
- प्र�सद्ध झालेल्या मजकुराशी संपादक व मंडळ सहमत असतचे असे नाह�.  
- �लखाणाच्या �नवडीचे, प्रकाशनयोग्य �करकोळ बदलांचे आ�ण व्याकरणीय दरुुस्तीचे अं�तम अ�धकार संपादक व मंडळाकड ेराहतील. 
 

मराठ� मंडळ सॅक्राम�टोचे त्रमैा�सक मुखपत्र.
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२०१६ अकं #३   

या अंकात 

 संपादक�य       अिजत नातू  

 अध्य�ीय        �वक्रम बोबड े  

 देहाची �तजोर�       कुमार कुलकण�   

 २०१६ उवर्�रत कायर्क्रम कॅल�डर    कायर्का�रणी  

 कथा सॅमसंगची      उल्हास हर� जोशी 
 उतारवयातील एकटेपणा    अर�वदं साने 
 BMM अ�धवेशन, मा�हती      अनघा हुपर�कर, �म�शगन   
 क�वता – �नळाई        प्र�ा मराठे 

 नेहेमीची सदरे       अिजत नातू    
 पाककृती        सुनीती सहस्रबुद्धे  

 शब्दकोड े        

 कायर्क्रमाचे फोटो साईट �लकं्स    कायर्का�रणी 
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संपादक�य     

 संपादक – अिजत नातू 

नमस्कार मंडळी 

�दवाळीच्या सणा, आनंदा नाह� तोटा! हे आपल्या लहानपणी �कती खरे होते. ३ आठवड्याची सुट्टी, फटाके, 
खास फराळ, मुलांना पालकाकडून भेट� (बहुतेक करून नवीन शटर् �वजार!), �मत्र, भरपूर खेळ! काय धमाल 
होती! नाह� म्हणायला, ‘सटु्टीचा अभ्यास’ सतवायचा खरा, पण नातेवाईक, फटाक्यात �वसराचे ते! 
 

सगळे होतेच ते �कती लोभस! 
लहानपणासारखेच ते �नरागस! 
नव्हते कोठले बंधन अन त्रास! 
परत येतील का त ेरम्य �दवस!  

   
�दवस परत येत नसतात! पण तसे �दवस आपल्या मुलांना ह्या �दवाळीत देऊया हा �नश्चय तर करूया! 

तर मंडळी,   

मंडळाच्या मा�सकाचा २०१६चा हा �तसरा अंक तुमच्या हाती देताना खूप आनंद होत आहे. मागील 

अंकाप्रमाणे या अंकालाह� �ततकाच �कंवा जास्त जोमाने प्र�तसाद �मळेल �ह इच्छा करतो. सा�हत्य हा तर 

मराठ� लोकांच्या जीवनातील अ�वभाज्य भाग मग कोणताह� सण, ऋतू असो. मराठ� सा�हत्य जागे 

ठेवण्यासाठ�च तर हा मराठ� मा�सकाचा खटाटोप. खर्या �दवाळी अंक ह्या तोडीला हा अंक जर� नसला 

नसला तर� थोडी �त प्रथा चालू ठेवायचा आमचा प्रयत्न. तो गोड मानून घ्या �ह �वनंती.  

�वक्रम बोबड ेयांनी गेल्या काह� म�हन्यातील मंडळाच्या कामाचा आढावा लेखाद्वारे सादर केला आहे तो 

नक्क� वाचा. त्याबद्दल �वक्रमचे आभार.  

कुमार कुलकण� यांनी त्यांचे रात्रीच्या शांत प्रहर� सुचलेले �वचारमथंन लेखां�कत करून पाठवले त्याबद्दल 

त्यांचे धन्यवाद! त्यांच्या त्या �वचाराची बैठक अध्याित्मक �चतंनातून साकार झाल� आहे हे कळून येते व 
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त्या लेखातील एक ठळक �वचार सगळ्यांनी ल�ात घ्यावा व तो म्हणजे “द��णेकड ेवा डावीकड ेगेलास 

तर तुझी अधोगती होईल, उत्तरेकड ेवा उजवीकड ेगेलास तरच तू मला (ईश्वराला) येऊन �मळशील”. 

मंडळाचे उरलेले वा�षर्क कायर्क्रम व तारखा यांचा तक्ता कायर्का�रणीतफ�  सादर केला आहे. तो नक्क� वाचा 

व तारखांची न�द घ्या. सवर् कायर्क्रमाना आपण प्रत्य� भेटू. तशी मनापासून �वनंती. 

श्री. अर�वदं साने यांनी (मो�नका सानेचे सासरे) ह्या मा�सकाला नेहेमीच लेखांद्वारे मदत केल� आहे. 

यावेळी�ह त्यांनी अमे�रकेतील वास्तव्य व अनुभव यांवरून एक छान असा “उतारवयातील �दवस” कसा 

व्यतीत करतात ह्याचे लेखन केले आहे. स्वतःला उत्साह असला तर� तरुण मंडळीत सामावून घेतले जात 

नाह� �ह एक बोच त्यांना टोचते. त्यांच्या अनुभवावरून आपण�ह सवर् कोठल्या रहाटगाडग्यातून प्रवास 

करणार आहोत हे जाणवते. त्यांचा �दनक्रम पुढे खूप जणांना हुबेहूब लागू पडले असे वाटते. अर�वदं साने 

यांचे खूप आभार. ते �नय�मत �ल�हतात, तो त्यांचा छंद, आवड आहे. पुढेपण असेच लेख �मळावेत �ह 

�वनंती.  

मागील म�हन्यात आपल्या सभासद, फोलसमवासीय, अ�मता नातू यांच्या व�डलांशी बोलण्याचा योग आला 

– उल्हास जोशी त्यांचे नाव. बोलता बोलता �वषय अनुभवांवर, सा�हत्यावर िस्थर झाला. मग ल�ात आले 

�क उल्हास जोशी यांनी अनेक प्रकारचे लेख �ल�हले आहेत. माझीह� तीच आवड, त्यामुळे वेळ कसा गेला 

कळलेपण नाह�. त्यांना लेख द्यायची �वनंती केल� व त्यांनी�ह काह� आढेवेढे न घेता मान्य केल�. 

सॅमसंगच्या स्माटर्फोनची क�त�तर सगळ्यांना मा�हत आहे, पण सॅमसंग हा माणूस कोण होता, कसा 

घडला, �कती पातळ्या चढून जगन्मान्य �शखरावर जाऊन पोहोचला. उल्हास लेखात म्हणतात, वाण्याचे 

दकुान ते जगातील सवार्त बलाढ्य कंपन्यांपैक� एक असा सॅमसंगचा प्रवास थक्क करणारा आहे.  हा लेख 

नक्क� वाचा व लेख �दल्याबद्दल उल्हास जोशी यांचे मनःपूवर्क धन्यवाद. यापुढ�ल अंकातपण तुमच े

�लखाण सहभागी करूच व ते �मळेल �ह खात्री व उल्हासना �वनंती. 

२०१७ मध्ये “BMM Convention” �म�शगनमध्ये होणार आहे. Detroit मराठ� मंडळाला व त्या 

कायर्का�रणीला अनेक शभेुच्छा व पाठ�ंबा. अनघा हुपर�करांनी त्याबद्दल flyer पाठवला तो ह्या अंकात 

आहे. कोणाला जास्त मा�हती हवी असेल तर त्यांच्या इमेलला प्रश्न, सूचना पाठवा �कंवा मला सांगा मी 

त्यांच्याशी बोलू शकतो. 

