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Maharashtra Mandal Chicago, Inc.  
(Year of Establishment: 1969)  
The first Maharashtra mandal in the United States 
of America, serving the local community as a non 
profit organization 
Website:  
http://www.mahamandalchicago.org  
Email Address for correspondence:  
president@mahamandalchicago.org  
secretary@mahamandalchicago.org  
Karyakarini@mahamandalchicago.org 

सा�हत् / मजकूर पाठ�वण्ासाठठ संपकर  : 
'रचना' संपादक - Editor  - उल्ा नगर्र 
  
Email - Rachana@mahamandalchicago.org  
             ulka_nagarkar@yahoo.com 

Rachana Advertising:  Annual (all 
issues)     

¼” Page $100 
½” Page $150 
Full Page $200 

MMC 2015 4 Rachana Editions –  
1. Makar Sankrant   
2. Gudi Padwa  
3. Ganesh Chaturthi,  
4. Diwali 

 

 

Please find the pricing structure for 
2015.  
We encourage you to signup for 
annual membership of your Mandal.  
The membership is offered for an 
individual or a family. Becoming MMC 
member allows you to get tickets at 
discounted prices.  
 
Regular Family Membership 
(Husband, Wife and Kids):  $30 
Single Membership 
(One person only):    $15 
Life Membership:    $350  
 

सदस् वगर् ण  
(Membership Fees) 

Time Line 2015 
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नमसकार मोंळण, 

‘महामोंळ �शकागो’ हे जे एक मोठे सामार् �शकागोमध्े पसरलेले आहे, त्ाचे अध्यपद सवणकारताना मला अ�तश् 

अ�भमान तर वाटतोच आहे, प् त्ाचबरोबर एक रोमांचकार� हुरहूर ह� जा्वत ेआहे. 

पत्ेक दशकात इथे वसलेल्ा मराठठजनानण वेगवेगळ्ा पांतामध्े वेगवेगळे रंग भरले, प् त ेआपले मराठठप् जोपासनू! 

इथल्ा American-मराठठ समाजाला एक मोठठ दे्गण �मळाल� – �व�वप सथा�नक प�तभावतं कलाकाराचंण! आता महामोंळ 

�शकागोचचे पहा ना… गेल्ा ४० वषा�पासनू रचनाच ेअकं, बहृनमहारााष मोंळाचण सथापना व प�हले अगपवेशन, मराठठ नाटके 

आ�् नाट्महोतसव, BMM २०११ चे अगपवेशन आ�् मराठठबा्ा, मराठठ गाण्ांचण ससंकृतण, मराठठ लाव्ण व लोकनतृ्े, 

मराठठ गच्पट, क�वतावाचन, मराठठ भाषा आ�् मराठठ शाळा, मराठठ पनहे, गळुपोळण, भाज्ण आ�् अससल मराठठ जेव्, 

बॉकस �ककेट, कॅरम आ�् Feed my starving children सारख ेसामािजक उपकम आ�् अशा अनेक अनतं परंपरा! 

हे �व�वपतचे े�कलले सर करत असताना, सामार् पसरत होत ेआ�् त्ाच बरोबर नवणन आवहाने प् �नमार् होत होतण. 
Internet शण सपपार आ�् ‘�भनन अ�भरचण’ चा सद् समाज ह� आवहाने उभण ठाकल� आहेत. ह्ा दोनह�ंशण मै् ण करा्ला हेच 

सथा�नक प�तभावतं आता मदतणस उभे राह्ार आहेत. त्ासाठठ “प�तभा बँक  [Talent Bank]” त्ार करा्चण ्ोजना आहे. 

तमुच ेपसताव आ�् कलागु् ांचण मा�हतण कळवा आ�् ह� बँक समदृ करा. 

त्ाचबरोबर आपल्ा �शकागो मध्े अमे�रकन – मराठठ ससंकृतणचण चण ओळख करन देण्ाचण गरज आहे. MMC २०१५ च्ा 
mission ला अनसुरन �भनन अ�भरचण आ�् बदलत्ा गरजा ्ांचण सांगो घाल्ारे सामािजक आ�् सांसकृ�तक सकंलप 

हातण घेतले आहेत. काह� नवे तर काह� वारसाने लाभलेले! 

उततररंग – र्ेाठ नाग�रकांसाठठ carpooling, बाल�दन, तर्ाईच े�व�वपरंगण का्रकम, १५ ऑगसटचण परेो आ�् फलोटचण 
सजावट, नवणन मराठठ गच्पटांच ेपदशरन असे बहुढंगण का्रकम आखलेले आहेत. एवढे सकंलप हातण घेण्ाचे पाोस मण करत े

आहे त ेमाझ्ा बरोबर�ने झटत असलेल्ा आमच्ा २०१५ स�मतणच्ा सहाय्ाने मह्जचे आपापल्ा ये्ात पारंगत 

असलेल्ा ३०+ ज्ांच्ा फौजेसह!! 

ह्ा सकंलपांचण ्शसवणर�त्ा पतु� मा् �शकागोच्ा मराठठजनांकोूनच हो्ार आहे. तमुच्ा बहुसखं् उपिसथतणने, तमुच्ा 
टाळ्ांनण, तमुच्ा शाबासक�ने! 

माझ्ा वै् िकतक ्शाच ेखरे शे् मा् जात ेमाझ्ा प्तनांचे वाटेकर� आ�् माझा िजवलग पकंज, माझण मलेु रागपका आ�् 

नणल, आमच ेदोघांचे आईवोणल, भारतातणल कुटंुबण् आ�् इथला मोठा �म्प�रवार. 

ह्ावष�चणसकंलपनाआहे ‘स्णशकतण’, ्ा �वष्ालाअनसुरनकाह� का्रकमहो्ारआहेत, सकंांतणला “स्णशकतणअमे�रकेतल�” 

ह्ावरएककोट�शण नतृ्-ना�टकामम�ंश २०१५सादर कर्ारआहे. 

‘चला �मळून सार्ााजण , ्गुप�रवतरनास , घेऊ्ा उंच भरार� !’ 

तर मोंळण आता भेटू्ा मकर सकंांतणला १७ जानेवार�ला आ�् भेटत राहू्ा !!!!! 

आपल� 

सचुेता अकोलकर, अध्या, महारााष मोंळ �शकागो २०१५ 

अध्यण् मनोगत 
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सचुेता अ्ोल्र  

- अध्य, महारााष मोंळ �शकागो का्रका�र्ण ,२०१५ 
- CA  , CPA 
- गेल� १४ वष� अमे�रकेमध्े वासतव्   
- MMC २०१५ च्ा का्रकाळात �व�वप व्ोगटाच्ा लोकांना एक् आ्ुन अनेक सामािजक 
आ�् सांसकृ�तक  उपकम राबव्ार आहे.  

प्ाक टो्े  

- उपाध्य ,महारााष मोंळ �शकागो का्रका�र्ण ,२०१५ 

- गेल� ३८ वष� �शकागोमध्े वासतव्   

-उपाध्य , Business and Clinical Development at Forum Extended Care Services, �शकागो  
- MMC २०१५ च्ा  अनेक का्रकमांच ेसमनव् करन ध्े्पतू�चा प्तन कर्ार.    

 

 

्लपना �नम्र  
- उपाध्या , महारााष मोंळ �शकागो का्रका�र्ण ,२०१५ 
- गेल� २८ वष� अमे�रकेमध्े वासतव्   
- पणएचोण स�द�् रसा्नशास् { Organic Chemistry  } 
- MMC २०१५ च्ा का्रकाळात समाजामध्े  आरोग्ासबंपण जागरकता �नमार् कर्ार्ा  
का्रकमांच ेआ्ोजन कर्ार आहे . 
 

वकैाल� राा े 
- सगचव ,महारााष मोंळ �शकागो का्रका�र्ण ,२०१५ 
- गेल� २० वष� अमे�रकेमध्े वासतव्   
- पसरनल बँकर , �फफथ थोर बँक 
- MMC २०१५ च्ा का्रकाळात  अनेक  सांसकृ�तक  का्रकमांदवारे भावण �पढ�ला 
मराठठ नणतणमलू्ांचण ओळख करन दे्ार्ा  का्रकमांच ेआ्ोजन कर्ार आहे .  

 
 

 

समणर सावतं  
- कोषाध्य , महारााष मोंळ �शकागो का्रका�र्ण ,२०१५ 
- गेल� १५ वष� �शकागोमध्े  वासतव्   
- आ्ट� ोा्रेकटर ,CNA इनशरुनस  
- MMC २०१५ च्ा का्रकाळात  वाजवण  दरामध्े का्रकम उपलबप क़रन  देण्ाचा प्तन 
कर्ार 

 

 



 

 
रचना  6 जानेवार� २०१५ 

 
 

IT : रामदास थतत े 

Program Coordinators [का्रकम  समनव्क]: र्ोतसना देशपांो े, मानसण जोशण , न�मता वेदक , रशमण 

चाफेकर , सौरभ नेकल�कर  

Registration : तनजुा पोतदार  

Food : क�वता मुोंले  

Facilities & Logistics : हषरदा सावतं  

Sports : पनजं् काळे  

रचना सपंाद् : उलका नगरकर  

महाराष् मडंळ २०१५ ्ा्र् ा�रजण सदस् -  अगपशण पांचपोर , नणला लेले , �न�लमा अदंरुकर , पकंज अकोलकर  

(स�ुवपा ), �प्ांका मेह�दळे , राहुल थतत े, रशमण केतकर (�हशोब खात े), र�व जोशण , रेखा देवपर , सा्ल� जोशण , 

सगंगता चवहा् , शभुांगण समुतं , शवेता महाोशेवर , वदंना सहसबदेु  (आ्ट� ), वषार सांबारे , वृदंा  करमरकर , वषृाल� 

पानट  

�क्ागो मराठ� �वद्ाम�ंदर : �वद्ा जोशण  

बहृनमहाराष् मडंळ  ्ा्र् ार� स�मतण सदस् : �नतणन जोशण  

�वशवसत स�मतण : ज्द�प बझुरक , नणलेश �वळेकर , �वद्ा जोशण 
 
 
 
