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अध्यक्षीय....... .... ... .. . . .... .. ...... ........ ……. .आशिष नगरकर
काययकाररणी पररचय
शिळगूळ घ्या, गोडगोड बोला ........ ... .. . ...... …. रे खा दे वधर
परदे सीयो को है इक शदन जाना ..... ..... ... ..... ...आनंद दे वधर
वैद्यकीय व्यवसायातले मजे दार ककस्से ….. .... डॉ. कल्पना साां गळे
पुस्तक पररचय .... ..... ..... ..... ..... शवनिा कुलकणी /प्रवीण दवणे
कशविा - मकरसंक्ां शि.... ...... ..... ..... ..... .... …नीला सुहास जोिी
कशविा - मीलन मधुरा.... ..... ..... ..... .. ... .... .. .मंगला गडकरी
लहान बाळाां चे न्यु ट्रीशन. ........ ........ ..... ... .. डॉ. कल्पना साां गळे
प्रवासी कट्टा.... ..... ..... ..... ..... ..... ... .. . . ... . सं गीिा चव्हाण
Lentil Soup ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... ..... .. Amita Bhalerao
Roti Lentil Burger..... ....... ....... .. .......... .. Madhura Joshi
'१८५७ चे स्वािंत्र्यसमर' ग्रंथाचा रोमहषयक प्रवास.....अक्षय जोग
२१ व्या ििकाि संस्कृि अध्ययन?..... ..... ... . डॉ. सुभाष वाईकर
िब्दकोडे ......... ......... ........ ......... ........ ... .. ..अशभशजि रायरीकर
मराठी िाळा...... ...... ...... ...... ...... .... .... .. ...शवद्या जोिी
मराठी पाऊल पडिे पुढे ......... ..... ...... ... .. अपूवाय श्रीखंडे
श्रद्ां जली - रहे ना रहे हम ..... ...... ..... ... .. . प्रसन्न जोगळे कर

मुखपृष्ठ - रुणाली पाटील

सवे सन्तु शनरामया: ।
नमस्कार मं डळी,
नव्या वषाय च्या िु भेच्छा दे ऊन मी िुमच्यािी येत्या वषाय िल्या महाराष्ट्र मं डळाच्या काययक्मां बद्दल शहिगुज करणार
आहे . महाराष्ट्र मं डळाच्या नव्या काययकाररणीबद्दल आशण येणाऱ्या वषाय िल्या काययक्मां बद्दल िुम्हाला कुिूहल असणं
अगदी साहशजक आहे . अने कोत्तम दजे दार सां स्कृशिक काययक्म, सुग्रास भोजन, गप्पा-टप्पा याची रे लचेल येत्या वषीही
असेलच. नव्या वषाां मध्ये जुने चां गले उपक्म िर चालू ठे वूच, पण इिरही अने क मराठी माणसां च्या मनाला अन
िरीरालादे खील आवडिील असे नवे उपक्म आम्ही सुरु करणार आहोि. त्यामागचा मुख्य शवचार “सवे सन्तु
शनरामया:” म्हणजे च सवाां चे आरोग्य चां गले राहो हा असेल. आजकालच्या धावपळीच्या आशण धकाधकीच्या दै नंशदन
जीवनाि आपल्या सवाां ना मानशसक आशण िारीररक त्रासाला, िाणाला सामोरे जावे लागिे. याची पररणीिी मधुमेह,
लठ्ठपणा, हृदयशवकार, उच्च रक्तदाब अिा अने क आजाराि होिे. भारिीय वंिाच्या आपल्यासारख्या लोकसंख्येमध्ये
या शवकारां चं प्रमाण सरासरीपेक्षा जास्त असिं. बदललेली जीवन िै ली, जे वणाची अवेळ, शनरस भोजन, कायाय लयीन
िाण-िणाव, व्यायामाची कमिरिा या व आणखीन अने क कारणां मुळे आरोग्यावर शवपरीि पररणाम होिाि आशण
आधी उल्लेख केलेले शवकार होण्याची िक्यिा वाढिंच जािे. महाराष्ट्र मं डळ हे केवळ मराठी माणसां ची मनोरं जनाची
सां स्कृशिक आशण मानशसक गरज पुरवणारी संस्था म्हणून मयाय शदि न राहिा खऱ्या अथाय ने मराठी माणसां च्या शहिाची
आशण आरोग्याचीसुद्ा, काळजी घेणारी संस्था व्हायला हवी. म्हणून “सवाां ना शनरोगी आयुष्य लाभू दे ” ह्या मंत्राने प्रेररि
होऊन आम्ही आमचे २०१८ चे काययक्म राबवणार आहोि.
महाराष्ट्र मं डळाच्या माध्यममािून आरोग्य या शवषयी जागरूकिा शनमाय ण करावी असा आमचा प्रयत्न राहील. त्या मध्ये
आरोग्य जत्रा, संमेलने , चचाय -शवशनमय, आरोग्यशवषयक स्पधाय यां चा समावेि असेल. त्याच बरोबर प्रत्येक
काययक्मादरम्यान काही आरोग्य शवषयक उपक्म ही राबवण्याि येिील. आपल्या सवाां चे आवडिे भोजन आशण इिर
खाद्यपदाथय सुद्ा अशधकाशधक रुचकर आशण आरोग्यवधयक (चवीिी िडजोड न करिा) कसे करिा येईल याचाही
आम्ही अभ्यास करि आहोि.
गेल्या काही वषाय ि मं डळाने अने क सुप्रशसद् आशण लोकशप्रय काययक्म आणले आहे ि ज्याला रशसकां ची शवक्मी
उपस्स्थिी लाभली. गेल्या काही वषाय िील मं डळाची चढिी कमान आशण प्रगिी पाहिा, या पुढील आव्हान अवघड
आहे . पण या वषीची सशमिी या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी नव्या उमे दीने आशण नव्या उत्साहाने सज्ज आहे . हे
आव्हान पेलण्यासाठी काययकाररणीमध्ये जिी जुनी अनु भवी मं डळी आहे ि ििीच नव्या रक्ताची अशििय उत्साही
मं डळीसुद्ा आहे ि.
महाराष्ट्र मं डळाच्या उपक्मां ची माशहिी जास्तीि जास्त मराठी लोकां पयांि पोहोचायला हवी. त्यासाठी ई-मे ल,
फेसबुक अिा जु न्या साधनां बरोबरच इं स्टाग्राम, शिटर, व्हॉट् सअप अिा नव्या प्रसारमाध्यमां चा उपयोग नव्या आशण
िरुण शपढीला महाराष्ट्र मं डळाकडे आकशषय ि करण्यासाठी केला आहे . त्यापैकी शिटर, इं स्टाग्राम आशण व्हाट् सऍप
कट्टा यां चा वापर सुरु दे खील झाला! बदलत्या काळानु सार, महाराष्ट्र मं डळाचे त्रै माशसक ‘रचना” यापुढे पूणयपणे
शडशजटल स्वरूपाि प्रशसद् करण्याचा बेि आहे .
महाराष्ट्र मं डळािला मराठी जनां चा सहभाग वाढवण्याची गरज आहे कारण शिकागो िहर आशण पररसर यामध्ये
राहणाऱ्या मराठी लोकसंख्येचा एक छोटा शहस्साच महाराष्ट्र मंडळाच्या काययक्माि सहभागी होिो. म्हणून यावषी
महाराष्ट्र मं डळाच्या सदस्यिेचे दरवषीपेक्षा जास्त पयाय य िुमच्यासाठी आम्ही उपलब्ध केलेले आहे ि. त्यामध्ये गोल्ड
आशण शसल्वर पॅकेजचा पयाय य सवाय ि आकषय क आहे कारण या दोन्ही पयाय यां मध्ये चार मुख्य काययक्मां मध्ये
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िुमच्यासाठी पुढच्या जागा राखीव असिील . महाराष्ट्र मं डळाच्या संकेिस्थळावर या शवषयीची अशधक शवस्तृ ि माशहिी
उपलब्ध आहे त्याचा जरूर लाभ घ्यावा.
महाराष्ट्र मं डळ स्थाशनक मराठी लोकां साठीची सां स्कृशिक संस्थादे खील आहे . या ित्वानुसार स्थाशनक कलाकारां च्या
काययक्मां ना व्यासपीठ उपलब्ध करून दे ण्याचा आमचा प्रयास राहील आशण मराठी िाळे च्या शवद्यार्थ्ाां चे
काययक्मदे खील यावषी केले जािील.
महाराष्ट्र मं डळ िुमचं आहे आशण िुमच्या सहकायाय शिवाय आशण सहभागाशिवाय काययक्म यिस्वी होऊ िकि
नाहीि. म्हणूनच काययक्मां ना जरूर या असं िुम्हाला आग्रहाचं आमं त्रण संबंध वषाय साठी आहे !
महाराष्ट्र मं डळावरचा िुमचा लोभ असाच वृस्द्ं गि होवो ही ईश्वरचरणी प्राथय ना .
धन्यवाद
आशिष नगरकर
अध्यक्ष, महाराष्ट्र मं डळ शिकागो २०१८
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•
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•
•
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•
•
President: Ashish Nagarkar
President@mahamandalchicago.org

•
•
•
•
•
•
Vice President: Sameer Sawant
karyakarini@mahamandalchicago.org

•
•
•
•

Living in Chicago land for over 11 years
Actively involved in Chicago Maharashtra
Mandal events and other social events since
2011
Worked in Media & Marketing team for BMM
2011
Treasurer for MMC in 2013
Rachana Co-Editor for 2015
Vice-President for MMC in 2017
Looking forward to bring community together
with excellent programs throughout the year
and make community aware about healthy
lifestyle