फक्त काह� वष�च इथे वास्तव्य केलेल्या अनघा महाजन यांच्या आई-व�डलांशी अचानक योगायोगाने 

ओळख झाल�. इतके त्या सगळ्याच कुटंुबाशी घरोब्याचे संबध जुळले �क जर� ४-५ म�हनेच ओळखीचे 

झाले तर� लहानपणापासून जणू ओळख असे आपुलक�चे नाते जुळले. प्र�ा मराठे व रत्नाकर मराठे अशी 

त्यांची नावे. रत्नाकरांशी �कती तास गप्पा केल्या याचा �हशबे नाह�, पण प्र�ाताई त्याहुन बोलक्या - 
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मुळच्या �श��का, मग नवल ते काय. मी, माझी बायको माधुर�, व �ह दोघे असेकाह� मेतकुट जमले �क 

�वचारू नका. मग कळले, प्र�ाताई लेखन करतात, क�वता करतात. अशीच त्याचंी एक क�वता या अंकात 

उपलब्ध करून देत आहे. त्यांच्या छोट्या वास्तव्यातील एका प्रवासात �नसगर् बघून सुचलेले काव्य त्यांनी 

आपल्याला �दले याबद्दल त्यांच ेअनेक आभार. ती क�वता तुम्ह� वाचल�त व लेकटाहो अन तेथील बफर्  

आठवलात तर त्यांचे काव्य मनाला �भडले, पटेल.  

बाक� इतर नेहेमीची सदरे, जसे हे करून बघा, सु�वचार, �वनोद, शब्दकोड,े ‘मा�हती आहे का’ वगैरे याह� 

अंकात आहेत, काह� मा�हतीवर आधा�रत आहेत. ते सगळे सदर तुम्ह� नक्क� वाचा. . �वशषे म्हणजे 

शभुांगी �चटणीसच्या आईने �दलेल� एक खास पाककृती. ‘उकडीच्या मोदकाची’ त्यांची पाककृती वाचून 

नक्क� मोदक करायची इच्छा होईल याची खात्री आहे. सुनीतीताई सहस्रबुदे्ध यांनी �ह पाककृती �दल्याबद्दल 

त्यांचे व शभुांगीने त्यांच्या पाठ�लागून ती मला पाठवल्याबद्दल �तचेह� खूप आभार! 

जा�हरातदार तर �कती महत्वाचे हे आपल्याला मा�हतीच आहे. सवर् जा�हराती वाचा, त्यातील �लकंवर 

जाऊन मा�हती घ्या आ�ण ह्या जा�हरातदारांशी संपकर्  साधा.   

पुन्हा एकदा सवर् लेखकांचे मनापासून आभार. वाचकांना यावरून स्वतः लेख, क�वता �कंवा संबं�धत    

�वषयांवर �लखाणाची स्फूत� �मळेल अशी आशा करतो. मंडळातील सवर् लोकानंा असे काह� लेख, क�वता, 

पाककृती, फोटो, इतर काह�ह� तुमचे स्वतःचे �कंवा तुमच्या जवळच्या नातेवाईकांचे �लखाण ह्या 

मा�सकासाठ� पाठवा अशी �वनंती आवजूर्न करतो. मराठ� �ल�हण्याचा सराव आपण सवर्च मायदेशी ठेऊन 

आलो आहोत, त्यामुळे ह्या अंकात काह� चुका झाल्या असतील, व्याकरण चुकले असेल, इंग्रजी शब्द आले 

असतील �कंवा तपशील चुकला असेल तर खरच मनापासून �मस्व. मराठ� जागे ठेवायचा हा एक प्रयत्न 

ह्याच फक्त दृष्ट�ने पहा व वाचा. 

ह्या आवतृीबद्दल अ�भप्राय आवजूर्न मला व कायर्का�रणीला कळवा. कारण त्यातून सधुारणा 

व्हायला मदत तर होतेच �शवाय असे मराठ� मा�सक चाल ूठेवायला उत्साहपण येतो. 

धन्यवाद!   

अिजत नातू  

(संपादक, अ�भरुची त्रमैा�सक, mmsac) 
ajit_natu@hotmail.com 

mailto:ajit_natu@hotmail.com
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अध्य�ीय - �वक्रम बोबड े

 

 नमस्कार मंडळी, 

सवर्प्रथम आपणासवा�ना माझ्याकडून आ�ण आमच्या कायर्का�रणीतील इतर सव� सदस्यांकडून �दवाळीच्या 
हा�दर्क शभेुच्छा ! गेल्या �तमाह�त आपल्या मंडळाने कॅिम्पंग (ऑगस्ट), गणपती (सप्ट�बर), काट� काळजात 
घुसल� (सप्ट�बर), डॉ. �वकास बाबा आमटे ह्यांचा सत्कार (सप्ट�बर), आकाशकंद�ल कायर्शाळा (ऑक्टोबर) 
आ�ण कोजा�गर� (ऑक्टोबर) असे �व�वधरंगी कायर्क्रम आयोिजत केले. आपण सवा�नी ह्या कायर्क्रमांना 
भरभरून प्र�तसाद �दलात त्याबद्दल मनापासून आभार. खासकरून सप्ट�बर म�हना आमच्या कायर्का�रणीची 
अ�रश: पर��ा घेणारा ठरला. गणेशोत्सवाच्या आमंत्रणाला आपणसवा�नी अभूतपूवर् प्र�तसाद �दला. 
आमच्या अंदाजापे�ा �कतीतर� जास्त लोकांनी गणेशोत्सवासाठ� येण्याची तयार� दाखवल� आ�ण त्यामुळे 
आम्हाला वेळेवर धावपळ करत कायर्क्रमासाठ� मोठ्या हॉल ची व्यवस्था करावी लागल�. पण मला 
सांगायला अ�तशय आनंद होतो  आहे �क कायर्का�रणीने डगमगून न जाता हे आव्हानं स्वीकारलं आ�ण 
हॉल, प्रसाद, जेवण इं. सव� आघाड्यांवर अ�तशय चोख व्यवस्था केल�. अथार्त हे सवर् करण्यात 
स्वयंसेवकांचाह� मोठ्ठा वाटा होता हे सांगणे न लगे. श्रींच्या मूत� साठ� "लेक टाहो" चा अ�तशय सुंदर 
देखावा स्वयंसेवकांनी �दवसरात्र मेहेनत करून तयार केला होता. गणेशोत्सवासारख्या मोठ्या कायर्क्रमा 
नंतर जराह� उसंत न घेता कायर्का�रणीने  "काट� काळजात घुसल�" ह्या व्यावसा�यक नाटकाचा प्रयोग 
यशस्वीपणे आयोिजत करून मराठ� मडंळ सॅक्राम�टो मध्ये एक इ�तहास घडवला. ह्या मागेह� स्वयंसेवकांची 
प्रचंड मेहेनत आहे. �कत्येकजण अ�रश: काह� म�हन्यांपासून ह्या नाटकाच्या आयोजनासाठ� झटत होते. 
बे ए�रया येथे जाऊन नाटकाचा सेट आणणे, तो इथे व्यविस्थक उभा करणे आ�ण नंतर तो परत पोहचवून 
देणे हे प्रचंड वेळखाऊ काम होतं. त्याचबरोबर नाटकात वापरल्या जाणार� "प्रॉपट�" गोळा करणे, प्रयोगाच्या 
�दवशी त्या सगळ्या वस्तू व्यविस्थतपणे सेट वर उभ्या करणे आ�ण नंतर त्या वस्तु त्यांच्या मालकांकड े
सुपूदर् करणे हे सुद्धा खूप मेहेनतीचं आ�ण वेळखाऊ काम होतं. ह्या नाटकाच्या �न�मत्ताने आपल्यासवा�ना 
"ट�म-वकर् " चं एक उत्तम उदाहरण बघायला �मळालं. प्रशांत दामल�सारख्या �दग्गज कलाकाराने सॅक्राम�टो 
मध्ये नाटकाचा प्रयोग सादर करणे आ�ण आपल्या मंडळाचं कौतुक करणे �ह आपल्यासवा�साठ� फार 
अ�भमानाची गोष्ट आहे. सप्ट�बर म�हन्यातल्या ह्या दोन मोठ्ठया कायर्क्रमांना यशस्वी करून आपल्या 
मंडळांनी �सद्ध केलं आहे �क आपणह�  एखाद्या मोठ्या मंडळाप्रमाणे उत्तम दजार्चे कायर्क्रम यशस्वीपणे 
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आयोिजत करू शकतो. मंडळी, आपलं स्वप्नं आता आणखी मोठं करायला हरकत नाह�. आता आपणह� 
भ�वष्यात  बी.एम.एम कन्व्ह�शन आयोिजत करण्याचं स्वप्नं बघायला हवं नाह� का ? आपण मंडळाच्या 
कायर्क्रमांना भ�वष्यातह� असाच भरघोस प्र�तसाद द्याल �ह आशा करतो. हे मडंळ आपल्यासवा�चं आहे 
आ�ण प्रत्येकानी हक्कानी सामील झालं पा�हजे. आपण सव� आहात म्हणून हे मंडळ आहे. कायर्क्रमांना येत 
चला आ�ण जमेल तेवढ� मदत करा. 
 
