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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-
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सािह य / मजकूर पाठिव यासाठी संपक:  rachana@mahamandalchicago.org 
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- िलखाणात मांक वापर यास ते मराठीत िलहावेत (उदा. १..२५ इ.) 
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- 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 

 
आ ही मराठी, हीच आमची Unity! 

MMC ची एक Team आिण एक Community! 
 
नम कार मंडळी! 

नवीन वष सु  झालं आहे. सव थम महारा  मंडळा या २०२३ या न या कायका रणी या वतीने तु हा सवाना न या 
वषा या शभेु छा दतेो. हे नवीन वष तु हाला सुखसमृ ीचं, समाधानाचं आिण आरो यदायी जावो! न या वषात 
तुम यासाठी न या उ साहान,े नवनवीन आिण भरग च काय म कर यासाठी २०२३ ची कायका रणी स ज आहे. 

अनके उ म, दजदार सां कृितक काय म, सु ास भोजन, ग पा-ट पा यांची रलेचेल यावष ही असेलच. खर ं हणज ेया 
न या वष  माझी अशी अपे ा होती क  आपला पिहला मकर सं ांतीचा काय म आप याच मंडळातील लोकांनी 
बसवावा. परतं ुकाही अप रहाय कारणामळेु या नाटकाचा िवचार चालू होता ते तयार झालं नाही. पण मग ‘DFW 
Theatrons’ या कलाकारांनी यां या दोन उ कृ  कलाकृती सादर के या. सव रिसक े कां या आशीवादाने आिण 
आप या धडाडी या कायक या या सहकायाने हा मकर सं ांतीचा वैिव यपूण काय म यश वी झाला. ावेळी मंडळाने 
गळुपोळी बरोबर सुंदर वाणाचा बेत आखला होता. मिहलांसाठी नथ वाण हणून आिण िवशेष हणजे पु षांसाठी 
िभकबाळी भेटव तू हणून दे यात आली. आता उव रत वषात गुढी पाडवा,  वािषक सहल (Picnic),  डा महो सव 
(Sports Day),  गणेशो सव,  दांिडया/गरबा,  िदवाळी असे सव काय म न क च होतील.  

या न या काय मात िशकागो प रसरात या सव सद यांना (members) भाग घेता यावा हणून महारा  मंडळाची 
कायका रणी अिधक िव ता रत  केली आहे. कायकारी सिमतीम ये िशकागो या उ ेर या आिण दि णे या 
उपनगरातील सद यांचा कटा ाने अंतभाव केला आहे. कायकारी सिमतीत उ र आिण दि ण अशा दो ही बाजूं या 
उपनगरांमधले सद य, मंडळाचे िविवध क े आिण उप मांचे संपकािधकारी (Liaison)  हणून काम करतील याची 
िवशेष द ता आ ही घेतली आहे. यामुळे िशकागो शहरा या दि णे बरोबरच  उ रेकडील उपनगरातील सद यांना सु ा 
काय मात सि य सहभाग घेणं सोपं होईल. 

महारा  मंडळा या आजवर या इितहासात कधीही न झालेले अनेक नवे उप म (सािह य क ा, अ या मपीठ, आ ही 
सार ेगव ये,  इितहास मंच,  मणगाथा,  आरो यधाम, अथिवचार) आ ही २०२१-२०२२ म ये चालू केले. तु हा सवाचा 
मोठ्या सं येने सि य सहभाग या उप मांना लाभला आिण ते लोकि य ठरले. हे जुने उप म आ ही या वष ही चालू 
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ठेवूच, पण यां या यशापासून ेरणा घेऊन आ ही दोन नवीन उप म या वष  चालू केले आहेत. बागकाम (Gardening) 
या िवषयात रस असणा यासंाठी ‘िशकागोची बाग’ हा नवीन क ा चालू केला आहे आिण याचं पिहलं सेशन उ मरी या 
पार पडलं. तसंच आरो यसंवधन हा उ ेश समोर ठेवून ‘Fitness Club’ हा एक नवा club आ ही सु  केला आहे. ात 
िविवध उप मांची चचा सु  झाली आहे. सामाजकाय कर यासाठी ‘Community Services’ हाही क ा आ ही 
लवकरच सु  क . याबाबत अिधक मािहतीसाठी कायका रणीला न क  संपक करा. 

िशकागोजवळ थाियक असले या सव मराठी आिण महारा ीय लोकांना एक  आणायचा आमचा य न राहील. 
महारा  मंडळा या काय मांचं यश हे तुमचं हणजे मंडळा या सद यांचं यश आहे. मंडळा या काय मांचं यश अिधक 
वाढावं यासाठी तमु या नवीन क पनांचं आ ही न क च वागत क . महारा  मंडळाची कायका रणी याक रता य न 
करतच राहील पण काय म यश वी हो यासाठी तुमचा सहभाग आिण आशीवाद आव यक आहे. गे या वष या सव 
उप मांम ये तु ही सवानी मोठ्या सं येने सहभागी होऊन महारा  मंडळाला पािठंबा िदलात. महारा  मंडळावरचा 
तुमचा नेह,  लोभ या न या वष ही रहावा,  िकंबहना अिधक वृि गंत हावा अशी अपे ा करतो आिण माझं मनोगत 
इथचे पूण करतो.  

ध यवाद! लवकरच य  भेट होईल या आशेसह, 

 

आपलाच, 

 

 

 

 

 

 
साद अथणीकर 

अ य  
महारा  मंडळ िशकागो २०२३ 
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संपादक य 
 
नम कार मंडळी, 

नवीन वषाचा बघता बघता दसुरा मिहना उजाडला सु ा!  

येक वष हे आप याला एक नवीन संधी देत असतं, आशा दाखवत असतं, आपण आतापयत जे केल ंनाही ते पूण 
कर यासाठी उ ु  करत असतं. आिण या संधीचं सोनं करणं फ  आप या आिण आप याच हातात असतं. हे संपणू 
वष तु हां सवाना आनंदमय आिण िनरामय होवो, ही मनापासून इ छा तर आहेच पण याचबरोबर ते तुमची सव व न ं
पूण करो ही सिद छा!  

‘रचना’ या आप या ैमािसकाला िक येक वषाची परंपरा आहे. खूप सभासदांनी आिण लेखकांनी, या मा यमातून, 
उ मो म सािह य िनमाण केल ंआहे आिण आप या मंडळाने ते खूप वाचकांपयत पोचव याची जबाबदारी पार पाडली 
आहे. ‘रचना’ वाचून यात या सािह यावर अिभ ाय देणा या सव वाचकांचं मला खूप कौतुक वाटतं आलं आहे.   

यामुळे या वष  जे हा ‘रचना’ या संपादक पदाची जबाबदारी, आपल े अ य , साद अथणीकर, यांनी मा यावर 
सोपवली ते हा अिभमान आिण उ साह यांनी मन भ न आल.ं ध यवाद साद! खूप जणांनी अिभनंदन केल,ं यामुळे 
आनंद, िव ास वाटला. आिण याच िव ासावर ही जबाबदारी पार पाडायची श  आली.  

या वष  ‘रचना’ या जबाबदारीची धुरा मा यासोबत घेतली आहे ‘रचना या चमू’न.े यात आहेत ा भट, समीर 
कुलकण , वेद ी नाईक, िश ा अथणीकर आिण साद अथणीकर. या खं ा कायक यामुळे ही श  अजूनच वाढली 
आिण यांचे आभार मानावे िततके थोडेच.  

एका लेखणीत िकती ताकद आहे ते आप या सवाना मािहत आहेच. आिण हणूनच या सव लखेक, लेिखकांचे 
मनापासून कौतुक आिण आभार. सं ांतीचा ‘रचना’ िस  करायला थोडा कमी वेळ िमळतो. पण वतः य त 
असतानाही यांनी आपलं सािह य या अंकासाठी पाठवल ं यांना खूप ध यवाद!  आपण सवानी िनरामय रहा यासाठी 
या अंकात आरो य िवषयक एक मह वपूण िवभागसु ा समािव  केला आहे. हणूनच हा पिहला अंक िस  कर यासाठी 
आ ही खूप उ सकु आहोत.  
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तु ही यश वी लेखक िकंवा लेिखका असाल िकंवा कधीही लेखणी हाती धरली नसेल, तरीही या वष  तुम या िलखाणाची 
आ हांला ती ा असेल. तुमचे वतःचे अनभुव, कथा, पाककृती, किवता वाच याची आिण आप या सम त 
वाचकांपयत पोचव याची आमची इ छा आहे आिण यात तुमचा सहभाग लाभो हीच सिद छा!  

 

आपली न , 

 

 

 

 

 

र नांगी िनलेश मालपेकर  

संपादक ‘रचना’ 
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MMC Executive Committee 

 

President: Prasad Athanikar president@mahamandalchicago.org 
Chicagoland resident for over 16 years. Vice President in 2021 and 2022. Volunteering 
for Maharashtra/Marathi Mandals in USA over the past several years while leading 
Sports, Picnic, Maza News, IT, Itihas Manch, Facility and Lezim teams in MMC. Also, 
led Overall Facility Team during MMC's Golden Jubilee Celebrations in 2019. Looking 
forward to lead the energetic 2023 team and bringing together the Marathi community 
on MMC platform. Play Cricket, Badminton, Volleyball and many other sports. 

 

Vice President: Sameer Bongale karyakarini@mahamandalchicago.org 
I am Sameer Nivrutti Bongale, Chicagoland resident for 8+ years. Actively 
involved and volunteered for Maharashtra Mandal Chicago. I love music, passion 
for designing and to work for our community. As a Board of Director in 2022, I 
managed Maza news, MMC Dhol Tasha Zanj Pathak, and MMC Shala liaison. 
Looking forward to have a great fun filled journey with MMC 2023. 

 

Vice President: Ratnangi Malpekar karyakarini@mahamandalchicago.org 
I am Ratnangi Nilesh Malpekar, volunteer of MMC for last 8 years in various teams, like 
Decoration, Food, GJC-HR, Dhol-Tasha. I have been writing in Rachana and was 
Board of Director in 2020. I love working for our Maharashtrian community and our 
MMC. 

 

Treasurer: Rajesh Hatkar treasurer@mahamandalchicago.org 
Chicagoland resident for around 30 years. Has participated in various MMC programs 
since 1995, contributed in BMM magazine as well as recently in Rachana. Enjoys 
different genres of Indian music and a die-hard cricket fan. Looking forward to the fun 
filled 2023 with MMC team. 

 

Secretary: Sheetal Deshpande karyakarini@mahamandalchicago.org 
Chicagoland resident for 9 years. Has participated  in various programs over last few 
years such as Y.O.U.T.H. , Stage, Dhol Tasha. Marathi Teacher at MMC’s Chicago 
Vidya Mandir. I love art and architecture. Excited to lead Y.O.U.T.H. ream. Looking 
forward to work with 2023 team and a memorable year ahead. 
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Board of Director: Madhav Gogawale karyakarini@mahamandalchicago.org 
माधव गोगावले गेली २८ वष िशकागो प रसरात रिहवासी आहेत. अमे रकेत ते ४२ वष आहेत. महारा  मंडळात 
ते १९८१ पासून सि य आहेत. १९८७ पासुन िचनमया िमशन म ये ते सेवक, बालिवहार िश क व अ ययन 
गटात सि य आहेत. महारा  मंडळ िशकागो २०२३ च ेते कायका रनीचे सद य व Board of Directors.  
वषा ते अ या म पीठ, सािह य क ा, जे  नाग रक सेवादल, आणी इितहास मंच या समहुात कायरत राहन 
आप या सेवेसाठी वेग-वेगळे ऊप म कर याचा यांचा मानस आहे 

Board of Director: Nilesh Joshi karyakarini@mahamandalchicago.org 
Naperville-Aurora resident for 9+ years. Active MMC volunteer since 2015. Worked as a 
teacher in Chicago Marathi shala for 2 years. Participated and volunteered in numerous 
MMC activities. Key tasha player in MMC dhol-tasha team. Admin of MMC karaoke group. 
Music maniac, enjoys singing and conducting karaoke events. Looking forward to a fun-
filled MMC 2023. 

Board of Director: Manoj 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 2023. 

Board of Director: Vishal Navalkar karyakarini@mahamandalchicago.org 
I have been living in Chicago since 2017. I have been associated with MMC through 
Marathi Shala volunteering activities from 2017. Helped itihaas Manch and volunteered in 
couple of programs in 2021 and 2022. I have been assigned to group of MMC Yoga and 
organization of various athletic activities and picnic. Looking forward to a fitness year of 
2023! 

Board of Director: Pradnya Joglekar karyakarini@mahamandalchicago.org 
Bolingbrook resident for 22years. Active MMC volunteer since 2010. Participated and 
volunteered in numerous MMC activities. MMC Lezim, Dance team, Food, GJC 
Registration. Looking forward to a fun-filled MMC 2023. 
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Board of Director: Deepa Sawant karyakarini@mahamandalchicago.org 
Resident of the Chicagoland area for 25 years. Involved in MMC dance team for 6+ years. 
MMC Board of Director in 2021. In 2021 lead Parampara team and Graduation team. Re-
elected in 2022. In 2022 lead Parampara, Graduation, Flyer team. In 2023 leading 
Graduation and decoration team. Excited and looking forward to lead the Decoration team 
and Graduation team to bring the community together. 
Looking forward to a fun filled MMC 2023. 
Board of Director: Chetan Rege karyakarini@mahamandalchicago.org 
Chicago resident for 16+ years. Bibliophile. Volunteered for various MMC activities - 
Secretary of 2022 MMC EC, Admin of Itihas Manch group since 2021; Admin of Adhyatma 
Peeth in 2021; Rachana Editor in 2019; Teacher at Chicago Marathi Vidyamandir. 
Directed, acted in and coordinated several plays, activities, and performances. Aiming to 
preserve our incredible Indian heritage and build a solid MMC community. 

Board of Director: Sujit Kulkarni karyakarini@mahamandalchicago.org 
I am living in Chicagoland from last 12 years. I am affiliated with MMC as member from last 
6 plus years. I have written articles in Rachana, helped Rachana Editor for editing 
Rachana Articles, Involved in MMC Volunteering activities and last year worked on MMC 
Constitution Review Committee. Very excited to be part of this year’s 
Executive Committee. 

Board of Director: Ketki Deshpande karyakarini@mahamandalchicago.org 
I have been residing in the Chicago area for almost 20 years. I have participated in and 
have choreographed various dances for MMC events since 2015. I am a trained Indian 
classical dancer and have been learning/ practicing Bharatnatyam since the age of 10. I 
am a Software Engineering professional and enjoy traveling. At home, I take care of four 
boys including our 2 years old golden lab. 

Board of Director: Shweta Harankhedkar 
Shenoy 

karyakarini@mahamandalchicago.org 

Chicagoland resident since 2020. Okstate alumna. My educational background is 
Environmental Science and Botany. I have actively volunteered for Maharashtra Mandal 
Chicago in Dance Team, Stage, Dhol Tasha, Bhramangatha, Parampara and various other 
events. I love to travel, dance and read. Together, let's make MMC scale new 
heights in 2023. 
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MMC Trustees 
 

     
समीर सावंत रामदास थ े धनंजय काळे उ का नगरकर राहल थ े 

 

 

 

 

 

 

MMC Investment Advisors 
 

   
सहुास गोसावी िमिलंद जोगळेकर योगेश गायकर 
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बहृ महारा  मंडळ 

 

  
अिभिजत रायरीकर  

(MMC’s BMM Representative 
िनतीन जोशी  

(BMM Trustee) 
 

 
MMC’s िशकागो िव ा मंिदर 

 

 Coordinator Trustee Treasurer   

 

 

 

 

 

 

 वैदेही देशपांडे ल मीनारायण मिहसेकर साद खर े   
      
 Naperville PoC Schaumburg PoC Buffalo Grove PoC   

 

   

 

 

 अिभषेक सोहनी सवुणा गणपुल े िद ी िम ीकोटकर   
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MMC 2023 Ambassadors 
 

Abhijit Rayarikar 
Amit Kulkarni 
Amruta Joshi 
Anagha Vasta 
Aniket Sawant 
Aniruddha Damle 
Ankita Gawade 
Anuradha Kelkar 
Anurag Misraraj 
Aparna Khaladkar 
Archana Bhide 
Ashish Nagarkar 
Ashwini Deshmukh 
Ashwini Kunte 
Ashwini Nade 
Avani Deshpande 
Bharati Velankar 
Bhaskar Shedge 
Chaitanya Agashe 
Chetan Rege 
Chitra Shirke 
Deepa Sawant 
Deepali Lande 
Dhananjay Joshi 
Dipali Ghughe 
Dipti Govardhan 
Hemant Hinge 
Jayjeet Govardhan 
Jyoti Gogawale 

Kabori Patil 
Kashmira Magar 
Kavita Kulkarni 
Ketki Deshpande 
Latika Chaudhary 
Leena Vaidya 
Madhav Gogawale 
Mandar Joglekar 
Mandar Pandit 
Manisha Pandit 
Manoj Joshi 
Milind Sali 
Mitesh Kambli 
Mugdha Joshi 
Namita Vedak 
Narsimha Kamath 
Navin Shenoy 
Neha Dalal 
Nikhil Jadhav 
Nilesh Joshi 
Nimesh Shirke 
Nitin Nade 
Pallavi Betsur 
Prachi Pohare 
Pradnya Joglekar 
Prajakta Joshi 
Pranil Vaidya 
Pranjali Doshi 
Prasad Athanikar 

Prasad Naik 
Priya Patankar 
Priya Pathak 
Priyesh Deshpande 
Purva Kulkarni 
Rahul Kolekar 
Rahul Thatte 
Rahul Visal 
Rajas Visal 
Rajesh Hatkar 
Rashmi Chafekar 
Ratnangi Malpekar 
Rekha Deodhar 
Rohit Dalvi 
Rupesh Pohare 
Sameer Bongale 
Sameer Khaladkar 
Sameer Kulkarni 
Santosh Taware 
Sara Bongale 
Shalaka Rege 
Sheetal Deshpande 
Shilpa Deshpande 
Shipra Athanikar 
Shraddha Bhat 
Shruti Kulkarni 
Shweta 
Harankhedkar 
Shenoy 

Shweta Kulkarni 
Smita Bhole Patil 
Snehal Vadvalkar 
Soumil Pandit 
Sujata Mahajan 
Sujit Kulkarni 
Sulakshana 
Kulkarni 
Tejaswini Joshi 
Trupti Taware 
Ulka Nagarkar 
Urmila Damle 
Utsav Kale 
Vaishali Belsare 
Varsha Visal 
VedaShree Naik 
Vidya Shinde 
Vishal Navalkar 
Vishnu 
Mahadeshwar 
Vrushali Khekale-
Kulkarni 
Yatin Kulkarni  
Yogendra Rao 
Yogesh Kinikar 
Yogita Landge 
Yukta Rao 
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Health and Balance with Ayurveda – Winter lifestyle 
  

Ayurveda is a traditional system of 
medicines native to India. In Ayurveda, 
regulation of diet is crucial, since it examines 
the whole human body as the product of 
food. Ayurveda illustrates how an individual 
can recuperate by establishing the 
connection between elements of life, food, 
and body. According to ayurvedic concepts, 
food is responsible for different aspects of an 
individual including physical, 
temperamental, and mental states. To stay 
healthy, maintaining a stable healthy diet 
routinely is essential. The body absorbs the 
nutrients as the result of digestion. But 
Ayurveda states that the food first converts 
into rasa (plasma), and then followed by 
successive conversion into blood, muscle, 
fat, bone marrow, reproductive elements, 
and body fluids. Imbalance of mind, body, 
and spirit are referred to as diseases.  

Ayurveda identifies three bodily/metabolic 
types, called doshas. These doshas, known 
as Vata, Pitta, and Kapha, are biological 
energies that govern the physiology, 
psychology, and subtle energy of the body. 
The doshas are essentially our guides for 

choosing foods, activities, and lifestyle 
habits that create and maintain balance 
within our unique constitution. The three 
doshas derive from the five mahabhutas—
the elements of nature—and are closely 
related to the qualities of each element. 
Here’s how the five mahabhutas combine to 
create the three doshas: Vata = Air + Space 
Pitta = Fire + Water Kapha = Water + Earth 
According to Ayurveda, we’re born with a 
proportion of the doshas that’s unique to us. 
While everyone has some proportion of all 
three doshas on a cellular level, we typically 
have one predominant dosha along with a 
strong secondary dosha. Our physical and 
mental characteristics will be associated with 
these two doshas. They are also the doshas 
most likely to be affected by dietary and 
lifestyle imbalances. It’s also possible, 
though rare, that someone might be 
“tridoshic”—in other words, that person has 
an equal amount of all three doshas. 
Seasons have a distribution of Dosha 
balances in them let us elaborate more about 
the seasonal routines and their significance 
focusing on the winter season 
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The basic five elements can be related to 
dietary foods: ether/space for popcorn, 
wafers; air for beans, cabbage, 
cookies; fire for chilies, pepper, 
ginger; water for soups, melons; 
and earth for fried foods, cheese. Different 
combination of these five elements delivers 
different tastes such as sweet, pungent, 
sour, bitter, saline, and astringent.  
Every taste and element combination have 
an impact on health. For example, if water 
element gives sweet taste, which is 
responsible for increase in blood production.  

 The majority of earth and fire elements 
leads to acid taste which helps in 
digestion and removal of vata.  

 Combination of water and fire results in 
saline taste, which removes kapha.  

 Excess combination of air and ether gives 
a bitter taste, which increases the 
appetite and removes the harmful doshas 
(pathogenic factor).  

 A pungent taste is the result of 
predominance of ether and air, which 
improves digestive power while  

 Astringent taste helps in restoring 
balance between doshas. 

