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संऩादकीम 
 

ददलाऱी म्शणजे प्रकाळाचा उत्वल! अधंायाकडून प्रकाळाकड े जाण्माचा 
शा एक प्रलाव.  
ऩायंऩारयक प्राथानेत म्शणाल्माप्रभाणे 'तभवो भा ज्मोतीगाभम'   
ददलाऱी म्शणज ेआनदंोत्वल!  
नलीन कऩड,े चकरी , धचलडा , कयंजी, अनायवे , ळकंयऩाऱे , राडू, 
कडफोऱी , ळले  मांची येरचेर, रशानऩणी केरेरा ककल्रा, पटाके, 
ऩजूा, वगळ्मा स्नेशी-वफंधधतांच एकत्र जभण आणण वादशत्माची 
भेजलानी अवरेर ेददलाऱी अकं!  
 
आऩल्मा भामबभूीऩावनू दयू आऩण शा आनदंाचा, वसं्कृतीचा लवा 
जऩत अवताना भदृ्गधंच्मा ननभभत्ताने आम्शी ददलाऱी अकंाची 
थोडीतयी अनबुतूी देण्माचा प्रमत्न कयत आशोत.  
भदृ्गधं म्शणजे ऩालवानतंय मेणाया ओल्मा भातीचा वलुाव . तवच शा ददलाऱी अकं नक्कीच जुन्द्मा-नव्मा 
आठलणींचा, अनबुलांचा खस्जना देईर. एक अकं काढता मेईर का नाशी अळी ळकंा लाटत अवताना शा 
नतवया अकं तभुच्मा ऩढेु वदय कयताना आम्शारा खूऩ आनदं शोत आशे.  
मा अकंात वलवलध कवलता, कथा, रेख, वलनोदी रेख, आयोग्मलाताा  माफयोफयच रशानग्मांवाठी ददलाऱी 
craft आणण story चा वभालेळ कयण्मात आरा आशे. मा अकं तमाय कयण्मात अनेकांचा शातबाय रागरा 
आशे. प्रथभत: भी वगळ्मा रेखकांच,े वादशत्मकायांचे आबाय भानत.े वलाांनी उत्वाशाने वादशत्म ददल्माने शा 
अकं काढण्मारा शुरूऩ आरा . भयाठी typing शे अजून एक लेऱखाऊ काभ ऩण श्री वभीय  ऩयांजऩे मांनी 
त े आनदंाने स्लीकायरे आणण ऩाय ऩाडरे. भांडणी आणण कराकृती आकऴाक रुऩात तभुच्मावभोय उबी 
कयण्माचं ककचकट काभ लऱेातलेऱ  काढून डॉ. वौ. नम्रता, वफुोध गान ूआणण स्नेशर ओक मांनी ऩाय 
ऩाडरे.  
मा अकंावाठी काभ कयणे म्शणजे एका खेडगेालातल्मा दयूच्मा भदंदयात न चकुता आजीने रालरेल्मा 
ददव्मावायखा भरा लाटत ! देलाच काभ, ननयऩेष ! मा ददव्माने ऩढुच्मा वऩढीतल्मा काशी प्रलाळांना लाट 
वाऩडरे, भन ळकंा कुळन्द्केने व्माऩरे अवताना कुणारा ळांती भभऱेर अथला घडीबय चा आनदं.  
एक कवलता आठलत े 

  ' वुदंयतचे्मा वभुनालयचे दल  चुम्फनुी घ्माले,  
    चैतन्द्माच्मा  गोड कोलळ्मा उन्द्शात दशडंाले ' 
आऩल्मारा मा अकंाने अवाच आनदं भभऱाला दश इच्छा.  
अथाात, आऩल्मा वशबागाभळलाम,ऩाठींब्मा-भळलाम काशीच ळक्म नाशी. तयी अधधकाधधक उत्वाशाने तभुच्मा 
कल्ऩना आणण प्रनतकक्रमा कऱला.  
 
आऩणा वला लाचकांना दीऩालरीच्मा आणण नललऴााच्मा शाददाक ळबेुच्छा! 
धन्द्मलाद!  
          डॉ. सौ. प्रीतभ गान.ू  
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ऩहहरी बेट - पुटरेरी दौत 
 
 
 
 

डॉ. उत्तभचन्द्र  गामकलाड  

 

आम्शी वकाऱीच स्लायगेटलय उतरून दटऱक योडने न्द्म ू इंस्ग्रळ स्कुरकड े ननघारो. यस्त्मात लडडरांनी बाड्माने 
वामकर घेतरी. भाझी टाक- दौतचेी जाड वऩळली त्मांनी वामकरच्मा शंड्ररा अडकलरी आणण आम्शी यस्त्माच्मा 
कडनेे चारत ननघारो. (तवे्शा आजच्मावायखी गदी नव्शती) न्द्म ूइंस्ग्रळ स्कूरच्मा प्रांगणात आरो ल एके दठकाणी 
फवरो. लडीर वला वभजालनू वांगत शोत,े ळलेटी त ेम्शणारे," घाफरू नकोव, ऩयीषा झाल्मालय ह्माच भागााने 
स्लायगेटरा जा, नतथ ेS T stand ददवेर. बोय, लेल्शे मा दठकाणी जाणाऱ्मा गाड्मा कोठे थांफतात त े वलचाय, 
ऩाट्मा लाच, कंडक्टयरा वांगनू ठेल ल चेराडीरा उतय नाशीतय तो तरुा बोयरा नेइर". चेराडीचा तो रशानवा 
डोंगय भी कधीच वलवयणाय नव्शतो. तो ददवरा कक आरे नवयाऩयू. तवे त ेचरेाडीऩावनू २ ककरोभीटय चारत 
जाल ेरागत.े नवयाऩयू 'फनेश्लय' मा प्राचीन भदंदयाफद्दर प्रभवद्ध आशे. उन्द्शाळ्मात तथेीर थंड ऩाण्मात भोठ 
भोठ्मा भाळांच्मा वभलेत ऩोशण्मात लेगऱाच आनदं शोता.  

