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रचना  १ 

सवयप्रथम आपल्या सवायना गुढी पाडवा आचण नव वषायच्या हार्ददक शुिेच्छा. 

आपल्या सवाांच्या सहकायायन े२०१६ च्या काययकाररणीन ेमोठ्या उत्साहान,े ह्या वषीच्या काययक्रमांची मांडणी 

करण्यास सुरुवात केली. बघता  बघता २०१६ चे पचहले तीन मचहन ेकस ेसंपले ते कळलेच नाही. मंडळाच्या 

पचहल्या तीन मचहन्या मध्ये झालेल्या काययक्रमांचा साराशं खालीलप्रमाणे, 

मकर संक्रांतीचा सण २३ जानेवारी रोजी "संत चनरंकारी" मध्ये मोठ्या उत्साहान ेसाजरा झाला. काययक्रमाची 

सुरुवात पारंपाररक पद्धतीन ेमचहलांना हळदी कंुकू आचण वाण दवेून झाली. नंतर लहान मुलांची वेशिूषा स्पधाय 

घेण्यात आली.ह्या स्पधेमध्ये जवळ जवळ १५ मुलांनी िाग घेतला. वेशिूषा स्पधेनंतर कॅनडाच्या सुप्रचसद्ध 

"स्वरगंध" गु्रप न ेसुंदर जुन्या प्रचसद्ध गाण्यांचा नजराणा पेश केला. नेहमी प्रमाणे जेवणामध्ये आपल्या सवाांच्या 

आवडीची िारतामधून आणलेली गुळ पोळी होतीच. 

फेब्रुवारी मध्ये पचहले १० त े१८ वयोगटांसाठी Arduino workshop आयोचजत केल ेहोत.े जवळपास २५ 

मुलांनी या workshop चा आनंद लुटला. या workshop ला चमळालेल्या उत्स्फूतय प्रचतसादामुळे आम्ही अशाच 

प्रकारच ेworkshop मुलांसाठी आयोचजत करण्याचा चवचार करत आहोत. 

दरवषी प्रमाणे माचय मचहन्यात महाराष्ट्र मंडळ चशकागोने EOLA स्पोर्टसय सेंटर, अरोरा येथे टेबल टेचनस 

टूरनामेंटस आयोचजत केल्या होत्या. तीन वेगवेगळ्या गटांमध्ये सुमारे ५५ खेळाडूनंी िाग घेतला. Advance 

गटाच्या अंचतम सामन्यानंतर, सवाांच्या आग्रहाखातर चवजतेा चनशांत कव ेआचण त्याची पत्नी यांनी चमत्रत्वाचा 

सामना खेळून सगळ्यांच ेमनोरंजन केल.े स्पधेचे चनकाल खालील प्रमाणे, 

चमवलद जोगळेकर, संदीप गाडगीळ, आचण चवद्या जोशी यांचा हस्ते सवय चवजेत्यांना गौरवण्यात आले. 

ह्या वषी गुढी पाडव्यासाठी श्री. अतुल परचुरे यांचा एक पात्री प्रयोग ठेवण्यात आला आह.े तसेच मराठी शाळेचे 

चवद्याथी "शुिंकरोती म्हणा" हा काययक्रम साजरा करण्यात आह.े त्याच प्रमाणे सालाबाद प्रमाणे होळी आचण रंग 

पंचमी साजरी करण्यात येईल. 

१७ एचप्रल रोजी, Fund raising walk - March for Babies, Naperville River Walk येथे सकाळी ९ 

वाजता असणार आह.े तरी आपण सवाांनी याव ेचह चवनंती. त्याच प्रमाणे ८ मे रोजी सायंकाळी संत चनरंकारी 

येथे रंगतरंग मंचातफे  श्री. आनंद िाटे यांचा गाण्यांचा काययक्रम आह.े तरी आपण मोठ्या संख्येन ेश्री. िाटे यांचे 

सुश्राव्य गायन ऐकण्यासाठी उपचस्थत राहाव.े 

 सदंीप गाडगीळ, अध्यक्ष, चशकागो महाराष्ट्र मडंळ 
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President: Sandeep Gadgil 
President@mahamandalchicago.org> 

 In Chicagoland for the last 16 yrs 

 Involved in several organizations back in India (Natya Sanstha, Not-for-
profit) 

 Co-Chair BMM 2011 NAPC committee

 VP of MMC organizing committee 2012

 Secretary of MMC organizing committee 2013

Vice President: Adhishree Panchpor 
karyakarini@mahamandalchicago.org> 

 In the Chicagoland area for the past 4 years

 Always eager to work for our community

 Served as a team member for 2015 MMC committee

 Looking forward to presenting wonderful, fun filled and
event packed MMC 2016

Vice President: Sunil Dev 
karyakarini@mahamandalchicago.org> 

 Chicago resident for 21 years 

 Actively involved in Chicago Maharashtra Mandal events

 IT Coordinator, MMC 2014

 Looking forward to bringing exciting & entertaining programs catering to
all age groups in 2016 

Treasurer: Sanjay Marathe 

treasurer@mahamandalchicago.org> 

 In Chicagoland for the last 18 years

 IT Lead for BMM 2011 and Registration for Business & CME Event

 Treasurer, 2014 MMC

 Independent IT Consultant 

 Serve the community with quality and cost effective programs 
throughout the year 

Secretary: Shilpa Naik 
karyakarini@mahamandalchicago.org> 

 In Chicagoland since 1995 

 Active member of MMC 13 & MMC 14 committee

 Like to work for our community

 Would like to expand the reach of MMC 

Committee Members: Bharati Velankar, Ravi Bamne, Sandeep Salgaonkar, Saurabh Neklikar, Shubhangi Sumant, Suresh 

Pandav, Swati Pawar, Vaibhavi Shetye,Nilesh Malpekar, 

IT: Ramdas Thatte, President - BMM: Nitin Joshi, President-Marathi Shala: Vidya Joshi, Rachana Editor: Prasanna Joglekar 

Sports: Ravi Joshi, The Board of Trustees: Jaydeep Buzruk, Sucheta Akolkar, Vidya Joshi 
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मंुबईत चैत्र कधी येतो. धुळवडी नंतर (ज्या धुळवडीला िलेिले मंुबईकर न चवसरता रंगपंचमी म्हणतात. 

पौर्णणमेनंतरच्या लगेचच्याच ददवशी येणारा ददवस पंचमी कसा असेल अशी पुसटशीही शंका त्यांच्या मनात यते 

नाही) सुमारे २ आठवडयाने. होळीनंतर काही ददवसातच कोदकळेचे कुहू- कुहू सुरू होत.े मी मंुबईत रहाणाऱ्या 

अशा िाग्यवंतां पैकी आह ेकी ज्यांच्या पररसरात दरवषी कोदकळ फॅचमलीची पंखधूळ पडते. एके वषी तर 

मंुबईच्या प्रदषुणामुळे म्हणा दकवा आमच्या आसमंतातील असंख्य साचमष उपहारगृहातंील उरल्या सुरल्यावर 

कावळयाच्या नादाने चोच मारल्यामुळे म्हणा पण एका कोदकळेचा आवाज बसलेल्याचहेी माझ्या चांगले 

स्मरणात आह.े एरवी सुमधुर वाटणारे कोदकळेचे कुहू-कुहू आवाज बसल्या नतंर दकती िेसूर व करुण वाटते 

त्याचा अनुिव मी घेतला आह.े माझ्या चमत्रांना जेव्हा मी हा माझा अनुिव सांचगतला तेव्हा त्यानंी चमत्रधमायला 

स्मरून सुरूवातीस अचवश्वास दाखवला. कोकीळेचा आवाज कसा बसेल? तुझाच कान बसला असेल! इत्यादी 

िाष्य करून हाहाहीही करून झाल;े शेवटी एका चहा-िज्यांची दकमत चुकवून का होईना पण ‘ही कोदकळा व 

हा बसका आवाज’ असे चसध्द करण्यात मी यशस्वी झालो. 

ते असो…. मी सांगत होतो चतै्राबद्दल. मंुबईत चैत्र आला म्हणून चनराळे काही घडत नाही. वसतंॠतूचे आगमन, 

कोवळी पालवी वगैरे सारी पुस्तकात वाचलेली माचहती. मायनॉररटीत गेलेल्या कोदकळांचे कूजन ह ेकेवळ 

तुरळक अपवाद. मंुबईकरांना चैत्राच्या आगमनाचा सुगावा लागायचा तो अथायतच पंचांगातून; व पंचांगही 

इचतहास जमा झाल्या पासून साळगावकारांच्या कालचनणयय मधुन. बाजारात कैऱ्यांचे चवपुल दशयन घडू लागले, 

चहवाळयात पंधरा रुपयांच्या खाली घसरलेले मटारचे िाव चवसाच्याही वर चढू लागले, महापाचलकेचे माचय 

अखेरीचे बजेट संपायच्या आत रस्त्यांवर डांबराची ओताओत सुरू झाली, पेपरात पंतप्रधाना पेक्षाही 

अथयमंत्रयांच्या बातम्या व फोटो अचधक ददसू लागल.े रात्रीची प्लेझंट वाटणारी हवा क्रमाक्रमाने अचधक गरम 

होऊ लागली व घराघरातनू अभ्यासाचा.. परीक्षाचंा गलका सुरू झाला की समजावे चैत्र जवळ आला. मंुबईत 

चैत्राची चाहूल अशी अप्रत्यक्ष पणे का होईना लागते तरीपण वसंतॠतूचे आगमन वगैरे तर अक्षरश: अमूतय 

गोष्टी. 

