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संपादकीय 
'भाषा'- मनातले अव्यक्त विचार व्यक्त करण्याच ेसाधन.  

एकदा दिेाांनी इांद्राला प्रार्थना केली की िाणीचे भाग पडले जािेत. इांद्र म्हणाला मला ि िायलूा एका भाांड्यात 'सोम' द्या. सोमरस 

भाांड्यात ओतल्यािर इांद्र ि िाय ूयाांनी िाणी ला व्यक्त स्िरूप वदले.' हा ध्िनीच्या आवण पयाथयाने भाषेच्या उगमाचा कृष्ण यजुिेुदातला 

गोष्टीरूप दाखला. मनातले अव्यक्त विचार मखुािाटे िायचू्या साहाय्याने ध्िनी उमटून व्यक्त होतात. ते व्यक्त होण ेम्हणजे 'भाषा'. भाषा 

कशी उत्पन्न झाली याची िेगिेगळी उदाहरण ेबहुतेक धमथग्रांर्ाांमध्ये आढळतात. त्यातील काही ग्रांर्ामध्ये 'भाषा ही ईश्वराने वनमाथण 

केली आह'े असे म्हांटले आह.े परांत ुवहांद ूधमथग्रांर्ाांमध्ये 'भाषा ही ईश्वर वनवमथत नसनू ध्िनी वकां िा िाय ूभाषेचे ‘मळू’ आह'े असे म्हांटले 

आह.े लहान मलू  जन्माला येते ते भाषा वशकून येत नाही तर जसजसे ते मोठे होत जाते तसतसे भोितालची पररवस्र्ती, मोठी माणसे 

याांच्याकडून वशकते. अनादीकाळात अगदी सांकुवचत स्िरूपात असलेली भाषा जसजसे जग विस्तारत गेले, समाज िाढत गलेा 

तसतशी अवधकावधक समदृ्ध होत गेली. ती त्या त्या समाजाचे प्रवतवनवधत्ि करणारी, सांस्कृतीचे  द्योतक ठरली. असे म्हांटले जाते, 

सांस्कृत ि लॅवटन भाषाांमधनू जगातल्या इतर बोलीभाषाांचा जन्म झाला.  

साधारणपण ेशतकोत्तर १० व्या शतकात मराठी (महाराष्री)  बोलीभाषा म्हणनू उदयाला आली. सांस्कृत ि प्राकृत या ‘आज्जी आवण 

आई’ याांच्या सांस्कारात मोठ्या झालेल्या 'मायमराठी' ने नांतर वहांदी, व्रज, गजुरार्ी या बवहणींनाही जिळ केले. कबीर, शेखमहांमद 

याांच्या  िाङमयातनू वहांदी ि उदूथ शब्द मराठीत आले आहते. त्याचबरोबर महानभुाि पांर्ाच्या सावहत्यातनूही वहांदी शब्द मराठीत आले. 

नामदिेाांच्या आवण त्याांचे गरुु विसोबा खचेर याांच्या अनेक अभांगात 'व्रज' भाषेतील शब्दाांचा िापर वदसनू येतो. भारतीय भाषाांबरोबरच 

परकीय भाषाांनीही मराठीला बऱ्याच शब्दाांच्या 'भेटी' वदल्या. 'इांग्रजी' शब्दाांचा आजही मराठीत मकु्त िािर आह.े  

अशा या सांत िाङ्मयातनू, प्राचीन-अिाथचीन सावहत्यातनू, आवण मखु्यतः जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोचलेल्या मराठी माणसातून 

आपल्या सांस्कृतीची पाळेमळेु घट्ट रोित 'सिाथना सामािनू घणेारा' िटिकृ्ष झालेल्या आपल्या 'मायमराठी' चा सांत एकनार्ाांच्या शब्दात 

साांगायचां झालां तर 'माझी मराठी भाषा चोखडी' असा सार्थ अवभमान िाटतो!     

नकुत्याच साजऱ्या झालेल्या 'जागवतक मराठी भाषा वदन' आवण 'कुसमुाग्रज' याांच्या जन्मवदनाच्या वनवमत्ताने 'अनबुांध' चा हा वतसऱ्या 

िषीचा पवहला अांक तमुच्या हाती सोपिताना मला अवतशय आनांद होत आह.े या अांकात तुम्हाला िाचायला वमळेल, रांगीबेरांगी बाल  

जगतात; अणथि जोशी  यान ेवलवहलेला 'माझा आठिडा, आरि  भान ूयान ेकाढलेले रांगीत वचत्र, रोवहणी जोशी वहने आपल्या छान, 

सोप्या शब्दात वि.दा. सािरकर आवण डॉ. आनांदी जोशी याांच्या पणु्यवतर्ी वनवमत्तान ेवदलेली मावहती आवण शरय ूजोशी ने 'शाांत 

शेळके ' याांची आपल्या हस्ताक्षरात तमुच्या साठी वलवहलेली कविता. तसेच मोठ्याांसाठी; ज्योती जोशी, अल्पना कशाळकर, प्राजक्ता 

िडीतिार, श्रीवनिास जाांभेकर, प्राजक्ता आठल्ये, िांदना वपटकर, विद्या भतुकर याांच्या दजेदार लेख आवण कविता याबरोबरच  या 

अांकात श्री. श्रीप्रकाश अवधकारी याांनी सपु्रवसद्ध तवमळ किी 'सबु्रमणीय भारतीय' याांच्या तावमळ कवितेचा मराठीत केलेला उत्कृष्ट 

अनिुाद िाचाियास वमळेल. तसेच, नेहमीची सदरे, 'पसु्तकाविषयी र्ोडेसे', 'ओांजळीतील फुले,' आरोग्यविषयक 'म्हांटल तर नहेमीचांच' 

तुमच्यासाठी याही  अांकात समाविष्ट केलेली आहते आहते. महशे कुलकणीच्या खसुखशुीत 'राजकीय चारोळयाां’, गौरी धायगडेु वहन े

आपल्या कॅमरेातनू आवण शब्दातून वटपलेल्या 'लेण्याद्री' च्या वचत्रकर्चेा आस्िाद तुम्हाला या अांकात घतेा येईल तर न्य ूइांग्लांड 

भागात िास्तव्य करून असलेल्या सौ. रत्ना दलाल याांच्या 'िॉटर कलर ऑफ लाइफ' या पसु्तकाचा नीता नाबर याांनी मराठीत घतेलेला 

आढािा, न्य ूइांग्लड' वस्र्त 'नाट्यरांग' या ग्रपु ने मराठी मांडळाच्या वदिाळी कायथक्रमात सादर केलेल्या प्रशाांत दळिी वलवखत 'चारचौघी' 

या नाटकाचे दिेदत्त शेणई-खटखटे याांनी केलेले परीक्षण आपणास िाचाियास वमळेल.  

असा हा अमेररकेतील ि भारतातील लेख ि किींचा 'मायबोली' मराठीचा िारसा पढुे नेणारा निीन िषाथतला पवहला 'अनबुांध' 

जगभरातल्या रवसक िाचकाांना नक्की आिडेल अशी खात्री आह!े 

   आपली शभुाकाांक्षी, 

                      वशल्पा कुळकणी  
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  या अांकात व्यक्त झालेल्या सिथ मताांशी सांपादक अर्िा कायथकारी मांडळ सहमत असेलच असे नाही  

 अांकासाठी सिथ काळजी घतेली गलेी असली तरी छपाईत वकां िा अन्य इतरत्र काही चकू भलू झाली असल्यास उदार 

मनाने ती नजरेआड कराल अशी आशा आह.े  

 साधारण  पांधरा वदिस आधी सांपादकाच्या हाती आलेले  सावहत्य ि वलखाण नजीकच्या अांकात प्रवसध्द  करण्याचे 

सिथ प्रयत्न केले जातील.  

 सा िाचकाांच्या प्रवतवक्रया पढुच्या अांकात छापल्या जातील वहत्य ि वलखाण वमळाल्याची पोच इमेल द्वारा वदली 

जाईल.  

 या अांकातील आतील सजािटीसाठी िापरण्यात आलेली सिथ वचत्रे इांटरनेट िरून घणे्यात आलेली आहते. 

 सावहत्य ि मजकूर पाठविण्यासाठी सांपकथ  :  

 िपंादक: सिल्पा कुळकर्णी; shilpa.kulkarni@nemm.org 
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-शरयू जोशी  



-रोविर्ी जोशी   



 

प्राजक्ता िडीतिार 



 
 वााँट्ि यअुर राशी?  

 
 एखाद्याला ियाच्या वतशीत जर उलगडलां की आपण दत्तक आहोत, 

ज्याांना आपण आई-बाबा म्हणतो ते आपल ेजन्मदाते नाहीतच मळुी, तर काय 

धक्का बसेल नाही? माणसाचां कुटुांब, वकती नाही म्हटलां तरी जात-धमथ, दशे, 

भाषा ह ेबरुुज असतात व्यवक्तमत्िाच.े असे वकती छोटे-छोटे पैल ूवमळून आपण जगालाच नाही तर स्ित:ला स्ित:ची ओळख करुन 

दते असतो. त्यापैकी एकाला धक्का लागला तरी सािरणां कठीण होऊन जातां. तर, अगदी िरील उदाहरणाच्या तीव्रतेचा नाही पण 

identity बदलुन टाकणारा एक आविष्कार माझ्या बाबतीत घडला तो sidereal astrology बद्दल कळल्यािर. 

कसां ते साांगते, पण त्या आधी र्ोडी background. राशीभविष्य, zodiac signs ह्या विषयात रस अगदी शाळेपासनू होताच, तो नांतर 

िाढतांच राहीला. तशातांच एकदा Linda Goodman’s  Sun signs ह ेपसु्तक हातात पडलां आवण मग काय, पारायणां झाली त्या 

पसु्तकाची. मैत्रीणीं मध ेवफरुन वफरुन लख्तरां झाली. वकत्तेक तास त्यात डोकां  खपुसनू घालिले त्या काऴात.  

