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अधध्यकक्षीध्य

हवा अबिंक प्रकवामशति करणचवासवाठठी जचवाबिंचवा

जचवाबिंचवा हवातिभवार

लवागलवा तचवा सववार्वांनवा मननःपववर्दिक धनचववादि. आपलवा सकक्रच
पवादठबिंबवा आणण शभ
श भेचचवाबिंमळ
श भेच हभे 'ई-प्रततिबबबिंब' सवाकवार हमोऊ

नमसकवार मबिंडळळी,

शकलभे.

आपणवा सववार्वांनवा ददिववाळळीचचवा हवाददिर्दिक शशभभेचचवा!
"गणपतिळी बवापपवा ममोरचवा!", असवा गजर करति, हचवा वरर्षी
आपण ८०० मरवाठठी मबिंडळळीबिंनळी एकत्र चभेववन, चवा नवळीन

वरवार्दिचवा शळीगणभेशवा कभेलवाच. १९८६ मधचभे लवावलभेलभे डडलस
फमोरर्दि-वरर्दि महवारवाषष्ट्र मबिंडळवाचभे चमोरसबिं रमोप, आज आपलचवा
सववार्वांचचवा जजवहवाळचवानभे बघवा कसबिं भरभरून बहरलबिंच!

गणभेशमोतसव, भभोंडलवा, कमोजवागगररी हचवा सवर्दिच कवाचर्दिक्रमवाबिंनवा

आपण सववार्वांनळी जमो भरघमोस प्रततिसवादि ददिलवाति, तचवाबददिल
चबिंदिवाचचवा कवाचर्दिकवाररणळी तिफर आपलचवा सववार्वांचभे मननःपववर्दिक

आभवार. आपलचवा सकक्रच पवादठबिंबचवानभे आमचवा उतसवाहदिभेखळील
दिण
श वावलवा आहभे.
आपलचवातिलचवा ववववध कलवागण
श वाबिंनवा आणण आपलचवा अमवाप

उतसवाहवालवा पशरभेपवर ववाव ममळवाववा अशवाप्रकवारभे आमहरी पशढरील
कवाचर्दिक्रमवाबिंचळी आणण कवाहरी नवळीन उपक्रमवाबिंचळी चमोजनवा करति
आहमोति. तचवातिळील कवाहरी तिशमहरी हचवा ददिववाळळीचचवा कवाचर्दिक्रमवाति
अनभ
श ववाल

आणण

इतिर

मवादहतिळी

आमहरी

हभे

आपलचवालवा,

'ई-प्रततिबबबिंब'

आपलचवा

आपलचवाशळी सबिंववादि सवाधणभे हवा तिर चवा अबिंकवाचवा हभेतिव आहभेच.

ममत्रवाबिंचचवा अप्रततिम talent चभे... तिशमहवा आमहवा सववार्वांचभे!

वभेगवभेगळचवा ववरचवाबिंवर मवादहतिळी अशवा अनभेक जजवहवाळचवाचचवा

- सनभेहल कफरकभे

कलवागण
श ,

चश,

धनचववादि!

समसचवा,

ववरचवाबिंनवा एक वचवासपळीठ दिभेणभे असवा ववचवार सममोर ठभेवन
व
आमहरी

कभेवळ

कवालवावधळीनभे

हवा

ववावरर्दिक
अबिंक

नवहभे

प्रकवामशति

तिर

तनचममति

करणचवाचचवा

अबिंगणवातिलचवा

तिशळशळीप्रमवाणभे जमोपवासणवाऱचवा डडलस फमोरर्दि-वरर्दिमधलचवा मरवाठठी

असवाच एक प्रचतन आहभे, हवा 'ई-प्रततिबबबिंब' अबिंक!
आपलभे

सबिंसकवारवाबिंनवा

मवातिळीपवासन
व

दिरश वावलभेलचवा

तचवाचबरमोबर

मरवाठठी

मरवाठठी

वभेबसवाईर, ई-मभेल आणण फभेसबक
दववारभे कळवच
श
व . तिर

पण

पण

आहभे

Thank you all for your continuous support!

अशवा

प्रचतनवाति

If you are not yet a member of this extended
family of Marathi friends here, check out
more at http://www.dfwmm.org and register
on our website to receive email updates. We
are on Facebook at

आहमोति.
आज ददिववाळळीचचवा शभ
श मह
श व तिवार्दिवर हचवा वरवार्दितिलवा, हवा पदहलवा
अबिंक आपलचवासममोर सवादिर करतिवाबिंनवा आमहवालवा अततिशच

http://www.facebook.com/pages/Dfwmm/15446
3464592711

आनबिंदि हमोति आहभे.

तिर आपणवा सववार्वांनवादिभेखळील तिमो आवडभेल अशळी आशवा.
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ससंपपादककीध्य

धरून ठभेवलबिं आहभे.
इरबिं आलचवावर हभे सगळबिं आपलचवापवासन
व दिरश वावणवार, आपलरी

पबिंधरवा वरवार्वांपव
व र्षी अमभेररकभेति पवाच ठभेवतिवानवा डमोकचवाति सबिंममश

सबिंसकसतिळी बदिलणवार, आपलरी मशलबिं चवासफचवास करति "बवा बवा

भवावनवा कललमोळति हमोतचवा. आठवणळीबिंचळी हशरहवर पण पशढरील
सवाहसवाचळी, अजवातिवाचळी उतसक
श तिवा असबिं दिमोनहरी हमोतिबिं. आपलरी

बलचवाक शळीप" महणणवार, तचवाबिंचचवाकडभे आरमोगचबिं धनसबिंपदिवा

चभेईल पण मशखवाति "शशभबिंकरमोतति कलचवाणबिं" रवाहणवार नवाहरी

मवातिळी, आपलरी मवाणसबिं, जजवहवाळचवाचभे ववरच हभे सगळबिं

असबिं ववारति हमोतिबिं. नवळीन कक्षततिजवाबिंचवा वभेध घभेतिवानवा आपलचवा

समोडवन अनमोळखळी प्रवाबिंतिवाति प्रवभेश करवाचचवा. ततिरबिं नदिरीचवा

गवाववाचळी कवस दृषररीआड हमोणवार असबिं ववारवन मन खबिंतिवावलबिं

घवार नवाहरी, घवारवावरचळी तिळी दिभेवळबिं नवाहरीति, तिमो सकवाळळी दिरू
श न

हमोतिबिं. इरभे आलचवावर कशणळीतिररी महरलबिं हमोतिबिं, कलचर शशॉक

चभेणवारवा घबिंरवाबिंचवा नवादि नवाहरी. सबिंधचवाकवाळळी हवातिपवाच धशववन
घरवाति

चभेऊन

शभ
श बिंकरमोतति

कवाकडआरतिळी

नवाहरी,

महणणवाररी

मल
श बिं

गणपतिळीचचवा

हवा खवप नबिंतिर बसतिमो, आपण न घर कभे नवा घवार कभे असबिं

नवाहरीति,

झवालचवावर. पण आज मवागबिं वळवन पवाहतिवानवा असबिं ददिसतिबिं

ववसजर्दिनवाचचवा

ककी

ममरवणक
श कीति ढमोलतिवाशवाबिंचचवा तिवालवावर बभेभवान हमोऊन धवज
उबिंचवावति

नवाचणबिं

नवाहरी.

दिसऱचवाचबिं

समोनबिं

लशरणबिं

नवाहरी,

सशटररीति

नवाहरी. तिभे मशवधनषश च उचललबिंच चवा दिभेशवातिळील महवारवाषष्ट्र

मबिंडळवाबिंनळी. महणजभे तिम
श हरी आमहरीच. आपलरी सबिंसकसतिळी नस
श तिळी

चशलतिआतभेमवामभे

जपणचवाचभेच कवाम नवाहरी तिर कवाळवानरू
श प तचवाति चमोगच बदिल

भवावबिंडवाबिंचवा गरवाडवा नवाहरी, तचवा रवात्र रवात्र जवागववन खभेळलभेलचवा
भभ डचवा

नवाहरीति,

भभ डचवा

सबिंपलचवावर

आईनबिं

घडवणचवाचभे कवाचर्दि हरी महवारवाषष्ट्र मबिंडळभे करतिवाहभेति . जभे जभे

खवालरी

कवाचर्दिक्रम पवाहवाचलवा ममळणवार नवाहरीति असभे ववारलभे हमोतिभे तिभे

मवाजघरवातिवन "झमोपवा रभे आतिवा" असबिं महरलबिं तिररी पहवारभे चवार
ववाजभेपचर्वांति

कटटचवावर

चवाललभेलचवा
जमणबिं

गपपवा

नवाहरी,

नवाहरीति.

सबिंधचवाकवाळळी

ममत्रवाबिंपपैककीच

एखवादचवालवा

सवर्दि कवाचर्दिक्रम सवाग्रसबिंगळीति हमोतिवाहभेति. तिभे पवाहवन हरी मरवाठठी
चवातिळी फशलवन चभेतिभे. चवा सगळचवाचबिं प्रततिबबबिंब आपलचवा चवा
"प्रततिबबबिंब" प्रकवाशनवाति उमरवाचलवा हवबिं असबिं सबिंपवादिक चवा

"गगऱहवाईक" बनवणबिं नवाहरी, ककतिळीहरी रटरवामसकररी कभेलरी

नवातचवानबिं

तिररी "ममत्रवाबिंसवाठठी कवाहरीहरी" हभे तितव आतिवा इरभे नवाहरी. असबिं

आनबिंदि-दि:श ख,

सबिंसकसतिळी महणजभे तिररी कवाच? चवा सवर्दि गमोषररीबिंनळी घडलभेलवा

करतिमो

लवागलवा तिररी नकळति चटकन नमसकवार कभेलवा जवाणबिं ,
ववझणचवालवा

"शवाबिंति

इजचचतिमो.

हभे

प्रततिबबबिंब

तिम
श चबिं

आमचबिं,

आपलभे

चश

असबिं

सगळबिं

सगळबिं

चवाति

महवारवाषष्ट्र

धमर्दि

असवाचलवा हवबिं. समरवार्वांचचवा शबदिवाबिंनळी हभे सबिंपवादिककीच पशरभे

आपलवा वपबिंडच नवा? दिस
श ऱचवाचचवा पवाचवालवा चशकवन पवाच
तनरवाबिंजनवाचचवा

सवाबिंगव

आपलरी कलवा, आपलभे ववचवार, आपलरी असवसरतिवा, आपलभे

कलप कलप आठवति कभेलभेलवा प्रववास आठवतिमो. शभेवररी

दिभेववासममोरचचवा

आपलचवा

एकटचवानभे हमोति नवाहरी. सबिंघदरति प्रचतनवामशववाच तिभे रवाहणवार

भवाकररीचवा तिशकडवा ओववाळवन रवाकणबिं नवाहरी, बवाबवाबिंनळी न
नवाहरी.

