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अ�य�ीय मनोगत 
 
नम�कार मंडळी, 

बघता बघता अध� वष� पार पडलं! गे�या काह� म�ह�यात रा���य आ�ण आतंररा���य पातळीवर ब�याच              

घडामोडी झा�या. �याचा �भाव आप�या मंडळावरह� झाला! 

हे वष� �या जोमान� आ�ण उ�साहाने स�ु केले �याला थोडीशी खीळ बसल� असं �हणायला हरकत नाह�.                

सं�ांती�या काय��माब�दलचा अ�भ�ाय कळ�या नंतर, काय�का�रणी गुडीपाड�या�या तयार�ला लागल�         

आ�ण तवे�यात COVID लॉक डाउन मळेु, रचले�या सग�या योजना �फ�कट�या ! 

Disruption generates opportunities and opportunities generate ideas! 

अ�या �वचाराने मंडळाचा गुढ�पाडवा ऑनलाईन कर�याची क�पना मनात बसल�, �या �वचाराला आकार            

येऊ लागला, आ�ण मंडळा�या ��ट�न� प�ह�यांदाच काय��म ऑनलाईन मा�यमातनू साजरा कर�याचे           

ठरवले.  �या नवीन मा�यमाची आ�हाने आ�ण अडचणी सोडव�यासाठ� काय�का�रणीने बर�च मेहनत          

घेतल� आ�ण ��षकेश रानडे �यांचा �वर-संवाद हा काय��म यश�वीर��या पार पाडला. अ�या            

काय��माला ऑ�डटो�रयम, �यात �ो�यां�या टा�या आ�ण व�स मोरची उणीव YouTube �या chat            

मधनू फमा�ईशी, व�स मोर आ�ण टा�यां�या इमोजीसनी भ�न काढल�. 

प�ह�या यश�वी ऑनलाईन �योगानंतर काय�का�रणी�या उ�साहाला नवीन चालना �मळाल� आ�ण लॉक           

डाउन संपेपय�त असेच इतर काय��मह� ऑनलाईन करायचे ठरवले. याच दर�यान ऑनलाईन           

मा�यमातनू काय��म सादर करणा�यांची गद� वाढत चालल� होती. भारतातनू ब�याच कलाकारांनी अ�या            

काय��मांसाठ� ��ताव मांडले आ�ण काय�का�रणीला एक नवीन ��न पडला - �कती काय��म करायचे             

आ�ण ना�व�य कसे �टकून ठेवायचे? 

नवीन काह�तर� करावं आ�ण ते मंडळा�या सभासदांना कायमचं ल�ात राहावं असा �वचार करत             

असतानाच एक क�पना काय�का�रणीला सचुव�यात आल�. �याच �वचाराला ध�न, "First Time Ever"            
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मंडळातफ� "Virtual Graduation Ceremony" आयोिजत कर�यात आला. �यामळेु �व�या�या�चे कौतकु          

तर झालेच पण �याचबरोबर नवीन �पढ�ला मंडळाशी �नग�डत राह�याची संधी देखील तयार झाल�. 

गे�या चार म�ह�यात काह� तर� वेगळं कर�याची संधी फ�त मंडळालाच नाह� तर आप�या सग�यांना              

पण �मळाल� आहे. आज आपण �वतःचा से�फ� काढला तर बॅक�ाऊंडमधे नवीन काह� तर� के�याचं              

��त�बबं �दसतं.  

आ�ण �हणनूच या �वशषेांकाचं नाव आहे ‘�व�फ�’, या वषा�तल� �वतःची ��तमा! जे �व�नातह� पा�हलं              

नाह� त ेकरताना �वतःला पाहणं �हणजेच �व�फ�.  

अ�या तमु�या आम�या लॉक डाउन मधले वेगवेगळे �व�फ�ज एक� कर�याचा �या अकंाचा मनःपवू�क             

�य�न. हा अकं वाचताना काह�ंना गंमत, कुतहूल, कौतकु वाटेल तर काह�ंना �ो�साहन �मळेल, आ�ण या               

�वशषेांकाचे  साथ�क होईल. 

 
समीर सावंत 

President 2020 
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काय�का�रणी २०२०! 

 

रांग १ - समीर आ�ण हष�दा सावंत, अ�मत आ�ण �ुती रो�ये, राहुल आ�ण संपदा थ�े  

रांग २ - धनंजय आ�ण द�पाल� काळे, रामदास आ�ण सपुणा� थ�े, सनुील आ�ण क�वता मुंडले  

रांग ३ - भरत आ�ण �श�पा नाईक, रवी आ�ण �ची बामणे, �नलेश आ�ण र�नांगी मालपेकर, �वाती 
आ�ण अ�भिजत रायर�कर  
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Maharashtra Mandal Chicago 
(Established: 1969) 
The first Maharashtra Mandal in the United States of America, serving the local community as 
a non profit organization 
Website: https://www.mahamandalchicago.org/ 
Email address for Correspondence: karyakarini@mahamandalchicago.org 

 

महारा�� मंडळ �शकागो  (MMC) ब�दल काह�  उ�लेखनीय न�द� : 
● It is the first Maharashtra Mandal in the United States of America, serving the local 

community as a non profit organization, since 1969 
● Itis the proud founder of (BMM) Bruhan Maharashtra Mandal, North America: 

https://bmmonline.org/ 
● It is also the initiator of BMM newsletter - BMM Vrutta: 

https://bmmonline.org/vruttaarchives 
● To review Objectives and Constitution of MMC 

 

�वशषे आभार 
 

�व�फ�चे संपादक - अ�भिजत रायर�कर आ�ण र�नांगी �नलेश मालपेकर  

मखुप�ृठ - राधा गोडांबे 

Proof reading - भरत नाईक आ�ण क�वता मुंडले  

संकलन - अ�मत रो�ये  

सहभाग - सव� लेखक आ�ण ले�खका  

�व�फ�ची क�पना आ�ण नामकरण - र�नांगी �नलेश मालपेकर 

माग�दश�न आ�ण सहा�य - समीर सावंत 
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ज�ट लाईक गुड ओ�ड डजे! 
 

स�य को�वड-१९ �या प�रि�थतीतल�, �स�वर लाय�नगं �हणजे आपल� मलेु    

WFH (वक�  �ॉम होम) अस�यामळेु आप�या घर� आहेत. अगद� शाळा आ�ण         

कॉलेज सारखे �दवस. Just like good old days. घर कसे भरलेलं        

वाटत.े....�दवसभर घर�च. ऑ�फस, मग जेवणखाण, बॅक याडा�ची     

सफाई, प�े, कॅरम, ��स आ�ण हो.. �ड�कशन आ�ण अ�यु�म�ट, तहे�   

millenials बरोबर (�हणजे cpa  असाल क� CEO असाल, पण कच न�क�     

आपणच खाणार हे गहृ�त!). तर�ह� को�वड-१९ �या �न�म�ाने पढु�या �पढ�चे नवीन �वचार-आचार      

�शकायची आ�ण समजनू �यायची, तसेच आपले काह� जनेु �वचार-आचार 'कसे ओ�ड वाईन  इन �यू            

बॉटल आहेत" असे समजावयाची संधी �मळाल�. पॉ�ल�ट�सपासनू त ेआट��फ�शयल इंटे�लज�स पय�त        

चच�चे �वषय आ�ण सवा�त मह�वाचे �हणजे नवीन-नवीन apps.  

तर अ�या नवीन आचारां�या देवाण-घेवाणीत, house -vacuuming  हे मा� आजह� ‘तू तरेा �म, मै मेरा           

�म’ असेच आहे. ज�ट लाईक गुड ओ�ड डजे. पण कहानी म� एक twist है !!  

��बा (roomba) आ�ण �याचा APP iRobot ! हे घरातले नवीन सद�य. आईसाठ�  �ेमाने घेतलेल�,           

�तचे काम आप�या अपाट�म�ट सारखेच सोपे कर�यासाठ� आम�या मलुांची एक techy gift.  

नील आ�ण रा�धका धाडशीच �हणायचे. टेकसॅ�ह� फाय�यानशीयल असले तर� gadgets आ�ण           

apps  चे माझे अनेक �क�से ऐ�तहा�सक होतील असे आहेत. पण आता आईच आहे तर. ..  (eye           

roll). तर असे माझ े relearning , थोडसेे से�फ-ल�न�ग आ�ण बरयाच�या मलुां�या instructions,        

�याची ह� कहाणी  .  
 

�ै�नगं हा �कार इं�जीत नील-रा�धका-द�वंत �या ��कुटा�या �हा�स-अपँ वर घडला.  
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रा�धका: Reading the manual; involves downloading the app iRobot , that too on aai's            

phone! �हणजे हजार ��न let us do it over the weekend when there is ample free time.  

 

नील: Tai, The entire first day aai spent following the Roomba from room to room in awe,                 

fascination, and suspicion (in that order!). had to tell her “Mom it is mapping and              

learning.” 

नील: tai , showed Aai how to mark rooms ,schedule timings for cleaning on the              

app.  Midweek the Roomba on its own cleaned and quietly retreated to its home base              

docking station. but now  Aai is panicking and asking तो ��बा नीट mapping करत           

नाह�ये सगळा ए�रया क�हर करत नाह�ये आता कसं remapping करायचे? Now what else to           

do?   

द�वंत:  show Google and demos .  

नील: But she is the old school techy, and wants to have “the best possible use with                 

maximum coverage” with “the Highest Time efficiency”, and still suspicious.  

रा�धका: So after much deliberations, discussions, and numerous arguments, Neil, I think            

the issue is that Aai keeps changing the docking position… the Roomba cannot map              

the rooms and it gets confused. tell  her “Leave it alone!!!!”  

�कती झाले तर� mapping जमेना आ�ण मलुांची �म काह� �व�छ �दसेना... पवू�सारखे काह�तर� केले              

पा�हजे असा मी �वचार करतच होते ... leave it alone . �या वा�याने डो�यात �काश पाडला ...             

मलुां�या खोल�त जायचे, जातीने �यां�या कुठ�याह� सबबींना न जमुानता आव�न          

�यायचे. मग काय .....   

App वगैरे आ�ण mapping �या भानगडीत न पडता ��बा सरळ base सकट उचला आ�ण           

�हंटले खोल�त नेवनू नीट  mapping  का कर�त नाह� �याकडे जातीने ल� घालत े .... कुठ�याह�        

confusion ला न जमुानता! 

नील:  आई dont  tell  it  where  to  go just  start  the  app !!   
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My dearest millennials च ् techy gift मी आजह� ए�सपट�ल� वापरत े पण �यां�यातला APP  मा�          

इ�तहास जमा झाला �बचारा . It  really feels Just  like  good  old days !!!  

 
सचेुता अकोलकर 

Aurora, IL 
 

 
  

 

 10  

 
   

 



 

महारा�� मंडळ �शकागो �व�फ� July 2020 

 
 

L is Lockdown for us, L is LEGO for you!! 
 
��य ��शा, 
 

लाॅकडाऊन! आज मागे वळून ब�घतले तर जाणवते क� �कतीतर� गो�ट� आपण एक� के�या. आप�याला              

खपू खपू फॅ�मल� टाईम �मळाला. �याला लोक �वॉ�लट� टाईम �हणतात, तसाच वेळ आपण �तघांनी              

गे�या चार म�ह�यात ए�जाॅय केला. आठ वषा�पवू� ज��हा तू आम�या जगात आल�, �यावेळचा काळ              

आठवला. सकाळी उठ�यापासनू रा�ी झोपेपय�त आपण पणू� वेळ एक� असायचो. फ�त एवढाच फरक             

आहे क� त��हा तलुा बोलता येत न�हते आ�ण आता आ�हाला तझुे बोलणे बंद करता येत नाह�. What do                  

we do today? हा तझुा अगद� आवडीचा ��न झाला आहे.  

 

LEGO Robotics हा तझुा आवडीचा �वषय. आधी तू फ�त LEGO उपयोग क�न �क�येक ��त�प              

बनवायचीस. पण �या लाॅकडाऊन�या काळात तझुी झपे LEGO Machines आ�ण Programming           

पय�त पोहोचल� आहे. तीन मह��यात त�बल १५-२० चालती बोलती ��त�प बनव�यात तलुा यश आले              

आहे. �याम�ये पलु�ंग �क, अ�यझुम�ट पाक� राईड, डरकाळी फोडणारा �सहं, डराव डराव करत चालणारा              

बेडूक, �चव�चवाट करणार� �चमणी, स�टा�लाॅज आ�ण �याची पळणार� ब�गी, हळूहळू चालणारा सरुवंट,            

बांधकामातील �ेन आ�ण अजनु खपू काह�. तझुी �गती आ�ण आनंद बघनु आ�हाला तझुा अ�भमान              

आहे. अशीच उ�रो�र �गती करत रहा ह�च शभेु�छा आ�ण हाच आ�शवा�द आ�हा मायबापाकडुन.  

 

आई आ�ण बाबा! 
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�साद अथणीकर 
Naperville, IL 
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Lockdown Journey 
 

Life sometimes takes strange turns. We were in India, enjoying a get together with              

family members. While coming back in Pune-Delhi flight, I realized that something is             

different. There were very few passengers, most of them with masks. After coming back              

to US, a friend asked, are you coming for party or are you in quarantine for 14 days?                  

That made me realize that I should pay attention to my surroundings. It struck me that                

something big is happening. All of sudden, things changed to Work from Home and              

School of Home. Just in that one week, things changed, changed with uncertainty.             

Suddenly all classes stopped or moved to Zoom classes and lockdowns were declared.  

All of a sudden a life started with no classes lined up in the evening, no parties or                  

get-togethers over the weekend. There is a lot of spare time now. A mom who likes to                 

cook when she gets time changed and the first thing that now comes to mind is cooking,                 

cooking and cooking. So now our family is spending most of time in the kitchen, trying                

new recipes almost every day. From baking to traditional Indian food, snacks to a              

variety of desserts and  home foods.  

The month of April was our daughter's birthday for which she wanted/dreamt of a magic               

show with all of her friends. Now what? How to explain to an 8 year old? Why won't her                   

best friend be there? As parents, you always want all the happiness for your kid. We                

tried our best to make her birthday special. We baked three cakes, five handmade              

greeting cards and a handkerchief with her name stitched on it. We hid it in a chocolate                 

ball, which she opened by pouring hot caramel. All day, every hour, we wished her for                

birthday. She had a Zoom schoolmate party and an evening Zoom party with close              

friends. We had a walk in the community. It was a day very well spent. She loved it.                  
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That day, we realized that kids really don't want a big party. Small honest efforts make                

them happy. She liked things made by hand, no fancy gifts needed.  

One starts thinking of creative ideas when there are limitations. To separate weekends             

from weekdays, to have excitement of a weekend, we started with basement camping             

on some weekends. We built a tent in the basement. Then we prepared a special dinner                

for the camping night. We played board games in a lantern light to feel the camping,                

storytelling and much more! Now we eagerly wait for weekends and look forward to              

doing something different every weekend. We discuss and decide on a special dinner             

menu too for the change.  

 

One important thing we try to make sure is not to change the daily routine. Even though 

we are at home, we make sure that breakfast, lunch, dinner should be at the same time 

every day. That helps life a lot.  

Although this time is going well, we for sure are eagerly waiting for this journey to come                 

to an end soon!! 

 

�श�ा अथणीकर 
Naperville, IL 

Assisted by - �साद आ�ण ��शा अथणीकर 
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Missing New York 
 

 
 

अनेर� बामणे 
Aurora, IL 
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आमचा ल�नाचा रौ�यमहो�सवी वाढ�दवस 
 

गे�या वष� आ�ह� आम�या ल�ना�या २५ �या वाढ�दवसाचं �लॅ�नगं         

स�ु केलं. आपण कुठे जायला हवं? हा खास �दवस आपण कसा           

साजरा क�या ? २०२० साठ� आ�ह� खपू योजना आख�या हो�या.          

मा�या आईव�डलांनी आ�ण मा�या भावाने आधीच ठरवलं होतं क�,         

ते मे म�ह�यात मुंबईहून आम�या घर� येणार आहेत. ऑग�टम�ये         

आ�ह� सव� �ची�या चलुत भावांबरोबर अला�काला जाणार होतो.        

आ�ह� दोघंच आणखी एक ��प कर�याचा �वचार क� लागलो आ�ण          

आ�ह� ठरवलं क�, एका छानशा रोमँ�टक डिे�टनेशनला जाऊया.        

