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Maharashtra Mandal Chicago Inc. 
(Year of Establishment: 1969) 
The first Maharashtra Mandal in United 
States of America, serving the community 
as non-profit organization 
 
Website: 
https://www.mahamandalchicago.org 
 
Email Address for correspondence: 
president@mahamandalchicago.org 
karyakarini@mahamandalchicago.org 

मुखपृ : अमतृा जोशी 
मुि त शोधन: 

 डॉ. सजुाता महाजन 
 मयूरी जकाते 

 
टंकलेखन: केतक  देशपांडे 
मांडणी आिण संकलन सहा य: 

 आिशष नगरकर 
 िश ा अथणीकर 
 िमिलंद साळी 

महारा  मंडळ िशकागो (MMC) ब ल काही उ लेखनीय न दी: 
It is the first Maharashtra Mandal in the United States of America, serving local 
community as a non-profit organization, since 1969. It is the proud founder of (BMM) 
Bruhan Maharashtra Mandal, North America (http://www.bmmonline.org) 
It is also initiator of BMM Newsletter – BMM Vrutant (https://bmmonline.org/vrutta-
archive)  

सािह य / मजकूर पाठिव यासाठी संपक:  rachana@mahamandalchicago.org 
rashmichafekar@gmail.com 

 
सािह य / मजकूर पाठिव यासाठी सूचना: 
- सािह य िलिहताना मराठी फॉ ट (उदा. मंगल - Mangal) आिण आकार १० असावा. 
- िलखाणात मांक वापर यास ते मराठीत िलहावेत (उदा. १..२५ इ.) 
- अखेरीस आपले संपूण नाव नमूद करावे. 
- आपले सािह य 'माय ोसॉ ट वड' िकंवा 'गूगल डॉक' म ये िलहन पाठवावे. 
- सािह य वरील ईमेल वरतीच पाठवावे. 
- ईमेल पाठवताना सािह य अटॅचमट व पात पाठवणे. 
- सोबत आपला फोटो पाठवावा. 
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अ य ीय 
नम कार मंडळी, 
बर ेआहात ना? 
नुकतेच गणपती बा पा घरी येऊन गेले. आपण 

सग यांनी यांचं उ साहाने वागत आिण पाहणचार 
केला. यांना नुकताच िनरोप िद यामुळे मनाला थोडी 

ख ख लागली असेल. पण थोड्याच िदवसात 
नवरा ाचे वेध लागतील आिण मन पु हा देवी या 
वागता या तयारीला लागेल. दांिडया आिण पूजे या 

ज लोषात म न होईल. आयु य असंच असत ं नाही 
का? एखा ा कामासाठी, काय मासाठी आपण 
मनापासून झटतो, ते पार पडलं क  कधी थोडं समाधान 
कधी थोडी हरहर लागते आिण काही िदवसांनी आपण 
दसु या कामात वतःला झोकून देतो. संपूण आयु यच 
मग एकामागोमाग पार पडत जाणा या कत यांची गुंफत 
गेलेली जणू माळच होऊन जाते.  

आता आप या MMC या काय माचंच बघा 
ना. जानेवारीत आ ही सं मण या यानमाला 
आयोिजत केली. आपाप या े ात नामवंत असे व े  
आप याला लाभले. अशा कारची मराठी 
या यानमाला िशकागोम येच काय तर 

अमे रकेतसु ा पिह यांदाच झाली. सं मण 
या यानमालेपासून सु  झाले या अशा अनेक 

क पक काय मांची एकामागोमाग एक अशी माळच 
आ ही आप यासाठी गुंफली. आिण बघता बघता अध 
वष सरलंसु ा!  

मागील वष  जे वेगवेगळे क े िकंवा virtual 
यासपीठं सु  झाली होती, ती अजूनही िनयिमतपणे 

िविवध आिण दजदार काय म आयोिजत करत आहेत. 
या वष  यांनी नेहमी या online काय मांबरोबरच 

य  भेटून काही काय म योजले होते, यांना उदंड 

ितसाद िमळाला. इितहास मंचाने ी. िनलेश ओक 
यांचे 'Scientific Acumen in Puranas and 
Upanishads' हे या यान  
आयोिजत केले होते, 'आ ही सार े गव ये' या 
यासपीठाने या वष  'An Evening in Chicago' हा 

karaoke चा आिण 'शाम ए गजल' हे दोन in-person 
काय म केले. अ या मपीठ, ' यास' व िशकागो काली 
बारी यां या संयु  िव माने 'भ ांची मांिदयाळी' हा 
काय म झाला.  

ढोल ताशाचा नाद ऐकला, क  मराठी माणसाचं 
मन आनंदानं भ न येतं आिण रगारगात चैत य 
सळसळतं. आप या महारा  मंडळ िशकागोचे ढोल 
ताशा पथक िजथे जाईल ितथे आसमंत दमुदमूुन टाकत 
आहे. िकतीतरी काय मानंा यांना आवजून बोलावलं 
जातं आहे.  

गढुी पाड या या िनिम ाने आयोिजत केलेला 
केतक  माटेगावकरचा 'रंग माझा वेगळा' हा काय म 
रिसकांची वाहवा घेऊन गेला. यानंतर चाह यांना 
केतक ला य  भेट याची आिण ित याशी ग पा 
मार याची संधी 'Meet and Greet' या काय मामुळे 
िमळाली. मागील वष माणेच या वष  सु ा Summer 
Picnic म ये सग यांनी ध माल केली.  

या वष  ‘परपंरा’ या टीमने मंगळागौरीचे 
पिह यांदाच आयोजन केले होते. या काय माला 
ि यांनी भरभ न ितसाद िदला. पूजा आिण 
यानतंर या वेगवेग या खेळांम ये सव स यांनी 

उ साहाने भाग घेतला. या अशा काय माला जसा 
उदडं ितसाद िमळाला, याव न ल ात येतं, क  
िकतीतरी मराठी कुटंुबं अशी आहेत, क  यांना आपली 
सं कृती जपायची आहे आिण पढु या िपढीपयत 
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पोहोचवायची आहे. आप या आजूबाजू या प रसरात 
िकतीतरी मराठी कुटंुबं आहेत. या सग याचंी 
आवडिनवड वेगवेगळी असली तरी या सग यांना 
सामावून घे याचा आिण येकाला काही ना काही 
यां या आवडीनुसार दे याचा आमचा य न असतो. 
यातूनच वेगवेगळी यासपीठं पुढे आली. बालांपासून ते 

forever young असले यांपयत सग यांना आम या 
या यासपीठांनी सामावून घेतलं आहे. 

आप या सवाना आपण भारतातून पिह यांदा 
इथ े आलो तो काळ आठवत असले. यावेळी 
आप याला कोणकोण या सम यांना त ड ावे लागले 
हेही आठवत असेल. िश णासाठी हणून िकतीतरी 
िव ाथ  िशकागो प रसरात येत असतात, यां या 
अनके सम या असतात. यांना मदतीचा हात हणून 
MMC ने ‘MMC ितसाद’ हा मंच तयार केला आहे. 
या मंचातफ िकतीतरी िव ा याना मदत केली गेली 
आहे. घरापासून, देशापासून दूर राहणा या या 
िव ा याना याचा फार आधार वाटतो.  

आता यंदा या गणपती िनिम ाने झाले या 
काय मात होऊ आप या िशकागो या कलाकारांनी 
‘पि म रगं पवू प' हे नाटक सादर केलं. हे नाटक 
यांनी BMM Convention म ये MMC तफ सादर 

केलं होतं. सु िस  गायक नंदशे उमप यांचा 'लोकरंग' 
हा काय म हेही खास आकषण होतंच. िवशेष 
कौतुकाची गो  हणजे आप या यवुा टीममधील 
बालगोपालांनी अथवशीष हटलं आिण 'ग धळ' नृ य 
सादर केलं. 

हे वेगवेग या online िकंवा in-person 
काय म आप यापढेु आण यामागे िकतीतरी 
volunteers चा सहभाग असतो. िकतीतरी लोकांची 
मेहनत असते. या सग याचंा वाटा फार मोलाचा आहे. 
हा  volunteers चा ताफा आम याकडे नसता तर 
एवढ्या मोठ्या माणावर सात याने काय म करणं 
श य झालं नसतं. िकतीतरी लोक िनः वाथ  भावनेने 
अगदी आप या घराचं काय असावं तसे उ साहाने 
कामाला तयार असतात. िदवसिदवस अशा 
मदत  करणा यांची सं या वाढतेच आहे. या वष  
िकतीतरी लोकांनी MMC ची न याने membership 
घेतली आहे. मराठी मंडळी या काय मा या िनिम ाने 
जोडली जात आहेत, एक  येत आहेत ही फार 
आनंदाची बाब आहे.  

असाच लोभ असू ावा आिण तो उ रो र 
विृ गंत होत राहावा अशी इ छा! 

 
 

 

 
नेहांिकत  

उ का जोशी- नगरकर  
अ य , 

महारा  मंडळ िशकागो २०२२
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संपादक य 
गणपती बा पा मोरया! 
 
बा पा या आगमनाची तयारी करायला सु वात क , अस ं हणता हणता बा पा आल ेआिण परतसु ा गेले. हो, पण 
ते गेले ते हा मा  आपण पढु या वष  लवकर ये याच ंवचन यां याकडून यायला िवसरलो नाही. 
 
हा सखुकता, िव नहता तु हा सवाना भरपूर सखु, समृ ी आिण आरो य देवो आिण सव िव नांचा नाश करो हीच 
शुभकामना! 
 
बा पा या आगमना या आिण िवसजना या गडबडीतून तु ही मोकळे झा यावर तु हाला हा अंक िनवांतपणे वाचता यावा 
हणूनच ‘रचना’चा हा गणपतीचा अंक मु ामच गणपतीची गडबड संप यावर तमु या हाती ठेवतो आहे. 

 
ा वेळ या अंकातील एक िवशेष गो  मला नमूद करावीशी वाटते ती हणजे आप या यवुा िपढीत या तीन लेखकांचं 

सािह य! ा मुलांम ये िलखाणाची मता आहे आिण यांना थोडंस ंमागदशन िमळालं तर ते उ म दजाच ंिलखाण 
करत राहतील ाची मला खा ी आहे. मुलांनो, तुमचे मनापासून आभार! 
 

ा मुलांबरोबरच ‘रचना’साठी सािह य देणा या इतरांचेपण मनापासून आभार! 
 
तुमचं सहकाय हेच ‘रचना’ या यशाचं गमक आहे. 
 
‘रचना’चा अंक तुम यापयत पोचव याकरता ‘रचना’च ेसव ॲडिम स, फुरीडस ांचं नेहमीचं मोलाचं सहकाय असतं 

ात वादच नाही. 
 
तर मंडळी, ‘रचना’चा हा अंक तु हाला कसा वाटला ते आ हाला ज र कळवा. 
ध यवाद, 
 
 

 
र मी चाफेकर 

संपादक, ‘रचना’ 
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कायका रणी 

 

President: Ulka Nagarkar president@mahamandalchicago.org 
Chicagoland resident for 16 years. President of MMC 2021. Volunteered for BMM 
2011 NAPC committee, Rachana editor in year 2015, 2020, Smarnika lead in GJC 
2019. Enjoys coordinating community enrichment efforts. Looking forward to a 
memorable and exciting year ahead. Let's all work together for the betterment of 
our community. 

 

Vice President: Prasad Athanikar karyakarini@mahamandalchicago.org 
Chicagoland resident for over 15 years. Volunteering for Maharashtra/Marathi 
Mandals in USA over the past several years while leading Cybergaming, Sports, 
Picnic, Maza News, IT, Itihas Manch, Facility and Lezim teams in MMC. Also, led 
Over Facility Team during MMC's Golden Jubilee Celebrations in 2019. Elected as 
Vice President in 2021 and got re-elected in 2022. Looking forward to working 
with the energetic 2022 team and bringing together the community for high quality 
programs and events. Play Cricket, Badminton, Volleyball and many other sports. 

 

Vice President: Rashmi Chafekar karyakarini@mahamandalchicago.org 
Chicagoland resident for over 29 years. Vice President in 2021. Got re-elected as 
Vice President for 2022. Has participated in various programs over the years. 
Have written articles for Rachana. Loves to write and listen to music. 

 

Treasurer: Mitesh Deshpande treasurer@mahamandalchicago.org 
Chicagoland resident for more than 20 years. Has participated in various 
programs over the last few years. Enjoys listening to different genres of music, as 
well as singing and an avid cricket fan. 

 

Secretary: Chetan Rege karyakarini@mahamandalchicago.org 
Chicago resident for 15+ years. Bibliophile. Volunteered for various MMC activities 
- Admin of Itihas Manch and Adhyatma Peeth groups; Rachana Editor in 2019; 
Teacher at Chicago Marathi Vidyamandir. Directed and coordinated for several 
performances. Aiming to preserve our incredible Indian heritage and build a solid 
MMC community. 
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Board of Director: Madhav Gogawale karyakarini@mahamandalchicago.org 
Chicagoland resident for 27 years. Enjoyed working as EC member of Maharashtra 
Mandals in Indiana and Illinois, served as Marathi Shala teacher in the late 1990s. 
Actively participated in several activities of MMC in 2021. Looking forward to very 
exciting and fun filled year ahead. 

Board of Director: Nameeta Vedak karyakarini@mahamandalchicago.org 
I have been a Chicago resident for over 35 years and have been actively involved in 
Chicago Maharashtra Mandal since 1987 both as a foot soldier and as a member of 
various executive committees. I also served as a vice president in 1999.  I was very 
active in Bollywood and was a lead actor in bunch of films before coming to US. I 
have also participated in various Bombay Television/Doordarshan plays and 
performed on professional stage in Mumbai.  I am recipient of a few awards for my 
performances in both film and stage media. I am very much a people person and love 
to help wherever and whenever I can. I am looking forward to working with the 2022 
MMC team to bring high quality programs to the community. 

Board of Director: Kashmira Magar karyakarini@mahamandalchicago.org 
Chicagoland Resident for 21 years. I have been associated with Maharashtra Mandal 
Chicago for the last 19 years. I was also on the 2021 MMC Board of Directors and am 
once again excited to lead the Youth and Decoration team to contribute to MMC 
2022. I enjoy music, art and architecture. 

Board of Director: Deepali Sawant karyakarini@mahamandalchicago.org 
Resident of the Chicagoland area for 23+ years. Involved in MMC dance team for 6 
years. Excited and looking forward to leading the Parampara team, Flyer team and 
Graduation team to bring the community together. Looking forward to a fun filled 
MMC 2022 

Board of Director: Urmila Damle karyakarini@mahamandalchicago.org 
Chicagoland resident for over 6 years. Participated and actively volunteered in 
various activities in Maharashtra Mandal Chicago since 2016. I have a passion for 
spirituality, music, dance, reading and cooking. I look forward to an amazing year 
ahead 
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Board of Director: Swati Kukian karyakarini@mahamandalchicago.org 
I have been in USA since 2003. My educational background is MBA Finance. I am 
working in the finance sector as an Analyst and in my leisure time, I love cooking and 
dancing 

Board of Director: Sameer Bongale karyakarini@mahamandalchicago.org 
Chicagoland resident for 7 years. Actively involved and volunteered in Chicago 
Maharashtra Mandal. I like music, designing and to work for our community. Looking 
forward to fun filled MMC 2022 

Board of Director: Prajakta Joshi karyakarini@mahamandalchicago.org 
I live in Chicago area since 2015. Active member of Maharashtra Mandal Chicago 
since 2016. I have been helping the stage and props team from quite some time. I 
have prepared props for the various MMC events. This year, I am very excited to lead 
the stage and props team to contribute to MMC 2022 

Board of Director: Archana Bhide karyakarini@mahamandalchicago.org 
Chicago resident for last 17 years. Volunteered for MMC over many years. I enjoy 
coordinating and organizing community events. Looking forward to work with the 
2022 team and bring the community closer 

Board of Director: Sanjeev Kulkarni karyakarini@mahamandalchicago.org 
Resident of Chicago land for last 7 years and actively participating and supporting 
skits as part of programs in MMC. Excited and looking forward to supporting our 
MMC in 2021 to make our community stronger and grow in and around Chicago! 

 

 

 

 



 
 

 
 

                            12 

MMC Trustees 

     
समीर सावंत वैशाली राजे पंकज अकोलकर रामदास थ े धनंजय काळे 

 

MMC Investment Advisors 

   
संदीप बाग िमिलंद जोगळेकर योगेश गायकर 

 

बहृ महारा  मंडळ कायका रणी 

 

 
 िनतीन जोशी (Trustee) 

 

MMC शाळा कायका रणी 
Coordinator Trustee Naperville PoC Schaumburg PoC Treasurer 

     
सलु णा कुलकण  िव ा जोशी वैदेही देशपांडे सं योत बोरकर साद खर े
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महारा  मंडळ िशकागो २०२२ Logo 
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MMC 2022 Volunteers 
 

Aditi Raut  
Aakansha Shripal 
Abhijeet Rayarikar 
Amit Bodhani 
Amol Shripal  
Amruta Joshi 
Anagha Deshpande  
Aniket Sawant 
Anil Landge 
Aniruddha Damle 
Anuradha Kelkar 
Aparna Khaladkar 
Aparna Talloo 
Arati Khot 
Archana Bhide 
Archana Shripal 
Archi Damle 
Ashish Nagarkar 
Ashish Purav 
Ashwini Deshmukh 
Ashwini Kunte 
Avani Despande 
Bhagyashree Gupte  
Bhaskar Shedage 
Chetan Rege 
Deepa Bhimanwar  
Deepali Sawant 

Dipti Mishrikotkar 
Gauri Kulkarni 
Jyoti Gogawale  
Kashmira Magar 
Kavita Kulkarni 
Kavita Purav 
Ketaki Deshpande 
Latika Kale 
Leena Vaidya  
Madhav Gogawale  
Manasi Thatte 
Mandar Joglekar 
Mandar Pandit 
Manisha Athalye 
Manisha Ogale 
Manisha Pandit 
Manoj Joshi 
Manoj Kunte 
Milind Sali 
Mitesh Deshpande 
Mugdha Joshi 
Nameeta Vedak 
Narasimha Kamath 
Neela S Joshi 
Nilesh Joshi 
Pallavi Betsur 
Pradnya Joglekar 

Prajakta Joshi 
Prasad Athanikar 
Priya Patankar 
Priyesh Deshpande 
Rahul Visal 
Rajesh Hatkar 
Ranjit Deshmukh 
Rekha Deodhar  
Rohit Dalvi 
Saloni Nagarkar 
Sameer Bongale 
Sameer Khaladkar 
Sameer Kulkarni 
Sara Bongale 
Savni Nagarkar 
Shalaka Rege 
Sheetal Deshpande  
Shilpa Deshpande 
Shipra Athanikar 
Shree Chafekar 
Shweta 
Harankhedkar 
Sneha Dalvi 
Snehal Velvandkar 
Sudarshan 
Ayyangar 
Sujata Mahajan 

Swati Kukian 
Swati Lakhe  
Swati Rayarikar 
Shweta Kulkarni 
Tejaswini Joshi 
Ulka Nagarkar 
Urmila Damle 
Usha Shedage 
Vaishali Belsare 
Varsha Visal 
Vedant Darbhe 
Vikas Tarade 
Vrushali Kulkarni 
Yogita Landge  
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ी गणेश ाथना  
  

गौरीतनया, ीगणराया, 
िव नहरण उपाया, ध रतो पाया ॥धृ॥ 
  

दयी थािपत तव शुभ मूत , 
िच ी-वृ ी, वचनी, यानी क त , 

  
संकटे दु कर येती राया,  
ये ताराया, ीगणराया ॥१॥ 
  

ान-िव ान मोहक प, 
हेिच तव ओकंार व प, 

  
महती वेदपुराणी, िच मया, 
ये त मय होऊनी सजवी वा या ॥२॥ 
  

दूर करी हे मलीन मळभ, 
करी मोकळे झाकोळले नभ, 

  
नभात सुखसूय, येऊ दे उदया! 