लडीर ननघार.े त्मांनी भाझी वऩळली शंड्रेफालारून काढून भरा ददरी. ऩेऩय चागंरा भरशी म्शणत त ेगटे फाशेय 
ददवेनाव े झार.े आता भी एकटाच. ळशय भरा आलडर.े दकुाने, भाणव,े यशदायी वलाच बव्म ददव्म लाटरे, 
खेड्मातीर भरुाव ऩणेु पायच आलडत.े ऩयीषेरा १० - २० भभननटे यादशरी. भी वशज वऩळलीत शात घातरा. ऩोटात 
धस्व झार.े ळाईची दौत शंड्रेलय आऩटून पुटरेरी. वला ळाई वऩळलीतनू शऱूशऱू णझयऩत फाशेय मेत शोती. भी 
ऩेऩय भरदशणाय कवा? भी लडडरांभागे ऩऱत वटुरो, भरा वामकरलय  त े
ददवत शोत.े भी पुटऩाथलरून त्मांना गाठण्माव ऩऱारो. खाकी शाप pant, 
ऩांढया शाप ळटा, अनलाणी. पुटऩाथलयीर रोक भाझ्माकड ेआश्चमााने ऩशात 
शोत.े भी यडकंुडीरा आरो शोतो. कोणी काशी वलचायर ेनाशी कक ," कक काम 
झार?े का ऩऱतोमाव? त ू चुकराव काम? एकाएकी लडडरांची वामकर 
ददवेनाळी झारी. त े दवुऱ्मा यस्त्मालय लऱर.े आता भाझा धीय गेरा. 
शाताऩामातनू ळक्ती गेरी. ऩऱून ऩऱून दभ रागरा शोता. श्लाव फयोफय घेता 
मेईनावा झारा. ऩढेु ऩऱून उऩमोग नव्शता. भी थांफरो. डोके वनु्द्न झार ेशोत.े 
ऩण “ऩणेु ततथे काम उणे” 
भी काशीशी करू ळकत नव्शतो. ऩयीषेची लेऱ झारी शोती. षणबय वलचाय आरा 
कक थेट स्लायगेट गाठाल.े ऩणु्माने भाझी अळी पस्जती केरी शोती. डोळ्मात 
अश्रू आरेरे ऩण मा अश्रुन्द्भाधुनच वभोयचे स्टेळनयीच ेदकुान ददवर ेल भाझे वदॆुल, भरा रशानळी ळाईची दौत 
वलकत घेता आरी. पस्जतीतनू आळचेा ककयण फाशेय आरा. भी ऩनु्द्शा ऩऱत वटुरो. दटऱकयोडच्मा पुटऩाथलरून, 
आताशी भी जोयात ऩऱत शोतो. भाझ्मा ऩामात ताकत शोती. वला ळक्तीननळी भी लेगाने घाभाघभु धाऩा टाकत 
ऩयीषेच्मा शॉरभधे ऩोशोचरो. भाझ्माकड ेकोणी ऩादशरे नाशी. ऩेऩय लाटून झार ेशोत.े वला भरदशण्मात भग्न शोत.े 
भी प्रश्नऩत्रत्रका घेतरी ल वऩळलीत ऩनु्द्शा शात घातरा. रशानळी ळाईची दौत ल टाक फाशेय काढरा. ळांतऩणे घाई 
न कयता भी ऩेऩय भरशू रागरो. ऩेऩय चांगरा गेरा. ऩऩेय वटुल्मालय इतय भरुांवभलेत, आनदंात भी स्लायगेटलय 
आरो ल बोयच्मा S T त फवरो. तावाबयात चेराडीचा डोंगय ददवताच उतयरो ल ऩामी नवयाऩयुरा घयी आरो. 
आईरा शकीकत वांधगतरी. लडीर दवुऱ्मा ददलळी आर.े भाझी ऩणु्माव ऩदशरी बेट अळी धक्कादामक शोती ऩण 
भी दशदंी 'प्रफोध' ऩयीषा शामस्कुरच्मा ऩदशल्मा लऴाातच (ऩलूीची ८ ली)  ऩाव झारो शोतो. भाझ्मात एक 
आत्भवलश्लाव ननभााण झारा शोता. धन्द्मलाद!  

 भदृगंधच्मा लाचकांना 'ऩुण्माच्मा आठलणीतून' भरा आरेरे छोटे छोटे अनुबल वांगण्माचा शा प्रमत्न आशे. प्रत्मेक अंकावाठी भी एक प्रवंग 

 भरशून देइन. माची वुरुलात भी लयीर रेखान ेकयतो.    - डॉ उत्तम्चंद्र गामकलाड  ०४२४ ७४० १०९  



सभीय ऩयांजऩ े    
शी गोष्ट आशे २०१० वारातरी. भाझ्मा भरुीरा काशी खेऱणी घ्माली मा शेतनूी भी आणण भाझी  फामको ऩणु्मातीर 
एका खेऱण्मांच्मा दकुानात गेरो शोतो.  दकुान काशी खूऩ भोठ नव्शत ऩयंत ु नतथे खेऱणी बयऩयू आशेत आणण 
भखु्मत्ले त्मा दकुानाचे भारक म्शणजे एक लल्री आशेत  अवे कऱरे शोत.े वाधायण दऩुायी ४ ची लेऱ शोती त्माभऱेु 
खेऱणी फघता  मेतीर अळा शेतनूी आम्शी दोघे आत भळयरो. दकुानात २/३ वलके्रत ेशोत,े त्मा वलके्रत्मांचा वरुुलातीचा 
उत्वाश जेभतभे एखादे खऱेणेच आम्शाव दाखलाले अळा स्लरूऩाचा शोता आणण तलेढ्मात त्मा वलके्रत्मांऩेषा लमानी 
ज्मेष्ठ अळी एक व्मक्ती आत भळयरी आणण ऩढुल्मा दोनच भभननटात वला वलके्रत े ककल्री ददरेल्मा 
खेऱण्माप्रभाणे फोर ूरागरे. शेच ह्मा दकुानाच ेभारक अवणाय अवे आम्शारा कऱरेच आणण भग मा भारकांनी 
आभच्माकड ेस्लत्चा भोचाा लऱलरा ह्माचं प्रत्मतंय आम्शारा ऩढुल्मा काशी षणातच मेऊ रागर.ं  
एखाद्मा दठकाणी दकुानात भळयताना आऩण फयेचलेऱा त्मा दकुानाफद्दर आयाखड ेफांधामरा घेतो ककंफशुना फऱ्माच ं
लेऱेरा शे अदंाज आऩण त्मा दकुानाच्मा रांफी ककंला रंुदीऩयुतचे भमााददत ठेलतो ऩण तचे छोटं ददवणायं दकुान 
नतथ े अवरेल्मा उत्वाशी नेततृ्ल अवरेल्मा भारकाभऱेु कव ं फोर ू रागत ं शे आऩल्मारा नकऱतऩणे जाणलामरा 
रागत.ं   
वरुुलातीरा मा भारकांनी म्शणज े आऩण त्मांना आता काका 
म्शणूमा म्शणजेच आऩल्मा काकांनी आभच्मा भरुीचे लम 
वलचायर ेतवेच नतची आलड ननलड वलचायरी आणण ऩढुल्मा काशी 
षणांत त्मांनी एकाशून एक अळी वयव खेऱणी दाखलामरा 
काढरी. आभच्माळी फोरताना त े एकाच लऱेी 
त्मांच्मा दकुानातीर रोकांना बयबय नलनलीन 
खेऱणी काढामची वचूनाशी देत शोत.े   
आऩण आऩल्मा आमषु्मात काशी दकुानदायांना केलऱ काशी 
षणच बेटतो ऩण त्मांच्मा फोरण्माची ऩद्धत ककंला त्मांची 
रकफी आऩल्मा भनात कामभ घय करून जातात. ककत्मेक लेऱा 
शे दकुानदाय आऩल्मारा काशीतयी भळकलनू जातात. त्मा दकुानात 
जाईस्तोलय आऩल्मा भरुीरा आऩण घेतरेरी वला खेऱणी खेऱता 
आरी ऩादशजेत अवा आभचा वलचाय ककंला थोडापाय शट्टच शोता. ऩण शऱू शऱू आभचा दृष्टीकोन फदरामरा मा 
ऩढुल्मा प्रवगंानतंय आणण दकुानदाय काकांळी फोरल्मालय भदतच झारी.  
काका - “फय का वाशेफ, नवुती खेऱणी म्शंटरी तय आऩल्माकड े२००० च्मा लय खेऱणी आशेत. डोकं चारलणायी कोडी 
आऩल्माकड े५०० च्मा लयती आशेत.”  
आम्शी - “शो का…... फय फय”  
काका - आज कार आई फाऩ आलाजाची खऱेणी घेतात आणण भग ऩोयग ंकानाऩाळी Kit-Kit कयामरा रागर ंकक 
त्मारा खामरा देतात. ऩोयगा काम थोडा लेऱ गप्ऩ फवत.ं ऩोयाचा काम शो त ेरशानच अवत,ं भोठ्माचं ंकाम ? 
त्मांना कुठे झेऩतात ती खऱेणी? अवे म्शणून त ेआम्शारा वलवलध खेऱणी दाखलत शोत.े  
आम्शी :- आम्शी थोड ेअजनू चोखंदऱ ग्राशकावायखे काशीतयी लेगऱं दाखला अवे वचुलत शोतो.  