इटल�, ि�व�झल�ड, �ीस, ऑ��े�लया, हवाई या पकै� एका �ठकाणी जा�याचं ठरवले. शवेट� आ�ह�             

ि�व�झल�डला जायचे ठरवले आ�ण �यासाठ� योजना आखू लागलो. पण आप�याला सवा�ना माह�त आहे             

क�, को�वड-१९ मळेु २०२० हे वष� आगळे वेगळे ठरले. आम�या सव� योजना कोलमडायला लाग�या.              

ए��ल म�ह�यात आ�ह� अला�का �ूझ र�द कर�याचा �नण�य घेतला. ददु�वाने भारतातह� प�रि�थती            

तशी सधुारत न�हती. �यामळेु मे म�ह�यात माझा भाऊ आ�ण आई-वडील आ�हाला भेटायला येणार             

न�हत.े आ�ह� ि�व�झल�डची �तक�टंह� बकु केल� नाह�त, कारण प�रि�थती सधुारेल क� नाह� याची             

आ�हाला खा�ी न�हती. असे वाटत होते क�, अमया��दत �दवसाचा कसोट� सामना चालू आहे आ�ण              

एकमेव फलंदाज खेळत होता तो �हणजे को�वड.  

२५ मेला रा�ी अनेर� आ�ण अ�नश नेहमीपे�ा लवकर झोपायला         

गेले, पण मी आ�ण �ची ने म�यरा�ी ट�कला शॉ�स घेऊन ल�न           

�दवसाचा आनंद साजरा केला आ�ण झोपायला गेलो. सकाळी        

उठ�यावर आ�हाला सर�ाइज �मळालं. आम�या मलुांनी      

�वयंपाकघराचा प�रसर सुंदरपणे सजवला होता. �यांनी रा�ी २        

वाजता उठून सकाळी ६.३० वाजेपय�त सजावट केल�! सर�ाइजेस        

�तथेच थांबल� नाह�त. �यांनी आम�या कुटंुबाबरोबर भारतात झूम        

कॉल ची योजना आखल� होती आ�ण आ�हाला सग�या        
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नातवेाईकांशी बोलायला खपू मजा आल�. �यांनी एक छोटासा �लाईड शोह� केला आ�ण आम�या             

कुटंु�बयांनी आ�हाला शभेु�छा �द�याचे ि�ह�डओह� दाख�वले. अनेर� आ�ण अ�नश यांनी आम�यासाठ�           

खास बार मे�यू आ�ण एक फूड मे�यू बनवला होता. आम�या मलुांनी �दवसभर आ�हाला शाह� वागणकू               

�दल�.  

�दवस मजेत चालला होता आ�ण सं�याकाळ कधी झाल� ते कळलेच          

नाह�. आ�हाला आणखी एक आ�चया�चा ध�का �मळाला. आमचे        

��य �म�-म�ै�णी आम�या घरा बाहेर आले आ�ण आ�हाला बाहेर         

ये�यासाठ� हाक मारत होत.े सगळे जण मा�क घालनू आले होते          

आ�ण सोशल �ड�टं�स�गचे पालन करत होत.े �यांनी आम�यासाठ�        

केक आ�ण श�ॅपेन�या बॉट�स स�ुधा आण�या हो�या. मग मला         

गायला सांग�यात आलं. मी प�ह�यांदाच घरा�या बाहेर उभे राहून         

'फूलो के के रंग से' हे गाणं गायलो. आ�ह� केक कापला आ�ण            

आम�या �म�ांबरोबर �या�पेनचे �लास टो�ट केले!!  

आ�हाला अपे��त न�हतं, पण २६ मे २०२० हा �दवस न�क�च सं�मरणीय होता. आम�या सव�              

�म�-म�ै�णीं आ�ण कुटंु�बयां�या शभेु�छांब�दल आ�ह� खपू आभार� आहोत. खास क�न अनेर� आ�ण            

अ�नश यांचे खपू आभार. आशा क� या क�, �ची आ�ण मी निजक�या भ�व�यात ि�व�झल�डला जाऊ.               

🤣 

 
 

रवी बामणे 
Aurora, IL 
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InkedWithFlair 
 
My name is Arnav Godambe. I am 11 years old. 

 

When quarantine started a few months ago,       

my school stopped. Almost everything came      

to a standstill. I had some spare time and so          

I decided to explore new art forms. That was         

the beginning of my amateur venture called       

’Inked with Flair’.  

 

I use various forms of ink to make coasters         

using ceramic tiles. Each coaster is unique       

and handmade. 

 

I take custom orders upon request at       

inkedwithflair@gmail.com. Please check out    

my online store on Etsy  

https://inkedwithflair.etsy.com 

Price per coaster starts as low as $2 for all my MMC family. I look forward to doing                  

business with you . 

 
 

अण�व गोडांबे 
Bolingbrook, IL 
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संचारबंद� -को�वद १९ 
 

काह� मनात नसताना संचारबंद� आम�यावर लाद�यात आल�, �वशषेतः आम�यासार�या उतार वया�या           

लोकांवर. आम�या सग�या हालचाल� बंद कर�यात आ�या, लाय�र�, �स�नयर से�टस�, सारेच एकदम            

बंद कर�यात आलं. नंतर मा�क घालनू बाहेर जा�यास परवानगी �मळाल� पण तोपय�त दोन म�हने              

संचारबंद� जार� होती. हा जगात सवा�चा नवीन अनभुव होता आ�ण त�ार कुणाजवळ करावी, हा              

सग�यांनाच ��न पडला होता.  
 

यातनू माग� काढणं ज�र�चं होतं. त�ेहा मला माग� सापडला तो असा. लाइ�र�तील व �स�नयर से�टर               

मधील बकु clubs होत.े �यांना online �ल�ट पाठवायला सां�गतल� आ�ण ती प�ुतके ipad वर              

ओ�हर�ाइ�ह वर टाकल� �न वाचायला स�ुवात केल�. हे आधीच �शकून घेतलं होतं ते आता उपयोगी               

ठरलं. �यामळेु वेळ कसा घालवायचा हे कोडं उलगडलं, �शवाय घरातील वाढलेल� कामं. कोरोनामळेु             

साफसफु�ची कामं वाढल� होती �यात वेळ जात होता.  
 

आ�हाला लोकं हवी असतात. ती मा� सापडत न�हती. त�ेहा फोनवर समाधान मानावं लागे. �यातह� वेळ               

जात होता. नंतर लेक कॉऊंट��या whatsapp �ुपने झूम वर भेटायचं ठरवलं, आता नोकर� करत              

नस�याने झूम �करण मला नवीनच. तहे� �शकून �यावं लागलं. �यावेळी प�ुकळ लोकांची मदत लागल�              

आ�ण ती मला �मळाल� हे माझं सौभा�य. जशी दर रोजची �ोसर� करायलाह� मदत �मळाल� तसंच. मी                

�याबाबत �वतःला भा�यवान समजत.े केवळ मलुावर अवलंबनू रहावं लागलं नाह�, हे माझं नशीबच             

�हटलं पा�हजे. नाह� �हणायला एक मनात होतं ते स�ु करता आलं नाह� हे खरं! पण �यातनूह� माग�                 

काढता येईल. अजनू वेळ गेलेल� नाह�.  
 

त�ेहा coronaमळेु लादल� गेलेल� संचारबंद� अशी फायदेशीर ठरल�. �नदान मलातर� काह� नवीन �शकता             

आलं जे नाह�तर कधीच घडलं नसतं. ��य� गो�ट�ला �न�म� लागतं हेच खरं! नाह�तर आता स�ु झालेले                

virtual  करमणकु�चे काय��म कशाला कुणी फंदात पडलं असतं? अशा गो�ट� गरजेतनूच �नपजतात. 

 
जय�ी हुपर�कर  
Deerfield, IL 
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ऊजा� 
 
नम�कार मंडळी, महारा�� मंडळ �शकागो ने हा जो COVID-19 मळेु आप�या आय�ुयात जो काह� बदल               

झालेला आहे, �याब�दलचा एक �वशषेांक काढायचे ठरवले आहे, �याब�दल �थम �यांचे कौतकु.            

पढु�यास ठेच मागचा शहाणा या उि�त�माणे, माग�याला शहाणे हो�यासाठ� पढु�याने अडखळायलाच           

पा�हजे असं काह� नाह�, तर आता, एकाचा अनभुव दसु�याशी share केला, तर� हा सकारा�मक प�रणाम               

घडव�याची ताकद या अशा सामािजक मा�यमांम�ये आहे. महारा�� मंडळाने हे ओळखनू हा �वशषेांक             

काढायचे ठरवलं, �हणनू �यांचं �वशषे कौतकु. 

 

या लेखा�या �न�म�ाने मलाह� �सहावलोकन करायची एक संधी लाभल�. खरंच �वचार करायला स�ुवात             

केल�, त�ेहा जाणवलं क� हो COVID-19 मळेु आय�ुयात �कतीतर� फरक पडला. मा�याब�दल सांगायचं             

तर माझं �वतःच क�रअरस�ुधा वेग�या वळणावर पोहोचले. एडवोकेट हॉि�पटल ड�टल ि�ल�नकम�ये           

�ॅि�टस मॅनेजर �हणनू मी काम करत होत.े वक� �ॉम होम स�ु झालं झालं आ�ण Path Insights या                 

आम�या IT Consulting कंपनीत �े�सड�ट �हणनू ऑ�फ�शयल� काम चालू केलं. वेगवेग�या           

सॉ�टवेअस�चे �ै�नगं मॉ�य�ुस तयार क�न, आम�या आम�या कंपनीचा �ै�नगं �यवसाय अगद�           

नावा�पाला आणला. आय�ुयाला एक नवीन वळण �मळालं. 
 

याचबरोबर �या समाजाम�ये आपण राहतो, �याचं आपण काह� देणं लागतो, आम�या “सहा�य” या नॉन              

�ॉ�फट ऑरगॅ�नझशनची �थापना �याच भावनेतनू झाल�. अनेक गरजनूा पशैाचे आ�ण धा�याचे अनदुान            

तसेच अनेकांना मान�सक आ�ण सामािजक आधार दे�यात साहा�य नेहेमीच त�पर असतं. या�माणे,            

साहा�य तफ� दर सोमवार� �शकागो�या लॉरेटो हॉि�पटल�या समुारे १२० COVID यो�यांना आ�ह� जेवण             

परुवू शकलो, हाच आम�यातफ� COVID �व��ध�या य�ुधात खार�चा वाटा. याचबरोबर सामािजक           

�वषमता �नमू�लनाचे �येय उराशी बाळगत �शकागो�या उपे��त नगरांम�ये काय� करणा�या PRIDE           

ROC या सं�थेला, सहा�य तफ� वेळोवेळी आ�थ�क आ�ण खा�यपदाथा�चे �वतरण केलं जातं. तसेच             

सी�नयर �सट�जन होम DuPagePads आ�ण Hessed House या श�ेटर हो�स म�ये जे�हा जे�हा             
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मदतीची गरज असते त�ेहा त�ेहा “सहा�य’ सं�थेतफ� जेवणाची, धा�याची आ�ण आ�थ�क मदत केल�             

जात.े  

 

Lock Down �या या �नराशजनक काळात, सव� समाजाला एक� आण�यासाठ� आ�ण सवा�चं मनोधयै�             

उंचाव�यासाठ�, Together We Can �या Web Series �या मा�यमातनू, अनेकांना �यांची कला आ�ण             

कौश�य समाजासमोर सादर कर�यासाठ� �लॅटफॉम� �दला जातो. Together We Can ची संक�पना            

हळूहळू �वक�सत झाल�. एकाला एक माणसं जोडल� गेल�, कारवा बढता गया। 
 

�याचबरोबर Lock Down �या स�ुवाती�या काळात, समाजातील सव� लोकांनां सहभागी क�न           

घे�यासाठ� तीन �कार�या गान�कारांचे video करायचे ठरवले. अगद� ��वेणी संगमचं �हणा ना. एक             

लावणी, एक Rap, आ�ण एक शा��ीय संगीतावर आधा�रत गाणी बसवताना, COVID-19 ची साथ             

आ�ण ती टाळ�यासाठ� �यावयाची काळजी यावर भर �दला होता. लावणी�या मा�यमातनू COVID            

यो�यांना मानाचा मजुरा, तर शा��ीय संगीता�या बं�दशींतनू, COVID रोख�यासाठ� योज�या जाणा�या           

सव�च �य�नाब�दल कृत�ता �य�त कर�यात आल� आहे. लोकांना एक� आणनू, �वधायक �ि�टकोन            

�दला तर न�क�च यातनू सकारा�मक प�रणाम घडू शकतात, हे आ�ह� सवा�नी ��य�य अनभुवलं. 
 

�याच बरोबर, घरात अडकून पडले�या ग�ृहणींना आ�ण काह� उ�साह� ब�लवाचाया�ना आप�या पाककृती            

समाजासमोर आण�यासाठ� ‘POTLUCK’ हे रे�सपी बकु �का�शत केले. �याम�ये जवळजवळ 180           

पाककृती आहेत. Lock Down �या काळात घरात असले�या सा�ह�यापासनू बनवले�या वेगवेग�या,           

�वा�द�ट आ�ण अ�भनव अशा पाककृतीचा समावेश यात आहे. �याचे �काशन द�पाताई देशमखु या             

��थतयश आहारत�ां�या (Nutritional counselor) ह�ते झाले. या पिु�तकेला ��तावना आप�या          

सवा�चे लाडके ख�वयेफेम �ी. �शांत दामले यांनी �दल� आहे. या�या छापील �ती लवकरच बाजारात              

उपल�ध होतील. 

 

Lock Down म�ये आपण Work From Home करत असताना, आप�या बांधवांचे च�रताथ� जे रोज�या              

ना�य�योगावर चालंत, ते अचानक �त�ध झाले. भारतातील ना�य�े�ातले पड�यामागचे कलाकार          

(Backstage Artists), यां�या मदतीसाठ� बहृ�महारा�� मंडळा�या आ�ण �याला संल�न असले�या          

महारा�� मंडळा�या सहकाया�नी १७ हजार डॉलर चा �नधी उभारला आ�ण तो महारा�� फ�डशेन, नाम              

आ�ण �दलासा या सं�थांतफ�  गरजुंपय��त पोहोचव�याची �यव�था केल�. 
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तसेच इथे अडकले�या अनेक अ�नवासी भारतीयांसाठ�, इं�डयन Task Force बरोबर काय� करताना,            

अनेकांना आ�थ�क, सामािजक आधाराची गरज होती, अनेक वेळेला या मदती�या वाता� �सारणासाठ�            

महारा�� मंडळ �शकागोने वेळोवेळी मदतीचा हात पढेु केला आ�ण अजनूह� करत आहेत हे �कषा�ने              

जाणवलं.  
 

अजनूह� ह� वेळ सरलेल� नाह�. अजनूह� ब�याच गरजुंना आप�या मदतीची �नतांत आव�यकता आहे.             

मानवजातीवर आले�या या कालातीत अ�न�टच�ाला परावतृ ्कर�यासाठ�, आपण खंबीरपणे उभे राहणं           

ह�च आप�या �पढ�ची कसोट� आहे. 

 

आय�ुयाम�ये वेळ काळ काह� सांगून येत नाह�. पण �या वेळेचा जर आपण सकारा�मक �वचारातनू              

सदपुयोग केला तर न�क�च आप�याला �वतःम�ये आ�ण समाजाम�ये चांगले बदल घडवता येतात,            

ह�च COVID काळची �शकवण. 

 
 

�व�या जोशी  
Naperville, IL 
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Emcee experience at the Virtual Graduation of 
MMC 

 

 
 
I’d like to thank Maharashtra Mandal Chicago for giving me the opportunity to host the               

virtual 2020 graduation. As a teacher of high school students, I’ve sat through many              

graduations over the years. This one was the most unique. The COVID situation in 2020               

has been tough for all the seniors (and others) who didn’t get the opportunity to walk                

across the stage in front of all their peers. The idea to create a virtual ceremony gave                 

the students the opportunity to be recognized for hard work.  

 

Graduates were able to introduce themselves and talk about their accomplishments in            

front of their peers in comparison to just being called on stage. In addition, the students                

received a present from MMC as a graduation gift.  

 

 

 23  

 
   

 



 

महारा�� मंडळ �शकागो �व�फ� July 2020 

 
While I knew some of the graduates personally, it was such a fun experience to get to                 

ask them icebreaker questions. They had such creative answers to who would play             

them in a movie, where their favorite places were to travel, and what their superpower               

would be. It was an experience for me to practice my public speaking. 

