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सपंादकीय 
 

 

नमस्कार! 

सप्तसोपान- ज्येष्ांच्या शाळेची घोडदौड "एकदम झकास" सुरु आह.े आमच्या शाळेच्या 

पणहल्या सहा मणहन्यातच आम्ही सवा (अनुिवी) छोटे णवद्याथी एकत् यऊेन अनेकणवध कला 

अभ्यासात रंगून गेलो   . इतकेच नाही तर णवद्याथी दशेतील ददवस आठवून, पुन्हा एकदा 

लहानपि घेऊन, गत ददवसांचा  आनंद पुन्हा एकदा लुटत आहोत. एक वर्ा केव्हा संपल े

कळलेच नाही; पि त्या णित्यथा केललेा कायाक्रम मात् णनरंतर लक्षात राणहल असा झाला. 

त्याची सदवै आठवि रहावी म्हिून "हस्तणलणखत" िणसध्द केल.े त्याला तर सगळयांकडून 

लेखन साणहत्याचा िरिरुन िणतसाद णमळाला. 

 

आता आमच्या सप्तसोपान चा दसुरा वाढददवस उंबरठ्यावर आह.े त्याचे स्वागतसुध्दा जरा 

हटके करावे असा सवाांनी णवचार केला. लगेच वदैहेी, उवी, िारती व आम्ही सगळे एकत् 

जमलो आणि "इ-णलणखत" काढायचे ठरणवल.े त्यासाठी एक संपादकीय मंडळ स्थापन केल.े  

ह्या वेळेच्या अंकाचा णवर्य "पाऊस" असावा असे सवाानुमते ठरल.े ह्या णवर्याबाबत एक 

चौकट आखून 'फ़स्टा कम फ़स्टा' ह्या तंत्ानुसार साणहत्य स्वीकारायचे असे ठरले. अंकात एकूि 

५ लेख, ५ णचत् े  आणि ३ कणवता असावेत ह ेणनणित केल.े सवा साणहत्य ३१ ऑगस्ट पयांत 

द्यावे अस ेसांणगतल ेआणि तस ेते वेळेत जमा झालेही. सिासदांकडून वळेेत साणहत्य गोळा 

करि,े त्यात दरुुस्त्या करिे, ठरलले्या शब्दमयाादते बसणवि ेह्या िदकयते णियांका, रोणहिी, 

संजीवनी, णवजया व अनुराधा ह्या संपादकीय मंडळाच्या सदस्या व त्यांची सल्लागार वैदहेी 

ह्यांनी एकमेकींना छान साथ ददली. सवाात महत्वाचं म्हिजे लखे, कणवता आणि णचत्े जमा 

झाल्यावर त्यात स्वतःच्या सजानणशलतेचा सुरेख वापर करून श्री. अणनल कीताने यांनी त्याचे 

एका सुंदर ‘इ-णलणखता’त रुपांतर करण्यास सहाय्य व मागादशान केल.े सुरवंटाचे जिू 

फुलपाखरु झाल.े  
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आमचा हा उपक्रम ज्यांच्या पाठठंब्यामुळे शक्य झाला त्या डॉ. आनंद नाडकिी व डॉ. शुिा 

थत्त ेह्यांना लाख लाख धन्यवाद! त्याचिमािे वाचक, लेखक, कवी आणि णचत्कार ह्यांचाही 

ह्यात अमूल्य सहिाग आह,े त्यांचेदखेील आम्ही आिार मानतो. ज्यांनी ज्यांनी ह्या उपक्रमात 

सहयोग ददला त्या सवाांचे मन:पूवाक कौतुक आणि आिार!  

धन्यवाद!! 

  

अनुराधा जोशी, 

संपादकीय मंडळ. 

 

 

सपंादकीय मडंळ 
 

अनुराधा जोशी 

णियांका सावंत 

रोणहिी रसाळ 

णवजया गोखल े

संजीवनी तळवडकेर 

 

सल्लागार 
 

वैदहेी णिड े

 

सहाय्य 
 

िारती सावंत 
 

सजावट व इ-रूपातंरि 

अणनल कीताने 

उवी कर्िाक 
 

मखुपषृ् 

अणनल कीताने 
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सत्ाचंा आढावा 

                               

८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सप्तसोपानचा पणहला वधाापन ददन साजरा झाला. सहिागी 

सदस्य आणि उपणस्थत मंडळी या सवाांच्याच लक्षात राहील असा हा सोहळा झाला. 

त्यानंतर पुन्हा जेष्ांसाठीची सत्े सुरु झाली. काही सत् ेतात्पुरती थांबवण्यात आली उदा. 

क्ल ेमोडलेलंग, पेपर दिललंग. तर काही नवीन सत् ेसुरु करण्यात आली उदा. हामोणनयम, 

क्ल ेमौल्डींग. ‘पुढ ेकाय’ ह्यासंदिाात एक सिा घणे्यात आली. जमले तस ेएकेका णवर्याच्या 

सिासदांनी एक छोटासा कायाक्रम सवा सदस्यांसमोर सादर करायचा अस े ठरल.े तसेच 

सिासदांपैकी ज्यांना आवडले त्यांनी णवणवध णवर्यावर एक एक सत्े घ्यायची असेही ठरले. 

 

सप्तसोपान मध्य ेहोिाऱ्या सत्ांमध्ये णशकवण्यात आलेल्या मुद्यांचा आढावा पुढील िमाि-े 

 

१) अणिवाचन सत्ासंाठी सुनीता फडके, सणवता दळवी आणि वृन्दा दािोळकर यांचे 

मागादशान सिासदांना णमळते. जुन्या सिासदांपैकीं ज्या सिासदांना व्यास दक्रएशन तफे 

आयोणजत अणिवाचन स्पधेत िाग घ्यायचा होता, त्यांना मागादशान करण्यात आले. नवीन 

सिासद सहिागी झाले आहते, त्यांना सदु्धा उत्तम मागादशान णमळत आह.े ३० ऑगस्ट रोजी 

काही सिासदांनी इतर सदस्यांसमोर णवणवध िकारचे अणिवाचन सादर केल.े  

 

   २) नृत्याचे सत् चैताली पी. या घेतात. वधाापनददनामध्ये सादर करण्यात आलले्या 

नृत्यांमुळे  ििाणवत होऊन या सत्ात नवीन सिासद मोठया संख्येने सहिागी झाले आहते . 

