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नम ार  रिसकहो  
 
मकरसं ांती ा काय मानंतर तुम ाशी संवाद साध ाची संधी मला आता गुढी पाड ा ा ये ा काय मा ा िनिम ाने 
पु ा िमळते आहे. आ ापयत मकरसं ांत आिण ीडामहो व  हे दोन मोठे काय म या वष  आपण केले आहेत. 
मकरसं ांतीचा ीधर फडके यांचा िफटे अंधाराचे जाळे हा  काय म  तुम ासार ा जाणकार साडेपाचशे  ो ां ा 
उप थतीमुळे अ ंत यश ी झाला. ानंतर आपण िदवसभराचा असा Carrom , टेबल  टेिनस आिण बॅडिमंटन या खेळांचा 

ीडामहो व साजरा केला. या काय माला, यावष ा आरो संवधना ा संक नेला अपेि त असा भरगोस ितसाद 
िमळाला. काय मात भाग घेणा या  एकशेवीस खेळाडंूचा आिण अितशय उ ाही कायक ाचा ीडामहो वा ा काय मा ा 
यशाम े िसंहाचा वाट आहे. मराठी  
 तसेच काही अमराठी खेळाडंू ा सहभागाची मदत काय मात ा धचा दजा उंचाव ासाठी झाली. अितशय भ  आिण 
सुस  अशा  ीडासंकुलात हा काय म झाला. ामुळे खेळाडंूची िव मी उप थती असूनही गद  िकँवा घाई-गडबड 
झा ािशवाय काय म उ म कारे पार पडला .  
 
आरो संवधना ा काय मां ा मािलकेतली पुढची कडी णजे बागकाम कायशाळा  (Gardening Workshop). बागकाम 
कायशाळा (Gardening  Workshop) हा उप म आप ा घराभोवती ा बागेत ा उपल  असले ा मोज ा जागेचा वापर 
फळं, फुलं आिण भा ा सि यपणे (organically) उगव ाची मािहती देणारा होता. क ाणी वै  आिण अनुपमा बुझ क या 
त  मंडळीचंं मागदशन बागकाम कायशाळेला िमळालं. 
 
यापुढील काय म णजे गुढी पाड ाचा. महारा ातील न ा िपढीचे गायक शौनक अिभषेकी आप ा  रांनी मं मु  
कर ासाठी तुम ा भेटीला येणार आहेत. काय माची RSVP  अितशय जोरात चालू आहे. तु ाला अिधक मािहती महारा  
मंडळा ा  संकेत थळावर (website ) उपल  आहे.  
 
िशकागोिनवासी मराठी माणसांची पुढची िपढी देखील महारा  मंडळात यायला हवी. हे उि  ल ात ठेवून िशकागो मराठी 
शाळेचे िव ाथ  िशवाजी महाराजां ा आयु ावर आधा रत छोटासा काय म सादर करतात. मकरसं ांती ा काय मात असा 
मराठी शाळे ा मुलांचा काय म झाला आिण  येणा या गुढी पाड ा ा काय मातही होईल.  
 
आता पुढे येणा या काय मांिवषयी थोडंसं सांगतो. महारा  मंडळा ा वतीने भारतातून येणा या दोन नाटकांचा एक छोटासा 
ना महो व कर ाचा बेत आहे. ाची सिव र मािहती काय माचा  तपशील न ी झा ावर  लौकरात लौकर तु ाला 
महारा  मंडळा ा संकेत थळावर (website) उपल  क न देऊ. महारा  मंडळाची सामािजक बांिधलकी ल ात ठेऊन 
महारा  मंडळ Feed My Starving Children या उप मात दोन वेळा सहभागी होणार आहे. ाची अिधक मािहतीदेखील 
महारा  मंडळा ा  संकेत थळावर यो  वेळी उपल   होईल.  
तु ाला येणा या नवीन वषा ा मनःपूवक शुभे ा आिण गुढी पाड ा ा काय माला न ी भेटूया  
 
ध वाद  
आिशष नगरकर  
अ , महारा  मंडळ िशकागो 
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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 
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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 
 
Extended Committee: Amit Rogye,Amol Patil,Anand Dighe,Anupama Bhat,Archana Shripal,Bharati 
Velankar,Chinmay Dhavale,Dhananjay Kale,Harshada Sawant,Juilee Walimbe,Kalpana Nekalikar (Rachana 
assistant),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,Sampada 
Thatte,Shruti Rogye,Suresh Pandav,Tanuja Potdar,Tina Kande,Vedashree Kadam, Priyanka Parekh, Prasad 
Athanikar, Varsha Bag 

 
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  
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हा वा चार आपण खूपदा वापरतो. कोणी खूप बडबड क न ास देत असे अ यावेळी आपण जे ा असे णतो, 
ते ा खरोखरच ा माणसा ा रीराती  वातदोष वाढ े ा अस ाची ता असते. 

ि दोषामधी  णजे वात, िप , कफ यात सवात मह ाचा व ारी रक आिण मानिसक कमासाठी सवािधक 
जबाबदार असणारा णजे वात. संतुि त अव थेत तो रीरा ा धारण करतो तर असंतुि त अव थेत तो रोग िनमाण 
करतो. 

आयुवदा माणे आप े  रीर हे पंचमहाभूतानी बन े  आहे. ाती  वायू आिण आका  या त ां ा संयोगाने वात 
तयार होतो. चरकाचायानी ट े  आहे की वातदोष (कोरडा), थंड, ह का, सू , वाहणारा, ओ ावा ोषून 
घेणारा आिण खरखरीत आहे. िप ाबरोबर वातदोष गरम होतो तर काफाबरोबर थंड होतो. 

रीर कायरत ठेवणे हे वाताचे मु  काम. णून ा ा ‘ ाण’ असे णतात. वासो वास, डो ांची उघडझाप, 
चा णे, पळणे, र ािभसरण, आत ां ा हा चा ी, म मू िवसजन, रडणे, हसणे, ि ंकणे हे सव वाताचे काय.  