 

 
 
महारााष मोंळ �शकागो २०१५ तफ�  ्ा वष� एक अ�भनव कलपना   घोषवाक् सपपार  आ्ोिजत करण्ात 
आल� . पमखु सकंलपना होतण – स्णशकतण. त्ाला उदंो प�तसाद �मळाला . ्ा वेळण पा�रतो�षक हे 
�वभागनु देण्ात ्ेत आहे. त्ा सपप�चा �नकाल खाल�लपमा्े. - 
�वजेतण घोषवाक्े -  
"चला �मळून सार्ााजण " - कभुा ाोकण  
"आ�दककतण साृनकणल त ूसवर समावेकण  
त ूिाााऊ , त ूल�मण , त ूथेरेसा , त ू्गुपर�वत�नण " - शणदीत राऊत  

घोषवाक् सपपार �नकाल 



 

 
रचना  7 जानेवार� २०१५ 

 
 

 
 
 

 
 
६ �ोस�बर २०१४ रोजण प�सद �दगद�शरका समदृण 
पोरे ्ांचण मलुाखत घ्ा्चा ्ोग आला. त्ाचा 
हा वतृांत: 
प�रच् - समदृण पोरे मळुच्ा अमरावतणच्ा . 
परंत ुलगनानतंर मुबंई मध्े सथा�्क झाल्ा . 
व्वसा्ाने वक�ल . उचच न्ा्ाल्ात १५ वष� 
व�कल� व्वसा् केल्ावर  , वेगवेगळ्ा 
लोकांशण त्ांचा प�रच् झाला त्ांच्ा समस्ांवर 
अभ्ास केल्ावर, त्ाच्ावर गच्पट �न�मरतण 
करा्चण  इचका त्ांना सवसथ बस ूदेईना . 
प�हला गच्पट   मला आई वहा्च्  . ्ामध्े 
समदृणने कथाकार , पटकथाकार , �नमारतण , 
�दगद�शरका , अ�भने्ण अशा वेगवेगळ्ा नऊ 
जबाबदार्ा समथरप्े हाताळल्ा . ्ा 
गच्पटाला अनेक पा�रतो�षके �मळाल� .  
त्ानतंर त्ानण   ोॉ . पकाश बाबा आमटे - द 
�रअल �हरो   ्ा सामािजक गच्पटाचण �न�मरतण 
केल� . त्ावर मारलेल्ा गपपांचा हा आढावा.  
उलका  - बाबा आमटे ्ांचे का्र ,   आनदंवन   
चण �न�मरतण , ्ा अनन्सापार् का्ारने 
सामान् मा्ूस भारावनू जातो . त्ांच्ा 
समकाल�न अनेक �दगदशरक झाले परंत ुत्ावर 

गच्पट �न�मरतण झाल� नाह� . त्ांचे सपुु्  ोॉ . 
पकाश बाबा आमटे ्ांचा   हेमलकसा   ्ेथणल 
लोक�बरादर� पकलप ्ाला तोोच नाह� . ्ा 
�वष्ावर गच्पट �नमार् करण्ाचण पेर्ा कुठून 
�मळाल� ? ्ा गच्पट �न�मरतणमागे उ�दाट का् 
होत े? 
समदृण - ोॉ . पकाश बाबा आमटे ्ांच ेका्र ज े
महारााषाच्ा कोपर्ामध्े चाल ूआहे त े , 
भारतात तसेच जगाच्ा कानाकोपर्ात 
पोहोचवा्च ेजे्ेकरन लोकांच्ा मदतणचा ओघ 
�नमार् होईल आ�्    फुल न फुलाचण पाकळण 
  सवरपातणल  मदत हेमलकसाला पोहोचेल हे 
उ�दाट ोोळ्ासमोर ठेऊन गच्पटाचण �न�मरतण 
केल� . माझ्ा समकाल�न लोकांवर ससंकार झाले 
आहेत. परंत ुभावण �पढ�ला  त्ातह� परदेशामध्े 
वाढ्ार्ा मलुांना ोॉ . पकाश आमटे ्ांच्ा 
का्ारचण ओळख वहावण ्ासाठठ गच्पटाचण 
�न�मरतण केल� आहे . माझ्ा हातनु हे का्र 
घोावे ह� त्ा परमेशवराचण इचका . हा गच्पट 
महारााषामध्े ९ आठवो ेचाल ूआहे . ्ा 
गच्पटात गा्ण , नाच, नाना पाटेकर ्ांच े
प�सद सवंाद नाह�त.  अनेकांनण हा लघपुटाचा 

गपपा - टपपा { मलुाखत } 
 



 

 
रचना  8 जानेवार� २०१५ 

 
 

�वष् आहे , गच्पटाचा  नाह� असे मह्ुन 
वेो्ात काढले . परंत ुआता हा गच्पट सामान् 
मा्साच्ा उदंो प�तसादामळेु ्शसवण ठरला 
आहे.  
मातणच्ा दवाखान्ात , तटुपुरं्ा सापनांसह 
रोग्ांवर उपचार चाल ूआहेत .हा मा्ूस नसुता 
काम करतो् . बोलत काह�च 
नाह�्े.मा्सांमपला देव मला �दसत होता . मग 
्ावर मण मा�हतण गोळा केल� . थोो ेसशंोपन 
केले नण मग ठरवले �क आप् ्ाबदल बोलले 
पा�हज े. लोकांसमोर माोंले पा�हज ेहा �वचार 
पथम मनात आला . त्ा नवराबा्कोच े
भाव�वशव , मकु्ा पाण्ांवर�ल पेम, 
जातणपमा�च्ा पल�को ेजाऊन चाल्ारे काम सवर 
जगाला कळावे अशण इचका �नमार् झाल� .  
उलका - ्ा गच्पटामध्े समदृण ्ांनण एक 
कोट�शण भ�ूमका केल� आहे  सापना आमटे 
्ांच्ा  तर्प्णचण  आहे . माझा पढुचा पशन 
असा आहे �क समदृण आपल्ा घरामध्े गच्पट 
व्वसा्ाशण सबंगपत कु्णच नाह� . आप्ह� 
व्वसा्ाने वक�ल आहात . तर 
गच्पट�न�मरतणसारख्ा बेभरवशण पंद्ामध्े कशण 
का् उोण मारल� ?  त्ासाठठ लाग्ारे पशैाच े
पाठबळ कुठून आ्ले ? 
सरकारकोून काह� मदत �मळाल� का ?   
समदृण - खूप कठठ् होत हे सरुवातणला. प�हला 
गच्पट सामािजक बनवला . दसुरादेखणल तसाच 
सामािजक �वष्ावरच बनवला . त्ात हा दसुरा 
गच्पट आ�दवासणंवर आहे . त्ात कुाठारोगणप् 
आहेत . बरेच Financer मह्ाले ,  सवतत प् 
बोु्ार आ�् आमहाला प् बोुव्ार त ू. ्ात 
एखादे Item Song घाल तर पसैा गुतंवतो .  
माझ्ा नातवेाईकांमध्े प् दरू दरूप्�त कु्णह� 
गच्पट व्वसा्ाशण सबंगंपत नाह� . मण बँकेच े
कजर काढले ६ कोट�ंच े, ्ा दोनह� गच्पटांसाठठ ! 

परंत ुह्ा गच्पटाच्ा ्शाने माझ ेकजर आता 
�फटले आहे. र्ा �नमारत्ांनण ' मला �भकेच े
ोोहाळे ' लागलेत  अशण वलगना केल� त्ांना मण 
पन्वाद मह्त े. कार् त्ांच्ामळेुच मण हे 
पाोसण पाऊल उचलले आ�् माझ्ा मनासारखा 
गच्पट बनव ूशकले .  
उलका - ोॉ . पकाश आमटे - The Real Hero 
्ा गच्पटाच्ा पचंो ्शानतंर लोकांच्ा का् 
प�त�क्ा �मळाल्ा ? �कंवा समाजामध्े काह� 
पबोपन घोून आलेले तलुा जा्वले का ? 
समदृण - खूपच कान पशन आहे हा! मण �वचारच 
केला नवहता . परंत ुगच्पट पदशरनानतंर 
�दवसाला २०० 
फोन ,प् ,email ्ा्ला लागले आहेत . मला 
तर भांबावल्ासारख ेझाले होत े. जगाच्ा 
कानाकोपर्ातनू मला प�तसाद �मळत आहे . 
उदाहर् द्ा्च ेझाले तर पणु्ाच्ा 
Engineering College मध्े मण गच्पटा�वष्ण 
बोलत असताना , हा गच्पट पाहुन 
अनाथाशमातणल एखाद्ा जर� मलुाला वा मलु�ला 
्ातनू पेर्ा �मळाल� आ�् त ेमह् ूलागले �क 
मण मोठा /मोठठ झाल्ावर अशणच Doctor हो्ार 
आ�् लोकांचण सेवा कर्ार ! तर� मण समजेन 
क� मला माझ्ा मेहनतणचण पावतणच �मळाल� .  
असे �वचार माोंले होत.े थोो े�दवसांनण असे 
कळले क� त्ा College च्ा मलुांनण हा गच्पट 
अनाथ आशमात पद�शरत केला ! 
दसुरे उदाहर् आहे क� एका ८ वषारच्ा लहान 
मलुाने आपल्ा व�ोलांच्ा मदतणने त्ाला 
वाढ�दवसाला �मळालेले २००० रप्े हेमलकसाला 
पाठवले . हे कळल्ावर ोॉ .पकाश आमटे ्ांनण 
त्ा मलुाला सवतत फोन केला . ोॉ .पकाश 
आमटे त्ांना आलेल्ा पत्ेक प्ाला ,फोनला 
,email ला वेळात वेळ काढून सवतत उततर 
नकक� पाठवतात .  
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उलका - ्ा गच्पटात नाना पाटेकर ्ांनण ोॉ 
.पकाश आमटे ्ांचण भ�ूमका केल� आहे . 
आतताप्�त केवळ २ म�हला �दगद�शरकांबरोबर 
त्ांनण काम केले आहे . प�हल्ा सई परांजपे 
आ�् दसुर्ा समदृण पोरे ! तर समदृण नाना 
पाटेकर ्ांच्ासह काम करतानाच ेकाह� अनभुव 
सांगाल का ? 
समदृण - नाना पाटेकरांसारख्ा �दगगज 
कलाकाराबरोबर काम करा्ला �मळाले हे मण 
माझ ेमोठे भाग् समजत े. तो एक 
आगळावेगळा अनभुव होता . अनेकदा वाद�ववाद 
झाले . नाना पाटेकर हे बाबा आमटे ्ांचे �तसरे 
मानसपु् च आहेत . त्ांना ोॉ .पकाश आमटे 
्ांच्ा �वष्ण आपणपासनूच मा�हतण होतण . 
हेमलकसाला त ेअनेकवेळा आपणच जाऊन आलेले 

