नेहबंध
माचर् २०१८

अ यक्षांचे मनोगत
नम कार मंडळी
नवीन वषार्त तु हा सवार्ंचे पु हा एकदा

कायर् करत आहे , यात तु हा सवार्ंचा

वागत. मराठी भािषक मंडळ ही सं था गेली ५० वष आप या मंडळाचे जे काही
मोलाचा सहभाग आहे . आप याम ये असलेला समान दव
ु ा

मराठी भाषा. आपली भाषा ही आप या मंडळा या उि

टां या कद्र थानी आहे . ितचा प्रचार आिण प्रसार कर यासाठी

मंडळ वेगवेगळे उपक्रम राबवत असते. अशा उपक्रमांपैकीच एक

हे त्रैमािसक आ ही पन
ु च सु
आपण भरभ न प्रितसाद

हणजे आपली

हणजे ‘ नेहबंध’. मधे काही कारणा तव खंिडत झालेले

करीत आहोत. मंडळा या वतीने मी आपण सवार्ंना िवनंती करतो की

यावा आिण आप या माय-मराठीचा प्रसार सु

या उपक्रमाला

ठे वावा.

कळावे, लोभ असावा.
आपला
यितन पाटील
अ यक्ष, मराठी भािषक मंडळ, टोर टो
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पालवी— संपादिकय
चैत्र शद्ध
ु प्रितपदा … गुढी पाडवा… नवीन वषर् … नवीन
वषार्त पदापर्ण करताना

नेहबंधाचा हा अंक (फार

िदवसांनी न हे तर फार वषार्ंनी

हणा हवे तर) घेऊन

आप यासमोर आ ही येत आहोत.

ी. यितन पाटील

यां या त ण नेत ृ वा या खाली काम कर यास िसद्ध

झालेली EC Commitee आिण टोरांटो मध या महारा ट्र
मंडळाची िभ त

यांनी अनेक वष संभाळली अशी AC

Commitee… नवीन वषर्,न या क पना, नवे संक प,

नवी उभारी, नवी पालवी.

मंडळी आपली सािहि यक अि मता जपतील….
सग यात शेवटी पण मह वाची गो ट…. अहो सगळी स गे
आणता येतात पण पैशाचे स ग आणता येत
नाही..अजूनही मा यासारख्या अनेक माणसांना अंक,

वतर्मानपत्र, पु तक आिण किवता संग्रह हे छापील

व पातच वाचायला आवडतात.. पण छपाईचा खचर् Ad-

vertisers and sponsors िशवाय कुठून आणणार?

मराठी

मंडळा या संबंिधत असणार्या सवर्

यावसाियकांना आिण मराठी मंडळा या शभ
ु े छू

हा या वषीर्चा पिहला अंक काढताना मनात अनेक शंका-

मा यवरांना कळकळीची िवनंती करतो की आपण आिथर्क

कुशंका आ या नस या तर नवलच… बदल या सामािजक

सहा य केलेत तर छापील अंक काढणेही नक्कीच शक्य

जािणवा, मंडळाची सवार्ंना एकत्र आण याची तयारी,
त परता आिण गरज या बरोबरच

नेहबंध सारख्या काही

काळ लु त झाले या उपक्रमांचे पन
ु

जीवन कर याची

आव यकता . अनेक प्र न अनेक शंका …

होईल …
या वषीर् अजून २-३ अंक काढ याचा मानस आहे … हा अंक
आप याला कसा वाटला? आ हाला ज र कळवा … Fa-

cebook, Watsapp आिण other social media तफ

पण…. कुठे तरी पु हा सु वात हायला हवी.. वठले या,

सग यांना पाठवा ...... अगदी भारतातच न हे तर

िहवा या या जोराने िन पणर् झाले या झाडांना नवीन

जगात या सग या काना-कोपर्यात िजथे िजथे मराठी

धुमारी फ़ुटायलाच हवी… आिण

माणस आहे त ितथे ितथे पोचवा आिण अिभमानाने सांगा

अंकाचा प्रपंच ….

हणूनच

नेहबंधा या या

झालं…. ई पत्रामधन
ू एकदा दोनदा सािह याची मागणी

कर याचं आवाहन केलं गेलं ….

याला पिहले काही िदवस

कुणीच प्रितसाद िदला नाही …. का य, शा त्र, िवनोद,

नाटक, संगीत आिण राजकारण हे मराठी माणसाचे

आवडते छं द ….मन एकदम खट्टू झालं …. काही काळाने
हळूहळू नवीन पालवी फुटू लागली… थोडेफार सािह य गोळा
होऊ लागले … अंक आकार घेऊ लागला…

तु ही

हणाल हा अंक अगदीच संिक्ष त आहे (अगदी १०-

की टोरांटो मराठी भािषक मंडळ पु हा एकदा न या
जोमाने
आहे ..

नेहबंध (प्रेमाचा धागाच तो) घेऊन सवार्ंपुढे येत

शेवटी असे उपक्रम आपण सवार्ंनीच उचलून धरायला
हवेत, नाही का?

--- संपादक

द तगु

(६४७-२९६-८०४४)

१५ पानेच)... पण ही तर सु वात आहे राव! मला आशा
आहे न हे खात्रीच आहे

हणा ना, हा अंक

अनेकां या मनात नवी उभारी, नवी सािहि यक

पालवी फोड यािशवाय राहणार नाही… पढ
ु या

अंकासाठी भरपूर सािह य, लेख, किवता, कोडी,

लघुलेख, दीघर्लेख, ना यप्रवेश इ यािद आवडते

सािह यप्रकार घेऊन टोरांटो मधली मराठी भािषक
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नेहांिकत
नम कार मंडळी...
कायर्कारी सिमती आिण स लागार सिमती २०१८ (EC & AC २०१८)
आपले

नेहबंध

या पिह या वािह या आव ृ ती म ये

वागत करत आहे .

पिह या त्रैमािसकात (Jan - March '१८), आपण 'आपला मानस
ू ' आिण 'गल
ु ाबजाम' सारखे अितशय लोकिप्रय आिण

दजदार नवीन मराठी िचत्रपट पािहले; Karaoke Musical Night ची मजा लुटली; Valentines Day ला आप या त ण
मंडळींनी अगदी colourful event अनुभवला. आता लवकरच सािह य-प्रेमी रिसकांसाठी आपण 'सािह य संमेलन'

आयोिजत करत आहोत. आपणा सवर् रिसकांचा
दण
ु ावला आहे .

दरवषीर् प्रमाणे होळी, वासंितक, गणपती, िदवाळी

या सवर् कायर्क्रमांना िमळालेला अभूतपूवर् प्रितसाद पाहून आमचा उ साह

या मुख्य कायर्क्रमांसाठी आ ही अशाच

सुंदर आिण आनंद-दायी

कायर्क्रमांची पवर्णीच घेऊन येत आहोत. याचप्रमाणे karaoke nights, social meet ups सारखे मधले प्रोग्रॅ स तर

आहे तच. आपला असाच भरघोस प्रितसाद आिण सिक्रय पािठं बा अपेिक्षत आहे . आप या कायर्क्रमांना Volunteering,
Sponsorship, Membership, Participation in programs अशा

िविवध तर्हे ने आपले सहकायर् दे ऊ शकता.

