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of America, serving the community as non-profit 
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रचना संपादक: 
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नम ार मंडळी, 

 

गणपती बा ा मोरया!! 

  

ऑग  मिहना आला की आपोआप मन गणेश चतुथ ा आगमनाकडे वळू लागतं. ासात उदब ीचा 

सुगंध, िजभेवर उकडी ा मोदकाची चव आिण ओठावर आपोआपच 'सुखकता दुःखहता' ची चाल नाचू 

लागते. घराघरात दर वष  जशी तयारी केली जाते तशीच आप ा मंडळा ा गणपतीची तयारी ाच जोमान 

आिण उ ाहाने कायकत एक  येऊन “गणपती बा ा मोरया” णत करतात. 

  

या वष  मा  मंडळाचा गणेश चतुथ  काय म एका वेग ा कारे कर ाचा योग आला. स  प र थतीत 
मो ा सं ेने एक  जम ावर िनबध अस ामुळे आिण आप ा सद ां ा व कायक ा ा आरो ाचा 
िवचार करता, काय़का रणीने ा वष  मंडळाचा गणपती virtual प दतीने करायचं ठरवलं. गणपतीचे 

आगमन, थापना, आरती आिण िवसजन जा ीत जा  भािवकांपयत पोहचावे णून online उपल  

केले. 

  

वषा ा सुरवातीला ा जोमान सव कायक ाचे साहा  लाभले, तो प पु ा एकदा िदसू लागला आिण 

 नाही पण सवा ा अ  हातांनी केले ा मदतीन हा सोहळा यश ी झाला. काय िस ीस ने ास 

' ी' समथ आहेतच, पण ािशवाय ांनी अथक प र म घेतले व ि आड रा न मदत केली ा सव 

कायक ाचे, ायोजकांचे आिण देणगीदारांचे आ ी अ ंत आभारी आहोत. 

  

िव ह ाकडे हीच एक ाथना - सवाचे आरो  चांगले राहो आिण कॉरोनाची पीडा लवकर टळो! 

  
समीर सावंत 
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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 audience. 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 bringing the Marathi community together. 
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Role Members 

MMC Trustees Ashish Nagarkar, Ravi Joshi, Vaishali Raje, Pankaj Akolkar, Varsha Visal 

BMM President Vidya Joshi 

BMM Trustee Niteen Joshi 

Community Outreach Varsha Visal 

MMC Shala Coordinator Sulakshana Kulkani 

Investment Committee Sandeep Bag, Sandeep Raje 

Advisor Miling Joglekar 
 

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 

Anish Khot, Ayush Khot, Anusha Thatte, Anushree Pitre, Aarchi Damle, Ariana D’Silva, Aryan 
Rogye, Meehika Joshi, Mahika Parekh, Suchir Sumant, Rajas Visal, Tejas Visal, Shree Damle, 
Soumil Naik, Soujas Patil 
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नम ार. माझं नाव ‘डॉक’. मी आहे एक कु ाचं िप ू! मी िशकागोत राहतो. णजे मी मूळचा इथला 
नाही पण मा ा सुदैवाने एका ॲिनमल शे रने मला इथे आणलं नाहीतर माझं काय झालं असतं कुणास 
ठाऊक? ा क नेने सु ा मा ा अंगावरची फर उभी राहते. असो. 

तर िशकागोत आ ानंतर काही िदवस मी मा ा भावांबरोबर ा ॲिनमल शे र / अडॉ शन सटरम ेच 

होतो. आ ाला बघायला माणसं नेहमीच येत होती, शिनवार - रिववार तर खूपच गद ! लहान मुलांचं 

आम ाशी खेळणं, आ ाला घरी घेऊन जा ासाठी ह  करणं, आ ाला आवडायचं, पण ातून नेहमीच 

काही िन  ायचं असं नाही. शे रम े आमची चांगली काळजी घेतली जात होती तरीसु ा ा 

ए ा ा े टमधे आ ी ितघं, ितथेच खाणंिपणं, अडचण ायची. पण आमची त ार न ती कारण 

ांनी आ ाला वाचवलं होतं. 

पण एकदा काय झालं, एक कुटंुब शे रम े 

आलं. बाबा आिण दोन छान मुली. मला ते कुटंुब 

आवडलं होतं. पण ते सगळे आम ाच एका 

मैि णीकडे बघत होते. ब तेक आमची मै ीण 

ांना आवडली असावी. ा भेटीत मला मुलीचंी 

आई िदसली नाही. पण बाबा आिण मुली थोडा 

वेळ थांबून िनघून गेले. दुस या िदवशी पु ा तेच 

कुटंुब िदसलं. पण आज आई बरोबर होती. 

आईने मैि णीकडे १-२ िमिनटं पािहलं आिण मग 

ितचं मा ाकडे ल  गेलं आिण णतात ना, 

“रे  इज िह री” तसंच झालं आिण मी ांचा 

झालो, माझं नावही बदललं. ही एक गो  फार बरी झाली, अहो कारण माझं आधीच नाव ‘शे ’ होतं. पण 

आता मी ‘डॉक’ झालो. आता मला अगदी संपूण नाव आहे णजे विडलांच नाव, आडनावासकट! पण ते 

सगळं मी इथे सांगू शकत नाही (िस ु रटी रझ ). 

तर आता मला खरंखुरं घर िमळालं. आम ा घरात आई, बाबा आिण दोन बिहणी आहेत. 
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हो, ही सगळी माणसं आिण मी. मी ांना आई, बाबा आिण ताई असंच णतो. घरात माझे खूप लाड 

होतात. कधी कधी मी ऐकत नाही आिण मग रागावूनही घेतो. पण मी आहे फ  एक वषाचा, मग तुम ा 

लहान मुलांसारखी मी पण म ी करणारच ना? पण मी हळूहळू िशकतोय. माझं नाव घेत ावर मी बघतो, 

हे सगळे जेवायला बसले, की मी मा ा जागेवर जाऊन बसतो, मला बाहेर जायचं असेल, की मी बेल 

वाजवतो. आईने देवाजवळ िदवा लावला, की मी नम ार करतो. मला खायला खूप आवडतं, मी सगळं 

खातो. 

मला वॉकला जायला आवडतं, मी आिण आई आठव ातून ३-४ वेळा तरी जातो. 

आिण आज वॉकला गेलेलो असताना मला हे सगळं सुचलं. 

आता तु ी णाल, की तू आ च र  का िलहीत नाहीस? अहो, मी एकच वषाचा आहे ना? मग 

आ च र  िलिह ाए ढं मिट रयल मा ाकडे कसं असणार? णून मी हा छोटासा लेख िलहायचं ठरवलं. 

तु ाला कसा वाटला ते मा ा आईला सांगा, ती मला सांगेल. बाय! 

 

र ी चाफेकर 
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बा ा मोरया आला आहेस तू फ  दहा िदवसांसाठी 
इत ा ा वेळात होतील कशा सग ांशी भेटीगाठी? 

येताना उबर क न ये, प ा शोधायला नको आडकाठी 

अमे रकेत कसे कळणार लोकांना उंदीरमामाचे मराठी? 

