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माझ्या मराठीर्ी बोल ूकौतकेु। 
परर अमतृातहेि पजैासी क्जकें। 
ऐसी अक्षरे रमसके। मेळवीन ।। 

-सतं ज्ञानेश्वर 
 
सतं ज्ञानेश्वरांनी मराठी भार्वेर असलेल ंननतांत प्रेम व्यक्त करताना म्िटलयं, माझ्या मराठी भार्ते 
इतका गोडवा आिे की ती अमतृाला देखील पजैेने िरवेल.  
अनेक कवींनी, सतंांनी, लेखकांनी मराठी वाङ्मयात जी भर घातली, त्यातनूर् मराठी भार्ा समदृ्ध झाली. 
कुसमुाग्रज, मगंेश पाडगांवकर, गहदमा, बहिणाबाईं सारख्या कववनंी, सतं तकुाराम, नामदेव, र्ोखामळेा, 
ज्ञानेश्वरांनी रर्लेल्या अभगंाने, आणण प.ु ल. देशपांड,े व. प.ु काळे, आर्ायष अत्र,े राम ग. गडकरी, वव. 
स. खांडकेर अशा कािी हदनगजांमळेुर् पढेु मराठी सजली, फुलली, आणण बिरली.  
मराठी मामसक िे आपल्या मातीशी आणण भार्शेी तटुलेली नाळ जोडण्यार्ा अथवा भक्कम करण्यार्ा 
एक प्रयत्न. US मध्ये वाढणाऱ्या नव्या मराठी वपढीला आपल्या भार्रे्ी गाठ-भेट करून देण्यार्ा िा एक 
प्रयत्न. आपल्यापकैी बऱ्यार् जणांना कररअर, मशक्षण आणण मलुांच्या मागे धावतांना म्िणावी नततकी 
मलखाणार्ी सधंी नसेल ममळाली. आता कदाचर्त तमुच्याकड ेवेळ असेल, अश्या फावल्या वेळात तमुच्यात 
दडलेल्या कलारूपी व्यक्क्तमत्वाला साद घालण्यार्ा िा एक प्रयत्न. आजकाल ह्या whatsapp आणण 
facebook च्या जगात, थटे मनातनू कागदावर उतरवलेल्या मलखाणार्ी ऊब दसुऱ्याने एकीकडून उर्लनू 
दसुरीकड े“फॉरवडष” केलले्या सदेंशातनू कशी ममळणार? “हदसामाजी कािीतरी त ेमलिावे । प्रसगंी अखडंडत 
वार्ीत जाव”े ह्या समथष रामदासांच्या उपदेशातनू सदु्धा मलहिण्यार्े मित्व कळत.े शवेटी काय तर, 
तमु्िाला मलखाणासाठी प्रवतृ्त करण्यार्ा एक इवलासा प्रयत्न.  
माझ्या शाळेत मराठीच्या परीक्षेत, मी ननबधं नेिमी शवेटच्या वीस ममननटात मलिायर्ो (नाईलाज बाकी 
कािी नािी, फापटपसारा मलहिण्यात मी खूप वेळ घालवायर्ो.) आणण त्यावेळात हदलले्या पयाषयांपकैी एक 
ववर्य ननवडून, त्यावर जो कल्पना ववलास र्ालायर्ा, तो खूप मजशेीर असायर्ा, त्या ओघवत्या ववर्ारांना 
कागदांवर उतारावतांना एक वेगळार् आनदं ममळायर्ा. अस ंवाटायर् ंकक बस्स आता कुठलािी ववर्य 
द्या, पसु्तक मलिून काढीन. ववनोद सोडला तर खरंर् मलहिण्यात कािीशी जादरू् असत.े अजूनिी आठवत,ं 
मािेरून येणाऱ्या अतंदेशीय पत्रार्ी आतरुतनेे वाट बघणारी माझी आई. आणण त ेवार्ताना भान िरवनू 
जायर्ं नतर्ं. मध्ये किी वर्ाषपवूी आइला पाठवलेल ेएक पत्र िाती आल.ं मनातील भावना अर्ुकरीत्या 
आपल्या माणसापयतं पोर्वणारे पत्र. त ेवार्ून मन, मशक्षणासाठी घर सोडताना घाबऱ्या अतंःकारणाने 
देण्यात आलले्या ननरोपाच्या आठवणीतनू प्रवास करून आले. अशा अनेक अनभुवलेल्या, मनाला रुर्णाऱ्या 
गोष्टीर् ंिे आपला मामसक.  
पहिल्या मामसक आवतृ्तीर्ी उत्सकुतनेे आपण सगळेर् वाट बघत िोतो. आम्िाला ममळालेल्या 
प्रनतसादांबद्दल आम्िी खूप आभारी आिोत. मामसकार्ी थोडक्यात झलक द्यायर्ी झाली तर, ह्या 
मामसकात लमलत लेखन भागात Salt Lake मधील पहिल्या कािी वर्ारं्ा अनभुव सौ. अर्षना ह्यांनी 
हदलखुलासपणे मलहिलाय. पढेु गढुी-पाडव्यावर सौ. तपस्या ह्यांर्ा मीहितीपवूषक लखे आिे. पढेु अममतर् े
आईला ववद्याथी-दशते मलहिलेले, घरापासनू दरू रािण्यार्ी खंत दशषवणारे पत्र. बडं्या बोपडीकर िे डोळे 
पाणवणारे, पात्र रंगवलयं श्रीयतु श्रीवास ह्यांनी. ह्या भागात शवेटी यटुाक्स्थत मोनलर्े वडील, श्री. 

संपादकीय 
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श्रीकांत अक्ननिोत्री ह्यांनी मगंेश पाडगांवकर ह्या लाडक्या साहिक्त्यकाच्या आठवणीखातर लखे सादर 
केलाय.  
आरोनय भागात, योगासनार्ा Utah मध्ये प्रसार करण्यात ज्याने मसिँिार्ा वाटा उर्लला अस ेश्री. सतंोर्, 
त्यार्बरोबर आयवेुदार्ा अभ्यास असणाऱ्या सौ. अजंली ह्यांनी उपयकु्त अशी माहिती असलेला लखे 
सादर केला आिे. ह्यार् भागात वप्रतीने ननरोगी जीवनशलैीस साजेशी पाककृती सादर केलीये.   
पढेु कववमन ह्या भागात, सौ. मेघाने स्त्रीर्ं मनोगत काव्यात्मक रूपात मांडलाय. सकारात्मक जीवन 
जगण्यार्ी उमी देणाऱ्या आणण अतंमुषख करणाऱ्या कािी सुदंर कववता अमभज्ञा आणण मममलदं ह्यांनी 
काव्यरमसकांसाठी सादर केल्यात.  
शवेटच्या भागात बालगोपाळांनी पाठवलेली छानशी चर्त्र ेबघायला ममळतील. इमशका ह्या चर्मकुलीने 
मलहिलेला एक लिानसा उतारा आिे.  मामसकार्ी सागंता आकाशने पाठवलले्या गणणती व ओजस ने 
बनवलेल्या शाक्ददक कोड्याने िोईल. 
मामसकार्ी सकंल्पना श्रीयतु श्रीवास अष्टपतु्र ेह्यांच्या पढुाकारातनू झाली. आपला प्रनतसाद, प्रोत्सािन 
आणण उत्सािावरर् िे मामसक आपला पढुर्ा प्रवास करेल. तमुच्या घरातील सगळयांना, ववनतंी आिे कक, 
तमुर् ेस्वतःर्े मराठी ककंवा इंक्नलश लेख, कववता, गोष्टी, चर्त्र ंआमच्यापयतं नक्की पोिोर्वा. 
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नमस्कार मडंळी, 

मराठी नतून वर्ाषच्या िाहदषक शभेुच्छा. 
आपण मकरसकं्रांती च्या कायषक्रमाला भरघोस प्रनतसाद हदलात त्या बद्दल मनःपवूषक आभार. पहिल्या 
कायषक्रमाच्या आठवणी आणण आनदं अजून ओसरला नािीं तोवर आपल ंमराठी नववन वर्ष सरुु झाल.ं 
यदंा सदु्धा आपण पाड़वा, गणेशोत्सव, हदवाळी साज़री कारणार आिोत. त्यार् बरोबर आम्िी कािी नववन 
उपक्रम घेऊन येत आिोत. थोडक्यात आज पयतंर्ा यटुा मराठी मडंळार्ा आढावा घेव ुया. २००९ साली 
मराठी मडंळांर्ी बबजे पेरण्यात आली. आज तो वकृ्ष र्ांगला बिरला आिें. या यशस्वी वाटर्ाली मधे 
मराठी मडंळा वरील सममती व कायषकत ेयारं्ा मोलार्ा वाटा आिे. आज पयतं आपण मकरसकं्रांत, 
पाड़वा, गणेशोत्सव, हदवाळी यांसारखे सण साजरे केले, अवघ्या मिाराष्रार्े दैवत छत्रपती मशवाजी 
मिाराज यांर्ी जयतंी आपण साज़री करतों. मडंळाच्या कािी कायषकत्यांनी ममळून स्वराज्य ढोल पथकार्ी 
स्थापना केली. मराठी मसनेमा व मराठी कलाकारांर् ेकायषक्रम सादर करण्यात आले. खरोखरर् आज 
पयतं च्या सवष सममनत सदस्य आणण कायषकत्यांमळेु मडंळाने अतीशय यशस्वी वाटर्ाल केली आिें. या 
सवांर्े मनापासनू अमभनदंन आणण आभार!!! आज आपण इथ ेमायदेशा पासनू दरू कमषभमूमत राितो. 
धकाधकीर्ं जीवन, वाढत ेततं्रज्ञान या मधून आपले छंद, आरोनय या आणण अशा गोष्टी कड़ ेआपल ंथोड ं
दलुषक्ष िोत आिे. आजपयषन्त आपण मराठी मडंळा मध्ये एकत्र येऊन मराठी सण साजरे करत आलों 
आिोत, सांस्कृनतक कायषक्रमांर्ा आनदं घेत आलों आिोत. यदंाच्या वर्ी आम्िी एक पाऊल पढेु घेऊन 
मराठी नववन वर्ाष र्े औचर्त्य साधून मडंळाच्या माध्यमातनू आपले छंद, आपले आरोनय जतन 
करण्यासाठी कािी नवीन उपक्रम सरुु करीत आिोत. योग अभ्यास, मराठी पसु्तकांर् वार्नालय, त्रमैामसक 
आणण मराठी शाळा यांर्ा या उपक्रमात समावेश कारणार आिोत. 
वार्नालय- जवळ-जवळ १०० दज़ेदार मराठी पसु्तकं आम्िी आपणा साठी उपलदध करत आिोत. 