तर मंडळी, Stay tuned to our E –Patra & Facebook announcements.
EC & AC Members - 2018

जाहीर आवाहन
Sponsorhsip / Advertisemts
नेहबंध चा हा उपक्रम अ याहतपणे पुढे चालू ठे व यासाठी आिथर्क पाठबळाची िनतांत गरज आहे . मराठी भािषक

मंडळा या सवर् रिसक वाचक मंडळींना आ ही आवाहन करत आहोत की आपण

वतः आिण आप या आजूबाजूला

असणार्या आप या िमत्रमंडळींनी sponsorship / advertisements वारा आिथर्क सहकायर् क न

या उपक्रमाला सिक्रय

हातभार लावावा.

Volunteering
नेहबंध या प्र येक अंकासाठी आिथर्क पाठबळाप्रमाणे मनु यबळाचीही आव यकता आहे .

आिण इतरही अनेक प्रकारची
आम याकडे

कामे कर याची इ छा असेल यांचे हािदर् क

यांना typing, proof reading

वागत आहे . यांनी आपली नावे

यावीत. पुढील अंका या वेळी आप याला संपकर् केला जाईल.

या मािसकात प्रकािशत झाले या कोण याही लेख अथवा किवतेतील आशयाशी संपादक आिण MBM (EC &
AC) सहमत असतीलच असे नाही याची कृपया वाचक रिसकांनी न द

घ्यावी. तसेच कुठ याही लेख व

किवतेतील यक्ती वा प्रसंगांशी साध यर् आढळ यास तो िन वळ योगायोग समजावा.
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िज दा हूँ म — संगीता मराठे
आज मझ
ु े अपने होने का एहसास है

िजंदा हूँ म, इसपे आज मझ
ु े नाज़ है .
िजंदगी बीत गई, हाथ जोडते - प्राथर्ना करते हुए
कभी अपने, कभी पराय के मँह
ु मोडते, दे खते हुए।
आज ये एहसास है , ये हाथ उठ भी तो सकते ह,

अपनी रक्षा, अपन की रक्षा के िलए।

अपना जन
ु न
ू - अपना गु र सँभालने के िलये।

सोचती हूँ म, इतनी मु त क्यँू लगी ये समझने म
बचपनसेही समझाया था, बडे बड़ ने।

?

बेटीय की यही तो िफतरत है ,
हाथ जोडे रहने म ही 'तेरी भलाई है ।
कल एक बलिु च छात्राको दे खा,

अपने हक़ म बोलते हुए,
बेिझझक अ याय के िखलाफ

आवाज़ उठाते हुए।
वह आवाज़ आज भी कान म गँज
ू रही है ।

िदल को पीरोड पीरोड कर यह कह रही है ,

अब ब स। .. अब ब स हुआ
ल जासे, दबके रहना,
समय आ गया है अब - गवर् से सीना तान चलना।
याद आया, रानी ल मीबाई भी तो बेटी थी।
माँ थी, रानी थी, शूर लढवै याँ थी।
म भी ये अलग़ अलग़

प धारण कर सकती हूँ ,
कभी दग
ु ार्, कभी ल मी, कभी सर वती कभी अ सराभी बन सकती हूँ।
भला हो उस बलिु च छात्रा का,
िजसने िफर एक बार सािबत कर िदखाया,

जब एक बेटी पैदा होती है ,
िजंदगी को िज दा रखती है ।
सचम आज मझ
ु े अपने होने का एहसास है ,

िज दा हूँ म, इसपे आज मझ
ु े नाज़ है ।
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मा या मनातील तुळशीबाग —

यो

ना

ओगले

तळ
ु स

आहे . खरं

ीमंत मिहलां या मखमली

हणजे तुळशीबागे या जिमनीला मिहलां या

पादत्राणांची जा त सवय; कारण यांचाच वावर येथे जा त.

वंद
ृ ावनात डुलणारी, भरघोस, पानापानांवर हळदी

कंु कवाने माखलेली प्रस न तुळस. या तळ
ु शी वंद
ृ ावनातील

तळ
ु स जर मन प्रस न करते, तर तळ
ु शीबाग

हट या जाणारया जागेत तर तुळशीची बनेच असायला

हवीत,असे मला वाटे . वया या आठ या-नव या वषीर्

खरे दीचे आकषर्णच जा त. यामुळे झाडे बघायला िकंवा

तुळशीबाग या नावा या मागे इितहास असू शकेल याचा

िवचार कर याचे वयच न हते. आता जागे या नावामागे
इितहास असतो, एखादी दं तकथाही असते हा िवचार मनात
आला आिण या लेखा या िनिम ताने मी याचा

हा पिरसर

हणजेच तुळशीबाग.

स दयर्वधर्नाची साधने ते रोज या वापरातील संसारी व तू

आिण तो संसार अ ययावत कराय या व तूही, नकली

दािग यांपासून ते खर्या सो या-मो यां या व तू दे खील

येथे आहे त. लग्नाला उ या राहणार्या वर-वधूंना लागणार्या
मंड
ु ाव या, लग्निवधीत लागणारी सहाण, पज
ू ािवधीची

सामग्री, लग्ना या आिण इतर शभ
ु प्रसंगा या, पंगतीला

शोभा आणणार्या तयार रं गीबेरंगी रांगो या, सवर् येथे

िमळते. साग्रसंगीत लग्न िवधी क न संसाराला लागणारी

पाठपुरावा केला.

नववधूची पिहली खरे दीची जागा

माहुली गावातील एक गरीब मल
ु गा वणवण करत नशीब
काढायला पु यात पोहोचला, दमून मंडई भागातील

सरदार खासगीवा यां या जमीन जुम याचा भाग असले या

रामे वर मंिदरा या फरशीवर झोपला. खासगीवा यां या

नजरे स तो पडला. यांनी मंिदरासाठी व घर या पूजेसाठी
फुले तुळशी आण याचे काम दे ऊन याला उपजीिवकेचे

साधन िदले. हा मुलगा तैल बुद्धीचा. गिणतात उ तम गती

व अक्षर पण चांगले. याने िहशोबाची व वसुली गोळा

कर याची नवी पद्धत दाखवली. पढ
ु े ितचा पेशवे दरबारी

वापरही झाला. याला बढती िमळून तो पालखीपद थ सरदार

झाला. खासगीवा यांनी खश
ु होऊन, या जागेतून लहानपणी

तो फुले, पाने, तळ
ु शी आणत होता, ती जागा वतन

हणन
ू

याला िदली. तो मुलगा नारो अ पाजी िखरे आिण याचीच

ही तुळशीबाग.

हणजे तुळशीबाग. तीच

काय, संसारात आकंठ बुडाले या गिृ हणीही घरात भरपूर

भांडी असूनही, नवीन धतीर्चे सतेले-पातेले िकंवा शकंु तला

िकंवा त सम नावा या कंु यां या मोहात पडतात. घेतलेली

भांडी पढ
ु े अडगळीत िकंवा मोडीत जाणार हे माहीत

असूनही. माग या िपढीतील बायका भांडीकंु डी जमवत तर

आधुिनक मिहला नॉनि टक भांडी क्रोकरी आिण नवी नवी

उपकरणे यां या शोधात सवर् िठकाणी िफ न पु हा तळ
ु शी
बागेत येतात.

