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मराठी मडंळ कोररयाच्या सवव सभासिांना नम्र अदभवािन. िरवर्षी िमाणेच नादवन्यपणूव

सादहत्यकलाकृती घेऊन यणेारा ‘मराठी मडंळ कोररयाचा’ (म. म.ं को.) २०१८-१९ सालचा वादर्षवक अंक

आम्ही सािर करत आहोत. सालाबाििमाणे याही वर्षीचा अंक अदभरुची वाढवणारा आह.े आपल्या

सवाांच्या अनमोल सहकायावमळेु कोररयातील मराठी पररवार दवस्तारत आहे आदण ही दनदितच आनिंाची

गोष्ट आह.े सवाांच्या मितीने आगामी काळामध्ये आपल्याला अनके उपक्रम राबवायचे आहते आदण

त्यासाठी आपला स्वयंस्फूतव सहभाग महत्वाचा आह.े मराठी ससं्कृती समधृ्ि करणारे दवदवध सणवार,

उत्सव आदण कायवक्रम जोपासण्याचा आदण वाढवण्याचा ियत्न मराठी मडंळ कोररया अदतशय

चांगल्यािकारे करत आहे हे आपणास मादहत आह.े

मराठी व अमराठी बांधवाना एकत्र आणनू, मराठमोळे सणवार साजरे करण्याचा उपक्रम मराठी मडंळाच्या

माध्यमातनू केला जातो. िरवर्षी िमाणे २०१८ मध्ये सदु्धा मराठी मडंळ कोररयाने महत्वाचा आदण

सवाांचा आवडता श्री गणेश उत्सव खपू उत्साहाने साजरा केला. गणेश उत्सवाच्या कायवक्रमात ह्या वर्षी

लहान मलुांनी खपू छान नतृ्य आदण दवदवध वेर्षभरु्षा सािर केल्या. आपल्या सवव बालकलाकाराचंा

उत्साह िखेण्याजोगा होता. याचबरोबर कोजागरी पौदणवमा आदण सह-भोजनाचा (डब्बा पार्टी)

आनिंिखेील वेगळाच असतो. शवेर्टी वर्षवभराच्या कायवक्रमाचा आढावा घेणारा दिवाळी अंक िकाशन

सोहळा आयोदजत केला जातो. कोररयातील व कोरीयाबाहरेील िदतभावंत मराठी लेखकांना कायम

दलदहतं करणारा अंक. काही तांदत्रक कारणांमळेु आदण सभासिाचं्या व्यस्त वेळापत्रकामळेु या वर्षी अंक

िकाशनास थोडा उशीर झाला. तरीपण सवावनी आपला अमलू्य वेळ िऊेन हा अंक पररपणूव आदण

िकादशत करण्यास मित केली त्याबद्दल सवाांचे मनापासनू आभार.

मराठी ससं्कृती समधृ्ि करणारे दवदवध सणवार, पाककृती, कथा, मादहती-सशंोधनपर लेख, दचत्र,े

व्यगंदचत्रे आदण दनवडक काव्यसगं्रह अशा दवदवध दवर्षयांनी समदृ्ध अंक “सार्हत्य शोभा-मैत्री”

आपल्यासमोर यते आह.े या वर्षीच्या अंकामध्ये आपल्याला िदतभावान मराठी लेखक, कवी आदण

कलाकार यांचे कायव सामादवष्ट केले आह.े सण आदण उत्सव यांना अध्यात्मशास्त्रीय आधार असल्याने ते

साजरे करतांना त्यातंनू चतैन्यदनदमवती होत असत.े िरवर्षी आयोदजत करण्यात येणाऱ्या कायवक्रमांना आदण

सामादजक उपक्रमांना आपला सवाांचा उत्स्फूतव िदतसाि लाभलेला आह.े ह्या उपक्रमात िरवर्षी कांही

गरजु लोकांना आदथवक मित केली जात.े सवव उपक्रमांना भरघोस िदतसाि दिल्याबद्दल सवव म. म.ं को.

पररवाराचे मन:पवूवक आभार. आपल्या सवाांच्या सदक्रय सहभागामळेुच हे उत्सव आदण उपक्रम

यशस्वीपणे केले जातात. असाच उत्साह कायम राहू िे आदण दिवसेंदिवस वदृदं्धगत होऊ िे हीच

ईश्वरचरणी िाथवना!

सपंािकीय



“दवद्वत्वं च नपृत्वं च नैव तल्यं किाचन, स्विशेे पजू्यते राजा दवद्वान् सववत्र पजू्यते” या शभुादसतािमाणे

आपणही आपल्यां िदतभेचे सामर्थयव िाखवयुा. ह्या वादर्षवक अंकाच्या रूपाने, मराठी माणसाच्या व

महाराष्ट्राच्या अदस्मतेची ध्वजा जगाच्या कानाकोपरात पोहचवण्याचे हे काम करूया. मराठमोळी

संस्कु्रती जपण्यासाठी सवव मराठी माणसांनी एकत्र येवयूा आदण “एकमेका साह्य करू अवघे धरू

सपंुथ” हा तकुारामंचा संिशे आदण आपले सहकाराचे ब्रीि वाक्य साथव करूया.

“ नवीन वषि आपिांस सुख-समाधानाचे, आनंिाचे, ऐश्वयािचे, आरोग्याचे जावो! ”

र्हच श्रीं चरिी प्राथिना.

आपले नम्र,

!!मराठी मंडळ कोररया!!
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ज्याला वाचनाची गोडी त्याला सरुवातीलाच प.ुल. वाचायला दमळणार हे महाराष्ट्रातील

गदणत आह.े कारण जस महाराष्ट्राच्या कोणत्याही कोपऱ् यात गेला तर जेवढी मराठी शाळा दमळण्याची

शक्यता आहे दततकीच कुठेही ग्रंथालय असेल तर तीथे प.ुल. सादहत्य असणार हे हमखास आलच.

प.ुल.चे दलखान हे आतापावतो इतकं आमच्यामध्ये उतरलय, आवडलय व हसवतय. कुणीतरी गप्पा

मारणारा माणसू सोबत असावा जेव्हा वार्टतं तेव्हा बाजलूा एसपैस बैठक मारुन कुणीतरी गप्पा रंगवतय ही

अनभुतुी िणेारं असं भाईचंं सादहत्य होय. बर गप्पा म्हर्टलं की त्या बाष्ट्कळ हा आमच्याकडे िचदलत

काही हुशार व व्यस्त लोकांचा समज पण भाईचं दलखान हे बहुपिरी, सरुवातीला हसवनू रंगत आणणारा

भाई मधनूच एकाच वाक्यात जीवनाचं सार सांगनू जातो न शेवर्ट हा त्याचा परमोच्चदबंिू होतो. बरं समथव

म्हर्टले अंगी नाना कळा असाव्यात पण भाईनंी हे मनावरच घेतलेलं वार्टतं. भाईनंी दवनोिी दलहलं,

दर्टकात्मक दलहलं, कधी दवडंबन केलं, कधी नार्टक, कधी त्यातील नर्ट, कधी दसनेदनमावता, कधी

संगीतकार झाला. जीथं कला दतथं मी या उक्तीने वागणारा असा. यामळेु भाई हा आम्हाला कधी संपत

नाही तो परुुन उरतो, िरवेळी थोडाकमी राहतो आणखी काही िऊेन जातो महत्वाचं की पनु्हा पनु्हा

बोलावतो. भाईला गप्पांचा नाि म्हणनू की काय त्याची पसु्तकं सधु्िा अशी की ती पनु्हा पनु्हा वाचावी न

त्याकडे पनु्हा पनु्हा जावं. शब्िांच्या जगात खेळून रंगभमूी तयार करणारा होय. आयषु्ट्ये त्यानं मनोमन

अदवरत न्याहाळली, शोधली, मांडली ती वेगळ्या शैलीत ज्यानं लोक वाचतील आणी समजतील.

म्हणनू आजही भाईचं कुठलही पसु्तकातील पान उघडून त्यात बडूुन जावं अशी आहते. प.ुल. वाचायला

दमळाले हे वाचायला आवडतं त्या आमच्या मराठीजनांना हा आनंिानं भरलेला सोन्याचा हडंा आह.े

आता भाईने दलहलेलं कोणतं पसु्तक वाचलं आणी काय आवडलं आणी बरं तमु्हाला हे

सांगायलाच हवं याला तोर्टा नाही हे वाचकांना बरोबर समजेल. बाजचू्या बसलेल्याला ए हे बघ हे बघ हे

वाचच असं प.ुल. वाचताना इतके वेळा होईल की त्या दबचायावला आपला दिवसच चकुला आणी इथं

बसलो असं वारे्टल. भाई म्हर्टला की बर्टार््टयाची चाळ आली अन् व्यक्ती न वल्ली सधु्िा आली. यामध्ये

दवदवध माणसं, त्यांचे वेगळे दचत्रदवदचत्र भासलेली व्यक्तीमहत्व अशी उभा राहून असे िसंग करतात की

हसनू लोळावे तर कधी वार्टतं दह यातीलच कोणतर आपल्या ओळखीच्या माणसामधीलही आह.े जेव्हा

यांना भाईचा दवनोि दमळतो तेव्हा रंगत येते. अन् भाईच महत्व इथं या दवनोि करण्याच्या ताकिीच

जाणवतं. द्रोपिी पाच कंुकवाचे दर्टळे लावायची का हो? या वाक्यावर पडून वाचणारा मी उठून पनु्हा पडून

हसलेलो. या एका वाक्यात भयंकर दवनोि करतो तो भाई. असे दकती नमनेु सांगावे. घरी जेवाय आलेला

पाहुणा पोराला अभ्यासातला िश्न दवचारणारचं हा घडणाराच िसंग शेवर्टी वैतागनू जेव्हा पाहुण्याचा िश्न-

सांग बघू सहाव्या हने्री ने काय केल?- याला भाकरीचा तकुडा मोडत आठव्या हने्रीला जन्म दिला हे

दिलेलं उत्तर वाचलं की बास पसु्तक ठेवनू हासायला सरुवात. बरं भाईने स्वतःलाच अनेकवेळा दविरू्षक

पु.ल. िेशपांडे जन्मशताब्िी लेख.



म्हणनू वापरुन दवनोि केलाय तो तर न बोलावा असा. एका प.ुल. िेमीने त्यांना ज्ञानेश्वरांच्यापढेु त्यांचा

फोर्टो लावलाय हे सांगताच त्याला असे करु नको नादहतर माझा फोर्टो बघनू लोक ज्ञानेश्वरांनी ज्या

रेड्याच्या तोंडून वेि म्हणनू घेतले तो हाच का असं दवचारतील असा दिलेला सल्ला हा आपल्याला

दखिळवनू सोडतो. भाईनंा लोकांना हसवायला आवडायचं म्हणनू त्यांनी हसवलं. मग फक्त पसु्तकं

कशी त्याला आडवतील त्यांनी एकपात्री केलं, नार्टकं केलं न महाराष्ट्रभर दफरुन आले. हा ज्ञानाचा

सागर ररता करायला त्याला पानंच होती, त्यामध्ये त्यांनी आपल्या सोबत दवचारशील दलखाण मांडलं

ते श्रोतेहो, सजृनहो, रदसकहो यामधनू येतच तसच एक शनू्य मी मधनू सधु्िा, िसुरीकडे िवासवणवने

दलहून ती पवूवरंग, अपवूावई ते बंगालचा समाज, खानाखोचा रोचकपणे मांडतो, िसुरी कडे एकावर एक

नार्टके रचनू अजरामर करतो, तर कधी एक होता दविरू्षक सारखं पर्टकथालेखन करतो, कधी दनमावता

होऊन गळुाचा गणपती करणारा, संगीतही िणेारा, राजकीय दर्टकाही त्याला चकुली नाही की मनोमन

चांगल्या कलाकृती जसं की आनंि यािवांची झोंबी यांच्या िस्तावना दलहणंही चकुलं नाही,

पादिमात्य सादहत्यकृती जसं एका कोळीयाने सारख्या आणनू अनवुािक पण झाला, अन् कुमार

गंधवाांपासनू आमर्टेंपयांत लोकव्यक्तीमहत्व दचतारुन त्यांची ओळख सांगणारा मागविशक ही झाला

असा भाई. संगीताची अस्सल जाण असणाऱ् या भाईनंी त्याचा आनंि घेतला आणी तो घ्यायचा

आग्रहही केला. पढुल्या दपढीला काय द्याव तर कला द्यावी कारण पैसा जगायला मित करतो पण का

जगावं ही कला सांगते हे सांगनू भाई गेला. भाई तझु्या सादहत्याचं आज अगिी तसचं झालय की ते

पढुल्या दपढीकडे िते रहावं.

भाईने अफार्ट लोक जोडली ज्यात बाळ ठाकरेंपासनू कुमार गंधवव ते अते्र असे नाना

लोक व जमनू चचाव, गप्पा रंगवल्या व आपसकूच त्यावेळी अशा कलावंतांची एका बैठकीत

व्यासपीठ जमायचं. भाईने हचे कमावलं. भाई ला एकिा कोणीतरी दवचारलं की तमु्हाला काय

आवडतं, भाई म्हर्टला मला लोकं आवडतात. हाच भाई म्हणनू त्याच्या स्वभावानसुार आमच्यापयांत

उतरला. म्हणनू लोकांनाही भाई आवडतो. आज भाईची जन्मशताब्िी म्हणनू दह आठवण. भाई ईतका

जवळचा म्हणनू िरू इकडे मायिशेापासनू िरू असनूही प.ुल. पसु्तकरुपाने सोबत ठेवलाय. दह सोबत दह

सलगी लावणारा हा आमचा भाई, आमचे प.ुल.

लेखक: श्री. र्वजय पाटील.



“स्वामी र्तन्ही जगाचा-”

२००० साली िथमच आम्ही HP कंपनीचा संगणक दवकत घेतला. TV सारखा

दिसणारा हा संगणक आमच्या अभ्यासाच्या रे्टबलावर दवराजमान झाला आदण आमचे आयषु्ट्य

दमलेदनयम- २००० सालापासनू पणूत॔ः बिलले. संगणक दशकण्यासाठी आम्ही क्लास लावला.

दवदवध दवंडोजच्या ऑपरेदरं्टग दसदस्र्टम समजनू घेतल्या आदण माउसच्या सहाय्याने आमचे

घरबसल्या दवश्वभ्रमण सरुू झाले. घरखचावची एक्सेल शीर्ट तयार झाली. सगळ्यांचे फोननंबर,

बँकेच्या नोंिी, दवदवध इन्शरुन्स, इन्व्हसे्र्टमेंर्टस् आिी महत्त्वाच्या गोष्टी फाईल स्वरूपात संगणकाच्या

कप्प्यात स्थानापन्न झाल्या. रोजच्या मनातल्या दवचारांची रोजदनशी virtual झाली.पेनाच्या जागते

'की बोडव ' नकळत आला आदण दलदहताना, वाचतांना पाने बिलण्याची गरजच उरली नाही.

माउसच्या दक्लकने सगळे बिल घडत गेले. घरातील 'वल्ड ॔ बकु 'ची 'अडगळ' आधी माळ्यावर व

कालांतराने जवळच्या सरकारी शाळेच्या वाचनालयात स्थानापन्न झाली. पत्रांची जागा 'ई मेल ' ने

घेतली आदण िशेो-दविशेातील नातेवाईक, दमत्र-मैदत्रणींच्या पोस्र्टासाठी पोस्र्टमनची वार्ट बघण्याची

मजा माउसच्या दक्लकने मेल बघण्यात न कळत लपु्त झाली. माझ्या दथदससच्या दलखाणासाठी

संगणकाचा खपू महत्त्वाचा हातभार लागला. हवे असलेले रेफरन्सेस,ग्राफस,्स्रॅ्टरे्टस्र्टीक अनॅदलसीस

सहजपणे जमत गेले. अगिी शेवर्टच्या िेझेंरे्टशनपयांत संगणकाचा हात हातात होता तो आजही

सोडलेला नाही. बघताबघता संगणक हा आमच्या रोजच्या धकाधकीच्या जीवनाचा एक अदवभाज्य

घर्टक बनला. कोणतीही मादहती फक्त एका दक्लकद्वारे दमळताना सरुूवातीला वार्टणारी मजा 'आतां

सवय झाल्यामळेु' वारे्टनाशो झाली. एक 'रूर्टीन 'तयार झाले. घरातील कागिपत्रांची अडगळ, रद्दी

हळूहळू आकाशातील 'व्हच्युवअल क्लाऊड' वर दवराजीत झाली. फोर्टोंचे अल्बम नाहीसे होऊन

'क्लाऊड 'वर गेले.एका दक्लकने ढगांतनू जदमनीवर येऊ लागले. हळूहळू ह्या TV सदु्रष्ट्य संगणकाचा

आकार कमी कमी होत लॅपर्टॉप, आइपॅड होता होता हातातल्या मोबाईलमध्ये सहजपणे दवराजमान

झाला. मोबाईल िदेखल घरातल्या काळ्या चौकोनी िरूध्वनी मधनु हनॅ्डस् फ्री, फ्लॅर्ट स्क्रीन वगैरे

आकारातनू हाताच्या मठुीत कधी आला ते कळलेच नाही.

२० व्या शतकात जन्मलेली आमची दपढी २१ व्या शतकात SNS (Social

Networking Sites) च्या आहारी कधी गेली ते कळलेच नाही. मुंबईच्या माझ्या आयषु्ट्यात सवव

िथम Reliance व नंतर Nokia, Black Berry या मोबाईल मध्ये फोनच्या व्यदतररक्त

फोनक्रमांकांची यािी, फोर्टो, मेसेजेसची सोय असल्यामळेु हळूहळू दमत्र-मैदत्रणींचे फोनक्रमांक

दवसरले गेले. फोन न करता कधी पण त्यांना मेसेजेस दक्लक करून पाठवणे सोईचे होऊ लागले.

हातात ररदसव्हर घेऊन मनसोक्त गप्पा मारणे ह्या मेसेंजरने कमी केले. अचानक ित्येक जण खपू दबझी

होत गेला आदण मेसेंजर वर एकमेकांच्या संपकावत राहू लागले. फेस बकु, WhatsApp चे



पेव फुर्टले अन मग काय?? एकमेकांच्या घरी जाणे दवसरून virtual भेर्टी सरुू झाल्या. हातातल्या

स्मार्टव फोनवर जगातले सगळे पररदचत, अपररदचत( पण आता पररदचत असललेे) जमा झाले. हळूहळू

फेस बकु वरील 'व्हचुवअल' दमत्र-मैदत्रणींचा गोतावळा वाढत गेला. आम्ही 5 वर्षाांपवूी सेऊल ह्या िदिण

कोररयाच्या राजधानीमध्ये रहायला आलो.इथल्या अव्याहत अॅडव्हांस इरं्टरनेर्ट आदण सामसंगच्या

अत्याधदुनक मोबाईलमळेु माझे आयषु्ट्य फारच सखुिायक (??) केल.े भारतापासनु हजारो दकलोमीर्टर

अंतरावर असनुही भारतातील सवव घर्टना अगिी लग्न समारंभ, मुंजी,हळिीकंुकु,सहजपणे मारलेल्या

गप्पांमध्ये आता हातातल्या स्मार्टव फोनमळेु सहजपणे सहभागी होता येत आह.े मुंबईत राहतात

मदहनोंमदहने न भेर्टलेले वयस्कर नातेवाईक, आप्तेष्ट आता हवे तेव्हा video calling वर भेर्टतात.