ीगणराया तू रे, सदया ॥३॥ 
  
 
 
 
 
 
 

 
तूच जगाची अतूट आशा, 
आशेची गूढ, गहन प रभाषा, 
  

जाणी यातुनी मनीची मनीषा, मनराया! 
तुजिवण ाथू  कोणा गणराया ॥४॥ 

  
वाहतो तुला माझे मी ‘पण’ 
िजंकुन दे, हा कठीण जीवन ‘पण’, 
  

ाथनेत या सारे अपण,  
वीकारी हे मं पूजन, ीगणराया! ॥५॥ 

  
ानंद व प जगणे, 

या तव  हे हािदक मौिलक मागणे, 
  

ये आनंद व पी आनंदमया, गणराया! 
ये ानंद व पी मया! ॥६॥ 

  
 

 
उ वला मोरे र सभारंजक 
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ी गणेश वणन जपमाला 
 

या नाद िनिमतो शैली नादातूनी, ीराम जयराम जय जय राम  
 

ी ग दवलेकर महाराज यां या अ बम मधील राम ततुी (You Tube) 
 
कंठातनुी या क रतो घोष - ी गणेश तुती (जपमाला) 
 

ा, िव णू, महेश प गु , 
या सा ात पर ासी नमन क ! 
 
यानमूलं ी गणेश मूत म्  

पूजामूलं ी गणेश पादम्  
मं मूल ंओम गं गणपतये नमः  
मो मूल ं ी गजाननः  
 
कंठातनुी या क रतो घोष, 
जय जय जय जय ीगणेश  
  
घोष क रता मंगल मानस 
जय जय जय जय ीगणेश   
 
आधी वंद ू ी गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
शुभारंभी नमू ी गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
  
मुळारंभी अ मू गणेश  
जय जय जय जय ीगणेश 
  

 
गणाधीश गणुाधीश गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
  
भा पदी भि रंग गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
  
वसंवे  गजानन गणेश  

जय जय जय जय ीगणेश 
 
सृ ीचा थमेश गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
देह य अतीत गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
काल य अतीत गणेश  
जय जय जय जय ीगणेश 
 
अव था य अतीत गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
ि गणुा य अतीत गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
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गणु य अतीत गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
पंचमहाभूती वसे गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
वेद-परुाणी गौरिवला गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश  
 
देवांचा अिधपती गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
  
वेदांचा ितपा  देवेश, 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
आ म प हे िवशेष गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
ओकंार व प वनी गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
  
अनाथांचा नाथ गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
  
पावतीचा नंदन गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
महेशपु  मंगल गणेश  
जय जय जय जय ीगणेश 
 
महाभारत िस लेखक गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश  

िव नहता हा परमेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
सखुकता ी गं गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
मूषक वाहना ढ गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
अ िवनायक थानी गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
सकल मित काश गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
सवाभूती भगवंत गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
िव ा-कलांची िस ी गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 

ानिव ानमयी गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 

ा िव णू िशव यी गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
दवुा तृण या ि य िवशेष 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
मोदक करी धरी परमेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
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'अ'कार चरणयुगलु गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
'उ'कार उदर िवशाल गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
'म'कार महाम तक गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
श धारी अस ेगणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
दु  संहारक अस ेगणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
  
नाद  ओकंार गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
गणािधपती गणपती गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
सरुवर वंिदती ी गणेश  
जय जय जय जय ीगणेश 
 
योगी यानी याती गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
आ ारतीत ओवाळू गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
िव िनमाता िद य गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 

चंदनचिचत भ य गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
सालंकृत सशुोिभत गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
जपाकुसमुि य देव गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
र नजिडत मुकुटधारी गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
िसंहासना ढ गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
शांितमं ात आहे गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
पीता बरधारी गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
सवागीसुंदर प गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
शतनामावलीत गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
शि य आहे गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
कृपामय सवा आहे गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
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एकदतं वरदिवनायक गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
(लो.) िटळकांचा सावजिनक गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
गणक ऋष ची ीिव ा गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
र ीिस ीसिहत गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
सदबिु दाता ीगणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 

दयी थािपत महागणेश 
जय जय जय जय ीगणेश  
 
आि मक संदेश ीगणेश  
जय जय जय जय ीगणेश 
 
आनंदाचा कंद गणेश  
जय जय जय जय ीगणेश 
 
भ  ीत ी गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
भ  तुीत ीगणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
ि लोक यापी ी गणेश 
जय जय जय जय ीगणशे 

जीवनी उ:शाप ी गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
भजनी गायनी रमे गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
उ सवी सुंदर सजतो गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
'बा पा मोरया' उ ोष गणेश  
जय जय जय जय ीगणेश 
 
षि पू यागी िदसे गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
काय-वाचा-मनी गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
अथवशीष सार गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
फल तुीत उदार गणेश 
जय जय जय जय ीगणेश 
 
ओम गं गणपतये नमः २१ वेळा  
इित ी गणेश तुित समुनांजली  
 
 
 
 

 
उ वला मोरे र सभारंजक
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   SPONSORS WALL 

 

We wish to thank following people who have purchased Sponsorship Packages 
for 2022. 

   

Individual Plus 

 Sheetal Sawant 

 Gauri Kulkarni 

 Aditi Shirgaokar 

 Hemlata Limaye 

 Sunita Talati 

 Sujata Mahajan 

 Asha Kharwadkar 

 Prakash Anturkar 

 Manik Nambiar  
 
Family Plus 

 Ketan Hattalli 

 Shilpa Deshpande 

 Prasad Athanikar 

 Mitesh Deshpande 

 Vidya Joshi 

 Manisha Pandit 

Couple Plus 

 Nikhil Javeri 

 Deepak Bakane 

 Mayuri Jakate 

 Vishal Dahalkar 

 Leena Karkhanis 

 Kashmira Magar 

 Deepali Sawant 

 Sneha Kulkarni 

 Prasad Walawalkar 
 
Couple Silver Sponsorships 

 Hemlata Sakhardande 

 Rashmi Chafekar 

 Nandini Vishwasrao 

Life 

 Sheetal Chitale 

 Anand Deshpande 

 Rajesh Hatkar 
 
Life plus Upgrades 

 Chandra Vedak 

 Ulka Nagarkar 

 Chetan Rege 

 Madhav Gogawale 

 Geetaram Dangat 

 Vrinda Pandav 
 
Life Silver Sponsorships Upgrades 

 Ashok Lele 

 Niteen Joshi 
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माहेरवाशीण 
 

मा या माहेरी खड्या या गौरी.. छोट्या सपुलीत 
तेरड्या या पानावर पाच खडे पाणवठ्याव न, नदीव न 
आणायचे..आई पढेु हातात घंटा वाजवत चालायची, गौराई 
आली सो या या पावली..मी सपुली ध न मागे माग.े. 
पायावर कोमट दूध- पाणी घालून कंुकू लावून घरात 
यायची.. खूप भारी वाटायचं ते हा - कारण गणपती बा पा 

आणताना काहीच हातभार नसायचा ना! ते हा मी घंटा 
िकंवा झांजा वाजवणार.. गौरी मा  मा या हातात, एकदम 
म त वाटायचं... 

“इथ े काय आहे? अ नपूणा.. इथ े काय आहे? 
देवघर.. इथ ेकाय आहे?”  

खर ंतर माहेरी काही करावं लागलं नाही आिण 
केलंही नाही.. आई - आजी - काकू घरात असताना 
आम या पयत काही यायचं नाही.. 

पण गौरी येऊन बा पाशेजारी िवराजमान झाली, 
क  घावन घाट याची आठवण होते नकळत.. 

आम याकड े या या सणाचे ते ते पदाथ 
आवजून हायचे.. यामुळे मला ते माहीत झाल े आिण 
आप या सण सं कृतीची ओळख झाली.. मह व समजल.ं. 
यामुळे, गौरी आ या क  घावन घाट याची आठवण 

हमखास ! हा खास कोकणातला पदाथ - तांदूळ,नारळ , 
मुबलक माणात उपल ध असले या कोकणातला हा 
खमंग पदाथ .. तांदळुाची घावन, नारळाचं दूध गळुाबरोबर 
िशजवून केलेल ंघाटल.ं. गौरी साठी बनणार ेप वा न.. 

गणपती या उकडी या मोदकांची चव अजून 
रगाळत असताना हा अजून एक चिव  पदाथ..वाह.. 

हे कौतुक झाल,ं क  दसु-या िदवशी िनघाय या 
या, गणरायाला बरोबर घऊेन.. 

घर एकदम शांत आिण उदास होऊन जायचं.. 

२१ या वष  माझं ल न झा यावर पण घर 
असंच शांत झाल ं असणार.. ल न होऊन सासरी आल े
आिण समजलं, क  आप याला ‘महाल मी’ बसवाय या 
आहेत.. हणजे समजलं नाहीच, फ  कानावर आल.ं. 
मा या ल नानंतर आम या घरी उ या या महाल मी 
आ या.. आिण २६ वष अिवरत सेवा घडते आहे मा या 
हातून.. 

महाल मी - ये ा गौरी, किन ा गौरी.. यांचं 
सगळंच वेगळं आिण मोठं.. िदमाखात.. 

ते रेखीव चकचक त िपतळी मुखवटे, आद या 
िदवशी व छ करायचे.. टॅ डला साड्या नेसवून मग धड 
लावायचे.. आिण दािगने घालून सजवून ठेवायचे.. पोटात 
भरायला करं या आिण पढेे.. समोर मनमोहक सजावट.. 
दर वष  िनराळी, आता मा या हौशी जावा येऊन 
करतात.. 

आिण मग आवाहन के यावर मुखवटे 
बसवायचे.. 

या िदवशी खास भाजी भाकरी हा नैवे , 
मेथीची भाजी..साधाच.. पूजना या िदवशीचा थाट मा  
काही औरच .. 

पहाटेपासून वैपाकघरात लगबग.. आद या 
रा ी कोरडी तयारी क न ठेवली, क  कामाची संगती 
लागत जाते..ही िशकवण चुलत सासूबाईनंी िदली.. आिण 
मग एकहाती वयंपाक िवनािव न पार पडतो.. या िदवशी 
मी पंचवीस- तीस माणसांचा वयंपाक सहज क  शकते.. 
अगदी सोळा भा या, पाच कोिशंिबरी नाही, पण सग या 
िमळून सोळा भा या असा यात असा य न करते.. यात 
तीन भा या, तीन भजी, दोन कोिशंिबरी, मसालेभात, 
पडवळ घालून कढी , चटणी हे सगळं आल.ं.. िशवाय 
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प वा न वेगळंच..नैवे ाचं पान दो ही बाजूंनी सजलेलं 
िदसतं.. 

पूजेची तयारी करायला पण एक तास लागतो, 
सगळं यवि थत मांडून ठेवायचं ही मा या सासूबाईचंी 
(चुलत) िश त मला कायम उपयोगी पडते.. 

पूजेत फुल,े हार, स पु , व , दवुा, आघाडा, 
पडवळ, तेरडा आिण १६ गाठी घातलेले १६ पदरी 
हळदीत हालेल ेदोर ेयांचं अन यसाधारण मह व.. 

आिण याहीपे ा मह वाचं हणजे ही पूजा आिण 
आरती आ ही बायका करणार..  

आद या िदवशी माप ओलांडून आले या या 
गौरायांच ंकौतुक करावं तेवढं थोडंच.. 

सा संगीत पूजा, नैवे  दाखवून परुणाची आरती 
झाली क  पंगत सु .. सगळा थाट ...  

आिण दपुारचा चहा आिण सजावटीवर शेवटचा 
हात िफरला, क  सं याकाळ या हळदीकंुकवाची तयारी.. 
आम या िबि डंगमधे िम  सं कृती अस यामुळे 
सग याजणी कौतुक बघायला येतात.. आिण मुलांची िम  
मंडळी आवजून येतात.. खूप धमाल येते.. रा ी या 
आरतीनंतर िदवस संपतो.. 

दसु या िदवशी िवसजनाला दहीभात ठेवायचा, 
आिण मनोभावे नम कार करायचा..वर बिघतल,ं क  या 
माहेरवािशणी पण उदास िदसू लागतात.. काल पूजा 
झा यावर याच चहे-यावर केवढं तेज आलेल ं असतं.. 

ये ा- किन ा पण आपोआप होतात, वेगळं काही करावं 
लागत नाही.. 

पण शेवटी माहेरवाशीण हणून आलेली अजून 
िकती राहणार? जड पावलांनी पाय उतार होते आिण 
रांगोळीन े रेखलेली पावलं थरथरतात.. येताना घरात 
आलेली पावलं, घरभर िफरलेली सो याची पावल,ं आता 
घराबाहेर पडताना मा  जडावलेली असतात.. 

या वष  लेक या ल नानंतर ती आली गौरी 
बसवायला, सजवायला.. आिण मला थम जाणवलं- 
यांना माहेरवाशीण का हणतात .. आिण माझं ल न 
झा यावर आम या घरी महाल मी अस यान ेमी माहेरी 
जाऊ शकल े नाही ते हा मा या आईला काय वाटलं 
असेल तेही समजलं.  

अितशय आनंद,उ साहाचा हा उ सव साजरा 
करताना मला कायम याचे मरण होणार हे न क .. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

सौ मंजूषा थावर,े पणु े
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बाहलीचं ल न  
 

"नेहा! आता थांबली नाहीस बाहलीशी 
(िचंगीशी) खेळायचं तर मी सरळ ितचं ल नच लावून 
टाक न!"..  मी िचंगीचं ल न लावून टाकेन हट यावर 
नेहाचे डोळे एकदम चमकल.े खरचं! मा या मुली या 
बाहलीचे- िचंगीचे ल न लावून दे याची क पना अशी 
िनघाली. पण ती क पना मा या त डातून िनघा यावर 
मा या लहानपणी या आत कुठेतरी दडून बसले या 
आठवणी "भो ss या" अस े ओरडत नाचत नाचत 
बाहेर आ या. 
 

माझी मुलगी नेहा आिण ित या बाह या.. 
ित याकडे जवळपास ५० बाह या आहेत. ितच ं हे 
neverending बाहली मे बघून मला नेहमीच मा या 
लहानपणीची आठवण येते. मा याकड े४- ५ बाह या 
असतील.. सग या मा या खूप लाड या हो या. 
आ ही लहान असताना आम या building  म ये 
आमची मोठी टोळी होती. उ हा या या सु ीत आ ही 
जो काही िधंगाणा घालायचो; घरी कमी बाहेरच जा त 
असायचो. अशाच एका सु ीत आम या 
िबि डंगमध या ने रकर काक नी बाहली या ल नाची 
क पना सचुवली आिण आ ही सगळी मुल ंआपाप या 
बाह या घेऊन यां या घरी गेलो. बाहलीचं ल न झालं 

..पंगती बस या.. खेळ खेळलो.. खूपच मजा केली.. 
इतक  क  तो िदवस अजून सु ा मा या मना या 
कोप यात घर क न आहे.  

ठरलं!! नेहासाठी तशीच एक memory 
create करायची अस ंमनाशी प कं  केल.ं माझी ही 
क पना मी मनीष (माझा नवरा) आिणगौरव (दादा)-

ाला (माझी वािहनी)  सांिगतली. यांनाही ती खूप 
आवडली. ा मा यासारखीच खूप हौशी आहे आिण 
ती खूप चांगली आिट ट पण आहे. ितने लगचे 
decoration department घेऊन पण टाकल.ं 
आम या लॅननसुार आ ही २०२० म ये ह े ल न 
करायचं ठरवलं होतं. आ ही आम या friends या 
watsapp groups वर तशी teasers पण पाठवली 
होती. कोणालाच काही प ा लागेना, क  या न क  
काय करणार आहेत. Excitement खूपच वाढली 
होती. यात मोिहतने (मा या िदरान-े जो खूप सुंदर 
किवता करतो) यान े बाहली या ल नावर एक नंबर 
किवता (पि का) िलिहली. ती share के यावर सगळे 
friends एकदम खुश झाल.े सग यांनाच आपापलं 
बालपण आठवलं आिण आता आप या मुलांनाही ते 
अनभुवायला िमळणार याचा आनंदही झाला. आ हाला 
या ल नात जशी ब च े कंपनी हवी होती, तसे आमचे 
आई बाबासु ा हवे होते पण covid न े सग याच 
लॅनचा िवचका केला आिण २०२०चा लॅन र  झाला.  

 
२०२२ म ये आम या आईबाबांचे अमे रकेत 

यायचे लॅ स ठरल ेआिण परत िवचारच  सु  झाल.ं 
ाला िवचारलं "क या का ग यासु ीत बाहलीचं 

ल न?". जण ू काही मी ित याच मनातला िवचार 
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मोठयान ेबोलल ेआिण आ ही चौघे तयारीलाच लागलो. 
सग यात मोठी पंचाईत हणजे आम या नेहाकड े
सग याच बाह या.  यात या एका बाहलीला ‘बाहला’ 
करायचं हणजे नेहाला मनवायचं.. पणती तयार झाली. 
मग नेहा झाली िचंगीची आई आिण गीितका (माझी 
भाची) झाली िचं याची आई. माझे सासू सासर ेअजून 
यायचे होते. यांना सांिगतल,ं तर ते हणाले, “आ ही 
ल नासाठी बुंदीचे लाडू घेऊनच येतो.” माझे आई बाबा 
आिण ाची आई इथ ेआलेच होते तोपयत. लॅिनंग 
सगळं आमचं, पण मदत तर सग यांचीच लागणार 
होती.. ‘घरचं काय’होतं ना! 
 
