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संपादकीय 
 

नमस्कार ममत्र-मैत्रत्रण ींनो! 

सप्तसोपानच्या इ-मिखिताचा पाचवा अींक आपल्या हातात ठेवताना आम्हािा िूप 
आनींद होत आहे ."आिा वसींत" हा ववषय घेऊन काही िेि, कववता आखण चचत्रे 
आमच्या सभासदाींन   ह्या अींकात सादर केिेिी आहेत. आशा आहे की ह्या 
वषीच्या वसींतात फुििेिी ही फुिे बघून तमुचे मन हरिून जाईि.  

चैत्र-वैशाि वसींत ऋत,ू  
ज्येष्ठ-आषाढ ग्र ष्म ऋतू, 
श्रावण-भाद्रपद वषाा  ऋतू, 
अश्ववन-कार्ताक हेमींत ऋतू, 
मार्ाश षा-पौष शरद  ऋतू, 
माघ-फाल्र्ुन मशमशर ऋतू. 
 

िहानपण  हे पाठ केल्याचे आठवतींय मिा. सषृ्टी दर दोन महहनयाींन  आपिे रूप 
बदित असते. तुम्ही म्हणाि ह्यात वेर्ळे ते काय? अहो आहे की, तुमचे वय नाही 
का बदित ेदर वषी! वयानुसार आपिी समज बदित,े जाखणवा बदितात. बािपण 
िेळात मजेत सरत.े त्या अजाणत्या वयात सषृ्टीत झािेिे बदि मनावर त्रबींबतही 
नाहीत. ककशोर वयाच  ककमयाच नयारी. मन सैरभैर झािेिे. तेव्हाही ऋत ूयेतात 
जातात, त्यात काय एवढीं? असीं वाटत असावीं. पण तारुण्य..... ह्या वयात अनके 
जाखणवाींना पािव  फुटते. मन ग्वाही देते, आरे् बढो तू करश ि त ेहोईि, अशात 
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सवाच ऋत ूआपल्यािा साद घाितात, पण त्यात जास्त भावतो तो वसींत ऋत.ू 
नवर्नममात च  अनुभूत  देणारा, ववववध रींर्ाींच  उधळण करणारा, अनेक र्ींध-स्वादाींन  
पुरेपूर भरिेिा असा हा वसींत.  
ह्यावेळ  "सोनेरी सकाळ"चा अींक 'आिा वसींत' ह्या ववषयावर र्नघणार आहे हे 
जाहीर करताच भराभर साहहत्य जमा झािे. ह्यावरून िक्षात येते की सप्तसोपानचे  
सभासद मनाने अर्दी तरुण आहेत, आपल्या मनाच  उभारी अजून हटकवून आहेत. 
ज वनात ि ववववध अनुभव आपल्या आयुष्यात कसा वसींत फुिवून रे्िे हे त्याींच्या 
िेिण तून छानच उतरिे आहे. कववता तरि मनाच  साक्ष देत आहेत. चचत्राींमधूनही 
वसींत डोकावतो  आहे.  

ह्यावषीचा र्ुढीपाडवा म्हणजेच नववषााचा पहहिा हदवस मिा अर्दी िास वाटिा , 
कारण रे्िी दोन वषे कोववडमुळे आपण अनेक र्नबधंात अडकिो होतो, त्यापासून  
मुक्त झािो. सप्तसोपानच  सते्र आता ऑफिाईन सुरु झािी. आपण सवाजण र्तथे 
हजर राहू िार्िो. ह्या सकारात्मक बदिाने जण ूकाही आपल्या सवांच्याच 
आयुष्यात वसींताचे आर्मन झािे. सहभार्  िेिक, कव  आखण चचत्रकाराींचे 
मनापासून अमभनींदन आखण आभार. सवाच सभासदाींन  हदिेिे साहहत्य उत्तम होत.े 
मात्र जारे्च  मयाादा असल्याकारणाने काही सभासदाींच ेसाहहत्य आम्हािा घेता आिे 
नाही. त्याबद्दि आम्ही हदिचर्री व्यक्त करतो. सींपादक मींडळाचे सदस्य- वियाींका 
सावींत, रोहहण  रसाळ आखण सींज वन  तळवडकेर ह्याींच  तत्परतनेे काम करण्याच  
सवय वािाणण्याजोर्  आहे. आमचे सल्िार्ार मींडळ डॉ.शुभा थते्त आखण वैदेही मभड े
ह्याींचे मौमिक मार्ादशान आम्हािा नेहम च ममळत.े उवी कखणाक जणकूाही ह्या 
उपक्रमाच  कप्तानच आहे. अींकाच  सुबक माींडण  करणे आखण आकषाक मुिपषृ्ठ 
तयार करून अींर्तम िॉडक्ट तुमच्या हातात देणे हे सवास्व  र्तनेच केिे आहे.  
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अमेररकेत असूनही मुिपषृ्ठ सजावटीत मार्ादशान करणारे श्र . अर्नि कीताने याींचा 
ववशेष उल्िेि करावा असे वाटते. सप्तसोपानमुळेच आम्हा सर्ळयाींना ही सींध  
ममळािी.  

सवांचे आभार! 

ववजया र्ोििे  
(सींपादक मींडळ) 
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संपादक मंडळ सदस्य  

 
मुख्य सदस्य  

वियाींका सावींत 
रोहहण  रसाळ 
ववजया र्ोििे 

सींज वन  तळवडकेर 
 

सल्लागार 

डॉ. शुभा थते्त  
वैदेही मभड े

 

सजावट व मुखपषृ्ठ 

उवी कखणाक 

मुखपषृ्ठ सल्लागार  

अर्नि कीतान े
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सत्ांचा आढावा 

नमस्कार मींडळ ! आयप एच च्या ‘मनमेंदआूरोग्य सींवधान कें द्र’ ह्या उपक्रमात 
ज्येष्ठ नार्ररकाींना ववववध ववषय मशकविे जातात (सींर् त, नतृ्य, चचत्रकिा, कॅरम, 
ब्र ज, बुद्चधबळ, जमान भाषा, भावसाक्षरता, ब्रेन रे्म्स, कुककीं र्, बेककीं र्, ओररर्ाम , 
अमभवाचन इत्यादी.) मेंदिूा चािना ममळून तो तल्िि राहावा हा त्यामार्चा हेतू. 