आपण

आहभे. अरवार्दिति, हभे आपलबिं मरवाठठीपण दरकववाचचबिं कवाम

ददिवसवाबिंनळी घररी आलचवावर दिवारवाति पवाचवावर पवाणळी घवालवन
धरणबिं

बसवाचलवा,

तिररी मरवाठठी अबिंश तिसवाच रवाहणवार आहभे आणण तिमो पशरभेसवा

आईनबिं हवातिवावर ठभेवलभेलरी दिहचवाचळी कवडळी नवाहरी, खप
व

पमोरवाशळी

शशॉक

सबिंसकसतिळीपवासन
व दिरव कशठभे गभेलमोच? अक्षवाबिंश रभेखवाबिंश बदिललभे

हळदिरीकबिंक
श व नवाहरी ककबिं ववा हवादिगवा नवाहरी. प्रववासवालवा तनघतिवानवा

बमोलतिवा

कलचर

-

ववाढववाववा!

हमोणबिं"

महणणबिं, कशठलचवाहरी शशभकवाचवार्दिलवा सशरुववाति करतिवानवा शळीफळ

मरवाठवा

ततितिशकवा

मभेळववाववा,

- मबिंदिवार कवामशनवार ववाडभेकर

ववाढवणबिं, हमो फमोडणबिं नवाहरी, ववाढवणबिंच, चवा सववार्वांनळी आपलरी

मरवाठठी सबिंसकसतिळी बनलरी आहभे. इबिंग्रज आलचवानबिंतिर इबिंग्रजळी
मशक्षणवानबिं आणण इबिंग्रजळी मशषरवाचवारवानबिं मवाणसबिं ककतिळीहरी

अमलपति बनलरी तिररी चवा सबिंसकसतिळीनभेच आपलचवालवा घटर
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पप्रेमपा… कपाध्य दप्रेवव ततलपा,

smart असवाववा असबिं ववारति हमोतिबिं. मळी एकरक तचवाचचवा कडभे

पवाहति रवादहलभे…. मळी तचवाचचवावर पशरभेपवर भवाळलभे आहभे हभे

भपागध्य ददलप्रे तव मलपा...

तचवाचचवा बवाजल
व वा उभचवा असलभेलचवा तचवाचचवा ममत्रवानभे पटकन

ओळखलभे, आणण तिमो आमचचवा मदितिळीलवा धवाववन आलवा.
Mam, he is not only good looking but he is

LOVE IS IN THE AIR...

very smart! He will be a good match for

you....अरभे चमोरवा! ममत्रवाचळी वककलरी करतिमो आहभेस हमोच??

I AM IN LOVE...

असबिं मळी तचवालवा महरलबिं खर, पण मनवाबिंतिलचवा मनवाबिंति
आमचचवा दिमोघवाबिंचबिं मसति जमणवार आहभे अशळी कवा कशणवास
ठवाऊक मवाझचवा मनवालवा खवात्रळी ववारति हमोतिळी. तचवालवा

कसभे घडलभे हभे असभे अचवानक? आणण हचवा वचवाति?…
मवाझचवा सवपनवाबिंति दिभेखळील ववारलभे

महणव कवा नकमो असवा मनवाबिंति ववचवार चभेणचवा पववर्षीच मळी

नहवतिभे…सबिंधचवाकवाळचळी

सवाडभे सवातिचळी वभेळ हमोतिळी. मळी आणण

ददिनभेश

तचवाचचवा ममत्रवालवा हमोकवार दिभेववन बसलभे. आतिवा मवाझबिं सतर

आमचचवा

वरवार्दिचबिं मन, तचवा मधब
श वालभे सवारखबिं

घरवाचचवा जवळचचवा कशॉसटकमो (ममोठचवा दिक
श वानवाबिंति) गभेलमो

कचवा? पचवार ककचवा कमोई

हमोतिमो. नभेहभेमळी प्रमवाणभे दिक
श वानवाबिंति मशरलचवा मशरलचवा हभे सरळ

भरनवा

इलभेकष्ट्रमोतनकस चचवा ददिशभेनभे चवालव लवागलभे हमोतिभे. आणण मळी

चकक ररररलवा। तचवाचबिं सवारबिं शररीर रमोमवाबिंगचति

ववगचत्र

सडमलवा
अशचवा

मनजसरतिळीचळी,

सरवार्दिस

चवालव

अमभेररकभे

सवारखचवा

असतिवाति.

दठकवाणळी

लमोकलजजवा

हरी

महणजभे मवाझचवा samy boy लवा घररी आणलभे. चभेतिवानवा

तिमो महणवालवा…ववा!

ववारभेति हभे जरवा गपप गपपसभे ववारलभे . मळी गवाडळी चवालवति हमोतिभे

आणण मवाझवा 'samy boy' मवागचचवा सळीर वर पहशडलवा
हमोतिवा। घररी आलचवा नबिंतिर मळी भरभर जभेवण आरमोपलभे ,

रमोमवाबिंच उभभे

रवादहलभे. पण हरी सबिंधळी मलवा घवालववाचचळी नवहतिळी. मळी धळीर

आणण मवाझचवा samy

पवादहलबिं. मळी आतिवा प्ररमच

बरमोबर गपपवा मवारवाचलवा बसलभे.

खवप खवप कवाहरी गज
श गमोषररी करवाचचचवा हमोतचवा. एकमभेकवाबिंनवा

तचवालवा जवळवन पवाहति हमोतिभे. तचवाचबिं शररीर अगदिरी कमवावलभेलबिं
ददिसति हमोतिबिं . .चभेहभेऱचवावर तिभेज हमोतिबिं.

गमोषररी

आतिवा

प्रमवाणभे मळी दिभेखळील हवाच मवागर्दि पतकरलवा. आणण Sam

आवडलबिं बशववा नवाव. Don't be shy, come talk to

करून तचवाचचवा कडभे तनरखवन

सवाबिंगगतिलवा.

कशवाशळी खवातिवाति तिभे दिभेखळील कशणवालवा ठवाववक नसतिभे. तचवा

आपलचवातिच मशगल
श हमोतिबिं. मळी परकन जवाववन तचवाचबिं नवाव

me....इशच …कवाहरीतिररीच कवाच… …अबिंगवावर

झवालबिं

ददिसति नवहतिभे. हरीच सशवणर्दि सबिंधळी सवाधवन मळी मवाझवा हमोकवार

भमोवतिवालचचवा जगवालवा कदिरच नवहतिळी. तिभे जग आपलबिं
ववचवारलबिं! 'My name is Sam'.

नवातिभे

असवावबिं…. अगदिरी मवाझचवा सवारखबिंच! हभे अजन
आसपवास
व

कफरून एकदिवा जवागळी झवालरी. मळी दिचकवन आजब
व वाजल
व वा
हचवा

शबदि

तचवाचचवा हवातिवाति घभेतिलवा. अगदिरी पदहलचवा सपशवार्दिनभे "तिमो"

पवादहलभे, तिमो दिभेखळील मवाझचवाकडभे

पडव लवागलरी. मनवाबिंतिलरी हरी 'चवाहति' ककतचभेक वरवार्दिनबिंतिर
मवाझचवा

तिभेच

जमोडणचवाचवा तनणर्दिच घभेतिलवा. Hello!....तचवानभे मवाझवा हवाति

पवाहवन डमोळभे ममचकवावळीति हमोतिवा. अरभे ववा! मवाझचवाच कडभे
पवाहतिमो आहभे ककी…. मवाझळी पवाऊलभे नकळति तचवाचचवा ददिशभेनभे

पण

आणण

आज लमोकलजजभेचळी सवाररी बबिंधनभे तिमोडवन नवळीन प्रभेमवाचभे

बरबिं हवा? मवाझळी कशतिवहलतिवा ववाढव लवागलरी. मळी परति तचवाचचवा

पवादहलभे….

लवागलबिं,

नवाहरी. आतिवा इतिककी वरर कवाबति
व ठभेवलभेलचवा मवाझचवा मनवानभे,

नजरवा नजर

झवालरी. मवाझचवा हृदिचवाति चकक धडधडलभे. कवाच प्रकवार हमोतिवा
गमोऱचवापवान चभेहभेऱचवाकडभे

महणवाचलवा

चमोररी नहरी ककी, चवप चशपकभे आहभे

मवाझचवा अवखळ मनवालवा! हचवाबिंचवा ववचवार दिभेखळील कभेलवा

जवातिवा मवाझभे लक्ष डवावचवा बवाजच
व चवा दिरव वरचचवा कमोपऱचवा कडभे
एकदिम मवाझळी आणण तचवाचळी

कचवा…

'पचवार ककचवा तिमो डरनवा

ओठवाबिंतिवन असफशरपणभे बवाहभेर पडलभे. मळी नवाहरी आवरू शकलभे

नभेहभेमळीचचवा सवचळी नस
श वार फवड सभेकशन कडभे वळलभे. जवातिवा
गभेलभे…आणण

हमो

जवाणन
व

नकककीच तिमो अगदिरी
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हमोतिबिं.

अगदिरी
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महणतिवाति न, तिसबिंच

कवाहरीसबिं! खरबिंच तचवाचळी सब
श क कवाबिंतिळी,

आणण मळी मवात्र मनवातिलचवा मनवाबिंति मवाझचवा प्रसबिंगवधवानतिभेलवा

आणण तिशकतिशककीति चभेहऱचवावर मळी बभेहददि खशश हमोतिभे. आणण
महतववाचळी

गमोषर महणजभे , मलवा खश
श ठभेवणचवाकरतिवा Sam

नवखवा

हमोतिवा. तचवानभे हचवा चमोटचवा अवधळीति मलवा सवारभे

चळी

सवाषरवाबिंग

आणण

एक

ममोठठवा

सशसकवारवा

- ववदचवा कवागल

ववशवच मलवा बहवाल करणचवाचभे वचन ददिलभे . इतिकबिंच नवहभे

हसवध्यपा आणणि ननिररोगक्षी रपाहवध्यपा

तिर मलवा, आपलचवा सवाऱचवा galaxy चळी सफर करवन
व

आणवाचचभे वचन ददिलभे……. आणण मलवा धनच धनच ववारलबिं .
असवाववा तिर असवा.….

कभेलवा,

समोडलवा………

चवाललभेलरी धडपड पवाहवन मलवा तिर बवाई अगदिरी
लवाजलचवासवारखबिं ववारति हमोति! हवा अनभ
श व मलवा अगदिरीच

वप्रचकर

प्रणवाम

मळी आणण तिमो एकमभेकवाबिंति

इतिकभे रबिंगन
व गभेलमो हमोतिमो, ककी हभे बवाजल
व वाच बसलभे आहभेति

दिमोन सवाप सहज गपपवा मवारति बसलभे हमोतिभे . एक

हचवाचभे भवान दिभेखळील रवादहलभे नवहतिभे. तिमोच मलवा हचवाबिंचचवा

कवाळजळीति हमोतिवा.

तिळीकण नजरभेचवा चरकवा लवागलचवा सवारखवा ववारलवा. मळी

तचवानभे ववचवारलभे, "एक ववचवारू कवा?".

