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या अकंात व्यक्त झालेल्या मतांशी सपंादक सहमत आहे असे 
नाही. कृपया अधधकृत परिानगीसशिाय या अकंातील साहहत्य 
पनुमुधहद्रत करू नये ही नम्र विनतंी. जागा ि िेळेअभािी काही 
साहहत्याचा या विशेष अकंात समािेश करत आला नाही 
त्याबद्दल आम्ही हदलधगरी व्यक्त करत आहोत. या अकंात 
प्रससद्ध करण्यात आलेल्या काही साहहत्यात जरुरीनसुार बदल 
करण्यात आलेले आहेत. हा अकं आपल्यापढेु ठेिताना त्यात 
कोठेही त्रटुी राहू नयेत यासाठी आम्ही विशेष काळजी 
घेतलेली आहे, तरीपि आमच्या नजरचकुीने काही त्रटुी ि 
मुद्रिदोष राहहले असल्यास आपि मोठ्या मनाने आम्हला 
क्षमा करािी. 

धन्यिाद!  

आपले नम्र, 

संपादक मंडळ 

Copyright © Seattle Maharashtra Mandal 
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संपादकीय 
 

वप्रय िाचकहो, 
 सिधप्रथम आपिासिाांना हदिाळीच्या ि नििषाधच्या 
हाहदधक शभेुछा! निीन येिारे २०१६ हे िषध आपिासिाांना 
सखुसमधृीचे ि आरोग्यदायी जािो हीच ईश्िरचरिी 
प्राथधना!!! २०१५ च्या हदिाळी तनसमत्तान ेहा सारथी अकं 
आपल्यापढेु ठेितांना मला अततशय आनदं होत आहे. या 
अकंातील िेगिेगळ्या विषयािंरील लेख आणि कविता 
िाचून आपल्याला नक्कीच आनदं समळेल याची मला 
खात्री आहे.  
 गेल्या काही िषाधत ससयटॅलमधे मराठी भाषा 
आणि मराठी सकृंतीचा विस्तार िाढत चाललेला पाहून 
मला खूप आनदं होत आहे. आज भारतामध्ये मराठी 
भाषचेी आणि ससं्कृतीची अिस्था दयनीय होत असली 
तरी भारताबाहेर ततचा विस्तार जोमाने िाढत आहे. 
भारताबाहेर राहून मराठी भाषा आणि ससं्कृतीचा माझ्या 
मराठी बधंू आणि भधगनींनी जो आदर िाढिला आहे 
त्याबद्दल त्यांचे करािे तिेढे कौतकु कमीच आहे. आणि 
याला हातभार लाििाऱ्या ससयटॅल महाराष्र मडंळाची तर 
तमुच्याप्रमािेच मी सदु्धा शतश:  आभारी आहे! 
 गेली अनके िषध मडंळाने इथल्या सिध मराठी 
आणि इतर भाषीय लोकांना एकत्र आिून त्यांचे एक मोठे 
कुटंुब तयार केलेले आहे. प्रत्येक महहन्यात रसदार 
कायधक्रमांचे आयोजन करून त्यांना आनदंी िातािरिात 
ठेिले आहे. त्यांच्यातल्या कला गिुांना भरपरू िाि हदला 
आहे. लहानमलुांपासनू अगदी ससयटॅलभेटीला येिाऱ्या 
आजी-आजोबा, मािशी-मामा, काका-काकू, आणि  
समत्र-मबैत्रिीनापि प्रोत्साहन हदले आहे. म्हिूनच भेटीिर 
आलेली ही सिध मडंळी आपापल्या गािी जातांना सखुद 

अनभुिांचा आणि सखुद आठििींचा खश्जना 
आपल्याबरोबर घेिनू जातात! 
 जाता जाता...या सारथी अकंाच्या पिूधत्िाला 
ज्यांचे ज्यांचे हातभार लागले त्या सिाांचे मी मनापासनू 
आभार मानत.े िाचकहो, या अकंात शदु्धलेखनाच्या चकुा 
न होण्यासाठी आम्ही आमच्याकडून सिधतोपरी प्रयत्न केले 
आहेत. पि नजरचुकीने काही चुका राहून गेल्या असतील 
तर मोठ्या मनाने आम्हाला माफ करािे! 

 धन्यिाद! 
आपली,  

सविता धनेश्िर  

Illustrations by www.lasercase.cz 

शुभ दीपािली 
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आयोजन करण्यात आले होत.े सभासदांच्या नतृ्य, 
एकांककका, गािे, नकला अशा विविध गिुांना प्रोत्साहन 
देत परुि पोळी, कटाची आमटी आणि श्रीखंड ह्या 
पक्िानांचा लोकांनी आस्िाद घेतला. ह्या कायधक्रमासही 
३०० हून अधधक सभासदांची उपश्स्थती लाभली. 

मे महहना होता हलक्या फुलक्या ससनेमाचा. 
तरुिाईला भािेल अशा "कॉफी आणि बरेच काही" ह्या 
धचत्रपटाला सभासदांकडून उत्तम प्रततसाद समळाला 

जून महहन्यात SMM ने आपल्या लहान 
दोस्तांसाठी सशबीराचे आयोजन केले होत.े िय िषध ५ त े
१५ ह्या ियोगटात आयोश्जत केलेल्या ह्या सशबीरामध्ये 
मलुांना महाराष्राची झलक दाखिण्यात आली. ५० मलुांनी 
ह्यात सहभाग घेतला. महाराष्राचा भव्य इततहास, 
ततथल्या कला आणि नतृ्य ह्यांची ओळख मलुांना करून 
देण्यात आली. मलुांनी िारली पेंहटगं केले, मातीच्या 
गिपतीच्या मतूी बनिल्या तसेच मलुांना काही श्लोक 
सशकिण्यात आले. स्ितःच्या हाताने भेळ कालिनू ती 
खाण्यात मलुांना आलेल्या मजेचे मी ककतीही ििधन केले 
तरी कमीच पडले.  

जुल ैमहहना हा SMM साठी महत्िाचा ठरला. 
महाराष्राचे मातननीय मखु्यमतं्री श्री देिेंद्र फडििीस 
ह्यांना भेटण्याचा योग SMM EC ला समळाला. त्यांचे 
मराठमोळ्या पद्धतीने स्िागत SMM EC ने केले. ह्या 
स्िागताने भारािनू मखु्यमतं्रयांनी SMM चा उल्लखे BMM 

च्या अधधिेशनाच्या प्रमखु भाषिात केला आणि SMM चे 
कौतकु केले. जुल ैमहहन्याचा अखेरीस SMM  तफे उन्हाळी 
सहलीचे आयोजन केले होत.े मनसोक्त आनदंाची लयलटू 
करिे आणि तनिांत गपपा हा खरा उद्देश. ह्या तनसमत्ताने 
फेस पेंहटगं, मेंदी, मलुांसाठी पोत्याची शयधत, वपतनयाटा 
आणि मोठ्यांसाठी कक्रकेटच ेआयोजन केले होते. या 
बरोबरच गरम गरम सामोसे, भेळ, फळे, आणि चहा पि 
होता. 

 नमस्कार  मडंळी ,   
२०१५ हे िषध ससयटॅल 

मडंळासाठी ससं्मरिीय ठरले. 
िषधभर सादर झालेल्या उत्तमोत्तम 
कायधक्रमांमळेु हे नक्कीच एक 
यशस्िी िषध म्हिता येईल. िषधभर मडंळाने केलेल्या 
विविध उपक्रमाचंा हा छोटासा आढािा. 

दरिषीप्रमािे सकं्रांतीच्या कायधक्रमाने निीन िषाधची 
सरुिात झाली. रसभरीत खाद्यपदाथाांचा आस्िाद 
घेण्यासाठी तब्बल १९ विके्रत्यांनी स्टॅाल लािले आणि 
तब्बल ३५० हून अधधक लोकांच्या उपश्स्थतीत निीन 
िषाधचे जोरदार स्िागत झाले. स्टॅाल सोबत विविध 
खेळांचेही आयोजन करण्यात आले होत.े जानेिारी 
महहन्यात २०० हून अधधक कुटंुबांनी SMM सदस्यत्ि घेऊन 
निीन िषाधची जोरदार सरुुिात केली. ह्या मागचे प्रमखु 
कारि होत,े सदस्यत्िामध्ये हदलेली सटू. ह्याचा प्रभाि 
िषधभर जाििला आणि म्हिूनच ३२७ सदस्य सखं्येचा 
आकडा पार करण्यात मडंळाला यश समळाले. महाराष्र 
मडंळाचा िाढता पररिार हे मडंळाचे सिाधत मोठे यश आहे 
असे नक्कीच म्हिता येईल. 

फेब्रिुारी मश्ह्नयात SMM च्या पढुाकाराने, 
बहृन्महाराष्र मडंळ २०१५ "सा रे ग म" ह्या स्पधेच्या 
प्राथसमक फेरीचे आयोजन करण्यात आले होत.े या स्पधेत 
फक्त ससयटॅल नव्हे तर व्हँनकूव्हर, पोटधलडं येथीलही 
स्पधधकांनी सहभाग घेतला आणि मला हे सांगण्यास खपू 
आसभमान िाटतो की, जुल ै२०१५ ला L.A . मध्ये झालेल्या 
BMM च्या अधधिेशनात ह्या स्पधेची अतंतम फेरी झाली 
आणि ससयटॅलच्या विभतूी किीश्िर हहने ही स्पधाध श्जकूंन 
ससयटॅलचे नाि झळकािले. 

माचध महहन्यात शिेटच्या आठिड्यात होळी आणि 
गढुीपाडिा ह्या सिांच्यातनसमत्ताने SMM  पररिारातील 
सभासदांच्या कलेला प्रोत्साहन देण्यासाठी "talent show" चे 
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ऑगस्ट महहना होता जेष्ठासंाठी. हा कायधक्रम 
REDMOND SENIOR CENTER मध्ये आयोश्जत करण्यात 
आला होता. जषे्ठांसाठी खास एकांककका, भजन, कवितांचा 
कायधक्रम, हास्य क्लब आणि तनरोगी आयषु्यासाठी एक 
व्याख्यान ह्याचे आयोजन केले होत.े जेष्ठांचा ह्या सिध 
कायधक्रमातील सक्रीय सहभाग तरुिांना नक्कीच 
प्रेरिादायी होता.  

मडंळाच्या मोठ्या कायधक्रमामंधील एक कायधक्रम 
म्हिजे लाडक्या गिरायाच ेस्िागत. ह्या िषीचा 
गिेशोत्सि ढोल-ताशांच्या तालािर हदमाखात साजरा 
झाला. राष्रपती A . P . J.  अब्दलु कलाम ह्यांच्या 
स्मरिाथध मलुांसाठी विज्ञान मेळ्याचे आयोजन केले होत.े 
तसेच सपंिूध कायधक्रमाची सजािट अतंराळ विज्ञान ह्या 
विषयािर आधाररत होती. उकडीचे मोदक हे कायधक्रमाच े
आकषधि ठरले. लहानमलुांसाठी सांस्कृततक कायधक्रमाचे 
आयोजन केल ेहोत.े ह्यात १०० हून अधधक मलुांनी 
उत्साहाने सहभाग घेतला. 

ऑक्टोबर महहना हा सरुांच्या सखुद अनभुिाचा 
ठरला. सपु्रससद्ध गायक राहुल देशपांड ेह्यांचे गािी 
ऐकण्याची सधंी SMM पररिाराला समळाली. हा सरेुल 
अनभुि कायमस्िरूपी सिाांच्या स्मरिात राहील.  

 नोव्हेंबर मध्ये येत ेहदिाळी. हदिाळी हा SMM 

तफे साजरा होिारा सिाधत मोठा सि. ह्या िषाधची 
हदिाळीची मेजिानी होती - दोन एकांकेका. स्थातनक 
कलाकारांनी सादर केलेल्या ह्या दोन उत्कृष्ठ कलाकृती 
होत्या. सभासदांनी हदलेल्या उदंड प्रततसादामळेु हदिाळीचा 
कायधक्रम हा एक यशस्िी कायधक्रम ठरला. 

डडसेंबर महहन्यात SMM तफे अततशय गाजलेल्या 
"कट्यार काळजात घसुली" ह्या धचत्रपटाचे आयोजन केले 
गेले. ५५० लोकांच्या उपश्स्थतीत िषाधतील हा शिेटचा 
कायधक्रम दिक्यात पार पडला.  

कायधक्रमांव्यततररक्त ह्या िषी काही महत्िाची 
पािले SMM तफे उचलण्यात आली. ह्या िषी “बोडध ऑफ 
रस्टीज” ची स्थापना झाली. काही सक्रीय सभासदांच्या 
मदतीने तनयम ठरिनू AGBM  मध्ये त्यािर मजंुरी 
समळिनू त्याची स्थापना करण्यात आली. २०१६ पासनू हे 
कायाधश्न्ित होईल. 

कायधक्रमाला उपश्स्थत राहून िषधभर सभासदांनी 
SMM  EC ला प्रोत्साहन हदले पि त्याच बरोबर सामाश्जक 
बांधधलकी समजून सभासदांनी विदभाधतील शतेकऱ्यांसाठी 
जी आधथधक मदत केली त्यासाठी आम्ही आपले सदैि 
ऋिी राहू. जगभरातनू विदभाधतील शतेकऱ्यांसाठी सरुु 
असलेल्या अनेक प्रयत्नात आपल्याकडून हा खारीचा 
िाटा. 

SMM  चा यशस्िी प्रिास साध्य झाला तो अनेक 
छोट्या उद्योजकांमळेु ज्यांना SMM ने सधंी हदली आणि 
त्यांनी सधंीचे सोने केले. त्यांच्या मदतीने कायधक्रमाचा 
दजाध िाढला. मी त्यांची आभारी आहे. यशस्िी िषध पार 
पडताना मला माझ्या टीमची आणि त्यांचा पररिाराचंी 
खूप मदत झाली. मी सिाांची खूप आभारी आहे. मी यिुा 
मडंळाची आणि िषधभर आम्हाला मदत करिाऱ्या 
सभासदांची खूप आभारी आहे.  

मी सिाधधधक आभारी आहे आपल्या SMM  

पररिाराची आणि सिध सभासदांची. केिळ फक्त आपल्या 
मदतीने आणि प्रोत्साहनाने SMM हे मोठ्या १० मडंळांच्या 
पगंतीत जाऊन बसले. हा केिळ फक्त SMM सभासदाचंा 
मान आहे. आपल्या सहदच्छा सदैि SMM सोबत 
असाव्यात ही विनतंी. 

जय हहदं जय महाराष्र 

रमा हेरिाडकर 
 



 

8  सारथी    

Message from the Yuva 

Mandal….. 

