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मराठी मडंळ कोररयाच्या सवव सभासिांना नम्र अदभवािन. िरवर्षी नादवन्यपणूव सादहत्यकलाकृती

घेऊन येणारा मराठी मडंळ कोररया (म. म. को.) चा २०१७ सालचा वादर्षवक अंक सािर होत आह.े सालाबािाप्रमाणे

याही वर्षीचा अंक अदभरुची वाढवणारा आह.े आपल्या 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 प्रयत्न मराठी मडंळ कोररया अदतशय

चांगल्याप्रकारे करत आहे हे आपणास मादहत आह.े

िनैदंिन आयषु्य जगताना आपण कंटाळून जात असतो. काहीतरी नवीन घडण्याची वाट पहात

असतो. मराठी व अमराठी बाधंवाना एकत्र आणनू, मराठमोळे सणवार साजरे करण्याचा उपक्रम मराठी मडंळाच्या

माध्यमातनू केला जातो. मराठी मडंळ कोररयाच्या वर्षवभराच्या भव्यदिव्य उपक्रमांचा आढावा या वादर्षवक अकंात

आपण घेणार आहोत. मराठी ससं्कृती समधृ्ि करणारे दवदवध सणवार, पाककृती, कथा, मादहती-सशंोधनपर लेख,

दचत्र,े व्यगंदचत्रे आदण दनवडक काव्यसगं्रह अशा दवदवध दवर्षयांनी समदृ्ध वादर्षवक अंक ''जीदसगं-िीप''

आपल्यासमोर येत आह.े

सण आदण उत्सव यांना अध्यात्मशास्त्रीय आधार असल्याने ते साजरे करतांना त्यातंनू

चतैन्यदनदमवती होत असत.े मदहला व नववधू ज्या सणाची आवजूवन वाट पाहत असतात तो सण म्हणजे पौर्ष

मदहन्यातील मकरसकं्रांत. नवीन स्नहेसबंंध जोडाण्यासाठी आदण जनुे असलेले समदृ्ध करायण्यासाठी, िरवर्षी १४

दकंवा १५ जानवेारीला मकर सकं्रांत येत.े सकं्रांदतनतंर येणारा नसैदगवक, अध्यादत्मक आदण ऐदतहादसक महत्व

असलेला सण म्हणजे गढुी पडावा. दहिंू नववर्षावची सरुुवात गढुीपाडव्यापासनू होत.े चतै्र शदु्ध प्रदतपिा म्हणजे

गढुीपाडवा हा मराठी वर्षावतील पदहला सण व नतून मराठी वर्षावचा पदहला दिवस. यानतंर दहिंू धमीयाचंे आराध्य

िवैत असलेल्या दवघ्नहताव गणरायाचे आगमन भाद्रपि शदु्ध चतथुीस होत.े मराठी माणसाच्या अत्यतं दजव्हाळ्याचा

असलेला गणेशोत्सव, अदतशय उत्साहाने आदण श्रद्धेने साजरा केला जातो. याचबरोबर कोजागरी पौदणवमा आदण

सह-भोजनाचा (डब्बा पाटी) आनिंिखेील वेगळाच असतो. शवेटी वर्षवभराच्या कायवक्रमाचा आढावा घेणारा वादर्षवक

अंक प्रकाशन सोहळा. कोररयामधील प्रदतभावंत मराठी लेखकांना कायम दलदहतं करणारा अंक.

िरवर्षी आयोदजत करण्यात येणाऱ्या कायवक्रमांना आदण सामादजक उपक्रमांना आपला सवाांचा

उत्स्फूतव प्रदतसाि लाभलेला आह.े ह्या उपक्रमात िरवर्षी काही गरजु लोकांना आदथवक मित केली जात.े

सपंािकीय



सवव उपक्रमांना भरघोस प्रदतसाि 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 प्राथवना!

“आम्हां घरी धन शब्िांचीच रत्नें, शब्िांचीच शस्त्रें यत्न करंु” सतं तकुारामांच्या या ऊदिप्रमाणे

आपणही आपल्यां शब्िाचंे सामर्थयव िाखवयुा आदण ह्या दिवाळी अंकाच्या रूपान,े मराठी माणसाच्या व

महाराष्राच्या अदस्मतेची ध्वजा जगाच्या कानाकोपरात पोहचवण्याचे हे काम करूया. मराठमोळी ससं्कृती

जपण्यासाठी सवव मराठी माणसांनी एकत्र येवयूा आदण “एकमकेा साह्य करू अवघे धरू सपुथं” हा तकुारामांचा

सिंशे आदण आपले सहकाराचे ब्रीि वाक्य साथव करूया.

“ नवीन वषि आपणांस सुख-समाधानाचे, आनंिाचे, ऐश्वयािचे, आरोगयाचे जावो! ”

र्हच श्रीं चरणी प्राथिना. 

आपले नम्र,

मराठी मंडळ कोररया
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उद्योग र्िर्तजावर मराठी 

उद्योजकांचा नव्याने उिय

स्वप्नील िसेाईला त्याचा कॉलेज मधला दमत्र खपू दिवसांनी भेटायला आला त्याचा मालकीचा

तीन मजली मॉल बघनू अवाकच झाला. प्रशस्त जागा, उच्च प्रतीचे फदनवचर, प्रशीदित कमवचारी वगव ,दवक्रीसाठी

आणलेल्या मालाने तयाचा मॉल अिरशः भरून वाहत होता. इतके सगळे असताना व्यवसाय न चालेल तरच

नवल ! दशवाय स्वप्नील प्रत्येक गोष्टीत बारकाईने लि घालत होता. प्रत्येक कमवचाऱ्यांकडे त्याचे बारीक लि होत.े

आपल्याकडे येणाऱ्या प्रत्यके ग्राहकाला योग्य सवेा दमळते आहे ना याबाबत तो िि होता . येवढ्या मोठया मॉलचे

नीट व्यवस्थापन करण्यासाठी त्याने दवदशष्ट कायवप्रणाली आत्मसात केली होती. त्याकरता त्याने आपल्या

कमवचाऱ्यांना प्रदशिण दिलचे पण तो स्वतःही त्याकरता प्रदशदित झाला होता . एकूणच सारे काही पाहून

स्वप्नीलचा दमत्र खरोखर आनदंित झाला , त्याच्या केदबन मध्ये बसनू चहाचे घोट घतेा घतेा िोन दमत्रांच्या

छान गप्पा रंगल्या. बोलता बोलता स्वप्नीलचा दमत्र म्हणाला तू खपूच मोठी मजल मारलीस रे! नाहीतर आपली

मराठी माणसे आहते कुठे व्यवसायात !

दमत्रहो , अशा प्रकारचे सवािं आपण रोज़च ऐकत असतो "मराठी माणसं व्यवसायात नाहीत " धिंा

करणे मराठी माणसाचे काम नाही ", अहो धिंा करायला गोड बोलावे लागते , ते मराठी माणसाला कसे जमणार "

इत्यािी अनके वाक्य आपण सहज बोलनू जातो वा ऐकतो. थोडं अंतमुवख होऊन आपण जर दवचार केला तर

आपल्या लिात येईल की कारणे काहीहीअसली तरी स्वात्रतं्योत्तर काळात कालपरत्वे व्यवसायात पीछेहाट झाली

आदण धिंा िेत्र गजुराथी , मारवाडी आदण त्यानतंर दनवावदसत म्हणनू आलेले दसधंी लोकांकडे एकवटल.े खरंतर

महाराष्ट पवूीपासनू सधन, शतेीप्रधान, शतेी सववतोपरी हवामानाचा लहरी पणावर अवलंबनू असलेली. पवूीचा काळी

ज्यांच्याकडे बक्खळ शतेी होती, ज्यांचा पोटापाण्याचा प्रश्न सटुलेला होता त्यांचा कल राजकीय मागावतनू स्वतःचे

सामर्थयव वाढवण्याकडे वाढला. त्याकाळी उत्तम शतेी , मध्यम धिंा आदण कदनष्ठ नोकरी अशी म्हणच होती.

हळूहळू काळाच्या ओघात नोकरीतील दस्थर उत्पनाची मराठी माणसाला भरुळ पडली.

तसं पादहलं तर मराठी माणसू नाटक, दसनमेा, सगंीत, लेखन, या साऱ्या कला प्रकाराचंा रदसक! या

साऱ्या कला प्रकारांची मिेिारी मराठी माणसांकडे होती आदण आहे म्हणजे कला प्रांतात मराठी माणसू या

व्यवसायात दटकून होता असे म्हणाला हवे परंतु मराठी माणसाला उच्च प्रतीचे कलामलू्य असलेली कला पाहायला,

ऐकायला आवडेल परंतु त्याचं पणूववेळचा व्यवसाय म्हणनू स्वीकारायला तो दबचकायचा ! यादशवाय सगंीत,

नाटक, दसनमेा या िेत्रात काम करणे काहीसे कमीपणाचे समजले जात होत.े त्यातील उत्पनाची पण खात्री नसायची.

यामळेु पवूी नाटक दसनमेा यात काम करणारे, दिग्िशवन करणारे, सगंीत िणेारे मराठीच असत पण दनमावते मात्र



अमराठी असत, अथावत याला िािा कोंडके, सदचन दपळगावंकर, महशे कोठारे याचं्या सारखे अपवाि आहते.

बाधंकाम, िकुानिारी िळणवळण, सवेािेत्र अशा इतरही िेत्रातही मराठी माणसाची पीछेहाट झाली. वैद्यक

िेत्रात मात्र मराठी माणसू चागंलाच पाय रोवनू उभा रादहला परंतु वैद्यक िेत्राकडे सपंणूवपणे दनव्वळ व्यवसाय

म्हणनू पाहता येत नाही. हे असे का घडावे याची अनके कारणे आहते त्या कारणांवर अनके चचाव आपण

अलीकडच्या काळात वाचत असतो, ऐकत असतो. खरंतर मराठी माणसू बदुद्धमान, कतवव्यकठोर, कलासि,

महेनती आदण आपल्या मलू्यांशी सहसा तरजोड न करणारा! गजाननाच्या चरणी लीन होणारा आदण

दवठूमाऊलीच्या गजरात स्वतःची िःुखे दवसरणारा! कुटंुबवत्सल आदण थोडासा अल्पसतंषु्ट, आहे त्यात समाधान

मानणारा!

व्यवसाय करायाचा म्हटल्यावर येणारी सवावत मोठी अडचण म्हणजे त्यातील अदनदितता! दह

अदनदितता फि उत्पन्नाच्या बाबतीत असते असे नाही तर कामाच्या अडचणींचा बाबतीतही असत.े

व्यावसादयकाचा रोजचा दिवस नवीन असतो, कालचा सारखं दतथे काहीच नसतं दकंबहुना असं म्हणायला हवं की

काल जे दमळवलं ते दटकवनू आज पनु्हा नवीन आव्हानानंा सामोरे जायचे असत.े व्यवसाय छोटा असो की मोठा

प्रत्येकासाठी सतू्र समान असतं. व्यवसाय करण्यासाठी केवळ डोक्यावर बफव आदण तोंडात साखर ठेऊन चालत

नाही तर त्याचा नमेका वापर कसा कुठे आदण दकती प्रमाणात करायचा याचं कसब आत्मसात करावं लागत.

वास्तदवक स्वातंत्रोत्तर आदण त्यापवूी िदेखल अनके मराठी व्यावसादयक नावारुपाला आले त्यातील काही या

काळातदह दटकून आहते. दकलोस्कर बंध,ू दचतळे कुटंुबीय, अभ्यंकर मसालेवाल,े हॉटेल व्यावसादयक दवठ्ठल

कामत, दनलेप चे श्री ओगल,े जोशी वडेवाले साठे दबदस्कटवाले अशी दकतीतरी नावे घतेा येतील. लागू बंध,ू प.ु

ना. गाडगीळ या लोकांनी तर दपढ्यानं दपढ्या व्यसायातील आपले स्थान पक्के केले. वर्षावनवुर्षव आपल्या

व्यवसायात घट्ट पाय रोवनू उभे रादहलेले जसे मराठी लोक आहते त्याचप्रमाणे व्यवसाय सरुु केला, तो भरभराटीला

आला परंतु पढेु जाऊन व्यवसाय डबघाईला आला आदण तो बंि करावा लागला अशा कथा सदु्धा अनके आहते.

व्यवसायाचा िेत्रात दटकू शकली नाही असे म्हणण्यापिेा त्याचंे मतादधक्य दटकू शकले नाही असे म्हणणे जास्त

उदचत होईल. मुबंई शहरात तर सारा व्यापार अमराठी कडे गेल्यामळेु मराठी माणसाला स्वतःचा अदस्तत्वासाठी

लढा द्यावा लागला.

