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lÉqÉxMüÉU, 

मखुपषृ्ठावरील चित्र आहे ददवाळीच्या रात्री नटलेल्या भारतमातेिी अंतराळातून घेतलेली छबी. 
तारकांिा िरुा करून टाकावा तस ददसतय. ददवाळी तसा आनंदािा सण. अक्षरांच्या पपजंऱ्यात 
भावनांिा आनंद घालण्यािा प्रयत्न म्हणजे हा अंक. एक आणखीन वर्ष ज्योतीिी धरुा सांभाळण्यािी 
संधी ददल्याबद्दल मनापासनू आभार. जे काही खरडलं त ेवािलत या बद्दल धन्यवाद. पवदंांिी 
एक  कपवता या ननममत्ताने आठवत ेत्या दोन ओळी मलहून ननरोप घेतो: 
आज अगांतकु तुझी ददवाळी  
उंबरठ्यावर सजली ग  

आज घरािी फुटकी कौले  

अंधाराला हसली ग  

 

कळाव ेलोभ असावा ही पवनंती  
आपला  
ममलींद  
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AkrÉ¤ÉÏrÉ qÉlÉÉåaÉiÉ 

  

नमस्कार मंडळी,  
बघता बघता कसा वर्ष ननघून गेल यािी जाणीव सुद्धा झाली नाही. ….जेव्हा ददवाळी ज्योती अकंासाठी मनोगत 
मलहायला बसले, तर मी कुठे कशी सुरुवात करू ह्यािा खपू वेळ पविार करावा लागला , कारण मला खरंि शब्द 
सापडत नव्हत ेआणी हे सगळ मलदहताना मला गदहवरून आल आहे ही अनतशयोक्ती नाहीय. एका वर्ाषिी अवधी एका 
ममननटासारखी करून देण्याि ं शे्रय संपूणषपणे माझ्या कायषकाररणीला द्यावेसे  वाटतय . वर्ाषच्या सुरुवातीला मकर 
संक्ांतीच्या हळदी-कंुकुमच्या कायषक्मात घाईघाईत आमिी कायषकाररणी तयार करण्यात आली होती.  तेव्हा कोणालाि 
वाटलं नव्हत की आम्ही सगळे सोबत येउन प्रनतननचधत्व नसलेल्या मंडळाला आपल्या कुटंुबासारख 
इतक्या सहजतेन ेसांभाळून घेऊ .  अडिणी नसलेली  ही काळावधी जाणार नाही, अशी खात्री असूनसुद्धा मनापासून मला 
दीपाताई, स्वाती, ननलेश, गौरी आणी वैजयंती ह्यांनी ननसंकोि आधार ददला. पवशालिा उत्साह आणी 
देपवदासिे  श्रम कायषकाररणीत carry forward झाल्यामुळे एकदम कामाला लागायला अजुन सोपं झाल.ं असो ……  

होळी आणी महाराष्ट्र ददवस या साठी पवनायक गोखले ह्यांच्या मंडळीने धमाल केली व आपल्यापैकी 
काहींनी  उत्कृष्ठपणे लावणी आणी मंगलागौरीच्या गाण्यावर बसवलेले नतृ्य सादर केले. पपकननक नंतर गणपतीच्या 
कायषक्मासाठी "भैरव ते भैरवी " आणी वर्ाषच्या शवेटी जादगुार रघुवीर ह्यांिा धडाकेदार जाद ूप्रयोग अस े वेगवेगळे 
कायषक्म आपल्या करमणूकी  साठी आम्ही संगठीत केले. मंडळािा थोड ंखिष जास्त झाला तरी ही इतर 
मोठ्या मंडळांसारखे अत्त्योत्तम व सवषशे्रष्ट कायषक्म आपल्याला बघायला ममळावेत अशी आमिी सदभावना होती. त्या 
साठी आम्ही प्रिडं मेहनत घेतली. प्रत्येक कायषक्माला जवळ जवळ ८-९ कलाकारांिी ४-५ ददवसांसाठी आवभगत, 

कुरकुर न करता एकाग्रतनेे committee नी जवाबदारी पाळली.   
प्रथमि या वर्ी शाळा सुरु करण्यािा प्रकल्प हाती घेतला आणी त्यासाठी जो सहभाग संध्या, प्रािी आणी ननलेशिा 
झाला, त्याच्याबद्दल ककतीही आभार मानल तर कमी असणार…   ह्या वर्ी अजून एक नवीन पवशरे् गोष्ट म्हणजे 
ज्येष्ठ नागररकांसाठी  "उत्तरांग" हे स्थापपत करण्यात आल आहे. पुढच्या वर्ी and for so many years to come 

आपल्या पुढच्या पपढीना ह्या दोन्हीही initiatives िा जास्तीत जास्त फायदा ममळू शकेल अशी अपेक्षा आहे.  
Online tickets sale, Facebook page, Google Drive अश्या ककतीतरी नवीन features िा वापर या वर्ी सुरु 
करण्यात आला आहे. ननसंदेह आपलया मंडळािी website  दसुऱ्या संस्थांच्या तुलनेत अचधक professional झाली 
आहे. हे सगळं मला एकटीला माझ्या कायषकारीणीमशवाय करता आला नसत.ं    
 

तुम्ही सगळयांनी माझ्यावर पवश्वास ठेउन मला सेवा करायिी ही संधी ददली त्याबद्दल आभार. िकुांबद्दल 
क्षमस्व. याच्यापुढे कोलंबसला असले तरी ही मन "ईशान्य ओदहओ मराठी मंडळाति" अडकलेल राहील आणी नेहमी 
आपल्या मंडळासाठी काम करायिी कुजबुज राहील.  
परंपरागत जसे मंडळात होत आल आहे त्यािी खात्री ठेउन युवा मंडळीने पुढे येउन मंडळाला नवीन face द्यावा ही 
माझी नम्र पवनंती.  
आपली  
अनुपा देवगावकर  
AkrÉ¤É, DzÉÉlrÉ AÉåWûÉrÉÉå qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû 