माझ्या मनातल्या चैत्राच्या आठवण म्हणजे वसंताची चाहूल नव्ह ेतर परीक्षांची चाहूल. होळीच्या 

पुरणपोळयांवर वा गुढीपाडव्याच्या श्रीखंड-चजलब्यांवर अभ्यासाच्या.. परीशे्रच्या तयारीच्या तगाद्याचा वखय 

कायमचाच लागलेला. अथायत वसंतॠतचू्या प्रारंिीचा परीक्षाज्वर वगैरे फार रटकायचा नाही. शाळेच्या 

परीक्षांच्या शेवटच्या पेपराच ेटाकणे टाकले की साधारण एचप्रलच्या मध्यावर मे मचहन्याची सुटी (मुलाच्या 

पररिाषेतले उन्हाळयाच्या सुटीचे नाव!) सरुू व्हायची. िाडयाची सायकल चालवणे, समुद्रावर वाळूत 

खेळायला जाणे, झाडावर चढणे, पडलेल्या, पाडलेल्या दकवा आईने लोणच्यासाठी आणलेल्यातल्या पळवलेल्या 

कैर यांची दपुारी चतखटमीठ लावून पाटी करणे व त्यासोबत आणखी चतखटमीठ लावून प्रत्यक्ष पाचहलेल्या 

िूताच्या गोष्टी सांगणे असा दोन मचहने चालणारा व्यचिमत्व चवकासाचा एक अनौपचाररक काययक्रम सरुू 

व्हायचा. त्यावेळी आमच्या पालकांनी छंदवगय, साहसचशबीर, व्यचिमत्व चवकास चशचबर, अशा आकषयक 

नावांच्या बेगडात गंुडाळलेल्या एखाद्या उन्हाळी शाळेत घातले नाही ह ेआमच्यावर उपकारच म्हणायचे. 



रचना  ४ 

त्यावेळी आमच्या घरासमोरच्या रस्त्यावर फारशी रहदारी नसायची. कााँक्रीटचा जाडजूड थर घालनू त्याचा 

चवकास झालेला नव्हता. त्या काळयािोर रस्त्यावर िरउन्हात सायकल चालवणे हा अचवस्मरणीय अनुिव 

होता. चेहर यांवर गरम वार याचा शेक जाणवत असायचा. दरूवर, साधारण महापौराचं्या बंगल्याच्या आसपास, 

त्या डांबरीरस्त्यावर मृगजळही ददसायच.े कदाचचत तेव्हाच मनात कुठेतरी राजकीय प्रचतष्ठचेी रठकाणे व 

मृगजळ ह्यांचे सचमकरण डोक्यात दफट बसले असाव.े 

चैत्राची आणखी एक आठवण म्हणजे आमच्या घराजवळ रस्त्यावर असलेल्या चपवळया फुलांच्या झाडाची 

आठवण. आमच्या घराच्या दारात एक झाड आह.े शब्दश: सांगायचे तर आवाराच्या दाराबाहरे रस्त्यावर आह े

ते. पूवी फुटपाथवर होत;े पण जसा जसा रस्त्याचा चवकास होत गेला तसा तसा फुटपाथ आकंुचन पावत मूळ 

रंुदीच्या पाविर उरला. आचण माझ्या लहानपणी फुटपाथ वर सरुचक्षत 

असलेले ते झाड अक्षरश: रस्त्यावर आल.े 

साधारणत: चैत्र मचहन्याच्या आसपास त्याला चपवळया रंगाची फुले धरतात. 

दठेाच्या बाजूला दकचचत तपदकरी होत जाणाऱ्या तीन-चार पाकळयांची फुले 

ददसायला लागतात आचण काही ददवसांतच हजारो फुलानंी लगडलेले झाड 

पूणय चपवळे होऊन जाते. आकारा-रुपाने ते झाड म्हणजे गुलमोहराचाच 

जत्रेत हरवलेला िाऊ वाटतो. ह्या झाडाला सोनमोहर म्हणतात ह ेमला 

अगदी अचलकड ेसमजले. 

ते झाड माझ्या व माझ्या िावंडांच्या बालपणाचा एक अचविाज्य िाग 

बनून गेले होते. उन्हाळयाच्या सुटीतील असंख्य उपक्रम (की उपव्याप!) 

ह्या झाडाच्या सहिागाने झाले होत.े लपालपी / डबाऐसपैस / िोज्ज्या असल्या खेळात एका चिडूची लपण्याची 

सोय ह्याझाडाने अनेक वष ेकेली. झाडाच्या दषृ्टीने आजही हरकत नसावी, पण आमचे आकार वाढण्याचा वेग व 

झाडाच्या बुंध्याचा व्यास वाढण्याचा वेग ह्यात थोडी तफावत आह!े अंगणात केलेल्या मातीच्या दकल्ल्याच्या 

सजावटीतील मोठा िार ह्या झाडाच्या फुलांनी उचलला होता. रस्त्यावरील मैलाच्या दगडापासून ते 

खांब्यावरील ददव्या पयांतच्या सवय िूचमका त्या फुलांनी चनमूटपणे चनिावल्या. त्या दकल्ल्यातील पररसराच्या 

शोिेकरता आवारात आपोआप वाढलेली अनेक रोपटी उपटून लावण्यात आली. चवचवध मापाच्या व आकाराची 

पाने असलेल्या सवय झाडांना फुले मात्र एक सारखी चपवळी! नाचातील राधाकृष्णां च्या गळयात हार पडायचे ते 

ह्याच फुलांचे. एका सुटीत तर दणक्यात साजरे केलेले िावला-िावलीचे लग्न ह्याच फुलांच्या िरवशावर पार 

पडले होते. मोठे झाल्यावरही त्या फुलांच्या पाकळया पुस्तकात सकुवुन त्याचंे िेटकाडय आम्ही िावंड ेबनवत 

असू. 

त्या फुलांना ना सुगंध, ना लाबं सडक डखे. दवे पूजे पासून फुलदाणी पयांतच्या कुठल्याही मोठयांशी संबंध 

येणार या गोष्टीं साठी ते अत्यतं चनरुपयोगी. कदाचचत त्यामुळेच असेल, पण त्या फुलांवर आम्हा लहानांचा 

मालकी हक्क स्थापन झाला होता. त ेझाड दकवा त्याची ती चपवळी फुले कधी धडा बनून आमच्या 
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अभ्यासात  आले नाही. ना त्याचा कधी उिा छेद करायला लागला ना त्याचे परागकण सूक्ष्मदशयकाखाली बघाव े

लागल ेआचण ना कधी त्याची आकृती काढून जरनल नावाची मगजमारी करावी लागली. बहुधा त्यामुळेच त्या 

झाडांची व फुलांची दोस्ती अगदी पक्की होऊन गेली. संपूणय सुटीिर आमच्या धमालीत ह ेझाड सहिागी होऊन 

जायचे. म्हणता म्हणता चनकालाची वेळ यायची. मग यथातथा चमळालेल्या माकाांच्या प्रगतीचा दस्तावेज घेऊन 

काहीसे चहरमुसल ेहोऊन घरी येताना हाच चमत्र मना पासून आचण न चवसरता आमच्या वर पुष्पवृष्टी करायचा. 

दर वषी आयुष्यातल्या आणखी एका चैत्राला सामोरे जाताना ह्या 

सगळया चचत्रांचा पट उजळणी केल्या सारखा झरयकन डोळया समोरून 

सरकत जातो. वाढत्या वया बरोबर सवड नसण्याची सवय होऊन गेली व 

चनसगायचा चनत्य आनंद घेण्याचा उत्साहही मावळला नसला तरी 

झाकाळला मात्र गेला. त्या झाडाशी असलेले नाते आता 

नाममात्र  होऊन गेल.े “चसग्नलहून पुढे आलास ना की अध्याय 

चमचनटाच्या ड्राईव्ह नंतर एक झाड लागेल त्या मागचेच घर… ” असा कधीतरी नव्याने येणाऱ्याला पत्ता 

सांगण्यापुरता प्रासंचगक संबधं उरला त्या झाडाशी. 

…झाड मात्र चनत्यनेमाने वार्णषक वसंतोत्सव साजरा करीतच आह,े त्याच चपवळया फुलांची पखरण नव्या

कााँक्रीटचा रस्त्यावर दर चैत्रात सवयीन ेकरतेच आह.े 

-शरदमणी मराठे 
sharadmani@gmail.com 
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आम्ही नऊ वषाांपूवी फ्लोररडाला मूव्ह  झालो तेव्हा आमच्या चमत्र मैचत्रणीनी जंगी पाटी ददली. 

Illinois मध्ये २० वषय राचहल्यामुळे चमत्र पररवार मोठा ! पाटीतील बऱ्याच  जणांनी प्रश्न चवचारला, 

इथल्या सारख ेfour seasons फ्लोररडात  तुम्हाला miss नाही का होणार? 

ह्या प्रश्नावर उत्तर असे काहीच नव्हत,े कारण तुलना करायची ती िारताशी, आचण तो सोडून  बरीच वषय उलटली 

होती. 

तेव्हा हसनू म्हणाल ेअहो Illinois मध्ये दोनच तर ऋतू असतात winter and construction! चतथे राहायला 

गेल्यावर कळेल मग तुम्हाला नक्की सांग.ू आता नऊ वषाांनी असे जाणवत े४ ऋतूंचा मामला नक्कीच चमस होत 

नाही, आचण Illinois प्रमाणे इथेही २ कायमचे ऋत ूआहतेच! उन्हाळा आचण hurricane! ह्या मध्ये वसंत ऋतू 

आपल ेअचस्तव दाखवतोच. Florida मध्ये वसंत ऋतू काही कॅलेंडरला बांधील नाही ह ेनक्की. आज सकाळी walk 

ला गेले तेव्हा ह ेलक्षात आल.े 

Springची चाहूल सगळीकड ेददसली. थंड हवेमुळे टवटवीत झालेले वृक्ष, सुंदर फुले, 

गवताचा चहरवा रंग सवयच वसंत ऋतूची जाणीव दणेारे आचण मन प्रसन्न करणारे 

होत.े फ्लोररडातील गवत ह ेजरी बालकवींच्या कचवतेप्रमाण े"मखमालीचे गाचलचे" 

नसल ेदकवा कथा कादबंऱ्या मध्ये चलचहल्या प्रमाणे 'लचडवाळपणे हलत डुलत ' नसल,े 

तरी वसंत ऋतूत वेगळ्याच चहरव्या रंगाने चमकते. बऱ्याच रठकाणचे अनंत त्यांचा 

सुगंध दरूवर पसरवत होत,े राम चाफा हळूहळू आपल ेअचस्तत्व दाखवू लागला,ह ेलक्षात आल.े फि वस्प्रगमध्ये 

आपली शान दाखवणारे डौलदार Amerillos दकतीतरी घरांसमोर डोलत होत.े चशवाय सवय दरू बहरलेला Star 

burst, आंब्यावरच्या छोटुकल्या कैऱ्या ह ेसवयच वसंत ऋतूची ग्वाही दते होत.े  

आचण लक्षात आल ेऋतूंच ेअसणे आचण त्यांचे अचस्तव, चनसगय अगदी कॅलेंडर प्रमाणे दाखवतोच असे नाही. 