त्रमैामसक- आपण मलहिलेल ेलेख, कववता, पाककृनत, आपण आणण मलुांनी काढलेली चर्त्र, िस्याचर्त्र, 
ववनोद, पौराणणक कथा, कोड़ी इत्यादी र्ा यामध्ये समावेश कारणार आिोत. 

मराठी शाळा- आपल्या बाळगोपाळांना आपल्या ससं्कृती र्ी महिती, आपली मायबोली मशकववणे या 
उद्देश्याने मराठी शाळा सरुु करीत आिोत. 

मग र्ला तर मडंळी, आपण सगळे ममळून मराठी ससं्कृनत, आपले छंद, आरोनय, शाळा या उपक्रमातं 
सिभागी िोऊयात. आपला मडंळाच्या कायषक्रमात आणण या उपक्रमांत सिभाग आणण भरघोस प्रनतसाद 
असेलर्!!! आपला मराठी मडंळा वरर्ा ववश्वास आणण लोभ असार् रािों. धन्यवाद. 

आपली ववश्वास,ु 

अर्षना यादव 
यटुा मराठी मडंळ २०१८-१९ 
 

यु म मं अध्यक्षांरे् मनोगत 
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"आरंभ"  

कुठलेिी र्ांगल ेकायष यशस्वी िोण्यासाठी जस ेर्ांगल ेववर्ार, ध्येय, क्जद्द आणण अपार कष्ट करण्यार्ी 
तयारी या गोष्टींर्ी आवश्यकता असत ेत्यार् प्रमाणे त्या सपंणूष प्रवासात एक अत्यतं मित्वार्ा क्षण 
म्िणजे जेंव्िा त ेकायष करण्यार्ी इच्छा आपल्या मनात उत्पन्न िोत ेआणण त्या दृष्टीन ेआपण पहिले 
पाऊल टाकतो. त्यार् क्षणी एका यशस्वी कायाषर्ा आरंभ झालेला असतो. 

पहिल्या मामसकार्े प्रकाशन करून आपण या प्रवासातील प्रथम पाऊल टाकतोय. आपल्याला कला 
प्रदशषनार्ी सधंी देणारा त्यार्प्रमाणे ज्ञान आणण वरै्ाररक देवाणघेवाणीर्ा िा प्रवास आपल्या सवांना 
अनतशय आनदंार्ा जावो.  

यटुा मराठी मडंळाच्या त्रमैामसकाला अत्यतं माममषक अस ंशीर्षक सरु्वलयं सौ भवाळकर यांनी. 

 

 

मखुपषृ्ठ:  

मामसकाच्या शीर्षकाला अनसुरून तसेर् यटुाच्या पररसरार्े चर्त्रण करणारे पण त्यार् बरोबर आपल्याला 
मराठी पणार्ी आठवण करून देणारे अस ेअनतशय सुदंर मखुपषृ्ठ तयार केल ेआिे श्री िेमतं गोरे यांनी.  

यटुार्ी ओळख असणारे बफाषच्छाहदत डोंगर, डोंगरमाथ्यावर फडकणारा भगवा ध्वज आणण नकुतार् 
उदयास आलेला सयूष यातनू यटुा मराठी मडंळाच्या 'आरंभ' या त्रमैामसकार्ी ओळख अगदी सिजररत्या 
आपल्याला िोत.े 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शीर्षक आणण मुखपषृ्ठ - माहिती 
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साधारण २००५, नोव्िेंबर र्ा महिना, आमर्ा अमेररके माचधल यटुा नामक राज्यांत अमच्या यांर्ा 
नोकरीननममत्त जाण्यार्ा ननणषय झाला. कॅमलफोननषया, न्ययूॉकष  बद्दल ऐकून िोत ेपण यटुा बद्दल उभ्या 
आयषु्यात पहिल्यांदार् ऐकले. ववजय (आमर्े िे) यार्ी डडसेंबर मध्ये ऑक़िस आणण इतर 
औपर्ाररकता पार पाडण्याकररता एक फेरी झाली. भरीस आजून कािी गोष्टी कळाल्या, नतथे ४/५ 
मिीने हिमवर्ाषव आणण कडाक्यार्ी थंडी असतो. आम्िी यटुा काऊंटी मध्ये वास्तव करणार िोतो. 
ववजय ने सांचगतले की नतकड़ े‘देसी’ अगदी बोटावर मोजण्याइतकेर् आिेत. आणण मराठी कुटंुब तर 
नािीतर्. मग पारंपररक पोशाख आणण दचगने कशाला घ्या, उगार् ओझे.  

अशा प्रकारे नवीन नवीन गोष्टी, नवीन अनभुव, नवीन आव्िान स्वीकारण्यार्ा ननणषय घेऊन आमच्या 
प्रवासार्ी तयारी सरुू झाली. जानेवारी ३०, २००६ ला आम्िी यटुा ला पोिोर्लो. अथाषतर् आमर्े स्वागत 
पांढऱ्या शभु्र बफाषने आणण गोठववणाऱ्या ठंडीने झाल.े आजवर हिदंी मसनमा मध्ये पहिलेला ब़िष , हिमवर्ाषव 
प्रत्यक्षात पहिल्यांदार् अनभुवला, तो आनदं अववस्मरणीय, शददांत वणषन करण्यापलीकड ेआिे. 

नवनव्या गोष्टीं र्ा अनभुव घेत, मशकत, धड़पड़त आम्िी अमेररकन-भारतीय अशा समंमश्र ससं्कृतींत 
रूळु लागलो. जी आव्िान ंस्वीकारून इकड ेआल ेत ेआता कठीण वाटायला लागले. आधी कळल्याप्रमाणे 
खरंर् इथे देसी कमी िोत.े आता Walmart, Costco मध्ये देसी र्ेिरे हदसले कक आनदं व्िायर्ा, ओळख 
करून घेण्यार्ी धडपड िोऊ लागली. कािी कुटंुबा बरोबर ओळख झाली. भेटीगाठी, गेट टुगेदर िोऊ 
लागली. ववववधत ेमध्ये एकता जाणव ूलागली, वाढू लागली.  

पण या सगळया प्रवासात मराठी भार्रे्ी, मराठी पदाथांर्ी उणीव भास ूलागली. मलुांना थोडफेार मराठी 
बोलता ंयेत िोत ेपण इतर कुटंुबां समवेत इंग्रजी माध्यमातनू बोलणे िोऊ लागल.े समंमश्र ससं्कृती मळेु 
मराठी भार्ा, मराठी गाणे, वतषमान पत्र, मराठी पदाथष मागे पडू लागल.े इंटनेट च्या माध्यमातनू मराठी 
वतषमान पत्र वार्णं, मराठी गाणी ऐकणं र्ाल ूझाल.ं िळूिळू यटूा मध्ये भारतीयांर्ी, मराठी भावर्कांर्ी 
सखं्या वाढू लागली. २००९ मध्ये मराठी मडंळार्ी स्थापना झाली. मडंळात येणे जाणे सरुू झाल.े सवडीने 
२०१४ साली मडंळां च्या सममती मध्ये सिभागी झाले. मग काय अर्ानक खपू ओळखी वाढल्या. 
सरुूवातीला जी काळजी िोती, मलुांना आपली ससं्कृती कळेल का? आपली भार्ा येईल का? आता िी 
काळजी ममटायला लागली. मलुांना आमच्या व्यनतररक्त मराठी बोलणारे काका, मावशी, आजी-आजोबा 
मराठी मडंळात भेटू लागल.े नवीन कुटंुब मडंळात आल ेकक, त ूपणु्यार्ी कक मुबंईर्ी अशी र्ौकशी िोऊ 
लागली. मग आम्िी मबुईंकर कस ेवेगवान, पणेुकर कस ेननवांत, पणेुरी पाटया ंयांवर गप्पा रंग ूलागल्या, 
मािेर कडर्ी माणस ेभेटू लागली. ५-६ वर्ांपवूी इंटनेट रेडीओ वरील “अब सनुत े िै लेटन यटुा से श्री 
ववनायक आपटेजी की पसदं” िे अनेक वेळा ऐकलेल ेआपटे काका आता मडंळात भेटू लागल.े 

मडंळात मकरसकं्रांतीर्ं िळदी- कंुकू, पाड़वा, गणपती, हदवाळी जोरात साज़री िोऊ लागली. वोर्ड्रोबमाचधल 
साड्यांर्ी सखं्या वाढू लागली. काळया साडया, पठैणी, नऊवारी हदमाखात ममरव ूलागल्या. घरोंघरी िळदी-
कंुकू साठी र्ी आमतं्रणं येऊ लागली, इतकी की तझु्या घरी कधी, माझ्या घरी कधी अशी तरखांर्ी 
मारामारी सरुु झाली ती सदु्धा २-३ महिन्यांपवूी पासनुर्. ‘िॅरी- कुकू' म्िणणारी माझी मलुगी आता 
व्यवक्स्थत िळदी-कंुकू म्िणत.े मलेु आता लाडक्या बाप्पांर्ी वाट पाितात. घराघरात बाप्पांर् जोरात 

लमलतलेखन: युटा, मराठी आणण मंडळ - अर्षना यादव   
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स्वागत िोत.े आरती, प्रसादासाठी आमतं्रणं येतात. मोदक, परुणपोळी, वडापाव, ममसळ अशा अनेक 
पारंपाररक मिाराष्रीय पदाथांर्ा आनदं घेता ंयेऊ लागला. मलेु सांस्कृनतक कायषक्रमा मध्ये, ढोल-लेझीम 
मध्ये सिभागी िोऊ लागली.  

