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संपादकीय 

नमस्कार मंडळी, 

कसे आहात सगळे? २०२१ चा पहहला ज्योती अंक तुमच्या समोर सादर करतांना मला अमाप 
आनंद होतोय. २०२० बरंच शिकवून गेलाय. िहाणं करून गेलाय. चला तर मग नव्या उमेदीने 
आणण उत्साहाने २०२१ चा स्वागत आणण सुरुवात करूया. ज्योत तेवत ठेऊया. 

या संधी साठी NEOMM ला धन्यवाद आणण ज्या सदस्यांनी या पहहल्या ज्योती मध्ये 
सहभाग घेतलाय त्यानंाही मनापासून धन्यवाद. 

- स्नेहिता 

या अकंात ....  

- संक्ांत वारली पेनन्टंग (रुपाली रड)े 
- अध्यक्षीय (संदीप दीक्षक्षत) 
- २०२१ NEOMM काययकाररणी  
- संक्ांत चचत्रकला (नहेा कुलकणी) 
- मकरसकं्ातं लेख (आनंद मोरे) 
- ततळाचे लाडू पाककृती (इला कुलकणी) 
- स्वैयंपाक घरातील नुस्के (गौरी कुलकणी) 
- ववटंर RV हिप अनुभव (हर्यल बरीदे) 
- सांख्य काररका लेख (संदीप दीक्षक्षत) 
- ओररगामी घर (इला कुलकणी) 
- वारली  चचत्र  / हहम मानव (snowman) (नितेि रड)े 

      



 

 

 अध्यक्षीय 
 

 

 

 

नमस्कार ममत्ाांनो, 
 
मी सांदीप दीमित, आपल्या छोट्याश्या पण घट्ट अशा क्लिव्हलँड मराठी कुटुांबाचा 
१९९४ पासूनचा एक सदस्य! सवाात प्रथम NEOMM (नॉथाईस्ट ओहायो मराठी 
मांडळ ) २०२१ च्या अध्यिपदी तुम्ही सवाांनी माझी मनवड केलीत त्याबद्दल 
मन:पूवाक आभार. मी व माझे सवा सहकारी आपल्या सवाांसाठी जोमाने काम 
करायला एकदम सुसज्ज आहोत. या २०२१ च्या पमहल्या ज्योतीच्या अांकात मी 
माझ्या सवा सहकाऱयाांची ओळख व प्रते्यकाच्या कामाची थोडीशी मामहती करून 
देत आहे. कुठलाही प्रश्न मकां वा सूचना असतील तर मला अगदी मन:सांकोचपणे 
साांगा.  

 
गेले वर्ा हे कोव्हीड चे वर्ा. कोव्हीडने क्लिव्हलँडच नाही तर नॉथा अमेररकेतील सवा communities पुढे, सवा 
मांडळाांपुढे एक मोठी समस्या उभी केली. अशा कठीण काळात  २०२० चे अध्यक्ष शेखर गणोरे व त्याच्या 
सहकाऱयाांनी ज्या जोमाने काम केले व मांडळाची धुरा साांभाळली त्याबद्दल पण मी त्याांचे मनापासून कौतुक व 
आभार व्यक्त करतो. कोव्हीडच्या काळात सवा देशभर झमू हेच आता प्रोगॅ्रममांग चे चॅनेल बनले आहे. आता 
जरी vaccine तयार झाले असले तरी आपल्या सवाांपयान्त पोहचायला अजून थोडा अवधी आहे. तेंव्हा आम्ही 
आखलेल्या वर्ाभरातल्या १० हुन अमधक कायाक्रमामधले पमहले ३-४ कायाक्रम झमू वरच होतील. पण जोरदार 
होतील हे नक्की.   
 
आपल्या सवाांचा सहभाग हा सगळ्यात महत्वाचा! आपण जस भारतात लग्नकायाास जातो, भाग घेतो  त्याच 
भावनेने सवाांनी प्रते्यक समारांभाला यायला तर पामहजेच पण  भाग सुद्धा घेतला पामहजे बर का! 
 
चला तर मग नवीन वर्ाांची गोड सुरवात करूयात सांक्राांतीच्या कायाक्रमाने! मतळगुळ घ्या आमण गोड बोला! 
 
सांदीप दीमित  
अध्यि NEOMM २०२१ 
७ जानेवारी, २०२१ 
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NEOMM २०२१ काययकारी समिती 

 

  

        संदीप दीमित  

    अध्यि 

हर्यद कुलकर्णी  

   उपाध्यि 

हर्यल बरीदे  

कोर्ाध्यि 

 

  

संध्या देशपांडे   

  मिटर्णीस 

से्नमहता बरीदे  

ज्योती संपादक   

      

NEOMM २०२१ मिश्वस्त 

   
डॉ  जगदीश िुडे संध्या क. देशपांडे तन्मयी दीमित 
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सांसृ्कमतक काययक्रि 

  
   

गीता लिमये  

        गट प्रमुख 

    तन्मयी दीलित पे्ररणा वमाा पल्लवी चव्हाण तृप्ती जातेगांवकर 

 

सांसृ्कमतक काययक्रि      उपहार समिती  

  

  
 

   