काक  (सासूबाई) हणा या, जेवणाची सगळी 
जबाबदारी माझी. एक दोन गो ी बाहे न मागव या पण 
४० जणांचा सगळा वयंपाक यांनीच केला. आई, 
बाबा, ाची आई आिण काकांनी(सासरबेवुांनी) 
िचं या िचंगीसाठी कपडे िशवल े(हो हो! अगदी कापड 
घेऊन िशवल)े. मराठी ल नात मुलीसाठी िपवळी साडी 
तर पािहजेच.. हो क  नाही? िचंगीची साडी- लाऊज, 
िचं यासाठी शेरवानी-फेटा, आिण भटज साठी धोतर, 
उपरणं आिण टोपी.. सगळं तयार झाल.ं काकांनी  
िचंगीसाठी डोली तयार केली, मंगला कं िलिहली आिण 
िचं या-िचंगीचे उखाण े देखील. इतकंच काय तर 
आई या मैि णीनेही भारतातून मंगला कं िलहन 
पाठवली. नेहाने सग यांसाठी लाडूिचवड्या या आिण 
Return gifts या bags भर या. मनीष, मी, ा 
आिण दादा आमची decoration टीम. रंगीत फुलां या 
माळा, lighting.. सगळं घर आता चमकायला लागलं. 

ाने दारासमोर मो ी  सं कारभारतीची रांगोळी 
काढली. याच िदवशी आम या घरीस यनारायणाची 
पूजापण होती यामुळे अगदी िदवसभराचा भरग च 
काय म होता. आद या िदवशी रा ी उिशरापयत 

decoration चालूच होतं. आता ल नघर अगदी 
नवरीसारखं नटल ंहोतं.  

आिण शेवटी याची आतरुतेन े वाट बघत होतो तो 
शिनवार उजाडला. सुंदर सकाळ स यनारायणा या 
पूजेनंतर अजूनच स न झाली. सकाळचीजेवणं 
आटोपली िन ल ना या तयारीला सु वात झाली. 
मुल ची तयारी चालूच होती क  पाहणे यायला सु वात 
झाली. हीSSSS गडबड.. अगदी ल नात होते तशीच! 
सग या लहान मुली नटून थटून आ या हो या आिण 
यांनी आप या बाह यांनापण नटवूनआणल ंहोतं.  

 
गलुाबपाणी, अ र आिण फुलांनी पाह यांचं  वागत 
झाल.ं चहा, वेलकमि ंक तर होतंच. पढेु- पढेु- नाचत 
गाजत वराती आ या. लाडाची नवराई आली.. नाजुक 
साजुक करव या घेऊन नव या मुलाचं आगमन झाल.ं 
मंगला कं हटली आिण सनई चौघड्या या गजरात 
िचं या-िचंगीचं ल न लागल.ं नेहा, गीितकाने िचं या 
िचंगी या वतीन ेउखाण ेघतेल.े मग सग याच उ साही 
पाह यांनीही उखाण े घेऊन अजूनच रंगत आणली. 
पाह यांचं मानपान आिण सु ास जेवण, सगळं अगदी 
सा संगीत झाल.ं अहो इतकंच काय, तर आम या या 
ल नात मदीसाठी ‘बूथ’ पण होता. मा या मैि णीने 
वतःच मदी आणून सग यां या हातावर काढून िदली. 
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सग या मुली खुश!! ितनचे ल नािनिम  य मी ु टस् 
अडँ जेलीचा केकही केलेला. तो कट क न मुलांनीच 
याचा फडशा पाडला.  

 
ल न ं हटल,ं क  संगीत तर आलंच. मग या समारंभाची 
सांगता संगीत मैिफलीने झाली. मुली खूप थकून 
गेले या आिण आ हीही. सगळे गे यावर आवराआवर 
करताना मनात िवचार आला-  केवढी ती धावपळ, 
केवढं ते लॅिनंग! सतत पायाला िभंगरी. ही हालत 
िचंगी या ल नात.. तर नेहा या ल नात काSSSय!! 
असो. भिव याची िचंता आ ा नको!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सगळा सोहळा आटोप यावर जे हा जरा शांत बसल े
ते हा सग यांनी िदले या शाबासक मुळे माझा 
पsुssssरता नारायण झाला नाही,(पलुचंा हो!)याचाच 
मला आ ा आनंद आहे. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

अनरुाधा गवाणकर केळकर 
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किवतेचे सखु 
 

ही मनात मा या  उमलत आली किवता 
 लाख श दां या उलगड या मग किलका 
 

िक येक पाक या  उलता, गंधाची  उधळण झाली 
वेडेच जाहल ेमन हे, ती स न किवता िदसली 

. 
ितची चालही घुंगरुवाळे अन ्पद यास ते हलके 
 झुलवत होती श दांना ती खेळ खेळता हलके 
 

साकारत गेले प, क पनाच माझी साधी 
साका न िबलग ेमजला, का िद य अशी ती होती? 

 
लाव य प हे खुलल ेलाभताच ितजला ोते 
 रसपूण लाभता वर, तो साज ित यावर भलुल े
 

श दांची सयुो य रचना अन ् वरांचीही माधुरी 
दयात उतरली, िझरपत गेली जण ूदु धशकरी 

 
 या मोहक धुंदीमधनुी कुणी जागवी मजला 
ती खोल समाधी सटुुनी  हलकेच वाटल ेिच ा 
 

अशी सवता किवता, ितज नजर ेकुरवाळता 
ो यांचा स न चेहरा, मज लाख  िमळा या मोहरा 

                   
 
 
 

 कविय ी-    नीला . जोशी 
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िनळंशार झालेलं तळं 
 

काही काही किवता िकंवा गाणी आप याला 
आवड या असतात, कळ या असतात अस ं सु ा 
आप याला वाटत असतं. पण कधी कधी या एखा ा 
नकळ या णी काहीतरी सा ा कार हावा अशा मनात 
येतात. जण ू या का यातील गाभा पिह यांदाच समोर 
येतो आहे. आिण मग अशी गाणी, किवता अगदी 
आप या होऊन जातात, आप या वतः या 
संदभासकट. जण ूआप या अनभुविव ाचा, पयायाने 
आपलाच एक भाग बनून. असंच काहीस ं घडल ं
मा याबाबतीत.  

काही वषापूव ची गो  आहे. संदीप खर,े सलील 
कुलकण  जोडगोळीचा 'आयु यावर बोलू काही' या 
गा यांचा काय म खूप गाजला होता. यातली सगळी 
गाणी त णांपासून वय कांपयत सग यांना ि य झाली 
होती. यां या अजूनही नवीन CDs येत हो या. या 
काळानंतरची ही गो .  

मा या विडलां या गावी काही कायािनिम  
आ ही आलो होतो. घरचा काय म यथाि थत पार 
पडला आिण दसु या िदवशी जवळच असले या 
लोणारला भेट दे याचं ठरलं. िकती िदवसांचं 
लोणार या त याला भेट ायचं मनात होत. ितथल ं
मंिदर बरचेदा पाहन झालं होतं. मंिदराजवळच कंुड 
आिण या कंुडात गोमखुातून सतत गोड्या पा याची 
धार असते. इथ ेहात पाय धुवून आ ही दूर वर खाली 
िदसणा या सरोवराकडे बघत असू. ितथ े कधीतरी 
जायचं अस ं िकतीदा तरी मनात आल ं होतं. अगदी 
गोलाकार पाचू या रंगणाम ये नीलमणी ठेवावा तस ंह े
तळं आ ही आम या माग या काही खेपांम ये पाहत 
आलो होतो. पण या त यापयत कधी गेलो नाही.  

आम यापैक  मा या भावाला हाइिकंगची फार 
आवड! यान ेउ साहान ेसरोवरापयत जायचा ताव 
मांडला! या उ कापातामुळे तयार झाले या 'crater' 
म ये असलेलं हे सुंदर तळं जवळून पाहायची आ हाला 
उ सकुता होतीच. यामुळे आ ही याला व रत दजुोरा 
िदला. बांगडी ठेवून यात पेि सलीने गोल काढावा असं 
रेखीव तळं, कधी िहरवं तर कधी मोरपंखी िदसे.  

उ हा याच े िदवस, तेही िवदभातले यामुळे 
रखरख ऊन. सकाळी लवकर मंिदरात पोहोचलो. 
गावापासून िकंवा मंिदरापासून हे तळं बरचं खोल आहे. 
अशनी चंड वेगात इथे आदळ यामुळे एक मो ा 
टोप यासारखा खोलगट गोलाकार भाग झाला आह.े 
या या म यभागी सबुक अस ंहे सुंदर तळं! साधारण 

दीड िकंवा पावणेदोन िकलोमीटर याचा यास असेल. 
त याला वेढून घेणारी दाट िहरवी झाडी आहे. पण 
जसजसं त यापासून दूर येऊ तशी ही झाडी िवरळ 
होत जाते. गाव या उंचीवर आहे ितथवर आल ंक  मा  
अगदी उजाड वाटावा असा माळ.  

आ ही त याकडे जाणारी पायवाट उतरायला 
लागलो. त याला दि णा घालायची ठरवली तर 
त या या गोलाकार काठाशी वेगवेग या काळात 
बांधलेली आिण वेगवेग या शैलीतली मंिदर ं आहेत. 
आ ही मा  सरळ खाली त यापयत जाऊन परत 
यायचं ठरवल.ं पायवाटेने गेलं तर दोन-अडीच तास 
लागणार होते. आ ही हळूहळू नागमोडी पायवाट 
तुडवायला सु वात केली. झाडीतून वाट काढायला 
सु वात केली तसं व न िदसणारं तळं िदसेनासं झालं. 
जु या आठवणी काढत, ग पा मारत आ ही सहज ती 
अवघड पायवाट तुडवत होतो. मधूनच झाडांतून 
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एखा ा दिुमळ प याचं दशन होई. हा भाग प ी 
अभयार य हणून पण ओळखला जातो. मधून मधून 
एखाद ं प याचं पीस घे, एखाद ं रानफूल वेच, कुठे 
वेग या आकाराचे रंगाचे खडे वेच अस ंकरत आ ही 
आनंदात वाटचाल करत होतो. 

पण हळूहळू ऊन वाढायला लागलं. बराच काळ 
चालत अस यान े आता थक यासारखं वाटायला 
लागलं. ऊन मी हणत होतं. ग पा मारत, थोड ंथांबत 
त याकडे वाटचाल सु  होती. जमीन तापलेली. 
यातून जण ूगरम झळा िनघत हो या. व न बघतांना 

घनदाट वाटणारी झाडी खर ं तर इतक  काही दाट 
न हती, ब यापैक  िवरळ झाली होती. आिण वर 
आभाळात मातड अिधकािधक खर होत होते. 
आम या लॅनम ये लोणार ऐन वेळी उ फूतपणे 
घुसडलेलं िठकाण. यामुळे आ ही हायिकंग शूज वगैर े
अशा तयारीने आलो न हतो. घामा या धारा 
िनघताहेत. अंगाची लाही होतेय अशी अव था. या 
सुंदर या या ओढीने चालत राहाव ं ते तळंसु ा 

ीआड गेलेलं. चपला तुट या या मागावर. आिण 
पाणी संपत आल.ं हळूहळू आम या ग पा सु ा 
ओसरायला लाग या आिण आ ही नकळत 
िनशः दपणे चालायला लागलो. िकतीदा तरी मनात 
आल,ं क  बस झाल ं आता. आता परत िफ , पण 
तरीही आ ही एकमेकांना धीर देत नेटाने चालत 
रािहलो.  

आिण अशा जण ू अगिणत काळ चालले या 
पायिपटीनंतर एका वळणानंतर अचानक समोर आल ंते 
सबुक सुंदर तळं! िनळाईत आकंठ बुडालेलं! आकाशाचं 

ितिबंब सामावून या या िनर  िनळाईला अजून 
गिहरा रंग देणार ंिनळंशार तळं. आिण या यान ेसगळे 

म एका णात िनमाले. डोळे िनवल,े मन शांत शांत 
झाल.ं त याव न येणा या झुळक न ं तनामनाची 

कािहली पूणपणे थांबली. आ ही सगळे िनःश दपणे या 
अितशय सुंदर याकडे अिनिमष ने ांनी पाहतच 
राहीलो. आिण मा या मनात संदीप खर या किवते या 
ओळी उमट या. 

 
तसे उ ह मागात होतेच मा या 
पदांशी भूमी त  होतीच मा या 
परंत ुतुझे हात हातात आल े
यथांचे तळे गं िनळेशार झाल.े 

  
 
 
 
 
 

उ हाता हात सोसले या कािहलीची, 
आयु यात या खडतरतेची आिण यानंतर ि येला 
भेट यानंतर जी कवीची अव था झाली, याला 
िमळाले या गार याची, िदलाशाची ती अव था खरोखर 
मनाला िभडली. माझे संदभ पूणपणे वेगळे असल ेतरी 
कवी या मनाची अव था जण ू पूणपणे जाणवली. 
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आताही  या ओळी जे हा कानावर येतात ते हा 
लोणार या त यासमोरचा ण पु हा अनभुवला जातो. 
कधी कधी दसु या कवीची किवता एका वेग या रीतीने  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आप याला न यान े भेटते आिण याला आपल े नवे 
संदभ िचकटतात आिण या का यपं  आप या 
होऊन जातात या अशा!  
 

 
 
 
 
 

 
 

ा भट 
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ि थित थापक व (Resilience) 
 

Norman Garmezy हा University of 
Minnesota चा एक िस  िवकासा मक मानसशा  
(Developmental psychologist) होता. आप या 
आयु याची चार दशके यान े ि थित थापक व 
(resilience) या िवषयावर संशोधन केल.ं या 
संशोधनािनिम ाने तो हजारो मुलांना भेटला. या हजारो 
मुलांपैक  एक मुलगा मा  या या मनाम य े घर क न 
रािहला. हा मुलगा ऐक-दोन वषाचा असतांनाच याचे 
वडील घर सोडून गेल े होते आिण आई होती म पी 
(alcoholic). Dr. Garmezy याला पिह यांदा जे हा 
भेटल ेते हा तो मुलगा जेमतेम ९ वषाचा असावा. दररोज 
तो शाळेत एक sandwich घेऊन यायचा: Sandwich 
हणजे फ  िदसायला हो - या दोन ेड या 

तुकड्यािशवाय या सडँिवचम ये अगदी काहीच 
नसायचं!. या या घरी जेवण बनवायला कोणी न हतं 
आिण खायलाही काहीतरी जेमतेम असायचं. पण या 
वािभमानी मुलाला कोणाची दया नको होती िकंवा याला 
या या आई या अयो यतेची चचा शाळेत हायला नको 

होती. हणून दररोज तो न िवसरता शाळेत यायचा: 
चेह यावर ि मतहा य आिण बॅग म ये "sandwich" 
घेऊन! 
 

या वािभमानी मुलासार या ब याच मुलांवर Dr 
Garmezyनी वषानुवष संशोधन केल.े या मुलांची 
िवशेषता अशी होती, क  ती सव मुल,ं यां या आयु यात 
अगदी फार कठीण प रि थतीतून गेली होती. पण अशा 
प रि थतीतून येऊन सु ा काही मुल ंचांगलीच यश वी 

होतील याची Dr. Garmzey ना खा ी होती. कारण या 
काही मुलांम ये होतं ि थित थापक व- Resilience!  

Resilience वर संशोधन कर यासाठी Dr. 
Garmezy िन अमे रकेत या आिथक ्या उदासीन 
(economically िड े ड) भागात या ब याच शाळांना 
भेटी िद या. या भेटी या वेळी Dr. Garmezy सव थम 
शाळेचे मु या यापक, प रचा रका (nurse), आिण 
social worker यां या मुलाखती यायचे. या 
मुलाखत या वेळी सवाना Dr. Garmezy चा पिहला  
असायचा: "आप या शाळेत अशी मुल ंआहेत का, यांचं 
आ ापयतचं आयु य अ यंत कठीण असूनही ते शाळेम ये 
िविवध प तीने चमकतायत?” Dr. Garmezy कडून या 

ांची अपे ाच न हती कुणाला. कारण Dr. Garmezy 
या आधी आले या सव संशोधकांना interest होता, तो 

वाया गेले या (troubled kids) मुलांम ये.  
 

तसं हटल ं तर सव मानसशा ाचा पूव  हाच 
problem होता. मानसशा ाचे संशोधक नेहमी सव 
जगाकडे िवकृती या च यातूनच पहात असत. एखादा 
माणूस यश वी का झाला यापे ा कोणाचं डोकं का िफरलं 
याम येच यांना जा त interest होता. Dr. Garmezy 
नी तो ि कोण पूण बदलला. Dr. Garmezy नी दाखवून 
िदले, क  अपयशाची कारण ेशोध याऐवजी यशाचं गिुपत 
काय आहे याचं संशोधन करणं जा त मह वाचं आहे. 
ददुवाने, यांचं संशोधन पूण हो याआधीच यांना 
Alzheimers झाला आिण यांचं काम अधवटच रािहल.ं 
पण िवकासा मक मानसशा  एमी वनर (Emmy 
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Werner) आिण जॉज बोनांनो (George Bonanno) 
यांनी Dr.Garmezy च ंकाम चालू ठेवलं.  
 

Emmy Werner यांनी हवाई या ६९८ मुलांवर 
३० वष संशोधन केल.े या सव मुलां या ज मा या 
आधीपासून ते तीस वषापयत यां या आयु यात कुठचे 
कुठच ेसामािजक, कौटंुिबक, आिथक िकंवा मनोिवकाराचे 
तणाव आल े याचा Werner नी अ यास केला. यातील 
२/३ मुल ं अगदी stable, सखुी घरामधून होती, तर 
बाक च े १/३ "at risk" वातावरणात वाढलेली. Dr. 
Garmezy माणेच Dr. Werner नी सु ा िनरी ण 
केल,ं क  या "at risk" मुलांपैक  ७०% मुलांना जरी बराच 
मानिसक ास होता तरी बाक या ३०% मुलांना यां या 
आयु यात बरच यश िमळालं होतं. थोड यात हणजे या 
३०% मुलांनी यांचा stress चांगला सांभाळला होता. ही 
मुल ंresilient होती.  
 

अगदी वाईट प रि थतीतून वाढलेली ही मुल ं
resilient कशी झाली? Dr. Werner या 
िनरी णानुसार अस ंसमजतं, क  यापैक  ब याच मुलांना 
यां या लहानपणी चांग या आ ासक (supportive) 

ना यांचा लाभ घडला होता, चांगल ेिव ासा मक िम  होते 
िकंवा चांग या िवचारांची घडण घालणार ेिश क िमळाले 
होते. पण या सव गो िशवाय (क  या सव गो मुळे?) "at 
risk" असूनही यश वी झाले या मुलांम ये Dr. Werner 
नी एक आ मिव ास पािहला. यांनी आप या लेखात 
िलिहल:े "From a young age, resilient children 
tended to meet the world on their own 
terms...They were autonomous and 
independent...would seek out new 
experiences, and had a positive social 

orientation...Though not especially gifted, 
these children used whatever skills they had, 
effectively..." 
 