Chicagoland resident since 2001
Actively involved in MMC since 2006
Part of BMM 2011 Marketing Team
Sports committee team member for MMC
2014
Treasurer for MMC 2015
Enjoy bringing the community together
during festive occasions that stitches the
fabric of tradition, custom and culture

Chicago resident for over 11 yrs
BMM 2011 Volunteer for kids committee
MMC Secretary 2014
Interested in Community activities and
sustain Marathi traditions

Vice President: Vaishali Raje
karyakarini@mahamandalchicago.org
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•
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Treasurer: Sandeep Bag
treasurer@mahamandalchicago.org
•
•
•

Chicago area resident for last 24 years
Secretary for MMC 2006
BMM 2011 Chicago Registration committee
chair
Looking forward to working with you all in
bringing together Chicago area Marathi
community with exciting and entertaining
programs in 2018

Resident Chicago suburbs for last 19 years
Served as a MMC committee member 2017
Looking forward to a fun filled MMC year
ahead with lots of entertaining & quality
programs

Secretary: Varsha Visal
karyakarini@mahamandalchicago.org
Advisor: Niteen Joshi
BMM Secretary: Vidya Joshi
Chicago Marathi Shala coordinator: Vidya Joshi
Extended Committee: Amit Rogye,Amol Patil,Anand Dighe,Anupama Bhat,Archana Shripal,Bharati Velankar,Chinmay
Dhavale,Dhananjay Kale,Harshada Sawant,Juilee Walimbe,Kalpana Nekalikar (Rachana assistant),Kavita Mundle,Madhuri
Gadre,Mandar Pitre,Mangala Gadkari,Milind Velankar,Netaji Nikam,Nilesh Joshi,Nilesh Malpekar,Pradnya Joglekar,Radha
Godambe,Rahul Thatte,Ratnangi Malpekar,Roopali Dighe,Sampada Thatte,Shruti Rogye,Suresh Pandav,Tanuja Potdar,Tina
Kande,Vedashree Kadam, Prasad Athanikar, Varsha Bag
IT : Ramdas Thatte
Films Division: Pankaj Akolkar
HR / PR / Social Media: Ulka Nagarkar
Kids representative and activist: Anusha Thatte,Meehika Joshi
Rachana Editor: Prasanna Joglekar
Senior Citizen representative: Rekha Deodhar
The Board of Trustees: Ravindra Joshi,Sandeep Gadgil,Sucheta Akolkar
Youth representative: Monica Patankar
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जाने वारी मशहन्याि नवीन वषय सुरु होिे आशण ने मेची येणाऱ्या पावसाप्रमाणे १४ जाने वारीला संक्ािीचा सण येिो.
यावेळी सूयय मकर राशीि संक्मण करिो म्हणून मकर संक्ां शि असे म्हणिाि. उत्तरायणाला सुरवाि झाले ली असिे.
त्यामु ळे हवेि गारठा असिो. अश्यावेळी शरीराि उष्णिा शनमाय ण करायची जरुरी असिे. अथाय ि हे भारिाि.
अमे ररकेि-शशकागोि खू पच थंडी असिे या मशहन्याि हे आपण अनु भविोच. आपल् या पूवयजां नी सणासुदीला सुद्ा
काय खावे काय करावे हे फार शवचारपूवयक ठरवले आहे . फक्त आपण त्याचा फायदा घ्यायला पाशहजे .
संक्ां िीला गुळाची पोळी आशण िीळ गूळ हा फार छान बेि आपण केलाच पाशहजे . एकमे काला िीळ गूळ दे ण्याि
एकमे कािला स्नेह शकंवा प्रेम वाढावे हा ही उद्दे श असिो. असे या शिळगुळाि काय असिे? या पदाथाां चे गुणधमय
काय? आयुवेदाप्रमाणे शरीराला याचा उपयोग काय हे आपण इथे बघू या.
िीळ: िीळ शरीराि उष्णिा वाढविाि. िे ३ प्रकारचे असिाि.
काळे िीळ, ब्राउन शकंवा पां ढरे िीळ, लाल िीळ.
काळे शकंवा कारळे िीळ: हे िीळ सवाय ि पौशष्ट्क व उष्ण असिाि. या शिळां ची चटणी
फार छान होिे.
ब्राउन शकंवा पां ढरे िीळ: ब्राउन शिळां चे वरचे टरफल काढले की पां ढरे िीळ होिाि.
त्याला polishचे िीळ म्हणिाि. पण त्यामु ळे त्याचे सत्व काढले जािे. म्हणून िीळ ब्राउन
असावेि. हे मध्यम पौशष्ट्क असिाि.
लाल िीळ: यां च्याि काहीच पौशष्ट्किा नसिे. म्हणून आपल् याला फार शदसि नाहीि.
आयुवेदाप्रमाणे रोज ६ रस आपल् या पोटाि जाणे जरुरी असिे. शिळाि त्यापेंकी ३ रस असिाि. कडू, गोड आशण
िुरट. शिळाि बदामापेक्षा जास्त calcium असिे. शिळाच्या िेलाि Vit. E आशण Vit B12 असिे. प्रोटीन्स िर
असिािच पण त्याबरोबरच iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc हे ही असिे. सां धे, स्नायू दु खिाि
त्यां नी रोज िीळ चावून खावेि.
िीळ हे हाडां ना बळकटी आणणारे आहे ि. BP, Cholesterol कमी करिाि.
िीळाचे िेल हे massage साठी सवोत्तम मानले जािे. शरीराि शजथे शजथे लहान सां ध्यां ची झीज होिे िेथे बाहे रूम
मसाज करून व पोटाि अल् प मात्रे ि घेऊन सां धेदुखी कमी होिे.
अभ्यं गमाचारे ि शनत्यं स जराश्रमवािहाइ I
असे आयुवेद सां गिो. िीळ िेलाचे शनत्य मसाज सकाळ संध्याकाळ केल् याने शनकोप, शनरोगी दीघाय युष्य प्राप्त होिे
असा याचा अथय . रोज नाही पण कधीिरी आपण हे नक्कीच करू शकिो.
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िीळाचे िेल मसाज साठी जसे चां गले िसेच िोंडाच्या आरोग्यासाठी ही चां गले आहे . त्याला गंडूष शकंवा oil pulling
असे म्हणिाि. त्याने शहरड्या, दाि बळकट होिािच पण िोंडािील bacteria ही कमी होिाि.
गूळ: िीळाप्रमाणेच गूळ ही शरीराि उष्णिा वाढविो. त्याबरोबरच गुळािही iron, magnesium, potassium,
manganese असिे. त्याबरोबरच रोगप्रशिकारक शक्ती (immunity) वाढविो. गुळाि anti-oxidants असिाि.
म्हणूनच पूवी बाहे रून आल् यावर गूळ पाणी दे ि असि. सदी खोकल् यािही याचा उपयोग होिो. गुळाने
constipation दू र होिे. BP, चक्कर, गरगरणे यापासून दू र राहण्यासाठी गूळ खावा. Liver detox म्हणूनही याचा
उपयोग होिो.
म्हणूनच या संक्ािीला एकमे कां ना शिळगुळ जरूर द्या आशण एकमे कािील स्नेह वाढवा.
रे खा दे वधर
वनोन शहल्स
Deodhar91@gmail.com
===================================================================================

