
नमस्कार मंडळी, 

           महाराष्ट्र  दिनाच्या आपणां सर्ाांना हादििक शुभेच्छा!  

      मंडळी, आपल्या मराठीत शब्ांची 

महती सांगणारी अनेक कावे्य होऊन गेलीत. 

‘आम्हा घरी धन शब्ांचीच रते्न’ असे 

तुकाराम महाराजांनी आपल्या एका 

अभंगात म्हणून ठेर्ले आहे. खरंच, शब्ांच्या 

या धनाची महती सध्याच्या कोरोना काळात 

सर्ािर्ािने कळली आहे. कमार्लेली सारी 

सुखे एकीकडे आदण दिलासा िेणारा एक शब् एकीकडे. 

मदहनोमंदहने एकमेकांना न भेटू शकलेले दियजन, दमत्र यांना 

बांधून ठेर्ण्याचं दकंबहुना अदधक जर्ळ आणण्याचं कामही 

शब्च करताहेत, नाही का! शब्ांचे हे धन रे्गरे्गळ्या 

माध्यमातून र्ाटत राहण्याचे आमचे व्रतही अखंड सुरू आहे. 

बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाच्या (बृ.म.मं.) ‘नॉक! नॉक! 

सेदलदिटी’ या नाटकाची चौफेर घोडिौड सुरू आहे. 

गुढीपाडव्याच्या पाडव्याच्या शुभ मुहूतािर्र अनेक महाराष्ट्र  

मंडळांनी या ध्वदनमुदित  नाटकाचे यशस्वी आयोजन केले होते.  

 ‘रेदशमगाठी’ या र्धूर्रसूचक संकेतस्र्ळार्रील 

नोिंणीने १५०चा आकडा गाठला आहे. आपल्या मुलांच्या 

आयुष्यातील लग्न ही महत्त्वाची घटना एक संुिर आठर्ण बनून 

रहार्ी यासाठी उपर्र दकंर्ा र्धंूच्या पालकांनी या 

संकेतस्र्ळाची नक्की मित घ्यार्ी. त्यासाठी नोिंणीचे 

संकेतस्र्ळ: https://reshimgathee.bmmonline.org/  

मानदसक आदण भार्दनक स्वास्थ्यासाठी आपण 

नुकतेच स्वाती म्हसके (MD Ayurveda) यांचे अदतशय उपयुक्त 

असे व्याख्यान आयोदजत केले होते. आयुरे्िात माणसाच्या ज्या 

िकृती आहेत त्यातला फरक त्यांनी सदर्स्तर दर्शि केला. या 

उपक्रमाच्या माध्यमातून अशीच उपयुक्त व्याख्याने पुढेही 

आयोदजत करण्याचा मानस आहे. 

बृ. म. मंडळाच्या करॉके गु्रप मधे्यही सहभागी सर्िजण 

धमाल करताना दिसत आहेत. यारे्ळेच्या कायिक्रमात ३१जणांनी 

सहभाग घेतला. हे जीर्नगाणे असेच सुरू रहारे् ही सदिच्छा.  

मंडळी, BMM 2022 अदधरे्शनाची तयारी जोरात सुरू 

आहे. जागा दनश्चचत  झाली, तयारी सुरू झाली आता पुढचं 

पाऊल म्हणजे कायिक्रमांची दनर्ड. उत्तमोत्तम कायिक्रम 

तुमच्यापयांत पोहोचर्ारे् हा आमचा ियत्न आहे. त्यासाठी 

जगभरातील कलारं्तांना िस्तार् पाठर्ण्याचं आर्ाहन आम्ही 

करीत आहोत. िस्तार् पाठर्ण्याची दलंक: 

http://bmm2022.org/submit-program-proposal/ 

 

कायिक्रमांचे िस्तार् स्वीकारण्याची शेर्टची तारीख आहे:  

१५ जून २०२१ . 

सध्या भारतामधे्य कोरोनाची आलेली िुसरी लाट 

दचंताजनक रूप घेते आहे असं दिसतंय. पण  सामादजक ियत्न 

आदण लशीकरणाने कोरोना लर्करच आटोक्यात येईल अशी 

आशा करण्यांस हरकत नाही. तोपयांत स्वस्र् रहा आदण 

एकमेकांशी भरभरून बोलत रहा ! 

      कळारे् लोभ असार्ा, आपली नम्र, 

    

    - विद्या जोशी (अध्यक्षा, बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ, उत्तर अमेररका) 

   Vidya.Joshi@bmmonline.org  
*** 
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बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त  

 

बृहन्महाराष्ट्र  मांडळ उत्तर अमेररका या सांस्थेचे मुखपत्र  

     स्थापना 1981 (वशकागो) 

सांस्थापक: कै. दर्ष्णु र्ैद्य, कै. शरि गोडबोले, जयश्री हुपरीकर  

सांपा्क: दर्नता कुलकणी, दशकागो, इदलनॉय  

    सांपा्न-सल्लागार: मोहन रानडे, दफलाडेश्िया, पेश्िल्वेदनया 

                             बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त कायाषलय 

        Mohan Ranade 411  Hope Road, Holland PA 48966 

          Tel: 4-245-351-4123 (EST), E-mail: brihanmm@gmail.com                           
िगषणीचे ्र: Printed Copy: $25/ year   

Subscription payment is accepted online by Paypal at:  

http://www.bmmonline.org/vruttasubscription 

जावहराती ांचे ्र   

पूणि पान: $475    अधे पान: $ 100  

  पार् पान: $ 70    अष्ट्मांश पान: $ 50 

 

रृ्त्त िर मदहन्यास िदसध्ि होते. आिल्या मदहन्याच्या २० तारखेपयंत हाती 

आलेल्या मजकुरातून दनर्डक मजकूर त्या नदजकच्या रृ्त्तपत्रात िदसध्ि 

करण्याचे सर्ि ियत्न केले जातील. मजकूर शक्यतो युदनकोड मराठीत MS 

word/Text Fileसह ईमेलने पाठर्ार्ा.  

प्रवसध् झालेल्या मजकुराशी सांपा्क  सहमत असतातच असे नाही. 

दलखाणाच्या दनर्डीचे, िकाशनयोग्य दकरकोळ बिलाचे आदण व्याकरणीय 

िुरुस्तीचे अंदतम अदधकार संपािकांकडे राहतील.  

पाठर्लेल्या सादहत्याची पोच ईमेल कळदर्ल्यास दिली जा ईल.     
         

बृहन्महाराष्ट्र  मांडळाची कायषकाररणी (२०१९-२०२२) 

मताविकार असलेले स्स्य   

 

वनयुक्त स्स्य  

 

                माजी अध्यक्ष:  अदर्नाश पाध्ये, बॉस्टन,  

 िृत्त सांपा्क:   दर्नता कुलकणी, दशकागो, इदलनॉय    

                                           विश्वि सवमती:  

 अध्यक्ष मोदहत दचटणीस, दसॲटल, र्ॉदशंग्टन  

 स्स्य दनतीन जोशी, दशकागो, इदलनॉय  

               स्स्य सुनील सूयिर्ंशी, ररजदफल्ड, कनेदटकट            
                            ...  
         प्रकाशक: बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ, उत्तर अमेररका  

   सांकेतस्थळ: http://www.bmmonline.org  

Disclaimer: The advertised business is a wholly independent entity 

from   Bruhan  Maharashtra Mandal (BMM). BMM is neither liable 

nor responsible for any actions or communications between third 

parties and the advertised businesses, including  parents and         

subsidiaries of the advertised businesses. 

बृहन्महाराष्ट्र  रृ्त्त        मे  २०२१       

अकंासाठी साहित्य/मजकूर पाठविण्याचा पत्ता: 
vinata@gmail.com    

 
3251 Thunderbird Court (E)   Aurora IL, 60503   

अध्यक्ष  दर्द्या जोशी दशकागो, इदलनॉय 

सवचि कोमल चौक् कर लॉस अँजलीस, कॅदलफोदनिया  

कोर्ाध्यक्ष  सोना दभडे दफदनक्स, ॲररझोना 

स्स्य:  दमदलंि बार्डेकर  ॲटलांटा, जॉदजिया 

 संिीप बेलखोडे ऑश्स्टन, टेक्सास 

 संिीप िीदक्षत  श्िर्लँड ओहायो 

 दशल्पा कुलकणी  बॉस्टन, मॅसॅचु्यसेट् स्  

 हेमा राचमाळे  डेटर ॉइट, दमदशगन 

श्रध्ाांजली 

       दफलाडेश्िया मराठी 

मंडळाचे एक  दर्श्वस्त आदण 

माजी अध्यक्ष अचु्यत 

रत्नपारखी यांचे १७ एदिल 

२०२१ रोजी दनधन झाले. ते ८४ 

र्र्ाांचे होते.  

        अचु्यत दफलाडेश्िया 

येर्ील एका कंपनीत 

’मेटालदजिकल’ अदभयंता होते. 

१९७१ साली अमेररकेत 

आल्यानंतर १९७३ ते १९८८ 

या ििीघि कालार्धीत त्यांनी दफलाडेश्िया मराठी मंडळाचे  

अध्यक्षपिाची धुरा र्ादहली. दफलाडेश्ियामधील इतर भारतीय 

संस्र्ांतून अमेररकेचा २००र्ा र्ाढदिर्स  , इंदडया फेश्स्टव्हल अशा  

 कायिक्रमांतून त्यांनी भरीर् कायि केले.  

                  त्यांच्या पश्चात पत्नी  अलका, िोन मुले  , सुना आदण 

नाती असा पररर्ार आहे . 

*** 

Live-in Housekeeper Needed  
 

Live-in housekeeper needed for  
Retired senior couple in  

Fort Lauderdale, Florida area.  

Light cooking &  
housekeeping, caring, driving.  

Call only between 4 to 9 pm EST: at 
954-410-8882  

or  
954-396-8741  

http://www.bmmonline.org


    

३ बृहन्महाराष्ट्र  रृ्त्त        मे  २०२१       

- प्रशाांत कोल्हटकर (नू्य जसी) 

सांयोजन-प्रमुख, बृहन्महाराष्ट्र  मांडळ अवििेशन २०२२ नू्यजसी   

 

   नमस्कार मंडळी,  

  बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाच्या (बीएमएम) 

२०२२च्या अदधरे्शनाची तयारी जोरात सुरू 

आहे. अदधरे्शनाचा पल्ला यशस्वीपणे 

गाठण्याच्या मागािर्रचा हा िर्ास सुकर 

होण्यासाठी सर्ि सदमत्या अर्क पररश्रम घेत 

आहेत.  