आपल ेमनही तसेच  आह,े आठवणी आल्या दक त्या ऋतून सारख्याच ! कॅलेंडरला बांधील नसलेल्या आचण 

असलेल्या. आपल्या मनातील वसंत फुलायला आपण इतर मुक्कामी अनुिवलेला वसंताचा सोहोळाही पुरेसा 

असतो, तसेच आपुलकीन ेवागणाऱ्या आपल्या सरुहधांचा सहवासही पुरेसा असतो. 

तर असा हा वसंत ऋतू, कायम आनंद दणेारा, ‘मन िावन’ , हवा हवासा वाटणारा ! 

नंददनी चिड े
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शाळेत चशकत असताना आम्हाला “शुिंकरोती कल्याणम्” ह ेथोड ेवेगळ्या प्रकारे चशकवले होते. 

ते असे: “शुिंकरोती कल्याणम्, आरोग्यं सुखसंपदा I  अज्ञान् तम चवनाशाय, ज्ञानज्योती नमोस्तुत ेII” 

चनरोगी असण्यासारखे सुख नाही ह ेज्ञान आम्हाला द ेअसेच त्या दीपज्योतीला सांगायला चशकवले होते. 

खरोखर चनरोगी राहण्यासारखे सुख नाही. तमु्हाला दकतीही पैसा, सवय वैिव प्राप्त झाले पण सतत काही तरी 

होत असेल तर त्याचे सुख उपिोगताच येत नाही. पैस ेऔषधातच खचय होतात. 

असे म्हणतात की सुखाचा मागय पोटातून जातो. दकवा कोणाचे मन वजकायचे असेल तर त्याला आधी चांगले 

खायला घालावे. पण स्वतःचे मन वजकायच ेअसेल तर? तर स्वतःलाच चांगले चुंगले खायला घालायला पाचहजे. 

पण चांगले चुंगले म्हणजे पे्रयस का श्रेयस? तर त ेश्रेयस म्हणजे चहतकारक असल ेपाचहजे. म्हणूनच जेवण्यापूवी 

‘जीवन करी जीचवत्वा, अन्न ह ेपूणयब्रह्म’ असे म्हणून जेवायला सुरवात करतात. आहार, चनद्रा, व्यायाम ह े३ 

चनरोगी ठेवण्यासाठी अत्यंत जरुरी असतात.  

सुशु्रत संचहतेत चनरोगी माणसाचे वणयन करताना म्हटले आह ेकी, 

समदोष: समाचग्नश्च समधातमुलदक्रया I 

प्रसन्नात्मेंद्रीयमन: स्वस्थइत्याचिधीयत ेII 

ज्याचे वात, चपत्त, कफ ह ेचतन्ही दोष समान आहते, ज्यानंा िूक व्यवचस्थत लागते, ज्याचंे सप्त धातू म्हणजे रस, 

रि, मेद, मांस, मज्जा, अचस्थ, व वीयय योग्य प्रमाणात आहते म्हणजेच hormonal balance  आह ेआचण 

पचनदक्रया ही उत्तम आह,े त्यांचे मन आपसूकच प्रसन्न राहते. असा माणूस नेहमी चनरोगी असतो. समाधानी 

असतो. ह ेसगळे होण्यासाठी आहाराकड ेसवयप्रथम लक्ष द्यायला पाचहजे. 

गीतेतील ६ व्या अध्यायात “युिाहारर्णवहारस्य” असे वणय केले आह ेम्हणजे ज्याचा आहार, चवहार, चवचार 

संतुचलत व संयचमत आहते तो. 

“जसे अन्न तसे मन” अस ेआपण म्हणतो. याचा अथय योग्य आहारान ेशरीरच चनरोगी होते असे नाही तर 

मनावरही त्याचा प्रिाव पडतो. तो असा की त्याचे मन साचत्वक, राजचसक व तामचसक होत.े 

गीतेमधील १७ व्या अध्यायात याचे यथाथय वणयन केल ेआहे.  

आय:ुसत्वबलारोग्यसुखप्रीतीचववधयना I 

रस्या: चिग्धा: चस्थरा हृदया आहारा: साचत्वकचप्रया : II 

रसाळ, सौम्य, खूप चमचमीत नसलेला पण तेल तुपाचे योग्य प्रमाण असलेला आचण ज्याला अवीट गोडी आह े

असा आहार सत्वगुणी माणसाला आवडतो. या आहारामुळे शरीर व मन दोन्ही बलवान होते. 

स्वामी स्वरूपानंद म्हणतात,  

आयुष्य वधयन I करी चनरंतर I साचत्वक आहार II 

दहेासवे वाढे I मनाचेही बळ I साचत्वक रसाळ I अन्न घेता II  

पुढे ते म्हणतात, 

साचत्वक आहार I उगवले िाग्य I दहेासी आरोग्य I िोगावया II 

राजस माणसाचा आहार वणयन करताना गीता म्हणते, 

कटवम्ललवणअचतउष्ण तीक्ष्ण रुक्ष चवदाचहत: I 

आहारा: राजसस्येष्टा दखु: शोका ियप्रदा II 
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शुष्क, तळकट, तेलकट, चमचमीत, चतखट, आंबवलेले असे अन्न राजस मनाच ेलोक आवडीने खातात. मला वाटते 

म्हणजे आपण सवयसाधारण लोक. 

यामुळे अंगाचा दाह होणे, अपचन अश्या गोष्टी होतात. राजस गुण म्हणज ेस्वत:पुरते पाहणे. दसुयाांच्या तर 

नाहीच पण स्वत:च्या प्रकृतीला ही काय चांगले याचा चवचार न करता चजिेला चांगल ेलागते म्हणून खाणे. 

म्हणजे त्यांची अवस्था ‘लोि सुटेना आचण दवे िेटेना’ अशी. 

तामसी माणसाचा आहार कसा असतो तर, 

यातयामं गतरस ंपूचत पयुयचशतं च यत I 

उत्छीष््मचप चामेध्य िोजनं तमासचप्रयम II 

ज्यांना चशळेपाके अन्न खायला आवडते, सतत मांसाहार, दारूपान आवडते, असे लोक तामसी वृत्तीचे असतात. 

त्यांना क्रोध लवकर यतेो. सतत चचडचचड होते. मन अस्वस्थ असते. वहद ूधमायत मांसाहारी लोकांसाठी सुद्धा 

सोमवार, गुरुवार मांसाहारासाठी वज्यय मानले आहते. कारण मांसाहारी पदाथय पचायला जड असतात. त ेरोज 

खाणे चांगले नाही. खाताना सुख वाटले तरी नंतर रोगाला आमंत्रणच असते. 

आपण सोयीकरता fridge मध्ये जेवण करून ठेवतो. पण ती रोजची सवय अस ूनय.े जवे्हा जमेल तेव्हा ताजे अन्न 

खावे. वरील सवय गोष्टी न पाळून सुद्धा काही लोकांची प्रकृती ठणठणीत असू शकते. ह ेत्यांचे महद्भाग्य. पण 

सारखी औषधे घेणारे लोक काही आपण कमी पाहत नाही. त्यांनी आहाराकड ेजास्त 

लक्ष ददल्यास त्यांच्यात फरक पडू शकेल असेच गीतेला सागंायचे असावे. 

महषी चरक यांनी आपल्या चशष्यांना प्रश्न चवचारला “कोsरूक? कोsरूक? कोsरूक?” 

म्हणजे “चनरोगी कोण? चनरोगी कोण? चनरोगी कोण?” 

त्यांचे चशष्य वाग्िट यांनी उत्तर ददले, 

चहत िकू, चमत िूक, कृतु िकू I 

म्हणजे आपल्याला चहतकारक असे अन्न खातो, जो चमताहारी असतो व जो seasonal 

आचण local अन्न खातो तो.  आपल्याला पचत नसताना केवळ आवडते म्हणून खाणे ह ेचहतकारक नाही. जश्या 

आपण जाचहराती बघतो, चमचमीत खा आचण antacid घ्या. ह ेचहतकारक नक्कीच नाही. सावकाश जेवा म्हणजे 

सहा अवकाश जेवा असे आपल्याला सांचगतले जाते. ते केले तर चमताहार झालाच. त्याकाळी fertilizers 

नसल्याने organic food चा उल्लेख इथे ददसत नाही पण eat local चा नारा मात्र तेव्हा पासून वाजतोय. 

आपल्या backyard मध्ये दकवा balcony त कंुडीत १ वांग्याचे, १ टोमेटोचे, १ चमरचीचे झाड या उन्हाळ्यात 

लावून बघा. एकदा लावल्यानंतर, पाणी घालण्याचशवाय त्याला काहीच कराव ेकागत नाही. त्याची चव काही 

अवीटच असते. मन आनंददत होते. स्वत: केल्याचा आनंद काही वेगळाच असतो. यात मुलेही आनंदाने िाग 

घेतात असा आमचा अनुिव आह ेआचण काही चशकतात सदु्धा. याचशवाय, बाहरेून महाग organic िाज्या 

आणाव्याही लागत नाहीत. 

