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Time is entirely relative, they say! The whirlwind of a journey of the past two years is
a testimony to that! Despair and fear were replaced by hope and vaccines in a brief
period. What started with a great vision in mind and aspirations to delight our members
soon turned to be more about survival- of MMD , of our community and of us! We
continue to walk towards the future and hope for more time together- celebrating our
culture at events with the grandeur we are used to.

Our committee started the “Go Green'' campaign with great gusto and we hope to keep
it going.COVID brought us close to many other Non-Profits in the community and these
collaborations only opened the vista for MMD. MMD Dhol Tasha has emerged as the
most engaging and talented group of MMD musicians, who play across the Metro
Detroit area and outside under the MMD banner. Pranav Aundhkar is the inspiring leader
of this enterprising group. ‘Aarogyam Dhana Sampada’, our health series, of course
virtual, continued through both the years on Facebook. Yoga routines from Anju Vale and
Prajakta Ketkar were a huge help to many members in our community. Marathi Shala
(Troy and Canton) continued through the pandemic. It was a joy to watch our teachers
rise to the occasion and bravely explore the virtual world to teach Marathi to our
children. I am beyond grateful for the dedication of our Shala Coordinators Prajakta
Ketkar, Deepa Kulkarni and Deepa Ingle. A tradition to have Rangoli at every event,
started by our own Bharati Mehendale is now almost a ritual. Manjiri Mahajan has taken
this to new heights with her creativity. My Snehabandh team with Jyotsna Diwadkar,
Bharati Mehendale, Mansi Dahanukar, Sanjay Mehendale and Mrinalini Deshpande were
like angels on my wings. An almost virtual year needed support from my ever-on-guard IT
and Marketing Team with Sheetal Sonar, Medha Karkare , Vikrant Patwardhan, Gauri
Alate and Ulka Bhide. I cannot thank them enough for all their efforts.

Hello Friends,

Happy Diwali! Wishing you all a happy 
and a healthy new year full of joy with 
many more ‘in person’ events in the 
upcoming year.
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Although different from the usual years, I still had the full support of my executive
committee any time of the day or night for the whole term, and I am profoundly
grateful for that. A special mention for Pradnya Tambat, MMD’s Vice President, Amar
Awale (logistics lead) , Kiran Ingle (treasurer), Smita Annigeri ( Registration), Harshad
Annigeri (programming), Kaustubh Mahajan- Satish Dongre (Sponsorship), Mandar
Purekar (Secretary) for their unequivocal support.

I am humbled by the opportunity I got to serve in the community.What started as a
spirited year with Sankrant in 2020 ended up being two years with mostly virtual
events. You are never alone in MMD, the community comes together to help you.
Volunteers emerge and support you selflessly and make events happen. Sponsors, old
and new, continue to be a huge part of our success. BOT was right there, pitching in
to help us out and passing on savings to our members. I cannot forget the
unconditional help I got from my better half and all my friends! It takes a village they
say, and I agree.

Paraphrasing the quote from my all-time favorite movie ‘Saving Private Ryan’...

“I have tried to live up to my position the best that I could, I hope it was enough!”

With Sincere Regards,

Manjiri Joshi

President 2021, 

Maharashtra Mandal of Detroit
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Pradeep

Kokate

With 
Best Compliments 

from
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वरील 'शब्दशोध' कोड्यात ७७ मराठी साहहत्त्यकांची
नावे उभी-आडवी-ततरपी लपलेली आहेत. कोड्याची
रंजकता (त्ललष्टता म्हर्ूयात वाटल्यास) वाढवण्यासाठी
काही लखेकांची टोपर्नावे तर काहींची खरी नाव;े
काहींची परू्ण नावे तर काहींची initials घेण्यात आली
आहेत. काही हठकार्ी हणस्व, दीघण यांची स ट घेण्यात
आली आहे. सोयीसाठी दोन शब्दांतील मोकळ्या जागा
गाळण्यात आल्या आहेत. उदा. 'प रुषोत्तम लक्ष्मर्
देशपांड'े हे नाव 'प रुषोत्तमलक्ष्मर्देशपांड'े असं शोधावं
लागेल.
या कोड्यासदंभाणत आपल्या काही सचूना, प्रततक्रिया
असतील; तर त्या आम्हाला जरूर कळवा.

- संिय मेहेंदळे

Word Search - MMD ददवाळी २०२१

With 

Best Compliments 

From

Prabhakar 

Patil
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िय इथले संपत नाही… 
मी अमेररकेतील भमशीगन राज्यात “रेत्स्परेटरी थेरपपस्ट” म्हर्ून काम करत.े कोर्त्याही प्रकारच्या श्वसन

ससं्थेतील पवकारांसाठी आमचा सहभाग अततशय महत्वाचा असतो. कोत्हहड - १९ च्या महाप्रलयातही “frontline

worker” म्हर्ून अक्षरशः जीवाची बाजी लावनू मी काम केले आहे. भशकत असताना endemic, epidemic,

pandemic हे शब्द प स्तकात वाचले होत,े पर् pandemic हे उभ्या हयातीत अन भवायला भमळेल असे कधीच
वाटले नहहत,े पवशषेतः मेडडकल सायन्स एवढे प ढे गेलेले असताना!

आम्ही ४ ते १२ माचण मोरोलकोला जार्ार होतो, तहेहा ‘Corona’ हा शब्दही ऐकला नहहता! जानेवारीत हा
आजार जगाच्या द सऱ्या टोकाला स रु झाल्याचे ऐकल.े आपल्याला काही धोका नाही असचे वाटत होत.े नतंर
फेब्र वारीत य रोप आणर् पवशषेतः इटलीत हा आजार बळावल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. अजूनही आपर् स रक्षक्षत
आहोत हीच भावना होती. टूर कंपनीने बाकीच्या टूसण रदद केल्या. आमची टूर ठरल्याप्रमारे् जार्ार होती. आता
जावे की न जावे अशी दपवधा स रु झाली. सहलीला जाताना प्रचंड टेन्शन आणर् भीती असण्याची ही पहहलीच वेळ
होती. जराही उत्साह वाटत नहहता. त्यातल्या त्यात चांगली गोष्ट म्हर्जे अजून तरी मोरोलकोत कोरोनाचा
भशरकाव झाला नहहता.

आधीच उल्हास त्यात फाल्ग न मास ! एरवी कधीही आजारी न पडर्ारी मी, जायच्या आदल्या
हदवशी तापाने फर्फर्ल.े मग काय ! ऍलोपॅथी, होभमओपॅथी, नॅचरोपॅथी, आय वेहदक सगळ्याचा मारा स रु केला. न
जार्ो कासाब्लांका पवमानतळावर मला quarantine मध्ये टाकले तर? सगळ्या हट्रपचा पवचका ! ततथे पहहल्या
हदवशी रात्री माझ्या छातीतून सूं सूं आवाज येऊ लागला. मी प्रचंड घाबरल.े मला असे wheezing यापवूी कधीच
झाले नहहत.े न्य मोतनया तर नसेल? धडपडत उठून प्रथम मी माझा pulse oximeter काढून oxygen मोजला.
तापही मोजला. ह श्श्य ! सवण काही नॉमणल होत.े
आमची हट्रप छान पार पडली आणर् १२ माचणला आम्ही स खरूप परत आलो, थोडलयात वाचलो म्हर्ायचे - कारर्
दोनच हदवसांनी मोरोलकोने सीमा बदं केल्या. हट्रप पार पडली खरी, पर् आठ हदवसात जग एवढे बदलेल ही
कल्पनाही नहहती. घरी येताना दधू आणर् इतर गोष्टी घेण्यासाठी द काने पालथी घालावी लागली. सवण शले्फ
ररकामे. कणर्क, तले, भाजीपाला, फ्रोझन रोट्या आणर् भाज्या सवण गायब झाले होत.े म ख्यतः टॉयलेट पेपर
रोल्सचा त टवडा होता. तसं पाहहलं तर कोरोना हहायरस आणर् पाश्वणभागाचा काय सबंधं ! एका गोष्टीचा खप मात्र
कमी झाला होता - कोरोना बबअरचा ! त्या नावाचा धसकाच घेतला होता सगळ्यांनी.
एक हदवसाच्या पवश्रांतीनंतर कामाला स रुवात केली. अदयाप तरी कोरोनाचा प्रताप फारसा हदसत नहहता. त रळक
केसेस, काही पॉणझहटहह तर काही PUI (patient under investigation). वेगवेगळे मास्लस, फेस भशल्ड, गाऊन
घालण्याची सवय करण्यात जेमतमे आठवडा झाला नसेल, आणर् कोरोनाच्या पेशटंचा ओघ प्रचंड प्रमार्ात वाढला.
या त्स नामीची पवूणतयारी नहहती क ठल्याच दृष्टीने - मन ष्यबळ, पीपीई, हहेंटीलेटसण सवणच तोकडे पडू लागले.
आमच्या हॉत्स्पटलमध्ये एरहही सवणसाधारर्परे् ५ ते १० हहेंटीलेटसण वापरात असायचे, ती सखं्या बघता बघता ६०
वर गेली! अमेररकेत Covid च्या पेशटं्सच्या सखं्येत भमभशगनचा ततसरा िमांक होता.