होत.े नाना पाटेकर ्ांच्ा सवभावा �वरद 
भ�ूमका असनूह� , तण त्ांनण अ�तश् जणव 
ओतनू , मन लावनू केलेल� आहे . त्ामळेुच तण 
व्िकतरेखा ठळकप्े मांोल� गेल� आहे .   
समदृण बरोबरच्ा ्ा गपपा कपणच  सपं ून्ेत 
असे वाटत असले तर� वेळेच्ा बपंनामळेु त्ा 
आवरत्ा घ्ाव्ा लागल्ा. समदृणला �तच्ा 
पढुच्ा पकलपांसाठठ महारााष मोंळ �शकागो 
तफ�  शभेुचका ! 

उल्ा नगर्र, �क्ागो 
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स्ण शकतण महटल्ावर ोोळ्ासमोर ्ेत ेतण 

झाशणचण रा्ण, िजजाबाई, म�हषासरुम�दरनण वगरेै. 

तसेच अल�कोणल रमाबाई रानो,े ल�मणबाई �टळक, 

ोॉ. आनदं�बाई जोशण आ�् सा�व्णबाई फुले. ्ा सवर 
गत काळातणल सामथ्रवान िस््ा होत्ा. त्ाचंा तर 

साथर अ�भमान आपल्ाला हवाच. प् आतता अशण 
स्ण को् आहे असा �वचार करताना मला आठवल्ा 
त्ा सौ. �सपंुताई सपकाळ. 

           �सपंुताई सपकाळ ्ांचे पाळण्ातणल नाव ं

“गचपंण”. त्ांचा जनम वध्ारतला. पनगराच्ा कुळात 

जनमल्ामळेु महशणंचण राख् गचपंणच्ा वाट्ाला 
रोजचणच. व�ोलांना �हला �शकवा्चे होत े आ�् 

�हलाह� �शय्ाचण खूप आवो. त्ामळेु महशणंना 
पाण्ात ोुबंत ठेऊन ह� गचपंण उ�शरा शाळेत 

पोचा्चण. त्ामळेु शाळेत मार खा्चा, परत महशण 
नणट राखल्ा नाह�त मह्नू मार �मळा्चा. प् 

गचपंण �लहा-वाचा्ला �शकल�. 
            आईला हे काह�च पसतं नवहत.े व�ोलांच्ा 
आ�् गचपंणच्ा मना�वरद १० वषारच्ा गचपंणच ेलगन 

३५ वषारच्ा शण सपकाळ ्ाचं्ाशण लावनू देण्ात 

आले. २० वषारचण होईप्�त �तला ३ मलुगे झाले. 

�लहा-वाचा्ला बदं� होतण. वोणलह� देवाघर� गेले. 

अश्ावेळण गावातणल एका मा्सा�वरद �हने आवाज 

उठवला. साध्ासधु्ा गावकर� लोकांकोून फुकट 

गोवर्ा घेऊन हा मा्ूस त्ा �वकत होता. एका 
बाईने असे केल्ाने त्ाचा परुषण अहंकार दखुावला. 
गचोून त्ाने �हच्ा नवर्ाचे कान फंुकले. गचपंण 
त्ावेळण ९ म�हन्ाचण गरोदर होतण. �तच ेमलु �तच्ा 
नवर्ाचे नसनू आपलेच आहे अशण वदंता ्ा 
मा्साने उठवल�. हलक्ा कानाच्ा नवर्ाने 

पोटावर लाथा मारन �तला घरातनू हाकलनू �दले. 

�तने गोठ्ातच जवळ जवळ बेशदुावसथेत मलु�ला 
जनम �दला. दगोांनण ठेचून नाळ तोोल�. एक मलुगण 
सोंासात जाताना टमरेलात लपवनू भाकर� देत होतण. 
तण खाऊन कसेबसे १० �दवस काढले आ�् ह� गचपंण 
गोठ्ातनू बाहेर पोल�. 

सवरपथम आल� तण आईको.े प् गावात 

नाचकक� होईल मह्ून आईने �तला घरात घेतले 

नाह�. मलु�ला घेऊन दतुखण मानाने रेलवे सटेशनवर 

आल�. �तथे बसनू गा्े मह् ूलागल�. लोक पसेै देऊ 

लागले. अश्ा वेळण सदुा एखाद्ा �भकार्ाला 
काह�च �मळाले नाह� तर �हला द्ा ्ा्चण आ�् 

आपल्ा जवळचण भाकर� त्ाला खाऊ घाला्चण. 
नतंर गाोणत �फरन, गाऊन �तने पसेै �मळवा्ला 
सरुवात केल�. कसाबसा दोघणंचा उदर�नवारह होऊ 

लागला. असाच एक आई व�ोलांनण सोोून �दलेला 
मलुगा ्ा  गचपंणच्ा आ्ाु्ात आला. त्ाला �तने 

आपार �दला. आता �तच्ा मनात आले क� अशण 
�कतण मलेु असतणल क� त्ांना आपाराचण जरर 

असेल. 

 
अशण मलेु शोपून, जवळ करन त्ांच्ासाठठ भणक 

मागा्ला सरुवात केल�. ्ावेळण �तने �तचे गचपंण हे 

नाव ंबदलनू �सपंू हे नाव घेतले. �सपंू नद�सारखण ह� 
सवर अनाथ मलुाचंण माई झाल�. आज ६ ससंथा त्ा 
चालवतात. सवर अनाथाशम. १०५० मलुांच्ा त्ा माई 

आहेत. आज त्ांना २०७ जावई, ३६ सनुा आ�् १००० 
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नातवों ेअसल्ाचे त्ा अ�भमानाने सांगतात. 

्ापढु�ल स्ण शकतणचण कमाल मह्जे त्ांनण ्ा 
काळात मलु�ला सबपं वेळ दगोू हलवाई षसटको े

सपुदूर केले होत.े अनाथ मलेु व सवततचण मलुगण ्ांच्ा 
पेमात कमणजासतण होऊ न्े मह्ून. आज ह� मलुगण 
�शकून त्ांच्ा बरोबर�ने त्ांच्ा कामाला हातभार 

लावत.े त्ाह� पढेु जाऊन ८० वषा�च्ा नवर्ालाह� 
त्ांनण आश् �दला आहे. हा तोच नवरा र्ाने त्ांना 
लाथा मारन घराबाहेर काढले होत.े अशण गोाट फकत 

एखाद� स्णच कर शकत.े  
 
 

         सौ. �सपंुताई सपकाळ ्ांना त्ाच्ा 
का्ारबदल २७३ परुसकार �मळाले  आहेत. त्ांनणच 

�ल�हलेल्ा “वनवासण ” ्ा पसुतकावरन “मण 
�सपंुताई सपकाळ” हा �सनेमा त्ार झाला् आ�् 

हे पसुतक कनारटकात १०  

  वणच्ा अभ्ासकमात लावले आहे. �सनेमा सवा�नण 
जरर पाहावा.  
अशण ह� आज ्ा गचनपणचण भरजर� पठै्ण झाल� आहे 

- फकत स्ण शकतणच्ा जोरावर. 

रेखा देवपर, �शकागो 
email - deodhar17@sbcglobal.net 

 
 
 
 
 
ऐका ऐका माझण कहा्ण  
आट पाट नगराचण राजा रा्ण // प ृ// 
 
स्ण जनमाच्ा वाटेवरतण  
दोन �ठका्ण माझण वसतण  
इथल्ा वेल�वर� फुलोनण  
रंग भरावे तझु्ा अगं्ण //१// 
 
एक शवास तो भरन घ्ावा  
गभारच्ा सवातंं ्ा मपुनण  
 गथरकत चाल�न पकाशवाटा  
तपत नभणचण वणज बननुण //२// 
 
मणच �लहावण ललाटरेषा  
नाळेच्ा उकल�ुन्ा गाठठ  
विैशवक वहावण माझण भाषा  
हा सजृनाचा स्ोत बननुण //३// 

- प�दनण 
 

क�वता - स्ण शकतण 

 

Drawn By: Mohit Joshi 
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नवणन वषारच ेसवागत करताना आपल्ा 
मराठठ मनाला चाहूल लागत ेतण मकर 
सकंांतणच्ा स्ाचण. सू् ारचे मकर राशणतणल हे 
सकंम् साजरे करण्ाचण आपल� मराठठ परंपरा. 
आपल्ा पत्ेक स्ामागे आपल्ा पवूरजांचण 
�नसगारशण, ऋतूशंण �न मनाु् पाण्ाला 
जोोण्ाचण सकंलपना तर आपल्ातल्ा 
बहुसखं्ांना मा�हतणच आहे. ह�च सकंलपना 
आप् ह्ा लेख मा�लकेतनू जा्ून घे्ार 
आहोत. 

