ कप ( आवडतं अिि् याि जास्त घेऊ शकाि)
तूप १/२ कप
कृती: दू ि, िाखर आसण तू प एकत्र कौन उकळा. त्यां त मैदा आसण थोडे मीठ टाकून एकत्र मळा. नेहमीप्रमाणे िाटू न शंकरपाळे
करा आसण तळा.
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अनारसे
४ कप आं बेमोहर तां दूळ स्वच्छ िुवून सिजवा. दु िऱ्या सदवशी पाणी बदिू न परत सिजवा. हे अजून दोन सदवि करा. चौर्थ्ा
सदवशी तां दूळ उपिून एका कापडावर पिरवून घरातच वाळवा. वाळि् यावर त्याचे पीठ करा ( vitamix dry grinder मध्ये छान होते )
. पीठ तयार आहे . २.५ कप गुळ घािू न मळा आसण त्याचे छोटे छोटे गोळे करा. एका ताटिीत खिखि घेऊन त्यां त एक गोळा ठे वा
आसण हातानी/ बोटां नी चपटा करा, खिखि अििे िी बाजू तेिात िोडून तळा, पािटू न घ्या. तेि सनथळण्यािाठी जरा उिे टे कून ठे वा.

हचवडा
जाड पोहे
िाजिे िे दाणे
फुटाणे
काजू
खोबऱ्याचे पातळ काप
हळद, सतखट, मीठ, िाखर
िुके बटाट्याचे तुकडे ( Winco मध्ये समळतात )
तळण्यािाठी कढईत तेि घ्या. त्यां त मोठं स्टीि चं stainer वापरून थोडे थोडे पोहे तळू न घ्या. त्यानंतर बटाट्याचा कीि, दाणे, काजू,
सकिसमि पण तळू न घ्या. िवव सजन्नि एकत्र करा. स्वासदष्ट सचवडा तयार!

-मनीषा िोतपेटी
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कहवता: आिे तुझी तयारी?
बेडूक भर्भहरीत राहतात पि भतथेच त्याां चे भर्र्श् ! ना बाहे र पडण्याची र्ृत्ती, ना कष्ट ! 'कूपमांडूक' हा शब्द भकांर्ा 'कूपमांडूक र्ृत्ती' ची
व्याख्या ह्यार्रूनच रूढ झाली. मांडूक म्हिजे बेडूक. अशा र्ृत्तीचे फक् बेडूकच असतात असे नाही तर काही मािसे दे खील असतात.
ना त्याां ना प्रगतीची िप्ने, ना प्रयत्न ! पि ही र्ृत्ती त्याां नी सोडली पाभहजे. खालील कभर्ता अशाच कूपमांडूकाला उद्दे शून आहे .
सवसहरीत कौसतक, िन् मानणारे तुम्ही मंडूक
थोडे श्रम करा, जरा मान उं च करून बघा की
िात िमुद्रािा पार करणे तर जाउं दे,
बाहे रीि एका िाटे वर तरी आरूढ व्हा की
अहो सनदान तशी थोडी स्वप्ने तरी बघा की
तेच तेच रहाटगाडगे कवटाळत बिाि सदवि सकती
सवसहरीतून चंद्र 'फक्त' सदितो, नाही िागत हाती
पकडायचे जर तेज िूयाव चे, तर बाहे र तरी पड की
डबक्याति् या बेडकांवर वरचढ, ही नाही यशाची सिद्धी
बाहे रीि खारीचे प्रयत्नच िेतू बां ितात, हे ममव जाण की
काय म्हणतोि? त्या गोतावळ्ातून बाहे र किा येऊ की
अरे , त्या रहाटगाडग्यात चढ, ये वर अन बाहे र उडी घे की
होय, खरचटे ि कदाच तोडताना, हे आत्मिंतुष्ट वतुवळ की
अरे मानवा, नव्यािा जन्म दे ताना, आईिुद्धा रक्ताळतेच की
इसतहािातिे ‘िूयव’ बिि् या जागी नाही अवसचत उगविे की
(जग)रहाट तोडण्याचे, स्वप्न बघण्याचे िाडि त्यां नी केिे की
इसतहाि घडतो केंव्हा, जेंव्हा होते सवसहरीची वाहती नदी की
प्रचन अिा बेडका, तुझ्यात इच्छा, अस्िता आहे का नाही!

-अचजत नातू
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खेड्यामधले घर कौलारू
चित्रकार: प्रदीप फणसळकर
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- चित्रकार: प्रदीप फणसळकर
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स्थलाांतर
चित्रकार : मधुरा फणसळकर

चित्रकार : मधुरा फणसळकर
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उववररत कायवक्रम कॅलेंडर
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