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प्रवासात येणारे अनभ
असू
ु व खरं च �कती अद्भत
ु

नमस्कार मंडळी ,
�दवाळीच्या खूप खूप शभ
ु ेच्छा ! सादर आहे २०२१ चा
�दवाळी �वशेषांक. हा अंक �वशेष अशासाठ� क�

प�हल्यांदाच आपण �दवाळी अंकाची छापील आव�
ृ ी
काढत आहोत. �दवाळी फराळाची चव घेता घेता

�दवाळी अंक वाचण्याची मजा अनभ
ु वता यावी म्हणून

हा सारा अट्टाहास. आ�ण यासाठ� आपल्या मंडळाने

शकतात याचं ‘जो �बपीन’ यांनी केलेलं वणर्न या
लेखात नक्क� वाचा. रांगोळीचे महत्व आ�ण

त्यामागचा खोल �वचार वाचून आपल्या संस्कृतीकडे
बघण्याचा आपला दृिष्टकोन नक्क� बदलेल. हषर्दा

पांडे आ�ण रु�चता पाट�ल यांनी काढलेल्या मनमोहक
रांगोळ्याह� तम्
ु हाला पहायला �मळतील.

भक्कम पाठ�ंबा �दला त्याबद्दल त्यांचे मनःपव
र्
ू क

आभार. हा अंक तम
ु च्या सहभागा�शवाय तयार झाला
नसता. सा�हत्याचा भरभरून परु वठा केल्याबद्दल

तम्
ु हा सवा�चे सद्
ु धा अगद� मनापासन
ू आभार.

अ�भरुचीचे रोपटे याआधीच्या संपादकांनी रुजवले,
फुलवले आ�ण त्याचा हळूहळू मोठा व�
ृ होतोय,

MMSAC कुटुंबातल्या सदस्यांचे सप्ु त कलागण
ु

आपल्या समोर येत आहे त हे बघन
ू खूप आनंद

वाटतो.

संपादक�य

प्रीती दे शपांडे यांनी केलेलं चाळीशीचं खुसखुशीत

मधरु ा फणसळकर - श�डे

वणर्न आ�ण Social मी�डया ची लखलखीत द�ु नया

हृषीकेश श�डे

यातह� फार गंमत आहे . पडताळून बघा तम
ु ची

हा अंक तयार करत असताना आमची खर� कसोट�

वाटलंच क� चाळीशी नव्हे , पण साठ� आल� क� काय

लागल�. सा�हत्याचा भरभरूप पडलेला पाऊस आ�ण

एकापे�ा एक छान लेख, क�वता आ�ण �चत्र

अशी

सा�हत्यसंपदा. आमच्या पर�ने या सा�हत्याला न्याय
दे ण्याचा पण
ू र् प्रयत्न केला आहे आ�ण तो तम्
ु हाला
आवडेल अशी आशा आहे .

या अंकाबद्दल �लहावं तेवढं थोडं आहे . प्रत्येक लेख

अगद� �वशेष. मग तो �र�ातील अद्भत
ु अनभ
ु वाचे

वणर्न असो �कं वा रांगोळीचे सांस्कृ�तक , वै�ा�नक
महत्व सांगणारा असो. दै न�ं दन जीवनात �र�ा

चाळीशी खरं च जवळ आल�ये का... आ�ण जर

तर �वनया फणसळकर यांनी केलेल� "चला जगय
ू ा

आपण सारे आपल्
ु या साठ� (६०)" ह� क�वता नक्क�
वाचा. साठ� उलटल्यावर आपल्याला आनंदाने कसं
जगता येईल याचं छान वणर्न त्यात केलेलं आहे .

या खुसखश
ु ीत लेखांबरोबर खुशखश
ु ीत अशा

पाककृती सोबतीला आहे तच. मग ते पज
ू ा श�डे यांचे

उकडीचे मोदक असोत �कं वा अवनी राजोपाध्ये यांनी
केलेले मालपव
ु !े त्यासोबत जान्हवी ट� बे यांची

२

कोकण �कनारपट्ट�ला केल� जाणार� बीटाची खास

भाजी..

जाग�तक महामार�ने अनेकांची आयष्ु य बदलन
ू

टाकल� आ�ण आपल्यापैक� काह�ंनी आपले आप्त

स्वक�य गमावले. श्रद्धा राणे �हने �तच्या वडीलांना
सम�पर्त केलेल� हृदयस्पश� क�वता वाचताना डोळे
पाणावतात. अशा अवघड वातावरणात मनाला

फोटोज, MMSAC च्या कायर्क्रमातील काह� आठवणी

ताज्या करणारे फोटोज या अंकात तम्
ु हाला बघायला

�मळतील. नक
ु त्याच होऊन गेलेल्या गणेशउत्सवातील

काह� छाया�चत्रेदेखील बघायला �मळतील. एकूण काय

तर आपला बल
ु �े टन बोडर् छाया�चत्रांनी अ�धकच
खुलला आहे हे मात्र खरे !

लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठ� .. आमच्
ु या

सावरून संकटांवर मात करणार्या सगळ्या कुटुं�बयांना

�पला�पलात जन्मते मराठ� .. हे वाक्य पण
ू त्र् वाला

अ�भरुचीचं बीज अनेक वषा�पव
ू � ज्यांनी पेरलं ते

अहवालातन
ू शाळे �वषयीची मा�हती तम्
ु हाला कळे लच

मदत करण्यासाठ� MMSAC सदै व तत्पर आहेच.

अिजत नातू यांची एक �दवाळी Special क�वता, २०२१

च्या COVID मय �दवाळीचं वणर्न करत मनाला

उभार� दे त.े

आरोग्य �चंतन या सदरात योगासने आ�ण मद्र
ु ा

यांचा वापर करून आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी

याची सखोल मा�हती वष
ृ ाल� जोशी यांनी �दल� आहे .

त्यातील आसने आ�ण मद्र
ु ा करून स्वस्थतेचा अनभ
ु व
नक्क�च घेता येईल.

�नसगार्त रमणार्या आ�ण आपल्या सरु े ल आवाजानी
र�सकांना मग्ु ध करणार्या िस्मता ता�नी कुठला

नवीन छं द जोपासला आहे ते नक्क� वाचा आ�ण

त्यात सहभागी व्हा. �हमानी कुलकण�ने �ल�हलेल�

एक आगळी वेगळी �नमार्त्याची गोष्ट, अंजल� पाट�

यांनी केलेले तळ
ु शीचे सद
ुं र वणर्न, भगवती उपाध्येच्या

मनातल� रामराज्याची �दवाळी आ�ण नेहा जोशीने

वणर्लेल्या माहे रच्या �दवाळीच्या आठवणी मनाला थेट

जाऊन �भडतात. सत्पात्री दाना�वषयी खूप छान

मा�हती दे णारा लेख अवनी राजोपाध्ये यांनी पाठ�वला

आहे , तेव्हा त्याचा �निश्चतच �वचार करा. MMSAC
कुटुंबीयांनी पाठ�वलेले �दवाळी साजर� करतानाचे

नेणार� आपल� मराठ� शाळा. शाळे च्या सं��प्त

पण शाळे ची पाचवीची पर��ा नक
ु तीच उ�ीणर् झालेल�

श्रीया शाळे बद्दल आ�ण मराठ� भाषा �शकण्याबद्दल
काय सांगते आहे ते नक्क� वाचा आ�ण आपल्या

�चमक
ु ल्यांनाह� वाचून दाखवा. बाक� आपल्या

बाल�मत्रांचे (जोरदार) �चत्रकला
�दसेलच.

प्रदशर्न तम्
ु हाला

नेहमीप्रमाणेच या अंकात सद्
ु धा ब��स िजंकण्याची

संधी आहे . फराळाची मजा घेत असताना शब्दकोडे

जरूर सोडवा. आ�ण बाल�मत्रांसाठ� रांगोळी काढण्याचे

पान �दले आहे . त्यावर सरु े खशी रांगोळी काढून

आम्हाला पाठवन
ू द्या. तम
ु चे शब्दकोडे , रांगोळी
आमच्याकडे ३१ �डस�बर पय�त पाठवन
ू द्या.
(mmsac.abhiruchi@gmail.com)
चला तर मग, तम
ु चा जास्त वेळ घेत नाह�. अंक

वाचायला तयार आहात ना? हा अंक तम्
र् णे
ु ह� संपण
ू प

वाचाल (केवळ चाळणार नाह�) अशी खात्री आहे .

तेव्हा अ�भप्राय नक्क� कळवा आ�ण �दवाळी अंकांची
मनसोक्त मजा लट
ु ा..
आपले �वनम्र,
मधुरा - हृषीकेश

३

नमस्कार मंडळी,
वक्रतड
र् ो�ट समप्रभ !
ुं महाकाय सय
ू क

�न�वर्घ्नम कुरु मे दे व सवर्काय�षु सवर्दा !!
ह्या अंकातील अध्य�ीयाची सरु
ु वात श्रीगणेश वंदनाने

करण्याचे कारण म्हणजे आमच्या कायर्का�रणीचा

प�हला इन पसर्न कायर्क्रम त्या गणरायाच्या कृपेने

�न�वर्घ्न पार पडला. चला तर मग ह्याच कायर्क्रमाचा
आढावा घेऊया.

अध्य�ीय
संद�प �बडये

मंडळी, आमच्या कायर्का�रणीचा कायर्काळ सरु
ु

झाल्यानंतरचा खरं तर हा प�हलाच In -person

कायर्क्रम, तसं आम्ह� मागच्या वष� गणपती पज
ू ा

आ�ण आरती In -person केल� होती पण

सभासदांसाठ� online व्यवस्था उपलब्ध करण्यात

आल� होती. ह्यावेळी मात्र आम्ह� कायर्क्रम पण
र् ः In
ू त
-person करण्याचा �नणर्य घेतला.

कायर्का�रणीने एकदा �नणर्य घेतल्यानंतर

परत एकदा आम्हाला In -person कायर्क्रमाच्या

आयोजनाची गंमत अनभ
ु वता आल�. सरु
ु वात झाल�

ते सभागह
ू . मंडळाचे स�चव उमेश
ृ शोधण्यापासन
जाधव यांनी पढ
ु ाकार घेऊन एक सद
ुं र सभागह
ृ
�नवडले. मोक्याच्या जागा �नवडण्यात त्यांचा

हातखंडा असल्यामळ
ु े त्यांची ह� �नवडह� तशीच

लाजवाब ठरल�. प्रशस्त प्रे�ागह
ु ांना
ृ , बाहे र लहान मल
खेळण्यासाठ� पाकर्, वेगळी जेवणाची खोल� वगैरे, सवर्

एकदम आमच्या मनासारखे होते. सभागह
ृ तर ठरले,
परं तु लसीकरणामळ
ु े थोडी भीती कमी झाल� असल�

तर� डेल्टा

variant मळ
ु े
सभासदांचा

प्र�तसाद कसा

असेल ह्या बाबत
थोडी शंका होती.
आमची ह� शंका

RSVP च्या प�हल्या आठवड्यातच दरू झाल�, सवा�नी

उस्फुतर् प्र�तसाद दे ऊन, In person कायर्क्रमाला

उपिस्थत राहण्यास पसंती दशर्�वल�. मग काय, दोन
महत्वाचे अडथळे पार झाल्यानंतर आम्ह� ह्या

कायर्क्रमाचे स�ु नयोिजत आयोजन करण्यासाठ� सज्ज
झालो.

गणेशोत्सवाच्या �दवशी आमच्या

सभासदांकडून होणार्या मदतीची खात्री असल� तर�ह�
काह� कामांची तयार� थोडी आधीपासन
ू करावी

लागणार होती. त्यातले मोठे काम म्हणजे, गणपतीची
सजावट. ह्या कामात नेतत्ृ व केले ते प्रवीण पाट�ल

ह्यांनी. संकल्पना ते अंमलबजावणी, सवर्च गोष्ट�ंकडे
त्यांनी व्यविस्थत ल� दे ऊन सद
ुं र असा झाडाचा

दे खावा �नमार्ण केला. ह्या कामात त्यांना सरु
ु वातीला
मधुरा खा�डलकर आ�ण नंतर क�वता केतकर ह्यांची
मदत झाल�. क�वताने आपल्या �चत्रकलेने साध्या

कॉकर्च्या तक
ु ड्याचे हुबेहूब असे झाडाचे खोड तयार
केले. कायर्क्रमाच्या दोन �दवस आधी उमेश जाधव

आ�ण सज
ु य रण�दवे ह्यांच्या उपिस्थतीत सजावट�ची
रं गीत ताल�म घेण्यात आल� आ�ण त्याच बरोबर

सभागह
ृ ात दोन तासात ह� सजावट कशी साकारल�
जाईल ह्याचाह� आराखडा तयार केला गेला.
काह� कायार्लयीन कामांमळ
ु े

कायर्का�रणीच्या सतीश अडेट्ट�वार आ�ण भगवती

उपाध्ये ह्यांना कायर्क्रमाच्या �दवशी उपिस्थत राहणे
जमणार नव्हते, तर�ह� त्यांनी आम्हाला ह्या

तयार�मध्ये जमेल तशी मदत केल�. सतीशने

४

जेवणाचा सद
ुं र मेनू आ�ण खानपानाचे �वतरण अशा
सवर् गोष्ट� आपल्या प्रायोजकांबरोबर (संस्कृत
उपहारगह
ू �निश्चत केल्या.
ृ ) बोलन

शेवट� कायर्क्रमाचा �दवस उजाडला आ�ण

ठरल्याप्रमाणे सकाळी आठ वाजता सवर् स्वयंसेवक
हजार झाले. अ�मत जोशी, क�वता केतकर, स�ु मत
पाट�ल, प्रवीण पाट�ल ह्यांनी सजावट�ची सरु
ु वात
केल�.

�वनायक

पाट�ल, सारथी
अमनजी,

�वनय शेणॉय
ह्यांनी

ऑ�डओ

से�टंगची

जबाबदार�

स्वीकारल�.

आनंद सव
ु �, अमर पवार, सज
ु य रण�दवे ह्यांनी मराठ�

मंडळाचे फलक लावणे, चहापानाची सोय करणे ह्या

गोष्ट�ंचा ताबा घेतला. सज
ु य रण�दवे ह्यांनी

बनवलेल्या उत्कृष्ट चहामळ
ु े सवर्च कायर्क्रमांत त्यांनी
चहा बनवावा अशी मागणी जोर धरू लागल� आहे .

गोष्ट� व्यविस्थत चालू होत्या फक्त झाडासाठ� जी

छत्री वापरल� होती �तला �नयंत्रणात आणताना खूप

कसरत होत होती. शेवट�, छत्रीचे मालक उमेश जाधव
ह्यांनी आपले व्यवस्थापक�य, अ�भयां�त्रक� असे सवर्

कौशल्य वापरून �तला (म्हणजे छत्रीला) िस्थर उभे

केले आ�ण त्यानंतर सजावट ट�मने आपल� कमाल

दाखवल�.

सवर् उपिस्थत सभासदांनी जयघोषात बाप्पाचे

स्वागत केले. बाप्पांची स्थापना झाल्यानंतर,

सालाबादप्रमाणे मंदार आ�ण �डम्पल �नमकर ह्यांनी
बाप्पाची पज
ू ा केल�. श्रीकांत जोशी, अमोल जोशी
ह्यांनी सवर् सभासदांना सोबत घेऊन जल्लोषात

बाप्पाची आरती केल� (एकदम येई हो �वठ्ठले मधला

वरचा सरू लावन
ू ...). दरवष� आपले सभासद खप
ू

हौसेने आ�ण �हर�हर�ने गणपतीच्या कायार्त आपला

सहभाग न�दवतात आ�ण हे वषर्ह� अपवाद नव्हते.

वैशाल� अडेट्ट�वार, माधुर� नातू आ�ण मीनल जोशी

ह्यांनी बाप्पासाठ� प्रसाद बनवन
ू �दला. न�मता सव
ु �

ह्यांच्याकडून तीथर्-पंचामत
ु ेता
ृ �मळाले, तर सच

अमनजी, वं�दता भक्ता आ�ण प�ू णर्मा हे गडे ह्यांनी
प्रसाद वाटपाची जबाबदार� स्वीकारल�. त्यानंतर

मंडळाच्या काह� सदस्यांनी नत्ृ य, गायन असे �व�वध
सांस्कृ�तक कायर्क्रम सादर केले.

सांस्कृ�तक कायर्क्रमात सरु
ु वात झाल� ते गणरायाच्या

स्वागत नत्ृ याने. ते सादर केले �प्रया दाखने आ�ण

मयरु ा वाशीमकर ह्यांनी. त्यानंतर अथवर् म� गशेट्ट�
ह्या छोट्या मल
ु ाने अथवर्शीषार्चे पठण केले आ�ण

इतर सभासदांनी त्याला सोबत केल�. ह्यानंतर, संगीत
�वशारद मधुरा फणसळकर आ�ण त्यांची मल
ु े सा�हल

आ�ण �ववान ह्यांनी गणेशाचे सद
ुं र गीत सादर केले.
आपल्या छोट्या कलाकारांचा कला�वष्कार इथे थांबला

नाह�, तर सोहम आ�ण �सद्धाथर् काटे ह्यांनी दे खील
आपल्या गायनाने सवा�ची मने िजंकल�.. छोटे

कलाकार वाहवा �मळवत असताना आपल्यातील

५

मोठ्या कलाकारांनीसद्
ु धा पण
ू र् तयार�ने सादर�करण

�मळवन
ू दे ण्यासाठ� IAS 5K walk/run असे ते दोन

सद
ुं र शास्त्रीय गायन केले. सांस्कृ�तक कायर्क्रमाचा

आपल्या सभासदांनी ह्या दोन्ह� उपक्रमांना उस्फुतर्

केले. सच
ु ेता अमनजी आ�ण �वनय शेणॉय ह्यांनी

शेवट मनक�णर्का समह
ू ाच्या नत्ृ याने झाला. ह्या

नत्ृ याला IAS इं�डया डे कायर्क्रमात प्रथम पा�रतो�षक
�मळाले होते. ह्या समह
ू ात तब्बल १० नत्ृ यांगना

उपक्रम. आम्हाला सांगायला आनंद होतो आहे क�,

प्र�तसाद �दला आ�ण त्याबद्दल सवा�चे मनपव
र्
ू क
आभार.