मानभसक त्स्थती तर पवचारायलाच नको! रोज एकेक भयानक बातम्या कानावर येत होत्या जसे - इटलीत 
इतके डॉलटसण गेले, अम क हॉत्स्पटलमध्ये नसेस गेल्या, आर्खी क ठे भशकाऊ डॉलटसण गेले! अनेक लोकांच्या 
नोकऱ्या लॉकडाऊन म ळे गेल्या. असे असताना आपल्याकड ेनोकरी आहे असा पवचार करून समाधान मानायचे तर, 
‘उदया तचू त्जवतं नसशील तर नोकरी असनू काय उपयोग’ असा प्रततप्रश्न! मतृ्यचूे भय क र्ाला नसत?े माझ्या 
हॉत्स्पटलमध्येही मी रोज ज्यांच्याबरोबर काम करत होत ेअसे दोन pulmonologists, काही नसेस व माझी एक 
थेरपपस्ट सहकारी यांनाही ससंगण झाला, पर् नभशबाने त ेसवण पवश्रांतीनतंर बरे झाले. आपर् इतलया लोकांना आज 
हहेंटीलेटरवर ठेवत आहोत पर् आपर्ही त्यावर जाऊ शकतो, ही भीती सतत असायची. हा हहायरस केवळ वदृध व 
इतर आजार असर्ाऱ्यांनाच धोकादायक ठरू शकतो ही समजूत खोटी ठरू लागली. तरुर्, मध्यमवयीन, पवूीचा 
काहीही आजार नसलेलेही बळी पडू लागले. जेहहा ततशी-पत्स्तशीतले पवूीचा काही आजार नसलेले रुग्र् फार वेगाने 
गभलतगात्र होऊन हहेंटीलेटरवर जात तेंहहा भीतीने पोटात गोळा येई. उच्च ताप आणर् दम लागरे् ही लक्षरे् 
असल्याभशवाय आम्हाला कोरोनाची टेस्टही देत नहहत.े मनाची दपवधा स रु झाली. नोकरी सोडावी का? शवेटी जान 
हैं तो जहान हैं ! काही स चेना. अशा वेळी ‘नोकरी सोड’ म्हर्ून घरातनू व नातवेाईकांकडून माझ्या काळजीपोटी 
दबाव स रु झाला. पर् मनाला हे पटत नहहत.े ऐन य दधाच्या वेळी सतैनकाने शस्त्र ेखाली ठेवायची ? मग त झ्या 
भशक्षर्ाचा काय उपयोग ? भलेही १०० हहेंटीलेटसण भाड्याने आर्तील, पर् तो चालवण्यासाठी तज्ञ एका रात्रीत 
कसे तयार करर्ार? नोकरी सोडून घरी बसले असत ेतर एकही रात्र मला स खाची झोप लागली नसती म्हर्ून काम 
चालचू ठेवले.
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प ढच्या आठवड्यात पररत्स्थती थोडी आवालयात आल्यासारखी वाटली. Covid positive पेशटं्स येत होतचे, पर् यतं्रर्ा
स धारली. सवाांना कामासाठी overtime सलतीचा केल्याम ळे staffing लेहहल बरीच स धारली. नेहमीचे प्रोटोकॉल्स
बदलले, जरेे्करून Covid +ve पेशटंशी कमीत कमी सपंकण होईल. आता आपर् हे करू शकू असा पवश्वास वाटू
लागला. काम त्जक्रकरीचे होतचे. स्वतःची प्रततकारशलती वाढवण्यासाठी मी रोज सकाळी हॉत्स्पटलला जाताना “स पर
C” ज्यात त्हहटॅभमन सी, डी, इ आणर् णझकं होते ही गोळी घ्यायला स रुवात केली. हदवसभर N-९५ मास्क
घातल्याम ळे नाकावर चट्टे उठायचे. शभंर वेळा हात ध तल्याम ळे क्रकंवा अल्कोहोल लावल्याम ळे हाताला भेगा
पडायच्या. सवण प्रकारे स्वतःला जपत होतचे, पर् घरच्यांची चचतंा होती. मी रोज कोरोनारूपी वाघाच्या ग हेत जाऊन
घरी येत होत.े घरी आल्यावर रोजचे एक ritual होऊन बसले - शजूवर डडसइन्फेलटन्ट स्प्रे मारून ते garage मध्येच
ठेवायचे, कपडे laundry रूम मध्ये बदलनू लगेच वॉशर मध्ये टाकायचे आणर् थेट बाथरूम गाठायची. स्वतःला परू्ण
डडसइन्फेलट करून बाहेर यायचे. मग गरम वाफ घ्यायची - श्वसनमागण तनजांत क करण्यासाठी, आणर् हळदीचे दधूही
मनोभावे घ्यायचे ! टीहही लावनू कोरोनाच्या बातम्या ऐकायच्या - काही नवीन औषधे वा लस सापडली का , रोगाचा
प्रसार कमी होत आहे की नाही, क ठे आशचेा क्रकरर् हदसतोय का ? नशीब इतकंच की माझ्या घरात क र्ी वदृध,
लहान क्रकंवा आजारी नहहत.े माझ्या काही सहकारी त्स्त्रयांची अवस्था बबकट होती. त्यानंा लहान म ले होती आणर्
म लांना साभंाळायला क र्ी भमळत नहहत.ं म लांना आजी आजोबांकडे सोडत पर् त्यांनाही काही आजार असल्याम ळे
इन्फेकशन पसरण्याची दाट शलयता होती. आपल्या आई-वडडलांचा आणर् म लांचा जीव धोलयात घालनू त्या आपले
कतणहय करीत होत्या. त्यांना माझा सलाम!

या रोगाच्या साथीत हहेंटीलटेसण एवढ्या मोठ्या प्रमार्ात का वापरावे लागले याचे कारर् थोडलयात सांगण्याचा प्रयत्न
करते - एक रेत्स्परेटरी थेरपपस्ट म्हर्ून. इतर वेळी जर पेशटंची ऑत्लसजनची गरज वाढली तर ( काही emergency
conditions वगळता )हहेंहटलटेर लावण्याच्या आधी बरेच इतर मागण आम्ही try करतो - जसे Heated High Flow Nasal
canula, BiPAP ज्याला NIV असेही म्हर्तात. ज्यात उच्च दाबाने ऑत्लसजन मास्कदवारे हदला जातो. पर् Covid
Protocol मध्ये हे सवण तनपषदध केले होते कारर् त्याम ळे virus चा spread वाढण्याची शलयता होती. Covid
न्यमूोतनयात जर थोड्या ऑत्लसजनने (काही भलटर) भागले नाही तर हे मधले पयाणय न वापरल्याम ळे डायरेलट
हहेंहटलेटर लावरे् हाच उपाय होता. काही पेशटं्सना कमी ऑत्लसजनने उपयोग होऊन ते बरे होऊन घरी गेले, तर
काही हहेंटीलेटरवर. एकदा पेशटं ऍडभमट झाला की दोनच शलयता असायच्या. एक तर तो बरा होऊन घरी क्रकंवा
ररहॅबबभलटेशला जायचा, आणर् नाहीच बरा झाला तर हहेंहटलेटरवर एकाकी मरर्. हहेंटीलेटरवर जाऊनही साधारर् एक
ते दोन आठवड्यात बरे होऊन डडसचाजण केललेे पेशटं्स होते ज्यांना बघनू कामाचा ह रूप यायचा, की आपर् काही
जीव वाचवले ! त्यानंतर मात्र क्रिहटकल स्टेज येत,े जेंहहा पेशटं ARDS मध्ये जातो. आजार केवळ lungs प रता
मयाणहदत न राहता “multiorgan failure“ ची स्टेज येत.े काही त्यातनूही बाहेर पडून बरे होतात. स्टॅहटत्स्टकल डटेा
गोळा करण्यासाठी एक लॉगब क ठेवले होत.े त्यात रोज क्रकती लोकांचा हहेंहटलेटर काढला, व त्यानंतर क्रकती जगले व
क्रकती गेले ह्याची नोंद करायची. ते ब क कधीकधी “Death Register” भासायचे ! नातवेाईकांना भेटायला येण्यास सलत
मनाई होती. बऱ्या न होर्ाऱ्या पेशटंचा हहेंहटलेटर काढर्ं हे अपप्रय काम आम्हांलाच करावं लागत,ं ज्याला “terminal
wean“ असे म्हर्तात. एरहही अशा प्रसगंी पेशटंची सवण फॅभमली जवळ असायची, आता मात्र तो एकटाच असायचा
शवेटच्या घटकेला. हे फार भयकंर वाटायचे. काही वेळा IPad वापरून घरच्यांना शवेटचे दशणन हदले जाई.
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मी “जीवाची बाजी लावनू काम केल”े असे का म्हर्ाले
याचे कारर् सागंत.े या आजारात डॉलटसण क्रकंवा नसेस
पेक्षा जास्त वेळा रेत्स्परेटरी थेरपपस्टचा पेशटंशी सपंकण
येतो. स रुवातीला breathing tube पेशटंच्या घश्यात
घालण्यासाठी assist करण्यापासनू ते हहेंहटलेटर
काढेपयांत प ढचे सवण manage करावे लागत.े काही वेळा
असे झाले आहे की काहीएक कारर्ाने पेशटंने स्वतःच्या
हाताने breathing tube काढून टाकली, आणर् ते पेशटंच्या
जीवासाठी धोकादायक झाल.े अशा वेळेस मागचा प ढचा
पवचार न करता धावत जाऊन त्याला BMV (bag mask
ventilation ) दयावे लागले ऍनेस्थेहटस्ट येऊन प न्हा
द सरी ट्यबू घालेपयांत - आणर् BMV हे Covid +ve केससे
साठी तनपषदध होत.े पर् आपल्याला इन्फेकशन होईल
याची पवाण न करता ते करावे लागल.े हहेंहटलेटर alarm
झाला की दर वेळेस त्याचे तनराकरर् करण्यासाठीही
आमचे exposure होत असत.े



कधी कधी आपर् प रेसे PPE घातले नाही याचेही भान राहत नाही कारर् पेशटंचा ऑत्लसजन कमी झालेला असतो
आणर् पटकन हहेंहटलेटर वर बदल, suctioning क्रकंवा जे काही जरुरी आहे ते करावे लागते. COVID pneumonia मध्ये
एक पवशषे होते - पेशटं्सच्या airways मधनू thick mucous secretions मोठ्या प्रमार्ात तयार होतात आणर् त्याम ळे
breathing tubes वारंवार ब्लॉक होतात. ते blockage काढण्यासाठी पेशटंच्या अगदी तनकट सात्न्नध्यात बराच वेळ
घालवावा लागे. काही पेशटं्सना नेहमीचे हहेंटीलेटरचे mode suit होत नहहते, मग त्यांना वेगवेगळे modes try करावे
लागत. डॉलटसण ICU रूमच्या काचेतून पाहून changes करायला सांगत, पर् प्रत्येक वेळेस हहेंटीलेटरच्या आणर् पेशटंच्या
जवळ जार्ारा रेत्स्परेटरी थेरपपस्टच असतो. या साथीत मोठ्या प्रमार्ावर हहेंटीलेटसणची गरज तनमाणर् झाल्याम ळे NIV
साठी वापरण्यात येर्ारे हहेंटीलेटसणही काही वेळा वापरायला लागले. नेहमीच्या हहेंटीलेटरला external alarm साठी केबल
लावायची सोय असते. त्याम ळे हहेंटीलेटरचा अलामण बाहेर नभसांग स्टेशनपयांत नीट ऐकू जातो व त्याची तात्काळ दखल
घेतली जाते. परंत nontraditional हहेंटीलेटरला अशी सोय नसल्याम ळे ते शलय नहहते. एकदा कसे माहहत नाही, एका
पेशटंचे हहेंटीलेटरचे सक्रकण ट ट्य बबगं पेशटंच्या breathing ट्यबू पासून डडस्कनेलट झाले आणर् पेशटंचा ऑत्लसजन कमी
झाला

External alarm नसल्याम ळे हे लक्षात यायला वेळ लागला. रूमच्या जवळ गेल्यावर
आतील अलामण ऐकू आला. जेंहहा हे माझ्या लक्षात आले तेंहहा हातात ग्लोहहस
नहहते, गाऊन आणर् फेस भशल्ड नहहते आणर् ते घालायला वेळ नहहता. मी
तसेच प ढे होऊन सक्रकण ट reconnect केले आणर् हहेंटीलेटरवर ऑत्लसजन वाढवला.
कधी ER मध्ये ड्य टी असायची. स रुवातीच्या काळात ततथल्या पेशटं्सचा ररपोटण
काही वेळानंतर येत असे. मग नंतर समजायचे की आपर् ज्या पेशटंबरोबर काम
केले तो पॉणझहटहह तनघाला ! असे क्रकतीतरी प्रसंग आले की जीवाची पवाण न करता
कतणहय बजावावे लागले. घरी गेल्यावर मग दार तासाने ताप आणर् ऑत्लसजनचे
प्रमार् बघरे् हेही स रु झाले आपर् ठीक राहहलो तर द सऱ्यांची काळजी घेऊ शकू
या भावनेने.