Picture Credit – Ankit Mistry
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शहं दी शसने माचा शप्रन्स चाशमां ग ििी कपूर गेला. भारिीय वेळेप्रमाणे दे व आनं द ४ शडसेंबर २०११ साली गेला
होिा !! त्याच्यावर पोस्ट शलहून ियार आहे पण ही न्यू ज आली !! आिा ििीवर शलशहिो. दोघे शदसायला हँ डसम
पण ही मॅ न नाहीि. ऐन भराि असिाना जें व्हा िे पडद्यावर येि िेंव्हा कमालीचे चैिन्य शनमाय ण करणारे हे दोन
दे खणे नायक. एकाच शदविी जावेि हा कोणिा योगायोग !!
"यहां मै अजनबी हूं " असे "जब जब फुल स्खले"मधे गाि असला िरी प्रत्यक्षाि शसने माचा मोठा वारसा घेऊन
पडद्यावर आले ल्या बलबीर राज कपूरचा हाच पशहला सोलो शहट शसने मा."वक्त"चे यि त्याच्या पदराि घालणे
म्हणजे १९८३ वल्डय कपच्या यिाि सुनील वॉलसनचा मोठा वाटा आहे असे मानणे.
त्याची शफल्मोग्राफी खरडून बोअर नाही करि िुम्हाला पण काहीिरी वेगळे शलशहण्याचा प्रयत्न !!
"प्यार का मौसम" एक अशवस्मरणीय गाणे
"िुम शबन जाऊ कहां " हे १९६९ साली आलेल्या नाशसर हुसेनच्या "प्यार का मौसम" मधील सुपरशहट गाणे. हा
त्याच्या कररअरमधील एक मोठा सोलो शहट. हे थीम सॉंग शचत्रपटाि अने क वेळा येिे. दो पेहलू प्रकाराि
मोडणारे हे अलौशकक चालीचे गाणे शकिोर आशण रफीने गायले आहे . वडील भारि भू षण शकिोरच्या िर
मु लगा ििी रफीच्या आवाजाि गािाि. "िुम शबन"चे शपयानोवरचे सॅड व्हजय न जे कधीच लागि नाही िे पण
रफीने गायले आहे !! त्याचा ऑकेस्टर ा पंचमचा प्रशिस्पधी शजगरी दोस्त प्यारे लालने केला होिा. नीट कान दे ऊन
ऐका म्हणजे कळे ल की "दु शनया में आके" मधे दु शनया हा िब्द रफी वेगळा गािो "शन" वर जास्त रें गाळि िो
थोडा लां ब ओढिो. ऐकायला खू प गोड वाटिे!!
याि ििीला रफीचाच आवाज का शदला याबाबि माझा एक िकय. "प्यार का मौसम" आशण "आराधना" एकाच
वषी लागले पण हे गाणे रे कॉडय झाले िेंव्हा "आराधना" ररलीज झाला नव्हिा. शकिोर युग सुरू व्हायचे
होिे.िोपयांि नायकाला िक्यिो रफीचाच आवाज वापरला जाई.
"दीवार" एक अशवस्मरणीय डायलॉग
"भाई िुम साइन करोगे या नही" या प्रश्नानं िर अशमिाभ सीन खाऊन टाकिो. पण त्याचा पुरेपूर बदला घेि िो
अशमिाभच्या िुफान डायलॉगबाजी नं िर अशििय करारी चेहऱ्याने "मे रे पास मां है " हा वन लाईनर टाकून
सीनसकट शफल्मफेअर अवॉडय ही स्खिाि घालिो. जसा अशमिाभला "जंजीर" मधला "ये पुलीस स्टे िन है ....."
राजे िला "अमर प्रेम" मधला "पुष्पा आय हे ट टीअसय..." शचकटले िसे ििीला हा डायलॉग शचकटला.
"शत्रिू ल" एक अशवस्मरणीय सीन
"िे खर को अगर िीिल पसंद है िो उसे नही शमलनी चाहीये" असा शवडा
उचलू न अशमिाभ कबाब में हड्डी बनू न रे स्टॉरं टमधे शचकटिो. प्लेट्स आशण कप
दे िाना स्खिािून शकल्लीचा जुडगा टे बलवर पडिो त्यानं िर ििी काहीिरी
बोलू न वेळ मारून ने िो. अशमिाभ ओिाळू न शनघून गेल्यावर लगेच हे माला
रचना
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प्रपोज करिो. हा सगळा सीन ििीने आपल्या अप्रशिम मु द्राशभनयाने खाऊन टाकला आहे . ज्यां नी "शत्रिूल"
कोळू न पशहला आहे त्यां ना लगेच सवय आठवेल.
बटाटा
बटाटा एक शवलक्षण चीज आहे . याच्या सारखा टे स्ट आशण क्ां टीटी एनहान्सर नाही. गृशहणी बटाटा असंख्य
प्रकारे वापरिाि. नॉन व्हे ज िे उपास कुठे ही शफट्ट बसणार.ििी िसाच. कोणत्याही प्रकारचा शसने मा वज्यय
नाही. ऑफ बीट, रोमॅ स्िक, एक्शन,कॉमेडी, इं ग्रजी,सोलो शहरो आशण मस्ि स्टारर िो कुठे ही सहजिेने
वावरला, एन्जॉय करि गेला. असे म्हणि की मस्िस्टाररचे कास्स्टं ग करिाना पशहले ििीचे नाव नक्की होि
असे. इिका िो मिी स्टारसयचे अशवभाज्य अंग होिा. अशमिाभ आहे म्हणजे ििी कपूर असणार हे जवळपास
ठरून गेले होिे. इिके की एकदा राजे ि खन्ना कुजकेपणाने म्हणाला होिा की ही जोडी मला धमें द्रहे मामाशलनी सारखी वाटिे.
मिीस्टारर मधे ििीला झाकोळू शदला नाही िो यि चोप्रान. "दीवार"चा त्याचा रोल िर ऑथर बॅक्ड होिा.
"कभी कभी" मधे त्याचा आत्मशवश्वासपूणय वावर,त्याची सहज संवाद फेक, जबरदस्त दे हबोली कायमची लक्षाि
राशहली. जवळपास प्रत्येक फ्रेममधे िो अशमिाभसमोर िोडीस िोड वाटला.
"शत्रिू ल"मधे पण संजीवचा औरस पुत्र म्हणून त्याचा रोल अशमिाभ
आशण संजीवच्या िुलने ि जरासा शफका होिा. "हमारे खयालाि
शकिने शमलिे जुलिे है " हा डायलॉग मारि फ्लटय करणारा
शबजने समन सहजिेने रं गवला.िे वटी सत्य कळल्यावर त्याने
दाखवलेली मॅ च्युररटी ही लक्षाि राशहली.
लकबी
त्याच्या डायलॉग शडशलव्हरीच्या खास लकबी होत्या. नही, कम ऑन
,यार हे िब्द िो ओढल्यासारखे वेगळ्या प्रकारे उच्चारि
असे. शलशहिा नाही येणार िे बघायलाच पाशहजे . नाचिाना त्याचा
डावा हाि आपसूकच वरिी जाि असे. दोन्ही बाजू ला डोलि डोलि िो नाचल्याचा आव आणि असे. शलपशसंक
करण्याचे फार कष्ट् घेि नसे. राजसारखा िो भाबडा नव्हिा,िम्मीसारखा धसमु सळा नव्हिा, राजे ि खन्ना
सारखा िुफान स्टायशलि नव्हिा पण या सगळ्यां चे थोडे गुण अंगी असले ला शप्रन्स चाशमां ग होिा. िो पडद्यावर
आला की शथएटर मध्ये एक चैिन्य संचारि असे, सकारात्मक ऊजे चा अखं ड धबधबा होिा.
नायक आशण शनमाय िा
कमशिय यल शचत्रपट हे ब्रेड बटर मानले नायक म्हणून त्याने अक्षरिः वाट्टे ल िे शपक्चसय केले पण शनमाय िा म्हणून
त्याने स्विःला चोखं दळपणे पेि केले . त्याचे कलयुग, जू नून आशण शवजे िा हे वेगळ्या धाटणीचे शपक्चसय मला
आवडले .पण िो खरा पडद्यावर रमला दोन शहरोंच्या शकंवा मिीस्टारर शसने मां ि. इं ग्रजी शसने मे केले पण त्याि
फार यि शमळाले नाही. स्विःच्या मयाय दा त्याला ज्ञाि होत्या.त्यापलीकडे जाण्याचे धाडस करून स्विःचे हसे
करून घेिले नाही.
गाणी
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त्याकाळी प्रत्येकाला सुपरशहट गाणी शमळि.त्याची कोणत्याही गायकाबरोबर शकंवा
संगीिकाराबरोबर जोडी जमली नाही म्हणून गाजली नाही. त्याला आवाज बहुिेक
वेळा शकिोर शकंवा रफीचा असे .
मला आवडले ली आशण ििी फारिी न लागणारी शकिोर कुमारने गायलेली िीन
गाणी
कैसे कहे हम
िशमय ली
ना कोई शदल में समाया आ गले लग जा
िेरे बगैर जाने जाना
अनाडी
रफीने गायलेली मला आवडणारी िीन सुपरशहट गाणी
िुम शबन जाऊ कहां
शलखे जो खि िुझे
एक था गुल

प्यार का मौसम
कन्यादान
जब जब फुल स्खले

"घुंगरू की िरह बजिा ही रहा हूं मै " असे म्हणणारा आज बजना बंद करून ििी कपूर आज गेला !!
"कभी िेरा दामन ना छोडें गे हम" असे म्हणणारा ििी कपूर आज गेला !!
"िेरा मु झसे है पहले का नािा कोई" असे म्हणि जवळीक साधले ला ििी कपूर आज गेला
कारण ......
परदे शसयों को है इक शदन जाना ......
ििी कपूर यां ना भावपूणय श्रद्ां जली !!!

आनंद दे वधर
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वैद्यकीय व्यवसायातले मजेदार ककस्से
पुण्यात प्रॅक्टिस करताां ना खू प व्यक्ती आकि वल्ली भे ट्तात ! तुमचे नशीब आहे ते ककांवा प्रारब्ध हे मानू न चालले
की त्रास होत नाही
आज सकाळची गोष्ट.
"मॅ डम ,we don't want to vaccines our child !"
मी :( डोक्यावर ककलोभर बर्फ) why?
वल्ली :" we want to give him most natural immunity and not any artificial one !"
मी :" do u understand marathi ?"
(मला मातृभाषे त आवडते झाडायला
)
वल्ली :" हो पुण्याचा आहे मी !"
मी:" एक काम करा ! तुम्ही पुिे सोडा , जां गल शोधा आकि कतथे
कशफ्ट व्हा , खळाळत्या ओढ्याचे पािी प्या , आकि कांदमु ळे खा
,भरपूर सूयफप्रकाश अांगावर घ्या ,घरीच स्वतःपुरता भाजीपाला कपकवा
आकि खा .मस्त मोकळी हवा कझरो काबफन वातावरि असले की
immunity वाढते आपोआप naturally मग तुम्ही कुठले च लसीकरि
घेऊ नका !
अशी जागा सापडल्यास मलाही कळवा ,मी पि येईन
आकि नाही जमले तर असला मू खफपिा परत कधीच करू नका,जे
काय प्रयोग करायचे ते स्वतःवर करा natural immunity चे
,बाळावर नाही , लसीकरि हा बाळाचा जन्मकसद्ध अकधकार आहे
आकि तो मी त्याला कमळवून दे िारच !