पोहोचण्याच्या दठकाणापयांतच्या मागािची नकाशांर्र 

आखणी झाली आहे. कुठे िेक घ्यायचा, कुठे र्ळणे घ्यार्ी 

लागणार, कुठे रे्ग कमी करार्ा लागणार, कुठे रे्ग र्ाढर्ार्ा 

लागणार आहे, सूक्ष्म दनयोजन करण्यास सुरुर्ात झाली आहे.   

अदधरे्शन-सदमत्या आदण सदमत्यांचे स्वयंसेर्क आमच्या 

मोठ्या कुटंुबाचा एक भाग आहेत. िते्यक स्वयंसेर्कांना त्यांची 

भूदमका आदण जबाबिारी याची जाणीर् आहे आदण ते आपापली 

जबाबिारी पूणिपणे सांभाळत आहेत.  

ह्या सर्ि दनयोजनामधे्य उच्च िजािची पातळी गाठण्याचे  

उदिष्ट् आदण धे्यय आमच्या सदमतीसंमोर आहे. त्याकरता सर्ि 

सदमतीचे िमुख इतर सदमतीच्या िमुखांशी चचाि, दर्चार-

दर्दनमयाद्वारे संपकाित आहेत. मग तो सुदर्धा व्यर्स्र्ापन िमुख 

श्री. अमोल पुरि आदण िोग्रादमंगचे िमुख श्री. सां्ीप िरम 

यांच्यातला समन्वय असो; फूड सदमती िमुख सौ. पूजा वशरोडकर 

आदण सजार्ट सदमती िमुख सौ गौरी चौिरी दकंर्ा बँके्वट सदमती 

िमुख सौ. ज्ञान्ा वभडे यांच्यातला समन्वय असू शकतो. माकेदटंग 

आदण मीदडया िमुख श्री. राज पोफळे आदण सह-संयोजक 

श्री.अमर उऱ्हेकर यांच्यातला दर्चार-दर्दनमय असू शकतो. 

‘Day 0’   कायिक्रमांच्या   दनयोजनाची  जबाबिारी     

सह-संयोदजका सौ. पुनीत मराठे यांनी स्वीकारली आहे आदण 

‘CME’ िमुख सौ ्ीप्ती उतरणकर आदण उत्तररंग िमुख श्री नां्ा 

पडते यांचा सदमत्यांसह दनयोजन सौ. पुनीत मराठे यांच्या 

मागििशिनाखाली सुरू झाले आहे.  

हे अदधरे्शन तरुणांसाठी अदर्स्मरणीय असारे् यासाठी 

युर्ा सदमतीच्या िमुख सौ. नीलम साळिी आदण टीम जोमाने 

कामाला लागली आहे.  

दबदझनेस कॉन्फरेि िमुख श्री. सांजय शेटे्य यांनी 

दबदझनेस कॉन्फरिची रूपरेखा आखली आहे आदण या 

अदधरे्शनात येणाऱ्या तरुणांना त्याचा कसा उपयोग होईल यार्र 

दनयोजन सुरू झाले आहे. दर्के्रता-व्यर्स्र्ापन िमुख श्री. राहुल 

पिार यांन ी बीएमएम एक्स्पोसाठी र्ेगर्ेगळ्या दर्के्रत्यांशी 

संपकि  साधण्यास सुरुर्ात केली आहे.  

या अदधरे्शासाठी हाती घेतलेले काही नर्ीन उपक्रम: हे 

अदधरे्शन "Go Green" असारे्  असे आमच्या सदमतीचे ठाम 

मत आहे. सध्याचे मराठी दर्श्व (नू्य जसी) मंडळाचे अध्यक्ष श्री. 

वनरांजन ्ेि आदण गो ग्रीन दर्र्यातील तज्ञ सौ. ्शषना गुपे्त 

यांनी या संिभाांत पुढाकार घेतला आहे.  

िुसरा महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे ‘एजु्यकेशन सदमट’ जो आपल्या 

दर्द्यार्थ्ाांना भारत आदण उत्तर अमेररकेतील दर्द्यापीठाशी संपकि  

करण्यास मित करेल. यात आम्हाला श्री मुकुां ् चोरघडे आदण श्री 

मुकुां ् किे मागििशिन करीत आहे. या सर्ि गोष्ट्ीरं्र िकल्प 

व्यर्स्र्ापक श्री. मुकुल डाकिाले यांचे बारकाईनं लक्ष आहे.  

कोणत्याही यशस्वी अदधरे्शनासाठी दनधी- संकलन ही 

एक महत्वाची बाब असते. दनधी उभारणी िमुख श्री. विलास 

सािरगािकर यांनी कॉपोरेट िेणगीिारांपयांत पोहोचण्यास 

सुरुर्ात केली आहे. स्पॉिरदशपचे दर्दर्ध पॅकेजेस, त्यात 

कोणत्या सुदर्धांचा अंतभािर् करण्यात आला आहे  हे सगळे 

समजारू्न सांगण्यास श्री. दर्लास सार्रगार्कर यांनी सुरुर्ात 

केली आहे. आतापयांत आम्हाला चांगला िदतसाि दमळाला आहे .  

त्याचबरोबर मी स्वतः  उत्तर अमेररकेतील रै्यश्क्तक 

िेणगीिारांपयांत पोहचण्यास सुरुर्ात केली आहे आदण आम्हाला 

िचंड िदतसाि दमळत आहे. रै्यश्क्तक िेणगीिारांच्या मोठ्या 

पादठंब्यामुळे आम्ही जून मदहन्यासाठी ठरर्लेले आमच्या दनधी-

उभारणीचे उदिष्ट् गाठण्याच्या मागािर्र आहोत. मात्र पुढील लक्ष्य 

तुमच्या सर्ाांच्या मितीदशर्ाय गाठणं र्ोडंसं अर्घड आहे. 

लर्करात लर्कर आपली िेणगी िेऊन या कायाित हातभार 

लार्ाल अशी आमची खात्री आहे. पण सांगारं्सं र्ाटतं, की या 

सगळ्या दनयोजनात गुणर्ते्तत कुठेही तडजोड असणार नाही. 

अदधरे्शनाच्या संपूणि संयोजनापासून ते ित्यक्ष कायिर्ाहीपयांतचा 

हा एक अि्भूत िर्ास आपल्या सगळ्यांना सर्ािर्ािने समृद्ध करेल 

असा आम्हाला पूणि दर्श्वास आहे.  

भारत आदण दर्शेर्त: महाराष्ट्र ातील कोदर्डची 

सद्यश्स्र्ती दर्चारात घेऊन, काही कामात आम्ही आमचा रे्ग 

र्ोडा कमी केला आहे. जेव्हा रे्ळ योग्य असेल तेव्हा आम्ही त्या 

कामांर्र लक्ष कें दित करू आदण पुन्हा चचाि सुरू करू. 

 लोकांच्या भार्नांबिल आम्ही संरे्िनशील आदण 

जागरूक आहोत, किादचत आपल्या दमत्रपररर्ारातील दकंर्ा 

पररदचतांपैकी एखाद्या व्यक्तीर्र कोदर्ड संकटाचा पररणाम 

झाला असू शकतो, याची आम्हाला पूणितः  जाणीर् आहे. माझी 

आदण माझ्या सहकाऱ्यांची िार्िना भारत आदण महाराष्ट्र ातील 

जनतेबरोबर आहे. आशा करतो, की आपण सगळे लर्करच या 

संकटार्र मात करू आदण या पररश्स्र्तीतून मुक्त होऊ.  

            चला तर मग पुढच्या मदहन्यात पुन्हा भेटूया एका नर्ीन 

आशेने, आपल्या अदधरे्शनाच्या तयारीचा एक नर्ीन आढार्ा 

घेऊन!   Welcome to BMM 2022!  

***  

मराठी विश्ि (नू्यजसी) सांयोवजत  बृहन्महाराष्ट्र  मांडळ अवििेशन २०२२ िाताष  
                               ऑगस्ट ११ ते १४, २०२२ - अटलाांवटक वसटी, नू्य जसी  

‘लेखक तुमच्या भेटीला’ 

Live  on BMM Facebook & YouTube  

भाग :-  एवप्रल २४, २०२१, सकाळी ११-११:३० CST  

Author - Anuradha Rajapurkar, Book- "American  

Betiya" - Interview Conducted By Vidya Joshi.   

YouTube-Weblink:  

https://www.youtube.com/watch?v=g-6qGVJuYO4  

भाग ९:-  मे, मवहन्यात आयोवजत.  

अविक मावहती बृ. म. मांडळाच्या फ़ेसबुक पानािर  

https://www.youtube.com/watch?v=g-6qGVJuYO4
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 एकाच उिेशाच्या दिशेने काम करणारी दर्दर्ध माणसे 

एकत्र आली, की त्यातून काहीतरी छान घडते. याचे एक 

उिाहरण म्हणजे दकलदबल रेदडओ. आजकाल रेदडओ ही 

संकल्पना इदतहासजमा होते आहे का, असा िश्न मनात आला  

आदण आपण ज्या  संस्कारात  र्ाढलो  ते आपणच जपणे आदण 

नर्ीन दपढीला सुपूति करणे हा दर्चारही मनात आला. मग, 

अनुपमा िेशपांडे, यशश्री िेशपांडे, मुग्धा खाडे आदण मोदनका 

मुटाटकर या चार अस्सल मराठी मैदत्रणी एकत्र आल्या, 

समदर्चाराने!  

जगभर  दर्खुरलेल्या मराठी मातृभार्ा असलेल्या आदण 

मराठी मातृभार्ा नसली तरी मराठीपण जपणाऱ्या पालकांना 

आदण मुलांना मराठीपणाचा अनुभर् कसा िेता येईल? मुलांना 

दर्दर्ध गुणिशिनासाठी  एक मंच कसा  िेता येईल.  रे्गरे्गळ्या 

र्याच्या मुलांना गोडी र्ाटेल, त्यांना मराठी बोलायची, र्ाचायची 

आर्ड दनमािण होईल असे मराठी कायिक्रम कसे करता येतील? 

आदण हे करताना  मराठी भारे्चे सौन्दयि, दतचे सादहश्त्यक 

आदण सांसृ्कदतक रै्भर् मुलांना कसे उलगडून िाखर्ता 

येईल. या सु्तत्य दर्चारांना र्ास्तर् स्वरूप दमळाले ते दकलदबल 

रेदडओच्या रूपाने. मुलांचा, मुलांसाठी असा हा मराठी रेदडओ. 