रे्ल्या अींकात आपण ऑनिाईन सत्राींचा आढावा वाचिा. करोनाचा िादभुााव जसा 
कम  व्हायिा िार्िा, तश  सत्रीं परत सप्तसोपानमध्ये सुरू झािी. दोन वषा 
घराच्या चार मभींत ींमध्ये राहहिेिे आम्ही सर्ळेजण इथल्या मोकळया हवेच  
आतुरतेने वाट बघत होतो. ऑनिाईन माध्यमातून मशकणीं - मशकवणीं सुरु असिीं 
तरी एकमेकाींना भेटणीं, मशक्षकाींसमोर ित्यक्ष बसून मशकणीं हे आमचे ववद्याथी 
आखण मशक्षक िूप ममस करत होते. ऑफिाईन सत्रीं सुरु केल्यावर काही काळाने 
िक्षात आिीं की काही सभासद बाहेरर्ाव  ककीं वा परदेश  रे्ल्यामुळे सप्तसोपानिा 
येऊ शकत नाहीत. करोनापूवा काळात अशा वेळ  त्याींच  सत्रीं बुडायच  पण आता 
ऑनिाईन सत्राींचा पयााय उपिब्ध असल्यामुळे सत्रात सहभार्  होण्याच  त्याींच  
इच्छा होत . मर् र्तथून सुरू झािी आमच्या हायब्र ड सत्राींच  सुरुवात! हायब्र ड सत्रीं 
म्हणज ेशक्य र्ततके सभासद सप्तसोपानमध्ये आखण काही सभासद झूमवर. 
सुरुवात िा आमच  थोड  ताराींबळ उडािी. िॅपटॉप कुठे ठेवावा, िोजेक्टर िावावा की 
नाही, ऑनिाईन सभासदाींचा आवाज आमच्यापयतं न ट यावा ह्यासाठी स्प कर, 
इथल्या िोकाींचा आवाज त्याींना न ट जावा ह्यासाठी माइक अश  अनके उपकरणीं 
घेऊन आमच  हायब्र ड सत्रीं जोमात सुरु झािी.  
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केवळ आमचे सभासदच नाहीत तर मशक्षकही परदेशाहून ककीं वा बाहेरर्ावाहून 
हायब्र ड मोडमध्ये सत्रींघेऊ िार्िे आहेत. आमच्या मशक्षकाींन  जसीं ऑनिाईन सत्रीं 
घेताना मशकवण्याच्या पद्धत मध्ये बदि केिे होत ेतसेच आता त ेहायब्र ड 
मोडमध्ये सत्रीं घेतानाही करत आहेत. समोर बसिेिे ववद्याथी आखण िॅपटॉपमध्ये 
हदसत असिेिे ववद्याथी ह्या सर्ळयाींकड ेिक्ष देणीं सोपीं नाही पण हा बदिही 
आमच्या मशक्षकाींन   ववनातक्रार श्स्वकारिा आहे आखण र्ततकीच मेहेनत घेऊन त े
मशकवत आहेत. त्यासाठी आमच्या सवा मशक्षकाींचे मनापासून आभार!  

सप्तसोपान परत सुरु होऊन आता त न महहने झािे आहेत. सर्ळया ववषयाींचा 
अभ्यास उत्तम सुरु आहे. नव न सभासद साम ि होत आहेत त्यामुळे काही ववषय 
परत पहहल्यापासून मशकवण्यास सुरुवात झािी आहे. चचत्रकिा, कॅरम सारि ेववषय 
जे िॉकडाऊनच्या काळात ऑनिाईन माध्यमातून घेता आिे नव्हते ते परत 
र्ततक्याच उत्साहाने सुरु झािे आहेत.  

कॅरम, चचत्रकिा, ब्र ज असे काही ववषय केवळ ऑफिाईन मशकवावे िार्तात. 
सभासदाींच  उपश्स्थत  िक्षात घेऊन काही वेळा काही ववषयाींच  सत्रीं ऑनिाईन 
घेतिी जातात. एकूण काय तर ऑनिाईन, ऑफिाईन आखण हायब्र ड ह्या त नही 
िकारच्या सत्राींना आमचे सभासद आता सराविे आहेत. त्यामुळे सत्राींमध्ये 
िवचचकता आिी आहे आखण उपश्स्थत  वाढिी आहे. िाींब राहणारे ज्येष्ठ 
नार्ररकही आपल्या सत्राींचा िाभ घेऊ शकत आहेत. िाींब राहणाऱ्या सभासदाींसाठी 
pickup च  सोय उपिब्ध केिी आहे, त्याचा सभासद िाभ घेतात. 