 माझी जन्मतारख ेप्रमाण ेरास (sun sign/ zodiac sign) येते Aries. तर त्या पसु्तकात Aries woman ह्या विभागाची 

सरुिातच अशी आह े- “So, you are in love with an Aries woman? I don’t know whether to congratulate you or 

sympathize with you.” वकतीही िेळा िाचलां तरी फार गांमत िाटायची त्या िाक्याची. एकाच िाक्यात माझ्या सामान्य व्यवक्तत्िात 

वकती गढूता वमसळली होती. आवण बाकी िणथन पण काय विचारता? धडाडी काय, independent, dashing woman काय. परत 

परत िाचनू स्ित:च खशू व्हायच ेमी. अर्ाथत मी खरांच ह्या िणथनात म्हटल्या प्रमाण ेआह ेका, हा प्रश्न तर मनाला वशिला दवेखल नाही 

कधी. खरां तर मी नक्की कशी आह,े माझा स्िभाि कसा आह,े ह ेमाझां मला तरी कुठे उलगडलां होतां अजनू? 

 तर, स्ित:ला Arian म्हणत तीन दशकां  लोटल्यािर एकदा पणु्याच ेवमवलांद वचताांबर ह्याांचा एक लेख िाचनात आला. ते 

िाचलां तर सगळां निलांच. मी Aries नाही तर Pisces आह ेम्हण.े त्याांच्याशी बोलणां झालां तेव्हा म्हटलां “शक्यच नाही, मी इतकी िषथ 

स्त:ला Aries zodiac sign म्हणनु identify करत आले आह,े असां कसां बदल ूशकते क्षणाधाथत? अशक्य आह.े” त्याांचां म्हणणां 

होतां,  “Sun sign तर सोडाच, Aries - म्हणज ेमेषेत एकही ग्रह नाही आह ेतुमच्या पवत्रकेत.” खरांच मी पवत्रका काढून पावहली, तर १ 

आकड्यात, म्हणजेच मेष राशीत एकही ग्रह नव्हता.  

 तर काय प्रकार आह ेही sidereal astrology ते साांगते. उदाहरणार्थ, मकर / Capricorn zodiac sign साठी जन्मतारीख 

आपण काय म्हणतो? 22 Dec ते 19 Jan. ह्या काळात जन्मलेल्या व्यक्तीची zodiac sign Capricorn, अर्ाथत ह्या काळात सयूथ 

मकरेत असला पाहीज.े पण आपण जानेिारी मवहन्यात मकर सांक्राांत साजरी करतो ते काय असतां? सयूाथचा मकर राशी प्रिेश, बरोबर? 

ह ेकसां शक्य आह?े बरां, पिूी हमखास १४ जानेिारी ला असणारी सांक्राांत अलीकडे १५ तारखलेा का येऊ लागली आह?े ह्याचां उत्तर 

आपल्याला precession of equinox ह्या वसद्धाांतात वमळेल. फार खोल त्यात न जाता आत्ता इतकां च परेु की आपल्याला 

आकाशपटलािर वदसणारी तारकाांची पाश्वथभमूी ही कायम सरकती आह.े दर ७१.६ िषाांनी ती १ वडग्री पढुे सरकते आवण त्या वहशोबान े

सयूथ ि इतर ग्रहाांची त्या तायाांच्या तलुनेतील relative positions र्ोडी माग ेपडतात (आपल्या earth-centric दृष्टीकोनातून). 

 िैवदक ज्योवतश ह ेग्रह -तायाांच्या current positions िर आधारीत आह,े तर western astrology साधारण १७०० िषथ 

माग ेआह.े वमडल एजेस , म्हणज ेरोमन एम्पायर/ विश्चन धमथ स्र्ापन झाला त्या काळात astrology सारख्या विषयाांना चचथची 

मान्यता नव्हती. १७-१८ व्या शतकात जेव्हा जन-मान्यता वमळू लागली तेव्हा western astrology चा पाया Claudius Ptolemy 

ह्या ग्रीक इवजवप्शयन शास्त्रज्ञ/ गवणतज्ञ ह्याांच्या १७०० िषाांपिूीच्या वलखाणािर रचलेला अााह.े त्यामळेु अाापण zodiac sign 

म्हणनु ज्या तारखाांचा उपयोग करतो त्या गोचर ग्रहवस्र्ती प्रमाण ेचकुीच्या आहते. 

 आता माझ्या परुतां बोलायचां झालां, तर नीट विचार करता मला मान्य करािांच लागलां की मी मेंढ्या सारखी टक्कर दणेारी 

नाही, तर जलचर माश्या सारखी सांिेदनशील, हळुिार आह.े स्पष्टिके्तपणा नसनू वभडस्तपणाच जास्त आह.े अर्ाथत एखाद्याचां पणूथ 

व्यवक्तमत्त्ि ह ेएका zodiac sign च्या चाकोरीत बस ूशकतच नाही. चांद्रमा मनसो जात: - चांद्र हा मनाचा कारक आह.े िैवदक 



ज्योवतषशास्त्रात चांद्र रावशला महत्त्ि आह ेकारण आपली सांस्कृती अध्यात्मािर आधारीत आह.े सयूथ हा ego चा कारक आह,े त्यामळेु 

आवधभौवतक अवधष्ठान असलेल्या पवश्चमी दशेाांत सयूथ-रास महत्त्िाची ठरते. त्याच बरोबर बधुाची रास व्यक्तीची बवुद्धमत्ता, विचार 

दाखिते, शकु्राची रास आिड-वनिड रवसकता. त्याही पवलकडे जाऊन त्या त्या ग्रहाचां पवत्रकेतलां स्र्ान, उगिती रास, योग, दशा बरीच 

सरभेसळ आह.े  

 तर ज्याांना आकाश-दशथन विषयाची आिड आह,े त्याांना ही गोष्ट लक्षात आली असेल. घरबसल्या दखेील ह्याचा पडताळा 

करता येईल, तशी apps आहते ज्यात तुम्ही फोनिर त्या क्षणी कुठले ग्रह कुठे आहते ते बघ ूशकता. आपला ओळखीचा zodiac 

sign चा तख्ता आवण त्याच समोर sidereal चा तख्ता खाली वदला आह.े आजची तारीख बघनू सयूथ कुठल्या राशीत असायला हिा 

आवण खरांच वतरे् आह ेका बघा. तुमची zodiac sign पण ह्या तख्त्या प्रमाण ेजळुिनू बघा आवण मला तमुचा अनभुि नक्की कळिा 

jyotipethe@gmail.com हया ई-मेल िर. 

 

Sign Tropical-date Sidereal-Date 

Aries March 21 - April 20 April 15 - May 15 

Taurus April 21 - May 21 May 16 - June 15 

Gemini May 22 - June 23 June 16 - July 15 

Cancer June 24 - July 23 July 16 - August 15 

Leo July 24 - August 23 August 16 - Sept 15 

Virgo August 24 - Sept 22 Sept 16 - October 15 

Libra Sept 23 - October 23 Oct 16 - Nov15 

Scorpio October 24 - Nov 22 November 16 - Dec15 

Sagittarius Nov 23 - Dec 21 Dec16 - January 14 

Capricorn Dec 22 - Jan 19 Jan 15 - Feb14 

Aquarius January 20 - Feb 18 Feb15 - March 14 

Pisces February 19 - March 20 March 15 - April 14 

 

[Citing source - http://astromnc.blogspot.com/2009/07/your-correct-real-sun-sign.html] 

 

    -प्राजक्ता आठल्ये 
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राजकीय र्ारोळ्या 

   गल्लीत घतेला काडीमोड पण वदल्लीत हाि काही सटुत नाही 

   मुांबई तोडली मुांबई तोडली असा आि करून मताांना पाय फुटत नाही 

  

   इतके पैसे खचथ करून धरण काही भरलां नाही, 

   वकती पण चािी वदली तरी १०-१० च्या पढु ेघड्याळ काही सरकत नाही 

 

   वदल्लीत आले नमो, आवण आश्वासनाांचा बाजार भरला, 

   नापास व्हाल अपेक्षाांच्या परीके्षत, जर इांवडया नसुताच "शायवनांग" ठरला 

 

   वशिसेनेचा िाघ करतोय म्याि म्याि, कमळाबाईच्या स्िप्नात आली वदल्ली, 

   मनसेचां इांवजन अजनू धक्काच खातांय, कााँग्रेस चा हात दतेोय घड्याळाला वकल्ली 

 

   "सोवनया"च ेवदन ुहोते, कमी नव्हतेच काही, 

   मन्नजूी वकल्ली वदली तर टाळी तरी िाजित होते, माझ्या पप्पचू घोडांच पढु ेसरकत नाही 

 

-मिशे कुलकर्ी  

 

 

 



 

 

 

  

 

 

    

The Twentieth Wife by Indu Sundaresan 
 

  The Twentieth Wife by Indu Sundaresan is based on the life of Mehrunnisa, who 

later became Empress Nur Jahan, the twentieth wife of Emperor Jahangir. Nur Jahan 

was fascinating to all because unlike other women from that era, her ambition knew no 

bounds. She was not content in becoming supreme just in the Emperor’s harem. She 

wanted to rule the empire and Jahangir allowed her power to do so. Sundaresan traces 

the path Mehrunnisa’s life took till she became Empress. It is an extraordinary tale 

rooted in history. 

 Sundaresan was an indifferent student of history when she was in school in 

India. When she moved to America for her degree in Economics and Operations 

research, she felt homesick for her family back home in India. She went to the university 

library and went home with an armful of books about India. Among those books, was a 

book on Moghul harems and Mehrunnia, which fascinated Sundaresan and inspired 

her to write this novel. 

 The book starts with Mehrunnisa’s birth and her childhood. Mehrunnisa is 

shown attracted to the Prince from an early age and harbors the dream of marrying him 

one day. Sundaresan writes in simple language, her narration has an easy flow which 

draws the reader into the story. Mehrunnisa although the most beloved child of her 

father, has little control over her life and is married to Ali Kuli Khan as per her father’s 

wishes. She is brought up to live within society’s conventions so she complies with her 

father’s wish.  Defying her father would be unheard of. It is a loveless marriage which 

brings her little joy. The reader is intrigued by the turn of events leading to her 

widowhood. She comes back to Lahore and  earns her livelihood as a lady in waiting to 



the Dowager Empress - Ruqayya Sultan Begam. She meets Jahangir at the Meena 

Bazaar organized for the ladies of the Harem and he is smitten by her. He marries her 

for love which was rare during those times when Kings and Princes married for 

political convenience. 