मराठी माणसू व्यवसायात मागे पडण्याची अनके करणे आहते त्यातील महत्वाचे म्हणजे

व्यवसायास गहृीत धरण्याची वतृ्ती, कामावर ठेवलेल्या माणसांवर प्रमाणापिेा जास्त दवश्वास , नवीन तंत्रन्यान

आत्मसात करण्याचा कंटाळा, व्यवसाय वाढवण्यासाठी नवकल्पना राबवण्याचा अभाव, ग्राहकांचे प्राधान्य दकंवा

गरजा समजावनू घेण्याचा प्रयत्न न करणं इ . अनके कारणांनी दह पीछेहाट झाली असावी.



गेल्या िशकात मात्र हे दचत्र झपाट्याने बिलताना दिसत आह.े कला, सादहत्य, सवेा, क्रीडा, उत्पािन आदण दवक्री,

घाऊक दवके्रता, दकरकोळ दवके्रता, शतेी, हॉटेल आरोग्य, खाद्यपिाथव, पाित्राण,े बाधंकाम, स्वच्छतेची कंत्राटे,

िळणवळण, कुररयर सवेा, मत्स्य व मास उत्पािन आदण दवक्री, बोअररंग करण,े शतेीस परूक व्यवसाय ,स्वच्छतचेी

उत्पािन,ेअत्तरे, कपडे, इत्यािी. जीवनाच्या सवव गरजा परुवण्याचे काम मराठी व्यावसादयक करत आहते.

इतर व्यावसादयक जाती वगावकडे म्हणजे गजुराती, मारवाडी आदण दसधंी यांच्याकडे असयूेने न पाहता त्याच्याकडून

शक्य असलेले सवव व्यावसादयक गणु आत्मसात करण्याचा मराठी व्यावसादयकांचा प्रयन्त प्रामखु्याने दिसनू यतेो

आह.े बहुतांश मराठी व्यवसादयक आपला व्यवसाय आपल्या शहरा बरोबरच आपल्या राज्यात, िशेात तसचे

िशेाबाहरे परिशेात वाढवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करत आहते ही अदभमानास्पि बाब आह.े पयवटन िेत्रात केसरी

टूर, दवना वल्ड, सदचन टूर, मगँो हॉलीडेस दह याची उत्तम उिाहरणे आहते. सगंीत, नाट्य आदण दचत्रपट या

िेत्रांमध्ये मराठी कलाकाराचंी मांदियाळी आहे . या दतन्ही कलातील दनमावण िेत्रातही आता मराठी माणसे आहते

ही अधोरेदखत करण्याची बाब आह.े

वास्तदवक पाहता साधी राहणी आदण उच्च दवचारसरणी हा महाराष्राचा मळू स्वभाव आहे त्याच स्वभावाला आता

उद्यमशीलता आदण सहनशीलता याची जोड दमळाली आह.े त्यामळेु आता मराठी समाज उद्योग अवकाशात मोठी

झेप घेण्यासाठी सज्ज झाला आह.े शवेटी म्हणावेच लागेल दक " नव्या उद्योगदवश्वाचे ऐका पढघम अन चौघडे,

मराठी पाऊल पडते पढेु"

सौ.र्िपाली सर्चन जोशी

dsjoshi29@yahoo.com



स्त्री-जन्मा ही तुझी कहाणी

परवाच माझ्या सपु्रदसध्ि कोररयन लेदखका मतै्रीणीने मला अचानक दवचारले दक, भारतीय

ससं्कृतीत " पनुजवन्म " मानतात असा तझुा " पनुजवन्म " कसा व्हावास वाटेल? अचानक मी स्तब्ध झाल.े एका

परकीय िशेातील व्यिीच्या दृष्टीतनू बघताना किादचत दतला भारतातील िाररद््रय, अदशदितपणा, मागासपणा

दिसला म्हणनू दतने असा प्रश्न दवचारला दक काय? असहेी वाटले. परंतु माझे उत्तर गेली चाळीस वर्षे (कळायला

लागल्या पासनू) ठाम आह.े मला "भारतीय स्त्री" असल्याचा मनापासनू अदभमान आहे आदण म्हणनूच मी माझ्या

कोररयन लेदखका मदैत्रणीला, मला पनु्हा "भारतीय स्त्री" म्हणनूच जन्म घ्यायला आवडेल असे ठामपणे सांदगतले.

दतच्या नदवनच प्रकादशत झालेल्या ९ व्या "ग्लोबल दबझनसे म्यानसव" ह्या कोररयन भार्षतेील पसु्तकाच्या

प्रस्तावनते दतने ह्याचा उल्लखे केला आह.े माझ्या सहवासातनू दतला भारतीय उिात्त जीवनाचा अनभुव यतेो

असहेी दतने दलदहले आह.े

मी एक सववसामान्य भारतीय नारी आह.े माझ्या भारतीय ससं्कृतीचा अदभमान असणारी,

वडीलधाऱ्यांच्या सन्मानात आनिं मानणारी, लहानांचे कौतकु असणारी, नवऱ्याच्या नातवेाईकांना आपले म्हणनू

प्रेम िणेारी आदण स्वतःच्या कररयरचा नवऱ्याच्या कररअरसाठी त्याग करून नवऱ्याच्या बढतीत आनिं

मानणारी, आपल्या मलुाच्या बदुद्धमत्तचेे कौतकु असणारी, नातवांच्या बाललीलातं आपले बालपण आठवणारी

आदण आपल्या Ph.D करणाऱ्या स्वतंत्र बदु्धीच्या तडफिार सनुते आपले स्वप्न परेु होताना बघणारी, अत्यतं तपृ्त

समाधानी गहृस्थाश्रमातील एक पांढरपशेी सदुशदित मदहला! मी आदण माझ्या दपढीतील अनके मदहला अश्या

सिरात मोडतात. आमच्या दपढीने आमच्या आधीच्या दपढीचा मान-सन्मान केला आदण पढुच्या दपढीचे

दवचारही तवे्हढ्याच सहजतेने आत्मसात करून स्वतःला बिललेले आह.े जन्मापासनू लग्न होईपयांत

आईवदडलांच्या स्वप्नांची पतूी करण्यात जीवन व्यदतत केले. लग्नानतंर सासरची माणस,े नवरा, त्याचे दमत्रमडंळ,

मलेु, त्यांच्या दमत्रांच्या पालकांचा सहवास, शजेारी-पाजारी, अशा सवव व्यस्त जीवनात स्वतःचे अदस्तत्व हरवनूच

गेल.े नवऱ्याची पत्नी, मलुाची आई, सासबूाईचंी सनू, अमकीची वादहनी / जाऊ ह्या सवव ओळखींमध्ये स्वतःची

ओळख दवसरून गेल.े मखु्य म्हणजे नकळत घडलेल्या ह्या (transition) सकं्रमणातनू कधीही हुरहूर न लागता

आयषु्य खपूच समाधानात आदण आनिंात पढेु दनघनू गेल.े अचानक फेसबकु, व्हॉट्सऍप सारख्या “सोशल

मीदडया” चा जमाना आला. पढुच्या दपढीकडून ते दशकणे झाले आदण अचानक स्वतःच्या अदस्तत्त्वाची नकळत

पणे जाणीव झाली.



शाळा-कॉलेजातील दमत्र-मदैत्रणींचे ग्रपु, लहानपणीचे सोसायटीतील दमत्रमडंळ, पसु्तक दभशीतील मदैत्रणी,

नाटकाचंा ग्रपु, सहजपणे भेटलेल्या (समान दवचारसरणीच्या) दमत्र-मदैत्रणींचे ग्रपु, अशी दकतीतरी िालने उघडली

गेली. अगिी अदलबाबाच्या गहुतेला खदजना अचानकपणे दमळावा तशी.

आता केलेल्या प्रत्येक गोष्टीत पाठींबा िणेारे स्वतःचे असे वतुवळ आह.े नवीन काहीतरी करण्यात

सिवै सवव एकमकेांना प्रोत्सादहत करत असतात. दमत्र-मदैत्रणींच्या सहली, सखु-िःुख,े सतत share होत असतात.

एकमकेांच्या कुटंुबातील सखुि घटनांचे कौतकु होत असत.े अचानक मलु,े नवरा, घरच्या जबाबिाऱ्या सपंण्याने

येऊ शकणारी पोकळी ह्या “सोशल मीदडया” ने कधीच भरून काढली आह.े वाटले होते दक िशेातील सवव

दस्त्रयांचे जीवन किादचत असचे असले, परंतु जेव्हा सऊेल मध्ये बिली होऊन आलो आदण इथल्या दविशेी

मदैत्रणींचे जीवन जवळून पदहले आदण मग अचानक पणे असे जाणवले दक मी " एक भारतीय स्त्री " कुठल्याही

िशेात, कुठल्याही पररदस्थतीत, कुठल्याही मातीत रुजनू आपले अदस्तत्व दनमावण करू शकत.े माझ्या आयषु्यातील

आलेल्या अनके परिशेी मदैत्रणींसाठी मी एकमवे दकंवा पदहली भारतीय स्त्री त्यानंी अनभुवली आह.े आदण

प्रत्येकीला भारताच,े दतथल्या ससं्कृतीचे खपूच कुतहूल वाटते आह.े

आमच्या घरी आमचे दमत्रमंडळ, नातेवाईक १०-१५ दिवस राहायला यतेात, त्यांचे आम्ही प्रेमाने

आिरादतर्थय करतो, दहडंवतो-दफरवतो, ह्याचहेी त्यांना आियव वाटत.े घरात कोणतीही मित नसताना दिवसातनू ३

वेळचे खाण-ेदपणे, स्वछता सववच करणारी भारतीय सदुशदित स्त्री हा त्यांचा कुतहूलाचा दवर्षय आह.े नकुत्याच

माझ्या एका कोररयन "गोष्टी सांगण"े हा व्यवसाय असलेल्या मदैत्रणीने माझ्या मतै्री खातर भारतीय गोष्टींचा

कायवक्रम आयोदजत केला होता, आदण भारताची सांस्कृदतक प्रदतदनधी म्हणनू भारताच्या महानतेचे मनापासनू

वणवन करताना मला खरोखरच धन्य वाटल.े एका ५००० वर्षाांची परंपरा असलेल्या िशेाचा सांस्कृदतक वारसा

परिशेी व्यिींसमोर उलगडताना भरून आले आदण मग कोररयन "लेदखका" मदैत्रणीने प्रश्न दवचारताच नकळत

हृियातनू हाक आली की नसुता पढुचाच नाही तर पढुचे अनके जन्म मी "भारतीय ससुसं्कृत स्त्री" म्हणनू जन्म

घेण्यासाठी उत्सकु आह.े प्रत्येक जन्मात भारतीय ससं्कृती, परंपरा, मलू्ये एक स्त्री म्हणनू दवकदसत करून पढुच्या

दपढीच्या माफव त चालू राहील अशीच आशा करते.

सौ. सधुा तंुबे



चांगले मानर्सक आरोगय-काळाची गरज

मनाचे आरोग्य म्हणजे मानदसक आरोग्य. आपले काम कायविमतेने करण्यासाठी जशी शारीररक

आरोग्याची गरज आहे तशी मानदसक आरोग्याचीही आह.े एखािया माणसास उत्तम शारीररक आरोग्य असते पण

त्याचे मानदसक आरोग्य चागंले असलेच असे नाही त्यामळेु त्याच्या एकूण कायविमतेवर पररणाम होतो.

समाजामध्ये दवदवध गणुधमावच्या व्यिी आढळतात. त्यांच्या वतवनामध्ये दबघाड आढळतो. भारतीय

समाजजीवनाचा दवचार करता मनोरुग्णांची अवस्था यापिेाही दबकट व गभंीर आढळते. वाढती िाररद्रय आदण

अज्ञान यामळेु मानदसक आरोग्याकडे परेुसे लि दिले जात नाही. शारीररक आरोग्याच्या तलुननेे आजही मानदसक

आरोग्यास ियु्यम स्थान दिले जाते.

आज ४५ लाखांपिेा जास्त लोक मानदसक दवकाराचंे दशकार आहते. वल्डव हले्थ ऑगवनायझेशन

(WHO) नसुार २०२० साली औिादसन्य (Depression) चा िबाव पणूव जगात िसुऱ्या क्रमांकावर असले. भारत

हा उष्ण कदटबंधातील िशे असल्यामळेु दवकदसत िशेांच्या तलुनते इथे आरोग्याच्या अनके समस्या आहते.

