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मुखपृष्ठ - रुणाली पाटील

वक्रतुंड महाकाय सूयषकोटी सम:प्भ । भनर्णवघ्नं कु रु मे देव सवषकायेषु सवषदा ।।
नमस्कार मंडळी, गणपती बाप्पा मोरया |
बघता बघता अर्ष वषष सरलं. आपल्या भशकागोकरांचा प्भतसाद बघून, प्त्येक पररश्रमाचं अगदी चीज झालं. सवषच
कायषक्रमांना भवक्रमी उपभस्थती नोंदवत भशकागोकारानी मनापासून दाद ददली. वाढत्या उपभस्थती बरोबरच कायषक्रमाची
आखणी आभण त्याचे भनयोजन यांचा आवाकाही वाढत गेला. मंडळाचे सवषच कायषकते अगदी एकजुटीने आभण एकददलाने पुढे
सरसावले, या सवषच कायषकत्याांचे मन:पूवषक आभार. त्याच्या सदक्रय सहभागाखेरीज आभण र्डाडीने कायष करण्याच्या
आंतररक तळमळीभशवाय हे शक्यच झालं नसतं.
जुलै मभहन्यात, बृहन महाराष्ट्र मंडळाच्या अभर्वेशनाने आपण मराठी असल्याचा अभभमान अभर्कच दृढ झाला. एखादी गोष्ट
एकदा ठरवली दक ती आपण पूणष करू शकतो, याच एक अफाट प्त्यंतर अभर्वेशनात आले. नुसतेच आनंददायी नव्हे, तर
येणाऱ्या प्त्येक सभासदाला अभर्वेशनाचा पूणषब्रह्म अनुभव कसा भमळे ल, यावर भवचार करून, ती गोष्ट आपली म्हणून के ली
तर काय सुंदर होऊ शकते हे अभर्वेशनाने दाखवून ददले. अभर्वेशनाच्या सवषच पदाभर्काऱ्यांचे कौतुक करावं तेवढं थोडच
आहे.
सामाभजक संस्था म्हणून लोकसंग्रह वाढवताना, काव्य शास्त्र भवनोद या माध्यमांचा वापर हा अपररहायष, मग तो महेश काळे
यांचा गाण्याचा कायषक्रम असो ककवा भरघोस प्भतसाद भमळालेली वार्णषक सहल असो, ककवा भारतातून दौऱ्यावर आलेली
तीन पायाची शयषत असो; महाराष्ट्र मंडळ भशकागो प्त्येक संर्ीचं सोनं करायला अगदी आतूर असतं. याच प्यत्नाचा पुढील
भाग म्हणून, आतापयांत दुलषभक्षत राभहलेला आरोग्यसंपदा हा भवषयही मंडळाने यंदा ऐरणीवर घेतला आहे. येत्या ९
सप्टेंबरला मर्ुमेह आभण त्याचे भनयोजन या भवषयावर आम्ही एक पररसंवाद आयोभजत करीत आहोत. (मंडळाच्या
सभासदांना प्वेश भवनामूल्य) भशकागो महाराष्ट्र मंडळाच्या ऐकीव इभतहासात अशास्वरुपाचा हा पभहलाच प्यत्न आहे आभण
तुम्ही सवषजण याचा पुरेपूर लाभ घ्याल याची आम्हाला खात्री आहे.
सद्यवषाषत अगदी कौस्तुभमणी शोभावा असा ददवाळीचा कायषक्रम करण्याचा आमचा मानस आहे, ददवाळीला ददग्गज
कलाकारांना घेऊन भारतातून येणारं ‘शांतेचं काटष’ आभण त्याला तोडीस तोड ठरणार आहे, भशकागोचं आपलं नाटक. मंडळी,
मला आत्ताच सवष सांगून आपली उत्सुकता संपवून टाकायची नाही. ददवाळीपयांत जरा र्ीर र्रा.
सातासमुद्रापार येऊन इथल्या मातीत रुजू घातलेल्या आपल्या संस्कृ तीला आता जरा बाळसं र्रू लागलंय. एखादा उपक्रम
राबवताना बरोबरीने उभी राहणारी समभवचारी कायषकत्याांची फौज आभण त्यांचे अफाट कतृषत्व बभघतलं दक काहीच अशक्य
नाही, भह खूणगाठ अभर्कच दृढ होत आहे.
कळावे लोभ असावा,
रवी जोशी

अध्यक्ष, महाराष्ट्र मंडळ भशकागो २०१७
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President: Ravi Joshi








Resident of Chicagoland since 2007
Was a part of BMM 2011 - Marketing team
Was a part of 2013 MMC Karyakarini as IT and Sports
Involved in MMC 2014 Karyakarini as Vice President
Was a part of 2016 MMC Karyakarini as Sports team
Motivated with the background principle of MMC to
get Chicagoland Marathi community together