 
गणराया िव ेचा देवता आहेस अशी तुझी जगभर ाती 
खरं सांग डो ात तु ा न ी जागा आहे तरी िकती? 
कं ूटर िकंवा मोबाईल िदसत नाही तु ा अवतीभोवती 
कशी भरलीस डो ात तू इंटरनेटवरची सगळी मािहती? 

 
आ ाला दहा िदवस खरापत व मोदकाचे जेवण पचते 

कारण मंडळांचे देखावे बघत आ ी गावभर िफरतो नुसते 
लंबोदरा मोदक खाऊन तुझे मा  पोट वाढलेले िदसते 

ब तेक गात िदि त िदवेकर सारखे का कोणी नसते? 

 
तु ा परती ा िमरवणुकीचे आता वाजताहेत ढोल सारे 

ात लाऊड ीकर ा ढणढणाटाने कान झालेत बिहरे 
अरे तु ा सहवासात दहा िदवस फारच पटकन गेले खरे 
पुढ ा वष  लवकर येऊन जा  िदवस थांबशील का रे? 

 
 

 

 

अिभिजत रायरीकर 
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ी समानता आिण ी मु ी चळवळ ा चळवळी तशा बरीच वष चालू आहेत; अगदी १८५० 

ा सुमारास ीिश णासाठी झाले ा चळवळी ा आधीपासून णायला हरकत नाही. ोितराव 
फुले आिण सािव ीबाई फुले यांनी ा छो ा माणात चालले ा चळवळीला मोठे आिण मह ाचे 

प िदले हे न ी. 

 

कुठ ाही चांग ा मोिहमेची सु वात ही िकती आनंदाची गो  असते ना? पण इथे ी समानता 

ा माणसा ा मूलभूत ह ासाठीचा लढा करावा लागतोय ही अगदी खेदाची गो  आहे. 

 

ी िश ण, सती, बालिववाहामुळे होणारे ीचे शोषण बंद कर ासाठी िववाह करणा यां ा 

वयाचे कायदे, िवधवा ीचे केशवपन, प र ेचे ह  असे बरेच िवषय होते आिण मूलभूत 

ह  होते ांसाठी ी आिण पु षांनी देखील मोठा लढा िदला, आिण खूप बदलही घडवून 

आणले. 

 

२१ ा शतकात पण काही समाजाला फाय ाचे िवषय आिण ढी िदसून येतात. ंडा, एखा ा 

िववाहात मुलं बाळ नसतील तर ीलाच कारणीभूत ठरवणे, ीचा चाकरासारखा वापर, घरात 
सुनेला ि तीय नाग रक  देऊन ितचे शोषण करणे हे सगळे जरी सव घरात होत नसले तरी ाचा 
काही माणात संचार सव आिथक, सामािजक, िशि त आिण अिशि त रांवर िदसून येतो. 

 
आजही ी समानतेसाठी चळवळ आिण ी ा मूलभूत ह ा साठी आंदोलन संघष करावा 
लागतोय ही तर केवळ खेदाचीच न े तर िनराशाजनक प र थती आहे. 

 

काही िदवसांपूव  एक नाटक पािहले, ारंटाईनमुळे ऑनलाईन पािहले. अितशय कसले ा 

कलाकार पडदयावर आिण िततकेच उ ृ  कलाकार पडदयामागे होते. िवषय होता, समाजात 
ीला िमळणारी दुट ी वागणूक आिण ाच ीने समाजाला न जुमानता आप ा आनंदाला 

िदलेले मह . ी ह  जागृतीचे काही नवे आिण जुने िवषय दो ी खूप छान हाताळले होते.  
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समाजाला अशा िवषयांवर कलेतून सकारा क संदेश देणे, ही आज काळाची गरज आहे. ामुळे 

सव िवषय चचत येतात, ावर समाज तोडगा काढतो आिण िनमूलन क  शकतो. 

 

आता ा काळात ी नोकरी, कामािनिम  बाहेर पडलीय, आिथक ा तं  आहे. तरी 

आजही ी शोषण िदसून येते, सव आिथक आिण सामािजक रातील यांना हे लहान मो ा 

माणात सहन करावे लागते. एकूण पु ष धान समाज रचना आिण िपतृ धान समाज अस ामुळे 

हे जा  िदसून येते. 

 

ह ी कषाने िदसून येतंय, की ी तः आप ासाठी बदल घडवून आणत आहे, एक ी 

दुस या ीला मदत करते आहे, मानिसक आधार देते आहे, ी आप ा आनंदासाठी लढतांना 

समाज आिण प रवार ांनी आखले ा प रसीमे ा बाहेर जायला घाबरत नाहीये, मु  णजे ती 

अबला आिण दुःखी वगैरे नसून असले ा प र थतीला साम ाने तोडं देतेय. 

 

ीला समाजात सुरि त वाटणे, ितला नोकरीत समान संधी आिण पगार िमळणे, सव आिथक 
आिण सामािजक रातील यांना समान वागणूक सा  कर ासाठी  अजून मोठा प ा 
गाठायचा आहे पण होणारे  बदल बघून हे ेय गाठले जाणार अशी आशा आहे. समाजात ा 

ेकाला ासाठी मानिसकता बदलणे गरजेचे आहे आिण सव मनु  जातीला समान वागणूक 
आिण आनंदाने, तं पणे जग ाचा ह  िमळायला पािहजे. 

 
ि या पाटणकर 
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Practical Lessons from Ganesha Festival 
 

Let's analyze the Ganesha festival. It's really great that we celebrate the festival and 
come together but along with that I strongly feel that we should not miss the real 
essence of it.  If we closely observe, Ganesha Festival is celebrated in three prime 
stages. 1.  Srijan (Creation) 2.  Poojan (Devotion) 3.  Visarjan (Immersion) 
 
1. Srijan (Creation)  
Ganesha’s Idol is created from clay, but the interesting thing to be noticed here is the 
idol is never worshipped in the shop. It is worshipped only after Prana Pratistha. Prana 
means life force, breath. 
The Sanskrit word pratiṣṭhā, which in general usage means "resting" or "position", used 
in connection with a murti is translated by Apte as "the consecration of an idol or 
image.  Well, it is a rite or ceremony by which a murti (image of a god) is consecrated 
at houses or pandals. Wherein hymns and mantras are recited to invite the deity to be 
resident guest, and the idol's eye is opened for the first time. 
 
Practical Lesson - Only to be born as humans will not make us Human. 
We can call it the Human body, but to be known as Human, we need to establish 
human values in ourselves. 
We can say that if it is a stage of self-realization then only we will be praised and 
considered as Human beings. 
 
2. Poojan (Devotion)  
The devotion of Lord Ganesha is done in various forms, someone offers Lord 
Ganesha’s favorite food to him, someone does Aarti day and night, someone recites 
and chants mantras, someone demands something to almighty and so on... As Per the 
7th Chapter of Bhagwat Geeta, Bhagwan Shri Krishna categories 4 types of Devotees 
a.       Who pray for worldly achievements 
b.       Who pray out of fear 
c.       Who pray out of curiosity 
d.      Who prays as enlightened 
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Practical Lesson: After getting Birth, As per our upbringing and company. we start 
developing our behavior/nature, and while living in this world either 
a.       We live only for worldly achievements 
b.      We live in fear of future, society, and uncontrolled circumstances 
c.       We live with curiosity to unfold the secrets of Life 
d.      We live as an enlightened soul. 
 