ाण वायू हा रीरात वेगवेग ा िठकाणी वेगवेगळे काय करतो. णून ा ा वेगवेगळी नावे िद ी आहेत, असे 
एकूण ५ वायू आहेत, ाण, उदान, ान, समान व अपान.  

ाण वायू : इं म े या ा आपण life force असे णू कतो. याचे थान ीर, कंठ व छाती असते. याचे मु  
काय वास घेणे (inhalation). याि वाय आणखी मह ाचे णजे दय, इंि ये, मन, बु ी(मदू) कायरत ठेवणे.  

उदान वायू: याचे मु  काय छाती, गळा, नाक आिण नािभपय ा भागात असते. उद णजे वर. णून उ छवास 
(exhalation) हे ाचे मह ाचे काय. णून deep breathing करताना पोट आत जाईपयत वास सोडायचा 
असतो णजे सव अ ु द वात बाहेर येतो. याि वाय, बो णे, गाणे, हेही यामुळेच घडते. बबी ा देठापासून 
ओरडणे ते या उदान वायुमु े च घडते. रीराचे बळ, उ ाह, वण हे या ाच अधीन असतात.  

ान वायू: हा फार वेगवान असतो. याचे थान जरी दय अस े  तरी तो सव रीरभर संचार करतो.र ािभसरण, 
अवयवांचे आकंुचन- सरण, अ या िविवध हा चा ी या ामुळे होतात. 

समान वायू: हा मु ता जठराि जवळ असतो. पण हातपाय सोडून सगळीकडे णजे धडात सवकडे जातो. जसे 
अ ी ा फु व ासाठी आपण वारा घा तो तसे जठरा ी ा फु व ासाठी समान वायू ज री असतो. ामुळे 
जठरात(stomach) अ  आणणे, पचवणे, नंतर पुढे आत ात ढक णे हे याचे काम असते. हा एक कारे ारपा  
असतो. हा िबघड ा तर अ  पच ापुव च पुढे ढक े  जाते आिण खा ् ् यावर गेच संडासात जा ाची वृ ी 
होते. Irritable Bowel Syndrome ा ांम े ही वृ ी िदसते. 

अपान वायू: याचे थान कंबरे ा खा ी असते. म मू  िवसजन हे याचे मुख काम. 

 

वात कोपाची णजे वात वाढ ाची णे: 
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जसजसे वय वाढते तसतसे रीरात वाताचे माण वाढते. ामुळे पाठदुखी, कंबरदुखी, गुडघेदुखी सु  झा ् यचे 
आपण ऐकतो.  याि वाय खा ी  णेही िदसतात. 

 सांधा िनखळणे  
 गभा य खा ी घसरणे (harnia) 
 दयाचा आकार वाढणे (heart enlargement) 
 पाया ा ि रा फु णे (Vericose veins) 
 हातापायात मंु ा येणे 
 खांदा, पाठ, मान आखडणे (frozen shoulder, Spondylitis) 
 तोडं, चा कोरडे पडणे 
 डोळा फडफडणे 
 हाडे िठसूळ होणे (Osteoporosis) 
 मन चंच  होणे 
 झोप न येणे  (Insomnia) 
 म वृ ी कडक होणे (Constipation) 

वातदोष कमी झा ा तर 

 ारी रक हा चा ी मंदावतात 
 Depression येते 
 बो ायची इ ा होत नाही 
 ान हण ी कमी होते 

वातदोषाचे असंतु न क यामुळे होते? 

 थंड पदाथाचे अितसेवन 
 कडू, ितखट, तुरट पदाथ सारखे खाणे 
 रा ी जागरण क न िदवसा झोपणे 
 अित  जे ते  तूप अिजबात नस े े  अ  सेवन करणे 
 धातू (tissues) ीण होणे 
 रीराती  अवयव काढून टाक े ा असणे 
 रीरात आमदोष वाढणे 

वर नमूद के े ् या गुडघेदुखी, कंबरदुखी, frozen shoulder, Spondylitis याि वाय वातदोषामुळे होणारया 
मो ा ाधीत समावे  होतो संिधवात (rheumatoid arthritis), Osteoporosis, stroke, Parkinson’s disease, 
dementia and depression. 
हे सव रोग आजका  जा  वाढत चा ् याचे आपण पाहतो. हे आप ् या बद े ् या life style चेच प रणाम 
आहेत. आप े  धकाधकीचे जीवन तर आहेच पण ाबरोबरच fat नको णून ते ातुपाचा वापर न करणे हेही 
आहेच. ते  तूप न वापर ् याने रीरात dryness वाढतो आिण वातदोष सगळीकडे पसरतो. यो  माणात ते , 
तूप, carbohydrates खाणे ज री आहे. माझा तःचा अनुभव सांगते. खूप िदवस anti-histamine घेत ् याने 
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रीरात वाढ े ा वात म ा येणा या ढेकरा, डोळा फडफडणे, ओठ, डोळे 
कोरडे पडणे  यातून म ा जाणवू ाग ा होता.  
आयुविदक िकंवा पारंपा रक प तीने के े े  तूप हे वात कमी कर ास 
मदत करते. यात साई ा िवरजण ावून ापासून ोणी काढून ाचे तूप 
बनव े  जाते. असे cultured butter ि कागोती  दुकानाम े िमळू कते. 

ाचे तूप बनव े  तर चांग े . सारखे क े न खाता ि जव े े  अ  रीरात 
ओ ावा राहाय ा मदत करते. गरम गरम ताजे अ  के ाही चांग े च. 
मुगाची उसळ. आमटी फार चांग ी. कुळीथ हे वात ामक असतात. ि वाय 

ात भरपूर proteins ही असतात. झुकीनी, दुधी, भोपळा, भडी, पा क, 
मेथी अ या भा ा वातदोषात चांग ् या.  
कधी न कधी अ ंग massage कर ाचा ही उपयोग होतो. पंचकमाम े करत अस े ् या ५ गो ी णजे अ ंग, 

ेहन (अंतबा  ते -तुपाने ता काढणे), ेदन(steam), िवरेचन आिण ब ी यांनी रीर ु ी क न वात, िप , 
कफ यांचे संतु न के े  जाते. 
“ थ  ा थ र णम” हे आयुवदाचं ीदवा . णजे िनरोगी माणसा ा आरो ाचे र ण. ते ात ठेऊन 
सवानी तःकडे  देऊन रोग हो ापूव च ाचा बंदोब  कर ाचा य  क  या. णजे वात आण ाय नुसत 
असे णाय ाच ागणार नाही. 

