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नमस्कार मडंळी , 
 
उन्हाळा सरुु झालाय आ�ण घरोघर� मलुांची 
सटु्ट�ची मौज मजाह� चाल ूआहेच. आपणह� 
सगळे जण हळू हळू ,( जपनू जपनू का होईना ) 
सटु�चा आनदं घेतोय. त्याच आनदंात आणखी 
थोडी भर म्हणून हा जुल ैम�हन्याचा अकं.    
 
मागच्या अकंात आपल्या बाल�मत्रांनी स्पध�ला 
छान प्र�तसाद �दला. आशा आहे क� तमु्हाला हा 
उपक्रम आवडला असेल. या उपक्रमाला मडंळाच्या 
कायर्का�रणीने भक्कम पा�ठंबा �दला आ�ण 
स्पधा�च्या ब��साकरता  रक्कम मजंूर केल� 
त्याबद्दल कायर्का�रणीचे मनापासनू आभार. 
शनाया  राणे आ�ण श्रीया सरूरकर या स्पध�च्या 
�वजेत्या ठरल्या. या अकंातसदु्धा २ स्पधार् 
दडलेल्या आहेत, तवे्हा मोठ्या प्रमाणात सहभागी 
होऊन ब��से िजंकायची सधंी सोडू नका.  
बाल�मत्राचंी उ�रे 
mmsac.abhiruchi@gmail.com वर आम्हाला 
पाठवनू द्या. 
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या अकंाचं मखुपषृ्ठ वशैाल� �शदें यांनी काढल ं
आहे. ग्रीष्माच्या उष्ण छटा पहाताना कृष्णाच्या 
बासर�चे सरू मनाला कुठेतर� थंडावा देऊन 
जातात अस ंहे सुदंर �चत्र.  
 
आरोग्य �चतंन या सदरात आपण 
योगाभ्यासाबद्दल थोडसं ंबोलणार आहॊत 
.ले�खका वषृाल� जोशी या आयषु मान्य 
योग�श��का, योगा वेलनेस इन्स्ट्रक्टर आहेत. 
अगद� सहज सोप्या शब्दात त्यांनी आपल्याशी 
एका महत्वाच्या �वषयावर सवंाद साधला आहे.  
 

डॉ. अ�भजीत आ�ण �सद्�धता �शरसाट या एका 
unique जोडीचे unique  adventures नक्क� 
वाचा , ह� जोडी unique का बरं  आहे त े
तमु्हाला त्यांच्या लघकुथांमधून कळेलचं. 
ग्रीष्माच्या उन्हात मनाला फुलांचा  गारवा 
देणार्या  आ�ण भावना व्यक्त करणार्या क�वता 
काव्यवाचन सदरात वाचायला �मळतील. आपल्या 
आयषु्यात िजची जागा कधीह� कुणी घेऊ शकत 
नाह� अशी आपल� आई ! अजंल� पाट� यांनी 
�ल�हलेला आई�वषयी व्यक्त होणारा लेख नक्क� 
वाचा. पोटोबा सदरात खास उन्हाळ्यासाठ� 
�लबंाच्या सरबताची पाककृती आहे, करून बघा 
आ�ण सांगा कशी झाल� त.े 



 

 

 आपले बाल�मत्र सदु्धा अगद� उत्साहानी 
सटु�च्या नवनवीन गोष्ट� करत आहेत. त्यांच े
कलागणु बघनू मनाला आनदं तर होतोच पण 
त्यांचा अ�भमानह� वाटतो. 
 
 
कोरोनाचे सकंट आता हळूहळू कमी होत असले 
तर� अजून पणूर्पणे सपंलेले नाह�. तवे्हा सटु�ची 
मजा घेत असतानाच स्वतःची योग्य ती काळजी 
घ्या. अथार्त आपल्या मडंळातील सगळे जण 
सामािजक आ�ण वयैिक्तक �रत्या अ�तशय 

जबाबदार आहेत तवे्हा हे काह� वेगळं सांगायला 
नकोच. आशा आहे क� यदंाच्या �दवाळी पय�त 
तमु्हा सगळ्यांना प्रत्य� भेटण्याचा योग येईल. 
तोपय�त आपण इथचे भेटू आ�ण आपल्या 
प्र�त�क्रयांद्वारे सवंाद साधत राहू .. आता इथेच 
थांबतो आ�ण आशा करतो क� हा अकं ह� 
तमु्हाला नक्क� आवडले.  
 
 
 
   

 
 
 
 
 
आपले स्नेहा�ंकत  
मधुरा-ह्रषीकेश 
  



 

 

  

               अध्य�ीय 
संद�प �बडये 

             
 
नमस्कार मडंळी, 
      मागचे एक वषर् कोरोना कोरोना करत सपंले, 
तर ह्या वषार्चे सहा म�हने लस लस करत 
सपंले. आमच्या अपे�ेप्रमाणे प�हले सहा 
म�हनेतर� आपल्याला ऑनलाईन कायर्क्रमांवरच 
अवलबंनू राहावे लागणार होत.े मडंळी, आधीच 
कोरोनामळेु ऑनलाईन कायर्क्रमांचे भरघोस पीक 
आले होत ेत्यामळेु आम्हाला कल्पना होती क� 
आपले सभासद देखील ऑनलाईन कायर्कं्रमाना 
कंटाळलेले असणार. म्हणूनच आम्ह� काह� 
�नवडक ऑनलाईन कायर्क्रमांचे आयोजन केले. 
चला तर मग मागील तीन म�हन्यातील 
कायर्क्रमांचा आढावा घेऊया. 
मडंळी, सलग दसुर्या वष� आपल्याला होळीचा 
सण नेहमीप्रमाणे एकत्र येऊन साजरा करता 
आला नाह�. त्यामळेु थोडी �नराशा झाल� असल� 
तर�ह� ह्या वष� आपण होळी�न�म� आपल्या 
सभासदांना रंग आ�ण परुणपोळीचे वाटप केले 
आ�ण आपल्या सवर् सभासदांनी आम्हाला उस्फुतर् 
प्र�तसाद �दला, एवढेच नाह� तर काह� सभासदांनी 
त्यांनी साजरे केलेले होळीच े�ण आम्हाला फोटो 
आ�ण �व�डओ स्वरूपात पाठवले देखील. लवकरच 
आम्ह� त ेसवर् सभासदांसाठ� सादर करू. 
आम्हाला �दलेल्या पा�ठंब्याबद्दल सवर् सभासदांचे 
खूप आभार.  ह्या बरोबरच वशैाल� अडटे्ट�वार 
ह्यांचे �वशषे आभार कारण त्यांनी परुणपोळ्या 
कशा रुचकर होतील ह्यासाठ� काह� मागर्दशर्क 
सचूना केल्या होत्या आ�ण आपल्या सभासदांच्या 
सकारात्मक प्र�त�क्रय�माफर् त  ह्याची पोच पावती 

देखील �मळाल�. सवर् कायर्का�रणीने आपापल्या 
�वभागात होळीच्या रंगाचे आ�ण परुणपोळीचे 
वाटप करून सवर् सभासदांना वेळेत होळीचा 
आनदं घेता येईल याची काळजी घेतल�. 
कायर्का�रणीच्या सह-स�चव भगवतीजी ह्यांचे 
�वशषे आभार कारण त्यांनी रंग आ�ण परुणपोळी 
�वतरणात एक उत्साह �नमार्ण केला. एक 
सजवलेले टेबल,ं सभासदाचे स्वागत आ�ण 
सभासदांचे फोटो (परुावा म्हणून नाह�...फक्त 
आनदं� �णांची आठवण). त्यांनी ज्या कुशलतनेे 
ह� सवर् काम�गर� पार पाडल� त्यावरून होळीच्या 
रंगाबरोबरच कोरोना �वरोधात लसीकरणाचा 
कायर्क्रम करायला हवा होता का असा �वचार 
कायर्का�रणीच्या मनात डोकावनू गेला. परंत ु
त्यात डॉक्टर कोण आ�ण कंपाऊंडर कोण, 
डॉक्टरला जास्त कळत ंक� कंप�डरला असल्या 
वादात आम्हाला पडायच ेनसल्याने तो �वचार 
सोडून �दला. 
      होळीच्या कायर्क्रमाव्य�त�रक्त आपण 3 
ऑनलाईन कायर्क्रमाचंे आयोजन केले परंत ु
महाराष्ट्रातील कोरोना प�रिस्थतीमळेु "स�चनमय" 
हा कायर्क्रम रद्द  करावा लागला.  ह्या 
कायर्क्रमाचे आयोजक तसेच मडंळाचे सभासद 
अमोल जोशी ह्यांनी हा कायर्क्रम आयोिजत 
करण्यासाठ� खूप प्रयत्न केले परंत ुप�रिस्थतीचे 
गाम्भीयर् पाहता त्यांचाह�  नाईलाज होता. ह्या 
कायर्क्रमाची खूप उत्सकुता होती, आमच्या काह� 
सभासदांनी तर स�चनजींच्या कार�कद�चा 
अभ्यास करून काह� मोजके प्रश्न वगरेै देखील 



