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अध्यक्ांचे बोल.. 

नमस्कार ममत्र आणि मतै्रत्रणििंनो, 
 
जूनच्या या अिंकात तमु्हा सर्ाांच े परत एकदा स्र्ागत करत.े या अिंकात तमु्हाला 
आर्डतील अस ेलेख आणि कवर्ता आहेत. जमल्यास अमिप्राय कळर्ार्ा. 
 
म्हिता म्हिता, आपि जून २०१६ मध्ये पोहोचलो. आत्तापयांत आमच्या कममटीने सादर 
केलेल्या प्रत्येक काययक्रमाला आपि सर्ाांनी अपेक्षेप्रमािे प्रततसाद ददलात, त्याबद्दल   
मनापासनू धन्यर्ाद !!! या र्र्षी आम्ही 'Online RSVP - Prepaid' ही पद्धत र्ापरली, 
त्यामळेु प्रत्येक काययक्रमाच ेव्यर्स्स्ित आयोजन आणि अिंमलबजार्िी करता आली. 
 
यापढुील महत्त्वाचे दोन काययक्रम अस ेआहेत - 
 1. गणपती पजूा- रवववार सकाळ, ११ सप्टेंबर  
 2. ददवाळी local talent event - शननवार दपुार, २९ आकँ्टोबर 
 
एव्हढ्या आधी तारखा जाहीर करतोय, म्हिज ेतमु्हा सर्ाांना या काययक्रमािंसाठी नक्कीच 
र्ेळ काढता येईल. 
 
लर्कर िेटूच. 
 
आपली नम्र, 
स्स्मता सामिंत 
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अध्यक्षः स्ममता सामंत 

           president@neomm.org 

उपाध्यक्षः ननधी पांडे 
             vp@neomm.org 

सचचर्ः मनेहल बापट 
            secretary@neomm.org 

कोर्षाध्यक्षः सुनंदा कुलकणी 
             treasurer@neomm.org 

सािंस्कृततक काययर्ाहः 
उत्कर्य हझनीस 

गौरी साळवी 
      culturalsecretary@neomm.org 

ज्योती सिंपादक र् रे्ब मास्टरः   
 मानसी कुलकणी                          

             webmaster@neomm.org 

             अन्न व्यर्स्िापकः 
                    शलैजा मडु े 

           सधं्या अशोक देशपांड े 

अमतृा कदम 
ब.ृम.म प्रतततनधीः 

           सधं्या अशोक देशपांड े 

वर्श्र्स्तः  

संदीप दीक्षक्त 

ककशोर पेंडसे 
शरद वानखड े
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काय भुललासी वरललया रंगा ! 
 

उज्र्लाने जरा नाराजीनेच मदृलुाच्या हाती माउस सोपर्ला आणि जरा साशिंक नजरेने 

ततच्याकड ेबघत, मनातल्या मनात ततला नार् े ठेर्ीत बघत होती..कस काय, ही बाई, इतका 
अर्घड प्रॉब्लेम सोडर्िार?...आणि काय आश्चयय? खरोखर मदृ्लाने अर्घ्या दहाच ममतनटात 

सिंगिकीय कोड ेसोडवर्ल ेआणि शािंतपिे आपल्या कामाला लागली. आता खजील होण्याची र्ेळ 

उज्र्लाची होती! आपि इतके ददर्स मदृलुाला खरच र्ाईट आणि दलुयक्षक्षत र्ागिूक 

ददली!...ततचा बाह्य अर्तार नसेल स्माटय, पि ततने सिंगिकीय कौशल्य ममळवर्ले आहे असे 
बऱ्याचदा सािंगनूही आपि ततच्याकड े साफ दलुयक्ष्य केल े ह्याच े ततला आता खूप र्ाईट 

र्ाटल.े..सरळ मदृलुा कड ेजाऊन ततने माफी माचगतली, मोकळ्या मनाने ततनेही माफ केले, 
आणि म्हिाली अग, माझ्याकड े बघनू लोकािंना खरिंच र्ाटत नाही, की मी सदु्धा 
दहार्ी,बारार्ी,आणि यतुनर्मसयटी मधील पदहल्या निंबरची असेन..आणि आता लोकािंच्या ह्या 
र्ागण्याची मला सर्य झाली...तझु्यासारखी माफी मागनू मतै्री करिारे फार िोड,े कारि त ू

माझ्या मनात डोकार्नू, बदु्धीची कदर केलीस, नसुत ेबाह्य रूप बघनू मतै्री नाही नाकारलीस! 