अश्याप्रकारे आमर्ं यटुा मधील वास्तव्य मराठी मडंळामळेु, मराठी ममत्र पररवार तसेत आमच्या परप्रांतीय 
ममत्रांमळेु ससुह्य झाल ेआिे. इथे आपल्या सगळयांर्ा ममळून एक मोठा पररवार ननमाषण झाला आिे. A 
home away from home!!! 
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आला वसतं ऋत ूआला, 
वस धंरेला हसवायाला, 

सजवीत नटवीत लावण्याला...... 
आला वसतं ऋत ूआला. 
रसरंगाची करीत उधळण, 
मध गधंाची करीत श पंण, 

चैतन्याच्या ग फंित माळा रशसकराज पातला..... 
आला वसतं ऋत ूआला. 
वकृ्षलतांचे देह बहरले, 

ि लाि लांत न अमतृ भरले, 
वनावनांतनू गाऊ लागल्या पचंमात कोकीळा........ 

आला वसतं ऋत ूआला. 
‘स भद्राहरण’ चचत्रपटातील  ांताराम आठवले यांच ेहे गीत ऐकल्यावर जण ूसषृ्टीचा प नजजन्म झाला की 
काय असेच वाटत.े आता त म्ही म्हणाल या सवाजचा नवीन वर्ाज ी आणण ग ढीपाडव्या ी काय सबंधं? पण 
खरे पाहता खपू गहन सबंधं आहे वसतं ऋतचूा आपल्या नवीन वर्ाज ी.  

नवीन वर्ज  “New Year” म्हणून हल्ली केवळ १ जानेवारी हाच ददवस जगप्रख्यात आहे. कारण 
आजच्या या करमण कीच्या स्पधाजत्मक जगात सण-उत्सवांचं महत्व हे केवळ धमाल आणण मज्जा करणे 
याच भावार्ाजत हरवनू गेल ंआहे. त्यातील सांस्कृततक, नसैचगजक, धाशमजक आणण आध्यात्त्मक ास्त्र ल प्त 
झाल ंआहे. मराठी ददनदश जकेतील पदहला मदहना ‘चैत्र’. वर्ाजरंभाचा प्रारंभददवस ‘चैत्र   द्ध प्रततपदा’ म्हणजचे 
‘ग ढीपाडवा’. आजकाल आपण साजरा करीत असलेला १ जानेवारी हा खरंच वर्ाजरंभ आहे का? याला काही 
 ास्त्रीय आधार आहे की नाही याची काही कल्पना नाही; परंत ूचैत्र   द्ध प्रततपदेस वर्ाजरंभ करण्यास 
अर्ाजत ग ढीपाडवा साजरा करण्यास नक्कीच नसैचगजक, ऐततहाशसक, धाशमजक, वजै्ञातनक आणण अध्यात्त्मक 
कारणे व महत्व आहे. खरं तर सवजच सणांमागे एक अध्यात्म ास्त्रीय आधार असल्याने त ेसाजरे करताना 
त्यांतनू चैतन्यतनशमजती होत ेव त्यायोगे अगदी सवजसामान्य मन ष्यालाही ईश्वरा ी तादात्म्य पावण्यास 
सहाय्य होत.े  

“सवज ऋतूतं ‘क स माकरी वसतं ऋत’ू ही माझी ववभतूी आहे” असे भगवद्गीतते भगवतंांनी म्हटल े
आहे. श  ीर ऋततू झाडांची पाने गळून गेलेली असतात व वसतंात तीच झाड े नव्याने मोहोरतात, 
वकृ्षवल्ली टवटवीत होतात. पाडव्याच्याच स मारास झाडांना नवीन पालवी ि टत.े जगभर हवामान 
समश तोष्ण व वातावरण उत्साहवधजक असत.े पक्षी देखील नवीन पालवी पाहून ददवसभर मजं ळ गाणी 
गात असतात. एकंदर सारी सषृ्टी जणू नव्याने जन्म घेतल्याप्रमाणे ददस ूलागत.े जगभर नवचैतन्यात 
सपंणूज सजीव सषृ्टी न्हाऊन तनघत.े हेच आहे ग ढीपाडव्याला नवीन वर्ाजरंभ मानण्यामागील नसैचगजक 
महत्व.  

भगवान श्रीववष्णूंनी रामाच्या अवतारात दषु्ट प्रवतृ्तींच्या राक्षसाला (रावणाला) ठार मारल.े 
त्यानतंर प्रभ ूरामर्दंानी र्तै्र शलु्क प्रनतपदेच्या हदवशी अयोध्येत प्रवेश केला. त्यावेळी जनतनेे गढु्या 

लमलतलेखन: मराठी नुतन वर्ष: 'गुढीपाडवा' - सौ. तपस्या तपन भागजवे 
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तोरणे-पताका उभारून त्यांर्े स्वागत केल.े तवे्िापासनू दर र्ैत्र शकु्ल प्रनतपदेला गढु्या तोरणे उभारून 
आनदंार्ा ववजयोत्सव हदन साजरा िोऊ लागला. िे झाले ऐनतिामसक कारण. 

आता पाहूया अध्यात्त्मक महत्व. ग ढीपाडव्याला स रु होणारे नवीन वर्ाजचे कालचक्र हे ववश्वाच्या 
उत्पत्तीकाळा ी तनगडीत असल्याने सषृ्टी नवचेतनेने भाररत झालेली असत,े याउलट ३१ डडसेंबरला रात्री 
१२ वाजता स रु होणारे नवीन वर्ाजच ेकालचक्र हे ववश्वाच्या लयकाळा ी तनगडीत असत.े तनसगजतनयमाला 
अन सरुन केलेल्या गोष्टी मानवाला परूक असतात. तर ववरुद्ध केलेल्या गोष्टी मानवाला हानीकारक 
असतात. ग ढीपाडवा हा स योदयानतंर साजरा केला जातो, व स याजस्ताआधी ग ढी उतरववण्याची प्रर्ा आहे; 
याअर्ी ३१ डडसेंबरला रात्री १२ नतंर स रु होणा-या नववर्ाजची त लना तमोग णी रात्री ी करता येईल. ही 
परधशमजयांवर फकंवा परससं्कृतीवर केलेली दटका नव्हे तर केवळ आपल्या सनातन धमाजच्या  ाश्वत 
चचरंतन तत्वाचा केलेला उहापोह आहे. याचा खरं तर आपल्याला अशभमानच वाटावा, कारण दहदं ूधमाजत 
जे काही सणोत्सव येतात त्यामागे एक तात्त्वक कारण दडलेल ेअसत.े  

ग ढीपाडवा हा ददवस साडतेीन म हूताांपकैी एक आहे. इतर ददव ी   भकायाजसाठी ब्राह्मणाकडून 
खास म हूतज काढला जातो परंत ूहा ददवस एवढा   भ मानला जातो की म हूतज न काढता ह्या ददव ी 
कोणतहेी   भकायज केले जात.े  

ह्या हदवशी प्रात:काळी लवकर उठून घरार्ी व पररसरार्ी स्वच्छता करावी. अगंास सवुामसक तले व 
उटणे लावनू अभ्यगंस्नान करावे. सवांनी नवीन वस्त्र ेपररधान करावी. ववशरे्करुन स्त्रीयांनी या हदवशी 
पारंपाररक, वस्त्राभरु्णे पररधान करुन अगंणात पाटाभोवती सबुक-सुदंर रागंोळी रेखावी. सवषप्रथम गणेशार् े
पजून करुन कुलदेवतरे्,े इष्टदेवतरे्े पजून करावे. घराच्या दरवाजाला आंदयाच्या पानांर्े तोरण बांधाव.े 
वेळूर्ी (बांबरू्ी) काठी घेऊन ती स्वच्छ धुवनू नतच्या टोकाला तांबड ेवस्त्र, फुलांर्ी माळ, साखरपाकार्ी 
माळ घालनू त्यावर एक धातरु्ा (तांदयार्ा असल्यास अनतउत्तम) तांदया उपडी ठेवावा. अशाररतीने तयार 
केलेली गढुी, दारासमोर घातलेल्या रांगोळीवर एक पाट मांडून ककंवा र्ौरंग मांडून त्यावर उभी करावी. 
सयुोदयानतंर लगेर्र् गढुी उभारावी. अशा प्रकारे गढुीर्ी पजुा करुन कडूमलबंार्ी कोवळी पाने घेऊन त्यात 
धन,े क्जरे, ममरी, हिगं, सैंधव मीठ व ओवा इत्यादी घालनू त ेममश्रण र्ांगले वाटून त्यार्ा प्रसाद करावा 
व तो नैंवदे्य गढुीला दाखऊन घरातील सवांनी प्राशन करावा. िे ममश्रण आयवेुहदय गणुसपंन्न असल्यामळेु 
याच्या सेवनाने शरीरातील बत्रदोर् सतंमुलत रािण्यास मदत िोत.े तसेर् कडूमलबंार्ी पाने िी 
त्वर्ाव्याधीमकु्तीसाठी खुप गणुकारी असतात. अमेररकेच्या नॅशनल सायन्स अकादमीने ‘नीम: ए री फॉर 
सॉक्ल्वगं नलोबल प्रॉदलेम्स’ नावार्ा अिवाल प्रमसद्ध केला आिे.  