योगेश जातेगावकर श्रीरंग दातार अमृत पत्की  

गट प्रमुख 

अपूवाा  

लचटणीस 

अलिजीत कुरणे दीप्ती गणोरे 

 

                युिक काययक्रि समिती    

 

संपकय  आमर्ण सदस्यत्व 

      

लववेक लवने्हकर  

गट प्रमुख 

लवशे्वशा देशपांडे  लशल्पा 

कांकररया 

संध्या देशपांडे  

 गट प्रमुख 

ररतू चक्करवार चंद्रा 

खालडिकर 
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मेधा गोडबोिे  

गट प्रमुख 

संध्या क. देशपांडे स्वाती साठे  अलश्वन मािगावकर 

गट प्रमुख 

लिलतजा िोरकर  

गट प्रमुख  

 

 

Jyoti Editing Committee 

छायामित्रर्ण , झिू 

प्रिेपर्ण िदत 

 

अथय व्यिस्था 

     
से्नलिता बरीदे 

 गट प्रमुख 

आनंद मोरे इिा कुिकणी केदार चव्हाण 

गट प्रमुख 

िर्ाि बरीदे गट प्रमुख 

 

आज्ञा कि समिती 

 

 

 
िर्ाद कुिकणी गट 

प्रमुख 

संदीप दीलित लप्रया िट 
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 िकरसंक्रांत 

 

'मकर' हा शब्द मकर राशीशी सांबांमधत आहे, तर 'सांक्राांत' याचा अथा सांक्रमण असा आहे. सूया मकर राशीत 
प्रवेश करत असल्याने या हदवसास 'मकरसांक्राांत' लकंवा फक्त ‘संक्ांत’ असे म्हणतात. महांदू ममहन्यानुसार, 
मकरसांक्राांत सण पौर् शुि पिामधे्य साजरा केला जातो. इांक्लिश ममहन्यानुसार मकरसांक्राांत बहुधा 
१४ जानेवारी रोजी येते.   

सांक्राांतीच्या आधीचा मदवस महाराष्ट्र ात ‘भोगी’ या नावाने साजरा होतो. सांक्राांतीच्या नांतर येणाऱया मदवसाला 
‘मकां क्राांत’ म्हणतात. 

प्रथा आणर्ण काररे्ण. 

- आहार - सांक्राांतीच्या मदवशी गुळाची पोळी आमण मतळगुळाचे मवशेर् महत्त्व असते. भोगीच्या 
मदवशी मात्, या हवामानात उपलब्ध असणाऱया सवा शेंगाभाज्या, फळभाज्या याांची मतळाचा कूट 
घालून केलेली ममश्र भाजी, तीळ लावलेली बाजरीची भाकरी, लोणी अमण मुगाची क्लखचडी असे 
पदाथा आवजूान केले जातात. हा काळ थांडीचा असतो. त्यामुळे अांगात उष्णता मनमााण होण्यासाठी 
तीळ खातात. तसेच बाजरीची भाकरी, लोणी, मुगाची क्लखचडी, वाांगी, सोलाणे, पावटे, गाजर अशा 
इतर शक्लक्तवधाक पदाथाांचा वापर जेवणात करतात.  

- काळ्या छटेचे कपडे - सांक्राांतीला बहुदा काळ्या छटेचे कपडे पररधान केले जातात. काळा रांग 
उष्णता शोरू्न घेतो आमण बोचऱया थांडी पासून सांरिण करतो. 

 
- णतळगुळ घ्या गोड बोला - तीळ वापरण्यातला दुसरा अथा मसग्धता. मिग्धता म्हणजे िेह-मैत्ी 

या िेहाचे गुळाशी ममश्रण करतात. िेहाची गोडी वाढावी हा त्यातला हेतू. तेव्हा या मदवशी या 
मतळगुळाची देवाण घेवाण करायची, िेह वाढवायचा, नवीन िेहसांबांध जोडायचे. जुने असलेले 
समृद्ध करायचे, तुटलेले आवजूान पूवावत करायचे हा हेतू असतो. 

 

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%A3%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%9A%E0%A4%A1%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%B0


    हळदी कंुकू - सांक्राांतीची सांध्याकाळ झाली की छानशा नटलेल्या सजलेल्या ममहलाांचा, 
आप्तस्वमकयाांचा ओघ घरी सुरू होतो. गरम वाफाळत्या मसाला दुधाचा आस्वाद घेत, गप्पा-टप्पा 
होतात. हळदीकुां कू लावून मतळगुळ आमण वाण ओटीत घातली जातात. वाण मकां वा लूट नुसते 
मनममत्त असते, पण त्या मनममत्ताने भेटी-गाठी होतात, मामहतीची देवाणघेवाण होते आमण एकूणच 
धम्माल येते. घर हास्य मवनोदाने आनांदाने भरुन जाते. 

 
- णतळवर्ण - मववाहानांतरच्या प्रथम सांक्राांतीला, नवमववामहत वधूचे हळदीकुां कू करण्याची प्रथा आहे. 

मतला यासाठी काळ्या साडीची  भेट मदली जाते. हलव्याचे दामगने मुलीला व जावयालाही देऊन 
त्याांचे कौतुक केले जाते. तसेही, मुलीचे आमण जावयाचे कौतुक करायला आम्हा मराठी लोकाांना 
कोणतेही कारण चालते.  