 
 

�दशा काळे  
Naperville, IL 
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Lockdown Volunteering 
 

My name is Deepa Sawant Kamath. This 2020 year is very special for everyone. From               
February till June everyone was working from home and with a reduction in my working               
hours, I got a chance to learn a lot of things. For the last 3 months my Zumba instructor                   
made sure that I would attend virtual Zumba. They sent reminder messages on             
Whatsapp and FB to attend class every day without any charge. I think she is no less                 
diligent than front line workers in making sure that everyone in our class is online.               
During this pandemic, I learnt Coffee paintings and Warli paintings too. Also, I made lots               
of new Maharashtrian friends as we are from different regions of Maharashtra and learnt              
a lot of new recipes from each other. We used to bring bread from the store, instead I                  
learnt to bake cake and bread at home.  
 
One of the friend's daughters got engaged. We participated in an online Zoom meeting              
and also saw mehendi and Haldi pictures. Family time is the best time. In our house we                 
have table tennis equipment for the last 3 years but because of lockdown free time we                
all enjoyed playing table tennis at home. Basketball and Badminton become evening            
sports. A backyard party with family is cherry on top. Gardening time was a fun time to                 
chit chat with neighbours. We prayed everyday and within this 5 months, came to know               
the value and importance of prayer. We saw God in the form of Doctors and frontline                
workers who were there for us.  
 
As kids missed graduation this year, I arranged two different graduation ceremonies this             
year.  
 
This year because of COVID-19, Chicago Kali Bari temple, Glen Ellyn conducted a free              
summer camp 2020. Chicago Kali Bari (CKB) is a house of Spirituality and worship. As               
described in Bengali, Chicago Kali Bari (CKB) was founded in 2018 by Dr. Ram              
Chakroborty, to share and encourage spiritual enlightenment with our fellow 'Sisters and            
Brothers 'of America. CKB strives to be a place where our youth can gather to listen, to                 
question and to continue and incorporate cultural ideals and heritage in their daily lives.              
It preaches peace and unity. I am also a part of Gajanan Maharaj Chicago parivar, Glen                
Ellyn. 
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The CKB Summer Camp 2020 was held from 02nd - 30th June 2020 for coding, Painting,                
Origami, Biology Lab, Food recipes and Science experiments,Vedic Maths,Geo Bee,          
Baking, Chess master and Reading with fun. I was fortunate to conduct a Food recipes               
and Science experiment camp for 4-9 yr olds. Here are a few pictures of summer camp. 
 

 

 

  
 
In this 5 week camp I taught kids to make kids recipes like Yogurt parfait, Veg mayo                 
sandwich, Banana Pop, Apple Butterflies, Banana Caterpillar, Apple Spiders and          
everyone liked a mouth full of each. We also did Science projects every alternate week               
including fun ones such as Invisible Ink,Tornado in bottle and Cloud in the bottle. We               
talked about food digestion and about how the heart and lungs work, and also about               
fingerprints types.  

 
 

द�पा सावंत कामथ  
Glendale Heights, IL 
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Mask Project 2020 
 

माच� म�हना चालू झाला, मी �दवस मोजत होते आम�या �पेन�या ��पचे. केतक�ला परत भेटायचे.              

करोना हा श�द ऐकू येत होताच तोपय�त अचानक यरुोप �ॅ�हलवर �नब�ध आण�याची बातमी आल� 

��प रा�हल� बाजलूा, आता केतक� कधी घर� येतये असं झालं. �वमानतळावर गेले तर सगळे लोक               

सजलेले �दसत होत,े २०२० वषा�चा दा�गना सहज �मरवत होत,े �थमच ब�घतला हा दा�गना!  

दोन �दवसातच प�रि�थती �कती गंभीर झाल� आहे ते ल�ात आलं. आमची एक शजेार�ण, जी              

हॉि�पटलम�ये काम करते �तची न� �वनंती वाचल�, मा�कची ता�काळ गरज आहे. आ�ण बाहेर कुठेह�              

त ेउपल�ध न�हत.े  

मी मा�या म�ै�णी, �या �शवणकाम करतात �यांना �वचारलं, मा�क �शवायची इ�छा आहे का? आपण              

frontline workers साठ� देणगी �हणनू बनवयूा.  

ठरलं मग, आ�ह� सग�यांनी ह� मोह�म अगद� उ�साहानी स�ु केल�. �कती मोठा, आ�ण कसा करायचं ते                

ठरवलं आ�ण सग�यांनी मा�क बनवणं चालू केलं. जसे मा�क बनू लागले, तसा आ�म�व�वास वाढला              

आ�ण एक �कारचा जोश �नमा�ण झाला.  

मग आ�ह� डॉ�टस�ना पण मा�क परुवायचं ठरवलं.  

�या उ�साहाबरोबर काह� कठ�ण सम�याह� उ�या रा�ह�या, इलाि�टक �मळेना, सतुी कापड पण नाह�,             

आ�ण दकुाने बंद. पण सग�या आम�या ट�मने य�ुती लढवल�. T-shirt �या दो�या बनव�या, आ�ण              

न�या को�या चादर�, देणगी �हणनू आम�या समथ�कांनी परुव�या.  

अ�या अडचणींचा ड�गर पार पाडत आ�ह� त�बल तीनशपे�नास (३५०) मा�क केले. आम�या सग�या             

मा�क करणा�या आ�ण आ�हाला देणगी देणा�या सव� देणगीदारांचे आ�ण आ�हाला ह� संधी �द�याब�दल             

सव� डॉ�टस�चे खपू आभार!  
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मा�क बनवणार� आमची ट�म आ�ण आमचे देणगीदार - अ�मत रो�ये, अ�नता नावकल, अनपुमा             

बझु�क, द�पाल� लांड,े हष�दा सावंत, इंदर कौर, संगीता कडकोळ, सा�व�ी सतुार, श�ुला जोशी, तनजुा              

पोतदार, वशैाल� गवाणकर, वशैाल� राजे, मणृाल जोगळेकर, र�मी �ड�स�वा, संगीता च�हाण, स�रता            

साळगांवकर, सचेुता अकोलकर, सपुणा� थ�े! 

डॉ�टस� - डॉ. वषा� सांभारे, डॉ. शभुदा लवांड,े डॉ. आसावर� ज�हेर�, डॉ. अजंल� खेर, डॉ. �शांत देशपांड,े डॉ.                  

मेधा अमीन, डॉ. �यो��ना देशपांड,े  डॉ. डनेा गा�स�या  

 
श�ुला �ीरसागर-जोशी  

Naperville, IL 
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को�वडचे �दवस, मराठ� समाज आ�ण मी 
 

स�ट�बर २०१८ म�ये मी य�ुन�ह�स�ट� ऑफ �शकागो�या साऊथ ए�शयन ल��वेजेस ऍ�ड           

�सि�हलायझशे�स �वभागात सहायक �ा�यापक �हणनू मराठ� �शकवायला हजर झाले. थोडे �दवस           

शहर आ�ण देश समजनू घे�यातच गेले. मग येथील मराठ� समाजाशी थोडी थोडी ओळख झाल�. सौ.               

�व�या जोशी यांनी �शकागो मराठ� शाळेत महारा�� �दनाला �मखु पाहुणी �हणनू आमं��त केले, त�ेहा              

महारा�� �दनाचा अ�तशय सुंदर काय��म पहायला �मळाला, इथे मराठ� मंडळी भरपरू काम करत आहेत              

आ�ण एकमेकां�या संपका�त आहेत, हे ल�ात आलं. परंतु नंतर भौगो�लक ���या मी खपू दरू              

अस�यामळेु प�ुहा मराठ� समाजाशी फारसा संबंध आला नाह�. �तकडे �कतीह� चांगले काय��म होत             

असले, तर� मी जाऊ शकत न�हत.े एवढा मोठा मराठ� समाज असनूह� आपण कोणाला भेटू शकत नाह�,                

आप�याला मराठ� बोलायला कोणी आसपास नाह� हे सतत जाणवत रा�हलं.  
 

मग कुणाला काह� कळाय�या आतच को�वडने सग�या जगाला �ासलं. आता घर� बसनू �शकवायचं होतं.              

आणखीनच समाजाशी संपक� तटुला. आता काय होणार याची �चतंा लागून रा�हल�. मग अचानक एक              

�दवस सौ. उ�का नगरकर यांचा फोन आला. ‘एक नवीन �हॉ�स अप �ुप स�ु करतो आहोत, कारण                

सवा�ना या काळाम�ये एकमेकांशी जोडलेलं अस�याची गरज आहे. तर त�ुहाला या �ुपम�ये यायचं आहे              

का?’ असं �यांनी �वचारलं. मी ‘हो’ �हटलं. �यांनी मला �ुपम�ये दाखल क�न घेतलं. �ूपचं नावच               

मजेदार होतं, आप�या मराठ�पणाला साजेसं. ‘आमचा नादच खळुा.’ पढेु �याचं ‘अकं’ हे �या�या इं�जी              

�पे�लगंचं लघ�ुप झालं. �थम सव�जणी �ुपवर नसु�या ग�पा मारत हो�या आ�ण �ुपमध�या सद�यांची             

सं�या खपू अस�याने अनेक �वषय एकाच वेळेस स�ु होत.े कोणीह� कोणाशीह� कुठ�याह� �वषयावर             

बोलत होतं. ते फ�त बोलणं होतं एकमेकांशी जोडलेलं राह�याचा तो एक �य�न होता. थोडे �दवस               

गे�यानंतर उ�का नगरकर यांनी �ुपला रोज एक उप�म �यायला स�ुवात केल�. हे उप�म खपू मजेदार               

होत.े कधी �वतः�या बालपणा�वषयी बोलायचं, कधी आप�या बालम�ै�णीं�वषयी. कधी आप�या          

सास-ूसास� यां�वषयी बोलायचं, कधी आपलं ल�न कसं झालं �या�वषयी बोलायचं या पस�नल           

मा�हतीपासनू नंतर इतरह� अनेक सामािजक, सां�कृ�तक �वषयांवर उप�म �दले गेले आ�ण बायका            

भरभ�न बोलत रा�ह�या. (हो, एक सांगायचं रा�हलं, क� हा �ुप फ�त ि��यांसाठ� होता.) मनं मोकळी               
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होत गेल�, जळुत गेल�, फुलत गेल�. सतत अपड�ेस पाहणं श�य न�हतं, काह� गो�ट� सटूुन जाय�या.               

पण कुठूनह� पहायला स�ुवात केल� तर� काह� न काह� चांगलं सापडायचंच. मग हळूहळू �या �ुपम�ये               

एक टॅल�ट शो कर�याची क�पना पढेु आल�. मग ऑनलाईन टॅल�ट शो स�ु झाले. टॅल�ट शोम�ये काह�                

चांग�या गा�यका हो�या, काह� चांग�या सादरक�या� हो�या. ��येक�ने काह� ना काह� सादर केलं. मी              

उ�साहाने या टॅल�ट शोम�ये मा�या कथा सादर करायला स�ुवात केल� या कथांना खपू चांगला �ोतवृग�               

मला �मळाला. कथा ऐक�यानंतर काह� बायकांनी मला वयैि�तक मेसेज पाठवले, ओळख क�न घेतल�,             

कथा आवड�याचं सां�गतलं आ�ण बघता बघता मला भरपरू म�ै�णी �मळा�या. मराठ� समाजा�या            

संपका�त राह�याचं माझं �व�न असं अचानक पणू� झालं. आता मी असं अ�भमानाने �हणू शकत,े क�               

तीस-प�तीस बायकांना तर� मी ओळखते आ�ण �या मला ओळखतात. आ�ण आता मला खा�ी आहे, क�               

भौगो�लक ���या मी खपू दरू असले तर� या मा�या म�ै�णीं�या मी आता कायम जवळ राह�न. या                

म�ै�णींना मी फ�त ऑनलाईन पा�हलं आहे, �यांना ��य� भेट�याची खपू उ�सकुता आहे. पण हे सगळं               

केवळ आ�ण केवळ या �ुपमळेु झालं. उ�का नगरकर यांना ध�यवाद �यावेत �ततके कमीच.  

 

कधी कधी या �ुप�या वतीने काय�शाळा घेत�या गे�या. मदस� ड'े�या �न�म�ाने, फादस� ड�ेया �न�म�ाने.              

या काय�शाळांम�ये अ�झायमर, आप�या आरो�याची काळजी, वा�त�ुयवहार माग�दश�न, अथ��यवहार         

माग�दश�न, �वचेची काळजी �कंवा आरो�यदायी आहार, �च�कला, न�ृय अशा अनेक �वषयांवर त��ांनी            

माग�दश�न केलं.  
 

तसेच �ुपवर कधी कधी वेगवेग�या रे�सपीज बायका शअेर करत हो�याच यातनूच ��येक आठव�याला             

एक �व�श�ट अ�नघटक देऊन पाककृती �पधा� घे�याची क�पना पढेु आल� आ�ण ह� क�पना अ�तशय              

�श�तशीरपणे राबवल� गेल�. पाककृती हा आप�या िज�हा�याचा �वषय आहे पण �या �न�म�ाने आरो�य             

आ�ण पाककृती, पाककृतीचे उ�म सादर�करण असे अनेक संबं�धत �वषयह� च�च�ले गेले. 

 

या �ुपमळेु आणखी काह� चांग�या उप�मांम�ये मी भाग घेतला. �यातला एक चांगला उप�म �हणजे              

�ाने�वर� अ�यास. �ाने�वर� पवू�च वाचल� होती आ�ण तो मा�या अ�यासाचा भाग अस�यामळेु �त�या             

सतत संपका�त राहणे मा�यासाठ� अ�यंत आनंददायक होतं. अशा काळात मला एक �ाने�वर�चा वाचन             

करणारा �ुप �मळाला. अच�ना नकुल यांनी हा �ूप स�ु केला. आठव�यातनू एकदा भेटायचं, �ाने�वर�चा              

एकेक अ�याय घेऊन ��येक ओवी वाचायची आ�ण �तचा अथ� वाचायचा अशी आ�ह� स�ुवात केल�. या               

�न�म�ाने �ाने�वर आ�ण �ाने�वर� या �वषयी चचा� स�ु झाल�. 
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मला योगा�यास करायचा होता, इथे मला योगा�यास �शकवणार� अनपुमा बझु�क यां�यासारखी           

अनभुवी, उ�म �श��का �मळाल� �यांचे काह� �यानाचे वग� पण मी केले.  

 

अशा अनेक उप�मां�या �न�म�ाने सव� मराठ� समाज एकमेकां�या सतत संपका�त रा�हला, कोणी एकाक�             

पडलं नाह�, कोणालाह� या काळात आता काय, कसं करावं असं वाटलं नाह� सव� गो�ट�ंम�ये              

सकारा�मकता पणू�पणे भ�न रा�हलेल� होती. मन�ुय हा समाज��य �ाणी आहे महाआप�ी�या काळात            

समहूातील सव� लोकांना एक� आणणं, �यांचे मनोधयै� �टकवनू ठेवणं, सव� लोकांना �वधायक गो�ट�ंम�ये             

गुंतवनू ठेवणं हे सोपं नाह�. �या काळाम�ये सवा�नी एकमेकांपासनू दरू राहावं अशी प�रि�थती �नमा�ण              

झाल� �या काळात स�ुधा लोकांची समाजसंपका�ची गरज अशी भागवल� गेल�.  
 

हा सव� काळ मा�यासाठ� अ�यंत �वधायक �व�पाचा गेला. एक�कडे मी मी ऑनलाईन �शकवत होते              

आ�ण या सव� गो�ट� चालू हो�या. मला वाटतं, पवू�पे�ा आता ऑनलाईन गो�ट� कर�याची प�धत मो�या               

�माणात स�ु झा�याने आपण �या गो�ट� भौगो�लक अतंरामळेु �शकू शकत न�हतो �कंवा �शकू शकलो              

नसतो �या सग�या गो�ट� ऑनलाईन �शकणे आता सहज श�य झाले आहे. उदाहरणाथ� कानडी भाषा              

�शक�याचं माझं बरेच �दवस �व�न होतं, �याचा पाठपरुावा मी या काळात केला. मोडी �लपी एकदा               

�शकले होते पण �शकले�या गो�ट� प�ुहा ता�या कर�याची माझी इ�छा होती, तहे� आता स�ु होत आहे.                