आमचे कोररयातील घर, पररसर अश्या अनेक लोकांना बघता येत आह.े गेल्या पाच वर्षाांत कधीच

एकरे्टपणा वार्टला नाही. माझ्या िनंैदिन जीवनात अन्न-पाणी,हवा, वस्त्र, घर या बरोबरीने इरं्टरनेर्टवर फेस

बकु,wats app, यु र््टयबू, ई मेल, र््टदवर्टर,इन्सर्टाग्राम, गगूल, सामसंग पे, गगूल मॅप, कॅमेरा, रांसलेर्टर(

कोररयातील अत्यंत आवश्यक बाब)वगैरे वगैरे गोष्टी अत्यावश्यक झाल्या आहते. कोररयातील िनंैदिन

जीवनात रांसलेर्टरचा सहभाग मोठा आह.ेनवीन जागा गगूल दकंवा नाव्हर मॅपने शोधनू काकाओ रॅ्टक्सी

बोलावनू एकर््टयाने कुठेही सहजपणे जाता येते. मोबाईलवरील भयुारी रेल्वेचा नकाशा वापरून कुठेही

िोन तीन भयुारी मागव बिलनू पर्टकन जाता येते. घरात बसनू G शॉप दकंवा तत्सम इतर कोणत्याही

साईर्टवरून कुठलीही अशक्य वार्टणारी गोष्ट स्वस्त िरात दवकत घेतायेणं शक्य आह.े हवी ती पसु्तके

आता मोबाईल मध्ये दकंवा दकंडलवर सहजपणे वाचता येतात.वाचनालयात आपल्याला हवे असलेले

पसु्तक दमळवण्यासाठीची धडपड आता अमेझॉनमळेु गायब झाली आह.े घरातील रोजची वतृ्तपते्र

मोबाईल मध्ये सहजपणे वाचता येतात. घरातील रद्दी दवकण्याची, घासाघीस करण्यातली मजा आता

इदतहासजमा झाली आह.े गळ्यात अडकलेला कॅमेरा हळुहळु आकाराने कमी कमी होत आता

इदतहासजमा होऊन मोबाईल मध्ये बंिीस्त आह.े कधीही कुठेही फोर्टो, video काढून पर्टकन SNS द्वारे

जगभर पाठवणे सहज शक्य आह.े कोररयातील चेरी ब्लॉसम, ऑर्टमचे सुंिर रंग तसेच िशेोदविेशी

काढलेले फोर्टो, video आज जगभरात पाठवनू लोकांना आपल्या आनंिात सहभागी करून घेता येते .

दवशेर्षतः वयस्कर, अपंग व्यक्तीही आज जगभरात virtual िवास करण्याचा आनंि घेत आहते. अंध

व्यक्ती आज SNS मळेु सहजपणे इतरांच्या संपकावत राहू शकत आहते. खरोखरच Social Media



Networking Sites आज जगभरात सवाांच्या जीवनाचा एक अदवभाज्य घर्टक आह.े श्रीमंतांपासनु

गरीबांपयांत सवव धमव समभाव माननु मनषु्ट्याला 'परावलंबी' करणारया ह्या स्मार्टव रे्टक्नॉलॉदजला माझे

शतकोर्टी िणाम!!

आदण म्हणनूच मराठी शब्िकोशात लवकरच नवीन म्हण येईल-

स्वामी दतन्ही जगाचा

SNS वीना दभकारी!!

लेर्खका: सौ. सुधा तंुबे



हा आर्ि तो

हा बडबडतोय. म्हर्टलं तर स्वतःशी. म्हर्टलं तर आजबूाजूंच्याशी. दकंवा जे कुणी

ऐकत असेल, त्याच्याशी. त्याचं हे बोलणं कुणी ऐकतंय. कुणी नाही. ते नक्की सांगता येत नाही.

कारण त्याला तसा िदतसाि दमळत नाही. स्थानकावर थांबलेल्या बसमध्ये िवासी चढताहते, जागा

शोधताहते. मनासारखी, पढुच्या अध्याव भागातली, दखडकीजवळची जागा नसली, तर काही लगेच

उतरताहते. त्यांना जवळच कुठं तरी जायचं असणार. त्यासाठी आणखी िोन-चार गाड्या असतील.

ते माहीत असल्यामळेुच ते ही गाडी केवळ पसंतीची जागा नाही, म्हणनू सोडून िते आहते. बसच्या

िाराजवळच वाहक उभा आह.े दतदकर्टाचं छोरं्ट, काळं यंत्र गळ्यात अडकवनू. िवाशांची वार्ट

पाहत. गाडी कुठं चालली आह,े कोणत्या मागावनं जाणार आह,े हे तो अधनू-मधनू ओरडून

सांगतोय.

वाहक िारात असला, तरी चालकाचा मात्र पत्ता नाही. आदण इकडे हा बडबड

करतोच आह,े त्याचं हे एक कारण? ह्याला जागा आह.े एकिम चालकाच्या मागची. दखडकीची.

दतथं तो िणभर रे्टकतो, पनु्हा उभा राहतो. म्हणजे ती काही अडचण दिसत नाही. ‘केवढा उशीर

राव!’, हा परत कुरकुरतो. मोठ्यानं. आजबूाजलूा ऐकायला जाईल, असं. िारालगतच सीर्टला खेरू्टन

आता उभा आहे तो. ऐकून कुणी तरी साथ द्यावी, आपल्या सरुात सरू दमसळावा, अशी अपेिा.

असे िोघं-चौघं ओरडले, तर गाडी सरेु्टल ना. पण येणारे-जाणारे आपल्या गडबडीत. त्याला

िदतसाि िणे्याच्या तयारीत कुणी नाही. इथं, माळीवाड्याच्या स्रँ्टडवर गाडी येऊन बारा-तेरा दमदनरं्ट

झाली. अजनू हलायची लिणं नाहीत. चालक येऊन बसला, तरी पढंु पाच-सात दमदनरं्ट जाणारच.

सात वाजलेले. आभाळ ढगाळ. त्यामळेु अंधारलेलं. हा अजनूही अस्वस्थच. ‘ए पानीssये, थंडा

पानीयेss’ ओरडत दफरणाऱ्या पोऱ्यावर खेकसतो - ‘नकोय पाणी. बोललो ना मगाच.’ पोरगा

त्याच्या डोळ्यांत डोळे दभडवनू बघतो दन म्हणतो, ‘तमुको नही पूंछता मै. होर भी प्यादशंजर है

ना...’ पणुे-धळेु बस. सव्वातीन वाजता सरु्टली. वाघोलीपयांतच िीड तास िमछाक. पढंु ढाब्यावर

वाहकानं ‘जेवणाकरता गाडी पंध्रा दमंरं्ट थांबेल’ असं सांदगतलं. दतथं ४० दमदनरं्ट. दतथनं हलल्यावर

पाऊस. नगरच्या माळीवाडा स्रँ्टडवर यायलाच साडेतीन तास. अंतर दकती? तर फक्त एकशे वीस

दकलोमीर्टर. अडीच तासात यायला पादहजे गाडी इथं, तो परु्टपरु्टतोय. ह्याच्या वैतागाचं कारण हे

आह.े फार लांब जायचं नाही आता. राहुरी फॅक्र्टरीला उतरायचं आहे ह्याला. तारकपरू, राहुरी. दतथं

पनु्हा चालक-वाहकांचा चहा. मग फॅक्र्टरी. िीड तास घेणार अजनू. गाडी पोहोचेल, तेव्हा दतथं

पाऊस असेल का? मलुगा घ्यायला येईल का? त्याला तेव्हा फोन करायचा तर तोपयांत बॅर्टरी

दर्टकेल का? ह्याला अशा बऱ्याच दचंता. मध्यमवयीन माणसाच्या मध्यमवगीय दचंता. पाऊस

थोडाच वेळ झाल्यानं वातावरण दवदचत्र आह.े गिमितंय. फेरीवाल्यांचे, िवाशांचे धक्के बसताहते.

आपल्या जागेवर दनवांत बसायचं सोडून हा उगीच उभा आह.े वैताग वाढवत. स्वतःचा आदण



येणाऱ्या-जाणाऱ्यांचाही. तेवढ्यात चालकानं िार उघडल्याचा आवाज आला. त्याचं पदहलं पाऊल

िारात पडताच हा पर्टकन जागेवर बसला. म्हणाला, ‘सरु्टली ब्वा गाडी.’ परत तसंच. कुणी ऐकलं तर

बरंच. नेमकं तेव्हाच तो बसच्या िारात आला. ज्येष्ठ नागररक दिसणारा. एका हातात दपशवी, िसुऱ्या

हातात अंड्याचा भला मोठा रे. डोक्यावर मसुलमानी र्टोपी. वाहकानं काही तरी

दवचारल्यावर ‘येवला’ एवढंच म्हणाला.

म्हणजे वाहकानं त्याला ‘कुठं जायचंय?’ असं दवचारलं तर. आत आल्यावर त्यानं हातातली दपशवी

हलवत ह्याला दवचारलं, ‘‘जागाय? दठवू दहतं?’’ ह्यानं मान डोलावली. अंड्याचा रे सीर्टवर ठेवनू तो

पनु्हा खाली गेला. चालकही पनु्हा उतरला. त्यानं परत िोन दपशव्या आणल्या. कापडी. व्यापारी

वापरतात त्या िणकर्ट. गच्च भरलेल्या. िारापाशी दपशव्या ठेवनू तो परत खाली. हा अस्वस्थ. आता

बस सरु्टणार म्हणनू िवासी येऊ लागल.े खपू वेळचे िाराजवळच रेंगाळणारे, आधी सरु्टणारी बस

पकडायचा नेम धरून असलेले घसुू लागले. त्यांना दपशव्यांची अडचण होत होती. तो िोन दपशव्या

घेऊन आदण चालक पनु्हा िार उघडायला एकच गाठ पडली. उशीर होतोय, या भावनेनं हा पनु्हा

अस्वस्थ. त्याला म्हणाला, ‘‘चचा,दकत्ती थैलीयां ये! व्हां ड्रायवर की केदबन मे रखो.’’ तो मान

डोलावनू खाली गेला. ह्यानं चालकाजवळ भणुभणु सरुू केली, ‘तो िारातच सामान ठेवतोय.

येणाऱ्यांना अडचण होतीय.’ चालकानं खानिशेी हले काढत वाहकाला आवाज र्टाकला, ‘भौ, ही

िवाशांची गाडीय का मालगाडी? रस्त्यातच ठेवलंय सामान सगळं.’ ते बोलणं सपंतय, तेवढ्यात तो

पनु्हा एक रे, गोणपार्टाची दपशवी घेऊन अवघडून आला. या वेळची दपशवी थोडी अदधकच जड होती

बहुतेक. वाहकानं खडसावनू दवचारलं. गरीब चेहऱ्यानं तो म्हणाला, ‘‘झालं साहे्यब. अजनू िोनच

दपशव्या.’’ ह्याची कुरकुर दर्टपेला पोहोचली. ‘रस्ता अडला सगळा सामानामळंु’ मोठ्यानंच म्हणाला हा.

चालक भडकला. वाहकाला त्यानं आिशे दिला - ‘एsssभाऊसाहबे, घेऊ नको त्याला. घे खाली

सामान.’ ‘पढुच्या गाडीनं या चाचा. लई सामान आहे तमुच.ं िारातच ठेवलंय सगळ. माणसं कशी

चढायची अन् कुठं बसवायची?’ वाहकानं दवचारलं दन दशट्टी तोंडात धरली.

तो गप्पच. यदुक्तवाि करण्याची ताकि नसलेला. हातातल्या दपशव्या दतथंच खाली ठेवल्या. बसमध्ये

चढला. दपशव्या खाली नेऊ लागला. चालकानं बसची गरुगरु सरुू केली होती. अचानकच हा

पाघळला. म्हणाला, ‘‘जाऊ द्या साहबे. िोनच बाचकी राह्यलीत. हे सामान खाली घ्यायला पाच दमंरं्ट

जातील. घ्या त्याला.’’ ह्याचं ऐकून चालक आदण वाहक, िोघंही गप्प. तीच परवानगी समजनू, तो

पनु्हा दपशव्या आणू लागला. ड्रायव्हरच्या केदबनमध्ये ठेवू लागला.

--------------------------------------------------------------------------

पणु-ेधळेु बस एकिाची हलली. ह्यानं त्याला चालकाजवळच्या सीर्टवर बसवलं. सामान लावलं. हवा

खेळू लागली. घाम पसुत हा शेजारच्याला म्हणाला, ‘‘जाऊ द्या. म्हतारं माणसूय. येवल्याला



जाईस्तोवर ११ वाजतील. एवढं सामान. पावसापाण्याचे दिवस. दतथं घ्यायला कुणी येतंय, नाई

येत.’’ शेजारी हुकंारला. ह्याचं बोलणं सरुूच, ‘‘मीच ड्रायव्हरजवळ ओरडलो. नंतर दवचार केला.

माणसुकी िाखवायला पादहजे ना. आपण बी उद्या म्हतारे होणारेच. अशा वेळी मित तर केलीच

पाह्यजे ना!’’ हा बोलत होता. तो बहुतेक ऐकत होता. पण त्याच्या चेहऱ्यावर तसे काही भाव नव्हते.

गाडीतनू उतरावं लागलं नाही, जागा दमळाली, सामान सगळं व्यवदस्थत बसलं... याचं कुठलंही

समाधान नव्हतं. तो शांतपणे घाम पसुत बसला होता. शेजारी ऐकतोय का नाही, हे न बघता ह्याची

बडबड चालचू होती. बस धळु्याकडे धावत होती.

लेखक: श्री. सतीश स. कुलकिी

(मकु्त पत्रकार, ब्लॉगर, दकंदचत लेखक)

ब्लॉग : https://khidaki.blogspot.kr

इ-मेल : sats.coool@gmail.com
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र्मसळ

अगाऊ (की आगाऊ??)

बाकी पणुे बिललय दमत्रा. एकेकाळी पेन्शनररांची िार्टी वर्टी असलेले पणुे आता तारुण्याने फुलात

चाललय. पण तरी जनु्या कालच्या खणुा बाकी आहते. याचा ितेय मला अलीकडेच आला. कांही

कामादनदमताने माझा पणु्याच्या सिादशव पेठेत जाणे झाल.े वेळ सकाळची दवचार केला चला कांही

तरी नाष्टा करून घेव.ू बाकी आपल्याला काय हॉरे्टल दिसला दक भकू लागते. समोर मामासाहबे

जोशी उपहारगहृ दिसले. म्हर्टले चला दनिान स्वस्तात होईल नाष्टा. झाला! आमची स्वारी आत

दनघाली. आत दशरत नाही तोच आपल्या पणुेरी बाण्याला जपत दबदस्कर्टांच्या असंख्य बण्यावमागनु

डोके बाहरे काढत पेन्शनर काकांनी हर्टकलेच. काय पादहजे ? साक्ष्यात पणुेरी बोलीभार्षा आदण

कोकणी संस्काराला स्मरून बोलताना केलेला नाकाचा परेुपरू वापर. यामळेु मला एकिम

गिुमरल्यासारखे झाल. आणखी एक िण िखेील दतथे न थांबता जावेसे वार्टले. पण आमचे पोर्टोबा

सोकावले होते दतती या पणुेकरांना चौकश्या. !!! जणू कांही मी त्या उपहारगहृात त्यांची रे्टबल

आदण खचु्याव चोरून न्ह्यायला घसुलो होतो. बर, त्यातनू या लोकांचा समाज असा दक येणाऱ्या

दगऱ्हाईक जर बैलासोबत एखािी अस्सल ससंुस्कृत मराठमोळी दशवी दिली नाय तर तो दबल

भरणार नाही. !! म्हणनूच पणु्यात बाहरे जाताना कौंर्टर वर पैसे िवेनू स्वताचा एनकौंर्टर करून

घ्यायची (गैर ) सोय केली असावी. हे उपहारगहृ .., मी कांही बोलायचा ियत्न केला, पण तो केवळ

ियत्नच रादहला. समोरच्याला दर्टकू म्हणनू कसे द्यायचे नाही, याचे जणू तो थेरडा (हो घाबरतो का

त्याला ?) िात्यदिक िाखवत होता.

हो … माझेच आह.े

असेल …

असेल काय ? आहचे !!

पण.. मी पनु्हा एक दनष्ट्फळ ियत्न केला.

म्हणजे ? म्हणायचे काय तमु्हाला ? माझा नाही तर काय तमुच्या तीथवस्वरूपांचा आहे काय ?

ठीक आहे आजोबा … तमुचेच आहे .

आजोबा म्हणताच तो जरासा बावरला. अजनू बाजूला कोणी नाही ना, याची, खात्री करून घेवनू

मग पनु्हा डाफरला . “ तमु्हाला काय अडचण ?“

हे बघा , मला तमुची जरा बोलू द्याल काय ? “

बाहरे पार्टी नाही वाचली का ? दवके्रत्यांना आत िवेश नाही.!!

आता या बाबाजी ना कोण समजावनू सांगणार, दक पणुेरी पार््टया या पणुे करािमाणेच फक्त

मनोरंजनासाठी असनू त्यावर कोण्याभाल्या इसमाने जरासदु्धा डोके घासायचे नसते.



अहो पण मी इथे नाष्टा करायला आलोय . मी एका िमात बोलनू मोकळा झालो. मग सरळ वाक्यात

सांगता येत नाही का ? दशंचे उगाच सकाळी सकाळी आमची डोकी आदण वेळ खायला . फुकरे्ट

मेले. !!

कसाबसा मी त्या चौकस यंत्राच्या तावडीतनू सरु्टलो . अशा लोकांना सरकार बॉडवर वर का पाठवत

नाही ? यांच्या चौकशांनी शत्रू पळून तरी जाईल नाहीतर दनिान एका गोळीत यांना गप्पा तरी करतील.

!!

आत बाकावर येवनू बसतो ना बसतो तोच त्या र्टपरीवजा हॉरे्टल मधला तो हाप -चड्डी धारी पोयाव

बाजीरावच्या तोऱ्यात आला आदण आखे रे्टबल पाण्याने धवुनू काडल.े माझ्या पंत्सकर्ट. !!! बारा …

त्याला बोलायला गेलो तर उलर्ट तोच मला बोलतो कसा. “वो सायेब, दिसत नाय काय ? रे्टबल

धतुोय ते ? चला व्हा दसिलेा, परत प्यान्तीवर पाणी सांडले दक आम्हालाच घालाल तमु्ही कचा कचा

दशव्या . !! आयला एवडी जन्तामाल लोक , पर खकावत्यानेवािी पण नाय ..!!