Vice President: Shilpa Naik







In Chicagoland since 1995
Active member of MMC 13 & MMC 14 committee
Secretary, MMC 2016
Like to work for our community
Would like to expand the reach of MMC

Vice President: Ashish Nagarkar

 Living in Chicago-land for over 11 years
 Actively involved in Chicago Maharashtra Mandal
events and other social events
 Treasurer for MMC 2013
 Rachana Co-Editor for 2015
 Looking forward to bring community together with
excellent programs throughout the year
 Chicago suburb resident for 30 years!!!
 BMM 2011 Program Management Chair
 MMC 2014 Vice President
 IIT Mumbai and UIC alum
 Very interested in advancing Community activities and
Professional Networking within our MMC family

Secretary: Mrinal Joglekar

Treasurer: Sunil Dev







Chicago resident for 22 years
Actively involved in Chicago Maharashtra Mandal
IT Coordinator MMC 2014
Vice President MMC 2016
Looking forward to bringing exciting &
entertaining programs catering to all age groups
in 2017

Team MMC 2017: Ulka Nagarkar, Bharat Naik, Sanjay Marathe, Vaishali Gadgil, Varsha Visal,
Bharati Velankar, Shubhangi Sumant, Swati Pawar, Vaishali Dev, Rahul Thatte, Ramdas Thatte,
Vaishali Raje, Milind Velankar, Mandar Pitre, Ravi Bamne, Kshama Marathe, Radha Godambe,
Amol Patil, Mansee Joshi, Nilesh Malpekar, Ratnangi Malpekar, Pranshu Adavadkar, Sagar
Panchpor, Sunita Toke, Suresh Pandav, Vrushali Panat

