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ॐ 

नमस्कार मंडळी, 

 

महारा� मंडळातफ�  आपल्या सवार्ना �दवाळीच्या हा�दक शुभेच्छा.  

अध्यक्ष म्हणून रचना मधून माझा हा आपल्याशी शेवटचा संवाद. आज �दवाळीच्या िनिम�ान ेमागे वळून 

पाहता लक्षात येते ती आपण सवार्नी आम्हाला �दलेली अमूल्य साथ आिण कायर्का�रणीला लाभलेल ेआपले 
साहाय्य. मंडळाच े�ावष�च ेसवर् कायर्�म यशस्वी आिण मो�ा उत्साहान ेपार पडले. आपल्या उत्साही 

�ितसादाब�ल महारा� मंडळ कायर्का�रणीतफ�  मी तुम्हा सवा�च ेआभार मानतो. 

�ा वष� गणेश उत्सव हा, बाटर्लेट शाळेमध्ये मो�ा उत्साहात आिण आपल्या सवा�च्या िव�मी उपिस्थत पार 

पडला. �शांत दामले आिण तेज�ी �धान यांचा अिभनयान ेगाजलेले नाटक "काट� काळजात घुसली" ह े

मंडळाने दाखवल.े गौरी गणपतीची आरास आिण आपण सव�नी घेतलेला चिव� भोजनाचा आस्वाद ह े�ा 

उत्साहाच ेअजून एक आकषर्ण होत.े जवळ जवळ 700 त े725 लोकांनी गणेश उत्सव मो�ा उत्साहान ेसाजरा 

केला. 

�ा वष� मंडळाने गरबा / कोजािगरीचा कायर्�म सवर् सभासदांसाठी िवनामूल्य ठेवून काही वेगळे करण्याचा 

�य� केला. �ी. रोिहत पारेख यांच्या live orchestra ने कोजािगरीला अजूनच रंगत आणली. जवळ जवळ 

200 जणांनी गरबा खेळण्याचा आनंद लुटला.  

ज�व्हा मी सवर् यशस्वी कायर्�माचे अवलोकन करतो, त�व्हा कायर्का�रणीतील सवर् सदस्यांचे �म तर �दसतातच 

पण ज्या सवार्नी मंडळाला सढळ हातानी मदत केली त्या सवर् दणेगीदारांच ेआभार मानावेस ेवाटतात. 

आपण �दवाळीचा कायर्�म 12 नोव्ह�बर रोजी "आिशयाना" मध्य ेसाजरा करत आहोत. �ी अशोक पत्क� 

त्यांच्या orchestra सिहत येऊन �दवाळीची रंगत वाढवणार आहते. अशोकजी गेली 45 वष� िसनेमांना संगीत 

दते आहते. आज पय�त त्यांनी हजारो गाणी �दली आहते. तसेच त्यांची हजारो �जगल ही �िस� आहते. 
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पुढील वष�च ेBMM ह े�ँड रॅिपड �ा शहरात होणार आह.े िशकागो तफ�  आपण संत ज्ञाने�र नाटक सादर 

करणार आहोत. सौ. अनुपमा धारकर �ा नाटकाच्या �दग्द�शका आहते. आपण सवार्नी जास्तीत जास्त संख्येन े

उपिस्थत रा�न सगळ्या कलाकाराचंा उत्साह वाढवावा ही िवनंती. 

रचनाच्या या अंका�ारे अमे�रकेच ेनवीन अध्यक्ष डोनाल्ड �म्प ना महारा� मंडळ िशकागो तफ�  हा�दक शुभेच्छा! 

तसेच 12 नोव्ह�बर रोजी महारा� मंडळ िशकागोच्या पुढील वष�चा अध्यक्ष ही घोिषत होणार आह.े जस ेआपण 

सवार्नी मला आिण माझ्या सवर् सहकाया�ना साथ �दलीत, तशीच साथ तुम्ही पुढील वष�ही �ाल याची मला 

खा�ी आह.े 

 

आपला, 

संदीप गाडगीळ 

अध्यक्ष, महारा� मंडळ 2016. 
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President: Sandeep Gadgil 
President@mahamandalchicago.org> 

• In Chicagoland for the last 16 yrs 

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

• Co-Chair BMM 2011 NAPC committee 

• VP of MMC organizing committee 2012 

• Secretary of MMC organizing committee 2013 

 

Vice President: Adhishree Panchpor 
karyakarini@mahamandalchicago.org> 

• In the Chicagoland area for the past 4 years 
• Always eager to work for our community 
• Served as a team member for 2015 MMC committee 
• Looking forward to presenting wonderful, fun filled and 

event packed MMC 2016 

 

Vice President: Sunil Dev 
karyakarini@mahamandalchicago.org> 

• Chicago resident for 21 years 

• Actively involved in Chicago Maharashtra Mandal events 

• IT Coordinator, MMC 2014 

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

 

Treasurer: Sanjay Marathe 
treasurer@mahamandalchicago.org> 

• In Chicagoland for the last 18 years 

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

• Treasurer, 2014 MMC 

• Independent IT Consultant 

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

 

Secretary: Shilpa Naik 
karyakarini@mahamandalchicago.org> 

• In Chicagoland since 1995 

• Active member of MMC 13 & MMC 14 committee 

• Like to work for our community 

• Would like to expand the reach of MMC 

 

Committee Members: Bharati Velankar, Ravi Bamne, Sandeep Salgaonkar, Saurabh Neklikar, Shubhangi Sumant, Suresh 
Pandav, Swati Pawar, Vaibhavi Shetye,Nilesh Malpekar, 
 
IT: Ramdas Thatte, President - BMM: Nitin Joshi, President-Marathi Shala: Vidya Joshi, Rachana Editor: Prasanna Joglekar 
 
Sports: Ravi Joshi, The Board of Trustees: Jaydeep Buzruk, Sucheta Akolkar, Vidya Joshi 

  

mailto:President@mahamandalchicago.org%3e
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:treasurer@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
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नमस्कार! 
 
आसन, �ाणायाम,बंध,पाण्याचा मिहमा करत करत या वष�ची योगानुभवाची सांगता आपण रचनाच्या �ा 
२०१६ च्या शेवटच्या अंकात ध्यानाचा थोडासा उहापोह करत क�या. 
 