२७ फेिुर्ारी २०२१, जागदतक मराठी दिनाचे औदचत्य साधून 

दकलदबल रेदडओचा पदहला कायिक्रम झाला.  या अर्घ्या िोन 

मदहन्यात बे एररया आदण सॅन दडएगो कॅदलफोदनिया, एडमन्टन -

कॅनडा, दसंगापूर, भारत आदण इंगं्लड मधील मुलांनी संुिर 

कायिक्रम सािर केले आहेत. ह्याचे रै्दशष्ट्य म्हणजे दकलदबल 

रेदडओ सर्ाांना आपलासा र्ाटू लागला आहे. 

दकलदबल रेदडओची कायिकारी टीम रे्गरे्ळ्या दठकाणी 

आहे. अनुपमा िेशपांडे एडमंटन कॅनडामधे्य स्र्ादयक असून 

सरकारी नोकरीत कायिरत आहे. दतने एडमंटन मराठी शाळेची 

२०१८ मधे्य सुरुर्ात करून आता या शाळेत ५५ मुले मराठी 

भार्ा दशकत आहेत. दतने  एडमंटनमधे्य  व्यार्सादयक मराठी 

नाटक आदण दचत्रपटही आयोदजत केले आहेत. आपण आपली 

मातृभार्ा आदण संसृ्कती सातासमुिापार जोपासणे आदण 

र्ाढर्णे महत्त्वाचे, ह्या िेरणेने ती काम करीत आहे.  

यशश्री िेशपांडे फ्लोररडामधून काम बघते. यशश्री 

सजिनशील आदण  िेमळ व्यश्क्तमत्व. ती खूप उत्साही आदण 

धडाडीची उद्योजक असून गायन आदण नृत्याचे छंिही जोपासते 

आहे. समाजकारण दनस्वार्ि भार्नेने सतत करत राहणे ह्या 

िेरणेने दतने ‘श्व्हटॅदमन म’ ची स्र्ापना  केली. (Vitamin M is a    

channel to stay connected for Arts & Entertainment 

Events happening in Florida and nearby areas!) 

मुग्धा खाडे व्यर्सायाने ग्रादफक दडझायनर आहे. 

फार्ल्या  रे्ळात  सायकल चालर्णे आदण दशर्णकाम करणे हे 

दतचे छंि आहेत. 

          मोदनका मुटाटकर बे एररया, कॅदलफोदनियामधे्य 

रहाते. ती इंदटररयर दडझायनर आहे आदण पाककलेत दनपुण 

आहे. त्याचबरोबर ती अनेक र्रे् कथ्र्क दशकर्त आहे. बे 

एररयामधे्य  दतने लहान मुलांचे कायिक्रम बसर्ले आहेत. मराठी 

शाळेमधे्यही ती अनेक र्रे् दशकर्त आहे. मोदनकाच्या मैदत्रणी 

मीनल, मीनाक्षी, मेघना आदण मानसी बे एररयाच्या  दकलदबल-

टीममधे्य सामील झाल्या आहेत. सर्ाांची तळमळ एकच आहे, 

मुलांसाठी रे्गरे्गळे मनोरंजक िजेिार मराठी कायिक्रम करणे.  

          वकलवबल रेवडओिर नक्की काय सा्र होते? : 

          बालदमत्रांची मराठीतून मधुर दकलदबल या रेदडओर्र 

ऐकू येईल. गप्पा, स्तोते्र, भार्णे, कदर्ता, नाटके, दर्नोि,  दर्दर्ध 

दर्र्यांर्र मादहतीपर कायिक्रम मराठीतून मुलेच सािर करतात. 

हा रेदडओ Global Web रेदडओ आहे. इंटरनेट असेल तर 

 https://www.rhythmradio.ca/  ही दलंक र्ापरून  रेदडओ 

जगाच्या पाठीर्र कुठूनही ऐकता येतो. 

हा उपक्रम पुढे नेण्यासाठी, अदधकादधक श्रोत्यांपयांत 

पोचर्ण्यासाठी दकलदबल रेदडओच्या टीमला आपले सहकायि 

हरे् आहे. ह्या रेदडओची मादहती तुमच्या दमत्रांना, सहकायाांना, 

नातेर्ाईकांना सांगा. तुमच्या मुलांना दकलदबल रेदडओच्या 

कायिक्रमात सहभागी होण्यासाठी िोत्साहन द्या. दकलदबल 

रेदडओचे फेसबुक पेज नक्की बघा आदण like करा. 

संपकािसाठी ई-मेल आहे  kilbil.radio@gmail.com . 

दकलदबल रेदडओचे कायिक्रम नक्की ऐका.  

िर रदर्र्ारी 1 pm EST / 40.30 pm IST.  

पुनः िसारण िर  शुक्रर्ारी 8:30 am EST / 6 pm IST 

आदण िर शदनर्ारी 9 pm EST / 6.30 am IST.  

            कळारे् लोभ असार्ा. र्ाट बघतोय तुमची येत्या 

रदर्र्ारी दकलदबल रेदडओर्र. 

 

छोयांची धमाल दकलदबल 

गप्पांची मैदफल दकलदबल 

गाण्यांचा स्वर दकलदबल 

गोष्ट्ीचंा खदजना दकलदबल 

 

या हो या सगळे दकलदबल 

गंमत जंमत भारी दकलदबल 

िोस्तांनो ऐका दकलदबल 

तुमची गाणी ऐकर्ा दकलदबल 

 

सगळे दमळून मज्जा दकलदबल 

कंटाळ्याला टाटा दकलदबल 

आनंिाची लहर दकलदबल 

छोयांचा रेदडओ हा दकलदबल 

 

लॉकडाउनचा िुर्ा हा दकलदबल  

सर्ाांचा दमत्र हा दकलदबल  

घाबरू नका आहे दकलदबल  

घरीच राहू, ऐकू दकलदबल  

                                - वकलवबल रेवडओ टीम 

                           *** 

वकलवबल रेवडओ : मुलाांचा, मुलाांसाठी 

https://www.rhythmradio.ca/
mailto:kilbil.radio@gmail.com
http://gmail.com/
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- वि््युले्लखा अकलूजकर (वँ्हकूव्हर,  कॅनडा) 

    

   साबु्ाण्याची िीण   
     

    लहानपणच्या शाळेत आम्हांला 

पाचर्ी ते सातर्ी दशर्णकामाचा 

र्गि असे. त्यात दर्णकाम 

दशकर्ताना बाई दनरदनराळ्या 

दर्णी दशकर्ीत. त्या तशा अगिी 

साध्याच असत. म्हणजे आमच्या 

लहानग्या हातांना जमणाऱ्या, आदण दचमुकल्या मेंिूला झेपणाऱ्या. 

पण त्यातली मला तेव्हा सगळ्यात दकचकट र्ाटणारी र्ीण म्हणजे 

साबुिाण्याची र्ीण. इंग्रजीत या दर्णीला सीड श्स्टच म्हणत. एका 

ओळीत सगळे टाके सुलट घातले, आदण त्य़ानंतरच्या ओळीत 

सगळे टाके उलट घातले, तर ती सरळ साधी र्ीण स्टॉदकनेट 

श्स्टचची दकंर्ा सुरूची र्ीण म्हटली जायची. ही मऊ लागायची 

हाताला आदण तेव्हां आर्डायची. िते्यक ओळीत सगळे टाके 

सुलट घालत गेले, की िोन्ही बाजंूनी जराशी खडबडीत अशी 

गाटिर श्स्टचची र्ीण तयार व्हायची. माझ्यासारख्या 

दशर्णदटपणात मट्ठ मुलीनंा बाई ही गाटिर श्स्टचचीच र्ीण बरेच 

दिर्स दशकर्ायच्या. मग एकिाची मी सुलट टाके कसे आदण 

उलट टाके कसे रे्गरे्गळे घालायचे, ते नीट दशकले, तेव्हा मला 

मऊ स्टॉदकनेट श्स्टच घालायला दमळाला.   

 त्यानंतर आमची आणखी र्ोडी िगती होत गेल्यार्र िोन 

सुलट टाके आदण िोन उलट टाके अशी, ररदबंग ज्याला म्हणतात, 

ती कुठल्याही दर्णलेल्या टोपीच्या काठांना र्ापरली जाणारी र्ीण 

दशकता आली. ररदबंग करताना एकाशेजारी एक सुलट टाक्यांचे 

उभे सं्तभ आदण त्याशेजारी उलट टाक्यांच्या खोलगट िऱ्या 

दनमािण होत, आदण दर्णकामाला एक संुिर ताण दमळे. पण 

साबुिाण्याची र्ीण घालताना, सुईर्रती एकूण दर्र्म संखे्यच्या 

टाक्यांनी सुरुर्ात करून, िते्यक ओळीत एक सुलट, एक उलट 

असे टाके शेर्टपयांत घालायचे असत. शेर्टचा टाका सुलट येई, 

आदण मग उलया बाजूच्या ओळीत तीच र्ीण घातल्यार्र िते्यक 

ओळीत आधीच्या दर्णलेल्या सुलटार्र उलट आदण उलटार्र 

सुलट असे दर्रुद्ध टाके पडल्यामुळे साबुिाण्यासारखे उंचर्टे 

िते्यकच टाक्यामुळे िते्यक ओळीत पडत. सम संखे्यच्या 

टाक्यांर्र हेच केले, तर ज्याला ररदबंग म्हणतात, तशी सरळसाधी 

र्ीण पडे, पण दर्र्म संखे्यच्या टाक्यांर्र ते करताना मात्र 

मागच्या ओळीतल्या सुलट टाक्यार्र पुढच्या ओळीत उलट टाका 

घातला जाई, आदण मागच्या उलटार्र सुलट टाका पडे. यामुळे 

िते्यक ओळीतला िते्यक टाका रे्गरे्गळाच दिसायला लागे. जसे 

काही टणटणीत साबुिाणेच एकाशेजारी एक ठेर्लेत.  

 मात्र हे करताना िर टाक्यागदणक मागचा िोरा पुढे 

आदण पुढचा िोरा मागे करण्याची कंटाळर्ाणी कसरत करणे 

अगिी दजर्ार्र येई, कारण जरा ते करणे दर्सरले, की ही र्ीण 

हमखास चुकायची, आदण बाईंना भीतभीत दर्णकाम 

िाखर्ल्यार्र बाई हमखास डोळे र्टारून म्हणायच्या, "उसर्ा! 

