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नमस्कार मंडळी,  

मागाषधारे वताषवे| नवश्व ह ेमोहरे िावाव े| अिौककक नोहावे | िोकांप्रनत || 

ज्ञानेश्वरानंी नतसऱ्या अध्यायात िोकसंस्था कशी चािवावी याचं एक नीिनचत्रच निहून कदिे आह,े आखून 

कदिेल्या पद्धतीने मागषक्रमण करत, पुढीि भव्य वाटचािीचा मागष प्रशस्त करताना, िोकांच ेहीत दषृ्टीआड न करता 

ननणषयप्रणािी आखावी, असं ज्ञानेश्वर सुचनवतात. अगदी तेराव्या शतकात सांनगतिेिे ह ेसूत्र नवशेषतः आजच्या 

आधुननक युगात दखेीि योग्य आह.े 

२०११ सािच्या बृहन महाराष्ट्र मंडळाच्या नशकागो अनधवेशनानंतर कात टाकिेल्या मंडळाने, गेल्या चार 

वषाषत नवनवधांगी उपक्रम राबवत आपिा चेहरामोहरा बदििा. या बदिांना नशकागोकरांनी मनापासून दाद 

कदिी आनण या चार वषाषत मंडळाच्या कायेक्रमांना नमळािेल्या नवक्रमी प्रनतसादातनू ह ेप्रतीत झािं. मंडळाची नह 

चढती कमान यापुढे नेण्याच ेदानयत्व स्वीकारताना, एक सामानजक संस्था महणून भान ठेवत नशकागोतल्या 

मराठीभानषकांची एकजूट साधण्याचे मुितत्व उराशी जपत मंडळािा पुढची कदशा दणे्याची जबाबदारीही आमही 

नस्वकारिी आह.े 

गेल्या काही वषाषतीि घडत असिेल्या बदिांना अनधक गनतमान करण्यासाठी, कायषकाररणी २०१७ 

सािात काही महत्वपूणष उपक्रम हाती घेत आह.े महाराष्ट्र मंडळाचे स्माटष फोन App तयार करून या वषाषत 

launch करण्याच ेठरवि ेआह,े तसेच महाराष्ट्र मंडळाच्या प्रत्येक कायेक्रमात एकातरी स्थाननक (local) 

कायषक्रमाचा समानवष्ट करून, स्थाननक किागुणांना प्रोत्साहन दणे्याचे आनण त्यांना व्यासपीठ नमळवून दणे्याचे 

काम मंडळाच्या अग्रक्रमावर असेि.  

याचबरोबर मंडळाच्या प्रत्येक कायषक्रमात एका सामानजक संस्थेिा पाचारण करून त्यांच्या कायाषची 

मानहती आपल्या सभासदांना करवून दणे्यासाठी मंडळ प्रयत्न करेि. यासाठीच या वषीचे ठरविेि ेब्रीदवाक्य ‘मनी 

आपुल्या माय मराठीची ओढ़। दवूे तयािा समाज कायाषची जोड़।।‘ पुढीि वाटचािीिा मागषदशषक ठरेि. महाराष्ट्र 

मंडळाच्या कायाषिा सामानजक चळवळीचे रूप दणे्यासाठी हा उपक्रम महत्वपूणष असणार आह े

यासाठी जुन्या जाणत्यांचा अनुभव आनण नव्यांचा उत्साह याचा समन्वय साधून मंडळाची यापुढची 

वाटचाि करण्याचा आमचा मानस आह.े आत्तापयंत नशकागोकरांनी मंडळािा नेहमेीच भक्कम पाटठबा कदिा आह,े 

आनण यापुढेही ते आमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतीि याची 

आमहािा खात्री आह.े 

कळावे िोभ आहचे, तो वाढावा. 

रवी जोशी  

अध्यक्ष, महाराष्ट्र मंडळ नशकागो २०१७ 
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President: Ravi Joshi 

 

 Resident of Chicagoland since 2007 

 Was a part of BMM 2011 - Marketing team 

 Was a part of 2013 MMC Karyakarini as IT and Sports 

 Involved in MMC 2014 Karyakarini as Vice President 

 Was a part of 2016 MMC Karyakarini as Sports team 

 Motivated with the background principle of MMC to 

get Chicagoland Marathi community together  

Vice President: Shilpa Naik 

 

 

 

 

 In Chicagoland since 1995 

 Active member of MMC 13 & MMC 14 committee 

 Secretary, MMC 2016 

 Like to work for our community 

 Would like to expand the reach of MMC 

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

 Actively involved in Chicago Maharashtra Mandal 

events and other social events 

 Treasurer for MMC 2013 

 Rachana Co-Editor for 2015 

 Looking forward to bring community together with 

excellent programs throughout the year 

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

 BMM 2011 Program Management Chair 

 MMC 2014 Vice President 

 IIT Mumbai and UIC alum 

 Very interested in advancing Community activities and 

Professional Networking within our MMC family 

 

Treasurer: Sunil Dev 

 

 Chicago resident for 22 years 

 Actively involved in Chicago Maharashtra Mandal 

 IT Coordinator MMC 2014 

 Vice President MMC 2016 

 Looking forward to bringing exciting & 
entertaining programs catering to all age groups 
in 2017 

 

Team MMC 2017: Ulka Nagarkar, Bharat Naik, Sanjay Marathe, Vaishali Gadgil, Varsha 
Visal, Bharati Velankar, Shubhangi Sumant, Swati Pawar, Vaishali Dev, Rahul Thatte, 
Ramdas Thatte, Vaishali Raje, Milind Velankar, Mandar Pitre, Ravi Bamne, Kshama 
Marathe, Radha Godambe, Amol Patil, Mansee Joshi, Nilesh Malpekar, Pranshu 
Adavadkar, Sagar Panchpor, Sunita Toke, Suresh Pandav, Vrushali Panat 

Coordinator Marathi Shala & BMM Representative: Vidya Joshi, 

Trustees: Sucheta Akolkar, Jaydeep Buzruk, Sandeep Gadgil 
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नमस्कार मंडळी, 

मिाराष्ट्र मंडळ हिकागोच्या २०१७ सालच्या पहिल्या “रचना” मध्ये बृिन्मिाराष्ट्र मंडळाचा अध्यक्ष या 

नात्याने कािीतरी हलहििील का अिी हिचारणा सौ. क्षमा मराठे ह्ांच्याकडून झाली आहण मी जरा हिचारातच 

पडलो. २०१५ च्या जुलै पासून मी BMM चा अध्यक्ष झालो आहण अनेक मंडळांना लखेी ककिा हहिहडओ द्वारे 

िुभसंदिे पाठिले पण “रचना”साठी हलहितानंा घरच्याच कायाकत आपण कोणीतरी हििेष आिोत म्िणून 

हमरिायचं िी भािना मनाला न पटणारी िोती. तेंहिा िा लेख “संदिे” म्िणून न िाचता “ऋणहनदिे” म्िणून 

िाचािा िी नम्र हिनंती. 

ऋणहनदिे अिासाठी की मिाराष्ट्र मंडळ हिकागोनी मला काय ददलं ह्ा प्रश्नाचं उत्तर द्यायला मला 

एखादा प्रबंध हलिािा लागेल पण त्याचं सार एकाच िब्दात सांगायचं तर MMC नी मला ह्ा परदिेात माझं 

“मराठीपण” ददलं. एकतीस िषाांपूिी मी जेंहिा प्रथम अमेररकेत आहण हिकागोत आलो तेंहिा नोकरी लागायच्या 

आधी श्री िंकरराि हुपरीकरांनी मला मंडळाच्या नाटकात काम करायची संधी ददली आहण नाटकात काम 

करतानंा माझे सिकलाकार श्री. हिजय जेरे ह्ाचं्या प्रयत्ांनी पहिली नोकरी सुद्धा हमळाली! तेंहिापासून मंडळािी 

माझं एक भािहनक नातं तयार झालं. हमत्ांचं पे्रम आहण पाठींबा हमळाला. आज बृिन्मिाराष्ट्र मंडळाचं अध्यक्षपद 

भूषिताना मिाराष्ट्र मंडळ हिकागोचे ऋण मी कधीच हिसरू िकत नािी. ि ेआपलं मंडळ आि.े आपल्या 

सामाहजक आहण सांस्कृहतक जीिनाचा िा एक अहिभाज्य घटक आि ेअिा भािननेे जर आपण बहघतलं तर आपण 

मंडळाच्या प्रत्येक कायकक्रमाला उपहस्थत असािं का? िा प्रश्नच उद्भिणार नािी असं मला िाटतं. मायदिेापासून 

आहण मायेच्या माणसांपासून िजारो मैल दरू आलेले आपण सिकजण मंडळाच्या रूपान ेएका अदशृ्य पण अतूट 

धाग्याने गुंफले जातो आहण िा अनुबंध हनहितच आनंददायी आि.े आपली भाषा, संस्कृती आहण आपल्या 

बांधिांहिषयीचा सद्भाि ह्ा सिक गोष्टी जोपासण्याचा आपल्या सगळयांचा प्रयत् मंडळामुळे सिज िक्य िोतो.  

२०११ सालचं BMM Convention आपल्या सिाांच्या सिकायाकने यिस्िी झालं एिचंच नहि ेतर एक 

अहिस्मरणीय अनुभि म्िणून उत्तर अमेररकेतल्या समस्त मराठी समाजाने आपली पाठ थोपटली. अहधिेिनामुळे 

अनेकजण एकमेकांचे जिळच ेहमत् झाले आहण तेंहिापासनू आपल्या मंडळाच्या कायाकत जास्त लोकांचा सक्रीय 

सिभाग आि ेि ेआपण सिकजणच मान्य कराल. सकं्रांतीच्या कायकक्रमाला जेमतेम १००-२०० लोकांची उपहस्थती 

पूिी असायची. २०१७ च्या सहमतीनी धडाकेबाज सुरुिात करत पहिल्या कसोटीत हद्वितक झळकािणाऱ्या 

दक्रकेटपटूच्या थाटात सुमारे ५०० लोकांची उपहस्थती हमळिली आि.े तरुण, तडफदार नेतृत्ि आहण जुन्या, 

जाणत्यांचा अनुभि ह्ांच्या साथीने मंडळाचे सिकच कायकक्रम यंदा यिस्िी िोतील ि ेहन:संिय!  

मिाराष्ट्र मंडळ हिकागोची अिीच उत्तरोतर प्रगती हिािी ह्ासाठी 

माझ्या आहण बृिन्मिाराष्ट्र मंडळाच्याितीने अनके िार्ददक िुभेच्छा!       

धन्यिाद, 

हनतीन जोिी 

अध्यक्ष, बृिन्मिाराष्ट्र मंडळ, उत्तर अमेररका    
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महाराष्ट्राच ेआराध्य दवैत, पु ि दशेपांडे यांनी आपल्या संस्कृतीची अगदी यथाथष व्याख्या केिी आह.े, 

“शेवटी संस्कृती महणज ेबाजरीची भाकरी... वांग्याचे भरीत.. गणपतीबाप्पा मोरया ची मुि आरोळी. केळीच्या 

पानातिी भाताची मूद आणी त्यावारच ेवरण. उघड्या पायांनी तुडविेिा पंचगंगेचा काठ... मारूतीच्या दवेळात 

एका दमात फोडिेल्या नारळातिी उडािेिे पाणी... दसु-याचा पाय चूकुन िागल्यावर दखेीि आपण प्रथम केिेिा 

नमस्कार.. कदव्या कदव्याकदपत्कार... आजीने सांनगतिेल्या भुतांच्या गोष्टी... मारुतीची न जळणारी आनण वाटेि 

तेव्हा िहानमोठी होणारी शेपटी... दस-यािा वाटायची आपट्याची पाने...पंढरपुरचे धुळ आनण अनबर यांच्या 

समप्रमाणात नमसळून खाल्िेिे डाळे आनण साखरफुटाणे... लसहगडावर भरुन आिेिी छाती आणी कदवंगत 

आप्तयांच्या मुठभर अस्थींचा गंगापषणाच्या वेळी झािेिा स्पशष... 