दिचकवन तचवाबिंचचवा ददिशभेनभे पवादहलभे, तिर सववाररी नवाक फशलववन,
डमोळभे

रवकवारून

जवागचचवा

जवागळी

आमचचवा

दिमोघवाबिंकडभे

गरजन
व

पवाहति

गभेलभे.

प्रकरण

हमोतिळी.

दिस
श रवा महणवालवा, "जरूर ववचवार."

मळी

पदहलवा महणवालवा, "आपण ववरवाररी आहमोति कवा रभे?"

हवातिवाबवाहभेर

जवाणचवाअगमोदिरच रवाबिंबववाचलवा हवबिं, असवा ववचवार करून मळी

दिस
श रवा ववचवारवाति पडलवा आणण महणवालवा,"कवाहरी कलपनवा

परकन बमोलन
व गभेलभे अहमो, असभे रवागवावतिवा कशवालवा? असबिं

नवाहरी बव
श वा. कवा रभे?"

ववचवारवाचचवा अवकवाश, हचवाबिंचवा तिमोफखवानवा सशरू झवालवा,"अरभे

पदहलवा महणवालवा, "मघवाशळी मळी चक
श व न जळीभ चवावलरीच!"

पननवास वरर झवालरी आपलचवा लगनवालवा, शमोभतिबिं कवा तिल
श वा हभे
सगळबिं? तिमो आपलवा एक पमोरकर, फवारच शहवाणवा समजतिमो

एक गवाढव झवाडवावर चढलभे. पवाहतिमो तिर ततिरभे फवाबिंदिरीवर

नवा सवतिनःलवा ? अगबिं, मळी इरभे शभेजवाररी बसलमो आहभे आणण

आधळीच एक डशककर बसलभे हमोतिभे. गवाढववालवा पवाहवन
डशककर नवारवाज झवालभे आणण तचवानभे गवाढववालवा ववचवारलभे,

तिशमचभे हभे असलभे चवाळभे? कवानवा मवागन
व चभेतिमो कवाच आणण

ततिखर हमोतिमो कवाच! आपलचवा नवातिळी बसलचवा आहभेति इरभेच
आणण

तिम
श चभे

एकमभेकवाबिंनवा
तचवाबिंचचवा
बभेतिवाबिंति

इरभे

हवातिवाबिंति

घभेणबिं

कवाच?

"अरभे, तिव कशवालवा आतिवा इरभे आलवास?"

आणण

कशरववाळळीति बसणबिं कवाच? शळी… शळी! चवा

तिमोफखवानचवासममोर
हमोतिभे,

हवाति

तिमोच

मळी

मळी

अगदिरी

सवतिनःलवा

गवाढव उतरलभे,"सफरचबिंदि खवाचलवा."

कमोलमडणचवाचचवा

डशककर महणवालभे, "गवाढवच आहभेस. हभे आबिंबचवाचबिं झवाड

सवाबिंवरलबिं आणण

आहभे!"

प्रसबिंगवावधवान रवाखवन हचवाबिंनवा महणवालभे,"अहमो, असबिं कवाच

गवाढव शवाबिंतिपणभे महणवालभे, "मवाहरीति आहभे मलवा. मळी

वभेडचवासवारखबिं करतिवाच? असवा जगवावभेगळवा मतसर बरवा नवहभे.
असवा हवा सबिंशच तिशमहरी मवाझचवावर घभेतिवा? क्षशललक मभेलवा
SAMSUNG

GALAXY

-5S

smart

सफरचबिंदि बरमोबर घभेऊनच आलमोच!"

हवा

phone!!!!

हशरळवन गभेलभे हमो मळी क्षणभर. पण खरबिं खरबिं सवाबिंगव?….तिमो
मवाझवा 'SAMY ' असलवा नवा तिररी तिशमहरीच मवाझभे खर खशरभे

'SWAMI.' बरबिं कवा!!…. हचवाबिंचवा चभेहभेरवा एकदिम खशललवा,
6
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आररोगध्य, शररीरपाचप्रे आणणि मनिपाचप्रे

just freedom from diseases. And what is the
“Positive Health”? Positive Health does not
mean merely freedom from disease but jubilant
and energetic sense of well-being with an
amount of general resistance and capacity to
easily cultivate immunity against specific
offending agent. It does not mean merely an
ability to work somehow but a capacity which
does not allow a person to be sluggish or lazy.

YAMA and NIYAMA
- The Path of Ethical Discipline
Hari OM!
“You have to grow from the inside out. None can
teach you, none can make you spiritual.
There is no other teacher but your own soul”.
- Swami Vivekanand

Yoga lays great stress on this aspect thru the
following 3 steps –
1. Cultivation of correct psychological
attitudes – this is where the practice of
Yama and Niyamas comes.
2. Reconditioning of neuromuscular and
neuroglandular systems – whole physical
body
3. Health giving diet

One of the major contributions of Maharshi
Patanjali’s Yoga Sutras is the eight-limbed Yoga,
popularly known as “AAshtanga Yoga”. When
practiced with diligence, determination and
devotion can bring about transformation from
inside out that Swami Vivekanand is telling us
about. The eight limbs are:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

It is well known that there has been a rise in
metabolic and psychosomatic disorders (like
asthma, diabetes, cardiovascular diseases,
anxiety,
depression,
insomnia,
migraine,
menstrual disorders, tension headaches, thyroid
disorders etc.). All these are chronic disorders of
adaptations (meaning one cannot adapt to the
situations in life successfully). Science gives you
external help in the form of tranquilizers and
substitution therapies. But Yoga says that the
approach should be from the other end, i.e. the
organs of man have to be so trained as to be
able to cultivate his own powers of adaptation
and adjustment.

Yama (the disciplines)
Niyama (the injunctions)
Asana (the posture of the body)
Pranayam (the control of Prana, the life
force)
Pratyahara (the restraint of senses from
objects of enjoyment)
Dharana (focussing of mind)
Dhyana (de-concentration)
Samadhi (super consciousness)

The first five limbs came under “Bahiranga Yoga”
(external) and are used for indirect control of
mind. The last three limbs are referred to as
“Antaranga Yoga” (internal) where the mind is
used directly for culturing itself. Thus eight limbs
of Yoga help man develop perfection at different
levels of personality – physical, mental,
emotional and intellectual and simultaneously
bring about spiritual progress.

According to Yoga, sustained internal tensions
are a primary factor in lowering one’s resistance
and creating disharmony in various functions of
the body. Yoga prescribes two prong approach
to set them right - Yama and Niyama – as
psychological procedures on one hand and
“Asanas” and “Pranayama” as physiological
ones on the other hand.

“Ashtanga Yoga” is rooted in the notion of
developing a positive personality and lays great
stress on strengthening inherent defensive
mechanism of body and mind rather than
attacking and eradicating individual offending
factors. So man enjoys positive health, and not

“Yama” is the first limb of Maharshi Patanjali’s
Ashtanga Yoga and means “taking a vow” or
making a firm and solemn decision to train and
regulate mind, ego and intellect.
7
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1. SHAUCHA: Purity both internal and external.
Removal of lust, anger, greed, jealousy
constitutes internal purity. It makes mind onepointed. Attachment and hatred when removed
from heart instills love, patience and
magnanimity. Reading scriptures and satsang
will help develop internal purity.

“Niyama” is the second limb and means “rule of
conduct”, meaning cultivation of habits and
attitudes. Yama and Niyama are interdependent
and give a practical instruction for attaining
highest degree of psychological health.
YAMAS

External purity generates internal purity. For e.g.
a bath early in the morning, helps one to get into
the meditative mood quickly.

The five yamas are the foundation of spiritual
life. There is a deliberate order in them:
1. AHINSA: Non-Violence.
One must remove one’s brutal nature. Do not
hurt anyone in action, speech or thought. Never
blame others. Do not use harsh words. To fail to
relieve pain or trouble of someone else is
negative hinsa. To approve of another’s harsh
actions is also against ahinsa. Develop cosmic
love and practice ahinsa in its purest form.

2. SANTOSHA: Contentment
It does not mean satisfaction, but willingness to
accept things as they are and to make the best
of them. It is a powerful antidote for the poison of
greed. It bestows peace and serenity and brings
success in the practice of Yamas.
3. TAPAS: Austerity
It also means restraint of senses and meditation.
Tapas can be physical like fasting and
observance of silence which increases power of
endurance. Mental strength is more powerful
than physical strength. To keep balanced mind in
all conditions of life, to bear insult, injury and
persecutions, to be ever serene, contended and
peaceful, to be cheerful in adverse conditions, to
have fortitude in meeting change are all forms of
mental tapas.

2. SATTYA – Truthfulness
Thoughts must agree with words and words with
actions. Assess in your mind before you speak.
No exaggeration, infatuation, or pretenses.
3. ASTHEYA – Non-stealing
This is self-restraint. Do not remove things
secretly without the knowledge of the owner or
those that do not belong to you. Hoarding too
much money, eating too much, adding to your
cravings are all forms of stealing.

4. SWADHYAYA : Self-Study
Self-study is not just the study of scriptures but
enquiry into the nature of the self, asking the
question – “Who Am I”? Study of Scriptures is
indirect satsang. It clears the doubts and
strengthens the flickering mind. It fills the mind
with Sattwa, inspires and elevates the mind.
Cuts new grooves in the mind and makes the
mind run in these grooves.

4. BRAHMACHARYA – Continence
It is restraint and not suppression of sexual
desire. What is wanted is deep inner life. Open
yourself to higher spiritual consciousness. Pray
for light, purity, strength, peace and knowledge.
The aspirant is now becoming super human
through its practice.
5. APARIGRAHA: Non-covetousness
It is a mental state free from cravings,
unnecessary wants, the desire to possess and
enjoy. It will liberate one from the worldly
attachments and expand the heart manifold.

5. ISHWARA PRANIDHANA: Surrender to God
Self-surrender is regarding every work as that of
the Supreme Lord and renouncing all claims to
its fruits. “I am an instrument in your hands”, is
the attitude of the devotee, that makes him one
with the Lord.

NIYAMA
Yama and Niyama are thus attitude forming
8
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moral foundation of the Ashtanga Yoga. This
personal and interpersonal code of conduct
when practiced diligently, become internalized
and realized and become part of one’s
personality and character, that helps remove
mental and emotional disturbances and our
inborn reactivity by reducing conscious
emotional conflicts. The mind becomes pure and
one pointed and attains the state of steadiness,
thus attaining perfection in Yoga.

लरकभे लरकभे गमोड

“Let us add Life to Years than Years to Life!”

ममरलचवा कळचवाबिंनवा उमलवतिभे……

असप्रेच एक पपानि…
असभेच एक पवान हलतिभे….
आपलचवा फवाबिंदिरीलवा जवागवतिभे…
णखदिळतिभे……

तचवा सपशवार्दिनभे जवाग चभेतिभे ….

Hari OM!