खरच मािसाच ेबाह्य रूप, र्र र्र ददसिारे रूप-रिंग- उिंची, कपड ेर्ापरण्याची पद्धत, 

रुबाब, बोलण्याची, र्ागण्याची ऐट, ह्या र्र आपि आपले पदहल ेर्दहल ेमत बनर्नू मोकळे 

होतो. “र्ेर्ष असार्ा बार्ळा, परी अिंतरी नाना कळा!” ...”काय िलुलासी र्रमलया रिंगा!” ह्या िोर 

सिंतािंच्या र्चनािंकड ेसाफ दलुयक्ष करून, आपि अिंतरिंगातील मािूस न बघता, बाह्य रूप बघनू 

र्ागिूक देतो. र्ेर्ष, रिंग, रूप ह्याचा गिु, बदु्धी, श्रीमिंती ह्याच्याशी काहीही सिंबिंध नाही, हे लक्षात 

ठेर्ायलाच हर्.े बाह्य रूपाचा चकचकीत पिा आता एर्ढा महत्र्ाचा झालाय की अक्खी 
जादहरातीची दतुनया त्यार्र उिी रादहली आहे. र्रपािंगी खूप सुिंदर ददसिारे, ऐटीत 

राहिारे,मनाला िरुळ पडले अस ेगोड बोलिारे,प्रेमळ पिाचा आर् आििारे, लोक खरच तसे 

असतात का ? एका नजरेत, एका िेटीत मग आपि अिंतरिंग तरी कस ेओळखिार? खरोखर 

आपि मािसाच्या बाह्य रुपाकड ेबघनू त्याची पारख करतो. एका अिी त ेबरोबरही आहे म्हिा 
! कोिाच्या अिंतरिंगात डोकार्नू बघनू निंतर आपले मत बनर्नू, तशी र्ागिूक देण्या इतका र्ेळ 

कुिाकड ेआहे आता? पि एक लक्षात ठेर्ायला हर्,े की प्रत्येकाचा “र्रमलया रिंग” फार िोडी 
सोबत करतो. रूप नटर्ीण्याचा िलुिलुयै्या उिा करायचा, त्यात मािसाला गुिंगर्ायच ेआणि 

त्या गोंधळलले्या मनस्स्ितीचा फायदा घेऊन आपला माल खपर्ायचा- ही जनरीतच झाली 
आहे. गोरेपिा र्ाढवर्िाऱ्या, दात चमकवर्िाऱ्या, सगुिंधी साबिाने सौंदयय र्ाढेलच अशी हमी 
देिाऱ्या, ह्या ह्या कपडयािंनी तमुचा आत्मवर्श्र्ास र्ाढेलच अशी खात्री देिाऱ्या जादहरातीमळेु 

आपि आपली वर्चारशक्ती हरर्नू बसलो आहे का ? बाह्य उपचारािंनी आपले व्यस्क्तमत्र् 

सधुारत ेअसा आपला समज करून ददला जातोय हेच आपल्याला कळत नाहीये! ददमाखदार 

कपड,े गोऱ्यापान करिाऱ्या पार्डरी, सगुिंधी द्रव्ये, नाना प्रकारची क्रीम, बटू- चपला....ह्या साऱ्या 
जादहरातीिंनी आपली प्रत्येकाची खात्री करून ददली जाती आहे की तमुचा “र्रमलया रिंग” आम्ही 
चकचकीत करून देतो, मग बघा यश तमुचेच आहे...! पि आता र्ेळ आली आहे की सखोल 

  तक्रार.. 

 

      - -- -- -- -- -- डॉ .पराग कानववदें 

 

सखु ददल ेफसरे्  

पनु्हािं द:ुख ेकशाला? 

जामळसी दतुनये  

मनािं अख्ख ेकशाला? 

 

नाही हा माझ्यार्री  
वर्श्र्ास माझा 

िासती अदमास 

हे पक्के कशाला? 

 

मी जरी तयैार 
होतो दोर्ष सहण्यािं 

माररले मखु दाबनुी 
बकु्के कशाला? 

