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नमस्कार मंडळी,
बघता बघता वषष सरलं. महाराष्ट्र मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा घेतलेला हा वसा आज पुरा झाला. प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात
साफल्याचे असे काही क्षण असतात, आपल्या सवाांच्या वषषभरातल्या उदंड प्रशतसादाने आजचा ददवस हा माझ्या आयुष्यातील
साफल्याचा तो क्षण घेऊन आला आहे.
गेल्या वषी याच सुमारास आमच्या कायषकाररणीने महाराष्ट्र मंडळाची धुरा हाती घेतली. पशहल्याच संक्रांतीच्या कायषक्रमाला
शवक्रमी प्रशतसाद देत शशकागोकारांनी हे वषष कसं जाईल याची झलकच दाखवली. यानंतरच्या प्रत्येक कायषक्रमांना तसाच
शवक्रमी प्रशतसाद शमळत गेला. गुढी पाडवा, वार्षषक सहल, गणपती अगदी मागच्या मशहन्यातली कोजाशगरी, सवषच कायषक्रम
अप्रशतम झाले.
या वषीची एक लाक्षशणक उपलब्धी म्हणजे; मंडळाच्या प्रत्येक कायषक्रमातील, मराठी शाळे चा सहभाग. ज्या मूलतत्वासाठी
महाराष्ट्र मंडळाचा हा उपक्रम गेली ४८ वषष शशकागोतलं मराठीमन राबवतंय, मराठी शाळा हे त्यांच्या पररश्रमाला आलेलं
एक अमृतमधुर फळ आहे. शशकागोतल्या मराठीजनांना एकत्र आणून आपली संस्कृ ती पुढच्या शपढीपयांत पोहोचवण्याचे हे जे
ध्येयस्वप्न मराठीमनाने पाशहलं आशण जागवलं, ते मराठी शाळा प्रत्यक्षात आणते आहे. मराठी शाळे च्या संचाशलका शवद्या
जोशी आशण मराठी शाळे च्या सवष स्वयंसेवकांचे हार्ददक अशभनंदन.
महाराष्ट्र मंडळ के वळ एक सांस्कृ शतक संस्था न राहता एक सामाशजक चळवळ म्हणून पुढे यावी म्हणून या वषी कायषकाररणीने
एक अशभनव उपक्रम राबवला, सामाशजक संस्थांची आपल्याला ओळख व्हावी म्हणून प्रत्येक कायषक्रमामध्ये या संस्थांना
पाचारण करून त्यांच्या कायाषची आपण माशहती करून घेतली. यासाठी मनी आपुल्या माय मराठीची ओढ । देऊ तयाला
समाजकायाषची जोड ।। हे या वषीचं ब्रीदवाक्य मागषदशषक ठरलं. या उपक्रमाअंतगषत महाराष्ट्र फौंडेशन, सेवा इं टरनॅशनल,
एकल शवद्यालय, आशण प्रथम यासारख्या अग्रगण्य संस्थांनी आपल्या उपक्रमांची माशहती आपल्याला ददली आशण
अपेक्षेप्रमाणेच शशकागोकारानी त्यांना उतम प्रशतसाद ददला. हे सवष फक्त वैयशक्तक पातळीवर सोडू न न देता महाराष्ट्र
मंडळानेही संस्था म्हणून या वषी National Breast Cancer Foundation, सेवा इं टरनॅशनल आशण महाराष्ट्र फौंडेशन या
संस्थांना घसघशीत देणगी ददली आहे.
सरते शेवटी, सवाषत महत्वाचं म्हणजे, २०१७ च्या सवष स्वयंसेवकांचे मनःपूवषक आभार. एकददलाने आशण एकशनष्ठतेने या
सवाषनी वषषभर अथक पररश्रम करत महाराष्ट्र मंडळाच्या या कायाषची धुरा वाशहली. या सवाांचाच मी आजन्म ऋणी राहीन.
शह धुरा आता नवीन सशमतीकडे देताना संशमश्र भाव मनी दाटू न येत आहेत. या
वषाषप्रमाणेच, पुढील वषीसुद्धा आपण मंडळाला भरघोस प्रशतसाद द्याल शह खात्री आहेच.
कळावे लोभ असावा.
आपला नम्र,
रवी जोशी
अध्यक्ष, महाराष्ट्र मंडळ शशकागो 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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नमस्कार मंडळी,
सवषप्रथम तुम्हा सवाषना शह २०१७ ची ददवाळी आशण येणारे २०१८ चे नवीन वषष सुख समाधानाचे आशण
भरभराटीचे जावो शह ईश्वरचरणी नम्र प्राथनाष करते. बघता बघता वषष कसे संपले ते कळलेच नाही आशण हे
माझ्याच नाही तर मला खात्री आहे तुमच्या पण सवाांच्या मनात आले असणार. सुरवातीला "नव्याची" असणारी
हुरहूर, अगदी सहज पणे "आता हा या वषाषचा शेवटचा अंक" या हुरहुरीपयांत येवून ठे पली. रचनांचे काम सुरु
करताना हे काम वेळेत पूणष करता येईल का ह्याची खूप भीती होती पण संक्रांतीचा२०१७चा पशहला अंक जेंव्हा
वेळेआधीच छपाईला गेला तेंव्हा झालेला आनंद वेगळाच होता.