आपल्या नृत्य णशणक्षकेला गुरूदणक्षिा म्हिून  ित्येक सिासदाने सोलो डान्स सादर केला . ह े

नृत्यिकार ित्यके सिासदाने स्वतः तयार केल ेहोते. गेल्या मणहन्यात "अप्सरा आली " आणि 

"सवांर लू " ही दोन नवीन नृत्ये णशकवण्यात आली. आता नृत्याच्या नवीन स्टेप्स 

णशकवण्यात येत आहते . 

 

 ३) "णब्रज" या खेळाचे मागादशान अशोक  पाटिकर करतात. ह्या खेळाबद्दल अनेक 

सदस्यांना खूप उत्सुकता होती. सवाच नवणशके असल्याने संकोच नव्हता. या सत्ात सदस्य 

संख्येत लक्षिीय वाढ झाली. सरुवातीस िाथणमक दजााचे णब्रज णशकवल ेगेले. नंतर णिणसजन 

पध्दत णशकवण्यात आली. 

https://go.onelink.me/107872968?pid=InProduct&c=Global_Internal_YGrowth_AndroidEmailSig__AndroidUsers&af_wl=ym&af_sub1=Internal&af_sub2=Global_YGrowth&af_sub3=EmailSignature
https://go.onelink.me/107872968?pid=InProduct&c=Global_Internal_YGrowth_AndroidEmailSig__AndroidUsers&af_wl=ym&af_sub1=Internal&af_sub2=Global_YGrowth&af_sub3=EmailSignature
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४ ) सुरुवातीला ओररगामी सत्ासंाठी केवळ बॉबी णवजयकर यांचे मागादशान णमळत होते. 

सध्या या सत्ाला कधी चंद्रशेखर बवे तर कधी बॉबी णवजयकर यांचे मागादशान णमळते. या 

सत्ामध्ये णवणवध िकारच्या टोप्या, पादकटे, गिपती, मोदक, काडा होल्डर, क्यूब बॉक्स, के्रन 

पक्षी आणि णवणवध िकारची फुल ेकरून घेण्यात आली. 

 

५) संगीत सत्ांचे मागादशान करतात वैदहेी णिड.े वधाापनददन सोहळयात "नस ेराऊळी वा 

नसे मंददरी"  ह ेसमूह गीत सादर करण्यात आल ेतसेच "यमन " रागावर आधाररत गािी 

सादर करण्यात आली. या सत्ात अलंकार, राग- यमन, िैरव, िपू, काफी, िरैवी, 

णिमापलासी  णशकवण्यात आल.े या रागांवर आधाररत लहदंी, मराठी गािी गाण्याचा आनंद 

सिासदांनी घेतला. एका सत्ात पावसाची गािी गाण्याचा मनमुराद आनंद लटुला.  

३१ जुलै रोजी संगीताच्या सिासदांनी इतर सदस्यांसमोर एक छोटेखानी कायाक्रम सादर 

केला, ज्याला सवाांकडून िरिरून िणतसाद णमळाला. 

 

६) हामोणनयम सत् नव्यानेच सुरू झाले असून, णवश्वनाथ म्हात्े त्याला मागादशान करतात. 

या सत्ाला उत्तम िणतसाद णमळत आह.े यामध्ये हामोणनयम वादनाचे मूलिूत णनयम 

णशकवण्यात आले असून आता "अलंकार"  णशकवण्यात येत आहते. सहिागी सदस्य या 

सत्ात खूप आनंद णमळवीत असतात. 

 

७ )  मीनल लले ेया "कॅरम" सत्ाच्या मागादर्शाका आहते. या सत्ाला अनुिवी खेळाडू आणि 

नवणशके खेळाडू अस ेदोन्ही िकारचे खेळाडू सदस्य आहते. खेळाचे णनयम सांगून खेळातील 

कौशल्य वाढणवण्यासाठी कोित्या गोष्टी आत्मसात करिे गरजेचे आह ेयाचे उत्तम मागादशान 

या सत्ामध्ये णमळते. 

 

८ ) "बुणद्धबळ"  या खळेाचे मागादशान णमललंद कुलकिी यांचे कडून होते. या सत्ात सुद्धा 

नवणशके  आणि अनुिवी खेळाडू सदस्य आहते. अनुिवी खेळाडूनंा Hanging display 

board वर सर काही िॉब्लेम्स दतेात आणि कमीतकमी चालींमध्ये "चेक मेट" करण्यास 

सांगतात. नवीन सदस्यांना मूलिूत णनयम सांगून त्याचा सराव घेतला जातो. सध्या 

सदस्यांना मुलिूत खेळाची सवय होऊ लागली असल्याने आता श्री. कुलकिी ित्येक 
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सोंगटीची  चाल समजाविे, शेवटाकडून खेळून तीन ककंवा चार सोंगट्या णशल्लक असताना 

कमीतकमी चालीत चेकमेट कसा करावा अशा क्लृप्त्या णशकणवत आहते. 

 

९) जमान िार्ा णशकण्यासाठी उवी कर्िाक यांचे मागादशान सिासदांना लािते. 

वधाापनददनाच्या सोहळयात सादर करण्यात आलेल्या जमान नारटकेचे सिासद आणि  

उपणस्थतांनी िरिरून कौतुक केले. त्याचा ित्यक्ष पररिाम म्हिजे या सत्ाला येिाऱ्या 

सदस्यांच्या संख्येत झालेली लक्षिीय वाढ. जमान मुळाक्षरे, त्यांचे उच्चार, अंक, वेळ, 

घड्याळ, रंग, फळे, ग्रीठटंग्ज असे क्रमाक्रमाने  सोप्या पद्धतीने जेष्ांना आकलन होईल अस े

णशकविे ह े या सत्ाचे वैणशष्ट्ट्य. आता हळू हळू मुलिूत व्याकरि आम्ही णशकत आहोत 

आणि छोटी छोटी वाक्ये तयार करायलाही णशकत आहोत. ही अवघड िार्ा णशकण्याचा 

आनंद सहिागी सिासद घेत आहते . 

 

१०) कूककंग सत्ाच्या मागादर्शाका आहते सीमा सडकेर. या सत्ाला िरिरून 

िणतसाद असतो आणि सहिागी सिासद मणहलांचा उत्साह ओसंडून वाहत असतो. या 

सत्ामध्य े नूडल्स, व्हजे तंदरू, दही पालक, पनीर खोबऱ्याचे लाडू, कलाकंद अस े णवणवध 

िकारचे पदाथा णशकणवण्यात येतात, त्या पदाथाांचा आस्वाद घेता येतो, एव्हढेच नव्ह ेतर या 

सत्ाला नाच, गािी असा आनंदी आनंद असतो. पदाथा आरोग्यपूिा असावा ह्यावर िर 

असतो. 

