
- प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी िंपादक व मंडळ िहमत अितेच अिे नाही.  

- सलखाणाच्या सनवडीचे, प्रकाशनयोग्य सकरकोळ बदलांचे आसण व्याकरणीय दुरुस्तीचे अंसतम असिकार िंपादक व मंडळाकडे राहतील. 

 

 

 

 

 

 

 

“मराठी मंडळ सॅक्रामेंटो”चे तै्रमाससक  

असिरुची 
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२०२०-२०२१ अंक # ४ 

 

 संपादकीय                                                                                    सिमानी कुलकर्णी   

 अध्यक्षीय                                                                                      संदीप सिडये  

 पसायदान                    कुमार कुलकर्णी  

 काजवा         स्मिता कुलकर्णी  

 कसवता: मुक्त झाले मी       असनकेत ग डंाजे  

 कसवता: कशी असशील तू       असनकेत ग डंाजे  

 कसवता: सिमवर्ााव                   स्मिता कुलकर्णी  

 पाककृती: वैदिीयन कढीगोळे      अवनी राजोपाधे्य  

 सचत्रकला: Door to Holiday Cheer     ररद्धी िावसार  

 सचत्रकला: Look Santa was here                ससद्धी िावसार  

 सचत्रकला: िरर्णांची जोडी       अनुष्का राजोपाधे्य  

 सचत्रकला: Albus Dumbledore                गागी जेजुरीकर 

 कसवता: Sparrows may not be Eagles               असजत नातू 
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संपादकीय 

नमस्कार मंडळी, 

 

२०२०-२०२१ वर्षातलष हष शेवटचष अभिरुची अंक आज प्रकषभशत होतो आहे. सवाप्रथम तुम्हष सवषांनष नवीन वर्षाच्यष खूप खूप 

शुिेच्छष!! २०२१ वर्षाच्यष शुिेच्छष देतषनष मषझ्यष एकष अतं्यत आवडत्यष कभवतेच्यष कषही ओळी आवजूान आठवत आहेत.   

 

जुने जषऊ द्यष मरणषलषगुनी 

जषळुनी भकंवष पुरुनी टषकष 

सडत न एक्यष ठषयी ठषकष 

सषवध!ऐकष पुढल्यष हषकष 

खषंद्यषस चलष खषंदष भिडवूनी 

एक तुतषरी द्यष मज आणुनी !! 

 

२०२० वर्ा हे अिूतपूवा होतं. आव्हषनषत्मक होतं. एक प्रकषरची कषळरषत्रच होती ती! पण वर्ा संपत संपतष आभण २०२१ सुरु 

होतष होतष कषही चषंगल्यष गोष्टी घडत आहेत. कोरोनष लसीकरण जगिर सुरु झषले आहे आभण लवकरच पररस्थथती पूवापदषवर येईल 

असष सवषांनष आशषवषद वषटतो आहे. पण मंडळी, केशवसुत वरील कभवतेत म्हणतषत त्यषप्रमषणे , "जुने" मरण पषवले असले तरी 

ते आपल्यषलष िभवष्यषबषबत सषवध करून जषते.  गतवर्षाने जशी कषळरषत्र दषखवली, तसेच कषही अमूल्य धडेदेखील भशकवले. ती 

भशकवण सोबत ठेवून, योग्य ती सषवधभगरी बषळगून आभण एकमेकषंच्यष सषथीने आपण नवीन वर्षांत मषगाक्रमण चषलू ठेवू.  

 

नवीन वर्षातील अंकषच्यष सुरुवषतीलष नेहमीप्रमषणे वषचष आपले अध्यक्ष संदीप भबडये यषंचे मनोगत. २०२० वर्षाचष मषगोवष 

आभण आगषमी वर्षातील कषही योजनष यष लेखषत अध्यक्षषंनी त्यषंच्यष खषस शैलीत मषंडल्यष आहेत. मंडळी, अध्यक्षीय वषचतषनष खरंच 

मलष अगदी प्रकर्षाने जषणवलं भक आपल्यष कषयाकषरणीने यष आव्हषनषत्मक वर्षात सुद्धष भकती कल्पकतेने आभण सकषरषत्मक दृष्टीने 

कषम केलं आहे. खरंच सवा कषयाकषरणीचे मनषपषसून कौतुक आभण अभिनंदन. आभण सवषांनष एकष धषग्यषने बषंधून ठेवून सक्षम नेतृत्व 

करणषऱ्यष आपल्यष अध्यक्षषंचे खषस अभिनंदन! 

 

यषनंतर वषचष कुमषर कुलकणी भलस्खत "पसषयदषन" हष लेख. संत ज्ञषनेश्वर यषंच्यष पषवन लेखणीतून जन्मलेले 'पसषयदषन' प्रते्यक 

मरषठी मषणसषच्यष हृदयषवर ठसलेले आहे. त्यष भवश्वषत्मक परमेश्वरषकडे भवश्वषच्यष कल्यषणषची प्रषथानष करणषरे 'पसषयदषन' कधीही ऐकले 

तरी मनषलष अतं्यत उिषरी देते. नवीन वर्षाची सुरुवषत करषयलष समपाक भवर्यषवरील हष लेख अभतशय वषचनीय आहे. यषनंतर  स्ितष 

कुलकणी भलस्खत "कषजवष" ह्यष लेखषत वषचष लेस्खकेच्यष आयुष्यषत आलेल्यष एकष लखलखत्यष कषजव्यषची गोष्ट. आजी आभण 

नषतवषमधील भनरषगस नषत्यषचं हे गोड़ वणान मनषलष खूप आनंद देऊन जषतं , अगदी छोट्यष कॅजमीरच्यष भनरषगस हषस्यषसषरखंच !!  

 

मंडळी, यष वेळच्यष अभिरुची मधे्य कभवतष अगदी मुबलक प्रमषणषत आल्यष आहेत. नवीन वर्षात अनेकषंच्यष प्रभतिेलष नवे कोबं 

फुटत आहेत असं जषणवतंय ! अभनकेत गौडंषजे भलस्खत "मुक्त झषले मी" ह्यष कभवतेत मलष जषणवली ती स्त्रीमनषची मुक्त सं्पदने आभण 

अनेक वर्षांच्यष जबषबदषरीच्यष ओझ्यषतून मुक्त झषलेल्यष मनषची कंपने! अभनकेत यषंच्यषच "कशी असशील तू" ह्यष दुसऱ्यष कभवतेत वषचष 

एकष भपत्यषने आपल्यष मुलीबद्दल पषभहलेली स्वपे्न!. ह्यष दोन्ही िषवपूणा कभवतष आयुष्यषच्यष वेगवेगळ्यष टप्प्षंवरील "मुक्त" 

स्त्रीजीवनषचे वणान करतषत.   

 

यषनंतर वषचष पुन्हष एकदष स्ितष कुलकणी भलस्खत "भहमवर्षाव" ही कभवतष.  थंडीच्यष ऋतूत भहमवर्षावषचे हे वणान 

वषचतषनष  एक गरम चषय भक ्षली घेऊन शेकोटीजवळ भनवषंत बसषवं असं वषटलं तर नवल नषही.  

 

थंडी, बफा , शेकोटी आभण चहषच्यष गप्पष मषरून झषल्यषवर आतष खषदीची चळवळ पुढे चषलू ठेवलीच पषभहजे नषही कष ? 