 



 



  बोलण्याच्या नाना तऱ्  हा 
ददलीप खापरे 
 
शब्द आणण शब्दांि ंवाक्य ककंवा वाक्यंच्या वाक्यं बोलण्यािी एकेका भार्ेिी तसेि प्रत्येक व्यक्तीगणणक अथवा 
भौगोमलक पररस्स्थतीनुसार ढब बदलत असते. त्या ढबीतून त्या भार्ेिा बोली ढंग, बोली स्वभाव प्रकट होत असतो. 
शब्द योजना, शब्दांवरिा जोर, शब्दांच्या घटकांवरि ेआघात, उच्िारातील लकब, उच्िाररिनेिा आब हा एकेका भार्ेिा 
त्या त्या प्रदेशातून, त्या त्या व्यक्तक्तच्या बोलीतून ठरापवक स्वरूपात प्रकट होत असतो. याि ंपटकन ्लक्षांत येण्याजोगं 
उदाहरण म्हणज ेमसनेमातील नट नटयांि ेबोलणे. आठवा ओम पुरी, शहारूख खान, ददलीप कुमार ककंवा अस्जति े

बोलणे.  

खरंतर एकूण बोलण ंकस ंहव ं? तर एखाद्याने न कंटाळता ऐकत रहाव ंअस.ं अथाषत ्प्रत्येकजण मंजुळ मैनेसारख ंबोलत 

नाही ककंवा कावळ्यासारख ेओरडत नाही. पण स्वच्छ उच्िार, आटोपशीर वाक्य रिना, नेमके पविार मांडण्याि ंतंत्र 

असावं हे मात्र ननस्ित.  

आता बघा, काहीजण काय करतात, बोलायला सुरूवात करतात, मूळ मुद्दा सोडून कोठेतरी भरकटत जातात, कोणािहंी 
ऐकून घेत नाहीत, ककंवा थोडसंं थांबून कांहीतरी गूढ बोलल्याप्रमाणे अधषवट थांबतात आणण कोठेतरी पविारात मग्न 

होतात.  

काहीजण अगदी रूक्ष बोलतील, जणू तुमिा, पवर्यािा, पविारािा कांहीएक संबंध नाही. कधी कधी तसं नसतंही म्हणा, 
पण काय कळणार नाही का? 

कांही जणांच्या बोलण्यांत खरखर असते, िरफड असते तर कांहींच्या बोलण्यांत उगाििं गुळमटपणा असतो.  
कांहींि ंबोलण ंउगीिि रागावल्याप्रमाणे असते. उदा. टेमलफोन मधले संदेश, वसकन ्ती बाई अगंावर आल्याप्रमाणे 

ऐकवते की, या लाईनवरि ेसवष क्मांक व्यस्त आहेत... तुम्ही कफरपवलेला नंबर तपासून पहावा... 
रेल्वे प्लॅटफॉमषवरिी अनाउन्समेंट तर अगदी स्जवावर आल्याप्रमाणे असते, काही म्हणजे काही कळत नाही, प्रवाशांनी 
अदंाजाने समजून घ्यायि.े 

कांहीजण उगाििं भांडल्याप्रमाणे बोलतात, त्यांच्या शब्दांत कोल्हापुरी झटका असतो. प्रिडं उमषटपणा असतो. 
कदाचित ्ते त्यांच्या मनांत नसतेही, पण समोरच्याने काय समजायि ेना?  

कांही एवढे तुसड ेबोलतात, की त्यांना वाटतं समोरिा माणूस म्हणज ेएक झेंगटि आहे. त्यांच्या बोलण्यातं नेहमी 
धसुपूस असते.  
कांही जण ककंवा कांही जणी उगाििं एवढे लाड ेलाड ेबोलतात, की जणू आपले आणण त्यांि ेजन्माजन्माि ेनाते आहे. 

अगदी भांडतात सुद्धां तसेि. तर कांहीजण नेहमी हंुदके देत असल्यासारखे बोलतात, दिकल्यासारखे होते, की कांही 
गंभीर घडले की काय?  

कोणताही पवर्य असो कांहीजणांिा िहेरा नेहमी सुतकी असतो, लग्नाि ंआमंत्रण असो वा कोणी गेल्यािी वाताष असो, हे 

नेहेमी गंभीर. 
या उलट बातम्या देणारे पहा, नेहमी िहेऱ् यावर हास.ू अपघातािी बातमी सांगतानंा सुद्धां हसत हसत सांगतील. 

आवाजात ददलचगरी नाही की खतं नाही.  
पुढील पानावर.... 
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बोलण्याच्या नाना तऱ्  हा contd.. 

ददलीप खापरे 
 
कांहीजण फोनवर बोलतांना एवढ्या जोरात बोलतात, काहीही रहस्य आजूबाजूच्या लोकांपासून लपत नाही. आपल्याला 
कमी ऐकू येते म्हणज ेसमोरच्यालाही कमीि ऐकू येते अस ेयांना वाटते आणण आवाजािी पट्टी वाढते. हा प्रत्यय नेहमी 
स्मशानांत येतो, आठवून पाहा जरा. 
एक वेगळा प्रकार, बोलणे िालू करतांना हळू आवाजांत िालू करतात पण नंतर नंतर आवाज एकदम वाढत जातो, 
पवनाकारणि. 

कांही महाभाग बोलायला सरुूवात करतात, एखादा शब्द बोलतात आणण एकदम हसायला सुरूवात करतात. हसू आवरून 

पुन्हां बोलायला सुरूवात करतात पुन्हां वेगळ्याप्रकारे हसतात, अगदी मूळ मुद्दा गोल गोल कफरवतात.  