एवढा त्याच्याकडून सत्कार स्वीकारत असताना माझे लक्ष्य आपल राहून राहून समोरच्या पार्टी कडे

जात होते. “ दगहावईक ना िवे आह.े त्याचा आिर करणे हचे आमचे ध्यये. “ मला काहीतरी

चकुाल्यासारखे वार्टले . हे म्हणेजे दिवाळी अंकावरील दचत्रािमाणे. वरती एखािे दबपाशा, मादलका

दकंवा गेला बाजार अयीश्वायाव चा दचत्रा पाहून सत्तर रुपये खचूवन तो अंक घ्यावा ..आदण आतमध्ये

भेर्टावे - अन्ना हजारे आदण बाबा आमरे्ट. !!

इतक्यात ऑडवर घ्यायला एक जन आला. “ एक दमसळ िवे. “ मी दहिंीत ऑडवर लो (ओरडलो नव्हे

...आमची काय दहम्मत त्या राव्बाहािरुाला ओरडायची !!)

साधी दक पेशल ?

फरक काय ? आता मी पण पणुेरीत जगुलबंिी िरूू केली .

ज्यास्त चौकशी नको. घ्यायची तर घ्या, चेपा , नायतर तसेच फुर्टा . बाहरे वेदरं्टग आहे .

वा!! म्हणजे मी एकर्टाच नवतो दतथे खायला (दशव्या ) आलेला .

“ मेरेको स्पेशल दमसळ िवे , एकच हां..!!

मी अगिी बोर्टाने एक िाखवनू … जणू त्याला एक म्हणजे काय ते माहीतच नाही असा सांगू लागलो

..बाकी जरब िाखवायला दहिंीची मित होते पण आमची दहिंी म्हणजे २ रुपयाचा खायाव

शेंिाण्यासारखी !!

एकतर मोजकेच १०-१२ िाणे, त्यातपण एकिाच नीर्ट भाजलेला. बाकी सगळे म्हणजे दनवाल

चीग्म्सारखे , तरीही मीठ चोपािल््यामळेु गीलान्या लायक . थोडक्यात काय, आमची दहिंी म्हणजे

दभकायावच्या अन्गवची दचंिी. आवश्यक तीतदकच.

माझी ऑडवर (???) घेऊन तो कलकत्ता वेर्टर (का थेर्टर म्हणू याला. ) गेला.



काही काम नवता ( आता हॉरे्टलात काय काम असणार ? डोंबल. ?) खणनू मी आपला उगाच इकडे

बघ -दतकडे बघ , कुणी ओळखीचा , आदण मखु्य म्हणजे अनोळखी मखुडे, शोधात बसलो. पण

नजरेवर पार््टयांच येऊन धडकत होत्या.

“आज रोख , उद्या उधार. “

“एक बार आओगे , बार बार खाओगे .” “दशव्या काय ?”, मी महातल्या मनात म्हणालो. आम्हालाही

“मंकी आवझा आईकू येते बारा का !!

“दगहईेकांची चमचा अगर प्लेर्ट फक्त खाण्य्साठी वापरावे. (?? म्हणजे नक्की काय करू नये ?)

दपशवीत घालनू घरी घेऊन जाऊ नये. “ नशीब , धनू ठेवा म्हणाले नाहीत !!

“आमच्या नोकरांना रोज पगार दिला जातो. तस्मात र्टीप सारखे िकार िऊेन जािा पाव अगर संपेल

दमळवण्याचा ियत्न करू नये. !”

तमु्हाला वेळ असला, आदण ताची दकंमत तमु्हाला नसेल, तर आम्हाला आह.े तरी कृपया पार््टया

वाच्यात वेळ खचूव नये दह नम्र (?) दवनंती ….का ? तुमच्या बापाचे काय जाते ?’ अथावतच ..मेरे मनकी

आवाज.

धान………!! समोर दमसळची जोरिार आगमन झाल.े !! दमसळीचा िणका काय वणाववा महाराज .

बरीचशी दमसळ प्लेर्ट मध्ये न राहता पाव आदण दलंबू मध्ये दमसळू लागली , थोडी रे्टबलवर कोसळू

लागली, आदण हे कीच म्हणनू दक काय , कांिा व फरसाण माझ्या दशत्शी िेमळ सलगी करू लागले.

अतापयांतच्या आलेल्या अनभुवामळेु , दक सवय झाल्यामळे , आत्ता मला राग येत नव्हता . दनिान

थोडी तर दमसळ त्या सद्गहृ्सस्ताने मला खाण्यासाठी प्लेर्ट मध्ये दशल्लक ठेवली होती.

भकू लागलेली. त्यामळेु एखािे कुते्र दजतक्या घाईने र्टोस्र्ट -हाडूक दगळत नसेल , इतक्या वेगात ते

दमसळ नामक खाद्य कम पेय (ज्यािा ) संपवले . पनु्हा तो मघाचा पोऱ्या आपल्या .. म्हणजे त्याच्या ..

२ हाताची १० बोर्टात जेवढे ग्लास ऐकिम धरता येतील , तेवढे घेवनू आला. पनु्हा आमच्या रे्टबल वर

परु आला. बहुिा या पोराला लोकांच्या प्यांर्ट ओल्या करायची खोडाच आह.े दतथेच जरा .. बसनू

रादहलो. इतक्यात तो कौंर्टर वरचा िश्नासरु , कासवछाप जोश्या मला फार्टकरायला आलाच .

“झाले का दगळून ?”

“दह .. बरी होती दमसळ.”

“हो ना ? मग र्टाका १२ रुपये आदण सरु्टा. दह कांही धमवशाळा नव्हे . दनवांत बसायला . अजनू

बाकीच्यानापण खायचंय .”

वैतागनू मी उठलो आदण त्यांनाच चक्क … उलर्ट त्यांनाच ओरडलो -

“मी कांही फुकर्ट खायला आलो नाहीये. हे घ्या तमुचे १२ रुपये.” मी कौंर्टर वर पैसे जवळ जवळ

फेकलेच.

“ आहो एवढे दचडताय काय म्हणनू. ? आम्ही फुकर्ट ग्राहक ओळखनू असतो. तमु्ही का उघाच त्रास

करून घेता ? घ्या..



मझा नरू बघनू त्या म्हाताऱ्याने बडीशेपची वार्टी माझ्या समोर धरली. छोर््टया शेप मधली ती बडीशेप

ितेानािखेील त्यांचा चेहरा -” आता काय साली १२ रुपयांची बडीशेप खातो दक काय ? असाच

दवचारात होता. मी िण भरिखेील न थांबता तेथनू सर्टकलो.

तमु्ही कधी सिादशव पेठेत गेलात , आदण तमु्हाला भकू लागलीच ..(ती नेहमीच लागते. .. त्यात नवल

ते काय?) तर या हॉरे्टलात जाणनू बघाच !! मज्जा येते दक नाही. ..

सध्या तरी मी माझ्या दजवलग (जीव घेणे अदधक योग्य.)दमत्रांना दतथला पत्ता िवेनू खायला धड्तोय.

दमसळ दक दशव्या. .हा तसा गौण मदु्दा आह.े आपला नाव सांगता का प्लीज.. तमु्हाला पण दतथला पत्ता

ितेो. नाव सांगताय ना.. प्लीज…

लेखक: श्री. अर्भर्जत कुलकिी 



जपुया कोवळ्या कळ्यांना आर्ि मनांना...........

सररता एक उच्चदशदित, सुंिर , हुशार तरूणी. दतचं लग्न अजयशी झालं. अगिी दृष्ट

लागावा असा जोडा. पण का कुणास ठाऊक लवकरच या िोघांच्यात खर्टके उडायला लागले. भांडणं

होऊ लागली. अगिी मानसोपचारतज्ज्ञाकडे जायची वेळ आली. तेव्हा कळलं, सररतावर दतच्या

अजाणत्या वयात अगिी दतच्या घरातल्या कोणीतरी अत्याचार केला होता. त्यामळेु नवरा

बायकोमधल्या नाजकु, तरल संबंधांदवर्षयी दतच्या मनात दतदडक बसली होती. सगळे परुूर्ष वाईर्ट

असतात अशी दतची भावना झाली होती. मात्र अजयच्या मितीने ती या भयंकर मनोवस्थेतनू बाहरे

आली.

अशा अनेक सररता आपलं आयषु्ट्य घालवत असतील. पण सगळयांनाच असे अजय भेर्टतात का ?

नाहीतर लग्नानंतरही परुूर्षाथव गाजवनू बायकोच्या मनादवरूध्ि संबंध ठेवणारे परुूर्ष आहतेच की. तो एक

वेगळाच दवर्षय आह.े या दवचारांबरोबरच मनात आलं,

''बालपण िगेा िवेा, मुंगी साखरेचा रवा.'' ही हवीहवीशी मागणी करणा-या या

काव्यपंदक्त आता दततक्याशा हव्याशा वार्टत नाहीत. रोज वतवमानपत्र उघडल्यानंतर अल्पवयीन मलुींवर,

बादलकांवर होणारे अत्याचार मन सनु्न करतात. काही वेळा असा सरु सधु्िा ऐकू येतो, ''आमच्या वेळी

नव्हतं हे असं.'' पण खरच असं आहे का? पवूीपासनू हे अत्याचार होत असणार. फक्त आता िदसध्िी

माध्यमांमळेु या घर्टना िकाशात येऊ लागल्या आहते. ज्या वयात मलुींना चांगल काय वाईर्ट काय याची

पसुर्टशी सधु्िा कल्पना नसते, त्यावेळी त्यांच्या कोवळ्या मनावर ओरखडे उठतात. काही वेळा हे

ओरखडे इतके भयंकर असतात, की त्या मलुींचं आयषु्ट्य पणाला लागतं. भावनादवरदहत असं दजवंत

िेतासारख आयषु्ट्य दतच्या वार््टयाला येऊ शकतं. या सगळ्या भयानक पररदस्थतीचा दवचार केला तर

अनेक पालकांना आपल्या लहानग्यांना शाळेत सोडायला सधु्िा भीती वार्टते आह,े असं दचत्र दिसत.

मदहलांवर, यवुतींवर होणा-या अत्याचारांचा िदतकार करणं अवघड आह.े पण अशक्य नाही. मात्र

लहान वयातल्या मलुींवर होणारे अत्याचार कसे थांबणार?

या अत्याचारांमध्ये घडणा-या घर्टनांचा मागोवा घेतला तर हे लिात येतं की, ब-याच

वेळा हे अत्याचार घरातल्या दकंवा ओळखीच्या लोकांकडून केले जातात. काही बातम्या तर इतक्या

शॉदकंग असतात की त्यावर काय िदतदक्रया द्यावी हचे कळत नाही. ''वदडलांनी मलुीवर अत्याचार

केला'' ही अशीच एक बातमी. कंुपणानीच शेत खाल्लं तर राखण कोण करणार? ित्येक मलुीसाठी

वदडल म्हणजे आनंिाचा ठेवा असतो. मलुीचं रिण करणं हे तर वदडलांच पदहलं कतवव्य. आपल्या

आयषु्ट्यात कोणतीही अडचण आली तर आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे रहाणारे आपले वदडल

नराधमासारखे वागायला लागल्यावर त्या मलुीच्या मनात कोणत्या भावना येत असतील हे शब्िात

सांगणे अशक्य आह.े खाऊमधनू गुंगीचं ओर्षध िऊेन त्या मलुीवर अत्याचार करणं ही अशीच एक



लाच्छंनास्पि घर्टना. अंध आदण दवशेर्ष मलुींच्या बाबतीत दकंवा शारररीक व्यंग असणा-या अल्पवयीन

मलुींच्या बाबतीत तर हा िश्न दबकर्ट आह.े रोजच्या व्यवहारातल्या भावना समजनू घेण्यासाठी सिम

नसणा-या या मलुींना या रानर्टी आदण पाशवी भावना कशा समजणार? बरं, या मलुींच्या बाबतीत ििुवै

म्हणजे, त्यांना िेमानी जवळ करणारी माणसंच फार थोडी असतात. त्यामळेु अशा कोणत्याही

माणसाला अडवणं त्यांना शक्य नसतं आदण जे होईल ते िेमानी केलेला स्पशव आहे अशी त्यांची

समजतु होत असेल का?

अल्पवयीन, दनरागस मलुींच्या बाबतीत पाशवी कृत्य करणा-या या रािसांना या

मलुींचे दनष्ट्पाप, गोंडस चेहरेे दिसत नाहीत का? ज्या मलुींची मानदसक आदण शारररीक वाढ अपणूव

आहे अशा मलुींवर अत्याचार करून त्यांना नेमकं कोणतं रािसी समाधान दमळत असेल? या सगळ्या

कृतीमागे दवकृती, असमाधान आदण मनावर ताबा नसणे या गोष्टी आहते. दस्त्रयांकडे भोगाची वस्तू

म्हणनू बघण्याचा परुूर्षांचा दृदष्टकोन हे अजनू एक कारण. मदहला दकंवा यवुतींवर होणा-या

अत्याचाराच्या बाबतीत त्या मदहलासधु्िा दततक्याच जबाबिार असतात असा सरू ऐकायला येतो.

आपलं रहाणीमान, पोशाख यावर ब-याच गोष्टी अवलंबनू असतात. त्यामळेु तोकड्या कपड्यातल्या

एखाद्या यवुतीला पाहून सो कॉल्ड परुूर्षाथव जागा होतो असं म्हर्टलं जातं. अथावत परुूर्षांच्या या

मानदसकतेमळेु त्याच्या कृत्यांना माफी दमळू शकत नाही. तसंच रात्री उशीरा कशाला बाहरे पडायचं ?

आपण स्त्री आहोत हे दवसरता कामा नये. िणभर हे जरी खरं आहे असं धरलं तरी अल्पवयीन

मलुींच्या बाबतीत हे दनकर्ष गैरलागू आहते. त्यांची काहीही चकू नसताना त्यांना हे भोगावं लागत.

स्त्रीभ्रणूहत्येचं िमाण आधीच वाढतं आह.े त्यात अशा घर्टनांची भर पडली तर मलुगी हवी असं

म्हणणा-यांची संख्या कमी होईल की काय अशी भीती वार्टते. हा असंस्कृतपणा िरू होण्यासाठी

बालपणापासनू घरातनू व दशिणातनू चांगले संस्कार होण्याची गरज आह.े लहानपणी रूजलेल्या

दवचारांचा िभाव खपू जास्त असतो. त्यामळेु पालक व दशिक िोघांनीही समांतर पातळीवर ियत्न

केले पादहजेत. घरामध्ये मलुींना good touch आदण bad touch यादवर्षयी मोकळेपणानी पण त्यांना

समजेल अशा भारे्षत सांदगतलं पादहजे. आपल्या गपु्तांगांना कोणी हात लावत असेल अशा माणसाकडे

जायचं नाही. त्याला हात लावू द्यायचा नाही. इतकं मोकळ आदण स्पष्ट सांदगतलं पादहजे. कारण मायेनी

, िेमानी स्पशव करणारे सधु्िा असतात ना? चकुीच्या दशकवणकुीमळेु अशा िेमळ माणसांचं िेम या

मलुींना दमळणार नाही. त्यामळेु या नाजकु दवर्षयावर अदतशय नाजकुपणे मलुांशी संवाि साधला

पादहजे. फक्त मलुींनाच नाही तर मलुांनािेखील हे सांगणं गरजेचं आह.े थोड्या जाणत्या मलुांना,

मलुीला कुठे स्पशव करायचा आदण कुठे नाही हे अगिी स्वच्छपणे सांदगतलं पादहजे. तसंच आपल्या

स्वतःच्या बाबतीत काय काळजी घेतली पादहजे हिेखेील सांदगतलं गेलं पादहजे. हे सगळ दलदहत

असताना एक जाणवलं अगिी आमच्या दपढीतल्या आई वदडलांनी तरी कुठे हा मोकळेपणा जपला

होता? पण आता तरी हे बोललं पादहजे.

मदहलांच्या बाबतीत स्वसंरिणाचं िदशिण उपयोगी ठरेल. मात्र या लहानग्यांच्या बाबतीत पाशवी



वतृ्तीच्या मनांना िदशिण आदण त्यांची उत्तम िकारे मशागत करणं गरजेचं आह.े कारण दशिा िऊेन

हिेश्न सरु्टणार नाहीत. कारण जलुमाचा राम राम दकती दिवस दर्टकतो? बलात्का-यांना कायिा काय

करू शकतो हे मादहती आह.े त्यामळेु कायद्याच्या बडग्यानी फरक पडेल का ? एखािी गोष्ट करणं दकंवा

न करणं हे एकिा मनानी घेतलं की कोणत्याही कायद्याची आदण दशिेची गरज उरणार नाही.

अजनू एका गोष्टीवर दनयंत्रण ठेवल पादहजे, ते म्हणजे र्टी.व्ही.वर िाखदवल्या जाणा-या

कायवक्रमांवर. एखािी कौरंु्टदबक दसररयल बघत असताना मध्येच एखाद्या पॉनवस्र्टारची दवदचत्र जादहरात

िाखवण्यात येते. ही जनजागतृी आह.े पण भलतीच जागतृी होते या सगळ्यानी. या सगळया साधनांची

गरज आहे हे मान्य. पण ते िाखवण्याची जागा दकती चकुीची आह.े एवढचं काय वतवमानपत्रात सधु्िा

या जादहराती मखु्य पानावर दिल्या जातात. काही गोष्टी दकतीही ख-या आदण आवश्यक असल्या तरी

त्या कोणत्या माध्यमातनू आदण कशा िाखवल्या जातात हे महत्त्वाचं आह.े यातच भर म्हणनू की काय

गगुलवर काहीही र्टाईप केलं तरी धडाधड सगळी मादहती दिसते, दव्हदडओ दिसतात. या सगळ्याचा

पररणाम मनावर होणारच. ज्या गोष्टी हळुवारपणे करण्याची गरज आह.े दकंबहुना असं म्हणता येईल की,

ज्या गोष्टी करून समाधान दमळणार आह.े त्या गोष्टी अशा ओरबाडणं चकू आहे हे पर्टवनू ितेा आलं

पादहजे. हा दवर्षय अदतशय नाजकु आह.े अत्यंत सावधानतेनी तो हाताळला पादहजे. माणसानी िगती

केली आहे पण त्यामळेु तो आपलं समाधान हरवनू बसला आह.े असं म्हणण्याची वेळ येऊ नये. कारण

िगती झालीच पादहजे. पण त्याचबरोबर आपलं माणसूपण दर्टकवता आलं पादहजे. ज्या िशेात स्त्रीचा

अपमान होतो तो िशे कधीच िगती करू शकत नाही असं म्हणतात. आपला िशे तर महासत्ता होऊ

पहातो आह.े मग अशा या दवकदसत िशेात भावनांच्या दवकासाचे वारे कधी आदण कसे वहाणार?