 

सागरी तमु्हीच होतािं, 
मी ककनारा एकटा 

हाय लाटािंनी ददल े
धक्के कशाला? 

 

झाकली तक्रार मी 
माझ्या र्धाची 

झोडडले श्राद्धा तमु्हीिं 
पखु्खे कशाला? 

 

झेमलला पाठीत मी 
खिंजीर तमुचा 

म्हिवर्तािं सहुुदािंतले 
सख्खे कशाला? 



वर्चार करण्याची एक मयायदा आखण्याची आणि ठरवर्ण्याची...हे बाह्य उपचार ककती कस ेकेव्हा कुठे आणि कशासाठी करारे्....! 

आपले जे तनसगयदत्त रिंग रूप आहे त ेअगदी आत्मवर्श्र्ासाने ममरर्ार् ेहे खरेच. रिंग काळा असो र्ा गोरा, उिंची कमी सो र्ा जादा, तमुच े

नाक डोळे, रूप हे तमुची एकट्याची खास अमानत आहे! आत्मवर्श्र्ासाने ती ममरर्ार्ी. आणि हा आत्मवर्श्र्ास येतो गिुािंच्या सौंदयायने 

!त्याला मलुामा देण्याची काही गरज नाही. ह्या बाबतीत “तनसगय” आपला महागरुू आहे. तनर्डुिंग आपले काटे ऐटीत ममरर्तो. काळी 
मािंजर, गोरी मािंजर दोघी समत्र् िार्ाने र्ार्रतात. जिंगली प्राण्यािंपासनू त ेअगदी गरीब गायी पयांत सर्य पश-ू पक्षी, कोितीही तलुना न 

करता, एकमेकात उिी-दिुी न काढता गणु्या गोवर् िंदानी एकत्र नािंदतात! काळे ढग, तनळे ढग,शभु्र ढग आपले आपले काम चोख 

करतात...कडू ,गोड,आिंबट फळे; झाड ेअगदी तनयमानसुार धारि करतात. वर्वर्धत ेमध्ये जे एकतचे ेतत्र् आहे त े तनसगय मकूपिे 

मािसाला मशकवर्तो आहे. हा बार्ळट, तो गबाळा, तो हुर्षार, तो सामान्य बदु्धीचा, तो तत्र्द्यानी....ह्या साऱ्या व्याख्या ठरवर्िारे 

आपि कोि ? एक गोष्ट अगदी खरी आहे की अिंतरिंग उजळिे,त ेचकचकीत करिे अगदी आपल्या हातात आहे. कोितहेी र्य असो, 
तमु्ही कुठेही असा, तमु्ही कशाही पररस्स्ितीत असा, तमुचे अिंतरिंग तमु्हाला चमकावर्ता येतचे येत!े त्यासाठी आधी स्र्तःला ओळखार् े

लागेल. शािंतपिे बसनू आपल्यातील गिु आणि दोर्ष मलहून काढार्.े उगीच माझ े दैर्, माझ्या मयायदा, माझ ेनशीब ह्या काल्पतनक 

अडचिी र्ाटेत आि ूनयेत. दोर्षािंची यादी आपल्या घरच्या मिंडळीना वर्चारून करार्ी अगदी िरािर मोठी यादीच देतात बघा त!े मग 

ददलखुलास पिे त्या दोर्षािंच्या यादीर्र काम करारे्, आणि त ेदोर्ष आहेत हे एकदा मान्य झाल ेकी सफाईला सरुुर्ात होतचे! मग गिु 

ओळखून त्यार्र काम करता करता आयषु्य उजळून तनघेल अश्या सिंधी समोर येतात. 

काहीच ददर्सात अिंतरिंग आपले अनिंतरिंग उघड करतो. मग नाती पिाला लागतात. आचियक- मानमसक- 

शारीररक फरक जास्तीकाळ लपर्नू ठेर्िे अशक्य होत.े पि अिंतरिंग उजळ असेल, तर काहीसदु्धा लपवर्ण्याची, झाकपक करण्याची, 
खोटेपिाची साि घेण्याची गरज र्ाटत नाही. काळा गोरा, उिंच बटुका, देखिा-कुरूप ही सारी बाह्य-रूप ेन बघता अिंतरिंगात डोकावर्ण्याची 
कला सर्ायना आत्मसात करता येईल. त्यासाठी मग, खरेपिा, आत्मवर्श्र्ास, कष्ट करण्याची तयारी, प्रामाणिकपिा, चूक कबलू 