प्रत्येक अंकात तुम्हाला काहीतरी नवनवीन वाचायला द्यायचा आम्ही अगदी प्रामाशणक प्रयत्न के ला. अथाषत हे एका
व्यक्तीचे काम असूच शकत नाही. त्यामुळे अनेक मदतीचे हात हातात घेवून हा वषषभराचा प्रवास कसा संपला ते
खरं च कळले नाही. प्रामुख्याने नावं शलशहताना प्रसन्न जोगळे कर व उल्का नगरकर यांनी अगदी सहजपणे रचनाची
शह रे शसपी समजावून सांशगतली. रुणाली पाटील व राधा गोडांबे यांनी रचनांचे मुखपृष्ठ शवषयानुरूप व अत्यंत
आकषषकपणे रे खाटण्यात मदत के ली. वैभव महाजन व रश्मी चाफे कर यांनी मराठी टायपपग साठी मदत के ली.
आशण अथाषत सवष लेखकांचे आभार मानल्याशशवाय पुढे जाऊच शकत नव्हतो. त्यासाठी सवष लेखक, कवी आशण
आमचे छोटे लेखक यांचे अगदी मनापासून आभार. सवाषत महत्वाचे आभार या वषीचे अध्यक्ष श्री रवी जोशी यांचे
मानले पाशहजेत, मला शह संधी ददल्याबद्दल आशण एव्हढेच नाही तर या सवष प्रवासात सुरवातीपासून शेवटपयांत
सवषतोपरी मदत के ल्याबद्दल. या सवष शमत्र मैशत्रणींमुळे हा वषषभराचा प्रवास
अशतशय सहज करता आला.
जाता जाता पुढील वषीच्या संपूणष टीम चे हार्ददक अशभनंदन आशण सवष वाचकांचे
त्यांच्या भरघोस प्रशतसादाबद्दल आभार मानते.तसेच सवष लेखकांना सांगेन, दक
असेच छान छान शलहीत राहून ते आम्हाला पाठवत राहावे.
सौ.क्षमा मराठे
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Page ४

स्वदेशापासून दूर जरीपटका भगवा झेंडा फडकवायची पराक्रमी परं परा मराठ्ांची फार पूवीपासून आहे. त्याच
महाराष्ट्रधमाषचे आधुशनक काळातील स्वरूप म्हणजे परदेशात राहून, नवनवीन आव्हाने पेलून मराठी भाषा व
संस्कृ ती यांचा ध्वज नव्या शपढीतील मनामनांत फडकवण्यासाठी, त्याला वृपद्धगत करण्यासाठी सतत झटणाऱ्या
शशकागो मराठी शाळे चे यश खूपच मोठे आहे असे म्हटले तर अशजबात वावगे ठरणार नाही. सुमारे ४ वषाांपूवी
शशकागो महाराष्ट्र मंडळाच्या पुढाकाराने “शशकागो मराठी शाळे ची” संस्थापना झाली. नेपवील व शॉम्बगष या
शशकगोच्या उपनगरांत मराठी शाळे च्या दोन शाखा यशस्वीरीत्या सुरु आहेत, वाढत आहेत.
दरवषी अनेक पालक आपल्या मुलांना शाळे त घेऊन येत आहेत. या साऱ्या पालक मंडळींच्या मनांत - “आपण
साता समुद्रापार महाराष्ट्रापासून दूर राशहल्याने आपल्या लहानपणीचे सुंदर असे मराठी क्षण या आपल्या
शचमुरड्ांनाही देऊ शकतो काय? यां मुलांना आपण लहानपणी आपल्याला शशकवलेली व ज्यामुळे आपण घडवले
गेलो अशी भाषा, संस्कृ ती आशण मूल्यें कळू शकतील काय? ककवा अगदीच नाही तर या मुलांना भारतात
असणाऱ्या आजी-आजोबा, काका, मामा, आत्या, मावशी अश्या नातेवाईकां सोबत तोडक्या-मोडक्या का होईना
पण मराठीत दकमान संवाद तरी साधता येईल काय? की, ही मुले कायम “अबकड” च राहणार आहेत? आपली
तेजस्वी भाषा आशण ओजस्वी संस्कृ ती इकडच्या आकषषक लोकजीवनात शवरघळू न नाहीसे होऊन जाणार की काय?
आपल्या पुढच्या शपढ्ांना आपले पूवषज भारतीय ककवा मराठी होते या पलीकडे काहीही माशहती नसणार आहे
काय?” - असे असंख्य प्रश्न सतत भेडसावत असतात!
