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नमस्कार शमत्रहो: 

 

आत्ताच सुरु झालं असं वाटणारं २०१८ साल संपत आलं आशण आपण महाराष्ट्र  मंडळाच्या या वषीच्या िेवटच्या 

म्हणजे शदवाळीच्या काययक्रमाच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. वषायखेरीला शनरोप घेण्याआधी तुमच्यािी संवाद 

साधण्याची ही संधी मी घेणार आहे. मनात संशमश्र भावनांची गदी झाली आहे. वषयभरातले सवय काययक्रम श्री 

गजाननाच्या आशिवायदाने आशण तुमच्या सहकायायमुळे अशतिय यिस्वी झाले याचा आनंद आहेच. परंतु वषय फारच 

लवकर संपत आलं म्हणून मनात थोडी हुरहूर देखील आहे. या वषीच्या सवय काययक्रमांना तुमचा भरघोस पाशठंबा 

शमळाला म्हणूनच ते एवढे यिस्वी झाले.  सवय काययक्रमांना तुमची जवळजवळ शवक्रमी उपस्थथती होती.  महाराष्ट्र  

मंडळ तुमचं आहे आशण म्हणून महाराष्ट्र  मंडळाचं यिही तुमचंच आहे.  

या वषी आरोग्य संवधयनाचं एक अशतिय नवीन सूत्र मनात ठेऊन आपण अनके काययक्रम आयोशजत केले होते. 

त्यामधे्य Marathon /jogging, योगाभ्यास काययिाळा, शनरोगी आहार, वैद्यकीय के्षत्रातल्या शवशवध िाखेच्या 

डॉक्टरांिी संवाद असे अनेक काययक्रम (जे महाराष्ट्र  मंडळात कदाशचत या पूवी झाले नसावेत) समाशवष्ट् आहेत. 

आरोग्यसंवधयनाचा दृशष्ट्कोन समोर ठेऊन या वषीच्या प्रते्यक मुख्य काययक्रमाबरोबर एका आरोग्यािी शनगडीत 

काययक्रमाचं आयोजन आवजूयन केलेलं होतं.  

महाराष्ट्र  मंडळाचा आवाका वाढावा, काययक्रम अशधक आकषयक व्हावेत यासाठी चांगल्या दजेदार काययक्रमांबरोबर 

सुग्रास अन्नाची देखील आवश्यकता असते. त्यासाठी तुमच्यासाठी मंुबई /पुण्याहून गुळपोळी, पुरणपोळी, मोदक, 

शदवाळी फराळ असे खास मराठी पदाथय आम्हाला आणता आले याचाही आनंद आहे. काययक्रमाचा दजाय कायम 

ठेऊन खचय कमी ठेवणं ही एक तारेवरची कसरत आहे. तरीही, संबंध वषयभरतल्या काययक्रमांसाठी िक्यतो एकच 

शतकीटदर ठेवून काययक्रम पाहायला येणाऱ्या पे्रक्षकांसाठी आशथयक शनयोजन करणं सुलभ व्हावं असा प्रयत्नही आम्ही 

केला  

मराठी िाळेचे शवद्याथी आशण स्वयंसेवक यांनी शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यातील महत्वाच्या प्रसंगांवर अशधकारीत 

एक छोटी नाशटका प्रते्यक मुख्य काययक्रमाच्या आधी सादर केली. आपली पुढची शपढीदेखील महाराष्ट्र  मंडळात 

यायला हवी. म्हणूनच मराठी िाळेच्या लहान मुलांचा सहभाग हा अशतिय स्वागताहय आहे.  

गेल्या वषयभरात सांगण्यासारखी अजून एक अिी गोष्ट् घडली आहे जी यापूवी कदाशचत फारिी झालेली 

नसावी.  अनेक राज्य/भाषा यांचं प्रशतशनशधत्व करणाऱ्या शिकागोमधील इतर अनेक मंडळांकडून, शिकागोमधील 

भारतीय दूतावासाकडून त्यांच्या काययक्रमांमधे्य सहभागी होण्यासाठी महाराष्ट्र  मंडळाचं नृत्यपथक आशण 

लेझीम/ढोल-तािा पथक यांना अनेक आमंत्रणं आली. शिकागो पररसरातल्या मराठी माणसांची अग्रगण्य संथथा 

म्हणून महाराष्ट्र  मंडळाची ओळख इतर अनेक परभाषीय भारतीय आशण अभारतीय नागररकांना देखील यामुळे 

प्रकषायने होत आहे.   

संबंध वषयभरात काययक्रम यिस्वी होण्यासाठी अनेकांची मदत झाली. त्यामधे्य महाराष्ट्र  मंडळाचे समथयक तुम्ही 

शमत्रमंडळी, मंडळात काम करणारे (अक्षरिः राबणारे) अनेक काययकते / काययकत्याय, मराठी िाळेची मुलं आशण 

त्यांचे पालक व काययकते, महाराष्ट्र  मंडळाचे देणगीदार व समथयक अिा अनेकांचा समावेि आहे. आपल्या लोकांचे 

आभार मानण्याची आपल्याकडे पद्धत नाही हे खरं आहे, परंतु व्यक्त केल्याशिवाय माझ्या भावना तुमच्यापयंत 

पोहोचणार कश्या? म्हणूनच, मला तुम्हा सवांचे अशतिय मनपूवयक (केवळ औपचाररकता 

म्हणून नाही) आभार मानायचे आहेत. महाराष्ट्र  मंडळाला असलेला तुमचा पाशठंबा असाच 

कायम राहो ही ईश्वरचरणी प्राथयना आशण वषयभरात जर काही कमीअशधक, चुका झाल्या 

असतील, त्यांना "महाराष्ट्र  मंडळाचा काययक्रम हे आपल्या घरचंच कायय आहे" या उदार 

भावनेने तुम्ही क्षमा कराल अिी अिा व्यक्त करून मी आपला शनरोप घेतो.   

नमस्कार  

आशिष नगरकर  

अध्यक्ष, महाराष्ट्र  मंडळ शचकागो २०१८   



< > 

रचना Page ६ 

 

 

President: Ashish Nagarkar 
President@mahamandalchicago.org

• Living in Chicago land for over 11 years 
• Actively involved in Chicago Maharashtra 

Mandal events and other social events 
since 2011 

• Worked in Media & Marketing team for 
BMM 2011 

• Treasurer for MMC in 2013 
• Rachana Co-Editor for 2015 
• Vice-President for MMC in 2017 
• Looking forward to bring community 

together with excellent programs 
throughout the year and make community 
aware about healthy lifestyle 

Vice President: Sameer Sawant 
karyakarini@mahamandalchicago.org

• Chicagoland resident since 2001 
• Actively involved in MMC since 2006 
• Part of BMM 2011 Marketing Team 
• Sports committee team member for MMC 

2014 
• Treasurer for MMC 2015 
• Enjoy bringing the community together 

during festive occasions that stitches the 
fabric of tradition, custom and culture 

Vice President: Vaishali Raje 
karyakarini@mahamandalchicago.org

• Chicago resident for over 11 yrs 
• BMM 2011 Volunteer for kids committee 
• MMC Secretary 2014 
• Interested in Community activities and 

sustain Marathi traditions 

mailto:President@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
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Treasurer: Sandeep Bag 
treasurer@mahamandalchicago.org

• Chicago area resident for last 24 years 
• Secretary for MMC 2006 
• BMM 2011 Chicago Registration 

committee chair 
• Looking forward to working with you all in 

bringing together Chicago area Marathi 
community with exciting and entertaining 
programs in 2018 

Secretary: Varsha Visal 
karyakarini@mahamandalchicago.org

• Resident Chicago suburbs for last 19 
years 

• Served as a MMC committee member 
2017 

• Looking forward to a fun filled MMC year 
ahead with lots of entertaining & quality 
programs 

 

Advisor: Niteen Joshi 

 

BMM Secretary: Vidya Joshi 

 

Chicago Marathi Shala coordinator: Vidya Joshi 

 

IT: Ramdas Thatte 

 

Extended Committee: Amit Rogye,Amol Patil,Anand Dighe,Anupama Bhat,Archana Shripal,Bharati 

Velankar,Chinmay Dhavale,Dhananjay Kale,Harshada Sawant,Juilee Walimbe,Kavita Mundle,Madhuri Gadre,Mandar 

Pitre,Mangala Gadkari,Milind Velankar,Netaji Nikam,Nilesh Joshi,Nilesh Malpekar,Pradnya Joglekar,Radha 

Godambe,Rahul Thatte,Ratnangi Malpekar,Roopali Dighe,Shruti Rogye,Suresh Pandav,Tanuja Potdar,Tina 

Kande,Vedashree Kadam, Priyanka Parekh, Prasad Athanikar, Varsha Bag, Deepak Naik, Prateek Mane 

 
Films Division: Pankaj Akolkar 
 
HR / PR / Social Media: Ulka Nagarkar 
 
Kids representative and activist: Anusha Thatte, Meehika Joshi 
 
Rachana Editor: Prasanna Joglekar 
 
Senior Citizen representative: Rekha Deodhar 
 
The Board of Trustees: Ravindra Joshi, Sandeep Gadgil, Sucheta Akolkar 
 
Youth representative: Monica Patankar  

mailto:treasurer@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
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१५ वर्षापूवी Grayslake चे Hindu Mandir of Lake County देऊळ बषांधूनही झषले नव्हते तेव्हषची गोष्ट. Lake 

County मधल्यष India Cultural Association चां देऊळ एक स्वप्न होतां. 