सप्तसोपानपासून काही कारणाने िाींब असिेिे, दरू रहात असिेिे, तब्येत च्या 
कारणाने काही काळ सप्तसोपानिा न येऊ शकणारे सभासद याींच्यासाठी हायब्र ड 



 सोनेरी सकाळ (आयपीएच च्या मनमेंदआूरोग्य संवर्धन कें द्राचा उपक्रम)     अंक पाचवा: आला वसंत 
 

  

THIS MAGAZINE IS NOT FOR COMMERCIAL USE 7 

 

मोड वरदान ठरिीं आहे. आमचे सभासद वेळोवेळ  ह्याबद्दि कृतज्ञता व्यक्त करत 
असतात. अथाात सप्तसोपनिा येणीं पूणा बींद करून केवळ ऑनिाईन सत्राींना येणीं 
हेही र्ततकीं  योग्य नाही. ऑनिाईन सत्रीं ही काही काळ सोय असिी तरी सर्ळयाींना 
ित्यक्ष भेटून मशकणीं ह्यािा पयााय नाही हे िक्षात ठेविीं पाहहज.े   

नव न तींत्रज्ञानाचा योग्य वापर, सतत मशकत रहाण्याच  इच्छा आखण एकमेकाींना 
भेटायच  ओढ ह्यातून सप्तसोपानच  सत्रीं पुनहा बहरत आहेत. दोन वषांच्या रुक्ष 
ज वनानींतर आता जणू परत वसींत फुििा आहे!! 

उवी कखणाक,  
(सींपादक मींडळ) 

Origami- online Music-Hybrid 

Dance-online 

Bridge-offline 
Abhivachan-Hybrid 

Smrutivardhan-Hybrid 
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आला वसंत 

   -अनुपमा पेंढारकर 

सवा ऋतुींचा राजा म्हणजेच ऋतुराज वसींत! ह्याचे आर्मन झाल्याचे वतृ्त कोण  
आपल्यािा येऊन साींर्त नाही, तर ते आपल्या पींचेंहद्रयाींन  आपणच जाणायचे 
असते. र्नसर्ााच्या नाना रींर्ात नहाऊन र्नघािेिा आसपासचा पररसर, अमतृ िाशन 
करून बहरिेिी झाड ेआखण वेिीच आपल्यािा साींर्त असतात की वसींताचे आर्मन 
झािे बरीं का! पथृ्व िा मोहरवून टाकत, र्तच्या सवांर्ावर नवर्नममात चा आखण 
सजृनाचा मशडकावा करत, आपल्या मनािाही िसननतेचा वर देत मोठ्या ऐटीत 
केिेिे वसुींधरेवरचे पदापाण देि ि या ऋतुराजाचेच! 

सर्ळ कड ेऐकू येणारे कोककळेचे कूजन, झाडाींवर फुििेिी रींर्त्रबरींर्  फुिे आखण 
नव्या फुटिेल्या पािव च  नविाई डोळे भरून पाहताींना आपल्या मनाचा मोरदेि ि 
थुई थुई नाचू िार्तो. र्ुिमोहराचा र्डद केशरी रींर् पाहून अींर्णातिा िाि 
र्ुिाबसुद्धा त्याचा हेवा करायिा िार्तो. मोर्ऱ्याचा दरवळणारा मींद धुींद सुर्ींध, 
चाफ्याचा मन मोहवून टाकणारा सुवास, कडुमिींब, पळस या झाडाींना आिेिा बहर 
एक सुिद अनुभूत  देऊन जातात. सारी वसुींधराच जण ूनव्या नवत चा साजशु्रींर्ार 
िेवून आल्यासारि  वाटत राहाते. 

आखण बरे का ममत्र-मैत्रत्रण ींनो! हा ऋतुराज वसींत आपल्यािा त्याच्या कृत श ितेतून 
एक महत्वाच  आखण चाींर्िी मशकवण देत असतो. वसींत ऋत ुही आपल्यािा 
र्नसर्ााने हदिेिी अनमोि अश  देणर् च आहे. या ऋतुत येणारी वसींत पींचम  
सरस्वत  पूजनाचे महत्व पटवून देते. र्नसर्ााचे ऋतुचक्र जसे दर दोन महहनयाींन  
बदिते तसेच मानव  मनाच्या भावभावनाींचे हहींदोळे सतत वर िािी होत असतात. 
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सुि, दुुःि, आशा, र्नराशा, भय, सूड इत्यादी. ऋतुींच्या बदिाींमुळे आपण थींड , 
उनहाळा, पावसाळा याचा अनुभव घेतो. ग्र ष्म, वषाा, हेमींत,शरद, मशमशर यानींतर 
येणारा आल्हाददाय  वसींत साऱ्या आसमींतािा िसननतेचे आखण उजेचे जणू वरदानच 
देत असतो. आपिे मन आनींदीत करण्याच ेकाम तो अर्दी ईमाने इतबारे करीत 
असतो. 

यासाठी तो र्नसर्ााचे हहरवरे्ार आववष्कार, फुििेिी सुमने, बार्डणारी फुिपािरे 
याींच  मदत घेत असतो. रस्तोरस्त  फुििेिा वपवळा बहावा कडक उनहातानहातून 
िवास करताना डोळयाींना श तिता देऊन जातो. हाच बहावा र्ुिाब  रींर्ात पण 
बहरिेिा आढळतो. असा हा वसींत रींर्पींचम चा िळे िळेत, रींर् बेरींर्  फुिाींच  
उधळण करत, हासत नाचत अवन वर अवतरतो.  

चैत्र आखण वैशाि हे दोन महहने वसींत ऋतुचे साम्राज्य असूनही चैत्र सींपताच र्रम 
र्रम वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे आपल्यािा वैशािाच  चाहूि िार्ते. वसींतात बहरिेिी 
सुर्ींध  फुिे आपिा पररमळ वाटण्यात हात आिडता घेत नाहीत. अर्दी मुक्त 
हस्ताींन  त्याींच  ही रींर् आखण र्ींधाींच  उधळण चािू असते. करवींदाच  फुिे,चाफ्याच  
फुिे, मोर्ऱ्याच  फुिे आपल्यािा याच  जार्ोजार्  साक्ष देत असतात. वडाचा डरेेदार 
वकृ्ष सुद्धा िािचुटुक फळाींन  िर्डिेिा हदसतो. हाच ऋत ुपशुपक्षयाींचा व ण चा 
हींर्ाम असल्यामुळे पक्षाींच  घरटे बाींधण्यासाठी िर्बर् चाििेिी असते. पण हे दृवय 
मसमेंट कााँक्रीटच्या जींर्िात रहाणाऱ्याींना अनुभवता येणार नाही. असा हा िाघव  
वसींत ऋतु सवांच्याच आवड चा असणार याींत शींकाच नाही. 
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आला वसंत 
                       -वैशािी जोश  

२०१३ सािी ४० वषा नोकरी करून सेवार्नवतृ्त झाल्यावर नव्या नविाईच  पहहिी 
काही वषा अर्दी आनींदात मजते जात होत . ऑकफसचीं टेंशन नाही, बस, र्ाड  
पकडायच  घाई नाही. आता मनसोक्त वाचन, मैत्रत्रण ींबरोबर कफरणीं, नाटक- मसनेमा 
पहाणीं असीं चािू होतीं. 