Coordinator Marathi Shala & BMM Representative: Vidya Joshi,
Trustees: Sucheta Akolkar, Jaydeep Buzruk, Sandeep Gadgil
रचना
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महाराष्ट्र मंडळ भशकागोच्या ढोल ताशा पथकाने नेपवील येथील
"इं भडया डे परे ड" गाजवली.
"इं भडया डे परे ड" हा इं भडयन कॉम्युभनटी आऊट-रीच उपक्रम
आहे. दर वषी भारताचा स्वातंत्र्यददन इथे जल्लोषात साजरा
के ला जातो. महाराष्ट्र मंडळ भशकागोच्या बरोबरीने मराठी
शाळे चा दरवषी ह्यात सहभाग असतो. ह्या वषाषचे भवशेष
आकषषण म्हणजे, शाळे चे ढोल ताशा पथक.
प्दशषन रथाच्या अग्रभागी, क्षमा मराठे आभण संदीप बाग यांनी दोन रे सर बाइक्सनी अगदी पारं पररक साजात पथसंचलन
के ले, त्यामागे, बाल भशवाजी अणषव गोडांबे आभण भजजाऊमाता रार्ा गोडांबे यांची अभभमानी चाल. संस्कृ ती आभण आर्ुभनक
तंत्रज्ञानाचा एक सुसंगत संगम जणू काही.
ढोलाच्या तालावर प्ेक्षकांनी ददलखुलास प्भतसाद ददला, ढोलवादक भनलेश मालपेकर, रत्नाभगरी मालेपेकर, सुपणष थत्ते,
कल्याणी वैद्य, राहुल थत्ते आभण गौरी राईलकर यांनी प्ेक्षकांना मंत्रमुग्र् के ले. ताशा वर साथ वैशाली राजे आभण मंदार भपत्रे
यांनी के ली होती. भक्ती व शक्ती ह्या चा सुंदर संगम दाखवणारा, ध्वज, लेझीम तसेच पारं पररक फु गड्या असा हा देखावा
प्ेक्षकांचे मनं जजकू न गेला.
मंडळाच्या तरुण मंडळींनी झेंडे पथक सादर के ले, पारं पररक वस्त्रे व दाभगन्यांनी सजलेल्या मभहला पथकाने नेत्रदीपक व
समन्वययुक्त लेभझम प्दशषन के ले. मुख्य फ्लोटमध्ये लहान मुलांनी पारं पाररक वेष पररर्ान के ले होते. अभंग आभण
देशभक्तीपर गीतांच्या ध्वनीवर भगवे व भारतीय ध्वज झळकले आभण ढोल आभण ताशाच्या लयबद्ध ठे क्यावर प्ेक्षकांची
झुंबड जमलेली ददसली.
महाराष्ट्र मंडळाच्या आभण भशकागो मराठी शाळे च्या पुढाकाराने हा भचत्ररथ भशकागोवासी बांर्वासाठी सादर के ला गेला
होता. भशकागो मराठी शाळे च्या संचाभलका सौ भवद्या जोशी यांनी या ढोल ताशा पथकामगाची भूभमका भवषद के ली. मराठी
भाषा, मराठी सण, वेशभूषा, तसेच पारं पाररक संगीत हे मराठी शाळे च्या सांस्कृ भतक भवकासाचे आभण प्बोर्नाचे लक्ष आहे.
ढोल ताशा पथक हे मराठी पारं पररक व सामूभहक संगीत ह्या सादरlखाली आखलेला उपक्रम, अमेररकन डेमोग्रादफक साठी
समृद्ध भारतीय सांस्कृ तीची, खासकरून महाराष्ट्र राज्याची आभण मराठी भाषेची झलकच जणू.
एकू णच, 100+ स्वयंसेवकांसह अपूवष उत्साहाने या देखाव्याचे आयोजन झाले, महाराष्ट्र मंडळ
भशकागो ची 'मराठी शाळा' भह इभलनॉय स्टेट राजमान्य शाळा आहे;
.. मंदार भपत्रे, भशकागो
रचना
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Beware of snoring घोरण्यापासून सावधान
"She must be really tired" or "he must be in deep sleep". These are the common
expressions we hear when someone is snoring loudly in the vicinity.
Snoring has been recognized since ancient times. Snoring is usually referenced in the
literature as a normal and non-harmful phenomenon, a sign of deep sleep. Sometimes it is
presented in the funny manner and sometimes as a nuisance. But there is nothing funny
about snoring. It can be a symptom of much more serious ailment.
Snoring is a marker of much serious medical condition called obstructive sleep apnea
(OSA).
When we sleep all the muscles in the body relax. Also, tongue and airway muscles relax
resulting in the narrowing of airway in the back of the throat.
Normally we do not block the airway and can still breathe in and out with no difficulty. But,
when airway becomes very narrow we snore and sometimes stop breathing. It is called
'apnea' (lack of a breath). During apnea blood oxygen levels drop dangerously to low
levels. It puts lot of 'stress' on heart, blood vessels and other organs in the body. After few
seconds your brain briefly wakes up to open up the airway to help you breathe, thus
terminating apnea. Again, as you drift of in sleep, apnea recurs. These apneas can repeat
many times during sleep causing serious damage to your heart and brain over a period of
time.
This is obstructive sleep apnea in nutshell.
Incidents like Reggie White's (NFL football player) sudden demise brings sleep apnea in
the discussion. Also, some of the major accidents like the recent one involving Blue CTA
