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वैभव भाषेचे 

शब्द संकलन - अविनी क्षीरसागर                 

संपादकीय 

 
वप्रय िाचकहो, 

सपे्रम नमस्कार.  
 

प्रकाशनदव्यांिी झगमगावी नदवाळी 
आिंद उधळत यावी नदवाळी 
 
सुख, शांती सदैव िांदावी घरोघरी 

समृद्धीच्या पावलांिी खेळावी नदवाळी 
 

अंिाराचा नाश करून प्रकाशाकडे नेणारा मंगलमय सण म्हणजे वदिाळी. आजच्या िकािकीच्या, िािपळीच्या, 

महागाईच्या वदिसात आपल्या जीिनात उत्साह, आवण आनंदाचे रंग भरणारा, आपल्या नात्यांना निीन झळाळी देणारा 

सण म्हणजे वदिाळी. मराठी माणूस आवण वदिाळी अंक हे नातं खूप जुनं आहे. मन प्रसन्न करणाऱ्या रांगोळ्या, आसमंत 

उजळून टाकणारे आकाशकंदील, बालगोपाळांनी बनिलेले वकले्ल, वदिाळीचा खुसखुशीत फराळ, अभं्यगस्नानासाठी 

सुगंिी उटणे-मोती साबण या बरोबरच िैविध्यतेने नटलेले वदिाळी अंक ही मराठी माणसाच्या वदिाळीची परंपराच आहे. 

इतर कोणत्याही सणांना न वमळालेली ही िाचन संस्कतीची जोड मनाला एक िेगळाच आनंद देऊन जाते. या परंपरेत 

आपलाही खारीचा िाट असािा या हेतूने वसॲटल् महाराष्ट्र  मंडळ सारथीच्या रूपाने आपले योगदान देत आले आहे. 

आवण म्हणूनच २०२२ चा सारथी वदिाळी अंक संपादक या नात्याने आपल्या हाती देताना मला विशेष आनंद होत आहे. 
 

मंडळाच्या अनेक सभासदांचा या अंकात सहभाग आहे. वदिाळी अंकाच्या सावहत्यासाठी वदलेल्या आिाहनास भरघोस  

प्रवतसाद वमळाला. त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार!! लेख, प्रिासिणवन, व्यखक्तवचत्रण, अनुभिकथन, गीतांचे रसग्रहण, 

कविता, बालसावहत्य, कलादालन, पाककृती यासारख्या विषयांचं िैविध्य असलेला हा अंक आपणा सिाांना आिडेल 

अशी मी आशा करते. मायबोली मराठी बरोबरच इंखिश भाषेतील सभासदांचे वलखाण अंकात समाविष्ट् केले आहे. 

सध्याच्या काळात इंखिश भाषेचा िापर वशक्षण आवण कामिंद्याच्या अनुषंगाने अपररहायव आहे पण तरीही भारताबाहेर 

असूनही मराठी भाषा आवण संसृ्कती वटकिण्यासाठी आपण जी िडपड करत आहोत ती पाहून आनंद होतो. मराठी 

भाषेच्या संििवनासाठी असेच नेहमी आपण प्रयत्नशील राहू या आवण आपल्या भाषेचा िारसा आपण आपल्या पुढच्या 

वपढीकडे सोपिू या.  
 

अंक वनवमवतीसाठी अध्यक्ष सविता मोरे, अंक सजािटीसाठी श्री. विनय पिार, मुवित शोिनासाठी (proof reading) श्री. 

अंबर रसाळ, मुखपृष्ठासाठी मुिक श्री. सातपुते आवण जावहरातीसंाठी िेणूका बोडें ह्यांचे मोलाचे सहकायव लाभले. ह्यांचे 

आवण ज्या सिाांचा ह्या वदिाळी अंकाच्या वनवमवतीत हातभार लागला त्या सिाांचे मनापासून आभार! तसंच, वदिाळी 

अंकासाठी आिजूवन लेखन करणाऱ्यांचेही मी SMM च्या ितीने आभार मानते. ही वदिाळी आवण येणारे नूतन िषव 

सारथीचे िाचक, लेखक, जावहरातदार, मुिक, वसॲटल् महाराष्ट्र  मंडळाचे कायवकते, वििस्त, स्वयंसेिक, वहतवचंतक ह्या 

सिावना आवण त्यांच्या वमत्रपररिारास, कुटंुबास आरोग्यपूणव, सुखसमािानाचे आवण भरभराटीचे जािो ही हावदवक शुभेच्छा!  
 

वदिाळी हा सण आपण समानता, आपुलकी, वजव्हाळा, क्षमा, माणुसकी अशा विविि गुणात्मक वदव्यांच्या तेजाने साजरा 

केला तर! आपलं आवण आपल्या अितीभिती असलेल्या सिाांच आयुष्य संुदर आवण अथवपूणव होईल.     
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- अनििी क्षीरसागर 

 अध्यक्षीय 
 

          आ िो भिााः  क्रतवो यनु्त नविताः  

         || Let noble thoughts come to me in all directions || 

नमस्कार मंडळी, मी सविता मोरे. 

कोणत्याही कामास पूणणत्वास नेण्याची माझी िृत्ती आहे, आवण माझ्या नेतृत्व गुणांचा 

िापर करून  मी SMM च्या धे्यय आवण उविष्ट पूतीसाठी जोमाने काम केले.  माझ्या 

सोबत मी वसॲटल् मधील इतर मराठी भाविकांना SMM बरोबर जोडण्याचा पुरेपूर 

प्रयत्न केला. 

 

खरं तर महाराष्टर  मंडळ आवण माझी पवहली ओळख झाली ती विल्लीत. मी आवण माझे 

कुटंुब विरायला विल्लीत गेलो होतो, आवण त्यािेळी आम्ही वतथल्या महाराष्टर  मंडळाच्या इमारतीत िास्तव्यास होतो. 

महाराष्टर ाच्या बाहेर महाराष्टर ाची ओळख जपणारी ती पवहली िासू्त मी पावहली. वतथले आिरावतथ्य बघून मी भारािून गेले 

होते. पुढे भारत सोडून अमेररकेला आल्यािर मराठी मातीची आवण मराठी भािेची नाळ कशी वटकिून ठेिता येईल 

असा विचार कायम माझ्या मनात येत असे. 

 

२००८ साली वसॲटल्िासी झाल्यािर मात्र मी सातत्याने इथल्या मंडळाच्या कायणक्रमांमधे्य सहभागी होत होते. 

मंडळांच्या कायणक्रमात, केटररंग सविणसेस, चाईल्ड केयर, डेकोरेशनसाठी मोठ्या रांगोळ्या काढणे, लेझीम पथकाचा 

भाग होणे, अश्या आवण अनेक छोट्या-मोठ्या माध्यमातून मी मंडळाशी आवण त्यांच्या उपक्रमाशी जोडलेली असायचे. 

हे सिण करतांना, मनात एक कायम विचार असायचा की पुढच्या वपढीला मराठी भािेची, मराठी सणांची गोडी कशी 

लािायची? मंडळांचे काम अखंड पुढे चालू ठेिण्यासाठी पुढची वपढी सक्षम असायला हिी. त्यासाठी मला काम 

करायचे होते.   

 

माझा मंडळाच्या सममतीवरचI प्रवास - 

२०२० मधे्य मी मंडळाच्या सवमतीिर वनिडून आले आवण मी सिणप्रथम मुलांचे कायणक्रम आयोवजत करण्यािर भर 

विला. त्याच बरोबर २०२१ साली उपाध्यक्ष झाल्यािर, मवहलांना एकत्र आणण्यासाठी पारंपररक पध्ि्तीने मंगळागौरीचा 

कायवक्रम केला. 

 

वसॲटल् महाराष्टर  मंडळ – अध्यक्ष (२०२२) 

• मंडळाची अध्यक्ष झाल्यािर, मी सिण प्रथम मंडळाची स्वतः ची मराठी शाळा सुरु करण्यासाठी पुढाकार घेतला. 

अमेररकेतील मराठी मुलांना मराठी भािेची गोडी लागािी म्हणून, हसत- खेळत मराठी वशकण्यािर माझा भर 

आहे.  

• तरुण िगाणच्या खांद्यािर मराठीची आवण मराठी संसृ्कतीची धुरा पुढे नेण्याची जबाबिारी असते, आवण म्हणूनच 

तरुणांसाठी रेशीमगाठी उपक्रम सुरु करण्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे. 

• "युिा" ह्या कायणक्रमाला पुन्हा सुरुिात केली. Persistent कंपनी चे डॉ. आनंद देशपांडे ह्यांच्या कल्पनेनुसार 

SMM च्या युिा सदस्ांसाठी internship program सुरु करण्यात मी हातभार लािला..  



 

 

7       

• आजी-आजोबांसाठी उत्तररंग सारखे कायणक्रम आयोवजत करून जुन्या आवण निीन वपढीला एका मंचािर 

एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. Northwest उत्तररंग हा उपक्रम सुरु करण्यात माझा हातभार लागलेला आहे.  

• “सारथी” ह्या वसॲटल् मधील वसॲटल्करांनी सुरु केलेल्या मावसकाचे काम पुन्हा सुरु केले.  

 

मंडळा व्यवतररक्त मी वसॲटल् मधील Northbrook Montessori school ची संस्थापक आहे. १० ििाणहून  

अवधक शैक्षवणक अनुभिातून मी ही शाळा सुरु केली.  मुलांसोबत काम करायला मला खूप आिडते. त्यांच्यात मी 

रमते. मुलांना घडिणे ही एक मोठी जबाबिारी आहे आवण त्याची पुरेपूर जाणीि बाळगून,  त्यांना एक उत्तम 

नागररक बनिण्याचे धे्यय साध्य करण्याचा प्रयत्न करते. माझे कुटंुब आवण वमत्र पररिार ह्यांनी मला सतत प्रोत्साहन 

विले आवण माझ्या पाठीशी उभे रावहले 

• Founding member (Face Mask Army- Stitching & Cutting) school. 

• I am a devotee and volunteer at ISKCON and Hindu temple.  

• गेली ३ ििं मी एस एम एम च्या सवमतीिर काम करत असल्याने, माझ्या कामात सातत्य आहे. मराठी 

भािा आज जगभर पोहोचली आहे. Sएम एम च्या माध्यमातून विविध कायणक्रम, तसेच उपक्रम आयोवजत 

करून, केिळ उत्तर अमेररकेतीलच नवे्ह तर जगभरातील मराठी बांधिांना ि वमत्र मैवत्रणीनंा एकत्र 

आणण्याचे काम मला करायचे आहे.   

• I have had the privilege of serving on the Seattle Maharashtra Mandal since 2008 and then 

as the office bearer since 2020. Seattle Maharashtra Mandal is a big Mandal with 800+ 

members. All this meant a solid learning curve as an opportunity to contribute with new 

ideas and ideologies on the back of my professional leadership and experience. I have had 

the opportunity to lead and be a part of the core team that implemented many social, 

cultural, educational and entertainment programs – from conceptualization to execution in 

the last 3 years. Managing the events, keeping members together with SMM and steering 

Seattle Maharashtra Mandal’s commitment through the pandemic has certainly been a 

fulfilling experience. Seattle Maharashtra Mandal is like my Warli Painting! Community 

members have unique skills, talent which they can display using SMM platform and 

ultimately, they come together, sing, dance, mingle with Joy, Peace like the center of my 

painting! 

- सनवता मोरे 
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                नसॲटल् महाराष्ट्र  मंडळ 

                       कायिकारी सनमती २०२२ 
भाषा, कला, संसृ्कतीचा दरिळ; मराठी अखस्तत्वाची अखंड चळिळ; मराठी माणसाचे भक्कम पाठबळ; 

आपले वसॲटल् महाराष्ट्र  मंडळ!!! 
 

 
सविता मोरे 

अध्यक्ष 

 
िेणूका बोडें 

उपाध्यक्ष 

  

 
मानसी उपासनी 

सवचि 
 

 
प्रसाद व्यिहारे 

कोषाध्यक्ष 

 
संजय सािले 

सभासदत्व 

 
िीणा भोईटे 

सभासदत्व, 

युिा सल्लागार 

 
आरती पुणदीकर 

कायवक्रम सवमती 

 
ईशा पोतनीस 

कायवक्रम सवमती, 

इमारत सुवििा 
 

 
अंबर रसाळ 

इमारत सुवििा 

 
   अविनी क्षीरसागर 

Web Master 

प्रसारमाध्यम संपकव  

 
अवमत डोईफोडे 

Web Master 

प्रसारमाध्यम संपकव  

  

 
खुशबू पोतदार 

सजािट 

Active until May 22 

 
पूनम गजबे  

सजािट 

 
विनय पिार 

ध्वनी व्यिस्थापन  

 

 
सुदत्त पाधे्य 

ध्वनी व्यिस्थापन 

Active until April 22 

 

 

 
अमोल लोखंडे 

भोजन/अल्पोपाहार 

 
 शमा रांगणेकर 

  भोजन/अल्पोपाहार 
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SMM नविि सनमती – २०२२ 
(Board of Trustees 2022) 

 

             
 

                         कैिल्य हंसिाडकर              विकास पटििवन                 मेघना परांजपे 

 

 

SMM युवा मंडळ सनमती २०२२ 
 

 

                  
    अथिव लोखंडे                अमेय साठे            वसद्धाथव लोटलीकर      तवनशा क्षीरसागर         आयाव भोईटे 

        अध्यक्ष                      उपाध्यक्ष                    सवचि                   कोषाध्यक्ष              Webmaster 

                        

                                                        

युवा मंडळ सभासद 
 

अवभलाषा पाटील आनंदी पाटील ईशा भागित काश्यपी देशपांडे केदार लोटलीकर 

केया यादी गागी पेंढारकर गागी मोघे गौरांग पेंढारकर वचन्मयी देशपांडे 

तन्वी िरणगांिकर दुिाव मोरे नेहा लोटलीकर प्रसन्न पाटील सानिी कदम 

स्वयम फराटे वसद्धाथव सािले श्रीहान पाटील वत्रशा राजे  

 

 

युवा सल्लागार - िीणा भोईटे 

 

https://www.shabdkosh.com/dictionary/marathi-english/%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A6/%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A6-meaning-in-english
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A Message from Yuva Mandal 

 
The year began with a Yuva meet and greet! Yuva had loads of fun and got an opportunity to 

get to know each other as well! 
 

Our first event was with Dr. Anand Deshpande, Founder, and Chairman of Persistent Systems 

and deAsra Foundation (a Non-Profit Organization). 

Yuva listened intently and was inspired by Dr. 

Deshpande’s work. Soon after, the Yuva team received 

an internship opportunity from deAsra Foundation. We 

are thankful to Dr. Anand Deshpande for this 

opportunity and Dr. Anand Godse for guiding our Yuva 

through the internship! 

 

Summer 2022 was a blast so far for the SMM Yuva team!  At the very beginning of summer, 

Yuva helped to conduct SMM’s kids camp filled with games and cultural activities which youth 

enjoyed! In the month of July, our Yuva did a 

phenomenal job at the annual picnic event! They 

raised $154 for charity by selling lemonade and 

cotton candy. The team also created greeting cards 

with heartfelt messages for nursing home residents 

on the eastside Seattle. Yuva enjoyed leading the 

Mehndi station and was also coordinating exciting 

outdoor games for picnic attendees. 
 

Next was our Manglagaur event on August 21st! 

Yuva coordinated a food drive for this event, it was a huge success. This was then donated to 

underprivileged women's shelters in Seattle through Sophia Way non-profit organization. 

 

Ganapati Bappa Morya! Ganesh Utsav was a blast! Our celebration took place on September 

4th and featured a first-ever Yuva Dhol-Tasha Pathak for SMM. Yuva helped in decoration, 

food serving and conducted fundraiser. 

 

Yuva team overall had a successful journey this year getting involved in the Marathi-American 

community, especially youth, and taking the culture forward. Some plans include outdoor 

meet-up and helping SMM at the Diwali celebration, Redmond lights during Christmas. We 

look forward to an eventful rest of the year! 

  

Best Regards, 

SMM Yuva Advisor and Yuva Committee 2022-2023 
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SMM युवा ढोल-ताशा पथकाची पनहली गजििा 
 

धीि... धीि...  ता...    धीि... धीि...  ता...   

वसॲटल् महाराष्ट्र  मंडळाच्या प्रथमच तयार होत असलेल्या युिा पथकाचा सिावत पवहला सरािाचा वदिस 

आवण सहभागी मुले-मुली वशकत होती ढोलचा पवहला हात. मनात कुतूहल, थोडासा गोिंळ पण काहीतरी 

निीन वशकायचं आहे ह्या उत्साहाने आलेली वकशोरियीन मुले-मुली काही वदिसांतच ढोलच्या पानािर 

हातातील वटपरूनं ठोका आवण दुसऱ्या हाताने थापी िाजित ढोलचे अनेक हात सहज आवण दणक्यात िाजिू लागली. 

 

वसॲटल् महाराष्ट्र  मंडळ भारतातील, प्रामुख्याने महाराष्ट्र ातील िावमवक ि सांसृ्कवतक परंपरा जोपासण्यात आवण 

अमेररकेतील भारतीय कुटंुबांना त्याचा आनंद वमळून देण्यास नेहमीच अग्रसेर असते. आपल्या महाराष्ट्र  मंडळाच्या 

उपाध्यक्षा िेणूका बोडें आवण मी, मंडळाच्या ऑवडओ टीमचा विनय पिार आम्ही महाराष्ट्र  वदनाच्या कायवक्रमावनवमत्त 

युिा ढोल पथकाची कल्पना मांडली आवण ती मंडळाच्या सवचि मानसी उपासनी ह्यांनी पुढे नेली. आिुवनक काळात 

भारताबाहेर, इथे अमेररकेत महाराष्ट्र ाची संसृ्कती कायम राहािी, महाराष्ट्र ाच्या लोककलेचं दशवन इथल्या लोकांना आवण 

विशेषकरून आपल्या भािी वपढीला व्हािं, हाच ह्या पथक वनवमवतीमागचा हेतू आहे.  

पथकासाठी लागणारी आिश्यक िादे्य भारतातून मागिण्यात आली. कोषाध्यक्ष प्रसाद 

व्यिहारे ह्यांनी भारतातून ढोल आवण इतर िादे्य खरेदी करून ते इथे मागिण्याची आवण 

त्यासाठी आलेल्या अडचणी सोडित मुलांना वशकण्यासाठी ढोल उपलब्ध करून देण्याची 

कामवगरी पार पाडली. पथकाच्या प्रवशक्षणाची जबाबदारी िेणूका बोडें आवण मी, आम्ही 

वमळून उचलली.  प्रवशक्षण देताना SMM च्या गणेशोत्सिाच्या वमरिणुकीसाठी सिावथावने िादनास सज्ज अशा युिा ढोल-

ताशा पथकाच्या वनवमवतीचे उवद्दष्ट् आम्ही समोर ठेिले. सुरिातीला वशवपंग प्रोसेस ला विलंब होत असल्यामुळे आमचा 

जरा विरस झाला. ह्या अडचणीत Beats of Redmond चे श्री. आनंद साने 

ह्यांची मदत घेतली. त्यांनी आवण प्रसाद व्यिहारे ह्यांनी देखील आपली िादे्य 

पथकाच्या सरािासाठी उपलब्ध करून वदली.    

पथकाचा रीतसर सराि रेडमंड मिील Marymoor पाकव  मधे्य सुरु झाला. 

ह्या मधे्य आम्ही मुलांना ढोलची बांिणी 

करण्यापासून, ढोल कमरेला बांिायला, ि ढोल ताश्याचे विविि ताल, नाद ि िादन 

प्रकार वशकिले. ढोल िाजिण्यापेक्षा तो कमरेला व्यिखस्थत बांिणे ि सांभाळणे हे 

एक मोठे काम असते. सराि सत्रात ढोल िाजिण्या बरोबरच तो बांिायचे तंत्र ही 

मुलांनी आत्मसात केले. ताशा वशकणारी मुले ही कडकडीत ताशा िाजिू लागली. 

आम्हा प्रवशक्षकांचे अथक पररश्रम, श्री. आनंद साने आवण सौ. दीपाली साने यांची आवण अनेक स्वयंसेिकांची मदत, 

मुलांचा वशकण्याचा उत्साह आवण पालकांची साथ ह्यामुळे उभे रावहलेले SMM चे पवहले-िवहले युिा ढोल पथक 

गणपतीच्या वमरिणुकीत आपल्या पवहल्या दणदणीत िादनरूपी गजवनेसाठी सज्ज झाले. ४ सप्टेंबर २०२२ ला वनघालेल्या 

गणेश वमरिणुकीत असंख्य उपखस्थतांनी त्यांच्या िादनास भरभरून दाद वदली.  

तर असं बनलं आपलं SMMचं पवहलं मुलांचं ढोल-ताशा पथक!!! आपल्या युिा ढोल पथकाच्या वनवमत्ताने आपल्या पुढल्या 

वपढीला आपल्या संसृ्कतीची एक जाण करुन देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाला SMM मधे्य नेहमीच मानाचे स्थान असणार.        

गणपती बाप्पा मोरया!!!                    नविय पवार; SMM EC-२०२२ सह 
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कहाण्ांची कथा 

 

           
 

आषाढाचे काही वदिस उलटले की श्रािण मवहन्याचे िेि लागतात. तृषातव िररत्रीची तगमग शमल्यानंतर वहरिीगार तृप्तता 

सगळीकडे भरून रावहलेली असते आवण मग ऊनपािसाचा खेळ सुरु होतो. क्षणात येते सरसर वशरिे क्षणात वफरुनी 

ऊन पडे असा इंििनुष्याचे स्वप्न दाखिणारा श्रािण येतो.  

व्रतिैकल्यांचा, सणांचा, माहेरिावशणीचंा, फुलापानांचा आवण रंगांचा श्रािण!! ररमवझम पािसाचा, ओल्या कोिळ्या 

वहरिळीचा, कोिळ्या मुग्ध भािभािनांचा, सुखाच्या सरीचंा, उबदार उन्हाचा… आवण कहाण्यांचा!! 

 

श्रािण मवहन्याच्या कहाण्या हा लहानपणीचा कुतूहलाचा प्रकार होता. अजूनही ते कुतूहल तसंच आहे. श्रािण सोडला तर 

कुठल्याच मवहन्याच्या अश्या दर िाराच्या कहाण्या नाहीत. मातीत रुजून रोपटं सरसर िर यािं तशाच ह्या कहाण्या 

श्रािणांत रुजून कानोकानी झाल्या आहेत. काही वदिसांच्या तर दोन तीन आहेत. वशिाय नागपंचमी, वशळासप्तमी, 

मंगळागौर, वजिती अश्या विवशष्ट् कहाण्या आहेत. 

 

आईची आई नेहेमी खुलभर दुिाची कहाणी सांगायची. ती ऐकायला खूप आिडायचं. म्हातारीच्या एिढ्याश्या दुिाने 

गाभारा भरून गेला हे लहानपणी गंमतीदार िाटलं तरी आता त्यातला व्यिहारीपणा आवण भाविकपणा दोन्ही लक्षात 

येतो. म्हणजे रोजचं जीिन जगताना वकंिा स्वतः च्या श्रद्धा जपताना सुद्धा आपला वििेक सुटता कामा नये हे भान 

ठेिायलाच हिं. अश्या वकती कहाण्या आहेत. सणांच्या, व्रतिैकल्यांच्या, आिडती, नािडतीच्या, नागकन्या, देिकन्या, 

शंकर पािवती, ब्राह्मण, राजे राण्या, सिाष्णी, कुिारणीचं्या. काही कहाण्या थोड्या विवचत्र, िेगळे किी कानािर न पडलेले 

शब्द िापरणाऱ्या. किी अतावकव क, असंभिनीय आवण किी भाबड्या आवण असंबद्धही िाटणाऱ्या!! दैन्य, कष्ट् दूर 

करणाऱ्या, श्रदे्धचं फळ देणाऱ्या आवण श्रदे्धत बळ आहे असं सांगणाऱ्या, समस्ांचे उपाय सांगणाऱ्या वकंिा काहीच नाही 

तर ‘फील गुड’ चा फील देणाऱ्या. उतू नको मातू नको घेतला िसा टाकू नको म्हणणाऱ्या, शापाच्या, वशके्षच्या, दाररद्र्याच्या 

आवण महाल, रत्न, मोते्य माणकं, िनिान्य, दूिदुभतं, ऐियव ह्याच्याही. एखादं व्रत किी िरायचं, त्यात काय करायचं, ते 

कसं सोडायचं त्यामुळे काय होतं ह्याची उतं्कठाििवक मांडणी करणाऱ्या. म्हणजे जशी आपल्या स्तोत्रांमधे्य फलशु्रती 

असते तशी या कहाण्यांमधे्यही आहे व्रतांची फलशु्रती.  

 

साध्या सोप्या इिल्याश्या िाक्यांमिून मोठा अथव उलगडणाऱ्या ह्या गोष्ट्ीचंी सुरुिात एक तर आटपाट नगर होतं अशी 

होते वकंिा ऐका नागोबा वकंिा ऐका ऋवषिरा तुमची कहाणी अशी होते. छोटी लयदार िाक्य असल्यामुळे त्याला 

आपसूक एक नाद आहे आवण ती लक्षात राहायला अगदी सुलभ आहेत. 

िास्तविक पाहता हा लोकिाङ्मयाचाच प्रकार!! जशी लोकगीतं, जात्यािरच्या ओव्या, तशाच ह्या कहाण्या. पण िावमवक 

भािनेिर आिारलेल्या लोककथा म्हणजे कहाण्या!! प्रश्न उत्तरांच्या रूपात सांवगतलेल्या आवण चातुमावसात करायची व्रतं, 

त्यांचे वनयम ह्याचा खुलासा असलेल्या. देिदेितांचं माहात्म्य सांगणाऱ्या. श्रािणातल्या म्हणून प्रवसद्ध असल्या तरी 
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चातुमावसाचे चारही मवहने म्हणजे श्रािण, भािपद, आविन, कावतवक ह्या मवहन्यात येणाऱ्या सणांच्या सुद्धा कहाण्या त्यात 

अंतभूवत आहेत. म्हणून मग हररतावलका, ऋवषपंचमी, िसुबारस ह्याही कहाण्या सांवगतल्या आहेत. 

 

पूिीच्या काळी कहाण्या सांगणाऱ्या बायका घरोघरी जाऊन त्या सांगत. मौखखक असल्यामुळे कदावचत त्यात थोडा 

वतखट मीठ मसाला ज्या त्या बाईच्या वकंिा ज्या घरी सांवगतल्या जात आहेत त्या घराच्या अनुसार भरीला घातला जात 

असेल. वपढ्यानवपढ्या हा कहाण्यांचा प्रिास चालू रावहला असेल. 

 

आता विचार केला तर असं िाटतं तो सुद््दिा एक विरंगुळाच होता की!! घरातल्या बायकांना स्वप्नराज्यात थोडािेळ 

विहरायला वमळायची एक संिी. त्यांच्यासाठी एक अद्भुत वििाची सफर. बायकांसाठीच्या परीकथा म्हणू हिं तर. 

ज्याच्यात प्राणी पक्षी बोलतात, मदत करतात, िर देतात, शाप देतात, दु:खातून सुटका होण्याचे उपाय सांगतात, देि 

प्रसन्न होऊन कृपा करतात, िेषांतर करून समोर येतात, झाडांना रत्नमाणकं लागतात आवण तळी दुिाने भरतात. 

झोपडीचे महाल होतात आवण दुिाच्या थेंबांचे मोती होतात. सगळ्यांना आपल्या चुका कळतात पण गम्मत म्हणजे ज्याला 

मदत हिी आहे त्यालासुद्धा फुकट वमळत नाही तर त्यासाठी वनयमाने व्रत करािं लागतं, उपिास करािा लागतो, 

भखक्तभािाने प्राथवना करािी लागते. जादूची कांडी वफरिली आवण कायापालट झाला असं नसून मनापासून श्रदे्धने 

सांवगतलेलं व्रत तडीला न्यायला लागतं; वकतीही अडचणी आल्या तरी. किी स्वतः  उपाशी राहून इतरांना खाऊ घालािं 

लागतं, किी प्रायवित्त घ्यािं लागतं. क्षमा मागािी लागते. करुणा भाकािी लागते. 