 

रेखा देवधर 

वन न िह  

Deodhar91@gmail.com 
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कॉ ुटरच आणी माझ 
असलं जगा वेगळ नातं 

ित ा वाचून अडत माझ 
णूनच िटकलय् हे नातं 

 
ित ा िशवाय माझ 

कुठलच काम होत नाही 
मा ा िशवाय ितची 

खडकी पण उघडत नाही  (windows) 
 

माझ ितला कळत नाही 
ितच मला समजत नाही 
कस जमल आमच नातं 

हे कोड काही उलगत नाही 
 

मराठी  आहे माझी मायबोली 
ितची बोली  बायनरी ( binary ) 
मराठी - कानडी च हे असलं नातं 
कळत नाही म नच िटकत नातं 
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ही कुणाला पण गे  णून 
एकदा तरी  येऊ देते आत 

मला मा  रॉंग पासवड णून 
रोज दाखवते बाहेरची वाट 

 
तीन वेळा पासवड चुकला तर 

ही मग धरते “मौन - त “ 
काही के ा सांगत नाही 

काय आहे तो “राम - मं  “ 
 

कधी कधी म  रा ी 
इला होते डोके -दुखी 

अहो मग मा  काय सांगु 
माझी भर ा जाते कुची 

 
काही के ा मला सांगत नाही 
कुठे लपव ात सव फायली 

मी रा ी कुठ ा साईट्स जातो 
ाची मा  मला देते लांब यादी 

 
कधी कधी इला लागतो ायरस (Virus) 

मग मा  मा ा छातीत भरते धडी 
अहो आता िकती खच होणार आहे 
याची मला वाटते फार फार भीती 

 
इचा ायरस काढायला लागतो 

महागडा “अँटी - ायरस “ ( Anti Virus ) 
माझा डा र णतो , “तुला नको औषध 
तुला लागलाय साधा “ ायरस “( Virus ) 

 
जरी आ ी असे भांडतो 
या  सा या जगा सामोरी 

मनात आम ा पर रावर 
आहे  ीती खरो खरी 

 
णून माझ आणी कॉ ुटरच 
हे असलं जगा वेगळ नातं 
ख या ेमा ा  बळावर 
अजरामर होईल हे  नातं 

 
सुभाष 

( Subhash M. Waikar, MD ) 
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पु क -  ‘मािमकताय नम: ंथाली काशन, मंुबई, फे ुवारी २०१८, लेखक डॉ. िवजय ढवळे (ऑटवा, 
कॅनडा),                 
         गेली ४४ वष कॅनडामधील ऑटवा येथे थाियक डॉ. िवजय ढवळे यांचा आिण माझा प रचय गे ा 
दहा वषातला; मी कॅनडाम े टोरांटो मराठी भािषक मंडळात २००८ साली अ पदावर काम करत 
असतांनापासून. नंतर बृह हारा  मंडळ, उ र अमे रका या सं थेचे मािसक बृह हारा  वृ  यासाठी मी संपादक 
पदावर काम क  लाग ावर वेळोवेळी डॉ. िवजय ढवळे बृह हारा  वृ ासंबंिधत, ातील लेखांब ल सुवा  
ह ा रात प ाने अिभ ाय कळवीत, अजूनही कळवतात .िविवध िनयतकािलकांतून ांचे आजवर शेकडो लेख 

कािशत झाले आहेत. ते सतत िलहीत असतात. पण लेखक या ितमेबरोबरच, ांची ओळख णजे कतृ वान 
उ मशील म ! ां ा कायाची धाव आहे- भारतापासून उ र अमे रकेपयत आिण (दंतवै ) दातापासून... 
उदार दा ा ा भूिमकेपयत! अथकारण आिण समाजकारणाची उ म जाण असलेले डॉ िवजय ढवळे यां ा 
कतबगार वासात ब िवध ट े आहेत, आिण यश ी कायप दतीचा वेगळा ठसा आहे. औ ोिगकच न े तर 
सामािजक, राजकीय, ािशवाय कला-  िच पट, संगीत ीडा, संशोधन, अशा िविवध े ातील, आिण िविवध 
देशातील अनेक मा वर ीशंी ांनी गुण ाहकतेने ेहबंध जोडले आहेत. आिण अशा सुजाण अनुभवांतून 
आजवर ांनी िवपुल सािह िनिमती केली आहे. ‘मािमकताय नम:’ हे लिलतलेखसं हाचे पु क णजे, लेखक डॉ. 
िवजय ढवळे ां ा वैिव पूण अनुभवांचे, समाजातील घडामोडीिंवषयी ां ा संवेदनशील िनरी णाचे, आिण 
मािमक लेखनशैलीचे एक उ म उदाहरणच आहे. 

       स ा ा इले ॉिनक, संगणक युगात ईमेल, टे  मेजेस ा सवयीने पेनने कागदावर िलिहणारे न ा िपढीत 
कमी होत आहेत. मा  डॉ. िवजय ढवळे यांनी ुत पु क काशनाअगोदर अिभ ायासाठी मा ाकडे पाठवले, ते 
सुवा  ह िल खत पात, अनु मिणकेपासून सव ३७ लेख व थत टाचण क नया .व नच हाती घेतलेले 
काम यो  रीतीने तडीस नेतांना आव क असणारा, ां ा भावातील नीटनेटकेपणा ल ात येतो.  