जवागभेपणवाचळी चवादि चभेतिभे…

- Sarita Gaitonde

॥

दिरव वर पक्षळी गचवगचवतिमो...…
अबिंगणळी मवाझचवा नवाचतिमो…
सवबिंगडचवाबिंस बमोलववतिमो…

Ode to My Family

रवास-गभवार्दिति समरस

My parents always say

हमोतिमो….

तचवा नतस चवानभे जवाग चभेतिभे….

That family is here to stay

जवागभेपणवाचळी चवादि चभेतिभे….॥

Through the good and the bad
Through the happy and the sad

एक आभवाळ मनळी वसतिभे…।

Even if you think God isn't there

सवच तनळभेभमोर असतिभे…

Your family will help you bear

एकररीच मळी ततिरभे वसतिभे….

Everything always comes to an end

मलवा जगवाचभे भवानच नसतिभे…

Friend, boyfriend, and girlfriend

तिशझचवा णखदिळणचवानभे जवाग चभेतिभे….

But family will never ask you why

तचवा जवागभे पणवाचळी चवादि चभेतिभे….

After all family ends with i-l-y!

- ववदचवा कवागल

-मणस मचळी ववाडभेकर
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शभ
त मसंगल सपावधपानि
पववार्दि जभेवहवा मवाझभे लगन झवालभे

तिभेवहवा चळी हरी

मलवा आचषश चवाति ममळवालभेलरी नक
श तिळीच हरी एक
पण जभेवहवा मवाझचवा ववदिवाई

चभे

occasion आलभे

story आहभे
glory आहभे

तिभेवहवाचळी पररजसरतिळी बघन
व हसव कवा रडव हभेच confusion झवालभे
आई महणभे “मळी ददिलभेलचवा

recipe book चळी सवारखळी

कशठलवा मसवालवा ककतिळी रवाकवाचचवा
लक्षवाति

ठभेव ससौंसवार

आणण कधळी
दिवादिवा

करवाचचवा

कवाहरी गड़बड़

मलवा तिर हभे सवाबिंगन
व
अतवा ममोजलभे

तिर

झवालरी

एवढवा
तिवाई

मधभेच मवाझचवा

पण
व र्दि वभेळ

हभे तिर खवप

easy आहभे

आहभे असवा मवाझवा

guess आहभे ”

कवाच झवालवा

ददिसलभे तिभेवढभे

अधवार्दि वभेळ तिर

cameraman नभे

bright-च

light-च नवहतिभे

video-ति घभेतिलबिंच नवाहरी
तिर

तिररी

फवारच

look ठभेवति हमोतिवा

details दिभेणचवाचळी

request करति

intelligently invest करति

दिमोनहरी आजमोबवा

calculate करति

लवागलभे तिर चवाबिंगलभे
ककतिळी

ससौंसकवार

ददिसणवार

कभेलभेति हभे

अणण आजचवा बसवन पशढचचवा लगनवासवाठठी नवळीन candidate बघति
आमचळी रडवा -रड बघन
हभे पण खप
व
व

senti feel करति

हमोतिवा

हमोतिवा

हमोतिवा

झवालभेलचवा

बसवन कमोणळी

मलवा

audio-च बबिंदि झवालवा

सवासवसवासरभे एककीकडभे आनबिंदि ददिसव नचभे महणन
नक
व
श तचवाच
दिस
श ररीकडभे सवतिनःपण रडवाचलवा

नवहतिभे

आहभे महणन
मनवाति 2-3 options book ठभेवति
व

कडभे चभेऊन कमोणवाचभे

असवा तिमो तचवाचवा

busy आहभे
less आहभे

वभेळ आलभेलचवा जनतिभे वर बवाररीक़

number बहशतिभेक तचवाचवा

wrong असतिमो ”

मळी इतिकवा
ककी

ततिकडभे गभेलभे तिर ककतिळी वभेळवा

हचवाबिंचवा भवाऊ पवणर्दि
पशढचवा

हमोतिभे

डभेस दिक
श वानवाति

लगन तिझ
श भे आहभे तिर तचवा

Duet song असतिमो

अणण ककतचभेक चमचभे

कवारसरवान

तिचवार वहवाचचवा उपचमोग

Dance करवाचलवा

पण वभेळ नवाहरी

8 तिवारभे ,15 ववाटचवा

बहरीण महणवालरी “मवाझभे

प्रकवारभे

decision कर

तिर जवासति करून नवरवाच

वचवसरभेलवा लवावलभे

हभे मशलवाचचवा लबवाड ममत्रवाबिंचभे
धवाकररी

हचवाचवा तचवातिच बघन
व

महणजभे एकवा

महणभे “मलवा तिर रडवाचलवा

revision कर

नवाहरी

promotion हवन सवावरति हमोतिभे
emotion महणन
आवरति हमोतिभे
व
हमोतिभे

हमोतिभे

हमोतिभे

हभे सगळभे तचवाबिंचचवा

मशळभे हमोतिभे आहभे महणन
बहशतिभेक guilty feel करति हमोतिभे
व
हभे महणभे “आपण हभे सगळभे नबिंतिर उरकवचवा महणजभे तिळी तिम
श चचवाकडभे आणखळी कवाहरी ददिवस
बवाबवा

महणवालभे ”नकमो

- अमभेच सवाठभे

नकमो

आतवाच घभेऊन जवा , पशनहवा हभे सगळभे महणजभे कमोण तिशझवा

10
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गपाभपाऱध्यपातक्षील दप्रेव

नवाहरी असभे ववारव लवागतिभे. आपण दिभेवळवाति कवा जवातिमो हभे
ववसरून बसलमो आहमोति. सहवासवाति तिवास रवाबिंगभेति उभभे रवाहवन
झवालचवावर एखवादिवा बडववा तिम
श चभे डमोकभे धरून ववठठलवाचचवा

अलरीकडभेच मवाझचवा एकवा ममत्रवानबिं एक ववधवान कभेलबिं हमोतिबिं .
दिकक्षणभेतिळील

एकवा

प्रमसदध

मबिंददिरवाति

तचवालवा

पवाचवावर बडवतिमो, तिळी कळ जजरवाचचचवा आतिच आपण

लशबिंगळी

गवाभवाऱचवाचचवा

नभेसलचवामशववाच प्रवभेश दिभेणवार नवाहरी असबिं बजवावलबिं गभेलबिं हमोतिबिं .

आपण

घवातिलभेलवा

हवार,

आपण कवाच करवाचचबिं हभे तिमो बडववा (इरभे 'भ' ववापरवाचचवा

कवाच कवा? आतिवा दिकक्षणभेति कमर्दिकवाबिंड अजन
व दरकवन आहभे हभे

ममोह महतप्रचवासवानभे रवाळलवा आहभे) ठरवतिमो.

खरबिं असलबिं तिररी मलवा तचवाचबिं महणणबिं बरमोबर ववारतिबिं .

हभे सवर्दि

आपणच सशरु कभेलबिं आहभे.

तचवाचचवा चवा ववधवानवावर दिस
श ऱचवा एकवानबिं असबिं महरलबिं ककी
तिम
श हरी जजरभे नमोकऱचवा करतिवा ततिरभे वभेरभर
व भेचळी एक ककमवान

मळी दिभेव आणण दिपैव दिमोनहरी सबिंकलपनवा ठवाऊक नसणचवाचचवा

अपभेक्षवा ककबिं ववा अर असतिभेच ककी नवाहरी? मग दिभेवळवाचचवा

आणण असणचवाचचवासशदधवा वचवामधचभे ककतचभेक तिवास दिभेवळवाति

पशजवाऱचवानळी असभे कभेलभे तिर बबघडलभे कशठभे? चवा ववधवानवानभे मळी

घवालवलभे

तिररी बबघडलमो. आज अनभेक प्रमसदध मबिंददिरभे एखवादचवा

चमोररीशळीच

धबिंदचवाप्रमवाणभे चवालवलरी जवातिवाहभेति हभे खरबिं आहभे. तचवामवागभे

आहभेति.
पण

कमोकणवाति

धळीरगबिंभळीर.

गढ
व रमच

सममोर

दिभेवळभे

दिरीपमवाळभेचवा

भरपरव .
सतिबिंभ.

सवचच, शभेणवानभे सवारवलभेलभे अबिंगण. तिवाबिंबडचवा गचऱचवाचचवा

ककतिळी आधचवाजतमक भवावनभेनभे भवारलभेलभे लमोक आहभेति हभे

अरववा मवातिळीचचवा मभबिंतिळी. प्रशसति मबिंडप. भरपवर लवाकडळी

आपण जवाणन
आहमोति, तचवामशळभे तिभे तिसभे करणवारच हभे
व

खवाबिंब. तचवावर आडवचवा लवाकडळी तिशळचवा. रबिंडगवार गळ
श गळ
श ळीति

आपण मवानन
व घभेतिलभे आहभे. पण सवर्दिसवामवानच मवाणस
व हरी तिभे

फरशळी. उनहवाळचवाति चवान पसरून दचवाचलवा कसबिं चवान

चमोगचच आहभे असभे जभेवहवा मवानवाचलवा लवागतिमो, तिभेवहवा कशठभे

ववारवाचचबिं.

तिररी कवाहरी तिररी चशकतिभे आहभे, ममोडवन पडतिभे आहभे असभे

असवाचचबिंच.

ववारवाचलवा लवागतिभे.

दिभेवळवाचचवा

चवाफचवाचवा

आववारवाति
चवान

सडवा

चवाफचवाचबिं

पडलभेलवा

झवाड

तिर

असवाचचवा,

तचवाचवा मबिंदि सशववास. गवाभवारवा अबिंधवारवाच असवाचचवा. तिमो गढ
व
अबिंधवार मग गबिंभळीर करून जवाचचवा. अनभेक वभेळवा गवाभवाऱचवाति

गलमोबलवाचझभेशनमळ
श भे जळी बवाजवार सबिंसकसतिळी आलरी ततिनभे अशळी
मवानमसकतिवा तनमवार्दिण कभेलरी असभेल कवा?

न जवातिवा मळी बवाहभेरच खवाबिंबवालवा रभेकवन बसवाचचमो. मबिंडप

पपैसभे असतिळील तिर

शळीतिल असवाचचवा. मधवनच ववाजणवाररी घबिंरवा, सतिमोत्र महणति

सवर्दि ममळभेल, पपैसभे रवाकलभे तिर सवर्दि ममळवालभेच पवादहजभे चवा

प्रदिकक्षणवा घवालति दिभेववाकडभे कवाहरीतिररी गवाऱहवाणबिं

पवासवन, अमशक अमशक पवादहजभे असभेल तिर तिभे मवागतिळील तिळी

प्रकवारचळी एक मवानमसक प्रवत
स ळी हमोऊ घवातिलरी आहभे . मग
सबिंसकसतिळीचवा

रवाग

धरणवारभे

घवालणवाऱचवा

कशणवा बवापडचवाचचवा पवावलवाबिंचळी चवाहवल, दिरू
श न तिरबिंगति चभेणवारभे
पशजवाऱचवाचभे
खजवार्दितिळील मबिंत्रमोचचवार, अमभरभेक करतिवानवा

ककबिं मति दचवाचलवाच हवळी, तचवाति ववावगभे तिभे कवाच अशवा
बवाजवार

असतिमो,

चढवलभेलवा नवारळ मवागळील दिवारवानभे पशनहवा ववक्रकीस जवातिमो.