लेर्खका: डॉ. र्वनया केसकर



र्तळगूळ का खायचा ?

नवीन वर्षावचा पदहला सण म्हणजे सकं्रातं. थंडीने गारठून र्टाकणाऱ्या हमेतं ऋततू िधू व

उसापासनू तयार केलेले दवदवध पिाथव खावते, गरम पाणी प्याव,े तेल, अगंाला अभ्यगं करावा, दस्नग्ध

द्रव्यांपासनू बनदवलेली उर्टणी लावावीत,डोक्यावर तेल लावाव,े अगंावर ऊन घ्याव,े असे आयवेुि सागंतो.

सकं्रातंीला आपण नमेके हचे करतो. दतळगळू खायला दमळणार म्हणूू ून लहान मलेु आनिंात असतात तर

दस्त्रया हळिी - कंुकू समारंभाची, सकं्रांतीदनदमत्त कोणत्या गोष्टी लरु्टायच्या याची योजना करत असतात,

नववधू तसचे नवजात बाळासाठी िादगने आणण्याची लगबग सरुू असत,े िादगने पण दतळ - साखरेच्या

हलव्याचचे असतात. मलेु - बाळे, परुुर्षमडंळी पतगं उडदवण्यासाठी उत्सकु असतात. एकंिर सकं्रांतहा

उत्साहपणूव व मतै्रीपणूव सण म्हणता यावा. आयवेुदिक दृष््टया दवचार करायचा झाला तर सकं्रातं यतेे थंडीच्या

दिवसात म्हणजे हमेतं ऋततू.

हमेतंानतंर येतो दशदशर ऋत,ू जो आिान काळातला पदहला ऋतू असतो. आिानाचे

वैदशष््टय म्हणजे "रौक्ष्यं आिानजम"् अथावत आिानकाळात रुिता वाढू लागत,े दशवाय दशदशरात थंडीचे

िमाण खपू वाढणार असत.े थंडीपाठोपाठ रुिता वाढतेच. सकं्रातंीच्या दिवशी केले जाणारे सवव रीदतररवाज

रुिता कमी करणारे व थंडीचे दनवारण करणारे असतात. आयवेुिाने फक्त सकं्रातंीच्या दिवशीच नाही तर

सपंणूव हमेतं व दशदशर ऋततू असचे शीतता व रुिता कमी करणारे उपाय योजण्यास सांदगतले आहते.

चरकसदंहतेमधील या सतू्रावंरून हे स्पष्ट होईल. *गोरसादनिदुवकृतीववसा तैलं नवौिनम् । हमेन्ते।

भ्य़स्यतस्तोयमषु्ट्णं चायनुव हीयते ।। अभ्यगंोत्सािनं मदूध्नव तैलं जेन्ताकमातपम् ।* चरक सदंहतासकं्रातं साजरी

करताना आपण नमेक्या याच गोष्टी करत असतो. उसापासनू बनदवलेल्या गळुादशवाय सकं्रातं पणूव होणार

नाही. थंडीच्या दिवसात जे दस्नग्ध पिाथव खायच,े त्यात तीळ अग्रणी ठरावते. म्हणनूच सकं्रांतीला

*"दतळगळू घ्या गोड बोला"* हा जणू परवलीचा शब्ि असतो. सकं्रांतीच्या दिवशी दतळाचे महत्त्व इतके की

त्यांचा होता होईल तेवढा अदधकादधक उपयोग करण्याची पद्धत असत.े तीळ - गळू खाण्याबरोबर

तीळदमदश्रत पाण्याने स्नान करणे, दतळाचे उर्टणे अंगाला लावण,े तीळ अग्नीवर र्टाकून धपू करणे, तीळ

वार्टणे वगैरे दनरदनराळ्या मागाांनी तीळ वापरायचे असतात. आयवुिेाने सांदगतलेला अभ्यंगही और्षधांनी

दसद्ध तीळ तेलाचाच करायचा असतो. दस्नग्ध द्रव्याचंे उर्टणे बनदवताना त्यात त्वचलेा दहतकर तीळ

अग्रणीअसावेच लागतात. पतंग उडदवण्याच्या दनदमत्ताने अंगावर ऊनही घेतले जात.े तीळ, गळू

स्वयंपाकघरात बऱ्याचशा िमाणात वापरले जातातच पण और्षध म्हणनूही त्यांचा मोठ्या िमाणावर उपयोग

होत असतो. *उष्ट्णस्त्वच्यो दहमः स्पशवः केश्यो बल्यदस्तलो गरुुः । अल्पमतू्रः करु्ट पाके मधेादग्नकफदपत्तकृत्

।।* वाग्भर्ट सतू्रस्थानतीळ वीयावने उष्ट्ण पण स्पशावला शीतल असतात, त्वचलेा तसचे केसांना दहतकर

असतात, ताकि वाढदवतात, मतु्राचे िमाण कमी करतात, अग्नी तसचे मधेा (ग्रहणशक्ती) वाढदवतात, कफ -

दपत्त वाढदवणारे असतात. पांढरे व काळे असे दतळाचे िोन िकार असतात. यातील काळे तीळ और्षधाच्या

दृष्टीने अदधक गणुकारी असतात. और्षध म्हणनू दतळाचा उपयोग अनके िकारांनी केला जातो.

मळूव्याधीमळेु दवशरे्षतः वात - कफ असतंलुनामळेु गिुभागी सजू, वेिना असता दतळाचा कल्क लावण्याने



बरे वार्टते. *कल्कदस्तलानां कृष्ट्णानां शकव रा पांचभादगकः । अजेन पयसा पीतः सद्यो रकं्त दनयच्छदत

!!* वाग्भर्टदचदकत्सास्थानकाळ्या दतळाचा कल्क एक भाग, त्याच्या पाच पर्ट साखर हे दमश्रण

बकरीच्या िधुासह योग्य िमाणात घेण्याने जलुाबासह रक्त पडणे थांबते. संपणूव दतळाचे झाड जाळून

बनदवलेला िार बकरीच्या िधुात र्टाकून घेणे मतूखड्यावर उत्तम असते. तीळ रजःिवतवन वाढवणारे

असतात. अंगावरून कमी जात असल्यास दतळाचा काढा गळू घालनू घेतला जातो. गभावशयातला

वातिोर्ष कमी करण्याच्या दृष्टीनेही तीळ उत्तम असतात. म्हणनूच बाळंतपणानंतर गभावशयाची शदु्धी

होण्याच्या दृष्टीने तीळ - ओवा - खोबऱ्याची सपुारी खायची पद्धत आह.े

दिने दिने कृष्ट्णदतलं िकंुचं समश्नतः शीतजलानपुानम् । पोर्षो शरीरस्य भवत्यनल्पः दृढीं

भवन्त्यामरणाच्च िन्ताः ।।* रोज काळे तीळ चावनू खावे व वरून थंड पाणी प्यावे. यामळेु िात

बळकर्ट बनतात. जखमेवर दतळाचा कल्क लावला असता जखम कोरडी पडत नाही, उलर्ट लवकर

भरून येते. वार्टलेले तीळ अंगाला लावनू स्नान केले असता त्वचा दस्नग्ध व सकुुमार बनते. अथावत

दतळाचे हे सवव उपयोग अदतशय िभावी असले तरी त्यांचा ियोग करताना तीळ उष्ट्ण असतात हे

दनदितपणे लिात घ्यावे लागते. िकृती, हवामान, शरीरातले दपत्तिोर्षाचे िमाण या गोष्टी लिात

घेऊनच दतळाचा सरसकर्ट और्षधी वापर करावा. गळू उसाच्या रसापासनू बनदवतात हे सवव जण

जाणतात, पण गळू बनदवण्याच्या िदक्रयेत उसाच्या रसावरची मळी काढणे आवश्यक असते. मळी

काढून तयार झालेला शदु्ध गळू चवीला मधरु, वात-दपत्तशामक व रक्तधातलूा िसन्न करणाराअसतो.

गळू वर्षवभर ठेवनू जनुा झाला की मग वापरायचा असतो. नवीन गळुामळेु कफिोर्ष वाढू शकतो, तसेच

अग्नीचा अवसाि होतो. त्याउलर्ट जनुा गळू गणुांनी शे्रष्ठ असतो. *स्वाितुरः दस्नग्धो लघरुदग्निीपनो

दवण्मतू्रामयशोधनो रुच्यो हृद्यः दपत्तघ्नो वातघ्नदस्त्रिोर्षघ्नो ज्वरहरः सन्ताप शान्तीििः श्रमहरः

पाण्डुिमेहान्तकः पर्थयि ।* राजदनघण्रु्टजनुा गळू चवीला गोड, रुचकर, दस्नग्ध, पचायला हलका

असतो, अग्नीिीपन करतो, मल - मतू्र वाढण्याने झालेले रोग िरू करतो. हृियासाठी दहतकर असतो,

दत्रिोर्षांचे शमन करतो, ताप िरू करतो, संताप िरू करुन मन शांत करतो, िम नादहसे करतो, पांडू,

रक्ताल्पता व िमेह वगैरे व्याधींमध्ये पर्थयकर असतो. थकून भागनू आलेल्याला गळुाचा खडा

िणे्याची पद्धत असते कारण तो ताप-संताप िरू करून श्रम नाहीसे करू शकतो. गळू रक्तधातपूोर्षक व

गभावशयाची शदु्धी करणारा असतो. त्यामळेु बाळंतपणानंतर घेण्यास उत्तम असतो. थंडीच्या दिवसात

जेवणात तपू - गळू खाण्याने थंडीचे दनवारण होते, दशवाय ताकि वाढते. दतळािमाणेच गळुाचीही

आयवेुिाने खपू स्ततुी केलेली असली तरी गळूही उष्ट्ण असतो, हे लिात घ्यावे लागेल. दशवाय गळू

पचला नाही दकंवा अशदु्ध स्वरूपातला गळू सेवन केला तर त्यामळेु जंत होऊ शकतात, मेिधातू वाढू

शकतो. संक्रांतीच्या दिवशी जेवणात गळुाची पोळी असतेच. ही पोळी कशी बनवावी व दतचे काय

फायिे होतात हे आयवेुिाने यािमाणे सांदगतले आह,े



*गोधमूचणूां दिप्ताज्यं जलेनाद्रां दवमिवयेत् ।*

*मिृोस्तस्मात्संिगहृ्य तलु्यां पगूफलेन च।।*

*कृत्वा पपवदर्टकां तस्य *शकव राचणूवगदभवताम् ।*

*गदुरं्ट बध्वा दपधायास्य*ं

*वेल्लयेत्पणूवपीठके ।।*

*पपवरे्टन समां कृत्वा घतेृ सदुवपचेत्ततः ।*

*सा गडुोरी गरुुवृवष्ट्या शकु्रला वातदपत्तनतु् ।*

*एतादृशी गडुस्यादप भवतीदत सदुनदितम् ।।*

दनघण्रु्ट रत्नाकरगव्हाच्या दपठात तपुाचे मोहन घालनू पाण्यासह मळाव.े मऊसर मळले गेले की सपुारी

एवढी गोळे करावेत. गोळा लारू्टन लहानशी पोळी बनवावी. यात गळुाचे दकंवा साखरेचे परुण भरून

मोिक बनवनू त्याचा पनु्हा गोळा करावा व लार्टावा. लार्टलेली पोळी तपुावर व्यवदस्थत शेकावी.

अशी ही गडुोरी (गळू-पोळी) वात - दपत्तशामक असते, पचायला जरी थोडी जड असली तरी

शक्रधातलूा पोर्षक असते. संक्रांतीच्या दनदमत्ताने संपणूव हमंेत - दशदशर या ऋततू करण्यासाठी सरुू

होते सयूवस्नान. आकाशध्यान व सयूवस्नान करण्यासाठी गच्चीवर उघड्या आकाशाखाली पतंग

उडदवण्यासाठी लहान थोर सववच जातात व हा सण आनंिाने साजरा करतात. संक्रांतीचे दिवशी

िानाचे महात्म्य सांदगतलेले आह.े संक्रांती पणु्यकाळात (सयूोिय ते सयूावस्त) वस्त्र, तीळ, सवुणव,

दतळगळू यांचे िान ब्राह्मणास करावे. उत्तम आरोग्य िाप्तीसाठी आदित्य ह्रिय स्तोत्राचे पठण करावे.

या दिवशी स्नानाचे पवूी अंगास दतळाचे चणूव लावनू स्नान करावे. या दिवशी तेलात तळलेले पिाथव

आदण पडवळाची भाजी खाणे र्टाळावे. नववधनेू पदहल्या वर्षी संक्रांतीस तेल, दजरे, मीठ व कापसू हे

दजन्नस सवुादसदनंना िान द्यावेत. या दिवशी काळे व दपवळे वस्त्र पररधान करावे.

*शब्िन शब्ि गोड बोलयूा यथाथव ते सयुोग्य दलहूयाकुणालाही नाही िखुावयूा बोलण्याने सवाांस

दजंकूयातीळ गळु वारू्टन आनंि घेवयूा त्यातनू िसुऱ्यासही बहु आनंि िवेयूा ...तीळ गळु घ्या अन

गोड गोड बोला...!!*

🚩 *शभंु भवत*ु🚩

लेखक: श्री. महेश खळिकर गुरुजी 



मंगळ िोष र्कती प्रभावी?

मध्यंतरी िोन पालकांनी त्यांच्या मलुींच्या भदवष्ट्या सिंभावत मागविशवन घेतल.े या वेळी

त्यांच्या दववाह योगादवर्षयी तसचे ववैादहक सौख्यादवर्षयी चचाव झाली. होय चचावच ... कारण ज्यांनी यापवूी

आमच्याकडून मागविशवन घतेले असले त्यांना कल्पना असले दक आमच्या इथे एकांगी मागविशवन होत

नाही, तर ित्येक मिुद््यावर सदवस्तर दवचारदवदनमय दवचारांची िवेाणघेवाण होते.

मगंळ िोर्षादवर्षयी आपल्याकडे िोन अडचणी आहते - एक म्हणजे अधववर्ट मादहती आदण िसुरी म्हणजे

दवनाकारण भीती.

जन्म कंुडलीमध्ये लग्न, चतथुव, सप्तम, अष्टम व व्यय स्थानात मगंळ असता सहसा मगंळ िोर्ष सांदगतला

जातो. िदिण भारतात दद्वतीय स्थानात मगंळ असता िखेील मगंळ िोर्ष सादंगतला जातो. मात्र या मगंळ

िोर्षालाही काही अपवाि आहते. ज्याचे स्पष्टीकरण िाते पचंांगामध्ये दिले आह.े जसे दक मगंळ नीचचेा

असता, शत्रू राशीचा असता, अस्तंगत असता त्याचा िोर्ष नाहीसा होतो. तसचे तो िथमात मरे्षचेा, चतथुावत

वदृिकेचा, सप्तमात मकरेचा, अष्टमात दसहंचेा, तर द्वािशात धनु राशीचा असता िखेील मगंळ िोर्षाचा त्रास

होत नाही. जसे आपण मगंळाच्या दृष्टीचा दवचार करतो, तसचे मगंळावर कोणत्या ग्रहाचंी दृष्टी आह.े याचाही

दवचार महत्वाचा ठरतो. शभु दस्थतीतील शभु ग्रहांची दृष्टी मगंळवार असता िखेील मगंळ सौम्य होतो.

याही पढेु जाऊन जन्म कंुडलीमधील मगंळाच्या दस्थतीवरही खपू काही अवलंबनू असत.े एखाद्या ग्रहाचा

पररणाम हा त्याच्या महािशा, अंतिवशा तसचे दविशमेध्ये होत असतो. हा दनयम मगंळालाही लागू आह.े

त्यामळेु मगंळाची िशा कधी आहे याचाही दवचार महत्वाचा ठरतो. दववाह योगा सिंभावत कालदनणवय करत

असताना मगंळाच्या गोचर भ्रमणाचाही दवचार केला जातो. जसे दक जन्म चदं्रापासनू मगंळाचे दकतव्या

स्थानातनू भ्रमण चालू आह.े दवशरे्षतः जन्म चदं्रापासनू दतसरा, सहावा व अकरावा मगंळ शभु मानला जातो.

आता आपण सोबत जोडलेल्या या कंुडल्यांकडे पाहू.

पदहल्या कंुडलीमध्ये लग्न स्थानी मगंळ आह.े ढोबळ मानाने याला आपण मगंळ िोर्ष म्हणू शकतो. मात्र

वैवादहक सौख्याचा दवचार करता हा मगंळ िोर्ष डोके वर काढेल असे दिसत नाही. पचंमशे गरुु सप्तमात

राजयोगी आह.े तर सप्तमशे शदन भाग्यात राजयोगी आह.े चदं्र सप्तमशे बधु उच्च राशीचा स्व राशीचा

आह.ेशकु्र महािशचेा शवेर्टचा मदहना रादहला आहे तर रदव महािशा सरुु होणार आह.े म्हणजे तब्बल सोळा

वर्षे मगंळ महािशा लाबं आह.े तर रदव महािशमेध्ये ती अवघे चार मदहने असणार आह.े यामळेु दववाहाचा

दवचार करता लग्नी असलेला मगंळ हा मगंळ िोर्ष िाखवत असला तरी या मलुीला त्याचा दवशरे्ष असा त्रास

होणार नाही. या उलर्ट भदवष्ट्यात भाग्येश मगंळ लग्नी राजयोगी म्हणनू मगंळ महािशा दवशरे्ष शभु फलिायीच

ठरेल.



आता िसुरी कंुडली पाहू. या कंुडलीमध्ये मगंळ अष्टमामध्ये आह.े म्हणजे ढोबळमाने दवचार करता मगंळ िोर्ष

िाखवतो. इथे मगंळ सप्तमशे आह.े सप्तमशे स्व स्थानापासनू धनात म्हणजे लक्ष्मी स्थानात आला आह.े त्यात

तो धनु राशीचा म्हणजे अग्नी राशीचा म्हणजेच शभु दस्थत आह.े त्यातच व्ययेश अष्टमात गेल्याने दवपरीत

राजयोग झाला आह.े इथे सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे मगंळ अस्तंगत दस्थतीमध्ये आह.े त्यामळेु त्याला बल

नाही. चदं्र सप्तमशे बधु शभु दस्थत तसचे इष्ट ग्रह आह.े तर राजयोगी शभु दस्थत शदनची िशम दृष्टी सप्तमावर

आह.े मलुीची शकु्र महािशा २०१५ मध्ये सरुु झाली असनू ती दतथनू पढेु २० वर्षे असणार आह.े सप्तमातील

राहू दववाहास उशीर करणारा असला तरी दववाह सौख्यास बाधा दनदितच नाही. त्यामळेु इथेही मगंळ िोर्षाची

काळजी नाही.