ननम्बक्स्तक्त: कटू: पाकेलघ:ु शीतोह्यक्नन-वात-कृत। 

ग्रािी हृद्यो जयेत ्वपत्त-कफ-मेि-ज्वर-कृतीन।्। 

कुष्ठ-कासारूपी िल्लास-श्ववथु-व्रणात।् 

(भकू न लागणे, उलटया िोणे, आम्लवपत्त, कावीळ, मळूव्याध, पोटदखुी, पोटात जतं िोणे, डोक्यात उवा 
िोणे, वेगवेगळया प्रकारर्े त्वर्ारोग, व्रण, जखमा, दािरोग, ववरं्ूदंश, सपषदंश, अकाली केस पांढरे िोणे, 
वेगवेगळया प्रकारर्े ज्वर (ताप) मखुरोग, दातांर् ेआजार, नेत्रदोर्, क्स्त्रयारं्े आजार, सांधेदखुी इत्यादी 



12 
 

आजारांवर कडूमलबं उपयकु्त आिे. जंतनुाशक म्िणूनिी कडूननबं उपयकु्त आिे. त्यामळेु िा प्रसाद प्राशन 
करण्यामागीलिी एक आयवेुदीय शास्त्र ंआिे.)   

याहदवशी श्रीखंडपरुीर्ा खास गोड नवैेद्यिी दाखववला जातो व सिकुटंूबे आनदें ममष्ठांन्न भोजन केल े
जात.े  सायकंाळी सयुाषस्ताआधी िी गढुी शास्त्रोक्त पद्धतीने उतरववली जात.े कोणतािी सण असो; 
भक्तीभावाने घरात आनदंी वातावरण ठेऊन साजरा केल्याने ज ेसमाधान लाभत ेत ेअद्ववतीय असत.े 
या हदवशी र्ांगल्या कामार्ा शभुारंभ करावा.  

गढुीपाडव्यापासनू, नवीन शामलवािन शकवर्ाषरंभापासनू नवीन परं्ांगार्ी सरुुवात िोत.े “परं्ांग म्िणज े
आकाशार्े वेळापत्रक!” वर्षभरातील खगोलीय घटनांर्े वळेापत्रक परं्ांगात असत.े  

िी झाली केवळ पजुाववधी. परंत ूगढुीर् ेसकु्ष्म स्तरावरील खरे अध्याक्त्मक मित्व वाखाणण्यासारख ेआिे. 
कदाचर्त कािी माणसांना िे पटणारिी नािी, परंत ूजे सकु्ष्म पातळीवर घडत असत ेत ेम्िणजे; या हदवशी 
गढुीतील प्रत्येक पदाथाषत ब्रह्मांडातील एक अलौककक शक्ती ववद्यमान िोत.े गढुीर्ा कलश िा सयुाषच्या 
हदशनेे उंर् उभारावा जेणेकरुन सयुाषकडून प्रजापती लिरी तसेर् आनदं व र्ैतन्य लिरी कलशात आकृष्ट 
व्िाव्यात. ब्रह्मदेवाकडून ह्या हदवशी सत्वगणु, र्ैतन्य, ज्ञानलिरी आणण सगणु-ननगुषण ब्रह्मतत्व यारं् े
प्रक्षेपण गढुीत तसेर् गढुीला लावलेल्या फुलांच्या व साखरेच्या माळा, आदंयार्ी पाने, भरजरीत वस्त्र ं
यांमध्येिी िोत.े गढुीला ब्रह्मध्वज असेिी म्िणतात. या वस्तपूकैी ग्रिण करण्याजोनया वस्त ूग्रिण 
केल्यास वा वास्ततू ठेवल्यास त्यातील ब्रह्मतत्वार्ा लाभ घरातील व्यक्तींस िोतो.  परंत ूप्रत्येक जीवांत 
परमेश्वराप्रती व या सणांप्रती ज्याप्रमाणात श्रद्धाभाव, तवेढया कमी-अचधक प्रमाणात या लिरींर्ा लाभ 
िोतो.  

प्रत्येक हिदं ू सणामाग े अशार् प्रकारर्ं अध्यात्मशास्त्र दडलेल ं आिे. तवे्िा प्रत्येक सण साजरा 
करण्यामागील उद्देश व िेत ूजाणून घेऊन जर सण साजरे केल ेगेले तर सपंणूष मानवजातीर्े ‘कल्याणर् 
कल्याण िोईल” यात कािी शकंार् नािी. 

ब्रह्मादेवाने िे जग र्ैत्र शलु्क प्रनतपदेच्या हदवशी ननमाषण केल ेअस ेपरुाणात साचंगतलेले आिे. त्यामळेु 
ववश्वाचा वाढददवस म्हणजचे “गदुढपाडवा”. 
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लमलतलेखन: आईस पत्र - अममत श्रीगोंदेकर 
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आज बऱ्यार् वर्ांनी गावाकड ेपाडव्यासाठी म्िणून आम्िी सगळे जमलो. सालाबादप्रमाणे गढुी उभारून 
पजूा वगैेरे आटोपल्यावर माजघरात गप्पा रंगल्या. सािक्जकर् लिानपणीच्या आठवणी ननघाल्या आणण 
बडं्या र्ी आठवण झाली. बडं्या बोपडीकर, लिानपणीच्या आठवणीतल ंलक्षात राहिलेल ंएक व्यक्क्तमत्व. 
आता बडं्याला व्यक्क्तमत्व म्िणण्या इतका भारदस्तपणा त्याच्या मधे नव्िता ककंवा त्यार्ं तवेढं कतृषत्विी 
नव्ित ंपण कािी माणस ंउगार्ंर् आपल्या आठवणीत राितात त्यापकैी एक बडं्या बोपडीकर. कुठलािी 
सण आला कक बडं्या मनात डोकावनू जातो, यार्ं कारण म्िणजे प्रत्येक सणांच्या हदवशी अगदी तसार् 
तो डोकावायर्ा; आमच्या पठेेत रािणाऱ्या प्रत्येकाच्या घरात. यार्ा कधी कुणाला राग आला नािी; उलटं 
एखाद्या सणाला बडं्या आला नािी तर आमर्ी आजी आवजूषन ववर्ारायर्ी “अरे त ेबडंोपतं आल ेनािीत 
आज?” मग आम्िी पोरं त्याला शोधायला बािेर पळत अस.ू  
आमर्ं गाव तस ंबऱ्यापकैी मोठं िोत.ं र्ार पार् पेठा, दोन तीन आळया आणण तीन र्ार वाड्या िोत्या 
गावात. दिा एक िजारांर्ी वस्ती असेल तवे्िा. गावाच्या मध्यभागातनू कृष्णा नदी वाित,े नदीकाठावर 
परुातन अशी बरीर् महंदरं आिेत. आमर्ी पठे गावाच्या एका बाजूला िोती, पेठेत खूप जुने वाड ेिोत.े 
प्रत्येक वाड्यातनु एखादं चर्रं्ेर्ं, नारळार् ंझाड हदसायर्ं, झेंडू, गलुाब, सदाफुली तर प्रत्येक वाड्याच्या 
परसात असायर्ीर्. आमच्या वाड्याच्या बािेर रस्त्याच्या वळणावर एक मोठं बकुळीर्ं झाड िोत.ं येणाऱ्या 
नवीन पािुण्यांना घरार्ी तीर् खणू िोती. उन्िाळयाच्या सरुुवातीला त्याच्या फुलांर्ा सडा आमच्या दारात 
पडलेला असायर्ा. शाळांना सटुया लागल्या की पठेेतली आम्िी समवयस्क पोरं त्या झाडाच्या बुधं्याला 
स्टंपा आखून कक्रकेट खेळायर्ो, बडं्या तवे्िापासनू मला आठवतो. आमच्या कक्रकेट मॅर् मध्ये अम्पायररगं 
र्ं काम बडं्या आवडीने करायर्ा, कदाचर्त त्याला कक्रकेट खेळता येत नसाव ंपण लिान पोरांवर िुकूम 
गाजवायर्ी हि एक सधंी म्िणून तो िे काम करत असावा. अरे िो सांगायर्ं राहिल,ं बडं्या तवे्िा नतशीत 
िोता. लनन झाल ंिोत त्यार्ं पण आम्िी सगळी लिान पोरं त्याला "अय बडं्या र्ल कक्रकेट खेळायला" 
अशा िाका मारून बोलवायर्ो. तो हि "तमु्िी व्िा पढंु मी आलोर् र्िा घेऊन" अस ंसांगनू नक्की यायर्ा.  
सडपातळ बांधा त्याच्या सरासरीपेक्षा जास्ती असलले्या उंर्ीमळेु अचधकर् सडपातळ हदसायर्ा. मळुात 
गौर असलेला पण उन्िात तापनू तांबसू झालेला त्यार्ा वणष, अगंकाठीला शोभेल असा लबंळुका आणण 
पढुर् ेदात बािेर असल्यामळेु सतत िसरा हदसणारा त्यार्ा र्ेिरा, सतत ववस्कटलेले केस आणण मळकट 
कपड ेएकंदर त्याच्या व्यक्क्तमत्वाला वेगळेपण द्यायर्े. त्याच्या सदऱ्यार्ा णखसा नेिमी ़िाटलेलार् 
असायर्ा, ववर्ारल ेतर म्िणायर्ा "णखशात लपवण्याइतके धन अजून ममळायर्ंय, त ेममळाल ेकी मशवनू 
घेईन, तोपयतं णखसा असला काय अन नसला काय". पठेेतल्या सगळया वाड्यांमध्ये बोपडीकरांच्या दोन 
खोल्या तवेढ्या वेगळया हदसायच्या. रंग नसलेल्या मभतंी, जुन्या पत्र्यार्ं छप्पर, रात्री घरात एकर् हदवा 
लावल्यामळेु असलेला अधंार. भाऊबदंकी मध्ये घरार्ा तवेढार् भाग बडंोपतंांच्या खाती आल्यार्ं नतंर 
कधीतरी आम्िाला समजल ंिोत.ं बाकीर्े बोपडीकर कधी पाहिल्यार्ं माझ्या लक्षात नािी, अस ंऐकल ं
िोत ंकी सगळे पणु्या-मुबंई कड ेकामाननममत्ताने गेले िोत.े बरं त ेअसो, सांगायर्ा मदु्दा म्िणजे बडं्या 
र्ी पररक्स्थती तशी िालाखीर्ीर् िोती, शाळा अधषवट सोडल्यामळेु कुठे नोकरी ममळेना. धंदा करावा 
त्यासाठी भांडवल तर नािीर् आणण धंद्यासाठी लागणारा स्वभाव हि नािी. दर हदवाळीला आणण पाडव्याला 
बडं्या स्वच्छ धुतलेले आणण उसनवारीवर इस्त्री करून आणललेे कपड ेघालनू लॉटरी र्ी हटकेटस आणण 
परं्ांग ववकायर्ा. माझ ेवडील दर हदवाळीला त्याच्याकडून त ेलॉटरी नतकीट ववकत घ्यायर्े. नतकीट 
ननवडीसाठी बडं्या नेिमी माझ्या लिान बहिणीला बोलवायर्ा आणण म्िणायर्ा "काका नतकीट ताई ला 
ननवडू द्या, नतच्या नमशबात भानय आिे म्िणून तमुर्ं सगळं छान र्ाल ूआिे, घरर्ी लक्ष्मी आिे ताई". 