त्री कुठ याही काळातील असली तरी एकूणच

त्रीचे, मुले

नवरा व ितसरे प्रेम संसार उपयोगी भांडीकंु डी. या

प्रेमापोटीच या तुळशीबागेत रमतात. थािनक मिहला तर

तुळशी बागेत जातातच, पण परदे शात राहून भारत भेटीला
आले या मिहलाही धावती भेट दे तात. मिहलांची ती िप्रय
आिण हक्काची जागा आहे .

पािनपत या युद्धानंतर १७६१ म ये बांधकामास सु वात

व पात उभी रािहली.

म यभागी राम, गणेश व शंकर यांची दे वळे , िशवाय द त
मा ती व िवठ्ठल रखुमाईची दे वळे . गणेश हे तर पेश यांचे
कुलदै वत. ते हा पेशवे कुटुंबीय, खु

असत. पेशवीण बाई व इतर

जो यांची नाजूक खुसखुस येथील जिमनीने अनुभवलेली

हटली की डो यापढ
ु े येते ती सब
ु क तळ
ु शी-

होऊन १७६३ म ये तळ
ु शीबाग मत
ू र्

-जा करत. पेशवे वािषर्क समारं भािनिम त हजेरी लावत

पेशवे व इतर

मा या मते आधुिनक मॉल सं कृतीची पायाभरणी तुळशी

बागेने केलेली आहे . जे हा प्रसारमा यमांचा सुळसुळाट

न हता, ते हा दे वदशर्नाबरोबर व खरे दीिनिम त मैित्रणी,
मायलेकी एकत्र येऊन सुखदःु खा या गो टी करत, व तू

हाताळत मन मोकळे करत. आज अजन
ू ही तेच चालते.

पालखीपद थ यक्ती व यांचे कुटुंबीय दे वदशर्नािनिम त ये तळशीबाग हे मिहलांना िमळालेले वतन आहे असे
ु

हटले
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तरी वावगे ठरणार नाही.

िचत्रे बघत असताना मावशी रसवा याला सूचना दे ऊ लागे.

“आले ,िलंबू भरपूर आिण बफर्ही

व छ धू..मुलींना

पुणे हे िव येचे माहे रघर. ते हा िवदे शी िव या यार्ंची येथे

बाधायला नको”. हा संवाद संपेतो गारे गार उसाचा ग्लास

िवदे शी मंडळी तळ
ु शीबागेत िमळणार्या िपतळे चे िदवे,

लगेचच आ हाला जवळ या कावरे कोि ड्रंक हाऊसम ये

िफरत असतात. एकूणच सवार्ंची लाडकी ही जनमनाची

चम या बरोबर येणारे आइ क्रीमचे प्रकार िख़लवायची.

आठ या वषार्ंपासून गेली वष ७२ वष अधूनमधून चालूच

दोघींकडे हसत बघायची. तेथून बाहे र पडताना

पािहली होती पण संपूणर् अ ययावत तुळशीबाग बघ याचा

नुसतीच मोठी पण अशी तुळशीबाग नाही ितथे." आिण

भरपूर आवक जावक. िशक्षण संपवून घरी जा यापूवीर् ही

पळया, समया, पंचामत
ृ ाची कचोळे अशा व तू हाताळत

यायची.

तळ
ु शीबाग. मा या तळ
ु शीबागे या फेर्या वया या सात या

असतात. तुळशीबाग आधुिनक होऊ लाग याची सु वात
योग अजून आलेला नाही. पुढील भारत भेटीत हा योग

टे नलेस

टील या बै या कपातून चप या

वतःही ते गारे गार आई क्रीम िजभेवर ठे वन
ू आम या

हणायची

"िनमणे, आली ना मजा आम या तुळशी बागेत? मुंबई
मुंबईत अशी भूलभुलैया तळ
ु शीबाग नस याचे मला

मनापासन
ू वाईट वाटे .

जमवीन.

तुळशीबाग ही माझी

हातात. आम या त येतीची इतकी काळजी करणारी मावशी

वतःची गोड आठवणींची ठे व आहे .

मी पु यात ज मले पण वाढले मात्र मुंबईत. िदवाळी व मे

मिह यात माझी पु यात भेट असायची. आजोळी भरपूर

बालपण बघता बघता सरले. िशक्षण संपता संपता
लग्नही झाले. सासूबाईं या भर या संसारात तुळशीबागेतील

सतेली पातेलीची भर घाल याची ज र न हती. आिण ती

लाड हायचे. पण खरी हौस व कौतुक माझी मावशी

घालणारी मी कोण?

िनमणे

पण ६६ साली जे हा मी सासर या भर या संसारातून

करायची. माझे नाव िनमर्ला पण मावशी मला लाडाने
हणायची. ित याकडे राहायला गे यावर, ती मला व

वतःचा संसार मांडायला िनघाले, ते हा

ितची मल
ु गी अचला आ हा दोघींना दोन हातात घेऊन

परदे शात

दे वळातील दे वांचे दशर्न, प्रदिक्षणा, हे सोप कार मनोभावे

मला या भां याकंु यांचे मह व जाणवले. नातेवाईकांनी

तुळशीबागेत

लहानपणी खेळातील भां याकंु यांची गोडी नसणारी मी,

यायची. अगोदर मध या भागातील सवर्

हायच, मग हायची सु वात खरे दीला. लहान मुलींना भावी

आयु यातील संसाराची गोडी लाग यासाठी िमळणार्या

छो या भां याकंु यांचा संच ती मला घेऊन दे ई आिण

हणे

पुढ या वेळी बंब, िपंप वगैरे घेऊन दे ईन. पण मी ती वेळ
ित यावर आणूनच िदली नाही. मला ती गोडी लागलीच

न हती. भां याकंु यांची खरे दी झा यानंतर आ ही ितघी

जणी बांग या, िरिबनी खरे दी करत असू. बांग या, िरिबनी,
िशवाय आधीच लांब असले या केसांसाठी रं गीबेरंगी ग डे.
आम या खरे दीनंतर कधीमधी मावशी पण सोनसळी,

तुला हवे ते घे

हणून िदले या पैशातून चकलीपात्र,

िकसणी, लाटणे अशा व तू घेऊन, कमी सामान

याय या

िनयमात बसवन
ू तुळशीबागेला कॅनडात आणल. प्र येक

वेळी या व तू वापरताना मला मा या नातेवाईकांची व

तुळशीबागेची आठवण येई. लहानपण ते संसारी मी, हा

प्रवास डो यापढ
ु े येई. हे संसार उपयोगी सामान घेतले ते

दक
ु ान अजूनही तुळशी
ु ान होते एन एच पं या यांचे. ते दक
बागेत आहे . मला सामान िवकले ते आजोबा के हाच

काळा या पड याआड गेलेले आहे त. पण अजूनही

तुळशीबागेत गे यावर माझे पाय या दक
ु ानापाशी

राजवखीर् बांग या कासारापढ
ु े बसन
ू भ न घेई. हे सौभाग्य

रगाळतात. मधली काही वष भारत भेटी कमी झा याने

खरे दी झाली की पाठोपाठ पोटपूजेचा प्र ताव पुढे येई.