काका :- अशो वाशेफ खेऱणी नेशेभी अळी घ्मालीत कक जी आऩल्मारा वोडलता आरी ऩादशजेत. आज कार 
प्रत्मेकारा  अवा लाटत कक भाझा ऩोयगा वधचन तेंडूरकय व्शाला ऩण फाफारा कुठे Bat धयता मेत े
तवच Puzzles चा  आशे. ती प्रथभ आऩल्मारा वोडलता आरी ऩादशजेत आणण भग अऩेषा कया कक 
भाझ्मा ऩोयींनी ती वोडलाली.  फयोफय कक नाशी? आणण अव म्शणून त्मांनी अचानक एक गुतंागुतं झारेरी 
वाखऱी आभच्मावभोय काढरी आणण आम्शारा म्शणार ेफघा शे कोड ेतमु्शारा वटुतमं का? 
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खेऱकय वलके्रता   



 
अचानक शा प्रश्न आम्शारा केल्मानी आम्शी एकदभ बांफालनू गेरो. प्रश्न वलचायल्माभऱेु दकुानातीर उऩस्स्थत वला 
वलके्रत ेआणण आभच्मावायखे नतथे आरेरे ग्राशक वला उत्वकुतनेे आता आम्शी काम कयतो शे ऩाशू रागरे. भी 
अथाातच आऩरी पस्जती नको म्शणून दकुानात छतारा रटकलरेरी खेऱणी ऩाशू रागरो आणण ती जास्ती 
भनोयंजक आशेत अवा अभबनम करू रागरो.  
भाझी फामको भात्र अत्मतं नेटानी तो गुतंा वोडलण्माचा आटोकाट प्रमत्न करू रागरी. भधूनच नतनी शंुकाय ददरा 
कक भरा कोड ेवटुल्माचा आनदं व्शामचा ऩण ऩढुच्माच षणी नतनी च्मक केर, कक भी ऩयत लयती फघामचो.. 
त्मानतंय त्मा काकांनी अळीच खेऱणी ककंला कोडी इतय ग्राशकांना घातरी. आभच्मावायखचे ऩदशल्मांदाच नतथ े
आरेरे शलळ,े नलळ ेग्राशकशी शोतचे आणण भग आम्शी वला वभंोशन झाल्मावायखे कोडी वोडलण्मात गुगं झारो.  
थोड्मा लेऱानी आम्शी वऩळरे शाय भानरी कक त ेखेऱणी त्मांच्मा वलके्रत्मांना द्मामचे. त्मांचे वलके्रत ेभात्र कवरेर े
शोत े त्माभऱेु त ेप्रवन्द्न आणण वलजमी भदेु्रने ती कोडी बयाबय वोडलत शोत.े भरा मा भारकांचा इतकं आश्चमा 
लाटत शोता कायण त ेएकाच लेऱी त्मांच्मा नोकयांना नलीन खेऱणी काढामरा वांगत शोत,े २/३ ग्राशकांना कोडी 
घारत शोत ेआणण एखाद्मा ग्राशकानी ननलडरेल्मा खेऱण्माचे धगफ्ट pack कयत शोत.े  
आम्शी काशी खऱेणी ननलडरी आणण त्मातीर एक खेऱणं एकाकरयता धगफ्ट pack आशे अवे कऱल्मालय त्मांनी 
एका नोकयारा वांधगतरे कक मा खऱेण्मारा कौतकुाच ेpacking राल आणण ऩढेु म्शणारे कक मारा नखया ( धगफ्ट 
Label ) राल. भरा त्मांच े शे दोन ळब्द आणण अवेच त्मांनी लाऩयरेर ेइतय काशी भयाठी ळब्द इतके चऩखर 
लाटरे कक लाटरा कक अये शो आऩण आऩल्मा फोरीबाऴते अवखं्म लेऱा इंग्रजी ळब्द लाऩयतो ऩण छोटे छोटे भयाठी 
चऩखर फवणाये ळब्दशी आऩण लाऩरू ळकतो.  
त्मानतंय आम्शी काशी खऱेणी ऩवतं केरी ऩण त्माफयोफय आम्शारा काशी देलांची भोठ्मा आकायाची ऩोस्टवा 
घ्मामची शोती , ज्मा आकायाची ऩोस्टवा आम्शी फघत शोतो ती त्मांच्माकड ेनव्शती ऩयंत ु रगेच गरुुलाय ऩेठेत 
कुठल्मा दकुानात त े भभऱतीर, नतथरा ऩत्ता आणण नतथ ेकवे जा शे वला त्मांनी त्लरयत वुदंय अषयात भरशून 
ददर. लास्तवलक अळी ऩोस्टवा इथ े भभऱत नाशीत अवेशी त े म्शणू ळकरे अवत े आणण कदाधचत लेऱेअबाली 
आम्शीशी त ेभान्द्म केरे अवत.ं  
आता भागे लऱून फघताना अवा लाटत की माराच तय उत्तभ वेला अवे म्शणतात का फये? म्शणजे फघा ना. आऩण 
Retail management मा वलऴमाफद्दर लाचताना ककंला एखादा ऩरयवलंाद ऐकताना फयेच लेऱा उत्तभ वेला, ग्राशक 
वेला अवे काम काम लाचत अवतो. तोच दृष्टीकोन ठेलरा तय ऩणु्मातरा मा दकुानात आरेरा अनबुल तवाच 
शोता. म्शणजे शेच फघा आव ं म्शणतात कक एक वभाधानी ग्राशक एखाद्मा उत्तभ आरेल्मा दकुानातीर 
अनबुलाफद्दर ५ नलीन ग्राशक त्मा दकुानारा कऱत नकऱत भभऱलनू देतो.  
आम्शी त्मानतंय आभच्मा ओऱखीच्मा भभत्रांना त्मा दकुानारा नक्की बेट दमा अवे आभच्मा ऩयीने 
वांधगतरे. आभच्मा काशी भभत्रांनी ऩणु्मात गेल्मालय नतथून खयेदी  केल्माचाशी कऱरे. एकदा अवेच एका भभत्रारा 
त्मा दकुानाचा ऩक्का ऩत्ता आणण अचूक लेऱ वांगाली मा करयता भी ऩणु्मारा भाझ्मा घयी phone रालरा आणण 
अयेये, अचानक आई फाफांनी त्मा काकांना नकुतीच ददेुलानी देलासा झारी अळी भादशती ददरी. एकदभ भनात चया 
झार.ं  
लास्तवलक मा काकांळी बेट दश केलऱ आमषु्मात मोगामोगाने एकदाच घडरी. कदाधचत भाझी बेट ऩयत एकदा 
ककंला दोनदा झारीशी अवती ऩण एखादा भाणूव आता मा ऩढेु कधीच बेटणाय नाशी शे आऩल्मारा कऱल्मालय भात्र 
लाईट लाटू रागत.ं  आज भी जेव्शा इथल्मा खऱेण्माच्मा दकुानात जातो, बरे दकुान भोठ अवत ंककंला नतथे बयऩयू 
खेऱणीशी अवतात ऩयंत ुआऩल्मा भरुांकरयता आऩण काशीतयी घेतोम तवे्शा काम घ्मा ककंला काम घेऊ नका अव ं   
वांगणायं कोणी दयलेऱी अवेरच अवा नाशी. वयतळेलेटी शेच खयं कक एखादं दकुान आऩल्मारा रषात  यशात 
तवे्शा फशुतांळी त्माचं कायण शे नतथरा ननजील भार नवनू नतथरे अवरेरे वजील वलके्रत ेककंला त्मा  
वजीलांना खऱेण्मावायखी ककल्री देऊन त्मान ंस्जलतं कयणाऱ्मा नेततृ्ली भारकालयच अलरफंनू अवत.े  
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भागे लऱून ऩाहताना- लातााऩत्र                   (डॉ.सुफोध गानू) 
Adelaide भयाठी भंडऱ  
ददलाऱीच्मा ननभभत्ताने २०१३ लऴा कव ं गेर ं शे भाग लऱून ऩाशताना खूऩ आनदं शोत आशे. लऴां वरुु झार ं तव ं
भडंऱाच्मा वबा, वगळ्मांच्मा कल्ऩना, आधीच्मा कामाक्रभातल्मा प्रनतकक्रमा अळा वगळ्माचा वलचाय करून रूऩयेखा 
आखरी. ऩदशरा कामाक्रभ झारा वकं्राती ननभभत्त १९ जानेलायीरा. मा कामाक्रभाचा लभैळष्ट्म शोत,ं नलीन रोकांचा 
ऩरयचम, आजी-आजोफांचं भनोगत,रशान भरुांचा fancy dress आणण वलवलध वांस्कृनतक कामाक्रभ. ज्मोनतऴळास्त्री 
ऩडंडतयाल देळऩांड ेमांचा याळी स्लबाल दळानचा कामाक्रभ वलााना यंजक भादशती देत कयभणूक करून गेरा. माच लेऱी 
'भदृ्गधं'च्मा ऩदशल्मा अकंाच ेप्रकाळन झारे.  
मानतंय चा खाव कामाक्रभ शोता,आजची आघाडीची अभबनेत्री भकु्ता फले  दशच्मा भरुाखतीचा!  'जोगला ', 'एका 
रग्नाची गोष्ट’ 'भफुई-ऩणेु-भफुई' अळा अनेक भाभरका, धचत्रऩट आणण नाटकातनू वळक्त व्मस्क्तयेखा वाकायणाऱ्मा 
भकु्ताने ददर खुराव गप्ऩा भायल्माच ऩण नतची जनुी जीलाबालीची भतै्रीण वौ. दशभानी ऩाध्मेच भरुाखत घेत 
अवल्माने कामाक्रभारा लेगऱीच यंगत आरी. शा दभुभाऱ मोगामोग शोता आणण त्माभऱेु यभवकांना अवलस्भयणीम 
कामाक्रभाचा आनदं भभऱारा. त्मा ऩाठोऩाठ मा लऴी ऩदशल्मांदाच भयाठी भडंऱाने Indian Mela भध्मे वशबाग घेतरा. 
६ एवप्ररच्मा मा ददडंीत रेझीभ आणण वलठोफायामाच्मा ऩारखीफयोफयच ऩायंऩारयक बजनेशी शोती. दऩुायच्मा लेऱी 
आवभतं इतका बायालनू गेरा कक वमंोजकांनी वधं्माकाऱी ऩयत कामाक्रभ कयण्माची वलनतंी केरी. youtube लय 
आऩण माचा  आनदं अजूनशी घेऊ ळकता.  
४ भे रा मालऴी ऩदशल्मांदाच एक नावलन्द्मऩणूा कामाक्रभ आखरा शोता तो 
म्शणजे 'जत्रा '! भशायाष्र ददनाच्मा ननभभत्ताने मोजरेल्मा मा जत्रते वलवलध 
stall शोत.े रुचकय बेऱऩयुी,कच्छी - दाफेरी , धचयोटे अवे खाद्मऩदाथा 
तवेच funny games, face painting आणण वौदमा वाधने! वांस्कृनतक 
कामाक्रभ दश शोत.े ऩण ऩदशल्मांदाच एक flash mob आमोचीत केरा शोता 
जो अनेकांना अचंत्रफत करून गेरा. नतंय वगळ्मांनीच भनवोक्त नतृ्माचा 
आनदं घेतरा. 'भदृ्गधं' च्मा दवुऱ्मा अकंाचे प्रकाळन दश कयण्मात आरे.   
नलीन वभभती कामाक्रभांच्मा अlमोजानाभळलाम दश वतत वगळ्मा भयाठी 
अथला भयाठी वसं्कृतीची गोडी अवरेल्मा community रा एकत्र 
आणण्मावाठी, भडंऱाकडून वगळ्मांवाठी जास्तीतजास्त चांगरे काभ 
कयण्मावाठी धडऩडत शोती. नलीन banner, active facebook 
page,नलीन website, e-mail रा तत्ऩयतनेे उत्तय देणे, meetings अळा 
वलवलध प्रकाये वलाचजण झटत शोत.े रोकाचंा लाढता वशबाग, उत्वाश 
मातनू त े ऩरयलनत ात दश शोत शोत.े मालेऱच्मा लावऴाक वलावाधायण वबेरा 
वदु्द्धा रषणीम उऩस्स्थती शोती, इतकेच नव्शे तय भडंऱात वशबागी शोण्मावाठी दश अनेक जण उत्वाशात शोत.े 
मालेऱी स्लप्नीर ऩाटीर मांची खस्जनदाय आणण तजेव वशस्त्रफदु्धे मांची secretary म्शणून नेभणकू झारी तय 
वम्राट ननभकय मांनी ३ लऴााच्मा खस्जनदाय ऩदाच्मा जलाफदायीतनू भकु्तता घेतरी . माचलेऱी गणऩतीच्मा 
कामाक्रभाची दश आखणी कयण्मात आरी.  
गणऩती उत्वल शा तवा वला भशायाष्रीमांच्मा स्जव्शाळ्माचा वलऴम. भडंऱाच्मा दश नल-ननलााधचत वभभतीचा शा ऩदशरा 
कामाक्रभ.  मा लेऱी adelaide भदंदयातीर गणऩती ऩजूरेा एक लेगऱाच उत्वाश शोता, तो ' भळलगजाना' मा ढोर  
ताळा ऩथकाच्मा अबतूऩलूा भभयलणुकीभऱेु! 'भळलगजाना' मा ऩणु्मातल्मा ढोर ऩथकाची Adelaide रा ळाखा  
ननघारी. त्मा वलाांनी अथक ऩरयश्रभांनी ढोर आणण रझेीभ  माचंी  अप्रनतभ यचना करून प्रथभच गणऩतीची  
भभयलणूक काढरी . वगऱ लातालयण दभुदभुनू गेर ंआणण   
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ककत्मेक अभयाठी रोक दश आठलणीत शयलनू गेरे. मालऴी 
भडंऱाच्मा कामाकत्माांनी ऩढुाकाय घेऊन भदंदयातच ८०० रोकांचा 
प्रवाद कयण्माचा भळलधनषु्म उचरर,ं आणण ऩेरर.ं अनेकांच्मा 
देणगीतनू  वाभानची जभलाजभल, स्लमऩंाक, packing, 
cleaning, distribution अवे अनेक अनेक काभाच े वलबाग 
वगळ्मांनी आनदंाने स्लीकायरे आणण ऩाय ऩाडरे.  
मालऴी नलयात्रीच्मा ननभभत्ताने १३ ऑक्टोफयरा भदंदयात एक 
बोंडरा आमोस्जत कयण्मात आरा. वला बधगनींनी त्मात 
उत्वाशाने बाग घेतरा. ककत्मेक लऴाानतंय बोंडल्माची गाणी 
आणण त्मानतंय णखयाऩत ओऱखण्माची भजा वगळ्मांनी रटुरी. 
आता अथाातच तमायी ददलाऱीच्मा कामाक्रभाची.  ९ नोव्शेंफयरा 