   मंडळी, सप्ट�बर म�हन्यात अचानकपणे योग जुळला तो डॉ. �वकास बाबा आमटे ह्यांच्या भेट�चा ! 
आपलं मंडळ हे नुसतं करमणुक�चे कायर्क्रम आयोिजत करणे ह्यासाठ� नसून जमेल त�व्हा सामािजक 
कायार्ला हातभार लावणे हा सुद्धा आपला उदे्दश आहे. गेल्या वष� मडंळाने "नाम" फ�डशेन साठ� मदत�नधी 
गोळा केला होता तर काह� वषा�पूव� डॉ. प्रकाश बाबा आमटे ह्यांच्या लोक�बरादर� प्रकल्पासाठ� मदत�नधी 
गोळा केला होता. डॉ. �वकास आमट�च्या भेट�च्या �न�मत्ताने आपल्या मंडळाने ह्यावष� "आनंदवन" साठ� 
मदत�नधी गोळा करण्याचा मानस आखला आ�ण त्याला सुद्धा आपण भरभरून प्र�तसाद �दलात त्याबद्दल 
मंडळ आभार� आहे. लवकरच आम्ह� गोळा केलेला हा मदत�नधी "आनंदवन" ला सुपूदर् करणार आहोत. 
डॉ. आमटे आ�ण श्री. गौतम कराज�ग ह्यांच्या भाषणामंधून तसेच कायर्क्रमात दाखवण्यात आलेल्या 
�चत्र�फतीतून आनंदवनात होत असलेल्या प्रगतीबद्दल मा�हती �मळाल� आ�ण फार आनंद झाला. पण त्याच 
बरोबर हा प्रवास फार मोठा आ�ण खडतर आहे ह्याची जाणीव झाल�. 
 
मंडळी, अ�भरुची ह्या वष�चा हा �तसरा अंक आपल्या पय�त पोहोचवतांना मला खूप आनंद होत आहे. 
कृपया आपण तो संपूणर् वाचवा �ह अपे�ा. आपल्या काह� सूचना असतील तर त्या नक्क�च आमच्यापय�त 
पोहोचवा. ह्या अंकासाठ� अिजत ने भरपूर मेहेनत घेतल� आहे. त्याला आ�ण ज्यांनी ह्या अंकासाठ� 
सा�हत्य पाठवलं आहे त्यांना मी खूप-खूप धन्यवाद देतो. 
 
पुन्हा एकदा आपल्या सवार्ना �दवाळीच्या हा�दर्क शभेुच्छा !!! 
 
आपला नम्र  

�वक्रम बोबड,े अध्य� मराठ� मंडळ साक्राम�टो २०१६-१७ 
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लेख: देहाची �तजोर�  

लेखक: कुमार कुलकण� 
 
अचानक आज पहाटे तीन साड े तीनलाच जाग आल�. परत झोप येईनाशी झाल�,  उठून वाचीत बसावे 
म्हणून हाताला लागले त ेतत्वबोधाचे  पसु्तक घेतले. जे पान उघडले त्या पानावर प्रश्न होता, 
स्थूलशर�रम �कम ्? ह्या प्रश्नांचे  उत्तर देताना श्री शकंराचायर् म्हणाले,  
 

सुखदःुखा�द भोगायतनम ् शर�रं.  
 
हे वाचल्याबरोबर सारे काह� भोवताल� शांत असताना भान �वसरून मी मोठमोठ्याने हसायला लागलो. ५ -
७ �म�नटे झाल� तर� मला हसू काह� आवरेना. इतका तो �वचार मला पटला, इतका भावला �क माझ े
मलाच भान रा�हले नाह�. ह्या देह� मी जन्म घेतला  खरा, आजपय�त ह्या देहाने, मनाने  सखु 
दःुखा�शवाय काय पा�हले? ह्यातून बाहेर पडायचे तर उत्तर शोधायला पा�हजे म्हणून माझी अत्यंत 
आवडती "�ानेश्वर�" चा ९वा अध्याय काढून वाचायला लागलो.  
 
“�वराल्या�वना देह� देहभाव, जनी  म्हणे, देव न ये हाता”,  म्हणजे काय ते कळायलाच  पा�हजे.  
९ व्या अध्यायात नव�वधा भक्तीचे वणर्न माऊल�ने गुह्यतमं म्हणजे अ�त गोपनीय असे केले आहे. ६ 
व्या अध्यायात राजयोग साधून अजुर्ना, तू माझ्यापय�त पोचशील असे भगवंताने म्हटल्यावर अजुर्न 
म्हणाला हा कठ�ण मागर् मला झपेणार नाह�, तेवढा माझा अ�धकार नाह�, तेवढ� माझी योग्यता नाह�. 
तेव्हा ह्यापासून सोपा मागर् मला सागंा अशी �वनवणी केल्यावर भगवंतांनी �नर�तशय व आत्यं�तक 
पे्रमपूवर्क माझी भक्ती कर म्हणजे तू मलाच येऊन �मळशील असे म्हटले. लहान मूल आपल्या 
व�डलांबरोबर जेवावयास बसल्यावर आपल्या पानांतील घास स्वतः न घेता व�डलांना भरवते तवे्हा ते 
�नमर्ळ पे्रम पाहून बापाचे डोळे वात्सल्याने भरून येतात. असे �नस्सीम पे्रम म्हणजेच भक्ती असा �नवार्ळा 
�ानोबाराय देतात. दधू दभुत्याचे आशनेे जग गाईच्या गळ्यात दावे बांधते पण दाव्यावाचून ज्याच्यासाठ� 
ती पान्हावते तो वत्स वेगळाच. गाईचे वासरू जसे तन मनाने आपल्या मातेकड ेधाव घेते तसा �ानी 
भक्त  देवाकड ेधाव घेतो.  
 