करण्याचा प्रािंजळपिा, ह्या साऱ्या गिुािंर्र काम केल ेकी मग- रिंग, रूप, बदु्धी,पररस्स्िती हे बाह्य अडसर दरू होऊन, एक लखलखीत 

मािूस प्रत्येकातनू बाहेर पडले, जो प्रत्येकालाच आर्डले! ती चमक, तो उजळपिा, आतनू पेटलेल्या समईप्रमािे मनाला प्रसन्न करिारा 
सच्चा मािूस दाखर्ेल! 

श्रीमती गौरी रामत,े 

प्रणव कॉ.ऑप.हौलसगं सोसायटी, घर न ं२०३,  

नवी पेठ, वकुैठ रोड पणेु ४११०३०. फोन न ं9822470415 24531899 

धिे – स्जरे कसाय 
उष्िता तसेच वपत्तासाठी धिे स्जरे कसाय (Dhane Jire Kasay Recipes) एक चािंगला उपाय आहे. 
स्जन्नस 

१०० गॅ्रम धिे, ५० गॅ्रम स्जरे, २ कप दधू, ८ चमचे साखर 
पाककृती 
धिे र् स्जरे रे्गरे्गळे िोडसेे िाजून घ्यारे्त. धिे-स्जरे एकत्र करून ममक्सरमधून त्याची पार्डर करून घ्यार्ी. ही 
दळलेली पडू कसायकररता र्ापरार्ी. 
कसाय : 
एका िािंडयात २ कप पािी र् २ कप दधू घेऊन त ेएकत्र करून गरम करार्यास ठेर्ारे्. त्यात ८ चमचे साखर घालार्ी 
र् चार चमचे धिे-स्जरे पडू घालनू हे ममश्रि उकळी येईपयांत तापर्ारे्. ििंड अिर्ा गरम सव्हय करारे्. 
 



सदन संतोर्ाचे.. 
“अग, ततला दधुाच े पदािय चालत नाहीत, ततला मशरा  
दे!...हो, हो सर, मी केव्हाच मशरा तयार ठेर्ला 
आहे.....सकाळी ततचा फोन आला तवे्हाच सारी तयारी केली 
आहे...!’ सर आणि बाई ह्यािंच्या मध्ये असा सिंर्ाद दर दोन 

तीन ददर्सािंनी होत राहतो...आणि हे अस ेगेली चाळीस र्र्ष े

नेमाने घडत आहे....कोिी ना कोिी वर्द्यािी, त्यानी 
काहीही नर् े मलदहले, काही नर् े र्ाचल,े काही नर् े स्र्तः 
घडवर्ले, ककिं र्ा आता तर आमच्या मलुािंनी, नातर्िंडानी 
काही कौतकुास्पद कामचगरी केली, की पदहल्यािंदा त ेसारे 

सरािंना आणि बाईना दाखवर्ण्याची आम्हा साऱ्यािंनाच 

उत्सकुता असत!े हे सिंतोर्षाचे सदन, गेली चाळीस र्र्ष,े 

आम्हा सर्ाांच्या मनात ‘घर’करून आहे.  

उत्तम सजार्ट केलेले, आधतुनक सखु-सवुर्धािंनी 
नटलेले बिंगले, अमलशान सदतनका, तनसगायच्या 
सास्न्नध्यात मदु्दाम बािंधलेली फामय हाउस, दठकदठकािी 
आहेत, पि र्र सािंचगतल्याप्रमािे सिंतोर्षाची सदने अगदी 
तरुळक आहेत. सखु, समाधान आनिंद आणि शािंती ह्या तर 

साऱ्या सखुाच्याच चढत्या पायऱ्या आहेत. पि ज्या अिंततम 

सखुाच्या शोधात आपि सारेच तनघाले आहोत, त्याचा मागय 
ह्या अशाच सिंतोर्षाच्या सदनातनू जातो. 