line accident at O'Hare airport were associated with OSA causing daytime sleepiness and
drowsy driving.
Snoring is very common. About In 10-15% people snore and about 5-6% people have
OSA.
Obesity increases the risk of snoring and OSA. Interestingly, OSA is relatively more
frequent in Asians irrespective of their body habitus. That means, the chance of having
sleep apnea in Asian snorer is much higher.
There is also an association between abdominal girth and sleep apnea. Bigger the waist
size higher the risk.
The awareness about sleep apnea in general public is very low, though improving steadily.
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As a sleep physician, I see a lot patients who come for evaluation of sleep problems are
already struggling with hypertension, diabetes, depression, memory problems, or fatigue.
Sleep problems are liked with many other health problems.
Sleep apnea increases the risk of stroke and sudden death by 6 times. It is a "loud" killer in
a way.
Indians have one of the highest rate of heart attacks in the world. There are many
reasons: high carbohydrate diet, minimal exercise, high stress, lack of access to medical
care, pollution etc. but I think underlying obstructive sleep apnea is one of the most crucial
factors.
Sorry if I have scared you so far. But, there is good news!
With medical advances, there are very effective treatments available which can prevent or
reverse the damage. Many of my patients report complete resolution of snoring, apnea
and other sleep problems with the correct therapy. They feel refreshed in the morning,
they don't feel tired during the day, their blood pressure improves, mood improves and
overall quality of life gets better. It makes them feel and look younger. (Let's call it "beauty
and healthy sleep", shall we?)
Their bed partner is very happy too because there is no
more snoring.
So in addition to healthy diet and regular exercise, pay
attention to snoring.
Don't ignore the snore, seek medical attention.
Let your new year be happy and healthy!!!
डॉ. प्ाां शु अडावदकर
Board certified sleep physician
The Center for Sleep Medicine
1259 Rickert Drive, suite 100
Naperville, IL 60540
Phone- 630-527-9950
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संतस्तुत्य गणेश वंदना
श्री गणेश हे प्ाचीन दैवत आहे. आयष ककवा अनायाांपैकी हे कोणाचे ह्या वादात ना पडता या दैवताची माभहती आपण जाणून
घ्यायला हवी. श्री गणपती हा गणांचा बलावंतांचा अभर्पती, ज्ञान भवज्ञान यांचे प्त्यक्ष स्वरूप, भसद्धी आभण बुद्धी यांचा
स्वामी. मंगलाचा कताष आभण भवघ्नांचा हताष. भारतातील ह्या अभतप्ाचीन दैवतबट्टल मराठी माणसाला अनन्यसार्ारण प्ेम
आहे. त्याचे वणषन शब्दातीत आहे.
श्री गणेशांची हीच वैभवसंपन्नता अनेक प्भतभावंतांच्या, कवी आभण संतांचा भवषय आहे. हे परब्रह्म स्वरूप भवशद करणाऱ्या
मुद्गल पुराणापासून ते भारतातील व महाराष्ट्रातील अवाषचीन संतांपयांत अनेक गणेश स्तुतीपर रचना आहेत. महाराष्ट्राबाहेर
भवद्यारण्य स्वामी, तुळशीदास ह्या सारख्या महंतांनी गणेशास आपल्या परीने आळवले आहे. समथष रामदास स्वामी, तुकाराम
महाराज, नामदेव महाराज, श्री ज्ञानेश्वर, एकनाथ महाराज आदी अनेक मराठी संतांनी गणेशाचे ओंकार स्वरूप मान्य करून
त्याला वंदन के ले आहे.
काही भवद्वानांनुसार गणेशाचे शंकरसुत ह्या रूपाचा नेमका अथष घेतला जात नाही. भशव म्हणजे अनंत ज्ञान, भचरं तन तत्व.
त्याचा पुत्र गणेश म्हणजे ज्ञानगम्य हा अथष बाजूला पडू न गोष्टीरूपाने भशवानंदन, पावषतीसुत हा अथष जनमानसात रुजला.
त्यामुळे लोकात हीच भूभमका दृढमूल झाली, मात्र भह वास्तभवकता नाही. श्री गणेश हे कोणाचे पुत्ररूप नसून महाकारण रूपी,
आददशक्तीचे वल्लभेश आहेत. तेच त्यांचे वेदातील, पुराणातील मूळरूप आहे. वेदांनी ह्याच भनराकार भनगुषण परब्रह्माचे सृष्टीचे
बीज मानून त्याचा गौरव के ला आहे. त्यांना अनादी, अनंत, अद्वैत अशी भवशेषणे वापरली आहेत. गणपतीचे उपासक श्री
गणेशाच्या या वैददक स्वरूपाचे अनुसंर्ान करतात. आभण रूढाथषने गणपती उपासक नसणारे अनके श्रेष्ठ संत महापुरुष ह्याच
भूभमके तून गजाननाचा गौरव करतात. त्याचा थोडक्यात परामशष घेणे हा ह्या लेखाचा उद्देश आहे.