We need to carry out our analysis, find out in which category we fall in? And just like a 
software update on your cell phone or PC, Upgrade yourselves to the next level.   
 
3. Visarjan (Immersion)  
 Depending on the days, after praising Lord Ganesha for 1.5 days, 3 Days, 5 Days, 7 
Days or 10 Days - After Uttar Pooja, it's time to immerse Ganesha’s Idol in Water. This 
Visarjan is celebrated with Dhol-Nagara, nowadays with DJ where devotees dance and 
bid adieu to their favorite deity with a Promise – Ganpati Bappa Morya – Pudhchya 
Varshi Lavkar Yaa. (Come back early next year oh my Lord) 

Practical Lesson – I strongly feel that it is one of the very important lessons in our life. 
This stage signifies that even when God appears in front of us in mortal form, he has 
to leave this world. Even we don’t know for how many days we will live, it may end in 
lesser or more than 1.5, 3, 5, 7, 10 seconds, minutes, days, months, years. We all are 
going to perish some or the other day. It is important to bid adieu this world with peace 
and happiness. My spiritual master used to quote “Panda Ae Maran Vele, Mubaaraq 
Koi Koi”. Very few people in this world get congratulations at the time of death - 
congratulations - because one has accomplished the task assigned to it. Those who 
serve the purpose of life only they can celebrate death too and nobody else. 
 
Let us not only celebrate this festival, rather let’s learn from it. Every person goes 
through these three stages of Creation, Devotion, and Immersion but not every person 
grows through it. Let us make this festival a reason to grow. Let's manifest Almighty 
Lord Ganesha in our Mind, Heart, and Soul which will let us realize God everywhere - in 
everything. 
                      

Author: Amit Chavan (Mumbai) 
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मांडणी आिण संकलन सहा : 
आिशष नगरकर 

मुि त शोधन: 
डॉ. सुजाता महाजन 

  

मुखपृ  आिण मांडणी: 
अमोल ीपाल 

रहे ना रहे हम: 
स  जोगळेकर 
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“भाऊसाहेब मलाही येईल का हो तुम ासारखं िच  काढता?” मा ा न कळ ा वयातला तो िनरागस 
. “हो येईल की. ात काय मोठंसं? “भाऊसाहेब अथात ी. वसंत परचुरे – णाले.  

 
आम ा घराशेजारीच ांचा पामाट नावाचा ु िडओ होता. ांचे ेही ी. मायदेव ांचे धं ातील 
भागीदार होते. िसनेमांची प िसटी णजे पो स, होिड  वगैरे कर ाचा वसाय होता. 
भाऊसाहेब मोठमो ा नट-नटांची अगदी लाईफ-लाईक पोटेट्स मो ा कॅन ासेसवर करीत आिण 
मायदेव ांचं लेट रंग करीत. तो ांचा हातखंडा! िहंदी िच पटा ा े ात ते दोघे आघाडीवरचे 
आिट  होते.  
 
या ‘पामाट ‘ ु िडओत माझं लहानपण गेलं. मला िच े काढ ाचं वेड होतं. आ य णजे या दोन 
‘ े ’ िम ांनी ाला खतपाणी घातलं. मी ांची छोटी मै ीण होते जणू. १९४२-४३ साली या िशवाजी 
पाक र ा 3 रा येथील जयवंत सदन उफ काळे बंगला या िब ंगम े माझे आई-वडील आिण 
परचुरे, मायदेव एकाच वेळेस आले शेजारी णून. मा  ही जागा केवळ ांनी ु िडओ साठी 
वापरली.  
 
“तू इथे रांगत येत होतीस मािहतीये का तुला नकटे?” असं भाऊसाहेब णत. मायदेव णत, “तुझं 
बारसं जेवलोय बरं आ ी!” या वा ूचा मला चंड ओढा होता. सकाळी नऊ ा सुमारास ते दोघे 

ु िडओत येत. लगेच कोप यावर ा इरा ाकडून चहा येई. ानंतर काम सु  होई. बाहेर ा 
खोलीत मो ा खडकीशी बसून एक बोड पु ात घेऊन ते े चेस करीत. बाजूला नट-न ां ा 
फोटोचंा खच पडलेला असे. िच पटा ा िवषयाला अनुस न ते अचूक फोटो िनवडून वॉटर कलसम े 
अगदी बरोबर े लम े लेआउट करीत. मुख कलाकारांचे मोठे चेहरे मग मागे दु म कलाकार. 
िच पटाला साजेसा ‘टाईप’ घेऊन मायदेव सुरेख लेट रंग करीत. िहंदी, इं श िन उदूम े. मग ते 

े च घेऊन १०-१२’ कॅन ासवर ाचं ऑइ म े फायनल पो र केलं जाई. मी तहान-भूक 
िवस न टक लावून ते पहात राही. भोचक ही िवचारत राही.  
 
“इथे मीनाकुमारी बारीक िदसतेय. पण फोटोत तर जाडी िदसते.” इित मी. मग शांतपणे भाऊसाहेब 
उ रत, “अगं, िनमा ांना नट-न ा अशाच िदसायला लागतात, ाला इलाज काय?” 
 
माझी आई णे, “उगीच ांना  िवचा न भंडावू नको. ांना काम क  दे.” पण भाऊसाहेब 
कधीही मला ‘घरी जा’ असं णत नसत. 
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इथंच मला िच कलेचं बाळकडू िमळालं. मी एकेक फोटो समोर ठेवून कॉपी करायचा य  करायचे. 
माझा हात चांगला वळायचा. पुढे पुढे मी पे ल डॉईंग अगदी शेिडंग क न करायला िशकले. 
मायदेवांकडून लेट रंगचे धडे घेऊ लागले. मी मनाशी ठरवून टाकलं, की मी जे.जे. ू ल ऑफ 
आट्सलाच जाणार. पुढे मी जे.जे.ला गेलेही ठर ा माणे. ाचं ेय अथात या दोघांना जातं! 
पामाट ही एक इ ूटच होती. सकाळी नऊ वाज ापासून सं ाकाळी सात वाजेपयत इथे िच पट 

वसायातील अनेक मात र मंडळी येत. िद शक िनमाते, नट तसेच प िसटी मुख हे सव 
पो स पाह ासाठी, ने ासाठी येत असत. ात गु द , हेमंतकुमार, िकशोरकुमार, नाना 
पळशीकर, ओ. पी. नायर सारखे मा वर लोक असत. मग ांना पाह ासाठी बाहेर गद  जमे. 
गु द  ांचा जवळचा िम  होता. तसाच िकशोर कुमार. ाची लाल क िटबल घेऊन तो येत 
असे. पण ग ी ा टोकाशी पाक क न यायचा. रंगीबेरंगी शट घालून, िव ारलेले केस अशा 
अवतारात गाणी गुणगुणत तो येई आिण मागे मुलांची गद . गाडी लांब पार कर ाचं काय योजन 
होतं हे मा  कधी कळलं नाही. तो आला, की तासभर तरी असायचा. नाना पळशीकरांची तर माझी 
दो ी होती. ांचा ‘कानून’ हा स े  िसनेमा पा न मी ां ा कामावर खूष होते. ते कॅरे र 
ऍ र णून गाजले होते. हा गृह थ अितशय साधा- डाऊन टू अथ आिण बोलघेवडा होता. ते अगदी 
रंगवून आपले अनुभव सांगत. भाऊसाहेब माझं दैवत होतं पण ांची एक वाईट सवय मला ास 
देई. ते सारखे पान खात.  
 