सवावदधक प्रिदूर्षत शहरांच्या यािीत दिल्ली अग्रस्थानी आह.े भारतातील इतर शहरांचीही हीच अवस्था आह.े

यांमळेु शारीररक आरोग्य तर दबघडले आहचे पण प्रचडं लोकसखं्यावाढीमळेु स्पधाव, इर्षाव, असयूा, बेरोजगारी

यांमळेु ताण तणाव वाढून मानदसक आरोग्यही धोक्यात आले आह.े

आज समाजातील बहुतांशी लोकांचे मानदसक आरोग्य दबगडल्यामळेु सामादजक समस्या वाढल्या

आहते. उिा. बेरोजगारी, दवस्कळीत कुटंुब, गरीबी, अंमली पिाथाांचे व्यसन आदण त्याच्याशी सबंंदधत गैरकृत्य,े

इत्यािी. कमजोर मानदसक आरोग्यामळेु आपल्या रोगप्रदतकारक िमतेच्या कायाववर मोठा प्रभाव पडतो. शारीररक

आदण मानदसक आरोग्याचा फार जवळचा सबंंध आहे आदण हे दनःसदंिग्धपणे दसद्ध झाले आहे की,

औिादसन्यामळेु हृियरोग व नाडी सबंंदधत रोग होऊ शकतात. मानदसक दवकारांचा पररणाम एखाद्या व्यिीच्या

िररोजच्या बाबींवर होऊ शकतो. उिा. व्यवदस्थत न जवेणे, दनयदमत व्यायाम न करणे, परेुशी झोप न घेणे, मद्य

आदण तंबाखू सवेन करणे, इ. ह्यांचा शारीररक आरोग्यावर प्रभाव पडतो.

आज शालेय वातावरणाचा दवचार केला असता दशिक, दवद्याथी, कमवचारी सववच कमी अदधक

प्रमाणात दचतंा, ताण, तणाव या समस्यांनी घेरलेले दिसतात. पालक आपल्या अदतरेकी अपिेा मलुांवर लाित

असल्याने कोवळ्या वयातील दवद्याथी आज प्रमाणाबाहरे पररपक्व झालेले दिसतात त्यामळेु ते सतत िडपण, दचतंा

व तणावाखाली वावरत आहते. खेळण्या बागडण्याच्या वयात मात्र पाठीवर न झेपणारे ओझे घेऊन शाळा

सटुल्यावरही सतत हा क्लास तो क्लास या नावाखाली धावाधाव करताना दिसतात. दशिक तर नवनवीन



योजनाचंी अंमलबजावणी, अशिैदणक कामे व वाढलले्या दवद्याथी सखं्येला हाताळताना प्रचडं ताण तणावांना

सामोरे जातात त्यामळेु त्यांचे मानदसक सतंलुन ढासळललेे दिसनू यते.े दवनाअनिुान दशिकांची अवस्था शारीररक,

मानदसक व आदथवकदृष््टया तर अत्यतं केदवलवाणी झाली आह.े दशिक सदृढ तरच भावी पीढी सदृढ राहील

म्हणनूच मानदसक आरोग्य सतंदुलत राखणे ही काळाची गरज बनली आह.े

भारत हा तरुणांचा िशे आह.े लाथ मारेल दतथे पाणी काढण्याची धमक आजच्या सळसळणाऱ्या

उत्साही तरुणांमध्ये आह.े पण उच्च दशदित होऊनही आजच्या तरुणांच्या हाताला कामच नाही. पात्रता असनूही

परेुशा सधंीं अभावी सदुशदित बेरोजगारी वाढली आह.े समाज्याच्या अपिेा वाढल्या आहते. नोकरी नाही म्हणनू

छोकरी नाही. छोकरी नाही म्हणनू स्थैयव नाही आदण स्थैयव नाही म्हणनू प्रचंड दनराशा, औिादसन्यता आह.े या

सवाांचा पररणाम मानदसक आरोग्यावर झाल्याने सतंलुन ढासळून खनू, मारामारी, बलात्कार, भ्रष्टाचार, व्यसनांच्या

आहारी जाणे अशा गंभीर समस्या दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करत आहते. म्हणनूच तरुणांचे मानदसक आरोग्य

सतंदुलत, अबादधत व सदृढ राहणे ही अदनवायव अशी काळाची गरज बनली आह.े

आधदुनक तंत्रज्ञान आल्याने आज फेसबकु, व्हाटसऍप यांसारखाय सोशल नटेवदकां गमळेु

माणसाला व्हचुवअल राहायला आवडू लागले आह.े प्रत्यि समोर रोज दिसणारे व आसपास असणारे आई,

वडील, आजी, आजोबा, भावंडे, शजेारी यांच्यापिेा कृदत्रम मैत्रीमध्ये अदधक रस वाढला आह.े ज्यांना कधीच

पादहलेलं नसतं त्यांच्याकडून एखािी लाईक दमळाली नाही म्हणनू दिवसभर अस्वस्थ असणारी आजची तरुणाई

आपल्या रोजच्या दजवंत दमत्रांना मात्र दवसरत चालली आह.े हे काही चागंल्या मानदसक आरोग्याचे लिण नव्ह.े

कौटंूदबक सवांि हरवला गले्यामळेु बोलकी असणारी कुटंुबे या शजेारीही मकुी होत चालली आहते. ही एक

सामादजक समस्या येऊ घातली आह.े यावर उपाय करणे गरजेचे आह.े

दशिण आदण मानदसक आरोग्य यांचा सबंंध दनकटचा आह.े बालकाच्या सवाांगीण दवकासासाठी

त्याच्या मलूभतू मानदसक गरज पणूव करावयास पादहजते. मलुांचे मानदसक आरोग्य दनकोप व्हावे यासाठी शालये

जीवन व वगववातावरण ह्यासाठी दवचार करणे गरजेचे आह.े चांगल्या शिैदणक वातावरणात दवद्यार्थयाववर उत्तम

ससं्कार होतात. यासाठी आजचे दशिण शारीररक, बौदद्धक, मानदसक तसचे सामादजकदृष््टया सिम असणे

आवश्यक आह.े दवद्यार्थयावचे मानदसक आरोग्य जेवढे चांगले तेवढे त्याचे अध्ययन कायव पररणामकारक ठरते.

मानदसकदृष््टया आरोग्यसपंन्न व्यिीच्या व्यदिमत्वाचे सवव घटक सयुोग्य व सतंदुलत असतात.



सदृढ मानदसक आरोग्यप्राप्त व्यिीची लिणे पढुीलप्रमाणे असतात-

 सतंदुलत शारीररक व मानदसक वाढ

 आरोग्यिायी सवयी

 समाजमान्य वतवन

 उत्साही व  उल्हादसत वतृ्ती

 आत्मादवष्काराबद्दल जागतृी

 िसुऱ्यादवर्षयी सहानभुतूी

 नवीन कामाबद्दल आवड व अवधान

 चांगले स्वास्थ व सहजासहजी दवश्रांती घेण्याची िमता

चांगल्या मानदसक आरोग्याची काही मलूसतू्रहेी पढुीलप्रमाणे सांगता येतात -

 सपंणूव दवश्वाची जबाबिारी आपल्याच खांद्यावर आह ेअस ेसमज ूनका.

 तमुच्यावर दिलेले काम आवडीन ेकरण्याचा प्रयत्न करा.

 कायावची योजना आखनू त्याच ेकाटेकोरपणे पालन करा.

 सवव काम ेएकाचवेळी करण्याचा प्रयत्न करू नका.

 योग्य मानदसक दृदष्टकोण तमुच्यात दनमावण करा.

 हाती घेतलेले काम उत्तम प्रकारे करा.

 दवश्रामाचा  सराव करा.

 मानदसक आजारावर कायमस्वरूपी उपचार करा.

 अपयश दवसरून जा.

 भतूकाळात जास्त वेळ गुंतनू राहू नका.

 भदवष्यकाळाचा अवाजवी दवचार करू नका.

 वतवमानकाळात रमनू जा, कायवमग्न राहा.

 आवडणारे सगंीत ऐका व चांगले दचत्रपट पहा.

 सकारात्मक दृदष्टकोण ठेवनू नहेमी आनिंी राहण्याचा प्रयत्न करा.

या काही सचूनांबरोबरच गभंीर मानदसक आजारावंर उपाय म्हणनू मनोशारीररक दनयंत्रण, उत्तम

पोर्षण आहार, उत्तम जीवनशलैी, अध्यात्म व श्रद्धास्थान,े मनषु्यशिीद्वारा उपचार, मागविशवन व समपुिशेन, चागंली

मतै्री, चुबंकीय उपाय, हबवल मदेडदसन्स, एक्यपेु्रशर, ऍक्यपुकं्चर, दनसगोपचार, योगदवद्या, समंोहन तंत्र यासंारखे

शास्रीय उपचारांचे दशिण शालेय जीवनापासनूच दिल्यास सदृढ व सतंदुलत मानदसक आरोग्याची दपढी दनमावण



व्हायला वेळ लागणार नाही व पररणामी समाजाच्या राहणीमानाचा िजाव उंचावनू भारत शारीररक व मानदसकदृष््टया

जगाच्या पाठीवरील सवावत सरुदित, सशि व सिम िशे म्हणनू नावारूपास येईल यात शकंाच उरणार नाही.

श्री. सरं्िप अप्पाराव पवार
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दजल्हा शिैदणक सातत्यपणूव

व्यावसादयक दवकास ससं्था 
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मोठी माणस.ं.. छोटी माणसं!

‘… अरव, त्याचंहेी पाय मातीचचे आहते तर!’, असे हताश उद्गार काढण्याची वळे आपल्या

सगळ्यावंर कधी ना कधी आलेली असत.े आपल्या ध्यानी-मनी नसताना दिसणारे हे मातीचे पाय असतात

‘मोठ्या माणसांच’े. त्यांचं अचानक गळून पडलेलं मोठेपण आदण जाणवणारं छोटेपण काही वेळा चदकत करत.ं

काही वेळा त्यांचा राग येतो आदण क्वदचत दकवही येते – त्यांची आदण स्वतःचीही.

ही गोष्ट फार वर्षाांपवूीची. एका दवदशष्ट दवर्षयाला वादहलेलं दनयतकादलक पणु्यातनू प्रकादशत

होत अस.े त्या दवर्षयाची त्या काळात चलती होती आदण त्यामळंुच स्पधावही होती. ज्या दनयतकादलकाबद्दल

सागंतो, त्याची त्याच काळात पडझड सरुू होती. मदु्रक-प्रकाशक-सपंािक अशी दतहरेी जबाबिारी सांभाळणारे

मालक मात्र हार मानण्यास तयार नव्हत.े स्पधते दटकण्यासाठी त्यांच्याकडे काही कल्पना होत्या. पण त्या अमलात

आणण्यासाठी माणसं आदण पसैे नव्हत.े त्यांनी त्यावरही उपाय शोधला होता. त्या दवर्षयावरची छान छान पसु्तकं

इगं्रजीतनू प्रकादशत होत. परिशेातील पसु्तकं असत; त्या िेत्रात ‘सदेलब्रटी’ असलेल्यांनी दलदहलेली पसु्तकं

असत. सुिंर कागिावर मोहोरेिार छपाई आदण एक से बढकर एक छायादचत्र.ं अशा पसु्तकांची ओळख या मराठी

दनयतकादलकातनू करून दिली जाई. त्यातली भरपरू छायादचत्रं वापरली जात. त्याचे फायिे िोन - दनयतकादलकात

उत्तम छायादचत्रं प्रदसद्ध होत आदण ती मोठ्या सखं्येनं वापरल्यानं जागा भरली जाई. एका पसु्तकाची ओळख तीन-

तीन, चार-चार पानांमध्ये करून िणे्याचा प्रघात होता.

अशा पसु्तकांवर दलदहणारी माणसं आम्हाला हवी असत. असचं एकिा एका िदैनकामध्ये इगं्रजी

पसु्तकाचा पररचय आला. मालकांनी लगेच त्या लेखकाशी सपंकव साधण्याचं फमावन काढलं. त्या वेळी सपंकावची

साधनं िोनच - लँडलाईन फोन आदण पत्र. त्याचंा पत्ता लेखकांच्या यािीत होताच. सपंािकाच्या नावानं त्या मोठ्या

माणसाला पत्र दलदहलं. त्यात काय अपदेित आह,े हे होत.ं अपदेित म्हणजे अथावतच पसु्तकांची ओळख. ही

पसु्तकं घेऊन आमचे सहायक सपंािक (म्हणजे मीच) आपल्याकडे यतेील, असं मीच मालकाच्या नावाने दलदहलं

होत.ं पत्र योग्य वेळी पोचलं आदण लेखक महोियाचंा होकार आला. दलदहण्याचं आमतं्रण दिलेला लेखक मोठा

होता. दवद्वान म्हणनू त्यांची गणना होई. शहरातील एका नामांदकत महादवद्यालयात ते दवज्ञानाची एक शाखा

दशकवत. त्यात त्यांना मोठी गती होती. सादहत्य, दवशरे्षतः कदवता, दवदवध खळे, सगंीत अशा वेगवगेळ्या

िेत्रांमध्ये त्यांना रुची होती. एवढंच नाही, तर त्यातले तज्ज्ञ म्हणनू ते ओळखले जात. त्यांच्या नावाचा वरच्या

वतुवळात िबिबा होता. एके दिवशी सधं्याकाळी िोन-तीन पसु्तकं घेऊन सायकल हाकत प्रदतदष्ठत वसाहतीत

राहणाऱ्या या लेखकाकडे अस्मादिक गेल.े एवढ्या मोठ्या माणसाला भेटायच,ं या कल्पननेचं घाबरल्यासारखं



झालं होत.ं दनवांत हाउदसगं सोसायटीतल्या फ्लॅटची घटंी िबकतच वाजवली. एखाद्या दमदनटानतंर िार उघडत

आतला माणसू खेकसला, ‘‘कोण पादहज?े काय काम आह?े’’ त्याच्या चहेऱ्यावरचे त्रादसक भाव सहज वाचता

येतील, एवढे मोठे होत.े हातात लेखकमहोियांनी उत्तरािाखल दलदहलेलं पत्र होतचं. ते िाखवत आत येण्याची

परवानगी मादगतली. खेकसणारे सिगहृस्थच लेखक असल्याचं एव्हाना लिात आलं होत.ं त्यांनी ओरडूनच नाव

दवचारलं आदण ते सागंताच त्यांचा सरू एकिम बिलला. काळी पाच काळी िोनवर आला. चहेऱ्यावर हसू आणत

‘ओहोहो! तमु्ही का ते?’ अशी आपलुकी िाखवत त्यांनी घरात घेतलं. कामाचं बोलणं झालं. हव्या तेवढ्या

पसु्तकांवर हवं तेव्हा दलहून द्यायची त्यांची तयारी होती. एक मोठं काम झालं होत.ं हुश्श वाटलं!