गणेशपुराणात तीन युगातील गणेश अवताराच्या कथा सांभगतल्या आहेत. कृ तयुगात महोत्कट, त्रेतायुगात गुणेश आभण
द्वापारतील गणेश असे हे तीन अवतार होत. ह्या कथनवर भवचार के ला तर हाच बोर् घ्यावा दक "व्यावहाररक जीवनात
र्माष(कतषव्या)नुसार वागावे आभण परमेश्वराला शरण जावे." पण सामान्य जनांना नुसता उपदेश कसा कळणार, तेंव्हा त्यांची
रुची वाढावी म्हणून ह्या कथांची रचना के ली आहे असे मला वाटते.
मुद्गल पुराणात मदासुराची कथा भवस्ताराने ददली आहे. ती अशी, महषी च्यवनांनी तपःसामर्थयाषने इं द्राला अद्दल घडावी
म्हणून मदासूराची भनर्णमती के ली. ऋषी,मुनी आदींच्या आभशवाषदाने तो बलवान बनला. शुक्राचायाांच्या उपदेशाने त्याने
आददशक्तीची कठोर तपस्या के ली व भतला प्सन्न करून घेतले. वर माभगतला " जे काही तू भनर्णमलेले आहेस हे मला
साहाय्यकारी असो, जे अभस्तत्वात आहे त्यापासून मला त्रास, हानी होऊ नये. ज्याचा जन्म झाला आहे, त्यापासून मला
मृत्युभय नसावे." अशा अजब पण अचाट वराने हा असुर त्रैलोक्याला भारी ठरला. आपल्या तीन पुत्रांच्या - र्नभप्य,
भवलासी, लोलुप - साहाय्याने त्याने इं द्र, सवष देवता, ब्रम्हा, भवष्णू, महेश आदी सवाांचा पराभव करून त्यांना पदच्युत के ले.
पराभूत सवष देव आददशक्ती देवीच्या आश्रयाला गेल.े मदासुर देवीचा भक्त खरा पण देवी शत्रूला आश्रय देते हे त्याला आवडले
नाही. देवीची पूजा करून मग त्याने भतलाच युद्धाचे आव्हान ददले. स्वतः ददलेल्या वराने स्वतः महाशक्तीवर भतच्या लोकांतून
रचना
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भनघून जायची पाळी आली आभण शभक्तलोकावरही मदासुराने ताबा भमळवला. शेवटी सवष देव, देवता श्री गणेशाला शरण
गेल.े गणेशांची उपासना करून त्यांनी त्यांना प्सन्न करून घेतले. मुद्गल पुराणात श्री गणेश देवतांवर भह पररभस्थती का यावी
याचे सुंदर भववेचन करतात. अभर्कारस्थानी असणाऱ्यांनी जबाबदारीने का आभण कसे वागावे त्याचा हा उपदेश आदशष आहे.
मग जगतउद्धाराथष ते मदासुराशी लढण्याचे मान्य करतात.
युद्धभूमीवर श्रीगणेशांनी आपला परशु दैत्यसैन्यावर सोडला. त्याच्या प्लयंकारी तेजाने सवष दैत्य सैन्य पळू न गेल.े मदासुराने
अनेक शस्त्र, अस्त्रे श्री गणेशांवर आभण पराशूवर सोडली. पण ती सवष परशुमर्ून आरपार गेली, काही अपाय करू शकली
नाहीत. गणेश समोर असूनही ही अस्त्रे त्यांना पाहू शकत नव्हती. आजच्या काळातील हीट सीककग भमसाईलला जर हीट
भमळाली नाही तर ती भनष्प्भ होतील दक नाही तसा हा प्कार घडला. मदासुराला 'जे अभस्तत्वात आहॆ' त्यापासून संरक्षण
होते. पण जे अभस्तत्वाच्या पलीकडील आहे, त्या गणेश तत्वाशी कसे लढणार? पराभूत होऊन मदासुर श्री गणेशांना शरण
आला. परम दयाळू गणेशांनी त्याला उपदेश के ला.
माझ्या माभहतीनुसार पुराणात गणेश हे एकच दैवत आहे ज्याने कर्ीही कोणाची तपश्चयाष के ली नाही. पौराभणक गोष्टीत सवष
देव, अगदी महादेव तप करताना ददसतात पण श्री गणेश भशव-पावषतीला नमस्कार करण्यापुरतेच इतर देवतांची उपासना
करताना ददसतात, अभर्क नाही. समस्त मराठी मनांची आदरणीय तीथषस्थाने असणाऱ्या ज्ञानोबा ते तुकोबा व सकाळ संत
मांददयाळीने श्री गणेशाचे हेच परब्रह्मस्वरूप स्वीकारत श्री गणेशना वंदन के ले आहे. पूज्य ज्ञानोबा माउली, एकनाथ
महाराज, समथष रामदास ह्या संतांनी ज्या स्वतंत्र ग्रंथ रचना साकारल्या, त्या सवाषरंभी आभण स्तोत्रांमध्ये भवस्तारपूवषक गणेश
वंदना आली आहे व भवभवर्ांगी रीतीने गणेश वैभव साकारले आहे. श्री नामदेव महाराज, तुकाराम महाराज ह्यांनीही
मोजक्या गणेशपर रचना के ल्या आहेत.
ॐ नमोजी आद्या । वेद प्भतपाद्या ॥
जय जय स्वसंवेद्या । आत्मरूपा ॥१॥
देवा तूंभच गणेशु । सकळमभत प्काशु ॥
म्हणे भनवृभत्त दासु । अवर्ाररजो जी ॥२॥
श्रीज्ञानदेवांनी अशा रूपात भावाथष दीभपके च्या आरं भी श्री गणेश वंदन के ले आहे,माउली गणेशाचे वणषन असे करते
अकार चरण युगुल । उकार उदर भवशाल ॥
मकार महामंडल । मस्तकाकारें ॥३॥
हे भतन्ही एकवटले । तेथें शब्दब्रह्म कवळलें ॥
सनातन र्माषतील अंभतम कथनीय, भववेच्य तत्व म्हणजे ओंकार. त्याच्या तीन मात्रा करून माउली गणेशाच्या अवयव रूपात
त्या जचतीत आहेत. ह्यात त्यांनी ओंकार आभण गणेशत्व एकमेव परमतत्व आहे हे अर्ोरे भखत के ले आहेच पण श्रोत्यांना
गणेशरूपी सगुण मूतीतून भनगुण
ष भनराकार अश्या श्री गणेशाच्या वास्तव रूपाकडे घेऊन जाणे हेच त्यांचे उदद्दष्ट आहे हेही स्पष्ट
के ले आहे. पण त्यांची गणेशभवषयक भूभमका जाणून घ्यायची असेल तर 'ग्यानबाची मेख' ओवी अशी
तैसे प्याग होते समरस्याचे ।
वरी वोसांण तरत साभत्वकचे
रचना