 

११) असेच एक चणवष् सत् बेककंग चे असते. रणसका राजाध्यक्ष या सत्ाचे मागादशान करत े. 

या सत्ामध्य े णवणवध िकारचे केक्स, कूकीज, चॉकलेट्स, चॉकलेट मोदक असे वेगवेगळया 

स्वादाचे पदाथा असतात. या सत्ातसदु्धा धमाल मज्जा सरुू असते . 

 

१२) स्माटा फोन ची सत्े साधारिपिे सहा मणहन्यातून एकदा सलग आठवडािर घेतली 

जातात. श्रद्धा दवेधर णह सत् े घेतात. रोजच्या जीवनात अणनवाया असिारे ह े गॅजेट 

वापरण्यात  जेष्ांना अनेक अडचिी येतात. त्या संदिाात िात्यणक्षकासह मागादशान करण्यात 

आले. णवणवध अॅप्स, त्यांचे उपयोग आणि वापर अगदी वैयणिक पातळीवर समजावण्यात 

येतो. 
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१३) कॉम्प्युटर णवर्याची सत्े दखेील सहा मणहन्यातून एकदा सलग आठवडािर घेतली 

जातात. दीपक पी. आणि चैताली पी. या सत्ांना मागादशान करतात. ह्या वेळेच्या 

सत्ांमध्य ेFundamentals of computer, MS office मधील Word, Excel, Power 

Point मधील णवणवध गोष्टी िात्यणक्षकासह णशकवण्यात आल्या. Google search, 

Chrome, Facebook, Book my show, Net banking, Websites, You tube, 

Email या सारख्या दनंैददन जीवनातील उपयिु गोष्टी णशकवण्यात आल्या. 

 

१४) ब्रेन गेम्स  ची सत् े णसद्धीका पंजवानी आणि तन्वी कालेकर यांच्या मागादशानाखाली 

होतात.  घरगुती वापरातील वस्तू, जाड दोरी, चेंडू, कडधान्ये, पेपर, काड्या, रंग अशा 

वस्तंूचा वापर करून णवणवध खेळ आणि कृतीसत्े घेण्यात येतात. ह े सवा मेंदलूा चालना 

दिेारे असते. कृतीसत्े सांणघक स्वरूपाची असतात. या सत्ांची वैणशष्ट्ट्य,े त्यांचे मेंदवूर 

होिारे पररिाम, आणि जेष्ांच्या जीवनातील त्याचे महत्त्व सोप्या िारे्त सांगण्यात येते. या 

सत्ांची सवा सदस्य आतुरतेने वाट बघत असतात. 

 

१५) णचत्कला णवर्याचे सत् श्रध्दा दवेधर यांच्या मागादशानाखाली होते. मृद ू

व्यणिमत्वाच्या या णशणक्षका सहिागी सदस्यांना णचत् े काढण्याचे केवळ मागादशान करत 

नाहीत, तर त्यानंा िोत्साहनही दते असतात. या सत्ात णवणवध िकारचे पक्षी, िािी आणि 

काटूान्स घेण्यात येत आहते. 

 

१६) ब्लॉक लिंठटंग सत् सीमा सडकेर घेतात. या सत्ात िथम पांढऱ्या ककंवा रंगीत 

कागदावर ब्लॉक्स कसे वापरायचे याचा सराव करून घेतला. नंतर सहिागी सदस्यांना 

टेबल मॅटस णशकवण्यात आल्या. 

 

१७ ) डॉ. शुिांगी दातार या "िावना अनुिवताना, समजून घेताना" या सत्ाच्या मागादशाक 

आहते. या सत्ाला सदस्य मोठया संख्येने उपणस्थत असतात. सोप्या ओघवत्या िारे्त त्या 

आपल े मुद्द े उदाहरिांसह मांडतात. कृतीसत्ेही घेण्यात येतात. आपला िावनांबद्दलचा 

शब्दसंग्रह वाढणविे, इतरांच्या िावना समजून घेऊन त्यानुसार िणतसाद दिेे, िावनांचे 

िकार आणि स्तर, त्यांचे व्यणिमत्वावर होिारे पररिाम अस े णवणवध मुद्द े सोप्या िारे्त 

सांणगतले जातात. 
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१८ ) Film discussion ह्या सत्ात णवणवध णवर्यावरील दजेदार लघुपट दाखवून त्याचा 

आशय, त्यात दाखणवल्या जािाऱ्या णवणवध िावना, नातेसंबंध इ. घटकांवर चचाा केली 

जाते. णह सत् ेडॉ. शिुा थत्त ेह्या ज्येष् मानसोपचारतज्ञ घेतात. ह्यातील एक सत् डॉ. शुिांगी 

दातार ह्यांनीही घेतल े होते. आजपयांत ह्या सत्ांमध्य े “सांझ”, “मुरब्बा”, “चाकोरी”, 

“अनुकूल”, “The Epiphany”, इ. िारतीय लघुपट तसेच “The last farm”, “Rewind 

Forward” असे िारताबाहरेील लघपुटही दाखणवले आहते. 

 

अशा िकारे, सप्तसोपानच्या िांगिात आम्ही वेगवेगळे णवर्य णशकण्याचा आनंद घेत 

आहोत. ह े सवा णवर्य णशकताना मजा तर येतेच पि त्याहूनही अणधक म्हिेज आमच्या 

मेंदलूा छान व्यायाम णमळतो. येथील णवद्याथी नवनवीन णवर्य णशकण्यासाठी नेहमेी आतुर 

व उत्साही असतात. 

 

णियांका सावंत, 

संपादकीय मंडळ. 
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णचत् 

- अणनता फाटक 
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  पावसाळा 

                                                     - अपिाा णिड े

सत्तावीस उिे सात बरोबर शून्य, असे गणित मांडिारा णबरबल चतुर खरा! पावसाची ही 

सात नक्षत् े िसन्न झाली तर जीवन सुखमय होते. त्यांनी रूद्र रूप घेतल े तर ते उध्दवस्त 

होते. ती रूसली तर जीवन सुकते. नेमेची येिारा पावसाळा आपली ही बहुरंगी, बहुढंगी रूपे 

दाखवून धरतीला बोटांच्या इशाऱ्यावर नाचवतो आपल्याहाती ररमोट ठेवून. तो जेव्हा 

आईच्या मायेने कुशीत घेतो तेव्हा सृष्टी तृप्त होते. णवजांचा लखलखाट, ढगांचा गडगडाट 

यांच्या पार्श्रवािूमीवर णनसगा नाचतो, गातो, शब्दांना धुमारे फुटतात व

कंठातून सूर उमटतात. रागदारी, नाट्यगीत, िावगीत, िियगीत, बालगीत, पॉप, फ्युजन 

यातून पाऊसधारा सरसर येतात. र्डररपू वेगळया अंगाने पाऊस गाण्यांतून अंगिात ठेका 

धरतात टप..टप..टप. जीवनातली सगळी नाती फुलतात, मोहरतात, ओलीलचंब होतात. 