 In this last calendar year, SMM Yuva Mandal 

was very active in our community! Our first large event 

of the year was Relay for Life in the spring. Each year 

Yuva Mandal participates in Issaquah Relay for Life as 

“Team It’s Chai Time”. Relay for Life is a 20 hour relay 

walk to raise money and awareness for cancer research 

as well as cancer patients and survivors. This year, Yuva 

Mandal raised $6,086.82 in total through SMM events 

as well as door-to-door and online fundraising. Addi-

tionally, we sold Iced Chai, Cookies, and Mehndi at the 

event which contributed to our total. May 9, the day of 

the event, we went to Issaquah High School and had at 

least one person walking on the track for the whole 20 

hours. Our efforts (including the money we raised) went 

towards cancer patients, their families, and funding can-

cer research. This marked the end of the 2014-2015 

Yuva year. We held elections and meetings in the sum-

mer to elect our new officers and plan for the upcoming 

year.  

 In the fall, we helped at the Ganapati and Diwali 

SMM Events doing various jobs. At the Ganapati event, 

we distributed prasad following the pooja, helped serve 

lunch, and sold snacks throughout the program. At the 

Diwali event, we babysat children during the event and 

played games, colored, and did various activities with 

them. Our second large project of the year was for 

Adopt-A-Family wherein we were given the information 

and wish-lists of approximately 9 underprivileged kids in 

order to buy them basic  necessities and gifts. This year, 

we used money from the SMM, from selling snacks at 

the Ganapati program, and from selling home-baked 

cookies door-to-door, and bought gifts such as Poké-

mon cards, Legos, headphones, and more gifts for 9 kids 

coming from 3 families. In addition, we bought each 

family a gift card to grocery stores. 

 In the coming Spring, we look forward to the 

2016 Relay for Life and hope to utilize the next months 

to fundraise and continue being a helpful presence at 

SMM events! If you would like more information re-

garding Yuva Mandal, you can go to our website at 

http://smmyuva.weebly.com/mandal-members.html. 

 

Nikhil Deo 

Vice President   

©Copyright Savita Dhaneshwar 
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Vikram Ghangurde   

     President 
Esha Harwalkar 

  Secretary 

     Divya Rane 

       Treasurer 

 Siddharth Kulkarni 

        Webmaster 

  Ruta Dhaneshwar 

 Milinda Bhopatkar  Nikhil Ghangurde      Ankita Dighde 

Tanvi Mane   Sharvani Kulkarni   Vallerie Bhopatkar 

 Serena Bhadsavle 

Nikhil Deo   

    Vice - President 

Illustrations by www.lasercase.cz Illustrations by www.lasercase.cz 
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नमस्कार समत्रहो, 

आपिा सिाांना माहीतच असेल की महाराष्रातील विदभध 
प्रांत आणि आजूबाजूचा पररसर गेली बरीच िषध 
दषु्काळग्रस्त आहे. त्यामळेु ततथले शतेकरी ि त्यांच्या 
पररिारास उदरभरिासाठी कजध काढािी लागत आहेत. त्या 
कजाधच्या डोंगराखाली हे शतेकरी धचरडले गेले असल्यामळेु 
काहींनी आत्महत्येचा मागध स्िीकारला आहे. ह्यामळेु 
त्यांच्या मागे त्यांच्या पररिाराचे अत्यतं हाल होत आहेत 
आणि त्यांना जगिं अशक्य झाल ंआहे. श्जकड ेखायचीच 
भ्ांत आहे ततकड ेसशक्षि ककंिा इतर गिुांचा विकास कसा 
होिार?  
२०१५ गिेशोत्सि कायधक्रमात आम्ही समस्त 
ससयटॅलिाससयांना आिजूधन आिाहन केल ंहोत ंकी त्यांनी 
सढळ हाताने आपल्या ह्या बांधिांची आणि त्यांच्या 
पररिाराची मदत करवि. त्या आमच्या आिाहनाला तमु्हा 
सिाांनी भरघोस प्रततसाद हदला आहे. आज आम्हाला हे 
सांगायला अततशय असभमान िाटत आहे की ससयटॅल 
महाराष्र मडंळाच्या ह्या मोहहमेतनू ३३,००० डॉलर चा 
तनधी भारतातील ना. म. आणि adopt-a-widow ह्या दोन 
प्रकल्पांना देण्यात आला आहे. उत्तर अमेररकेतनू ह्या दोन 
प्रकल्पांसाठी जमा केलेल्या एकूि तनधीची ६६% रक्कम 
ही ससयाटल मधून जमा होिे ही केिळ असभमानाचीच 
नव्हे तर प्रेरिादायक गोष्ट आहे.  
ह्या उल्लेखनीय सहकाऱ्याबद्दल ससयटॅल महाराष्र मडंळ 
तमु्हा सिाांचे शतशः आभारी आहे.  

- जयंत भोपटकर 
सदस्य, ससयटॅल महाराष्र मडंळ 

रासाद्िैत 
 
  कोजाधगरीचा चदं्र उतरला 
  यमनेुच्या नेत्रात 
  िृदंािनी या रास रंगला 
  चंदेरी रातीत 
 
  उन्मनी राधा उन्मनी गोपी 
  उन्मनी झाली अिघी सषृ्टी 
  कान्हाच्या मरुलीतनू उठता 
  सपतस्िरांच्या आनदं लहरी 
 
  हटपयाांच्या तालािरती 
  मरुलीच्या तानांिरती 
  गोरस नाचे सगंे त्यांच्या 
  थरथरत्या पात्रांमधुनी 
 
  भान हरपले अश्स्तत्िाच े
  नरुली राधा, नरुल्या गोपी 
  लोक लाज सोडून िाहहले 
  जीिन अिघे कान्होबासी 
 
  िक्षिल्ली अन िनचर सारे 
  नदी नाले अन िसुधंराही 
  चांदि भरले गगनही नाच े
  मनमकु्ताच्या चरिांपाशी 
 
  मदं फडफड ेमस्तकािरी 
  मोरपीस त ेनाजुकसे 
  कंठाभिती मोहक माला 
  िजैयतंी अन रुळत अस े
 
  राधा कान्हा, गोपी कान्हा 
  हटपरी कान्हा, मरुली कान्हा 
  रास खेळतो जगदीश्िर हा 
  पाजत अमतृ अद्ितैाच े

  
                       - कादंबबनी धारप 

Illustrations by www.lasercase.cz 
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  पे्रमाचे सुदंर, उत्कट आणि तरल रूप म्हिजेच 
जगातील एक सुदंर असे नात े'मतै्री'. 
 खर तर ‘मतै्री’ हे एक अजब रसायनच आहे 
कारि त्याचे पथृःकरि करिे अत्यतं कठीि गोष्ट आहे. 
'मतै्री' या दोनच अक्षरी शब्दात खूप मोठे सामर्थयध दडले 
आहे. असे सामर्थयध लक्षात घेऊन कोिाची मतै्री पटकन 
होत ेतर कधी अनेक िषध एकमेकांना ओळखूनही मतै्री 
मात्र अनोळखीच राहत.े मतै्रीचे अनोख ेसबंधं म्हिजे 
आयषु्याला एका िेगळ्या नात्यात बांधून, ओिनू 
टाकण्याची गोष्ट आहे. 

 देश, भाषा, जातपात, सलगंभेद न जुमानता 
त्याच्या पलीकडचे असे एक दसुमधळ अनमोल रत्न म्हिजे  
'मतै्री'. अशा या बधंनमकु्त नात्याला पश ुपक्षीही अपिाद 
नाहीत हेच खरे. श्जतका पाय दिकट ि खोल तततकी 
इमारत भव्य आणि उत्तुगं. अशाच मतै्रीच्या इमारतीचा 
पाया म्हिजे 'विश्िास'. प्रत्येक झाडाची मळेु जेव्हढी 
खोलिर तततकेच झाड अधधकाधधक बहरत.े असेच काहीसे 
मतै्रीचे आहे. ती एखाद्या फुलपाखराप्रमािे श्जतकी 
उमलेल तततकी आनदंाच्या सशखरािर उंच भरारी घेईल. 

 आपला स्िभाि, मत,े मने एकमेकांशी जळुत गेले 
तर समोरच्या व्यक्तीशी आपली मतै्री पटकन होत ेअथाधत 
विश्िास, पे्रम, आपलुकी जपले तर! एकमेकांकडून 
कोितीही अपके्षा न करता स्ितःला विसरून सबंधं 
तनमाधि करिे म्हिजचे ‘मतै्री’. स्ितःच्या इतर नात्यात 
जी बधंने असतात, अपेक्षांच्या शृखंला असतात त्या 
मतै्रीत कधीही नसतात. मतै्रीत सततच स्ितःला 
असभव्यक्त करता येत ेमन मोकळे करता येत.े

 आनदंाच्या क्षिी सिधच नेहमी बरोबर असतात 

परंत ुएखाद्या कठीि प्रसगंात जो आपली साथ देतो तो 
खरा समत्र. त ेम्हितात ना ''सखु के सब साथी, दखु में न 
कोय''. उत्तम मतै्रीची लक्षिे म्हिजे एखाद्या कठीि 
प्रसगंात साथ देिे, धीर देिे, आपला आत्मविश्िास 
बळकट करिे असे मला िाटत.े अतंबाधह्य, स्िच्छ, तनकोप 
ि तनखळ आनदं देिारी मतै्री म्हिजे तनमधळ पािीच जिू! 
 मतै्री म्हिजे जिू एक पारा आहे. स्नेहबधंानाची 
ऊब लागल्यासशिाय तो िर चढतच नाही. किी रहीमजी 
म्हितात त ेअगदी ततंोततं खरे आहे की ‘’मतै्री नसािी 
काकडीसारखी. जी िरून एकसधं हदसत ेपरंत ुआतनू 
ततच्यात तीन भाग असतात.’’ एकदा का मतै्रीचा नाजूक 
धागा तटुला कक तो परत जोडिे अशक्य होत.े 
प्रत्येकाच्याच आयषु्यात मतै्रीचे धागे जोडले गेले तर 
समाधानी आयषु्य जगता येईल . 
 सध्याच्या २१ व्या शतकात अगदी इंटरनेट िरून 
इतर देशातील समत्र मबैत्रिींशी मतै्रीच ेबधं हटकििे खूप 
सकुर झाले आहे. WhatsApp, ई-मेल िर भरपरू मतै्रीचे 
धागे वििले जातात. बरेच िषाधनी भेटलेले समत्र पनु्हा निी 
मतै्री अनभुितात. निीन घर घेताना हिा असलेला सल्ला 
असो िा घरगतुी अडचिी असो, आजारपि असो िा  
िाढहदिसाच्या शभेुच्छा असो चार हदशांना असलेले सिध 
समत्र आपल्या मतै्रीच्या नात्यातनू एकमेकांना साथ देतात. 
जसे मी म्हंटले एकदा का मने जुळली कक मतै्री झाली, 
मग कुठलेही क्षेत्र असो राजकारि, सांस्कुततक िा धासमधक. 
फक्त अशी मतै्री तात्परुती नसािी.  

 जसे पेराल तसे उगित.े मािसे जोडली कक िेळ 
प्रसगंी हाकेला जो धािनू येतो तो खरा समत्र. एखाद्या 
सामाश्जक बांधधलकीतनू मतै्रीचा हात देिे, मदत करिे 

F.R.I.E.N.D.S. 
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प्रेमाने िागिे ह्या गोष्टी सिधशे्रष्ठ आहेत हेच खरे. आता 
मतै्री मतै्रीत अनेक प्रकार आहेत. जसे दोन देशांमधील 
मतै्री, शाळेतील मतै्री, College मधील मतै्री, office मधील 
मतै्री. अशी मतै्री शदु्ध आणि स्िच्छपिे हटकििे हे 
आपल्याच हातात असत.े काही मािसे थोड्या िेळासाठी 
एकत्र येतात जसे वपकतनकसाठी, परदेशात जाताना 
विमानात, कफरायला. त्याला ियाची मयाधदा नसत ेिा 
एकमेकांसाठी खचध केलेल्या िेळेची मलू्यमापन नसत.े 
ज्या मतै्रीत गिुित्ता असत ेती हटकत ेअथिा अध्याध 
िळिािर एकटीच राहत.े 

म्हिूनच मला म्हिािेसे िाटत,े 

धागा धागा समत्रत्िाचा, पवित्रतचेा I 
उभा आडिा गुफुंनी वििूया पे्रमाचा I 

देिानतंर समत्रही स्मरुया I 

रेशीमगाठी आपिच जपयूा ! 
सुदंर नात ेअसािे  

एका भक्कम विश्िासाचे  
अतटू बधं आयषु्यभराचे  
तझु्या माझ्या मतै्रीचे ! 

                                                  
- शीतल पटिधधन-बापट 

                             (Bellevue ) 

ऋतू िसंत हहरिा….  

ऋत ूिसत ंहहरिा आला घेउनी हिेत गारिा  

हदसे आकाशी पाखराचंा तो स्िच्छंदी थिा  

िाऱ्यासग ंडोलिारे त ेरंगीबेरंगी फुलांचे गचु्छ   

नदीचे त ेझुळझुळिारे पािी तनळे तनळे स्िच्छ   

फुलपाखरे सदु्धा ती फुलांच्या पे्रमात मकु्त रंगलेली   

गारगोट्या तन खडकं नदीमध्ये धचबं धचबं सभजलेली  

धचमकुल्या पक्षांचे त ेमजंळु ककलबबल गािे   

अन फुलाचे भुगं्याकड ेत ेहळूच लाजून पाहिे   

चमचमिारी नाजुकशी ती सयुध ककरिं सोनेरी   

लाजून त्यांच्या स्पशाधने होिारी ती िाळू रुपेरी   

तारकांचे चंद्राभोितीचे त ेउगीचच घटुमळिे 

पहहल्याच भेटीमध्ये त्या दोन मनांचे जुळिे  

ऋत ूिसत ंहहरिा असा सुदंर हिाहिासा िाटिारा  

रुक्ष मनात पनु्हा एकदा निीन पालिी फुलिवििारा 
 

- अचधना साठ्ये 

Illustrations by www.lasercase.cz 
Illustrations by www.lasercase.cz 
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असे मला िाटत.े आई िडील आपल्याला कसे हिे आहेत 
ही तनिड देिाने आपल्याला अजीबत हदलेली नाही.  
आपल्या मागच्या जन्माच्या कमाधनसुार ि त्यांच्या 
मागच्या जन्माच्या कमाधनसुार आपल्याला त ेआणि 
आपि त्यांना समळालेलो असतो. पि आपि त्याचंा 
मलुगा अथिा मलुगी म्हिनू कसे असायला पाहहजे हे 
सिधस्िी आपल्यािरच आहे ि आपली सद्सद्वििेकबदु्धी 
आहे असे मी म्हिेन. त्यांच्याकडून जेिढ्या म्हिून 
चांगल्या गोष्टी सशकता येतील तिेढ्या सशकून घेिे हे 
आपले कमध आपल्यालाच उपयोगी पडिार आहे. 
भाितनकररत्या, शारीररकररत्या त ेकळत ंनकळत ंआपला 
विकासच करत असतात. त्यांचे आपि मनापासनू करिे 
हे खयाध अथाधने गरुुचरिी सेिाच आहे. त्यांची सेिा 
करायला समळिे ही नसशबाची मोठी देिं आहे असे मी 
समजत.े 

दसुरा गरुु जो आपल्याला कळत ंनकळत ं
सशकितच असतो तो म्हिजे आपल्या अितीभिती 
असलेले लोकं.  समत्र, कामािरचे सहकारी, नातिेाईक, 
समाज आणि लहानपिापासनू एकटा का घराच्या बाहेर 
पडल्यािर जे जे अनभुि आपल्याला येत जातात त े
अनभुि. त्या अनभुिातनू आपि काय चांगले घेतो आणि 
िाईट सोडून देतो हे खूप महत्त्िाचे आहे आणि पढेु 
जाण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. त्यातनूच आपले एक 
सुदंर व्यश्क्तमत्ि बनत जात.े आपल्या आजूबाजूला खपू 
िेगिेगळ्या प्रकारचे लोकं असतात, काही चांगल्या 
पद्धतीने िागितात तर काही खूप िाईट पद्धतीने 
िागितात, प्रत्येकजि आपापल्या व्यश्क्तमत्त्िाप्रमािे 
आपल्याशी िागत असतो. पि कसेही असले तरी त ेएक 
प्रकारे आपल्याला घडितच असतात. म्हिून मला असे 
िाटत ेकक त ेसदु्धा आपल्या आयषु्यात महत्िाचे गरुु 
असतात . 