उसर्ा ते सगळं!" मग आमचा सगळा रे्ळ र्ायाच जायचा! आदण 

तो दशर्णाचा तास अगिी नतिष्ट् र्ाटायचा! 

्ोन सुलट ्ोन उलट 
 या कटकटीमुळे मला साबुिाण्याची र्ीण नीटनेटकी 

घालू शकणाऱ्या मुलीबंिल तेव्हांपासून फारच कौतुक र्ाटत असे. 

शाळेतल्या दशर्णाच्या तासाला दटर्ल्याबार्ल्या करणारी आदण 

कोणतीदह र्ीण दशकायला दतप्पट रे्ळ खाणारी मी मोठेपणी 

जसजशी स्वत: दर्णायला आर्डीने दशकले, तसतशी मला 

साबुिाण्याची र्ीणिेखील लहान मुलांच्या कपड्ांसाठी 

आर्डायला लागली. कारण दतला जरा रे्ळ लागतो, पण ती 

दिसते मोठी सुबक. दशर्ाय, सुलट बाजू दकंर्ा उलट बाजू 

रे्गरे्गळी दिसत नाही. िोन्ही बाजंूना एकसारखे उंचर्टे आदण 

खोलगट भाग असल्यामुळे स्काफि  दर्णताना दकंर्ा मोठ्या शाली 

दर्णतानािेखील ही र्ीण अगिी उपयुक्त ठरते.   

 अदलकडे तर मला दजकडे दतकडे या साबुिाण्याच्या 

दर्णीचा साक्षात्कार व्हायला लागला आहे. आपण सगळे जेर्ढे 

म्हणून भारतीय, महाराष्ट्र ीय, मराठीभार्क स्विेश सोडून 

कोणत्यादह परिेशात स्र्लांतररत होतो, त्यानंतर पदहली काही र्रे् 

तरी आपण सगळेच मनापासून साबुिाण्याची र्ीण घालतच 

जगतो. एक पाय तळ्यात, एक पाय मळ्यात अशी िोलाचल 

दचत्तरृ्त्ती बहुतेक सगळ्यांचीच पदहल्यापदहल्याने असते. त्यामुळे 

मायिेशाची आठर्ण काढीत इकडचं अन्नपाणी, रीतीभाती 

पचर्णं, आदण मायिेशी चक्कर टाकताना नकळत मार्शी-

िेशाची तरफिारी करीत राहणं, ही मानदसक कसरत अनेकांच्या 

सर्यीची होऊन जाते.  

 पुरुर् कसे झटकन् नव्या िेशाशी दमळतंजुळतं घेतात, 

कारण त्यांना दनिान कपडे, भार्ा र्गैरेंच्या बाबतीत इतरांसारखे 

राहायला काहीच त्रास पडत नाही. पण साध्या पोशाखाच्या 

बाबतीतिेखील आपण संपूणि पाश्चात्य पोर्ाखात र्ार्रलो, तरी 

आपल्या बायकांनी मात्र कमीत कमी दमत्रांकडे जेर्ण्याखाण्याला 

जाताना तरी साड्ांचा र्ापर करार्ा, बांगड्ा-मंगळसूते्र-कंुकू 

र्गैरेंचा उपयोग करार्ा, अशी दकते्यक संसारी पुरुर्ांची धारणा 

असते, आदण बायकांची तर ही िुहेरी र्दहर्ाट अनेक िशके चालू 

असते. व्यार्सादयक जगात र्ार्रणाऱ्यािेखील बायका ऑदफसात 

पाश्चात्य पेहरार्, आदण घरी आपला जुना मराठी पोर्ाख, तसेच 

लोकांकडे जाताना साड्ा-पंजाबीसूट, दपकदनकला पंॅट-टीशटि, 

मराठी मंडळाच्या कायिक्रमांना जाताना मात्र पुन्हा साड्ाच, असे 

सगळे सव्यापसव्य आर्जूिन करीत राहतात. जेर्णातही तोच 

िकार. एकीकडे दपज्झा, मेश्क्सकन, जपानी, दचनी र्गैरे 

सगळ्यांनाच जेर्ायला आर्डतं, म्हणून तेही खायचं, दकंर्ा स्वत: 

करायला दशकायचं, तसंच बेदकंगही करायचं, आदण िुसरीकडे 

र्रणभात, भाजी, उसळ, लाडू, पुरणपोळ्या, हेही करीत राहायचं. 

म्हणजे शेर्टी एक सुलट, एक उलट असंच दनत्यनेमाने पार 

पाडायचं. कुठेच कपात नाही. कपड्ांच्या कपाटातिेखील 

साड्ांच्या र्प्प्या आदण पंॅटसुटांचेही हंॅगसि. तश्शीच साबुिाण्याची 

र्ीण, आदण आलटूनपालटून िुहेरी सुबत्ता!  

 युरोदपयन लोकांचे, आदण रदशयन, युके्रदनयन, 

स्लोवे्हदनयन, क्रोएशन र्गैरें चे मला माहीत नाही, परंतु आमच्या 

कॅनडातील जर्ळजर्ळ सर्ि दचनी, जपानी आदण बहुतांशी इतर  

एदशयन स्र्लांतररतही दनिान भारे्च्या बाबतीत तरी अशी 

साबुिाण्याची र्ीण कमीतकमी िोनतीन दपढ्ांपयांत घालीत 

असतात. इर्ल्याइर्ल्या मुलांना आईबाप तर दचनी भार्ा 

दशकर्तातच. दशर्ाय िर दिर्शी मुख्य शाळा दशकल्यार्र मुले 

दचनी  दकंर्ा जपानी  भारे्च्या  त्यांच्यात्यांच्या   खास  र्गाित जात  
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राहतात, आदण बाहेर इंग्रजी आदण घरात, दकंर्ा शाळेतल्या 

दमत्रांशी बोलताना आईर्डलांची जुनी भार्ा आर्जूिन बोलत 

राहतात. या बाबतीत भारतीयांच्या मुलांच्या, मराठी, दहंिी 

र्गैरेच्या कशाबशा दशकर्ल्या जाणाऱ्या, आठर्ड्ाला एकच 

दिर्स भरणाऱ्या तुरळक भार्ार्गाांची त्यांच्याशी बरोबरी होऊच 

शकत नाही. आपल्यापेक्षादह हे अन्य आदशयाई लोक आपला 

र्ारसा सांभाळण्याच्या बाबतीत अदधक काटेकोर असतात, यात 

शंका नाही. आमच्या घरामागेच असलेल्या िार्दमक शाळेतली 

कोणकोणती मुले रोज ग्राउंडर्र एकमेकांशी कोणत्या भारे्त 

बोलतात, हे कानार्र सहज पडत असल्याने, आदण अनेक िशके 

दर्द्यापीठात दशकर्तानािेखील दचनी, जपानी मुलांच्या अनेक 

दपढ्ांना पादहल्यामुळे मी हा दनर्ािळा िेऊ शकते.    

 अमेररकेत आम्ही राहत असताना दनिान तो एकभार्ी 

िेश म्हणून केर्ळ इंग्रजीतच बोलाचाली असे. सगळया जगातून 

िेशांतर करून येणाऱ्यांच्या लाटा अमेररकेत आल्याआल्या 

आपापली भार्ा दर्सरण्याची चढाओढच लार्ीत असत. पण 

दै्वभादर्क कॅनडामधे पिापिण केल्यार्र मात्र, एकिम हे र्ातार्रण 

बिलले. दपयेर एदलयट टु्रडोच्या काळात आम्ही कॅनडात दशरलो. 

आदण सध्या त्याचा मुलगा जश्स्टन टु्रडो आमचा िधानमंत्री आहे. 

त्या िोघांच्याच नवे्ह तर इकडच्या बहुतेक सगळ्या राजकीय 

नेत्यांच्या भार्णांमधे एक पररचे्छि इंश्ग्लशमधे आदण लगेच पुढचा 

पररचे्छि फ्रें चमधे बोललेला ऐकून यांनािेखील आपली 

साबुिाण्याची र्ीण दकती छान घालतां येते, असं मला र्ाटत 

रादहलं. इर्ल्या सीररयल्सच्या बॉके्ससर्रिेखील डार्ीकडे इंग्रजी 

तर उजर्ीकडे फ्रें च, दकंर्ा र्र इंग्रजी तर खाली फ्रें च, असे 

मजकूर असतात. दतरे्िेखील साबुिाण्याच्या दर्णीला पयािय नाही. 

अलीकडे काही र्र्ाित मात्र, नव्याने आलेल्या दचन्यांच्या अदनर्ार 

लाटांनी या दर्णीत दचनी अक्षरांची भर तेर्ढी घातली आहे. 

िुकानांच्या पायांर्र दचनी अक्षरे मोठी आदण इंग्रजी अक्षरे 

आपली खुजी, अशी त्यांची साबुिाण्याची र्ीण पडते आहे. तरी 

पण तेिेखील मूळ दै्वभादर्क िेशात आपला भरघोस र्ारसा 

सांभाळत ती कसरत न चुकता करताहेत.   

  या माझ्या पंखांनी उडण्याचे रे्ड दिले, 

            पण माझ्या हातांनी घरटें मी दनदमियले 

 जगण्याची ओढ अशी, उडण्याचे रे्ड असे, 

            घरयाच्या लोभातदह गगनाचे भव्य दपसे 

 व्योमातुन उडताना ओदढतसे मज घरटे, 

           अन् उबेत घरयाच्या, तेच कु्षि मज गमते 

 हे दर्दचत्र िु:ख असे घेउदन उरर मी जगतो, 

            घरयातुन, गगनातुन, शादपत मी तगमगतो!  

या मंगेश पाडगार्करांच्या कदर्तेत म्हटल्यािमाणे िोन 

परस्परदर्रोधी गोष्ट्ीशंी जुळते घेणे सगळ्यांना नीट जमते, असे 

नाही. मग ते न जमणारी माणसे जन्मभर दत्रशंकूसारखी होऊन ना 

धड इकडे, ना दतकडे अशी लोबंकळतात. पण इच्छा असेल दतरे् 

मागि सापडतो म्हणतात, तसे जर आपल्याला िोन रे्गरे्गळ्या 

संसृ्कतीतंही जे काय चांगले आहे, ते िोन्ही हरे् असेल, तर आपण 

साबुिाण्याची र्ीण घालतानाचा तो आटादपटा सहज करायला 

सरार्तो. एकिा का िोरा िते्यक टाक्यागदणक मागे दकंर्ा पुढे 

करायची कसरत जमली, की मग उलटसुलट िोन्ही बाजंूना संुिर 

दिसणारी साबुिाण्याची र्ीण आपल्याला सहजच साधते, आदण 

आपल्या आयुष्याला त्या सुबक साबुिाण्याच्या दर्णीचा डौल िाप्त 

होतो.  