भेटी जा त होवू लागलया आहे त. मी पु यात आ यावर

उसा या रसा या गुर्हाळात, न हे रसवंतीत बसून रं गीबेरंगी

मॉलला जा याचा आग्रह करतात, मला मात्र तुळशीबागेतच

लेणे घात यानंतर ित या चेहर्यावर आनंद िदसे. दे वदशर्न,
तळ
ु शीबागे या पोट ग लीत आमचे ित्रकूट पोहोचत असे.

तुळशी बागेत जाणे झाले नाही पण आता या मानाने

मा या भा या, त ण नातेवाईक, विह या मला कॅ पातील
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जायचे असत. यांना वाटत असेल, काय गावठी बाई आहे
ही. मॉल या सं कृतीत रािहले या मला मॉलचे अप्रूप

परत कॅनडाला आ यावर, हे सवर् मैित्रणींना िद यावर, यांना

आठवणींना उजाळा

लाग या. मग मीही यांना तुळशीबाग या मॉलचे कौतक
ु

न हते. मला हवी होती ती तळ
ु शीबाग, खरे दीला आिण
यायला.

शेवटी मी एकटीच िनघे तुळशी बागेला भेट
र

यायला.

यावर या वाढ या गदीर्त आिण पादचार्यां या आिण

फेरीवा यां या गदीर्त मला तळ
ु शीबागेत िशरायचे दारच

िदसत नसे. शेवटी एकदाचे दार सापडायचे. आत गे यावर
तुळशीबाग अ ययावत हो या या बांधकामात असलेली

िदसे. बांधकामाचे सामान, म येच पायर्या व फरशांची

डागडुजी चालू. यामुळे बरे च वर खाली करावे लागत होते.

हे बटवे आवडून या सरार्स वाप

लाग या व कौतक
ु क

सांगू लागले.

मा या मनात तुळशीबाग अजून िततकीच ताजी आहे .
माझे मन यात गोवलेले आहे . मला व

वतः या मल
ु ीला

हाताशी ध न नेणारी माझी ठगणी ठुसकी मावशी व ितची
मुलगी दोघीही या जगात नाहीत. दोघी हातात हात घालून

दे वा या तळ
ु शीबागेत िफरत असतील असे वाटते.

तुळशीबागेत गे यावर या दोघीं या आठवणीने डोळे

पण मनासारखी खरे दी झा यावर केलेली धडपड कारणी

पाणावतात आिण मावशीची "िनमणे" ही हाक कानात ं जी

लागत असे. या वेळेपयर्ंत मला दोन नाती व दोन नात

घालते. यां या

सुना पण आ या हो या. या वापरतील िकंवा नाही याचा

िवचार न करता िटक या कॉ

यम
ु

वेलरी घेऊ लागले.

मत
ृ ीला

म न, मी तुळशी बागेचे भारलेले

वातावरण, पिरसर मनात भ न घेऊन, आठवणींची बकुळ

फुले मनात जपत तळ
ु शीबागेत यायचा मनाशी

घरची खरे दी झा यावर मा या कॅनेिडयन मैित्रणी, मा या

वायदा करत, तुळशीबागेचा िनरोप घेते.

लागले. एका वेळी तर मी दोन डझन म याचे, खणा या

पुढ या वेळी खरे दी करायची ती न या पणतीसाठी.

वया या िकंवा मो या ही, यां यासाठी काहीबाही घेऊ

कप याचे बटवेच खरे दी केले.

तुळशीबाग चौ या िपढीत ने यासाठी मला यायलाच हवे.

िचरा (source: watsapp)


वाळले या िमरची या िबया मोहरीसोबत फोडणीत वापरा यात. वरणाला वेगळी चव येते. वरण खमंग होते.



वाळले या िमरची या िबया, उ हा यात पापड करताना वापरा यात. पापडाला चव छान येते.



ढोक यासाठी डाळ तांदळ
ू िभजवताना पाव वाटी सोयाबीन िभजत घाला. ढोकळा मऊ होतो व पौि टकही. तसेच

दहीव याचं पीठ िभजवतानासुद्धा उडीद डाळीबरोबर सोयाबीन िभजत घाला व वाटून घ्या. वडा नरम होतो व

पौि टकही.


मठरी तयार कर यासाठी अधार् तास अगोदर पा यात ओवा टाकून ठे वायला पािहजे. मठरीची कणीक मळताना ओवा

पा यासकट घालावा


हणजे मठरी तळताना ओवा तेलातून बाहे र िनघणार नाही.

लसणाची साल ताबडतोब िनघ यासाठी कप यावर आरा टची पावडर घेऊन यावर लसण
ू चोळला की साल आपोआप

िनघते.


पातळ भाजीची फोडणी -----यात मेथी, मोहरी, िजरे , िहग, हळद आिण आव यक असेल तर लसूण घालतात. तेल
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ताप यावर प्रथम मेथीचे दाणे घालावेत व थोडे गुलाबी झा यावर इतर पदाथर् घालावेत, यामळ
ु े छान खमंग वास
येतो.



भा या झटपट हो यासाठी कुकर वापरावा -- भा या झटपट हो यासाठी छो या 2-3 िलटरचा कुकर वापरा. गवार,

घेवडा, त डलीसारख्या सुक्या भा या कर यासाठी भाजी कुकरम ये फोडणी

यावी व यात मीठ, गूळ खोबरे

घालून अधीर् वाटी पाणी घालून कुकरला 2 िश या काढा यात. अगदी 5 िमिनटांतच छान भाजी तयार होते. र सा
भाजी व उसळी कर यासाठी बेताचे पाणी घालावे व 3 िश या काढावाया. प्रेशरकुकर या वापरामळ
ु े इंधन व वेळ

दो हीची बचत होते.


लवंगा चहा मसा यात वापरा यात ----लवंग िनवडून, बारीक लवंग व का या न फेकता, वाळवून चहा या

मसा याम ये वाटा यात. तसेच वेलचीची टरफले न फेकता चांगली वाळवन
ू चहा मसा यात वापरा यात.


आले वाळवून ठे वावे -----जा त प्रमाणात आले अस यास सालं काढून फेकून न दे ता वाळवून ठे वावीत. मसाला

वाटताना वापरावीत िकंवा चहाम ये वापरावीत.


िलंबं, संत्री दोन तास उ हात ठे वावीत ---िलंबाचे सरबत िकंवा सं याचे सरबत कर यापूवीर् िलंबं िकंवा संत्री दोन ते

तीन तास उ हात ठे वावीत. िकंवा गरम पा यात अधार् तास ठे वावीत. रस चांगला सुटतो .


क चे तेल टाक याने िधरडी सि छद्र होतात ---कोण याही िपठाचे िधरडे करताना यात क चे तेल टाकावे.
यामुळे िधरडी सि छद्र होतात. आय यावेळी दोन मुठी रवा घात यास िधरडी कुरकुरीत होतात.



खीर चवदार बनिव यासाठी ---खीर बनवत अस यास तांदळ
ू भर मीठ टाकावे, असे
ू िशज यावर यात िचमट

के याने साखर कमी लागेल व खीर चवदार बनते.


दही तयार करताना-----थंडी या िदवसात िवरजण लावताना 1 चमचा कॉनर्
लावावे. संद
ु र दही तयार होते.



लावर दध
ु ात िमसळून िवरजण

िहर या पालेभा या ता या ठे व यासाठी----- िहर या पालेभा या जा त िदवस ता या रहा यात यासाठी िफ्रजम ये
ठे वताना पेपरम ये गुंडाळून ठे वा.