गुरुचार    

 

जगामध्ये सगळ्या घटनांमधून आणि आपल्या 
डोळ्याने जे हदसत ेत्या प्रत्येक क्षिातनू काहीना काही 
सशकण्यासारखे असतचे. पि कळत नकळत जे डोळ्याने 
हदसत नाही आणि मनाने कळत ेपि िळत नाही त्याच 
गोष्टीतनू खरे खूप काही सशकण्यासारखे असत ेअसे नाही 
िाटत ंतमु्हाला? 

माहहत नाही पि असाच एक हदिस विचार करता 
करता आपल्या आयषु्यातले गरुु कोि समजािे आणि गरुु 
ककती ह्या विषयाकड ेिळाले आणि एिढ्या गोष्टी 
सापडल्या कक मलाच माझे मनोरंजक िाटले! गरुु म्हंटले 
की आपल्या समोर गरंुूची मतूी उभी रहात ेककंिा गरुु ग्रह 
आपल्याला माहहती आहेच. आणि आपल्या सशक्षकांना गरुु 
म्हिू शकतो. पि आयषु्याचे जे चार गरुु आपल्याला खरे 
आयषु्य सशकिनू जातात........  

त्यातला पहहला गरुु जो आहे तो आपल्या 
आयषु्यच ेभले करिारा आहे, त ेम्हिजे आपले  आई-
िडील. त ेकसेही असले तरी काही तनयोजनबद्ध 
पद्धतीने त ेआपल्या पदरात ि आपि त्यांच्या पदरात  
पडलो....कसेहह असले, चांगले-िाईट, श्रीमतं-गरीब, 
पसैेिाले ककिा िेळेला पसैे न देिारे, बाप व्यसनी ि आई 
पे्रमळ ककिा खूपच व्यिश्स्थत...खूप पे्रमळ ककंिा आपल्या 
नजरेतनू अततशय दषु्ट, असे िेगिेगळ्या प्रकारे आपि 
त्यांची गिना करतोच...कसेहह असोत पि शिेटी त े
आपले आई-िडीलच असतात... त्यांच्याकडून आपि कसे 
सशकतो ि काय घेतो, जे घ्यायला पाहहजे तचे घेतो का, 
का नको त ेघेतो, हे सिधस्िी आपल्यािर अिलबंनू असत े
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अशी येत ेकी, बेरजा, िजाबाक्या, गिुाकार, भागाकार 
आणि बरोबर ककती हे कळत.े हे सिध कळताना बाकी 
शनु्य हे ज्ञान कळून चुकत.े 

अशा येनतंने ंप्रकारे हे आपल्या आयषु्याचे गरुुचार 
आपल्याला सिाधथाधने आयषु्य कसे जगायला पाहहजे हे 
सशकितात.   

- आरती लोटलीकर 

आपल्या आयषु्याचा ततसरा गरुु तमु्हाला कोि 
िाटत,े कोि असेल? 

ततसरा गरुु, दसुरं ततसरं कोिी नसनू, आपली 
मलेु, आपल्या अितीभिती असलेली मलेु आहेत. लहान 
मलुांकडून बयाधच गोष्टी सशकण्यासारख्या असतात. 
सगळ्यात महत्िाचे म्हिज ेत्यांचे मन!! खूप तनरागस 
आणि तनखळ असत.े म्हिनू त्यांच्याकड ेपहहले तर छान 
िाटत,े एकदम तरतरीत! त ेभांडले तर परत त्यांना एकत्र 
यायला िेळ लागत नाही. त्यांच्या भािना त ेमनापासनू 
दाखित असतात. त्यांना कोिी आपलेपिाने सांधगतले तर 
त ेऐकतातपि. त्यांना एकमेकांमध्ये समसळायला िेळ 
लागत नाही. आपि जसे जसे मोठे होतो तसेतस े
आपल्याला हेिेदािे, अहंकार, मदमत्सर ह्याची िाळिी 
लगायला लागत.े आणि ती आपल्याला कशाप्रकारे पोखरत 
असत ेत ेआपल्याला कळत ंनसत.े चांगले लोकं दरू 
जाताना हदसतात. त्यांची ककंमत आपि करू शकत नाही. 
मला असे खरेच मनंापासनू िाटत ेकी, लहान मलुांकडून 
त्यांचे हे सुदंर आणि अप्रततम गिु खरेच आत्मसात 
करायला पाहहजेत. मािूस ककतीही मोठा झाला तरीही 
मनाने आणि हृदयाने त्याने लहान मलुातले मलुचं 
असायला पाहहजे, म्हिजे जीिनाचा खरा आनदं घेता 
येतो. 

आपल्या आयषु्याचा सिाधत महत्िाचा आणि 
आपल्या आयषु्यातनू आपि िगळू शकत नाही असा 
कोिी गरुु असेल तर आपले िाधधक्य असे समजायला 
हरकत नाही. जसे जसे आपल्याला िेगिेगळे अनभुि 
यायला लागतात, तसेतसे मािसाचे विचार पि कमी होत ं
जातात, मािूस जास्तीतजास्त हळिा होत जातो मग 
सत्य बाहेर येत.े त्याचा सिध हहशोब म्हातारपिात चकुता 
करािाच लागतो. तमु्ही तमुचे आयषु्य कसे काढले त्याचे 
खरे उत्तर तमुच्या म्हातारपिात समळत.े ती एक िळे 

धचत्रकार-भपेून शाह 
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प्रकाश घर 
अनादी काळापासनू मनषु्याला प्रकाशाच ंआकिधष 

आहे. रात्रीच्या अज्ञात गढुातनू आणि अस्िस्थ भीतीतनू 
जन्म घेिारी जािीि लोप पाित ेजेव्हा ततला प्रकाशाचा 
स्पशध होतो. मग ती रात्रीनतरं येिारी पहाट असो, 
काळोखाला धचरीत जािारी एखादी ज्योत असो, ककिा 
आपल्या प्रखर तजाेने सा-या चराचरालाच प्राि शक्ती 
देिारा सयुध असो, मािसाने कायमच प्रकाशाची िाट 
धरली आहे. कुठल्याही अधं:कारला छेद देण्यासाठी, 
स्ित:च्याच सामर्थयाधचा िधे घेण्यासाठी, नव्या मागाांचे 
नकाश ेआखण्यासाठी आणि नव्या स्िपनांना जन्म 
देण्यासाठी मािूस कायम प्रकाशाच्या हदशनेेच मागधक्रमि 
करीत आला आहे. कारि प्रकाश हे आहे आशचे धचन्ह. 
स्िपने आणि आशा ह्यासशिाय मािूस जगचू शकत 
नाही. आजच्या प्रततकूलतिेर मात करायची शक्ती त्याला 
उद्याच्या आशनेचे हदलेली असत.े जीिनात अपररहायध 
असिा-या िा-या-िादळांना तोंड देण्याची बेदरकारीसदु्धा 
त्यातनूच येत.े अशाच प्रकाशाचे आणि आशचेे आश्िासन 
देत उभे असत ेत ेदीपगहृ…प्रकाश घर 

कॅनडाच्या वप्रन्स एडिडध आयलडिंर उभे असलेले, 
ककंिा इंग्लड ंमधील न्य ूहेिन इथे असलेले ककंिा 
ससअॅटल मधील िेस्ट पोइण्ट इथे असलेले दीपगहृ ही 
सारी बघताना एक अनासमक ककंिा गढू आकषधि मनात 
मळू धरू लागले होत.े मळुात मला पढेु काय होिार आहे 
ह्यापेक्षा मागे काय काय झालेले आहे त्याबद्दल फार 
ओढ आहे. त्यामळेु कुठलीही ऐततहाससक हठकािे बघतांना 
मी खूप भारािनूच गेलेली असत.े िषाधनिुष ेघडत 
आलेल्या घटनांचे, ख-याखोट्या इततहासाचे, मािसाच्या 
अश्स्तत्िाचे मकू साक्षीदार अशा ह्या जागा असतात. 
त्यात दीपगहेृ ही समदु्राच्या काठी एकटी उन्मत्त लाटांना,  

िादळाच्या थैमानाला, अगंािर घेत अचल उभी असतात. 
त्यांच्या पायाखाली असतात खडक आणि समोर असतो 
विशाल दयाध बेभरिशी आणि रहस्यमय… 

दीपगहृाची रचना अशी असत ेकी हदिे आणि 
सभगं ह्यांचा िापर करून दरूिर प्रकाशझोत फेकता येतो. 
त्याद्िारे सागरी िाहतकुीला धोक्याचा इशारा समळून 
योग्य मागाधचा अिलब ंकरता येतो. धोकादायक सागरी 
ककनारे ककिा उथळ खडकाळ जागी त्यांचा खूप उपयोग 
होतो. खूप पिूी दीपगहृ अशी सकंल्पनाच नव्हती. रात्री 
होिा-या जलिाहतकुीला हदसािे म्हिून उंच जागी शकेेोटी 
पेटित असत. त्याला थोड ेकायमस्िरूपी करण्यासाठी 
डोंगरािर ककंिा टेकडीिर एका चौथ-यािर शकेेोटी पेटिनू 
ठेिली जाऊ लागली. आणि मग ही दीपगहृ बांधण्यात 
आली. 

इंश्ग्लश खाडीतनू प्रिास करिाऱ्या जहाजांसाठी 
एडडस्टोन रॉक्स हा खूप धोकादायक भाग होता. ततथले 
पहहले दीपगहृ बांधले १६९६ साली हेनरी विन्स्तन्ली 
ह्याने. अष्टकोनी लाकडी बांधकाम असलेले हे गहृ 
खालच्या खडकामध्ये बारा लोखंडी तळुयानी रोिले होत.े 
समदु्र आणि आकाश ह्या समोर कुठल्याही आडोशा 
सशिाय सताड उभा असा हा मनोरा होता. हळूहळू 
दीपगहृांची देखभाल खूप खधचधक होि ूलागली आणि 
आधतुनक ततं्रज्ञानामळेु निी हदशादशधक साधनेही उपलब्ध 
झाल्यामळेु त्यांची गरज कमी होि ूलागली. परंत ुत्यांना 
धचकटून तनमाधि झालेल्या दंतकथा, रहस्यकथा ह्यामळेु 
अजून खूप हठकािी ही पे्रक्षिीय स्थळे म्हिून 
अश्स्तत्िात आहेत. तनमधनषु्य सागरी ककनायाधिर एखाद्या 
पडीक दीपगहृात श्जन्यािरून हेलकाित जािारा कंदील 
आणि ततथे राहिाऱ्या रक्षकाची एखादी तरी कहािी 
आपि ऐकलेली असत.े  

पि मळुात ही दीपगहृाची सकंल्पना ककती 
आकषधक आहे नाही? धुंद िादळाची होती रात्र पािसाची…
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प्रेयसीच्या समठीत, उबदार घरात असताना छान हिीहिीशी 
असत.े पि भर समदु्रात पायाखाली खिळलेल्या लाटा, 
िरून कोसळिारा पाउस आणि विजेचे थैमान चाल ू
असताना? रौद्र लाटांच्या तडाख्यात हेलकािे घेत असललेे, 
कधीही भरकटू शकेल ककिा जलसमाधी घेऊ शकेल असे 
जहाज, हदशा ककिा िळेेचे भान हरिलेले, ह्या 
पररश्स्थतीत दरूिरून येिारा प्रकाशाचा झोत हदसल्यािर 
ककती हायसे िाटत असेल ह्याची कल्पनाच करित नाही. 
आधीच पाण्यात जहाज आणि जीि दोन्ही घालिाऱ्या 
नाविकांच्या धडाडीला आणि धाडसाला तोड नाही. म्हिजे 
कुठल्याच अनोळखी अिकाशात उडी घेिे सोपे नाही. पि 
काळोख्या रात्री तफुान दयाधमध्ये कुठलीही साधने नसताना 
पढेु काय िाढून ठेिले आहे ह्याची शाश्िती नसताना 
जेव्हा दरूिर दीपगहृाचे हदिे लकाकताना हदसत असतील 

त्या िेळी काय िाटत असेल त ेत्या दयाध विरांनाचा 
ठाउक!   

खूप हदलदार असिा-या व्यक्तीला दयाधहदल का 
म्हितात त ेअशा िेळी थोड ेकळत.े म्हिजे दयाधसारखे 
विशाल हृदय असा एक अथध आणि दयाधमध्ये स्ित:ला 
झोकून देण्याइतके अफाट हृदय हे य़े-या गबाळ्याचे काम 
नाही. त्यांच्या तनभाधयतलेा मदतीचा किखर हात आणि 
प्रकाशाची आश्िासक साद देिार प्रकाशघर पाय रोिनू उभे 
असत ेककनाऱ्यािर एकाकीच!!  