मंडळी, ह्यावष� जेवण दे ण्यासाठ� आम्ह�

(पन
ू म जाधव, शभ
ु ांगी �चटणीस, �चत्रा बापट, सोनाल�

सवर् परु
ु ष स्वयंसेवकांची �नवड केल� जेणेकरून नेहमी

पल्लवी सावंत, राजश्री दे शपांड,े जयश्री पाट�ल)

�मळावी (�कं वा कोरोना काळात आम्ह� प्रगत केलेले

जोशी, सज
ु ाता पाट�ल, सज
ु ाता पवार, द��पका रण�दवे,
सहभागी झाल्या होत्या आ�ण आम्हाला भीती वाटत

होती क� आता स्टे ज छोटा पडेल क� कायह्यासाठ�
आम्ह� त्यांच्या जीवन साथीदारांना स्टे ज खाल� उभे

ह्या कामात पढ
ु ाकार घेणार्या म�हलांना थोडी �वश्रांती
कौशल्य आम्हाला घराबाहे रह� दाखवण्याची संधी

�मळावी असा नम्र हे त)ू . सरु
ु वातीला, ताटात �लंब,ू

पापड इत्याद� कुठे ठे वावे ह्यावर आमची गहन चचार्

करायचा �वचार केला होता पण नत्ृ य�दग्दशर्न माह�त

झाल� आ�ण शेवट� उमेशदादांनी मागर्दशर्न

नव्हती आ�ण आम्ह� तो �वचार सोडून �दला. परं तु

चोख बजावल�. तर, ह्या जेवण दे ण्याच्या सोहळ्यात

नसल्याने कोण कुठे पडू शकेल ह्याची उकल होत

गमतीचा भाग सोडला तर, त्यांनी उपलब्ध जागेत

कोणतीह� धक्का-बक्
ु क� न करता खरं च एक सहज

केल्यानंतर सवर्च स्वयंसेवकांनी आपआपल� काम�गर�
सहभागी झालेल्या प्रशांत म�गशेट्ट�, �नतीन पाट�ल,

राजेश परब, बाळा पाट�ल, उमेश जाधव, आनंद सव
ु �,

सद
ंु र उत्साहवधर्क नत्ृ या�वष्कार सादर केला आ�ण

आ�ण सज
ु य रण�दवे ह्यांचे आभार. तसेच, आपल्या

सांस्कृ�तक कायर्क्रमाबरोबरच नवीन सभासदांची

श्रीकांत जोशी ह्यांचे दे खील खूप आभार.

मनीषा पाट�ल आ�ण यतीन कोरडे ह्यांची ओळख

पज
ू ा, आरती केल� आ�ण परत एकदा जल्लोषात

सांस्कृ�तक कायर्क्रमाची यथो�चत सांगता केल�.

ओळख, प्रायोजकांची ओळख, मराठ� शाळा समन्वयक

आ�ण नंतर शाळे त उ�ीणर् झालेल्या �वद्याथ्या�चा

भारदस्त आवाजाने सवार्ना रांगेत �नयं�त्रत करणार्या
भोजन झाल्यावर आपण बाप्पाची उ�र-

आपल्या लाडक्या बाप्पाला सतीश अडेट्ट�वार

प्रमाणपत्र दे ऊन गौरव, असे कायर्क्रम पार पडले.

ह्याच्या गाडीत बसवन
ू , सीट बेल्ट लावन
ू �नरोप

आटोपशीर सत्र
ू संचालन केले.

मल
ु ांसाठ� खप
ू उत्सक
ु ता वाढवणारे होते. दोन वषार्त

मंडळ असले तर�ह� समाजसेवेच्या कामात आपण

आपल्या आवडत्या गणेशोत्सवाच्या कायर्क्रमामळ
ु े

�वनायक पाट�ल ह्यांनी ह्या सवर् कायर्क्रमांचे

मंडळी, मराठ� मंडळ सॅक्रम� टो एक छोटे

नेहमीच खार�चा वाट उचलतो. ह्या वेळीह�, आपण

असेच दोन उपक्रम राबवले आ�ण ह्या कायर्क्रमात

�दला. बाप्पाचे असे आधु�नक �वसजर्न छोट्या

प�हल्यांदाच झालेल्या इन-पसर्न आ�ण ते दे खील

सवर्च वातावरण एका उत्साह� ऊज�ने भारावन
ू गेले

होते. अजून नमद
ू करावीशी वाटणार� गोष्ट म्हणजे,

त्यांची जा�हरात केल�. अ�मता खरे ह्यांच्या

आपल्या सवर्च उपिस्थत सभासदांनी मास्कच्या

कुटुं�बयांसाठ� दान मोह�म आ�ण अमर पवार ह्यांच्या

आमचे मास्क इन्स्पेक्टर श्रीकांत जोशी, आनंद सव
ु �

नेतत्ृ वाखाल�, कॅ�लफो�नर्या आगीत नक
ु सान झालेल्या
नेतत्ृ वाखाल�, स्था�नक धमार्दाय संस्थांना मदत

मागर्दशर्क सच
ू नेचे व्यविस्थत पालन केले, त्यामळ
ु े
ह्यांचे काम सक
ु र झाले.
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हा गणेशोत्सव यशस्वी�रत्या पार पडणे ह� श्रींची

आवडेल अशी आशा बाळगतो. आपणा सवा�ना

त्यातील सहभाग �वसरता येणार नाह�. वर�ल

कुटुंबीयांची काळजी घ्या आ�ण नेहमीप्रमाणे

इच्छा असल� तर�ह�, आपल्या स्वयंसेवक सभासदांचा
आढाव्यात नमद
ू केलेल्या सवर्च स्वयंसेवकांच,े

सांस्कृ�तक कायर्क्रम सादर करणार्या आमच्या लहान
मोठ्या सवर्च कलाकारांचे मन:पव
र् आभार. त्या
ू क

बरोबरच, सजावट�ला मदत करणार� क�वता केतकर
म्हणा �कं वा स्वतः गैरहजर असले तर�ह� लोकांना
पाणी पाजण्याची हौस पण
ू र् करण्यासाठ� वैयिक्तक

वॉटर �डस्पेन्सर दे णारे �वक्रम बोबडे म्हणा अशा
कायर्क्रमाला उपिस्थत नसणार्या परं तु वेळोवेळी

आम्हाला लागेल ती मदत करून आमचा उत्साह

वाढवणार्या सभासदांचे दे खील आभार. जर चक
ु ून

कोणाचा नामोल्लेख राहून गेला असेल तर चूकभल
ू
द्यावी घ्यावी.

मंडळी, इन-पसर्न कायर्क्रमांची अशी सद
ुं र

सरु
ु वात झाल्यामळ
ु े आम्ह� आता आशा करत आहोत

क� आमचे आगामी कायर्क्रम म्हणजे कोजा�गर�,

�दवाळी, संक्रांत/वा�षर्क सवर्साधारण सभा दे खील इन-

पसर्न होतील आ�ण तम्
ु ह� त्यांचा मास्कस�हत आनंद

घ्याल. आम्हाला आशा आहे क� गणपती

कायर्क्रमाच्या यशानंतर आपण designer मास्कसह

�दवाळीच्या कायर्क्रमाला तयार असणार. खरं तर, हा

अंक तम
ु च्या हातात येईपय�त कोजा�गर�चा कायर्क्रम
संपन्न झाला असेल आ�ण तम्
ु ह� �दवाळीच्या

फराळासोबत कायर्क्रमाचा आनंद घेत असाल.

�दवाळीच्या कायर्क्रमात दे खील असेच आपले सवा�चे

सहकायर् लाभेल अशी आशा बाळगतो.

शेवट�, अ�भरुचीच्या ह्या अंकात अध्य�ीय �लहायची

संधी �दल्याबद्दल मधुरा आ�ण हृषीकेश ह्यांचे

आभार. मंडळी, तम्
ु ह� नेहमी प्रमाणे हा अंक पण
ू र्

वाचाल आ�ण आमच्या संपादक जोडीने �दवाळी
�न�म� राबवलेल� ह� कल्पना दे खील तम्
ु हाला

�दवाळीच्या खूप खूप शभ
ु ेच्छा, आपल� आ�ण आपल्या

आपल्याला कोणत्याह� मदतीची गरज असल्यास
�नःसंकोच मंडळाकडे संपकर् साधा.
आपला नम्र,

संद�प �बडये

अध्य� मराठ� मंडळ सॅक्रम�टो २०२१-२२
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चाळीशी

प्रीती दे शपांडे
एखाद्याला अक्कल दाढ जशी क�व्हाह�

म्हणजे अगद� क�व्हाह� येऊ शकते, तशीच

एखाद्याला "चाळीशी" पण, चाळीशी नंतर

कधीह� लागू शकते. मला अक्कल दाढा आल्या

ऐन भरातल्या "गद्धे" पंच�वशीत आ�ण त्या

वाढत्या दाढांचा एवढा त्रास झाला क� लगेचच

त्या मळ
ु ापासन
ू उपटून काढाव्या लागल्या.

आमचा 'अकलेचा' संबध
ं बहुदा (!) �तथेच संपला. परं तु "चाळीशी" चे मात्र तसे नाह�. कधी येणार हे जर� ती सांगन
ू
येत नसल� तर�, एकदा ती वास्तव्याला आल� क� मरे पय�त साथ सोडत नाह�. तट
ु ते, फुटते, बदलते, पण "हम साथ

साथ है " हे गाणे गण
ु गण
ु तच राहते.

ज्या मल
ु ांना, तरुणांना, स्त्री-परु
ु षांना चष्मा असतोच, म्हणजे डोळ्यातील काह� दोषांमळ
ु े �कं वा दृष्ट� कमकुवत

असल्यामळ
ु े ; त्यांच्यासाठ� तो चष्मा हा त्यांच्या "व्यिक्तमत्वाचा, शर�राचाच" एक भाग बनन
ू जातो. पण या

"चाळीशी" चे तसे नाह�. एक तर ह� चाळीशी म्हणजे "वाचनासाठ� लागलेला चष्मा" आयष्ु यात येतोच एकदम

दबक्या पावलांनी. म्हणजे वयाची चाळीशी लागल�, क� लगेच दस
ु र्या �दवशी या वाचनाच्या चष्म्याची ऑडर्र �दल�

जाते असे नाह�. ती वेळ प्रत्येकाच्या आयष्ु यात वेग-वेगळी असते. म्हणजे माझ्या आयष्ु यात ह� "चाळीशी" वयाच्या

पंचेचा�ळसाव्या वष� अवतरल� तर आमचे बाबा त्यांच्या साठ� पय�त या चाळीशी �शवाय तरले. केवळ वाचनाच्या
�ल�मटे ड फंक्शनॅ�लट�च्या टॅ ग खाल� गळ्यात पडलेल्या (म्हणजेच डोळ्यावर चढलेल्या) या दा�गन्याचा "असन
ू
अडचण, नसन
ू खोळं बा" अशी काह�तर� �खचडी होते, हे मात्र नक्क�.

आपण आपल� �दनचयार् नेहमी प्रमाणे राबवत असतो आ�ण एखाद �दवशी अचानक व�
ृ पत्र वाचताना त्यातील

अ�रे पस
ु ट झाल्यासारखी वाटायला लागतात. आपण फक्त डोळे चोळून, आपल्याह� नकळत व�
ृ पत्र थोडे लांबवर

धरून मग उवर्�रत वाचन पण
ू र् करतो. रे स्टॉरं ट मध्ये गेलेले असताना मेनू काडर् नीट वाचता येत नाह� आ�ण मग
�तथल्या "अँ�बयन्स" च्या नावाखाल� खपवलेल्या मंद प्रकाशाला �कं वा कँडल लाईट ला नावं ठे वत आपल्या

हातातील मोबाईल फोन चा प्रकाश त्यावर पाडत आपला कायर्भाग साधतो. दक
ु ानात काह� खरे द� केल्यास हातात

पडलेल� �र�सट तपासायला जातो त� व्हा 30 च्या जागी 80 �दसन
ू दक
ु ानदाराशी जास्त पैसे लावले म्हणून उगाचच

वाद घालतो आ�ण या वादाची प�रणीती तो दक
ु ानदार ज�व्हा स्वतःचा चष्मा सारखा करत तम्
ु हाला " मॅडम, ते 30
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च आहे , 80 नाह�. तम
ु चे डोळे तपासन
ू घ्या एकदा" असे �शष्टाईने

फोटोत डोळ्यांवर �दसतो आ�ण

सांगण्यात होते, त� व्हा कुठे या चाळीशी च्या आगमनाची जाणीव

त्यांच्या व्यिक्तमत्वाचा भाग

आपल्याकडे आलेच असणार याची खात्री, एवढ्यात कसा लागेल

"भाग्य" काह� औरच असते, नाह�

आपल्याला होते...पण अंधुकशीच. बाबांचे साफ दृष्ट�चे गण
ु अनव
ु ां�शकतेते

आपल्याला चष्मा असा स्वतःच स्वतःला केलेला अत्यंत वेडसर-�नरागस

प्रश्न यांच्या जोरावर पढ
ु चे ५-६ म�हने असेच कागद पढ
ु े -मागे करत, डोळे
चोळत जातात आ�ण मग तो �दवस उजाडतो ज�व्हा डोके प्रचंड दख
ु त
असते, बाक� काह�ह� सध
ु रत नसते आ�ण घरातील "स�
ु " लोकांकडून

डॉक्टर ला डोळे दाखवन
ू येण्या�वषयी डोळे वटारले जातात. पढ
ु चे सगळे
तम
ु च्यातील अनभ
ु वी जाणकारांना माह�तच असणार.

बनन
ू जातो त� व्हा त्या चष्म्याचे
का?

या फोटोवरून �लखाणाच्या

�न�म�ाने वेळ काढून �वक� जरा

धंड
ु ाळला त� व्हा या चष्म्याची

कथा, शोध, वगैरे वाचनात आले.

मी प्राथ�मक शाळे त असल्यापासन
ू आमच्यात, म्हणजे "�पअर ग्रप
ु " मध्ये
रूढ झालेला समज म्हणजे - वगार्तील ज्या मल
ु ा - मल
ु �च्या डोळ्याला

चष्मा म्हणजे ते एकदम "स्कॉलर"! मला माझ्या पंचेचाळीशी पय�त हा

दा�गना न �मळाल्याने वगार्त कायम प�हल्या पाचांत येऊन सद्
ु धा

हुशार�च्या बाबतीत मन कायम साशंकच रा�हले एवढे खरे ..असो. त्या
काळात, म्हणजे मी लहानाची मोठ� होण्याच्या काळात �चत्रकलेच्या

तासाला तम
ु च्या कुटुंबाचे �चत्र काढा म्हंटले क� कोणी ना कोणी �वद्याथ�
आई-बाबा-बह�ण-भाऊ यांच्याच बरोबर एक चष्मा घातलेले गह
ृ स्थ काढत
आ�ण सांगत क� हे आमचे "आजोबा"! त्यामळ
ु े चष्मा नसलेल� व्यक्ती

आजोबा असच
ू शकत नाह� अशीह� एक धारणा झाल्याचे पस
ु टसे आठवते.
तो �नयम आज्यांना बहुदा लागू होत नसावा कारण "आमची आज्जी
अजूनह� चष्म्या�शवाय एका सेकंदात सई
ु त दोरा ओवते" असे कुणीतर�

पव
ू � दृष्ट� साफ व्हावी, लांबची

कॉलेजच्या �दवसांमध्ये चष्म्याच्या संदभार्त न�द केलेल� अजून एक गोष्ट

स्वच्छ �दसावी केवळ यासाठ�

सां�गतलेले पण त्याच पस
ु टश्या आठवणीत "स्टोअर" झालेले आहे ....

म्हणजे नाटक �सनेमातील कलाकारांमधील वयाचा बदल दाखवण्यासाठ�

गोष्ट जवळ �दसावी �कं वा

जवळची गोष्ट जास्त स्पष्ट,

वापरल� जाणार� ह� वस्तू आता

वापरल� गेलेल� प्रतीकात्मक प्रॉपट� ! म्हणजे इजाज़त मधील ह�नमन
ू ला

आपल्या "फॅशन" कॉलम मध्ये

एक पावसाळ्या रात्री रे ल्वे प्लॅ टफॉमर्च्या वे�टंग रुम मध्ये भेटते त� व्हा -

ब्रॅिण्डंगच्या परु स्कत्यार् या

“ कतरा

कतरा " गाणार� रे खा ज�व्हा ना�सरुद्द�न शाह ला काह� वषा�नी

डोळ्याला चष्मा - तात्पयर् काय तर मध्ये काळ गेला आहे , वये वाढल�

आहे त. खरं तर आपल्या जन्मापासन
ू आपल्या अवती-भोवती कायम

वरचेवर प्रकट होत रहाते.

जाग�तक बाजारपेठेत कोणी

कोणत्या ब्रँडचे ग्लासेस �कं वा

�दसत असलेल्या अनेक गोष्ट�ंपक
ै � "चष्मा" ह� एक. त्या �वषयी एवढे

शेड्स घातले आहे त हे तम
ु चे

हा सवर्सामान्य चष्मा आपल्या गोलाकार फ्रेमसह गांधीजींच्या प्रत्येक

दरू दृष्ट�, ध्येय, दृिष्टकोन हे सवर्

अप्रप
ू �कं वा उत्सक
ु ता वाटण्याचे तसे काह�च कारण नाह�. पण हो, ज�व्हा

स्टे टस सांगते, परं तु तम
ु ची
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त्यातन
ू प्रे�रत होतेच असे नाह�. असेह� डोळ्यांवर चढवलेले हे डोळे परत परत पस
ु न
ू साफ करता येतात, पण

त्यातन
ू बघणार� दृष्ट� प्रत्येक वेळी साफ असेलच याचा काय भरवसा ?

परवा माझ्या डोळ्यांच्या वा�षर्क तपासणीच्या नंतर वाढलेल्या नंबरचा (हो, दोन वषर् झाल� ना बघता बघता) चष्मा
बनवायला टाकताना त्या क्ल��नक-कम-शोरूम मधील नसर्-कम-सेल्सगलर् नवी फ्रेम खरे द�च्या माझ्या उदासीनतेवर
एवढ� वैतागल� क� काह�शा नाराजीनेच �तने माझ्या जन्
ु याच फ्रेम मध्ये, इन्शरु न्स मध्ये बसेल अशाच नव्या

नंबरच्या लेन्सेसची ऑडर्र �लहून घेतल�. ते करतानाच �तने अजून एक बॅक-अप चष्मा कसा आ�ण का असावा हे
सांगत मासा गळाला लागतो का याचा �मण�मणता पण �चकाट�चा सेलॅस्गलर्-पणायक्
ु त प्रयत्न केला. पण ज�व्हा

पसर् मधून चष्मा गळ्यात अडकवण्याची साखळी काढून �तला मी दाखवल� त�व्हा �तच्या चष्म्यातन
ू �तने

माझ्याकडे काय दृष्ट�ने प�हले हे बघायला मी �तथे थांबलेच नाह� !!

दोन वषा�पव
ू � आयष्ु यात अचानक येऊन माझाशी जन्माचं नातं जोडलेल्या त्या "चाळीशी" ला मी पण मग "तझ
ु े

जीवन क� डोर से बांध �लया है .." असं अधून मधून ऐकवत राहते !

फराळ : मीनल जोशी

�दवे : आ�चर्स जोशी
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२०२१ ची �दवाळी, आगळी वेगळी, को�वड असे जर�
आल� �दवाळी आनंदाची, ह्या वष�ची असे आगळी वेगळी

एमएमसॅक प�रवाराची, नाच गाणे गीतानी करूया साजर�
दरू दे श जर�, �मत्र प्रेमाचे ह्या �तर�, मने सौख्ये जुळल�
भेट दे ऊ घेऊ, पोशाख खास अन सणाची साडी भरजर�
कंद�ल शोभवू घरा, चकल� �चवडा करू फराळी

तू काय केले �न मी काय केले याचीच चचार् भार�
को�वडचा नरकासरु बाहे र, घरातच मां�डल� ह� �दवाळी

तर� नाह� हटायचे, भेटू वेबवर, आपल्या प्रेमात नसे दर�
आठवणी रा�हल� बाबांची रोषणाई, आईची कडबोळी
भाऊराया तर दरू रा�हला, ब�हणीची माया अंतर�

�मत्र जमवले दरू दे शा, प्रेम �दले घेतले, चाले �टंगळटवाळी
मज्जा करतो दरू दे शी, तर� गत�दनांचा कढ उसळे अंतर�,

कुपीतील ते �दवस, आठवत साजर� करूया ह� �दवाळी

जर� सय येते मायदे शीच्या प्रेमाची, आसू ��णक नयनी
चला पढ
ु े जाऊया, नवीन जागवय
ू ा आठवणी, ह्या �दवाळी
रांगोळी अन चांदणी दाराशी, चला भरुया रं ग जीवनी

- अिजत नातू

११

जरा आश्चयर् वाटलं असेल

ना ? आता हे काय

�लह�णार हा ?