 
Seasonal Routine or Ritucharya  
Changes in the season are potential causes 
of dosha imbalance. We cannot control 
these changes but we can maintain balance 
by adapting our lifestyle accordingly. 
Categorization of seasons in the US is, 
Fall/winter = November – February  
Spring = March – June  
Summer = July - October  
As we approach the winter season, let us 
shed some light on the diet and lifestyle 
Ayurveda suggests to follow. 
During this season, people gain strength and 
a powerful digestive fire, because the fire 
gets obstructed from flowing outward due to 
external cold and dry weather. One should 
consume, warm, cooked, sweet and salty 
foods.  
As you have noticed particularly in the winter 
season, we feel hungry early in the morning, 
due to longer nights. Consumption of warm 
water, warm and cooked breakfast like 
oatmeal, sautéed apples, warm cup of herbal 
tea will help keep the cold, dry qualities of 
Vata to bay.  
I would recommend foods which are heavy 
and oily in nature to counterbalance the dry 
nature of winter - like bananas, avocados, 
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winter squash, nuts, and healthy fats like 
Ghee, olive oil.  
Most spices work well in the winter as they 
too have a heating quality that combats the 
cold.  
Spices such as – cardamom, cumin, ginger, 
cinnamon, fennel, salt, cloves, mustard 
seed, and small quantities of black pepper 
prove to be a boon in the winter season. 
Sweet foods such as yams and sweet 
potatoes also open up and nourish the 
tissues, which helps to counteract the 
dryness and lightness in winter. Slightly 
cooking the fruits and vegetables before 
consumption will help in better digestion and 
absorption.  
E.g. Sautéed apples, apple pies, baked 
pears are great fall/winter foods.  
Grains – rice, brown rice, and wheat (they 
are warming and sweet)  
Fruits – oranges, bananas, avocados, 
grapes, grapefruit, pineapples, mangos, 
papayas  
Vegetables – cooked carrots, winter 
squash, acorn squash, tomatoes, okra, 
onions, artichoke hearts, and sweet 
potatoes.  
If you do need to eat beans in the winter 
make sure to soak them extra-long or cook 
them with extra water. This soaking will 

reduce their drying, wind-producing 
qualities. They can also be spiced with anti-
bloating agents such as asafetida, fennel, 
ginger, and cardamom. 

Sweet potatoes are loaded with nutrition and 
are earthy and sweet in nature which provide 
you the essential energy, a boost to the 
digestive fire and also help in good 
elimination due to their fiber content. It is 
best to consume sweet potatoes in winter 
season 
Sweet potato pudding/Sweet potato kheer 
(Breakfast, Desert) 
Benefits 

 Healthiest Carbs 

 Fiber 

 Nutrition 
Ingredients 

 A medium sized sweet potato 
 1 tbsp of ghee 

 A pinch of cardamom powder 
 A pinch of Nutmeg powder 

 ½ cup of Milk (your Choice) 

 4-5 crushed Almonds and cashews  
 4-5 black currants 

Recipe 

 Boil, peel and grate the sweet 
potatoes in a bowl 
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 Add the above ingredients and give it 
a stir 

 Warm the milk and add in the pudding.  
 Enjoy each delicious bite, knowing 

there's no better way to fire up your 
body's furnace and start the day right. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaidya Swati Mhaske 
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Eye Care with Ayurveda 

 
 

 Eyes are the window to your soul 
     William Shakespeare 
In the last couple of decades, our eyes are 
subjected to excessive stress more than 
ever. More and more kids are diagnosed 
with vision issues. Blame it on the 
increased use of video games, TV, mobile 
and computer screens. This excess use of 
devices is responsible for increased cases 
of headaches, burning and dry eyes, dark 
circles, and related to the strain on eyes.  
Blue light emitted from various LED 
devices not only directly causes eye strain 
but also interferes with the sleep cycle 
leading to tired eyes.  
Ayurveda has prescribed a very simple 
and effective eye care routine which 
involves some purification processes, diet, 
and lifestyle.  
In principle: 
Three energy forces within our body Vata, 
Pitta and Kapha influence different organs 
of our body. Eyes are the seat of Pitta 
dosha therefore warrants regular cooling, 
lubrication, and rest. Eye strain reduces 
the frequency of blinking that disturbs the 

cooling and lubrication process. 
Ayurvedic Eye Care Routine 
Bring on the coolness. Exposure to 
coolness is loved by our eyes. Upon 
waking up, splash cold water on your 
eyes. This clears off the dried mucus and 
dirt accumulated in the eyes and 
stimulates the glands that lubricate the 
eyes.  
Other cooling methods that work for eyes 
are as follows. Brew some green tea and 
allow it to cool in the refrigerator overnight 
along with the tea bags in it. Gently, 
squeeze excess tea from the bags and 
place cold bags on closed eyes for 20 
minutes. Cotton pads soaked in ice cold 
cucumber juice work similarly.  
Avoid harsh chemicals: Avoid 
Chemically manufactured beauty products 
especially eye liner. Instead use ayurvedic 
Kajal or medicinal eyeliner and thoroughly 
clean eyes every night. 
Regular head massage improves the 
circulation around the area and relaxes 
eyes muscles necessary for maintaining 
visual sharpness, reduces strain and 
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stimulates the tear glands. Use any oil 
such as coconut, sesame suitable per 
your body constitution.  
Rest your eyes: Resting your eyes 
frequently by palming works like a charm! 
Rub your palms together for about 10 
seconds and cup your hands over them. 
Avoid putting any pressure on the 
eyeballs. Relax in this position for 2-3 
minutes and repeat every now and then. 
Frequently, if you spent a lot of time 
working on computers. Notice the eye 
strain melting away. 
Love your feet! Interestingly, our feet, as 
one of the action organs, also come under 
the rule of Pitta Dosha. Ayurveda 
prescribes regular application of oil to the 
soles of our feet, improves eye health and 
especially clarifies the vision. Using warm 
sesame oil and Kansa bowl, vigorously 
scrub the soles of your feet before going 
to sleep. Make sure to wear socks even if 
you are going to sleep immediately.  
Roll your eyes often! Exercising your eye 
muscles daily is a must. Without moving 
your head, rapidly take your gaze up, right 
down and left.  Try clockwise and 
anticlockwise 5 times.  

Triphala Eye Wash: A traditional and 
effective ritual described in Ayurveda for 
maintaining healthy eyes. Prepare a 
Triphala tea in distilled water using 1 tsp of 
powder in 250 ml water. Filter using a 
coffee filter or muslin cloth making sure 
there are no visible solid particles. Cool in 
the refrigerator.  
Pour 20 mL of this cold solution in an eye 
bath cup and rinse both eyes for 2 
minutes.  You may feel burning initially but 
our eyes get used to it. This procedure can 
be done every evening and is said to be 
effective for chronic dry eye syndrome, red 
eyes, irritated conjunctiva, and sty.  
Netra tarpan aka Ghee wash: A bit 
elaborate process than Triphala wash, 
however it is a traditional ayurvedic 
remedy. Using sterile equipment, melt 2-3 
tablespoons of Organic Desi Cow Ghee. 
Pour in an eye bath cup. Press it over one 
eye for 2-3 minutes, making sure the eye 
is literally bathing in it. Blink several times 
and discard the ghee. Repeat the process 
with the other eye.  
Trataka Meditation Eyes exercises are 
very beneficial in maintaining good vision 
and eye health. A popular and traditional 
process of Trataka aka gazing meditation 
has been prescribed by Yoga. A yogic 
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textbook, ‘Hatha Yoga Pradipika’, defines 
Trataka as 'staring intently with an 
unwavering gaze at a small point until 
tears are shed'.  This fascinating 
technique, often performed by gazing at a 
ghee lamp without a blink, is very 
energizing for the mind, improves 
concentration, paving the way for a deeper 
meditation practice. Though meditative, 
Trataka is one of the shat-kriyas or six 
cleansing methods described in Hatha 
Yoga, and though meditative, this 
procedure cleanses and heals the eyes 
during tearing.  

 

 

Diet 

Eyes love rainbow diets. Eat a variety of 
vegetables and fruits that are intense in 
color. Take your vitamins. A ½ teaspoon 
of Triphala Ghee consumed with warm 
water can be beneficial as well.  
 
 

 
 

     

 

 

Kalpana Nimkar, PhD                                   
(847) 372-7553 

kalpana@sankalp-wellness.com
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Active Meditation Technique 
 

In the past, meditation was known to be a 
process of sitting down quietly at one place, 
trying to engage oneself in one thought, and 
eventually trying to be in a thoughtless state 
of mind. Today, it is a quite common 
understanding that meditation need not be 
done sitting at one place at a certain time. 
Even the process of cooking a meal in a 
happy state of mind and with complete 
involvement of mind can be a process of 
meditation. 
Let us learn about a middle path – neither 
sitting idle and trying to reach a thoughtless 
mind, nor doing an activity with complete 
devotion and trying to reach a blissful mind. 
This middle path is what is active meditation. 
Here, we do sit or lie down in one place but 
get involved in the meditation process 
through certain activities. 
When one is suffering from a chronic 
disease, going through needful medical 
treatment, it becomes vital that the immune 
defense is strong, willpower is boosted, and 
quality of life is not compromised. This is 
where the active meditation technique plays 
an important role. Since the person is 
actively involved in the process of 

meditation, it becomes easier to keep the 
mind away from bodily pains. 
1. As the first step, loud, audible sounds are 

produced after every deep inhale and 
thus resonance is developed. The 
sounds produced are A U and M. Sound 
A has lowest frequency, sound U has 
middle and sound M has highest 
frequency. This loud chanting creates 
resonance in the body thus helping the 
body cells relax. The low frequency A 
chanting helps relax the body below the 
naval center where body frequency is 
also low. The middle frequency U 
chanting helps relax the body between 
throat and naval center where body 
frequency is also at middle level. Lastly, 
the highest frequency M chanting relaxes 
the head and neck region where body 
frequency is also at its highest.  

2. As the second step, the same three 
sounds are produced inside the mind and 
again the same resonance is developed. 
This mental chanting also leads to the 
same pattern of resonance waves and 
helps relax the body cells. 
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3. As the third step, AUM is repeated inside 
the mind and this mental chanting further 
relaxes the entire body.  

By the end of these three steps, the 
development of resonance brings the mind 
to the present moment and the mind can feel 
the silence. Now the next steps help 
increase inner sensitivity as well as inner 
awareness.  
4. Breath awareness – breath is observed at 

the tip of the nose. Then it is observed 
inside the nostrils. This simple 
observation and watching of breath lead 
to reduction in any imbalance in right and 
left nostril breathing. The imbalance is 
further reduced by performing 9 rounds of 
alternate nostril breathing exercise.  

5. Awareness and relaxation – Pointed 
awareness is felt at the tip of the nose, 
then linear awareness is felt through the 
air path from the nose tip to the throat 
region, then surface awareness is felt 
through the inner surface of the air path. 
This deeper and deeper awareness of 
breath increases sensitivity for internal 
organs. This step is concluded by 
Bhramari chanting or making a humming 
bee sound to have three-dimensional 
awareness as you recognize the 

resonance throughout the body due to 
the humming bee sound’s vibrations. 

6. Recognition of nerve impulses with the 
help of mudras – 

a) Chin mudra – At the 
contact point of fingertips, pulse is 
observed. Then heart beats are 
observed. Then synchronization 
between the two is observed. By 
opening the fingers and touching them 
again and again, nerve impulses 
traveling from hand to the brain are 
observed.  

b) Chinmay mudra – Same 
process is followed in this mudra and 
nerve impulses are observed. 

c) Adi mudra – During the same 
process, a gush of nerve impulses is 
observed. 

d) Namaskar mudra –  Again the 
same process is followed to feel the 
gush of nerve impulses. 
With every mudra, the speed of nerve 
impulses traveling to the brain goes on 
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increasing. Again, the step is 
concluded by Bhramari chanting or 
making the humming bee sound. Now 
inner awareness and sensitivity move 
from the gross to the subtle.  

7. Lastly, a resolve is repeated in mind nine 
times along with the inhalation and 
exhalation process. Resolve is nothing 
but a positive thought made of a minimum 
number of words. One example can be – 
I am blissful. 

I would give complete credit for this active 
meditation technique to our Guru Dr H R 
Nagendra who is the founding trustee of the 
first yoga university in America – 
Vivekananda Yoga University 
https://vayuusa.org/. I learnt the technique 
during my master’s degree program in Yoga 
Therapy from this University.  

Feel free to contact me if you want to learn 
more about and practice it along with me to 
experience the benefits mentioned. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anupama Buzruk 
(847) 544-6708 

anubuzruk@gmail.com 
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Kudos to a special Yoga teacher 
 
 
Yoga is an ancient Indian tradition which has 
gone global. It is trending activity, suitable to 
balance hectic new age life style. I was 
pondering over it and by chance I was 
introduced to this lady named Unna 
Ramnathan from Houston, who was named 
among the top 5 volunteers in lithe local 
paper Star. Who teaches stretch and tone 
classes on line but with a unique flavor. She 
has added weights and holding the poses to 
her teaching. 
I joined her class and decided to ask her 
about her journey. Here is the exchange - 
Yoga is the new buzz word now. How was 
she  inspired to learn Yoga and does she 
remember her first session? 
She told me that she took different exercise 
classes and tried Yoga in 1994 with Mary 
McDermott overseas. 
She was instrumental in inspiring her 
interest. Her brother is also an art of living 
Yoga teacher. 
But when she returned to USA, she took 
formal training in 2012 in Austin, Texas with 
living Yoga program. 

I asked her what is the special brilliance 
about Yoga and what did she gain out of it? 
Her reply was Yoga does benefit all aspects 
of life physical, mental and spiritual. 
 For her personally, she has become more 
flexible and has more sense of balance. 
She remembers the calmness she felt after 
her session in the beginning.  
One may not be able to touch one's toes to 
start with but was told by her teacher to do 
the best one can and not be in the 
competition. 
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 I asked her what would she tell a beginner 
about Yoga and what is the benefit and why 
should they take it up? 
For those who do take it up, depending on 
how sincere and disciplined in their practice, 
they will reap the benefits. 
It will build your stamina, increase flexibility, 
and improve breathing. 
She had incorporated and added weights to 
poses and she guides to hold poses.this is 
just the tip of iceberg. 
 
 
 
 
 

I told her when the class is over, it feels as if 
the whole day's stress has melted. It is not 
acrobatic performance but truly gives one a 
sense of calmness. Just like her personally. 
Kudos to her. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alka Gadgil 
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SPONSORS WALL 

 

We wish to thank following people who have purchased Sponsorship Packages 
for 2023. 

 

  

वैयि क पेरी पान 
Sheetal Jagtap 
Manik Nambiar 
 
वैयि क वणकमळ 
Komal Swadas 
 
दांप य पेरी पान 
Swati and Mahesh Mohnalkar 
Deepa and Yogesh Ajmire 
Deepa and Narasimha Kamath 
Sneha and Dilip Kulkarni 
Ratnangi and Nilesh Malpekar 
 
दांप य वणकमळ 
Aparna and Sameer Khaladkar 
 
दांप य िहरकुेडी 
Anita and Hiren Kelekar 
Aparna and Prasad Walawalkar 

कुटंुब पेरी पान 
Shilpa and Nilesh Joshi 
 
कुटंुब वणकमळ 
Shipra and Prasad Athanikar 
 
आजीव 
Kamini and Vasant Shelke 
Tejasi and Pranshu Adavadkar 
 
आजीव Upgrade परेी पान 
Shamkant Sheth 
 
आजीव Upgrade वणकमळ 
Ashwini and Vivek Modak 
 
आजीव Upgrade िहरकुेडी 
Vaishali and Sanjay Wagh 
Neela and Ashok Lele 
Ulka and Ashish Nagarkar 
Sangeeta and Rajesh Hatkar 

देणगीदार 
Laxmikant Mahishekar 
Jayjeet Govardhan 
Vidya and Sanjay Nahar 
Madhuri Parhad 
Vaishali Belsare 
Shree Datt Raut 
Neela and Ashok Lele 
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 नाही करायची दसु-याला मदत या शहरात 
 

‘‘हॅलो, ीती बोलतेय. मांडवी आहे? 
 ‘‘मांडवी, ीतीचा फोन आह.े’’ 
 मांडवी आंघोळीला चालली होती. ितने 
पा याचा नळ बंद केला आिण कपड्याला हात पुसत 
बाहेर येऊन फोन घेतला. 
 ‘‘हॅलो ीती, बोल.’’ 
 ‘‘मांडवी, मला थोडी मदत करतेस? तुला तर 
माहीतीये मी सकाळीच बाहेर पडते. प पूला शाळेत 
सोडून पढेु कामाला जाते. आमचे नाना याला 
आणतात. पण नानांना ह ली फार कमी िदसतं. रोज 
मा या मनावर एक टे शन असतं, क  कस े आणत 
असतील याला गाडीवर. मी तुला हणणार होते, तुझा 
राजू प पू याच वगात आह.े तू राजूला र ाने आणतेस 
तर प पूलाही आणत जा. तुम या घरापयत फ . नाना 
तुम या घरासमोर भाजीवाले बसतात ना ितथं 
थांबतील. ितथून आम या घरापयत काही र क  
नाहीय.े अिजबात गद  नाही. दोन छोटे र ते पार केले 
क  आमचं घर. मोठे चौक नाही, बसेस नाही. तेवढं 
नाना आण ूशकतात. करशील का एवढं लीज!’’ 
 मांडवी छोट्या गावातून आलेली, कुणालाही 
मदत करणं ित या ीने अगदी वाभािवक गो  होती. 

ीती काही ितची मै ीण न हती, फ  ओळखीची होती. 
एवढ्यातच ीतीने नवं घर घेतलं होतं. जुन ंघर सोडलं 
पण न या घरासाठीचं कजच मंजूर झाल ंनाही. ित या 
नव-याला नोकरी पण काही खास न हती. ीतीन े
वतःसाठी नोकरी शोधली, िदवसभर काम क न 

अठराशे . देणारी. मुलगा नसरी कूलम ये जाणारा. 
ीतीचे वडील - नाना - याला शाळेतनं आणायचे. नंतर 

शेजारी एका पाळणाघरात ठेवायचे. सं याकाळी सात 

वाजता ीतीचा नवरा याला घेऊन यायचा. आठ 
वाजता ीती घरी पोचायची. ही ीतीची दैनंिदनी. 
 मांडवीला हे खूप िविच  वाटायचं. या शहरात 
ही काय जग याची प त असावी ल ात यायचं नाही. 

ी-पु ष ल न करतात, मुल ंहोऊ देतात. मग दोघंही 
नोकरीला जातात. मुलाला दाया सांभाळतात िकंवा 
पाळणाघर ंसांभाळतात. सं याकाळी दमून भागून घरी 
येताना तयार पो या, पॅ ड फूड अस ंकाय काय घेऊन 
येतात िकंवा फोनवर ऑडर देतात. सटुी या िदवशी 
सग या कुटंुबाने बाहेर जेवायला जायचं. यां या 
जग यात टेबलखुच , टी ही, सीडीज् , नवे कपडे, 
दािगने, बाहेरचं खाणं एवढ्याच गो ी. ना कधी उगवता 
सूय पाहातात ना माळवता. फुल ं पाहतात ती बूकेत. 
यांना सारखा ‘बोअरडम’ असतो. यावर इलाज 
िच पट, टी ही, हॉटेिलंग, िच कार खरदेी एवढेच. 
 ीतीब ल मांडवीला सहानभूुती वाटते. 

ीतीसार या कुणाब लही. वतः थोडी तोशीस सहन 
क न दसु-याला मदत करणं ह े मू य ती माग ेसोडून 
आले या जगातलं होतं, इथ ंहा अवगणु समजला जातो 
हे मांडवी या ल ात येत नाही. 
 उदाहरण ायचं तर, एक िदवस दारावर एक 
बाई मोजे िवकायला घेऊन आली. तीन मो यांचे जोड 
घेतले तर तीन  िमळणार अस ेती सांगत होती. कोण 
भला माणूस एकसारखे सहा मो यांचे जोड िवकत 
घेईल! हणून मांडवीला ितची दया आली. कशी 
िवकणार ही मो यांचे एवढे जोड? िदवसभर घरोघरी 
जाऊन मो यांची िशफारस करायची, मग वतः या 
घरी जाऊन घरातली कामं िनपटायची. असा िवचार 
करत मांडवीने ित याकडून ते सहा जोड घेऊन टाकले. 
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घरात सगळे मांडवी या या वभावाला जाणून होते. 
कुणी काहीच बोलल ंनाही. 
 एकदा अशीच एक बाई आली. ‘‘मी वारीला 
आ येय. दि णा द.े थोडीशी साखर द.े’’ मागायला 
लागली. मांडवीने पैसे आणून िदले तर हणाली, 
‘‘चहाप ी आिण साखर पण द.े’’ 
 मांडवीने पािहल,ं चहापावडर संपत आली 
होती. पण टी बॅ ज हो या कशावर तरी िमळाले या. 
ितने याच िद या. ती बाई हणाली, ‘‘अग ं बया, हे 
काय! वारीतल ेसमदे हसतील. बर ंचल, राह द.े आता 
एक साडी द ेपाह. मला बाबांनी तु याकडं पाठवलंय.’’ 
 मांडवीने लाल रंगाची एक जुनी साडी आणली. 
ती हणाली, ‘‘देवाला मदी रंग पसंत आहे. िहरवा 
िहरवा.’’ 
 मांडवीकडे िहरवी साडी न हती. या या 
दाखव या या ितला पसंत पड या नाहीत. शेवटी ती 
लालच ितने ठेवून घेतली. मांडवीला भरभ न 
आशीवाद िदले. ‘‘घरात बरकत येईल. सग याचंं 
क याण होईल. तू मोठ्या मनाची आहेस. बाबांनी मला 
तु याकडं पाठवलंय.’’ 
 मग मांडवीने घातले या पजंाबी ेसकडे पाहन 
हणाली, ‘‘असा एक डरसे द े मा या मानले या 

मुलीला’’ मांडवीला हसू आल.ं ितने एक ेस आणला. 
तो बाहीवर थोडासा फाटलेला होता. ते पाहन बाई 
हणाली, ‘‘हा कसा घालेल ती ?ितला लाज वाटते. 