 

 

काढले होत.े त्यामळेु पर��चेी सवर् व्यविस्थत 
तयार� केल्यानतंर  पर��ा रद्द झाल्यावर हुशार 
�वद्याथ्यार्ची जशी �नराशा होत,े तशीच काह�शी 
�नराशा आमच्या र�सक पे्र�कांची झाल�. तर�ह� 
आम्हाला आशा आहे क� भ�वष्यात आपल्याला 
हा कायर्क्रम नक्क�च पाहायला �मळेल. अमोल 
जोशी ह्यांनी ह्या कायर्क्रमाच्या 
आयोजनादरम्यान मडंळाला केलेल्या 
सहकायार्बद्दल त्यांचे खूप आभार, आ�ण 
भ�वष्यातील ह्या कायर्क्रमाच्या आयोजनाबद्दल 
शभेुच्छा. 
       स�चनजींचा कायर्क्रम रद्द झाल्यानतंर 
आम्हाला थोडी धाकधकू होती क� आमचा पढु�ल 
ऑनलाईन कायर्क्रम सखुरूपपणे पार पडले क� 
नाह�. हा कायर्क्रम होता सरुसगंम आयोिजत 
मराठ� गीताचंा सांगी�तक कायर्क्रम "रंग मराठ� 
मातीचा". मडंळी, आम्हाला सांगायला आनदं होतो 
क�  हा कायर्क्रम ठरल्या प्रमाणे महाराष्ट्र 
�दनाला साजरा झाला. सवर् कलाकारांनी 
कोरोनाच्या पर�स्ठ�तीमध्ये सदु्धा योग्य ती 
काळजी घेत आपल्यासाठ� एक सुदंर कायर्क्रम 
सादर केला. कायर्क्रमाचे �नवेदन, गाण्यांची �नवड, 
वादकांची साथ, �डिजटल सादर�करण ह्या सवर् 
बाबींमळेु हा कायर्क्रम सुदंर सजला. त्याबरोबरच 
आपल्या दद� तसेच चाणा� पे्र�कांनी �दलेल्या 
प्र�तसादामळेु कायर्क्रमाची रंगत वाढल�. 
      गाण्यांचा ऑनलाईन कायर्क्रम सादर 
केल्यानतंर अजून काह� ऑनलाईन कायर्क्रम 
करता येईल का याच्या �वचारात असतानाच 
मडंळाला ऑनलाईन नाटकाबद्दल प्रस्ताव आला. 
आपल्या सवर् सभासदाचंी नाटकाची आवड, 
नाटकातील प्र�थतयश कलाकार आ�ण 
कायर्क्रमांमधील व�ैवध्य ह्याची जाण ठेवनू 
आम्ह� हा प्रस्ताव स्वीकारला. आपल्या सवर् 

सभासदांनी देखील उस्फुतर् 
प्र�तसाद देऊन आमचा �वश्वास साथर् ठरवला. 
एकत्र पे्र�ागहृात बसनू नाटक पाहण्याची मजा 
ह्या ऑनलाईन प्रकारात नसल� तर�ह� आपल्या 
मडंळातफ�  एका नाटकाच ेआयोजन करता आले 
ह्याचे थोडसेे समाधान. ह्या बरोबरच अशी आशा 
करतो �क पढुच्या वष� पनु्हा एकदा आपण सवर् 
पे्र�ागहृात बसनूच नाटकाचा आस्वाद घेऊ. 
       मडंळाच्या सादर/जाह�र झालेल्या वर�ल 
कायर्क्रमांव्य�त�रक्त अजून एका उपक्रमाची दखल 
घ्यायला आवडले, त ेम्हणज ेअ�भरुची मधील 
नवीन सकंल्पना. मडंळी, आपल्या नवीन सपंादक 
जोडीने २ स्ततु्य सकंल्पना राबवल्या. 
 १ - आरोग्य �वषयक सदर  
त्यामध्ये मडंळातील डॉक्टर सभासद मागर्दशर्नपर 
लेख �ल�हतात. 
२ - बाल�मत्रांसाठ� खास सदर आ�ण काह� 
स्पधार्.  
असे ना�वन्यपणूर् उपक्रम राबवल्याबद्दल त्यांच े
खूप अ�भनदंन आ�ण त्याला भरघोस प्र�तसाद 
�दल्याबद्दल सवर् वाचकाचंे आभार. आपल्या 
सपंादकांचा जोडीचा मामला असल्याने आपल्याला 
नवनवीन सकंल्पना अशाच दोनच्या क्रमातच 
�मळत राहतील अशी आशा बाळगतो आ�ण 
पढु�ल सकंल्पनांसाठ� त्याना ंखूप शभेुच्छा. 
       हा झाला मागील तीन म�हन्यातील 
कायर्क्रमांचा आढावा, आता पढेु काय? मडंळी, 
आम्हाला खात्री आहे क� आपल्या सवर् 
सभासदांनी कोरोना �वरुद्ध लढण्यासाठ� 
आवश्यक ती लस घेतल� असेल आ�ण 
हळूहळू  �मत्र प�रवारासोबत भेट�गाठ� सरुु केल्या 
असतील. आम्ह� देखील उत्सकु आहोत क� कधी 
एकदा आपल्याला एक�त्रत कायर्क्रम साजरा 
करायची सधंी �मळेल. सध्यातर� आम्हाला आशा 
आहे क� आपला लाडका गणेशोत्सव आपण सवर् 



 

 

�मळून साजरा करू आ�ण कायर्का�रणी त्यासाठ� 
प्रयत्नशील आहे. एकदा का आम्ह� �निश्चत 
रूपरेषा ठरवल� क� नेहमीप्रमाणे आपल्यापय�त 
पोहोचवल� जाईल. 
       आपल्या मडंळाच्या गणेशोत्सवा�शवाय 
सप्ट�बरमध्ये आपण अजून एका कायर्क्रमाचे 
नेततृ्व करणार आहोत. तो कायर्क्रम म्हणजे 
"IAS 5K run". कोरोनातील लॉकडाउनमळेु 
कंटाळलेल्या लोकांसाठ� धावायची सधंी. आम्हाला 
खात्री आहे क� आपले सभासद ह्या 
कायर्क्रमातदेखील मोठ्या सखं्येने सहभागी 
होतील. 
        मडंळी, कायर्का�रणीने "community give 
back " ह्या उपक्रमाअतंगर्त २६ जुल ैहा �दवस 
आपल्या कॅल�डरवर राखून ठेवला आहे. ह्या 
मागची सकंल्पना अशी क� आपण सवर् �मळून 
आपण िजथे राहतो �तथल्या समदुायासाठ� मराठ� 

मडंळ सॅक्रम�टोच्या वतीने 
काह�तर� सेवा करू शकतो. आपल्या कोणाच्या 
मा�हती मध्ये असा काह� कायर्क्रम असेल िजथे 
आपल्या मडंळातील सभासद एक �दवस 
स्वयसेंवक म्हणून काम करू शकतील तर कृपया 
मडंळाशी सपंकर्  साधा आ�ण आम्हाला 
�मळालेल्या अशा प्रकल्पांमधून एका प्रकल्पाची 
�नवड करू. 
   अ�भरुचीच्या ह्या अकंात अध्य�ीय �लहायची 
सधंी �दल्याबद्दल मधुरा आ�ण �ह्रषीकेश ह्याचंे 
आभार. 
मडंळी, तमु्ह� नेहमीप्रमाणे हा अकं पणूर् वाचाल 
आ�ण तमुच्या सचूना आमच्यापय�त पोहोचवाल 
अशी आशा बाळगतो. आपल्या कुटंुबीयांची 
काळजी घ्या आ�ण आपल्याला कोणत्याह� 
मदतीची गरज असल्यास �न:सकंोच मडंळाकड े
सपंकर्  साधा. 
 