 Jahangir’s early life as Prince Salim is beautifully told. History is brought alive by 

the rich descriptions of the royal family, their lifestyle, their wants and longings, their 

weaknesses and strengths. Prince Salim’s character is drawn with great finesse. How he 

blossoms from a weak Prince to a mature King is skillfully narrated. His designs to 

prematurely grab the crown, which he knew he would inherit one day, form an 

important part of the storyline. 

 This is the first book I heard on audible. With two little children to care for, it 

becomes difficult for me to find time to curl up with a book. Audible is the solution to 

incorporate reading into a lifestyle which affords little time to actually read. The 

narration by Sneha Mathan is a delight. She has a soft, soothing voice which adds to the 

story’s depth. 

-जुई निर े

 

 

 



 



 



 

 
म्हंटल तर रोजर्र्……. 

 

II स्वस््यस्य स्व स््य रक्षणम् II 

 हल्ली वटव्हीिर, व्हॉट्सअ्पिर, गगुलिर  तुम्ही मनात आणाल ती 

मावहती हाताच्या बोटािर उपलब्ध आह.े पण तरीही .... वचकनगवुनया, 

बडथफ्लल्य,ू मलेररया आला की आपण वभतीपोटी डॉक्टराांकडे धाि घतेोच की 

नाही ? 

 मी आता िेगळां काय साांगणार आह े? िेगळां म्हणण्यापेक्षा  काही गोष्टी 

काळानसुार विसरायला झाल्यात त्याांची आठिण करून दणेार आह े

आधवुनक  भाषेत साांगायच ेझाले तर आयिेुद is a lifestyle science !!! 

पाच हजार िषाथपिूी  आयिेुदाने ज्या guidelines वदल्या आहते त्या  आपल्याला समजतील अशा स्िरूपात माांडण्याचा हा 

प्रयत्न.  आता आपण माचथ मध्ये भटेतोय .... मग मराठी मवहना साधारण पणे  कोणता येतो ? फाल्गनु आवण चतै्र, चैत्रापासनू िषाथची 

सरुुिात होते.  आपण आयिेुदातील काल सांकल्पना आवण ऋतू गणना र्ोडी समजनू घऊे या. आयिेुदानसुार काळ हा अनांत 

अनादी  आह.े काळ ह े ' बदल 'वकां िा ' पररितथन' ह्याच ेकारण आह.े सतत सरुू असतो  तो वनत्यकाळ जसा की सकाळपासनू रात्री 

पयांत आवण आिवस्र्क काळ म्हणजे बाल्यािस्र्ा, तारूण्यािस्र्ा आवण िदृ्धािस्र्ा. िातािरणानसुार म्हणजे त्यातील  बदलानसुार ह े

सहा ऋतमुध्ये विभागलेले आहते. िसांत, ग्रीष्म, िषाथ, शरद, हमेांत आवण वशवशर.  

 मकरसांक्रात हा सयूाथच्या सांक्रमणाचा काळ. सांक्राांती पासनूच िातािरणात ला बदल हळूहळू जाणि ूलागतो. महावशिरात्री 

नांतर िारे िाहू लागतात. तर होळीला उष्णतेमध्ये िाढ होऊ लागते. तदनसुार आपले सणिाराांचे गोडाच ेप्रकार ही बदलतात. सांक्राांतीला 

तीळ आवण गळू, महावशिरात्रीला -खसखशीच ेदधू आवण होळीला -परुणाची पोळी.  

सण परांपरा आवण पदार्थ ह्या वनसगाथतील बदल ह ेप्रमखु कारण आह.े  वनसगथ शरीराला बल दतेही असतो आवण शरीराकडून घतेही 

असतो. शरीराला बळ वमळते. तो 'विसगथकाल ' आवण वनसगथ शरीराकडून बल घतेो तो  'आदानकाल' 

आदानकाल 

वशवशर -  माघ फाल्गनु --जान े,फेब्र ु

िसांत -   चैत्र ,िैशाख--माचथ, एवप्रल 

ग्रीष्म - जेष्ठ ,आषाढ 

विसगथ काल 

हमेांत - मागथशीषथ,  पौष --नोव्हें , वडसें 

शरद -अवश्वन , कावतथक-सप्टें,ऑक्टो 

िषाथ - श्रािण ,भाद्रपद -जलैु,ऑगस्ट 

 हा लेख तुम्ही िाचणार तेव्हा िसांत ऋतुच ेआगमन झालेले असेल. मराठी मवहन ेअसतील चैत्र, िैशाख. िसांतामध्ये हिेतला 

गारठा हळूहळू कमी होऊन उष्णता िाढायला लागते. 

 र्ांडीने  गोठलेल्या बफाथचे जसे पाणी होते तसेच शरीरातील कफ सदु्धा पातळ होऊ लागतो. सदी, खोकला, मळमळ, भकू 

कमी होण ेजाणि ूलागतो. हा कफ काढून टाकण्या साठी पांचकमाथतील िमन, विरेचन, खपू उपयोगी  ठरतात. 

वनसगाथनसुार भाजीबाजारामध्ये  होणारी आिक आठिनू बघा -पालक , िाांगी,मेर्ी, परिर, दधुी, माठ, चिळी,  िाल, हरभरा ह्या 

भाज्या वदसतात. मसरू, मगू,चण,े कुळीर् वदसतात. गाजर, मळुा, ओली हळद स्ियांपाकात िापरतात. पपई, कोहळा, डाळींब, पाांढरे 

जाम  भरपरू येतात. ज्या ऋतुमध्ये जे वपकते ते माणसान ेखािे. अशी वनसगाथन ेयोजनाच केलेली आह.े  त्या विरुद्ध  जाऊन उगाच 



वसझन नसलेली वकां िा परदशेी फळाांिर  भर दऊे नये. चिबदल म्हणनू  क्िवचत खािे. मासाांहरी ना मटण, सखुे मासे, कोलांबी ह्या 

वदिसात खाण्याची मभुा आह.े  

यानांतर येतो तो ग्रीष्मऋत,ु 

जेष्ठ  आषाढ -मे जनू 

हिेमध्ये प्रचांड उष्मा. घामाच्या धारा, कोंडलेले िातािरण. आता मात्र उष्णतेमळेु कफाच ेप्रमाण कमी होते. िात हळूहळू 

िाढायला लागतो. वपत्ताची तर खपूच होते. या सगळया बदलामळेु सिाांगदाह, र्किा,जलुाब, उलट्या, डोकेदखुी, मतू्रदाह, ताप ही 

सगळी लक्षण ेवदस ूलागतात.   

 जरा आपल्या बालपणात फेरफटका मारून बघा. लहानपणी गािी जायचो. नदीच्या पाण्यात डुांबायचो. जाांभळू, करिांद, 

जाम, तोरणां, खायचो. कैरीचे पन्ह,े कोकमाच ेताजे पन्ह ेप्यायचो. सांत्र,े मोसांबी,केळी,आांबे कवलांगड, काकड्या,सीताफळ, रामफळ 

ह्याची रेलचेल असायची. ही सगळी गोड, आांबट, तुरट, रसाळ फळे आपली उन्हाळयातील तहान भागिणारी आवण रक्ताची िाढ 

करणारी आहते नदीमध्ये नाहीतर वस्िवमांग पलू मध्ये पोहा. तहान भागिणारी कोवल्रांक्स वपण्यापेक्षा आिळा, कोकम सरबत प्या. जनू 

झाले म्हणनू टाकून दऊे नका. वनसगाथचा सकू्ष्म अभ्यासान ेह ेपिूथजाांनी आपल्याला वदलेले आह.े भाज्यामध्ये भेंडी, सरूण, बटाटा, 

कोबी, फ्ललॉिर खा.  दधू, ताक, लोणी, तूप, आमरस खाताना िजन िाढण्याचा विचार करू नका.  माांसाहारी नी मटण ि वचकन दोन्ही 

खायला हरकत नाही.  

 उगाचच मदु्दाम उन्हातान्हाच ेसकाळी 10 ते 4 ह्या िेळा शक्यतो टाळा. अवतश्रम, अवतव्यायाम, सटु्टया आहते म्हणनू 

उष्णप्रदशेात रेकींग करण ेह्याचा अवतरेक टाळा. आता तुम्ही म्हणाल वकती गरम होतेय ह्या वदिसामध्ये! मग र्ांडगार कुल्फी, बफाथचा 

गोळा आईस्क्रीम खायचे की नाही? खा ना! जरूर खा पण गांमत म्हणनू कधीतरीच! रोज रोज सणािाराांसारख ेजड खाि ू-वपऊ 

लागलात तर आजारपणाचा सामना तुम्हालाच करािा लागणार आह.े कारण नांतरचा ऋतु येतोय िषाथऋत.ु सगळे सार्ीच ेआजार, 

र्ांडी, ताप, िगैरे िगैरे घऊेन.  हा सगळा समजािण्याचा प्रपांच कशासाठी तर तुमचे आरोग्य चाांगले रहािे म्हणनू.खाण ेहा सगळयाांचा 

आिडता विषय आह ेम्हणनू ह्याच्यािर भर र्ोडा जास्त.  िाढत्या ियाच्या मलुाांनी काय खािे िदृ्धाांनी काय खािे ; बैठे काम 

करणाऱ्यानी आहार कसा वनिडािा .हजार गोष्टींचा विचार करािा लागतो .ह ेगवणत आपण साध्या सोप्या पद्धतीन ेसमजािनू घऊे या. 

िसांत- ग्रीष्म ह्या दोन ऋतुांमध्ये चार मवहने येतात. माचथ, एवप्रल, म,े जनू ह्या मवहन्यात येणारे सण कुठले तर होळी ,गढुीपाडिा , चैत्र 

गौर, रामनिमी, हनमुान जयांती, अक्षयततृीया, िटपौवणथमा.  