गेली काही वष तर पूण जगच resilience या 
संशोधनाची एक योगशाळा बनली आहे. गे या तीन 
वषात आप या सवा या आयु यात वाईट बात यांनी 
एकदम धुमाकूळ घातला आहे. COVID न ेसु  झालेला 
हा ग धळ आता आिथक, सामािजक आिण राजक य 

े ातही पसरला आहे. िनसगसु ा "हम  िकसीस े काम 
नही' अस ं हणून या ग धळात सामील झाला आहे. 
यरुोपम ये महापूर, भारतात उ णता, कॅिलफोिनयात 
wildfires आिण Texas म ये पा याचा दु काळ!  
ितस या महायु ाचे वारेही गतीने वाहतायत आता. िजकडे 
पाहावे ितकडे वाईट बात यांचा तमाशा.  
 

पण आ याची गो  हणजे, एवढया सव 
ओ याखाली सु ा बहतेक माणसं वाकतात, पण मोडत 
नाहीत. ते आप या अंतगत राखीव श चा (internal 
reserve) उपयोग क न ही ओझी  सांभाळू शकतात. 
बहसं य लोकांम ये resilience असतो, फ  हा 
resilience यां याम य े आहे, याची यांना क पनाच 
नसते! ब याच संशोधनातून हे िस  झालंय, क  बहतेक 
लोक (७५%), अ यंत लेशकारक घटनेनंतर सु ा ४-६ 
आठवड्यात बरचे recover होतात.  
 

आपण Resilient असणं हणजे अस ंनाही, क   
आप याला दुःख होत नाही, वेदना होत नाहीत. वाईट 
घटना घड यावर दःुखी होण ं िकंवा िचंता त होणं हे 
नैसिगक आहे. खर ं हटल ंतर, वाईट गो ीिवषयी या अशा 
भावना ितयोजक (adaptive) समज या जातात. या 
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ासदायक भावनांमळेु आपण, ''काय झाल ंआिण याचा 
काय न क  प रणाम होऊ शकतो?" याचा पंचनामा घेऊ 
शकतो. यामुळेच आप याला पढुचं पाऊल कधी आिण 
कस ंटाकायचं याची तयारी करता येते.  
 

वषानुवषा या संशोधनांमधून समजलंय, क  
resilient लोकांची तीन मुख वैिश ्यं असतात:  
१) ते कठीण प रि थतीला एक आ हान समजतात. या 
प रि थतीशी सामना करताना काही छोटं-मोठं अपयश 
आल ंतर या अपयशातून काय िशकता येईल यावर यांचं 
ल  असतं. यश-अपयशाव न ते आपली वतःची िकंमत 
ठरवत नाहीत.  
२) Resilient लोक आप या आयु याशी आिण येयाशी 
वचनब  असतात. आिण ही वचनब ता फ  कामातच 
नाही तर ना यांतही असते आिण मै ीतही असते. 
३) Resilient माणसं कुठ याही कठीण प रि थतीचं 

थम िव ेषण करतात- What aspects in this 
situation do I have control over? What should 
I focus my efforts on to have the most Impact? 
यामूळे यांचा  

आ मिव ासही वाढत जातो. माणूस जे हा या गो ीवर 
आपला कं ोल नाही या गो ची िचंता कर यात वेळ 
घालवतो, ते हा तो हतबल होतो.  
 

आप या मुलांना resilient बनवायचं असेल तर 
काही गो ी ल ात ठेवणं फार ज रीचं आहे: 
१) मुलां या लहान- मोठ्या सवच गरजा पूण के या तर 
यांना वतः िशक यासारखं काहीच राहणार नाही. यांची 

problem-solving ची मता वाढणार नाही.  
२) मुलांनी जर काही चूक केली तर "ती चूक का केलीस?" 
अस ं हणून यांना धारवेर धर याऐवजी , "आता ही चूक 

सधुार यासाठी काय करायला पािहजे?" अस ं िवचारणं 
जा त बर.ं  
३) राग, लोभ, म सर आिण आनंद या सव सामा य भावना 
आहेत. या भावना असण ं हे चुक च ं नाही. पण या 
भावनांची िनरोगी अिभ य  (healthy expression) 
कर याचं मुलांना िशकवणं आव यक आहे.  
४) आपली मुल,ं आपण काय बोलतो यापे ा कस ंबोलतो 
आिण काय करतो याकडे जा त ल  देतात. मुलांना 
यां या भावनांवर ताबा ठेव याचा उपदेश कर याआधी, 

आपण आप या भावनांवर िकती ताबा ठेवतोय याकडे 
ल  देण ं आव यक आहे. तसंच, वतः जर आपण 
म पानावर िनयं ण ठेवू शकलो नाही तर मुलांना यावर 
उपदशे करणं हणजे दांिभकपणा आहे. तु ही तुम या घरी 
साफसफाई करणा या माणसाला जेवढी माणसुक  
दाखवाल, तेवढीच माणसुक  तुमचं मुल ं यां या आयु यात 
दाखवणार हे न क च.  
५) लोकांना मदत करणं हे िशकवलं पािहजेच पण काही 
प रि थतीम ये लोकांकडून मदत घे याचं सु ा िशकवणं 
आव यक आहे. 
 

थोड यात सांगायचं हणजे, Norman 
Garmezy या संशोधनातील या मुलाचं sandwich 
फ  दोन ेड या तुकड्यानीच बनलेल ंन हतं: याम ये 
आ मिव ास होता, यश वी हो याची ती  इ छा होती 
आिण होती एक सकारा मक िवचारशीलताही!  

 
डॉ. चं गु  शिशशेखर वेदक, MD  

मानसिवचारत , िशकागो  
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रचना 
सपंादक 

र मी चाफेकर 

 
मिु त शोधन (मराठी) मिु त शोधन (इं जी) मखुपृ  टंकलखेन 
डॉ. सजुाता महाजन मयूरी जकाते अमृता जोशी केतक  देशपांडे 

 

मखुपृ , मांडणी आिण सकंलन सहा य 
आिशष नगरकर िश ा अथणीकर िमिलंद साळी 
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वहीतलं पान 
 

येका या वहीत अस ं 
एक पान असायलाच हवं  
 

यावर मनातल ंकाहीही  
अलगद रेखाटता यावं  

{मनातल ंअलगद उमटावं} 
 
ग पा गो ी कहा या  
िक से सांग यासाठी  
पु हा पु हा जाता यावं  
 

आनंद वा दःुख  
सहजपणे य   

करता यावं 
 
असावं ते पान  
इतकं अथांग  

याम ये बुडून जाता यावं  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अस ंपान िजथे  
हसता यावं रडता याव ं 
पान उलटून पढेु जाता याव ं 
आिण पु हा परतता यावं  
 

य  होता यावं आिण  
अ य  ही रहाता यावं  

 
बंधनं नसावीत  
श दां या मयादांची  
आिण परवानगी असावी  
पान कोरंही ठेव याची  
 

भा यवान मी िकती हणावे 
य  हो यास जे लागे  

मा या वहीचे ते सुंदर पान  
तु या पाने मला लाभले 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

अि नी कंुटे
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Gateway to the West! 
 

St. Louis has one of the most special 
monuments in the USA that you might have 
seen while entering Missouri from Illinois. Can 
you guess what it is? If you said the Gateway 
Arch, you are correct! Today I’m going to the 
Gateway Arch to discover so many things, like 
the sports stadium near the Arch. I never saw 
that while coming here. Well, my journey is 
about to begin, wanna join? 

 
This was our plan - we were to enter 

from the entrance in front of the Arch. Then we 
would watch a movie describing how the Arch 
was built and how it was structured. The movie 
was at 4 p.m. Our tram ride was at 5 p.m., so, 
if we had time after the movie, we would 
explore the place. At 5 p.m., we would venture 
to the Arch and look through the windows at 
the top. 
 

We entered the entrance and went to 
the theater in which we were going to see the 
movie. The movie described how the Arch was 
built and the timeline of its start and finish. The 
construction started in 1962 and completed in 
1965. 

The basic structure is of triangles 
made of steel, welded together to make an 

arch shape. The finished Arch is 630 ft. tall!  
The strategy, the builders used to build the 
Arch, was to start at both ends of the Arch and 
build up until it was tall enough to start joining 
the ends. 

 
Next step in our plan was to venture into the 
Arch. We went to the south tram because the 
north tram was closed. We got green boarding 
passes with a cart number on it. Our’s was cart 
#8. A tour guide led us to a place which had 
more information on what happened to the 
Arch between 1961 and 1968.  
 

Then, we took a photo of ourselves 
with the Arch in the background. After taking 
the photo, we stood in front of our tram cart 
door waiting for the previous batch to come 
through. Once the doors opened and the 
previous batch came out, we sat in the cart 
and took photos of us being inside the cart.  
The doors were see-through so we could see 
all the stairs and welding lines of the triangles 
from the cart while climbing the Arch.  
 

The cart stopped after 4 minutes; we 
were 630 ft. above the ground! We climbed the 
stairs to the very top and saw an amazing view 
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below the Arch, and that’s when I saw that 
sports stadium. I think it was a baseball 
stadium. 

It was time for us to go back down the 
Arch; so we sat back in our cart #8 and went 
ZOOM, down in 3 minutes. After the ride, we 
were looking to see what to do next. Yay… we 

saw the gift shop and I bought a keychain with 
the Arch on it. 

My journey to the Arch ended here, 
but I’m sure I’ll have many more adventures 
like this. I really enjoyed the Arch and the tram 
ride. If you ever go there, I hope you’ll enjoy 
too. See you on my next trip. 

 

 

 

Prisha Athanikar  
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Recipe: कढी गोळे 
 

सािह य – 
 हरभरा डाळ- एक वाटी 
 द ाचे ताक- एक िलटर 
 कढीप ा, आल,े लसूण, िहंग, िजर,े मीठ, ितखट, हळद, िमरची, कोिथंबीर 

कृती – 
 हरभरा डाळ दोन तास िभजवून यावी.  
 िम सरम ये िभजलेली डाळ, िजर,े आ याचा तुकडा, लसूण पाच क या, 
कढीप ा, िमरची, िजर,े हळद, ितखट, मीठ घालून पाणी न घालता, थोडे 
जाडसर वाटावे. या िम णाचे लहान गोळे क न तेलावर शॅलो ाय करावे. 

कढी कृती –  
 ताकात एक मोठा चमचा बेसन व मीठ घालून नीट िमसळून यावे.  
 पाते यात दोन चमचे तूप घालून ते थोडे गरम झा यावर यात एक चमचा िजर,े िहंग कढीप याची फोडणी 
क न ताक यात घालावे.  
 कढी चांगली गरम झा यावर यात कढी गोळे घालावेत.  
 गोळे मऊ िशजेपयत कढी उकळू ावी.  
 कढी गोळे तयार! िडशम ये स ह करतांना यावर कोिथंबीर घालावी.  

 पोळी, भाकरी, भात कशा याही सोबत खूप चिव  लागतात.  
 आवडत अस यास ावर ठेचलेला लसूण व ितखटाचे तेल घातले तर याची मजा काही औरच. 

 

 
 
 
 

वषृाली खेकाळे-कुलकण  
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Recipe: शाही तुकडा  
 

सािह य – 

 दूध, ेड, साखर, ाय ु ट, वेलची पूड, जायफळ पडू, तूप. 

कृती – 

 दूध खूप आटवून याची रबडी तयार क न यावी.  

 यात आवडी माणे साखर घालावी.  

 वादासाठी वेलची व जायफळ पूड टाकावी.  

 हवे ते ाय ू टस  घालावेत व जम ये ठेवावी.  

 ेडच ेदोन काप क न तुपात शॅलो ाय क न यावेत.  

 सि हग लेट म ये ेडच ेकाप ठेऊन यावर थंड रबडी घालून वर ाय ु ट्स घालून स ह करावी.  

 कुछ मीठा हो जाये!  

 

 

 

 

वृषाली खेकाळे-कुलकण  
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The Nature's Glory 
 

The mountains have some high peaks, 
The snow shows the glory of these 
moments, and the sun shines 
Like a war against the snow and the 
mountains. 
The sky and the stars are shooting down  
Like cannon balls and arrow. 
The snow melted by the enthusiasm of the 
sun;  
The mountains jumping to fight the sun; 
At last, the war ends and  
Nature is formed.   
 
We fill in the gap between the earth and 
the skies.  
Mother nature looks over us as our time 
flies.  

But we became rude and so over-
confident, 
We challenged mother nature and had to 
face her brunt.  
 
So just to make things clear she shed her 
kindness,  
She rained her wrath on humanity with a 
deadly illness.  
We sure were brought to our knees in 
these past years. 
Hope we learnt from it and it should stay in 
our fears. 
We should never take it for granted and 
unleash her fury. 
Just give her Love and Care and then 
bathe in Nature's Glory. 

 

 

 

 

 

 

Aadiraj Sameer Kulkarni 
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श दकोड े
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उभ ेश द ्
 १. आकाश 
 २. कणीदार, दाणेदार 
 ३. घाई, गडबड, वरा 
 ४. लानी, चैत यहीनता 
 ५. दोष, कािळमा 
 ६. उपेि त  
११. जी. ए. कुलकण  यांचा कथासं ह  
१३. भार, पदाथाचा जडपणा 
१४. फसवणूक, खोटेपणा 
१५. मनु य  
१६. िलिहणारा 

१८. मोठा य न, प र म 
२०. व छ, लखलखीत 
२१. बारीक सारीक बाबी 
२२. राजदूतावास 
२४. होम, अ नीत आहती दे याची कृती 
२५. जागतृाव था, पहारा 
 
आडवे श द ्
 १. कोतवाल 
 ४. इतरां या मनातील िवचार सहजपणे 
ओळखणारा 
 ७. एक कार या शगा, याची भाजी करतात 

१    २   ३   ४   ५   ६ 

  

  

  
 

  ७ 
 

  

  

        

८             10 ९     

  

  

      १० ११ 
 

        

१२ १३   १४     15 १५   १६   

      १७ 
 

            

१८   
 

      20 १९ 
 

  २० 

        २१ 
 

२२         

२३   २४         26 २५     

        २६ 
  

        

२७           २८         
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 ८. मधुर, सरुले 
 ९. सव च, जा तीत जा त 
१०. सापाचे िवष, वाईट बोलणे 
१२. न मोडता वाकणारा 
१५. र ाचे नाते नसलेला पण मनाने ठरवलेला, 
उदा. भाऊ 
१७. म ल, कु तीबाज 
१८. तळहाताजवळील हाता या सां याचा भाग 
१९. उ म दजाचे 
२१. मानिसक दडपण 
२३. जल अथवा वायूचा ओघ 
२५. मुलीचा पती 

२६. थंड, गार 
२७. िनमाण म 
२८. भांडखोर, ह जत घालणारा 
 

 

 

 
 
 
 

अिभिजत रायरीकर 
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ॲासम पॅासम 
 

शु वारची सं याकाळ आठवडाभर काम क न 
तर कधी न क नही ही वेळ हणजे अमे रकेत या 
मंडळ ची, िनदान पु ष मंडळ ची ह काची आिण मजा 
कर याची सं याकाळ. त ण मंडळी पाट - िथएटरम ये 
आिण आम यासारखी मंडळी घरीच टी ही - ग पात 
रंगतात. मी पण नुकताच जेवून सो यावर  थानाप न 
झालो  आिण टी हीवर  सोनी िकंवा झी टी ही  सिफग 
करत होतो. सौ. नेहा बेसमट म ये वॉशरमधल ेकपडे  

ायरम ये  आिण ायरमधल ेटोपलीम ये काढत होती. 
तेवढ्यात ितला बेसमट या िखडक तून काच वाज याचा 
आवाज आला, आिण पाहते तो च क दोन डोळे 
ित याकडे पहात होते. ितने जवळ जाऊन पाह याचा 

य न केला, आिण याचबरोबर मला हाक मारली. दोन-
तीन हाकांनंतर काहीतरी िवशेष असणार  हणून मीही 
खाली गेलो. 

 नेहाने मला िखडक कडे पहायला सांिगतल,े 
आिण आधी नजरते भरल े ते दोन आत डोळे. यावेळी 
या तपिकरी पांढ या डो यात इतक  क णा, इतकं 

आजवीपण होतं, क   पाहणा या या थेट मनाशीच नातं 
जुळावं. आ ही जवळ जाऊन काय ाणी आहे ते पाह 
लागलो. लांब उघड त ड, दोन पांढर े आिण टोक दार  
दात, छोटे लांबट डोकं, छोटे कान. मला वाटल ंहे छोटं 
कु ं असावं कुणाचं तरी. अथातच  िखडक या काचेतून 
या ा याचं त डच िदसत होतं, बाक  शरीर प  िदसत 

न हतं. नेहाला मा  तो कु ा असेल अस ंपटलेल ंिदसत 
न हतं. 
  इथ या घरांना तळघर िकंवा Basement 
कर याची प त आहे. यामुळे घरात वापर याची जागा 
डबल होते. आिण Washing - drying मशीन, आणखी 

नानगहृ,े पाह यांसाठी वेगळे वागतक  तयार होतात. 
हे सार े जिमनी या पातळीखाली अस यामुळे याला 
उजेडासाठी या िखड या असतात यातून काश यावा 
हणून िखड यां या भोवती चार फुटां या िविहरी 

बांधतात. यातून काश छान येतो. आ ही या काश 
झरोके आणणा या िविहरीवर पालापाचोळा उडून िवहीर 
भ  नये हणून  यावर लॅि टकचे चार फुटी झाकण 
घातले होते. यामुळे काश आत येतो पण कचरा येत 
नाही. 
  झाल ं अस,ं क  ते कचकडी आवरण कुठे 
कोप यात थोड ंवाकल.ं आिण या सहा इंचाची गॅप झाली. 
हा ाणी काहीतरी खायला िमळेल हणून यान े आत 
उडी मारली. अथात चार फुटी वर उडी मारणं  याला 
अवघड, आिण यात ते लाि टकचं  झाकण. याला 
बाहेर पडता येत न हतं. ते िदवसही थंडीचे, तापमान ३० 
िड ी हणजे बफ पडताना असतं या या आसपास. 
भकेुला या थंडीत िकती िदवस असेल? आ ही घरात 
दोघेच अस यामुळे  चार-चार िदवस तळघरात जाण ंहोत 
नाही. 