खरं तर पावलोपावल� भेटणार� �र�ा...ती चालवणारे

�र�ावाले....हे फारं च वेगळे , ग्रेट, सलाम करावा

असे.....म्हणन
ू हा लेखन प्रपंच.... काह� कामासाठ�

�र�ा.

अद्भुत �र�ावाले
जो. �बपीन

घाईनं पढ
ु े न सरकणारा श्रीमंत राग....उ�रांगात खूप
कमी �हंडणारा….त्याच्या सखोलतेमळ
ु े सरसकट
ऐकायला न �मळणारा , राजाच्या ह�ीवरच्या

आसनासारखा रुबाबदार, सशक्त असा राग हा

�र�ावाला ऐकतो, सभोवतीच्या �वरुद्ध वातावरणात
�र�ात लावतो त्यातच त्याच्या वेगळे पणाची सा�

पटत होती. न राहवन
ू मी म्हं टलं, "भाऊ, तम्
ु ह� असं
इतकं वेगळं गाणं �र�ा चालवताना ऐकता? "

�र�ावाला म्हणाला, "हो दादा...मला शास्त्रीय संगीत

खूप आवडतं.....मनाला आनंद �मळतो खूप. या

ट्रँ �फकला काह� टाळू शकत नाह�... पण हे असं गाणं

ऐकतांना मी सभोवतीचा त्रास �वसरतो. हे स्वर मला

मदत करतात. आनंद दे तात". मला दर वाक्याला

नवीन धक्का बसत होता. वाटलं ह� खर� म्य�ु झक

थेरपी....पण खरं आश्चयर् पढ
ु े च होतं. ते जे कोणी

गात होते त्यांचा अभ्यास, �रयाज, �वचार नसावा ....ते
पटपट पढ
ु च्या स्वरांकडे सरकत होते

घाईघाईने.....दरबार�च्या प्रकृती �वरुद्ध.... र�सकहो

इथेच दरबार� �बघडतो. त्याची शांतता जाते आ�ण तो
जर अती जलद आ�ण वरच्या स्वरांचा हात धरून
पळायला लागला तर त्याचं रूप पालटतं आ�ण
त्याचा "अडाणा" नावाचा राग व्हायला लागतो.

खूप काम करून थकलो होतो. ट्रँ �फक, �सग्नल,
कचकचीत ब्रेक्स, सणसणीत �शव्या अशा

वातावरणातन
ू २५/३० �मनीटांचा प्रवास होणार होता.

हे सहन करण्यावाचून पयार्यच नव्हता. द�घर् श्वास

घेऊन सीटच्या पाठ�ला मान टे कल�. सीट मागच्या

स्पीकरमधन
ू अचानक दरबार�चे स्वर कानावर पडले.
दरबार� चक्क �र�ात....दं ग्यांच्या गाण्याऐवजी इतकं

उच्च? खूपच सख
ु द धक्का होता तो....कोणीतर�

दरबार� गात होते. दरबार� राग शांत, गंभीर, खालच्या

म्हणजे मंद्र सप्तकात गायला जाणारा.....वरच्या

स्वरांची आ�ण घाईने जलद लयीत गाण्याची

अिजबात ओढ नसलेला....एक गंभीर, शांतपणे रमत,

�र�ातला राग पळत होता ....दरबार�चा हात सट
ु ला

होता. एकदम �र�ावाला म्हणाला, “दादा, दरबार�त हा

असं गातोय, मग अडाण्यात काय गाणार? " हा धक्का
जबर पण सख
ु द होता. �र�ावाला नस
ु तं ऐकत

नव्हता, त्याला उ�म जाण पण होती. मी म्हणालो

,"तम्
ु ह� कमाल आहात.�कती मा�हती आहे तम्
ु हांला "

समोरून उ�र आलं, "दादा मी �वशारद केलं संगीतात.
पण �दवसभर �र�ा चालवतो...�रयाज करता येत

नाह�. वाटलं तर� जागा नाह�. सहाजणं राहतो एका
खोल�त. कुठे गायला बसणार. मग असं ऐकतो.
कोपर्यावरच्या दे वळात रात्री भजन चालते �तथे
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जातो. गाऊन घेतो.

हे सगळं खूपच अद्भत
ु होते. खरं च, कलेचं बीज कुठे

मेन �बिल्डंगच्या आधी वळण घेऊन जायचं

होतं. �र�ा पळत होती. डाव्या उजव्या बाजूला

पडावं, रुजावं, फुलावं, बहरावं....हातातंच नाह�

इमारती होत्या वेगवेगळ्या �डपाटर् म�टच्या..उजवीकडे

पण ....अशा �हर्यांना तेज आहे पण क�दण नाह�....

एकदम म्हणाला ,"माझं �डपाटर् म�ट"…याचं

कुणाच्या.... हे दे वाघरचं दे णं...दानंह� त्याचं...अडचणी
अन ् काह� काचा क�दणात बसतात....हे च तर दै वाचे

खेळ, �नयती....पा�हजे ते न �मळू दे णार�....

मी �वचारात गत
ंु लो...उतरायची जागा आल�...मी

इतका आश्चयर्च�कत झालो होतो क� पैसे दे ताना

त्याचं नावह� �वचारलं नाह� याची खंत वाटते आजह�

!!!

काह� �दवस मधे गेले. मला तीन �दवस �वद्यापीठात
जायचं होतं. अगद� लवकर �नघालो. परत जगमान्य

�र�ा...कोपर्यावरं च �मळाल�. अगद� मंद पावसाची

भरु भरू ...वेळेवर पोहोचायचंच हा संस्कारातन
ू आलेला

महत्वाचा धडा....पण वेळ होता नीट हातात....शांत
बसन
ू आजच्या �शकवण्याचे मद्
ु दे मनात आठवत

होतो. सकाळ असल्याने त्या मानाने गद� कमी होती.

"अथर्शास्त्र �वभाग" अशी पाट� आल� आ�ण �र�ावाला
�डपाटर् म�ट... कुणाला आणायला सोडायला येत

असणार... अचानक तो म्हणाला, दादा माझं एम ्.ए

.झालंय इकॉनॉ�मक्स मधे...आता UPSC ची तयार�

करतोय. नोकर� �मळायला पण पैसे द्यावे लागतात

दादा....पैसे तर नाह�तंच....ओळखी पण नाह�त. गेल�

दहा बारा वष� �र�ा चालवतो. तसाच अभ्यास करून

इथवर आलो. अजून माकर्ल�स्ट पण नाह� आणल�...

त्याचा एकेक शब्द त्याची िजद्द, धडपड,स्वा�भमान,

हुषार�, �वफलता व्यक्त करत होता. त्याला मनोमन
नमस्कार केला. त्याच्या यशासाठ�, समद्
ृ धीसाठ�

प्राथर्ना केल�, उतरायची जागा आल�....कानात अजून
शब्द घम
ु त होते...माझं �डपाटर् म�ट......

लोकहो…मनात आलं, �र�ा चालवणारे दोघे....एकाला

बरं वाटत होतं ते पण...�वद्यापीठात जायचंय

कलेचा स्वरांचा ध्यास.... त्यानं �वशारद केलं...एकाला

�दवसात गेलो नाह�", असं जरा अनपे��त वाक्य

�वषयात एम ्.ए.केलं. दोघांचे आनंद वेगळे . आकां�ा

सां�गतल्यावर त्याचा चेहरा उजळला...."अरे वा,खूप

कानावर आलं. आ�ण लांबचं भाडे सकाळी �मळालं

�वद्येचा ध्यास... त्यानं अथर्शास्त्रासारख्या कठ�ण
वेगळी....ध्यास आ�ण �चकाट� मात्र सारखीच

याचा आनंद होता. तो �र�ावाला जरा बडबड्या होता.

तड
ं ...... त्यांच्या सकारात्मकतेने मी �दपन
ु ुब
ू गेलो.

दोन �दवस पण येण्याबद्दल �वचारलं...तो खूषच

हातात ग्रंथ आ�ण एका हातात मनाचं जाड्य

मी पण त्याला संध्याकाळी परत येण्याबद्दल, उरलेले
झाला. ल�लत कलामधे जायचं म्हं टल्यावर

गाण्यावाजवण्याचं काह� तर� आहे हे त्याला कळलं.

होता होता य�ु नव्ह�सर्ट� च्या गेटपाशी पोहोचलो.

बार�क �रम�झम पाऊस, �हरवळीचे गा�लचे, रानफुलांची
न�ी, अनेक रं गांच्या �टबक
ु ल� कुप्या, तरु े , सचैल,

सतेज झाडं आ�ण रानाचा क�डलेला गंध.....वा..मन
खष
ू ....मल्हारच उमटला मनात...वाटलं ह� तर
पावसाळी सहल झाल� दे खणी!!

डोळ्यांसमोर सरस्वतीचं दे खणं रूप आलं....एका

घालवणार� �वणा...त्या दोघांना भरभरून आशीवार्द

दे णार�.....कुसम
ु ाग्रजांच्या ओळी आठवल्या

स्पशर् तझ
ु ा �तमीरात पेटवी न�त्रांचे �दवे

मरूभम
ू ी वर तच
ू फुल�वसी सम
ु नांचे ताटवे

धरतीच्या मातीस स्वगर्ता तझ्
ु यामळ
ु े लाभल�

यग
ु ायग
ु ांची प्रकाश गंगा उदे तझ्
ु या पाऊल�।।
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मातीतून सरुु वात झाल� होती त्याची. मातीच

होता तो. �नगण
ुर् , �नराकार आ�ण अमत
ू !र् लौ�कक

दृष्ट�ने अिस्त�वात नव्हताच तो! पण कोण्या एका

मनस्वी �नमार्त्याच्या कल्पनेत हळू हळू जन्म घेत
होता. त्याची उं ची �कती असेल, त्याचे कान �कती

लांब असतील, त्याची स�ड सरळ जाईल �क नागमोडी,

शोभन
ू �दसू लागतो. भरजर� पीतांबर आ�ण गडद

जांभळं रे शमी उपरणं चढवल्यावर तर बाप्पाचं ते रूप

फारच साजरं �दसू लागतं. वाजत गाजत त्याची

प्र�तष्ठापना होते. लाल, केशर� अशा त्याच्या

आवडत्या रं गांची भरपरू फुलं, कपाळावर केशर� गंध,

मऊसत
ू कापसाची गेजावस्त्र, पंचामत
ृ आ�ण अथार्तच,

उकडीच्या मोदकांचा नैवेद्य असा सारा थाट होतो.

घंटेची सम
ु धरु �कण�कण आ�ण टाळ्यांच्या गजरात

"सख
ु कतार् दःु खहतार्" संपन्न होते. मंगलमय झालेला

आसमंत मंत्रपष्ु पांजल�च्या संस्कृत शब्दोच्चारांनी
भारून जातो. रोज नवनवीन आरत्या, वेगवेगळे

नैवेद्य, मंत्रपष्ु पाने मंत्रमग्ु ध होणं आ�ण गोिजरवाण्या
बाप्पाच्या नव्याने प्रेमात पडणं हा �दनक्रमच होऊन
जातो.

एका �नमार्त्याची
गोष्ट
त्याचं आसन कसं असेल, त्याच्या वस्त्रांचा रं ग

कोणता असेल, त्याच्या हातातला मोदक �कती मोठा

असेल �कं वा त्याचा हात �कती मोठा मोदक पकडू

शकेल, सारं काह� त्या �नमार्त्याच्या कल्पनेत

जन्माला येत होतं.

जी कलाकृती घडवायचीये त्याची एक रूपरे षा मनात

घेऊन तो �नमार्ता �शल्पकार मातीच्या गोळ्याला

आकार दे ऊ लागतो. बघता बघता तो लांब कानांचा

लंबोदर उं द�रमामांसह आसनावर �वराजमान होतो.

त्याच्या गळ्यात माळ, हातांत कडे, बाजूंबद
ं , डोक्यावर
मक
ंृ ार होतो. एक हात आशीवार्द
ु ु ट असा शग

दे ण्यासाठ� उं चावलेला तर दस
ु र्या हातांत मोदक

�हमानी कुलकण�
मग एक �दवस येतो मनाला हुरहूर लावणारा.
बाप्पाच्या �वसजर्नाचा �दवस. त्या �दवशीच्या

आरतीचा गजर थोडा कमी आ�ण सरू काह�सा आतर्

असतो. बाप्पाला �नरोप वाजत गाजत �दला जातो

आ�ण त्यानंतर उरते शांतता. बाप्पाच्या �रकाम्या

आसनावर पस्
ु तकं ठे वलेल� असतात. �वद्येची दे वता
ती ! �तच्या आसनावर ग्रंथ च ठे वले पा�हजेत.

�नरांजनाच्या शांतपणे तेवणार्या ज्योतीकडे बघताना

बाप्पाच्या 'त्या' �नमार्त्याचे डोळे भरून येतात आ�ण

मनात �वचारांचं काहूर उठतं.
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आज जाऊ द्यायचं नव्हतं त्याला. अजून काह�

समरस होऊन जाण्याचा आनंद ह� नाह�. म्हणूनच

�दवस रा�हला असता तर काय �बघडलं असतं? �कती

तर बाप्पाला �नरोप दे ताना त्याला सां�गतलं जातं

मी, त्याला सजवणारा मी, त्याचे लाड करणारा, त्याला

मातीतन
ू �शल्प आ�ण होऊ दे पन्
ु हा साजरा सज
ृ नाचा

जीव ओतला त्याच्यात! मातीतन
ू त्याला घडवणारा

"पढ
ु च्या वष� लवकर या". होऊ दे पन्
ु हा तयार

मोदक खाऊ घालणारा मी, मग त्याने जायचं कधी हे

सोहळा !! आता मात्र �नमार्त्याचं मन अगद� हलकं

खूप िजवाभावाचं हरवल्यासारखं वाटतंय. नक्क� काय

�दसावं.

ठरवणारा मी का नाह� ? त्याच्या जाण्याने काह�तर�

? हे काह�तर� खूप �वशाल आहे . याची व्याप्ती प्रचंड

आहे . हे एखाद्या मातीच्या मत
ू �परु तं मयार्�दत नाह�.

हे प्रेम, हा आनंद , हे समरस होणं तर त्या "प्र�क्रयेत"

होतं. ह� प्र�क्रया जर कधी संपल�च नाह� तर पन्
ु हा

कसा �मळे ल नव�न�मर्तीचा आनंद? "इदं न मम ्"

होतं जसं अचानक मळभ दरू होऊन �नरभ्र आकाश

काय गम्मत आहे ना? ह्या गोष्ट�त "�नमार्ता" नक्क�

कोण होता ? बाप्पाला घडवणारा तो �शल्पकार क�

पा�थर्वाची �णभंगरु ता सांगायला �शल्पकाराच्या

कल्पनेत स्वतःच पा�थर्व होऊन आलेला बाप्पा?

म्हणून पाणी सोडता आलं नाह� तर सज
ृ नप्र�क्रयेत
�चत्र: �वनया फणसळकर

१५

भारतीय

�हंद ू संस्कृती ह� अ�तशय प्राचीन संस्कृती आहे . आपले सण

,परं परा, �रती �रवाज यांना आपल्या पव
र् ांनी शास्त्रीय, वै�ा�नक व
ू ज

मानसशास्त्रीय �सद्धांतावर आधा�रत बैठक �दल� आ�ण अगद� सहजपणे

आपल्या दै न�ं दनीत ह्याचा समावेश केला. त्यामळ
ु े आपले सण साजरे
करणे म्हणजे मानवी जीवन अ�धक समद्
ु ढ
ृ ध, सध
ृ , आनंद� करणे हे

समीकरण जुळून येत.े सण साजरा करण्याच्या या पद्धती प्राचीन

काळापासन
ू चालत आल्या आहे त आ�ण आजपय�त �टकून आहे त याचे

�व�वध रं ग आपल्या मान�सक
आरोग्यावर खोलवर प�रणाम

करतात हे मानसशास्त्राने �सद्ध
केले आहे . आपल्या पव
र् ांना हे
ू ज

अ�त प्राचीन काळापासन
ू मा�हत
होते आ�ण म्हणूनच ह� प्रथा

सरु
ु झाल�.

कारण म्हणजे याला असणारा �व�ान आ�ण मानसशास्त्राचा सशक्त
पाया.

रांगोळी - भारतीय

संस्कृतीचा मनमोहक चेहरा
सौ. हषर्दा मक
ु ंु द पांडे

रांगोळी : हषर्दा पांडे
लाल, �हरवा, �पवळा, �नळा

रांगोळी ह� प्राचीन भारतीय लोककला व संस्कृती आहे . ज्या घराच्या

अंगणात दारापढ
ु े रांगोळी काढलेल� असते �तथले वातावरण छान प्रसन्न

आ�ण आनंददायी वाटते. �तथे सकारात्मकता जाणवते. �व�वध रं ग,

वेगवेगळे आकार यांनी घराचा उं बरठा आ�ण अंगण सश
ु ो�भत करण्याची
आपल� प्रथा ५००० वष� जुनी आहे . ती अ�तशय सरु े ख कला तर आहे च

पण जेव्हा यामागचे वै��नक, पौरा�णक आ�ण मानसशास्त्रीय महत्व मला

कळले तेव्हा पन्
र् ांच्या संवद
े नशील
ु हा पन्ु हा मला आपल्या पव
ू ज
बद्
ु �धम�ेचा अ�भमान वाटला.

जांभळा, केशर� अशा �व�वध

रं गांची पखरण रांगोळीत झालेल�

असते आ�ण आपल्या डोळ्यांनी
ती �टपल्यानंतर म�दप
ू य�त
सकारात्मक �वद्यत
ु लहर�

पोहोचतात. नकारात्मकता, �नराशा
, भीती ह्या त्रासदायक भावनांना
�पटाळून लावन
ू मनात प्रसन्न,

शांत, आनंद�, िस्थर भावना

आजच्या ह्या धकाधक�च्या, स्पध�च्या यग
ु ात आव्हाने पेलताना माणस
ू

�नमार्ण होतात. मान�सक िस्थती

भावना त्याला �नराशेच्या गतर्तत
े लोटते आ�ण\त्याला मानसोपचाराची

आरोग्यह� सध
ु ारते. साध्या, सोप्या

�नराशा, अस्वस्थता या समस्यांवर उपाय करताना आपल्याला �दसतात. हे

समद्
ृ ध व्हावे हा �कती अनोखा

अनेकदा एकटे पणाने घेरला जातो. भीती, अस्वस्थता आ�ण अपयशाची

गरज हल्ल� वारं वार भासते. �व�वध रं गांचा वापर करून मानसशास्त्र�

सध
ु ढ
ृ होते आ�ण शार��रक

दै न�ं दन कृतीतन
ू मानवी आयष्ु य

आ�ण महत्वपण
ू र् �वचार आपल्या
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संस्कृतीत �दसतो नाह� …

भारताने सार्या जगाला अनेक अद्�वतीय गोष्ट�

�दल्या आहे त. त्यापैक� एक महत्वपण
ू र् भेट आ�ण

गरु
ु �कल्ल� म्हणजे योग�वद्या! योग�वद्येतील �व�वध
प्रकारची आसने, मद्र
ु ा, प्राणायाम यामळ
ु े आपले
आरोग्य अ�तशय उ�म राहते आ�ण आपल�

घरात प्रवेश करण्यापव
ू �च दार� आलेल्या पाहुण्याला
रं गीत रांगोळीमळ
ु े प्रसन्न वाटते आ�ण मन शांत
आ�ण आनंद� होते. अगद� �तथपासन
ू च आपल्या

पाहुण्यांच्या आगमनाची आ�ण स्वागताची काळजी
घेतल� जाते. �दवाळीतह� घरोघर� श्री ल�मी दे वीचे

प्र�तकारशक्ती �कतीतर� पट�ने वाढते. अनेक

स्वागत आ�ण पज
ू ा रांगोळी काढूनच केल� जाते.