कंुभाराच्या चाकावर कफरणा-या गोळ्यािा त्याचे पाण्याने नभजिेिे नाजुक हात िागून घाटादार मडके घडावे 

तसा ह्या अद्र्शश्य पण भावनेन ेनभजिेल्या हांतानी हा लपड घडत असतो. कुणािा दशेी मडक्याचा आकार येतो. 

कुणािा नवदशेी कपबशीचा...” येथे अमेररकेत िहानाच ेमोठे होत असिेल्या आपल्या मुिांकड ेपानहिं कक जाणवतं 

कक त्यांना आता नवदशेी कपबशीचा आकार येत चाििा आह,े ह ेअंतर नुसत ंएका नपढीचं नाही तर एका भाषेच ं

पडत चाििंय.  

अमेररकेतीि इतर मराठी पािकांप्रमाणे, आपल्या मुिाने मराठी समजाव,ं बोिाव ंअसं मिाही वाटायचं. 

चांदोबा-चांदोबा, भोिानाथ ह्या बडबड गीतांनी नेहमीच बाजी मारिी. पण त्यापुढे जावून मराठीतून संवाद 

साधता येणे महत्वाचे होते. अमेररकेत आल्यावर महाराष्ट्र मंडळ ह ेएक आपिी सांस्कृनतक गरज पूणष करण्याच ं

साधन नमळाि.ं महाराष्ट्र मंडळात जरी िहान मुिांचे कायषक्रम होत असिे तरी "आपण मराठीत नवचारिेल्या 

प्रश्नािा आपिा िहान मुिगा इंग्रजी भाषेत उत्तर दतेो “ ही पररनस्थती काही सहजासहजी बदिणार नव्हती. आई 

आनण बाबा दोघंही कामात व्यग्र आनण आजी / आजोबा वरचेवर अमेररकेिा येऊ शकत नाहीत, अशा पररनस्थतीत 

मुिं मराठी नशकणार कशी? त्यासाठी नवशेष प्रयत्नांची गरज आह ेअसे जाणवायिा िागि.े  

त्याच दरमयान बृहन महाराष्ट्र मंडळाने (BMM) मराठी शाळेचा उपक्रम सुरु करण्याचे ठरविे. जेव्हा 

नशकागोत शाळा सुरु करण्याबद्दि चचाष सुरु झािी तेव्हा मी हा उपक्रम हाती घेण्याचं ठरवि.ं सुरवातीिा थोडीशी 

हुरहूर पण खूप उत्साह होता. BMM संमेिनासारखं मोठे नशवधनुष्य नशकागोवानसयांनी िीिया पेििं, तेव्हा 

शाळेच्या उपक्रामात त्यांचा सहभाग िाभणार याची तर खात्री होतीच. बघता बघता volunteers पुढे सरसावि.े 

सुरुवातीच्या अडचणींवर मात करत एकेक प्रश्न सुटत गेिे आनण शाळेच्या दोन शाखा सुरु झाल्या. 

वीस volunteers च्या अथक पररश्रमांनी शाळेचं रुपडं सजि.ं पनहल्याच वषी दोन शाखात नोंदणी 

झािेल्या ६७ मुिांच्या धमाकेदार प्रनतसादाने निगुणीत झािेिा आमहा सवष volunteers चा आनंद, पुढीि 

वषीच्या शंभराच्या वर गेिेल्या पटसंख्येने गगनात मावेनासा झािा. आमच्या सवांच्या प्रयत्नांना 

नशकागोवासीयांकडून नमळािेिी नह पोच पावतीच.  
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गेल्या तीन वषाषत रुजविेल्या या बीजाचं रोपट्यात रुपांतर झाि.ं आता इनिनॉईस स्टेट बोडष च्या 

मान्यतेने यावर जण ूनशक्कामोतषबच केिं. स्वामी नववेकानंदांनी ज्या शहरात इनतहास घडविा त्याच नशकागो 

शहरान ेनवीन इनतहास रचत, सातासमुद्रापार मायमराठीिा  राजमान्यता नमळवून कदिी. याचबरोबर वाढिेल्या 

जबाबदारीची आमहािा जाणीव आह,े शाळेचा अभ्यासक्रम हा अगोदरच online आह,े याचबरोबर आता शाळेचा 

हजेरीपट, परीक्षेचे ननकाि तसेच मुिांचा वगाषतीि सहभाग आनण परीक्षेच्या उत्तरपनत्रकानह online संग्रही 

ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आह.े शेवटी समथष रामदास सांगतात त्याची प्रनचती येत,े   

           सामर्थयष आह ेचळवळीचे, जो जो करीि तयाच े। परर तेथ ेभगवंताच ेअनधष्ठान पानहजे ।। 

माझी खात्री आह,े ह ेकायष ईश्वरी आह,े आनण शाळेच्या सवष volunteers च्या प्रयत्नांमुळेच शाळेची नह 

चळवळ येथपयंत येवून पोहोचिी आह.े आमच्या मुिांनी दाखविेल्या नवनजनगषु वृत्तीचं खरंच खूप कौतुक.  तसेच 

सवष पािकांना धन्यवाद. नशकागो मराठी शाळेिा बृहन महाराष्ट्र मंडळाचे मागषदशषन तसेच महाराष्ट्र मंडळ 

नशकागोचे सहकायष िाभिे आह,े या दोन्ही संस्थांच ेमनःपूवषक आभार.  

ह्या छोट्या रोपट्याचा मोठा वटवृक्ष होवून जास्तीत जास्त मराठी पे्रमीना त्याची छाया नमळावी नह त्या 

ईश्वराचरणी प्राथषना. 

नवद्या जोशी  

संचानिका,  

नशकागो मराठी शाळा  
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Traveling should be fun and we should not allow worries about our health when we travel 

to India. These days with technology and smart phones with Face Time, WhatsApp, the 

world has become a much smaller place. Still actually meeting with our loved ones back 

home has its own charm and warmth. 

General Advice:  

Age  

An infant shold be atleast 6 weeks of age and healthy before he or she can travel in about 

6 weeks of in a commercial aircraft. Traveling before this age can be difficult for infant’s 

becuase they may not tolerate pressures in aircraft cabins which are usually pressurized 

to about 8000 feet. This may be lead to breathing difficulties in children younger than 6 

weeks. 

 

Eating outside and drinking: 

 Avoid cooked food served at room temperature. 

 Avoid raw food, including raw vegetables unless they can be washed thoroughly. 

(“cannot eat if cannot peeled”) 

 Drink only beverages from sealed bottles or cans. 

 Water is safe if it has been boiled or chemically treated. (Hot Tea is better than 

water) 

 Avoid ice unless it is made from bottled/disinfected water. 

 If not sure about the quality of water, avoid brushing teeth with cold water and use 

boiling as a means of purifying water. 

 

Avoiding exposure to insects and other bugs: 

 Cover exposed skin. 

 Use an appropriate insect repellent. (see below) 

 Use permethrin-treated clothing and gear (such as boots, pants, socks, and tents). 

Permethrin should NOT be used directly on skin. 

 Stay and sleep in air-conditioned or screened rooms. 

 Use a bed net if sleeping area is exposed to the outdoors. 
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Insect Repellents 

 DEET  

 Oil of lemon eucalyptus (OLE) 

 I encourage to use repellents and reapply only as instructed. If sunscreen is also 

needed, they should apply sunscreen first and repellent second. Try avoiding 

products containing both insect repellants and sunscreens. 

Outdoors activities: 

Important tips include dressing appropriately for the climate, staying hydrated, avoiding 

overexposure to the sun, and practicing safe swimming habits.  

 

Avoid Overexposure to the Sun 

Sun exposure is the most preventable risk factor for skin cancer, including melanoma. 

Staying indoors or seeking shade between 10 am and 4 pm is very important in limiting 

exposure to UV rays, particularly UVB rays. Sunburn can occur after as little as 10–15 

minutes of unprotected sun exposure in a fair-skinned person.  

 

Protective Clothing 

Wide-brimmed hats, long sleeves, and long pants protect against UV rays. Tightly woven 

clothing and darker fabrics provide additional protection.  

 

Sunscreens 

An SPF 30 sunscreen does not offer twice the protection of SPF 15. Sunscreens that offer 

protection from both UVA and UVB rays are labeled “broad-spectrum SPF” and are 

recommended for best protection. 

 

Travelers need to be cautious around all animals. 

 Travelers should avoid touching, petting, handling, or feeding animals, including 

pets. 

 Arthropods such as spiders and scorpions can pose a stinging risk.. 

 Stress the urgency of treating suspected and probable rabies infection by: 

 Washing the wound immediately with soap and clean water. 

 Seeking medical attention as soon as possible. 
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 Travelers at risk for rabies should consider medical evacuation insurance, since 

post exposure prophylaxis may not be available at the destination. 

 

Health Insurance: 

Travelers should plan for how to obtain health care during their trip, should the need arise. 

Contacting their physician in US who may recommend their colleagues in certain 

geographical areas may be beneficial when you travel to India. One needs to be aware of 

supplemental travel health insurance and medical evacuation insurance, and may need 

the traveler obtain an extra month of prescriptions for any needed medications.Certain 

credit card companies may offer these benefits if the travel plans are booked using that 

credit card. Please call before you leave the country. 

Travelers may think they can find cheaper antimalarial drugs at their destination. To 

ensure medication quality, I recommend travelers have their prescriptions filled in the 

United States or ONLY buy it reputable pharmacies (“Chemists”) in India. Rules for 

medications have been stricter and most people need authorized prescriptions to fill 

common medications that used to be available Over the Counter (OTC)  

Travel KIT: 

 Prescription medicines ( always in carry-on baggage keep 2 day supplies ) 

 Medicines to prevent malaria( Please check with your personal physician) 

 Medical supplies 

 Over-the-counter medicines 

 -aid kit 

 Documents 

 Health insurance documents                                  

We will meet again next time to discuss specific infections and 

prevention. 

Dr.Prashant Deshpande, MD FAAP                                                   

Southwest Pediatrics, Palos Park                                                     

www.southwestpeds.com                                         

Reproduced from: Centers for Disease Control and Prevention 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/india?s_cid=ncezid-dgmq-travel-single-001 

Accessed January 16, 2017  

https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/india?s_cid=ncezid-dgmq-travel-single-001
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Potato is an integral part of Indian Diet, particularly 

Maharashtrian Diet. Our Consumption Of Potatoes is 

Disproportionately Skewed. There is hardly any Dish 

that does not have Potatoes. Bhaji, Bhat, Paratha, 

Bhuji, Vada, Rassa, and So on…, you can name many 

more tasty items, I am sure. Hardly a Day goes by 

without eating Potatoes in most of our Daily Diet. 

There are three major nutrients in the foods that we 

eat. Carbohydrates, Proteins and Fat. Others Include, 

Vitamins, Minerals, Fiber etc. Potato is a Very Rich 

source of Starch which, essentially provides Carbohydrates, Potassium and Vitamin B6. One 

average sized potato is likely to provide you about One Hundred and Fifty (150) calories. One 

Potato a day at this rate can increase the Body weight by Twenty (20) Lbs over Two years!! 

Carbohydrates and Proteins provide Four (4) Calories per gram consumption, whereas One (1) 

Gram of Fat provides Nine (9) calories.  