आ हाला दोघांनाही या ा याची खूप दया तर 
आलीच, पण यान ंनजरने ेसाधले या संवादामुळे याला 
वाचवलंच पािहजे  अस ंवाटलं. नेहाने लगेच तो उपाशी 
असेल हणून  बाहेर थंडीत जाऊन हळूच लांबून ेडचे 
तुकडे याला टाकले. मी ाणी क याण िकंवा जनावर े
बचाव सं थेचा फोन शोधायला लागलो. अथात शु वारी 
रा ी आठ वाजता अशा वयंसेवी सं थेचा फोन कसा 
िमळणार? मी आपला घरापासून अगदी जवळ अ या 
फलागावर असले या अि नशामक दला या  
काय थळाला फोन केला. यांचे उ र आल,ं आ ही 
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फ  फायर इमज सीजच घेतो. मग यानेच Police 
non-emergency ला फोन करायला सांिगतला. 
आ हाला दोघांनाही या थंडीत हा उपाशी असहा य ाणी 
आता मरणार क  काय हणून तातडीन े काही करावं अस ं
वाटत होतं. दोन य नांनंतर पोलीस फोन लागला. आिण 
ऑिफस ड्यटुीवर या मिहलेने तासा-दोन तासात पोलीस 
ऑिफसर येईल अस ंआ ासन िदलं, आिण फोन-प ा 
नीट िलहन घेतला. 

 आमची दोघांची घालमेल चालूच होती. यात 
नेहानं घातलेला  ेड या ा यांना खा यामुळं थोडसं 

हायस ंवाटत होतं. आ ही सारखं खाली वर करत होतो. 
आिण या याकडे पाहत होतो. तो ठीक आहे हणून 
खा ी करत होतो. तासाभराने घराची बेल वाजली आिण 
दारात होता पोलीस ऑिफसर. 
  इकडचे पोलीस तसे ६-६' खूप उंच, तगड ेआिण 
उ म शरीरय ीचे असतात, आिण यांची सहज जरब 
बसते. मी अिभवादन क न याला ऑिफसर हणालो, 
आिण घरामाग या िभंतीकडे या िखडक  िविहरीकडे 
घेऊन गेलो. पोिलस ऑिफसरकडे छान मोठी िवजेरी 
अस यामुळे आ ही या ा याला लांबून प  पाह 
शकलो. मी याला कु ा समजत होतो, याला 
ऑिफसरने लगेच ओळखलं. तो होता जंगली ाणी 
Possam (लांड यासारखा असणारा आिण त ड- 
डो या या मानाने धडाचा आकार चांगलाच मोठा 
असणारा) मग ऑिफसरने मला एक पाच फूट उंचीची 
फळी आणायला िपटाळल.ं आम याकडची फळी दोन 
फूट ं द. ऑिफसरला वाटलं या ा याला दोन बाजूला 
फळी ध न वर यायला ती फळी जा त ं द आहे. मग 
आ ही आमची िशडी Aluminum ladder काढली 

आिण या िविहरीत ठेवली- ऑिफसरने चांगलीच मदत 
केली. 
  यावेळी ताबडतोब तो ाणी बाहेर आला नाही, 
यावेळी ऑिफसर हणाला, “पाहया सकाळपयत, 

नाहीतर मी पु हा आमची िशडी घेऊन येईन सकाळी.” 
अस ं हणून ऑिफसर िनघून गेला. 
  आ ही अजूनही थोडी काळजी थोड ं कुतहल 
हणून दहा-पंधरा िमिनटांनी याला पाहायला जात होतो. 

 अ या तासान ेतो िशडीची एक पायरी चढ याचं 
नेहाने पािहल,ं पण तो बसून होता. आिण तासाभरातच 
वारी िशडीव न चढून आप या घराकडे जंगलात पसार 

झाली होती. आम या थोड्या य नांनी याला जीवदान 
िमळालं होतं. 

मी कुतुहलाने Possam ची मािहती िमळवली. हा 
ाणी घाबरला िकंवा कोप यात अडकला तर तो 

माणसांवर ह ला क  शकतो आिण िशवाय या यामुळे 
रेबीज हा असा य आिण दधुर मृ यू देणारा रोगही होऊ 
शकतो. आ ही याला वाचव यात खोटा शूरपणा 
दाखवला नाही हेच बरचे झाल.े यात आ हाला भूतदयेचं 
मोठं समाधान होतं आिण ल ात रािहला तो या मु या 

ा यांन ं आप या नजरनेे आम याशी साधलेला आत 
श दावीण संवाद. 

 
 
 
 
 
 

डॉ. सरुशे तलाठी 
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7 Days of Sunshine 
 

Day 1 - I woke up, thinking it was a 
cloudy morning, and I was right! But that 
doesn’t matter right now! What matters is I’m 
having fun, and I am having tons of fun right 
now! I went through O’Hare airport, into a 
plane! My plane was American Airlines, and it 
was sort of fun! At first, I was supposed to sit 
at the window seat, with a stranger in 
between me and my mom. And my dad had a 
seat in between an old man and an old 
woman, but the old man didn’t want to sit, so 
my dad sat in the middle. Then, a young girl 
came and my dad requested her to sit in 
another aisle, with the old man and woman 
and she said yes. Then after, we switched 
seats and I was in the middle since it was 
final. Obviously, it was more comfortable to sit 
between my parents, but I got sleepy. I tried 
sleeping to the plane’s humming, but it just 
wouldn’t work. So, my mom offered me her 
air-pods since I didn’t bring my headphones 
to watch anything on the plane. I watched a 
movie for like about 20 minutes but then I got 
bored again. I gave my mom’s phone and air-
pods back to her, and then she started 
watching. I started thinking about what it 
would be like to go to NASA, Universal 
Studios and Disney World. I just can’t wait! I 
also keep checking the time to see when we 

would land, because I want to see the beauty 
of Florida. I think it has beauty, does it? Would 
Miami airport look any different than O’Hare 
airport? I have so many questions in my head, 
it just seems impossible for anyone to answer 
them. I’ll just have to wait and answer them 
myself! 

Day 2 - It already passed, but it was so 
fun! I even bought some souvenirs from 
Disney World, Orlando Florida — I think I 
brought some free badges and a cute little 
Minnie Mouse headband. I literally wore the 
headband and badge the whole time, once I 
bought it of course! First, we did a light ride, a 
kid’s ride, a carousel. But the fun part was, my 
parents were sitting with me! I know, I know, 
but it was so much fun because here, I was 
the experienced one on the ride, as they are 
usually the experienced ones. Then, it started 
raining, like always. It wet my crocs and my 
parents’ crocs. We had to wear ponchos. In 
the rain, we did the Under the Sea ride. 
Perfect for the wet ride, rain! Am I going too 
fast? Well, don’t get mixed up because here 
is the next one! My dad doesn’t really like thrill 
rides, or roller coasters because, I believe he 
is scared. My mom loves thrill rides and since 
I had never been on one, I had no idea what 
it would be like! So obviously, I went with her. 
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Sorry, I did not know I skipped at least two 
rides-we did the up and down Dumbo ride, 
and the Barnyard thrill ride? Oh yeah, that! It 
was only 1.5, so it was too slow for me, but 
not for my dad! He was scared the whole 
time, so there was no chance he would be 
coming with us. Me and my mom were so 
excited, and there was a 1 hour wait. Sadly. 
30 minutes in waiting, it started raining 
heavily. A downpour…? Not exactly, but sort 
of. Ha, luckily the rain didn’t last long for me, 
because me and my mom went inside. My 
mom started teaching me how to ride a roller 
coaster, because we both thought our turn 
was here. But no. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rows of 
people were in a line that looked so crowded, 
it felt like we would never be there. When we 
were in our 3rd row, it was already past 1 
hour. Disney World said it was 1 hour wait, 
but it turned out to be 1 hour, 30 minutes wait. 
Finally, we reached, and I sat in it. But don’t 
get scared yet, cause I know I am scaring 
you. Okay, so I buckled up my seat, more 
likely pulled the bar, and then a worker came 
and asked everyone if it was tight. Yes, it was, 
but oh boy! I knew something was coming for 
us. And plus, I was the first one who had to 
experience this because I was the first one in 
the roller coaster car — I think that is what it 
is called. Then, the roller coaster started 
speeding. It was not at all scary at first, but 
then when we went in the dark, only with 

white stars, I could see nothing! Where are 
we going? I had asked myself so many 
questions. I felt like I would not make it. I 
didn’t even know where I was going in pitch 
black! It was such a creepy ride, and too fast. 
I suddenly wished I was with my dad. I didn’t 
know if I was going to survive, neither did my 
mom! She kept touching my head to make 
sure I was still there. I had almost fallen off 
that edge of the roller coaster ever since it 
turned, and I never, ever want to go again! 
Any thrill rides? No sorry, that was 3 and there 
is no way I would be able to do a 3.5, 4, 4.5 
or a 5. Maybe my mom can go alone next 
time. After that we did the jungle rides, 
haunted house, watched the fireworks that 
had really nice effects, yeah. 

Day 3 - Today, I went to NASA, well, as 
some of you must know, Kennedy Space 
Center is where rockets get launched — and 
it was so fun to be standing at the exact same 
place, seeing the rocket that is going to be 
launched on April 3rd or is it May 3rd? Gosh, 
I have a bad memory. Okay, though I didn’t 
get to see it closely, I saw it. Okay, so I’ll start 
from the beginning. First, we got information 
by watching a lot of videos and then gathering 
information by reading the objects. We all 
touched the rock that was 3.7 billion years 
old! It is even older than the first human ever. 
Then later, we did not do so much but we did 
watch a really nice 3D documentary of 
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asteroids. I really don’t have much to say 
because the day was short then, but my 
parents gave me a surprise treat! CHIPOTLE! 
I love chipotle…. yum yum…! To continue, I 
got a nice NASA keychain! Now I am going to 
hang it on my backpack once I get home. 
Woohoo I am so excited for the next park 
Universal Studios! 

Day 4 - Okay, time to get hooked 
because it is going to be a fun adventure to 
read this! I went to the Universal Studios, as 
you might watch Universal movies or maybe 
you are watching one right now! There was a 
big crowd, or rather should I say huge, maybe 
a bit bigger than Disney World! I saw people 
from almost all states in the park. Everything 
was so fun! We did the transformers, and the 
best part was it was a ride but it was not 
dangerous! You know why? Because we 
were not moving, it was just a feeling of the 
3D screen moving. We did a lot of rides like 
that. We also watched a nice live 
performance of animal actors that was really 
funny! I got to see Greta the dog who was in 
the Spider-man movie! THE EXACT DOG, 
NOT ANOTHER ONE!! And Rodney, another 
dog, was really funny. He was playing dead 
for like 5 minutes until the trainer said 
“Rodney is dead!” and it was pretty funny! But 
the most memorable ride was the Harry 
Potter one. Now, if you are a Harry Potter fan 
(even if you are not) please read this! As we 

were going inside the Harry Potter city, I saw 
a wand shop. Exactly like the one they 
showed in the movies. And plus, the wand 
came in this pretty case, and came with it a 
letter. Well, you know me! I wanted it, so I 
asked my parents. Things started to go down 
a bit. I started feeling left out to see all these 
kids holding a wand and me? No, I don’t have 
anything. I suddenly wished that I had 
brought my wand that I have at home. Then 
after a long explanation I finally realized that 
the wand was no different than mine. Sure, 
maybe those wands must be more wood-
detailed while mine only has black lines, but it 
does the same things. And by the way, I am 
creative… So, can't I decorate my wand 
however I want? Those wands didn’t even 
light up, and I have finger lights that I can use 
for magic! I am going to sing a creepy song: 
Blue for ice and water, red for little fire, green 
for pretty nature, white for scary thunder. 
Pretty creepy? Yeah, I thought so. Also, did I 
mention we got stuck in the Harry Potter ride? 
It felt like it was part of the ride, but it wasn’t. 
Now don’t get shocked, but I didn’t like the 
Harry Potter ride so much. The Simpson ride 
is as long as that and it was colorful and fun! 
I really liked it. All the rides in Universal 
Studios were great, and it was pretty 
surprising that we completed almost all the 
rides in such a big crowd, except Riptide 
Rocket of course. It was so scary to see those 
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people go up and down. It is a great theme 
park, and you should really go there to visit it! 
AMAZING animation for the “Bourne 
Stuntacular” play, check it out, you will love it! 

Day 5 - Oh… where were we again? 
Oh right, Miami Beach! It was so hot, and I 
was excited to be on the beach. I mean, “THE 
BEACH” not a lake or a pond. I haven’t been 
on an “ocean” beach for like 7 years. Last was 
in California. The waves were so soothing, 
and I even buried my dad’s feet in the sand! 
It was sort of funny! Then, with my parents, I 
started to build a sand castle. That's when I 
saw this man with a stick thingy who was 
making 2 pyramids in 2 minutes! And me? 
Well, it took at least 1 hour. I never ever made 
it. Also, did you know there was a guy that 
had a coconut behind him? Well, when he 
left, I held it and there was no water in it. So, 
I found another coconut and there was plenty! 
I love coconuts. Palm trees and coconut trees 
look so similar, right? It was amazing. Oh my 
gosh! Did I tell you? Of course, I didn’t. I SAW 
A SHARK. Hard to believe? Yeah, you should 
check my blog videos. Hey, why am I saying 
a shark? I saw 2 sharks! They were not the 
Great Whites, but they were dangerous small 
sharks, probably looking for food, like fish. I 
still don’t understand why they need to go far 
away when fish are literally surrounding them. 
Eh, that’s what life is, right? Everybody was 
crowding up like it was a live show at 

Universal or something. Staring at the water, 
I personally was so desperate to see the 
sharks, I thought all the waves were sharks! 
Yep, the same thing happened when I 
watched the shooting stars. Every normal star 
was a shooting star, every wave was a shark. 
It was a fun experience.  

Day 6 - Woohoo! It is such a long drive 
to the Key-West — the southernmost part of 
the United States! On the way I saw 
amazingly turquoise water, and plus, 
turquoise is my favorite color! It is such a nice 
color, especially on water, don’t you agree? 
In the water there were green and pink circles 
and lines, but I guess it was just coral reef. 
Oh, sorry, I know this is off topic but did you 
know coral reefs are animals but they look like 
plants? Weird but true. Okay, back on topic. 
Time to put your- I mean, my thinking cap on. 
Hmmm…. What did we do…? Oh yeah, we 
also bought a couple of magnets, we saw the 
cruise ship… Oh yes! Parasailing, how could 
I forget that TERRIFIC moment? It was 20 
minutes in total, since each ride was 5 
minutes and there were 4 groups of people. 
We were the first ones to parasail on our boat. 
It was amazing! We went high up and up, and 
soon we could see the whole island! 1000 
feet up! Then, when they pulled us down, at 
first nothing happened, only our feet touched 
the fantastic Atlantic Ocean, but then, sure, 
my feet touched the ground, but I tasted the 
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Atlantic Ocean since it came in my mouth! 
There, I got my answer. I guess you don’t 
know what I am talking about. So, earlier in 
the morning I asked my dad “are oceans 
saltwater or freshwater?” And well, I got my 
answer quite literally. It was pretty funny 
though! It was really nice, even though it was 
extremely hot in the beginning.  

Day 7 - Hard to believe, but talking 
about it from the start, we have reached the 
end. Our trip is over. Well, I did get a little 
homesick!  

 
 
 
 
 
 
 

I really hope you all felt the experiences 
I had in-person. Oh, also, don’t worry about 
the end. I will go to many other places this 
year, and maybe you will too! Where I am 
going is a secret for you, so you should look 
forward to the next experience you will 
imagine wherever you are! I just can’t wait for 
the next place I will go! Too-da-loo!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tia Thatte 
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बा पा मोरया र े
 

बा पा, आ ा आलास आ ा गेलास 
मराठी मनाला नेहमी माणेच हरहर लावून 
पण मला पडलेले काही , काही कोडी सटुत नाहीत. 
 
घरात तू सखुकता, तू िव नहता,  
दु ांचा संहारकता, िव ेचा अिध ाता 
मन स न करणारी लोभस पे तुझी  
मन:शांती देणार ेनाम मरण तुझे 
बुि चातयुा या ेरणादायी कथा तु या 
 
एवढे सगळे असताना, तू घराबाहेर र यावर  
हजारो दादां या हाती असा असहा य का होतोस? 
का सहन करतोस तू हे अ याचार?  
 
सपुासारखे तुझे कान, सू मतम आवाज ऐकणार े
पण यांना वाटते लाखो वॅटचा ठणठणाट केला  
तरच तुला कळेल ‘आ वाऽज कुणाचा’  
 
एवढी मैदाने ओस पडली आहेत  
पण यांना वाटते लोकांनी थुंक या-मुत या  
अपिव  र यावर  
रहदारीची अडचण केली तरच  
तू वैभवशाली िदसशील 
 
तू बु ीची देवता, गणांचा नायक 
पण हे सार ेतालमीतले पिहलवान 
मा तीची उपासना सोडून  
तु या नाव या उ सवात चरबी कमावतात 
 

लोकांना चालायला र ते नाहीत 
पण दर शंभर फुटावर  
एकेका टोळीन ेवेगळी चूल उभारली आहे 

येकांना वाटते तेच तेवढे मोठे,  
बाक च ेसगळे ‘मो ं खोटं’ 
 
गणेशो सव शालेत दादािगरीचे िश ण घेऊन 
कोप या-कोप यावर  
‘ ले स’ वर दात िवचकून हसणार े
होतक  पढुारी ‘मसल’ ले स करतात 
जनता मा  मनातून टरकते  
यांची ‘ वागतो सकुता’ पाहन 
 
आमचाच गणेश नवसाला पावतो  
अशी हवा पसरवतात हशार मंडळे 
नारळांची मोठी रास रचून 
भो या बापड्या बायका तास न ्तास उभ ेराहन  
मंडळालाच पावतात 
 
साधी सधुी माणसं ध के खात सजावट पहातात 
व नरजंन क न घेतात 
ीमंत मा  सो याचा मुकुट देऊन भाव खातात 

नट अन ्राजकारणी आल ेक   
मंडळे करतात यांचीच आरती  
 
जय गणेश हणत  
तु या नावान ेव लोकां या पैशाने  
काढतात आपापला ‘फेि ट हल’ 
तू आहेस ितथेच, पण हे ग बरिसंग 
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िवसजनाला िनमूटपणे जातात मानाचे गणपती 
पण यांचे मानापमानाचे खेळ चालूच राहतात  
दसु या िदवशी सूय कलला तरी 
 
का सहन करतोस तू  
महा-ब ब यां या िभंती, गुलालाचे ढग,  
दा  िपऊन नाच,  
दादािगरी अन ्साम यांवर दहशत? 
 
 
 
 
 
 
 

परत एकदा अवतार घेशील का र ेबा पा? 
परत पािव य आणशील का र ेबा पा? 
या दादा-भाई ं या िवळ यातून  
सवसामा यांना सोडवशील का र ेबा पा? 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

सधुीर कुलकण  
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वास: मृ यू या दाढेतून 
 

मंडळी, खालील लेख हा तमाम वाचकांना माझा 
वानुभव शेयर कर या या उ ेशान े िलिहला आहे. 
यावर अिधक चचा क  इ छुक असले यांसाठी माझा 

फोन नंबर लेखाअंती िदला आहे. आशा करतो, क  
मा या अनभुवातून कुणाला जावे लागणार नाही. 
  