योगाभ्यासाचं अंितम ध्येय म्हणजे मनःशांती. आसन व �ाणायामाच्या सरावानंतर लगेचच ध्यानस्थ बसण्याचा 
�य� केल्यास ह ेध्येय साधणं थोडसंं सुकर होतं. आता इथ ेशरीर ध्यानिस्थतीत असताना मन मा� इकड ेितकड े
धावण्याचा आटोकाट �य� क� शकतं. �ा धावणाऱ्या घो�ाला लगाम घालण्यासाठी अनेक गो��चा वापर 
केला जातो त्यापैक� दोन म्हणजे आज्ञा च� व मं� जप.  
 
आज्ञा च� ह ेसात योिगक च�ांपैक� एक च� जे कपाळाच्या मध्यावरती असल्याच ंमानलं जात.ं डोळे 
िमटलेल्या अवस्थेत या च�ाच्या एकाच �बदवूर नजर व मन एका� क�न  मनातल्या मनात �ासाबरोबर 
कोणत्याही एका मं�ाचा जप करत राहावा. हळू हळू या �बदभूोवती एक �कारचा जडपणा जाणवू लागेल. त्या 
�बदभूोवतालच्या अंधाराला एक गडद िनळा रंग लाभेल व त्या रंगाचं वलय हळू हळू वाढत जाईल. जसा 
दनैं�दन सराव वाढेल तसा हा अनुभव अजून गिहरा होईल, आवडता होईल, हवाहवासा होईल.  
 
आता नतंर काय? सराव तर करत रािहला, अनुभव तर घते रािहला, नंतर काय? ........ 
 
�ा सरावाचा  प�रणाम म्हणूनच सवर् �दवस ताजातवाना जातो, मनाला तणाव िनमार्ण करणारा एखादा �संग 
आला तरी मन शांत राहत,ं म�द ूजास्त तल्लखपणे िवचार क� शकतो, �ासाची गती संथ राहत,े राग, 
िचडिचड, हवेा, �षे, मत्सर �ा पा�ण्यांना मनात जागा िमळेनाशी होते!  
 
आता एवढं सवर् जर असेल तर वाट कशाची पाहायची? क�या सरुवात सरावाला! ध्यानस्थ बसण्यासाठी 
वयोवृ� होण्याची, िनवृ� होण्याची वाट नको पाहायला. कारण वरील सवर् फायद ेतर वयाच्या कोणत्याही 
टप्यावर गरजेचे आहते. तेव्हा ध्यान लावण्याच ंथोडसंं िशक्षण तज्न्य ���कडून िमळवावं आिण नंतर आपलं 
आरोग्य आपल्या हातात! 

ले�खका- सौ. अनुपमा बुझरुक 



रचना Page ५ 
 

 
 
अनुपमा बुझ�क या िशकागो प�रसरात गेली दहा वष� योगशा� िशकवत आहते. वेगवेगळ्या रोगांवर 
�ितबंधात्मक आिण उपायात्मक योगासनांचे sets त्यानी आपल्या www.yoganubhav.com या वेबसाईट 
वर उपलब्ध केले आहते. दरूवरची अंतरं आिण येण्या-जाण्यातला वेळ यावर उपाय म्हणून त्या Skype व�नही 
योगवगर् घेतात. योगवगार्त आसन,ं �ाणायाम, ध्यान आिण शु�ी��याही िशकवल्या जातात. वरील लेखावर 
अजून गप्पागो�ी करण्यासाठी �कवा त्यांच्या Therapeutic योगािशक्षणासंदभार्त अिधक मािहतीसाठी तमु्ही 
त्याना सपंकर्  क� शकता.  
ajbuzruk01@yahoo.com 
630-364-4384 (H) 
847-544-6708 (M) 
www.yoganubhav.com 

---&*&--- 

 