लमलतलेखन: व्यक्क्तचर्त्र: बंड्या बोपडीकर - श्रीवास अष्टपुत्रे 
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आम्िाला नतकीट ननवडता न आल्यामळेु तवे्िा बडं्यार्ा इतका राग यायर्ा, आईने त्याला द्यायला 
हदलेल्या दोन लाडवातला एक त्याच्यावरच्या तत्कालीन रागामळेु आम्िी खात अस.ू इतरवेळी िा माणूस 
उदरननवाषिासाठी काय काम करायर्ा िे अजूनिी कोडरं् आिे. त्यार्ी बायको धणुी-भांडी करून ससंार 
र्ालवायर्ी.   

आमर्ा ममत्रर् वाटायर्ा तो पण कधी बडं्या हदवेलागणीला आणण आम्िी नकुतरे् शभुकंरोती 
म्िणून मोठयांच्या पाया पडत असताना जर घरी आला तर आमच्या काकांमळेु आम्िाला त्यालािी 
नमस्कार करावा लागायर्ा. आशीवाषद देताना तो नेिमी "मोठे व्िा, श्रीमतं व्िा " अस ंम्िणायर्ा आणण 
प्रत्येक वेळी त्याच्या डोळयांच्या कडा ओल्या व्िायच्या, मग "काकू येतो बरं " अस ंम्िणून तो पटकन 
बािेर पडायर्ा. तो अस ंका करतो ववर्ारल ंतर काका म्िणायर्े "अरे त्याला बरं वाटत ंतमु्िी पोरांनी 
नमस्कार केलात की, आपलुकी वाटत,े दसुरं कोण आिे त्याला?" त्याला खरंर् आपल ंवाटेल अस ंदसुरं 
कोणीर् नव्ित,ं आमच्या पेठेबािेर त्याला कोणी ओळखत िोत ं कक नािी यार्ीिी शकंा आिे.  यार्ी 
कदाचर्त त्यालािी जाणीव असेल आणण म्िणूनर् िोती तवेढी नाती त्याने अगदी घट्ट धरून ठेवली िोती. 
शजेार पाजाऱ्यांच्या प्रत्येक आनदंात आणण दःुखात तो नेिमी िजर असायर्ा. बरं त्याला कधी आवजूषन 
बोलावणं नसायर्ं ककंवा कधी तसा मानिी ममळाला नसेल पण ह्याला आमतं्रणार्ी कधी गरजर् वाटली 
नािी आणण कुणी मान द्यावा ह्या अपेक्षारं्ं ओझं ववनाकारण बाळगाव ंअस ंकधी त्याच्या ध्यानीिी आल ं
नसेल. पेठेत कुणाकड ेलनन ककंवा मुजं असेल तर त्याच्या पबत्रका वाटायर् ंकाम बडंोपतंांकडरे् असायर्ं. 
स्वच्छ कपड,े डोक्यावर गांधी टोपी आणण कपाळाला गधं लावनू तो दारात हदसला म्िणजे आम्िी 
समजायर्ो कक कुणाच्यातरी घरर्े आमतं्रण द्यायला तो आला असेल. मग "काका, देशपांड्यांकडच्या 
लननार्ी पबत्रका घेऊन आलोय" अस ंतो दारातनूर् ओरडायर्ा. "आज फार घाई आिे बरं" अस ंम्िणून 
र्ांगला वीस परं्वीस ममननटं प्रत्येक घरात घालवायर्ा. "देशपांड्यांच्या कववतने ंनशीब काढल,ं पणु्याला 
हदलीये नतला, नवरा कुठल्याश्या कंपनीत इंक्जनीअर आिे, तीन र्ार वेळा परदेशी सदु्धा जाऊन आला 
आिे म्िणे, स्वतःर् घर आिे पणु्यात, घरर्ी मडंळी हि र्ांगली आिेत स्वभावान,ं सासरे सरकारी नोकरीत 
आिेत, सास ूमशक्षक्षका आिे िुजुरपागेत, अन मलुाच्या बहिणीर्ं लनन झालयं, अजून काय िव?ं" अशी 
मलुीच्या िोणाऱ्या सासरर्ी माहिती परुवल्यावर "कववतचे्या मानान ंर्ांगलरं् म्िणायर्ं िे स्थळं" अस ं
उगार्रं् एखादं वाक्य फेकायर्ा. मग र्िा बशीत ओतनू भरुके मारत प्यायर्ा आणण पढुच्या घरी 
पळायर्ा. 

या माणसाच्या आयषु्यात कोणतीर् अडर्ण नव्िती का? िा इतका ननक्श्र्न्त कसा असतो यार्ं 
आम्िाला नेिमी कोड ंपड.े पण महिन्यातनू एक दोनदा, ससंारार्ा भार अनावर झाला आणण नवऱ्यार्ा 
ननष्काळजीपणा असह्य झाल्यावर त्यार्ी बायको बडं्यार्ा यथेच्य पाणउतारा करायर्ी. मग सगळया 
पेठेला बोपडीकरांच्या मागच्या बऱ्यार् वपढ्यांच्या एकंदर कतृषत्वार्ी आणण इनतिासार्ी पनुःश्र् ओळख 
व्िायर्ी. पण या सवष प्रकारात बडं्या त्याच्या बायकोला कधीर् उलटून ककंवा रागावनू बोललेला मला 
आठवत नािी. त्यानतंर बरार्वेळ तो पायरीवर बसललेा असायर्ा. गल्लीतली कािी टवाळ पोरं मग 
त्याला "काय रे बडं्या, बायको ओरडत िोती व्िय रे?" म्िणून डडवर्ायर्ी. त्यालािी तो ननववषकारपणे 
खांदे उडवनू "र्ालायर्ंर्" अस ंउत्तर द्यायर्ा. पण त्याच्या डोळयात त्यावेळी दःुखार्ी छटा आणण 
असिाय पणार् ेभाव नक्की जाणवायर्े, अशावेळी आम्िा मलुांना त्याच्याशी बोलावस ंवाटायर्ं नािी. 