 

रूपकांच्या, कथांच्या माध्यमातून सांवगतलं जाणारं काहीही मनािर जास्त ठसतं आवण पररणाम करतं. तशाच ह्या गोष्ट्ी 

सिाांसाठी विशेषतः  खियांसाठी म्हणून रचल्या गेल्या असतील कदावचत. मंगळागौरीच्या कहाणीचा शेिट कृष्णाने 

िमवराजाला सांवगतलेली असा आहे. पण हा अपिाद सोडला तर बहुतेक िेळा साठा उत्तराची कहाणी पाचा उत्तरी सुफळ 

संपूणव असाच आहे. म्हणजे संवक्षप्त रूपात एखादी अडचण का आली आवण त्याचं वनराकरण कसं झालं हे स्पष्ट्ीकरण 

केलं आहे. जुन्या काळातले सकारात्मकता, माइंडफुलनेस, संयमन, ितवणूक ह्याचेच िडे होते ते. चुकीला वशक्षा होते हा 

िडा होता, चुकीला प्रायवित्त घेऊन पररमाजवन होतं आवण चुकीला क्षमा सुद्धा होते ह्याची वशकिण होती. 

 

सामावजक पररखस्थतीच्या रेट्यामुळे वकंिा परकी आक्रमणांच्या भीतीमुळे चार वभंतीमंधे्य बंवदस्त झालेल्या खियांना ह्या 

कहाण्यांद्वारे विरंगुळा, सणिारांच्या वनवमत्ताने मोकळीक वमळत असणार. स्वतः साठी थोडा िेळ कढायची संिी वमळत 

असणार. कामातून उसंत घेतली म्हणून कुणी लगेच टाकून बोलायला नको अशी संिी वमळत असणार. 

उपिासाच्या वनवमत्ताने स्वतः  साठी थोडे िेगळे पदाथव करून खायची संिी. स्वतः  साठी कुठे काय करत होत्या त्या किी? 

सिाष्ण म्हणून जेिायला जाताना, थोडं सजून सिरून, सालंकृत होऊन जाताना आयतं जेिायला वमळायचीही ती एक 

संिीच होती. सिाष्णीचा मान म्हणून साग्रसंगीत सुग्रास अन्न आग्रह करून िाढलेलं.. पे्रमाने िाढणारी यजमानीण!! 

कुठल्याही बाईला का नाही छान िाटणार? दुसऱ्या वदिशी त्याच त्याच कामाच्या िबडग्याला सामोरं जाताना थोडा जास्त 

उत्साह िाटत असेलच!! आदल्या वदिशी ऐकलेली कहाणी मनात रंुजी घालत असेल आवण त्यातल्या सुनेच्या वकंिा 

राणीच्या, आिडतीच्या वकंिा नािडतीच्या, मुलीच्या वकंिा आईच्या सुख दु:खाशी स्वतः ची नाळ जोडल्यासारखं िाटत 

असेल आवण मग घागर घेऊन नदीिर जाताना वकंिा रांिा िाढा करताना ह्या कहाण्यांच्या कल्पनारम्य वििात हरिून 

थोडा कष्ट्ांचा विसर पडत असेल. हाच तर उदे्दश असतो ना कहाण्यांचा?                             

- सौ. अनििी देवधर 
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-  

 

माझा श्रावणातील आवडता सण 
 

श्रािणासंगे आला सण तो आिडता नागपंचमी, 

झाले दंग बालपणीच्या रम्य आठिणीत मी. 

करू पूजा िारुळाची देऊ नागोबाला लाही दूि, 

िरतीिरचे निचैतन्य पाहून माझे मन होई मुग्ध. 

 

नैिेद्याला असे घरी कडबू वकंिा वदंड, 

लेकीच्या सुखासाठी माय करे प्राथवना उदंड. 

घालू आज नव्या बांगड्या रंगिू हाती मेंदी, 

लेकीचे लाड पुरिून होई माय खूप आनंदी. 

 

पंचमीच्या सणावदिशी देते लेकीसाठी िाण, 

वतच्या बागडण्याने फुलते माझे आंगण. 

अंगणात माझ्या झोका खालीिर झुले, 

लेकीला झुलताना पाहून माय आनंदाने फुले. 

 

लेकीचा झोका जाई उंच वनळ्या आभाळात, 

माय पाही कौतुकाने असे अवभमान उरात. 

मन झुलते खालीिर आठिणीचं्या वहंदोळ्यािर, 

आठिणीनंी नकळत आसिे ओघळती गालािर 

 

सण साजरा हा अजूनही आिडे मजला, 

आठिणीनंी तो देई सदैि ऊजाव मला.  

 

- दीपाली कुलकणी -जोध, 
 

 

     

नदवाळी - सण िार्त्ांचा 
 

वदिाळीचा सण हा मोठा, करू साजरा आनंदाने  

एकत्र येऊनी गाऊनी गाणी, िेळ घालिू हषवभराने 

 

घरापासूनी दूर राहीलो, वटकिू या ही वदव्य संसृ्कती  

पे्रमशंखला घट्ट विणूया, कोमल हृदये जपण्यासाठी  

 

आई, बाबा, भाऊ बवहणी मैलो-न-मैल दूर असती  

तुमच्यासारखे वमत्रमैवत्रणी, त्यांची उणीि भासू न देती  

 

छेडूनी तारा मम् हृदयाच्या, मनामधे्य केलेत घर   

पुण्यकमव हे गत जन्मीचे म्हणून आपला जुळला स्वर  

 

ऋणी मी तुमची जन्मभराची साथ ही अशीच लाभू दे.  

िषावनुिषे तुमची आमुची, नाळ ही अशीच जुळू दे. 

 

                                  - प्रीती महाजि 
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आठवणीतली नदवाळी 

इथे अमेररकेत वदिाळीत सुट्टी नसते आवण ऑवफसचं काम जास्त असेल तर स्वतः हून ही घेता येत नाही. आज 

बरेच िषाांनी वदिाळी िीकएंडला म्हणजेच शवनिार रवििारी आली होती आवण मी ऑवफसला शुक्रिारी सुट्टी 

घेऊ शकले होते. आज मला आरामात वदिाळीची तयारी करता येणार होती, मनसोक्त सजािट करता येणार 

होती, रांगोळी काढता येणार होती. आईने भारतातून तब्बल २ वकलो िेगिेगळ्या रंगांची रांगोळी आणली होती. 

मी उत्साहात घराच्या बाहेर गेले, पाहते तर लगेच लक्षात आलं इथे तर सगळीकडे कापेट आहे! आवण मोठी रांगोळी 

काढायला तर जागाच नाहीये :( 

मग काडवबोडव पेपरिर मी बॉडवरची रांगोळी काढली खरी पण मला माझ्या मनात असलेल्या रांगोळीचं काही समािान 

वमळालं नाही. वदिाळीतली रांगोळी म्हटलं की माझ्या डोळ्यांसमोर येते ती अंगणात काढलेली मोठी चौकोनी रांगोळी. 

मी शाळेत असताना सुट्टी लागली रे लागली की आमची वदिाळीची तयारी सुरु व्हायची. आमच्या चाळीतल्या घरासमोर 

छोटंसं आडिं अंगण होतं. आईने त्याच्यािर खास रांगोळी काढण्यासाठी असा वभंतीला लागून दरिाज्याच्या बाजूला 

ओटा तयार करून घेतला होता. आम्ही पाणी वशंपडून, गेरूने सारिून, तो िाळला की त्यािर छान रांगोळी काढायचो. 

त्या गेरूच्या गडद लाल रंगािर रंग न भरताही रांगोळी कशी उठून वदसायची. आम्ही वतघी, मी आवण माझ्या बवहणी 

स्वाती आवण से्नहा वमळून किी रांगोळीच्या पुस्तकातून बघून वकंिा किी मनानेच निीन वडझाईनची ३० X ३० 

वठपक्यांएिढया ओटा भरून रांगोळी काढत असू. माझा तर सुबक आवण िेगिेगळ्या आकारांच्या रांगोळ्या काढण्यात 

हातखंडा होता. आमच्या शेजारी चार घरं होती. आमची रांगोळी काढून झाली की आम्ही एकमेकीनंा रंग भरायला मदत 

करायचो. ओळीने सगळ्यांच्या दारापुढच्या रांगोळ्यांनी अंगण सजून जायचं. किी किी त्याच्या जोडीला वकल्लाही 

असायचा! दुकानातून वकल्ल्यािर ठेिायला मातीचे वशिाजी राजे आवण मािळ्यांचे पुतळे आणायचो. आता ते वमळतात 

की नाही मावहत नाही. संध्याकाळी पणत्यांच्या आवण आकाशकंवदलाच्या प्रकाशात आसमंत उजळून वनघायचा. 

आकाशकंवदलांमधे्य चांदणी माझ्या विशेष आिडीची. मी लहान असताना आईने माझ्या बरोबर काडव पेपर आवण के्रप 

पेपरचा चांदणीचा आकाश कंदील बनिला होता. नंतर तर शाळेत हस्तकलेच्या िगावत आम्ही बरेच िेगिेगळे कंवदल 

करायला वशकलो. एिढ्याश्या छोट्याश्या अंगणात आम्ही १०-१२ मुलं वबनिास्त लिंगी माळा, बॉम्ब आवण इतर फटाके 

िाजिायचो. काही पोपट फटाके आवण लिंगीतले सुटे केलेले फटाके पणतीिरच लािून सोडायचो. आता तर वकते्यक 

िषाांत फुलबाजी सोडून दुसरे फटाकेच िाजिले नाहीत :( 

नरक चतुदवशीला सुद्धा आम्ही सकाळी उठून पणत्या लािायचो, आिाजाचे फटाके िाजिायचो, पायाखाली वचरांट 

फोडायचो. मला आठितं आम्ही सगळे पहाटे उठत असू आवण आई आम्हाला सगळ्यांना साय, हळद, उटणं लािून 

मावलश करायची, ते थोडा िेळ अंगात मुरुदे म्हणायची. तेव्हा थंडी िाजायची पण नंतर गरम पाण्याने अभं्यगस्नान 

केल्यािर छान सुगंिी, प्रसन्न िाटायचं. आंघोळ झाली की आम्ही अंगणात फटाके िाजिायला पळायचो म्हणजे जो 

आंघोळ करत असेल त्याला आिाज ऐकू जाईल. त्यासाठी आम्ही आिीच एकमेकीनंा बजािून ठेिायचो. या सगळ्या 

गमती जमती आठिल्या की हसायला येतं. 

वदिाळी म्हटलं की फराळ विसरून कसं चालेल? तो तर मुख्य! आई सगळा फराळ घरी करायची. तेही अवतशय 

मनापासून आवण वनगुतीने. मग तो उत्तम नाही झाला तरच निल. बाबांसाठी लाडू तर मला चकल्या शंकरपाळे आवण 
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करंज्या जास्त आिडीच्या. वचिडा तर नेहमीचाच. मी आठिी नििीत असताना आईला तळायला मदत करायचे. 

त्यावशिाय बाकी काही मदत केल्याचं मला फारसं आठित नाही :) वकतीही मोठे डबे भरून फराळ केला तरी अिाव 

तर वदिाळीच्या आिीच करतानाच फस्त व्हायचा! आम्ही शेजारी एकमेकांना फराळ िाटायचो. भाऊबीजेला आम्ही 

सगळी भािंडं आमच्याकडे तर किी मािशी, मामाकडे एकत्र जमायचो. खूप मज्जा यायची. 

मला िाटतं कोणालाही आठिणीतली वदिाळी कोणती असं विचारलं तर नक्कीच सगळ्यात आिी बालपणीचीच 

वदिाळी आठिेल. कारण त्यािेळी होती फक्त मज्जा, मस्ती आवण िमाल! ही सगळी मजा जरी आठिणीतच रावहली 

असली तरी प्रते्यक वदिाळी ही आनंदाचीच असते. त्याचं रूप जरी बदलत असलं तरी एकमेकांबद्दलचं पे्रम, से्नह, नाती 

हे अविकाविक घट्ट होत जािीत हे महत्वाचं. 

मी घराच्या आत खखडकीच्या कठड्यािर रांगोळीने िेल काढायला घेतले. पाचच वमवनटांत माझ्या आठ िषाांच्या मुलीने- 

अन्वीने त्याचा ताबा घेतला. थोड्याच िेळात िेलािरच नाही तर घरात सगळीकडे रंगीबेरंगी रांगोळीची संुदर फुलं होती, 

आवण माझ्या मनात ही वदिाळी आिीच खास झाली होती! 

                     - िेता पटवधिि नचंचवडकर 

 

मोक्ष 
 

परतीच्या वशदोरीस सैलसर उसिण  

सांडून गेले माझे मीपण  

ररती रावहली पुन्हा झोळी  

आवण विरले हे ही जीिन 

 

आता पुन्हा तोच ध्यास 

वफरूनी पुन्हा निे श् िास  

मृगजळाच्या िाटेिरी  

सापवशडीचा डाि खास 

 

चक्रवू्यह हे रचले असे  

तूच तुझे विणले जाळे  

घे अंतरीचा ठाि जरासा 

आत तुझी पाळेमुळे       

 

         -पल्लवी जाधव 

 

कदे पुळणीवर 

 

                           - नविायक अनिहोत्री      

   

 

  

   

वनळ्या जळािर काळा डोगंर, सरतो पुढती बघता बघता. 

क्षणात होतो फेनििल तो, पायापाशी येतो फुटतो. 

 

पायाखालून िाळू सरते, उभे राहणे कठीण होते.  

प्रचंड वभंतीपरी फुटते जळ, आदळूनी िर, येते खाली. 
 

नक्षी काढती कुरल्या इिल्या, ओलसर िाळूिर वटकल्या.  

वटकल्या वटकल्यांची रांगोळी क्षणभर वटकते, विरते सगळी. 

 

लाटा फुटती पुळणीिरती, जणू सांगती िरणीला.  

िाित बघ सागर आला, आतुरतेने तुला भेटण्या. 
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निसगािशी जडले िाते! 
 

मला असं नेहमी िाटतं, वनसगव ही एक मानिाला वमळालेली देणगी आहे, एक िरदानच म्हणा ना! 

 

श्रािणमासी हषवमानसी वहरिळ दाटे चोहीकडे I 

क्षणात येथे सरसर वशरिे, क्षणात वफरुनी उन पडेII 

 

कालच सहज िाचताना पाठ्यपुस्तकातील एक कविता वदसली. सावहत्यािर वनतांत पे्रम करणाऱ्या आवण मराठी भाषेिर 

प्रभुत्व असणाऱ्या बालकिीनंी वनसगावचे वकती अचूक आवण सहज, सोपे िणवन केले आहे. अचानक माझे वनसगाविरचे 

पे्रम जागे झाले. परमेिराने सृष्ट्ी वनमावण केली आवण ह्याच सृष्ट्ीिर, वनसगाविर अनेक किी, कियीत्रीनंी कावे्य रचली. 

वचत्रकारांनी वचते्र रेखाटली. इतकच नवे्ह, तर संगीतातूनही वनसगविणवनाचे सूर घुमू लागले. खरच हा वनसगव वकती 

आनंददायी असतो नाही का! 

 

सूयव उगिताना आवण मािळताना वदसणारे त्याचे रूप, सूयोदय ते सूयावस्तापयांतचे त्याचे वनराळे रूप, वकलवबलाट 

करणारे आवण नभात उडणारे पक्ष्ांचे थिे, िाऱ्यािर डोलणारी गिताची पाती, शेतात डोलणारी रोपे अश्या वकतीतरी 

विलोभनीय गोष्ट्ी वनसगावने वनमावण केल्या. ररमवझम पडणारा पाऊस, ओला मृदं्गि, खळiळणारे झरे, मऊ मखमली 

वहरिळ, पाण्यािरचे ते दिवबंदु या सगळ्याचे िणवन ऐकतच रहािे आवण सारी सृष्ट्ी डोळ्यात साठिािी अशी एक सुप्त 

इच्छा कोणाला होणार नाही! 

 

अश्या या वकमयागार वनसगाविर मी मनापासून पे्रम करते. वनसगावबद्दल आकषवण नाही असा माणूस विरळच! वनसगव ही 

एक महान आवण अदभूत शक्ती आहे. वनसगावच्या सावन्नध्यात राहून वमळणारा आनंद काही औरच! श्रािण मवहन्यातील 

पवहला िवहला पाऊस! प्रते्यकालाच हिाहिासा िाटणारा, आल्हाददायक असा िाऱ्याबरोबर पसरणारा तो मृदं्गि 

अहाहा! एखाद्या किीलाच काय तर लहान मुलालाही पटकन एक ओळ सुचेल. शाळेत असताना’’ ये रे ये रे पािसा , 

तूला देतो पैसा’’ आवण ‘’ ये ग ये ग सरी माझे मडके भरी’’ या गाण्यांच्या तालािर आम्ही स्वतः भोिती वफरायचो. ‘’गारा 

गारा वभंगोयाव’’ असे म्हणत ररमवझम पाऊस अंगािर घ्यायचो. हसता हसता, गाणे म्हणताना अचानक िीज चमकून 

पाऊस सुरू व्हायचा. रम्य तो वनसगव! 

 

जणू काही वहरिी शालच पांघरलेल्या ह्या सृष्ट्ीत एका सकाळी छोट्याश्या घरट्यातून बाहेर पडणारे पक्षी पावहलेत 

किी? कुठेतरी दाणापाणी शोिून सूयावस्ताच्या िेळी आपल्या घरट्यात परतून वपलाला जाऊन वबलगतात ते. घेतलात 

किी हा अनुभि? एव्हढ्या जिळून पावहलेले ते दृश्य म्हणजे आनंददायी वनसगवच की! लहान असताना ‘’पािसाच्या 

िारा येती झराझरा, आला सोसाट्याचा िारा, फुले मयुर वपसारा’’ वकंिा ‘’कोकीळ कुहु कुहु बोले पाण्यािरती 

कमळफुले, बदक मासे पाण्यािरती, पशु पक्षीही आनंदले वकती! ‘’ अश्या थोड्याश्या त्या ियाला साजेश्या अश्या 

ओळी मला सुचलेल्या. त्या बाळबोि ओळीत असलेली सहजता वनसगावनेच तर वदली. 

 

ऋतू, पशु, पक्षी या सिाांप्रमाणेच 'फुले-फळे' वनसगावचे लािण्य खुलविण्यात महत्वाची भूवमका बजाितात. प्राजक्ताचा, 

बकुळीचा मोहक सुगंिी सडा असो िा वचंचा, आिळे, पेरू, असोत, मानिाला त्याचा उपयोगच होईल अशी योजना 

वनसगावने केली आहे. तो स्वतः कडे असे काहीच ठेित नाही. िड,वपंपळ, बेल,तुळस, दुिाव वनमावण केले त्यानीच. शेिटी ते 

परमेिराच्या चरणी िावहले जाते. थोडक्यात काय तर वनसगवच परमेिर आवण तोच कताव करविताही! या जगात जे जे 
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उत्तम आहे ते उदात्त आहे. ‘तानावपवहवनपाजा’ अश्या सप्तरंगी इंििनूच्या रंगांची उिळण करून एक उत्तम वचत्र तयार 

होते. इंििनुचे सात रंग म्हणजे जणू संगीतातील सात स्वरच. इंििनुचे सप्तरंग हे नयनांना आल्हाद देती संगीतातले 

सप्तसूर ते मनी माझ्या झंकारतीI वचत्र काढुनी वचत्रकार तो वदसे त्याची कल्पनाशक्ती वनसगावशी जडिू नाते मनी असो 

भािभक्तीII 

 

बहुगुण संपन्न असा वनसगव आपल्या वसॲटल् करांना काही नविन नाही. ‘रेवनयरच्या’ आडून या सजीि सृष्ट्ीशी लपंडाि 

खेळणारा तो रिीराज, मखमली फुलांमिून प्रकाश वकरणांचा िषावि करत असतो. रात्री वनवित झालेली ती ‘टु्यवलपची’ 

गोवजरिाणी फुले आईच्या कुशीतून बाहेर पडणाऱ्या लहान बाळाप्रमाणे हळुिार उमलतात. ‘स्नोकॉलमी’ च्या िेत, 

वनमवळ, दुिाळ अश्या झऱ्यातून उडणारे तुषार अंगािर घेत संध्याकाळ अगदी मस्त जाते. Summer मिील ‘फामवसव 

माकेट’ साठी हा वनसगव लागिडीसाठी मदतच करतो. भारतात ‘सहा ऋतंूचे सहा सोहळे’ असे म्हणत प्रते्यक ऋतू 

आपले रूप दाखितो. पण इथे मात्र चार ऋतु स्वतः च्या गुणांची उिळण करतात. थोडक्यात काय ‘fall’ असो िा 

‘Spring’ वसॲटल् च्या गदव  झाडीला तोड नाही! 

 

आज विज्ञान वकतीही पुढे गेले तरी वनसगावपुढे त्याला मान तुकिािीच लागते. मनुष्य, पशु, पक्षी सिवच वनसगावचा एक 

अविभाज्य घटक आहेत. त्यामुळे वनसगावची वनगा राखणे आपली जिाबदारी आहे. आजचा माणूस वनसगावची लूटमार 

करून, त्याला ओरबाडून स्वतः ला वनसगावपासून दूर लोटत आहे. Bulidings, malls बांिताना, आिुवनकीकरणाच्या 

मागे िािताना िृक्षतोड मात्र थांबिायला हिी. वनसगाविर पे्रम केले तरच आपल्याला सुखासमािानाने जगता येईल. 

 

या जन्मािर या सृष्ट्ीिर शतदा पे्रम करूया I  

आवशष सदा राहील त्याचा निीन नाते जडिूया II 

 

- शीतल पटवधिि-बापट 

 

हास्यकट्टा    

 

आई: “बंड्या आज काय वशकिले शाळेत.” 

बंड्या: “वलहायला वशकिले.” 

आई: “अरे िा छान! काय वलवहले?” 

बंड्या: “काय माहीत? अजून िाचायला नाही वशकिले…” 

 

गणू : आजी, मी पळण्याच्या शयवतीमधे्य भाग घेतला. सगळी तयारी पूणव झाली फक्त तुझ्या आशीिावदाची गरज 

आहे. असे म्हणून गण्या आजीच्या पाया पडतो. 

आजी: सािकाश पळ रे बाबा! 

संकलि- अनमत डोईफोडे 
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आठवणीचंा पाररजातक 
आठिणीचंा पाररजातक ही कथा आहे एक 60 िषाांची आजी आवण वतची 6 िषाांची नात, या दोघीचंी. दोन मैवत्रणीचंी, 

दोन सख्यांची, एका उमलणाऱ्या फुलाची आवण मािळतीकडे झुकणाऱ्या सुयव फुलाची. कथा एका िाक्यात सांगाियाची 

झाल्यास, आजी आवण नात यांची देिपुजेसाठी लागणाऱ्या फुलांसाठी होणारी प्रभातफेरी. आपल्याला प्रत्यक्ष न 

भेटलेल्या या आजीची नातीने आपल्या शब्दानी िाचकांशी घडिलेली भेट. 

मला आठितंय, सािारणपणे मी 6 िषाांची होते तेव्हा. पहाटे 5.30 िाजता मी आवण आजी दोघीजणी, एकमेकीचंा हात 

िरून म्हणण्यापेक्षा, मी आजीचा हात िरून घराबाहेर पडत असू. पहाटेच्या त्या शांत िातािरणात, आम्ही आमचे 

घरापासून थोडया अंतरािर असलेल्या एका बंगल्यातील पाररजातकाच्या झाडाची फुले गोळा कराियास जात असू. 

चालता चालता, आजी मला पुराणकाळच्या कथेमधे्य केव्हा घेिून जात असे ते माझे मलाही कळत नसे. 

“हे पाररजातकाचे फुल आहे ना, ते थेट इंिदेिाच्या घरून, म्हणजे स्वगावतून पृथ्वीिर आले आहे बरं का! इथे अनेक स्वगव 

आहेत. त्यापैकीच एक इंिदेिाचा स्वगव. या इंिदेिाच्या व्दारी हे पाररजातकाचे झाड होते. इंिदेि हा अस्वस्थ देि होता. 

आपला स्वगव, आपले िैभि आपल्याकडे असलेल्या पाररजातकासारख्या खास गोष्ट्ी सांभाळणे ही त्याला मोठी काळजी 

िाटे. एकदा एका राक्षसाबरोबर युध्द करण्यासाठी भगिान विषंु्णकडे त्याने मदत मावगतली. त्यािेळी इंिाने आपल्या  

हृदयामधे्य घर केलेल्या पाररजातकाचे झाड तुला देईन, असे िचन भगिान विषंु्णना वदले. भगिान विषंु्णच्या मदतीने 

त्याने युध्द तर वजंकले, पण पाररजातकाचे झाड देण्याबाबतचा शब्द मात्र तो विसरला, पाररजातक देण्याची टाळाटाळ 

करू लागला. जेव्हा भगिान विषंु्णचा राग अनािर झाला तेव्हा इंिाला आपल्या चुकीची जाणीि झाली ि त्याने झालेल्या 

चुकीची माफी मागून हा स्वगीय िृक्ष भगिान विषंु्णना वदला. श्रीकृष्ण अितारामधे्य भगिान विषंु्णनी आपणा 

सगळयांसाठी तो पृथ्वीिर आणला. तात्पयव काय तर कोणालाही वदलेले िचन नेहमी पाळािे. या पाररजातकाच्या 

फुलांची आणखीन एक गंमत मावहती आहे? ही फुले तोडािी लागतच नाहीत, उमलली की ती फांद्यांिरून गळून 

पडतात. त्यामुळे पाररजातकाच्या झाडाखाली पहाटे पहाटे फुलांचा सडा पडलेला असतो.” 

पुराणकाळातील ती गोष्ट् ऐकताना, इंिदेि, त्याने भगिान विषंु्णकडे मावगतलेली मदत, इंिदेिाने पाररजातक देण्याची 

केलेली टाळाटाळ, भगिान विषंु्णचा अनािर झालेला राग, या सगळया सगळया गोष्ट्ी माझे डोळयासमोर उभ्या राहत. 

गोष्ट् सांगण्याची माझ्या आजीची हातोटी, खुबी, कसब होतेच तसे. आमच्या घरापासून अंदाजे अध्याव मैलािर एका 

बंगल्यामधे्य भव्य पसरलेले लौवकक अथावने ज्याला पाररजातक म्हणतात ते झाड होते. पुराणकाळातील या झाडाला 

पृथ्वीिर भगिान विषंु्णनी आणल्यामुळे त्याचे नाि होते ‘हरवसंगार’. नारंगी रंगाचे नाजूक देठ. त्या देठािर उभ्या 

असलेल्या पांढऱ्या पाकळ्या, पहाटेच्या िेळी नाकात वशरणारा मंद सुिास, वनसगावची ही कलाकुसर, हे फुल स्वगावतून 

आले आहे याची खात्री देणारी. वनसगावने खास िेळ काढून बनिलेले हे फुल म्हणजे परमेिराने मानिाला वदलेला 

आवशिावद. शब्दात हे व्यक्त करणे खरोखरच अिघड नवे्ह अशक्य आहे. पण आजीची गोष्ट् ऐकत ऐकत याचा अनुभि 

घेणे ही भाग्याची गोष्ट् आहे. मला अवभमान िाटतो की ती भाग्यिान मी आहे.  

पहाटे उठून आजीबरोबर फुले िेचाियास जाण्यासाठी मी इतकी उतु्सक, उतािीळ असायचे की, कोणतीही कटकट न 

करता मी उठत असे, हात पाय तोडं िुिून आजी सांगेल ते सगळे ऐकत असे, मुकाटयाने दूि वपत असे आवण 

आजीबरोबर फुले िेचण्यासाठी जात असे. होय! िेचण्यासाठीच म्हटले मी! तोडण्यासाठी नाही. झाडािरची फुले 

तोडाियाची नाहीत, झाडािरून खाली पडलेली फुले घ्याियाची, त्याला फुले िेचणे असे म्हणतात. आजीने 

सांवगतल्याप्रमाणे खरोखरच पहाटे पहाटे, त्या बंगल्यात असलेल्या वहरिळीिर पाररजातकाच्या झाडाच्या नाजुक 

फुलांचा अक्षरशः सडा पडलेला असे. बंगल्याच्या कंुपणाबाहेरील फुले िेचण्याला आमचे प्रािान्य असे.  
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मी माझे परडीत जेिढी जमतील तेिढी फुले गोळा करीत असे. माझी परडी गच्च भरल्यावशिाय मी आजीकडे पहातही 

नसे. कंुपणाबाहेरील फुले िेचल्यानंतर आजी सदर बंगल्याचे फाटक उघडून आत मला घेिून जात असे. फाटक 

उघडून आत जािून फुले िेचणे म्हणजे फुले चोरणे असे मला मनातल्या मनात िाटे. पण देिाने पृथ्वीिर आणलेल्या 

आवण देिासाठीच झाडािरून पडलेली फुले आपण गोळा करतो, म्हणजे काही पाप नाही असे म्हणून माझे मीच 

समािान करीत असे. 