Our Food is predominantly vegetarian including the so called (Non Vegetarian Indians ) and 

extremely Rich in Carbohydrates. There is a limited amount of Carbohydrates stored in the body as 

Glycogen that is readily available as Glucose on demand as a source of Energy for our daily 

activities. Most of the Carbohydrates that we consume get stored in the Body as “FAT”which is 

Favourably deposited in the “Waist “, thus adding to the “Waistline” Greater the Waistline, 

greater the Risk of Obesity and other associated problems. To Reduce the risk of certain Diseases 

Like Obesity ,Heart Disease, Diabetes etc, the incidence of which is high in the South Asian 

population Control the intake of Potatoes in your daily diet. Baked Potato is a Better form of 

Potato to eat. Avoid eating Potato with Rice, Roti or Bread as that just adds to your Carbohydrate 

content per meal.Try to balance your diet. Increase the Protein content in your diet. Remember  

“POTATO IS NOT A VEGETABLE” 

 

Dr. Datta Sambare,  

 MD Board Certified in Internal Medicine Board 

 Certified in Obesity Medicine                                                   
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 शब्दशः अथष होतो, अध्यानत्मक वैनश्वक ऊजाष! रेकी (Rei and Ki) ह ेदोन्ही शब्द जपानी आहते. Rei चा अथष 

“दवैी वा अध्यानत्मक' असा आह.े  Ki (की) या शब्दाचा अथष, जगण्यास आवश्यक असिेिे उजाष स्त्रोत अथवा 

’नवश्वव्यापी जीवनशिी’ असा आह.े ज्यािा योगशास्त्रात प्राणशनि असे संबोधि ेजात.े  

ही ऊजाष नवश्वाच्या उगमापासून अनस्तत्वात होती मात्र नतची ओळख जगािा करून कदिी ती डॉ. नमकाओ  उसुई 

(Dr. Mikao Usui) यांनी.  डॉ. उसुई जपान मधीि, बौद्धधमीय संन्यासी ज ेपेशानं डॉक्टर होत!े त्यांचा 

अध्यात्माचा गाढा अभ्यास होता. डॉ. उसुई यांनी दाखवून कदि ंकी  रेकीच्या  मदतीने  आजारी िोकांना बर 

करता येत. रेकी स्पशाषने (touch healing) वा अंतस्थ हतेून े(distant healing by intention ) आजारी व्यिी 

पयंत पोहोचवता येते. यािा रेकी दणंे असंही महणतात.  थोडक्यात रेकी ही आध्यानत्मक तत्वांवर आधाररत अशी 

जपानी उपचारपद्धती आह.े 

आजारांवर नेहमीच्या वैद्यकीय उपचारांबरेाबरच पयाषयी वा नैसर्मगक उपचारांकड ेिोकांचा ओढा असतो . यात 

काही पयाषयी वैद्यकीय थेरपी (alternate medical practices) आहते. उदा. आयुवेद, युनानी, होनमओपॅथी, 

नॅचरोपॅथी, वगैरे.  त्याचप्रमाण ेऊजेचा वापर करून आजारातून बरे होण ेह ेसुद्धा नवीन नाही. अशा उपचारपद्धती 

जवळपास प्रत्येक दशेात अनस्तत्वात आहते. भारतात आयुवेदात ममषनचककत्सा, चीनमध्ये acupuncture वा 

reflexology, सध्या अनतशय सध्या अनतशय िोकनप्रय असणाऱ्या वेगवेगळ्या मसाज थेरपी वगैरे. कुठल्याही 

वैद्यकीय उपचारांना अध्यानत्मक वा आनत्मक साधनेन ेअजून बळ येत. शरीरािा प्रनतकारशिीची एक boost 

नमळते. जस आपिया भारतात योग, ध्यान (meditation), प्राथषना, मंत्रोपचार इ. तर जपानमध्ये रेकी उपचार 

पद्धत आजारातनू आराम नमळवण्याकरता वापरिी जात.े 

कोणतीही व्यिी आजारी पडते, त्यावेळी नतची अत्यावश्यक जीवनउजाष (प्राण) कोणत्या ना कोणत्या कारणान े

कमी झािेिी असत.े ती उजाष पुन्हा त्या व्यिीच्या शरीरात स्थानपत करणे ह ेरेकी उपचारांच ेममष आह.े  रेकी 

उपचार दणेार्या व्यिीच्या माध्यमातून (medium or instrument) घेणार्या व्यिीच्या (recipient or client 

) शरीराकड ेजीवनउजाष पाठविी जात.े त्यातून त्या आजारी व्यिीच्या शरीरातीि आवश्यक ती शिी पुन्हा 

कायषरत होत ेआनण शरीर आजाराशी मुकाबिा करून आरोग्यपूणष बनत,े ह ेरेकी उपचारांच मुख्य गमकआह.े 

रेकी शरीरावर नेमका उपचार कसा करत ेहा संशोधनाचा नवषय आह.े ऊजेच ेवा  तेजाचे विय सवष सजीव 

प्राणीमात्रांच्या भोवती असत.े त्यािा इंग्रजीत aura  असं महणतात. हा ऑरा अत्यंत सूक्ष्म अशा प्रकाशतरंगांचा 

बनिेिा असतो आनण नवशेष प्रकारच्या कॅमेर्याने तो नचनत्रतही करता येतो. या ऑरामध्ये होणार्या बदिांचे रेकी 
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उपचार पद्धतीत मोठे महत्त्व आह.े आजारी व्यिी आनण ननरोगी व्यिी यांच्या भोवतीचा ऑरा वेगवेगळा कदसतो.  

योगशास्त्रातही ऑराचा उल्िेख "कोष” असा केिा गेिा आह.े त्याचप्रमाणे योगशास्त्रात आपल्या शरीरातीि 

अध्यानत्मक उजाषकें द्राबाबत ककवा चक्रांबाबत (energy centers) भरपूर संशोधन आह.े  ही सवष चक्र स्वछ, 

ननरोगी, आनण व्यवनस्थत कायषरत असंण ह ेआरोग्याच ंिक्षण आह.े  शास्त्रीय दषृ्टीने ही कें द्र ेआपल्या शरीरातीि 

एडंोक्राईन गं्रथींशी संिग्न आहते. या चक्रांपैकी एकामध्ये ननमाषण होणार्या असंतुिनाचा दसुर्यावर पररणाम 

होतो. 

रेकी चा अभ्यास करणारे जाणकार सांगतात, की कोणत्याही संसगाषचा हल्िा प्रथम ऑरावर होतो. त्यानंतर 

शरीरात आजाराची िक्षणे कदसू िागतात. संसगष जेव्हा चक्रापयंत पोहोचतो, चक्र दनूषत होतात तेव्हा मात्र व्यिी 

आजारी पडते. महणून ऑरा, व चक्र आरोग्यपूणष ठेवणे महणजे आजारापासून दरू जाणे. सध्या पाश्चात्य जगात 

mind body connection वर खूप अभ्यास केिा जात आह.े योगशास्त्राने मात्र मन व शरीर ह ेवेगळं नाही ह े

हजारो वषांपूवी नमूद केिं आह.े शरीर ननरोगी हव ंअसेि तर मनािा ननरोगी ठेवण्यानशवाय पयाषय नाही. रेकी ही 

एक अध्यानत्मक साधना आह ेजी आह ेजी आपल्या शरीरािाच नव्ह ेतर मनािाही आरोग्यदायी ठेवते. It heals 

physically, mentally, emotionally and spiritually! रेकी ही केवळ आजारी पडल्यावर करण्याची गोष्ट 

नसून, योग ककवा ध्यान यांच्याप्रमाणे त्याचा रोज सराव ककवा साधना केिी जात.े आत्मयािा ननरामयपणे 

जगण्यासाठी आवश्यक ती ऊजाष पुरवणारी उपचार पद्धत ती रेकी. 

रेकीची साधना अगदी सोपी आनण योग्य रीतीन ेनशकवल्यावर कोणािाही साधता येईि अशी असते. त्यासाठी 

कोणत्याही महागड्या साधनांची गरज नसत.े मात्र मागषदशषक, नशक्षक, गुरु असण आवश्यक आह ेजो साधकािा 

attunement दतेो. ही एका प्रकारची energy adjustment असते.  साधकाच्या  शरीरातीि उजाष कें द्र े

उघडतात व नवश्वव्यापी, जीवन-उजाष पररणामकारक रीतीन ेपाठनवण्याचा मागष तयार होतो. रेकीच्या रोज 

सरावान ेशरीर, मन, भावना, अध्यानत्मक पातळीवर अनतशय छान िाभदायक परीणाम होतो. 

डॉ. उसुई यांनी नवकनसत केिेल्या रेकी उपचार पद्धतीत इतर साधकांनी आपल्या 

संशोधनान ेखूप मोिाची भर टाकिी आह.े त्यामुळे रेकीच्या काही शाखा 

(traditions) सध्या प्रचनित झाल्या आहते. त्याबद्दि पुढे कधी तरी! 

-- कल्पना ननमकर 
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आयु:कामयमानेन धमाकथकसखुसाधनम!आयुिेदोपदिेेषु हिधेय: परमादर: ।। 

 

धमक, अथक ि सुखाचे कारण असणाऱ्या आयुष्याची इच्छा 

करणायाकनी आयुिेदाच्या उपदिेाबद्दल अत्यंत आदर राखला 

पाहिजे. आजकाल आपण "Prevention is Better than 

Cure!" असे म्िणतो परंत ुिजारो िषाांपूिी सांहगतलेल्या 

आयुिेदाचा मूळ उद्दिेच "स्िास््यस्य स्िास््य रक्षणम। " 

म्िणजे हनरोगी लोकांचे आरोग्य रटकहिणे असा आि.े  

 

त्यासाठी आयुिेदाने ददनचयाक, ऋतुचयाक असे अनके उपाय 

िर्णणल ेआिते. ऋतुचयाक म्िणजे प्रत्येक ऋतूत असलले्या 

िातािरणानुसार आपले आरोग्य रटकहिण्यासाठी आपला 

आिार हििार कसा असािा याचे िणकन.  

भारतात मागकिीषक आहण पौष महिन्यांत िमंेत ऋत ूआहण माघ, फाल्गुन महिन्यांत हिहिर ऋतू 

असतो. िमंेत आहण हिहिर ऋतू हमळून संपूणक हििाळा िोतो. िमंेत आहण हिहिर ऋतूत ििामान 

सामन्यात: सारखेच असत.े हिहिर ऋतूत िमंेत ऋतू पेक्षा अहधक थंडी असते. धूर, धुके, दि , हिम 

यांनी िातािरण भरल्यामळेु सूयकिी धूसर ददसतो. नद्या, तलाि यांिर बर्ाकच ेआच्छादन येते. त्यांचा 

प्रिाि अडतो. नदीच्या पात्ािर सकाळी िाफा आलेल्या ददसतात. अिा या ऋतूत ददिस लिान ि 

रात् मोठी असते. सिक िनस्पती आपल्या सिक गुणांनी युक्त असतात. त्याचं्यात िीत ि हिग्ध ि ेगुण 

िाचतात. हनसगाकत:च या ऋतूत सिाांचे  िारीरबल िाचते. िरीरातील िात, हपत्त ि कफ ि ेतीनिी 

दोष समान अिस्थेत असतात. या काळात फारसे रोगिी िोत नािीत.  

 

या ऋतूत गार गार िारा िाित असतो. त्या स्पिाकने त्िचेच्या हछद्ांचा सकंोच िोतो ि बाह् 

भागातील दिेोषमा आतील भागात जातो. त्यामुळे जठराग्नी प्रदीप्त िोतो. म्िणजे हिहिर ऋतूत 

भूकिी छान लागते ि पचनिक्तीिी िाचते. म्िणून या ऋतूत स्िभाि, मात्ा , पररणाम, संयोग इ. 

गुणांनी युक्त गुरु आिार पचहिण्यास अग्नी समथक असतो. म्िणजेच पचायला जड ि प्रमाणाने जास्त 

आिार या ऋततू घेतला तरी चालतो. Confuse िोऊ नका. What I mean is High protein & high 

fat diet is allowed, rather suggested in this season. कारण असा आिार घेतला नािी तर उलट 

िाचलेला जठराग्नी िरीरातील धातू नाच ( tissue) पचिू लागेल आहण िरीर अिक्त िोईल.  

मग कसा असािा आिार थंडीत ? तर गोड़, आंबट, खारट चिीचे पदाथक जास्त असाि.े तेल, तुपासारखे 

हिग्ध पदाथक िी जास्त असािेत. गहू, उडीद, तूर, मूग, मटकी, िाटाणा, िरभरा इ. धान्ये - कडधान्ये 

स्ियंपाकात िापरायला ििीत. म्िणजे पोळी, परोठे , भाकर, उसळी यांिर सराकस ताि मारािा. 

बटाटा, कांदा, रताळे इ. कंद, दोडका, पडिळ, िांगी, निलकोल अिा भाज्या हििेषकरून प्यकर आिते. 

श्रीखंड, पुरी, बासूंदी, गुलाबजाम, हजलेबी , करंजी , लाडू अिी हनरहनराळी पक्वाने या ऋततू खायला 

कािीच िरकत नािी.  