पण काही वषांनींतर या ज वनाचा पण कसा काय कोण जाणे कीं टाळा येऊ िार्िा. 
आता काय करावीं समजत नव्हतीं. इतक्यात मैत्र ींण ींश  र्प्पा मारताना कळिीं 
आयप एच जषे्ठ नार्रीकाींसाठी सप्तसोपान चािू करत आहेत. त्याच  सवा सींकल्पना 
साींर्ण्यासाठी आयप एच तफे एका सभेचीं आयोजन केिीं होतीं. र्तथे नाडकणी सराींन  
सवा सींकल्पना समजावून साींचर्तिी. जेष्ठाींसाठी भरर्च्च कायाक्रम; कॅरम, चेस, 
ब्र ज ह्या िळेाींसाठी तसींच चचत्रकिा, ओरीर्ाम , वारिी पेंहटींर्, बेककीं र्, कुककीं र् 
यासारख्या छींदाींसाठी मार्ादशान. आत्तापयतं आम्ही मैत्रत्रण  आमच्या मुिाींना या 
सर्ळया वर्ांना पाठवत होतो. आता हे सर्ळीं आपल्यासाठी ही कल्पनाच सुिावह 
होत  .  

अमभवाचन हा तर आम्हािा नव नच ववषय. मुिाींना वक्ततृ्व स्पधेसाठी नेणारी म  
कध  सभेसमोर जाऊन नुसतीं उभ सुध्दा राहीिे नव्हते आखण या वयात समभनय 
वाचन करणीं जमेि असे वाटिच नव्हतीं पण आमच्या र्तनही मार्ादशाकाींन  सवांना 
एव्हढा आत्मववववास हदिा की सवाजण आता छानपैकी सादर करू शकतात आखण 
काही जषे्ठ आता अमभवाचनाचे कायाक्रम बाहेरसुध्दा करू िार्िे.  
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हे सर्ळीं सुरळ त चािू असताना नेमका करोना आिा. त्यामुळे एकत्र भेटण्यासाठी 
बींदी. आम्हािा िूपच वाईट वाटत होतीं आता काय करणार? पण आमच्या 
मार्ादशाकाींन  यावर पण मात करून सर्ळे कायाक्रम झूम वर चािू केिे आखण 
सर्ळे जेष्ठ असूनही िीिया सेशन अटेंड करू शकिे. 

वसींत ऋतुमधे झाडाींना नव  पािव  फूटत ेअर्दी जून  झाडहेी टवटव त हदसू  
िार्तात. आमचेही तसेच झािे. सप्तसोपानमूळे आमच्या आयुष्यात नवा वसींत 
फुिून आमचे ज वन आनींदमय झािे आहे. 

 

  

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

  

 pc:Pinterest 
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चचत् 

-रेणुका शानभार् 
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आनंदाला आली भरती! 

-अनुराधा मेहेंदळे 

वसींत आिा, वसींत आिा, 

आनींदािा आिी भरत ! 

सषृ्टीचे िावण्य पाहुन , 

तपृ्त झािी माता धरत !! 

मोहर हदसता आम्रतरुवर, 

कोककळेन ेतान घेतिी! 

झेंडू, चाफा, धुींद मोर्रा, 

पल्िवातुन  सुमने हसिी!! 

र्ुिमोहरािा िािी चढिी, 

बहाव्यावर झुींबरे िोंबिी! 

आींबा, फणस रसात नहाऊन , 

चैत्रर्ौर त  नटून बसिी!! 

नवम स रामकथा रींर्िी, 

हनुमानाच  उड  र्ाजिी! 

अक्षय ततृ या, अक्षय दान, 

सींस्कृत ने मशकवण हदधिी     

     कोवळ  पािव  हळूच फुटिी    

सजृन किाच बहरून आिी ! 

    पानर्ळ च  र्नराश हुरहूर, 

क्षणात सारी सींपून रे्िी !! 

क्षणात सारी सींपून रे्िी !!! 

 

 

      

 

 

 

pc: Rohini Rasal 
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असाही वसंत 

              - शुभदा सींजय कुिकणी  

िहानपण  वावषाक परीक्षा झाल्या की आम्ही आजोळ  उरणिा पुढचे दीडदोन महहने 
उधळिेिे असायचो. आींबे हळूहळू तयार होत असायचे. तोपयतं कातकरण  वेताच्या 
टोपल्यात जाींभळीं, करवींद घेऊन यायच्या. आींबे तयार होईपयतं र्तिटम ठ िावून 
कैऱ्या, पनहीं, आींबेडाळ आखण दोनचार हदवसाींतून मामाने आणिेिीं कमिींर्ड िायचोच. 
परसदारी मोर्रा आखण िािच्या वाड त सुरींर् चा घमघमाट सुटिेिा असायचा. 
वसींतातल्या आठवण  त्याच्या फळाफुिाींसारख्या बहारदार! पण अजूनही वसींत आिा की 
ती एक आठवण  अपररहायापणे येतेच येते.  

