
रचना Page १ 
 

 

जानेवारी २०१७ 
पौष, शके १९३९, वषष ४८, अंक १ 



 

 
 

 



 

 
 

 
अध्यक्षीय -                                               रवी जोशी ……………............ १ 

कायषकाररणी                                                   ………………..…………...२                                                                  

शाळा -                                                   सौ.सुनयना जाधव  …………..….३ 

Travel Advise -                                    डॉ. प्रशांत दशेपांडे……................४-५ 

ददनचयाष -                                               वैद्य हमेांगी बंगाली …….…...…..६-७ 

A perspective on Change -                 Namitha Pai Nayak..............८ 

खाद्यजत्रा – Mango Mastani-                   Swati Pawar………………...९ 

खाद्यजत्रा – Greeen Peas Kachori -        Swati Pawar….………….....१० 

Family Finance-                                   नारायण अथणीकर ……...........११-१२  

Your real estate investment choices-   संजय मराठे ........................ १३- १४ 

एक तरी ओवी अनुभवावी-                             श्रीदत्त राऊत ………….….. १५-१६ 

पुस्तक पररचय - एका तेललयान-े                      प्रसन्ना जोगळेकर ……….…. १७-१८ 

Book review – SIDEKICKS -                  अथवष  जोगळेकर  …….….... १९ 

आजी आजोबा कट्टा   

पृथ्वीच्या आळवणीला सूयाषचे उत्तर-                 हमेा नावकल………….…….२० 

स्वानंद -                                                    मालती करंदीकर……….… .२१-२३ 

कैकयी / लचत्रगुप्त -                                       कृष्णराव कडकोळ……..…... २४ 

लनरामयता-                                               व. व्यं.अफझलपूरक…………..२५-२६ 

सखी / आज चकू चा झाला लपकू -                   डॉ. सुभाष वाईकर ………… २७ 

आनंद -                                                    सौ. वसुधा आपटे…….………२८ -२९  

आळवणी / दवेा तू दयाळू दकती -                    सौ. लस्मता जोशी………….…३० 

शब्दकोडे -                                                अलभलजत रायरीकर …………३१-३२  

रहे ना रहे हम -                                          प्रसन्ना जोगळेकर ……………३३ 

बालोद्यान - यम लनयम आसन प्राणायाम -         लवद्या नाहर……………...….३४-३५  



 

 
 

        

 

 

 

 

 साहित्य / मजकूर पाठहिण्यासाठी सपंकक : 

'रचना' सपंादक - Editor- क्षमा मराठे  

Email:-

Rachana@mahamandalchicago.org 

 

Maharashtra Mandal Chicago, Inc. 

(year of Establishment 1969) 

Website: 

http://www.mahamandalchicago.org 
Email Address for correspondence: 
president@mahamandalchicago.org 
secretary@mahamandalchicago.org 
karyakarini@mahamandalchicago.org 

 

 

रचना मुखपृष्ठ: रुणाली पाटील 

 

http://www.mahamandalchicago.org/
mailto:president@mahamandalchicago.org
mailto:secretary@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org


रचना Page १ 
 

गुढी उभारू सातत्याची, गुढी उभारू संकल्पाची । 

नमस्कार मंडळी, आपल्या सवाषना नववषाषच्या हार्ददक शुभेच्छा 

वषाषच्या सुरुवातीलाच, मकर संक्ांतीच्या कायषक्माला लाभलेल्या लवक्मी प्रलतसादाने आलण आत्तापयंत येत असलेल्या 

शेकडो अलभप्रायांनी, कायषकाररणीचा उत्साह लिगुलणत झाला आह ेआलण नवनवीन उपक्मांची गुढी उभारत, 

मंडळाला प्रगलतशील करण्यासाठी आम्ही सवष कायषकत ेकंबर कसनू सज्ज झालो आहोत. 

मकर संक्ांतीचा आठवधूंद अजूनही मनात ताजा असतानाच, महाराष्ट्र मंडळाने आपल ेसामालजक संस्थेच ंभान ठेवत 

Valentine’s dayचा लवशेष कायषक्म साजरा केला, आलण या कायषक्माच्या माध्यमातून National Breast 

Cancer Foundation या संस्थेसाठी लनधी जमवण्यात आला. 

मंडळाच्या कायाषला आणखी लोकालभमुख करण्यासाठी, यावेळी कायषकाररणीन ेदोन महत्त्वाचे IT उपक्म हाती घेतले. 

गुढीपाडव्याच्या कायषक्मापासून, RSVP करताना; आपली सीट आपल्यालाच लनवडता येईल लह सोय उपलब्ध करून 

दणे्यात आली. तसेच महाराष्ट्र मंडळाचे Smart Phone App ह ेटेस्स्टगच्या शेवटच्या टप्यात असून, या 

नववषषच्याच्या लनलमत्तान ेत ेआपल्या सेवेत रुजू करण्याचा आमचा मानस आह.े 

पुढील तीन मलहन्यात, बृहन महाराष्ट्र मंडळाच्या अलधवेशनाच्या जोरदार तयारीत आपण सवषच जण व्यस्त असणार 

आहात, याच सुमारास, एक अलभनव उपक्म 'आरोग्य जत्रा' आयोलजत करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, आलण 

नेहमेीप्रमाण ेलशकागोवासीयांचा या कायषक्माला भक्कम पाठठबा लमळेल याची आम्हाला खात्री आह.े 

मंडळाचे दरूगामी लहत लक्षात घेत, काही लप्रय तसेच काही अलप्रय लनणषय घेण्याचे प्रसंग गेल्या काही मलहन्यात आले, 

एक सामालजक संस्था म्हणून, लोकांना एकत्र आणण्याच ेमंडळाचे मूलतत्त्व उराशी बाळगून ह ेलनणषय घेताना तसेच या 

लनणषयाची अंमलबजावणी करताना, आपल्या सभासदांच ेऐक्य अबाधीत राहील याची खबरदारी घेण्याचा आटोकाट 

प्रयत्न करण्यात आला. या लनणषयप्रणालीत कोणाची मन ंदखुावली असल्यास मंडळाचा अध्यक्ष या नात्यान ेमी 

ददललगरी व्यक्त करतो. 

कळावे लोभ आहचे तो वाढावा, 

रवी जोशी  

अध्यक्ष, महाराष्ट्र मंडळ लशकागो 
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President: Ravi Joshi 

 

 Resident of Chicagoland since 2007 

 Was a part of 2013 MMC Karyakarini as IT and Sports 

 Involved in MMC 2014 Karyakarini as Vice President 

 Was a part of 2016 MMC Karyakarini as Sports team 

 Motivated with the background principle of MMC to get 

Chicagoland Marathi community together  

Vice President: Shilpa Naik 

 

 

 

 

 In Chicagoland since 1995 

 Active member of MMC 13 & MMC 14 committee 

 Secretary, MMC 2016 

 Like to work for our community 

 Would like to expand the reach of MMC 

Vice President: Ashish Nagarkar  Living in Chicago-land for over 11 years 

 Involved in Chicago Maharashtra Mandal and other social events 

 Treasurer for MMC 2013 

 Rachana Co-Editor for 2015 

 Looking forward to bring community together with excellent 

programs throughout the year 

Secretary: Mrinal Joglekar  Chicago suburb resident for 30 years!!! 

 BMM 2011 Program Management Chair 

 MMC 2014 Vice President 

 IIT Mumbai and UIC alum 

 Very interested in advancing Community activities and 

Professional Networking within our MMC family 

Treasurer: Sunil Dev 

 

 Chicago resident for 22 years 

 Actively involved in Chicago Maharashtra Mandal 

 IT Coordinator MMC 2014 

 Vice President MMC 2016 

 Looking forward to bringing exciting & entertaining programs 

catering to all age groups in 2017 

Team MMC 2017: Ulka Nagarkar, Bharat Naik, Sanjay Marathe, Vaishali Gadgil, Varsha Visal, Bharati 

Velankar, Shubhangi Sumant, Swati Pawar, Vaishali Dev, Rahul Thatte, Ramdas Thatte, Vaishali Raje, 

Mandar Pitre, Ravi Bamne, Kshama Marathe, Radha Godambe, Amol Patil, Mansee Joshi, Nilesh Malpekar, 

Pranshu Adavadkar, Sagar Panchpor, Sunita Toke, Suresh Pandav, Vrushali Panat, Aparna Talloo. 

Coordinator Marathi Shala & BMM Representative: Vidya Joshi, 

Trustees: Sucheta Akolkar, Jaydeep Buzruk, Sandeep Gadgil 
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"आपली शाळा " की  "माझी शाळा " कसं  बर संबोधतो  आपण ?  "माझी शाळा" आलण ती नेहमी माझीच संबोधली जाणार; 

कारण  "माझी " या  शब्दात लजव्हाळा  जास्त. फक्त  एका शब्दाने  आपलुकी  वाढली की नाही. २५०० वषांची ककबहुना 

त्याहूनही जुनी मराठी भाषा, कशाला बर लशकावी आलण का लशकवावी. करता येईलना Google पटकन English to  

Marathi?  काम अगदी सोपं, मग अडचण कसली? Translation मध्ये काय बरं problem. Problem  हा आह ेदक google  

ला भावना काळात नाहीत. मराठीत आलण मराठीतल्या  प्रत्येक  शब्दाला  भावना आहते, लय आह,े ताल आह े आलण सूरही. तो 

लशकावा लागणार आलण लशकवावाही लागणार. आयुष्यभर पुरुनही उरेल इतके सालहत्य, गौरालन्वत करणारा इलतहास, सहज 

संुदर जीवनशैली  लशकवणाऱ्या संतांच्या गाथा मराठीत आहते . मराठी शाळेकडे बघण्याचा द्रषु्टीकोण बदलता येईल का? फक्त 

लवषय म्हणून न बघता Enrichment Program म्हणून बघता येईल का? 

बोलिक -Intellectual Development 

भौलतक -Physical Development 

सामालजक - Social Development 

मराठी शाळेमुळे मुलांच्या भावलनक (Emotional Development) लवकासाला हातभार लागणार आह.े शाळेचा अभ्यासक्म 

ललहण,े वाचणे,बोलण ेइतक्या पुरता मयाषददत नसून मुलांच्या सवांगीण लवकासचाही त्यात समावेश आह.े जसे, नेतृत्व, वकृ्तत्व 

कलात्मकता, लनभीडता, अध्यालत्मकता या सवष गोष्टी सहज हसत खेळत मुले मराठी शाळेत लशकतात.  

अमेररकेत राहूनही आपली भाषा जोपासता येण्याचे भाग्य मराठी शाळेमुळे आपल्याला लाभल ेआह.े मराठी शाळा या कल्पनलेा 

प्रत्यक्षात आणणाऱ्या सौ. लवदया जोशी व त्यांच्या सवष सहकाऱ्यांचे कौतुक. Cultural activity, social gathering , 

interactive play साठी व्यासपीठ उपलब्ध करून ददल्या बद्दल महाराष्ट्र मंडळ लशकागोचे अध्यक्ष श्री. रवी जोशी यांचेही 

आभार.                                      सौ. सुनयना जाधव  
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 Chikungunya and Dengue Fever 

Over a period of last few years the above 2 diseases have created a lot of fear in people’s minds especially 

those who are traveling to India and other tropical countries. There symptoms are similar making it difficult to 

recognize the conditions accurately at least initially. 

Chikungunya fever is a viral illness transmitted to humans by the bite infected Aedes aegypti mosquitoes. This 

illness is caused by the Chikungunya virus (CHIK), first identified in the blood of a febrile patient in Tanzania in 

1953. In Swahili language Chikungunya means that which contorts or bends up or illness of the bended walker. 

This refers to the posture of the patients who are affected by this disease with the severe joint pains, the most 

important clinical symptom of this disease. 

CHIK causes fever with an incubation period of 3-7 days. (Incubation period is the time that the virus is in the 

body before the symptoms start). Fever and joint pains are the 2 main symptoms of this illness. It may also 

have skin rashes, severe headaches and muscle aches.   

Sometimes children may present with pain behind the eyes, light sensitivity, vomiting, diarrhea and neck 

stiffness with lethargy. In severe cases there can be from stomach (overuse of analgesics and fever reducing 

substances) and decreased urine production. 

Backache: In the initial phase backache could be very severe. Many joints of hands and arms and legs affected 

resulting in to the posture which bears it name .Large joints such as knees and shoulders may be involved. 

There is a tendency for early and more significant involvement of joints with previous trauma and 

degeneration. 

Rash is reddish, raised above the skin and sometimes may have blisters. There is generally no rash on face and 

in mouth. 

 In children the symptoms tend to be severe, associated with nervous system involvement (meningitis) and 

bleeding. Chikungunya in most cases gets better and death is rare. It may last more than 3 months and may 

affect joints and also result into tendinitis. (Muscle tendons attached to joints get affected). 

There is No vaccine currently available.  

It is recommended by that if you or any family member has fevers for more than 2 days to contact a physician 

since Malaria, Typhoid, Dengue and Chikungunya have similar presentations initially. 