 

तोंडाला पाणी सुटल ंना! एरहिी डॉक्टर म्िटलं की 'ि ेखाऊ नका ते खाऊ नका' असे सांगतात आहण 

आज चक्क एिचे सगळे पदाथक खाल्ल ेतरी चालतील म्िणतािते! काय झालंय तरी काय? एहिचंच नािी 

तर िडा, भजी , पापड इ. तळलेले चमचमीत पदाथक हिहिरात Allowed!  म्िणजे अमेररकेत तमु्िी 

चीज, मेयॉनीज, पेस्री, केक, आईस्क्रीम इ.सिक चालेल.  
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या ऋतूत िरीरात ऊजाक हनमाकण हिािी म्िणून गरम मसाल्यांचा िापर जेिणात भरपूर करािा. 

मांसािार करणारांनी मटण, हचकन, मासे, अंडी यथेच्छ सेिन करािते. त्याऐिजी िाकािार करणारांनी 

भरपूर दधू, तूप, लोणी, मलाई, दधुाचे पदाथक - खिा , पेचे, बासुंदी इ. अधून मधून खािे.  

 

हिहिरात हमळणारी द्ाक्ष, सफरचंद, केळी, डाळळब, हचकू, पेरू या फळांचा आस्िाद घ्यािा. तसेच काज,ू 

बदाम, अक्रोड, हपस्ता, खजूर, अंजीर इ. सुकामेिा(dry fruits) सुद्धा भरपूर हिग्धता ि ऊजाक दतेात. 

त्यांचािी यथचे्छ िापर करािा. हििेषतः: संपूणक िषाकसाठी िक्ती साठिून घेण्याचा िा ऋतू आि.े  

लिान मुलांच्या िाचीच्या काळात चॉकलेट, हबहस्कटे असा आिार दणे्यापेक्षा खाऊ म्िणून सुकामेिा 

खायला ििा. त्यामळेु िारीररक िक्ती ि बुद्धी दोन्िी िाचतात.  

 

हििाळयात रात् मोठी ि ददिस लिान असल्याने सकाळी उठल्या उठल्या भूक लागते. म्िणून थंडीत 

सकाळी उठल्यािर भरपूर ब्रेकफास्ट करािा. मगच काम ेकरािीत. हपण्यासाठी तसेच सिक िानादद 

कामांसाठी गरम पाणी िापरािे. ददिाळीत आपण अभ्यंग िान करतो पण खरेतर तहेिापासून संपूणक 

हिहिर ऋतूत रोज अंगाला तेल लािून माहलि करून उटणे लािून गरम पाण्याने अंघोळ करािी. या 

ऋतूत व्यायामिी भरपूर करािा. म्िणजे िरीर हपळदार िोते.  

 

हििाळयात रेिमी, लोकरीचे उबदार कपड ेिापरािेत. उबदार अंथरूण, पांघरूण घ्यािे. केिर, अगर, 

धुपाचा िापर करािा. Heaters िापरािेत. उबदार िातािरणात रािािे. भारतीय सणांची योजना 

नेिमेीच त्या त्या ऋतूनुसार आरोग्यास हितकर अिीच असते. हिहिरात येणाऱ्या मकर संक्रांती ला 

हतळगूळ, गुळाची पोळी अिा हिग्ध, उष्ण पदाथाांचा िापर आरोग्य रक्षणाथकच केला जातो.  

 

पूिी च ेलोक दिेभोळे ि  धार्णमक िोते. म्िणून ऋषी मुनींनी हिहिष्ट सणाला हिहिष्ट आचार, आिार 

धार्णमक दषृ्टीने सांहगतले. त्यामागचे खरे कारण आरोग्यरक्षण िचे िोते. आपल्या पूिकजांची िास्त्रीय 

दषृ्टी समाजाच्या हिताचीच िोती. त्यामुळे यापुचे  सण साजरा करताना त्यामागचे िास्त्रीय कारण 

समजून घायला िि.े  

 

अिाप्रकारे हिहिर ऋतू हनरोगी ि बलदायक आि ेपरंतु आिार हििाराचे हनयम न पाळता िागल्यास 

सदी- खोकल्यासारखे हिकार उद्भि ूिकतात. 

  

तेहिा हिहिर ऋतू म्िणज ेखाओ, पीओ , ऐि करो आहण िषकभरासाठी िहक्तसाठा करो.  

So, Happy, Healthy Shishir to you!  
 

-डॉ.िमेांगी बंगाली   
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कंुती या यादिकुलीन राजाची मुलगी. नात्यान ेभगिान श्रीकृष्णाची आत्या.  कंुतीची दिेयष्टी स्थूलपणाकड े

झुकणारी असािी म्िणून असले कदाहचत, पण कंुतीचं  खर नाि पृथा. िुरसनेान ेमाझ ंमुलं तुला दईेन असं िचन 

आपल्या हनपुत्ीक आतेभािाला ददलं िोतं आहण त्या िाचनाचं पालन म्िणून कुहन्तदिेाच्या भोज राजाला आपली 

कन्या पृथा िुरसेनान ेदऊेन टाकली. मिाभारत या मिाकाव्यात अचाट, अदभूत एिचंच नहि ेतर अतक्यक आहण 

अहिश्वसनीय िाटाव्या अिा अनेक गोष्टी आिते, उदािरणादाखल कणाकची किचकंुडल,ं गांधारी या एकाच मातेला 

झालेली िंभर मुलं, अश्वत्थाम्याच्या कपाळािरचा तेज तजेस्िी मणी अिा अनेक गोष्टी सांगता यतेील. पण असं 

असून दखेील मिाभारताच मोठेपण आहण मिषी िेदव्यासांच्या लेखणीचं जाणतेपण असं दक तत्कालीन 

समाजरचना आहण लोकांची मानहसकता यांच नेमकं आहण अचूक हचत्ण मिाभारतात आि.े  याचं उत्तम उदािरण 

म्िणजे हस्त्रयांच,ं मुलींचं मिाभारतकालीन समाजातल,ं माताहपत्यांच्या घरातलं स्थान. मुलगी झाली तर हतचा 

उपयोग िैयहक्तक, कौटंुहबक ककिा घराण्याच्या जास्तीत जास्त फायद्यासाठी करून घेण ेयात कोणालाच कािी गैर 

िाटत नसे. लग्नानतंरी मुलीन ेसासरी दसुऱ्याच्या घरात जाण ेयातली अपररिायकता सोडता बाप आपल्या मुलीच्या 

आयुष्याचं मातेरं करू िकत असे.  मुलीला दसुऱ्या कोणाला दणेे यालािी राजमान्यता िोती. आपण हखिातली 

कमी दकमतीची नाणी एखाद्या रस्त्यािरच्या हभकाऱ्याला जिी फारसा हिचार न करता दतेो त्या मानहसकतेन े

िुरसेनान ेपृथेला कंुहतभोजास दऊेन टाकली . 

हजचं बालपण िुरसेनाच्या घरी िैभिात गेला असतं त्या कंुतीला कंुहतभोजाच्या घरी कोहपष्ट अिा दिुाकस ऋषींची 

सेिा थोडीथोडकी नािी तर िषक भर करािी लागली, आहण कंुतीने ती सेिा एिची मनोभािे केली, दक दिुाकस ऋषी 

प्रसन्न झाल ेआहण दिुाकसांनी पुत्संतती हिािी यासाठी अहभचारमंत्ाचा िर कंुतीला ददला. एका अजाण मुलीला या 

मंत्ाचा िापर केहिा आहण कसा करायचा ि ेकळलं नािी आहण केिळ कुतूिलापोटी मंत् िापरून कंुतीने सूयकदिेाला 

आिािन केल.ं मंत्ाची फलप्राप्ती म्िणून अहििाहित कंुतीला पुत्प्राप्ती झाली. मिाभारतातल्या प्राचीन काळातल्या 

पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये अहििाहित स्त्रीच्या संततीला सामाहजक मान्यता नहितीच. त्यामुळे कंुतीला आपल्या या 

पहिल्या मुलाचा त्याग करािा लागला. परंतु पोटच्या मुलाला नदीत ििात सोडून दतेाना कंुतीला िाईट तर नक्कीच 

िाटल ंअसणार पण त्या कृत्यातली हभषणता त्या दकिोरािस्थेतल्या मुलीला जाणिली असेल का? 

ददुिै कंुतीचा सतत पाठपुरािा करतच िोतं. पुचे कंुतीचा हििाि कुरुकुलोत्पन्न राजा पंडू याच्यािी झाला. पडू ं

अव्यंग नहिता आहण कंुतीला कालमान परत्िे अपररिायक अिी हतच्याहून तरुण आहण सुदंर सित, माद्ी दखेील 

िोती! मृगािस्थेतल्या ककदमऋषींचा पंडूच्या िातून हिकारीला गेलेला असताना िध झाला, त्याचा पररणाम 

म्िणून "स्त्रीसििास करिील तर मृत्यू पाििील" असा िाप पंडुला हमळाला! अिा िेळेस कंुतीला दिुाकसऋषींकडून 

हमळालेल ेमंत् उपयोगी  पडले आहण पुचे हनयोग पद्धतीन ेकंुतीला यमधमाकपासून युहधहिर, िायूपासून भीम आहण 

इंद्ापासून अजुकन असे तीन मुलगे झाल.े  कंुतीच्याच अहभचारमंत्ाच्या िापरापासून माद्ीला नकुल आहण सिदिे 

असे जुळे मुलगे झाल.े ि ेसि ेपंडूच्या आज्ञेमुळे झाल ंअसं मिाभारत 
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आपल्याला सांगतं. या सिक प्रकाराला कंुती आहण माद्ी याचंी संमती िोती का?दक त्याचंी संमती गृिीत धरली 

गेली? आजच्या काळातले नीहतमत्तेचे हनयम िापरून मिाभारतासारख्या  जुन्या इहतिासाची छाननी करणं चूकच 

आि.े पण केिळ माणुसकीच्या दहृष्टकोनातनू कंुती आहण माद्ी यांच्या मनाचा हिचार कोणी केला असेल का िा प्रश्न 

अनुत्तररतच रिातो. 

कंुतीचं खडतर निीब हतची परीक्षा पाितच िोत.ं ककदमऋषींचा िाप खरा झाला आहण माद्ीच्या सििासात 

असताना पडू ंमरण पािला. तेहिा मात् कंुती िैतागली. पुचे काय करायच ंिा प्रश्नच िोता. पंडूच्या हचतेिर सती 

जाण्याचा सोपा मागक माद्ी ने हनिडला आहण कंुतीिर िधैव्यािस्थेत पाच मुलांचं संगोपन करण्याची जिाबदारी 

आली. जगण्यासाठी दसुरा कोणतािी आधार नसल्यामुळे सासरी िहस्तनापूरला परत जाण्याहििाय पयाकय नहिता. 

या िेळेपासून कंुतीचे खरे िाल सुरु झाल.े एकाच घरात िाचणाऱ्या समियस्कर मुलांमध्य ेईषाक, ििेेदािे अपररिायक 

िोते. पंडूच्या मृत्यू मुळे धतृराष्ट्र राजा झाला खरा, पण युहधहिर दयुोधनापेक्षा िडील,त्यामुळे पंडूच्या राज्यािर 

दयुोधनाचा अहधकार नािी. अिा पररहस्थतीत कौरिांना पांडिांबद्दल असूया िाटणं सािहजकच िोत.ं त्यातनू 

िास्त्रहिद्येत अजुकनाला, गदायुद्धात भीमाला आहण धमाकचरणात युहधहष्टराला सिकजण निजात असत. त्यामुळे इषते 

अजूनच भर पडली. पांडिांचं अहस्तत्ि नष्ट करण्याहििाय दयुोधनाला राज्यपदाकड ेनणेारा मागक हनष्कंटक िोण ं

िक्य नहितं. म्िणून लक्षागृिात  पांडिांना जाळून मारण्याचा प्रयत् झाला. त्यातून हनसटून लपत छपत जगताना 

कंुतीचं िागणं अहतिय हिलक्षण आि.े माणसं जोडण्याची हतची कला थक्क करणारी आि.े भीमाच्या 

हिळडबेबरोबरच्या सििासाला कंुतीचा पूणक पाठठबा िोता. हिहडम्बाचा पुत् पुचे  डोईजड िोणाऱ्या कणाकची िक्ती 

खचक करण्यात उपयुक्त ठरला. 