अंगावर रोमांच तर मनात सप्तरंगी इंद्रधनुष्ट्य! 

 

 

 

 पाऊस सोबत आितो णवणवध सिांची लूट! ऊन, पाऊस, इंद्रधनुष्ट्याचा खेळ घेऊन येिारा 

श्राविी पाऊस खूपच दखेिा! तो णहरव ं दिें दवेून येतो. जीव लावतो, आईपि णमरवतो. 

सासरी नांदिारी लेक माहरेच्या मुरळीची वाट पहाते, त्याच्या संगे माहरेी येते 

णवसाव्यासाठी, कोडकौतुक करून घेण्यासाठी. 'ती कडच्या' गोष्टी लाजलाजून सख्यांच्या 

घोळक्यात जागवते. गालावरची लाली, अंगावरचा रोमांच णतचं गुणपत णहरव्या चाफ्यागत 

गंध पसरणवतो. नागपंचमी बहीि िावाच्या िेमाची झालर णमरणवते.  
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िावाबणहिीचं िेम अनुिवावं लोकगीतात. साध, सरळ, रांगड, णनष्ट्पाप! बहीि सासरी 

असली तरी पावसाला सांगते िावाचं शेत णिजवायला, शेत रटकवायला. णतची ही 

मनधरिी मनाला णिडिारी. 

लाल पाण्याचा लोंढा घऊेन येिारा पाऊस, गारा वेचायला लाविारा पाऊस, बरसातमें 

हमस े णमले तुम अस ं गायला लाविारा पाऊस, खोट्या पशैाला िलुून मोठ्याने पडिारा 

पाऊस! णिजण्याचा मनमुराद आनंद दिेारा पाऊस, आनंद दिेारा,सवास्व बुडवून टाकिारा 

तू! अरे,जीवनदात्या! तुझं कोितं रूप खरं? तू कसाही बरस, आम्हाला तू हवास. तू नाही तर 

जीवन नाही. तुझ्याणवना वेडी बहीि कस ंगायील गीत- 

पाऊस पडतो जसा मोत्यांचा णशरवा 

बाग बंधूंचा णहरवा   

पाऊस पडतो जस ेमोणतयाचे सड े

माझ्या बंधूचं्या गावाकड े

पान्या पावसाचा कशाला आला िाऊ 

नदी िरली नको आता जाऊ 

आर्ाढानं ददलेली पावसाची ओंजळ श्रावि आपल्या ओंजळीत घेवून मंगळागौर जा गवतो, 

पोळा नाचवतो. बळीराजाच्या मनाचा मोर णपसारा फुलवतो. 
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णियकर पाऊस 

-  अनुपमा िधान 

 

 
 

 

आजही आठवतो तो पाऊस 

पणहल्या वणहल्या िीतीचा 

लचंब णिजून जाण्याचा, 

असा हा पाऊस|| 

आजही आठवतो तो पाऊस 

चोरट्या कटाक्षांचा 

स्पशााने शहारण्याचा, िेमाच्या 

पणहल्या साक्षीचा 

असा हा पाऊस|| 

आजही आठवतो तो पाऊस 

नणशल्या धुंदीत रमण्याचा 

िियातील आलींगनाचा 

असा हा पाऊस|| 

आजही आठवतो तो पाऊस 

अमर िेमाच्या साक्षीचा 

अमूल्य ठेव्यांचा 

सदवै हवाहवासा वाटिारा, 

अनुिूती दिेारा 

असा हा पाऊस|| 

 



सोनेरी सकाळ (आयपीएच च्या मनमेंदआूरोग्य सवंर्धन कें द्राचा उपक्रम) अकं पहिला : पाऊस 

 
 

This magazine is not for commercial use  Page 14 
 

 

ऋग्वदेातील पाऊस  
  

- सुनीता शेजवलकर 

 

 

 

 

 

 

सृष्टीचे ऋतुचक्र उन्हाळा, णहवाळा, पावसाळा या मधून अव्याहत दफरत असते. णनसगाात 

वेळोवेळी होिारे बदल, णनसगाामधील घडामोडी, णनसगााची सौम्य तशीच रौद्र रूपे पाहूनच 

आपल्या ऋणर्मुनींना वेद स्फुरले ते एका िावावस्थेत, म्हिूनच वेदांना अपौरुर्ेय म्हटल े

जाते.  

 

ह े ऐणन्द्रय अणतणन्द्रय अनुिव अनेक अज्ञात ऋर्ींनी मंत्ांद्वारे म्हटल े आहते. ते णलणखत 

स्वरूपात नव्हते, तर ते मुखोद्गत असत. पुढच्या णपढ्ांना ते ज्ञान पठिाद्वारे  ददले जात अस.े 

"गुरुमुखातून णवद्या" या पद्धतीने वेद परंपरागत चालत आले आहते. काही काळानंतर सवा 

ऋचांचे संकलन करून महर्ी व्यासांनी त्यांची  व्यवस्थणतत वगावारी करून चार वेदात 

णविागिी केली. ते म्हिजे १)ऋगवेद २) यजुवेद ३) सामवेद व ४) अथवावेद ह ेहोत. 
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सवाात जुना आणि पणहला वेद म्हिजे ऋगवेद. ऋग्वेदात १०२८ सिेू असनू १०५५२ ऋचा 

(मंत्) आहते. ऋचेच्या णवर्याला सूि म्हितात. ऋगवेदकाळी यज्ञससं्थेला महत्त्व होते. 

यज्ञाद्वारे दवेतांची आळविी मंत् म्हिून केली जात असे. यज्ञासाठी हणवद्राव्य दणे्याची, 

आहुती दणे्याची पद्धत होती. त्यासाठी सोमवल्ली वनस्पती वापरीत असत. सोमवल्ली रस, 

णतचा उपयोग, पाणवत्र्य सांगिारी अनेक सूिे ऋग्वेदात जागोजागी आढळतात. दवेतांची 

तसेच सूया, उर्ा, अग्नी, पजान्य, मरुत, रात्, मंडूक अशा अनेक णवर्यांवर सिेू आहते . 