There is a blood test called ELISA to diagnose CHIK virus that your local physician can order. 

 Dengue Fever:  Dengue fever (DF)/dengue hemorrhagic fever (DHF) is an acute usually self-limiting disease 

caused by Dengue virus which is carried by mosquitos Aedes egyptius and other Aedes strains. The mosquitoes 

are active during sunrise to sunset. It is transmitted to humans by bites of female mosquitoes. 

There is no specific treatment and no specific vaccine is available. 

The mosquito eggs are deposited on damp surfaces along the water surfaces and can survive for up to 1 year. 

The mosquitoes breed in damp places such as water pots, tyres, coconut shells, construction sites and coolers 

to name a few. The incubation period is 7 to 10 days and commonly it is 3 to 5 days. 
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The first illness following a bite of a carrier mosquito is fever. Subsequent infections with Dengue is usually 

caused by other strains of viruses and tend to be more severe. It is believed that the next reactions are 

medicated by immunological responses. (Antigen-antibody response). 

Common symptoms are headaches, skin rashes, eye pain, bleeding in skin and other sites, joint pains, joint 

swelling and bleeding from mouth and other areas. 

Severe cases will result into swelling and fluid accumulation in lungs, severe bleeding, dizziness and loss of 

fluids from body into various tissues of body resulting in shock. Bleeding from nose, into eyes and mouth is 

noted. Abdominal pain and low urinary output is noted in view of fluid loss. 

Besides the symptoms in patients, Tourniquet test (BP cuff around the arm will result in bleeding in the skin) is 

used to define the seriousness of the illness. Blood tests for antibodies and to detect the virus are available. 

The rash that commonly forms during the recovery from dengue fever with its” classic islands of white in 

a sea of red”. 

DHF is a severe type of dengue fever in which fever and bleeding are predominant. Platelet count (Platelets in 

the blood prevent excessive bleeding) is usually low requiring admission to the hospital for fluid and platelet 

transfusion. 

The warning signs of worsening of the disease are Worsening abdominal pain, Ongoing vomiting, Bleeding 

from mouth and nose, Lethargy or restlessness, Red spots on skin: High hemoglobin with low platelets (Blood 

test)  Difficulty breathing: Fluid collections around lung and heart (X ray) 

References: 

Your pediatrician or family physician are your best sources for advice and vaccinations about traveling. 

 Guidelines for Management of Dengue Fever, Dengue Hemorrhagic Shock and Dengue shock syndrome: Govt 

of India, Directorate of National Vector Borne Disease Programme, 2008. 

https://www.cdc.gov/dengue/symptoms/index.html  

Symptoms Dengue Chikungunya 

Fever                                                        +++                                    +++ 

Rash                                                           +                                       ++ 

Pink Eye                                                      -                                         - 

Joint Pain                                                      +                                    +++ 

Muscle Ache                                               ++                                      + 

Headache                                                      ++                                     ++ 

Bleeding                                               +++   

Shock                                                           + 

Have a safe Trip!!                                                                                                                 

Prashant Deshpande, MD FAAP                                                   

Southwest Pediatrics, Palos Park                                                     

https://www.cdc.gov/dengue/symptoms/index.html
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आयुवेद शास्त्राचा हतेू हा मनुष्याच्या आयुष्याचे रक्षण करण ेहा आह.े त्याचे दोन लवभाग पडतात - रोगी अवस्था आलण आरोग्य. 

रोगी अवस्थते झालेला रोग बरा करण ेह ेप्रथम ध्येय असत.े जी व्यक्ती आरोग्यपणूष आह ेलतची ती अवस्था लनरंतर रटकून राहावी 

हा झाला दसुरा भाग. आरोग्य रटकवण्यासाठी आयुवेदाने स्वस्थवृत्त सांलगतल ेआह.े यात अग्रक्म आह ेददनचयेचा. सकाळी 

उठल्यापासून रात्री झोपेपयंत काय करावे, काय करू नय,े कसे करावे, कसे करू नय,े याचा साकल्यान ेउपदेश ददनचयेत केला 

आह.े 

ब्राम्य ेमहुूत ेउलतष्ठते लजणाष लजणष लनरुपयनं! 

लनरोगी माणसाने ब्रम्य मुहूताषवर म्हणजेच सूयोदयापूवी दीड तास उठावे. आपण रात्री घेतलले्या अन्नाचे पचन झाले आह ेककवा 

नाही याचा लवचार करून उठावे. अजीणाषची लक्षण ेलह आयुवेदाने सांलगतली आहेंत. चक्कर येणे, डोके जाड होणे, पाठ आलण कंबर 

आखडण,े खूप तहान लागण,े ताप येणे, तोंडाला चव नसण,े इत्यादी.  

रात्रीचा शेवटचा काळ हा वाताचा असतो जो पहाटेचा सुरवातीचा कालही असतो.  यावेळी आपण वायूच्या कक्षेत येणाऱ्या या 

नैसर्गगक उत्सजषनाच्या संवेदनांना आपण योग्य प्रतीसाद देण्याची सवय लावून घेतली पालहजे. उठल्यावर पलहले महत्वाचे काम 

मल मूत्र लवसजषन. ह ेकाम पार पडल ेतर तो ददवस स्वस्थानुभतूीचा लनलितच होईल. परंत ुआजकाल च्या ददनक्मात उठल्या 

उठल्या दात घासून ककवा न घरातही पलहल ेचहा प्यायचा आलण नंतर सावकाश, जमलेच तर मललवसजषन करायचे. 

त्यानंतर दात घासणे. आयुवेदानुसार रात्रभर तोंडात जमा झालेल्या कफाचे व दातांचे शोधन होण्यासाठी मंजन लतखट, कडू, 

तुरट रसाचे असल ेपालहजे म्हणजे तोंड स्वच्छ होईल. तुरट रसाने दात मजबूत होतील आलण मुखदगुंध दरू होईल. भोजनामध्य े

रुची लनमाषण होईल. तसेच दोन्ही जेवणानंतर सुिा दात घासल ेपालहजेत, जीभ स्वच्छ केली पालहजे. पूवी सोने,चांदी ककवा 

तांब्याची चपटी पट्टी असायची, लजने लजभेच्या मुळाकडील मळ काढून टाकला जातो.  

मग नेत्रांची लनगा! डोळे ह ेतेजोमय असल्यामुळे त्यांना कफापासून भय असत ेम्हणून लनत्य डोळ्यात सौवीरांजन घालावे आलण 

आठवड्यातनू एक वेळा डोळ्यातून पाणी गाळणारे रसांजन ककवा रसवंती घालावे. यामुळे दषृ्टी स्वछ राहते.  

यानंतर नस्य करावे. नस्य म्हणजे नाकात औषध घालण.े रोज करण्याचे नस्य ह ेलतळतेलान ेककवा अणुतलेान ेकरतात. नेहमी 

नस्य करण्यान ेसदी, पडसे, डोकेदखुी, केस गळण-ेलपकण ेइ लवकार होत नाहीत. चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडत नाहीत, डोळे नाक 

कान या सवष इंदद्रयांची शक्ती उत्तम राहत.े चेहरा प्रसन्न राह्तो. आवाज लिग्ध, लस्थर, गंभीर राहतो. 

नस्यानंतर गंडूष म्हणजे गुळण्या कराव्या. गुळण्याही अनेक प्रकारच्या असतात. लतळतलेानें गळुण्या केल्याने दोन्ही जबडे बळकट 

होतात. दात मजबूत होतात. गरम गार खाण्यान ेदात दखुत नाहींत. स्वर चांगला होतो, भोजनात रुची येत.े मग क्म येतो 

धूम्रपानाचा! ह ं... ह ं .. तंबाखु चे धूम्रपान नव्ह ेबरका! औषधींचा धूर तोंडाने लपणे यामुळे मानेच्या वरील सवष अवयव आलण 

इलन्द्रयांमधील वाताचे व कफाचे लवकार नाश पावतात. कंठ, मुख, छाती, शीर इ. रठकाणी हलकेपणा जाणवतो.  यानंतर 

मुखशुिी व मुख सुगंलधत कऱण्यासाठी जायफळ, सुपारी, लवंग, कंकोळ इ. युक्त तांबूल म्हणजे लवडा तोंडात धारण करावा. 
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रोज नेमाने शरीरास तेलान ेअभ्यंग करावे. दकमान डोके, कान, व पायाला तेल लावून मदषन करावे. अभ्यंगामुळे वात, श्रम व 

वाधषक्याचा नाश होतो. शरीर धृढ होते, त्वचा सुकुमार होते, लनद्रा येत,े दषृ्टी सतेज होते, पुष्टी येत ेआलण आयुष्य वाढते.  

अभ्यंगानंतर आपल्या शक्तीनुसार व्यायाम करावा. व्यायामाने शरीर हलके होत,े काम करण्याचे बळ लमळते, भूक वाढते, मेद 

ककवा चरबी कमी होते. शरीर रेखीव, लपळदार व कणखऱ बनते. नंतर अंगास उटणे लावावे. त्यामुळे कफ व मेद झडून जातात. 

शरीर दढृ होते आलण त्वचा स्वच्छ होते. 

 आता िानाचा नंबर! खांद्यावरून गरम पाण्यान ेिान करावे, परंत ुडोक्यावरून थंड ककवा कोमटच पाणी घ्यावे. कारण गरम 

पाणी ह ेडोळे आलण केसांसाठी घातक असत.े िानान ेशरीर शुिी होतेच, तसेच श्रमही नाश पावतात. 

नेहमेी लनमषल पलवत्र वस्त्र धारण करावे. केस दाढी नख इ. नेहमी कापून व्यवलस्थत ठेवावे. रत्न- आभूषण इत्यादी घालावे. सुगंधी 

द्रवे्य लावावीत. त्यामळेु मन प्रसन्न राहते. यानंतर भूक लागल्यानंतर पथ्यकारक व योग्य प्रमाणात भोजन करावे.  

अशा प्रकारे आपल्या शरीराच्या सवष दैलनक कृत्यांकडे प्रथम लक्ष द्यावे. त्यानंतर सदाचाराच्या, धमाषच्या लनयमांच्या लवरोधी 

नसलेल्या आलजलवकेच्या उपायांमध्ये तत्पर राहावे. म्हणजे काय? तर सन्मागाषने अथाषजषनाचे काम करावे.  

सायंकाळी पूवीचा आहार पचल्यानंतर पुन्हा पथ्यकारक व योग्य माते्रत भोजन करावे. नंतर काही काळाने झोपावे.  

अशी अलतशय संुदर ददनचयाष आचायांनी सांलगतली आह.े परंतु यामध्य ेही एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आह ेदक लह ददनचयाष 

लनरोगी माणसाने लनरोगी राहण्यासाठी सांलगतली आह.े  रुग्णानंा त्या त्या रोगांनुसार काही पथ्य ेसांलगतली आहते. उदा. अजीणष 

झाले असेल, उलट्या होत असतील, तोंड आल ेअसेल तर दात घासू नयेत, कफलवकार असताना, अजीणष असताना अभ्यंग करू 

नय.े अर्ददत वायू, नेत्ररोग, मुखरोग, कणषरोग, इत्यादी झाले असता िान करू नय.े   

म्हणजेच कोणताही आजार झाला असेल तर त्यानुसार आपल्या ददनचयेत बदल करावे लागतात. अशा आदशष ददनचयेचा अवलंब 

केला म्हणजे कोणी आजारीच पडणार नाही. पण आजच्या अत्यंत धकाधकीच्या जीवनचक्ात तमु्ही म्हणाल एवढे करायला वेळ 

कोणाला आह?े अगदी खरे, पण रोज यामधील एकदोन गोष्टी केल्या व आठवड्याभरात लमळून ददनचयाष पूणष केली तर उलशरा का 

होईना त्याचे फायद ेलमळतीलच! म्हणतात ना "better late than never"   

 वैद्य सौ. हमेांगी बंगाली  
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Several years ago a book became very popular with life style gurus and also corporate work 

place training instructors. It was "who moved my cheese". It is a very simple book with a 

profound meaning. Since then "change" has been something that has been interesting for me 

to observe, apply and adapt to. More recently we see a lot of change around us. Change is 

hard for most and paralyzes many others. But change is inevitable. How then do we make 

ourselves comfortable with the idea of change? Here is a funny story that drives home the 

point that change can be learned and change can be rewarding. Every weekend I move 

furniture to vacuum under it. Specifically the couches that are notorious for food scraps and 

remote controls and gold coins. Just kidding about the last part :) When I am done 

vacuuming, I leave the furniture in a new spot. When family gets home they see CHANGE!! 

Their spots are no longer were they were. Initially it caused a lot of frustration and lack of 

acceptance. But I persisted doing this and over time they have come to accept and 

appreciate the change. There are goodies to be found too. A lost remote, a favorite eraser 

and many such things rediscovered leading to happiness! 

Moral of story: Change can be good, we can adapt to and 

learn to like change. Now as you turn the pages, let your mind 

wander to changes that you observe in your life. What do you 

think? Can you learn to like them? Can you help someone 

else adapt to them?