पण पैसे कुठून आणषयचे हष मोठष प्रश्न होतष. पैशषअभषवी हे स्वप्नच रषहणषर 

कष असां वषटत होतां. पण तरीही त्षांनी हहम्मत सोडली नषही. एकष trailer 

मधे्य यष देऊळषची सुरवषत केली होती.  

त्षवेळी कषही मरषठी लोकषांच्यष मनषत हवचषर आलष की आपण देऊळषसषठी 

कषय करू शकतो? गणपती हे मरषठी लोकषांच लषडकां  दैवत. तेव्हष 

गणपतीच्यष वेळी आपण कषय करू शकतो असष हवचषर केलष आहण त्षतूनच यष Grayslake च्यष मरषठी गणपती ची 

सुरवषत झषली, पहहल्यष दोन वर्ी trailer मधे्य गणपती केलष. सषधषरण १०० लोक होते. तेव्हष घरून जेवण करून 

आणलां . मग देऊळ बषांधून झषल्यषवर देऊळषच्यष kitchen मधे्य स्वयांपषक केलष. श्रीखांड पुरी चष बेत होतष. श्रीखांड 

कषही बषयकषांनी घरी केले होते. मसषले भषत, भषजी, कोहशांबीर, लोणचां असष सुटसुटीत मरषठी बेत. पण त्षलष 

आपलेपणषची गोडी होती. कषयाक्रम म्हटलष तर कषहीच नव्हतष. फक्त सवषांनी जमून मरषठी आरत्ष म्हटल्यष आहण 

जेवलो. सवषानष खूप आवडलां . त्षवेळी सगळेजण घरी गणपती करत नव्हते. त्षमुळे सवषानष आरती म्हणषयलष मजष 

आली. १००-१२५ लोक असतील. 

त्षनांतर आम्ही कधी मषगे वळून पहहलेच नषही. दरवर्ी मरषठी भषहवकषांची सांख्यष वषढतच गेली. एकष कुटुांबषने 

grocery चे पैसे द्यषयचे आहण त्षांनष पूजेचष मषन हमळषयचष. जेवणषचष बेत सुटसुटीत असल्यषने हे पैसेही अवषढव्य 

नसतषत. मषगचे २ वर्ा मरषठी शषळेची मुले अथवा शीर्ा म्हणषयलष येतषत. त्षांचे कौतक करषवे तेवढे थोडेच. आपणहून 

लोक मदत करषयलष तयषर असतषत. हळू हळू सांख्यष वषढत वषढत आज भषहवकषांची सांख्यष ३००-३५० पयांत जषऊन 

पोचली आहे. स्वयांपषक आम्ही बषयकषच करतो. जेवण मरषठी असषवे हे मषत्र कटषक्षषने पषळतो. आतष मषगचे कषही 

वर्ा पुरणपोळी मषगवतो भषरतषतून. बषकी menu तोच रषहहलष आहे. पुरणपोळी is a big hit. उरलेल्यष पोळ्यष १५ 

हमहनटषत सांपतषत. जे कषही पैसे यष सवषातून हमळतषत ते देऊळषलषच हदले जषतषत. देऊळषत गणपतीलष आलेले लोक 

अचानष, अहभरे्क आहण पेटीत टषकलेले donation यष रूपषने पैसे देतषत. मषगचे कषही वर्ा $१०,००० पयांत पैसे 

हमळषले आहेत. 

गणपतीच्यष पहहल्यष हदवशी शषस्त्रोक्त प्रहतष्ठषपनष होते. मषगचे ३ वर्ा १० हदवस मरषठी आरतीही सुरु केली आहे. 

ज्षांनष वेळ असेल ते सकषळी, सांध्यषकषळी आरतीलष येतषत. कषही जण बरोबर 

प्रसषद आणतषत. दहष हदवसषतील एकष रहववषरी वर वणान केलेलष सोहळष होतो. 

Lake County मधले मरषठी लोक यषची आतुरतेने वषट बघत असतषत. “यषत जरी 

कषही करमणुकीचे कषयाक्रम नसले तरीही छषन वषटतां येऊन, भषरतषतल्यष 

गणपती उत्सवषची आठवण येते.” असे शब्द ऐकषयलष आले की सषथाक 

झषल्यषसषरखां वषटतां. आहण देवळषलष मरषठी मषणसषकडून कषही हषतभषर 

लषवलष जषतोय हे पषहून बरां  वषटतां. मषगचे ४-५ वर्ा गौरीही नटून थटून 

उभ्यष रषहतषत. त्षनांतर हवसजानषचष हदवस उजषडतो. लोकषांनष घरच्यष 

गणपतीचां हवसजान कसां करषयचां हष प्रश्न असतो. देवळषने तोही प्रश्न 

सोडवलष आहे. तुम्ही तुमच्यषकडचष गणपती हतथे आणषयचष. अनांत चतुदाशीच्यष हदवशी सगळ्यष गणपतीचे हवसजान 
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होते, जवळजवळ १०० लोक असतषत. वषजत गषजत हमरवणूक हनघते. आलेल्यष लोकषनष एक एक गणपती 

हमरवषयलष हमळतो. “गणपती बषप्पष मोरयष पुढच्यष वर्ी लौकर यष” चष गजर होतो. ढोल, झषांजष यषांच्यषबरोबर “पषयी 

हळू हळू चलष, मुखषने मोरयष बोलष’ असे म्हणत हषतषत एक गणपती घेऊन प्रते्कजण हवसजान कुां डषपयांत जषतो 

आहण गणपतीचे सषशू्र नयनषांनी हवसजान करतो.  

असष हष दहष हदवसषांचष सोहळष परत पुढच्यष वर्ी असषच होऊ दे असे म्हणत सांपतो. तुम्ही जर कधीच आलष नसषल 

तर जरूर येऊन बघष तरी एकदष.   

रेखष देवधर 

                
 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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 वसुबारस: आपला भारत देि हा कृशषप्रधान असल्यामुळे िेतीच्या शपकावरच अनेक जणांचे जीवन अवलंबून असते 

व या कृशषप्रधान संसृ्कतीत पिुधनाचे महत्त्व मोठे असल्याने या शदविी वासरासोबत गाईची पूजा केली जाते. 

गोमातेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी वसुबारस हा सण साजरा केला जातो.  

धनोत्रयोदशी: या शदविी आयुवेद िास्त्राचा प्रवतयक धनं्वतरीचा जन्म झाला. दीपावलीच्या या शदविी पहाटे लवकर 

उठून अभं्यग स्नान करून कृतज्ञतापूवयक धनं्वतरी या आरोग्यदेवतेची पूजा केली जाते. त्याचबरोबर धन-संपत्तीची पूजा 

केली जाऊन शनरोगी दीघाययुष्याची प्राथयना केली जाते. 

 नरक चतुददशी: या शदविी श्रीकृष्णाने नरकासुराचा वध केला होता, असे म्हटले जाते. भल्या पहाटे उठून अभं्यग 

स्नान करावे. तसेच संपूणय घराची स्वच्छता करून सडा, रांगोळ्या काढून रोगरूपी राक्षस पळवून लावायचा असतो. 

पहाटे उठल्याने िरीरातील अपान वायूचे कायय सुकर होऊन मलमूत्रादी वेग आपोआप वेळेत येतात व त्यामुळेच खरे 

आरोग्य लाभते. तसेच पहाटेची सुखद थंडी, वातावरणातील स्वच्छ हवा आरोग्य शटकशवण्यास मदत करते. या शदविी 

मनातील काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर या नरकरूपी षशडर पंूचा त्याग करून चांगले शवचार, आपुलकीची भावना 

शनमायण करण्याचा संकल्प करायला हवा. तसेच दारू, तंबाखू, गुटका या नरकरूपी व्यसनांचा त्याग करून शनरोगी 

दीघाययुष्य लाभण्याचाही संकल्प करायला हवा. 

 लक्ष्मीपूजन: आशश्वन अमावसे्यच्या शदविी शदवे लागणीच्या वेळी लक्ष्मीचे पूजन करून हा शदवस साजरा करतात. 

‘यत्र नाययसु्त पूज्यने्त रमने्त तत्र देवत:’ घरातील गृहलक्ष्मीच्या आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. ज्या घरी 

स्त्रीला सन्मानाने व आदरपूवयक वागवले जाते तेथेच आनंद, समाधान वास करते म्हणून या शदविी घरातील लक्ष्मीला 

नवीन वस्त्र, अलंकार घेऊन शतच्या त्यागाबद्दल कृतज्ञता व्यक्तकेली जाते. स्त्री हीच संपूणय कुटंुबाचा कणा असल्याने 

घरातील सवायनीच शतच्या आरोग्याचा, सुख, समाधानाचा व सन्मानाने वागशवण्याचा संकल्प या शदविी करावा. 

