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नमस्काि मंडळी! 
गुढी पाडव्र्ाच्र्ा आपल्र्ा सवाांना हादियक शुिेच्छा - हे नवीन वर्य सवाांना सुिाचे आखण समदृ्धीच ेिावो! 
सवयप्रथम, संक्रातंीच्र्ा कार्यक्रमाला दिलले्र्ा ििघोस प्रनतसािाबद्िल २०२० च्र्ा कार्यकारिणी तफे आपले मन:पूवयक 

आिाि. ह्र्ा प्रनतसािामुळे ह्र्ा वर्ायत उत्म ििायचे वैववध्र्पूणय कार्यक्रम आर्ोजित किण्र्ासाठी आम्हाला स्फूती 
आखण पाठबळ र्मळाल.े पिंतु सद्र् परिजस्थती मुळे आम्हाला आमच्र्ा र्ोिनांमध्रे् बिल किावे लागल.े आपल्र्ा 
सवाांच्र्ा आिोग्र् आखण सुिक्षक्षततेसाठी 'स्पोर्टयस डे' व 'गुढी पाडवा' हे पूवय-ननर्ोजित कार्यक्रम िद्ि किावे लागले. गेल्र्ा 
काही आठवड्र्ात आम्ही र्ातून बिेच काही र्शकलो, आखण वेगळ्र्ा पद्धतीच्र्ा कार्यक्रमाचंे आर्ोिन किण्र्ाबद्िल 

ववचाि करू लागलो. आखण नुसतेच कार्यक्रम नव्हे, आपल्र्ा समािातील गिि ूव्र्कतींना आखण समाि सेवेचे कार्य 
किणाऱर्ांना कशी मित किता रे्ईल, र्ाविही आम्ही लक्ष कें दित केल.े  

आपल्र्ा मिाठी समािासाठी आपल्र्ा पिंपिा आखण सण साििे किण्र्ाला प्रोत्साहन कस े िेता रे्ईल र्ावि 

कार्यकारिणीने ववचािववननमर् केला. त्र्ातून 'वचुयअल' माध्र्मातून काही किावे अस ेठिले आखण गुढी पाडव्र्ाचा सण 

आपण सवाांनी आपापल्र्ा घिी कसा साििा केला र्ाचे फोटो व जव्हडडओ संकर्लत करून प्रर्सद्ध किार्चे अस ेठिल.े 

मंडळाच्र्ा 'िचना' र्ा ननर्तकार्लकातून आखण रु्र्टरू्ब चॅनेल द्वािे लवकिच ते आपल्र्ाला बघार्ला र्मळतील.  

वर्ायच्र्ा सुिवातीला म्हटल्र्ाप्रमाणे मंडळाच े हे ५१व े वर्य. नव्र्ा संकल्पना घेऊन आखण नवी आव्हाने पेलत 

आपल्र्ासाठी ििेिाि कार्यक्रमांची मेिवानी कशी िेता रे्ईल र्ावि आमचा िि आहे. त्र्ाप्रमाणे काही 'थेट कार्यक्रम' 

मंडळातफे प्रक्षेवपत करून आपल्र्ापर्ांत पोचवावेत र्ासाठी कार्यकारिणी प्रर्त्न किीत आहे. र्ा धतीवि पुढील काही 
कार्यक्रम ननजश्चत झाल ेआहेत: 

- 'ववश्वस्थ पत्र', 'मतृ्रु्पत्र', 'वदै्र्कीर् इच्छापत्र' र्ा संबंधी मोननका पाटणकि र्ांच्र्ा सोबत मादहतीविा 
दहतगुि 

- इर्त्ा ३ िी ते ११ वी मधील ववद्र्ार्थर्ाांसाठी प्रोग्रार्मगं / कोडींग बद्िल मादहती आखण शैक्षखणक सत्र  

- ऋवर्केश िानडे र्ांच्र्ा सोबत एक संुिि बहाििाि संगीताची आखण गप्पाचंी मफैफल 'स्वि संवाि' 

मंडळाच्र्ा सवय कार्यक्रमाचंे प्रार्ोिक आखण िादहिातिाि र्ाचंे मनापासून आिाि! त्र्ांच्र्ा व आपल्र्ा सवाांच्र्ा 
पादठंब्र्ाने आखण आशीवायिांमुळे हे कार्यक्रम र्शस्वी होतील अशी िात्री आहेच. आपल्र्ा सहिागाचा कृपालोि 

असाच कार्म ठेऊन मंडळ वदृ््धगंत किावे ही ववनंती. आपण सवय आपापल्र्ा दठकाणी सुिक्षक्षत आहातच, पूणयतः 
ननिोगी िाहाल ही सदिच्छा! 

- २०२० कार्यकारिणी 
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President: Sameer Sawant 
President@mahamandalchicago.org

Chicagoland resident for over 19yrs with active 

participation in MMC since 2006. Treasurer for 2015 

MMC Karyakarni, VP for 2018 MMC.Enjoys 

bringing the community together during festive 

occasions that stitches the fabric of tradition, custom 

and culture.

 
Vice President: Kavita Mundle 
karyakarini@mahamandalchicago.org 

Chicago resident for over 25 years. Actively involved 

with MMC and BMM since 2011. GJC Food 

Committee chair, 2019 Looking forward to promoting 

MMC activities, our culture, and traditions through 

entertaining programs and delectable food throughout 

the year. 

Vice President: Ramdas Thatte 
karyakarini@mahamandalchicago.org

Lives in Chicago area for last 26 years. Actively 

involved in MMC for many years. Looking forward to 

working with the Committee members to help build 

stronger community and friendships

Treasurer: Rahul Thatte 
treasurer@mahamandalchicago.org

Chicago area resident for over 20 years.  Have been 

actively participating in clubs and community 

organizations from high school days in Schaumburg, 

to being a university student club president and MMC 

volunteer and now a treasurer.  Looking forward to 

foster our culture, increase collaboration and to 

develop and promote friendship within and beyond.

Secretary: Bharat Naik 
karyakarini@mahamandalchicago.org

Resident of the Chicago-land area for over 24 years. 

Volunteered for MMC over the past several years. Has 

a goal to increase the spread of Marathi culture and 

language. Look forward to working with the team and 

bringing together the community for high quality 

programs.  
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Board Member: Amit Rogye 
karyakarini@mahamandalchicago.org 

Lives in Chicago area for last 7 years. Actively 

involved in MMC for last few years. Looking forward 

to working with everyone to bring the good programs 

and build stronger community 

 
Board Member: Ratnangi Malpekar 
karyakarini@mahamandalchicago.org 

Have been living in Chicago for last 13 years and this 

is 5th consecutive year in volunteering for 

Maharashtra Mandal of Chicago. Has an objective to 

widespread our Maharashtrian culture in Chicagoland 

and strengthen our Marathi community. 

 
Board Member: Abhijit Rayrikar 
karyakarini@mahamandalchicago.org 

Naperville based IT professional involved with 

Maharashtra Mandal activities for over 15 years. 

Regularly writes in Rachana and likes music, travel 

and hiking. 

 
Board Member: Dhanajay Kale 
karyakarini@mahamandalchicago.org 

Resident of the Chicagoland area for over 25+ years. 

Enjoys watching Marathi programs and has 

volunteered for MMC over the several years to help 

bring quality programs to the Marathi audiance. Look 

forward to working with the team and bringing 

together the community for high quality programs. 

 
Board Member: Ravi Bamne 
karyakarini@mahamandalchicago.org 

Living in Chicago for last 21 years. Actively involved 

in MMC and other communities for many years. 