आम्ही घरी आल्यािर आजी त्या सिव फुलांचे संुदर हार तयार करीत असे आवण सिव देिांना 

िाहत असे. भारतातल्या इतर आजी आजोबांप्रमाणेच माझी आजीदखील खूपच िावमवक आवण 

देिभोळी होती. देिभोळी म्हणजे जगातल्या आपल्याला मावहत नसलेल्या, पण असलेल्या 

अनाकलकनीय शक्तीिर वििास ठेिणारी होती. आजीने तयार केलेले हार सिव देिांना 

िावहल्यानंतर वदिसभर येणारा त्याचा सुगंि आत्ता या क्षणी माझ्या नाकात आवण मनात आहे. 

मला आठितंय, एकदा आम्हाला उठाियास थोडासा उशीर झाल्याने आम्ही त्या बंगल्याबाहेर उशीरा पोहोचलो. आम्ही 

फुले गोळा करीत असतानाच बंगल्याचा दरिाजा उघडला गेला. माझ्या मनात असलेल्या चोरीच्या अपरािीपणाच्या 

भािनेने हातातल्या फुलांच्या परडीसह मी वथजून गेले, आता बंगल्याच्या दरिाजातून बाहेर आलेली बंगल्याची मालकीण 

आम्हाला काय म्हणते या मनातल्या विचारांनी मी घाबरून गेले. क्षमायाचनचे भाि बहुिा माझ्या चेहऱ्यािर आले 

असािेत. मी घाबरून आजीकडे डोळयाच्या एका कोपऱ्यातून बघत होते, आजीने हसुन, त्या बंगल्याच्या मालकीणीकडे 

बवघतले. बंगल्याच्या मालकीणीची आवण आजीची चांगलीच ओळख असािी. “काकू आता चहा प्यायल्यावशिाय मी 

तुम्हाला जािू देणार नाही” असे म्हणून त्या बंगल्याच्या मालकीणीने आम्हाला घरात बोलािले. आजी मोकळेपणाने 

वतच्याशी गप्पा मारीत होती. वतने माझी शाळा, माझ्या मैवत्रणी यांचीही चैकशी केली.  

आम्ही घरी परत येत असतांना, माझ्या मनातील चोरीची, अपरािीपणाची भािना मी आजीला बोलून दाखिल्याबरोबर 

आजी हसाियास लागली. “दोन िषावपूिीच मी त्यांच्याशी बोलले आहे की, तुमच्या पाररजातकाच्या झाडाची खाली 

पडलेली फुले आम्ही िेचून आमच्या देिासाठी नेली तर चालेल का? त्यािर त्यांनी परिानगी वदली, एिढेच नाही तर 

पहाटे उठून त्या कंपाउंडच्या फाटकाचे कुलूपही काढून ठेितात, म्हणूनच आपण रोज फुले िेचून घेऊ शकतो ना!” 

आजीने हे मला सांवगतल्यािर “मग आपण एिढया पहाटे कशाला येतो?” हा प्रश्न मी उतािीळपणे विचारला तेव्हा आजी 

हसत म्हणाली ‘‘आपल्या देिांसाठी फुले नेताना ती पायदळी तुडिलेली नसािीत, म्हणून ती गोळा करण्यासाठी पहाटे 

पहाटे आपण येतो. अशी खराब झालेली फुले आपल्या देिाला चालतील का?” आजीचे हे बोलणे ऐकताच, एका क्षणात 

मला मोकळे मोकळे िाटले. पहाटे आपण देिासाठी फुले चोरून नेतो ही अपरािीपणाची भािना नष्ट् झाली. अवतशय 

सहजपणे, मोकळया आवण मला समजेल अशा नेमक्या शब्दात, माझ्या मनातील अपरािीपणाची भािना दूर करणाऱ्या 

आजीचा त्या क्षणी मला खूप अवभमान िाटला. त्या रात्री झोपतांना, मला न मागता घेणे आवण विनंती करून घेणे यातला 

फरक तर समजलाच. पण देिांना पाररजातकाच्या फुलांचा हार वमळण्यासाठी वतचा वनस्वाथव दृष्ट्ीकोनही जाणिला. 

आपल्या कोणत्याही कृतीमुळे आजूबाजूच्या कोणालाही त्रास होणार नाही, याची काळजी घेत परमेिर चरणी अपवण 

केलेली फुले पावहल्यािर, चांगले आवशिावद देण्यावशिाय त्या परमेिराकडे तरी काही पयावय उरतो का? 

भारतापासून साता समुिापवलकडे असणाऱ्या या अमेररकेच्या भूमीत, आजीने आमच्या मनात रूजिलेल्या चांगल्या 

गोष्ट्ी, चांगले संस्कार, चांगल्या सियी आम्हाला येथे आजही उपयोगाला येतात. अनेक प्रसंगात हे जाणिते, लक्षात येते, 

आवण आम्हाला लाभलेल्या आजीचा खूप अवभमानही िाटतो. आठिणीचं्या या पाररजातकामधे्य, भारतातल्याच नवे्ह तर 

जगातल्या सगळयाच आजी आजोबांना वत्रिार िंदन!!!! 

 - शु्रती पाटणकर 
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भले बुरे जे घडूि गेले 

 एक Philosophical View on Life. 
 

गाण्याची आिड आपल्या सगळ्यांनाच असते. आपण गाणी म्हणू शकलो नाही तरी आपल्याला ती गाणी गुणगुणािीशी 

तर नक्कीच िाटतात.  काही गाणी उडती असतात तर काही गाणी अगदी आपल्या मनाच्या जिळ असतात.  का? 

मावहती आहे? कारण ती आपल्या जीिनाच्या जिळ असतात. अशी गाणी आपले जीिन चांगल्या प्रकारे express करू 

शकतात. त्याच्यातून काहीतरी वशकता येतं, बोि घेता येतो. आता हेच गाणं बघा ना!  

 

भले बुरे जे घडून गेले, 

विसरून जाऊ सारे क्षणभर. 

जरा विसािू ह्या िळणािर, ह्या िळणािर.... 

 

आयुष्य म्हटलं की चांगल्या, िाईट गोष्ट्ीचंा प्रभाि हा काही ना काही प्रमाणात आपल्या सगळ्यांच्याच जीिनाचा एक 

अविभाज्य घटक आहे. चढउतार हे कोणाच्या जीिनात नसतात! ते असतातच. वजथे चढ-उतार वतथे संघषव हा असतोच. 

आयुष्यातले काही झटके आवण खटके बरंच काही वशकिून जातात. चांगल्या गोष्ट्ी ह्या अत्तरासारख्या असतात. त्या 

नक्कीच सगळ्यांकडे असतात पण त्याला वटकिून आवण िरून ठेिणं हे सगळ्यांना नाही जमत. त्याच्यासाठी एक 

िेगळी मनाची शक्ती लागते आवण ती किीकिी आपल्या विचारातून तर किी गाण्यातून वमळते. िाईट गोष्ट्ी विसरून 

चांगल्या गोष्ट्ीची आठिण सतत मनात रुजिािी लागते. त्याच्यासाठी जीिनाला आकार देणारी चांगली गाणी आपलं 

आयुष्य बदलण्यासाठी नक्कीच मदत करतात.   

 

कसे कोठुनी येतो आपण? कसे नकळता जातो गंुतून. 

उगाच हसतो, उगाच रुसतो: क्षणात आतुर, क्षणात कातर  

जरा विसािू ह्या िळणािर ह्या िळणािर..... 

 

आपल्या आयुष्यात  िेगिेगळी लोकं येत असतात. काही जण नकळत आपल्या जीिनाचा भाग बनून जातात तर काही 

आपल्या जीिनातून किी वनघून जातात ते कळत नाही. काही जणांबरोबर आपले विचार जमतात तर काही 

जणांबरोबर नाही जमत. काही जण समोर वदसले की पे्रम उफाळून येते; एक प्रकारची तरतरी जाणिते. तर काही 

लोकांना पावहलं तरी ह्याला आत्ताच टपकायचं होत का? असं जाणितं. असं का होत असेल? तर माणसं आपल्या 

स्वतः च्या नजरेतून सगळ्या गोष्ट्ी बघायचं सोडत नाही. त्यांना िाटत आपण जो विचार करतो, तेच खरं बाकी सब कुछ 

झठू! स्वच्छ मनाने बघायचेच असेल तर ते माणुसकीच्या वभंगातून बघािे लागेल. आयुष्य आनंदी करण्यासाठी किी 

किी आिडणाऱ्या व्यक्तीकडे आवण न आिडणाऱ्या व्यक्तीकडे अवलप्त होऊन बघता येणं जरुरी आहे. तुम्ही नक्की 

बघा, आपल्या आसपास खूप स्वभािाने गोड पे्रमळ लोक आहेत, ते पण आयुष्याच्या चढउतारातून जात असतात. चुका 

नक्कीच वदसतील पण त्याचा अथव लागेल. प्रयत्न तर करा. तेव्हा जरा विसािू ह्या िळणािर. 

 

किी ऊन तर किी सािली, 

 किी चांदणे किी कावहली  

गोड करुवनया घेतो सारे, लािुवनया प्रीतीची झालर 
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गोड कटू अनुभिांबद्दलचा आपल्याला िाटणारा आनंद आवण दुः ख सतत आपल्या अितीभिती वफरत असतात. पण 

दुः खाचे सािट, अहंकाराची सािली नकारात्मक विचारांचा फेर आपल्याभोिती िरायला लागते.  ही नकारात्कमता 

िादळासारखी येते, आपल्या प्रचंड बुद्धीिर राक्षसी आक्रमण किी करते तेच समजत नाही. मग आपण नको नको ते 

विचार करायला लागतो. अशािेळेला आपण आपल्या आजूबाजूला असेलेली चांगली लोकं, त्यांचा चांगलेपणा बघू 

शकत नाही . परत आपण आहोत वतथेच येतो. No improvements in thoughts पण काही असो Life is too 

precious त्याचा सन्मान हा करायलाच पावहजे. आयुष्य आपल्याला जेिढं वशकितं तेिढं कोणीच नाही वशकिू शकत. 

तेच आपला खरा गुरु आहे. प्रते्यकाच्या आयुष्याचा सन्मान करत ि प्रीतीची झालर लाित प्रते्यक क्षण celebrate करता 

यायला हिा. 

 

खेळ जुना हा युगायुगांचा, रोज नव्याने खेळायचा 

डाि रंगता मनासारखा, कुठली हुरहुर कसले काहूर 

जरा विसािू या िळणािर 

 

हा खेळ जुना आवण युगायुगांचा आहे. आयुष्य जगणं ही कला आहे आवण ते रंगिणं आवण आयुष्य रंगीबेरंगी करणं हे 

आपल्या हातात आहे, नाही का? सुख आवण दुः ख ह्या जीिनाच्या दोन बाजू आहेत. ह्या आपण टाळू नाही शकत.  

वनराशा असलेल्या मनाला उभारी देणारं हे गाणं बरंच काही आपल्याला वशकिून जातं. प्रते्यकाला आपल्यासाठीच हे 

गाणं आहे असं िाटणारं गाणं म्हणजे जीिन जगत असतानाचं िास्तव्य मांडत आहे. आपण शांतपणे विचार करत 

मनािरचा ताण नक्कीच कमी करू शकतो. मावमवक पण अथवपूणव हे गाणं तुम्हाला नक्की आिडेल आवण वशकिून 

जाईल. तुमचं सिाांचं जीिन सुख समािान आवण जीिनाला अथव देणार रहािो हीच सवदच्छा! 

जरा विसािू या िळणािर या िळणािर.      

- आरती कंुटे-लोटलीकर 

  

     

          पुन्हा िव्यािे 
 

सािरून स्वतः ला ताठ रहािे उभे 

पुन्हा नव्याने घ्यािा िास मुक्तपणे 

 

असोत वकती िेदना जुन्या जीिघेण्या 

पुन्हा नव्याने गािे मजेत जीिनगाणे 

 

गुज सांगािे िाऱ्याला, स्वचं्छदी वफरािे 

पुन्हा नव्याने व्हािे झाड बहरलेले 

 

फुलािे, हसािे, आनंदाचे दान द्यािे 

पुन्हा नव्याने शोिािे अथव जगण्यातले 

                     

                  - अनििी क्षीरसागर 

हास्यकट्टा   

 

“आिीच्या वठकाणी काय काम करायचात?" 

"स्वयंपाकाचं काम होतं माझ्याकडे" 

"मग, ते का सोडलंत? पगार कमी होता का?" 

"नाही, पगार चांगला होता. पण मलाही नतथेच 

जेवूि जा म्हणायचे."   

 

समोरच्या अपाटवमेंट मिील ती पाच वमवनटे हात 

हलित होती. मग मी पण हात केला. 

तेिढ्यात बायकोने मागून सांवगतले, "ती खखडकीची 

काच पुसतेय " 

                                 संकलि - नविय पवार 
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"पे्रम पबित" 
 

 नमस्कार िाचकहो, आपल्या गाण्याने ज्यांनी अखखल रवसकजनांचे आयुष्य समृद्ध केलंय त्या गानसरस्वती लतादीदीनंा 

मी हा माझा लेखन प्रपंच समवपवत करते!  

 

वहरव्यागार पिवतरांगेतून िाहत येणाऱ्या एखाद्या अल्लड, अिखळ नदीसारखा "िा गे न वत नक वि ना " चा ताल िरलेला 

केरिा, अप्रवतम गोडव्याची बासरी, आवण मंत्रमुग्ध करणारा लतावददीचंा स्वर असा मेळ साित उमटतो तो पहाडांमिून 

घुमणारा आिाज -  

"ये वदल और उनकी वनगाहोके साए!", हमे घेर लेते है बाहो के साए! " 

 

 १९७३ साली प्रदवशवत झालेल्या "पे्रम पबवत" या वचत्रपटातले हे सुप्रवसद्ध गीत वलवहले आहे ख्यातनाम गजल रचनाकार 

जााँ वनसार अख्तर यांनी आवण स्वरबद्ध केलंय जयदेि यांनी. अवभ ना जाओ छोड कर, मै वजंदगी का साथ वनभाता चला 

गया, असे एकेक मास्टर पीस ज्यांनी रचले तेच हे प्रवतभािान संगीतकार जयदेि. हा वचत्रपट मात्र त्याच्या कथेपेक्षाही 

त्यातील सुमिुर गाण्यांनी जास्त गाजला. याच्या वपं्रट्स ज्या सु्टवडओ मधे्य जतन केल्या होत्या, त्याला लागलेल्या दुदैिी 

आगीमुळे त्या जळून खाक झाल्या, आवण नंतर मात्र ही गाणी केिळ ध्वनीरूपात जतन केली गेली. आता सुद्धा 

YouTube िर हे गाणे जरूर "ऐकायला " वमळेल. मंडळी, मी "ऐकायला वमळेल " असे मुद्दाम म्हटले कारण 

YouTube िर गाणे अपलोड करताना व्हीडीओ हिाच या पोकळ अट्टाहासापायी या गाण्याच्या ऑवडओ जोडीला, 

ओररवजनल विवडओ उपलब्ध नसल्यामुळे मिुमतीच्या "आजा रे परदेसी" या गाण्याचा विवडओ जोडलाय. म्हणजे खरे 

सांगायचे झाले तर कान जे ऐकतात आवण डोळे जे पाहतात त्यांचा कुठेच मेळ बसत नाही. त्यामुळे हे गाणे केिळ 

आवण केिळ (डोळे वमटून) ऐकािे या ठाम मताची मी आहे.  

 

चला, तर पुन्हा मूळ गाण्याकडे िळूया. 

 "पहाडो को चंचल वकरण चुमती है, हिा हर नदीका बदन चुमती है, यहााँसे िहा तक, है चाहोके साए"  

 

असे पवहले कडिे सुरु झाले की मन हळुिारपणे त्या पहाडांमधे्य जाऊन पोचते. नगाविराज वहमालय असो िा आपला 

माऊंट रेवनयर, त्या पहाडांमिून वफरताना संथ हिा िाहत असािी, बाजूने एखादी लीडर/अलकनंदा नदी वकंिा आपली 

व्हाईट िा Nisqually नदी अखंड खळाळत असािी, आवण सोबत या गाण्याची रेकॉडव. हा एक स्वगीय आवण श्रिणीय 

अनुभि असतो.  

"वलपटते ये पेडो ंसे बादल घनेरे,ये पल पल उजाले ये पल पल अंिेरे! 

बहुत ठंडी ठंडी है राहो के साए..ये वदल और उनकी वनगाहो के साए!" 

 

अहो हे िणवन तर आपल्या ऑवलखिक पिवत रांगांमिून वदसणाऱ्या "Hurricane Ridge" चे आहे की. 

सूयव वकरणेही वदसत नाहीत, इतक्या गदव  िनांमिून प्रिास करत, ढगांमिून िाट शोित जेव्हा आपण उंचािर चढत 

जातो, आवण माथा गाठतो, तेव्हा अगदी हेच तर अनुभितो.  

 

"िडकते है वदल वकतनी आजावदयोसें, बहोत वमलते जुलते है इन िावदयो ंसे, 

मुहब्बतकी रंगीन पनाहो ंके साए..ये वदल और उनकी वनग़ाहो ंके साए ! 
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वनसगावच्या सावनध्यात क्षणभर साऱ्या काळज्या विसरून मनाने हलके व्हािे आवण हृदयातून येणारी आपलीच मुक्त 

सं्पदने डोळे वमटून अनुभिािीत! वकती सहजतेने जााँ वनसारजीचें शब्द वनसगावशी तादात्म्य भाि सािायचे सुचितात. हा 

अनुभि शब्दातीत असतो, परमोच्च कोटीचंा असतो जो पुढे आपण घरी परतल्यािर साथ करत राहतो, आवण निी उमी 

देत राहतो. िाचकहो, Skagit valley ला टु्यवलप्स पाहायला जाताना जशी वसलवसलाची गाणी ऐकत जाणे म्हणजे 

"शाि असते ते", अगदी त्याच ितीिर माझ्यासाठी या पिवराजीमंिून वफरताना हे गाणे ऐकणे हेच "शाि" आहे.  

 

तुमची आहे का अशी कुठली ‘Must have playlist’? मलाही आिडतील तुमच्या मनातली गाणी ऐकायला! मंडळाच्या 

एखाद्या कायवक्रमाला भेट होईलच, तेव्हा नक्की सांगाल! तोिर छान छान गाणी ऐकत रहा! 
 

                                                                                           - सौ. श्रद्धा कुलकणी  
 

 

निाः शब्द 
 

भाििेड्या अत्तराचे थेंब काही सांडले 

सांडले शब्दात माझ्या जे किी ना बोलले 

मी तुला हळुिार जेव्हा काळजाशी बांिले 
 

मी तुला हळुिार जेव्हा काळजाशी बांिले 

अनोळखी सूर काही आठिांनी छेवडले छेवडले 

शब्दांस माझ्या गीत त्यांचे जाहले 

मी तुला हळुिार जेव्हा काळजाशी बांिले 
 

मी तुला हळुिार जेव्हा काळजाशी बांिले 

स्वप्न माझे त्या नभीच्या चांदण्यांशी बोलले 

बोलले जे शब्द माझे चांदण्यांनी नाहले 

मी तुला हळुिार जेव्हा काळजाशी बांिले 
 

मी तुला हळुिार जेव्हा काळजाशी बांिले 

कळ अशी उठली म्हणाली मी अिुरी रावहले 

रावहले स्पशावयचे जे स्पशुवनी शब्दास गेले 

मी तुला हळुिार जेव्हा काळजाशी बांिले . 

 

 

                 शब्दसूर 
 

शब्द असो ि सूर असू दे 

ताल असो िा लय उमटू दे 

अखस्तत्वाला अव्यक्ताचा 

प्रशांत शीतल स्पशव कळू दे 

 

सूर बोलती किी शब्दिीण 

किी शब्दांचीच सुरेख गंुफण 

शब्द सुरातीत, सूर शब्दातीत 

नकळत अलगद हृदय छेडू दे 

 

शब्द सुरांचे होई गाणे 

आभाळाचे असीम देणे 

झोळीभरुनी घेता घेता 

माझे मजला ररक्त होऊ दे 

 

 

 

- शीतल पटवधिि-बापट
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तल्लीि गोनवंदे

अभंग: संत श्री ज्ञानेिर महाराज   गायक: श्री सुरेश िाडकर  संगीत: श्रीिर सुिीर फडके 

तल्लीन गोविंदे, तल्लीन गोविंदे पािया छंदे तल्लीन गोविंदे 

नाचती आनंदे, नाचती आनंदे..गोपाळ कैसे 

तल्लीन गोविंदे, तल्लीन गोविंदे 

 

मनाला आनंदी आवण तल्लीन करून जाणारी, पंडीत श्रीिर फडके जी यांची प्रफुखल्लत संगीत रचना, संत श्री ज्ञानेिर 

महाराजांची गोविंदमय अभंग िाणी आवण पंडीत सुरेश िाडकर जी ंचे मंत्रमुग्ध सुमिुर सुर, हे सारे जेव्हा जुळून एकाच 

गीतात येतात तेव्हा आपले मन आपले न रहाता फक्त त्या गोपाळाचे होऊन जाते. आवण याच गोपाळ गजरात हे मन 

पे्रमभक्तीच्या आनंदाने तल्लीन होऊन विठ्ठलाच्या िारीला जाियास वनघते.  

हे गीत अशा संुदर पध्दतीने साकार होणे, ते श्रोत्यांना ऐकायला वमळणे हे एक सौभाग्यच 

आहे, नाही का? माझ्यासारख्या वशकाऊ विद्याथीनीला ते प्रत्यक्षात पंडीत श्रीघर फडके 

काकांकडून वशकाियास वमळणे हा जणू काही श्रीकृष्णाचा आशीिावदच आहे. खरे तर 

माझ्यासारख्या एका वशकाऊ विद्याथीनीला या गीताबदद्ल मनोगत वलहाियाची संिी 

वमळणे हे देखील माझे भाग्यच आहे. या गीताबद्दल वलहीत असताना देखील माझे मन फक्त 

आनंदातच तल्लीन होऊन जाते. मी माझ्या आजूबाजूचा अंि:कार पूणवपणे विसरून जाते. 

अभंगामिील प्रते्यक स्वर आवण शब्द अशा संुदर रीतीने जुळून आले आहेत की असे िाटते 

सूर म्हणजे श्रीकृष्ण आवण शब्द म्हणजे गोकुळ. 

ज्या प्रमाणे गोकुळासाठी श्रीकृष्ण जन्माला आले त्याचप्रमाणे  श्रीिरजीनें वदलेले संगीत आवण या अभंगाचे बोल हे  

एकमेकांसाठीच जन्माला आले आहेत जणू. अभंगातील प्रते्यक ओळीचे संगीत आपल्याला गोकुळात घेऊन जाते. 

यमुनेच्या तीरी,गाई चारी हरी..  (हरी हरी...) गोपाळ गजरी आनंदले....आनंsssदले  तल्लीन गोविंदे... 

ठायी ठायी मातु, पेंद्या पै नाचतू, िाकुल्या दावितो हरी. (हरी हरी.....) 

िाकुल्या दावितो हरी. (छंदे छंदे.....) छंssssदे तल्लीन गोविंदे 

 

श्रीकृष्णाचा पािा, यमुनेच्या तीरािर चरणाऱ्या गायी, पाव्याच्या संगीताने आनंदी होऊन नाचणारे गोकुळ, सखासोयरा 

पेंद्या आवण इतर गोप; आवण सिवत्र फक्त पे्रम आवण भक्ती रस, अशा संुदर िणवनाचा संत ज्ञानेिरांचा हा अभंग आनंदाने 

गात िारकरी मंडळी नाचत गात कृष्ण-रंगात दंग होऊन विठ्ठलाच्या भेटीस वनघाले आहेत. 

ठायी ठाकी उभ्या विसरल्या, माया हाती तू लिलाया.  (कृष्ण हरी,कृष्ण हरी....) ज्ञानदेिा जीिी, कृष्ण वचरंजीिी 

गोपाळ रंजिी.... पे्रमभक्ता, पे्रमभक्ता.. पे्रमssssभक्ता, तल्लीन गोविंदे.. 
 

संगीतामिून भक्तांना फक्त विठ्ठलाच्या आवण श्रीकृष्णाच्या पे्रमाचा आनंद वमळतो. आवण या पे्रमाच्या आनंदातच भक्त 

िारी करतो. वबकट पररखस्थती मधे्य जर फक्त आनंदी रहायचे असेल तर हा अभंग जरूर ऐका, आपणा सिाांना आनंदी, 

समािानी आवण आरोग्यदायी जीिन लाभो हीच ईिरचरणी प्राथवना. श्री रािे कृष्ण!!! 

- मोिाली नगरीश आदक 
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मराठी आम्ही असे बोलतो मराठी 

मराठी माणसांनी मराठी बाणा वन मराठी अखिता जपण्यासाठी वलवहताना ि बोलताना जास्तीत जास्त मराठी शब्दांचा 

िापर करािा असे बहुतेकांचे मत असल्याचा समज आहे. मराठी माणसं बोलताना ऐकली की मात्र काहीतरी िेगळेच 

जाणिते. मराठी भाषेत पाहुणे म्हणून आलेले बरेचसे शब्द आता घरचेच होऊन बसले आहेत 

 

सहलीला जाम मजा आली असं म्हटल्यािर दुसऱ्याला नाही कळले तर? त्यापेक्षा आम्ही "trip enjoy" केली म्हटलं तर 

बरे. मी वदलवगरी व्यक्त करतो न म्हणता I am sorry म्हटले तर समोरचा माफ करतो. डॉक्टरांनी वलहून वदलेल्या 

औषिाच्या गोळ्या आपण औषिाच्या दुकानातून नवे्ह तर "medical store" मिून आणतो. परीके्षचा पेपर कसा गेला 

असं विचारलं तर सोप्पा होता न म्हणता "easy" होता म्हटलं की दुसऱ्याचे समािान होते. िन्यिाद! असे म्हणणे 

बािळटपणा ठरतो. त्याऐिजी "Thanks वकंिा "Thank You" ऐकून ऐकणारा "िन्य" होतो. मी कामात व्यस्त आहे न 

म्हणता मी "busy" आहे म्हटले म्हणजे आपल्याला सध्या िेळ नाही हे दुसऱ्याला कळते. तुझी कल्पना संुदर आहे 

म्हणणे कानाला गोड िाटत नाही. "Wonderful Idea" ऐकून मन सुखािते. बाँकेतील खात्यात वशल्लक वकती आहे 

असे बाँकेत न बोलता account मधे्य balance वकती आहे असं staff ला समजेल असे बोलािे लागते. 

तणाि शब्द ऐकून आपले tension िाढते. शुक्रिारी वचत्रपट प्रदवशवत न होता picture release होत असतो. पगार 

विचारला तर ते कमीपणाचे िाटते. Package जाणून घ्यायचं असतं. शाळा, महाविद्यालयात प्रिेश शुल्क नाही तर 

"admission fee" असते. पते्त खेळताना काही जण हातचलाखी असं न म्हणता cheating करतात म्हटलेले बरे 

िाटते. वनिडणुकीतील उमेदिाराची अनामत रक्कम नाही तर deposit जप्त होते. वदिसभरात ठरविलेल्या गोष्ट्ी 

अगदी ठरल्याप्रमाणे झाल्या तर as per schedule झाल्या असं होतं. पत्र गोपनीय नसतात तर ती confidential 

असतात. सामना अवनवणवत न राहता a match draw होत असते. परीके्षचा वनकाल किी लागणार त्या ऐिजी result 

केव्हा म्हटलं म्हणजे matter clear होते. एखाद्या कलेत अवभरुची आहे म्हणताना अिघडल्यासारखे होते. पण त्या 

ऐिजी interest शब्द िापरला तर ऐकणाऱ्याला पण interesting िाटते. 

आज मन:खस्थती बरोबर नाही असे एखाद्याने ऐकलं तर तो काहीसा गोिंळतो. पण mood off झालाय म्हटले म्हणजे 

ऐकणाऱ्याला नक्की problem लक्षात येतो. वशक्षकांनी हस्ताक्षर न म्हणता handwriting सुिारा असे मुलांना सांवगतले 

म्हणजे चटकन कळते. तसेच गणिेश िापरा अशी सूचना न देता uniform िापरा असे सांगािे लागते. गृहपाठ करून 

आणलास का असे न विचारता Homework करून आणलस का असे म्हटले म्हणजे िगावतल्या मुलाची tube पेटते ि 

तो लगेच िही म्हणजे notebook काढून दाखवितो. सेिा वनिृत्ती िेतन घेणाऱ्या जे्यष्ठ नागररकांना काळजी नसते असं न 

म्हणता pension घेणाऱ्या senior citizen ना tension नसतं. एखाद्या गोष्ट्ीला पयावय नाही असे म्हणायला कससचं 

िाटते. पण त्याला option नाही वकंिा choice नाही म्हटले की position clear होते. 