Namitha Pai Nayak
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Mango Mastani            

 

Ingredients: 

  

 1 cup fresh mango pulp or chopped fresh 

mango. 

 1/2 cup cold milk 

 some ice cubes (optional) 

 sugar  as required 

 1 scoop of vanilla or any icecream 

 few sliced mango cubes for garnish 

 1/2 tbsp pistachio flakes (optional) 

 1/2 tbsp sliced almonds (optional) 

 1/2 tbsp. chopped cashews (optional) 

 2 glazed cherries for garnish 

Steps:  

1. Firstly combine the mango pulp or chopped mango in the grinder. 

2. Add sugar if using. Grind to a smooth puree. 

3. Now add milk and few ice cubes. Grind again until all blends well. 

4. Pour into the serving glasses leaving half inch space on the top. 

5. Scoop out a dollop of icecream and place them on the top. 

6. Now garnish with sliced mango cubes, cashews, pistachio, sliced almonds 

and glazed cherries on top. 

7. Serve mango mastani chilled. 

 

          Swati  Pawar  
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 Green Peas Kachori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steps:  

1. 1.Boil, peel and  mash the potatoes. 

2. Mix Cornstarch, salt into potatoes and make a 

dough. 

3. Make a ginger and green chili paste. 

4. Corsley grind peas. 

5. Heat ghee in pan,then add ginger-chili paste. 

Add grinded peas, salt and fry for 2-3min. 

6. Let the mixture cool. Add grated coconut,sugar, 

lemon juice,chopped cilantro and mix well. 

7. Divide the potato dough mixture into equal portions. 

8. Take one portion of potato mixture and fill each portion with peas mixture to make a 

round shapes like kachoris. 

9. Roll each kachori in a corn starch.  

10. Heat oil on medium high and deep fry each kachori until golden brown and serve hot 

with ketchup. 

      

Swati  Pawar        

 

  

Ingredients For stuffing: 

 3/4 cup green peas 

 3/4 cup grated coconut 

 2-3 green chilies 

 1" ginger 

 I tbsp ghee 

 1/4 cup cilantro 

 1/2 tsp lemon juice 

 1/2 tsp sugar 
salt to taste 

 

Ingredients For dough:   

 2 medium potatoes 

 1 tbsp corn starch 

 Salt to test 

 Oil for frying 
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Insights from the Ameriprise Financial Family Wealth Checkup study that could help ease family 

tension and improve your financial confidence. 

Key Points 

 While many families discuss day-to-day finances, deeper discussions are often neglected. 

 Estate planning matters can be particularly difficult to initiate, but the effort pays off. 

 A financial advisor can help ease discussions by providing a neutral third-party perspective. 

Do you feel uncomfortable discussing topics such as life insurance needs, health care costs and 

education financing with your parents, your kids or even your siblings? 

If so, you’re not alone. According to a new Ameriprise Financial study, the majority of Americans 

approach family money talks with a similar sense of apprehension. But many of them forge ahead 

and talk things out anyway. The result? Increased financial confidence and improved family 

relationships, according to our research. 

What topics do family members discuss? What happens when the conversations take place? And 

how can families improve their money-based communications? Ameriprise explored these questions 

and more in our recent Family Wealth Checkup study.  

Conversation starter checklist 

1. Start discussions early and don’t shy away from serious subjects: 9 in 10 adult children who 

have discussed estate planning say a life altering incident triggered the talk with their parents. Don’t 

wait until a family tragedy to bring up finance. 

2. Have an estate plan in place: It’s important to have written instructions of your wishes, such as 

a will or trust, and be sure your beneficiaries are up to date across all accounts.  

3. Tell loved ones where to find 

important documents: Family 

members should know where 

important documents are located, 

including how to access online 

accounts.  

4. Work with a financial 

professional: A financial advisor can 

help families understand their full 

financial picture with a customized 

approach to fit their unique needs. 

What we talk about when we talk about money. 

What do parents talk to their adult children about? 
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Nearly three-quarters of respondents chat freely about managing daily expenditures and debt. At the 

same time, four out of ten avoid diving into discussions about educational expenses — an important 

topic, given education costs continue to climb. 

 

Tips for money conversations 

 Don’t wait for a life-altering event 

So, how do families make their money talks less uncomfortable and more constructive? “They have 

regular conversations about money — and they don’t steer clear of difficult issues during those talks,” 

Keckler says. “They also start the discussions early. Talking through different scenarios is almost 

always easier and more constructive if you’re not under the stress of a life-altering event.” 

The study found that of 90% of adult children who have talked about estate planning and inheritance 

say the conversation was triggered by such factors as the realization that their parents were aging or 

a death in the family. 

 Work with an advisor 

When it comes to dealing with the unexpected, an objective party such as a financial advisor can help 

navigate the complexities at hand. And as the study found, that assistance can prove particularly 

effective if family members all work with the same advisor. “Respondents say that a shared advisor 

can understand the full scope of the family’s issues,” Keckler says. “On one hand, it allows an advisor 

to customize a strategy with the family. Just as importantly, however, it also can provide family 

members with a common, neutral starting point for money discussions.”    
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The prior article in the RE Series focused on home ownership as the natural progression from renting 
and conceptually not paying for someone else’s mortgage. Again, there are various aspects that need 
to be considered prior to the decision; area, state one lives in and the cost of actual ownership and 
renting. In this article, we will cover the basic ways in which you can grow or extend into the Real 
Estate portfolio other than your home, your investment:  
Let’s consider the broad aspects of Real Estate Type of investments:  
1. Commercial such as Retail stores, Office Complexes, Warehouses and even Residential Apartment 
buildings.  

2. Residential Real Estate, such as single unit, condominium, Townhomes or Single Family houses.  

3. Industrial buildings, warehouses etc.  

4. Hotels, Motels, Managed Senior Housing etc.  

5. Real Estate Investment Trusts commonly known as REIT  
 
(The first 4 types are inherently Income producing and self-directed or managed properties, the 
other is a form of stock/bond investment)  
Purpose behind RE Investing  
1. Income producing such as the above (1 – 4) produces income based on Rental/Leasing income  

2. Capital Appreciation – such as Land, Beach properties, second homes, International obtained for 
either frequent or infrequent self-occupying or being held in undeveloped or growth markets as a 
form of future appreciation in capital.  
 
How to go about Buying these for Capital Gains or Income  
1. Renovate: Commonly properties in distress or in need of repairs major or minor are purchased at a 
cheaper price and then with some elbow grease or sweat equity or getting a contractor is involved in 
bringing it to marketable standards for Profit, Primary home, secondary home or as an investment. 
The purpose could be either Income or Capital Appreciation  

 Downside: Not everyone has the time to Renovate or the skill set or a true estimate of what it 
would take going in to undertake this, so some amount of risk is involved and the time and 
dependency with contractors, skilled labor to undertake the task.  

 Benefit: The value in obtaining and getting it done might get you some additional equity while 
getting into the project, but buyer beware there are above risks involved in getting that done 
and may not work for all.  

 
2. BUY “Move in Ready”: This covers most properties sold where the Type of investment and the 
Purpose works i.e. the location and other criteria are met and the price agreed upon and the 
transaction closes.  

 Downside: No real downside if it meets your parameters and that is what you want to buy!  

 Benefit: Less risk involved due to a ready to moved in and matches the Purpose.  
 
Since the topic is on investing in RE let’s analyze the Purpose:  
Capital Appreciation: This is primarily based on some research, market stats and based on new 
development but is again purely a guesstimate and works like any market driven parameters. Luckily 
unlike stocks, the RE assets “may not” go to down to a zero value. These assets are generally also for 
second home or vacation properties or occasional use.  
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Buy & Hold: Analyze Type of property based on location, budget, the intention is Income producing 
and could be purchased using cash or with some mortgage leverage. The purpose of this type of 
investment is twofold, Buy and Rent with the intention of getting equity build up during the duration 
of it being rented. If the property is being purchased with a loan, then the Principal contribution 
towards settling the debt/money borrowed also increases over the years thereby adding more equity 
to the investment. Any Capital appreciation that gathers at that point is an icing on the cake when 
you SELL!  
ARE you ready to Discuss with me in detail and run some scenarios to see if this is for you? Schedule 
a 45 minutes Free no obligation appointment to review this!  
Any feedback would be greatly appreciated or any new Real Estate topic you would interested in 
covering, the intention is to cover various forms of Real Estate investment as a series for “Rachana”. 
If you want any specific topic ASK Me for specific information pertaining to you (email and phone 
number on card below). 

The Next Episode: Real Estate Investment – Analyzing and running your Rental!  
Sanjay Marathe  
Realtor, Keller Williams Realty Infinity 

Sanjay Marathe 

Realtor, Keller Williams Realty Infinity 
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संत नामदेव महाराजांनी ज्या ग्रंथराजाला लह लबरुदावली ददली, त्या 

ज्ञानदेवीला अजून कोणाची लशफारस हवी? गलेी आठश ेवषे ह ेलेण ेमहाराष्ट्रात, 

लवद्यादेवीच्या कंठात सवषकालीन सवषश्रेठ म्हणून अलधराज्य करत आह.े  

तत्कालीन रूढींमुळे सामालजक लवचारांचे तीव्र आघात सोसलेल्या ज्ञानदेवांनी 

केवळ गीतेचा अन्वयाथष सांगण्यासाठी ज्ञानेश्वरीची लनर्गमती केली नाही तर 

संस्कृत भाषेत बंददस्त असललेी लवद्या प्रगट केली. नाथ संप्रदायातील गुप्त ठेवलले े

तत्वज्ञान, साधना सवषसामान्य मराठी भालषकांच्या आटोक्यात यावी म्हणून 

ज्ञानदेवांनी हा अट्टाहास केला. बंधू आलण गुरु श्रीलनवृतीनाथ ह ेनवनाथांपैकी 

गलहनीनाथांचे लशष्य. वारकरी संप्रदायात याची एक रोचक कथा सांलगतली 

जाते. सवष भावंडात ज्ञानेश्वर ह ेत्यांच्या आईचे रखुमाबाईंचे लाडके लचरंजीव. सामालजक रोषामुळे जेव्हा आई वडील या छोट्या 

भावंडाना सोडून गेल,े तेव्हा लनवृत्तीकडे सवष भावंडे सोपवून गले.े जाताना आई म्हणाली "लनवृत्ती, माझ्या ज्ञानाची आवड पुरव 

बरं!". तेंव्हा छोट्या लनवृत्तीने आईला ह ेवचन ददले. पुढे श्री लनवृतीनाथ ह ेनाथ संप्रदातील अलधकारी पुरुष बनल.े ज्ञानदेवाना 

दीक्षा देऊन त्यांनी घडवल.े पूणष समपषण आलण दीक्षा ददल्यालशवाय नाथ संप्रदायात ज्ञान प्रदान करता येत नाही. जेव्हा 

ज्ञानदेवानी हा ग्रंथसंकल्प गुरंूना बोलून दाखवला तेव्हा लनवृतीनाथानीं हा सांप्रदालयक लनयम पुढे ठेवला.ज्ञानदेव फार हुशार! 

व्यलक्तगत पातळीवर त्यांनी आईला ददलेल्या वचनाची बंधूना आठवण करून ददली. “अवघालच संसार सुखाचा करीन । आनदंें 

भरीन लतन्ही लोक||” हा संकल्प लनवृतीनाथाना पटवून ददला. ज्ञानदेवांची लवश्वगुरूची भूलमका लनवृतीनाथांना पटली आलण 

पुढील अनेक लपढ्ांचा मागष मोकळा झाला.   

माउली ज्ञानदेवानी मराठी माणसासाठी अद्भुत संजीवनी आलण अलखल मानवजातीच्या मनात चैतन्य ओतण्याचे काम केले आह े

आलण पुढेही करत राहील. स्त्री, उपेलक्षतांसह सवष मानवाना सामावून घेण्यासाठी, सावषकालीन समाजजीवन सुखी करण्यासाठी 

लहची लनर्गमती आह.े “कृपाळू उदार माझा ज्ञानेश्वर।तया नमस्कार वारंवार।।” अस ेसंत एकनाथ म्हणतात त ेउगाच नाही. 