एक वषा काही कारणाने परीक्षा िवकर झाल्या आखण आम्ही उरणिा नेहम पेक्षा िपू 
िवकर पोहोचिो. आींब्याच  झाडीं छोट्या छोट्या कैऱ्याींच्या घोसाींन  िर्डिेिी होत . 
आज  आजोबा िूश होत.े ह्यावषी नातवींड जास्त राहणार होत  आखण आींबाही िपू 
येणार होता. अींर्णातल्या पायरीिा नेहम  पाचशेच्या आसपास आींबा असायचा तो ह्या 
वषी हजार येईि असीं मोठी माणसीं आपापसात बोित होत . इतक्या छोट्या छोट्या 
कैऱ्याींचे घोस िार्िेिी झाडीं आम्ही पहहल्याींदाच पाहत होतो. पण..  

एका टळटळ त दपुारी एकाएकी आकाश भरून आिीं. सोसाट्याचा वारा सुटिा. धूळ 
उडािी. वाऱ्याचा वरे् िचींड वाढिा आखण बघता बघता जोरदार वादळ पावसासकट 
सर्ळया झाडाींना झोडपून काढू िार्िे. सींध्याकाळ  र्ोठ्यात परतणारी र्रेु दपुारीच 
धावत-धावत परतू िार्िी. अींर्णात एक वासरू ह्या टोकापासून त्या टोकापयतं 
जोरजोरात धावत होतीं आखण ओटीवर माझ्या जुळया िहान मावस-बहहण  आपिे 
रींर् बेरींर्  फुिाफुिाींचे फ्रॉक फुिवून चर्रक्या घेत होत्या. एकाएकी कैऱ्या र्ळायिा  
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सुरुवात झािी आखण पुढच्या काही ममर्नटाींतच अक्षरश: अींर्णभर कैऱ्याींचा जण ू
पाऊसच पडिा. आम्हा सर्ळया िहान मुिाींना िूपच मजा वाटिी.. कैऱ्याींचा पाऊस.. 
व्वा! मारे् मात्र आज -आजोबा, मामा, आई आखण सवा मोठी माणसीं अक्षरश: हवािहदि 
होऊन हा र्नसर्ााचा िकोप पाहत होत . आज  म्हणािी, “परमेववरा, वषााचीं फळ िायिा 
आिेल्या नातवींडाींना आता काय देऊ?” समोरच्या वाड तिा राजाकाका धाय मोकिून 
रडत होता. आींब्यावर पोट असिेिा तो वषाभर आपल्या आमराईच  पोटच्या मुिाींसारि  
काळज  घेत होता. त्याच्या आमराईत तर कैऱ्याींचा िच पडिा होता. काही ममर्नटाींत 
वादळ आिीं तसीं रे्िीं पण सर्ळयाींना ओकीं बोकीं  करून! 

 

 

 

 

पण वसींताने हार मानिी नाही. ह्या वषी आज  आजोबाींच्याही वपढीने आयुष्यात 
पहहल्याींदा पाहहिेिी र्ोष्ट घडिी. बऱ्याच कैऱ्या पडून रे्ल्या िऱ्या पण काही झाडाींना 
र्च्च त्रबिर्ून होत्या. झाडावर अजूनही कोवळा मोहोर मशल्िक होता. कारण त्यावषी 
मोहोरही िूपच होता, तो आता बाळसीं धरू िार्िा. हळूहळू परत छोट्या कैऱ्या झाडावर 
हदसू िार्ल्या. थोड े उमशरान े आखण नेहम पेक्षा कम , पण आींब े झाडाींना िार्िेच! ही 
र्नसर्ााच  ककमयाच होत .  

वपढयाींवपढयाींतून एिाद वेळेस घडणाऱ्या घटनेचे आम्ही साक्ष दार होतो. वसींताने हार 
मानिी नव्हत  आखण आपिा हदमािदार बहर ग्र ष्माच्या ओटीत घातिा होता. 

pc: Google 
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जीवन .. वसंत 

-सींध्या धारड े

"सहा ऋतूींचे सहा सोहळे, येथे भान हराव.े 
या जनमावर, या जर्ण्यावर शतदा िेम करावे.. " 

 
कव  मींरे्श पाडर्ावकर याींच ेहे र्ाणे कानावर पडताच, आपण र्नसर्ााच्या िूप जवळ 
आहोत असा अनुभव येतो. ित्येक ऋतूचा आब वेर्ळा, स्वभाव वेर्ळा, र्ींध वरे्ळा 
आखण रींर्रूपही वेर्ळे. 

ित्येक ऋतूच्या आर्मनाने येणारा अनुभवही वेर्ळा. वसींत ऋतचू्या आर्मनाच  चाहूि 
िार्ल्या पासून,, तो थोडासा ववसावून नींतर तो आपिा र्नरोप घेतो तो पयतं, र्नसर्ाात 
होणारे बदि म्हणजे रींर्ाींच  उधळण असत.े  झाडािा फुटिेिी पािव , त्याींच ेबदिणारे 
रींर् आखण वाढणारे आकार डोळयाींना सुिावतात. उनहाचा चटका वाढतो. अशावेळ  वाळा 
घातिेल्या, माठातल्या थींडर्ार पाण्याच  चव, 'पाण्यािा ज वन ऐसे नाव' साथा ठरवत.े 
फुििेिे र्ुिमोहर, पळस, अबोिी, मधुमाित  आखण मोर्ऱ्याचा तो धुींद सुवास! 