- बोरिहारं्ण    - लहान बालकाांनाही सांक्राांतीमनममत्त काळ्या रांगाचे कपडे घालणे व त्याांना हलव्याचे 
दामगने घालणे अश्या पद्धती मदसून येतात. चुरमुरे, बोरे, हरभरे, उसाचे तुकडे, हलवा असे ममश्रण 
लहान मुलाांच्या डोक्यावर ओततात. अलीकडे यामधे गोळ्या, छोटी मबक्लस्कटे घालण्याची हौसही 
मदसते. याला बोरनिाणं  अथवा लूट असे म्हणतात. बालकाांच्या वयाच्या पाचव्या वर्ाापयांत बोरनिाणं  

केले जाते. 

 
  



- सुगड आणर्ण वार्ण - भारतीय सांसृ्कती ही कृर्ी सांसृ्कती आहे. या मदवसाांमधे्य शेताांत आमण 
मळ्याांमधे्य आलेल्या धान्याचे वाण एकमेकाांना क्लिया देतात. हरभरे, ऊस, बोरे, गव्हाची ओांबी, 
तीळ अशा गोष्ट्ी सुगडात भरून त्या देवाला अपाण करतात.  

- पतंग - संक्ांत या उत्सवास पतंग मिोत्सव म्हणुनिी ओळखिे जाते. या लदवशी छोट्या मुिांपासून 
मोठ्यापयंत पतंग उडवतात. पतंग उडवण्यामागचे मित्वाचे कारण म्हणजे कािी तास सुयाप्रकाशात 
घािवणे जे आरोग्यासाठी िािदायक ठरते.  

 
 

काळानुसार बदल.   

- वर्ाानुवरे् सुरु असणा-या या परांपरेमागे क्लियाांनी एकत् येण्याचा सामामजक उदे्दश मदसून येतो. पुवीच्या िी 
वगााची पररक्लथथती पाहाता धाममाक कारण असल्यामशवाय क्लियाांना घराबाहेर पडण्यास मुभा नव्हती. त्यामुळे, 
हळदी कुां कवामनममत्त एकमेकाांच्या घरी जाण्याने वाढणारा सलोखा उपयुक्त ठरला. नव्या काळात आता 
ममहलाांना घराबाहेर पडण्यास जरी मनबांध नसले तरी, सांक्राांतीच्या मनममत्ताने नवीन कपडे, दामगन्याांची खरेदी, 
सजणे धजने, माहेरी जाणे, ममत् मैमत्णी आमण आपे्तष्ट्ाना भेटणे, मतळगुळ, गुळपोळी आमण नवीन गोड पदाथा 
खाणे अशी मकते्यक आमथाक, साांसृ्कमतक, मानमसक आमण ऐक्लिक कारणे ह्या सणाला मजवांत ठेऊन आहेत.  

- पूवीच्या काळी फळे आमण शेतीतून मपकणाऱया गोष्ट्ी वाणातून मदल्या जायच्या. आता तयार मसाले, गृहउपयोगी 
वसू्त, हळदी कुां कवाचे पॅकेट्स ते सहज वापरता येण्यासारखे मगफ्ट काड्ास अशा भेटवसू्त वाणातून मदल्या 
जातात. जे तुम्ही देणार ते उपयुक्त ठरेल, वापरले जाईल आमण पयाावरणपुरक असेल असे वाण मनवडण्याकडे 
कल मदसून येतो आहे. 

 

     

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A4%BE
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%8A%E0%A4%B8
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%B0
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%97%E0%A4%A1%E0%A5%87


मजेदार माणहती. 

✓ मकरसांक्राांत दर काही वर्ाांनी एकएक मदवस पुढे जाते आहे. उदाहरणाथा - १९२५ साली 
मकरसांक्राांत १३ जानेवारी ला होती, २०२० साली १५ जानेवारी ला, २१५० साली १६ जानेवारी, २२०० 
साली १७ जानेवारी आमण २६०० पयांत ती २३ जानेवारी ला साजरी होईल. (अथाातच, आपल्या 
पुढ्याच्या मपढ्या िी प्रथा मजवांत ठेवतील अशी आशा करून). 

✓ महाराष्ट्र  मशवाय हा सण  भारताच्या मवमवध प्राांताांत, आमण भारताबाहेर बऱयाच देशात उत्साहाने 
साजरा केला जातो. महाराष्ट्र बाहेर मात् ह्या सणाला वेगळ्या नावाने ओळखतात. कनााटक, आांध्र 
प्रदेश - सांक्राांमत, तममळनाडू - पोांगल, उतर भारतात महमाचल प्रदेश - लोहडी अथवा लोहळी, 
पांजाब - लोहडी अथवा लोहरी, पूवा भारतात मबहार - सांक्राक्लन्त, आसाम - भोगाली मबहू, पमिम 
बांगाल - मकर सांक्राक्लन्त, ओररसा - मकर सांक्राक्लन्त, नेपाळ - थारू लोक  माघी, थायलांड - 
सोांग्क्क्रान, लाओस - मप मा लाओ, म्यानमार - मथांगयान. 