 
 
 
 
आपला नम्र, 
सदं�प �बडये 
अध्य� मराठ� मडंळ सॅक्रम�टो २०२१-२२  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

प्रोजेट््स, टाग�ट, �रव्ह्यजू हे शब्द आता शाळकर� 
मलुांपासनू त ेमोठ्यांपय�त सगळ्यांच्याच रोजच्या 
जीवनाचा  मह�वाचा भाग झालेत. एक प्रकारचे 
मायाजालच. एक प्रोजेक्ट आल ंक� त्यानसुार 
टाग�ट ठरतात, मग �रव्ह्यजू सरुू होतात आ�ण 
मग त्यानसुार ठरतो तो हातात पडणारा पगार, 
पसैा �कंवा गे्रड. एक प्रोजेक्ट झाले क� दसुरे, क� 
�तसरे क� पढुचे असे सरुुच राहत.े या चक्रात 
फक्त त ेकाम करणार�  व्यक्तीच नाह� तर �तचे 
पणूर् कुटंुब अडकत जात.े  कारण सकाळी लवकर 
घराबाहेर पडायचे म्हणून नाश्ता, डब्यासाठ� 
स्वपैाक, घर� यायला उशीर होईल म्हणून मध्ये 
काह�तर� च्यावम्याव, त्यासाठ�ची तयार� आ�ण त े
सधु्दा सगळं वेळेत. सगळेच कशामागे तर� फक्त 
धावत आहेत आ�ण स्वतःला तणावग्रस्त करून 
घेत आहेत. जीवनशलै� एक�कहे तणावग्रस्त तर 
दसुर�कड ेस्वतः कडून असो �कंवा दसुर्याकडून 
अपे�ा फार वाढलेल्या आहेत. त्या पणूर् झाल्या 
नाह�त क� नरैाश्य, ताण, �चड�चड हे सगळं 
अनभुवायला �मळत.े या ताणातनू नरैाश्यातनू 
बाहेर पडण्यासाठ� मग पाट� करणे, वीक� ड ट्र�पला 
जाणे, गेट टुगेदर अश्या अनेक गोष्ट� सरुू  

आरोग्य �चतंन 
फुकट त ेपौिष्टक म्हणत ऑनलाइन 
पाहून, मनानेच वाट्टेल तवे्हा 
योगासनं करताय ? 

वषृाल� जोशी-ढोके 

 

होतात. पण तर�ह� ताणतणाव, �चड�चड, कशाची 
तर� भीती वाटत राहणे, असरु��तता हे सारे 
घेरतचे. त्याावर उपाय म्हणनू आता सगळे  
सांगतात क� योगाभ्यास करा, मे�डटेशन करा.  
कळत ंसगळ्यांना पण वळत नाह� चटकन. 
त्यासाठ� मग कारणं सा�ंगतल� जातात, सकाळी 
वेळ? �मळत नाह� तर सधं्याकाळी केलेला नाह� 
चालणार का? अभ्यास रोजच करायचा का? 
खरंतर कुठंह� बाहेर न जाता, स्वत:च्या घरातच, 
स्वतः साठ� अधार् त ेएक तास  मनःशांतीसाठ� 
आ�ण आरोग्यासाठ� वेळ काढायचा आहे. 
पण वेळ..  
हा पण आहे ना तो अ�तशय मह�वाचा आहे 
कारण त्या पण बरोबर मनात येणारे प्रश्न, शकंा 
आपल्याला पढेु जाण्यापासनू रोखतात. त्यात 



 

 

हल्ल� ऑनलाइन फुकट व्ह�डीओ 
पाहूनह� योगासने काह�जण करतात. एक दहा 
बारा आसन ंजम ुलागले क� आपण योग तज्� 
झालो असे समजणार� बर�च मडंळी आहेत. 
"फुकट त ेपौिष्टक" या नादात मग काह�जणी 
आपल्याला जमेल त्यावेळी काह� गोष्ट� 
�शकायला जातात. पण त्यामागचं शास्त्र समजून 
घेतल ंनाह� तर मग काह�तर� चुक�चं करुन मग 
त्याचे दषु्प�रणाम �दसायला लागतात. आ�ण मग 
पनु्हा काह�जण म्हणतात क�, आम्ह� खूप केल ं
पण त्याचा उपयोग होत नाह�. 

 
योगअभ्यास सरुु करताना आपण काह� गोष्ट� 
नीट पाहून तपासनू घ्यायला हव्यात. 

 
१. योग्य योग मागर्दशर्क �नवडणे अ�तशय 
मह�वाचे आहे. जी व्यक्ती आपल्याला �शकवणार 
ती योगअभ्यास कुठून �शकल� आहे? त्याचंा 
स्वतःचा अभ्यास कसा आहे?  
२. उ�म प्र�श�काकडून �शकण्यासाठ� थोड ेपसैा 
खचर् करायची वेळ आल� तर� आपल� तयार� 
हवी. गमंत पहा, एक �पझ्झा साधारण ५०० त े
१००० रुपयांना येतो तो आपण ५ �म�नटात 
��णक आनदं घेऊन सपंवतो आ�ण खुश होतो 
पण व्यायामासाठ� �कंवा योग �शकण्यासाठ� फ� 
भरताना आपण दहा वेळा �वचार करतो "फार फ� 
आहे, बवुा" एवढा खचर् परवडत नाह�.  

३. योग हा ��णक आनदं नाह� तर �चरकाल 
�टकणारा आनदं �शकवनू जातो आ�ण खचार्पे�ा  

 

आपल्या तब्येतीची इन्व्हेस्टमेण्ट देऊन जातो. 
तर आपल्या बरेचदा कोणी तर� काह�तर� करतयं 
म्हणून आपणह� करू या नादात आपण आपल्या 
स्वतःची �मता न ओळखता गोष्ट� करायला 
जातो . कोणत्या अ�भनेत्रीने १०० सयूर्नमस्कार 
घातले आ�ण �फगर मेन्टेन केल� म्हणून 
आपणह� तसे एकाएक� करायला गेलो तर �फगर 
मेन्टेन नाह� मोडून जाईल. कारण व्यक्ती 
�ततक्या प्रकृती आहेत आ�ण प्रत्येकाची �मता 
वेगळी आहे.  
४. योगशास्त्र भारतीय ससं्कृतीची देणगी आहे. 
परंत ुआपण वेळीच त्याची �कंमत केल� नाह�, 
परदेशी लोक  योगशास्त्र घेऊन गेले आ�ण त्यात 
फॅशन म्हणून आ�ण बदल करून पॉवर योगा, 
स्माटर् योगा असे काह� प्रकार घेऊन आले. परंत ु
योग �कंवा आसन ह� कवायत नसनू एक िस्थर 
बठैक, साधना आहे.  नसुती योगासन ंनाह�त तर 
त्याचबरोबर श्वसन अभ्यास, प्राणायाम, 

ओमकारसाधना, त्या अनषुगंाने येणारा आहार या 
सगळ्याच गोष्ट�चंा �वचार होतो. त्यामळेु उ�म 
�फटनेस, मन:शांतीसाठ� योगअभ्यास जरुर करा, 
मात्र सरुुवात करताना सजग राहून आरंभ करा.. 
 

(ले�खका आयषु मान्य योग�श��का, योगा 
वेलनेस इन्स्ट्रक्टर आहेत.) 

 
सदर लेख लोकमत सखी म�े पूव� प्रकािशत असून योग िशि�का वृषाली जोशी यांनी िलिहलेला आहे. 



 

 

काव्यवाचन 
काजवास.. 

िस्मता कुलकण� 

 
पाहून तझुी इवल�शी छबी आनदंनू जात ेमी 
तप�कर�-�नळसर डोळ्यातील हास्यात तझु्या �वरघळून जात ेमी 
रेशमी कुरळ्या तझु्या मलुायम केसांना पाहून हरपनू जात ेमी 
�नरागस गोड बोलांच्यात तझु्या हरवनू जात ेमी 
चालताना अडखळणार� अवखळ पाऊले तझुी पहात राहत ेमी 
डोळ्यांमधून ओसडंणारा ढ�गभर उत्साह तझुा शोषनू घेत राहत ेमी 
कुतहूलाने फुललेला चेहरा तझुा न्याहळत राहत ेमी 
�नष्पाप तझु्या अदाकार्यांना मनात साठवत राहत ेमी 
एका वेगळ्याच आनदंाची व्याख्या �शकवल�स त ूमला 
�वसरून स्वतःला तझु्या सहवासात लहान बालक होऊन जात ेमी 
केलेल्या भाबड्या कृतींनी तझु्या, प्रत्येक बाळबोध गोष्ट�तंला हषर् लटुत राहत ेमी.. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

काव्यवाचन 
प्रीती देशपांड े

 

सवय 
 
काह� कल्पनाच वाझंोट्या 
त्यांना �कतीह� उंच झोक्यावर बसवल ं
तर� आभाळ येतच नाह� त्यांच्या हाती 
�कतीह� खत-पाणी घालनू पेरल,ं 
तर� काह� उगवतच नाह� त्यांच्या पोट� 
त्या रहातात तशाच तरंगत.. अधांतर�..अ�ातात 
एखाद्या क�वतलेा द�क जाण्यासाठ�!  
 