वाजऱ्मा शोणाऱ्मा मा कामाक्रभात आऩण वाये बेटूच. अनेकवलध उऩक्रभ वरुु कयण्माव तभुच्मा वगळ्मांच्मा 
वशबागाची, ऩादठंब्माची आणण भागादळानाची गयज आशे. भडंऱाच्मा वला कामाक्रभाच ेपोटो आणण 'भदृ्गधं' च ेजनेु अकं 
www.adelaidemm.org.au मा भडंऱाच्मा website लय उऩरब्ध आशेत. Facebook, email च्मा भाध्मभातनू 
आऩण आऩल्मा प्रनतकक्रमा कऱल ूळकता अथला ऩढुच्मा कामाक्रभात, आमोजनात actively वशबागी शोऊ ळकता.  
Adelaide: लऴाबयात अडरेेड भध्मे अनेक वांस्कृनतक कामाक्रभ झारे, ऩण त्मातल्मा मा काशी ठऱक आठलणी.  
सालाजतनक गणेळोत्सल - मालऴी १३-१४ september रा झारेल्मा बयगच्च कामाक्रभाने वालाजननक गणेळोत्वल 
वभभतीने दवुये लऴा वाजये केरे. गणऩती ऩजून, २१ अथलाळीऴा 
आलतान,भळलगजाना ढोर-ताळाची भभयलणूक माफयोफयच 
लभैळष्टऩणूा वांस्कृनतक कामाक्रभाचेशी आमोजन कयण्मात आर े
शोत.े मात २-३ लऴााच्मा रशानग्मांऩावनू अनेक जेष्ठ 
नागरयकांचा वशबाग शोता. बयत नाट्मभ, गयफा मा फयोफयच 
अस्वर भयाठी भगंऱागौयीची गाणी, वऩंणूा costum वदशत 
भळलाजी भशायाजांचा ऩोलाडा, कीतान,नाटुकरी अळा वलवलधयंगी 
कामाक्रभांनी दो ददलव बयर ेशोत.े गणऩतीची आयती दश आऩण 
बायताफाशेय आशोत शे वलवरून जामरा रालणायी शोती. 
प्रेषकांनीशी उदंड उऩस्स्थतीने त्मारा बयगोव प्रनतवाद ददरा.  
Adelaide हहदं ू temple - Adelaide भधीर दशदं ूभदंदयारा 
मालऴी heritage site म्शणून घोवऴत कयण्मात आरे. 
वललेकानदं जमतंी - वललेकानदंांची १५० वल जमतंी उत्वाशात इथल्मा वलद्माऩीठात ल याभकृष्ण भभळन तपे वाजयी 
कयण्मात आरी.  
ऑस्रेलरमा अणखर ऑस्रेलरमा भयाठी सभंेरन—(भाचा भवडनी) भकु्ता फले, प्रळांत दाभरे, स्लप्नीर फांदोडकय अळा 
भान्द्मलयांची उऩस्स्थती, वला वलऴमांलयच े बयगच्च कामाक्रभ आणण उत्तभ आमोजन माभऱेु वभेंरन वगळ्मांच्माच 
रषात याशीर.  
Masterchef ऑस्रेलरमा -ऋऴी देवाई मा भयाठी तरुणाने ऑस्रेभरमा तल्मा मा नालाजरेल्मा काक्रा भाभध्मे अनंतभ 
पेयीऩमांत धडक भायरी. आऩल्मा ऩाक-कौळल्माने, ऋऴीने ऩयीषकांची ळाफावकी तय अनेक दा भभऱलरीच,ऩण 
प्रेषकांची भनेशी स्जंकरी.  
 जगबयातरी लाताा: जगबयातल्मा लऴाबयातल्मा गोष्टी इथे वकंभरत कयण ंखूऩच अलघड आशे. त्मातनू आज 
 internet च्मा भाध्मभातनू घडोघडी updates भभऱत अवतात. तयीशी काशी ननलडक फातम्मा.  
 