पाच पांडिांमध्य ेद्ौपदी िाटून घ्या असं सांगणं ि ेअनािधानाने घडल ंका पाचिी पाडंिांना एकत् बांधुन ठेिणारी 

व्यक्ती कुटंुबात आणण्याचा जाणूनबुजून प्रयत् िोता? द्युतात सिकस्ि िरणाऱ्या धमकराज युहधहष्टराबद्दल कंुतीला 

काय िाटल ंअसेल? पांडि िनिासात असताना हिदरुाच्या घरी राहून कौरिांची राजिैभि भोगण्याची चंगळ 

पाहून िनिासात न जाता िनिास भोगािा लागला. िनिासातून  परतलेल्या पांडिांच्या तडजोड करण्याच्या 

प्रिृत्तीला आळा घालुन कंुतीनेच त्यांना युद्ध करायला भाग पडलं. पांडिांचं क्षात्तेज जागृत करणाऱ्या कंुतीचा 

युहधहिराला अखेरीस राज्य हमळण्यामध्ये ळसिाचा िाटा आि.े असं असनूिी कणाकच्या जन्माचं रिस्य कळल्यानंतर 

युहधहिराकडुन कंुती हनभकत्सनेलाच पात् ठरली. कणकजन्माची कथा आयुष्यभर आपल्या पोटात ठेिणाऱ्या कंुतीला 

संतापलेल्या युहधिीराकडून "तुझ्या या िागण्यामुळे हस्त्रयांच्या मनात या पुचे कोणतेिी रिस्य रािणार नािी"असा 

िाप दऊेन व्यासांनी कंुतीची व्यहक्तरेखा अहधक केहिलिाणी केली आि ेका?खरं पािता कंुती आपल्या नहिबाबद्दल 

कोणाला दोष दणेारी नािी. ती क्षहत्यकन्या िोती आहण क्षहत्यकन्येच्या नहिबात अस ेचच उतार कािी निीन 

नहित.े मिाभारत िा युद्धाचा इहतिास आि ेआहण लचणारे सिक पुरुष िोते. त्यामळे मिाभारतातील भीष्म, 

धृतराष्ट्र, दयुोधन, भगिान श्रीकृष्ण, अजुकन या व्यहक्तरेखा व्यासांनी हिलक्षण रंजकतनेे रंगिल्या आिते. परंतु 

द्ौपदी, गांधारी, सुभद्ा यांच्या पेक्षा काकणभर अहधकच कंुतीची व्यहक्तरेखा मनाला भािते. 
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डोळसपणे आंधळेपण स्िीकारणाऱ्या गांधारीचा त्याग स्मरणात रिातो. पण कंुतीचे काय ? लिानपणापासून 

एकाहून एक अग्नीपरीक्षा दणेाऱ्या कंुतीला अखेर िांतता हमळाली का ? कणकजन्माचे रिस्य उघडकीस आल्यािर 

झालेली हिटंबना टळली असती का ? मिाभारतात कुणीच सुखी नािी ि ेकंुतीच्या सदंभाकत जरा जास्तच खर आि े! 

डॉ.नमलिद वेिणकर      

आभार आनण प्रेरणास्रोत ( संदभष)----   
१.युगांत िेनखका इरावती कवे    २.व्यासपवष िेनखका दगुाष भागवत   ३.पांडवप्रताप कथासार 
िेखक संतकवी श्रीधरस्वामी      
 

________________________________________________________________________________ 
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मथेीच ेिाडू / Fenugreek Sweet balls 

Ingredients: 

1) Fenugreek (Methi) seeds – one table spoon 

2) Sugar (powdered) - 1.25 katori 

3) Wheat Flour (atta) - 1 katori 

4) Dried Dates powder (Kharik) - 0.5 katori 

5) Almond powder - 1 katori 

6) Cashew-nut powder - 0.5 katori 

7) Desi Ghee 

 

Method: 

a) Powder the methi seeds in a grinder. Soak it in warm ghee (the meethi powder must  

completely submerge in the ghee) and keep it aside for 10 days. 

b) After 10 days, put two table spoon of Ghee in a Kadai and roast the wheat flour till  

it becomes pinkish in color 

c) Remove the kadai from the burner, add in powdered sugar and other ingredients  

including ghee soaked methi powder 

d) Mix well. Taste the mixture for sugar and bitterness. If bitterness is too much,  

add in more Almond powder. If sugar is less (per your taste), add in more powdered sugar 

e) Once the sugar and bitterness level is acceptable, mold the mixture in the form of  

laddoo. If the mixture is too dry and you can’t mold them, add in couple of table spoons of 

hot ghee 

 

    Sunil Talloo 
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Merging your money when you marry 

Getting married is exciting, but it brings many challenges. One such challenge that you 

and your spouse will have to face is how to merge your finances. Planning carefully and 

communicating clearly are important, because the financial decisions that you make now 

can have a lasting impact on your future. 

DISCUSS YOUR FINANCIAL GOALS 

The first step in mapping out your financial future together is to discuss your financial 

goals. Start by making a list of your short-term goals (e.g., paying off wedding debt, new 

car, vacation) and long-term goals (e.g., having children, your children's college education, 

retirement). Then, determine which goals are most important to you. Once you've 

identified the goals that are a priority, you can focus your energy on achieving them. 

PREPARE A BUDGET 

Next, you should prepare a budget that lists all of your income and expenses over a 

certain time period (e.g., monthly, annually). You can designate one spouse to be in 

charge of managing the budget, or you can take turns keeping records and paying the 

bills. If both you and your spouse are going to be involved, make sure that you develop a 

record-keeping system that both of you understand. And remember to keep your records 

in a joint filing system so that both of you can easily locate important documents. 

Begin by listing your sources of income (e.g., salaries and wages, interest, dividends). 

Then, list your expenses (it may be helpful to review several months of entries in your 

checkbook and credit card bills). Add them up and compare the two totals. Hopefully, you 

get a positive number, meaning that you spend less than you earn. If not, review your 

expenses and see where you can cut down on your spending. 

BANK ACCOUNTS--SEPARATE OR JOINT? 

At some point, you and your spouse will have to decide whether to combine your bank 

accounts or keep them separate. Maintaining a joint account does have advantages, such 

as easier record keeping and lower maintenance fees. However, it's sometimes more 

difficult to keep track of how much money is in a joint account when two individuals have 
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access to it. Of course, you could avoid this problem by making sure that you tell each 

other every time you write a check or withdraw funds from the account. Or, you could 

always decide to maintain separate accounts. 

CREDIT CARDS 

If you're thinking about adding your name to your spouse's credit card accounts, think 

again. When you and your spouse have joint credit, both of you will become responsible 

for 100 percent of the credit card debt. In addition, if one of you has poor credit, it will 

negatively impact the credit rating of the other. 

If you or your spouse does not qualify for a card because of poor credit, and you are 

willing to give your spouse account privileges anyway, you can make your spouse an 

authorized user of your credit card. An authorized user is not a joint cardholder and is 

therefore not liable for any amounts charged to the account. Also, the account activity 

won't show up on the authorized user's credit record. But remember, you remain 

responsible for the account. 

INSURANCE 

If you and your spouse have separate health insurance coverage, you'll want to do a 

cost/benefit analysis of each plan to see if you should continue to keep your health 

coverage separate. For example, if your spouse's health plan has a higher deductible 

and/or co-payments or fewer benefits than those offered by your plan, he or she may want 

to join your health plan instead. You'll also want to compare the rate for one family plan 

against the cost of two single plans. 

It's a good idea to examine your auto insurance coverage, too. If you and your spouse own 

separate cars, you may have different auto insurance carriers. Consider pooling your auto 

insurance policies with one company; many insurance companies will give you a discount 

if you insure more than one car with them. If one of you has a poor driving record, 

however, make sure that changing companies won't mean paying a higher premium. 

EMPLOYER-SPONSORED RETIREMENT PLANS 

If both you and your spouse participate in an employer-sponsored retirement plan, you 

should be aware of each plan's characteristics. Review each plan together carefully and 



रचना Page २० 
 

determine which plan provides the best benefits. If you can afford it, you should each 

participate to the maximum in your own plan. If your current cash flow is limited, you can 

make one plan the focus of your retirement strategy. Here are some helpful tips: 

 If both plans match contributions, determine which plan offers the best match and take 

full advantage of it 

 Compare the vesting schedules for the employer's matching contributions 

 Compare the investment options offered by each plan--the more options you have, the 

more likely you are to find an investment mix that suits your needs 

 Find out whether the plans offer loans--if you plan to use any of your contributions for 

certain expenses (e.g., your children's college education, a down payment on a house), 

you may want to participate in the plan that has a loan provision 
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There have been several articles written and available online on home ownership and the process 
of home buying. Most home buyers buy a property as a primary residence. We will cover 
investment later during the four-part series. 

MLS Multiple Listing Service 

(property listings) 
Closing Date Contractual Date of Closing 

Closing Buyer Exchanges Keys and 

ownership for payment and deed 
Home 

Inspection 

Done during contractual period 

Appraiser Person/agency estimating 

property value – Appraisal 
Offer Buyer placing a contractual 

offer for a listing 

Pre-

Approval 

Lenders’ assessment of Loan and 

rate they can extend 
Underwriting Risk analysis 

Contract Buyer & Seller agree to comply 

as per the terms price/date etc. 

 

  

Let’s quickly review the broad elements and what they entail: 

1. Let’s presume you have decided to buy a home. Several primary aspects to consider is 
location, types of property (condo, townhome, single family), work place, schools, child 
care and the most important factor the budget or price range. 

2. Getting Pre-Approved by a Lender or a mortgage company/bank etc. Cash transactions do 
not need this. 

3. The Pre-Approval let’s your Realtor/Agent know your affordability based on a down 
payment amount you decide (how this is decided will be explained later). 

4. Based on your specific criteria such as number of rooms and baths, square footage, stories, 
basement etc. your agent carries out a search and sends you the MLS listings, which you 
then preview and shortlist. You can then decide to make an offer based on a CMA, 
upgrades needed, planned upgrades and work needed.  

5. You are now ready to submit the offer with an offer price, that may subsequently lead to 
negotiations for a contract price along with a Closing date. 

6. Congratulations! You now have your dream house on a contract.  
7. There are certain time lines to follow including a loan application, home inspection, and 

negotiations between the two parties regarding any issues with the property. Hiring an 
Attorney is advised to ensure a smooth transition through the closing process.  

8. The mortgage company then sends an Appraiser. If the Appraisal is at contract price or 
higher - we are good! If it turns to be lower another negotiation with the seller may ensue, 
at which point the difference is paid out of pocket by either party or negotiated between 
them as the bank will not lend for the difference. 

9. On the Closing Date the Buyer and Seller or their Attorneys meet at a predefined Closing 
location with the necessary closing documents. Buyer with the money and Seller ready to 
sign the deed and keys are handed over. 

10. The Home is yours! 

The following are key points to remember during the entire process that facilitate the preparation 
towards pre-approval from a Lender/Bank and include some easy task that can positively affect 
your credit scores, loan amount and rate. 



रचना Page २२ 
 

1. Open a Credit Karma account. It’s free and doesn’t affect self-check of credit scores (soft 
inquiry). It also functions as an essential tool to see if all your credit inquiries are valid and 
not fraudulent. 

2. Once you have made a decision buy your home, make sure all of your revolving credits 
(credit cards), car payments, utility bills etc. are always being paid on time to ensure your 
scores remain unaffected by derogatory marks.  

3. If you must deposit cash and checks over and above your payroll such as alimony, child 
support, social security etc., keep detailed records as this information for the past 6 
months to a year as it will most likely be cross checked by the bank/lender. Your loan 
officer can give you more details on the process. 

4. Avoid opening too many new credit cards or store credit cards with teaser rates as you 
approach your home buying plan, as they may affect your scores and lending ability. 
Carrying any type of revolving credit is a good idea, if you are new in the country you could 
start off with a secured card.  