त ूमाझ्या आयषु्यात असण ंसदु्धा, 
तसचं अधर्वट पडलेल्या स्वप्नासारखं.. 
माझ्या जागतृ वास्तवाच्या चौकट�त 
कधी कुठे नसतोसच त.ू. 
तझुं अिस्तत्व केवळ माझ्या ग्लानीच्या अधीन! 
तझुं असणं - �नरूपयोगी, �नव्वळ अडगळ.. 
पण ठेवलेल ंवळचणीला बाधंून-  
कुठल�शी जुनी सवय जपण्यासाठ�! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

अव�चत 
 
उतरून येतात डोळ्यांत,  
समदु्र, पाऊस आ�ण धकेु. 
�चबं करून टाकतात, 
जे होत ेकधी सकेु-सकेु.. 
काय काय भरभरून येत,ं 
आपल ंआपल्याला ह� कळत नाह�.. 
एक तर� हृदय आहे का इथ,े 
जे कध्धी-कध्धी जळत नाह�? 
सदंभर् लावहू� नयेत कधी.. 
या अव�चत उठणार्या वावटळीचे. 
बरसले तर �भजून घ्यावे, 
उधळले तर झोकून द्यावे सारे मनीचे! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

काव्यवाचन 
सजुाता पागेदार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

गोष्ट�ंचा कट्टा 
आई 

सौ.अजंल� प्रभाकर पाट�

आई हे दोनच अ�र पण �व�वरूप दशर्न!! 

मनाच्या अंतरंगात आठवणीचंी ओंजळ भरलेल� 
असते पण त्यातील एक एक आठवणीचंं फुल  
प्रवाहाच्या ओघाबरोबर  कसं बाहेर येत ंमाझ 
मलाच कळत नाह�. मात�ृदना�न�म� आठवणींचं 
एक फूल तझु्या चरणी!! देवघरात समई तेवत 
असते जी स्वत:जळत असते पण प्रका�शत करते 
संपुणर् देवघर अगद� तसेच समईतल्या ज्योती  
सारखे आयषु्य जगलेल� माझी आई म्हणजे इंदमुती 
कृष्णराव घाडी(माई). आमची माई म्हणजे  प्रसन्न 
व्यिक्तमत्व, कायर्�म आ�ण घायार् 
डोळ्यांची,गोर�पान, �श�णाची आ�ण कलेची आवड 
जोपासणार� अस्सल पुणेर� बाणा असलेले 
व्यिक्तमत्व!! 

 �तचे माहेरचं नाव इं�दरा  दौलतराव कदम,�तचे 
�श�ण आगरकर हायस्कूल पुणे व  संगीताचे धड े
प्र�सद्ध गुरू �हराबाई बडोदेकर ह्याच्याकड ेघेतले. 
�तला   वाचन,सं�गत,म�हला मंडळ ह्याची आवड. 
कॉलेजचे एक वषर् फग्युर्सन कॉलेजमध्ये केले पण 
दसुयार् वष� लग्न झाले. पुणे ते व�गुल� पय�तचा 
आईचा प्रवास तसा सुखकारक म्हणावा लागेल 
वडील दौलतराव कदम ॲग्रीकल्चर ऑ�फसर, भाऊ 
पोल�स खात्यात मोठ्या हुद्यावर आ�ण लग्न करून  
आल� ती �शवाजी पाकर् ला राहणारे डॉ.कृष्णराव 
रघुनाथ  घाडी यांच्या कुटंुबात. 

पण 1942 च्या पळापळीत बाबांबरोबर व�गुल� येथे 
याव ंलागलं.�तथल� भाषा वेगळी,  खाण्याच्या 
पद्धती वेगळ्या,  घाडी कुटंुबातील सगळ्यांचा 

िस्वकार करून आई वेगुलार्  मुक्कामी आल� अगद� 
कायमचं! यासाठ� मनाची दृढ�नश्चयता करून 
नवीन  �वश्वाचा िस्वकार केला. आम्हा आठह� 
भावंडानंा वाढवताना आमचे चुलत बह�णीभावंड ं
यानंा �श�णाच महत्व पटवनू  �दले.रोज 
संध्याकाळी आम्ह� एकत्र बसून प्राथर्ना म्हणनू 
अभ्यास करणे आम्हाला �तनेच �शकवले.�श�ण 
�ेत्रात आम्हा भावंडाचें कतुर्त्व हे �तचे संस्कार 
आ�ण ह� परंपरा आम्हा सवर् भावंडांच्या घर� 
आहे,कारण 'मना घडवी संस्कार'  हे �तचे ब्रीद वाक्य  
होते.स्वयंपाक  करता करता आम्हाला �शकवायचं 
�तचा कसब फार वेगळा होता. शेजारची मुले पण 
आईकडचे �शकायला यायची ,अजुनह� त्यानंा 
आठवण आहे.आज �तची सवर् नातवडं ेउच्च �श��त 
आहेत याचे शे्रय ते आपल्या आईबाबांबरोबर 
�चयाची आई (माई)आ�ण डा◌ॅक्टर आजोबानंा 
देतात. 

तुळजाभवानीचीह� कट्टर उपासक त्या भवानीच्या 
चरणी 18जुलै 1989 गुरूपौ�णर्मेच्या�दवशी �वल�न 
झाल�. �कती आठवणी सांगू तुझ्या माते, लेखणी 
�लह�ता �लह�ता थकून जाते.ओघळणायार् आसवांनी 
चरण स्नान होते पण संस्काराची  गरूडझेप 
आकाशी जाते वाटते तुझे संस्कार आमचे जगणे 
असावे, माते तुझा कृपाप्रसादाला आम्हाला असेच 
पात्र ठेव आ�ण तुझ्या सवर् लेकरांची अशीच 
भरभराट होवो !! 

 

 



 

 

 
 
 

काय मडंळी ओळखल ंका आम्हाला? बरोबर मी 
अ�भजीत आ�ण मी �सद्�धता आ�ण हे आमचे 
YouTube चॅनेल म्हणजेच आमची नवीन ओळख 

UniqueAdventures. दर श�नवार� सकाळी 
10:30(IST) वाजता आम्ह� YouTube वर येतो. 
22 August’ 2020 रोजी श्री गणेश चतथु�च्या 
शभुमहूुतार्वर आम्ह� दोघांनी एकत्र �मळून 

UniqueAdventures नावाच ेबीज रुजवले आ�ण 

बघता बघता त्याच ेएका छोट्या रोपट्यात रूपांतर 

कधी झाल ंहे आमचं आम्हालाच कळल ंनाह�. आमचे 
छोटेसे रोपटे यावष� एक वषार्च ंहोईल. प्रवासाची 
पाळंमळंु आमच्या दोघांमध्ये अगद� 
बालपणापासनूच होती. जेव्हा आमचं लग्न ठरल ं

तवे्हा आमच्या गप्पा सदु्धा नेहमी एखाद्या 
प्रवासाबद्दल असायच्या आ�ण कदा�चत म्हणूनच 

आमची वेव्हल�ग्थ(wavelength) जुळल�, आ�ण 

योगायोग म्हणजे आम्ह� दोघे प�हल्यांदा भेटलो त े

देखील एका एअरपोटर् वर. म्हणजे बघा ना, 
�नयतीच्या अगद� मनातच होत ंक� यापढेु आम्ह� 
पायाला चाकं लावल्यासारख ेहे जग एकत्र �फरणार 

आ�ण अशाप्रकारे आमच्या सहप्रवासाला सरुुवात  

 

गोष्ट�चंा कट्टा 

आम्ह� आ�ण आमचे 
UniqueAdventures! 