या काळात हॉत्स्पटलचे वातावरर् पूर्ण बदलून गेले होते. त्हहत्जटसणना बदंी घातली गेली. फलत कोरोनाच्या पेशटं्सनाच
प्राधान्य हदले होते. सवण “planned surgeries “ रदद केल्या होत्या. त्याम ळे त्याच्याशी तनगडडत स्टाफला काही काम उरले
नाही. मग “Operating Room” स्टाफही त्याचें हहेंटीलेटसण घेऊन आमच्या मदतीला आला. सवाणना कॅफेटेररआ मधून फ्री
बे्रकफास्ट, लचं, आणर् डडनर देण्यात आले. काही स्वयसेंवी संघटनानंी “फूड टे्रन” अरेंज करून healthcare workers साठी
अन्न दान केले. आम्हाला फलत पहहल्या आठवड्यात PPE चे rationing करावे लागले. नतंर मात्र त टवडा पडला नाही.
बोनस म्हर्जे रस्त्यावंर अत्जबात टॅ्रक्रफक नसायचे आणर् सवण नॉन्ललीतनकल आणर् nonessential स्टाफ, मेडडकल
स्ट डटं्स, नभसांग स्ट डटं्स हे घरीच असल्याम ळे सकाळी पाक्रकां गला सहज जागा भमळायची.

10

अचणना जगताप (२०२० कोत्हहड 
डायरीतील एक पान)
इमेल : archjagtap@hotmail.com

माचणच्या मध्यापासून ते परू्ण एपप्रल महहना य दधपातळीवर
काम झाले. आता मे महहन्यात COVID पेशटं्सचे प्रमार् कमी
झाले आहे. ICUs तनजांत क करून ते रेग्यूलर पेशटंसाठी ख ले
केले आहेत. पूर्ण हॉत्स्पटलमध्ये हहेंटीलेटसणची सखं्या १० ह न
कमी आहे. साध्यास ध्या कारर्ांसाठी हॉत्स्पटलमध्ये येर्ारे
आता infection च्या भीतीने येत नाहीयेत. हळूहळू लॉकडाऊन
भशचथल करण्यात येईल. लोक एकमेकात भमसळायला
लागतील. मग परत कोरोनाची लाट येर्ार का ? ज्या
हदहयातून एकदा तनभावले त्यातनू परत जावे लागर्ार का
? हे प्रश्न आज तरी अन त्तररत आहेत. या रोगासबंधंी रोज
नवीन नवीन कानावर येत आहे - जसे की आता
कोरोनाबरोबर जगावे लागर्ार आहे. प रेसे टेत्स्टंग झाले
नसल्याम ळे क र्ीही या रोगाचा “carrier” असू शकतो.
क र्ाक र्ापासून स्वतःला जपायचे ? प्रत्येक पेशटं हा
पॉणझहटहह आहे असेच समजून काम करायचे. भय इथले
संपत नाही हेच खरे !
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हे सुंदर िग मी पाहून िाईन

‘त मचे छंद (hobbies) कोर्ते’ असा प्रश्न पवचारला तर बह तेकांच्या यादीतील पहहल्या तीन िमाकंात प्रवास (travel) हे
असतचं. मग ते फेसब क असो की एखादया डहेटगं साईटचं प्रोफाइल असो. आजवर आय ष्यात त म्ही केलेला प्रवास म्हर्जे
लोर्ावळा, महाबळेश्वर, माथेरान एवढंच असो की अमेररकेतल्या भमडवेस्टकराने पाहहलेला नायगारा असो. आवडीचा छंद -
प्रवास!

मीही काही याला अपवाद नाही. अगदी लहानपर्ी भशवापरू, बनेश्वर, कात्रज प्रार्ीसंग्रहालय अश्या शाळेच्या सहली
हहायच्या. उन्हाळ्याच्या स ट्टीत केरळला आजोळी (आणर् मामाच्या गावाला) आगगाडीने लाबंचा (एकमागी 40 तास) प्रवास
हहायचा. शाळेत वरच्या इयते्तत गेल्यावर बंगळूर-मैसूर व देहली-आग्रा-हररदवार-ऋपषकेश अश्या मोठ्या सहली झाल्या.

कॉलेजमध्ये असताना पंख फ टले आणर् ‘आली लहर केला कहर’ असे म्हर्त खपूसे outing झाले. आपापल्या द चाकी काढून
भमत्रासंोबत भसहंगड नाहीतर अभलबाग-क्रकहीम-अक्षी सम द्रक्रकनारा इथे क्रकत्येकदा गेलो. भशवाय रायगड, प्रतापगड,
हररश्चदं्रगड, वासोटा, ढाक-बहहरी असे टे्रलस झाले. एक लक्षात रहावी अशी कोकर् (दाभोली, चचपळूर्, श्रीवधणन, म रुड-
जंत्जरा, गर्पती प ळे) हट्रप भमत्रासंोबत झाली. इंत्जतनयररगंच्या चार वषाणत गोहयाला जायचे सारखे बेत हहायचे ते शवेटी
एकदा जमून आले आणर् नंतर नोकरीतनभमत्त संपूर्ण गोवा अनेकदा पालथा घातला.

या सवण भांडवलावर ‘प्रवास माझा छंद आहे’ ही माझी भावना कधीतरी मनामध्ये दृढ झाली. अमेररकेत स्थलातंर झाल्यावर
त्स्थरावयाला थोडा वेळ लागला. मग काम, संसार, म ले यामध्ये हयस्त झालो तरी प्रवास झाला नाही असे नाही. नायगारा
(हो तोच तो!), डडस्नेवल्डण, स्मोकी माउंटन्स, न्यू यॉकण झालंच तर कॅनडा येथील टोरोंटो, मॉत्न्ट्रयल, लय बेक वगरेै झालंच.
कॅत्म्पंग हा प्रकारही आवडीने स्वीकारला.

अश्यात यावषी पन्नाशीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेकलो. हे वय असे की आय ष्याच्या
वजाबाकीला स रवात होते (फलत माध री हदक्षक्षतनेच पन्नाशीत बकेट भलस्ट का बरं
करावी). म्हर्नू सहज मी एक Excel sheet काढून आपर् आजवर क्रकती देश, राज्ये, प्रातं
पाहहले याची नोंदर्ी केली. आणर् गेल्या 22-23 वषाणत आपर् पाव अमेररकास दधा नीटसा
पहहला नाही हे पाहून मला माझ्या 'प्रवास' छंदावर कीव करावीशी वाटली. प्रवास कधी
आणर् क ठे करायचा हे खपूश्या गोष्टी ज ळून येण्यावर अवलंभून असते. सवाांच्या स ट्ट्या,
खारे्-पपरे्-देखावे याच्या आवडीतनवडी, चालण्याची व चढण्या-उतरण्याची क्षमता आणर्
त्यावर णखशाला भार. या सगळ्या गोष्टी पवचारात घेताना आपलं खपू काही पाहायचं राहून
गेल/ं जाईल याची मला खतं वाटू लागली.

मग मनाचा हठय्या केला की याप ढे आपर् क ठला योग ज ळून यायची वाट पहायची नाही,
स्वतः गोष्टी ज ळवनू आर्ायच्या. मग इतर क र्ाला जमत नहहते म्हर्नू एकटाच
हहत्जणतनयाला चार-पाच हदवसांची हट्रप केली. शेनंडोह नॅशनल पाकण , न्यू गोजण नॅशनल पाकण
आणर् असे इतर काही तनसगणरम्य पररसर पाहहले, hiking, whitewater rafting याचा
मनम राद आनदं घेतला. लाबंचा ड्राईहह आजूबाजूचा रम्य पररसर पहात आणर् Audible वर
एक स दंर कादंबरी ऐकून अगदी मजेदार झाला. ओळखीचे सोबत नसतील तर अनोळखी
लोकांशी ओळख पटकन होते, मग ती ओझरती का असेना - हे जार्वल.ं तसचं South

Dakota बददल माहहती काढून हट्रप प्लॅन केली. इथे मात्र चार भमत्र जमले आणर् ततकडचा
सवण रम्य पररसर मनम राद हहडंलो.

आता माझी एक बकेट भलस्ट तयार आहे. तनदान ज्या देशात आपर् रहातो त्यातली सगळी राज्ये पहायची. जमलंच तर
परदेशी स दधा जमेल तततकं जाऊन यायचं. असेल तर सोबत, नाहीतर एकटंच भटकायचं . जगात पाहण्यासारख,ं
अन भवण्यासारखं खपू आहे. प्रातं बदलला की तनसगण, संस्कृती, खादयपदाथण असं खपू खपू काही बदलत.ं आय ष्यात त्यातलं
त्जतकं समावून घेता येईल तेवढं घ्यायचं.
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प लंचे एक भाषर् आहे "हे जग मी स दंर करून जाईन” ज्यात
ते केशवस तांच्या ओळींचा संदभण देत कलातनभमणती बददल
बोलतात - "प्राप्तकाल हा पवशाल भ धर, स दंर लेर्ी तयात
खोदा". खरंतर प्रत्येकाला काही लेर्ी खोदण्याइतका वेळ
क्रकंवा तततकी कलात्मकता असेल असे नाही. पर् ह्या जगात
जे आधीपासून स दंर आहे ते पहायला, अन भवायला सवाणनाच
जमू शकते. ते सवण पहायला म्हर्नू एक जन्म कमीच आहे.
म्हर्नू मी म्हरे्न "प्राप्तकाली या पवशाल भूधरी, जे जे
स ंदर, ते ते शोधा"!

- सुरेश नायर



For a free PDF copy 
of either of these books 

please email

Shrithanedar@gmail.com

With Best Compliments

From

Shri & Shashi

Thanedar
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ABCD to अबकड via Canton शाळा
२०२०-२१  मधे सांगून गेला करोना, प्रत्यक्ष भेटीगाठी टाळा, 

तरी चालू राहहली online, Canton मराठी शाळा.
अबकड आणर् उत्सव कशातच नाही पडून हदला खडं,

Lockdown असो वा schools बंद, वाहत राहहला मराठीचा प्रवाह अखडं.