बायत  
२०१४ शोणामाा ननलडणुकांच्मा तमायीवाठी वला नेत ेभडंऱीत आयोऩ-प्रत्मायोऩाच्मा पेऱ्मा झाडत आशेत. ककत्मेकजण 
त्मात facebook, twitter अळा नलीन वाधनाचंा उऩमोगशी कयत आशेत.  
अधंश्रद्धा ननभुारन वभभतीचे नेत ेश्री नयेंद्र दाबोऱकय मांची ऩणु्मात २० ऑगस्ट योजी गोळ्मा घारनू शत्मा झारी. 
मा धक्कादामक फातभीने अनेकांचे भन वलऴण्ण झारे.  

 
डडवेंफय २०१२ भध्मे झारेल्मा बमानक फरात्कायाच्मा गनु्द्शातीर वला 
आयोऩींना अखेय पाळीची भळषा जाशीय झारी.  
ऑक्टोफय २०१३ भध्मे ओरयवात आरले्मा चक्रीलादऱाचा 
ऩलुाातामायीभऱेु उत्तभ वाभना कयण्मात आरा आणण कभीत कभी 
जीवलतशानी झारी.  
क्रक्रकेट -सचचनची तनलतृ्ती - अलघ्मा १६व्मा लऴी आंतययाष्रीम कक्रकेट 
भध्मे ऩदाऩाण 
कयणाऱ्मा, आऩल्मा 

वगळ्मांच्मा भनालय अधधयाज्म कयणाऱ्मा कक्रकेटऩटू वधचन 
तेंडूरकय माने नोव्शेंफय २०१३ भध्मे २०० ल कवोटी वाभना खेऱून 
वेलाननलतृ्ती घेण्माची  घोऴणा केरी . अनेक वलश्ल वलक्रभ वधचन 
च्मा नालालय आशेत. इतकी दीघाकाऱ आणण अप्रनतभ खऱेी 
कयताना त्माच्मा ळायीरयक आणण भानभवक तमायी आणण कष्ट 
शलेच ऩण त्माच्मा कुटंुत्रफमांचा ऩाठींफा दश नततकाच भशत्त्लाचा 
आशे.  
 
चचत्रऩट - भनोयंजनाच्मा दनुनमेत अनेक नलीन दजदेाय अडं 
लवैलध्मऩणूा भयाठी धचत्रऩटांनी मालेऱी शजेयी रालरी. दशदंी धचत्रऩट 

वषृ्टीत 'चेन्द्नई express' मा ळाशरुख खानच्मा 
धचत्रऩटाने आधीचे वाये वलक्रभ भोडरे.  
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भैत्री अळी अवाली की 
तुटू नमे नतच ेफंध  
अंतयातल्मा भी ऩणाचा  
रागू नमे नतरा गंध  
 

वंकटात भदत कयतो  
तोच म्शणे भभत्र खया 
आणण स्लत् भदत भागत नाशी 
तो भभत्र आणखी फया 
 

भभत्राच ेदोऴ त्मारा वांगणे 
शे रषण वलश्लावाच े 
आणण स्लत् च ेदोऴ त्मारा वांगणे 
शे रषण गाढ वलश्लावाच े 
 

आधी गयीफ शोता तवे्शा  
भरा म्शणामचा आऩरा आऩरा  
ऩैळाची धंुदी चढताच त्माने 
भैत्रीचा गऱा की शो काऩरा   
कुणालय तयी पे्रभ कयाल 

असे हे लभत्र अळी ही भैत्री 

वूत्रधाय जो वलश्लाचा  
तोच घारून देतो गाठी  
स्जला बालाच्मा वोफत्मांच्मा  
अळाच फनतात का घट्ट बेटी 
 

भभत्र भभत्र म्शणून ळाऱेत  
अभबभानाने भभयलरे  
ळाऱा वंऩलून ऩुढे जाता  
आताच कवे भग दयुालरे 
 

एक तयी भभत्र अवा अवाला  
ज्मारा भनातरे वांगाले  
अडल्मा नडल्मा प्रवंगारा  
आऩण शी ऩुयत ेजागाले  
 

एका ळाऱा वोफत्माने  
अरग न शोण्माची ळऩथ घेतरी  
बयधाल गाडीतून जाताना  
तीच त्माच्मा स्जलालय फेतरी 

कुणारा तयी द्माली वाथ  
कुणीतयी वंकटात अवता  
त्मारा भैत्रीचा द्माला शात 
 

देलाने लरून शरवलरी  
वाऱ्मा वंवायाची वूत्र  
देल तवे्शाच धन्द्म झारा  
जेव्शा त्माने घडवलरा भभत्र.  
 

प्रज्ञा लभयासदाय,  
श्रीलधान, भहायाष्ट्र  

(Huston, Texas US) 

Famous Quotes on Sachin Tendulkar..... 
 

1. "I want my son to become Sachin Tendulkar." -Brian Lara(WI) 

 

2. ''We did not lose 2 a team called India , v lost 2 a man called Sachin'' - Mark Taylor(aus) 

 

3. 'Nothing bad can happen 2 us if v were on a plane in India wit Sachin Tendulkar on it.''-Hashim Amla(SA) 

 

4. ''He can play that leg glance with a walking stick also.-Waqar Younis(Pak) 

 

5. ''There r 2 kind of batsman in the world. 1 Sachin Tendulkar & 2. all the others .-Andy Flower(ZIM) 

 

6. "I have seen God. He bats at no.4 for India in tests.-Matthew Hayden(AUS.) 