 

पाऊस म्हिजे पजान्याचा उल्लेख ऋग्वेदात वरुि, आप, पवमान अशा नावांनी केला आह.े 

पावसाच्या आगमनाने सवा वास्तुमात् िफुणल्लत होतात. णनझार, नद्या, ओढे वेगाने वाहताना, 

फुल े फुलताना, मोर लाडंोर पंख पसरून आनंदाने नाचताना ऋलरं्नी अनुिवले, शेतातील 

धान्य अंकुरललेे पाणहल,े मुला मािसांचा लचंब होण्याचा आनंद पणहला. ह े सवा घडून 

आििाऱ्या शिींचे स्तवन केले. 

    

पावसाच्या पाण्याच्या शदु्धतेबद्दद्दल ऋर्ी म्हितात, 

"अप्सु अंत: अमृतं अप्स ुिेर्जं अपां उत िशस्तये दवेा: िवत याणजन:।।" 

 शुद्ध पाण्याच्या  अंतरंगी जिू काही अमृत  असते, अशा पाण्यात और्धी गुिधमा असतात. अस े

जल िशसंनीय. यासाठी ह ेदवेांनो तुम्ही उत्साही, सामर्थयावान व्हा. 

 

"पजान्याय िगायत ददव: पुत्ाय मीळहुर् े 

 स:न: यवस ंइच्छतु।।" 

   ह ेमानवांनो, अंतररक्ष णनवासी, वरदायक, जलवृष्टीकारक अशा पजान्य राजासाठी काव्य करून 

त्याला संतुष्ट करा, म्हिजे तो और्धी वनस्पती व अन्नधान्य णनमााि करून आपल्याला आनंद 

दईेल. अशा िकारची बहारदार विाने सुिातून आढळतात. पावसाळयाच्या 

सुरुवातीस गारांचा पाऊस होतो. या गारांमुळे पावसाला अडथळा होऊ नये म्हिून वारे 

त्यांना जणमनीकड े णिरकवतात. अशी णनरीक्षि े ऋचात आहते. अवर्ािाने मािूस अगणतक 

होतो मात् पजान्यवृष्टी झाल्यावर जीवनदायी ठरतो. पजान्य ही जलदवेता आह.े जलामध्ये 

रसतत्व असते. जलवर्ाावामुळे रास्तत्वाची स्थापना वनस्पती और्धीमध्य े होते. म्हिून 

जलाला "िाििूत उदक" म्हटल ेआह.े मेघांचा णवस्तार पाहून "महाकाय तडाखा" नाव आह.े 
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आहुती दतेाना सुखदायी पजान्यधारा आमचे कल्याि करोत, रक्षि करोत अशा िावना व्यि 

करून िदशे जलमय झालेला पाहून "आता पाऊस पुरेसा झाला आह,े तेंव्हा जलधारा आवरत्या 

घे" अशीही आळविी ऋर्ी सिुातून करतात. 

      

कोित्याही कायााची सुरुवात शुि व्हावी म्हिून ।।ॐ।। चा उच्चार करण्याची 

पध्दत वेद काळापासून ददसते. मंडल ७- सिू१०१ मधील पणहल्या ऋचेमध्ये म्हटल े आह,े 

"मघापासून पजान्यवृष्टी करणविाऱ्या णत्णवध स्तोत्ांचे तू ॐ मंत्ासणहत पठि कर". शेवटी 

मानवी जीवन सुखी, समृद्ध व्हाव ेहीच इच्छा व्यि झाललेी आह.े चराचर श्रुष्टीतील ित्येक 

वस्तू एकमेकांना पूरक असून त्यांचा समतोल राखण्याचे आवाहनही यज्ञा द्वारे केल े आह े

.ऋग्वेद हा िारतीय संस्कृतीच्या तत्वज्ञानाची वेदगाथा आह ेअसे म्हटले जाते. 

 

। हरर ॐ तत् सत् । 
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णचत् 

- दीपाली रािे 
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एक णचत्तथरारक अनिुव 

 

- श्री. िवीि कुळकिी 

 

 

 

 

 

२६ जुलै २००५. संपूिा मुंबई, ठािे व कल्याि पररसरात २४ तासात १००० णम. णम. 

पाउस पडला व न िुतो न िणवष्ट्यणत असा हाहा:कार उडाला, णनसगााचा िकोपच जिूकाही.  

खोलगटच नव्ह ेतर उंचावरील वस्त्यापि जलमय झाल्या. मुंबईची लाइफलाइन असलेली 

उपनगरी सेवा ठप्प झाली. सांताकु्रझ, वाकोला, लालबाग मघ्य े होड्या लावण्याएव्हढी 

पररणस्थती आली. कायाालयातून बाहरे णनघु न शकिारे कमाचारी कायाालयातच राणहले. पि 

जे कायाालयातून णनघाल ेहोते, ते व्ही.टी., चचागेट पासून पायी णनघाले  व रेल्वे लाईन मधून 

पायी िवास करत दसुऱ्या ददवशी घरी पोहोचले. बससेवा व  टॅक्सीसवेा पाण्याच्या िचंड 

वेगामुळे कोलमडल्या. काही िागातली दरुध्वनी सेवा, णवदू्यत सेवा खंडीत झाली. 

जागोजागी मानवी साखळया करून एकमेकांचा आधार घेत लोक चालत होते. थकलले े

मंददरातून व मशीदीतून रात्ीपुरता आसरा घेत होते. लोकांमधली मािुसकी जागी होत 

होती. वाटेत काही संस्था व मंडळे चहा नाश्तत्या ची मोफत सोय करत होत्या. 

 

 

 

 



सोनेरी सकाळ (आयपीएच च्या मनमेंदआूरोग्य सवंर्धन कें द्राचा उपक्रम)     अकं पहिला : पाऊस 

 

This magazine is not for commercial use  Page 19 
 

मी त्यावेळी ठािे बेलापरु यथे े तुि ेनाक्यावरील बी.ए.एस.एफ. कंपनीत काम करत होतो. 

दपुारच्या णशफ्टच्या बसेस आल्या नव्हत्या. मोबाईल वरून येिाऱ्या बातम्यांवरून 

वास्तवाची कल्पना येत होती. माझी अल्टो गाडी होती. पि ती फॅक्टरी बाहरे काढि े

धाडसाचे होते. माझे ठाण्यात रहािारे काही सहकारी माझ्याबरोबर यायला तयार होते. 

त्यांनी सुचवल ेकी ठािे बेलापुर मुख्य रस्ता योग्य नाही पि मागचा तुिे- एम. आय. डी.सी. 