 बललप्रलतपदा: पावयतीने िंकराला द्युतात हरशवले म्हणून या शदवसाला द्युत प्रशतपदा असेही म्हणतात. या शदविी 

पत्नीने पतीला ओवाळून पतीने शतला काही भेट द्यावी, अिी अपेक्षा असते. पती-पत्नीतील पे्रमाची आठवण करून 

देणारा हा शदवस. संसाराचा गाडा सुरळीत चालण्यासाठी पती आशण पत्नी ही दोनही चाके सुरळीत असणे आवश्यक 

आहे. या शदविी दोघांनीही एकमेकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचा संकल्प करावा. 

भाऊबीज: काíतक िुद्ध शितीयेच्या शदविी यम त्याची बहीण यमी शहच्या घरी जेवायला आला. तेव्हा शतने त्याला तेल 

व उटणे पे्रमाने लावून आंघोळ घातली. त्याची सृ्मती म्हणून व भावा-बशहणीचे नाते वृस्दं्धगत करण्यासाठी हा शदवस 

साजरा केला जातो. सासरी नांदणाऱ्या बशहणीला माहेरी आल्यानंतर सन्मानाने वागवले जावे व शतलाही भावाच्या 

पे्रमाबद्दल कृतज्ञता वाटावी याकररता हा शदवस साजरा करतात. 

(संकललत)  
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सुभाष वाईकर, MD 

आली शदवाळी भुवन उजाळी 

घरो-घरी पणत्यांच्या ओळी 

भल्या पहाटी करुनी औक्षण 

फराळ करती घरी सवयजण 

नव वस्त्रांनी सजले सारे 

बाल वंृद गण आनंदाने 

सजल्या नटल्या तरुणी साऱ्या 

उद्यानातील जणू कळ्या लाजऱ्या 

नथ घालुनी नटली आजी 

आजोबा मग शमिीत हासी 

इष्ट् शमत्र िेजारी जमले 

गाठी भेटी आनंदी रमले 
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शचवडा - लाडू - िंकरपाळे 

अनरसे मग अवशचत आले 

आशतषबाजी फुलझड्ांची 

मध्यरात्री दिशदिा उजळती 

फटाक्यांचा शननाद नभातून 

िांतता ना पळभर त्यातून 

भाऊबीज अन लक्ष्मीपूजन 

दीपावलीचे हेच शविेषण 

जीवनात सुख जगात िान्ती 

हीच िुभेच्छा नूतन वषायची 

दीप्तमान हो शत्रभुवन सारे 

हो कृताथय ही मानवता रे 

सुभाष 
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ववनता कुलकर्णी ललखित, ग्रंथाली मुंबई प्रकालित,  नवीन पुस्तक – पुस्तकचोर 
 

ग्रथंाली प्रकाशन (म ंबई) तरे्फ  आणि साहित्य अकादमी प रस्कार विजेत्या,  ५५ मराठी अन िाहदत 
प स्तकांच्या  लेणिका  डॉ. उमा ववरुपाक्ष कुलकर्णी यांच्या िस्त ेविनता क लकिी अन िाहदत निीन प स्तकाच े
प्रकाशन ३ डिसेंबरला प ण्यात िोिार आिे.   
आंतरााष्ट्रीय पातळीिर गाजलेल्या, अनेक प रस्कार प्राप्त, यापूिी जगभरातील  इतर ३० भाषांत  अन िाहदत,   
The Book Thief- (writer Markus Zusak ) प स्तकाचा  मराठी  अनुवाद - कादंबरी - "पुस्तकचोर"   
  पषृ्ठ संख्या ५३०  प्रथम आवतृ्ती २०१८ 
  प्रकािन समारंभ:  सोमवार ददनांक  ३ डडसेंबर २०१८, संध्याकाळी ६-९  
  स्थळ:  कलमन्स हॉल,  पत्रकार भवन, सर्व्हे क्रमांक १९३,  नवी पेठ पुरे्ण ३० 
प स्तक ममळण्यासाठी अमेररकेत संपका : विनता क लकिी (vinata@gmail.com ) 

 

mailto:vinata@gmail.com
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अमेररकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा नोव्हेंबर २०१०ला भारतभेटीवर आले होते. तेव्हा त्यांनी भाषणात गांधीचं्या अशहंसा 

तत्वज्ञानाचे गोडवे गायले होते, पण ह्याच अध्यक्ष ओबामांनी अमेररकेत गेल्यावर ६ मशहन्यात मे २०११ला लादेनहते्यची 

शहंसात्मक कारवाई यिस्वी करून दाखवली. 

 

पंतप्रधान मोदीसुध्दा स्वदेिात व परदेि दौयायत गांधीचें नाव घेतात पण त्याचवेळी त्या त्या देिांिी संरक्षण व लष्करी 

तंत्र, सामग्री व िस्त्रास्त्राचे करार करून येतात तर स्वदेिात ितू्रचे हृदयपररवतयन न करता ‘सशजयकल स्ट्र ाईक’ 

करून ितू्रला धडा शिकवता. 

 

हे गांधीशवचारांिी शवसंगत नाही का? म्हणजे केवळ नाव गांधीचें घेतल जातय का? 

 

अधून मधून बातम्या झळकत असतात की कधी चचायसत्रात, पररषदेत गांधीवादीशवचारवंत, अमूक तमूक वक्ता 

म्हणाला 'जगाला गांधीचं्या अशहंसा शवचारांची गरज आहे'. मुळात कुठल्याच नैशतक व शववेकी माणसाचा अशहंसेला 

शवरोध नसतो, त्याचा शवरोध केवळ अशतरेकी व भोगंळ अशहंसेला असतो. गांधीचं्या आधी व नंतर बऱ्याच शवचारवंतांनी, 

राजकराण्यांनी अशहंसेचे महत्व सांशगतले आहे, पण फरक इतकाच आहे की त्यांची अशहंसा व्यक्तीसापेक्ष, 

काळसापेक्ष, पररस्थथतीसापेक्ष होती तर गांधीचंी अशहंसा व्यक्तीशनरपेक्ष, काळशनरपेक्ष, पररस्थथतीशनरपेक्ष होती. 

सावरकरांनी स्वतः सिस्त्र क्रांशतकारक असून अशहंसेचे महत्व सांशगतले आहे, इतकेच नवे्ह तर त्यांनी स्वतः 

‘भागानगरचा शनिस्त्र प्रशतकार’ हे अशहंसात्मक आंदोलन उभारून यिस्वी करून दाखवले आहे. ‘परकीय ितू्रच्या 

सिस्त्र अत्याचाराशवरूध्द लढताना आवश्यक शन न्याय्य असलेली क्रांशतकारक प्रवृत्ती आता घटनात्मक मागायत 

रूपांतररत केली पाशहजे’, असेही आवाहन त्यांनी स्वातंत्र्यानंतर सिस्त्र कांशतकारकांना केले होते, पण आम्ही 

कोणावर आक्रमण करणार नाही म्हणून आम्हाला सैन्याची गरजच नाही अिी भंपक शवधान केली नाहीत. भारत 

अशहंसक असला तरी कोणी शहंसा केलीच तर ती थांबवायला पोशलसदल आहेच तर मग परकीय राष्ट्र ांनी आक्रमण 

करून स्वशकयांची शहंसा केली तर ती थांबवायला सैन्यदल का नको? 

 

बुद्धीवादी पण गांधीभक्त नरहर कुरंूदकरांनीसुध्दा गांधीमशहमा वणयन करताना 'शिवरात्र' गं्रथात असे शवधान केले 

https://4.bp.blogspot.com/-zfHd1AM2eVk/WQHfPYDPwaI/AAAAAAAAAKc/CarB3q5O-7EDIZhUj3WDx1Ygxo8ru6aagCLcB/s1600/SG.jpg
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आहे की हाती िस्त्र घेणारे स्वातंत्र्यसैशनकसुध्दा गांधीचें नाव घ्यायचे इतके गांधी मोठे व सवयव्यापी होते. ह्या 

शवधानातून बुध्दीवादी कुरंूदकरांचा गांधीभक्तीमुळे झालेला वैचाररक गोधंळ शदसून येतो. नक्की गांधी मोठे की 

गांधीतत्वज्ञान मोठे? राष्ट्र ाची उभारणी 'गांधी' ह्या व्यक्तीवर करायची आहे की गांधीतत्वज्ञानावर? पण व्यक्ती शतच्या 

कायायमुळे शकंवा तत्वज्ञानामुळे मोठी होते. पण येथे स्वातंत्र्यसैशनकांची कृती गांधीतत्वज्ञानशवरोधी होती म्हणजे 'गांधी' 

ही व्यक्ती शे्रष्ठ असे म्हणायचे होते का कुरंूदकरांना? म्हणजे 'गांधी' ह्या व्यक्तीवर राष्ट्र उभारणी करून 

गांधीतत्वज्ञानाला हरताळ फासलेला चालणार होता का? 

 

म्हणजे गांधीचें केवळ नाव घेतल जातय का? 

 

एखाद्याने गांधीवादाला शवरोध केला तर त्याला लगेच नथुरामवादी ठरवले जाते. गांधीवादी नसणारा शकंवा 

गांधीशवरोधक नथुरामशवरोधीसुद्धा असू िकत नाही का?  

 

जमाते इस्लामीच्या संमेलनात कुरंूदकरांनी केलेले भाषण शवचारप्रतयक होते. त्यात ते म्हणतात,"मी नास्स्तक आहे. 