5. Thumb rule Higher Credit = Better rates  
6. One of the most important metrics lenders analyze is the Loan To Value ratio (LTV). It is a 

very common misconception that you always need about 20% of the funds as down 
payment to buy a home, so allow me to explain: Any lender is looking to reduce risk when 
it comes to lending, probably would lend up to 80% of the appraised value. But there are 
loan programs that can lend up to 95% of the value, some even higher. This is where the 
PMI (Private Mortgage Insurance) kicks in to support as the bridge between the difference 
of 95% and 80% which is say the 15% that the buyer does not produce as down payment. 
So if you do not have the 20% down payment or would like to utilize the savings for 
something else say supporting back home, then it is a good way to use the available 
“bridge” and pay the PMI as form of additional monthly fee which generally would only last 
till such time the LTV comes down to 80%. There by a buyer can still pursue the purchase. 
There are various types of loans including Conventional, FHA, VA and several subsidies 
available from time to time ranging from as low as 0.5% to 5% on the loan amount, 
depending on the location, income level and several factors and promotions by the bank. 
(Disclaimer: The author is not a lender or mortgage broker and does not recommend any 
type of loan). 

7. Talk to a Real Estate Agent like myself who can guide you through various steps and any 
associated questions and the entire process, and do remember the Agent’s commission is 
paid by the Seller and typically would not cost the buyer. An Agent is your guide through 
the entire process they act as your go to person to make appointments for showings, 
inspections, running CMAs, assisting with Contractual questions for Lenders regarding 
condos, coordinating with Attorneys (Buyer and Seller side), assisting with recommending 
contractors for post-closing fixes, renovations, remediation, painting etc.  
 
More importantly an agent can help make the stressful home-buying process seamless and 
fluid?  

I would be more than happy to set up an appointment to see your vision and answer any 
questions whether you are ready to buy now or a year from now. Remember that it is never too 
early to start, even if you are new in the country. (I have had success with my clients including 
myself of buying property well within the first couple years of living here and on work visas.) I can 
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also connect you with any mortgage brokers to check on your mortgage situation. Let’s review if 
Home Buying is a better option for you than Renting! 

Any feedback would be greatly appreciated or any new Real Estate topic you would interested in 
covering, the intention is to cover various forms of Real Estate investment as a series for 
“Rachana”. If you want any specific topics ASK Me for specific information pertaining to you (email 
and phone number on card below). 

The Next Episode: Real Estate as an Investment and Various Modes of doing so! 

Sanjay Marathe 

Realtor, Keller Williams Realty Infinity 
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माझा मराठाची बोि ुकौतकेु, परी अमृतातेही पैजासी लजके । ऐसी अक्षरे रनसके, मेळवीन ।। 

एक अशी मराठीचा नवशेष अनभमान सांगणारी ओवी नजचा 

जन्म १२१२, महणजचे इ. स . १२९० मध्ये झािा. ( वाचकांच्या 

मानहतीसाठी - शके मध्ये ७८ नमळनविे की इ. स होतो. ज्यांना ही 

मानहती आह ेत्या वाचकांनी दिुषक्ष कराव.े ) 

अमृतािा पैजेवर लजकणारी मराठी भाषा आह ेह ेसंतनशरोमणी 

तत्वज्ञ श्री ज्ञानेश्वर माऊिींनी सहाव्या अध्यायात महटि ेआह.े माझी 

मराठी भाषा इतकी समृद्ध आह ेकी माणसाची इंकद्रये नतच्यासाठी आपापसात भांडतीि असे त्या ओवीनंतर पुढे 

महटि ेआह.े माऊिी महणतात, ' बोि ेइंकद्रया िाग ेकळंभा एकमेका ' ! वर ननरुपणासाठी घेतिेल्या ओवीनंतर 

माऊिींनी पुढे जो दषृ्टांत कदिा आह ेतो मराठी भाषेच्या इनतहासात अजोड आह.े वाचकांनी सहाव्या अध्यायातीि 

त्या ओव्या नननश्चत वाचाव्यात. मी त्या ओव्यांच ेअिीकडच्या मराठीत केिेि ेरूपांतर पुढीिप्रमाणे, 

‘माय मराठी बोििो जरी,  अमृतािाही लजकतीि सत्वरी  

ऐशा अक्षरांची गंुफेन सरी,  मधुर शब्द प्रणािी  

नतच्या कोमितेपुढती   सप्तस्वरांच ेरंग कफके पडती  

सुगंधही घेईि शरणागती  नजच्यापुढे  

रसाळ वाणीच्या िोभापायी  नजभा येतीि कानाचं्या ठायी  

इंकद्रये करतीि हातघाई   आपसात  

शब्द जरी कानांच ेप्रयोजन  परी जीभ महणे ह ेमाझ ेभोजन  

नाकास मोहवी सुगंधीपण  ऐशी शब्दांचीच रूपे  

पदपंिी नविाची रीत   पाहुनी डोळे होतीि तृप्त  

जण ुरुप्याची खाण पुढ्यात  आमुच्या असे  

पदास पूणषता िाभताक्षणी  मन बाहरे येई धावुनी  

आनण सरसाव ेहात पसरुनी  नमठीत घ्याया शब्दािा' 

 

सहावा अध्याय ! ध्यान योग ! कंुडनिनीच्या अिौककक दहेप्रवासाचे वणषन ! 'अतींकद्रय परी भोगवी इंकद्रयांकरवी' 

असं आत्मनवश्वासान ेसांगणारी ज्ञानेश्वर माऊिी ह्या अध्यायात अष्टांगयोगाचे वणषन करतात. जे अतींकद्रय आह,े 

अगोचर आह ेते मराठी भाषेच्या माध्यमातून समजावून सांगतात. पण श्रोत्यांच्या मनामध्ये आधी ज्या भाषेतनू 
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आपण ह ेअिौककक वणषन ऐकणार आहोत त्या भाषेबद्दि अनभमान ननमाषण करणे माऊिींना महत्वाचे वाटिे. 

मातृभाषेचा अनभमान बाळगा हा संदशे इतका जुना आह.े 

ध्यानयोगाच,े कंुडनिनी जागृतीच्या दहेप्रवासाचे कठीण वणषन करणे सोपे आह.े पण सामान्य श्रोत्यांना कळावे 

महणून या प्रवासाचे सोपे वणषन करणे ह ेसवाषत कठीण कायष केवळ माऊिीच करू जाणे.  

कुसुमाग्रजांनी 'ओवी अमृताची सखी' का महटि ेआह ेह ेइथे कळत.े पैज नह नेहमी समवयस्कारांमध्ये िाविी जाते. 

अमृतािा पैजेवर लजकणारी माऊिीची ओवी असल्यान ेओवी आनण अमृत एकाच वयाचे असावेत. ह्याचा अथष 

समुद्रमंथनातून १४ रत्न बाहरे न पडता १५ पडिी असणार. आनण १५वे रत्न नह माऊिींची ओवी असिी पानहजे. 

‘माऊिींनी काय सुदंर सानंगति ेआह’े इतक्यापुरते त्यात न रमता, त्याचा प्रसार आनण नवश्वशांतीसाठी शेवटी 

तत्वज्ञ संत नशरोमणी श्री ज्ञानेश्वर माऊिींची ओवीच उपयोगी पडणार ह ेसवष जगािा समजावण्याची वेळ आिी 

आह.े  

 आता - एक तरी ओवी अनुभवावी,  अवघ्या नवश्वािा सांगावी | जी नवश्वशांतीची वाट दावी सदोकदत || 

पनहल्या अध्यायातीि १६व्य ओवीतीि भाषेची गममत सांगून ह ेिेख संपन्न करतो.   

मज अवग मानिया दोन्ही मीमांसा श्रावणी स्थानी | बोधमदामृत मुनी  अिी सेवती | 

वरीि ओवीत भ्रमर महणजे भुंगा जस ेमधाचे सेवन करतो तस ेमुनी गीतेचे बोधमदामृत सेवन करीत आहते असा 

दषृ्टांत आह.े अिी ह्या मूळ ससं्कृतातनू आिेल्या शब्दाचा अथष भ्रमर, भुंगा असा आह.े या अिीिा मधाचा मोह 

असतो. (िोभी अिी हा, मकरंद िुटण्यास आिा असे नाट्यगीत पण आह े)  

मोह मद अिी या तीनही प्राकृत व मूळ संस्कृत शब्द जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा मोहमद अिी ननमाषण होतो.  

कधी कधी ओवी अशीही अनुभवावी. 

 

डॉ संजय उपाध्य े
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नॅनोदय 

लेखक - अच्युत गोडबोले, डॉ. माधिी ठाकूरदसेाई 

राजिसं प्रकािन 

मूल्य - ३०० रुपये. 

 

कल्पना करा - रस्त्याच्या िेग-मयाकदपेेक्षा जास्त िेगाने जाणारी गाडी आपोआप रंग बदलते आहण त्यामुळे 

पोहलसांना कोण 'स्पीड' करतंय ि ेबघायला रडार लािायलाच लागत नािी...या गाडीिर कधी धूळ ककिा 

िो/पाणी साचत नािी. प्रसंगी िी गाडी अदशृ्य िी िोते. 

सेल फोन िटक ककिा राऊजर च्या हखिात ठेिताक्षणीच चाजक िोऊ लागतो. िेगळे चाजक करायची गरजच भासत 

नािी….पार्टट ला जायचं आि ेपण नेमका ििा तो रंग असलेला िटक/ड्रसे नािी. ळचता नािी.. एका हिहिष्ट 

तापमानाला सेट करून त्यािरून इस्त्री दफरिा.. िव्या त्या रंगात कपड ेतयार. बरं तो िटक तुमचा मूड िी छान 

ठेिेल, तुमचा रक्तदाब, हृदय तपासेल आहण कािी असामान्यता आचळली तर तुमच्या डॉक्टरांना संपकक  िी 

करेल. डॉक्टर मग एक 'पील' दतेील..ती 'पील' नसनू एखादा रोबोट असेल जो िरीरात हजथे प्रॉब्लेम झालाय हतथ े

जाऊन स्ितः:च एक छोटीिी िस्त्रदक्रया करून तो प्रॉब्लेम सॉल्ि करेल. 

नािी, नािी!  मी तुम्िाला बॉण्ड ककिा रजनीकांतच्या येऊ घातलेल्या हचत्पटाची गोष्ट सांगत नािीये. गेली दोन-

तीन दिके ज्यािर काम चालू आि ेत्या नॅनो टेक्नॉलॉजी आहण नॅनो सायन्स ची िी खरी खुरी किाणी आि.े 

िी किाणी आपल्याला सांहगतली आि,े आपल्या सिाांच्या पररचयाचे श्री. अच्युत गोडबोले आहण नॅनो सायन्स 

हिषयात डॉक्टरेट हमळहिलेल्या सौ. माधिी ठाकूरदसेाई यांनी! या दोघानंी हमळून एक अहतिय दकचकट 

िाटणारा हिषय अगदी सोपा करून िाचकांपुचे मांडला आि.े पुस्तकाचे नाि आि ेनॅनोदय ! या पुस्तकात नॅनो 

टेक्नॉलॉजी  ककिा अहतसूक्ष्म तंत्ज्ञान  आहण नॅनो सायन्स ककिा अहतसूक्ष्म हिज्ञान या दोन्िी हिषयांिर खूप छान 

माहिती ददली आि.े 

नॅनो टेक्नॉिॉजी महणज ेनक्की काय?  नॅनो टेक्नॉिॉजी महणजे अनतसूक्ष्म पदाथष ककवा यंतं्र बनवण्याचं तंत्रज्ञान. 