अवनी रषजोपषधे्य भलस्खत "वैदिीयन कढीगोळे " ही पषककृती वषचून भहमवर्षावषतली थंडी कुठल्यष कुठे पळून जषईल. भवदिा हष 

महषरषष्टर षतलष प्रदेश अशष रुचकर पषककृतीसंषठी नषवषजलष जषतोच. थंडीच्यष भदवसषंत ही गरमषगरम पषककृती तुम्ही नक्की करून 

बघष! 
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   मंडळी आधी मं्हटलं तसं , नवीन वर्षात अनेक कलषगुणषंनष कोबं फुटत आहेत असं भदसतंय. ह्यष अंकषत 

कभवतषंबरोबरच आपल्यष युवष वगषाने कषढलेली भचते्र देखील खूप आहेत. ररद्धी िषवसषर भहने कषढलेले "Door  to holiday cheer", 

भसद्धी िषवसषर भहचे " Look! Santa was here", अवनी रषजोपषधे्य भहने कषढलेले "हरणषंची जोडी" आभण  गषगी जेजुरीकर भहने 

कषढलेले "Albus Dumbledoor" रेखषभचत्र, ही सषरीच भचते्र अप्रभतम आहेत !. खरंच आपली युवषभपढी खूप कलषगुणसंपन्न आहे. त्यषंचे 

हे कलषगुण आभण अभिरुची मधील योगदषन उत्तरोत्तर वषढत जषवो हीच सभदच्छष ! 

 

अंकषचष शेवट करूयष एकष अथापूणा कभवतेने! मंडळी, आपण जेव्हष एखषदे पे्ररणषदषयी िषर्ण भकंवष लेख , कभवतष असं कषही 

वषचतो तेव्हष त्यषत बहुतषंश वेळष "महत्वषकषंक्षी" रषहण्यषचष संदेश असतो. पण अभजत नषतू भलस्खत "Sparrows may not be eagles" 

ही कभवतष वेगळ्यष पद्धतीने पे्ररणष देते. प्रते्यकषचे व्यस्क्तत्व वेगळे आहे आभण म्हणूनच महत्वषकषंक्षष सुद्धष  वेगळ्यष आहेत.सरसकट 

महत्वषकषंक्षी होण्यषपेक्षष आपलं वेगळेपण जपलचं नषही तर सषजरं केलं पषभहजे हष संुदर संदेश ही कभवतष देते. मलष वषटतं  २०२० वर्ा हे 

एक प्रकषरे मषणसषच्यष अमयषाद महत्वषकषंके्षलष अधोरेस्खत करणषरं होतं. त्यष पषश्वािूमीवर ह्यष कभवतेत भदलेलष संदेश अगदी चपखल 

वषटतो.  

 

तर मंडळी, आतष ह्यष वर्ीच्यष शेवटच्यष अंकषसषठी संपषदक म्हणून भलभहलेलष हष शेवटचष पररचे्छद! २०१९ मधे्य अभिरुचीच्यष 

संपषदक पदषची जबषबदषरी मी स्वीकषरल्यषनंतर आपण ७ अंक प्रकषभशत केले. तुम्हष सवषांचे सहकषया आभण सहिषग यषमुळेच हे घडू 

शकलं. हे कषम करतष करतष आपल्यष पररवषरषतील गुणी लोकषंशी संवषद सषधतष आलष आभण खूप भशकषयलष भमळषलं. एकूणच 

अभिरुचीवर कषम करण्यषचष हष अनुिव मषझ्यषसषठी वैयस्क्तक आभण सषंसृ्कभतकदृष्ट्ट्यष समृद्ध करणषरष होतष. ‘अभिरुची’लष तुम्ही 

भदलेल्यष पे्रमषबद्दल आभण सहकषयषाबद्दल तुमचे मनषपषसून धन्यवषद! मलष हे कषम करण्यषची संधी भदल्यषबद्दल मंडळषचे आभण भवशेर्तः 

कषयाकषररणीचे आिषर. त्यषचबरोबर भवशेर् धन्यवषद प्रषची  जेजुरीकर भहचे. अभिरुचीच्यष संपषदनकषयषात प्रषचीने भदलेले योगदषन आभण 

भतच्यष मौल्यवषन सूचनष यषमुळे अंकषच्यष गुणवते्तत मोलषची िर पडली. मंडळी, मलष  सषंगषयलष खूप आनंद होतो आहे भक 

अभिरुचीच्यष संपषदक पदषची धुरष नवीन वर्षात मधुरष आभण हृर्ीकेश शेंडे हे दोघे सषंिषळतील. हे दोघेही आपल्यष MMSAC 

पररवषरषतील नवीन सदस्य आहेत. गेल्यष वर्ी कषही कषयाक्रमषंधून शेंडे पररवषरषतील सदस्यषंच्यष कलषगुणषंची ओळख आपल्यषलष झषली 

आहे. मरषठी संसृ्कतीबद्दल असणषरं पे्रम, लेखन , भचत्रकलष, संगीत अशष भवभवध कलषगुणषंतून भदसणषरी सजानशीलतष आभण पररवषरषतून 

भमळषलेलष कलेचष वषरसष हे सवा पषहतष मधुरष आभण हृर्ीकेश अभिरुची संपषदनषची जबषबदषरी नक्कीच यशस्वीपणे सषंिषळतील यषची 

मलष खषत्री आहे. बषकी आपण अभिरुचीच्यष मषध्यमषतून िेटत रषहूच. संपषदक पदषची जबषबदषरी नसल्यषने आतष अंकषत इतरत्र मुक्त 

लेखन करण्यषची मलष संधी भमळेल ही नवीन संपषदकषंकडून अपेक्षष!  मंडळी, अभिरुचीवर तुमचष लोि कषयम असू द्यष. आपणष 

सवषांची 'अभिरुची' उत्तरोत्तर बहरत रषहो ही सभदच्छष आभण नवीन संपषदकषंनष मनषपषसून शुिेच्छष! 

             

आपली से्नहांसकत, 

 

-सिमानी कुलकर्णी  

(संपादक, असिरुची - मराठी मंडळ सॅक्रामेंटो ) 
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अध्यक्षीय 

 

नमस्कार मंडळी, 

 

       िववप्रथम नवीन वर्ावच्या खूप खूप शुभेच्छा !!! ह्या वर्ावतील शेवटचे अध्यक्षीय सलहीत अिलो तरी ऊर वगैरे भरून आलेला 

नाही कारण आमच्या कायवकाररणीने पुढच्या वर्ी िुद्धा कायवकाररणी पदांवर कायम राहण्याचा सनणवय घेतल्याने, अजून ४ अध्यक्षीय 

तरी आपल्याला िहन करावे लागतीलच. चला तर मग नेहमीप्रमाणे िुरुवात करूया मागील ३ मसहन्यातील कायवक्रमांचा आढावा 

घेऊन. 