मी णे, “तु ी पान खाणं सोडा. ाने दात िकती खराब होतात, ओठ रंगतात”.  
ते णत, “अगं, पान खा ं, की मला काम कर ासाठी प येतो. हात अिधक सफाईदार होतो 
आिण काय ग, तुझे प ा नाही का िदवसभर िच ट ओढत? ांना लेखनासाठी िमळणारी ती चालना 
आहे.”  
 
मला ही गो  पटली नाही. पण मी िन र मा  झाले. 
 
िहंदी िच पट पाह ाचं ते ा मला कधीच वेड न तं पण ातली गाणी फारच आवडत. ते ा 
शेकडो गाणी पाठ होती. मायदेवांना शेरशायरी, गझल हे कार आवडत. ांना उदू समजत असे. 
सािहर लुिधयानवी ा गीतांवर ते िफदा होते. ‘तो खरा कवी आहे फ  पोटापा ासाठी तो िहंदी 
गाणी िलिहतो’ असं ते णत. ओ. पी.नायर ांचा िम  णून ांचं संगीत ांना आवडे आिण 
आशा भोसलेचा आवाज. मी मायदेवां माणे आशा ा गा ांची वेडी होते पण भाऊसाहेब लताबाईंचे 
भ . आमची ा बाबतीत भांडणं होत, कोण े  याव न.  
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पावसाची संततधार लागली, की आम ा शाळेला सुटी िमळे. मग िदवस ु िडओत घालवायला िमळे. 
मायदेव मला ‘लेटरीगंचे’ धडे देत. पुढे जे.जे.ला गे ावर हे टेिनंग उपयोगी पडलं. रोमन टाइ  
रोमन फोिलओ, ोटे , काही टायटॅिलक टाइ  – सफाईदार, ायिलश िदसत- हे टाइ  मी 
कमिशयल आट्सला जा ाआधीच िशकले होते. भाऊसाहेब कला कधीही िशकलेले न ते परंतु ते 
हाडाचे िच कार होते. जे ुइनली टॅलटेड असे आिट . ां ा छो ाशा े चम े सु ा साधना, 
विहदा, मीना कुमारी, अशोक कुमार, श ी कपूर हे कलाकार बे ब ओळखू येत. भाऊसाहेबांचा 
पेहराव साधा. धोतर कुडता. िदवसभर रंगाशी खेळूनही कपडे  पांढरे कसे िदसतात हे मला न 
उलगडलेलं कोडं होतं. िच  काढायला बसले की थम च ा शोधीत. कानावर पे ल िन तोडंात 
पान ठेवून ते भराभर े चेस करीत. बोलता-बोलता एक ‘िमनी पो र’ तयार होई. मग िनमा ाचं 
अ ू ल िमळालं. ितथे मो ा कॅन ासवर कॉइ म े काम करीत. सारंच अजब होतं! मा ा या 
िम ाबरोबर दोन तीन ीिमयस पािह ाचं आठवतं. ‘बीस साल बाद’ ला तर आम ा पुढ ा रो म े 
विहदा रहमान, हेमंत कुमार िन ांची प ी होते. ‘वो कौन थी’ पािहला ते ा साधना नटी अगदी 
जवळून पािहली. ते ा िच पटापे ा ात अिधक संुदर वाटली होती! हा अनुभव लहानपणी अगदी 
ि िलंग होता! 
 
मा ा कॉलेज ा िदवसात आम ा मै ीत एक मोठा फरक जाणवला तो णजे हे दोघे आिट  
मा ाशी समवय  अस ा माणे वागू, बोलू लागले. आम ा वयाचं बंधन जणू दूर झालं होतं. मी 
काय नवीन टे  िशकते याचं ांना कुतूहल होतं. आमचे आवडते िच कार एम. एफ. सेन, 
कृ ाजी आरा, ब े यांची ए ीिबश  ‘जहांगीर आट’म े पा न आ ावर आमची ािवषयी 
िड श  होत. मा  मॉडन आटचा िवषय िनघाला की दोघेही िचडून बोलत, “कोणीही उठतो िन 

दशन भरवतो, लायकी असो वा नसो. आधी अ ास करा िन योग नंतर करा णावं!” मायकल 
ऍंजेलो िन दा ीशंी ही ांची दैवतं होती. आम ा कॉलेज ा लाय रीत ॅन गो, मोने, ाने आदी 

भृतीचंी संुदर पु कं होती, पण ती फ  रेफर साठी असत याचं फार वाईट वाटे. मग अमे रकेत 
आ ावर आटवरची खूप पु कं िवकत घेतली आिण ांना वेळोवेळी कळवलं. ांना आनंद झाला.  
मी पुढे अमे रकेत, काही वष कॅनडात असताना ’साईन पिटंग’ची कला िशकले आिण साईन आिट  

णून काम केलं. गो  िलफ  आिण  पिटंगम े ेशलायझेशन केलं, या गो ीचा मा ा या 
िम ांना कोण अिभमान वाटला! माझं आट ू लचं िश ण संपवून मी अमे रकेला आले ाआधी 
भाऊसाहेबांना ही ूज कळली ते ा ते फार नाराज झाले.  
ते तडक उठून मा ा आईकडे आले. णाले,”तु ी या िचमुरडीला या वयात एवढं सातासमु ापलीकडे 
कसं काय पाठवताय? तेही एकटीला? ल  ही ती ितथेच करणार णते (माझं ल  ीकांतशी ठरलं  
 



  

  

 महारा  मंडळ िशकागो 

 

रचना २०२० - गणेशो तव िवशेषांक                 पान  २० 

 
होतं िन तो ितथे िशकत होता) आ ी ितचं ल ही नाही पाहणार. हे कसं काय?” ांचे डोळे भ न 
आले.  
 
जा ापूव  मी ांना नम ार कर ासाठी ु िडओत गेले तर दोघां ाही तोडूंन श  फुटेना. 
भाऊसाहेबांनी धोतरा ा सो ाने डोळे पुसले आिण दोघांनीही पाठीव न मायेचा हात िफरवला. 
यातच सारं आलं. पुढे छो ा प ूला घेऊन भारतात गेले ते ा ती रांगती होती. एका सकाळी 
आमचा उंबरठा ओलांडून ती च  ु िडओ ा दाराशी गेली. जवळच भाऊसाहेब काम करीत बसले 
होते ांनी चटकन ितला उचलून घेतलं िन णाले, “मायदेव, पािहलं का?  आपली छोटी लीना 
आलीय!” 
 