या उन्हाळ्यात ह ेकरून बघा आचण मला कळवा तुमची प्रचतदक्रया. 

रेखा देवधर 

वर्नोर्न हिल्स 

Deodhar91@gmail.com 

mailto:Deodhar91@gmail.com
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घर पाहावं बांधून म्हणतात ते काही खोटं नाही . जेव्हा िारातातून  इथ ेयेतो ,तेव्हा  पचहले  घर घेणे  चह 

प्रोसेस इथ ेआचण चतथे थोडी वेगळी आह े. िारतात एकदा घर घेतलं दक त ेनेहमी साठी असत ंपण इथ ेजास्त 

करून त ेcomodity  सारख बचघतलं जातं . जशी तुमची demand तशी तुमची रहायची जागा बदलते. लहान 

कुटंुब  वाढायला लागल दक अचधक जागेची गरज चनमायण होत ेआचण सहज ररत्या घर बदलण्याचा चनणयय 

घेतला जातो . कामाला जवळ कोणी condo घेऊन राहत , तर शाळा चांगल्या म्हणून कोणी suburb मध्ये 

तर मुल पंख फुटून लांब गेली म्हणून कोणी समुद्रदकनारी तर कोणी नातवंड जवळ हवी म्हणून त्यांच्या जवळ . 

जशी गरज तशी जागेची पररिाषा बदलते. 

पण आज आपण पचहल्यांदा घर घेताना कुठल्या गोष्टींचा चवचार करायला पाचहजे ह ेबघुयात . आमच्या realty 

च्या जगात म्हणतात दक consumer त्याच्या घर buying प्रोसेस मध्ये तीन mortgage ब्रोकसय ना आचण 

कमीत कमी तेरा realtors ना िेटतो . ह्यात गमतीचा िाग वगळता महत्वाच ह ेआह ेदक तुम्हाला reliable 

mortgage ब्रोकर आचण realtor ची गरज आह.े जे तुमच्या साठी काम करून home buying प्रोसेस कमी 

stressful करतात . घर चह प्रत्येकाच्या  आयुष्यातली सगळ्यात मोठी investment  असत े monitory आचण 

emotionally . तुम्ही साधी िाजी चनवडून घेता मग एव्हडी मोठी investment करताना चोखंदळ असणे 

जरुरी आह े. 

नेहमी मी माझ्या clients ना सांगत ेदक  आपण घर शोधण ंसुरु करायच्या आधी loan officer ला िेटून 

साधारण आपलं loan  आचण down payment चमळून  दकती  पयांत च्या घरात invest करता येईल ह ेपाहणं 

गरजेच ं आह े. कारण often dreams and reality collide .  त्या  नंतर top ३ गोष्टी चलस्ट करा दक ज्या 

तुम्हाला घरात हव््याच आहते(eg  location , शाळा ,दकमत ) आचण ३अश्या गोष्टी चलस्ट करा दक ज्या तुम्ही 

compromise करू शकता (eg pool असलेली community ,३/४ बेडरूम ,basement ). 

घरं shortlist करून बघायला सुरुवात केल्यानंतर पचहल्यांदा खूप overwhelming होत. पण नेहमी 

कॉस्मेरटक गोष्टीं कड ेलक्ष न दतेा आपण घराच्या structure कड ेजास्त लक्ष द्यायला पचहजे. आपल्याला न 

आवडलेलं चहरव जदय कापेट बादलून घेता येत पण basement  मध्ये foundation ला मोठी crack  असेल 

तर त्या कड ेलक्ष दणेा जास्त महत्वाचा आह.े घरात गेल्यावर ह ेघर आपलं वाटल पचहजे… ह ेम्हणज ेमुलगी 
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दकव्हा मुलगा िेटल्यावर  घंटी वाजत ेआचण कळत दक चहच्या  दकव्हा ह्याच्या बरोबर आपण आयुष्य घालवू 

शकू . तसाच घराचा पण आह.े.घंटी वाजली पचहज!े 

एकदा घंटी वाजली आचण घर आवडल दक त्या नंतर ऑफर , contract ,lawyers ,home appraisal  अश्या 

बयायच स्टेप्स येतत. तुमचा realtor  तुम्हाला ह्या गोष्टीन मध्ये  चांगला मागयदशयन करू शकतो. तर चमत्रानो 

आचण मैचत्रणींनो happy house hunting !! 

House is made of Wall and Beams  & 

Home is made of Love and Dreams!! 
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 रचना 2016 च्या  पचहल्या अंकात काही आसनांची तुम्हाला आठवण दकवा ओळख करून ददली .आता या लेखात आपण 

काही प्राणायाम व बंध प्रकारांना उजाळा देऊ .कपालिाती सारख्या प्रचचलत प्रकारापके्षा काही हटके प्रकारांची माचहती 

घेऊ. 

वसह मदु्रा श्वसन  –

गाता गऴयाचा गोडवा वाढवायचा आह ेदकवा सतत होणारा घसेदखुी ,कानदखुीचा ताप कमी करायचा आह ेतर हा सराव 

जरूर करावा .तोंडाचा मोठा आ वासून ,जीि चांगली बाहरे काढून कपाळाच्या मध्याकडे पहात जोरदार वसह गजयना 

करावी ,तोंड चमटून नाकाने श्वास घ्यावा ,पुन्हा तशीच गजयना करावी .अशी साधारण पाच आवतयनं केली की गळ्याला 

हलका सा मसाज करावा यामुळे गले में खराश थोडीशी कमी होईल. 

जालधंर बधं  –

हसरा ,शांत ,composed personality चा चेहरा पाहीला की कसं प्रसन्न वाटतं ना? समजा ह ेउपजतच नसलं तरी हया 

बंधाचा सरावा करून ह ेआपण चमळवू शकतो .छान मांडी घालनू बसावं ,गुडघ्यांवर हाताचे तळवे ठेवावे ,िरपूर श्वास 

घेऊन पणूयपण ेसोडून टाकावा ,आता पनु्हा श्वास नं घेता हात गडुघ्यांवर दाबावे ,खांदे वर उचलावे ,पाठ ताठ करावी व 

हनुवटी गळ्याकडे ओढावी .पोट सैल ठेवून जमेल चततका वेळ बसावं .जेव्हा श्वास घेण्याची गरज िासेल तवे्हा आधी चेहरा 

वर उचलावा ,खांदे सैल सोडावे आणी मग श्वास बाहरे टाकावा . .अशी साधारण पाच आवतयन ंकरावी. Thyroid gland वर 

व मेंद ूजवळील pineal, pituary glands वर छान सा पररणाम होईल ,त्यांचा स्त्राव सुधारेल आणी त्यातूनच मनाची राग 

येण्याची ,anxious होण्याची प्रवृत्ती कमी होईल ,परीणामत: चेहरा प्रसन्न राहील.

लेचखका- सौ. अनुपमा बुझरुक 

ajbuzruk01@yahoo.com 

847-544-6708  

www.yoganubhav.com 
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-पराग कानववद े

कंुद हवा झालीय... नि झाकोळून आलंय... 

चवजा चमचमताहते... ढग गडगडताहते... 

आिाळ पृथ्वीला चवचारतंय... माझी होशील कां?... 

बोल धरे बोल... 

तुझ्या एकाच होकारात साऱ्या चवश्वाचा ॐकार सामावून राचहलाय... 

अधोवदनाने तूही उिी आहसे... सारी लाज गालीं एकवटलीय... 

डोळें चमकताहते... ओठ थरथरताहते... 

मी तुला चवचारतोय... माझी होशील कां?... 

बोल राणी बोल...  

तुझ्या एकाच होकारात माझ्याही चवश्वाचा ॐकार सामावून राचहलाय... 

वारा घोंघावू लागलाय... निाचा रंग गडद झालाय... 

इतस्तत: ढग वाहू लागलेत... त्यांच्या बेचैनीने पररसीमा गाठलीय... 

आिाळाच्या मनात शंका आह.े.. हो म्हणले कां? 

बोल धरे बोल... 

तुझ्या एकाच होकारासाठी साऱ्या चवश्वाचा ॐकार खोळंबलाय... 

माझंही हृदय धडधडू लागलंय... कपाळी घाम दाटू लागलाय... 

धमन्यांतून रि उसळू पाहतंय... वाढत्या बेचैनीने... 

मन माग ेटाकलंय... 

माझ्याही मनात शंका आह.े.. हो म्हणशील कां?... 

बोल राणी बोल...  

तुझ्या एकाच होकारात माझ्याही चवश्वाचा ॐकार ओठंगून राचहलाय... 

अखेर सृष्टीने मान डोलावलीय... झाडांच्या फांद्या झुकवल्यायत... 

चतच्या होकाराचा सुवास दरवळू लागलाय... 

पहा आिाळ िरिरून प्रेम देतयं... दते राहणाराय... 

हास धरे हास...  

तुझ्या एकाच होकारातून साऱ्या चवश्वाचा ॐकार उमटलाय... 

तूही राणी मानेला झटका ददलायस... लाजून ओठ मडुपलेयस... 

तुझ्या शब्दांच्या फुलझड्या उद ूलागल्यायत... 

मलाही तुझ्यावर आिाळाएवढंच अथांग प्रेम करायचंय... 

हास राणी हास... फि हासत रहा... 

तुझ्या एकाच होकारातून माझ्याही चवश्वाचा ॐकार उमटलाय... 