४ जाने. २०२२. पॅनडॅिमकमुळे घ न काम 
करत होतो. दपुारी िचकनकरीम ये अंडे घातलेले जेवण 
जेवून कामाला परत बसणार तोच घशाला एकदम 
जळजळ जाणवू लागली. मुळात गेली ११ वष acid 
reflux चा ास अस यामुळे याकडे थोडे दलु  केल.े 
सं याकाळी ास कमी झा यामुळे नेहमी माणे सूप 
िडनर घेतले व रा ी िनवांत झोपलो. 
  

५ जाने.. आज दपुारी आईन े िफशकरी केली 
होती. ती खा यावर परत कालचाच ास होऊ लागला. 

ावेळी माण वाढल ेहोते. धाकटे िचरजंीव आिण बायको 
ांचा ओरडा सु  झाला. डॉ टरकडे जा यासाठी यांनी 

घोशाच लावला. मी साफ हटल,ं क  acid reflux 
aggravate झाल ेआहे, आठवडाभर नुसता दही भात 
खाऊन राहतो कारण मागे डॉ टरन ेसांिगतल ंहोते क  
ितखट खाणे कमी करा हणून. आिण धाकट्याला प  
सांिगतल,ं क  तुझे graduation पढु या वष  होईपयत 
मला माझे कुठलेही दुखणे तुझे िच  िवचिलत 
कर यासाठी वर काढायच े नाहीय.े यावर यान े उलटे 
मलाच समजावले, क  माझे िच  िवचिलत न 

हो यासाठीच तु ही डॉ टरकडे जाण े आव यक आहे. 
पटल ेबुवा मला याचे. 
  

६ जाने. ते १३ जाने.. मी सकाळ सं याकाळ 
दहीभातावर होतो. यान ेजळजळ याचा ास कमी झाला 
जवळ जवळ ७०ट के. परत मनात आल,े क  
डॉ टरकडे जाण ेनको कारण मग ही टे ट ती टे ट ाचे 
शु लका  मागे लागणार. पण अपॉइंटमट तर घेतली 
होती तर जाऊन एकदा आपल े व सग यांचे मनाचे 
समाधान क न येऊ या असा िवचार केला. 
  

१३ जाने.. डॉ टर ि हिजटम ये emergency 
basis वर endoscopy िशवाय overdue आिण एकात 
एक श य असलेली colonoscopy कर याचे ठरल.े 
COVID मुळे व emergency basis दाखव यामुळे 
gastroenterologist ची appointment १७ जाने. ची 
लगेच िमळाली. तोवर दहीभात डाएट continue 
ठेव याचा स लाही िमळाला डॉ टरकडून. 
  

बर ास हणाल तर िविच  होता थोडा. घरातून 
मेलबॉ सपयत जाऊन आलो, क  घशापासून कानापयत 
जळजळ जाणवायची. घरात आलो, क  ताबडतोब 
थांबायची जळजळ. कधी पाय या चढून बेड मम ये 
येईपयत छाती या वर या बाजूला दोन खां ाना 
जोडणा या रेषेम ये acid reflux उफाळून यायचा. अस े
वाटायचे, क  जण ूसीमेवर जवान उभ ेआहेत आिण अ न 
खाली पोटात अिजबात उत  देणार नाहीत. अगदी दही 
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भात जेव यावरही बेड मम य े अधा तास बेडवर 
बस यावर मगच आडव े होता यायचे. कधीतर झोप 
अनावर झा यािशवाय झोपताच नाही यायचे कारण 
घशाशी अस  जळजळायचे. ा दो ही वेळेस घरात 
िकंवा बेड म म ये आ यावर एक ढेकर येऊन ताबडतोब 
बर ेवाटायचे. ए हढे क  आद या णी काही झालं अस े
वाटायचेच नाही. 
  

१७ जाने.. Endoscopy व colonoscopy दोन 
तासात आटोपली. सकाळी अपॉइंटमट अस यामळेु 
आिण anesthesia चा इफे ट अस यामुळे काहीही 
जाणवले नाही. यातून GI expert होता यान ेअिजबात 
काह ही न जाणवू देता दो ही procedures पार पाडली. 
सदैुवाने यातून काह ही िन प न झाल े नाही. GI 
हणाला, क  कदािचत अ ननिलकेवर जा त pressure 

येत असेल िकंवा heart condition असू शकेल. याने 
थम cardiologist कडे जा यास सचुिवल.े 

  
२४ जाने.. आज PCP कडे जाऊन EKG 

काढला. यात व २०२० या माच म ये काढले या 
EKG म ये फ  एका रेषेचा फरक होता. Normally 
अशा condition म य ेmachine error हणून डॉ टर 
दलु  करतात. परंत ु माझी फॅिमली िह ी व स याची 
हे थ कंिडशन यांमुळे डॉ टरन े ेस एको काढ यासाठी 
रेफर केल.े 
  

२७ जाने.. ेस एको काढ यासाठी आज 
हॉि पटलम ये गेलो. ेडिमल वर तीन level incline 
क न आठ िम.चाल यानंतर same symptoms  
छातीशी येऊ लागले. तरी नेटाने चाल याचा य न 
केला. पण अस  ास होऊ लाग यान े ेडिमलव न 
उतरलो. आ य हणज े ेस एको या रीिडं जम ये 

काहीच िदसल ेनाही हणून ऑन ड्यूटी cardiologist न े
िवचारलं, क  मी का थांबलो. याला explain के यावर 
तोही च ावला. मी तेथ ेबेडवर बस यावर यायला पाणी 
मािगतले आिण एक घोट याय यावर लगेच ढेकर आला. 
तर  तो Cardiologist लगेच हणाला, हा GI issue 
आहे आिण यान ेपरत GI कडे जा यास सचुिवल!े! 
  

१ फे ूवारी. GI visit म य ेअस ेठरलं, क  थम 
referring cardiologistशी बोलून मगच पढुचे पाऊल 
उचलायचे. जर referring cardiologist हाट कंिडशनने 

ल आऊट केल े तरच अ ननिलकेवरच े ेशर चेक 
करायचे. 
  

ा दर यान मा या बायको या मैि णीचा नवरा 
जो pediatrician lung specialist आहे याने 
सचुिवल,े क  गेली पाच वष डाऊनटाऊनम ये काम 
के यामुळे कदािचत को ड एअर exposure मुळे लंग 
कपॅिसटी कमी झाली असेल, यामुळे ीिदगंला म येम ये 
ास होत असेल. हणून PCP ला र वे ट क न 

pulmonologist कडे जाऊन चे ट ए स-र,े नेक ए स-
र े ीिदगं कपॅिसटी ा सग या टे ट्स करायचे ठरल.े 
  

८ फे ूवारी. Pulmonary टे ट्स झा या पण 
यातून काहीच िन प न झाले नाही. िनदान हे समजले 

क  लंग कपॅिसटी यवि थत आहे व चे ट ए स-र,े नेक 
ए स-र ेि लयर आलेत. 
  

८ फे ूवारी. Cardiologist हणाला, क  GI 
कडे जाऊन अ ननिलकेवरचे ेशर चेक कराय या आधी 
शेवटचा ५०-५० chance हणून हाटच े सीटी कॅन 
क या. मी हटल,े क  या िबनधा त. आ ापयत काही 
नाही िनघाले पण िनदान शंकेचे िनरसनतरी होईल. 
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११ फे ूवारी. सीटी कॅन procedure सकाळी 

झाल े व technician हणाला, क  रझ ट पढु या 
आठवड्यात सोमवार मंगळवारकडे िमळेल. रा ी जेवण 
झा यावर ईमेल बिघतली तर रझ ट आला होता: ९९ 
ट के  block in LCX artery!!! पण अ मािदकांचे 
मेिडकल नॉलेज अगाध अस यामुळे stenosis हणजेच 
लॉक हे समजले नाही व रा ीची वेळ अस यान े यावर 
रसच करायची तसदी घेतली नाही. अगदी काहीच झाल े
नस या या थाटात िनवांत झोपलो. 
  

१२ फे ूवारी सकाळी cardiologist चा कॉल 
आला. प ा ३६ वषाचा एकदम िचल ् माणूस. याने 
सांिगतल,े क  दोन लॉ स आहेत: एक ९९ ट के   व 
दसुरा ७०-८० ट के  दो ही मी शू यावर आणणार आहे 
आिण पढु या आठवड्यात बुधवारी १६ िकंवा शु वारी 
१८ तारखेला angioplasty क या. मी वतः करणार 
procedure आिण काही घाबरायचे कारण  नाही पण 
िडल े क  नकोस. मग बधुवारी  angioplasty साठी 
भेटायचं ठरले. 
  

१६ फे ूवारी सकाळी आठ वाजता 
हॉि पटलम ये दाखल झालो. Initial सेट्प व चेक् अप 
झा यावर अकरा वाजता वतः या पायाने चालत 
operation theater म ये दाखल झालो. बघतो तर 
काय! Operation theater म ये आलोय, क  disco 
pub म ये आलोय अस ेवाटणार ेmusic लावल ेहोते. मी 
हटल,े चलो नाच  यार, म भी join क  या? बेडवर 

चढून आडवा झालो व anesthesia िद याचे िनिम  
घेऊन म त झोपलो. धुंद व नात काही बाही ऐकू येत 
होते पण माझी टाळी ानंदी लागली होती, जण ू“लागले 
ने  हे पैलतीरी” हणा ना. कारण १२ तारखेला रसच 

के यावर कळले होते, क  LCX मधला लॉक ९९-
१००% अस यावर life expectancy यानंतर  फ  
तीन मिहन ेअसते. आता कळायला माग न हता, क  हा 
कालावधी कधी सु  झाला अस ेसमजायचे? 

असो. Angioplasty बारा वाजता झा यावर 
तीन वाजेपयत observation म ये ठेव या नतंर 
discharge िमळाला. उज या हाताला मॉल बॅडेंज 
लावून घरी आलो. सतरा तारखेला बॅडेंज काढ यानंतर 
टायिपंग क  शकत नस यामुळे सु ी घेतली आिण 
अठरा तारखेपासून back to usual  ऑिफस life from 
home सु  केल.े 
  

ास हणाल, तर  अ रशः electric switch 
on-off  करावा तसा, सव ास गेला. मिहनाभराने 
cardiac rehab program म ये दाखल  झालो आिण 
तीन मिह यां या अथक य नान े ब यापैक  पूववत 
आलो. 
  

मंडळी, PCP व cardiologist ा या 
persistent approach मुळेच माझा पनुज म झाला 
अस ेमी मानतो. Cardiologist तर ए हढा खोलात गेला, 
क  याने root cause वतःहन शोधले. कारण माझे 
vital numbers were within acceptable range 
(sugar 98, A1C 6.3, Triglyceride 120, HDL 45, 
LDL 140, Total Cholesterol 212) and made 
him wonder why I had to undergo this 
experience. Interestingly, LDL चा subfactor 
Lipo-protein असतो जो usually below 75 
असायला पािहजे असतो, तो माझा above 225 आहे. 

ात interesting भाग असा क  हा फॅ टर आप या 
वया या दोन ते पाच वषापयत तयार होतो आप या 
शरीरात आिण बहतांशी हा घटक अनवुांिशकतेने ठरला 
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जातो. थोड यात सांगायचे हणजे आप या हातात हा 
कं ोल करणे नसते!! 
  

असो! तर मंडळी, असा झाला माझा वास 
मृ यू या दाढेतून. ई राकड े ाथना हीच, क  ा मा या 
अनभुवातून जेवढ्या लोकांना मािहती िमळून फायदा 
होईल ते हढा होऊ द ेर ेमहाराजा!!! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

तुम या अिधक मािहतीसाठी Northshore 
यिुन हिसटीन ेpublish केलेली माझी मुलाखत खालील 
संकेत थळावर उपल ध आहे: 
https://www.northshore.org/healthy-you/why-
south-asians-have-higher-risk-of-heart-
disease/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

राजेश हाटकर 
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Wisdom and a few nuggets picked up in life journey 
 

Our life is full of twists and turns and 
surprises. You learn a few life lessons that 
you were not taught in school or college, and 
no one told you about them. Nevertheless, 
they are important in everyone’s life. 
Everyone learns a few life lessons; some are 
easy and some teach them the hard way. I 
would like to share a few of them here for 
what they are worth. 
  

We all seek happiness in life, but we 
never try to find out what happiness really 
means. So, we seek happiness in wrong 
things and in wrong places, such as, in the 
fulfilment of desires in material possessions, 
position and power. When things don’t go 
according to your expectations, it brings 
anger and frustration, and both are bad for 
you. When you seek happiness in material 
possessions, it may give you transient 
happiness until a new desire or next shiny 
object comes along. It may even lead to 
jealousy. 
 

We also seek happiness in people and 
relationships. Relationships and people come 
as a package of good and bad or likes and 
dislikes. Accept people as they are. To me, 
happiness is in satisfaction and contentment. 

But satisfaction and contentment does not 
mean inaction or having no dreams and 
ambition. It means accepting the things as 
they are. Don’t blame others or 
circumstances. Focus on things that you can 
change but don’t get hung up unnecessarily 
on things that are not in your control or cannot 
change. It is only your choice to be a member 
of “99” club or not. Do you want to be happy 
and grateful for the 99 things you have, or you 
want to cry and be miserable and run after 
one thing that you don’t have? Happiness 
involves making a choice to be happy. 
 

Life involves managing competing 
priorities and that is like juggling balls. 
Although all balls may look the same, some 
are “lead” balls and if you drop them on your 
foot, it is going to hurt bad. The second kind 
are the “glass” balls and they are going to 
make a big noise and a big mess when you 
drop them to floor. The third kind are the 
“bouncing” balls. If you drop them, they are 
going to bounce back to give you a second 
chance. Try to stay focused on a single task 
at a time. Multi-tasking may appear to show 
efficiency, but it can adversely impact the 
quality of your focus and may actually take 
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longer time, and you may be more prone to 
making mistakes. 

 
Don’t get overjoyed when things are 

going favorably and as per your wishes. At 
the same time, don’t get discouraged when 
things are not looking good because this too 
shall pass. The key is to remain balanced and 
put in your best efforts.  
 

Gratitude is another important life 
lesson. Expression of gratitude is an inner 
strength and brings smile to others. Service 
to others and paying forward gives you some 
simple pleasures in life. When good things 
happen, don’t take all the credit. Teamwork 
and cooperation will make good things 
happen more often. At the same time, don’t 
blame others for a failure. Don’t hold grudges. 
Learn to let go and forgive. Holding grudges 
is stressful and also bad for your health. Be 
mindful and share your good fortunes and 
success with others. Don’t ever look down on 
people who may be less fortunate than you. 
Remember, you progress in life by climbing a 
ladder that others, before you, have built. 
Give a helping hand to people, following you, 
to climb the ladder. When more is given to 
you, more is expected of you.  
  

In our daily life, we say “Thank You” 
when someone opens a door for you and for 

every other thing, but do we remember to say 
“Thank You” to God for all the miracles in our 
daily life? These miracles are: giving us deep 
sleep to forget our daily grind and to recharge 
for tomorrow, waking us up and returning our 
identity and memory, and digesting our food 
for the energy we need. So, don’t forget to 
express your gratitude to God, at least, at 
these three special times, every single day. 
Whether you are old or young, it is never too 
late to try and understand our relationship 
with the Supreme Being. 
  

We have much to learn from nature. 
Nature does so much for us without any 
expectation. Please be kind to nature. 
Your life is your message. Do pay attention to 
small details in life but don’t sweat it too 
much. Don’t regret or torment yourself for 
mistakes of the past but learn from them and 
move on. Always keep an eye on the big 
picture. Shortcuts and immediate gratification 
may look attractive (and less effort) but most 
of the times, they are detours and they tend 
to detract you. 

 
We all like to give advice (and criticize) 

but we must resist giving unsolicited advice. 
Unless there is an emergency situation or 
situations that presents a risk of irreversible 
loss or damage, avoid offering unsolicited 
advice. There are two reasons for this. First, 
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you may not know the full story and intention, 
but other important aspect is everyone has to 
learn their own lessons. Sometimes these 
lessons are learnt in school of hard knocks or 
by learning from observations and 
knowledge. 

 
As the old saying goes, health is 

wealth. Without good health, you cannot 
achieve anything in life. Good health comes 
from a healthy and active lifestyle of exercise 
and nutrition. Exercise doesn’t have to be a 
punishing one. If you enjoy it, you are more 
likely to stick to it. Balance in life is important. 
Overdoing anything is no good. 
Don’t believe or accept anything that is 
against common sense, both morally and 
logically. Investigate if something sounds too 
good to be true. There is no free lunch. Try to 
use your common-sense knowledge and 
intellect to sort out truth from the fake. That is 
the purpose and intention of learning and 
knowledge. 

One last piece. Try to know and 
understand the things that you must and 
know them well. Equally important is to know 
the things that you don’t know but need to 
know. Keep yourself informed. What you 
don’t know can hurt you. This is particularly 
true in today’s internet and cyber age, where 

fraudsters are waiting for gullible people to fall 
for temptation traps, offers of freebees and 
better user convenience Sometimes, people 
are afraid or bashful to ask a question for fear 
of displaying their ignorance. No one knows 
everything, so seeking information and 
advice is perfectly fine. Take care in who you 
ask the question and how you ask the 
question 

 
I have shared here just a few of the 

nuggets that I picked up in my life’s journey. I 
am sure you have own life learnings. I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ashutosh Riswadkar 
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Wonders While Wandering 
 

नम कार मंडळी, 
 

‘र नांगी या पायाला िभंगरी आहे’ हे मा या बाबांचं वा य आठवलं, क  
अजूनही चेह यावर ि मत हा य पसरतं आिण जग बघायची, वेगवेगळे अनभुव यायची 
ओढ अजूनच वाढते.  
 

अशातच या वेळी समर २०२२ म ये Sunflower farm बघायचा योग आला. 
योग एवढ्यासाठीच, क  माग या वष  पण हा बेत आखला होता पण एका वादळाने 
संपूण फामचा चेहरा-मोहराच बदलून टाकला.  
 

मी आिण माझे पती, िनलेश मालपेकर, आ ही एका शु वारी Sunflower 
farm ला भेट िदली. िलंक https://www.vonbergens.com/ 
 

सगळीकडे फुललेली सूयफुल ेबघताना खूपच मजा वाटली. ितथ ेअजूनही फॅिमलीसाठी activities हो या. 
आिण खा याचीही सिुवधा होती. यातलीच काही णिच े …. एका तासात एक वेगळाच आनंद िमळाला. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

र नांगी मालपेकर 



 
 

 
 

                            68 

संवाद छकु यांशी 
 

“अर,े आज मी आईला आजचा माझा संग 
सांिगतला, तर ितने फारसे ल  िदले नाही. िनघून गेली. 
आता बाबांना पण काही सांगणार नाही.” अिनश आप या 
िम ाशी फोनवर बोलत असताना सं यान े ते ऐकल.े ती 
एकदम हादरली. 