पारंपा�रक�रत्ा मकरसकंांतण आप् 
साजर� करतो तण र्ा �दवशण सू् र मकर राशणत 
पवेश करतो तवेहा. मकर सकंांत एखाद्ा 
�व�शाठ �तथणला ्ेत नाह� प् पौष म�हन्ात 
्ेत.े सापार्प्े आपले मराठठ वषर व उतसव 
चंद्म्ावर आपा�रत असतात परंत ुमकरसकंांत 
हा स् सू् ारच्ा सकंम्ाशण �नगोणत असल्ाने 
इंिगलश �दनद�शरकेपमा्े  दरवष� १४ 
जानेवार�लाच ्ेतो. कवगचतच तो १३ वा १५ 
तारखेला �लपवषारमळेु ्ेऊ शकतो, जसे ह्ा वष� 
आला्. ्ा �दवसापासनू सू् ारचण गतण उततरेको े
वळत ेआ�् �दवस मोठा होत जातो मह्जेच 
उततरा्् सरु होत.े भारतात ह्ा समुारास 
मह्जेच जानेवार� म�हन्ात थंोण पोलेल� 
असत.े ह्ा स्ाच्ा रढ�परंपरेमध्े, हवेतला 
गारवा �न �हवाळ्ात आपल्ा शर�रावर हो्ारा 
पर�्ाम ह्ांचा परेुपरू �वचार आपल्ा पवूरजांनण 
बारकाईने केलेला आढळतो. 
परुा्ात ह्ा �दवशण, देवांनण सकंारासरु रायसाचा 
वप करन सवर लोकांना सखुण केले मह्ून हा 

स् साजरा करत असावेत असा सदंभर आहे. 
तसेच महाभारतात भणामाचा्ा�नण आपल्ा 
इचकामर्ाच्ा वराचा उप्ोग करत बा्ांच्ा 
शय्ेवर ह्ाच �दवशण पा् त्ागला असा सदंभर 
आहे. ह्ा �दवशण प�व् सनानानतंर देवाला तणळ 
आ�् तांदळू वहा्चण पथा आहे. सवुा�सनण 
बा्का बाहम्ाला �कंवा पाच िस््ांना सगुोण 
देतात. मातणच्ा ह्ा कोट्ा रांज्ात/भांड्ात 
गहू, उसाच ेतकुो,े हळकंुो,े कापसू भरन 
एकमेक�ना देतात. तसेच एखाद� �नत्ोप्ोगाचण 
वसत ूलटुण्ाचण पथा आहे. नव�ववा�हत मलु� 
ह्ा स्ाला तले, िजरे, मणठ, कापसू ह्ांचे दान 
करतात. ह्ा �दवशण �तळाच्ा वड्ा, लाोू, तणळ  
घालनू गळुपोळण ह्ांचे फार महतव आहे. 
सधं्ाकाळण एकमेकांना �तळगळु व हलवा देऊन 
'�तळगळु घ्ा गोो गोो बोला' असे मह्तात. 
आप् हा स् मकर सकंांत त ेरथसपतमणप्�त 
हळद�कंुकू करन साजरा करतो. महारााषात काह� 
�ठका्ण पतगं उोवनू �ह हा स् उतसाहात 
साजरा होतो. 
आजच्ा काळात ह्ा सवर पथेचा अथर आप् 
लावा्चा महटला तर पवूरजांनण र�ढपरंपरा 
ह्ांच्ामागे केलेला खोलवर �वचार लयात ्ेतो. 
थंोणच्ा �दवसात तणळ, गळू  ह्ांसारख े उा् 
पदाथर आपल्ा शर�रात उा्ता �टकवनू ठेवनू 
उजार �नमार् करतात. हळद�कंुकवाच्ा 
�न�मतताने एक् ्ेऊन बा्का एकमेक�ंच्ा 
सखुदतुखात सहभागण होतात. �नत्ोप्ोगण वसत ू
लटूुन आपला आनदं एकमेकांत पसरवतात.  
ह्ा �दवशण बा्का, मलेु काळ्ा रंगाचण वस् े
प�रपान करतात. ह्ा मागे �हवाळ्ाच्ा 
कोकोणत थंोणत काळा रंग उा्ता शोषनू �न 
�टकवनू आपल्ा शर�राला उबदार ठेवतो हेच 

आपले सज: आल� म्र संकांत 
लेख मा�लका - पवर १ ले 
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कार् असावे. पाच वषारप्�तच्ा लहान मलुांना 
काळे कपो े�न हलव्ाच ेदागगने घालनू बोरनहा् 
घालतात. 

  
बोरे, लाह्ा, रेवड्ा, कान कान खाऊच्ा गोळ्ा 
अशा �व�वप गोाट�ंनण त्ांना नहाऊ घालतात. 
जमा झालेल� इतर मलेु �मळतणल तवेढ्ा गोाट� 
वेचण्ाचा आनदं लटुतात. ज् ूआपल्ा 
पवूरजांनण इथला �पनाटा आपणच भारतात शोपला 
होता! नवणन लगन झालेल्ा मलु�ह� काळण साोण 
आ्ण हलव्ाचे �नर�नराळे दागगने घालनू 
हळद�कंुकू करतात. सईु न लावता हलव्ाच े
दागगने कर्े �ह फार मोठठ कला आहे. पवू� 
साखरेच्ा पाकात हळुवारप्े घोळवलेल्ा 
�तळाच्ा दाण्ाला फुल्ारा सुदंर काटा मह्ज े
घरोघरचण परंपरा असा्चण. आता जर� �ह परंपरा 
फारच थोड्ा घरात जपलेल� आहे तर� 
आमच्ासारख,े बाजारात �मळ्ार्ा रंगे�बरंगण 
हलव्ावरह� समापान मानतात �न आई आजणने 
सांगगतलेल्ा हलव्ाच्ा दागगन्ांच्ा 
जो्घो्णच्ा गोाट� मनात घोळवत ठेवतात. 
ह्ा दरूदेशण जनमलेल्ा आमच्ा मलुांसाठठ इथे 
हलवा नाह� प् त्ार हलवा गुफूंन केलेल्ा 
दागगन्ांनण सजवनू हौसेने केलेले बोरनहा् दर 
सकंांतणला आठवनू 'हाच आमच्ा मलुांसाठठचा 
वारसा' असा 'तकुा मह्े' �वचारह� करतात. 
 
आता कदागचत ह्ा स्ाच ेसदंभर बदललेत, 
�रतण�ह बदलल्ात, बाजारातल्ा रे�ोमेो गोाट�ंनण 

स्ांच ेसाजर�कर् बदलले्, तर� आपल� 
परंपरा, त्ा मागच्ा आपल्ा भावना, त्ा 

 
मागच ेशास् अजरामर आहे. अजूनह� इंिगलश 
नवणन वषारच्ा सवागताबरोबरच आमच्ाकोच्ा 
सकंांतणच्ा हळद�कंुकवाला ्ा्चं बर का, असे 
आगहाच े�नमं् ् मै् ण्णना जातचे �न ह्ा वष� 
को् का् लटु्ार ह्ाचण उतसकुताह� असतचे. 
दरूदेशण असनूह� आपल्ा मराठठ मातणचा सगुपं 
सगुड्ात नाह� प् ह्ा मराठठ मनामनांतनू 
दरवळतच असतो. ्ु ट्बुवर बघनू त्ार हो्ारे 
झटपट �तळाच ेलाोू, वड्ा, कपण फसलेले कपण 
जमलेले, सगळे कसे सकंांतणच्ा हळद�कंुकवाचण 
वाट पाहा्ला लाव्ारे असत.े दरवष� करत 
असलो तर�, �कंगचत कोक झालेल�, खरपसू 
भाजलेल� तण गळुपोळण कपण एकदा घरच्ांना 
खाऊ घालातो् ह्ाचण प�हलटकर्णसारखण 
दरवष� उतसकुता असतचे. मह्ूनच तर जसे 
जमतणल तसे आपले हे मराठठ स् आप् त्ाच 
थाटामाटाने इथेह� साजरे करतोच ना! तर ्ेता् 
ना? मकर सकंांतणच्ा हळद�कंुकवाला ……… काळण 
वस् ेप�रपान करन ……… 

- वषार राहुल �वसाळ, �शकागो 
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नमसकार मोंळण, 
�शकागो मराठठ शाळेचण ससंथा�पका आ�् सचंा�लका  
मह्ून हा प�हला ्मैा�सक  आढावा घेताना मला खूप 

आनदं होत आहे . मला ह� सपंण �दल� तण उततर 

अमे�रकेतल्ा बहृनमहारााष मोंळाने.  बहृनमहारााष 

मोंळाच्ा का्रका�र्णच ेसदस् शण. �नतणन जोशण 
्ांच्ा सहका्ारने आमह� ह्ा पकलपाचण सरुवात 

केल� . �शकागो मराठठ �वद्ाम�ंदराच ेउदघाटन 

�दनांक १२ ऑकटोबर २०१४ रोजण Eola community 

center ्ेथ ेझाले. शाळेच्ा उदघाटनपसगंण �शकागो 
महारााष मोंळाच ेअध्य शण. केदार नावकल,  सौ. 
सचुेता अकोलकर, ोॉ. उषाताई म�हसेकर आद� 
मान्वर उपिसथत होत.े ह्ा उपकमाला सौ. �शलपा 
नाईक, सौ. शभुांगण समुतं, सौ. भारतण वेल्कर , सौ. 
आिशवनण मोोक, सौ. मनणषा राहताोकर, सौ.मानसण 
जोशण ,सौ. वषार �वसाळ, सौ. िसमता बेननरू, सौ. 
अनरुापा राजाध्य, सौ. आरतण जोशण, शण. मदंार ्. 

जोगळेकर, सौ. कोमल �प् ेव सौ. �प्ांका सोनाव्े 

अशा अनेक  सव्सेंवकांचा मोलाचा हातभार लागला 
आहे. तसेच बहृनमहारााष मोंळातफ�  सौ. सनुदंा 
टुम्े, सौ. सोना �भो े,सौ. न�मता दांोकेर ्ांनण 
�शकागोत शाळा सरु करण्ासाठठ मोलाचण मदत 

केल� आहे . शाळेचा अभ्ासकम भारतण �वद्ापणठ, 

पु् े ह्ा  मान्वर �शय् ससंथेने आखलेला आहे.  

ह� मराठठ शाळा �शकागो मध्े Schaumburg व 

Naperville ह्ा दोन �ठका्ण भरत.े ह्ा दोनह� 
�ठका्च्ा शाळेमध्े  एकू् ७० �वद्ाथ� �शकतात.  