 ह्या सिंतोर्षाच्या सदनात कोिीही, कधीही, जाऊ 

शकत े! घराचा दरर्ाजा सतत उघडाच असतो. स्र्तः जर्ळ 

असलेली तनव्यायज सिंपत्ती येिारयाने मनमरुाद लटुार्ी, हीच 

तर ह्या घरच्या मालक आणि मालककिीची इच्छा असत.े 

दरर्ाजा घट्ट बिंद करून, चेहरा कार्रा-बार्रा करून, मन 

सचचिंत ठेऊन, सिंशयाने जगाकड े बघिे हे ह्या घरच्या 
मालकािंना कधी साधल ेनाही, आणि म्हिून त्यािंचे घर, घर 

न राहता जगाला आनिंद देिारे सदन ठरत.े काय देत ेहे घर 

सर्ायना? खूप प्रेम, आपलुकी, माया, माचगतलेला अनमोल 

सल्ला, जगण्याच्या कलेबरोबर जीर्नकला मशका असा 
धडा, मागयदशयन, खूप खूप गोष्टी हे घर देत! ह्या घराची 
मालकीि ही पिूय समपयि, प्रेम ह्याच े धड े स्र्तःच्या 
र्ागिुकीने देत असत.े..त्यात आपि काही वर्शरे्ष करतो 
आहोत असा अवर्िायर् त्यािंच्याकड ेकधीच नसतो.  

"आठवण शाळेची" 

अडगळीच्या खोलीमधलिं 
दप्तर आजही जवे्हा ददसतिं | 

मन पनु्हा तरूि होऊन 
बाकािंर्रती जाऊन बसतिं || 

 
 

या सगळ्यात लाल खिुािंनी 
गच्च िरलेली माझी र्ही | 

अपिूयचा शरेा आणि 
बाई तमुची मशल्लक सही || 

 

 
 

इर्ल्याश्या या रोपट्याची 
तमु्ही इतकी र्ाढ केली आहे | 

हमखास हातचा चुकण्याची 
सदु्धा 

सर्य आता गेली आहे || 

 
 

 

दोन बोटिं सिंस्कारािंचा 
समास तरे्ढा सोडतो आहे | 
फळ्यार्रच्या सवुर्चारासारखी 
रोज मािसिं जोडतो आहे || 

 
 

 

तारखेसह पिूय आहे र्ही | 
फक्त एकदा पाहून जा | 

दहा पकैी दहा माकय  
आणि सही तरे्ढी देऊन जा ||  

 

 

 

 

 

प्राियनेचा शब्द अन शब्द 

माझ्या कानामध्ये घमुतो | 
गोल करून डबा खायला 
मग आठर्िीिंचा मेळा जमतो || 

 
 

पि या सगळ्या मशदोरीर्रिंच 
बाई आता रोज जगतो | 
चुकलोच कधी तर तमुच्यासारखिं 
स्र्तःलाच रागर्नू बघतो || 

 

 

 

चािंगलिं अक्षर आल्यामशर्ाय 
माझा हात मलहू देत नाही | 
एका ओळीत सातर्ा शब्द 
आता ठरर्नू सदु्धा येत नाही || 

 

 

 

योग्य ततिे रेघ मारून 
प्रत्येक मयायदा ठरर्लेली | 
हळव्या क्षिािंची काही पानिं 
ठळक अक्षरात चगरर्लेली || 

 
 

 

 

-  सकंललत. 



ह्या घरातील अगणित सिंपत्ती- रुपये, पसै,े फतनयचर, उिंची समान, महागडी क्रोकरी असल्या ऐदहक गोष्टीत मापनू चालत नाही, 
कारि सिंपतीच ेपारलौककक घटक इिे अस्स्तत्र्ात असतात, आणि म्हिून इिे एकदा आललेी पार्ल ेएका अनाममक ओढीने सतत येतच 

राहतात. अस ेनाही की, मालकािंच्या र्ाढत्या र्याबरोबर घराचा दजाय र्ाढून त ेघर सिंतोर्ष-सदन पयांत पोचल ेआहे, हे घर तनमायि झाल े

तवे्हा पासनूच त ेसिंतोर्षाचा ठेर्ा लटुत आहे. ह्या घरात येिारी मािस,े आधी वर्द्यािी दशतेील मलेु होती, कोिी त्या मलुािंचे पालक होत,े 

सहकारी, ममत्र- मतै्रत्रिी, नातरे्ाईक, सारेच ह्या घरात येता येता आपल्या आपल्या कुटुिंबा सकट ह्या घरचेच होऊन रादहल ेआहेत. आम्ही 
मलेु कोित्याही र्ेळेला हक्काने सरािंकड ेजात अस.ू बाईंचा हसतमखु चेहरा, तचे समाधान, प्रेम आणि आपलुकी गेली चाळीस र्र्ष ेदटकर्नू 

आहे.  