जगातील फार थोड्या कलाकृतींना ह ेभाग्य लाभल ेआह.े  

आपल्या परंपरा, दलृष्टकोन, धारणा या नुसार आजवर लोकांनी या ग्रंथाचा अभ्यास, उपासना केली. यात लभन्नता असली तरी 

भावना एकच आह े- उत्कट प्रेमाची आलण श्रिचेी. ज्ञानदेव म्हणतात दक वसंत ऋतुच्या आरंभी फुलणारी मोगरीची फुले 

गुंफललेी असोत वा मोकळी असोत, सुगंधाच्या दषृ्टीन ेत्यात उणे अलधक नसत.े त्याप्रमाणे माझी ही टीका आह,े कल्पवृक्षाप्रमाणे 

कधीही ना कोमेजणारी! ज्ञानेश्वरी मधील ओव्यांमधून ज्ञानदेवाचे ईशप्रेम जसे प्रकट होते तसाच त्यांच्या मानवतावादाचा आलण 

सवषस्पशी वृत्तीचा अलवष्कार होतो. भगवद्गीतेतील लववेचनाचा अथष उलगडून सांगताना ज्ञानशे्वर स्वतः त्याचा जो अनुभव घेतातं 

तो उत्कट संवेदनांनी बहरलेला आलण त्यांच्या व्यलक्तत्वाने रंगललेा आह.े त्यामुळे ज्ञानेश्वरीचा वाचक कोणत्याही काळातील 

असला तरी त्याला ती समकालीन वाटते. मराठी भाषेच्या इलतहासाच्या दषृ्टीन ेहा ग्रंथ अत्यंत महत्वाचा आह.े नंतर लललहलेला 

ज्ञानदेवांचा 'अमृतानुभव' हा ग्रथं वेदान्तातील अत्त्युच्य तत्वज्ञानाला गवसणी घालणारा आह.े  

व्यक्तीजीवन प्रेममय झाले तर समाज जीवन प्रेममय होईल लह ज्ञानेश्वरांची धारणा होती. आलण म्हणूनच 'ज्ञानवंतांनी हलस्तदतंी 

मनोऱ्यात बसून न राहता जनता जनादषनाला अज्ञानाच्या अंधारातून प्रकाशाकडे नेण्यात धन्यता मानवी' याची जाणीव 

धुररणांना करून ददली. सामान्य जनांना  संसार सागरात लवश्रांती सुख लाभावे लह त्यांची इच्छा आह.े सवष प्रालणमात्रांच्या 

कल्याणाथष "जो जे वांछील, तो ते लाहो प्राणीजात” अस ेपसायदान ते ग्रंथाच्या शेवटी लवश्वात्मक देवाकडे मागतात.   
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ज्ञानेश्वरानी "माझ्या मराठीची बोलू कौतुके, अमृतातेही पैजा स्जके” अस ेमराठीचे वणषन केल ेआह.े त्यातील लवचारांचे मोती 

तत्कालीन आलण नंतरही अनेक संतांच्या काव्यात लवखुरले आहते. संत नामदेव, जनाबाई, चोखोबा, सेने, एकनाथ, तुकाराम 

यांनी ज्ञानेश्वरांबद्द्दल  आलण ज्ञानेश्वरीबद्दल कृतज्ञ भाव व्यक्त केला आह.े “ज्ञानराज माझी योग्याची माऊली | तेण ेलनगमवल्ली 

प्रगट केली ” अस ेसंत नामदेव म्हणतात. लवशेष म्हणजे सतराव्या शतकाच्या सुमारास गोव्यात आलले्या दक्स्ती धमषप्रचारकांवर, 

त्यांच्या सालहत्यातही त्यांचा प्रभाव पडललेा आह.े फादर स्टीफनच्या 'लिस्तपुराणात ंह ेददलेल ेआह.े वारकरी संप्रदायात तर 

त्यांना 'माउली' म्हणूनच संबोधल ेजाते. ज्ञानेश्वर आलण ज्ञानेश्वरीच्या समाज सापेक्षतेची आलण अद्भुत लोकलप्रयतेची साक्ष अजून 

काय द्यावी? 

ज्ञानेश्वरां चे पसायदान लह केवळ काव्यरचना व प्राथषना नसून ती एक सवष मांगल्याची, लोककल्याणाची जीवनदषृ्टी आह.े 

पसायदानातील आजषव साऱ्या जगाला मागषदशषक ठरावे. लवलशष्ठ देवदेवता, व्यलक्तगत वा सांप्रदालयक भावना त्यात नाही. 

ज्ञानदेवांच्या प्रगल्भ आत्मभानातून आलण लवश्वरचनेच्या लवचारातून पसायदानाची लनर्गमती झाली आह.े ते जगातील कोणत्याही 

भाषेत अनुवाददत करून कोणत्याही काळातील मानवाने परस्पर लवश्वबंधुत्वासाठी गात राहावे.  

ज्ञानदेवांनी आपल्या ग्रंथाच्या प्रारंभीच श्रोत्यांना या उतंु्तग कायषबद्दल नम्रतेन ेम्हटले आह.े  

रटरटभू चांचूवरी ।मापसूये सागरी ।। मी नेणत ुत्या परी । प्रवते येथ ।। 

या माग ेउपलनषदातील एका गोष्टीचा संदभष आह.े तो असा - छोट्या रटटवी पक्षाची अंडी समुद्रात वाहून गेली. रटटवीने 

समुद्राला अंडी परत देण्याबद्दल नाना परीन ेलवनवल.े अंडी लमळावी नाहीत तेव्हा रटटवीने समुद्राशी लढत द्यायचा संकल्प केला. 

आपल्या छोट्या चोचीने समुद्राचे पाणी उपसून टाकण्याला सुरवात केली. अनेक ददवसांच्या प्रयत्नानंतर समुद्राला जाग आली. 

समुद्र आपल्या अहकंारान ेरटटवीला खदखदनू हसला. बघणाऱ्या साऱ्यांनी त्याला साथ ददली. रटटवीने तरीही आपला उपक्रम 

सोडला नाही. आलण चमत्कार घडला, रटटवीच्या साथीला प्रत्यक्ष सृष्टीधताष नारायण धावून आला. छोट्या रटटवीच्या या उतंु्तग 

संकल्पाला आलण अथक लहमतीला दाद देत नारायणाने लतची अंडी लतला परत लमळवून ददली.  

 ज्ञानेश्वरांचे देवतुल्य व्यलक्तमत्व आलण त्यांचा ज्ञानेश्वरी सारखा ग्रंथ सालहत्याच्या लनत्याच्या चौकटीत बसणारा नाही. आजवर 

अनेक महान तत्ववेत्यांनी, प्रज्ञावंतांनी, संतमहतंानी आपल्या शक्ती व कुवतीनुसार त्याचा अभ्यास केला आलण या प्रशांत 

सालहत्य रत्नाकराच्या पोटातील अगलणत मोत्ये बाहरे काढली. तरीही भलवष्यात अजून अनके तत्वज्ञ नवस्चतनाचे प्रयत्न करतच 

राहतील हीच ज्ञानेश्वरीची महती आह.े  

ज्ञानेश्वरा वा ज्ञानेश्वरीवर माझ्यासारख्या एका सामान्य माणसाने ललहायचे म्हणजे मोठे धाडसच आह.े तरीही हा 

अल्पमतीनुसार केलेला प्रयत्न आह.े ज्ञानदेवांच्या शब्दात सांगायचे म्हणजे  

राजहसंाचे चालण ेI भूतली जाललया शहाणे II आलणके काय कोणे I चालावेची ना? 

'इथ ेमराठीलचये नगरी' वास्तव्य करणायांनी ह ेबोलणे गोड करून घ्यावे ही लवनंती!  

श्रीदत्त राऊत   
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लखेक - लगरीश कुबरे   राजहसं प्रकाशन   ककमत - रु.२५०. 

 

सद्या अमेररकेत गॅस स्टेशन्स वर शांतता असत.े कू्ड ऑइल च्या आलण पयाषयाने गॅस च्या दकमती फार वर खाली होत नाहीयेत. 

कू्ड ऑइल चक्क २०१२ च्या दकमतीपेक्षा अध्याषहून कमी दकमतीत लवकले जातेय. हल्ली लमत्रांच्या गप्पामध्य ेऑइल आलण गॅस 

च्या दकमतीच्या चचाषदेखील कमी झाल्यात. काही वषांपूवी गसॅ च्या एका गॅलन न े$४ क्ॉस केल्यावर लोकांचे धाबे दणाणल े

होते. हायब्रीड, इलेलक्िक गाड्यांचे पेव फुटू लागल ेमग परत गसॅ च्या दकमती कमी झाल्या आलण लोकांना हायसे वाटले. बयाषच 

वस्तूंच्या दकमती देखील आटोक्यात वाटू लागल्या.   

 

ह ेनक्की का व कसे होते? कुठून सुरुवात झाली या सगळ्याला? मी जर तुम्हाला सांलगतल ेकी गेली ४ ते ५ दशके केवळ एका 

माणसाभोवती तेलाची ही अजब दलुनया दफरत होती तर कदालचत तुमचा लवश्वास 

बसणार नाही. हा आजारी पडला तर अमेररकेची अथषव्यवस्था गडबडून जायची. हा 

खूष झाला तर अनेक देशांत ददवाळी साजरी व्हायची. दकत्येक राष्ट्रप्रमुख, उद्योगपती 

याच्या  कृपाप्रसादासाठी लतष्ठत असायचे. 

 

पलिमेतल्या ऊजाषलपपासू महासत्ता आलण मध्य-पूवेतल्या सत्तालोलुप अरबी हुकूमशाही 

या दोघा मध्य ेलववेकाचा आधार धरून गेली अनेक दशके सामंजस्य रटकवण्यात 

स्सहाचा वाटा असलले्या या तेललया चे नाव 'शेख झाकी यामानी'!  ओपेक या ऑइल 

प्रोड्युस्सग देशांच्या एकलत्रत संघटनेचा सवेसवाष  उच्चलवद्यालवभूलषत सौदी शेख झाकी 

यामानी!  

 

सुप्रलसि लेखक, पत्रकार लगरीश कुबेर यांच्या लेखणीतून उतरललेी ही या तेललयाची 

कथा आपल्याला एका अजब दलुनयेत घेऊन जाते. लाखो वषांपूवी जलमनीत गाडल ेगेलले्या असंख्य 'काबषन जीवांचेच' पुढे तेल 

बनल.े तेलाचा शोध लागण्यापवूी ऊजेची सारी मदार लाकूड, कोळसा यांवर होती. ही ऊजाष मध्यमवगीयांना परवडणारी नक्कीच 

नव्हती. मग कू्ड तेलाचाच एक अवशेष 'केरोसीन' ककवा रॉकेल स्वस्त पितीन ेलनमाषण करायचा शोध एकोलणसाव्या शतकात 

लागला आलण लोकांना स्वस्त आलण मस्त ऊजेची गुरुदकल्लीच हाती लागली. लवसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अमेररकेत आलण 

युरोपात गाड्यांची संख्या वाढायला लागली होती. इतक्या गाडयांना लागणारे पेिोल अमेररकेत बनणारे तेल पुरवू शकणार 

नव्हत.े तेव्हा सहालजकच अमेररकेतल्या तेल कंपन्यांनी जगातल्या इतर प्रांतात जाऊन तेलाचा शोध सुरू केला. एरव्ही अत्यंत 

रटाळ अशा वाटणाऱ्या मध्य-पूवेत ककवा अरबस्तानात या  कंपन्यांना या 'काळ्या 

सोन्याचा' मोठा खलजना सापडला. आलण इथूनच सुरुवात होते अरबस्तानातील 

पैशासाठी आलण तेलाच्या मालकीसाठी असलले्या जीवघेण्या स्पधेची!  

 

इराण, इराक, व्हनेेझुएला , कुवेत, लललबया, सौदी अरेलबया या सारख्या देशांचे 

नशीबच या काळ्या सोन्याने बदलून टाकले. 'सेव्हन लसस्टसष' या नावाने (कु?) प्रलसि 



रचना Page १८ 
 

असलले्या तेल कंपन्यांनी या देशातल्या तेलसाठ्ांवर कसा ताबा लमळवला आलण प्रसंगी तो लमळलवण्यासाठी 'साम, दाम, दंड, 

भेद' याचा कसा वापर केला ह ेवाचल्यावर आपल्याला मध्य-पवेूमधल्या राजकारणाची आलण सद्या खदखदत असणाऱ्या पलिमी 

सत्तांलवरूिच्या असंतोषाची कल्पना येत.े  

 

या अशा वेळी सौदी राजा फैजलला हा शेख यामानी भेटतो काय, त्यांची मैत्री होते काय आलण हा शेख सगळ्या पलिमी 

महासत्ताना, त्यांच्या राजकारण्यांना, गुप्तचर यंत्रणांना आलण प्रसंगी कालोस द जॅकल यासारख्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हगेाराला पुरून 

उरतो काय?... सारे काही आियष वाटावे असेच आह.े  

 

गोष्ट सांगण्याची कुबेर यांची हातोटी वाखाणण्यासारखी आह.े पुस्तकाच्या सुरुवातीच्या पानापासून पुस्तक संपेपयंत कुबेर 

आपल्या मनाची पकड घेण्यात यशस्वी झाले आहते. पुस्तक वाचून या तेललयाबिल अजून जाणून घेण्यासाठी संुदर संदभषसूची 

देखील आह.े  

 

सवाषनी आवजूषन या तेललयाची कथा वाचावी!  

 

धन्यवाद , 

प्रसन्न जोगळेकर.  
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Hello everyone, my name is Atharva Joglekar and today I’m going to talk about Sidekicks and what it is about 

and how I think it is a good book. This book is about a superhero named Captain Amazing and he is protecting 

Metro City but protecting Metro City is getting harder and harder and he is thinking he needs a sidekick.  