व्ोगट ४ १/२ त े९ वष� व ९ त े१२ वष� ह्ा दोन 

व्ोगटात �वद्ाथ� �वभागले आहेत.  शाळेचा 
अभ्ासकम हा अ�नवासण मराठठ मा्ासांच्ा 

आजच्ा काळाच्ा गरजा लयात ठेवनू त्ार केलेला 
आहे.  

जगभरात सवर्  व �वशषे करन उततर अमे�रकेत 

अनेक मराठठ मा्से आहेत. �कबहुना महारााषाबाहेर 

मराठठ भा�षक सवारत र्ासत सखं्ेने उततर 

अमे�रकेतच आहेत.  त्ा मराठठ मा्ासांच्ा मनात 

बर्ाचदा आपल्ा मलुांना आपल्ा मातभृाषचेण 
ओळख कशण होईल व आपल्ा मलुांवर मराठठ 
ससंकार कसे होतणल असे पशन आहेत . त्ांच्ा ह्ा 
गरजा �वचारात घेऊन भारतण �वद्ापणठ व 

बहृनमहारााष मोंळ ह्ांनण ह्ा मराठठ शाळेचा 
अभ्ासकम बर्ाच सशंोपनानतंर त्ार केला आहे. 

आपल्ा मराठठ भाषमेध्े मराठठ सतंांनण, 
इ�तहासकारांनण, लेखक व ले�खकांनण, कवण व 

कव�््णंनण  खूप मौल्वान व दज�दार सा�हत्ाचण 
�न�मरतण केल� आहे . हे सा�हत्  वाचल्ाने, 

समजावनू घेतल्ाने व आचर्ात आ्ल्ाने 

आपल्ा  नवणन �पढ�ला त्ांच्ा  वै् िकतक व 

व्ावसा�्क कतृरतवाला एक पकारचा उजाळा �मळेल 

अशण अपेया  ठेवनू त्ांना आपल्ा मातभृाषचेण 
ओळख वहावण अशा उदेशाने ह� मराठठ शाळा उततर 

अमे�रकेत �शकागो ्ेथे सरु झाल� आहे. �शकागो 
मराठठ �वद्ाम�ंदर त्ांना मराठठ वाचा्ला, 
�लहा्ला व बोला्ला �शकवेल आ�् �वद्ाथ्ा�ना  
बहृनमहारााष मराठठ पमा्प् �मळवण्ासाठठ 
पर�येला बसण्ाचण सपंण प् देण्ात ्ेईल. ह्ा 
शाळेच्ा अभ्ासकमाच्ा ५ शे्ण आहेत. (मलुभतू, 

मध्सथ त ेपगत). पत्ेक मलुगा वा मलुगण हे 

त्ांच्ा यमत ेनसुार �शक्ार आहेत व को्ाह� 
�वद्ाथ्ारला कुठल�ह� शे्ण गाठण्ाच ेवेळेचे बपंन 

नाह�. पाल्ांच्ा  त्ार� नसुार त्ांना वरच्ा शे्ण 
मध्े जाण्ासाठठ पर�येला बसण्ाचण सपंण ह्ा 
शाळेतफ�  देण्ात ्ेईल.  मराठठ शलोक, क�वता व 

गच्कला प् ह्ा शाळेत �शक�वल� जाईल. पत्ेक 

�क्ागो मराठ� �वद्ामं�दर 
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आठवड्ाच्ा र�ववार� ह� शाळा भरत.े शाळेचण वेळ  १ 

१/२ तास आहे. सपट�बर त े�ोस�बर व जानेवार� त ेमाचर 
अशा दोन सहामाह� भागात शाळेचा अभ्ासकम 

�वभागला आहे. 

शाळेच्ा ्ा उपकमाला आमहाला  �शकागोवा�स्ांनण 
भरघोस प�तसाद आ�् पाठठंबा  �दला आहे त्ाबदल 

मण सवा�चण अ�तश् ऋ्ण आहे. असेच पोतसाहन  

�मळून शाळेचण उततोरततर पगतण वहावण ह�च 

ईशवरचर्ण पाथरना.  
पन्वाद,  

सौ. �वद्ा जोशण सचंा�लका,  
�शकागो मराठठ �वद्ाम�ंदर 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�फरवतसे  हात पाठठवरनण  
ोोळ्ात ्ेई पा्ण 
कसे उमगत ेसांग तलुा 
न सांगताच को्ण? 
 
थकून खेळ जगण्ाचा  
अवगचत  घर� मण ्ेतो 
सपशर  तझु्ा हातांचा 
सल माझ े�नवळतो  
 
घरटे सोोून झेपावताना  
होत ेपखं थरथरले 

घेत भरार� कोसळत ं

�वशव  �कतणक  गवसले  
 

दरू  आभाळातह�  होत े

एक खुशाल  घरटे 

�नजवता �तथ े�पलांना  
कहा्ण आई सांगे 
 
भ् वाटता  कपण अपंाराच े

�मटुन  ोोळे आठ�वतो  
गोो गोाट जुनण -परुा्ण 
आईचण माझ्ा कहा्ण

      
कवण  - सत्िजत खारकर , �शकागो                                           रेखागच् : रापा गोोांबे

 

क�वता - आई 
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 4. पको सांोस  2. दगुरम, खोल 
 6. भ्भणत, घाबरलेला, ्सत  3. तबल्ाचा ताल देण्ाच े्ं्  
 7. रचनेच्ा वरच्ा बाजूचा अपरवतुरळाकार भाग   4. घुगंरुट, ोासासारखे घरात उोत �फर्ारे कोटे �कटक  
 9. चेाटा, �नदंा, बदनामण  5. रामदास सवामण १६२१ - १६३३ दरम्ान ्ा �ठका्ण 

राहत होत े
11. माजण रााषपतण अबदलु ददद  8. आदरसतकार 
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14. गवळ्ाचण पतनण 11. सनै्, काव्ण 
15. खबदाो, �ववर, गुफंा 12. ससुर, नक 
17. माको 16. वा्ट, चावट, अशल�ल 
19. पनुहा 17. फंुक्णचे वाद् वाजव्ारा 
21. इतरांच्ा मनातणल �वचार ओळख्ारा 18. ज�मनणवर �व�शाट रेघा व आको ेमांोून भ�वा् 

सांगण्ाचण र्ो�तष�वद्ा 
22. तणन पाकळ्ांच े 19. मोठठ होोण, नाव 
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There are those who love new things, 
fresh, untouched things. I am a keeper 
of old things. Fraying edges, yellowing 
paper, threadbare fabric. The speaking 
eyes of black and white pictures do 
things to me I could never explain. If I 
lived inside a paranormal novel, I would 
be the person ancient things spoke to. It 
probably comes from growing up under 
the influence of my two herculean 
grandmothers (because really, calling 
them just ‘strong’ is an insult) and their 
‘packs.’ Both my grandmothers came 
with a jangle of sisters. A cackling 
heckling bunch of women with candor 
and wisdom, and wit so sharp they 
could slice you in half before you looked 
away from that deceptively innocuous 
gaze twice-magnified in their 
bespectacled eyes. 
Imagine afternoons spent nuzzled 
against the softest cotton saris, wrapped 
up in that talcum-powder scent of aging 
sweetness, on time-hardened 
mattresses laid end-to-end on a cement 
floor. And hearing them spin tales laced 
with so much larceny, such intrigue—
love lost, honor forsaken, friendship, 
devotion, betrayal. During those 
long gazali- or gossip-sessions, they 
stripped bare family secrets with relish, 
drawing new blood even as they 
soothed old wounds with the balm of 
hindsight honed to a thing of power with 
all that telling and retelling. 
None of the stories were made up. 
Embellished yes, thickly colored with 
point-of-view, laden with so much 
unbending opinion, but never made up. 
Always real life. They called those 
sessions gazali. A word sprung from the 

sandy soil of Malwan, a tiny town 
nestled along the Konkan coast of 
Maharashtra. It is a word that defies 
translation, not just the way all 
languages do, but because it is such a 
definer of the place it comes from that it 
is difficult to grasp it without knowing the 
people it describes.  Those gazalis, 
weren’t just gossip (although they were 
that in huge measure) they were a 
sharing of lives, a transference of news 
and heritage, of analysis, of 
understanding the very essence of 
communication, of action, of life itself. 
It wasn’t about the fact that my 
unmarried cousin Alka had a long 
standing affair with the much married 
town lawyer. It was about Alka’s 
parents. About her lack of a strong 
father figure, her mother’s 
abandonment. It was about all the 
different ways she could have satisfied 
her loss, her craving. About all the ways 
her story could’ve unfolded, not just 
about the story that actually did play out. 
I heard that story repeated, over and 
over again. Spanning summers, years, 
decades. Every aspect of how things 
could have turned out for her, every 
possibility explored, every fork in her 
path traversed and tested. Every aspect 
of every choice she made weighed 
against circumstance, every possible 
circumstance itself, sliced and diced, 
plotted and graphed with the skill CNN 
panels can only aspire to. Alka took on, 
in turns, the role of a home-breaking 
vamp, a long-suffering heroine. A diva, 
a devi, a victim, a dud. 
Just as GanguAji was no mere ninety 
year-old spinster. She was a woman, 
who in her unforgiving youth had dared 
to love across chasms of not just cast 
but religion, a crime punishable in her 
time by rioting herds burning down 