http://www.yoganubhav.com/
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रामायण आिण महाभारत ही  दोन महाका�े हा भारतवषार्चा अमोल सांस्कृितक ठेवा आह.े रामायणापेक्षा 
महाभारताची �ा�ी आिण आवाका पुष्कळच मोठा आह.े महष� वेद�ासानंी िलिहलेल्या चोवीस हजार 
�ोकांच्या " भारत" या का�ाचा िवस्तार पुढे एक लाख �ोकांच्या महाभारतात झाला. महाभारत ह ेजगातले 
सवार्त जनुे आिण मोठे असे खंडका� आह.े महाभारत म्हणजे पांडव आिण कौरव याचं्यातल्या संघषार्ची आिण 
यु�ाची नुसती कहाणीच नवे तर इितहास दखेील आह ेअसा भारतीयांचा िव�ास आह.े तज्ञमंडळी आिण 
इितहासकार याचं्यात  महाभारताच्या कालखंडाब�ल िववाद असू शकतो परंतु महाभारताच्या सािहित्यक 
�े�तेिवषयी मा� एकमत आह.े एक का� म्हणून महाभारताचा िवस्तार, त्यातला सघंषर् आिण ना�मयता, 
मूळ कथानक, त्यातल्या कथा आिण उपकथा याची भ�ता थ� क�न सोडणारी आह.े कु� वंशाच्या अनेक 
िप�ांचा िच�थरारक इितहास महाभारतात आपल्यासमोर येतो आिण वाचताना आपल्या असं लक्षात येतं क� 
महाभारतातल्या िविवध �ि�रेखांमधून अनेक �कारची, िविवध �वृ��ची माणसं आपल्याला भेटतात. 
त्यामध्ये अजुर्नासारखा धनुधर्र, भीमासारखा शि�मान योध्दा, नावा�माणे 
द�ुवृ�ीचा दयु�धन, िपतृ�ेमाने आंधळा धृतरा�, मािननी �ौपदी, शािपत िपतामह 
भीष्म, दा�र�ामुळे लाचार पण एकिन� �ोणाचायर्, केवळ सूतपु� मानला गेल्यामुळे 
पांडव असनूही अपमािनत कणर्, िम��ेम आिण िन�ा या भावनांचा िवकृत अथर् लावून 
नीच कायर् करणारा अ�त्थामा आिण मनुष्य�पातला योगे�र भगवान �ीकृष्ण अशी 
अनेक पा�ं आहते. यातल्या �त्येकाला स्वतःच्या भावभावना आहते, राग लोभ आहते, 
आवडती आिण नावडती मंडळी आहते आिण सुखाच्या कल्पनादखेील आहते. आपल्याला हवं ते िमळवण्यासाठी 
ही  माणस ं�य�ांची पराका�ा करतात आिण यातल्या काही जणांना हवं त ेसाध्य होतं परंतु तरीही िह मंडळी 
अखेरीला सुखी नाहीत. �त्यकेाला �ा� झालेल्या सुखाला िततक्याच दःुखाचं �हण आह.े �त्येकाच्या यशावर 
थोडीशी का होईना पण अपयशाची सावली आह ेअजुर्न आिण भीम यांनी त्यांच्या श�ूचा िवनाश कला खरा, 
पण कणार्चा वध कणर् रथातनू उतरलेला असताना क�न अजुर्नान,े आिण दयु�धनाचा वध गदायु�ाच्या 
िनयमांच्या िव�� कमरेच्या खाली मांडीवर आघात क�न भीमाने अधमार्चा आधार घेतला होता असा त्याचं्या 
यशावर कलंक आह.े दयु�धन मानाने जगला खरा पण अखेरीस त्याचा पूणर् पराभव झाला आिण राज्य पांडवांना 
िमळालं. पु��ेमामुळे सत्पक्षाची साथ सोडणाऱ्या धृतरा�ाला स्वतःच्या पु�ांचा संहार आंधळ्या डोळ्यांनी 
पाहावा लागला.. एकापेक्षा एक शूर असे पाच पती असनूही �ौपदीला व�हरणाची िवटंबना सहन करावी 
लागली आिण यु� �जकल्यानंतरही स्वतःच्या जवळजवळ सवर् मुलांचा मृत्यू  अ�त्थाम्याच्या हाती पाहावा 
लागला. कु�वंशाच्या राज्यपदावर ज्यांचा खरा अिधकार होता ते िपतामह भीष्म अिववािहत रा�न पांडवांवर 
�ेम असूनही इच्छा नसताना कौरवांच्या बाजनूे लढून मेले. सूतपु� कणर् अजुर्नापेक्षा �े� धनुधर्र असनूही अखेर 
आपले �े�त्व िस� क� शकला नाही व मेला. महाभारत यु� संपल्यानंतर रा�ीच्या वेळी िन��स्त पांडवांच्या 
मुलांचा वध क�न दधु�नाब�लच्या िम��ेमाला जागलेल्या अ�त्थाम्याच्या निशबी कपाळावरचा मणी 
गेल्यावर झालेली भळभळणारी न भ�न येणारी जखम आिण िचरंजीिवता आली. अशा महाभारतातल्या 
�ि�म�वाचं्या शािपत निशबापासून भगवान �ीकृष्णही  सुटला नाही. महाभारत य�ु संपल्यावर यु�ात 
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झालले्या नरसहंारामुळे �िथत झालेल्या गांधारीने �ीकृष्णाला शाप �दला तो असा �क जसा गांधारीला 
स्वतःच्या वंशाचा पूणर् िवनाश झालेला पाहावा लागला तसाच �ीकृष्णालाही त्याच्या वंशाचा िवनाश उघ�ा 
डोळ्यांनी पाहावं लागेल! महाभारत यु�ाच्या नंतर सव्वीस वषा�नी गांधारीचा शाप खरा झाला आिण 
यादवकुळ न� झाले. महाभारतातील सवर्च �ि�रेखा कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे शािपत आहते. िनभ�ळ 
सुख कोणाच्याच निशबी नाही. 
 
असं असनूही महाभारतातल्या काही �ि� त्यांच्या इतर अंगभूत गुणांमुळे उ�ुंग वाटतात. अजुर्न आिण भीम 
त्यांच्या शौयार्मुळे, दयु�धन त्याच्या शेवटपय�त �टकलेल्या पांडव�षेाच्या िपळामुळे, धृतरा� दषु्कृत्य करणाऱ्या 
स्वतःच्या मुलांवरच्या अखंड �ेमामुळे, राजकन्या असूनही �ा�णवेषातल्या िनधर्न पांडवांबरोबर राहणाऱ्या 
आिण अजुर्नावर िवशेष �ेम असूनही सासूच्या आजे्ञनुसार पाच पत�चा स्वीकार करणाऱ्या �ौपदीच्या 
आज्ञाधारकपणामुळे आिण मनाच्या मोठेपणामुळे, िपतामह भीष्म त्यांच्या घतेलेल्या आिण पूणर्पणे पालन 
केलेल्या �ितजे्ञमुळे, कणर् आिण अ�त्थामा त्यांच्या कृतज्ञता आिण िम��ेम या भावनांमुळे वाचकाच्या मनात 
एक वेगळा आदर िनमार्ण केल्यािशवाय  राहत नाहीत. 
 