 “आई, हे बघ मी काय काढल ेआहे, िकती छान 
आहे ना? आवडल ेका तलुा?” वरा आप या आईला, 

ेताला िच  दाखवत होती. “हं, या याबरोबर अ यास 
पण करा. ितथ ेमा स कमी पडल ेतर याचा काही उपयोग 
नाही”. चेहरा पडून वरा िनघून गेली.                                                  
अजय नुकताच ऑिफसमधून आला होता. खूप दमला 
होता. आ या आ या अ वीला या याबरोबर खेळायचे 
होते. अजयने आवाज चढवून प  नकार िदला. ती रडत 
दसु या खोलीत जाऊन बसली. 

रेखाचा तर वेगळाच कार. एक िदवस ित या 
अवनीशला यान े छान उ र े िदली हणून िटचरने 
शाबासक  िदली. यान े घरी येऊन रेखाला सांिगतल.े 
रेखाला साहिजकच खूप आनंद झाला. जे जे कोणी 
िदसेल, यांना हे सांगत सटुली. हो अ रशः सांगत 
सटुली. अशा गो ी लहान मुलांना चांग या कळतात. मग 
जवळजवळ रोजच तो अस ेकाहीतरी आईला सांगायला 
लागला आिण रेखा ते सगळीकडे सांगत सटुली. एके 
िदवशी या या वगातील आ ष या आईला ितने हे 
सांिगतल.े ितने आ षशी बोलून हे िवचारले तर यात या 
ब याचशा गो ी ख या न ह या. ितने शांतपणे रेखाला 
सांिगतल,े ते हा रेखाचे धाबे दणाणल.े 

 “पूवा, िकती छान ि केट खेळतेस ग. मी तुझा 
खेळ पाहत होते. म त अशीच खेळत रहा. पण काय आहे 
क  आप याला एक  थोडाच वेळ िमळतो. तेवढ्या वळेात 

आप याला ग पा माराय या असतात. शाळेत या 
सग या गो ी तुला सांगाय या असतात आिण मला या 
ऐकायला खूप आवडतात. अ यास पण करायचा असतो. 
तू, मी आिण बाबांनी एक टाइमटेबलच क यात. चालेल 
का?” ाज ा -पूवाची आई पूवाला हणाली. पूवा 
आनंदाने तयार झाली. एक छानसा बंध ितघांम ये होता.  
आप या भोवती अशा िकतीतरी सं या, ेता, अजय 
असतात आिण रेखासु ा असतात. आिण ाज ा पण 
असतातच. कदािचत आपणही यां यापैक  कोणीतरी 
असू. 

 पण स या या" एक या दो " या जमा यात 
मुलांकडे खूप बारकाईने बघायची गरज आहे. पूव  एक  
कुटंुबे असायची. यामुळे मुलांकडे आपोआप ल  िदल े
जायचे. ही प त असावी का नसावी या वादात नाही 
पडायचे. पण हे स य आहे. आिण आता आई वडील 
दोघांचे क रयर. यामुळे पालकांची जबाबदारी फार 
वाढलीये. अगदी तारवेरची कसरत आहे ही. 

 यासाठीच काही गो ी कटा ाने पाळायला 
ह यात. मुलांसाठी वेळ ायला हवा. तो तमु या सोयीने 
रा ी उिशरा नको. तसेच फ  मा न मुटकून अ यास 
घे यासाठी न हे, तर यां याशी खूप छान संवाद 
साध यासाठी. सं या, तेा, अजय यांनी अगदी थोडा 
वेळ काढून यांचे कौतुक केल े असते तर िच  न क  
बदलल े असते. ेताने ित या िच ाचे कौतुक क न 
वेग या प तीने ितला अ यास करायला सांिगतल े
असते तर ितची िति या िनराळी झाली असती. तसेच 
रेखाने पण आंधळेपणाने मुलाचे कौतुक न करता या या 
नकळत तो सांगतोय या गो चा शहािनशा क न, अस े
खोटे सांगण े कसे चुक चे आहे, हे याला गोड बोलून 
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समजावून सांगायला पािहजे होते. मुलां या पोटात 
िशरायचे असेल तर यांना वेळ देऊन, संवाद साधूनच या 
गो ी सा य होतात. हा माझा वतःचा अनभुव आहे. 
शेवटी पढुील िपढीचे िश पकार आपणच घडवणार 
आहोत. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नीता रघुनंदन देशपांडे 
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मोरगावचा दसरा 
 

लहानपणी आ ही सव मोरगावला रहात होतो. 
अ िवनायकांपैक  थम मानाचा गणपती असा या 

ीमयुरे राचा दबदबा! 
 
नीजे भू वानंदे जड भरत भू याम् परतर े। तु रयायाि थर े
परम सखुद े वं िनवसिस॥ 
मयरुानां नाथ वं अिस च भगवन्। अथ वां सं याये 
िशवह र रिव जनकम्॥ 

 
लहानपणापासून देवळात वाचलेला ोक 

अजूनही मरणात आहे. या थानाचा उ लेख मु ल 
परुाणात आहे अशी याती आहे. 
  

पणु े शहरापासून प नास िकलोमीटर अंतरावर 
आिण जेजरुी गडा या जवळ  हे गांव, गावाचे म यभागात 
हे मंिदर आहे. मंिदरासमोर उभ े रािह यास उज या 
बाजूस मोठा दगडी उंदीर आसन थ आहे. तेथ े जवळ 
ि काल - ठरावीक वेळी वाजणारी वाजं ी आहे.  अकरा 
पायरी वर चौथरा चढून वर आ यावर लगेचच नंदीचे 
दशन होते. िच यां या अितशय मजबूत अशा 
पेशवेकालीन मंिदरास तीन गाभार ेअसून सवात आतील 
गाभा यात ी र ी िस ी सिहत ी मोरयाची शदूर 
चिचत भ य मूत  पाहन मन अितशय स न होते. मूत  
चांदी या मखरात व सभोवती  असले या भ य समयांचे 
उजेडात अ यंत शांत स न व तेज वी िदसते. बाहेरील 
गाभा यास अंगा याचा गाभारा हणतात येथून देवाचे 
दशन घेऊन अंगारा कपाळी लावून घेतात सवात बाहेर 
खूप मोठा गाभारा असून हंड्या व झुंबर ेयांनी सजवलेला 
आहे खाली संगमरवरी पांढरीशु  फरशी यामुळे मंिदराची 

शोभा ि गिुणत झाली आह.े बाहेरील प रसर खूप मोठा 
आहे मंिदराचे िशखर व यावरील कळस खूप लांबून िदसू 
लागतो. 
  

मंिदरात सव सण उ साहाने साजर े होतात 
यातील दसरा हा सण खूपच िवलोभनीय असतो. या 

सणाचे वैिश ्य हणजे ी मोरयाची िशलगंणास जाणारी 
िमरवणूक व यात होणारी दा कामाची आितशबाजी! 
या िदवशी ी मोरया व ी र ी िस ी यांचा पोशाख 
फारच े णीय असतो . मोरयाला भरजरी व मऊ रशेमी 
िपतांबर नेसवून अंगावर भरजरी व यावर गुंफले या 
मो यांनी मढवलेली शाल फारच े णीय िदसते. 
डो यावर र नजिडत िजरटेोप कंबरचेा वीतभर ं दीचा 
कंबरप ा व यावरील िह यांची पदके खुलून िदसतात. 
कपाळावरील प ीदार गंधामधील िहरा खूपच शोभून 
िदसतो. गंधा या कडेन े सो याचे न ीदार चंदनाचे प े 
उ म आिण सुंदर िदसतात. ग यात शमी, दवुा, 
बोरमाळ, चपलाहार अशा िविवध माळा अगदी पायापयत 
लांब असून या शालीवर फारच चमकून िदसतात. र ी 
िस या नऊवारी, भरजरी व रेशमी साड्या आिण 
चो या, यावरील सव कारच ेग यातील सरी, ठुशीसह 
असलेले हार, हातात पाट या, बांगड्या, तोडे, गोठ, 
वाक  आिण डो यां या जागी र नजिडत चमकदार िहर े
आहेत. हे सव फारच यवि थत व नेटकेपणाने देवांचे 
मूत वर घातलेले िदसून येतात.. हे सव पंचमंडळ या 
देखरखेी खाली गरुव मंडळी एक  येऊन करतात यावर 
सवुािसक फुलांच े भरग च अस े अनके हार. यां या 
सगुंधाने देऊळ दरवळून जाते. िशलंगणास जाताना 
देवाची पालखी िनघते. पालखीत ठेव यासाठी देवां या 
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छोट्या मूत  आहेत. यांनाही सव दािगने व व  ेघालून 
पोशाख करतात. सं याकाळी आठ वाजता देवांची 
आरती मं  पु प होऊन देव पालखीत ठेवून छबीना 
िनघतो. पालखी देवालयात दि णा घालून पाय या 
उत  लागते, दि णा सु  होताच भालदार चोपदार 
पालखीपुढे साद घालतात. पेटलेले पिलते पालखीभोवती 
तेवत असतात. सनई, चौघडे, नगार,े ताशा, ढोल घुमत 
असतात. अशा या िमरवणकु पढेु तोफा व िहंगण ेसतत 
उडत असतात. अशा थाटात ही िमरवणूक देवळाचे बाहेर 
येऊन पाय या उत  लागते. िमरवणूक सु  होताच सव 
गावचे लोक आपाप या घरी तयार केलेली हजारो िहंगणे 
घेऊन िमरवणकु त सामील होतात. ही िमरवणूक रा भर 

दि णा घालत असते. आकाशात अखंड िहंगणांची 
सरसर पाळ याची चढाओढ, तर पालखीपुढे अखंड 
भईुनळे चढाओढीने उडत असतात. कानठ या 
बसिवणार े तोफांचे आवाज दणाणत असतात. ही सव 
िहंगण े व भईुनळे गावचे लोक वतः तयार करतात 
नदीपलीकडे एका गणपती या मंिदरात शमी या झाडाची 
पूजा क न रा भर पालखीचा छिबना चालू असतो व  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पहाटे पाच ते सहाचे दर यान पालखी मंिदरात येते. 
यावेळी ी मोरया गोसावी या महान साधूंनी कानडी 

भाषेत केलेली आरती हटली जाते.  
 
यावेळी मंिदरात शांतता असते. आरतीनंतर 
गूळखोब याचा साद घेऊन उ सवाची सांगता होते. 
पढु या वष  पु हा हाच सोहळा डोळा भ न पाह याची 
मनीषा मनात ध न सवजण आपाप या घरी परततात. 
गणपती बा पा मोरया! 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ीमती िवजया भालेराव 
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FIRED UP! 
SELLING: Great Quotes to Inspire, Energize, succeed…”

While we all love different genres of the 
books, this one book, I love to read any time, 
especially on some days when things don’t go 
as planned and life seems to get stuck. And 
yes, as its title says, it helps me come back to 
my positive, optimistic, trying self, ‘FIRED’ up 
to do better!  
While the book talks about ‘selling’, the 
quotes are applicable to any situation, 
anyone who wants some motivation or a 
reality check! There are 324 quotes which 
made it in the book out of 1005 quotes.  
Every quote in the book inspires you to think, 
what you can do more, better, change and 
direct your life in a positive direction. It 
encourages you to get out of your comfort 
zone, so that it can expand.  
It helps you to keep the reality check to 
yourself where you are going, are you using 
the right means, are you working hard 
enough to achieve your dreams, or are you 
wasting time in unproductive activities? 
Would like to end this review by a quote from 
Mahatma Gandhi, “Happiness is when, what 
you think, what you say, and what you do, are 
in harmony.” 
 
Yours sincerely, 
Ratnangi Nilesh Malpekar  
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रगंलेली िवभागीय ॅक आिण िफ ड पधा 
 

येक खेळाडूचे रा यपातळीवर होणा या पधसाठी 
पा  हो याचे व न असते. हजारो खेळाडू कठोर 
मेहनतीने ा व नपूत साठी धडपडत असतात. 
िवभागीय पधत पिह या दोन म ये आललेे खेळाडू 
रा यपातळीसाठी पा  होतात.  
 
  ावष  होणा या िवभागीय पधच े मनकुा िव ालय 
यजमान होते. बहतेक वेळा मनकुाचे रा यपातळी पधत 
पा  होणार े खेळाडू हाता या बोटावर मोज याइतकेच 
असत. या हंगामात मनकुा शाळेतील मुल नी अनके 
पधत चांगली कामिगरी केली होती. यांना वाटत होते, 

क  यां या ब याच मुली पिह या पाचम ये मानांिकत 
होतील. यावष  पटसं या थोडी वाढ यामुळे िज हा 
पातळी पधत यांना वेग या गटात टाकले होते.  
 
  पधा अिधका यां या बैठक त, भाग घेणा या 
खेळाडूंची, या हंगामातील कामिगरीची सरासरी काढून 
यांना मानांकन देतात. ावष  मनकुाची एकही मुलगी 

पिह या पाचम ये मानांिकत न हती. धाव या या 
शयतीत जेवढे चांगल े मानांकन तेवढ्या वेगवान 

ित पधकांबरोबर चाचणीत धाव याने तुमची कामिगरी 
उंचावते व यां या वेगाचा एकंदरीत अंदाज येतो. 
 
  गु वारी शाळे या िश कांनी, खेळाडू कुठ या 
शयतीत भाग घेईल हे ठरवल.े मनकुाची एक खेळाडू 
मा यिमक शाळा व हाय कूल अशी सलग सहा वष ४०० 
मीटर वैयि क शयतीम ये रा यपातळीसाठी पा  होत 
होती, परंत ु ा वेळी ितला नेहमी खेळणा या वैयि क 
शयतीऐवजी रल े अथात साखळी शयतीत धावायला 

लाव याचे ठरिवल.े गेली सहा वष ती रल ेशयतीत अकँर 
- साखळीतील शेवटची मु य धावपटू हणून उ म 
कामिगरी करत होती. ितला बटाण वीन हणून 
पा रतोिषके िमळाली होती. साखळी पधा ा सांिघक 
असतात व यात नेहमी अनके चुका घडतात. बटाण 
बदलताना होणारी िदरगंाई, ठरले या जागेत बटाण 
पढुील धावपटू या हातात न देणे, बटाण खाली पडणे, 
हातातून िनसटून दसु या या धावप ीवर पडणे, 
पडले या बटाणांवर पाय पडून पधक खाली पडणे, 
साखळीतील एखादा धावपटू कमी गतीने धावणे या 
सवामुळे संघावर िवपरीत प रणाम होऊन तो संघ िजंकत 
नाही. समजा अस ेकाही झाल ेतर तो मोठा जुगार ठरला 
असता व यांची भरवंशाची खेळाडू रा यपातळीसाठी 
पा  होऊ शकली नसती. वैयि क पधत भाग घऊे 
शकत नस याने ितला मोठा ध का बसला, तरीही 
आपला संघ व शाळेसाठी ती आनंदाने रलेत भाग 
घे यास तयार झाली. जा तीत जा त चार शयतीत एका 
खेळाडूला भाग घेता येतो. बहतेक खेळाडू फ  एक-दोन 
शयतीवरच ल  कि त क न भाग घेतात. दसु या िदवशी 
मु य िश कानी ितला ४०० मीटर शयतीम येही 
उतरिव याचे ठरिवल.े ितची सहा वषाची परंपरा खंिडत 
करायची जबाबदारी आप या मा यावर फोडली जाऊ 
नये असेही कदािचत यांना वाटल ेअसेल.  
 

ठर या माणे शिनवारी सकाळी नऊ वाजता 
बारा िव ालयातील पधक मनकुा येथे आल.े भाग 
घेणा या येक संघाला मैदानात सु वाती या हल या 
यायामासाठी ठरावीक जागा िद या हो या. इतर 

संघां या तुलनेत मनकुा ामीण भागातले, कमी िव ाथ  
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सं या असलेले िव ालय. यांचे ित पध  मोठ्या 
शाळेतील होते. ि केट या भाषेत सांगायचं हटल ं तर 
एकिदवसीय चषक पधत, ऑ ेिलया, भारत, 
वे टइंडीज, साऊथ आि का, बांगला देश या गटात 
अफगािण तान - नेपाळ अस यासारखे होते. मनुका 
सोडून इतर सव संघां या पधक मुल ची सं या 
यां यापे ा तीन-चार पट होती. हे पाहन बाहेरील 

संघातील काही टारगट मुली यांना उपहासाने उमट बोलू 
लाग या. ‘आम यापढेु तमुचा िटकावच लागणार नाही. 
तु ही आ ाच घरी जा’. अशी टर उडवू लागले. 
 

साडेनऊ वाजता १००, २००, ४०० मीटर 
धावण,े थाळीफेक, गोळाफेक, आिण वेगवेग या 
उड्यां या ाथिमक चाचणी पधा सु  झा या. इतर 
शाळेतील खेळाडू खूपच जबरद त होते. ाथिमक 
चाचणीतच मनकुा शाळेला पिहला झटका बसला. 
थाळीफेक त नेहमी पिहली येणारी मुलगी आठवी 
आ यान ेकाळे मांजर आडवे गे याचा अपशकुन वाटला. 
१०० मीटर व अडथ या या धाव यात मनकुा या 
चौघीही चाचणीतच बाद झा या. ४०० मीटरम ये यांची 
तारांिकत असलेली मुलगी चाचणीत सात या मांकावर 
आली. अस ेएकामागून एक अनके ध के बसल.े  
 

ाथिमक चाच या संप यानंतर पा ता पधा 
सु  झा या. पिह या दोन-तीन खेळाम ये मनकुाला 
एकही गणु िमळाला नाही. गणुत यात या शेवट या 
बारा या मांकावर हो या.  
 