आपण रांगोळी काढताना हाताची बोटं आ�ण अंगठा

केला जातो. काह� घरांपढ
ु े �व�वध रं गांच्या फुलांच्या

साथीच्या रोगांपासन
ू आपले संर�ण होऊ शकते.

एकत्र आणून �चमट�त रांगोळी घेऊन रांगोळी काढतो.
या कृतीमध्ये हाताची �ानमद्र
ु ा तयार होते. या

हळद, कंु कू या नैस�गर्क पदाथा�चा वापर रांगोळीत

पाकळ्या, �हरवी, पोपट�, लाल पाने यांचा वापर करून
तर काह� �ठकाणी मग
ू डाळ, उडीद, मसरू दाळ, तांदळ
ू ,

गहू अश्या धान्यांचा वापर केला जातो. रांगोळी
काढता काढता मल
ु � वेगवेगळी लोकगीतेह� म्हणतात

त्यामळ
ु े एक ऊजार् तयार होते.घरातील सदस्य हे वेदावे

�वसरून एकत्र येऊन कलात्मकता जोपासतात. यामळ
ु े
नातेसब
ं ध
ं ात दृढता येत,े आपलेपणा, ओलावा येतो

आ�ण नैराश्य आपल्या जवळपासह� �फरकत नाह�.
रांगोळी कलेला पौरा�णक महत्वह� आहे . प्रभू रामचंद्र,
बंधू ल�मण आ�ण सीता मातेसोबत १४ वषा�च्या
वनवासातन
ू अयोध्येला जेव्हा परत आले तेव्हा

अयोध्यावा�सयांच्या आनंदाला पारावार उरला नाह�.

रांगोळी : हषर्दा पांडे
�ानमद्र
ं थेट आपल्या म� दश
ु े चा संबध
ू ी आहे .

त्यांचा लाडका राम १४ वषार्नत
ं र स्वगह
ृ � येणार होता
म्हणून त्याच्या स्वागतासाठ� प्रत्येक घराचा प�रसर
मनमोहक रांगोळ्यांनी सश
ु ो�भत केला गेला. प्रभू
रामचंद्रावरचे प्रेम आ�ण आपला आनंद

�ानमद्र
ु े मळ
ु े म�दम
ू ध्ये जे रासाय�नक स्त्राव स्रवतात

अयोध्यावा�सयांनी असा व्यक्त केला.

मान�सक आरोग्य याचा काय सरु े ख �मलाप आहे

भारतात कन्याकुमार� ते काश्मीर पय�त आ�ण

त्यामळ
ु े मन आनंद� आ�ण प्रसन्न होते. कला आ�ण

नाह� ? धन्य धन्य ते आपले पव
र् !
ू ज

'अ�तथी दे वो भव ' ह� आपल� संस्कृती. घरात कुठला

आनंद सोहळा अथवा सण समारं भ असला �क आपण
रांगोळ्या काढतो. घर� येणार्या अ�तथींचे स्वागत

इतक्या सद
ुं रतेने करणे ह� भावनाच �कती छान आहे .

कलकत्यापासन
ू ते कच्छ पय�त रांगोळीचे

अनन्यसाधारण महत्व आहे . वेगवेगळ्या प्रदे शात

रांगोळीला वेगवेगळी नावे आहे त. पिश्चम बंगालमध्ये
'अल्पना', ता�मळनाडूमध्ये 'कोलम', छ�ीसगढ मध्ये
'चौकपण
ू ार् 'तर राजस्थान मध्ये 'मेदना'. रांगोळी हा

१७

शब्द 'रं गावल� ' या संस्कृत शब्दापासन
ू तयार झालेला आहे . रांगोळी हा शब्द 'रं ग' आ�ण 'अवल� ' या शब्दांच्या

संधीपासन
ू तयार झालेला आहे . अवल� म्हणजे उभ्या आ�ण आडव्या रे षा. उभ्या आडव्या रे षांचा, �ठपक्यांचा वापर

करून रं गानी सजवलेल� आकृती म्हणजेच रांगोळी. अनेक भौ�म�तक व न�ीदार आकारांचा वापर करून रांगोळी
काढल� जाते. �बहारमध्ये दाराच्या उं बरठ्यावर ल�मीची रं गीत पावले काढण्याची प्रथा आहे . आंध्रप्रदे शात ८

पाकळ्यांच्या कमळाच्या रांगोळीचे महत्व आहे . ता�मळनाडूमध्ये ८ �ठपक्यांचा वापर करून तारका काढण्याची प्रथा
आहे .

रांगोळीचे वै�ा�नक महत्व पाहता भारत दे शाचा अना�दकालापासन
ू असलेला वै�ा�नक दृिष्टकोन स्पष्ट होतो.

रांगोळी काढण्यापव
ू � आपण अंगण झाडतो म्हणजे स्वच्छता करतो. स्वच्छता ह� प्रभस
ू ेवाच. त्यानंतर शेणाने अंगण

सारवतो. सध्याच्या कोरोनाच्या काळात गायीच्या गोठ्यातील शेणाची साफसफाई करणार्यांना आपल� प्र�तकार

शक्ती कोरोना�वरुद्व �टकवन
ू ठे वण्यात फायदा झाला आहे अशी बाब समोर आल� आहे . म्हणजेच यामळ
ु े घर
प�रवार �नज�तक
ु होण्यास मदत होते असे म्हणायला हरकत नाह�.

पांढर� रांगोळी ह� बार�क कणांची असते आ�ण स्पशार्ला खरबर�त असते. उं बरठयावर खरबर�त रांगोळीची वेलबट्
ु ट�

काढल्यामळ
ु े सरपटणार्या प्राण्यांना घरात प्रवेश करणे कठ�ण जाते आ�ण मज्जाव होतो. त्यामळ
ु े सपर्दंश सारख्या

संकटांची भीती आपोआप कमी होते असा एक समज आहे .

ता�मळनाडू मध्ये तांदळ
ु ाच्या �पठाची पाण्यात पेस्ट करून त्यापासन
ू रांगोळी काढल� जाते. �नसगार्मध्ये पश,ु प�ी,
वनस्पती तसेच सगळ्या चराचरामध्ये एक स�हष्णत
ु ा आहे आ�ण त्यांच्यातील समतोल राखला गेला पा�हजे या

तत्वाचा �वचार इथे केलेला �दसतो. अंगणात मक्
ु तपणे �फरणार्या मग्ुं यांना खाद्य �मळावे, त्यांचे पोट या तांदळ
ु ाच्या
�पठाने भरले जावे हा त्यामागचा उद्धेश आहे असे द��ण भारतात मानले जाते.
म्हणजेच 'रांगोळी' हा भारतीय �हंद ू संस्कृतीचा आरसाच आहे !
रांगोळी : रु�चता पाट�ल
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नमस्कार,
सवा�ना �दपावल�च्या
हा�दर् क शभ
ु ेच्छा!

"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� शाळांपक
ै � एक शाळा.

साता समद्र
ु ापार वास्तव्यास असलेल्या नव्या �पढ�ला आपल� मातभ
ृ ाषा �ल�हता, वाचता व बोलता यावी हे या

मागचे ध्येय. हे ध्येय गाठण्यासाठ� २०१२ मध्ये मराठ� शाळा सरु
ु झाल�. आपल्या मराठ� शाळे सारख्या अजून
अनेक शाळा अमे�रकेतील बर्याच शहरात आहे त. संपण
ू र्

अमे�रकेतील मराठ� �शकणार्या मल
ु ांना एकच अभ्यासक्रम
असावा यासाठ� भारती �वद्यापीठ पण
ु े यांच्या सहयोगाने
आ�ण सहमतीने अभ्यासक्रम तयार केलेला आहे .

बह
ृ न्महाराष्ट्र मंडळ (बीएमएम) आ�ण भारती �वद्यापीठ

यांच्या वतीने तयार केलेला अभ्यासक्रम शाळे ला �मळाला

आ�ण बीएमएम च्या पर��ा घेणे अ�धकृतपणे सरु
ु झाले.
पव
ू � �वद्याथ� संख्या मयार्�दत असल्याने

काह� वगर् आपले �श�क त्यांच्या घर� घेत असत. परं तु
हळूहळू �वद्याथ� संख्या वाढत गेल्यावर आपण र�तसर

मराठ� शाळा वगार्त घेऊ लागलो. सध्या पँड�े मकच्या काळात
आपणह� इतर शाळांप्रमाणेच ऑनलाइन वगर् घेत

डावीकडून : धनंजय खरे , य�तन कोरडे, मनीषा पाट�ल, पल्लवी सावंत

आहोत. या शालेय शै��णक वषार्त अभ्यासक्रमाव्य�त�रक्त मल
ु ांच्या सप्ु तगण
ु ांना वाव �मळावा म्हणन
ू �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 कौतक
ु म्हणजे आमची इय�ा पाचवीची प�हल� batch चांगल्या गण
ु ांनी उ�ीणर् झाल�.

मागील काह� वषार्त साधारण ४० ते ५० �वद्याथ� दरवष� बीएमएमची पर��ा दे तात. या यशस्वी उपक्रमाचे श्रेय
२०१२ पासन
ू चे सवर् �श�क, स्वयंसेवक, पालक, स्था�नक मंडळ अ�धकार� आ�ण बीएमएम कायर्का�रणी सदस्य
यांच्या प�रश्रमाला आ�ण �नष्ठे ला जाते. शाळे चा हा वटव�
ृ असाच बहरत राहो ह�च ईश्वरचरणी प्राथर्ना !
अ�धक मा�हतीसाठ� संपकर् करा mmsac.shala @gmail.com
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चला जगय
ु ा आपण सारे
अपल्
ु या (६०) साठ�

�वनया फणसळकर

मैत्रीची ह� गंमत न्यार� फारच मोठ�

चला जगय
ु ा आपण सारे अपल्
ु या साठ�

�वनोद आ�ण हास्य रं गता असे सोहळा खासा

खराच असतो हाच िजव्हाळा �मळे मनास �दलासा
आनंदाची बेर�ज करता नाह� उरल� बाक�
चला जगय
ु ा आपण सारे अपल्
ु या साठ�

वळणावर या �दसते मागील नयनामध्ये पाणी
आनंदाची झोळी बघता दःु खाची करू पाठवणी
जगलो सार्यांसाठ� आपण आठवणी या गाठ�
चला जगय
ु ा आपण सारे अपल्
ु या साठ�

आयष्ु याच्या उं बरठयावर, समाधान मानावे
रस्ता संपेपयर्न्त, आनंदानेह� चालावे

आनंदाच्या बगीच्यातले रोप असे ह� साठ�
चला जगय
ु ा आपण सारे अपल्
ु या साठ�
आपल� मैत्रीण

�वनया फणसळकर
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माझा नवा छं द
अगद�

िस्मता कुलकण�

साध्या आ�ण सोप्या शब्दात सांगायचे झाले तर, ‘छं द’ म्हणजे एखाद� आपल्याला मनापासन
ू आवडणार�

गोष्ट आपल्या आनंदासाठ� करणे ज्यातन
ू आपल्याला नस
ु ते समाधानच नाह� तर जगण्यातल� गंमत पण जाणवते.

लहान असताना उन्हाळ्याची सट
ु � सरु
ु झाल� क� एखादा नवा छं द हाती घेतल्याच्या आठवणी आपल्या सवा�ना

असतील. सट
ु �त मनसोक्त झोपा काढण्याच्या बरोबर�ने काह�तर� नवं �शकणे, मनापासन
ू �व�वध गायकांची गाणी

ऐकणे आ�ण ती गायला �शकणे, आवडलेल्या लेखकांची �मळतील �ततक� पस्
ु तकं वाचन
ू काढणे, आजीबरोबर बसन
ू

प�े खेळणे, आ�ण आई, बाबा व भावंडांबरोबर अँबॅ�सडरमधे बसन
ू रोडट्र�प्सना जाणे अशा गोष्ट� मी दे खील �कतीतर�

वेळा केल्या आहे त. सट
ु � संपल्यानंतर चालू होणार्या रुट�नला थोड्या नाराजीतच स्वीकारलं जायचं आ�ण पढ
ु च्या
सट
ु �त काय काय करायचं याची याद�ह� केल� जायची. कोव्ह�डमळ
ु े �मळालेल्या सट
ु �त असंच काह�सं झालं.

कुठे जाणे येणे नसल्यामळ
ु े मागे पडलेल्या लहानसहान प्रोजेक्ट्सनां संपवन
ू सद्
ु धा सट
ु � संपतच नव्हती. वेळेच्या

बां�धलक�त थोडी �श�थलता लाभल्यामळ
ु े आमचं श�नवार-र�ववार� लांब कुठे तर� �फरायला जाणं नेहमीपे�ा जरा
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अ�धक प्रमाणात सरु
ु झालं. या नव्या उपक्रमामळ
ु े आमची

उत्साह� श्वानकन्या, रे वा अ�धकच आनंद� झाल�. �नसगार्च्या

प्रचंड वेडामळ
ु े हाय�कं गला प्राधान्य �दले गेले. �नसगार्त

लपलेल्या नव्या नव्या पायवाटा नकाशात शोधायला गंमत येऊ

लागल�. �नसगार्त हाय�कं ग करण्याची संधी �मळणे हे एक

भाग्यच आहे . शर�र तंदरु
ु स्त ठे वण्यापरु ताच नाह� तर मान�सक
आरोग्याचा समतोल राखण्यात सद्
ु धा �नसगर् मोलाची मदत

करतो. प्रत्येक �ठकाणचे त्याचे काह�तर� वेगळे , मनाला �भडून

जाणारे वै�षष्ठय आ�ण स�दयर् पाहून रे वासारखाच माझाह�
आनंद या नव्या छं दाने द्�वग�ु णत होऊ लागला. �कती

�शकायला �मळतं �नसगार्कडून! शब्दां�शवाय असलेल� त्याची
�शकवण्याची ताकत मला मक
ू करून टाकते. वेगवेगळ्या

ऋतत
ू ील त्याची �व�वध रूपे पाहताना, त्यांना कॅमेरात बं�दस्त करताना माझ्या फोनची मेमर� भरून जाते. त्या

छाया�चत्रांचा फोटो अल्बम करून त्यावर क�वता �लहता �लहता मग त्या �चत्रांचा िव्हडीओ बनवण्याची आवड
�नमार्ण झाल�. ते करताना अजन
ु ी एक नवी कल्पना मनात रुजू लागल�.

सध्याचे यग
ु सामािजक माध्यमांचे असल्यामळ
ु े सामान्य नाग�रकांकडून मा�हतीच्या जोडीला �वरं गळ
ु ा म्हणून

सद्
ै � लोक�प्रय
ु धा अशी माध्यमे मोठ्या प्रमाणात वापरल� जातात. अशा माध्यमांच्या अनेक प्रमख
ु प्रवाहांपक

असलेल,ं ज्याच्या मागार्ने आपल्याला िव्हडीओद्वारे स्वतःच्या खास वेगळ्या कल्पना समाजापय�त पोहचवण्याची

संधी �मळू शकते, ते "यट्
ु यब
ू " मला माझी नवी कल्पना साकार करण्यासाठ� खण
ु ावू लागलं. लहानपणापासन
ू

जोपासलेल� संगीताची प्रचंड आवड आ�ण थोडाफार शास्त्रीय संगीत�श�णाचा असलेला पाया या दोन्ह�ंमळ
ु े ती

कल्पना साकार करण्याचे धाडस मी केले आ�ण माझे यट्
ू �वथ मदर नेचर" जन्माला आले.
ु यब
ू चॅ नेल, "इन ट्यन
�नसगार्ची मी �टपलेल� छाया�चत्रे आ�ण जोडीला कराओके वापरून स्वतः म्हं टलेल्या गाण्याची पाश्वर्वभम
ू ी घेऊन

तयार केलेले िव्हडीओ हे माझ्या पण
र् ः मनोरं जनासाठ� असलेल्या यट्
ू त
ु यब
ू चॅ नेलचे वै�शष्ट्ठ्य आहे . प्रत्येक

िव्ह�डओतील �चत्रफ�त ह� माझ्या फोटोग्राफ�ची आ�ण मी म्हं टलेल्या गाण्याची सा� आहे . �नसगर् म्हणजे नादब्रम्ह!

�नसगार्तन
ू सतत संगीत �झरपत असते. असंख्य वेगवेगळ्या आवाजांच्या लाटांची सातत्याने सरु
ु असलेल� त्याची

कंपने म्हणजेच संगीत. त्यात एकरूप होऊन ते संगीत ऐकणे म्हणजे स्वग�य आनंद! नैस�गर्क वातावरणामळ
ु े

संगीताची मधुरता वाढते, ते र�सकांच्या हृदयाला जाऊन �भडते आ�ण संगीताची जोड असल� क� कुठल्याह� प्रकारची
कृ�त्रमता नसलेला �नसगर् अ�धकच सद
ुं र भासू लागतो. त्यामळ
ु े त्या दोघांची सांगड घालन
ू बनवलेल्या या

िव्ह�डओंमळ
ु े मला माझ्या पर�ने स्वतःची कला जोपासण्यासाठ� आ�ण व्यक्त करण्यासाठ� एक साधन �मळाल्याचे
एक वेगळे च समाधान लाभते. ट्रे �कं गची आवड असलेले माझे बाबा आ�ण शास्त्रीय संगीत �शकलेल� आ�ण सरु े ल
गाणार� माझी आई, यांच्या सद
ुं र आठवणी मी या छं दाच्या रूपाने जागत
ू आनंद
ृ ठे वू शकते याचा मला मनापासन

वाटतो.

ह� नवी कल्पना साकार होत असताना खूप गोष्ट� �शकायला �मळाल्या. ते �श�ण अजूनह� चालच
ू आहे . हळूहळू
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माझी इतर बहुल� लोकांसारखी एक यट्
ु यब
ु र म्हणून यट्
ु यब
ु शी ओळख वाढू लागल� आहे . िव्हडीओ अपलोड
करायच्या आधीची तयार� करताना आपोआप गाण्याची भरपरू प्रॅिक्टस होऊ लागल्यामळ
ु े गळाह� जास्ती जास्ती

मोकळा होऊ लागला आहे आ�ण त्यामळ
ु े �व�वध प्रकारची गाणी ऐकण्याची आ�ण म्हणण्याची आवड वाढल� आहे ..