अश्या उ�ंुग �ि�मत्वांमध्ये वरकरणी पाहता काहीसा खुजा वाटणारा म्हणजे यिुधि�र. खरं पाहता महाभारत 
यु�ात िवजयी झालेल्या पांडवांमधला युिध�ीर हा ज्ये� आिण म्हणून  या यु�ाच्या कथेचा युिध�ीर नायक 
असायला हवा. परंत ु तो तसा  अिजबात वाटत नाही. कथेच्या नायकाकडून कतृर्त्वाची अपेक्षा असते आिण 
महाभारतासारख्या यु�कथेच्या नायकाकडून शौयार्ची. युिध�ीर त्या अथार्ने यो�ा नाही. महाभारत यु�ातल े
सवर् िनणार्यक �संग युिधि�राऐवजी इतरांनीच आपापल्या शौयार्ने िनभावले आहते.  कणर् आिण जय�थ यांचा 
वध अजुर्नाने केला तर दयु�धनाचा आिण दःुशासनाचा भीमाने. गभर्गळीत अजुर्नाला गीतात�व सांगून त्यानतंर 
िशखंडीला पुढे क�न भीष्मांचा अजुर्नाकरवी वध �ीकृष्णाने करवला. �ोणाचाया�ना ��ु�ु�ान ेमारले. एवढेच 
नवे तर पांडवांची पुढची िपढी, म्हणजे घटोत्कच, अिभमन्यु हदेखेील शूर होते आिण शौयर् दाखवण्याची संधी 
आली  तर पुढे होत .   
यांच्या तुलनेत धमर्राज युिध�ीर �फका पडतो. क्षि�य असूनही लहानपणापासून त्याचा कल क्षा�तेजाकड ेनवे 
तर �ा�तजेाकड ेहोता.  तत्वज्ञान , यज्ञ, साधना, स्वाध्याय यामध्ये त्याला जास्ती रस पण  याचा अथर्  तो 
यो�ा नव्हता असं नाही तर भीम आिण अजुर्न यांच्या तुलनेत त्याच ेयु�कौशल्य कमी होते. महाराज पंडु आिण 
माता मा�ी यांच्या अकाली िनधनानतंर पाच भावांमधला ज्ये� म्हणून त्याची वृ�ी अकाली �ौढ झाली 
असावी. यु�ातल्या  िवजयापेक्षा यु�ािशवायची शांती त्याला अिधक ि�य होती. अहकंारापासून आिण 
िव�षेापासून त्याने स्वतःला मु�  ठेवले. चतुराईचा पूणर्पणे अभाव असूनही एवढा अजातश�ू मनुष्य दसुरा 
कोणी नसेल . अत्यंत क्षमाशील वृ�ीचा हा राजा यु�ात पडलेल्या दयु�धनाला लाथ मारणाऱ्या भीमाला 
सांगतो �क दयु�धन पडला  तरी राजा आिण आपला स�ुद आह ेआिण त्याचा  मान राख ! 
पांडव महाभारत यु� �जकल ेपण परंतु यु�ातल्या  �हसेमुळे आिण करा�ा लागलेल्या नातेवाईकांच्या हत्येमुळे 
अशा  ि�यांना िवधवा आिण मुलांना अनाथ क�न िमळवलेल्या राज्यात  युिधि�राला  रस वाटेना. अजुर्नाला 
आिण  �ीकृष्णाला त्याची कानउघाडणी करावी लागली. पुढे युिध�ीराने अनेक  वष� राज्य केल,े पण एका 
िनष्काम कमर्योग्याच्या भावनेने.  
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युिधि�राच्या  या आयुष्यभराच्या धमार्चरणाचे आिण क्षमाशीलतेचे  फिलत काय? किलयुग सु� 
झाल्यावर  परीिक्षताच्या हाती राज्यकारभार सोपवून पाडंव, अन �ौपदी िहमालयात िनघून गेले. चालत 
उंच  उंच  जात असताना एक  एक क�न सवर् पांडव आिण �ौपदी त्यांच्या पापांच्या भारामुळे मरण पावले. 
िनष्कलंक  चा�र�याचा युिध�ीर मा�  शेवटपय�त िजवंत रािहला आिण सदहे स्वगार्त गेला. जे स्वगर् सुख 
भोगायला इतर पांडवांना  मरावं  लागलं ते सुख  युिध�ीराने सदहे भोगलं आिण हचे त्याच्या आयुष्याचं 
यश  आह े 
 
डॉ�म�लदं वेलणकर .  
 

 

घुंग� िहरवं कंच क�न पुन्हा रोज नाचायच,ं साधं नव्ह े

खपाट पोट टंच क�न पुन्हा रोज िमरवायच,ं सोपं नव्ह े

उमेद थोड ंहरल्यािवना, यश थोड ंखचल्यािवना, बरं नव्ह े

आनंद रखडल्यािवना, सुख येतं तस ंघेतल्यािवना, खरं नव्ह े

एक�ाच्या �वासात साथीला गद� आहसें भासवणं, सोपं नव्ह े

आस�� बेबंद �ेमािवना, संवाद �ेमाचे मौनािवना, साथर् नव्ह े

�ेम कोर�ा �ासांिवना, �ास खुडल्या दठेांिवना, आतर् नव्ह े

अंतरीच्या उमाळ्यातं न्हाउन िनल�प अिल� जगणं, सोपं नव्ह े

सुईणीची गडबड यातनांिवना, बाळाची धडपड �ासांिवना, योग्य नव्ह े

सत्य गोते खाल्ल्यािवना, मोक्ष ओझे झेपल्यािवना, साध्य नव्ह े

अंती शून्य आह ेतरीही वाटेवर आकडमेोड करणं, सोपं नव्ह े

 

कवी सहुास तांबे .श्री -  
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पावसाच्या धारा आिण उधाण हा वारा 

अंगाअंगात भरला, कसा उभार शहारा 

कणाकणान ेपेटली तुझ्या �ितक्षेची ज्योत 

तन �चब पावसात, मन जळता िनखारा 

कडकडून भेटली वीज आभाळी मेघाला 

अंगी थरार माजला, द ेना िमठीचा सहारा 

साद घालत ेमी तुला माझा जीव �ाकुळला 

तुझ्या आठवांनी ओला, झाला दहेाचा गाभारा 

लागे पावसाची झड झाली धरती सागर 

कसा घालू मी आवर, भरतीला द े�कनारा 

दारी वाजले पाउल आली तुझीच चा�ल 

तुझ्या बा�त िमळेल, माझ्या तनुला िनवारा 

माझ्या �ितक्षेची झाली अशी मधुर सांगता 

पावसाच्या सरी आता, झाल्या अमृताच्या धारा 

िनतीन जोशी 
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आपण आ�ा पय�त आिधच्या आट�कल मध्ये buying, selling आिण lending ब�ल ची मािहती बिघतली . ह े

आ�टकल थोड ं‘परीक्ष ेआधी फाईव्ह पॉ�ट सम�थग ' सारखं आह.े फॉल season त्या द�ृी नी तयारी करण्या 

साठी आइिडअल म्हणायला हरकत नाही. घर िवकायचं असेल तर बेगमी करण्याची हीच वेळ. घर िवकत 

घ्यायचं असेल तर अभ्यास आिण �ाउंड वकर्  करायला हा परफेक्ट season आह.े 

बायसर् च्या मानिसकतेचा अंदाज घेऊन, त्या �माणे घर रेडी असेल तर, घर पटकन िवकलं जाऊ शकतं. Curb 

appeal ह ेसगळ्यात महत्वाचं . ..घर बाह�ेन सुंदर �दसलं तर बायर ची घराच्या आत जायची उत्सुकता 

वाढते. पोचर्, एन्�ी डोर, घरा पुढचं lawn ह ेमेन्टेन असणे या द�ृी िन महत्वाचे आह.े  

घराच्या आत �ेश neutral रंग, हा बायर ला ब्लॅन्क कॅनवास �दल्या सारखा असतो. कोणाला साफ, स्वच्छ, 

नीटनेटके घर आवडणार नाही? त्या साठी घराच्या िखडक्या स्वच्छ क�न घेणे, पडद ेस्वच्छ असणे, काप�ट 

क्लीन क�न घेणे, बाथ�म आिण घर िडटेल स्वच्छ क�न घेणे गरजेच ेआह.े  

काही छो�ा गो�ी असतात ज्या तुम्ही नजरेआड क� शकता पण बायसर् ना 
त्या गो�ी पक्क्या लक्षात राहतात .... जसे गाळणारा नळ, घरात कू�कग 

�कव्हा पेट्स चा वास, कपाटातील अडगळ! �ा सगळ्या छो�ा गो��ची 

तुम्ही काळजी घेतलीत तर घर पटकन िवकण्यास मदत होत.े अजून एक महत्वाची गो� म्हणज ेअप�ेड करताना 

सगळ्या गो�ीन मधून �रटनर् िमळेल असे नाही तर त्या मुळे आजूबाजूच्या घरांच्या मनानी ओव्हर अप�ेडे क� 
नका.  तुमच्या पसर्नल गो�ी घरातून   आव�न ठेवा. जस ंतुमचे फॅिमली फोटोस, दशेी िवदशेी �फरताना गोळा 

केलेल्या सुंदर वस्तू! कारण ह ेघर बायर ला त्यांचं ' future home ' वाटलं पािहजे ना का तुमचं घर! आिण 

नेहमी लक्षात ठेवा �क ' First impression is the best impression.' 