So he is hosting an audition. But Captain Amazing has four pets (he had 3 

but bought another pet) and they are contemplating who will be Captain 

Amazing’s sidekick. But then Captain Amazing’s arch enemy Dr. Havoc is 

back to Metro City and Captain Amazing is in danger. But the pets help 

Captain Amazing to defeat Dr. Havoc and peace is back in Humanity. 

I think this book is stellar, entertaining, trilling and I think it should also 

go to the Blue Stem Awards and the Monarch Awards. 

Thank YOU for LISTENING! 

Atharva Joglekar 
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लव.वा.लशरवाडकर याचं्या "पथृ्वीच ेप्रमेगीत" या कलवतलेा सूयाषन ेददलले ेउत्तर 

पथृ्वीच्या आळवणीला सयुाषच ेउत्तर  

 

युगामागुनीलह चालली गे युगेही        

करर हा रलव लप्रतीची याचना  

कवेत घेता लनसटून जाशी 

आलण म्हणे केली मी वंचना   

 

तुझा खेळ होई प्राण माझ ेये कंठी 

 कृपावंत हो द ेददठीला ददठी  

पहाटेस आसमंत शुलचभूषत सारा  

तुझ्या स्वागताला शुक् तेजस्वी तारा  

 

मात्सयषभावा मी मनी झादकतो  

जधी दखेण्या मंगळा पाहतो  

शनी वक्ीचा राहू केत ूसमस्त  

गमालवले मी बुध सोम दोस्त  

 

आज्ञालपले गे ध्रृव बालकालस  

चाहूल घे त ूअवनी लप्रयेलच  

सव ेघेऊनी सुज्ञ हा धूमकेतू  

जाणून घे आतला गुप्त हते ू 

 

                          

  हमेा नावकल 

 

  

गुरुला नलमल ेमी अती नम्र भावे  

मागाषतुनी तु स्वये दरू व्हाव े 

परालजत प्रलतस्पधी करोनी सवष  

तुझ्यासाठी सांलडतो मी आभा लन गवष  

 

चांदराती कणांची रंगावली घालूनी   

सजलवली वाट ये ददमाखात राणी 

आकाशगंगेची गंुफूनी माळा  

लवणली स्वहस्ते चंदद्रकेची कळा  

 

भजषरी पैठणी लेऊन अलंकार सारे  

अक्षता टाकण्या लसि झालेलह तारे  

सुवणे तुला नाहू घालीन सजणी  

आता तरी ये मालझया अंगणी  

 

आतूर उत्सुक भूदवे संत  

ताराबल ंहा म्हणतील मंत्र  

उगा आम्ही का ंत्या दखूवावे 

 साती पद ेमजसव ेत ूचलाव.े 
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      प्रत्येक व्यक्तीला आपल ंघर अत्यंत लप्रय असत,ं “There is no other place in the world like home” अस ंम्हणतात; 

ते खरं आह.े ही घराची ओढ आयुष्याच्या संध्याकाळी जरा जास्तच असते. म्हातारपणी या लप्रय घरापासून दरू – दरू जाण्याची 

वेळ कोणावरच येऊ नाही. पण ती जर आलीच तर अशांना घरापासुन दरू आपलेपणा लमळावा म्हणून आमची “ मुलक्तसोपान 

न्यास ” ही संस्था प्रयत्नशील आह.े 

या संस्थेत मला सेवेची संधी केवळ दैवानेच लमळाली. आयुष्यभर खूप झगडून, प्रत्येक पायरीवर यश संपादन करतांना ऊर 

अलभमानानी भरून यायचा; आधी लशक्षण, पदवी, मानाची नोकरी, नंतर घर,संसार, मुल,ं त्यांच यश, सातत्यानं लमळत गेल.ं 

आयुष्याच्या खेळात प्रत्येक पायरीवर मना सारखं दान पडत रालहलं, खेळ रंगात आला. अगदी “ आनंदाचे डोही आनंद तरंग ”  

हीच मनाची अवस्था व्हावी! 

  पण एका क्षणी अस ंवाटायला लागल ंअजून खूप काही रालहलंय, खरा आनंद, “स्वानंद” लमळालाच नाही. आयुष्याच्या सांज 

वेळी आपण ररकाम ेझालो, काहीच करण्यासारखं उरल ंनाही, या लवचारांनी, लनरव शांततेनी गुदमरायला झाल.ं घड्याळाच्या 

लमलनट काट्याच्या वेगावर धावणायाष आयुष्याला ही शांतता, एकटेपण सहन करणं खूप कठीण वाटत होतं. अशा वेळी सहज 

मुलक्तसोपान न्यास संचाललत वृिाश्रमात जायची संधी लमळाली. तेथ ेफक्त चार – पाच लस्त्रया राहत होत्या. त्यांच्याशी सवांद 

झाला आलण हळू - हळू रोजच त्यांना भेटण्याची ओढ मनाला लागली. रोजच्या जाण्याने आपुलकी वाढली, अंतरंगात साठलेल्या 

द:ुखाला वाट लमळत गेली. मी तेथ ेगले ेकी तेथील सवष जणींच्या चेहर्यावरील आनंद मला तेथ ेपुन्हा - पुन्हा जाण्यासाठी 

उते्तलजत करीत होता. मी कधी त्यांच्यात लमसळल ेमला कळलचे नाही. त्या वेळी कायषरत असणार्या व्यवस्थापकांच्या ही बाब 

लक्षात आली आलण त्यांनी मला संस्थेच्या सलचव पदाची जबाबदारी ददली. मला ती जबाबदारी वाटलीच नाही तर हक्काची संधी 

वाटली. मी जास्तच उत्साहाने आलण अलधकारान ेलक्ष द्यायला लागल.े 

 तेथे राहणार्या सवष वृिांची लनवास-भोजनाची जबाबदारी माझ्यावर आल्यान ेउत्तम स्वयंपाक करणारी बाई तेथ ेकामाला 

लमळणे गरजेचे होते. तेथ ेरहाणारे लनवासी ह ेमहारालष्ट्रयन आलण रुढी जपणारे असल्यान ेउपास, सण, व्रत वैकल्य जपून त्यांना 

घरच्यासारखे वाटावे या संस्थेच्या प्रयत्नांना स्वयंपाकाच्या सौ.लक्ष्मी लहने साथ ददली. कुणाचा उपास, कुणाचा धान्य फराळ ह े

तर ती पहातेच लशवाय कुणाला वरण पातळ हवे, कुणाला साधे हवे ह े देलखल लक्ष्मी आवजूषन पाहत.े प्रत्येक वृिाची गरज 

ओळखून व आर्गथक पररलस्थती प्रमाणे शुल्क आकारल्यान ेसंख्या वेगान ेवाढत गेली. संस्थेची दहा हजार चौरसफुटाची प्रशस्त 

जागा, मोठे सभागृह ह ेसुरूवातीला होतेच. वाढणार्या संख्य ेप्रमाणे खोल्यांचे बांधकाम करण्यासाठी  समाजातील अनेक 

दानशुरांनी आश्रमाला भेट देऊन तेथील व्यवस्था पाहून सढळ हातान ेमदत केल्याने सोळा नवीन खोल्या बांधल्या गेल्या. आता 

संस्थेमध्य े३५ च्या वर वृध्द रहातात.सकाळी प्रत्येक खोलीतील बाथरूम मध्य ेसोलार लगझरचे गरम पाणी येत असल े तरी 

काही वृिांना थोड्या मदतीची गरज असत.े तेव्हा वैयलक्तक स्वच्छता बघणार्या जमनाबाईची खूप धावपळ होते. प्रत्येक खोलीत 

देवघर आलण दारात तुळस, रांगोळी असत.े अशा छोट्या छोट्या गोष्टी इथल्या श्रिाळू  मलहलानंा घरपणाची भावना देतात. 

  बर्याच जणांना जेवण ,चहा, नाश्तत्यासाठी खोलीबाहरे येता येत नाही.त्यांना या सेवा त्यांच्या खोलीत द्याव्या लागतात. 

प्रत्येकाचे औषधपाणी, सगळ्यांना व्यवलस्थत सवष लमळाले का नाही ही व्यवस्था, तसेच वृिांच्या कुटंुबाशी संपकष , कायाषलयीन 
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काम,े ही सवष व्यवस्था व देखरेख इथ ेअसलेला staff हसत मुखाने करतो. सवांच्या मनात सेवाभाव आह.े त्यामुळे वृिांना येथ े

वृिाश्रम वाटत नाही तर आनंदाश्रम वाटतो . 

     श्रीमद ्भागवत सप्ताह, भजन, कीतषन, गायनाच्या कायषक्माचे ही सातत्याने आयोजन केले जाते, त्यासाठी वृिांबरोबर 

पररसरातील नागररक ही सहभागी होतात. त्यामुळे अनेक जण त्यांच्या घरातील वाढददवस ककवा इतर घरगुती समारंभ 

आमच्या वृिाश्रमातल्या आजी-आजोबां बरोबर साजरे करतात.जवळपास सहज जाता येईल अशा रठकाणची एखादी 

ददवसभराची सहल देखील आयोलजत केली  जाते. अनेक शाळा कॉलेजची मुल ंवृिनंा भेटायला सतत येत आसतात. या सवष 

उपक्मांमुळे आपण समाजाशी जोडललेो आहोत याचा सवांना आनंद वाटतो.  

   अन्न, वस्त्र, लनवारा या पेक्षाही वृिांना खरी गरज असत ेती प्रेमाची, त्यांच्या कडे मायने ेलक्ष देण्याची. एकदा ९० वषाषचे एक 

आजोबा जेवत होते, त्यांना थोडं बरं नव्हत,ं जेवायचं नाही म्हणत होते.  हसत – हसत चार घास त्यांच्या पोटात जावेत म्हणून 

मी त्यांच्याशी गप्पा मारत बसल.े त्यांना थोडा ठसका लागला तर मी जवळच होते म्हणून सहजच त्यांच्या पाठीवर हात 

दफरलवला, दीघष श्वास घ्यायला सांलगतला. त्यांना थोड बरं वाटल,ं त ेथोडे शांत ही झाले आलण एकदम खूप हुदंके देऊन रडायला 

लागल.े मला कळेचना त्यांना एकदम काय झाले त.े त्यांचे डोळे पुसले आलण लवचारलं “आजोबा काय होतं आह ेतुम्हाला? ते 

आणखीनच भावलनक झाले म्हणाल ेबाई, तू माझ्या पाठीवरून मायेन ंहात दफरवलास, मला त्या प्रेमाच्या स्पशाषन ेभरून आल.े 

गेल्या पंचवीस वषाषत माझ्या पाठीवर कुणीच हात दफरलवला नव्हता. त्यांच्या चेहर्यावरच्या आनंदान ेमला मंत्रमुग्ध केले, मी 

धन्य झाले. 

     मध्य ेआमच्या पंलडत आजी आजारी झाल्या, 88 वषाषचे वय, पण स्वभाव भारी तापट! सवां लवषयी काही ना काही तक्ार 

आलण होणारे भास! माझे काही कुणी चोरले आह ेहा संशय आलण त्यामुळे कुणालाही जवळ येऊ द्यायचे नाही. खूप वाईट 

बोलायच्या, आळ घ्यायच्या. त्यांच्या खोलीत जायची कुणाची लहम्मत नव्हती, त्यामुळे खोली खूप घाण झाली होती. त्यांची नख े

खूप वाढलेली होती, केस अस्ता –व्यस्त पाहून भीती वाटावी. दसुयाष ददवशी सामालजक काम करणारे डाॅॅक्टर फारूख शेख यांना 

त्यांच्या खोलीत घेऊन गेल,े त्यांच्या मदतीने आजींचे कपडे बदलल,े केस ठीक केले. त्या जरा स्वच्छ झाल्यावर त्यांच्या जवळ 

बसून कपाळावरून चेहर्यावरून हात दफरवला, लवचारलं आजी थोड थालीपीठ घरून करून आण ूका ? काय जाद ूझाली कुणास 

ठाऊक, झटकन उठून बसल्या, खूप रडायला लागल्या खुप बोलयाला लागल्या. मी मुलासाठी- मुलीसांठी, नातेवाईकांसाठी 

आयुष्यभर एवढे केले पण मला कोणी लवचारत नाही. त्यांच्या मुलाला – मुलीला आम्ही अनेक वेळा फोन केल,े कुणीच फोन घेत 

नव्हत.े शेवटी मी त्यांच्यावर रागावल.े तुमचे नातेवाईक फोन करून, लनरोप देऊनही येत नाही आलण तुम्ही त्यांच्या आठवणीने 

स्वत:ला इतका त्रास करून घेता! आम्ही इथ ेअसणारे सवषजण तुमच्यासाठी इतकं करीत आहोत, त्याचे तुम्हाला काहीच वाटत 

नाही. तुम्हाला प्रेमाच्या माणसांपेक्षा तुमच्या नातेवाईकांचे प्रेम जास्त अॅाह.े जा रहा अशाच, आता आम्ही कुणीही तुमच्या 