अनतसूक्ष्म महणजे ककती सूक्ष्म? तर आपल्या रिातल्या पेशींपेक्षाही सूक्ष्म! असे िहान पदाथष ककवा अशी यंतं्र 

बनवण,ं या गोष्टी व्यवहारात कशा वापरता येतीि याचा नवचार करणं महणजचे नॅनो टेक्नॉिॉजी. नॅनो हा 

मुळातिा ग्रीक शब्द आह.े त्याचा अथष िहान ककवा सूक्ष्म असा होतो. एक नॅनोमीटर महणजे एक भानगिे एकवर  

ऊ शून्य इतके मीटर ककवा एका मीटरचा एक अब्जावा भाग. मीटरचा शंभरावा भाग महणज ेसेंरटमीटर. आपिं 

बोट एक सेंरटमीटर जाड असतं. मीटरचा हजारावा भाग महणजे नमनिमीटर. एका नमनिमीटरचा एक हजारावा 

भाग महणज ेएक मायक्रोमीटर. आनण एका मायक्रोमीटरचा एक हजारावा भाग महणजे नॅनोमीटर! थोडक्यात, 

आपल्या बोटाच्या जाडीचा एक कोट्यंंंश भाग घेतिा तर तो एक नॅनोमीटर होईि. आपल्यािा अनतशय बारीक 

वाटणारा केस 80,000 नॅनोमीटर जाडीचा असतो. यावरून एक नॅनोमीटर महणजे ककती सूक्ष्म असेि याचा अंदाज 

सहज येईि. सध्या जगात धुमाकूळ घािणारा एड्सचा नवषाण ू90 नॅनोमीटर जाडीचा असतो. अणंूच्या भाषेत 
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बोिायचं झाि,ं तर हायड्रोजनच े10 अणू एकापुढे एक ठेविेतर त्यांची िांबी 1 नॅनोमीटर होत.े पाण्याच्या रेणूचा 

आकार (दोन हायड्रोजनच ेआनण एक ऑनक्सजनचा अणू) 0.3 नॅनोमीटर इतका असतो. 

वैज्ञाननकांना असं आढळून आिं की एखाद्या पदाथाषचे ज ेभौनतक गुणधमष असतात ते त्याचे अगदी बारीक बारीक 

तुकड ेकेिे असता तस ेराहातातच असे नाही. उदा. नपवळ्या सोन्याचा एक नॅनोमीटर (एका मीटर चा शंभर कोटी 

व्वा नहस्सा) तुकडा नपवळा असेिच असे नाही. एरवी रासायननक प्रकक्रयेत भाग न घेणारा धात ूचक्क रासायननक 

प्रकक्रयेत एकदम कक्रयाशीि होतो. कधी उिटही होत.े वीज वाहून नेणारे पदाथष अचानक नवद्युत रोधक बनतात. 

काही पदाथष अचानक नवद्युत वाहकही बनतात. 

जर त्यांना पदाथांचे गुणधमष अनतसूक्ष्म पातळीवर ननयंनत्रत करता 

आि ेतर अशा पातळीवर यंते्र बनवून रोजच्या जीवनात अनेक 

क्रांनतकारी बदि घडवून आणता येतीि. नॅनो सायंन्स चा आनण 

पयाषयाने नॅनोटेक्नॉिॉजी चा हा मूळ गाभा आह.े 

नॅनो सायन्स ने गेल्या कािी िषाकत खूप प्रगती केली आि.े नॅनो 

टेक्नॉलॉजीिर सध्या जगभरातून बरेचसे संिोधन चालू असून 

हतचा िापर जीििास्त्र, जैहिकिास्त्र, पयाकिरणिास्त्र, मुक्त ऋण 

हिद्युत कणांच ेिास्त्र (इलेक्रॉहनक्स) सौंदयक प्रसाधने आहण कािी 

इतर क्षेत्ांमध्ये िोतो. म्िणजचे कररअरच्या दषृ्टीने फार मोठ्या 

संधी उपलब्ध िोणार आिते. 

नॅनोटेक्नोलॉजी चा िापर करून आपल्याला भेडसािणाऱ्या अनेक 

समस्यांिर आपण मात करू िकू असा हिश्वास मोठ-मोठे 

िैज्ञाहनक, हिचारिंत व्यक्त करतािते. कािी प्राथहमक चाचण्या करून त्यात यििी आले आि.े मग ते कँसर 

मुळापासून बरे करणे असो ककिा समुद्ाचे खारे पाणी िुद्ध करून हपण्याच्या योग्यतचेे बनिणे असो, कधीिी न 

संपणारी स्िछ ऊजाक बनिणे असो (Renewable Clean Energy) ककिा अत्यंत िेगिान अिा नॅनो कॉम््युटसक 

चा िापर करून केलेली िेती असो; नॅनो टेक्नॉलॉजी आहण नॅनो सायन्स ने ि ेसिक िक्य िोणार आि.े पुस्तकामध्ये 

श्री गोडबोले आहण डॉ. ठाकूरदसेाई यांनी नॅनोटेक्नोलॉजी च्या इहतिासाचा आचािा घतेला आि.े हिषयाला पूरक 

अिा िास्त्रीय संकल्पना सो्या भाषेत मांडत नॅनो सायन्स ते नॅनोटेक्नोलॉजी च्या संभाव्य िापरापयांतचे ट्पे फार 

सुंदर मांडले आिते. 

 

पुस्तकाला प्रो. सी.एन. आर. राि , डॉ. रघुनाथ मािेलकर या सारख्या ददग्गजांचे आिीिाकद लाभले आिते. सिाकना 

नेिमेी पडत असणाऱ्या " What's Next?" या प्रश्नाचं उत्तर ननॅो सायन्स आहण नॅनो टेक्नोलॉजी मध्ये नक्कीच आि.े 

संगणक आहण मोबाईल युगातून नॅनो युगात प्रिेि करण्यासाठी ि ेपुस्तक सिाांचा मागक नक्कीच सुकर करेल. 

 

जरूर िाचा!  -प्रसन्न जोगळेकर  
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Danger in the Darkest Hour 

Hello everyone, I wanted to share my review of a book I ecently read. 

The book is about two siblings who are on a mission to find their friend who went missing 

in France. They go in dangerous times to find her and get her back to England. They 

decode messages and get help from good people who help to stop the Nazis and go 

through rough events. Then they get out of D-day invasion. Wow that’s really scary!  

What I like about this book is some parts are 

fiction and some parts are Non-fiction. It makes 

you feel like imagining what is happening in the 

book. These books are really interesting in telling 

how someone experiences time travel and go to 

France and see real events going on. The detail 

and elaboration was really good (5 stars). The use 

of words and punctuation is so correct, now I know 

why their books are New York Times Bestselling 

Series. This book series is awesome! 

I recommend everyone to read this book! 

Atharva Joglekar 

  

MMC 2017 Makar Sankrant Sovenir – Designed by Runali Patil, Grand Rapids, MI 
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इविेसे रोप िानवयि ेिारी। त्याचा वेिु गेिा गगनावरी।। 

आपण मराठी िोकांनी महाराष्ट्राच्या परंपरेचे ह ेइविेसे रोप इथ ेनशकागोच्या मातीत रुजवि ेनन आज त्याचा वेि ु

गगनपरी जाऊ पाहतोय आपल्या मराठी शाळेच्या रूपाने. ह्या वषीच्या कायषकाररणीन ेप्रत्येक कायषक्रमाच्या वेळी 

स्थाननक सहभागािा नवशेष महत्व द्यायच ेठरनविे नन शाळेच्या नन इतर मुिांना घेऊन काहीतरी सादर कराव े

असे मनात आि.े त्या नननमत्तान ेआपल्या मराठी मुिामुिींना एक उत्तम रंगमंच नमळेि आनण त्यांच्या 

आठवणींच्या खनजन्याचा महाराष्ट्र मंडळ एक िहानसा भाग बनेि ह्या हतेून ेह ेसवष सुरु झाि.े मंडळाच्या 

अध्यक्षांनी, रवी जोशींनी ' अनभमान गीतावर' काहीतरी कर अशी जबाबदारी माझ्यावर सोपनविी नन 'िाभिे 

आमहांस भाग्य' ह्या नृत्यसंगीनतकेच्या संकल्पनेचा जन्म झािा.             

 

शाळेच्या नन इतर मुिाना घेऊन एक मस्त नारटका करावी असे बरेच कदवस मनात घोळत होत ेत्यािा चािना 

नमळािी. वाटिे होत ेतीस पस्तीस मुिे तरी घेतीि का भाग? एकतर नहवाळा चाि ूझािेिाय, त्यातून 

अधूनमधूनची नह नहमवृष्टी, मुिांनी भाग घ्यायचं महटि ंतरी आमच्यासारख्या घर, कायाषिय, मुिांच्या शाळा, 

त्यांचे नवनवध वगष, ह्या सगळ्या दरड्यांवर नाचणाऱ्या पािकांना हा उपक्रम आवडिे का? समोर बऱ्याच अडचणी 

कदसत होत्या पण सगळ्यांनी खूप पाटठबा कदिा. बघता बघता ३ वषांपासून १४ वषांपयंतच्या तब्बि ६४ 

मुिामुिींचा भव्य ताफा जमिा. आपल्या माय मराठीची अनुपम, अनभनव गाथा आपिी मुिंमुिी सादर करण्यास 

सज्ज झािी. सगळ्यांना सोप्पे जावे महणून आठ कदशांची आठ पथके तयार केिी गेिी. घराच्या जवळ जर तािमी 

झाल्या तर सगळ्यांना सोप्पे जाईि नन मुि ेपण जास्त दमणार नाहीत हा उद्दशे सफि झािा. शाळेच्या दोन्ही 

शाखांमधीि नशक्षकांचेही भरपूर सहकायष झाि.े   

 

तािमी कशा करायच्या याचा आराखडा तर चपखि बसिा पण अनभमान गीत ऐकल्यावर कळि ेकक त्यावर नृत्य 

बसनवण ेककती कठीण आह.े आपल्या िाडक्या मराठीचा अनभमान इतक्या कमी वेळात रंगमंचावर नृत्यातनू कसा 

दाखवावा कक िोकांना आवडिे नन मुिांना पण मजा येईि नन सोप्पे असेि. बरेच कदवस नुसताच नवचार चािू 

होता, रात्रंकदवस. वास्तुनवशारद असल्याचा फायदा झािा नन तयार झािेिा आराखडा एकदाचा कागदांवर 

उमटिा. गाणे तसे शांत पण मराठीचा अनभमान दाखवायचा महटिे कक आमचा जाज्वल्य अनभमान उमटिाच 

पानहजे कक... ह्या सामर्थयषवान गाण्याचे एका नचत्रपटातीि थोड्या जिद गतीचे भाग नन 'मी मराठी'चे काही भाग 

अशाने आमचे संगीत सजि.े संगीताची बांधाबांध करताना मराठी संस्कृती, समृद्धी, इनतहास, परंपरा नन 

आधुननकता, ननवडिेल्या एकेका कडव्यातून, नृत्यासाठी कल्पना दऊेन गेिे. गाण्याचा ठेका, चाि नन मुिांचा 

सळसळता उत्साह सगळे कसे जमून आिे. रंगमंचावरच्या सवांच्या मेहनतीप्रमाणेच रंगमंचामागीि दक्ृ श्राव्य 

माध्यमांच्या उपयोगाचा, सयुोग्य प्रकाशयोजनेचाही किाकृती यशस्वी होण्यामध्ये मोिाचा वाट आह.े तसेच 

नृत्यसंगीनतकेिा िागणाऱ्या झेंडे, तिवारी अशा अनेक प्रकारच्या साधनसामुग्रीची जुळवाजुळव करण्याच े
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नजककरीच ेकाम आमच्या पथक प्रमुखांनी सांभाळि ेआह.े प्रत्येक पािकांनी पण उत्साहान ेमुिामुिींचें पोशाख 

जमनवि,े कोणी भारतातनू मागविे तर कोणी इथल्या इथ ेजमनवि.े असा सगळा जमाननजा तर छान सजिाय, 

आता प्रतीक्षा आह ेरंगमंचावरच्या बहारदार प्रयोगाची. कस ेहोईि, काय होईि ह्याचा नवचार करायचीही उसंत 

नाहीय ेपण एव्हढं नक्की कक आमची नह सारी मुिेमुिी हा आठवणींचा अनमोि ठेवा जपून ठेवतीि.  