✓ उत्तरायण (winter solstice) आमण दमिणयान (summer solstice) असे वर्ााचे दोन भाग आहेत. 
मकरसांक्राांत या मदवसापासून सूया उत्तरायण िोते. उत्तरायण म्हणजे त्या काळापासून पृथ्वीच्या उत्तर 
गोलाधा सूयााकडे वळतो, त्यानांतर सूया उत्तरेकडून मनघू लागतो. त्याला सोमयान असेही म्हणतात. 
उत्तरायण हा मकरसांक्राांती ते कका सांक्राांती दरम्यानचा सहा ममहन्याांचा कालावधी आहे. 

✓ महाभारतात कुरु वांशाचे सांरिक भीष्म हे बाणाांच्या शये्यवर (शरशये्यवर) उत्तरायणाची वाट पहात 
पडून होते. त्याांना इिामरणाचे वरदान होते. ज्या मदवशी उत्तरायण सुरू झाले त्यामदवशी त्याांनी 
प्राणत्याग केला. भारतीय परांपरेत उत्तरायणाचा काळ दमिणायनापेिा अमधक शुभ मानला जातो. 

✓ सांक्राांत ही एक देवता मानली गेली असून प्रमतवर्ी ती येताना वेगवेगळ्या वाहनावर बसून येते अशी 
समजूत प्रचमलत आहे. कधी मतचे वाहन हत्ती, कधी गाढव तर कधी डुक्कर असते. मात् यामागे 
नेमका काय काया-कारणभाव आहे हे मात् नोांदमवलेले मदसून येत नाही. 

 

लेखक - आनंद मोरे.   
(संदिा - लवलकपीलडया, वृत्तपते्र आलण इतर) 
 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Summer_solstice
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A5%80%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%AE
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A8
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A2%E0%A4%B5
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A1%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0


 

 

 णतळाचे लाडू / वड्या 

 

साणहत्य: 

४  कप भाजलेले तीळ 

३ कप मचकीचा  गूळ 

१ कप सुके खोबरे ( मकसून व भाजून घेतलेले ) 

१ कप दाण्याचा जाडसर कूट 

१/२ टीसू्पन  वेलदोडा पूड 

१/२ टीसू्पन तूप हाताला लावण्याकररता 

२-३ टेबलसू्पन पाणी पाका कररता 

कृती: 

१. गूळ बारीक मचरून घ्या व ३ टेबलसू्पन पाणी घालून पाक करा 

२. पाक तयार झाला की तीळ, खोबरे, दाण्याचा कूट व वेलदोड्याची पूड, हे सवा पाकात 

घाला. हे ममश्रण एकत् ढवळून घ्या.  

३. ममश्रण गरम असेपयांतच लाडू वळा. हाताला तूप लावल्याने सोप जाते. 

* या मापाचे साधारण ३०-४० लाडू होतात. 

वड्या करायला हेच ममश्रण तूप लावलेल्या थाळीवर पसरा. याच्या हलक्या व खुसखुशीत  

वड्या मस्त होतात. 

सौ. इला कुलकर्णी 

 

  



 

 स्वयंपाक घरातील णटप्स :- 

१. बटर चे तूप कढवताना, बटर गरम झाल्यावर २-३ चमचे मलांबू रस घालावा, तूप कणीदार होते. 

२. तूप कढवताना २-३ लवांग घातल्यास तूप मकतीही जुने झाले तरी त्याला जुनाट वास येत नाही. 

३. सामोसा च्या पारीचे पीठ मळताना मपठामधे्य मोहनासोबत मिज मधले थांड पाणी वापरावे, सामोसे 
कुरकुरीत होतात. 

४. ममहन्यातून एकदा ममक्सर च्या भाांड्यातून मीठ मफरवावे, ममक्सर च्या भाांड्याांच्या पातीची धार कायम 
राहते. 

५. भेंडीची भाजी करण्यापूवी भेंडी मचरून मिज मधे्य ठेवल्यास भाजी मचकट होत नाही. 

६. थांडीमधे्य इडली पीठ उबत नाही, पीठ उबण्यासाठी मपठामधे्य १-२ बे्रड चे तुकडे ममक्सर मधून काढून 
घालावे, पीठ छान उबते. 

७. रस्सा भाजी करण्यासाठी तेलावर १ चमचा बेसन पीठ परतावे, भाजीला घट्टपणा येतो. 

८. कोणतीही पालेभाजी करताना सुरवातीला तेलावर मीठ टाकावे, भाजीला छान तुपाची चव येते. 

९. तीळ भाजताना त्यावर पाणी मशांपडावे आमण ते पाणी पूणा वाळेपयांत भाजावे, तीळ एकसारखे भाजले 
जातात. 

१०. कोणत्याही भाजीमधे्य मीठ जास्त पडल्यास त्यात कणकेचा गोळा टाकावा आमण १० मममनटाने काढावा, 
ममठाचे प्रमाण बरोबर होते. 

- गौरी कुलकर्णी 

 

 

  



णवंटर RV णटि प 

'तू गम्मत करते आिेस   नां?' मी से्नलिताला म्हणालो. अरे जेव्हा थांडी आमण virus मुळे लोकां  घरात 
आहेत तेव्हा आपण बाहेर जायचां?? 