खोलीत येणार नाही आलण तुमच्याशी बोलणार नाही. आम्ही सवष जण खोलीच्या बाहरे आलो. थोड्या वेळाने त्या खूप जोर–

जोराने हाक मारायला लागल्या. जमनाबई खोलीत गलेी तर लतचा हात धरून रडायला लागल्या. मला तरी तुमच्या सवांलशवाय 

कोण आह,े आता मॅडम म्हणतील तस ेएकेन पण त्यांना सांग माझ्यावर रागाऊ नका. मी खोलीत गेल;े त्यांच्या कडून भांडणार 

नाही आलण सगळयांचे एकेल ह ेकबुल करून घेतल.े जमनाबाईनी त्यांचे केस स्वचरले, नख ेकाढली, नंतर त्यांना आधी पोळी 
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दधुात कुस्करून खायला घातली. थोड्या वेळाने आजींना शांत झोप लागली. खरंच म्हातारपण आलण बालपण सारखेच! दोन 

ददवसांनी त्यांना ताजे तवाने झालेल ेपाहून होणारा आनंद हा अवणषलनय आलण शब्दातीत आह.े 

   एका जीवाला जगण्याची इच्छा होऊन जगण्याची प्रेरणा लमळण ेह ेएक परमेश्वरी काम आह.े आलण त ेआपल्या हातातून घडल े

की जीवन साथषकी लागल्याचा खरा अनंद लमळतो, स्वानंद काय असतो याची प्रलचती येत!े 

    आमच्या आश्रमात लचत्रा नावाची एक आठे्ठचाळीस वषाष ाँची मुलगी आह.े लतची शारीररक व बौलिक वाढ नीट झालेली नाही, 

ती १२–१४ मध्य ेवषाषच्या मुली सारखी वागत,े लतच ेशब्दोच्चार कुणाला कळत नाहीत. आई–वडील अस ेपयंत ठीक होते पण 

आता त ेनाहीत, लतच्या भावाने लतला आश्रमात ठेवल.े लतला प्रवेश देणे थोडे लनयमबायच होते, पण माणुसकीच्या exception 

खाली लतला प्रवेश ददला. आश्रमात आली तेव्हा लबलकुल कुणात लमसळत नव्हती, खूप एकलकोंडी होती. पण आता चार वषे 

झाली आहते, सवांची छोटी–छोटी कामे हसत खेळत सतत करीत असत े- कुणाला देवाला फुलं आणून दे, कुणाला सुई मध्य ेदोरा 

अॅोवून दे.एक ददवस मजेने लतला कुणी तरी म्हणाले त ूमाझे ऐकल ेनालहस तर मॅडम तुला घरी पाठवतील ह.ं त्या लनरागस 

मुलीला त ेखरेच वाटले. ती ददवसभर जेवली नाही, लतच ेरडून रडून डोळे लाल झाले होते. मी आश्रमात गेल्यावर खूप घाबरुन, 

भयभीत होऊन धावतच माझ्याकडे येऊन म्हणाली मला घरी पाठवू नका हो, मला तुमच्या लशवाय कोणी नाही. सवष प्रकार 

कळल्यावर मी लतची समजूत काढली आलण आश्वासन ददल ेकी, मी तुला कधी ही घरी पाठवणार नाही. ती आनंदान ेनाचायला 

लागली, त्या नाचण्याने मला लमळालेला आनदं खर्या अथाषन ेस्वानंदच होता. 

    माझे अमेररकेत असणारे मुलगा आलण मुलगी भारतात आल ेकी,आश्रमातील आजी – आजोबांना मनातून खूप धास्ती वाटत 

असत,ेमला सांगतात मॅडम तुमच्या मुलांना सांगा तुम्ही त्या दोघांचीच आई नाही तर 

आमची सवांचीच आई आहात तुम्हाला तेथ ेनेऊन आम्हाला पोरके करू नका. 

 ८० – ९० वषाषच्या या लेकरांची आई होण्याचा हा आनंद “स्वानंदच” आह,े नाही का? 

मालती करंदीकर 
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कैकयी 

कैकयी हृदय तुझे मातेच ेनको लवचार करू जनमानसाचे 

स्चतीसी स्वपुत्रचे भल ेतुझे काही नच चुकल े| 

रणी त ूरथचक् सावरल ेपलतदेवांचे प्राण रलक्षल े

स्वकतृषत्वे वरदान लमळलवले तुझे काही नच चुकल े| 

दोष जरी जन तुज देती नाव तुझे बदनाम कररती 

आईच्या प्रेमा अपमालनलें तुझे काही नच चुकले | 

जन उगाच तुला बोलती तुझी बाजू ऐकून न घेती 

कोण बरोबर त्यास नाही कळल ेतुझे काही नच चुकले | 

भरत तुझा सुपुत्र गुणी बसला असता स्सहासनी 

पालहले असतेस भरुनी डोळे तझेु काही नच चुकले | 

तेंव्हा सुख नलशबी नव्हत ेकारण रामायण घडायचे होते 

फांसे सगळे उलटे पडल ेतुझे काही नच चुकल े| 

 

श्री कृष्णराव कडकोळ 

 

 

लचत्रगुप्त 

ह ेदेवालधदेवा परमेश्वरा कामाचा वाढला पसारा  

लचत्रगुप्ताच्या या अजाषचा सकारात्मक लवचार करा | 

भूलोकीच्या प्रत्येंक मानवाच्या पाप पुण्याचा लहशोब  

आजवर ठेवतो आह ेतुम्हास होण्या बोध | 

सुरवातीस काम होते उत्तम जनसंख्या होती लघुत्तम  

फोफावली कल्पनेबाहरे, राहण्या जागा नुरली पृथ्वीवर | 

लहशोब लललहता मान वाकली बोटे वाकडी होऊन गेली  

डोळ्यांची खापरे झाली दयनीय माझी अवस्था झाली | 

साधे लहशोब ठेवण्या मानावा नवं नवी साधने ददली  

आमचे काय चुकल ेदेवा आम्हावर वक्दषृ्टी झाली | 

परमेश्वर म्हणे लचत्रगुप्तास त ूमाझा लवश्वासू मदतनीस  

सांग अजाषत काय मालगतलेस मनात दकलल्मष ठेऊ नकोस  

काम होण्या लवकर लवकर मला द्या ए सी ऑदफस टुमदार  

त्यात असावा सुपर कॉम्पुटर आलण संुदर फीमेल ऑपरेटर 

श्री कृष्णराव कडकोळ 
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जीवनात लनरामयता प्राप्त करण ेह ेप्रत्येकाचे ध्येय असत,े पण ते साधण्यात फार थोडे लोक यशस्वी होतात.  

"चैत्रपाडवा" नूतन वषाषच्या स्वागताचा ददवस."तेजोलनधी" पूवष ददशा उजळत अवतरतो आलण त्याच्या सहस्त्र मोरपंखी दकरणांनी 

जगावर गारुड पसरवतो अशा सुमुहूताषवर आपण सागरतीरी फेरफटका करत आहोत,सागरावरील पाण्यात अगलणत सूयषदकरण े

नाचत आहते तर वर आकाशात बगळ्यांची माळ फुलली आह.े अशा क्षणी तेथ ेआपल ेमन अत्यंत प्रसन्न असते.  

शरदातील चांदणे, पौणषमेची शीतल शांतता. अशावेळी आपण सरोवराच्या काठी असलले्या लवश्रामगृहाच्या व्हरांड्यात बसून 

सरोवराच्या पाण्यातील चंद्र न्याहाळत असतो. अश्तया क्षणी सुिा मन प्रसन्न आलण सुखसागरात डंुबलले ेअसत ेअसा प्रसंग अथवा 

अनुभवाला नसल ेतर  संधी लमळेल तेव्हा अनुभवा. लनसगाषतील ह ेचमत्कार लनत्याचेच आलण अपररवतषनीय असतात.  

                             "एवं प्रवतींत चकं् नानुवतषयतीय :” 

आपण मात्र अशा चमत्करांचा सोयीनुसार फायदा घेतो. वरील प्रसंगी मन प्रसन्न असण्याचे कारण त्यावेळी भूतकाळातील अलप्रय 

आलण कठीण प्रसंग व भलवष्य काळातील "शेख महमंदी" कल्पनांच्या जालणवेतून मन मुक्त असते.  

शेख महम्मद मातीच्या शोलभवंत वस्तूंच्या लवक्ीचा व्यवसाय नवीनच सुरु केललेा असतो. आपल्या दकुानात बसून तो आपल े

भावी आयुष्य रंगवत असतो. कल्पना करतो दक, लवकरच माझा व्यवसाय भरभराटीस येईल आलण सुखी जीवनासाठी धन व 

इतर साधन ेप्राप्त होतील. नंतर सुयोग्य युवतीशी मी लववाहबि होईन. दकुानातील नोकरांनी माझ्या अद्यानेच ेपालन केले नाही 

तर मी त्यांना लत्ता प्रहाराची कठोर लशक्षा देईन. या लवचारातच तो दकुानातील मातीच्या सवष वस्तुंना लाथ मारतो आलण 

त्यांचा चुराडा होतो. तेव्हा तो शुिीवर येतो आलण त्यातून उदभवलेल्या पररणामास शोकपूणष अंतःकरणान ेसमोर जातो. आता 

त्याला उमजत ेदक न उगवलले्या भलवष्यावर लवचार करून मन कष्टी करण्यात अथष नाही, वतषमानाचे भान असणे जरुरीचे आह.े   

आता असा लवचार करूया दक अशी लनरामयता कायम राखणे शक्य का? अशी लनरामयता राखणे कष्ट साध्य आह,े पण शक्य 

आह ेआलण जरुरीचे पण आह.े   

मन सतत भूतकाळातील ककवा भलवष्यकाळातील लवचारात मग्न असल ेतरी त्याला आवर घालण ेशक्य आह.े मनापेक्षा बुिी 

तत्वश्रेष्ठ आह ेव जे मन बुिीच्या अधीन असत ेते समतोल वृत्तीचे असत ेअन मनाचा यावर अस ेम्हणता येईल.  

अस ेपहा दक भूतकाळातील चांगल ेवाईट लवचार मनाचे स्वास्थ्य उध्वस्त करत तर भलवष्यकाळातील कलल्पत योजना कशा 

सध्या होतील याची स्चता मन पोखरत.े भूतकाळावर आपल ेलनयंत्रण नसत ेतर भलवष्यकाळ अजून जन्मललेा नसतो,त्यामुळे या 

दोन्ही गोष्टींचा बुलिलनष्ठ लवचार केल्यास मनाचा समतोल राखण्यास आपण बऱ्याच अंशी यशस्वी होतो.  

भलवष्याचा ककवा भलवष्यातील उदद्दष्ट ेसाधण्याचा लवचारच करू नय ेअस ेनाही तर त्याचा सखोल लवचार करून योग्य वेळी 

कामास सुरुवात करण्याचे ठरवावे. वारंवार तोच लवचार करून मनाच्या शक्तीचा अपव्यय टाळावा. इच्छाशक्तीच्या बळावर ह े

शक्य होते. 
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वरील अवस्थांचा लवचार न केल्यास काय होईल ते खालील उदाहरणावरून स्पष्ट होईल. 

मनोहरपंत ५८ व्या वषी लनवृत्त झाले. लनरोप समारंभातील गौरवाचे उद्गार ऐकून त्यांना कृतकृत्यता वाटली पण नोकरीतून 

मुक्तता लमळाल्याचे समाधानही वाटले. सेवालनवृत्तीपूवीच घेतलेल्या घरात सेवालनवृत्तीनंतरचे आयुष्य व्यलथत करण्याचा त्यांचा 

मनोदय होता. सेवाकाळात कायषपित त्यांना स्वस्थ बसू देईना. त्यांनी घरात सुधारणा करायचे ठरवल ेआलण लवचारचक् सुरु 

झाले.  

प्रथम घरास रंग देण्याचे ठरवून ते रंगकमीच्या शोधात बाहरे पडल ेआलण दोन तीन ददवस दफरकल्यावर त्यांना रंगकमी लमळाला 

व काम सुरु झाले. दसुरा लवचार आला दक मुलांसाठी अभ्यालसका असली तर बरे होईल. त्या कामत २-३ मलहने कष्ट करावे 

लागल.े मनाची शांतात तर हरवलेली होतीच. नंतर दसुरे चांगल ेघर घ्यावेhya लवचाराने त ेबेचैन झाले. या सहा मलहन्याच्या 

काळात शरीर आलण मन थकल ेहोते. आता भलवष्याचा लवचार न करता आह ेत्या जागेतच शांत जीवन जगण्याचा त्यांनी लवचार 

केला आलण त्यांच्या मनास शांतता आली.  