Looking forward to bring the Marathi community 

together. 
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Amol Patil, Anagha Deshpande, Anand Dighe, Aniket Sawant, Aniruddha Sumant, 

Anupama Buzruk, Aparna Kesarkar,  Archana Paranjape, Ashish Nagarkar, Bharati 

Velankar, Chinmay Dhawle, Deepa Bhimanwar, Deepali Kale, Gaurav Samant, Girish 

Patankar, Gaurav Harshe, Harshada Sawant, Hemant Chavan, Jaydeep Buzruk, 

Kalpana Nimkar, Kashmira Magar, Leena Vaidya, Mandar Pitre, Manik Gosavi, 

Mandar Joglekar, Milind Joglekar, Milind Velankar, Monica Patankar, Mrinal 

Joglekar, Nagesh Paranjape, Netaji Nikam, Nilesh Malpekar, Pankaj Akolkar, 

Prasanna Joglekar, Prasad Athanikar, Prasad Naik, Priyanka Parikh, Ravi Joshi, Ruchi 

Bamne, Sandeep Gadgil, Sangeeta Chavan, Sanjeev Kulkarni,  Sampada Thatte, 

Sarita Salgaonkar, Sandeep Salgaonkar, Shreedhar Joshi, Sheetal Deshpande, Shilpa 

Naik, Shipra Athanikar, Shruti Rogye, Shubhangi Sumant, Shukla Joshi, Sucheta 

Akolkar, Suhas Gosavi, Sulakshana Kulkarni, Sunil Dev,  Sunil Mundle, Suparna 

Thatte,  Supriya Joshi, Swati Rayarikar, Tina Kande, Ulka Nagarkar, Vaibhav 

Shringarpure, Vaishali Dev, Vaishali Dhande, Vaishali Gadgil, Vaishali Raje, Varsha 

Bag, Varsha Visal, Vedashree Naik, Vidya Joshi, Vivek Magar, Vrinda More, Aparna, 

Kalpana Godse, Priya Patankar, Radha Godambe, Rashmi Chaphekar 
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आि मनांत ववचाि आला की मनाववर्र्ीच र्लहावं. आर्डडर्ा तिी छान वाटतेर्, बघूर्ा र्लहहताना ती प्रत्र्क्षात कशी 
उतिते आहे ते! मन!!! कवी-कवययत्रींच्र्ा जिव्हाळ्र्ाचा ववर्र्! अगिी िुन्र्ा काळापासून मनाचा उल्लेि कुठल्र्ा ना 
कुठल्र्ा संििायत सादहत्र्ामधे केलेला दिसतो. मला असं वाटतं, मन ही अशी चीि आहे, की जिच्र्ाववर्र्ी गार्ल्र्ार्शवार् 
राहवतच नाही. फकती वेगवेगळ्र्ा प्रकािांनी आपण ह्र्ा मनाववर्र्ी बोलतो. बऱर्ाच गोष्ट्टीचें संििय ििी वेगळे असल,े 
तिी मन हे त्र्ात गुंतलेलंच असतं. आिचंच बघा ना, माझ्र्ा मनांत आलं म्हणून मी र्लहार्ला घेतलं, पण हे वाचून 
तुमच्र्ा मनांत कार् रे्णाि हे मी कसं सांगणाि? कधी एिाद्र्ाच्र्ा मनांत कार् चलबबचल चाललीर् ह्र्ाचा थांगपत्ा 
लागत नाही ति कधी िसुऱर्ाच्र्ा चेहऱर्ाकडे बघूनच कळतं, की त्र्ा व्र्कतीच्र्ा मनांत कार् चाललं असेल. कधी “मेिा 
मन तेिा प्र्ासा” असं म्हणून “माझ्र्ा मनीची ही व्र्था कोणी तुला सांगेल का?” असं ववचािावंसं वाटतं, ति कधी 
“माखझर्ा मना ििा सांग ना” अस ंम्हणून मनानं आपल्र्ाशीच दहतगुि किावं असं वाटत.ं मन कधी मंदििातल्र्ा 
शांततेसाििं असत,ं ति कधी सुनामीतल्र्ा लाटासंाििं िौि रूप धािण कित.ं मन िेव्हा ‘मन ्चतंी ते वैिी न ्चतंी’ 
ह्र्ा अवस्थेत असत,ं तेव्हा ते एिाद्र्ा उधळलेल्र्ा प्राण्र्ाप्रमाणे एकाच वेळी िहा वेगवेगळ्र्ा दिशांना धावत असत ं
आखण फकतीही प्रर्त्न केला, तिी त्र्ा अवस्थेतल्र्ा मनाला काबूत आणताना नाकी नऊ रे्तात. कधी “माझ्र्ा मनातलं 
त्र्ाला / नतला कळेल का?” असा ववचाि रे्तो, ति कधी “माझ्र्ा मनातलं कसं बोलू?” असा प्रश्न पडतो. कधी कुणावि 
मनापासून प्रेम केलं िात ंति कधी कुणाचा मनापासून नतिस्काि!! हे मन कधी कार् किेल सांगता रे्त नाही. कधी 
मनांत आलं म्हणून बकेट र्लस्टमधल्र्ा गोष्ट्टी धडाधड पूणय किेल ति कधी मनांत असूनही मनापासून आवडणािी 
गोष्ट्ट किार्ला धिावणाि नाही. ति असं हे मन!! कधी फुलपाििासाििं नािूक होऊन िात,ं ति कधी त्र्ाच मनावि 
िगड ठेवून आपल्र्ाला अवघड ननणयर् घ्र्ार्ला िाग पाडत.ं मनांत कुठला ववर्र् कधी डोकावेल आखण त्र्ाच्र्ा िोडीला 
आणिीन फकती ववर्र् रे्तील हे ति कधीच आपल्र्ा हातात नसतं. माझंही अगिी तसंच झालंर्. मनांत ववचािांची 
नुसती गिी झालीर्, ते मला िूप र्लहार्ला सांगतंर्, पण तुमच्र्ा मनांत, “अिे िेवा,फकती र्लदहते ही!”, हा ववचाि 
रे्ण्र्ाआधी माझ्र्ा मनाला आवि घालत.े ह्र्ा वेळेला िाही दिशांना िटकून आल्र्ासाििं वाटतंर्,पण कार् करू? मनाने 
िसा ववचाि केला तसाच तो मी कागिावि उतिवला!!!हा लिे वाचून तुमच्र्ा मनांत कार् आलंर्, कार् चाललंर् हे 
िाणून घ्र्ार्ला मला नककीच आवडेल आखण तुम्हाला ते मला सांगाव ंलागेल, कािण मी काही मनकवडी नाही!!! 
 
 
 

 

िश्मी चाफेकि 
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अक्षय्य तृतीया 

जरी दाटली कधी काजळी 

द ुःख होऊवन अंत:करणी 

मनात जागो आशा अप ल्या 

सांगतसे ही अक्षय्य तृतीया ।। 

       क्षमाशीलता मनी आण या 

        दे्वष , लालसा  हीन सोड या 

          वििेक ठेवून तेज लेिूया 

          सांगतसे ही अक्षय्य तृतीया ।। 

'मी', 'माझे' अन् 'माझ्यासाठी' 

कोष असे जो अप ल्याभिती 

अलगद त्यात वन म क्त होऊया 

सांगतसे ही अक्षय्य तृतीया।। 

    अक्षय राहो पे्रमभािना 

   अक्षय राहो मैत्र जावणिा 

   माण सकीचे झरे िाहुद्या 

   विनिणी कररते अक्षय्य तृतीया | 

वनसगााला वनत्य जपूया 

हाि आप ली कमी करूया 

कोरोनात न म क्त होउनी 

स ंदर जीिन सिा जगूया .... 

 

सगळ्ांना अक्षय्य तृतीयेच्या अक्षय श भेच्छा !! 

 

- अवनल नेने 
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What is Muhurta - if we  "Sandhi Vidchhed" for the term Muhurta; It breaks into two parts, 
"muhu" (moment) and "ṛta" (order). It refers to the natural, yearly order of the seasons, so that 
the term muhurta refers to the daily reflection of order of time. 
 
Muhurta denotes a division of time: one-thirtieth of a day, or a period of forty-eight minutes. 
Manusmirti states that 18 nimeṣas (twinklings of the eye) are 1 Kastha about 1.6 minutes. 30 
Kashtas are 1 Kala, 30 Kalas are one Muhurta, and 30 Muhurtas are one day and night. 
 
The Muhurtas are traditionally calculated assuming sunrise at 06:00 AM on the Vernal Equinox, 
which is the Vedic New Year. There are 15 Muhurta in the day and 15 in the night. One or more 
prominent features of the correlate constellations, from which the later Muhurtas draw their 
respective names, falls within the Celestial Longitude of the same, drawn from the Polar Axis. 
 
30 Muhurta in a day are  
Rudra, Ahi, Mitra, Pitru, Vasu, Varaha, Vishwadeva, Vidhi, Satmukhi,  Puruhut, Vahini, 
Naktankara, VArun, Aryaman, Bhag, Girish, ajapad, AhirBhudhanya,  pushya, Ashwini, Yama, 
Agni, Vidhatr, Kanda, Aditi, Jeva, Vishnu, Dhumdagadyuti, Bramha, Samudra. 
 
Scientific Reason: 
The gravitational force between the planets of the solar system make a lot of difference on the 
terrestrial beings on the earth.  E.g. the gravitational force between the Moon & the earth 
causes the high & low tides in the ocean.Thus Muhurta is a typical combination of the planets in 
the sky which make a favorable and not so favorable effect on the human beings. 
 