प�य�न मी एकदा �शकले होत ेतहे� या काळात मला �र�ेश करता आलं.  
 

या सग�याचा अथ� असा नाह�, क� लोकांनी एकमेकांना भेटू नये आ�ण ऑनलाईन गो�ट�च करत              

राहा�यात. एकमेकांना तर भेटायचंच आहे आ�ण आशा आहे क� लवकरच को�वडकाळाची काळी रा�             

संपनू आपण आप�या नेहमी�या ख�याख�ुया माणसां�या जगात ख�याख�ु या माणसांना भेटू. �या           

�दवसाची मी वाट पाहत आहे. 

 
सजुाता महाजन  

Chicago, IL 
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Covid-19 - Family time 
 
Hello MMC readers, my name is Mozzie Malpekar. I kept on hearing about this special               

edition of Rachana at home and thought I should write about how the last few months                

have been for me. Of course, to make it into the magazine, I had to ask Maitreyee                 

Malpekar to help me but don’t worry, everything said here are from my thoughts..  

 

Before COVID-19 struck, life was pretty good. I got to go outside, play with my toys, and                 

eat lots of food. There were some things that I didn’t really like, though. Every day, my                 

family would leave for work in the morning and not come back for hours and hours! I                 

had to just sit around the house by myself and do nothing. I couldn’t even go outside.                 

Sometimes I would look outside the window and bark at the squirrels, but it just wasn’t                

the same. I was really bored— lonely, even. 

 

All of that changed when COVID-19 cases       

spiked in the U.S. Maitreyee came back to live         

with us from college, and my family stopped        

leaving the house every day. They didn’t even        

go out on the weekends like they used to! Now          

I get to hang out with them all the time!          

Whenever I get bored, I just go and nudge one          

of them. They play with me, take me outside,         

and give me extra treats. I even get to hang out           

with them when they are in their work meetings.         

I think I can help them resolve some of their          

problems at work too. Sometimes, I’m not       
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allowed to be in the room with them if they are in an important meeting, which makes                 

me sad. But I still get to hear what they are saying, and they invite me back in as soon                    

as their meeting is over— which really isn’t too bad.  

 

The best thing I learned during COVID-19 was how to run a mile with Dad. I think I can                   

run faster than he does, but I need to keep pace with him. Here is the link to my video.                    

https://photos.app.goo.gl/qvhAbQaPX61b77PN7 Enjoy! 

 

I don’t really know what COVID-19 is or why it’s here, but I’m really happy that I get to                   

spend lots of time with my family during quarantine. I hope all the other pets around the                 

world are as lucky as I am right now. 

 
 

मॉझी मालपेकर 
Lincolnshire, IL 

Assisted by म�ैयेी मालपेकर 
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२०२०: २० पशुअ�स २० �दवस 
 

 

 
 
२० माच�ला सनुीलाचा फेसबकुवर संदेश आला क� मी तलुा #20pushups20days चॅल�जसाठ� टॅग केलंय,             

करणार ना? सनुीलाशी माझी ओळख ढोलताशामळेु; गेल� दोन वष� आ�ह� BMM ला भेटतोय.             

COVID-१९ मळेु ऑ�फसचं काम घरातनूच चालू होतं, LifeTime �लबला जाणं पण बंद झालं होतं,              

�यामळेु �फटनेस�या नावाने तशी ब�बच होती. �तचा मेसेज ब�घतला आ�ण मनात नकारघंटा वाजू             

लाग�या. एक अडचण होती ती �हणजे दररोज FB वर २० पशु-अ�स चा ि�हडीओ टाकायचा. एकतर               

माक� झुकरबग�ला मा�या आय�ुयात काय चाललंय हे सांगायची मला गरज वाटत न�हती आ�ण मी              

�वतः analytics �े�ात अस�यानं मला तो डाटा कसा इतर गो�ट�ंसाठ� वापरला जाऊ शकतो याची              

चांगल�च मा�हती होती. पण �हणतात ना चांग�या कामासाठ� एखादं चांगलं कारण �मळालं तर� हो              

�हणनू कामाला लागावं. प�ह�या �दवशी २० पशु-अ�स करताना चांगल�च दमछाक झाल� तर� २१ माच�ला              

मी माझा प�हला ि�हडीओ FB वर टाकलास�ुधा. आता फ�त �नय�मतपणे पशु-अ�स मारणं आ�ण             

इतरांना या चॅल�जम�ये सा�मल क�न घेणं हेच बाक� होतं.  
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आप�या इथले अ�मत रो�ये, �ुती त�डुलकर रो�ये, �च�मय ढवळे, समीर सावंत हे पटकन तयार झाले.               

अ�मत व �ुती, �यां�या �ॉस-�फट �लास नंतर ए���ा पशु-अ�स करायला लागले खास �या चॅल�जसाठ�.              

�च�मय दादा तर वेगवेग�या �कारचे पशु-अ�सचे ि�हडीओ टाकून मला व इतरांना �े�रत क� लागला.              

ट�ना कांदे�या फ�त एका पशुअ�स पो�टने खपू मलु�ंचा हु�प वाढवला. समीर तसा लांब प��याचा              

धावपटू �याने पण �या �न�म�ाने पशु-अ�स घालायला स�ुवात केल�. शाळा, कॉलेज �या �हा�सअप             

�ुपवर मेसेज टाकला क� ‘है कोई माय का लाल फॉर #20pushups20days?’ �यातनु सतीश शटे,              

�व�प गोखले, वंदना बाने हे तयार झाले. सतीशने तर �या�या ब�याच �म�ांना �ेरणा देऊन चॅल�जम�ये               

सहभागी केले. काह� जणांना FB वर आपले ि�हडीओ टाकायचे न�हते पण ते रोज २० पशु-अ�स करायचा                

�ामा�णक �य�न करत होते व मला ि�हडीओ पाठवत होत.े आम�या कॉलेज�या �हा�सअप �ुप वर तर               

काह�जण ४० ४० पशु-अ�स चे ि�हडीओ टाकत होत.े काह�ंनी पशु-अ�स कसे घालायचे इथपासनू स�ुवात              

केल� तर काह�ंनी सयू�नम�कार घालत जा रे तर काह�ंनी रोज एक पशु-अ�स जा�त घाल असे स�ले                

स�ुधा �दले. बघता बघता दहा ए��ल उजाडला आ�ण माझं चॅल�ज संपलं स�ुधा.  
 

�या वीस �दवसात मी काय नवीन कमावलं? एक नवीन सवय, काह� नवीन �म�, काह� ज�ुया �म�ांची                

न�यानं ओळख आ�ण �नरोगी जीवन�म!  

 
 

�नलेश मालपेकर 
Lincolnshire, IL 
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Caring through Learning and Sharing 
 

गे�या २-३ म�ह�यात को�वड मळेु एक न�क� समजलं क� काह� चांगलं काम �कंवा दसु�यांना मदत               

करायची असेल तर ती आज �कंवा आ�ाच केल� पा�हजे कारण उ�याची कोणीच शा�वती देऊ शकत नाह�.                

मग काय करावं बरं असा �वचार मनात आला. एखाद� चांगल� गो�ट करताना, कोणालाह� न वगळता               

सवा�ना सामावनू घेता आलं, तर �याची मजा काह� वेगळीच असत.े  

 

आ�ण मग ए��ल म�ह�यात मी दररोज १२ सयू� नम�कार कर�याचा �न�चय केला. फेसबकु�या             

साहा�याने सग�या �म� म�ै�णींना �यात सामील �हायची �वनंती केल�. आ�ण त�बल चोप�न जण या              

सयू�नम�कारा�या य�ात सामील झाले. हे सगळे �म�म�ै�णी होत,े चार खंडातील (उ�र अमे�रका,            

आ�शया, यरुोप आ�ण ऑ��े�लया) पाच देशातनू (अमे�रका, भारत, �यझूीलंड, इं�लंड आ�ण �सगंापरू).            

सग�यांची पा�व�भमूी पण वेगवेगळी होती पण रोज नेमाने सयू� नम�कार कर�याचा �न�चय मा� एकच              

होता. काह�जण तर सयू� नम�कार करायला या उप�मातनू �शकले. काह�ंनी तर मला मे म�ह�यातस�ुधा              

हा उप�म स�ु ठेवायचा स�ला �दला. �यांना आताह� सयू�नम�कार करायला �शकायचं असेल तर ह�              

�लकं बघनू त�ुह� �शकू शकाल.  

https://www.youtube.com/watch?v=1xRX1MuoImw 
 

को�वड-१९ म�ये �वतःची आ�ण इतरांची काळजी घे�याचं मह�व अजनूच जाणवलं. आ�ण �या            

�वचारातनूच मग मा�या YouTube चॅनेलचा पनु��धार करायचं ठरवलं आ�ण सवा�नाच �याची मजा            

घेऊ �यायचं ठरवलं. ‘दसु�यांची काळजी, आपण जे �शकलोय ते �यां�यासाठ� सहजग�या उपल�ध क�न             

�यायची’ �हणजेच ‘Caring through Learning and Sharing ‘ हे �ीदवा�य ठरलं. आ�ण मग             

�ीमती चं�कला मालपेकर यां�याकडून �शकलेल� ‘ऋषीची भाजी’, ‘वालाची उसळ’, सौ अनरुाधा पोतदार            

(पवूा��मीची र�न�ी) यां�याकडून �शकलेलं ‘माशाचं कालवण’, आई �हणजे कै र�नबाला नीलर�न           

ज�हेर� �ह�याकडून �शकलेल� ‘भाकर�’ यांचे �व�डओ क�न सग�यांसाठ� YouTube चॅनेल व�न           

�का�शत केले. चार म�ै�णींनी तर म�त जमले�या भाकर�चे फोटो स�ुधा पाठवले. काह�ंनी text             
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message तर काह�ंनी ��य� फोन क�न अ�भनंदन केले. या चॅनेलची �लकं आहे            

https://www.youtube.com/channel/UCxXrfirzGtlU2MB_bLcRkcA 

काह� �म� म�ै�णींनी �व�डओ अजनू चांगला कसा करता येईल या�या �ट�स पण �द�या. 
 

 

 

आता को�वड-१९ लवकर संपू दे, पण �या�यामळेु स�ु झालेले काह� चांगले उप�म असेच चालू राहोत ह�च                

स�द�छा!  
 

 
र�नांगी �नलेश मालपेकर  

Lincolnshire, IL 
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माझी �च�,ं माझी �व�नं! 
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अ�नशा नेकल�कर  
Hoffman Estate, IL 
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मी, माझं �च� आ�ण मा�यातल� क�वय�ी! 
 

तो आला अनाहूतपणे. मला ना �याचं नाव मा�हती होतं , ना गाव ना आकार ना ठाव. पण 2020 चा माच�                    

उजाडला आ�ण एक एक करत हळूहळू पणे �याने सग�या �व�वाला थोडं थांबायला लावलं, �कंबहुना              

धकाधक��या जीवनात थोडं थांबायला �शकवलं. पण गतीची सवय झाले�या शर�राला आ�ण मनाला            

एकदम लागलेला हा �ेक काह�सा जड गेला स�ुवातीला. चीड-चीड झाल�, दैनं�दन �ट�न अपसेट झालं,              

वेळाप�क �बघडलं. ऑफ�स, कामच काय, पण शाळा स�ुधा घ�नच स�ु झाल�. पण ना सनुामी आल�               

होती ना झाला होता भकंूप, ना चाल ूहोतं य�ुध, पण मग कशाने एवढे सगळे शांत झाले होत?े  

सगळे शांत झाले होत ेत ेएका न �दसणा�या �वषाणमूळेु, �याच नाव करोना.  

�या करोनाने �दले�या वेळेचा वापर कसा करायचा हा एक मोठा ��न होता मा�यासमोर. 1996 साल�               

शाळेत �च�कला �वषय संप�यावर हातात कधीह� �श घेतला न�हता जो �या करोना म�ये हातात घेतला.               

�या quarantine म�ये पणू� केलेलं हे �च�. ऑ�फसचं काम झा�यावर वेळह� छान उपयोगी आणता              

आला आ�ण �या रंगांनी �स�न     

स�ुधा वाटलं . 

गेले चारहून अ�धक म�हने �या     

करोनाचं थमैान स�ु आहे. कुणी     

खपू �ास सहन करतय तर कुणी      

यमराजाला चकुवनू परत येतंय.    

रोज�या बात�या मधनू   

माणसांची वेगवेगळी �प पढेु    

येतात. डॉ�टर आ�ण   

पो�लसांम�ये �दसणारा पांडुरंग   

असू दे, �कंवा धम� आ�ण जात      

पात �वस�न मदतीला   
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सरसावणारे हात असू देत, एर�ह� भांडणारे सगळेच एक� आले �या करोनामळेु आ�ण शवेट� िजंकल� ती               

माणसुक�. 

अशाच एका बात�यांम�ये एका 93 वषा��या आजींची बातमी वाचल�, �यांना करोना झालाय            

�हणनू �यांना दःुख न�हतं, उलट इतके वष� काह�च आजार होत न�हता �हणनू वाईट वाटत होतं               

�यांना, कारण �या व�ृधा�मात राहाय�या-एक�या. �यां�या बातमीने सचुले�या चार ओळी पढेु           

�ल�हले�या आहेत 

 

उगव�या सयूा�स लोक वं�दती, मावळ�या भा�कराचा �म� मी  
नद� वाहत ेउताराकड,े चढणाकड ेजातोय मी II1 II 

 

सगळे असले धसूर जर�, काज�यांचे �माण मानतोय मी  
�येया�या आशा ब�याच वर, श�दह�न गीत गातोय मी II2II 

 

वेदना अस�या खोलवर जर�, दःुखातनू सखु वेचतोय मी, 
हात जर� असले �र�त, तर�ह� त�ुयाचसाठ� दान मागतोय मी II3II 

 

पौ�ण�मे�या चांद�यात जन �हाती, अवसे�या अधंकारात लपलोय मी  
जग�यासाठ� �कती मारतात हे लोक, मर�यासाठ�च अजनू जगतोय मी II4II 

 

आ�ण जाता जाता एक ल�नात �यायचा चार पदर� उखाणा.... 
 

आजी�या मा�या केवढा तो आ�ह �हणाल� घे क� उखाणा, 
सासबूा�नी डोळे वटारले आ�ण के�या खाणा-खणुा, 
बाजलूा होता उभा भाऊ मला �चडवायला शहाणा 

इ�श, मला पण �याचं नाव घे�यासाठ� हवाच होता क� बहाणा 
 

महूुत� काढला, खरेद�ला झाल� स�ुवात  

�वार��या �वचारांनी रा�च काय �दवस पण वाटे चांदरात  

मामा-मामी आले आ�ण आले काका-काकू  

घर सगळं सजल आ�ण लागले सारे आनंदाने नाच ू
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गडबडी म�ये स�ुधा �दसलं आई�या डो�यातलं पाणी 

न सांगताच मला कळल� �त�या �दयातल� अबोल ती वाणी  
 

हळद झाल�, मेह�द�ने सग�यांचे हात रंगले  

देवदेवक बसले आ�ण �खवत स�ुधा सजले 

�याह� भोजन पडले थाटात फार 
इकड�या �वार�ंनी के�या फ�त बासुंद��या वा�या चार  

 

ल�नाचा �दवशी वाजले सनई-चौघड,े आ�ण  हातावर लावलं गेलं अ�र, 
कुणी काह� ��न �वचारले तर  आम�या मामंजींचं तयार असायच उ�र  

एकच गुलाब आ�ण एकच पेढा दया असं बजावलं होत �यांनी 
मला मा� दोन पेढे हळूच �दले इकड�या �वार�ंनीं  

 

पंगत बसल� आ�ण आल� मा�यावर उखा�याची वेळ   

काह� के�या मला सचेुना कशी �नभाव ू�ह वेळ  

मेथी आठवल�, आठवला चं�, घातलं साकड ंकृ�णाला  
सगळे नसुत नाव घे ग घे ग �हणतात, येत नाह� कुणीच मदतीला  

 

इकड�या �वार�चं नाव �यायला मला वाटत होती लाज  

मा�या त�डून  �याचं नाव ऐकायची सग�यांना �कती ती खाज  

नाव �यायला तयार झाले आ�ण थोडी मी मोहरले  

तसं तर रोजच मारत ेहाक,तर�ह� मी शहारले  

शवेट� एकदाचा भरवला मी इकड�या �वार�ंना घास,  

सौरभच नाव घेत ेतमु�या सग�यांसाठ� खास! 