लहानश्या झोपडीत माता आपल्या लहानग्याला जवळ घेऊन झोपलेल� असते. �कतीह� शाकारले तर� 
�भतंीतून, छपरातून पाऊस पाणी, ऊन वारा आंत येणारच क�! �कतीह� वारा पाऊस आत आला तर� आई 
अगद� गाढ झोपलेल� असते, �तची झोप काह� वीजांच्या कडकडाने वा पावसाच्या थ�बामुळे चाळवत नाह� 
पण �तच्या सोनुल्याने झोपेत जरा जर� चाळवाचाळव केल� �कंवा त्याने हात जर� हालवला तर� ती लगेच 
सावध होऊन त्याला थोपटते.   
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हे जसे सारे खरे तसेच परमेश्वराच्या भक्तीचे आहे. हसता बोलता, काम करतांना, वा स्वस्थ बसले 
असतांना, सतत त्याचा �न�दध्यास, सजगता अंगी असणे म्हणजे त्याची भक्ती असे �ानेश्वर महाराज 
सांगतात. �ानभक्ती म्हणजे अद्वैतभक्ती हा �सद्धांत संपूणर् �ानेश्वर�भर पसरलेला आहे.. �ानीभक्त हा 
परमेश्वरासारखाच अ�नवर्चनीय होऊन जातो. भक्ताची एकरूपता कशी होते ते सुद्धा माऊल� अनेक 
उदाहरणांचा आधार घेऊन सांगतात, जसे, बांगडीतून सोने वेगळे काढता येईल का, कापरापासून त्याचा 
वास बाजूला करता येईल का, रत्नांपासून त्याची प्रभा कशी वेगळी करायची अथवा माती व माठ  (घट ) 
ह्यांना वेगळे करता येईल का? आ�ण मग भक्तांसाठ� देवाची अवस्था कशी होते हे सांगतांना �ानदेव 
म्हणतात, त्याचा सारा योग�ेम मीच वाहतो, भक्ताला काह� करावयाचे राहतच  नाह�. जसे, 
 

जनी जाय पा�णयासी, मागे धावे ऋ�षकेशी  
पाय �भजो नेद� हात, माथा घागर� वाहत  �कंवा  
दास म्हणे जाता शरण, हर� वाट पाहे  

 
भगवंत पुढे अजुर्नाला सांगतात क� अजुर्ना, आता माझ ेमत �वचारशील तर सगुण भक्त मला अ�धक 
जवळचा व अ�त �प्रय आहे. सगुणाची भक्ती करणारे सारे फक्त �नत्य आ�ण नै�मित्तक कमर् कर�त 
राहतात आ�ण त्याची कमर्फळे मलाच अपर्ण करतात.  
 
वद्यप�ात जसे चंद्र�बबं हळूहळू लहान होत अमावास्येला पूणर् नाह�से होते तसे तुझ े�चत्त तू संसारातून 
कमी कर. ते�ह तुला करणे अवघड वाटत असेल तर� चालेल, कुळधमर्, कुळाचार, �वधी�नषेध, अ�भमान 
काह� सोडू नकोस, फक्त एक कर; मी केले हा कत�पणाचा अहंकार बाळगू नकोस. आगीचा लोळ जसा 
आकाशात �वरून जातो त्याप्रमाणे तुझ्या सार्या �क्रया, सार� कमर् शनू्यात �वरून जाऊ दे. एवढे केलेस तर� 
तू मलाच येऊन �मळशील.  
 
अरे हा देह म्हणजे चौरस्त्यावर मधोमध उभे रा�हल्यासारखे आहे, द��णेकड ेवा डावीकड ेगेलास तर तुझी 
अधोगती होईल, उत्तरेकड ेवा उजवीकड ेगेलास तरच तू मला येऊन �मळशील. आजवरच्या कमार्तून, 
इतक्या आयुष्यभर केलेल्या हडलेहप्पीतून खरंच काह� हाती लागले नाह�, इतके काह� जवळ 
असल्यानंतरह� तुला अपूणर्त्व जाणवत असेल तर हे जे आयुष्य तुला �मळाले आहे त्याचा उपयोग करून 
घे. भक्तीचा हा मागर् सामान्यांपासून सगळ्यांना आचरणांत आणण्यासारखा व अगद� सोपा आहे. फार 
काय सांगू अरे माझ ेसारे भक्तमंडळी काय काय म्हणतात,  
 

राम बुलावा भेिजया, �दया कबीरा रोये  
जो सुख साध ूसंग मे, सो वैकंुठ ना होये   

 
अरे नामांचा आनंद एवढा आहे क� हे सांगताना भगवतं अजुर्नाला म्हणतात �क एकवेळ मी वैकंुठात 
सापडणार नाह� पण जेथे जेथे अखंड नामसकं�तर्न चालले आहे अशा भक्तांच्या हृदयांत मी नक्क� 
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सापडने.. तुकाराम महाराज म्हणतात, 
 

नको वैकंुठाचा वास, असे तया सुखा नाश  
अदभूत हा रस, कथा काळी नामाचा, 

 
एवढेच नाह� तर ते भगवंताला पुनः पुन्हा प्राथर्ना करतात, 
 

न लगे मुक्ती आ�ण संपदा,  संत संग देई सदा  
तुका म्हणे गभर्वासी, सुखे घालावे आम्हांसी  

 
काय सांगाव,े एवढे सगळे २ -३ तास मन:पूवर्क �वचार मंथन झाल्यावर मी पुन्हा अ�त समाधानाने दोन 
तास शांत झोप घेतल�. 
__________________________________________________________________________ 

धन्यवाद, 
कुमार कुलकण� 
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या वषार्तील आत्तापय�तच्या कायर्क्रमाना सभासदाचंा भरगोस पाठ�ंबा लाभला, त्याबद्दल मनापासनू धन्यवाद. तसाच, 

�कंबहुना त्याहूनह� जास्त उपिस्थती वर�ल दोन कायर्क्रमाना �मळेल याची अशी मनापासून �वनंती. २०१६च्या 

कायर्का�रणीने सुंदर काम करून छानच कायर्क्रम सादर केले त्याबद्दल कायर्का�रणीचे व मदतीचा हातभार लावणाया�चे 

कौतकु, आभार, व धन्यवाद!
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लेख: कथा सॅमसगंची (Samsung)  
लेखक: उल्हास हर� जोशी, (अ�मता नातूचे वडील) 
_______________________________________________________________________ 

1) 1938 साल� ल� �बयांग चल नावाच्या माणसाने द�ीण को�रयामध्ये 'सॅमसंग' या नावाने �कराणा 
मालाचे दकुान सुरू केले. 

2) 1940 साल� �कराणा दकुानांमध्ये सुरु झालेल्या प्रचंड स्पध�मूळे त्याने �कराणा मालाचे दकुान बंद करून 
नूडल्स बनवण्याच्या व �वक्र�च्या व्यवसायाला सुरवात केल� 

3) 1950 साल� सॅमसंगने नडूल्सचे उत्पादन बंद करून साखरेचे उत्पादन करायला सुरवात केल�. 

4) 1954 साल� सॅमसंगने साखरेचे उत्पादन बंद केले व गरम कपड ेबनवण्यासाठ� वूलन �मल सुरू केल� 

5) 1956 साल� सॅमसंगने वलून �मल बंद करून इन्शरुन्स व �सक्यु�र�टज �वकायच्या व्यवसायाला सुरवात 
केल�. 

6) 1960 साल� सॅमसंगने इलेक्ट्रॉ�नक्सच्या �ेत्रात प्रवशे केला व 'ब्लॅक ऍन्ड व्हाईट' टे�लव्ह�जन सेट्स 
बनवायला सुरवात केल�. 