कािी वर्ांनी मशक्षणासाठी म्िणून आम्िी पणु्याला आलो आणण गावाकड ेजाणं कमी िोऊ लागल.ं 
अधूनमधून पेठेतल ंकोणी भटेायर्ं आणण नतथल्या सगळया वाताष कळायच्या. अथाषत कधीतरी सणासदुीला 
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गावाला र्क्कर व्िायर्ीर् पण मग हदवस त्यातर् ननघनू जायर्े आणण परत पणु्याला जायर्ी वेळ 
यायर्ी. एकदा असार् मी गावाला जाण्यासाठी स्वारगेट वर एसटीर्ी वाट बघत उभा िोतो. मागनू 
अर्ानक पाठीवर थाप पडली, बडंोपतं उभ ेिोत.े एसटी ला उशीर असल्यामळेु मग आम्िी र्िा घ्यायला 
कॅन्टीन मध्ये गेलो. गप्पा र्ाल ूझाल्या. मी म्िणालो "काय बडंोपतं कस ंकाय म्िणतयं गाव,ं कक्रकेट 
र्ाल ूआिे कक नािी अजून" त्यावर तो म्िणाला "रस्ता रंुदीकरणात आपल ंबकुळीर्ं झाड तोडल,ं आता 
रस्त्याला दतुफाष गाड्या उभ्या असतात आणण िल्ली पोरांना बािेर खेळण्यापेक्षा टीव्िी बघण्यात जास्ती 
रस आिे, कसल ंकक्रकेट अन कसल ंकाय. तमुच्या सारखे ममत्र नािी उरले आता नतकड"े एकंदर त्याच्या 
बोलण्यात पवूीर्ा उत्साि नव्िता, त्याच्या िसऱ्या र्ेिऱ्यावर कुठेतरी काळजी जाणव ूलागली िोती. 
कपाळावर आठयांर्ी सखं्या वाढली िोती आणण वपकललेे केस एकंदरर् त्याच्या वयार्ी जाणीव करून 
देत िोत.े बोलता बोलता मग त्याच्या बायकोर्ा ववर्य ननघाला. "खूप आजारी असत े रे ती िल्ली" 
डोळयात आलेल ंपाणी लपवायर्ा अतोनात प्रयत्न करीत तो म्िणाला. "माझ्याकड ेजेवढं िोत ंत ेसगळं 
हदल ंमी नतला" बडं्याच्या ह्या वाक्यांनी जरा दर्कलोर् मी, पण मग कुक्च्छत िसत तो म्िणाला "कष्ट 
आणण गररबी" तो सांगत िोता, म्िणाला "मी नतला कधीर् वटसाववत्रीर्ं व्रत करू हदल ंनािी, कसयं, 
देवाला कधी जाग येईल यार्ा नेम नािी मी आयषु्यभर रोज पजूा केली पण त्यान ंऐकल ंनािी अन 
बरोबर हिच्या व्रताला प्रसन्न व्िायर्ा तो. बरं देवार्ं काय जातयं पण पढुर् ेसात जन्म कष्टात जातील 
नतर्े". यानतंर पणूष प्रवासात आम्िी कािी बोललो नािी, तो णखडकीतनू एक टक बािेर बघत बसनू िोता. 

आता बडंोपतं खूप थकलेत अस ंकाकांकडून कळल.ं त्याला भेटून याव ंअस ंवाटल.ं त्यार् घर 
अजूनिी तसरं् िोत.ं आत अधंाऱ्या खोलीत िा मभतंीला टेकून बसला िोता. बऱ्यार् वर्ांनी पाहिल्या मळेु 
खूप म्िातारा वाटत िोता तो. मी आलोय अस ंसांचगतल्यावर "काय म्िणतयं काम? ककती हदवस मकु्काम" 
अशी र्ौकशी त्याने केली. दिा पधंरा ममननटे गप्पा मारल्यावर मी जाण्यासाठी उठलो. ननरोप घेताना तो 
म्िणाला "येत जा रे वरर्ेवर, बरं वाटत ंआपली माणस ंभेटली की. पढुच्या वेळी याल तवे्िा मी असेन 
नसेन" त्याला पढेु बोलवेना आणण मलािी नतथे थांबवेना. येतो अस ंम्िणून मी जाण्यासाठी वळलो, माझी 
नजर खुंटीवर टांगलले्या त्याच्या सदऱ्यावर पडली, त्यार्ा णखसा आतािी फाटलेलार् िोता.             
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१० मार्ष १९२९ या हदवशी बोलगाण्यार्ा ज्ञानेश्वर या पथृ्वीवर आणण मिाराष्रात वेंगलुाष येथे कोकणात 
अवतरला. वयाच्या र्वथ्या वर्ी पहिली कववता आणण सातत्याने ८२ वर् ेकववता मलहिणाऱ्या ह्या 
काव्य-सह्याद्रीसमोर नतमस्तक व्िायला िव.ं अनेक कवी झाल ेआणण ककत्येक गाजले आणण कािी 
नावाजले. पण आढळस्थानी असणारे बोटावर मोजाव ेएवढेर्. त्यातिी स्वतःर्ी एक वेगळी ममक्श्कल 
िलकी-फुलकी रर्ना पण अथषपणूष भावकु सदेंश देणारी शलैी असणारे आणण बोलगाणी मलहिणारे 
एकमेव कवी, हदवगंत कवववयष मगंेश केशव पाडगांवकर. पाडगावकरांर्ी बोलगाणी न ऐकलेला आणण न 
आवडलेली व्यक्ती अवघ्या काव्य रमसकात नािी.  
२५ त े३० कववता सगं्रिार्ा खक्जना ह्या कवीने मिाराष्राला नव्िे तर तमाम मराठी आणण इतर भावर्क 
रमसकांना बिाल केला. या व्यनतररक्त त्यांर् े मराठीत अनवुाद ‘ज्यमुलअस सीझर’, ‘रोममओ आणण 
ज्यमुलएट’, मीरा, सरूदास आणण कबीर प्रकामशत झाल.े पाडगावकरांनी नाटक आणण पसु्तके ममळून एकूण 
१३ पसु्तके मलहिली. परंत ुिा ममक्श्कल कवी रमला तो मराठी कववता आणण गीतांतर्. पाडगावकरांनी 
अनॆक भावगीतिेी मलहिली ती अथषपणूष आणण भावपणूष िोती आणण त्यािीपेक्षा आशयघन िोती. बिुतके 
भावगीत ेवरून शांत डोिासारखी पण भावननक दृष्टया अनतशय खोल व धीरगभंीर आिेत. “या जन्मावर, 
या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे” िा जीवनाकड ेसकारात्मक बघण्यार्ा दृक्ष्टकोन पाडगावकरांनी अनतशय 
सिजपणे हदला.   

“जािल्या कािी र्ुका 
अन ्सरू कािी राहिले, 
त ूहदलेले गीत माझ े
आवडीने गानयल”े 

 
वरवर अनेकांना िे प्रेमातील ववरि गीत भासत ेपण प्रत्येक शदद, ओळी आणण कडवे नीट ऐकले तर 
कळत ेकक ह्या गीतात “त“ू, परमेश्वराला सबंोधून आिे आणण “गीत” म्िणजे आयषु्य असा तो सदंभष 
आणण अथष त्याला अनरु्गंनू आिे. जन्म त ेमतृ्य ूअशा प्रवासार्ा सदंभष या गाण्यात आिे.  
पाडगावकरांर्ी सवाषत गाजलेले काव्य सगं्रि म्िणजे क्जप्सी, सलाम, गझल, बोलगाणी इत्यादी. या 
काव्यसगं्रिांनी मनार्ा ठाव घेतला. िा कवववयष मिाराष्र भरू्ण परुस्कार (२००८), साहित्य अकादमी 
परुस्कार (१९८०) तसेर् पद्मभरू्णाने (२०१३) सन्माननत झाला. 
“डोळयात सांजवेळी आणू नकोस पाणी,  
त्या दरूच्या हदव्यांना सांग ूनको किाणी “ 
 
अशी िळवी आणण मनाला ववधंणारी शददरर्ना आणण “भातकुलीच्या खेळामधली राजा आणणक राणी, 
अध्याषवरती डाव मोडला, अधुरी एक किाणी” हि काळजावर ओरखडा उमटवणारी खमलश पाडगावकरांच्यार् 
लेखणीतली.  
प्रमसद्ध इंग्रजी कववता Rose is Rose is a Rose यार् शलैीत मराठीत त्यानंी अजरामर कववता 
मलहिली. प्रेम म्िणजे काय असत?ं 

प्रेम म्िणजे प्रेम म्िणजे प्रमे असत ं
तमुर्ं आणण आमर्ं अगदी सेम असत!ं 

काय म्िणता? या ओळी चर्ल्लर वाटतात? 

नक्षत्रांर्े देणे: कवववयष मंगेश पाडगांवकर - श्रीकांत अक्ननिोत्री 
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काव्याच्या दृष्टीन ेचथल्लर वाटतात? 
असल्या तर अस ूदे, फसल्या तर फस ूदे! 

तरीसदु्धा, तरीसदु्धा 
प्रेम म्िणजे प्रेम म्िणजे प्रमे असत,ं 

तमुर्ं आणण आमर्ं अगदी सेम असत!ं 
मराठीतनू इश्श म्िणून प्रेम करता येत,ं 
उदूषमध्ये इश्क म्िणून प्रेम करता येत,ं 

व्याकरणात र्ुकलात तरी प्रमे करता येत,ं 
कॉनव्िेन्टमध्ये मशकलात तरी प्रेम करता येत ं

कारण लव्ि िे त्यांर्ं दसुरं नेम असत ं
प्रेम म्िणजे प्रेम म्िणजे प्रमे असत ं।। 

 
ह्या कववततेनू प्रेम भार्ा, जात, प्रांत, धमष कशार्ार् अडथळा मनात नािी, िार् सदेंश पाडगावकरांनी 
हदला असावा. पाडगावकरारं्ी प्रत्येक कववता आपल्याला अतंमुषख करत ेआणण ववर्ार करण्यास भाग 
पाडत.े त्यांच्या ववर्ारांर्ी प्रगल्भता अनसुरण्यास प्रवतृ्त करत.े  
एकदा त्यांर्ी कन्या एक हिदंी मसनेगीत गणुगणुत पाडगावकरांच्या खोलीत आली कदाचर्त त्यांना त े
रुर्ल ंनसाव.ं त्यांनी मलुीला ववर्ारल ं हिदंीत गाणी का म्िणतसे? मलुगी हिरमसुली आणण म्िणाली 
हिदंीत गाणी र्ांगली असतात. १५ त े२० ममननटांनी पाडगावकरांनी मलुीला िाक मारली आणण िातात 
एक कागद हदला. त्यावर मलहिले िोत े 
हदवस तझुे िे फुलवायर् े।, 
झोपाळयावार्ून झुलायर्.े ।। 
  
या गाण्याने त्याकाळी Record Break केला. अस ेसिज हिदंी गाण्याच्या तोडीस तोड मलहिणारा कवी 
एक गीतकारिी िोता. पण कववता हि त्यांच्या श्वासात िोती. जीवनाकड ेनव्िे तर आयषु्यातल्या प्रत्येक 
प्रश्नांकड ेव समस्यांकड ेबघण्यार्ा दृक्ष्टकोन सकारात्मक िोता तर कधी थटे्टखोर िोता.  
त्यांर्ा मलुगा डॉ. अक्जत पाडगावकर ह्यांनी सांचगतलेला एक प्रसगं. शवेटच्या १० वर्ाषत पाडगावकरांना 
Postherpetic neuralgia (नाचगणी) र्ा त्रास िोता. अशा पररक्स्थतीत ह्या कवीने ह्या त्रासावरर् 
कववता मलहिली. आणण स्वतःच्या मलुाला त्यांच्या दवाखान्यात हि कववता पाठवली.  