 

7. "I c myself when i c Sachin batting.-Don Bradman(AUS) 

 

8. "Do your crime when Sachin is batting, bcos even God is busy watching his batting. -Australian Fan 

 

The Best One 

 

9. Barack Obama - "I don't know about cricket but still I watch cricket to see Sachin play..Not b'coz I love his play its b'coz I 

want to know the reason why my country's production goes down by 5 percent when he's in batting"... 



Everyone knows that efficiency/safety or stability of any building or erect structure is largely dependent on 

its foundation. If we see our body as an erect structure while sitting then logically the position of our pel-

vis, which is equivalent of, its foundation becomes very 

important. Similarly the posture of our feet is crucial in 

standing. For the time being, let’s just take a look at the 

role our lower back/pelvis plays in maintain our pos-

ture.  

When we sit upright while maintaining the lower back 

arch, it arranges our pelvis in anatomically correct (a 

more natural) position which helps the rest of your 

spine (neck, upper and mid-back) to automatically ar-

range itself in the right alignment (forward arch as 

shown in the Figure 1). This position is a more natural position for our spine and hence it is relatively 

easy to maintain with very little effort. If you are not already then you will probably need to get use to this 

position though… 

As you may see, correcting your lower back and pelvis posture 

will help you to correct your upper body posture, including your 

neck and shoulders. (I will also encourage you to try this while 

you are reading this article),  

Sitting in a more slouch position causes the pelvis to roll back-

wards and the lower back to arch backwards (a big ‘NO NO’ if 

you want to take care of your back). Such an arch in the back 

results in an abnormal curve in the spine, which results into in-

creased pressure in lower back by compressing the discs in our spine. This in turn can cause lower back 

pain in short term or long term and it is no wonder often people describe their back pain that had an in-

sidious onset and often related to various positions and only occasionally related to injury or a trauma. 

This abnormal backward curve resulting into increased back strain in can also explain why most people 

with lower back pain will associate their symptoms with positions like sitting, bending, driving or picking 

up something. It we think about it, all of these activities have one position in common, and that is a lower 

back arching backwards and thus causing increased abnormal low back curve. Such a poor body  align-

ment can not only cause lower back and pelvis problems but can also lead to mid and upper back pain 

and stiffness and in some cases can also lead to neck related issues.  

15 

The spine of happy life                      Mukul Singla (physiotherapist) 
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Most of these problems can be avoided by simply take care of our sitting posture by correcting and main-

taining the foundation of our posture that is our pelvis. Sitting upright while maintaining a good pelvic and 

low back alignment where low back is arched forwards 

will not only correct the lower back it will also correct the 

upper body alignment. By maintaining an upright posture 

we will not only decompress the discs in lower back but 

also avoid the strain on our upper and middle back.  

While being mindful of our posture can take some men-

tal discipline and occasional reminders to form good hab-

its, similar benefits can be achieved by some very simple 

exercises done few times a day. Two very simple exercises 

are presented below.  

Exercise 1:  

Arching upwards 

while lying on you tummy. It is advisable to start lifting your upper 

body on your forearms for 3 to 7 repetitions and hold for 20-30 secs 

before you progress to lifting the upper body all the way up on your 

hands.  

Exercise 2:  

Leaning backwards while hands 

supporting lower back and pel-

vis. It is important to support your lower back and pelvis with your 

hands and only lean backwards within your comfortable limits. It is 

advisable to repeat this exercise 3 to 7 times with holding this position 

for 20 – 30 seconds each.  

Just try these simple tips and see if it makes any difference to your 

posture, health of your spine or your overall wellbeing. We will love 

to hear your feedback and if there is anyother topic of interest that 

you will like us to cover, then please let us know.  
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अडगऱीच्मा खोरीभधर ं

दप्तय आजशी जवे्शा ददवत ं| 

भन ऩनु्द्शा तरूण शोऊन 

फाकांलयती जाऊन फवत ं|| 

 

प्राथानेचा ळब्द अन ळब्द 

भाझ्मा कानाभध्मे घभुतो | 
गोर करून डफा खामरा 

भग आठलणीचंा भेऱा जभतो || 
 

मा वगळ्मात रार खुणांनी 
गच्च बयरेरी भाझी लशी | 

अऩणूाचा ळयेा आणण 

फाई तभुची भळल्रक वशी || 
 

योजच्मा अगदी त्माच चुका 
आणण शातांलयरे व्रण | 

लशीत घट्ट भभटून घेतरेत 

आमषु्मातरे कोलऱे षण || 

 

ऩण मा वगळ्मा भळदोयीलयंच 

फाई आता योज जगतो | 
चुकरोच कधी तय तभुच्मावायख ं

स्लत्राच यागलनू फघतो || 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
इलल्माश्मा मा योऩट्माची 
तमु्शी इतकी लाढ केरी आशे | 

शभखाव शातचा चुकण्माची वदु्धा 
वलम आता गेरी आशे || 

 

चांगर ंअषय आल्माभळलाम 

भाझा शात भरशू देत नाशी | 
एका ओऱीत वातला ळब्द 

आता ठयलनू वदु्धा मेत नाशी || 
 

दोन फोटं वसं्कायांचा 
वभाव तलेढा वोडतो आशे | 

पळ्मालयच्मा ववुलचायावायखी 
योज भाणवजंोडतो आशे || 

 