डॉ. अ�भजीत आ�ण �सद्�धता �शरसाट 

 

झाल�. पण एवढ्यावरच आम्ह� थांबलो तर हाडाचे 
भटके त ेकसले! आम्ह� आमच्या लग्नासाठ� आई-

व�डलांना देखील इथ ेअमे�रकेत बोलवनू त्यांचाह� 
अमे�रकेचा �वमान प्रवास घडवनू आणला आ�ण 

चक्क लग्नाच्या दसुर्या �दवशी आम्ह� Ohio त े

Buffalo, New York हा प्रवास करून डोळ्यांचे पारणे 

फेडणारा नायगरा फॉल्स गाठला.   
जगातील �व�वध देशातनू स्थलांत�रत होऊन 

आलेल्या लोकांमळेु बनलेल� अमे�रका इ�तहासाच्या 
पसु्तकात वाचल� होती. पण ती अनभुवण्यासाठ� 
आ�ण भगूोलाच्या पसु्तकातील जगाच्या नकाशात 

पा�हलेल� अमे�रका वास्तवात कशी आहे हे 

पाहण्यासाठ� फ्लॉ�रडा पासनू वॉ�शगं्टन डीसी पय�त, 
ओकलाहोमा पासनू �म�शगन पय�त, आ�ण न्ययूॉकर्  
पासनू कॅ�लफो�नर्या पय�तचा प्रवास आम्ह� आजवर 
केला. अमे�रकेतील 50 राज्यांपकै� 44 राज्यात आम्ह� 



 

 

रा�हलो, �फरलो, आ�ण �तथल्या लोकांना जवळून 
पा�हल.ं अहो, या प्रवासांमध्ये अनेक लोकांशी 
प�रचय तर झालाच, त्यांची जीवनशलै�, 
खाद्यससं्कृती, वेशभषूा, आ�ण राहणीमानाशी 
सधु्दा ओळख झाल�. ह्यातनू आम्हाला समजलेल� 
अमे�रका आ�ण त्याचा आमच्याशी व 
UniqueAdventures शी असलेला सबंधं पढु�ल तीन 

लघकुथांमधून तमुच्या पय�त पोहोचवायचा आमचा 
छोटासा प्रयत्न. 

लघकुथा १ - The American Dream, 
Immigrants, आ�ण Gastronomy (खाद्य 
ससं्कृती) 

अमे�रकेतील ओहायो(Ohio) राज्यात 

आमच्याबरोबरच पीएचडी (Ph.D.) च े�श�ण घेत 

असलेल्या आमच्या अमे�रकन म�ैत्रणीने एक �दवस 

आम्हाला �तच्या घर� येण्याचे �नमतं्रण �दल ंहोत.ं 
ओहायो राज्याची राजधानी कोलबंस पासनू उ�रेकड े

दोन तासावर प्र�सद्ध Lake Erie च्या काठावर 

�तचा वडलोपािजर्त अवाढव्य बगंला (लेक हाऊस) 
होता. ती उन्हाळ्यातील एक सुदंर सायकंाळ होती. 
आम्ह� �तच्या घर� पोहोचलो तवे्हा �तच्या 
वाढ�दवसा�न�म� �तच ेअनेक नातवेाईक आ�ण 
�मत्रप�रवार सदु्धा उपिस्थत होता. �तच्या घर� 
पोहोचताच �तच्या प�रवाराने आमचं खूप मनापासनू 

स्वागत केल ंआ�ण �तने अ�तशय आपलुक�ने 

सवर् सदस्यांशी आमची ओळख करून �दल�. �तच्या 
प�रवाराला आम्ह� �तथे आल्याचा खूप आनदं झाला 
आ�ण त्यांनी सदु्धा आपलुक�ने आमची �वचारपसू 

केल�. त्यांचे आदरा�तथ्य पाहून आम्हाला सदु्धा खूप 

आनदं झाला. काह� वेळातच आम्ह� सगळे 

एकमेकांबरोबर मस्त गप्पा 
मारायला लागलो. एकमेकांच्या गप्पा-गोष्ट� ऐकत 

असताना अस ंल�ात आल ं�क त्यांचे पवूर्ज आयल�ड, 

आइसलँड, आ�ण उ�र यरुोपातनू इथे अमे�रकेत एक 

शतकाआधी स्थलांत�रत झाले होत.े यरुोप खंडातनू 

अमे�रकेत प्रवेश करण्यासाठ� त्यांच्या पवूर्जांना फार 

सघंषर् करावा लागला होता आ�ण बर्याच म�हन्यांचा 
अथक प्रवास करून अटलां�टक (Atlantic) 
महासागर ओलांडून त्यांनी अमे�रका गाठल� होती. 
त्यावेळी अमे�रकेत फक्त एकाच �ठकाणी पोटर् ऑफ 

एन्ट्र� होती, ती म्हणजे न्ययूॉकर् ला. �तथ े

पोहोचल्यावर सदु्धा त्यांचं सघंषर् काह� सपंला 
नव्हता. त्यांना एका शासक�य आश्रयस्थानामध्ये 

रहावे लागले होत ेआ�ण �कत्येक वषर् त्यांना आपल्या 
कुटंुबाच्या पोटापाण्याची सोय करण्यासाठ� खूप 

काबाडकष्ट करावे लागले होत.े कधी वतर्मानपत्र 

�वकणे, कधी रेस्टॉरंट्स मध्ये भांडी घासणे, तर कधी 
हॉटेल्सच्या खोल्या साफ करणे अशी कष्टाची कामे 

करावी लागल� होती. एवढंच नव्हे तर बर्याचदा 
न्ययूॉकर्  च्या बोचर्या थंडीत तबं ूमध्ये सदु्धा �दवस 

काढावे लागले होत.े अशा खडतर प्रवासानतंर 

त्यांच्या अनेक �पढ्यानी अफाट कष्ट घेऊन आज 

अमे�रकेत आपले एक मौल्यवान स्थान �नमार्ण केले 

आहे. आ�ण आज त्यांच्या स्वतःच्या lakeside 
mansion (लेक हाऊस), luxurious गाड्या, 



 

 

yachts, आ�ण खाजगी �वमाने इथपय�त मजल 

मारल� आहे. या सवर् गोष्ट� सांगत असताना 
प�रवारातील प्रत्येक सदस्याच ेडोळे पाणावले  होत.े 

अथक प�रश्रम आ�ण �चकाट� ने �मळवलेले हे यश 

�टकवनू ठेवण्यासाठ� त्यांची आजची �पढ� सदु्धा 
�ततकेच प्रयत्न करत आहे आ�ण �व�ान, ततं्र�ान, 

�श�ण, कला आ�ण व्यवसाय अश्या �व�वध 

�ेत्रामध्ये नाव कमावत ेआहे. त्यांच्या पवूर्जांनी पार 

केलेल्या आव्हानांमळेु आ�ण एकेकाळी घेतलेल्या 
मोठ्या झेपेमळेु (यरुोपातनू सगळं सोडून 
अमे�रकेत येणे) त्यांच्या पढु�ल �पढ्यांचे आयषु्य 

माग� लागले आ�ण त्यांनी त्यांचे अमे�रकन ड्रीम 

(American Dream) साध्य केले. या सगळ्यातनू 

एक गोष्ट प्रकषार्ने ल�ात आल� �क प्रयत्न केले �क 
आकाश सदु्धा ठ�गणे होत ं

त्या सधं्याकाळी आ�ण पढु�ल बर�च वष� 
आम्ह� वारंवार �तच्या लेक हाऊस वर जात होतो. 
प्रत्येक वेळी ती आमच्या क�रता नवनवीन 
खाद्यपदाथर् बनवत असे. यरुो�पयन आ�ण 
अमे�रकन �डशसे ची आमची अगद� जवळून 
ओळख �तच्या घर�च झाल�. बघता बघता आम्ह� 
आमच्या घर� सदु्धा त ेपदाथर् बनवायचा प्रयत्न 
करायला लागलो, आ�ण रोजच्या जेवणात खाऊ 
लागलो. एवढच काय तर, �तला सदु्धा आम्ह� 
आपले भारतीय पदाथर् �तला �शकव ूलागलो 
आ�ण �तला देखील त ेखूप आवडले. प्रत्येक वेळी 
�तच्याकड ेकुठला पदाथर् घेऊन जायचा �कंवा ती 
आपल्याला काय बनवनू खाऊ घालेल याची 
उत्सकुता आम्हाला नेहमी असायची. अशाप्रकारे 
जगभरातील immigrants ने आपले खाद्यपदाथर् 
अमे�रकेत आणले आ�ण कालांतराने त्यात थोड े

थोड ेबदल होत गेले आ�ण 
ज्याला आपण अमे�रकन फूड म्हणतो. खरंतर 
यरुोप, आ�फ्रका, साऊथ अमे�रका, आ�ण आ�शया 
खंडातनू आलेल्या लोकांनी आणलेले हे 
खाद्यपदाथर् इथल्या हवामान, �नसगार्तनू 
�मळणार्या फळ, भाज्या, आ�ण मास ह्यातनू 
तयार झालेले �मश्रण आहे. जे आपण सगळे 
अमे�रकन खाद्य ससं्कृती म्हणून ओळखतो. 