अमे रकेत थाईक होऊन आता युगं झाली. माझे हे दो ी िम  आता या जगात नाहीत. भाऊसाहेबांनी 
माझं कौतुकानं केलेलं वॉटर कलर े च मा ा डे वर अजून आहे. ा ाकडे नजर टाकली की 
जु ा आठवणी जा ा होतात िन डोळे ओलावतात. अशी मै ी मागून िमळत नाही, ासाठी मागील 
ज ी केलेलं पु  गाठीशी असावं लागतं! 
 

 
 
 
 
 

लीना घारपुरे  

नेपर ल 

 
टंकलेखन  

िवपुला अिधकारी 
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१७ ऑ टोबर आि वन श.ु १, तपदा समा ती १०. ३९ घट थापना, शारद य नवरा ारंभ   

२५ ऑ टोबर  आि न शु. १० दशमी समा ी २२. ३१ दसरा, िवजयादशमी 

३० ऑ टोबर  आि न पौिणमा  कोजािगरी पौिणमा 

११ नो हबर आि वन कृ. ११ वसुबारस 

१४ नो हबर आि वन कृ. अमाव या ल मीपूजन 

१५ नो हबर आि न शु. १, ितपदा १९.३७ पयत बिल ितपदा, िदपावली  पाडवा 

१६ नो हबर का तक शु. २    भाऊबीज 

२६ नो हबर का तक शु. वादशी चातुमास समा ती, तुळशी ववाहारंभ 

२९ नो हबर का तक पौ णमा        पुर  पौ णमा, तुळशी ववाह समा ती 

२५ डसबर         मागशीष शु. ११   नाताळ 
२९ िडसबर        मागशीष शु.पौिणमा ीद  जयंती 

१४ जानेवार  २० पौष शु. २ मकरसं ांती 

 

वर ल दनद शका शकागो या था नक वेळेनुसार अस याने काह  सण भारतीय काल नणयापे ा वेगळे 

आहेत याची कृपया न द यावी.   

संदभ: काल नणय, दाते पचंांग  

वषा रा. वसाळ  

यो तष वशारद 
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भारतीय शा ीय संगीतातील एक िद ज, पंिडत जसराज आता आप ासोबत नाहीत.  ू जस  

येथील ां ा घरी दयिवकारा ा आजाराने ांचे वया ा न दा ा वष  (ऑग  १७, २०२०) 

िनधन झाले. जरी ते देहाने आप ाबरोबर नाहीत, परंतु लाखो भारतीय शा ीय संगीत रिसकां ा 

दयात ांचा वारसा िजवंत राहील. जे ा शा ीय संगीताचा इितहास िलिहला जाईल, ते ा पं. 

जसराज यांना ां ा योगदानाब ल, िवशेषतः भारतीय शा ीय संगीत पि मेकडे लोकि य 

कर ाब  ांचे रण केले जाईल.  
मला ांना वैय क पातळीवर ब  याच वेळा भेट ाचा ब मान िमळाला आिण ांनी मा ा 
घरीदेखील दोन वेळा भेट दे ाची कृपा केली. ते खूप िस , अ ंत आदरणीय संगीतकार आिण 

िश क होते. तरीही नेहमीच ां ाबरोबर राहताना आिण ां ाशी बोलताना मला नेहमीच 

मोकळेपणा वाटत असे.  

मला एक घटना आठवते, जून,२००१ म े डॉ. ेम खलनानी आिण ांचा मुलगा िवजय खलनानी 

यांनी िमिशगन येथील ओकलँड युिन िसटी सभागृहात ांची मैिफल आयोिजत केली.  

काय मा ा आद ा रा ी, मला ां ाबरोबर डॉ. खलनानी यां ा िनवास थानी जेवायला बोलवले 

होते. संभाषणादर ान ांनी नमूद केले, की िवमान उ ाणात ांची पेटी (साथीचे वा ) खराब 

झा ी आिण ांना मैिफलीसाठी पेटीची गरज आहे. मी णालो, की मा ाकडे ब  याच पे ा 

आहेत आिण मी ांना मा ा घरी ये ाची आिण ांना जी आवडेल ती हाम िनयम/पेटी 

िनवड ाची िवनंती केली. डॉ. खलनानी ं ा घरापासून मी फ  पाच िमिनटां ा अंतरावर राहत 

होतो.  रा ी ा जेवणानंतर ते मा ा घरी आले. मी ांना काही हाम िनयमस/पे ा दाखव ा 

आिण णालो, कृपया तु ाला जी पािहजे ती ा. ांना एक हाम िनयम/पेटी आवडली. ती 

पाकराशी े ल चजर हाम िनयम होती. ते सहज हसत णाले "तू पूव  जे बोलला होतास ते पु ा 

सांगशील का?"  मला ां ा ाचा खरा अथ समजू शकला नाही आिण णालो, “ म , मला 

न ी आठवत नाही. कृपया मला आठवण क न ा.”  थोडेसे गंभीर होऊन ते णाले, "आपण 

टले होते, आप ाला जे वा  आवडेल ते ा. तर, मी ही हाम िनयम घेऊ आिण मा ाकडे 

ठेवू शकतो? तु ाला माहीत आहे की ती खूप महाग आहे".  मी णालो “पंिडत जी, तु ी 

िनि तपणे ा. तु ी मा ा घरी आलात हीच मा ासाठी स ानाची गो  आहे.”   
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ते मो ाने हसले आिण णाले “मी फ  िवनोद करीत होतो. पुढील वेळी, दोनदा िवचार करा 

आिण आपण एखा ाशी बोलतो ते ा यो  श  वापरा. आपण काय णतो ाब ल ते 

आप ाला जबाबदार ध  शकतात.”  िवनोदपूण प तीने ांनी मला एक अद्भुत धडा िदला 

आिण ांनी िदले ा या मै ीपूण स ् ् याने मला समाधान वाटले.  

पंिडत जसराज जी' ा ा संुदर आिण मोहक संगीता ारे नेहमीच िजवंत राहतील आिण ांची 

आठवण कायम राहील.  

 
राजन सचदेव, Phd. Music Plainfield, IL  

 
 
 
 
 
 

अनुवादक - रवी बामणे 
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कुणा न कुणा ा ागावरच उभे राहतात  कुणा न कुणा ा ांचे इमले ! 

पूत ा धंुदीत िवसर पडतो आपणाला हे सारे कसे बरे जमले? 
 
अंधारात चाचपडत होतो ते ा कोणी िदली साथ? 
अडखळला पाय ते ा कोणी िदला हात? 
कोण झाले आप ासाठी िद ाची वात? 
हे  िवचारावे कधी डोकावून अंतरंगात!! 
 
मन घ  क न कोणी सहन केले आप ा िविच  वाग ाला? 
चुका पोटात घेऊन कोणी जपले आप ा ािभमानाला? 
कोणी िदली वेगळी ा ा समजूतदारपणाला ?  
सा या गुण-दोषांसह कोणी ीकारले आप ातील माणसाला?  
 