मोग्म नतथे येघ भारून 

प्रत्मेक भमाादा ठयलरेरी | 
शऱव्मा षणांची काशी ऩान ं

ठऱक अषयात धगयलरेरी || 
 

तायखेवश ऩणूा आशे लशी | 
पक्त एकदा ऩाशून जा | 
दशा ऩकैी दशा भाका  

आणण वशी तलेढी देऊन जा|| 
 

सही तेव्हढी देऊन जा 
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उकडीचा भोदक कयणे शा एक भोठा वोशोऱा आशे ,शा ऩदाथा ऩाल इंच 
आर, एक टेफरस्ऩनू भीठ,ओलनच टेम्ऩयेचय, कुकयच्मा भळट्मा अव 
भरदशणाऱ्मा ऩसु्तकात फघनू कयता मेत नाशी.  त्मावाठी धचभटीबय 
भीठ ,एक तायी ऩाक ,भदं आच ,दोन उकळ्मा आणणे ,कणणक थोडीळी वरैवय भबजलणे दश बाऴा माली रागत े. 
नायऱ ककवणे,काऩणे ,तकुड ेकयणे लगैीये म्शणणाऱ्मा भडंऱीनी जया वांबाऱूनच मात ऩडाले. 
नायऱ गशुागयी अवतीर तय चल लेगऱी ,याजाऩयुी अवतीर तय चल लेगऱी ,दाऩोरी आवदू मा फाजचूी गोडी लेगऱी, 
नायऱ तायलटी अवेर तय शे वगऱे वभजून गऱु कभी जास्त कयामचा अवतो, भऱुात नायऱ उत्तभ खलता मामरा शला 
त्मात कयलटंीची वार खयलडताना मेता कभा नमे, खलणीलय उककडले फवनु खलल्माव खोफय अधधक गोड रागत ,भधुन 
भधुन खोफमााचा तोफया दश बयाला. तांदऱू शा नला अवाला नव्मा नलयी वायखा म्शणजे उकड रग्न झाल्मानतंय ऩदशल्मा 
काशी ददलवातीर नलया फामकोच्मा नात्मावायखी छान धचकट शोत.े 
आंफेभोशोय ककला फावभती तांदऱू अवेर तय भोदकाराच 
भोद शोतो.तांदऱू स्लछ धुलनू घ्मालेत ल त ेळक्मतो वालरीत 
पडक्मालय लाऱलालेत दश वऩठी आता जात्मालय घयी कयणे 
अळक्म म्शणून धगयणीत स्लत्च्मा देखयेखीखारी,बय्मारा " 
ए बय्मा मे गशू ऩे भत डारो ,दवुया तांदऱू अमेगाना 
वऩवनेको उवके उऩय डारो "अवे वांगनू फायीक दऱून 
घ्माली .  
गऱु अस्श्लनातल्मा उन्द्शा वायखा,रग्नात भाभाने नेवलरेल्मा 
वऩलळ्मा वाडी वायखा वऩलऱाधभक अवाला,ककवल्मा नतंय 
ताटात गोंड्माच्मा पुरांच्मा ऩाकळ्मांची ऩखयण झारी आशे 
अवे लाटरे ऩादशजे. खोफये आणण गऱु म्शणजे कोब्रा आणण देब्रा मांना भदंाग्नीलय भळजत ठेलाले, कोब्राच्मा [खोफऱ्माच्मा] 
वगंतीत देब्रा [गऱु ]शऱूशऱू वलयघऱत जातो ल दोघे एकजील शोतात. शे शोताना चभचाबय तांदऱाची वऩठी, थोडी प्रत्मेक 
दाणा लेगऱा अवरेरी कऱ्शाड ेब्राह्भणांवायखी अवरेरी खवखव थोडी बाजून घाराली ल देलरुखे ब्राह्भणदश मात शलेत 
म्शणून लेरदोड ेऩडू करून थोडी ऩखयाली ल शे वला ब्राह्भणांचे वायण तमाय कयाले, मातीर कुठल्मा गोष्टी ककती 
प्रभाणात त ेआई ,आज्जी ,वावफुाई ,आजेवावफूाई मांनी वांगाले ल नलीन वनेुने त ेएकत्र ढलऱाले. जेलढे तांदऱाचे ऩीठ 
तलेढेच ऩाणी घ्माले ,ऩाणी त्रफवरेयीचे शले दश अट नाशी.त्मात चलीरा भीठ ,दोन चभचे वाजूक तऩू ल एक छटाकबय 
तरे घाराले ल नतंय भदं आचेलय ठेलनू त ेढलऱाले ,दोन लापा आणाव्मात.ऩीठ अतंमााभी भबजरे आणण तऩू ,तरे 
मांच्मा भदानाने भळजरे ऩादशजे. 
वगळ्मात मा ऩढेु खयी कवयत चार ूशोत े,दश उकड भऱणे शा एक खाव प्रकाय आशे ,एकशी गाठ त्मात यशाता काभा 
नमे ,कुठेशी आणण कळीशी लऱणायी मा उकडीची गोगरगाम व्शामरा शली. 
भरफंा एलढी उकडीची गोऱी घ्मामची आणण मा गोऱीलय शाताने वसं्काय कयाले, 
भध्मबागी ऩढुीर ववंायाची जफाफदायी लाशू ळकेर अळी थोडी भजफतू ,कणखय ,जाड ठेलनू फाजूने 
वसं्कायांचा ,भळषणाचा दाफ देऊन नतरा नाजकू वुदंय भरुीवायख्मा फफडी रा ऩाऩडी कयाले ,धचभटीने कडा दाफनू नतरा 
वौष्ठल द्माले ,आत ऩयुण बयामचे आणण ऩयुणाचा बुगंा आत अडकरा कक कभऱा वायख्मा ऩाकळ्मा म्शणजे नौलायी 
 नेवरेल्मा मा ऩाऩडीच्मा ननमाा अरगद ,नाजूक शाताने भभटत न्द्माव्मा ,स्लत्च ेनवरे तयी भोदकाचे नाक 
 चापेकऱी शले .नतंय मा जोडीरा भोदक ऩत्रात घारनू भस्त लाप आणाली.अवा रवुरळुीत भोदक ऩानात 
 लाढरा  दश मा पुराची नाक रूऩी देठ काढून टाकाली ,भगाळी लापेभऱेु गदुभयरेल्मा भोदकाच्मा श्लावनभरकेत 
 वाजूक  तऩू ओताले ल शऱूच ऩणूा भोदक उचरनू तो आऩल्मा अन्द्ननभरकेत वयकलाला. 

Recipes चरा उकडीचे भोदक करुमा ! 
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 izlax vkgs txUukFkiqjh vksjhlk izkarkryk- ek>;k /kkdV;k lqusP;k ekgsjh vksjhlke/;s vkEgh vkEgh xsyks gksrks- iqjhP;k 

eafnjke/;s [kqi ekdMs vkgsr vla ,sdhokr gksra- rjhi.k ek>kh ilZ pqdwu ek>;kdMs jkfgyh- vkEgh txUukFkkps n'kZu ?ksmQu ckgsj 

iMyks- izlknkP;k tso.kkyk vtwu osG gksrk Eg.kwu eafnjkP;kp dVV;koj clwu vkeP;k xIik pkyw gksR;k- brD;kr ekdMkP;k ,dk 

fiykus ek>kh ilZ iGfoyh vkf.k rs >kkMkoj tkmQu clys-  

 ilZe/;s ,Vh,e dkMZl] dzsMhV dkMZ] gsYFk bU'kqjUl dkMZ] iSls] ijrhph jsYosph frdhVs] eafnjkrY;k iqtk`;kus fnysyh y

{ehph izfrek] iq.;kP;k iQyWVP;k fdYY;k v'kk fdaerh oLrq gksR;k- ek>kk psgjk rj [kjZdu mrjyk] ek>;k O;kg;kauk R;kgwu 

VsU'ku vkya- lqu o eqyxk i.k ?kkcjQu xsys- eafnjkrhy LFkkfud eaMGh xksGk >kkyh vkf.k ekdMkdMwu ilZ feGfo.;klkBhps i;kZ; 

iq<s ;k;yk ykxys-  

 rso<;kr ,dt.k iq<s vkyk vkf.k ,dk rjQ.k eqykyk iq<s djQu Eg.kkyk] *gk ilZ ijr feGowu nsbZy] i.k R;kyk iSls 

n;kos ykxrhy-* eh rkRdkG gksdkj fnyk- vkf.k ex R;k rjQ.k gksrdjQ eqykph ekdMkcjkscj ilZ feGfo.;klkBh >kVkiV lqjQ 

>kkyh- ekdM >kkMkojQu eafnjkoj vkf.k eafnjkojQu >kkMkoj vls LoSjlapkj djr gksrs- rks ek.kwlgh piGi.ks ekdMkP;k ikBhikBh 

tk.;kpk iz;Ru djhr gksrk- lkscrP;k LFkkfud yksdkaps Hkjiwj euksjatu >kkys- i.k R;kghis{kk R;kaph vkEgkyk eksykph enr >kkyh-  

 ekdMkus gGqgGq ilZ m?kMk;yk lqjQokr dsyh vkf.k ilZe/khy 

lVjiQVj oLrq [kkyh Vkdk;yk ykxys- ,d&,d nksu&nksu djr ,Vh,e dkMZ] 

dzsMhV dkMZ] bU'kqjUl dkMZ [kkyh iQsdwu n;k;yk lqjQokr dsyh- eafnjkrhy 

LFkkfud yksdkauh [kkyh VkdysY;k oLrq R;kauk fun'kZukl vkY;kuarj rkRdkG 

ek>;k lqusdMs vk.kwu n;k;yk mRlqdrk nk[kfoyh vkf.k enr dsyh-   

 ilZe/;s fdrh iSls vkgsr v'kh LFkkfud fopkj.kk djQ ykxys- dks.kh 

Eg.kkys nhM&nksu'ks vlrhy] dks.kh Eg.kkys pkj&ikp'ks rj vlrhyp vlrhy

- eyk ekghr gksrs dh ek>;k ilZe/;s toGtoG vkB&ngk gtkj jQi;s gksrs

- vkeP;kiSdh dks.khp fdrh iSls vkgsr gs cksyr ukgh EgVY;koj LFkkfud 

yksdkauh Vhdk djk;yk lqjQokr dsyh- *brds iSls d'kkyk toG ckGxkos?* 

ekdMkus 100 P;k 2&4 uksVk vkf.k lqVs uk.kh [kkyh VkdY;kuarj dkgh osGsl 

rh eafnjkP;k f'k[kjkP;k u{khdkeke/;s vMdr] ijarq eafnjkoj p<ysyk gksrdjQ rjQ.k izR;sd uksV vkf.k izR;sd uk.ka xksGk djQu 