या सवष बोचऱ्या प्रश्नांवर रामबाण उपाय म्हणजे ही मराठी शाळा आहे. आता एखाद्याला प्रश्न असा पडेल ही
मराठी शाळा इतके साऱ्या गहन प्रश्नांचे समाधान कसे काय करत असेल बुवा? शाळा तर मुळात दर रशववारी फक्त
जेमतेम ददडंच तासांची असते, तेवढ्ात हे सारं कसं काय जमणार आहे? तर, मला असे वाटते की, मुळात भाषा
आशण संस्कृ ती ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत! मराठी शाळा मुलांना भाषेसोबत, सण, सोहळे , स्नेहसंमेलने, महाराष्ट्र मंडळाचे सांस्कृ शतक कायषक्रम अश्या अनेक उपक्रमांत सहभागी होण्याच्या संधी देते, प्रोत्साहना
बरोबरं च उतेजनही देते, त्या संधीचं सोनं करण्यासाठी आवश्यक असे मागषदशषन ही देत.े उदाहरणंच, सांगायचं
झालं तर, नुकत्याच पार पडलेल्या, महाराष्ट्र मंडळाच्या गणेशोत्सवाच्या कायषक्रमात मराठी शाळे च्या सुमारे ६५
शवद्यार्थयाांनी संपूणष श्री गणेश अथवषशीषष सादर के ले, या कायषक्रमाला आलेल्या सवष श्रोत्यांनी मुलांचे भरपूर कौतुक
के ले. अथवषशीषाषसारखे संस्कृ त मधील अत्यंत शक्लष्ट उपशनषद, ४ ते ९ वयोगटातील मुलांनी अगदी अचूकपणे
लीलया सादर के ले ही गोष्ट काही सामान्य नव्हती. वास्तशवक पाहता, मुलांना शमळालेली ही शाबासकीच मराठी
शाळे चा मौशलक हेतू आशण यश शसद्ध करते. अथवषशीषष व तत्सम उपक्रमांमुळे, शाळे च्या मुलांनी फक्त महाराष्ट्र
मंडळच नाही तर शशकागो मध्ये आयोशजत के ल्या जाणाऱ्या अन्य अशखल भारतीय मंडळांच्या कायषक्रमांमध्ये सुद्धा
भाग घेऊन बशक्षसे शमळवली आहेत. शाळे ला व महाराष्ट्र मंडळाला प्रशसद्धी शमळवून ददली आहे. या द्वारें , हरहुन्नरी
पालकांना आपले ज्ञानदान करण्याची संधी शमळाली आहे, तसेच मुलांना आपल्यातील कला गुणांचा शवकास व ते
रचना
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सादर करायला एक कायमस्वरूपी मंच उपलब्ध झाला आहे. मुलांनाही मराठी शमत्र-मैशत्रणी शमळाल्याने त्यांचे
मराठी तर सुधारते आहे, त्यांना भारतीय व शवशेषतः मराठी संस्कृ तीची ओढ शनमाषण होते आहे. हे शचत्र तर खूपच
प्रशंसनीय आशण आनंददायी आहे.
सौ. शवद्या जोशी यांनी शाळे ची धुरा यशस्वीरीत्या गेली ४ वषे सांभाळली आहे. अशभमानाची गोष्ट म्हणजे आपली
शाळा भारती शवद्यापीठाशी संलग्न आहे! सौ. शवद्या यांच्या अथक प्रयत्नांनी इशलनॉय राज्याकडू न मराठी शाळे ला
अशधकृ त प्रमाणपत्र तर शमळाले आहे त्याच बरोबर शशकागो मधील अनेक शवद्यालयांनी या प्रमाणनाची नोंद घेत,
मराठी भाषेला मान्यता देत त्याचे शवशेष गुण शवद्यार्थयाांना ददले जातील असे जाहीर के ले आहे. शशकागो मराठी
शाळे चे हे देदीप्यमान यश पाहून, इतर शहरांमधील मराठी मंडळे ही आता शशकागो पॅटनष राबवत आहेत. त्याच
बरोबर ज्या शहरांमध्ये मराठी शाळाच नाही आहेत त्या शहरांतील महाराष्ट्र मंडळे या पासून प्रेरणा घेऊन नवीन
मराठी शाळांची मुहूतषमेढ करत आहेत. यामुळे तर, मला खात्रीच पटली आहे की, आजचे शाळे चे हे छोटेसे रोपटे
येत्या काही वषाांतच एका महाकाय वृक्षात रूपांतरीत होऊन शशकागोच्या मराठी जनतेला शनरं तर सावली देत
राहील.
शशकागो मराठी शाळा, मराठी संस्कृ तीची जोपासना करता करता सवषच मराठी मने अशा तऱ्हेने जोडते आहे
आशण “आहे शततुकें जतन करावें, पुढें आशणक मेळवावें । महाराष्ट्रराज्य करावें शजकडे

शतकडे ॥” या समथष श्रीरामदास स्वामींच्या शशकवणीला यथाथष रूप देत आहे.
चेतन रे गे, शशकागो.