(कट्ळक कशरले होते आज अांगात)

लसीकरि न दे िाऱ्या पालकाां वर IPC अांतगफत गुन्हा दाखल केला पाकहजे
अजू न एक ककस्सा !
खरे साां गते ,पेकडयाकट्र क प्रॅक्टिस
करिे ,म्हिजे रोजचे हा हा ही ही खी खी ,खु खु असते
आज एक छोट्ी vaccination साठी आले ली .
"बेट्ा , आप ना भगवान जी का नाम ले ते रहो ,ददफ नहीां होगा !" आई
" ओके ! जय हनु मान जी ,जय हनु मान जी"
रचना
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मी ट्ोचले
" आपने हनु मान जी का ही नाम क्यूूँ कलया बेट्ा?" मी

मला मेलीला 'आ बैल मु झे मार ,' करायची भारी हौस !

" वो ना , राक्षसी से सीतामा को बचाते है ना ,और मै सीता हूँ और आप ......."

इकडे छोट्ीची आई आकि माझी receptionist मात्र खो खो हसत होत्या 10 तोांडाने राविासारख्या

कधी कधी तर इतके नमु ने येतात ना क्टिकनक मध्ये की त्याां चे र्ोट्ो काढू न लावावेसे वाट्तात मला
अजू न एक महाभाग की ज्ाां नी माझ्या डोकावरचा बर्े वीतळवलाच नाही तर त्याची पूिफ वार् केली होती

स्थळ : माझी opd
वेळ: कहरण्यकश्यपू च्या वधा वेळची ;)
एक गृहस्थ ब्लड ररपोट्फ हातात घेऊन क्टिकनक मध्ये आले .( haemogram)
"मॅ डम , हा ररपोट्फ पाहन मला साां गा ना की हा आजार तुमच्याच्याने बरा होिार का ? तर आितो patient ला
!!"
खाां ब र्ुट्ला होता आकि माझ्यातला नृ कसांह बाहे र आला !
" उद्या तुम्ही पेट्रोल घेऊन जाल बाट्लीत गराज मध्ये आकि म्हिाल त्याला वास घेऊन साां गा पेट्रोल चा की
माझी गाडी नीट् होईल का हो!"
पुिेरीपिा उर्ाळू न आला माझा !
आकि कहराां कश्यपू चा वध झाला !!
#being pediatrician#
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‘ठसे आठव ांच’े (२०१७, ग्रांथ ली प्रक शन, मांबई): हे पस्तक भ रत त ग्रांथ ली, मॅजेस्स्िक, पॉप्यलर
बकडेपो आणि बकगांग येथे उपलब्ध. उत्तर अमेररकेत पस्तक ममळण्य स ठी ईमेल सांपकक: vinata@gmail.com
(पस्तक पररचय त्मक प्रस्त वन : जेष्ठ स हहस्त्यक कवी- प्रवीि दविे, मांबई)

व चक ांन गांतवून ठे वि रे ठसे आठव ांचे
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मकर राशीि होिा सूयाय चे संक्मण
संक्ां िीचा येिो हा आपला सण
शिळाचा शचकटपणा अन गुळाची गोडी
शमत्रत्वाची भावना जपावी थोडी
असो पोंगल, लोहरी, माघी, वा संक्ां िी
जोराि असिो हं गामा कापणीचा शे िी
युवकां ची चालिे रं गशबरं गी पिंग खे च
कोणाची उं च भरारी याची लागिे रे स

सण आपले असिाि सां स्कृशिक
साऱ्याची दे िाि करून जाणीव अशधक
भरले आहे त्याि शवज्ञान व आयुरारोग्य
नवशपढीला घडशवण्यासाठी हे च ना योग्य?

मकर राशीि झाले सूयाय चे संक्मण
संक्ां िीचा आला हा आपला सण
दे ऊया वाण, खाऊया गुळपोळी
येऊ द्या उधाण मधुर मनाला या खास वेळी

- सौ. नीला सुहास जोशी
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अंधाराच्या शाईने शलशहले लं हे पत्र, वळणदार नक्षत्रां च्या अक्षरां चं
वाहि गेलय आकाशगंगेसारख, आठवणींच्या उडया घेि, ह्या िायाय वरून त्या िायाय वर
प्रकाशापासून लपवले ल गोड गुशपि, चंद्र्याच्या गालाि, गुलुगुलू हसिंय
चां दण्या लाजून चूर होिायि, आशण ग्रहां च िापमान वाढविायि

रािराणीच्या कोमल कळ्या, दवाच्या भारानं ओले त्या झाल् याि
धुंद सुगंधान, बनाि नाशगणी डोलािायि
कसं सावरू मी स्वािःला, आशण या पत्राला?

मनाच पाखरू, हृदयाि बसून उं च भरायाय घेिय
िू आशण मी, मी आशण िू, एका एका काडीि शोधिय
त्या रात्रीची....
उबदार शमठी, गालावरची लाली, ओठां ची धडपड, दे हाची थरथर
पापण्यां नी ओिले ली गाशलबची शराब, शय्येवरच्या पाकळ्यां ना शभजवून गेली

शह रात्र, मनाचे कप्पे पाकळी पाकळीन उघडिेय
सप्तरं गां ची उधळण, डोळ्यां समोर शदसिेय

पाझरिय मन, अमृ िाच्य थें बान्नी, हुहुय ियय काळीज क्षणा क्षणां नी
त्या रात्रीसारख्याच जमवल् यायि कळ्या

कवेि माझ्या रात्र शवरघळे , पहाट वारा मं द दरवळे
अधीर मी प्र्यीया, ये घेउनी िू, िी शमलन मधुरा, िी शमलन मधुरा

-
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लहान बाळाांचे न्यट्र
ु ीशन
मे कडकल ला सवाफ त दु लफकक्षत कवषय कोिता ? तर तो आहे nutrition ! त्यामु ळे औषधे तर डॉक दे तात ,परां तु काय
आकि कसे खावे ह्याकडे लक्ष कमी दे तात . आपल्या patient च्या खाण्याच्या सवयी काय आहे त ? त्याच्या शारीररक
गरजा , वाढीसाठी च्या पूिफ होतात का ? ह्याकडे जास्त लक्ष दे िे गरजे चे आहे ! पालक दे खील खू प अनकभज्ञ असतात
ह्या बाबतीत ! खाली काही सांवाद आकि त्यातून होिारा बोध महत्वाचा आहे ,तेव्हा पूिफ ले ख वाचा !
कशल्पा ला नु कतेच बाळ झाले होते ,छान गुट्गुट्ीत 3 ककलो चे ! कतची मोठी बहीि कतच्या मु लाां ना घेऊन माझ्याकडे च
यायची ,त्यामु ळे स्तनपान बाळाला ककती महत्वाचे आहे हे कतने कशल्पा ला आधीच साां कगतले होते ,पि तरीही कतला
खू प शां का होत्या म्हिून त्या सवफ एका कागदावर कलहुन कतने आिल्या होत्या .मला असे मे थोडीकल patients र्ार
आवडतात .
बाळाला तपासून झाल्यावर आकि सगळे नॉमफ ल आहे ह्याची खात्री झाल्यावर आम्ही शां का कनरासनास बसलो

कशल्पा : " मॅ डम ,एका बाजू ला ककती वेळ पाजावे ?"
मी :" पूिफ 20 कमकनट्े ते अधाफ तास एकाच बाजू ला पाजावे ,कारि fore milk म्हिजे सुरुवातीला येिारे पातळ
पाण्यासारखे दू ध आकि hind milk म्हिजे नां तर येिारे जरा घट्ट पि र्ॅट् युक्त दू ध ,दोन्हीही बाळाला आवश्यक
असते. काही आज्जी तुला साां गतील की ,एका स्तनातून तहान भागते आकि एका स्तनातून भू क ,पि ते तसे नाही ये ,
एक बाजू पूिफ ररकामी झाल्याखे रीज दु सरीकडे घेऊ नको ,नाहीतर र्क्त पातळ पातळ सुरुवातीचे दू ध कमळे ल
बाळाला ."

कशल्पा :" आजी म्हित होती की ,एका बाजू ला पाजाताां ना ,दु सऱ्या बाजू ला आपोआप धार लागायला हवी दु धाची ,माझे
तसे होत नाही ,मला दू ध कमी आहे का ?'"
मी:" काहीांना तसे होते ,सगळ्ाां नाच नाही ! दू ध आई ला कमी आहे असे आम्ही म्हितो जेव्हा ,बाळ र्क्त आई च्या
दु धावर असताां ना 24 तासात 6 वेळेपेक्षा जास्त सु करते आकि त्याचे वजन पि अपेक्षेप्रमािे वाढते आहे ! "

कशल्पा :" माझ्या खाण्या कपण्यात काही पथ्य ?"
मी : " एरवी जे वढे तू खायचीस त्याच्या दीड पट् खायला हवे, भरपूर पािी ,र्ळभाज्ा ,पालेभाज्ा, र्ळे ,दू ध
nonveg ह्याां चा आहारात समावेश असावा ,त्याच बरोबर आयनफ आकि कॅक्टशशयम च्या गोळ्ा पि चालू ठे वाव्या
,र्क्त अकत कतखट् ,आकि स्टर ॉांग चवीचे जसे लोिची ,पापड चट्ण्या खाऊ नको , रे ग्यु लर घरचे जे वि वेळात घे आकि
पोट्भर खा .शाां तीने जे व ,तू जे खातेस त्यामु ळे सकस दू ध कनमाफ ि होिार आहे .र्क्त कुठल्याही आजाराच्या गोळ्ा
,डॉिर ना कवचारून घेत जा ,आकि त्याां ना साां गत जा की तू बाळाला पाजिारी आई आहेस ते ,मग ते त्याप्रमािे
औषध दे तील "
रचना
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कशल्पा :" ककती तासाां नी बाळाला पाजू मी?"
मी :" तसे आम्ही साां गतो की दोन दोन तासाां नी पाजावे ,पि healthy बेबी ला on demand र्ीड द्यावे ,म्हिजे
समजा की बाळ भरपूर दू ध कपऊन शाां त झोपले 4 तास ,तर झोपू दे ,त्याला भू क लागल्यावर आपोआप उठे ल आकि
पेईल दू ध ,आकि जर लगेच अधाफ तासात भू क लागली ,तरी दे त्याला ! हळू हळू त्याचा दू ध कपण्याचा पॅट्नफ तुला
आपोआप कळे ल "

कशल्पा: "बाळ दू ध कपल्यावर लगेच शी /सु करते , मग ह्याचा अथफ त्याच्या अांगी ते लागत नाही असा होतो का ?"
मी:" नाही ! ह्याला gastrocolic ररफ्ले क्स म्हितात आकि तो नॉमफ ल आहे ,असेच होते काही आठवडे , त्याच्या अांगी
लागते की नाही ते आपल्याला त्याच्या वाजनावरून समजते !"