 सणिारी करण्याचे पदार्थ येतात- परुणपोळी  होळीला, श्रीखांड बासुांदी गढुीपाडव्याला, आांबे डाळ, वखरापत नी कैरीचे 

पन्ह े चैत्र गौरीला आवण मधल्या काळात ह ेपदार्थ ज्याांनी केले नसतील त्याांच्या साठी 'अक्षयततृीया '. अक्षयततृीयेपासनू ह्या पदार्ाथचे 

प्रमाण कमी कमी करत जािे आवण त्यासाठी नांतर येतो ज्येष्ठातील पवहला उपास िटपौवणथमा. हळूहळू आहार बदलत जाण्यासाठी 

बायकाना वदलेली ही सचूना  आह ेअसे मला िाटते. आषाढामध्ये चातुमाथस सरुू होतो. आभाळ  गच्च भरून कोसळत असते. 

आपल्या हालचाली कमी होतात. बाहरेची कामे कमी होतात .म्हणनू जड जेिण टाळायचे असते. वनदान पांधरा वदिसानी तरी एखाद े

लांघन करािे. ह्यासाठीच आले एकादशीचे उपास. ऋतु काही अचानक बदलत नाहीत. एका ऋतचुी लक्षण ेकमी होत जातात आवण 

हळूहळू दसुऱ् या ऋतचु ेआगमन होते. ह्या मधल्या कालािधीला ऋतसुांधी काल म्हणतात. ह्या 'ऋतुसांधी 'मध्य ेमागच्या सियी कमी 

करत जाण ेपढुील ऋततुील पदार्थ आवण विहार ह्याांचा समािेश करत जाण ेमहत्िाच ेठरते. ह्या दोन्ही ऋतूमध्ये काय करािे ते आपण 

पावहले पढुील अांकात आपण पहाणार आहोत िषाथऋत ुआवण शरद ऋत,ु शरदऋतमुध्ये नक्की भेटूया  पनु्हा! तोपयांत स्ितःची नीट 

काळजी घ्या.  

-डॉ. शिाणर्ी कुळकर्ी 

 

 

 



Inspired by raga Durga and Bhoopali  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ज्योती जोशी 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सर्त्र-कथा: लणे्याद्री 

 

गर्ाधीश जो ईश सिाण गरु्ाचंा । 

मळुारभं आरभं तो वनगुणर्ाचा ॥ 

नमू ंशारदा मूळ चत्िार िाचा । 

गमू पंथ आनतं या राघिाचा ॥ 

या श्लोकाची आठिर् लेण्याद्रीच्या पायऱ्या चढताना जरूर झाली.अष्टविनायकापैंकी एक 

लेण्याद्री. लेण्याद्रीच ेदऊेळ जुन्नर पासून साधारर् ३ मैलािंर असून एका डोंगरािर 

लेर्ीमध्ये िसले आि.े  येथ ेएकूर् तीस  लेर्ी असून सातव्या लरे्ीमध्ये गर्पतीच ेमवंदर 

आि.े  अस ेम्िर्तात की िी लेर्ी बुद्धकाळात साधारर् पविल्या ते  वतसऱ्या शतकाच्या 

दरम्यान खोदली असािीत.  दिेळापयंत जायला २८३ पायऱ्या १९ व्या शतकात बाधंल्या 

गले्या. जर तुम्िाला ियोमानाप्रमार्े पायी चढून जार्े शक्य नसले तर डोलीची दखेील 

सोय आि.े  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

गर्पतीची लेर्ी म्िर्जे एक चौकोनी 

सभामडंप आि.े पूर्ण काळाभोर सह्याद्रीचा 

बेसाल्ट दगड, उन्िातून पायऱ्या चढून 

गले्यािर दमल्या भागलेल्या मार्साला एकदम 

गारिा दतेो. आत गाभाऱ्यात गजाननाची लाल 

मूती आि.े सभामडंपाच्या समोर व्िराडंा आि.े 

या व्िराड्ंयातून आजूबाजूचा जनु्नर पररसर 

अवतशय सुदंर वदसतो.  जिळच माळशजे, 

वशिनरेी वकल्ला, नार्ेघाट आवर्  भीमाशकंर 

िी  दखेील पािण्यासारखी वठकार्े आिते.  





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बाकीच्या लेण्यापैंकी ६ व्या आवर् १४ व्या लणे्यामंध्ये चैत्यगिृ आि ेआवर् इतर वििार आिते. सिाव्या 

लेर्ींमधील चैत्यगिृात स्तूप असून त्याच्या दोन्िी बाजूला १६ खाबं आिते.  वििारामंध्ये बुद्धाच ेवशष्य  रिात 

असत. प्रत्यके वििारामध्ये एक सभागिृ ि बाजून ेछोट्या खोल्या आिते. वतथ ेआत गलें की डोळे वमटून शातं 

बसािं. थोडासा मवेडटेशनचा अनभुि घ्यािा. थोडस आत पािािं! 



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

डोंगराच्या पायथ्याशी छोटी छोटी दकुान ेआिते. 

वशिाय मस्त वलबूं सरबत, अमतृ कोकम आवर् 

थोडफेार स्नकॅ्स िी  वमळू शकतात. वनसगणरम्य 

असा िा लेण्याद्री माळशजे पासून खूप जिळ 

आि,े तसा चढायलािी कािी खूप अिघड नािी, 

जरूर जाऊन एकदा पािून यािा असा. 

फोटोज ्ि माविती      

गौरी धायगुडे 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

एकांत 

****** 

तुझी िाट बघता बघता िेळही टळून गलेी…. 

सोबत असलेली सािलीही एकटे करून पळून गेली… 

नव्या लोकाांशी मैत्री जळुली…. 

जनुी मात्र नकळत दरुािली…. 

आयषु्याचे ध्येय गाठण्यात… 

मैत्रीची ही गाठ हळू हळू वझजािली … 

जीिनात सिथ वमळिले, पण मन का होत नाही शाांत.. 

सिथ वनघनू गेले पण हात सोडत नाही हा एकाांत.. 

-प्राजक्ता िवडतिार   

 

जादू 

**** 

चल जा ना रे श्रीरंगा 
छळू नकोस तू मजला 
आंबाडाही सैल झाला 
चुडा माझा ककचेल ना 
कशास या खोड्या भारी 
ननष्पाप तुझ्या चेह-यावरी 
पदरा का रे झोंबाझोंबी 
ककती ववनवू मी परोपरी 
वेडचे केले बासरीन ेआधी 
त्यात तुझी ही मनमानी 

काय करू अन ्कुणा सांगू रे 
तुझ्यातली ती जाद ून्यारी 
छळते मजला वारंवारी 
वसशी तरीही तूच अंतरी 

-अल्पना कशाळकर 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

dkUgk & izs;lh 

jfldgks, 
    lqcze.kh; Hkkjrh mQZ Hkkjrh;kj ;k lqizfl/n rfeGdfous d..u  ikV~~Vq ukaokus 

Jhd`”.kkoj dfork fyghY;k vkgsr- ;k dfoyk o;kP;k vkBO;k o”khZ ,VV;kiwjP;k jktkus 

Hkjrh;kj gh inoh fnyh R;kus ‘ksdMks dfork dsY;k-Lokra«;iwoZ dkGkr tUeysyk gk dfo 

Lokra«;lSfud gksrk rks yksdekU; fVGd egkRekxka/kh ;kaukgh HksVyk gksrk- N=irh f’kokth 

egkjkt] yksdekU; fVGd] egkRek xka/kh ;kaP;kojgh R;kus dkO;jpuk dsyh vkgs- ejkBhP;k 

dfors fo”k;h R;kyk [kkl vkd”kZ.k gksrs- ^^’kwjejkBh ek.klkadMwu R;kaP;k dfork ?ksmu R;kauk 

dsjG e/khy gfLrnar HksV nsm ;k** vls rks vkiY;k ,dk dforsar Eg.krks- d..ku ikV~~V`w 

e/khy gh dfork Jhd`”.k isz;lh o dfo fiz;dj v’kh enqjk HkDrh ;qDr dfork vkgs- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fiz;k fopkjh] ^lkax eyk js dk; ikg’kh rw\a 

^fuG;k’kkj ;k lkxj xgjh dk; ikghys rw\AA 

^xnZ fuG;k vkdk’k vax.kh dk; fujf[k’kh rw\A 

^mlG.kk&;k Qslk e/kwuh dk; ns[khys rw\AA 

^iqUgk iqUgk ;k igkr vlrk ?kujk’khauk rw\A 

^dk; cjs rqt uoy xolys lkax l[;k js rw*AA 

^rwp fnl’kh xs fuG;k’kkj ;k lkxjygjharwuhA 

^xnZ fuG;k vkdk’kh Qs’kh tynkargh rwphAA 

gklwuh >kyks eqDr frP;k ex djik’kkarwuh ehA 

^rqykp igkrks vkfyaxuh ;k nqts ukgh dks.khAA 

-Jhizdk’k vf/kdkjh 

 

lk;adkGh clwu ,dk map x<hojrhA 

fujf[kr gksrks ,dfpRr eh uHk vkf.k ty/khAA 

>qdwu [kkyh paqfcr gksrs uHkrs ty/khykA 

Lkkxj ykVk mlGr ojrh R;k vkfyaxk;kAA 

Ikgkr vlrk iz.k; fnO; rks eu ek>s uqjysA 

Hkku gjiys dkGkpsgh fnok&LoIuh jeysAA 

ikBh ekxwu ;smu rsaOgk us= >kdh dks.khA  

gLrLi’khZ vu~~ js’khe oL=h xa/k tkf.kyk ehAA 

Hk#u vkys mUeknkus +g`n;+}; lkpsA 

Lke g`n;h ex Lianu gksbZ vrwV fizrhpsAA 

dk<wu ?ks gs gkr l[kh xs us=kao#uh rwA 

yiaMko gk dlk tekok rqyk fopkjh rwAA 

gklr gklr eqDr gksmuh n`< vkfyaxh ehA 

iz’Uk fopkjh ^^dk; uos xs lkax l[ks lkt.kh**AA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आज इतक्या िषाांनी सहज मागे िळून बवघतलां तेंव्हा सिथकाही नजरेसमोरून तरळून गेले आवण माझ्या चेहऱ्यािर एक मांद वस्मत 

उमटले. २५ िषाांपिूीचे वदिस आठिले सगळे. शहरातून आल्यामळेु इरे् गािात, बोलल्या जाणाऱ्या भाषेतील आवण लकबीतील 

फरक प्रर्म जाणिलेला! 