*** 

Eternal Hope 

- Vijay Joshi (Monroe Township, New Jersey) 

Contact: pre4rol@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

The forecast was for a wonderful sunny day, 

rising at the crack of dawn, her mind did not stray. 

 

She got ready earlier than she was used to, 

the crisp morning was very beautiful too. 

 

In anticipation of a visit from her beloved son, 

her expectations had risen with the rising sun. 

 

As she waited, minutes, hours kept slipping by, 

and yet no sign of him, she didn't know why. 

 

The sun had handed over the reins to the moon, 

she knew the lights would be turned off soon. 

 

She sat in that nursing home on her special day,  

sad and lonely, now waiting for next mother's day. 

*** 

May 9, 2021  ‘Mother’s Day’ 

समि माताांना शुभेच्छा!   

पुरिणी - ई विभाग  (बृ. म. मांडळाच्या सांकेतस्थळािर)  

- कविता:- नातां- काांचन गोडबोले (श्िर्लँड ओहायो )  

- कविता:- कोरोना-व्हायरसचे कोडे-  
     मुकुां ् मातंड मोहरीर   (सॅन दडआगो, कॅदलफोदनिया)  

िाचण्यासाठी सांकेतस्थळ:- 
https://bmmonline.org/vrutta-supplements/ 

- BMM Yuva-Vani:- Newsletter 

Click: https://bmmonline.org/yuva-vani-archives/ 

- रावशभविष्य:- मे २०२१ - ्ा्ा ्ामले (नू्य जसी) 

Click:  https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/ 

१ मे २०२१ 
 महाराष्ट्र व्नावनवमत्त शुभेच्छा! 

mailto:pre4rol@gmail.com
https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
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वजन्दगी गुलजार है! 
- पविनी व्िेकर ( नेपरश्व्हल, इदलनॉय)  

   ॲर्लेदटको दफदजकल रे्रपीच्या 

ऑदफसमधे्य खुचीत बसून मी 

माझ्या िायंटची र्ाट पाहत होते. 

दनयोदजत रे्ळेच्या आधी १० दमदनटे 

पोहोचण्याकडे माझा कल असतो. 

समोर काचेची दभंत असल्याने पूणि 

पादकां ग लॉट दिसत होता. 

ऑदफसच्या अगिी िाराजर्ळ 

असलेल्या राखीर् पादकां गलॉटर्र 

एक वॅ्हन येऊन र्ांबली. चालकाने खाली उतरून मागचा 

िरर्ाजा उघडून एक व्हील-चेअर बाहेर काढली, ती उघडून 

िेक्स लारू्न तयार ठेर्ली. मग र्ॉकर काढला आदण तो उघडून 

पुढच्या िाराजर्ळ आणून िार उघडून आतल्या व्यक्तीला 

उतरायला मित केली, तो साठ/पासष्ट् र्र्ाांचा पुरुर् होता. 

बहुतेक स्टर ोकचा पेशंट असार्ा. वॅ्हनच्या िुसऱ्या बाजूस येऊन 

त्याने िरर्ाजा उघडला, दतरू्न एक ऐशंी-पंचाऐशंी र्र्ािची बाई 

उतरली. िर्म नजरेत भरलं दतचं लालचुटुक जॅकेट आदण 

त्याला साजेशी टोपी. दतने वॅ्हनच्या िुसऱ्या बाजूला येऊन 

व्हीलचेअर ढकलायला सुरुर्ात केली, चालकाने िरर्ाजा 

उघडून धरला आदण ती आत आली.  

              ररसेप्प्शन-डेस्कर्रच्या बाईने दतला म्हटले, "हाय 

दलझ, हाय डग, हार् आर यू ?" त्यार्र ती दलझ म्हणाली, मी 

अँड माय बेबी आर डुईंग गुड. व्हील-चेअर मधल्या गृहस्र्ाने 

डार्ा हात र्र उचलला आदण सार्काश, " गु$$ड " असे 

म्हणाला. म्हातारी त्याच्या डोक्यार्र हळूच र्ोपटत म्हणाली, " 

माय बेबी टॉक्स लॉट नार्."  

  व्हील-चेअर जरा एका बाजूला ठेरू्न ती माझ्या 

शेजारच्या खुचीत बसली. तेर्ढ्ात माझी िायंट आली. मला 

ररसेप्प्शन-डेस्कर्रील बाईने बोलार्ले आदण मी माझी ओळख 

दहंिीत त्या िायंट-बाईला करून दिली. तेर्ढ्ात दतची 

रे्रदपस्टही आली, मी शेली, दतने ओळख करून दिली. मी माझे 

नांर् सांदगतले आदण माझ्या िायंटचे नांर् (ज्योती ) सांदगतले. 

मग आम्ही त्या मोठ्या हॉलच्या मागच्या बाजूला गेलो.  

 काही िार्दमक िश्नोत्तरे झाली. रे्रदपस्ट संगणकामधे्य 

ती मादहती दलहीत होती, माझ्या िाएंटच्या मनगटाला काही 

िुखापत झाल्याने दतला आकु्यपेशनल रे्रपी घ्यार्ी लागणार 

होती. त्यासाठी दतचं िार्दमक मूल्यांकन  होतं. दतरे् िोघाना 

रे्रपी घेता येईल एर्ढी जागा होती. ती मगाचची म्हातारी िुसऱ्या 

रे्रदपस्टबरोबर माझ्या समोरच्या टेबलार्र येऊन बसली. अतं्यत 

सुहास्य र्िनाने दतने दतच्या रे्रदपस्टला दर्चारले, “आज काय 

खेळूया?”  

रे्रदपस्ट म्हणाली, आधी र्ोडा व्यायाम आदण मग खेळू, ओके?  

“ओके, पॅटी”, दतच्या रे्रदपस्टचे नांर् पॅटी होते. माझं काम चालू 

असताना, दलझ आदण पॅटीचे संभार्ण कानार्र पडत होते. 

लीझला दतने हातात एक पौडं र्जन घेऊन हाताने उचलणे 

आदण परत ठेर्णे असे काही व्यायाम करायला सांदगतले.  

            इकडे मी ज्योतीच्या  मनगटाच्या  िुखण्यादर्र्यी  दतने  

सांदगतलेले कारण शेलीला सांगत होते. ज्योती चाळीस/ 

पंचेचाळीस र्र्ाांची असार्ी. दतच्या नोकरीतील काही कामामुळे 

दतला मनगटाचे िुखणे झाले होते. त्यामुळे दतला दतची घरातली 

र् रै्यश्क्तक कामे करताना अडचण आदण रे्िना होत होत्या.  

शेलीने दतच्या हातार्र एक जेल लारू्न तो हात एका 

मशीनमधे्य घातला, आदण मनगटापासून पंजा र्र खाली कर 

असे सांदगतले, ते काही रे्ळ चालणार होते, िुखले तर लगेच 

सांग, असे दतने सांदगतले.  

एकीकडे दलझचा एक व्यायाम संपून िुसरा सुरू झाला 

होता, कोऱ्या कागिार्र पेन, पेश्िल, माकि र र्ापरून दतला 

स्वतः चे नांर् दलहायचे होते. लीझ खूप मन लारू्न ते दलहीत 

होती. दतच्या हाताच्या बोटांकडे पाहून कळत होते, की दतला 

संदधर्ाताचा त्रास होत असार्ा. दतचे अक्षर पाहून पॅटी चदकत 

झाली. ती म्हणाली, 

“दलझ तू तर अगिी शाळेतल्या दर्द्यार्थ्ाांसारखे दलदहले 

आहेस.”  त्यार्र दलझ म्हणाली, 

 “अगं आता मी खूपच लहान झाले आहे, जेव्हा स्टर ोक 

नंतर डग माझ्या घरी राहायला आला तेव्हापासून! मी हायसु्कल 

पास झाले आदण त्याच र्र्ी लग्न होऊन, माझ्या  "डग"चा जन्म  

झाला. मी तेव्हा त्याचे डायपसि बिलायची. आता त्याला 

बार्रूमधे्य जायला मित करते, मग तो आपला डायपर 

बिलतो, पूर्ी त्याचा स्टर ोलर ढकलायची आता व्हील-चेअर 

ढकलते, आता तो माझ्याकडे राहतो म्हणून त्याच्या आर्डीचं 

जेर्ण करते. माझ्या बोटांच्या व्यायामासाठी आदण त्याच्या 

फोकस साठी त्याच्या बरोबर जेंगा खेळते. त्याच्या स्पीच साठी 

त्याच्याकडून पुस्तक र्ाचून घेते. एकंिरीत काय, डगच्या 

स्टर ोकने मला लहान करून टाकलं, आता रे्रपीला एकत्र येतो, 

मग त्याची िगती मला पाहता येते, त्याच्या पूर्ीच्या शाळेसारखी, 

घरी व्यायाम करायला त्याने आळस केला तर त्याला मी 

ओरडतेसुद्धा, आदण चॉकलेट, आईसक्रीम िेऊन ‘िाईब’ पण 

करते.”  

माझं काम चालू असताना दलझ जे हाताचे व्यायाम 

करत होती, ते दिसत होते, समोर टर े मधल्या गोया एक एक 

करून बोटांनी उचलायच्या आदण त्याच हाताच्या मुठीत जेर्ढ्ा 

धरता येतील तेर्ढ्ा धरायच्या आदण िुसऱ्या टर ेमधे्य एक एक 

करून सोडायच्या. तेच दतने पेनी उचलून केले. लगेच ती पॅटीला 

म्हणाली, की आता घरी जाऊन डगला सांगते त्याने रोज 

सांदगतलेले व्यायाम केले तर तो अशा दजतक्या पेनी उचलेल त्या 

मी त्याला िेईन. लहानपणी त्याची दपगी बँक होती त्यात पेनी 

साठर्ायला त्याला खूप आर्डायचे, ती दपगी मी जपून ठेर्लीये, 

ती काढते आज घरी गेल्यार्र, त्यात तो परत ह्या पेनी साठरे्ल. 

त्याची दपगी बघून खुश होईल.  