---***---- 
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बीज अकुंरे अकुंरे 

नमस्कार मंडळी, 

म्हणता म्हणता चशकागो मराठी शाळेला आता दोन वषे पूणय होत आली. मला 

अजूनही सुरवातीच ेते ददवस आठवतात, जेव्हा बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या मराठी 

शाळेच्या उपक्रमाची माचहती चमळाली. हा उपक्रम चशकागोत राबवायचाच हा चनश्चय 

तर पक्का होता; पण मन साशंक होते, दक मराठी शाळेची नीट रुजवात होईल का? चह 

घडी नीट बसेल का? चशकागोवाचसयांचा कसा प्रचतसाद असेल? एक ना अनेक. पण 

इथ ेजन्मलेल्या आचण वाढलेल्या आपल्या मुलांना जर त्याचं्या अचस्तत्वाची (Identity) खरी ओळख पटवून 

द्यायची असेल, तर सवयप्रथम त्यांना मराठी िाषा चशकचवणे ह ेअत्यावश्यक आह.े संस्कृतीची, स्वत्वाची ओळख 

शेवटी िाषेतनूच होत,े खर आह ेना?  

कुठेतरी सुरुवात तर करायला हवी ना? ठरलं तर. सुरवात तर करायची होतीच. BMM संमेलनासारख ं

मोठे चशवधनुष्य चशकागोवाचसयांनी लीलया पेललं, तेव्हा शाळेच्या उपक्रामात त्यांचा सहिाग लािणार याची 

तर खात्री होतीच. बघता बघता volunteers पुढे सरसावले. सुरुवातीच्या अडचणींवर मात करत एकेक प्रश्न 

सुटत गेले आचण शाळेच्या दोन शाखा सुरु झाल्या, वीस volunteers च्या अथक पररश्रमांनी शाळेचं रुपडं 

सजल.ं पचहल्याच वषी, २३ मुलांनी प्रथम वगायची परीक्षा ददली तर गेल्या वषी चशकागो महाराष्ट्र मंडळाच्या 

ददवाळी महोत्सवात सुमारे ३६ चवद्याथ्याांनी सादर केलेला ‘नक्षत्राच ेदणेे’ हा काययक्रम पे्रक्षकांची वाहवा 

चमळवून गेला. यंदाच्या गुढीपाडवा उत्सवात ४२ मुले आपल्या संस्कारांच ेप्रचतवबब दशयवत 'शुिंकरोती म्हणा' 

हा काययक्रम सादर करत आहते.  

दोन वषायत या रुजवलेल्या बीजाच ेरोपट्यात रुपांतर झाले आह.े पचहल्याच वषी दोन शाखात नोंदणी 

झालेल्या ६७ मुलांच्या धमाकेदार प्रचतसादाने चिगुणीत झालेला आम्हा सवय volunteers चा आनंद, या 

वषीच्या शंिराच्या वर गेलेल्या पटसंख्येने गगनात मावेनासा झाला. आमच्या सवाांच्या प्रयत्नांना चमळालेली चह 

पोच पावतीच नाही का?  
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आता या रोपट्याचे वटवृक्षात रुपांतर करण्यासाठी आता शाळेच्या संचालक मंडळाने ठोस पावल े

उचलली आहते. State of Illinois च्या चशक्षण मंडळाकडून मराठी िाषेला, परदशेी िाषा म्हणून मान्यता 

चमळवण्यासाठी प्रयत्न चाल ूआहते.  

समथय रामदास सांगतात, 

सामथ्यय आह ेचळवळीच,े  जो जो करील तयाचे।   परर तेथ ेिगवंताचे     अचधष्ठान पाचहज े।। 

माझी खात्री आह,े ह ेकायय ईश्वरी आह ेआचण शाळेच्या सवय volunteers च्या प्रयत्नांमुळेच शाळेची चह 

चळवळ येथपयांत येवून पोहोचली आह.े सवयच मुलांचे खूप कौतुक, सवय पालकांना धन्यवाद. चशकागो मराठी 

शाळेला बृहन महाराष्ट्र मंडळाचे मागयदशयन तसेच महाराष्ट्र मंडळ चशकागोचे सहकायय लािले आह,े या दोन्ही 

संस्थांच ेमनःपूवयक आिार. 

चवद्या जोशी 

संचाचलका, 

चशकागो मराठी चवद्यालय 

----------------------------------------***----------------------------------------- 

मराठी ससं्कार 

प्रथमच मी स्वःताचे मनोगत कागदावर आपल्या समोर मांडत आह.े आज पयांत तसा योग आला नाही पण आज 

आपल्या मराठी शाळे मुळे मला तो योग आला आचण त्यामुळे मी मराठी शाळा आचण त्याचे प्रबंधक ह्यांच े

मनापासून आिार मानते. 

आपण जरी अमेररकेत स्थायीत झालो असलो तरी पण मनान े आपण िारतीय/मराठी आहोत. िारतीय 

मानचसकता आपल्या अंगात पुरेपूर चिनली आह.े आपले संस्कार आचण इथल ेसंस्कार ह्यात जमीन आसमानाचा 

फरक आह.े आपली मुले जरी अमेररकेत वाढत चशकत असली तरी आपले संस्कार त्यांच्यात ददसतातच. हचे 

संस्कार आपल्या मुलां मध्ये अजून रुज ूकरायला मदत करावी हाच उद्दशे मनात ठेऊन मी ह्या शाळेचा मागय 

स्वीकारला. 

ह्या शाळे मध्ये आपण आपले चवचवध मराठी सण साजरे करतो, त्या योग ेसवय चवद्याथ्याांना आपले मराठी सण 

कस,े का व कशाला साजरे करायच ेह्याची ओळख होत आह.े सवय प्रकारे त्यांना मागयदशयन होत आह.े ह्या मुळे 

सवय चवद्याथ्याांना नक्कीच आपली िारतीयता ह्याची तोंडओळख  होत आह.े ह्याचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर 
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चवचवध सण साजरे करताना ददस्तोच. आपण नेहमी म्हणतो दक आपली मराठी िाषा दकती महान आहचे पण 

ती पुढच्या चपढी पयांत पोहोचवायची असेल तर लहानपणा पासूनच मुलांना चशकता आली पचहज.े जेण ेकरून 

मुल ेआपल्या आजी आजोबा आचण इतरा ंबरोबर मराठीत बोल ूशकतात. 

मला जेव्हा कळल ेदक मराठी शाळा चशकागो मध्ये सुरु होत आह ेतेव्हा प्रथम मला खूपच आनंद झाला आचण 

मला, आपण ह्यात काय करू शकतो हा चवचार मनात आला आचण मी पचहले पाऊल उचलले. मराठी शाळेचे 

सवय volenteers, teachers, cordinator ह्या मंडळींची चजद्द बघून माझाही उत्साह वाढला आचण अजून 

काय काय करता येईल अशा कल्पना सुचायला लागल्या. Mgt तत्वाचा उपयोग करायची संधी चमळाली. 

तर अशा प्रकारे म्हणता म्हणता ह्या वषी शाळेची दोन वषय पूणय होत आहते. मला खूप आनंद झाला शाळे साठी 

काम करून आचण बरोबरीनचे खूप अचिमान वाटतो दक मी मराठी शाळे मध्ये िागीदार आह.े 

चशल्पा नाईक 

----------------------------------------***----------------------------------------- 

शाळेची वबेसाईट 

लािले अम्हास िाग्य बोलतो मराठी...आमुच्या मनामनात दगंते मराठी...  

सुरेश िटांच्या ह्या ओळी नेहमीच मराठी माणसाच्या हृदयात असतात.     

अमेररकेतील इतर मराठी पालकांप्रमाणे आपल्या मुलान ेमराठी समजावे, बोलाव ेअसे मलाही वाटायचे (पालक 

झाल्यानंतरचा हा एक बदल). चांदोबा-चांदोबा, िोलानाथ ह्या बडबड गीतांनी नेहमीच बाजी मारली. पण 

त्यापुढे जावून मराठीतून संवाद साधता येणे महत्वाचे होते. त्यामुळे, इकड ेमराठी शाळा रचववारी असत ेका 

ह्याची चवचारपूसही केली. पण त्याला काही यश आले नाही.  

एक ददवस, चवद्या जोशींच ेचशकागो मराठी शाळेच्या नवीन प्रशंसनीय  

उपक्रमाची माचहती चमळाली. मला जमेल तसे खारीची मदत ह्या उपक्रमाला नक्कीच करायची असे मी ठरवल.े 
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आय टी क्षेत्रात नोकरी करत असल्यामुळे मी चशकागो मराठी शाळेच्या Web Site आचण आय टी संदिायतील 

इतर जबाबदारी घेतली. शाळेच्या Web Site चे काम करताना खूप नवीन चशकायला चमळाल.े Techno 

Savvy पालकांसाठी online Registration आचण online Payment सुचवधा उपलब्ध केली. मराठी 

शाळेच्या आठवड्याच्या अभ्यासक्रमाची, खास काययक्रमांची माचहती आचण शाळेतील मुलांच्या काययक्रमांचे 

उत्स्फूतय सहिांगाच ेफोटो Web Site वर उपलब्ध आहते. 

ह ेकाम करत असताना मराठी शाळेच्या काययकत्याांच ेवेळोवेळी खूप सहकायय चमळाल.े मुलांसाठी Show and 

Tell, Color Pictures, Songs अश्या वेगवेगळ्या प्रकारच ेउपक्रम राबवणाऱ्या काययकत्याांच ेखरच कौतकु 

करण्यासारखे आह.े ह्या सगळ्यांचा एक नवीन पररवार लािल्याचा मला फार आनंद वाटतो.   

फोटो मधील मुलांचे उत्साही चेहरे पाचहल ेदक खूप समाधान वाटते. आमच्या नोव्हेंबर मधील इंचडया िेटीत 

माझ्या मुलाने खूप मजा केली. आजी-आजोबा, मावशी, आत्या, सगळ्यांसोबत छान मराठी मधून बोलून एक 

वेगळाच आनंद त्यान ेआचण सगळ्यांनी अनुिवला. चशकागो मराठी शाळा आचण 

सगळ्या उत्साही चशक्षकांमळेुच ह ेशक्य झाले. 

चशकागो मध्ये मराठी शाळेचे छोटे रोपटे लावून आता १.५ वषय झाले सुद्धा. मराठी 

शाळेच्या िरगोस यशासाठी चवद्या जोशी आचण  सगळ्या काययकत्याांच ेmanpurvak 

खूप अचिनंदन आचण ह्या छोट्या झाडाचा मोठा वटवृक्ष होवून जास्तीत जास्त मराठी 

पे्रमीना त्याची छाया चमळावी चह सददच्छा! 