Muhurta deals with the effects of planetary motions including the sun and the moon. Its basic 
tenet is the confirmed scientific fact of the effects of radiation on all terrestrial phenomena. 
The effect of sun’s rays on biological activity and those of the moon on psychological processes 
is well-established. Agricultural activities like planting, cultivation, growth, maturity and harvest 
are all dependent upon seasonal changes and solar radiation. Hence the tradition of classifying 
the Muhurta as auspicious or good for certain decisions and activities.  
 
Brahma Muhurta: 
Brahma muhurta the Sun god spreads his light and energy throughout the world. The light rays 
from the Galaxies influence the human brain. The nascent sun spreads thousand arms in the 
form of rays across the sky, which emit light-blue rays. These rays bring to life the cells and the 
brain. It’s indicated that If the man can synchronize his senses with these rays during this hour 
he will be empowered with unchallengeable energy. 
 
It comes out in the form of high powered electrical and magnetic charge, The rest of nature is 
pleasant and peaceful during this time. Your mind is working in ideal conditions and you find 
answers to your problems since the brain is calm. In the night, the atmosphere gets re-charged 
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and in the early morning, the wind is charged with the beneficial rays of the moon and stars. 
This wind is called ‘Veeravayu’ which is greatly beneficial to us. Our minds are sharpened and 
inspired, and our bodies are filled with a new life-force. 
 
The Three and Half Muhurta - 
 
The significance of the three and half auspicious days the Sun (Surya) and Moon (Chandra) are 
astrologically believed to be at their most exalted position on the day. These are known as Sade 
teen Muhurat and are based in Hindu Lunar Calendar. 
 
Chaitra Shukla Pratipada – the first day of the Shukla Paksha or waxing phase of moon in 
Chaitra month (March – April); Gudi Padwa 
Akshaya Tritiya – the third day during the Shukla Paksha of Vaishakh month (April – May). 
Akshay Trutiya 
Dashami or Vijaya Dashami – the 10th day of the Shukla Paksha of Ashwin month (September – 
October). 
Half Muhurat - 
Kartik Shukla Pratipada – the Diwali day. 
 
Happy Gudi Padwa and Akshay Trutiya to all. May all your decisions be powered by a Muhurta. 
 

 

Priya Patankar 
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कोरोना म्हणजे म क ट, लॅटीन भाषेमधे्य... 

    खळबळ माजिली याने, सिा जगामधे्य  

निीन िाटणारा हा विषाणू 

      नका भय मनांत आणू 

 

वनसगााचे बेत असती काही 

    जनसामान्ांना विचार करायला लािी 

घराबाहेर धािून असणारे काम 

     आता घरातून करतांना, मनांत राम 

 

माणसांिर पे्रम अन् त्यांच्यािर रागही 

       मग घरात एकटे राहून विचार करा काही 

आपणच असतो आपले, द सरे कोणी नाही 

        पाठिूया ना श भेच्छा तरी वमत्र-मैवत्रणी ं

 

िैवदक वशकिण आवण संसृ्कवत 

                जपून अप ली नाती गोती 

वमत्र असो िा शेजारी 

            द रूनच आदराने हात जोडती 

 

हव्यास सोडून मनािर वनयंत्रण 

          आठिते ना हीच आजीची वशकिण 

थोडक्यात गोडी अन् फारात लबाडी 

          सारे काही कळते पण िळते थोडे थोडे 

 

आदराने िंदूया डॉक्टसा ि नसाना 

               त्यांनी िाहून घेतलं स्वत:च्या जीिना 

आपण सिा सांभाळू आपापली जबाबदारी  

        सिाांना ठेिूया स रवक्षत याची खबरदारी 

 

                                 

 

 

 

     ~नीला जोशी, गनी 
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म ांडणी आणण सांकलन सह य्य: आणिष नगरकर   मुणित िोधन: डॉ. सुज त  मह जन 

 

 

 

 

 

मुखपृष्ठ: अमोल श्रीप ल     रहे न  रहे हम- प्रसन्न जोगळेकर  
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I always wondered why Sasha our 2.5-year old Golden retriever loved her dad more? Why was 

she so disobedient when I took her for a walk? Why didn’t she do same things she did with her 

dad. I was quick to judge her and concluded she just loved her dad more. 

One day I came home with stress of office deadline and took her to walk. The whole time during 

her walk I was checking my emails on phone. She ran off the leash and went in a pond, I started 

yelling on her to come back. She was covered with mud. To my dismay she ran around the 

house with her mud-covered feet. I was disliking these daily walks more and more. 

I cleaned her up and sat down thinking what is wrong with her? As I 

was washing my face, I looked in the mirror and was not liking the 

bitter person I was seeing. Could Sasha be responding to this bitter 

person? Something needed to be changed and it was not Sasha. 

 I decided to change my attitude. Next day I switched my office 

mind off. I decided to not check my emails and focus on her. I took 

her leash, made her sit down. With an assertive voice told her she 

needed to behave today. She was responding to it. I enjoyed the 

walk that day. Watched her play with sticks, run behind bunnies. I 

was present in the moment enjoying every bit of it. I was not walking her, but I was walking with 

her. That day she came home without running off the leash, sat down next to me while I petted 

her calmly. Sasha was responding to the bitter and stressed me, the selfish one who thought 

walking was a chore. I changed my attitude and now she loves her walks with mom too. 

Sometimes how we see others is reflection of how we are or feel. 

Sharmishtha Dongre    
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।।सये मैतरणी ।। 

कधी कोिळी उनं्ह खात, वचमण्या बसाव्या अंगणात 

ग जगोष्ीनंा यावं उधाण, राहु नये काही भान । 

तशा माझ्या मन्मनी, माझ्या सये मैतरणी । 

खेळिेड्या शैशिाच्या, तरळल्या आठिणी । 

आज झ ला झ लतांना, वदसे वचत्र शैशिाचे 

कडू गोड ग ंफण ती, डोळे भरून पहाते । 

असे बाल्य जपले मी, उरापोटाशी धरून  

ठेविले अन हलकेच, अंतरी या दडिून । 

आवण लोपले ते वदन, त झ्या माझ्या जगताचे  

वनरागस ग वपतांचे, आवण आणा-शपथांचे । 

आज अकारण होई, सैरभैर माझे मन  

उदासीच्या छायेमधे्य, वचत्त होतसे बेचैन । 

यािी तशातच सये, िळिाची एक सर  

गोड आठिणीनंा गे, येई प नश्च पाझर । 

राहो अखंड अशीच, त झ्या मैत्रीची पाखर  

माझ्या सये मैतरणी, माझ्या गाठी जन्मभर ।। 

 

 

लीना घारप रे  

नेपरव्हिल 
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२४ माचच  चैत्र शु. प्रयतपदा (समाप्तत ६.५७) गुढीपाडवा 

२  एवप्रल   चैत्र शु. ९  श्रीिाम नवमी  

७  एवप्रल    चैत्र पौखणयमा     हनुमान िरं्ती, छत्रपती र्शवािी महािाि 

पुण्र्नतथी 

२५ एवप्रल    वैशाि शु. ३   अक्षर् ततृीर्ा  

१ मे     वैशाि शु. १० महािाष्ट्र दिन 

५ म े वैशाि शु. १४     श्री. नरृ्सहं िरं्ती (श्री नरृ्सहं नविात्रािंि  २८ 
एप्रप्रल) 

७  मे  वैशाि पौखणयमा  बुध्िपौखणयमा  

२२ म े वैशाि कृ.  १४ शनैश्चि िरं्ती  

२४ म े िेष्ट्ठ शु. ३ िमिान ईि   

४ िुन  िेष्ट्ठ पौखणयमा वटपौखणयमा  

४ िुलै  आर्ाढ पौखणयमा  गुरुपौखणयमा 

२४ िुलै श्रावण शु. ५  नागपंचमी  

२ ऑगस्ट  श्रावण शु. १४  नािळी पौखणयमा 

३ ऑगस्ट  श्रावण पौखणयमा िक्षाबंधन 

११ ऑगस्ट  श्रावण कृ.  ८ श्रीकृष्ट्ण िरं्ती  

१२ ऑगस्ट  श्रावण कृ. ८ /९ गोपाळकाला  

१५ ऑगस्ट  श्रावण कृ. १२ िाित स्वातंत्र्र्दिन  
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१६ ऑगस्ट  श्रावण कृ. १३ पतेयत, पािशी नुतन वर्ायिंि  

१८ ऑगस्ट  श्रावण अमावस्र्ा  िशय - वपठोिी अमावस्र्ा, पोळा  

२१ ऑगस्ट िािपि शु. ३/ ४ श्री गिशे चतुर्थी, हरितार्लका 

२२ ऑगस्ट िािपि शु. ४ ऋवर्पचंमी  

२५ ऑगस्ट िािपि शु. ८ िेष्ट्ठागौिी आवाहन (हदवसभर) 

२६ ऑगस्ट िािपि शु. ९ िेष्ट्ठागौिी पूिन  

२७ ऑगस्ट िािपि शु. १० िेष्ट्ठागौिी ववसियन (हदवसभर) 

३० ऑगस्ट िािपि शु. १३  मोहिम  

३१ ऑगस्ट िािपि शु. १४ अनंत चतुियशी  

१७ ऑक्टोबर आजश्वन शु. १/ २ घटस्थापना, शाििीर् नविात्रािंि   

विील दिनिर्शयका र्शकागोच्र्ा स्थाननक वेळेनुसाि असल्र्ाने काही सण िाितीर् कालननणयर्ापेक्षा वेगळे आहेत 

ह्र्ाची कृपर्ा नोंि घ्र्ावी.   