सो पूट युअर बेस्ट फूट फॉरवडर् फॉर एव्हरी शोइंग. 

�ा उलट बायसर् नी लक्षात ठेवले पािहजे क�, घर बघताना त्यांच्या साठी महत्वाच्या गो�ी काय आहते. 

Financial फॅक्टर हा तर नंबर वन आह.े तो एकदा साधारण ठरला क� तुम्हाला तुमच्या घरात काय पािहज े

�ाची िलस्ट करा आिण टॉप पाच गो�ी िनवडा. घरात काय हवेच आह ेआिण काय compromise क� 
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शकाल, ह ेठरवले असेल तर घर कुठल ंघ्यायचं हा िडिसजन घेणे सोप्पे जाते. (जे सोप्पे म्हणायला असत ंपण 

करायला थोड ंअवघड असतं).  

Financial फॅक्टर मध्ये मॉटर्गेज सोडून टॅक्सेस, इन्शुरन्स, असोिसएशन फ�स, घरात काही �रमॉडले�ग करायच े

असेल तर तो खचर्, यू�टिलटीस चा साधारण �कती खचर् येईल ह ेसगळे ऍड करावे म्हणज ेमिहन्याला �कती खचर् 

येईल �ाचा अंदाज येतो. समजा तुम्हाला �स्�ग मध्य ेघर बघायला सु�वात क�न समर पय�त घरात मूव्ह 

व्हायच ंअसेल तर, आ�ा पासून तुमचं �ेिडट क्लीन करायला सु�वात करा. असे करण्याने तुम्हाला घर घेताना 

चांगला इंटरेस्ट रेट िमळण्या साठी मदत होईल. बँक, �ायव्हटे मॉटर्गेज �ोकर �ांच्याशी बोला आिण �ेिडट 

सुधारायला काय करता येईल त ेबघा.  आपण �त्येक गो� घेताना चोखंदळ असतो, घर तर सगळ्यात मो�ी 

इन्व्हसे्टम�ट आह,े तर चांगल्या इंटरेस्ट रेट साठी थोड ंशॉ�पग करायला िवस� नका. 

तुम्ही इन्व्हसे्टम�ट म्हणून एखादी �ॉपट� घेणार असाल �कव्हा कम�शअल मध्य ेइन्व्हसे्ट करणार असाल तर त्या 
द�ृी नी तुमच्या �रअल्टर ला भेटून, इन्व्हसे्टम�ट आिण �रटनर् काय िमळू शकते ह ेए�रया �माणे तुम्ही िडसकस 

क� शकता.  

मी कुठेतरी वाचलं होतं, 

A realtor is not a salesperson; they are a matchmaker! 

They introduce people to homes, until they fall in love with one, 

Then they are wedding planner. 

I can be your matchmaker and wedding planner. Please let me know how I can help 
you. I will be more than happy to accompany you on this journey!

 



रचना Page १२ 
 

 

 



रचना Page १३ 
 

नमस्कार मंडळी , 
हा हा म्हणता मराठी शाळेचे आता ितसरे वषर् चालू झाले आह.े सवर्�थम माझ्या सवर् सहकाऱ्यांच ेआिण शाळेत 
घेऊन येणाऱ्या मुलांच्या पालकांच ेआिण िशक्षकांचे मनापासून आभार. आज मला कळवण्यास अितशय आनंद 
होतो आह े�क आपल्या मराठी शाळेला ISBE Status (इिलनॉईस स्टेटची परदशेी भाषा) शाळा म्हणून 
मान्यता  िमळाले आह,े यासाठी आपल्या सवा�चे हा�दक अिभनंदन. यासाठी मला सौ. �ाची भागवत यांची 
मोलाची मदत झाली, �ाची भागवत यांच ेआभार. 
 अमे�रका आिण कॅनडामधील स्थािनक आिण / �कवा राज्य शाळा बोडर् मराठी भाषा मान्यता फायद े

• परदशेी भाषेला ि�तीय �कवा  तृतीय भाषा म्हणून  ओळखले जात.े  
• मराठी िशकत असलेल्या िव�ाथ्या�ना नववी ते बारावी मध्य े�ेिडट्स �ा� होतील.  
• िव�ाथ्या�ना  महािव�ालय �कवा िव�ापीठात  अजर् करताना अ�ेसर माकर्  (Advance Credits) 

�ा� होतील.  
कुठलीही संस्कृती, परंपरा आत्मसात करण्याचा मागर् हा त्या समाजाच्या 
बोलीभाषतेून जातो. ज्ञाने�रांपासून सातशे वषा�ची दखेणी आिण द�ैदप्यमान परंपरा 
लाभलेल्या आपल्या मायमराठीलाच दरुावत चाललेल्या आपल्या पुढच्या िपढीला 
पुन्हा एकदा या भाषेच ेपाईक होण्याची संधी िशकागो मराठी शाळेन ेउपलब्ध क�न 
�दली आह,े आता इिलनॉईस स्टेट ची राजमान्यता िमळाल्यानंतर आपल्या सवा�चीच 
जबाबदारी वाढली आह.े िह एक सु�वात असून मराठी शाळेच्या उप�मात 
अिधकािधक मुले कशी सहभागी होतील याच द�ृीने आमचे �य� असतील. आपल्या 
मुलांच्या दिृ�कोनातून मराठी शाळेचा हा अनुभव, खूप खोलवर आिण सकारात्मक प�रणाम करणारा  असेल 
यात शंकाच नाही. 