सत्यवचन: उन्हाळ्यात सगळे आऊटडोअर मटर प्स करतात. पण २०२० मधे्य आपल्याला तेच नाही करता आलां. 
सो या unique प्रॉबे्लमचां unique solution म्हणजे winter RV मटर प. मनसगााच्या जवळ पण लोकाांपासून 
दूर. मडसेम्बर चा शेवट/मिसमस ला कोणीच बाहेर नसतां त्यामुळे तेव्हाच बाहेर जायचां.  ठरलां तर मग. 
ऍडव्हेंचर इज ON.  

हा आहे एका मवांटर RV मटर प चा अनुभव.....  

मटर प म्हटलां मक तयारी आलीच.. 
त्यात मह RV मटर प.. आमण 
त्यातही मवांटर RV मटर प.. भरपूर 
तयारी लागते / प्ाांमनांग लागतां. 
कधी जायचां? कुठे जायचां? काय 
न्यायचां? अँड सो ऑन.. चला 
उत्तरां शोधू .  

कधी जायचां? जेव्हा फार लोक 
बाहेर नस्तील. मवांटर आमण मिसमस. Check.  
कुठे जायचां? मजथे फार लोकां  नस्तील. मजथे मवांटर स्पोट्ास नस्तील. म्हणजे कमी लोकां . Check.  
काय न्यायचां? खूप काही. Overprepared ईज better prepared. Check. 
हे सगळां  कन्सीडर करून आम्ही हॉमकां ग महल्स कॅम्प ग्राउांड मनवडलां. मकां वा Google वर 'RV camping 
near me' हे शोधलां तरी पयााय लमळतीि.  

RV बुक करण्या आधी जागा बुक केली पामहजे. बुक करताांना full hookup मसलेक्ट केलां तर इलेक्लक्टरक 
कनेक्शन, पाणी लाईन आमण वेस्ट मडस्पोजल सगळां  जागीच ममळतां. सोबत वेगळा मपकमनक टेबल आमण 
कॅम्प फायर ची जागा. BOOKED. एकदा हे बुमकां ग झालां की उत्कां ठा वाढते. पुढचा टप्पा RV बुमकां ग. 

चाांगली आमण माफक दरात RV पामहजे म्हणून RVSHARE.COM ला गेलो. तुम्हाला मकती मोठी, मकती 
नवी, मकती लोकाांसाठी आमण मकती बजेट मधे्य RV हवी, तसे पयााय इथे ममळतात. RV (Recreational    



    Vehicle) म्हणजे चाकाांवर घर. पूणा मकचन, सोफा, बेड्स, टेबल, पाण्याची टाकी.... आमण सामान 
ठेवायला भरपूर जागा. आम्ही २००८ ची ६ लोकाांसाठी RV 
मनवडली. BOOKED.  

आमण आता सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न: काय न्यायचां?  

 RV मटर प ची भरपूर मजा घ्यायची असेल तर मटर प मधे्य कमीत 
कमी काम ठेवा. खायच्या गोष्ट्ी मधे्य मवमवधता ठेवा आमण ५ 
वर्ााच्या मवद्यार्थ्ााला ला जसा शाळेत डबा देतात तश्या खाण्याच्या 
गोष्ट्ी घ्या. रेगु्यलर काहीच नको. त्यात आम्ही खादाड म्हणून 
थोडां जास्त. खाऊ, चहा कॉफी चां सामान, मॅग्गी, फळां , मचवडा, 

पॅनकेक ममक्स 
(पॅनकेक करायला सोपे आमण बाहेर िो असताांना गरम पॅनकेक 
वर मॅपल मसरप आमण बू्ल्यबेरी म्हणजे नुस्ता माहोल), सँडमवच चां 
सामान, एखादा भात. सोबत आपले बॅ्लांकेट, चादरी, प्यायचां पाणी, 
गरम कपडे, टॉचा, और्धां….. प्ाांमनांग कां क्लप्ट. 

आमण तो मदवस आला. RV मपकउप करायचा. RV ओनर मन 
सगळां  समजावून साांमगतलां. इलेक्लक्टर क / पाणी कनेक्शन, बॅकअप 
जनरेटर, वॉटर हीटर, प्रोपेन टॅांक, फायर वूड, TV, स्लाईड 
आऊट... ३० ममन मधे्य खूप   मामहती. िेहीता मन मवमडओ केला 
जो नांतर खूप कामी आला. 

घरी येऊन सामान भरलां. पाण्याची टाकी ४० गॅलन भरून 
घेतली. ओजस एकदम खुश होता. त्याांनी आपली जागा सेट केली. आम्ही कोलांबस हुन ममत्ा ला घेऊन 
कॅम्पग्राऊां ड ला पोचलो. बाहेर २२ F होतां.           

  कॅम्पग्राऊां ड मधे्य १५० RV साईट्स होत्या पण फक्त ४ RV होत्या. कॅम्पसाईट पाका  च्या एकदम आत. 
मक्रसमस मुळे ऑमफस बांद. ऍडव्हेंचर सुरु. 



इलेक्लक्टर क कनेक्शन लावलां आमण लिात 
आलां मक पाणी कनेक्शन बांद आहे. थांडी 
मधे्य पाईप्स फुटू नयेत म्हणून कनेक्शन 
बांद होते. पूणा कॅम्प चे. आता काय 
करायचां? जे ४० गॅलन पाणी भरून 
आणलां होतां ते फार महत्वाचां झालां.  