दसुरा द ेना.’’ 
 मांडवीने दसुरा ेस आणून िदला. तो मदी 
कलरचा होता. बाई एकदम खूश झाली. ‘‘मदी रंगाचा 
आणलास. हा रंग देवाला पसंत आहे.’’ 
 मांडवीने ितला हे िवचारलं नाही, क  देवाने 
वतः सांिगतलंय याला हा रंग पसंत आहे अस?ं 

 बाईन ेसा-या गो ी आप या िपशवीत भर या. 
मांडवी या हातात खडीसाखर ठेवली. खडीसाखर 
काढता काढता तांदळाचे दाणे खाली पडल.े ती 
हणाली, ‘‘या घरात माझे तांदूळ सांडल.े ल मी 

सांडली. या घरात सग याचंं सगळं चांगल ंहोईल. मला, 
या बिहणीला, िवस  नकोस. मी पु हा येईन साद 
घेऊन. आता इतकं सगळं िदलंयस तर च पल पण 
देऊन टाक. मग झाल.ं’’ 
 शेवटी मांडवीची ि लपर घेऊन ती गेली. 
 हा सगळा िक सा ऐकून मांडवी या शहरात या 
बिहणी हतबु  झा या. मग ित यावर तुटून पड या, 
‘‘ह  झाली तुझी. कपडे, पैसै, चहा पावडर, साखर, 
च पल... संसारच थाटून िदलास ितला. ती काय 
देणेकरी होती तुझी? या शहरात अस ं रािहलीस तर 
एखाद ् िदवशी घर लटूुन नेतील लोक. कुणालाही घरात 
पाऊल नाही टाकू ायचं. अनोळखी लोकांना दारच 
नाही उघडायचं.’’ 
 मांडवी भोळेपणाने हणाली, ‘‘मी काही मा या 
गरजे या गो ी नाही िद या. ितला या खूप गरजे या 
हो या. मा याकडे पडूनच हो या. चांगली वाटत होती 
ती बाई.’’ 
 दोघी बिहण नी कपाळावर हात मा न घेतला.  
 अशी मांडवी. ती ीतीला श य िततक  मदत 
करणारच. ितने सांगूनही टाकलं, प पूला आणीन. 
काळजी क  नकोस. 
 दसु-याच िदवशी ित या राजूला ताप आला. 
शाळेत पाठवल ंनाही. ित याच कॉलनीत या शाळेत 
जाणारी अजून दोन मुल ंहोती. िशरीष आिण नंद.ू नंदूला 
वतः ितने अनकेदा शाळेतून आणल ं होतं. नंदू या 

आईला आज ितन े प पूला आणायला सांिगतल,ं ‘‘तू 
प पूला घेऊन ये. मी कॉलनी या गेटपाशी थांबीन. प पू 
आला, क  याला या या नानांपाशी सोपवीन.’’ 
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 सगळं ठरलं. नंदचूी आई मुलांना आणायला 
गेली. 
 मांडवी बरोबर अकरा वाजता कॉलनी या 
गेटपाशी प पूला यायला गेली. दसु-या बाजूला प पूचे 
नाना उभ े होते. ते हणाले, ‘‘हे काय? तू प पलूा 
आणणार होतीस ना?’’  
 मांडवी आपण बेजबाबदार नाही आहोत हे 
सांगायला उतावीळ झाली. ‘‘आज आम या राजूला 
ताप आला. याला शाळेत नाही पाठवल.ं प पलूा 
आणायला सांिगतलंय कुणाला तरी.’’ 
 कडक ऊन पडल ं होतं. ती जागा वाट 
पाह यासाठी अिजबात यो य न हती. एकामागून एक 
अशा तीन बसेस र यावर येऊन उ या रािह या. 
यां या म य े म ये जी थोडी रकामी जागा होती 

ित यात वाकून पाहात र ा शोधाय या, र ात दोन 
मुल ंआिण एक बाई आहे का तपासायचं, तापात या 
राजूचं ‘कडेवर घे’ च ंटुमण ंऐकायचं. या सग यात वीस-
पंचवीस िमिनटं गेली. ती प पूसाठी काळजीने आिण 
िदलेलं वचन िनभावू न शक या या अपराधभावाने 
भ न गेली. 
 ती प पू या नानांना हणाली, ‘‘तु ही इथ ंथांबा. 
मी आत कॉलनीत र ा गेलीय का पाहन येते.’’ 
 र ता ॉस क न ती कॉलनीत गेली. र ा 
आलेली न हती. 
 तेवढ्यात िशरीषचे बाबा कूटरवर आल.े 
िशरीष पढेु उभा होता आिण माग या सीटवर प पू 
बसला होता. प पूला पािह यावर ित या िजवात जीव 
आला. एवढासा प पू. कुठ यातरी पूण अनोळखी 
माणसा या कूटरवर बसून मांडवीकडे आला होता. 
मांडवीशी याची काही खूप ओळख न हती. मांडवीने 
याला कूटरव न उत न घेतलं आिण िशरीष या 

बाबांना िवचारलं, ‘‘हा तुम याबरोबर कसा काय 
आला?’’ 
 ‘‘नंदचूी आई याला आिण आिण नंदलूा घेऊन 
र ात बसली तेवढ्यात कसा कोण जाण,े नदं ूपडला 
र ातून.’’ 
 ‘‘काय सांगता?’’ 
 ‘‘हो. फार लागलं नाही याला. पण मग याची 
आई याला घेऊन दवाखा यात गेली. मग याचं काय 
करणार? हणून मी घेऊन आलो.’’ 
 ते ऐकून मांडवी गार पडली. ितने िशरीष या 
बाबांचे पु हा पु हा आभार मानल.े मग एका हाताने प पू 
आिण दसु-या हाताने राजूचं बोट ध न र ता ॉस 
क  लागली. र यात र ा टॅ ड या र ा कशाही 
उ या हो या. यां या मधून र ता काढत, वाहनांना 
चुकवत कशीबशी पलीकडे पोचली तर बरोबर 
याचवेळी नाना र ता ॉस क न पलीकडे जाताना 

िदसले, कॉलनीत. 
 ‘‘नानाऽ नानाऽ’’ ती जोरात हाका मारायला 
लागली, प पूपण. पण यां यापयत एकही हाक पोचली 
नाही. पु हा कसरत क न मुलांना घेऊन ितथं 
पोचेपयत ितने हाकांनी सारा र ता जागतृ क न 
टाकला. नाना सोडून. 
 अखेर ितने नानांकडे प पूला सोपवलं. सगळं 
सांिगतल.ं आता ितला काळजी वाटत होती नंदूची. 
ितनंच प पूला आणायचं काम नंदू या आईवर सोपवलं 
होतं. यामुळे नंद ू पडला हे ऐकून ती फार काळजीत 
पडली होती. 
 तेवढ्यात र ा येऊन थांबली. यात नंदचूी 
आई. ित याबरोबर डो याला प ी बांधलेला नंदू आिण 
खां ावर झोपलेला छोटा िटनूपण. 
 ‘‘काय झाल?ं’’ मांडवीनं अधीरतेनं िवचारलं.  
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 ‘‘याला घे.’’ नंदू या आईन े िटनूचं गाठोडं 
मांडवी या हातात िदलं आिण ती उतरली. 
 ‘‘न जाण,े कुणाचं त ड पािहल ं होतं आज 
सकाळी. जीव वाचला, नंदू या पायावरनं र ा जाणार 
होती आज. तो प पू एका कोप-यात बसला होता, हा 
एका कोप-यात. याला नीट बसवत होते तर हा इकडून 
पडून गेला.’’ 
 याचा अथ प पूमुळेच ह ेघडल ंहोतं. हणजेच 
मांडवीमळेु. या घटनेला जबाबदार कोण? ीती आिण 
प पूची आई एकमेक ना ओळखतही नाहीत. नंदूला 
काही झाल ं असतं तर ीती जबाबदार नाहीच. 
मांडवीच. 
 मांडवी कुणाला मदत करत होती? 
 मांडवी कुणा या जग याला आिण मृ यूला 
जबाबदार होती? 
 या सग या घटनेशी मांडवीचा काय संबंध 
होता? 
 यात या कुठ या गो ीशी नंदू या आईचा संबंध 
होता? 
 ीती या सम येशी नंदू या आईचा काय 
संबंध? 
 प पूला घरी आणणा-या िशरीष या बाबांचा 

ीतीशी काय संबंध? 
 कोप-यावर उ या, कमी िदसणा-या व ऐकू 
येणा-या नानांचा िशरीष या बाबांशी काय संबंध िकंवा 
नंदू या आईशीही काय संबंध? 

 हे सगळे एकमेकांचे कोण लागतात? कुणीही 
नाही. 
 या सग या एकमेकांशी संबंध नसले या 
माणसांम ये एका घटनेचा एकि त अनुभव यायला 
मांडवीच जबाबदार होती. 
 जे घडतं यावर कुणाचा अिधकार असतो! 
चालता चालता एखादा माणूस खड्ड्यात पडतो तो 
कुणामळेु? 
 हा िवचार करत मांडवी िजना चढत होती. 
ित या घरात फोनची रंग वाजत होती. 
 धावत जाऊन ितने फोन उचलला. ीती बोलत 
होती, ‘‘हॅलोऽ, ीती बोलतेय. प पू ठीक आहे ना गं? 
काल या या डो याला लागल ंहोतं. मी िवस नच गेले 
होते आिण आज मला पु हा पु हा तेच आठवतंय. 
कामात ल  लागत नाहीय.े घरी चाललये रजा घेऊन’’ 
रडवेला होत जाणारा ितचा वर. 
 आप या बाळाकरता तडफडणारी ही या 
शहरातली आई!  
 मांडवीने पण धडा घेतला, नाही करायची दसु-
याला मदत या शहरात, काही खर ंनाही. 
 
(लेिखके या‘शहरातला येक’ या कथासं हातून) 

 
  

 

 
 

  डॉ. सजुाता महाजन  
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जग याला लय आली 
 

नेहाचे पाय अगदी आखडून गेले होते. सकाळी 
पडलेला बफ िवतळत होता हळूहळू. बाहेरची थंडी 
थोडी थोडी आत िझरपायला लागली होती. बोटही गार 
पडायला लागली. पाक ू पु या टुमदार इमारती 
समोर याच पािकग लॉटम ये गाडी लावून नेहा एका 
तासापासून बसली होती. “साडेसात झाल.े घरी जाणार 
क  नाहीत या?” नेहा वैतागत हणाली. तेवढ्यात 
काचेचं वेश ार उघडून डॉ आशा बाहेर पड या. 
आपण फोनवर काहीतरी बघ यात म न आहोत असं 
भासवून ती यांचा अंदाज घेत रािहली. म यमवयीन, 
मवाळ चेहेरा, केसंही थोडे पांढर ेहोत चाललेले… यांचं 
एकूणच यि म व समंजस असावं अस ं वाटल.ं 
पाक ू या वेबसाईटवर या फोटोत थोड ंकृि म हसू 
वाटल ं होतं, पण य ात मा  अस ं काही जाणवलं 
नाही. 

तेवढ्यात या ितची गाडी पार क न एक जागा 
पलीकडे लावले या आप या BMW कडे गे या. जाता 
जाता णभर आप याकड े यांनी पािहल ंक  काय असं 
वाटल ं नेहाला, पण या तशाच आप याच िवचारात 
गाडी मागे घेऊन िदसनेाशा झा यासु ा. गेले ३-४ 
िदवस नेहा सं याकाळी तास दोन तास ताटकळत वाट 
बघत बसत होती. आज दशन झाल ंशेवटी. मग तीही 
घरी िनघाली. येता येता Chipotle मधून सं याकाळचं 
जेवायला घेऊनच आली. सगळीकडे कस ंमळभ दाटून 
आल ंहोतं. वार ंपण भरपूर. यामुळे अजूनच थंडी!  
घाईघाईत ती अपाटमटकडे जाऊ लागली… जाता 
जाता एक-दोन शेजा यांना अधि मत क न जुजबी 
'हाय! हॅलो!' केल.ं यांनीही मान डोलावून ितसाद 

िदला. वषभर झाल ंहोतं ितला इथ ेिश ट होऊन, पण 
अस ंजुजबी बोल यापलीकडे कधी ओळखी वाढ या 
नाहीत. येता येता प ं घेऊन ती घरी आली. 'नुसती 
िबल ं आिण प कं' मनाशी हणत ितने लॅपटॉप सु  
केला. ोजे टब ल अजून सतराशे इमे स आ या 
हो या. यांना उ र ंदे यात काही काळ गेला.’ हे काय 
न संपणार ंकाम!’ हणून शेवटी ती जेवायला बसली. 
जेवता जेवता पु हा एकदा डॉ. आशा पारकेर िवषयी 
सच क न अजून काही मािहती िमळते का बिघतल.ं 
फेसबुक ोफाइल पण नाही सापडलं. पाक ू या 
वेबसाइट यित र  कुठे काही न हतंच. मग पु हा 
वेबसाईटवरची मािहती वाचून काढली. ‘देशी आहेत, 
भारतात सु वातीचं िश ण झालेल ं िदसतं, उ च 
िश ण इथल,ं सायकॉलॉिज ट आिण थेरिप ट हणून 
ब याच िठकाणी स माननीय उ लेख आहे. आज 

य ात बघून पण ब या वाट या.’ असा िवचार करता 
करता शेवटी ितन ेजेवण उरकून कपडे इ ी करायला 
घेतले. उ ा सकाळचीच अपॉइंटमट होती.  

“गडु मॉिनग!” डॉ आशांचा हसरा चेहेरा बघून 
नेहाला बर ं वाटल.ं "How are you?" डॉ. आशाचा 

. “I am doing fine!" नेहानी सराईतपणे सवयीचं 
उ र िदलं. डॉ आशांनी ओळखलंच ते. मग 
हवापा या या ग पा झा या थोड्या, “या िहवा याचा 
कोण वीट आला आहे!” “ ए हाना ि ंग सु  हायला 
हवा होता”,” कसा कंटाळा आला आहे” वगैर े.वा यांची 
देवाण घेवाण झाली. ितथ या सजावटीचं कौतुक 
करताना ितची नजर सहजच यां या िड ी 
सिटिफकेटवर गेली आिण ितने िवचारलं, “तु ही मुंबई 
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म ये होता का?" "हो." आशांना हे थोड ंअपेि त होतंच. 
यांनी ितला पािकग लॉटम ये पण पािहल ंहोतं. बरचेसे 
यांचे लायंट्स अशी खा ी क न घेतात हे यांनी 

अनभुवल ं होतंच. ’शेवटी यां यासमोर मन मोकळं 
करायचं या य ची खा ी तर वाटली पािहजे ना? 
आपण भारतात रािहलो आहोत यामुळे ितला थोड ं
जा त सरुि त वाटत असेल, मी ितला समजू शकेल 
अस ंवाटल ंअसेल. मनाची जडणघडण समज यासाठी 
या य ची सामािजक आिण सां कृितक प रि थती 

समजू शकलो तर फायदा होतोच, पण ते आव यक 
असतंच अस ं नाही…’ डॉ आशाला वाटून गेलं. ‘मन 
आिण याचे खेळ सगळीकडे सारखेच.’  

नेहा काही आपणहन सांगत नाही हणून 
आशानी वरवरची चौकशी सु  केली. “कुठे राहतेस? 
िशकायला आली आहेस क  कामाकरता? कामाचं 
व प काय असतं?” अशा सा या ांनी सु वात 

केली. उ र ं देता देता नेहानीही  िवचारायला 
सु वात केली. “तु ही मूळ या कुठ या?” “भारत 
सोडून िकती वष झाली? म ये म य े जाता का?” 
“मुलंबाळं िकती?  िम टर काय करतात?”… आपण 
फारच भोचक  िवचारतो आहोत ह ेकळूनही ितला 
कुठ यातरी urgency न े या ांची उ र जाणून 
यायची होती. हे काहीही मनावर न घेता डॉ. आशा 

शांतपणे ामािणक उ र ंदेत रािह या. हळूहळू नेहाचं 
समाधान झालेल ं िदसलं आिण ित या ांचा वेग 
मंदावला.  

शेवटी ितने िवचारलं, “तु हाला मराठी येतं 
ना?” "हो अगदी छान येतं आिण तुला मराठी, िहंदी, 
इंि लश कुठ याही भाषेत बोलायची परवानगी आहे." 
डॉ.आशाने हसून उ र िदल.ं 

नेहा या चेहे यावर हसू उमटल.ं “ते ेझटेशन वगैरसेाठी 
इंि लश ठीक पण मनातल ं सांग यासाठी मला तरी 
मराठीतच बर ंवाटतं.” 
"तू कुठली ग मूळची?" आशाचा . 
 "बडो ाची. हणजे ८-९ वषापासून बडो ाला िश ट 
झालोत पण या आधी औरगंाबादला रहायचो." 
 "अ छा." …मुलाखतीची वेळ संपली पण मुद् ाचं 
काही बोलण ंझालंच नाही.  
 पढु या मुलाखतीची वेळ िनि त करता करता डॉ 
आशानी सहज िवचारलं, "घरी कोण असतं?"  
“कोणी नाही मी एकटी आहे.” 
“अग ंभारतात घरी कोण असतं अस ं िवचारायचं होतं 
मला.” 

कळत नकळत नेहा या चेह याव न वेदना 
तरळून गेली पण लगेच चेहेरा आिण आवाज िनिवकार 
करत ितने उ र िदल ं"कोणी नाही, एकटीच असते मी.” 
मग िवषय बदलत ेमळपणे यांनी िवचारलं, "पु हा 
येशील ना?" नेहाला एकदम बर ंवाटल.ं 'हो' हणत ती 
बाहेर पडली.  

आज ऑिफस म ये ितचा फार काही वैताग 
झाला नाही. नुकतीच अचानक ५ िदवस सु ी घेतली 
होती ितने, यामुळे ोजे ट्स मागे पडल े होते. दोन 
मह वाचे ोजे ट्स तर हातातून गेले पण होते. पण 
ितला याचं काही वाटलं नाही. ‘आधी वतः ळावर 
येऊ मग ोजे ट्सचं बघू.’ असा िवचार करत ती 
आपल ंकाम करत रािहली. सगळी टीम बदलली होती, 
कोणीच ओळखीचं न हतं यामुळे कोणाशी काही 
बोलण ंपण झाल ंनाही.  

आज परत येतांना तयार िडनर न आणता ती 
सरळ घरी आली. ि ज उघडून बिघतला तर यात ४-
५ सफरचंद, १-२ काकड्या, दूध आिण जुना ेडचा 
पडुा सापडला. कपाटात डाळ तांदूळ सापडले थोडे. 
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िकती िदवसांपूव  आपण शेवटचं ोसरी शॉिपंगला गेलो 
होतो हेही ितला आठवेना. ि जर मधले २-४ अधवट 
संपलेले आई मचे डबे बाजूला केल े तर ोझन 
भा यांची बॅग पण सापडली. मग उ साहाने ितने 
िखचडी टाकली आिण सामानाची यादी करायला 
सु वात केली.  

पढु या अपॉइंटमटम ये हवापा या या ग पांना 
पूणपणे छाट मा न नेहाने थेट सु वात केली. “मला 
अस ं वाटतं आहे क  मला नैरा य येत आहे. िकंवा 
आलेल ं आहे. मला सतत िन साही आिण 
थक यासारखं वाटतं. मन लागत नाही. मी मा या 
हशारीवर ोजे ट्स िमळवले आहेत पण आता या 

ोजे ट्सवर कामही करावंस वाटत नाही. वयंपाक 
पण नाही." 

"तू घ न काम करतेस का?" डॉ आशांनी 
िवचारलं. “हे वष सग यांसाठीच कठीण गेलं आहे.” या 
वष  social contact कमी झा याने हा ास 
सग यांनाच थोड्याफार माणात जाणवत होताच. 
“हो, अगदी आ ा आ ा पयत घ नच काम करत होते. 
पण आता जायला लागले आहे ऑिफसला .” 
डॉ आशा पारकेरांना नेहा काही फार मोकळी झाली 
नाहीय ेहे जाणवत होतंच. अजून काही सेश स यावे 
लागतीलच. एकटेपणा िदसतो आहे. एकटेपण ब याच 
याध ना कारणीभूत ठरतो. वतः या िहमती वर ही 

मुल-ंमुली इथ ंयेतात. िव ाथ  हणून आल ेतर िम -
मैि णी होत असतील पटापट. नोकरीवर येणा यांना 
कठीण जात असेल कदािचत ओळखी वाढवण.ं िकंवा 
वभावही असतोच! 

“बर ं तु यासाठी या काही ए सरसाइझेस. न 
चुकता कराय या बर"ं.  
“इथ े काही भारताशी िकंवा ांताशी िनगिडत 
सां कृितक सं था आहेत. याची मािहती िमळवायची. 

लाय रीम ये जाऊन काही ल स आहेत का याची 
मािहती िमळवायची. वाटलं तर जॉईन हायचं. 
काहीतरी रोज काम करायचं हणजे शारी रक क ! 
आप या शरीराला सु ा काम हवं असतं, योगा कर, 
िजम लाव, घराची व छता काढ. तुझं सगळं काम 
बु ीचं, क ाने शरीर ि थर राहते आिण मग मनाला पण 
शांत राहता येतं. आिण gratitude journal िलिहण ं
सु  कर. इंटरनेट वर बरीच मािहती आहे यावर, रसच 
पण झालेला आहे." नेहा मन लावून हे िलहन घेत होती. 
“हे सगळं करायचं हं न क  पढु या आठवड्यापयत." 
“बर ं अजून एक काम कर. तु या भारतात या 
िम मै ीणीना कॉल करायचा आिण मला सांगायचं.” हे 
ऐकल ं आिण नेहाचे हात अडखळल.े ितचा 

ासो छवास पण थोडा जड होतो आहे अस ंजाणवल.ं 
नेहा काही हणणार तर ित या त डून श दच फुटेना. 
ितची ही अ व थता बघून यांना नवल वाटल.ं पण या 
हणा या, “अग ंअसूद े ... अगदी केलंच पािहजे असं 

नाही काही.” 
“फोन राह द,े फेसबुक? हाटसऍप ?” 
"मी काही मिह यांपूव  फेसबकु िडिलट केल.ं फोन सु ा 
बदलला." नेहानी कबुली िदली.  
"अग ं अस ं का केलंस? आप याला लोकांची गरज 
असते बाई, we are social animals." 
"नवीन जॉब, नवीन फेसबुक अकॉउंट, नवीन फोन… 
नवीन सु वात करावी वाटली with a clean slate." 
“अस ंघडल ंकाय लीन लेट कर यासाठी?” 
“काही नाही… मी माझी एगंेजमट मोडली.” नेहा खजील 
होत हणाली.  
‘ओह… ेक अप!’ डॉ आशाला आता काही हाती 
लाग यासारखं वाटल.ं िह यात खूप अपराधीपणा 
जाणवतो आहे. आ ा कुठे ही मोकळं बोलायला लागली 
आहे. आ ापयत वरवरचं बोलण ंहोतं.  
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 "अग,ं नाही पटत आपल ंकधी कोणाशी िकंवा 
यांचं आप याशी… सोडून ावं". हणा या ख या डॉ 

आशा अस,ं पण या कारणाचं िनिम  होऊन नैरा य 
आले या ब याच केसेस यांनी हाताळ या हो या. 
"बर ंअर ड होतं िक तू जमवल ंहोतं?" 
"आईनेच ठरवलं होतं. चांगला आहे तुषार... हशार पण" 
" वभाव जुळले नाहीत का?" 
“थोडाफार वभाव वेगळा होता खरा, पण जमायचं 
आमचं"  
"मग कुठे माशी िशंकली?” 
"अहो, संग काय? आिण आ ाच ल न करा हणून 
कसला आ ह चालला होता? एका वषात नाही झालं 
ल न…  तर नंतर अजून काही वष थांबावं लागतं हणे. 
मला खूप राग आला……" 
“एका वषाचा काय कार? आिण कसला संग?" डॉ 
आशा या मनात पाल चुकचकुलीच.  
"गे यापासून एक वष....आई गे यापासून एक वष".  
नेहा अडखळत हणाली… "She… she passed 
away......" 