आमच्या र्याच्या १४-१५ व्या र्र्षी मनात रुजवर्लेल्या सिंस्कारािंनी, आज र्ेगर्ेगळी बहारदार रूप ेधारि केली आहेत. आपला 
आपला सिंसार करता करता, सामास्जक िान बाळगिारी आणि तो र्ारसा पढेु नेिारी वपढीच तयार झाली आहे. सिंघ िार्ना, र्क्ततृ्र्, 

एकमेकािंना बरोबर घेऊन काम करण्याची सर्य, अभ्यास आणि वर्कास ह्याची नर्ी ओळख त्या र्यात आम्हाला सरािंनी करून ददली. 
कोितहेी काम जीर् ओतनू 

करारे्, र्क्तशीरपिा अिंगी बािर्ार्ा, प्रयत्न आणि यश ह्याच ेनात,े ह्या साऱ्याच ेअनिुर् लहान र्यात स्र्तः चगरवर्ल्यामळेु आम्ही 
खूप समदृ्ध झालो. परत ह्या साऱ्याच ेशे्रय सरािंनी स्र्तःला कधीच घेतले नाही. स्र्तः जर्ळील ज्ञानाची सिंपत्ती र्ाटून, सर आणि बाई 

म्हितात “आम्ही ककती िाग्यर्ान की आमची मलेु आज सगळीकड ेनार्ारूपाला आली आहेत. परमेश्र्र इतका कनर्ाळू आहे की 
आम्हाला त्याने ह्याच एका जन्मात इतक्या सिंख्येने कतुयतत्र्ान पतु्र आणि कन्यािंच ेर्रदान ददल े!”  

आई र्डील -काका, मामा, आत्या, मार्शी ही सारी नाती मािसाला जन्मजात, र्रदानासारखी ममळतात. ती दटकवर्ण्यासाठी 
काही खास प्रयत्न करारे् लागत नाहीत. पि गरुु-मशष्य हे नात ेखरच अलौककक असत.े आणि र्र्षायनरु्र्ष ेदटकलेल,े बहरलेल ेनात ेअिंतरात्मा 
जोडल्याची साक्ष असत.े आत्ता उदयास आलेले अध्यास्त्मक गरुु, झटपट यशाची हमी देिारे सौदागर गरुु, त्यािंनी तनमायि केलेली त्यािंची 
वर्शाल साम्राज्ये- सारे काही मनाला वर्र्षण्ि करतात. त्या साऱ्या पाश्र्यिमूीर्र आमच्या सरािंच ेआणि बाईंचे सिंतोर्ष सदन, मनाला आशचे े

सोनेरी ककरि देत ेआणि प्रकाशाची पाऊलर्ाट दाखवर्त.े  
परू्ी अशी सिंतोर्षाची सदने ठायी ठायी ददसत असत! आलेल्या मािसाच े मनापासनू स्र्ागत केल े जाई. सिंपत्ती ऐदहक 

मोजमापािंमध्ये मोजण्याच्या ऐर्जी जोडलेल्या मािसािंमध्ये मोजली जात अस.े नातर्िंडाना आजी आजोबािंची माया मनमरुाद ममळे. 

मशकर्िीच े र्गय खूप उशीराने म्हिज े अकरार्ी-बारार्ीत सरुु होत असत. पाल्यािंना जीर्घेण्या शययतीला तोंड द्यारे् लागत नस.े 

िार्िंडामध्ये र्स्तचू काय पि ममत्र मतै्रत्रिी सामार्ल्या जायच्या. सि हे सिाच्या अपपृतनेे साजरे होत असत. आई-बाबा डडेी-मॉमी 
होण्याच्या अगोदरचा समदृ्ध काळ होता तो! 