 

बोलताना वकतीतरी इंगजी शब्द सहजपणे सरावस िापरले जातात आवण त्यासाठी मराठी शब्द उपलब्ध असताना. सध्या 

जे इंगजी शब्द िारंिार िापरले जातात त्यासाठी मराठी शब्द अखस्तत्वात होते असे कालांतराने आजच्या मराठी भाषेचा 

आग्रह िरणाऱ्या मंडळीना म्हणािं लागेल. कालौघात आजची मराठी भाषेचा वहरीरीने पुरस्कार करणारी ही मंडळी 

काळाच्या पडद्याआड जातील आवण असे बरेचसे मराठी शब्द अल्पाििीतच होतील वन:शब्द!  
 

    - प्रा. सुहास पटवधिि 
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डायरी 
 

2nd August 

आज माझा Birthday होता, पपानी सगळ्यात costly American chocolates आणली होती शाळेत िाटायला. 

सगळी मुले एकदम jealous होऊन पहात होती माझ्याकडे. I felt like outsider. माझ्या richness मुळे ती मला 

त्यांच्यात include करायची नाही. खरं तर मला सािी वकटकॅट आणायची होती, मला खूप आिडतात ती, खाताना 

कसा करवम कुरवम असा आिाज येतो त्याचा, पण पपा म्हणाला वभकारडी चॉकलेट्स खायची नाहीत. वभकारडी 

म्हणजे????? पपा ममाला का विचारले पावहजे. बघू या किी भेटतात ते मला ते. 

 

3rd August 

काल वदिसभर जाम वबझी होतो. सकाळी school मधे्य आवण then in the evening. Papa arranged a party at 

McDonald's. खूप मजा केली आम्ही सगळ्यांनी. खूप gifts वमळाल्या मला. मला पपाशी बोलायचे होते पण तो कुठे 

वदसत नव्हता. ममा कडे गेलो तर ती म्हणाली,"I am busy with my friends,,will talk later." रात्री त्यांच्या बेडरूम 

मधे्य गेलो तर पपा म्हणाला, Now you are eight year old grown up boy, go and sleep in your bedroom" 

मला त्यांच्या बरोबर गप्पा मारायच्या होत्या ,काही तरी विचारायचे होते, पण हल्ली असेच होते त्यांना माझ्या साठी िेळच 

नसतो. 

 

4th August 

जाम कंटाळा आला आहे मला. वदिसभर कोणीच नसते घरात. मी दुपारी शाळेतून आलो की दीदी असते घरात. पण 

ती सारखी काहीतरी काम करत असते. Evening ला ती मला खाली सोसायटी गाडवन मधे्य घेऊन जाते, ना माझ्याशी 

गप्पा मारत, ना ओरडत, ना खेळत. तशी ती चांगली आहे पण मला नाही आिडत ती. मग मी ओरडतो वतच्या अंगािर 

आवण रागािून रूम मधे्य जाऊन बसतो. ममा पपा आले की वतला म्हणतात,"don't disturb him, जेिला आहे ना तो, 

झोपू दे त्याला," आवण मग मला आणखीच राग येतो. पण मग रडत रडत मी झोपलो किी तेच मला कळत नाही. 

 

5th August 

Mumma, I am missing you very much. आज तरी लिकर ये ना ग घरी. 

हॅलो मम्मा मी बोलातोय, लिकर ये ना घरी. मला कंटाळा आलाय, नको... मला नाही जायचे बाहेर कुठे, बागेत पण 

नाही. तू घरी ये. ओरडत नाही आहे मी. but I want you Mumma, तू घरी ये. िरण भात तूप खाऊ या आपण, तू 

भरि मला. मम्मा ... मम्मा.... हॅलो मम्मा.. 

दीदीने िरण भात तूप केला होता. मस्त झाला होता, गरम गरम खूप खाल्ला मी. पण मग उगीचच रडू यायला लागले 

मला, खूप वचडलो दीदीिर आवण मग खूप मारले पण वतला .मग ती आवण मी वमठी मारून एकमेकांना रडत बसलो. 

दीदी खरंच खूप चांगली आहे..पण मला का वतचा इतका राग येतो...... 

 

खूप खूप confused आहे मी. दीदी जिळ आहे तर ती नको आहे. मला मम्मा पपा हिे आहेत ते वमळत नाहीत. पण 

आता मी ठरिले आहे, मी बोलणारच नाही आहे त्यांच्याशी आज पासून. 

मम्मा घरी आली पण मी बोललोच नाही वतच्याशी. वतने जिळ घेतले आवण विचारले, "आिडला का वपलाला िरण 

भात? वदिसभर खूप वबझी होते रे राजा, म्हणून दीदीला सांवगतला करायला. बोल की रे राजा माझ्याशी... अरे बाप रे! 

रागिले आहे का एक माणूस, बरे मग एक घट्ट huggati hugg वदली की जाईल ना राग? अरे...अरे .. िरुण पडेन ना रे 
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मी ... िरुण.... िरुण. 

....वदली ढकलून वतला आवण आलो रूम मधे्य िाित, आता येईल माझ्या मागे मस्का मारायला, मग खूप बोलेन मी 

वतच्याशी...वतला घट्ट वमठी मारीन आवण सांगेन..,"मम्मा I am missing you". 

 

6th August 

Yesterday till eleven I was awake. पण मम्मा आलीच नाही. तसाच झोपलो. सकाळी उठलो तर मम्मा गेली होती 

ऑवफसला. पण पपा होता घरी. मी िाित जाऊन त्याला वमठी मारली, पपा चल ना आपण आज िमाल करू तू आज 

जाऊ नको ऑवफस ला. 

We will go out to the sea shore, I want to have bhel and ice gola. कसा असतो रे तो .माझ्या सू्कल मिली 

सगळी मुलं खातात. त्यांना खूप आिडते. चल ना रे.... 

िरुण, can’t you see I am busy with my office? आवण no समुि नो गोळा, िाईट असते ते. All rubbish! 

अमेररकेतून अचानक इकडे यायला लागल्यामुळे िषावच्या मधे्य तुला international सू्कल मधे्य admission वमळाली 

नाही. पण मग ही शाळा. I am fed up with this. काय ही middle class mentality. 

Middle class Mentality????? म्हणजे? पपा तर नीट बोलतच नाहीआज काल, सारखा वचडलेला असतो. US मधे्य 

वकती छान असायचा तो. तो मी आवण मम्मा आम्ही वकती मजा करायचो. Weekend तर only for three of us. काय 

झाले मग अचानक? का आलो आम्ही इकडे? आवण इकडे Saturday, Sunday सुद्धा दोघेही काम करतात. मग पपा 

वचडतो, मम्मा तर सारखी रडतच असते. पण मला आिडली इंवडया. मजा येते, वमत्र शाळा वददी सगळे छान आहे. 

आज आली ना मम्मा की sorry म्हणेन मी वतला.... 

 

7th August. 

सकाळी जाग आली तर मम्माच्या परफू्यम चा मस्त िास आला. मम्मा ......करत मी िाित वतच्या कडे गेलो आवण वतला 

घट्ट वमठी मारली. आम्ही दोघे वकती िेळ तसेच बसून होतो, मग मम्मा म्हणली, "चला थालीपीठ कोणाला हिे आहे. 

गरम गरम थालीपीठ आवण मस्त साजूक तूप...." 

yuuuuuummmyy mummmmmy ...करत मी वतच्यामागे वकचन मधे्य गेलो. 

वददी खूप चांगली आहे पण ती मम्मा नाही आहे ना ... म्हणून मला ती आिडत नाही... वह वह वह.... 

 

9th August 

आज Saturday होता. मम्मा पपानी सुट्टी घेतली होती. आम्ही मम्माच्या मािशीकडे म्हणजे मािशी आजीकडे चाललो 

होतो. मी किीच आजी बवघतली नव्हती. अमेररकेतल्या आज्या फ्रॉक घालतात, पाँट घालतात. पण ही आजी एकदम 

funny साडी नेसली होती .पाँट सारखी पण साडी. आवण ती हसली ना की वतची मान अशी toy सारखी हलत राहायची 

मग मला हसू यायचे. मी हसलो की ती हसायची आवण मग मी आणखीन हसायचो. खूप वदिसांनी मला इतके हसताना 

बघून मम्मा आवण पपा एकदम खूश झाले होते. त्यांना हसताना बघून मी आजी कडे गेलो आवण वतला thank you 

मं्हटले आवण सांवगतले आज वकती वदिसांनी हे दोघे हसत आहेत. आजीने पे्रमाने मला जिळ घेतले आवण माझे पापी 

घेतली. मस्त आहे ती मऊमऊ आवण खरखरीत पण. मग ती मला म्हणाली जा बाहेर खेळायला मुलांबरोबर. मी 

पपाकडे बवघतले तर तो हो म्हणाला आवण मी लगेच उड्या मारत पळत गेलो. खूप िेळ खेळलो मी.. निीन गेम..मला 

नाि पण मावहत नाही. पण मजा आली. िम्माल िम्माल केली. 

 

 

http://असतो.us/
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11th August 

मम्मा पपानी greatest surprise gift वदले मला.......मािशी आजी ला आमच्या कडे आणले. आता मी, वददी, आजी 

आम्ही खूप मजा करणार आमची एक टीम होणार... 

 

30th August 

मम्मा पपा पूिीसारखे खेळतात आता. Though little time. but I like the way they have changed now. आजी 

आवण वददी बरोबर मस्त िेळ जातो, मग मला डायरी वलहायला िेळ वमळत नाही.  Thank you Aaji.  

I love you, India. 

                                     ******************************************** 

खरंच एका छोट्या दोस्ताची ही डायरी आपल्याला वकती आवण काय काय वशकिून गेली कळतंय का! एका मवहन्याच्या 

त्याच्या डायरी मधे्य त्याने अजाणतेपणी वकती छान वशकिले आहे आपल्याला. 

वमत्रानो, बू्ल्य वे्हल गेम डाऊनलोड करायची गरज नाही आहे तो आपल्या सगळ्यांमधे्य आहे तो ........सतत आपल्याला 

निीन टास्क देत असतो.  

 

माकव  वमळिा सगळ्यात जास्त. पण यशाचे गमक कोणाला सांगू नका.... 

पैसा कमिा सगळ्यांपेक्षा जास्त, काहीही आवण कसेही करून.. पण तुमच्या यशाची वकल्ली देऊ नका कोणाला. 

यशाच्या कीतीच्या पायऱ्या चढताना बघू नका खाली. वकती लोकांचा वकती मनाचा बळी गेला आहे विचार नका करू. 

कुणालाही सहभागी करू नका तुमच्या यशात. 

आयुष्यभर त्याने सांवगतलेले टास्क करून घाबरे होतो आपण. आप्तस्वकीयांसाठी व्याकूळ होतो आपण, 

आपल्याच िागण्यानी झालेल्या जखमांनी घायाळ होतो आपण. पण. तुमच्या यातानांचे प्रदशवन करू नका कोणापुढे .. 

 

आणखीन एक टास्क....आता हा शेिटचा टास्क.. 

आई,िडील, भाऊ, बवहण, मुले, वमत्र, मैत्रीणी कुणाशीही संबंि नको, virtual जगाशी connect व्हा. सततचे लाईक्स 

तुम्हाला motivate करतात, appreciation ने तुम्हाला बरे िाटते आवण मुख्य म्हणजे कोणाचेच कसल्याच अपेक्षांचे 

ओझे नसते आपल्या खांद्यािर.  

आता आपण ठरिायचे कसा वडवलट करायचा हा वे्हल. मुळात त्याला िाढिायचा का? पोसायचा का? का पोसायचा??? 

तेव्हा िेळीच जागे व्हा. त्याला बाहेर काढा. आपल्या नात्याची िीण आवण वतचे जाळे इतके घट्ट करा की असे अनेक 

वे्हल त्यात पकडून tank मधे्य कैद करून ठेिू.  काय िाटते तुम्हाला? 

                                                                                                                            - श्रद्धा राजेश 

 

हास्यकट्टा   

अहो ते ससून हॉखस्पटलला कसं जायचं? 

पुणेकर: या! असे रस्त्याच्या मिोमि उभे रहा!                                                           संकलि - नविय पवार 
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उत्तर 

‘“झंुजुमंुजू झाले आवण फटफटले’. अथव एकच. उजाडल. पहाट झाली.” सर म्हणाले. 

“झंुजुमंुजू हा शब्द कोमल मंजुळ िाटतो. पहाट झाल्यािर पक्षी वचिवचिाट करायला लागतात, गाई उठून हालचाल 

करायला लागल्यािर त्यांच्या गळ्यात घातलेल्या घंटांचा झणकार होतो हे सगळे अथव त्यात अवभपे्रत आहेत. फटफटले 

हा शब्द कठोर, रूक्ष, जरा गद्य िाटतो” 

मागच्या बाकािर दोघीजणी काहीतरी कुजबूज करत होत्या. “’तसेच व्यसन आवण व्यासंग’. दोन्ही शब्दांचे मूळ एकच. 

पण अथव?” 

“व्यसन म्हणजे” येथे सरांनी हाताचा अंगठा िर करून वपण्याचा अविभावि केला. 

“माझा मराठीचा व्यासंग आहे. मला मराठीचे व्यसन नाही.” सर म्हणाले. 

क्लास हसला. मागच्या बाकािरची सुबक-ठें गणी तर खळखळून हसली. 

“व्यासंग असणारच. नाहीतर नू्ययॉकव च्या NYU त मला कोणी प्रोफेसर केले असते का? आज नगर कॉलेजात गेस्ट 

लेक्चर द्यायला बोलािले असते का? नाही. अथावत मी इथे कॉलेजात होतो तेव्हा पवहल्या बाकािर बसायचो. बॅक-बेंचर 

नव्हतो.” सर मुलीचं्या वदशेला हात करत हसत म्हणाले. ”गंमतीने म्हणतो आहे हं. उगाच रागािू नका आमच्यािर. नच 

संुदरी करू कोपा मजिरी िरी अनुकंपा.” 

दोघी लाजल्या. 

“आपण अगदी स्टाइल घेऊन “ही श्री ंची इच्छा” असे म्हणतो. सौ. ची इच्छा का म्हणत नाही? घरोघरी कोणाची इच्छा 

चालते हे तर आपल्याला मावहतीच आहे.” सर रंगात आले होते. 

“आणखी एक उदाहरण. मद, उने्मष, उन्माद, मात, माज. शब्दांचे मूळ एकच. पण अथव िेगिेगळे. आनंद, उत्साह, 

माज, रग ई. “सांगण्याचा हेतू हा की शब्दांची वनवमवती कशीही झाली तरी भाषेची िाढ, समृद्धी, बदल, भाषेच्या िापरािर 

अिलंबून असतो. एकाच शब्दाचा अथव आवण अवभपे्रत असलेला अथव िेगळा व्हायला लागतो. 

“लिाच्या पंगतीत पंचपक्वानांचे ताट असले तरी निऱ्यामुलाचे लक्ष शेजारच्या पंचपक्वानाकडेच असते. Right?” सर 

मुलांकडे बघत म्हणाले. मुलांनी “yeah” करत दुजोरा वदला. मुलीनंी नाके मुरडली. पण हसत. सुबक-ठें गणीला वतच्या 

मैवत्रणीने कोपरखळी मारली. सुबक-ठें गणी लाजून गोरीमोरी झाली. 

“असो. मी माझी बडबड बंद करतो. “अवभजात मराठीचा प्रिास” हा माझा सध्याचा ररसचव टॉवपक आहे. त्यासाठी 

गॅ्रजुएट सू्टडेंट्स शोितो आहे. नू्ययॉकव ला किी आलात तर फोन करायला विसरू नका” 

क्लासने टाळ्या िाजिल्या. मुले उठून गेली. मुलीनंी प्रश्न विचारायचे वनवमत्त काढून सरांना गराडा घातला. सुबक-

ठें गणीने लॅपटॉप बंद केला. पुस्तकं गोळा केली. काल बाबांनी “सरांच्या घरी पवत्रका देऊ का” असे विचारले होते. 

आजही विचारतीलच. 

वतचे उत्तर तयार होते.               - अरुण निसरगंड 
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गोट्या िािा 
 

नानाला जाऊन आज एक िषव झालं. नाना पवहलीत असताना शाळेत मास्तरनी बडिला म्हणून नानांनी मास्तरांिर 

दगडफेक केली होती. आवण तेव्हापासून त्याच नामकरण झालं..गोटीराम उफव  गोटीबा आवण आमचा गोट्यानाना. 

 

संध्याकाळी मंवदरापाशी गप्पा मारत असताना नानाने ही गोष्ट् वकतीदा तरी रंगिून सांवगतली..  

"असा गोटा घेतला.. अन हे असा हणातो कणी, परत काय मास्तर जिळ येईल. जे ढंुगाला पाय लािून पळलो साळतून, 

तेव्हापासून साळा सुटली ती कायमची." असा गोटा घेतला म्हणताना तो पायाजिळचा वमळेल तो दगड हातात घ्यायचा. 

असल्या साध्या साध्या गोष्ट्ी नाना रंगिून आवण िाढिुन सांगायचा. त्याला त्याची भारी मजा यायची. आवण आमचीपण 

भारी करमणूक व्हायची. कदावचत त्यामुळेच तो माझा चुलत आजोबा असूनही वमत्रांसारखाच िाटायचा. 

 

डोक्यािर टोपी, अंगात बंडी, गुडघ्यापयांतच िोतर, पायात रबरी बूट असल्या पेहेरािातला नाना घड्याळ मात्र न चुकता 

घालायचा. एकूण १२ भािंडातला नाना सगळ्यात शेिटचा. त्यामुळे लहानपणी त्याचं बराच कोडकौतुक झालं असेल 

असा आम्हाला िाटायचं. पण एिढ्या भािंडात नानाचं खरंच कौतुक झालं की आमच्या पणजीला नानाकडं नीट बघता 

आलं ते वतचं वतलाच मावहत. पण बाकीच्या आज्या आवण आजोबांचं नानांिर विशेष पे्रम. कदावचत शेंडेफळ असेल 

म्हणून असेल वकंिा कदावचत नाना व्यिहारातलं काही विचारात नव्हता म्हणूनही असेल. 

 

नानाकडे मी एक-रकमी पैसे किीच पवहले नाही. त्याला जेमतेम आकडेमोड जमायची. पण जेव्हा किी जिळ पैसे 

असायचे तेव्हा नाना आम्हाला गारीगार वकंिा वचक्की घेऊन द्यायचा. शवनिारी सकाळी सकाळी शाळेत जाताना नाना 

हमखास रस्त्यात भेटायचा. डेअरी मिे दूि घालून आलेला. मला शाळेत जाताना पाहून नाना बंडीच्या खखशात घालायचा 

आवण दोन्ही बाजूला चापडून जे १० पैसे, २० पैसे सापडतील ते हातािर टेकिायचा. एक मुका घेऊन म्हणायचा "गुमानं 

जा बरं". त्याच्या नजरेतलं कौतुक आवण पे्रम सारं काही सांगून जायचं.  

 

नाना किी घरी येऊन बसला वक मला वचडित बसायचा. आईला म्हणायचं "बाई.. याला  िैवदनीकडून विकत घेतलाय 

ना? आिी भाकर देऊन?" आईपण सुरात सूर वमळिून म्हणायची "आिी नाही चतकोर भाकर देऊन घेतलाय."  मग 

नानाच गाणं सुरु व्हायचं  "बापुडं बापुडं बापुडं.. दोन चार भाकीरांचं पापुडं" 

अगदी मी मोठा होऊन माझं लि झालं त्यानंतरही किी एकटा वदसलो वक नाना ते गाणं अिून मिून गायचा. नाना 

सारखीच वनरागस त्याची गाणी होती.  

 

आमच्या आजोबांमधे्य, चुलत काकांमधे्य बरेचदा जवमनीिरून, विवहरीिरच्या मोटारमुळे िाद झाले. नानाच्या डोक्यात 

कुणी काही भरिलं वक तो पण बऱ्याचदा आडमुठेपणे िागायचं. पण आम्हा पोरांशी खेळताना, बोलताना नानाने ते िाद 

किीच आड येऊ वदले नाही. नाना सुवशवक्षत नसला तरी सुसंकृत नक्कीच होता. पवहली नापास असून पण नानाला 

मराठीत सही जमायची. वगरिून वगरिून तो तेिढं वशकला होता. शाईमधे्य मंुग्या सोडून तयार झालेल्या नक्षी प्रमाणे 

असलेल्या त्याच्या सहीचं त्याला भारी अवभमान िाटायचा आवण आम्हालाही खूप अपू्रप िाटायचं. जगाच्या व्यिहारापेक्षा 

नाना शेतीच्या कामात जास्त रमायचा. सकाळच्या गुरांच्या िारा, खाणंवपणं करून नाना रानात जायचा. गुरांसाठी मका 

घेऊन येताना नाना एिढं मोठं ओझं आणायचा वक ते ओझं उचलायलाच २ गडी लागायचे आवण त्या ओझ्याचा आकार 

पाहूनच लांबून समजायचं वक तो नानाच आहे.  

 

नाना जश्या त्याच्या गमती जमती सांगायचा तश्याच त्याच्या बैलांच्या गोष्ट्ी सांगायचा. ८० च्या दशकात जेव्हा Skylab 

Space से्टशन कोसळलं तेव्हा नानाने एक बैल विकत घेतला होता. नानाने ती बातमी किीतरी रेवडओ िर ऐकली होती 

आवण निीन आणलेल्या बैलाचं नाि नानाने कैलाब ठेिलं होतं. नाना त्याच्या आठिणीत रंगायचा. पािसाळ्यात गुरं 
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घेऊन डोगंरािर गेला वक आठिडाभर नाना डोगंरािरच असायचा. गािातली ५-६ लोक वमळून आठिडाभर आलटून 

पालटून डोगंरािर गुरं सांभाळायची आवण डोगंरािर जाताना बायका सोबत आठिड्याचा वशिा द्यायच्या तेव्हा नानीने 

(नानाची बायको) वदलेल्या वशध्याची आठिण नाना सांगायचा. "असा गुळाचा मवलदा करायची कांती (नानी).. असा लाडू 

हातात घेतला की हे तुपाची िार."  नानीच्या आठिणीत वकतीदा तरी नानाने िोतरानं, बंडीने डोळे पुसले असतील. 

आईहुन जास्त बायकोनचं त्याच्यािर पे्रम केलं होत. 

 

नानाला वकतीदातरी रागािलेला पावहलं असेल पण जे काही आहे ते तोडंािर भडाभडा बोलून तो संध्याकाळी 

मंवदरापाशी परत त्याच लोकांसोबत गप्पा मारत बसायचा. किी गािात िरात असली वक नानासाठी एखादा पेग हळूच 

पोचिला जायचा. तो काही फार अिवलया माणूस नव्हता पण गािातल्या जिळपास सगळ्या ियाच्या लोकांशी त्याचं 

जमायचं. त्याला ना पुढारीपणाची हौस होती ना वमरिण्याची. कदावचत याच गोष्ट्ीमुळे त्याचं सगळ्यांशी पटायचं. लहान 

मुलांमधे्य तो अगदी लहान होऊन वमसळायचा, तारण्या पोरांमधे्य उगाच काहीतरी चाथळ गोष्ट्ी सांगायचा तर 

मोठ्यांमधे्य किी किी उगाच फारशी गरम करायला बैठकीत बसायचा.  

सगळ्यांची आपुलकीने चौकशी करणारा नाना आमच्या घरी आलेल्या कोणत्या ही पाहुण्याला चहाचं आमंत्रण द्यायचा. 

नोकरीसाठी जसा पुण्याला आलो तास नानांशी संपकव  तुटत केला. सुट्टीला किी गािाला गेलो तर आिी मिी नाना 

वदसायचा. जर भेट झालीच तर नाना मला पण आिजूवन म्हणायचं "घरी ये सांच्याला च्या प्यायला" 

 

नाना गेला तेव्हा त्याला शेिटचं भेटता आलं नाही याची खंत कायम माझ्या मनात घर करून राहील. माणुसकीची, 

पे्रमाची भूक असलेली मोठेपणाची हाि नसलेली नानासारख्या पापवभरू माणसांची जमात आजकाल नामशेष होत 

चाललीये. वनरपेक्षपणे पे्रम करणारी, जीि लािणारी माणसे वमळायला पण भाग्यच असािं लागत म्हणा. आवण आपलं 

दुदैि असं वक आपल्याकडे काय आहे हे आपल्यापासून दूर गेल्यावशिाय जाणित नाही हेच खरं.  

  

किी घरी जाणं झालं वक नानाच्या पडिीकडे पाहून नेहमी असं िाटेल वक असाच नाना पडिीमागून चालत येईल आवण 

मला पाहून गाणं सुरु करेल "बापुडं बापुडं बापुडं.. दोन चार भाकीरांचं पापुडं" 

- चेति थोरात 

 

 

हास्यकट्टा   

 

बायको: दोन वकलो िाटाणे घेऊ का? 

निरा: हो घे ना. 

बायको: तुझा सल्ला नाही मावगतला रे! यासाठी विचारतेय की, तू इतके सोलू शकशील की नाही, का कमी घेऊ? 

 

एक ज्योवतषी इंवजनीअररंग करणा-या विद्यार्थ्ावचा हात पहात होता.  

ज्योवतषी: बेटा, तू खूप खूप वशकणार आहेस. 

विद्याथी: ते मावहती आहे हो…गेल्या 10 िषाांपासून मी वशकतोच आहे. 

मला सांगा, मी पास किी होणार?         संकलि- अनमत डोईफोडे 
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टायटॅनिक 

आवशषच्या वमत्राबरोबर कोकाकोला सेंटरमिून बाहेर पडलो तर खूप भूक लागली होती. रेसॅ्टारंट शोिू लागलो. बऱ्याच  

वठकाणांचे फोटो काढून झाल्यािर ग्राउंड डाऊन टाऊनच्या बाजारात खरेदी सुरु झाली. जिळच्या एका रेसॅ्टारंट मधे्य 

वशरलो. वे्हज काही वमळेना. चहा कॅाफी झाली. सुरेशची मुलगी आता खूपच कंटाळलेी होती. वतची पोटपूजा झाल्यािर 

पुढे ‘टायटॅवनक’ प्रदशवनला जायचे ठरले. िाटेत एका दुकानात काकाकुआ, पोपटांच्या बरोबर आवशषच्या आग्रहािरून 

डाऊनटाउन अटलांटाची आठिण म्हणून मी एक फोटो काढला. डेखस्टनेशनच्या लोकेशनची वनविती ि बरीच 

फोनाफोनी होऊन बराच लांबचा प्रिास करून अटलांटा वसखव्हल सेंटरच्या आिारात सुरेशच्या फॅवमली सह पोचलो. 

टायटॅवनक या जगप्रवसद्ध अखसंकेबल समजल्या गेलेल्या नव्या बोटीची पवहल्याच समुि सफरीत इवतश्री कशी झाली, 

त्या प्रदशवनाला आम्ही आलो होतो. नुकतेच एक मवहन्यांसाठी ते प्रदशवन अटलांटात आले होते. संध्याकाळचे सहा िाजून 

गेले होते. सािारण पाऊस पडत होता. बऱ्यापैकी थंडी होती. पण पुढे दीड दोन तास कसे गेले काही समजले नाही. 

वतकीट प्रौढास िीस ि सीवनयर वसटीझनला अठरा डॅालसव होते. 