मंगळवार, ददनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ अथाषत कार्षतकी कृ ष्ण एकादशी शके १९३९
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वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी
जगातील अनेक देशातील वैज्ञाशनकांनी, लोकांनी 'Save the earth ' ही घोषणा देत 'March of Science ' हा
मोचाष २२ एशप्रल २०१७ रोजी आयोशजत के ला होता. कारण? गेल्या काही दशकांपासून पृर्थवीच्या पयाषवरणात
प्रचंड उलथापालथ होत आहे. अशनयंशत्रत उद्योगीकरणामुळे मानवी जीवन धोक्यात येत आहे. पृर्थवीवरील
लोकसंख्या व लागणारी साधनसामुग्री यात दरी शनमाषण झाली आहे आशण ददवसोंददवस ती वाढत आहे. अपररशमत
जंगलतोडीमुळे पयाषवरणाचा समतोल ढासळतो आहे. ह्या वस्तुशस्थतीकडे राज्यकत्याांचे लक्ष वेधण्यासाठी १७०
देशात हा मोचाष काढला गेला होता. आपल्या शशकागो शहराने ह्याला मोठ्ा प्रमाणात उत्स्फु तष प्रशतसाद ददला हे
sciencemarchchicago ह्या त्यांच्या वेबसाईटवर ददसून येईल. अमेररकन राष्ट्राध्यक्ष श्री ट्रम्प यांनी १९५
देशांनी प्रशसद्ध के लेल्या 'पॅररस अग्रीमेंट' मधून अंग काढू न घेतले कारण त्यामुळे येणारे आर्षथक आशण औद्ययोशगक
शनबांध त्यानां मान्य नाहीत तेव्हा वरील मोचाषला अमेररके च्या सद्य राजकीय नेतृत्वाच्या शनषेधाची देखील झालर
होती.
आता आपण शवचाराल, २२ एशप्रलचा हा मोचाष, औद्योशगकरण आशण पयाषवरणाचा ऱ्हास आशण ह्या लेखाचे शीषषक
'वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी ' ही संत तुकारामाची उक्ती याचा काय संबंध? तर आहे! ह्या सवाांचा घशनष्ट संबंध आहे
आशण तो थोडक्यात शवशद करणे हा प्रयत्न ह्या छोट्या लेखात के ला आहे.
पृर्थवीचं जन्म सुमारे चार अब्ज वषाांपूवी झाला तर मानव सुमारे तेरा लाख वषाांपासून इथे राहतो आहे असे
शास्त्रद्यांना वाटते. तरी गेली हजारो वषे प्रगशतशील राशहलेली मानवी उत्क्रांती, संस्कृ ती पयाषवरणाच्या बाबतीत
अगदी शे-दोनशे वषाषपयांत शनशिन्त होती. मग औद्योशगकरणानंतर, अवाषचीन काळांत असे काय झाले?
जुन्या काळातील तत्ववेत्यांनी, संतांनी 'शनसगष तुझा शमत्र आहे, त्या बरोबर चाल पण त्यावर शवजय शमळवण्याची
वृती ठे वू नकोस ' हा उपदेश माणूस शवसरला आशण संपूणष मानवजातीच्या शवनाशाला सुरुवात झाली. डॉ स्टीफन
हॉककग्स तर असे म्हणतात दक आपण असेच पुढे गेलो तर येत्या शंभर वषाषत माणसाला पृर्थवी सोडू न जावे
लागेल.जेथे वनस्पतींच्या अशस्तत्वाला धोका शनमाषण झाला असतो, अश्या पयाषवरणाचा तोल ढासळला आहे असे
समजावे. तेथे प्राणी, मानव व अन्य सजीवांच्या अशस्तत्वास धोका असतो. म्हणूनच संपूणष सृष्टीच्या अशस्तत्वासाठी
पयाषवरणाचे संरक्षण आशण संवर्धन शह शनतांत गरज आहे.
अनेक प्राचीन पंथ आशण भारतीय तत्वज्ञान देखील हेच सांगत आले आहे.अमेररके तील नेरटव्ह इंशडयन जमातींची
जीवनशैली आशण भारतीय शनसगष शवषयक शवचार यात फार साम्य आहे. मानवाचा शवकास हा काही शाश्वत
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तत्वावर आधाररत असतो आशण त्यातील एक म्हणजे 'शनसगाषशी मैत्री करून, शनसगष संवधषन करूनच मानवांनी
आपले सुखपभोग घेतले पाशहजेत.' 'ऐसी कळत्याची जाती, करी लाभाशवन प्रीती' ही पूवीची शनसगषशवषयक
भूशमका होती.
आमच्या भारतीय तत्वज्ञानात अगदी पुरातन वेद, उपशनषदांपासून ते लो. रटळकांच्या गीतारहस्यापयांत शवश्वाच्या
शनर्षमती संबंधी व मानवाच्या उत्क्रांतीबाबत आशण त्यातील शनसगाषच्या स्थानाबाबत शवशवध शवचार मांडले गेले
आहेत.भारतीय पुराणांनुसार पपपळ, वड, उं बर, अंजीर आशण आंबा हे वृक्ष पंचपल्लव, ब्रह्मदेवाच्या सृष्टीच्या
संकल्पनेशी संबंशधत आहेत म्हणून धार्षमक कायाषत त्यांना स्थान ददले जाते. मंगल कलशात हे पंच पल्लव घालून
पंच महाभूतांची प्रतीकात्मक पूजा के ली जाते. अनेक वृक्षांचे औषधी गुणधमष आयुवेदात सांशगतले आहेत.प्राचीन
ऋषी, मुनी आशण संतांनी शनसगष आशण त्याचा मानवी जीवनाशी संबंध याचा सूक्ष्म शवचार करून त्याचे शास्त्र
बनवले. पण या ज्ञानाचे संवधषन व त्याचा व्यावहाररक उपयोग कसा होणार? तेव्हा या गुंतागुंतीच्या शवषयाचे
आकलन सामान्य माणसाला बाळबोधपणे व्हावे म्हणून तात्काशलक पद्धतीनुसार त्याला धार्षमकता जोडू न, आपल्या
काव्यातून, अभंगातून त्याचे सतत प्रशतपादन के ले. आपल्या सणाची रचना आशण क्रम असा ठे वला दक हे ज्ञान नुसते
तत्वज्ञान न राहता प्रत्येक मनुष्याने त्याचे आचरण करावे - अगदी कारण कळले नाही तरी!