धाशमयक अथायने मी शहंदू नाही. पण मी मुसलमानही नाही. हे तुम्हाला मान्य आहे काय?...... मी मुसलमान नाही. पण 

माझा मुसलमान नसण्याचा हक्क तुम्हाला मान्य आहे काय?" 

 

ह्याचप्रमाणे मी कुरंदकर व इतर गांधीवाद्यांना शवचारतो,"मी शहंदू आहे, मी नथुरामशवरोधक आहे पण मी गांधीवादी 

नाही. हे तुम्हाला मान्य आहे काय? मी गांधीवादी नसताना माझा देिभक्त असण्याचा हक्क तुम्हाला मान्य आहे काय? 

मी देिभक्त असताना माझा गांधीवादी नसण्याचा हक्क तुम्ही मान्य करता काय? 

 

गांधीजीचें स्वातंत्र्यलढ्यातील थथान नाकारणे म्हणजे वास्तव नाकारणे होय. सामान्य लोकांना व शविेषतः स्स्त्रयांना 

स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होण्यासाठी गांधीनंी 'सत्याग्रह' हे एक महत्त्वपूणय साधन उपलब्ध करून शदल. सावरकरी 

मागायनुसार अल्प लोकांनी मोठा त्याग करून बहुसंख्य लोकांना स्वातंत्र्य शमळवून द्याव असा तो मागय होता; ह्यात 

बहुसंख्य लोकांचा अप्रत्यक्षररत्या सहभाग होता पण तो खडतर मागय होता. गांधीमागायनुसार प्रत्यक्षररत्या बहुसंख्य 

लोकांचा सहभाग होता. म्हणजे थोडक्यात गांधीजीनंी स्वातंत्र्यलढा Global केला व स्वातंत्र्यचळवळीतील सहभागेचे 

Simplification केले. गांधीमागायने स्वातंत्र्यचळवळ उभी करता येऊ िकते व जनमानसात जागृती शनमायण करता 

येऊ िकते व ह्याचे शे्रय गांधीजीनंाच द्यायला हवे. पण केवळ गांधीमागायने म्हणजे सत्याग्रह व अशहंसा ह्या मागायने 

स्वातंत्र्य चळवळ जरी उभी करता आली तरी त्यामुळे स्वातंत्र्य शमळवता येत नाही. गांधीजीनंी शकतीही प्रामाशणकपणे 

अशहंसक आंदोलन करायचा प्रयत्न केला तरी गांधीजीचंी स्खलाफत, असहकार व चले जाव ही आंदोलन अशहंसक राहू 

िकली नाहीत हे वास्तव आहे. गांधीमागय जागृतीचा मागय होता, पण Result Oriented होता का? स्वतंत्र भारतामधे्य 

एखादे जनआंदोलन शकंवा चळवळ ही अशहंसकच हवी कारण इथे हा लढा आपल्याच माणसांशवरुद्ध आहे पण ितू्रिी 

म्हणजे उद्या सीमेवर परकीय राष्ट्र ािी लढण्याची वेळ आली तर हाती िस्त्र घ्यायलाच हवे कारण इथे अशहंसक 

चळवळ व सत्याग्रह आत्मनाि व राष्ट्र नाि करेल.  

 

गांधी व गांधीशवचार जगभर पोहोचले आहेत पण कुठला देि गांधीशवचार अथवा तत्त्वज्ञान आचरणात आणतोय? 

एखाद्या तत्वज्ञानाची लोकशप्रयता ही त्या तत्वज्ञानाची उपयुक्तता व पररणामकारकता शसध्द करत नाही. गांधी 

आदरणीय असतील पण राजकीयदृष्ट्या अनुकरणीय नाहीत. अथायत सामाशजक लढ्यात गांधी नक्कीच अनुकरणीय 

आहेत, उदा. माशटयन लू्यथर शकंग (जु्यशनयर) ह्यांचा लढा. इतकच काय भारतात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेली 

सामाशजक क्रांतीही अनुकरणीय व अशहंसक होती. 

 

आज भारताच्या सीमेवर असलेले िस्त्रसज्ज सैन्य व अण्वसत्रधारी भारत, के्षपणास्त्र चाचण्या, नवनवीन यंत्र व तंत्रज्ञान 

िोध, सेवासुशवधांचे होणारे आधुशनकीकरण हे सवय गांधीतत्वज्ञानात बसते की सावरकर तत्वज्ञानात?  
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म्हणजे नाव गांधीचें घेतल जातय पण वाटचाल सावरकरवादाकडे होतेय का? 

म्हणजे सावरकरवादाला गांधीवादाचे लेबल लावल जाताय का? 

मुखात गांधी, कृतीत सावरकर का? 

 

पण वाटचाल सावरकरवादाकडे होऊनही नाव गांधीचें का घेतल जातय? 

 

कारण गांधीनंी लोकांच्या भावनेला साद घातली तर सावरकरांनी लोकांच्या बुद्धीला साद घातली व त्यात आपण 

भारतीय जरा जास्तच भावशनक त्यामुळे गांधी श्रदे्धय शवषय ठरले. आपण युद्ध रणांगणावर शजंकतो व टेबलावर हरतो 

ते ह्याचमुळे; रणांगणावर आपण कूटनीशत, वू्यहरचना इ. बुद्धीमय गोष्ट्ीचंा उपयोग करतो म्हणून शजंकतो पण 

टेबलावर ितू्रिी तह, वाटाघाटी करताना भावनेच्या व सद्गुणशवकृतीच्या आहारी जातो व हरतो. म्हणून नाव गांधीचें 

घेतल जातय पण वाटचाल सावरकरवादाकडे होतेय. 

  

लेखक: अक्षय जोग, पुणे 

९९६०६८५५५९ 

jogakshay2919@gmail.com 
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ज्ञानदेव व ज्ञानेश्वरी  

 

ज्ञानदेव व ज्ञानेश्वरी म्हणजे मराठी मनावर रोजी सातिे वषे अशधराज्य करून राशहलेले चमत्कार आहेत. महाराष्ट्र ाची 

माऊली एकच - 'ज्ञानेश्वर' आशण त्यांनी शलहून ठेवलेली ज्ञानेश्वरी म्हणजे अलंकार-उपमांनी भरलेली, नावरसांनी 

शंगारलेली एक आध्यास्त्मक सृष्ट्ीच आहे. ज्ञानेश्वरांनी शनमायण केलेला हा 'मौशलक रत्नाकार' आज िेकडो वषे झाली 

तरी ज्ञानशपपासु लोकांना अवगाहन करण्यासाठी एक आव्हान आहे. प्रते्यकवेळी डुबकी घ्या आशण काहीतरी नवीन 

रत्न हाती लागते! या दोघांबद्दल मराठी भारतीय आशण परदेिी शविानांनी आजवर खुप शलशहले आहे, त्यामूळे 

माझ्यासारखा एक अल्पमती वाचक जास्त काय सांगणार? मात्र ज्ञानदेवांनीच म्हटल्याप्रमाणे, 

 

राजहंसाचे चालणे । भुलती जाशलया राहाणे ।। 

 

म्हणून काय इतरे कवणे । चालोशच नये? 

 

 [ श्रोते तुम्हीच जगशदिमुती । 

 

तुम्हांपुढे माझी वु्यप्ती शकती? 

 

परर अल्पमती सलगी करतो] 

 

भूतलावरील सवय मानवी जीवांना, जीवनाचे अंशतम धे्यय ‘मोक्ष’ साधण्याची लालसा असते हा भारतीय तत्वज्ञानाचा 

शसद्धान्त आहे.  शु्रती आशण सृ्मतीनी त्यासाठी उपयुक्त साधनेचा व साधनांचा उहापोह केला आहे. मात्र शु्रती अध्ययन 

कू्षद्र आशण स्स्त्रयांना करण्याचा हक्क नव्हता त्या काळी नव्हता. अश्या जीवांची करूणा येवून श्रीमत व्यासांनी, 

श्रीकृष्णा माफय त, आपली गीता ऐकशवली व महाभारताचा जन्म झाला. 

 

     महाभारताचे वाचन, शचंतन, वा श्रवण सवांस खुले होते, मात्र येथे भाषेची अडचण होती. संसृ्कत भाषेवर प्रभुत्व 

असल्याखेरीज महाभारत या पयाययाने गीता समजणे कठीण होते. म्हणून भगवान शवषंू्णनी ज्ञानेश्वरांचा अवतार धारण 

करून अनाथ, अज्ञान, व मुमुकु्ष जीवांचा उद्धार करण्यासाठी श्री भावाथयदीशपका (ज्ञानेश्वरी) हा गं्रथराज टीका 

स्वरूपात प्राकृतात शनमायण केला ही सामान्यांची भावना आहे. 

 

भगवंताचे मनोगत समजूत घेण्यासाठी,सामान्यजनांस ज्ञानेश्वरी सारखा दुसरा गं्रथ नाही व हा गं्रथ शलहण्यास माझे 

शिवाय इतर कोणाची योग्यता नाही, असे आत्मशवश्वासपूवयक वचन त्यांचे आहे 

 

“तरी बहुबोलू काही| अशजत अनाठाई 

माते वाचून नाही। ज्ञानदेव म्हणे|| “ 

(पुष्कळ बोलण्यांत काय अथय? शह योग्यता आज तरी माझे शिवाय अन्य कोणात नाही.) 