काही महाभाग आपला मुद्दा पटपवण्यासाठी मांडीवर ककंवा पाठीवर थाप मारतात, तर काहीजण उगाििं पोटात बोट 

खपुसतात. बहुतेक ही त्यािंी जोडभार्ा असावी. काहीजण बोलताना उगाििं डोळे ममिकावतात, डोळे मोठे करतात, तर 
कांहीजण डोळे ककलककले करतात. आता काहीजण हळूि कानांत ककंवा इतक्या हळू आवाजात बोलतात  की, जणू जगातील 

एकमेव रहस्य त्यांनाि मादहत आहे. 

कांहीजण उगाििं दम देत ककंवा इशारे देत बोलतात--‘लक्षांत ठेव, काय?’, ‘ऐकून घे’, ‘काय समजले बाबा’, ‘ कळतं का मी 
काय म्हणतो त?े’ वगैरे वगरेै. 
कोणी कोणी तर वाघ मागे लागल्यासारखे बोलतात तर उलट कांहीजण म्हणज ेसंथ गती बातमीपत्र ंअसतात, अस ंवाटतं 
याच्या कानाखाली दोन वाजवाव्यात. काहीजण अगदी शुद्धलेखनाच्या ननयमांप्रमाणे बोलतात, प्रत्येक शब्दानंतर पॉज. अस ं

वाटतं की याला धाप लागली की काय? ( आठवा-ददलीपकुमारि ंबोलण)ं. अगदी ऐकणाऱ्  यािा जीव टांगणीला लागतो. 
काहीजण बोलतात तर त्याचं्या तोंडातून नुसता पाण्यािा फवारा उडत असतो, समोरच्याने सतत रूमाल धरावा.  
अजून एक ननराळीि तऱ्  हा अशी आहे की, काहीजण बोलति नाहीत, नुसत ेहंू हंू, बस आपणि काय ते समजायि.े भाई 

लोक तर प्रत्येक वाक्याला एक मशवी लोणच्यासारखी तोंडी लावतात.  

अशा ननरननराळ्या तऱ्  हा असतात, त्यापैकी आपण कोणत्या प्रकारात मोडतो यािा प्रत्येकाने स्वतःशीि पविार करून 

आत्मपररक्षण कराव.े 

 

 



 

 

 

 



  जय िा जय जय कार ….  

 
 
 
Crain's Cleveland Forty Under 40 is a prestigious 
award in the North East Ohio. This recognition is 
awarded to rising business stars who are noted for 
their professional success and civic contributions. 
Jay was selected for this award for his 
achievements in the business world as well as his 
community service. After coming to Cleveland in 
2007, in short 6 years, he rose to be the Head of 
Gaming, Travel & Internet investment banking 
practice with a portfolio of hundreds of millions of 
dollars; received  Chairman’s award, the highest 
employee award in KeyCorp and is quoted in news 
articles as an industry expert.   
 
On community service front, Jay was a part of 
Cleveland Leadership Center’s Cleveland Bridge 
Builders program where he was part of a team that 
assisted Bike Cleveland, an advocacy group for 
making Cleveland a more bike-able city; in 
developing strategy.  He is also a mentor for 
iCleveland program. Recently, Jay has been 
selected as Associate Board member of Greater 
Cleveland Sports Commission. 
Jay is on the executive leadership team of Asia Key 
Business Networking Group which focuses on 
inclusion and outreach to Asian community within 
KeyCorp and in the communities that KeyCorp 
operates in. Jay is actively involved in Asian Indian 
community in Greater Cleveland. He was elected as 
President of North East Ohio Marathi Mandal, a 
local Indian cultural organization in 2009. And, 
presently, he is on Executive Board of Federation of 
Indian Communities Association (FICA). 
 
In Crain's Cleveland November 18, 2013 issue, 
there will be a feature on Jay and he will also be 
featured on the Forty Under 40 Facebook page. The 
Forty Under 40 awardee with most facebook likes 
will be able to donate $500 to his/her favorite 
charity. Jay has chosen "FICA's Project Sewa" 
which feeds the less fortunate as the charity for the 
donation. Please remember to 'Like" his Forty Under 
40 facebook page and help FICA win $500.  
 

गौरव अनुपािा … 

 

 
 
 
 
 
 

INDIA INTERNATIONAL FRIENDSHIP  SOCIETY 
 
Dear Dr Anupa Deogaonkar 
  
We feel pleased to inform you that the Grand 
Annual ceremony of the presentation 
of "BHARAT GAURAV AWARD" shall take place 
on 9th January 2014, at Hotel Le Meridian, New 
Delhi. 
 
It remains our considered opinion that you have 
given a fight in life and your worthy example does 
inspire others towards certain remarkable 
achievement. We have, therefore, chosen to 
honour you with globally reputed 
" BHARAT GAURAV AWARD" and 
CERTIFICATE OF EXCELLENCE at the function. 
 
At this event of Global Friendship Day, the 
Society confers “BHARAT GAURAV AWARD to 
luminous personalities in India and abroad, who 
have glorified India with outstanding contributions 
in their specialized fields, such as science & 
technology, education, services providers industry, 
politics and social work, peace and harmony, 
religious activities, arts and literatures, etc. To 
name a few of the past recipients of this most 
coveted Award are - late Her Holiness Mother 
Teressa, former Vice President of India, B. D. Jatti, 
Gen.G.V.Krishna Rao, Air Chief Marshal N.C.Suri, 
Joginder Singh, Former CBI Director, NRI 
business-magnate Vijay Mallya, super movie stars, 
like Dev Anand, Late Sunil Dutt, Rajesh Khanna, 
Raveena Tandon and Jayaprada, Singer Pankaj 
Udhas, famous cricket star Sunil Gavaskar and 
Kapil Dev. 



  

  

Happy Diwaali 
 
 

Sandhya, Ashok 
and Abhishek 
Deshpande 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

डॉक्टर आशा प्रनतननधी यांनी केलेली ही उदबोधक 
कपवता

 
   

 

इवलेसे रोप लापवलीये दारी ………  

  

.  