आमुच्या मुलामुलीत खेळते मराठी… आमुच्या घराघरात वाढते मराठी! 

मनीषा रहातडकर 

----------------------------------------***----------------------------------------- 



रचना १८ 

अमतृात ेपैजा वजके

कनायटकातील श्रवणबेलगोला  गाव अनेक गोष्टींसाठी प्रचसद्ध आह.े  

इथल्या ववध्यचगरी टेकडीवरच्या इसवी सनाच्या दहाव्या शतकातील जवळ जवळ साठ फूट 

उंच गोमतेश्वर बाहुबलीच्या  जगातील सवायत मोठ्या एका पाषाणात घडवलेल्या मूतीमुळे या 

गावाची महती जगिर आह.े या मूतीच्या पायथ्याशी "श्री चावंडू राये करचवयले" अशी 

दवेनागरी चलपीतली ओळ कोरलेली आह.े मराठी िाषेत चलचहलेली अशी हीच पचहली ओळ. 

पुढे मराठी िाषेला चमळालेल्या लोकाश्रयामुळे चतचा चवकास होत गेला आचण तेराव्या शतकात 

संत ज्ञानेश्वरांनी चलचहल्याप्रमाणे " माझ्या मराठीचे बोल'ूकवचतके परी अमृताते पैजा वजके " 

अशी गोडी वाढत गेली. छत्रपती चशवाजी महाराजासंारखा जाणता राजा, संतकवी,  पंतकवी,  

दशेिि, समाजसुधारक, आचण लेखक  या सवाांनी मराठी िाषा चजवंत आचण जागती ठेवली. 

महाराष्ट्राला आचण मराठी िाषेला समृद्ध असा इचतहास आह.े महाराष्ट्राच्या बाहरे जन्मलेल्या 

आचण वाढलेल्या माझ्यासारख्या व्यिीला मराठी िाषेतून 

चशक्षण घेण्याचा योग काही आला नाही, परंतु बडोदा शहरात 

अजूनही मराठीपण चशल्लक आह े . त्यामुळे मराठी िाषेवरील 

पे्रम काही कमी झाल ंनाही. लग्न करून मंुबईत आल्यावर मराठी 

िाषेला आचण मराठी माणसाला चमळणारी दु् यम दजायची 

वागणूकही ददसली आचण आपल ं  मराठीपण आपण जपायला 

हवं अशी िावना अचधक दढृ झाली. पुढे अमेररकेत आल्यावर 

महाराष्ट्र मंडळ ह ेएक आपली सांस्कृचतक गरज पूणय करण्याच ं

साधन चमळालं. महाराष्ट्र मंडळात जरी लहान मुलांचे काययक्रम 

होत असले तरी " आपण  मराठीत चवचारलेल्या प्रश्नाला आपला लहान मुलगा इंग्रजी िाषेत 

उत्तर दतेो “ ही पररचस्थती काही सहजासहजी बदलणार नव्हती. आई आचण बाबा दोघंही 

कामात व्यग्र आचण आजी /आजोबा वरचेवर अमेररकेला येऊ शकत नाहीत, अशा  पररचस्थतीत 

मुल ं मराठी चशकणार कशी? त्यासाठी चवशेष प्रयत्नांची गरज आह.े चशकागो मराठी  

चवद्यामंददर ह ेया प्रश्नाचं उत्तर आह.े आई आचण बाबा यांनी सांगून न ऐकणारा मुलगा आता 

मराठी शाळेत  जाऊन आपल्या चमत्रांबरोबर तीच मराठी अक्षरं आचण अंक आनंदाने चशकतो 

आचण आपण इंग्रजीत चवचारलेल्या प्रश्नाला त्याच्या स्वतःच्या नकळत मराठीत उत्तर दतेो. 

िारतात राहणाऱ्या, अमेररकन उच्चारातल्या इंग्रजीशी अपररचचत आचण वयपरत्व ेकमी ऐकू 

येणाऱ्या आजी / आजोबांशी SKYPE वर बोलताना नातवाच्या "आजोबा तुमची तब्येत कशी 

आह े" या एका साध्या आचण मोडक्या तोडक्या का होईना पण मराठीत चवचारलेल्या प्रश्नामुळे 

आजोबांचा  गदगदलेला स्वर आचण दाटून आलेला कंठ मला ददसला. ह े सवय यश मराठी 
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शाळेमुळे आह ेह ेलक्षात आलं. आपण मराठी आहोत याचा अचिमान बाळगायचा तर प्रथम 

दकमान मराठी िाषा बोलता यायला हवी आचण कळायला हवी. चशकागो मराठी चवद्यामंददर 

ह े या प्रवासातल ं महत्वाचं पाउल आह े . म्हणुनच मराठी शाळा सुरु करण्याची कल्पना 

प्रत्यक्षात आणणाऱ्या सौ चवद्या जोशी आचण त्यांच्या सहकाऱ्यांच अचिनंदन  करायला हव.ं 

यापूवी चशकागोमध्ये मराठी चशकवण्याचे प्रयत्न झाल े परंतु एवढा संघटीत प्रयत्न मी तरी 

पाचहला दकवा ऐकला नव्हता आचण मुलांची एकावेळी एवढी उपचस्थती पण पाचहली नव्हती. 

मराठी शाळेच्या FACEBOOK पानावर ठेवण्यासाठी मराठी कचवता शोधताना मला 

स्वतःलादखेील मराठी साचहत्याची नव्यान े ओळख करून घेण्याची संधी चमळाली त्याबद्दल 

चवद्याच े आचण मराठी शाळेचे आिार मानायला हव.े मराठी शाळा चशकगोमधल्या मराठी 

मनांची िावचनक गरज अशीच पूणय करत राहो, अशीच अचधकाचधक प्रगती करो हीच  

शुिेच्छा आचण ईश्वरचरणी प्राथयना.   

धन्यवाद 

िारती प्रिू –वेलणकर 

चैत्राची सोनरेी पहाट, 

नव्या स्वप्ांची नवी लाट, 

नवा आरंि,नवा चवश्वास, 

नव्या वषायची हीच खरी सुरुवात! 

गुढी पाडव्याच्या हार्ददक शुिेच्छा!! 
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श्रीसमथय रामदासांची अनके स्फुतीस्थाने होती ज्यापासून पे्ररणा घेऊन त्यांनी चशवरायाना राजे पदा पयांत नेऊन 

ठेवले. अगदी नाचशक च्या काळा राम पासून, चाफळ, अकरा मारुती, सज्जनगड अशी अनेक!  

या सवय स्थानात महत्त्वाची "चशवथरघळ", हीचे स्थान अव्वल आह ेयांत शंकाच नाही. "दास डोंगरी राहतो, 

यात्रा दवेाची पाहतो" तसे श्री रामदासाना त्यांच्या लेखनकायायला जरुरी असणारी शातंता ,एकांत व प्रसन्न 

वातावरण  चमळवण्यासाठी ते त्यांच्या भ्रमणकाळात डोंगर दयाांतून संचार करीत व त्यांचा मुक्काम अशाच 

घळीमध्ये होत अस.े त्यात रायगडापासून जवळ आचण महाराजांचा शतू्र चंद्रराव मोरे याचे जावळीचे खोरे यांत 

असणारे चशवथर ह ेगाव आचण त्या रठकाणची घळ म्हणजेच "चशवथरघळ", चजचा पुनशोध लागून २०१५ 

साली शंिर वषे झाली. चतचा शोध कै. शंकर श्रीकृष्ण दवे, धुळे यांनी १९१५ साली लावला. अशा या 

चशवथरघळीत श्री समथाांच्या हातनू घडलेले महत्त्वाचे कायय म्हणजे दासबोध या ग्रंथाचे लेखन! 

दासबोधाचे  सवयत्र जगात काय, महासत्ता अमेररकेत सुद्धा प्रा. मायो यांनी िाषातंर करून तो ठेवा परदशेी 

रहाणाऱ्या मंडळीना आचण अभ्यासाकाना उपलब्ध करून ददला.  

दासबोधाच्या सहाव्या दशकात आचण चौथ्या समासात एक ओवी आह ेज्यात श्री समथाांच्या चशवथर प्रांती 

वास्तव्याचा पुरावा चमळतो तो म्हणज,े  

चारी सहस्र सातशेसाठी। इतकुी कलयुगाची रहाटी । 

उरल्या कलयुगाची गोष्टी । ऐसी असे ।। ६|| ४|| ७।। 

इस. १६५९ साली श्री समथाांनी दासबोध रचला आचण त्याचे लेखन श्री. कल्याण 

स्वामी नी केले.याच  रठकाणी  माघ शुद्ध नवमी रोजी ग्रंथराज दासबोध श्री 

समथाांनी कल्याण स्वामी ना सुपूतय केला. समथाांनी पचहल्या सामासातच उल्लेख 

केल्याप्रमाणे या गं्रथाचे प्रयोजन व फलशु्रती पण वाचकासमोर ठेवली आह.े ती 

म्हणजे हा गुरु चशष्याचा संवाद आह ेआचण याच्या पारायणाने मनुष्याच्या कृतीत 

बदल घडतो. इतके साधे सोपे तत्त्वज्ञान त्यांनी मांडले आह.े  

या वीस दशकांतून समथायनी स्पशय केला नाही असा चवषय नाही. अगदी सध्याच्या व्यवस्थापनापासून ते 

शास्त्रीय, खगोलशास्त्रीय अशा अनेक चवषयांवर त्यांनी सामान्य माणसाला समजेल अशी उकल केली आह.े ती 

सुद्धा सोप्या, सरळ मराठीतनू.  