ममत्रवाचबिं असबिं महणणबिं हमोतिबिं ककी दिभेववाचचवा दिवाररी जवाचलवा हवा

अशवा

बवाहभेर

हमोणवाररी घबिंरभेचळी नवाजक
ककणककण, प्रवाजकतिवाचचवा फशलवाबिंचवा
व

आपलभे

दिरवळ, तचवाति ममसळलभेलवा चबिंदिनवाचवा सशगबिंध, भसमवाचवा,

सबिंसकसतिळीरक्षकहरी शकच ततिरभे तचवाचवा ववरमोध करू पवाहतिवाति.

कवापरवाचवा गबिंध. चवा वचततिररकति कसलवाहरी आववाज नसभे ,

तिशमहरी कबिंपनचवाबिंचभे गल
श वाम आहवाति, तचवा जभे सवाबिंगतिळील तिभे
तिशमहरी बबनबमोभवार करतिवा, पवाळतिवा. मग, आमचळी एवढरी

ववास

नसभे.

कवाळ

दहबिंदि व

धमवार्दितिळील

जणव

रवाबिंबलचवासवारखवा

ववारभे.

ववाकवन

गवाभवाऱचवाति पवादहलबिं तिर मवतिर्षीचभे तिभे लखख डमोळभे ददिसवाचचभे .

परश वातिन सबिंसकसतिळी कवाहरी तनचम जर रवाबवति असभेल तिर

तचवालवा तिशमचवा ववरमोध कवा? मळी सबिंसकसतिळीरक्षण हरी गमोषर

सवर्दिच

दिभेवदिभेवतिवाबिंचभे

डमोळभे

असभेच .

तचवा

दृषररीमधचभे सशषरवालवा धळीर आणण दिषश रवालवा दिम दिमोनहरी

समजव शकतिमो, पण चवा सवर्दि सवचवापसवचवाति, सबिंसकसतिळी

असवाचचवा. ततिरभे कवाहरी शबदिवाबिंचळी दिभेववाणघभेववाण नसभे. तचवाचळी

कशवासवाठठी तनमवार्दिण झवालरी चवाचभे आपलचवालवा भवान रवादहलभे
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गरजच

लवाभवाचचळी.

नसवाचचळी.

एक

ववलक्षण

मनवाचळी

शवाबिंतितिवा

झवालरी बडबड", "कबिंरवाळवा

दिभेव आहभे ककी नवाहरी मलवा मवाहरीति नवाहरी, पण हभे

ऐकवन", "आतिवा वळीर आलवा" हभे

आपलचवालवा नकककीच कळतिबिं, पण "ककरणबिं" महणजभे नभेमकबिं

असभे सगळभे अनभ
श वणभे, तचवातिन
व उभवाररी ममळवन नवचवानभे

कवाच? हभे कदिवागचति कळणवार नवाहरी. पव
व र्षी सवचच कभेलभेल,बिं

करतिभे. दिभेवळवाचभे नस
श तिभे असणभेच पशरभेसभे असतिभे. आपलवा

घचवावबिं लवागभे. तचवासवाठठी वभेतिवाचळी सशपबिं असति. तचवा सशपवाचचवा

जगवालवा सवाममोरभे जवाणचवाचभे बळ दिभेणभे, हभे सवर्दि दिभेऊळ जरूर

तनवडलभेलबिं धवानच बवाजवारवाति ममळति नसभे. घररी पवाखडवन

सदहषणश दहबिंदि व धमर्दि सगळचवाचळी मशभवा दिभेतिमो. तिमो गवाभवाऱचवाति

लहवान तचदवाबिंमधचभे धवानचकण अडकवन बसति. तचवामशळभे

जवा महणति नवाहरी आणण नकमोहरी महणति नवाहरी. कशणचवा

सशपवावर लभेप चढवळीति. दिवार रबिंगवाति रबिंगवलभेलरी हरी सशपबिं नवळीन

बवापडचवाचवा दिरीसश तचवानभे कसवा गमोड करवाववा हभे जचवानभे तचवानभे
ठरववावभे.

तिसमवाति,

लशबिंगळी

नभेसवन

जवावभे

गवाभवाऱचवाशळी सबिंववादि वहवाववा हरीच सददिचचवा.

अरववा

असतिवाबिंनवा चवान चकचककीति ददिसति. पण तचदबिं पण
व र्दिपणभे

धमोतिर,

बशजलभेलरी असति. 'तिभेच तिभे ऐकवन कवानवाति कवाहरी न मशरणभे’

महणन
कवान ककरणभे. जणव तचवाच तचवा शबदिवाबिंचळी पशरबिं
व

- मबिंदिवार ववाडभेकर

कवानवाबिंवर चढणभे.

हरवलप्रेलप्रे शबद आणणि हरवलप्रेलरी

दिवातिवाचचवा कणचवा

ससंसकसतक्षी
रमोजचचवा

ववापरवाति

आपण ककतिळीतिररी

चभेतिमो

पण

मबिंडळळीबिंनवा

"कणचवा"

अगदिरीच

आज

मवाहरीति

१५-२०

वरवार्वांचचवा

नसतिळील.

कवारण

कररीति तचवा कणचवा. वपठठी सवाठठी दिळवाचलवा तचवाच समोपचवा

पडति. अनभेकदिवा तिभेच तिभे बमोलणबिं झवालबिं, कक जणव दिवाति
णझजन
व तिभे कणचवासवारखभे बवाररीक झवालभे.

सवाठठी ओलवाबिंडलभेलचवा वपढरीलवा तिभे शबदि, तचवा वसतिव, तचवाबिंचवा

उपचमोग मवादहति आहभे, नवळीन वपढरीलवाहरी कळवाववा, महणन
व

"आधळीच मकर्दिर तिशवाति मदच पचवालवा" हचवा अरवार्दिचळी महण

कवाहरी उदिवाहरणभे बघच
व वा.

महणजभे "आधळीच उलहवास तचवाति फवालगन
श मवास".
प्रकवारवालवा

प्रसबिंग आलभेलवा नवाहरी महणन
व मजवा ववारतिभेच, नबिंतिर कळभेल '

ठभेवलभेलबिं असभे. तचवातिलबिं मवठ मवठ घभेऊन जवातचवाचचवा

आधळीच

आरडवाओरडवा,

धम
व

"कवडळीममोल ककबिं ववा फशरककी कवडळी नसणबिं" महणजभे हलवाखळीचळी

वरचचवा तिभोंडवाति घवातिलबिं जवाई. दिमोन पवातचवाबिंचचवा मधचभे तिभे

पररजसरतिळी, क्षशद वसतिव हभे आपण जवाणतिमो. पव
व र्षी कवडळी हभे

भरडवन तनघभे. सवाहजजकच तिभेवहवा वभेदिनवा हमोणवार दह कलपनवा.

सववार्दिति कमळी ककमतिळीचबिं चलन हमोतिबिं. कवडळीममोल महणजभे

सशपवातिलचवा धवानचवालवा हचवाचळी जवाणळीव नसलचवानभे तिभे मजभेति

अगदिरीच क्षशललक. तचवातिवन तिळी कवडळी फशरककी असलरी तिर

आहभेति. तचवामशळभे हरी महण "अजन
व कळवाचचबिं आहभे" अशवा

कमोण घभेणवार? कमोणळी दिक
श वानदिवार १०-१२ फशरकचवा कवडचवा

प्रसबिंगळी चपखल बसतिभे. पररजसरतिळीमशळभे दि:श खळी असलभेलचवाबिंचळी
धशबिंदिरीति

असभे.

मग हरी सबिंधळी सवाधणवारभे असतिवातिच.

कवालबवाहच झवालबिंच. पण पववर्षी घरमोघररी दिळण हमोई. सशपवाति

आपलचवाच

मवानचतिवा

करवाचचळी हहौस, तचवाति हमोळळीलवा रवाजरमोस करवाचलवा ममळणवार.

हचवा अरवार्दिचळी हरी महण! जवातिबिं आणण सवप दिमोनहरी आज

करणवाऱचवा,

फवालगन
श

मदहनचवाति चभेतिभे हमोळळी. पववर्षी हमोळळीलवा बभोंबवा मवारणबिं हचवा

जवातचवातिलभे रडतिवाति, सशपवातिलभे हसतिवाति- 'अजन
व तिशमचचवावर

न

आपलचवा

अधर्दिवर दिवाणचवाबिंचवाहरी तिवाबिंदिळ
व असभे. सशपवाति पवाखडवन वभेगळचवा

महणळी, ववाकप्रचवार

शबदि मवात्र आज ववापरवातिवन लशपति झवालभेलभे असतिवाति. आज

पववार्दि

हवा अरर्दि

दिवाणभेदिवार, अखबिंड तिवाबिंदिळ
व च तचवाबिंचचवा मवादहतिळीचवा. पण पववर्षी

सहज ववापरतिमो. तचवातिलवा अरर्दि सगळचवाबिंनवाच कळतिमो, पण

धवानच

हमोणभे- खप
व वभेळवा तिळीच तिळी गमोषर सवाबिंगणभे

घभेऊन एकवा सबबिंध कवडळीचळी वसतिव दिभेति. घरवाति फशरककी

असणवाऱचवा

कवडळी नवाहरी महणजभे पवणर्दि ववपननवावसरवा!

लमोकवाबिंसवाठठीहरी हभे ववाकच "कवान ककरलभे" महरलबिं ककी "परश भे
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"एकवादिशळीचचवा घररी मशवरवात्र" आज मल
श वाबिंनवा हभे उपवास

रकति

तचवाचळी आगरर्दिक पररजसरतिळी तिशळी सक्षम हवळी, मदितिळीचळी

बवाबिंधळीति. रमोडभे रकति सवाबिंडभे तिभे तचवाति जमवा हमोई. हचवा चमोटचवा

मवाहरीतिहरी नसतिवाति. एखवादचवाकडभे मदिति मवागवाचलवा गभेलचवास

गमोळवा

करवाचलवा

चमोररीशळी

बरवचवासवारखळी

वपशवळी

पमोरररीलवा, परवालवा इतचवादिरी जजरभे जळव लवावलरी असभेल ततिरभे

इचचवाहरी हवळी. मशवरवात्र गभेलरी जभेववाचलवा कवारण सवतिनःकडभे

वपशवळीलवा

'तिशबिंबडळी'

महणति.

एखवादिभेवभेळळी

नहवावचवालवा

कवाहरीच नवाहरी. पण गभेलरी कशणवाकडभे तिर एकवादिशळीकडभे, ककी

कमोणवाकडवन तिशबिंबडळी लवाववाचलवा बमोलवावणभे आलभे नवाहरी तिररी

ढवालगज

फकति वभेळ, कषर ववाचवा जवाणवार आहभे, तनषपनन कवाहरीहरी

ततिरभेहरी नननवाचवा पवाढवा!