सोसवेना जरी नाचगणीर्ा दाि 
तरी घट्ट मोि जगण्यार्ा 

मरणाला िाक जरी या ओठात 
तरी हि पोटात भकू र्ळे 

जरी बडूु आल,े जगण्यार्े तारू 
सधं्याकाळी दारू िाक घाली 

कसा घ्यावा येथ ेजगण्यार्ा शोध 
केवळ ववनोद जन्म मतृ्य ु।। 
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ककती मलिाव ेया कवी बद्दल. सिज कववता, बोलगाणी मलहिणारे पाडगावकर एक समदृ्ध गीतकारिी िोत,े 
गझलकारिी िोत.े  
“या जन्मावर, या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे” अस ंसकारात्मक, उत्सािवधषक तत्व सांगणारा तत्वज्ञानीिी 
िोता, तर कधी “शकु्रतारा मदं वारा र्ादंणे पाण्यातल”े पािणारा िा शायर मराठी काव्यक्षते्रात ध्रुव 
ताऱ्यासारखा अढळपदी ववराजमान झाला. 
१० मार्ष िा या मिान कवीर्ा जन्महदवस म्िणूनर् या मिान कवी, गीतकार आणण गझलकाराला िी 
मानवदंना. 
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While growing back in India, my parents use to take me with them for yoga classes. I 

was around 5+ years old. I never liked it but I did not had option at that time. Teacher 

who use to come from Delhi to teach this special yoga classes once a year was very 

strict. He would warn me the consequences of not coming to the class. He would say 

I know your parent and where you live.  That fear created a strict discipline of waking 

up early for practice and after few months of practice naturally I started enjoying my 

practice and rest is the history.  

 
Yoga is now practised in every country. It has spread very quickly because of its many 
benefits.   
Yoga teaches us non-violence, truthfulness, cleanliness, happiness through many 
different techniques e.g. concentration, meditation and asanas. Regular practice of 
yoga and meditation helps us keep emotional well-being, mental strength, mental 
focus & healthier body.  
 
Most of the asanas (poses) are linked with Nature, Animals, Solar system and hindu 
god’s e.g. Sun Salutation, Tree pose, Mountain Pose, Fish pose, Moon salutation, 
Hanuman Aasna, Natarajasana etc. Each asana (pose) has specific benefits and story 
for its name.  
 
Disclaimer: You should consult your physician or other health care professional before 
starting this to determine if it is right for your needs. 
 
Surya Namaskar (sun salutation) 
Surya Namaskar is done during sunrise with empty stomach. It was done for 
worshiping & honoring Surya God as the source of energy for earth.  Sun salutation is 
sequence of poses to prepare our body for asana practice or full body warm. During 
sun salutation we use lungs to inhale and exhale more complete.   
 

 

Benefits 
Muscular relief. 
Improves digestion system.   
Improves functions for kidney, heart and lung.  
Helps maintain right weight either by reducing or increasing.  
Helps keep anxiety and stress at bay. 
Improves Sleep & Immune system. 
Improves flexibility of spine and other limbs.  
Builds strength in body. 
 
 
 
 
 
 
 
 

आरोनय: East comes West - संतोर् माकणीकर 
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अन्न हे पणूजब्रह्म I ही उक्ती ऐकली की आपल्या डोळ्यासमोर येत ेती ‘झी’ टीव्ही वरील माशलका 
'आम्ही सारे खवय्य'े! 
हा आहे माध्यमांचा आणण आध तनक जीवन लैीचा पररणाम. परंत  जवे्हा खरोखर स्वास््याववर्यी ववचार 
करण्याची वेळ येत े तवे्हा असखं्य वचैाररक गोंधळ, आहार ास्त्राववर्यी बदललेल्या कल्पना यांम ळे 
'ब्रह्माण्ड' आठवायची वेळ येत.े 
आय वेद  ास्त्रात आहार ववर्यक तनयम, दे , काळ, मात्रा, ऋतनू सार आहार याचे ववस्त्रतृ वणजन आढळत.े 
चला जाणून घेऊया आय वेदातील आहार ास्त्र :  
यौचगक तत्वज्ञानात आपले  रीर हा 'अन्नमय कोर्' आहे अस ेम्हटल ेआहे. या अन्नमय कोर्ाचे भरण, 
पोर्ण, वधजन आणण रस-रक्तादी सप्तधात ूतनशमजती अन्नापासनू क्रमाक्रमाने होत असत.े  
कोणतहेी  ास्त्र जाणून घेण्यासाठी आणण त े ास्त्र सवजसामान्य जीवनात अन सरण्यासाठी तीन ढोबळ 
मागज आचायाांनी सांचगतले आहेत.  
१. श्रवण (ऐकणे) 
२. मनन (ववचार करणे) 
३. तनचधध्यास (वारंवार एखादी गोष्ट करून ततच्यात स धारणा करणे) 
आता आहार ास्त्राच ेहे तनयम कस ेलाग ूहोतात हे बघयूा: 
 
१. श्रवण (ऐकणे) - आहार फकती घ्यावा? हा मलूभतू प्रश्न आपल्याला नेहमी पडतो आणण आत्ताच्या 
'णझरो फिगर वेट लॉस' च्या जमान्यात तर हा ‘यक्ष’ प्रश्न आहे. याचे साधे उत्तर या तनयमात बसवता 
येत.े फकती खावे याचे उत्तर ‘क ठे र्ांबावे’ हे कळल ेकी बरोबर शमळत.े आणण क ठे र्ांबावे हे जाणणारा 
आपला महाग रू आहे आपले उदर (पोट), पचनससं्र्ा.  
तर वाचकहो आपल्या ज्ञानेंदद्रयांचे श्रवण करा.  
      
२. मनन - यामध्ये आपल्याला काय खाऊन त्रास होतो इर्पासनू 'मेन ूप्लॅतनगं' पयांत तसेच 'दे , काळ, 
ऋत’ून सार आहार कसा असावा, अ ा ववववध गोत्ष्टंचा समावे  होऊ  कतो (महत्वाचा). 
 
३. ततसरा म्हणजे 'तनचधध्यास', म्हणजेच चांगल्या गोष्टी त्स्वकारून त्याचा सवजसामान्य आय ष्यात सतत 
अगंीकार करणे आणण  क्य असल्यास स धारणा करणे.  
 
मडंळी चला तर मग प ढील लेखापयांत हे तीनही तनयम पाळण्याचा सकंल्प करूया.  
- पोटभर जेवण्यापेक्षा दोन घास कमी जेवयूा.  
- द सऱ्या ददव ीची न्याहरी, द पारच ेभोजन आणण सधं्याकाळचे जेवण याचंे वेळापत्रक बनवयूा.  
- अत्यतं महत्वाच ेम्हणजे वरील दोनही तनयम आठवड्यातील पाच वेळा तरी पाळूया.  
 
या साध्या सोप्या मागाजचा अवलबं करून करूया आरोग्यसपंन्न स्वास््याकड ेवाटचाल.  
  भभंवत  II 
 
 
 

आरोनय: "आय वेद काय सांगत?े" - सौ. अंजली क लकणी 
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Follow this recipe for health-boosting burger.  
 

Raw ingredients  
50g Brown rice 

50g Quinoa  
50g Mixed lentils 
 

Burger ingredients  
1 tbsp ground sunflower seeds  
1 tbsp ground almond + cashew 

1 tbsp olive oil  
Pinch of freshly ground black pepper, salt, cayenne pepper and turmeric  
 

Step 1 

Pressure cook raw ingredients. 
 

Step 2 

To make burger place all the raw ingredients and burger ingredients in a mixing bowl 
and stir to combine. 2-5 spoons of besan flour or corn flour to hold the mixture 
together. If needed include additional salt and cayenne pepper. 
 

Step 3 

Shape the mixture into four equal-sized patties with your hands. Bake/Grill the 
burgers under a preheated hot grill/oven for 15 minutes, or until completely baked, 
turning once to twice. 
 