लेखकरावांना सवंाि वाढवायचा होता. त्यांचं बोलणं सरुू झालं. त्यांच्या पदहल्याच वाक्यानं साफ गारि झालो. ते

दवचारत होत,े ‘‘तमु्ही त्या बंड्याच,े पक्याच,े अशक्याचे लेख कशाला छापता? त्यांना काय कळतं त्यातलं? मला

सांगत जा. हव्या त्या दवर्षयावर मी दलहून िते जाईन.’’

‘बंड्या’, ‘पक्या’, ‘अशक्या’ असा ज्यांचा तचु्छतािशवक उल्लेख त्यांनी केला, ते सगळे या दनयतकादलकाचे

दनयदमत लेखक होत.े त्यांच्या नावाला पणु्यात त्या वेळी काही एक दकंमत होती. त्यांचा िबिबा होता. त्यापकैी

एकही माणसू पन्नाशीच्या आतला नव्हता. त्यांचा इतक्या िदु्र पद्धतीने झालेला उल्लेख ऐकून तेव्हा अगिीच तरुण

असलेलो मी हािरून गेलो. काही तरी भयंकर कानावर पडल्याची भावना झाली होती.

त्या लेखकमहोियांची नतंर एकिाच भेट घेतली. ती नोकरी सोडल्यानतंर. त्यांनी दलदहलेला एक

कोश दवकत घेण्यासाठी आदण त्यावर त्याचंी सही दमळदवण्यासाठी. इतक्या वर्षाांनतंर आजही त्यांचं नाव घेतलं

की, आठवतं ते त्यांच खेकसणं, खोटं खोटं गोड बोलणं आदण त्यांच्याच िेत्रातील समवयस्कांचा तचु्छतेनं केलेला

उल्लेख. िोनच दमदनटांपवूी ओळख झालेल्या एका अननभुवी तरुणाशी अशा भार्षते, एवढ्या स्पष्टपणे बोलावं का

वाटलं असले त्यांना? सांस्कृदतक कंपशूाहीची आदण त्यातील िदु्रत्वाची ती झालेली पदहली ओळख होती. तेव्हा

बसलेला तो सांस्कृदतक धक्का मी अजनूही दवसरलो नाही. ‘मोठी माणसं अशी (कशीही) वागतात?’, या प्रश्नाचं

उत्तर तेव्हा शोधलं नाही आदण आता दमळालं नाही.
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हहेी प्रदसद्ध लेखक-पत्रकार-स्तंभलेखक. दवदवध वतृ्तपत्र-ंदनयतकादलकातंनू दलहीत आलेले.

वाचक त्यांच्या शलैीवर दफिा. एके काळी मीही त्यांच्या प्रेमात होतो. नतंर नतंर त्या उपमा-उत्प्रेिा-अलंकारयिु

शलैीचा कंटाळा आला. पण ते बोलण्याची सोय नव्हती; कारण तेव्हा त्यांचा चाहतावगव फार मोठ्या सखं्येनं होता.

त्यांच्याशी िोन वेळा भेटही झाली होती. अदधकाराच्या नात्यानं त्यांनी िोन गोष्टीही तेव्हा सांदगतल्या होत्या. असू

द्यावा नबंर आपल्याकडे म्हणनू त्यांना मोबाईल क्रमांक दमळवनू ठेवला होता.



नगरमधला एक उद्योग काही वर्षाांपासनू दनयदमतपणे एका उपक्रमाचं आयोजन करतो. नटेकं

दनयोजन दन उत्साही सहभाग यामळंु हा उपक्रम लोकदप्रयही आह.े त्याच्या उद्घाटनासाठी िर वर्षी कोणी तरी प्रदसद्ध

व्यिी हवी असते त्यांना. त्यांना मित करणाऱ्या एका पत्रकारानं गळ घातली म्हणनू या लोकदप्रय पत्रकार-

लेखकाला दनमतं्रणासाठी बोलायचं ठरवलं. या कायवक्रमासाठी ते आले की, तसचं पत्रकार दिनाच्या कायवक्रमालाही

त्यांना प्रमखु पाहुणे म्हणनू न्यायच,ं असं गदणत होतं सबंंदधताच.ं ‘त्यांच्याशी भेट झाली असली, तरी आमची

ओळख नाही. एक-िोन दकरकोळ भेटींमळेु ते ओळखतील अशी शक्यता नाही. त्यांचा नबंर मात्र आह.े एकिा

बोलनू पाहतो,’ असं गळ घालणाऱ्याला आधीच स्पष्ट केलं होत.ं आम्ही एकाच िेत्रातले असल्यामळेु ते किादचत

होय म्हणतील आदण नव्या शहरात यायला तयार होतील, अशी अंधकु आशा वाटत होती. छोटी सी आशा...

उपक्रमाच्या उद्घाटनाला पधंरवडा बाकी असतानाच एका सकाळी त्या लेखक-पत्रकाराशी सपंकव साधला. उपक्रम

काय आह,े दकती वर्षावपासनू चालू आह,े याची सगळी मादहती दिली. हा उद्योग मानधन िते नाही. येण्या-जाण्याचा

मोटारीचा खचव, चागंल्या हॉटेलात राहण्या-खाण्याची व्यवस्था आदण बऱ्यापकैी मोठी भेटवस्त,ू अशी त्यांची पद्धत

आह,े हहेी सांदगतलं.

खरं सागंायच,ं तर अंिाज चकुला होता. लेखक-पत्रकार अदतशय आत्मीयतेने बोलत होत.े

वर्षावनवुर्षाांची ओळख असल्यासारखं िर िोन वाक्यांनतंर मला एकेरी सबंोधत होत.े पण कायवक्रमाचं दनमतं्रण

स्वीकारायला काही ते तयार नव्हत.े

‘‘हे बघ, सतीश! तसाही मी काही पत्रकार नाही. अधववळे पत्रकार म्हण हवं तर मला. त्यामळंु मला काही असं

यायला आवडत नाही,’’ असं त्यांचं स्पष्टीकरण होतं.

पण केवळ नकार िऊेन ते थाबंत नव्हत.े उद्घाटक म्हणून बोलावण्याऐवजी आपला कायवक्रम आयोदजत करावा,

असं ते सागंत होत.े ‘टॉक-शो’ दकंवा एकपात्रीसारखा कायवक्रम. व्याख्यान दकंवा भार्षणच; पण थोडं अदधक रसाळ,

श्रोत्यांच्या हातात हात घालनू आपल्याबरोबर दफरवनू आणणारा कायवक्रम. या िीड-िोन तासांच्या कायवक्रमासाठी

त्यांचं मानधन सहा की आठ हजार रुपये होत.ं आम्ही िोघंही आमच्या म्हणण्यावर ठाम होतो. शवेटी त्यांनी गोड

शब्िातं आपला नकार कायम ठेवला. त्यांचा नकार तेवढा नाही खटकला. ‘पत्रकार’ या नात्यानं खपू दठकाणी

दफरलेला, खपू काही पादहलेला, खपू दलदहलेला हा माणसू ‘त्या अथावनं मी पत्रकार नाही रे!’ असं सागंत होता, ते

खटकलं. त्यानतंर िोन की तीन वर्षाांनी एका दजल्ह्याच्या दठकाणचा पत्रकारांसाठी असलेला मोठा परुस्कार त्यांनी

मोठ्या आनिंाने स्वीकारला. तो परुस्कार जाहीर झाल्याची बातमी वाचल्यावर मला आठवलं ते एवढंच; त्याचंं ते

आग्रही म्हणणं - ‘हे बघ, सतीश! तसाही मी काही पत्रकार नाही.’

xxxxx



वेगळं दलदहणारे लेखक म्हणनू ते प्रदसद्ध. वेगळ्या नावामळंु प्रदसद्धीला कुतहुलाचं वेगळंच वलयं

लाभलेलं. चांगलंच दलदहतात त.े अशीच एकिा स्नहे्याच्या घरी त्यांची भेट झाली. लेखकाला आपली आठवण

म्हणनू पसु्तक द्यावं, असा दवचार केला आदण तो अमलात आणला. पसु्तक पाहून न पादहल्यासारखं त्यांनी केलं

आदण कुणाचं आह,े असं दवचारलं. आमच्या िदैनकात सिर दलदहणाऱ्या लेखक-सामादजक कायवकत्यावचं ते पसु्तक

आह,े असं सांदगतलं. त्या बरोबर ते म्हणाल,े ‘‘अच्छा... म्हणजे त्यानं तमु्हाला दिलेलं पसु्तक तमु्ही मला ितेाय

तर!’’ अवघ्या िोन दमदनटांत त्यांनी केलेलं गदणत आदण त्यावरून काढलेला, समोरच्याला िदु्र ठरदवण्याचा त्यांचा

दनष्कर्षव डोक्यातच गेला. ‘‘मला अदतशय आवडलेलं पसु्तक आहे ह.े भेट िणे्यासाठी त्याच्या 10 प्रती दवकत

घेतल्या आहते,’’ असं दतथंच त्यांना सनुावलं. त्यानतंर त्यांच्याशी बोलण्याची इच्छाच रादहली नाही. िोन-पाच

दमदनटांतच दतथनू बाहरे पडलो.

वाचण्या-दलदहण्याची गोडी असलेल्या मराठवाड्यातल्या एका तालकु्याच्या गावातली मडंळी

नहेमी एकत्र जमतात. त्यात काही प्राध्यापक, काही दशिक, काही गदृहणी... या साऱ्यांच्या कदवतांचा एक सगं्रह

प्रकादशत करण्याचं ठरल.ं प्रकाशनासाठी त्यांनी याच लेखकाला रीतसर दनमतं्रण दिलं. पदहलं पसु्तक, सगळ्याचंं

दमळून पदहलं पसु्तक. त्याचं प्रकाशन एका मोठ्या लेखकाच्या हस्ते म्हणनू ती सारी सादहत्यप्रेमी मडंळी मोठ्या

उत्साहानं जमली होती. जवळच्याच शहरातनू त्यांनी एका प्रदसद्ध सामादजक कायवकत्यावला प्रमखु पाहुणा या नात्यानं

बोलावलं होत.ं कायवक्रम सरुू झाला. प्रास्तादवक वगैरे उपचारानतंर काही भार्षणं झाली. पसु्तकाचं प्रकाशन

करण्याची दवनतंी झाली आदण लेखकमहोिय दबथरल.े काहीही कारण नसताना प्रमखु पाहुण्यावर त्यांनी तोंडसखु

घेतलं. एकदत्रत कदवतासगं्रह काढण्याच्या प्रयोगावर यथादस्थत टीका केली. ‘हे असं काही प्रकाशन करायचं आह,े

हे मला सांदगतलंच नाही,’ असं दबनधास्त सागंनू ते कायवक्रम अध्याववर सोडून दनघनू गेल.े त्या साऱ्यांच्या उत्साहावर

घागरभर पाणी ओतनू..!

xxxxx

माणसं छोटी असोत की मोठी; नाव झालेली असोत की नाव एवढीच ओळख असलेली;

भल्याभल्या गोष्टी दलदहणारी असोत की कायम फि वाचत राहणारी... माणसं अशीच असतात; माणसांसारखीच.

नामांदकत, मोठ्या माणसांनी घतेलेला बरुखा कधी गळून पडेल, याचं काही गदणत नसत.ं त्याचंे मातीचे पाय पाहून

हळहळण्याची, आियव व्यि करण्याची, गैरसमजतुीत रादहल्याची कबलुी स्वतःजवळ िणे्याची वेळ कधी तरी

अचानक येते.