      ‘मािमकताय नम:’ ा पु कातील ३७ लेखांम े िवषयांचे वैिव  आहे. काही उदाहरणेच ायची, तर, या 
पु कात तु ाला शा  गॅिलिलओ, गिणत  भा राचाय, शहेनशहा-अिमताभ, जगा ा नकाशावरील काही 
मह पूण या (शा , मॅडम ुरी, ीलंकेची पंत धान  िसरोमा ो बंदरनायके, भारता ा पंत धान इंिदरा 
गांधी, इ ायल ा पंत धान गो ा मायर, इं ंड ा मागारेट थॅचर,. अमे रकेत- पिहली रॉक अँड रोल फेम गाियका 
ॲरेथा ॅ िलन, टॉक शो फ़ेम िव े  ओ ा, िसनेटर नॅ ी पलोसी, पिहली मु ीम कृ वण य लोक ितिनधी इहान 
ओमार, पिहली अंतराळात चालणारी पिहली अमे रकन मिहला कॅथरीन सॉलो न, नोबेल पुर ार ा  एिलझाबेथ 

ॅकबन) आिण अजूनही िविवध े ात उ ुंग कामिगरी केले ां ीचंा प रचय आहे.  

    पिहलाच लेख ‘पिहला शा  गॅिलिलओ’ वाचतांना साडेचारशे वषापूव , पा ा  देशातही ब तांश लोक कसे 
धमाध होते, शा ीय िवचारसरणीचा  कसा अभाव होता, यािवषयी सांगत गॅिलिलओचा जीवनपट, ाने शा ा ा 
आधारे त ािलन चुकी ा िवचारसरणीला कसे आ ान िदले, आिण  जागितक दजाचे संशोधन केले, पण ासाठी 

ाचा आयु भर िकती छळ झाला, आिण अखेर मृ ूनंतर ा ा संशोधनाला ाय िमळाला याचे हेलावणारे 
श िच  समोर येते.   
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      ‘ट ची अ थता’, ‘ट चे आपटबार’, या लेखांतून अमे रकेचे ४५वे अ  डॉन  ट , यां ा िवचारसरणीची 
आिण कायप दतीची झलक िमळते. ‘ट चा मे कोवर हातोडा’ या लेखात ीयुत ट  यां ा राजनीतीवर, 
अमे रकेचा शेजारी-  िवकसनशील देश-  मे कोशी संबंधावर, आिण अ  ट  यां ा एकांगी धोरणांवर 
अ ासपूण िव ेषण केले आहे. 
        ‘चीनचा िबकट ’, ‘ देशातील उलथापालथ’ ‘ एतनामम े अमे रका’, ‘लास वेगसचे ह ाकांड’, 
‘अमे रकेतील वण ेष’, ‘पोट रकोमधील िव ंस’, इ ादी लेखांतून िविवध देशातील राजकीय, सामािजक घटनांचे 
सिव र संदभपूण पडसाद उमटतात. ’जगायचेयं रोख पैसा दे’, ’देवा ा नावाने ह ा’...अशा लेखांतून मानवातील 
अमानुष ौयाचे दशन घडते, तर ‘मूत मंत भीती’, ‘कु ा ा नजरेतून माणूस’, ‘आपण कां िभतो?’ अशा काही 
लेखांतून, शा ीय संदभासह काही स  घटनांचे सुरेख िव ेषण केले आहे.  
    वा िवक िच ण आिण समाजिच ण रंगवलेले असे अनेक लेख या पु कांत आहेत, की ांची वैिश े 
सिव रपणे येथे िलहावीशी वाटतात. परंतु वाचकांनी मूळ लेख त: वाचून ाचा आनंद ावा, ा उ ेशाने येथे 
केवळ थोड ात उ ेख केला आहे. शेवटी एकच सांगावेसे वाटले, अनु मिणकेनुसार पु क सु वातीपासून 
शेवटपयत वाच ाची सवय असले ा मला पु कातील लेखां ा मामुळे एक िवषयाव न दुस या अशा उ ा 
मारतांना जरा अडखळायला झाले. एका े ातील ीची, घटनेची, प र थतीची जाण होते न होते, तोच एकदम 
वेग ाच े ाकडे वळावे, ा माणे! उदाहरणाथ, ि पूव ३८४ साली ज ले ा शा  गॅिलिलओवरील पिह ा 
लेखानंतर, एकदम केिनयामधे १९९७ साली ज लेली िश णाची िज  असलेली आयन ा मुलीिवषयी 'नरकातून 

गभूमीकडे  ’हा लेख , मग २०१६ मधील आतंकवा ां ा अघोरी वागणूकीवरील 'जगायचेयं रोख पैसा दे’, आिण 
अमे रके ा रा ा ां ा लेखानंतर एकदम 'मातो ीनंा प े'... इ ादी माने पु कातील लेख संकिलत के ाने, 
वाचकाला ेक पुढ ा लेखांत वेगळाच सूर आिण ‘मूड’ पकडावा लागतो  .मा  हेही खरे , की हे पु क उघडून 
एकदम कुठलाही लेख वाचला तरी तो वाचकाला िततकाच गंुतवून ठेवणारा आहे.  
     एकंद रत, वेध, लघुिनबंध, थािनक ता ािलक घटना, सामािजक राजकीय, शा ीय अशा िविवध 

े ातील िवषयांवर डॉ. िवजय ढवळे यां ा मािमक आिण िचिक क लेखनशैलीने समृ द असे, ‘मािमकताय नम : ’
हे पु क न ीच वाचनीय आिण मािहतीपूण आहे. 

 

                                                       - िवनता कुलकण  (िशकागो( 

                                                         ईमेल- vinata@gmail.com  
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औरंगजेब धमाध न ताच, तो एक से ुलर, धमिनरपे , सवधमसमभावी, इहवादी बादशहा होता. आहो 
िबचारा त: ा हाताने टो ा िवकून ातून च रताथ चालवायचा. िकती हा साधेपणा.  

 
चायला पण एक लोचा झालाय कारण औरंगजेबाने काशीिव े र मंिदराचा िव ंस केला ाचे पुरावे आहेत 
व ते नाका  पण शकत नाही कारण अिधकृत दरबारी ितवृ  'मािसर-इ-आलमिगरी'म ेच ाचे पुरावे 
आहेत. 