२०२० मध्ये करोना महामारी हातपाय पसरायला लागल्यापासून
आपला प्रवास भीती ते back to सोवळं-ओवळंच्या चालीररती असा
चालू होता आणर् आहे. २०२०-२१ आपल्याला हयावसातयक,
कौट ंबबक आणर् हयत्लतगत पातळीवर खपूच आहहानात्मक गेल.ं
Lockdown आणर् भेटर्ाच्या बंधनामं ळे, आठवड्यातनू एकदा ‘हहदंू
टेम्पल, कँटन’ मध्ये भेटर्ारे आम्ही; आता भेटर्ार तरी कसं
आणर् जर म लांच्या मराठी भशकण्यामध्ये खडं पडला तर ती
मराठी पासून द रावण्याची भीती होती. आपल्या ABCD(American

Born Confused Desi) म लाचंं मराठी ‘learning’ कसं चालू
राहर्ार ह्याची चचतंा सतावत होती.

हयत्लतगत, कौट ंबबक आहहानं यशस्वीरीत्या पार करत, आम्ही कँटन शाळेच्या भशक्षकांनी e-learning चालू करायचं ठरवल.ं
मराठी शाळेसाठी e-learning प्रकरर् सवाांनाच नवीन असल्याम ळे वगण कसा घ्यायचा, ऑनलाइन कसं भशकवायचं, लेखन कसं
करून घ्यायचं असे एक न दोन न सते प्रश्नच सवाांसमोर होते. Google ग रुजीचंी मदत घेत घेत मग आम्हीच ‘Google

Classroom’ बनवल्या आणर् Feb-Mar२०२० च्या lockdownच्या धललयातनू सावरत सावरत April २०२० मध्ये पहहली-वहहली
‘online शाळा’ चालू झाली पर्.

प ढे आम्हाला महाराष्ट्र मंडळ, डटे्रॉईटची चांगली साथ लाभली
आणर् मडंळाने पवकत घेतलेल्या गूगल सेवांम ळे classrooms,

breakout rooms बनवून वेगवेगळ्या वयोगटाचे वगण घ्यायला
स लभता आली. आता वेगवेगळे वगण चालू तर झाले होते पर्
आम्हा भशक्षकानंा एक प्रश्न भेडसावत होता, ५-७-९ वयाच्या
म लानंा तासभर लॅपटॉपच्या स्िीन समोर णखळवून ठेवायचं
कसं आणर् तेवढया वेळेत मराठीचं बाळकडू पाजायचं कस?ं
आपर् काही Peppa pig नाही की Blippi नाही, की जे ते
आपल्याला तासन ् तास बघत, ऐकत बसतील. पवचारमथंन
करून शवेटी असं ठरलं की Crafts, ऑनलाइन videos, मराठी
e-books ह्यांची जास्तीत जास्त मदत घ्यायची आणर् जसं
जसं ऑनलाइन शोध घेत गेलो तश्या तश्या गूगलबाबाच्या
एक एक ग हा उघडत गेल्या.

Interactive sites, Multimedia ह्याचा वापर करत आम्ही म लानंा रपववारच्या मराठी वगाांमध्ये ग ंतवून ठेवण्यात यशस्वी झालो
होतो. गार्ी-गोष्टी, गप्पा, crafts करत करत म लं त्याचं्या नकळत लॅपटॉपचं, माऊसचं बोट धरून (का त्यावर बोट ठेवनू?)
मराठी भाषा, संस्कृती आत्मसात करत होती. ह्यामध्ये म लांच्या पालकांचा पर् मोठा वाटा होता. पालकच आमचे खरे class

monitors होते आणर् online assignments submit करून आम्हा भशक्षकांना lockdown असताना पर् म लाचंी प्रगती तपासायची
संधी देत होते.

दसऱ्याला म लानंी रावर्दहनाची ऑनलाइन गोष्ट ऐकत ऐकत बाह ल्या बनवल्या, होळीची रंगीबेरंगी भेटकाडां बनवली.
Halloweenला म लं भोपळ्यामध्ये candle लावण्याबरोबरच शाळेच्या ‘मावशी’कडून हदवाळीचा आकाशकंदीलदेखील भशकत होती
आणर् सगळ्या मराठी भमत्र-मैबत्रर्ींबरोबर e-फराळ करत, धमाल करत आम्हाला करोना महामारी पवसरायला भाग पाडत होती.
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क्रकल्ला काय प्रकरर् असतं आणर् भशवाजीमहाराज त्याचा वापर बलाढ्य अशा म घल-
आहदलशाह पवरुदध ख बीने कसा करायचे ह्याचे powerpoint presentation डटे्रॉईट मध्ये बसून
बघता बघता म लं सह्याद्रीच्या कड्याकपाऱ्यात पोहचत होती आणर् भगवा फडकताना बघत
होती.

२०२० सरलं आणर् वाटलं चला हे ‘करोना का रोना’ आता तरी सपेंल पर् २०२१ मध्ये पर्
मागच्या पानावरून कहार्ी प ढच्या पानावर स रूच होती. एहहाना पवदयाथी, भशक्षक आणर्
पालक पर् ऑनलाइन शाळेला चांगलेच सरावले होते आणर् ऑनलाइन शाळा पहहल्यादंाच
करत होते हे कोर्ाला सांगून पर् खरं वाटर्ार नाही अश्या तऱ्हेने सफाईदारपरे् आपापल्या
भूभमका तनभावत होते. महामारीम ळे जश्या लोकांच्या भेटीगाठीच्या संकल्पना बदलल्या त्याला
अन सरून २०२१च्या प्रत्यक्ष सभागहृात होर्ाऱ्या गरे्शोत्सवाची तयारीही आता Google Meet

वर जोरदारपरे् चालू होती. गरे्शोत्सवात सादर केलेलं ‘क्रकती वेळा साचंगतलंय हो बाप्पा
त म्हाला, रोज गोड खाऊ नका जपा जीवाला’ गार्ं सगळ्यांचीच दाद भमळवून गेल.ं

२०२१-२२ शाळेचं वषण आता परत प्रत्यक्ष हहदंू टेम्पलमध्ये भेटून चालू झालयं आणर् सगळ्या
चचम कल्यांच्या डोळ्यात एकच आत्मपवश्वास हदसतोय की इकडचं जग ततकडे जरी झालं तरी
आमच्या व मराठी भशकण्यामध्ये कोर्ीच येऊ शकत नाही. आम्हा भशक्षकांना एवढंच समाधान
होतं की महामारीमधेस दधा आपल्या ABCD म लाचंा ‘अबकड’चा प्रवास via Canton मराठी
शाळा चालूच राहहला...

अभिजित िोगदेव
ववशषे आिार : कँटन भशक्षक –

सौ. त्स्मता अत्र,े सौ. भावना नलावड,े 
सौ. स रेखा पाटील, सौ. चगररजा देवधर

महाराष्र मंडळ डरेॉईट समन्वयक: 
श्री. दीपक क लकर्ी, सौ. दीपा इंगळे

With 

Best Compliments 

From

Janhavi & 

Vikrant

Patwardhan
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Every Action Bears Fruits…

In my childhood, I used to read Purana stories in “Chandoba '' and other children’s story books. The stories
were of unimaginable achievements, accomplishments, and wrath of God. For a child reading those stories, it
created an impression in me that God is this entity who is there either to bless us or punish us. There was more
fear of God instead of Love in me. Now as a grown up and after teaching ‘Bhaagavat Puraan’ to children for
many years, my understanding has become different and deeper. What I am sharing through this article are my
own observations and interpretation and have no intention of disrespecting the views of others.

Ved Vyasa, who gave us the highest philosophy of Hinduism through ”Bhagavat Gita”, also wrote a “Maha
Puran Granth” called “Shrimad Bhagavata”. Bhagavata means to reach God by crossing the ocean of Samsara
(Bha: Paramatma; Ga: To reach; va-ta: in a stable boat).

Each story in ‘Shrimad Bhagavat’a came with a deep spiritual meaning.

In most of the stories there are Devas…the good guys and Daityas…the bad guys. But all the heroes and villains
had one thing in common…they worshipped God for all their boons and powers. Take the example of
Hiranyakashyapu, after his brother was slain, he prayed to Brahmaji for immortality. He gained it but without
any virtues, and he lived a life of depravity. Lord Vishnu had to come in Narasimha Avatar to destroy him. This
story conveys that every action bears fruits… good deeds bring blessings and bad actions get punishment. No
action goes without bearing a result. All the mighty powers are with God and not the mortal.

Even in heaven where Devas reside, they were not immune to this rule. Indra,
in his arrogance as the ruler of Devas, disrespected Maharshi
Durvasa. Durvasa cursed Indra and Indra lost all his mighty powers of making
other Devas weaker. At the same time there are stories of redemption. When
you surrender your ego to God with full devotion, you are liberated from all
worries, sorrows and pain. Bhakti or Devotion is available to every human
being, regardless of caste, creed, gender, birth, age or status in life. Stories
of Dhruva, Prahlada from Bhagavatam prove this point.

The “Sant Movement'' in Maharashtra is a great example of the Bhakti Marga
prescribed in Bhagavatam. Sant Gnyaneshwar, a Brahmin, at a tender age
wrote Gnyaneshwari and attained samadhi. Sant Tukaram, Sant Namdeo, and
Gora Kumbhar were from low castes. Muktabai was a woman. They became
all one with their God and attained Samadhee.

This was my observation after I took a deep dive into our rich Hindu texts. His grace is always on us. His hands
are always blessing us. Never doubt His Love for you. So, to reach and worship him, the best way is to love all
His creations equally without discrimination. All the world of beings and things is His loving creation. Love it,
Respect it and Nurture it.

|| Om Tat Sat ||

-- Rita Satam

Through various stories contained in this scripture, Ved Vyasa presented techniques of 
devotion of the heart towards God. For a person bogged down by everyday activities of 
the Samsara, it is very difficult to sit in contemplation to the Highest. Whereas, it is easier 
to listen to or read stories, and then turn one’s mind towards Him. I remember attending 
a Bhagavat-Saptah in Mumbai many years ago and being absorbed in and fascinated by all 
the stories. The stories of Krishna are still my favorites.