चैत्र पडावा - कडु पलब सेवन. वैशाख अक्षय तृतीया - आमरस पोळी सेवन. जेष्ठ - वटपूर्षणमा. श्रावण - बैलपोळा,
नाग पंचमी. आषाढ - व्यास पूजा दीप पूजा. भाद्रपद - हरताशलका, अशश्वन - नवरात्र, दसरा - शमीपुजन, कार्षतक
- तुलसीशववाह, मागषशीषष - देवददवाळी, पौष - मकर संक्रांत, शतळगूळ सेवन, माघ - महाशशवरात्री, बेलपूजन.
फाल्गुन - होशलकोत्सव इ. झाड फु लांशी, पशुपक्ष्यांशी सोयररक जोडणारे हे ऋषी, संत खरे पयाषवरणवादी होते.
आजच्या धकाधकीच्या जीवनात आशण इथे अमेररके त आपण फार थोडे सण साजरे करतो. पण आपल्या परं परा,
त्यातील आशय समजावून घेतला आशण आपलया पद्धातीने आपण आपले सण साजरे के ले, नव्हे त्यात भर घातली
तर आपण शनसगाषच्या थोडे जवळ नक्कीच जाऊ जे पूवषजांना अशभप्रेत होते.
संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत जनाबाई, संत कबीर, संत सावंत माळी, संत चोखामेळा, समथष रामदास अशी
समस्त संतांची मांददयाळी आपल्या शशकवणुकीद्वारे शनसगाषचे महत्व सांगून शनसगाषवर प्रेम करण्याचे आवाहन
करते. काही संतांची वाचने उदाहरणादाखल पाहूया
शह वनस्पती सृष्टी हे धरतीचे मादषवच आहे असे ज्ञानोबा म्हणतात
या धरतीचे मादषव, सांगे कोंभांची लव लव ।।
ज्ञानेश्वरीच्या सातव्या अध्यायात श्री ज्ञानोबा प्रकृ तीचे ८ भाग करून सूक्ष्म शववेचन करतात ते शजज्ञासूंनी अवश्य
वाचावे.
शनसगाषशी समरस झालेले खरे खुरे संतकवी म्हणजे तुकोबाराय. तुकोबांनी मानवजातीशी शनसगाषचा असलेला संबंध
शवशद करताना के लेला अभंग तर आजच्या पयाषवरण संवधषनासाठी ब्रीदवाक्य ठरावे
वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे , पक्षीही सुस्वरे । आळशवती।।
येणे सुख रुचे एकांताचा वास, नाही गुणदोष। अंगी येत।।
जे जे शनसगाषतील रूप मला ददसते, ते ते माझेच रूप आहे असे एके रठकाणी तुकोबा म्हणतात.
रचना
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तुका म्हणे जे जे भेटे, ते ते वाटे मी ऐसे ।।
शनसगष, पशु पक्षी, प्राणी या बद्दल के वढी तद्रूपता!
संत सावतामाळी तर स्वतः शेतकरी. त्याच्या साठी शेतमळा म्हणजे पंढरी आशण त्यातील भाजीपाला म्हणजे
त्यांची शवठाई!
कांदा मुळा भाजी, अवघी शवठाई माझी’ म्हणून शनसगाषवर प्रेम करीतच त्यांनी आपला भक्तीचा मळा फु लशवला
होता. तर
“ऊस डोंगा परर रस नव्हे डोंगा, काय भुललाशस वरशलया रं गा’’
असे म्हणत संत चोखोबा समाज प्रबोधन करतात.
समथष रामदासांचा दासबोध आजच्या वृक्षप्रेमींचा आवडता ग्रंथ ठरावा. अनेक औषधी झाडांची यादीच
दासबोधामध्ये ददली आहे.शवश्वरचनेतील जैव वैशवध्य आशण शवशवधतेतून एकात्म असे सुरेख शववेचन चारशे
वषाांपूवी समथाषनी असे के ले आहे.