कशल्पा : " मॅ डम पाकहले सहा मकहने मी बाळा ला र्क्त माझे दू ध द्यायला हवे ते मला माकहत आहे ,पि केव्हा पयंत
त्याला स्तनपान करू ? "
मी : " बाळ दीड ते दोन वरश्याां चा होई पयंत "
कशल्पा : " thank you मॅडम "
असे म्हिून गोड हसली .
मला अश्या शहाण्या आया जाम आवडतात म्हिून मी पि गोड हसले

#beingpediatrician
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कूनू र - ननसगग प्रे मी ंसाठी तनमळनाडू मधील एक अत्यंत रम्य नठकाण!
बहुिां ि वेळा आपली भारिाची शटर प धावपळीची असिे. गेल्या शटर प मध्ये मी भारिािील एखादं नवीन शठकाण
बघण्याचा मनाि बेि आखला व ३ शदवसां ची कूनू र शटर प ठरवली. स्वच्छ सुंदर हवा, अप्रशिम शनसगय आशण नवीन
शठकाण पाशहल्याचा एक वेगळाच आनं द अनु भवायला शमळाला व मन अगदी प्रफुस्ल्लि झालं !
शनलशगरी पवयिां च्या पायर्थ्ािी वसले ले, िसेच अनं ि प्रकारच्या वनस्पिींनी नटलेले हे टु मदार गाव अगदी मन हरखू न
टाकिे. छोट्या छोट्या टे कड्यां वर पसरलेले शहरवेगार चहाचे मळे नेत्रसुख बहाल करिाि व मन टवटवीि करिाि.
शनलशगरी चहाच्या उत्पन्नासाठी िर कूनू र प्रशसद् आहे च, िसेच जायफळ, लवंग, दालशचनी, िमालपत्र सारख्या
मसाल्यां ची झाडे व अने क उपयुक्त वनस्पिी ही इथे प्रामु ख्याने अस्स्तत्वाि आहे ि.

असे हें सुंदर गाव कोईम्बिूर आं िरराष्ट्रीय शवमानिळापासून साधारण ८० शकमी अंिरावर आहे . मुं बई, पुणे, शदल्ली,
है दराबाद, चेन्नई, िसेच शसंगापुर आशण िारजाह पासून कोईम्बिूर पयांि थे ट शवमान सेवा उपलबध आहे ि. कोईम्बिूर
िे कूनू र, िसेच कूनू र िे ऊटी ही िहरं नॅिनल हायवे NH १८१ ने जोडलेली आहे ि. पण त्याहीपेक्षा सगळ्याि जु ने
पययटन माध्यम म्हणजे शब्रशटिां नी बां धलेली शनलशगगरी माउं टन रे ल्वे (१८८६ िे १८८९) जी आजही काययरि आहे ! ही
छोटी गाडी कूनू र िे मे ट्टूपलायम िे उटी असा प्रवास करिे. पूवी कोळस्यावर चालणाऱ्या ह्या गाडीचे इं शजन आिा
रचना
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शडझेल वर चालिे. उं च डोंगर चढण्यासाठी ही गाडी "rack and pinion " पद्ि वापरिे आशण भारिािील ही एकमे व
rack रे ल्वे आहे . कूनू र स्टे िन १८९७ साली बां धले गेले. अशििय टु मदार, कौलारू, शनळ्या रं गाचे एखाद्या परीकथे िले
असे हें शचटु कले स्टे िन शनलशगरीच्या राणीला, ह्या छोट्यािा गाडीला साजे से असेच आहे . UNESCOने २००५ साली
शनलशगरी माउं टन रे ल्वे हें वल्डय हे ररटे ज साईट असे जाहीर केले . वेळ असेल िर ह्या शनलशगरी माउं टन टर े नचा प्रवास
अगदी जरूर करावा (कूनूर िे उटी).
कूनू र मधील अजू न असेच शविे ष आकषय ण म्हणजे १८७४ साली बां धले ले शसम्स पाकय बोटॅ शनकल गाडय न. ह्या बागेची
रचना जणू पसरट कढई सारखी आहे . बागेची सुरवाि उं चावर होिे आशण मग िुम्ही पायऱ्यां नी खाली उिरिा. बागेच्या
मध्य भागी एक िलाव आहे . बागे मध्ये अनं ि प्रकारच्या स्थाशनक वनस्पिी, उदाहरणाथय रुद्राक्ष, चाफा, शसनॅ मोमम
(दालशचनी) िसेच वेगवेगळ्या दे िां िून आणून लावले ली िोशभवंि झाडे उदा. Araucaria, Quercus, Oak, Phoenix,
Magnolia, Pine, Turpentine, Tree ferns,अशििय उत्कृष्ट् ररत्या जोपासली आहे ि. इथल्या बऱ्याच झाडां नी िंभरी
ओलां डली आहे . शसम'स पाकयच्या एका टोकाला ग्लास हाऊस मध्ये ferns आशण cactii आहे ि, िर दु सऱ्या टोकाला
रोझ गाडय न आहे . शववध रं गां ची डे हशलया ची फुले अगदी हसि डोलि पययटकां चे स्वागि करिाि! छोट्या छोट्या
फुलां चे आशण पानां चे िाटवे ह्या बागेला आणखी आकषय क करिाि!

कूनू रच्या अने क टे कड्यां वरून शनसगाय चे शनरीक्षण करिा येिे. डॉस्िन'स नोज हें असेच एका उं च टे कडीवरचे शठकाण
असून हें समु द्र पािळी पासून ५०७५ फूट उं चीवर आहे . नावाप्रमाणेच ह्या टे कडीचे टोक डॉस्िनच्या नाकासारखे पुढे
आले आहे आशण म्हणून इथून आजू बाजू च्या सुंदर पररसराचे अवलोकन करिा येिे. इथून शहरवेगार डोंगर व दऱ्या
शदसिाि. जर धुके आशण ढग नसिील िर समोरच्या डोंगरावरून अलगद कोसळणारा कॅथेरीन फॉल्स शदसिो. बरे चदा
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आजू बाजू च्या सवय डोंगरां वर ढग उिरिाि आशण समोरची दरी धुक्याने भरून जािे. जणू धिीवर स्वगय अविरल्याचा
भास होिो!
लॅ म्बस रॉक हें कूनू र मधील अजू न एक महत्वपूणय शठकाण! महत्वपूणय अिासाठी शक येथील अभू िपूवय वनस्पिी आशण
प्राशणमात्रां चे वैशवध्य! गदय जं गलािील हें शठकाण कॅप्टन लॅम्बस यां नी िोधून काढले आशण ह्या डोंगरावरून शनसगाय चे
शनरीक्षण करण्याच्या उद्दे िाने रस्ता बां धला. म्हणून ह्या जागेला लॅम्बस रॉक असे नाव शदले . ह्या जं गलािील हवा
अशििय िु द् आशण प्रदू षण मुक्त आहे . िसेच ह्या जं गला मध्ये शनरशनराळ्या प्रकारच्या वनस्पिी, वृक्ष, िसेच अने क
पक्षी व प्राणी एकत्र नां दिाि व शनसगाय चा सुरेख समिोल राखिाि आशण याच कारणास्तव UNESCOने ह्या जागेला
१९८६ मध्ये भारिािील पशहले वाशहले "Biosphere Reserve in India " असे जाहीर केले ! टर े क प्रेमी लोकां ना इथे
घनदाट शनसगाय च्या साशन्नध्याि टर े कचा आनं द उपभोगिा येईल मात्र माकडां पासून सावध राहावे लागेल!
कुनु र मधील टे कड्यां वर मैलोनमै ल पसरले ले शहरवेगार चहाचे मळे पाहिाना मं गेि पाडगावकरां च्या कशविेिील ओळी
आपोआप ओठां वर येिाि - पाचूचे शहरवे गाशलचे, ऊन हळदीचे आले ...
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शनळ्या आकािाच्या पडद्यावर शहरवेगार उं च शनलशगरी पवयि, अनं ि वृक्ष आशण वनस्पिी, चहाचे मळे आशण रान फुले
बघायला उिरलेले ढग, जवळू न वाहणाऱ्या एखाद्या झऱ्याचा खळखळाट व पक्ष्ां चा शकलशबलाट, हवेिील सुखद गारवा
हें सवय अनु भवायचे असेल िर कूनू रला अवश्य भे ट द्या!
कूनू र पासून अगदी जवळ १८१ हायवेवर "Kurumba Village Resort " आहे . हें "nature resort " अगदी शनसगाय च्या
साशन्नध्याि, शनलशगरी पवयिां च्या कुिीि एका टे कडीवर बां धलेले असून, बाजू ने एक सुंदर खळखळणारा झरा वाहिो
!कुरुंबा ह्या पुरािन जमािीच्या स्मरणाथय ह्या ररसॉटय ला हें नाव शदले गेले. ह्या जागी आधी "spice plantation " होिे.
िक्यिो ही झाडे न िोडिा हें ररसॉटय बां धले गेल्यामु ळे इथे अने क जायफळ, लवंग, शमरी, दालशचनी, िमालपत्र, चंदन,
फणस अिी उपयुक्त झाडे आहे ि. ह्या ररसॉटय मध्ये उपलब्ध असले ली 'Spice Tour ' िसेच 'Nature Trail ' जरूर
करावी. सोबिचा गाईड अशििय उत्तम माशहिी सां गिो. ररसॉटय ची बां धणी व खोल्यां ची सजावट खू प शनसगाय िी शमळिी
जु ळिी असून इथले सवय कमय चारी अशििय सेवाभावी आहे ि. डायशनं ग हॉल मध्ये रुचकर स्वाशदष्ट् जे वणाचा आस्वाद
घेिाना सगळ्या बाजू नी सुरेख दे खावा शदसिो व बरे चदा माकडे जे वायला साथ दे ऊ पाहिाि!
एकंदर शनसगाय िी संवाद साधायचा असेल िर कूनू रला अवश्य भे ट द्या…
संगीता चव्हाण
12-17-2017