आपण िदन म करत गेलो ांना गृहीत धरत गेलो... 
तेही िदन म करत गेले आप ासाठी िझजत गेले...! 
आपण आयु  जगले जग ो, खूप काही कमावले 

ांनी मा  आप ासाठी ांचे मौ वान ण गमावले..! 
 
आज हळ ा णी याची जाणीव होताना... 
आप ा 'आज' चे  ेय ांना थोडे देताना... 
िवचार करा खरंच काय चुकत गेले? 

ांचे िनरपे  ेम करणे की आपले ेमाने अपे ा करणे?? 
 

णूनच... 
कुणा न कुणा ा ागावरच उभे राहतात  कुणा न कुणा ा ांचे इमले! 

पूत ा धंुदीत िवसर पडतो आपणाला हे सारे कसे बरे जमले? 
 

- िवजय मुळीक 
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संकलन - अिभिजत रायरीकर 
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उभे श ्  

1. प ासला पाच कमी!! 

2. दौड 

3. डावखुरा 

4. पोटशूळ 

5. िश ि य 

6. छाननी करणारा अिधकारी 

9. वडील, िपता 

12. डोळे 

13. िचंतन 

14. धोबी, परीट 

15. िचवट, हेकट 

18. गजना (उदा. ढगांची) 

20. िश क असलेले, र  केलेले 

22. कमरेभोवती घालायचा प ा 

24. पाणी ओढ ाचे दोन चाकांचे साधन 

25. खाडी 

26. िलिहणे 

27. शेत, कुरण, राबता 

 आडवे श ्  

1. प , अधा मिहना 

4. खरे नसलेले, पण खरे अस ासारखे 

भासवणारे 

7. हलकी थ ड 

8. सुकुमार, देखणा 

10. भु ा, तुरा 

11. घर 

13. सुसर, दहावी रास 

15. उ रािधकारी 

16. िन ह, संगीतातील एक राग 

17. थलांत रत ापारी व ूंवरील कर 

18. थान, जाणे 

19. यमाचे वा थ थान 

21. कठीण, घ  

23. जयघोष 

25. अिलकड ा बाजूचे 

27. माकड 

28. तजेलदार 
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महाकवी का लदासाच ेनाव माह त नसलेला मनु य महारा ात कंवा सपंूण भारतात असण ेश यच नाह . 

का लदासा या जीवनाब दल मा  फारशी मा हती नाह . यामळेु यां या वषयी ब याच आ या यका स ध 

आहेत.  

का लदासाला एक जगावेगळा छंद होता. यांना सामा य माणसासारखे प धारण क न भारतवषभर वास 

करायला फार आवडायचे. ह  लघुकथा याच छंदा वषयी आहे.  

एकदा का लदासानंी असाच वशे पालटून वास करताना द ण भारतातील एका ांताला भेट दल . या ा ताचा 
राजा का लदासाचा परम म  होता. का लदासाने मा  याला न सांगता, या या महालात न राहता एखा या 
सामा य माणसा माणे एका नतक या घर  राह याचे ठर वल.े  

एके रा ी या नतक न ेका लदासाला सां गतले, क  महाराजानंी एक हे लका सम यापतू साठ  मांडल  आहे. जो ती 
पूण क  शकेल याला अमाप धन संप ी आ ण जडजवाह र दे यात येईल. का लदासाने कुतूहलाने तला ‘ हे लका 
काय आहे’  हे वचारले .  

नतक  हणाल , क  प हल  ओळ आहे, 

“कमलः कमलात ्जातः, ूयते ना यते “ 

(कमळातून कमळ उगवते असे ऐ कले आहे, पण पा हले मा  नाह ) 

का लदास एका णात हणाला  

 सु दर ,  

  “तव मखु कमलात ्  

     ने  कमलः जातः,                          

     ूयते एव ं यते.”   

(सुंदर , तु या मखु कमळातून ने  कमळ उगवल ेअसे ऐकललेे आहे आ ण पाहतो पण आहे) 

नतक  रा ी का लदास जवळ झोपलले  असताना त या मनात वचार आला, क  जर आपण वतः रा यसभेत  

महाराजांसमोर सम यापतू  केल  तर आप याला पूण पुर कार मळेल.  

या णी तने का लदासाचा गळा दाबून जीव घेतला.  
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सकाळी तन ेरा यसभेत सवासमोर सम या पणू केल . महाराजांनी स न होऊन तला धन-धा य आ ण दा गने 

देऊन तचा स कार केला. 

महाराज हणाल,े “नतक , तू खूप सुंदर आहेस तर  तुला ह  उपमा सुचणे अश य आहे. कारण तू वतः एक ी 
आहेस.   

या जगात अशी अलौ कक क पना श ती असणार  फ त एकच य ती आहे, ती हणजे माझा म  महाकवी 
का लदास!” 

यांनी नतक ला, ‘का लदास कुठे आहे?’ असे वचार यावर तने रडत रडत सव काह  सां गतलं.  

महाकवी का लदासा या संबधंात “उपमा का लदास य” माणेच “कमलः  कमलात ् जातः”   ह   ओळ पण अजरामर 

झाल .    

 

 

 

  

सुभाष वाईकर 
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This past spring, every time I felt a craving for some caffeine, I’d reach for a coffee pod 
and brew a cup of morning coffee from my Keurig. Since coming home in March, I now 
reach for some ginger, some tea powder, and a pot. Though the change is subtle, there 
have been many such cultural differences I have noticed from living alone to living back 
at home.  

This fall, I will move into my very first apartment. As a 20-year-old, apartment living is 
both liberating and terrifying. I am excited to live with my friends and enjoy some of the 
freedoms that apartment life has to offer me, as I’ve spent the last two years living in a 
dorm. However, I am also nervous for all the responsibilities it holds, and I’m worried 
about how different my life will be.  

For the past almost six months, I have been living at home due to the pandemic shutting 
colleges down back in March. I’ve gotten used to life at home once more, with my mom 
making “poli-bhaaji” for meals, and my dad waking me up in the mornings with a hot cup 
of chai waiting for me in the kitchen. These are the luxuries that I am aware I won’t 
experience when I’m on my own once again. 

As I began packing my boxes and bags to return to campus, my mom started suggesting 
all the things I bring with me to eat frozen “paraatha”, garam masala, rice, lentils/beans, 
and other spices to add to my cooking. This made me wonder -- what will I cook? I love 
eating Indian food, but as an ABCD (American Born Confused Desi), when I go into the 
kitchen my mind somehow defaults to cooking pasta and making grilled cheese. I 
started wondering, why is there this disconnect? Though I associate my food-loving 
habits with Indian food, I somehow associated my food-making habits with American 
foods.  