लीझच्या चेहऱ्यार्रचा आनंि आदण र्ात्सल्य मला 

िकर्ािने दिसत होतं, दतच्यामुळे माझ्या मुलांच्या बालपणातल्या  

आठर्णी सुध्िा माझ्या डोळ्यासमोर तरळू लागल्या.               

ऐशंी-पंचाऐशंी र्र्ाांची दलझ, मुलाला आलेल्या स्टर ोकमुळे खचून 

न जाता परत यंग मॉम बनली आहे. म्हातारपणाच्या व्यर्ांमधून 

दतने स्वतः ला तरुण बनर्ायला लार्लं आहे. 

ह्यातून मला दमळालेला धडा म्हणजे, आता माझी मोठी 

मुलं मला भेटली, की आपण परत त्यांचं बालपण जगायचा 

पुरेपूर ियत्न करायचा. आयुष्याच्या कोणत्याही टप्प्यार्र आदण 

अडचणीचं्या रे्ळी, अगर आप चाहो तो, "दजंिगी गुलजार है!"  

*** 
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 म्हटले तर खूप दर्चार करून बोलल्यासारखे दकंर्ा नाटकी 

र्ाटते. असो, आता रोदहत काळे हे नार् माझ्या दर्दजदटंग 

काडािर्र  दचनी भारे्त दलहायचे कसे, हा िचन.  

मग काय, ऑदफसमधील सर्ि दचनी सहकाऱ्यांची चचाि 

सुरू झाली. सर्ाित अगोिर तर खूप हशा दपकला. पण नेमके 

काय झाले ते मला कळेना. मला पूर्ी चीनमधे्य रादहल्यामुळे 

र्ोडीफार दचनी भारे्ची जाण होती, पण ती होती मँडरीनची. आता 

मँडरीन म्हणजे काय, हा िचन आपल्याला साहदजक पडला 

असेलच. तर चीनमधे्यही शेकडो भार्ा आहेत. दलपी जरी एक 

असली तरी बोली मात्र रे्गरे्गळी. जसे इंग्रजी, जमिन, सॅ्पदनश, 

फ्रें च भार्ा दलदहतांना सारख्याच दिसतात, पण आहेत एकिम 

रे्गरे्गळ्या. चीनचेही र्ोड्ाफार फरकाने असेच आहे. अर्ाित 

एका भारे्चा िुसरीर्र पगडा मात्र आहे. मँडरीन ही अदधकृत 

भार्ा मानली जाते कारण ती बहुतांश राज्यात बोलली जाते. 

चीनच्या िदक्षणपूर्ि भागात, दजकडे हॉंगकॉंग दकंर्ा मकाऊ असे 

भाग आहेत, दतकडे कॅन्टोदनज बोलली जाते, तर शांघाय शहरात 

शांघायनीज भार्ा बोलतात. आपल्या सारख्या त्रयस्र्ांना तो 

फरक समजणे मात्र महाकठीण. असो तर हशा दपकला होता ते 

माझ्या रोदहत नार्ातल्या 'रो ' ह्या अक्षरार्रून. अहो दचनी भारे्त 

'रो' म्हणजे मटण. आता आली का पंचाईत? कुणाचे नार् मटण 

म्हणून कसे सुरू करायचे? तसेच पूणि नार् जसेच्या तसे त्यांच्या 

दलपीत दलदहलेच जारू् शकत नाही. मग दनणिय झाला की माझे 

चायनीज नामकरण करायचे. पण नार् ठेर्ायचे तरी काय? मी 

आपला अट्टहास धरला, की हे नार् माझ्या सध्याच्या नार्ाशी 

दमळते-जुळते असारे्. अर्ािने नसेन किादचत पण दनिान 

उच्चाराने तरी.  मग झाली धांिल सुरू. एकीने सुचर्ले की माझ्या 

आडनार्ाच्या जर्ळपास असणारे रेदडमेड चायनीज आडनार् 

ठेरु्यात. आदण मग, कांग, काँग, कुआंग असे करत करत एकमत 

झाले ते 'ख' (Ke) ह्या आडनार्ार्र.  चीनमधे्य 'Ke' चा उच्चार 

"ख" असा करतात. ते तसे सोपे होते. कारण हे आडनार् चीनमधे 

एकेकाळी पदहल्या शंभर िचदलत आडनार्ांपैकी एक होते. 

दशर्ाय काही अभ्यासक, कर्ी ह्या नार्ाने िदसद्ध होते र् त्यार्र 

तसे काही र्ािंगही नाही, असे सर्ाांचे म्हणणे पडले. आडनार् तसे 

लर्कर ठरले, पण आता माझे िर्म नार् काय असायला हरे्?  

चीनमधे्य सरािस आडनार् र् िोन रे्गरे्गळ्या शब्ांचे दमळून 

पदहले नार् असे र्ापरले जाते. बहुतेक लोक एकमेकांना संपूणि 

नार्ानेच संबोधतात. जसे माझी एक मैत्रीण, दतचे नार् आहे "ली 

युआन चुन" त्यातील 'ली' हे दतचे आडनार् र् 'युआन चुन' हे दतचे 

िर्म नार्.  तर गाडी र्ळरू्या पुन्हा माझ्या िर्म नार्ाकडे.  

मग त्या दचनी सहकाऱ्यांची चचाि सुरू झाली, की मी 

बहुतेक हुशार असार्ा कारण, भारतातून चीनमधे्य ह्या हुद्द्यार्र 

हा आलाय, दशर्ाय टक्कलही आहे. टक्कल म्हणजे अक्कल असे 

गैरसमज चीनमधे्यही आहेतच. तर त्याला अनुसरून बऱ्याच 

चचेनंतर रुई (Rui) ह्या पदहल्या भागार्र दशक्कामोतिब झाले. 

'रुई' म्हणजे स्माटि, हुशार र्गैरे. आता िर्म नार्ातील िुसऱ्या 

भागाकडे मोचाि र्ळला. 'रोदहत' ह्या नार्ाशी दमळते-जुळते 

काहीतरी यायला हरे्. पुन्हा चचाि, पुन्हा हशा. मला मात्र शांत 

बसून माझ्या नार्ाची होत असलेली दचरफाड बघण्याव्यदतररक्त 

काही पयाियच नव्हता. तेंव्हा एकाच्या सुपीक डोक्यात मग 

कल्पना आली, की टक्कल एव्हढे दर्सृ्तत आहे, म्हणजे बुद्धी पण 

दर्सृ्तत असणार. दर्सृ्तत म्हणजे अर्ांग (समुिासारखे).  त्यामुळे,  

िर्म नार्ाचा िुसरा भाग दमळाला तो म्हणजे हाय (Hai). हाय 

म्हणजे समुि. 'रुई हाय' जरा रोदहत सारखे आदण "ख"   

आडनार् काळे च्या आसपास र्ाटत होते.  

- रोवहत काळे  (ग्रीनश्व्हल, साऊर् कॅरोदलना)  
"What's in a name? that 

which we call a rose by any 

other name would smell as 

sweet." (William Shakespeare 

Play-  Romeo and Juliet) 

        शेक्सदपअर म्हणे, नार्ात 

काय? अहो राजे, सोळाव्या 

शतकात ते किादचत ठीक 

असेलही, पण इरे् तर नार्ासाठी 

सारा गार् डोक्यार्र घेतो आम्ही. 

आदण गार् बिलते तसे नार्ाची व्याख्याही बिलते.   

१९९१ साली नगरहून मंुबईला आलो. अहमिनगरला 

आम्ही जसे नगर म्हणतो तसे मंुबईतील दमत्रमैदत्रणी मला  माझ्या 

रामिास नार्ातील िास सोडून 'राम' म्हणायला लागले. नशीब, 

कुणी माझा िास नाही केला. पण काहीनंा 'राम' नार्ातही जास्त 

राम दिसेना. माझं जास्त िेर्िेर् न करणे दकंर्ा त्यारे्ळी ते नार् 

‘टर ेंडी’ र्ाटत नसारे् किादचत. मग काय रामिासचा 'राम' आदण 

रामचा "रोदहत" होरू्न आमच्या नार्ाचे झाले शहरीकरण. गॅझेट 

छापले, कागिपते्र बिलली, पेपरबाजी झाली आदण पासपोटिर्र 

पण नर्ीन नार् आले. तरी बालदमत्रांसाठी रामिास, कुणासाठी 

राम, तर कुणासाठी रोदहत, असे 'राम तेरे दकतने नाम' म्हणत 

आमची रामकर्ा चालू आहे. िरम्यान मंुबईहून नादशक, 

नादशकहून पुन्हा मंुबई करत एक दिर्स आम्ही चक्क धडकलो 

चीनमधे्य. आदण सुरू झाली पुन्हा आमच्या नार्ाची गंमत.  

िहा र्र्ाांपूर्ीची गोष्ट् आहे ही. दमशलीन टायसि ह्या 

कंपनीने शांघाय शहरात एदशया पॅदसदफक िेशांचा खरेिी 

व्यर्स्र्ापक म्हणून ऑफर दिली आदण आमची र्रात एकिम 

जोमात पोहोचली चीनच्या मंुबईत, म्हणजे आदर्िक राजधानी 

असलेल्या शांघाय शहरात. सोबत, पत्नी गीता र् आठ र्र्ाांचा 

ईशान आदण सहा र्र्ाांचा ओमही. तसे चीन आम्हाला काय नर्ीन 

नव्हते. त्यापूर्ी आदित्य दबलाि गु्रपसोबत िोन र्रे् काढली होती 

एका छोया रं्डगार शेनयांग या दचनी शहरात; रं्डगार म्हणजे 

दहर्ाळ्यात तेरे् फक्त -२८ ते -३० दडग्री सेल् दसयस तापमान. पण 

ते राहू िे,  नाहीतर हा नार्ाचाच दर्र्य रं्ड पडायचा.   

तर त्याचे झाले असे, मी शांघायच्या कायािलयात  िाखल 

झालो. सुरुर्ातीचे सर्ि सोपस्कार िोन-चार दिर्सांत पार पडले. 