अहाहा! या वसींताचे वणान कसे आखण ककत  करावे र्ततके थोडचे! वसींत ऋत ू र्नरोप 
घेणार,, आता पुनहा वषाभर याच  वाट पाहाव  िार्णार, या कल्पनेने मनात हुरहूर 
र्नमााण होत.े आता वसींताचे पुनहा आर्मन होईपयतं केवळ स्मतृ  वर जर्णे भार् 
पडते. र्नसर्ाात ि ित्येक पान न ्पान या बदिा ा़िा धैयााने सामोरे जाते. पुनहा पुढीि 
वसींतात र्ततक्याच जोमाने फुित,े उमिते. 
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र्नसर्ाात ि ही िवचचकता, मानव  मनातही हदसून येते. र्नसर्ाासारि ेमानव  मनही 
सजानश ि असत.े वसींत ऋत ूम्हणज ेसाक्षात ्सजानश िता. र्नसर्ाात ि ही 
सजानश िता, माणूस मानव  सींबींधात आण ूशकिा, तर काय बहार येईि ना! माणसाने 
स्वतुःबरोबर इतराींच  सजानश िता ओळििी, जाणून घेतिी आखण त  फुिण्यासाठी 
एकमेकाींना मदत केिी तर ही पथृ्व  एक नींदनवन होईि! वसींत ऋतूत ि उत्साह, 
नवचैतनय आखण रसरश तपणा हा र्नत्य अनुभव असेि. माणसाच्या आयुष्यात रोजच 
वसींत फुििेिा असेि ! 

हा वसींत आपल्या आयुष्यात सदैव साजरा करणारी माणसे माझ्या भोवत  आहेत. 
त्र्याऐींश  वषांच  माझ  आई क्रोशाचे नव न नमुने तयार करते, एक्याऐींश  वषााचे काका 
ओररर्ाम मध्ये मग्न असतात, तर पींच्याहत्तर वषााचे दसुरे काका जिरींर्ात चचत्र 
काढतात आखण बहात्तर वषांच  काकी त्या अमूता चचत्राींना काव्यात शब्द-बद्ध करते. 
असा हा वसींतोसत्व आमच्याकड ेवषाभर वस्त िा असतो ! 

असा वसींत सवांच्याच आयुष्यात येऊ शकतो, राहू शकतो. त्यासाठी हवे डोळस जर्णे, 
आखण आपल्या ज वनात वसींत फुित असताना, त्याचा रींर्, र्ींध इतराींच्या आयुष्यात 
येण्यासाठी, रुजण्यासाठी आपण कृर्तश ि सहकाया करण्यास तत्पर असणे मात्र 
आववयक आहे. 

“सवsेsवप सुखिनुः सनतु, सवे सनतु र्नरामया:| 

हीच त्या ऋतुराजाकड ेिाथाना! 
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चचत् 

-मींश्जरी शेवड े
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वसंतराजा 

-श िा वार्ळे 

वसींताच  आिी चाहुि, सारुन ही थींड च  दिुई, 
िािसर नाजकु पानाींन , बहरिी ही हहरवाई. 

पींचमात ही सूर िावुन , कोककळ घेई सुींदर ताना, 
कुीं जकुीं जही बहरुन  आिा, र्ाऊ िार्िा र्नसर्ा र्ाना. 

आम्रतरू मोहरुन आिा, आसमींतही दरवळिा, 
र्ींधसुर्ींध रानफुिाींचा, त्या वासातच ववरघळिा. 

सोनसळ  हा प त बहावा, िर्डून रे्िा वकृ्षािा, 
िािकेशरी र्ुिमोहर घािी, र्ामिचा या रस्त्यािा. 

चींपक वपवळा हसून पाही, मनमोहक या चचत्रािा, 
वियकर आिा वसींतराजा, अवन  करते शृींर्ारािा. 

  
     

 

 

 

 

 
pc: Google 



 सोनेरी सकाळ (आयपीएच च्या मनमेंदआूरोग्य संवर्धन कें द्राचा उपक्रम)     अंक पाचवा: आला वसंत 
 

  

THIS MAGAZINE IS NOT FOR COMMERCIAL USE 20 

 

 

वसंत रसनचेा 

-रोहहण  रसाळ 

'आिा, वसींत ऋतू आिा, 
अनींत चव ींन , 

मिा सुिववण्या आिा, 
आिा, वसींत ऋत ूआिा.' 

 
या वसींत ऋतूत ककत्त  झाडीं मिा साद घाित असतात. 'नाही कश  म्हणू तुिा...' 
अश च काहीश  र्त होत ेमाझ . म्हणज ेबघा हीं! ही आींब्याच  झाडीं, आपल्या बाळ 
कैऱ्या पाडून िणुावतात. मर् काय, उचिा र्न िा त्या आींबट तरुट कैऱ्या. नाहीतर 
घािा ममठाच्या पाण्यात. थोड्या मोठ्या झाल्या की ताजीं ताजीं र्तिट, म ठ, मसािा 
घािून िोणचीं, मेथाींबा, ककसाचा र्ळुाींबा, ककसिेिी कैरी घातिेिी आींबट डाळ, कैरी 
उकडून पनहीं, कच्च्या ककसाचीं पनहीं, कैरीचीं सार...ककत्त  िायचीं तरी. मर् पक्ष  साींर्तात 
'पाडािा वपकिाय आींबा...' त्याच  मजा तर आणि च नयारी. आींबट र्ोड वपवळसर 
रींर्ाचे, काहीस ेरवाळ.आहाहा! आखण मर् बाई िायचा तो मस्त वपवळा, केशरी 
वपकिेिा आींबा. त्यातही हापूस, पायरी वर्ैरे एकाच चव चे. त ेम्हणज ेफोड  करून 
डडशमध्ये ठेवून िायचे ककीं वा रस काढून जेवणात िायचे. हापुसच्या रसाच  
आींबापोळ ,आटविेिा रस,मोराींबा. पण रायवळ आींबा चोिून िायच  िज्जत नयारीच. 
म्हणज ेकसीं? ित्येक झाडाच  चव वेर्ळ . पुनहा अर्खणत. मऊ करायचे चोिायचे र्न 
टाकून द्यायचे. मोजदाद नाही करायच .  
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फणस असतातच ये ये..म्हणायिा. कच्च्या फणसाच  भाज  तर ज व की िाण! ते थोड े
मोठे झािे की उकड र्रे, तळिेिे र्रे, आखण फणस वपकिा की नुसता घमघमाट. 
माींडा ठोकूनच बसायचीं िायिा. फणस कापा असेि तर िुटिुटीत िाता तरी येतात. 
पण बरका असेि तर? कध  असहकार पुकारेि, भरवसा नाही. जातच नाही घशािािी. 
त्याच्याही फणस पोळया, साींदणीं असतातच िायच .   