 

      मागची बरीच वरे् मराठी मंडळ िॅक्रमेंटोचा सदवाळी कायवक्रम हा नेहमीच लक्षवेिक ठरला आहे कारण िवव कलागुणिंपन्न 

अशा िभािदांचा उत्साही िहभाग. ह्या वर्ी इतर िवव कायवक्रमांप्रमाणेच हा कायवक्रम देखील "Online" करण्याचा सनणवय घेण्यात 

आला. कोजासगरीचा कायवक्रम यशस्वीररत्या पार पाडल्याने आसण ितीश आडेट्टीवारांिारखा तांसिक मांसिक आमच्याकडे अिल्याने 

तांसिक बाबतीत आम्ही सनिावस्त होतो. आम्हाला काळज़ी होती ती िभािदांच्या िहभागाची, कारण त्यांना रेकॉडेड performances 

पाठवायला लागणार होते. परंतु आमच्या िभािदांनी उसु्फतव अिा प्रसतिाद देऊन आमची ही काळजी समटवली. लहान मुलांपािून 

मोठ्ांपयंत िवावनीच कमाल केली. िभागृहात िादर होणाऱ्या आपल्या नेहमीच्या पारंपररक सदवाळी कायवक्रमात जे प्रयोग करणे थोडे 

अवघडच अिते ते प्रयोग ह्या सनसमत्ताने आपल्या िवावना बघता आले. काहीचं्या कल्पनेला डर ोनचे पंख लाभले तर काहीनंी पंख 

अिलेल्या कोबंडीला खुचीवर बिवून िंवाद िािला, काहीनंी मोटरिायकलवर एन्ट्र ी घेतली तर काहीनंी से्कटबोडवचा वापर केला. तर 

अशा ह्या कायवक्रमाचे सवशेर् म्हणजे, "new normal" शी जुळवून घेत, िववच िहभागी कलाकारांनी दाखवलेली कल्पकता! 

कायवक्रमाची िुरुवात मंडळाच्या िहिसचव भगवती जालनापूरकर यांनी िंत ज्ञानेश्वर यांच्या ओळीने केली आसण कायवक्रमाला हवा 

अिलेला िूर समळवून सदला. अशी िुरेख िुरुवात करून सदल्याबद्दल भगवतीचे आभार. कायवक्रम िभागृहात अिो सक online , तो 

िादर करायला, पे्रक्षकांना गंुतवून ठेवायला गरज अिते ती कुशल िूि िंचालकाची आसण आमच्या कायवक्रमाला तर दोन सनष्णात िूि 

िंचासलका लाभल्या होत्या. कायवक्रमाचा पूवाविव िादर केला मीनल जोशी ह्यांनी तर उत्तरािव िांभाळला असमता खरे ह्यांनी. दोघीनीही 

आपआपल्या शैलीत िंुदर िंचालन केले आसण कायवक्रम रंजक होईल ह्याची काळजी घेतली. कायवक्रमाचे िूििंचालन करून 

कायवक्रमाची शोभा वाढसवल्याबद्दल मीनल जोशी आसण असमता खरे यांचे आभार. 

 

      सदवाळीच्या कायवक्रमातील िादरीकरणाबरोबरच, मिल्या वेळेत काही महत्वपूणव घोर्णा केल्या गेल्या. पसहल्या सवश्ांती 

मधे्य, आपले िसचव उमेश जािव ह्यांनी िववप्रथम प्रायोजक आसण देणगीदार ह्यांचे आभार मानले आसण नंतर "मेम्बरसशप कॅरी-

फॉरवडव" ची घोर्णा करून आपल्या िभािदांना एक प्रकारे सदवाळी बोनिचा आनंद सदला. उमेश जािवांनी ह्या िवव घोर्णा एकदम 

कॉपोरेट इंग्ललश मधे्य केल्याने, काही िभािदांनी मराठीचा आग्रह िरत चॅटवर गोिंळ घालायचा प्रयत्न केला. परंतु, जेव्हा "गोिंळ 

घालणाऱ्या िभािदांचे िभािद शुल्क जप्त करण्यात येईल" अशी  शुद्ध मराठी िमकीवजा िूचना जारी करण्यात आली तेव्हा थोडी 

शांतता प्रस्थासपत झाली, 

 

      दुिऱ्या सवश्ांती मधे्य, िववप्रथम आपल्या िंपासदका सहमानी कुलकणी ह्यांनी असभरुचीच्या सदवाळी अंकाची औपचाररक 

घोर्णा केली. असभरुचीमधे्य सनयसमत योगदान करणाऱ्या िभािदांचे आभार मानण्याबरोबरच, सदवाळी अंकाची एक झलक त्यांनी 

दाखसवली. आम्हाला खािी आहे सक सहमानी कुलकणी आसण प्राची जेजुरीकर ह्यांनी मेहनत घेऊन िंपासदत केलेल्या ह्या सदवाळी 

अंकाचा आस्वाद िवव रसिक वाचकांनी घेतला अिणारच. िंुदर अिा सदवाळी अंक िादर केल्याबद्दल िंपासदका सहमानी कुलकणी, 

मदतनीि प्राची जेजुरीकर आसण िवव िहभागी िभािदांचे आभार. 
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      ह्या "new normal" पररग्स्थतीमधे्य िादर झालेल्या कायवक्रमांमधे्य एका गोष्टीची उणीव होती ती म्हणजे "नवीन िभािदांची 

ओळख". िभागृह सकंवा पाकव मधे्य िादर होणाऱ्या कायवक्रमांत नवीन िभािद िहजगत्या इतर िभािदांशी जोडले जातात परंतु 

online कायवक्रमात ती गोष्ट ठरवून करावी लागते आसण म्हणूनच ह्या सदवाळी कायवक्रमात आपण दोन नवीन कुटंुबाशी िंवाद िािला. 

मराठी मंडळाच्या सवस्ताररत कुटंुबात िहभागी झालेल्या "सभडे" आसण  "वाडेकर" कुटंुसबयांचे मन:पूववक स्वागत आसण ह्या कायवक्रमात 

आमच्याशी िंवाद िािल्याबद्दल आभार. 

 

     आिी िांसगतल्याप्रमाणे िववच िभािदांचे कायवक्रम खूपच िंुदर झाले आसण कायवक्रमाची िांगतादेखील एका अप्रसतम 

कलाकृतीने झाली. "लाभले आम्हाि भाग्य बोलतो मराठी" ह्या गीतावर, महाराष्टर ातील सवसवि प्रसथतयश वं्यक्ीचं्या वेशभूर्ा करून, 

तब्बल २०+ मुलांनी िादरीकरण केले. से्नहा सटळक ह्यांच्या कल्पनेतून िाकारलेल्या, िवव बालकलाकारांच्या वेशभूरे्ने नटलेल्या 

आसण अक्षज जोशी ह्याच्या एसडसटंगने िजलेल्या अशा ह्या कलाकृतीचे वणवन केवळ "अवणवनीय" अिेच अिू शकते. 

 

      तर, अशा प्रकारे कोजासगरीप्रमाणेच, सदवाळी कायवक्रमदेखील तांसिकदृहष्टया एकदम िुरळीत पार पडला आसण त्याचे शे्य 

जाते ते ितीश आडेट्टीवार यांना. प्रते्यक रेकॉडेड परफॉमवन्स तपािून पाहणे, कायवक्रमादरम्यान झमू िेसटंग िांभाळणे, अशी िवव 

कामसगरी ितीश ह्यांनी लीलया पार पाडली. तांसिकबाजू भक्कमररत्या िंभाळल्याबद्दल ितीश आडेट्टीवार ह्यांचे पुन्हा एकदा आभार. 

ह्या बरोबरच कायवक्रमात पडदा उघडणे, बंद होणे, टाळ्या, फटाके अिे ग्रासफक special इफेक््टि िुद्धा टाकले गेले आसण ह्या 

special इफेक््टि िाठी अमोल व अक्षज जोशीनी केलेल्या मदतीबद्दल त्यांचे सवशेर् आभार. 

 

      िरतेशेवटी, ज्ांच्या िहभागासशवाय अिा कायवक्रम िादर करणे शक्य नाही त्या िवव (४०+) िहभागी कलाकारांचे आभार 

आसण कायवक्रमाला अद्भुत (िहभागी पे्रक्षकांची िंख्या ७५+ ) अशी उपग्स्थती देऊन िवव कलाकारांचा उत्साह वाढवणाऱ्या पे्रक्षकांचे 

देखील मन:पूववक आभार. 