 अश्याप्रकारे नकळतच आम्हा दोघांचं 
वयाच्या पचं�वशीच्या आतच अमे�रकेत 
immigrants म्हणून अमे�रकन ड्रीम सरुु झाल ं
आ�ण इथल्या खाद्यससं्कृतीशी जुळवनू घेऊन 
�तला आम्ह� आपलसं ंकेल.ं पण हे सगळे 
आमच्या घरच्यांसाठ� नवीन होत.ं इथले 
खादयपदाथर्, इथल� ससं्कृती, इथला वकर्  कल्चर, 
इथल� �वचारसरणी हे सगळं समजवनू देणं हे 
एक वेगळीच गमंत होती आ�ण अजूनह� आहे. 
पण त्या�वषयी नतंर कधीतर� स�वस्तर सागं.ू 
मात्र UniqueAdventures च्या �न�म�ाने आम्ह� 
हे सगळं कस ंअनभुवतो आ�ण त्याच्याशी कस ं
जुळवनू घेतो हे �व�डओ च्या माध्यमातनू 
आपल्यापय�त पोहोचवण्याचा आम्ह� आपला 
छोटासा प्रयत्न सरुु केला आहे.  

 

लघकुथा २- दोन कथाकार (कथाकथन- 
Storyteller)  

जेव्हा आम्ह� अमे�रकेत नवीन (जवळ 
जवळ १३-१४ वषा�पवू�) होतो, तवे्हा सतत 
कुठल�ह� गोष्ट �वकत घेताना डोक्यात गणुाकार 
केला जायचा अमे�रकन डॉलसर् आ�ण भारतीय 



 

 

रुपयाचा (अजूनह� कधी कधी करतो…...पण पवू� 
इतका नाह�). अमे�रकेत उच्च �श�णासाठ� 
�वध्याथ� दशमेध्ये असताना आमच्याकड ेनेमकेच 
पसेै असायच,े आ�ण �नयमानसुार २० तासांपे�ा 
जास्त काम आम्ह� करू शकत नव्हतो. त्यामळेुच 
असलेले पसेै हे सतत जपनू वापरावे लागायचे. 
पण �फरण्याचा छंद आ�ण नवीन जागेचे कुतहूल 
शांत बस ूदेत नसायचे, पण मग �फरायचा कस?ं 
हा प्रश्न सतत भेडसावायचा. शोध लावल्यावर 
कळल ंक�, Greyhound बस कंपनी चा एक 
पास (�डस्कवर� पास) घेतला क�, आपण 
अमे�रकेच्या कुठल्याह� शहरात आ�ण �कतीह�वेळा 
बस मधून प्रवास करू शकतो. मग आम्ह� कसले 
घरात बसतोय, पाससाठ� लागतील तवेढे पसेै 
(म्हणज ेडॉलसर् हो) जमा करायचे आ�ण वेळ 
�मळाला �क बॅग भरून मनात येईल �तकड े
�नघायच,ं हा एकाच छंद. कधी जवळच्या स्टेट 
पाक्सर् (State Parks), कधी नॅशनल पाक्सर् 
(National Parks), कधी जवळच्या मोठा 
शहरांना भेट, तर कधी मोठ� सटु्ट� �मळाल� �क 
४-५ राज्य �फरून यायचो. आ�ण �कत्येकदा तर 
त्या Greyhound च्या बस मध्ये बसनू �फरत 
�फरत अभ्यास आ�ण पर��चेी तयार� सदु्धा 
केल� आहे. एवढंच काय तर, दसुर्याच 
शहरातल्या पिब्लक लायब्रर� मध्ये बसनू 
ऑनलाईन पर��ा सदु्धा �दल्या आहेत. 
असो.....ह्या �फरण्याच्या वेडापायी �नर�नराळे 
लोक भेटले त्यांच्या जीवनकथा समजल्या आ�ण 
त्यातनू बरंच काह� �शकायला �मळाल.ं  

अशाच एका प्रवासात आम्हाला भेटला 
Andrew (Andy). Andy िव्हएतनाम च्या 

यदु्धात लढला होता आ�ण त्या 
यदु्धात त्याला त्याचा एक पाय पण गमवावा 
लागला होता. आम्ह� नॉथर् कॅरो�लना हुन 
फ्लो�रडा च्या लांब प्रवासाला �नघालो होतो आ�ण 
बरेच तास आमच्या गप्पा रंगल्या होत्या. त्याने 
आम्हाला त्याच्या आयषु्यातील बर्याच गोष्ट� 
सां�गतल्या. तो लहानपणी यरुोपमधून अमे�रकेत 
स्थलांत�रत झाला होता आ�ण नतंर अनेक वष� 
अमे�रकेच्या सनै्यात होता. मात्र यदु्धामध्ये पाय 
गमवल्यावर त्याला परत याव ंलागले होत ंआ�ण 
त्यानतंर त्याने �फरण्याचा ध्यास घेतला. १०० 
हुन अ�धक देश तो �फरला होता. जेव्हा आम्ह� 
त्याला �वचारले त ूइतके का �फरतोस? तवे्हा तो 
म्हणाला, "जर मी �फरलो नाह� तर ह्या 
जगातील तमुच्या सारखी सुदंर माणस ंमला 
भेटणार नाह�त, देवाने बनवलेला हा �नसगर् 
अनभुवता येणार नाह� आ�ण, पण सगळ्यात 
महत्वाचे म्हणजे माझी प्रगती होणार नाह�, 
म्हणून मी �फरतो".  

आम्ह� त्याला भेटलो तवे्हा तो ८४ 
वयाचा होता. पाठ�वर एक मोठ� बॅग, प्रोस्थे�टक 
पाय, कॅनन चा मोठा कॅमेरा, आ�ण एका छोट�शी 
दबु�ण घेऊन तो गेल� ३० वषर् �फरत होता. त्या 
वयात सदु्धा त्याच्या चेहर्यावर एक द�ुमर्ळ तजे 
होत ंजे पाहून तो कधी थांबेल �कंवा दमनू �फरणं 
थांबवेल अस ंवाटत नव्हत.ं आम्ह� जेव्हा 
फ्लो�रडा ला पोहोचलो तवे्हा जाता जाता एक 
खूप छान वाक्य तो बोलला जे मनाला एकदम 
पटल.ं "जीवन जर पणूर्�रत्या जगायचं असेल तर 
घरातनू बाहेर पडणं आ�ण हे सुदंर जग �फरणे 
गरजेचं आहे, कारण आपल्या घरात आपण 
सगळ्यात मह�वाच ेअसतो, मात्र या �वश्वात 



 

 

आपण फक्त एक छोटासा �टम्ब असतो हे 
जाणवेल आ�ण आयषु्यातील सवर् प्रश्न हे खूप 
सोप्प्या पद्धतीने सटुतील आ�ण ह्याच बरोबर 
सगळ्यात मोठा बोनस म्हणजे चांगले 
"स्टोर�टेलर (storyteller)” नक्क�च बनाल.” 

एव्हाना आम्हाला सगळं समजल ंहोत,ं 
पण "स्टोर�टेलर" बन ूक� नाह� हे माह�त नव्हत.ं 
त्या बस प्रवासात त्याने सां�गतलेल्या 
गोष्ट�ंमधून खुप काह� �शकायला �मळाले आ�ण 
प्रकषार्ने जाणवल ंक� माणसाने सतत �फरत 
राहायला पा�हज,े कारण त्यामळेु हे सुदंर जग 
जवळून अनभुवायला �मळत.ं बस मग काय, 
आम्ह� आमच्या पायातल्या चाकांना वेग �दला 
आ�ण हळू हळू ल�ात आल ंक�, �फरता �फरता 
आमच्याकड ेगोष्ट�ंची आ�ण अनभुवांची �शदोर� 
जमा व्हायची आ�ण आमच्या घरच्यांसोबत 
share केल� जायची. परंत,ु या गोष्ट�चंा आ�ण 
अनभुवांचा सदंभर् देण्याकरता काह� छाया�चत्र ं
आ�ण आमच्या गप्पा या पल�कड ेकाह�च 
नसल्यामळेु काह� �दवसात त्यांचा �वसर 
पडायचा, कारण त्यांनी स्वतः त ेअनभुवल ं
नव्हत,ं त ेतो �ण जगले नव्हत.े आम्ह� 
YouTube वर बरेच प्रवास (travel) vlogs 
सतत बघत असतो आ�ण त ेबघनू एक �दवस 
वाटल ंक� जर आपण �फरताना चे �ण, आपण 
आपल्या प्रवासात भेटलेल्या लोकांशी मारलेल्या 
गप्पा, कॅमेरा मध्ये �व�डओमध्ये कैद केले आ�ण 
Youtube च्या माध्यमातनू सगळ्यांशी share 
केल्या तर सगळयांना त ेअनभुवता येईल आ�ण 
तो �ण जगता येईल म्हणनू आम्ह� 
UniqueAdventures ह्या Youtube चॅनेल चा 

अट्टहास धरला आ�ण अशाप्रकारे 
आम्ह� “स्टोर�टेलर” बनलो. 