इकड ेजाींभळाचीं झाड िुणावत असतीं. आपिी काळपट जाींभळ  टपोरी जाींभळीं िािी टाकून 
रस्ताच अडवतीं. मर् काय? चादर पसरून िािी उभीं राहायचीं. एकानीं झाडावर चढून फाींदी 
हिवायच  र्न चादरीत पडिेल्या तुरट, र्ोड जाींभळाींवर ताव मारायचा. अर्दी ज भ जाींभळ  
होईपयतं. मशवाय जाींभळाचीं सरबत असतींच नींतर. 

आता नाही तरी कसीं म्हणायचीं या काजूिा? आपल्या वपवळसर ताींबूस फळाींन  
आकवषात करून घेतीं ते. तुरट, र्ोड, रसाळ पण चोथट. िायिा तर हवींच नीं! मशवाय 
ओल्या काजूच  उसळ, त्रबयाींतून भाजून काढिेिे काज ूआहाहा.... 

इकड ेजाम म  म  म्हणत असतात. तश  फार चव नसत ेनीं त्यािा. अर्दी कफकट 
पोपटी रींर्ाचे हे जाम, ताज ेताजेच छान िार्तात. पण आमच  रसना मुळ  कुणािा 
नाही म्हणतच नाही नीं! 

हे चचींचेचीं झाड पसरून बसिींय मध्येच. कच्च्या चचींचेच  र्ळू घातिेिी चटण , नुसत  
म ठ िावून चचींच िाल्िी तरी र्ाभुळिेल्या चचींचेच  आींबटर्ोड चव काही औरच असत े
हीं! या 'जाळ मींदी वपकिी करवींद....' टाळूच शकत नाही. काय करणार? कोंबडा 
कोंबड चा िळे आता ककत  वळे रींरे्ि साींर्ता येत नाही. 

अशा रीत नीं माझ्या रसनेचा 'वसींत' वसींतात अचधकच बहरतो. तमुच्या पण नीं? 
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चचत्  

                                                      -जयश्र  र्ोििे 
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पाहू रे ककत  वाट वसींता? 

वयामिा कुिकणी  

पाहू रे ककत  वाट वसींता? 
पाहू रे ककत  वाट 

 
ववास पाहे बींद पडू 

बेचव माझे तोंड कडू 
मुिपट्टीधारी यींत्रमानव, 
हािचाि सारी र्नजीव! 

 

जर्  कोणत्या कळे न मजिा 
कोण परका अन ्कोण आपिा 

 

वाटे कुठूनसे तू याव,े 
अिर्द मजिा झुिवावे 

सुर्ींचधत वाऱ्याच्या तािावर, 
फुिपानाींच्या हहींदोळयावर. 

 

कसे आहे शक्य की 
तुझ  चाहूि मिा 
िार्िीच नाही? 

असे तर झािे नाही ना की 
तू चोर पाविाींन  

आिास, 
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कळू नये कुणािा म्हणून  

हळूच र्नघून र्ेिास? 
 

ग्र ष्म सरेना, वाट सापडेना, 
पेच पडिा मोठा! 

 

माझीं एक र्ुवपत आहे, 
साींर्तेय फक्त तुिा, 

सप्तसोपनच्या साथ मुळे, 
सूर र्वसिाय नवा! 

आता आनींदच आनींद, 
सवात्र वसींत फुििाय नवा!! 
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वसंतागमन 

सुन ता शेजविकर 

आपल्या भारत य सींस्कृत  मध्ये सण उत्सवाच  परींपरा फार पुरातन आहे! ऋतु 
बदिामुळे आपिा ित्येक सण उत्सव आर्ळेवेर्ळे रूप घेऊन येतो. आपल्या 
नववषााच्या आरींभाचा म्हणज ेर्ुढीपाडव्याचा सण मोठ्या जल्िोषात साजरा झािा! चैत्र 
िर्तपदा म्हणजे चैत्र महहनयाचा पहहिा हदवस, आखण चैत्रा बरोबर आर्मन होतीं ते 
वसींत ऋतुचीं! 

वसींताच्या आर्मनानीं सवा सषृ्टी आनींहदत होऊन र्तच्यात नवज वन सींचरु िार्तीं! 
आध च्या मशमशर ऋततुिी पानर्ळ सींपून वसुींधरा नवा साज िेवून आपिीं रुप पािटते 
आहे! र्नरर्नराळया फुिाफळाींच्या रींर्र्ींधाने सवा आसमींतच दरवळून रे्िा आहे. 
आींब्याच्या नाजकू मोहराच्या सुर्ींधाने  कोककळ भान हरपून आपल्या कूजनाने वसींत 
ऋत ुआल्याचे सींकेत देतोय. नव्या वषााच्या पहहल्या हदवश  र्ुढया,तोरणे उभारून, 
रथयात्रा काढून आपणही या वसींताचीं स्वार्त करतो. चैत्राचीं काव्यात्मक वणान करताना 
दरु्ााबाई भार्वत म्हणतात, "ऋतुराज वसींताचे स्पींदन पावणारीं ह्रदय म्हणज ेचैत्र." तर 
अश ही वसींताच  आखण चैत्राच  ककमया! 