 

 “माझा मराठीची बोलू कौतुके| परर अमृतातेशह पैजासी शजंके। 

  ऐसी अक्षरे रशसके, शमळवीन ।” 
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 माझ्या माय मराठी भाषेचे सामर्थ्य एवढे आहे शक प्रत्यक्ष अमृताच्या माधुरीची ती स्पधाय करते; अिा रसाळ िब्दांची 

संपदा वापरून मी सामान्य जनांस देखील. संपन्न करीन, ही त्यांची प्रशतज्ञा पूणय करण्यासाठी त्यांनी ही गं्रथरचना केली. 

 

मराठी भाषेचे हे सामर्थ्य, आजतागायत कोणाही सारस्वताला दाखशवता आलेले नाही, इतका हा गं्रथ अजोड 

आहे.  िुद्धज्ञान, संतत्व आशण कशवत्व हे शतन्ही अशत दुलयभ गुण येथे एकवटले आहेत. 

 

    ज्ञानदेवांचे व त्यांच्या भावंडांचे अशधकृत व सलग असे चररत्र कोठेच उपलब्ध नाही. तत्कालीन संतांनी शलहलेल्या 

अभंग गाण्यातून जी माशहती उपलब्ध होते, त्यावरून ज्ञानदेवांचा जीवनपट हा अनेक चमतृ्कती व गूढ प्रसंगांनी 

भरलेला जणू शचत्रपटच आहे. 

 

    वडील शवठ्ठलपंत व आई रुस्िणी बाई यांचा शववाह रुस्िणीबाईंचे वडील शसधोपंत यांना शवठ्ठलाने स्वप्ांत शदलेल्या 

आदेिानुसार झाला. आपेगाव हे शवठ्ठलपंतांचे गाव, तर आळंशद हे शसधोपंतांचे. लग्नानंतर शवठ्ठलपंतास सतत 

गृहत्यागाचे वेध लागले. सासऱ्यांनी आळंदीस आणून मनःपररवतयनाचा प्रयत्न करून शह त्यांचा शवचार बदलेना.  एक 

शदवस ते आळंदी सोडून सरळ कािीस पोहोचले व गुरूच्या चरणी सेवाप्रदानाचे नवे जीवन सुरु झाले. मात्र 

गुरुस्वामीनंी त्यांची प्राश्वयभूमी समजताच, गृहथथाश्रमाच्या स्वीकारासाठी पुन्हा आळंदीस जाण्याचा आदेि शदला. 

आळंदी गाव बाहेर एक खोपटी बांधून लोकशनंदेला तोडं देत संसार सुरु झाला. शभक्षा मागूनच चररताथय सुरु होता. या 

पररस्स्ततीत, उभयतांना दोन दोन वष्यायच्या अंतरांत चार अपते्य झाली. आता तर पररथथीती आशण गंभीर झाली. 

“संन्यािाची पोरे” म्हणूण समाजाने मुलांची देखील शवटंबना सुरु केली. ऊपनयन शवधी करण्याची वेळ आली तेव्हा 

आळंदीच्या धमय मातंडाना अनेक शवनवण्या करूनही पाझर फुटला नाही.  “तुम्ही सहा जणांनी िास्त्राचा घोर अपराध 

केला आहे तेव्हा आई वशडलांनी देहांत प्रायशित घेतल्याशिवाय काहीच होऊ िकत नाही” असा शनणयय शदला.  साध्या 

माणुसकीला देखील हे कुटंुब पारखे झाले होते. 

 

    ज्या काळरात्री, रुस्िणीबाईंनी शपतृछत्र हरपलेल्या, एकमेकांस शबलगून झोपलेल्या त्या चार अश्राप कोवळ्या 

जीवांच्या पाठीवरून हात शफरवीत िेवटचा शनरोप घेतला, त्या वेळी त्या माऊलीची काय अवथथा झाली असेल? हे 

कल्पनातीत आहे. मातृ-शपतृ छत्र हरवले त्या वेळी शनवृत्तीचे वय वषे १० होते व बाकीची तीन भावंडे क्रमाक्रमाने दोन 

वषांनी लहान होती. आता खरी कसोटी सुरु होणार होती. 

 

    त्यानंतर शनवृत्ती म्हणजे आपल्या शचमुकल्या भावंडांचे माता-शपता आशण गुरु. ऊपनयन शवधी साठी ज्ञानदेवांनी 

शचंता व्यक्त केली तेव्हा शनवृत्ती म्हणे - “जीवन मुक्ताना सोळा संस्काराची गरज काय?” 

    िेवटी आळंदीच्या शिजांचे शिफारस पात्र घेऊन शह भावंडे पैठणास पोहोचली. तेथे शह ब्रह्मवृदांने प्रथम अपमानच 

केला - मात्र ज्ञानदेवांच्या अिैतांची कुटाळकी करणाऱ्या एकाने समोरून येणाऱ्या रेड्ाकडून वेड वदवून घेण्याची 

आज्ञा केली. रेड्ाच्या मुखातून वेदातील ऋचा बाहेर पडू लागल्यावर शह मुले प्रत्यक्ष श्रीशवषू्णचे अवतार आहेत, ह्याची 

सवायना खात्री पटली, िुस्द्धपत्र शमळाले. 

 

पैठणहून मंडळी नेवािास आली. तेथील ‘मोशहनीराज’ अथवा म्हाळसा मंशदराचे, ज्ञानदेवांस खूप आकषयण होते. 

एव्हाना ज्ञानदेवांनी सारे लोक आपल्या भजनी लावले होते; या त्यांना ‘गीताधमय’ शिकवायचा होता. ज्ञानदेवांनी ह्या 

साठी गीता गं्रथाचीच शनवड केली कारण, त्या गं्रथामधे्य असे शवलक्षण सामर्थ्य आहे की, बदलत्या काळाला पे्ररक 

संजीवक अिा शवचारांचा, तत्वज्ञानाचा िोध व बोध तीतून घेता येतो. 

 

महालयाच्या मंशदरात श्रोतृवगय जमू लागला व गुरु शनवृत्तीनाथांना, इष्ट्देवतांना वंदन करून ‘गीताधमय शनरूपणाला’ 

सुरुवात झाली. सच्चीदानंद बाबांनी हे भाष्य शलहून घेण्याचे मोठे काम केले. वारकऱ्यांचा हा ‘प्रणाम गं्रथ’ म्हणून 

मान्यता पावला व भक्त या गं्रथालाच ‘माऊली’ म्हणू लागले व ज्ञानेश्वर देखील भक्तांच्या भावशवश्वात ‘ज्ञानेश्वर माऊली’ 

म्हणून अजरामर झाले. 
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मराठी भाषेंतील हा एकमेव गं्रथ आहे ज्या गं्रथाच्या आश्रयास अठरापगड, सवय जाती जमाती मधील लोक एकत्र 

आले यांच्याच पुण्याईने प्रते्यक जातीत एक तरी ‘संत’ शनमायण झाला. ‘शवसोबा खेचर, चोखा मल्हार, सावंत माळी, गोरा 

कंुभार, सना न्हावी शह काही उदाहरणे! 

 

या ज्ञानेश्वरी गं्रथाचा शवचार करतांना एक प्रमुख शवचार मंडला जातो की शसद्धपुरुषांच्या प्रगल्भतेला वयाच्या 

पररमाणाची गरज नको. 

 

आत्मज्ञानाने पररपूणय अिी प्रज्ञा त्यांना लहानवयांतच प्राप्त झाली होती आशण म्हणूनच वाक् देवीचे असे नाना अलंकार 

त्यांच्या गं्रथात पहावयाला शमळतात. वैद्यकिास्त्र, िरीरिास्त्र, थथापत्यिास्त्र, योग्य, अध्यात्म, सौदंययकला अिा 

अनेकशवध िाखांमधील उदाहरणे येथे वाचावयास शमळतात व शविेष म्हणजे आजच्या आधुशनक युगांतही, हे दाखले 

चपलख बसतात! काही नमुन्यादाखल उदाहरणे पाहू. 

 

माझी ज्ञानेश्वरी लोकांनी का वाचावी हे सांगतांना अनेक उदाहरणा पैकी एक, भाषेचे सौदंयय पहा. 

 

सहज मलया शनळू मंदू सुगंधू । तव अमृताचा होय स्वादु । 

आशण तेथूची जोडे नांदु । जरी देवगत्या । 

(“मलयशगरीचा मादक सुगंध, मंद वाऱ्याबरोबर पसरावा त्यावर अमृताचा बारीक शिडकावा आशण त्यावेळी दैवयोगाने 

कोशकळेचा पंचमस्वर कानी पडावा --- अिी अवथथा माझी ही कथा वाचून होईल.  “) 

 

योगाच्या “कमायतीत” अवथथेचे वणयन करतांना सूयायच्या ‘सापेक्ष’ चलनाचे उदाहरण शकती िास्त्रीय आहे! 

“जैसे न चालत सूयायचे चालणे । तैसे नैष्कशमत्व जाणे ।” 

(सूयय उगवतो, मावळतो एवढ्या वरून त्याला गती आहे थोडेच?). 