• िव�ाथ्या�ना आपली संस्कृती समजून असाच वारसा पुढे चालवण्यासाठी मदत होईल.  
• जर त्यांना दोन �कवा अिधक भाषा मािहती असतील तर ते पटकन कुठलीही गो� िशकू 

शकतात. ब�भािषक आिण ब�सांस्कृितक जागितक नाग�रक बनण्यासाठी मदत  
 

मराठी अस ेआमचुी मायबोली । जरी आज ती राजभाषा नस े॥ 
नसो आज ऐ�यर् या माउलीला । यशाची पुढे �द� आशा अस े॥ 

कळावे लोभ आहचे तो वाढावा, 

आपली न�  

िव�ा जोशी  
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संचािलका, िशकागो मराठी शाळा 

Locations 

Naperville: EOLA Community Center, 
Aurora 

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

Schaumbug:1015 W Golf Rd, Hoffman 
Estate 

(Every Sunday, 4:00 - 5:30 
PM)                            

 

 

My experiences with Marathi शाळा 
 
My 3-year association with Marathi  शाळा has gradually evolved into a organic bond, and 
has become an integral part of our way of life. 
 
Being away from home as an immigrant, yearning for motherland (मराठी मातीची ओढ ) is 
always there. We all want to pass on a piece of our upbringing to our kids. And I think 
there is no better way to do that than through our mother tongue. 
 
I had heard about other regional language schools. So my kids attending Marathi  शाळा 
was kind of like a dream for me. 
When we moved from Milwaukee, WI to Schaumburg, IL, under Vidya Joshi's 
leadership Marathi  शाळा was being started as new initiative. It was a perfect timing and 
we got 
on-board immediately. Tejasi volunteered as teacher assistant, kids began their 
बाराखडी, I soon joined, and our journey began. 
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It has been a great experience to be a part of Marathi शाळा as a teacher. It is amazing 
how much there is to learn and teach about our language and culture. Also, kids want 
to  know 'why' and 'how' of everything. They are not scared to ask questions and offer 
suggestions. This makes it very interesting and enriching experience. 
 
Marathi शाळा is not only limited to classroom learning but extends to participation in 
cultural activities, social gatherings, interactive play, crafts, parents' volunteering etc. 
 
Marathi शाळा started as an offshoot of MMC is now standing on a firm footing and will 
continue to grow,  thanks to everyone's enthusiasm. 
 
As busy parents, sometimes we struggle to put time and effort in teaching our kids 
Marathi and sometime we doubt the whole initiative. It may not directly help our kids in 
their career, they probably will never understand the heart warming humor of पु.ल. , but I 
think this will bring them closer to their roots, and allow them to be comfortable with their 
identity. 
 
आपला िवन� 
 
Pranshu Adavadkar 



रचना Page १६ 
 

 

        परवा िम�मंडळीत गप्पांच्या ओघात माझ्या एका बंगाली िम�ाने मला िडवचण्यासाठी सहज म्हटले 
आमच्या बंगाली िसनेगीतांत सुमारे ६५ गायक गाियकांनी गाणी म्हटली आहते, तर केरळी नायर मागे थोडाच 
राहतो! तो म्हणाला आमच्या मलयालम भाषेत सवार्त जास्ती गायक गाियकांनी गाणी म्हटली आहते. आता 
माझ्यासारख्या अनेक �हदी िसनेगीत �ेम�वरचा हल्ला मला सहन झाला नाही. मी म्हटले �हदीत तर ही संख्या 
शतकापलीकड ेगेली आह.े          

          िवधान करणे तर सोप्पे आह ेहो, आता सािबत करायची माझी पाळी आली. 

कॉमन सेन्स वापरला तर एक गो� कुणालाही पटण्यासारखी आह.े ती म्हणजे एखा�ा िबगर�हदी भाषते 
�कतीसे इतर गायक गातील? मी माझा ध्विन�फती-िच��फत�चा सं�ह उघडून घरच्या कायार्ला जसे लोक 
जुंपून घेतात त्या िज�ीने कामाला लागलो. सं�ह चाळताना एका गो�ीचे अ�ूप वाटले व ती म्हणज-े--- सराईत 
गायक तर सोडाच इथे शा�ीय संगीत गाण्याऱ्यानंी, नटनटयांनी , गीतकारानंी, संगीतकारानंी, ऑक� स्�ातील 
वादकांनी ,िनमार्त्यानंी, िवनोदी नटांनी, ��केटरानंी सु�ा हात आजमावला आह.े थो�ा फार फरकानंी ते 
सफळ सु�ा झालेत. 

       सवर्सामान्य माणसास मािहती असणारी नावं म्हणजे----- लताजी, रफ�, तलत, मुकेश, मह�� कपूर, 
�कशोर कुमार, म�ा ड,े हमेन्त कुमार ,नूरजहान, सुमन कल्यानपुर,  सहगल, पंकज मिलक, आशाजी, ( जर 
१९८० पय�तचे कलाकार धरले तर). फारच म�दलूा �ास �दलात तर संध्या मुखज�, सुबीर सेन, ि�जेन मुखज�, 
येसुदास,आरती मुखज�, सरेुश वाडकर, एस.पी. बालास�ुम्हण्यम, किवता कृष्णमूत�, शमशाद बेगम, सुरैया ही 
नावे पुढे येतील. 

 वग�करणच जर करायच ेम्हटले तर असे होऊ शकेल: 

 

िसन ेकलाकार: राज कपरू, �दलीपकुमार, मधबुाला, मीना कुमारी, शबाना आझमी, नतून, निलनी जयवतं, 
रेखा, अिमताभ ब�न, सजंय द�, शोभना समथर्, अशोक कुमार, लीला िचटणीस, दगुार् खोटे, शातंा आपटे, शातं 
�बळीकर, ि�याकंा चो�ा, धनषु, सरदार अख्तर, 

हमेा मािलनी, िवनोद महेरा, मीनाक्षी, जोग, िवष्णपुतं पागनीस, योिगता बाली 
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िवनोदी कलाकार: सुदंर, महेमूद, ओम �काश, दवेने वमार्, भदुो अडवाणी, अनपु कुमार, टून टून , असरानी 
,जॉनी िव्हस्क�. 

शा�ीय गायक: भीमसने जोशी, पिंडत जसराज, मािणक वमार्, उस्ताद अमीर खान , पंिडत डी. वी. पलसु्कर, 
�फरोज दस्तरू ,एम. एस. सबुल�मी, रोशनआरा बगेम, परवीन सलुताना, वसतंराव दशेपाडं,े गलुाम मुस्तफा 
खान, �कशोरी अमोनकर 

ठुमरी गायक : शोभा गटूुर्, िनमर्ला दवेी, ल�मी शकंर, छाया गागंलुी. 