टायटॅवनक आरवटफॅक््टस एखझझवबशन हे या प्रते्यकाने पावहलेच पावहजे. टायटॅवनक एवप्रल 15, 1912 या वदिशी रात्री 

2:20 ला उत्तर अटलांवटक महासागरात वहमनगािर िडकून बुडाली.... ते पुन्हा एवप्रल 11, 2012 पयांत शोिून 

काढलेल्या वतच्यातील सिव गोषं्ट्ीचें, अिशेषांचे हे प्रदशवन आहे. या महाकाय बोटीच्या बांिणीपासून ते ती बुडाल्यानंतर 

वतचा शोि घेणाऱ्या विविि मोवहमा, त्या कशा यशस्वी झाल्या, त्यात कोणते वचत्तथरारक अनुभि आले, यासह हा 

मृतू्यचा अक्राळविक्राळ पट आपल्या डोळ्यांसमोर उभे करण्याचे सामर्थ्व या प्रदशवनात नक्कीच आहे. प्रते्यक व्यक्ती 

वजला या घटनेची थोडीफार मावहती आहे अगर काहीच मावहती नाही अशा प्रते्यकाला खखळिून ठेिणारे हे प्रदशवन 

आहे. व्हाईटस्टार लाईन या कंपनीच्या टायटॅवनकच्या पवहल्या आवण शेिटच्या दुदैिी समुि प्रिासातील दर क्षण वन क्षण 

या वठकाणी जणू वजिंत केला आहे. आत वशरताना प्रते्यकाला या लाईनच्या आर् एम् एस् टायटॅवनक बोटीत वशरण्याचा 

बोवडांग पास वमळतो. या दुदैिी प्रिासात सापडलेल्या दुदैिी प्रिाशांच्या नािचे पास वदले जातात. त्यािर त्यांची सिव 

मावहती-कुठून कुठपयांत प्रिास करणार होता, नाि, व्यिसाय, गाि, सहप्रिाशाचे नाि, नातेिाईक कोण, प्रिासाचा 

क्लास, केवबन नंबर, प्रिास उदे्दश्य, डेखस्टनेशन ि तेथलेच वतकीट का? याचा तपशील असतो. फेडेक्स ि आर् एम् एस् 

टायटॅवनक इन्कारपोरेटेड, ए वडखव्हजन ऑफ वप्रवमअर एखझझवबशन या संस्थेमाफव त हा पास वमळतो. एिढ्याचसाठी की 

तुम्ही प्रदशवन वकती बारकाईने, काळजीपूिवक पावहले ते बघण्यासाठी. तुमच्या पासिरचा प्रिासी िाचला की िैकंुठाला 

गेला हे पहािे ही अपेक्षा. शेिटी पावहले तर आम्हा तीघांपैकी दोन िाचले होते ि एक मृत. 

पैकी विल्यम्स कौट (विवन टर ेनर) दुदैिी मृत. वजिंत असणाऱ्यांत नाि नव्हते. या सिव याद्या प्रते्यकाच्या क्लासप्रमाणे 

करण्यात आल्या होत्या. जू्यलीअस वॅ्हन डी पंॅ्क, िय एकतीस, झ्िेझेल बेखियम, साखर कारखाना कामगार, पत्नी 

एवमला बरोबर, दोघे मृत. श्रीमती एम्मा बकनेल, िय साठ, वफली, पेनवसल्व्व्हावनया,-मेवडकल सू्कल मिे हािवडवला 

वशकणाऱ्या मुलाला भेटायला वनघालेली. चेरबगवला बोटीिर चढतानाच आपल्या मागावरेट ब्राऊन या मैवत्रणीलंा आपण या 

बोटीच्या भविष्याबद्दल साशंक असल्याचे बोलली होती. एक िषाांपूिी वहचा दुसरा मुलगा हॉिवडव कॅनडाच्या एका 

बोटीतून जाताना वहमनगाला थडकून बुडालेल्या बोटीत मरण पािला होता. एमाचा निरा बकनेल विद्यापीठाचा 

पेनवसल्व्व्हावनयातील फाऊंडर मेंबर होता. एडॅाल्फ सालफेल्डची कथा खरच चमत्काररक आहे. सते्तचाळीस िषाांचा हा 

मंॅचेस्टर, इंिंडचा. एकट्याने प्रिास करणारा, सी-106, नू्ययॉकव  ते नू्ययॉकव  परतीचे फस्टवक्लासचे वतकीट. अमेररकेच्या 

भरभराटीला आलेल्या परफू्यमच्या व्यापारातील एका परफू्यम मॅनु्यफॅक्चररंग कंपनीच्या मॅनेजरची ही कथा एखाद्या रम्य 

अरबी सुरस कथेत शोभेल अशीच आहे. माकेट मिे अगदी निीन असलेल्या विविि पासष्ठ अत्तरांचे नमुने काचेच्या 

छोट्या छोट्या कुप्यातून घेऊन तो वनघाला होता, अमेररकेत आपले नशीब काढायला. परत यायचे म्हणून ररटनव वतकीट 
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काढलेले. बासष्ट् कुप्यांपैकी बऱ्याचशा त्यांना अत्तरासह महासागराच्या अथांग पोटातून बाहेर काढण्यात यश आले. 

त्यापैकी काही या प्रदशवनात जशाच्या तशा मांडण्यात आल्या आहेत. 

टायटॅवनक बोटीची प्रिासाचा मागव, प्रत्यक्ष पवहला वहमनग केव्हा, कुठे, कसा, वकती अंतरािर, वकती िाजता वदसला, 

सूचना कोणी, कशी, किी, केव्हा वदली, पोचली का नाही ही मावहती इथे वमळतेच. वशिाय कोणत्या इतर बोटीनी मदत 

केली (यामधे्य ऑवलंवपया बोटीची मदत सिावत आिी ि कापोवथयाची महत्वाची). बोटीिर लाईफ बोट्स वकती होत्या, 

कशा होत्या, केव्हा वनघाल्या, पाण्यात बुडून वकती मेले, भीतीनेच वकती मेले या सिव तपवशलात जाऊन वदलेली सिव 

मावहती या प्रदशवनात मांडणाऱ्या माणसांचे कौतुक करािे वततके थोडेच आहे. आठ-सिा आठला प्रदशवन पाहून सुन्न 

मनाने बाहेर पडलो. पोटात कािळे ओरडू लागले होते. ईटरीच्या शोिात अटलांटाकडे जायला वनघालो. इंडीयन 

कूवझनचे सपना नािाचे एक शाकाहारी हॉटेल सुरेशला ठाऊक होते. तेथे भारतीय वबयावणी, पुरी भाजी, भजी, पापड इ. 

जेिणािर आडिा हात मारला. हिीहिीशी थंडी पडली होती. पुन्हा भेटण्याचे आिासन देत सुरेश, त्याची पत्नी ि मुलीचा 

वनरोप घेऊन घराकडे परतीच्या प्रिासाला वनघालो. रात्रभर टायटॅवनकच्या वचत्तथरारक प्रिासातील हजारो वचते्र 

डोळ्यांपुढून हलत नव्हती. खरोखर नशीब थोर म्हणूनच हे अभूतपूिव प्रदशवन आम्हाला पहायला वमळाले. 

मी सेंट झेविअसव हायसू्कल मधे्य कोल्हापुरला कापेवथया बोटीच्या कॅप्टनने वलवहलेल्या टायटॅवनक बोटीच्या इतके िषे 

मुलांना वशकविलेल्या कथेचा सारांश आठित झोपी गेलो. त्या िणवनािरून या समुिी अपघाताच्या नुकसानीची, मानिी, 

आवथवक हानीची कल्पना येत नव्हती. ज्या अटलांवटक महासागरािरून विमानाने प्रिास करून लंडनहून मायामी मागे 

अटलांटाला आलो त्याच महाकाय, अथांग महासागराने टायटॅवनकला वगळले हा विचार काही केल्या मनातून जाईंना. 

- नविायक अनिहोत्री 

 

 

हास्यकट्टा   

 

❖ तुम्ही जर जग बदलू इखच्छत असाल, तर अवििावहत असताना बदला. लिानंतर तुम्ही टीव्ही चॅनेल पण 

बदलू शकत नाही. 

❖ िेखलं्डग आवण िेवडंग ह्या मधे्य काय फरक आहे? 

 िेखलं्डग: आिी वठणग्या मग जोड, िेवडंग: आिी जोड मग वठणग्याच वठणग्या 

 

❖ तुम्ही पुण्याचे का?  

हो!   

पण तसे िाटत नाही. 

मग काय गळ्यात बाकरिड्यांची माळ घालून वफरू का? 

हं, आता िाटतं!!              संकलि- अनमत डोईफोडे 
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    आरश्यात डोकावतािा 

एअर इंवडयाच्या विमानाने मंुबई विमानतळािरून आकाशात झेप घेतली. विमान बघता बघता २००० फूट उंचीिर 

खस्थरािले. त्या विमानात एक मुलगी होती, सिाांना अपररवचत अशी. कदावचत स्वतः च्या बाबतीत सुद्धा (?) पण ह्या 

मुलीच्या धे्ययाची उंची त्या विमानाने गाठलेल्या उंचीपेक्षा देखखल कैकपटीने मोठी होती.  

विमान नू्ययॉकव  एअरपोटव िर उतरले. नुकतेच तारुण्यात पदापवण केलेली ही मुलगी एअरपोटविर वभरवभरत्या नजरेने 

इकडे वतकडे बघत पुढे सरकत होती. वतच्या चेहऱ्यािर आनंद, कुतूहल आवण वकंवचत वचंता स्पष्ट् वदसत होती इतका 

वतचा चेहरा बोलका होता. टॅक्सी मधे्य बसताना वतची छाती थोडी दडपल्यासारखी िाटत होती. आपला ह्या निीन आवण 

मोठ्या शहरात कसा वटकाि लागेल ही वचंता भेडसाित होती. वतची नजर मॅनहॅटन मिील वलंकन सेंटर प्ाझा िर 

पडली. रात्रीच्या रोषणाई मधे्य त्याचे सौदंयव खुलून वदसत होते. वतने एक दीघव िास घेतला आवण आलेले सिव विचार 

झटकून टाकले. आता माघार नाही हे वतने स्वतः  च्या मनाला ठामपणे सांवगतले. टॅक्सी पुढे चालली होती आवण 

थकव्याने आवदतीला किी पेंग लागली हे वतला कळले देखील नाही. 

ह्या गोष्ट्ीला जेमतेम ४ िषव लोटली होती.  

वसॲटल् च्या Hyatt Regency मधे्य गदी ओसंडून िाहत होती. 

से्टजिरची रोषणाई, संगीत आवण नेपर्थ् हे सिाांनाचं आकवषवत करून घेत होतं. ... आवण स्पिाव सुरू झाली. 

शेिटचा राऊंड होता. काही िेळ एकदम शांतता पसरली होती. पे्रक्षक देखील काय वनकाल लागतोय ह्याकडे कान 

टिकारून बसले होते. वनिेदकाने मोठ्याने जाहीर केले ......And the winner is... 

 

कसली स्पिाव होती ती? इतका जमाि का होता त्या वठकाणी? 

हे सिव मावहती करून घेण्यासाठी आता आपण माझ्याबरोबर थोडं मागे म्हणजे भूतकाळात जाऊया. 

मी संवगता बोलतेय, संवगता पतंगे... आवदतीची आई हो!  

आवदती कोण? अहो सिव सांगते. अगदी वतच्या लहानपणासून सुरुिात करते. 

२-३ िषाांची असताना आवदतीला आरश्याबद्दल आकषवण िाटतं असे. ती सतत आरश्यात उभी राहून हािभाि बदलत 

वतचा बराचसा िेळ घालिू लागली. वतचा खेळ हा आरश्यापासून सुरू झाला. वतची शाळेतील आवण कॉलेज मिील 

अभ्यासातील प्रगती चांगलीच होती. त्याचबरोबर वतला नृत्याची देखील आिड होती. बालपणातील आवदती ही किी 

मोठी झाली हे मला कळले देखील नाही. माझी आवदती आता संुदर परीसारखी वदसतं होती. अगदी दृष्ट् लागण्याजोगी. 

आवदतीला इंवजवनअररंग साठी US ला जायचे आहे हे जेंव्हा वतने स्वपररिारात सांवगतले तेंव्हा पररिारातील लोकांनी 

विरोि करण्याचा प्रयत्न केला. US ला जाणारे सिव Masters ला जातात, वतला तशा चौकटीतील गोष्ट्ी न करता 

bachelor (undergrad) करायचं होतं, तेव्हा ती अिघ्या १७ िषाांचीच होती. वतचा तो ठामपणा आवण वनग्रही मत मला 

भािले होते. मी वतला थोडा विचार करून वतच्या वनणवयाला पावठंबा वदला. वतचा वनणवय खूप मोठा होता, घर ररकामं 

होणार होते कारण ती आमची एकुलती एक कन्या. पण वतच्या भािी कररअरच्या इचे्छचा विचार करून मी वतला BS 

करायला पाठिायचे ठरिले. आवदती US मिे गेली. कॉलेज सुरू झाले आवण आवदतीचे सुद्धा निीन रूटीन सुरू झाले.  
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आयुष्यात एकटे रहात असताना ते देखखल दुसऱ्या देशात, काही चांगले िाईट अनुभि येत असतात, त्यांना सामोरे 

जाऊन कठीण पररश्रम ि वनषे्ठने वतने Bachelor in Computer Engineering (with honors) ही वडग्री वमळिली. 

Graduation होत असतानाच वतला मायक्रोसॉफ्ट ह्या नामांवकत कंपनीत Software Engineer ची नोकरी वमळाली. 

जसा सूयव हा रोज उगितो तसंच आपण आपल्या आशा देखील रोज पल्लवित ठेिल्या पावहजेत. नकारात्मक विचारांनी 

आयुष्य जगता येत नाही. मनाला उभारी देण्यासाठी सकारात्मक विचारांची जोड द्यािी लागते. हाच काय तो 

आयुष्यातील बऱ्यािाईट वकंिा कठीण प्रसंगातून जाण्यासाठीचा मूलमंत्र. 

करोना काळात Work from Home असताना वतने Miss India Washington contest बद्दल FB िर जावहरात 

बवघतली. तो रेवजस्टर ेशन चा शेिटचा वदिस आवण अगदी शेिटचे दोन तासचं काय ते उरले होते. वतने जराही िेळ न 

दडिता मला फोन करून मी भाग घेऊ का विचारले (त्यािेळेस भारतात पहाटेचे ४, ४:३० िाजले). अगदी मोजक्याच 

वमवनटात आम्ही दोघीनंी वनणवय घेऊन वतने रेवजस्टर ेशन केले आवण "Pageant" या के्षत्रात पदापवण केले. आवदतीने 

स्वतः चे कररअर आवण नोकरी सांभाळून अगदी आगळयाच के्षत्रात पदापवण केले होते. अशा वठकाणी वजथे आमचा 

पररिार ि ओळखीचे कोणीही आजपयांत या के्षत्रात नव्हते.  

तुम्हाला म्हणून सांगते, तो क्षण माझ्या डोळ्यासमोर आज ही तरळत आहे. अगदी काल घडलेल्या प्रसंगासारखा. 

वसॲटल् शहरात Hyatt Regency हॉल मिल्या से्टजिर "Miss India" Washington ची ही ती स्पिाव. या परीके्षसाठी 

स्पिवक म्हणून २२ मुली उभ्या होत्या. स्पिाव उतं्कठाििवक होत होती. एकामागून एक असे स्पिवक येत होते. काही 

स्पिेतून बाद झाले होते. आता वनिेदक ह्या सौदंयव स्पथेतील अंवतम विजेत्यांचे नाि जाहीर करणार होते. स्पिवकांचे त्याच 

बरोबर पे्रक्षकांच्या हृदयाचे ठोके देखील िाढत होते, उतु्सकता वशगेला पोहोचली होती. त्या पे्रक्षकांत मी देखील 

उतु्सकता ताणून बसलेली होते. वनिेदकाने घेतलेला क्षणभर pause छातीची िडिड िाढित होता. रावहला होता तो 

अंवतम क्षण वनकालाचा. क्षणभर शांतता, त्या शांततेत प्रते्यकाच्या हृदयाच्या ठोक्यांचा आिाज ऐकू येत होता असे म्हटले 

तरी अवतशयोक्ती नव्हती. त्या शांततेला वचरत वनिेदक बोलत होता. 

And ...the ...winner of Miss India Washington is... "आनदती पतंगे", जेंव्हा हे उद्गार त्याच्या तोडूंन बाहेर 

पडले तो अत्यानंद माझ्या डोळ्यातून नकळतपणे ओसंडून िाहत होता. माझा आनंद गगनात मािेनासा झाला. 

माझ्यासाठी आकाश ठें गणे झाले होते. सिव हॉल मिील पे्रक्षक टाळ्यांच्या कडकडाटात आवदतीच्या Miss India 

Washington ह्या खास उपािीला अवभिादन करत होते. वतचे अवभनंदन करत होते. 

वकती कष्ट् घ्यािे लागले होते वतला ही गोष्ट् साध्य करण्यासाठी! मेकपपासून डर ेस वडझायनरपयांत आख्खी फौज तयार 

करािी लागली होती. इतक्या स्पिवकांमिून आवदतीच्या एकटीची वनिड होणं ही सोपी गोष्ट् नव्हती. ही स्पिाव केिळ 

सौदंयावची नसते तर त्यात बुखद्धमत्ता, प्रगल्भता, तुमचा हजरजबाबीपणा, तुमचे आचार विचार इत्यादीचंा विचार करून 

त्यातून सिव पंचांचे एकमत होऊन अंवतम वनिड करायची असते. 

आवदतीने आपली एक प्रवतमा उभी केली त्याचा आनंद आवण कौतुक तर आहेच आवण एक आई म्हणून मला खूप 

अवभमानास्पद िाटते. आज वतच्यामुळे ’Miss India Washington आई’ हे निीन title मला वमळाले. आवदतीच्या या 

आतापयांतच्या श्रवमक प्रिासाबद्दल मला सांगताना खूप आनंद झाला. मी माझ्या भािना व्यक्त केल्या. प्रते्यक पालकांना 

मला फक्त एक सांगािेसे िाटते आपली चप्पल मुलांच्या पायात यायला लागली की आपण जनरेशन गॅप विसरून त्यांचे 

चांगले वमत्र-मैवत्रण होऊन त्यांना समजून घ्यािे, त्यांना आपण िेळ द्यािा, ते काय म्हणतात ते "कानसेन" होऊन ऐकािं, 
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िेळोिेळी त्यांना प्रोत्साहन द्यािं, िेळ पडल्यास योग्य भाषेत समजही द्यािी. त्यांचा आत्मवििास िाढिून त्यांना पाठीबंा 

द्यािा. नक्कीच ते त्यांचे धे्यय साध्य करतील. 

आवदतीला वमळालेली ही निीन उपलब्धी (achievement) ही तीची महत्वाकांक्षा आवण वतच्या कठीण पररश्रमातून 

साध्य झाली आहे. वतच्या पुढील आयुष्यासाठी वतला समजून घेणारा, सुस्वाभािी, वतच्या विचारांना प्रािान्य देणारा योग्य 

साथीदार वमळािा हीच ईिर चरणी प्राथवना! 

- संनगता प्रवीण पतंगे 

   

 

हास्यकट्टा    

 

मुलगा: बाबा, कॉलेज च्या Annual Day च्या नाटकासाठी माझी एका भूवमकेसाठी वनिड झाली.  

िडील: कोणती भूवमका आहे तुझी? 

मुलगा: निरा  

िडील: िेडा आहेस का? संिाद असलेली भूवमका माग.                                         

संकलि- अनमत डोईफोडे 
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परदेश-गमि 

भारतातून पवहल्या िेळी वनघालो ती रात्र/पहाट ४ सप्टेंबर १९७० अजुनही अगदी स्पष्ट्पणे आठिते. एअर-ईंडीयाचे 

विमान मंुबईच्या सांताकृझ एअरपोटवहुन ४ सप्टेंबरच्या पहाटे सुमारे १ िाजता वनघणार होते. त्या वदिशी गणेश चतुथी 

होती. "श्री ओम गणेशाय नम:" म्हणुन देिाला ि िडील मंडळीनंा नमस्कार करुन िांिा येथुन वनघालो. 

तेव्हा जोराचा पाऊस पडत होता. टॅक्सी थांबिुन बसेपयांत थोडेसे वभजायलाच झाले. अंगात आिीच थोडा ताप होता. 

विदेशगमन, पवहलाच विमानप्रिास म्हणून कोणीतरी सांवगतल्याप्रमाणे सूट-टाय घातले होते. आता विचार केला तर 

त्याचे हसू येते. एअरपोटवला सोडायला आई-िडील (बडोद्याहून) ि मोठा भाऊ होते. िाकटा भाऊ मॅटर ीकच्या 

अभ्यासIमुळे येऊ शकला नाही. त्या वदिसांत टीव्ही, कॉम्प्पु्यटर, ईंटरनेट, सेल-फोन या सुवििा नव्हत्या, त्यामुळे 

बऱ्याचशा गोष्ट्ीचंी (विशेषतः  विमान-प्रिास, अमेररकेतील राहणीकरणी, पद्धती िगेरे) मावहती नव्हती. खरं तर, माझ्या 

बाबतीत परदेश-गमन अगदी अनपेवक्षत होतं (पण ती िेगळीच गोष्ट् आहे, पुन्हा किी तरी..) म्हणून तशी मावहती 

वमळिण्याचा विशेष प्रयत्नही केला नव्हता. 

सांताकु्रझ विमानतळािर Air-India (Flight AI # १०१, Boeing ७०७) साठी बॅगेज चेक-ईन, Security Clearance 

िगेरे झाले. मग बोवडांगसाठी विमानापयांत चालत जायचे तसे गेलो ि विमानांत बसलो. Flight Itinerary प्रमाणे हेच 

विमान Beirut-Prague-Paris-London-NewYork असे 'मालगाडी' सारखे थांबत थांबत जाणार होते. विमानाने 

runway िर जायला सुरुिात केली तेव्हां आता आपण आपले कुटंुबीय ि वमत्रमंडळी सोडून लांब परदेशात चाललो ि 

परत काही िषाांत तरी त्यांना बघू /भेटू शकणार नाही याची तीव्र जाणीि झाली. 

विमान नु्ययॉकव ला (JFK International Airport) आले तेव्हा वतथे सप्टेंबर ४, दुपारचे सुमारे ५ िाजले होते. म्हणजे 

मंुबईहून वनघून २५ तास झाले होते. त्या िेळेला Jet-lag म्हणजे काय याची अवजबात कल्पना नव्हती पण एकंदर 

त्याचाच पररणाम जाणित असणार. अमेररकेत खूप थंडी असते असे कोणीतरी सांवगतले होते. पण नू्ययॉकव ला 

विमानातून बाहेर आलो तेव्हा हिामान गरम ि दमट होते. त्यात सुट-टाय असल्यामुळे आणखीन अस्वस्थ िाटत होते. 

एअर-इंवडयाला "िन्यिाद" म्हणुन इतर प्रिाशांबरोबर 'Immigration & Customs' च्या वदशेत चालायला लागलो. 

हातात carry-on ि तेव्हाच्या वनयमानुसार Immigration Officer च्या पाहणीसाठी एका बंद envelope मिे Lab/X-

ray ररपोटव होते. वतथे पासपोटव तपासणी ि कांही प्रश्नोत्तरानंतर, 'Baggage-Claim' च्या वदशेत गेलो. भारतांत चेक-ईन 

केलेली बॅग नू्ययॉकव ला बॅगेज-के्लम मिे वदसल्यािर हायसे िाटले, कारण त्यांत परदेशी जाणाऱ्या विद्याथीसाठी उपयोगी 

असे माझे 'सिवस्व' (वनयमानुसार ४० पाऊंड िजनात मािेल इतकेच) भरले होते. त्यातच अभ्यासात उपयोगी  होतील 

(अमेररकेत घेतली तर डॉलसव िापरले जाऊ नयेत) अशा विचाराने  घेतलेली मोजकीच पण महत्वाची पुस्तकंही होती. 

Custom's Clearance च्या वतथे ऑवफसरने कांही प्रश्न विचारले ि बॅग उघडायला सांवगतली. बॅगेत आईनी 

काळजीपूिवक ठेिलेल्या िसंू्तची त्यानी िासकािाकस केली. ऑवफसरने त्यातून मीर-पुड असलेली लहानशी 

पॅ्स्टीकची पुडी उचलून विचारले, "What is this?". माझे उत्तर बहुतेक समजले नसािे की काय पण बऱ्याच शंकेने 

ऑवफसरनी ती पुडी उघडून जोरानी िास घेतला ि अथावत खूप वशंकायला लागला. त्याचा चेहरा लालबंुद झाला ि आता 

तो काय म्हणेल म्हणुन मी घाबरलो. पण ऑवफसरने नाक साफ करत, घसा खाकरत त्यानी िाकसलेली बॅग मला 

आिरायला सांवगतले ि हातानेच खुणित मला पुढे जायला सांवगतले. मी वनमुटपणे वतथून वनघालो. Customs मिून 

बाहेर वनघायला मोठे दार (Sliding glass door) होते. समोर लोकांचा मोठा थिा जमलेला वदसत होता. ते लोक 

त्यांच्या नातेिाईकांना िा वमत्रमंडळीनंा न्यायला आले होते. तेव्हां एकदम प्रकषावने जाणीि झाली की समोर असलेल्या 

थव्यात आपले मागवदशवन करायला कोणीच नाहीत ि आपण आपले पे्रमळ कुटंुबीय, वमत्रमंडळी ि स्वदेश सोडून वकती 

लांब आलो आहोत. त्या क्षणी परदेशी येण्याचा उत्साह साफ ओसरला. पोटात पोकळी वनमावण झाली. आिंढा वगळुन,  
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उसना िीटपणा पांघरुन आता पुढची फ्लाईट गाठायला Internal Airport (LaGuardia) ला जायला Shuttle Bus 

साठी थांबलो.  

बस-डर ायिरला विचारुन 'American Airlines' टमीनल स्टॉपला, एका हातात मोठी बॅग ि खांद्यािर कॅरर-ऑन 

सांभाळत उतरलो. American Airlines (AA)च्या काउंटरला कोणीच स्टाफ नव्हता. बाजूला United Airlines च्या 

स्टाफला विचारल्यािर समजले की 'AA' स्टर ाईकिर आहे. मंुबईहुन वनघायच्या आिी Air India (AI) ला याची कल्पना 

असािी पण त्यांनी तसे कांहीच सांवगतले नव्हते. आता काय करायचे हा मोठा प्रश्न ऊद्भिला. 'UA' नी सुचविले की 

'AI'च्या काऊंटरला जाऊन त्यांनी 'AA'च्या ऎिजी 'UA'ची फ्लाईट बदलण्याची परिानगी वदली तर तुम्हाला 'UA'िर 

reschedule करुन देऊ ि म्हणाले की 'AI'चे काऊंटर JFK टमीनलला आहे वतथे जािे लागेल. आिी इतक्या लांबच्या 

त्रावसक प्रिासाने जाम दमलो होतो ि आता आपली ही 'सत्व परीक्षा' होत आहे असे िाटले.  

परत 'JFK'ला जायला Shuttle-Bus (नशीबाने फुकट होती) घेऊन 'AI'चे काऊंटर शोिले. वतथे वचटपाखरु पण नव्हते. 

'AI'चा स्टाफ डु्यटी संपल्यामुळे वनघून गेला होता. परत 'Shuttle Bus'नी प्रदवक्षणा करुन 'UA'च्या काऊंटरकडे गेलो. 

वतकडच्या ऑवफसरला एकंदर कथा सांवगतली ि 'UA'ची (NY to Rapid City) कनेखक्टन्ग फ्लाईट द्या अशी विनंती 

केली. ईिरकृपेने तो ऑवफसर चांगला मदतशीर वनघाला ि म्हणाला की 'UA'ची फ्लाईट देऊ शकतो पण उद्या (सप्टेंबर 

५) पहाटे ६ िाजताची आहे, चालेल का? अथावत माझ्याकडे दुसरा पयावयही नव्हता. त्याने 'NY-Albany-वशकागो-

Minneapolis-Rapid City' (म्हणजे परत मालगाडीचा प्रिास, पण काय करणार?) असे वतकीट वदले साफ दमलो 

होतो. पोटांत कािळे पण केव्हापासुन कोकलत होते. 

दुसऱ्या वदिशीच्या (सप्टेंबर ५) पहाटेची िाट पाहत एका बेंचिर बसलो ि आजुबाजुच्या ररफे्रशमेंट स्टॉल्सकडे नजर 

गेली. िेगिेगळ्या पदाथाांच्या वकमती साफ वदसत होत्या. डोक्यांत $/Rs चे गवणत सुरु झाले. खखशात फक्त ८ डॉलसव 

(भारतातून वनघताना तेिढेच रोख फॉरेन एक्सचेंज तेव्हा परदेशगमन प्रिासा साठी वमळायचे) होते. डॉलसव नंतर 

ऊपयोगी येतील म्हणून मन आिरले ि काहीच खाणेवपणे न घेता, एक हात घट्ट मोठ्या बॅगेच्या हॅन्डलला िरुन ि डोके 

कॅरर-ऑनिर टेकून डोळे अिविट उघड-बंद करत झोपाळू पहारेकऱ्यासारखा पहाटेची िाट बघत पेंगत होतो. पहाटे 

'UA'च्या फ्लाईटिर चहा-बे्रकफास्ट घेतल्यािर पोट जरा शांत झाले. 