स्क्लवलंडिी मराठी शाळा 
Sept.2013 मधे सुरु झालीवय वर्य  .
- ४१४ पयतंिी जवळ जवळ १६ 
मुले यािा लाभ घेत 
आहेतस्क्लवलंडिे हवामान व .
 पवस्तार पाहताEast/West अशा दोन 
शाखा सध्या मशक्षकांच्या घरीि 
िालपवण्यात येत आहेतमराठी  .
भार्ा व संन्कृती यािी गोडी आणण 
 आवड मुलांमध्ये ननमाषण व्हावी हाि
आमच्या शाळेिा मुख्य हेतू अहे .
BMM च्या सौजन्याने आणण 
अनुपाच्या अथक प्रयत्नाने लावलेले 
हे इवलेसे रोप लवकरि फोफावेल 
यात नतळमात्र शंका नाहीत्यासाठी  .
पररश्रम घेणारे आमिे सवष पवद्याथी, 
तीन मशक्षक संध्या -, प्रािी आणण 
ननलेश, तसेि वाहकािी भुममका 
करणारे पालक, यांिे अगदी 
मनापासून आभार! 
 

संध्या अशोक देशपांड े 

स्क्लवलंड मराठी शाळा  
(440)734 3727           

 



 

 

 



मशक्षण आणण पवद्याथी   
ददलीप खापरे 
 
ज्ञान हे धनसंपत्ती, पतप्रनतष्ठा, गाडी बगंला यापेक्षा शे्रष्ठ आहे, कारण जे तुम्ही आयषु्यभर कमावता 
त्यािा सांभाळ करण्यात, रक्षण करण्यात आपलं संपणूष आयषु्य ननघनू जातं. परंत ुज्ञान शवेटपयतं 

आपलंि रक्षण करतं. फक्त त ेममळवण्यािी ददशा योग्य हवी. आपण सवषजण शाळा-कॉलेजमधनू 

मशकलो आहोत. स्वतःशीि प्रामाणणक राहून एका प्रश्नािा शोध घ्या की, जे मशक्षण तुम्ही घेतलंत, जे 

पवर््य तुम्ही मशकलात, ते खरोखरि मकु्तपणे मशकलात, की एक ओझ ंम्हणून? आज हेि घडतंय प्रत्येक 

पवद्याथी अभ्यासाि ेओझ ेवाहतोय. त्याच्या मशकण्यात मकु्तपणा असा नाहीि. तो मशकतोय ते केवळ 

माकांसाठी. कारण ती आजिी काळािी गरज आहे. पवद्यार्थयाषवर हा संस्कार आम्हीि, आमच्या 
समाजान ेकेला आहे. त्यामळेु मशकणे ही प्रकक्याि बंद पडली आहे. पवद्यार्थयांि ेमलू्यमापन माकांवरून 

केले जात आहे.  

  आपला पाल्य हा आपल्या आयषु्यािा एक प्रोजेक्ट आहे, हे पवसरून िालणार नाही. ‘ आम्हालंा 
आमच्याि कामातून वळे ममळत नाही’, ‘आजकालिी मलंु कुणािं ऐकतात का?’ ही वाक्यं उगाळणं बंद 

करायला पादहजे. आमिी मलंु आमिं ऐकत नाहीत, असे म्हणण्यािी पाळी जेव्हा आपच्यावर येते तेव्हां 
पदहल ंस्वतःिंि आत्मपररक्षण करावं लागेल. बाकी सवष गोष्टींवर खिष करण्यापेक्षा ंमलुांच्या पविाराला, 
व्यक्तक्तमत्व पवकासाला हातभार लावणारी पसु्तके जर आम्ही त्यांना त्यांच्या वयोमानानसुार, 
प्रसंगानसुार भेट म्हणनू ददली आणण ती वािावयािी संवय सरुूवातीपासनू लावली मशवाय त्यातील 

पविारांिी देवाण घेवाण करून ससंुवाद साधला तर मलुांच्या पविारात, आिारात, बोलण्यात योग्य तो 
बदल घडवनू आणण्यास आपण सहाय्यभतू होणार नाही का?  

  मशक्षण ही एक प्रकक्या आहे. अमकु एका कालावधीत पवद्यार्थयाषला एखादी गोष्ट जमायला हवी, हा 
अट्टाहास िकुीिा आहे. हा अट्टाहासि त्या पवद्यार्थयाषमध्ये केवल ताणतणावि नाही तर अभासाबद्दलिा 
नतटकारा ननमाषण करतो. जेव्हा ंपवद्याथी अभ्यास करत असतो, तेव्हा ंददलेला अभ्यास लवकरात लवकर 
कसा पणूष होईल, हेि पहात असतो. कारण त्याच्याकड ेवळेेि ेननयोजन नसते. त्यामळेु तो अभ्यास 

करत आहे असं वाटत असेल तरी तो एक प्रकारे अभ्यासाि ेओझिे कसेतरी कमी करण्यांत गुंतलेला 
असतो. यासाठी केवळ अभ्यासािं ननयोजन नव्हे तर पवद्यार्थयाषिंि एकूण ननयोजन व्हायला हव,े आणण 

ते भपवष्य घडपवण्यासाठी अत्यंत गरजेि ेआहे.    

खऱ् या अथाषन ेमशकलेली समुशक्षक्षत व्यक्तीि स्वतंत्र असत.े नति ेपविार, ननणषय, कतृषत्व हे सवषस्वी नति े

स्वतःि ेअसत.े ती कधीही कोणत्याही गोष्टीसाठी परावलंबी नसत.े ती कोणत्याही मदतीिी, सवलतीिी 
वाट पहात नाही. कारण नतिा नतच्या कतृषत्वावर पणूष पवश्वास असतो.  
पुढील पानावर.... 