सगंीतकार: सधुीर फडके, बप्पी लहरी, आर. डी. बमर्न,एस. डी. बमर्न,सपन च�वत�,  

 श्यामल िम�ा, िच�ग�ु, रिव, मदन मोहन, एस.डी. बातीश, उषा ख�ा, सरदार मिलक. 

�ो�सुर : पामलेा चो�ा 

गजल गायक : महेदी हसन, गलुाम अली, �ना ललैा, जगजीत , िच�ा �सह, अनपु जलोटा, तलत अिझझ, बगेम 
अख्तर, अमानत अली, फतहे अली, कमला झा�रया राज�� महेता, �सह बधं,ू भपू�� . 

गीतकार: आनदं बक्षी, �दीप, भरत �ास,  

कव्वाल: यसुफु आझाद, रशीदा खातनू, शकंर शभं,ू अज़ीज़ नाजा.ं 

��केटर : �टे ली,  

इतर: िविवयन लोबो, ठाकूर, �याग राज,  

ज्यानंी नसुत ेकाही शब्द उ�ारल:े दवे आनदं, सायरा बान,ू वजैयतंीमाला,  

 

 

    पण �ा गायकांिशवाय अनेक इतर गायक गाियक� ची आज मािहती घेऊ. 

 

१९३०- १९५० �ा कालखंडात अश्या लोकाचंी संख्या जास्त आह,े कदािचत सु�वातीच्या  

काळात प्लेबॅक �सगर ची प�त �ढ नव्हती ह ेएक �मुख कारण असावे. खाली �दलेल्या कलाकारानंी अनके 
उ�मो�म गाणी म्हटली आहते, पण जागेअभावी काही त्या काळी गाजलेल्या गाण्यांचाच समावेश केला आह.े 
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   “मुश्क�ल कुशान ह ैनाम तरेा तो मुिश्कल म� काम आना” ही अकबर खान पशेावर वाले �ाचं्या ख�ा 
आवाजातली �ाथर्ना अजनू तशीच्या तशी मला आठवतीय. 

       

 

 

         सरदार अख्तर( स्व.मेहबूब खानच्या प�ी) ज्यानंी १९३०-१९४० च्या दशकात ितलस्मी तलवार, 
गा�फल मुसा�फर, हतेल पि�नी, औरत वगैरे िसनेमात कामे केली. त्यांच ेह ेएक सोलो “ सावर वाला वही रे 
सावर िजयरा ले जाय े“�फल्म पुकार मधील त्या काळी त्यातील नृत्याब�ल गाजले होते.                    

       िमस मीरा चे “मतवाली कोयिलया बोले “ ह ेभाभी- १९३८ मधले ितच्या इतर गाण्या�माणे �िस� झाले 
नाही. जोहराबाई अम्बालावाली च ेनाव घतेले क� रतन ची गाणी आठवतील पण मी १९४० तील अफसाना 
(अनरीलीज्ड) “ �दल क� दिुनया पे अंधेरा छा गया” ऐकण्याचा सल्ला दईेन. लीला महेता �ाचंे तुम न �ये पास 
“ ह ेअपराध- १९४० चे गाणे ज�र ऐका. खेल िसनेमा म्हटले क� स�ाद �सनेचा , दवे - मधुबाला चा 
डोळ्यासमोर येणार पण इथे मी १९४० चा अनरीलीज्ड खेल चा उल्लेख करतोय. �ातील एक एच. शािहन व 
शमशाद बगेम चे “ यह �दल भी जानता ह”ै गाणे ऐका. खशु�द म्हटले क� सवा�ना तानसने िसनेमातली  गाणी 
आठवतात. पण इथे मी आज क� मज� -१९३९ तील ” आज मेरे घर मेहमान आये” ची िशफारस करीन.   

      बी.एस. ठाकूर �ांनी गायलेले “झूम झूम  के आज िज़न्दगी” िसनेमातील ह ेशांित  

�फल्म मधले तर फ़क़�र महुम्मद �ांचे “ त ूशमा बने म� परवाना” ह ेकलाकार �फल्म  मधील , सुंदर सपना बने 
के आयी ह े१९४६ च्या मधले  नीना ने गायलेले पृथ्वीराज संयु�ा मधले गीत सवा�नी ज़�र ऐका. “अभी जाओ 
बद�रया से लाओ” ह ेअिनमा घोष व ि�जने चौधरी �ांच ेबाप-१९४६ मधले डुएट तर आता िमळत नाही. जी. 
एम.् दरुानी चे नाव आले क� �कतीतरी डोळ्यासमोर िहट गाणी येतात पण “हम� अब तो जीना गंवारा नह� ह”ै 
व “अपनी मह�फ़ल म� एक बार ज़रा आने द”े ह ेखेल मधले �कवा उस पार-१९४४ चे एक अजून द�ुमळ गीत 
म्हणजे “पंछी भूला कल” िमळवण्याचा �य� करा. बीनापानी मखुज� ची गाणी ऐकल्यावर ही गाियका फ� 
उडती गाणी म्हणते असा समाज झाला होता.पण “  नाकाम �ए इश्क़ म� हम” ही राज़  �फल्म मधली ग़ज़ल 
ऐकून मत प�रवतर्न झाले. 



रचना Page १९ 
 

          न�गस ची पिहली �फल्म तलाश-ए-हक़ जरी असली तरी मोठी झाल्यावर ितची  जी पिहली �फल्म “ 
तक़दीर” साल १९४३ मध्ये आली. त्यात ितन ेमोतीलाल बरोबर कम क�ल होत.े त्यातील एक गीत ज े
मोतीलाल व शमशाद बेगम ने गेले व जे एम. एन. अंसारी व न�गस वर िचि�त केले गेले, के आठवतय का 
कुणाला? “ घनघोर घटाए ंछाय�”. ह ेगाणे जेव्हा �थम ऐकले तेव्हा ऐकता ऐकता पूणर् �विस्थत िल�न काढू 
शकलो.पूव�ची गाणी उदूर्िमि�त �हदीत असल्यामुळे गाणे पूणर् िल�न काढण्यासाठी ४-५ वेळा तरी ऐकावे 
लागायचे. आता तर सी. डी. िमळतात, नेट वर उपलब्ध असतात.त्यावेळी ज्याच्या कड ेगाण्याच्या रेकॉडर् 
असायच्या त्याची सारखी िमनतवारी करावी लागे. िसनेमा पहायचा म्हणजे पैश्याची �वस्था करणे ही एक 
मोठी अडचण. असो,  तुमच्यापैक� ज्यांनी ह ेगाणे ऐकले असेल त्यानंा ठाऊक असेलच क� �ा गाण्यातील �त्येक 
ओळ कमीत कमी २ वेळा तरी �रपीट केली गेली आह.े  

१९४२ मध्ये �रलीज झालेला मेहबूब खान �ांचा रोटी अनेक कारणांसाठी आवडायचा. 