श्रीिधथन ह ेगाि मळुात चाांद्रसेनीय कायस्र् प्रभूांनी िसविले. आपल्याला लागणाऱ्या सिथ जीिनािश्यक गोष्टींसाठी आपल्याबरोबरच 

इतर समाज ही त्यानी इरे् आणनू िसिले. पजेूसाठी ब्राम्हण, िाडी आवण बागायती साांभाळण्यासाठी माळी, समदु्रवकनारा असल्यामळेु 

कोळी, कुणबी, कुां भार, सोनार, लोहार, ताांबट असे अनेक बलुतेदार समाज इरे् आले आवण विशेष म्हणजे एकत्र गणु्यागोविांदान ेरहात 

असताना प्रत्येकान ेआपापले िगेळे अवस्तत्त्ि अगदी 'खाद्यपदार्ाांपासनू ते पेहरािापयांत'अजनूही वटकिनू ठेिले आह.े ह ेिेगळेपण 

वदसते ते प्रामखु्याने त्याांच्या 'बोलीभाषेत'! अनेक िषथ श्रीिधथन मध्य े राहणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला डोळे वमटून यातील एखाद्या व्यक्तीच 

बोलणां ऐकायला साांवगतलां तर लगचे ती व्यक्ती कोण आह ेह ेलगचे ओळखेल. एखादा कोकणस्र् अननुावसक उच्चाराांनी तर सी. के. 

पी. त्याच्या काही अगदी खास शब्दाांनी; डाळीची आमटी ना म्हणता तो 'आांबटिरण' म्हणले, करांजीला 'कानिला', केळिणाला 

'गडगनरे'. 'परतण'े यालाही खास सी.के.पी. शब्द आह े'सिताळण'े!  

एखादी 'माळी' स्त्री 'मी कुठे जाऊन आले' असां न म्हणता 'मी वतकडे  गेल्तो' असा म्हणते. दाराच्या प्रिेशद्वाराला ते 'िेसकट' अस 

म्हणतात. एकदा आमच्या घराच्या जिळच राहणाऱ्या 'चौकळशी माळी' घरी गेले होते. त्या घरातली एक बाई आवण वतच्या जाऊबाई 

गप्पा मारता मारता मला म्हणाल्या, 'आम्ही िायल्या िायल्या  आहोत'. मला आधी काही कळलांच नाही मग त्याांनीच साांवगतलां की 

एका घरात दोन िेगळया चलुी म्हणजे 'िायल्या'. त्याांच्याशी पढुे गप्पा मारताना बरेचसे मजेशीर शब्द समजले. केरसणुीला 'मिारा', 

विळीला 'मोरली' आवण राांगोळी ला 'वशरगोळा'. त्या घरातली आजी विचारत होती, "बाss य कुठां गेल्तीस?" "बेश हाि ना?" मी 

दखेील त्याांची चौकशी केली. त्याांना म्हांटल एकदा या आमच्या घरी तर आज्जीनी त्याांच्या िेगळया लकबीत उत्तर वदलां, "वदसत नाय 

िसत कुठां जायचा बसत".मला जरा ऐकून िाईट िाटले की त्याांची नजर अध ूझालीय पण त्या ह ेहसतमखुाने साांगत होत्या. मी सहज 

चौकशी केली की तुमच्या धाकट्या सनुबाई कुठे आहते तर त्या म्हणतात, 'सनू नाय तर सनू-सनू सासचूी भनू-भनू'. आता मला मजा 

येऊ लागली. त्याांच्या तोंडून अजनू काही ऐकािे म्हणनू मी त्याांना आग्रह केला की अजनू काही तरी ऐकिा ना  तर त्याही उत्साहान े

बोलत रावहल्या,  

'तुला नको आई मला नको सास ूआपण आपले दोघाांचां अस ू

तुला नको बाप मला नको सासरा आपला दोघाांचाच आसरा 

तुला नको बहीण मला नको नणांद आपल्या दोघाांतच आनांद 

तुला नको भाि मला नको नाि अपौन आपले दोघातच ह्राि' 

 

-सगंीता देसाई-कुळकर्ी

ओजंळीतील फुल…े…. 



 
 दोन S आसि सतरका बाि 

 

        सांत्याचां सपनीिर लई पे्रम. अगदी 'S' वलवहता येऊ लागला 

तेव्हापासनू तो 'SS' आवण त्याच्या मध्ये एक वतरका जाणारा बाण काढू लागला 

होता. िहीसोबत, तो गेला त्या प्रत्येक िगाथतला एक तरी बेंच त्यान ेअसा दोन 

S ने कोरला होता. दहािी आवण त्यापढुहेी पास होण्यासाठी त्याचां एकच कारण 

होतां, ते म्हणजे नापास झाला तर वतच्या सोबत िगाथत बसता येणार नाही. 

सपनाला बारािीला  म्हणािे तसे माकथ  पडले नाहीत त्यामळेु मेवडकलला अडवमशन वमळाली नाही. त्याची मोठ्ठी पाटी घतेली त्याच्या 

वमत्राांनी त्याच्याकडून. सातारला वतने बीएस्सी, एमेस्सीला जायला लागल्यािर त्यानेही हट्टाने बी. ए. ला अडवमशन घतेली.  

        त्याचा मग रोजचा वशरस्ता चाल ु झाला होता. वतच्यासोबत बसमध्ये जायचे, ती जाईल त्याच बसमधनू परत यायच.े अगदी 

मांगळिार आवण गरुुिार वतच ेप्रावक्टकलच ेअसले तरीही. ती काही भाि द्यायची नाही त्याला. एमेस्सी करून पढु ेप्रोफेसर होणार होती. 

त्यामळेु असल्या गोष्टींकडे दलुथक्ष करायचे ह ेवतला पक्कां  मावहत होतां. आवण तसांही गािच्या पाटलाांच्या पोराच्या नादाला कुणी लागािां? 

        अशाच एका गरुुिारी सांध्याकाळी सांत्या, सपनी घरी गेल्यािर, घरी पोचला. आला तर पाटील त्याची िाटच पहात होते. 

 "काय रां कुठां व्हतास?", त्याांनी रागान ेविचारले.  

"आज प्रावक्टकल होतां.", त्यानेही मग र्ाप मारली.  

       आपल्या पोराचां वकती लक्ष आह ेते त्याांना चाांगलां माहीत होतां. पण 'त्याचे खेळायच ेवदिस जाऊ द ेमग काय हायेच शतेी आवण 

टेम्पो-रेक्स' असा विचार करून गप्प बसायचे.  

"बरां, एक काम हाये. उद्याला माझ्यासोबत पाटीच्या हॉपीसला यायचां हाय." 

"ह्या? त्ये कशाला ?", सांत्या िैतागला. त्याला शकु्रिारी लिकरच्या बसने येता यायचां, सपनीला बघत.  

"काम हाय म्हत्िाचां. सकाळी ८ ला वनघायचां, तयार रहा.” पाटील आदशेाच्या स्िरात म्हणाले.  

दसुऱ्या वदिशी सांत्या जीन्स आवण हाफ शटथ घालनू तयार झालेला पाहून ते िैतागले.  

"काय चाांगले स्िच्छ कपडे नायीत का तमुच्याकड?", त्याांचा पाांढरा पायजमा, नीळ घातलेला पाांढरा शटथ आवण टोपी यापढु ेत्याचे कपडे 

अगदीच गबाळे वदसत होते. त्याने वकत्येक िषाथत यापके्षा िेगळे कपडे घातले नव्हते. उशीर झाल्याने पाटील तसेच वनघाले.  

तरी बडबडतच होते, "वनदान तोंड तरी चाांगलां ठेिािां. सादी दाढी बी केली नाई." 

          आज त्याला तालुक्याला पाटी ऑवफसमध्ये बोलािलां होतां. यािषीच्या वनिडणकुामध्ये तरुण चेहरे पावहजेत असा िरून आदशे 

आला होता. त्यामळेु पाटीलही आपल्या घरातल्या तरुणाला घऊेन पोचले होते. पाटलाांनी पोराला सिथ कायथकत्याांना भेटिलां. साहबेाांशी 

बोलायला ते आधी त्याला घऊेन गेले. त्याांनीही,'काय करतोस? काय वशकलास?' इ जजुबी प्रश्न विचारले. सांत्याला एकदम धक्का 

बसला होता. अचानक सिथ घडत असल्याने त्याला काय करािां सचुत नव्हतां. वतकडे सपनीची गाडी पण गेली असेल हा विचार काही 

मनातून जात नव्हता. मधचे त्यान ेवमत्राला मेसेज केला, 'कुठे हायेस' म्हणनू. त्यािर,'िवहनी पोचली घरी' असा वनरोप परत आला आवण 

जरा त्याला बरां िाटलां. त्याला बाहरे जायला साांगनू पाटील साहबेाांशी अजनू जरा िेळ बोलले. सांध्याकाळी दोघहेी घरी जायला वनघाले. 

वदिसभरात वतला एकदाही पावहलां नाही असां वकत्येक िषाथत पवहल्याांदा झालां होतां.  

           "उद्या तयार रहा सकाळी, आनी जरा नीट आिरा", असां साांगनू पाटील झोपायला गेले.  

"आता अजनू काय?" असां विचारायची त्याची वहम्मत झाली नाही. 

सकाळी कालच्या पके्षा जरा 'बरां' आिरून सांत्या पप्पाांसोबत वनघाला. सातारला कुठल्यातरी स्टुडीओ मध्ये ते दोघ ेगेले होते. त्याला 

वतर्ां मग सफेद कुताथ, पायजमा नेहरू जेकेट वदलां घालायला, जरा मकेप पण केला आवण त्याच ेबरेचसे फोटो काढून घतेले. पाटीच्या 

जावहरातीसाठी ते काढले होते.  