Of Things Lost 
(Or Is It Gained?) 
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entire villages, and she had paid for it 
with a life of loneliness. Was it heroic? 
Poetic? Or just plain mad. Had she 
wasted her life, or had she found a way 
to live life the only way it deserves 
living—on her terms, unapologetically? 
Their stories captured me in a way not 
even the books I buried my nose in did. I 
hungered for their stories, their pre-
siesta smells, the worn leathery feel of 
the hands that patted my forehead, even 
as their lips taught me to opine, to differ, 
to search for truth, to gouge out masks, 
and to never pander to pacify. 
My grandparent’s house in Pune with its 
forgiving shade, its unembellished 
sensibility, will always be in essence 
that gazali-filled room with ten old 
women, who taught me how to be a 
woman, and wrapped my childhood is a 
rich miasma of where I came from. 
Rooted me in a way that made even the 
most painful identity crisis just a story I 
would tell when I could. 
Why today am I overwhelmed with 
memories of those 
long gazali afternoons? Because it is the 
season of buying new things, and of 
course it reminds me of the old things 
I’ve lost. I recently found out, that a 
boxful of my grandparents’ photographs 
were lost when their home was cleaned 
out and sold. It has sat on my heart like 
a weight I can’t seem to throw off. I 
remember thumbing through those 
pictures. My great grandmother, the 
poet, who died of sorrow. The look in 
her eyes as she gazed at my 
grandfather, the orphan, who sat atop a 

wood stool in a lace dress of all things, 
his face serious even as an infant. My 
grandmother a new bride. My father in 
his fighter pilot’s uniform. Pride only a 
young hot-blooded warrior can cage in 
his eyes captured in that frame. For me. 
Because I would never see that young 
man until time tempered that fire to the 
softer glow of wisdom and warmth. My 
father’s siblings together, smiling, 
bonded, before the complicated lives we 
live stuck thorns in those bonds and 
then pried them slowly apart. 
I yearn for those pictures. Yearn to show 
those people to my children, whose gen-
Y brains can’t even process pictures 
without color. I want them to know what 
it felt like to be in thatgazali-filled room. 
It is the voices in that room, those oiled 
gray braids on hand-embroidered 
pillowcases imprinted inside me that 
make the loss of those pictures 
bearable. I know there’s an irony in 
there somewhere but I can’t quite 
crystallize it into words. The loss of 
things that I want to remember is made 
bearable by my memories. 
I love looking at my grandmother’s 
pictures, but what I love more is that she 
let me sit in her lap and play with the 
flapping wrinkled flesh that hung from 
her arm. I molded it, poked at it, made it 
swing like swishing putty. I know what it 
felt like beneath my fingers, against my 
cheek. And no matter how many boxes 
of heirlooms disappear, that I will never 
forget. 

- Sonali Dev 
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खरे तर तण त्ाच्ा �म्ाचण आजण होतण. 

�म्ाच्ा आईचण आई. �तचे  त्ाच्ाशण नात ं
अस ंकाह�च नवहत.ं सांगल�त गाव भागात एका 
जुन्ा वाड्ात एक खोल� भाड्ाने घेऊन तण 
रहा्चण. आजोबाना जाऊन देखणल खूप वष� 
झाल� होतण. त्ामळेु एका खोल�त �तच ेअगद� 
कान भागत असाव.ं मारतण चौकात वेल्कराचंा 
जुना आ्वु��दक औषपाचंा कारखाना होता. 
त्ाच्ा समोरच्ा वाड्ात ्ा आजणचण खोल� 
होतण. मखु् रसत्ापासनू बर�च आत. �तच्ा 
खोल�त जा्ला एका कोट्ाश्ा बोळातनू जाव ं
लागा्च.ं बोळ कसला? कोटेखानण भु् ारच होत ं
त!े  

सगळणको े कंुद ओल ं अपंारलेल ं
वातावर्! एका बाजूला सगळ्ा बदं खोल्ा. 
त्ा खोल्ांवर गजंत चाललेल� कड्ा आ�् 
कुलपु.ं मोोकळणला आलेल्ा, मपेच कुठे कापोात 
नारळ, �लबं ू वगरेै बांपलेल्ा तळु्ा, �शसवण 
लाकोाच ेकाळसर चौकोनण खांब, पोपो ेपरलेल्ा 
ओलेत्ा मातणच्ा �भतंण. त्ातच कुठे कोनाो े
नाह�तर� बदं लाकोण िजने. �भतंणला लावनू 
एखाद� गजंलेल� सा्कल ठेवलेल�. त्ा 
सा्कल�वर देखणल बोटभर पुळणचा थर बसलेला. 
थंो गार पोलेल� शहाबाद� फरशणचण जमणन. 
सगळणको ं अनासथा आ�् नरैाश् अस ं दबा 
परन बसलेल.ं  
फार पवू� मह्ज े ससंथांनण काळात कु्ण 
दे�शगंकर मह्ून �दवा् होत े पटवपरन 
सरकारांच.े त्ांचा हा वाोा. कपण काळण सोन्ा-
नाण्ान ंआ�् मलुा मा्सांनण भरलेला. ससंथान ं
गेल�. �दवा् गेले. आताशा नाह� मह्ा्ला 

मखु् लाकोण दरवार्ावरचण बार�क जर�बटुण, 
गेल्ा शणमतंणचण आठव् काढत उभण होतण. 
त्ात आता �वजेच े बार�क दपुण बलब लावले 
होत.े जागोजागण उंबरे आ�् उखोलेल्ा फारश्ा 
होत्ा. अचानक एखाद दसुर� पा्र� असा्चण. 
जमणनण लगत आोवे �तोवे वाहत गेले 
नगरपा�लकेच े नळ होत.े नवख्ा मा्साला 
अगद� सहज ठेच लागा्चण. �भतंणला एका हाताने 
परन परन चालत आत आल ं क� भु् ाराच्ा 
शवेट� एक कोट� चौकोनण मोकळण जागा होतण. 
त्ात पा् वगरेै पुवा्ला एक मोर� होतण. त्ात 
एक रांज् असा्चा. नतंर मग कु्ा �बरहाो 
करन ं सो्णसाठठ अघंोळणचा एक दगो �तथ ं
बसवला होता. ्ा इथच उजव्ा बाजूला आजणचण 
खोल� होतण. आजणच्ा खोल�त एक पलगं होता. 
एक रॉकेल वर चाल्ारा वातणचा सटोव होता. ४-
२ भांोण ठेवा्ला एक लाकोण पपंाळ होत ंआ�् 
कपो े ठेवा्ला एक मोठठ पं्ाचण षंक होतण. 
�भतंणवर पांोुरंगाचा एक फोटो असा्चा. आजण 
कपण त्ाला हार घाला्चण तर कपण नसुतच 
एखादं फुल ठेवलेल ंअसा्चं. त्ाच्ाच बाजूला 
आजोबाचंा फोटो असा्चा. त्ाला गपं उगाळून 
लावलेल ं असा्च.ं काळण गोल टोपण, तसल्ाच 
रंगाचा काळा कोट, पांढरा सदरा आ�् काळ्ा 
जाो काड्ांचा चामा. आजणच्ा मानाने आजोबा 
खूप �शकलेले, टापट�प असावेत. 
त्ाचण शाळा गाव भागातच होतण. तो आ�् त्ाचा 
�म् न चुकता मपल्ा सटुणत ्ा आजण को जा्च.े 

�तला खूप आनदं वहा्चा. मलु ंआल� क� त्ाना 
पलगंावर बसवनू, आजण सटोव पेटवा्ला घ्ा्चण. 
मग कपण त्ाच्ावर कांद्ाच ेपोहे, कपण उपपणट तर 

कपण खरपसू भाजलेला रव्ाचा �शरा वहा्चा. तो 
प�हल्ांदा गेला तवेहा आजणने त्ाच्ा ोोक्ावरन 

ऋजानुबंध 
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हात �फरवला. खरबर�त, भेगाळलेल� बोटं चेहर्ावरन 

�फरवत �तच्ा नातवाला मह्ाल� 'को् रे हा? 

मग त्ानं त्ाचण ओळख करन �दल�. आजण 
मह्ाल� 'कान. आता रोज ्ेत जा. त ू मला माझ्ा 
नातवासारखाच!'  तो देखणल हो मह्ाला. मग 

रोजचच ्े्ं जा् ं सरु झाल.ं रोज हातात भरलेल� 
ताटल� ठेवनू आजण पेमान ं ोोक्ावरन �तचा तोच 

खरबर�त, भेगाळलेला हात �फरवा्चण आ�् खाऊन 

सपेंप्�त शजेार� उभण राहा्चण. खाऊन झाल्ावर 

कृा्ा माईचा पसाद मह्ून खोबर्ाचा एक तकुोा 
आ�् खोणसाखर हातावर ठेवा्चण. 
�तचा �दवस भल्ा पहाटेच सरु वहा्चा. शगुचभूरत 

मनान ंतण कृा्ा-माईच्ा देवळात जा्चण. सकाळचण 
काको आरतण झाल� क� पसनन मनाने ४-२ भपूाळ्ा 
नाह�तर ह�रपाठ मह्ा्चण. त्ानतंर मग दपुार� ११-

१२ वाजेप्�त फुलवातण वळत बसा्चण. फारशण 
कु्ाशण बोला्चण नाह�. कु्ण अगद�च ओळखणच ं

गाठ पोल ंतर मा् हसनू चौकशण करा्चण. हातावर 

एखादा खोण साखरेचा खोा ठेवा्चण. �तच्ाशण ह� 
फारस ंकु्ण आप्हून बोला्ला जा्च ंनाह�. �तच्ा 
बरोबर नेहमण एक पट्् ापट्् ाचण ना्लॉनचण �पशवण 
असा्चण. त्ात थोड़ण खड़ण साखर, सुठं, एखादं 

हळकंुो, रकतचनदनाच्ा खोोाचण काळण बाहुल�, 
बकुका अशा गोाट� असा्च्ा. केवहा कु्ाला का् 

लागेल काह� सांगता ्ा्चं नाह�. कृा्ा-माईच्ा 
देवळात खुप मलु ं्ा्चण. एखाद दसुरं मलू खेळताना 
पोा्चं. खोक पोा्चण. रकत ्ा्चं. रकत पा�हल ंक� 
आजण खुळ्ा  सारखण करा्चण. पावत जावनू त्ा 
मलुाला आपण रकतचनदन लावा्चण. थोड़ण सुठं 

चाटवा्चण. आ�् मग त्ा मलुाचण आई आल� क� 
�तला भरपरू रागे भरा्चण. तण आई आ�् त ेमलू 

�नघनू गेले तर� आजण नतंर बराच वेळ सवततशणच 

बोलत बसा्चण. �तला मलु ंफार आवोा्चण. पत्ेक 

मलुामपे �तला �तचा शणपर �दसा्चा. असाच २-३ 

वषारचा असताना आजण-आजोबा, शणपर आ�् 

शणपरचण ब�ह् असे चौघे त्ा देवळात आले होत.े 

�दवाळण होतण. न�वन कपो ेघालनू शणपर इको ं 

�तको ंपावत होता. आजण-आजोबा कृा्ा माईचण 
ओट� भरत होत.े आ�् तवेढ्ात कु्णतर� पावत 

आले. आ�् �वचारले, "तो लहान मलुगा तमुचा आहे 

का?". आजण ला काह� सचुेना. ओट�च ेताट तसेच ठेउन 

तण पावत सटुल�. पाहत ेतर शणपर अगद� खालच्ा 
पा्र�वर �नपगचत पोला होता. ोोक्ाला खोक पोल� 
होतण. पा्र�वर बरच रकत सांोल ंहोत.ं आजोबानण 
नाोण पा�हल� आ�् ोोक्ावरचण टोपण काढून �खशात 

ठेवल�. शणपर बोलत का नाह� मह्ून �तन ंआजोबाना 
खुप वेळा �वचारल.ं प् शणपर चे शवास सपंले होते 
आ�् आजणच नशणब! चांगला चाललेला ससंार 

रसला. आजोबा सरै भरै झाले. कु्ाशण बोलेनात. 