Step 4 

Serve each burger pattie with two slices of multigrain bread and 

 handful lettuce  
 slice of tomato  
 slice of red onion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

आरोनय: Healthy burger recipe - वप्रती माकणीकर 
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भाजीचा रंग, पोळीचा गोल साधता येतो आम्हाला,  

पण कॅनव्हॉस वरची रंगाची उधळण करता येत ेआम्हाला.  
आपल्या मलुांच्या मागे दिवसभर ओरडतोच, 
पण गाण्यासाठी लागणारी सरेुल तानही िेता येत ेआम्हाला.  
िररोजची पोळी भाजी येतचे आम्हाला,  
पण वेगवेगळ्या िेशाचंे खाद्यपिार्थ बनवता येतात आम्हाला.  
नटुन- र्टून मरुडणे भलतचे आवडत ेआम्हाला,  
पण पिर खोचून घरालाही सशुोभभत करता येत ेआम्हाला.  
खरेिी करणं आमचा छंि नव्हे; जन्मभसद्ध हक्कच आहे,  
पण वेळ प्रसगंी मितीला येईल एवढी बचत करता येतचे आम्हाला.  
घरातली काम ेकरताना तारेवरची कसरत करतोच आम्ही,  
पण तालावर नतृ्याववष्कारही करता येतात आम्हाला.  
आमच्या िागिागगन्यांवर जीवापाड प्रेम करतोच आम्ही,  
पण टाकाऊ वसतूपंासनू दटकाऊ वसतहूी बनवता येतात आम्हाला.  
ससंाराचं भशक्षण न घेताही त्यात पारंगत झालोच आम्ही,  
पण टेकनॉलॉजी, सायन्स अशा क्षते्रातही प्राववण्य भमळवता येत ेआम्हाला.  
मलुांच्या ववकासाला बाधक झाड ेखुडता येतात आम्हाला,  
तसेच कलेवर प्रेम करत कववतचेे चार शब्िही जोडता येतात आम्हाला.  
हेच आहे वासतव, असचं आहे आमचं अस्सतत्व,  
हेच आहे आमचं व्यस्क्तमत्व, हेच आहे आमचं 'सत्रीत्व'! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कववमन: आम्िाला काय येत े- मेघा मशवेकर 
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बघ जरा वाचून 

कठोर त्या िेहामध्ये आहे एक कोमल हृिय आतनू, बघ जरा पारखून…  
तीक्ष्ण त्या शब्िांमध्ये आहे अपार माया ओर्ंबनू, बघ जरा ऐकून… 
िरुावलेल्या त्या नात्यांमध्ये आहे तोच ओलावा भरून, बघ जरा सपशूथन…  
हरवलेल्या त्या मतै्रीमध्ये आहे गहन ओढ अजून, बघ जरा समजून… 
गमावलेल्या त्या सहवासामध्ये आहेत ककत्येक आठवणी गजबजून, बघ जरा आठवनू…  
हरवलेल्या त्या यशामध्ये आहे एक सधंी िडून, बघ जरा ननरखून…  
पररधानलेल्या त्या मखुवटयांमागे आहे एक खरेपणा लपनू, बघ जरा उलगडून… 
िगडातही दिसेल तो कृष्ण सावळा तलुा, श्रद्धेने त ूबघ जरा झकूुन…  
 

 

 

 

A Journey on the spiritual path 

Faith was hidden somewhere just like the sun hides behind the clouds 
Unknowingly, it somehow managed to come out... 
With the faith, came the words, covered with a silky rough cover 
Beautifully and painfully, they started revealing their true color... 
True color was hard to see, I thus shielded myself with the shallow me 
Words were then just an information, where dispassion meant grief and control 
meant suppression forever... 
This time, with a harder stroke, life was pushed into a vacuum 
Helpless without the service and peace, it failed to move out... 
Now there came many soft, warm hands to pull it out 
Though immature, this time, it did not fail to recognize the one who was actually 
helping out... 
Though distracted, the transformation started happening 
The faith was becoming stronger, like the glittering gold, when put through a fire... 
Courage dawned, which pushed all the inhibitions out 
Embracing the true self with gratitude and proud... 
Dispassion was now accompanied by passion 
and Control was now nothing but an awareness with patience... 
Finally, the resistance was overcome and nobody was held guilty 
This is how words turned into a knowledge and path turned into a reality... 
 

 

 

 

 

कववमन: अमभज्ञा पाठारकर 
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क्जंदगीके पथपे कई मोड आते िै  
ऊस ठिराव मे कुछ दोस्त ममल जाते िै  
और क्जंदगीभर के मलये साथ जुड जाते िै 
 
िोने लगती िै कफर पाहटषयािँ और िंसी वाले हदन आते िै, 
उस िंसी मज़ाक में िम ये भूल जाते िै के ये तो मसफष  एक ठिराओ िै मंक्जल निीं 
 
कफर क्जंदगी अपना रुख लेती िै और िमें खमुशयोंके साथ कुछ दःुख देती िै 
और िम क्जंदगीके पथ पे र्ले जाते िै र्ले जाते िै  
 
लेककन उदास न िोना मेरे दोस्तों, इस क्जंदगीके पथ प ेआगे बढ़ते जाओ  
िर एक मोड़ का मजा लेते जाओ  
जो दोस्त छूटे िै पीछे उनको यादो भरते जाओ  
 
देखना जरूर बबर् बीर्मे पीछे मुड़के ये पथ का नजारा 
उसकी रंगीनयाको मन में भरते जाओ और  
क्जंदगी के पथ पर र्लते जाओ र्लते जाओ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कववमन: क्जंदगी का पथ - मममलदं झोडगे 
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बालववश्व- Paintings    

Fairy: A painting by Trisha Patwardhan.  

Trisha is 8 yrs old and attends 3rd grade at butterfield Canyon 

Elementary School. Her hobbies are drawing, painting, making 

new friends and singing. 

Einstein: A painting by Sidhant Patwardhan.  

Sidhant is 12 yrs old and attends 7rd grade at Fort Herriman Middle School. His hobbies are drawing, 

painting, swimming, skiing, reading and playing video games. 

Sharpie drawings by Shravya Harnekar. Shravya uses sharpie permanent markers to draw her favourite 

characters, its not easy as there is no chance for any error as lines cannot be erased. Amazing right?   
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बालववश्व- Paintings    

Paintings by Anjali Sutar.  

Anjali is an accomplished artist. She is very good at drawing 

and painting. She also likes to dance and is a choreographer 

herself. 

Paintings by Ishika Sutar.  

Ishika likes to draw, paint, dance and make new friends. 
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सरू्ना - हदलेल्या माहिती नसुार खालील र्ौरस भरा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) √100 + (6 x 2) 5) (8 x 9) + 7   9) 9 x ∑ 𝑖4
𝑖=1   13) 8th prime no 

2) X2 = 144  6) 7th prime no  10) 30 - (2 x 3) 14) (64 x 10) + (5 +1) 

3) (6 x 2) + 6 7) 327 + (3 x 2)  11) (8 x 10) + 9  15) 12 x 2 -1 

4) -4 + (13 x 7) 8) 52    12) 42  16) 5th prime  

 

 

िा र्ौरस तमु्िाला कुठल्यािी सामान्य र्ौरसासारखा हदसेल, पण त्यार्ी खामसयत आिे की त्याच्या कुठल्यािी 
आडव्या रांगेर्ी बेरीज १३९ आिे. त्यार् प्रमाणे त्याच्या उभ्या व नतरक्या रांगारं्ी बेरीज सदु्धा १३९ आिे. तसेर् या 
र्ौरसार्ी अजून कािी तथ्ये आिेत.  

- र्ौकोन २, ५, १२ आणण १५ यांर्ी बेरीज पण १३९ आिे.  

- र्ौकोन ३, ९, ८ व १४ र्ी बेरीज सदु्धा १३९ आिे.  

- मधल ेर्ार र्ौकोन (६, ७, १० व ११) यारं्ी पण १३९ 

- असेर् र्ौकोन (१, २, ५, ६), (३, ४, ७, ८), (९, १०, १३, १४), (११, १२, १५, १६), (५, ६, ९, १०) व (७, ८, ११, 

१२) यांर्ी बेरीज पण १३९ आिे.  

 

िा र्ौरस भारतार् ेथोर गणणतज्ञ श्रीननवास रामानजुन यांनी तयार केला आिे. त्यारं्ा वाढहदवस िोता २२ डडसेंबर 

१८८७, म्िणजरे् २२. १२. १८८७ जी या र्ौरसार्ी पहिली आडवी रांग आिे. 

रामानजुन यांर्ा िा एकर् शोध नसनू त्यांर् ेअनेक शोध 'गणणतीय ववश्लेर्ण', 'सखं्या मसद्धांत', 'असीम मालीका' 
व 'सतत अपणूांक' या शाखांमध्ये आिेत. 

 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

बालववश्व: गणणतातील गमती जमती - आकाश कुलकणी 
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शास्त्रज्ञांर्ी नाव ेशोधा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मेन्डले  आयषभट्ट   आककष मेडीस 

बौधायन  भास्करार्ायष  लबैनीझ 

फॅरड े  रामानजुन  ब्रह्मगपु्त 

मािावीरार्ायष माक्रोनी   थॉम्सन 

के्रन्स 

  

 

मे न्ड े ल रा ज ू मा न्य त े को  मम  मा 
अ  र्ा  भा  ऱ्य  फॅ  आ  बौ धा  य  न ले  
ई  स्ट  मा  स्क  टै  णे  र  वा  ल ै जी  िी 
डी  रा  फै  को  रा  स  फो  स्म  ब फो  त े
प  भ्र  थ ॅ   ले  वव  र्ा  ए  क्स नी रं  दली 
स  या  ण  रो  प्त  ध  यष प्लो  झ  णी  ना 
भा  िा  ला  ई  र  म्ि  र्ा  ण्ड  र  द  िी 
आ  ककष    मे  डी  स  ड े रा  मा  न ु ज  न 
यष ती  की  न  णी  ग ु वी  ई  ऱ्य  रा  दली 
भ  रा  भा  ला  जी  को  िा  न्ती  का  घा  थॉ  
ट्ट  मा  फॅ  र  ड े भा  मा  न्टे  ले  ला  म्स  
मा  भी  स्था  न  ई  ड े को  को  न्ट  क  न  
स ु के्र  के  रॅ  टी  फ्स  कौ  ट्ट  नी  दे  र्ा 
का  ऱ्य  न्स  न  क्रो  स्टो  दस  र  थॉ  त्र ै प्य 
स्क  क्र  ता  बी  की  मा  प  न ु ओ  अ ं मे 
रा  स्टो  ई  टष  गो  को  ग ु  ब्र  ह्म  ग ु प्त 

बालववश्व: ओळखा पािू - ओजस कुलकणी 

 