बाहेर स्वि िो पडला होता. थोडा 
प्रकाश होता. ममत्ा च्या मदतीनां इलेक्लक्टर क 

कनेक्शन जोडलां आमण मस्त आलां टाकून चहा बनवला. आमण आयमडया आली. बाहेर चहा घेतला तर? लगेच 
तयार होऊन सगळे बाहेर आलो आमण िो मधे्य मफरत चहा घेतला. मज्जा. टोन सेट झाला. नेक्स्ट इज 
कॅम्पफायर. आमण मटर प सुरु झाली... 

एकदा थांडी एन्जॉय केली आमण 
त्याची चटक लागली. कॉफी ला बाहेर, 
कॅम्पफायर ला बाहेर, िो वॉकला बाहेर, 
फोटो साठी बाहेर, साईट मसईांग साठी बाहेर, 
पे्ग्राऊां ड साठी बाहेर, ‘रोज लेक’ बघायला 
बाहेर, आमण हो ऑकेजनली कॉमन टॉयलेट 
बाथरूम वापरायला बाहेर (फार कमी लोकां  
असल्यामुळें  कॉमन एररया प्रायवे्हट झाले 
होते).... आत कमी आमण बाहेर जास्त.. असां 
झालां. आमण आत असताांना गप्पा, मकसे्स, पते्त, स्पॉट-इट आमण बरांच काही. आमण हो, िो मधे्य फोटोग्राफी 
अप्रमतम होते. याचा अनुभव आला. 

आमची तयारी चाांगली असल्यामुळें  मधस ऍडव्हेंचर मबकेम फन. मवांटर RV मटर प इतकी फन असू शकते हे 
ठाऊक नव्हतां. ३ मदवस कसे गेले कळलांच नाही. परत येताांना कोलांबस मधून मबयाानी घेतली. परत जाण्याची 
इिा कोणाचीच नव्हती. एक बकेट-मलस्ट म्हणून सुरु झालेली गोष्ट्ां, लाइफटाइम मेमरी बनली. आज पण 
प्रते्यक आठवण िेश आहे. प्रते्यक फोटो बोलका आहे. आमण ... पुन्हा जायची इिा आहे.  

तुम्ही जाल? नक्की जा. NJOY!!   - हर्षल बररदे 

    



    स ांख्य-क रिक  Quantified Philosophy 
 
कपिल मुनि Sage Kapil  
 
७०००-५५०० इसवी सि िूवव  7000-5500 BCE 

 
अश्वत्थ: सवववकृ्षाणाां देवर्षीणाां च िारद: | 
गन्धवावणाां चचत्ररथ: ससद्धािाां कपिलो मुनि: ||१०.२६|| 
- श्रीकृष्ण, भगवद गीता, ५५०० इसवी सि िूवव 

Amongst trees I am the peepul tree (sacred fig tree); of the celestial sages I am Narad (a god-

sage, famous in Hindu traditions as a traveling musician and storyteller, who carries news and 

enlightening wisdom.). Amongst the Gandharvas (male nature spirits and husbands of 

the Apsaras. They have superb musical skills.) I am Chitrarath, and amongst the siddhas 

(those who have attained perfect intellect) I am the sage Kapil. ||10.26||  

- Shri Krishna, Bhagwad Gita, 5500 BCE 
 
 
माझा स्वतःचा साांख्य िररचय My own introduction to Sankhya-karika (Quantified philosophy) 
 

प्रस्ताविा Prologue 
 

ऑक्टोबर २०१८ च्या महिन्यात एक हदवशी मी आयुववद या पवर्षयावर सचव करत िोतो. सचव ररझल्ट्स ्मध े
मला एक साांख्य फिलॉसॉिी िावाचे िांदलाल समश्रा याांिी १९१५ साली अिुवाहदत केलेले एक िुस्तक समळाल े
व त्याचबरोबर पवकी-िीडीया वर कपिल मुिी आणण साांख्य-काररका बद्दल माहिती समळाली. 
 
१०० िूि अनिक वर्षाांिुवीचे अिुवाहदत िुस्तक व ७००० वर्षाांिुवीची कपिल मुिीांिी सलिीलेली फिलॉसॉिी बिुि 
मला िे काय आिे िे माहिती करुि घ्यायची उत्सुक्ता लागली व माझे वाचि चालू झाल.े साांख्य-काररका 
(७२ श्लोक) म्िणज े पवश्वाची निसमवती, जीव निसमवती व त्याची कारण ेयाांचे सत्यापित सत्य व अिुमाि 
वािरुि केलेले स्िष्टीकरण (फकां वा भाष्य) 
 
  ७२ श्लोकात इतक्या सिज व सरळिणे केलेले भाष्य िकळतच माझ्या दैिांदीिीच्या पवचाराांचा एक िाया 
बिला. लिाि मुलाांिासूि मोठयाांियांत सवाांच्याच गांभीर पवचार (फिटीकल चथांकीांग) चा िा एक सुांदर भाग 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hinduism
https://en.wikipedia.org/wiki/Apsaras


असावा अस मला मिािासूि वाटत आणण म्िणूिच साांख्य फिलॉसॉिी माझ ेस्वतःचे पवचार ि जोडता िण 
थोड्या आधुनिक स्वरूिात आणण आधनुिक भारे्षत साांगण्याचा माझा एक प्रामाणणक प्रयत्ि. 
      