"पढुल्या आठिड्यात घऊेन जातो", असां साांगनू पाटील वनघाले.  



 

      "सांतोष, ही असली कामां तुम्हाला जमली पायजेत आता. एव्हड्या बारक्या कामाांसाठी आम्ही यायचां वकती वदिस ते? जरा कामात 

लक्ष घाला",फोनिर मेसेज करणाऱ्या सांत्याला पाटलाांनी साांवगतलां. त्यानेही आपलां पणूथ नािां घतेल्यान ेमान डोलािनू होकार वदला. काम 

महत्िाचां आह ेते त्याला कळत होतां पण जीि सपनीमधे गुांतला होता.  

        लिकरच त्याचे वदिस बदलले. त्याच्या नािाचां मोठ्ठां पोस्टर गािात वठकवठकाणी लागलां होतां. त्याच्यात त्याचा चेहरा फेअर-अन-

लव्हली मधला शेिटचा रांग कसा असतो तसा वदसत होता.  

"काय रे सांत्या, तुला आता िवहनीच्या बरोबरीनां हुभां राहयला काय प्रोब्लेम नाय बघ. एकदम गोरा वदसतोयस फोटोत.", त्याच्या वमत्रान े

त्याला वचडिलां. वतच्या आठिणीनां त्याला कसांतरी झालां. आधी वतची बसची िेळ झाली की याचा जीि तुटायचा. आता त्यािेळेत तो 

स्ित:ला कामात गुांतिनू घ्यायला लागला. कधी कधी ती कशी वदसते असां आठिायचा प्रयत्न करायचा पण त्याची कल्पनाही कधी 

कधी सार् द्यायची नाही वतचां वचत्र उभां करायला. काम खपू होतां. गािात मावहती पत्रक द्यायचां. निीन कामां सरुु करायची. कुठे पाणपोई 

तर कुठे स्िच्छता अवभयान. कुठे गरज ूमलुाांना िह्या पसु्तकां  तर कुठे एखाद्या गरीबाची मदत. लोकाांच्या जीिनात वकती कष्ट असतात ते 

आता कुठे त्याला वदसायला लागलां होतां.  

         आज एक विशेष काम आलां होतां त्याच्याकडे. सपनीच्या कॉलेजमध्ये साहबे भाषण दणेार होते. त्याची सिथ व्यिस्र्ा त्याला 

करायची होती. स्टेजपासनू पोराांना जमा करेपयांत. एकदम जोरदार केलां त्याने मग. कुठे ती वदसते का तेही पाहीलां. त्याचा जरा वहरमोड 

झाला. पण काम तर होतांच. त्यान ेस्टेजिर एक छोटांसां भाषणही वदलां आज. विद्यार्थयाांना काही मदत हिी असेल, काही प्रश्न असतील, 

पाटीत सहभागी व्हायचां असेल तर मला भटेा म्हणनू साांवगतलां. सगळां सांपनू घरी वनघायला खपू उशीर झाला होता. सोबतीच्या लोकाांना 

इनोव्हा मध्ये घऊेन तो परत वनघाला आवण सातारच्या जकातनाक्यािर ती त्याला वदसली. 'सपनी आता इर्ां? तेही इतक्या रात्री? घरी 

कशी पोचायची?', त्याला अनेक प्रश्न पडले. गाडी र्ाांबिािी असां खपू िाटलां त्याला, पण ती बसेल का नाही शांका होतीच. तरीही वतला 

असां सोडून जाणां त्याला जमणार नव्हतां.  

"आज उशीर झाला काय?" त्याने गाडी हळूच वतच्याजिळ घते विचारलां.  

तशी ती दचकलीच. एक तर इतक्या उवशरा गािी जायचां म्हणजे टेन्शन. त्यात असां कुणी र्ाांबलां तर अजनू. पण आज एकतर त्या 

भाषणामळेु वतचां लेक्चर बडुलां आवण पढुे प्रवक्टकलही बाकी होतां. सगळां आिरून यायला इतका उशीर झाला.  

"येताय का आमच्यासोबत?" त्यान ेजमेल वततक्या अदबीने विचारलां. पिूी इतकी वहम्मत नसती झाली त्याची. पण सध्याच्या कामामळेु 

जरा धीट झाला होता तोही. वतनेही मग विचार केला, 'शेिटच्या गाडीत गदी असणार आवण दारुडेही,जािां का याच्यासोबत?'. गाडीत 

माग ेपावहलां तर सगळी वतच्या गािचीच पोरां. ती विचार करत आह े म्हटल्यािर पढुच्या सीटमधलां पोरगां पटकन माग ेगेलां. ती मग 

त्याच्याशेजाराच्या सीटिर बसली आवण त्यान ेगाडी सरुु केली. गाडीत बसल्यािर ती वस्र्रािली. त्याने वतला पाण्याची बाटली वदली.  

"काही खाल्लांय का?", त्याने विचारले.  

"आता घरी जाऊन जेिणारच आह.े", ती.  

त्याने मधल्या कप्प्यातून केळां काढून वतला वदलां. वतनेही मकुाट्यान े ते खायला सरुुिात केली होती. वतच्यासोबत कॅन्टीनमध्ये बसनू 

िडापाि खायची त्याची इच्छा अपरूीच रावहली होती.  

"आज इतका उशीर कसा झाला ते?", त्याने पनु्हा एकदा विचारले. वतच्याबद्दल आपल्याल्या काहीच मावहत नसतां याचां त्याला िाईट 

िाटलां.  

"मैवत्रणीसोबत जनथल वलवहत होते. आज कायथक्रम पण होता ना  …" ती पढुे बोलता बोलता ती र्ाांबली.  

पण त्याला कळलां होतां वतला काय म्हणायचां आह ेते. 

"चाांगला झाला आजचा कायथक्रम", वतने काहीतरी बोलायचां म्हणनू साांवगतलां. 

"तुम्ही होता का? मला वदसला नायी ते?", त्याची चोरी पकडली गलेी होती.  

"हो होते, मागे एकदम", ती. 'चाांगलां बोलता तुम्ही भाषणात'.  

तो तसा लाजला. गाडीने आता जोर पकडला होता.….  

माग ेआवशकी २ ची गाणी लागली होती. 'सनू रहा ह ै ना तू... '. वतन ेपढुे होऊन आिाज िाढिला र्ोडासा. त्याला वतच्या आठिणीत 

ररपीट िर लािलेलां हचे गाणां आठिलां.  



त्याने एकदा मागे बघनू घतेलां आवण म्हणाला, "एक साांगायचां होतां तमु्हाला", त्याने बोलू का नको विचार करत बोलून टाकलां.  

वतला िाटलां,'झालां आता'.  

"मी लई मखूथपणा केलाय ह्याच्या आधी. तुम्हाला लई त्रास वदला ना?", तो. 

त्याचां ह ेिाक्य वतला अनपेवक्षत होतां. तो वकतीही वतच्या माग ेअसला तरी असां स्पष्टां कधी बोलला नव्हता. त्यामळेु वतला काय उत्तर 

द्यािां कळेना. "नाही हो, मी नाही लक्ष दते अशा गोष्टीकडे", ती काहीतरी बोलािां म्हणनू बोलली.  

"तो तुमचा मोठेपणा झाला ओ. पण चकुलां माझां. आता कामाला लागल्यािर कळलां गररबाचां द:ुखां काय असतां ते. आसपासच्या खेड्यात 

गेलो तेव्हा वदसलां खरां द:ुखां. त्याच्यापढु ेमाझां िागणां म्हांजे माकडखळेच." ती गप्प  बसली.  

"पण तुम्ही चाांगल्या हाय. कधी उलट बोलला नाही. आपलां काम करत रावहलात. असांच करत राव्हा.", तो.  

र्ोडां अांतर गेल्यािर ती म्हणाली,"तुम्हाला िाढवदिसाच्या शभुेच्छा बरांका?".  

"अरे??  तुम्हाला कसां कळलां?", त्याने आश्चयाथने विचारले.  

"ते काय गवुपत आह ेका? वबलबोडथिर वदसलां काल. ", ती हसली.  

त्याला आपला हाताची घडी घातलेला बोडथिरचा फोटो आठिला आवण त्याच्या खाली वलवहलेली ढीगभर नािांही. तीही आपल्याला 

वतरे् पाहते हा विचार करून तो लाजला.  

"त्ये होय. करािां लागतां पाटीसाठी. बाकी काही नाही." , तो.  

 वतलाही मग त्याचा 'गोरा' फोटो आठिनू हस ूआलां.  

"अभ्यास कसा चाल्लाय?", त्याने विचारलां. 

"हाां, चाल ूआह.े आता फायनल आह ेलिकरच. तुम्ही वदसत नाही ते आता. ", ती म्हणाली.  

"माझां काय ओ अभ्यास आपला नािाला. उगाच हट्ट म्हणनू सातारला यायचो.", आपण काय करत होतो ते वतला साांगायची काय गरज 

म्हणनू तो ओशाळला.  

"आमचां जाऊ द्या. तुम्ही अजनू काय करनार हाय पढुां?", तो. 

"प्रोफेसर व्हायचां आह ेमला. बघ ूवकती जमतां." ती आग्रहाने बोलली.  

"वशका, वशका. आपल्या गािच्या पोराांना पन वशकिा. लिकरच गािात १२िी च्या पढुां कॉलेज पायजे असा आग्रह करणार हाय आम्ही. 

तुमच्यासारख्या हुशार लोकाांना मग बाहरे जायची गरज नाय पडणार." 