संििय: कालननणयर्, िाते पचंागं  

वर्ाय िा. ववसाळ  

ज्र्ोनतर् ववशािि 
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मह र ष्ट्र  मांडळ णिक गो गुढी प डव  उत्सव 
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कोणतीही  िागा फकंवा दठकाि हे नेहमीच स्वतःची ओळि स्वतः करून िेत असत.ं काही शहिांची नाव ं

धार्मयक स्थळ म्हणून घेतली िातात, ति काही दठकािं ही पर्यटनस्थळ म्हणून 

नावारूपाला रे्तात. आि आपण अशाच एका िाितातल्र्ा शहिाला िेट िेणाि आहोत. ह्र्ा वेळी िाित 

िेटीत पंिाब िाज्र्ातील अमतृसिला िाण्र्ाचा आखण त ेशहि अनुिवण्र्ाचा र्ोग आला.  
मला अमतृसि हे गोल्डन टेम्पल आखण पाफकस्तानची बॉडयि एवढ्र्ासाठीच िास्त मादहती होतं पण त्र्ाही 
पलीकडे िूप काही िडलंर् ह्र्ा छोर्टर्ा शहिात.  

 

शहिाचा इनतहास- र्शिांचे चौथे गुरु "गुरु िामिास" ह्र्ांच्र्ावरून ह्र्ा शहिाला "िामिासपूि" म्हणत असत 

अस ंनतकडच्र्ा स्थाननक लोकांनीं सां्गतलं.  
आि ज्र्ाला आपण ‘गोल्डन टेम्पल’ म्हणून ओळितो तो र्शिांचा गुरुद्वािा, हा बांधला िावा िेथे सगळे 

शीि बांधव एकत्र प्राथयनेला रे्तील अस ेर्शिांचे पाचव ेगुरु ‘गुरु अिुयन िेव’ ह्र्ांचं मत होतं आखण त्र्ाप्रमाणे 

तो बांधून झाला िेिील. ह्र्ा गोल्डन टेम्पल ला ‘श्री हिर्मिंि सादहब’असेही म्हणतात. ह्र्ा गुरुद्वािाच्र्ा 
बािूला िे सिोवि बांधलं गेलं त्र्ाला ‘अमतृ सिोवि’ असं नाव ठेवण्र्ात आलं. त्र्ाच्र्ा पाण्र्ात लोकांचे त्रास 

कमी किण्र्ाची ताकि आहे अस े मानतात. त्र्ाच्र्ाच वरून पुढे ह्र्ा शहिाचं नाव िामिासपूि वरून  

‘अमतृसि’ अस ेठेवण्र्ात आले. अमतृसि शहिाचा परिसि हा साधािण १५- २० फकलोमीटि एवढा आहे. तस ं

छोटंसं आखण टुमिाि शहि आहे.  

 

 
 
 

गोल्डन टेम्पल/ गुरुद्वािा -हे बंि नसतंच, पूणय २४ तास प्राथयनेसाठी ते उघड ंअसतं. प्रचंड मोठ्ठा परिसि, 

अनतशर् स्वच्छ, नीटनेटका आखण शांत. सगळीकडे चोि सुिक्षा व्र्वस्था. गुरुद्वािात र्शिताना आपली 

शीि िारे्तील अमतृवाणी/ प्राथयना ही 
गुरुद्वािात सुरु असतेच. शब्ि नाही कळल ेतिी 
त्र्ात मन शांत किार्ची ताकि नककीच आहे. 

आम्ही तीन वेगवेगळ्र्ा वेळी गुरुद्वािात गेलो होतो. 
पहाटे ४. ३० वािता, िपुािी २ आखण िात्री ९. ३०. तेच 

गोल्डन टेम्पल पण दिवसाच्र्ा प्रत्रे्क 

बिलणाऱर्ा फकिणात त्र्ाचं सौंिर्य बिलत होतं. 

मला सगळ्र्ात िास्त आवडल,ं ते पहाटेच्र्ा 
उगवत्र्ा सूर्ायच्र्ा फकिणात न्हाऊन ननघणारं आखण 

त्र्ा सूर्ायलाही लािवणारं ते रूप. 
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पाित्राण/चप्पल काढून ठेवण्र्ासाठी उत्म अशी सोर् आहे. पुढे चालत गेलात,की हात-पार् धुवूनच आत िाव े

लागते. िागोिागी वपण्र्ाच्र्ा पाण्र्ाची सोर् आहे. आखण शीि बांधव हे तुमच्र्ा मितीला तर्ाि असतातच. 

गुरुद्वािात आत िाताना प्रत्रे्काला आपलं डोकं हे कव्हि  करूनच िावं लागतं. गुरुद्वािात "लंगि" 

हा सुद्धा २४ तास सुरू असतो. सकाळी ४. ३०ला पदहली पंगत बसते. तुपातला गव्हाचा र्शिा हा नतकड े

र्मळणारा प्रसाि. हा प्रसाि आखण लंगि चुकव ू नरे्.  महत्वाची गोष्ट्ट म्हणि े अमतृसि 

ववमानतळापासून गोल्डन टेम्पल ला िार्ला 
ववनामूल्र् A .C बस सेवा उपलब्ध आहे.  

 
 
 

  
 
 

िार्लर्नवाला बाग- गुरुद्वािाच्र्ा 
परिसिातच "िार्लर्नवाला बाग" आहे. आपल्र्ातल्र्ा 
कुणालाही "िार्लर्नवाला बाग हत्र्ाकांड" मादहती नाही 
अस ं नाही. नुकतीच "बैसािी" साििी झाली. ह्र्ाच 

बैसािीच्र्ा दिवशी १३ एवप्रल १९१९ ला ह्र्ा बागेत साधािण 

१५,००० लोक एकत्र बैसािी साििी किार्ला िमल े होत.े 

िनिल. डार्िने  ह्र्ाच लोकांवि अंदाधुिं गोळीबाि केला 
होता. ही बाग मोठी असली तिीही बाहेि पडार्ला  िे मागय 
होत े ते आमीच्र्ा लोकांनी अडवून धिले होत.े गोळीबाि 

झाल्र्ाने िीव वाचवण्र्ासाठी लोक पळू लागल,े बऱर्ाच 

िणांनी आत असलेल्र्ा ववदहिीत उड्या मािल्र्ा. ती ववहीि 

आिही नतकडे आहे. नतकडच्र्ा र्ितंीवि आिही 
गोळ्र्ांचे व्रण दिसून रे्तात. ह्र्ा हत्र्ाकांडाववर्र्ी शाळेत 

इनतहासात पुस्तकातून वाचल ं होतं पण प्रत्र्क्ष बघताना 
मात्र डोळे पाणावले.  
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अटािी बॉडयि/वाघा बॉडयि - वाघा हे शहि पाफकस्तान 

आखण िाित ह्र्ा िोन्ही िेशांच्र्ा बॉडयिवि आहे, म्हणून त्र्ाला वाघा बॉडयि म्हटल ंिातं. अमतृसि ते अटािी 
साधािण २३- २५ फकलोमीटि आहे. अमतृसिवरून अटािी ला िाताना वाटेत गहू, मका आखण 

िाईची दहिवीगाि शेतं  दिसतील आखण दिलवाले िलु्हननर्ाची आठवण आल्र्ार्शवार् िाहणाि नाही. ह्र्ाच 

िस्त्र्ावि िाितीर् आमीचं स्टेशन आहे.  