(टीप - वर दिलेले प्रसगं खरेच आहते. त्यातील व्यिींची, दनयतकादलकांची, काही वेळा गावांची नावं दिली

नाहीत. त्याचं कारण एवढंच की, सांगायंच आहे ते त्या ‘प्रदसद्ध नावाबंद्दल’ नसनू, वतृ्तीबद्दल आह.े)

श्री. सतीश स. कुलकणी

(मिु पत्रकार, ब्लॉगर, दकंदचत लेखक)

ब्लॉग : https://khidaki.blogspot.kr

sats.coool@gmail.com
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स्वतःला सांगा, मला खूप प्रगती 

करायची आहे!

प्रगतीदवर्षयी आपल्या मनात एखािी चकुीची कल्पना ठाण माडूंन बसलेली नाही ना, हे सवाांत

आधी तपासनू घ्या. तशा त्या अनके असतात. प्रगती झाल्यास स्वाथव वाढेल, दचतंा वाढतील, उगीच कशाला

डोकेिखुी वाढवायची, अशी अनके प्रकारची भीती असत.े प्रगती करता यते नाही, याबद्दलही मनात अनके

गैरसमजतुी असतात - उिाहरणाथव माझे जास्त दशिण झालेले नाही, माझे दमत्र श्रीमतं नाहीत, मोठ्या

लोकांबरोबर माझ्या ओळखी नाहीत, आदथवक पररदस्थती बेताचीच आह,े माझा बॉसच चांगला नाही, सरकार

काही कामाचं नाही... या आदण अशा अनके! या दकंवा अशाच कोणत्या कारणाने आपण प्रगती करण्यापासनू

वंदचत रादहलो, असे समजत रादहला तर अवघड आह.े वैयदिक प्रगती खुंटण्याचे खरे कारण किादचत आयष्य

सपंनू गेले तरी कळणार नाही. असे कोणतेही कारण मनात धरून कुढत असाल तर ते अयोग्य आह.े प्रगतीत

अडथळा ठरणारे खरे कारण शोधा आदण शक्य दततक्या लवकर त्यावर मात करा. मग पाहा तमुचा वारू कसा

चौखरु धावतो त!े

नकारात्मक र्वचार

आपल्याला जीवनात नमेकं काय हवं आहे आदण काय दमळवायचं आह,े ते आधी ठरवा.

अनके अडचणी असतानाही माणसाला प्रगती करणं सहज शक्य आह.े त्यात अडथळा असतो तो प्रामखु्याने

नकारात्मक दवचारांचा. प्रगतीच्या आड येणाऱ्या नकारात्मक दवचारापंासनू स्वतःला लगचे मिु करा. प्रगती

खुंटण्याचं कारण आपले दवचार, ससं्कार आदण भावभावना आहते का, हे प्रथम तपासनू घ्या. स्वतःलाच काही

प्रश्न दवचारा - मी कामात आळस करतो का? कामात चालढकल करतो का? मी दनत्यदनयमाने प्रगतीसाठीची

साधना करतो का? मी स्वतःशी प्रामादणक आहे का? दनयम आदण तत्त्व पाळतो का? असे प्रश्न दवचारून घ्या.

प्रगतीचा अथव अदधक जबाबिाऱ्या असा तर आपण घेत नाही ना, हहेी तपासनू पाहा.

आपल्या अंतमवनात अनके नकारात्मक दवचार ठाण माडूंन असतात. त्याबाबत सावध व्हायला

हवे. या सवव नकारात्मक भावनांपासनू स्वतःला मिु करणं, हे आद्य कतवव्य समजा. आपल्याला हव्या असलेल्या

गोष्टींदवर्षयी दवचार करताना मनात नकारात्मक भावना जागतृ होतात का, असे दवचारा. याचं उत्तर ‘हो’ असले,

तर त्याचा अथव एवढाच की, आपल्या सकंल्पासोबत एखाि-िसुरी चकुीची भावना दचकटली आह.े अशी

एखािी चकुीची भावना मनात घर करून बसली, तर आपण सरुदिततेच्या मोहापायी दतला अिरशः जपनू

ठेवतो. जखडलेल्या नकारात्मक भावनांपासनू सटुका करवनू घेणे, खपूच अवघड असं वाटत.ं पण त्यातनू आपण

मिु होऊ शकतो. मनाच्या शिीचा सखोल शोध घेतला, दचतंन-मनन केले, तर नकारात्मक भावनांच्या



दपजंऱ्यातनू दनदितच सटुका होते. हे स्वातंत्र्य दमळाले की, प्रगतीची गती वाढतेच वाढते!

कमििळ

जीवनात सवोच्च असे काही साधताना दवचार, भावना, वाणी आदण दक्रया यांमध्ये एकरूपता

असावी लागते. जसे दवचार, तसे भाव; जसे भाव, तसे उच्चार आदण आचरण! नकारात्मक दवचार नहेमी

नकारात्मक घटनांना आकदर्षवत करतात. आपण जसा दवचार करतो, वागतो, अगिी तसचे कमवफळ दमळते. कोणी

वाईट काही करून ‘मला याचे फळ नको’ असे म्हणत असले, तर ते शक्य आहे का? असे कधी घडते का?

दृदष्टकोन चकुीचा असले, तर भदवष्य बिलण्याचा प्रयत्न दकतीही वेळा केला, तरी पिरी यश पडणार नाही.

‘दक्रश’मधल्या शास्त्रज्ञालाही अदवरत प्रयत्नांनतंर आपले भदवष्य बिलता आले नाही. याचे कारण स्वाथव.

वाईट फळ नको असले तर दवचार, भाव, भावना, आचरण, वाणी, आदण दक्रया या सवाांमध्ये

बिल करून एकरूपता आणा. आचरण बिलायचे तर उच्चारणही स्वाभादवकच बिलावे लागेल! डोक्यावर हवा

बफव आदण तोंडात साखर. उच्चार बिलायच,े तर त्या पवूी दवचार आदण त्यांच्याशी दनगदडत भावनाही बिलाव्या

लागणार, हे दनदित. आचरणाचे आदण दक्रयेचे बीज म्हणजे दवचार. दचत्त हे आपल्या दवचाराचंा स्रोत आह,े हे

महत्त्वाचे तत्त्व जाणनू घ्या. प्रथम दवचार हा िसुऱ्या दवचाराचे बीज असत.े त्याला भावनचेे बळे दमळाले, तर

दवचारांचे रूपांतर दक्रयेत होण्याची शक्यता बळावत.े बोलललेा शब्ि, गेलेली वेळ आदण फेकलेला िगड परत

घेता यते नाही, हे नहेमी ध्यानात ठेवा. त्यामळेु दवचाराच्या आदण कामाच्या िजावबाबत नहेमी सजग राहा.

दचडदचड, राग, द्वरे्ष दकंवा दचतंा या भावनांचा पररणाम वाणीवर होतो आदण आपला बोलण्यावरचा ताबा

सटुण्याची भीती असत.े कमवफळ दमळण्यात पररदस्थती दकंवा भावना कारणीभतू असतात, हे लिात घ्या.

सकारात्मकता, स्पष्टपणा, पररपक्वता, आदण शातंता या भावनांचा पररणाम कोमल आदण प्रेमळ वाणीत होऊन

समदृ्धी, सखु-शांती लाभते.

सवोच्च र्शखर

आयषु्यात हवे ते दमळवायचे आह,े पादहलेली स्वप्नं पणूव करायची आहते दकंवा दकंवा सवोच्च

दशखर गाठण्याची शिी दमळवायची आह.े.. यासाठी एक आदण एकच मागव आह.े आपले दवचार, भाव, वाणी

आदण काम यांच्यात एकरूपता आणा. ती कशी आणता यते,े याचा तपदशलाने अभ्यास करूया. या लेखामध्ये

सांदगतलेली तत्त्वे तमु्हाला दशखरावर पोहोचण्यास नक्कीच मित करतील, असं मला ठामपणे वाटतं.

दवचार दनयम - मनातल्या सवव दवचारांबद्दल सजग राहा. प्रत्येक गोष्ट प्रथम दवचारात दनमावण होत.े नतंर दवचाराचंे

रूपांतर दक्रयेत होते आदण दवचारांच्या चक्रातनू मनोकल्पना प्रत्यिात साकारतात. म्हणनू तमु्ही जीवनास

सकारात्मकतेकडे न्या. सकारात्मक दवचारांचा उच्चार पनुःपनु्हा करा आदण अनके गोष्टी सकारात्मकतेने



साकारताना प्रत्यि पाहा. अंतमवनाची शिी ओळखली, तर हे दवचार दनयम जीवनात चमत्कार घडवनू आणतात.

याच दनदमत्ताने एक रहस्य सागंतो - आपले अंतमवन चषे्टा दकंवा गंमत केली तरी ती खरीच मानते. एखाद्या

आज्ञाधारक मलुाप्रमाणे आपले अवचतेन मन प्रत्येक गोष्ट खरी मानत.ं म्हणनूच स्वत:बद्दल वाईट बोलू नका;

नकारात्मक स्व-सचूना िऊे नका; स्वतःला कमी लेखू नका! आपण दकती कमजोर दकंवा मखूव आहोत, हे मनाशी

मळुीच बोलू नका. ‘मी चांगला आह’े, ‘ मी सशि आह’े, ‘मी सिम आह’े, ‘मी शांततादप्रय आह’े, ‘ मी

प्रामादणक आह’े, ‘मी करतो त्याचा चांगलाच पररणाम होणार आह’े अशा दृढ दवचारांनी नहेमी स्वपषु्टी करीत

राहा.

आपल्या मनातनू प्रत्येक समस्येवर मागव दनघतो. प्रत्येक गोष्ट बिलनू िाखवण्याची शिी तमुच्या

मनात आह.े स्वतःवरचा दवश्वास वाढवा, सकारात्मक पररणामाची अपिेा करा आदण प्रचडं आत्मदवश्वास ठेवा.

मनोवस्था अशी असले, तर दनयतीवरही मात करून पररदस्थती बिलता यते;े उत्तम पररणाम साधता येतात आदण

आशा-आकािंा पणूव होतात. म्हणनू म्हणतो, वाईट पररणामांचा (काल्पदनक) डोंगर उभा करून दनराशावािी

मनोवतृ्तीचे बनू नका. नहेमी शभु, चागंल्या आदण उत्तम पररणामाची अपिेा बाळगा. श्रद्धा, दृढ दनिय, कष्ट

करण्याची तयारी आहे आदण तमु्ही दवचार दनयमांचे पालन करण्यास सिम असाल, तर सवव काही शक्य आह.े

आपली स्वप्नं प्रत्यिात येतात, तेव्हा दमळणाऱ्या आनिंामळेु आदण अनभुवाने तमु्ही चुबंक बनता. त्याच

चुबंकाच्या माध्यमातनू अंदतम लक्ष्य अदधक वगेाने तमुच्याकडे आकदर्षवत करता. ही गोष्ट अत्यतं महत्त्वाची असनू,

अनके जण नमेकं याकडेच िलुवि करतात.

कोठे पोहोचायचे आह,े ते अगोिर ठरवा. रस्ता ठरवू नका; ध्येय ठरवा! हवे ते दमळवण्यासाठी रीत

ठरवू नका, तर अंदतम उदद्दष्ट ठरवा. आपल्या इच्छा-आकांिा अतंमवनापयांत पोहोचदवण्याची जबाबिारी आपली

स्वतःची आह.े तमु्हाला फि एवढंच करायचं आह.े हे तमु्ही जेवढ्या प्रबळपणे कराल, तेवढं चागंलं! अंदतम

पररणाम काय असले दकंवा कोणती व्यिी कधी मित करील, हे आता ठरवू नका. आपण लक्ष्य ठरवायचं आह;े

मागव दकंवा पद्धत नाही. मागव आदण पद्धतीचा दवचार करून चकुीच्या भावना जागतृ करू नका. या सवव गोष्टी

अंतमवनावर सोपवा. जे आपण करू इदच्छतो, साधू इदच्छतो, त्याबाबतच्या भाव-भावना नहेमी पडताळून पाहत

राहा. आपल्या आशा, इच्छा, आकांिा, स्वप्नं आदण लक्ष्य याचा मनाशी वारंवार जप करीत राहा. जेवढ्या प्रबळ

इच्छेने ते कराल, अदधक वळेा कराल तवेढा अदधक चागंला पररणाम! आपले लक्ष्य कोणत्या माध्यमातनू दकंवा

कोणाकडून साध्य होईल, हे मात्र ठरवू नका. अपदेित ते होईल, हे दवचारशिी वापरून अंतमवनास स्वीकारणे भाग

पाडा, एवढेच पनु्हा सांगतो.



थोडक्यात काय तर दवचारशिी जागतृ होऊन सवोच्च ते साकारण्याची वेळ यणे्यास अंतमवनाला भागच पाडा.
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सुवणि र्संहासन का ?