 

लघकुथा ३- इतका सगळं वाचल्या नतंर आता 
तमु्हाला काह� प्रश्न तर नक्क�च पडले असतील: 
तमु्ह� कोण? (अ�भजीत आ�ण �सद्�धता कोण 
आहेत?), तमुच्या चॅनेलच नाव 
UniqueAdventures का? आ�ण 
UniqueAdventures ह्या दोन शब्दान ंमध्ये 
स्पेस (space) का नाह�? 

 

मनाच्या पाखराला स्वच्छंद भरार� घेऊन हंुदडत 
असताना आम्हाला ज ेकाह� अनभुव येतात त े

िव्हडीओमधून शटू करून स्वतःसोबत आपल्या 
आप्तषे्टांना तपृ्त करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न 

म्हणजेच आमचे यटु्यबु चॅनेल 
UniqueAdventures. 

 

तमु्ह� कोण? �सद्�धता: मी व्यवसायाने 
एक साय�ंटस्ट आहे. मला स्वतःला 
�नसगार्त �फरायला खूप आवडत.े 
लहानपणापासनूच मला बर्याच 
�नसगर्रम्य �ठकाणी टे्र�कंग ला जाणे, 
प्राणी, प�यांचे फोटो काढणे, आ�ण 
�नसगार्त (“Unique” �ठकाणी) 
तासनतास घालवणे हा माझा छंद आहे. 
शाळा कॉलेज मध्ये असताना माझ्या 
�मत्राने सरुु केलेल्या BAAN Hikers 
नावाच्या हाय�कंग ग्रपु मध्ये मी 
बर्याचदा हाय�कंग केले होत ेआ�ण 
�तथून सरुु झाल� माझी ह� �फरण्याच्यी 



 

 

गोष्ट. �श�ण आ�ण कामा�न�म� 
अमे�रकेतील ५ राज्यान ंमध्ये राहून 
आल्यावर मी इकड ेकॅ�लफो�नर्या मध्ये 
वास्तव्य करत आहे. 

 

अ�भजीत: मी कॅ�लफो�नर्या स्टेट 
य�ुनव्ह�सर्ट� मध्ये प्रोफेसर आहे. वयाच्या 
१८व्या वष� �श�णासाठ� घराबाहेर पडलो 
आ�ण �फरण्याचा ध्यास घेतला. मला 
वेगवेगळी “Adventures” करायला 
आ�ण मोठ्मोठच्या शहरान ंमध्ये 
�फरायला खपू आवडत. तस ं
लहानपणापासनूच मी घरच्यांबरोबर 
भारतात बर्याच �ठकाणी �फरलो आहे 
आ�ण �श�णासाठ� बाहेर पडल्यावर 
इंग्लडंमध्ये तीन वष� आ�ण नतंर 
अमे�रकेतील ९ राज्यामध्ये �श�ण आ�ण 
कामा�न�म� रा�हल्या नतंर कॅ�लफो�नर्या 
मध्ये वास्तव्य करत आहे. 

 

तमुच्या चॅनेलच नाव 
UniqueAdventures का? ती एक खपू 
मोठ� गोष्ट आहे पण सांगायचंच झाल ं
तर आमच्या दोघाचंा जन्म हा एकाच 
�दवशी, एकाच वष�, महाराष्ट्रामध्ये 
फक्त १५० �कलोमीटर दरू झाला, पण 
आम्हाला एकमेकांना भेटायला २८ वषर् 
लागले. आ�ण हो, आम्ह� भेटलो त े
सदु्धा अमे�रकेतल्या एअरपोटर् वर. 

इतकंच नव्हे तर आम्ह� लग्न 
सदु्धा अमे�रकेच्या स्वात�ंय�दनाच्या 4th 
July �दवशी अमे�रकेतच केल.ं बाक� 
स�वस्तर कधीतर� नक्क� सांग.ू   

 

UniqueAdventures ह्या दोन शब्दांमध्ये 
space का नाह�? अरे हां….हे सांगायचं तर 
रा�हलचं नाह� का. त्याची गोष्ट मात्र जरा जास्त 
मोठ� आहे ती परत कधीतर� नक्क� सागं.ू But 
until we meet again, Say yes to 
Adventures!! See you soon!!! Bye. 

आपले स्नेहा�ंकत, 

डॉ. अ�भजीत आ�ण �सद्�धता �शरसाट 

#UniqueAdventures #sayyestoadventures 

YouTube link: 
https://www.youtube.com/channel/UC84-
uRPr4LU8-TSKsRwbxkw 
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पोटोबा 
  सौ. अवनी राजोपाध्ये 

 
   
 
फुलकोबीची को�शबंीर 
 
सा�हत्य: फुलकोबी, मीठ, साखर, �लबं,ू मोहर�, तले, �हगं, मेथी-हळकंुड पावडर 
कृती: प्रथम थंड पाण्यात फुलकोबीची फुल ंस्वच्छ धुवनू घ्यावी. फुल ंनीट कोरडी पसुनू घ्यावी आ�ण जाड 
�कसणीने �कसनू घ्यावी. आता त्यात चवीनसुार मीठ, साखर आ�ण �लबंाचा रस टाकावा. छोट्या कढईत 
फोडणी करावी. तले तापत ठेवावे, कडकडीत तापले �क गॅस कमी करावा आ�ण त्यात मोहर�, �हगं, आ�ण 
फोडणीतच मेथी-हळकंुड पावडर टाकावी. आ�ण लगोलग फोडणी �कसलेल्या फुलकोबीवर टाकावी. आ�ण 
नीट एकत्र करून घ्यावे. 
 
ट�प: मेथी-हळकंुड पावडर मी इं�डया मधून आणत.े सौ. आई (सौ. ज्योती पत्क�) घर� करून देत.े �ह 
रे�सपी �तचीच आहे. ह्या पावडर�ने खूप मस्त चव को�शबंीर�ला येत.े पावडर नसेल तर�ह� �ह को�शबंीर 
करता येईल. फक्त फोडणीत ४-५ मेथीदाणे आ�ण थोडीशी हळद टाकावी. 
मी अशाच पध्दतीने पानकोबीची, गाजराची, मळु्याची को�शबंीर करत.े भाज्या चाकूने अगद� बार�क �चरून 
घ्याव्या बाक� कृती तीच. मी पालक-मेथी-टमाटे-पातीकादंाचा घोळाणा सदु्धा अशाच प्रकारची फोडणी 
घालनू, �लबं ू�पळून करत,े उ�म लागतो. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

पोटोबा 
  सौ. अवनी राजोपाध्ये 

ठेवणीचे �लबंू सरबत 
 
सा�हत्य: �लबं ू(कॉस्टको मध्ये �मळतात त े�हरवे �लबं)ू, साखर/गळू, मीठ, थोड ेपाणी 
 

 
 
कृती: �कचन ओट्यावर एक एक �लबं ूहाताने 
रगडून घ्यावे. �लबंाच्या साल�ला नसै�गर्क तले 
असत,े त े�नघत.े मग �लबं ू२-३ पाण्याने स्वच्छ 
धुवनू घ्यावे आ�ण कोरड ेपसुनू घ्यावे. पणूर् कोरड े
झाले क� मग रस काढावा. सवर् रस जाड 
गाळणीने गाळून घ्यावा. जवेढा रस असेल 
त्याच्या द�डपट (सरबत आबंट आवडत असेल 
तर सव्वापट साखर लागेल) साखर मोजून 
घ्यावी. म्हणजे १ वाट� रसाला १.५ वाट� साखर. 
साखरे ऐवजी गळू �ह घालता येतो. पण 
सरबताला ब्राऊन रंग येईल आ�ण १ वाट� रसाला 
१ वाट� गळू असे प्रमाण घ्यावे. थोड्याश्या 
पाण्यात द�डपट साखर घेऊन त ेगॅसवर  ठेवावे. 
गॅस मध्यम असावा. थोड्या वेळाने साखर  
 
 

 
�वरघळू लागेल आ�ण पाण्यासारखी �दस ूलागेल. 
आता त्यात चवीप्रमाणे मीठ घालावे. मोठे थोड े
जास्तच घालावे लागेल कारण आपण सरबताचे 
कॉन्सन्टे्रट करत आहोत. थोड ेखारटच लागायला 
हवे. एक उकळी आल� क� गॅस मदं करावा. मदं 
गॅसवर अजून  १ उकळी आल� क� गॅस बदं 
करावा. साखरेच ेपाणी कोमट होऊ द्यावे. बोट 
घालता येईल इतपत कोमट झाले �क त्यात 
�लबंाचा गाळलेला रस टाकावा व सगळे हळूहळू 
एकजीव करावे. �मश्रण पणूर् थंड झाले क� 
काचेच्या बरणीत भरून फ्र�झ मध्ये ठेवावे. 
सरबत करण्याची १ पद्धत: एक ग्लास साठ� 
एक डाव सरबताचे कॉन्सन्टे्रट भांड्यात टाकावे 
आ�ण पाऊण ग्लास पाणी घेऊन �मश्रण छान 
�मळून येईल, एकजीव होईल असे �फरवनू घ्यावे. 
चव पाहून त्यात अजून कॉन्सन्टे्रट/मीठ टाकावे. 
सरबत तयार आहे. सरबत करण्याची २ पद्धत: 
सवर् कृती १ सारखीच. फक्त हाताने �फरवण्या 
ऐवजी �मक्सर मध्ये �फरवनू घ्यावे. 
 