 

 

- अश्श्िनी देिधर 
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बांफ जास्पर 
 

 वप्रया आणि मला कफरायची फारच आिड. अद्िय 
आता एक िषाधचा झाला होता. त्यामळेु कुठेतर जािे असे 
मनात असताना “बबगं” सचधिर “मोरेन तळ्याचा” सुदंर 
फोटो पाहहला आणि आमच्या सहलीिर 
सशक्कामोतधब झाला. ३० फूट आर. व्ही. चालिता येईल 
का या काळजीला "जो होगा सो देखा जायेगा" म्हित  
टोला मारला आणि आर. व्ही. बकु केली. समत्र मतनष 
आणि कुटंुब अशा ७ जिांची मी चोख सहल आखली. 
 ससयटॅल त ेकॅलगरी विमानप्रिासाने सरुिात 
झाली. तनरभ् हदिस असल्याने खाली हदसिाऱ्या 
हहमाच्छहदत डोंगरांचा नजारा वप्रयाने लटुला. लग्नानतंर 
णखडकजिळ बसण्याचा निऱ्याचा हक्क अपोआप चालला 
जातो का? विमानात समळालेले कॉफ्फी स्िादाची बबस्कीटे 
खाऊन रंगत आली.   
 कॅलगरीत आर. व्ही. भाड्याने घेिनू बाहेर पडलो. 
रस्त्यािर गाड्यांनी भोंगे िाजिनू गाडीचा मखु्य दरिाजा 
उघडाच राहहल्याचे तनदशधनास आिून हदले. मग काय 
त्यानतंर, एस.टी.च्या िाहनचालकासारखे, वप्रया ततकीट 
मागधदशधकाकडून सगळे ठीक आहे अशा सचूना 
समळाल्यानतंरच आर. व्ही. सरुु व्हायची.  
 चहा - प्रत्येक प्रिासात न समळिारी गोष्ट! 
दररोज २ िेळा चहा बनिनू वपिाऱ्या मला आर. व्ही. 
मध्ये कुककंग रेंज असल्यामळेु होिारा आनदं तमु्ही 
ओळखलाच असेल. पािभाजी, छोले, मॅगी असे जेिि 
प्रिासात समळाल्यािर अजून काय पाहहजे? आर.व्ही. 
मध्ये माईक्रोिेव्ह, फ्रीज ह्या सिधच सोई होत्या. अद्ियला 
खेळायलाही खूप जागा होती. सिध हठकािी आर. व्ही. 
साठी खास पाककां ग व्यिस्था असल्यामळेु, छान झाले 
आर. व्ही. भाड्याने घेतली असे िाटले. जास्परमधील 

श्व्हसलर आर. व्ही. कॅम्पग्राउंडमध्ये राहताना अगदी 
जंगलात राहतोय असा रोमाचं उभा राहत होता. 
 २ हदिस “योहो नॅशनल पाकध ”, २ हदिस “बाफं” 
आणि ३ हदिस “जास्परला” असा बेत आखला होता. 
योहो नॅशनल पाकध मधील “टकाकि धबधब्याची” भटे 
अजूनही अगंाला शहारे आित.े धबधब्याकड ेजािारा 
रस्ता अचानक डोंगराळ झाला आणि डोंगरकड्यािर एका 
तीव्र िळिािर आमची आर. व्ही. अडकली. उतार 
असल्यामळेु मागे जाता येईना आणि मोठी गाडी 
असल्याने िळतापि येईना. रस्ता तसा सनुसान, एक 
बाजूला कडा आणि दसुऱ्या बाजूला दरी. अक्षरश: एकेक 
फूट पढेु मागे करत गाडी िळिली. आता पढेु जायचे की 
आलो त्या रस्त्याने माघारी कफरायचे असा प्रश्न पडला. 
एव्हाना एक दोन गाड्या रस्त्यािर जमा झाल्या होत्या. 
त्यांनी सांधगतले कक हेच िळि फक्त कठीि आहे, 
बबनधास्त पढेु जा. मग आम्हीपि धाडस केले आणि 
टकाकि धबधब्याला भेट हदली. एखादी लढाई श्जकूंन 
झाल्यासारखा आनदं मनात असल्याने १००० फूट 
उंचीिरून पडिारा तो टकाकि धबधबा अजूनच 
विलोभनीय हदसत होता. जिळच असलले्या डोंगरांमधील 
चक्राकार बोगदा - आगगाड्यांना चढाच्या डोगरांिरून 
जािे शक्य करिारा - १०० हून अधधक िषध जुना 
असभयांबत्रकी प्रकल्प पाहून मानि प्रगतीचे कौतकु िाटले.  
 मोरेन तळं, लइुस तळं, मसलगं तळं हे या 
प्रिासातील हहरे आहेत. मनाला थक्क करिारे पाण्याचे 
रंग. गडद तनळा, मोरपखंी, हहरिा असे नानातहेचे रंग 
मन मोहून घेतात. इंटरनेटिरील छायाधचत्रांपेक्षा प्रत्यक्षात 
आनदं लटुतांना सखु काही तनराळेच. ही सारी 
हहमानाद्यांची तळी आहेत. खडक आणि पाण्यातील 
किांिरून होिाऱ्या हदव्याच्या अपरितधनामळेु ही रंगांची 
ककमया हदसत.े ह्या जागेची नसैधगधक सुदंरता अजूनही 
हटकून आहे. खराब न झालेली सुदंरता येथे नक्की 



 

20  सारथी    

प्रत्ययास येत.े एक कमालीची प्रसन्नता, शदु्धता आणि 
पावित्रय येथे जािित.े िेळ जिू थांबनू जातो आणि 
आपि देिाच्या अविष्कारापढेु नतमस्तक होतो.  
 बांफकडून जास्परच्या रस्त्यात आपल्याला सोबत 
देतात त ेरॉकीच्या पिधत रागंा. ककत्येक मलै ह्या 
पिधतरांगा न दभुगंलेल्या आहेत. टोकदर सशखरे “पलेट 
टेक्टोतनक” हालचालीचंी आठिि करून देतात. उन्हाळा 
असल्याने अनेक छोटे छोटे धबधबे रस्त्यात हदसतात. 
अतत उंचािरून पडिाऱ्या त्या धारांमधले थेंब जिू कोि 
पहहले खाली पोचतो याची शयधत लाितात. "आइस फील्ड 
पाकध  िे" ह्या नािाने हा रस्ता प्रससद्ध आहे. ह्या 
रस्त्यािर पढेु हहमनदी लागेल असे कोिी म्हटले तर हस ू
येईल. पि थोड्याच िेळात मोठ्या "आथाबास्का" 
हहमनहदचे दशधन झाले की सखुद धक्का बसतो. प्रत्येक 
उन्हाळ्यात ह्या हहमनहदिर जाण्यासाठी बफाधत रस्ता 
बनितात,  ६-७ फूट उंचीची चाके असलेल्या भव्य रक 
मधून आपि हहमनहदिर जातो तो अनभुि मनात कायम 
राहतो. काहींनी बफाधचे त ेतनमधळ पािी प्राशन केले तर 
काहींनी जिळपासच्या बफाधिर चढून छायाधचत्र ेकाढली. 
मी ह्या हहमनदीचा विस्तार पाहून मािूस प्रकृतीपढेु ककती 
खुजा आहे अशा विचारात बडूुन गेलो. 
 सहलीच्या प्रत्येक हदिशी तनसगाधची तनरतनराळी 
ककमया मतं्रमगु्ध करून गेली, तळ्याशजेारी आर. व्ही. 
पाकध  करून चहा वपलेला क्षि अजूनही आठितो. मोरेन 
तळ्याचे उंचािरून काढलेले छायाधचत्र अजूनही आठििी 
ताज्या ठेित.े जिळून हदसलेले काळे अस्िल, एल्क 
आजही लक्षात आहेत. झाडाखंाली रात्री आर. व्ही. मध्ये 
राहायला आलेली मज्जा कशी विसरता येईल? मी आणि 
वप्रयाने आत्तापयधत पाहहलेली ही सिाधत सुदंर जागा! 
स्िगाधसम अशी ही जागा बनिण्यासाठी देिाने नक्कीच 
विशषे लक्ष हदले आहे. हहमनाद्यांची तळी, हहमनद्या, 
रॉकीच्या पिधत रांगा, िनजीिन, गडंोला सफर, बोट सफर,  

हहमनद्यांची सहल या सिाांनी भरलेली ही जागा एक नबंर 
आहे.   

- आमोद सामनेरकर 

धचत्रकार-अचधना साठ्ये 

धचत्रकार-अचधना साठ्ये 
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प्रततबबबं  

 

“िॉसशटंन लकेच्या” तनळ्याशार आणि थंडगार 

पाण्याच्या लयदार काठािर विसािलेले “ससयटॅल” हे टुमदार 

गाि.  “लेक ससटी” ही ह्या गािाची ओळख. गािातनू 

कुठेही  कफरा बफाधच्छाहदत “माउंट रेतनयर” हा गािाचा 
मानबबदं.ू सहा महहन्याचा कालािधी म्हिजे तसा मोठाच. 

करमेल का?  काय करायच?े  िगरेै प्रश्न मनात आल ेतरी 
मलुांसोबत आपला िेळ मजेत जाईल ह्याची खात्री होती आणि 

नातिडं ेम्हिजे दधुािरची साय! 

अमेररकेची िारी म्हिजे हहडंिे-कफरिे, तनसगध डोळा 
भरून बघिे, ततथली थंडी, पाऊस अनभुििे. प्रशस्त 

पसरलेल्या आणि नािाला साजेश्या अशा प्रशांत 

महासागरािरील सफर करिे.  ततथल्या  फुलांना आणि उंच 

झाडांना आपल्या कॅमेरात बदं करिे. “िा ss काय सुदंर आहे”, 
अस ेम्हित ततथल्या स्िच्छतचेे आणि टापटीप, नेटकेपिाचे 
कौतकु करिे, मॉलच्या भव्यतचेे आणि माकेहटगंचे कौतकु 

करिे ओघाने आलेच. दक्षक्षिोत्तर आणि पिूधपश्श्चम अमेररकेला 
जोडिारे रस्त ेआणि त्यािरून ससुाट धाििाऱ्या गाड्या, 
भोंगे एकदाही न िाजिता ताशी ८० त े१०० च्या िेगाने 

जािाऱ्या गाड्या म्हिज ेअमेररकन गती -प्रगतीची साक्ष! 

आता ततथल्या खाद्य ससं्कृतीचा आस्िाद घेिे हे  ही योगाने 

आलेच पि तथेेही भारतीय पदाथाांिर यथेच्छ ताि मारता 
आला तर आपल्याच घरी जेिल्याचा आनदं आणि समाधान 

समळत.े आणि हे सारे तोंड भरून सिाांना सांगिे म्हिजे 
अमेररकन िारीची इततश्री…अस ेपयधटकांना िाटत असल ेतरी 
या पलीकड ेमला भािलेली अमेररका ही िेगळीच!!!  

दैनहंदन जीिनातील घटकाचंी ओळख म्हिजे खऱ्या 
अथाधने जीिन जिळून बघिे. माझे ४० िषाधचे अध्ययन आणि 

अध्यापन ह्याचे अनभुि इथे काही उपयोगी पडतात का? अस े

िाटून इथल्या गरुुकुल मध्ये आम्ही दोघींनी प्रिेश केला. 
आम्ही दोघी  विहहिी विहहिी. विहहिी पके्षा बहहिीच अधधक. 

मराठी गजुराथी, हहदंी भाषाचंे चाललेल े अध्यापन, त्यांचे 
उपक्रम, अभ्यासक्रम पाहून  तर आम्ही थक्कच झालो.  

मातभृाषचेी गोडी थोडीही कमी होऊ न देता चाललेली ती 
धडपड कदाधचत भारतातील धडपडीपेक्षा  जास्त असल्याच े

जाििले . ततथल्या िावषधक स्नेहसमंेलनात सहभागी झालो 
आणि तथेील सशक्षकांच ेकौतकुच िाटल.े कोित्याही 
मानधनासशिाय आपला  िेळ देिारी ही वपढी भारतीय 

परंपरांचा आदर करिारी  म्हिून खूप खूप आिडली.  
नव्या  वपढीन े म्हिजचे  तरुिाईने  पाश्चात्यांच्या 

अनकुरिातनू  काही भले बरेु सशकू नये अशी भीती सगळ्याच 

पालकांच्या मनात असत.े पि इथे सगळेच िाईट नाही, 
चांगलेही आहेच. आपल्या मलुांना  तनयमांच्या  जाचकतते  न 

बांधून ठेिता हसत  खेळत चालिाऱ्या धचन्मय समशनच्या 
शाखा, सघं शाखा, कुटंुब शाखा हे पाहून तर आम्ही थक्कच 

झालो...अरे हे तर आम्ही इथे भारतात विसरत चाललो 
आहोत!!!  

महाराष्र  मडंळातनू  होिाऱ्या कायधक्रमांनी तर 

दजेदार  साहहवत्तक  ऋिानबुधं  जपले आहेत. सगुम  सगंीत 

शास्त्रीय सगंीत, नाटकाचे  दौरे, स्थातनक  कलाकारांची 
अदाकारी  या  आणि  अन्य  उपक्रमांतनू  सपंिूध  अमेररकेत 

एक सांस्कृततक चळिळ उभी आहे  अस ेिाटत.े शाळाचंा दजाध 
पालकांच्या सकक्रय सहभागातनू ठरतो. ज्या शाळांमध्ये 

पालकांचा अधधक सहभाग, त्याशाळा  अधधक  उपक्रमशील 

ठरतात. ज े धचत्र  आपल्या  भारतीय  शाळांमध्ये  आजीबात 

नाही. इथल्या शाळा  अधधक कक्रयाशील  िाटल्या 
कारि  सगळे शाळेच्या  ककंिा  सरकारच्या  माथी  मारून 

स्िस्थ बसिे अशी  इथल्या  पालकांची मानससकता  हदसली 
नाही.   
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मलुांना  मदैानी  खळे, बठेै  खळे  सशकिण्याची 
पालकांची  धडपड तर थक्क  करिारी आहे.  सगळ्यात 

आिडले  त े इथल्या  िातािरिाने  सगळ्यांना  हदलेली 
आरोग्याची  समज. िास्तविक  देश  कोिताही  असो, आपि 

कुठेही  राहत  असो  आपले  आरोग्य आपल्यालाच 

सांभाळायचे असत.े का  माहहत  नाही,  पि देशादेशाचंेही 
िसैशठ्य असत,े तसे  इथले  िसैशष्ठ्य  म्हिजे िय आणि 

िजनाचे गणित. ियाची  आणि  िजनाची  सांगड  घालत 

आरोग्य  जपिारी  इथली  वपढी  तनरोगी  जीिन  जगतांना 
हदसत.े अगदी  िय ि षध ५ चा  छोटाही  िय  आणि   

िजनाच्या गपपा मारतो. स्ितःच्या आरोग्य बाबतची 
जागरुकता ककती महत्िाची आहे हे  “L. A. Fitness Cen-

ter”  च्या पायऱ्या चढता - उतरतांना मनात येऊन जात अस.े  

सगंीतसाधना आहे, आरोग्य जपिे आहे, शाळा 
व्यिस्थापन आहे, मातभृाषचेी साधना आहे, घराघरातनू 

ससं्कार िगध आहेत, ससं्कृत भाषा िगध आहेत, विद्या भारती 
कें द्र आहे, गीता अध्ययन आहे, ज्ञानोबा माउलीच्या 

ज्ञानेश्िरीची पारायिे आहेत, दासबोधाची चचाध आहे, 

वििेकानदंाचंा वििेकी विचार आहे, तकुोबांची गाथा आहे, 

उपतनशादाचंे सार आहे, सिधकाही इथे आहे.  महत्िाच ेम्हिज े

भारतीय तरुिाचंी अमरेरकन व्यिस्थापनातही सिधदरू भरारी 
आहे. त्यांचे हे कौशल्य फक्त  “बे – एररया”, आणि 

ततं्रज्ञानापरुत ेमयाधहदत नाही तर व्यिसायापासनू 

व्यिस्थापनापयांत आणि सामान्य नागररकांपासनू असामान्य 

कतृधत्िापयांत सिधदरू हदमाखाने िािरिारे भारतीय यिुक 

असभनदंनास आणि कौतकुास पात्र आहेत.  