।। जयत ुदहन्िरुाष्रम ्।।

नमस्कार! आपल्यापकैी काहीजणांच्या कानावर सवुणवदसहंासन हा दवर््षय आला असलेच असे

ग्रहुीत धरुन मी काही गोष््टी आपल्यासमोर मांडणार आह.े जास्त प्रस्तावना न करता श्रीदशवप्रदतष्ठानचे कायवकते श्री

पराशरिािा मोने यांचा अभ्यासपणूव लखे खाली िते आह.े त्याउपरही काही शकंा असतील तर कृपया ०१०-

६६१२-३५९२ या माझ्या (माधव ओगले) क्रमांकावर जरुर दवचाराव्यात.

सभासि बखरीमध्ये दशवछत्रपतींच्या राज्यादभर्षकेाचे जे वणवन केले आहे ते अत्यंत महत्वपणूव आह.े त्याचा

मागोवा घेतल्यादशवाय सवुणव दसहंासनाचा अन्वयाथव कळू शकत नाही.

सभासि दलदहतो...

पढेु वेिमतूी राजेश्री गागाभट्ट म्हणनू वाराणशीहून रादजयाची कीती ऐकून िशवनास आल.े..त्यांस

राजे व सरकारकून सामोरे जाऊन, भेट घेऊन सन्मानें आदणलें...गागाभट्ट बहुत सतंषु्ट जाहले. भट गोसावी याचंे मतें,

मसुलमान बािशहा तिी बसनू, छत्र धरून, पातशाही कररतात...आदण दशवाजीराजे यांनीही चार पातशाही

िबदवल्या आदण पाऊण लाख घोडा, लष्कर, गडकोट असे दमळदवले असतां त्यांस ति नाहीं... याकररतां मऱ्हाठा

राजा छत्रपती व्हावा असें दचत्तांत आदणलें आदण तें रादजयासही मादनलें... पढुें तिारूढ व्हावे म्हणनू ति

सवुणावच,े बत्तीस मणाचे दसद्ध करदवलें. नवरत्ने अमोदलक दजतकी कोशातं होती त्यामध्ये शोध करून मोठी

मोलाची रत्ने तिास जडाव केलीं...जडीत दसहंासन दसद्ध केले...दसहंासनास अष्ट खाबं जडीत केले...अष्ट खाबंी

अष्टप्रधान उभे केले...पवूी कृतयगुी, त्रतेायगुी, द्वापारीं, कलयगुाचे ठायीं पणु्यश्लोक राजे दसहंासनीं बैसलें...त्या

पद्धतीप्रमाणे शास्त्रोि सववही सादहत्य दसद्ध केलें...छत्र जडावाचे मोतीलग झालरीचे करून मस्तकावर धररलें.

छत्रपती असे नाव चालवल.े कागिीं पत्रीं स्वदस्तश्री राज्यादभर्षके शक, दसहंासनावर बसले त्या दिवसापासनू दनयत

चालवले...येणेप्रमाणे दसहंासनारूढ जालें. या यगुी सवव परृ्थवीवर म्लेंच्छ बािशहा. हा मऱ्हाटा पातशहा येवढा

छत्रपती जाला, ही गोष्ट काही सामान्य जाली नाहीं.

"या यगुी सवव परृ्थवीवर म्लेंच्छ बािशहा...मऱ्हाटा राजा छत्रपती जाला, ही गोष्ट सामान्य जाली नाही" या शवेटच्या

वाक्यात सवुणव दसहंासनाचे माहात्म्य सामावलेले आह.े

दशवछत्रपतींच्या जन्मापवूी समुारे साडेतीनशे वर्षें महाराष्रावर आदण सपंणूव दहिंसु्थानावरच सववत्र

कू्रर, जलुमी अशा इस्लामी सत्ताधीशांच्या राजवटी होत्या. िवेदगरी, वारंगळ, कणाववती, दवजयनगर इत्यािी सवव

दहिंू राज्यकत्याांची दसहंासने लयाला गेली होती. अशा अत्यंत प्रदतकूल पररदस्थतीतनू सवव इस्लामी सत्तानंा



उघड्या मिैानात घनघोर रणसगं्राम करून, चारी मुड्ंया चीत करून, दशवछत्रपतींनी रायगडावर बत्तीस मण सवुणव

दसहंासनावर आरूढ होऊन दहिंूचंे राज्य म्हणजे दहिंवी स्वराज्य दनमावण केल.े हे सवुणव दसहंासन म्हणजे केवळ

राजाचे बसण्याचे आसन नव्हते तर दहिंू समाजास सजंीवनी िणेारी मात्राच ठरले. या सवुणव दसहंासनाने मराठयांच्या

मनांत आत्मदवश्वास दनमावण झाला की आपण मोठे स्वप्न पाहू शकतो आदण स्वकतृवत्वावर ते साकार पण करू

शकतो.

शकेडो वर्षाांच्या गलुामदगरीत रादहलेल्या दहिंू समाजाची अशी धारणाच झाली होती की राज्य

करण्याचा अदधकार केवळ मदुस्लमांनाच आह.े दहिंूनंी केवळ त्यांचे गलुाम म्हणनू जगाव.े तसचे या सवव इस्लामी

राज्यकत्याांची िखेील अशीच दृढ धारणा होता की अल्लाने या परृ्थवीवर राज्य करण्याचा अदधकार केवळ

मदुस्लमांनाच दिला असनू काफरांनी आपले स्वादमत्व मान्य करून केवळ आपले गलुाम म्हणनू जगाव.े याला

धक्का िणे्याचे काम कोणी केले असले तर ते केवळ दशवछत्रपतींनी. दहिंूचं्या स्वादभमानाच,े आत्मसन्मानाचे

आदण साववभौमत्वाचे प्रतीक म्हणजे ते सवुणव दसहंासन.

महाराजांनी जणू सववच जलुमी इस्लामी सत्ताधीशांना असा इशाराच दिला की दहन्िु समाज िखेील

उत्तम राज्यकते दनमावण करू शकतो, उत्तम तऱ्हनेे प्रशासनव्यवस्था, न्यायव्यवस्था आदण सरंिणव्यवस्था साभंाळू

शकतो. व्यापार, उद्योग, कृर्षी यांना प्रोत्साहीत करून सवोत्कृष्ठ राज्य चालवू शकतो. या बाबतीत सर जिनुाथ

सरकार यांचे हे दवशे्लर्षण आवजूवन अभ्यासावे असचे आह.े ते दलदहतात...

"Shivaji was the first to challenge Bijapur and delhi and thus teach his countrymen that it

was possible for them to be independent leaders in war. Then, he founded a state and

taught his people that they were capable of administering a kingdom in all its departments.

He has proved by his example that the HINDU race can build a nation, found a state,

defeat enemies, they can conduct their own defence, they can protect and promote

literature and art, commerce and industry, they can maintain navies and oceantrading fleets

of their own, and conduct naval battles on equal terms with foreigners. He taught the

modern Hindus to rise to the full stature of their growth. He has proved that the HINDU

race can still produce not only jamaitdars(non-commissioned officers) and chitnises(clerks)

but also rulers of men and even a king of kings(chhatrapati). The emperor Jahangir cut the

Akshay bat tree of Allahabad down to its roots and hammered a red hot iron cauldron on to

its stump. He flattered himself that he had killed it. But lo! Within a year the tree began to

grow again and pushed the heavy obstruction to its growth aside.



Shivaji has shown that the tree of Hinduism is not really dead, that it can rise

from beneath the seemingly crushing load of centuries of political bondage, exclusion from

the administration and legal repression, it can put forth new leaves and branches, it can

again lift up its head to the skies."

~सर जिनुाथ सरकार

सवुणव दसहंासनावर आरूढ होण्यामागे दशवछत्रपतींची नमेकी काय भदूमका असले बरे???

स्वतःचे कोडकौतकु करवनू घेण्याची वतृ्ती महाराजांच्या ठायीं मळुीच नव्हती. राजेपि हे केवळ

ईश्वरित्त असनू, राज्यमिारूढ न होता, प्रजेचे सवेेसाठी अप्रमत्त वतृ्तीने राज्य करण्याची त्यांची पद्धत होती. समथव

रामिासांनी तर महाराजांना "श्रीमतं योगी" अशी उपाधी दिलेली आह.े दहिंवी स्वराज्याच्या दनदमवतीमध्ये

महाराजांची भदूमका नहेमीच "उपभोगशनू्य स्वामी" अशीच रादहलेली आह.े त्यामळेु मोठेपणा दमरवण्यासाठी

महाराजांनी बत्तीस मण सोन्याचे दसहंासन नक्कीच दनदमवले नव्हते. मग यामागे महाराजांची नमेकी धारणा काय

होती??? याचा शोध घ्यायचा असले तर महाराजांच्या पवूावयषु्यातील काही घटनांचे सिंभव ध्यानात घ्यावे

लागतील. दशवछत्रपतींच्या जन्मापवूी शहाजीराजांनी त्यांच्या पणुे जहादगरीत स्वतंत्र राज्य दनमावण करण्याचा एक

प्रयत्न केला होता. परंतु आदिलशाहाने तो धळुीस दमळवला. पणु्यातील वाडेहुडे पटेवनू िणे्यात आल.े पणु्यावर

गाढवाचा नागंर दफरदवला. पणु्यावर स्मशानकळा आणली. पणु्यात वसती करण्यास िखेील बंिी होती. शतेी,

व्यापार, उद्योग, व्यवसाय हे करणे तर िरूची गोष्ट. या पररदस्थतीमधनू पणु्याची मिुता केली दशवछत्रपतींनी. त्यांनी

पणु्याची भमूी सोन्याच्या नागंराने नांगरली. का बरं सोन्याचा नागंर?...नागंरट तर लोखंडाच्या नागंराने उत्तम होते

की...तरी पण सोन्याच्या नागंराने भमूी नांगरली याचे कारण लोकांचा मतृवत झाललेा स्वादभमान जागतृ करणे हे

महाराजांचे उदद्दष्ट होत.े महाराजांनी त्या काळातील दहिंूचं्या अतंःकरणात हा दवश्वास उत्पन्न केला की ते सवव िेत्रातं

उत्तम तऱ्हनेे काम करू शकतात...दकंबहुना जलुमी इस्लामी शासकांपिेा िखेील उत्तम काम करू शकतात.

राज्यादभर्षकेाच्या वेळी िखेील सवुणव दसहंासनावर आरूढ होऊन त्यांना हाच सिंशे द्यायचा होता.

या दनदमत्ताने सवव जलुमी इस्लामी राज्यकत्याांना महाराजांनी जणू सिंशेच दिला की दहिंू लोक उत्तम राज्यकते होऊ

शकतात...दकंबहुना जलुमी इस्लामी सत्ताधीशांपिेा िखेील उत्तम राज्यव्यवहार करू शकतात. राज्याच्या सवव

दवभागांत उत्कृष्ठ काम करू शकतात आदण राजांचा राजा म्हणजे छत्रपती दनमावण करू शकतात.

महाराजांनी स्वकीयांना पण सिंशे दिला की आपल्यात काहीही कमी नाही. आपण कतृवत्वाच्या

बळावर कोणतेही अवघड काम यशस्वी करू शकतो हा आत्मदवश्वास या सवुणव दसहंासनाच्या दनदमत्ताने

महाराजांनी दहिंू समाजाच्या मनांत उत्पन्न केला. या हतेू ध्यानात घेऊनच आिरणीय श्री सभंाजीराव दभडे गरुुजी

यांच्या मागविशवनाखाली श्रीदशवप्रदतष्ठान दहिंसु्थानने हे सवुणव दसहंासन पनुप्रवस्थादपत करण्याचा सकंल्प केला आह.े



दशवतीथव श्रीरायगडावर लाखो धारकयांनी हा सकंल्प सोडला आहते. हा सकंल्प सोहळा आजच्या दहिंसु्थानला

दवश्वात स्वतःचे अदभमानाच,े कतृवत्वाचे स्थान दनमावण करण्याची प्रेरणा िईेल यात शकंाच नाही. सवुणव दसहंासन

दनदमवतीच्या या उपक्रमात सहभागी होणे हे प्रत्येक दहिंमुात्राचे अत्यंत पदवत्र असे आद्य कतवव्यच आह.े

।। राष्रांत दनमूव अवघ्या श्रीदशवसयुवजाळ ।। 

ज्याना या पदवत्र कायावसाठी दनधी द्यायची ईच्छा आहे त्यानी कू्रपया खालीलपकैी एका खात्यात रक्कम जमा

करावी व आपला वाटा उचलावा ही नम्र दवनतंी.

*Cash or form of gold donations will not be accepted.*

कोणत्याही पररदस्थतीत रोख तसचे सोन्याच्या स्वरुपात दनधी दस्वकारला जाणार नाही पिादधकारी हे स्वतः

कोणाकडुनही दनधी घेणार नाहीत. ते तमु्हाला जेथे हवी तेथे मित जरुर करतील. Donations can be made

through internet banking/cheque/online money transfer.