18



19

W
o

rd
 S

ea
rc

h
 –

A
n

sw
er

 K
ey



२०१९ डडसेंबरला णिसमसच्या स ट्टीत आम्ही मस्त इत्जप्तची हट्रप करून आलो. ततथली ऐततहभसक स्थळे,
‘चगझा’चा पपरॅभमड, कैरो शहर, त्स्पलंस, नदीवरचा ि झ आणर् Mediterranean / Egyptian खाण्याचे वगेवेगळे
प्रकार...सगळ्याचा मस्त आस्वाद घेतला. २०२० साल नेहेमीप्रमारे् स रु झाल,े जगातल्या थोड्याफार बातम्या
येत होत्या; पर् तरीही फार काही भन्नाट होर्ार आहे असे वाटले नाही. फेब्र वारीच्या अखेरीस मी भारतात गेले
आणर् ८ माचणला परत येऊन MMD चा ‘योगा’चा कायणिमही झाला. तरीही तहेहढे गांभीयण वाटले नाही, पर्
प ढच्याच आठवड्यापासनू वारे बदलले, पवमानतळे-पवमान प्रवासावर बदंी आली, बरेच लोक वगेवेगळ्या
हठकार्ांवर अडकल.े माझ्यासारखे अनेक जर् जे द सऱ्या देशात रहातात, ततथले नागररकत्व घेतात, पर् तरीही
मनाने आपल्या मातभृमूीलाच आपला देश समजतात. पर् ह्या Covid मध्ये अचानक त म्ही क ठल्या देशाचे
नागररक आहात ह्याची लगेच जार्ीव झाली. वगेवेगळ्या देशांनी आपापल्या नागररकानंा परत येण्यासाठी
स पवधा उपलब्ध केल्या, प्रत्येक देशाच्या borders आपापल्या नागररकांसाठी ख ल्या होत्या. ज्या देशात जन्म
झाला, लहानपर्ापासनू सगळे भशक्षर् होईपयांतचे बरेच आय ष्य गेल,े अजनूही आई-वडील आणर् बरेच
त्जवाभावाचे ततथे आहेत, पर् वेळ आली तर पटकन जाता येर्ार नाही हह भावना खूप चटका लावनू गेली.
काही क्षर्ात पररत्स्थती क्रकती बदलू शकते ह्याची जार्ीव झाली, आपलयाला एकपवसाहया शतकात फार
आध तनक जगात जगत असल्याचा अभभमान होता, तो कोलमडून पडला, पररत्स्थतीप ढे मार्सू क्रकती हतबल
आहे ह्याचे अचानक दशणन झाल.े
आणर् ह्याच पररत्स्थतीत आपर् क्रकती adaptable आहोत हे ही लक्षात आल,े गोष्टी क्रकती वेगवेगळ्या प्रकारे
करता येतील, जवळच्या लोकांना प्रत्यक्ष भेटता आले नाही तरी भेटीचा आनदं कसा घेता येईल ह्याचे नवनवीन
मागण तनघाले. Zoom / Google meet, YouTube सारख्या apps नी लोकाचं्या एकटेपर्ाला छान पयाणय
हदल.े Facebook ला क्रकतीही नावं ठेवा पर् WA म ळे लोक एकमेकांशी बांधली गेली.
अजून एक महत्वाचा उपिम ह्यातनू स रु झाला तो म्हर्जे “online अध्यात्म”! अनेक ससं्थांनी / अध्यात्त्मक
ग रंूनी आपले प्राचीन ग्रथं -भगवद गीता, उपतनषदे, भागवत - ह्यावर हयाख्यानं उपलब्ध करून हदली, सध्या
तर इतके अध्यात्त्मक ञान online आहे क्रक खरंच कोर्ाला “enlightened” हहायचे असेल तर नलकी शलय
आहे! काय माहहत कदाचचत मागे वळून पाहता ह्या काळात मोक्ष भमळालेल्यांची सखं्या जास्त देखील असेल....
-:)
पवनोद सोडून दया! पर् आमचा गीता-गट ह्या तनभमत्ताने स रु झाला, प्रत्यक्ष भेटण्याची अडचर् दरू होऊन
आठवड्यातनू एकदा सधं्याकाळी online भेटरे् ठरले आणर् गीतचेा सत्सगं स रु झाला. गीता सातत्याने
वाचायला लागला क्रक मार्सू गीतचे्या प्रेमात पडतो हे ऐकले होत,े आता त्याचा अन भवही यायला लागला,
सत्सगंाच्या तनभमत्ताने रोज थोडे श्लोक, तनरूपर् वाचायची गोडी लागली आणर् मनात गीता घोळायला लागली.
कधी वाटतं जसा अज णनाला श्रीकृष्र् भेटला तसा आपल्यालाही भेटला तर आपर् नलकी काय करू, काय पवचारू
क्रकंवा माग?ू हा माझा ससंार उत्तम होऊ देत का माझी म ले श्रीमतं होऊ देत ...की अजून काही? न सपंर्ारी
यादी!. आणर् मग वाटतं क्रकती क्ष ल्लक गोष्टी आपर् परमेश्वराकडे मागतो आहोत, जो परमेश्वर जो काहीहह
देऊ शकतो त्याला आपर् इतके सोपे लौक्रकक स ख का मागतो आहोत! देह, ब दधी, मन आणर् त्याम ळे येर्ाऱ्या
इच्छा, वासना, अपेक्षा ह्या चिातनू बाहेर पडावे असे आपल्याला का वाटत नाही? आपर् स भशक्षक्षत, स खवस्तू
क ट ंबातले, मग आपली मजल फलत इतकीच का? पवूी एक गोष्ट ऐकली होती, एक भभकारी राजा कडे जातो,
राजा म्हर्तो काहीही माग, तो भभकारी मोठी झोळी मागतो, का तर अजून जास्त भीक त्यात मावेल, वाटलं
तसेच आपर् आध तनक भभकारी.
इथे परमेश्वर म्हर्जे मतूीच असे काही नाही, हहदं ू धमाणने त्यात ही म भा हदली आहे, सग र् साकार पजूा क्रकंवा
तनग णर् तनराकाराला समपणर् करा, मागण वेगळे पर् अतंतम स्थान एकच.
पवचार येतो, आपर् प्राथणना करतो, परमेश्वराला खरंच पोहोचते का?’, मागीतलेले भमळतचे असे नाही, मग
कशाला प्राथणना करायची? काही म्हर्तात आता हे करा, असे वागा म्हर्जे मेल्यावर स्वगाणत जाल, क्रकंवा प ढचा
जन्म चांगला येईल! पर् गीता वाचल्यावर कळते, हाच क्षर् आहे, जे करायचे आहे, जे हहायची इच्छा आहे,
ते सगळे ह्या present क्षर्ात आहे, त्यासाठी जे काही करावे लागेल ते ह्या क्षणर्च केले पाहहज,े
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मेल्याभशवाय स्वगण हदसत नाही तर मग अध्यात्त्मक मागाणवर थोडे तरी प्रयत्न केल्याभशवाय वाटचाल कशी
होईल? आपर् हयावसातयक मागाांवर यशस्वी होण्यासाठी क्रकती पररश्रम घेतो हे आपल्या सगळ्यांना माहहत
आहे, मग अध्यात्त्मक मागाणवर प्रगती होण्यासाठी काहीही न करता अपेक्षा का करतो क्रकंवा त्या मागाणला नाव
का ठेवतो?
गीता वाचताना वाटत,ं श्रीकृष्र्ांनी हे सगळं अज णनाला सांगण्याऐवजी द योधनाला सांचगतले असते तर कदाचचत
हे महाय दध टळले असत,े पर् तहेी खर नाही, कारर् महाभारताच्या श्लोकात द योधन म्हर्तो
जानाभम धमां न च मे प्रवपृत्त, जाणनाभम पापं न च मे तनवपृत्तः ।
केनापप देवेन हृहद त्स्थतने, यथा तनय लतोऽत्स्म तथा करोभम ॥
"मी च कीचे वागतो आहे हे मला कळते आहे, पर् माझ्यात जी एक शलती आहे, ती मला असे वागायला प्रवतृ्त
करत"े त्याही प ढे जाऊन महत्वाचे म्हर्जे तो श्रीकृष्र्ाला असे पवचारत नाही "मी काय करू, मला योग्य मागण
दाखवा". त्याचा अहंकार इथे आडवा येतो आणर् ह्याच्या अगदी उलट अज णन वागतो, तो श्रीकृष्र्ाप ढे परू्णपरे्
समपणर् करतो, शरर् जातो, त्याला ग रु करतो.
श्रीकृष्र्ांनी म्हर्ले आहे (९वा अध्याय)
अनन्यात्श्चन्तयन्तो मां ये जना: पय णपासते |
तषेां तनत्याभभय लतानां योगक्षेमं वहाम्यहम ् || 22||
त ूमला शरर् आलास, सतत माझ्या भलतीत राहहलास तर त झी सगळी 
काळजी मी वाहीन.
इतकी खात्री देऊन स दधा आपर् अज णनासारखे शरर् का जाऊ शकत नाही? प्रत्येकानं स्वतःच्या मनाला ह्याचे
कारर् पवचाराव.े अहंकार, लोभ की देवावरचा अपवश्वास? गेलेला क्षर्, गेलेली वेळ, गेलेला हदवस कधी परत
येत नाही, अध्यात्माचा हहशोब रोखठोक आहे, ततथे उधारी चालत नाही. मागचा जन्म आठवत नाही, प ढचा
जन्मच काय प ढचा क्षर्हह माहहत नाही, लौक्रकक अथाणने जे भमळवले आहे ते प ढच्या प्रवासात बरोबर घेता
येर्ार नाही, हे कळत असत,ं पर् वळत नाही. सगळं छान, स रळीत चालू असलं की आपर् स्वतःची पाठ
थोपटतो; पर् जरा रुळावरून गाडी घसरली की ब्रह्माडं आठवत.े आपल्या यशात आपल्याबरोबर खूप जर्ाचंा
वाटा असतो हे कधी पवसरू नये.
“त्याच्यावर” पवश्वास ठेवा, कताण करपवता कोर्ी वेगळाच आहे, आपर् फलत तनभमत्त आहोत, हे लक्षात ठेवले
म्हर्जे झाल.े अपेक्षा न करता काम करर्ं म्हर्ाल तर खूप सोप,ं नाही तर अगदी अशलय. ह्या भमळालेल्या
आय ष्यात, ह्या क्षर्ात मी क्रकती पववेक ठेऊन वागते हे महत्वाच!े आय ष्याकडे केवळ उपभोगाचे साधन
बघण्यापेक्षा, प्रत्येक क्षर् अन भवण्यासाठी हा जन्म आहे असे बतघतले तर बह दा मनाला शांत वाटेल.