  मशक्षण आणण पवद्याथी  contd… 

ददलीप खापरे 
 

मशक्षणािा मखु्य हेत ूपवद्यार्थयाषिा आंतररक पवकास करणे हा होय. ज्या पवद्यार्थयाषिा आंतररक पवकास 

योग्य पध्दतीन ेहोतो, त्यािा बाह्यपवकास तेवढाि सक्षम होतो. सध्या ंसवषजण बाह्यपवकास करण्यात 

गुंतलेले आहेत. समाजात सहकायष, सजषनशीलता आणण सहानभुतूीच्या ददशने ेनेऊन स्वतःबरोबर 
समाज, राज्य, राष्ट्र उभारणीच्या कायाषत महत्वािी भमूमका बजावणारे मशक्षण पवद्यार्थयांना देणे ही 
काळािी, गंभीर गरज आहे. 

  प्रथम तुमिा पाल्य खरोखरि जसा आहे तसा स्स्वकारा, तरि त्याच्यात खरी प्रगती होण्यािा संभव 

आहे. त्याला माकष स ्ककंवा टक्केवारीव्या खोटया कल्पनांमध्ये सजवनू उभा करू नका. कारण पाठातंर 

करून मलदहलेल्या पेपरच्या गुणांवरून त्यािी गुणवत्ता कधीि मसद्ध होत नाही. ती आपल्या पाल्याच्या 
जीवनातील एक मगृजळ असत,े आणण हे समजेपयतं वेळ ननघनू गेलेली असते.    
 

NEOMM Lifetime achievement award २०१३: डॉक्टर सरोज पागेदार 

 

  

 

डॉक्टर सरोज पागेदार यांना या वर्ीि ेLifetime achievement award 

देण्यािा  ननणषय NEOMM कायषकाररणीने घेतला आहे. डॉ. पागेदार यांनी क्लीवेलंड 
येथील मराठी व गरै मराठी सामास्जक कायाषत मागच्या िार दशकात जो हातभार  लावला 
त्याबद्दल मंडळातफय  हे छोटेसे आभार. त्या मंडळाच्या आद्य सदस्यांपकैी एक. १९७७ साली 
मंडळािी स्थापना झाली तेंव्हापासनू त्यानंी आणी अजीतनी अनेक प्रकारे मंडळािी धरुा 
सांभाळली आहे. फक्त NEOMMि नव्हे तर AIPNO आणी FICA या भारतीय समदुायाच्या 
संस्थांना त्यांनी घडवले व वाढवले. आणी सगळ्यात कौतुकास्पद म्हणजे हे सवष त्यांनी 
आपली बबझी मेडीकल प्राक्टीस असतांना केले.  
 

या वर्ीि त्या व अजीत कॅमलफोननषयाला रहायला गेले आहेत. क्लीवलंड मधील सवष मराठी 
ममत्रांतफय  त्यांि े शतशः आभार.  
 



 हळू हळू स्वप्नांच्या कुशीत मी जातो  
ममटलेल्या डोळ्यांच्या सावलीत मी जातो  
 

गदीत माणसांच्या राहतो मी जरी  
माझ्याि त्या सुन्या मैकफलीत मी जातो  
 

आव्हान रोज देतो पापण्यांना झोपेिे  
रोज माझ्या रात्रीनंा जागवीत मी जातो  
 

मी जरी उजेडाच्या वाहतो मशाली  
भोवताली अंधाराच्या संगतीत मी जातो  
 

 

 

AÇkÉÉUÉcrÉÉ jÉåÇoÉÉÇiÉÔlÉ UÉ§É aÉVÕû sÉÉaÉsÉÏ 

QûÉåtrÉÉiÉ MüÉåÇQûsÉåsÉÏ xuÉmlÉå dVÕû sÉÉaÉsÉÏ 

  

AÉÇkÉtrÉÉ lrÉÉrÉSåuÉiÉåsÉÉ LåMüsÉå MüÐ SØ¹Ï AÉsÉÏ 

bÉÉoÉÂlÉ xÉæUuÉæUÉ qÉÉhÉxÉå mÉVÕû sÉÉaÉsÉÏ 

  

sÉÉÇcÉ bÉåFlÉ xÉÔrÉÉïsÉÉ MüÉsÉ ÌuÉMüsÉå AÉqWûÏ 

EqÉeÉålÉÉ AÉeÉ MüzÉÏ mÉÔuÉï EeÉVÕû sÉÉaÉsÉÏ 

  

xÉirÉÉcrÉÉ kÉÑqÉMåüiÉÔcÉÉ AxÉÉ EsMüÉmÉÉiÉ fÉÉsÉÉ 

oÉåCqÉÉlÉ cÉUhrÉÉcÉÏ MÑüUhÉå eÉVÕû sÉÉaÉsÉÏ 

  

SaÉQûÉcrÉÉ qÉÑiÉÏïiÉ AÉeÉ AcÉÉlÉMü mÉëÉhÉ AÉsÉå 

pÉ£ü MüOûÉ¤ÉÉlÉå AÉiÉÉ qÉÇSÏUå OûÉVÕû sÉÉaÉsÉÏ 

 

तुटलेल्या ताऱ्याला काय वाटले होत े 

लेणे हे नक्षत्रांिे असहाय्य झाले होते   
 

की एकाकी गडद अधंार त्याि सोसवीत नव्हता  
धरतीिा करुण गांधार मात्र बोलपवत होता  
 

नभपटलािा राजा तो, की होता ककंिीत वेडा  
झाला क्षणात नाहीसा, बेफाम उधळीत घोडा  
 

अमरत्वािा होता गळ्यात त्याच्या फास  

खरेि होता तो, की होता नुसता भास  

 

अढळ आसनाला कंटाळला तो फार  

चिखलावर कमळािा होई जसा भार  
 

मतृ्यूशी सलगी करता हे तजे झळकले होत े 

तुटलेल्या ताऱ्याला काय वाटले होत े

 

माझ्या तीन कपवता 
ममलींद देवगावकर 

 

 



CME TRAVELS 
Presents Mediterranean Cruise 

 

Join us for the Mediterranean Cruise 2014 on Norwegian Epic 

7 day Barcelona to Barcelona (Spain) 

July 6 - 13, 2014 

Dr. Durve at mjdurve@sbcglobal.net or 440-845-7272 

 

ITINERARY 

Date Port Arrive Depart 

July 6 Barcelona (Spain)  6:00pm 

July 7 Fun Day at Sea   

July 8 Naples / Pompeii   (Italy) 7:00am 7:00pm 

July 9 Civitavecchia (Rome) 6:00am 7:00pm 

July 10 Livorno (Florence/Pisa) 7:00am 7:00pm 

July 11 Cannes  (France) 8:00am 6:00pm 

July 12 Palma Majorca 1:00pm 8:00pm 

July 13 Barcelona  (Spain)  7:00am  

 

PRICE as low as $1119 / pp.     3
rd

 & 4
th

 passenger is the same cabin $599 

 

THE ABOVE ARE CRUISE ONLY RATES AND ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY. 