 

      खरंतर सदवाळी कंदील कायवशाळा ह्यावर्ी आमच्या पूववसनयोसजत कायवक्रमांत नव्हती पण तिे बसघतले तर कोरोना िुद्धा 

नव्हता...अिो, तर आम्ही सवचार केला सक आपण ही कायवशाळा online करू शकतो फक् गरज होती ती कायवशाळा आयोसजत 

करणाऱ्या स्वयंिेवकाची. आमच्या िुदैवाने दीसपका रणसदवे यांनी सह जबाबदारी स्वीकारली आसण कायवक्रमाला एक सनग्श्चत आराखडा 

समळाला. सदवाळी कायवक्रमानंतर लगेचच दुियावसदवशी ही कायवशाळा आयोसजत केली होती तरीही आमच्या छोट्या िभािदांनी 

चांगला प्रसतिाद सदला. दीसपका रणसदवे ह्यांनी सवसवि वयोगटातील मुलांना हाताळत, अतं्यत िुरेख पद्धतीने ही कायवशाळा आयोसजत 

केली. कायवशाळेच्या शेवटी िहभागी झालेल्या िवव मुलांनी िंुदर अिे आकाश कंदील तयार केले आसण आम्हाला खािी आहे सक ह्या 

आकाशकंसदलांनी नक्कीच त्यांच्या सदवाळीची शोभा वाढवली अिणार. थोडीशीच आगाऊ िूचना समळून िुद्धा अशी कायवशाळा 

आयोसजत केल्याबद्दल दीसपका रणसदवे यांचे खूप आभार. 

 

         कोडीगं कॅम्पच्या यशस्वी आयोजनानंतर आमच्या युवा प्रसतसनिीनंा अजून एक कायवक्रम आयोसजत करण्याची मागणी होऊ 

लागली होती. त्यामुळे Thanks giving च्या  िुट्टीमधे्य debate workshop आयोसजत करण्यात आले. परत एकदा सिया जोशी सहने 

ही कायवशाळा आयोसजत करण्यािाठी पुढाकार घेतला. कायवशाळेचे फ्लायर , RSVP फॉमव बनवणे, कायवशाळेची instructor शववणी 

पाटील सहच्याबरोबर िमन्वय करणे अशा िवव गोष्टी सियाने यशस्वीरीत्या िांभाळल्या. परत एकदा सवसवि वयोगटातील मुलांनी ह्या 

कायवशाळेत िहभाग घेतला होता आसण शववणी पाटील सहने खूपच िहजगत्या िवव मुलांना हाताळले. छोट्या वयोगटातील मुलांनी तर 

ह्या  कायवशाळेत खूपच मजा केली सवशेर्तः बे्रक टाइममधे्य :) . ह्या कायवशाळेच्या शेवटच्या सदवशी छोटीशी debate स्पिाव आयोसजत 

केली होती. िववच िहभागी मुलांनी छान तयारी केली होती आसण शववणी पाटील सहने िांसगतलेले िवव मुदे्द वापरण्याचा िंुदर प्रयत्न 
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केला. ह्या िवव मुलांना प्रोत्साहन देण्यािाठी (सकंवा  मुलांनी घरी काही वादसववाद केला तर आपली काय तयारी अिावी ह्यािाठी??) 

काही पालक देखील उपग्स्थत होते, त्याबद्दल त्यांचे आभार. ह्या स्पिेिाठी शववणी पाटील आसण सिया जोशी ह्यांनी परीक्षकांची भूसमका 

स्वीकारली आसण महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी प्रते्यक स्पिवकाला असभप्राय सदला त्यामुळे  स्पिवकांना आपल्या कौशल्यात नक्कीच 

िुिारणा करता येईल. अशाप्रकारे पाच सदविांची सह कायवशाळा यशस्वीररत्या पार पाडल्याबद्दल आयोजक सिया जोशी, instructor 

शववणी पाटील आसण िवव िहभागी मुलांचे खूप आभार. 

 

       कोडीगं कॅम्प, सदवाळी कंदील कायवशाळा, debate कायवशाळा ह्यानंतर अशा online कायवशाळेची मागणी वाढू लागली. नेहमीच 

मराठी मंडळाच्या सहतसचंतक अिलेल्या असमता नातू ह्यांनी लहान मुलांिाठी एक painting workshop घेण्याची तयारी दाखसवली. 

आिीच्या कायवक्रमांप्रमाणेच ह्या कायवशाळेला िुद्धा िंुदर प्रसतिाद समळाला आसण २ सदविांची सह कायवशाळा खूप रंगली. असमता सहने 

िवव िहभागी मुलांचे वय, पैंसटंगचा अनुभव ह्याचे ध्यान ठेवत िवावना चांगले मागवदशवन केले. ह्या कायवशाळेत सतने ४ पैंसटंग्स सशकवली 

पण त्याबरोबरच महत्वाच्या अशा िूचना सदल्या ज्ा मुलांना भसवष्यात नक्कीच उपयोगी ठरतील. परत एकदा एक प्रायोसगक तत्वावर 

आयोसजत केलेल्या ह्या कायवशाळेत िहभागी झालेल्या िवव िभािदांचे आभार आसण सह कायवशाळा यशस्वीररत्या रंगसवल्याबद्दल 

असमता नातू सहचे सवशेर् आभार. 

 

    तर मंडळी हा झाला मागील ३ मसहन्यात िादर झालेल्या कायवक्रमांचा आढावा, आता या पुढील कायवक्रम आहे, मंडळाची वासर्वक 

िवविािारण िभा. ह्यावर्ी कोरोनामुळे आपले मकर िंक्रांती सवशेर् हळदी कंुकू, बोरन्हाण  अिे कायवक्रम आपण करू शकणार 

नाही.  तरीदेखील वासर्वक िवविािारण िभा हाच िंक्रांतीचा कायवक्रम िमजून आमचे  िभािद आमच्याशी गोड गोड बोलतील अशी 

आशा करतो. गमतीचा भाग िोडला तर आम्हाला आमच्या िभािदांकडून constructive feedback ऐकायला आवडेल.  हे पूणव वर्व 

आपल्या िवांिाठीच अनपेसक्षत ठरले आसण आम्ही आमच्यापरीने शक्य होईल तिे कायवक्रम देण्याचा प्रामासणक प्रयत्न केला. ते 

करताना अनविनाने  काही चुकाही झाल्या अितील सकंवा काही सठकाणी अजून िुिारण्याची िंिी अिेल, तेव्हा खरंच आम्हाला 

तुमचा असभप्राय ऐकायला नक्की आवडेल. 