िव्हडीओ ए�ड�टंगच्या खुब्या थोड्या फार प्रमाणात समजू लागल्या आहे त. गाणे �नवडताना त्याला साजेसा वाटणारा
�नसगार्चा नजारा प्रत्येक िव्ह�डओत दाखवण्याचा प्रयत्न मी ठे वला आहे .

एक आनंद दे णारा छं द म्हणून मी केवळ माझ्या यट्
ु यब
ू चॅ नेलकडे पहाते. त्याला �कती सदस्य आ�ण �कती व्ह्यज
ू

आहे त यात मला इंटरे स्ट नाह�. सामािजक माध्यमाचे व्यासपीठ असल्यामळ
ु े त्यावर �कती अवलंबन
ू रहायचे हे

प्रत्येकाने आपापले ठरवायचे. माझ्यासाठ� हा �नव्वळ माझे गाणे आ�ण �नसगार्वरचे प्रेम जपणारा छं द आहे . सम

�वचारांच्या र�सकांशी �वरं गळ्
ु याच्या माध्यमामाफर्त अशा प्रकारे संपकार्त राहून त्यांना िव्ह�डओद्वारे चार आनंदाचे
�ण दे ता यावेत आ�ण त्यातन
ू मी अनभ
ु वत असलेला उत्साह आ�ण आनंद त्यांच्याबरोबर वाटला जावा हे च केवळ

त्यामागचे उद्�दष्ट आहे . यट्
ु यब
ू िव्हडीओ असल्यामळ
ु े िव्हडीओ डाऊनलोड करावा लागत नाह� आ�ण त्यामळ
ु े तो
मोबाईल फोनवर पाहताना श्रोत्यांच्या फोनची मेमर� भरवत नाह� ह� गोष्ट मला खूप आवडते. आ�ण हो, आमची

श्वानकन्या रे वाह� माझ्या अनेक िव्ह�डओंची �हरॉईन आहे . �नसगर् आ�ण संगीतप्रेमी चाहत्यांबरोबर, श्वानप्रेमींनाह�

हे चॅ नेल आवडू शकेल. अशा चाहत्यांनी "इन ट्यन
ू �वथ मदर नेचर" चॅ नेलला नक्क� भेट द्यावी आ�ण

आवडल्यास आपला अ�भप्राय जरूर कळवावा. त्याची �लंक आहे :
https://www.youtube.com/c/SmitaKulkarniInTuneWithMotherNature

आल� गौराई अंगणी - मीनल जोशी,

अमोल जोशी
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खाद्यभ्रमंती
सौ. पज
ू ा श�डे

उकडीचे मोदक

सा�हत्य: १ वाट� तांदळ
ू धुवन
ू केलेले पीठ (आंबेमोहोर �कं वा बासमती), १ वाट� ओले खोबरे , अध� वाट� बार�क गळ
ू ,
१ चमचा खसखस, १ चमचा तप
ू �कं वा २ चमचे तेल, वेलदोडा पावडर, �चमट
ू भर जायफळ, चवीपरु ते मीठ
कृती:

सारण: एका कढईत खसखस गरम करावी. नंतर त्यात एक वाट� ओले खोबरे घालावे. खोबर्यातील ओलसरपणा

कमी झाला क� त्यात गळ
ू घालावा. ५ �म�नटे झाकण ठे वन
ू वाफ द्यावी. सारणात वेलदोडा पड
ू व जायफळ घालन
ू
सवर् सारण चांगले हलवन
ू घ्यावे . ड्रायफ्रुटस बार�क करून घातले तर� चालतील .

उकड:

ज्या वाट�ने पीठ घेतले आहे त्याच वाट�ने पाणी एका पातेल्यात घ्यावे. ते पाणी गॅसवर उकळत ठे वावे. त्यात
�चमट
ू भर मीठ, २ चमचे तेल �कं वा १ चमचा तप
ू घालावे व पाणी उकळले क� थ�बभर दध
ू टाकावे त्यामळ
ु े

मोदकाचा रं ग पांढरा राहतो. पाणी उकळले क� गॅस बंद करावा. उलथन्याच्या टोकाने त्या पातेल्यात पीठ टाकून
गाठ� होणार नाह�त याची काळजी घ्यावी. चांगले ढवळून घ्यावे व नंतर ह� उकड कुकरमध्ये ठे वन
ू १ �शट्ट�

द्यावी अथवा मंद आचेवर ५ �म�नट ठे वन
ू उकड काढावी. पातेल्यातील उकड एका परातीत घ्यावी. हाताला

पाण्याचा �कं वा तेलाचा हात लावन
ू पीठ मळून घ्यावे. उकड तयार करण्याआधी सारण तयार करावे.

उकड मळून घेऊन त्याचे छोटे छोटे गोळे करून पोळपाटावर लाटून त्याची परु �एवढ� पार� करावी. पार� हातावर

घेऊन त्याला कळ्या कराव्यात व त्यात सारण घालावे. नंतर हळूहळू कळ्या एकत्र करून त्याला मोदकाचा आकार

द्यावा. मोदक पात्र घ्यावे व ते नसेल तर चाळणी घ्यावी. चाळणीत कदर्ळीचे पण �कं वा सत
ु ी रुमाल ओला करून

ठे वावा. त्यामळ
ु े मोदक �चकटत नाह�त. तयार मोदक पाण्यात बड
ु वन
ू चाळणीत ठे वावेत आ�ण १० �म�नटे उकडत

ठे वावेत. नंतर गॅस बंद करून उकड थंड झाल्यावर हाताला थंड पाणी लावन
ू एकेक मोदक ताटात काढावा. तप
ू
घालन
ू खायला घ्यावा.
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खाद्यभ्रमंती

सौ. अवनी राजोपाध्ये
पौिष्टक ओट्स मालपुवे
सा�हत्य:

१/२ कप ओट्स पीठ (ओट्स थोडे भाजन
ू �मक्सरला मऊ �फरवन
ू घेण)े

२ ट�स्पन
ू रवा (जाड असल्यास तोह� �मक्सरला मऊ �फरवन
ू घेणे)

२ ट�स्पन
ू साखर (गळ
ू पावडर �कं वा ब्राऊन शग
ु र पण चालेल पण साखरे ची चव छान येत)े
२ �चमट
ू �वलायची पावडर, १ �चमट
ू जायफळ पावडर, १ �चमट
ू केशर काड्या, १/२ कप दध
ू
२ ट�स्पन
ू काजू पावडर (नाह� घातल� तर� चालेल)

३-४ टे बलस्पन
ू तप
ू �कं वा तेल शॅलो फ्राय करायला

१ ट�स्पन
ू �वलायची पावडर + �पठ� साखर - वरून भरु भरु ायला
कृती:

ओट्स भाजून तयार केलेले मऊसत
ू पीठ आ�ण इतर सवर् सा�हत्य �मक्स करून घ्यावे. त्यात थोडे थोडे करून दध
ू

घालावे. कांदा भजी करतो त्याप्रमाणे पीठ सैल हवे. १० �मनीटे पीठ �भजू द्यावे. दध
ु ात रवा फुगन
ू येतो. १०

�म�नटाने �मश्रण परत एकजीव करून घ्यावे. घट्ट वाटले तर थोडे थोडे करून दध
ू घालन
ू भज्यांप्रमाणे पीठ तयार

करून घ्यावे. ३-४ चमचे तप
ू एका पसरट पॅन मध्ये गरम करायला ठे वावे. तप
ू खप
ू गरम नको. मालपव
ु े टाकण्या
आधी गॅस �म�डयम करावा आ�ण डावाने पॅनकेक प्रमाणे, मालपव
ु े सोडावे. पसरवू नये. कडा लालसर झाल्या �क

काटे चमच्याने अलगद मालपव
ु ा उलटवावा. दस
ु र� बाजू �ह खरपस
ू शॅलो फ्राय करून घ्यावी.तप
ू /तेल �नथळण्यासाठ�
�टश्यू पेपरवर मालपव
ु े काढून घ्यावे आ�ण गरम असतानाच त्यावर (�वलायची + साखर) भरु भरु ावी. पौष्ट�क

मालपव
ु े तयार आहे त. �दवाळीसाठ� ह� रे �सपी करून पहाता येईल. एरवी ह� करता येईल, अशी सोपी रे �सपी आहे .
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खाद्यभ्रमंती

सौ. जान्हवी टे म्बे-कुलकण�

बीटरूट भाजी

एक सोपी पण स्वा�दष्ट रे �सपी- महाराष्ट्र�यन आ�ण कोकण �कनारपट्ट�च्या खाद्यपदाथा�चे �मश्रण! ज्यांना

काह�तर� नवीन करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे त्यांच्यासाठ� खास!
सा�हत्य :

1 बार�क �चरलेला मध्यम कांदा, 3 उकडलेले/ �शजवलेले बीटाचे चौकोनी तक
ु डे करून, 2-3 �हरव्या �मरच्या,

1 कॅन नारळाचे दध
ू ,1 ट�स्पन
ू तेल, 1 ट�स्पन
ू िजरे , 1/4 ट�स्पन
ू �हंग, 1 ट�स्पन
ू िजरे पावडर, 1 ट�स्पन
ू ध�नया

पावडर, मीठ (चवीनस
ु ार)
कृती :

-30 सेकंदांसाठ� पॅनमध्ये तेल गरम करा, �मरचीचे तक
ु डे आ�ण कांदा कांदा घाला, कांदा अधर्पारदशर्क होईपय�त 2-3

�म�नटे परता.

-�हंग आ�ण �शजवलेले बीटचे तक
ु डे, मीठ, िजरे आ�ण धणे पावडर आ�ण 1/4 कप पाणी घाला

-झाकण ठे वन
ू 5 �म�नटे �शजू द्या

-नारळाच्या दध
ु ाचा कॅन (400 �मल�) टाका आ�ण स्टोव्ह बंद करण्यापव
ू � उकळी आणा
फोडणीसाठ�

सा�हत्य :

1 ट�स्पन
ू तेल

1/2 ट�स्पन
ू िजरे

1/2 ट�स्पन
ू �तखट

कडल्यात तेल गरम करा, िजरे घाला आ�ण गॅस बंद करा, �तखट घाला आ�ण कढ�प�यावर घाला
को�थंबीर �कं वा कांदापात घालन
ू सजवा!
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�प्रय बाबा...
सांगायचंच राहून गेलं… !
सांगायचंच राहून गेल,ं श्वास होतास तू !
दे वापे�ा �कतीतर� खास होतास त.ू

दे वाला मी पा�हलं नाह�, इच्छा दे खील नाह�,

तझ्
ु या रूपी दे व पा�हला, त्यात आलंच सगळं काह�!!
डोळ्यातलं तेज,आत्म�वश्वास होतास तू !!

माझ्या सगळ्या स्वप्नांची कांस होतास तू !!
दरू असन
ू ह�...आसपास होतास त.ू

पाठ�वरती मायेची थाप होतास त.ू
COVIDच्या वॉडार्तह� एकटा एकटाच �शरलास,

व्ह� �टलेटर खाल� श्वासाश्वासासाठ� �भडलास.
जातानाह� तू कसा शरू होऊन लढ़लास,

पन्
ु हा एकदा खराखुरा "बापमाणूस " ठरलास !!
“परदे शी पोर एकट� आहे , सांगू नका काह�,
त्रास होईल �तला, घर� येईल घाई घाई”

का रे बाबा जातानाह� सगळं सहन केलंस,

मरण यातना भोगतानाह� "बापपण" नाह� सोडलंस !!
आईवर गाणी, भेटवस्तह
ू � आईला,

बापाचं "बाप" पण कसं नाह� कळत जगाला?

आईच्या �मठ�त स्वगर् आहे , मान्य आहे मला,

पण स्वगार्तल्या दे वा�वना शोभा नाह� रे त्याला !!
जाता जाता एक �वनंती मान्य करून घे,

जाता जाता एक �वनंती मान्य करून घे...

तझ
ु ीच लेक म्हणून पन्
ु हा पन्ु हा जन्म �मळू दे !

तझ
ु ीच लेक म्हणन
ू पन्
ु हा पन्ु हा जन्म �मळू दे !!

�पत�ृ दना �न�म�,

अॅड. श्री. एस. डी. राणे यांना सम�पर्त

दे वा�ा: ए�प्रल ८ २०२१

डॉ.श्रद्धा राणे: २० जून २०२१
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दै नं�दन

जीवनातल्या

समस्या माणुस म्हणून

सवयीच्या झालेल्या असतात.

मग त्यात काय ते नवीन; तो

तर �दनक्रमच आहे असं तम्
ु ह�

म्हणाल. पण असं फक्त

वरकरणी वाटत. नवी उभी

रा�हलेल� कोणतीह� समस्या त्या

�णी तेवढ�च भयावह वाटते,

�नदान तीच समाधान सापडेपय�त

समस्येचं �नवारण शोधण्याची सरु
ु वात करतो.
आपल्या हातात आहे त तेवढे सगळे स्रोत वापरून शोध घेण्याचे प्रयत्न

सरु
ु होतात. तहान-भक
ू -झोप, सोय-गैरसोय, �दवस-रात्र अगद� सगळं दय्ु यम

होत जेव्हा आपण जीव ओतन
ू ध्यास घेतो ह� नौका पैलतीर� नेण्याचा.
खर� �वचार करण्यासारखी गोष्ट ह� आहे क� आयष्ु यात येणार� प्रत्येक

समस्या काह� आपण ह्या आवेगात सोडवत नाह�, नाह� का?
असं का होत असावं ?

माझ्या मते सख
ु -सोयी, सरु ��तता आ�ण �निश्चतता सवर्-साधारण

सगळ्यांनाच प�रपण
ू र् आ�ण समाधानी जीवन जगण्यासाठ� आवश्यक

तर�!

असतात. मग कल्पना करा, जेव्हा आपण काह� प्रसंगी ह्या सगळ्याची

मनातल्या

सगळ्या आसक्तींना छे दन
ू आरपार �नघन
ू गेलेल� असावी. ह्याचं कारण

रामराज्याची
�दवाळी

भगवती जालनापूरकर -उपाध्ये

पण बाजी लावायला तयार होतो तेव्हा गोष्ट�ची तीव्रता नक्क�च आपल्या

आपण ज्या गोष्ट�साठ� संघषर् करतोय ती आपल्यासाठ� प्राण�प्रय झालेल�
असते!

स्वतःला झोकून दे ऊन काम करावं वाटे ल अशी कारणं काह� लोकांना

आयष्ु याच्या सरु
ु वातीलाच �मळतात, त्यांनी केलेल्या �चंतनामळ
ु े . काह�

लोक त्याचा प्रयत्नपव
र् शोध घेतात, तो त्यांना इतर गोष्ट�त आलेल्या
ू क

�नराशेपाई कदा�चत!

दोन्ह�ह� प्रकारचे लोक भाग्यवानच म्हणायचे कारण एका अथ�, त्यांना

एका �णात संपण
ू र् आयष्ु याचा उद्दे श �मळालेला असतो आ�ण तो ह�

काळजी, �चंता ह्यांच काहूर

माजतं, सवर्प्रथम तर काय काय

�वपर�त प�रणाम होतील, काह�

मागर्च सापडला नाह� तर काय
होईल? पढ
ु े , जेवढ्या काह�

शक्यता आहे त त्यांची उजळणी

होते, कल्पना होते, त्या कल्पनेत
जगन
ू होत आ�ण ह्या लांबच्या

प्रवासानंतर आपण नेमक्या

कायमचा. त्यांच्या पोटातल� आग कायम धगधगत ठे वणारा, अगद�
शेवटच्या श्वासापय�त आ�ण तो ह� सव�च्च, पार परमानंद दे णारा!!

ज्याच्या बद्दलची तळमळ कधीच कमी होत नाह�, ज्याची तीव्रता कमी

होण्याचं नाव घेत नाह� आ�ण म्हणन
ू च ज्याच्यासमोर 'मी', 'माझं' ह्या
दोन प्रचंड मोठ्या गोष्ट� सहज �वरघळून गेलेल्या असतात.

कदा�चत म्हणन
ू प्रेमात 'पडणं' असं म्हणतात. पडणं म्हणजे समपर्ण असा
इथे अथर् होतो. िजथे ज्याच्या प्रेमात पडणं झालय; फक्त आ�ण फक्त
त्याचच अिस्तत्व राहत. त्याच्याच कल्याणासाठ� संपण
ू र् जन्म वा�हला
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जातो. जो प्रेमात पडलाय त्याच

अिस्तत्व राहो न राहो, काह� ह�
फरक पडत नाह�.

अश्या अवस्थेला जेव्हा एखादा

माणूस उपलब्ध होतो बास, झालं,

!! �तथेच अपण
ू र् पण
ू त्र् वाला

�मळत. कशाला हवं आहे

आणखी काह� डोईजड, अवजड
तत्व�ान!? 'ते' कारण एखाद�

व्यक्ती, एखादा छं द, एखाद� सेवा,

रटाळ नाह� तर अ�तशय वेगवान आ�ण छोट वाटत, सापे�तेचा �नयमच
आहे तो !

ज्याला आयष्ु यात हा असा उद्दे श सापडला त्याच्या मनात तत्�णी

रामराज्य प्रस्था�पत होतं. िजथे प्रत्येक �ण हा �दवाळी एवढा चैतन्यपण
ू ,र्

मंगल, आ�ण दै �दप्यमान असतो!

त्या मनातल्या रामराज्याची �दवाळी कधी ह� संपत नाह� !
ईश्वरचरणी ह�च प्राथर्ना क� सगळ्यांना त्यांच्या आयष्ु यातलं 'ते' कारण

सापडो आ�ण संपण
ू र् जन्म एक सोहळा होवो!

कला, फूल-वेल�, एखाद शास्त्र,

अगद� कश्याह�मध्ये शोधलं तर

सापडूच शकतं!

बर मला एक सांगा,
आपण आनंद� असताना वेळ
पटकन जातो क� दःु खी

असताना? अथार्त आनंद�
असताना ! बरोबर?

तेव्हा आयष्ु य म्हणजे नेमकं

काय, कश्यासाठ� जगायचं, का

आपण पथ्
ृ वीवर जन्म घेतला

असे मोठे मोठे प्रश्न जवळपास
पण �फरकत नाह�त कारण

जीवनात खरा आनंद दे णार

कारण आपल्याला �मळालेलं

असतं; तेव्हा आयष्ु य लांबलचक,

�दवाळीच्या हा�दर् क शभ
ु ेच्छा!!!!
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भारतीय योगशास्त्र आ�ण आध�ु नक

जीवनशैल� - आरोग्य �चंतन
योगा, हम सब से जरुर होगा !

वष
ृ ाल� जोशी-ढोके

लाइफ इज अ रे स, इफ यू डोण्ट रन फास्ट, यू वील बी लाइक अ ब्रोकन अंडा..

आठवतो ना डायलॉग? ३ इ�डएट्स �सनेमात व्हायरस हा डायलॉग म्हणतो तेव्हा आपण हसतो खरे पण या ओळी

बरं च काह� सांगतात.