Government taxes $114.19 

CANCELLATION INSURANCE (HIGHTLY RECOMMENDED) $129  

Deposit of $500/pp due NOW.  $50 pp on board credit 

Limited rooms accommodating 4 passengers. 

 

 FINAL PAYMENT February 1, 2014 

Superb meals, friendly Casino, Lavish Vegas-style Shows, Pampering Service and Fabulous Destinations. 

 

 

mailto:mjdurve@sbcglobal.net


माझ्या बारा कमाडंमेंटस ्

  रपव गावकर 

 
खपू वर्ाषपूवी टेन कमाडं्मेंट स ् ही मूव्ही बनघतली होती. त्यात ’मोझसे’ला ’माउंट सायनाय’ या पवषताच्या 

मशखरावर प्रत्यक्ष देव या दहा कमांडमेंटस-्म्हणजे ज्यू लोकांनी आयुष्य कसे जगावे यापवर्यींि ेननयम-देतो आणण 
मोझसे त्या मलहून घेतो. या ननयमांनुसार जो वागेल तो पुण्य ममळवेल आणण जो याप्रमाणे वागणार नाही तो 
पापािा धनी होईल अशी ही मशकवण.  

आपल्या दहदं ुधमाषतही माणसाने आयुष्य कसे जगावे यािी मशकवण हजारो वर्ाषपूवी ऋर्ीमुनींनी देऊन 
ठेवलेली आहे. वेद, उपननर्दे, पुराणे या स्वरूपात या सवष गोष्टींिा उहापोह झालेला आहे. मनूने ’मनसु्मतृी’त 
समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकातील लोकानी कसे वागावे यापवर्यींि ेननयम सपवस्तरपणे मलहून ठेवलेत. भगवद्गीतेत 
या सगळ्यांि ेसार सापडते. अखेर प्रत्येक माणसाला, स्वतंत्र पविारशक्ती प्राप्त झाल्यानंतर, आपले स्वत:ि ेजीवन 
कसे जगायि ेहे स्वत:ि ठरवावे लागते आणण त्याप्रमाणे आयुष्य जगण्याि ेकाही ननयम स्वत:ि ठरवावे लागतात. 
मग ते पाि असोत, दहा असोत की पंधरा असोत.  

अनेक वर्ांच्या अनुभवावरून मी माझ्या आयुष्याि ेजे काही ननयम बनवलेत ते असे:- 
१. जीवनामध्ये ध्येय पादहज ेआणण ते गाठण्यासाठी कायम प्रयत्नशील रादहले पादहजे. वास्तपवक प्रत्येक 

ध्येय अनेकांगी असते म्हणजे एकाि ध्येयात अनेक ध्येये सामावलेली असतात. एखाद्या पवषताच्या 
मशखरावर पोिण्यासाठी जशा अनेक लहानमोठ्या टेकड्या, अडथळे, पार करून जावे लागते तसेि 
काहीसे. मशवाय आयुष्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर वेगवेगळी ध्येये असू शकतात, नव्हे असताति. 
आपण आपले ध्येय स्वत:च्या कुवतीनुसार ठरवायि ेअसते आणण आपली कुवत आपल्याला आलेल्या 
अनुभवावरून समजत जाते. Not Failure but Low aim is Crime! म्हणजे अपयश नव्हे तर उच्ि दजाषि े
ध्येय न ठेवणे हा गुन्हा आहे! हे सुविन शाळेत असतानाि माझ्या कानावर पडले होते. मला त्यािी 
खपू मदत झाली. याि संदभाषत रॉबटष केनेडीने उल्लेख केलेली पुढील दोन वाक्ये मला आठवतात: 
"Some men see things as they are and say ’why?’ I dream things that never were and say ’why not?’"  
एकोणणसाव्या शतकातील जमषन कवी आणण नाटककार गटे (Goethe) याने म्हणून ठेवलेय: "If you can 

imagine it, you can achieve it." या सगळ्यािा सारांश “मनात आणले तर आपण काहीही करू शकतो!” 
२. कायदा पाळा गतीिा काळ मागे लागला, थांबला तो संपला! प्रमसद्ध कपव माधव ज्यूमलयन यांच्या 

कपवतेतील अनतशय स्फूनतषदायक अशी ही एक ओळ आहे. ककती सत्य भरलेले आहे यात! आजच्या 
कंप्यूटर-ईमेल-आयपॅड-आयपॉड-आयफोनच्या आणण जागनतकीकरणाच्या जमान्यात तर या उक्तीनुसार 
वागण्यािी अनतशय जरुरी आहे. आजच्या जमान्यात आयुष्य जगणे ही एकप्रकारिी शयषति झालेली 
आहे आणण जो या उक्तीनुसार वागणार नाही तो या शयषतीत मागे पडून नामशरे् होण्यािी भीती ननमाषण 
झालेली आहे. 
३. कुणािाही दे्वर् न करता सवाषवर प्रेम करत राहण्यािी मशकवण मनाला लावून घेतली पादहजे. आप्तेष्ट, 

शजेारी-पाजारी, सवषसाधारण समाज हे सवष घटक यात समापवष्ट आहेत. सवष प्राणणमात्रापवर्यी भूतदया 
आणण ननसगाषवरील प्रेम यांिा पण यात समावेश होतो. आपण एखाद्या व्यक्तीिा दे्वर् करत असतो 



त्यावेळी त्या व्यक्तीला यािी जाणीवि नसते त्यामुळे नति ेकाहीि नुकसान होत नाही. याउलट 
आपलेि मन पवनाकारण त्यात गुंतनू राहून आपण स्वत:ििे नुकसान करून घेत असतो. 