- Anju Vale
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काल-परवाची गोष्ट आहे. गाडी चालवत घरी येत होते. हल्ली काळोख लवकर पडतो. तसा काळोख पडायला
लागला होता. त्या रस्त्यावर एक रेलरोड िॉभसगं लागतं आणर् त मच्या नभशबाने तहेहा जर टे्रन जात असेल
तर फाटक बदं होत.ं त म्हाला तब्बल ३०-४० भमतनटं शांतपरे् थांबावं लागत.ं पवचारांच्या ध ंदीत मी ते
पवसरल,े नेमका तोच रस्ता घेतला आणर् अडकल.े हं, म्हर्जे अडकले असं तहेहा वाटलं पर् गम्मत पहा,
अजार्तपेार्ी मला थोडासा ब्रेक भमळाला. मला सांगा - नेहमीच्या गडबडीत, कामाच्या हयापात, शांतपरे्
गाडीतनू क्रफरायला जायचा वेळ क ठे भमळतो अहो. त्यात गाडी बदं करून आकाशाकडे नजर लावनू तारकांची
रांगोळी त म्ही तनवांतपरे् शवेटची केहहा पाहहली होती आठवा जरा! तर! टे्रन जाईपयांत आता पयाणय नहहता.
मी गाडीचं मनूरुफ उघडल.ं हवेची झ ळ क चेहऱ्यावर ग दग ल्या करून गेली. गारवा होता, पर् ग लाबी. समोर
अधं कसा काळोख पडला होता. माझं आभाळाकडे लक्ष गेल.ं शरदऋतचू्या मोरपखंी आकाशात वगेळीच नीळ
ख लली होती. अचानक एक तारा चमकला आणर् का क र्ास ठाऊक एकदम ध्र व ताऱ्याची गोष्ट आठवली.
लहानपर्ी आपर् सगळ्यानंी ऐकली असेल तशी मी देखील ऐकली होती. ध्येयभसदधीची! चचकाटीची! नसेल
तर थोडलयात सांगते - उत्तानपाद नावाच्या राजाला २ राण्या होत्या - एक लाडकी, एक दोडकी. त्या दोडलया
‘रार्ी स तनती’चा हा म लगा. तर कथेप्रमारे् एकदा तो वडडलांच्या मांडीवर बसला होता आणर् त्याच्या (खडूस)
सावत्र आईने - म्हर्जे स रुचीने त्याला ओढून काढला आणर् सांचगलं की त ला इथे बसता येर्ार नाही. त्याने
कारर् पवचारले तर ततने सांचगतले हा अचधकार त ला देवच देऊ शकेल. (काय तरी बाई कजाग!) रडत बाळ
आईकडे आले आणर् त्याने तोच प्रश्न पवचारला तहेहा स तनतीने त्याला सांचगतले - "बाळा, ह्या प्रश्नाचे उत्तर
फलत देवाकडे आहे". मग त्या ध्र वबाळाने घोर तपश्चयाण करून पवष्र् देवाला प्रसन्न करून घेतले आणर्
पवष्र् देवाने त्याला वर हदला की त ला मी आकाशात अढळ स्थान देतो आणर् तो ध्र वतारा झाला.

मी गोष्ट ऐकली ना, तहेहाच माझ्या मनात असखं्य प्रश्न पडले होत.े
उदाहरर्ाथण - साधं मांडीवर तर बसायचं - मग तो हलक देवानी कशाला
दयायला हवा? बरं राहहलं - आईला पवचारलं तर ततने उडवाउडवीचं उत्तर
हदलं असेल - "देवास ठाऊक!" म्हर्ून लगेच तपश्चयाण? वडडलानंा क्रकंवा
सावत्र आईला पटवर्ं जास्त योग्य नाही का? ततथेही चचकाटी लागलीच
असती की! बरं करायचीच तपश्चयाण तर त्याला क ठे तरी वनात वगरेै का
जावे लागत?े त्जथे आपर् आहोत ततथेच का नाही करता येत? आणर्
आईने पर् बरा जाऊ हदला त्या लहानग्याला इतलयाशा कारर्ावरून!
पर् सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न असा - की अरे नलकी ध्येय काय होतं
ध्र वबाळाचं ? त्याला आकाशात स्थान क ठे हवं होत?ं त्याला तर फलत
आपल्या बाबांच्या मांडीवर बसायचं होत.ं हो ना? एक छोट्याश्या
आनदंाची इच्छा होती त्याची! आणर् झाले काय?

आता ह्या गोष्टीत सबप्लॉट कमी नाहीत! मग म्हटलं चला - वेळ आहेच, आज ख दद ध्र वताऱ्याशी थोड्या
मनमोकळ्या गप्पा माराहया - पवचारावं त्यालाच - काय बाबा? कसा आहेस? काय झालं नलकी? तर तो
म्हर्ाला...
खूप हदवसांनी क र्ीतरी बोलायला भमळाल.ं बरं झालं भेटलीस. अग,ं रोज बघतो मी अनेकांना येत-जाता. वाट
पवचारतात मला. पर् पवचारपसू करर्ारी तचू पहहली भेटलीस. छान वाटल!ं आता पवचारतसे म्हर्ून सागंतो
- म्हर्जे बघा हं - घरातून तनघालो तहेहा काय हवंय ते मनाशी अगदी पलकं होतं माझ्या. पवष्र्ूदेवाला
शोधायचं, त्याला पवचारायचं की मला माझ्या बाबांच्या मांडीवर बसण्याची परवानगी का नाही आणर् लगेच
देवाकडून परवानगी भमळवून घ्यायची. मग तडक जाऊन बाबांच्या मांडीवर बसायचं आणर् खूप खूप लाड
करून घ्यायचे! पर् आता ह्या देवाला शोधर्ार कस?े आईला पवचारले तर म्हर्ाली माहहत नाही क ठे
सापडले, म्हर् न म्हटलं आर्खीन क र्ाला पवचाराव.ं पर् पवष्र् देव सापडर्ं तसं सोपं नहहत.ं लहान होतो
ग मी. जो भेटला त्याला पवचारत गेलो. भटकत भटकत क्रकती दरू आलो कळलचं नाही. क र्ी म्हर्ाले
प्राथणना कर तर क र्ी आर्खीन काय. मग मला भेटले नारदम नी. ते म्हर्ाले तू "ओम नमो भगवते
वास देवाय" असं नामस्मरर् कर आणर् गेले तनघनू. केलं मी नामस्मरर्, पर् त्यानी काही क र्ी आलं नाही.
क्रकती हदवस गेले त्यात. आता हे जास्त करायचं तर जेवर् क ठे शोधत क्रफरर्ार?

गोष्ट...त्या धु्रवबाळार्ी! 
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मग अन्न सोडल,े करता करता पार्ीदेखील सोडल,े मग एका पायावर तप स दधा केले. तरी काही नाही! मग
मात्र मी पेटलो. म्हटलं आता मी काही करून ते भमळवर्ारंच आणर् शवेटी श्वास स दधा थांबवला.
मी पवचारलं - अरे फलत मांडीवर बसण्यासाठी इतका खटाटोप! थोडी अततशयोलती नाही वाटत? हे म्हर्जे
म गंीला मारण्यासाठी तोफ डागण्यागत वाटत.ं
कॅच-२२ ग, कॅच-२२! एकतर मला क र्ी हे पवचारलचं नाही की मी पवष्र्ूदेवाला इतलया कळकळीने का शोधतोय.
आणर् इतका प्रयास केल्यावर आता कशाला अधणवट सोडा! ररकाम्या हाती घरी गेलो तर सगळंच फ कट असा
पवचार केला. हे सगळं करताना मी खूप मेहनत घेतली होती ना! - ध्र वतारा म्हर्ाला. मी आता त्या प्रक्रियेत
इतका दरूवर आलो होतो की मला आता मागे वळायचे नहहत.े काहीही करून हे तडीस न्यायचे होत.े ध्येय
भमळवण्याचा ध्यास इतका उददाम झाला की अजार्तपेरे् मी त्यात क्रकती वहावत गेलोय हे लक्षातच आलं नाही.
रेटत गेलो. माझं खरं ध्येय ‘माझ्या बाबांच्या मांडीवर बसनू लाड करून घेरे् आहे’ हे पवसरून पवष्र्ूदेवाला शोधून
तो प्रश्न कधी एकदा पवचारतो हाच पवचार माझ्यावर हावी झाला..."
मी म्हटलं - असो! गलेे काही महहने, मग आले ना ते त झ्यासमोर. तहेहा तरी पटकन पवचारून टाकायचं की!
जेहहा पवष्र्ू देव प्रकट झाले तहेहा तू काही बोलला नाहीस म्हरे्.
क ठलं काय! कथा इथे सपंत नाही हं. ध्र वतारा थोडा ओशाळून म्हर्ाला. ‘अग,ं इतका थकलो होतो! आणर् मी
पवचार केला - सवणञ हे, म्हर्जे त्यांना माझी इच्छा कळली असर्ारच. ते साक्षात आलते ह्यावर पवश्वासच मला
आधी बसला नाही. देवाने हळूच गालावर एक हटचकी मारली तहेहा खरं वाटलं आणर् मी डोळे उघडल.े मी काही
बोलर्ार इतलयात त्याने लागलीच वर हदला -"इतके पररश्रम केले आहेस प त्रा! मी त झ्यावर प्रसन्न आहे. मी
त ला वर देतो! अशी जागा देतो त्जथून त ला कधीच क र्ी ओढून काढू शकर्ार नाही. मी त ला आकाशात अढळ
तारा करतो!".
‘अरेच्चा! आता आली का पचंाईत. अरे पर् मला तर बाबांच्या मांडीवर बसायचे वरदान हवे होते ना! मी देवाला
काक ळतीने समजावण्याचा प्रयत्न केला. देवाने मग माकेहटगं केलं - जगात क र्ाकडे नाही अशी जागा देतो वगरेै
(म्हर्जे माकेहटगं सनातनी आहे बरं का!). बाळंच होतो मी! पटवलं मला बापड्याला की त ला जे भमळतंय ते
क्रकती अलौक्रकक आहे (खरंही होतं म्हर्ा - क र्ाक र्ाकडे नाही असे वरदान). आणर् झालो की मी तारा!
अरे लेका, पर् तू तनश्चल नाही का झालास - मी म्हर्ाले. इच्छा असेल तरी त ला आता हलता येर्ार नाही.
जरी तू कोट्यावधी लोकांना वाट दाखवत असलास तरी तारांगर्ातल्या असखं्य ताऱ्यांकडे जे सवणसामान्य असं
बागडायचं स ख आहे, ते त झ्यापाशी नाही! आणर् सगळ्यात महत्वाचं म्हर्जे - तारा माडंीवर कसा बसर्ार?
शेंडीच लागली म्हर् मला. तो म्हर्ाला. ह्या सगळ्याम ळे वडडलांच्या मांडीवर बसण्याची परवानगी भमळण्याचा
प्रश्नच गायब!
अरे म्हर्जे त झी ध्येयपतूी नलकी झाली की नाही? माझ्या डोलयाची शभंर शकले हहायची पाळी आली होती.
ध्र वताऱ्याने माझ्याकडे शांतपरे् पाहहले आणर् क्रकचचतंसे हसनू म्हर्ाला - काय? झाला का डोलयात ग तंा? आता
त ला वाटेल मी म्हर्ीन त ला काही अलकलच नाही! मी तारा झालो, सगळ्या जगात माझे नाव झाल!े इतके मोठे
वरदान भमळाले आणर् तू हे काय पवचारते आहेस! गरैसमज करून घेऊ नको. एखादी इच्छा परू्ण करण्यासाठी
चचकाटीने प्रयत्न नलकी करावे. यात द मत नाहीच आहे. पर् मला सागंा, अगदी भमळाले पचंपलवानाचे ताट -
तरी त्याला आईने तपू घालनू, म रडून म रडून मऊ कालवनू, प्रेमाने भरवलेल्या वरर्भाताच्या घासाची सर आहे
का? त्याची मज्जाच काही और! ती सोन्याच्या ताटातल्या त्जलबीला नाही! अगदी अफलातनू असली तरी. हो
ना? पर् होतं काय? भमळवण्याचा नादात अपरंपार मेहनत करत जार्ारे आपर्, कधी कधी नलकी काय हवं
होतं तचे पवसरतो आणर् मग जे भमळतं तचे क्रकती उत्तम आहे हीच मनाची समजूत घालतो. त्याची आपर् जी
क्रकंमत मोजलीये क्रकंबह ना मोजतोय ती योग्य आहे का ह्याचा पवचार करतच नाही. म्हर्जे इच्छा परू्ण होर्ं हीच
ध्येयभसददी, की जे भमळालं तचे आपलं ध्येय होतं असा समज करर्ं बरोबर? काहीतरी साध्य करण्याच्या वेड्या
प्रयत्नात आपर् वाहवत तर गेलो नाही ना? छोट्या छोट्या आनदंांसाठी तपश्चयाण करायची गरज आणर्
अट्टाहास कशासाठी? आणर् जे भमळवलयं तचे भमळवायला तनघालो होतो का? असे अनेक प्रश्न तनमाणर् होतात.
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मी त ला डोस देत नाहीये. पर् एका मोठ्या आनदंापेक्षा, छोटे छोटे पर् असखं्य आनदंाचे क्षर् आपर्
क ठल्यातरी हयथण हट्टापरी घालवत तर नाही ना, हा पवचार आलाय का ग कधी मनात त झ्या? आता त ला
म्हर्ून सांगतो - तू पवचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर मलाही अजून परू्णपरे् सापडलेलं नाही!
काय बोलावं मला काही स चेना. खूप सारे पवचार मनात दाटीवाटी करत होत!े इतलयात! पॉSSS मागच्या गाडीने
हॉनण वाजवला. टे्रन गेली होती, फाटक उघडलं होतं आणर् मी मात्र माझ्याच नादात होत.े मागच्या गाडीवाल्याला
त्याच्या "इष्ठस्थानी" पोहोचायची भलतीच घाई झाली होती. मी गाडी स रु केली. समोर तनरभ्र आकाशात अगणर्त
तारे ल कल कत होत.े त्यात ध्र वताराही होता. जर् माझ्याकडे हसत मला आठवर् करून देत होता - नसू देत सारे
ध्र व तारे, तरी गोंडस आहेत. त्यांच्याकडे द लणक्ष करू नको. जसे ते लहान असनू चमचमताहेत तसेच असतात
आनदंाचे क्षर्...