या िोन कंुडल्यांिमाणे अशा असखं्य कंुडल्यांची उिाहरणे सागंता येतील. या िोन कंुडल्या इथे फक्त

िादतदनदधक स्वरूपात घेतल्या आहते. या लेखाचा उद्दशे असा दक सध्या आपण अदधकतर सगंणीकृत जन्म

कंुडल्या वापरतो. सगंणकाला मगंळिोर्षाचे ढोबळ दनयम दिलेले असतात. त्यामळेु वरील पकैी कुठल्याही

स्थानात मगंळ असता सगंणक मगंळ िोर्ष िाखदवतो. मात्र तवेढ्यावर घाबरून न जाता अथवा दनणवयाित न

पोहचता तज्ञ ज्योदतर्षाकडून मागविशवन घेणेच अदधक योग्य ठरेल. मी अनके कंुडल्याचं्या बाबतीत मागविशवन

करताना असहेी िाखवनू दिले आहे दक याच स्थानांमधील मगंळ शभु दस्थत असता तो उलर्टपिी

दववाहसौख्यामध्ये मितच करतो.

मगंळाचा िोर्ष हा त्याच्या अदतरेकी दवर्षय वासनशेी आह.े पवूीच्या काळी एकत्र कुरंु्टब पद्धती होती.

अशावेळी लग्न करुन आलेल्या मलुीच्या कंुडलीमध्ये या पद्धतीची दवर्षय वासना असले तर ती घराच्या

एकोप्याला बाधा आणू शकते दकंवा स्वतःची एकादधकारशाही दनमावण करु शकते अशी धारणा होती. आदण

म्हणनू मगंळ िोर्ष असता म्हणजे वरील पकैी एका स्थानी मगंळ असता अश्या मलुीचे स्थळ नाकारले जायच.े

म्हणनू दवशरे्ष करुन जे मलुांचे पालक माझा हा लेख वाचत असतील त्यानंा मला इथे सांगायचे आहे दक एक

म्हणजे आता आपण हळू हळू दवभक्त कुरंु्टब पद्धती स्वीकारली आह.े िसुरे म्हणजे घरातील दनणवय

िदक्रयेमध्ये, अथवकारणामध्ये घरातल्या स्त्रीला समान सधंी दमळत आह.े अशावेळी एखािे स्थळ स्वीकारताना

अथवा नाकारताना आपण मलुीच्या कंुडलीतील या मगंळिोर्षाचा दकती दवचार करावा याचा दनणवय घ्यायची

वेळ आता आली आह.े

लेखक: श्री. होरापंडीत मयुरेश िेशपांडे



मी पार्हलेली वारी …

महादवद्यादलयन जीवनामध्ये मी बऱ्याच दशबीरांमध्ये स्वयंपरुतीनें सदक्रय सहभागी अस.े सवव

दशदबरानमधनू नवनवीन गोष्टी अनभुवल्या आदण ह्यतनूच व्यदक्तमत्व दवकास व सामादजक जडणघडण होत

गेली, असचे त्या मधील एक म्हणजे दिडंी. पणुे दवद्यापीठ, दवद्याथी कल्याण मडंळ व राष्ट्रीय सवेा योजना

आदण तंत्र दशिण दवभाग, महाराष्ट्र राज्य आयोदजत राज्यस्तरीय हररत उजाव व कन्यारत्न वाचवा जनजागतृी

अदभयान “पणुे ते पढंरपरू”असे िचडं मोठे नाव होते त्या दिडंीच.े

मला अजनू पण आठवतयं माझे त्यावर्षी ह्या दिडंीचे िसुरे वर्षव होत.े त्या आधीच्या वर्षी मी

जगद्गरुू सतं तकुाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्याबाबतच्या दिडंीमध्ये सहभागी झालो होतो, तेव्हा

विृारोपण, पोदलस दमत्र, पथनार््टयाव्िारे ‘कन्यारत्न वाचवा’इत्यािी उपक्रम राबदवले होत.े यावर्षी योगायोगाने

मला ‘सतं ज्ञानशे्वर महाराजाचं्या पालखी सोहळ्यासोबत’ चालण्याचा योग आला. तसचे माझ्या सोबत काही

जनुे दमत्र आदण नवीन स्वयंसवेक होत,े जे दक आज पण माझ्या सपंकावत आहते. दवद्यापीठाचा या दिडंी मागील

मळू हतेू ‘पयाववरण सवंधवन व समाज िबोधन’हा आह.ेया दिडंीमध्ये महाराष्ट्रातील दवदवध दवद्यापीठातील

राष्ट्रीय सवेा योजनचे्या समुारे १६० स्वयंसवेकांनी सक्रीय सहभाग घेतला होता.

या वारीमध्ये अनके िकारचे गोष्टी पाहायला व अनभुवायला दमळाले, यामध्ये िामखु्याने दिवे

घार्ट “गोल आदण उभे ररंगण”समाजआरती व नीरा स्नान हे अदवस्मरणीय िण होत.े माऊली म्हणनू झकुताना

स्वतः मधील अहकंाराचा नाश करून ज्ञान व अनभुवापढेु नतमस्तक होण्याचे ससं्कार या दिडंीच्या माध्यमातनू

आम्हाला अनभुवास दमळाले. दिडंीच्या िर वेगवेगळ्या र्टप्प्यावर वेगवगेळ्या दठकाणी आम्ही पायी जात होतो

हा चालायचा अनभुव वेगळा होता, कारण असे चालणे सोयीसदुवधानं मळेु माहीतच नव्हत.े पण दिडंीत

चागंल्या िकारे चालन्याची सवय पण झाली. सतं ज्ञानशे्वर माउलींचा पालखी मागव हडपसर, सासवड, जेजरुी,

नीरा, लोणंि, फलर्टण, नातपेतु,े वेळापरू, अकलजू इत्यािी असा आह.े याच दठकाणी बरीचशी नवनवीन

मादहती दमळाली वेळोवेळी दठकाण बिलत बिलत पालखी तळावरची स्वच्छता सवव स्वयंसवेक सदक्रयपणे

करत होतो. पालखी सोहळा सपंन्न झाल्यानतंर खपू मोठ्या िमाणात कचरा दनमावण होतो यामध्ये िामखु्याने

पानाफुलांचा कचरा, खाण्याचे पिाथव आदण त्यापिेा जास्त िमाणात प्लादस्र्टक व सवावदधक कागिी कचरा

आढळून आला त्याची दवल्हवेार्ट लावण्यात करता स्थादनक पचंायत व्यवस्थेमाफव त घंर्टागाड्या परुवल्या

होत्या हा कचरा आम्ही स्वयसंवेकांनी गोळा करून घंर्टागाड्या माफव त दवल्हवेार्ट लावली तसचे आमच्या

सोबत असलेल्या काही स्वयंसवेकांनी आपत्ती व्यवस्थापनाचे दवशरे्ष दशदबर केले असल्यामळेु त्याचा बहुतेक

वारकऱ्यांना व त्यांचे िाण वाचवण्यास झाला.

या वारीच्या िवासाला मला काही िश्न पडले वारकऱ्याचंी स्वयंदशस्त ही मनाला फक्त दिवसा

आकदर्षवत करता दिसनू येत.े कारण ही दशस्त फक्त नामगजर करताना, चालताना, बोलताना, समाज आरतीच्या

वेळी, ररंगणाच्या वेळी, िशवनाच्या वेळी खरोखर व िामादणकपणे भदक्तमय स्वरूपात दिसतेच पण ही

स्वयंदशस्त ििरू्षण करताना त्यांना उमगत (समजत) नाही? तसचे कचऱ्याचे व्यवस्थापन का वारकरी बंधूनंा

जमत नाही? बहुतेक वारकऱ् यांव्िारे खपू दठकाणी ििरू्षण दिसले (त्यात जल, मदु्रा) वारकऱ्यांनी पयाववरण



सवंधवन ही काळाची गरज आहे हे लिात घ्यायला हवे असे िकर्षावने जाणवल!े वारकऱ्यांची सवेा करताना

कोणताही स्वयंसवेक कमी पडला नाही ित्येक स्वयंसवेक स्वतःहून मित करण्यास केव्हा पण पढेु असे ते पण

जोशात व आनिंात तसचे पथनार््टयाव्िारे ‘कन्यारत्न वाचवा’, ‘स्त्रीभ्रणूहत्या’, ‘सािरता’, ‘भ्रष्टाचार’

इत्यािींवर आधाररत सकंल्पना पथनार््टयामध्ये होत्या. पथनार््टयाव्िारे जनजागतृी करणे हा दवद्यापीठाचा उद्दशे

होता आदण तो स्वयंसवेकानंी खपू उत्तमररत्या सािर केला. िसारमाध्यमांनी पण याची िखल घेतली होती,

तसचे समाधान पण वार्टते की बरेच उपक्रम वारी माफव त झाले त्यात कन्यारत्न वाचवा अदभयान,

समाजिबोधन, पयाववरण सवंधवन, आपत्ती व्यवस्थापन, ररंगण सरुिा इत्यािी उपक्रम मोठ्या िमाणात

सफलतापवूवक झाले.

या वारीने मला खपू काही दशकवले तसचे दवलिण व अभतूपवूव अनभुव दमळाले. हे तर झाले

माझे अनभुव पण कालातंराने ह्या दवद्यापीठ वारीत अनपदेित बद्दल झाल,े ते पण सकारात्त्मक आसो. आजच्या

आपल्या दवद्यार्थयाांना सवव ज्ञानशाखा खणुावताहते दवदवध स्पधाव परीिांचा बाजार व व्यापार चालू आहे कॅम्पस

दसलेक्शनसाठी व दवदवध परीिा करता जो तो धडपडतोय, या साऱ्यातनू पार होण्यासाठी जो आत्मदवश्वास

आदण जे व्यदक्तमत्व लागते ते या वारीतनू नक्कीच दमळत.े अशा िकारचे दवदवध सामादजक उपक्रम आदण

कायवक्रम सातत्याने सवव दवद्यापीठ व शासना माध्यमातनू घडावेत यासाठी अशी आशा व्यक्त करतो !

लेखक: श्री. प्रर्तक ित्तात्रय कड

पुसाि नॅशनल युर्नवर्सिटी



"बालपि".....   "सायकल"  आर्ि  "िगड"

मी एक मध्यमवगीयही नाही, ना गरीब. माझेबाबा सरकारी ३ श्रणेी सवेक आहते.

माझंबालपण हे घरी राहायला जागा नसल्याने वगावात दशिणाची सोय (होती) पण कायमादहत ती िखेील

नसल्यान,े वयाच्या ८ व्या वर्षावपासनूच माझ्या मामाच्यात गेलं. माझ्या आईबाबांपासनू लाबं .पण आजोबा

दनवतृ्त सदैनकहोते म्हणनू तसे लय लाड व्हायच,ेपण आईबाबांची जागा कोण घेऊच नाही शकत ना.

मला आठवतंय तेव्हा रे्टलेफोन कमी होत.े बाबा गल्लीतल्या पार्टलांच्या घरात मदहन्यातनू२-३ वेळा फोन

करायचे आदण मदहन्यातनू एकवेळा ते मला भेर्टायला यायच.े बाबा येणारम्हणनू मी िपुार पासनूच

गल्लीच्याकोपऱ्यावरच्या एका मोठ्या िगडावर बसनू त्यांची वार्ट पहात असायचो. मामाच्या गावात माझे

तसे फार दमत्र नव्हत,े म्हणनू मी लहानपणी मला स्वतः दचत्रपर्टात असल्याचभंासवायचो व मी खोर्टा दवलन

नजरेत आणनूकथानक रंगवत स्वतःशीच दद्वपिीय सवंािआणनू वेळ काढायचो. सहावीला आलो

आदणअचानक बाबानी माझी बिली माझ्या मळूगावी केली. दतथं गेल्यावर कळालं दक मीसरकार आहे

म्हणनू.... सगळे जण मला एवढालहान असनू पण आहो-जाओ बोलवायच.े माझेआबा गावचे माजी सरपचं

आणी जेष्ठ नागररक म्हणनू दतथे त्यांना खपू मान होता.

बेकार फक्त एवढंच होतं की माझीशाळा घरापासनू २ मलै लाबं चढावर होती. म्हणनू मी

माझ्या दमत्रांसोबत त्याच्या सायकलवर डबल सीर्ट जायचो. सहावी ते िहावी मीित्येक वर्षावत सागंेल ती

र्टक्केवारी काढायचोअन बाबा सायकलचे आश्वासन द्यायच.े नतंर मलाही हे कळून चकुलं होत दक चौिा

माणसे असलेल घर साभाळनाऱ्या या सरकारी नोकरिारास माझी सायकल फक्त अश्वसानातच िने शक्य

होणार होत.

कळलंच नाही कधी वर्षव सरली, मीबी.एस्सी. झालो अन सहा वर्षावच्या गॅप नमेामाकडे गेलो. पदहला त्या

िगडावर बसलोपोर्टात गोळा आला. काय झालं कुणास ठावकू पण मन रस्ता बघत कोणाचीतर वार्ट पाहू

लागलं होत.इवल्याश्या त्या िणात मी माझं एकरे्टपण पनु्हा उजळून घेतल आदण मी गावी आलो .नतंर

दशिण पणूव केलं. आता पी.एच.डीसाठी परिशेी आलो. पदहल्याच सटु्टीत जेव्हागावी गेलो तेंव्हा समोरच्या

अण्णा ला नवीसायकल आणली होती. परिशेात झेंडा लावणाऱ्या माझ्याकडून आन्नाच्या बाबानीसायकल

पजुायला लावली.आईशप्पत डोळ्यातपाणी आलं अन मी माझ्या बाबांकडे पादहलं... याच वर्षी आम्ही वॅगन

आर चारचाकी गाडीघतेली होती दतला पाठ लाऊन बाबा उभे होत.ेमला मात्र सायकल पजूताना माझ्या

शाळेतले दिवस आठवत होत.े दमत्राच्या सायकलीच केलेलं कवतकु आदण रोज इच्छा नसनू केरेज वरती

बसनू बडुाला सळ्या रुतावत मी शाळा गाठायचो .आज घरी िचुाकी आली , कार आली तरी आण्णाची

नवी कोरी सायकलमाझा ठेका चकुवनू गेली. सटु्टी सपंता-सपंताशवेर्टची िोन दिवस पनु्हा मामाच्या गावी

गेलोगल्लीत रस्ता रंुिीकरण झालं होत.मी याकोपऱ्यातनु त्या कोपऱ्यात पादहलं. माझा िगडदतथं न्हवता.

कुणाला दवचारू शकत न्हवतो, नासांगू शकत होतो पण कोणीतरी आपलंगेल्याचा भास झाला.

म्हणतात न



"माणसाच्या आयषु्ट्यात, माणसाचा जीव कधीकसा कुणावर वा कशावर जडेल सांगता नाहीयेत....

म्हणनू मला वार्टत... "जगात कुणीचएकरं्ट नसत... ज्याचं त्याच आकाश असत"

लेखक: श्री. अजय र्नंबाळकर 



नोम चॉमस्की

नोम चॉमस्की याचंा ७ दडसेंबर २०१८ ला ९० वा वाढदिवस झाला. नोम चाूमॅ्सकी हा

आजच्या जगातील मतूीमतं उिाहरण की ज्याने अंकुश सत्ताधारी वगव, समाजमनाशी छेडछाड करणायाव या

सत्ताधारी वगावच्या हातातील माध्यमे, बाहुल्या आतंरराष्ट्रीय ससं्था ज्या आडून सामान्य लोकांना िाबण्याचा

ियत्न या सवाांना आयषु्ट्यभर उघड पाडून समाजाला आशा िाखवणारा दवचारवंत होय. लोकांना त्यांच्या

सामर्थयव व आशवेर व जगाला बिलायच्या शक्तीवर दवश्वास ठेवनू लढायला िेरणा िणेारा स्त्रोत होय. जीथे

समहुांचे राज्य येतये तेथे मकु्त वैयदक्तक वैचारीक मनाचं महत्व ताजं ठेवणारा बधु्िीवान होय. नोम ने

अमरेरकेच्या परराष्ट्र धोरणावर परखड सिंभवसहीत दवशे्लर्षणात्मक सदवस्तर दर्टका केली. एवढ्यावरच न

थाबंता, भांडवलशाहीमळेु व उत्तर आधदुनकतेमध्ये आलेल्या सत्ताधारी वगव व त्यांच्याकडून सामान्य

लोकांच्या मानवी हक्कांची गळचपेी यावर बोलले नतंर या वगावने माध्यमांचा वापर करुन आधदुनक समाज हा

हुजरेगीरी करणारा कसा बनवला यावर बोलला व बोलतोय. याची सरुवात १९६७ च्या बधु्िीवंतांचे

उत्तरिादयत्व हा दनबंध दलहून झाली. त्यात बधु्िीवंतांना त्यांनी सत्तदेवरोधात का बोलावं व दवएतनाम

यधु्िादवरोधात का यावं यावर दवचार मांडणी केली. येथनू सरुु झालेला सत्य शोधन व मग त्याचे कथन व मग

िकाशन यांचा अखंड िवास सरुु झाला. लहानशा कॅफे पासनू मोठ मोठ्या सभामंधे अजनू बोलणारा हा

अवदलया. या ५० वर्षावत १०० हून अदधक पसु्तके जी अमरेरकेचे परराष्ट्र धोरण, नवउिारमतवाि, राजकीय

व्यवस्था, लोकशाही भांडवलशाही, आधदुनक राजकीय जागतीक व्यवस्था, आधदुनक यधु्िे व त्यांचे कारणे व

पररणाम, व्यक्तीस्वातंत्र्य असे दवदवध दवर्षय दलहून काढलेत.

नोम च्या घरी मदहन्याला जगभरातील अनके मादसकाचंा खंड असतो व तो चाळून काढून

सिंभव काढून ठेवला जातो. त्याचवेळी अभ्यादसकेत हातभर उंच वाचललेी, सिंभव काढायची व वाचली जाणार

असलेली अशा पसु्तकांचा दढग असतो. वयाच्या ९० व्या वर्षीही नोम हा िररोज ७ तास वाचतो, सभांना उभा

राहून सबंोधीत करतो व लहान मलुापासनू म्हातायावपयांतच्या िश्नांना सदवस्तर उत्तरे ितेोय. का? तर हे जग कसं

चालतं व तमु्ही कोण हे समजावं यासाठी!