 

  मंडळी, िुरुवातीला िांसगतल्याप्रमाणे सह कायवकाररणी पुढील वर्ी म्हणजे २०२१-२२ िाठी िुद्धा कायवरत अिणार आहे परंतु 

असभरुची िंपासदका सहमानी कुलकणी ह्यांना ह्या भूसमकेतून थोडी सवश्ांती हवी आहे आसण त्याबरोबरच मंडळाच्या सनयमावलीनुिार २ 

वर्ावने ह्या पदािाठी अजव मागसवले जातात. सहमानीने मागील २ वरे् हे पद िांभाळले. आपल्या कायवकाळात त्यांनी असभरुचीमधे्य 

नवनवीन कल्पना राबवल्या, नवीन लेखकांना प्रोत्साहन सदले (आता तुम्हाला िमजले अिेलच सक ह्या वर्ीच्या अध्यक्षीय आसण 

मनोगत ह्या िाठी कोण जबाबदार आहे ते), तिेच असभरुची मधे्य सनयसमत योगदान करणाऱ्या मातब्बर िासहग्त्यकांकडून नवनवीन 

लेख/कसवता समळवल्या. सहमानी ह्यांच्या योगदानाबद्दल मराठी मंडळ त्यांचे खूप आभारी आहे. आम्हाला आशा आहे सक िंपासदका ह्या 

भूसमकेत निल्या तरीही त्या त्यांच्या िासहत्यातून असभरुची मधे्य योगदान देत राहतील, तिेच नवीन िंपादक/िंपासदकेला मागवदशवन 

देखील करतील. पुन्हा एकदा सहमानी ह्यांचे मन:पूववक आभार आसण खािी आहे सक सह सवश्ांती अल्पाविीचीच अिेल. 

       असभरुची िंपासदकेप्रमाणेच मीनल जोशी ह्यांनादेखील IAS आसण BMM representative ह्या भूसमकेतून सवश्ांती घ्यावी लागत 

आहे. त्यांनी २ वरे् मंडळाला सदलेल्या योगदानाबद्दल त्यांचे खूप आभार आसण नक्कीच खािी आहे सक नेहमीप्रमाणे त्या मंडळाला 

िहकायव देत राहतील. 

       खरंतर मराठी शाळा स्वतंिररत्या कायवरत अिल्याने शाळेच्या घडामोडीसंवर्यी अध्यक्षीय मधे्य जास्त सलसहले जात नाही, परंतु 

ह्यावेळी त्याला अपवाद आहे. ह्याचे कारण, मराठी मंडळाचे सहतसचंतक आसण मराठी शाळेचे िमन्वयक म्हणा सकंवा कुलगुरू म्हणा, 

अिे श्ी. सवक्रमभाऊ बोबडे, हे शाळेच्या िमन्वयक पदावरून सवश्ांती घेत आहेत. मागील ३.५ वरे् त्यांनी हे पद प्रामासणकपणे 

िांभाळले आसण आपल्या कायवकाळात "परंपरा, प्रसतष्ठा व अनुशािन" ह्या सं्तभांवर आपले काम एकदम चोख बजावले. त्यांनी 

केलेल्या योगदानाबद्दल मंडळ त्यांचे आभारी आहे आसण आशा आहे सक लवकरच ते मंडळात एखादी नवीन जबाबदारी स्वीकारून 
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नवीन सपढीला मागवदशवन करतील. 

       मंडळी, नेहमीप्रमाणे हे अध्यक्षीय सलसहण्याची िंिी सदल्याबद्दल िंपासदका सहमानी कुलकणी ह्यांचे आभार तिेच ज्ांच्या िूचक 

बदलांसशवाय हे अध्यक्षीय पूणव होऊ शकत नाही त्या प्राची जेजुरीकरांचे िुद्धा आभार. आपण हा अंक िंपूणव वाचाल आसण आपल्या 

िूचना आमच्या पयंत पोहोचवाल अशी अपेक्षा करतो. ह्या अंकाचा शेवट आपण िवावना मकर िंक्रांतीच्या शुभेच्छा देऊन करतो 

               "िण िंक्रांतीचा हा, 

                सदन राि जेथे िमान... 

                 ठेवुनी िंसृ्कतीचे भान, 

                 करूया िवांचा मान.... 

                 देऊनी िाथ एकमेकाला 

                 वाढवू आपुल्या प्रांताची शान" 

 

 
 

 

 

आपला नम्र, 

- संदीप सिडये 

अध्यक्ष, मराठी मंडळ सॅक्रमेंटो  
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पसायदान 
 

 

७०० श्लोकी श्ीमद्भगवद्गीता आसण त्याच्यावर श्ी माउलीनंी ७००  वर्ांपूवी चढसवलेले मराठी भारे्चे लेणे आसण ते आपल्याला 

वाचायला, त्यावर सचंतन, मनन करायला समळणे हेच मुळी आपल्या भाग्याचे आहे.  मराठी भासर्कांवर हे माउलीचे अनंत उपकार आहेत 

ह्यात काय िंशय! 

 

श्ी ज्ञानेश्वर महाराजांनी नेवाश्याला, प्रवरेकाठी अिलेल्या मंसदरात,  तेथील  गावकऱ्यांना िमजेल  अशा मराठी भारे्त, रोजच्या 

व्यवहारातील भरपूर उपमा आसण उदाहरणांच्या आिाराने ९००० ओव्यांतून, श्ी मद्भगवद्गीतेचा अथव, अतं्यत पे्रमाने आसण कळकळीने 

िांसगतला आसण   िग्चचदानंदबाबानी हे प्राकृतातील सनरूपण  सलहून घेतले. पूवीच्या काळी  हाताने सलसहण्याची पद्धत होती त्यामुळे पुढे 

वेळोवेळी अनेकांनी पोथीरूपात श्ी ज्ञानेश्वरी  सलहून घरोघरी ठेवली. त्यामुळे त्या पुढे पुढे अक्षरं न लागल्यामुळे म्हणा सकंवा आणखी 

काही कारणाने म्हणा,  प्रती अशुद्ध होत गेल्या. त्यातून  मग श्ी एकनाथ महाराजांनी १६ व्या शतकांत त्याची एक प्रत तयार केली. तीच 

आजची शुद्ध केलेली श्ी ज्ञानेश्वरी  घरोघरी वाचली जाते.  

 

श्ी ज्ञानेश्वर महाराजांनी, आपल्या गुरूच्या िांगण्यावरून आसण त्यांच्या कृपा प्रिादामुळे, हा ९००० ओव्यांचा वाग्यज्ञ सिद्धीि 

नेला. शेवटी ह्या यज्ञाची िांगता,  ते पिायदानाने करतात. पिायदान म्हणजे प्रिाद. महाराजांना आपण आतं्यसतक पे्रमाने माउली म्हणतो. 

ह्या जगांत प्रते्यक प्रासणमािाला आपल्या आईहुन सप्रय अिं काय आहे बरं? 

 

आई जशी दोन अपत्यांपैकी जे थोडे भोळे, व्यावहाररक दृष्टया  मागे पडत चाललेले अिेल तर त्याच्याकडे जास्त लक्ष्य देते, त्या 

अपत्याची सतला जास्त काळजी वाटते, तिेच श्ी ज्ञानेश्वर माउली, परमात्म्याला सविरत चाललेल्या मनुष्य प्राण्यािाठी, हा प्रिाद मागते 

आहे.  

 

त्या सवश्वात्मकाला  श्ी ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात की, हा जो वाग्यज्ञ, श्ी गुरु सनवृत्तीनाथ ह्याच्या कृपेने आसण आपल्या कृपा 

प्रिादाने सिद्ध झाला त्यामुळे आपण िंतुष्ट झाला अिाल तर आपणापाशी माझे एक मागणे आहे ते मला प्रिाद  म्हणून द्या.  

 

वं्यकटी म्हणजे वाकडेपणा, खल सकंवा खळ  म्हणजे दुष्ट. पण माणिे नवे्ह तर त्यांच्यातील दुष्ट प्रवृत्ती, त्याचा नाश होवो. अशा 

माणिांची वृत्ती ित्कमावकडे लागो त्याची रती म्हणजे आवड वाढो. त्यामुळे एकमेकांबद्दल पे्रम वाढेल, एकमेकांत मैिीचे िंबंि सनमावण 

होतील.   