 आता आमच्या सर आणि बाईंचा आदशय समोर ठेऊन, आम्ही पि आमच ेघर सौहादय, मतै्री आणि प्रेम ह्यािंनी कस ेसमदृ्ध करता 
येईल हा ध्यास धरत आहोत. सध्याच्या काळाची ही तर प्रमखु गरज आहे. जेर्ढा सिंतोर्ष आणि आनिंद र्ाढेल तरे्ढे दःुख, तनराशा किं टाळा 
सारे तनघनू नर् े चैतन्य, उमेद आणि आशा ह्याने जीर्न समदृ्ध होईल. त्यासाठी आम्हा सर्ायना खूप प्रयत्न करारे् लागतील. 

स्र्तःपलीकड ेजाऊन सतत दसुऱ्यािंच्या कल्यािाच,े उन्नतीचे वर्चार मनात ठेर्ारे् लागतील. स्र्तःच्या मनाच्या, शरीराच्या मयायदा, 
ओलािंडून आिखीन काही पार्ल ेसमाजाच्या ददशनेे टाकार्ी लागतील. आम्ही, प्रत्येकाने िोडी सरुर्ात तर केली आहे, पि अजून खूप 

काम करारे् लागेल ..... आमच्या पे्ररिास्िानाकडून ती उजाय ममळून आमच ेघरही“सिंतोर्षाचे सदन” बनार्,े ही परम-उजेकड ेप्राियना !! 
 
गौरी रामत े
सदननका न ं२०३,प्रणव कॉ.हौ.सोसायटी,नवी पेठ, पणेु ४११०३० 

फोन ९८२२४७०४१५ २४५३१८९९ 
 



 

प्रश्न 

        -- -- पराग कानववदें 
 

कधी, कसिं, कुठिं  िािंबायचिं? पढेु तरी का जायचिं? 

चक्रार्िाऱ्या प्रश्नािंचा िलुिलुयै्या... 
सारेच तनरियक....सारेच तनरुत्तर... 

कशासाठी? पोटासाठी! म्हिें खिंडाळ्याच्या घाटासाठी..... 
खिंडाळ्याचा घाट मागिं पडला तरी... ...िािंबायचिं का नाही? 

का जायचिं? उगाच तनरियक... र्र...र्र... आिखी र्र....? 

सारा खटाटोप पोटासाठी, खूप खूप जगण्यासाठी... 
एर्ढिं जगनू काय करतो?...पि...आपि खरिंच जगतो? 

की आिखी असेच धार्त राह्तो...? 

ऊर फुटेस्तोर्र...? रक्त ओकेस्तोर्र...? 

सतत पढेु जात रहायचिं, कारि मागे र्ाट नाही... 
मागनू येिाऱ्यािंचा रेटा...इििंच िािंब ूदेत नाही... 
बिंड करायचिं म्हटलिं तरी बिंड करता येिार नाही... 
इििंच िािंब ूम्हटलिं तरी इििंच िािंबता येिार नाही... 
सारेच प्रश्न...सहप्रर्ासी...न िािंबता तनघनू जातील... 

लाखो करोडो पाय पडतील... 

माझ्या ऊरार्र...माझ्या मशरार्र...माझ्या शर्ार्र...... 

 

ववनोद 

स्िळ : पिेु  

एक मलुगा सायकलर्रुन जाताना, एका मलुीला 
धडकला....!!  
मलुगी: बार्ळट.. बे्रक नाही का मारता येत...?  

मलुाचे पिेुरी उत्तर: अख्की सायकल मारली, 
आता काय बे्रक रे्गळा काढून मारु..!!!. 
पिेुरी एकदम ततखट.... 
************************************** 

जादहरातीच ेदर 

पार् पान  $25 

अधय पान $ 50 

पधूय पान $ 75 

ददर्ाळी अिंकाकरता हे दर दपु्पट 

************************************** 

http://www.neomm.org 

************************************** 

 
 

 

 

                                                                  ----- मगु्धा कुलकणी  

http://www.neomm.org/


    

नशीब.. 
 