7) 1980 साल� सॅमसंगने टे�लकॉमच्या �ेत्रात प्रवेश केला व व टे�लफोन िस्वच बोडर् बनवायला सुरवात 
केल�. 

8) 1987 साल� सॅमसंग कंपनीचा संस्थापक ल� याचा मतृ्यु झाला. त्यामूळे कंपनीचे �वभाजन चार 
वेगवेगळ्या व स्वतंत्र कंपन्यांमध्ये झाले. �डपाटर्मेन्टल स्टोअसर्, के�मकल्स व लॉिजिस्टक्स, पेपर व 
टे�लकॉम व इलेक्ट्रॉ�नक्स असे �वभाजन झाले. 

9) त्याच साल� सॅमसंगने जागतीक स्तरावर से�मकंडक्टर प्लॅन्ट्समध्ये गुंतवणूक करायला सुरवात केल�. 

10) 1990 साल� सॅमसंगने जागतीक स्तरावरची गुंतवणूक बंद करून �रअल इस्टेच्या �ेत्रात प्रवेश केला. 
मले�शयामधील पेट्रॉनास टॉवसर् तसेच तवैानमधील तपेैई 101 या जगातील सवार्त उंच इमारतींच ेबांधकाम 
सॅमसंगने केले. 

11) 1993 साल� मोठ� मंद� आल�. एशीयन माक� टमध्ये मोठ� मंद� होती. सॅमसगंला पण याचा मोठा 
फटका बचला. त्यावेळी ल�च्या मुलाने कंपनीचा सीईओ म्हणून सूत्र ेहातात घेतल� होती. त्याने कंपनीचे 
डाऊनसायझींग करायला, कंपनीच्या उप कंपन्या म्हणजेच सब�स�डअर�ज �वकायला व उरलेल्या कंपन्यांचे 
एकत्रीकरण करायला सुरवात केल�. 

12) इलेक्ट्रॉ�नक्स, इंिज�नअर�ंग व के�मकल �डव्ह�जन्सचे एकत्रीकरण केल्यामूळे सॅमसंग ह� जगातील 
मेमर� �चप्सचे उत्पादन करणार� सवार्त मोठ� कंपनी बनल�. 

13) 1995 साल� सॅमसंगने '�लिक्वड �क्रस्टल �डस्प्ले' च्या �ेत्रात प्रवशे केला व केवळ 10 वषार्तच 'फ्लॅट 
स्क्र�न टे�लिव्हजन' बनवणार� जगातील सगळ्यात मोठ� कंपनी बनल�. 
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14) 2010 साल� �लिक्वड �क्रस्टल �डसप्लेच्या �ेत्रात प्रचंड स्पधार् �नमार्ण झाल्याने सॅमसंग कंपनीने पुढ�ल 
10 वषा�च्या वाटचाल�चे धोरण ठरवले व स्माटर्फोनच्या �ेत्राकड े�वशषे ल� देण्याचे ठरवले. 

15) 2016 सालामध्ये सॅमसंग ह� मोबाइल फोन व स्माटर्फोन बनवणार� जगातील सवार्त मोठ� कंपनी 
आहे. आज सॅमसंगच्या स्माटर्फोनची �वक्र� आय फोनच्या �वक्र�च्या दपुट�हून अधीक आहे. 

आज सॅमसनंगची �वक्र� 250 �ब�लयन डॉलसर्पे�ा अधीक आहे व द�ीण को�रयाच्या एकूण एक्सपोटर्मध्ये 
सॅमसंगचा वाटा एक पंचमाशं ईतका आहे. 

�कराणा मालाचे दकुान - नूडल्सचे उप्पादन - साखरेचे उत्पादन- वूलन �मल - इन्शरुन्स व �सक्यु�र�टजची 
�वक्र� - टे�लव्ह�जन सेट्सचे उत्पादन - टे�लफोन िस्वच बोडर्चे उत्पादन - से�मकंडक्टर प्लॅन्टमध्ये 
जागतीक स्तरावर गुंतवणकू - �रअल इस्टेट - मेमर� �चप्स - फ्लॅट स्क्र�न टे�लव्ह�जन - मोबाइल फोन व 
स्माटर् फोन असा सॅमसंगचा प्रवास आहे. 

एक वाण्याचे दकुान ते जगातील सवार्त बलाढ्य कंपन्यांपैक� एक असा सॅमसंगचा प्रवास थक्क करणारा 
आहे. 

तात्पयर्ः- 

बदल हा जसा आयुष्याचा अ�वभाज्य भाग आहे तसाच तो �बझनेस, इंडस्ट्र� व उद्योग व्यवसायाचा पण 
अ�वभाज्य भाग आहे. त्यामूळे बदल करायला घाबरू नका. तुम्ह� जर बदल िस्वकारला नाह� तर तुम्ह� 
नगण्य व्हाल! त्याच त्याच गोष्ट� परत परत करण्याच्या मान�सकतेमध्ये अडकून पडू नका. त्यामूळे बोअर 
व्हाल. अयशस्वी होत असताना सुद्धा काह� �बझनेस चालतच असतात ते एकप्रकारच्या अंतर�क उज�मूळे. 
या अपयशातूनच या कंपन्या प्रगती साधत असतात ते कशामूळे? कारण �बझनेसमधले अपयश हे तुम्ह� 
प्रयत्न करता आहात याचे प्रतीक असते. ते नव्या पद्धतीने कंपन्यांची पुन्हा रचना करत असतात. नवी 
�ेत्र ेशोधून काढून त्यामध्ये �शरकाव करण्याचा प्रयत्न कर�त असतात. नवीन टेक्नॉलॉजी, नवीन तंत्र�ान 
आत्मसात कर�त असतात. नवीन पाण्यात �शरायचा प्रयत्न कर�त असतात. 

आता सॅमसंगचेच पहा. त्यांनी �कत्येक असे �बझनेस केले क� त्यांचा परस्पराशी काह� संबंध नाह�. पण 
प�रिस्थतीनूसार ते बदलत गेले. नवीन टेक्नॉलॉजीच्या �ेत्रात प्रवेश करत गेले व नवीन टेक्नॉलॉजी 
आत्मसात करत गेले. स्वतःच्या कंपन्यांचा नव्याने शोध घेत नवीन कल्चर आत्मसात करत गेले. 

बदल हाच आयुष्यातील एकमेव 'कॉन्सन्ट' आहे हे ल�ात ठेवा. 

यशाचा कोणताह� परफेक्ट फॉम्युर्ला नाह�. त्यामूळे सतत प्रयत्न करत रहा. योग्य वेळी बदल करत रहा. 
केव्हा ना केव्हातर� तुम्हाला यश हे नक्क�च �मळेल याची खात्री बाळगा. आपला �बझनेस �कंवा उद्योग 
व्यवसाय यशस्वी करा! आयुष्यात यश �मळवा! 

अथार्त आपण आयुष्यात व �बझनेसमध्ये यशस्वी व्हायचे क� नाह� हे तुमचे तुम्ह�च ठरवायचे नाह� का? 