या दठकाणी काही मस्त गोष्टी सांगाव्या वार्टतात नोम बद्दल. नोमची बधु्िी तीव्र आह.े

कोणत्या पसु्तकात कोणी काय दलहलय हे बोलता बोलता तो सिंभावसहीत ती वाक्ये सागंतो. एका िश्नाला १५

दमनरे्ट उत्तरे ितेो. एक दकस्सा आहे दि न्ययूाकव र्टाईम्समध्ये एकिा लेख होता की कसा ईराण हा अमरेरकेशी

नहेमी करार कसा मान्य करत नाही. यावर नोमने एका ठरादवक वर्षी इराण ने कसा करार मान्य केलता पण तो

अमरेरकेनचे मधे तोडला कारण मग अमरेरकेलाच इराणदवरुध्ि जागतीक मन परे्टवता आलं नसतं हे उत्तर पत्राने

पाठवलं. त्या वतृ्तपत्राच्या वातावहरांनी त्यांना उलरे्ट पत्र पाठवनू दह मादहती त्यानंी कशी दमळवली व

आम्हालाही पध्िती सांगा जेणेकरुन आम्हालाही करता यावं असं पाठवलं. यावर नोम ने त्याच वतृ्तपत्राचा जनुा

७ वर्षावपवूीचा त्याच्या जतनातील अंक पाठवनू सांदगतलं की याच अंकाच्या िसुयाव पानावर ही बातमी होती.



नोम अजनूही काम करतोय. अदवरत ज्ञान दमळवणं, त्याचे दवशे्लर्षण व कथन चालू आह.े

आजच्या गोधंळाच्या जगात हाच एक खरा आवाज आहे जो अजनू तेजस्वीपणे झळाळतोय.

लेखक: श्री. र्वजय पाटील.



जागदतकीकरणाची आव्हाने आदण मराठी सादहत्य

आजचा काळ हा जागदतकीकरणाचा आहे असे आपल्या कानावर सतत पडते. कारण आपले

जीवन आपले भावदवश्व आदण आपला समाज जागदतकीकरणाच्या चक्रात अडकून तो

भयग्रस्तपणे, दवर्षन्नपणे आदण अस्वस्थपणे दफरत आह.े खाजगीकरण, उिारीकरण, आदण

जागदतकीकरण (खाउजा) या दत्रदमतीत आपली व्यवस्था दस्थर झालेली आह.े या दत्रदमतीतील

पदहल्या िोन संज्ञा दवशेर्षत्वाने आदथवक घडामोडींशी, अथवव्यवस्थेशी दनगडीत आहते पण

जागदतकीकरणाने अथवव्यवस्थेबरोबर धादमवक, सामादजक, सांस्कृदतक आदण वाड्मयीन अशा

दवदवध िेत्रांना बादधत केले आह.े १९९० नंतर सरुू झालेल्या जागदतकीकरणाने आपल्या

जीवनाची सवव िेते्र व्यापलेली आहते आदण त्याचे िरूगामी पररणाम दवचारवंताना जाणवू लागले

आहते. परंतु त्यांच्या दवरोधाने जागदतकीकरण र्टळणार नाही. हे िेखील आता दसद्ध झाले आहे

आदण ही िदक्रया आता अर्टळ आहे हे समजनु घेऊनच त्याकडे पाहणे आवश्यक झालेले आह.े

जागदतकीकरणाने मराठी सादहत्य मराठी सादहत्यापढेु दनमावण केलेल्या

आव्हानांचा शोध घेण्यापवूी जागदतकीकरणाचा दवदवध िेत्रावर झालेल्या पररणामांचा

थोडक्यात आढावा घेऊया. जागदतकीकरणामळेु खासगी करणावर भर िणे्यात येऊ लागला.

त्याचा पररणाम असा झाला की सरकारी उद्योग बंि झाले आदण खाजगी उद्योगांची भरभरार्ट

झाली. दशिणातही खाजगीकरण झाल.े त्यामळेु सरकारने आपले अनिुान कमी केले आदण

गररबांना दशिण महाग झाले. उच्च आदण तंत्रदशिण फक्त श्रीमंत वगावची मके्तिारी बनली.

औद्योदगकीकरणामळेु कारखानिारी वाढली यंत्राची संख्या वाढली िदशदित आदण कुशल

कारागीरांना काही िमाणात नोकऱ्या दमळाल्या परंतु अकुशल लोकांना या व्यवस्थेत जागा

उरली नाही. तंत्रज्ञान वाढल,े घरात िरूिशवन पोहोचल,े एका नव्या संस्कृतीचा उिय झाला. मॉल,

कम्प्यरु्टर इरं्टरनेर्ट, फेसबकु, व्हार््टसअप, मोबाईल, पब्ज, र्टीव्ही, केबल, अशी नवी संस्कृती

उियाला आली आदण दतने लोकांचे जीवनमान पणूवपणे बिलनू र्टाकले. अनेक सखु सदुवधा िाप्त

झाल्या. मध्यमवगव आदण उच्च मध्यमवगीयांची संख्या वाढली परंतु समाजात िचंड मोठी

दवर्षमतेची िरी दनमावण झाली.

शेती व्यवसायावर ही जागदतक करण्याचा मोठा पररणाम झाला. दवशेर्ष सेजची दनदमवती करून

शेतकऱ्यांच्या जदमनी घेण्यात आल्या. त्या उद्योगपतींना िणे्यात आल्या. सववस्वी दनसगाववर

अवलंबनू असलेला शेती व्यवसाय पणूवपणे तोर््टयात गेला. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कदनष्ठ

नोकरी, हचे सतू्र उलरे्ट झाले. पन्नास वर्षाांपवूी शेतकऱ्यांच्या मलुांना फुकर्ट सरकारी नोकरी

दमळत होती. िसंगी तर पकडून नोकरीला लावले जायचे. त्याकाळी शेतकऱ्यांची मलेु नोकरी

सोडून पळून येत व आपली शेती करत करीत.



आज नेमके उलरे्ट झाल.े शेतकऱ्यांची मलेु आहे ती शेती दवकून सरकारी नोकरी शोधत आहते.

शेतकरी आत्महत्या करीत आहते. तरुण बेरोजगार ही त्याच मागावने जात आहते आदण ही

आत्महतेची लागण दवद्यार्थयाव पयांत पोहोचली आह.े नकुतीच एक बातमी वाचनात आली. पणुे

येथील एका शाळकरी मलुाने वदडलांना जदकां ग घेऊन दिले नाही म्हणनू पंख्याला िोर लावनू

गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्या या शब्िाचा अथवही न समजणारे मलेु आज

आत्महत्या करताना दिसत आहते. यातनू आपले समाज वास्तव दकती भीर्षण आहे याचा ित्यय

येतो.

व्यापारात जादहरातीने िवेश केला आदण व्यापाराचे तंत्र बिलनू गेल.े जादहरातीने चैनीच्या वस्तू

ना गरजेच्या वस्तू बनवण्याची करामत करून िाखवली आदण दकतीतरी अनावश्यक वस्तूंचा

कचरा घराघरात जमा होऊ लागला. लोक जादहराती पाहून खरेिी करू लागले. लोकशाहीचा

चौथा स्तंभ असलेली िसारमाध्यमे बिलनू गेली. त्यामध्ये बाजारीकरण आल.े धंिवेाईकपणा

वाढला आदण िबोधनाचे मखु्य कायव ती दवसरुन गेली. पेड न्यजू सारखे वाममागव या िेत्रात

घसुले. ब्लॅकमेल करण्याचे िकार वाढले आदण िसारमाध्यमांचा मळू हतेचू हरवनू गेला. आज

वतवमानपते्र, न्यजू चॅनेल, वाचकांवर दकंवा पाहणाऱ्यावर चालत नाही तर जादहरातीवर चालतात

हे वास्तव आह.े अशािकारे सवव िेत्रांना जागदतकीकरणाने िभादवत केले आह.े

जागदतकीकरणाच्या लारे्टत आलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या दकती दवध्वंसक आहते याचे उिाहरण

भालचंद्र नेमाडे यांनी दिले आह.े ते दलदहतात ‘िदिण अमेररकेतल्या अस्काईर्ट अमेररकन

जातीतील समदु्रातनू येणाऱ्या कासवांना एक दवदशष्ट धादमवक िसंगी पकडून त्यांचे सपू करून

दपण्याचा िघात होता. हे सपु फार चविार असल्याचे एका मदल्र्टनॅशनल कंपनीला समजल.े

त्यांनी दतथली कासव हजारांनी पकडून त्यांची सपू करून सबंध यरुोपात लोकदिय करून

र्टाकलं. झालं २०-२५ वर्षावत दबचारी सगळी कासव नरमाद्या अंड्यासकर्ट नामशेर्ष झाली.

बहुराष्ट्रीय कंपन्या फक्त दवध्वंस करू शकतात याचे हे एक उिाहरण. जागदतकीकरणाने

समाजाच्या मानदसकतेवरही पररणाम घडून आला. समाज संकुदचत, चंगळवािी, भोगवािी

आदण कू्रर बनू लागला. नकुतीच एक बातमी वाचनात आली. एका नातवाने िारू प्यायला

प्यायला पैसे दिले नाही म्हणनू आपल्या आजीच्या डोळ्यात स्कू्र ड्रायव्हर घालनू आदण

डोक्यात कुराड घालनू खनू केला. दवशेर्ष म्हणजे या आजीने त्याला लहानपणापासनू मोठ्या

लाडाकोडात सांभाळले होते. समाज भावनाशनू्य कोरडा बनू लागला. माणसामाणसातील

नात्यांमधील दजव्हाळा कमी झाला. सवव नाती आदथवक सबुत्ते व ठरवले जाऊ लागले. िेमालाही

बाजारीकरणाचे स्वरूप आले एक तफी िेमातून होणाऱ्या हत्यांचे िमाण वाढल.े कुरंु्टब

व्यवस्थेला तडे जाऊ लागले. घर्टस्फोर्टांचे िमाण वाढल.े



कुरंु्टब व्यवस्थेला तडे जाऊ लागल.े घर्टस्फोर्टांचे िमाण वाढले. समाजात परात्मभाव वाढीस

लागला असे अनेक पररणाम जागदतकरणाचे दिसू लागले आहते. पयाववरणाच्या नाशालाही हे

जागदतकीकरण कारणीभतू आहते. अशा या जागदतकीकरणाने एकूण मानवी समाजासमोरच

अनेक आव्हाने दनमावण केलेली आहते त्याला सादहत्यही अपवाि नाही.

जागदतकीकरणाचे मराठी सादहत्या पढुील सवावत मोठे आव्हान म्हणजे मराठी भार्षा दर्टकवणे हचे

आह.े जागदतकीकरणात अख्या दवश्वाचीच एक भार्षा असावी असा सपु्त हतेू असतो आदण

ज्यांनी आपल्यावर जागदतकीकरण लागले व आदथवक िभतु्व दसद्ध केले अशा एका मोठ्या

समहूाच्या भारे्षचा व्यवहाराची भार्षा, समाजाची भार्षा म्हणनू इगं्रजी भार्षेचा स्वीकार केला आहे

दतला मान्यता दिलेली आह.े त्यामळेु इगं्रजी दलदहता वाचता बोलता येणेही जागदतकीकरणात

उभे राहण्याची गरज ठरली आह.े त्याचा पररणाम म्हणनू इगं्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या

मोठ्या िमाणात वाढीला लागली. िाथदमक स्तरापासनू उच्च दशिणापयांत इगं्रजीचे िभतु्व

सववत्र वाढले आह.े उच्च दशिणाचे माध्यम तर इगं्रजी भार्षा हचे आह.े त्यामळेु इगं्रजी भार्षा

दशकणे आता अदनवायव झाले आह.े त्यामळेु मराठी दशकणाऱ् यांची बोलणाऱ्यांची आदण

दलदहणाऱ् यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आह.े कमी होत जाणार आह.े त्यामळेु मराठीच्या

अदस्तत्वाचाच िश्न दनमावण झाला आह.े कारण जागदतकीकरणामळेु जगातील अनेक बोलीभार्षा

नष्ट झाल्या आहते होत आहते. त्यामळेु मराठी दर्टकवायची असले तर मराठी बोलणाऱ् यांची

दलदहणाऱ्यांची, दशकणाऱ् यांची संख्या वाढली पादहजे. मातभृारे्षतनू दशिणाची सक्ती केली

पादहजे. ‘पाणी आडवा-पाणी दजरवा’ या धोरणािमाणे भार्षा आडवा भार्षा भार्षा दजरवा असे

धोरण मराठी भारे्षच्या संिभावत राबदवले गेले पादहजे.

जागदतकीकरणाने जग जवळ आल.े जगातले उत्तम सादहत्य अनवुादित होऊ लागल.े

मराठीतिखेील अनेक अनवुादित झाले आह.े मराठीच्या समदृ्धीच्या दृष्टीने हे चांगलेच आह.े

परंतु ज्यािमाणात इतर भार्षांतील सादहत्य मराठीत आले त्या िमाणात मराठीतील सादहत्य इतर

भार्षांत गेले नाही. हे पाठवण्याचे मोठे आव्हान मराठी सादहत्यापढेु आह.े मराठी सादहत्यिखेील

िजेिार सादहत्य आह.े हे इतर भार्षांमध्ये पोहोचणे आवश्यक आह.े

जागदतकीकरणाने दनमावण केलेले आव्हाने, जागदतकरणाचे भीर्षण पररणाम सादहत्यामध्ये दर्टपणे

हे मराठी सादहत्यीकापढुील आदण सादहत्यापढुील आव्हान आह.े अनेक लेखकांनी हे बिल

आपल्या सादहत्य लेखनात दर्टपलेले असू दिसनू येतात. परंतु हे अदधक सकू्ष्मपणे अचकूपणे

सकू्ष्मपणे येणे आवश्यक आह.े आपली भार्षा अदधक शदु्ध राखणे हे मराठी सादहत्य पढुील एक

मोठे आव्हान आह.े जागदतकीकरणामळेु अनेक इगं्रजी शब्ि मराठी भारे्षत घसुले आहते.



उिाहरणािाखल कंप्यरू्टर हा ह्या एकाच वस्तनेू दकतीतरी इगं्रजी शब्ि मराठीत घसुवले आहते.

कम्प्यरु्टरला संगणक हा पयावयी शब्ि दिला गेला असला तरीही माऊस, सॉफ्र्टवेअर, हाडववेअर,

हाडव दडस्क, कसवर, ब्लॉग, ई-मेल, फेसबकु, पासवडव, लॅपर्टॉप, पेन ड्राईव्ह, बॅर्टरी, इरं्टरनेर्ट,

कनेदक्र्टदव्हर्टी, असे दकतीतरी शब्ि मराठीत वापरले जातात. िहा शब्िांच्या एका वाक्यात पाच

शब्ि इगं्रजी आढळतात. त्यामळेु मराठी भार्षाच बिलनू जाण्याचा धोका दनमावण झाला आह.े

मराठीतले अनेक मळू शब्ि लोप पावत आहते. हे िचारात आणण्याचे मोठे आव्हान मराठी

सादहत्य सादहत्यीकापढेु आह.े

मराठी सादहदत्यकांनी आपल्या मराठी मातीला अनसुरून कसिार सादहत्याची दनदमवती केली

पादहजे. कोणाच्या िभावाखाली न जाता आपल्या मळू िकृतीला अनसुरून सादहत्य दनदमवती

केली पादहजे. सादहत्याचा िसार केला पादहजे. सादहत्याचे वाचन वाढवण्यासाठी काही कल्पक

ियोग केले पादहजेत. वाचक सादहत्याकडे येत नसतील. तर त्या तर काही दठकाणी वाचकांकडे

गेले पादहजे. तर जागदतकीकरणाच्या आव्हानाला आपले सादहत्य तोंड िऊे शकेल. मराठीतील

सादहदत्यक आदण सादहत्याची दनदमवती करीत रादहली पादहजे. कारण दनमावण होणाऱ्या

सादहत्यामळेुच मानसन्मान वाढत असतो. म्हणनू कोणी वाचो न वाचो लेखकांनी दलदहते रादहले

पादहजे. िजेिार सादहत्य दनदमवतीसाठी स्वयंसेवी संस्थांनी पढेु आले पादहजे. अशा मोठ्या

िमाणात घेतल्या गेल्या पादहजेत घेतल्या गेल्या पादहजेत केले पादहजे.

काव्यलेखन, कथालेखन अशा स्पधाव मोठ्या िमाणात घेतल्या गेल्या पादहजेत. दवशेर्षता शालेय

पातळीवर घेतल्या गेल्या पादहजेत आदण त्याचा उत्तम वाचक शोधनू त्याला परुस्कृत केले

पादहजे. ज्यािमाणे दवदवध संस्था उत्तम दलदहणाऱ्या लेखकाला परुस्कार ितेात. त्यािमाणे या

संस्थांनी आदण इतरही स्वयंसेवी संस्थांनी उत्तम सादहत्य वाचणाऱ्यांना परुस्कार दिले पादहजे.

त्यामळेु वाचकांची संख्या वाढेल असे काहीतरी कल्पक ियोग केले तरच मराठी सादहत्य दर्टकेल

आदण मराठी माणसू दर्टकेल अन्यथा हे जागदतकीकरण सवाांचे सपार्टीकरण केल्यादशवाय

राहणार नाही.

मराठी भार्षा आदण सादहत्य दवर्षयी शासन पातळीवर जी उिासीनता िाखवली जाते ती िरू

झाली पादहजे. मराठी भार्षेच्या दवकासासाठी इतर भार्षांिमाणे मराठी दवद्यापीठाची स्थापना

झाली पादहजे. भारे्षच्या दवकासासाठी शासकीय पातळीवर काही उपाययोजना केल्या पादहजेत

जागदतकीकरणाने एकूण मानवी समाजासमोर खपू आव्हाने दनमावण केले आहते. अनेक

भार्षांच्या अदस्तत्वाचा िश्न दनमावण झाला आह.े अनेक सांस्कृदतक घर्टकांच्या अदस्तत्वाचा िश्न

दनमावण झाला आह.े नववर्षावचे स्वागत करताना गढुीपाडव्याचे दवस्मरण होत आह.े ३१ दडसेंबर

साजरा करताना होळी हरवनू गेली आह.े अशा अनेक छोर््टया छोर््टया घर्टनांमळेु संस्कृती नामशेर्ष

होत आह.े



संस्कृतीबरोबर भार्षेचा ऱ् हास होतो आदण भार्षेबरोबर सादहत्याचाही ऱ्हास होतो असे हे िषु्टचक्र

आहे याला जर उलरे्ट दफरवायचे असेल तर ित्येकाने त्या जागदतकीकरणाच्या दवरोधात लढाईत

उतरले पादहजे.

समन्वयवािी भदूमका घेतली पादहजे. नव्याचे स्वागत करताना जुन्याचा दवसर पडता कामा नये.

जनु्या काही परंपरा दर्टकवल्या पादहजेत कारण ती आपली ओळख ठरणार आह.े इगं्रजी दशकली

पादहजे तसंच मराठी, दहिंी िखेील दशकलीच पादहजे. जागदतकीकरणाची आव्हाने सवाांनी

दमळून स्वीकारली तर नक्की त्यातनू आपली भार्षा आदण सादहत्य वाचले. याआधी मदुस्लम

आदण इगं्रजी पारतंत्र्य ते वाचले आह.े तसेच ते आता ही दनदित वाचेल. पण त्यासाठी सवाांनी

जागे होण्याची गरज आहे एवढे मात्र दनदित.