जण ू हे वा य उ चारता णीच वा तवाची 
जाणीव कट्यारीसारखी ित या दयात खुपसली गेली. 
आिण नेहाचा बांध फुटला. ती हमसून हमसून रडायला 
लागली. आशा नकळत ित याजवळ जाऊन ित या 
डो याव न हात िफरवू लागली, ितलाही भ नच 
आल,ं सातासमु ापार येऊन ही मुलगी आई या 
जा याचं दःुख एकटीनं पेलते आहे. She is 
grieving...  
हळू हळू नेहा शांत झाली. आशाला पढु या 
अपॉइंटमटची आठवण क न ायला आशाची 
अिस टंट आत आली. ितला नेहाजवळ बसवून ितला 
काही सूचना िद या. नेहाचा हात हातात घेऊन 
हणाली.... “I am truly sorry for your loss… 

आपण उ ा बोलूया सिव तरपण.े सॉरी हं...मला 
पढु या अपॉइंटमटला जावं लागेल. कॅथी तु याबरोबर 
थांबेल थोडावेळ. मी कॉफ  आिण को स मागवलेत 
तु यासाठी.... बर ंवाटेल जरा.” 

नेहा िनःश दपणे कॉफ  िपत होती. हाताची 
थरथर कमी झाली होती. मु य हणजे इत या 
मिह यांचा मनाला घातलेला बांध फोडून मन मोकळं 
करता आल ं होतं. जातांना कॅथीन े ितला दसु या 
िदवशीची वेळ िदली आिण एक पु तक िदल ंवाचायला 
–‘Finding Your Way Through Grief.’ एखादी 
मौ यवान व तू िमळावी या भावनेने ितने ते पु तक 
हातात घेतलं. 

घरी आ यावर नेहाला खूप हलकं वाटल.ं 
दे हा यासमोर उदब ी लावली, हात आपोआप 
जोड या गेले… तेवढंच स न वाटल.ं 

दसु या िदवशी छान उ हं पडली होती. 
पािकगजवळ या झाडावर इव या क या लगडले या 
िदस या. वसंत येत अस याची जाणीव झाली ितला.  
आज नेहानेच सेशनला सु वात केली. सहजपणे बोलत 
होती ती. “पडेँिमक सु  हाय या आधी या 
िडसबरम ये भेटायला गेले होते ितला. खूप ग पा 
मार या, म जा केली, मा या व नांब ल बोललो. 
आ ही जग पाह याचे लॅन करत होतो...   उ हा यात 
ितला इकड ेघेऊन येणार होते.” 
“घर या घरी माझा आिण तुषारचा साखरपुडा पण 
केला.” िनघतांना आई हणाली पण, “आता कधी भेट 
होणार गं? जा त वाट पाहायला लावू नकोस बाई.”  
“इकड े परत आ यावर मी िबझी होऊन गेले. दोन 
िदवसाआड कॉ स होत होते... एरवी हाट्सअपँ होतंच 
गाणी, जो सची देवाणघेवाण करायला.”  

“एि ल म ये ितचे मेसेजेस कमी होत गेले. एका 
आठवड्यात तर आलेच नाहीत. फोन पण झाला नाही. 
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मी केला तर उचलला नाही. मी तुषारला िवचारल ंतर 
तो ‘ यांना बर ंवाटत नाहीय े ’ हणाला. मग दोन तीन 
िदवसांनी ऍडिमट के याचं कळलं. काही के या 
ित याशी बोलता येत न हतं. पण ती बरी होते आह ेहे 
सांगत होते बाक च ेसगळे. आईला भेट यासाठी जीव 
तळमळत होता…मी ितिकटं बघत होते, ॅ हलसाठी 
परिमट िमळवलं. पण ितक ट िमळाय या आधीच 
कळलं ती गेली हणून....” नेहा या डो यातून घळघळ 
पाणी वाहत होतं पण ती तशी शांत होती.  

“मी पोहोचेपयत ोटोकॉल नुसार अं यिवधी 
सु ा झाल ेहोते.” डॉ आशा गंभीरपणे ऐकत हो या. ही 
भीती तर इथ े िव थािपत झाले या आिण भारतात 
आई-वडील असले या सग यांनाच ासत असते.... 
या वषानी कठीणच परी ा घेतली सग यांची.  
“तुझे अजून कोणी नातेवाईक असतील ना?" 

"कोणाशी संबंध नाही रािहला आ ही बडो ाला 
राहायला गे या पासून. मी लहान होते त हाच आई 
बाबा वेगळे झाल.े आईनी मग सग यांशीच संबंध 
तोडल.े बाबांनी पण संपक साधायचा य न केला 
नाही. जण ू तो िवषयच संपला. आईला ासदायक 
हणून मी पण काही िवचारायचे नाहीच. आ हीच 

एकमेक ना बळ ायचो. ती सारखी हणायची, खूप 
िशक, मो ी हो." नेहाचे अ ू वाहायचे थांबत न हते. पण 
आशांना वाटलं सग या भावनांचा िनचरा होतो आहे 
तर होऊ द.े मोकळं होऊ द.े 

डॉ आशा पढेु हणा या,” दःुख 
वीकार यापूव  आपण ५ टेजेस मधून जातो.  

Denial, anger,, bargaining, depression आिण 
नंतर acceptance. सव थम आपण प रि थती 
वीकारायला नकार देतो. मग याचा संताप यायला 

लागतो, मग बागन टेज... हणजे “मी अस ंकेल ंअसतं 
तर तसं झाल ंनसतं, मी तसं वागायला पािहजे होतं. मग 

नैरा य येतं  आिण सरते  शेवटी प रि थतीचा वीकार. 
येक जण या ि येतून जातोच. काहीजणं एखा ा 

टेजवर जा त वेळ अडकतात, खूपस ंजी य  या 
सग यातून जात असते ितला जवळचे लोक कसा 
आधार देतात, िकतपत समजून घेतात यावर पण 
अवलंबून असतं".  

“खर ं आहे तु ही हणता ते.” नेहा 
हणाली,”मीही या सग या टेजेस मधून गेले. एकतर 

मी य  डो यांनी काय झाल ं ते बिघतल ं नाही, 
अं यिवधी पण नाही, यामुळे आई आहेच आिण लगेच 
कुठून तरी येऊन मला हाक देईल अस ंवाटायचं बरचे 
िदवस. अचानक पढ्ुयात येईल आिण हणेल, तू 
भेटायला यावंस हणून नाटक केल.ं”  

 “नंतरची संतापाची ि थती पण येऊन गेली…” 
नेहा पढेु हणाली, ”आईचा, या प रि थतीचा चंड 
संताप आला होता हणून मी या रागात एगंेजमट 
मोडली. एवढंच नाही तर सगळे संबंध तोडल.े” 

“आपण नकळत आप या आईविडलांचे गणु 
अवगणु घेत असतो बघ. तू तु या आई या 
behaviour patternच ं अनकुरण केलंस.” आशा 
हणा या “ते कस ंकाय?” नेहानी िवचारलं. आज नेहा 

ऐक या या मनि थतीत होती तर डॉ आशांनी समजून 
सांगायचं ठरवलं. “कधी कधी आपण आप या आई 
विडलांचे िनणय, यांनी केले या चुका नकळत पु हा 
पु हा करत असतो. जाणून बुजून नाही तर नकळत पणे. 
हा माझा आडाखा आहे बर.ं..पण यांनी जसा सगळे 
पाश तोडून टाकायचा िनणय घेतला होता तसंच तूही 
तेच केलंस ना? कदािचत यांचा िनणय यो य असेलही. 
पण प रि थती िबकट झाली तर तूही सगळे पाश तोडून 
टाकलेस.” 

"खरचं क !” नेहा अवाक झाली. “मी सु ा 
नकळत तसेच िनणय घेतल.े” बराच वळे नेहा मनाशी 
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िवचार करत रािहली, आप याच मनाचं कोडं 
सोडव याचा य न क  लागली. मग उठून ितने पाणी 
घेतले आिण पढेु बोलत रािहली. "परत आ यावर सतत 
िवचार यायचे क  मी आईजवळ राहायला पािहजे होतं, 
िकंवा ितला इथ े घेऊन यायला पािहजे होतं. असा 
िवचार क न क न डो याचा भगुा झाला पार. राहन 
राहन अपराधी वाटत होतं आिण यातूनच नैरा य 
आल.ं ोजे टम ये मन लागेनासं झाल,ं चुका हायला 
लाग या. िफरायला जाणं थांबलं, आई या जा याची 
वेदना सहन हायची नाही आिण याला वैतागून मी 
सगळं संपवायचं ठरवलं. आई गेली त हा डॉ टरांनी 
शांत झोप लागावी हणून काही गो या िद या हो या 
या मी वापर याच न ह या. अजून काही लागणार 

हो या यासाठी पु हा ि ि शन िमळवलं.” 
“सगळी िबल ं भरली, कामं जमतील तशी 

संपवली, एक प  पण िलहन ठेवलं, एक िदवस िह मत 
क न एका पे यात या सग या गो या िवरघळव या 
आिण एक घोट घेतला. थोडी गुंगी चढायला लागली.. 
…हळू हळू एक एक घोट घेत रािहल.े.... आिण या 
अधवट झोपेत अधवट जागे असले या 
अव थेत....अचानक मा या डो यासमोर आईची मूत  
उभी रािहली. सुंदर सालंकृत! मा याकडे ि न ध 
नजरने े बघत होती. मा याकडे हसून बघत हणाली, 
“खूप मो ी हो, सखुी रहा.” कानात खरचं घुमल ेितच े
श द. मला खडबडून जाग आली. कशी बशी धडपडत 
जाऊन िसंकम ये पे यातलं उरलेलं िम ण सगळं 
ओतून िदलं. यात या यात कस ंसचुल ंमािहत नाही 
पण थोड ं िमठाचं पाणी केल ंआिण यायल.े जे काही 
पोटात रािहल ंहोतं तेही बहतेक बाहेर पडल.ं मग मला 
ितथेच फरशीवर गाढ झोप लागली ते एकदम दसु या 
िदवशी जाग आली.” 
“९११ला कॉल केला होतास का?” 

“खरचं नाही सचुल ंमला यावेळी अस.ं” नेहाने कबुली 
िदली. 

“आईनंच वाचवलं या िदवशी मला. दसु या 
िदवशी जाग आली त हा भानावर आल.े...काय करत 
होतो आपण? आईला िदलेली वचन ंअशी वाया जाऊ 
देणार होतो का? हे सहन कर यापे ा मदत यायची 
ठरवलं. जे मला judge करणार नाहीत अशांची. शेवटी 
तुमची मािहती िमळाली आिण खा ी वाटली क  मी 
तु हाला सगळं सांगू शकेल. सॉरी हं, पण थोडी 
तुम यावर पाळत पण ठेवली मी इथ ेऑिफससमोर.” 
" यां याकडे मदत मागायची यांची खा ी वाटली 
पािहजे ना? अग ंतू काही पिहलीच नाहीस." या हसून 
हणा या. मग भराभर यांनी पढु या टे स घेत या. 

एका grief counselor ला भेटायला सांिगतलं. यांनी 
जवळ या य  गमाव या आहेत अशा पुची मािहती 
असलेले प क िदले. आिण या या िमट सना जा 
हणून सचुवलं. अजूनही बरचं काही या िलहन देत 

हो या. आिण शेवटच ं हणजे रोज साधारण एक मिहना 
आप या पढु या भेटीपयत यांना रोज एक मेसेज  
पाठवायचा हे कबूल क न घेतलं.  
नेहाला थोडी हशारी आली. ितने सगळं पु हा वाचलं 
आिण पु हा भेटू हणत जायला िनघाली. 

जाता जाता वळून हणाली, "आपण नकळत 
आईविडलांचे behaviour patterns च फ  वागवत 
असतो अस ं नाही, यांचे आशीवादही पाठीशी 
बाळगतोच ना? अस ेवेळेवर उपयोगी येतात ते! नाही 
का?” 

डॉ आशांनी ि मत करत मान डोलावली. 
िदवसातला हा अनाहत अ याि मक िवचार मनाला 
िभडलाच यां या.  

नेहानी शांतपणे कार सु  केली. िकती िदवसात 
ितला शांत हलकं वाटत होतं. पु हा ित या 
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डो यासमोर आईचा तोच चेहेरा तरळला.. शांत, 
हसरा! आिण मनात कृत ता दाटून आली. अ णा 
ढेर या किवते या ओळी ित या मनात दाट या. 
'इत यातच गडद तुझी सय आली 
िव कट या जग याला लय आली'. 
 
 
 
 
 
 
 

२०२१ एकता-अ यभाषा कथा पध या e-book 
म ये पूव कािशत 
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जंगलातील िसंह 
म यरा ी अचानक फोनची रंग वाजली…. ितला 

याची क पनाही न हती तेच घडल.े मावशीचा िनरोप 
होता. ‘बाबा गेले! असशील तशी िनघून ये.’ 
आरा या या काळजात ध स् झाल.े बाबांची लाडक , 
एकुलती एक परी. लहानपणापासून बाबांनी एकट्याने 
वाढवलेली. आईन ेआरा याला ज म िदला आिण याच 
रा ी देवाघरी गेली. मग काय बाबांनीच दो ही भूिमकांची 
जवाबदारी घेतली. बाबा अ यंत मह वाकां ी. बाबांचे 

पु याला गतीपथावर एक ‘मॅनफॅु टय रंग यिुनट’ 
होते. तारवेरची कसरत करत यांनी आपल े  व न 
तारत ठेवले होते. छोट्याशा वकशॉप पासून सु  केलेल े
व न आज २५० कोटी एवढे झाल ेहोते. आईची माया 

लावत आरा याला इंिजनीअर बनवल,े हावड म ये 
ितने एम.बी.ए. केल.े ती वतः एका म टीनॅशनल 
कंपनीम ये भरग च पगारावर नोकरी करत होती.  
फोन ठेवे तोवर झपकन ा सग या गो ी ित या 
मनाला पश क न गे या. अ ू गाळायला पण वळे 
न हता. लगेच िमळेल या िवमानाचे ितक ट ितने बुक 
केल ेआिण ितचा पु यापयचा वास सु  झाला. एकटी 
पोर. काय झाल ेअसेल ित या मनाचे? िख न मनाने 
िवमानात बसली. कोणाशीही बोल या या मनि थतीत 
न हतीच. १९ तास बाबां या आठवणीच ित यासोबत 
हो या. यांनीच एम.बी.ए. झा या या आनंदात िग ट 
केले या फोनवर यांचे शेवटच े फोटो चाळत चाळत 
डोळे ओल ेकरत होती. मुंबईला लडँ होऊन मग पुढे 
टॅि सन ेपणु ेगाठले.  
आपला एकुलता एक िजवलग िम , २५ वषाचा 
सहवास असलेला मटॉर, गाईड, िफलॉसॉफर इतका 
शांत पण असू शकतो यावर ितचा िव ासच बसत 
न हता. याला बघताच िजवा या आकांताने ितने टाहो 

फोडला. पिह यांदाच हे अस े ित या बाबतीत झाले 
होते. साहिजकच होते ा सग या गो ीला ती तयारच 
न हती. ित या आयु यात चंड मोठी पोकळी िनमाण 
झाली. मावशीने आिण बाक या आ े ांनी ितला धीर 
िदला. पढुचे १२ िदवस ितने चंड मानिसक 
दडपणाखाली काढल.े मुलाचे कत य ितने वतः पार 
पाडल.े आप या बाबांनी ा जगाला िनरोप ायचा तो 
सव िविधवत प तीनेच.  
असेच काही िदवस गेले. ितला ित या ऑिफस मधून 
कॉल यायला लागले. ‘िकती िदवस अजून तू येणार 
नाहीस?’ ८००० मैल लांब परत जायचे? इथ े पण 
बाबां या ऑिफसमधले लोक िवचा  लागल.े ‘आता 
पढेु काय करायचे आहे?’ 
ित यासमोर आता दोन पयाय होते. एक हणजे 
अमे रकेत आप या नोकरीत परत जायचे आिण परत 
सखुसोयीन  भरलेले आयु य जगायचे. दसुर े हणजे 
इथचे भारतात रहायचे आिण आप या आवड या 
बाबांची व न े पढेु यायची. पिहला माग अितशय 
मोहक होता यात फारसे जा त क  न हते, परत पगार 
पण भरपूर. अमे रकेत एखादा मुलगा बघून या 
मायानगरीत थाियक हायचे. दसुरा माग अितशय 
खडतर होता. एखादी कंपनी २५ या वष  चालवायला 
यायची हणजे अश य ाय होते. नोकरी करणे आिण 
यवसाय करणे तेही एकट्याने ात जमीन-अ मानाचे 

अंतर होते.  
खूप िवचारच  सु  झाल.े अचानक ितला लहानपणी 
झालेली गो  आठवली. ९ वीत असतांना बाबा ितला 
सकस बघायला घेऊन गेले होते. यावेळी ितने 
पिह यांदाच िसंह बिघतला. भरग च आयाळ, पण िसंह 
अितशय कमकुवत होता. ितला आ य वाटल.े ती 
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बाबांना हणाली “बाबा िसंह तर जंगलाचा राजा आहे 
पण इथ े याची अव था अशी का झाली?” ते हा ितचे 
बाबा हणाले, "बेटा, िसंहाच ेराजेपण जंगलात! इथ ेतर 
तो लाचार आिण आि त आहे. माणसाने िदले या 
तुकड्यावर जगतो व खेळ दाखवतो. यामुळेच याची 
अव था अशी झाली आह.े तुला खरा िसंह बघायचा 
असेल तर तो जंगलात. बेधडक, िबनधा त, 
दहाडणारा!. या याजवळ जायची कोणाची िहंमत नाही 
होणार असा. माणसानेदेखील आयु य असेच बेधडक 
जगायला िशकावे. अनके संकट येतात पण आपण या 
संकटातून पार करायला िशकले पािहजे. येक वार 
झेलायचा आिण पढेु जायच.े मग बघ तू पण जंगलातील 
िसंहासारखी बेधडक होशील.” ितला नकळत ितचा 
माग सचुला. ितन ेठरवले अमे रका नावा या िपंज याला 
तोडायचे आिण बेधडक जगायचे. पढुचे २ मिहन ेितने 
अमे रकेत नोकरी सोड याचे सोप कार केले आिण 

न या जोमाने लाड या बाबां या बेधडक व नाला 
पूण वाला यायचा पण केला.  
आज ८ वष झाली, २५० कोटीचे व न १००० 

कोटीचे झाल ेआहे. ‘यंग अिचए हस अवॉड’ घेतांना 
ितला परत एकदा ित या बाबांनी  सांिगतलेली 
जंगलातील िसंहाची आठवण झाली आिण नकळत 
टचकन ितच ेडोळे ओल ेझाल.े    
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The Mother Bird 

Everyone in the house had come to leave 
Godu at the stand. Mother, father, brother, 
his wife... She didn't stop to talk with 
anyone there, and she immediately 
boarded the bus. She was afraid someone 
would approach her. 
She hoped that the bus would leave early, 
and that the city filled with sorrow and 
torment would soon be far away. As the 
conductor came closer, mother began to 
cry. Bursting with emotion, she said, “Take 
care of yourself. Don't worry about the 
house at all. Someone will check on it from 
time to time. Your uncle has been 
informed. He will see to everything. Just 
take care of yourself and the kids.” 
Her brother looked at her with bloodshot 
eyes and said, “Let me talk to your 
husband.” 
With her eyes she gestured, “no, no.” He 
aggressively said, “I said, I want to talk to 
him!” 
She turned to her husband sitting next to 
her and said, “Saka wants to talk to you.” 
Her husband leaned over her and looked 
out the window. 
Below, Sakharam said in an aggressive 
voice, “Behave yourself, now. Everything is 
ruined because of you. Now, at least, 
behave yourself.” 