( श्री. सुरेन्द्र शे्रष्ठ यांच्या सौजन्याने,) 

धन्यवाद, उल्हास हर� जोशी 
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लेख: उतारवयातील एकटेपणा      लेखक – अर�वदं साने  
 
taIsa naaovhoMbar 2000 raojaI inavaR<a Jaalaao.  tyaa idvaSaI AaBaaL maaokxLoxJaalyaasaarKao vaaTlao. tyaanaMtar KaUpa Aarama 
kxrayacaa, BaTkxayacao, gappaa maarayacyaa, Kaayacao, pyaayacao AaiNa fx>x majaa kxrayacaI Asao manaanao zrvaUna zovalao haotao. 
kxahI idvasa tasao koxloahI. paNa pauZo kxaya? tyaacaahI kMxTaLa yao{} laagalaa. maa~a ho navaIna AayauYya jagata Asataanaa 
ek xvaogaLIca jaaNaIva haota haotaI. sagaLyaaMmaQyao AsaUna maI ekxTaca Asalyaacaa malaa saaXaatkxar hao{} laagalaa 
haotaa. 
inavaR<aI naMtar maulaaMnaa, AamhI daoGaoca pauNyaalaa rahNyaapaoXaaM tyaaMcyaabaraobar rahNao jaasta saaoyaIcao vaaTlao. tyaamauLo 
baMgalaaor ikMvaa baaosTna yaoqao Aamacaa mau@kxama paDta haotaa. maulaa naatavaMDaMmaQyaoM vaoL kxsaa Cana va Barkxna jaata haotaa. 
daoGaaMnaahI ekx maokxaMcaa AaQaar vaaTta haotaa. AayauYya kRxtaaqa- JaalyaacaI Baavanaa mana Bar}na TakxIta haotaI. 
maulaaMcao saMsaar bahrata haotao. tyaaMcao vyaapa vaaZta haotao. tyaaMcao ivaYaya vaogavaogaLo haota haotao. tyaaMnaahI ADIADcaNaI, 
naaokxrIta taNaava, maulaaMcao saMgaaopana ho haotaoca. pauZcyaa AayauYyaacao plâinaMga kxrNyaata tao KaUpa gauMtaUna gaolao haotao. naatavaMDo 
maaozI haota haotaI. tyaaMcao ivaEva vaogaLo hao{}na gaolao haotao. yaa sava- badlaamauLo tao sagaLo vyasta Jaalao haotao. AazvaDa 
kxsaa saur} vhayacaa AaiNa kxsaa saMpata haotaa tao samajata navhtao. saurvaataIlaa ho paahtaanaa KaUpa AanaMd haota Asao. tao 
AnauBaivaNyaata majaa yaota haotaI. 
paNa hLuhLu yaa Baavanaolaa dusara kMxgaaora Aalaa. tyaa kMxgaaoỳaacao Taokx manaalaa salaU laagalao. baaocaU laagalao. 
maulaabaaLata AsaUna, sagaLyaaMbaraobar AsaUnahI AapaNa ekxToca Aahaota Asao satata vaaTayalaa laagalao. Aapalaa 
kxSaasaazIhI {payaaoga naahI, saaQao GarataIla fxina-car halavaayacao Asaola tarI, Aapalyaacyaanao haota naahI. iSavaaya 
maohonataIcaI kxamao AapaNa kxr} nayao yaakxDo maulaaMcao jaaNaIvapaUva-kx kxTaXa Asao. tyaamauLo bahutaokx baabataIta malaa 
baGyaacaIca BaUimakxa vazvaavaI laagata Asao. maaJaI madta haoNyaapaoXaa maaJaI maQaomaQao haoNaarI lauDbauD maulaaMnaa ADcaNaIcaI 
vaaTtao Asaa maaJaa samaja hao{} laagalaa haotaa. 
maulaaMcao dr AazvaDyaalaa vaogavaogaLo kxaya-k̀xma zrta Asata. javaLcyaa ima~aaMkxDo gappaasaazI, samaarMBaasaazI, ikMxvaa 
ekxaVa sahlaIsaazI jaaNyaacao tyaaMcao zrta Asao. ASaavaoLI baabaaMnaa nyaayacao tar tyaaMnaa SaairrIkx ADcaNaI yaotaIla, 
tyaaMnaa itaqao kxaoNaI kMxpanaI imaLola kxaM? AapaNa ima~aaMbaraobar Asataanaa tyaaMnaa dula-iXalao Asao vaaTola kxaM? ASaa 
pàkxarcyaa Anaokx SaMkxa maulaaMcyaa manaata Aalyaa vaacaUna rhata nasata. AaiNa tyaa AgadI svaaBaaivakxca haotyaa. ho 
maaJyaa laXaaMta yao{} laagalao taovhaM maa~a mana vaogaLyaaca pàkxaro ivacaar kxr} laagalao. AapaNa jaaNao baro naahI. kxarNa 
tyaa mauLo tyaaMnaahI QaDpaNao eMjâaya kxrtaa yaoNaar naahI. tyaapaoXaaM AapaNa Garataca basalaolao kxaya vaa[-T? maa~a ASaa 
vaoLI AapaNa Aataa kxSaasaazIhI {payaaogaacao raihlaao naahI, ikMvaa Aapalyaa Aitsatvaacaa AanaMd [taraMnaa haoNyaaapaoXaa M 
tyaaMnaa ADcaNaca jaasta haotao ASaI Baavanaa pà̀baL haota caalalaI haotaI. sagaLyaapaasaUna Ailaptataa jaasta yaota caalalaI 
haotaI. yaata kxaoNaaba_la tak̀xar nasaUna svata:cyaa yaa Avasqaocao ivaYlaoSaNa mana kxrta haotao. navaIna paQdtaIcao AayauYya 
jagaNyaacaI manaacaI tayaarI saur} haota haotaI. 
kxahI idvasaaMpaUvaI- naatavaMDo satata AvataI BaaovataI Asata. savaa-ta CaoTa naataU tar TI.vhI paahayalaa maaJyaajavaLca 
basata haotaa. tyaalaa ik̀xkoxTcyaa KaoLataIla ikxssao, iKalaaDI, AaMtarraYT/Iya saamanao tyaacaI rok̂xaD-sa\, raojacaa 
skxaoAr maI saaMgaavao laagata haotao. ra~aI maaJyaa javaL JaaopaUna mahaBaarta va ramaayaNaataIla gaaoYTI eokxayalaa AavaDta 
Asao. saMgaNakxavarIla pa<ao, caosa [. gaomsa tyaalaa maI samajaavaUna Vayalaa hvao Asao. parMtau taI maaozI JaalaI. tyaaMcao ivaYaya 
vaogaLo Jaalao. KaoLaMmaQaIla tyaaMcao [MTrosT badlalao. baaskoxTbaâla, fuxTbaâla, baosabaâla, yaasaarKyaa KaoLaMmaQyaoM tyaaMnaa 
rsa inamaa-Na Jaalaa. Aqaa-taca yaa KaoLaMpaasaUna maI dUr haotaao. tyaacao inayama, KaoLaDU yaabaVla malaa maaihtaI kxmaI haotaI. 
tyaamauLo naatavaMDoca malaa tao samajaavaUna saaMgaU laagalao paNa tyaa saazI tyaaMcyaa javaL fxarsaa vaoL nasao. vaogavaogaLo 
[lao@T/âina@sa gaomasa\ tyaaMcyaa hataata Aalao. saMgaNakxataIla k̀xaMtaImauLo T̂blaoT, Aaya\ fxaona, TI.vhI. var KaoLtaa yaoNaaro 
navanavaIna KaoL tyaaMcyaa hataata Aalao. ho sagaLo hataaLNyaacao AaiNa tyaacaa {paBaaoga GaoNyaasaazI tyaaMnaa {pajataca 
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&aana haotao. malaa maa~a pà<yaokx gaaoYT, tyaacao taM~a, yaacaa AcaMbaaca jaasta vaaTta haotaa. tao malaa vaaparayalaa yaoNao kxzINa 
haota Asao. maga pà<yaokx ADcaNaInaa tyaaMnaa hakx maaravaI laagata haotaI. tyaaMnaa tyaa mauLo qaaoDo kxa hao[-naa iDsTba- haota 
haotao. yaoNaaỳaa gaaoYTIMcao naaivanya vaaTUna Aavaakx vhayalaa haotao. paNa tyaaca baraobar Aataa AapaNa yaa navaIna yaugaacyaa 
fxar maagao paDta Aahaota ho jaaNavata haotao. naaivanyaacaI kxasa Qarayalaa AapalaI enajaI-, AapalaI Aakxlana Sa>xI kxmaI 
paDtao Aaho ho samajaUna yaota haotao. AapaNa kxaLacyaa maagao paDta AsaUna sauQaarNaocaa vaoga Aapalyaalaa pakxDtaa yaota naahI 
Asao vaaTta Asao. tyaaMcyaaca Sabdata saaMgaayacao tar AapaNa Aa{TDoToD haota Aahaota ASaI Kaa~aI haota haotaI. 
lagnaanaMtarcaI maagacaI Anaokx vaYao- patnaIcaI satata saaqa haotaI. daoGaaMnaa ekxmaokxaMcaI garja haotaI. saaobata haotaI. paNa 
maagaIla kxahI idvasaaMpaasaUna taI paNa Aapalyaa paasaUna dUr dUr jaata Aaho Asao vaaTta haotao. maaJyaapaoXaaM italaa maulaaMcyaa 
BalyaasaazI sava- kxrNao, naatavaMDaMcyaa kxlaakxlaanao GaoNao, saunaaMnaa saaMBaaLNao mhNajao tyaaMnaa r]caola, paTola AavaDola 
tasaoca vaagaNao ho kxrNyaataca itacaa idvasa kxQaI saMpataao tao italaa samajataca naahI. ra~aI sauQdaM itacao kxama saMpaUna maulao 
tyaaMcyaa baoDr}mamaQyao jaa[-paya-Mta maaJyaakxDo itacao laXahI jaata naahI. taI yao[-paya-Mta malaa gaaZ Jaaopa laagaUna jaatao. maga 
tyaavaoLI tarI caar gaaoYTI kxSaa baaolaNaar? taI kxrtao tyaaMta caUkx kxahIca nasatao. paNa tyaamauLo malaa maa~a ekxTopaNaa 
jaasta jaaNavataao. itacyaakxDUna maI dula-iXata JaalyaasaarKao vaaTtao.taI malaa gaRhIta Qartao Aaho Asao malaa vaaTlyaa 
vaacaUna rhata naahI. 
ikx<yaokx vaoLa maulaaMcaa AaiNa [tar kuxTuMibayaaMcaa ikMxvaa maulaaMcyaa ima~amaMDLIMcaa gappaaMcaa fxD jamataao. Anaokx ivaYaya 
cacao-laa yaotaata.paNa maI fxarsao taaoMD {GaDta naahI. AapaNa maQao baaolaUna Aapalao mata maaMDlao tar tao AavaDNaar naahI 
Asao vaaTtao. malaa maaJao mata ivacaarlaohI jaata naahI. cacao-cyaa izkxaNaI AapaNa Aahaota yaakxDohI kxaoNaacao laXa nasatao. 
AapaNaasa dula-iXata kolyaacaI Baavanaa hao{}na jaatao. Anaokx vaoLa tasao nasataohI paNa maaJyaa mhNaNyaata kxaoNaalaa rsa 
naahI Asao vaaTUna Gao{}na maIca gappaata maaokxLopaNaanao Baaga Gaota naahI. 
yaa sava- gaaoYTIMcaa pairpaakx mhNajaoca malaa yaa vayaata yaota jaaNaara ekxTopaNaa Aaho Asao malaa vaaTtao. satata sava- 
laaokxaMmaQyaoM AsaUnahI ha ekxTopaNaa manaalaa Kaayalaa {ztaao. maga vaaTtao paUvaI-cyaa kxaLI vaanapàsqaaEàma haotaa taao 
Asaaca kxahIsaa tar nasaola naa? [takxI ekxTopaNaacaI Baavanaa hao{}na sauQdaM maI sakxaratmakx ir<yaa tyaakxDo pahataao 
Aaho. Aaho tao DaoLsapaNao svaIkxar}na tyaatalyaa tyaata AanaMdanao kxsao jagataa yao[-la tyaacaa pàyatna kxrIta Asataao. 
satata kxSaata tarI mana rmaivata Asataao. Asao koxlyaamauLo Karoca saaMgataao malaa idvasaata paaMca imainaTo sauQdaM irkxamaa 
vaoL imaLta naahI. raoja ra~aI baoDvar manaata dusay`aa idvaSaI kxaya kxamao kxrayacaI Aahota tyaacaI {jaLNaI kxr}na 
Jaaopataao AaiNa Aajacaa idvasa kxsaa Cana gaolaa ho manaalaa bajaaivata malaa Jaaopa koxvha laagatao tao samajataca naahI. 
sakxaLI {ztaanaaca idvasaata kxaya kxrayacao tyaacao inayaaojana kxr}na dovaalaa namaskxar kxrtaao AaiNa ekTyaacyaa 
idvasaalaa saur]vaata kxrtaao. 
 