नाना खेचरे आशण भूचरे, नाना वनचरे आशण जलचरे |
नाना वारणा, नाना रं ग, नाना जीवनाचे तरं ग ||
एक सुरंग, एक शनरं ग, एके सुकुमार, एके कठोरे |
दकती म्हणोशन सांगावे? शरीरभेद,े आहार भेद,ें वाचा भेद,े गुण भेदे ||
अंतरी वशसजे, अभेदे एकरूपें ।।
रामायणातील एका कथा फारशी प्रचशलत नाही, सांशगतली जात नाही पण ती ह्या महाकाव्यावर वेगळा प्रकाश
टाकते. उतर रामायणात पररशस्थती अशी - सीता वाशल्मकी आश्रमात राहत आहे. लंकेचे राज्य शबभीषण सांभाळत
आहे. जी स्त्री रामायणाला कारणीभूत झाली ती शूपषणखा लंकेतच आहे पण आता शतला काहीं मान शमळत नाही
त्यामुळे ती रागाने तळमळते आहे. एक ददवस शूपषणखेला कळले दक सीता आता अरण्यात, आश्रमात रहाते. हे
ऐकू न शतला आनंद झाला. लंकेतून शनघून ती सीतेला भेटायला गेली. सीता तेंव्हा बागेत काम करत होती. सीतेने
शूपषणखेचे स्वागत के ले, शतला काही फळे ददली व म्हणाली " शूपषणखे, लंकेतील फळे तू खूप खाल्ली असशील, आता
दमून आलीस तर माझ्या बागेतील थोडी फळे खा." शूपषणखा खदखदून हसून म्हणाली "सीते, तुला इथे पाहून मला
फार आनंद झाला. शेवटी तू शह एकटी राशहलीस ना! आता कु ठे गेला तुझा राम?" यावर सीतेने मंद शस्मत के ले
आशण उतर ददले "शूपषणखे, तू म्हणतेस ते खरे आहे. मी एकटी आहे कारण मी एकमेव अशद्वतीय आहे. पण तू मला
ओळखले नाहीस? अजून नाहीच ओळखलस तू ! अगं, मीच प्रकृ ती आहे, मीच सृष्टी आहे, सर्व शनसगष माझेच रूप.
काही जण मला भूशमकन्या म्हणतात पण खरे तर सवषकाही घडवणारी मीच आहे. अगं, असे दकतीतरी राम आशण
रावण जगात आले आशण गेल,े दकती स्त्री, पुरुष भूतकाळात लुप्त झाले त्यांची तर गणतीच नाही. पण मी होते,
आता आहे आशण पुढेही राहीन. ही रामलीला मी माझ्याच रं गमंचावर मीच घडवते आहे." आशण शूपषणखेला झाडे,
वेली, पक्षी, प्राणी, जमीन, डोंगर, नद्या सवाषत सीतेचे दशषन झाले आशण ती सीतेची भक्त बनली.
वाचकांनी ह्या कथेचा काय लावायचा तो अथष जरूर लावावा. पण एक मात्र खरे , जर हा शनसगष नसता तर मानव
सुद्धा नसता हे आपल्या पूवषजांना चांगले ठाऊक होते. लेखाचे सुरवातीस म्हटल्या प्रमाणे, २२ एशप्रलचा मोचाष
रचना
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आशण तुकोबांच,े संतांची वचने यांचा अनन्य संबंध आहे आशण तो अल्पमतीने सांगण्याचा प्रयत्न के ला आहे. शेवटी
समारोप करताना आपल्या पौराशणक वाङ्मयांतील एक श्लोक उधृत करून त्यावरील
भाष्य सांगतो.
परोपकाराय फलशन्त वृक्षाः परोपकाराय वहशन्त नद्यः ।
परोपकाराय दुहशन्त गावः परोपकाराथषशमदं शरीरम् ॥
माणसाला जर जीवन साफल्यासाठी अमृततत्वाचा पररसस्पशष हवा असेल, तर
शनसगाषकडू न त्याने शशकावे. हे वृक्ष, वनचरे , पशु पक्षी यांच्या म्हणजे पयाषयाने
शनसगाषच्या सहवासात राहावे आशण त्याचे संवधषनही करावे, म्हणजे शनसगषसुद्धा आपले जीवन समृद्ध करे ल.
--- श्रीदत राऊत
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नमस्कार मंडळी! ददवाळीच्या पशहल्या ददवशी, अथाषत् नकष चतुदश
ष ीला पहाटे उठू न अभ्यंगस्नान करणे ही
आपली प्राचीन परं परा! ददवाळीच्या सणाची सुरुवातच मुळी अभ्यंगस्नानाने होते.
आपल्या प्राचीन आचायाांनी सणांशी संबंशधत पारं पाररक शवधी ठरवताना सण आशण तत्कालीन ऋतू यांचा
सुरेख शमलाप साधलेला आहे. ददवाळीच्या वेळी असणारी थंडी, त्यामुळे त्वचेला येणारा कोरडेपणा आशण
थंडीतील आजार यांचा शवचार करूनच त्या काळात तेलाने शरीराला अभ्यंग करणे आशण तेलतुपाचा सढळ वापर
असणारे फराळाचे पदाथष बनवून खाणे याला महत्त्व ददलेले आहे.ददवाळीचे चार ददवसच नाही तर संपूणष थंडीच्या
काळात आपापल्या प्रकृ तीनुसार आहारात योग्य प्रमाणात शस्नग्ध पदाथाांचा व त्वचेसाठी तेलाचा वापर करावा हा
त्यांचा दृष्टीकोन होता.आपण मात्र ददवाळी साजरी के ल्यानंतर सारे शवसरून जातो आशण अभ्यंगस्नान हा पुढल्या
वषीच्या ददवाळीच्या वेळी करण्याचा के वळ सोपस्कार म्हणून उरतो.शनरशनराळ्या स्पा मधील 'ऑइल थेरपी'
सारखे महागडे उपचार आपल्याला भुरळ पाडत असतात.परं तु आयुवेद या आपल्या प्राचीन उपचारपद्धतीत त्याचे
महत्त्व फार पूवीपासून सांशगतलेले आहे हे आपल्याला फारसे माहीत नसते.