संिभव:

भालचंद्र नेमाडे सादहत्य आदण संस्कृती आदण जागदतकीकरण जागदतकीकरण समाज आदण

मराठी सादहत्य संपािक डॉक्र्टर रवींद्र शोभणे दवजय िकाशन नागपरू २०११ पषृ्ठ क्रमांक १५.

लेखक: डॉ. जनाििन काटकर



‘गजे मराठी ग्लोबल प्लॅटफॉमि’

दवद्वं च नपंृ चैव,नैव तलु्यं किाचन:। स्विशेे पजू्यते राजा,दवद्वान सववत्र पजू्यते।। या श्लोकिमाणे

एक राजा आदण दवद्वान यांची कधीच तुलना केली जात नाही. कारण दवद्वान हा राजापेक्ष्या

कधीही शे्रष्ठ असतो. राजाची पजूा केवळ िशेामध्ये केली जाते तर दवद्वानांची पजूा संपणूव

जगामध्ये केली जाते. त्यािमाणे, लेखक श्री. आनंि गानू यांनी कोररयातील मराठी कतृवत्ववान

दवद्यावान्तांचा िेरणािायी संदिप्त चररते्र मराठी व अमराठी वाचकांच्यासमोर सािर करण्याचे

दनयोजले आह.े तरी यासाठी मी आपल्या सवाांना दवनंती करतो दक या कायावसाठी आपण गजे

मराठी ग्लोबल प्लार्टफॉमव वरती आपले िेरणािायी संदिप्त चररत्र पाठवू शकता. गजे मराठी

पसु्तक भाग ३ साठी यातूनच दनवडक िेरणािायी व्यक्ती चररते्र िकादशत केली जातील आदण

त्याचा फायिा तरुण दपढीला नक्कीच होईल. सौ. व श्री. आनंि गानू यांच्या गजे मराठी या

उपक्रमाची मादहती त्यांनी पढुील लेखामध्ये दिली आह.े

डॉ. हमेराज मदहपती यािव.

कायवकाररणी सिस्य गजे मराठी

गजे मराठी ह्या पसु्तकाची दनदमवती हातात घेतली तेंव्हा त्या मागची आमची भदूमका एका

शादहराची होती. शरू माणसांच्या कतृवत्वाचे पोवाडे रचले जातात, ते सािर केले जातात आदण

त्यातनूच नव्या दपढ्यानी िेरणा घेऊन नवे शौयव गाजदवण्यासाठी पढेु सरसावयाचे असते.

आपल्या अलौदकक कतृवत्वाने सारे जग पािाक्रांत करणाऱ्या आदण जग पािाक्रांत करून परत

मातभृमूीला येणाऱ्या मराठी माणसांच्या दचत्तथराक यशगाथा ऐकणे , त्या इतरांना ऐकदवणे

आदण त्या पासनू स्फुथी घेऊन आपल्या जीवनात यशाची नवनवीन दशखरे पािाक्रांत करणे

कोणाला आवडणार नाही?



ह्याच पाश्ववभमूीवरती गजे मराठी दह संकल्पना अवघे मराठीमानस आपल्या कवेत घेईल असा

आम्हाला दवश्वास होता. गेली िोन वर्षे गजे मराठीला दमळालेले िेम आदण यश, आमच्या ह्या

उपक्रमाला सवव िशेदविशेातील मराठी बांधवानी दिलेला िचंड िदतसाि हचे सांगतो दक आमचा

हा दवश्वास अदतशय रास्त होता. ह्याच दवश्वासापोर्टी ‘गजे मराठी ग्लोबल प्लॅर्टफॉमव’ (Garje

Marathi Global Platform) हे दशवधनषु्ट्य पेलण्याचा दनणवय आम्ही घेतला आह.े२०१६

पासनू गजे मराठी आदण ग्रंथाली िकाशन ह्यांचं सहिवास सरुु झाला. कोणाचाही व्यासादयक

दृदष्टकोन न ठेवता ग्रंथाली िकाशनाने गजे मराठी ह्या िकल्पाकडे फक्त आपली सामादजक,

वैचाररक आदण शैिदणक जबाबिारी समजनू स्वतःला झोकून घेतले. िोन वर्षवमध्ये गजे

मराठीच्या एक मराठी आदण िोन इगं्रजी ग्रंथांचे िकाशन केल.े

०१ ऑगस्र्ट २०१७ रोजी वीर सावरकर सभागहृ मुंबई येथे एक भव्य समारंभात गजे मराठीच्या

पदहल्या ग्रंथाचे िकाशन झाले. पिमदवभरू्षण डॉ रघनुाथ माशलेकर ह्या अदवस्मरणीय समारंभाचे

िमखु पाहुणे होते दह आमच्यासाठी अत्यंत अदभमानाची गोष्ट आह.े आम्ही ०१ ऑगस्र्ट २०१८

रोजी गजे मराठी २ आदण गजे मराठी १ ची मराठी आवतृ्ती िकादशत केली. या पसु्तक

िकाशनाचे आयोजन रदवंद्र नार््टय मंदिर, िभािेवी, मुंबई येथे झाल.े डॉ आनंि िशेपांडे, पदसवस्रं्टर्ट

दसस्र्टीम्सचे संस्थापक आदण अध्यि आदण पद्मश्री डी वाई पार्टील या समारंभाचे िमखु अदतथी

होते. िोन वर्षाांमध्ये गजे मराठीच्या एक मराठी आदण िोन इगं्रजी ग्रंथांचे िकाशन केल.े इतकेच

नव्हतेर महाराष्ट्रातील हजारो शालेय दवद्यार्थयाांपयांत हे गं्रथ दवनामलू्य पोहचदवले.

गजे मराठी ग्रंथांच्या माध्यमातनू गेल्या िोन वर्षाांमध्ये शंभराहून अदधक जागदतकीतीमान

महानभुावांची संदिप्त चररते्र िशेदविशेातील मराठी आदण अमराठी वाचकांपयांत पोहचवू

शकलो. जगभराहून मान्यवरांकडून दमळालेली शाबासकी, वाचकांच्या िदतदक्रया आदण शालेय

दवद्यार्थयाांकडून आलेली शेकडो पते्र ह्यांच्यामळेुच आम्हाला ‘गजे मराठी ग्लोबल प्लॅर्टफॉमव’

(Garje Marathi Global Platform) हा जगत्व्याप्ती होण्याची िमता असणारा िकल्प हाती

घेण्याचे धैयव झाले आह.े

दवदे्यची पजूा आदण भक्ती दह मराठी माणसाची ओळख आह.े मराठी माणसासाठी दवद्याभ्यास

हा सवविथम असतो. ह्याच आपल्या गणुवैदशष््टययामळेु शिैदणक , व्यासादयक आदण

औद्योदगक िेत्रामध्ये मराठी माणसू जगभर उच्यपिस्थ आह.े अश्या ह्या आपल्या कतृवत्ववान

बंधू आदण भदगनींदवर्षयी वार्टणारा अदभमान व्यक्तकरण्यासाठी , त्यांचे रास्त असे

कौतकुकरण्यासाठीच ‘गजे मराठी ग्लोबल प्लॅर्टफॉमव’ (Garje Marathi Global Platform)

अदस्तत्वात आले आह.े



गजे मराठी दह िेमाची, दवचारांची, भावनांची आदण आपलुकीची बांदधलकी आहे दजचे

संकेतस्थळ www.garjemarathi.com हे दृश्य स्वरूप आह.े ‘गजे मराठी ग्लोबल

प्लॅर्टफॉमव’ च्या माध्यमातनू जगभरची मराठी मंडळी , अदनवासी मराठी आदण यश,ज्ञान व

कीती िाप्तकरून िशेावरील िेमामळेु, मातिृशेाची सेवाकरण्यासाठी ‘परत मातुभमूीला’ आलेले

मराठी एकत्र येणार आहते. गजे मराठी ग्लोबल प्लॅर्टफॉमव’ च्या माध्यमातनू जगभरच्या मराठी

तरुण तरुणींना , लहानथोरांना िेरणा दमळणार आह.े गजे मराठी ग्लोबल प्लॅर्टफॉमव’ च्या

माध्यमातनू जगभरचे मराठी एकमेका साहाय्य करू अवघे धरू सपंुथ ह्या भावनेने एकत्र येणार

आहते.

गजे मराठी ह्या संकेत स्थळावर जगभरच्या मराठी माणसांची संदिप्त चररते्र िकादशत केली

जातील. दह चररते्र इरं्टरनेर्टवर उपलब्ध असलेल्या मादहती आदण संबंदधत व्यक्तीद्वारे ििान

केलेल्या मादहतीवर आधाररत असतील. ह्यादशवाय हायपरदलंक्स, YouTube दलंक्स ,

संबंदधत व्यक्तीची दव्हदडओ मलुाखत सदु्धा ह्या संकेतस्थळावर िकादशत केली जातील. गजे

मराठी ह्या संकेत स्थळाचा हतेू सवे अदनवासी मराठी आदण परत मातभृमूीला मराठीची मादहती

एकदत्रत करणे हा आह.े त्यातनू िर आठवड्याला दनवडक ४-५ महत्वाच्यी व्यदक्तचररते्र

NEWSLETTER वर िकादशत होतील. संकेतस्थळावर िशवदवणारी ित्येक व्यक्ती मखु्य

शब्िांच्या संचाद्वारे (Key words)शोधली जाऊ शकते.

www.garjemarathi.com हे संकेतस्थळ जरी इदंग्लश भार्षेत असले तरी गं्रथाली िकाशनच्या

दनयतकादलकांवर, NEWSLETTER मधील महत्वाची व्यदक्तचररते्र मराठी भार्षांतर स्वरूपात

िकादशत केली जातील. त्याचिमाणे ह्या चररत्रांचे संकदलत संच ग्रंथाली िकाशन िर सहामाही

पसु्तकस्वरूपात िकादशत करेल.आमच्या ह्या िकल्पाला पद्मदवभरू्षण डॉ रघनुाथ माशेळकर

ह्यांचे िमखु मागविशवन आह.े त्याचिमाणे श्री दिनकर गांगल , पद्मश्री गणपती यािव, डॉ भास्कर

थोरात, श्री. नरेंद्र काळे ह्यांच्यासारखी दवद्वान मंडळी आमच्या Advisory Honorary

committee वर आहते. ह्या सवाांच्या मागविशवना मळेु मराठी ग्लोबल प्लॅर्टफॉमव’च्या

यशादवर्षयी आम्हाला िचंड दवश्वास आह.ेGermany, France, Netherlands, UK,

Finland, UAE, Kuwait, Korea, Bahrain, Oman, Mauritius, Singapore, China,

Japan, Australia and USA आदण त्याचिमाणे महाराष्ट्रातील अनेक शहारा मधील

िदतदष्ठत मराठी बंधभुदगनींनी ह्या सामादजक, वैचाररक आदण शैिदणक दृष््टया अदतमहत्वाच्या,

महत्वाकांिी िकल्पला दवचाराने आदण कृतीने पादठंबा िणे्याची तयारी िाखदवली आह.े

हे कायव अदतशय मोठे आदण कठीण आह.े सवाांचं सहभागादशवाय हा िकल्प यशस्वी होणे

नाही.



लेखक: श्री. आनंि गानू  आर्ि सौ. सुनीता गानू 

सांता क्लारा अमेररका



काव्यामृत



कालचा  चेहरा तुझा मी आज नव्याने पर्हला. 

बघ ... तोच सयूव झाकोळलेला

पनु्हा नव्याने तेजाळला

जाळ त्याचा िग्ध आता

उद्रकूेनी दवस्फोर्टला

भावना गद्दार चोरर््टया

जाळून त्याने र्टाकल्या

एक दठणगी एक ज्वाला

ज्वालामखुी जणू हा परे्टला

अन्यायी िषु्ट िजुवनांना

भस्मनू उभा हा ठाकला

उगवला हा सयूव नव्याने

घेऊन एकसघं भावना

जाळण्या पनु्हा गद्दारां

अन स्वाथी लाचार राजकारणा..... 

हा सयूव नव्याने तेजाळला

श्री. सदचन बाबासाहबे कुलकणी.



संकल्प सारे भासाइतुके

आज केले उद्या सपंले

भदवष्ट्यातले फासे कळण्या

न आपलेु इतकेु भाग्य उजळले

सालाभराच्या दशिोरीत या

काही गवसले काही दनसर्टले

गवसलेल्याचा थार्ट पाहावा

अन् दनसर्टलेल्याचा व्हावा स्वाहा

आपण केवळ ओजंळ धरावी

भल्याबऱु् याची भेळ दमळावी

उचलायाला हाताला मग

नमेकेपणाची सवय पडावी

मग एक असावी ओजंळ आपलुी

घेणाऱ्याला िणे्यासाठी

िसुरी असावी स्वतः साठी

पडले त्यातच समाधानाची

एक असावी पणूव ररकामी

ररतेपणाच्या मोलासाठी

एक असावी अखंड वाहत

ध्येयाची आठवण करणारी

कधी कधी मग सोडून द्यावी

धरलेली ती ओजंळ आपलुी

हात हलवत िरू पहावे

वार्ट दिसावी मनमकु्त मोकळी

चालत जावे ररतेपणाने

मगृजळाच्या ध्यासासाठी

गंमत कळावी दनसर्टण्यार्टली

दितीजाचीच मग भरूळ पडावी

असेच जावे पढुचेही साल

अदनदित बेभान वेडे

संकल्प सारे भासाइतकेु

आज केले उद्या संपले....

तेजदस्वनी दिनशे गांधी



काव्यसुमनं

माणसांच्या गिीमध्ये

स्वतःलाच शोधतो मी

कधी दमत्रांच्या कधी शत्रूंच्या

चचेत भेर्टतो मी

मखुवर््टयांची इथे ना वानवा

माझा खरा चेहरा शोधतो मी

स्ततुीसमुनांची दशखरे बहुत

दनंिकांच्या र्टीकेत भेर्टतो मी

कधी दमत्रांच्या कधी शत्रूंच्या

चचेत भेर्टतो मी

दतची कामांची यािीच मोठी

माझी त्यातली वेळ शोधतो मी

जरी न दमळे दतला उसंत

श्वासांत दतच्या भेर्टतो मी

कधी दमत्रांच्या कधी शत्रूंच्या

चचेत भेर्टतो मी

हे शाळेमधले, हे कॉलेजमधले

मी केलेल्या याद्या शोधतो मी

एकेक करत िरुावले सोबती सवव

त्यांना लागणाऱ्या उचकीत भेर्टतो मी

कधी दमत्रांच्या कधी शत्रूंच्या

चचेत भेर्टतो मी

मी तझु्या जवळी आहे िण हा जगनू घे

भरवसा कोणाला उद्याचा दचंब आज दभजनू घे ।।ध।ृ।

आणलेच नव्हते मी काही िऊे तलुा कसे काही

ओजंळ तझुी दचमकुली डोळ्यांत सखु भरुन घे

भरवसा कोणाला उद्याचा दचंब आज दभजनू घे ।।१।।

गोतावळा मी जमदवलेला चार पावले सोबतीला

मी केलेल्या गुंत्यातला धागा तझुा शोधनू घे

भरवसा कोणाला उद्याचा दचंब आज दभजनू घे ।।२।।

गीतांवर साऱ्या माझ्याहक्क तझुा सांगू नको

शब्ि सारे दवरून जातील भाव तेवढा समजनू घे

भरवसा कोणाला उद्याचा दचंब आज दभजनू घे ।।३।।

बिलण्याचा ियत्न मला मी दह कधी न केला

हसू तेवढे ओठांवरील कानात तू साठवनू घे

भरवसा कोणाला उद्याचा दचंब आज दभजनू घे ।।४।।



हे जगण्याचे अधेमधुे ,

कारण मजला नको आह,े

अन फरफर्टण्याचे व्यथव सोहळे,

नाहक मजला नको आह,े

हा वेध अंतरीचा घेतो,

मीच धुंडाळूदन दिशा िाही,

अन संपतो दतथेच तीरावरती,

दजथे मी ...... मी.... उरतच नाही |

श्री. दवशाल बरंुुगळे (ररर्षभ)



“प्रपोज”

कधीनव्हे तो लवकर उठला

अंघोळ केली महािवे गाठला

बेल वादहली िधु वादहलं

नमस्कार सोडा िडंवत केला

परती वारे्टत हरीनाम जपत

मारुती वगळुन सायाांना भेर्टला

घरी आला जनुाच शर्टव

कतरुन कडक दवस्त्री केला

हळुच आरश्याला सलाम करत

बहीणीची लव्हलीच लावनु गेला

िारात येताच आई ओरडली

अूारं पॅरं्टीची चेन तर लाव मलुा !

घायीत घाई परुती झाली

घरातच फोन दवसरून गेला

पाठ करत मनात ठरवलेली वाक्ये

अधाव रस्ता धुंिीतच पार केला

समोर दिसू लागल कोलेज

नेमका आजच गायब होता फुलवाला

राहूिे दतच्या मायला म्हणत गडी

ऐर्टीत चालू लागला

िोस्तांची नजर चकुवत

चक्क दसल्क वाली डेरीदमल्क घेऊन आला

वगावत, व्हरांड्यात, स्र्टाफ रूम सोडाच

िाचायावची रूम पण चाळून आला

आज काय जरी झालं तरी

मनातलं सांगायचं होत भावाला

मग काय करणार दफरून

कधी नव्ह ते आपल्या वगावत गेला

तास सरुु झाला आज बरा नेमका

दतलाच यायला उशीर झाला

मग सलग तीन तास वगावत बसनू काढले

काय सांगाव तरुणपणीच ब्लड िेशर वाढले

कोलेज तसं सकाळचंच हवा पण तशी गार

तरी सदु्धा आज इथ भावाला आमच्या घाम आला

मग झाली बेल तशी गिी बाहरे आली

दतला एकर्टी शोधायला भावान आख्खी र्टीम लावली

जो तो दतच्या मैदत्रणीला बोलवनू गुंतवू लागला

भाऊ र्टी समोर दिसनू पण एकर्टी

राव गोगलगायी परीस हळू पढु होऊ लागला



एक एक पाउल म्हणजे वार्टत होत र्टन

कोवळ्या कोवळ्या भावनांनी भरलं होत मन

धाड धाड काळीज वाजवत हळूच

मला ते अस ..नाई नाई तस ...उम्म्म सांगू तरी कस

म्हणत

तो जालीम िश्न केला

"लय काय बोलत नाही ...न परत पण येत नाही फक्त एवढच सांग मला..

तझु्या आधारचा नंबर करशील काय दलंक माझ्या काळजाला ???

ती नसुतच लाजली ...

परतनू लागली वारे्टला

हसलीच नसुती हे हो दक नाही

आज हसली उद्या रूसली तर ..

आयला हाजार घोर एका वेळेला

तशीच नजर दभडवनू तो दतच्या वारे्टला ...