9

दाने दाने पे िलखा है ~ शिशकांत शेटे
मी:

( वतःशी)

मी:

अगं पण यां याकडे आपण आता ितसर्यांदा चाललो

आहे त की.

Man is a social animal.

वा! काय छान सुरवात आहे मराठी लेखाची!

वाक्यानं!

बापटांकडे बोलािवले आहे ?

ती:

इंग्रजी

मनु य हा सामािजक प्राणी आहे आिण आमचे

ते ही खरं च आहे

आहे .

हणा.

बापट विहनींना खूप हौस

मला मेलीला जमतच नाही बाई.

या का - १४ एिप्रलला बोलाव.ू

कुटुंब दे खील याला अपवाद नाही. गेले तीन चार मिहने

मी:

बरं मग असं क

ती:

ठीक आहे .

भोजन चापन
ू आ यावर आ ही ठरवतो कीं आपण दे खील

मी:

अगं, जरा ती मराठी िडरे क्टरी आण पाहू.
अहो यात हजार नांवे आहे त. या सवार्ना बोलवायचा

आमची ही

िवचार आहे की काय तम
ु चा?

जवळ जवळ प्र येक शिनवारी कुणा ना कुणाकडे चमचमीत
आता लोकांना घरी जेवायला बोलवावे.
हणते:

अगदी बरोबर आहे तुमचं

मी:

ठीक आहे तर मग

ती:

अहो, असं लहान मुलासारखे अधीर काय

होता?

नसतात.

मी:

याच शिनवारी बोलवूया .

ती:

यांचे चांगले मिहना-मिह याचे Week-ends बुक

चल गं.

मिहना मिहना वीक एं स बुक असायला ते

काय मंत्री आहे त?
ती:
मी:

बर, मग या या पुढ या शिनवारी बोलावू काय?

माचर्ला ?
ती:

इतक्या लवकर पण नको गं बाई.

ती:

(कालिनणर्य बघत) २४ माचर् ना? अहो या िदवशी

मला काय

हां, आयािचतांना प्रथम फोन करावा.

(मी फोन लावतो.

चार पांच िरंग झा या पण फोन

उचलला नाही)
मी:
ती:

कुणी उचलत नाही.

अहो जानेवारीतच यांनी Call-Display घेतलाय

हणे.

मंत्री आहे त िक संत्री आहे त ते मला माहीत नाहीय.

उगाच नाही ते बोलू नका.

अजून तेवढं वेड लागायचं आहे मला.

सवार्ंचे फोन नंबर पाठ आहे त का?

लोक काही तम
ु यासारखे िरकामटे कडे

असतात.
मी:

हणणं.

ती:

तो िदवस मोकळाच िदसतोय.

हो या.

मागे हळदी-कंु कूवाला भेट या हो या, त हा सांगत

१७ मी. ए उगाच ढील दे ऊ नकोस.
ती: ढील नाही, Deal िदलयं 'Bell' ने.

लोक काय

दोन फीचसर्

घेत या की ितसरं फ्री.

तुम या आमंत्रणाचीच नुसती वाट बघत थांबलेत असं वाटतं मी: फ्री नसायला काय झालं? दोन फीचसर् म येच
ितसर्याचे पैसे लावलेले असतात! बर ते जाऊ दे .
की काय तु हांला?
बाहे र गेले असतील कदािचत.
मी: बरं , हा २४ माचर् कसा आहे ?
मंडळाचा सािह य संमेलनाचा कायर्क्रम आहे ना.

आपण

कधी नाही ती वेळेवर RSVP िदली आहे .
मी:

अरे हो, िवसरलोच होतो मी. सािह य संमेलन आहे

ना?

तर मग, ३१ माचर्ला?

ती:

एक िमिनट हं .

ती:

ते कुठले बाहे र जातील भल या वेळी?

मी:

बरं मग?

ती:

हो तर.

असेल िड

ले वर तुमचं!!

अगं ते तर माझे चांगले िमत्र आहे त.

हणूनच तु हाला चांगले ओळखतात. एकदा

का तुमचा फोन लागला की िनदान १५ िमिनटांची तरी
िनि च ती! तरी मी सांगत

कालिनणर्य बघते.

कालिनणर्य कशाला? ितथे काय मुहूतर् बघतेस
जेवायला चांगला िदवस आहे की नाही हणून?

असते सारखी तु हाला की

'महावीर जयंती ' आहे .

मी:

मी:
ती:

मी:

अहो ३१ माचर्ला कस शक्य आहे ?

३१ माचर्ला तर

बरं मग? महावीर जयंतीचा काय तुला उपवास

असतो की काय?
ती:

अहो तसं नाही,

नांव बिघतलं

या िदवशी नाही का आप याला

फक्त कामाचेच

ते हढे बोला. पण नाही.
अगं नुसते कामाचाचं

बोलायला मी काय telemarketer आहे ?
ती:

नसाल पण कुठ याही
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गो टीचा पा हाळ लावायची सवयच आहे तु हाला.

परवा

मी तु हाला नुसतं िवचारलं कीं

'नवरा माझा नवासाचा'

"तो सिचनचा िसनेमा ना?

यायला सुरवात केलीत:

ते गाणारे ?

तु ही दे खील ना!

शा त्रीय संगीतात या दोन-एक परीक्षा काय या िद यात,

Bombay to Goa ची कॉपी पण

मी:

पण मी काय

हणतो - कामेरकर बरा गातो.

ती:

असेल, पण इतरांना बोअर होतं याचा काय?

सापडत नाही? कमाल आहे ! िकचनम ये प्र येक व तू तूं

एखादा ग य माणूस बघा ना.

भांडं जरार् दस
ु रीकडे ठे वले गेले तरी आम याकडे भां याला

ती:

जाग या जागी ठे वतेस. मी भांडी आवरताना एखादं जरी

भांडं लागतं!

अन तुला VCD नीट ठे वता येत

नाही? नाहीतर पाठकांना िदली असशील तू.

एकदा का

यांना कुठली गो ट िदली की मग ती िवसरावीच.

सहा मिहने नांवच नाही.

पांच

िशवाय आपलीच व तू आपणच

मी:

ठीक आहे .

भटांना बोलावू या.

हो खरं च आहे बाई.

मी:
ती:

यॅ , ितला िश ट असायला काय झाले?
अहो मागे मंडळा या कायर्क्रमाला समो न गेली पण

ओळख नस यासारख त ड वर क न बिघतले पण नाही,

तर मी तु हाला पु हा िवचारलं, 'अहो पाठक परु ाण बंद

ती:

मी'.

तर

हणालात एवढं ६५ िकलो िदसत नाही?

हणालात आठवलं.

आहे जगा या पाठीवर -

मग

हणजे

या या क हर म ये!

मी:
ती:

तर मी काय

ती:

तू तरी बोलायचंस.

हटलं पाहू या आपणहून

तु हीं बायका ना.. अगदी कमाल करता!

तु हाला हवं असेल तर बोलवा हो. मी अगदीच काही

माणूसघाणी नाहीय.

मी:

हणून तुमचं नुसतं नांव बिघतलं तरी लोकांना धडकी

मु ामच बोलले नाही मी.