तचवालवा तिभे करवाचचळी हशकककी चभेईच. असवा हवा ररकवामवा नहवावळी
मग कशठभे तिशबिंबडळी बवाबिंधणवार तिर मभबिंतिळीलवा. महणजभे जचवातिवन

भववानळी- पढ
श भे पढ
श भे करणवाऱचवा, आगवाऊ अशचवा

वचकतिळीसवाठठी आपण ढवालगज

भववानळी महणन
व रवाकतिमो.

हमोणवार नवाहरी असभे कवाम कमोणळी करू लवागलवा तिर तचवालवा

पण ततिचवा मवळ अरर्दि पवार बवाजल
व वा पडलवा आहभे . सपैनचवाचचवा

ररकवामचवा नहवावचवाचवा दिवाखलवा दिभेति.

पशढभे असणवाररी हतळीण. ततिचबिं नवाव भववानळी. पशढभे असणवाररी तिळी
भववानळी हभे खरभे, पण ढवालगज महणजभे कवाच तिर गज

"-अतति शहवाणवा तचवाचवा बपैल ररकवामवा"- अततिशच बशदगधमवान

महणजभे हतळी आणण ढवालरी सवारखवा उपचमोग हमोणवाररी तिळी

मनषश च हरी कवाहरी वभेळवा एकवाबिंगळी ववचवार करतिमो सवारवासवार

ढवालगज! जमोरवाति दिरव वरून चभेउन तिळी मशसबिंडळी मवारभे आणण

ववचवार महणजभेच common sense चवा तचवाचचवाति अभवाव

दिरववाजचवालवा धडक दिभेई आणण दिरववाजवा तिमोडवन मवागचचवा

असव शकतिमो. जचवा वभेळळी शभेतिळीचळी कवामभे नसतिवाति, तिभेवहवा

दिरववाजचवाबिंनवा तिळीकण णखळभे बसवलभेलभे असति पण तिररीहरी तिळी

महणन
व "अततिशहवाणवा" शभेतिकररी कवामवालवा लवावळीति नवाहरी परबिंतिश

कमोणवालवाहरी आपलचवापशढभे जवाऊ दिभेति नसभे. पण हचवा जळीववावर

सवच झवालभेलवा बपैल नबिंतिर शभेतिवापचर्वांति जवाचलवापण लडखडव

सभेनभेचवा मवागर्दि ममोकळवा कररी. ककललचवाचचवा प्रचबिंड अशवा ददिबिंडळी

बपैलवालवाहरी आरवाम असतिमो. तचवालवापण ववशवाबिंतिळी दचवाचलवा

तिमो तिमोडभे. भरपरव मदच पवाजन
व मत कभेलभेलरी ढवालगज भववानळी
उदिवार

हमोणवाऱचवा,

'use it or lose it' हचवा महणळीप्रमवाणभे हवा आरवामवाचळी

जखमळी

हवन बहशधवा जवागळीच मतस चव
पवावणवाऱचवा हतळीणळीचबिं नवाव "पशढभे पशढभे करणवाऱचवा आगवाऊ"

लवागतिमो . तचवाचचवानभे जमोखडवासदहति ददिवसभर कवाम करणभे
कठठीण जवातिभे. घमोडचवालवा जशळी रमोज रपभेर आवशचक, तिसभेच

वचकतिळीसवाठठी ववापरलवा जवातिबिं तिभेवहवा "कवालवाच तिसमपै नमनः"

कवाम असमो व नसमो बपैलवालवा रमोडभे कवाम

मशववाच कवाच महणणवार?

आवशचकच, पवणर्दि

ववशवाबिंतिळी दिभेणभे घवातिक ठरतिभे. तचवामशळभे इतिरवाबिंपभेक्षवा हशशवार
तिररीहरी सरळमवागर्षीच ववचवार करणवारवा आणण तचवामशळभे प्रसबिंगळी

"ररकवामवा नहवावळी मभबिंतिळीलवा तिबिंब
श डचवा लवावळी"- हललरी सलन
व

नक
श सवान समोसवावभे लवागणवाऱचवा वचकतिळीबददिल हवा ववाकप्रचवार

मधच जवाऊन मशलरीबवाळळी, पशरुर, जसत्रचवा तचवाबिंचचवा तचवाबिंचचवा

ववापरलवा जवातिमो.

आवडळीचचवा बचर
श रीमशअन कडवन कभेस कवापवन घभेतिवाति. पववर्षी हभे
कवाम फकति नहवावळीबशववाबिंचबिं. हवाच नहवावळी रमोडळीफवार वपैदचककी

"नमनवालवा घडवाभर तिभेल'- सशरुववातिच खवप वभेळखवाऊ, रभ गवाळति

झवालभेलभे नसभे, तचवालवा तिमो मवान हरी

लमलति, भवारुड असभे मनमोरबिंजनवाचभे प्रकवार असति. प्रकवाश

पण करति असभे. वपैदच महणन
तचवाचभे ररीतिसर मशक्षण
व

झवालरी ककी हवा ववाकप्रचवार ववापरतिवाति. पववर्षी दिशवावतिवाररी,

नसभे. तचवाचभे मख
श च

कसब महणजभे जखमभेति अशशदध रकति सवाचलभे असभेल , तिर

चमोजनवा

रकति पळीति असभे. सवतिनःचभे पमोर भरभेपचर्वांति तिळी अजजबवाति दिरव

पशरवावभे. परबिंतिश प्रवारबिंभळी असलभेलचवा नमनवालवाच जर खवप लवाबिंबण

पण जळव तनघणवार नवाहरी. जळवसवारखभे गचकरणभे तिभे हभेच! तिर

"चवावतपैलबिं तिवावतिवाखचवानबिं" महणजभे जमोपचर्वांति तिभेल, तिभेवहढभेच

तिमो तचवा जवागळी जळव लवावळी. हरी जळव भरभर फकति असशदधवा

महणजभे

ममोठममोठचवा

ववातिळी. अपभेक्षवा अशळी ककी

हमोति नसभे. कवाढणचवाचवा प्रचतन कभेलवा तिर कवातिडळी फवारभेल

लवावलरी
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तिर

पशढभे

ववाडगचवाबिंमधचभे

लवावलभेलचवा

सबिंपवणर्दि कवाचर्दिक्रम भर हभे तिभेल

आवरतिभे

घचवावभे

लवागभे.सबिंसकसतिवातिहरी
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आखचवान हरी सच
मद
व नवा आहभेच. मळ
व
श दचवालवा सपशर्दि न
करतिवा कमोणळी प्रसतिवावनभेचभे पवालहवाळ लवावलचवास हवा ववाकप्रचवार

ववापरतिवाति. असभे हभे पररगचति ववाकप्रचवार पण तचवाबिंचवा सबिंदिभर्दि

आजचचवा बदिललभेलचवा पररजसरतिळीमशळभे लक्षवाति चभेति नवाहरी.
सधचवा

समोपचवा,

कवाळचचवा)

रमोजचचवा

शबदिवाबिंपवासवन

ववापरवातिलचवा

अगदिरी

चपखल

(अरवार्दिति
महणळी

तचवा

तिचवार

करणवाऱचवा आपलचवा जन
श चवा वपढरीतिलचवा मबिंडळळीबिंचबिं कहौतिशक
ववारतिबिं.

- सहौ. सशवप्रचवा नवाफडभे

Best Wishes
and

Happy and Prosperous
New Year
from
Milind, Nanda, Ankur and Neha Pandit
Fort Worth, TX
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मरपाठठी पपाऊल पडतप्रे पतढप्रे...

DFW मधक्षील कपाहरी मरपाठठी अभभमपानिपाचध्यपा पपाऊलखणि
त पा
१९६६ डशॉकरर प्रभवाकर (वप. बब.) आणण सहौ आशवातिवाई हचवा पदहलचवा मरवाठठी कशरशबिंबवाचभे

Dallas मधचभे आगमन.

१९६९ मधचभे Dallas चचवा इबिंडडचवा असमोमशअन नभे पदहलरी ददिववाळळी इरभे सवाजररी कभेलरी तचवावभेळळी डशॉ. घवारभे तचवा असमोमशअनचभे
पदहलभे प्रभेमसडभर हमोतिभे. तचवासवालरी रवाषष्ट्रवपतिवा महवातमवा गवाबिंधळीबिंचचवा १०० ववा ववाढददिवस डशॉकररवाबिंचचवा अगधपतचवाखवालरी ममोठचवा
प्रमवाणवावर सवाजरवा कभेलवा गभेलवा.

१९८२ (जन
व १४लवा ) दहबिंदि व मबिंददिरवाचळी सरवापनवा करणचवाचचवा उददिभेशवानभे एक

ममदरबिंग झवालरी तचवाति भवावळी मबिंददिरवासवाठठी ५ ष्ट्रसररी

नभेमणचवाति आलभे तचवामधचभे डशॉकरर घवारभे हभे ष्ट्रसररी हमोतिभे. तचवाबिंनळी सवतिनः चवा कवामवाति पशढवाकवार

घभेववन इतिर ४ ष्ट्रसररीचचवा सहवायचवानभे मबिंददिरवासवाठठी लवागणवाऱचवा IRS आणण इतिर परववानगचवा तिसभेच मबिंददिरवाचळी
तिचवार करणचवाचभे कवाम उतम तिहर नभे पवार पवाडलभे.

Constitution

१९८२ तिभे १९९२ पचर्वांति पवणर्दि १० वरर तचवाबिंनळी मबिंददिरवाचभे ष्ट्रसररी महणन
व कवाम

कभेलभे. तचवाबिंचचवा आणण इतिर अनभेकवाबिंचचवा अववशवाबिंति कषरवानभे

१९९० मधचभे हभे आजचभे एकतिवा मबिंददिर उभभे झवालभे .

तचवाबवाबति

डशॉकरर आणण आशवातिवाई चवाबिंचभे आपण सवर्दि नकककीच ऋणळी रवाहव.
१९८२-१९८३ शळी मधशकर दिभेशपवाबिंडभे हभे चवा मबिंददिरवाचभे पदहलभे अधचक्ष हमोतिभे. तचवाबिंनळी हरी जबवाबदिवाररी उतम ररतचवा पवार पवाडलरी.
१९८३ पवासन
व ICMC: आणखळी एक

DFW मधळील मरवाठठी अमभमवानवाचळी गमोषर महणजभे शळी सभ
श वार गवाचतिभोंडभे,

शळी अतिल
श

आपरभे आणण डशॉ कवागल चवाबिंनळी तचवाबिंचचवा भवारतिळीच सबिंगळीतिवावरचचवा प्रभेमवामशळभे सशरुववाति कभेलभेलभे इबिंडडअन कलवामसकल मचणश झक

सकर्दिल सबिंसरवा (ICMC)अनभेक मवानचवर भवारतिळीच सबिंगळीतिकवार आणण ववादिकवाबिंचचवा मपैकफलरी आजवर इरभे रबिंगवव शकलभे आहभे .
हरी सबिंसरवा आजहरी ततितिकचवाच समरर्दि पणभे चवालव आहभे हरी चवा मरवाठठी बत्रकशरवानभे इरलचवा सबिंगळीतिप्रभेमळी समवाजवालवा ददिलभेलरी
भवारतिळीच सबिंगळीतिवाचळी ममोठठी दिभेणगळीच महणवावळी लवागभेल.