izkekf.kdi.ks vkEgkyk vk.kwu nsr gksrk- ekdMkyk dkghrjh [kk;yk n;kos Eg.kts rs toG ;sbZy vkf.k ilZ lksMwu nsbZy v'kh ,d  

viQykrwu dYiuk fu?kkyh vkf.k ek>;k eqykus vkf.k lqusus dsGh vkf.k iQqVk.ks fodr vk.kys- dsGh vkf.k  iQqVk.ks ilZ iGowu 

usysy;k ekdMkP;k fiykyk vkdf"kZr djQ 'kdys ukgh- ijarq brj th ekdMs gksrh rh ek>;k eqykP;k vkf.k lqusP;k ekxs ykxyh- 

lqusP;k eqBhe/;s iQqVk.ks gksrs vkf.k >kkMkojph brj ekdMs [kkyh ;smQu frP;kdMwu feGfo.;klkBh iz;Ru djk;yk ykxyh- 'ksoVh 

eh fryk lkafxrys] *Vkdwu ns rs iQqVk.ks vkf.k dsGh*- vkrk ekdMkps fiyq gGqgGq iS'kkP;k brj uksVk Vkdsy v'kk vk'ksus vkEgh 

okV igkr gksrks- lqnSokus uksVkauk jcjcWaM ykoysys gksrs vkf.k ekdMkykgh cgqrsd ek>;k iS'kkaph fdaer dGkyh vkf.k R;kus uksVk u 

iQkMrk rlsp caMy [kkyh lksMwu fnys- rkRdkG rs R;k gksrdjQ rjQ.kkus vkEgkyk vk.kwu fnys- twu efgU;krhy vksjhlkrhy mQu 

j.kj.kr gksra] vkeph utj ekdMkP;k gypkyhoj gksrh- FkksM;k osGkus ilZe/kwu ek>;k ?kjkph fdYyh vlysys cap [kkyh Vkdwu 

fnyk- rksgh vkeP;ki;Zar ikspyk- eafnjkrhy iqtk`;kus fnysys y{ehph izfreklq/nk feGkyh- FkksMD;kr dk;] rj xsysyh lxGh   

y{eh edZVkP;k d=isus] letqrnkji.kkus ijr feGkyh- R;kyk R;k iS'kkaph fdaerp uOgrh- R;kyk iQDr ek>kh ilZ vkoMyh gksrh-   
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ekdMkus vkeP;k ijrhP;k jsYosph frfdVs i.k [kkyh lksMwu fnyh- ilZe/kY;k 100 VDds egRokP;k oLrq ijr feGkY;k 

R;keqGs *nso ikoyk* vla vkEgh EgVya- txUukFkiqjh eafnjke/;s oSf'k"B;iq.kZ vlk izlkn feGrks- ekrhP;k HkkaM;kae/;s MkG 

rkanGkph f[kpMh vlrs] v'kh ,dkoj ,d 7&8 ekrhph HkkaMh Bsoysyh vlrkr- v'kk mrjaMhph ,d [kksyh Hkjysyh vlrs 

vkf.k HkVV@hlkj[ka gk lxGk izlkn&f[kpMh ,dne f'ktoyh tkrs- nsokyk nqikjh 1 ok- uSos| Eg.kwu nk[koyk tkrks- n'kZu ?

ksrysyh HkDr eaMGh ;k izlknkps lsou djrkr- vkEghgh vkeP;klkBh ,d ekrhps HkkaMs izlkn lkafxryk gksrk- nsokps n'kZu 

>kkys vkf.k nsokus dlyhgh vod=ik dsyh ukgh] lxG;k ekSY;oku oLrq feGkY;k ;k vkuanke/;s eafnjkP;k vkokjkrp izlkn 

[kkYyk- vafrer% eafnjkrwu ckgsj iMrkuk ilZ vkf.k ekdMkps fiyw ;kaP;kdMs 'ksoVph utj Vkdyh rsOgk fnlwu vkys dh 

Lor%yk vkoMysyh ek>kh ilZ ek_k R;k ekdMkP;k fiykus Lor%P;k mjk'kh doVkGwu Bsoyh gksrh-  

 ,dw.k dk;! ts vkiya vkgs rs vkiyap vlra] dqBsgh xsya rjh vkiY;kdMs ijr ;sra gkp vkiY;krY;k lkekU; 

ek.klkyk fnyklk- nsokyk iqu'p iz.kke djQu vkf.k vlkp ikBh'kh lnSo mHkk jgk v'kh bPNk O;Dr djQu vkEgh tux-

UukFkiqjh vkuankus lksMyh-  

एका वलद्मार्थमााची श्रोकालरी  
घारीन भी  वाऱ्मा । दप्तयाव  ऩाठी ॥  

वोडवलन गाठी । फटुांच्मा ॥  

ददनचूी नली । चोयीन भी लशी ॥  

वजंूचा डफा  । उडलीन ॥  

वयांचा डफा । खालाच खला ।  

खव्माच्मा जागी । भाती बयीन ॥  

दभ बयेन भी । लगाभळषकांना ।  

ओणला करून । दंडवलन ॥  

ळाईचे ऩाणी । ऩाण्माची ळाई ।  

दोन्द्शी भज ठामी । वाभालरी ॥  

ऐवा गा भी लात्रट । लगााचा आधाय ॥  

अभ्मावात ऩढेु । वलाांधचमा   

                                   - श्री सदानदं भोये - 
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 Craft ideas for kids 
 

Make a Kandil this Diwali Make your own lan-

terns to brighten up your home this diwali. It is 

very easy and fun to make! Follow our simple in-

structions and use colours of your choice to 

make the kandil look the way you want it to. 

Form a roll with a sheet of cardboard 20cm 

x6.5cm. Take a coloured tinted paper 19cm x 

8.5cm and fold it in half. Make parallel cuts at a 

distance of about 0.4cm as shown, leaving a mar-

gin of 1cm. Now unfold and paste the margins 

along the upper and the lower edges of the cylinder. For extra decoration, cut a sheet of 

thin coloured paper 19cm x 19cm, as shown, leaving a margin of 1cm.  

Stick it along the lower edge of the lantern.  



 

  Dr. Preetam Ganu 

 

 'Mrudgandh' is expected reflect to Marathi community, culture in Adelaide So we encourage everyone to contribute. 

Contribution can be in the form of articles,Poems,Stories,Art,etc.  

 Last page of 'Mrudgandh' is reserved for artwork preferably from new generation. There will be 3 editions in year. It 

will be published on website adelaidemm.org.au 

 Written material is preferred in electronic format 

 Written material is accepted in Marathi or English. Instructions for typing in Marathi are given below. 

 All contributions should be submitted via email: preetam.ganu@gmail.com and adelaidemm@gmail.com 

 Photos, artwork or advertisement should be submitted in Jpeg format. 

 Deadline for submission for next edition is 31st September 2013. 

 Rates for advertisement are: Full page 100$,half page 50$,and 1/4 page-25 $ - Please contact Snehal Oak for advertise-
ment on adelaidemm@gmail.com 

 All feedback is welcome and can be sent to above email address. Please feel free to contact us if you have any questions 

How to type in Marathi 
1. Use website http://www.google.com/transliterate/marathi Transliteration is the conversion of a text from one script to 

another. On this website you can type in english which can be changed into Marathi. 

2. Those using gmail can change their setting to include Marathi as input language and then you can type in your email 

and copy paste it in word document. 

3. Few Marathi fonts are available for free download eg Saras font is available onwebsite http://www.marathimati.com/

user/help/download_marathi_font.asp. (We recommend using Google Transliteration) 

4. Virtual Marathi keyboard is available on website http://www.branah.com/marathi 

5. Unicode font is available for free download with instructions on website http://www.gadre.com/marathi/ 

Author Instructions:  
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