- Poonam Torgal



िावपूिच श्रद््ांिली 

Dr. Suresh Gadgil

On September 11th, the final curtain fell on a magnificent act, Dr. Suresh Gadgil - a towering

personality in a small frame. The Maharashtrian community in Metro Detroit, and to some

extent in North America, always looks at Suresh through the lenses of Marathi Natak. As a

young man, he worked alongside well-known names such as Kashinath Ghanekar,

Ramchandra Varde, Baban Prabhu and Daji Bhatavdekar. A dentist by profession, his real

passion was Marathi Theater. He directed his first play in 1979 and since then was closely

involved in directing or acting in Marathi theater. Even throat cancer could not dampen his

enthusiasm for the stage. The cancer took its toll on his speech but that did not prevent him
from directing and performing in a 3-act play.

Those of us who have had a long association with Suresh, have closely seen his intensity, his

quest for perfection, and have experienced his anger, particularly with lack of punctuality! He

was a transparent person; outspoken but non judgmental. His love for people near him was

unconditional. Suresh gave altruistically. In the 70s and 80s, this charitable soul opened his

home to those less fortunate and fed them until they could stand on their own feet – and that

too despite being unemployed himself! He continued his charitable dental work until the age of
82.

We are blessed to have been associated with Suresh and Sudha and being considered as part

of their extended family. He is survived by his wife Sudha Gadgil, children - Anand, Neetee,
Sujata and Devesh, and grandchildren - Sahana, Saniya, Jahnavi and Ayan.

The family appreciates your thoughts and support during this hard time. They want to value and

cherish his memories. So, please send us your thoughts, wishes, memories and any pictures to

sureshgadgil@yahoo.com
Sincere thanks to Smt. Poonam Torgal for the obituary
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िावपूिच श्रद््ांिली 

Vivek Joshi

All must pass this way. So in your anguish, ask not why. Bid your friend a fond farewell and not

a last goodbye.

With a heavy heart, we announce the passing of our dear friend Vivek Joshi at the young age of

58. A great loss for his family and the community at large, our prayers are with Veena and their

son Rudra.

Shri Vivek Joshi was a long time resident of Pune and Michigan. He was an active member of

the Maharashtra Mandal of Detroit. You may know him as a jovial gentleman with a welcoming

smile at the registration table of various MMD programs. He always supported and helped all

MMD committees without hesitation. We can unequivocally say, "Dependable and Integrity"

were his middle names. MMD and BMM2017 finances were always in safe hands. We

remember his special contribution when he and his wife Veena, on a last minute request,

stepped up to be the Program manager of the auspicious BMM 2017 convention inauguration.

Vivek was born in Chakan, Pune on March 2nd, 1963. He moved to the USA in 1997. He

started his career as a software engineer, and later obtained an MBA and managed projects

and programs at a variety of companies such as McKesson, Reuters, and IBM. Vivek was a

man of curiosity and a knack for picking up talents on the fly.

Vivek moved back to India in September 2019 to take care of his parents. After seeing them

through their last days, he unfortunately contracted COVID-19 and died of post-COVID

complications at KEM hospital in Pune. We will remember him as a man who always possessed

a zest for life, travel, and good times with his family and friends.

Share your fond memories of Vivek at the link below:

Vivek R Joshi - ForeverMissed.com Online Memorials

If you would like to donate for a noble cause in his memory.

https://www.sewausa.org/Covid-19-Support-Bharath-Fundraiser
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िावपूिच श्रद््ांिली 

Eulogy for Shri Anand Pinjarkar from Shubhada Shastri

अण्र्ा गेले' ही बातमी ऐकली, आणर् 'आपलं मंडळ' अशी स्लोगन-कम-आठवर् करून
देण्याची जरूर नसलेल्या काळातंली एक-एक मार्सं हळू हळू हरवायला लागली आहेत,
याची जार्ीव प न्हा एकदा प्रकषाणने झाली.
अण्र्ा म्हर्जे लहान म लाइतलया तनहयाणज, तनरागस स्वभावाचा आणर् आपल्या
मेंडोभलनच्या स रेल स रांइतलयाच अवीट गोडीचा मार्ूस. एक क शाग्र ब दधीचा
इंत्जतनयर. स्वत: इतलयाच गोड स्वभावाच्या सहधमणचाररर्ीसोबत भमभशगनमधल्या तीन-
चार मराठी पपढ्यांशी तनरपेक्ष त्जहहाळ्याचे संबंध जोडलेला हा सदगहृस्थ.
सरदेशपांड,े देशपाडं,े केवले, आणर् पपजंरकर. उमरावती, पवदभाणतल्या एकाच शाळा-
कॉलेजाला गाजवनू हे चौक ट डटे्रोईटला आलं, आणर् त्याच तरूर्पर्ाच्या उत्साहानी त्यांनी
मंडळाच्या पायाभरर्ीची आणर् वाढीची कामं स्वीकारली. मंडळाच्या भरभराटीसाठी केलेलं
त्यांचं योगदान मोजण्याच्या पलीकडचं आहे. मंडळाच्या जडर्-घडर्ीवर ज्याचंे खोल
संस्कार आहेत अशी ही मार्स!ं
अण्र्ा पपजंरकर आणर् स शीलताईंसारखी मार्सं तर 'नाही चचरा नाही पर्ती' या
गटातली. हे दाम्पत्य म्हर्जे गेली चाळीस-एक वषां क ठलंही मानपानाचं पद न मागर्ारी
अशी स्वयंभू 'संस्था'.
डटे्रॉईटच्या पररसरातं नहयाने अमेररकें त आलेल्या मराठी पवदयार्थयाांना आणर् नव-
दाम्पत्यांना कधीही त्जहहाळ्याच्या हलकाने जाता येईल असं माहेरघर स शीलताई आणर्
अण्र्ा प रवायच.े अण्र्ांच्या पश्चात स शीलताईंना एकटं वाटंू न दयायला त्यांची ही
प ण्याई नलकीच उदंड प रेल.
अण्र्ांना पवनम्र आणर् आप लकीची श्रदधांजली.

- शिुदा शास्त्री

Shri Anand Pinjarkar
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िावपूिच श्रद््ांिली 

Mr. Sharad Ambekar, a long time resident of Michigan and one of the first

members of Maharashtra Mandal of Detroit, passed away on January 7th 2021 at
10:30 am in California due to COVID. He was 83 years old.
He was born in Aane (आरे्), a village near Pune, India. Due to adverse economic

conditions at home, he had to get admitted to Pune Vidhyadharthi Gruha (also
known as Anaath vidhyarthi gruha अनाथ पवदयाथी गहृ) from the 7th grade. He was

a bright student and he earned his B.E from College of Engineering, Pune.

After graduation he did some honorary work for a renowned architect in Pune.

Impressed by his aptitude and skills, Mr. Deshpande, the architect, offered him

money to go to England to advance his career. He sailed to England by boat as
he could not afford to fly.

After some years he moved to Winnipeg, Canada. He obtained his M S degree

from Worcester Polytechnic Institute in Boston, USA. He and his family settled in

Windsor, Canada for many years. While in Windsor, he and his family were
regular participants of Maharashtra Mandal and Bharatiya Temple events.