 हे १२९० साली शलशहले आहे. हाच शसद्धांत १५४३ साली कोपशनयकसने मांडला आशण कालांतराने युरोपमधे्य 

स्वीकारला गेला. 

 

िरीर व मन यांच्या परस्पर संबंधा बद्दल: 

“ मग पांच भैशतक संचले । जेव्हा िरीर असे शनदेले । 

तेथे मनाची रहाटे एकले । स्वप्ी जेवी ।” 

(पंचतत्वांनी बनलेले िरीर जेव्हा शनशद्रस्त असते तेव्हां मन एकटेच व्यापार करीत असते ) आजचे मानसिास्त्र हेच 

सांगते. 

 

कामक्रोध सामान्य माणसांस कसे घेरून ठेवतात, त्या बद्दल िरीर िास्त्रातील उदाहरण पाहा 

“जैसी चंदनाची मुळी । शगंवसोनी घेणे व्याळी । 

नातरी ऊल्बाची खोळी । गभयथथासी ।” 

(साप जसा चंदनाला वेधून अथवा वरच्या शपिवीचे गभायस आच्छादन, तसे ज्ञानास कामक्रोधांचे वेधून असणे आहे ) 

 

‘योशगत्व‘ पदास पोहोचल्यावर योग्याची अवथथा वणयन कारतांना शदलेला हा अथयपूणय दृष्ट्ांत पहा - योग्याचे िरीराचे 

वणयन करतांना शदलेला हा दृष्ट्ान्त शिल्पकलेिी संबंशधत असून आजही धातूचा पुतळा करतांना धातुरस मुिीमधे्य 

ओतूनच करण्याची प्रशक्रया आहे. 

“परब्रम्हाचेही रसे । देहकृतीचीये शन मुसे । 

वोतीव जाहले जैसे । शदसती अंगे ।” 

(योग्यांची िरीर परब्रह्मच्या रसाने देहाकृतीच्या मुिीत ओतल्या प्रमाणे सतेज होतात ) 

 

मनाचे परम औदायय व जगांतील सवय प्राशणमात्रांची कणव पसायदानांतील खालील वचनाने कळून येते. जन्मापासूनच, 
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ज्या समाजांतील दुजयनांसाठी प्राथयना बघा -- 

“ जे खळांची वं्यकटी सांडो । तया सत्कमी रती वाढो । 

भूत परस्परे जडो । मैत्र जीवांचे । “ 

(दुजयनांचा शवनाि नको, तर त्यांनाही सद्बुद्धी शमळो व शवश्वातील सवय जीवमात्रांची मैत्री होवो) 

 

जगांतील सवय भूतमात्रांशवषयी एवढा कळवळा आशण त्या दैवी िक्तीला पूणयपणे समशपयत झाल्याचा भाव म्हणूनच श्री 

ज्ञानेश्वरी शह केवळ मराठीतील नवे्ह तर जगातील एका सवोतृ्कष्ठ साशहत्यकृती पैकी एक आहे. ज्ञानेश्वरी हा मराठी 

भाषेचा एक अनुपम अलंकार आहे. देिांत असृ्पश्यता आशण जाती व्यवथथा शवरोधात चळवळी सुरु 

होण्याच्याशकतीतरी अगोदर संत ज्ञानेश्वरांनी भस्क्तसंप्रदायाच्या माध्यमातून, समानताशधशष्ठत समाजाची शनशमयती केली 

होती. श्री ज्ञानेश्वरानी चांगदेव पासष्ट्ी, अमृतानुभव, हररपाठ अिा आशणकही साशहत्यकृती शनमायण केल्या आहेत. 

ज्ञानेश्वरांनी रचलेल्या या पायावर सात संत तुकोबांनी कळस चढशवला. ज्ञानदेवांच्या एकतरी ओवीचा कधीतरी अनुभव 

घेऊन कृताथयता शमळवावी अिी प्राथयना करतो! 

 

श्री राऊत  

shreedt@hotmail.com 

--**-- 
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पाशनपत हा साजरा करायचा शवषय नाही, पाशनपत हा इशतहासातून धडा घेण्याचा, डोळसपणे अभ्यास करून 

आपल्या चूकांवर पांघरूण न घालता चूका सुधारण्याचा शवषय आहे. थोडक्यात अंतयमुख होऊन शवशे्लषण व शचंतन 

करण्याचा शवषय आहे. युध्दकौिल्यातील कमतरता शकंवा युध्दिास्त्राची उपेक्षा ही पाशनपत पराभवाची प्रमुख व 

महत्वाची कारणे आहेत. 

 

शवख्यात बंगाली इशतहासकार डॉ सुरें द््रनाथ सेन म्हणतात,’मराठ्यांची िस्त्रासे्त्र एकाच प्रकारची नव्हती. त्यांनी नवीन 

िसे्त्र घेतली पण जुनी मात्र टाकली नाहीत. मराठ्यांची िसे्त्र त्यांच्या संसृ्कतीच्या सवय अवथथाशनदियक अिी होती. 

त्यांतील काहीतर अश्मयुगीन िस्त्रांसारखीच होती. उदगीरच्या लढाईत (इ.स. १७६०) धनुष्यबाण, तोड्ांच्या बंदूका, 

जुन्या प्रकारची चापाची बंदूक, दगडधोडें वापरण्यात आले होते अिी नोदं आहे.’ १  

 

१० जानेवारी १७६० या शदविी नजीबखानाने बुराडी घाटापािी साबाजीवर चाल केली तेव्हा रोशहले पायदळाजवळ 

बंदुका शन शिरत्या तोिा होत्या. त्यांचा मारा करत हे पायदळ नदी ओलांडण्याचा प्रयत्न करू लागताच त्याच्यावर 

मराठी अश्वदळाने भाले व तलवारीने चाल करून त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. पण बंदुक व तोफेच्या गोळ्याला 

भाले व तलवार कसे रोखणार? १७६१ ला पाशनपतावर मराठी स्वार तलवार शन भाला वापरत होते. मध्य आशियातील 

स्वारांप्रमाणे घोड्ावरून िरसंधान करणारे शकंवा बंदुक चालशवणारे नव्हते. म्हणूनच त्यांचे िस्त्र ितू्रपयंत 

पोहोचण्यापूवीच रोशहल्यांच्या बंदुकांच्या गोळ्यांनी ते शवध्द होऊ लागले.२  

 

पण केवळ जुनी िसे्त्र हे मराठ्यांच्या पराभवाचे कारण नव्हते. युध्दिास्त्राचे अभ्यासक ज द जोगळेकरांनी 

पाशनपतावर शहंदू नेतृत्व कुठल्या गुणांत कमी पडले ह्याचे माशमयक शववेचन केले आहे ते असे,’पािात्य युध्दपध्दत व 

पौवायत्य मानशसकता यांच्या संयोगातून यिस्वी युध्दतंत्र कसे शनमायण होणार? मराठा सैन्याने याते्रकरंूचे लटांबर 

न्यायला नको होते, लढाईची एक योजना िसली तर दुसरी पयाययी योजनाच नव्हती, राखीव दल नव्हते.’३  

 

पाशनपत युध्दावर कथा-कादंबऱ् या-नाटकं-कावे्य रचली गेली व गाजली पण िेजवलकरांचा 'पाशनपत: १७६१' हा गं्रथ 

वगळता शकती भारतीयांनी पाशनपतावर युध्दिास्त्रीय शवशे्लषण करणारा गं्रथ शलशहला आहे? व जर कथा-कादंबऱ् या-

नाटकं-कावे्य रचायचीच होती तर ती पाशनपत युध्दावर ज्यात आपला पराभव झाला त्यावरच का रचली गेली? थोरले 

माधवराव पेिव्यांनी पाशनपतचा प्रशतिोध घेतला त्या शवजयावर सावरकरांच्या 'संगीत उत्तरशक्रया' नाटकाचा अपवाद 

वगळता का कोणी कथा-कादंबऱ् या-नाटकं-कावे्य रचली नाहीत व गाजली नाहीत?  

 

ह्याला कारण आंधळे िौयय हा गुण ठरला व म्हणून अनुकरणात आणला गेला व इथेच शहंदू नेतृत्व कमी पडले असे 

खेदाने म्हणावेसे वाटते. शहंदू वीर िौयायत व पराक्रमात कुठेही कमी पडले नाहीत, पण चातुयययुक्त िौयय व पराक्रम हे 

अंशतम शवजयाकडे घेऊन जाते व आंधळे िौयय व पराक्रम नुसता कौतुकाचा शवषय ठरते. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी 

ह्याचे अप्रशतम वणयन केले आहे,'राष्ट्र ीय सैन्याचे मुख्य धे्यय शवजय हे आहे. आपल्या न्याय्य पक्षाची एकंदरीत कमीत 

कमी हानी होऊन अन्याय्य शवपक्षाची एकंदरीत जास्तीत जास्त हानी करण्यास जी युध्दकला झटते ती खरी युध्दकला 

होय! त्या युध्दकलेला हुतात्मता हाही केव्हा केव्हा एक अतं्यत अवश्य आशण अतं्यत वंद्य असा घटक होऊ िकतो. 