 
आता काय क या? 

 
चला आता आपण िव ंस केला हे मा  क  पण ामागील कारण धमाध नाही असे सांगून ते कारण 
आिथक, राजकीय िकंवा से ुलर होते असे सांगू. 

 
चला पिहल कारण असे सांगू की मंिदरा ा पुजा  यांनी से ुलर औरंगजेबाचे से ुलर कायदे मोड ामुळे 

ाने मंिदर िव ंस केला तसच राजकीय कारण असे देऊ की सूफी बंडखोर व मंिदर पुजा  यांमधील युती 
तोड ासाठी मंिदर तोड ाचा आदेश िदला होता. 

 
अरे यार पण ात एक गोची आहे; एक तर ाला पुरावा मािगतला तर पुरावा देता येणार नाही व दुसर 

णजे सूफीनंा बंडखोर ठरवल तर नंतर आप ाला सूफीचें गुणगान गाता येणार नाही. तसच आपणच पूव  
णायचो की ा ण/पुजारी े ांशी भेदभाव करायचे ामुळे 'सूफी-पुजारी युती' ही थाप ठोकता येणार 

नाही. 

 
चला आपण एक से ुलर कथाच रचूया. 

 
औरंगजेब एकदा बंगाल ा ारीवर िनघाला, वाटेत ाला वाराणसी लाग ावर सोबत असणा या िहंदू 
राजांनी गंगा ान क न काशीिव े राचे दशन घे ासाठी एक िदवस वाराणसीला थांब ाची िवनंती 
केली, औरंगजेब रत तयार झाला. वाराणसीपासून ५ मैलावर सै ाचा तळ ठोकून पालखीने वास 
क न गंगा ान क न दशन घेऊन सव रा ा परत ा अपवाद केवळ क ा राणीचा. औरंगजेबाला 
हे कळ ावर ोिधत होऊन ाने आप ा व र  अिधका  यांना शोध घे ास पाठिवले असता ांना 
मंिदरातील गणेश मूत  सरकव ावर तळघरात जाणारा िजना िदसला व तेथे सगळे अलंकार गमावलेली, 

 केलेली व रडत असलेली राणी िदसली. तळघर काशीिव े रा ा आसनाखालीच होत. राजांनी ती  
िनषेध  क न ा िनं  गु ासाठी जरब बसेल अशी िश ा दे ाची मागणी केली. औरंगजेबाने मंिदर 
प रसर अपिव  झा ामुळे मंिदर जिमनदो  क न काशीिव े राचे दुस  या िठकाणी थलांतर कर ाचे 



रचना Page १६ 
 

व पुजा  याला अटक क न िश ा कर ाचे आदेश िदले.  बचावले ा राणीने भ  जागी मिशद बांधायचा 
आ ह केला व ित ा समाधानासाठी मिशद बांधली गेली. 

 
गांधी दशन सिमतीचे अ  व ओ रसाचे भूतपूव रा पाल कै.बी एन पांडे ांनी ‘Islam and Indian 
Culture’ ा ंथात गांधीवादी काँ ेस नेते प ाभी सीताराम ां ा ‘Feathers and Stones’ ा ंथातील 
उतारा उद्धृत केला आहे. प ाभीनंी असा संदभ िदलाय की ा वाराणसी मंिदर िव ंसाचा संदभ एका 
लखनौ ा दुिमळ ह िल खतात उपल  आहे व हे ह िल खत एका आदरणीय मु ाकडे आहे ाने 

ात ही कथा वाचली व ाने ती ा िम ाला सांिगतली ाला ते ह िल खत दे ाचे मा  केले होते, पण 
ाधीच ाचे िनधन झाले.  

 
अनािमक मु ा, अनािमक िम , अनािमक ह िल खत ांचा हा अनािमक संदभ ुडो-
से ुलरवा ांसाठी, मा वा ांसाठी ऐितहािसक व िव सनीय पुरावा ठरतो.  

 
काशीिव े र मंिदर दुस या जाग़ी पुन थािपत केलय पण ते औरंगजेबाने मुळीच नाही, औरंगजेबाने मूळ 
मंिदरा ा जागी मशीद बांधली आहे. 'Anecdotes of Aurangazib' ा जदुनाथ सरकरां ा ंथात 
औरंगजेबा ा सव मोिहमांचा िदनांकानुसार तपशील उपल  आहे ानुसार औरंगजेब ा ा आयु ात 
कधीही बंगाल ा ारीवर िकंवा वाराणसी माग पूवला गेलाच नाही, ाने ा ा व र  अिधका  यांना 
बंगाल ा ारीवर पाठवले होते पण तो तः कधीही बंगाल ा मोिहमेवर गेला नाही. वरील से ुलर 
कथेतील ुडो-से ुलरवादी बंगाल मोिहमेचा िदनांकानुसार संदभ देतील का? सैिनकी मोिहमांम े 
राजांसोबत रा ा जायला ती काय या ा होती की सहल? तसच रा ांसोबत सुर ा अिधकारी िकंवा 
अंगर क सोबत असतात मग अशावेळी तो पुजारी सग ां ा नजरा चुकवून एका राणीला पळवून कसा 
नेऊ शकेल? पिव  थान िकंवा मंिदर  झाले तर ते शु द करायचा िवधी उपल  असताना मंिदर 
िव ंसाची गरजच काय?  

 
काहीनंा औरंगजेब हा खरच से ुलर हवा होता ही इ ा असण वेगळ पण वा वात तो धमाधच होता व 

ा ा धमाधतेचे ा ा अिधकृत दरबारी ितवृ ांत पुरावे उपल  आहेत ामुळे इ ा ा वा वापुढे 
िन भ ठरतात. इ े ने वा व बदलता येत नाही. 