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•

Lentils 1 cup
Carrot 1 long cut in small round pieces
Cilantro a handful
Onion ½ cup cut small
Canola oil 1 Tbsp.
Cloves 5 ground
Bay leaf 2 medium size or 1
large
• Cumin powder 1 tsp
• Walnuts about 6

Directions:
• Wash the lentils and keep aside. You
can also soak the lentils for up to 2 hours to reduce the actual cooking time.
• Roast the walnuts and make a powder.
• Heat oil in the soup pot or any large sauce pan. I use my beloved Le Crueset only
for soups.
• Add onion and sauté.
• Add cloves powder and bay leaf and wait 20 seconds.
• Add Lentils and sauté for 3 minutes.
• Add Cumin powder and water. Let it come to boil and then cover and simmer for
20 minutes.
• Do check couple of times on water. If you feel there is not enough add ½ cup at a
time. If you soaked the lentils you will need less water.
• After 20 minutes, add the vegetable or chicken stock and let it simmer for another
10 minutes.
You will need to keep in mind that if you soaked the lentils, you will need to
रचना
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shorten the times of cooking.
• Finally add salt and bit of honey if you feel like it.
I added walnuts directly to the soup before
removing from heat.
You can also add the walnut powder to ½ cup of
sour cream and place a dollop of sour cream before
serving.
Enjoy!

Amita Bhalerao

My email for contact is ilathlete@gmail.com
Website – www.saffronlavender.com
Instagram profile – www.instagram.com/saffronlavender

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
With Best Compliments from

रचना

Page ३०

Ingredients
For Burger
● Green Moong ½ Cup
● Whole Masoor ½ Cup
● Chopped Green Bell Peppers, Onions ½ Cup each ( mushrooms, zucchini and spinach can also
be used)
● Finely Chopped Chillies and Crushed Garlic (according to your taste)
● Garam Masala ½ tbsp
● Oil ½ tbsp
● Salt, Black Pepper and Oregano to taste
● Maida and Corn flour for binding, Cooking Spray for baking
Garnishing
● Lettuce and Tomatoes
● Pickled Onions (Add desi pickle masala to onions)
● Yogurt sauce ( Mix Yogurt with ajwain, chilli, crushed coriander and salt)
Roti
● Wheat flour, Salt, Oil and water
Method
For Burgers
1. Soak green moong and whole masoor in water for 4 hours. Then pressure
cook the beans
according to the preferred texture.Drain of all the excess moisture from the
cooked beans, mash
them and season with garam masala, salt, black pepper and oregano.
2. Saute chopped chillies, crushed garlic with onions and green bell peppers
in oil for 3 to 4 minutes.
Fold in the cooked veggies with the mashed beans mixture. Add maida and
cornflour to bind the
mixture. Scoop out the mixture and form them into patties
3. Heat the oven for 375 F. Use cooking spray to coat the patties and cook in the oven for around 30
min ( cooking time may vary for different oven)
For Roti
1. Combine wheat flour with oil, salt and water and knead into a soft dough. Divide the dough into
small equal portions.
2. Roll a small roti. Apply 2 to 3 drops of oil to the roti and fold from one end to the other to make
pleats like a fan.Roll it over again from one end to the other end to form a roll and seal the open
end tightly at the bottom in the centre. Again gently roll a thick roti of patty diameter. Heat a
non-stick tawa (griddle) and cook the roti on both the sides.
To assemble the burger
Take 2 roti. Apply yogurt sauce on one side of each roti. Place lettuce leaf and tomato slice on one roti.
Sprinkle some salt and pepper on lettuce and tomatoes.Place the lentil patty on the tomato. Add pickled
onions on the patty. Cover the patty with other roti.
Healthy Roti Lentil Burger is ready to serve!!
Tips
❖ Roti should be thick in size so that it will hold the lentil
patty just like burger bun. I make laccha
style thick roti but other methods to make thick roti can be
used.
रचना

Page ३१

❖ Burger bun can be used instead of roti. Try using whole wheat bun.
❖ Instead of baking, patties can also be shallow fried.
❖ The raw patties can be stored in the freezer for couple of weeks. Wrap
the patty in plastic foil and
store in a ziploc bag

Madhura Joshi
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'१८५७ चे स्व तांत्र्यसमर'ची मूळ मर ठी प्रत

सौजन्यः स्व तांत्र्यवीर स वरकर र ष्रीय स्म रक, द दर

'१८५७ चे स्व तांत्र्यसमर'ची इांग्रजी प्रत
सौजन्यः सांकेत कलकिी, लांडन
‘१८५७चे स्वातांत्र्यसमर’ ही क्ाांततकारकाांची गीता ठरलेल्या ग्रांथावर प्रकाशनाआधीच बांदी आली
होती, त्यामुळे भारतात प्रकाशशत करणे अशक्य होते तसेच जममनीत प्रकाशशत करण्याचे प्रयत्नही
अयशस्वी ठरले. भारत भवनातील काही भारतीय ववद्यार्थयाांनी त्याचे इांग्रजी भाषाांतर केले व

१९०९ला हा ग्रांथ हॉलांडला 'The Indian War of Independence-1857' ह्या नावाने प्रशसद्ध झाला.
ह्याची दस
ु री आवत्त
ृ ी अमेररकेत गदर पार्टीतर्फे 'लाला हरदयाळ' ह्याांनी तर ततसरी आवत्त
ृ ी 'सरदार

भगतशसांग' ह्याांनी व चौथी आवत्त
ु ाषचांद्र बोस' ह्याांनी प्रशसद्ध केली. काांग्रेस शासनाने
ृ ी 'नेताजी सभ
१९४६ला ह्या ग्रांथावरील बांदी उठवली.

१९०९च्या उन्हाळ्यात सावरकराांनी '१८५७ चे स्वातांत्र्यसमर' ग्रांथाचे मूळ मराठी हस्तशलखित रे शमी
दोरा बाांधन
ू ‘डॉ. जोकीम डी शसक्वेरा कुर्टीन्हो’ ह्याांना ददले. त्याच मध्यरात्री डॉ. कुर्टीन्होंनी

त्यासह लांडन सोडले व गप्ु तपणे शलस्बनला प्रयाण केले. त्या हस्तशलखिताभोवती इांग्रजी, फ्रेंच, व
अमेररकन रुक्ष पुस्तकाांची वेष्र्टन घालून पोतग
ुम ीज क्ाांततकारकाांच्या साहाय्याने पोतग
ुम ीज

वकीलातीत ठे वले. १९०९च्या मध्यात शलस्बनला एमपीर्टी आचायम व डॉ. कुर्टीन्होंची भेर्ट झाल्यावर
ग्रांथाचे स्थान पुन्हा बदलले. आचायम लांडनला गेले व त्याांनी '१८५७ चे स्वातांत्र्यसमर'चे इांग्रजी
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भाषाांतरीत पुस्तक (कच्ची मुदद्रत प्रत ताांबड्या जाड पुठ्ठठ्ठयाची) डॉ. कुर्टीन्होंकडे गुप्तपणे पाठववले.
नांतर डॉ. कुर्टीन्हो बशलमनला गेले व नांतर तेथन
ू अमेररकेत स्थातयक झाले. डॉ. कुर्टीन्होंनी इांग्रजी
प्रतीवरून फ्रेंच भाषेत भाषाांतरीत करून पॅररसला पाठववले. तेथे लाला हरदयाळाांचे स्नेही व

मासेशलस प्रकरणाला प्रथम आपल्या पत्रात वाचा र्फोडणारे प्रशसद्ध समाजवादी पढ
ु ारी मॉ. अनेस्र्ट
पायरी (Ernst Pierrot) ह्याांनी जल
ु ै १९१४ला आपल्या 'Le Européenn' या माशसकात 'Le Savarkar
martyr nationaliste hindou' ह्या शीषमकािाली चार पानी उत्कृष्र्ट अशभप्राय ददला. त्याच्या प्रती
हॉलांड, बशलमन, अमेररका, इांग्लांड, स्कॉर्टलांड, पोतग
ुम ाल येथे पाठववण्यात आल्या.