 
क�पना नेकल�कर  

Hoffman Estate, IL 
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Room Innovation 
 

Quarantined for over a month, I spent most of my time in my room. After               

spending so much time in my room, I realized that my room was boring and decided to                 

make a few changes. In the next three days, I would paint my room and put up some                  

lights. After watching a few videos, I found an interesting pattern that I wanted to paint                

on my wall that seemed easy enough. I told my parents about my plan and they said                 

they would help me out. Since this was going to be my first time painting, I spent some                  

time learning how to paint and figuring out what supplies I would need. I then chose a                 

color scheme that would fit with the rest of my room and included orange, my favorite                

color. I also calculated how much paint I would need to cover my wall. I also made a list                   

of all the supplies that I would need so that I could get them the following day. 

 

The next day, I went to Home Depot and got small amounts of the colors I                

wanted (orange, gray, white, and black) and some painting supplies like paint rollers             

and paint trays. The night before, I had already put painter’s tape on the wall to prevent                 

paint from getting anywhere I didn’t want it to be. I also used the tape to create the                  

pattern that I would be filling in. After deciding where each color would go with Post-it                

Notes, I started painting the wall, one color at a time. I also placed a tarp at the bottom                   

of the wall to prevent paint from getting on my carpet. I used two coats of paint, waiting                  

for about two hours for the first coat to become dry to the touch. I then applied the                  

second coat, waited a few hours for the paint to dry, and then removed the painter’s                

tape. 
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On the third day, I went into my basement and found some rope lights that               

weren’t being used. After testing them out and making sure they worked with the              

remote, I took them to my room and started putting them up. After screwing in the wall                 

mounts that the lights came with, I put up the lights and made sure they could reach an                  

outlet, and I was done! It took me about 3 days to do everything, and the result was                  

definitely worth the effort. My room looks very COOL now 😊 

 
ईशान �नकम 

Aurora, IL 
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Covid 19 Financial health checkup 
 

Covid-19 pandemic made us look at ourselves differently. With all the restrictions            

around the first and foremost thing to ensure is our own and family's health. But at the                 

same time, it's also important to sit back and do a financial health check-up during this                

global pandemic.  

Here is my Financial Health checklist built for MMC readers during this season. 

1. We experienced extreme volatility in stock and bond markets this March. This            

sometimes causes panic among long-term or buy-and-hold investors causing         

them to jump off the ship at the wrong time. This would be a good time to revisit                  

asset allocation across all tax-deferred and tax-advantaged retirement accounts,         

and any taxable accounts to ensure we don't take any irrational decisions during             

difficult times. Maybe, consolidate multiple retirement and taxable accounts to          

simplify the financial management. 

2. The Mortgage rates have been going south this year and if one has a real-estate               

mortgage (primary or rental) is an excellent time to shop for better rates to              

refinance the current mortgage. The refinance will help to reduce the length of             

the mortgage or increase the cash flow. An important tip here is to look for               

no-closing costs mortgages so that you incur no costs at all allowing you to              

refinance again in future if rates go down further. 

3. In addition to home, auto and life insurance, one important aspect often            

overlooked is Umbrella policy for liability insurance. Umbrella insurance gives          

you additional liability protection above and beyond your existing liability limits in            

reference to car,boat,etc and real-estate accidents. This doesn't guarantee that          
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all your assets and present/future earnings will be protected but places you in a              

good position if some unfortunate event were to happen. 

4. We can also think about contributing (if not already doing so) to Health Savings              

Account(HSA), College Savings Plan(529) accounts and investing in those         

accounts based on one's needs and suitability. We can also consolidate multiple            

HSA accounts with any previous and current employers to simplify the financial            

management.  

5. Another thing to consider is Estate planning that involves setting up wills and             

trusts.  

Thinking about the above-mentioned financial aspects would be a first step in the right              

direction and then we can act on those at our convenience. 

We can’t control Covid-19 situation, but ensuring financial health is certainly in our             

hands. 

 
 

केतन पारेख 
Aurora, IL 
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Mahika & Micky! 
 

 

म�हका पारेख 
Aurora, IL 
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त े�दवस कोरोनाचे 
 

नम�कार, माच� म�ह�यापासनू सगळीकड ेउलथापालथ झाल� आहे. अचानक जसे काह� जगच बंद पडलं 
आहे. �व�नात जे वाटले न�हत,े त ेआता स�यात उतरलं आहे. घरामधनू बाहेर पडणंस�ुधा बंद झाले 

आहे. तर अशा प�रि�तथीमधे घरा�या चौकट�तनू उंबर�या बाहेर न जाता, हा काळ उपय�ुत कसा करता 
येईल हा मोठा गहन ��न मला वाटतं सग�यांनाच पडला असेल 

 

मी ज�ुया न�या आवडी जोपासायला स�ुवात केल�. नाचायची आवड अस�याने, कोरोना आधा�रत            

लावणी न�ृय �द�दश�न व न�ृय केलं. MMC Dance team साठ� ‘Tribute to Madhuri Dixit’              

संक�पना व �यावर न�ृय बसवलं. नवीन आवड �हणजे �च� काढणे. स�या वारल� आट� �वतः �शकत               

आहे. ऑनलाइन �लास मधनू नवीन नवीन Technology( मा�या कामा संदभा�तल�) �शकत आहे.            

�शवाय आता वाचनाला (तसा बराच) वेळ �मळतो- स�या वाचलं व आवडलं ते प�ुतक �हणजे -               

Becoming by Michelle Obama. 
 

��यांका पारेख 
Aurora, IL 
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मायेची बाग 
 

माणसू हा प�रि�तथीशी जळुवनू घेणारा �ाणी आहे. खपू लव�चक आ�ण सहनशील �ाणी आहे. असे              

आपण सवा�नी ब�याच वेळा ऐकले असेल, पण भारतभेट�साठ� �वमानतळावर बो�ड�गसाठ� रांगेत उभा            

असलेला �कंवा �चत�यां�या दकुानात सकाळी बाकरवडी �यायला आले�या माणसाला पाहून तो           

सहनशील वगैरे अिजबात वाटत नाह�. दैनं�दन �दन�मात आपण पण प�रि�तथीशी जळुवनू घेत असतो             

पण �याची न�द स�ुधा न करता आपण �दनचया� पार पडतो. आठव�यांन मागून आठवडे आ�ण वष�                

आपण कामाचे �दवस येणा�या स�ुट��या �दवसांना डोळे लावनू आ�ण स�ुट�चे �दवस काम आ�ण             

पळापळ क�न पार पडतो. 

२०२० म�ये पण माणसू हा प�रि�तथीला जळुवनू घेणारा �ाणी आहे आ�ण असेल �या प�रि�तथीत              

आनंदाने राहणार �ाणी आहे असे �कषा�ने जाणवनू देणार� घटना - को�वद १९ - महामार�मळेु  झाल�. 

प�ृवीवर धावपळ करणा�या माणसू �या �ा�याला एका स�ूम जंतू ने ग�तरोधक बननू माणसा�या             

जीवनाचा वेग आ�ण �दशा बदलनू टाकल�. मा�यापण सरुळीत चाललंय असे वाटणा�या �दन�मात            

अचानक �ेक लागला. सरुवातीला नवीन जीवनशलै� बसवणे �या सोबत �वषाणू आ�ण �याचे प�रणाम             

�याब�दल अ�ान, भीती अप�र�चत वातावरण प�रि�तथी यामळेु ग�धळ उडाला. मग नवीन जीवनशलै�            

म�ये हळूहळू ब�तान बसले आ�ण उमगले क� २४ तास हा �कती मोठा वेळ असतो. मळुात दरूदश�न ची                 

फार आवड नस�याने आ�ण भरपरू वेळ अस�याने आवड असले�या आ�ण पवू� वेळे अभावी न केले�या               

गो�ट�ंची याद� तयार केल�. हो, त ेसव� गो�ट�ंची याद� करणारे लोक असतात ना �या जमातीतल� आहे मी.  

बालपणी�या आठवणीत आ�ण मनाला खपू आवडले�या कामाची उजळणी झाल� - �यात होते बागकाम.             

आईला (�ीमती मंिजर� पटवध�न) बागेची हौस �यामळेु मी लहानपणी आईला मदत �हणनू खपू             

बागकाम केले आहे. पण आता वेळेअभावी घरा बाहेर�ल �हरवी बाग �हरवीच राहावी एवढ�च अपे�ा आ�ण               

आप�याला तवेढेच जमेल असा समज क�न घेतले�या मला माझीच बाग न�याने �दसल�. बराच खंड              

आ�ण लहानपणी झाडाला पाणी घालणे, तण काढणे, फूल वेचणे आ�ण फळ खाणे �या पल�कडे सव�               

गो�ट�ंकडे काम �या ��ट�ने पा�ह�यामळेु बागकाम �या �वषयाची Google क�न मा�हती काढ�या            
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पासनू स�ुवात केल�. थंड �देशात बारामाह� येणार� फुले शोधणे �यांची �नगा राखणे वगैरे मा�हती              

शोधायला लागले. हो दर  वष� नवीन झाड ेलावणे जमेल न जमेल याचा �वचार केला. 

 

आईशी दररोज होणा�या ग�पांम�ये आता बाग आ�ण झाड,े फूल �यावर चचा� होऊ लागल�. ग�पा रंगू               

लाग�या. नवीन मा�हती �मळाल� आ�ण मा�याच आईचे बाग आ�ण झाड,े फुलांचे �ान �कती खोल आहे               

हे न�याने आढळून आले. लहानपणी का�मीरला गेलो होतो �या मघुल गाड��स मध�या आठवणीचा             

उजाळा फुलांची मा�हती देतांना होऊ लागला. कुठल� फुले आ�ण झाडे एक� लावावीत, का लावावीत हे               

आई सांगू लागल�. झूम वर बाग दाखवणे, नवीन �बयाणे फुटू लागले क� �याचे से�ल�ेशन होऊ लागले.                

��येक पान, कळी, मोड �याची बातमी होऊ लागल� आ�ण चकूुन न फुटले�या �बयाणांचे दःुख ह� एक�                

पचवले जाऊ लागले. मी कशी आई�या काह� सवयी आ�ण छंद आपोआप अगंवळणी करतयेये             

�याब�दल दादानी चे�टा केल�. व�हनी पण सांगू लागल� क� आई कशी �त�या बागेत आ�ण मा�या               

बागेत �या काळात रमनू  गेल�ये  आ�ण माहेर� होणा�या दरू�वनीचा  एक वेगळाच माहोल तयार झाला.  

मला माझी जनुी म�ैीण जणू न�याने भेटल� आ�ण नवीन धागे दोरे सात सम�ुापार अजनू घ�ट जमले                

आ�ण ��येक �दवशी एक छान �संग �वणला जाऊ लागला तो केवळ बागकाम आ�ण असले�या को�वड               

प�रि�तथीमळेु.

 

��या पाटणकर  
Hoffman Estate, IL 
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Virtual ��याकलाप 
 

२०२० म�ये को�वद १९ ह� महामार� आल� आ�ण जीवनातले सगळे सरू अगद� बदलनू गेले. सरुवातीचा               

काळ हे काय अकि�पत घडले आहे आ�ण आता पढेु काय होतंय हे समज�यात गेला. नवीन जीवनशलै�त                

ब�तान बसव�यात पण बराच वेळ गेला. आपले घरचे, ना�यातले, शजेारपाजारचे आ�ण आपले आ�त�ेट             

व �म�प�रवार बरे आहेत ना �याची काळजी आ�ण �वचारपसू केल�. कोणाला काह� मदत लाग�यास ती               

करणे वगैरे पण चालू झाले. पण मनात असलेल� धा�ती अ�नि�चतीतमेळेु आलेल� भीती आ�ण श�यता              

अश�यता �यांचे डो�यात चालेले वादळ �याला मोकळं कर�याचा माग� हवा होता.  

त�ेहाच एका म�ै�णी कडून कळाले आमचा नादच खळुा �हणनू एक WA �ुप आहे मराठ� बायकांचा, वेळ                

असेल �या�माणे TP ग�पा मारणे हा हेत.ू नोकर� आ�ण आता आले�या सव� कामांची जबाबदार� �याचा               

�वचार क�न ठरवले जॉईन होऊन बघ,ू नाह� आवडले तर बंद. मग एका म�ै�णीकरवी WA �ुप ला जॉईन                 

केले आ�ण एक नवीन �व�वच तयार झाले. खपू नवीन म�ै�णी के�या, बर�च नवीन मा�हती �मळाल�,               

बरेच नवीन पदाथ� केले, दररोज नवीन डो�याला चालना �मळेल असे काम �दले जायचे ते करायला               

येणार� मजा अनभुवल�. कधी भीती, उदास अथवा वेळ आहे असे झाले क� एक सुंदर सकारा�मक               

म�ै�णींचा �ुप होता  जो मनाला उभार� �यायचा. 

मला �या �ुपमळेु आ�ण �ुपम�ये नवीन संधी �मळा�या. पवू� मनात आ�ण ��य�ात असलेले बरेच              

छंद, हौस पणू� झाले आ�ण नवीन काह� छंदह� सापडले. Quarantine �व�डओ म�ये काम केले आ�ण �या                

�फती तयार कर�यास coordination केले , क�वता के�या, Karaoke म�ये भाग घेतला, गा�या�या             

भ��या खेळ�या, मधेच एका पाककृती प�ुतकात १० पाककृ�या क�न भाग घेतला, आता एका �च�पटात              

काम करणार आहे आ�ण MMC �या तफ� नाचा�या �व�डओत पण भाग घेतलाय. एकूण सामािजक              

जीवन एका न�या अथा�ने चाल ूझाले. 

सवा�त मह�वाचे खपू नवीन म�ै�णी झा�या, खपू ज�ुया म�ै�णींशी न�याने ओळख झाल�. मा�या बरोबर              

कॉलेजम�ये असले�या म�ै�णीमळेु �ान��वर� वाचायला घेतल� आहे, एका आधी�या म�ै�णीने मा�क           

�शवायला �शकवले. काह� ज�ुया ओळख असले�याजणी एक� येऊन फोटो कसे काढायचे �या मा�हतीची             
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देवाण घेवाण स�ु केल�, एका Zoom �ुपने तर दररोज एक� �यायाम करायचा �नयम केला. . एक ना                 

दोन अ�या अनेक �वषयीचे �ु�स आ�ण �यावर चचा� स�ु झा�या - नवीन तं��ानामळेु घरबस�या एक               

स��य सामािजक जीवन शलै� �नमा�ण  झाल�. 

आता मा� सग�यांना ��य� भेटायला मन आतरु झालंय. माणसू हा समाज, समहूात आनंद             

�मळवणारा आहे. एकटा तर राहत नाह�च पण प�रि�तथी �वलग राहायची आल� तर तं��ान आ�ण              

�व�वध य�ु�या क�न परत साम�ूहक गो�ट� करायला लागतो �याचा ��य� अनभुव आला. भ�व�यात             

को�वड १९ चा काळ बरेच काह� बदल घडवनू आ�ण �शकवनू जाईल पण इ�तहासात माणसाला असलेल�               

साम�ूहक जीवनाची ओढ ठळक अ�रात �लहून जाईल. 

 
 

��या पाटणकर  
Hoffman Estate, IL 
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को�वद-१९ काळी, बा�पा आले घर�! 

 

 

मराठ� माणसू जगा�या पाठ�वर कुठेह� असला तर� गणपती बा�पाचे �थान �या�या मनातनू ख�चत कोणी घेऊ 

शकेल? बा�पा �हंटलं क� मनात एक शांतता, एक �वल�ण ओढ़ आ�ण अग�णत आठवणी दाटून येतात. कुठेह� 
"गणपती बा�पा" असे ऐक�यावर, "मोरया" हे आपसकू मनातनू, ओठातनू येतं. नवीन घर,गाडी, �यवसाय अगद� 
�दवस स�ुधा आपण बा�पा�या नावाने स�ु करतो.�व�नहता� आप�या मना�या एका क��यात �वराजमान आहे. 

आ�ह� जे�हा नवीन घरात राहायला आलो, त�ेहा दारातनू आत येताच एक मोकळी जागा आहे. प�हले पाऊल 

ठेव�याबरोबर मंदार आ�ण मला "इथे बा�पा असावा" असे वाटले. ह� इ�छा आ�ह� बरेचदा �म� प�रवारासमोर 
�य�तह� केल�.आम�या इ�छेला खार�चा वाटा आ�ण �ो�साहन �हणनू एका �म� प�रवाराने आरसा, बठैक�वजा 
श�ेफ स�ुधा भेट केले. 
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पण बा�पा अजनू मनातच रा�हला. 