आता ज्याला “ऑफ बीट” �कवा “ हटके” म्हणतात त्याची सु�वात ब�धा �ा िसनेमाने केली असावी.(माझ्या 
िवधानात चकू झाली असल्यास माझ्या िनदशर्नास ज�र आणावी. ) 

चं�मोहन सारखे  नसै�गक नट त्याकाळी फारच कमी होत.े बेगम अख्तर, िसतारादवेी ज्या नृत्यात तर िनपुण 
होत्याच िशवाय त्या काळच्या अत्यंत बोल्ड अिभने�ी.  त्यांची  शेख मुख्तार बरोबर जोडी होती अ�फ खान 
�ांची ही �ा िसनेमात भिूमका होती.  अिनल िबस्वास �ांचे संगीत. बगेम अख्तर च्या ४ ग़ज़ल होत्या. 
िसतारा चे मेघराज घर आये  जरी गजले तरी मला“ सजना साझँ भई आन िमलो” ह ेखूप आवडायचे. िशवाय 
अिनल िबस्वास व अशरफ खान �ांनी गायलेले “रहन ेलगा ह� �दल म� अंधेरा” फ� एकदाच पडदयावर �दसले. 
मॉ�नग शो मध्ये बरीच काटछाट झाल्यावर फ� ४ गाणीच  दाखवत असत. दिुनया तमु्हारी ह ैत हसंी रहगेी 
लब� पे ह ेखान मस्ताना व कातंा कुमारी च ेदएुट फारसे �िस� झाले नाही. 

 

�ा छायािच�ातील �ि� ओळखलीत का? जुन्या िसनमेांच्या दद� लोकांना सांगण्याची 
गरज नह�. हा एक िवनोदी नट जो जागत ेरहो, �ी ४२० इत्यादी िसनेमात बराच 
गाजला होता त्याने सु�ा “कोई कब तक रह े”अकेला ह ेएक गमतीदार गीत ज्योती व 
त्या काळचा गाजलेला नट �ेम अदीब �ांच्या बरोबर म्हटले होते.  

तो होता भदूो अडवाणी. 

 

१९४१ मधले गाजलेले “आय�गे सजना आय�गे मोरे �ार” ह ेिमस रोज़ च ेमाला �फल्म मधले गीत ज्याला नौशाद 
व �ांचे संगीत �दग्दशर्न होत.े 
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     साउथ इंिडयात बरीच एके काळी सु�िस� असलेली जी�� व तलत महमूद �ाचंे १९५६ च्या गुल-ए- 
बाकावली �ा िसनेमातील मेरा कहा ह ैमेरा मन तो वो �ा गाण्याच्या गोड चालीसाठी िजतके �िस� आह े
िततकंच जी��च्या गोड आवाजाब�ल सु�ा लक्षात राहते. 

     अहो, गप्पांच्या भरात �कती गायक झाले ते कोणी मोजलेत का? १०० ची संख्या तर केव्हांच पार झाली. 
पण अजून भषूण, ब�ी, नीन ूमजमुदार, कृष्ण गोयल, मीना मगंेशकर, उषा मगंशेकर, सलुोचना कदम, �मेलता, 
कृष्ण कल्ल,े सधुा मल्हो�ा, कमल बारोट, सरेुन्� कोहली, कौमदुी मजुमदार, एस. बलबीर ( राजपतू मधल ेत े
गमतीदार गीत कोणत ेहो?), खुश�द बावरा, र�ा ग�ुा, वत्सला कुमठेकर, मोहन्तारा, अहमद �दलावर, शीला, 
ना�दरा, गलु रज़ा, अमर बनज�, �मो�दनी दीिक्षत, नसीम अख्तर, उमरािज़या बगेम , बलेा, रन� मखुजे�, 
लिलता दउेलकर, �� बन,ू क�न, िबब्बो,भानमुती, सिु�या सकार्र, पा�ल घोष, मीना कपरू, मीनल वाघ, 
मुबारक बगेम वर कोण िलिहणार? 

शारदा( आवडो का न आवडो), श्यामा िच�र, अमीरबाई कनार्टक�, उषा ितमोथी,वाणी जयराम, सिबता 
चोधरुी, मीना पतक�, पषु्पा पागधरे , �दलराज कौर, मीन ूप�ुषो�म, जयतं मखुजे� ( बीवी और मकान), 
जोिगन्दर , राम कमलानी( चालबाज) मधुबाला झवरेी 

�ांना कधी न्याय िमळनार? िह िलस्ट तर अजून अपुरीच आह. अजून िहऱ्यांच्या 

खाणीत बरीच र�े आहते.फ� कसेट पा�न झाल्या.आता एम्. पी. ३ पा�च्या 

 बाक�च आहते.  

 

         पुन्हा कधी तरी �ा िवषयावर बोलू. पण एक गो� न�� क� मी पैज �जकलो म्हणजे केरळी नायर पाट� 
दणेार ( चहा व टोस्ट बटर  फ�). 

  लेखक :रघुवीर नातू, 

इ मेल :ud_mehdi500@ rediffmnail.com
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रह ेना रह ेहम! 
गेल्या काही मिहन्यांत आपल्याला सोडून गेलेल्या 
िविवध क्षे�ातील �दग्गजांचे पुण्यस्मरण!  
 

शरद राव ( कामगार नतेे) 
नलेश पाटील ( कवी ) 

मॅक्स वॉकर ( ऑस्�ेिलयन फास्ट बॉलर ) 
नंद ूहोनप ( ज्ये� व्हॉयोिलन वादक) 

रेखा सबनीस ( सािहित्यका, रंगकम� ) 
जॉनी िग्लसन ( ऑस्�ेिलयाचा 'िमस्�ी िस्पनर' ) 

परमे�र गोदरेज ( समाजसेिवका ) 
अि�नी एकबोटे ( अिभने�ी, न�तका ) 

मंगला अच्युत बव� ( पाकशा� लेिखका ) 
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