चाळीस वषे ती प्रत डॉ. कुर्टीन्होंनी जतन करून ठे वली व नांतर त्याांचे शशष्य, भोसला सैतनकी

ववद्यालयाचे माजी ववद्याथी व लिनौ ववद्यापीठाचे प्रा. द. त्र. गोहोकराांकडे १५ ऑगस्र्ट १९४७ला
सकाली ७.३०ला सुपूतम केली. त्यासोबत अशभनव भारताचे गुप्त कागदपत्र,
पत्रके, 'वांदे मातरम' व 'तलवार' वत्त
ृ पत्राची बाडेसुद्धा ददली. गोहोकराांद्वारे

त्याांनी डॉ. मुांजेंना पत्र शलदहले व लगेच सावरकराांना ही वाताम कळववण्यात
आली, अशाप्रकारे जगभर प्रवास करून मूळ मराठी ग्रांथ भारतात आला.
सांदभकः
'स्व तांत्र्यसमर'चे जतनकते- डॉ. कहिन्हो- लेखक- वसांत, हहन्द-ू अमभनव
भ रत अांक, १० मे १९५३
www.savarkar.org

लेखक: अक्षय जोग, पिे
९९६०६८५५५९

jogakshay2919@gmail.com
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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सुभाष वाईकर , MD ( Medicine ),
BA (कोशवद- संस्कृि )

वरील शवचार मनाि आल्यावर एक जु ना प्रसंग आठवला .
मी नागपूर हून मुं बई च्या भाभा ऍटोशमक ररसचय इं स्स्टट्यूट मध्ये “ यूस ऑफ रे शडओ आयसोटोप्स इन मे शडशसन “
शिकायला गेलो होिो. शिथे मी माझा पशहला कॉम्पु टर पाशहला .
एका खोलीि नु किच अमे ररकेहून आले ल IBM च एक अजस्त्र धूड ढे वले ल होि . त्याचा उपयोग आम्ही सवय फक्त
चेस खे ळायला करायचो . आमच्या बरोबर मात्र एक IIT चा इं शजशनयर होिा. त्याला कॉम्पुटरची भाषा कळायची. िो
म्हणायचा, कॉम्प्प्युटसय ची भाषा आम्ही IIT मध्ये शिकिो. मी त्याला शवचारले , किाला ? िो म्हणाला, ३०-४० वषाां नी
िुला कळे ल.
िे मला मात्र फार लवकरच कळलं .
आज सवय जगाि भारिवषाय चं महत्व, भारिीय लोकां च्या कॉम्पु टरच्या भाषा ज्ञाना मु ळेच आहे , या बदल वाद नाही .
पण या एकशवसाव्या ििकाि कॉम्प्प्युटसयची भाषा मात्र बदलणार आहे . कॉम्प्प्युटसय साठी जगभर एका अिा भाषे चा
िोध चाललाय, जी सवय समथय आहे , शजच्या उपयोगाि कधीही भ्रम होण्याची िक्यिा नाही, जी सहजपणे नवीन िब्द
उत्पन्न करू िकिे आशण शजच्याि अगशणि िब्द आहे ि. ही भाषा कॉम्पु टरिी कुठल्याही मानवी आवाजाि
बोलण्याि समथय असली पाशहजे . NASA मध्ये हा िोध भारिािील प्राचीन िाम्रपत्रां च्या संिोधनाच्या माध्यमाने
चाललाय असे मी वाचलं य.
अिी ही भाषा जगािील सवय संिोधकां च्या मिे “ संकृत “ हीच आहे .
या संस्कृि भाषे चा उल्लेख,
“ भाषे सु प्रथमा मधुरा , शदव्या शगवाय ण भारिी “ असा करण्याि आले ला आहे .
या भाषे ि प्रत्येक िब्दाला एक शवशिष्ट् अथय आहे . त्यामुळे नवीन वाक्य रचना फ़ार सोपी आहे .
“ गुरु “
“गु” चा अथय अंधार शकंवा अज्ञान असा आहे . “ रु “ चा अथय बाहे र काढणे असा आहे .
त्या मु ळे “ गुरु “ ( teacher ) िुमचे अज्ञान बाहे र काढिो.
“अक्षर “
“अ “ चा अथय “नाही” असा आहे . “ क्षर “ चा अथय “ नाि “ आहे .
रचना
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त्या मु ळे “अक्षर “ शकंवा शलहले ला िब्द कधीही नष्ट् होि नाही.
“ सुस्वागिम “
“सु” चा अथय चां गला शकंवा पशवत्र असा आहे .
“ स्वागिं ‘ सु +आगिं
याचा अथय आहे शक िुमचे येणे पशवत्र आहे .
त्यामु ळे “ सुभाष “ चा अथय जो चां गलं सां गिो असा होिो, हे सां गणे नलगे.
संस्कृि भाषा अत्यंि िास्त्र िुद् आहे . त्या मु ळे जगािील शकंबहुना सवय शवश्वािील कुठलीही भाषा बोलणारा मानव
कॉम्प्प्युटसयिी संस्कृि भाषे मध्ये बोलू िकिो .
भारिािील सवय भाषां मध्ये मराठी भाषे ि सवाय ि जास्त संस्कृि िब्द आहे ि.
काही उदाहरणं दे िो.
“ कात्री “ - कियरी ( संस्कृि )
“ छत्री “ - छत्र
“ पुरणपोळी “ - पूणय पोळी
“ माजय री “ - मां जर
एक अजू न वैशिष्ट्य आहे संस्कृि भाषे चं . या भाषे ि एक िब्द रचना दोन वेगळ्या अथाां ची करिा येिे. त्यामु ळे योग्य
व्यक्तीलाच त्या वाक्याचा खरा अथय कळू िकिो.
एक उदाहरण दे िो ,
“ कौमायेषु च वाधयक्येषु
“ केसरीभाि शवशिष्यिे “.
कुमार वयाि आशण वृद् वयाि , केसरीभाि शवशिष्ठ असिो I
केसरीभाि याचा शवग्रह केसरी ( शसंह) आशण आभाि ( हत्ती ) असा पण होिो.
त्या मु ळे खरा अथय आहे शक “ शसंह हा हत्तीच्या पेक्षा िरुण वयाि आशण वृद् वयाि पण शवशिष्ट् असिो “
मला एकच खे द वाटिो की संस्कृि भाषा अत्यंि िास्त्र िुद् असल्या मु ळे आम्हाला सवयत्र प्रचशलि असले ला मु द्रा
राक्षसां चा शवनोद मात्र या भाषे च्या प्रयोगाि बघायला शमळणार नाही.
नु किच माझ्या वाचनाि आलय की भारिािील सवय IIT मध्ये आिा संकृि भाषा शिक्षण अशनवायय करण्याि आलेलं
आहे .
रचना
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िुम्हाला जर भगवद्गीिेचा अभ्यास गीिेचा खरा अथय कळायला करायचा असेल िर संस्कृि भाषे चे ज्ञान अशि
आवश्यक आहे .
माझी िुम्हा सवाां ना एकच शवनंिी आहे ,
Let us not miss this second chance offered to us to dominate the world.
हे एकशवसावे ििक संस्कृि भाषे च आशण भारिवषाय च आहे शह माझी श्रद्ा आहे .
Please contact “sanskritbharatiusa.com” regarding sanskrit classes in your area and also about
“सफल” S. A. F. L. ( Sanskrit as Foreign Language ) in your school district .
“ संस्कृि भारिी “ आशण “ भारिीय शवद्यापीठ “ संस्कृि भाषे चे प्रशिक्षण ( Distance Learning Program )
करिाि.
मी शलहलेली एक संस्कृि कशविा समशपयि करुन माझं वक्तव्य संपविो.

“ संस्कृत भाषा - मम माता “

अनत सुलभा अनत मधु रा
संस्कृत भाषा मम माता

दे व वाणी एवं वे द वाणी
मोक्षदानिनी मम माता

नै षा वृ द्धा नै षा जीणाग
ननत्यनू तना मम माता

ज्ञान वनधगनी शास्त्र धाररणी
धमग चाररणी मम माता

रचना
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आद्य वाणी आिग वाणी
वे द वानहणी मम माता

कानलदासस्य उपमाशक्ती
वे दव्यास नप्रिा मम माता

जितु - जितु संस्कृतम्
नवश्वनवजिी भव मम माता

सुभाषः
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Picture Credit – Ankit Mistry

रचना
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उभे शब््

आडवे शब््

1. समद्
ृ धी, उत्कषम

1. कापडावरील नक्षीकाम, कशशदा काढण्याची कला

2. जलाशय

4. जागेचा बदल, हवापालर्टासाठी तनवासाचा केलेला

3. तळहाताजवळील हाताचा साांध्याचा भाग
4. अकस्मात थाांबला
5. खझरपण, दया
6. वात्रर्ट, वाह्यात
11. शमठीत घेतला, आशलांगला
13. धोबी, परीर्ट
14. पद्धत, शैली, धार्टणी
15. पराभव, बीमोड
16. कुडता, लहान अांगरिा
18. भयभीत, घाबरलेला, गोंधळलेला
20. तमाशेवाला, तमाशातला कलाकार
21. सत्वर, ताबडतोब
22. जेवण झाल्यावर तार्टात उरलेले अन्न
24. ववपल
ु , भरपरू
25. शशरोभूषण, लहान पागोर्टे