साल २०१८ रॉकेट�या गतीने गेले. मंदारने बरेचदा "मला बा�पा ची मतू� घडवायची आहे" असे बोलनू झाले. 

ऑनलाइन �टोअस� वरती माझा शोध चालचू होता. पण मनातले बा�पाचे �प आढळले नाह� कुठे. भारतातनू मतू� 
आणावी असा एक �वचारह� झाला. 

पण बा�पा अजनू मनातच रा�हला. 

साल २०१९ �या मंदार�या वाढ�दवसाला मी �याला माती, मतू� करायचे सा�ह�य भेट केले. पण महारा�� मडंळा�या 
काय�का�रणी�या कामात तो �यापनू गेला होता. �या गडबडीत स�ुधा �याने मडंळाची �वसिज�त केले�या बा�पा�या 
मतू�ची माती राखनू ठेवल� होती. ती माती आ�ण आप�या घर�या बा�पाची माती एका �म�ाने आम�या घर� 
सखु�प आणनू पोहचवल�. 

पण बा�पा अजनू मनातच रा�हला. 

साल २०२० �या स�ुवातीला मंदारने सगळी माती �भजत घातल�. �या वष� बा�पा घडवणार असा मानस �याने 

धरला. 

मग आला को�वद-१९. सगळेच घर� बसले. प�हले काह� �दवस अगद� आनदं होता. इतका आराम करायचा गेले 

काह� वष� योगच आला न�हता. मलु�ंना आई बाबा डो�यासमोर �रलॅ�स �दसले. �या खषू. मग आ�ह� पण खषू. 

घरातील ऊजा� एकदम सकारा�मक झाल�. एक �दवस मदंार बराच वेळ बेसम�ट म�ये गायब होता. मलु� ट��ह� 
बघ�यात आ�ण मी ऑ�फस�या कामात �य�त होत.े असे दोन �दवस झाले. आ�ण �तस�या �दवशी मला अचानक 

�हा�सअपँ वर फोटो आला. सुदंर सबुक बा�पाची प�हल� छबी पाहून मा�या डो�यात पाणी आले. 

पढुचे ४-५ आठवड ेबा�पा घडत गेला आम�या घर�. खार�चा असला तर� मलु�ंचा आ�ण माझा हातभार लागला 
आम�या मतू�ला. पाट, रंग, शलेा, उंद�र सग�याम�ये आठवणी साठत गे�या. 

शवेट� मे २४-२५ �या रा�ी २ वाजता आम�या मनातले �प लेवनू बा�पा साकार झाला. दोन �दवसांनी अगंारक 

�वनायक�चा योग साधनू बा�पा आम�या घरात �थानाप�न झाले. 

दोन वष� मनात घर करणा�या बा�पानी को�वद-१९ �या �न�म�ानी आम�या घर� मतू� �पात आगमन केले. �प� े

प�रवाराला �व�नह�या�चे छ� �मळाले. 

"गणपती बा�पा मोरया!" 
 

 

कोमल �प� े 
Naperville, IL 
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प�ुहा धम� जागतृी 
 

Covid and related shutdown ची चाहूल फे�वुार�पासनू स�ु झाल�. स�ुवातीचे थोडे �दवस आळस             

ए�जॉय कर�या म�ये कसे गेले ते काह� कळले नाह�. �दवसभर office (remote) working आ�ण नंतर               

lock-down special menu चालू झाले, impromptu activities म�ये फ�त पोटोबा आ�ण           

on-demand tv programs नी वजन वाढू लागले. USA मध�या active cases चे आकडे वाढू              

लाग�याने, �म�मंडळी, नातवेाईक सवा�चे फोन-कॉ�स स�ु झाले. �या सव� गो�ट�मळेु जबाबदार�ची           

जाणीव पनुः झाल�.  न�याने वाचन स�ु झाले,  काह� you-tube वर�ल ि�ह�डओ बघनू study स�ु झाला.  

�यामधनू "धम� एव हतो हि�त धम� र��त र��तः” ।त�मा�धम� न ह�त�यो मा नो धम�              

हतोऽवधीत।्(Dharma destroys when abandoned. Dharma, when upheld, protects.) हा         

�लोक समज�याचा आ�ण मला समजलेलं माझं बाळबोध interpretation मी list down केले. आ�ण �या              

�माणे काह� activities के�या �याचाच हा आढावा…  

My dharma as individual - �नरोगी शर�र आ�ण �च� शांत राहावे, �हणनू योग व �यायाम स�ु केले,                 

दररोज ठरा�वक वेळ शार��रक �वा��यासाठ� राखीव ठेवला. मला म�ूत �कलेचा छंद आहे, त�बल २५             

वषा�नंतर पनुः गणपती बा�पाची मंगलमतू� घडव�याचा महूुत� साधला. 

My dharma as parent – Online school, zoom meetings, remote dance �लासेस, �या सव�              

गो�ट� मलु�ंसाठ� त�या नवीन हो�या. �यांनाह� extra मदतीची गरज होती. मग मलुांसाठ� काह�             

interactive routines set कर�याम�ये मदत केल�, �यांचा online �लासेससाठ� guidance time स�ु            

केला. दैनं�दन घरट� काम आ�ण �याचं �लॅ�नगं �या सव� गो�ट� म�ये मलुांना engage करायची संधी               

�मळाल�.  �या �न�म�ाने �यां�यावर lock-downचा कमी इफे�ट �हावा ह�च इ�छा होती.  
 

My dharma as city resident – आपण जर� lock-down म�ये असलो तर�ह� school district, city               

councils/ first responders/ police and firemen �या सव� मंडळीना काम करणे अ�नवाय� आहे.             

School district ने मदतीची हाक टाकल� असता IPSD 204 साठ� एक Fundraiser राबवला,             

"SUSPEND-A-MEAL". �म�मंडळीनी सढळ ह�ते मदत केल�. ‘Hindu Swayamsevak Sangh’         
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आ�ण ‘Sewa international’ �या सं�थांशी �नग�डत अस�यामळेु दर आठव�याला काह� activities           

चालू हो�या. �याअतंग�त Masks donation drive, meal train, food donation drives, general            

fundraisers असे volunteeringचे काम अजनूह� चाल ूआहे. 

  

 

My dharma as mentor – कम�भमूीमधील काम चालू असताना मायदेशी, भारतात, काह� काय��माची             

virtual volunteering/ mentoring करायची संधी �मळाल�. शाळेमधील �म�मंडळी, जनुा ऑ�फसवग�          

अ�या ब�याच दरुावले�या  सवंग�यांबरोबर काह� उप�म राबवले.  

Covid-19 ह� �याधी आप�याला इतर माणसांपासनू दरू ठेवतये, in-person socialization जर� avoid            

करायचे असले तर� कमी �माणात �कंवा virtual mode मधनू आपण बरेच उप�म / काय� क� शकतो ह�                 

जाणीव covid-19 ने न�याने क�न �दल�. पा�रवा�रक virtual meetings, क�टा gatherings,           

entertainment �ो�ॅ�स, Drive -in -birthday parade, online संगीत संमेलन, एवढंच काय तर ल�नं             

पण अनभुवायला �मळाल�. मला खा�ी आहे Covid-19 ने आपबांधवांम�ये न�याने, माणसुक�ची आ�ण            

सनातनी �वा��य �ढ�ंनीच धम�जागतृी क�न �दल�. 

 

मंदार �प� े 
Naperville, IL 
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आ�मबल 

 

ह�ल� जे�हापासनू करोना आप�या आय�ुयात आला आहे त��हापासनू आप�या जीवनात          

खपूच उलथापालथ झाल� आहे. पालक घ�न काम करत आहेत, बालवगा�पासनू ते           

�व�यालयामधील �व�याथ� online �शकत आहेत आ�ण infection �या दाट श�यतमेळेु          

आजी आजोबा घरातच दडी मा�न बसले आहेत. 

हे सव� बदल �चंड गतीने होत असताना, मी �वतःशीच �वचार केला क� मा�या आय�ुयात              

अशी कोणती गो�ट आहे जी मला बदलायला आवडले? मी अनेक वषा�पासनू वजन कमी             
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कर�यासाठ� खपू �य�न कर�त आहे. मी सव� �कारचे आहार आचरणात आणले, पण ते सव�              

�य�न �वफल ठरले. 

स�या सव�जण घ�न काम करत अस�यामळेु, ‘खा�यच’ सग�यांचा क� ��बदंू बनला होता.           

अशा प�रि�थतीत चमचमीत खाणं आ�ण पेये या मोहांवर मात करणे अ�धकच कठ�ण झालं             

होतं. मला दररोज यो�य आहाराची आ�ण �यायामाची �नतांत आव�यकता होती. माझं           

वजन कमी कर�या�या �दशनेे �वास स�ु असताना मला �वतःवर ल� क� ��त कर�याची            

आ�ण इ�छाश�ती �बळ कर�याची अ�यंत गरज होती. �या ��ृट�ने मला स�म           

कर�याम�ये योग आ�ण �चतंनाचा �सहंाचा वाटा होता. माझे उ�द��ट गाठ�यासाठ� मला           

मा�या दो�ह� मलु� आ�ण पतीकडून मोठा पा�ठंबा व �ो�साहन �मळाले आ�ण मी शवेट�             

मा�या मोहांवर �वजय �मळ�वलाच! 

एकदा �न�चय के�यावर मी कमी कॅलर� खा�य �लॅन स�ु केला. खास MMC �या             

वाचकांसाठ� तो इथे देत आहे. सकाळी साखर�वर�हत चहा आ�ण घर� बनवलेल� नाचणीची            

�बि�कटे. दपुार�या आ�ण रा�ी�या जेवणासाठ� नाचणीचे खाकरे आ�ण stir fried भा�या,           

अगद� कमी तलेात�या, �कंवा ओट डोसा आ�ण खोबरं �कंवा श�गदाणे नसलेल� चटणी. रोज             

दोन ते तीन �लटर पाणी. सं�याकाळी अध� सफरचंद �कंवा कमी गोड आ�ण कमी कॅलर�              

असलेलं फळ. रोज एक तास �यायाम, योगासनं, धावणे अशी शार��रक activity आ�ण            

म�ुय �हणजे घर�या जेवणा�शवाय दसुरे कोणतहे� जेवण नाह�. �म�म�ै�णींकडे पण          

जाताना मी माझा �पेशल डबा घेऊन जात.े 

माझा त�ुहा सवा�ना हाच संदेश आहे क�, �वतःवर �व�वास ठेवा, आ�मबलाला आवाहन करा             

आ�ण त�ुहाला तमु�या �येयापय�त जा�याचा माग� न�क�च सापडले !! 

 
 

वशैाल� राजे  
Plainfield, IL 
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माझी शायर� 
 

मला मराठ� सा�ह�य आ�ण का�य यात रस आहे. जमेल तसे वाचन आ�ण लेखनाचाह� �य�न चालू               

असतो. या वष� माच� म�ये को�वड �वषाणनेू रोज�या �दनचय�ची उलथापालथ केल� आ�ण नकळत             

मा�या सा�ह�य �वासाला एक नवीन फाटा फुटला. �वषाण,ू लॉकडाउन इ�याद� �वषयांवर काह� हौशी             

मंडळींनी केलेल� शायर� आ�ण क�वता वाचनू आपणह� �हदं�त शायर� स��य चारो�या �कंवा क�वता             

�लहा�यात असे वाटले, �याच फल�ुतीचे हे काह� मजेशीर तर काह� सं�चत नमनेु: 

 
 
िजदंगी के बोझ से मेरे �दल क� ये बेचनैी ‘अभी’ 
ल�ज बनके रह गयी इस�लये शायर �दखता हँू  

 
इसे न�म कहकर बदनाम ना करना मझु ेऐ 

दो�त 
म� तो रोज �दन भर का केवल �हसाब �लखता 

हँू! 
 

 

 
 
 

 
 

 
कहत ेहै व�त �कसी के �लये �कता नह�ं है.. 
�फर �य� तरेे �हलकोरे पर ये थम सा जाता है? 

 
तरेे इ�क का नशा है, म ैइसे और �या कहँू..  

वना� �यू ँतरे� याद आत ेह� ये मन म�ुकुराता है? 
 

�बखर� ज़�ुफ़� का साया अब मेरा मयखाना 
तरे� झुक� नजर बयाँ करे मकैशी �या चीज़ है.. 

 
�पला देना मझु ेये जाम जरा त ूअपने होठ�से 

�दलके द�रयाम� अगन क� पेहेल� ‘अभी’ बाक� है! 
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खाल� पडी आज सडक,  
सनुसान है ये सार� ब�ती 
अपने अपने घर� म� जसेै  
यूहं� कैद पडा है हर ह�ती 

 
आज मह�फलसे हो गयी  
गायब सार� मौज-म�ती 
दरू से बातचीत करके ह�  
अब �नभा रहे है दो�ती 

 
मह�गी हो गयी सार� चीजे 
और जान हो गयी है स�ती 
�नज�व वायरस ने �बगाड द� 
हमारे िजंदगी क� तदं�ु�ती! 

 

 

 
 
 

 
 

 
उस �दन म� म�ंदर म� गया था 
आज कल के हालात देखकर 
अभी आप ह� कुछ करोना 

भगवान से कहा हाथ जोडकर 
 

वो ल�ज कहतहे� हंगामा हुआ 
पजुार� ने कहा मेरे पास आकर 
सह� श�द का इ�तमेाल करना 
वरना नह� बनेगा त ूकभी शायर 

 
उसने �फर हाथपर �दय� दो बूदं 
जो पी �लये म�ने तीरथ समझकर 
बादम� पेटम� होने लगी गडबड 
तौबा वो तो था ह�ड सॅनेटायझर 

 
मेरे जसेै और भी गलतीसे पी गये 
सब बेचारे भागे अपने अपने घर 
इसी �लये हर दकुान से आज 
गायब हो गया है टॉयलेट पेपर! 

 

 
 

 
 

 
अ�भिजत रायर�कर  

Naperville, IL 
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�व�थ मी.... अ�व�थ मी 
 

मी अ�मत रो�ये. सो�यशुन आ�क� टे�ट. गेल� १० वष� मी पणू�वेळ घरातनुच काम करतो. माझे ऑ�फस               

�हणजे माझे घर; मा�या कामा�या वेळा मीच ठरवतो. घरातनू काम करत अस�यामळेु माझे सोशल              

लाईफ तसं नस�यागत होत.े हळूहळू महारा�� मंडळात मा�या ओळखी झा�या. मी मंडळा�या            

काय�कारणीत सामील झालो, �था�नक आ�ण भारतातनू येणा�या नाटकांचे सेट उभार�यात मा�या           

कलागुणांना भरपरू वाव �मळाला. अगद� मनापासनू हे काम मी ए�जॉय करतो. यामळेु आ�ण गे�या              

तीन-चार वषा�त िजवाभावाची �म�-मंडळी स�ुधा जमल� आहेत. 
 

सगळे आलबेल स�ु होते आ�ण २०२० �या प�ह�या काह� म�ह�यातच कॉरोना �वषाण�ुया महामार�ने             

संपणू� �व�वाला �यापले. �यात अमे�रकेची अव�था अ�तशय �बकट झाल�. या काळात कधीह� न             

ब�घतलेले आ�ण अनभुवलेले असे अनेक बदल झाले. सग�यांसाठ� �यात सवा�त मो�ठा बदल होता तो              

�हणजे work from home, पण मा�यासाठ� हे काह� नवीन न�हत.े मला फरक पडला तो सोशल लाईफ                

नस�याचा. �म�ांना समोरासमोर भेटण बंद झाले. WhatsApp मळेु आ�ह� सगळे एकमेकां�या संपका�त            

तर होतोच. Zoom व�न आ�ह� ि�ह�डओ कॉल क�न virtually भेटू लागलो. �यातपण गंमत वाटायला              

लागल�. घरातनू zoom व�न crossfit �यायामपण स�ु होता. शार��रक �वा��य चांगले राहावे �हणनू             

�नलेश मालपेकरने �दलेला २० �दवसांचा facebook pushups       

challenge देखील पणू� केला. 
 