आता ४०० मीटरची अंितम शयत होणार होती. 
यातील सगळे ित पध  अितशय वेगवान होते. मनुका 

शाळेचा हकमी ए का समज या जाणा या खेळाडूच ेआई 
व बाबा ित या जवळ गेल.े बाबांनी ितचा आ मिव ास 

वाढिव यासाठी इितहासातील एक संदभ देऊन हटले, 
“तूही तु यातील श  ओळख आिण ही शेवटची पधा 
आहे अस ेसमजून धाव. गेली सहा-सात वष तू शेवटच े
५० मीटर शी  गतीने धावून अनकेांना पाणी पाजले 
आहेस. तू पूण शयत तशीच धावलीस तर िवजय तुझाच 
आहे. सवाच ेडोळे तु यावर असतील. यां या भरवशाला 
तू खरी उतर.” ित या चहे यावर हा य उमटल े व ती 
िनयु  धावप ीवर गेली. “रडेी गेट सेट वन टू..” 
बंदकु या गोळीचा आवाज येताच दहा पधक धावायला 
लागले. मनकुाची मुलगी पिह या तीनशे मीटर पयत 
सहा या मांकावर होती. पढुचे प नास मीटर जोरात 
धावून ती चौ या मांकावर आली. येक न ेआपला वेग 
वाढवला होता. शेवट या दहा मीटरम ये ितने सवाना 
मागे टाकून पॉईटंवन सेकंदाने शयत िजंकली. ितन ेनऊ 
िद गजांना हरिवल ेहोते. या शयतीत ितचा कमी सेकंदांचा 
वैयि क िव म होता. मनुकाचे सव जण आनंदाने उड्या 
मारत ितचे कौतुक करत होते. आज या पधत वयैि क 
शयतीतील पिहल े िवजेतेपद िजंकून मनकुा शाळे या 
खा यात पाच गणु जमा झाल.े यान े पधला कलाटणी 
िदली. इतर मुल चाही आ मिव ास वाढला. दोन 
वाजेपयत थाळीफेक, गोळाफेक, लांब उडी यात यां या 
संघाला काही गणु िमळाल े होते, एकूण गणुांकात ते 
दहा या मांकावर होते. 
 

आता वेळ होती रल ेअथात साखळी ‘चार बाय 
चार’ धाव या या शयतीची. शयत सु  झाली, ते हा 

येक जण आपाप या कुवती माणे वेगान ेधावत हो या. 
ित या हातात बटाण घे यासाठी िनयमात बसेल अस ेती 
दहा मीटर मागे गेली. अकँरकडे बटाण आली ते हा यांचा 
संघ, शयतीत सात या मांकावर होता. जोरात पळून 
साडेतीनशे मीटरम ये ितने चार जण ना मागे टाकल.े 
शेवट या ३० मीटरम ये एकदम उसळी घेऊन दसु या 
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नंबरवर शयत िजंकली व यां या संघाला आठ गणु 
िमळवून िदले. आता यांचा संघ गणुां या त यात 
सहावा आला. सवच बाराही संघ अितशय चुरशीने पधत 
भाग घेत होते. पधतील येक शयत संपली, क  
गणुां या त यात संघांची मवारी बदलत होती. 
 

८०० मीटर धाव या या शयतीत संघाला 
दोघ नी चार गणु िमळवून िदल ेहोते. यानंतर मा  बराच 
वेळ गणु िमळाले नाहीत. पधंराशे मीटर शयतीनंतर आता 
‘चार बाय आठ’ साखळी पधा होणार होती.  मनुकाचे 
टोपण नाव इंिडयनस. ा वष  यानी ब याच वेळा ही 
शयत िजंकली होती. परंत ु आजचे मुरलेले ित पध  
वेगवान होते. याही शयतीत यांची तारांिकत हकमी 
ए का अकँर हणून धावणार होती. ित या हातात जे हा 
शेवट या साखळीत धाव यासाठी बटाण आली ते हा 
यांचा संघ पाच या थानावर होता. नेहमी माणे हळूहळू 

एका एका संघाला मागे टाकत ितने संघाला िवजेतेपद 
िमळवून दहा गणु जमा झा यामुळे यांचा संघ आता 
गणुां या तक यात ितस या मांकावर आला. सगळे जण 
अचंिबत झाल ेहोते. कोणीच तशी अपे ा केली न हती. 
िज हा पातळीचे िवजेतेपद आता मनकुा इंिडय स या 
आवा यात आल ेआहे ही बातमी मनकुा िव ालया या 
तीन गावात वा  यासारखी पसरली. थोड्याच वळेात 

े कांची गद  वाढू लागली.  
 

३००० मीटर धाव याची शयत संपेपयत मुली 
िव ांती घेत हो या. सगळेजण आता ‘जर आिण तर या 
सं या िव ेषणा या’ गो ी क  लागले होते. वाढले या 
चुरशीमळेु उ कंठा िशगेला पोहोचली होती. ‘आ ापयत 
झाले या साखळी शयती माणे शेवटची मेडली 
शयतदेखील न क च अटीतटीची होईल’, अस ेसवजण 
बोलत होते. पिह या तीनमधील जो संघ शेवटची शयत 

िजंकेल या संघाला िवभागीय पधच ेिवजेतेपद िमळणार 
होते. पधतील शेवटची मेडली रल े– िम ण (१००, 
१००, २०० आिण ४०० मीटर) साखळी पधा होणार 
होती. िम ण साखळीशयत सग यांची आवडती पधा 
असते. क पधतील तो एक परमो च िबंदू असतो. 
मेडली रल ेशयत पाह यात एक वेगळीच मजा येते. 
 

आप या मनकुा संघाला ो साहन दे यासाठी 
बरचे े क जमले होते. डांगणातील दो ही बाजंूची 
बाकडे े कांनी पूण भ न गेली होती. अनके जण 
धावप ी या रंगणाभोवती कंुपणाजवळ उभ ेरािहल ेहोते. 
नेहमी माणे याही शयतीत अकँर तीच होती. ही शयत 
यांना खूप कठीण वाटत होती. इतर संघात, १००, 

२०० आिण ४०० मीटर पधच े िवजेते होते. या 
दडपणामुळे ती खूपच िचंता त वाटत होती. पधा सु  
हो याआधी ित या बाबांनी ितला यां या इितहासातील 

िस  यु ाचा संग सांिगतला. “शेकडो े क 
संघासाठी सकारा मक ऊजन े तु हाला ो सािहत 
करतील, तू बटाणची राणी आहेस हे यानात ठेव.” 
बाबांची आ मिव ासाची थाप पाठीवर घेऊन ती 
धावप ीकडे गेली. 
  

सवजण अंितम शयतीची आतरुतेन े वाट पाहत 
होते. सव संघातील पधक आपाप या धावप ीवर तयार 
होते. “रेडी गेट सेट वन टू…” आिण बंदकु या आवाजाने 
शयत सु  झाली. मनुका या पिह या ितघ ही मुली 
वैयि कपणे कमी वेळात धावूनही, पिह या शृंखलेत 
मनकुा चौ या, दसु या शृंखलेत पाच या, ितस या 
शृंखलेत सात या थानावर होता. मनात शंकेची पाल 
चुकचकुली. चौ या ट या या चारशेदहा िमटर 
धाव यासाठी ित या हातात बटाण येताच बाकावरील व 
कंुपणाभोवती जमलेले मनुकाचे े क “गो इंिडय स गो, 
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गो शिलनी गो”, “गो इंिडय स गो, गो शिलनी गो”, अस े
मोठ्यांदा गजत टा या वाजवून ितला ो साहन देत होते.  
काहीजण ाथना मु ेत गडु यावर टेकल े होते. संपूण 
मैदान आवाजाने दण-दणून गेले होते. ती ट याट याने 
एका एका संघाला मागे टाकू लागली होती. शेवट या ५० 
मीटरम ये “िजंकू िकंवा म ” ही भूिमका घेऊन वारा 
याय या माणे ती धावत होती. आप या मागे व पढेु 

िकती धावपटू आहेत याचा ती िवचार करतच न हती. 
शेवटची रेषा ओलांडणे एवढेच ितचे ल य होते. शेवट या 
दहा मीटरम ये ितघ ना पार क न एका ढांगे या फरकाने 
शयत िजंकली. ती बटाणची राणीच नाहीतर महाराणी 
आहे हे िस  केल ेहोते. 

शाळे या इितहासात ॅक आिण िफ डम ये 
पिहल ेिवभागीय िवजेतेपण एक हाती िमळवून िदले होते. 
दोन-चार न हे तर शाळेतील २८ मुल ना रा य पातळीवर 
होणा या पधसाठी पा ता िमळवून िदली होती. मनुकाचे 
सगळे े क धावप ी या रंगणात जमा होऊन 
िवजया या घोषणा देत होते. 
 
 
 
 
 

पिह या तीन संघांना पा रतोिषकाचे चषक 
िद यानंतर मनकुा हाय कूल या खेळ संचालकांनी 
आप या भाषणात हटल,े “आज एका इंिडयन खेळाडून े
२८ मनकुा इंिडय स खेळाडूंना रा यपातळीवर ने याचा 
इितहास रचला आहे. मनकुा हाय कूल या 
इितहासातील हा सवुणा रांनी िलिहलेला िदवस आहे.” 
दसु या िदवसा या ‘जोलीयाट हेरॉ ड’ वतमानप ाने 
फोटोसिहत ठळक मथ यात ही बातमी छापली.  
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

माधव ना. गोगावले 
 बटाणची राणी दसुरी ितसरी कोणी नसून ती शािलनी 
माधव गोगावले आहे. 
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संतांचा वारसा 
 

“माझा म हाटािच बोलू कौतकेु,  
प र अमृतातही पैजासी िजंके,  
ऐसी अ र ेरिसके, 
मेळवीन!”  

अशी ित ा क न ती खरी क न दाखवणार े
संत ाने र व यां यासारखेच मराठी सािह यात भर 
घालणार ेव आप या कृतीतून समाजाला बोधन करणार े
संत नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, सावता माळी, 
गोरा कंुभार, जनाबाई, मु ाबाई, आधुिनक संत 
गाडगेबाबा, बाबा आमटे या मायभूमी  या ांगणात होऊन 
गेले आहेत. यां यामुळे ही भूमीदेखील पावन झाली 
आहे. या सव संत भ ांनी महारा भूमी भूवैकंुठ बनवली. 
महारा ात ठायी ठायी पसरले या या भागवतांनी 
भि ेमान ेओथंबले या सािह याने सारी भूमी िभजवून 
टाकली. यां या य नांनी सवदूर िव ल भ च े पीक 
तरा न वाढल.ं 

सातशे वषापूव  महारा ात कमकांडानी समाज 
मनावर पगडा बसवलेला होता. “शा ात ढीबिलयसी” 
या यायाने शा ातील मूळ नीतीचा आ मा जाऊन 
धमा या नावाखाली थोतांड माजवले होते. अशा वळेी 
जात-पात, धमभेद यां या पलीकडे जाऊन सव जनांना 
सलुभ असा माग या सतंांनी आप या सािह यातून 
सांिगतला. वैिदक कमकांड एका बाजूला आिण ु  
दैवतांची उपासना दसु या बाजूला यात समाजमन 
हेलकावत असताना, धमाला लानी आलेली असताना 
या थोर िवभूत नी सि चार, सदाचार आिण मु कंठाने 
भगवंता या नामाचा उ चार, ‘आधी केल ेमग सांिगतल'े 
अशा रीतीन े वतः आच न महारा ाला आ याि मक 
लोकशाहीची वाट दाखिवली. 

संत वा मयाचा फार मोठा भाव असले या या 
महारा ाला उदा , भ य -िद य अशी परंपरा लाभली 
आहे हे महारा ाचे भा यच आहे. संत सािह याने 
अ या माचा, मानवतेचा जीवनमू यांचा िवचार आिण 
आचार यां या शुिचतेचा, सवाभूती भगव ावाचा समतेचा 
िवशु  ेमाचा, महारा ाबरोबरच िव धमाचाही संदेश 
िदलाआहे. मराठी मन या काशात उजळून िनघाले आहे, 
ससुं का रत झाल े आहे. संत ितभेचे नवनवो मेष 
यातून कट झाल ेआहेत . यांनी केवळ महारा ाला व 

भारतालाच न हे तर संपूण िव ालाच दीपवून टाकले 
आहे. 

तेरा या शतकात एकाच भागवत धमा या 
झड्याखाली अठरापगड जातीतील लोक एका िठकाणी 
आल े होते. यातून या काळात िनमाण झाले या 
एका मतेची भावना आप याला िदसून येते. संत 

ाने रांनी सं कृतमधील भगव ीतेचे 
सवसामा यांक रता ाकृतात भाषांतर केल े आिण सव 
समाजासाठी पसायदान मािगतले. यांना ास देणा या 
समाजावर न रागावता “दु रतांचे ितिमर जावो !िव  
वधम सूय पाहो” तसेच “जे खळांची यंकटी सांडो !तया 

स कम  रती वाढो” अशी मागणी यांनी ई राकडे केली 
आहे. संत ानदेवांचे समकालीन संत नामदेव होते. या 
काळी समाजात असलेले भेदाभेद, उ चनीचता या 
िवषयीचे भेदक वणन नामदेवांइतके आप या सािह यात 

विचतच कुणी केले असेल. पण नामदेव या 
िवपरीततेब ल आ ोश करत बसल े नाहीत यांनी 
सवापढेु एक येयवाद ठेवला. “नाचू क तनाचे रंगी! 

ानदीप लावू जगी!” आप या ंथसंपदतूेन यांनी 
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समाजाशी जवळीक साधली आिण आप या सािह यातून 
भागवत धमाचा सार थेट पंजाबपयत केला. 

संतां या मांिदयाळीतील संत सावता माळी यांनी 
दैनंिदन जीवनातील िन या या यवसायामधून 
आ याि मक त व ान सहज सलुभ केल.े सुंदर 
श दकळे या मा यमातून आप या अभंगांमधून उलगडून 
दाखवले, “कांदा मुळा भाजी! अवघी िवठाई माझी! लसूण 
िमरची कोिथंिबरी! अवघा झाला माझा हरी!” यामळेु 
सावता माळी सवसामा यांना आप यातलेच एक 
वाटतात. संत चोखोबा हे दिलत वगातील होते. यांनी 
आप या वेदना अनेक अभंगांमधून य  के या आहेत. 
परमे राला साकार पातून िनराकार पात 
राह यासाठी सगणुातून िनगणुात जावे लागते ही ि थती 
वतः िनराकार झा यािशवाय येत नसते, अस े

गोरोबाकाका आप या अभंगांमधून सांगतात., िनगणुाचे 
भेटी आलो सगणुासंगे तव झालो संगी गणुातीत!, राम 
कृ ण हरी 'हा भागवत धमाचा मं  आहे हे आजही येक 
महारा ीय माणूस मा य करील ,हे आप या सा या, 
सो या पण ासािदक सािह य रचनेतून संत भानदुास 
यांनी दाखवून िदल ेआहे. 

त कालीन समाजात ढ असले या बह ढ अशा 
िवषयांना भा डातून थान देऊन या ार े परोपरीची 

पके मांडून नाथांनी लोक समुदायाशी जवळीक साधली 
आहे. नाथां या िवपलु वा यरचनेतील आ याि मक 
उ ोधन आिण बोधन घडवून समाजाला खडबडून जागे 
कर याचे काम केल े आहे. समाजा या कळव यापोटी 
यांनी घेतलेले समाजाचे दशन यां या सािह यातून 

उ कटपणे िदसून येते. भागवत धमा या मंिदरावर कळस 
चढवणा या संत तुकोबांनी आप या अभंगा ार ेसदाचार, 
सि चाराचे मह व सांिगतले. किलयगुात नामसंक तन हा 
भगवंत ा ीचा एकमेव उपाय आहे हे यांनी समाज 
मनावर आप या सािह यातून ठसिवले आहे. 

संत मु ाईन ेआप या ताटी या अभंगातून, “जग 
झालीया व ही, संत सखु े हावे पाणी” अस ेसांगून संतांनी 
कस े असावे हे पटवून दे याचा य न केला आहे संत 
बिहणाबाईनंी भावपूण व भि रसान े ओथंबलेले 
पाचशे या वर  अभंग िलहन संत सािह यात मोलाची भर 
घातली आहे परमे राशी एक प कस े हावे हे संत 
जनाबाईने आप या आचरणातून आिण “दिळता कांिडता 
तुज गाईन अनतंा” सार या अभंगांमधून दाखवून िदले 
आहे यानंतर या कालखंडात समथ रामदास वामी 
सवसावधानतेचा संदेश घेऊन आल.े अ यंत 
आणीबाणी या काळात देखील यांनी आप या संजीवक 
वाणीन े व लेखणीन े मना या ोकां या ार े लोकांना 
जागतृ केल.े 

आधुिनक संत तुकडोजी महाराज संत गाडगेबाबा 
यांनी आप या आचरणातून समाज प रवतन कर याचा 

य न केला. व छतेचे व आरो याचे धड ेसवसामा य 
जनतेला िदले. बाबा आमटे यांनी कु रो यांची सेवा क न 
समाजाला लोकसेवेचा धडा दाखवून िदला. तर 
ग दवलेकर महाराजांनी नाम मरणाचे मह व पटवून िदले. 
या सव संतांचे वैिश ्य ह ेआहे, क  यांनी पंच सांभाळून 
या सव गो ी के या. 

'आधी केल ेमग सांिगतल े 'अशा प तीने यांनी 
समाजाचे बोधन केल.े समाजाकडून परतफेडीची 
कसलीही अपे ा केली नाही हे यांचे खर ेवैिश ्य आहे. 
यां या सािह यातून आिण कृतीतून समता, एकता, 

बंधुता, आ हान वीकारणे, प रि थतीवर मात करणे, 
बहजन समाजािवषयी ेम, न ता, िनगव पणा, दःुखातही 
सखु मान याची वृ ी, भि माग, नाम मरणाचे मह व, 
अ ैत भाव, भूतदया, अिहंसा, क णा अशा अनके 
स णुांच े यंतर येते. पंचिवषयक, सामा य 
यवहारिवषयक, नीती बोधिवषयक, आ मबळ िनमाण 

कर याची श , समाज बोधन या िवषयीचे मागदशनही 
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आप याला संत सािह यातून िमळते. आज या यगुातही 
आपणा सवासाठी ते ेरक व उपयु  आहे. आपण 
भा यवान आहोत, क  आप याला हा संतांचा वारसा 
िमळाला आहे . याचे केवळ जतन क न चालणार नाही 
तर आप याला ते पढु या िपढीपयत ने याचे काम 
करावयाचे आहे शेवटी एवढेच हणावेस ेवाटते, “संतांनी 
िदला आ हा वारसा! आ ही पढेु नेऊ जसाच ेतसा!” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अचना अ ण भागवे

  



 
 

 
 

                            83 

  



 
 

 
 

                            84 
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िनखळलेले तारे
गे या काही मिह यात आप याला सोडून गेले या िद गजांना महारा  मंडळ िशकागोतफ भावपूण ांजली! 
 
    

Queen Elizabeth II 
Queen of England 

दीप पटवधन 
अिभनेता 

कृ णकुमार कु नथ (KK)  
गायक  

पं. िशवकुमार शमा 
संतूर वादक 

    

भूिपंदर िसंग 
गायक, संगीतकार 

वामी व पानंद सर वती 
भारतीय धमगु  

राजू ीवा तव 
िवनोदी कलाकार 

ेमा िकरण 
अिभने ी 

    

व सला देशमखु 
अिभने ी 

शंकरराव हपरीकर 
नाटककार, लेखक, िद दशक 

डॉ. िदलीप थ े 
लेखक 

Shinzo Abe 
Former PM of Japan 
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