 

पापी लोकांच्या मनातील सतसमर म्हणजे अंिार जाऊन जो मूळ मनुष्यस्वभाव ( एकमेकांवर प्रीती करण्याचा, )  उगवत्या 

िूयावबरोबर त्याची पहाट व्हावी  म्हणजे मूळ स्वभावाचे ज्ञान होवो. नंतर श्ी माउली म्हणते की अशा िवांना म्हणजे िज्जनांना आसण 

ज्ांची मती - वृत्ती - आता िन्मागावकडे वळली आहे, त्या िवांच्या िवव इच्छा पुऱ्या होवोत.  

 

त्यामुळे िवव जगावर मांगल्याचा वर्ावव होईल कारण जगात अशा ईश्वरावर सनस्सीम सनष्ठा अिलेल्या लोकांची मांसदयाळी 

म्हणजे गदी,  म्हणजे अशाच वृत्तीचे लोक जगभर सदितील. अशा तऱ्हेचे लोक, जे आज थोडे बहुत सदितात त्याऐवजी अशा 

ईश्वरसनष्ठ लोकांचे मेळावे ( म्हणजे आमच्या खेड्यातल्या भारे्त, अशा िज्जनांचा  बाजार भरो ) एकि येवोत . अनवरत म्हणजे अखंड, 

ितत, ह्या भूमीवर अशा लोकांची दाटी होवो.  

 

अरव म्हणजे बाग, बगीचे, एक कल्पतरंूचे झाड नवे्ह तर कल्पतरंूचे मळे फुलोत. अिे म्हणतात सचंतामणी अिा आहे 

की  तो माणिांना सचंतामुक्  करतो. माणिांची िवव दुःख नाहीशी करतो. तर अशा रत्नांची  गावंच्या गावं विोत. हे अमृताचे बोल आहेत, 

अणवव म्हणजे िमुद्र, तो जिा किीही आटत नाही तिे हे बोल किीही आटणार नाहीत.  

 

अिे ईश्वरसनष्ठ लोक किे अितील तर माउली म्हणते, अिे लोक चंद्रािारखे शीतल अितील पण चंद्रावर एक डाग आहे 

पण हे सनष्कलंक अितील. मातंड म्हणजे िूयव, िूयाविारखे तेज:पंुज अितील पण उष्मारसहत अितील. अशा तऱ्हेने िगळे लोक 

एकमेकांचे िगे िोयरे, आप्त, नातलग, समि होतील.  
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मग काय होईल तर त्या आसदपुरुर्ाची अखंड आठवण होऊन त्याचे स्मरण िगळे लोक करतील, अिे हे िवव लोक पूणव िुखी 

होऊन, त्यांची कीती सतन्ही लोकात होईल.  

 

प्रत्यक्ष भगवंताने अजुवनाला कुरुके्षिी, अजुवनाची  सवर्ादामुळे आलेली ललानी, भ्रम दूर व्हावा आसण तो आपल्या कतवव्यापािून 

दूर जाऊ नये म्हणून अठरा अध्यायाची भगवद्गीता हा गं्रथ आसण त्यावरील  हे, श्ी ज्ञानेश्वर महाराजांनी  मराठीतून केलेले  सनरूपण 

म्हणजे ज्ञानेश्वरी; हाच ज्ांचा दररोजच्या आयुष्यात जगण्याचा आिार आहे, हेच ज्ांचे जीवन आहे , त्यांना ह्या जगातील िवव दृश्य आसण 

अदृश्य गोष्टीचंा लाभ होईल.  

 

प्रत्यक्ष जगसनयंता, सवश्वात्मक देवच जणु,अिे श्ीगुरु श्ी सनवृत्तीनाथांना माउली सवचारते ही माझी इच्छा पुरी होईल 

ना,  हा दानप्रिाद मला समळेल ना?  तेव्हा श्ीगुरु सनवृत्तीनाथ म्हणाले, हो; होईल बरं!  हे ऐकल्यावर श्ी ज्ञानेश्वर महाराज िुखी -आनंदी 

- झाले.   

 

खरं म्हणजे माऊलीच्या पिायदानाचा भावाथव इथे िांगून झाला आहे. मला जिा भावला तिा मी त्याचा अथव लावला आहे.  काही 

िुटी, चुका झाल्या अिल्याि मला आपण िवावनी क्षमा करावी.   

पण आणखी एक गोष्ट िांसगतल्यासशवाय राहवत नाही म्हणून िांगतो.  श्ी  नामदेव महाराज आपल्या एका अभंगाचा शेवटी म्हणतात,   

 

  ज्ञानराज माझा योग्यांची माउली, जेणे सनगमावली प्रगत केली 

छप्पन्न भारे्चा केला गौरव, भवाणववी नाव तारावया 

गीता अलंकारी नाव ज्ञानेश्वरी, ब्रह्मानंद लहरी प्रगटली 

श्ावणाच्या समिें बैिावें येवोसन, िमरि होवोसन िुखे नषंदषवे  

अध्यात्म सवदे्यचे करुसनया रूप, उजसळला दीप चैतन्याचा 

नामा म्हणे गं्रथ शे्ष्ठ ज्ञानदेवी, एक तरी ओवी  अनुभवावी 

 

 माऊलीच्या ९००० ओव्यांतून एक जरी ओवी आपण अनुभवली तरी आपले उववररत आयुष्य आनंदात जाईल,  अशी ग्वाही िंत शे्ष्ठ श्ी 

नामदेव महाराज आपल्या िगळ्यांना देत आहेत. कोणती ओवी  कुणाला भावेल आसण कोणत्या ओवीमुळे आपल्याला तो आनंदाचा 

ठेवा समळेल, हे ज्ञानेश्वरी वाचनातूनच आपल्याला कळेल. त्यािाठी सनदान दररोज ज्ञानेश्वरीचे एक तरी पान अथाविसहत वाचावे. 

१ल्या अध्यायातील  माऊलीच्या पसहल्या ५ ओव्या प्रथम म्हणाव्यात आसण एक पान वाचून झाल्यावर, माउलीचे पिायदान म्हणावे. 

 

 शुिम् िवतु, मंगलम् िवतु !! 

 

 
 

-कुमार कुलकर्णी  
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काजवा 

 

तो मला भेटला कोव्हीडच्या लॉकडाऊनच्या काळात.  िामासजक जीवनाचं रूप पालटून टाकणाऱ्या अकल्पनीय पररग्स्थतीने 

अक्षरशः गांजून गेलेल्या काळात तो या जगात अवतरला.  समिमैसिणीचं्या प्रत्यक्ष भेटीगाठीिंाठी मुकलेल्या नव्या जगाची िवय हळू हळू 

होत अिताना अलगदपणे त्याने माझ्या जीवनात प्रवेश केला आसण माझे िंपूणव जीवनच बदलून गेले.  नात्याच्या एका वेगळ्याच भूसमकेत 

त्याने मला आणून िोडलं. हरवलेले बालपण जणू तो स्वतःबरोबर घेऊन आला.  

आमच्या भेटी रोज होऊ लागल्या. प्रते्यक सदवशी नव्या उच्छाहाने मी त्याला भेटायला जाऊ लागले. सनमवळ आनंद म्हणजे नेमका 

किा अितो ते मला त्याच्या िहवािात उमगू लागलं.  अबोल राहून तो त्याचा िहवाि खूप बोलका करायचा. 