*A trust named "HINDAVI SWARAJYA SUVARN SINHASAN

PUNARSANSTHAPANA NYAS" has been registered.*

Once you transfer a particular amount into the bank account of the trust, you need to send

the UTR no to suvarnasinhasan123@gmail.com. After this you will receive an online

receipt of your donation through email.

* Donations made to this trust will have tax exemption under section 80G of income tax

act of 1961. The details of bank accounts of this trust are as follows...

*Bank Details~*

1. Bank of Maharashtra

Branch- Sangli

A/c No- 60288981247

IFSC Code- MAHB0000020

Current Account

2. Axis Bank

Branch- Sangli

A/c No~917010053235835

IFSC Code- UTIB0000350

Savings Account

3. Bank of India

Branch- Sangli

A/c No~ 160920110000302

IFSC Code- BKID0001609

Current Account

For details contact on;

1. Shri. Ravsaheb Desai: 9970760152 2. Shri. Balasaheb Bridge: 9890661411

3. Shri. Sanjay Tandale: 9730481951 4. Shri. Uday Dafalapurkar: 9850005943

** तळ टीप: वरील लेखातील "िेणगीचे आवाहन" लेखकाने आर्ण सिर ससं्थेने स्वतःच्या जबाबिारीने

केले आहे . मराठी मंडळ कोररयाचा ( म.मं.को. ) सिर ससं्थेशी कुठलाही सबंंध नाही तसेच मराठी मंडळ

कोररया ह्या आवाहनात प्रत्यि र्कंवा अप्रत्यि पणे सहभागी नाही. वाचकांचा आर्ण सभासिांचा

"िेणगी आवाहन" बद्दलचा प्रर्तसाि आर्ण र्नणिय हा ज्याचा-त्याचा वैयर्िक असेल. म.मं.को आव्हाना

सबंंधीच्या कुठल्याही आर्थिक व्यवहारात सहभागी नसनू म.मं.को. ची ह्या आव्हाना बद्दलची भूर्मका

तटस्थ राहील याची सवि म.मं.को. च्या सभासिांनी आर्ण अंकाच्या वाचकांनी कृपया नोंि घ्यावी.

द्वारा : श्री. माधव ओगले 

mailto:suvarnasinhasan123@gmail.com.


काव्यामृत



स्पशावतील ओढ

मलाही जाणव ूलागली

झाडे आता माझ्याशी

बोल ूलागली

कळलंच नाही प्रेमात

तझु्या मी पडले

गलुाबी थंडीत पाखरू

पानांमध्ये िडले

िःुख दवरणारे हास्य

आले माझ्या ओठांवर

सपंला काळोख

सयूव उगवल्यावर

रात्री स्वप्नात आला

माझे उगीच लाजणे

चदं्रही जागा राहील

माझे बघनू बहाणे

कसं सांग ूराजा

मी माझीच ना रादहले

कळलेच नाही मी

तझुी राणी कधी झाले

...

मी माझीच न रार्हले!!!...

कळलेच नाही मी तुझी कधी झाले…

सौ. सरं्चता वाळेकर 



आसवांची मघे गिी,

सखे याि तझुी गं ....हाय ििी!

तव आठवांच ेगोड वारे,

हळुवार स्पशव... तरीही झोंबणारे,

मन मोर माझे नाचणारे,

तव याि येता ... बघ बावरे,

मिं वारा धुिंणारा,

गंध वाह ेतझुाच सारा,

याि दह तव चाहूलांची

घायाळ करी मन-पाखरा.

िण प्रीतीचा तझु सवे

चढे इदं्रधन ूआकाशी जसा.

चहेरा तव जण ूतयात,

भास ेरवीदकरणांचा कवडसा.

रंगनुी तव रंगात, बेभान होता येत अस,े

याि तझुी दह छळणारी, पावसाळी होत अस.े

वाटते या पावसात, आसवांची बरसात व्हावी .

आठवांनी तव पनु्हा, दिदतज पापणी दभजवी.

आठवांच ेह ेमघे सारे िाटतात गजुवनी,

रूप तव लखलखनू जाते, चमके वीज तैसी मन अंगणी.

मोकळा सरैाट वारा आदलंगता घन गिवळी

भार हलका आसवांचा होतस ेबरसनू गळी

एक श्वास मोकळाही, न मोकळा वाटे पनु्हा...

आसवांची मघे गिी, सखे याि तझुी गं ..... हाय ििी.

याि

श्री. सर्चन बाबासाहेब कुलकणी



काव्यसुमनं

..२..

जाण्यास जीव वेडा,

थोडा अवकाश होता,

नजरेनचे केला त्यांनी,

वार सावकाश होता,

दह अपिेा फुकाची,

का मी पाळलीच होती,

पाळला ज्यांनी अबोला,

तो.. सनमही...... 

... आपलाच होता,

जाण्यास जीव वेडा,

थोडा अवकाश होता,

नजरेनचे केला त्यांनी,

वार सावकाश होता |

..........ररर्षभ

..१.. 

जाहले दचबं माझे ,

आता गात्र गात्र आह,े

बेचनै सरैभैर,

माझी रात्र रात्र आह,े

डोळ्यांचहेी ओथप्रोथ,

भरले पात्र पात्र आह,े

जाहले दचबं माझे ,

आता गात्र गात्र आहे |

...........ररर्षभ



..३.. 

तलुा काय जाणे ..

कोण कसे हवेसे वाटते,

नयनांच्या तीरावर माझ्या,

िःुखं रोजचे िाटते |

दकती धतुकारू स्वतःला,

की आता... रोज मरावे वाटते,

तलुा काय जाणे ..

कोण कसे हवेसे वाटते |

हा रोज तलुा मी ..

आसवांत शोधतो,

की तदस्बरीची तझु्या ...

…. आता भीती वाटते,

तलुा काय जाणे ..

कोण कसे हवेसे वाटते |

दशनलेत आता पार ...डोळे..

अन आसवांनाही ...

िःुखं माझे…. नकोसे वाटते,

तलुा काय जाणे ..

कोण कसे हवेसे वाटते |

..........ररर्षभ

..४..

करुनी खनु माझा कस,े

दफरतात.... खनुी बेबोभाट सारे |

बेवारस मयतास माझ्या,

जेव्हा हुगंतात श्वान,े

पसुतात लोक तेव्हा,

अरे.... हे काय झाले,

करुनी खनु माझा कस,े

दफरतात.... खनुी बेबोभाट सारे |

इथे हा ‘ ररर्षभ ’ ,

कायम सवालात आह,े

माझ्या अपरोि कस,े

हे सारे... दहशोब झाले,

करुनी खनु माझा कस,े

दफरतात.... खनुी बेबोभाट सारे |

............ररर्षभ

दशवाजी दवद्यापीठ, कोल्हापरू.
श्री. र्वशाल बुरंगळे (ररषभ)



समानतेचा हक्क जगाला

दिघव प्रतीिा सादवत्रीची,  सरणावरती जळते आह े

यमितूांना वाव कशाला , समानतेचा हक्क जगाला ।। १ ।।

सीतेलाही अग्नी-परीिा , रामा पासनू दवरह भोगते 

दनष्फळ राम-राज्य कशाला , समानतेचा हक्क जगाला ।। २ ।।

स्त्री-जन्मांची चकू अस ेका , वखवखलेली नजर दफरते 

परुुर्ष जन्म हा हवा कशाला , समानतेचा हक्क जगाला ।। ३ ।।

हातावरच्या राखी लाही , साथ कुणाची कळते आह े

रिा-बंधन हवे कशाला, समानतेचा हक्क जगाला ।। ४ ।।

माता-भदगनी-पत्नी रूपान,े समाज सवेा होते आह े

िवे-िवेता-पजूा कशाला , समानतेचा हक्क जगाला ।। ५ ।।

श्री. अर्मत भट



रचीपालट



झटपट ढोकळा

सार्हत्य

१ कप बेसन पीठ, २ चमचे रवा, २ लहान चमचे साखर, १ लहान चमचा तेल, १ लहान चमचा खाण्याचा सोडा,

१ लहान चमचा सायदरक ऍदसड पावडर

कृती

१. १ कप बेसन पीठ, २ चमचे रवा, २ लहान चमचे साखर, १ लहान चमचा तेल, १ लहान चमचा सायदरक

ऍदसड पावडर व चवीपरुते दमठ हे सवव सादहत्य एकत्र करावे त्यात १ ते दिड कप पाणी घालावे.

२. एक मध्यम खोल कढई घ्यावी त्यात अध्यावपिेा दकंदचत कमी भरेल एवढे पाणी उकळत ठेवाव,े त्या कढईत

राहील एवढ्या उंचीचे भांडे घ्यावे त्याला तेलयाचा हात लावनू घ्यावा.

३. वरील दमश्रणात १ लहान चमचे खाण्याचा सोडा घालनू पटापट एकाच दिशनेे अंिाजे १५-२० सकंेि ढवळाव.े

दमश्रण थोडे फसफसायला लागत.े लगेच दमश्रण तेल लावलेल्या भांड्यात ओतनू पाणी उकळत ठेवलेल्या

कढईत ठेवावे. माध्यम आचवेर १०-१५ दमदनटे वाफवनू घेणे.

४. १० दमदनटांनी गॅस बंि करावा. ढोकळा गार झाला दक वरतनू मोहोरी, बारीक कापलेल्या दहरव्या दमरच्या,

यांची फोडणी घालावी नतंर कोदथंबीर या दकसलेले खोबरे पसरवनू सरुीने कापनू घ्यावा.

हा ढोकळा दहरव्या दतखट चटणी बरोबर झकासच लागतो.

सौ. सवुणाि पाटील



पौर्िक ड्रायफू्रट लाडू

सार्हत्य

१ कप जाडसर वाटलेले बिाम, १ कप जाडसर वाटलेले काज,ू १ कप जाडसर वाटलेले दपस्ता , १/४ कप बारीक

कापलेले सखुे अंजीर, १/४ कप दकसदमस मनकेु, १/४ कप बारीक केलेला खजरू, ५ चमचे तपू.

कृती

१. जाडसर वाटलेले बिाम, काज,ू दपस्ता तपूात मिं आचवेर खरपसू भाजनू घेणे.

२. त्यात थोडी वेलची पावडर, बारीक कापलेले अंजीर, मनकेु या बारीक केलेले खजरू घालनू दमश्रण ५ दमदनटे मिं

आचवेर परतनू घेणे.

३. वरील दमश्रणात थोडा मऊसर गळु घालनू २ ते ३ दमदनटे दमश्रण मिं आचवेर परतावे.

४. गॅस बंि करून दमश्रण थोडे थंड झाल्यावर लाडू वळावेत.

शक्यतो १ ते २ घासात सपंले इतपतच लाडूचा आकार असावा. खजरू उष्ण असतात एक लाडू आदण त्यावर

ग्लासभर िधू प्यायल्यास शरीराला भरपरू उष्मांक दमळतात.

सौ. सवुणाि पाटील



कोर्थंबीर चे शेंगोळे

सार्हत्य

२ वाटी बारीक कापलेली कोदथंबीर , २ वाटी गव्हाचे पीठ,

१ वाटी बाजरी पीठ, १/२ वाटी बेसन पीठ, आलं-लसणू ची पसे्ट, दतखट (दहरव्या दमरचीची पसे्ट), दजरं, दहगं, हळि

ओवा, मीठ, पाणी.

कृती

वरील सवव सादहत्य एकत्र करून त्याची कदणक तयार करून घ्या. मग एका कढईत तेल, दजरं,मोहरीची फोडणी

घालनू, त्यात ३-४ तांब्या (अंिाज)े पाणी घालनू ते उकळू द्या. उकळी आली दक त्यात कणकीचे फोटोत

िाखदवल्याप्रमाणे लाबं लांब शेंगोळे तयार करून सोडा आदण चांगले दशजे पयांत उकळू द्या. अधनूमधनू हलवत

रहा. पणूव दशजनू झाले दक मग प्लेट मध्ये सव्हव करा.

श्री. हरीश र्जरीमली



टूना र्िश कटलेट

सार्हत्य

१५० ग्राम टूना (कॅन), ४ मध्यम आकाराचे उकडलेले बटाटे, कांद्याची पात, मक्याचे िाण,े कोदथंबीर, दहरवी

दमरची, आले व लसणू पसे्ट, चवीनसुार मीठ आदण ब्रडे क्रम.