त्ात कु्णतर� बवुा त्ाना सनं्ास घ्ा्च ंबोलनू 

गेला. आ�् एक �दवस खरच आजोबा घरातनू नाह�से 

झाले. कुठे गेले कु्ालाच मा�हत नाह�. पोटाशण तानह� 
लेक आ�् फाटलेल ंआकाश घेउन �तन ंपरत नवा 
अध्ा् सरु केला. जगण र्ास को्ण नाह� त्ास 

कपण कपण देव प् लाभत नाह�. समाजाच्ा नजरा, 
अठरा �वशवे दा�र�्, पोटाशण तानह� पोर, शणपरचण 
खोक आ�् कृा्ामाईचण न भरलेल� ओट� इतकं 

�शललक रा�हल.ं रेशमासारख ंतलम आ्ाु् अचानक 

मांजरपाटा सारख ंखरबर�त झाल.ं आजोबा �नघनू 

गेल्ावर गा�ठला होत ंत्ावर थोड़ े�दवस गेले. मग 

मा् तांदळू अयतलेाह� उरले नाह�त. नवर्ाच ंहोत ं

नवहत ंत ेनातलगानण काढून घेतल.ं ोोक्ावरच ं

कपपरह� गेल.ं आ�् मग तण परुतणच बोोक� झाल�. 
�शय् नाह�. अनभुव नाह�. अथारत अशण वेळ ्ेइल 

्ाचा कपण �वचार सदुा केलेला नवहता. सखुवसत ू

घरात देताना �तच्ा वोणलाना जग िजंकल्ा सारख ं

झाल ंहोत.ं �मळवता नवरा, घर, शतेण, भावों ंसगळं 

पाहून त्ाना अगद� भरन पावल ंहोत.ं  
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आल्ा वेळेला त�ो देण्ा �शवा् गत्तंर नवहत.ं 

�तन ंचार घर� पु्ण-भांोण करा्ला सरुवात केल�. 
लेक�ला पोटाशण घेउन अनवा्ण पावलानण दारोदार 

�होूं लागल�. ट�चभर पोटासाठठ आ�् २ वाट्ा 
दपुासाठठ पा्ाला भेगा पोू लागल्ा. हजार िजभानण 
नशणब काळजाला घरं कर लागल.ं अब ूझाका्चण क� 
भकू असा पशन रोज पोा्ला लागला. काह� �दवसानण 
�तला एका का्ारल्ात काम �मळाले. २ वेळच्ा 
खाण्ाचा पशन सटुला. राहा्ला एक खोल� �मळाल�. 
दोन वेळच्ा अननाला �कतण लागत?ं कपण कपण 
अगद� सहज �मळत.ं प् कपण कपण अगद� पा्ाचे 
शणता इतके तकुो ेवहावे लागतात. ग�हवर, भावना, 
आठव्ण सार्ाचा �वसर पोावा लागतो. 
अतं:कर्ातले सगळे अश ूवाहून गेले क� मग 

कपणतर� हा वशैवानर शांत होतो. जगताना तकार� 
करन चालत नाह�. पशैाला पसैा जोोत �तन ंपोर मोठठ 
केल� आ�् प�हल्ाच महूुतारला उजवनू टाकल�. 
खांद्ांवरचा एक भार हलका झाला. महातार�ला 
आभाळ थोो ंझाल ंहोत.ं सगळ्ा गाव भर सांगनू 

आल�. मोठ्ा िज�क�रन ंगाोा इथवर आ्ला होता. 
प् ददु�व पाठ सोोनेा. प�हल्ाच खेपेला काह�तर� 
झाल ंआ�् �तचण लेक �तला सोोून �नघनू गेल�. 
जाताना एक शणपर सारखाच नात ूसोोुन गेल�. त्ा 
पोराको ंपाहून आजणचा जणव �तळ�तळ तटुा्चा. 
आता परत नव्ान ंसरुवात करा्चण �तचण �हममत 

नवहतण. हात-पा् थकले होत.े ोोळे पल�कोच्ा 
तणराला लागले होत.े प् पोर महटल ं�क जणव 

कासावणस वहा्चा �तचा. त्ात आई �वना वाढ्ारं त े

पोर पाहून तर �तचा घास घशाखाल� उतरा्चा नाह�. 
गेल्ा लेक�च्ा नवर्ान ंदसुरं लगन करन त्ाचा 
परुषाथर दाख�वला आ�् पोर अगद�च �नरापार झाल.ं 

परत नव्ा जोमान ंआजण उठल�. �तला जमेल तवेढ 

�तन ंकेल.ं प् त्ाच ंत्ाला काह� फारस ंसो्रसतुक 

नवहत.ं आजण कापखान्ातनू जुने तप�कर� कागद 

आ्ा्चण. त ेदमुोून, मध्े �शवनू  त्ाच्ा वह्ा 
त्ाला करन द्ा्चण. लोकांना त्ांच्ा मलुांचण जुनण 
पसुतकं बाजूला ठेवा्ला सांगा्चण. त्ाच्ावर त्ाचं 
�शय् झाल.ं प् तो त्ाच्ाच न�शबावर रसलेला 
असा्चा. शाळेत गेल्ावर रॉकेलचा वास ्ेतो 
मह्ून पोरं त्ाला गचोवा्चण. त्ाच्ा �म्ांच्ा 
मोठ्ा मोठ्ा पांढर्ा शु्  वह्ा, नवणन कोर� 
वासाचण पसुतकं, अभ्ासाच्ा खोल्ा, खुच्ार हे 

सगळं त्ाला हव ंहोत.ं होता होईल तो घरातनू बाहेर 

राहा्ला लागला. नगर वाचनाल्ात अभ्ासाला 
जा्चा. आजणला न सांगता बाहेर कुठे तर� काम 

करा्ला लागला. त्ातल्ा पशैातनू फ�, पसुतके, 

वह्ा घेता कपण-मपण एखाद� �वोण ओढा्ला लागला. 
चंद वेगळा होत गेला आ�् आजण परत एकट� होत 

गेल�. त्ाचा तो �म् कपण मपण घर� ्ा्चा. आजण 
जवळ बसा्चा. �तला काह�तर� आ्ून द्ा्चा. 
कपण एखाद� भाजणचण प�ोण नाह�तर कपण एखाद� 
सोलापरु� चादर घेऊन ्ा्चा. आजणला तवेढच भरन 

्ा्चं.   
आ्ाु् मह्ज ेसतुाच्ा �रळासारख ंसपंत 

गेल.ं का् जोोल,ं कुठं टाके घातले कपण कळलच 

नाह�. कुठले �टकले, कुठले तटुले त ेदेखणल �तला कपण 
�दसले नाह�त. आ्ाु्ाचण ऋ्च इतक� जबरदसत 

होतण �क �तला �बचार�ला बपं मोजा्ला सवोच 

झाल� नाह�.     
त्ा �दवशण वाड्ा बाहेर बर�च गद� जमल� 

होतण. आजण सोलापरु� चादर�त शांत झोपल� होतण. 
एका हातात �तन ंचादर घट परन ठेवल� होतण. 
कृा्ामाईच्ा पसादाला मुगं्ा लागल्ा होत्ा. 

- �न�खल कुलक्�, San Jose 
Email - nskulkarni@gmail.com   
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Kadi Patta Chutney (Dry) 
Ingredients: 

1) Kadi patta leaves – 2 cups 
2) Peanuts – 1/3rd cup 
3) Sesame seeds – 2 table spoon 
4) Roasted chana dal – 2 table spoon 
5) Green chillis – 4 nos, cut into small 

pieces 
6) Salt,  Sugar 
7) Red chilli powder  8) Oil 

Method: 
Wash and pat dry the leaves. Ensure that the 
leaves are completely dry. In small frying pan, 
dry roast the sesame seed for couple of mins. 
In a kadai, add oil and heat it on medium heat. 
Once the oil is hot, fry the leaves – add small 
quantity at a time. Fry it till the leaves are dark 
in color; take them out on a paper tissue 
covered plate.  Repeat the process to fry all 
the leaves. When putting the leaves in the 
kadai for frying just be cautious – if there is 
any trace of water on the leaves it’s going to 
make a splash. 
In other Kadai, add two table spoon of oil and 
heat it on medium heat. Add peanuts once the 
oil is hot. Fry them till medium brown. Add 
green chillis and the roasted dal. Fry all three 
ingredients till they become crunchy – about 2 
mins.  Remove them on a paper tissue cover 
plate. 
In a bowl, add the fried leaves. Crush them 
with hands. Add the mixture peanuts, dal and 
green chills. Add in salt, red chilli powder and 
sugar to taste. This chutney is usually served 
as side item in the meal. Some use it to mix 
with hot rice and ghee. 
Note: the quantity of green chillis, red chilli 
powder can be varied based on personal 
preference. 
Sunil Tallu 

 

 

 
 

आमह� बललवाचा्र 
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Vegetarian Date Cake  
Ingredients: 
Chopped dates  1 cup 
Water   1 cup 
Baking soda   1 tsp 
Butter   ¼ cup 
White sugar  1/2 cup 
Condensed milk  ¾ of can  
Vanilla extracts  1 tsp 
 Wheat flour  1 cup  
Prep 

1. To make date mixture, bring water and 
dates to boil on stove, once it boils, turn 
off gas and add in baking soda. Stir mixture 
and let it cool before mixing it with other 
ingredients.  