हा ककमयार्ार काळ म्हणज ेअनेक देवदेवताींच्या आर्मनाचा आखण उत्सवाचाही महहना 
आहे. वषािर्तपदेच्या हदवश  सूयोदयाच्या वेळ  ब्रह्मदेवाने सषृ्टी र्नमााण केिी अश  
माहहत  साींचर्तिी जाते. याच हदवश  िभू रामचींद्र चौदा वषाचं्या वनवासानींतर 
अयोध्येिा परत आिे. र्ुढया, तोरणीं उभारून त्याींचीं स्वार्त करून आनींदोत्सव साजरा 
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केिा रे्िा. र्ुढीपाडव्यासींबींध  एक कथाही िचमित आहे. िाच न काळ  चेहद देशाचा 
राजा वसू हा  

िूप चाींर्िा शासनकताा होऊन रे्िा. त्याच्या राज्यात िजा सुि  होत . राजाचेही 
िजेवर पुत्रवत िेम होते. काही काळानींतर राजाच्या मनात वैराग्य उत्पनन झािीं र्न 
तपवचयाा करण्यासाठी तो अरण्यात रे्िा. घोर तपवचयाा पाहून देव सींतुष्ट झािे त्याींन  
िसनन होऊन वसू राजािा वैजयींत  माळ, ववमान आखण वेळुच  काठी देऊन आपल्या 
राज्यात जाऊन राज्य करण्याच  आज्ञा केिी, या िसींर्ाच  आठवण म्हणून 
र्ुढीपाडव्याचा सण िचमित झािा. शामिवाहन शक सुरू झािे त ेचैत्र शुद्ध िर्तपदा 
या हदवश . याच हदवश  चींडडकेच्या तसेच रामाच्या नवरात्राचा िारींभ होतो.  

चैत्र शुद्ध ततृ येिा र्ौरीचीं आर्मन होतीं. चैत्रर्ौरीचा हा उत्सव महहनाभर चािू असतो. 
र्ौरी आपल्या माहेरी आिेिी असते,माहेरी र्तचीं कोडकौतुक होतीं. र्तिा झोपाळयावर 
बसवून चैत्र र्ौरीच  आरास करून हळदीकुीं कू केिीं जातीं. हरभरा, डाळ, पनहीं, खिरापत 
करून नैवेद्य दािविा जातो! अक्षय्य ततृ येच्या हदवश  ही माहेरवाश ण सासरी परत 
जाते. चैत्र शुद्ध अष्टम िा भवान  देव च  उत्पत्त  झािी. या हदवश  अशोक कमिका 
िाशन ववध  केिा जातो. असा पुराणात उल्िेि आहे. चैत्र शुद्ध नवम  म्हणज ेराम 
जनमोत्सव आखण चैत्र शुद्ध पौखणामा म्हणजे हनुमान जयींत . राम आखण हनुमान, 
म्हणज ेदेव आखण भक्त अशा अजोड जोड चे उत्सव मोठ्या िमाणावर साजरे केिे 
जातात. 

अशा अनेक व्रतवकैल्याींन  सण उत्सवाींन  भरिेिा आखण भारिेिा असा हा चैत्र महहना 
आखण वसींत ऋत!ु चैत्र आखण वसींत हातात हात घािून येतात आखण माणसासहहत सारा 
आसमींत बहरुन टाकतात.  
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कॅमेऱ्यात कॅमेऱ्यात टटपलेला वसंत ऋतू टटपलेला वसंत ऋतू  
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चचरतरुणांचे गुरुकुल: सप्तसोपान 

-ववजय कामत 

(सप्तसोपानमध ि ववषयाींच  झिक देणारी एक कववता) 

 

(छींद: हररभचर्न )                                  (चाि: श्रावणमास ) 

स्थानकवास  ज्येष्ठ जनाींच , तल्िि  बुद्ध   ज्ञात असे 
शुभानींद तव आमशष  घेऊन, अद्भुत  सप्तसोपान वसे 

 

संगीत वादन, नतृ्य सींवधान, बहुववध येथे नाट्यकिा 
सुहामसन ींचे मन श्जींककतसे, रसना मधुरा पाककला 

 

वर्ा चाित  र्हृ-क्रीडचेे, िमशक्षकही र्नष्णात 
बुद्चर्बळ अन ्कॅरम सोबत, पत्तयांचे फड जमतात 

 
हस्तशिल्प  नव  बघुर्न  हरपिे, चचत्त  जनाींच ेबहुयाम  

कराींर्मुिचे नैपुण्य मशकवण्या, अवतरिी ही ओररगॅमी 
 

 
 

हषोत्सव तो चचत्कलेचा, कल्पक मर्तिा आवडिा 
चचत्पटांचे ववश्लेषण जण,ु चाणक्याच  तक्षमशिा 
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जरर आधुर्नक भ्रमणध्वनन हा, वयोर्टाच  नाहह तमा 

करण्यासाठी ववद्या अजान, जो तो िाव  अनुक्रमा 
 

परभाषेचा मोह अनाममक, जमधन बोिाव ेवाटे 
उत्साहाच्या भरत  मधुन , सादर होत  िघु-नाट्ये 

 
 

ववषय बुद्ध चे मशकण्यासाठी, अवसर बहु जरर दरु्नयेत 
मन  जपाव्या कवया भावना,पथ-दशान ििु होते येथ 

 

िेिक कववच्या मनोर्तािा, भाव-नाद तो कसा हवा 
अशभवाचनहा ववषयमनोरम, सर्ळयाीं वाटे हवा हवा 

 

चचरतरुणाींचे अमभनव र्ुरुकुि, िभू कराव ेवदृ्चधींर्त 
वववेकर्नष्ठा, समाजसेवा हेच आमुचे मनोर्त.   

 
 

(स्थानकवास  = ठाणेकर, भ्रमणध्वन  = मोबाईि, शुभानींद = डॉ. िुभा थते्त + डॉ. आनंद नाडकणी) 
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