कृती

प्रथम टूना दफश पाण्यामध्ये धवुनू घ्या व थोडे तेल टाकून फ्राय करून घ्याव.े नतंर एका वाटीमध्ये फ्राय केलेले टूना

उकडलेले बटाटे, कांद्याची बारीक दचरलेली पात, मक्याचे िाण,े कोदथंबीर, दहरवी दमरची, आले व लसणू पसे्ट

आदण चवीनसुार मीठ टाकून एकजीव करून घ्याव.े आता तयार केलेल्या दमश्रणाचे छोटे व चपटे गोळे करून घ्या,

आदण ते गोळे ब्रडे क्रम मध्ये घोळून घेऊन तव्यातील तेलात शालोव फ्राय कराव.े अश्याप्रकारे अगिी सोप्या

पद्धतीने तयार केलेले कटलेट खाण्यासाठी रुचकर व पौदष्टक असतात.

टूना दफश हा ओमगेा ३ व दवटादमन ड चा स्त्रोत असल्याने गरोिरपणामध्ये खाणे खपूच फायद्याचे असत.े कारण

ओमगेा-३ हे बाळाच्या मेंिचू्या वाढीसाठी गरजेचे असते.

श्री. गणेश साबळे



कलाकौशल्य



मेहेंिी र्डझाइन - १



मेहेंिी र्डझाइन - २

सौ. शोभा हळके 



यशोगाथा



यशोगाथा

डॉ. अब्िुल हकीम िेशमुख

दवद्यावाचस्पती (PhD): रसायनशास्त्र

पिवी प्रिान : ऑगस्ट 2017

सजेोंग दवद्यापीठ, सऊेल, िदिण कोररया.

डॉ. प्रकाश कल्लाप्पा अलगी

दवद्यावाचस्पती (PhD): रसायनशास्त्र

पिवी प्रिान : ऑगस्ट 2017

सजेोंग दवद्यापीठ, सऊेल, िदिण कोररया.

डॉ. र्िलीप र्वठ्ठल पाटील

दवद्यावाचस्पती (PhD): रसायनशास्त्र

पिवी प्रिान : ऑगस्ट 2017

हनयांग दवद्यापीठ, सऊेल, िदिण कोररया.

डॉ. अमोल बाळासाहेब म्हेते्र

दवद्यावाचस्पती (PhD): रसायनशास्त्र

पिवी प्रिान : फेब्रवुारी 2017

सजेोंग  दवद्यापीठ, सऊेल, िदिण कोररया.



यशोगाथा

सौ. सुरभी शाह-कुलकणी 

दवद्यावाचस्पती (PhD): साववजदनक आरोग्य 

पिवी प्रिान : ऑगस्ट 2017

इव्हा मदहला दवद्यापीठ, सऊेल, िदिण कोररया.

सौ. स्वाती अमळनेरकर

पिव्यतु्तर (MS): अंकात्मक माध्यम रचना

पिवी प्रिान : ऑगस्ट 2017

होंदगक दवद्यापीठ, सऊेल, िदिण कोररया. 

मनःपूविक अर्भनंिन !!!



म.मं.को. उत्सव 

२०१७ 



वार्षिक अंक प्रकाशन आर्ण मकरसकं्ांत

२०१७ ची सरुवात "दतळगळु घ्या गोड गोड बोला" च्या मकरसकं्रातीच्या सणाने झाली. म.म.ंको. ने

मकरसकं्रांतीचे औदचत्य साधनू वादर्षवक अंक "सादहत्य शोभा "२०१६ चे प्रकाशन १५ जानवेारी २०१७ रोजी केले.

उपदस्थत मदहलांनी एकमेकांना हळिीकंुकू लावनू वाण लटुले. “दबना” उपहारगहृ सउेल येथे मकरसकं्रांत आदण

वादर्षवक अंक "सादहत्य शोभा " २०१६ चे प्रकाशन सोहळा पार पडला. बाहरे प्रचडं थंडी असनूसदु्धा अनके

सिस्यांनी उपदस्थती लावली. हळिीकंुकू, सववसाधारण गप्पागोष्टी व भटेीगाठीचा छान योग यादठकाणी आला. मराठी

भार्षा व सादहत्य जोपासण्याचे काम काही अंशी या सपु्त उपक्रमाद्वारे केले जात.े

गुढीपाडवा

िरवर्षीप्रमाणे महाराष्रात गढुी व ध्वजा उभारून मराठी नवीन वर्षावचे स्वागत केले जात.े ती परंपरा

चालू ठेवत पारंपररक पद्धतीने गढुी-पजूनाचा व वादर्षवक सवंत्सर वाचनाचा कायवक्रम श्री. नामिवेराव गायकवाड,

सवुोन, यांच्या दनवास्थानी ०२ एदप्रल २०१७ रोजी सपंन्न झाला. जवळच असलेल्या “स्वयंभ”ू उपाहारद्वारे

भोजनाची व्यवस्था गायकवाड यांचा दनवासस्थानी करण्यात आली होती. या कायवक्रमाला म.म.ंको. च्या सिस्यांनी

मोठ्या सखं्येने उपदस्थत राहून पजूेचा व सहभोजनाचा आनिं लटुला. सवाांनी एकमकेांना मराठी नवीन वर्षावच्या

शभुेच्छा िऊेन कायवक्रमाची सांगता केली.

गणेशोत्सव

म.म.ंको. तफे गणेशोत्सव अदतशय उत्साहाने आदण श्रद्धेने साजरा करण्यात यतेो. सालाबािप्रमाणे

दि. २५ ऑगस्ट रोजी सौ. व श्री. अदमत भट यांच्या घरी जोन्गाक सऊेल यथेे गणपती प्रदतष्ठापना करण्यात आली.

सौ. व श्री. भट कुटंुबीयांकडून गणपती आरतीसाठी यणेाऱ्या भिांसाठी अत्यतं आिराने भोजन प्रसािाची व्यवस्था

करण्यात आली. सवाांनी एकदत्रत गणेश उत्सव साजरा करण्यासाठी आदण कोररयामधील मराठी लोकांच्या

कलागणुांना प्रोत्साहन िणे्याचा कायवक्रम कोररया-इदंडया असोदसएशनच्या सभागहृात दि.०३ सप्टेंबर रोजी घेण्यात

आला. सकाळी बाप्पाच्या महाआरतीने व नांिीने कायवक्रमाची सरुवात झाली. कायवक्रमासाठी उपदस्थत पाहुणे व

मान्यवरांचे स्वागत झाल्यानतंर सांस्कृदतक कायवक्रमाला सरुवात झाली. सिरच्या कायावकामात दकमान १५० लोकांनी

सहभाग घतेला आदण आपल्यातील कलागणुांनाचे सािरीकरण केले. त्यामध्ये बालकलाकारांचे कायवक्रम

उल्लेखनीय होते. तसचे िपुारी सवव भिांसाठी भोजनाची व्यवस्था “दबना” उपहारगहृाद्वारे करण्यात आली होती.

कायवक्रमाचे सतू्रसचंालन म.म.ंको. यवुा-सिस्यांनी केले तर कायवक्रमाची सागंता सवाांचे आभार माननू, “गणपती

बाप्पा मोरया, पढुच्या वर्षी लवकर या” या जयघोर्षाने झाली. महाराष्रातील दवदवध वतृ्त वदहनींनी िखेील या

कायवक्रमाची िखल आपल्या वतृ्तपत्रात वतृ्त िऊेन घेतली. (सिर वतृ पढुील पानावर जोडलीले आह.े)

म.मं.को. उत्सावां र्वषयी थोडेसे.....



भारतीय ससं्कृतीचे प्रदतदबंब भारतीय सणांमधनू दिसनू येते या सणांमध्ये गणेश चतथुीचे महत्त्व

अनन्यसाधारण असचे आह.े गणेश चतथुी हा सण भाद्रपि मदहन्याच्या शकु्ल चतथुीला िर वर्षी साजरा केला

जातो. िवे गणेशाला ‘दवघ्न दवनाशक’ म्हणजेच दवघ्ने िरू करणारा म्हणनूही सबंोधले जात.े गणेश चतथुी हा सण

दहिंूसंोबत इतर धमीय आजही दततक्याच दनष्ठनेे साजरा करतात.

गणेशाच्या मतूीची प्रदतष्ठापना घरोघरी केली जाते व िहा दिवस त्याची मनोभावे पजूा केली जाते.

महादवद्यालये, शाळा, सोसायटी, कायावलये यांमध्ये साववजदनक गणेशोत्सवाच्या दनदमत्ताने गणेश उत्सव साजरा

केला जातो. हा सण महाराष्र व सोबतच्या राज्यामंध्ये जास्त मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो.

भारतासोबतच परिशेातही हा सण दततक्याच आस्थेने साजरा केला जातो. िदिण कोररयामध्ये

दशकणाऱ्यांचा व काम करणाऱ्या भारतीयांचा एक छोटासा समहू आह.े या भारतीयांमध्ये छोट्याशा मराठी

समिुायाने एक महाराष्रीय लोकांचा चमू तयार केला त्याला ‘मराठी मडंळ कोररया’ असे सबंोधण्यात आल.े

आता इतक्या वर्षावनतंर त्या गटाचे एक कुटंुब तयार झाले आहे व मराठी ससं्कृतीचे िदिण कोररयामध्ये सगंोपन

केले जात आह.े याचचे प्रतीक म्हणजे काही वर्षाांपासनू साजरा करण्यात येणारा गणेश उत्सव होय.

२०१६ साली साजरा केलेला गणेशोत्सव बहारिार झाल्याने २०१७ सालच्या उत्सवाची उत्कंठा

दशगेला पोचली होती. या सातव्या वर्षी गणेशाची स्थापना २५ ऑगस्ट रोजी श्री. अदमत भट यांच्या

दनवासस्थानी सऊेल येथे करण्यात आली. श्री. अदमत भट व पररवाराने पाहुण्यांचे यथोदचत आिरादतर्थय केले व

यथोदचत पजूा व आरती िररोज करण्यात आली. ३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या मोठ्या कायवक्रमासाठी मराठी मडंळ

कोररया च्या कायवकत्यावनी फेसबकु व व्हट्ॅसऍप वर खपू प्रचार केला. दमळालेला प्रदतसाि अचदंबत करणारा

असाच होता. ३ सप्टेंबरच्या कायवक्रमासाठी कोररया इदंडया असोदसएशनचे (KOINA) भव्य सभागहृ दनवडले

गेले आदण त्याप्रमाणे कायवक्रमाची तयारी करण्यात आली. ३ सप्टेंबर रोजी ठीक ११ वाजता गणेश आरतीने

कायवक्रमाची सरुूवात करण्यात आली. आरतीनतंर श्रीगणेशाकडे मनोभावे प्राथवना करण्यात आली आदण

गणपती बाप्पा मोरयाचा गजर करण्यात आला. श्री. दचराग व्यास यांनी पाहुण्यांचे स्वागत केले व गणेश मदहमा

गाईली. या कायवक्रमासाठी अनके मान्यवर उपदस्थत होते. त्यामध्ये श्री द्वारका िायमा (अध्यि ‘Indians In

Korea’ group). श्रीमती सनु-यगं कोई (सहाय्यक KOINA) यांचा समावेश होता. श्री. दचराग व्यास यानंी

मराठी मडंळ कोररयाने राबवलेल्या उपक्रमांची मादहती दचत्रीकरणाद्वारे सािर केली.

म.मं.को. गणेशोत्सव २०१७  वृत्त 



श्री. ईशान अमळनेरकर 

कायवक्रमाची धरुा तद्नतंर श्री. धीरज मरुळे यांनी आपल्या खांद्यावर घेतली व आपल्या वैदशष््टयपणूव समालोचनाने

उपदस्थतांना दखळवनू ठेवले. यावेळी लहान मलुांनी गीते व नतृ्यादवष्कार सािर केला, प्रामखु्याने गणशेवंिन व दहिंी

दचत्रपटसषृ्टीतील गाण्यावर अबालवदृ्धांनी ठेका धरला. श्री. मरुळे यांनी वगेवगेळ्या खेळांनी व लकी ड्राने

अदववादहत व दववादहतांना बांधनू ठेवले. या दवलोभनीय कायवक्रमाचे दचत्रण करण्यात आल.े दबना भारतीय

उपहारगहृाध्ये मजेवानीचा बते करण्यात आला. बिीस दवतरणाने कायवक्रमाची सागंता झाली. श्री. गणेश साबळे

यांनी सवव उपदस्थतांचे आभार मानल.े कायवक्रमाच्या सयंोजना मध्ये श्री. दनतीन चौधरी, श्री. मिंार पराडकर, श्री.

गजानन घोडके, सौ. सदुप्रया पाटील, श्री. दशवराज दनळे, श्री. अमोल पवार, श्री. गणशे साबळे, श्री. दचराग व्यास,

सौ. सरुभी शहा, श्री. दनतीन राऊत आदण श्री. अदनकेत िशेमखु या सवाांचा दसहंाचा वाटा होता. मतं्रपषु्पाजंली व

बाप्पाच्या आरतीने कायवक्रमाचा शवेट करण्यात आला आदण ‘गणपती बाप्पा मोरया पढुच्या वर्षी लवकर या’ याचा

गजर करण्यात आला.
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