आजकाल सगळ्यांचीच अशी अवस्था आहे . प्रत्येक जण कशा ना कशामागे धावत आहे . बाहे र जीवघेणी स्पधार् तर
आहे च परं तु आपण आपल्या स्वतःशी पण स्पधार् करत असतो. या स्पध�त �टकण्यासाठ� आपण सतत �दवस रात्र

प्रयत्न करत असतो त्यासाठ� अगद� रात्रीचा �दवस पण करतो. शाळकर� मल
ु ांपासन
ू वयस्कर व्यक्तींपय�त, सगळे च

पळतात. पर��ा असो, प्रोजेक्ट असो �कं वा जॉब असो. आजकाल "नाईट मारणे" अगद� कॉमन झाले आहे .

सगळ्यांचेच. लहान मल
ु -ं मोठ� माणसं-तरुण. कुणी अभ्यास करते, कुणी प्रोजेक्ट, कुणी �बंज वॉच करते पण रात्री
झोपायचं असतं हे च साधं ग�णत इथं चुकतं.

आपण आपल� परु े शी झोप घेणंह� �वसरायला लागलो आहोत का? झोप येऊ नये म्हणन
ू चहा कॉफ� पीत ॲ�स�डट�
वाढवतो ते वेगळं च. परं तु या सगळ्याचे प�रणाम आज ना उद्या कमी जास्त प्रमाणात शर�रावर �दसायला लागले

आहे त. झोप झाल� नाह�, अती प्रमाणात चहा कॉफ� सेवन या मळ
ु े �प�, अपचन, �नद्रानाश, बद्धकोष्ठता ह्या सारखे

�वकार तर उद्भवतातच त्याच बरोबर पाठदख
ु ी, मानदख
ु ी, कंबरदख
ु ी, वजन वाढणे या सारखे आजार बळावतात.
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शार��रक आ�ण मान�सक अशांतता आपण चुक�च्या लाइफस्टाइलने ओढावन
ू घेतो आहोत. मग आपण एक्झॉस्ट

होतो. �रलॅ क्स होण्यासाठ� वीक�डला बाहे र जाणे, पाट� करणे, छोट्या सहल�ंचे आयोजन असे सारे करतो. पण ते सारे
��णक. कधी कधी तर त्याचाह� थकवा येतो. आपलं बनर् आऊट होणं संपत नाह�.
मग त्यावर उपाय काय?

�चरकाल �टकणारा आनंद �मळवायचा असेल तर एक उ�म मागर् असेल तर तो म्हणजे योगाभ्यास.

"योगशास्त्र" भारतीय संस्कृतीने �दलेला अमल्
ू य ठे वा. पव
ू �च्या काळी ऋषीमन
ु ींनी भज
ु पत्रावर योगशास्त्र �लहून
ठे वले परं तु काळाच्या ओघात हे �लहून ठे वलेले भज
ु पत्र �वखुरले गेले. साधारण २५०० वषा�पव
ू � पतंजल� ऋषींनी हे

�वखरु लेले योगशास्त्र शोधन
ू काढले आ�ण एक�त्रत केले. त्यांनी योगसत्र
ु नावाचा ग्रंथ �ल�हला आहे , त्यामध्ये

अष्टांग योग सां�गतला आहे. या महान कायार्मळ
ु े च त्यांना महामन
ु ी असे म्हं टले जाते. मानवी जीवनाला उन्नत

करून आयष्ु याच्या शेवटच्या टप्प्याकडे म्हणजेच समाधीकडे पोचवणे ह� अष्टांग योगाची �शकवण आहे . यम,

�नयम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधी ह्या अष्टांग योगाच्या आठ पायर्या सां�गतल्या आहेत.

योगाभ्यास करत असताना मनाची एकाग्रता, मनःशांती, रोगमक्
ु ती हे सगळे फायदे तर �मळतातच परं तु त्या मागची

अध्याित्मक बैठक आपल्याला ल�ात घेणे अ�तशय मह�वाचे आहे . रोगमक्
ु तीसाठ� जसा शर�राचा �वचार केला आहे
त्याच प्रमाणे योगाभ्यासात मनाचाह� �वचार आ�ण अभ्यास आहे . आपले मन हे चंचल असते सतत कोणत्या ना

कोणत्या द्�वधा मनिस्थतीत असते. मन शांत नसेल आ�ण त्यावर ताबा नसेल तर कोणतेह� �नणर्य योग्य होत

नाह�त. योगाभ्यासामळ
ु े आपल्यात तटस्थपणे �नणर्य घेण्याची �मता येते आ�ण कोणत्याह� प्रसंगी आपण मनाने

नाह� तर बद्
ु धीने योग्य �नणर्य घेऊ शकतो. योगाभ्यास म्हणजे त्याकडे फक्त व्यायाम प्रकार म्हणून न बघता
आित्मक उन्नतीचा मागर् म्हणन
ू बघायला हवे. बर्याचदा योगासने �शकायला येण्यामागची अनेक कारणे असू

शकतात. जसे क� वाढलेले वजन कमी करणे, शर�राची लव�चकता वाढवणे, डॉक्टरांनी सां�गतले म्हणून, आजकालची
फॅशन म्हणून. बर्याचदा काह� �व�शष्ठ आजारांसाठ� ह� योगासने केल� जातात जसे क� अपचन, बद्धकोष्ठता,

ॲ�सडीट�, पचनाच्या तक्रार� इत्याद�.

�नय�मत योगाभ्यासासह ह� काह� मह�वाची योगासनं रोज करा..

१. पवनमक्
ु तासन - या आसनात पाठ�वर झोपावे. नंतर दोन्ह� पाय गड
ु घ्यात वाकवन
ू पोटाशी घ्यावे त्यावर दोन्ह�
हातांनी घट्ट �मठ� मारावी आ�ण पाठ मान वर उचलन
ू हनव
ु ट� गड
ु घ्यांना लावण्याचा प्रयत्न करावा. आपल्या

शक्ती नस
ु ार साधारण २० ते ३० सेकंदा पय�त ह� िस्थती �टकवल� तर� चांगला फायदा होतो. आसन िस्थती

घेताना व सोडताना अ�तशय संथ सावकाश हालचाल� कराव्यात जेणे करून शर�रावर अ�त�रक्त ताण येऊन त्रास

होणार नाह�. पाठ�चे मानेचे कमरे चे काह� �वकार असतील �कं वा शस्त्र�क्रया झाल� असल्यास डॉक्टरांच्या

मागर्दशर्नाखाल� करावे. ह्या आसनामळ
ु े पोटावर दाब �नमार्ण झाल्याने मोठ्या आतड्यांमध्ये अडकून पडलेला

अपान वायू बाहे र पडण्यासाठ� मदत होते, वजन कमी करण्यासाठ�, पोटावरची चरबी कमी करण्यासाठ� अ�तशय

उपयोगी आसन आहे .

२. वज्रासन - या आसनात दोन्ह� गड
ु घ्यांवर बसन
ू गड
ु घे जुळलेले ठे वावे आ�ण हात गड
ु घ्यांवर द्रोण मद्र
ु े मध्ये

ठे वावेत. पाठ�चा कणा ताठ असावा. ज्यांना गड
ु घेदख
ु ीचा त्रास आहे �कं वा गड
ु घ्याच्या शस्त्र�क्रया झाल्या आहे त

त्यांनी शक्यतो हे आसन टाळावे. वज्रासन हे एकमेव असे आसन आहे जे जेवल्यानंतर �कमान २ �म�नट लगेच
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केले तर पचनाला अ�तशय फायदे शीर ठरणार आहे . करपट ढे कर येणे, अपचन, पोटात गॅस होणे ह्या सारख्या
तक्रार�ंवर उपायक्
ु त आसन.

३. धनरु ासन - या आसनात पोटावर झोपावे. त्यानंतर दोन्ह� पाय गड
ु घ्यात मागे वाकवन
ू घ्यावे. दोन्ह� हातानी
पायाचे घोटे घट्ट पकडावे आ�ण पढ
ु ू न नाभी पय�तचा भाग आ�ण मागन
ू मांड्या जास्तीत जास्त वर उचलन
ू

धनष्ु य बाणा प्रमाणे शर�राची आकृती करावी. ज्यांना ह�नर्या, अल्सर, पोटाचा कॅन्सर आहे �कं वा काह� शस्त्र�क्रया

झाल्या असतील त्यांनी तज्�ांच्या मागर्दशर्नाखाल� अभ्यास करावा. ह्या आसनामळ
ु े पोटावर दाब �नमार्ण होतो
त्यामळ
ु े पाचक रस चांगल्या प्रकारे स्त्रवतो तसेच हातापायांच्या नाड्या �शरा चांगल्या प्रकारे ताणल्या जातात.
सरावाने ह्या आसनाचा अभ्यास साधारण एक �म�नट पय�त केला तर� भरपरू फायदा �मळणार आहे .

४. नौकासन - या आसनात पाठ�वर झोपावे त्यानंतर दोन्ह� पाय ४५ अंशात वर उचलन
ू घ्यावे. श्वास रोखत पाठ

मान खांदे वर उचलन
ू दोन्ह� हातांनी दोन्ह� पायांचे अंगठे पकडण्याचा प्रयत्न करावा. आपल्या �मते नस
ु ार

साधारण १५ ते ३० सेकंद केलेला अभ्यास परु े सा आहे . ह्या आसना मध्ये पाठ�चे गड
ु घ्यांचे काह� त्रास असतील

तसेच फ्रोजन शोल्डर असेल तर शक्यतो हे आसन टाळावे. पोटाची चांगल�च घडी पडल्याने पचनशक्ती सध
ु ारण्यास

मदत होते तसेच पोटातील अवयवांना बळकट� येत.े
हस्तमद्र
ु ांचा लाभ

जसा आसनांचा अभ्यास उपयक्
ु त आहे तसाच काह� हस्तमद्र
ु ांचा अभ्यास रोज केल्याने आपले आरोग्य, योग्यता

आ�ण ताकद वाढते. हस्त मद्र
ु ा ह्या ऊज�चे स्रोत आहे त तसेच शिक्तशाल� क�द्र ह� आहे त. असे �व�वध आ�ण

आश्चयर्जनक फायदे �मळण्यासाठ�, शर�र बलशाल� करण्यासाठ� खाल�ल काह� मद्र
ु ा �नय�मत कराव्या.

१. �ान मद्र
ु ा - या मद्र
ु े मध्ये हाताच्या अंगठ्याच्या टोकाला तजर्नी ने स्पशर् करतात आ�ण बाक� ३ बोटं सरळ
ठे ऊन मद्र
ु ा पण
ू र् होते. अंगठ्याच्या टोकावर �पट्यु टर� आ�ण इंडोक्राईन ग्रंथींवर तजर्नीने दाब �दल्यामळ
ु े

स्मरणशक्ती आ�ण �ान वाढवण्यास मदत होते. ह्या मद्र
ु े चा अभ्यास आपल्याला जमेल तेव्हा उभे राहून, बसन
ू ,
झोपन
ू करणे सहज शक्य आहे . ह्या मद्र
ु े मळ
ु े �नद्रानाश, डोकेदख
ु ी, मान�सक रोग दरू होतात. तसेच स्मरणशक्ती चा

�वकास होऊन म� दच
ू ी ताकद वाढते. नैराश्य, �चंता, ताणतणव, नकारात्मक �वचार कमी होऊन रक्तदाब �नयं�त्रत
राहतो.

२. शन्
ू य मद्र
ु ा - या मद्र
ु े मध्ये मधले बोट खाल� दम
ु डून आ�ण त्या वर अंगठ्याने वरून मध्यभागी दाब द्यावा

आ�ण उरलेले तीन बोटे सरळ रे षत
े ठे वावे. ह्या मद्र
ु े चा अभ्यास साधारण ४५ ते ६० �म�नट करावा. असे केल्याने

शर�रातील सस्
ु तपणा आळस कमी होऊन शक्तीचा संचार होण्यास मदत होते. या मद्र
ु े चा �नय�मत अभ्यास केल्याने

कानाचा ब�हरे पणा, कानाचे �वकार, कान वाजणे असे त्रास कमी होण्यास मदत होते. नैराश्य दरू होऊन मान�सक
स्थैयर् प्राप्त होण्यास मदत होते. घशाचे �वकार, थायरॉईड ग्रंथीचे आजार या मध्ये ह� मद्र
ु ा फायदे शीर ठरते.

३. सय
ू र् मद्र
ु ा - या मद्र
ु े मध्ये अना�मका खाल� वाकवन
ू वरून अंगठ्याने वरून दाब द्यावा बाक� तीन बोटे एका
रे षत
े सरळ ठे वावे. ह्या मद्र
ु े ने थायरॉईड ग्रंथीचे कायर् सध
ु ारण्यास मदत होते. �दवसभरात १५ ते ३० �म�नट

अभ्यासा परु े सा ठरतो. शर�रातील चयापचय �क्रया चांगल्या प्रकारे सध
ु ारण्यास मदत होते. शर�रातील अ�त�रक्त

चरबी कमी होऊन वजन आटोक्यात राहते. ह्या मद्र
ु े ने रक्तातील कॉलेस्ट्रॉल चे प्रमाण कमी होण्यास मदत होते.
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मान�सक ताण तणाव दरू होऊन �चंता कमी होतात मनःशांती �मळते.

४. अपान मद्र
ु ा - ह्या मद्र
ु े चा अभ्यास करताना मध्यमा आ�ण अना�मका ह्या बोटांचे टोक अंगठ्याच्या टोकाशी

जुळवलेले ठे वावे आ�ण उरलेल� २ बोटे सरळ ठे वावीत. ह्या मद्र
ु े ने शर�र स्वस्थ आ�ण �नरोगी ठे वण्यासाठ� मदत

होते. आपल्या शर�रातील उत्सजर्न प्रणाल�वर ह्या मद्र
ु े चा चा चांगला प�रणाम �दसन
ू येतो. �दवसभरात ४० ते ५०

�म�नट अभ्यास परु े सा ठरतो. पचनाच्या समस्या, अपचन, मळ
ू व्याध, २ �दवस शौचाला न होणे ह्या सारख्या

�वकारांवर उपयक्
ु त. शर�रात रक्तसंचार चांगल्या प्रकारे सध
ु ारून ऑक्सीजन लेव्हल सध
ु ारते. मधुमेह �नयं�त्रत

राहण्यासाठ� मदत होते.
रोज.. �नय�मत.. योग्य

रोज साधारण ३० ते ४५ �म�नटं आसनांचा अभ्यास, ओंकार जप, प्राणायाम साधना आ�ण जमेल तेव्हा मद्र
ु ांचा

अभ्यास सरावात ठे वला तर �निश्चतच फायदा होणार आहे . �चरकाल �टकणारा आनंद आ�ण मनःशांतीचा अनभ
ु व

येणार आहे . बाक� कोणतेह� व्यायाम प्रकार जसे क� वॉक करणे, पळणे, टे कडी चढणे केले तर�ह� आसनांच्या

अभ्यासाने शक्तीचा र्हास न होता स्नायू बळकट होतात, लव�चकता वाढते आ�ण मनावर ताबा येतो. अगद� ५ ते

८० वषा�पय�त कोणीह� सहजतेने योगाभ्यास करू शकतो.

आपला आपल्याशी संवाद सरु
ु करणं.. आपलं मन ओळखणं, आपलं शर�र-एकेक पेशी जाणून घेण,ं त्यांना ऊजार् दे णं
हे आपलंच काम आहे .

आपणच आपल� काळजी नाह� घेतल� तर कोण घेणार?
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...

तो�च �दवाळी दसरा

नेहा जोशी - कोरडे
�दवाळी म्हणजे रामाने लंका िजंकून आल्यावर त्याचे झालेले स्वागत. अयोध्या ल� ल� �दव्यांनी उजळून �नघाल�.
सगळ्या भारतीयांसाठ� असलेला हा मोठा सण. जगाच्या कानाकोपर्यात असणारे सगळे भरतीय लोक हा सण
साजरा करतात. नवीन कपडे, नवीन दा�गना आ�ण फराळांच्या पदाथा�ची रे लचेल म्हणजे �दवाळी. प्रत्येक
ग�ृ हणीच्या स्वयंपाकघरातन
ू येणारा एक छानसा सव
ु ास, �दवाळी आल� असं सांगतो.

वाड्यातल� आमची �दवाळी म्हणजे मात्र �डस�बर म�हना. घराची साफसफाई चालू व्हायची. दादांचे

कपाट नव्याने पन्
ु हा लावले जायचे. सगळे कपडे धव
ु न
ू धोब्याकडे पाठवले जायचे. छान पर�ट घडी कपडे कपाटात

नीटनेटके ठे वायचे. आईची
नस
ु ती लगबग असायची.
ऑ�फस मधन
ू सट्
ु ट�

फायनल झालेल� असायची.
१९९५ च्या आसपासचे

सांगायचे झाले तर मोबाईल
फोन नव्हते. त्यामळ
ु े

लँ डलाईन फोन वरून

सगळ्यांना सां�गतले जायचे

दादा अमक
ु अमक
ु तारखेला
येणार आहे त. मग

नेहमीसारखे �वश्वास

काकांच्या ambassador गाडी
मधून आई आ�ण आम्ह�

सगळी भावंडे अशी जत्रा मब
ुं ई एअरपोटर् ला जायला �नघायचो. त्यावेळेस मब
ुं ईमध्ये उड्डाणपल
ू नव्हते त्यामळ
ु े
सहज ५-६ तास लागायचे. �वमानतळावर जसे दादांना घेऊन आम्ह� परतीच्या प्रवासाला �नघालो तशी आमची

खर� �दवाळी सरु
ु . घर� आल्या आल्या आमचे ल� त्यांनी आणलेल्या सामानाच्या मोठ्या मोठ्या खोक्यांकडे

असायचे. मग एवढा लांबचा प्रवास करून ते दमन
ू आले असले तर� प्रत्येकाचा प्रश्न माझ्यासाठ� काय आणले आहे

हाच असायचा. एकदा का खोके हॉल मध्ये आणून ठे वले �क दादांच्या सच
ू नांची वाट बघायचो. आज खोके

उघडायला कोणाला �मळणार? जसे एखाद� जादच
ू ी कांडी �फरवन
ू त्या खोक्यामधून �नर�नराळ्या असंख्य वस्तू बाहे र
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यायच्या. दादा म्हणायचे नेहा हे तझ्
ु यासाठ�. मन,ू सच्
ू या हे तम
ु च्यासाठ�. छोट्या कात्रीपासन
ू तर मऊ'मऊ ब्ल� केट

पय�त सगळे काह� सामावलेले असायचे त्या मॅिजकल खोक्यांमध्ये. एकत्र कुटुंबात आम्ह� नऊ जण राहायचो
प्रत्येकाची ओंजळ भरलेल� असायची.

आता चालू झाल� खर� �दवाळी. रोज सकाळी ४ वाजता उठायचे. रोज पहाटे ४ वाजता उठवायचे दादा

आम्हाला. मग अंघोळ , गरमागरम नाश्ता तोह� आई मावशीच्या हातचाच. कधी मस्त �तखट �मठाच्या फुगलेल्या

पर्ु या तर कधी मऊ लस
ु लश
ु ीत को�थंबीर पराठा आ�ण आई ने करून ठे वलेले दादांच्या आवडीचे अनारसे. आमचे
सगळ्यांचे पोटभर खाऊन झाले क� आई दादा बाहे र जायचे, गोदावर� नद�च्या काठ� वसलेल्या द�मं�दरात.