2. In a large mixing bowl, cream melted 
butter and sugar together. Then add in 
condensed milk and vanilla extract. After 
well mixed, add flour in batches until well 
combined.  

3. After all the ingredients are mixed add in 
the date mixture. Continue to mix until 
well combined.  

Bake 
1. preheat oven to 325F  
2. grease pan with butter or nonstick cooking 

spray 
3. Pour in mixture and bake for 45 minutes.  

Note 
* Different oven may need more or less time. 
*Can substitute 2 eggs for condensed milk. 
*Don’t use evaporated milk for condensed milk 
because they don’t have same texture. 
*Can add more or less sugar depending on how 
sweet you want it. You can substitute brown sugar 
in place of white sugar. 
 
By Savni Nagarkar 
10th grade 
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आज सहज घरातल्ा साफसफाईत , 

आवराआवर�त दोन ोबे सापोले. वरतण चकक 
मराठठत आ�् इंिगलशमध्े �ल�हले होत े“रांगोळण
”. उघोून ब�घतले तर खरच रांगोळण होतण. 
बरेच वषारपासनू ह� रांगोळण कु्णच वापरल� 
नवहतण. ३० -४० वषारपवू� ह� रांगोळण भारत त े
अमे�रका दौरा करन आल�. बहुतके आईने 
आ्ल�. आई जावनूह� बर�च वष� झाल�. आ�् 
मण प् आता थकले. मलुानण लहानप्ण 
आजणच्ा आगहाने रांगोळ्ा कपणतर� काढल्ा 
होत्ा. त्ांना त ेआठवत े�क नांह� , देव जा्े. 
नातवों ेतर ’वहॉटस ्द्ाट वहाईट सटट् ?’ 
मह्ून �वचारतणल. 

ह� रांगोळण प�व्तचेण, मांगल्ाचण एक 
भावना आहे. माझ्ा लहानप्ण जेवहा माझण 
आजण  समोरच्ा अगं्ावर सोा घाल्चण, आ्ण 
मग तण कोट�शण रांगोळण घाला्चण. मण आपल� 
तवेहा मध्े मध्े लटुुपटूु करा्चण. माझा �ठपका 
पसरट ्ा्चा. तवेहा आजण मह्ा्चण , अग 
रांगॊळणचा �ठपका नणट मार्े ह� सदुा कला 
आहे.  

अशण ह� रांगोळण , माझ्ासमोर आता 
आहे. मण तणच का् कराव? कु्ाला देव ू? 
मह्ज े�तचा उप्ोग सतका्� होईल? अस मण 
कस कर? असा �वचार सारखा सारखा ्ेव ू
लागला . 
एक मै् ण् मह्ाल�, अग, फेकुन दे . कुठे अशा 
कोट्ा कोट्ा गोाट�ंमध्े जणव अोकवनू बसत.े 
उगणच बलोपेशर वाढेल. फेकून तर� कुठे द्ा्चण 
.�रसा्कल मध्े तर नाह� टाकता ्े्ार आ�् 

रेग्लुर गाब�जमध्े फेकल� तर तण मातणत 
�वल�न होईल क� नाह�? रांगोळण कशाचण 
करतात? ह� रांगोळण �पठाचण नवहतण , खरखर�त 
होतण . गगुलवर पोपोून पाह�ले , प् पवू� 
रांगॊळण कशाचण करत ,्ाचा काह�च उललेख 
सापोला नाह�. कशाचण का असेना , प् मला 
�ह रांगॊळण  फेकवेना. मनाला कसतर�च वाटल. 
आजकाल लोक रागॊळण काढतात. प् बर्् ाचदा  
कागदावरच काढतात. कागदावरच्ा गच्ाला 
रांगोळण मह्तात. तण रांगोळणचण रांगॊळण नाह�. 
म�ंदरामध्े रंग, ऑइलपेनटने का्मचणच रांगोळण 
गच् काढून ठेवतात. मह्जे पनुहा पनुहा 
काढा्च ेशम वाचतात. कांह� लोक अजूनह� 
दररोज रांगोळण काढतात  प् तण पान्ाच्ा 
पणठाचण असत.े माझ्ा रांगोळणचण रांगोळण मण 
अनेक वषारत पाह�ल� नाह� .  
माझण दसुर� मै् ण् मह्ाल�, अग, ह� रांगोळण 
ज�मनणवर वापरल� जात असे , तवेहा ह� 
बा्ो�ोगेोबेलच अस्ार. त्ामळेु त ूफेकल�स 
तर� तण ज�मनणतच �वल�न होईल. तवेहा त ू
�बलकूल काळजण कर नकोस. 
�तसर� मह्ाल�,’ अग , मागे कंुकवात लेो 
घातल्ाचण अफवा आल्ावर  देवळात कंुकु 
ठेवा्च ेबदं केले होत.े तस  ्ा तझु्ा  
रांगोळणत कांह� �मसळल नसेल ना?  -- का् 
लोक तर� असतात. कांह� कशावर �वशवासच 
ठेवत नाह�त . मण बर्् ाच ज्ांना सांगगतल – ह� 
माह� रांगोळण खरच चांगल� आहे. माझण आई 
खूपच पा�मरक होतण. नकक�च ह� रांगोळण 
चांगल्ा दकुानतनूच आलेल� अस्ार. प् आता 
्ा सगळ्ा मॉोनर आ�् सशं्खोर लोकांना मण 
कस समजावनू सांग ू? �क ह� माझण रांगोळण 
खरच चांगल� आहे. त्ामध्े पेिसटसाइो नाह�, 

रांगोळण 
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ककर रोगजन् नाह�, ससंगररोग होईल असे नाह�. 
परमनटं माकर रसारखण तण बोटावर रंगह� ठेव्ार 
नाह�. रांगोळण ह� एक कला आहे.तण शभुशकुन 
आ्त.े आपल्ा पमारचण परंपरा आहे.प् हे 
सगळ ्ा सशं्खोर लोकांना सांगनू का् 
उप्ोग ? 
मला पकक आठवल , मलु लहान होतण तवेहा  
कौतकुाने माझण आई , मण आ�् मलु एका 
ोब्ातल्ा  रांगोळणने अगं्ात रांगोळण घालत 
अस.ू कान दश् होत त े. प् आता मलु 
घराबाहेर  पोल� . ससंकृतण �मगशत झाल�. आई 
तर  केवहाच गेल� . इथे वषारतनू दहा म�हने  
थंोण असत ेआ�् माझ शर�र आता थकल्. 
खाल� बसनू रांगोळण काढ् हे फकत मण 
सवपनातच कर शकत.े   प् ह� रांगोळण मला 

गपप बस ूदेईना. माझ �वचारमनथन चालचू होत. 
रांगोळणच ेदोन ोबे माझ्ा सवपनात ्ेव ूलागले . 
आ�् दोनह� ोबे सुदंर काढलेल्ा रांगोळणसारख े
नाच कर लागले.  
अस हे रा्�ंदवस माझ े�वचार रांगोळणम् होऊ 
लागले. सारख ्ा रांगोळणच ेका् कर? का् 
कर? का् कर? 
नतंर एक उतसाह� मै् ण् मह्ाल� ,” मण पढुच्ा 
म�हन्ात म�ंदरात रांगोळणचा वकर शॉप घे्ार 
आहे.तवेहा ह� रांगोळण वापरेन.” आ�् तण 
रांगोळणच ेदोनह��ह ोबे मोठ्ा  आनदंाने घेऊन 
गेल�. 
माझ कुटकुट कर्ार मन थोोस शांत झाल. 
 

- उषा म�हसेकर, �शकागो 
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ODKF..Oriental dwarf kingfisher (Ceyx erithaca).... is a small, red and yellow kingfisher, 
averaging 13 cm (5.1 in) in length, yellow underparts with glowing bluish-black upperparts 
In the Konkan region of southwest India, it begins to breed with the onset of the Southwest 
Monsoon in June. The nest is a horizontal tunnel up to a metre in length. The clutch of 4-5 eggs 
hatches in 17 days with both the male and female incubating. The birds fledge after 20 days and 
a second brood may be raised if the first fails. The young are fed with geckos, skinks, crabs, 
snails, frogs, crickets and dragonflies.....  

�जगचच े

Through My Camera Lens 

-By Dr. Sudhir Gaikwad Inamdar, Mumbai 
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रहे ना रहे हम! 
गेल्ा काह� म�हन्ांत आपल्ाला सोोून गेलेल्ा �व�वप ये्ातणल �दगगजांच े

पणु्समर्! 

 
   

 

रवण चोपा ( गच्पट, मा�लका �दगदशरक) 

मुरल� देवरा (र्ेाठ कॉगेस नेत)े 

रघुवणर नेवरेकर ( र्ेाठ अ�भनेते ) 
�सतारादेवण ( र्ेाठ कथथक नुत्ांगना , �श�यका ) 

�फल�प ह्ूज  ( ऑसषेल�अन �ककेटपटू) 

न्नतारा ( अ�भने्ण) 
देवेन वमार ( र्ेाठ �हदं� गच्पट नमर �वनोद� 

अ�भनेते) 
श्ाम प�ये ( अ�भनेते)  

बॅ�रसटर ए. आर. अतंुले ( माजण मुख्मं्ण - 
महारााष ) 

चदंकांत खोत ( र्ेाठ मराठठ सा�हित्क )  

ोॉ. वसंत गोवार�कर (र्ेाठ शास्त) 
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