आदण चचाि सुरू झाली दर्दझदटंग काडि बनर्ण्याची. इंग्रजीत ते 

तसे बनर्णे अगिीच सोपे. पण दचनी भारे्तही नार् दलहायला हरे् 

होते, कारण दबझनेसमधे्य असूनही इंग्रजी बोलणारे दकंर्ा 

र्ाचणारे तेरे् अगिीच तुरळक. चायनीज दपनदयन दलपीत 

जगभरातील बहुतेक भार्ांसारखे जसेच्या तसे से्पदल्लंग करून 

नार् दलदहणे अशक्य आहे. इतर भार्ा जशा स्वर र् वं्यजनांनी 

बनलेल्या आहेत तसे दचनी भारे्चे नाही. दचनी दलपी काही उभ्या, 

आडव्या, दतरक्या रेर्ा आदण काही रेखादचते्र असे दमळून बनलेली 

आहे. दशर्ाय बहुतेक भारे्त जसे आपण इंग्रजी शब् जसेच्या 

तसे र्ापरू लागलो, तसे ह्या भारे्त नाही. आपण इलेक्ट्र ॉदनकला, 

इलेक्ट्र ॉदनकच म्हणतो ना? पण त्यालाच जर आपण शुद्ध मराठीत 

अणुदर्ि्युतकीय असे म्हणायचे ठरदर्ले तर जीभ र्ळणार नाही 

लर्कर. दकंर्ा सहज कुणास सॉरी, रँ्क्स, आय लव्ह यू, र्गैरे 

हल्ली इंग्रजीतच  अनेकांना  नैसदगिक  र्ाटतात,  तेच  मराठीत  

माझ्या नािाची गोष्ट् 
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            मग काय, ठरले, ४० र्र्ाांच्या बाळाचे नार्! सर्ाांनी 

एकमताने टाळ्या र्ाजर्त 'काळे रोदहत’चे दचनीकरण करून 

नार् ठेर्ले "ख रुई हाय" (Ke Rui Hai). पुढची चार र्रे् माझे हे 

नार् मात्र तसे चमकले हे खरे; कुठे पोलीस से्टशनला नाही हो, 

तर सगळ्यांच्या दजभेर्र. आदण मी ज्यांना माझे दर्दजदटंग काडि 

िेत असे, ते आर्जूिन दर्चारायचे की,  एव्हढे छान नार् कसे आले 

म्हणून? तेव्हा मनांत आले, शेक्सदपअर साहेब, नार्ात बरंच काही 

असतं हो!  

पण आमचा आदण आमच्या नार्ाचा िर्ास दतरे्च नाही 

र्ांबला. चार र्र्ािनंतर अमेररकेत  पुन्हा  पिापिण  केले तेव्हा 

दतकडे पुन्हा भारतीय नार् र्ापरायला दमळाले, पण इकडेही 

आली िुसरी पंचायत. आपण आपले "र्ॉदकंग टॉदकंग दशर्ाजी 

र्ॉज दकंग" दकंर्ा "र्ि अपॉन अ टाईम िेअर र्ॉज अ से्नक, 

सुळसुळ केम अँड सुळसुळ रे्न्ट" असं बोलणारी माणसं. काळे 

आडनार्ाचे से्पदल्लंग आपण करतो, "Kale". पण त्याला  

अमेररकेत 'केल' म्हणून उच्चारतात. तसेच 'केल' नार्ाची एक 

खूप पौदष्ट्क अशी भाजी इकडे िदसद्ध आहे. मग आता काय 

करायचे? जरा काही दिर्स अट्टहास ठेर्ला लोकांना आठर्ण 

करून द्यायचा, की Kale म्हणजे काळे. मधं्यतरी डायदक्रदटक 'é' 

र्ापरण्याचा दर्चारही केला, पण त्यामुळे भीक नको पण कुत्रा 

आर्र अशी गत व्हायची, म्हणून ते नाही केले. आदण र्रून 

इकडे कुणी 'ळे' असे  उच्चारण्याचा ियत्न केलाच तर ह्यांची जीभ 

टाळ्याला दचकटून जायची.  मग त्याचे आपसूकच झाले 'काले'... 

पण मग 'काले' काय, अन 'केल' काय? काळे नार्ाचा गोडर्ा 

काही केल्या त्यात येत नाही. मग मी  शेर्टी दिला नाि सोडून. 

आता आम्ही आहोत 'रोदहत केल'!  

नाहीतरी शेक्सदपअर सांगून गेलेत ना, नार्ात काय?.. 

'रोज' काय दकंर्ा 'केल' काय, दकंर्ा रोज रोज 'केल' काय.. 

लोकांनी बोलत रहायचे अन आपण चालत रहायचे ! 

*** 

उत्तररांग  
एकमेकाांचे िरुनी हात | सुखशान्तीची शोिू िाट || 

चला राहू आनां्ात | आयुष्याच्या उत्तररांगात || 

बृ    . म. मंडळाच्या “उत्तररंग” िकल्पांच्या मादहतीसाठी संपकि :  

सां्ीप ्ीवक्षत   बृ. म. मंडळ कायिकाररणी सिस्य, उत्तररंग नेतृत्व  

फोन क्र. 1-216-926-6696 ईमेल sandeep.dixit@bmmonline.org 
विद्या जोशी - अध्यक्षा, बृ. म. मंडळ 

फोन क्र. 1-224-321-2948  ईमेल Vidya.Joshi@bmmonline.org 
 ......................................................................... 

Session No. 43  Section2: "Yoga-Nidra"  
Speaker- Dr. Anjali Ghanekar 

Report:- Vaishali Wagh 

(East Bay Maharashtra Mandal, California)  

      Session speaker Dr. Anjali 
Ghanekar is an experienced 
Yoga Teacher.  
She has conducted variety of 
Yoga-
therapy  
programs 
for office 
staff,  
students, 

senior citizens, general public, 
and yoga teachers, in India and 
the USA. She is associated 
with San Diego Maharashtra 
Mandal.  
         Dr. Ghanekar explained that Yoga-Nidra is 
ancient Yogic technique to relieve stress and boost 
the healing process. It combines a body-scan with 
breathing- awareness. It is a mind-body relaxation 
technique that works through creating conscious 
awareness of deep sleep state. It induces states of 
mind that are between being asleep and being 
awake, resulting in deep rejuvenation. It’s more 
beneficial to do it in the winter because it’s just    
natural to rest more when it’s darker and cooler, 
and, because Yoga-Nidra strengthens the immune 
system, it’s great for helping ward off the flu.  

सत्र क्र. ४४ - माचष ६, २०२१  

योग, िे्ाांत आवण में्ूविज्ञान  

        व्याख्याते : डॉ. सांजय वसांग (ओमाहा, नेब्रास्का) 

अहिाल: स्तिता कां टक (विस्तमांग्टन, डेलािेअर) 

     या सत्रातील व्याख्याते  ओमाहा, नेिास्का 

येर्ील नु्यरॉलॉदजस्ट डॉ. संजय दसंग  हे के्रटन 

दर्द्यापीठात 

संशोधक आदण 

िाध्यापक 

आहेत.  त्यांनी 
Handbook of 

Neurology हे 

पुस्तक दलदहले आहे.   

       शरीर, मन आदण बुद्धी संतुदलत 

राखण्यासाठी भारतीय रै्दिक 

गं्रर्ांमधे्य सांदगतलेले ज्ञान आज 

आधुदनक मेंिूदर्ज्ञानाच्या संशोधनाने 

दसद्ध होत आहे असे डॉ. दसंग यांनी सांदगतले. त्यांच्या 

व्याख्यानातील महत्त्वाचे मुिे:  

- मांडुक्य उपदनर्िांमधे्य मानर्ी जादणरे्च्या चार अर्स्र्ांचे र्णिन 

आहे: जागृत, स्वप्न, सुरु्श्प्त आदण तुररय. जागृत अर्स्रे्मधे्य 

मेंिूतील संिेशर्हन 3Hz ते 8Hz अशा गतीने सुरू असते. बाह्य 

साधने र्ापरून ही गती 2Hz पेक्षा कमी केल्यास दनशे्चष्ट्ता येते, 

असे िाण्यांर्रच्या संशोधनाने दसद्ध झाले आहे. स्वप्न (Rapid Eye 

Movement or REM Sleep, when dreams occur) आदण 

सुरु्श्प्त (non REM sleep) हे झोपेच्या काळाचे िोन भाग आहेत.  

- रे्िांतात ૐ म्हणजे ध्वदनरूप िेर् अशी व्याख्या आहे. या 

व्याखे्यचा संबंध डॉ. दसंग यांनी आधुदनक भौदतकशास्त्रातील 

"String theory" बरोबर जोडला. (String Theory replaces 

all matter and force particles in standard description 

of the universe with tiny vibrating strings that twist 

and turn in complicated ways that, from our           

perspective, look like particles.) 

- अष्ट्ांग योग म्हणजे यम, दनयम, आसन, िाणायाम, ित्याहार, 

धारणा, ध्यान, समाधी असे र्णिन महर्ी पतंजली यांनी केले आहे. 

यापैकी   आसनांचा   उपयोग   शारीररक   आरोग्यासाठी  आदण  

mailto:sandeep.dixit@bmmonline.org
mailto:Vidya.joshi@bmmonline.org
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ध्यानासाठी होतो. मंत्र जप, कंुडदलनी ध्यान, सुिशिन दक्रया, 

शांभर्ी महामुिा, दर्पश्यना असे ध्यानाचे दनरदनराळे िकार 

आहेत. योग्य-िदशक्षण घेऊन ते आचरणात आणारे् असा सल्ला 

डॉ. दसंग यांनी दिला.  

        योगसाधना आदण ध्यानामुळे मेंिूच्या रचनेत अनेक चांगले 

बिल घडून येतात असे सांगून डॉ. दसंग यांनी  उिाहरणे दिली:  

- ध्यान केल्याने भूत दकंर्ा भदर्ष्यकाळाच्या दर्चारांमुळे येणारी 

चंचलता कमी होऊन, दर्चार र्तिमानात श्स्र्र होतात. मेंिूचे 

अदतररक्त कायि दनयंदत्रत होऊन शांततेचा अनुभर् येतो.  

- ध्यानामुळे "अदमग्डला" या ताण आदण दचंता कें िातील पेशी 

कमी होऊन बौश्द्धक कायि र्ाढते. ताणाशी संबंदधत कॉदटिसॉल या 

संिेरकाचा स्त्रार् कमी होतो. ध्यान नैराश्य कमी होते.  

- धूम्रपानाचे व्यसन सोडर्ण्यासंबंदधत िोन गटांपैकी, ध्यान 

करणाऱ्या गटाला ३६%, न करणाऱ्याला फक्त १५% यश दमळाले. 

- ध्यानामुळे दशक्षण आदण सृ्मतीशी संबंदधत "दहप्पोकॅम्पस" या 

भागातील पेशीमंधे्य र्ाढ होऊ शकते. सॅन फ्राश्िस्कोमधल्या 

ियोगात, शाळकरी मुलांनी दिर्सातून िोनरे्ळा ध्यान केल्यामुळे 

अभ्यासात त्यांची िगती झाल्याचे दसध्ि झाले. 