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ते संवाद चतुष्पादीचे गणेश झाले।।
अथष असा, भक्तांच्या भमलनात, ह्या चतुष्पादी प्वासात, सत्वगुणाचा कचरा (वोसांण) वर तरं गतो व दोघेही परमेश्वर रूप
(गणेश) होतात. ह्याचा अथष उपासकाला कळे ल आभण वळे ल. श्री गणेश ही भस्थती आहे, उपासनेतून ती प्ाप्त होते आभण हे
गणेश रूप प्ाप्त होण्यातच सार्नेची इभतकतषव्यता आहे हाच ह्या ओवीचा उद्देश आहे. रज-तम्-सत्व ह्या जत्रगुणातीत भनगुषणी
गणेशतत्वप्त पोहोचण्यासाठी सत्व गुणही लोप पावणे आवश्यक आहे असे माउली म्हणते.
जे वस्तू वेदांत प्भतपाद्य। जे अनाददत्वे जगद्वंद्य ।
जे वेदांभह परमवंद्य । तो वंददला भसभद्धभवनायकु ।।
श्री एकनाथ महाराजांनी त्यांच्या ग्रंथारं भी वरील शब्दात आपली गणेशभवषयक भूभमका मांडली आहे. एकनाथी भागवत
आभण भावाथष रामायण ह्या ग्रंथांच्या आरं भी देखील नाथ गणेशवंदना करतात. नाथांच्या मोरयाच्या हाती परशु ज्ञानाचा
आहे. तो अज्ञानाचे तुकडे करणारा आहे, अज्ञानीचे नाही. अंकुश आहे तो ह्या स्मरणाचा: "मी माणूस आहे हे स्मरण मला
राहून माझ्या आचरणावर कमाषवर त्याचा अंकुश असू दे."
श्री नाथानी देखील माउली प्माणेच सवषप्थम मोरयाचे आददबीज एकतत्व स्थापले आहे. ते म्हणतात
नमन श्री एकदंता । एकपणे तू ची आता ।
एकीं दाभवसी अनेकता । परी एकात्मता न मोडे ।।
श्री गणेशाच्या मूषक वाहनाचे सवष लोकांना नेहमीच गूढ वाटते. नाथांच्या भूभमके तून पाभहले की तो प्श्न सुटतो. ते म्हणतात
मूषक हा खोल भबळात लपणारा सूक्ष्म घटक. पण त्यावरही गणेशाची सत्ता आहे. सृष्टीतील सूक्ष्माभतसूक्ष्म गोष्टी देखील श्री
संचाभलत करतात, त्यांचा उपयोग तेच जाणतात असा अथष नाथ लावतात. आजचे quantam physics सुद्धा मानते दक
परमाणू, अभतसूक्ष्म कण जे सृष्टीचे मूलभूत घटक आहेत, ते देखील भवभशष्ट भनयमानी संचाभलत के लेले आहेत. श्री गणेशाचे
चैतन्य हेच तर नसेल?
श्री गणेश म्हणजे काय आभण त्याची उपासना कशी करावी हे सांगताना संतांची बुद्धी देखील कुं रठत होते. नाथानी शेवटी
असहाय्यपणे वैददक ऋजषचाच मागष अवलंबला. ते म्हणतात
तुझे भनर्ाषररता रूप, के वळ अद्वैताचे स्वरूप ।
या लागी जैसा अहासी तैभसयाची, नमन भनराकार साकररसी ।।
हे गणेशा, जसा आहेस, तशाच रूपाला नमस्कार असो. तुम्ही कसे आहात, ते तुमचे तुम्हाला ठाऊक. आम्ही मात्र तुमच्या
भनराकारालाच तुमचा आकार समजून वंदन करतो - त्वमेव के वलं कताषसी.
श्री ज्ञानदेवांपासून नाथापयांतची एकवाक्यता पभहली, हीच शृंखला श्री समथाांपयांत नेता येत.े श्री समथष गणेशाचे जचतन
करताना म्हणतात
जयासी लरटका आळ आला । जो माया गौरीपासोभन जाला ।।
जालाची नाही त्या अरूपाला । रूप कै चे ।।
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श्री समथषकृत गणेश वणषनाचा आर्ारस्तंभ ठरावी अशी भह ओवी आहे. श्री गणेश कसे आहेत तर 'अरूप'. ह्या एकाच शब्दात
मोरयाच्या भनगुषण भनराकारतेला सुस्पष्ट करणारी समथाांची ही रचना आहे. नाम, रूप आभण गुण सगळ्याभवरभहत
मोरयासाठी समथाांचे वणषन आहे - अरूप!
सवष संतांची एकवाक्यता हा काही भनव्वळ योगायोग नाही तर त्यांचे भनसंददग्र् प्भतपादन होय दक "ओंकार रूप तत्वच श्री
गणेश होय".
श्री दासबोर् हा समथाांचा सामान्य माणसाने आपल्या जीवनाचे प्बोर्न व भनयोजन कसे करावे हे सांगणारा मागषदशषक ग्रंथ.
श्री समथाांसारख्या management गुरूने श्री गणेशाच्या ह्या एकमेवअभद्वतीय अरूपतेचा मोठ्या खुबीने आपल्या ग्रंथात
वापर के ला आहे.
व्यवस्थापन कलेत आपल्याला bench marking करून आदशाषचे प्माण (standards) ठरवावे लागतात. श्री
गणेशासारख्या गुणी, पराक्रमी, ध्यानी व्यभक्तमत्वापेक्षा अजून कोण आदशष भमळणार? श्री समथष रामाचे अनन्य भक्त, पण
त्यांना रामनामाचे ठायी असणारे परब्रह्मत्व अभभप्ेत आहे. ते म्हणतात
ब्रह्मा भवष्णू आभण हर । त्यासी भनमाषता तोभच थोर ।।
तो ओळखावा परमेश्वर। नाना यत्ने||
हा परमेश्वर, म्हणजेच गणेश असे समथाषना वाटते. सुखकताष, दुखहताष भह सवषतोमुखी रुळलेली आरती समथाांचीच. संकटकाळी
वाचवणारा तोच असे त्यांनी भक्तांना बजावून सांभगतले आहे. नामदेव महाराज, तुकाराम महाराज ह्यांच्याही साभहत्यातून
हेच कळते. संत तुकोबारायांचा खालील अभंग प्भसद्ध आहे.
ओंकार प्र्ान रूप गणेशाचे|
हे भतन्ही देवांचे जन्मस्थान||
सकल संतांच्या गणेशरूपाबद्दल एकमत्व आहे. अनेक उदाहरणे देता येतील पण भवस्तारभयास्तव इथे थांबतो.
माउलींच्या भाषेत सांगायचे तर
तुज सगुण म्हणो दक भनगुषण रे ,
तुज स्थूल म्हणो दक सुख्श्म रे ,
तुज दृश्य म्हणू दक अदृश्य रे ,
गणेश हाच ओंकार, हेच आददबीज, हेच परब्रह्म.
आभण तुम्हा आम्हा भक्तांसाठी आमचा - गणपती बाप्पा मोरया!