 

            वतला त्याचा हा विचार ऐकून एकदम छान िाटलां. कधी विचारच केला नाही आपण या गोष्टीचा. पढुां वशकायचां तर बाहरे जािां 

लागणार इतकां च वतला माहीत होतां आवण प्रोफेसर व्हायला पण सातारलाच जाणार होती ती. त्याच्या बदललेल्या रुपाकडे ती जण ू

पहातच रावहली. बसमध्य,े शाळेत आपल्या मागे सािलीसारखा त्याला पहायची सियच झाली होती वतला. आवण ती सािली गहृीत 

धरायचीही. तो मध्ये इतके वदिस वदसला नाही तेव्हा सरुुिातीला जरा बरां िाटलां होतां वतला पण र्ोडां चकुल्यासारखांही. आज त्याला ह े

असां बोलताना िागताना पाहून छान िाटत होतां वतला.  

"आपल्या गािातून सातारला जाणाऱ्या-येणारया बस पण िाढिनू घ्यायचा प्रयत्न चालू आह.े बघ ूकाय काय जमतां ते. पण प्रयत्न नक्की 

करणार. तुम्ही पण या की आमच्या हॉपीसमध्ये एकदा", त्याने वतला साांवगतलां.  

"तुमच्या सारखे वशकलेले लोक हिेत गािाचा सधुार करायला. आमी काय वशकून अडाणीच'". वतन ेमान डोलािली.  

गाि जिळ आला तसा त्याने अजनू एकदा वतची माफी मावगतली आवण घराजिळ सोडलां. 'सनू रहा ह ैना तू गणुगणुत त्याने गाडी पढु े

काढली. आज वकत्येक िषाथचां स्िप्नां खरां झालां यािर त्याचा विश्वास बसत नव्हता.  

 वतकडे त्याचां बोलणां, िागणां याचा विचार करण्यात वतची रात्र गलेी. आपणही गािासाठी काहीतरी केलां पावहजे त्याच्यासारखां 

हा विचारही होताच मनात.  

दसुऱ्या वदिशी सकाळी सांत्याच्या पाटी हॉपीसमध्ये एकच धािपळ उडाली होती.  

"िवहनी आल्यात, िवहनी आल्यात, सभासद व्हायला.", असां कुजबजुत पोरां आिराआिर करत होती. 

 

-विद्या भुतकर.   



मांसत्रक 
काही िषाांपिूी फेसबकु नािाच्या सामावजक मीवडया चा इांटरनटे िर जन्म झाला आवण 

त्याचा प्रसार इतका झपाट्यान ेजगभर झाला वक लोक इमेल्स, फोन िगैरे साधन 

िापरण्याच ेविसरू लागले . आजही त्याची लोकवप्रयता कमी नाही. 

गेल्या २-३ िषाथत Whatsapp नािाच्या दसुयाथ बाळाचा भारतात जन्म झाला आवण 

त्याचा प्रसार भारतात आवण भारताबाहरेील अवनिासी भारतीयाांमध्ये झपाट्यान ेझाला. 

आज मोबाईल म्हटला वक त्याचा सांबांध सरळ whatsapp शी जोडला जातो. सदुिैाने 

अजनू तरी अमरेरकेतील इतर जनतेत त्याचा प्रसार नाही.  

मी "सदुिैान े"एिढ्यासाठी म्हटल ेवक अमेररकेच ेनि वनिाथवचत अध्यक्ष आज येता जाता 

ट्विटर नािाच्या गोंडस पक्ष्याच्या मखुातून जी सतत मवल्लनार्ी करत आहते, ते 

Whatsapp ची महती कळली तर रोज "whatsapping" करायला लागतील. पढुील चार िषाथत काय होईल त्याची सजू्ञाांस कल्पना 

दणे्याची गरज नाही. 

पिूी असे म्हणत वक चार मराठी माणसां एकत्र आली वक मांडळ काढतात. आता चार भारतीय एकत्र आले वक whatsapp िर ग्रपु 

तयार करतात. त्या ग्रपुचा एक ऍडवमन असतो. बहुधा तो शासकीय नोकराांप्रमाण,े "वस्र्तप्रदन््य", अबोल, वनयमाांचां पालन करणारा 

शासनकताथ असतो. 

तर ,ह्या whatsapp माांवत्रकान ेमोठी जाद ूकेली आह ेलोकाांिर . लोक सकाळी उठले वक चळू भरून दात घासायचीच विसरली आहते. 

ते काय करतात डोळे चोळत पवहल ेउशाशी ठेिलेला आपला मोबाईल उचलतात , आवण whatsapp च्या कट््टयािर जातात ." मी 

झोपेत असताना कोणी काय काय पोस्ट केले आह"े या कुतूहलापोटी पवहले सगळया निीन posts चा आढािा घतेात. लाांब लचक, 

वक्लष्ट िाटणार िाांग्मय वस्कप करून, पटापट ताज ेविनोद िाचनू काढतात. या लुच्च्या माांवत्रकान ेआणखीन एक जाद ूकेली आह.े त्यान े

बहुताांश आळशी िाचकाांसाठी "इमोजीं (emoji) नािाच ेबटुके राक्षस तयार केले आहते. सरुिात झाली फक्त एक दोन हसयाथ 

बटुक्याांच्या वनवमथतीन.ेआवण हळू हळू त्याांची सांख्या िाढत गेली, हसरे, रडके, डोळा मारणारे, आांबट चेहऱे्याच े...वचडके वकती 

साांगािेत ? त्याांनतर त्याांची सांख्या इतकी िाढली आह ेवक त्यात िेगिेगळी फुले , फळे, जनािरां, विविध पेय, केक आवण रे्ट नाचणायाथ 

मलुीपयांत ईमोजी तयार झाल े. िास्तविक ह ेइमोजी तयार केले whatsapp चा र्ोरला बांध ूफेसबकु याने . पण या पठ्यान ेते वशताफीन े

पळिनू आपल्याही कट््टयािर लािले. 

तर साांगायचां तात्पयथ ह्या whatsapp च ेबहुताांशी आळशी सदस्य िाचलेल्या सावहत्यािर ह ेइमोजी लािनू मोकळे होतात . त्याांना 

आपल ेमत शब्दात माांडायचा जाम कां टाळा असतो. काही सदस्य Good Morning " हा सांदशे एखाद्या गोंडस वचत्राबरोबर लािनू ती 

आपली एक नैवतक जिाबदारी असल्याचां समजनू त्याांची वह कामवगरी चोखपण ेपार पाडतात आवण आपल्या रोजच्या वदनचयलेा 

सरुिात करतात , ते दसुयाथ वदिशी कोंबडा आरिल्यािर परत रोजचा "good morning " चा मेसेज लािण्या साठी कट््टयािर परत 

येतात.  

वह मांडळी इतकी वस्र्तप्रदन््य असतात वक त्याांना कट््टयािर चालणाऱ्या कुठल्याही activities बद्दल सोयरसतूक नसते . नाटकाचा 

पडदा उघडण्यापिूी "घांटा " िाजिणाऱ्याच ेजे काम असते ते या good morning िाल्याांच ेअसते. 

नांतर चा ग्रपु बाजारातून आणलेल सावहत्य कॉपी पेस्ट करणाऱ्याांचा असतो . त्याांच्या शबनम वपशिीत असतात उचलनू आणलेल्या 

कविता, विनोंद, व्यांगवचत्र े, आरोग्याच्या वटप्स , गाणी , सपु्रवसद्ध लेखकाांच ेसावहत्य, राजकीय बातम्या आवण वकतीतरी... हा सगळा 

गोळा केलेला माल मसाला ओतून वह मांडळी कट््टयाच्या कोपऱ्यात "हूश:" म्हणत जाऊन बसतात िाचकाांच्या प्रवतवक्रयाांची िाट 

बघत. 

पण Whatsapp िर कविता, jokes आवण इतर सावहत्य लािणारे मळु लेखक किी कोण? हा प्रश्न मला सदिै पडतो , तुमच्यापैकी 

बयाथच जणाांनावह  पडत असािा. ह्या खांडीभर कविता, लेख, विनोद याांचा पाऊस  Whatsapp सरुू झाल्यािर अचानक धो धो कसा 

पडू लागला? याचा कोणी विचार केला का? नदीच पाणी आपण वपतो, िापरतो पण त्या नदीचा उगम कुठे झाला याचा शोध वकती 

लोक घतेात? फार कमी. अलीकडेच एका चचेतून माझ्या िरील प्रश्नाच ेउत्तर वमळाले. असां म्हणतात की whatsapp कां पनी अशा 



लेखक, किींना hire करत.े ते त्याांच ेवनयवमत employees आहते. आवण वह मांडळी ह ेसावहवत्यक खाद्य परुितात. ते झपाट्यान ेनेटिर 

पसरते त्यामळेु कां पनीची लोकवप्रयता आवण business िाढतो. वकती सोपी यकु्ती आह ेनां? खरे खोटे तो भगिांतच जाण.े 

पण  whatsapp न ेया बेरोज़गार लेखक किींना नोकरी दऊेन उत्पनाची सोय तर केलीच पण ररटायडथ झालेल्या पेन्शनराांना करमणकुीच 

फुकट साधन वमळिनू वदले  आवण ते सावहत्य गरजुांपयांत पोचिणारे तुम्हा आम्हा सारख ेcopy paste करणारे हमाल पण वनमाथण केले. 

हळू हळू हमालाांनी लािलेल्या सावहत्यािरच्या प्रवतवक्रया इमोजींच्या रूपात वदस ूलागतात. र्ोडेफार रवसक शब्दात मतां माांडतात पण 

त्याांचां प्रमाण अगदी कमी.  

त्यानांतरचा िगथ आपल,े आपल्या कुटुांबाच ेविविध फोटो  लािणाऱ्याांचा असतो. लग्न, मुांजी, विविध समारांभाांपासनू पासनू आपल्या 

बालपणातले आवण ियाच्या विविध टप्प्यातील फोटोंचा समािेश त्यात असतो. 

मला आश्ययथ िाटते ते सतत दिे दिेताांच ेफोटो लािणाऱ्याांच े. आता मोबाइलिरची जागा भरत आली वक जेव्हा जागा अडिणारे 

फोटो आवण विवडओ वडलीट करायची िेळ येते तेव्हा या दिे दिेताांच्या फोटोंच ेकाय करायच?े हा सांभ्रम भाविक whatsapp 

धारकाांना पडतो 

अशा या ग्रपु चा अवतशय वस्र्तप्रज्ञ असा admin एक कामवगरी मात्र इमान ेइतबारे पार पाडत असतो. तो सगळया मेम्बसथच्या 

िाढवदिसाांचा, आवण anniversary चा तपशील ठेिनू त्या त्या वदिशी शभुेच्छाांच ेसांदशे लािण्याच ेकाम करत असतो. कधीही 

कट््टयािर न उगिणारे सदस्य त्या वदिशी मात्र greetings लािण्यासाठी कट््टयािर येतात. 