सलग ४०-५० िष ेिास्तव्यास असिाऱ्याचंी २  ि ३ री 
वपढी आता अमरेरकेत आहे. देश बदलला, िेश बदलला, भाषा 
बदलली, हदशा तनिडली, तरी ससं्कारांची ओढ, ततची पाळेमळेु 

भारतीय आहेत हे नक्कीच कौतकुास्पद आहे,आनदंदायी आहे. 

आणि म्हिूनच ससयटॅलच्या तनसगाधइतकेच ककंबहुना त्यापके्षा 
अधधक भािल ेत ेससयटॅलचे भारतीय असलेले हे भारलेपि.  

 

- ज्योती वपटके 

धचत्रकार-अचधना साठ्ये 
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बायकांचा विठोबा 
आणि 

काततधकस्नान 
 

 काय मडंळी, लेखाचे नाि िाचूनच आश्चयध िाटले 
ना? पि ससअ ॅटल मराठी मडंळाच्या पत्रकात सारथी 
हदिाळी अकंाची घोषिा िाचली आणि हदिाळी जिळ 
आल्याचे जाििले. िाटले की चला हदिाळीबद्दलच 
काहीतरी सलहािे. इथे अमरेरकेत आपले सगळे पारंपररक 
सि आपि जमेल तसे साजरे करतो. आता भारतातही 
हदिाळी साजरी करायचे स्िरूप पार बदलनू गेलयं. पि 
माझ्या लहानपिीची, सोलापरूची, हदिाळी आताच्यापेक्षा 
एकदम िेगळी होती. जरा हटके होती. चला तर मग 
माझ्याबरोबर, माझ्या आठििींच्या गािची एक चक्कर 
मारायला.  

 आमच ेसोलापरू तसे एक छोटे गाि. हो, म्हिजे 
कागदपत्रांिर त ेमोठे शहर, रेल्िे जंक्शन िगरेै आहे, ततथे 
बरेच बदलसदु्धा झालेत असलकडच्या काळात. पि 
अजूनही त ेजुन्या गल्ली-बोळांचे, हेल काढून बोलल्या 
जािाऱ् या मराठी भाषचेे, आणि कानडी-मराठी ससं्कृतीची 
लेिी लेिनू नटलेले छोटेखानी गािच आहे. ततथे आम्ही 
अगदी गािभागात राहायचो. ततथल्या एका िाड्यात एक 
छोटेसे, घरगतुी असे विठ्ठलाचे देऊळ होत.े त्या 
िाड्याच्या मालकांचे आडनाि सतं, त्यामळेु त्याला सतंांचा 
िाडा ककंिा सतंांचा विठोबा म्हिले जाई. पि का कुिास 
ठाऊक या देिळातल्या सगळ्या कायधक्रमांना बायकाच 
जास्त येत. कोजाधगरी पौणिधमेपासनू त ेबत्रपरुारी 
पौणिधमेपयांत महहनाभर अनेक कायधक्रम होत. त्यात पहाटे 

काकडआरती, मग दासबोध िाचन, ज्ञानेश्िरी िाचन 
िगरेै कायधक्रम, आणि रात्री शजेारती होई. सगळ्या 
कायधक्रमांची आखिी, तनयोजन, आणि प्रत्यक्ष कायधक्रम 
पार पाडण्याची जबाबदारी गल्लीतल्या बायकाचंीच असे. 
कदाधचत त्यामळेुच या देिळाचे नाि "बायकांचा विठोबा" 
असे पडले असािे. आम्ही लहान पोरंटोरं बऱ् याचदा 
आरतीचा प्रसाद खायला आणि नसुत ेसमरिायला देिळात 
जात अस.ू पि कळत नकळत कातत धकस्नान माझ्या 
बालपिीच्या हदिाळीचा एक अविभाज्य भाग झाले आणि 
कायमचे मनात घर करून राहहले. 
 आमच्या घरी दरिषी आषाढी एकादशीला सरुू 
होिारा धासमधक महोत्सि कातत धकस्नानानेच सपंायचा. 
सतत एकामागोमाग एक असे सि-िार, व्रतिकैल्ये 
चालचू असायची. आई पहाटे चार-साडचेारला उठून 
काकड्यासाठी तयारी सरुू करायची. पजूेच ेतबक  
हळद-कंुकू, गधं-अबीर-गलुाल, फुले, अक्षता, तळुशीच्या 
मशं्जऱ् या, धूप-दीप, निैेद्य यांनी सजलेले असे. 
अस्माहदक हदिाळीच्या कडाक्याच्या थंडीत पांघरूिातनू 
बाहेर पडून, डोळे चोळत, चार तांबे अगंािर ओतनू 
साडपेाचपयांत कसेबसे तयार होत अस.ू पि काकडा 
इतका आिडायचा की पहाटेच्या साखरझोपचेी कसर 
दपुारी भरून काढली जायची. देिळात जाईपयांत अगदी 
धीर धरित नसे. मग ततथ ेपोचल्यािर साधारि जागा 
ठरलेल्याच असत. प्रत्येकीने आिलेले पजूचेे साहहत्य 
एका मोठ्या तबकांत जमा होई आणि काकड आरतीला 
सरुूिात होत असे. 
 साधारि २५-३० मािसे बसतील इतका मोठा 
सभामडंप. त्याच्या एका बाजूला गाभारा असा नाही पि 
जरा बहंदस्त चौथरा, त्यािर चार कोरीि खांब, समोरच्या 
दोन खांबांिर नक्षीदार कमान, ततला महहरप होती. 
चौथऱ् यासमोर खाली जसमनीिर वपतळ्याचं कासि आणि 
छतािर टांगलेली एक जुनाट वपतळी घटंा असे या 
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महंदराचे साधे स्िरूप. चौथऱ् यािर दोन बाजूंस अखंड 
तिेिारे लामिहदि ेआणि मधोमध दोन-अडीच फूटी अगदी 
वपटुकल्या म्हिाव्या अशा विठ्ठल-रखुमाईच्या 
काळ्याकसभन्न पाषािाच्या रेखीि मतूी. आजही हे सारे 
अस्से नीट डोळ्यासमोर उभ ेराहहलेय.  

 या कातत धकस्नानाची सरुूिात काकड्यानेच होई. 
काकडा म्हिजे कापसाची जाडजूड, दोरखंडासारखी िात 
तपुात सभजिनू त्याने देिाला ओिाळतात आणि त्या 
आरतीला काकड आरती म्हितात. पि आम्ही मलेु थडंीने 
कुडकुडत, काकडत केलेली आरती ती काकडआरती असे 
म्हित अस.ू जमलेल्या बायका भश्क्तभािाने ओथंबल्या 
स्िरांत "काकडआरती उजळु माझ्या कृष्िा सबाह्या, 
माझ्या रामा सबाह्या, चराचर मोहरले तजेोमतूी पाहािया" 
ककंिा "काकडा झाला रामा आता उठािे, येऊन विनया 
तनया दशधन दासासी द्यािे" असे म्हित त्याला जागे 
होण्याची विनििी करत. मग "उठोतनया प्रात:काळी िेगे 
जाऊ राऊळासी, जळतील पातकांच्या राशी काकडारती  
देणखल्या" ककंिा "उठा जी मायबाप, उठी की जी मायबाप, 
कशी लागली झोप, हुजुर जाऊतनयां एिढी चुकिां खेप, उठा 
जी मायबाप" ककंिा "प्रभात समयो पातला आता जागिा 
विठ्ठला" सारखी गािी, पदे गायली जात आणि 
िेगिेगळ्या पट्ट्यांमधून तनघिाऱ् या सरुािटींनी या 
पढंरीरायाची यथासांग पजूा बांधली जाई. कोिी एक 
मािशी/काकू विठ्ठलाच्या बाजूला आणि दसुरी एखादी 
रखुमाईच्या बाजूला उभी राहून पे्रमाने षोडशोपचारे पजूा 
करत. बाकीच्या बायका त्यानंा लागेल तशी मदत करत. 
आम्हा मलुींची नेमिूक हार-गजरे, रांगोळी इ. कामांिर 
होई. एका तांब्याच्या घगंाळ्यात गरम पािी ठेिलेले असे. 
मग सािकाश आधीची िस्त्र,े तनमाधल्य काढून विठुरायाला 
गरम दधुा-पाण्याची आंघोळ घातली जाई. हदिाळीच्या चार 
हदिसांत पचंामतृाची आंघोळ आणि केळ्याचा साबि पि 
समळे. मग परत गरम पािी. त्यानतंर मऊ मलमलीच्या 

कापडाने नीट पसुनू िीत-िीत उंचीचे कपड ेत्यांना चढिले 
जात. विठोबाला सशिलेले पीतांबर, िर बाराबदंी, आणि 
दोन हातांमधून गुफंलेले जरीचे उपरिं. डो ो़ईिर कधी 
लहानसा फेटा, टोपी तर स्पेशल हदिशी पिेुरी पगडी असे 
आणि इिल्याशा रखुमाईच्या साड्या अगदी कल्पना साडी 
स्टाईलच्या. कधी खिाच्या तर कधी एकदम जरतारी. 
साडीच्या धचमकुल्या पदराच्या २-३ तनऱ् या काढून 
चापनूचोपनू बसिल्या जात. मग आपि रोज जसे तयार 
होतो अगदी तस्सेच त्यांनाही नटिले जाई. विठोबाला 
गधं, चंदन, बकु्क्याचा टीळा. तर रखुमाईला हळद, 
कंुकिाची धचरी, कधी चंद्रकोर, डोळ्याला समईिरचे ताज े
काजळ, डोक्यािर शिेतंीची नाहीतर अबोलीची ििेी 
माळली जाई. दोघांना सिुाससक फुलांच ेहार, तळुशीहार 
घातले जात. सिाच्या हदिशी िाड्याच्या मालकीिबाई 
एका सदंकूीतनू चार दाधगने काढून देत. तहेी चढिले 
जात. मग अत्तराचा हलकासा फाया देखील लािला जाई. 
अन ्काय सांग ूमडंळी हे सजििे, नटििे आम्ही मलुी 
अगदी तनरखून एकटक बघत अस.ू लहान असताना 
यामागची भािना समजायची नाही पि जस ेजसे मोठे  
होत गेलो तसे तसे त्या उपचारांमागची श्रद्धा आणि 
विश्िास हदसायला लागला. त्यामधले कौशल्य, 
कलात्मकता समजली. त्या सगळ्या काकू, मािश्या, 
आजा घरादाराच ेव्याप सांभाळून भल्या पहाटे या 
विठूरायासाठी जमत. त्याला आपले मलू माननू तर कधी 
आपला सखा माननू नटित. तो प्रत्यक्ष आलाय असे 
समजून त्याचे लाड करत. धूप-दीप दाखिनू "काढू दे रे 
दृष्ट गोविदंा, कुरिाळी मखु हरर माता, गाईन गानछंदा, 
पाहुनी नेत्रसखुकंदा" असे म्हित त्याची दृष्ट काढत. 
अशािेळी एखादी आजी आपल्याजिळ बसलेल्या नाती-
नातिाची चार बोटे ओिाळून दृष्ट काढे. फार तनरागस 
आणि साश्त्त्िक दृश्य असे त!े 
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पांडुरंगाला सजिताना -   

"हरीला आिड ेतळुशीपान, प्रभलुा आिड ेतळुशीपान, 

कहटला पीतांबर जांभळा शलेा, कपाळी केशरी गधंही छान 

हरीला आिड ेतळुशीपान, प्रभलुा आिड ेतळुशीपान" ककंिा  

"लोिीसाखरेची िाटी आिू पांडुरंगासाठी, चला जाऊ 
झडकरी, विटेिरी उभी स्िारी, चरिाशी घाल ूसमठी, आिू 
पांडुरंगासाठी, भाग्योदय हेधच झाला, देणखयेले विठ्ठलाला,  
झाली जन्म-मरि तटुी, आिू पांडुरंगासाठी" ही आणि 
अशी अनेक पदे म्हित. िेद-उपतनषदांमधील तत्त्ि या 
सतंमहंतांच्या पदातनू नकळत कानािर पड.े ही गािी 
सपेंपयांत एव्हाना आम्हा मलुांना मात्र जरा कंटाळा येई 
आणि बरीच भकूही लागलेली असे. मग निेैद्य येई. 
अगदी बरोबर त्यािेळेपयांत "कमाधबाईची ऊन ऊन णखचडी, 
सशरा-परुी घे ना सख्या रे हरी, जेिी हो सगिुा "ककंिा" 
धचन्मय मन देिा पहाट झाली सत्िर, देिा घ्यािी 
लोिीसाखर" अशी "चविष्ट" गािी येत. मग काय आमची 
स्िारी आरती कधी सपंतये आणि प्रसाद कधी समळतोय 
याचीच िाट बघण्यात गुगं! हदिाळीच्या चार हदिसांत या 
पदांमधे िरैाग्याचा लाडू, सत्िगिुी करंज्या, आणि 
भािभक्तीच ेधचरोटे पि येत आणि निैेद्याच्या ताटात 
प्रत्येकीच्या घरी बनत असलेल्या फराळाची भर पड.े 
जेिि झाल्यािर देिाला "विडा घ्या हो नारायिा, कृष्िा 
जगज्जीिना, विनवित ेरखमुाई, दासी होईन मी कान्हा" 
अस ंम्हिून चतदुधशगिुी गोविदंविडा समोर मांडला जाई. 
मग मोठी आरती, मतं्रपषु्पांजली िगरेै होऊन काकड्याची 
सांगता होई. या आरतीच्यािेळी गिपती, देिी, शकंर, 
दत्त, पांडुरंग या नेहमीच्या प्रचसलत आरत्यांबरोबर सतं 
ज्ञानेश्िर आणि सतं तकुारामांची देखील आरती होई. मग 
प्रसादाची मगुाची णखचडी, लोिीसाखर, गोपाळकाला, 
फराळाचे पदाथध खाऊन आम्ही तपृत होत अस.ू 
सगळ्यांच्या घरातनू मठू-मठू सशधा येऊन तयार झालेल्या 

णखचडीची, त्या गोपालकाल्याची चि शब्दातीत असे. 
आजही ती श्जभेिर रेंगाळत आहे. हे सिध होईपयांत  
सात-साडसेात िाजून जात. मग कुिीतरी दासबोध िाचन 
िगरेै सरुू करत आणि आम्ही खेळायला, फटाके 
फोडायला मोकळे. 
 महहनाभर चाललेल्या या कायधक्रमाची बत्रपरुारी 
पौणिधमेला भडंाऱ् याच्या प्रसादाने समापती होई. श-ेदोनश े
जिांचा स्ियपंाक ततथचे िाड्यात चुली मांडून त्यािर 
चाले. याचे तनयोजन मात्र परुूष मडंळी करत. चुलीिरच्या 
मोठमोठाल्या कढयांमध्ये भात, भाजी, ततखट आमटी, 
आणि गव्हाची हुग्गी सशजिनू पकं्तीच्या पकं्ती उठत. 
आम्ही िानरसेना पहहल्या पगंतीला जेिनू मग 
स्ियसेंिकधगरी करत अस.ू द्रोि-पत्रािळी मांडिे, पािी 
िाढिे (ककंिा सांडिे) हे आमचे मखु्य काम. आणि पगंत 
बसली की स्िच्छ, खड्या आिाजात श्लोक म्हििे हे 
दयु्यम काम असे. खूप धमाल येई तवे्हा. लाजरी-बजुरी 
मलेु अजून घाबरून गडबडून जात आणि चिुचिुीत, 
हुशार मलेु उगीचच भाि खात. गमतीजमती करत,  
हसत-खेळत भडंाऱ् याचा कायधक्रम पार पड.े सगळीकड ेकसे 
आनदंाचे, समदृ्ध िातािरि असे. आता विचार केला की 
िाटत,े का मोठे झालो आपि? त ेज ेहोत ेत ेककती साधे, 
सरळसोट होत.े कशाची काळजी नाही. कशाची धचककत्सा 
नाही. अगदी "बालपिीचा काळ सखुाचा" सारखे 
फुलपाखरी हदिस होत.े  