बोलते की नाही त.

सा या गो टीचं माणसाने िकती रामायण करावे?
हणत होते कीं लोकांना इतका वेळ नसतो

खप
ू िदवस झाले.

आहे हो.

नाही?"
'नवरा माझा नवसाचा' कुठाय ते िवचारतेय

भटीणबाई सारखी!

बरं , अजन
ू एक नांव आठवल.. पवार

कोण?

नको.

पवार? ते परवा इंिडयातून आलेले?

यस
ू म ये साखर घालन
ू िपतात काय,

असतो.

आता पु हां फोन करा पण िनरोप ठे व या या तयारीनं.

सकाळचं जेवण सं याकाळी चालत नाही!

मी:

हं ..अगं हे गोडबोले - यांना पण बोलावलं पािहजे.

ती:

हो बोलवा, बोलवा.

पण मुलांना घेऊन या असं

पोरांनी नाही का आपले बाथ म लॉक क न ठे वलं?

पु हा यांना आणायला जा सब वे वर, सोडायला पण

जा!

एवढं कुणी सांिगतलंय?

हणते की पवार काही कुठे पळून जात

खेपेस?

मी:

बरं , रािहलं.

ती:

हो बाई , खरं च मी पण कशी िवसरले हो?

तरी दे खील आपण घेऊन गेलोच होतो की.

तर यांचा मुलगा चांगला अधार् तास झाला तरी बाहे र

आलाच नाही.
मी:

अगं वधळी की काय त.ू

बाहे न आला - घरी न हताच.
ती:

नाहीत.

ना?

यांना चांगले सेटल होऊ दे .
अगं वै य!

िवसरलोच बघ यांना.

फार लाघवी बाई आहे त या.

िशवाय India त

गे या हो या तर नाही का यांनी भाजणीचे पीठ आणन
ू

िदले आप यासाठी?

तसा फोन करतो).

मी:

मी:

ग?

बरं , आपण कामेरकरांना बोलवायचं कां?

बघा

क हाही नवीन पदाथर्

बाहे र आला नाही कारण तो केला की हमखास घरी आणन
ू दे तात या.

ते काही का असेना. मी सांगते तसंच सांगा. (मी

आिण

पवार चांगले असतील हो

पण मी

आप या आशल
ु ा कुठे बोलािवले होते माग या

अगदी

मागे यां या

मु ाम सांगायची गरज नाही. घेऊन आले तर ठीकच

आहे .

काही

या नवीन immigrants चा बाई प्रॉ लेमच

भरते.

(मी फोन लावून जेवायला ये याब ल िनरोप ठे वतो).

दस
ु रा

पण ती भटीणबाई जरा िश टच

बोलायचं तर दरू च राहू दे .
मी: अगं, ितच लक्ष् नसेल.

मागायला आप याला प्रश त वाटत नाही. .. खरं य की

करा.

जरा कुणी

वतः ला एकदम नरद्र दातारच समजतात.

Full to Enjoyment आिण तुला

अितशय छान केलीय.

कोण?

गाणारे िदसले की लागलीच पाघळता बघा!

या क हर म ये VCD नाहीय, ती

कुठाय? तर तु ही लेक्चर

ती:

खर आहे .

यांची मल
ु गी - नेहा - गोड आहे ना
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ती:

हो बाई!

मला पण आवडते.

आशत
ु ोष व नेहा

लागलाय

यूथ कॅ पला जाऊन आ यापासून यांची चांगली गट्टी

मी:

जमली आहे .
मी:

असेल दे वाजी या मना... असो. अजून कोण?

नागपूरचे काटदरे ?

ते नाही िवसरले ते??

यां या िडरे क्टरीला!!

जाऊ दे गं.

या जागी तू असतीस तर तू दे खील

असच केलं असतं.

हं , ते पण एव या लोकांना बसायला जागा परु े ल का आप याकडे?
ती:

कशात काय आिण फाटक्यात पाय. अजून कोणी 'हो-

ती:

अहो िमसेस काटदरे फार Health conscious आहे त

नाही' पण

हं .

पोळी आिण भाताला हात पण लावत नाहीत

मी:

(चौधरींना फोन लावतो}

हॅलो , हॅलो कोण चौधरी

कां?

मी िकशोर बोलतोय.

हटलं तु हाला आम याकडे

या.

नस
ु या भा या खातात. यांची िफगर पण बरी आहे

तशी.
मी:

ित्रकोण!

ती:

काय??

मी:

काही नाही.

करतं .
ती:

हणालात?

तुमचं सवर् Healthy Food मला तर Sick

या हो.

पण असे कसे तु ही काटदर्याना

बोलिवता?
मी:

ती:

नसते च चले !

ते जाऊ

का? काय झालं?

ती:

ती:

वतःला फार शहाणे समजता ना?

बायकोला पण

काही ज र न हती तुम याकडून घे याची.

मी

आपण गोडबो यांना बोलािवलाय ना? अहो, काटदरे

फोन ठे ऊन

नाहीत?

खुळे िक काय तु ही?

िव तु जात नाही.

(मी दो ही फोन

Disconnect करतो)
ती:

सांगायला िवसरलेच दे सायाब ल.

अहो नािशकला

अहो, या दोघात आडवा

उगीच आप याला ताप नको

ते येथे

कॅनडात िश ट झा यावर यां या िमसेसचे आई-वडील visit
हणून यांनी १४ एिप्रलला नािशककरांचे

एक Get-Together ठे वले आहे .
मी:

अगं पण आपण १४ एिप्रललाच बोलिवतो आहे ना?

ती:

अहो असं काय करता?

येणार आहे त?
मी:

हणजे कुठे जात

मॉि ट्रअलला?

या.

अहो चौधरी, नंतर फोन करतो हं .

हणन
ू .

यां या बरोबर जात नाहीत.
जात नाहीत?

दे साई?

अग्गोबाई मी िवसरलेच दे सायांचा दस
ु र्यांदा

तेवढी अक्कल नाही ना मला. सगळी तुलाच िदली ना! आहे त भारतात.

नाही?

ती:

मी:

हॅलो, कोण ?

साठी आले आहे त आिण ते एिप्रल ए डला परत जाणार

मळ
ु ातच हुशार आहे . मॅिट्रकला फ टर् क्लास िमळवलाय
हटलं. ते असो. अहो, तम
ु या लक्षांत कस येत

मी:

फोन.

दस
ु रा एक फोन येतोय.

असतांना आप या शेजारी पारे ख रहात होते ना?

अक्कल असते हे तुम या कधी लक्षांत येणार?

मी:

१४ एिप्रलला ..... एक िमिनट हं , फक्त एकच
िमिनट,

काय

हटलं नाही.

ते दे साई का पु हा पु हा

आता सवार्ना कळवा - बेत बदललांय

हो, बेत केलाच होता कुठे बदलायला?

िकती इ छा

होती सवार्ंना बोलवायची... पण नाइलाजाला इलाज नाही

दाने दाने पे िलखा है खानेवाले का नाम! हे च खरं .

हणतेय

मी.
मी:

अं ... ठीक.

ती:

चौधरी?

या ऐवजी ...चौधरींना बोलवू या.

अहो मागे यांना फोन वर मेसेज ठे वला

होता पण यांनी अजून return नाही केला.