UAच्या 'NY-Albany-Chicago' फ्लाईट नंतर Minneapolis साठी विमान बदलायचे होते. Minneapolis Airport 

िर आठिले की Rapid City ला 'International Students Association' तफे कोणीतरी काल (सप्टेंबर ४) Rapid 

City Airport िर मला न्यायला येणार होते, त्यांना फोन करुन कळविले पावहजे की मी कालच्या ऎिजी आज (सप्टेंबर 

५) दुपारी सुमारे २ िाजता पोहोचणार. Minneapolis Airport ला एकानी Pay-Phone िर फोन कसा लािायचा ि 

टेवलफोन-ऑपरेटरनी विचारल्या नंतर 'Collect-Call' (फोन रीवसव्ह करणारी व्यक्ती चाजव Accept करणार असेल 

तर) कसा करायचा ते दाखिले. नशीबाने तो प्रयत्न यशस्वी झाला. मग अथावत, हे िर िणवविलेले पुराण भारतांत 

बडोद्याला (मी अमेररकेत Rapid City ला ३२ ऐिजी ४८ तासांनंतर पण 'सुखरुप' पोहोचलो या बातमीची काळजीपूिवक 

िाट पाहत असणाऱ्या) आई-िवडलांना लौकरात लौकर कसे कळिता येईल, हा विचार करत 'Minneapolis to 

Rapid City' ला जाणाऱ्या विमानात बसलो ि आयुष्याच्या पुढच्या प्रिासाची सुरुिात केली...                                       

 

- सुधीर सदािंद अवसरे, SMM Founder 
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अधांतरी, एक सर्त्  

मी जेव्हा अमेररकेमधे्य पवहल्यांदा आलो त्याच मवहन्यात माझा िाढवदिस होता. भारतामधे्य माझा खूप मोठा 

वमत्रपररिार होता. मी सिाांमधे्य वमळून वमसळून असायचो. खूप िमाल करायचो. पण इथे सुरिातीला फारशी कोणाशी 

ओळख नव्हती. िाढवदिस साजरा करायला जिळचे कोणीच नव्हते. माझा माझाच केक आणून मी कापला. खूप 

एकटेपणा जाणित होता. घरची खूप आठिण येत होती. ‘अिांतरी’ ही कविता कोणी वलवहली माहीत नाही पण ही 

कविता म्हणजे माझ्या त्यािेळच्या मन:खस्थतीचे यथोवचत िणवन करणारी आहे. त्या िाढवदिसाच्या वदिशी माझीही 

अिस्था अगदी 'सेम टू सेम' तशीच होती. आपल्याला अगदी हेच म्हणायचं असतं पण भािना इतक्या अनािर झालेल्या 

असतात की व्यक्त करायला शब्द ही सापडत नाहीत, असंच काहीसं त्यािेळेस झालं होतं. माझ्या भािना व्यक्त 

करायला ह्या कवितेची खूप मदत झाली. त्यामुळेच ही कविता माझ्या मनात घर करून रावहली आहे. खव्हसा 

वमळाल्यािर उडालेली िािपळ; घरच्यांना, शाळा कॉलेजातील वमत्रांना सोडून इतक्या लांब येताना मनात उठलेलं 

विचारांचं काहूर; स्वकतृवत्वािर परदेशी जाऊन आपली स्वपं्न साकारण्याचा आनंद तर आपला देश सोडताना काहीतरी 

खूप, जिळचं गमािल्याचं दुः ख अशी मनाची वद्विा अिस्था; अगदी हेच सगळं ह्या कवितेत तंतोतंत उतरलं आहे. 

म्हणूनच माझ्या आठिणीशंी संबंिीत असे थोडेसे बदल करून मला ही कविता सगळ्यांबरोबर शेअर करािीशी 

िाटली. कदावचत तुमचीही अिस्था किीतरी अशीच झाली असेल! 

(खालील कनवता नलनहणाऱ्या र्त्ा अज्ञात कवीचे खूप आभार) 

 

Visa stamping झाल्यािर एकच िािपळ उडाली.. 

जे स्वप्नात पावहलं होतं ते िास्तिात येताच  

उगीचच भीती िाटली. 

भेटी-गाठी झाल्या, खरेदी झाली,  

सत्कार झाले, बॅग ही भरली.  

ही सगळी गडबड लिाच्या ही िर झाली. 

 

घरातून पाय काढायच्या िेळी लक्षात आलं,  

आज्जीशी थोडं बोलायचं राहूनच गेलं. 

स्वप्नांची दुवनया बाहेर होती,  

आपुलकीची छाया घरातच होती. 

काहीतरी वमळिण्यासाठी हे एिढं सारं सोडायचं? 

आता या समोरच्या अंगणात आम्ही किी खेळायचं? 

आज अशंू्रचं िजन स्वप्नाहून ही जास्त झालेय... 

नकोच ही America असं हजारदा िाटून गेलं. 

 

विमानतळािर वमत्रमंडळीचंी गदी झाली होती, 

किी नवे्ह ते अंगाऱ्याची पुडी मी खखशात ठेिली होती. 

हसत होतो, बोलत होतो, सगळ्यांचा वनरोप घेत होतो, 

विमानतळािरच्या झगमगाटात मी एकटा पडलो होतो. 

पाठ वफरिण्याची िेळ झाली. 

बाबांची पापणी हलकीच गलबलली,  

बरंच काही बोलून गेली. 

सातासमुिाकडे वनघालायस,  

समृद्धीच्या राज्यात वनघालायस, 

यशाच्या वशखरािर चढताना  

इकडची काळजी करू नकोस, 

पण रोज Phone करायला विसरू नकोस. 

एका डोळ्यात कौतुक आहे,  

दुसऱ्या डोळ्यात काळजी 

तुझी आठिण खूप येईल रे वदिाळीच्या सकाळी, 

व्यािसावयकतेच्या दुवनयेत मनातला ओलािा ही जप, 

जसा आहेस जाताना तसा परत येतानाही अस, 

पािात्य संसृ्कतीत जरी झालास दंग, तोल नको सोडू. 

विमानात वमळेलच सिव, पण डाव्या बाजूच्या कोपऱ्यात 

लाडू ठेिलेत बांिून, ते नको विसरू. 

 

वमत्र विचारतात मी काय miss करतो?  

कसं सांगू मी काय miss करतो? 

शाळेत फायनलला पवहल्या बॉलिर आउट झालो होतो. 

गणपतीच्या मांडिात मुद्दाम भांडलो होतो. 

फायनल इयरच्या पाटीत रंगलो होतो,  
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वमत्रांसोबत कट्टयािर गप्पा मारत होतो, 

पािसाळ्यात बाईकिर टर ीपला जात होतो,  

रात्री से्टशनिर चहा वक्रमरोल खायचो,  

आईच्या हातचं किी काळी मनसोक्त जेिलो होतो. 

कसं सांगू मी काय miss करतो? 

 

इथली सुसंसृ्कत संपन्नता पाहून तोडंात बोटं जातात, 

मात्र समृद्धीच्या देशातले लोकही समािानच शोितात.  

म्हणून िाटतं देऊन टाकािेत वजंकलेले सारे वकले्ल, 

राहािं परत आपल्या देशात, मािळ्यांच्या संगतीत, 

सारस बागेतली भेळ खािी, नेिाळें ची वमसळ चापािी, 

FC Road िर उगीचच इकडून वतकडे चक्कर मारािी, 

जगन्नाथांचं पान खाऊन सणसणीत वशिी पे्रमानं द्यािी. 

…. त्याची उिारी रावहलीच की द्यायची! 

 

परकं आभाळ शोिण्यासाठी जमीन आम्ही सोडली, 

इथूनही आभाळ वदसतंय तेिढंच उंच... 

पण आतातर पायाखाली जमीनही नाही रावहली. 

झालो आम्ही अिांतरी…   

                                झालो आम्ही अधांतरी…! 

 

   कनवतेचा स्रोत: आंतरजाल         मिोगत - नविय पवार                                                                    

 

 

 

वैभव भाषेचे - रंगशब्द  

आपल्या मराठी भाषेमधे्य रंगछटांची वकतीतरी संुदर नािे आहेत जी हल्ली आपण िापरतच नाही.  रंगछटांचे िणवन 

करण्यासाठी आपण सहज इंखिश रंगांची नािे िापरतो. मराठी मधे्य इंखिश इतकी नािे नसली तरी जी काही नािे 

आहेत ती वििरणात जाऊ द्यायची नसतील तर आपण ती आिजूवन िापरायला हिीत.  

ह्या शब्दसंपत्तीचा संग्रह करून त्या नािांना उजाळा देण्याचा हेतू.   

मुख्य रंग (त्यांचे पयावयिाची शब्द )आवण रंगछटा, आवण रंगछटांचे िणवन करणारे काही शब्द (नाि नसलेल्या रंगांचं 

िणवन करण्यासाठी गडद, जदव , हलका, वफका, वफकट, भुरकट, मळकट हे शब्द आहेतच. ☺️) 

* लाल, तांबूस, तांबडा, जासं्वदी, डावळंबी, कुसंुबी, वकरवमजी (maroon), लालचुटुक, लालसर, लालेलाल, लालभडक, 

रक्तिणी, 

* तपवकरी (brown), गव्हाळी, विटकरी, गेरू, बदामी (light brownish yellow), 

* गुलाबी, गुलाली, गुलबक्षी, राणी, 

* जांभळा, िांगी, अंवजरी, आमसुली, कोनफळी,  

* केशरी, भगिा, नाररंगी, शेंदरी, अबोली, 

* वपिळा, हळदी, वलंबू, केतकी, वजलेबी, सोनेरी, वपिळाजदव , वपिळट, वपिळसर, वपिळािम्मक  

* वहरिा, पोपटी, रामा, मेंदी, शेिाळी, वलंबोळी, वपस्ता, चटणी, वहरिागार, वहरिट,              

* वनळा, मोरपंखी/ मोरवपशी, आकाशी, वचंतामणी,  वनळसर, वनळेशार, वनळाभोर, वनळाजदव  

* खाकी, मातकट 

* करडा, राखाडी, पारिा 

* काळा (काळाकुट्ट, काळाशार, काळेभोर,  काळपट, काळसर), बुक्का /अवबरी, करिंदी, वशसिी, 

* पांढरा/सफेद, दुविया/ दुिी,  मोती/मोवतया, श्रीखंडी, रुपेरी/चंदेरी/ चांदी,  हखस्तदंती, पांढराशुभ्र, पांढरािोप, 

पांढराफेक, पांढरट 
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बालनवभाग  

चांदोबा 

 

चांदोबा चांदोबा तू आहेस तरी केिढा? 

किी वदसतोस छोटा तर किी होतोस मोठा 

नाजूक-साजूक कोर, तर किी चेंडू सारखा गोल 

सांगशील का गुवपत तुझे, जरा माझ्याशी बोल 

 

आईची नजर चुकिून खातोस का पोळी अन तूप? 

म्हणूनच गोलमटोल वदसते तुझे हे रूप 

तुपात पडता माशी,  राहतोस मग तू उपाशी 

खात नाहीस पोटभर मग होतोस कोर छोटीशी 

 

रात्रीचा वदसतोस, मग सकाळी जातोस कुठे? 

सूयव तुझा दादा, त्याची भीती का िाटे? 

चांदण्यांशी खेळतोस लपाछपीचा खेळ 

ढगाआड लपून राहतोस केिढा तरी िेळ! 

 

खेळता खेळता पडलास का? कसे आले हे डाग ? 

गोऱ्या तुझ्या अंगािरती, जरा.. मला सांग 

आकाशी खेळताना जर पडलास खाली िपकन 

हातांच्या ओजंळीत झेलेन तुला पटकन! 

गुलाबकळी 

 
मंद िाऱ्याच्या झुळकी िरती               

गुलाबकळीने घेतली वगरकी . 

अल्लड िाऱ्याने फंुकर घातली.   

गुलाबाची कळी खुद्कन हसली.  

 

सोनेरी वकरणांत न्हाऊन वनघाली.  

पाकळी पाकळी उमलू लागली.  

थेंबांचे मोती पाकळ्यांिर सजले.  

गुलाबाचे फूल डोलू लागले . 

 

दरिळला सुगंि रानीिनी  

फुलपाखरे गाती गाणी.  

 लोभस गोडंस गुलाबाचे फूल.  

मोनाराणीला लागले खूळ.  

 

गुलाब फुलांनी ओजंळ भरली.   

गुलाबी स्वपं्न डोळ्यांत वदसली.  

        
 

            एक दोन तीन चार, गणपतीचा जयजयकार! 

          पाच सहा सात आठ, वमरिणूकीचा मोठा थाट! 

       नऊ दहा अकरा बारा, गणपती आले आमच्या घरा. 

      तेरा चौदा पंिरा सोळा, गणपतीचा मोठा सोहळा! 

       सतरा अठरा एकोणीस िीस, नमन माझे गणपतीस! 

    - अनििी क्षीरसागर 
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माझी लेझीम 

मेघना मािशीच्या पवहल्या लेझीम क्लास ला मला खूप 

मजा आली. पण घरी पॅ्रखक्टस करण्यासाठी माझ्याकडे 

लेझीम नव्हती. मग मला एक युक्ती सुचली. DIY 

लेझीम !! 

 

घरी मला एक संपलेल्या वकचन टॉिेलच्या आतला 

पुठ्ठयाचा रोल सापडला. तो मी दुसऱ्या छोट्या 

पुठ्ठयाच्या रोलला सुतळीने जोडला. हे झाले माझ्या 

लेझीमचे २ मुख्य भाग. एका हातात मोठी बाजू आवण 

दुसऱ्या हातात लहान बाजू. पण ह्या लेझीम मिून 

आिाज येत नव्हता. खऱ्या लेझीम ला तर आिाजासाठी 

metal plates जोडलेल्या असतात. मग मी अजून एक 

छोटा पुठ्ठयाचा रोल घेतला आवण त्याचे गोल गोल 

तुकडे कापले. ते मी सुतळीला वचकटपट्टीने जोडले. 

आिाज यािा यासाठी छोटे छोटे लाकडी मणी त्याला 

आतून जोडले. आता माझी लेझीम अगदी खऱ्याखुऱ्या 

लेझीम सारखी वदसायला लागली आवण त्यातून थोडा 

आिाजही यायला लागला. नंतर मी माझी लेझीम थोडी 

रंगिली. आता ही लेझीम घेऊन मी घरी पॅ्रखक्टस करते. 

मला माझी लेझीम खूपच आिडते.  

आता वसॲटल् महाराष्ट्र  मंडळाच्या गणपती 

वमरिणुकीमधे्य आम्ही लहान मुले लेझीम घेऊन िाजत 

गाजत गणपती बाप्पाचं स्वागत करणार.  

                  - ओवी केळकर Grade-2 

 

 

             भांडण 

एकदा काय झालं? एकदा काय झालं? 

करंजी, कडबू, कानोल्यात भांडण लागलं.  

करंजी मुरडत म्हणाली, मी बाई नाजूक-साजूक 

कडबू म्हणाला, मी केिढा तरी मोठा ढबू्ब 

कानोला म्हणे, अरे माझा आकार तर बघा - 

कानाच्या आकाराचा मोठ्ठा, म्हणून मी कानोला.  

कडबू म्हणे, माझ्यात काय? पुरण गोडगोड.  

आवण त्यात आणखी काय? माहीत हाय ! 

बदाम आवण बेदाणे अन् खडीसाखर गोड गोड 

कानोला म्हणे, माझ्यात तर हे सगळे असतेच असते  

वशिाय माझा कानासारखा आकार!!  

त्यािर तर भाळतात सगळे! आकाराने मीच मोठ्ठा 

मुले खातात मला पुरिून पुरिून 

करंजीचा वदमाख फक्त वदिाळीतच, 

फार फार तर गणेशाच्या नैिेद्यातच 

कानोला मात्र लागतो पुरणािरणाच्या स्वयंपाकात, 

देतात मला मोठा मान 

देिीच्या निरात्रात तर मी लागतोच; पोळा आवण बेंदूर, 

नागरपंचमीत, तर मी वदंडांबरोबर असतोच... 

आणखीन सुद्धा चालले असते हे भांडण, 

तेिढ्यात आली वतकडून मुले िाित. 

सगळ्यांनी टाकले करंजी कानोला आवण कडबू ला  

बघता बघता मटकािून! 

       - नविायक अनिहोत्री 

 

At The Fair 
  

At the fair I see a sea of people chatting, 

walking, from game to game till evening, 

When the fair closes the sea of people 

goes home.  

Tired, sleepy.  

Leaving the fair sad, alone 

Waiting for people as if on a deserted 

island        

             - Sourish Panda, Age – 9 years 
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Untitled Allegory 

There was once a huge forest, teeming with life. A kingdom was built adjacent to the forest 

and was expanding the territory inside the forest. The animals didn’t mind it at first, since only 

a small part was being taken, but that small piece turned into acres, which turned into 

townships. On top of this, the king was hunting defenseless animals for fun every day when 

the architects were working. 

  

 “Such miserable creatures. They can’t fight because they will surely lose to us, superior 

human beings. Such a shame, such a shame indeed.” The inhabitants of the forest were 

infuriated at the conducing actions of the unruly king, but they didn’t want to fight the king 

yet, they would first see if there was a diplomatic solution to the problem. The government of 

the forest sent animal diplomats to come to a solution that didn’t involve the kingdom 

expanding into their territory. They went to reason with the king, but the king rudely declined. 

  

 “How dare you filthy creatures talk with the great and powerful emperor! I have better things 

to do than to converse with you! Begone from my palace at once!” The animals came back to 

the forest, seemingly defeated. They knew what they had to do now; since no diplomatic 

solution could be reached, they would now go to war.  

  

The news spread to the kingdom, all the way to the king, and he said: “What harm can such 

animals do to my vast and glorious empire? They will kill themselves, if not by my soldiers’ 

blades.” The king laughed. He threw parties and didn’t take this situation seriously. The 

animals on the other hand made stone weapons and sharpened their tactics. The monkeys 

can swing from branch to branch, all the way to the back of the palace. The elephants can 

charge through the castle’s gates, acting as brute force. The birds can provide air support and 

drop light, sharp objects from the sky. The lions were the leaders who led each faction. They 

plotted every possible outcome, calculated their movements, and when the day of battle 

came, the animals were fully prepared. The elephants charged the castle doors, the monkeys 

swung into the castle windows, the birds stun the king’s soldiers by dropping heavy loads, 

and the lions lead each team into battle. The animals easily defeated the soldiers, since the 

king had spent no time preparing his soldiers for battle. The animals made their way to the 

throne room, where the emperor was cowering underneath a table. The animals decided to 

have mercy, and instead of killing him, they put him in jail for the rest of his life. The animals 

rejoiced, and so did the kingdom, as the reign of the overconfident king was over, and 

everybody lived prosperously once more.                                  

- Shrihan Patil (SMM Yuva) 
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Captured 
 

I guess he was just that unlucky. Everything became a blur of an arbitrary mixture of 

colors, constantly changing shape and form. The only constant was his own reflection in the 

windows of the train. And even that seemed fractured, separated from each other as the 

water dripping down the windows bent the reflection. As the photographer glanced at his 

fragmented self, he could feel the brief lapse of time in his memory already beginning to fade 

from his mind. The dull thud, thud, thud of the train grinding against the rails slowly came to 

a stop, taken over by the drumming of the rain on its roof. As he took a step outside, he saw 

the green leaves of the trees tilted down as they housed a raindrop. Then two. Then three. 

Then suddenly they had sprung back up. The photographer sighed. Within him settled a 

solemn mood, distinct from that formed by the dreary collision of rain against the concrete. 

Just one more second. He could’ve held hostage the bright purple wisteria as they 

fluttered in the wind against a blue, cloudy background. He could’ve held hostage the 

reflection of the buildings in the still puddles of water as they lit up the world a concoction of 

blue, green, and red. He could’ve held hostage the swirling leaves floating above the nearby 

pond, creating the mirage of a hurricane. 

Yet, all that remained with him was a temporary– and already fading–moment of time 

in his mind. Even worse, even though he knew that he would never be able to truly recall the 

beauty of that moment, the regret would still pester him. If only I had the lens cap off in time. 

Once more looking into the lens of his camera, the seemingly dark tunnel gave way to 

his childhood. The emptiness within him became prominent as he recalled the once 

untouchable, invisible weight on his heart which piggybacked on the death of his parents. 

Just fragments of past emotions. The robotic response of “Not now I’m busy” from his 

grandpa who took him in. The sensation of his own voice echoing within him as he spoke to 

his toys, albeit returned by utter silence.  

Even his own grandfather never held his hand: “You’re not a child,” he’d say. “You can 

handle yourself.” And so, he gravitated to books and pictures, relying on his imagination to 

deal with the strange pain in his heart. They became his inner world, allowing him to continue 

hoping that one day his grandfather would hug him. But by then it was too late. Walking into 

his grandfather’s final embrace, his final words “I hope you know I love you.” unlocked the 

chains that jailed his heart for the longest time. So, the photographer fleetingly tried to retain 

that memory– to permanentize his happiness–only for it to become lost. 

The darkness of the lens was interrupted– as the cap fell off– by a flash and click as he 

took a picture. Then another. Then a third. He followed the raindrop as it journeyed from the 

leaf and splattered on the ground. Captured for eternity. 
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To the photographer, the images were perfect. One look at a picture, and he could 

smell the scented flowers, he could feel the loving embrace of the sun, and he could hear the 

chirping birds during nature’s quietness. And because that picture would always be there, the 

photographer could embrace its beauty infinitely.  

Stopping just short of his house, the photographer squinted his eyes at the dark figure 

in the distance. A stranger, standing in the middle of the road, head tilted up, eyes shut, and a 

pure smile. Curious, the photographer approached the stranger, who had now opened his 

eyes. As he looked up to share the same world with this stranger, his eyes widened. He let out 

a quick breath, stunned. His hands fumbled for his camera. It was breathtaking. The dark gray 

clouds swirled in an unorthodox whirlwind, pierced by the glistening moonlight. The rain 

transformed into pure, white snow, descending to embrace them with a mother’s touch. The 

sky was lit blue as lightning struck, illuminating its beauty. The pounding of the rain quieted 

down, leaving the photographer to view the sky in its entirety– as its own pure, separate 

palette. It was perfectly random yet felt so meaningful. 

Unconsciously, he raised his camera up, while the stranger dropped his. The silence 

broke with a bunch of wild laughter. The stranger raised his arms parallel to the ground, 

staring wide-eyed above, and simultaneously the photographer pressed his finger. As he 

tuned out the laughter, the sound of the photographer’s camera resounded in the chasm as 

he immortalized this phenomenon: Click. The perfect moment. Captured.  

“Hahhh?” The stranger turned his crazed smile at the photographer.  

“Why?” he questioned 

 “What?” 

 “You disturbed it” he pointed to the heavens. 

 “I…You’re wrong.” The photographer retorted. “I saved it.” 

“Ahhh” the stranger raised his eyebrows. His gaze flickered down to the camera in the 

photographer’s hands. “It’s a curse y’know.” 

 “You wouldn’t understand. One man’s trash is another man’s treasure.”  

 The stranger took a step towards the photographer. He placed his hands on the 

bottom of the photographer’s camera and lifted it until the lens pointed at his face. “What do 

you see?” he questioned 

 The photographer looked at him like he was an idiot. “I see you.” he responded 

as if it was the most obvious thing in the world. 

 “No. The camera does.” The photographer burst out in laughter. “You see me 

only through the camera.” Continued the stranger. “You can take the picture and look as long 

as you want. But it will never be me. Just a pale imitation.”   

“It’s not a shabby imitation. This.” he said, pointing to the sky, “this will fade soon. Gone. 
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Remembered by nobody. But this picture will preserve its beauty decades from now. You’re 

wrong.” 

“Then let me ask you this: have you truly forgotten your grandfather’s last moment? Is 

it gone because you cannot see it? A blind man can still embrace this world in all its beauty 

and ugliness. Don’t be naive.” 

“I…without that picture the memory means nothing.” the photographer weakly replied. 

He knew his memory could not preserve the happiness he had felt. It was fading day after 

day, replaced by an emptiness that couldn’t be fulfilled.  

“The photo wouldn’t do anything.” the stranger said. “What you fear forgetting is not 

the image, but the emotions. You tarnished that memory. You lost it because you strove to 

preserve it. But it’s only because you know that moment will fade can you call it beautiful. 

The photographer understood now. The stranger, once more, glanced at the sky. As they both 

stood there, taking in what unfolded above them, the photographer’s hand loosened.  

The skies cleared up, and the leaves of the nearby tree bent and recoiled a final time... 

                   - Siddhant Dharap 

 

 

वैभव भाषेचे - शब्दांची गंमत    

❖ मराठी भाषेचे शब्दिैभि अफाट आहे. ही खाद्यपदाथाांचीच फक्त पाच अक्षरी ‘इत’ प्रत्यय असलेली विशेषणे बघा.  

कुरकुरीत (कांदाभजी) 

गरगरीत (लाडू) 

चुरचुरीत (अळूिडी) 

दणदणीत (िाफ) 

बुळबुळीत (भेंडी) 

करकरीत (पेरूच्या फोडी)  

वगळवगळीत (मऊ लापशी) 

घसघशीत (भरपूर)  

दमदमीत (भरपूर नाश्ता) 

वमळवमळीत (जेिण) 

खुटखुटीत (भाकरी/दशमी) 

चमचमीत (वमसळ) 

झणझणीत (वपठले) 

पचपचीत (रस्सा भाजी) 

लुसलुशीत (पुरणपोळी) 

खुसखुशीत (करंजी)  

चटपटीत (भेळ) 

टिटिीत (ताज्या भाज्या) 

फडफडीत (मोकळा भात) 

सरसरीत (पीठ) 

 

❖ एकाच पठडीतले नाददशवक शब्द:  

 

कडकडाट (विजांचा) कलकलाट (गोगंाट) वकणवकणाट (बांगड्यांचा) वकलवबलाट (पक्ष्ांचा) 

खणखणाट (तलिारीचा) खळखळाट (पाण्याचा) गजबजाट (गदीचा) गडगडाट (ढगांचा) 

घणघणाट (घंटेचा) वचिवचिाट (वचमण्यांचा) छनछनाट (नाण्यांचा) शुकशुकाट (शांतता) 

 

❖ उलट सुलट कसेही िाचा, अथव बदलत नाही – कडक, जहाज, नयन, निजीिन, मलम, सामोसा, िानिा, टेप 

आणा आपटे, भाउ तळ्यात उभा, हाच तो चहा, तो किी डालडा विकतो. 



 

 

49       

कलादालि   
माझे नचत्रकार आजोबा 

लहानपणी सगळ्यांनी आपल्या आजी आजोबांकडून गोष्ट्ी ऐकल्या आहेत. किी रामाने सीतेिरच्या पे्रमासाठी रािणािर 

गाजिलेल्या शौयावच्या तर किी महाभारताच्या युद्धामिे श्रीकृष्णाने दाखिलेल्या दैिी मागावचा. आपल्व् या सगळ्यांच्या आयुष्यात 

संस् कृतीचे खरे बीज तर आजी आजोबांच्या ह्या गोष टीमंिूनच रुजायला सुरिात होते. 

आमच्याकडे आम्हाला ह्याबरोबर अजून एका मागावने संसृ्कतीचे िडे आमचे आजोबा देत होते.  

 

आमचे आजोबा श्री. सुिाकर दत्तात्रय पोतनीस सरकारी नोकरी सांभाळून संुदर वचते्र काढत. ते 

एक उतृ्कष्ट् वचत्रकार होते. वचत्रकला किीही न वशकता अगदी एखादा व्यािसावयक वचत्रकार 

काढेल अशी अनेक वचते्र ते काढायचे. आजीच्या गोष्ट्ीमंिले प्रसंग आजोबा अगदी सहज 

कागदािर रेखाटायचे. त्यांच्या अशा वचत्रांच्या संपत्तीने आम्हा लहानांची वतजोरी आजही भरलेली 

आहे. अजुनही तो पेटारा उघडला की त्या लहानपणीच्या आठिणीमंधे्य आम्ही तासंतास रमतो. 

त्यांची ही कला काही फझ त वचत्रकलेपुरती मयावदीत नव्हती. दर गणपतीला आजोबा एखाद्या 

माणसाच्या उंचीचे मखर बनित असत. ते नक्षीदार मखर बघून बाप्पाला एखाद्या महालासारखेच 

िाटत असेल. खास ते मखर बघायला बाहेरचे लोक येत.  

 

आजोबा पुण्यात विमानाचे भव्य प्रदशवन भरिायचे. ते स्वत: विमानांच्या िेगिेगळ्या मॉडेल्सचा     

  श्री. सुिाकर दत्तात्रय पोतनीस   अभ्यास करायचे आवण काडवबोड्वस िापरून तशी हुबेहुब विमाने बनिायचे. स्वत: विमानांची सिव  

मावहती गोळा करत आवण सिवसामान्य लोकांपयांत पोहचित. ज्या काळात आपल्याला विमानातून जाणे हे स्वप्न िाटायचं त्या 

काळात हा त्यांचा स्वप्नांना हात लािायचा एक सुरेख प्रयत्न होता. आमच्यािरील त्यांच्या ह्या प्रभािामुळे, आज किी आम्ही 

नातिंडे वचत्र काढायला घेतो तेव्हा कलेच्या आमच्या एकमात्र गुरुला आम्ही नेहमीच िंदन करतो.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्री. सुिाकर दत्तात्रय पोतनीस   

                          - ईशा पोतिीस                                                                                                             
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      Plein Air Painting: A movement 

What is plein air painting? When you visit museums and see jaw dropping landscape 

paintings by famous artists, do you wonder how those artists must have created them in the 

first place? Was it all their imagination? If you research, you will find that all paintings had 

their beginnings somewhere outside! 