 पढेु िय आणि अक्कल िाढल्यािर (आईच्या 
भाषते सशगें फुटल्यािर) या सगळ्या उपचारांना 
बदु्धीप्रामाण्याची म्हिजचे "लॉश्जकची/पॅ्रश्क्टकल 
अ ॅप्रोचची" कसोटी लािण्यात आली आणि ततथचे हळूहळू 
बालपि सरले. िाढत्या ियाबरोबर विचारांच्या कक्षा 
रंुदाित गेल्या आणि तसा आमचा विचारपालटही झाला 
पि ततथे जमिाऱ् या सगळ्या श्रद्धाळू, भाविक बायकांची 
त्या विठुरायािर अपरंपार माया होती. त्यामागची त्यांची 
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भािना खरी होती. समईच्या प्रकाशात तजेोमय झालेला 
राजस, सकुुमार असा पांडुरंग त्यांच्यासाठी मदनाचा 
पतुळाच होता. त्याची िामांगी, देखिी रखुमाई सखी होती. 
काळ्याकसभन्न पाषािाच्या रुपांत त्यांचा परमात्मा त्यानंा 
भेटत होता. "तनगुधिाचे भेटी आलो सगिुा सगें" असे 
म्हित त्या तनगुधि, तनराकार परब्रह्माला भेटण्यासाठी 
सगिु साकार रुपातली ती मागधक्रमिा होती. अशी 
तजेोमय हदिाळी पनु्हा कदाधचत समळिार नाही पि 
आठििींच्या सशपंल्यात त ेमोती साठिनू ठेिले आहेत. 
खंत नाही पि हुरहुर मात्र नक्कीच आहे. जय हरी 
विठ्ठल जय जय विठ्ठल!! 

- धनश्री केळकर 
 

अश्स्तत्ि 
दधुाला तरी काय ठाऊक, त्यात  
कोि कोिाचे, अश्स्तत्ि असत े 
त्याला अश्ग्नपरीक्षा हदल्यािर  
साईचे अश्स्तत्ि काळात असत े 
 
साय दधुाला सोडून, स्ितःच  
अश्स्तत्ि गाजित असत े 
ततला अश्ग्नपरीक्षा हदल्यािर  
तपुाच अश्स्तत्ि काळात असत े 
 
तपू दधुाला, साईला सोडून स्ितःच  
अश्स्तत्ि समरित असत े 
तपू, होम हिन मध्ये स्ितःच अश्स्तत्ि  
नष्ट करीत असत 
आणि धूर रूपाने मनषु्य प्राण्यास मोक्ष देत असत 
मोक्ष देत असत, मोक्ष देत असत  
                                   - अ. के. राठोड  
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Bhalchandra Bhopatkar 
 

 The month of April brought me a series of 

sad news one after the other. First, my uncle  

Kama Kaka died on 12th, followed by my mother-

in-law Rashmi Kaku on 15th, followed by Bhopat-

kar Kaka on 19th. All of these people had reached 

the ripe age of 80 and had passed away after  

living rich and full lives. Their deaths were  

certainly big personal losses to me, but still, the 

passing of these stalwarts seemed like part of an 

inevitable, natural process.  And yet, I remember 

clearly, Bhopatkar Kaka’s death felt like a 

surprise. It felt as if a young man had been 

snatched away by providence prematurely, a 

young man who was still in his prime, in the 

middle of serious action. 

 My impression of Bhopatkar Kaka was that 

of the real Dev Anand1, a young man to his very 

end. I knew Bhopatkar Kaka as a man who had a 

pleasant and lively personality, someone who  

always greeted me with a big smile and the  

part-jovial, part-adulatory address of Abhay Raje 

(Prince Abhay!). I knew him as a man who enjoyed 

alike the big and the small pleasures of life – an  

ample proof of which was our last year’s trip  

together when I drove my parents and Bhopatkar 

Kaka and Kaku (his wife) to the Hare Krishna  

temple in Issaquah. Once there, Bhopatkar Kaka got 

busy admiring the temple’s architecture, the  

numerous paintings of Krishna hanging on the 

walls inside, and the temple’s various features and 

services. His enthusiasm was no less than that of a 

curious school student who is hungry for 

knowledge. 

 True to his “forever-young” nature,  

Bhopatkar Kaka was fiercely self-reliant – he 

went about doing his activities and work on his 

own, sometimes alone if necessary. He traveled a 

lot, and stayed alone in hotels if required. He  

often visited my house in Pune to call upon his 

friend – my father – and if I was present at such 

meetings, I offered him a ride in my car back to 

wherever he was staying. But, he always insisted 

that I dropped him at the nearest auto-stand or a 

convenient bus stop. 

 Bhopatkar Kaka understood and  

appreciated the importance of friends and  

relations in life. He also appreciated the fact that 

relationships don’t just flourish on their own; they 

require nourishment, investment of effort and 

time, acts of affection. In today’s world of 

“networking” which is all about making connec-

tions for hidden motives of furthering career or 

business interests, Bhopatkar Kaka’s style of  

genuine, loving, and selfless social networking 

was very endearing. 

 This quality of “active socialization” is  

actually quite hard to practice as you get old. 

 Indeed, we see so many old people becoming 

aloof, bored, indifferent, and lonely, even though 

they still have many friends and relatives.  

Bhopatkar Kaka did not fall in this trap and expect 
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friends to come to him. He proactively sought  

people, built new friendships – with young and old 

alike, and kept in touch with them from wherever 

he was. He called friends on the phone, visited 

them, brought cakes to their birthdays, sent them 

New Year greeting cards. Long after the world had 

stopped exchanging letters and cards, Bhopatkar 

Kaka continued this wonderful and intimate  

tradition. I still have the New Year card he sent to 

me this year, in which he has expressed his  

affection for me in his own hand-writing. Last 

year, he personally carried a birthday cake to  

Rashmi Kaku (my mother-in-law) with whom he 

shared his own birthday! 

 Bhopatkar Kaka lived his life, to the very 

end, like a simple, middle-class Indian man. This 

was a matter of personal choice, not an exigency 

forced by financial wherewithal. He understood the 

importance of simplicity, of living frugally, of the 

power of money when it is applied to addressing 

social inequities. He dressed simply, and wherever 

he went he took auto-rickshaw, public transport, 

whatever means were available to the common 

people. I believe when he traveled in Mumbai he 

loved hiring those creaking age-old yellow cabs. 

 When I met Bhopatkar Kaka first he had 

already retired from active service and had  

dedicated himself to the cause of women’s  

education. He was actively involved, to his very 

end, in running night-schools in Mumbai for 

women who worked (often on menial jobs) during 

daytime. He helped numerous girls and women 

rise from poverty and desolation by offering them 

the opportunity to educate themselves and seek 

better opportunities and make superior life  

choices. He worked relentlessly for this cause, 

talked with people who seemed interested and 

sought their participation. I was one of those folks 

who find it easy to write small checks and feel  

involved in “social cause”, and Bhopatkar Kaka 

sent me periodic newsletters about his schools and 

shared news of his girls’ progress. In fact, the last 

letter I have from him (the New Year card)  

contained a list of girls who had shined in a local 

state-wide aptitude test. 

 I must share an interesting example of  

Bhopatkar Kaka’s never-dying desire to stay  

involved with social causes. During one of his 

trips to the US, the unfortunate episode of  

Columbine happened when several high school 

students were gunned down by a couple of their 

own school mates. The country was in a shock and 

everyone was discussing the matter with great  

agitation. Bhopatkar Kaka didn’t just content  

himself with the gossip, but got together with my 

father and proposed that they should write a letter 

to the US president (Bill Clinton) and suggest to 

him some ideas based on the Indian model 

(whatever it was!). They actually followed through 

this proposal and mailed a letter to the White 

House! 

 Bhopatkar Kaka knew no malice. I never 

saw him malign anybody with bad words, make 

fun of anyone on his back, or discuss anyone’s 
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shortcomings. He preferred to stay positive, focus 

on the goodness in each person, enjoy every  

person’s company purely for its human worth, and 

do as much good as possible. In contrast to many 

people that perform “social work” Bhopatkar Kaka 

did not seem to have developed cynicism and  

tendency to criticize. 

 I do hope that I am able to practice at least 

a fraction of this unique flavor of Bhopatkar  

Kaka’s youthfulness when and if I become a ripe 

old man! 

 

Foot-notes: 

1. Dev Anand is a Bollywood star who was known for his ever-

green youthfulness.  

 

 

Photo taken during Bhopatkar Kaka’s last visit to 

Seattle (2014). This photo was taken in front of the 

Hare Krishna temple in Sammamish. From left: 

Bhopatkar Kaka and Kaku, Mrs. Asha and BG Joshi 

(my parents who were visiting around the same 

time). 
- Abhay B. Joshi 

तेजास शोधतो मी    
 

धागे क्षिाक्षिाचे जळुिनू गुफंतो मी  
माझ्या मनातला हा तनसशगधं पोसतो मी  

 
काळोख वपऊतनया मनडोह शांत होई  

छाया मकु्या मनाची, प्रततबबबं त्यात होई  
स्पशाधत िादळांच्या, आव्हान झेलतो मी……  

 
जगत ेअसखं्य रेती, येथचे िाळिटं  

ज्िाळात यातनांच्या, जळती मने अफाट  
राखेत विस्मतुींच्या, अगंार चेचतो मी……   

 
लपले अनतं दःुख होऊनी बहंदिान  
नयनात आजधिांची अतपृतशी तहान  

त्या पापण्या तनमाल्या, तजेास शोधतो मी… 
 

- कै. श्रीराम वपटके 

मैत्री 
मतै्री म्हिजे कट्ट्यािर बसनू एकत्र पयायलेला तो कहटगं 
चहा तन एकमेकांची केलेली मस्करी तर कधी 
एकमेकांबद्दलची िाहिा मतै्री म्हिजे कधी बासलशपिा 
तर कधी गाठोड ेखूप साऱ्या अनभुिांचे जखमेिरची 
नाजूकशी फंुकर तर कधी समळालेले उत्तर अिघड प्रश्नाचे  
   
मतै्री म्हिजे सखुाचा गिुाकार आणि दःुखाचा भागाकार  
तन होत असतो कृष्ि - सदुाम्याच्या स्नेहाचा साक्षात्कार  
मतै्री म्हिजे अस ंनात ंश्जथे औपचाररकतलेा कसली जागा 
नसत ेिेळ पडली तर कानउघडिी तन थाप मात्र 
शाबाशकीचीच असत े
   
मतै्री म्हिजे आल्हाददायक, उबदार आणि तनखळ अशी 
दोस्ती तन दमलेल्या मनाला हिीहिीशी िाटिारी काही 
क्षिाचंी उसतंी मतै्री म्हिज ेएकत्र केलेली मजा, मस्ती, 
रुसिे, अबोला आणि गाऱ्हािी त्यापलीकड ेजाऊन पनु्हा 
एक होऊन समटिनू टाकलेली मनामधली दरी  

- अचधना साठ्ये 
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आम्ही सारे 
खिय्ये ! 

 Instant च्या आजच्या जमान्यात सिांना , घरगतुी 
कायधक्रमाना अनेक Snacks आणि Desserts केले जातात. 
अततशय रुचकर आणि सोपे असे काही चविष्ठ पदाथध 
नक्की try Karun पहा! 

 

बीटचा हलिा 
साहहत्य: १/२ ककलो बीट ( उकडलेले ), पाि ककलो  
साखर, dryfruit भरड १ िाटी, िेलची पािडर चिीप्रमािे  
अदंाजे १ चमचा, १ कप दधु, १ डाि तपू.  
कृती: प्रथम कढईत तपू घालनू उकडून ककसलेले बीट 
परतनू घ्यािे. २ िाफांनतंर त्यात १ कूप दधु ि dryfruit 
भरड आणि िेलची घालनू परत परतािे. समश्रि थोड ेघट्ट 
झाले कक साखर घालनू ढिळािे. हा हलिा Microwave 
मधेही छान होतो हा हलिा. Hemoglobin िाढविण्यास 
अततशय उपयकु्त आहे. 

 

भाज्यांच े कबाब 

साहहत्य: ४ उकडलेले बटाटे, ४ िाट्या फ्लॉिर, कोबी, 
मटार, गाजरचे समश्रि, १०० गॅ्रम पनीर, २ कांदे, आला 
लसिु पेस्ट १ चमचा, गरम मसाला १ चमचा, १ चमचा 
सलबं ूरस, समरची, कोधथश्म्बर ि मीठ आिडीप्रमािे, १/२ 
िाटी खिलेला नारळ, १ िाटी मदैा, तळिीसाठी तले, १ 
चमचा श्जरपडू. 
 

कृती: प्रथम सिध भाज्या स्िच्छ धुिनू गरम पाण्यात 
थोड्या blanch कराव्या. त्यानतंर उकडलेला बटाटा, 
ब्लांच केलेल्या भाज्या, धचरलेला कांदा, आल लसिू 
पेस्ट, समरची, मीठ, पनीर, सलबं ूरस, कोधथबंीर, नारळ, 
घालनू समश्रि एकजीि करािे. त्यानतंर त्यात मदैा 
घालनू मध्यम असे पीठ सभजिािे. या वपठाचे गोळे 
तलेात तळून सॉस अगर चटिी बरोबर खायला घ्यािे . 
ह्या कबाब मध्ये कुठल्याही आिडीच्या भाज्या घाल ू
शकतो. एकबत्रत भाज्या पोटात जाण्याचा सोपा उपाय ! 

 

  लाल भोपळ्याची खीर 

साहहत्य: वपकलेल्या लाल भोपळ्याचा कीस २ िाटी, दधु 
३ िाटी, साखर १ िाटी, dryfruit ची भरड, तपू १ िाटी , 
िेलची पडू, चारोळी.  
कृती: प्रथम एका कढईत १ डाि तपू घेऊन धुिनू 
घेतलेला भोपळ्याचा कीस परतािा. त्यात थोड ेगरम दधु 
घालािे. साध्या दधुा एिजी condensed समल्क चाही 
िापर होऊ शकतो. अशािळेी साखर चिीप्रमािे घालािी. 
समश्रि थंड झाले कक त्यात dryfruit ची भरड, िेलची 
पडू, चारोळी घालनू समश्रि सजिािे. काहीना खीर गार 
आिडत ेतर काहीना गरम. आिडीप्रमािे serve करािी.  
ही खीर पौश्ष्टक, सोपी ि रुचकर आहे. 
 