ही काय पद्धत

झाली वागायची?
मी:

अगं िवसरले असतील ते.

ती:

ड बल िवसरले असतील.

येणार नाहीत
आणली.

िदवाळी या कायर्क्रमाला ते

हणून यांची Telephone Directory मी

तर लागलीच वीकएंड ची वाट न बघता दस
ु र्याच

िदवशी फोन क न येऊन घेऊन पण गेले.

जसं काही सोनं
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श

- Trushna Parte

श दांची माया ममता मोहिवते मज
श द काय आहे तेच सांगते आज
श दच मारी श दच तारी श द उद्धारी जगासही
जीवना या छाया-प्रकाशात श दच मग लपंडाव खेळवी
आयु या या रडगा यात श दच माझे श त्र होई
किठण समय येता कोण कामास येई
पण धीर दे या अंती श दची माझा सखा होई
श द रचुनी केली किवता नाही मोठी सािहि यक मी श दच

दे ई

टी मजला श द

पी शग
ंृ ाराची

श दांची िवणली माळ का आवडली तु हांसही
श द

पी सुमने तु ही घ्या यांचा सुवासही

कारण श दांिवना जगणे नाही श दांिवना मरणेही नाही
श दच नसतील तर जग याचे सुखही नाही अन मरणाचे

दःु ख:ही नाही

श दां या ओघात वाहुनी गाठे न मो या सागरास मी
आहे आ मानंद याचा की जीवन माझे श द पी
आहे आ मानंद याचा की जीवन माझे श द पी

ऐकावं ते नवलंच ग या

ऐकावं ते नवलंच ग या

मलापण आ ताच मालूम प या

लांब िथतं Canada

या दे शात

हराठी लोकंबी रहा यात

हनं

हनं

आपलीच भाषा बोल यात जणू

िन आप याचवानी रहा यात
लई मोठ्ठ तळं आसतया

हनं

हनं

भरपरू पानी बी आसतया

हनं

पेयाला भरपूर रोज रोज आंगुळ
पन संडासला कागुद लागतोय

हनं

र्हायला वाडी िफरायला गाडी
कवाबी पेट्रोल िमलतय

हनं

कमवाय बॉडी िझजवाय जाडी
िजम ला चकरा मार यात

हनं

Canadian दयाळू दानशरू

जगभर पैका धाड यात
बफार्ला थंडीला डरत

हनं

हनं

हाईत

पायदळी मीठ तुडव यात
स दीच tax भर यात

हनं

हनं

हनं

पोलीस बी कामच कर यात

हनं

सरकार बी चांगलं आसतया

हनं

ह याची भानगड नसतीया

हनं

हराटी सं कृती हाय िथतं

हनं

येवाची पज
ू ाबी कर यात

हनं

गणपती िदवाळीला जम यात

नवरातीला गरबा कर यात
िथतंबी लग्न हो यात

हनं

हनं

हनं

काळा गोरा िहंदी िसंधी आसतोया
लगीन मातरु झोकात कर यात

लग्नात भांगडाच कर यात
िककट िबकट खेळ यात
जमून व डर् कप बघ यात

हनं
हनं

हनं

हनं
हनं

मंडळ िफं डळ आसतंय ग या
५० वसर् झाली ये या
ऐकावं ते नवलंच ग या
मलापण आ ताच मालूम पडया
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ठाऊक नाही - Trushna Parte

खोकून खोकून कोरडा झाला जर का घसा।

ठाऊक नाही आज असे काय वेगळे घडले
पण ्, आज तु या प्रेमात मी पु हा न याने पडले
िक येक वषार्ंचा सहवास तझ
ु ा पण आज भासला नवा नवा

कुणास

आजीबाईचा बटवा

ठाऊक भास हा का वाटे हवा हवा

उगाचच लाजणं उगाचच हसणं पु हा अनुभवले न याने
आठवणींचे साप नग िक येक उधळले मनाने

िक येक ऊन- पावसाळे आपण सोबतीने पािहले
आयु यात या चढ-उतारांचे ओझे िकती सहज वािहले

मधातन
ू चाटा हळद,

ये ठमध आिण अडुळसा।।

लागला मुका मार, सुजून पाय झाला असेल गारद।

लेपासाठी उगाळा तुरटी, रक्त चंदन, आंबेहळद।।
क याचा झाला आहे कां डोक्यामधे साठा?
केस धुतांना लावा मदी, िशकेकाई, िरठा।।

सकाळी सकाळी उठा दे वाला करा तु ही वंदन।

उ हा यात थंडा यासाठी कपाळी लावा चंदन।।

उ हामधे रापून चेहरा झाला कां सावळा गडद?

कांती उजळ यासाठी दध
या थोडी हळद।।
ू
ु ातन

बारीक आहे कुडी

हणून होऊं नको तू बावरी।

दध
ू आिण साखरे बरोबर खा थोडी शतावरी।।

खूप काही आठवतेय मनात सारे दडलेले

आठवतोय तो क्षण जे हा पिह यांदा प्रेमात पडलेले
समुद्रिकनारी तु यासोबत घालवलेले िक येक क्षण ्

िपकला एक केस होईल डोक्यावर चांदी।
नैसिगर्क रं ग आहे , केसांना लावा मदी।।

केसांना लावा कचूर सुगंधी, मदी, जा वंद।

तु याच एका भेटीसाठी आतुरलेले वेडे मन ्

केस होतील लांब सडक, सुगंध दरवळे ल मंद ।।

सारं काही डो यांसमोर

आज येऊन उभे रािहले

आिण मी मला तु या

व नात पु हा रं गलेले पािहले

गोड मधरु आवाजासाठी खा

स तपदीने सु
चालले

केलेला प्रवास आज सात वषर्ं तु या सोबत

तुझी होऊन जगताना खरं च मी न माझी रािहले
ठाऊक नाही तुला कदािचत वाटे ल हा वेडप
े णा

पण आज न याने कळले माझे आयु य अधरु े तु यािवना
खरच ठाऊक नाही आज असे काय वेगळे

घडले

पण आज तु या प्रेमात मी पु हा न याने पडले

खरं च आज तु या प्रेमात मी पु हा न याने पडले

गाणं

हण यासाठी झालां आहांत तु ही अधीर।

ये ठमध, शंगीर।।

अशक्तपणामुळे तुमचा दख
ु तो आहे का सांधा?
शक्तीसाठी गायी या दध
ु ातून या अ वगंधा।।

िप तप्रकोप झाला आहे , पोटातून येत आहे त कां कळा?
पोटात घ्या आवळा, िहरडा, बेहडा

हणजेच ित्रफळा।।

वातामळ
ु े पोटाम ये होत आहे त कां वेदना?

खा ओवा, सधव मीठ, आलं, िलंबू पुिदना।।

संगणकावर काम क न थकली आहे कां नजर?