 

Whatsapp च्या कट्टयामळेु गािातले कटे्ट ओस पडले तर निल काय?  

 

अहो या whatsapp च मला इतकां  जबरजस्त व्यसन जडलय वक सकाळी प्रातविथधीची िेळ झाली वक पवहल ेमी माझा मोबाईल घरभर 

वफरून शोधतो आवण त्याला बरोबर घऊेन जातो. पिूी लोक ितथमानपत्र, पसु्तक, कॉफी , वसगारेट घऊेन जायच े(खोट नाही. "ह्याची 

डोळा" अशा व्यक्ती मी पवहल्या आहते), आता मोबाइल नेतात. 

असा हा whatsapp चा कट्टा कधीही झोपत नाही. रात्रभर व्हाट्सअाँप धारकाांचा मोबाईल निीन मेसेजीसच्या वकणवकणाटान ेिाजत 

असतो . पण त्या आिाजातही ह्या whatsapp धारकाला सखुान ेझोप लागते. 

धन्य तो whatsapp चा सांशोधक, धन्य ते अज्ञात किी लेखक आवण धन्य ते हमाल. 

- श्रीवनिास जांभेकर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Introduction to Homeopathy: Part 1  

 

Homeopathy, or Homeopathic Medicine, is the practice of medicine that embraces a holistic, natural 
approach to the treatment of the sick.  Homeopathy is holistic because it treats the person as a whole, 
rather than focusing on a diseased part or a labeled sickness.  Homeopathy is natural because its 

remedies are produced according to the U.S. FDA-recognized Homeopathic Pharmacopoeia of the 
United States from natural sources, whether vegetable, mineral, or animal in nature. 
The word Homeopathy, which comes from the Greek, through Latin into English, literally means “like 

disease”.  This means that the medicine given is like the disease that the person is expressing, in his 
totality, not like a specific disease category or medical diagnosis.  

The first principle:  Let Likes Cure Likes 

The guiding principle of Homeopathy is stated as “let likes cure likes,” similia similibus 
curentur.  While the concept of "like curing like" dates back to the Greek Father of Medicine, 
Hippocrates (460-377 B.C.), it was German physician Dr. C. F. Samuel Hahnemann (1755-1843) who 
first codified this principle into a system of medicine.  Starting with experiments (called “provings”) on 

himself,  Dr. Hahnemann administered medicinal substances to healthy volunteers (called 
“provers”).  Symptoms that developed in the provers while taking a specific substance gave the 
homeopathic “picture” of, and indications for, that remedy.  Over the years, by means of provings, 
toxicological data, and clinical experience, the homeopathic drug pictures of over 2000 substances 
have been derived. 
In the practice of Homeopathic Medicine, a detailed, comprehensive interview of the patient, called the 

homeopathic case-taking, is undertaken to reveal the physical, psychological and emotional 
characteristics and complaints of that individual.  The homeopathic practitioner then finds the 
homeopathic remedy whose materia medica (drug picture) is the most similar to that of the patient’s 
characteristic totality.  That homeopathic prescription (the similimum) is given to the patient to 
stimulate his/her being to heal:  likes cures likes. 
 

The second principle:  The Minimum Dose 

 
The second principle of Homeopathy is that of the minimum dose.  Dr. Hahnemann began using 
medicinal substances known to work in his day, such as Cinchona or Peruvian bark, for relapsing 
fever, in a homeopathic way. That means that he administered a medicament with a known remedy 

picture to a sick person who had a similar symptom picture.  But, in the beginning, he was using crude 
substances, for example, full strength herbs.  He observed that, while the patients got well, they also 
had side effects.  To minimize those side effects, through further experimentation, he came upon the 

idea of potentization.  Homeopathic medicines are prepared through a series of dilutions, at each step 
of which there is a vigorous agitation of the solution called succussion, until there is no detectible 
chemical substance left.  As paradoxical as it may seem, the higher the dilution, when prepared in this 
dynamized way, the more potent the homeopathic remedy.  Thereby is achieved the minimum dose 

which, none the less, has the maximum therapeutic effect with the fewest side effects.  In fact, 
Homeopathy has an enviable centuries old history of safety in use of its potentized oral medicines 
among patients of all ages, including babies, children, pregnant and nursing women, and senior 
citizens. 
 



The third principle:  The Single Remedy 

 
The third principle of Homeopathy is the single remedy.  Most homeopathic practitioners prescribe 
one remedy at a time.  The homeopathic remedy has been proved by itself, producing its own unique 
drug picture.  That remedy is matched (prescribed) to the sick person having a similar picture.   

 

About homeopathic treatment:  Acute and Chronic 

 
There are two main categories of treatment in Homeopathic Medicine; i.e., acute and chronic.  Acute 
treatment is for illness of recent onset; it may be self-limited (for example, the common cold), or it 
may progress if not treated (for example, pneumonia).  In such an illness the body might overcome 
the illness, a cold for example, sooner or later, but the appropriate medicine gently stimulates the 

body to recover more quickly and efficiently.   
Chronic or constitutional treatment is the other main category of treatment.  A chronic disease is long 

standing or a recurrent health problem.  The length of treatment and the challenge to achieve positive 
results is affected by many factors, including the nature of the problem, the early health history, the 
family medical history, the previous treatment, and the person’s inherent constitutional strength.  The 
goal is to help the person to return to a state of well-being through individualized homeopathic 

treatment.   

Federal recognition of Homeopathic Medicine  

Officially recognized under the 1938 Food, Drug, and Cosmetic Act, the 1965 Medicare Act, and the 

1987 FDA Compliance Policy Guidelines, these safe, gentle but deep-acting medicines can be used to 
treat persons experiencing many kinds of medical conditions.  It would be wise to consult with the 
qualified homeopathic practitioner for one’s particular complaint or problem. 

Vandana Pitke  

BHMS, MS (Psychological Counselling), CCH,  RsHOM (N/A) 

Certified Classical Homeopath 

Vandana Pitke is a certified classical Homeopath trained in Homeopathy in India ; Certified by council 
of homeopathy in USA and a registered member of North American Society of Homeopaths .She is in 
practice since 2004. She has done her MS in Psychological Counselling. From 2015 She started her 
clinic in Cumberland, Rhode Island. With Homeopathy she incorporates yoga asanas and mudra 
meditation and ayurvedic nutrition and diet concepts for specific disease conditions.  

She is reachable by email vandukukkar143@yahoo.com or 401-573-3757. 

To know more about her practice and her cured cases join her Facebook group: My Holistic Health 

Disclaimer: This article is written for educational purpose only.  

                                                                                             -िंदना वपटके 

        Certified Classical Homeopath  

www.omhomeopathy.com 

mailto:vandukukkar143@yahoo.com
http://www.omhomeopathy.com/


 

 

 

 

 “Char Choughi”: An Outstanding Play by Natyaranga 
 

 The Diwali program of the New England Marathi Mandal presented us with a great 
opportunity to see a highly thought provoking play: “Char Choughi” produced by Natyaranga. It 
was truly an unforgettable experience for entire audience. This play is written by Prashant 
Dalvi, an acclaimed Marathi playwright. Its plot is set in early 1990s, and it revolves around four 
protagonist women and the life they lead in a male-dominated society in India. These four 
women are from the same family: viz. Aai (the mother), and her three daughters. 
 

The central character, Aai, is a very capable and strong-willed woman, who has had three 
daughters out of wedlock from Aba (a married man). She has successfully raised the girls to 
become strong and independent just like herself. A difficult and dominant role, needing to 
portray a certain strength of character, Aai’s role was played extremely well by Madhu Nene, a 
highly-talented stage actresses from our New England area and founder of Natyaranga. Madhu 
skillfully portrayed all the strengths and the weaknesses of Aai, as if that role was scripted with 



her in mind. The next leading character is the eldest daughter, Vidya, who is married and has a 
baby girl. Faced with her husband's infidelity, Vidya seeks support and advice from her mother. 
This poignant role was played very eloquently by Rucha Londhe, another most capable and 
exceptionally skillful stage-actress of the local area. Rucha brought emotion and resolve to this 
character with finesse and exemplary acting. 
 

 The performances of all the artists were really impressive and went beyond the 
expectations of their roles, leaving the audience totally spellbound throughout the play. The 
performances by Suparna Agnihotri, Eesha Ingle, Ashish Panke, Mahesh Kelkar and Aniket Joshi 
were certainly outstanding and absolutely natural. There are numerous special moments and 



surprising twists in the play, which touch your heart, and leave a brilliant mark etched on your 
mind forever. Many in the audience commented that they were so immersed in the 
interactions on stage that they totally forgot that it was a play. The audience immediately 
connected with each character and the plot, despite the difference in time periods and socio-
economic frames of reference. 
The outstanding direction was Rahul Joshi's debut as Director. Like a skillful maestro 
d’orchestra, Rahul brought out the best from all the talented actors, and created a masterpiece. 
Attention to detail was evident in every part of the play. The sets and the props were designed 
by Shashank Nene. They were period and location relevant and were meticulously crafted and 
built by Shashank and his team (Prasad Deshpande, Vivek Joshi, Rajesh Godbole and Sunil 
Kadam). Kudos to them for creating a superb setting for an outstanding drama. The mood-
evoking music and sound effects by Saket Joshi and Anish Khanzode, and lighting by Sudhanwa 
Agwekar, were icing on the cake.  
 

Hats off to the group for creating this unforgettable work of art, in spite of hectic personal and 
professional schedules and commitments. As always, Natyaranga continues to enrich the 
Marathi art and cultural environment in New England with their highly anticipated productions. 

 

-Deodatta V. Shenai-Khatkhate 
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