समश्र डाळींच ेिड े

साहहत्य: १/२ िाटी चिा डाळ, १/२ िाटी उडीद डाळ, 
पाि िाटी मसरू डाळ, मठुभर तरू डाळ, १/२ िाटी मगु 
डाळ, १ बारीक धचरलेला कांदा, आला लसनु पेस्ट, मीठ, 
१ चमचा गरम मसाला, कोधथबंीर १ िाटी, १ डाि तांदळू 
पीठ, तळिीसाठी तले . 
कृती: हदलले्या सिध डाळी ५ त े६ तास पाण्यात सभजिनू 
बारीक िाटून घ्याव्यात. त्यात १ बारीक धचरलेला कांदा, 
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आला लसनु पेस्ट, मीठ, १ चमचा गरम मसाला, 
कोधथबंीर १ िाटी घालनू समश्रि एकजीि करािे.  
२ चमचे गरम तले घालनू घट्ट सभजिलेले समश्रि १० 
समतनटे बाजूला ठेिािे. तयार समश्रिाचे छोटे िड ेकरून 
तांदळुाच्या वपठात घोळिनू तलेात तळािे. धचचं-गळुाच्या 
चटिी बरोबर अथिा sauce बरोबर िड ेखािेत. िर 
हदलेल्या डाळी available नसतील तर त्यात सभजिलले्या 
कडधान्यांची भरडही घालता येत.े चमचमीत आणि रुचकर 
िड ेकुठल्याही कायधक्रमाला starter म्हिून योग्य ! 
 

स्ियंपाकघरातील काही उपयकु्त कानमंत्र: 
१) पालेभाज्या हहरव्या राहण्याच्या दृष्टीने सशजायला 
टाकण्यापिूी त्यात एक धचमटुभर मीठ टाकािे. 

२) केळीचा घड प्रथम ओल्या फडक्यात गुडंाळून पोलीथीन 
वपशिीत ठेिनू रबरबदं करून Fridge  मध्ये ठेिल्यास 
६/७ हदिस केळी ताजी राहतात. 

३) शेंगदािे थोड ेभाजून त्यािर थोडासा पाण्याचा हबका 
मारून परत थोड ेभाजल्यास साले नीट तनघनू दािेही 
पांढरे शभु् होतात. 

४) कोित्याही पक्िान्नासाठी पाक तयार करताना पाकाला 
उकळी फुटल्यािर थोडािेळ गॅस मदं करून पाकात थोड े
दधु घालािे. २ समतनटांनतंर साखरेतील सिध घाि 
दधुाबरोबर िर येउन तरंग ूलागत.े झायाधने ती काढून 
टाकल्यास स्िच्छ तनतळ पाक तयार होतो.  
५) पलुािाचा कांदा तळताना अधाध टीस्पनू साखर घालनू 
परतािा, कुरकुरीत होतो. 

                    - सशल्पा शसशकांत पटिधधन 
                              (Kalyan,India ) 
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हह कविता म्हिजे माझ्या िडडलांनी माझ्या आत्याला 
पाठिलेली अनोखी भाऊबीजचेी ओिाळिी आहे. माझ्या 
आत्येबहहिीला ती आकस्मात सापडली. ततने मला पत्रात 
सलहहले, “ कवितचेा भाि ककती उत्कट आहे ! २३ 
ऑक्टोबर १९५४ रोजी एडीन्बरा येथून तझु्या बाबांनी ती 
त्यांच्या बहहिीस उद्देशनू सलहहली होती, त्या कवितचेी 
यदंा २०१५ साली एकसष्ठी झाली! आपि एखाद्या 
व्यक्तीचा िाढहदिस साजरा करतो, तर कवितचेा का 
नाही ?” म्हिून मदु्दाम या िषी सारथीला ही कविता 
पाठित ेआहे. हल्ली कोिी पत्रच सलहहत नाही. माझ्या 
आत्याला हे पत्र समळाल्यािर ककती खास आनदं िाटला 
असेल याची कल्पना ततने त ेपत्र इतके िषध जपनू ठेिले 
यािरून येत े! 

मधुरा तनरखे  
 
सौ. ससधंूस, 
भाऊबीजेच्या तनसमत्ताने, 
मकु्तछंदांची ओिाळिी...... 
 

सायकंाळी, 
उभा होतो, 

उत्तर समदु्राच्या ततरी   
सहज पाहता, 
हदसे चदं्राची  

धचमकुली धनकुली   
आठिि झाली, 
दीपािलीची, 

उद्या भाऊबीज   
ओिाळिी घेिनूी, 
भधगनीस भेटण्या, 
मन धािे सहज   
परंत ूआले, 
मध्ये आडि,े 

सात समदु्रांचे जल   
मन बबचारे, 

ततथेच थबकले, 
होिनूी धचतंाकुल 

 

 
सागराच्या, 
लाटा आल्या, 

धािनुी त्या पढुती   
पसुती आस्थेने, 
णखन्न मनाने, 

होशी का रे कष्टी ?  
उपाय म्हिोनी, 
मदत करण्या, 

सज्ज सागर अथांग   
म्हिे कशाला, 
हिे कृबत्रम, 

रुपये नव्हे सशसलगं   
तजुजिळची, 

आठििीचंी ओिाळिी, 
तीच अधधक मौल्यिान   

नेिनू देण्यास  
सेिेस तझु्या  

मी अन माझ ेस्िजन   
झटकन बांधधली, 

हषधभराने, 
आठििींची परुचुंडी   

लाटांिरती, 
डुलत तनघाली  

जगािेगळी ओिाळिी   
मनात येई, 

ककती मोलाची, 
सागराची हह ककमया   

सहज सांधधत,े 
प्रचंड अतंरे  

आठििीस न मयाधदा  
 

- अच्युत थते्त  
एडडन्बरा, इंग्लडं 
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कोककळेची इच्छा 
कोककळा म्हिे "लता हददी, मला सा रे ग म सशकि” 

माझ्या कुहुकुहु मध्ये तझुे एक गािे बसि ।। 

िाटे तझु्यासारखी गािी ओळ एखादी 

चाल मात्र असािी सरळ, सोपी, साधी ।। 

सगळे म्हितात बहहिी-बहहिी तलुा अन मला 

परर तझु्या ओळखीचा अजनू योग नाही आला ।। 

लाजाळू मी, स्िर माझा फांदीआड खुले 

तलुा पहाियाला आहे मनी खुळािले ।। 

माहहत आहे नेहमीच त ूअसतसे घाईघाईत 

माझ्यासाठी एकदा गड ेये ना आंबराईत ।। 

सशकि मला आलाप, ठेका, अन थोड्याशा ताना 

तझु्या आिाजाची जाद ूमला कळू दे ना ।। 

सशकेन त्याचे गळ्याशपपथ, साथधक मी करीन 

त ूदमशील जवे्हा, उसना-स्िर मी लािीन ।।  

  

                                                  - समुन श्रीराम फडके  
                                                          (दादर, मुबंई) 

 

 

Congratulations!!!  Vibhuti Chausalkar Kavishwar for 

winning the first prize at the BMM 2015 Saregama 

Finals. SMM is proud of you. 

Created By Savita Dhaneshwar 
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बंध मनाचे  
 

हदिाळीचा सि हा मोठा, करु साजरा आनदंाने || 
एकत्र येउनी गाऊनी गािी, िेळ घालि ूहषधभराने || 

 
घरापासनुी दरू राहुनी, हटकियुा ही हदव्य सकृंती || 

पे्रम शृखंला घट्ट वििूया, कोमल हृदये जपण्यासाठी || 
 

आई बाबा-भाऊ बहहिी, मलैोंनमलै दरू असती || 
तमुच्या सारख ेसमत्र-मबैत्रिी, त्यांची उिीि भास ून देती || 

 
छेडूनी तारा मम हृदयाच्या, मनामध्ये केलेत घर || 

पणु्यकमध हे गतजन्माचे, म्हिुनी अपलुा जुळला स्िर || 
 

ऋिी मी तमुची जन्मभराची, साथ ही अशीच लाभ ूदे || 
िषाधनिुष ेतमुची अमचुी,  नाळ ही अशीच जुळू दे || 

 

- वप्रती महाजन 

 

एकटा 
 

तनरोप घेण्या सयूाधने हात जेंव्हा जोडले, 

मी सािल्यांना सािकाश पलैतीरी सोडले  

 

तजे ज्याचंे पाहता रात्र ही प्रकाशली  

तचे तारे आज सारे काजव्यांनी तोडले  

 

धूमकेतनेू धडकता जाहलो उध्िस्त ही 
जीिनाचे तकुड ेमग मी आसिांनी जोडले  

 

जािली माझी निी मयाधदा ही आज मी 
आज थोड,े जुने िेड,े स्िपनही मी खोडल े

 

िादळे आली अशी की, नात ेसारे हरिले  

मी हळूच मला जरा, माझ्याकड ेओढले  
 

- प्रफुल्ल सुि े

 

पहाट 
एक अनोखी पहाट 
ओल्या दिांत न्हाली 
शभु् धिल धकु्याचा 
रेशमी पदर ल्याली 
चाहुल लागली त्याची 
अरुिििी झळाळी 
रंग उषचेे गडद 

लाजरी बािरी कळी 
स्पशध केशरी तयाचा 
काया ततची उमलली 
अनोखे नात ेजडल े
हसली पहाट गाली 

 
                         - धनश्री केळकर 

मैत्री  
 
मतै्री म्हिजे मतै्री म्हिजे मतै्री म्हिजे काय असत? 
जीिनातील एक पाडाि म्हिजे मतै्री असत े
कधी रडििार तर कधी हसििार 
पि सखु द:ुखात आपली साथ देिार 
 
मतै्री म्हिजे मतै्री म्हिजे मतै्री म्हिजे काय असत? 
आपल्या हदिसाचा, शरीराचा, जीिनाचा भाग म्हिजे मतै्री 
असत े
कधी त्रास देिार तर कधी काही खास देिार 
पि नेहमीच आपली साथ देिार 
 
मतै्री म्हिजे मतै्री म्हिजे मतै्री म्हिजे काय असत? 
कधी दारातनू तर कधी नेट मधून मनात सशरिारी, मतै्री 
असत े 
ककतीही त्रास ्हदला या जगानी तरी मतै्री करि नेहमीच 
चांगल ंअसत.ं 

- ससद्धी देशपांड े 
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आई म्हिजे फक्त आई असत.े.... 
आई म्हिजे फक्त आई असत,े ततच्यासम ंदसुरी कोिी नसत े 
अधंारलेल्या गाभायाधमध्ये, शांतपिे तिेिारी ती समई असत े 
रिरित्या उन्हात, शीतल-छाया देिारी हहरिी िनराई असत े 

 
आई म्हिजे फक्त आई असत,े ततच्यासम दसुरी कोिी नसत े
खिलेल्या लाटांमध्ये, ककनारा दाखििारी दीपस्तभं असत े
शिेट हदस ूलागलेल्या मनाला, समळिारा निा आरंभ असत े

 
आई म्हिजे फक्त आई असत,े ततच्यासम दसुरी कोिी नसत े
तहानेने व्याकुळलेल्यांना, थडं पािी देिारी जलदात्री असत े
पािसामध्ये स्ितः सभजून, तमुची रक्षा करिारी छत्री असत े 

 
आई म्हिजे फक्त आई असत,े ततच्यासम दसुरी कोिी नसत े

कडकडिायाध थंडीमध्ये, उब देिारी मऊमऊ दलुई असत े
तापिनू थंडािलेल्या दधुािरची, ती नाजुकशी घट्ट मलई असत े 

 
आई म्हिजे फक्त आई असत,े ततच्यासम दसुरी कोिी नसत े 
आपल्या मलुांच्या भल्यासाठीच, ततला नेहमीच किि असत े 
ततच्या मायेच्या छत्राखाली, जगामध्ये कशाचीच उिीि नसत े 

                        
                                                                                                                                    - अचधना साठ्ये 

गरज 
कोिाचे कोिािाचून अडत नाही  
विधाता श्रध्येची परत फेड केल्यािाचून राहत नाही  
 
म्हातारीने कोंबड झाकल,ं म्हिून का सयूध उगित नाही  
तझुे माझे याचा अहंकार सोडल्यासशिाय पयाधय नाही  
 
मकु्ती समळण्यासाठी प्रयत्न करिे महत्िाच ेआहे, असे 
नाही  
तपू स्ितःची आहुती विस्तिात धूर रूपाने करतचे की,  
नाही, कोिाचे कोिािाचून अडतच नाही 

- अ. के. राठोड 

स्िपनाचें अंबर 
अशी कशी देिा केली त ूमला 
अशी कशी देिा केली त ूमला 

रडू ंबाई झाले मी 
रडू ंबाई झाले मी 

झेलीन माझे मी दःुख 
झेलीन माझे मी दःुख 

राती स्िपनाचंे अबंर तरी 
राती स्िपनाचंे अबंर तरी 

देगा देिा छान! 
 
                          भपेून - नसलनी शाह 
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मराठी विश्ि न्य ूजसी ि महाराष्र मडंळ न्य ूयॉकध  यांच्या 
सयंकु्त विद्यमाने प्रकासशत रंगदीप हदिाळी अकं २०१५ 
मधील समस्यापतूी कविता स्पधेतील प्रथम क्रमांक 
विजेती कविता  
मळू कविता - ज्येष्ठ कवियत्री, लेणखका आणि गीतकार 
शांता शळेके याचंी 
'कळले नाही' 

 
कोठे िळली कशी पािले?  

कुठल्या होत्या हदशा खुिािीत? 
काय प्रलोभन होत्या दावित? 

कळले नाही  
 

शब्द शहािे चार समजंस  
देऊन गेले जरी इशारे  

कसे तन का अिगणिले सारे? 
कळले नाही 

 
अडििूक ती मळुी न माननू  
पढेु पढेु का जात राहहले? 

क्षिही न िळुनी कसे पाहहले? 
कळले नाही 

 
ढकलीत होत ेकोि पढेु मज? 
कुिी पे्ररिा हदली पािला? 
खेचीत होता धागा कुठला? 

कळले नाही 
 

आणि अचानक आज परंत ु 
िाट कशी ततसमरातच विरली? 
कशी हदशांची जािीि सरली? 

कळले नाही 
  

शनू्य भयािह विरािात या  
आणि अखेरी कशी पोचल?े 
काय हरिले? काय िचेले? 

कळले नाही 

आज कळाले  
 

कोठे िळली कशी पािले? कुठल्या होत्या हदशा 
खुिािीत? 