रचना

बदल
7. श्रीमांत माणूस, मुसलमान राजा
8. भरपरू , घन
9. कणदार, दाणेदार
10. डोक्यावर केस नसलेला
12. कवच, बाहे रील साल
15. भुगा, पड
ू , चण
ू म
17. बर्टाट्याचे सारण असलेला लोकवप्रय पदाथम
18. तनष्कारण, उगाचच
19. राजदत
ू ावास, वककलाचा व्यवसाय
21. हुशार, कुशल, धत
ू म
23. उममर्ट, उद्धर्ट
25. लोिांडाचे सोन्यात रूपाांतर करणारा दगड
26. उसण, ववजेची लकाकी
27. लाकडी ककल्ला, तर्टबांदी
28. छोट्या डोंगरावर
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नमस्कार मंडळी ,
हा हा म्हणिा मराठी िाळे चे आिा चौथे वषय चालू झाले आहे . सवयप्रथम माझ्या सवय सहकाऱ्यां चे आशण
िाळे ि घे ऊन येणाऱ्या मुलां च्या पालकां चे आशण शिक्षकां चे मनापासून आभार.
गेल्या चार वषाय िील िाळे च्या प्रगिीचा आढावा म्हणजे मुलां ची आशण volunteers ची वाढिी
संख्या,शिकागोि मराठी भाषेला शमळालेले ISBE Status, इस्ल्लनॉईस स्टे ट approval ,मुलां चा होणारा
सवाां गीण शवकास ,िाळे ने सु रु केलेल्या महाराष्ट्र शदनाच्या काययक्माि सादर केलेले काययक्म , मुखोदगि
केलेली रामरक्षा, पसायदान अथवयिीषय शह स्तोत्रे आशण खूप काही.
मराठी िाळे ि नुसिे शिकण्यावर भर न दे िा मुलां चा सवाां गीण शवकास होण्यावरिी भर दे ण्याि येि आहे .
याचे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र मंडळाच्या सहकायाय ने सादर केलेली माउली शह नृ त्य नाट्य संगीशिका.
ज्ञानेश्वर, रामदास, िुकाराम, एकनाथ अिा अशििीय सं िां नी महाराष्ट्राची संस्कृिी समृद् केली. म्हणूनच
महाराष्ट्राला संिां ची भूमी म्हं टले जािे . महाराष्ट्राचा अध्यास्त्मक पाया घािला सं ि ज्ञाने श्वरां नी. "भगवि गीिा"
जनसामान्यां मध्ये पोहोचावी यासाठी वयाच्या अवघ्या पं धराव्या वषी ज्ञानेश्वरां नी "भावाथय दीशपका" रचली
आशण मराठी साशहत्याला एक अजरामर दे णगी शदली. BMM २०१७ च्या सोहळ्याि Chicago वाशसयां नी
ज्ञानेश्वर माऊलींचे जीवन रशसकां पुढे सादर केले.
त्यामध्ये जवळ जवळ २५ लहान मुलां नीं भाग घेिला. मराठी भाषा शह नुसिी िाळे ि शिकण्यापेक्षा जेव्हा
मुले आवडीने िी रोजच्या आचरणािही आणिाि िे व्हा मराठी भाषा खऱ्याअथाय ने रुजली असे म्हणायला
हरकि नाही.
िाळे चा शवस्तार आिा हा हा म्हणिा वाढिोय िर आिा िाळे ची इमारि होणे शह काळाची गरज आहे .
िसेच मुलां साठी आशण मोठ्यासाठी मराठी पु स्तकाचे वाचनालय ,मराठी भाषेचे app ह्या गोष्ट्ीही आपल्याला
करायच्या आहे िच. मला खात्री आहे च शक िुमचा सवाां चा पाशठं बा शमळे लच .
ज्ञानेश्वरां पासून साििे वषाां ची दे खणी आशण दै शदप्यमान परं परा लाभलेल्या आपल्या मायमराठीलाच दु रावि
चाललेल्या आपल्या पुढच्या शपढीला पुन्हा एकदा या भाषेचे पाईक होण्याची संधी शिकागो मराठी िाळे ने
उपलब्ध करून शदली आहे , शह एक सुरुवाि असून मराठी िाळे च्या उपक्माि अशधकाशधक मुले किी
सहभागी होिील याच दृष्ट्ीने आमचे प्रयत्न असिील. आपल्या मुलां च्या दृशष्ट्कोनािून मराठी िाळे चा हा
अनुभव, खूप खोलवर आशण सकारात्मक पररणाम करणारा असेल याि िंकाच नाही.
• शवद्यार्थ्ाां ना आपली सं स्कृिी समजू न असाच वारसा पु ढे चालवण्यासाठी मदि होईल.
मराठी असे आमुची मािबोली । जरी आज ती राजभाषा नसे ॥
नसो आज ऐश्विग िा माउलीला । िशाची पुढे नदव्य आशा असे ॥
कळावे लोभ आहे च िो वाढावा,
आपली नम्र
शवद्या जोिी
संचाशलका, शिकागो मराठी िाळा
रचना
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Locations
Naperville: EOLA Community Center,
Aurora

Schaumbug:1015 W Golf Rd, Hoffman
Estate

(Every Sunday, 10:00 - 11:30 AM)

(Every Sunday, 10.00 -11.30
AM)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

रचना
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मी अपूवाय श्रीखंडे, शिकागो मराठी िाळे च्या एक उत्साही शवद्यार्थ्ाां ची आई आशण िाळे ची सहायक
शिशक्षका. मी मूळची पुण्याची. चार वषाां पूवी आम्ही पुण्याहून शिकागोला आलो
िेव्हा, माझा लेक मराठी बोलि होिा. हळू हळू वषयभराि इथे अनेक वेगळ्या भाषा बोलणारे शमत्र झाले
आशण मग सुरु झाले प्रश्न मीच का िुभंकरोिी म्हणायचे , गणपिीि रोज आरिीचं का करायची वगैरे. िे व्हा शिकागो मराठी
िाळे बद्दल समजले आशण आम्ही आमच्या मुलाला शिथे पाठवू लागलो. मराठी िाळे ि जाऊन त्याची
नुसत्या मराठी भाषेिी नव्हे िर संपूणय मराठी पणािीच पुन्हाओळख झाली. िाळे च्या वेगवेगळ्या
नाटक व इिर सां स्कृशिक काययक्माि भाग घे ऊन मराठी संस्कृिीिी जवळीक वाढली.
िाळे च्या काययक्माि स्वयं सेवक म्हणून काम करि असिाना िाळे च्या संचाशलका शवद्या जोिी
यां च्यािी संपकय येऊ लागला व त्यां ची मुलां
नी
मराठी शिकावे व बोलावे या साठी चाललेली धडपड बघून खूप उत्साह वाटला व प्रे रणा शमळाली.

अिािच एकदा त्यां नी शिवाजी महाराजां वर काही करूयाि असा शवचार मां डला आशण सवाय ना िी
कल्पना खूपच आवडली
.
मला शवचारले िू करिील का? शिवाजी महाराज म्हटल्यावर मी खूप उत्साहाने ियार झाले. शिवाजी
महाराज म्हणजे मराठी लोकां चे दै विच जणू . त्यां च्या बद्दल शकिीही शलहावे , बोलावे िे थोडे च.
महाराजां च्या जीवन कायाय ि मुलां ना शिकण्यासारखे व प्रे रणा शमळण्यासारखे बरे च, त्याबरोबर मराठी
असण्याचा अशभमान वाटण्यासारखे सारे च. हे सवय समजण्यासाठी, मुलां चे नाटक बसवायचे ठरवले.
सवय मुलां ना व पालकां ना शह कल्पना शदल्यावर, त्यां नी आम्हाला
खूप उत्साहानी प्रशिसाद शदला. कल्पना रुजली, ियारी सुरु झाली, मदिी साठी

हाकशदल्यावर पटापट हाथ पुढे आले आशण बघिा बघिा हा शचमुकल्या

मुलां पासून पासून िे पालक काययकत्याां पयांि चा संच उभा राशहला. आम्ही शिवाजी महाराजां च्या
जन्माआधी पासून िे स्वराज्य प्रशिज्ञे पयांिचा इशिहास या मुलां च्या नाटकािून मां डला.
रचना

Page ४३

मुलां चा व पालकां चा उत्साह आशण शिवाजी महाराजां बद्दल वाटणारा अशभमान, व त्यां नी या साठी
घेिलेले कष्ट् बघून खूप आनंद झाला, शक आपले मराठी पण व इशिहासपुढच्या शपढी पयांि जािोय.
यािून बरे च शिकायला शह शमळाले,आशण समाधानही.
हा अनुभव माझ्या साठी सं क्ां िीला मीळालेला िीळगूळच जणु .
िेवटी असे म्हणावेसे वाटिे शक
मराठी पाऊल पडिे पुढे!

अपू वाग श्रीखंडे

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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रहे ना रहे हम
गेल्या काही मशहन्याि आपल्याला सोडून गेलेल्या शवशवध
क्षेत्रािील शदग्गजां ना श्रद्ां जली!

ििी कपूर ( ज्येष्ठ अशभनेिा, शदग्दियक, शनमाय िे )
शडक एनबगय ( ज्येष्ठ क्ीडा समालोचक)
याना नोवोत्ना ( झेक टे शनसपटू )
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