४. लोकांनी आपल्याशी जसे वागावे असे आपल्याला वाटत असेल त्याप्रमाणे आपणि अगोदर त्यांच्याशी 
तसे वागायिी सवय लावून घेतली पादहजे.  

५. माणूस हा समाजप्रेमी आहे. दोन व्यक्ती एकत्र आल्या की साहस्जकि संभार्ण हे होणारि. आणण त्या 
संभार्णानुसार त्या दोन व्यक्तीतील संबध ननमाषण होणार. अखेर संभार्ण ही एक कला आहे. ती 
आत्मसात करायिी असेल तर स्वत: बोलण्यापेक्षाही दसुऱ् यांि ेऐकून घेणे याला जास्ती महत्व ददले 
पादहज.े   

६. प्रत्येकाने स्वत:ि ेशारीररक आणण मानमसक आरोग्य बळकट ठेवण्यासाठी सतत प्रयत्नशील रादहले 
पादहज.े ही आठवड्यातनू ककवा मदहन्यातून एकदा करण्यासारखी गोष्ट नाही. योग्य आहाराएवढेि या 
गोष्टीला महत्व आहे. या गोष्टीि ेएक प्रकारे व्यसनि जडले पादहजे. Ageless Body and Timeless Mind 

या डॉ. दीपक िोप्राच्या पुस्तकात त्याने दीघाषयुष्यािी गुरुककल्ली ददलेली आहे. त्यातील सवाषत 
महत्वािी गोष्ट मला आठवते ती म्हणजे कुठलीही गोष्ट, कुठलेही काम करत असताना त्यात पूणष रस 
घेऊन त्या करणे. म्हणजे “हे काम आहे” ही भावनाि मनांतून ननघून गेली पादहजे. त्याऐवजी ते काम 
पार पाडत असताना त्यातील अगंभूत गोडी िाखण्यािी सवय लावून घेतली पादहजे. माझी आई याि े
एक स्जवंत उदाहरण होते. अगदी पंिाहत्तरी ओलांडल्यानंतरही सक्काळी उठून केरसुणीने सगळ्या 
घरातील केर काढण्यापासून, भाजी ननवडून ती चिरून ठेवणे, फणसपोळी बनवणे, येणाऱ् या-जाणाऱ् या 
पाहुण्यांिी आणण नोकरिाकरांिी िौकशी करणे, गावातील अडल्यानडलेल्यांना शक्य ती मदत करणे 
या सवष गोष्टीतून नतने आनंद लुटला. अिानक झालेल्या मेंदतूील रक्तस्त्रावाने वयाच्या शहाऐशाव्या 
वर्ीि नतने या जगािा ननरोप घेतला. नाहीतर ती अजून बरीि वर्य जगू शकली असती. 

७. प्रत्येकाने नेहमीच्या कामाव्यनतररक्त काहीतरी छंद लावून घेतले पादहजेत. िाकोरीि ेजीवन जगताना 
अधनूमधनू येणारा कंटाळा घालवण्यासाठी या छंदांिी खपू मदत होते. पवशरे्त: ननवतृ्तीनतंर तर यांिी 
खपूि मदत होते. 

८. नेहमी सकारात्मक वतृ्ती (positive thinking) ठेवली पादहजे. “मी दबुषल आहे,” “मला हे जमणार नाही” हे 
पविार मनातून काढून टाकले पादहजेत. याऐवजी “मी स्वयंभू आहे,” “मी त्या परमात्म्यािा अशं आहे” 
हे पविार मनात बाळगले पादहजेत. त्या सकारात्मक वतृ्तीच्या बळावरि आपली कामे पार पडतात 
यािा मला प्रत्यक्ष अनुभव आहे. नाहीतरी प्रयत्न करत राहाणे एवढेि आपल्या हातात असते नाही 
का? 

९. आपल्यावर एखादे संकट कोसळले ककवा एखादी दधुषर आपत्ती आली तर आपल्या मनात पविार येतो 
“हे संकट, ही आपत्ती माझ्यावरि का?” याऐवजी “माझ्यावर का नाही?” असा पविार करायला मशकले 
पादहज.े अशावेळी युद्धात जखमी होऊन हातपाय गमावलेल्या माणसांिा पविार करावा; अपघाताने 



एखाद्यािी दृष्टी गेलेली असते अशा माणसािा पविार करावा; जगण्यासाठी पुरेसे अन्नही ममळत नाही 
अशा जगातील कोटयवधी लोकांिा पविार करावा; म्हणजे आपल्यावरिी संकटे आणण आपत्ती 
यांच्याकड ेबघण्यािा एक सकारात्मक दृपष्टकोन तयार होईल. आपण ककती सुखी आहोत यािी जाणीव 
होईल. 

१०. नेहमीच्या आयुष्यात घेण्याऐवजी देण्यािी सवय लावून घेतली पादहजे. धन, पवद्या, कला, प्रेम, 
सहानुभूती जे जे काही शक्य आहे ते ते इतरांना देत राहावे. मानवी जीवन देण्यासाठी आहे, 
घेण्यासाठी नाही. आईच्या नन:स्वाथी प्रेमाएवढे दसुरे ज्वलंत उदाहरण ममळू शकेल का?  