अभ्यंगस्नान शब्दातील अभ्यंग म्हणजे अंगाला तेल लावणे आशण स्नान म्हणजे आंघोळ. (हे आपल्याला माहीत
आहेच). या अभ्यंगाचे महत्त्व ओळखून आयुवेदाने अभ्यंगस्नानाचा समावेश रोजच्या ददनचयेत (Daily Routine
मध्ये) के लेला आहे. शवशेषत:,थंडीच्या काळात त्याचा अशधक अवलंब करण्यास आयुवेदाने सांशगतले आहे.शनयशमत
अभ्यंगस्नानाचे महत्त्व सांगताना आयुवेदात,
'अभ्यंगम् आचरे त् शनत्यम् स जराश्रमवातहा ।
दृशष्टप्रसादं पुष्ट्यायु: स्वप्नसुत्वक्त्वदाढ्षकृत् ।' असे वणषन के लेले आहे.
आयुवेदानुसार, अभ्यंगस्नान संपूणष शरीरासाठी उपयुक्त आहे.शवशेषत: त्वचा,डोके , पाय, कान यांच्यासाठी त्याचा
शवशेष उपयोग होतो. शरीराला शनयशमतपणे अभ्यंग करून (तेल लावून) स्नान के ल्याने शरीराच्या स्नायूंमधील
वेदना (Muscle Pains) व थकवा कमी होतो.शरीर पुष्ट (बळकट) होते.शरीराची कष्ट सहन करण्याची क्षमता
वाढते. शरीराची शक्ती आशण तारूण्य जास्तकाळ रटकू न राहते. त्वचा (स्कीन)साठी तर अभ्यंग हे वरदानच आहे.
अभ्यंगस्नानामुळे त्वचा मुलायम आशण कांशतमान (Glowing) होते.
डोक्याला तेलाने अभ्यंग के ल्याने के स लांब व घनदाट होतात.तसेच स्मरणशक्ती वाढते.पायाला तेलाने अभ्यंग
के ल्याने पायाला भेगा पडत नाहीत.भेगा पडल्या असतील तर त्या नाहीश्या होतात.दृष्टी तेजस्वी राहते व झोपही
चांगली लागते.संशधवात, सायरटका यांसारख्या वाताच्या आजारातील दुखणे शनयशमत अभ्यंगाने कमी होते. लहान
मुलांचे स्नायू बळकट होण्यासाठी तसेच बाळं शतणींमध्ये शरीराची झीज भरून काढण्यासाठी शनयशमत
अभ्यंगस्नानाचा फायदा होतो.
अभ्यंगस्नानासाठी नारायण तेल, शतळतेल, खोबरे ल तेल, चंदनबलालाक्षादद तेल यांसारखी तेले उपयुक्त
ठरतात.ताप, अपचन, आमवात, चेहऱ्यावरील मुरूमांचा (पपपल्सचा) त्रास यात मात्र तेलाने अभ्यंग करू नये.
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आजच्या धावपळीच्या युगात वेळेअभावी दररोज अभ्यंगस्नान करणे शक्य नाही. परं तु त्याचे फायदे बघता
आजच्या काळातही आठवड्ातून दकमान दोन वेळा तरी त्याचा अवलंब करण्यास काहीच हरकत नाही.कारण
वरील लेखातून अभ्यंगस्नानाचे महत्त्व आपल्याला नक्कीच पटले असेल असे मला वाटते.
- डॉ. दीप्ती कानेटकर एम्.डी.(आयुवेद).

Hello everyone, I am going to write a book review about this book called King Flashypants. This story is
about a king called King Edwin and he lives in Edwinland with all peasants in it. King Edwin is really a
cheerful king and he shows this because on every Friday he has a machine that shoots a lot of chocolates
and these peasants weren’t sad peasants, they were happy peasants and they declared that Friday was “
We Love King Day’’. So they would celebrate instead of working or going to school.
One day King Edwin had to use money to buy chocolates and he stores them in a huge piggy bank. When
King Edwin and his assistant Jill went inside the piggy bank it was all empty, so they sent their best soldiers
to look in every couch to find money. But King Edwin’s arch nemesis “The evil Emperor”, saw that King
Edwin was not finding money. So he went to the city called “village”.
The peasants were confused that King Edwin hasn’t given them chocolate today.
Then the evil emperor strode to the peasants in a hay cart. He said “King Edwin has
betrayed you’’. The peasants were shocked and the emperor said “Join my side”.