श्रीदत्त राऊत, भशकागो
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Kumbhakarna
Hello everyone, I am doing a book review about Kumbhakarna, a demon (younger brother of
Ravana, The Demon King).
So Kumbhakarna was a big, strong and a bully. He would attack any city and the people of the city.
Then
Indra heard about the mayhem Kumbhakarna was causing so he went with his army to fight
Kumbhakarna.When he threw a mace at him Kumbhakarna swallowed the mace and picked up the
elephant and threw him in the air. When he told Ravana about what he did he thought “why don’t
we conquer the three worlds”. That was a great idea so Ravana, Kumbhakarna and Vibhishana
prayed to the god Bramha. Indra heard about this and he went to Goddess Saraswati and said
“put a spell on Kumbhakarna before he ask for a boon”. When Kumbhkarna asked for a boon
saraswati put a spell on Kumbhakarna before he said anything and he said “I want to sleep all the
time”. Ravana was shocked and said have mercy on him but Bramha couldn’t change it. Bramha
said you can wake him up until 6 months have been past.
Then Ravana stole Sita and Rama asked the monkeys to help get Sita back so the monkeys built a
bridge all the way to Lanka. Ravana sent Bhasmalochana whoever his eyes hit that person would
burn to ashes so Rama put a million mirrors down when Bhasmalochana opened his eyes he
burned to ashes himself. Then Ravana said to wake up Kumbhakarna even though he forgot about
what Bramha had said. Ravana’s servants tried using noisy stuff to wake up Kumbhakarna then
one of them had an idea they should make steaming hot food.
Kumbhakarna woke up and then he went to Ravana’s palace. He
first asked Ravana to return Sita back but Ravana ordered him to
go fight Rama. So Kumbhakarna went to the battlefield. He
captured Monkey king Sugreeva but suddenly Sugreeva sprang
and ripped one of Kumbhakarna’s ears then he went to Rama.
When Rama shot an arrow at Kumbhakarna it broke but when he
shot a special arrow Kumbhakarna ……… DIED!
I loved this story about Kumbhakarna because this is actually a real
story and I like how they use interesting words instead of boring
words. I would give this book a 5 star rating. The moral is evil never
wins.
Sincerely, Atharva Joglekar
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Cutie’s Life
Once upon a time there was a cutie. Her name was Sierra. She was a cutie of course. She
was from a land called cutie land. When was a baby her parent were taken by someone
bad to somewhere bad but she was safe. Her uncle secretly got her out of there. Her uncle
and aunt named her Sierra. She got bigger and bigger. One day she asked about her
parents, they didn’t know what to say. Then she got really mad and went to the jungle. She
didn’t know it wasn’t safe there. She was super-duper mad that she started kicking wood.
There was a wolf spying on her. The wolf had a sly smile. She
saw the wolf and ran away to her cottage safe and sound. Wolf
followed her but then the uncle and aunt saw the wolf from the
window. They went through the door and got the stick and then
started hitting him. After that he was never seen again.
By
Mahika Parekh (Age:8)