अनुभव असा आह ेदक, वतषमानकाळातही प्रलतकाचे आयषु्य अत्यंत धकाधकीचे झाले आह.े संपणारी उदद्दष्ट ेमनात बाळगून ती 

प्राप्त करण्याच्या धडपडीमुळे  मानलसक ताण नसलेल ेक्षण अनभुवणे दरुापास्थ झाले आह.े पररणामी खरा आनदं लोपत चालला 

आह.े जीवनात यशस्वी म्हणवणारे सुलशलक्षत सुिा याला अपवाद नाहीत. मनाची लह अवस्था लवसरण्यासाठी लवकें ड सारखे 

कायषक्म योजले जातात. पयषटनस्थळ, पंचतारांदकत हॉटेल ,अनावश्तयक खरेदी यात वेळ घडवून मनाचा ताण अल्प काळासाठी 

लवसरतात पण तो ताण पुन्हा डोके वर काढतो.  

 शांत जीवन जगण्यासाठी स्वतःच ेमूल्यमापन करण ेजरुरीचे आह.े आदशष मी आलण प्रत्यक्षातला मी यावा लवचार करण ेआवश्तयक 

आह.े त्यासाठी काही वेळ काढावा आलण स्वतःच ेमूल्यमापन करावे. यासाठी एक जागा लनलित करावी व स्वतःबद्दलचा लवचार  

करावा ( self interview),  इंिास्पेक्शन हीच श्रेष्ठ प्रकारची साधना आह.े ज्यामुळे मनाची शांतता ,लनरामयता सवषकाळ 

लाभेल. जीवनातील  आनंद खरा आनंद प्राप्त होईल. तथालप वषाषकाठी वीकएंड सारखे कायषक्म आखल्यास अलधक लाभदायक 

ठरतील.  

तत्वज्ञ पास्कलच्या मत ेस्वाध्यायालशवाय भरकटलेल्या मनाची अवस्था लवकृत लवचाराची 

खाण आह.े मनाची अशी अवस्था होऊ देऊ नय.े थोडक्यात अस ेम्हणता येईल की, जीवनात 

लनरामयता तेव्हाच प्राप्त होईल, जेव्हा भूतकाळाचे लवचार थांबलेल ेअसतील, भलवष्यातील 

लनव्वळ काल्पलनक लवचारांवर वेळ आलण शक्ती खचष करण ेथांबले जाईल. हसं लस्थतीतील मन 

ररत ेन ठेवता मी आदशष कसा होईन यावर स्चतन केल्यास "लनरामयता" सध्या होईल.  

व. वं्य. अफझलपरूकर 
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सखी 

सांग सख ेतू आह ेकोण  

नय नवा शंृगार करोनी वेग वेगळे रूप घेउनी 

सप्त रंगी शाल ओढुनी पडद्या मागनु मला खुणावती 

सांग सख ेतू आह ेकोण 

असे कस ेह ेरूप तुझ ेडोळे असुनी तरी ना  ददसे 

असे कस ेह ेगीत तुझ ेशब्द कळून लह अथष ना कळे 

सांग सख ेतू आह ेकोण 

लजथ ेटाकले लतथ ेवाढलो लजथे ठेवल ेलतथ ेनांदलो 

जस ेठेवले तसा रालहलो नाच नाचुलन आता दमलो  

सांग सख ेतू आह ेकोण  

एकदाच जर तुला पलहले क्षण भर जर का लमठीत धरले  

त्या क्षणाच्या आठवणी तुन शत शत जन्मी जगेन मी  

आता तर,  

सांग लप्रये त ूआह ेकोण सांग लप्रये तू आह ेकोण ? 

सभुाष वाईकर  

  

आज चकू चा झाला लपकू 

आज सकाळ पासून चकू ची लबनसली होती बात  

काही खात नव्हती सारखी करत होती बाहरे आत  

चेहरा होता त्रालसक आलण लमश्तया होत्या फें दारलेल्या  

म्याऊ म्याऊ होती लमळलमळीत मारीत नव्हती उड्या 

लतची व्यथा पाहून मला दकती काळजी वाटली सांग ू 

कळे ना लहला लागलाय लहवताप, दक झालाय डेंगू  

 शेवटी लतच्या खोलीत जाऊन पहातो तेंव्हा समजली 

बात 

 ललटर बॉक्स होता भरलेला आलण खोलीत होता वास  

साफ केली खोली आलण टाकलं नवीन ललटर  

पाहतो तर पाच लमलनटात पडला लतच्यात  अंतर 

बाहरे अली खोलीच्या सारख्या उड्या मारीत  

अलकाच्या पायावर सारख्या लोटांगण घालीत  

पण काय सांग ूतुला काय फास्टषकलास होती लतची 

एक्टइंग  

आपण लपकू २१ मध्ये चकुला करू अलमताभची 

हरेॉईन 

 सभुाष वाईकर  
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रंगीत खेळण्यामागे भराभर रंगात जाणाऱ्या नातीला पाहून लवचारचक् सुरु झाले. मनात आल ेकी, ७-८ मलहन्यापासून आपल ं

धावणं सुरु होतं, ते ७०-८० वषाषपयंत चालूच राहतं. ज्यांच्यामागे धावतो ती रंगीत खेळणी बदलतात, धावण्याचा वेग बदलतो, 

पण धावणं मात्र थांबत नाही. आनंदाच्या एकाच आशेन ेआपण सवषजण वेगवेगळ्या ददशांना धावत असतो.  

 

लहानपणी छोट्या गाड्या, बॉल, बाहुली, भातुकली यांच्यामागे, तर नंतर लंगडी, लपंडाव, गोट्या, पते्त, कॅरम अशा अनेक 

खेळांकडे व लमत्रमैलत्रणींकडे धावतो. तरुण-तरुणी एकमेकांकडे लनसगषतःच ओढल ेजातात. नंतर गृहस्थाश्रमात अनेक 

लवषयोपभोग, बांगला, गाडी, मुल,े मान-मरातब, कीती यांच्यामागे सुसाट धावण ेसुरु होते. यांत दकती वेळ व शक्ती खचष होते ते 

काळातही नाही. नंतर चांगली सून व चांगला जावई लमळण्यासाठी धावाधाव. मग नातवंड, पतवंडं.... संपतच नाही. गंमत अशी 

की प्रत्येक वेळी अस ंवाटतं की, ह ेझाला की सुखी होईन, ते लमळाला की आनंद लमळेल. प्रश्न असा पडतो की, एवढं धावून आता 

आयुष्याच्या संध्याकाळी तरी आपण शांत तृप्त, आनंदी समाधानी असतो का? तर त्याचं प्रांजल उत्तर 'नाही' असाच द्यावं लगेल.  

 

खरं तर आतापयंत आपण अनेक उपभोग घेतल,े भरपूर प्रवास केला, अनेक सुखसाधने गोळा केली. प्रत्येक वेळी सुख लमळाले ह े

लनलित. पण ते काही काळाने संपल,े हहेी लततकेच खरे. त्यामुळे शाश्वत आनंदाचा शोध घेऊन सुिा त्याची भेटच झाली नाही.  

 

आपण दोन प्रकारच्या गोष्टींचा शोध घेतो. ज्या इलच्छत गोष्टी आपल्याजवळ नसतात त्यांचा तर शोध घेतोच. पण काही वेळी 

इलच्छत गोष्टी आपल्याजवळ असूनसुिा आपण त्यांचा शोध घते राहतो, ह ेसमजावून सांगणारी एक गोष्ट प्रलसि आह.े  

एक आजोबा पेपर वाचत असतात, थोड्या वेळाने त्यांचा लमत्र येतो तेव्हा त ेचष्मा कपाळावर चढवून त्यांच्याशी गप्पा मारतात. 

लमत्र गेल्यावर त्यांना आठवत की थोडा पेपर वाचायचा रालहला आह.े नेहमीच्या सवष रठकाणी त ेचष्मा शोधतात. पण त्यांना तो 

लमळत नाही, घरातील कोणीही शोधायला मदत पण करीत नाही, म्हणून ते आरडा-ओरड सुरु करतात. ते ऐकून घरातील मंडळी 

त्यांच्याभोवती जमा होतात व मनातल्या मनात हसायला लागतात. छोटा नातू मात्र जोरजोरात हसायला लागतो व सांगतो की, 

'आजोबा, तुमचा चष्मा तर तुमच्याच कपाळावर आह'े आजोबा कपाळावर हातान ेबघतात तर चष्मा हाताला लागतो.  

आता येथ ेचष्मा स्वतःजवळ असूनही त्याची शोधाशोध होते, याचे एकमेव कारण, 'चष्मा स्वतःजवळच आह'े, या गोष्टीचे अज्ञान 

ककवा ती लवसरली जाणे. अगदी तसेच, 'खरं तर शाश्वत आनंद आपल्याजवळच आह,े नव्ह ेते आपल ेस्वरूपच आह'े या गोष्टीबद्दल 

आपण अज्ञानी असतो ककवा आपल्याला त्याचा लवसर पडतो, म्हणून आपण अनेक नाशवंत गोष्टीत तो शोधत राहतो.  

 

छोटा नात ूआजोबांना चष्म्याची जागा सांगतो, तसेच समथष आपल्या सवांना शाश्वत आनंदाचा पत्ता सांगतात. त ेम्हणतात,  

 

सांsह ंआत्मा स्वानंदघन। अजन्मा तो तूची जाण। 

हलेच साधूच ेवचन। सदढृ धरावे। ८.८.३३ दास। 

जन्मरलहत स्वानंदघन आत्मा हचे तुझे स्वरूप आह,े अस ेसाधु-संत सांगतात, त्यांचे वचन मनात पके्क कोरून ठेव, अस ेसमथष 

श्रोत्याला मनापासून सांगतात.  

 

'आपण सच्चीदानंदस्वरूप आहोत', असे सवष साधुसंत एकमुखाने सांगतात. 'तत्वमलस। अह ंब्रम्हालस्म।' अशी वेदांची महावाक्ये पण 

तेच सांगतात. तरी आपला अनभुव मात्र याच्या पूणषपण ेउलटा असतो. 'जन्ममरण असलेल ेशरीर म्हणजेच मी आह'े, अशी 
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आमची ठाम समजूत असत.े त्यामुळे अथाषतच मी अपणूष असून, जगातील वस्तू लमळवून मी पूणष होईन आनंदी होईन, असेच मला 

वाटत असत.े  

अगदी व्यवहारात सुिा दकत्येकदा आपला अनुभव वस्तुलस्थतीच्या उलट असतो. उदा. खगोल शास्त्रज्ञ सांगतात की, पृथ्वी 

स्वतःभोवती दफरत सूयाषभोवती दफरते आलण सूयष लस्थर आह.े पण अल्प अनुभव मात्र पूणष उलट असतो. पृथ्वी दफरत असल्याची 

शंका सुिा आपल्याला कधी येत नाही. आपल्याला प्रामालणकपाण ेअस ंवाटत असता की, पृथ्वी लस्थर आह ेआलण सूयष दफरतो. 

पूवेला उगवतो आलण पलिमेला मावळतो. येथ ेआपला अनुभव वेगळा असला तरी शास्त्रज्ञांचे मतच खरे मानून त्यावर आपण 

१००% लवश्वास ठेवतो. अगदी तसंच, संतांचे जे मत आह ेकी आपण सलच्छतानंदरूप आहोत, ते आपल्याला खरे वाटत नसल ेतरी 

त्यावर आपण लवश्वास ठेवला पालहजे, अस ेसमथष सांगतात.  आता प्रश्न असा पडतो की  त्या आनंदस्वरूपाची प्रचीती आम्हाला 

का येत नाही? त्यासाठी काही उपाय आह ेका? पुढील अभंगात संत तुकाराम हा उपाय स्पष्टपणे सांगतात.  

वैसोलन लनवांत शुि-करी लचत्त। तया सुख अंतपार नाही। 

अंतरी येऊलन राहील गोपाळ। सायासाचे फळ बैसललया।। 

'नश्वर सुखसाधने गोळा करून शाश्वत सुख कधीही लमळत नाही', हा लनणषय बुिीत पक्का झाला की, त्यामागे धावणं पूणष बंद 

करून, लनवांत बसून लचत्त शुि करायला संत तुकाराम सांगतात. कारण या शुि लचत्तात असे सुख प्रगट होते की ज्याला अंत 

नाही, म्हणजेच जे सुख संपत नाही. अनेक प्रयत्न करून जो भगवंत प्राप्त करून घ्यायचा तो आपल्या शुि लचत्तात अनायासे येऊन 

राहतो. म्हणजेच आपल्याला आनंदस्वरूपाचा प्रत्यय येतो. 

 

पण लचत्त शुि करायचे म्हणजे नेमके काय करायचे?  त्यासाठी प्रथम लचत्तावरील डाग (मळ) कोणते त ेसमजून घेतल ेपालहजे.  