 
संदभ 

 
१. Muhammad Saki Musta’id Khan: Maâsir Alamgîrî, in H.M. Elliot and John Dowson: The 
History of India as Told by Its Own Historians (Trubner & Co., 1877)- Vol 7 

 
२. Ayodhya: The Case against the Temple by Koenraad Elst, Voice of India Publication, 
2002 
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३. िहंदु िवचार- आ ेप आिण वा व: डॉ.अरिवंद गोडबोले, भारतीय िवचार साधना, पुणे काशन, २०१० 
 
लेखक: अ य जोग, पुणे 

९९६०६८५५५९ 

jogakshay2919@gmail.com 

 

 

--**-- 
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Daliya (Broken Wheat) Cutlets 
 
Ingredients 
● Daliya/Broken Wheat 1 Cup 
● Veggies of your choice (Carrots, Bell Peppers, Onion, Zucchini, Green beans, 
Cauliflower...etc) 
● Boiled Potato 1 small (For binding) 
● Bread Crumbs (For binding and crisp) 
● Paneer ½ cup grated 
● Ginger Garlic Paste ½ tbsp 
● Green Chilli (According to your taste) 
● Garam Masala 1 tsp 
● Coriander Powder 1 tsp 
● Cilantro ½ Cup 
● Oil for shallow fry 
● Salt to taste 
 
 
Method 
 
1. Pressure cook daliya for 4 to 5 whistles. (1 Cup daliya +2 Cups water) 
2. Finely cut or grate the veggies and saute in 1 tsp oil to remove the moisture. 
3. In a mixing bowl, add cooked daliya, veggies, potato, paneer, green chillies, 
ginger garlic paste, cilantro along with all the spices. Mix well. Adjust the 
seasoning if needed. 
4. Keep the daliya mixture in the refrigerator for at least 2 hours so that the spices 
incorporate well. If there is excess moisture in the daliya mixture then increase 
the bread crumbs. 
5. Heat oil in a skillet. Divide the mixture in equal portions. Make a ball of each 
portion and shape it in form of a cutlet. 
6. Shallow fry all the cutlets from both sides till golden brown and crisp. 
7. Serve Daliya Cutlet with ketchup or chutney of your choice. 
Enjoy!! 
 
 
Madhura Joshi  
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Amita’s Noodle Bowl Recipe 

Notes: 

The noodles can interchanged between Quinoa Noodles or Soba Noodles. Both are 
considered healthy options.  

You can change up the Nut butter to Soy butter if you are facing a nut allergy or to 
Cashew Butter if you fancy that more. 

Ingredients: 

 Quinoa Noodles or Soba Noodles 1 package about 8 ozs 
 Capsicum Red or Yellow preferably 1 cut in thin long slices 
 Onion 1/2 cut in thin long slices 
 Zucchini yellow or green 1 1/2 cut in thin long slices 
 Cilantro a handful for garnish 
 Lemon slices for garnish (optional) 

For the Sauce: 

 Soy Butter or Almond Butter 1/3 cup 
 Extra Virgin Olive oil 1/4 cup 
 Tahini 2 Tbsp. 
 Soy Sauce  3 Tbsp. per taste 
 Honey 2 Tbsp. 
 Cumin Powder 1/2 Tsp 
 Cayenne Pepper 1/2 Tsp (optional) 
 Salt 
 Lemon Juice 2 Tbsp. but adjust according to taste 

Directions: 

 Start by boiling water for Noodles per package instructions. You need both Noodles and Vegetables 
prepared around the same time. 

 Add all the ingredients for the sauce in a mixing bowl and whisk firmly until thoroughly mixed. 
Alternatively, run it through the blender. 

 In a large pan, add a splash of oil if needed and add all the veggies and sauté at high temperature for 
about 3 minutes. 

 The vegetables should still little raw and retain it's color. If you cook them through, the preparation 
could become soggy. 

 Add the sauce and mix until all veggies are thoroughly coated. 
 Prepare Noodles as per package instructions. 
 Add the noodles to the prepared vegetable and sauce mixture and mix well. Serve immediately. 

Enjoy!! 

Thank you  

Amita Bhalerao 
Conflicts Attorney 
p / +1.312.902.5618 f / +1.312.902.1061 
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एम.बी.बी.एस डायरीज.. मंतरलेले िदवस 
 
"बालपणीचा काळ सुखाचा !" ा ा बरोबरच " कॉलेज िश णाचा काळ मजेचा !" असा ही वा चार करावा असा 
मजेशीर माझा शै िणक काळ होता .काही जबाबदा या नाहीत ,काही टे शन नाही ,फ  आपला अ ास , आिण 
पुणे भर ंदडणे ! रिववारी सु ी अस ामुळे बीजे हॉ ेल ला जवळ असले ा कॅ  भागात कायम च र असायची 
! गावाकडून आले ा आ ी मुली हा कॉ ो पु ाचा भाग पा न फार हरखून जायचो , ात सं ाकाळी ितथे NDA 
चे कॅडेट्स पण यायचे िफरायला . जाम उंचे पुरे ाट आिण िश ीत असणारे असायचे . बारीक कापलेले केस आिण 
एकसारखे कपडे ामुळे ते लगेच ओळखू येत! वे ीन, MG रोड, ितथला िस  ढोकळा, कयानी बेकारीचा केक, 
बुधानी वेफस, मारझोरीन चे सँडिवच अशी खा  मंती पण कॅ ात भरपूर केलेली. MBBS चे पािहले वष पुणे 
समजून घे ात गेलेले. 
 खरी मजा तर दुस या वष ! कसे बसे पास झालेलो फ  इयर, ात िन ा वग मागे रािहलेला, 2nd इयर णजे 
नुसती धमाल करायची असते असे seniors कडून ऐकून होतो. आम ा बरोबर ऑल इंिडया ा 30 ट े  
को ातून आले ा नॉन महारा ीयन मुली ही हो ा. ांना मराठी यायचे नाही, पण पेशंट बरोबर िह री घेतांना 
मराठी तर यायला हवे, मग आम ा कडून काही मराठी श  िशकून घाय ा आिण ससून म े पेशंट शी 
बोलाय ा. 
 " आजी, तुम ा लघवीला आग लागते का?" हे ऐकून मी थांबकलेच! रीमा 80 व ा ा आजी ची केस घेत होती 
आिण ितला  िवचा न भांबावून सोडत होती! मी घाईने ितला दु  केले, " आजी, तुम ा लघवीला जळजळ 
होते का? णजे लघवी करतांना आग आग होते का?" ते ा कुठे आजीबाई शांत झा ा! पुढचा  िवचा न 
रमाने परत आग लावली!" आजी तुम ा खोक ातून बेडूक पडतो का? "  
झाले " आजी तु ाला बेडका पडतो का खोकतांना?" हे िवचारायचे आहे िहला णून सांिगतले. तो पयत घोळ आजी 