 

एखादी किाकृती पडद्यावर अथवा नाट्यगृहात पाहताना नह बननवताना काय काय गमतीजमती झाल्या असतीि 

त्याचा अंदाजही पे्रक्षकांना कधी करता येणार नाही. पण किावंतांना नजतका ननर्ममतीचा आनंद असतो, त्यापेक्षा 

ककतीतरी पटींनी जास्त आनंद होतो तो किाकृती घडत असतानाच्या गमतीजंमतींचा. ह्याच गमतीजंमती आपल्या 

मुिांच्या अनमोि आठवणी बनून राहतीि. आमहांिा पण चौसष्ठ मुिामुिींच्या जवळजवळ ४० अनतउत्साही नन 

वेगवेगळ्या स्वभावाच्या पािकांच्यामुळे आिेल्या गमतीजमतींवर तर पुिंनी सहजपणे व्यिी आनण वल्िीचा 

पुढचा गं्रथ निनहिा असता. 

   

मिा अनेकांनी नवचारिेय आतापयंत, आपापिी दोन मुिे तारे वरची कसरत करता करता आपण सवष कशीबशी 

सांभाळत असतो, त्यांच्याकडून काहीही करून घ्यायचे महणजे तसेही रोजच ेआव्हान असत,े असे असताना एवढ्या 

चौसष्ठ मुिांना घेऊन कसा काय कायषक्रम करताय तुमही? तर त्यामागे सगळ्या नवभाग नन पथकं प्रमुखांची 

अनमोि मदत आनण मुिामुिींचा प्रचंड उत्साह हचे आह.े नह किाकृती रंगमंचावरती सादर झाल्यावर खरंच मी 

मुिांचा तो नचवनचवाट माझ्या आठवणींमध्ये जपून ठेवणार आह.े  गवष आहचे आपल्यािा मराठीचा तर तुमहीही 

जरूर आनंद घ्या आमच्या 'िाभिे आमहासं भाग्य' ह्या मराठी मुिामुिींच्या आगळ्यावेगळ्या भव्य कदव्य अनभमान 

गीताचा!! 

 

-- वषाष राहुि नवसाळ  
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स.न.नव.नव. 

आज तुमहा सगळयांना पत्र निहायच ंअसं ठरवि ंआह.े तमुच्या पैकी काही जण माझ्या पररचयाच ेआहते आनण 

काही अपररनचत, पण खरं महणजे त्यानं काहीच फरक पडत नाही. ज्यांची ओळख आह ेती वाढेि आनण ज्यांची 

नाही, त्यांची होईि.  

 खरं महणजे पत्र निनहणं एवढं सोपं नसत.ं पत्र निहायिा योग्य वेळ, योग्य भावना, योग्य नवचार, योग्य वातावरण 

ह्यांचा मेळ जमावा िागतो. 'उचििं पेन आनण िागिो निहायिा' असं फारच कमी वेळा होत.ं तर आत्ता थोडीशी 

वातावरण ननर्ममती झािी आह,े बघू, कस ंजमतंय ते.    

पत्र!!!, दोनच अक्षरी शब्द ,पण त्यात ककती कायकाय दडिेिं असत ंना ? मनातिी गुनपतं, राग,िोभ,सगळं सगळं 

ही पत्र सामावून घेतात. त्याचे मजकूरही ककती वेगवेगळे असतात नाही? उदाहरणाथष, "कळनवण्यास आनंद होतो 

की .. ", "उभयतांना हार्ददक शुभेच्छा", "नवीन वाटचािीसाठी गुड िक" , "कळनवण्यास दःुख होत ेकी " इ.  

तर मंडळी, तुमहीं शेवटचं पत्र कोणािा निनहिंत?  ई-मेि,व्हाट्स ऍप येण्याआधी, की त्याच्या नंतर?  तुमहािा 

अमेररकेत पनहल्यांदा आल्यानंतरच ेकदवस आठवतात का? आपिं घर, आपिी माणसं, आपिा दशे, ह ेसगळं सोडून 

जेव्हा आपण इथ ेवेगवेगळ्या कारणांसाठी आिो ते? फोनचे दर प्रत्येक नमननटािा $१-३, वीकएडंिा ९९सेन्ट्स, 

त ेकदवस?  पत्रांची ककती आतुरतने ेवाट बघायचो ना आपण? नंतर नंतर technology येत गेिी, वृलद्धगत होत 

गेिी आनण पत्र, पोस्टमन ह ेसगळं  मात्र  माग ेपडिं. आता येतात ती फि नबि,ं नको असिेिे फ्िायसष इ. पण 

तरीही ह्या सगळ्या मध्ये एखाद ंग्रीटटग काडष आि ंतरी ककती छान वाटत ना? प्रत्येक गोष्टीचे फायद ेवेगळे आनण 

तोटे वेगळे. आनण काळाबरोबर तर आपल्यािा बदिायिाच पानहजे.  

पण असो. माझ ंह ेपत्र वाचल्यावर तुमही नक्कीच तुमच्याकड ेअसिेिी जुनी पत्र काढणार ना? त्या पत्रांमधिे राग 

िोभ, गुनपतं, सल्िे, ह्यांचा आनंद घेणार ना? कधी गािातल्या गािात हसणार ना? कधी टपकणारे अशू्र हळूच 

पुसणार ना? तुमही कोणािा निनहिेिी पत्र असतीि, त्यांची नवचारणा करणार ना?  तुमच्या धकाधकीच्या 

आयुष्यातून त्या पत्रांसाठी थोडा वेळ काढणार ना? असंच होवो ही इच्छा..                                                                                                                                                      

 कळाव,े 
  
िोभ आहचे तो वाढावा ही नवनंती, 
  
आपिी,                                                                                                                     

 रश्मी चाफेकर 
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आठ नोव्हमेबरच्या रात्री जे घडिे, त्यावर आधाररत दोन वात्ररटका रनसकासंाठी सपे्रम सादर - कदिीप नवश्वासराव 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नहिरीच ेनविापगीत ! 

गाण्याची चाि :' छेनडयिा तारा ' या डॉ . वसंतराव 

दशेपांडे यांनी गायिेल्या गाण्यासारखी  

 

छेनडयि ेमतदारा , छेनडयि ेमतदारा........ 

ककती छेनडयि ेमतदारा SS ,  परर थांग येई ना कळून 

फळि ेना कॅमपेन तोच,  गेि ेमतदात ेSS पळून ।। ध ृ।। 

मैनत्रणींनो कट नशजिा छान, बनीच्या तोंडी पुसिे पान 

परर इ मेि, कोमी अन नबि, यांनी केिी धूळधाण ।।१।। 

रस्ट बेल्टभर दरू दरू, ट्रमपिाटेन ेयेई पूर 

गेि ेधुपून घर नन दार, डाव्यांची िाग ेवाट पार ।।२।। 

रात्री अपरात्री उठून, ट्रमप डागी नट्वटर तोफ 

मजवरचा नवश्वास उडून, मनहिा सुद्धा होती कफतूर ।।३।। 

 

 

ट्रमपच ेगवषगीत! 

गाण्याची चाि : मै हू डॉन ,मै हू डॉन ....या अनमताभन े

गायिेल्या प्रनसध्द लहदी नसनमेातीि गाण्यासारखी  

अरे कदवानो मुझे पहचेानो पॉनिरटनशअन नही मै, नबझनेसमॅन  

मै हूूँ डॉन, मै हूूँ  डॉन, सचमुच का मै ही डॉन ।।धृ ।। 

मै जो आया, मैन ेजो देखा, मैन ेनजता सारा अमररस्तान ! 

मै हूूँ  डॉन ,मै हूूँ  डॉन , मै हूूँ , मै हूूँ , मै हूूँ डॉSS न ।।१।। 

पहि ेमारा बुश को, कफर पीटा कू्रझको  

धोबी पछाड़ मारा आनखर क्िींटन को ।।२ ।। 

प्रेस को मैंन ेउल्ि ूबनाया, मेगन केिी को मैंन ेभगाया  

रातभर नट्वटर चिाया, सारी दनुनयाको ना सोने कदया ।।३ ।। 

नहिरी को मैंन ेइ मेि पे सताया, पीछे िगा कदया जेि का साया  

दोस्ती की पुनतन से, और नवकी निक से, डेमोकै्रट्सके नसर को 

मैंने घुमाया ॥ ४ ॥  

बनाऊंगा कदवार मेनक्सको बॉडषर, घुसखोरोंको कर दूंगा अंदर  

नबिीव्ह मी यारो, सभी जगह टॉवर, बनाऊूँ गा कफरसे मैं 

अमेररका संुदर ॥ ५॥  

ट्रस्ट मी यारो, मुझे पहचेानो, मैं ही हू पािनहार  

मै हूूँ डॉन,मै हूूँ  डॉन, मै हू, मै हूूँ  जीझस का अवताS र ॥ ६ ॥ 
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संकिन - अनभनजत रायरीकर 

आडिे िब्द ्

1. पक्ष, अधाष मनहना  

4. खरे नसिेि,े पण खरे 

असल्यासारखे भासवणारे 

7. हिकी थप्पड 

8. सुकुमार, देखणा 

10. भुट्टा, तुरा 

11. घर 

13. सुसर, दहावी रास 

15. उत्तरानधकारी 

16. ननग्रह, संगीतातीि एक राग 

17. स्थिांतररत व्यापारी 

वस्तूंवरीि कर 

18. प्रस्थान, जाण े

19. यमाचे वास्थव्यस्थान 

21. कठीण, घट्ट 

23. जयघोष 

25. अनिकडच्या बाजूचे 

27. माकड 

28. तजेिदार 

29. तुरंुगात न टाकता केिेिी 

साधी अटक 

उभे िब्द ्

1. पन्नासिा पाच कमी!!  2. दौड  3. डावखुरा  4. पोटशूळ  5. नशस्तनप्रय 6. छाननी करणारा अनधकारी  

9. वडीि, नपता  12. डोळे  13. लचतन  14. धोबी, परीट  15. नचवट, हकेट  18. गजषना (उदा. ढगांची) 

20. नशल्िक असिेिे, रद्द केिेिे  22. कमरेभोवती घािायचा पट्टा  24. पाणी ओढण्याचे दोन चाकांच ेसाधन  

25. खाडी  26. निनहणे  27. शेत, कुरण, राबता 

 

 

 

1   2   3  4  5   6 

                    

7       8 9    10     

                    

11  12  13  14  15   

   16      17        

18     19 20    21   22 

                  

23  24   25   26   27    

                    

28          29       



रचना Page ३४ 
 

रह ेना रह ेहम 

गेल्या काही मनहन्यात आपल्यािा सोडून गेिेल्या नवनवध क्षेत्रातीि कदग्गजांना श्रद्धांजिी!  

 

पं. बबनराव हळदणकर ( ज्येष्ठ लहदसु्थानी गायक) 

डॉ. एम. बािमुरिीकृष्ण ( ज्येष्ठ कनाषटक संगीतकार गायक) 

कफडिे कॅस्ट्रो ( क्युबाचा कमयुननस्ट नेता) 

कदिीप पाडगावकर ( ज्येष्ठ पत्रकार) 

डॉ. आनंद यादव ( िेखक आनण समीक्षक) 

जयिनिता ( माजी अनभनेत्री आनण तानमळनाडू च्या मुख्यमंत्री) 

केरी कफशर (अनभनेत्री) 

जॉजष मायकेि ( पाश्चात्त्य संगीतकार) 

बाळासाहबे नवखे पाटीि ( ज्येष्ठ काूँग्रेस नेते) 

डॉ. ज्योत्ना कायेकर (ज्येष्ठ अनभनेत्री) 

उस्ताद अब्दिु हनिम जाफर खान ( ज्येष्ठ नसतारवादक) 

ओम पुरी ( ज्येष्ठ अनभनेता) 
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1   2   3   4   5   6 

प ं ध र  व डा त था क  नथ त 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

चे प े व ड ड पा 

7     
  

8 9   
  

10     

चा प ट रा ज स क णी स 

  
      

    
        

  

ळी न नी 

11   12   13   14   15     

स द न म क र वा र स 

  

  
16     

  
17       

  
य म न ज का त 

18     
  

19 20     21   22 

ग म न न र क ट ण क 

  
      

      

      
  

ड नह म 

23   24 
  

25   26 
  

27     

ग ज र आ त िे वा न र 

  
  

  
  

      
  

  
  

  

डा हा खा ख व बं 

28         
  

29         

ट व ट वी त न ज र कै द 

 

 शब्दकोडे उत्तर 
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