Godu's husband looked around with an 
embarrassed look on his face and said, 
“Sure, sure, don't worry.” 
“I will be worried my whole life. But if you 
lay a hand on my sister’s body then watch 
out. Then you'll have to deal with me.” Even 
though Sakharam's mother and wife on 
either side of him both elbowed him “Don't 
speak,” he spoke anyway. 
Godu's husband's face turned red, “shut 
up. Don't preach at me.” 
“You motherfucker, I see you're as arrogant 
as ever.” 
Godu's husband got up. He was too tall, 
and he hit his head hard. “My god,” he sat 
down again, holding his head. 
Taking this opportunity, Godu poked her 
head out of the window. “Hey Sakya, shut 
up. Why are you bringing this up again 
when we are leaving? Do you want to do 
this again? You’ll fight each other and then 
he’ll beat me because of what you said. 
Stop talking. Go home now. Hey mom, take 
him and go home. You bastards are all too 
headstrong.” 
Sakharam's mother and wife began to pull 
him away. Sakhya pushed his wife hard, 
venting his anger on her. Then, fighting in 
a low voice, pushing, and shoving one 
another, they all seemed to disappear at 
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once. While pushing Sakhya out, mother 
looked back as she turned and waved her 
at Godu. 
Tears started to flow from Godu's eyes. 
The children were sitting on the seat in front 
of her, filled with fright. They fought with 
each other once or twice. But when the big 
men started up, they controlled 
themselves. Her husband was sitting 
quietly, he had stopped holding his head. 
Water flowed from her eyes as Godu kept 
staring out the window. 
Her husband sat next to her eldest son. 
The younger one got up from the seat and 
came back to her. Godu felt better after her 
husband got up from beside her. The 
journey was long. ten to twelve hours. She 
wanted to sit calmly with herself and think 
about the future. 
Her son came back beside her. He said 
something like, “Look at that! Look, buffalo! 
Look at the airplane. Up, look up,” he 
wouldn’t let her concentrate. 
Finally getting irritated, she handed him the 
biscuit her mother had given her. Her son 
stopped babbling. 
Godu closed her eyes, creating darkness 
and solitude. In her solitude, she tried to 
forget everything. 
Godu had studied through seventh grade. 
From her childhood she had gone to work 

with her mother. She married at a young 
age. Parshu was tall and strong. His dark 
face was scarred. Godu was also tall, 
slender, and fair with big eyes and a broad 
jaw. She looked older than her years. 
Everyone used to say that they looked 
good together. 
Godu was used to excessive hardship. 
Since childhood she was also used to one 
other thing. In the home (hers and others 
like hers) the men did nothing, and the 
women would toil, running the house. 
Sometimes, if he was in the mood, father 
would sell guava during its season. 
Otherwise, he was at home. Drinking and 
blabbering, beating mother. 
Brother would sometimes work as a 
mason. Otherwise, he was at home. 
Drinking alcohol, talking drunkenly, beating 
his wife. 
No man that Godu knew behaved 
differently. Not even Parsha broke her 
expectations. 
When they married, Parsha he was 
apprenticed to a painter. All day he would 
clean the walls with a cloth over his mouth. 
He would fill the cracks in the wall. Then 
the first coat, and the second coat would go 
up. When he came home tired in the 
evening there was always the bottle. He 
didn't immediately start beating her. He 
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started when Godu said “you have to drink 
less” and so on. 
After having two children, Godu’s married 
life was settled. Godu was a courageous 
woman. Children should be taught well. 
They shouldn't do such contract work. 
Without work people developed such bad 
habits, she understood this. She had made 
up her mind. She sent her children to an 
English medium school. She toiled and 
toiled so that her children’s school fees, 
tuition, or school supplies were taken care 
of. 
Without work, Parsha was again drinking, 
swearing, and beating. But she was used 
to all this. 
Then a great calamity occurred. 
Godu never missed a single day of work! 
Absenteeism, quarreling, gossiping, 
stealing, lying, obscenity, she did none of 
these things. Therefore, she got a lot of 
work. She didn't tell her husband about the 
new work she was getting, and she kept 
saving money for her family. She slowly 
took care of her children's needs, and she 
gradually bought each household 
necessity one by one. Eventually she 
bought herself a Mangal sutra. She had no 
jewelry. When he saw her Mangal sutra, 
Parsha was enraged. He had no work. He 
was at home for a month. Then insects 

started buzzing in his mind. Why was she 
coming home so late? Where did she get 
the money for the Mangal sutra? What was 
she up to? 
One day a demon entered his mind. He 
went to her workplace. “Send Godu out,” 
he said. Godu came out. “Come with me,” 
he said in a severe voice. “But I'm working.” 
“I said, come with me.” 
Godu told the woman of the house and 
went with him. In the street he asked her, 
“who gave you that Mangal sutra?” 
“Who? Who would possibly give it to me? I 
got it for myself, with my own money.” 
“What kind of work do you do for people? 
Where did all this money come from?” 
In an instant, Godu guessed what was 
going through his mind. She stared at 
Parsha incredulously. 'Should I beat him 
with my shoe or throw a stone at his head,' 
she thought as she stared with eyes full of 
big tears. 
Parsha said, “You take your eyes off of 
me? What do you think about yourself?” 
and he snatched the Mangal sutra from her 
neck with such force that it broke. The 
beads scattered across the road. 
Crying, Godu picked up the Mangal sutra. 
She collected the beads. When she had 
first went to work wearing her Mangal sutra 
made through hardship – she had ten jobs 
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– each woman at work had asked her about 
it. They came closer and looked at it 
carefully. Other maidservants like her had 
stopped her in the street to ask about it. It 
was an unforgettable day for Godu. Even 
as she slept through the night she 
remembered the women's faces, their 
jealousy and praise, and Parsha now 
literally turned her happiness to dust in an 
instant. 
Parsha dragged her home. Pity appeared 
in the eyes of the women who had first 
looked at her with praise and she felt a 
great humiliation. 
'I endure hardship, troubling no one. Even 
so, the world does not allow me to live. 
What have I done wrong? All men are 
bastards, but what can be done?' 
Godu didn't stay there. Even though she 
was settled in life, she moved to another 
corner of the city where the military 
quarters were. There Parsha got a job as a 
guard and she as a maidservant. 
They started living in a tin shack again. 
Again came the question of the children's 
education. The children were sent to the 
school there. 
Before even a year had passed, Parsha got 
bored of working as a guard. He started 
getting offers for painting, which paid much 

more. ‘What to do? Should I go back to 
that?’ 
One day he brought up the topic with Godu. 
“Things are going well. Why should we 
leave?” said she. 
“Ah, there is not much money here. The 
pay won't increase, and the job is too much 
responsibility. If I fell asleep and something 
went wrong, what would the price be? And 
the military people have their own way of 
doing things. They want to be repaid for 
anything stolen.” 
“But the children's school?” 
“Oh, they can also go to school over there.” 
“Why now? February is coming. Exams are 
in April. Until then we will not be able to go!” 
“Why is studying so important to your kids. 
Even if they study, they won’t amount to 
anything. Let the exam go!” 
That sentence burned in Godu's mind. 
“Don't say such things. My kids are getting 
a great education and they'll get the 
important jobs. Why should they work hand 
to mouth?” 
“Then stay with the kids. I'm going. If I lose 
this offer and if the painter finds someone 
else, then they won't hire me again.” 
Godu didn't stop then. She got a room in 
the old neighborhood again. The women 
forgot the event of her previous humiliation. 
She sent messages to her old workplace. It 
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seemed as if people were waiting for her 
return. She got work again. Parsha also got 
a good painting job that lasted for two 
months. 
Parsha was happy. Godu decided 
something in her mind. “Now we should 
build two rooms of our own. Getting a plot 
only required money. After that, father, 
Saka, you, and me, together we’ll build a 
house. Supplies would require money. I'll 
get it from the women I work for. But now 
we'll build a house. If not, the money will 
get spent anyway. The kids will have a roof 
over their heads.” 
Surprisingly, Parsha said “OK.” 
It's done! Godu was engrossed in her new 
dream. After investigating a few places and 
making a long inquiry, she finally took her 
place. After some days, the money was 
collected. Then brother, father, her shirking 
husband, and the kids all set to work on 
building her small, two-room house. Every 
day was crammed with work. She had to 
work with all her strength and forget about 
the pain in her body. As her body was 
handed over to sleep each night 
satisfaction would pour into her body drop 
by drop. It seemed to her that her older son 
Babu would get a good job after completing 
his education. He had no bad habits. 
Nothing at all. He helped at home. In the 

outside world people would respect him, 
calling him “Baburao, Baburao.” People all 
around would say,” “Godu's boy is great. 
The poor woman put in great effort. It 
became gold. The children turned out 
virtuous.” 
Parsha was nowhere to be found in her 
dream. One day at the boss lady's house, 
her daughter was watching TV. It was a 
nature program. It showed the life of 
animals. The male lion was only around for 
the birth of the cubs. He had nothing to do 
with the rest of the family. This 
responsibility went to the lioness. He would 
just come back to eat. Godu watched it 
while wiping the floor. The thought came 
into her mind that this was like us. Then 
where is humanness in humans? Did men 
not want a home? Women wanted a home. 
A routine life in the same place – this was 
what women wanted in life. Men were like 
birds wandering in the sky. Whenever they 
want, they get up and go. That her Baburao 
also belonged to that community of birds 
had not come into her mind. 
The home loan was repaid. Then she got a 
vehicle for Parsha. A secondhand 
motorcycle. She used to walk a long way to 
work. She thought that if Parsha brought 
her on the motorcycle during the morning 
rush she would have more time with the 
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children at home. Parsha enthusiastically 
brought her to work one morning. But never 
again. 
Parsha now went to contract work for 
masonry as well as painting. One night he 
did not come back home. Godu was 
worried and upset. Where could she even 
search? His workplace was far away. Two 
days ago, he came home drunk and 
because there was nothing spicy for him to 
eat he beat Godu until she bruised. 
 
He didn't come home the next day and 
Godu felt very worried. It struck her that 
they were bound together. His beating, 
bravado, doubting, shirking of work, 
forcefulness in bed... it was all bad. Even 
so, she didn't understand why she was so 
worried about him. 
Two days later he returned. Upon seeing 
him she felt relief. But he said nothing 
about where he had been. He treated her 
very softly. He didn't yell at her once. He 
was gentle with the children. Again and 
again, she was surprised. Once or twice he 
even looked at her with a smile. Godu was 
very bashful. 
That night he placed a piece of paper in 
front of her. “Sign it.” 
“What is this?” 
“None of your business. Just sign it.” 

“But what is it? I won't sign it without a 
reason.” He chewed his lips while looking 
at her. 
“I want a divorce. I'm going to leave you for 
someone else.” 
Godu put her hand on her head. This was 
the only thing that remained. “Why so 
sudden? I'll make you spicy food even at 
midnight. But don't do this. What will me 
and the children do? Where could we go?” 
“If you want to stay then stay. But I will bring 
another as I promised.” 
With all her might, Godu said, “who is that 
bitch? Don't do such an awful thing. Until 
now I have tolerated your drinking. But if 
you do something like this you will destroy 
your own home. Nothing good will come of 
this. That whore will last two days and then 
she'll leave you.” 
“Shut up. Stop your babbling. Are you 
going to sign it or not?” 
“No.” 
He left in a rage. 
But the matter did not end there. Then 
everything deteriorated. While working as 
a mason Parsha fell in love with a girl there. 
Slowly he pulled her into his net, and she 
pulled him into hers. He got a Mangal sutra, 
rings, and an anklet for her. He gave her a 
room to live in. When her family found out, 
they came to visit Parsha. 
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“You caught our daughter in all this. Marry 
her. Divorce your wife. Then marry her.” 
But when he told her that Godu would not 
accept a divorce, they all got angry and 
said, “Put your house in our daughter's 
name. Put your motorcycle in our name 
too.” 
She was in over her head, Godu went to 
get her parents and brother. They came. 
Her brother and father beat Parsha. “This 
house is Godu's, you get out of here,” they 
said. 
Parsha was in trouble from all sides. He did 
not expect that a few days of fun would 
cause so many problems. 
Every day people came to give warnings. 
Finally, her father and brother went to the 
police. Upon hearing what happened, the 
police said, “unless they beat you or they 
do something criminal, what can we do?” 
Upon hearing this, they left without saying 
anything. 
The next day, “they” really came. They beat 
Parsha. They threw things out of the 
house. They insulted him. In the end they 
kicked everyone out of the house. “We will 
not allow anyone here until things are 
made right for our daughter,” they said. 
Godu brought her husband and their 
children to her father’s house. “They” kept 

watch over her house. No one was to be 
allowed in. 
Staying with her parents for several days, 
Godu was crushed with embarrassment. 
She did not eat, drink, or sleep. She just 
went on staring at the wall. Parsha sat 
hiding his face. He didn't go outside. He 
didn't look into the eyes of anyone at home. 
Godu couldn’t bare the slap given to her by 
life. Father and brother were restless. 
Nobody knew what to do with Godu and 
Parsha. 
Finally, Godu's mother suggested the way 
out, “go to your uncle's in Nagpur for a few 
days. Come back when things quiet down. 
Uncle can take care of you for a few days. 
Do some work if possible. Everything will 
be fine.” 
 
The mother bird in Godu again returned to 
life. She wanted to rebuild her broken nest. 
The hatchlings were hers, weren't they? 
She had to live for them. Her Babu was 
going to be “Baburao.” 
She again collected her courage. Uncle 
was informed. He said they should come, 
and they boarded the train to Nagpur. Why 
was she trying to net a man who was not 
hers? 
Her house was not built on emotions. It was 
built by her hardship. Even more than the 
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feeling of being involved with a person, she 
had to think of money matters. She did not 
want to lose the house she had built with 
her own hands. She knew that she alone 
would not be sufficient to meet the needs 
of the children as they grew up, therefore 
whatever his qualities, she had to keep 
Parsha with her. 
In the solitude provided by her journey to 
Nagpur, she rebuilt her collapsed mind. 
Like a mother bird that tirelessly rebuilds 
her broken nest again and again, she 
prepared to fight again. 
 

(Translation from Marathi by Winston Berg) 
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रचना 
सपंादक 

र नांगी मालपेकर 

                      
 मिु त शोधन (मराठी) मिु त शोधन (इं जी)   

 ा भट समीर कुलकण    

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

मखुपृ , मांडणी आिण सकंलन सहा य 

वेद ी नाईक िश ा अथणीकर िमिलंद साळी 
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न होवो ा सं याकाळची पहाट 
 

आलीस चांद यात तू िकनारी, बेभान हो या या लाटा 

येताच हाती तुझा हात, सहजी सापड या ग मज वाटा 

वाटे मला न होवो ा सं याकाळची पहाट 

 

तुझा मखमली हात, जो घेऊनी मी हातात 

सगुंध तु या श दांचा, तू बोलतां दरवळे रोमरोमांत 

वाटे मला न होवो ा सं याकाळची पहाट 

 

अलगद तुझी ग पाऊल,े जे उमटे रेतीवरी 

सोबत घेऊनी तुज ि ये, वाटे चालत रहावे दूरवरी 

वाटे मला न होवो ा सं याकाळची पहाट 

 

उजळवे स दय तुझे, मंद तारकांचा काश 

सोबतीला जे हा अस ेमा या तू, वारा अन ्आकाश 

वाटे मला न होवो ा सं याकाळची पहाट 

 

अथांग असा हा िकनारा, ाचा िदसे ना तो पार 

येशील ना सवे, मजसाठी उघडून ुदयाचे दार 

वाटे मला न होवो ा सं याकाळची पहाट 

 

 

 

 

दीपक नाईक 
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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 नसावी  
श दां या मयादांची  
आिण परवानगी असावी  
पान कोर ंही 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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 आकाशाचा रगं 
 

रंग नवा नूर नवा 
अ मानी सूर हवा 
न यानेच रंग याचा 
ह  असा न हे बरा.. 

 
मेघ तुझा,सूय तुझा 

चांद यांतला रास तुझा 
रोज तु यावर भाळ याचा 

छंद माझा खराखरुा.. 
 

न यानेच रंग याचा 
ह  असा न हे बरा.... 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कािलंदी भट 
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 काळाची िकमया 
 

काळाची िकमया  

यथ सव भार  

जगदीशा तार 

वेळो वेळी 

 

अगा पांडूरंगा 

नको रडगाण े

भार तो पेलणे 

य प े

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भजन क तन  

जपताच नामा 

जीव मो धामा 

सा य होई 

 

आनंदाचे ओझे 

झाल ेपांडुरंगा 

मन िदपले गा 

तेजो पे 

 

 

 

 

 

सौ ितभा चं कांत जोशी 
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रगंो सव 
 

पहाटे या दविबंदूने झाड डव न आल,े 

रंगिबरंगी फुलांनी याचे पच पालटल|े| 

केशरी,िपवळी,लाल जण ूशाल पांघरली, 

िहर याकंच झाडावर सरुखे पावलं उमटली|| 

फुल ेहलकेच पानाजवळ कुजबुजली 

बघ िकती सुंदर आ ही डोलतोय वरखाली|| 

पाने हसली यांनी सग या रंगांना कवेत घेतलं, 

फुलांचे जीवन णभंगूर, हे यांना बहतेक कळलं|| 

सृ ीला आनंद देऊन फुले गळाली, 

या याकडे पाहन िहरवी पाने िहरमसुली|| 

शरद गेला हेमंत आला 

झाडांचे प आता लागले पालटायला|| 

सग यांना आनंद ायला काय हवे करायला? 

िहरवी पाने लागली आपसात मसलत करायला|| 

ठरलं यांचं सग यांचं, 

सर या वषाला रंगो सव करायचं|| 
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आठवण झाली कवेत या केशर िपवळया रंगांची, 

झाडाचा िनरोप घेतांना उधळण केली रंगांची|| 

कोणीतरी हणाले ' फा◌ॅलकलर' आल े'फा◌ॅलकलर' आल,े 

गळून पडतांना रंगो सव के यान ेपानांना कृताथ वाटले|| 

 

 
अलका धारािशवकर 
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२०२३ चं Resolution  
 

२०२३ ला सामोर ंजाताना िमळाली एक वेगळी ी, 

तेच जग, तीच माणसं, पण िदसतेय एक वेगळी सृ ी! 

 

मनाचं साम य, पैशाचं थैय, वाटू लागतं पोकळ, 

जे हा देहाला नाही पेलवत निशबाच ंओझं! 

 

नवीन वष देतं एक संधी एक आशीवाद, 

िशकवतं सोडून ायला तो नकोसा भूतकाळ! 

 

पण मनावरचे ण िवसरायलाच लागतात, 

आयु या या अपणू व नांवर काम करायला! 

 

मन आिण शरीर, एकाच ना या या दोन बाजू, 

दसु यांची काळजी घेता घेता, वतःला ाधा य देऊ! 

 

हसू, खेळू, ‘फ र ते’ होऊ, आनंदाचे ण इतरांना देऊ, 

आपला ास असतानाच, या जगाचा आनंद घेऊ! 

 

 

र नांगी िनलेश मालपेकर 
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बकुळ फुल े
 

िथरकत िगरकत जिमनीवरती 

बकुळ सडा णझुणे 

नाजूक साजूक घुंगरु लयीत 

वाराही गणुगुण े

 

मंद मंद तो मोहक प रमळ 

कांित तयांची कोमल िनतळ 

भा यवंत समुन ेसजिवती 

मंिदर गाभारे 

 

नाजूक साजूक घुंगरु लयीत 

वाराही गणुगुण े

 
 

 

 

मृितगंधातील तरल फुल े

अपार जण ूआकाश िनळे 

चुरली तरी ती सगुंधकोषी 

अ लद बकुळ फुले 

 

नाजूक साजूक घुंगरु लयीत 

वाराही गणुगुण े

 

 

 

 

 

 

 

 

कािलंदी चोळकर-भट
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तृषात 

 
याला नाही आवडत पाऊस  

का बर ंकोणास ठाउक  

 

याची आवड सरळ व छ  

ढगा आड लपलेलं जण ूभावतच नाही  

 

पाऊस हणजे दमट क दट  

पाऊस हणजे िवजा गडगडाट 

जण ूभयपट  

 

सगळं उमजून देखील नाही पटत  

ावणमासी हष ॔मानसी... वाचूनसु दा याची अढी 
नाही सटुत  

 

 

तोही वाट पहातोय पावसाची  

तृषात मना या तृ ी या णाची  

 

येईलच पाऊस आज ना उ ा  

िभजवून टाक ल रान सार ं 

नसेल आभाळातून कोसळणं  

फ  झरा आनंदाचा िभजव या अंतरंग ! 

 

 

 

 

 

 

 अि नी कंुटे 
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पु हा  

 
रमिझम रमिझम 

आठवण च ेहलले रेशीम ! 

 

गार गार वा याची झुळझुळ 

ास ास का उगाच याकूळ 

तूच िदलेले गीत एकदा 

पु हा गाऊ द े! 

 

थब थब पानांस सांगती 

िचंब णां या हळ या भेटी 

ती वेडी सर तशी एकदा 

पु हा वाह द े! 

 

 

नभात उरले थोडे पाणी 

संपत आली ावणगाणी 

सर याआधी सूर एकदा 

पु हा लावू द े! 

 

 

 

 

 

 

 

 

िश पा देशपांडे 
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फंुकर 
 

देहाला ासून टाकणा या असतात अनके वेदना 
मनाला गदुम न टाकणा या असतात अनतं वेदना 
थांबिवता येतात मलमप ीने कधी कधी अस  
शारी रक वेदना  

ेमाची हळुवार फंुकर कधी कधी शमािवते सौ य 
दैिहक वेदना   
पायात खोलवर तले या बाभळी या काट्या या 
वेदना ब या  
पण नको नको मानहानी या अस या झ बणा  या 
वेदना सा या 
उपजतात पाणउता यान े अस या वेदना दयाला 
छेदणा या 
एका वेळी लाही लाही करणा या शारी रक वेदना ब या  
खोल घावा या जखमे या वेदना भ न येतात थोड्या 
कालांतराने 
सदैव घालून पाडून बोल या या वेदना नाही भरत 
मोठ्या कालांतराने 
पंख छाटले या ि जगणाला वेदना ासतात 
सवागाला  

ेमभंगा या भयानक वेदना सतावतात हळ या 
मनाला  
भर सभेत जवळ या माणसासमोर झाले या 
अपमाना या वेदना  
घे न टाकतात मानवाला संपूण आयु यभर 
अपमाना या वेदना 

हळुवार मारलेली फंुकर बरी वाटते बोटा या 
जखमांना  
सां वना मक मायेचे श द फंुकरी सारखे वाटतात 
मनांना  
मानखंडना या कठोर अवहेलने या वेदना वाटतात 
काळजात घुसले या कटारीसार या 
दा ण पराभवाने अवमाना या वेदना िचघळतात 
धगधगणा या तापले या भटारीसार या  
यो य यायाम आिण तीजैिवक असते औषध दैिहक 
खोलवर झाले या जखमांना  

ेमाची आिण अ या माची फंुकर असते औषध 
मनावर खोलवर झाले या जखमांना     
 
 
 
 
 
            

                                                                                                                             
माधव ना. गोगावले 
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ध यवाद 

 
संगीत ऐकतांना 

रमणीय पाहतांना 
िनिशगंध हंगतांना 
येतो तुझाच आठव 

 
व नांत रंगतांना 
यानात गुंगतांना 

सूया त पाहतांना 
येतो तुझाच आठव 

 
नभ चांद यांनी नटले 
धरणी फुलाफळांनी 
आभाळ यान करते 
तव भ यता म नी 

 
काया ही िद य िकमया 

हे र य िव  भवती 
सदया तु या कृपेचे 
हे दान अवतीभवती 

 

मज तूच र ेिदसावा 
अव या चराचरात 

पे तुझी िदसावी 
पशुप ी मानवांत 

 
िकती ध यवाद देऊ 

ितमा तु या बघूनी 
िकती वंदन ेक  मी 
तव महती आळवूनी 

 
आभार मानू कैसे 

श दांत श य नाही 
हे सवसा ी देवा 
समजून तूच घेई 

 
 

 
 

जयंत बेलसरे
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श दकोड े
 

 

 

1  2  3 4   5 6 7 

    8   9    

10    11  12     

        13   

14 15  16 17  18 19    

20   21   22   23  

  24    25  26   

27           

    28 29 30  31  32 

33 34    35      

36    37       

 

उभ ेश द 
 
1. ी. 
2. पु तकांचे सं हालय- इथ ेलोक वाचनासाठी येतात. 
3. नगरपािलकेने आकारलेला कर. 
4. रोख र कम, नकद. 
5. िविवध िवचार मांडणारी मंडळी. 
6. ओझे. 