’सांजर्ात’ पुस्तकात सुरुर्ातीस लेश्खकेने  दलदहलेच आहे, की  

रृ्ध्िांचा सांभाळ कुटंुबीयांनी करणे ही आपली पूर्ािपार पध्ित. 

पण आता जागदतकीकरणातून दनमािण झालेल्या आधुदनक 

समाजरचनेत हे अशक्य होऊ लागले आहे.  जगभरातील रृ्ध्िांचे 

सरासरी आयुमािन र्ाढले आहे. मात्र, ‘समाजव्यर्स्र्ा ज्या 

गृदहतकांर्र आधारलेली असते ती गृदहतकेच रे्गाने बिलत 

आहेत. त्यार्र आधाररत जुनी समाजरचना र् कुटंुबरचनािेखील 

डळमळीत होत आहे.’  या अनुरं्गाने अमेररका,  जपान आदण 

काही दर्कदसत िेशातील रृ्ध्िसंगोपनाच्या यंत्रणा, रृ्ध्िाश्रम,   

त्यांतील भल्यार्ाईट गोष्ट्ीचंा आढार्ा लेश्खकेने घेतला आहे. 

आदण त्यातून धडे घेऊन भारतातील रृ्ध्िांचे िचन सोडर्ण्यासाठी 

आपल्याला काय करण्यासारखे आहे, याबिल मुिेसूि  दर्चार 

मांडले आहेत. सध्या तरुणांचा िेश असलेल्या दर्कसनशील 

भारत िेशात पुढील िोन दपढ्ांनंतर रृ्ध्िसंगोपनाचे िचन अदधक 

तीव्र होणार आहेत. त्यासंबंदधत  सामादजक, राजकीय, कौटंुदबक, 

रै्यश्क्तक, कायिेशीर अशा सर्िसमारे्शक पातळ्यांर्र िचनांची 

तकि संगत उत्तरे शोधण्याचा लेश्खकेचा ियास म्हणजे हे पुस्तक.  

रृ्ध्िांचे अर्िकारण, दर्रंगुळाकें िे... एकंिररत रृ्ध्िसंगोपनासाठी 

भारतात आजचे रृ्ध्िच आजच्या तरुणांसाठी रोजगाराचे दनदमत्त 

कसे होऊ शकते, त्यातून कशािकारे रृ्ध्िसंगोपनाच्या समर्ि 

व्यर्स्र्ा घडर्ता येतील याबिल हे पुस्तक मागििशिक आहे. या 

पुस्तकाच्या संिभाित िाजक्ता पाडगांर्कर 

यांची राजहंस िकाशनातफे घेतलेली 

मुलाखत ऐकण्यासाठी  संकेतस्र्ळ: 

 https://www.youtube.com/

watch?v=sIfzU38tiDA 

अदधक तपशील जाणून घेण्यासाठी हे 

पुस्तक जरूर र्ाचा!  

’सांजर्ात- भारतातील रृ्ध्िसंगोपनाचे 

भदर्तव्य’  पृष्ठ संख्या १५१  

लेश्खका:- िाजक्ता पाडगांर्कर  

राजहंस िकाशन पुणे,  

िर्म आरृ्त्ती-  माचि २०२०  

          *** 

- मंत्राचा योग्य उच्चार करून जप केला असता मेंिूमधील भार्ना 

आदण सृ्मतीकें िांची दक्रया कमी होऊन शांततेचा अनुभर् येतो. 

अयोग्य उच्चारांचा फायिा दमळत नाही. शाळकरी मुलांच्या िोन 

गटांच्या बौश्ध्िक कायाितील र्ाढ: गायत्री मंत्रपठण गटात २१ 

टके्क, कदर्तापठण गटात फक्त ५ टके्क.  

- भ्रामरी िाणायामामुळे मेंिूमधे्य दनमािण होणाऱ्या गॅमा लहरीचं्या 

पररणामामुळे, अल्झायमर रोगास कारणीभूत असणारे 

"अदमलॉइड प्लाक" हे घटक मेंिूतील पेशी नष्ट् करतात.  

- िाणायामासाठी श्वास घेताना आपण चांगले दर्चार घेत आहोत 

आदण श्वास सोडताना र्ाईट दर्चार सोडून िेत आहोत अशा 

धारणेमुळे िाणायामाचा फायिा अदधक होतो. 

- पुढील दपढ्ांमधे्य संक्रदमत होणाऱ्या जनुकीय मादहतीमधे्य 

ताणतणार्ामुळे पडणारा फरक योगसाधनेमुळे कमी होतो.  

- ध्यानामुळे मनाला शांती र् समाधान र्ाटल्यामुळे, मेंिूला योग्य 

िकारे चालना दमळून ककि रोग र्ाढर्णारे घटक दनष्प्रभ होऊ 

शकतात. 

      सत्राच्या शेर्टी डॉ. दसंग यांनी िेक्षकांच्या िश्नांना उत्तरे दिली.  

                                        *** 

पुिक पररचय-’साांजिात- भारतातील िृध् सांगोपनाचे भवितव्य’ 

- विनता कुलकणी (दशकागो)  

अटलांटा (जॉदजिया) येरे् स्र्ादयक लेश्खका िाजक्ता 

पाडगांर्कर त्यांच्या संरे्िनशील लेखनातून बृहन्महाराष्ट्र  रृ्त्ताच्या 

र्ाचकांना पररदचत आहेत. ’सांजर्ात- भारतातील रृ्ध्िसंगोपनाचे 

भदर्तव्य’ हे त्यांचे पदहले मराठी िकादशत पुस्तक!  

 पुस्तकाचे शीर्िक र्ाचल्यार्र  कुणाच्या मनांत िचन 

येऊ शकतो, की अमेररकेत राहणाऱ्या लेश्खकेने भारतातील 

रृ्ध्िसंगोपनादर्र्यी दलदहण्यामागचे कारण काय? परंतु  

आपल्यातील बहुतेक भारतीय स्र्लांतररतांच्या पदहल्या दपढीची 

नाळ भारताशी िॄढ असते. मागे सोडून आलेल्या आपल्या 

आप्तजनांच्या, रृ्ध्िांच्या समस्यांबिल अदनर्ासी भारतीयांच्या 

मनांत एक अस्वस्र् काळजी असते. लेश्खकेने हे पुस्तक 

दलदहण्यामागची मूळ िेरणा म्हणजे दतच्या आजोबांच्या र्ायास 

आलेले उतारर्यातील शारीररक के्लश आदण परस्वाधीनता.  

एरव्ही धडधाकट, अनेक कलांमधे िर्ीण अशा आजोबांना 

अचानक र्ाहन अपघात झाल्याने त्यांच्या  पायाच्या खुब्याचा चुरा 

झाला. पुढे रै्द्यकीय िीघिकालीन  उपचाराने त्यांची जीर्नगाडी 

जरा सार्रली तरी एकंिर पुढील सुरळीत जीर्नक्रमास उतरंड 

लागली. आजोबांचे रृ्ध्िापकाळातील शारीररक रे्िना र्  

मानदसक खंत जर्ळून पाहताना, त्यांची सेर्ाशुशु्रर्ा करताना, 

रृ्ध्िसंगोपनाच्या समसे्यकडे डोळसपणे पाहण्याचे अनुभर्ातून 

शहाणपण लेश्खकेस दमळाले.   

भारतातील रृ्ध्िांना सोयीस्कर अशी घरांची रचना नसणे, 

आदण त्यांचे आयुष्य सुकर होण्यासाठी आर्चयक अशा िैनंदिन 

सुदर्धांचाही अभार् आहे. दिर्सेंदिर्स र्ाढीर् र्योमानामुळे 

समाजातील ही समस्या रे्ळीच समजून त्यानुसार रै्यश्क्तक र् 

राजकीय पातळीर्र दर्चार आदण समाजरचनेत बिल व्हायला 

हरे्त असे लेश्खकेला िकर्ािने जाणर्ले. पुस्तकात सुरुर्ातीला 

आपल्या मनोगतात िाजक्ता पाडगांर्कर सांगतात, 

आजीआजोबा िते्यक दपढीला दमळारे्त आदण आजीआजोबांना 

अशी नातरं्डे (रक्ताच्या नात्याचे असोत  र्ा  मायेने जोडलेले) . या 

पुस्तकाचा “लेखन ियास िते्यक दपढीचा जगण्याचा पोत अदधक 

जरतारी, अदधक भरगच्च आदण उबिार व्हार्ा यासाठी.”   

https://www.youtube.com/watch?v=sIfzU38tiDA
https://www.youtube.com/watch?v=sIfzU38tiDA
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Foundation for  
Small Charities India Inc.  

(FSCI)  
(A 501 (C) (3) Tax Exempt Charity)  

 
 
Now, you can give to your, school, college, or University which 
launched your career and landed you in the USA. You can give 
them to keep up the good work in molding excellence out of the 
ordinary.  
 
You can create a grant in the memory of your parents who did 
all sacrifice to see you achieve.  
 
You can give it to any NGO doing good work that you cherish 
and admire. They need not have the 80-G Certification in India. 
We have FSC in Pune with 80-G and FCRA license.  
 
 
Give name, address, person to contact, phone and  
mobile contact numbers email address, to help us deliver fast !  
 
 

Visit: “Smallcharity.Org” for more detail  
C/O Ramesh Sarva CPA.,  

 
Phone: 718-268-4933 Fax: 718-575-3375  

Email: Ramesh@Sarva.Org 
 Cell Phone: # 347-232-8668  

 
 

Or simply mail your check to:  
Foundation for Small Charities India, Inc  

183 S. Broadway,#210  
Hicksville NY 11801  
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HEALTH INSURANCE  

 
INDIVIDUAL & GROUP HEALTH  

INSURANCE  FOR 
 

 * VISITORS  
 * H-1 B VISA HOLDERS 
 * PERMANENT RESIDENTS 

( Some restrictions apply) 

 
For more information: 

 
Contact: Padmaja Bapat 

Independent Insurance Agent 
 

616 Rhodes Hill Court 
 Martinez, GA 30907 

 
Tel: 888 705 8271 

 

E-mail: padmaja.p.bapat@gmail.com  
 

Website: visitors-insurance.com  

 
 

tel:(888)%20705-8271
mailto:padmaja.p.bapat@gmail.com