I decided that I wanted to bring parts of my culture to my apartment with me, but in a 
realistic fashion. By bringing ingredients like garam masala and chai powder I give 
myself the option to have those foods some days, but I will also have coffee and pasta 
sauce on hand for the days when I am craving something different!  
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ABCD’s tend to have a tough time with their identities: for some, it is a matter of showing 
one side in some situations and showing another side in others. For others, it is a matter 
of having both sides exist in harmony in every context. Each person’s way of showing 
their dual identities may differ, but we must all remember never to forget our heritage. 
When we enter new situations, we should also bring with us our past, our culture, and 
our heritage. They are a part of us, and we should display those traits proudly.  

As I packed up all the stuff for my kitchen, I made sure to create space in the box for 
some tea powder and a chai pot. This is one change I will be sure to bring with me to my 
new place, as I begin my journey into ABCD adulthood. 

 

 

Anushree Rayarikar 
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दैनं दन जीवनाकडे ल  गेले, क  मला बा याव थेत वण केलेल  एक ह ी आ ण सात आंधळे ह  
कथा आठवते. कथेनुसार यांनी ह ी या कानांना पश केला ते हणाले ह ी सुपासरखा, यांनी 
ह ी या पायांना पश केला ते हणाले क  ह ी खांबसारखा ..इ या द. कथेतील महाकाय ह ी 
व वा या वशालतेचे तीक तर आंधळे हे तीक जनसमा यांचे. थोड यात येकाला या या 
आवा यानुसार व वदशन घडते. 
 
वसा या शतकातील व ानाची भारती तर व मयकार  आहे. कोठे पायाची दचुाक  तर कोठे 
चां यनातील सफर! 
 
भारता या राजधानीत रा ी सुखेनैव हात पाय पसरावेत आ ण सकाळी जाग आ यावर लंडनम ये 
ेकफा ट करावा, ह  तर अ लाउ द न या जादू या द यालाच शोभ यासारखी गो ट आहे. 

यं मानवाची न मती क न टे टटयूब बेबीजना ज माला घालून माणसाने व ानाचा उ चांक गाठला 
आहे. पण मदो म  मानवाने आसुर  आनंद मळव यासाठ  थम अ व े आणल . आता 
करोनासमोर मनु य हतबल झाला आहे. असहायतेपोट  ाणापण कर त आहे. आता ई वर चरणी 
शरणागत हो याखेर ज दसुरा पयाय उरला नाह . याक रता धेची आव यकता आहे. 
Faith is something wherein initially you are required to believe what do not 
see, and the reward is you see what you believe. 
 
महारा  ह  संतांची भूमी आहे. सतं ाने वर ते संत वनोबा अशी संतांची अखं डत परंपरा या 
भूमीला लाभल  आहे. एकमेकां साहा य क  अवघे ध  सुपंथ  अशी वनयशील सहकाराची यांची 
शकवण आहे. यां या भि त साम यामुळे व ठल माझा लेकुरवाळा ह  उपाधी ी व ठलाला ा त 
झाल  आहे. भ तीरसाचा हा म हमा आहे. संसारसागरात गटांग या खाणा या िजवासाठ  संत े ठ 
तुकाराम पुनः पुनः परमे वराला वनवतात, क  बुडती ह  जन देखवेना डोळा, हणो न कळवळा 
येत असे आ ण या साठ  सुखे घालावे गभवासी ह  वनवणी ी व ठलाला करतात. आवघाची 
संसार सुखाचा कर न आनंदे भर न त ह  लोक अस ेपरमा याला ते आ वा सतात.  
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पण आप या पु तक  ानाने फुगले या तथाक थत पं डतांना भि तभावाची महानता कोठून 
समजणार ? श दांची पोपटपंची करणा या लोकांना वारक यांचे वठू ेम कोठून आकलन होणार? 
तर  या महाभागांकडे ल  न देणे हेच ेय कर. 
 
भि तमाग न मानवणा या  लोकांसाठ  मग काय करावे बरे ? युगानुयुगे व वाला मागदशक असा 
एक अमर ंथ हणजे ीम भगव गीता ! टॉयन बज(टॉय बी) या जाग तक क त या महान 
वचारवंताला जे हा वाताहरांनी वचारले, क  आप याला एकच ंथ जवळ बाळग याची परवानगी 
असेल तर आपण कोण या ंथाची नवड कराल ? यावर णाचाह  वलंब न करता या व वान 
पं डताने उ र दले, क  भगव गीता हा ंथ द प तंभासारखा आहे !    

 
वरा य हा माझा ज म स ध ह क आहे आ ण तो मी मळवणारच ! अशी सहंगजना करणा या 

लोकमा यांना जे हा टश सरकारने सहा वषाची श ा ठोठावून मंडाले या तु ं गात द घकाळ कैदेत 
ठेवले, या काळात या व वान राजक य ने याने जनसामा यांसाठ   ीम भगव गीता अथात 
कमयोग या ंथाची न मती केल . या ंथा या अखेर स दशसह  ंथांची संदभ सूची आहे. ह  
संदभसूची पाहूनच या लोको र पु षा या व व ेची क पना येते. 
सव मराठ  मंडळीनी तर  कमयोग हे गीतारह य  सदो दत यानी ठेवून काल मणा करावी असे 
मला न पणे सांगावेसे वाटते.          

 
 
 
 
 
 
 

ी रामचं  अळकुटकर 
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व तंुड महाकाय सूयकोिट सम भ िनिव म कु  मे देव सव कायषु सवदा || 

 

उ ाळा संपत आला, की पावसा ा ा तयारीला सु वात होते आिण ाचबरोबर घरातील 

िचमुक ापासून सवाना गणपती बा ा ा आगमनाची ओढ लागते. गणपती बा ा सवा ा मनाम े 

एक उ ाह िनमाण करतो. मराठी शाळेतील मुलं सु ा यावष  गणपती बा ा ा आगमनाची 

उ ुकतेने वाट बघत आहेत. बा ाचं ागत कसं करायचं हा  सव िचमुक ां ा तसेच मो ां ा 

मनात णो णी घोळत असतो.  

 

२०२० हे वष आप ापुढे एक मोठं COVID-.19 नावाचं संकट घेऊन आ ं . या संकटाला आपण 
सवच सामोरे जात आहोत आिण अशा वेळेला आप ा घरी बा ा अथातच िव हता येऊन या 
िव ाचा नाश करेल अशी ाथना सवजण करत आहोत.  शाळेतील ेक मुलाने बा ाशी या वष  

मनसो  ग ा माराय ा असं ठरवलं आिण ातूनच िनमाण झाली एक क ना, की आपण सगळे 

एक  येऊन बा ाशी ग ा मा  या.  आप ा मराठी शाळे ा  उ ाही िश कांनी आिण  
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कायक ानी  बा ा ा ागतासाठी अनेक संुदर  क ना मांड ा.  