You will soon realize creativity is fueled by nature. When you leave the four walls of your 

house and start drawing and painting directly in nature, you tune yourself to the language of 

nature. The practice goes back centuries. Humans have always dipped their fingers, sticks and 

brushes in colors and have drawn on cave walls, houses, and paper. They observed and 

painted outdoor scenes. In today’s world, Plein Air painting has become a movement that is 

over two centuries old. 

It was founded in France and truly made into an art form by French impressionists. They 

wanted to paint light and its changing qualities. As oil paints became available in convenient 

tubes along with portable box easel, it allowed artists freedom to paint in open air. The 

French word for this expression is “En Plein Air.” The Plein Air movement gave birth to many 

plein air painters who became very famous for their vibrant paintings. The technique was 

passed on by groups and organizations formed at local, state, regional and national levels 

across Europe and America. It has been enthusiastically supported by museums, galleries, 

magazines, and collectors all over the world. 

Let’s see how it works! Artists will need to have portable supplies and support for their 

painting surface. They need to be able to easily carry it when they go outdoors in search of 

interesting subjects. Artists study their scenes and make preliminary sketches from 

observation. Depending on weather and time of the day, they must face different lighting 

conditions, such as direct light on a sunny day, evening light, snowy days, or rainy overcast 

skies. Different types of light display unique qualities particular to that light and artists will 

need to be trained to understand these qualities. Since lighting conditions can change rapidly, 

artists must be fast and come up with quick compositions for their painting. They need to 

have good control over their brush work to paint convincingly. Artists also need to be familiar 

with the fundamentals of drawing. Artists trained in life drawing and academic art subjects 

like linear perspective have huge advantages over those who are not trained. These small 

paintings painted outdoors as studies become sources for larger studio paintings. 

Now you must be thinking, how do artists go about finding subjects outdoors? Some artists 

find beauty in everyday life’s “mundane things”. Simple scenes in ordinary life inspires them. 

Some artists get inspired by dramatic lights or weather and for others, it’s any object catching 

their eye. Beautiful patterns of light shapes and dark shapes that create endless. varieties of 

design and coloration intrigues some, while other artists look for more difficult while other 

while other artists look for more difficult subjects which challenge them to create! 
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Some artists enjoy adventure and traveling to wonderful painting locations and meeting 

people along the way. For them paintings become more about a moment in time than about 

a particular location. Each painting reminds them of where they were, of the experiences they 

had, the sounds, smells, and the people they met. 

At the end, plein air painting is an adventure unto itself! You are training yourself to see, 

observe, and create 2D images of a 3D world. Although people like them for the spontaneity 

and looseness which their limited timeframes force, the goal is not to create finished 

paintings. The whole process sets you on a journey of setting intention, forcing you to make 

decisions and capture as much as you can in that moment. It gives you the pure joy of 

creation but also expresses how you feel and how you see the world. Isn’t it beautiful? As 

journalist and author Brenda Ueland (book: If You Want to Write – A Book about Art 

Independence and Spirit) says “Inspiration does not come like a bolt, nor it is a kinetic, 

energetic striving, but it comes into us slowly and quietly and all the time. I hope this stirs 

your enthusiasm to try and create plein air art and sets you on a journey to be a lifelong 

student of mother nature.            

                                                                 -  नवनिता मोनहते 
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आरती पुणदीकर - A Digital Artist.  

My paintings draw inspiration from my Indian 

heritage and my travels around the world with a 

healthy mix of tradition and modernism. Everything 

from Indian miniature art to sheer linen curtains & 

alphonso mangoes make their way into my art. I 

gravitate towards a colorful palette with warm & 

earthy tones. This painting is my interpretation of a 

laid-back Diwali afternoon. I make illustrations in 

which traditional painting techniques such as oils, 

watercolor, impasto, etc. are applied using digital 

tools by means of a computer or a graphic tab, 

stylus, & a software. My weapon of choice to create 

my art is Procreate on iPad. I rely on custom set of 

brushes that I created. My style combines elements 

of Gouache and oil painting.  

 

ईशा मोरे – Acrylic on Canvas - This painting was 

inspired by my love for willow trees. There’s 

something very elegant and peaceful about 

them, especially during sunset so I chose a color 

palette that reflects that. It took many layers to 

create depth with the leaves, I started with a 

dark shade and added some lighter greens to 

enhance the shadows and highlights. The 

wonderful thing about painting is that there is 

never a plan, just your imagination and the 

adventure you take yourself on. 

       

नदशा पुराडकर, िय -१० िषे, Acrylic on Canvas                   पल्लवी जाधव - मधुबिी नचत्रकला 
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शु्रती मोरे - Home Décor 

Are you in a home decor dilemma? Is it difficult 

to find artwork that matches your furniture? 

Then keep reading!  

You can take inspiration from your floral 

pillowcases, table engravings, funky wallpaper, 

or even your carpet!  

In this painting I used our carpet (as displayed 

below) as the inspiration. I took different 

shades of blue and layered them to show the 

various hues and the light angles. Then I went 

over with shimmery metallic gold paint to add 

some pop. 

 
 

               

           

                     ईशा पोतिीस                                  अन्वी नचंचवडकर, िय -१० िषे Charcoal work 
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      पल्लवी जाधव - वारली नचत्रकला 

 

 

          पल्लवी जाधव - नलप्पि आटि  

 

 

तनिशा क्षीरसागर (SMM Yuva)
 

 
वेणूका बोडें - Glass vase painting, acrylic colors. 

 

 

          तनिशा क्षीरसागर (SMM Yuva) 
   

वेणूका बोडें  Acrylic on canvas 
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           सौभाग्यवती 

डोई िरी बुचडा माळ फुले मोगरा  

घे सौभाग्याचा िसा मोठी झालीस पाखरा  
 

डोळीकाठी काजळी, हास दडिूनी पाणी किी  

वभजूनी पािसा कर आसिे मोकळी  
 

नाकी मोत्याची गं नथ मनी नक्षत्रांची आस  

सारा नवशबाचा खेळ नको होऊस उदास  
 

कानी कुड्या बुगड्या  ठेि वजभेिर मि  

दोन कान जीभ एक,. आिी ऐक बोल मग  
 

खुले रूप तुझे बाई,. भाळी सौभाग्याचं लेण  

वमळे मान समाजात नस्ता बरे गं मरण  
 

लाि चंदेरी मेखला, जप चुडा वहरिा  

ठेि भान तू सासूरा, नको बोल माय बापा 
 

नेस नऊिारी पातळ. गळी शोभे बोरमाळ 

जरी चांदणे भरून तुझे मोकळे आभाळ 
 

घाल ठुशी, तन्मनी… दूर गेल्या मैवत्रणी  

मनी झुले वहंदोळा… आड कंुपण अंगणी 
 

तुझ्या मांगल्याचे सूत्र… दोन िाट्या काळी पोत 

सले माहेराची ओढ… शोि सुख संसारात  
 

पायी जोडिी िेढणी... पुज देि तुझा िनी  

तू सून घरंदाज… चाल मंजुळ पैंजणी 
  

माय नांदे सासुरा... राखे लेकी माहेरपण 

वफरे हेच कालचक्र... कोण पुसे तुझे मन ? 

 

- पल्लवी जाधव      

कुलकण्ाांच्या घरचे चहामृत 

कुलकण्याांच्या घरचे अमृत म्हणजे चहा, 

त्यांच्या घरात त्याचे महत्त्व असे महा. 
 

भल्या पहाटे उठल्या उठल्या याच्या वशिाय पयावय नाही!! 

पेपर िाचत दोन घोट घेता स्वगव दुसरीकडे कुठे नाही!! 
 

दूि थोड कमी साखरही कमी 

रेड लेबल पत्ती देइ जास्त हमी 
 

िाफाळलेला चहाला असतो कायम होकार 

चहापुढे त्यांना वदसे सिव काही बेकार. 

 

चचाव रंगल्या असता चहा इथे must. 

त्याची साथ असते best. 
 

चहा आवण गप्पा आहे यांचे जीिनामृत 

त्याच्यावशिाय त्यांना िाटे अिवमृत 

 

िाईट म्हणतील काही यास; 

आपण मात्र लक्ष द्यायचं नाही!! 

िेळेला आपल्या एक कप तरी चहा घेणं सोडायचं नाही!! 
 

आळस झटकून टाकायला याच्यासारखा उपाय नाही!! 

वकते्यक आजार याने मग  

पळून गेल्या वशिाय राहत नाही!! 
 

अशा या चहाचे गोडिे वलवहल्या िाचून राहतं नाही!! 

पण एक कप हातात येताच दुसरं काही सुचत नाही. 

    दीपाली कुलकणी-जोध, 
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Personality Preferences – Thinking and Feeling 

Meaning of preference is what you like or prefer. Just like you prefer certain music, your 

preference for electric vs combustion engine cars, preferred restaurants etc., your personality 

type is what you prefer when you are using your mind or focusing your attention. Each person 

follows consistent patterns of preferences, studies have proved that. For example, one pair of 

preferences is about whether you choose to spend more time in the outside world or more 

time in your inner world. This is a preference for Extraversion or Introversion. Neither is 

wrong. You can do both. You just prefer one. 
 

There are many benefits to understanding your own preferences, including how they affect 

you, how they affect Simple your style of communication, and how they are different from 

what other people prefer. Preferences allow us to have different interests, different ways of 

behaving, and different ways of seeing the world.  
 

One of the personality preferences is Thinking or Feeling, it is about when 

making decisions, do you prefer to first look at logic and consistency or 

first look at the people and special circumstances? Thinking and Feeling 

preference describes how you like to make decisions. Do you like to put 

more weight on objective principles and impersonal facts (Thinking) or do you put more 

weight on personal concerns and the people involved (Feeling)? 

Ask yourself which of the following seems more natural to you. 

 

Thinking Feeling 

When deciding, I like to apply principles, 

analyze pros and cons, being impersonal.  

When deciding, I weigh on what people 

care about, and perception of the people 

involved in the situation.  

I look for logical explanations and solutions 

to everything and want to be fair. 

I make decisions with my heart and want 

to be compassionate.  

I believe telling the truth is more important 

than being tactful. 

I believe being tactful is more important 

than telling the "cold" truth. 

Sometimes I ignore or don't value the 

"people" part of a situation and seen as 

uncaring or indifferent. 

I like to establish and maintain harmony. 

Sometimes, others view me as too 

idealistic, mushy, or indirect. 

 

While identifying your preference, please don’t confuse Feelings as emotions and thinking as 

intelligence. Everyone uses Thinking for some decisions and feeling for others. In fact, a 

person can decide using his or her preference, then test the decision by using the other 
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preference to see what might not have been considered. 

 

There is nothing right or wrong about Thinking or Feeling preferences, each has different 

strengths and different challenges. People with Thinking traits are great to have around when 

critical thinking and impartiality is the focus, their filter is on “How does this help?” People 

with the feeling trait are great to have around when concerns, feelings and welfare of others 

is the focus, their filter is on “who does this help?”. 

 

Knowing these personality strengths and challenges for yourself and others truly helps you 

understand and appreciate how everyone contributes to a situation, a task, or the solution to 

a problem. EQ (emotional quotient) and IQ (intelligence quotient) are both critical abilities 

that one needs to continuously nurture and develop to be better in life 

- Vinay Kshirsagar 

 

‘कोनशश करिे वालो ंकी हार िही ंहोती' 

या कवी सोहिलाल निवेदीचं्या गाजलेल्या नहंदी कनवतेचे सै्वर मराठी रूपांतर - 

 

 

िादळ झेली छाताडािर तोच गाठतो वकनारा 

करी यत्नांची पराकाष्ठा हार न मावहती तयाला 

 

िरुनी ओठी दाणा मंुगी िाट चालते पुढे पुढे 

वभंतीिरती चढते, पडते, तरी चालणे किी न थांबते 

वििासाचा िागा िरुनी अदम्य साहस आवण उरी 

चढते पडते, पडते चढते, परी चालणे वतचे न सरते 

अखेर वमळते फळ कष्ट्ांचे आवण गाठते धे्ययाला 

करी यत्नांची पराकाष्ठा हार न मावहती तयाला 

 

सूर मारतो पाणबुड्या तो उिाणलेल्या सागरी रे 

शोि शोिूवन दमतो थकतो िरती येतो पुन्हा रे 

सहजी न वमळती मोती तयाला अथांग सागर डोही 

इषेने मग पुन्हा मारी तो सूर जलाच्या उरी रे 

मूठ तयाची भरून जाते अिवचत एका क्षणाला 

करी यत्नांची पराकाष्ठा हार न मावहती तयाला 

 

अपयशाच्या आव्हानाचा स्वीकार करी तू िीटपणे 

चुका सुिारूनी नेटाने तू चालत राहशी पुढे पुढे 

धे्यय प्राप्ती ना होई तोिर त्यागी साऱ्या सुख सोयी 

पाठ दाखिूनी पळू नको तू रण सोडूवन संघषावचे 

कोण करील नाकत्यावचा जयजयकार कशाला 

करी यत्नांची पराकाष्ठा हार न मावहती तयाला 

 

- कादंनबिी धारप 
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Montessori Philosophy - My View 

One day I stepped into a Montessori school, and I fell in love with Montessori philosophy. I 

found out that working with children helps me find peace within myself. 

Work with children so they can love education. Is this possible?  

If this is true, how can I achieve it.  

The first step is to model activities for children. The new generation is very smart. They follow 

and practice. They start to follow other little children in Montessori classroom. Montessori 

always has mixed age group. Children learn quickly from older children. 

First and foremost, I completely surrendered to Montessori principle, Maria Montessori’s 

philosophy, her books, her guidelines. I mastered Montessori activities. I got the best grade in 

Montessori Teacher Training certificate. 

 

Maria Montessori says: “Children acquire knowledge through experience in the environment.”  

Montessori discovered children. 100 years ago, she observed children and came up with a 

beautiful philosophy. Montessori kept educating, engaging, entertaining a lot of children in the 

past. She is training absorbent minds now and she will keep bringing change in children in 

future. Till one day we will see peace all over the world.  

 

Is this possible, is this practical, can we implement this in our day-to-day life?  

 

These were my questions when I started learning Montessori pedagogy. Yes, we can do it. I can 

give a few examples:  

Example: Children play together, and they come across conflict. Montessori says ask children 

to talk to each other when they come across conflicts. In my classroom there is a Montessori 

peace corner. Children go there to hold peace flowers and talk. They find their solution and go 

back to where they were. I just ask what the solution and answer is we are taking turns Ms. 

More. Now imagine these children as grown adults, as they got their base developed learning 

Montessori they will talk as adults. As they do not know how to fight or argue.  

In Maria Montessori words: “… in every child is the seed that will mature into an adult.”  

One child falls accidentally, another child immediately gives her a hand, helps her to stand and 

asks are you okay? Give her a hug. When these 2 grow as adults will there be a place of bullying 

thought in their minds? Never… 

One simple example is potty training for 2 and half year old. Montessori says that’s the sensitive 

period for all children to get trained. Few children may do it 6 months later. In this activity we 
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model children, give them reminders, practice and they master. It is this easy, practically 

possible, if parents have patience and they really focus on their child’s potty-training process.  

Maria Montessori says: “Education must begin at birth.” 

When speaking to children, or even around children, all adults must be polite, respectful with 

each other. Always use polite words to solve problems. Talking helps. Before pointing out 

mistakes in others check with yourself, how can you do it? When you can work around it, 

there is no need to point to others. Language is important socially and is a basic structure of 

thought. It enables the child to integrate into society and to deal with abstract concepts. 

Have your own goal and go for it.   

Because Maria Montessori quotes: “A child who has become master of his acts through long 

and repeated exercises, and who has been encouraged by the pleasant and interesting activities 

in which he has been engaged, is a child filled with health and joy and remarkable for his 

calmness and discipline.” 

Thanks for taking time and reading my view. I hope Montessori helps me; my view can help 

you all! 

           - Savita More 

Reference: Maria Montessori Quotes, Maria Montessori 2008: The Montessori Method, Introduction. Radford 

VA: Wilder Publications, Maria Montessori, 1967, Discovery of the Child: The Random House Publishing Group.  

 

कृष्णरंग 
 

ठुमकत लचकत चाले रािा 

यमुने िरती पाण्याला 

िाटेिरती खट्याळ कान्हा 

िाट पाहतो तृषातव हा 

 

खडा टाकूनी घडा फोवडला 

सचैल रािा न्हाली गं 

हरीवप्रतीच्या कृपासागरी 

पािन रािा झाली गं 

 

 

 
 

िि वबलगले अंगोपांगी 

गात्र गात्र मोहरले गं 

कटाक्ष टाकी मनमोहन तो 

अिघे मी पण सरले गं 

 

जाणीि नेणीि एक जाहली 

रंग िेगळा नुरला गं 

रािा-कृष्ण रािा-कृष्ण 

गजर चहूकडे उठला गं 

 

- कादंनबिी धारप 
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रुचकर 

उकडपेंडी 

सानहर्त्: २ िाट्या कवणक, १ मध्यम आकाराचा कांदा, वतखट (लाल वमरची 

पूड), वलंबू,कोवथंबीर  मीठ, साखर, फोडणीचे सावहत्य: तेल, मोहरी, वजरे, वहंग, 

हळद, १ कप उकळलेले पाणी  

कृती: एका भांड्यात तेल गरम करून घयािे. तेल थोडेसे जास्त घ्यािे. मोहरी 

घालािी, मोहरी तडतडली की इतर फोडणीचे सावहत्य घालािे. मग वचरलेला 

कांदा घालून चांगला परतािा. त्यात कवणक घालून छान खमंग िास येईपयांत 

भाजािी. एकीकडे पाणी उकळून घ्यािे. भाजून झाल्यािर त्यात वतखट, मीठ, 

थोडीशी चिीपुरती साखर घालून उकळलेले पाणी थोडे थोडे घालािे. पाणी 

जास्त लागत नाही. चांगले हलिून घािे, गुठळी होऊ देऊ नये. भांड्यािर झाकण ठेिून चांगली िाफ  ढािी. दणकून 

िाफ आल्यािर खाली कढई घेऊन त्यात वलंबू वपळून, बारीक वचरलेली कोथीबंीर घालून खाण्यास द्यािे.    

 

मेथीचे थालीपीठ 
 

सानहर्त्: ५ िाट्या ज्वारीचे पीठ, १ जुडी मेथी, २ चमचे 

वतखट ,१ चमचा मीठ (वकंिा चिीनुसार), १ चमचा हळद, 

१/२ चमचा वहंग, ६-७ पाकळ्या लसूण, कोवथंबीर, तेल, 

पाणी  

 

कृती: परातीत पीठ घेऊन त्यात चिीनुसार वतखट, मीठ, 

वहंग, हळद, लसूण ठेचून कोवथंबीर ि मेथी बारीक वचरून 

घालािी. थोडे थोडे पाणी घालून सैलसर गोळा मळािा. 

तव्याला तेल लािून थालीपीठ थापािे.  थापताना मधे्य मधे्य 

पाण्याचा हात लािून थापािे. आता गॅस िर तिा ठेिून 

त्यािर झाकण ठेिािे. चुरवरव  आिाज आला की थालीपीठ 

उलटिािे. दोन्ही बाजूने गुलाबीसर डाग पडले की 

तव्यािरून काढािे. गरम-गरमच िाढािे.  

दही, लोणी, चटणी बराबर छान लागते.  

 

दह्यातील चटणी: दही फेटून घ्यािे. त्यात चिीनुसार 

वतखट, मीठ, साखर, दाण्याचे कूट ३-४ चमचे घालािे ि 

चांगले ढिळािे. 

       तांदुळाच्या उकडीचे थालीपीठ 
 

 सानहर्त्: ३ िाट्या तांदूळ पीठ, हळद, वहंग , कोवथंबीर,  

 चिीनुसार मीठ आवण वतखट, १ टेसू्पन लोणी, १ टेसू्पन   

  तेल, 3 िाट्या वकंिा थोडे कमी पाणी  

 

 कृती: एका भांड्यात प्रथम पाणी उकळून घ्यािे. एक   

 उकळी आली की त्यात तेल, मीठ, लोणी घालािे. त्यात 

 तांदूळ पीठ घालािे. चांगले ढिळािे. गॅस मंदच ठेिािा. 

 भांड्यािर झाकण ठेिािे. १-२ िाफा काढून घ्याव्यात.  

 गॅस बंद करून नंतर परातीत उकडीचा गोळा घेऊन  

 त्यात वतखट, मीठ, कोवथंबीर, वहंग , हळद घालून पाणी  

 लाित मळािे. गोळ्याला तेलाचा हात लािून झाकून  

 ठेिािे. १० वमवनटांनी थालीपीठ थापािे ि तव्यािर तेल  

 लािून टाकािे. दोन्ही बाजूने खरपूस भाजािे. तूपाबरोबर 

 गरम -गरम थालीपीठ छान लागते.  

 

 

                      - सौ. अचििा अ. कुलकणी 
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पोताप्पालू 

ही माझ्या आजोळची, आजीच्या हातची आिडती गोष्ट् आहे. हा पदाथव थोडक्या सावहत्यात आवण झटपट तयार होतो. 

 

सानहर्त्: · १/२ कप गव्हाचे पीठ, १ टेबलसू्पन तांदूळ पीठ, · १/३ 

कप साखर, १ कप पाणी, कापलेले काजू, तूप ळण्यासाठी 

 

कृती:  एका िाडग्यात गव्हाचे पीठ, तांदूळ पीठ, साखर, काजू 

एकत्र करणे. पातळ पीठ भीजिणे जेणेकरून पीठ सहज 

ओतल्या जाईल. झाकून १५-२० वमवनट ठेिणे.  तूप गरम करणे 

आवण िाटीने पीठ त्यात ओतणे. मध्यम आचेिर वशजू देणे. 

पलटिून गुलाबी रंग येई पयांत वशजविणे. 

िोदं:  तुम्ही 1/2 कप वपठात 6-7 पोताप्पालू बनिू शकता. 

कोपऱ्याचा पोत कुरकुरीत आवण मिला भाग मऊ आहे.  · 

अविक चिदार बनिण्यासाठी वचमूटभर मीठ घाला. तुम्ही त्यािर 

चॉकलेट सॉस, आइस्क्रीम सव्हव करू शकता. 

 

                         खरवस  

खरिस हे गाईच्या वकंिा म्हशीच्या वचकाच्या दूिापासून बनिलं जातं. वचकाचं दूि म्हणजे बछड्याला जन्म वदल्यानंतर १ 

वकंिा २ वदिसांत तयार होणारे दुिाचे पवहले स्वरूप. पारंपाररक पद्धतीत वचकाचं दूि आवण गूळ वकंिा साखर यांचे 

वमश्रण वशजिून खरिस तयार केले जाते. आम्ही वचकाच्या दुिावशिाय खरिस बनिण्याचा,  पारंपाररक खरिसासमान 

चि आवण पोत आणण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. 

 

सानहर्त्: · दूि 500 वमवल, · साखर 1/4 कप 

अगर अगर 1 टेबलसू्पन, · िेलची पूड 1 टीसू्पन , केशर २-३ वचमूट,  पाणी 

1/4 कप 

कृती: 1/4 कप पाण्यात अगर अगर वभजिा. जाड तळाच्या भांड्यात दूि 

उकळिा. एक उकळी आल्यािर साखर घाला आवण ती विरघळेपयांत ढिळा.  

दूि १/४ने आटेपयांत मध्यम आचेिर उकळत रहा. हे वमश्रण सतत ढिळा 

जेणेकरून दूि भांड्याच्या तळाशी वकंिा कडांशी वचकटू नये. आता आच 

मंद करा. बाजूला अगर अगर आवण पाण्याचे वमश्रण गरम करा आवण ते 

वजलेवटनस पोतसारखे वदसेपयांत वकंिा सिव अगर अगर फे्लक्स पाण्यात 

विरघळत नाही तोपयांत सतत ढिळत रहा. उकळत्या दुिात अगर अगर घाला आवण ढिळा. वमश्रण एकजीि आवण 

घट्ट वदसल्यािर डब्यात ओता. त्यािर िेलची पूड आवण केशर वशंपडा.  डबा झाकून ठेिा आवण वनिू द्या.  डबा ३-४ 

तास फ्रीजमधे्य ठेिा.  आता खरिसाची लादी तयार आहे. कापून सव्हव करा.                

 - Ruchita Wattamwar 
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पुरणाचे नदंड 
 

हा पदाथव महाराष्ट्र ात, विशेषतः  नागपंचमीला केला जातो कारण त्यावदिशी उकडीचा नैिेद्य दाखिला जातो. 

 

सानहर्त् : सारणासाठी - १/४ (सव्वा ) िाटी हराभरा डाळ, वदड ते 

दोन िाटी वपिळा गूळ, िेलदोडा पूड, जायफळ, केशर  

आिरणासाठी:  १/४ (सव्वा ) िाटी कवणक (गव्हाचे पीठ), मीठ, मोहन 

(कडकडीत गरम केलेले तेल ), पाणी  
 

कृती: पुरीसाठी कवणक मळतो तशी घट्ट मळून घ्यािी. मोहन वकंवचत 

घालािे, कंसाचेकचे्च तेल घातले तरी चालते.    

हराभरा डाळ ५-६ तास वभजिािी. कुकरमधे्य डाळ वशजिून घ्यािी. 

वशजताना दुप्पट पाणी घालािे. थोडीशी हळद आवण वकंवचत तेल 

घालािे. कुकरच्या ५-६ वशट्ट्या करून घ्याव्यात. डाळ वशजल्यािर  

         Photo: Ashwini Kshirsagar                   त्यातील पाणी गाळणीने गाळून घ्यािे. ह्या पाण्याला कट म्हणतात. 

उरलेल्या पाण्याची कटाची आमटी करता येते. आता कढईमधे्य वशजलेली आवण पाणी काढलेली हरभरा डाळ 

घालािी. त्यात गूळ घालािा ि हे वमश्रण एकजीि होईपयांत घोटािे. त्यात िेलदोडा पूड, जायफळ वकसून आवण 

केशर घालािे. वदंडाच्या सारणासाठी पुरण तयार झाले.  कणकेचा एक छोटा गोळा घेऊन पुरी लाटािी. त्यात एक 

चमचा सारण घालािे. करंजीसारखी पुरी दुमडून घ्यािी. वकंिा चौकोनी आकारात घडी घालून घ्यािी. अशा सिव 

कणकेच्या पुऱ्या सारं भरून तयार ठेिाव्यात. मोदकाप्रमाणे िाफिािीत. पुरणाची वदंडी तयार आहेत. खायच्या 

िेळेस साजून तूप घालून िाढािीत. अवतशय चविष्ट् लागतात. 

िोदं: वदलेल्या सावहत्यात अंदाजे १०-१५ वदंडी होतील. आपण पुरीचा आकार करण्यािर आहे. हरभरा डाळी 

ऐिजी खोबऱ्याचे सारण घालून पण वदंडी करु शकतो. गूळ आपल्या गोडीनुसार कमी जास्त करािा. डाळ 

वशजिताना तेल घातले की डाळ उतू जात नाही. 

 

नटकनमकले  

सानहर्त्: ४ वहरव्या वमरच्या, १ टीसू्प वजरे, मोहरी , वचमूटभर वहंग, कोवथंबीर, तेल, मीठ, साखर, दही  

कृती: वमरचीचे बारीक तुकडे करणे. एका भांड्यात फोडणीसाठी तेल १ चमचा गरम करून त्यात वजरे ,मोहरी, 

वहंग घालािा. नंतर त्यात वमरचीचे तुकडे टाकून खमंग परतून घ्याव्यात. फोडणी थंड होऊ द्यािी. दह्यामधे्य मीठ, 

साखर, कोवथंबीर घालून वमरच्या त्यात घालाव्यात ि ढिळािे. ह्याला दह्यातल्या वमरच्याही म्हणतात   

                                                                       - सौ. अमृता नदलीप कुलकणी 
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Saraswat cuisine is the cuisine of Saraswat Brahmins from Kokan region on the west coast of 

India. Here are a couple of traditional recipes from our kitchen.  
 