He moved to Detroit with his family in 1987. He was a great father to his two

children and a loving grandfather to his four grandchildren. He is survived by his
wife Pushpa.

May his soul attain Eternal Peace and Moksha. Om Shanti

Mr. Sharad Ambekar
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How can we prevent depression?

➢ Make sure after a good night sleep you get up every morning at the same time
➢ Exercise regularly (morning is better), do yoga
➢ Meditate
➢ If you believe, do some prayers
➢ Eat healthy—more fruits and veggies, more nuts, and less sugars, no processed fruits
➢ Decrease use of social media
➢ Taking on a new hobby
➢ Have fun times
➢ Stay away from people who make you feel depressed and take advantage of you—instead

surround yourself with people who make you feel good and special
➢ Don’t over commit yourself
➢ Let it go
➢ Decrease alcohol intake
➢ Keep a positive attitude
➢ Do volunteering
➢ Think about what you are grateful for every night
➢ Keep positive notes (e.g., “I will be productive”)
➢ Reach out to your support system and therapist or a good friend and family

Over the counter stuff you may want to try

* Take vitamin D daily * Omega-3 fatty acids * Magnesium
* Lavender oil * St. John's wort

If you are still depressed, see your primary care doctor

Your doctor will screen you with a PHQ2 or PHQ9 questionnaire.

Your doctor will do blood work to rule out other causes of depression, then start you on 
medication and see you in 4 weeks.

If you are prescribed meds, take them daily. There are a lot of medications to help combat 
depression nowadays—they are called SSRI, SNRI, or atypical drugs. Some of the common ones 
are Prozac, Lexapro, Zoloft, Wellbutrin, venlafaxine. Most medications take about 2 - 4 weeks to 
reach an adequate level in blood and most medicines are given for 6 months at least. If you have 
had a relapse, then it may be given longer or continued indefinitely. A few patients may even 
need to be hospitalized till they start feeling better.

Psychotherapy can help too, though the combined approach with psychotherapy and medication 
works the best for most patients.

I always tell my patients to remember to take care of yourself first and that you are not alone. 
We are all here to help you get better.

Dr. Varsha Revankar, MD
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कोपवडच्या काळात बऱ्याच जर्ांचा प्रवास थांबला होता पर् माझ्या मात्र या न त्या कारर्ाने ४-५ चकरा लागल्या 
भारतात. कारर्ं अनेक आणर् अन भवदेखील अनेक. भलहायला घेतल ंतर प स्तक भलहाव ंलागेल पर् अनेक 
प्रसगंांपकैी घर करून राहहलेले काहीच प्रसगं. त्यातलाच हा एक.....
भारतातनू तनघायला दोन हदवस राहहले होत.े नेहमीप्रमारे् सगळी घाई स रु होती.... शॉपपगं आणर् पॅक्रकंगची 
नेहमीची घाई नाही, तर एयरलाईनने प्रवासाचे तनयम बदलले तर नाहीत आणर् आपली फ्लाईट तनघर्ार आहे की 
नाही, कोर्त्या टेस्ट आणर् कधी घ्याहया लागर्ार वगरेै वगरेै. बरं ड्रायहहर नेहमीचा ठरलेला असला तरी म बंई-
प रे् प्रवास करतांना त्याला काही त्रास होऊ नये म्हर्ून त्याचे पेपर फॉम्सण भररे् हे ही एक काम वाढल ंहोतचं. 
सगळी माहहती काढल्यावर त्यातल्या त्यात घराच्या जवळ कोर्ती लॅब आहे का त्जथे करोना टेस्ट करता येईल 
याची शोधाशोध. नभशबाने या वेळेला रॅपपड टेस्ट वर काम भागर्ार होत.ं ह्या टेस्टचा ररपोटण लगेच भमळतो हे 
माहहत होत ंत्याम ळे वेळेवर ररपोट्णस भमळतील की नाही हे टेन्शन नहहत.ं
बाहेरचं खार्ं या हट्रपमध्ये झाल ंनसल ंतरी त्यात एक अपवाद होता...वडा-पाव. जमेल तस,ं जमेल तहेहा वडा-पाव 
वर ताव मारला होता.
मनातल्या मनात प्लॅन करून टाकला. आधी कोपवड टेस्ट आणर् घरी येता येता गरमागरम वडा-पाव घेऊन घरी 
यायचं.
लॅब मध्ये सकाळी आठ वाजता पोहोचलो. गदी नाही बघनू ह श्श झाल.ं ररसेप्शतनस्टला सांचगतल ंकी प्रवासासाठी 
कोपवड टेस्ट घ्यायची आहे आणर् उदयाची फ्लाइट आहे. ततने पासपोटण वगरेै बतघतले आणर् आम्हाला बसायला 
सांचगतल.ं पाच भमतनटाने परत येऊन म्हर्ाली की मला वाटत ंत म्ही रॅपपड टेस्ट न करता PCR टेस्ट करावी. 
सगळ्या एयरलाइनला तीच टेस्ट लागत.े
मी: पर् मी वेबसाइट वर चेक केलयं. रॅपपड टेस्ट चालेल अस ंभलहहलयं.
ती: त म्ही सांगाल तर आम्ही करू पर् जनरली PCR टेस्ट लागत.े
क्रकतीही खात्री असली तरी त्या ररसेप्शतनस्टचा आत्मपवश्वास बघनू मी 
थोडी डगमगलेच..... आणर् ततला त ेजार्वलहंी. लगेच ती म्हर्ाली
"बसा त म्ही, दोन भमनटात बोलावत ेत म्हाला".
मी: अहो पर् मला वाटत ंरॅपपड...
ती: बघा त म्ही. ठरवा आणर् सांगा...
मी एयरलाईनला कॉल करायचा तनष्फळ प्रयत्न केला. परत एकदा वेबसाईट चेक केली. तो पयणन्त चार पाच लोक 
टेस्ट करून गेले होत.े आता माझ्याकड ेबघनू ततची चचडचचड होऊ लागली होती.
मी: PCR टेस्टचा ररपोटण एका हदवसात भमळेल का?
ती: कोर्तीही टेस्ट केली तरी अजांट चाजण लागेलचं.
मी: रॅपपड टेस्टचा ररपोटण तर तसाही काही तासात भमळतोच ना. (आता माझीय दधा चचडचचड होऊ लागली.)
आता प्रश्न होता की ही लॅब जास्त पसेै ल बाडण्याच्या मागे तर नाहीये? तस आत्ता तरी ह्या लॅबमधून टेस्ट 
करवण्यापलीकड ेकाही मागण हदसत नहहता. पर् डोलयात त्या सगळ्या ऐकलेल्या केसेस सचंार करत होत्या... 
करोना काळात हॉत्स्पटल्सने पेशन्टला कसे ल बाडले वगरेै वगरेै. (अथाणत अनेक डॉलटसणने मदतीचे हात प ढे 
केलेल्या गोष्टी पर् ऐकल्या आहेतच. पर् मार्साची वतृ्ती असत ेतस,ं वाईट गोष्टी जास्त लक्षात राहातात.)
ती: अजांट चाजण तर लागेलच
मी: मला रॅपपड टेस्टचं करायची आहे.
ती परत आत गेली आणर् लगेच बाहेर येऊन म्हर्ाली, सातश ेरुपये लागतील.

शाईत भििलेला एक क्षि 
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ह्या टेस्टला एवढे पसेै लागत नाही हे चांगलचं माहहत असनू च पचाप टेस्ट केली पसेै हदले.
मनात अततशय राग... आणर् त्यातनू लाचारीचा राग. त्या रागातच ततथून तनघाल.े
वडा-पाव वाल्याची हातगाडी न कतीच लागली होती. तो सगळी तयारी करत असतानाच मी पोहोचले. तो अदबीने
म्हर्ाला "ताई अजून १० भमतनट तरी लागतील". मी म्हंटलं चालेल. छान गरमागरम पहहल्या घाण्याचे वडे भमळर्ार
म्हर्जे. तो माझ्याकडे बघनू हसला... हो ताई.... झालचं तले गरम...
माझ्या एकदम लक्षात आलं की आपर् घरुन पपशवी आर्ायला पवसरलोय. आता एवढे ७-८ वडा-पाव घरी नेर्ार
कस.े मी त्याला पवचारलं "त म्ही प्लात्स्टक बॅग दयाल का? मी पपशवी आर्ायला पवसरले. बॅगचे अथाणत एलसट्रा
पसैे देईन. मला माहहत आहे क्रक त म्ही बॅग्स देत नाही हल्ली.”

त्याने लगेच पवचारलं "इथे प ण्यात राहायला नाही का ताई त म्ही?”…
नाही, पर् बऱ्याचदा येत.े क्रकती पसैे झाल?े पपशवीचे भमळून सागंा हं....
काय ताई त म्ही. पपशवीचे पसेै नाही घेर्ार. त म्ही आजचं पहहलं
चगऱ्हाईक...

अहो म्हर्ूनच म्हर्तये...हे घ्या... प्रसन्न चेहेऱ्याने तो म्हर्ाला "असं करा ताई त म्ही, त म्हाला जो कोर्ी
रस्त्यावर भभकारी हदसेल ना; त्याला हे पसैे दया वडा-पाव पवकत घ्यायला.
त्याचंही भलं आणर् आमचं ही...."
मी अवाक् होऊन बघतचं राहहल.े... काही भमतनटांपवूीच एका श्रीमतं लॅबची
पसैेखाऊ वतृ्ती बतघतली होती. आणर् आता इथे हा वडा-पाववाला जास्तीचे
पसैे घ्यायला नकार देत होता.

मन ष्य स खी असला की समाधानी असतो की समाधानी असला की स ख
भमळत?ं... त्या वेळेला डोकावलेला एक प्रश्न.

- पल्लवी सपे्र
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RA Parthe LLC was formed in 2013 by Rahul 

Parthe, a veteran in biometrics and identity 
management, with his experience in building 
large-scale national ID programs like India 
Aadhaar Card and Indonesia National ID. RA 
Parthe LLC is in the business of consulting to 
implement such large-scale identity management 
and biometrics system around the world.

We partner with other technology providers to build solutions that use 
biometrics to address identification and security needs with privacy and 
security in perspective.

Rahul is also the co-founder of TECH5, a Geneva-based company, and the 
largest shareholder in a Singapore-based SGX listed company that 
offers solutions in the same domain.
RA Parthe LLC and the related companies have the vision to build systems that 
adhere to the principles of infrastructure for public good and support the UN 
sustainable development goals.

RA Parthe LLC and the Parthe family are honored to get this mention and 
support Maharashtra Mandal of Detroit.

RA Parthe LLC 

We look forward to serving the community and 
becoming a well-known company that builds 
systems to do the greater good of society.

For more information contact 
Rahul.parthe@raparthellc.com

RAHUL PARTHE