गेल्या शंिर वषाांत घळी मध्ये कालानरुूप बदल झाले. ज्यारठकाणी समथयििाना वपजऱ्यात  रहावे लागत होते 

त्यापासून ९ जानेवारी १९६० रोजी  प. पू. श्रीधर स्वामी यांनी या रठकाणी श्री समथय रामदास आचण श्री 

कल्याणस्वामी यांच्या मूतीची प्राणप्रचतष्ठा करून पुढील व्यवस्थापनाकरीता "श्री सुंदरमठ सचमतीची" स्थापना 

केली व गेली पंचावन्न वषे श्री श्रीधर स्वामीन्च्या आशीवायद पत्रातून ददलेल्या संदशेानुसार दासबोध ग्रंथाचा 

अभ्यास, चशचबरे,चचायसत्रे इतकेच नव्ह ेतर "श्री समथय चवद्यापीठाची " स्थापना केली. गेली तीन दशके बरेच 

उपक्रम राबचवले जातात ज्यात "पत्रािारे दासबोध अभ्यास तसचे मनाच्या श्लोकांवर आधाररत "मनो बोध" 

परीक्षा घेतल्या जातात. परदशेात राहणाऱ्या समथय अभ्यासकांना तर आता ह ेदालन खलुे झाले असून आपण 

"ऑन लाईन" पण हा अभ्यास करून समथाांच्या चवचाराचंा प्रसार, प्रचार व प्रबोधन साता समुद्रापलीकड े

राहूनही करू शकता. या मध्ये आता  "चवद्यावाचस्पती" ही पदवी दखेील प्राप्त करून घेता येते.  
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Sun was about to rise. There was a flurry of colors in the morning sky. White musky clouds were giving way to 

dashing rays of glittery Sun. Birds were flying and chirping. Ducks were swimming here and there. Cool breeze had 

such a freshness spreading all over. Waves were glistening in golden splendor. A fresh new day was just unfolding! 

There was so much noise all around in the nature. But guess what? It was so cheerful and peaceful. Cheerful 

because the whole existence was cheering. Peaceful because there was simply peace. Peace, because there was 

no mind involved and no thought arising to label or judge anything. Simply watching. Just a sheer presence of kind 

and loving feeling to listen and see the divine play unfolding in an amazing and spectacular way!  

A Good Morning indeed! 

Many times there is no peace 

No peace even in silence 

As in that silence there is a noise 

Noise of the mind in essence 

Simply 

Look closely in that mind 

There’s another subtle noise 

Noise of thoughts which keep flowing 

May call it one’s inner voice 

Aptly 

To experience the peace 

And get the ultimate bliss 

One must watch the mind noise 

That’ll help calm the inner voice 

Easily 

Peace will arise when there is suddenly 

None or just One thought only 

As no thought means quiet and empty mind 

And one thought means no resistance of any kind 
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Absolutely 

Either way it will mean pure transcendence 

Transcendence to a feel of oneness 

Oneness is simply being one 

With your part of joyous divine existence 

Ultimately 

(Composed By: Prashant Lande, Chicago) 

*Above poem (tilted Peace Via Oneness) was also published in

 “The Speaking Tree” - A Times of India Publication, dated Sunday 10th Jan 2016 

 &  

“Universal Target” (Dec 2015 edition) – A quarterly published Spiritual Journal, 

promoting Unity in Diversity and Peaceful co-existence, by Sant Nirankari Mission, UK 

Centre for Oneness 

*********** 

----------------------------------------***----------------------------------------- 
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प्रचसद्ध साचहत्य ह ेकुठच्याही समाजमनामध्ये डोकावण्यासाठी सगळ्यात उत्तम दार असते, आचण आजचे मराठी 

समाजमन उमजून घ्यायच ेअसेल तर आपल्याला प्रथम गेल्या १५० वषाांमध्ये ज्या पुस्तकांनी मराठी संस्कृती 

घडचवली त्यांचा परामशय घ्यावा लागेल. तर हा प्रयत्न आह ेमराठी साचहत्य चवश्वाची धावती सफर व उजळणी 

करण्याचा, आचण त्याचबरोबर चशकागो मधील नवीन मराठी वाचक चपढीला जुने मैलाचे दगड दाखचवण्याचा ! 

या लेखामध्ये अवायचीन मराठी साचहत्य कालखंड इथे ३ िागांमध्ये चविागाला आह:े १८८० ते १९६०, १९६० 

ते १९९०, १९९० त े२०१६.  

१८५७ साली बाबा पद्मनजी यांनी चलचहलेली 'यमुनापययटन' ही मराठीतलीच नव्ह ेतर िारतातली सवायत 

पाचहली कादबंरी समजली जातेया कादबंरीमध्ये तत्कालीन चवधवांच्या . प्रश्नावर िाष्य केले आह,े म्हणजे 

अगदी पचहल्याच कादबंरीपासून मराठी साचहत्यामध्ये सामाचजक जाणीव व कृतीप्रधानता ददसते  बाबा .

पद्मनजी नंतर वामन मल्हार जोशी, हरी नारायण आपटे, मोरोपंत इत्यादी कवी/लेखकांनी ही परंपरा पुढे 

समथयपणे चालवली आचण समृद्ध केली. यांमध्ये हरी नारायण आपटे यांच्या कादबंऱ्या तत्कालीन लेखकांच्या 

कादबंऱ्यांपेक्षा अगदी वेगळ्या होत्या, त्याचं्या कथांनी आधुचनक मराठी कथेचा पाया रचला, असं मानलं जातं. 

त्यांच्या सुधारकी ध्येयवादाचा ठसा त्या कादबंऱ्यांवर आचण पुढच्या मराठी साचहत्यावर स्पष्टपणे उमटलेला 

ददसतो. त्याचं्या नतंर आलेल्या लक्ष्मीबाई रटळक (स्मृचत-चचत्र)े, केशवसुतांच्या कचवता (नवा चशपाई, तुतारी, 

सतारीचे बोल, झपुझाय), बालकवी आचण दवेल/दकलोस्कर, राम गणेश गडकऱ्यांची नाटके यांनी मराठीला २० 

व्या शतकाचा चेहरा मोहरा द्यायला सुरुवात केली.  

१९६० पयांतच्या या कालखडंामधील मराठी नववाचकासंाठी उल्लेखनीय पुस्तके म्हणजे पु. ल. दशेपांड ेयांनी 

चलचहलेली गुण गाईन आवडी, मैत्र, गणगोत, व्यिी आचण वल्ली – अशी पुलंनी चचतारलेली त्यांच्या सहुृदांची 

व्यिीचचत्र ेआचण असा मी असामी, खोगीरिरती, बटाट्याची चाळ व हसवणूक यासारखी चवनोदी प्रहसने ! 

खरेतर अस ेम्हणता येईल दक पुलंची पुस्तके वाचल्याचशवाय आजची मराठी संस्कृती समजून घेणे जवळपास 

अशक्यच आह.े कचवतांमध्ये रचवदकरण मंडळाच्या प्रयोगानंतर कुसुमाग्रज (चवशाखा), बा.ि.बोरकर 

(बोरकरांची समग्र कचवता, खंड १ व २), मंगेश पाडगांवकर (चजप्सी, बोलगाणी) यांनी नवीन पायंड ेपडायला 

सुरुवात केली. चनसगयसौंदयय, पे्रमिावना यांसारख्या चवषयाना मागे टाकून दशे/संस्कृती, जीवन-मृत्यूचवषयक 

वचतन मराठी कचवता करू लागली ती त्यांच्यामुळेच. शशी िागवत (ममयिेद, रिरेखा) आचण नंतर रत्नाकर 

मतकरी (गचहरे पाणी, खेकडा) या लेखकांनी नाथ माधव (वीर धवल) यांची अदिूतरम्य, गूढ कथेची परंपरा 

सुरू ठेवली, तर लहान मुलासंाठी चलचहणारे ना. धों. ताम्हणकर (गोट्या, वचगी), सान ेगुरुजी (श्यामची आई), 

जीकुलकणी.ए. (बखर चबम्मची) यांचे प्रयोग या दरम्यानचेच. चोखंदळ साचहत्य प्रेमींनी चव. स. खांडकेर 

(उल्का, ययाती), चविावरी चशरूरकर (कळ्याचंे चन:श्वास), गो.नी.दांडकेर (पडघवली, चशतू, दगुयभ्रमणगाथा), 

इरावती कवे (युगांत), दगुायबाई िागवत (पैस, व्यासपवय, ऋतुचक्र) या साचहचत्यकांना आपली पसंती ददली, तर 
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साक्षेपी समीक्षकानंी गंगाधर गाडगीळ (तलावातले चांदणे, ददुयम्य, एका मंुगीचे महािारत), व्यकंटेश 

माडगूळकर (गावाकडच्या गोष्टी, हस्ताचा पाऊस), बा. सी. मढेकर (चशचशरागम, दकती तरी ददवसातं), अरववद 

गोखले (अनाचमका, चमचथला) यांना नवसाचहत्याचे पुरस्कते घोचषत केले.  

१९६०-१९९० च्या अस्वस्थ दशकांमध्ये जगामध्ये होणाऱ्या बदलाला प्रचतसाद दतेाना संवेदनशील मराठी 

साचहत्यान ेकात टाकली. जी  .ए .कुलकणी (काजळमाया, चनळा सावळा ,रमलखुणा, साजं शकुन, जी .एं .ची 

चनवडक पत्र)े, िालचंद्र नेमाड े(कोसला, चबढार), िाऊ पाध्ये (वासूनाका), प्रिाकर पेंढारकर (रारंग ढांग), 

चवलास सारंग (सोलेदाद) या सारख्या लेखकानंी अचिव्यिी आचण चवषयाच्या जुन्या चौकटी मोडून टाकल्या. 