आडवे श द 
 
1. "अ थामा हताः, ___ _____" 
5. गट, संघटनेचा भाग. 
8. कावळा. 
9. अंगात येण,े वावर (िवषशेतः िपशा च,े आ मा 
वगैरचा) 
10. मांडणी, महारा  मंडळ िशकागोचे वृ प ! 
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7. लाव यांम य ेना याची भूिमका साकारणारा कलावंत. 
12. एक फळ. 
14. िनं , अपमाना पद. 
15. ऐन (दपुारी), जा तीचा घातलेला थर. 
16. दरवाजाम ये. 
17. घरात अडकवून हालचाली मयािदत ठेवणारा 
तु ं गवास. 
19. िजला माकडाचे काळीज खायचे होते ती! 
23. ल जा. 
24. ल नात नवरा-नवरी म ये धरलेल ेकापड. 
26. िव छा. 
29. िबन __ - अितरे याचंा होर या. 
30. खाली वाकून (मुजरा). 
32. त ड. 
34. समाजवादी प ाची आ ा र.े 

11. खूप खा यान ेपोटात आलेली कळ. 
13. एखादी गो  न िमळणे, यापासून ___ राहण.े 
14. (यु ात) िजंकले या श ूला सोडून देणे. 
18. ___ गमत. 
20. नवरा. 
21. मनसेचा सं थापक! 
22. न क  करणे, __ बांधणे. 
23. िहला लाट यास पापड बनतो! 
24. दूरी. 
25. एकेक मु काम गाठत, मजल ____ करीत. 
27. आकाशात. 
28. म य थ. 
31. कूम. 
33. आनंद घेणे, य िपण.े 
35. याला आपण पूजतो तो. 
36. छल, कुिटल कार थान. 
37. सव-सामा य लोक. 
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 पिहले िव  मराठी संमेलन - २०२३   
 

‘पिहल े िव  मराठी संमेलन – २०२३’  हा  मा या 
जीवनातील एक अिव मरणीय काय म आहे यात 
ितळमा ही शंका नाही.  अनके संमेलने आिण प रषदते 
भाग घेतला आहे पण हे समंेलन मृित-पटलावर कायमचे 
कोरले गेले आहे.  महारा  रा य सरकारन ेहे संमेलन 
आयोिजत केल े होते. सरकार परु कृत हंटल े क  
सामा य माणसां या मनात काही संशय येतात. व छ 
पा याचा तळ िदसला क  पा यात उतर याची भीती 
वाटत नाही.  याच माणे  शासक य आयोजकांचे 
िनमं ण, खाजगी संदेश,  आ हाचा फोन आ यावर 
आपणही अशा संमेलना या इितहासाचा भाग हावं  
हणून  िशकागोमधील  िडसबर- जानेवारीतील हाडे 

गोठिवणारी थंडी,  िहमवषाव,  सणांची गद   अशा 
ितकूल प रि थतीचा िवचार  झुगा न  संमेलनात भाग 

घे याचे ठरिवल.े  
 
संमेलना या आधी काही िदवस आयोजकांनी  व  मा. 
दीपकजी केसरकर,  मं ी महोदय,  मराठी भाषा िवभाग 
यांनी,  ‘मराठी िततकुा मेळवावा - िव  मराठी संमलेन - 

२०२३’ या िनिम ाने भारताबाहेर, िविवध देशांम य े
वा त य करणा या मराठी भािषकां या, मराठी भाषा, 
सािह य, सं कृती, उ ोजकता, कला, उप मशीलता, 
कौश ये, यावसाियकता, टाटअप, गुंतवणकु इ. 
संदभाम ये, महारा  शासनाकडून आिण मराठी भाषा 
िवभागाकडून या सूचना, अपे ा,  िकंवा  ताव 
आहेत ते  िलिखत व पात पाठव याची िवनंती केली 

होती. ‘आधी केल े मग सांिगतल’े  या हणी माणे  
संमेलनापूव   जा त गाजावाजा न करता  िकंवा 

जािहरातबाजी  न करता  अितशय कमी वेळात  या 
संमेलनाचा घाट घातला.  लोकांकडून आले या रा त 
अपे ा व सूचना या संमेलनात  अंमलात आणले या 
िदस या.  मराठी भाषा व मराठी सं कृती या 
संवधनाबरोबरच  मराठी उ ोजकांना ो साहन देत 
मराठी नवत णांना,  यवुकांना खरा मदतीचा हात पढेु 
केला गेला हेच तर ा संमेलनाचे खास वैिश ्य हणता 
येईल. 
 
 कुठ याही कायास राजा य व लोका य  िमळाला क  
ते काय न क च यश वी होते.  हे संमेलन खरखेुर े िव  
संमेलन होते.  एकूण ६७-६८ देशातील  ितिनधी,  
अनके िस  व िद गज कलाकार,  मराठी उ ोजक,  
सािहि यक,  शै िणक,  मराठी सं थािनक, पारपंा रक 
कला जोपासणार े तसेच भारतातील अनके ांतातील 
मराठी मंडळाचे सद य/ ितिनधी, महारा  रा य 
सरकारातील अनके मह वाचे मं ी (मु यमं ी, 
उपमु यमं ी, िवधानसभेचे सभापती,  उपसभापती,  
अथमं ी,  मराठी भाषा मं ी,  तं  व उ चिश ण मं ी,  
तसेच दोन क ीय मं ी (माननीय ी. िनतीन गडकरी  व 
माननीय ी. किपल मोरे र  पाटील) या संमेलनात 
उपि थत होते.  मा या आयु यात पिह यांदाच इतके 
सार ेमं ी एकाच काय मासाठी  आ याचे मी अनभुवल.े 
यातील ब याच मं यांनी उपि थत असले या  
ितिनध बरोबर ग पागो ी के या  व यां याबरोबर  

मोक या मनाने  िहतगुज साधत  चालू असलेल े

काय मही पािहल.े ‘ मराठी िततकुा मेळवावा’ हे 
ीदवा य असले या संमेलनाचा हा सोहोळा, सरदार 
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व लभभाई पटेल  या भ य घुमटात,  ‘लाल गािलचा’  
(Red carpet) अंथ न, िदमाखात पार पडला. 
 
 महारा ातच मराठी भाषेच े बु ज झपाट्याने ढासळू 
लागले आहेत.  यांची यो य वेळी डाग-डुजी क न मराठी 
भाषेचे महारा ात व परदेशात संगोपन कर यासाठी 
महारा  सरकारन ेअनके योजना आख या आहेत. या 
कशा अमलात आण या जात आहेत, यांना  राजा य, 
आिथक मदत  कशी िदली जात आहे याचे दशन या 
संमेलनात  झाल.े  
 
सां कृितक, वैचा रक व पारपंा रक अशा िविवध भरग च 
काय मांनी हे संमेलन भरले होते.  सकाळी नऊ-दहा 
वाज यापासून रा ी अकरा-बारा वाजेपयत 
मनोरजंना या िविवध काय मांची  मायंदाळी  होती.  
िदडंी,  क तन,  वारी,  ढोल ताशा,  िविवध वा ,  हा य 
िवनोद, कोळी नृ य,  लाव या,  िवचारांना चालना 
िमळतील अशी चचास े,  लोकरंग,  ऐितहािसक नाटके - 
िशवरायांचा  वरा यािभषेक, अशोक हांडे  यांचा अनेक 

दशके गाजलेला ‘मराठी बाणा’ अस े काय म होते. 
रंगमंचावर मराठी सां कृितक काय मांचा आढावा 

े कांसमोरसादर करणा या  दीडशेपे ा   जा त 
कलाकारांनी  सवा या डो यांचे पारण े फेडल.े  गाजलेले  
आिण िस   िद गज मराठी कलाकार,  आिण  
कला े ातील उगवते तार,े ामीण भागातील  कलाकार 
व वा वादक  अशा सवाना  आपली कला  सादर 
कर याची  संधी िदली होती.  संधी या बाबीव न एक 
गो   ज र नमूद करावीसी वाटते - जगातील ६८ 

देशातील  ितिनधीमधून “अटकेपार”  या काय मात 
अमे रकेला आिण िवशेषतः  महारा  मंडळ िशकागो या  

ितिनध ना  यात  आपल े िवचार मांड याची  संधी 

िमळाली.  यात संदीप दीि त यांनी बृहन महारा   
मंडळाचे उप म, सौ उ का  नगरकर  यांनी  गे या दोन 
वषात  िशकागो येथे  यश वी र या राबिवले या 
काय मांची  व  िव ा जोशी यांनी मराठी शाळेची मािहती 
सांिगतली. माधव गोगावले  यांनी  फ  मराठीतच एक 
िमिनट बोल या या आवाहनात महारा  मंडळ िशकागो 
हे मराठी भाषा  व मराठी सं कृती  कशी िटकवीत आहे  
व ितचे  संवधन कर यासाठी  कोणकोणते उप म  
करतात याची मािहती सांिगतली.  
 
आिण हो,  खा यािप याची  सोय तर जबरद त होती.  
महारा ातील येक भागातील खास पदाथ  जेवणात 
असत.  खानदेश,  कोकण,  पि म महारा ,  मराठवाडा  
आिण िवदभातील  खमंग  व चिव   अशा अनके पदाथानी 
पाहणे मंडळ ना  तृ  क न टाकले.  मराठी प वा नांची 
राणी असणारी  परुणपोळी येक जेवणात ठेवली होती.  
 
अनके कलाकार,  सािहि यक,  परदशेातून  व भारतातून 
आलेल े ितिनधी,  अनके  यवसायातील त , राजक य 
पढुारी  जे आप या कायातून  मराठी भाषा  व सं कृती 
जोपास याचे काम करत आहेत,  यां याशी  खाजगीत  
चचा कर याची संधी िमळाली.   पिह या रांगेत बसून  
िवधानसभचेे अ य  - मा.  ी.  राहल नावकर व मराठी 
भाषा मं ी मा.  ी. दीपक केसरकर यां यासोबत बसून  
चालले या  काय मांचा  आनंद लटुला.   महारा  
सरकार  व क ीय  मं यांबरोबर  जवळून  संवाद साधता 
आला.  भारतातील  िविवध रा यातील  मराठी मंडळाचे  

ितिनधी  व  परदेशातील ितिनध  यां याबरोबर तीन 
िदवस  िवचार िविनमय कर याची  संधी िमळाली.   
जपानच ेमराठी आमदार, धडाडीचे यवुा ितिनधी योग   
परुािणक  आिण कॅिलफोिनयाचे िवजय पाटील यां या  

‘िशवाजी महाराज  आंतररा ीय  प रवार’ मधील 
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कायान े  मी भारावून गेलो.  आपल े िशकागो  महारा  
मंडळ ा उप मात  का समािव  नाही ा िवचारांचे  
वादळ मा या मनात अजूनही चालू आहे. 
 
  या संमेलनाचे  मु य आयोजक  महारा ाचे भाषा मं ी 
मा.  ी. दीपक केसरकर हे वधूिप यासारखे  व  िव  
मराठी  प रषदचेे  सं थापक  आिण अ य   ा यापक  
ि ितज  पाटुकल े हे वधू या मामासारखे अगदी सकाळी  
सात-आठ वाज यापासून रा ी बारा वाजेपयत सवाची 
िवचारपूस क न  सव काय म यवि थत पार पडतील 
याची द ता घेत अहोरा   हसतमुखाने कायरत होते.  
पिह या िव  मराठी संमेलनात सि य सहभागाने 
िमळाले या आनंदाबरोबर  या ऐितहािसक काय माचा 
सा ी  हो यान ेध य झालो. 
 
 
 
 
 

 
जय िशवाजी! जय भवानी!!  जय महारा !! 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

माधव ना. गोगावले 
 
 
 
 

 
ा ापक  ि ितज  पाटुकले (िव  मराठी  प रषदेचे  सं ापक  
आिण अ ) यां ा सोबत ी. माधव गोगावले 

 

 
ी. संदीप दीि त (बृहन महारा   मंडळ)  सौ उ ा  नगरकर 

(महारा  मंडळ िशकागो) यां ा सोबत ी. माधव गोगावले 

 

 
जपानचे मराठी.आमदार ी. योग   पुरािणक यां ा सोबत ी. माधव गोगावले 
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रांगोळी - एक जोड याची कला 
 

अनके िबंदू िमळून तयार होणार ेरेखाटन हणजे रांगोळी. भारतीय सं कृतीत रांगोळी हे मांग याचे तीक मानल ेजाते. 
ातःकाळी सूया या वागतासाठी येक घरासमोर सडासंमाजन क न रांगोळी रेखाटन क न अंगण सजवले जाते. 
येक सणावारास देखील अंगण रांगोळीन ेसजते. रांगोळी नसेल तर अपूणता वाटते. आजकाल या लॅट सं कृतीत 

सडा सारवण नाही करता येत पण, िहची दारातली आिण मनातली जागा मा  अढळ आहे. बाहेरील दारातून घरात 
येणारी कोणतीही अशभु श  रांगोळी परतवून लावते अशी आमची ा आहे. 
 
िनयोजनपूवक एका रांगेत िकंवा उतरते चढते एक सारखे िबंदू काढण ेही कला तर आहेच पण ते िबंदू जोडून तयार 
होणारा अिव कार थ क करतो. रंग भर यावर तर तो अिधकच बहारदार िदसतो. 
 
िठप यांची रांगोळी, नुसती वेलबु ी, पानाफुलांची रांगोळी, सं कार भारतीची रांगोळी, गािलचे, देवदवेता, िनसग िच  
अशी िविवधता आहे. िशवाय चै ांगण, गोप , वि तक असा खास बाजही यात आहेच. धा याची, फुलांची, 
पा यावरील, पा याखालील अशी मा यमेही आहेत. िहची रचना, स दय, लयब ता, रंगभाव, र यता, सवसमावेशकता 
आिण काढणा या ीची, कलाकारांची एका ता अशा अनके गणुांचे ितिनिध व करते. ही छोटीशी, मोठीशी रंगावली. 
दसु या िदवशी ती रांगोळी पसुली जाणार हे या गिृहणीला ठाऊक असते खर ंतर, तरी ती या रंगावलीत मनापासून 
रमते, ितला नटवते, सजवते, ित याशी एक प होते. दसु या िदवशी पसुली गेली क  परत न यान ेरेखाटते, सजवते. 
आयु यही असेच तर आह े--नाशवंत! तुम याकडे असलेला एक एक ण हणजे हे रांगोळीचे थब! ते तु हाला जोडता 
आल ेतर हाती येतो एक यश वी आिण प रपूण िदवस. िदवसातील वेळ तु ही कसा घालवता यावर या िदवसाचे मह व, 
यशि वता, आनंद असतो.खर ंतर िदवसांम ये जो वळे आपण वाया घालवतो तो णा णान ेआप या हातातून िनसटत 
असतो… नकळत! यश वी लोक मा  आप या वळेेचे िनयोजन,सदपुयोग एवढा छान करतात क , वळेेअभावी काही 
राहन गेले अशी यांची कधीच त ार नसते हणूनच ते यश वी होतात. 
 
 
 
 
 
 
 
वेळेचा सदपुयोग क न रंग भरले या रंगावली सारखे आपल ेजीवन सुंदर करावयाचे. उ ा रांगोळी पसुली जाणार आह े
हे माहीत असूनही ितला आकषक कर याचा य न करणा या ी माणे! या रगंावली सारखे आयु यातील णा णाच े
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थब जोडून हणजेच याचा उपयोग क न यात वेगवेगळे रंग भरले पािहजेत. काही आनंदाचे, काही कत याचे, काही 
समाधानाचे! वेळ ही नाशवंतच गो  आहे हणून तो जोपयत हातात आहे तोपयत िनयोजन क न समाधानाचे आनंदाचे 
रंग भरा! हा संदेश देते का ही रंगावली? रोज न यान ेथब मांडून जोडायचे तं  िशकवते का ही रंगावली? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

अचना अ ण भागवे  
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॥ ी राम स न॥  
॥ ी दयाबाई व वे हाबाई देवी स न ॥ 

 
रचना या मागील अंकाम ये मोरगाव या 
देव थानािवषयी िलिहल.े भारतात अनके जागतृ 
देव थान े आहेत यातील आणखी एक हणजे ी 
दयाबाई देवी आिण वे हाबाई देवी हे देव थान! भारतात 
महारा ातील अहमदनगर िज ातील पारनेर 
तालु यात हे देवीचे मंिदर आहे. या िज ात वडगाव 
नावाचे खूप छोटे खेडेगाव आहे. तेथ ेएक खोल दरी आहे. 
दरी साधारण पाच ते सात िकलोमीटर लांबीची आहे. या 
प रसरात िविवध कार या वन पती असून यात अनेक 
औषधी वन पत चाही समावेश आहे. भोवताली 
ड गररांगा असून याव न फेसाळले या पा याचा 
ओसंडणारा धबधबा हे या प रसराचे मोठे आकषण आहे. 
अशा या समृ  व शीतल प रसरात दरीम ये असणारी 
देवी हणून ितला दयाबाई देवी अस े हणतात.   
वडगाव गावात पूवापार राहणा या लोकांकडून देवीची 
आ याियका समजते साधारण तीनशे ते साडेतीनशे 
वषापूव  येथील ाम थांना दरीतील दाट झाडीत एक 
मंिदर िदसले. अित दाट वनराई, भोवताली ड गररांगा 
आिण या मंिदरात आ यकारक अस ेलवण तंभ िदसल.े 
या तंभात सरुखे आिण सवाच ेल  वेधून घेणारी देवीची 

मूत  िदसली. एवढ्या मोठ्या दरीत ह ेमंिदर कोणी बांधले 
असावे याची कुठेही नाव-िनशाणी नाही. मंिदर तसे 
छोटेसेच, अगदी ऐन उ हाळयात सु ा येथे अितशय थंड 
हवा असते. यात अखंडपणे िठबकणारे पाणी िदसते. 
मंिदरात  खडक आहेत. यावर पडणार ेपाणी तेथ ेसाचत 
नसून खडकात िझरपत रहाते. असा हा पाणी 
िझरपवणारा खडक. हा खडक  कोण या कारचा 
असावा याचे कुतूहल वाटते. मंिदरा या वर या बाजूला 

एक नैसिगक असा पाझर तलाव िदसतो. या तलावास 
अखंड पाणी असते अस े समजले. या तलावाचे पाणी 
खडकात िझरपून मंिदरात िठबकत असावे अस ेवाटते. 
वा तिवक नगर िज हा हा दु काळी िज हा आहे आिण 
येथे एवढे पाणी आिण िवपलु झाडी कशी आहे याचे 
आ य वाटते.  
येथे माकडांची व ती आहे. शेकड नी  माकडे येथे 
िपढ्यानिुपढ्या राहत आहेत. हळू हळू सवयीने ही माकडे 
इतक  हशार व धीट झाली आहेत क  जवळ येऊन 
हातातील िपशवी काढून आतील सव खा याचे िज नस 
काढून खातात. मंिदरात एक कपार आहे. या कपारीत 
वे हाबाईचे मंिदर आहे. दयाबाई देवीची बहीण अशी ितची 
आ याियका आहे. दयाबाई या मंिदरात एक 
बोग ासारखी वाट आहे यातून गेले क  वे हाबाईचे 
दशन होते. दरीम ये एका बाजूस ड गरावर ी गुंफे र 
देवाचे अजून एक मंिदर आहे.  खाल या बाजूस 
भैरवनाथाचे मंिदर आहे. हे मंिदर परुातन असावे. मंिदर 
प रसरात य कंुड, दीपमाळ, नानकंुड आहे याव न 
येथे धािमक काय म य याग वगैर े होत असावेत व 
यासाठी िव ान मंडळ ची ही विहवाट असावी अस े

वाटते. पूव  या िठकाणी एक भयुारी माग होता. तो कोठे 
जात होता, यातून  कोणाचा  वावर होत असेल याचे 
कुतूहल वाटते. दरी कोसळ यामुळे तो माग बंद झाला 
आहे. भािवकांची ा, िव ान ेम च ेकुतूहल हणून हे 
िठकाण िस ी या मागावर आहे.  या िठकाण या 
खडकांची िविवध पे व िविवध आकार याचा अ यास 
कर यासाठी अनके लोकांचा वावर तेथ ेिदसून येतो. अशा 
या दु काळी नगर िज ातील कुतूहल जागतृ करणारा 



 
 

 

                       77 

प रसर आ हाददायक आहे. आवजून पाह यास जावे 
अस ेहे िठकाण आहे. तरी सवानी वेळ काढून हे िठकाण 
पहावे असा माझा आ ह आहे. नजरते साठवून राहणार े
हे िनसग स दय आपल ेमन मोहन टाकते. जय दयाबाई 
देवी जय म हार बाई देवी तुझे चरणी अखंड िणपात.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