कामा�शवाय बाहेर जा�यावर �नब�ध तर होताच पण हळूहळू काह� गो�ट�          

�प�ट �हायला लाग�या हो�या क� आप�याला मा�क घात�या�शवाय        

बाहेर जाणे अश�य आहे. पण मा�क �मळत कुठे होत?े मग नवीन चंग            

बांधला. "मा�क बनव�याचा". एकाह� दकुानात सतुी कापड �कंवा एकह�         

धागा �श�लक न�हता. शवेट� खपू वेळा दकुानात खेटा मा�न आ�हाला          

मा�क �शवायचे सामान �मळाले आ�ण मा�क बनवणे स�ु झाले. मा�या          

सासबूा�नी देखील मला खपू मदत केल�. थो�याच �दवसात आ�ह� दोघे          

एवढे सरावलो क� आमचा वेग �चंड वाढला. सग�या �म� म�ै�णींना,          

ओळखी�यांना तसेच अनोळखी लोकांनाह� आ�ण जवळपास�या health care workers पय�तह� ते           

मा�क पोहोचवले. 
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कॉरोनाचा �ादभुा�व स�ुच होता. पण मला मा� इत�यावरती शांत बसवत न�हत.े माझा तसा �वभावच              

नाह�. काह� म�ह�यांपवु� मी क�लोळ या सं�थेचा सभासद झालो होतो. या सं�थेचा मळू उ�दे�य आहे, जे                

काह�ह� छान ऐक�याजोगं, बघ�याजोगं आहे �याला �यासपीठ आ�ण �े�क उपल�ध क�न �यायचे.            

�शवाय आप�या समाजात, आप�या आजबूाजलूा असले�या ��तभेला (local talent) वाव देणे. पण            

स�या करोना मळेु काह� करणे श�य वाटतं न�हत.े पण         

मग आ�ह� काह�तर� नवीन करायचे ठरवले. आ�ण       

�यातनू ‘Online Program' ह� संक�पना अि�त�वात      

आल�. आम�यासाठ� स�ुधा हे एक आ�हान होत.े आ�ह�        

आमची िज�द आ�ण सव��व पणाला लावायचे ठरवले व ते         

पेल�याची पणू� तयार� केल�. Streaming साठ� लागणारे       

तं��ान सांभाळ�याची जबाबदार� मी �वीकारल�. इतरांनी      

जमेल तसे इतर मंडळांशी संपक� केले. आ�ण बघता बघता         

६-७ मंडळे एक� आल�. या marketing effort म�ये ��येकाचा मोलाचा वाटा आहे. छोट�शी मदतस�ुधा              

बरेचसे काम हलकं करत होती. खपू अडचणी येत हो�या पण वेळोवेळी �याचे उपाय स�ुधा �मळत होत.े                

सवा�ची सकारा�मक भावना काम करत होती. ��येका�या मदतीने १-२ नाह� तर ३ �ो�ॅम सेट झाले.               

बघता बघता प�ह�याच �ो�ामने अगद� धमाल केल� आ�ण अपे�ेपे�ा मोठं घवघ�वत यश आणनु             

आम�या प�ुयात ठेवलं. सवा�नी खपू कौतकु केले. आता पढुचे २ �ो�ॅम जलुै म�ह�यात �सा�रत होणार               

आहेत आ�ण आता सग�यां�या नजरा �याची अ�यंत आतरुतनेे वाट पाहत आहेत.  
 

माझी �व�न एका जागी थांब�याची नाह�त तर उंच भरार� मार�याची आहेत आ�ण तशी �म�-मंडळी पण               

जोडल� जात आहेत. �या कठ�ण वेळेत, मी �वतःला कामात गुंतवनु ठेवत आहे आ�ण माझी मान�सकता               

सकारा�मक ठेव�याचा �ामा�णक �य�न करत आहे 
 

अ�मत रो�ये  
Plainfield, IL 
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मन क� बात 
 

मी �ुती त�डुलकर रो�ये. मी एक ग�ृहणी आहे. माझा नवरा गेले १० वष� घरातनू काम करतोय. मलुगा १०                  

वी म�ये आहे. खरं तर कोरोना �वषाण�ूया ये�याने मा�या आय�ुयात काह� खास फरक पडला न�हता.               

असे मला वाटत होत.े आईबाबा वषा��या सरुवातीलाच मा�याकडे आले होत.े �यां�या बरोबर वेळ खपू              

छान जात होता.  

फे�वुार�म�ये आई आजार� झाल� होती. हॉि�पटलम�ये होती. ती बर� होऊन घर� येते न येते तोपय�त               

कोरोना�या अि�त�वाची जाणीव चहुबाजुंनी �हायला लागल� होती. कधी ट��ह�वर बात�यांमधनू तर कधी            

�म�मंडळी व आ�त�ेटां�या बोल�यातनू. सगळीकडे �नर�नरा�या शंका कुशंका व काळजीची छाया           

पसरायला लागल� होती.  
आ�ण हा हा �हणता �हणता मलुां�या शाळा बंद झा�या. दकुानांबाहेर जीवनाआव�यक व�तूंसाठ� लांबच             

लांब रांगा लागू लाग�या. तासंतास रांग लावनूह� पदरात काह�च पडत न�हत.े सगळी दकुाने पण �रकामी               

झाल� होती. काय चाललंय आ�ण काय होणार आहे त ेकाह� कळत न�हत.े सगळा ग�धळ उडाला होता.  
मा�यावर मा�या आईबाबांची पण जबाबदार� होती. �यांना आ�ह� कुठेह� बाहेर पडू देत न�हतो. हळूहळू              

गो�ट� ���ट �हायला लाग�या हो�या. बाहेर पडताना मा�क घालणे ज�र� आहे, घराबाहेर वावरताना ६              

फूट अतंर ठेवणे आव�यक आहे, �वकत आणले�या सग�या व�तू disinfect क�न मग जाग�याजागी             

ठेवाय�या असे एक ना अनेक नवीन बदल रोज�या जीवनात �हायला लागले. �दवसभर घरात बसनू              

काय करायचे �हणनू ब�याच वषा�नंतर मी आ�ण मा�या आईने परसबागेत फळभा�या लाव�या आहेत.             

आ�ह� रोज झाडांना, गवताला पाणी घालतो. आईकडून मी नवीन नवीन पदाथ� करायला �शकते आहे.              

बाबांबरोबर रोज चालायला जात.े आता आमचं gym पण स�ु झालंय. सग�या होणा�या बदलांना हसत              

हसत �वीकारत आपण सगळेच पढेु चाललोय. याच �व�वासाने एक �दवस आपण सगळे या �वषाणूंवर              

मात न�क�च क�.  
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आज मी आईकडून �शकलेल� एक पाककृती त�ुहां सग�यांबरोबर share करतये.  

 

वाटाणा पॅट�स  
सा�ह�य: ४ बटाटे उकडून, १ मोठा कांदा बार�क �च�न, ४ वा�या वाटणे, १ वाट� bread crumbs, १/२                 

वाट� तले, १ चमचा राई, १/४ चमचा �हगं, १ चमचा लाल �तखट, १/२ चमचा हळद, २ चमचे गोडा                  

मसाला, १ चमचा �लबंाचा रस, १ वाट� रवा, १ वाट� बार�क �चरलेल� को�थबंीर, १/२ चमचा साखर, मीठ                 

चवीनसुार  
कृती: 

1. उकडलेले बटाटे सोलनू mash क�न �यावेत.      

�यात bread crumbs घालनू सगळे छान      

�मसळून घेणे.  

2. एका पात�ेयात २ चमचे तले गरम क�न �यात        

�हगं, राईची फोडणी करावी. �यात बार�क      

�चरलेला कांदा, थोडसेे मीठ घालनू परतनू      

�यावा. कांदा मऊ झाला क� �यात लाल �तखट,        

हळद, गोडा मसाला, साखर व �लबंाचा रस       

घालनू परतनू �यावे.  

3. मग �यात वाटणे घालनू परत सगळे परतनू �यावे. ते मंद आचेवर ८ ते १० �म�नटे झाकून ठेवावे.                 

मग गॅस बंद करावा. 
4. बटाटा व bread crumb�या �म�णाचे छोटे गोळे क�न, हातानेच परु��या आकारा�या ला�या            

बनवाय�या. एक लाट� हातावर घेऊन �यात वाटा�याचे �म�ण भरायचे व दसुर� तयार लाट�             
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�यावर ठेऊन सग�या बाजनेू नीट दाबनू बंद करायची. पणू� एकजीव गोळा झा�यावर र�यात             

घोळवनू �यायचे.  

5. त�यावर थोड ेथोड ेतले घेऊन �यात हे पॅ�टस खरपसू तळून �यायचे. 

6. गरम गरम पॅ�टस चटणी बरोबर खावेत.  

सचूना: पॅ�टस shallow fry करावेत. पॅ�टस �या दो�ह� बाजूंना तळ�यावर लालसर रंग आला पा�हजे. 

 

�ुती त�डुलकर रो�ये  
Plainfield, IL 
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को�वड – १९ 
 

को�वड - १९ चे सावट पसरले जगावरती  
नेहमी गजबजलेल�, हादरल� ह� धरती; 

 

सव�� सोशल �ड�टं�स�ग , घराबाहेर जा�यास बंद�  
तर देशा-देशात बेरोजगार� व आ�थ�क मंद� ; 

 

आता ऑ�फसला जा�याची �चतंा नाह�  
परत घर� ये�याची घाई नाह�; 

 

दगदगीचे  आय�ुय शांत झाले  

आय�ुयात जण ूएक म�यांतर आले; 
 

घरचा सहवास नेहमी वाटणारा हवाहवासा 
आता मा� वाटू लागला नकोसा; 

 

को�वड - १९  ने सव�� हाहाकार माजतोय  

देव�पी मन�ुय �दवस-रा� , जीव वाचवतोय; 
 

लॉकडाऊनमळेु ��येकाला आलाय कंटाळा 
�च�कला, पाककला, नेटि�ल�स हाच आता �वरंगुळा; 

 

सदैुव-ददु�व �हणावं, �यांना लाभला �वग�वास 

 एकच �ाथ�ना, सखु�प जाओ �यांचा पढुचा �वास; 
 

अ�नकेत सावंत  
Hoffman Estate, IL 
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देवांचा देव महादेव 

 
 

माच� म�हना स�ु झाला आ�ण कोरोनामळेु वक� �ॉम होम स�ु झालं. चार �भतंी�या आत राहून �वतःला                

कामा�य�त�र�त �य�त कसं ठेवता येईल यासाठ� डोकं �वचार क� लागलं आ�ण मग घराबाहेर न पडता               

घरात असले�या व�तपूासनू काह� करायचं ठरवलं. आता वेळच वेळ अस�यामळेु �या गो�ट� नेहमी�या             

कामामळेु राहून गे�या �कंवा खपू वषा�पासनू के�या नाह�त �या करायचं ठरवलं. �याच याद�मधनू             

�च�कला एक !!!  
 

 

 67  

 
   

 



 

महारा�� मंडळ �शकागो �व�फ� July 2020 

 
२००६ साल� मी आठवीत होतो त�ेहा शवेटचा �श धरला होता आ�ण आज जवळ जवळ १५ वषा�नी प�ुहा                 

एकदा �च� काढताना एक वेगळाच आनंद �मळाला. शाळेत�या काह� आठवणी ता�या झा�या. शंकराचे             

�च� काढ�या मागे काह� कारण होतं. असं �हंटले जातं क� ��मदेव स�ृट�चा �नमा�ता आहे तर �व�णू                

स�ृट�चा पालनकता� आ�ण शंकर �तचे संर�ण करणारा आहे. यामळेुच शंकराला 'कैलास �नवासी' असे             

�हटले जात.े ‘आशतुोष' �हणजे त�काळ संत�ुट होणारे. �शव तसाच आहे. सम�ु मंथनात �नघालेले �वष              

�वत: �ाशन क�न जगाचे क�याण करणारा. �शव हा परमा�मांपकै� एक आहे जो स�ृट�ची �न�म�ती,              

संर�ण आ�ण प�रवत�न करतो. �हणनू या कोरोना ��त काळात हे �शव �च�. 

 
अ�नकेत सावंत  

Hoffman Estate, IL 
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मनोगत 
१२ माच�ला रा�ी ऑ�फस मधनू टे��ट आला क� उ�यापासनू अ�नि�चत काळापय�त घ�न काम करायचं.              

पोटात मो�ठा गोळा आला कारण मी जा�त कधी घ�न कामच केलं न�हतं. मग हळू हळू �याची सवय                 

झाल� आ�ण घ�न काम करणं  आवडायला पण लागलं.  

  

COVID-१९ चा मा�यावर सग�यात मोठा प�रणाम �हणजे मा�या त�वीला आज ४+ म�हने भेटले             

नाह�. कामामळेु �तला इथे घर� येता येणं श�य नाह�. पण ती  सखु�प आहे �यातच समाधान आहे.  

 

माझी म�ैीण श�ुला जोशीने जे�हा मला सां�गतलं क� हॉि�पट�स, डॉ�टस�साठ� मा�क करायचे आहेत,             

मी �तला लगेच सां�गतलं क� मला पण मा�क करायला आवडतील. आईला मी जे�हा हे सां�गतलं त�ेहा                

�तला तर आ�चय�च वाटलं. आई नेहमी मा�या लहानपणी मागे लागायची �शवण �शकायला. घर�             

�शलाई मशीन असनूह� मला कधीच  �शवणाची आवड न�हती.  
 

अथा�त इथे मा�याकडे �शलाई मशीन अस�याचा ��नच न�हता        

आ�ण मा�क तर करायचे होत.े मग मा�या म�ै�णी मणृाल         

जोगळेकर, र�मी गोगावले �यां�या कडून �शलाई मशीन आणल�        

आ�ण मा�क बनवले. बरं का, आता मी च�कं �शलाई मशीन �वकत           

घेतल� आहे.  

 

सग�यांसारखी मी पण स�ुवातीला ४-५ आठव�याची grocery       

आणनू ठेवायचे.. एकदा झु�कनी खपूच आणल� गेल�. मी �वचार         

करत होत,े काय करावं एव�या झु�कनीचं? तवे�यात मला मा�या         

आई�या आ�याचं कैर�चं �तखट गोड लोणचं आठवलं. आ�ण मी झु�कनीचं �तखट गोड लोणचं केलं. खपू               

छान लागलं त ेलोणचं. �याची रे�सपी तमु�या बरोबर share करत,े बघा आवडतं का त�ुहाला पण?  
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सा�ह�य:-  

१ झु�कनी, २ टेबल�पनू लोणचं मसाला, १ टेबल�पनू गूळ, १ टेबल�पनू ऑ�ल�ह ऑइल, १/४ ट��पनू               

मोहर�, �चमटूभर �हगं  

 

कृती :-  
१. झु�कनीचे लहान तकुडे कापणे आ�ण �याला लोण�याचा        

मसाला लावनू १/२ तास बाजलूा ठेवणे.  

२. तले गरम करणे. �यावर मोहर�ची फोडणी देणे.  

३. �यावर झु�कनी घालनू परतणे. झाकण ठेऊन जरा वाफ         

आणणे.  

४. नंतर �यात गूळ घालणे आ�ण ५ �म�नटं झाकण ठेवनू मंद           

गॅसवर �शजवणे.  

५. परत एकदा परतणे. आ�ण गॅस बंद करणे.  

६. थंड झा�यावर श�यतो काचे�या बरणीत भ�न ठेवणे.  

 

हे लोणचं १५ �दवस ��जम�ये छान राहतं. 

 

हष�दा सावंत  
Naperville, IL 
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न ठरवता लागले नवीन छंद 
 

इंिजनी�रगंची आवड लहानपणा पासनू, �यामळेु मोडले�या व�तू द�ु�त कर�याची आ�ण नाह� द�ु�त            

झाल� तर� ती का द�ु�त क� शकलो नाह� �याचा शोध लाव�याचा माझा छंद. एखाद� ��या, आवड                

जे�हा आपण जोपासतो �याला जर छंद �हणतात, तर न �शकले�या, न जोपासले�या, गो�ट�त मन              

�चलं तर  �याला काय �हणायचं? को�वड लॉक डाउन म�ये  नेमकं असंच  काह�सं  झालं. 

को�वड लॉक डाउन �या प�ह�या काह� �दवसात �ंट लाईन वक� स�ला मदत �हणनू मा�क बनव�यासाठ�              

मा�या सौ ने �त�या म�ै�णीचे �शवणयं� आणले होत.े आणताना हे माह�त होत क� ते �शवणयं� बर�च                

वष� वापरात नस�याने ते चाल�याची शा�वती फारशी न�हती. हे �शवणयं� द�ु�त करताना, मलाह�             

मा�क �शव�याची इ�छा झाल� आ�ण मी पण मा�क �शवले. काह�तर� नवीन के�याचा आनंद �मळाला. 