धन्यवाद अर�वदं साने (मो�नका साने यांचे सासरे) 
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BMM 2017 अ�धवेशन - आपलं अ�धवेशन,  

 

 

अनघा हुपर�कर यांना हा flyer पाठवल्याबद्दल धन्यवाद, तसेच  BMM २०१७ च्या सवर् क�मट�ला 

शुभेच्छा, �म�शगन येथे पुढ�ल जलुमैध्ये भेटूच,          
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क�वता: �नळाई 

क�वयत्री: प्र�ा रत्नाकर मराठे (अनघा महाजनची आई) 

(लेकटाहो ते फोलसम हा माचर् म�हन्यात प्रवास करताना, रम्य �नसगर्, बफर् , पवर्त बघून त्यांना 

सचुलेले हे काव्य) 

 

बफार्च्छा�दत �शखरान्मधल� 

अशी �नळाई �पऊन घ्यावी  

चमचम करती �करणे आ�णक  

�नळ्या जळातुनी खेळ खेळती  

गदर् दाटल्या व�ृावरती 

�हमफुले �ह �कती सांडल� 

शुभ्र बफार्चा साज चढवुनी 

क�भन्न काळे पत्थर सजती  

गगनाचे प्र�त�बबं झलेनुी 

नीलामतृाने �भजते धरणी 

धुंद बनवते आपल्या �चत्ता  

सषृ्ट�ची �ह �कमया न्यार� 

मनात वाजते मदं धून ती 

कृष्णाची ती घननीळ बासर�  

देश वेगळा, सय येई माहेर�ची   

भासे देव्हारयातील �तच �नळाई   

 ___________________________________________ 

धन्यवाद, प्र�ाताई! 
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नेहेमीची सदरे – हे करून बघा, हे मा�हत आहे का, सु�वचार, चुटका, 

पाककृती.    

o हे करून बघा: 

o सकाळी एक ग्लास गरम पाणी व एक केळ खा. असे केल्याने शर�राचा मेटाबॉ�लझम वाढून जातो. 