११. शक्य असेल त्याप्रमाणे महापुरुर्ांच्या सहवासात वेळ घालवावा. शक्य नसले तर त्यानी मलदहलेले ग्रंथ 
वािावेत, त्यांिी िररत्र ेवािावीत. हे महापुरूर् केवळ धमषग्रंथातूनि येण्यािी जरुरी नाही. ते कुठल्याही 
क्षेत्रातील असू शकतात. भारतरत्न पवशे्वश्वरय्या हे एक महापुरुर् होते; भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी 
महापुरुर्ि होते आणण त्यांच्यासारखे इतर अनेक कलाकार महापुरुर्ि होते ककवा अजूनही आपल्यात 
आहेत. मादटषन ल्यूथर ककंग एक महापुरुर् होता; स्टीव्ह जॉब्स ् एक महापुरुर् होता; बबल गेटस एक 
महापुरुर् आहे. अशी ककतीतरी उदाहरणे सापडतील. 

१२. अखेर सवाषत महत्वािी गोष्ट. देवावर श्रद्धा पादहजे. देव म्हणजे दसुरा नतसरा कुणी नसून जगातील-या 
पवश्वातील-प्रत्येक प्राणणमात्राना प्रेरणा देणारी ती अद्भतु आणण नैसचगषक शक्ती. ह्या शक्तीिा अशं सवष 
प्राणणमात्रात असतो म्हणूनि जीवनािा हा अखडं प्रवाह सुरू आहे. ह्या नैसचगषक शक्तीिी अनुभूती 
घेण्यासाठी ददवसातील काही वेळ शांत चित्ताने बसावे. शहरातील माणसानी अधनूमधनू गजबजत्या 
वातावरणापासून लांब जावे. जमल्यास एखाद्या टेकडीवर ककवा खेडगेावात जावे; आकाशामध्ये बघावे; 
ननसगाषिी व्यापकता आणण भव्यता अनुभवावी. “मी ककती सुखी आहे” असा पविार करण्यािी सवय 
लावून घ्यावी. 

 

रपव गावकर  
 

 

 



   urÉjÉÉ 

ÌuÉsÉÉxÉ SåxÉÉD 

( ÌWû MüÌuÉiÉÉ irÉÉ xÉuÉï iÉÂhÉÏÇlÉÉ AmÉïhÉ  

erÉÉ oÉsÉiMüÉUÉcrÉÉ oÉVûÏ PûUsrÉÉ.) 

  

MüÉ Uå SåuÉÉ iÉÑcÉ qÉeÉsÉÉ xÉÉæÇSrÉï SåElÉ kÉÉQûsÉå 

MüÉrÉ WûÉåiÉå mÉÑuÉïxÉÇÍcÉiÉ qÉÉfÉå eÉå ½É lÉUÉkÉqÉÉÇxÉ pÉ¤ÉÌuÉsÉå. 

ÌSxÉsÉÏ lÉ qÉÉfrÉÉiÉ irÉÉÇlÉÉ qÉÉiÉÉ pÉaÉÏlÉÏ irÉÉÇxÉÏ. 

¢ÑüUMüqÉÉï MüxÉå fÉÉsÉå ½ÉcÉ qÉÉiÉåcrÉÉ ESUÏ 

  

iÉå MÑühÉÏWûÏ AxÉÉåiÉ iÉUÏ qÉÏ iÉU iÉÑfÉÏ pÉ£ü WûÉåiÉå. 

qÉaÉ AirÉÉcÉÉUÉuÉåVûÏ iÉÑ MÑüPåû WûÉåiÉÉxÉ Uå 

mÉËU§ÉÉrÉÉhÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ xÉuÉQû WûÏ lÉÉWûÏ WûÉåiÉÏ  

iÉÑeÉsÉÉ qWûhÉÔlÉcÉ ½É SÒw¢ÑüirÉÉcÉå ÌuÉlÉÉzÉ lÉÉWåû fÉÉsÉå 

SìÉæmÉSÏcrÉÉ kÉÉuÉåxÉ kÉÉuÉhÉÉrÉÉï iÉÑ MåüzÉuÉÉ 

qÉÉfÉÏ sÉÉeÉ sÉÑOûiÉÉlÉÉ MÑüPåû SQûsÉåsÉÉxÉ Uå? 

  

qÉrÉÉïSÉ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉ iÉÑ UÉqÉÉ , erÉÉlÉå SzÉÉlÉlÉÉxÉ qÉÌSïsÉå 

qÉÉfÉå WûUhÉ WûÉåiÉ AxÉiÉÉ MÑüPåû aÉåsÉÉ iÉÑfÉÉ A¤ÉrÉ pÉÉiÉÉ  

AÉÍhÉ aÉÉÇQûÏuÉ Uå ? 

        

qÉÌWûwÉÉxÉÑU qÉSÏïlÉÏ iÉÑ  SzÉmÉëWûU kÉÉUÏhÉÏ. 

lÉuÉSÒaÉÉï AÉÌSzÉ£üÏ xÉMüVûÉÇcÉÏ qÉÉiÉÉ iÉÑ. 

MÑüPåû aÉåsÉÏ WûÉåiÉÏxÉ eÉåuWûÉ qÉeÉuÉU Wåû SæirÉ AirÉÉcÉÉU MüUiÉÉ 

MüÉ LMü iÉUÏ irÉÉiÉsÉÉ iÉÑ lÉÉWûÏ uÉkÉÏsÉÉ? 

  

SåuÉÉÇcÉå ÌWû SaÉQû eÉÉWûsÉå kÉqÉï qÉåsÉÉ AkÉqÉÉï iÉVûÏ 

qÉÉhÉxÉÉÇ MüQÕûlÉ MüÉrÉ AmÉå¤ÉÔ lÉMüÉå xÉWûÉlÉpÉÔiÉÏ. 

xÉuÉÉïlÉÏ mÉUÏ QûÉåVåû ÍqÉOûiÉÉ LMü EqÉåS mÉWûÉiÉå 

oÉbÉÔ qÉeÉsÉÉ iÉÏ AÇkÉ lrÉÉrÉSåuÉiÉÉ MüÉ lrÉÉrÉ SåiÉå? 
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