ह्र्ा बॉडयि वि िोि न चुकता नतकडे अधाय तास ‘फ्लॅग सेरिमोनी’ होतो. ह्र्ा कार्यक्रमाची वेळ 

ही सूर्ायस्ताप्रमाणे ठिलेली असते. फेब्रुवािी मध्रे् ४.३० ला सुरू होणािा कार्यक्रम माचय -एवप्रल मध्रे् ५ फकंवा 
५. ३० ला संध्र्ाकाळी सुरू होतो. ह्र्ा कार्यक्रमासाठी काहीही शुल्क आकािले िात नाही. उत्म प्रकािचे 

स्टेडडर्म बांधलेले असून अनतशर् र्शस्तीत आखण सुिक्षेच्र्ा सवय तपासण्र्ा केल्र्ा, की तुम्हाला आत िाता 
रे्ते. तुम्ही िि पििेशी नागरिक असाल ति तुमचा पासपोटय न्र्ार्ला ववसरू नका. तुम्हाला त्र्ा 
पासपोटयवि पुढे बसता रे्ईल आखण सगळा कार्यक्रम आणिीन िवळून बघता रे्ईल. BSF चे िवान िे त्र्ा 
३० र्मननटात सािि कितात त्र्ान ेअंगावि काटे उिे िाहतात. वंिे मातिम आखण दहिंसु्थान जिंिाबाि ह्र्ा 
नाऱयानंी सगळा आसमंत िमुिमुून िातो आखण नकळत डोळ्र्ातून रे्णारं पाणी बऱर्ाच गोष्ट्टींची तुम्हाला 
िाणीव करून िेत.ं  

 

वाजल्मकी तीथयस्थळ - वाघा बॉडयिवरून पित रे्ताना थोडासा आतल्र्ा बािूला अनतशर् प्रशस्त असा िगवान 

वाजल्मकी ह्र्ांचा आश्रम आहे. ह्र्ाच आश्रमात िगवान वाजल्मकींनी सीतेला आश्रर् दिला होता आखण इकड े

लव -कुश ह्र्ांचा िन्म झाला होता. ह्र्ा आश्रमात वाजल्मकींची मोठ्ठी सोन्र्ाची मूती असून 

गोल्डन टेम्पलप्रमाण ेह्र्ाच्र्ाही िोवती सुंिि अस ंसिोवि बांधलेलं आहे.  

पाहटचशन म्र्ुखझयम - ह्र्ाची पार्िी चढेपर्ांत 

आम्हालाही वाटलं नव्हतं ह्र्ात एवढ्र्ा गोष्ट्टी 
असतील. पण िूप पॉप्र्ुलि नसलेलं हे म्र्ुखझअम 

तुम्हाला िडवल्र्ार्शवार् िाहत नाही, ववशेर्तः ज्र्ांना 
१९४७ र्ुद्ध आखण फाळणी ह्र्ाबद्िल मादहती आहे 

तयांना.  अमतृसिचा  ‘टाऊन हॉल’ जिरे्थ होता त्र्ाच 

वास्तूत हे म्र्ुखझअम बांधलं गेलेलं आहे. त्र्ात १९३०, 

१९४० सालातली वतयमानपतं्र, काही िुने िेकॉडडांग, िाित 

छोडो चळवळीचे गांधीिी, मौलाना आझाि आखण 

सुिार्चंि बोस ह्र्ांच्र्ा आवािातली रेकॉडडांग्ज 

ऐकार्ला र्मळतील. १९४७ साठी िाित स्वतंत्र 

झाल्र्ानंतिच्र्ा पदहल्र्ा वतयमानपत्राचा फोटो सोबत 

िोडला आहे.  
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ज्र्ांनी िामार्ण र्लदहले आखण आपण िामार्णात िे वाचतो ते सगळं ह्र्ाच दठकाणी घडल ं आखण 

आपल्र्ाला ते बघता आलंर् ह्र्ाचा आनंि िूप होता आमच्र्ासाठी.  
 

बाकी अमतृसिमध्रे् ििपूि धाब ेआहेत आखण महत्वाचे म्हणि े९०% धाब ेहे व्हेजिटेरिर्न आहेत. इकड े

िे छोले र्मळतात आखण आपण िे इतरत्र िातो त्र्ात केवढा तिी फिक आहे. बनघतल ंति वाटेल केवढे नतिट 

आहेत पण अजिबात नाही. चव छान िेंगाळते जििेवि. िटुिे, आलू पिाठा, (शीि लोक ‘पिांठा’ म्हणतात), 

पनीि पिाठा लािवाब. लस्सी प्र्ार्ला ववसरू नका आखण हो , दोन ग्लासनंति लस्सी वपऊ नका. एवढा 
मोठ्ठा ग्लास संपवार्ला थोडे श्रम नककीच घ्र्ावे लागतात. शेवटी शेवटी ति चमचा मागावा लागतो 
ती संपवार्ला.  
अमतृसिी मास ेनककी चािून बघा. निीचे मास े असतात. ‘सांगिा’ आखण ‘सोहल’ ही माशांची नावं. 
िगप्रर्सद्ध अमतृसिी फफश मा्गतलं ति हेच मास ेिार्ला र्मळतील.  

ििेिी किार्ची नाही म्हटलं, तिी आपसूक पावल ंिकुानाकडे वळतातच. ‘फुलकािी डडझाइन’ असलेल्र्ा 
साड्र्ा, ओढण्र्ा आखण पंिाबी ड्रेसेस घेतल्र्ार्शवार् अमतृसि वािी पूणय कशी होईल?  

ििेिी किार्ची असेल ति ‘कत्रा िैमलर्सगं माकेट’ सगळ्र्ात उत्म पर्ायर्.    

 

ऐनतहार्सक आखण पािंपरिक महत्व असलेल ंहे शहि आम्हाला िूप आवडलं. तुम्हाला िार्ची संधी र्मळाली 
ति िरुरू िेट द्र्ा.  
 

 

 
 

 
कल्पना नेकलीकि.  
       

 

 



महाराष्ट्र मंडळ शशकागो 

रचना २०२०  पान २८ 

 

खिडकीतला पाऊस 
 

काचेच्र्ा खिडकीतून दिसतो बाहेि कोसळणािा पाऊस 

िणू काही नतला सांगतोर् घिात लपून नको ना बसूस 

 

र्ा काळ्र्ा कुु्र्टट ढगांमुळे चहूकडे ििी आले अंधारून 

नतचा चेहिा शोधतोर् तो वविांचा लिलिाट करून 

 

िलधािांनी र्ििवून तो खिडकीच्र्ा काचेवि वाट पाही 
थेंबास नतने स्पशायवे म्हणून पाऊस बाहेिच िेंगाळत िाही 

 

वाऱर्ाच्र्ा हलकर्ा हातान ेकाचेविच्र्ा थेंबांची िाळी 
बािूस सारून दिसते का नतची गोड गालाविची िळी 

 

गडगडाटांच्र्ा घोगऱर्ा स्विात अनेकिा साि घातली 
शेवटी दहिमुसला होऊन पावसाने आपली हाि मानली 

 

ऊन पडल्र्ावि हसून म्हणाली पावसाची जििली िोडी 
िडूुिडूु बाहेि पळत िाऊन नतने पाण्र्ात सोडली होडी 

  

 

 

 

 

अर्िजित िार्िीकि 
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बहृन महािाष्ट्र मंडळ वतृ्ातं 

ततश्र्चान वदनं धमा: सतं्य शौचं क्षमा दया 

कालेन बावलना राजन्नङक्ष्यत्याय बालं सृ्मती | 

(श्रीमद्भागित १२: ०२: ०१) 

 

 

श कदेि गोस्वामी सांगतात, हे राजा, या कली (य गा) च्या प्रभािाम ळे, धमा, सत्य, शौच 

(cleanliness), सहनशीलता, दया, आय माान, शारीररक शक्ती आवण सृ्मती यांचं वदिसागवणक 

अधुःपतन होत जाईल. 

याचाच काहीसा प्रत्यय आपण गेला मवहनाभर प्रकषााने अन भितोय. आपल्याला याचा काही फरक 

पडणार नाही म्हणता म्हणता अगदी मवहन्ाभरात दारात येऊन हा COVID19 विषाणू थबकला. बघता 

बघता होत्याचं नितं होऊन गेलं. अिघं जग घरात बंद झालं, अगदी काळजीनं ग्रासून गेलं. या कठीण 

प्रसंगात, वजथे शारीररक मदत करणेस द्धा द रापास्त झालं आहे, वतथे अद्ययाित तंत्रज्ञान आपल्या 

मदतीसाठी धािून आलं आहे. 

यातून नक्कीच मागा वनघेल, पृथ्वीिरील मानिजात यातून तरेल; यात शंकाच नाही. तोपयांत CDC ने 

वदलेली मागादशाक ततं्त्व आपण प रेपूर पाळूया. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/index.html 

उत्तर अमेररकाव्हथथत मराठी समाज या आणीबाणीच्या पररव्हथथतीत कसा मागे राहील? आपल्या 

सामावजक जावणिेला साथा ठरित, बृहन महाराष्र  मंडळाने तातडीने एक मदतसेतू (Helpline) बांधला. 

https://www.bmmonline.org/ बृहन्महाराष्र  मंडळाच्या संकेतथथळािर याची मावहती उपलब्ध 

आहे. याचबरोबर आम्ही उत्तर अमेररकाव्हथथत िैद्यकीय व्यािसावयकांचं एक सल्लागार पथक गठन 

(तयार?)करत आहोत. जेणेकरून आपल्या बांधिांना गरज पडल्यास या सेिेचा लाभ घेता येईल. 