मागा कमी धोक्याचा आह.े हो- नाही करता करता, मनाची तयारी केली. खोल पाण्यातून 

गाडी काढतांना घ्यायच्या खबरदारीची पुन्हा एकदा उजळिी केली. गाडीचे इंणजन बंद 

करायचे नाही. एक्झॉस्ट पाईप मध्ये पािी जाऊन द्यायचे नाही. अल्टो गाडीचे फ्युएल 

इंजेक्टर व स्पाका  प्लग इंणजनच्या वर असते. त्यामुळे त्यात पािी जाण्याचा धोका कमी 

होता. चार वाजता कंपनीतून गाडी बाहरे काढली. अनुिव नवीन होता. मनात धाकधुक तर 

होतीच. दवेाचे नाव घेतले. २० दक.मी. चे अंतर कापायचे होते. रोज रहदारीच्या 

घनतेनुसार ४० ते ६० णमणनटे लागायची. आजचा अंदाज लागत नव्हता. पणहले २/३ 

दक.मी. णनधोकपिे आलो. रस्त्यावरून  कमीत कमी गुडघा बुडले एव्हढे पािी वहात होते. 

बऱ्याच ररक्षा, टेंपो, ट्रक व बससे वाटेत बंद पडलेल्या ददसत होत्या. गाडी खोल पाण्यातून 

जात असतांना गाडीत पािी णशरत होते. गाडीच्या सगळया सीटस ओल्या झाल्या होत्या. 

कोपर खैरिा कसाबसा पार करत नोणसल पयांत पोहोचलो होतो. आता पाण्याची खोली 

जास्त वाटत होती. गाडीला पुढ े रेटायला अणॅक्सलरेटर पुिा दाबायला लागत होता. 

एव्हढ्ात एक मोठा ट्रक बाजुने गेला व पािी बॉनेट वर आल ेव माझी गाडी बंद पडली. 

डोळयासमोर काजवे चमकल.े अधाा रस्ता बाकी होता. गुरंुचे स्मरि केले व त्वरीत इणग्नशन 

की दफरवली. गाडी चालु झाली व बंद पडली. परत ियत्न केला. यावेळेला गुरुकृपेने गाडी 

चालु झाली. सवा शिीणनशी अॅक्सीलरेटर दाबत राणहलो. गाडी पाण्याच्या लोंढ्ातून बाहरे 

आली. रबाल े- ऐरोली मागे हायवेने ६.३० पयांत घरी पोहोचलो. 

आजही तो िसंग आठवला की अंगावर शहारा येतो.  
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अशा या णनयमबद्ध णिसगाचक्राला- सुखदा, जलदा व अन्नदा वर्ााऋतुृला- अणनयणमत 

करतात ती आपली अघोरी मानवणनर्मात कृत्य.  अणनबांध जंगलतोड, णनसगाणनर्मात जल 

स्त्रोतांना िर घालून बुजवून त्यावर णसमेंट कॉन्क्रीटची जंगल उिारिारी आपली मानवजात, 

णवद्युत उजेचा अतीिचंड वापर, या सवा कारिामुळे वैणश्वक तपमानात झालेली वाढ, 

णहमनगांचे णवतळिे, अतीनील दकरिांमधली वाढ, अल णननो व ला णननो सारख्या िीर्ि 

पररिामांना आज आपिाला सामोरे जावे लागत आह.े 
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सोबती-सखा 

- अलकनंदा पाध्य े

 

 

तुझ्या स्वागत सोहळयाची धामधूम सुरू झालीय सवादरू... 

पि माझा मात् तुझ्या चाहुलीने धडधडतोय ऊर.. 

 

काव्यात रमिाऱ्यांचा कदाणचत असशीलही त ूसोबती-सखा 

वास्तव जगताना मला मात् कायमच वाटतो तुझा धोका 

 

वेळ काळ सांगत नाहीस दकती पडिार णहशोब नाही 

तुझ्या मुक्कामापयांत जीव माझा थाऱ्यावर नाही 

 

गच्च िरललेे ढग जेव्हा करतात तुला तडीपार 

अपमाणनत होत णपसाळल्यागत कोसळतोस इथ ेमसुळधार 

 

आम्हाला वेठीला धरून मग  तू शणििदशान करतोस 

रोजीरोटीची धडपड आमची पार णवस्कटून टाकतोस 

 

काडीकाडी जमवून बांधलेल ेमाझे णचमि ेघरटे 

तुझ्या घनदांडग्या मुजोरीने मोडून की रे पडते 
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लहरीपिाने कुठेकुठे दौरा करतोस धुवांधार 

अन काही रठकािी दफरकायचेही णवसरून जातोस पार 

 

णतथल्या शेतकऱ्यांशी तुझे दिेेघेि ेनाही 

त्यांच्या जगण्यामरण्याची तुला काडीमात् पवाा नाही 

 

णबरबलाने दरबारात एकदा तुझी थोरवी काय गायली 

तेव्हापासून कदाणचत या अस्मानीत सुलतानीही घुसली 

 

पि नको रे वागूस असा उन्मत्त सत्ताधीशासारखा 

समजून घ ेना सामान्यजनांच्या कथा आणि व्यथा 

 

संयतपिे बरसत य ेत्या कृपाळू दयाघनासारखा.... 

तेव्हाच मीही समजेन तुला ...माझा सोबती-सखा...... 
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अणवस्मरिीय पावसाळी सहल 

 

- साधना काळे  

 

 

   चालत्या टे्रनमध्ये मी गाढ झोपी गेल े होते. 

सकाळी साडपेाच सहाच्या सुमारास पायांवर थंडगार पािी पडल्याने मी दचकून जागी 

झाले, णखडकीबाहरे बणघतलं. खेड स्टेशनच्या सिोवार जि ूफि पािीच ददसत होतं.  

 

२५ जुलै २००५… आम्ही मैणत्िी आंबोली घाट बघायला णनघालो होतो. खूप ददवसांनी 

एकत् जमल्यामुळे जुन्या-नव्या गप्पांना ऊत आला होता. गाडी रडत-खडत चालली होती. 

कशीतरी गाडी णचपळूि स्टेशनवर पोहोचली. इथून पुढ े मात् सगळं ठप्प.... स्टेशनवर 

आधीच बऱ्याच गाड्या डरेा टाकून उभ्या होत्या, आिखीनही येत होत्या. काही वेळात  

पािी कमी होऊन आम्ही आंबोली घाटाकड ेमागास्थ होऊ अस ंवाटल ंपि तस ंकाहीच झाल ं

नाही. जवळच असिाऱ्या मेसचा त्ास होतो म्हििाऱ्या आता दवुा द्यायला लागल्या. 