िवजया भालेराव  
मदतनीस : सचुेता भालेराव 
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 सखी 
 

र यांना पण वतःचे एक यि म व असते अस ेमला 
वाटते. मोठे ं द र ते एखा ा उदार य सारख े सव 

कार या वाहनांना सामावून घेणार,े तर अ ं द एकेरी 
र ते संकुिचत मना या य सारखे ठरािवक वाहनांनाच 

वेश देणार.े म येच कुठेतरी गायब होऊन पु हा अवतीण 
होणा या पायवाटा ‘कशी ग मत केली?’ अस े हणणा या 
एखा ा लहान अवखळ मुलासार या, तर अशा अनके 
लहान मोठ्या पायवाटांना कवेत घेत पढेु पढेु जाणारा 
र ता कुटंुबव सल आजोबांसारखा. गळुगळुीत, 
चकचक त डांबरी र ता एखा ा नखरले फॅशनेबल 
नवत णीसारखा, तर अनेक खड्डे अंगावर वागवत 
जाणारा र ता प रि तथीचे चटके सोसणा या एखा ा 
गरीब याचकासारखा. आजुबाजूला िचटपाख ही 
नसताना शांतपणे पढेु जाणारा र ता तर मला एखा ा 
धीरगंभीर यान थ यो यासारखाच वाटतो. आिण 
नागमोडी वळण ेघेत पढेु जाणारा र ता हणजे आत या 
गोटातला माणूसच! पढेु काय वाढून ठेवले आहे ते गुपीत 
आप याकडेच ठेवणारा. दतुफा गद िहर या 
झाडाझुडपांनी नटलेला र ता एखा ा समृ , संप न 
गिृहणीसारखा, तर सदैव गडबडीत असलेला वदळीचा 
र ता म यमवग य चाकरमा यासारखा. 
                            Brookhaven ला कामावर घऊेन 
जाणारा माझा रोजचा र ता मला असाच कुणा या 
अ यात म यात नसणा या, नाकासमोर सरळ चालणा या 
एखा ा ौढेसारखा भासे. मा यासाठी लांब प याचा 
असणारा हा र ता दतुफा उंच घनदाट झाडांना वागवत 
तर कधी लहान मोठ्या शेतांना खेळवत अिजबात गडबड 
न करता पढेु पढेु जात राही. सु वाती या िदवसात 
अनोळखी वाटणारी ही वाट कधी माझी सखी झाली ते 

कळलेच नाही. सकाळी संपता संपत नाही अशी वाटणारी 
वाट सं याकाळी मा  मला बाळासाठी चटकन घरी 
पोहोचवत अस.े , भकास अशा उ हा या वेळी ती 
मा या डो यावर झाडांचे छ  धरी, तर कोरड्या थंडीत 
उबदार उ हाचे कवडस े पाठवी. कडा या या वादळी 
वा या या पावसात ती मला सांगे, "माझी साथ अिजबात 
सोडू नकोस. बघ मी तुला कशी बरोबर घरी पोहोचवते." 
आिण खरचं! कोसळणा या पावसात जे हा आजुबाजूचे 
सव काही िदसनेासे होई, ते हा दसुरीकडे कुठे िवचिलत 
होऊ न देता पढेु जाणा या मा या सखीकडे मी ल  
कि त केल ेक  कशी आपोआप घरी पोहोचत अस!े 
                              मा या राह या गावाहन कामाची 
जागा असणा या गावी घऊेन जाणारी ही वाट धरली क  
सु वातीला शहराची, उपनगरांची वदळ बघत माग मण 
करायचे आिण मग हळूच या गडबडीला मागे टाकत " मी 
नाही बुवा यातली" अस े हणत अिल पणे ितथून बाहेर 
पडायचे असा माझा िदन म!  ती रहदारी मागे पडताच 
हळुहळू मा या डो यातला गुंताही उलगडू लागे. 
सकाळची सग यां या तयारीची गडबड, िनघायची 
लगबग, पढुचे planning अशा सग या िवचारांना एकदा 
का मागे टाकले क  माझी मी मलाच उलगडत जाई. आधी 
उपाय न सापडले या काही ांची उ रेही मला या 

वासात सापडून जात. माहेरपणाला घरी आले या 
माहेरवािशणीला, "बाई ग, तुझी रोजची घाई-गडबड 
िवस न जरा िनवांतपणाचा ास घे," असा िव ास 
देणा या आईसारखी ही वाट मला सावरायला वेळ देई. 
                             माझी ही सखी बह पी पण होती 
बर ंका! दतुफा असले या घनदाट झाड मुळे काही ण 
ती जंगलाचा आभास िनमाण करी, तर दसु याच णी 
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वा यावर डुलणारी लांबच लांब शेते धारण क न 
देशात या मा या आजोळची आठवण क न देई. म य े
म ये ओसाड माळरान े पसरवून ती ि ितजाचे दशनही 
घडवून देई. उ हा यात िहरवा साज धारण क न मा या 
वागताला स ज असणारी ही वाट िहवा यात मा  

सगळा साज उतरवून एखा ा सं यािशणीसारखी माझी 
वाट पाहत बस.े Fall म ये इतर सगळीकडे लाल, 
िपव या, केशरी अशा िविवध रंगांची उधळण होत 
असताना ही माझी सखी मा  उगाच जरासे लहानस े
रंगाचे बोट इथ ेितथ ेलावून, "खर ंतर मला रंग खळेायला 
आवडत नाही; पण तुमचा आ ह असेल तर थोडासा रंग 
लावून घेते" हणत िवनाकारण िश पणाचा आव आणी. 
िहरवेगार ड गर, वाहते पा याचे झर,े धबधबे अशी 
कोणतीही आभूषणे नसतानाही ती वाट मला सुंदरच 
भासे. 
                              अमे रके या ामीण जीवनाची 
त डओळख मला या वाटेनेच क न िदली. यात 
देशात या गावांसारखी िहरवीगार शेते, र यालगत 
चरणा या गायी, गरु ेतर होतीच, पण याचबरोबर 'टोमॅटो 
यिुझअम', 'वॉटरमेलन फे टीवल', धाव या इंटर टेट 

सार या र यां या कडेला उभ े राहन किलंगडे, 
भईुमूगा या शगा िवकणारे छोटे शेतकरी अशी गंमतही 
होती! दोन शहरांना जोडणा या या वाटेवर दर १०-१५ 
मैलांवर असले या दोन-चार गावां यित र  दसुर े
काहीही न हते. ना छोटी मोठी दकुान,े ना ढा यासार या 
काही जागा, ना िव ांती या जागा. अगदी गॅस टेशन पण 
नाही! म येच गाडीत गॅस भरायची वेळ आली तर मु य 
र ता सोडून वाटेवर या गावात िशरावे लागे. आिण 
मधली ही गावे लहान तरी िकती! एका गावात फारतर 
दोन-तीन गॅस टेश स! सगळी हायव े पासून लांब, 
गावा या अंतभागात.  

                            दोन- अडीच वषा या मा या या 
वासात या वाटेनी जसे आनंदाचे ण िदले, तशी 

एखा ा िशि केसारखी कधी परी ाही घेतली आिण 
काही धडेही िशकवले. कडा या या वादळी पावसाचा चा 
अनभुव असाच एक परी चेा ण! या िदवशी मला काम 
संपवायला जरा उशीरच झाला होता. गडद अंधार 
पडाय या आत घरी पोहोचता यावे हणून अगदी भ न 
आले या आभाळाकडे दलु  करत, पायाखाल या 
वाटेवर िव ास ठेऊन मी वासाला सु वात केली; आिण 
अ या र यातच मला पावसाने गाठले! हळुहळू सु  
झाले या पावसाने णाधात रौ प धारण केल.े समोर 
पावसाचा जाड पडदा आिण वर िवजांचा कडकडाट 
यांम ये अगदी जवळचेही िदसेनासे झाल.े यात 
सोसाट्याचा वारा गाडी र याव न खाली खेचायचा 

य न क  लागला. र यालगतची झाडे इतक  
डोलायला लागली क  कोण याही णी फां ा र यावर 
पडून अडथळा िनमाण करतील क  काय अशी भीती मला 
वाटू लागली. गारांसहीत कडा या या वादळी पावसाची 
सूचना देणारा नॅशनल वेदर सिवसचा अलामही याचवेळी 
मा या फोन वर वाजू लागला आिण मला आठवले क  
असा गजर मी िनघाय या वेळी पण वाजत होता. पण 'हे 
नेहेमीचेच!' अस ेसमजून मी या याकडे च क दलु  केले 
होते. आता माग े परत िफर याची वेळही िनघून गेली 
होती. कुठे थोडा वेळ थांबून पाऊस कमी हायची वाट 
पहावी, तर जवळपास काही सरुि त जागाही नाही. 
पायाखालची वाट ध न माग मण करावे तर वाटही 
पा या या जाडसर पांघ णाखाली लु  झालेली. 
तेवढ्यात चमकले या िवजे या ल ख काशात णभर 
ितने दशन िदले आिण मला जरासा धीर आला. ती जण ू
मला सांगत होती, " माझाही नाईलाज आहे गं, पण तू धीर 
सोडू नकोस. मी इथचे आहे. मा यावरचा येक दगड 
आिण खड्डा तु या ओळखीचा आहे. हळुहळू पढेु जात 
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रहा." ितचा स ला ऐकून मी गाडीवरचा ताबा अिजबात 
ढळू न देता, समोर या गाडीचा tail light आिण मा या 
गाडीमधले अंतर कमी न होऊ दे याचा य न करत, 
अशावेळी काय करावे या या से टी िट स मनात 
घोळवत पढेु जात राहील.े बाजूनी जाणा या गाड्यांनी 
केले या पा या या मा यान ेघाब न न जाता, समोर या 
गाडीवर न आदळायचा य न करत, याचवेळी गाडी 
र या या बाहेर जाऊ न दे याची कसरत मी पढेु जात 
राहील.े  अखेरीस काही वळेानंतर दम यासारखे पावसाने 
आपल ेरौ प आवरते घतेल ेआिण थोड्याच वेळात मी 
सखु प घरी पोहोचले. ‘िनसगाला कमी लेखायची चूक 
कधीच करायची नाही’ अशी िशकवण या िदवशी माझी 
सखी मला देऊन गेली! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   मा या या वासात अनेक 
सखुदःुखां या णांची ती वाट सा ीदार होती. 
मा याबरोबर माझे असं य मूड्स ितने सांभाळल.े 
खरोखर एखा ा घ  मैि णीसारखी मला सोबत केली. 
जवळपास अडीच वषा या सोबतीनंतर जे हा या वाटेचा 
िनरोप घे याची वेळ आली, ते हा परती या वासात 
मु ाम जा त वेळ घालवत, ितला डो यात साठवून घेत, 
आिण ितचे मनापासून आभार मानत मी हळुहळू घरी 
आल.े 'पाऊल िनघत न हते' अस े हणणार नाही, कारण 
हा माझा कायमचा िनरोप न हता. पाहणी हणून का 
होईना, पण मी पु हा ित याकडे जाणारच होते. आिण 
यावेळी खूप वषानी भेटले या जु या मैि ण सारखे 

आ ही मनसो  भेटणार होतो! 
  
 
 
 
 
 
 

दी ी जानोरकर 
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 डेि टनेशन आिकटे ट 
 
नम कार, मी शीतल देशपांड.े यवसायाने मी आिकटे ट 
आहे. यात िवशेष अस े काही नाही परंत ु अमे रकेम य े
नोकरी साठी येणा या िकंवा येऊन नोकरी करत 
असले या भारतीयांम ये आिकटे टस ची सं या खूपच 
कमी आहे. यातही जे आप या जोडीदारा या नोकरी 
साठी या देशात आल े आहेत यां यासाठी मला माझा 

वास सांगावासा वाटतो. 
"तू मोठी /मोठा झा यावर कोण होणार ?" या ातून 
मला नाही वाटत कोण याही लहान मुलाची सटुका झाली 
असेल. तशीच माझीही झाली न हती. काही हशार माट 
मुल ं " मी अजून काही ठरवलं नाही " िकंवा " मोठी 
झा यावर ठरवेन " अशी उ र देऊन िकंवा काही जण , 
" डॉ टर िकंवा इंिजिनअर  होणार " अस ेउ र दऊेन 
आपली सटुका क न घेत.  काही जणां या बाबतीत 
आजूबाजूच ेलोकच मुलां या शालेय व इतर गती व न 
मोठेपणी यान े कोणते क रअर िनवडावे हे  ठरवून 
टाकतात. मी या ितस या कारात मोडणारी होते. ते हां 
खरोखरच मला “ मी पढेु कोण होणार ? हा  फार गहन 
वाटत न हता , यामुळे फार िवचार क न पढुील पावले 
उचलावीत असेही  मला कधी  वाटल ेनाही. थोड ंअजून 
मोठं झा यावर, याकाळी अ यासात हशार असणारी 
मुल े ‘डॉ टर ‘ या यवसायाकडे वळत . डॉ टर होऊन 
आप यालाही समाजाची सेवा करता येईल  अशा 
िवचारांमळेु डॉ टर  हो याची इ छा मनात मूळ ध  
लागली होती. शाळेतील दोन िश कांनी मा  मला तू 
architecture ला जा असा स ला िदला होता. आिण 
आते माम े भावंडं इंिजनी रंगला वळत होती. यामुळे 
िनि त िदशा मा  िमळत न हती. 

शालेय जीवनातील तुम या भावी क रअर ला िदशा 
देणारा ट पा जवळ येत होता तो हणजे बारावीची 
बोडाची परी ा. परी ा झा यावर क रअर ठरिव यासाठी 
अिँ टट्यूड टे ट  घेतली , एका दादाने क रअर 
कॉउंसेिलंग  केल ं, यातून माझा कल ' मेिडकल ोफेशन 
कडे नाहीय े याची जाणीव हायला लागली होती. Art  
आिण  Science यांचा संगम असले या architecture 
ला जायचा मानस केला. architecture वेशासाठी 
असलेली परी ा उ म माकानी उ ीण केली.  या 
परी ेतील गणु व बारावी परी ेतील गणु एक  क न 
architecture वेशासाठीची पा ता ठरवली जात अस.े 
. Architecture colleges ची चौकशी सु  केली व अस े
ल ात आल े क  पनवेल मधेच असलेलं Pillais 
College  Of  Architecture हे एक नामांिकत अस े
कॉलेज आहे दो ही परी ांम ये चांगल े मा स 
अस यामुळे मला  िप ले'स कॉलेज ऑफ architecture 
म ये पिह याच फेरीत वेश िमळाला आिण कॉलेज 
जीवनाला सु वात झाली.  
आमचे कॉलेज हे ethnical minority म य े समािव  
होते, यामुळे ामु याने केरळमधील मुल ेतसेच देशा या 
वेगवेग या भागातून आलेली मुल े वगात होती. 
का मीरपासून क याकुमारी व गजुरात पासून 
बंगालपयत या सव रा यातील मुल े एकाच वगात 
िशकणार होती. वेगवेग या आिथक, सामािजक व 
वैचा रक पा भूमीतून  एक  आले या या मुलांमुळे 
देशा या सं कृतीची न यानेच ओळख हायला लागली 
होती. या सव नवीन वातावरणाशी जमवून घेण े
सु वातीला जड वाटले तरीही कॉलेज मधील 
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खेळीमेळी या आिण सहकाया या वातावरणाने कॉलेज 
आपलेस े वाटायला लागले. Indian History Of 
Architecture, World History Of Architecture, 
Theory Of Structures, Interior Design, 
Landscape Design अस ेअनके िवषय कॉलेज या ५ 
वषात  अ यासासाठी होते. दरवष  टडी टूर या 
िनिम ाने अिजंठा वे ळ पासून ते हंपी हो पेट पयत या 
सां कृितक ीने व Indian Architecture या ीने 
मह वा या अनके िठकाणांना भेटी देऊन अ यास केला. 
Submissions, Exams, College activities म ये 
पाच वष सहज िनघून गेली .  
Bachelor Of Architecture ही पदवी िमळाली आिण 
जगा या मु य वाहात यायला आ ही स ज झालो. 
आिकटे टचरला वेश घेणा या येकाची मनीषा 
असतेच क  आिकटे ट झा यावर वतःचे ऑिफस सु  
करावे . इंटनिशपकरीता व पिह या नोकरीकरीता मी 
छोट्या Architecture Firm ची िनवड केली. यामागे 
मु य हेतू हा होता िक सवागीण अनभुव िमळू शकेल. या 
अनभुवा या बळावर मी माझे Architectural व Interior 
Designing Services देणार ेऑिफस सु  केल.े पूण 
झाले या ोजे ट्समुळे नविनिमतीचे समाधान िमळत 
होते. समाजात आिकटे ट हणून मान िमळायला लागला 
आिण आपण आपल ेडेि टनेशन आिकटे ट गाठले असा 
भास हायला लागला. 
ल न झा यावर काही वषानी अमे रकेला यायचा योग 
आला ते हा मा  ि धा मनि थती झाली. मी या 
ि हसावर अमे रकेत वशे करणार होते यावर मला 
नोकरी करायला िनबध होते. पढुील क रअर या ीने 
एक मोठेच िच ह उभे रािहल े होते. मा  कुटंुबाला 

ाधा य देऊन मी अमे रकेला यायचे ठरिवल.े 
अमे रकेत आ यावर सु वातीला आ ही  नॉथ कॅरोिलना  
या रा यात राहत होतो. नवा देश, नवीन वातावरण, 

घरापासून व आप या दशेापासून इतके दूर आ यावर 
इथ या सं कृतीशी , चालीरीत शी जुळवून घे यात काही 
वेळ गेला .  तरीही मा या े ात काही करता येईल का 
हा िवचार मनात होताच. एक कडे इथ या िबि डंग 
Architecture चा , नवीन वाहांचा व ीन 
आिकटे टचर चा अ यास सु  केला. नवीन सॉ टवेअस 
िशकून घेतली. काही काळाने ि हसा िनयमांत बदल 
होऊन नोकरी कर याची संधी उपल ध  झाली. नोकरी 
शोधताना मा  अनतं अडचण चा सामना करावा लागला 
. माझे Architecture च ेिश ण भारतातील अस याने 
अनके ऑिफसेस वेश नाकारत होती. मी मा  य न  
सोडल ेनाहीत आिण एका architecture फम म ये मला 
नोकरी िमळाली.  
नोकरी करताना ल ात येऊ लागले क  जरी को वकस 
टेकिनकल ि क स साठी आपला आदर करतात तरीही 
िबि डंग टेकनॉलॉिज या ीने आप याला गौण समजत 
आहेत. तसेच भारतामधील Architecture या पदवीला 
इथ ेते हढा स मान नाही. कारण इथ ेArchitect हणवून 
घे यासाठी केवळ architecture कॉलेज मधील िश ण 
परुसेे नाही. यासाठी तु हाला Architectural 
Licensure िमळव याची गरज आहे. 
Architectural Licensure साठी पा  ठर यासाठी या 
अनके पाय या असतात . पिहली हणजे तु हाला तुमची 
शै िणक पा ता िस  करावी लागते, नंतर काही परी ा 
पास करा या लागतात आिण इथ या ितथयश 
Architect कडे नोकरीचा अनभुव यावा लागतो. हे 
के यावर तु हाला NCARB च े माणप  िमळते. जे 
तुम या Licensure ि येमधील अ याव यक भाग 
आहे. यानंतर तु ही या State म य े वा त याला 
आहात िकंवा तु हाला या state मधील License 
यायचे आहे, या रा यां या website वर िकंवा 
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कायालयात  apply क न व यासाठी आव यक पा ता 
िस  करावी लागते.  
हळू हळू या पाय या पार कर याचा माझा वास  सु  
आहे. कुटंुबा या पािठं यामुळे, िम मैि ण या 

ो साहनामळेु व तु हा सवा या स ावनांमुळे मी माझे  
Architect  हो याचे डेि टनेशन न क च गाठू शकेन हा 
िव ास आहे.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सौ. शीतल ि येश देशपांडे 
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 दोन मनांची धारणा! 
 
 
आप  या मना या अलगद हळुवार कोप यात दोन नाजूक 
मने दडलेली असतात. एक स यवचनी मन आिण दसुर ं
मन जे वैर, उथळ, व नाळू, कुठ याही तकािवना 
बेभान वाहत जाणार!ं स य मन सदैव वैर मनाला वा तव 
दाखव याचा य न करत असतं आिण वैर, वेड ं मन 
नेहेमी चुक च े तक लावून आप  या मनाचंच खर ं करत 
असतं. ते आ मकि त असतं आिण नेहमी या याच 

ि कोनातून िवचार करतं. समोर या य या 
ि कोनाचा जराही िवचार करत नाही. याला आरामात 

राहायला आवडतं. या ि थतीत वेड ं मन चुक या 
िवचारां या भावाखाली येऊन, ददुवाने चुक च े िनणय 
घेतं. मग मा  या वेड्या मनाला वा तिवकतेची जाणीव 
होते आिण मग ते ख या मनाकडे येऊन शरणांगती 
प करतं आिण आप  या क ण वरात हणतं, "जे हा 
तु ही मला पिह यांदा इशारा िदला होता ते हा मी तुमचं 
ऐकायला हवं होतं. आता मी पूणपणे खचलो आहे, तटुलो 
आहे, कृपया मला पु हा मदत करा”. पु हा ख या मनाचे 
काम तेच, वा तवाची जाणीव क न देणं. ते हणतं, 
“काळजी क  नकोस, आ ा वा तवात जग आिण स य 
िकतीही जरी कटू असल ंतरी याचा मनापासून वीकार 
कर, मग बघ तुला याची चांगली िचती येईल.  
 
 

स याचा वीकार केला आिण आयु यात थोडा धीर 
धरला हणजे आयु य सखुमय होइल. जे आपल ंआहे ते 
आपलंच राहील आिण नाही याचा िवचार तरी कशाला 
करा?” वेड्या मना या अि त वावर  आ यावर मा  
ते बेचैन होऊन हणतं, “मग मा या मनाचा काहीच 
उपयोग नाही का? व न ंबघायचीच नाहीत का”? खर ं
मन हणतं, "अर ेवेड्या मना, व न ंबघण ंहे चुक च ंनाही. 
पण या व नांचा कुठेतरी वा तिवक जीवनाशी संबंध 
असावा. जे कधीच आप या वाट्याला येणार नाही अशी 
व न ंतरी कशाला बघायची?” 