कशी नशीबाची रेघ ही कपाळी 
ततच्यार्ाचूनी ही कहािी तनराळी 
 
नको कौतकूाच ेदीर् ेिोर्ताली 
तझू्या दोन नेत्रात माझी ददर्ाळी 
 
कीती लाघर्ी गीत हे जीर्नाच े
कीती र्ेड लार्ी खोटी झळाळी 
 
र्कृ्ष सद्गिुािंच ेसर्य र्ाहून गेले 
आता राहीली दगुुयिािंची लव्हाळी 
 
रात्री मला जी सोडून गेली 
ममळाली पनू्हा ती सार्ली सकाळी 

- डॉ. लमललदं देवगांवकर 

 

 

कहािी 
 
पनू्हा झाली सिंध्याकाळ मन उदास उदास 
आज िेट शरे्टची उद्या पढूचा प्रर्ास 
 
कीती र्ेडीरे असत ेखुळ्या मायेची ही आस 
नार् तोंडी येण्याआधी गळी अटकतो श्र्ास 
 
डोळे शोधती कूिाला होती कूिाच ेहे िास 
र्ेळ िािंबनू राहतो वप िंगा क्षिािंचा मनास 
 
तझूी माझी ही कहािी लाख ददव्यािंची आरास 
दीर् ेकाजर् ेहोउनी उड ेमाझ्या आसपास…||| 
  

- डॉ. लमललदं देवगांवकर 

 

ती 
 

हे सगुिंधी रिंग ती उधळून गेली 
आज माझ्या स्र्प्नािंच्या जर्ळून गेली 
 
चािंदिे मश िंवपले ततने स्पशायतनूी 
रात माझी आज का उजळून गेली 
 
नार् सगळ्यािंचे तझु्या ओठात आल े
सािंग का त ूमला र्गळून गेली 
 
वर्खरलेल्या पाकळ्या साक्ष देती 
मोगरा रात्रीत ती ममसळून गेली 
 
तीर हा का स्जव्हारी लागला 
काल माझे कर्च ती वर्तळून गेली…||| 

- डॉ. लमललदं देवगांवकर 

 
तू.. 
 

तझूा स्पशय ही पाकळी चािंदण्याची 
तझू ेहासिे अन खळी चािंदण्याची 
 
तझू ेगोजीरे चोरटे त ेइशारे 
जि ूमलमली र्ळी चािंदण्याची 
 
कसा गिंध माझ्या अिंगास येतो 
तझूी उमलता कळी चािंदण्याची 
 
तझूा तीळ तो ऐटीत गाली 
नजर काढतो र्ेगळी चािंदण्याची 
 
तझू्या धूिंद रिंगात गुिंतनू जाता 
गळा लागत ेसाखळी चािंदण्याची…||| 

- डॉ. लमललदं देवगांवकर 
-  



Remembering Surendra Satoskar 
 

 

Since reading the sad e-mail from Dear Shilpa in Germany at my daughter Sheetal's place on May, 3rd 2016 my 
mind is under painful condition.  Surendra was my ever be respected Bahu whom I met on July, 27th 1971 at 3.03 
p.m. at his residence in Warransville Heights. During my child hood in India I grew up among sisters   I sincerely 
respected Surendra as elder brother and Mrs. Prabha Satoskar as my Vahinee. 
 
Surendra was a gentleman in every respect.  He and Vahinee helped me and Nivedita to establish ourselves in 
East Cleveland.  From time to time they came to our house to guide us needed.  We also went their house in 
Hudson for many years. 
 
He came to this country for graduate studies at The University of Michigan (fourth best school) in U.S.A. in 1962 
one week after his dear Mother died.  He taught in India in Baroda.  After obtaining He joined Terex Corporation 
in Hudson. He always discussed in detail about very interesting technical work with me.  After words he worked 
in selling insurance policies.  However, because of his down to earth honest nature he was not very successful 
in this sales effort. Afterwards he started his own store in the areas of computers and other related technical 
areas.  His in depth technical knowledge due to his previous experiences coupled with teaching enabled him to 
succeed in this business. Dear Vahinee who is an Arichitect by profession joined his computer business and 
helped him in every respect. 
It is important to note their children Shilpa and Rohit graduated from Western Reserve Academy, in Hudson.  On 
a personal Rohit worked for summer at NASA Glenn Research Center and really proved his intellectual 
capacity.  Finally, Satoskars sold their in Hudson and moved to Virginia to be closer to their children.  I am 
extremely happy and fortunate to be in possession of fifteen technical books in the areas of Mathematics, 
Thermodynamics, and Hydraulics to name a few from very well-known professors for his Alma matter. 
Personally I feel like Anath having lost my Bahu.  However, according Gita ever living entity has to leave this 
planet.  Finally, I pray the God Almighty let the departed soul rest in peace in holy heavens.   

   

 

                                                                                                                            By Dr. Shantaram Pai 
 