रोजच्या भेटीने आसण दीघव िहवािामुळे आमची मैिी घट्ट होऊ लागली.  त्याचे मोठ्ठाले पाणीदार डोळे माझ्याशी खूप काही 

बोलून जायचे. त्याच्या सनरागि िहवािात मी तािंताि रमू लागले.  त्याच्याशी खेळण्यात आसण गप्पा मारण्यात वेळ किा आसण कुठे 

सनघून जायचा कळायचंच नाही मला.  जिजिे सदवि गेले तितशी आमची दोस्ती वाढली. मी सदिल्यावर त्याच्या चेहऱ्यावर येणारे 

ओळखीचे भाव माझ्या हृदयाला आनंद देऊ लागले. हळूहळू तो माझ्याशी त्याच्या स्वतःच्या भारे्त बोलू लागला. मी मं्हटलेल्या गाण्याला 

त्याच्या पद्धतीने दाद देऊ लागला.  हिऱ्या चेहऱ्याने माझ्याशी सहतगुज करू लागला.  त्याला गोष्टी िांगण्यात मी रंगून जाऊ लागले आसण 

त्या ऐकण्यात त्याला खूप गंमत येऊ लागली. त्याला गाणं ऐकायला आवडतं हे त्याच्या कुतूहल दाखवणाऱ्या चेहऱ्यातून स्पष्ट सदिू लागलं. 

मी गाणं म्हणायला िुरु केलं सक तो थांबून, एक टक बघत, लक्ष देऊन ते ऐकू लागला. मग आमची गट्टी असिकच घट्ट झाली. त्याच्या 

सपयानोवर मग आमचे िंगीताचे िडे चालू झाले. िरगम म्हणत म्हणत वाजवणे हा आमचा नवा आवडता खेळ झाला. िरगम वाजवत 

अिताना लक्ष देऊन तो सपयानोकडे बघत अिे.  आता तर कीबोडव बोटाने किा वाजवायचा हे िुद्धा त्याच्या लक्षात येऊ लागले आहे.  

जेमतेम िाडेिात मसहन्याच्या िहवािाने बनलेली त्याच्याबरोबरची दोस्ती! त्याचं वेगळेपण म्हणजे त्याच्यात अिलेली मोहवून 

टाकणारी अजाण िहजता.  सनव्यावज्ज मन आसण परकेपणाच्या भावनेचा िमूळ अभाव हे दोन गुण त्याच्यात इतके ओतप्रोत आहेत सक 

त्याच्या िहवािात मी माझी मीच बनवलेली स्वतःची प्रसतमा सविरून जाते.  ग्खडकीतून येणारी उन्हाची सतरीप, झाडाच्या हलणाऱ्या फांद्या, 

सभंतीवर लावलेला स्नोमॅन, उकडलेला गाजराचा तुकडा, सकंवा इस्त्रीच्या सॅ्टण्डचा पाय अशा आपल्याला लक्षातही न येणाऱ्या अनेक, 

लहानिहान गोष्टी वेळ देऊन सनरीक्षण करून, हाताने स्पशव करून अथवा तोडंात घालून जाणून घेणारा हा माझा इवलािा अवघ्या ७ 

मसहन्याचा समि मला रोज खूप काही सशकवतो. स्वतःच्या पररने गोष्टीचंा अथव लावण्याच्या त्याच्या सनरागि कृती ंपाहून येणारी पे्ररणा 

माझ्यािाठी फार अद्भुत आहे.  हाय चेअरवर बिल्यावर हातातला चमचा परत परत खाली टाकून, वाकून त्याच्याकडे बघणे ह्या अगदी 

िाध्या गोष्टीतला त्याचा सनखळ आनंद मलाही प्रते्यकवेळा तेवढाच आनंदी करतो. आपण स्वतःच्या पूववकग्ल्पत गोष्टी िोडून देऊन परत 

एकदा लहान बालकाच्या कुतूहलाने आजूबाजूला बघू लागलो सक सकतीतरी गोष्टी नव्याने िमजू लागतात, जणू बंद अिलेली अनेक कवाडे 

आपोआप उघडू लागतात. इवल्याशा मुठीतून ओिंडणारी अनंतता, िुळीच्या एका कणात िामावलेलं जग, रानफुलामिे लपलेला स्वगव, 

अशािारख्या अनेक गोष्टीबंाबत जागरूकता येऊ लागते.  

खरं तर आमचं नातं आजी आसण नातवाचे आहे. पण त्याच्या रोजच्या वावरातून ओिंडणाऱ्या नैिसगवक सजज्ञािेमुळे तो खरोखरच 

माझा ‘जीवनाचं िार सशकवणारा’ गुरु बनला आहे. िमोर आलेला माणूि पसहल्या भेटीतच जेव्हा तुमच्याकडे बघून भरभरून हितो तेव्हा 

तुम्हाला किं वाटतं? एका हलक्याशा हास्यात आपला मूड बदलावण्याचं िामर्थ्व अितं. जेव्हा तो आमच्याकडे येतो तेव्हा तो तेच करतो. 

त्याचं ते मनमोकळं खळाळून हिणं पासहलं सक मेंदूत एन्डॉसफव न आसण सिरॅटोनीन यांचा मुक् िंचार जोरदार प्रमाणात िुरु होतो. मैिीिाठी 

भार्ा महत्वाची निून एक िािं हास्य पुरेिं आहे हे तो त्याच्या त्या िंिगवजन्य हास्याने दाखवून देतो. तुम्हाला हिताना पाहून आजूबाजूचे 
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लोकही हितात आसण वातावरण खेळीमेळीचे होते.  त्याच्या िदा हिऱ्या चेहऱ्यातून तो मला जणू ितत आठवण देत रहातो सक आयुष्य 

िंुदर आहे, हित रहा, आनंदी रहा आसण आनंद पिरवत रहा... 

या माझ्या छोट्या नातवाचं नाव आहे ‘कॅजमीर’ पण माझ्यािाठी माि तो ितत लखलखणारा, प्रकाशमान ‘काजवा’ आहे. 

 

 

 

-स्मिता कुलकर्णी  
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मुक्त झाले मी 

मुक् झाले मी... 

कैक क्षणांचे िागेदोरे उलगडून अलगदपणे सवरून गेले 

अंतरंगाचे कवाड पुन्हा एकदा त्या आनंदी सकरणांना 

सझरपुनी देण्या उघडले 

 

मनाला या सवचारले का रे तुझी अशी व्यथा... 

त्यांनी पालटूनी सवचारले का नाही तुला नवी वाट 

शोिण्याची सह वेडी आशा.. 

पाचोळे झाले िवव जबाबदाऱ्यांचे ओझे 

माझे मलाच उमजले नाही मुक् झाले मी ... 

 

आता नव्या वाटेवरती सदितो नव्या धे्ययाचा मेरू मोठा 

पण अनुभवाचा आसण सजद्दीचा सशदोरा सततकाच किुनी 

मी बांिलेला... 

मुक् झाले मी... 

 

-असनकेत ग डंाजे  
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कशी असशील तू 

कशी अिशील तू 

कशी सदिशील तू 

माझ्या मनात नेहमी विशील तू... 

खुदुखुदू हिशील तू 

मिूनच रडशील तू 

माझ्या मनातले मिुर गान बनशील तू... 

िावशील तू पडशील तू 

नजरेआड होऊन लपशील तू 

माझ्या काळजाचा ठोका बनशील तू.... 

नाजूक हातांचा वेढष घालशील तू 

कुशीत माझ्या अलगद येशील तू 

उबदार स्वप्नात हरवून जाशील तू... 

नाचशील तू नटशील तू 

मुक् बषगडशील तू 

पैंजणषच्यष नादाने आिमंत भरशील तू... 