डो यांसाठी खावे चांगले पपई आिण गाजर।।
लहान वयाम येच ढोल मटोल झाला कां तुमचा बेटा?
जाडी कमी कर यासाठी जरा कमी खा बटाटा।।
धूर धूळ प्रदष
ू णाचा झाला आहे आता कळस।

शद्ध
ु हवेसाठी झाडे लावा कडूिनंब आिण तुळस।।

छोटे छोटे आजार, बरं कां, घर या घरीच हटवा।
प्र येका या घरी असू या आजीबाईचा बटवा।।
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भा ड िक्रकेटचे – राजू को नूर
अग गग गग , िवकेट पडली, दे वा रे दे वा िवकेट पडली [२]
िवकेट पडली िवकेट पडली िवकेट पडली हो.
पाकबरोबर match चालली, match चालली, match चालली.
पािक तानला batting िमळाली
(change) बुमराहची bowling पडेिचना, पंडयाला दांडी िदसेिचना
अन आि वन चा बॉल वळे िचना, धावांचा ओघ मुळी थांबेिचना
ज हा ५० षटके संपली त हा सवार्ंनी सट
ु केचा िन वास टाकला

जरी धावांची रास रचली होती., तरीपण िजंक याचा िनधार्र केला.
बोला हर हर महादे व, बोला सत
भारताची batting सु

ी अकाल, बोला िकसन भगवान िक जय.

झाली

रोिहत या bat ला ball लागेिचना, धवनला फटक्यांचा मोह आवरे िचना
आिण तेव यात काय झालं िवराटची ही िवकेट पडली
आिण मग काय अहो िवकेट पडली िवकेट पडली, िवकेट पडली
अग गग गग , िवकेट पडली, दे वा रे दे वा िवकेट पडली
िवकेट पडली िवकेट पडली िवकेट पडली हो.
सामना हरताच साहे ब हसले, शेख हसले, मंत्री हसले
सवार्ंचेच वाटे

यवि थत पोचले खेळाडूही आणखी धिनक जाहले

जेहे ते काळाचे ठायी भारत सामना हरला, गतत पडलेला पािक तान िजंकला.
बोला नगद नारायण िक जय. बोला जय जय प्रेक्षक समथर्.
करा टा यांचा कडकडाट करा. बोला पुंडिलक वरदा हारी िवठ्ठल

मंडळी कळलं का कोणाची िवकेट पडली ?

अहो तुमची िवकेट पडली, तुमची िवकेट पडली आिण तुमचीही िवकेट पडली
अग गग गग , िवकेट पडली, दे वा रे दे वा िवकेट पडली
िवकेट पडली िवकेट पडली िवकेट पडली हो.

िक्रकेटचा शोक अित दा ण, अनेकां या वैफ याचे कारण

नंतर झाली दणादण, असे हे गंभीर प्रकरण,
मांिडले हे राजकारण, सांगतो मी स य, नारायण
बोध घ्या हो यातून रिसका, यावरी पैसा खचूर् नका
या खेळावरी हाची उतारा, उ कषार्साठी.
( नम कार).
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पसायदान
आतां िव वा मक दे व । येण वाग्यज्ञ तोषाव । तोषोिन मज

यावे । पसायदान ह ॥ १ ॥

- या िव वा मक (िव वा या कणा कणांम ये भ न रािहले या ) मा या भगवंता, मा या वाणीचा यज्ञ तु या कृपेमुळे

अखंड चालू आहे . या यज्ञाला आपण प्रस न हावे आिण मला हे प्रसादाचे दान दयावे.

जे खळांची यंकटी सांडो । तया स कमीर् रती वाढो । भत
ू ां पर परे पडो । मैत्र जीवांचे ॥ २ ॥

- मग ऐक माझे मागणे. या जगाम ये जे काही वाईट प्रव ृ ती चे लोक आहे त यां या चा नाश कर. कारण कुठलाही

मनु य हा कधी वाईट नसतो याचे गुण वाईट असू शकतात. तू फक्त तेच काढून टाक आिण द ु प्रव ृ ती काढून

टाक यावर यां या स कमार्म ये वाढ कर. हे जर केलेस तर नक्कीच या प ृ वीतलावरील सवर् जीव प्रेममय होऊन

जातील.

दिु रतांचे ितिमर जावो । िव व

वधमर् सय
ू पाहो । जो जे वांि छल तो त लाहो । प्रािणजात ॥ ३ ॥

- जगाम ये पाप हे फक्त अज्ञान पी
जगात

अंधारामुळे आहे . हा अंधार नाहीसा हो यासाठी

वधमर् पी सय
ू ार्चा उदय होवो.

प्राणीमत्रां या मंगल इ छा पण
ू र् होवोत.

वषर्त सकळमंगळी । ई वर िन ठांची

मांिदयाळी । अनवरत भम
ं ळीं । भेटतु
ू ड

भत
ू ां ॥ ४ ॥

- या िव वाम ये ई वरिन ठ लोकांची

सदै व उ प ती होत राहो. धन संप तीलाच

"सुख" मानणारे लोक नकोत तर

आ

चला क पत ं चे आरव । चेतना

िचंतामणीच गांव । बोलते जे अणर्व ।

-ई वरिन ठ लोक

क पत ं चे उ यान आहे त, चेताना पी

ज मास यावेत.

पीयष
ू ाचे ॥ ५ ॥
िचंतामणी
क पत

हणजेच संत हे

पी गाव आहे त, यांची

िकंवा िचंतामणी

वाणी

याचे िचरं तन सुख मागणारे लोक

हणजे जणू अमत
ृ ाचे समुद्रच आहे त.

हणजे जे मन इ छील याची पूतत
र् ा करणार्या गो टी. जर ई वरिन ठ लोकांशी संग ठे वला तर

आप याला काहीच कमी पडणार नाही असा या ओवीचा मितताथर्.

चंद्रमे जे अलांछन । मातर्ंड जे तापहीन । ते सवार्ंही सदा स जन । सोयरे होतु ॥ ६ ॥

- जो मनु य, चािर यावर कोणताही डाग नसलेला चंद्रच आहे (अंधाराम ये सुद्धा दस
ु यार्ला साथ दे णारा) आिण रागीट
वभाव नसणारा ज्ञान पी प्रकाशाचा

या यासारखेच होतात.

सूयच
र् आहे . याला सदै व स जन लोकांचाच संग िमळतो व याचे सोयरे ही अगदी

िकंबहुना सवर्सख
ु ीं । पूणर् होऊिन ितहीं लोकीं । भिजजो आिदपु खीं । अखंिडत ॥ ७ ॥

- िव वाम ये (ित ही लोकातील) लोक सवर्सख
ु ी होऊन अखंड या आिदपु षाची भक्ती करत राहोत. तसे पाहता सवर् सख
ु

िमळा यानंतर भगवंत भक्तीकडे जा याचा लोकांची इ छा कमी होत जाते. आिण ते न हो याची मागणी माउली करतात.

आिण ग्रंथोपजीिवये । िवशेषीं लोकीं इय ।

टा ृ ट िवजय। हो आव जी ॥ ८ ॥

- आ य भगवंताने जे वेद आिण ग्रंथांची िनिमर्ती केली आहे , या ग्रंथांचा अ यास हे च लोकां या जीवनाचे लक्ष हावे.
आिण याच ग्रंथांम ये िदले या मागर्दशर्नानस
ु ार आयु य यतीत करावे.

येथ

हणे

ीिव वेशरावो । हा होईल दानपसावो । येणे वर ज्ञानदे वो । सिु खया झाला ॥ ९ ॥

- हे िव वेशराया... हे जगा या मायबापा बापा... तू जे हा

होईल.

हणशील ना िक हे दान िदले.....ते हा हा ज्ञानदे व िचरं तन सुखी