रचना

Page १५

Colorful Coconut Rolls
1 Puff Pastry Sheet packet
2 Cups of frozen grated coconut
1 Cup sugar
1 ts Cardamom powder
!/4 Cup Almond powder
2 TBS Raisins
Filling: Make sure that the coconut is thawed.
In a saucepan, add coconut, sugar, almond powder, and raisins. Cook it until the sugar is completely melted
and it is mixed well with coconut. Add cardamom powder. Divide it into 3 parts. Add red color to one part,
yellow to other and green to the third part.
Usually there are two sheets in a packet. Take one sheet of puff pastry. Cut it into 3 pieces. Roll one piece
to make it little bit bigger and even. Not too much. Spread red filling at the center lengthwise. Fold from
both sides lengthwise to cover it. The sides should overlap with each other. Cut it into 1” rolls and bake it as
per the instructions on the puff pastry box.
Repeat with other two colors.

कै री हििायचे पन्िे
भारतातून आलेल्या लोकांनािी कळत नािी की यात कै री िापरली नािी आिे. गणपती, ददिाळीला लोकांना द्यायला फार
छान. करायला सोपे. के िर, िेलची मात्र पाहिजेच.
½ gallon Apple Juice
1 big can Del Monte Pineapple Juice
1 small can peaches. You can use with syrup or no syrup as per your taste.
2 ts. Cardamom powder and pinch of Saffron
1 ts salt
Blend the peaches in the blender. Mix the juices and add ground
peaches to it. Add Cardamom, Saffron and salt. If you like it very
sweet, add sugar. I don’t add any sugar. Ground peaches give pulpy
texture to it. Enjoy!
.. Rekha Devdhar
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1

2

3

4

5

6

उभे िब्द्
1. सदीला हे पेय / काढा उपयोगी
पडतो

7

8

9

2. स्त्री, नारी

10

3. रोख, रोकड
4. वानर, मकष ट

11

12

5. आपला नसलेला

13

6. तुरुंगात न टाकता के लेली सार्ी
अटक

14

9. 'स्वामी' कादंबरीचे लेखक
15

16

17

12. एक फु लझाड
13. पाण्याचा पाट, ओहोळ
15. आसमंतात सुवास पसरला

18

19

20

21

22

17. योजना, कारभार
19. ताबा, भनयंत्रण
20. अभर्कार

23

24

21. प्ेमळ
22. सातव्या आभण नवव्याच्या
मर्ला

आडिे िब्द्
1. गणपती, 4.माभणक वमाांचे 'खरा तो प्ेमा' गीत असलेले संगीत नाटक, 7.प्खरता, तीक्ष्णता, 8.डोंगराचा भाग, कडा,
10.सुगंभर्त ज्वालाग्रही पदाथष, 11.ओंजळीत, मुठीत, 13.लेखनाचे सार्न, 14.नाच्याची भूभमका साकारणारा नट, 15.हे
भवद्यार्थयाांच्या खांद्यावर असते, 16.एक ददशा, 18.न्यायालयात एका पक्षाचा अभर्कृ त प्भतभनर्ी, 20.मातेला, 22.भस्तथी,
दशा, 23. भशवाजीचे पुण्यातील भनवासस्थान, 24. भोपळा असलेले तंतुवाद्य वाजवणे

संकलन: अभभभजत रायरीकर
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रिे ना रिे िम
गेल्या कािी महिन्यात आपल्याला सोडू न गेलेल्या हिहिध क्षेत्रातील
ददग्गजांना श्रद्ांजली!
हिनोद खन्ना ( ज्येष्ठ अहभनेता)
डॉ. जगन्नाथ िाणी ( इं डो अमेररकन संख्या िास्त्रज्ञ )
भीष्मराज बाम ( ज्येष्ठ क्रीडा मानस िास्त्रज्ञ )
सर रॉजर मूर ( हिरटि अहभनेता)
के पी एस हगल ( माजी पंजाब पोलीस मिाहनरीक्षक )
रीमा लागू ( ज्येष्ठ अहभनेत्री )
श्रीमती मेिरु
े हन्नसा दलिाई ( ज्येष्ठ मुहललम समाजसेहिका )
मंगेि तेंडुलकर ( ज्येष्ठ व्यंगहचत्रकार )
यु आर राि ( ज्येष्ठ अंतराळ िास्त्रज्ञ )
प्रा. यिपाल ( ज्येष्ठ िैज्ञाहनक , हिक्षणतज्ञ )
प्रा. मधुकर तोरडमल ( प्राध्यापक, ज्येष्ठ अहभनेता )
सईउद्दीन डागर ( ज्येष्ठ धृपद गायक)
श्री वसंत पांडव ( ज्येष्ठ समाजसेवक )
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