ा ही ल ात आलेला, आिण आ ी पोरी णजे िशकवू डॉ र आहोत, ते ा आमचे मनावर घायचे नसते हे 
ए ाना समजले होते , पुढची केस मग आ ीबाई नी इकड ा ितकड ा ग ा मारत ,आिण " " "बाई तू कं ा 
गावाची ? " ही कं ा गावाची ? " अ ा चौक ा करत संपवली! 
 
 रा ी casulity म े जायचो, आ ाला टाके घालायला ितथले इंटर  िशकवायचे. इमज ी म े आलेला पेशंट कसा 
manage करावा ते िशकायला िमळायचे. एकदा म रा ी 10/12 जण आलेले, ात एका ा पाठीला खूप मोठी 
लांबलचक चीर पडलेली, टाके घालून घालून अंदाज आलेला, मी आम ा इंटन ला णाले "100 तरी लागतील नाही 

चेस?" पट ाने लगेच मला घालायला लावले , मी पण आनंदाने घालायला घेतले , आधी लोकल अनए थेसीआ 
ायला घेतले तर पेशंट णाला ," ताई ,र  खूप जातंय , ा ात वेळ नका घालवू लवकर घाला टाके ! मला सवय 

आहे मी काही आरडा ओरड करणार नाही !" मी अवाक! घेतले टाके घालायला, पट ा गप गुमान होता ,मीच 
बोलायचा य  केला ," कसे काय लागले तु ाला ?" 
" काही नाही ,तलवारीचे वार आहेत ! ाने केले ाला संपवूनच आलो आहे !"  
 
मा ा पोटात ख ा ! हलकेच आजूबाजूला पािहले , 4/5 स ा वेशातील पोलीस होते उभे , ां ा pant आिण 
बुटांव न समजले . ानंतर झरझर हात चालून टोटल 146 टाके घातले पाठीवर , ा दादा चा चेहरा मा  बघायची 
िह त झाली नाही माझी ! दुस या िदवशी पेपरात वाचले ,पु ाचा नामांिकत गंुड होता ! नंतर हा िक ा सग ांना 
सांगतांना फार शूर िबर वाटत होते मी ,पण ात िकती फाटली होती माझी , ते मालाच माहीत ! 
 असे एक ना अनेक िक े घडत गेले आिण आ ी घडत / िबघडत गेलो . िफरोिदया , पु षो म , गणेशो व 
, ातले काय म , संमेलने , व ृ  धा , ात भाग घेणे ,भरवणे , सगळे केले आिण हळू हळू आम ात पैलू 
पडत गेले .  
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हॉ ेल ला रा न फ  तेल िजरे मोहरी लाल ितखट आिण मीठ टाकून केलेले पोहे हे सुदामा ा पो ांपे ा िकतीतरी 
पट चिव  लागायचे, मॅगी खचडी बनवून सग ा भावी डॉ र ा एका पाते ात एक  खायचो, कारण ताट 
नसायचे .  
 
एक एक करत वष सरली आिण आमची साडे चार वष कशी संपली ते कळलेच नाही! आम ा ाना ा जोरावर 
िकती मजल मा  शकू हे बघायला कॉलेज सोडुन मो ा जगात जायला आ ी आता स  झालो होतो . 
 
सहज जुनी डायरी समोर आली आिण ॅश बॅक म े गेले मी आज ! कॉलेज ा आठवणी अजून ही डो ां ा 

कडा ओ ा क न जातात णजे कुठे तरी अजून आठवणीचंा देठ िहरवा आहे !   ना ??  
 

डॉ. क ना सांगळे 

 

--**-- 
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संकलन - अ भिजत रायर कर 
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उभे श  

1. ट  
2. पु तकांच ेसं हालय - इथे लोक वाचनासाठ  
येतात 
3. नगरपा लकेने आकारलेला कर 
4. रोख र कम, नकद 
5. व वध वचार मांडणार  मंडळी 
6. ओझ े
7. लाव यांम ये ना याची भू मका साकारणारा 
कलावंत 
12. एक फळ 
14. न य, अपमाना पद 
15. ऐन (दपुार ), जा तीचा घातलेला थर 
16. दरवाजाम ये 
17. घरात अडकवून हालचाल  मया दत 
ठेवणारा तुरंगवास 
19. िजला माकडाचे का ळज खायच ेहोते ती! 
23. ल जा 
24. ल नात नवरा-नवर  म ये धरलेले कापड 
26. व छा 
29. बन __ - अ तरे यांचा होर या 
30. खाल  वाकून (मुजरा) 

32. त ड 

34. समाजवाद  प ाची अ या रे 

 

आडवे श  

1. "अ व थामा हताः, ___ _____" 
5. गट, संघटनेचा भाग 
8. कावळा 
9. अगंात येणे, वावर ( वषेशतः पशाचे, आ मा, 
ई याद चे) 
10. मांडणी, महारा  मडंळ शकागोचे ु प ! 
11. खपू ख याने पोटात आलेल  कळ 
13. एखाद  गो ट न मळणे, यापासून ___ राहणे 
14. (यु धात) िजंकले या श लूा सोडून देणे 
18. ___ गमत 
20. नवरा 
21. मनसेचा सं थापक! 
22. न क  करणे, __ बांधणे 
23. हला लाट यास पापड बनतो! 
24. दरू  
25. एकेक मु काम गाठत, मजल ____ कर त 
27. आकाशात 