केळ पचण्यास जास्त वेळ घेते, त्यामुळे बर् याच वेळेपय�त पोट भरल्यासारखे वाटते. याने पटकन 

एनज�पण �मळते! 

o हे मा�हत आहे? 

o आपल्या लहानपणी माशा मारणे हा नुसता वाक्प्रचार नव्हता तर खरेच तसे करायचो. पण जर� 

एखाद्या घरच्या माशीला नाह�च मारले तर� ती नैस�गर्क�रत्या लवकरच मरण पावते. मा�हती 

आहे, �बचार्या घरच्या माशीचे जीवन फक्त १४ �दवस असते! शी बाई, �तला �वल अन ट्रस्ट 

करायला वेळ कसा �मळत असेल ग बाई? 

o हत्तीला पाण्याचा वास तीन मैल लांब येऊ शकतो. मलातर पाण्याला वास असतो हेच मा�हत 

नव्हते! 

o जगात सरासर� प्रत्येक मानवापाठ� एक �म�लअन मुंग्या असतात! बापरे! वाचून मनाला, 

हातापायाला मुंग्या आल्या ना!  आ�ण बर का, मा�हती म्हणून सांगतो, मुंग्यांना फुफूसच नसते! 

.....चला एक बरे आहे त्यांच ेआपल्यापे�ा,…. मुंग्यांना दमा होतच नसणार! 

o इंिग्लश शब्द ‘ऑक्टो’ म्हणजे साधारणपणे आठ असा अथर् होतो. मग ऑक्टोबर म�हना १०वा 

कसा काय? 

o हे बरोबर आहे �क रोमन/ला�तन भाषेत ‘ऑक्टो’ म्हणजे आठ आ�ण तो रोमन 

कॅल�डरमध्ये आठवा म�हनाच होता. पण जानेवार� व फेब्रुवार� म�हने नंतर add झाले पण 

मग मुळचे ऑक्टोबर नाव तसेच रा�हले! कालाय तस्मै नमः!  
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o सु�वचार: 
o कोणी कौतुक करो व �टका करो. फायदा तुमचाच आहे. कौतुक प्रोत्साहन देत,े �टका 

सुधारण्याची संधी!. 

o खरच �वचार करा: 

o बास्केटबॉलमध्ये बास्केट जो बनवतो त्याला टाळ्या पडतात, त्या आधी ज्या दसुरयाने 

प्र�तस्पध्यार्ला ब्लॉक केला असतो त्याचे नाव�ह �दसत नाह�. �मत्रानो, प�हला नाह� होता आले 

तर दसुरा रोल तर� करा. मानापमान, मुख्यत्व ्याला दयु्यम महत्व द्या. कधी प�हले व्हायचे 

असेल तर दसुरे व्हायला �शका (अिजत नातू).    

o चुटका �क प्रत्य� अनुभव: 

o बायको: अहो, इतक्या हळू आवाजात कोणाशी बोलताय, तेसुद्धा इतक्या उ�शरा रात्री? 

o नवरा: अग ब�हणीशी बोलतोय. 

o बायको: हा मग ठ�क, पण एव्हढ्या हळू आवाजात का? 

o नवरा: (मनात) कसे सांगू �हला, �हच्याच छोट्या ब�हणीशी बोलतोय ते! 

o हे मा�हत आहे?: 

o रजनीकांतचे सगळे काह� आहे पण फेसबुक पेज नाह�! का बरे! अहो, त्याने फेसबुक अक�ट 

उघडताच �णी ७ �ब�लअन फालोवर लागू झाले व फेसबुक कंपनीच ेसवर्सर् बंद पडले. . मग 

त्यांनी पेज काढून टाकले म्हणून आपण फेसबुक वापरू शकतो!  
o कॉम्पुटरचे संगणक केले, ठ�क आहे, पण फेसबुकचे चेहरा-पुस्तक म्हणजे काह�ह� हं! 

o कमाल �क नाह�! 
o मुंबईत �श�कांनी �वद्याथा�ना ‘मी पा�हलेल्या �क्रकेट सामन्यावर’ �नबंध �लहायला सां�गतला. 

पुण्याच्या �वद्यायार्चा �लहून एका �म�नटातच झाला. त्याने �ल�हले होत,े “पावसामुळे सामना 

झाला नाह� व घर� आलो”! गुरुजीपण पणु्याचे, त्यांनी त्याला धु धु धुतला! 
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पाककृती: उकडीचे मोदक  by: सनुीती सहस्रबुद्ध े(शुभांगी �चटणीसची आई)     पान: १ 

 

 



Marathi Mandal Sacramento Newsletter Edition #3 of 2016 
 

 पान नंबर: 29 

पाककृती: उकडीचे मोदक  by: सनुीती सहस्रबुद्ध े(शुभांगी �चटणीसची आई)     पान: २ 

 

चला तर मग, असे मोदक करून बघा. जमले तर, सुनीतीताईना धन्यवाद जरूर कळवा, व आम्हाला खायला बोलवा!    
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Reliance SuperMart - The Fresh 
Choice in Quality Produce 

Reliance SuperMart selects Fresh Quality 
Produce from Selected Local Growers. Our 
Customers want the Best for their Families and 
We Deliver! 

 
Reliance SuperMart brings Folsom Community 
High Quality Fresh Produce and other Healthy 
Products. 
This is the place do your Indian grocery 
shopping if you live in Folsom or nearby areas.  
 
Store location is 297 Iron Point Road, Folsom, 
Ca 95630 and website address is 
www.reliancesupermart.com.  

  
 

 

 

  

http://www.reliancesupermart.com/
http://www.reliancesupermart.com/
http://www.reliancesupermart.com/
http://www.reliancesupermart.com/
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शब्दकोड े
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Links to 2016 event photos 

Rangapanchami Photos : 
https://goo.gl/photos/DjWQNCSQc7kjiy9K8 
https://goo.gl/photos/3kTommwLJac81n1H8 

Gudhipadwa & Maharashtra Din Photos : 
https://goo.gl/photos/op9CPN2epquqnXCx6 
https://goo.gl/photos/w92byuhSodgyLnhd8 
 

Maitra Jeevanche Photos : 
https://goo.gl/photos/P4HfXUXeuWTEZJxU7 
https://goo.gl/photos/B4mNP6wW7tKiHMhPA 

Picnic Photos : 
https://goo.gl/photos/vEJMRfS43xC9ZRJC9 
https://goo.gl/photos/Roxo3XZNtW3cGw6L8 

Ganapati photos : 

https://goo.gl/photos/cALT9t8euk1XdumE9 

https://goo.gl/photos/67Xorut6udNkGW7K8 

 
KKG natak photos: 

https://goo.gl/photos/obHCGsJCBTuqDkNY7 

https://goo.gl/photos/sQkCw73et5jcEceg7 

 
Dr. vikas Amte felicitation photos: 

https://goo.gl/photos/VqYRXejrzMi2fUAV6 

 
Kojagiri photos: 

https://goo.gl/photos/WfbaRRYFoG8DpQWc9 

 

https://goo.gl/photos/DjWQNCSQc7kjiy9K8
https://goo.gl/photos/3kTommwLJac81n1H8
https://goo.gl/photos/op9CPN2epquqnXCx6
https://goo.gl/photos/w92byuhSodgyLnhd8
https://goo.gl/photos/P4HfXUXeuWTEZJxU7
https://goo.gl/photos/B4mNP6wW7tKiHMhPA
https://goo.gl/photos/vEJMRfS43xC9ZRJC9
https://goo.gl/photos/Roxo3XZNtW3cGw6L8
https://goo.gl/photos/cALT9t8euk1XdumE9
https://goo.gl/photos/67Xorut6udNkGW7K8
https://goo.gl/photos/obHCGsJCBTuqDkNY7
https://goo.gl/photos/sQkCw73et5jcEceg7
https://goo.gl/photos/VqYRXejrzMi2fUAV6
https://goo.gl/photos/WfbaRRYFoG8DpQWc9
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