ददवसा आम्ही स्टेशनवर दफरत होतो, रात्ी मात् सुचेना. रात्ी साडबेारा वाजता माझ्या 

नावाची announcement झाली. मी आणि मैत्ीि छत्र्या सावरत िलामोठा प्लटॅफॉमा 

पार करून स्टेशन मास्तरच्या केणबनमध्ये पोहोचलो. पंधरा णमणनटांनी घरून फोन आला. 

एका मैणत्िीच्या मुलाने णचपळूिच्या एका हॉटेलमध्य ेआमची सोय केल्याचे सांणगतले, पि 
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स्टेशनमास्तर म्हिाले ते संपूिा हॉटेल पाण्यात आह,े स्टेशन सोडून जाऊ नका, गुपचूप 

जाऊन डब्यात झोपा. कसल ेझोपतो, बसलो गप्पा मारत. पहाटेला जािवल ंचहुकड ेपािीच 

पािी, पि toilets मध्ये पािी नव्हतं. “समुद्र चहुकड ेपािी णपण्याला थेंबही नाही” अशी 

अवस्था होती. आता आम्ही लचंब ओल्या सामानासकट स्टेशनच्या बाहरे पडण्याच्या ियत्नात 

होतो. कमरेइतक्या पाण्यातून आम्ही बाहरे आलो. वरून हणेलकॉप्टर णघरट्या घालत होती. 

कशा- बशा  ररक्षा करून आम्ही एका हॉटेलवर पोचलो. एका मोठ्या हॉलमध्य ेआमची सोय 

झाली. पावसाच्या पाण्याने आम्ही आंघोळ केली तरी कपड ेसवा ओलेच होते.  सुग्रास गरम 

अन्न पोटात गेल,ं बरं वाटल.ं थोडी झोप काढली. पावसाने णवश्रांती घेतली होती, पि सवात् 

णचखल होता.  रात्ी श्रीयुत काि ेयांनी साध ं  पि सुग्रास जेवि ददलं. शांतपि ेजेवा असा 

िेमळ आग्रह केला.  

 

एव्हाना स्टेशनवरच्या, बसमधल्या िवाशांनी गावात गदी केली होती. आता हॉटेल्स िरली 

होती. आम्ही घरी कळणवण्याच्या ियत्नांत होतो पि संपका च तुटला होता. णतसऱ्या ददवशी 

सकाळी घरी संपका  साधता आला. तोपयांत आमच्या ठाण्यात 'पुरात बायको अडकलेल्या  

समद:ुखी नवऱ्यांची'  गदी जमली होती.  पि णनवांत गप्पा मारत आम्ही आनंदी होतो; 

घरातून सुटका होऊन आयतं गरम जेवायला णमळत होतं ना! वाहतूक  सुरु झाली तर 

िस्थान करण्याचा बेत होता. दसुऱ्या ददवशी एक कार पुण्यापयांत ठरवून, गरम नाश्तता, 

सुखरूप पोहोचा असा आशीवााद आणि खि नारळाने ओटी िरून श्री तांबे यांनी आमची 

पाठविी केली.   

 

इतक्या लांबवर येऊनही अनोळखी मािसांनी जी आमची काळजी घेतली त्याला तोड नाही. 

एका संकटातून आम्ही पार झालो. पुि ेमुंबई वाहतूक चालू होण्याची वाट बघत पुण्याला 

माझ्या घरी राणहलो. वाहतूक चालू होिार समजल्यावर सकाळच्या बसची णतदकटं काढून 

मेसमध्य ेऑडार ददली. मसेवाला इतका िला मािूस की  Bus stop वर थमाास िरून मस्त 

मसाला चहा आणि िरपटे आल ूपराठ्यांच parcel घेऊन आमच्यासाठी उिा होता.  
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रमत गमत सकाळी ८.३० ची बस संध्याकाळी ठाण्याला ७ वाजता आली.  तसे रस्ते 

खराबच होते. वाटेत खूप पडझड होती पि या संपूिा िवासात आम्हांला इतकी चांगली 

मािस ंिेटली आणि आमची ही वेगळीच ट्रीप अणवस्मरिीय झाली.  
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सरी सखुाच्या 

- िदीप बागडकेर 
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णचत् 

- अणजता माळवदकर 
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पाऊस…… णचत्पटातंला 

- स्वाती गुि े

 

पाऊस... सृजनाचे नानाणवध आणवष्ट्कार घडणविारा. अनादद कालापासून धरतीची कूस 

उजविारा. णतच्या अंगावर णहरवाईची दलुई पांघरिारा. कधी येतो मृगाच्या पालखीत 

बसून डुलत डुलत तर कधी हस्तासारखा गडगडत, धुवांधार कोसळत. सवाांचा आवडता, 

हवाहवासा. कुठं कुठं िटेतो हा आपल्याला? रानात..वनात..तनात..मनात..जनात..आणि.. 

“गानात.” 

आज ह ेअनोख ंस्मरिरंजन णचत्पटांतल्या  ददसलले्या “पाऊसगीतांचं”. ५०-६० च्या 

दशकातील णचत्पटगीतांनी त्या काळातल्या तरूिाईवर अस ंकाही गारूड केलं होतं की जरा 

कुठे आिाळात ढग दाटून आल ेकी अजूनही आठवतात ते  णचत्पट.. ती गािी, त्या नायक-

नाणयका….. 

रंग, गंध, नाद, स्पशा सगळया संवेदना उत्तेणजत करिाऱ्या तीन दखेण्या नाणयकांवर णचणत्त 

झालेल्या पावसाच्याच.. पि तीन णनरणनराळया िावावस्था आणि णिन्न आशयांच्या गीतांचं 

मी तुम्हाला फि स्मरि करून दतेे. गािी नाहीत हो...काव्यणशल्पच ती! 
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नाणयका साधना.. खडे्यातील एक अबोध, णनरागस, सुकुमार ग्रामकन्या. झोपडीच्या 

वळचिीतून ओघळिारे पावसाचे मोती ओंजळीत सामावून घेत णियकराला साद घालते.... 

 

ओ सजना, बरखा बहार आयी 

रसकी फुहार लायी...   अणखयोंमें प्यार लायी… 

ऐसी ररमणझममे ओ सजन, प्यास ेप्यास ेमेरे नयन 

िर पावसात तहानललेे, व्याकुळ नेत् तुझ्या आठविीत ‘बुडून’ गेलेत रे. काय हा काव्यात्म 

णवरोधािास! िर पावसात ‘प्यासे प्यास’े…………….. 