ट�प: सरबतामध्ये मीठ आवडत नसेल तर नाह� 
टाकले तर� चालेल. अगद� अध्यार् तासात होणार� 
रे�सपी आहे आ�ण वषर्भर �टकत.े ह� रे�सपी मी 
सासबूा�कडून (श्रीमती द�पा राजोपाध्ये) �शकले. 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

बाप्पाच े�चत्र रंगवा आ�ण आम्हाला १५ ऑगस्ट पय�त ई-मेल द्वारे पाठवा 
mmsac.abhiruchi@gmail.com 
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मराठ� शब्दकोड े 

सान्वी सरूरकर, ११ वष�, मराठ� शाळा चौथी  

 

१  २  ३  ४    ५  

६   ७   ८  ९  १० 

११  १२    १३   १४ 

   १५  १६ १७   

 १८  १९  २०    २१  

 २२   २३ २४   २५  

२६  २७   २८   २८  ३०  

 

आडवे शब्द (�वरुद्धाथ� शब्द)   

१ सशंय 

८ �वसर  

११ �मत्र 

१५ शक्य  

१८ चवदार  

२३ सलै  

२६ महाग  

२८ राजा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उभे शब्द ( समानाथ� शब्द) 

१ दःुखी  

३ अस्त्र, हत्यार 

५ पळणे  

८ आभाळ  

१५ कठ�ण  

१८ �शस्त नसलेला  

२१ कथा  

 

 

 

 



 

 

 

फॉलसम, कॅ�लफो�नर्या  

ऑगस्ट २, २०७० 

�प्रय �चटूं,  

त ूकसा आहेस? तझुी शाळा कशी सरुु 
आहे? मी ठ�क आहे, पण मला तझुी खूप 
आठवण येत ेआहे. मी तलुा मागच्या आठवड्यात 
गोष्ट पाठवल� होती, ती तलुा आवडल� का? 
आज मी तलुा दसुर� गोष्ट सांगणार आहे. ह� 
गोष्ट मी तझु्याच वयाची असताना घडल�. माचर् 
१३ २०२०, ला मी माझ्या दोन म�ैत्रणींसोबत 
शाळेतनू घर� येत होती. तवे्हा माझ्याकड े
सेलफोन नव्हता, पण बसमध्ये बर्याच मलुांकड े
फोन होत.े त ेसगळे फोनवर गेम खेळत होत,े 
लोकांशी बोलत होत.े मग, अचानक सगळेजण 
म्हणू लागले, क� आपल्याला आता एका 
आठवड्यासाठ� सटु्ट� आहे. अचानकपणे उगीचच 
सटु्ट� �मळणार म्हणून आधी मला खूप आनदं 
झाला, पण सटु्ट� का �मळत ेआहे त्याची 
उत्सकुता पण होती. मग, नतंर कळले क� 
आम्हाला ह� सटु्ट� कोरोनाव्हायरस a.k.a. 
COVID-19 मळेु लागल� होती.  

 

५० वषार्नंतर कोरोनाबद्द्ल नातवाला 
पत्र 

श्रीया सरूरकर 

 

 

 

 

 

COVID-19 चा शोध २०१९ मध्ये लागला, 
म्हणून त्याला COVID-19 म्हणतात. जानेवार�, 
फेब्रवुार�पासनू COVID-19 च्या काह� काह� 
बातम्या ऐकल्या होत्या. कोरोना व्हायरस एक 
खूप धोकादायक �वषाणू होता, जो जगभर खूप 
वेगाने पसरत होता. अमे�रका, भारत, र�शया, 
चीन, यरुोप, सगळीकड ेलोक COVID-19 सोबत 
लढत होत.े या �वषाणूचा प्रत्येकावर वेगळा 
प�रणाम होत होता; काह� लोकांना साधा फ्ल ू
झाला आ�ण त े२-३ �दवसात बरे झाले. पण, 
काह� लोकांना COVID-19 मळेु आपले प्राण 
गमवावे लागले. COVID-19 मळेु सगळ्या 
सावर्ज�नक जागा बदं झाल्या: जसे क� 
�वमानतळ, रेस्टॉरंट्स, इत्याद�. आम्ह� जवळ-
जवळ एक वषर् कुठेच बाहेर गेलो नाह�; फक्त 
माझे बाबा दकुानात भाज्या आ�ण इतर सामान 
आणायला जायचे. बाहेर गेलो, तर मास्क घालावा 
लागायचा, आ�ण दसुर्या लोकांपासनू सहा फुटाचे 
अतंर ठेवणे आवश्यक होत.े आधी मला सटु्ट�त 
खूप मजा आल�. पण, काह� �दवसांनी, त्या एका 



 

 

आठवड्याचे दोन आठवड ेझाले. मग ३ आठवड,े 
४ आठवड.े  

आम्हाला त्यावष� शाळा घरून सपंवावी 
लागल�. उन्हाळ्याच्या सटु्ट�त पण आम्हाला 
घर�च रहावे लागले. मी आठव्या वगार्त गेल�, 
आ�ण माझी बह�ण पाचव्या वगार्त. आम्ह� हे वषर् 
पण online सरुु केले. शाळेच्या बोडर्नी ठरवले 
क� त ेनोव्हेम्बरमध्ये in-person शाळा सरुु 
करतील, पण परत केसेज वाढू लागल्या, म्हणून 
शाळा तवे्हा उघडल्या नाह�. २०२० चे पणूर् वषर् 
तसेच गेले.  

२०२१ सरुु झाले. त्या वष�, COVID-19 
च्या लशीचा शोध लागला. आधी, म्हातार्या 
लोकांना आ�ण आजार� लोकांना लस �मळाल�. 
त्यानतंर, त्यांनी सगळ्या �श�कांना आ�ण इतर 
आवश्यक कमर्चार्यांना लस �दल�, आ�ण शाळा 
परत उघडल्या. मी व माझ्या ब�हणीनी घरूनच 
शाळा केल�, पण बर�च मलेु परत शाळेला जाऊ 
लागल�. सरुुवातीला आलेल� लस फक्त 
मोठ्यांसाठ�च होती, पण शास्त्र� लहान 
मलुांसाठ� लशीचे बरोबर प्रमाण शोधत होत.े 
आ�ण मग शवेट� एकदाची १२-१६ वषार्च्या 
मलुांसाठ� लस आल�. लवकरच मला पण 
COVID-19 ची लस �मळाल�. माझी बह�ण 
तवे्हा अकरा वषार्ची होती, म्हणून �तला २०२२ 
मध्ये लस �मळाल�.  

भरपरू लोकांना लस �मळाल्यानतंरसदु्धा 
तवे्हाच्या-तवे्हा COVID-19 अचानक चालला 
नाह� गेला. नतंर, सतत वेगवेगळे COVID 
variants येतच होत ेपण हळूहळू सगळ्या 
लोकांचे लशीकरण झाले आ�ण लोकांनी खूप 

�दवसपय�त सगळ्या �नयमाचंे पालन केले आ�ण 
हळूहळू कोरोना व्हायरसचा नायनाट झालाआ�ण 
सगळे जग जसेच्या तसे परत झाले. मला आशा 
आहे क� तलुा माझी गोष्ट आवडल�.  

तझुी (आवडती) आजी, 

श्रीया 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

�चत्रकथी  

वरद  कोरड,े वय - ७ वष�   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

सान्वी सरूरकर  वय - ११ वष�

         

 
 
 
 
 
 
 

अनषु्का राजोपाध्ये वय - ८ वष� 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

परो�मता दाणी वय - १४ वष� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