अज्ञाताचे दोर नाचिीत कोि खळेीया होता खेळीत? 
मी न कताध आणि करविता, आज कळाले  

 
आयषु्याच्या िळत्या िाटा सगें िळती पािले  

उपभोगाच्या हदशा खिुािनू दाविती मोह प्रलोभने  
धािे मन हे स्िरै दशहदशा, आज कळाले    

 
टाकून शहाण्या शब्दांना मन अचपळ धािे पढेु पढेु  
सजू्ञ इशारे गतकाळाचे देई झुगारून श्जथे ततथे  

िारू मनाचा सहजी नािरे, आज कळाले  
 

आकाकं्षांचा हात धरुनी विश्जगीषचेा धागा खेचे  
श्जजीविषा ही देई प्रेरिा पािलांस बळ देत असे  

इच्छा तथेे मागध हदसे, आज कळाले   
 

आणि अचानक काळ गाठता थकती गात्र े 
अतंकाळी हा श्िास थबकता ततसमर दाटे  
शनू्य होऊनी जाती दशहदशा, आज कळाले   

 
ससंाराच्या विरािात या जीि मगृसा भ्मत असे  
शोधीत कस्तरुी चैतन्याची श्जकड ेततकड ेपाहतसे  

स्िांतरी झाकून परी न पाहे, आज कळाले   
 

- कादंबिनी धारप 
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आपि सारी पुस्तके 
     

आपि सगळे  
छापील पसु्तकांसारख े
कुिी आगळे-िेगळे 

कुिी अगदी पे्रमाला पारख े
 

कुिाला वपत्याचे कव्हर नाही 
कुिाला मायेचे बाईंडडगं नाही 
एखाद्याला हक्काचे घर नाही  

तर कुिाला निा कोरा िास नाही 
 

कधी कुिाची पाने णखळणखळी 
जीिध होऊन कधी होत ेजाळी 
कुिाची एकत्र नांदतात सगळी 
कधी विखरुन होतात िेगळी 

 
एखादं पसु्तक रडित ंखूप 

एखाद्याला नात्यांच ेफारच अप्रपू 
काहींची स्िपने होतात फलद्रपू 
काहींचा मजकुर अततविद्रपू 

 
काही पसु्तके फार बोलकी 
काही तनिडक आणि शलेकी 

एखाद्या पसु्तकात जमाखचाधचाच हहशोब 
एखाद्याच्या छपाईची पार बोंबाबोंब 

 
कुिाच्या पानापानांिर हास्याची पेरिी 
िाचल्यािर जिू समळत ेमेजिानी 
काही पसु्तकेच असतात गािी 
सहज ओघळत ेडोळ्यातनू पािी 

 
काही पसु्तके फार बोअर करतात 
काही इततहासाचे डोस पाजतात 
काही पसु्तके सतत भटकतात 
काही एकाहठकािी धळू खातात 

 
 

आिडत्या पसु्तकाला समदु्रककनारी घेऊन जाि ं 
कधी त्याच्या मनातल ंगवुपत िाचाि ं

हळूिारपिे त्याला हाताळाि ं 
कधी कुरिाळून आपलस ंकराि ं

 
चकचकीत कव्हराच्या पसु्तकात  

िाटत ंआहेत सरुस कथा 
बदं कव्हराच्या आड  

कधी दडलेल्या असतात व्यथा 
 

बालपिीच्या बडबडगीतांचे पसु्तक  
नेहमीच आपले िाटत े

ऑकफसातील टेबलािरचे पसु्तक  
पगाराचे आकड ेआित े

 
काहींची दोनचार पानांतच पाठििी होत े

काही उमगायलाच २०० पानानतंर सरुुिात होत े
घरच्या पसु्तकाकड ेबऱ् याचदा दलुधक्ष असत े
बाहेरच्या पसु्तकांचे नको इतके ओझे असत े

 
एकाच पसु्तकात काही सगळे ज्ञान नसत े
विश्िकोशालाही सखं्येच ेसलसमट असत े
िाचनाचे हे िेड नसनू व्यसन असत े

उदास आयषु्य सखुी करायचे एक साधन असत े
  

अशा या पसु्तकांच्या पसाऱ् यात, 
आपि सगळे सारख े

त्या छापील पसु्तकांसारखे, 
अगदी छापील पसु्तकांसारख.े...... 

 
- धनश्री केळकर 
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कृष्िाई 
 

स्मरंूनी तलुा उभी आहे तझु्या दरबारी 
प्राथधना कराया अतंरीचा हा खेळ सारीपाटािरती  

 

अश्रुंनी सजिली तझु्या फुलांची टोकरी  

द:ुखाच्या भािनांनी सजिला हा हार ही 
 

अतंररक मनाच्या भािनांनी सजिली ही  

दीपिात आरती.....  

 

घटंा ककिककनाद खरा िाज ेचौफेरी   

प्रगट होशील आता तरी डोळे हदपनू जातील खरी  

 

प्रसन्न मन धचत्त तत्त्ि विसरुनी  

आयषु्य तझु्या चरिी ठेिीत ेहेच मी 
 

घेशील मला किेत त ूना  

पढुचा प्रिास हा माझा तझु्या खांद्यािरी  

 

सपंता सपंता उभी राहहले खरी  

हीच तझुी परीक्षा समजूनी 
 

माझ्या भािनांना िाट हदलीस    

तझु्या ह्या आसशिाधदाने... 
 

- आरती लोटलीकर 

धचत्रकार-मधुरा तनरखे  
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नाती आयुष्यातली….  
काही नाती आयषु्यातली जरी असली रक्ताची  

भासतात आतनू खोल पि असतात िरिरची  

आणि असतात काही नाती तनखळ दोस्तीची  

आल्हाददायक आणि  उब देत राहतात मत्रीैची  

काही नाती िरून हदसतात किखर   

पि आतनू असत ेफक्त मायेचीच फंुकर   

आणि काही नाती असतात मािुसकीची  

सकंट काळी धािनू येिाऱ्या देिमािसाची  

काही नाती असतात अभेद्य गरुु-सशष्याची   

गरुूची तनस्िाथी अपेक्षा उन्नती व्हािी सशष्याची   

काही नाती असतात नाजूक रेशम गाठी  

तिेढीच कसोटी लागत ेती हटकण्यासाठी 
काही नाती जोडली जातात आपसकूच  

घट्ट होत राहतात आपल्याच नकळत 

नात ेहटकण्यासाठी फक्त रक्त एक असण्याची गरज 
नसत े 

त्याकररता फक्त तनस्िाथी पे्रम अन मािुसकीच बस्स 
असत े

असेल नात्यांमध्ये प्रेमाचा ओलािा तर जगात कसली 
उिीि नसत े 

अश्या नात्यांच्या सखुद सािलीत दःुख हह मगृजळ 
सारखेच भासत े 

 
- अचधना साठ्ये 

प्रत्येकाच्याच मनात एक राम 
आणि एक रािि असतो………  
 
प्रत्येकाच्याच मनात एक राम आणि एक रािि असतो  
िेळेनसुार मनषु्याचा स्िभाि तोच तर प्रकट करत असतो   
 
राििास आचरिात आिण्याचे असत ेखूपच सोपे काम  
जिळ असािा लागतो त्याकररता फक्त खोटा स्िासभमान  
अन जोपासािी लागत ेदसुऱ्यांना न समजून घेण्याची ितृ्ती  
नकारात्मक भािना असाव्या लागतात सतत तमुच्या 
धचत्ती  
   
जेव्हा राििरुपी मन देऊ लागत ेसमोरील आत्म्यास त्रास  
तवे्हा होत राहतात त्याला केिळ खोट्या सखुाचे आभास  
दखुािलेल्या व्यक्तीचे तो घेत राहतो तमुच्यासाठी व्यथध 
शाप ि कू्ररतनेे जमा करत राहतो तो तमुच्या घड्यात 
फक्त पाप 
   
सदैि मनात राम जोपासिे हे कायधच अिघड फार  
धगळून टाकािा लागतो मग मनाला स्ि: चा अहंकार   
काटे बोचून िेचािी लागतात इतरांकररता आयषु्यात फुले  
करून मोठ्या मनाचे क्षमाशील दालन या जगाकररता खुले 
   
मनीचा राम जवे्हा प्रकट होतो, दसुऱ्यांना सखुािा देऊन 
जातो सखुािलेल्या आत्म्याचे दिेु तोच तमु्हाला नकळत 
देत राहतोम्हिूनच असेल मनात राम तर हदसेल 
अधधकच सुदंर हे जग आणि केलेल्या कृतीसाठी नाही 
होिार तमुच्या मनाची तगमग   
 
राििािर विजय समळवििे जरी होत ेरामारायासाठी थोड े
अिघड पि जिळी त्याच्या होती नम्रता ि वििेकी 
बदु्धीची अजब सांगड जसा तनष्ठाित ंरामाने समळविला 
कपटी राििािर अभतूपिूध विजय आपल्या मनातील 
राििाला मारण्याचा चला करुया आजच तनश्चय 

 
- अचधना साठ्ये 
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ओळखीचे अनोळखी    
 

स्िपनांचे प्रिाह अखेरचे शमले सारे 
पाहून त्यांची हार कदाधचत, दमले सारे 

 
हृदयामध्ये धुंद कट्यारी धमुसत होत्या  
अश्रू रोकले,  हास्य फेकले, भ्मले सारे  

 
िास्तिाचे हे रे गीस्तानी कंुपि माझे  

स्िाथाधच्या हहरिळीतनू पाहत, रमले सारे 
 

विझण्याआधी क्षिोक्षिी मी लाख जळालो  
विझल्यानतंर आग बघाया, जमले सारे 

 
सयूाधच्या ककरिांचा हदनभर केला हेिा  
काळोखाने लाथ झाडली, नमले सारे 

 
                             - प्रफुल्ल सुिे 

 

एक पाऊस हिा आहे 
रानोमाळ कोसळिारा 
द:ुखाचे मळभ हटिनू 
सखुाचे सशपंि करिारा 

 
एक पाऊस हिा आहे 
धचबं धचबं सभजििारा 

सखुद:ुखात न्हाऊन सदु्धा 
अतंरी विरक्त ठेििारा 

 
एक पाऊस हिा आहे 

मनात खोलिर राहिारा 
आभाळभर पसरून देखील 
ओंजळीत विसाििारा 

 
                           --धनश्री केळकर 

 सहदच्छा संदेश  
 

आमच ंकाहीएक म्हििे नाही  
आहे, त्यात भर घालता आली तर  
घाल, ककंिा नको घालसू, पि 

कमी होऊ देऊ नकोस  
आमच ंकाहीएक म्हििे नाही  

 
सत्कृत्य कामासाठी आयषु्य घालि,  
आयषु्य खूप खूप मजेशीर आहे  
त्याचा स्िाद घ्याियास हिा, 
आता थोडा अिधी राहहला आहे  

डोळे समटण्याचा, 
 

िरील गोष्टींची पतूधता करता आली  
तर, ककंिा नको करूस  

आमच ंकाहीएक म्हििे नाही  
 

            - अ. के. राठोड  
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Murg Saagwala 

Ingredients:  Chicken boneless cut into cubes 2 

pounds, onions 2 (Crushed), tomatoes 2, Blanched 

Spinach puree 1 cup, Cilantro chopped finely ½ 

cup, ginger paste 1tsp, garlic paste 2tsp, green 

chillies 3, bay leaves 2, cinnamon 2 sticks, garam 

masala ½ tsp, coriander powder ½ tsp, turmeric 

powder ¼ tsp, Kasuri methi 1tsp, Salt, Oil 4 tbsp, 

butter 4 tbsp, Maize flour 1 tbsp, Red Chilli powder 

1tsp, Fenugreek powder ¼ tsp 

Method: Heat oil in a pan, add bay leaves and  

cinnamon. Add butter 3tbsp and sauté onions till 

light brown, then add ginger garlic paste, tomatoes 

and turmeric and sauté till oil separates. Then add 

the spinach puree, Cilantro, Garam masala, red 

chilli powder, coriander powder and cook well. In 

another pan add the remaining butter, green  

chillies and the chicken cubes. Sauté well till it 

changes its color. Add chicken to the spinach gravy 

and then add the fenugreek powder and kasuri  

methi and maize flour paste. Cook till chicken is 

done. Top with 1 tbsp of ghee and serve hot with 

roti or paratha. 

 

Methi Paneer 

Ingredients: Methi leaves 1 big bunch, 1 large  

onion chopped, 1 tbsp garlic paste, 2 tomatoes 

chopped finely, salt, Red chilli pd, ¼ tsp haldi, 

 4 green chillies, coriander powder ½ tsp, Garam 

Masal ¼ tsp, paneer cubes, methi seeds 1/4 tsp, 

oil, 1tbsp Amul butter, 1Tbsp cashew paste, Salt 

and sugar as per taste. 

Method: Heat oil, add methi seeds, onion chopped 

and garlic paste. sauté well. Then add tomatoes, 

green chillies finely chopped and cook till oil  

separates, then add the paneer cubes, Garam  

masala, coriander powder, salt and sugar. sauté 

well. In another pan add Amul butter and a tbsp. of 

oil sauté methi leaves well and add it to the gravy. 

Add cashew paste and give it a boil. Serve hot with 

Roti.  Top with ghee to enhance the taste. You can 

also add some corn to this recipe to bring more  

color. 

 

Tropical Strawberry Fruit Salad 

Ingredients: 500 grams of tinned cubed pineapple, 

250 grams fresh strawberries, 100 gms butter  

cookies crumbled, 1 cup praline powder, 300 grams 

whipped cream.  

Method: In individual serving bowls arrange  

pineapple pieces, then add chopped strawberries, 

sprinkle crumbles cookies and praline powder. Swirl 

cream using star nozzle in a piping bag. Garnish 

with Cherries and a mint leaf and serve chilled. 

Praline powder recipe - Ingredients: 3/4 cup sugar, 

half cup cashew roughly crushed and 1 tsp of  

butter. Method: Cook sugar till caramelized and 

then add cashews and butter. Mix well and set it on 

a greased tray. Cool it and powder.  

Happy Cooking!!!!!! 

 

- Recipes Contributed by Rama Herwadkar  
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A P X E B D U L Z H T W N C R P F 

Z R U N Q H V F H N E Y V Q A L X 

T I Y M C O S J A K N C A D S H K 

H D V F S J N R P A T X P E H S Q 

O L I B U Z K T P L A Y L W S I M 

S L A W B N S I Y I C W O D I J D 

L O W F A Z R W N K Ñ L E O Z N L 

Q E N S I L L Y E A L A E Y E M Q 

K L S I A R I V W E Y X T I A R T 

F A M S B D H F Y Z T M R A C F O 

A F V T H T R M E I B F A R P Z R 

U O N E S O F P A R T Y B E J X W 

D P Z R W S W I R S B K A S F K R 

I A M E D P O E E D R L T A W I P 

M B K D S I F B R O T H E R M Q E 

Can you find the following words? 

 

1)Diwali 2)Fill 3)Sweet 4)Happy New Year 

5)Play  6)Yellow 7)Party 8)Best Friend 

9)Sankrant 10)Fun 11)Wee 12)Are 

13)Low 14)Silly 15)We 16)Sister 

17)Brother 18)Rabata 19)Win 20)Lei 

21)Shower 22)Less 23)Kin 24)piñata  

25)Row 26)Tent  

 

Have fun! 
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