१९८६मधचभे मरवाठठी मबिंडळ सरवापनवा : DFW मधलरी मरवाठठी मबिंडळळीबिंचळी तिवाकदि एकवठलरी.

डशॉकरर ददिनभेश आणण सहौ ववदचवा

कवागल, शळी ददिलरीप व सहौ सतश नतिवा पवारणकर, डशॉकरर व सहौ आशवातिवाई घवारभे , शळी सभ
श वार व सहौ सररतिवा गवाचतिभोंडभे , शळी अतिल
श
व सहौ वपैजचबिंतिळी आपरभे, शळी हभेमबिंति व सहौ वसशधवा ओझरकर,

डशॉकरर सशहवास व सहौ शशभवाबिंगळी मबिंत्रळी, शळी सशभवार व सहौ सववातिळी

दिवामलभे, शळी बदरी व सहौ पदमवा भशजबिंग आणण अशवा अनभेक सरवातनक मवानचवर मबिंडळळीबिंनळी एकत्र चभेववन DFW मरवाठठी मबिंडळवाचळी
सरवापनवा कभेलरी, तचवावरर्षी मबिंडळवाचळी मशहवतिर्दिमभेढ महणन
व पदहलवा गणभेशमोतसव Hurst मधलचवा शवाळभेति सवाजरवा कभेलवा.
तचवावभेळळी (आणण तचवानबिंतिर अनभेक वरर) डशॉकरर घवारभेनळी गणभेश पज
व वा सवाबिंगगतिलरी हमोतिळी. पज
व भेचचवा प्रसवादिवासवाठठी

घरवाघरवातिन
व

सवर्दि सवचबिंपवाक करून आणलवा हमोतिवा. दिरवरर्षी सहौ वसशधवा वभगल
श रकर वभेगवभेळचवा तिहर नभे गणपतिळीचळी आरवास कररीति.
उपक्रमवाति शळी ववजच आणण सहौ मवाणणक दिभेवलवापशरभे,
तिसभेच डशॉकरर सशभवार व सशरमवा जमोशळी
ममोलवाचळी मदिति झवालरी. तिभेवहवापवासवन

शळी सतिळीश व मबिंगल रणददिवभे ,

चवा

डशॉकरर अतनल व सहौ जचमोतिळी बबिंगवालभे

शळी आनबिंदि व सहौ सववातिळी पबिंडडति, शळी उदिच व सहौ ववतनतिवा आपरभे चवा सववार्वांचळी सशदधवा

आतिवापचर्वांति लमोकमवानच दरळकवाबिंचवा सबिंदिभेश मनवाति ठभेववन

सबिंचवालकवाबिंनळी आणण सभवासदिवाबिंनळी कभेलभेलभे अमल
श च कवाचर्दि आणण पररशम
16

अनभेक उतसवाहरी मबिंडळ

मबिंडळवाचळी शवान आजहरी ववाढवळीति आहभेति.
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१९९२ एकतिवा मबिंददिर बवाबिंधन
व झवालचवावर कपै. कवाकवा वभेनगल
श रकवारवाबिंनळी कवाहरी मरवाठठी तिरुण मल
श वाबिंचचवा सहकवाचवार्दिनभे आणण अवचवाहति
पररशमवाबिंनळी दिभेवळवाति उभवारलभेलरी सबिंपवणर्दि लवाचब्रररी आजहरी बहशजन दहतिवाच चभेति आहभे.
१९९२

ववठठल रखशमवाई मवतिर्षी प्रततिषठवापनवा : DFW दहबिंदि व रभेमपल मधचभे डशॉ. व सहौ घवारभे, सहौ वपैजचबिंतिळी आणण अतिशल आपरभे,

शळी व सहौ गवाचतिभोंडभे, शळी ददिलरीप पवारणकर आणण डशॉकरर व सहौ कवागल चवाबिंचचवा सहवायचवानभे ववठठल रख शमवाई मवतिर्षी
पबिंढरपवरहवन खवास करववन घभेववन इरभे आणलचवा गभेलचवा आणण

शवासत्रमोकति पवजवा अचर्दिनवा करून ववाजति गवाजति तचवाबिंचळी

प्रततिषठवापनवा करणचवाति आलरी चवा कवाचर्दिक्रमवासवाठठी सवर्दि मरवाठठी सरवातनक बवाबिंधववाचळी आगरर्दिक आणण सवामवाजजक मदिति हरी
मरवाठठी सहकवाचवार्दिचळी सवाक्षच महणवावळी.
१९९२

कपै. अनल आपरभे चवाबिंचळी

DFW दहबिंदि व रभेमपल सरवापनभेपवासवन तिभे शभेवरपचर्वांति अनभेक ववववध

खवानचवाति अहमोरवात्र मदिति अजन
व हरी तचवाबिंचळी ववारुबिंवर आठवण करून दिभेतिभे.
१९९७ (मभे) शळी दित मवतिर्षी प्रततिषठवापनवा: DFW दहबिंदि व रभेमपल

मधचभे शळी व सहौ गवाचतिभोंडभे आणण इतिरवाबिंचचवा सहकवाचवार्दिनभे शळी दित

मति
व र्षी प्रततिषठवापनवा पन
श हवा एकदिवा चरवाचमोगच पदधतिळीनभे पवार पडलरी.
प्रचबिंड मदिति झवालरी.

डशॉ

कवाचवार्दिति आणण पवाकक

चवा कवाचवार्दिति

सवर्दि सरवातनक मरवाठठी बवाबिंधववाबिंचळी एकजर
व रीनभे

आणण सहौ आशवातिवाई तन पशढवाकवार घभेववन ‘ववग्रह प्रततिषठवापनवा उतसव’ दह शळी दित प्रवारर्दिनवा आणण

आरतचवाचळी पशजसतिकवा भवाववकवाबिंसवाठठी तिचवार करून ववारलरी.

१९९७-१९९८ सहौ आशवातिवाई DFW गचनमच ममशन सबिंसरभेचभे प्रभेमसडभर महणन
व कवाम कभेलभे आणण २००५ पवासवन शळी अशमोक
दिवाबिंडभेकरवाबिंनळी सबिंसरभेचभे प्रभेमसडभर महणन
व कवाम कररीति आहभेति.

१९९९-२००८ सहौ कलचवाणळी भर लहवान मल
श वाबिंस धवाममर्दिक वगर्दि मशकवळीति हमोतचवा तचवानबिंतिर

बररीच वरर्दि तचवा Flower Mound

मबिंददिरवातिहरी वगर्दि चवालवळीति हमोतचवा .

१९९९ पवासवन आजहरी सहौ नळीतिवा अनबिंति (सरदिभेसवाई ) तनतचतनचमवानभे दिर रववववाररी मशलवाबिंनवा धवाममर्दिक वगवार्दिति दहबिंदि व धमवार्दिचळी
मशकवण समरर्दिपणभे मशकवळीति आहभेति.

२००४ -२००८ सहौ सववातिळी आणण शळी आनबिंदि पबिंडडति चवाबिंचळी DFW दहबिंदि व रभेमपलमधचभे ववदचवा ववकवास शवाळभेचभे सबिंचवामलकवा

महणन
व उतम कवामगगररी कभेलरी. चवा कवाळवाति मबिंददिरवानभे चवालवलभेलचवा धवाममर्दिक वगर्दि, ववववध भवारतिळीच भवारवा मशक्षण, SAT
classes, भगवति गळीतिवा पठण, तिबलवा चवा सवर्दि वगवार्वांचचवा सबिंखभेति दिपश पर ततिपपर ववाढ हमोववन मबिंददिरवालवा झवालभेलरी आगरर्दिक
मदिति तचवाकवाळवाति बहशमशलच ठरलरी.

२००४ -आजहरी दिभेवळवाति मरवाठठी भवारभेचभे वगर्दि चवालव आहभेति,

प्ररम सहौ सववातिळी पबिंडडति आणण आतिवा सहौ नभेहवा कबिंर
श भे आणण सहौ

प्रवाचळी बवर मरवाठठी वगर्दि ममोठचवा जमोमवानभे मशकवतिवाति. सहौ वप्रच शहवा लहवान मशलवाबिंस वचवाचचवा चमोगचतिभेप्रमवाणभे दहबिंदि व धमवार्दिचभे
मशक्षण दिभेतिवाति. भवारतिवाबवाहभेर जनमलभेलचवा मशलवाबिंनवा तचवाबिंचचवा पवातिळळीवर जवाववन

सधचवाचचवा

कवाळवातिळील उदिवाहरणभे दिभेति दहबिंदि व धमर्दि

मशकवणभे हरी कलवा चवा सववार्वांनळी चवाबिंगलरीच आतमसवाति कभेलभेलरी आहभे तचवाबददिल तचवाबिंचभे कहौति शक करवावभे ततितिकभे रमोडभेच . सहौ वप्रच
शहवा आणण सहौ पदमवा जमोशळी आणण इतिर जसत्रचवा ममळवन मबिंडळवातिलचवा मशलवाबिंनवा लभेझळीम मशकववन आरवाढरी एकवादिशळी ककबिं ववा
India Night सवारखचवा कवाचर्दिक्रमवातिवन

महवारवाषष्ट्रवाचळी शवान भवरवतिवाति.
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२००५ - आजहरी तनवत
श बिंग चवाबिंचळी मबिंददिरवाचचवा पवाकक खवानचवाति आणण इतिर अनभेक कवाचवार्दिति बहशममोलवाचळी मदिति
स ळीनबिंतिर शळी बदरी भज
हमोति आहभे
२००७ -२०१२

कपै. कवाकवा

मशकवलरी.

वभेनगल
श रकर r नळी शळीमदि भगवदि गळीतिवा आणण उपतनरदिभे मबिंददिरवाति ममोठचवा प्रभेमवानभे आणण समरर्दिपणभे

२००७ पवासवन DFW गचनमच ममशनमधचभे पवासवन डशॉ घवारभे आणण सहौ आशवातिवाई दिमोघभेहरी आचवाचर्दि महणन
व कवाम करतिवाति.
सवतिनः डशॉ

घवारभे ततिरभे

सबिंसकसति मशकवळीति आहभेति.

ततिरभेहरी सहौ आशवातिवाई

ततिरलचवा भकति गणवाबिंनवा शळीमदि भवागवति आणण

शळीमदि भगवदि गळीतिवा मशकवति आहभेति.

२००८ पवासवन सहौ सररतिवा गवाचतिभोंडभे “ओम चमोग दिशर्दिन” हभे चमोगवासनवाबिंचभे वगर्दि ममोठचवाबिंनवा आणण म शलवाबिंनवा शतनववार रववववाररी
मशकवतिवाति .