�याच दर�यान YouTube वर बरेच वेगवेगळे पाव बनव�याचे �व�डओ         

येऊ लागले, ते बघताच अ�सल मुंबईकराला इरा�या�या बेकर�तला        

लाद�पाव आठवला आ�ण तसा पाव घर� बनवायचं खळू लागलं. सरुवातीचे          

काह� �योग चकुले, आ�ण �या चकुा नेम�या क�यामळेु झा�या, कोणते          

घटक बदलले क� �याचा पाव कसा होईल हे करता करता ब�याच �कारचे            

पाव बनवायला �शकलो. घरचा लाद� पाव अगद� �या इरा�या�या         

पावासारखा नसला तर�ह� "उंनीस - �बस " �या फरकात समाधान          

मानायला हरकत नाह�. 

अ�या �कारे केवळ �या लॉक डाउनमळेु न ठरवता लागले हे नवीन छंद !            

 

समीर सावंत  
Naperville, IL 
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माझी अ�रसाधना 
 

आप�यापकै� बहुतकेां�या अ�र�वासाची स�ुवात पाट�वर�या ‘�ीगणेशा’ने झाल� असेल. पण आज�या          

�माट�फोन-कं�यटुर�या यगुात हाताने �ल�ह�याची गरज कमी झाल� �कंवा जवळजवळ संपल�च. असे           

असतानाह� सलेुखन(Calligraphy) �पाने ह� कला आजह� िजवंत  आहे.  

 

सलेुखन ह� एक कला आहे हे मला २००८ साल� कळले. �याकाळी पेन हातात घेऊन काह� म�ुदामनू                

�लह�ले तरच कागदावर उतरायचे. पण प�ह�यापासनूच पेनचे खपू आकष�ण. �या दकुानात पेन असतील             

अशा दकुानात गे�यावर, पेन �यायचे नसतील तर�ह�, एकदा तर� stationary aisle मधनू गे�या�शवाय             

मला चनै पडत नाह�. मी २००८ साल� कॅ�ल�ाफ� �शकायला स�ुवात केल� ती पेन�या आकष�णामळेु. पण               

अ�रांनी मला कधी छंद� बनवले कळलेच नाह�. अथा�त ल�न, मलेु, संसार या गा�यात सात�य रा�हले               

नाह�. तर� अधनू मधनू हे अ�र �ेम डोकावत रा�हले. गे�या दोन वषा�त काह� �था�नक workshops               

क�न पाह�ले. �यातनू ऑनलाइन मा�यम कळाले. �यावर बरेच लहान-मोठे कोस�स केले. तर� ल�य सराव              

करणेच रा�हले, तहे� काळी शाई नाह�तर रंगीबेरंगी �श पेन वापर�यापरुतचे. कॅ�ल�ाफ� हा ब�यापकै�             

छंदच राह�ला. 

 

परंतु �वारंट�न काळात सव� ग�णतचे बदलल�. घर� राहून वाढले�या कामांबरोबर खपूच जा�त होणारा             

नकारा�मक बात�यांचा भडीमार बेचनैी वाढवू लागला. मग मनाला उभार� दे�यासाठ� अ�रांकडे वळले.            

गेले वष�भर एकाच �कारची कॅ�ल�ाफ� क�न तोचतोचपणा जाणवायला लागला होता. अथा�त �याचा            

फायदा पाया भ�कम हो�यासाठ� न�क�च झाला. �वारंट�न काळात ऑनलाईन मा�यमात सलेुखनाचे           

अजनू बरेच कोस�स उपल�ध झाले. तर �यातील काह� धडे �शकायचे, खरे �हणजे �गरवायचे ठरवले. हे               

नवनवीन धड े�गरवताना या छंदाचे वेड कधी झाले आ�ण त ेसाधनेत कधी बदलले कळलेच नाह�. 

 

सलेुखन �हणजे सुंदर आ�ण रेखीव �लह�णे. �याबरोबरच अ�रे रेखाटणे आ�ण ती सजवणे. या कलेतनू              

मनःशांती �मळते असं मी �हंटलं तर कदा�चत त�ुहाला खोटं वाटेल. पण मी �य�न करते              
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समजाव�याचा. सामा�यतः तमुचा �ल�ह�याचा वेग जर १ असेल तर तो कॅ�ल�ाफ� करताना बराच कमी              

करावा लागतो. जवळजवळ १/५ ते १/ १० एवढा. कारण ��येक अ�र अनेक ��ोकस ् �कंवा लहान रेघांत                

�वभागलेले असत.े ह� ��येक रेघ जशी �या �लपीमधे आहे तशीच खपू हळूहळू कागदावर उतरवावी              

लागत.े ��येक वळण, ��येक रेघ, हाताचा जोर, पेन मधनू कागदावर उतरणा�या शाईचे �माण यावर              

�नयं�ण �मळवावे लागत.े आ�ण जसे गाडीची असत;े जेवढा जा�त वेग तवेढे �नयं�ण कमी; तसेच पेन               

अन ् शाईचे होत.े ते सा�य करताना �वासांवरह� आपोआप �नयं�ण येत.े कारण �या �माणात �वासांचा              

वेग �याच �माणात हातांना वेग �मळतो. हे सगळे होत असताना ल� फ�त पेन आ�ण �यातनू बाहेर                

पडणार� शाई यावरच राहत.े कधी मन इतर सव� �वचार सोडून फ�त पढु�या अ�राचा, रेघेचा, वळणाचा               

�वचार क� लागत ेत ेकळतच नाह�. आ�ण मग स�ु होत ेअ�रसाधना...  

 

साधना �हणजे शवेट� काय? तर बाक� सव� �वचार सोडून एकाच गो�ट�वर ल� क� ��त करणे. असं               

करताना हळूहळू �वासांवर �नयं�ण येते आ�ण ��येक �वास शर�रात �भनताना जाणवू लागतो. मला             

कधी वाटलेह� न�हते क� ह� अ�रे अशी अव�था आणू शकतात. अगद� काह� म�ह�यांपवू�पय�त कॅ�ल�ाफ�              

करताना मी ऑ�डओ ब�ुस सहज ऐकू शकायचे. गे�या वष�भरात मी अशी बर�च प�ुतके ऐकल�. मला               

�यातल� गो�ट नीट कळायची. प�ुतकातील �थळ�वशषे नंतर स�ुधा चांगलेच आठवायचे. परंतु गे�या            

दोन म�ह�यांत मी जे�हा जे�हा ऑ�डओ बकु ऐकायला चालू केले, त�ेहा अगद� काह� �म�नटांतच मला ते                

प�ुतक कळणे बंद झाले. कारण माझे पणू� ल� फ�त आ�ण फ�त अ�रांवर क� ��त होऊ लागले होत.े                

काह� काळानंतर तो �य�न मी सोडून �दला. आता तर कॅ�ल�ाफ� करताना मी संथ संगीत लावत.े मग                

उरत ेफ�त मी आ�ण अ�रे.  

 

या अ�रसाधनेत तासंतास �नघनू जातात. हात दखुनू येतो पण मन भरत नाह�. सतत नवीन कागदावर               

काय �लहायचे, काय काढायचे याचेच �वचार चालू असतात. थोडा जर� मोकळा वेळ �मळाला क� मन               

कॅ�ल�ाफ�कडे कधी वळते कळत नाह�. बेचनै मन उ�सा�हत होऊन नवीन क�पनेवर काम क� लागत.े              

�यातनू �मळणार� सकारा�मक ऊजा� घर�यांनाह� जाणवते आ�ण �यांनाह� �ो�साह�त करत.े ��येक           

रेखाटन, लेखन, अ�र�च� पणू� झा�यावर �मळणारा आनंद; �यावर Instagram, FaceBook वर           

�मळणार� दाद आ�ण उ�साहवध�क ��तसाद, या सवा�ची मजा काह� औरच. 
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या कलेचे साम�य� अतोनात आहे. मी ते अनभुवते आहे याहून चांगले भा�य कोणत.े खरंच या अ�रांनी                

माझा �वारंट�न काळ खपू ससु�य केला आहे. गे�या तीन म�ह�यांतील काह� नवीन �योग खाल� डकवले               

आहेत. �या ��येकावर वेगळा लेख होऊ शकतो. हे अनभुव तमु�या समोर मांडताना मला खपू छान               

वाटले. या लेखामळेु �े�रत होऊन त�ुहालास�ुधा हे नव�व�व अनभुवायची इ�छा झाल� असेल, तर मला              

न�क� कळवा. 

 
वशैाल� �शदें  
Aurora, IL 
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माझं New Normal 

 

मी संपदा थ�े. �यवसायाने मी बर�च वष� �फ�झकल थेर�प�ट         

अ�स�टंट आहे. �याचबरोबर मी YMCA म�ये �ुप �फटनेस        

चे वग� घेत.े को�वड १९ �या काळात मला नवीन नोकर�          

�मळाल�. मी एका short term rehab facility साठ� काम         

करतये. कोरोना�या महामार�मळेु मा�या कामा�या �व�पात      

खपू बदल झाले. स�या कामावर पीपीई (personal       

protective equipment) घात�या�शवाय पेशंटला ��ट     

करता येत नाह�. खबरदार� �हणनू गॉग�स, गाऊन, फेस        

मा�क, हेअर नेट, 

बटु�ज, आ�ण �लो�हज घालनू काम करणे खपू �ासदायक         

होत.े �लो�हजमळेु कॉ��यटुरवर काम करणे कठ�ण होत.े       

मा�क मळेु घाम येतो. पेशंटला आमचा चेहरा �दसत नाह� क�          

आवाजह� ऐकू येत नाह�. सारखे सारखे हात धवुनू हात कोरडे          

होतात. पण हे सगळे सोप�कार करताना पेशंटची आ�ण        

�वतःची सरु��तता मह�वाची असत.े आ�ण सरतशेवेट� पेशंट       

बरा होऊन घर� �नघाला क� खपू छान वाटत.े क�टाचं चीज          

झा�यासारखे वाटत.े घर� आ�यावर घर�यांची सरु��तता पण मह�वाची असत.े माझे कपडे वेगळे धवुावे             

लागतात. पण हळूहळू हे सगळे अगंवळणी पडत चाललंय.  

मा�या खाजगी आय�ुयात पण कोरोनामळेु खपू फरक पडला आहे. सरुवातीला मा�या कामावर पेशंटला             

यायला मनाई होती. �यावेळी मला खपू मोकळा वेळ �मळाला. कामावर जायचे न�हते �यामळेु घरात              

बसायची सवय नसलेल� मी अचानक घाब�न गेले. प�हले काह� �दवस म�त झोप काढल� पण मग               

�याचा पण कंटाळा आला. मा�या मलु�ची शाळा बंद झालेल�. मग अनषुा आ�ण मी सायकल चालवायला               

जाऊ लागलो. कधीतर� लांब चालायला जायला लागले. रोज weights �या exersises क� लागले.             
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नवीन नवीन पाककृती करायला लागले. zoom कॉ�स व�न म�ै�णींशी ग�पा मा� लागले. भारतात             

असले�या ब�हणींशी �हा�स अपँ व�न संवाद साधू लागले. एक नवीनच आय�ुय अनभुवत होत होते मी.               

सरुवातीला वाटलेले तवेढे कठ�ण आता वाटत न�हत.े हा काळ ससु�य हो�यासाठ� माझे कुटंुबीय आ�ण              

माझा �म� प�रवार यांची मला खपूच मदत झाल�. आज प�ुहा मी कामावर जायला लागलेय. आ�ण               

कुठेतर� तो मोकळा वेळ �मस करतये.  

 

संपदा थ�े  
Naperville, IL 
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का�लदास - �व�मा�द�य 
 

(लघ ु�पकम)् 
 
(उ�जनै नगरं समीपे अकि�मन �दने का�लदास: व�ृयस अ�धतले उप�वशत का�य वाचनं करो�त l सव�              
जना: शणृवि�त) 
 
का�लदास : - “कि�च�का�ता�वर�गु�णा �व�धकारा��म�य: 
                    शापेना�त�ग�मतम�हमा वष�भो�येण भतु�:  l” 
 
जना: -  “अ��मतं अ��मतं का�यं अि�त l  भवान , तव नाम �कं ? तव �ाम  कुत: अि�त ?” 
 
का�लदास: - “मम नाम का�लदास: l अहं �भ�ुकः अि�म l �नध�न: अि�म l अ�नकेत: अि�म l मया                 
मेघदतूं , रघवु�शं , अ�भ�ान शाकु�तलं  इ�या�द का�य ��था�न रचनां अकुव�त l  
�क�त ुअहं लोकनाथ: अि�म l” 
 
जना: - भवान , वयं सव� ज�नम: �वं अ�त �व�वान प�ुष: अि�त l पर�तु �वं लोकनाथ: कदा�प नाि�त l                   
अ�माकं राजा�धराज: �व�मा�द�य: एव अ�माकं लोकनाथः अि�त l कृपया अस�यं न वदत ुl  
 
का�लदास:  - “ अहं अस�यं कदा�प न वदा�म l अहं पनुः वदा�म , अहं लोकनाथः अि�म इ�त l ” 
 
(एकः आर�क: त� आग�छ�त l ) 
 
आर�क:  - “ भो: �कमथ� कोलाहलं अि�त ? सव� कुशलं अि�त वा ? ” 
 
जना: - “ आर�क महोदय: , तत जन: अ�त �व�वान �भ�ुक: एवं सं�कृत पि�डत: अि�त l सः महान                  
क�व अ�प अि�त l �क�तु सः अस�यं वद�त l सः अहं लोकनाथ अि�म इ�त कथय�त l वयं सव� महाराज                   
�व�मा�द�य एव अ�माकं लोकनाथ: अि�त इ�त म�ये l ” 
 
आर�क: - “ �भ�ुक महोदय: , सव� जना: अस�यं वदि�त वा ? �वं �कमथ� अस�यं वद�स तत अहं न                   
जाना�म l अहं �वं महाराज �व�मा�द�य�य रा�य सभे ��ततुं करो�म l महाराज �वं अस�यं वदन�य               
कारणेन कारागहेृ �ेषय�त इ�त मया भावना अि�त l ” 
 
( का�लदास: आर�क: सह ग�छि�त ) 
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( महाराज �व�मा�द�य�य सभा गहेृ सव� अ�धकार� जना: एवं सामा�य नाग�रकः अि�त l �व�मा�द�य              
राज आसने �व�यमान अि�त l ) 
 
आर�क: - “ महाराज , यः �व�वान �भ�ुक: अस�यं वद�त l सः सव� जना; अहं लोकनाथ अि�म इ�त                  
कथ�त l कृपया तं �श�ा: करोत ुएवं कारागहेृ �ेषयत ुl अहं �ाथ�ना करो�म l ” 
 
�व�मा�द�य:  - “ अ�तथी महोदय: , �वं �कमथ� अस�य वद�स ? ” 
 
का�लदास:  - “ राजन , अहं स�यं एव वदा�म l ” 
 
�व�मा�द�य:  - “ अहं �ातुं न श�नो�म l ” 
 
का�लदास:  - “ महाराज नम�करो�म , ” 
  
                 “  अहं च �वं च राजे�� , लोकनाथो उभोव�प  
                     बहु�ी�ह  अहं राजन , ष �ट� त�प�ुषो  भवान ” 
  
                “ राजा�धराज, �वं ‘ षि�ट त�प�ुष लोकनाथ’ -  लोक�य नाथ: अि�त  
                  �क�त ुअहं,’ बहु�ी�ह लोकनाथ’  - ‘सव� लोका: य�य नाथ: अि�त सः अि�म  l ” 
 
�व�मा�द�य:  - “ भवान , अहं अ�त संत�ुट: अि�म l �वं �व�वान प�ुष: अि�त l �वं महाक�व अि�त l  
                       अहं �वं मम रा�य�य रा�� क�व �नवोजया�म l ” 
 
जना:  - “ साध ुसाध ु, जयत ुजयत ु�व�मा�द�य, जयत ुजयत ुका�लदास ” 
 
( �व�मा�द�य का�लदासं मा�णक�य क�ठमाला , अपलुं धनं एवं व��ा�ण द�वा स�मानं  करो�त ) 

 
सभुाष वाईकर, M. D.  

Frankfort, IL 
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