गणपती बा ा आप ा घरी आला, की घरात एक अलौिकक असा उ ाह िनमाण होतो. अशा 

आप ा बा ा ा आगमनाची  ज त तयारी शाळे ा मुलांम े सु  झाली आहे. मुलांनी उ ा ा ा 
सु ीम े गणपतीची संुदर िच ं रेखाटली आहेत आिण शाळेने ती या वष  शाळे ा फेसबुक पेजवरती 
सवाना पाह ासाठी अपलोड केली आहेत.  
शाळेतील ेक मुलाने आपाप ा घरात आले ा बा ाचं दशन सव िम  मैि णीनंा घडवायचे 
ठरवले आहे. दरवष  आपण गणपतीबा ाला धूमधडा ात वाजत गाजत घरी घेऊन येतो.  
सं ाकाळी सव िम मैि णीनंा बोलावतो आिण आनंदात बा ाची आरती करतो आिण आरतीनंतर 
िवशेष ओढ असते बा ाबरोबर शेअर केलेली खरापत साद णून खा ाची. पण कदािचत या 
वष  सवाना एकि त येणं आिण आरती करणं िकंवा भेटून िक े बांधणं श  होणार नाही पण 

ाचबरोबर आता Technology मुळे आप ा घर ा बा ाचं दशन मुलं सव शाळे ा िम मैि णीनंा 

झमू ारे क न देणार आहेत. इतकेच न े तर, ेक िदवशी सव मुलं िमळून एकि त येऊन 

गणपती अथवशीष णणार आहेत. 

या वष  िशकागो  मराठी शाळेतील मुलं एक आगळा वेगळा असा योग करणार आहेत. महारा  

मंडळा ा गणेशो वात मु ं   आप ाला गणपतीची  बारा नावं णून दाखवणार आहेत. 
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चला तर, आपण या सव िचमुक ् यांबरोबर िव ह ाकडे COVID-19 या संकटापासून मु ी 

िमळव ासाठी आपण सव एकि त येऊन ाथना क  या. 

 
सौ सुल णा कुलकण   
संचािलका . िशकागो मराठी शाळा  
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Ingredients 
● Paneer cubed 
● Onion Petals  
● Thinly sliced onion 1 large 0r 3 medium  
● Tomato paste ¼ Cup or 3 medium Tomatoes pureed 
● Powdered Spices: Red Chili powder; Coriander Powder; Kitchen King Masala; Kasuri 

Methi 
● Whole Spices: Cinnamon Stick; Bay Leaf; 

Cardamom pods; Dry Red Chillies 
● Cumin Seeds 
● Cashew Magaz Paste 
● Salt to taste  
● Oil 
● Cilantro for garnishing 

 

Method 
● Heat oil in a pan. Add whole spices and saute it for a minute. 
● Add ginger garlic paste and saute it for a minute. Then add sliced onions and cook till 

the onions are golden brown. 
● Add tomato paste or tomato puree along with powdered spices to the onion mixture. 

Cook till oil separates from the masala.  
● Add cashew magaz paste to the masala and cook it for a minute or two. The masala is 

going to thicken due to cashew magaz paste. Add water to adjust the consistency of the 
masala according to your preference (dry or gravy texture).  

● Add onion petals in the masala and cook it for 
two minutes. 

● Then add paneer to the masala and cook it for 
two minutes on low medium heat. (If desired 
paneer can be shallow fried; then soak in 
lukewarm water to make it soft ; then add to 
the masala) 

● Transfer the paneer do pyaza to a serving bowl and garnish with cilantro. 
● Serve the paneer do pyaza with Paratha or Naan or Jeera Rice. 

 

Enjoy!! 

Madhura Joshi 
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Ingredients 
 1 ½ tablespoons olive oil (more as needed, if not using 

nonstick pan)  
 1 large yellow onion, diced  
 4 garlic cloves, chopped finely   
 1 jalapeño peppers, diced  
 2 tablespoons tomato paste  

Spices 
 2 teaspoons chili powder  
 1 tablespoon ground cumin 
 2 teaspoons dried oregano 
 2 cups vegetable broth  
 1 1/2 tablespoons unsweetened cocoa powder (or raw cacao powder) 
 1 bay leaf  
 1 ½ teaspoons kosher salt, plus more to taste 
 Black pepper to taste  
 1 can red kidney beans, drained and rinsed (or any other bean you like) 
 2 large sweet potatoes, peeled and finely diced 
 2 medium diced tomatoes 
 1/4 cup chopped fresh cilantro (optional but recommended)  
 2 teaspoons lime juice, plus more to taste 

 
Directions  
Heat a large saucepan or Dutch oven on medium-high heat. Add the olive oil, and 
once it’s shimmering, add the onions and season with salt. Stir frequently and 
cook the onions until a light brown fond start form on the surface of the pan, 
about 5 minutes. Continue cooking the onions, until they’re browned and fully 
softened, 8- 10 minutes. 
Add the garlic, jalapeño peppers, and tomato paste, and cook for 2-3 minutes or 
until tomato paste is darker in color. If the mixture appears to dry out, add a bit 
more water and scrape up any browned bits.  
Stir in the Spices and stir vigorously for 30 seconds, again adding a spoon of 
water as needed to prevent drying out.  
Pour in the vegetable broth, the cocoa powder, bay leaf, 1 ½ teaspoons kosher 
salt, black pepper to taste, pinto beans, diced sweet potatoes, and diced tomatoes. 
Stir well. Bring the chili to a simmer and maintain a rapid simmer for 30 minutes, 
stirring occasionally and reducing the heat as needed, until the sweet potatoes are fully tender and the 
chili is thick and almost velvety.  
Discard the bay leaf. Stir in the cilantro (if using) and the lime juice. Taste for seasonings.  
NOTE: keep in mind that chili always tastes better after it has rested for some time, as the spices will 
have a chance to mellow out and meld together. 

- Savni Nagarkar 
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रहे ना रहे हम 
 

गे ा काही मिह ात आप ाला सोडून गेले ा िविवध 
े ातील िद जांना ांजली! 

 
रॉब िग  (फाईंिडंग िनमो, टॉय ोरी रचनाकार) 

र ाकर मतकरी ( े  लेखक, नाटककार) 
बासू चॅटज  ( े  िच पट िद शक) 

वािजद खान (सािजद वािजद संगीतकार जोडीतील एक संगीतकार) 
सुशांत िसंह राजपूत (िच पट अिभनेता) 

कमल शेडगे (मराठी सुलेखनकार) 
सरोज खान ( े  नृ  िद िशका) 
लीलाधर कांबळी ( े  अिभनेते) 
जगदीप ( े  िच पट अिभनेते) 

एनीयो  मॉ रकोने ( े  ऑपेरा, िच पट संगीत िद शक) 
नीला स नारायण (ले खका, िनवृ  आय ए एस अिधकारी) 

सर ए टन िव  ( े  िवंडीज फलंदाज) 
जॉन लुईस (जे  सामािजक ह  िवचारवंत) 
राम धान (माजी क ीय गृह रा  सिचव) 
इ ािहम अलकाजी ( े  रंगकम , िश क) 

अमर िसंह (माजी नेते) 
कॅ न िदपक साठे ( े  वैमािनक, माजी वायुसैिनक) 

राहत इंदोरी ( े  कवी, शायर, िच पट गीतकार) 
पंिडत जसराज ( े  िहंदु थानी शा ीय संगीतकार) 

िनिशकांत कामत (िच पट िद शक) 
चेतन चौहान (माजी भारतीय ि केट फलंदाज) 
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