आतनू हजार हाका ...कस काय हो ऐकू जातं िेमात माणसाला ...

एका िणात झाली जािू ...वार्टलं पाउस बरसला ..

ती पलर्टली ..... हसनू इशाऱ्याने अजब होकार दिला ..

मग

र्टांगा पलर्टी घोडी पशार..दिसल तेला दमठी ...भाऊ ATKT असनू हुशार

बघता बघता संपला ...पार्टी साठी बाबाचा पगार ...

काय सांगू त्या पदहल्या वदहल्या िेमाचे तेगार ..

दलहतोय काल्पदनकच पण खर सांगा ...दकतीजणांनी मनोमन आठवलं हो दतला ??

श्री. अजय र्नंबाळकर



पाऊस

काय सांगावं अगिी इथं

सांगनु सवरुन पडतो पाऊस !

खमगं मातीचा सगुंध नाही

गारवाही नाही दचखलही नाही

मग कशाला होइल दभजायची हौस !

दखडकीत बसनु सरी बघाव्या

काचवेरच रमवत मन

लावायची गाणी सौदमत्राची

गणुगनुायचं दफरवत खोर्टा माऊस

ओघळ नाही डबकी नाहीत

बेडुक सोडा दकरदकर ही नाही

नसुताच पत्र्यांचा तडतड आवाज

शहारा ही न ितेां बेचव साला जातो पाऊस !!!

श्री. अजय र्नंबाळकर 



आज र्ह रात्र इथे घुटमळत होती

कधी काही िाखवण्याचा सोस नाही

पण दह सुिंर आहे

ती बाजलूा बसली होती

आज पावसाने गलुाबी चढवलेली

ओलीचींब दभजलेली

सळसळीने कुजबणुारी

वाऱ् याने ताल धरलेली

पडल्या िकाशाला पनु्हा फेकणारी

अंगावर कार्टा िऊेन स्पशवणारी

दमर्टल्या डोळ्यांवर फंुकर िणेारी

स्वतःच्या कुट्ट रंगात

िकाशशलाकांना बोचवनू

मनापयांत दशरणारी

र्टपर्टपत्या थेंबानी

माझं एकाकीपण फोडणारी

काही नसताना या सवावतनू असणारी

आज दह रात्र इथे घरु्टमळत होती.

श्री. र्वजय पाटील.



सामार्जक ऋि



दिय, बंधू आदण भदगनींनो !

आपल्या मराठी मंडळ कोररयाचे ब्रीिवाक्य आह,े "एका मेका सहाय्य करू, अवघे धरू सपंुथ." हे

ब्रीिवाक्य फक्त कोररयापरुते मयावदित नसनू याचा अवाका संपणूव महाराष्ट्र िेखील व्यापनू आह.े ह्या

अंतगवत मराठी मंडळ कोररया ने सामादजक उपक्रम राबदवण्याचे कायव, वर्षव २०१४ पासनू चालू केले

आह.े याअंतगवत सन २०१४ ला आपण "माळीन" गावाच्या पनुववसनासाठी दनधी जमा करून तो

"वनवासी कल्याण आश्रम, पणुे" ह्या संस्थेस सपुिूव करण्यात आला. तसेच सन २०१६ ला सामादजक

बांदधलकीची जाण ठेऊन, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुरंु्टदबयांच्या मितीसाठी दनधी जमा करून तो

“नाम फाऊंडेशन” ला सपुिूव करण्यात आला.

गेल्या वर्षी िेखील आपण एक असाच उपक्रम हाती घेतला होता. गेल्या वर्षवभरा पासनू महाराष्ट्रातील

वधाव येथील २६ वर्षीय तरुण सामादजक कायवकताव श्री. ज्ञानेश्वर येवतकर जगभरातील शालेय आदण

महादवद्यालयीन दवद्यार्थयाांमध्ये आपल्या सवाांसाठी वंिनीय असणाऱ्या आपल्या राष्ट्रदपता महात्मा

गांधींच्या दशकवणकुींचा िसार करण्यासाठी तीन वर्षाांच्या "पॅडदलंग फॉर पीस" या सायदक्लंग मोदहमेस

रवाना झाला आह.े याच मोदहमे अंतगवत श्री. ज्ञानेश्वर येवतकर हे जनू आदण जलैु िरम्यान िदिण

कोररया मध्ये बसुान ते सोल सायकदलंग मोदहमेवर आले होते. ह्या त्यांच्या याते्र िरम्यान त्यांच्या

िवासात गावोगावी वसलेल्या शाळा, वस्त्या, मंदिरे व उपलब्ध असलेल्या ित्येक भागात आपल्या

व्याख्यानां द्वारे महात्मा गांधींना अदभिेत असलेल्या शांतीचा संिशे पोचदवला. हा ध्येय वेडा तरुण

कोणत्यादह आदथवक मिती दशवाय असनू त्याला या मोदहमे अंतगवत अन्न, दनवारा आदण दवमान

िवासाठी, एक भारतीय आदण महाराष्ट्रीय म्हणनू, मराठी मंडळ कोररया आपल्या सवव सभासिांना

आदण दमत्रांना आवाहन केले होते दक ित्येकाने आपल्या इच्छे नसुार आदथवक मित करून ह्या

सामादजक उपक्रमात सहभागी व्हावे.

याला कोररयातील समस्त मराठी तसेच इतर समिाुयांनी सदु्धा िदतसाि दिला. एकूण

िणेगी कोररयन वोन स्वरुपात ५,२५,०००/- जमा झाली. आपल्या ह्या उपक्रमाद्वारे जमा झालेली सवव

रक्क्म श्री. ज्ञानेश्वर येवतकर याना सोल इथे एका छोर््टया सत्कार कायवक्रमाद्वारे सपुिूव करण्यात आली.

मराठी मंडळ कोररयातफे असे सामादजक उपक्रम भदवष्ट्यात िखेील राबवले जातील आदण त्याला

आपण सवव सभासि असाच भरगोस िदतसाि ितेील अशी अशा आम्ही बाळगतो.

या मोदहमे बिल अदधक मादहती साठी येथे भेर्ट द्या

http://peacewheel.org/wp/ or https://www.facebook.com/peacewheel.org/

धन्यवाि,

मराठी मंडळ कोररया (म. मं. को.)

http://peacewheel.org/wp/
https://www.facebook.com/peacewheel.org/


अ.  
क्र. नाव रक्कम 

(कोररयन वोन )
१ प्रिशा नितीि चौधरी २५०००
२ चचीाग व्यास २५०००
३ सुप्रिया पाट ल २००००
४ मंदाी पीाडकी ३००००
५ गणेश साबळे ११०००
६ भगवाि बटुळे १००००
७ नितीि ीाऊत ३००००
८ भाीती १५०००
९ सौीव १००००
१० अममत भट ४००००
११ द्वाीका दयामा ५००००
१२ प्रवक्रम दवे ५००००
१३ ही  बाला २००००
१४ गीतू गुलाबीाई ५००००
१५ िेम लालवाणी ५००००

एकूण ५२५०००

श्री. ज्ञानेश्वर येवतकर यांच्यासाठी िेिगीिार यािी



कें द्रीय मंत्री मा. श्री. र्नतीनजी गडकरींची िर्क्षि कोररया भेट

भारतीय ितूावास सेऊल कडून मराठी मंडळातील सभासिांना दनतीन गडकरींच्या स्वागत समारंभास

आमंदत्रत करण्यात आले होते. डॉ. धीरज मरुले आदण डॉ. गणेश साबळे यांनी मराठी मंडळाचे

िदतदनदधत्व केले. पवूवदनयोदजत दनवेिन मा. गडकरींना िणे्यात आले तसेच म.मं.को. चे वादर्षवक अंक

२०१७-१८ ची ित मंत्र्यांना भेर्ट म्हणनू िणे्यात आली .कें द्रीय पररवहन व जहाज बांधणीमंत्री श्री.

दनतीन गडकरी यांच्या नकुत्याच झालेल्या िदिण कोररयाच्या िौऱ्यािरम्यान मराठी मंडळ कोररयाच्या

सिस्यांनी त्यांची भेर्ट घेऊन त्यांना मराठी मंडळ कोररयाचा वादर्षवक अंक आदण दनवेिन िणे्यात आल.े

या दनवेिनामध्ये भारत आदण महाराष्ट्राच्या दवकासासाठी ि. कोररयामधील कांही महत्वाची दवकास

कामे दनिशवनास आणनू दिली. ि. कोररयातील िळण-वळण िेत्रातील सोयी सदुवधांचा उल्लेख

करण्यात आला. आदण या सवव उपक्रमांचा भारतास कसा उपयोग होईल हे िामखु्याने दनिशवनास

आणण्याचा ियत्न केला. यावेळी गडकरी यांचा मंडळाच्या वतीने सत्कार करण्यात आला आदण

भारतीय ितूावास कोररया याचे आभार व्यक्त करण्यात आले. यावेळी मंडळाचे दनयंत्रक/सिस्य डॉ.

गणेश साबळे, आदण डॉ. धीरज मरुळे उपदस्थत होते.



कें द्रीय मंत्री मा. श्री. र्नतीनजी गडकरींची िर्क्षि कोररया भेट



कें द्रीय मंत्री मा. श्री. र्नतीनजी गडकरींची िर्क्षि कोररया भेट



कलाकौशल्य



मेहंिी कलाकृती

सौ. सोनाली हेमराज यािव

फॅशन र्डझायनर



यशोगाथा



यशोगाथा

सौ. रुपाली दकरण दशंिे

अदभयांदत्रक पिवीधर (ME): संगणक अदभयांदत्रकी

पिवी ििान: फेब्रवुारी २०१८

चांगवोन नॅशनल यदुनव्हदसवर्टी, चांगवोन

िदिण कोररया

श्री. दवनायक स्वामीराव काळे 

दवद्यावाचस्पती (PhD): रसायनशास्त्र

पिवी ििान : ऑगस्र्ट २०१८

सेऊल नॅशनल दवद्यापीठ, सेऊल , िदिण कोररया.

श्री. ितीक उिय मसुळे

अदभयांदत्रक पिवीधर (ME): संगणक अदभयांदत्रकी

पिवी ििान : मे २०१८

सन्नी कोररया स्र्टोनीब्रकू दवद्यापीठ, 

इचंॉन, िदिण कोररया.

.



म. मं. को. सि,

उत्सव 

२०१८



म. मं. को.च्या  सि आर्ि उत्सावांर्वषयी थोडेसे.....

वार्षिक अंक प्रकाशन आर्ि मकरसंक्ांत

२०१८ ची सरुवात "दतळगळु घ्या गोड गोड बोला" च्या मकरसंक्रातीच्या सणाने झाली.

म. मं. को. ने मकरसंक्रांतीचे औदचत्य साधनू वादर्षवक अंक "सादहत्य शोभा “२०१७-२०१८” चे िकाशन

१४ जानेवारी २०१८ रोजी केल.े उपदस्थत मदहलांनी एकमेकांना हळिीकंुकू लावनू वाण लरु्टले. “श्री

अदभजीत बोरगलेु यांच्या ग्वान्गजू येथील दनवासस्थानी ” मकरसंक्रांत आदण वादर्षवक अंक "सादहत्य

शोभा " २०१७-२०१८” चे िकाशन सोहळा पार पडला. दवशेर्ष म्हणजे सेऊल च्या बाहरे िथमच

आयोदजत केलेल्या या कायवक्रमास छान िदतसाि दमळाला . हळिीकंुकू, सववसाधारण गप्पागोष्टी व

भेर्टीगाठीचा छान योग यादठकाणी आला. मराठी भार्षा व सादहत्य जोपासण्याचे काम काही अंशी या सपु्त

उपक्रमाद्वारे केले जाते.

गुढीपाडवा

िरवर्षीिमाणे महाराष्ट्रात गडुी उभारून मराठी नवीन वर्षावचे स्वागत केले जाते. डॉ. हमेराज

यािव, सेऊल यांच्या दनवास्थानी १८ माचव २०१८ रोजी संपन्न झाला. जवळच असलेल्या “ज्योती ”

उपाहारद्वारे भोजनाची व्यवस्था गायकवाड यांचा दनवासस्थानी करण्यात आली होती. या कायवक्रमाला

म. मं. को. च्या सिस्यांनी मोठ्या संख्येने उपदस्थत राहून पजेूचा व सहभोजनाचा आनंि लरु्टला. सवाांनी

एकमेकांना मराठी नवीन वष्ट्यावच्या शभेुच्या िऊेन कायवक्रमाची सांगता केली.

गिेशोत्सव

म.मं.को. तफे गणेशोत्सव अदतशय उत्साहाने आदण श्रदे्धने साजरा करण्यात येतो.

सालाबाििमाणे दि. १३ सप्र्टेंबर रोजी सौ. व श्री. अदमत भर्ट यांच्या घरी जोन्गाक सेऊल येथे गणपती

िदतष्ठापना करण्यात आली. सौ. व श्री. भर्ट कुरंु्टबीयांकडून गणपती आरतीसाठी येणाऱ्या भक्तांसाठी

अत्यंत आिराने भोजन िसािाची व्यवस्था करण्यात आली. सवाांनी एकदत्रत गणेश उत्सव साजरा

करण्यासाठी आदण कोररयामधील मराठी लोकांच्या कलागणुांना िोत्साहन िणे्याचा कायवक्रम कोररया-

इदंडया असोदसएशनच्या सभागहृात दि. २२ सप्र्टेंबर रोजी घेण्यात आला. सकाळी बाप्पाच्या

महाआरतीने व नांिीने कायवक्रमाची सरुवात झाली. कायवक्रमासाठी उपदस्थत पाहुणे व मान्यवरांचे स्वागत

झाल्यानंतर सांस्कृदतक कायवक्रमाला सरुवात झाली. सिरच्या कायावकामात दकमान १४० लोकांनी

सहभाग घेतला आदण आपल्यातील कलागणुांनाचे सािरीकरण केल.े त्यामध्ये बालकलाकारांचे कायवक्रम

उल्लेखनीय होते. तसेच िपुारी सवव भक्तांसाठी भोजनाची व्यवस्था “दबना” उपहागृवहाद्वारे करण्यात अली

होती. कायवक्रमाचे सतू्रसंचालन म.मं.को. यवुा-सिस्यांनी केले तर कायवक्रमाची सांगता सवाांचे आभार

माननू, “गणपती बाप्पा मोरया, पढुच्या वर्षी लवकर या” या जयघोर्षाने झाली. महाराष्ट्रातील दवदवध वतृ्त

वदहनींनी िेखील या कायवक्रमाची िखल आपल्या वतृ्तपत्रात वतृ्त िऊेन घेतली. (सिर वतृ पढुील पानावर

जोडलीले आह.े)



म. मं. को. च्या  सि आर्ि उत्सावांर्वषयी थोडेसे.....

कोजार्गरी २०१८ 

मराठी मंडळ कोररया गणेशोत्सव-२०१८ च्या यशा नंतर , श्रमपररहार व एकत्रीकरणाच्या दृष्टीनं मराठी

मंडळाने कोजादगरी-२०१८ ह्या कायवक्रमाचे आयोजन श्री. सरुेंद्रजी दशंिे यांच्या दनवासस्थानी शदनवार,

रोजी करण्यात आले होते. स्वािीष्ट भोजन आदण िगु्ध पान मेजवानीचा आस्वाि सवव उपदस्थतानी

घेतला . आपल्या मंडळाच्या भदवतव्याच्यादृष्टीने व वादर्षवक अंक-२०१८ च्या तयारीदवर्षयी दवचार

दवदनमय करण्यात आला .

टीप: यंिा प्रर्तकूल थंडीमुळे या वषीचा मकर संक्ांतीचा सि म. मं. को. पररवाराला साजरा

करता आला नाही. त्यामुळे, वार्षिक अंक २०१८-१९ चा प्रकाशन सोहळा आपि

गुडीपाडव्याला आयोर्जत करत आहोत.
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सालाबाि िमाणे यंिाच्या वर्षी ही मराठी मंडळ कोररया ने गणेशोत्सव थार्टामार्टात

साजरा केला. िदिण कोररयादस्थत मराठी बांधव िरवर्षी उत्साही वातावरणात बाप्पाची स्थापना करून

मोठ्या िमाणात सांस्कृदतक कायवक्रमाचे आयोजन करतात. गणेशोत्सव समारंभास यंिाच्या वर्षीही

बाप्पा िेमींनी सव्वाशेच्या वर हजेरी लावनू कायवक्रम यशस्वी करण्यास हातभार लावला. कायवक्रमास

सववतोपरी मित करून सवोच्च दशखरावर न्हऊेन ठेवणाऱ्या मराठी मंडळ कोररयाच्या कायवकत्याांचा

उत्साह व तत्परता ह्यांचे कौतकु करावे तेव्हडे थोडे आह.े त्याच बरोबर बाप्पाची व त्याच्या िशवनास

येणाऱ्या ित्येकाची मनोभावे सेवा करणाऱ्या अदमत िािा व तनजुा वादहनी भर्ट यांच्या ऋणात मराठी

मंडळ कोररया राहू इदच्छतो. कायवक्रमाची सरुुवात लोकांच्या मस्तकी गंध लावनू, त्याचं स्वागत करून

गणपती बाप्पाच्या आरतीने झाली. आरती नंतर महाराष्ट्र मंडळ कोररया दवर्षयी उत्सकु असलेल्या

मंडळीना मंडळाची ओळख करून िऊेन िकाशदचत्र दफतीने लोकांना मराठी मंडळ कोररयाच्या गत

वर्षी झालेल्या कायवक्रमाची झलकदह िाखवण्यात आली. त्यानंतर मंडळाला यथाथव मित करणाऱ्या

कोररया इदंडया असोदसएशन (KOINA) चे व इदंडयन्स इन कोररया (IIK) चे मंडळ च्या वतीने

सत्कार करण्यात आले. कायवक्रमात भाग घेऊन उत्सवास रंगात आणत कायवक्रम यशस्वी करणाऱ्या

ित्येक कलोपासकाचे मंडळातफे अदभनंिन करून आभार मानण्यात आले. कायवक्रमात

बालकलाकारांचा िेखील लिणीय सहभाग होता. कायवक्रमास वयाने, मानाने, ज्ञानाने, कतृवत्वाने व

अनभुवाने खपू मोठी असलेली मंडळी उपदस्थत होती. उपदस्थत सवव श्रोतृ वगावने कायवक्रमास भरगोस

िोत्साहन िऊेन आपल्या उत्स्फूतव िदतदक्रयेने कायवक्रमाची रंगात आणखीनच वाढदवली. कायवक्रमाची

सांगता आभार ििशवनाने व कौतकु समारंभाने झाली व गणपती बाप्पा मोरया पढुच्या वर्षी लवकर या

ललकारीने बाप्पाच्या िेमळ भक्तांनी त्याला दनरोप दिला!!

श्री. ईशान अमळनेरकर 
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