रागिषेादयः कामः क्ोधलोभादयोsलप च। 

अहकंारस्त्था स्वाथो लवलवधाः मानसो मलाः।। 

 

राग, िषे, इच्छा, क्ोध, लोभ, अहकंार, स्वाथष इ. मनावरील डाग, अशुिी आह ेअस े

सांलगतल ेआह.े ह ेडाग धुवून लचत्त शुि केल्यालशवाय अंतःकरणात आनंदाची 

अलभव्यक्ती होऊच शकत नाही. असे शास्त्र सांगत.े आपल्यालाही तसाच अनुभव येतो. ह े

डाग धुवून लचत्त शुि कसे करायचे ह ेपुढील श्लोकात नेमके सांलगतल ेआह.े  

 

असंकल्पाज्ज्ययेत ्कामं क्ोधं कामलवलवजषनात्। 

अथलनथेक्षया लोभं भय ंतत्वातमशषनात्।। 

मनातील अलनवार, अलनबंध इच्छा (काम) ह ेदःुखाचे मूळ कारण मानतात. इच्छा अपूणष रालहली तर क्ोध लनमाषण होतो व इच्छा 

पूणष झाली तर लोभाचा जन्म होतो. तसेच इच्छा केलेली गोष्ट जेव्हा लमळत नाही पण दसुऱ्याला लमळते तेव्हा मत्सराचा उदय 

होतो. या इच्छेवर लवजय लमळवायचा असेल तर असंकल्पाचा उपोय सांलगतल ंआह.े 'वस्तु सुख देणाऱ्या आहते, संुदर आहते' 

अशी कल्पना केल्यान ेइच्छा उत्पन्न होते. त्या वस्तुलशवाय आपण अपूणष आहोत अस ेवाटू लागते. अशा संकल्पाचा त्याग केला की, 

'इच्छा' हा मनाचा मळ लनघून जातो.  

 

अशा शुि लचत्तात सलचदानंदस्वरूप आपोआप प्रगट होते व उत्सफूतषपण े उद्गार बाहरे पडतात , " आनंदाचे डोही आनंद तरंग.. " 

आपल ेआनंदस्वरूप लचत्तात प्रगटल ेदक, उरलेल्या आयुष्यात जगाजवळ आनंदाची भीक मागत आपण स्हडत नाही, तर सवषत्र 

आनंदाची उधळण करीत आयुष्याला लवराम देतो. नरजन्माचे साथषक होते.             

सौ वसधुा आपटे        
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आळवणी 

वा तुझी कररत ेआळवणी ओढ लागो अंतःकरणी  

नाम घेई मनापासूनी लक्ष राहो या बाळावरी II१II 

तुला मी जलपते पलततपावना ये रे लवकर श्री रघुराया  

दशषन देई तू सुखवाया तळमळ या जीवनी II२II 

उठोलन सदनी प्रातःकाळी नाम जपावे तुझे श्रीहरी  

जळी स्थळी अन काष्टी पाषाणी तूच असावा अंतरी II३II 

दशषन दे रे तू भगवंता नाही कोणी दसुरा आता  

माय माउली तूंलच असता ये रे प्रगटोलन II४II 

सौ. लस्मता जोशी 

 

दवेा त ूदयाळू दकती 

देवा तू दयाळू दकती, जाणोलन, करी सदा आळवणी देवा.. 

लजवलगा, हक्कची त ूभक्तांचा भलक्तमागाषवरचा II१II 

प्रेमाने धीर देसी सत्वर त ूयेसी भक्त हाकारीता II२II 

आठवावे सतत गोलजरे रूप नय ेहो कधी चूक II३II 

भक्तालागी त ूलालवशी रे माया तुजवरती II४II 

शरण तुला येत भक्तांचा होसी तूलच आता II५II 

असावी सतत तुझी साथ भक्ता देसी हात II६II 

लनलशददनी तुज भावे आळलवता ना भय भीती स्चता II७II 

दशषन त ूददधल ेपरमेशा धन्यलच ह ेबाळ II८II 

आश्रय चरणाचा देवोलन मन लस्थर करलवसी II९II 

सौ. लस्मता जोशी 
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सकंलन - अलभलजत रायरीकर 
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उभ ेशब्द ् आडव ेशब्द ्

1. करुणा, अनुकंपा 1. खबदाड, गंुफा, दगडातील लववर 

2. पळपुटा,पलायन करणारा,ऋषी कपूर/नीत ू

स्सगलचत्रपट! 

3. कापडावरील नक्षीकाम, कलशदा काढण्याची कला 

3. चांगुलपणा 6. चांदणी 

4. लगेचच्या लगेच 8. माळरानावर गुरे चारण्याची परवानगी 

लमळवण्यासाठी द्यायचा पैसा 

5. इमारतीचा माळा, माडी 9. साखळी लवलेला टांगुन ठेवाण्याजोगा लपतळी ददवा 

6. रक्षण करणारा 10. दहावी रास 

7. एक प्रकाशमान दकडा 11. उघडणे व बंद करणे अशी दक्या 

10. इतरांच्या मनातील लवचार ओळखणारा 13. धोबी, परीट 

11. आयुष्याचा अखेरचा भाग 15. सुखकर, मंगलमय 

12. माघारी वळवून 16. अंतररक्षात जाऊन आलेला 

14. कंबरपट्टा 18. डावखुरा 

17. बेढब, वेडावाकडा 20. घाईघाईनं 

19. चैत्र शुक्ल पक्षाचा नववा ददवस 21. फौजेसाठी पाठवण्याचा दाणागोटा 

21. जलमनीतनूशोषलेले पाणी झाडाच्या इतर भागांना 

पोचवणारी सूक्ष्म नललका 

22. बाजी प्रभूंनी लढवलेली स्खड 

22. स्वामी स्वरूपानंदांची समाधी येथे आह े 24. ओझ ेवाहून नेणारा 

23. लहान अंगरखा, कुडता 26. प्रथम सामना 

24.  लनष्फळ, व्यथष 27. कुऱ्हाडीन ेलाकूड तोडण्याची कृती 

 28. शांत 
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रि ेना रि ेिम 

गेल्या कािी महिन्यात आपल्याला सोडून गेलेल्या हिहिध क्षेत्रातील 

ददग्गजांना श्रद्ांजली! 

 

गोविद तळिलकर (ज्येष्ठ पत्रकार , लेखक) 

अल जरो (ग्रॅमी हिजेता संगीतकार) 

हिल पॅक्स्टन (अहिनेता) 

चक िेरी (अमेररकन हगटारर्ट, रॉक अँड रोल 

प्र्थापक) 

सर जॉन िटक (हिरटश अहिनेता ) 

मेरी टायलर मूर (ज्येष्ठ अहिनेत्री) 

जीन (युजीन) सरनं (अंतराळिीर)  

गानसरस्वती दकशोरीताई आमोणकर (ज्येष्ठ 

स्हदसु्थानी शास्त्रीय संगीतकार, गालयका) 
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शरीर िी मनुष्याची संपदा आि.े िाडामांसाचे ि ेशरीर पृथ्िी, आप, तेज, िायू, आहि आकाश या पंचमिािूतांनी 

िनलेले आि.े िी पंचमिाितू ेगंध, रस, रूप, ्पशक, आहि शब्द या पंचतन्मात्रांसहित िा्तव्य करतात. नाक, जीि, 

डोळे, त्िचा, कान िी पंचज्ञानेंदिये या पंचतन्मात्रांच्या सिाय्याने िास, चि घेिे, िघिे, ्पशक जाििे, ऐकिे इत्यादी 

दिया पार पाडतात. िाताने धरण्याची, पायाने चालण्याची, मुखाने िोलण्याची या दिया, तसेच शरीरयंत्र 

चालिण्यासाठी अन्नग्रििापासून पचन ि मलहन्सारि यथेपयंतच्या दिया आहि प्रजोत्पादनाचे कायक ि ेसारे कमेंदिये 

म्ििजे िात, पाय, िागेंदिये, उत्सजकक ि प्रजोत्पादक सं्था पार पाडतात. मनाच्या साह्याने िी दिा इंदिये कायकप्रिृत्त 

िोतात. 

मनाला िदु्ीची जोड दते मनषु्य या इंदियांतरे्फ ि ्ितंत्र रीत्या हिशेष ज्ञान हमळितो ि कमांिर हनयंत्रि आितो. 

अिकंारामुळे िुद्ी हिपरीत मागाकने न जािी म्ििून िुद्ीिर हििेकाचा अंकुश ठेिून तो मानिजन्माचे साथकक करून 

घेतो. तवे्िा शरीर, इंदिये, मन, िुद्ी, अिकंार, हचत्त या सिांचे आरोग्य हमळििे ि रटकििे िीच खरी आरोग्यसंपदा 

िोय. आरोग्य म्ििजे केिळ रोगांचा अिाि नव्ि!े धमक, अथक, काम आहि मोक्ष ि ेचार पुरुषाथक साधण्यासाठी आरोग्य 

मुळात उत्तम असायला ििे.  

शारीररक, नैहतक, मानहसक ि िौहद्क आरोग्य िी सिक एकमेकांिर अिलंिून असतात. व्याधींची पोच शरीराियि, 

मेंद,ू चेताततंू, मन, िुद्ी, अिकंार याचं्यातरे्फ हचत्तापयंत जाऊ शकते. योग-सूत्रांत मिषी पतंजलींनी सांहगतलेले यम-

हनयम ि ेशरीर, इंदिये, मन, िुद्ी, अिकंार, ि हचत्त या सिांिर करायच ेसं्कार आिते. अविसा, सत्य, अ्तेय 

(अचौयक), िम्िचयक ि अपररग्रि ि ेपाच यम जगात इतरांिरोिर िािरताना पाळायची आचार-संहिता हशकितात, तर 

शौच (अन्तिाकह्य ्िच्छता), संतोष, तप, ्िाध्याय ि ईश्वरप्रहिधान ि ेपाच हनयम िैयहिक पातळीिरील आचार-

संहिता हशकितात. मनाच्या अप-प्रिृत्तींना िांध घालण्याचे काम यम-हनयमांद्वारा करायचे असते. यम आहि हनयम, 

ि ेदोन्िी मानिी समाजाचे अह्तत्ि रटकिण्यासाठी आिश्यक आिते. म्ििूनच केिळ योगाभ्यास करिा-यांनीच नव्ि,े 

तर सिानंी सिककाळी त्यांचे पालन केल्याने सिांचेच कल्याि िोईल.  

शरीराची काळजी घेण्यासाठी यम-हनयमांनंतर यतेे आसन ि प्रािायाम यांची जोडी. योगासनांच्या सरािासाठी 

लागते थोडीशी जुळििी, तडजोड करण्यालायक गोष्टींशी िातहमळििी, ि नको त्या गोष्टींशी र्फारकत! योगासनाचं्या 

हनयहमत सरािामुळे श्रम करिा-यांचा श्रम-पररिार िोतो, आराम करिारे दियाशील िोतात आहि िौहद्क काम 

करिा-यांना मन:शांती हमळते. दररोज असा सराि करिे शक्सय नसल्यास आठिड्यातनू कमीत कमी एका ददिशी / 

सुटीच्या ददिशी आसनांचा सराि अिश्य करािा. काल केलेल्या सरािाने आजचा ददिस चांगला गेला, इतके जरी 

जाििले तरी उद्या परत सराि करण्याची इच्छा िोईल. अश्या त-िनेे िळूिळू प्रगती िोऊ लागते. सराि अंगिळिी 

पडला की मनिी खंिीर िोते.  

संपूिक शरीर ज्याच्या िळािर चालते, त्या प्रािाचा दशृ्य अहिष्कार म्ििजे आपला श्वासोच््िास. आसन ह्थर 

केल्यानंतर श्वासोच््िासाच ेहनयंत्रि करून प्रािायाम साधता येतो. प्रािायाम करताना कराियाच्या प्रत्येक दियचेा 

ितेू काय आहि त्या दियेमुळे दिेाच्या आत कोित्या शिी खेळू लागतात, ि ेसिक आपल्याला िळूिळू कळायला लागत.े 

शरीर हनरोगी िोते, दीघाकयुष्य लािते. ्ििाित:च हचत्तात सगळे ज्ञान साठिलेले असते. हचत्त ि ेसत्त्ि िव्याने िनलेले 

असते; परन्तु त ेरज ि तम गिुांनी झाकलेले असत.े प्रािायामाने ि ेआिरि दरू केले जाते. पि त्यासाठी सतत 

साधनेची आिश्यकता आि.े िया सिक गोष्टींच्या सत्यतेच ेप्रमाि साधनेनेच आपल्याला लािेल.  
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थोरांचे उपदशे ऐकून अथिा शे्रष्ठ ग्रंथ िाचून आपल्याला आत्मोन्नतीची माहिती हमळू शकेल, पि आत्मज्ञान हमळिार 

नािी. यम, हनयम, आसान, प्रािायाम िी अष्टांग योगातील िहिरंग साधने मानली जातात. प्रत्यािार, धारिा, ध्यान, 

समाधी िी अंतरंग अभ्यासाची साधन ेआिते. िहिरंग साधनांच्या हनत्य सरािाने अतंरंग साधनेच ेिळ हमळेल आहि 

अंतरंग साधननेे सिक दुुःखे शमतील, सिक कष्ट हनमतील, कमाकची िीजे जळून जातील आहि आत्मा कायमचा मुि 

िोईल.  

- हिद्या नािर  

(श्री. िी के एस अय्यंगार, ्िामी हििेकानंद, ि ्िानंदसर्िती यांच्या लेखांिर आधाररत)  
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