पण तो अपवाद म्हणून. केवळ हौतंात्म्य ही काही शवजयाची शनशित हमी नवे्ह!' ४  
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भाऊसाहेबांशवषयी पूणय आदर राखून असे म्हणावेसे वाटते की त्यांचे वागणे िौयायत्मक, कौतुकास्पद, वंदनीय जरी 

असले तरी अनुकरणीय व सेनापतीला िोभेसे नव्हते. शवश्वासरावांचा मृत्य झाल्यावर भाऊसाहेबांनी भावनांवर ताबा 

ठेऊन िांत राहून गरज पडल्यास शिस्तबध्द यिस्वी माघार घेणे आवश्यक होते. ह्याशठकाणी मनुपूरच्या लढाईतील 

अब्दालीच्या सेनापतीत्वाची आठवण होते. मीर मनू्नच्या नेतृत्वाखालील मोगल सैन्य व अब्दालीच्या नेतृत्वाखालील 

अिगाण सैन्य ह्यांची १७४८ला मनुपूरला लढाई झाली. ह्यात अब्दालीचा पराभव झाला. भारतीय भूमीवर झालेला 

अब्दालीचा पशहला व िेवटचा पराभव. पण पराभव शदसायला लागल्यावर भावनाशववि न होता लढाईच्य़ा धुमिक्रीत 

त्याने स्वत: उडी नाही टाकली. उलट सैन्य व सामान वाचवण्यासाठी शिस्तबध्द माघार घेतली. या माघारीचे वणयन 

करताना गंडांशसंग म्हणतात,’ शवखुरलेले सैन्य एकत्र करून शन पुन्हा हल्ला करून लढाईचा डाव सावरता येणार नाही 

हे त्याला शदसले तेव्हा त्याने सरशहंदकडे माघार घेण्याचे ठरवले. या पररस्थथतीमधे्य मनाची चलशबचल होऊ न देता 

टप्प्याटप्प्याने सैन्याला त्याने माघारी नेले. मोगल सैन्याच्या दाबाखाली तो काही अंतर हटे शन नवीन जागी पुन्हा 

आघाडी बांधून तोिा शन बंदुका यांचा मारा सुरू करत असे. काही वेळाने पुन्हा शपछेहाट करून मागच्याच रणतंत्राचा 

अवलंब तो करत असे. अिाप्रकारे आपल्या मोठ्या शवभागाला मोगलांच्या तावडीतून सुरशक्षतपणे सोडशवले व १७४८ 

अखेरीस पुन्हा पंजाबवर स्वारी करून ह्या पराभवाचा वचपा काढला. ५  

 

सावरकरांनी पाशनपतच्या पराभवावर ममयभेदक शटपण्णी केली आहे,’पाशनपत जेत्यांना शजंकणार पराभव आहे व 

मोगली राज्याचा शन:पात करून अस्खल भारतावर शहंदुपदपादिाही थथापण्यासाठी आरंशभलेले युध्द आपणच अखेर 

शजंकलेले आहे हे जरी खरे असले तरी मला दु:ख होत असेल तर या पराभवामुळे तो इंग्रज, जो कावळ्याच्या दृष्ट्ीने व 

कावेबाजपणाने येथे पाय पसरू पाहात होता त्याला आशण हैदर शन शटपूसारख्या भयंकर ितंू्रना अवसर शमळाला 

म्हणून. ६  

 

पराभव हा िेवटी पराभव असतो, 'हार कर शजतने वालो को बाजीगर कहते है' सारखा शचत्रपटातील संवाद नसतो; 

कारण पराभवाचे मानशसक, िाररररक, आशथयक, सामाशजक, राजकीय व राष्ट्र ीय पररणाम दूरगामी असतात. चशचयलच्या 

िब्दात सांगायचे झाल्यास,’पराभवाच्या शिक्षा मोठ्या भयानक असतात. स्स्तशमत करणारे भयंकर अररष्ट्, भोवळ 

आणणारा िटका, वाहत्या जखमा यानंतर पराभवाच्या रोगांना प्रारंभ होतो. राष्ट्र ीय जीवनाचा कणा मोडून शनरोगी 

जीवनाला आवश्यक असणारा ताबा नष्ट् होतो. िारच थोडे समाज गुलामी जीवनाला पुरून उरू िकतात.’ ७   

 

पाशनपतचा दूरगामी पररणाम सांगायचा झाल्यास सावरकरांनी म्हटल्याप्रमाणे इंग्रजांना हातपाय पसरायला अवधी 

शमळाला व पाशनपतपासून धडा शिकायचा झाल्यास डॉ सुरें द््रनाथ सेनांनी म््हटल्याप्रमाणे ’दोन परस्परशवरूध्द 

युध्दपध्दतीचंा अव्यवहायय असा वापर न करणे' ८ 

 

संदर्द: 

 

१. सेन, डॉ. सुरें द््रनाथ. अनुवाद- डॉ. सदाशिव शिवदे: मराठ्यांची लष्करी व्यवथथा, डायमंड प्रकािन, २०११, पृष्ठ 

क्रमांक ११ 

 

२. जोगळेकर, ज.द., भारतातील युध्दिास्त्राची उपेक्षा, मनोरमा प्रकािन, स्ददतीय आवृत्ती १९९६, पृष्ठ क्रमांक १४६ 

 

३. उपरोक्त. पृष्ठ क्रमांक १५३-१५४ 
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४. सावरकर शव दा: १९२९ तेजस्वी तारे, समग्र सावरकर वाड्मय- खंड २, संपादक- िं. रा. दाते, समग्र सावरकर 

वाङ्मय प्रकािन सशमती, महाराष्ट्र  प्रांशतक शहंदुसभा, पुणे, १९६५, पृष्ठ क्रमांक ४९४ 

 

५. गंडांशसंग. अहमदिहा दुराणी, पृष्ठ क्रमांक ६८ 

 

६. गोखले, श्री.पु., सावरकरांिी सुखसंवाद, मॆजेस्स्ट्क प्रकािन, स्ददतीय आवृत्ती, १९८३, पृष्ठ क्रमांक ११७ 

 

७. चशचयल, शवन्सटन. शद डॉन ऑफ शलबरेिन, पृष्ठ क्रमांक ११  

 

८. सेन, पृष्ठ क्रमांक १३१  

लेखक: अक्षय जोग, पुणे 

९९६०६८५५५९ 

jogakshay2919@gmail.com 
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Sindhi Sai Bhaji And Koki 

Sindhi vegetarian curry “Sai Bhaji” consisting of dal, spinach and other vegetables is a rich source of protein 

and greens. The Sindhi Koki is prepared from whole wheat flour mixed with onions, cilantro and anardana 

(pomegranate seeds) to enhance the flavor. 

Ingredients 

Sai Bhaji 

● Chopped Veggies of your choice (eggplants, potato, opo squash, carrots, zucchini etc) ½ cup each  

● Chopped Greens of your choice (Spinach bunch, ½ cup Dill, ½ cup Methi, ½ cup gongura etc) 

● Soaked Dal ¾th cup (combination of chana dal and split green moong dal) 

● 1 finely chopped onion; 1 finely 

chopped tomato 

● Grated ginger; cumin seeds; 

finely chopped green chillies 

(according to your spice level) 

● Coriander powder, Red chili 

powder, Turmeric Powder 1 tsp 

each; pinch of asafoetida;  

● Oil for cooking; salt to taste 

● For Final Tempering: 3 cloves of 

Chopped garlic, oil/ghee  

 

Koki 

● 2 cups Whole Wheat Flour  

● Green Chillies (according to your 

spice level); Finely chopped 

onions and Cilantro  

● Cumin Seeds and Anardana (pomegranate seeds) 

● Milk to knead the dough; Salt to taste; Ghee for shallow frying 

 

Method 

Sai Bhaji 

1. Heat oil in a pressure cooker. Once the oil is hot, add grated ginger, cumin seeds, asafoetida, 

turmeric, green chillies and sauté the ingredients for a minute.  

2. Add onions and cook till translucent but not brown. Add the chopped veggies along with tomato.  

3. Add the soaked chana dal and split moong dal along with the chopped greens. Stir well. 

4. Season the mixture with salt, red chilli powder and coriander powder.  

5. Add little water. Cover the pressure cooker with a lid and allow it to cook for up to 6 whistles. 

6. Once the pressure cooker cools down slightly mash the bhaji with a masher  
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7. Heat ghee in a small pan and add the chopped Garlic. Once the Garlic has browned a bit pour it on 

the Sai Bhaji and mix well 

 

Koki 

1. In a bowl, add finely chopped onions, green chillies, cilantro, cumin seeds, anardana and salt in 

whole wheat flour. Mix well and knead a stiff dough using milk. 

2. Roll paratha like thick roties. Place it on the hot tawa, cook it from both sides on a medium flame 

by applying ghee on both sides. 

 

Enjoy Sai Bhaji with Koki and Jeera Rice!! 

 

 

Madhura Joshi 
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Fruit Tart 
Ingredients: 

• All purpose flour 

• Butter 5 Tbsp 

• Ice cold water 3 Tsp 

• Salt a pinch 

• Sugar 1 Tbsp. 

• Vanilla essence 2 drops 

Directions: 

Start by taking some ice cubes out of the Freezer that will make about 3 to 5 Tsp.s of Ice water. 