तचवाचचवा चमोग जवानवाचचवा मशकवणचवामशळभे मवाझचवासवारखचवा अनभेकवाबिंचभे आरमोगच तनरमोगळी बनन
व गभेलभे आहभे .

तचवाबददिल मवाझचवासकर तचवाबिंचभे मशषच तचवाबिंचभे अतचनति ऋणळी आहमोति.

२०११ DFW मरवाठठी मबिंडळवानभे २५ वरर पवणर्दि झवालचवावर "लख लख चबिंदिभेररी" हवा BMM चचवा धतिर्षीवर दिमोन ददिवसवाबिंचवा शवानदिवार
मरवाठठी प्रमोग्रवाम ददिमवाखवानभे सवाजरवा कभेलवा.

तचवासवाठठी अनभेक उतसवाहरी कलवाकवारवाबिंनळी आणण कवाचर्दिकतचवार्वांनळी अगणणति पररशम

घभेतिलभे.

आपण सववार्वांनळी तचवा कवाचर्दिक्रमलवा उपजसरति रवाहवन कवाचर्दिक्रमवाचळी शमोभवा ववाढवलरीति. आतिवा २७ वरवार्वांनबिंतिरहरी
मरवाठठी मबिंडळ वद
श भे समरर्दिपणभे कवाम कररीति आहभे.
स गधबिंगति हमोति आहभे आणण नवनवचवा कवाचर्दिकतचवार्वांचचवा सहकवाचवार्दिमळ
२०१२ तिभे २०१४ DFW दहबिंदि व रभेमपल
जमोमवानभे सवाजरवा हमोति आहभे.

मधचभे

DFW

महवारवाषष्ट्रवाचचवा आदिरी दिपैवतिवाचवा, गणपतिळीरवाचवाचवा उतसव आणण तचवाचवा उतसवाह

सरवातनक मरवाठठी मबिंडळ आणण जन ममोठचवा प्रमवाणवाति उतसवाहवानभे तचवाति भवाग घभेति आहभेति .

मसदगधववनवाचक ममत्र मबिंडळवातिफर शळी रवाज मशबिंदिभे आणण मबिंडळळीनळी इरभे मबिंददिरवाति बहशममोल मदिति कभेलरी आणण कररीति आहभेति .
दिरवरर्षी आरवाढरी एकवादिशळीदह तिवाल- गचपळचवा - लभेझळीमचचवा गजरवाति मरवाठठी जनवानवा ववठठलवाचचवा ववाररीचवा आनबिंदि दिभेति
असतिभे.

२०१२ पवासवन मवाझभे चजमवान शळी अतनल सबनळीस

तनवत
व कवाम
स हमोववन मबिंददिरवाचचवा कवाचर्दिकवारण सममतिळीचभे सदिसच महणन

करति आहभेति. मबिंददिरवाति लवागणवाररी सवर्दि चमोररी ममोठठी दिरु
श सतचवा आणण मबिंददिरवाचचवा डवागडशजळीचळी कवामभे सवखशशळीनभे तिन मन दिभेववन
करति आहभेति. अशवा चवा अनभेक मरवाठठी सवचबिंसभेवक सबिंतिवानळी आपवापलचवा पररीनभे इरलचवा दहबिंदि व दिभेवळवाबिंनवा, ICMC

सवारखचवा

सबिंसरभेलवा आणण मरवाठठी मबिंडळवाबिंलवा अवचवाहति चमोगदिवान ददिलभेलभे आहभे आणण दिभेति आहभेति, हरी इरलचवा सरवातनक मरवाठठी
बवाबिंधववाबिंचचवा सववामभमवानवाचळी

आणण भवागगचवाचळी गमोषर महणवावळी लवागभेल.

चवा सवर्दि मरवाठठी पवाऊलखशणवामधचभे आतिवा आणखळीहरी एक भर पडणवार आहभे आणण तिळी महणजभे आपलचवा सहौ. सववातिळी पबिंडडति चवा
आगवामळी वरवार्दिति (२०१५) एकतिवा मबिंददिरवाचचवा प्रमशख अधचक्षवा महणन
व मबिंददिरवाचभे नभेतितस व करणवार आहभेति हरी आपलचवा सगळचवा
सरवातनक मरवाठठी बवाबिंधववानवा आनबिंदिवाचळी आणण मवानवाचळी बवाब आहभे .

सहौ सववातिळी एकतिवा मबिंददिरवाचचवा मवळ सभवासदि असवन

तचवाबिंनळी बररीच वरर्दि मबिंददिरवाचचवा कवाचर्दिकवाररी मबिंडळवाति सभेक्रभेरररी पदिवावर कवाम कभेलभे आहभे.
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गभेलरी २४ वरर मबिंददिरवाति अनभेक जबवाबदिवाचवार्दि तचवाबिंनळी सवखश
श ळीनभे उचललचवा आहभेति . तचवाबिंचचवा अववशवाबिंति मभेहभेनतिळीनभे आणण लवाघवळी

सवभवाववानभे तचवाबिंनळी ततिरलचवा सवर्दि प्रवाबिंतिळीच लमोकवाबिंचळी मनभे जजबिंकवन घभेतिलरी आणण तचवा सववार्दिचळी फलशशतिळी महणन
व सवर्दि कवाचर्दिकवाररी

मबिंडळवानभे तचवाबिंनवा २०१४ मधचभे मबिंददिरवाचळी उपवाधचक्षवा महणन
व तनवडवन ददिलभे आणण आतिवा पढ
श रील वरर्षी तचवा मख
श च अधचक्षवा
पदिवाचळी

जवागवा

भवरववन

सहौ सववातिळीबिंचचवा कवामवाचळी

मबिंददिरवाचळी

लमोकवप्रचतिवा

अगधक

उबिंच

पवातिळळीवर

नभेतिळील

चवाचळी

मलवा

खवात्रळी

आहभे

.

रमोडकचवाति ओळख करून दचवाचचळी तिर तचवाबिंनळी बररीच वरर्दि मबिंडळवाचचवा सभेक्रभेरररी पदिवावर कवाम कभेलभे .

आज ककतचभेक वरर्दि मबिंददिरवाचचवा ‘अचर्दिनवा’ मवामसकवाचचवा तचवा सबिंपवादिक आहभेति .

ववदचवाववकवास शवाळभेचवा सबिंपवणर्दि कवारभवार तचवाबिंनळी

(आणण तचवाबिंचभे चजमवान शळी आनबिंदि पबिंडडति चवाबिंचचवा मदितिळीनभे ) ४ वरर्दि सवाबिंभवाळलवा.

लहवान मल
श वाबिंचभे गळीतिवा पठणवाचभे वगर्दि तिचवार

करून DFW मबिंददिरवातिफर गचनमच ममशनचचवा हमोणवाचवार्दि गळीतिवा पवाठवाबिंतिर सपधरति बरभेचदिवा मशलवाबिंनवा पदहलचवा क्रमवाबिंकवावर तनवडवन
आणलभे.

तिसभेच प्रवामशखचवानभे तचवा एक गमोषर सतिति कररीति आलभेलचवा आहभेति तिळी महणजभे मबिंददिरवाचळी आणण दहबिंदि व धमवार्दिचळी

मवादहतिळी करून घभेणचवासवाठठी चभेति असणवाऱचवा अमभेररकन शवाळवा / कशॉलभेजमधळील मशलवाबिंनवा तिसभेच चचर्दि ग्रपश सनवा तचवा आणण तचवाबिंचभे
चजमवान, मबिंददिरवाचळी सफर,
सभेववा हरी

ततिरलचवा प्रतचभेक मवतिर्तींचळी आणण दहबिंदि व धमवार्दिचळी मवादहतिळी करून दिभेतिवाति

हरी तचवाबिंचळी दहबिंदि व धमवार्दिचळी

खरमोखर कहौतिक
श वासपदि बवाब आहभे. दिरवरर्षीचवा गणभेशमोतसव आणण मबिंददिरवाचचवा अनभेक चमोटचवा ममोठचवा कवामकवाजवाति

तचवा सतिति गशबिंतिलभेलचवा असतिवाति हभे तिर आपण सववार्वांनळी पवादहलभेलभेच आहभे.

तचवाबिंचचवा हचवा मशखच अधचक्षवा पदिवाचचवा कवामगगररीति आपण सवर्दि मरवाठठी लमोकवाबिंनळी तचवाबिंनवा लवागभेल तिळी मदिति करणभे आवशचक
आहभे.
आहभे.

हरी तचवाबिंचळी सवावर्दिजतनक कवामगगररी आहभे आणण तचवाति आपलचवा समवाजवाचभे सहकवाचर्दि ममळणभेहरी

तिभेवहवा आपण सवर्दि मरवाठठी

ततितिकभेच आवशचक

मबिंडळळीनळी एकत्र चभेवन
व आपलचवा मरवाठठी अधचवाकक्षकभेलवा पण
व र्दि सहकवाचर्दि दिभेवन
व पन
श हवा एकदिवा

मरवाठठी शकतिळीचळी जवाणळीव DFW दहबिंदि व मबिंडळळीनवा करून दचवावळी. तचवासवाठठी सववार्वांनळी आपलचवालवा ममळभेल ततितिकवा वभेळ कवाढवन
दिभेवळवाति उपजसरतिळी दिवाखववावळी आणण जमभेल तिसवा कवाचर्दिभवाग सवभेचचभेनभे उचलवाववा.

आपवापलचवा पररीनभे आगरर्दिक आणण शवाररीररक

सहदिवान करवावभे आणण महवारवाषष्ट्रवाचळी शवान ववाढववावळी असभे मलवा मनवापवास वन ववारतिभे.
चमोगवाचमोगवानभे २०१७ चचवा Dallas BMM समोहमोळचवाचचवा

लवाबिंबवर ववातिवार्दि आणण शकचतिवाबिंचळी रणदिबिंदिश भ
श ळी कवानळी चभेवव लवागलभेलरी

आहभे, सरवातनक सवचबिंसभेवक तचवा आवहवानवालवा सजज हमोवव लवागलभेलभे आहभेति , चवा पवाशवर्दिभवमळीवर सहौ सववातिळी पबिंडडति चवाबिंनवा पवाठठीबिंबवा
दिभेतिवानवा हमोणवाररी इरलचवा सरवातनक मरवाठठी बवाबिंधववाबिंचळी एकजर
व हरी आगवामळी भववषचवाचळी नवाबिंदिरीच महणवावळी आणण सहकवाचवार्दिलवा
सशरुववाति करवावळी हमो ........!

सवर्दि मरवाठठी बवाबिंधववानवा शळी अतनल आणण सहौ अनज
श वा सबनळीस चवाजकडवन दिरीपवावलरी शशभगचबिंतिन !!
-सहौ अनज
श वा सबनळीस
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– Kaustubh Sonawane

– Aarav Kolhe, Grade 2
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- Shaunak Kulkarni

धनचववादि!
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