याच मागादशाक तत्त्वांच्या कवटबद्धतेसाठी बृहन महाराष्र  मंडळाने पूिावनयोवजत नाट्यमहोत्सि प ढे 

ढकलला. आता पररव्हथथतीन सार हा दौरा करण्याचा आमचा मानस आहे.  

रेशीमगाठी प्रकल्पाचे काम आता अगदी शेिटच्या टप्प्यात आलं आहे. संकेतथथळ, कायदेशीर बाबीचंी 

पूताता, प्राथवमक चाचणी प री झाली असून, हा करोना प्रकोप संपला, की लगेच याची िाजंत्री स रू 

करणार.  

मराठी माणसाचे नाट्यिेड हे सिाश्र त आहे. चार मराठी माणसें एकत्र आली की त्यांना नाटक केल्यावशिाय 

वकंिा कमीतकमी नाटक बवघतल्यावशिाय चैन पडत नाही. मराठी माणसाच्या या नाट्यपे्रमाम ळेच 

जागवतक रंगभूमीिर मराठी रंगभूमीने आजिर फार मोठं योगदान वदले आहे. या रंगभूमीम ळेच आपण 

आपल्या संसृ्कतीशी आपली नाळ अजून बांधून ठेिली आहे. आजही अमेररकेतील मराठी माणूस 

भारतातून येणाऱ्या नाटकांची आत रतेने िाट पहाता असतो. इतकंच निे, तर आपण मराठी नाटकें  देखील 

त्याच रंगभूमीच्या िेडापायी करतो आवण ती परंपरा जतन करण्याचा प्रयत्न करतो. 

आपण सगळेच रंगकमी आहोत त्याम ळे नाटक यशस्वी होण्यामागे फक्त रंगमंचािरील सक्षम कलाकारच 

निे तर रंगमंचामागील अनेक कलाकारांचा (Backstage Artists) देखील यात खूप मोठा िाटा 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.bmmonline.org/
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असतो हे आपल्या सगळ्ांनाच मावहती आहे. त्यांना मदत करण्यासाठी भारतातून आवण जगभरातूनही 

अनेक हात प ढे येत आहेत.  

ह्या साठी अमेररकेतील कॅवलफवनाया व्हथथत रंगमंच (Rungmunch) संथथा, बृहन महाराष्र  मंडळ 

(BMM), अमेररकेतील अनेक नाट्यसंथथा, आपल्यासारखे कलाकार आवण असंख्य नाट्यरवसक वमळून 

एक मदतवनधी उभारला आहे. रंगमंचचे संथथापक माधि आवण व्हस्मता कऱ्हाडे यांनी ही योजना 

बृहन्महाराष्र  मंडळाच्या अध्यक्षा विद्या जोशी यांच्यासमोर मांडली आवण त्यांनी आनंदाने या प्रकल्पाला 

आपले समथान वदले. अतं्यत त्वरेने चकं्र वफरली आवण बघता बघता संपूणा अमेररकेतील नाट्यसंथथा यात 

सामील झाल्या. या कामी विजय कें करे, अवजत भ रे, प्रशांत दामले, अमेय िाघ, संकषाण कऱ्हाडे, 

जादूगार वजतेंद्र रघ िीर, अमेररकेतील मीना नेरुरकर आवण अनेक थथावनक कलाकारांनी देखील आिाहन 

केले. हा प्रकल्प स रू झाल्यानंतर १५ वदिसांच्या आतच १०,००० अमेररकन डॉलसा जमा झालेत आवण 

हा आकडा िाढतोच आहे. हा वनधी महाराष्र  फाउंडेशन (MF) तफे िेगिेगळ्ा संथथांना Backstage 

Artists च्या मदतीसाठी पोचिणार आहे. ह्या साठी महाराष्र  फौडेंशनचे िैभि साठे आवण राजीि भालेराि 

यांनी अवतशय मोलाचे सहकाया केले. 

  

आताच्या पररव्हथथतीन सार लिकरच बृहन्महाराष्र  मंडळ online programs चालू करणार आहे. 

त्याबद्दलची मावहती लिकरच येईल.विशेष म्हणजे अमेररकेतील आवण भारतातील कायाक्रमांना आम्ही 

online प्रससद्धी देणार आहोत. 

शेिटी जाता जाता, या सक्तीच्या वमलेल्या स ट्टीचा वकंिा ररकाम्या िेळेचा सद पयोग करूया. नेहमीची िेळ 

नाही अशी सबब सांगण्याची यािेळी शक्यता नाही, बाहेरील व्यायामशाळा बंद असल्या तरी घराच्या घरीच 

सूयानमस्कार,, योगासन हे तर नक्कीच शक्य आहे. आपले राहून गेलेले छंद जोपास या, क ट ंबाबरोबर हा 

िेळ सत्कारणी लािूया. दररोज एखादं प स्तक िाचूया. Meditation ची सिय मनी रूजिूया. या स टीत 

प्रगल्भ होऊया. 

आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या. ह्या अररष्ातून लिकरात लिकर मागा दाखिण्याची श्री. गणरायाचरणी 

प्राथाना. 

कळािे लोभ असािा,  

आपली नम्र, 

 

 
विद्या जोशी  

अध्यक्षा, बृहन्महाराष्र  मंडळ 
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उभे शब्द् 
1. भ्रमि, िुंगा 
2. अपमानकािक, कार्ळमा लावणािा 
3. आवेगाने, िोिाने आशू्र ढाळत 
4. आमंत्रण, बोलावणे 
5. िािात 
6. िािाची बार्को 
10. मूठ िरून 
11. सुकुमाि, िेिणा   
12. अगनतकता, स्वार्िमान शून्र्ता 
13. उद्र्ाच्र्ा नतंिचा दिवस 
14. तुकडा 
17. गिी करून 
19. िाि ठिवण्र्ाचे साधन 
20. उत्ि िाितातील पववत्र निी 
21. समशेि, मोठी कर्टर्ाि, िड्ग 
22. कापडी आविण, बिुिा 
24. एक लव्चक पिाथय, पुसून टाकण्र्ाचे साधन 
 

आडवे शब्द् 
1. माळा, माडी 
3. लाकडाचा पातळ तुकडा 
5. िहशत, ििािा, िडपण 
7. वेतनवाढ 
8. शिीिात िकत पसिवणािी नाडी 
9. मळ धुण्र्ाचे िासार्ननक साधन 
11. ___ िहा तोंडे होती 
13. िनतेने एकत्र रे्वून सुरु केलेले सावकािी 
िकुान 
15. घोड्र्ाला चाल र्शकवणािा 
16. पैशाच्र्ा िेवघेवीचा धंिा 
18. वार्ायचा िोविा, तुफान 
20. दहिंसु्तान 
22. अनुमती, मान्र्ता 
23. छोटे व मोठे, सवय वर्ाचे 
25. अलंकाि, आिूर्ण 
26. चंचल, उथळ 
27. िबबन्िनाथ ___, बंगाली सादहजत्र्क 
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In early and mid-March, the fate of the world changed drastically. As many college students 

studied for their midterms, with dreams of Spring Break clouding their minds, an underlying 

crisis was brewing both nationally and worldwide.  

In March, the COVID-19, or Coronavirus, took the world by storm. In what felt like a blink of an 

eye, schools, restaurants, colleges, bars, offices, and stores quickly closed down. College 

students went from living extremely busy, bustling, and packed lives to living back at home, 

with no clue about whether they were returning to their campuses or how they would 

complete their courses.  

Some college students were not lucky enough to have a permanent residence to return to and 

had to scramble to find housing. Additionally, many experienced difficulties with the transition 

from a very immersive in-person learning experience to an isolated self-taught path.  

The coronavirus pandemic not only took an academic toll on college students, but it also took 

an emotional toll. For many college students, our semesters got ripped out from under us. All 

the potential memories we could have made with our friends, many of whom we just started 

getting closer to, can no longer be made. There won’t be any more crazy late nights in our 

dorms, with nothing to do but laugh with our friends. We now have to go through the struggle 

of online classes alone, not in solidarity with our peers as we would have on campus. The late 

library nights, finals week coffee runs, and the collective sigh of relief afterwards – the spring 

2020 semester holds none of that.  