Kakadichi Tavsoli  

 

Ingredients: Cucumber 1, Semolina 2 tbsp, 

Crushed roasted cumin 1 tsp, 

Green chilies crushed 1 tsp, 

Cilantro 3 tbsp, Turmeric 1/2 tsp, 

Grated ginger 1/2 tsp, Rice flour as needed, 

Salt to taste, Oil  
 

Peel and grate the cucumber. Squeeze a 

little water from it. Apply salt and semolina 

to the cucumber and keep the mixture 

aside for 15 mins. Then add the ginger, 

green chilies, cilantro chopped, turmeric 

and rice flour as needed, mix well, and 

make into a  

 

soft dough. On a griddle, apply some oil.  

Keep the dough on the griddle and press it 

onto a disc shaped using your hands just 

like you do for thalipeeth.  

The dough should spread evenly. Make a 

hole in the middle of the disc so oil can 

seep in. Put some oil on the sides. 

Cover and cook on medium flame for 2 

mins. Then slowly flip it and cook the other 

side. Apply some ghee to it to enhance the 

taste. Serve hot with pickles and 

butter.  This can be served for breakfast or 

an evening snack. 
                                                                

           Surnali  

                                     (Traditional Sweet Pancakes)  

 

Ingredients: 2 cups rice, 1 tsp methi seeds, 

1/2 cup grated coconut, 1 cup soaked 

pohe, 4 tbsp yogurt, 1/2 tsp turmeric, 

3/4 cup grated jaggery, pinch of cardamon 

powder, salt to taste, ghee  

 

Soak rice and methi for 7 to 8 hours. Make 

a paste of it along with coconut, soaked 

pohe and yogurt. Make it into a fine paste. 

This batter should be of dosa consistency. 

Then add the grated jaggery to it and  

turmeric. Mix well and keep it to ferment 

for at least 8 hours. Before making the 

Surnalis (pancakes) add cardamon powder 

to it and mix the batter well. On a warm 

griddle spread the Surnali batter. Add ghee 

on the sides. Cover and cook on medium 

flame till it turn light brown, then flip it and 

cook the other side. Serve with fresh butter. 

Kids will love this yummy snack.  

- रमा हेरवाडकर 
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जिस जरासे कडिट असतात. त्यामुळे गूळ घालािा. साखरेऐिजी केव्हाही गूळ चांगला. आहारात जिस चांगले 

आवण मिुमेहीसंाठी अवतशय उत्तम 

जवस चटणी 

सानहर्त्: १ िाटी जिस, वतखट , मीठ , वकंवचत गूळ, 

२ चमचे सािारण सुक्या खोबऱ्याचा वकस  

कृती: जिस कढईत भाजून घ्यािे. सुके खोबरे 

भाजून घ्यािे. गार झाल्यािर वमक्सर मधे्य भाजलेले 

जिस, सुके खोबरे , लाल वतखट, मीठ आवण गूळ  

घालून बारीक करून घ्यािे.  

िोदं: यात लाल वतखटा ऐिजी कांदा लसूण चटणी 

घातली तरी छान लागते.  

                जवस बडीशेप 

 

सानहर्त्: १ िाटी जिस, मीठ, १ -२ थेंब  तूप 
  

कृती: कढईत १ ते २ थेंब तूप घालािे . जिस खमंग 

भाजािेत. वकंवचत मीठ घालािे. गार झाल्यािर बरणी 

मधे्य भरािेत. जेिण झाल्यािर नेहमीच्या 

बडीशेपमधे्य (१ छोटा चमचा) वमसळून वकंिा 

नुसतेच हे जिस खािेत. मिुमेहीसंाठी खूप उपयुक्त.  

- सौ. अमृता नदलीप कुलकणी 

 

 

अनळवाचे लाडू 

 सानहर्त्: १०० गॅ्रम अळीि, ३ नारळ (खोिून घेणे), १ वकलो गूळ, 

िेलची पािडर, नारळ पाणी   

कृती: नारळाच्या पाण्यात अळीि सकाळी वभजत घाला. २ 

तासात अळीि चांगले फुलून येतील. गूळ अगदी बारीक चुरून 

घ्यािा. नंतर गूळ, नारळ चि (खोिलेलं खोबरं) ि अळीि एकत्र 

करून चांगले कालिािे. जाड बुडाच्या पातेल्याच्या तळाला 

डािभर तूप लािािे. त्यात हे वमश्रण घालून मंद गॅस  िर ठेिािे. 

मिून मिून हलिािे. अळीि चांगले फुलून आले ि वमश्रण घट्ट 

झाले की पातेले गॅस िरून खाली उतरिािे. वमश्रण थंड झाले की िेलची पूड घालून एकत्र करून घ्यािी आवण मग 

लाडू िळािेत.  

िोदं: िेलची पूड नसली तरी चालेल. हे लाडू पौवष्ट्क आहेत. थंडीच्या वदिसांत उत्तम. 

सौ. मीिाक्षी नबडकर 
 

हास्यकट्टा    
 

निरा: आज भाजीत मीठ थोडं जास्त िाटतंय.  

बायको: मीठ बरोबर आहे, भाजीच थोडी कमी पडलीये, सांवगतलं होतं ना, जास्त आणायला.    संकलि - नविय पवार 
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‘’अजूिही संसृ्कती नटकूि आहे’’ 

संसृ्कती ि परंपरा वटकिणे हा आपला िमव आहे आवण सण ि उत्सि साजरे करणे हे आपले कतवव्य! 

अथावत प्रते्यकाच्या िमव आवण कतवव्याच्या व्याख्या िेगळ्या असतात. परंतु चुकीच्या गोष्ट्ीचें अनुकरण करण्यापेक्षा 

आपल्या पूिवजांनी घालून वदलेल्या काही परंपरांचा आदर केला तर काय हरकत आहे? ''सहा ऋतंूचे सहा सोहळे, 

प्रते्यकाचे रंग िेगळे'' तसेच वहंदू संसृ्कती प्रमाणे आपले सण, उत्सि, व्रत-िैकले्य याही गोष्ट्ी त्याबरोबर ओघाने आल्याच! 

 

''भारतीय परंपरा आवण आपली संसृ्कती ही वटकिली पावहजे'' असे सिवचजण सांगतात. पूिावपार चालत आलेले हे सण 

त्या त्या ऋतुमानाप्रमाणे साजरे केले जातात. त्यामुळे त्या सणाची आवण व्रताची व्याख्या पुरेपूर पटते. आपल्या 

सगळ्यांनाच मावहतेय की चैत्र, िैशाख, जे्यष्ठ, आषाढ, श्रािण, भािपद, अविन, कावतवक, मागवशीषव, पौष, माघ, फालु्गन 

असे बारा मराठी मवहने म्हणजे सण, िावमवक उत्सि, परंपरांपयांत पोहचण्याची जणू काही एक वशडीच!    

िावमवकतेबद्दल बोलायचं झाल तर पवहला 'व्रत' हा शब्द डोळ्यासमोर येतो. 'व्रत' हे नेहमी वनषे्ठने करािे असे म्हणतात. 

आपल्या कुटंुबासाठी अश्या वनषे्ठने केलेल्या व्रताचे फळ वनवितच चांगले वमळते. ही वनष्ठा खियांमधे्य प्रखरतेने 

असल्यामुळे आपल्या िमावत खियांनी केलेल्या व्रतांना अविक महत्व आहे. प्रते्यक व्रताची एक िेगळी खावसयत 

असल्यामुळे बहुतांश खिया सिव व्रते मनापासून करतात. थोडक्यात काय तर 'व्रत' म्हणजे उपिास, भक्ती, आरािना 

वकंिा उपासना! 

 

हल्ली बरेचसे भारतीय लोक िेगिेगळ्या देशांमधे्य नोकरीच्या वनवमत्ताने जात असतात. बरेचसे लोक वतथे स्थावयकही 

झाले आहेत. सण आवण उत्सि साजरे करण्याची संसृ्कती ते त्या-त्या देशात वटकिून ठेितात. अश्या सण, उत्सि, परंपरा 

आवण माणसांमिील नाती वटकिण्याचे काम प्रामुख्याने करणारी संस्था म्हणजे ‘महाराष्ट्र  मंडळ’. अमेररकेत 

कॅवलफोवनवया, नू्य जसी, वसॲटल् या शहरांमधे्य सण ि उत्सि जोषात साजरे केले जातात. हे मी स्वतः  अनुभिले आहे. 

माझे जािई आवण मुलगी शीतल पटििवन-बापट हे  गेली 12 िषे वसॲटल् मधे्य स्थावयक आहेत. वतच्याकडे येण्याचा योग 

आला आवण िेगळा देश, िेगळी संसृ्कती पाहायला वमळणार ह्याचा आनंदही झाला. इतकी िषव मी शीतलकडून फक्त 

वसॲटल् महाराष्ट्र  मंडळाबद्दल ऐकून होते. परंतु वतथे प्रत्यक्ष गेल्यािर मला त्यांच्या कामाचे स्वरूप कळले. तेथील 

सभासदांचा उत्साह बघून मी अक्षरशः  भारािले. भारतात जसे 

सण ि उत्सि साजरे होतात वततक्याच दणक्यात मंडळातील 

लोक सणांचे स्वागत करतात. गुणी ि विचारिंत सावहखत्यकांना 

प्रोत्साहन म्हणून राबविली जाणारी 'सारथी' अंकाची कल्पना तर 

मला खूपच आिडली. उत्तम लेख, कविता, संुदर-संुदर वचते्र 

ह्यांनी नटलेला हा सारथी अंक. अश्या सतत कायवरत असणाऱ्या 

आवण इतरांना प्रोत्साहन देणाऱ्या, माणसे जोडणाऱ्या 

अमेररकेतील सिव महाराष्ट्र  मंडळांचे विशेषतः  वसॲटल् महाराष्ट्र  

मंडळाचे माझ्याकडून हे एक लेखरूपी कौतुक! 

 

आपल्या साडेतीन मुहूतावपैकी मानला जाणारा शुभमुहूतव म्हणजे ' गुढीपाडिा'. हा पाडिा चैत्र मवहन्यात येतो. याच 

शुभमुहूतावपासून सिव सण सुरु होतात. हल्ली ‘वमनी गुढी’ चे खूप प्रस्थ आहे. पण वसॲटल् मधे्य घरोघरी उभारल्यालेल्या 

गुढ्या पाहून मी आनंदले. िैशाख मवहन्यातील ‘अक्षय तृतीया’ असो िा जे्यष्ठ मवहन्यातील ‘िटपौवणवमा’ सिव सण वसॲटल् 
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मधे्य enjoy करतात. भारतात िडाच्या झाडाची पूजा केली जाते परंतु िडाच्या झाडाचे वचत्र इंटरनेट िर बघून पूजा 

करणाऱ्या खिया मी अमेररकेत पावहल्या. तुम्हाला ऐकायला कदावचत िेगळं िाटेल पण शेिटी भािना महत्वाच्या. 

आषाढ मं्हटला वक ‘गुरुपौवणवमा’ आवण ‘आषाढी एकादशी’ आली. गुरूला िंदन करून गुरुस्तिन, उडती मराठी गाणी 

गाऊन हा बहुरंगी कायवक्रम मला एका महाराष्ट्र  मंडळात पाहायला वमळाला. विठ्ठलाची िारी जरी शक्य नसली तरी 

‘वदंडी’ आवण वतथल्या indian store मधे्य वमळणारे ‘िरीचे तांदूळ’ बघून मी सुखािले. छान उपिास िरून घरच्या घरी 

विठ्ठलाची भक्ती केली. कोण म्हणतं देि फक्त देिळात असतो?  

 

श्रािण मास मं्हटला की सणांची मेजिानीच असते. पूिीच्या काळी खियांना फारसे बाहेर पडता येत नसल्यामुळे 

सणांच्या वनवमत्ताने सिवजण एकत्र येऊन भोजनाचा आस्वाद घेत असत. हीच संसृ्कती थोडी modern झाली आवण 

‘मंगळागौर’, ‘नागपंचमी’, ‘नारळीपौवणवमा’ या पारंपाररक सणांची विवििता आवण कलात्मकता जोपासण्याचा प्रयत्न 

अमेररकेत प्रकषावने जाणिला. भािपद मवहन्यात सिवजण गणपतीबाप्पाची आतुरतेने िाट बघतात. वसॲटल् मधे्य 

बाप्पाची वमरिणूक लेझीम आवण ढोलताश्याच्या तालािर खूप सुरेख बघायला वमळाली. लहान मुलांच्या वशवबरातून 

गमतीदार आवण िैविध्यपूणव गोष्ट्ी वशकविल्या गेल्या. लहान मुलांचे कायवक्रम, बाप्पाची आरती आवण संुदर सजािट ह्या 

गोष्ट्ीनंी ‘वसॲटल् चा बाप्पा’ अविकच लोभस िाटला. विसजवन हा प्रकार इथे शक्य नसल्यामुळे प्रदुषणमुक्त सण 

पाहायला वमळाला. लहान मुलांपासून ते तरुण मुलांपयांत सिाांसाठीच असणारी नाटके, जादूचे प्रयोग हे programs 

बघायला वमळाले. आविन मवहन्यातल्या ‘निरात्रीला’ खेळला जाणारा दांवडया मस्त होता. ‘दसऱ्याला’ केल्या जाणाऱ्या 

श्रीखंडाची गोडी यािेळी काही औरच होती. त्यानंतर २० च वदिसात ‘वदिाळी’ आली. रांगोळ्या, फुले, लाईटच्या माळा, 

यांचा झगमगाट िेगळाच होता. ’लक्ष्मीपूजन’, ‘पाडिा’, ‘भाऊबीज’ या वदिशी सिव एकत्र जमून आनंद लुटतात. 'वदिाळी 

पहाट' हा कायवक्रम भारतातच नाही तर अमेररकेतही होतो. ह्या कायवक्रमांमिील स्वयंवशस्त ि स्वच्छता मनाला भािली. 

मी आवण माझ्यासारखे अनेक पालक दरिषी फराळाचे पदाथव कुरीयरने पाठितात. साता समुिापार आपल्या मुलांना 

मायेचे, पे्रमाचे पदाथव वमळाले ह्यातच समािान िाटते. कावतवक मवहन्यातील ’तुळशी वििाह’, एकादशी’, मागवशीषावतील 

देिी देितांची जयंती आवण पुण्यवतथी साजरी होताना वदसली. अमेररकेतला 'विसमस’ म्हणजे मुख्य सण. भारतीय 

लोकही तो आनंदाने साजरा करतात. पौष ि माघ मिली ‘मकर संक्रांत’ आवण ‘िसंतपंचमी’ मी पावहली. ’वतळगुळ घ्या 

गोड बोला’ असे म्हणत वसॲटल् महाराष्ट्र  मंडळात खाद्यपदाथाांची जत्राच होती. फालु्गन मिल्या ‘होळीत’ निीन 

कलाकारांना मंडळ प्रोत्साहन देते. मला ती 'अनुभिाची वशदोरी' इतकी आिडली की वतथल्या कायवकारी मंडळाला मी 

‘भविष्यातही असे चालू ठेिा’ असे सांवगतले. 

 

'देश तसा िेष' ही म्हण मला अगदी पुरेपूर पटली. बारा मवहन्यांचे बारा सण आवण त्यांचे महत्व आपल्या पुढच्या वपढीला 

मावहत करून देणे पालकांचे कतवव्यच आहे असे मला िाटते. आज सण, उत्सि आहेत म्हणून आपली संसृ्कती वटकून 

आहे. सणांचे इतके िेगळे दशवन घडिून वदल्याबद्दल मी वसॲटल् महाराष्ट्र  मंडळाचे आभार मानून सुखी अंत:करणाने 

भारतात परतले. वसॲटल् महाराष्ट्र  मंडळाला माझ्याकडून हावदवक शुभेच्छा! 

 

सण, उत्सि करू, आपण राहू सगळे आनंदात I 

संसृ्कती, परंपरा वटकिू, फक्त भारतात, Seattle मधे्य नवे्ह तर जगभरात II 

 

- श्रीमती नशल्पा शनशकांत पटवधिि 
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BMM २०२२ - नसॲटल् करांची गौरवगाथा 
नमस्कार मंडळी, 

या िषी वसॲटल् करांनी BMM अवििेशन दणाणून सोडलं. Seattle rocked BMM!  

नुकतंच म्हणजे ११ ऑगस्ट २०२२ ते १४ ऑगस्ट २०२२ ह्या चार वदिसात बृहन महाराष्ट्र  मंडळाचे २० िे अवििेशन 

अटलांवटक वसटी, नू्य जसी येथे पार पडले. मराठी अखस्तत्वाचा आगळा-िेगळा मराठी संसृ्कती जपणारा, त्या बरोबरच 

नव्या विचारांची ओळख करून देणारा हा सोहळा भव्य स्वरूपात, अतं्यत वदमाखात अनेक नािाजलेल्या (सेवलवब्रटीज) 

आवण स्थावनक कलाकारांच्या उपखस्थतीत साजरा झाला. अनेक सांसृ्कवतक कायवक्रम, चचावसते्र, मेळािे, नादरंग, 

नाट्यरंग अशा स्पिाव, ढोल-ताशा पथकांचा जल्लोष अशा अनेक गोष्ट्ीनंी आवण िैविध्यपूणव कायवक्रमांनी हे अवििेशन 

नटलेलं होतं.  

वसॲटल् मिील अनेक गुणी कलाकारांचा ह्यात विशेष सहभाग होता. आवण नुसता सहभागच नाही तर वतथे झालेल्या 

स्पिाांमधे्य विजेतेपद वमळिून वसॲटल् चं नाि उज्ज्वल केलं. त्यांच्या यशाचा आढािा घेण्यासाठी आवण भारताच्या ७५ 

व्या स्वातंत्र्यवदनाच्या वनवमत्ताने त्यांच्या यशाचा गौरि करण्यासाठी हा लेखनप्रपंच.  

 

• सिवप्रथम अवभनंदन करू या SMM २०२२ च्या कायवकारी सवमतीची अध्यक्ष सौ. सनवता मोरे ह्यांचं.  

त्या वनिडणूक अवतशय अटीतटीची होती पण सवितानी त्यात बाजी मारली. सवमतीिर 

आपल्या कारकीदीत BMM मिील कायवक्रमांमधे्य वसॲटल् करांचा जास्तीत जास्त सहभाग 

आवण २०२६ चं BMM अवििेशनाचं यजमानपद वसॲटल् ला वमळणं ह्या दोन गोष्ट्ीिंर त्यांचा 

प्रामुख्याने भर असेल. सविता मोरे ह्यांना पुढील िाटचालीस खूप शुभेच्छा! 

 

 

 

• BMM अवििेशनासाठी लक्षिेिक SMM स्टाँडी design केली होती कायवकारी सवमतीिरील िेबमास्टर  

अनििी क्षीरसागर वहने. 
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• मानणकमोती: मावणक िमाव ह्यांच्या आयुष्यातील काही पैलंूची झलक आवण गाण्यािर आिारीत कायवक्रम. 

पे्रक्षागृह तुडंुब भरलेले आवण जिळपास ५०० पेक्षा जास्त लोक ह्या मैवफलीचा आनंद घेत होते. लोकांना 

कायवक्रम इतका आिडला की टाळ्यांच्या गजरात पे्रक्षागृह दणाणून सोडलं. हा कायवक्रम म्हणजे मावणक 

ताईंच्या काळात घेऊन जाणारा एक सुखद सांगीवतक प्रिास होता. रवसकांचा उदंड प्रवतसाद ही कायवक्रमाला 

वमळालेली यशाची पािती ठरली. 

मूळ संकल्पिााः  शीतल पटवधिि-बापट, गायन: पल्लिी एकबोटे आवण शीतल पटििवन-बापट,  

िादन साथ: दीपश्री जोगळेकर((संिावदनी), जयंत भोपटकर 

आवण आशुतोष गलांडे (तबला),  

वनिेदन: से्नहल वपटके-कुलकणी, 

विशेष आकषवण: बालगोपालांकडून वदलेली स्वतंत्र स्वरांजली.  

बालगायक: शरंण्या वशळमकर, सानिी कदम, काश्यपी देशपांडे, 

रेिा गलांडे, गागी मोघे, ओजस कुलकणी. 

 

• अिुभूती: त्याच वदिशी झालेला दुसरा कायवक्रम म्हणजे आरती लोटलीकर वहच्या "पंचम सूर" प्रसु्तत 

'अनुभूती' कृष्ण ििल गाण्यांची सुरेल िृती हा जोशपूणव कायवक्रम. कायेक्रमाला अवतशय संुदर प्रवतसाद 

वमळाला. कायवक्रमाच्या नािाप्रमाणेच एका सुरेल स्वगीय मैवफलीची अनुभूती पे्रक्षकांना आली.  Standing 

ovation वमळाले. असे कायवक्रम पुन्हा पुन्हा व्हािेत ही इच्छा सिाांनी प्रगट केली. तुमचाकायवक्रम मुख्य हॉल 

मधे्य असायला पावहजे अशी पण प्रवतवक्रया आली. This is one of the best BMM programs... ही 

प्रवतवक्रया खूप काही देऊन गेली.  

मूळ संकल्पिााः  आरती लोटलीकर, गायक: प्रसन्न गणपुले, विभूती किीिर आवण आरती लोटलीकर  

िादन साथ: दीपश्री जोगळेकर, जयंत भोपटकर, 

श्रीराम नंजंुडैय्या आवण आशुतोष गलांडे. 

प्रख्यात संिावदनी िादक: सत्यजीत प्रभू 

वनिेदन आवण वचत्रफीत वनवमवती: से्नहल वपटके-

कुलकणी,  तंत्रसहाय्य: संदेश मोघे    

सिव कलाकारांचे अवभनंदन!!! पुढील िाटचालीस 

त्यांना खूप खूप शुभेच्छा!!! 

 

सत्यवजत प्रभंू समिेत  

 

•  स्वयम् प्रकाशी स्वरतारे - गेल्या दोन दशकातील उभरत्या मराठी संगीतकारांच्या गीतांिर आिाररत, नृत्य 

गायनाचा कायवक्रम " स्वयं प्रकाशी स्वर तारे"  

वसॲटल्, ऍररझोना ि नू्यजसीच्या कलाकारांनी 

दि.13 ऑगस्ट रोजी सादर केला. रवसक 

पे्रक्षकांचा उसू्फतव प्रवतसाद वमळाल्याने 

कायवक्रम उत्तरोत्तर रंगत गेला.या कायवक्रमात 

वसॲटल् मिील संकेत जोशी ह्यांचा सहभाग 

होता. त्यांचे खूप अवभनंदन!!! 
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• BMM 2022 च्या िादरंग ढोल ताशा स्पधेचे उपनवजेते आवण विज्ञान वदंडी वमरिणूक प्रमुख सहभाग:  

Shiva Rhythms of India  

त्यांनी ह्या स्पिेसाठी कसून तयारी केली होती. छोटे पथक आवण स्पिेत परफॉमव करायचा पवहलाच प्रयत्न पण 

ढोल ताशा िाजिण्याची passion आवण उत्साह, कमी वदिसात केलेली जीि ओतून मेहनत, उतृ्कष्ट् नेतृत्व 

आवण स्पिाव वजंकायचीच हा दृढ वनिावर ह्या बळािर त्यांनी स्पिेत उपविजेतेपद वमळिलं आवण वसॲटल् चा 

डंका नू्य जसीत िाजिला. तब्बल २४ स्पिवक पथकांची ऑवडशन झाली; त्यात अंवतम फेरीमधे्य फक्त ६ पथके 

वनिडली गेली. त्यातही अंवतम फेरीमधे्य आलेली पथके एकास एक तोडीची आवण जबरदस्त टक्कर देणारी 

होती. स्पिाव अवतशय चुरशीची झाली. परीक्षकांना वनकाल सांगण्यासाठी खूप बारकािे बघािे लागले. त्यासाठी 

त्यांनी बराच िेळ घेतला. अशा स्पिेमधे्य विजेतेपद वमळिणं ही खूप कौतुकास्पद आवण अवभमानाची गोष्ट् 

आहे. वशिा पथकाचं जोरदार अवभनंदन!!! 

 

  

संकल्पिा आनण िेतृत्व: विनय क्षीरसागर (ढोल), पराग राजोपाधे्य (ताशा)  

वादक: ताशा: वनखखल देिस्थळी, ढोल: विराज देशपांडे, अचवना साठे्य, अदै्वत साठे, समीर परगांिकर, तृप्ती 

राऊत, संजय राऊत, अवमत केळकर,  

ध्वज: रमा केळकर  

तुमच्या पुढील िाटचालीस तुम्हाला अनंत शुभेच्छा!!  

 

BMM २०२२ िृर्त्रंग स्पधाि - प्रथम क्रमांकाचे पाररतोनषक:  

ह्या स्पिेसाठी Strings N Beats from Seattle प्रसु्तत थंुगा थंुगा 

(मूळ नृत्य: पंडीत वबरजू महाराज) हा कथ्थक नृत्याचा बहारदार 

कायवक्रम झाला. ह्या नृत्यास प्रथम क्रमांकाचे पाररतोनषक वमळाले.   

नृत्य सादरीकरण: ईशा तरटे आवण तृप्ती राऊत 

नृत्य वदग्दशवन: ईशा तरटे  

ईशा तरटे आवण तृप्ती राऊत दोघीनंाही त्यांच्या यशाबद्दल मन:पूिवक 

अवभनंदन आवण पुढील िाटचालीस त्यांना खूप खूप शुभेच्छा !!! 
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• BMM २०२२ िाट्यरंग स्पधाि – उतृ्कष्ट् अनभिेत्री पाररतोनषक: स्वप्नगंिा वसॲटल या संघाने “बदलतात 

गोष्ट्ीही काळानुसार” ही एकांकीका BMM च्या नाट्यरंग स्पिेत उतरिली होती. स्पिेत एकूण ४२ 

एकांकीकांमिून १२ एकांकीका प्राथवमक फेरीत गेल्या. विजय कें करे, कीरण यज्ञोपवित ि अविनी भािे या 

पररक्षकांनी १२ पैकी फक्त 3 एकांकीका अंवतम 

फेरीसाठी वनिडल्या. त्यात ‘स्वप्नगंिा’ वसॲटलची 

वििेक गरुड वलखखत आवण ईशा तरटे ि संजय राऊत 

वदग्दवशवत एकांकीका “बदलतात गोष्ट्ीही काळानुसार” 

होती. समाजकारण, राजकारण, अथवकारण अशा 

विविि विषयांिर एका विशेष शैलीत भाष्य करणारी 

ही एकांकीका पररक्षक ि पे्रक्षकांना भािली. या 

एकांकीकेस सवोतृ्कष्ट् अनभिेत्रीचे पाररतोनषक 

तृप्ती राऊत व रमा केळकर या दोघीिंा नवभागूि 

देण्यात आले.  

नाटकातील सहभागी कलाकार: तृप्ती राऊत, रमा 

केळकर, मानस राऊत ि ओिी केळकर (BMM च्या कायवक्रमामधे्य भाग घेतलेली सिावत लहान कलाकार) 

नेपर्थ् आवण प्रकाश: अवमत केळकर, वदग्दशवन: ईशा तरटे आवण संजय राऊत 

 

BMM पाररतोवषक आवण वशष्यिृत्ती २०२२ साठी परीक्षक मंडळामधे्य श्रद्धा ओक ह्यांची 

वनिड झाली होती.    

 

 

 

मािाचा मुजरा: बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ एक अवभनि सदर घेऊन आले – “मानाचा मुजरा” 

आपल्या मराठी समाजामधे्य अशा बऱ्याच व्यक्ती आहेत ज्यांनी आपल्या व्यािसावयक आवण सामावजक 

आयुष्यात उले्लखनीय आवण भरीि कायव केले आहे. हा मानाचा मुजरा दर मवहन्यात BMM convention तफे 

उत्तर अमेररका ि कॅनडा मिील अशी उले्लखनीय कामवगरी करणाऱ्या आपल्या लोकांना वदला गेला. या िषी 

वसॲटल् मिील मानाच्या मुजऱ्याचे मानकरी ठरले आहेत –  

नवभूती कवीिर, अरुण निसरगंड, सुभग ओक, लनलतागौरी आगाशे आनण जयंत भोपटकर  

 

या िषीचं अवििेशन वसॲटल् करांनी त्यांच्या उतृ्कष्ट् सहभागाने आवण घिघिीत यशाने गाजिलं ह्यात िादच 

नाही. पुढील अवििेशनात वसॲटल् च्या कलाकारांचे असेच संुदर कायवक्रम बघायला वमळोत, सिव स्पिाांमधे्य 

त्यांचा िाढता सहभाग असो आवण त्यात त्यांना यश वमळो हीच ईिरचरणी प्राथवना! 

 

जय नहंद!!! 

- अनििी क्षीरसागर 
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