सकाळची आरती आ�ण मग माझ्या मोठ्या मामा आ�ण मामी कडे जायचे. मग �तथे गप्पा आ�ण कॉफ�. घर�

आल्यावर मात्र येणार्या जाणार्यांची नस
ु ती गद� असायची. स्वयंपाक घरात चहा कायम उकळत असायचा.

दोन चार �दवस आराम आ�ण भेट� झाल्या क� आमची जत्रा �नघायची गणपतीपळ
ु े आ�ण कोल्हापरू ट्र�पला.
गणपतीपळ्
ं त राहणे.
ु याचा �नसगर्रम्य समद्र
ु �कनारा, �तथले गणपती मं�दर आ�ण �दवसभर समद्र
ु ामध्ये डुब

कोल्हापरू चे दे वीचे मं�दर सकाळी सकाळी दशर्न घेऊन मग स्वार� वळायची ती कोल्हापरू फेमस �मसळीकडे .

नस
ु ती मजा आ�ण भटकंती.

पन्
ु हा ना�सकला आल्यावर खरे द� असे करत एक म�हना कधी संपायचा कळायचेच नाह�. मग चालू व्हायची

दादांची परतीच्या प्रवासाची तयार�. कुटुंबासाठ� आ�ण मल
ु ांसाठ� केलेल� खप
ू मोठ� तडजोड होती ह�, हे आज

जाणवतंय. माझ्या आईव�डलांनी दोन दशकं एकमेकांपासन
ू दरू राहून काढल� आहेत. बाहे रच्या दे शात राहून चांगले
पैसे कमावन
ू आपल्या मल
ु ांना उच्च�श��त करावे जणू हे एकच ल�य होते या दोघांचे.

अशी दरवष� एक म�हन्याची �दवाळी मनात खोलवर कोरल� गेल�ये. पण त्यानंतरचा त्या दोघांचा अकरा

म�हन्यांच्या दरु ावा �वरह! माझे आई वडील जे करू शकले ते कल्पनाशक्तीच्या पल�कडले आहे . या �दवाळी �न�म�

आज हे �लहावे वाटले कारण आज सगळे कुटुंब वेगवेगळ्या �ठकाणी �वखुरलेले आहे . तर�ह� या आ�ण अश्या

अनेक छान आठवणींनींनी आम्ह� सगळे अजूनह� तेवढे च जवळ आहोत.
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तळ
ु शी वंद
ृ ावन

सौ. अंजल� प्रभाकर पाट�
सकाळी

नेहमीसारखं रे �डओवर गाणं

सरू
ु होतं. ते सरु कानावर पडताच

जयाला जाग आल� “प्रभाते सरु नभी

रं गती दश�दशा भप
ु ाळी म्हणती” खूप

आनंद� होती जया. सासर� �तची प�हल�

�दवाळी होती. माणसांनी भरलेल्या घरात वावरताना सरू
ु वातीला थोडी

बावरलेल� जया हा हा म्हणता दे शमख
ु ांच्या घराशी कधी एकरूप झाल�

कळलंच नाह�. सकाळची कामं उरकून आंघोळ करून तळ
ं ृ ावना समोर
ु शीवद
�नरांजन उदब�ी लावणं �तचा �नत्यनेम होता. मंिजर�नी बहरलेल्या

तळ
ं ृ ावनाकडे पहात राहणे �तला खूप आवडायचं.
ु शीवद

माहे र� तर ती सवा�ची खप
ू लाडक�. आजी रोज आंघोळीचं

पाणी तापवन
ू द्यायची. मग शाळे चा गणवेश चढवन
ू तळ
ु शीला हळद�कंु कू

लावन
ू पाणी घालन
ू �नरांजन लावन
ू मग दे वपज
ू ा करणे �तचा �नत्यक्रम

होता. तळ
ु शी समोरच्या �नरांजनाच्या प्रकाशात ल�मीचं रूप पाहण्यात ती
रमन
ू जायची. मग आई आजी बाबा सगळ्यांना नमस्कार करायची.

नाश्ताकरून शाळे ला जायची. बघता बघता मोठ� होऊन �श�ण पण
ू र् करून
दे शमख
ु ांच्या वाड्यात सन
ू म्हणून आल� कळलंच नाह�.

जयेश दे शमख
ु �तचे पती खप
ू हुशार इंिजनीअर. सासू सासरे
खूप हौशी, प्रेमळ. जयाला तर मल
ु गी मानायचे. प्रत्येक सणावाराचे सासर�
कौतक
ु व्हायचे. श्रावणातले सण, हळद�कंु कू, गोपाळकाला, र�ाबंधन

सासब
ू ाईनी हौसेनी सासर� मोठ्या थाटात आपल्याकडेच करून घेतले. काह�
�दवसांवर �दवाळी आल�. सासब
ू ाईनी सां�गतले जया नोकरचाकर असले

तर� �दवाळीचाफराळ मात्र आपणच करायचा. तझ्
ु या माहे र� पण द्यायचा

आहे . प�हला �दवाळसण माहे र� जाऊन चांगल� दोन चार �दवस राहून ये.
.

नेहमी प्रमाणे जया खप
ू आनंदाने

तळ
ं ृ ावनापाशी गेल�
ु शी वद

�नरांजन लावन
ू दोन्ह� हात

जोडून म्हणाल� “ माते मी चार
�दवस माहे र� जाणार माझी

आठवण काढशील का ? पण मला

मात्र तझ
ु ी आठवण नक्क�
येणार”.

सासब
ू ा�ची हाक आल�, “जया
नाश्ता करून घे फराळाला

सरू
ु वात करूया”. करं जा, लाडू,
चकल�, �चवडा, अनारसे

शंकरपाळे शेव हा हा म्हणतां
फराळ तयार. दस
ु र्या �दवशी

धनत्रयोदशी धन्वंतर�ची पज
ू ा.

पणत्या आकाशकंद�ल �दव्यांची
रोषणाई. वाडा अगद� झगमगन
ू
�नघाला. पण सगळ्याआधी
तळ
ं ृ ावनाची
ु शी वद

आरास करून जया केव्हाच

मोकळी झाल� होती. वेगवेगळ्या
रं गांची रांगोळी खप
ू च खल
ु न
ू
�दसत होती. संध्याकाळीह�
�नरांजनाच्या प्रकाशात

तळ
ु शीमातेचं तेज वेगळचं �दसत
होतं.
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दस
ु र्या �दवशी नरकचतद
ु र् शी.

संध्याकाळी ल�मीपज
ू न �तसर्या

�दवशी पाडवा झाला. चौथ्या �दवशी

“माते येत,े र�ण कर”, म्हणून
गाडीत बसल�. परतीचा प्रवास
सरू
ु झाला. गाव सोडल्यावर

भाऊबीज. जया आईबाबा भाऊ बह�ण

गाडीने वेग घेतला. काह� �णात

वस्तू सगळं व्यविस्थत घेऊन

भला मोठा ट्रक गाडीच्या पढ
ु च्या

यांच्यासाठ� केलेल� खरे द� केलेल्या

गाडीचा ब्रेक जोरात लागला. पढ
ु े

�नघाल�.

काचा फुटून दोघांच्या अंगावर.

तळ
ु शी मातेचा �नरोप घ्यायला

गाडीच्या बाहे र आला, जयाला

पण दोन वेळा मागे �फरून

�वसरल� नाह�. माते मी चार �दवस

आई कडे राहून येत.े भरल्या डोळ्यानी
�तचा �नरोप घेतला आ�ण सगळ्यांना

दोघंह� रक्तबंबाळ ! पण जय

जमलेल्या लोकांनी आधार �दला.
जय ने आपल्या घर�

कळवले. लगेच वडील भाऊ

आनंदाने बाय बाय करून �नघाल�.

आले. पोल�सांच्या गाडीने घर�

आपलं घर कधी आलं हे �तला

घर� आले. परमेश्वर� कृपा !

जयेश बरोबर गप्पा मारता मारता

कळलंच नाह�. आपलं घर, सगळी

नातेवाईक मंडळी बघन
ू जया खूप खूष झाल�. जवळ जवळ सहा

मह�न्यानी सगळ्यांना भेटत होती. �रवाजा प्रमाणे जावयाचे पाय धव
ु न
ू

झाल्यावर दोघांनी �रवाजानस
ु ार घरातील वडीलधार्यांना नमस्कार केला.

फराळाचा डबा आईच्या हाती �दला. भेटवस्तू पण �दल�. �दवाळसण

सोडले. सगळे घाबरले. डॅाक्टर

जास्त काह� लागले नाह�. डॅाक्टर
म्हणाले एकदोन �दवसात बरं

वाटे ल. जयची आई दे वघरापाशी
धावल� पण जया तळ
ु शी

वद
ं ृ ावनाकडे गेल�. जणु माता

मोठ्या थाटात साजरा झाला.

�तचं र�ण करून �तला जवळ

म�हन्याच्या गप्पा झाल्या. भेटवस्तू �दल्या. हसण्या खाण्यात चार �दवस

आहे स, एवढं काय घाबरायचं”.

संध्याकाळी भाऊबीज. सगळी भावंडे एकत्र आल�. सहा

कसे गेले कळलंच नाह�. पण तळ
ु शीमातेची रोज चौकशी करायला जया

�वसरल� नाह�. ठरलेल्यावेळी रोज येऊन वेळीच �तला �वचार� “माते एवढ�
वाळल�स कशी” पाणी तर भरपरू �दसतंय. माझी आठवण तर येत नसेल.

पण काय करू उद्या �नघावं लागणार. खरं च तळ
ु स हवेबरोबर डोलत होती.

दस
ु र्या �दवशी जया सासर� जायला �नघाल�.

सगळ्याना भेटून झाल्यावर आईला आजीला �नरोप दे ताना

जया खूप हळवी झाल�. पण काह�तर� राह�ल्यासारखं मागे �फरून

तळ
ु शीमाते जवळ आल� �तच्या समोर येताच �तचं दःु खं अनावर झालं. .

घेऊन म्हणत होती “लेकरा कशी

पण जया म्हणाल� “माते तझ
ु ी

ल�ला अगाध आहे ”.

तू माझी माऊल� तू कृपेची
सावल� !

1

2

3

4

7

8

5
9

10

11
13

12

14

15
16

18

19

17
20

21
24

6

22

25

26

27

28

29

30

आडवे शब्द

1 ममता बॅनज� चा मतदार संघ

5 समस्या �कं वा कोड़े
7 एक चमर्वाद्य

8 नमन �कं वा नमस्कार
10 अडचण �कं वा संकट
11 �भतीची अवस्था

13 अ�

15 श्रीमंत
16 प्रजा

18 इराण दे शामधील बंदर

20 मंत्रोच्चार

21 धरती �कं वा पथ्
ृ वी
22 जीभ

24 कोकणातील एक भाषा

23

31

उभे शब्द

1 रागीट स्वभावाचा

2 पाण्याचे एक रूप (अवस्था)
3 मल
ु �चे एक नाव

4 जनावराची चघळण्याची �क्रया
5 �हंद�मधे ‘कण '

6 आमदारांची सभा
9 राजाची सभा
12 पन्
ु हा पन्
ु हा

14 सय
ू र् �कं वा �दनकर
17 य�

19 सप
ु त
ू र् करणे �कं वा दे णे
23 ल�मीपती

24 एक जलचर
25 आशीवार्द

26 फावला वेळ

27 मालम�ा

30 अंधारात उजेड करण्याची वस्तु

29 इंग्रजीमधे ‘साबण '

29 स�ु वधा

31 प्र�त�ा, परं तु

28 शर �कं वा तीर
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�दवस बदलला क� �वषयह� बदलतो
पण आम्ह� �लहायचे थांबत नाह�.

परवा सश
ु ांत, काल पाऊस

आ�ण आता आज �वठ्ठल �वठ्ठल ..

ह� आषाढ� झाल� क� असेलच अजन
ू नवे

खुणावणारे काह� - कॅल�डरच्या पढ
ु च्या तारखेत!
नाह� नाह�, प्र�तभा �न�वर्वाद आहे च!

सरसावलेल्या लेखण्या, झपाटलेले �वचार, भरणारे रकाने.
प्रत्येक कलाकृती - थोड्या फार फरकाने उच्चच!
पण उत्स्फूतर्ता, क� स्पधार्?

"आई" च्या �दवशी आईसाठ� "बाबांच्या" �दवशी

बाबांसाठ�

१४ फेब्रव
ु ार� ला प्रेमासाठ�, १५ ऑगस्ट ला दे शासाठ�,

पयार्वरण�दनासाठ�, म्य�ु झक डे, अथर् डे साठ�

झालेच तर सावरकर, आंबेडकर, �शवराय,
सा�हित्यक, कलाकार

अशा सार्यांसाठ� व्यक्त होण्यात

अडकून पडतेय का आपल� लेखणी?
फेब,ु ट्�वटर, इन्स्टाच्या �खडक्यातन
ू डोकावणारे

लखलख चंदेर�

आ�ण �भंतींवर डकवलेले आलेय कुठून?

त्याने �ल�हले, �तने �ल�हले मग मी का नाह�?
असे करत खरडलेय का ओढून-ताणन
ू ?
कैक दशकांपव
ू � सा�हित्यक घडलेच क�

कुठल्याह� ड� �शवाय वैचा�रक लढलेच क�..

सोशल मी�डया

पोहोचणारे पोहोचले वाचणारे वाचलेच क� !
लाईक, कम� ट, शेअर च्या या चढाओढ�त,

प्र�तभा गद
ु मरतेय का आपल्याच बेडीत?
छे छे

- खोट्या ठरू दे माझ्या शंका

मक
ु ाच असू दे मनाचा डंका.

वेडाची

यातन
ू च खुलावे सा�हत्य सालस, पु ल. कुसम
ु ाग्रजांचे - �मळत राहो वारस !!

प्रीती दे शपांडे
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"द्रौपद�ची

थाळी –

सत्पात्री अन्नदान"
- सौ. अवनी राजोपाध्ये

"

आशीवार्द...

दव
ु ा नक्क�च काम करतात...

अनभ
ु व आल्या�शवाय ह� गोष्ट कळणार नाह�..."

नमस्कार. वरची ओळ श्री ���तज पाटुकले यांच्या

द्रौपद�ची थाळी – सत्पात्री अन्नदान लेखात वाचल�

आ�ण वाटले क� अशा सद
ुं र उपक्रमाबद्दल सवा�ना

अनष्ु ठान केले तर� तेवढे च फळ �मळते. याचा अथर्

सत्य यग
ु ात जे फळ �मळायला १० वष� साधना

करावी लागत असे, तेच फळ क�लयग
ु ात फक्त एक
�दवस अन्नदान आ�ण सत्कम� करुन �मळते.

जीवनात काह� गोष्ट� प्रत्य� अनभ
ु वायच्या असतात.

कळावे.

त्यावर फार चचार् करता येत नाह� �कं वा त्या �सद्ध

https://www.draupadithali.org/ वरून घेतल� आहे .

त्याने या संकल्पनांचा अनभ
ु व घ्यायचा असतो.

कृपया न�द घ्यावी - खाल�ल लेख आ�ण मा�हती:

प्रत्येक यग
ु ाचे एक पण्
ु यदायी कमर् आहे . जसे

सत्ययग
ु ाचे पण्
ु यदायी कमर् तप हे होते, त्रेतायग
ु ाचे

पण्
ु यदायी कमर् साधना हे होते, द्वापार यग
ु ाचे

पण्
ु यदायी कमर् य� हे होते, तसे कल� यग
ु ाचे

पण्
ु यदायी कमर् दान हे आहे . त्यातह� भक
ु े ल्याला

अन्नदान हे च मख्
ु य पण्
ु यदायी कमर् आहे . क�लयग
ु ाचे
एक अनोखे वै�शष्ट्य आहे , ते म्हणजे क�लयग
ु ात

सत्कमार्चे फळ त्वर�त �मळते. सत्य यग
ु ामध्ये १०

वष� सतत अनष्ु ठान, तपश्चयार्, सत्कमर्, अन्नदान इ.

करुन जेवढे फळ �मळते, तेवढे फळ त्रेता यग
ु ात एक
वषर् �ततक�च सत्कम� करुन �मळते. द्वापार यग
ु ात

तेवढे च फळ �मळवायला एक म�हना सतत अनष्ु ठान

आ�ण सत्कम� करावी लागतात आ�ण क�लयग
ु ात

फक्त एक �दवस जर सत्कम�, साधना आ�ण

करून दाखवता येत नाह�त. ज्याची श्रद्धा आहे

सत्पात्री अन्नदान ह� अशीच एक उदा� सामािजक

संकल्पना आहे . सत्पात्री अन्नदानाने आपल्या

मनातील अनंत इच्छा, कल्पना पण
ू र् होऊ शकतात.
याचबरोबर आपल्या ऐ�हक आ�ण पारलौक�क

जीवनातील अडचणी आ�ण संकटे यांचे �नवारण

सत्पात्री अन्नदानाने होते. अन्नदानाचे चमत्कार

�वल�ण आहे त. त्याचा अनभ
ु व प्रत्येकाने घेतला

पा�हजे. द्रौपद�ची थाळी – सत्पात्री अन्नदान

योजनेअत
ं गर्त जमा होणा-या रकमेतन
ू समाजातील

गरज,ू उपे��त आ�ण पीडीत व्यक्तींना धान्य परु �वले

जाते. ज्यांना गरज आहे अशा कुटुं�बयांच्या व्यक्तींचा
शोध घेतला जातो. त्यांचेपय�त आित्मयतेन,े प्रेमाने

धान्य पोहोचवले जाते. प्रत्येक धान्याचा कण सत्पात्री
आ�ण गरजू व्यक्तींपय�त पोहोचेल याची काळजी
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घेतल� जाते. श्रीद� संप्रदाय आ�ण श्रीस्वामी समथर्

पोटे तड
ं भरल� आहे त, ज्यांचेकडे भरपरू संप�ी
ु ुब

अपार मह�व आहे .

कोणत्याह� प्रकारचे दान करून काडीचाह� उपयोग

संप्रदायामध्ये अन्नदान आ�ण अ�तथी सेवा यांचे

अन्नदान – महत्व आ�ण महात्म्य

क�लयग
ु ात अन्नदानाचे फार मोठे महत्व आ�ण

महात्म्य आहे . अन्नदान हे सत्पात्री असले पा�हजे.

ज्याला खरोखरच आवश्यक आहे त्याला अन्न

�दल्याने त्याचा जो आशीवार्द �मळतो तो आपल्या

जीवनात चमत्कार �नमार्ण करतो. Goodwill always
works… स�दच्छा, मनापासन
ू �दलेले आशीवार्द, पोट

भरल्यावर तप्ृ तीने �दलेला आशीवार्द आ�ण दव
ु ा हा

अमल्
ू य असतो. प्रत्येकाचे पोट म्हणजे जणू य�कंु डच
असते. ज्या अग्नीमध्ये अन्नाचा घास पडल्यावर जो

आशीवार्द �मळतो तो म्हणजे जणू त्या य�ाचे फळच

असते.“जे जे भेट�जे भत
ू । ते ते मा�नजे भगवंत॥”

आ�ण साधने आहे त, त्यांना अन्नदान �कं वा

होत नाह�. �व�वध समारं भ, लग्न �कं वा इतर प्रसंगी,

सणासद
ु �ला आपण भेट� दे तो, दान करतो �कं वा आहे र
करतो ते दे त असताना प्रत्येकाने “आपण ज्याला हे

दे त आहोत, त्याला याची खरोखरच �कती गरज आहे ”
असा �वचार केला पा�हजे. अनेकदा �कतीतर� व्यक्ती
पण्
ु य कमवायच्या कल्पनेने काह� �व�शष्ठ व्यक्तींना
/ संस्थांना अन्नदान करतात. पंचपक्वांनांचे जेवण

घालतात. मात्र त्याचा उपयोग होत नाह�. मग नैराश्य

येत.े �भका-यांना अन्न �कं वा इतर कोणतेह� दान

�दल्यास ते अनेकदा वाया जाते. कारण त्यांचेकडे तो

आपल
ु क�चा, आित्मयतेचा भाव नसतो. कृत�तेची

जाणीव नसते. त्यामळ
ु े अन्नदान हे सत्पात्री हवे.