So they did and they had broken into King Edwin’s palace. King Edwin and Jill and
another person who made Edwin laugh was Megan the Jester had to flee. They
fled to a cave. They had to get their kingdom back, so they had dressed up as poor
people and they had to take a test to be guards which they did. The emperor was
calling all the evil people so they can have a feast. Then King Edwin had a plan to escape but it had failed.
Now, King Edwin, Jill, and Megan the Jester were tied in ropes and they were going to be pushed off into
the bottomless pit. But then King Edwin broke from the ropes and took the emperor’s crown off and after a
great fight the evil emperor had to admit defeat. Then King Edwin’s new name was “King Flashypants.
I like this story because it shows morals and lessons what the main character had encountered. I would
rate this story 5 stars. The END!!!!!!!!!!
Atharva Joglekar
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Kandyachi Kadboli (Onion spirals)
½ cup grated onion (preferably red onion)
2-2 ½ cup rice flour + 2 tbsp sweet rice flour
¼ stick of melted butter
1 tsp red chili powder
2 tsp Sesame seeds
Salt to taste
Mix grated onion, red chili powder, salt, melted butter, and sesame seeds. Leave the
mixture untouched for 10 minutes. Add rice flour until the mixture comes together and
forms a slightly harder dough.
Making Kadboli: Take a small portion of the dough and roll it out into
a short string. The string should not be too thick or thin (about 0.5
cm. in diameter). Start rolling inward from one end of the string to
shape it into a coil. Stick the end of the string to the coil, so that it
won’t open when frying. Fry Kadboli over slow to medium heat until
they turn light brown.
… Kavita Mundle
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आडिे शब्द्

1. सीतेला ह्या ददव्यातून जािे लार्ले, 4. जी ए

कु लकणी यांचा १९६२ मध्ये प्रथम प्रकाहशत झालेला कथासंग्रि
7. चांदीचे 9. सभेचा अध्यक्ष 10. थंडीचे ककिा उष्णतेचे
मोजमाप 11. ििेत हििंर् करणारी,___ पाखरे 13. शेंर्ातील
हिरिे दाणे घालून के लेला भाताचा प्रकार 15. पाताळात प्रिेश
करण्याचे ठठकाण 17. ___ चेिरे ा - डोळ्यातून आश्रू येत
असताना 18. मार्च्या िेळी प्रथम आलेला 20. शंकर, ज्याने लांब
के स धारण के लेल्या आिेत असा

23. ___ येईना म्िणे अंर्ण

िाकडे 25.छोटेसे, हचमुकले 26. सिाांनी एकत्रपणे करायचा
व्यायाम 27. ढळत असलेला, उदा.ददिस 29. शरीरातील रक्त
िाहून
नेणारे तंतू 30. बािेरील बाजूला असलेले टणक आिरण,
संकलन: अशभशजत रायरीकर
हिशेषताः दकटकांमध्ये

उभे शब्द्
1. शैक्षहणक पात्रता पूणॅ
करण्यासाठी आखून ददलेला मार्क
2. इतरांच्या साठी के लेली क्रुती
3. मीठ
4. भले, चांर्ले
5. दकती िाजता काय करायचे
याचा आराखडा
6. पर्ारी नोकर
8. ___ म्िातारी - अहतशय
व्रुद्ध
11. िरून खाली येताना, उदा.
हजना, हशडी, िर्ैरे
12. घड्याळात छोटा काटा
तीनिर आणी मोठा काटा बारािर
असताना..
14. फे कीत, पाण्याच्या मोठ्या
पपपात..
16. एक युर्
18. सुरेश भटांना ददलेली उपमा,
हिहशष्ठ प्रकारच्या कहिता हलहिणारा
19. ििाई जिाजाच्या प्रिासाची
सुहिधा
21. िािता प्रिाि, अनेक भार्ांत
क्रमशााः चालू असलेली कथा
(हिशेषताः टी व्िी िर!)
22. नीट सांर्ता न येण्यासारखे,
___ िोते आिे मला..
24. ___ (एकिी) शब्द न
बोलता
27. सुनील र्ािस्करचे टोपण नाि
28. मालकी

आढळते

संकलन: अशभशजत रायरीकर
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रिे ना रिे िम
र्ेल्या कािी महिन्यात आपल्याला सोडू न र्ेलेल्या हिहिध क्षेत्रातील
ददग्र्जांना श्रद्धांजली!

चेस्टर बेपनर्टन ( पलकक पाकक रॉक बँड लीड )
इंदर कु मार ( बॉहलिूड अहभनेता )
बळी लिंर्ारे (व्यंर्हचत्रकार )
हशरीष पै ( ज्येष्ठ साहिहत्यका )
डॉ अरुण साधू ( ज्येष्ठ पत्रकार )
ह्यू िेफनर ( प्लेबॉय माहसक हनमाकते)
टॉम अल्टर ( ज्येष्ठ अहभनेता )
कुं दन शिा ( ज्येष्ठ ददग्दशकक )
हर्रीजा देिी ( जेष्ठ ठु मरी, पिदुस्थानी संर्ीत र्ाहयका )
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