तर कचवतांमध्ये ववदा करंदीकर (स्वेदगंगा, अष्टदशयने), नारायण सुवे (ऐसा गा मी ब्रह्म, सनद), गे्रस 

(संध्याकाळच्या कचवता, चंद्र माधवीचे प्रदशे), आरती प्रिू (जोगवा, नक्षत्रांचे दणेे), सरेुश िट (एल्गार), अरुण 

कोलटकर (चिजकी वही, कोलटकरच्या कचवता) यांनी नवीन रसरूपगंधाची ओळख मराठी मनाला करून ददली 

ती याच सुमारास. या दशकामंधल्या साचहत्य प्रेमींच्या लोकचप्रय लेखकांमध्ये रणजीत दसेाई (श्रीमान योगी, 

स्वामी), बाबासाहबे पुरंदरे (राजा चशवछत्रपती), सुनीताबाईं दशेपांड े(आह ेमनोहर तरी), चवजय तेंडुलकर 

(घाशीराम कोतवाल, सखाराम बाईन्डर, ह ेसवय कुठुन यते)े, जयवंत दळवी (सारे प्रवासी घडीचे, महानंदा, 

चनवडक ठणठणपाळ), चवश्वास पाटील (पाचनपत, झाडाझडती) यांचा समावेश अजूनही होतो. कथाकथन 

करणाऱ्या लेखकांमध्ये व.पंु. काळे (सखी, पाटयनर), पु. ल. दशेपांड े(नारायण, हररतात्या, अंतू बवाय), 

द.मा.चमरासदार (चमरासदारी, माझ्या बापाची पेंड) यांनी ३ दशके महाराष्ट्राचे मनोरंजन केले. नववाचक व 

लहान मुलांसाठी चलचहणाऱ्या या काळामधल्या लेखकांमध्ये िा. रा. िागवत (फास्टर फेणे, चबपीन बुकलवार) 

व यांच्या कथाचंा चाहता वगय तर प्रौढांमध्ये सुद्धा फार मोठा होता. शास्त्रज्ञ जयतं नारळीकर (पे्रचषत, वामन 

परत न आला, यक्षांची दणेगी) यांनी लावलेल्या बाल-चवज्ञानकथांचे रोपटे नंतर चनरंजन घाटे (आिाळातनू 

पडलेला माणूस) व डॉ. बाळ फोंडके (ग्यानबाचं चवज्ञान) यांच्या कथानंी बहरून आल.े  

१९९० नंतरच्या बदलत्या िारताचा प्रिाव मराठी साचहत्यावर सुद्धा पडला. सुबत्ता व समाजातील आर्णथक 

दरी दोन्ही एकाच वेळी वाढत जात असल्यामुळे सामाचजक प्रश्न हाताळणारी आचण मानचसक/अध्याचत्मक 

चस्थरता दाखवणारी  अशा दोन्ही प्रकारच्या पुस्तकाना वाचकांची मागणी वाढली. डॉ. प्रकाश आमटे 

(प्रकाशवाटा), अचनल अवचट (मुिांगणची गोष्ट), डॉसदानंद दशेमुख . (बारोमास), अिय बंग (माझा 

साक्षात्कारी हृदयरोग) यासारख्या लेखक काययकत्याांनी चलचहलेल्या पुस्तकांना रचसकदाद आचण शासनमान्यता 

दोन्ही चमळाल्या. तर जगन्नाथ कंुटे (नमयद ेहर हर, साधनामस्त), संदशे िंडारे (वारी एक आनंदयात्रा), उद्धव 

ठाकरे )पहावा चवहल ) या सारख्या पुस्तकांनी आध्याचत्मक प्रवासवणयनाचा गोनीदांचा वारसा चालू ठेवला. 

नवीन कथांमध्ये सचचन कंुडलकर (कोबाल्ट ब्लू), जयतं पवार (दफचनक्सच्या राखेतनू उठला मोर), सतीश 

काळसेकर (वाचणाऱ्याची रोजचनशी) यांनी प्रयोगशीलता चजवंत ठेवली आह.े अमेररका-चस्थत मराठी समाजाने 

केलेल्या साचहत्याच्या योगदानामध्ये आवजूयन उल्लेख करावा लागेल असे लेखक आहते: ददलीप चचत्रे 

(अचलबाबाची हीच गुहा, कंुपणापलीकडले शेत), मीना प्रिू (माझं लंडन, न्यूयॉकय  न्यूयॉकय ), अपणाय वेलणकर 

(फॉर चहअर ऑर टू गो?).  
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२००५-२०१६ च्या दशकातला मराठी कथा-कचवतेचा प्रवास आता सुरू आह ेआंतरजालावर ! मायबोली, 

चमसळपाव, ऐसी अक्षरे अशा संस्थळांवर रोज नवीन लेखक-कवी अवतरत आहते आचण मराठी साचहत्याच्या 

पुढच्या उज्ज्वल प्रवासाची ग्वाही दते आहते ! एवढ्या मोठ्या मराठी साचहत्य चवश्वाची ओळख एका लहान 

लेखामध्ये होणे अशक्य आह,े आचण बऱ्याच महत्त्वाच्या पसु्तकांचा उल्लेख इथे झालेला नसेल तर त्याचा दोष 

आह ेपूणयपणे माझा स्वतःचा ! हा लेख वाचनू तमु्हाला एखाद ेपुस्तक वाचावेसे दकवा चवकत घ्यावेसे वाटले, तर 

Bookganga.com दकवा Rasik.com ला जरूर िेट द्या. 

- प्रचणल वैद्य (Pranil@hotmail.com) 

mailto:Pranil@hotmail.com
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- 

संकलन - अचिचजत रायरीकर 

1 2 3 4 5 6 

7 8 

9 10 

11 12 13 14 

15 

16 17 18 19 

20 21 

22 23 24 

25 26 27 

आडव ेशब्द ्

1. माळा, माडी

3. लाकडाचा पातळ तुकडा 
5. दहशत, दरारा, दडपण 
7. वेतनवाढ 
8. शरीरात रि पसरवणारी नाडी

9. मळ धुण्याच ेरासायचनक साधन 
11. ___ दहा तोंड ेहोती 
13. जनतेने एकत्र येवून सुरु केलले ेसावकारी 
दकुान 
15. घोड्याला चाल चशकवणारा 
16. पैशाच्या देवघवेीचा धंदा 
18. वायायचा िोवरा, तुफान 
20. वहदसु्तान 
22. अनुमती, मान्यता

23. छोटे व मोठे, सवय वयाचे

25. अलकंार, आिूषण 
26. चंचल, उथळ 

27. रचबन्द्रनाथ ___, बंगाली साचहचत्यक

उि ेशब्द ्
1. भ्रमर, िुंगा 
2. अपमानकारक, काचळमा लावणारा 
3. आवेगान,े जोरान ेआश्र ूढाळत 
4. आमंत्रण, बोलावणे

5. दारात 
6. दादाची बायको 
10. मूठ िरून 
11. सुकुमार, देखणा

12. अगचतकता, स्वाचिमान शून्यता 
13. उद्याच्या नंतरचा ददवस 
14. तुकडा 
17. गदी करून 
19. िार ठरवण्याच ेसाधन 

20. उत्तर िारतातील पचवत्र नदी 

21. समशेर, मोठी कट्यार, खड्ग 

22. कापडी आवरण, बुरखा 

 24. एक लवचचक पदाथय, पुसून टाकण्याच ेसाधन
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 www.vyayam.com 

www.balodyan.com 

www.vyanjan.us 

http://www.vyayam.com/
http://www.balodyan.com/
http://www.vyanjan.us/
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1 

म ज 

2 

ला 

3 

ढ ल  

4 

पा 

5 

द बा 

6 

व 

धु चज सा चा र चह 

7 

प गा र वा ढ 

8 

र ि वा चह नी 

वा 

9 

सा 

10 

ब ण  जा 

11 

रा व णा 

12 

ला च 

13 

प त पे 

 14 

ढी 

ज 

15 

चा ब ू क स्वा र व 

16 

स र  

17 

दा री ि 

18 

वा 

19 

व ट ळ 

टी 20 

िा र 

21 

त ज 

22 

प र वा न गी 

23 

ल हा न थो 

24  

र 

ड टी र वा का ब 

25 

दा चग ने 

26  

चथ ल्ल र 

27  

टा गो र 
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रह ेना रह ेहम! 
गेल्या काही मचहन्यांत आपल्याला सोडून गेलेल्या 

चवचवध क्षेत्रातील ददग्गजांचे पुण्यस्मरण!  

अरुण रटकेकर ( पत्रकार, संपादक) 

मृणाचलनी सारािाई ( नृत्यांगना ) 

चनदा फाजली ( शायर, गीतकार ) 

हापयर ली ( लखेक) 

िवरलाल जैन ( जैन उद्योग समूह) 

मार्टटन क्रो ( न्युझीलंड दक्रकेटर) 

पी. ए. संगमा ( राजकारण) 

पी. के. नायर ( चचत्रपट संग्राहक) 

िाऊसाहबे चचतळे ( चचतळे उद्योग समूह) 

जनादयन परब ( मराठी अचिनेता ) 
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सद्या खूपच व्हायरल झालेली एक मेल आपल्या वाचनात आली असेल की हा घळीत कोणतीही फ्रीके्वन्सी 

पोहोचू शकत नाही; तसा अभ्यासपण आय. आय. टी. च्या कांही प्राध्यापक आचण चवद्याथ्याांनी केला आह.े असे 

नीरव शांतता असणारे व पावसाच्या ददवसांत प्रचंड प्रपाताचा अनुिव दणेारे ह ेस्फूतीस्थान आपणा सवायना 

िेट द्यायला नक्कीच आवडले. आपण साधारण जुल,ै ऑगस्ट या मचहन्यांत िारतात असाल तर या साऱ्याची 

अनुिूती जरूर घ्या.  

समथय म्हणतात की सुंदर मठाला िेट दणे्याकरता पुण्य पाचहजे. त्याचं्याच शब्दांत,  

" चवश्रांती चमळते तेथें जावयां पुण्य पाचहजें ।।  

श्रीराम सबनीस, 

चवश्वस्त, समथय सेवा मंडळ, 

श्री सुंदर मठ सेवा सचमती. 
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