Especially for those who are seniors in college, many opportunities are no longer available. For 

example, many schools have cancelled or postponed graduation, which is an essential event to 

commemorate four years of hard work and dedication that college grads will not receive.  

It is easy to feel really pessimistic when it comes to this pandemic and its effects on our society 

and our lives. However, there has also been some good that has come out of this quarantine as 

well.  

Our negative environmental impact on our world in regards to pollution has decreased, due to 

the lack of people and cars in the streets. Communities are creating “trash-walk” days, where 

neighborhood members go out on their own with gloves and trash bags and pick up any 

garbage that is cluttering our streets. Skies are getting bluer, and grass is growing taller than 

ever before. The worlds’ overall environmental consciousness has deepened.  

The pandemic has allowed us to grow closer as families and communities. Crowdfunding and 

community fundraising have helped thousands of those in need, particularly senior citizens and 
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those living in poverty, to obtain the resources and aid that they need to survive this self-

isolation period. Before, families used to be in many different places, barely making it home for 

a 20-minute dinner interaction with one another. Now, families are able to truly interact with 

one another, learn about each other, and spend quality time together.  

Most importantly, this quarantine has given us all the gift of time. Though many of us have to 

still work/learn from home, we don’t have all the external distractors we previously had. 

Therefore, we now have time to cultivate our passions, whether that be reading, cooking, art, 

music, dance, writing – everything we had deemed ourselves too busy to do before. For those 

of us who spent every minute of every hour of every day working or thinking about work, we 

now have the gift of time to help us relax and remind us all of who we really are.  

So, although it is granted that the pandemic has been extremely tough on our society, think of 

the silver linings it has brought us. Someday, hopefully in the near future, this too shall pass. 

When it eventually does, let’s not forget the gratitude and mindfulness that this quarantine 

brought for us. Continue to thank those on the front lines of the pandemic, treating patients, 

researching cures, and keeping stores open to keep our society going. Remember to be 

conscious of our environmental impact. Never take any day for granted and treat each 

friendship and social interaction as a gift. If we keep our mindsets positive, I believe that our 

world can become better from this. Stay safe and healthy! 

 

 

 

-Anushree Rayarikar 
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“अव्हखल वशकागोलँड मधे्य क ठेही कॅव्हिकम वमळत नाही !”  
 

अस्मावदकांनी घरी परत आल्यािर घोषणा केली… आवण धरणीकंप जाहला. आमच्या बँ्रड नू् सौभाग्यितीनंा 

पाि-भाजी करायची हुक्की आली आवण जिळच्या Dominicks नािाच्या िाण्याकडे एक यादी घेऊन घरच्या 

सांगकाम्याची रिानगी केली गेली. १९९० च्या दशकात मोबाईलची लाईफलाईन हातात नसल्याम ळे ग्रोसरीला 

गेलेल्या रेवसपी-वनरक्षर निरे मंडळीचंा येडबंबू चेहरा सहज ओळखू यायचा… आवण आमच्यासारख्या FOB 

मंडळीचंा चेहरा तर फारच स्पष्. कॅव्हिकम हा प्रकार आतापयांत नेहमी वशजूनच माझ्या ताटात (आवण मग 

पोटात) पडला होता, त्याम ळे कच्चा कॅव्हिकम ओळखण्याचं भाग्य लाभायला अजून १००० िषे तरी बाकी 

होती. दहा मैलािरच्या २-३ िाण्यांकडे चक्कर मारल्यािर लक्षात आलं की इथे कोणी बापजन्मात 

कॅव्हिकमचं नाि ऐकलेलं नाही. आता घरी गेल्यािर आपली अक्कल वनघण्यापेक्षा वशकागोचा मागासपणा 

वसद्ध करणं हे जास्त सोपं असं गवणत मांडूनच उंबरठा प न्हा ओलांडला.  
 

"अरे, कॅव्हिकम नसेल वलवहलं, पण बेल पेप्पर काय ऊदूात वलवहलं होते ? मागच्या िेळी काब ली चणे 

आणायच्या िेळी ते  गाबाान्झो बीन्स आहेत की वचक पीज याचा गोधंळ. त्याच्या आधी चिळी आणायला 

सांवगतली तर बॅ्लक आईड पीज च्या ऐिजी वकडनी बीन्स घेऊन आलास... मग काय, खा राजमा !" 

आकाशिाणी तो अगदी कडाडून जाहली.   
 

"च्यायला, सॅ्टण्डडाायझेशन नािाचा काही प्रकार आहे की नाही जगात ? रेड पेप्पर म्हणजे लाल ढोबळी 

वमरची, मग बॅ्लक पेप्पर म्हणजे डायरेक्ट काळी वमरी कशी ?!  अशानेच देशांमधे्य य द्ध होतात".. िगैरे िगैरे.  

वगर गए तो भी टांग ऊपर ! 
 

साधा कांदा जरी बाजारातून आणायला सांवगतला गेला तरी मला यक्ष प्रश्न पडतो - विकत घ्यायचा तरी 

क ठचा ? यलो, िाईट, रेड ओवनयन की शॅलट, सॅ्कवलयन्स हिेत ? बटाटयांचीही  तीच कथा ! रसेट, 

आयडॅहो, य कॉन हे बटाटे नसून एखाद्या िेस्टना वपच्चरचे व्हिलन िाटतात.  एकदा तर Jewel मधे्य जाऊन 

माझ्या श द्ध तखाडकरी ऍक्सेंटमधे्य Asafoetida मागायची वहंम्मत केली होती, त्यानंतर झालेल्या घनघोर 

रणप्रसंगानंतर वहंग हे फक्त पटेलभाई आवण नायरअण्णा िाणीच विकू शकतात अशी मनाची समजूत 

करून घ्यािी लागली. थोडक्यात काय, आपल्या डोक्याचा भ गा आवण घरी आल्यािर मामा बनणे ठरलेलंच. 

आम्ही आपले मंगला बिे (अन्नपूणाा) आवण कमलाबाई ओगलेंच्या (रुवचरा) भरंिशािर जिळपास वमळणारे 

पदाथा िापरून ज न्ाच मराठी पाककृती बनिायचा प्रयत्न करत होतो, पण ती खरंतर धडपड होती मागे 

सोडून आलेल्या खाद्यसंसृ्कतीचा एक छोटासा त कडा जपायची. घरात हळूहळू वशरलेल्या अडोबी-वचपोटले 

वमरच्या आवण कायेन-बबार मसाले हे भारतातून आलेल्या इंपोटेड मालिणी ि सािजी मसाल्यांबरोबर मांडी 

लािून बसायला लागले तरी ते िापरले जात होते भारतीय रेवसपीमधे्यच. अस्सल मराठी श्रीखंडाचा चक्का 

बांधायला लबानचं लेबनीज दही कसं सगळ्ात चांगलं, आवण गाजर हलव्यासाठी मायर (meijer) मधलं 

ररकोट्टा चीझच कसं उपयोगी पडतं अशासारख्या स रस कहाण्यांमधे्य काही हळदी-क ं कू आवण अबीर-

ग लाल स फळ संपूणा झाले. तेंिा डोक्यात हळूहळू प्रकाश पडायला लागला की अटलांवटकचं डबकं २० 

तासात ओलांडणं हे खूप सोपं आहे, पण निीन भाषा-संसृ्कती-पॉपकल्चरची ही दरी पार करायला एखादं 

दशक तरी दान करािं लागेल. तरीस द्धा, "जो जे िांवछल, तो ते खािो" अशा भूवमकेनं या दरीिर पूल मात्र 

बांधायला स रुिात झाली.  आमच्यासारख्या जावतिंत खादाडांना अचानक "Foodie" अशी पदिी लायकी 
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नसताना वमळाली आवण त्याबरोबर अभक्ष्यभक्षणाचं लायसन्सही. घरातल्या फडताळामधे्य विराचा, ऑयस्टर, 

सॉय, गोच जांग, आल्रेडो सॉसेसचं आक्रमण स रू झालं ि त्याबरोबरच मराठी रेवसपीचं्या चिीस द्धा 

बदलायला लागल्या. आपल्याला आवम्रकेच्या मेव्हटंग पॉट मधे्य विरघळायचं आहे की र ट सॅलड सारखे 

िेगळंच राहायचं आहे असल्या ताव्हिक चचेच्या भानगडीत न पडता भारतीय पदाथाांना जगातल्या 

िेगिेगळ्ा मसाल्यांची स ंदर म रड लागली. कायेन मसाला टाकलेला कोल्हाप री तांबडा रस्सा अजूनच 

झणझणीत झाला तर साध्या स्वीटन्ड कंडेन्थड वमल्कनं शीर कोरमाचा पोत बदलला. अजून एक लक्षात 

आलं की, भारतीयांच्या आधी अवम्रकेत पोचलेले जमान्स, इटावलयन्स, वचनी इवमगं्रटस हे याच सिा 

पायऱ्यांमधून ५०-१०० िषाांपूिी गेलेले आहेत. 