Cut the Butter into a very small pieces. Try to reduce the hand contact as much as possible. The goal is to keep the 
Butter as cold as possible. 

Mix All purpose flour, Salt and Sugar in the Stand mixer. You can also use a Food 
processor. Just give a whirl. 

While the Mixer is running on a low speed, slowly add Butter. Only couple of pieces 
at a time. 

Slowly add Ice Water only 1/2 tsp at a time. 

When the mixture looks like about to form a dough, stop adding water and remove 
it from the Mixer. 

Preferably on a marble slab, knead the dough a few times. Make sure not to add so much water that it becomes 
sticky. It should only feel flaky. 

Make a ball of the dough, wrap it tightly in a plastic wrap and refrigerator for 30 minutes. 

When ready to make the Tart shells, remove the dough from the refrigerator and set aside. 

Preheat the oven to 350 degrees. 

Butter the Tart pan with cold Butter. 

With a rolling pin, roll out dough large enough to cover the bottom of the Tart pan and also the sides. It should hang 
loosely over the sides. 

Gently push the rolled out dough close to the bottom and sides of the pan. Cut off excess with a knife or kitchen 
shears. 

Fill the bottom with dried beans and Bake for 22 minutes 

Recipe for Lemon Curd 

• Egg Yolks 3 

• Whole egg 1 

• Granulated sugar 3/4 cup 

• Lemon juice 1/2 cup 

• Zest of 2 Lemons 
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• Unsalted butter 4 Tbsp cut into small cubes 

 

In a small saucepan, whisk together Egg Yolks and Egg until well 
combines. Add Sugar, Lemon Zest and Lemon Juice and combine 
well. Put the sauce pan on a medium heat flame and stir 
continuously. You have to make sure that egg doesn’t become 
scrambled. Keep stirring until mixture becomes thick and covers back 
of a wooden spoon. 

Remove from heat and keep stirring. Add one small cube of butter at 
a time while stirring and combine. Once all butter is combines, remove in a cold bowl and refrigerate. 

Assembly 

When the Tart cools down, Spread Lemon Curd on it and Top with Fruits such as Peaches, Nectarine, Strawberries, 
Blueberries. 

Thank you, 

Amita  

 

_***_ 
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सांकलन - अहभहजत रषयरीकर 
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उभे शब््द 

1. मोठे आयुष्य लषभलेलष 

2. आपल्यषपेक्षष वयषने मोठे, आधीच्यष हपढीतले 

3. डोक्यषवर हे बषांधतषत 

5. दषरषवरील वक्रषकषर भषगषवरती 

6. झषडषखषली 

7. आदेश 

8. तबल्यषचष एक तषल 

12. शहरषत प्रवेश करण्यषचे हठकषण 

13. हदवषळीत दषरषत लषवलेलष छोटष हदवष 

14. एकशे पांचवीस 

15. प्रचांड 

16. प्रषत:कषल 

21. चतुदाशीलष यषचष वध झषलष 

23. हनवु्रत्ती 

24. शहरषचष प्रमुख 

25. हदवषळीच्यष फरषळषतील एक मुख्य पदषथा 

26. देवषसमोर लषवलेले हदवे 

27. पदषची जबषबदषरी 

31. तषल, ठेकष 

  

  

  

  

आडवे शब््द 

 

1. हदवषळी 

4. अचषनक 

7. हदवषळीत हे उडवतषत 

9. दोघषांनी हमळून गषयलेले गषणे 

10. दहक्षण भषरतषतील सुप्रहसद्ध नट 

11. कमतरतष 

13. हे दगडषलष लषवल्यषस त्षचे सोने होते 

15. मनषसषरखे ने होणे 

17. गजषननषचे भक्त 

18. आसपषस हफरणषरष 

19. लषकडषची लषांब दषांडी 

20. हत्रशतक 

22. टषरगट 

25. अांमली पदषथा 

28. अपषय घडहवणषरे 

29. महषपूजेनांतर वषटलष जषतो 

30. सहज 

32. शोक 

33. कणा असष होतष 
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The book I’m going to talk about is The Goldfish Boy by Lisa Thompson.  

Have you ever imagined germs trickling all over your body? Well, that’s how 

Matthew Corbin (the main character) felt like.  

Have you ever heard of OCD? OCD is Obsessive Compulsive Disorder which means 

you want to do something again and again.  

In Matthew’s case, he wants to clean again and again because he doesn’t want to 

get himself and others hurt or sick. Casey Dawson (Matthew’s neighbor) calls him 

Goldfish boy because he is cooped in his bedroom window all the time.  

Things get serious when Teddy (Casey’s 18-month-

old younger brother) goes missing.  

Will Matthew overcome his fear and step out into 

the world and will he find Teddy Dawson? Check out 

the book to see what happens next!     

 

 

Thank you, 

Atharva Joglekar 
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नमस्कार मंडळी, 

 

म्हणता म्हणता िाळेचे पाचवे वषय सुरु झाले. िाळेच्या २ िाखांतून ११० मुले शिकत आहेत. तसेच जवळ 

जवळ ११० volunteers िाळेसाठी काम करत आहे. िाळा शह BMM च्या काययक्रमांतगयत काययरत आहे. 

िैक्षशणक वषय Labor Day च्या नंतरच्या रशववारी सुरु होते आशण मे मशहन्याच्या िेवटच्या रशववारी संपते. 

िाळेमधे्य शवद्यार्थ्ांच्या पात्रतेनुसार त्यांना अशधकाशधक वरच्या वगायचा अभ्यासक्रम शदला जातो. प्रते्यक 

वगायत, एक मुख्य शिक्षक आशण एक सहाय्यक शिक्षक नेमलेला असतो. दर आठवड्ाच्या आखलेल्या 

अभ्यासक्रमानुसार वगायची प्रगती केली जाते. जवळजवळ ६० मुले वषायच्या िेवटी BMM च्या आशण भारती 

शवद्यापीठाच्या संयुक्त शवद्यमाने घेतलेल्या परीक्षा देतात.  

िाळेमधे्य सध्या चालंू असलेले उपक्रम म्हणजे  

१. िाळेला शमळालेले से्ट्ट accreditation. 

२. िाळा ढोल तािा पथक.  

आशण या वषी िाळेची लायब्ररी हा नवीन उपक्रम आपण हातात घेत आहोत. या मधे्य पुस्तके Public 

Library System चा उपयोग करून घेत, आपल्या जवळच्या Public Library मधे्य उपलब्ध करून देणार 

आहोत. मराठी भाषेला से्ट्ट accreditation असल्याने आम्हाला सध्या ३ लायब्ररी मधे्य पुस्तके ठेवायची 

परवानगी शमळाली आहे आशण अशधकाशधक libraries या काययक्रमांतगयत काययरत करण्यासाठी िाळेचे 

काययकते कसून प्रयत्न करत आहेत. तर मग मंडळी तयार राहा मराठी Library साठी आशण "वाचाल तर 

वाचाल" हे वाक्य आपण खरे करून दाखवूयाच. 

तसेच गेल्या दोन वषांपासून आपण िाळेचा महाराष्ट्र शदन साजरा करत आहोत. िाळेच्या मुलांचे आशण 

पालकांचे आशण काययकत्यांचे काययक्रम आपण सादर करतो. तसेच volunteer appreciation शह करतो.  

या अमेररकेत वाढलेल्या आपल्या मुलांनी शपढीच्या मुलांनी मराठी शिकावे, त्यांना मराठी बोलता यावे हे 

आमचे धे्यय आहे. मात्र पुढच्या शपढीची मुले शकंवा त्यांचे पालक जर घरी मराठी बोलत नसतील तर त्यांना 

कसे शिकवायचे, बोलते करायचे हे मराठी िाळेचे आव्हान आहे. मात्र हसत खेळात मराठी शिकवून 

मुलांना आपल्या संसृ्कतीचा ठेवा देऊ िकू असा आमचा शवश्वास आहे.  

 

एकंदर काय तुमच्या सवांच्या सहकायायने िाळेची अिी भरभरून प्रगती झाली आहे, होत आहे. आपला 

लोभ आहेच आशण असाच राहावा आशण उत्तोरोत्तर वाढावा हीच शवनंती  

 

 
  

शिकागो मराठी िाळा संचाशलका  

शवद्या जोिी  
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रहे नष रहे हम 
 

गेल्यष कषही महहन्यषत आपल्यषलष सोडून गेलेल्यष हवहवध के्षत्रषतील 

हदग्गजषांनष श्रद्धषांजली! 

 
बटय रेनॉल््डस (जे्यष्ठ अमेररकन अशभनेता) 

जॉन मॅकेन (जे्यष्ठ अमेररकन राजकारणी, ररपस्िकन नेते) 

अन्नपूणाय देवी (जे्यष्ठ सतार वाशदका) 

पॉल अॅलन (मायक्रोसॉफ्ट सह-संथथापक) 

यिवंत देव (जे्यष्ठ संगीतकार, गीतकार) 

लालन सारंग (जे्यष्ठ अशभनेत्री) 

सॅ्ट्न ली (जे्यष्ठ अमेररकन कॉशमक बुक लेखक, मावयल कॉशमक्स 

संपादक) 
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