असे संत तक
ु ारामांनी म्हटले आहे . तसेच “�शवभावे

अन्नदान कशाप्रकारे करावे ?

परमहं सांनी म्हटले आहे . प्रत्येक जीव, मनष्ु य, प्राणी

सरू
ु असतात. एक शभ
ु वासनांचा / शभ
ु इच्छांचा

जीवसेवा” असे स्वामी �ववेकानंदांचे गरु
ु रामकृष्ण

यांच्या पोटातील जठरामध्ये जो अग्नी रोज प्रज्व�लत
होतो त्यात अन्नाची आहुती पडल� म्हणजे
त्या�दवशीचा य� पण
ू र् होतो. ज्या अग्नीने रोज

कोट्यावधी बांधव भक
ु े ने तळमळत, उपाशी पोट�

झोपतात म्हणजे त्यांच्या पोटातील य�ाला आहुती
�मळत नाह�, तो तसाच �वझतो. आज भारतात अनेक
बांधव दा�र�य रे षख
े ाल� आहे त. ते एकतर उपाशी

प्रत्येक व्यक्तीच्या अंत:मर्नामध्ये सतत दोन प्रवाह

प्रवाह सरू
ु असतो आ�ण एक अशभ
ु वासनांचा /

अशभ
ु इच्छांचा प्रवाह सरू
ु असतो. प्रत्येकाला शभ
ु ,
चांगल्या, सवा�च्या �हताच्या गोष्ट� करायची

मनापासन
ू इच्छा असते. मात्र मनातीलच दस
ु रा प्रवाह

त्याला मागे खेचत असतो. अजून एक गंमत म्हणजे
शभ
ु म्हणजे काय? चांगले, �हताचे काय आहे हे

प्रत्येकाला कळत असते. तशी जन्मापासन
ू उपजत

राहतात �कं वा त्यांना एकवेळच जेवायला �मळते.

व्यवस्था प्रत्येक व्यक्तीच्या अंत:करणामध्ये

भ�गनीला रोज पोटभर जेवायला �मळायला पा�हजे,

करताना माणसे नेहमी चालढकल कर�त राहतात हे

दे शातील प्रत्येक व्यक्तीला, आपल्या प्रत्येक बंधू
त्यांच्या पोटातील य� रोज पण
ू र् झाला पा�हजे.

सत्पात्री दान म्हणजे काय ?

खरे तर कोणतेह� दान सत्पात्रीच असले पा�हजे. तरच

ते कारणी लागते आ�ण त्यातन
ू आपल्याला खर्या
अथार्ने आशीवार्द आ�ण दव
ु ा प्राप्त होतात. ज्यांची

भगवंताने करून ठे वलेल� आहे . पण तर�ह� सत्कमर्

आपण सवर्त्र पाहतो आ�ण अनभ
ु वतो आहोत. सत्कमर्
करण्याची, समाजासाठ�, इतरांसाठ� काह� दे ण्याची

आ�ण चांगल� इच्छा मनात आल� क� ती लगेच पण
ू र्

करून टाकल� पा�हजे. अथार्त यामध्येह� तारतम्य

बाळगले पा�हजे. कजर् काढून आ�ण घरदारे �वकून
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दानशरू पणाची हौस कधीह� करता कामा नये.
अन्नदान करताना अनेकदा खाल�ल गोष्ट� घडतात.

(१) दे शामध्ये अनेक बंधूभ�गनींना मनापासन
ू

अन्नदान करायची इच्छा असते. पण ते त्यांच्या

जीवनात इतके व्यस्त असतात क� त्यांना त्यासाठ�

वेळ �मळत नाह�. �शवाय धान्य �कं वा अन्न घेवन
ू ते
दे ण्यासाठ� घेणार्याला कोठे शोधत जायचे, असे त्यांना

वाटते.

(२) अन्नदान करायची इच्छा असते. पण त्यांना

संकोच वाटतो. घेणार्याने आपण �दलेले दान न घेता

(३) दरमहा रू. २०००/- रू. ३०००/- रू. ५०००/- �कं वा
रू. १०,०००/-

(४) एक रकमी रू. १० हजार, रू. ५० हजार �कं वा रू.

१ लाख रुपये

(५) कुटूंबातील सदस्याच्या वाढ�दवशी, स्मत
ृ ी�दनी रू.

१०००/-, रू. २०००/-, रू. ५०००/-, रू. १०,०००/-

(६) कुटुंबातील �वशेष प्रसंगी (उदा. लग्न, मज
ुं , साठ�,

�नव�
ृ ी, परु स्कार प्राप्त झाल्यावर इ.) रू. ५०००/-, रू.
१०,०००/-, रू. २१,०००/-, रू. ५०,०००/-, रू.. १ लाख

एवढ� रक्कम दे ऊन.

आपला अपमान केला तर काय करायचे, अशी सप्ु त

वर�ल सवर् मा�हती श्री. पाटुकले ह्यांच्या “द्रौपद�ची

(३) अन्नदान करायचे असते, पण त्यात

आहे .

भीती अनेकांना असते.

प�रिस्थतीमळ
ु े �कं वा स्वभावामळ
ु े चालढकल होत
राहते आ�ण ते पढ
ु े पढ
ु े ढकलले जाते.

थाळी - सत्पात्री अन्नदान” वेबसाईट वरून घेतलेल�

श्री. ���तज पाटुकले यांचे “कदर् ळीवन: एक अनभ
ु त
ू ी”

(४) अन्नदानाचे मह�व आ�ण ते का करावे हे च

या पस्
ु तकाचे वाचन काह� वषा�पव
ू � केले तेव्हा

करायची त्यांची तयार� असते.

झाल�. आपण समाजाकडून �शकून मोठे होतो. आपण

मा�हत नसते. मात्र एकदा समजून घेतल्यावर ते
(५) अन्नदान करायची इच्छा असते. परं तु घरातील

इतर मंडळींचा �वरोध असतो. त्यामळ
ु े इच्छा असन
ू ह�
अन्नदान करता येत नाह�, अशा एक ना अनेक

अडचणी असतात.

या सगळ्याचा �वचार करून कदर् ळीवन सेवा संघातफ�
“द्रौपद�ची थाळी - सत्पात्री अन्नदान”

सेवा सरू
ु

करण्यात आल� आहे . या सेवेमध्ये प्रत्येक व्यक्ती,

बंधू –भ�गनी, संस्था, कंपनी इ. खाल�ल प्रकारे

सहभागी व्हावे ह� �वनंती.

(१) स्वत: अन्नदानासाठ� रक्कम दे वन
ू : यामध्ये

एकावेळी �कमान रू. १००१/- आ�ण त्यापे�ा जास्त

रक्कम

(२) दरमहा �कमान रू. १०००/- �कं वा वषार्चे एक
रकमी रू. १२,०००/-

त्यांच्या या "द्रौपद�ची थाळी" संस्थेची मा�हती मला

समाजाला काह� दे णे लागतो. श्री. पाटुकले म्हणतात

त्या प्रमाणे ह्या यग
ु ामध्ये अन्नदानाचे �वशेष महत्व
आहे . श्री सद्गरू
ु ब्रम्हचैतन्य ग�दवलेकर महाराजह�

अन्नदानाचे परु स्कत� होते. श्री. पाटुकले ह्यांचा वर�ल

लेख आ�ण मा�हती वाचून आपणा सवा�ना अन्नदान

करण्याची सद्बद्
ु धी व्हावी आ�ण तदनरू
ु प यथाशक्ती
रक्कमेचे दान व्हावे असे परमेश्वराकडे मागणे आहे .

बाल�मत्र

अनष्ु का राजोपाध्ये

इरा कुलकण�

ओंकार

राजोपाध्ये

परो�मता दाणी

�ववान श�डे

स्वराज पाट�ल

श्रीमती �वजया नकाते मल
ु ांना बाप्पाचे �चत्र �शकवताना

�दशा घोरपडे

शनाया राणे

सा�हल श�डे
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लाभले आम्हांस भाग्य…
श्रीया सरूरकर
नमस्कार

मंडळी, मी आहे श्रीया. परवाच आपल्या मराठ� मंडळाचा गणेशोत्सवाचा कायर्क्रम साजरा झाला.

मला नेहमीच मराठ� मंडळाच्या गणपती उत्सवाला जायला आवडते. वाद्यांच्या गजरात होणार� गणपतीची

स्थापना, आरती, इतर काह� सांस्कृ�तक कायर्क्रम आ�ण नंतर मराठ� शाळे च्या सगळ्या मल
ु ांना �मळणारे मेडल्स
आ�ण प्रमाणपत्र. पण या वष�चा कायर्क्रम माझ्यासाठ� जास्तच महत्वाचा होता. एक तर मागच्या वष�

कोरोनाव्हायरसमळ
ु े सगळयांना एकत्र येऊन गणेशोत्सव साजरा करता आला नाह�. आ�ण दस
ु रे माझ्यासाठ� �वशेष
कारण म्हणजे मी या वष� शाळे च्या पाचव्या वगार्तन
ू उ�ीणर् झाल�, BMM चा पाच वषा�चा अभ्यासक्रम पण
ू र् केला.
हा गणेशोत्सव एका वषार्नत
ं र प्रत्य�ात (in person) असलेला कायर्क्रम होता, म्हणून सगळे च खूप उत्साह� आ�ण

आनंद� होते. बर�च गाणी, नत्ृ य यात वेळ कसा गेला कळलेच नाह�! मग, शेवट�, मराठ� शाळे चा कायर्क्रम सरु
ु झाला.

आधी त्यांनी KG, प�हल�, दस
ु र�, �तसर�, आ�ण चौथीच्या वगार्तल्या मल
ु ांना पदके (medals) �दल�. पाचवीचा वगर्

स्टे जवर असतांना मीनल मावशीने मला �वचारले "मराठ� शाळे तला तझ
ु ा अनभ
ु व कसा होता? तू येणार्या मल
ु ांना
काय सल्ला दे शील" अचानक

�वचारलेल्या या प्रश्नामळ
ु े मला थोडे ग�धळल्यासारखे झाले आ�ण काय म्हणायचे ते

कळलेच नाह�! तर�ह� मी मला जमेल तसे उ�र दे ऊन वेळ �नभावल�. 😃😃

घर� येतांना, मी �वचार करू लागल�, क� मी त्या प्रश्नाचे उ�र काय दे ऊ शकल� असती? मला स्टे जवर खूप काह�
सच
ु ले नाह�, म्हणून मी अ�भरुचीसाठ� या �वषयावर लेख �लहायचे ठरवले.

मी 7 वषार्ची असतांना मराठ� शाळे त जायला लागल�. तेव्हा मी खूप लाजाळू होती, आ�ण कुठे ह� नवीन �ठकाणी

जाताना, नवीन लोकांशी बोलतांना मला फार घाबरायला व्हायचे. म्हणून सरु
ु वातीला मला मराठ� शाळा अिजबात

आवडायची नाह�. मला वाटायचे क� मराठ� �शकल्यानी काय फायदा होणार आहे ? आम्ह� घर� मराठ� बोलतो

त्यामळ
ु े मराठ� �लहण्या-वाचण्याचे महत्व मला कळत नव्हते. पण जशीजशी मी मोठ� झाल�, तसं मला कळायला

लागले क� मराठ� �शकण्याचे खूप फायदे आहे आ�ण लहान असतांना आपल्याला ते ल�ात येत नाह�त.

मराठ� �शकण्याचा सगळ्यात मोठा आ�ण आपल्याला िजवलग उपयोग म्हणजे आपण भारतातल्या आपल्या

सगळ्या नातेवाईकांशी मराठ�त संवाद साधू शकतो. इथे आपल्या आजूबाजूला मोस्टल� सगळे इंिग्लश बोलत

असल्यामळ
ु े , आपल्याला ते जाणवत नाह� पण भारतात गेल्यावर नक्क�च जाणवते. मराठ� �लहायला �शकण्याचा
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दस
ु रा उपयोग

आ�ण माझी बह�ण बॅड�मंटन खेळतांना �तला जर

कळला तो

कारणे दे त असल� क� "आ�ा खूप जास्त वारं आहे ,

माझ्या मावस

म्हणते "नाचता येईना, अंगण वाकडं!" कधीकधी, आई

मला लवकरच
म्हणजे मला

मारता आले नाह�, पण ती उगीचच काह� असेच

म्हणून फूल इकडे-�तकडे जात आहे ". तर मी �तला

,चुलत, आ�ण

माझ्या ब�हणी ला म्हणत असेल क� "सान्वी! तू

राखीची पत्रे

क�, "Yeah, सान्वी! तू नस
ु ती माश्या मारत बसते!"

आत्येभावांना
मराठ�त

�ल�हता येऊ लागल�. तो माझ्यासाठ� उन्हाळ्याच्या
सट्
ु ट�तला �वरं गळ
ु ा असतो.

मला पस्
ु तके वाचायला प्रचंड आवडते आ�ण आधी
माझी मराठ� वाचनाची स्पीड कमी असल्यामळ
ु े

मराठ� पस्
ु तके वाचायला आवडायचे नाह�, पण चौथी-

पाचवीत असतांना, मला मराठ� बक
ू �रपोटर् करावे

लागायचे. आ�ण तेव्हा पस्
ु तके वाचताना कळले क�

मराठ� पस्
ु तके पण इंग्रजी पस्
ु तकांसारखीच मनोरं जक
असतात. मला इंिग्लशसोबत मराठ�तील क्ला�सक
सा�हत्यह� वाचायला आवडेल आ�ण आता मराठ�

वाचता येत असल्यामळ
ु े आशा आहे क� मी ते

कधीतर� वाचू शकेन. पस्
ु तकांसोबतच मराठ� �चत्रपट,

नाटकेह� खप
ू मजेदार आ�ण चांगल� असतात आ�ण

मला आता त्यांचाह� आनंद घेता येतो. तसेच

WhatsApp वर येणारे मराठ� जोक्स मला स्वतःला
वाचता येतात आ�ण त्यांची मजा घेता येत.े

मी पाचव्या वगार्त असतांना, e-book मध्ये वाक्प्रचार
आ�ण त्यांचे अथर् होते. आमच्या पर��ेत म्हणीपण

होत्या, म्हणन
ू मला म्हणींचा अभ्यास करावा लागला.

मला सगळे च वाक्प्रचार/म्हणी ल�ात आहे त असे

नाह�, पण थोडे जे मा�हती आहे , ते मी गंमत म्हणन
ू

सतत वापरत असते. उदाहरण द्यायचे झाले तर, मी

काह�च काम करत नाह�." तर मी सान्वीला �चडवते

मी मै�त्रणींसमोर कधी कधी मराठ� कोडलँ गवेज

(code language) सारखीसद्
ु धा वापरल� आहे . समजा
तम
ु च्याकडे कोणी आले आहे त. तम्
ु हाला पाहुण्यांना
कळू न दे ता तम
ु च्या आई/बाबांना काह� सांगायचे
असेल, तर तम्
ु ह� मराठ� वापरू शकता.

मी पाचवीत असतांना, धनंजय काकांनी मराठ� भाषण
आ�ण वाद�ववाद स्पधार् (speech and debate) सरु
ु

केल�. 2020 मध्ये आम्ह� वगार्तल� मल
ु ेच एकमेकांशी
स्पधार् करायचो, पण 2021 मध्ये त्यांनी पण
ू र् मराठ�
शाळे साठ� स्पधार् घेतल� होती. मी दोन्ह� वष� या

स्पध�त भाग घेतला, आ�ण दोन्ह� वष� स्पध�ची तयार�
करतांना मला खप
ू मजा आल�. मला आधी

वाद�ववाद स्पध�त भाग घ्यायचा नव्हता, पण

एकदोनदा सहभाग घेतल्यावर मला त्यात मजा
यायला लागल�.

पाचवीत आम्हाला गह
ृ पाठासाठ� लेख/�नबंध �लहायला
लागायचे. तेव्हा, मी शेवटच्या �णापय�त कंटाळा

करायची. मी �वचार करायची क� "अजन
ू सब�मट
करायला खप
ू वेळ आहे . हे आ�ा नाह� केलं तर�

चालेल." पण आता, मला ल�ात येते आहे क� त्या

�नबंधांमळ
ु े मला �कती फायदा झाला आ�ण त्यामळ
ु ेच
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मला अ�भरुची त्रैमा�सकात लेख पाठवायची आवड �नमार्ण झाल�.
मराठ� भाषा �शकल्यामळ
ु े मला काह� अनपे��त फायदे सद्
ु धा झाले. �हंद� आ�ण मराठ� दोन्ह� भाषा �लहायला

दे वनागर� �लपीच वापरल्या जाते. यामळ
ु े , मी मराठ� पस्
ु तके/जोक्स तर वाचू शकतेच, पण �हंद�सद्
ु धा वाचू शकते!
एकदा माझ्या मै�त्रणींसोबत असतांना एक �हंद� �वनोद वाचून मी त्यांना आश्चयर्च�कत केले होते.

माझ्या AP Human Geography च्या पस्
ु तकाप्रमाणे, “People who forsake their native language must weigh the

benefits of using English against the cost of losing a fundamental element of local cultural identity”. तर मराठ�
शाळे त जाणार्या माझ्या �मत्र-मै�त्रणींना मी हे सांगेन क�, कधीकधी आपला इतर अभ्यास आ�ण ऍिक्टिव्हट�ज

सांभाळून, मराठ� शाळे चा अभ्यास करायचा आपण आळस करतो. पण तर�ह� कंटाळा न करता तम्
ु ह� मराठ�चा

अभ्यास करायला हवा. आपण शाळे त फॉरे न लँ गवेजचा अभ्यास म्हणून फ्र�च, स्पॅ�नश, जॅपनीज इत्याद� भाषा
�शकतो, मग मराठ� तर आपल� स्वतःची भाषा आहे आ�ण म्हणूनच आपण सवा�नी ती �शकायलाच हवी.

मला नेहमीच या गोष्ट�चा आनंद होतो क� माझ्या आई-बाबांनी मला मराठ� शाळे त टाकले आ�ण कधी कंटाळा

आला तर�ह� �चकाट�ने मराठ� शाळे चा अभ्यासक्रम पण
ू र् करायला लावला. म्हणूनच या लेखाचा शेवट मला सरु े श

भटांच्या क�वतेतील ओळींनी करायला आवडेल, "लाभले आम्हांस भाग्य, बोलतो मराठ�, जाहलो खरे च धन्य ऐकतो

मराठ�! "

�मत्रांनो , तुमच्या आवडीची रांगोळी तयार करा आ�ण छानसे रं ग भरून आम्हाला पाठवा
mmsac.abhiruchi@gmail.com