 

आवण इथेच स रु होतो द सरा अंक ! 
 

जशा प्रते्यक थथलांतररतांच्या संसृ्कतीने निीन प्रदेशात आक्रमणं झेलत आपली स्वतुःची एक िेगळी ओळख 

वनमााण केली, तेिढीच मूळ खाद्यसंसृ्कतीपासून फारकत स द्धा सहन केली. नापोलीच्या इटावलयन वपझ्झाचा 

िंशज असलेला वशकागोचा स प्रवसद्ध डीप वडश वपझ्झा हा चि आवण पोत याबाबतीत मात्र त्याच्यापासून 

हजारो ंमैल दूर पोचलेला आहे.  वचकन वटक्का मसाला हा स्कॉटलंडमधे्य पवहल्यांदा बनिला गेला यािर 

विश्वास ठेिणं जसं कठीण आहे तसंच पोत ावगजांनी ब्रावझलमधून आणलेला साब दाणा (Tapioca) मराठी 

उपिासाच्या पदाथाांमधे्य कसा वशरला हे मला तरी कोडेच आहे.  

 

इराणचे पारशी जेंिा ग जरातच्या वकनाऱ्यािर पवहल्यांदा उतरले, तेंिा वतथल्या राजाने या लोकांना प्रथम 

आश्रय नाकारला. राजाने चांदीच्या पेल्यात दूध काठोकाठ भरून पारश्ांच्या प्रम खाला पाठिले. गवभात अथा 

असा की हा प्रदेश आमच्या लोकांनी पूणा भरलेला असून निीन लोकांना आम्ही आत घेऊ शकत नाही. 

पारश्ांच्या म्होरक्याने त्या द धात साखर वमसळली आवण पेला राजाकडे परत पाठिून वदला. “द धात 

वमसळलेल्या साखरेसारखेच आम्ही या भूमीिर सलोख्याने, ग ण्यागोविंदाने राहू !” हे पारश्ांचं आश्वासन 

जगातल्या सिाच थथलांतररत माणसांचं ब्रीद िाक्य झालं, परत एकदा खाद्यसंसृ्कतीतूनच आलेलं. कधी काळी 

आपण दोन बॅगांमधे्य भरून आणलेले भारतीय मसाले आता अमेररकन वकचन मधे्य हळूहळू वशरताना 

वदसतायत तेंिा संसृ्कतीच्या सरवमसळीचं हे ित ाळ पूणा होण्याची खात्री पटते.  
 

आता एिढं सगळं पाल्हाळ लािायचं कारण म्हणजे "थालीपीठ वपझ्झा" चा घरी केलेला प्रयत्न. खरं तर, 

भाजणीचं पीठ िापरून केलेल्या थालीपीठािर चीझ आवण टॉवपंग्स टाकून त्याला थालीपीठ वपझ्झा म्हणायची 

प्रथा बरीच िषे चालू आहे, पण ते म्हणजे मूळच्या जनादानचं नाि बदलून जॉन केलं तरी तो माणूस म ळातून न 

बदलण्यासारखंच. म्हणून मी मैदा वकंिा गिाच्या वपठात भाजणी वमसळून ि यीस्ट िापरून वपझ्झाक्रस्ट 

सारखा बनिला, तर तो एकदम PBCT (वपझ्झा बॉना काँफ ज्ड थालीपीठ) झाला ! थालीपीठ आिडणाऱयांना 

कशी नािं ठेिायची समजेना आवण वपझ्झा-भक्तांना निीन वशिी आठिेना. दोन खाद्यसंसृ्कतीच्या 

intersection मधे्य मोडणारा क ठचाही निीन प्रयोग कधी कधी तोडंािर आपटतो असा स्वतुःचा (गैर)समज 

करून घेऊन मी द कान बंद केलं... प ढच्या प्रयोगाची तयारी करण्यासाठीच. त म्हाला माझा हा प्रयोग 

स धारायचा असेल तर खाली रेवसपी वदलेली आहेच.  

अशी एक अफिा आहे, की जेंिा एखादा सीकेपी वकंिा सारस्वत मरतो, तेंिा त्याच्याबरोबर एक खावटक, 

एक कोळीण, दोन िाणी आवण एक पानिाला आपसूकच मरतात. या वहशेबाने माझ्या अमरत्वासाठी Whole 

Foods नं  दर िषी एक तरी सत्यनारायण घालािा अशी अजूनही एक स प्त महिाकांक्षा आहे.  

प्रणिल वैद्य 
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थ लीपीठ णपझ्झ  रेणसपी  

स णहत्य:  १.५ कप मैदा (All-purpose flour or bread flour), १ कप भाजणी पीठ, १ पॅकेट इनं्स्टट 

यीस्ट, १ tsp मीठ, २ tsp वतखट, ३/४ कप कोमट पाणी, १ tsp साखर, अधाा कप मोझ्झारेला चीझ, टॉवपंग्स 

(कांदे, वसमला वमरची), 1 tsp तेल  

कृती:  

१.एका मोठ्या बाऊल मधे्य मैदा, भाजणी पीठ, यीस्ट, साखर, वतखट, मीठ एकत्र करा.  

२. पाणी थोडे-थोडे टाकत सगळं पीठ मळून घ्या. तेल टाकून वपठाचा घट्ट इलॅव्हस्टक गोळा होईपयांत १० 

वमवनटे हाताने वकंिा सॅ्टन्ड वमक्सर मधे्य रगडून घ्या.  

३. वपठाचा गोळा एखाद्या बाऊल मधे्य कापडाने वकंिा प्लाव्हस्टकने झाकून १.५ तास तरी आकाराने द प्पट 

होईपयांत ठेिा.  

४. ओिन ४२५ वडग्रीला प्री-वहट करून घ्या.  

५.द प्पट झालेला वपठाचा गोळा हाताने आवण लाटण्याने १ फूट 

व्यासाच्या ित ाळाएिढा थापून घ्या.  

६.वपठाचा गोळा बेवकंग शीट वकंिा वपझ्झा स्टोन िर ठेिून ५ 

वमवनटे ओिन मधे्य प्री-बेक करून घ्या. 

७. क्रस्ट ओिन मधून बाहेर काढून त्याच्यािर थोडे तेल पसरिून 

टॉवपंग्स (मोझ्झारेला चीझ, कांदे, वसमला वमरची) टाका. 

८. क्रस्ट परत ओिन मधे्य ठेिून १०-१३ वमवनटे बेक करा.  

९. थालीपीठ वपझ्झा ओिनच्या बाहेर काढून ५-१० वमवनटे गार झाल्यािर ८-१० त कडे करा. 

 

मिाठी-त-ेइंजग्लश मसाल्र्ाची नावे:  
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_plants_used_in_Indian_cuisine 
 
 

© प्रणिल वैद्य (ऑरोरा बुद्रकू) 
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शब्दकोड े- उत्तर 
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- प्रसन्न िोगळेकि 

 

 

रहे ना रहे हम 
 

गेल्या काही मसहन्यात आपल्याला सोडून गेलेल्या सवसवध 

के्षत्रातील सदग्गिांना श्रद्धांिली! 

 
विद्या बाळ ( जे्यष्ठ समाजसेविका, लेव्हखका ) 

बाळ क डतरकर ( जे्यष्ठ सदस्य - प णे आकाशिाणी ) 

काका वचतळे ( जे्यष्ठ सदस्य आवण संचालक - वचतळे डेअरी ) 

राजा मयेकर ( जे्यष्ठ मराठी अवभनेते, लोककलाकार) 

लॅरी टेसलर ( अमेररकन संगणक शास्त्रज्ञ, "copy and paste " चा जनक) 

जॅक िेल्च ( जे्यष्ठ अमेररकन उद्योजक,माजी संचालक जनरल इलेव्हक्टरक कंपनी ) 

कका  डग्लस ( जे्यष्ठ अमेररकन अवभनेते) 

जयराम क लकणी ( जे्यष्ठ मराठी अवभनेते) 

वनम्मी ( जे्यष्ठ वहंदी वचत्रपट अवभनेत्री) 

रणवजत चौधरी ( वहंदी इंग्रजी वचत्रपट अवभनेता ) 

जीन देईच ( Popeye आवण टॉम आवण जेरी वदग्दशाक ) 

इरफान खान ( वहंदी, इंग्रजी अवभनेता ) 

ऋवष कपूर ( वहंदी वचत्रपट अवभनेता ) 
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