मोठी होशील तू पंखांनी भरारी घेशील तू 

सवश्वाचा प्रते्यक कोना व्यापशील तू 

आई बाबांचा प्राण नेहमी राहशील तू.... 

 

-असनकेत ग डंाजे  
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सिमवर्ााव 

 

 

गगनातून अलगदररत्या बरिणारे शुभ्र सहमकण  

छेडती अंतरात अलौसकक तरंग 

कडाक्याच्या थंडीने गोठून गेलेल्या भावनांचे  

िजीव होतात हळूच दडलेले िप्तरंग  

 

िुरुवातीला ओघळणारे इवले इवले सहमकण  

होत जातात जणू पांढऱ्या शुभ्र लोकरीच्या लडी 

उब देऊ लागतात गारठलेल्या िरतीला  

पिरून शे्वतिवल चादरीची घडी  

 

हरकते मन पृथ्वीमातेच्या त्या अिीम उदात्ततेची कमाल पाहून  

बघता बघता सतने सवणलेल्या िफेद दुलईचे सनमवळ िौदंयव सनरखून   

काय पाहू, सकती पाहू, सहमकणांच्या जादूने अचंसबत होते मन  

वेडे होऊन जाते ते सनिगावचे अिे अचानक पालटलेले रुपडे न्याहळून    

  

पाहून ती चौफेर सवखुरलेली रेशमी, चमकदार, िवल सहमाची पूड 

जाते िावत अिीरतेने पट्कन बूट, टोपी, हातमोजे व कोट चढवून 

लूटते असवरत आनंदाने मजा बफावची  

मनिोक्पणे एक उनाड बालक बनून 

 

जवळून सनरखल्यावर येती ध्यानात  

सहमकणांचे िूक्ष्म, कलाकुिरी, सवसवि र्ट्कोनी, स्फसटकमय आकार   

अचंसबत होते मन  

करून सनसमवतीच्या अद्भुत, असितीयेचा आसण सवसवि रहस्यांचा सवचार  

 

लकाकणारी गवताची पाती, सहमवखावने चमचमणारी झाडांची पाने, 

लहान मोठ्ा वृक्षांनी लपेटलेली शुभ्र सहमवसे्त्र,  

जमलेल्या सहमाच्या नक्षीने वाकलेले लहान तरु, 

शे्वत वस्त्राने नटलेल्या त्या चैतन्यमय सहमाच्छासदत िृष्टीचे वणवन तरी सकती करू?  
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िमजत नाही मग ती हाडांपयेंत बोचणारी  

सवलक्षण थंडी गेली कुठे पळून?  

तृप्त अंत:करणाने आसण ओठावरल्या प्रिन्न ग्स्मताने  

परतते मी घरात भारावून जाऊन 

 

 

 

 
 

 

-स्मिता कुलकर्णी 
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वैदिीयन कढीगोळे  

 

 

 
 

सासित्य:  

 

गोळ्यांिाठी: ८ ताि सभजवून उपिलेली चण्याची डाळ - २ वाट्या, आले - १ इंच, लिूण पाकळ्या -४, सहरव्या समरच्या -२, कोसथंबीर - 

३ टेबलसू्पन, सजरे -१ छोटा चमचा, मीठ चवीनुिार  

कढीिाठी: आंबट दही -१ वाटी, बेिन-१.५ टेबलसू्पन, मोहरी- १ चमचा, हळद - पाव चमचा, सहरव्या समरच्या - २, सहंग - पाव चमचा, 

कढीपत्ता पाने- १२, िाखर पाव चमचा (आवडत अिेल तर घालावी). सवदभावत कढीगोळ्यांची कढी आंबटच करतात. 

 

कृती:  

 

गोळ्यांिाठीचे िवव िासहत्य समक्सर मधे्य भरड वाटून घ्यावे. ह्या समश्णाचे छोटे छोटे गोळे करून घ्यावे. नेहमीप्रमाणे कढी करतो तशी 

कढी करून घ्यावी.  कढीला एक उकळी आली सक गॅि मंद करावा व त्यात डाळीच्या भरडीचे छोटे छोटे गोळे हळूहळू हलक्या 

हाताने कढीत िोडावे. गॅि मध्यम करावा व कढी उकळू द्यावी. गोळे सशजले सक ते कढीत वर तरंगतात. मग हलवावे. गोळे टाकल्या 

बरोबर एकदम हलवू नये नाहीतर गोळे फुटतील. चांगल्या २-३ उकळ्या काढाव्यात म्हणजे गोळे आतून व्यवग्स्थत सशजतात. 

 

सटपा:  

 

१. उपिलेली डाळ दळताना त्यात असजबात पाणी घालायचे नाही, नाहीतर कढीत टाकल्यावर गोळे फुटतील. 

२. िवव गोळे एक्दम कढीत घालावयाचे नाहीत. आिी एक गोळा टाकून पाहायचा, फुटतो का चेक करायचे. फुटत अिेल वर सचरा जात 

अितील तर भरडीच्या समश्णात अगदी थोडे, एक टीसू्पन चण्याच्या डाळीचे पीठ कालवावे. चण्याच्या डाळीचे पीठ खूप पडले तर 

गोळे दगड होतात. म्हणून अगदी बेताबेतानेच पीठ भरडीत घालावे. 

३. सचरा आल्या नाहीत आसण गोळा फुटला नाही अिे पाहून िवव गोळे कढीत हळूहळू िोडावे. 

 

-  स .अवनी राजोपाधे्य  
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Door to the holiday cheer 

 

 

 

 

-ररद्धी भावसार  
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Look! Santa was here! 

  

 

 

 

-ससद्धी भावसार  
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िरर्णांची जोडी  

 

 

 

-अनुष्का राजोपाधे्य 
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Albus Dumbledore 

 

-गागी जेजुरीकर 
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Sparrows may not be Eagles 

 

Poem Background: I received an email that was very inspirational showing how anyone can fly high like an 

eagle, be majestic like an eagle. I am all for that concept and it is good to have high ambitions. I agree. At the 

same time, a thought came to my mind about its other side as everyone cannot be ‘eagle’ or even want to be 

the top ‘eagle’.  Due to either personal choices or situations in life, everyone cannot fly high or want to fly high! 

This poem is about such people and mainly about how world would be so peaceful if everyone understands 

who they are, what role they got to play in life and importantly not try to be what they are not.  

 

एव्हरेस्टचा पायथा! i.e Footings underneath Everest 

 

Sparrows cannot be eagles! 

Crows cannot be eagles! 

Eagles are born as eagles! 

No one can become eagle! 

 

But still sparrows live! 

Even Ants live! 

They may even be happy! 

Ant achieves her goal, we know that! 

 

Everyone cannot be an eagle! 

One gets here with a role to play! 

Problem is everyone wants to be someone! 

Everyone wants to be king! 

 

The world has become a mess 

Because one wants to be other 

Sparrows want eagles wings 

Each Man wants to be a superman 

 

Sparrow should do what she can 

Man should be within his limits 

God has given each the framework 

Play by the rule, learn to be happy 
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That is why there’s only one “RamRajya” 

When Bharat was the sparrow 

Today's Ramayan is full of confusion 

Today sparrows're forced to be eagle 

 

First step of ladder fights as eagle 

What will collapse if Everest base leaves! 

Real Ram – the Eagle lost in social mess 

Leaving sparrow in me confused 

 

Happiness is the key to success n peace 

Even a sparrow can be happy being self 

Achieve what you are assigned to 

World would be a better place 

 

 

 

-अजित नातू  
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