One morning in October 2018 I was looking for some information on Ayurveda. While searching 

I came across a book called The Sankhya Philosophy, translated by Nandalal Misra, 1915. Along 

with this search also came a wikipedia result on Kapil muni (sage) and his work - Sankhya-karika. 

The date of translation going back to 1915 churned up my curiosity, but learning that Kapil 

muni authored this philosophy more than 7000 BCE ago set me off on my journey of Sankhya. 

Sankhya philosophy is a simple and logical of rendering of how this world came into existence, 

how life came into existence and what is the purpose of our existence. Before I knew it it became 

part of my own critical thinking.   

If Sankhya becomes a part of youth-to-adult critical thinking, it will only elevate one 

positively. Hence my humble attempt to let it just flow through me as-is without any of my own 

injections other than modern formatting and may be a bit modern language. I am intentionally 

writing this in English/Marathi so our young Marathi generation can read it as well. 

 
दःुखत्रयासभिातात ्जजज्ञासा तदविातके िेतौ । 

दृष्टे सािाथाव चेत्िैकान्तात्यन्ततोभावात ् ||१|| 
 
 

दःुख त्रय असभिातात ्जजज्ञासा तत अविातके िेतौ । दृष्टे सा अि-अथाव चेत ्ि एकान्त-अत्यांत-त:-
अभावात ्। 
 
दःुख - sorrow 
त्रय - three 
असभिातात ्- disagreeable occurrence 
जजज्ञासा - desire to know 
तत - that 
अविातके - preventive / counter-active thereof 
िेतौ - objective 
दृष्टे - visible, known 

   सा - it 
   अि-अथाव - purpose-less/superfluous  
चेत ्- if it is said 
ि - no 
एकान्त-अत्यांत-त:-अभावात ् - permanency-absolute-lack of certainty 



 
दःुख तीन प्रकारची असतात. अशा अनिष्ट दःुखाांवर मात कशी करायची? माहितीतल ेउिाय कािी 
सांिुणव, कायमचे, आणण खात्रीलायक िािीत.    
   
Sorrows are of three types. How do we overcome the undesirable occurrences of sorrows?  All 

known solutions are neither permanent, absolute or certain (guaranteed to work). 

 

दृष्टवदािुश्रपवकः सह्यपवशुद्चधक्षयानतशययुक्तः । 

तद्पविररतः शे्रयाि ्व्यक्ताव्यक्तज्ञपवज्ञािात ||२|| 
 
 

दृष्टवत ्आिुश्रपवकः सः हि अपवशुद्चध क्षय अनतशय युक्तः । तत पविररतः शे्रयाि ्व्यक्त अव्यक्त ज्ञ 
पवज्ञािात । 
 
दृष्टवत ्- like the ordinary 
आिुश्रपवकः - the revealed, Vedic, scriptural 
सः - it 
हि - for 
अपवशुद्चध - impurity 
क्षय - waste 
अनतशय - excess 
युक्तः - filled with  
तत - thereof 
पविररतः - opposite 
शे्रयाि ्- preferable 
व्यक्त - manifest 
अव्यक्त - unmanifest 
ज्ञ - knower 
पवज्ञािात - in knowledge of 

 
  सामान्य उिायाांप्रमाणे िारांिाररक उिाय देणखल अशुद्ध, अिररणामकारक, आणण अनतरेकािे भरलेले 
 आिेत. त्यािेक्षा उत्तम उिाय म्िणजे व्यक्त, अव्यक्त आणण अिुभवणारा (Knower)  याांच ज्ञाि. 
  

Like the ordinary, is the scriptural means for it is filled with impurity, waste and excess. The 

opposite of both is preferable, as it consists in the discriminative knowledge of the Manifest, the 

Unmanifest, and the Knower. 



 

 

मूलप्रकृनतरपवकृनतमविदाद्याः प्रकृनतपवकृतयः सप्त। 
र्षोडशकस्तु पवकारः ि प्रकृनतिव पवकृनतः िुरुर्षः||३|| 
 
 

मूल प्रकृनतः अपवकृनतः मित आद्याः प्रकृनत पवकृतयः सप्त।र्षोडशकः तु पवकारः ि प्रकृनतः ि पवकृनतः िुरुर्षः। 
 

मूल - root 

प्रकृनतः - evolvent (that evolves) 

अपवकृनतः - non-evolute (it is not a product) 

मित - Mahat 

आद्याः - etc 

प्रकृनत - evolvent 

पवकृतयः - evolute (product) 

सप्त - seven 

र्षोडशकः - 16 

तु - merely 

पवकारः - evolute 

ि प्रकृनतः - not evolvent 

ि पवकृनतः - not evolute 

िुरुर्षः - Purush 

 

मुळ-प्रकृनत िी अपवकृत आिे (कशा िासूि बिलेली िािी). मित इत्यादी िे सात प्रकृनत-पवकृनत आिेत. सोळा केवळ 

पवकृनत आिेत. िुरुर्ष प्रकृनत िण िािी आणण पवकृनत िण िािी.    
The Root-Evolvent is no evolute. Mahat, etc, are the seven evolvent-evolutes. The sixteen are mere 

evolutes. That which is neither evolvent nor evolute is Purush. 