 काय मंडळी आवडला का माझा छोटासा लेख? तु हा 
सवाना माझा हा लेख आवडला असेल तर तमुचा 
अिभ ाय न क  कळवा. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

वषृाली अणावकर 
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Lavender love - Door County 
 

Folks, here is our Door County travel recap. 
Door county in Wisconsin is not only close to 
us Chicagoans but it is also incredibly serene! 
Ever since I learnt that Door County is the 
largest in the Midwest lavender farming, it 
was on my list to visit. But it had to be 
perfectly timed with lavender plants in full 
bloom and color, and before they harvested 
it! So that took some planning. We also 
needed a bit of relaxation. We decided to do 
a two night/ 3 day trip there, but a relaxed 
one. No leaving at the crack of dawn for us, 
and this was the first trip I let go of my 
obsessive compulsive planning too! We 
decided to - ahem - wing it!   

 
The first thing about Door County I noticed is 
where to stay. For a tip of the peninsula, it is 
still a large swath of land. Since our goal was 
to visit Washington Island, I decided to 
choose to stay closer to the tip of the 
peninsula - Ellison Bay! Our hotel faced the 
water literally across the street and it was very 
quiet there! The boats that people had were 
bobbing at the slip and the whole vibe was 
relaxed.  

 
 
 

The first day we got in, we checked in and 
went straight back out to partake in fish boil. 
Fish boil is literally what it’s called. When 
Wisconsin was being settled by European 
immigrants, that area was heavily forested. 
Naturally, lumbar cutting was a big job. 
These were all Scandinavian people and 
were well suited to do that job but also had 
to be fed. So this hotchpotch dish of potato, 
onion, and local fish (whitefish) was 
invented. They would put a big cauldron over 
fire and put potatoes in it, later put sweet 
onions and last cut fish. No spices 
(Scandinavians) but just salt. And it cooks 
over that flame. When the fish cooks (it takes 
less than 10 mins) for the large portion, the 
pitmaster will throw some oil onto the flame 
and that makes a big display of rising flame 
and the water boils over! That’s fish boil for 
you! As you can imagine, it was good food to 
feed the folks who worked up a hearty 
appetite! You get served from that one pot 
meal - potatoes, onions and fish with a slice 
of pumpernickel bread and melted butter and 
lemon to squirt over! Simple meal, yet 
hearty! And then you get a slice of cherry pie!  
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When the meal was done, we returned 
to our nook of the woods and just sat 
by the marina, overlooking the water!  
 
Next day, we were rained in but we 
kept checking the weather, and 
thankfully got the opening later around 
late 
morning! मग काय, िनघालो फेरी या िदशेन े! 
You can take your car over to 
Washington Island on a ferry so we did 
that and landed. Our aim was the 
lavender farm! The cellphone 
connection was spotty, so we had to 
rely on old map reading skills, but we 
finally made it to the lavender farm. 
You could see my smile - ear to ear! 

 

 
 

 
 
They had put chairs where you could sit and 
enjoy the vista! I loved it! The farm also has a 
decent sized shop where they make all kinds 
of lavendery treats ! I partook some and 
bought a bagful of things! They also make 
cocktails if you want to take it and sit in the 
garden, sipping - we did! And they had live 
music!  
 
But we still had some places to see on the 
island so after some lingering, we moved on 
to see the copy of a famous Norwegian 
church built on the island - called Stavekirk 
Church. 
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It is very small but wholly built with local 
timber found around! And as you can see it is 
unusual! 
 
Then we moved on to see schoolhouse 
beach. It is an unusual beach! In the sense 
that instead of sand on the beach, it has white 
rocks which are गळुगुळीत! Water keeps 
lashing out the nearby limestone bluffs, then 
continues to work on the fallen rocks to make 
them गोल गोटे & throws them on the beach. 
True to man’s spirit, humanity has raided 
these and reduced the collection to a point 
where now a narrower strip only remains but 
it is a wonder to see. And the beach there is 

quite shallow, and the water cold  - so on a 
hot summer day, it is refreshing to take a dip! 
 

 
 
But beware, walking bare feet on that beach 
can be painful. So have good sturdy footwear! 
Now it was time to say bye to this pretty place! 
We took the boat back to the mainland ! 
 
Next day was our come-back day, but we 
decided to steal a couple of hours to visit the 
Peninsula State Park in fish creek. It is large 
enough to go through Ephraim too, but we 
messed up the entry and then got into a place 
where car entry was not allowed (told you - 
had not researched). Later we figured out the 
fish creek entrance and took the car for a spin 
there. It is a great state park with myriads of 
bike trails! We were hoping to see Nicolet 
beach there ! But the whole park is situated 
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by the water and there are many points to see 
- like this Welcher’s Point! 

 
 

Very quiet place – you can listen to your every 
breath here! 

We then moved to see Nicolet beach- where 
the parking lot entrance is somewhat hidden 
and by the time we reached there, it was full. 
But hubby had seen an overflowing parking 
lot too and we figured out how to get there. 
From there, it was a short walk to the beach. 
And what a beach it was! Best for families, 
since water is very very shallow there as I had 
seen! Kids were having a blast since parents 
could practically stand in water and help 

them! The smiles all around were quite 
rejuvenating.  

 
With that refreshing picture imprinted in our 
memory, we then started our way back home!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaishali Belsare  
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आप याला हे मािहती आहे का ? 

 
 

१. वष २०२१ म ये, यूट्यबुरन ेकेलेली सवािधक कमाई? 
अ. १२ िमिलयन  
ब. २४ िमिलयन  
क. ५४ िमिलयन  
  
२. वष २०२१ म ये, पिह या दहा यूट्युबसनी  केलेली एकुण कमाई? 
अ. १०२ िमिलयन  
ब. २०३ िमिलयन  
क. ३०४ िमिलयन  
  
३. यूट्युब तु हाला per view average िकती डॉलस देते? 
अ. $ ०.०५  
ब. $ ०.१८  
क. $ ०.५  
  
४. यूट्युब तु हाला per subscriber िकती डॉलस देते? 
अ. $ ०.००  
ब. $ ०.०५  
क. $ ०.१०  
  
५. यूट्युब तु हाला कमीत कमी िकती subscribers अस यावर डॉलस देते? 
अ. १००  
ब. १०००  
क. ५०० 

 
 
 

िनलेश मालपेकर 
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SHENGA POLI 
 
 
FILLING: 

 1 cup - Roasted peanuts 
 1 Cup- Jaggery 

 
DOUGH: 

 1 Cup- Maida 
 ½ Cup- Wheat Flour 
 ¾ cup- Water 
 Pinch of Salt. 
 1 tbsp of Oil  

 
 
FILLING PREPARATION 

Grind the peanuts into a fine powder and add grated jaggery into it. Mix it well and pulse 
it again in the mixer grinder. Wet your palm with little water and make/shape it into small 
balls. Keep it aside. 

  
 
DOUGH PREPARATION 

Mix the flour together with a pinch of salt and water and make the dough. Add oil to the 
dough, knead well and make into small balls. Note that the size of the filling balls and 
the dough balls are the same. 
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Stuff the peanut jaggery balls into the dough ball and make a round shape. Roll the 
stuffed peanut balls into flat bread. Shallow fry the flat bread with oil, till it is crispy. 
Serve it with Clarified butter (ghee). Taste, delish. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lalita A. Bhat 
Sangeeta R.Hatkar 
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िफश ाय 
 
सािह य-   

 िटलािपया िफलेज ( ा ऐवजी कोणताही िफश चालेल, उदा-पापलेट, सरुमई, घोळ.) 
 माशाचे म यम आकाराचे तुकडे घा – ५ 
 ितखट- पाऊण चमचा.   
 मीठ अधा चमचा. 
 मालवणी मसाला- अधा चमचा. 
 आल-ंलसूण पे ट- १ चमचा.  
 िचंचेचा कोळ क व आमसूल आगळं- अधा चमचा. 
 तळायला रवा आिण तेल. 

 
कृती –  

िफशला ितखट, मीठ, मसाला, आल-ंलसूण पे ट आिण िचंच लावून १० िमनीट ठेवा. कोिथंबीर थोडी बारीक 
िच न घातली तरी चालेल. नंतर िफशला बारीक र यात छान कोट क न त यावर मंद आचेवर हलके हलके 
तेल घालून लालसर तळून घा. खूप तेल घातलं तर रवा सटूुन जातो. तळताना थोडासा कधीप ा आिण थोड ं
खोबरले तेल ंघातलं तर खूप छान वाद येतो. खरपूस तळ यावर भरपरू कोिथंबीर, िलंबू आिण कांदा घालून 
स ह करा. घर यांना आिणं िम  प रवाराला खूश करा. बॉन आिपती.  

 
 
 
 
 
 
 
 

अपणा खळदकर 
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King Cobra 
 

Soul of degeneracy 

A serpent slithering with corruption 

Orbs of the head 

Is the hue of the void 

Colors colliding that are shown 

Protects its home with spirit 

Is not a social one 

When lush is destroyed 

Thinks for itself only 

Doesn’t care about others 

Empathy at zero 

Cannot come back up to be revived 

Can only stay in the Underworld 

Shows that it is the only one 

That can be fitting for the title 

King 

A beast that cannot be defeated 

Hunger made up of greed 

With no end for it 
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The sense of sight has no light 

It has no limit for its vengeance 

Darkness with no mercy 

Feels as if it has no clemency 

 

Bares its fangs and strikes without anything 

 

 
 
 

 

 

Taksh Taware  
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Indian Republic Day 
 

Indian Republic Day is the day when India 
marks and celebrates the date on which the 
Constitution of India came into effect on 26th 
January 1950. This replaced the Government 
of India Act in 1935 as the governing 
document of India, thus turning the nation into 
a republic separate from British Raj.  

This constitution was adopted by the Indian 
Constituent Assembly on 26 November 1949 
and came to effect on 26th January 1950. 
26th January was chosen as the date of 
Republic Day as it was the day in 1930 when 
the Declaration of Indian Independence was 
proclaimed by the Indian National Congress. 

 

History 
India achieved independence from the British 
Raj on 15th August 1947 following the Indian 
independence movement. The independence 
came through the Indian Independence Act of 

1947, an Act of the Parliament of the United 
Kingdom that partitioned British India into the 
two new independent Dominions of the British 
Commonwealth (later Commonwealth of 
Nations).  

India obtained its independence on 15th 
August 1947 as a constitutional monarchy 
with George VI as head of state and Earl 
Mountbatten as governor-general. The 
country, though, did not yet have a 
permanent constitution; instead, its laws were 
based on the modified colonial Government 
of India Act in 1935. On 29th August 1947, a 
resolution was moved for the appointment of 
the Drafting Committee, which was appointed 
to draft a permanent constitution, with Dr. B. 
R. Ambedkar as Chairman.  

While India's Independence Day celebrates 
its freedom from British Rule, Republic Day 
celebrates the coming into force of its 
constitution. A draft constitution was prepared 
by the committee and submitted to the 
Constituent Assembly on 4th November 
1947. The Assembly met for 166 days in 
public sessions spanning two years, 11 
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months, and 17 days before adopting the 
Constitution.  

The 308 members of the Assembly signed 
two handwritten copies of the document (one 
in Hindi and one in English) on 24th January 
1950, after much deliberation and some 
changes. Two days later, on 26th January 
1950, it came into effect throughout the whole 
nation. On that day, Dr. Rajendra Prasad 
began his first term of office as President of 
the Indian Union. The Constituent Assembly 
became the Parliament of India under the 
transitional provisions of the new 
Constitution. 

After 74 years of that iconic day, on Thursday, 
26th January 2023, the Consulate General of 
India in Chicago invited my father, Prasad 
Athanikar, President of our beloved 
Maharashtra Mandal Chicago, to celebrate 
India’s 74th Republic Day with CG and other 
dignitaries.  

Along with my daddy, my mom and I were 
privileged to attend the celebration. In the 
beginning, school kids sang the national 
anthems of both the United States of America 
and India.  

Then, I heard the Presidential message from 
CG Mr. Somnath Ghosh, which the President 
of India, Droupadi Murmu sent to all the 
Indians around the world. My dad said there 
are great prospects in India for investors and 
young entrepreneurs.  

I saw the leaders of several Indian 
communities around Chicagoland during the 
celebration. Everybody appreciated my 
interest in India’s history and celebrations.  

 
We heard the speech of the CG, conveying 
the message of the President of India, to all 
the young Indians in Chicagoland. Later, we 
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took some photos with the CG and other 
Indian Organizations Leaders. 

 

After the speech, there were musical 
performances, dance performances, and 
karaoke performances. There was a tabla 
player and a sarod player, and they made 
some wonderful music in their Jugalbandi. 
Bharatanatyam dancers performed patriotic 
songs, and the karaoke singers sang a 
medley of patriotic songs.  

We had Indian cuisine for dinner, which 
included: yummy shahi paneer, dal makhani, 
naan, rice, rasmalai, and all sorts of Indian 

dishes. It was delicious. I loved the food very 
much.  

 

Jai Hind!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisha Athanikar 
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िच कला २०२३ 
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श दकोडे – उ र 
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आप याला हे मािहती आहे का ? – उ र 
 

१. क, २. क, ३. ब, ४. अ  ५. ब  

Source - https://mint.intuit.com/blog/relationships/how-much-do-youtubers-make/ 
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MMC िशकागोची बाग 
 
Books! 'tis a dull and endless strife 
Come, hear the woodland linnet, 
How sweet his music! on my life, 
There's more of wisdom in it. 
  
ही संपूण किवता पु तकातून िमळवले या 

ानापे ा िनसग आिण वानुभवातून िमळालेले ान हेच 
सव े  आहे असा काहीसा मु ा मांडते. दहावीचा 
अ यास करताना आले या कंटाळयामळेु असेल 
कदािचत, पण William Wordsworth ां या ‘The 
Tables Turned’ किवतेतील नेम या ाच ओळ नी 
मा या मनात कायमचे घर केलेल े आहे हे मला आज 
िलिहतांना पु हा जाणवले. दहावी नंतर िनसग आिण 
झाडां या आवडीमळेु मी बॉटनी 

मधे एम.एस.सी आिण इथ े अमे रकेत 
पयावरणशा  ा िवषयात एम.एस.च ेिश ण पूण केल.े 
िथिसस िलिहतांना एक ल ात आल ेक  लहान मुलांना 
िशकव या जाणा  या पयावरण िवषयात सु ा Local 
Connection आिण activity based learning पे ा 
theory वरच जा त भर िदला जातोय. शहरी 
जीवनप ती, आज या 

टे नॉलॉजी आिण धकाधक या दिुनयेत यांचे 
िनसगासोबतचे नाते कुठेतरी हरवत चालल े आहे. 

ा याशी िनगडीतच िवचार मांडताना Richard Louv 
यांनी यां या ‘Last Child in the Woods’ या 
पु तकात ‘Nature 

Deficit Disorder’ची संक पना मांडली. 
उदाहरणाथ- ‘एक मूल बाहेर खेळायला जायला नाही 
हणते. कारण 

िवचार यावर ते उ र देते क  बाहेर सॉकेट्स, 
लग पॉईट्ंस नाहीत मग मी माझा टॅब कसा चाज 

करणार?’ जागेची आिण वेळेची कमतरता असो िकंवा 
गिणत, िव ान, वाचन ांना िदले जाणार े ा या य, 
मुलांची बा -खेळांमधली आवड कमी झाली. शै िणक 
सं थांनी हे ओळखून मुलांचा  पु हा िनसगाशी संबंध 
पूववत होईल ासाठी ‘4-H’ िकंवा ‘Project Learning 
Tree’ सारखे अनके उप म सु  केल.े ‘No Child Left 
Behind’ हा उप म तर खूपच गाजला. पण गे या दोन-
तीन वषात कोर ना काळाने मुलांचीच नाही तर मोठ्यांची 
सु ा िततक च कठीण प र ा घेतली. इलेि क साधने, 
ि हिडओ गे स, लॅटसं कृती, ॅिफक, सरुि त 
वातावरण, अशा िविवध कारणांमळेु घरात जा त वेळ 
घालवणारी मुल े quarantine आिण social 
distancing मुळे घरातच अजून जा तवेळ राहायला 
लागली. यामुळे ल ्पणा, मानिसक ताण, अितचंचलता 
(ADHD) सारखे िवकार होण े वाभािवक होते. ा 
सवावर बागकामाचा छंद हणजे एक रामबाण उपाय ठ  
शकतो. हे ओळखूनच महारा  मंडळ िशकागोने 
२०२३पासून "िशकागोची बाग" हा नवीन उप म सु  
केला आहे. बाहेरचा िनसग घरात आणण े हणजेच 
बागकाम. बागकाम आिण िनसगा या सहवासात 
शारी रक- मानिसक आरो य सधुारते, ताण, िचंता, 
नैरा य कमी हो यास मदत होते हे अनके संशोधनात 
आढळून आल े आहे. बागकामात क  असल े तरी ते 
आनंददायक असतात. यातून आप याला 
सौ दयिनिमतीचा आनंद िमळतो. आता, ‘िशकागो या 
हवामानात बागकाम? हे कसे श य आहे?’, ‘मी बागकाम 
करते/करतो पण कधी कधी मला मागदशनाची गरज 
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आहे’, ‘मला बागकाम करायचे आहे पण सरुवात कशी 
क ?’ इ.  जर तु हाला पडल ेअसतील तर तु ही ा 
उप माचा ज र लाभ या. बागकामाचे िविवध कार, 
िशकागो या गाडिनंग झोनम ये कोणती झाडे लावावीत 
िकंवा भाजीपाला लागवड कधी आिण कशी करावी, 
शोिभवंत बागकाम, seeds आिण plant sapling 
exchange, गाडनला भेट, िहवा यात घरा या आत 
झाडे कशी लावावी िकंवा यांची काळजी कशी यावी, 
बागकाम चचास , खत कस ेतयार करावे, अस ेअनके 
िवषय आपण हाती घेणार आहोत.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बागकाम हे मेहनतीचे काम आहे. आपल ेआरो य चांगल े
राख यास मदत होते. पण ािशवाय िनसगमाता आिण 
पयावरणाशी पु हा जोडल े जाण,े घर या घरी सि य 
प तीने िपकवलेली भाजी, मुलांना एखा ा गो ीची 
जबाबदारी आिण काळजी घे याची िशकवण अस ेयाचे 
बरचे फायद े आहेत. तर अशा ा उपयु  उप मांचा 
सभासदांनी ज र लाभ यावा. ध यवाद.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ेता हरणखेडकर 
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MMC Fitness Club 
 
२०२२ साली साद अथणीकरशी चचा झाली आिण यान े या या २०२३ या Executive किमटीम ये मला सािमल 
करायचे ठरिवल.े यान ेसचुिवल ेक  मी िपकिनकची जबाबदारी यावी आिण ‘योगसाधना’ हा पु सांभाळावा. ते मी मा य 
केल.े परंत ुकेवळ मेिडटेशनवरच भर देऊन आ हाला महारा  मंडळाने सु  केलेल ेहे काय मयािदत ठेवायचे न हते. 
आ हाला Holistic ि कोन ठेऊन इतर Outdoor activities कडे सु ा ल  देत संपूण िफटनेस साधायचा होता. 
आमचे एकच येय आहे. 

‘Let’s create fitness awareness within our community‘  

‘चला िशकागोकरांनो, एक  येऊन बनूया  व थ आिण तंदू त’ 

तर अशी सचुली आ हाला २०२३ म ये राबवायची एक नवीन संक पना आिण झाला एक नवीन group. 

‘MMC Fitness Club’ 

MMC Fitness Club च ेि हजन आिण िनयोजन- . 

पिहल ेMMC 5k/10k “आ ही िशकागोकर होणार िमल द सोमण व पी.टी.उषा ” 

मी वतः गेले बरीच वष हाफ व फुल मॅरथेॉनम ये सहभाग घेत यामुळे िशकागोकरांनाही या गो ीची चटक लावावी 
अशी मनात क पना आली. ितथूनच ठरलं क  महारा  मंडळ िशकागोची पिहली विहली  ५  िकलोमीटर मॅरथेॉनचे 
आयोजन करायचे.  

जून १८, २०२३ रोजी  पिह या ५ िक. मी.  च ेिनयोजन केल ेआहे. 

चला तर ५ िक. मी. १८ जूनला! 

MMC Professional guided योगाचा वग 

MMC म ये meditation ची गे या वषाअखेरीस सु वात झाली होती . 

परंत ुसवाना योगसाधनेचा लाभ घेता यावा  हणून जानेवारी २०२३ पासून दर मिह या या २ रिववारी  सकाळी 
professionally guided योगा session सु  केल ेआहे. 

 

MMC लेडीज पेशल झुंबा 
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ि यांम ये Zumba बरचं लोकि य आहे. हणून मी झुंबा ही पु अिँ टि हटी लवकरच सु  कराय या य नात आहे. 

MMC Dietician sessions 

िफटनेस हा  फ  यायामामुळेच सा य होतो अस ेनाही तर याचबरोबर याला संतुिलत आहाराची जोड असावी  
लागते. हणूनच भिव यात  डाएिटिशअ सचे सेश स कर याची आमची इ छा आहे. अशा ब याच संक पना मनात 
आहेत.  

उदाहरणाथ:  

 Group Biking 

 Group Trekking / Camping 

 Cross Fitness Group 

 Marathon Group 

 MMC या सव सभासदांनी योगसाधना आिण िफटनेस पु या सव achivities चा लाभ यावा हीच अपे ा  

 मग बघा तु ही २०२३ वषा अखेरीस िमिलंद सोमण िकंवा िश पा शे ी सारखे िफट िदसता क  नाही!! 

 

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

 
सनुील देशमुख  

(महारा  फाऊंडेशनचे सं थापक) 
ी के िव नाथ  

( िस  िच पट िनमाता) 
ीमती वाणी जयराम  

( िस  पा गाियका) 
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काय म 
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