 
 

सुजाता हा णबमल रॉय यांचा अस्पृश्तयतेच्या सामाणजक समस्येला वाचा फोडिारा एक तरल 

संवेदनक्षम णचत्पट…. मनात काहूर माजविारं गच्च िरून आललें आिाळ, टपोरे पावसाचे 

थेंब... उमलत असलेल ंिीतीचं नाजूक फूल.. हळूवार स्पशाानेही थरथरिारी पाकळी.. 

आणि... णतच्यावरून घरंगळिारा मोती... अणतशय काटेकोर, अचूक दशृ्तयचौकट. काय काय 

सुंदर म्हिायचे? ददग्दशान? छायाणचत्ि? िावदशी डोळयांची नूतन? सणचनदांच संगीत? 

की... आशाताईंचा उत्कट मधाळ स्वर? 

काली घटा छाए मोरा णजया तरसाए 

ऐसेमे कही कोई णमल जाए 

आणि या णनतांतसुंदर णचत्चौकटीला असलेली अस्पृश्तयतेची गडद काळी दकनार..! 
 

णतसऱ्या गीताचा मामला मात् थोडा गिंीर आह ेह ं! अंधारी काळीकुट्ट रात्, धुवांधार 

पाऊस, रस्त्यावर णचटपाखरूही नाही आणि िर रस्त्यात बंद पडललेी श्रीमंत नाणयकेची 

आणलशान मोटार.. ओळखलंत ना? ही णतसरी नाणयका सौंदयासाम्राज्ञी, आपल्या मादक 

ददलखेचक अदांनी घायाळ करिारी मधुबाला. 

गायक-नायक दकशोरकुमार. पि णचत्चौकटीत आह ेमात् सतत खट्याळ नाठाळ, ओलेती, 

नाईलाजाने ‘अगणतक’ झालेली रूपगर्वाता मधुबाला.. 
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एक लडकी िीगी िागीसी 

सोती रातोंमें जागीसी, 

णमली एक अजनबीसे, कोई आगे न पीछे 

तुम ही कहो, ये कोई बात ह?ै 

तन िीगा ह,ै सर गीला ह.ै. उसका कोई ‘पेंच’ िी ढीला ह.ै. 

तनती, झुकती, चलती, रूकती....सावनकी सुनी रातमें...! 

 

धडधडत्या ह्रदयाची, फडफडत्या डोळयांची मधुबाला, मनःचक्षुंपुढून हलते कां हो ...? 

शृंगाररक, आता, मुग्ध, सवंेदनशील अशा वेगवेगळया अणिव्यिीतून सादर केललेा 

णचत्पटगीतातला पाऊस रणसकांना लचंब णिजवून गेला ना ?! 
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आला पाऊस 

- रोणहिी रसाळ 

 

 

 

 

आला आला पाऊस आला 

आला पाऊस आला रे.. 

आला आला पाऊस आला 

आला पाऊस आला रे ।।धृ।। 

 

णनळया निी या अवणचत जमला 

काळा ढग हा कोि कोठला? 

झुम्मड वारा घाणलत लपंगा 

घेऊणन त्याला खाली आला, 

 

गजात आला णखदळत आला 

बरसत आला आला रे.. 

आला आला पाऊस आला 

आला पाऊस आला रे ।।१।। 
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उंच निांतून येती खाली 

दवलबंदूचं्या मौणिक माला, 

पानांच्या त्या टोकांवरती 

झुले तयांचा तो लहदंोळा, 

 

धरती झाली लचंब ओली 

सुखावली ती सृष्टी रे.. 

आला आला पाऊस आला 

आला पाऊस आला रे ।।२।। 

 

    णिजल ेपवात णिजली राने 

      णिजल्या वेली णिजली पाने, 

हरखून गेल ेरंग छटेने 

मोहरल ेनवचैतन्याने, 

 

  धुंद होऊणन णिजूया आता 

वय हो आपलुे णवसरा रे.. 

आला आला पाऊस आला 

आला पाऊस आला रे ।।३।। 
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सप्तसोपानमधील सत्ाचंी क्षिणचत्े 

 

 

 

 

 

 

 

अभिवाचन 

बेक िं ग 

 ूक िं ग 
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बे्रन गेम्स 

िावना अनुिवताना, समजून घेताना 
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ब्रीज 

 ॅरम 

बुद्धिबळ 

ओररगामी 
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जममन 

नतृ्य 

सिंगीताच्या सिासदािंचे सादरी रण 
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स्मार्मफोन 

धचत्र ला 

सिंगण  

कफल्म डीस् शन 
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ज्यषे्ठांसठठी आयपीएच च ेमनमेंदूआरोग्य सांवर्धन कें द्र 

 

तुम्िाला ववस्मरणाचा त्रास जाणव ूलागला आिे का? 
ममत्रपररवाराची उणीव भास ूलागली आिे का? 

मेंदलूा चालना ममळावी असे वाटत ेका? 
त्याच त्या हदनचयेचा कंटाळा आला आिे, कािीतरी नवीन मिकावे अिी इच्छा आिे 

का? 
ननवतृ्तीनंतरचा वेळ मजेत कसा घालवावा, सत्कारणी कसा लावावा?  

 

जर तुम्हाला असे प्रश्न पडत असतील, तर सप्तसोपानला जरूर िेर् द्या. 
सप्तसोपान ‘मनमेंदआूरोग्य सिंविमन  ें द्र’ हे ज्येष्ठ नागरर ािंसाठीच ेअसे  ें द्र 
आहे जजथे ते नवीन गोष्टी मिकू िकतील, नवीन ममत्रमतै्रत्रणी बनवू िकतील 
तसेच मेंद ूताजातवाना करू िकतील.  

अधि  माहहतीसाठी सिंप म  सािा- ८२९१९८२५६६/ ८२९१९८२५६८ (स ाळी १० ते 
सायिं ाळी ६ ह्या वेळेत) 

 

  आमच्या सदस्यािंच्या प्रततकिया- 
- सप्तसोपानची कास, मन मेंदूचा विकास! 

- सप्तसोपान, ज्येष्ाांचे एक सांजीिनी विद्यालय. 

- सप्तसोपान जेथे समाधान, सकारात्मकता, स्िािलांबन, सहनशीलता, सुविचार, 

समाजसेिा, सदुपयोग ह्या सात पायऱ्या चढून जाण्यास मदत होते. 

 

 

 