 

 

 

लेखक बद्दल (About the Author) 
 

एक असभयांता आणण एक तत्वज्ञ. An engineer and a philosopher. 
 
 



 

 



 

youtube व्हिमडओ 

https://youtu.be/1mtuhq78is4 



  णजतेश रडे, आपला बाल कलाकार 
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संध्या अशोक देशपांडे 

 

 महाराष्ट्र ापासून हजारो मैल दूर, मराठी लोकाांनी मराठी लोकाांकरता चालवलेले आपले 

ईशान्य ओहायो मराठी मांडळ, यांदा ४६ व्या वर्ाात पदापाण करीत आहे. गेली ३० वरे् 

मांडळाशी सांलग्न होतेच, या वर्ी लचटणीसपद (Secretary)सांभाळते आहे. लोभ असावा       

 

 

गीता णलमये  

नमस्कार!  

मी ईशान्य ओहायो मराठी मांडळाची १९९७ पासून सदस्य आहे. गेली अनेक वरे् आपल्या 

मांडळाच्या थथामनक कलाकाराां बरोबर नाटक, नामटका आमण सांगीत कायाक्रमाां मधून 

सहभागी होताना खूप आनांद ममळाला. मी ह्या वर्ीच्या कायाकाररणीत ‘साांसृ्कमतक 

कायावाह’म्हणून काम करण्यास खूप उतु्सक आहे. 

 

 

 

अमृत पत्की 

१६००० मैलाच्या अांतरावर पुन्हा महाराष्ट्र  आलण मराठी माणसां ममळणां हा काही योगायोग 

नाही. हे आहेत तुमचे आमचे प्रयत्न , पे्रम आलण आदर. या प्रयत्नाांची पुताता म्हणजे आपले 

मराठी मांडळ (ईशान्य ओहायो मराठी मांडळ) 

यावर्ीच्या कायाकारणीवर काम करण्याची तुम्ही मला जी सांधी मदली आहे, त्यासाठी 

धन्यवाद! चला सगळेजण ममळून नवीन वर्ा रुचकर बनवूया. 
 

 

णक्षणतजा भोरकर  
 

ईशान्य ओहायो प्रदेशातील मराठी समुदायासाठी NEOMM एक उत्तम व्यासपीठ आहे 

मजथे या प्रदेशातील मराठी जनता आपली भार्ा आमण सांसृ्कती मटकवण्यासाठी सांवाद 

साधण्यासाठी  सहयोग आमण सहभागी होऊ शकते. 
 
 
 

 

 

नमस्कार NEOMM मांडळी,  

मी, णवशे्वशा देशपांडे NEOMM स्वयांसेवक . 

माझी २०१९ मधे्य प्रथम मांडळाशी ओळख झाली, तेव्हापासून मी मांडळाशी जोडले गेले.  

या मांडळातील सजानशील कायाक्रम आमण उत्साही कायाकते  याांनी मला पे्ररणा मदली 

मांडळाशी जोडून रहाण्याची.  

धन्यवाद. 
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अणभणजत कुररे्ण  
 

ईशान्य ओहायो मराठी मांडळाचा खूप खूप आभारी आहे ज्यामुळे आपले सगळे सण उत्साहात 

साजरे करायला ममळतात आमण त्याांची मामहती व ओळख आपल्या मुलाांना चाांगल्याप्रकारे 

करून देता येते.तसेच खूप चाांगला ममत्-पररवार ममळाला. असेच नव-नवीन उपक्रम राबवा 

आमण खूप खूप शुिेछ्या. 

                                                                                                                           

हर्षल बररदे 

 

                                                                 नवीन वर्ी अजून उजळू मराठी नाती गोती  

                                                                 चला सारे तेवत ठेऊ NEOMM ची मह ज्योती 

 

 

 

स्वाती साठे 

 

मी १५ वर्ाांहून अमधक काळ NEOMM ची आजीव  सदस्य आहे आमण या अमतशय मैत्ीपूणा 

गटा बरोबर काया करण्यास मी खूप उतु्सक  आहे! 
 

 

                                       ररतू चक्करवार 
 

                                   मराठी साांसृ्कमतक मेळावा 

 
 
                                            

 

 

 

पल्लवी चव्हार्ण 

 

Neomm माझ्यासाठी मजव्हाळा, आपुलकी आमण सहकाया असलेले कुटुांब आहे. 

 



    

 

 

ll धन्यवाद ll 
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इला कुलकर्णी 

 

10 वरे् िीव्हलँड रमहवासी आमण NEOMM समुदायाची समक्रय सदस्य. मी मराठी 

मांडळाच्या माध्यमातून मराठी सांसृ्कती आमण परांपरा पुढे चालमवण्यास उतु्सक आहे. 
 
 
 

 

                                                                  णववेक णवने्हरकर, युवा सणचव 

  

                       मराठी िररवाराला एकत्र आणल्टयाबद्दल NEOMM 
चे आभार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 

 
  

  