28. म य थ 

31. कूम 

33. आनंद घेणे, य पणे 

35. याला आपण पूजतो तो 

36. छल, कु टल कार थान 

37. सव साम य लोक 
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िशकागो मराठी शाळा हे नाव आप ा सव िशकागो कुटंुिबयांना ओळखीचे झाले आहे. महारा  मंडळ िशकागो तफ़ 
सु  केलेली िशकागो मराठी शाळेची चौ ा वषात वाटचाल सु  आहे. शाळा णजे अ ास व गृहपाठ असे 
समीकरण साधारण केले जाते. िशकागो मराठी शाळा ही केवळ भाषा िशक ा चे मा म च नाही तर आप ा 
सं ृ ती व इितहासा ची ओळख क न देणारे साधन झाले आहे. अमे रकेत रा न भारता ा इितहासाची गोडी 
मुलांना शाळे तफ राबवले ा ेज परफॉम  ा मा मातून लागली. गे ा काही वषात अनेक योग शाळे तफ 
महारा  मंडळा ा रंग भूमीवर सादर कर ात आले. एक संुदर सु वात झाली "हसा खेळ नाचा " ा गमतीदार 
नाटुकलं व समूह गीताने. ा नंतर शाळे तराफे मुलांनी आ सात केलेले ोक हे "शुभम करोित णा ", 
"अथवशीष " व "पसायदान " अ ा योगातून सादर केले व सव मराठी कुटंुबांचे मन िजंकले आिण सवाकडून वाह 
िमळवली. आपली मुलं हे सव इतकं काही सहज अवगत करत आहेत हे आ ा सवाना िह अ यचकीत करत होतं. 
अथवशीष सारखे कठीण श  असणारे उपिनषद ही ा छो ा मुलांनी पूण पाठ केले ते िह श शः. शाळेत 
िशकले ा महारा ा ा लोकधारे चे सिदरीकरण सवानी "अिभमान गीत" व "पयल नमन" ा काय मातून पिहले. 
Schaumburg व Naperville चे ७० छोटे कलाकार ३ मिहने एकि त येऊन मेहनत क न ही लोकधारा अितशय 
रंजकतेने सवा समोर सादर केली. सं ृ ती ची जाणीव इत ा सहज मनोरंजक मा मातून के ावर इितहास पण 
असेच सहजते ने िशकव ात येत आहेत. आपली मुलं येते वषभरातून 
जाणता राजा - छ पती िशवाजी महाराज यां ा आयु ातील मह ाचे 

संग ना  पात सादर करताना िदसतील. छ पती िशवरायांचा 
ज  व अफझल खान वध ा नाटुक ा आप ा समोर आ ा आहेत. 
पुढे आिणक संग सादर होणार आहेत.  

शाळा ही आप ा सवा ा एकि त योगदानातून आप ा मुलांना 
मराठी भाषेची व आप ा सं ृ ती ची गोडी लावत आहे. महारा  
मंडळ, शाळेचे हे उप म आप ा सव मराठी कुटंुबीयांपयत पोहोचवीत आहे आिण मुलांना ो ाहन देत आहे. 
िशकागो मराठी शाळा हे एक मोठे कुटंुब बनले आहे. अनेक प रवार एक  येतात, ा क नांना प देतात. 
इथेच ओळख मै ीत बदलते. भेटी गाठी व आपुलकी वाढते.  एका १५ िमिनटाचा योग सादर कर ा मागे अनेक 
तास एकि त मेहनत घालावी लागते. अनेक Helping Hands ा काय मास इ े ने मदतीस सहभागी होत 
आहेत. एका संधी ने मुलं, प रवार आिण समाज जोडला आहे. ेक जण आपले कला कौश ाचे योगदान देऊन 
आज Props, Audio/Video recording, track music, वेशभूषा, रंगभूषा, Co-ordination, फोटो ाफी व 
टेकनॉलॉिज चा उपयोग क न एक धडाकेदार परफॉम  कर ात िनपुण झाले आहेत. ेक काय मास 

िततकाच जोश िततकीच िचकाटी आप ा शाळा कुटंुिबयांकडून 
िमळते आहे. 

मंडळा तफ िदले ा सुसंधी चा पुरेपूर उपयोग क न मुलांना 
एकमेकां बरोबर एक ेयासाठी कसे काम करावे हे ही िशक ास 
िमळते. Team Work, एकमेकांना समजून घेणे, आप ा बरोबर ा 
छो ा मुलांना मदत करणे, ही मुले सहज पणे क लागली आहेत. 
सव एक  येऊन हातभार लाव ावर िकती संुदर िनिमती होऊ 
शकते ाचे उ म उ रण आ ी सवानी अनुभवले. मुलांना पुढील 
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काय माची ओढ़ लागलेली जाणवते. "मला पण भाग घायचा आहे" असा 
ला ा लावत आहेत अशी ित या आई -बाबां कडून ऐकू येऊ लागली आहे. 
घरातील छोटे मंडळी शाळेत जा ास वाट पाहतात हीच शाळेने हाती 
घेतले ा ा उप माची व सवा ा योगदानाची खरी पावती आहे. 

 
सलु णा कुलकण   

 
 
Locations 

Naperville: EOLA Community Center, 
Aurora 

(Every Sunday, 10:00 - 11:30 AM) 

Schaumbug:1015 W Golf Rd, Hoffman 
Estate 

(Every Sunday, 10.00 -11.30 
AM)                            
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रहे ना रहे हम 
 

गे ा काही मिह ात आप ाला सोडून गेले ा िविवध 
े ातील िद जांना ांजली! 

 
पं. अरिवंद मुळगावकर ( े  तबलावादक, 
िश क, लेखक, रचनाकार)  
वसंत डावखरे ( े  काँ ेस नेते) 
उ ास बापट ( े  संतूर वादक)  
िवजय मुखी (संगणक त , लेखक)  

फु  भालेराव (अिभनेता)  
ीदेवी (सु िस  अिभने ी) 
ीफन हॉिकंग (सै ांितक भौितकशा , 

लेखक, िवचारवंत)  
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