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issues)

Please find the pricing structure for
2015.
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नमस्का मंडळी,

अध्य�ी मनोगत

‘महामंडळ �शकागो’ हे जे एक मोठे साम्रा �शकागोमध्य पसरलेले आहे, त्याच अध्य�प स्वीकारतान मला अ�तशय

अ�भमान तर वाटतोच आहे, प् त्याचबरोब एक रोमांचकार� हुरहूर ह� जाणवते आहे.

प्रत् दशकात इथे वसलेल्य मराठ�जनानी वेगवेगळ्य प्रांतामध वेगवेगळे रं ग भरले, प् ते आपले मराठ�पण जोपासन
ू !

इथल्य American-मराठ� समाजाला एक मोठ� दे णगी �मळाल� – �व�वध स्था�न प्र�तभाव कलाकारांची! आता महामंडळ

�शकागोचेच पहा ना… गेल्य ४० वषा�पासन
ू रचनाचे अंक, बह
ृ न्महाराष मंडळाची स्थापन व प�हले अ�धवेशन, मराठ� नाटके
आ�ण नाट्यमहोत्, BMM २०११ चे अ�धवेशन आ�ण मराठ�बाणा, मराठ� गाण्यांच संस्कृत, मराठ� लावणी व लोकनतृ ्य,

मराठ� �चत्र, क�वतावाचन, मराठ� भाषा आ�ण मराठ� शाळा, मराठ� पन्ह, गळ
ु पोळी, भाजणी आ�ण अस्स मराठ� जेवण,
बॉक् �क्रक, कॅरम आ�ण Feed my starving children सारखे सामािजक उपक् आ�ण अशा अनेक अनंत परं परा!

हे �व�वधतेचे �कल्ल सर करत असताना, साम्रा पसरत होते आ�ण त्या बरोबर नवीन आव्हान प् �नमार् होत होती.

Internet शी स्पधा आ�ण ‘�भन् अ�भरुच’ चा सद् समाज ह� आव्हान उभी ठाकल� आहे त. ह्य दोन्ह�ंश मैत् करायला हे च

स्था�न प्र�तभाव आता मदतीस उभे राहणार आहे त. त्यासाठ “प्र�त बँक [Talent Bank]” तयार करायची योजना आहे.

तम
ु चे प्रस् आ�ण कलागण
ु ांची मा�हती कळवा आ�ण ह� बँक समद
ृ करा.

त्याचबरोब आपल्य �शकागो मध्य अमे�रकन – मराठ� संस्कृतीच ची ओळख करु दे ण्याच गरज आहे. MMC २०१५ च्य
mission ला अनस
ु रू �भन् अ�भरुच आ�ण बदलत्य गरजा यांची सांगड घालणारे सामािजक आ�ण सांस्कृ�त संकल्
हाती घेतले आहे त. काह� नवे तर काह� वारसाने लाभलेले!

उत्तररं – ज्येष नाग�रकांसाठ� carpooling, बाल�दन, तरुणाईच �व�वधरं गी कायर्क, १५ ऑगस्टच परे ड आ�ण फ्लोटच

सजावट, नवीन मराठ� �चत्रपटां प्रदश असे बहुढं गी कायर्क आखलेले आहे त. एवढे संकल् हाती घेण्याच धाडस मी करते
आहे ते माझ्य बरोबर�ने झटत असलेल्य आमच्य २०१५ स�मतीच्य सहाय्यान म्हणजे आपापल्य �ेत्र पारं गत

असलेल्य ३०+ जणांच्य फौजेसह!!

ह्य संकल्पांच यशस्वीर�त् पत
ु � मात �शकागोच्य मराठ�जनांकडूनच होणार आहे. तम
ु च्य बहुसंख् उपिस्थतीन, तम
ु च्य
टाळ्यानी, तम
ु च्य शाबासक�ने!

माझ्य वैयिक्त यशाचे खरे श्र मात जाते माझ्य प्रयत्ना वाटे कर� आ�ण माझा िजवलग पंकज, माझी मल
ु े रा�धका आ�ण
नील, आमचे दोघांचे आईवडील, भारतातील कुटुंबीय आ�ण इथला मोठा �मत्रप�रव.

ह्यावष�चीसंकल्पनाआ ‘स्त्रीश’, या �वषयालाअनस
ु रूनकाह कायर्क्रमहोणारआ, संक्रांती “स्त्रीशक्तीअमे�रक”

ह्यावरएकछोट�श नतृ ्-ना�टकाममं�श २०१५सादर करणारआहे.
‘चला �मळून सार्याजण , यग
ु प�रवतर्ना , घेऊया उं च भरार� !’

तर मंडळी आता भेटूया मकर संक्रांती १७ जानेवार�ला आ�ण भेटत राहूया !!!!!
आपल�
सच
ु ेता अकोलकर, अध्य�, महाराष् मंडळ �शकागो २०१५

रचना
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सच
ु ेता अकोलकर

- अध्य, महाराष् मंडळ �शकागो कायर्का�रण ,२०१५
- CA , CPA

- गेल� १४ वष� अमे�रकेमध्य वास्तव

- MMC २०१५ च्य कायर्काळा �व�वध वयोगटाच्य लोकांना एकत आणुन अनेक सामािजक

आ�ण सांस्कृ�त उपक् राबवणार आहे.
प्रक टोके

- उपाध्य ,महाराष् मंडळ �शकागो कायर्का�रण ,२०१५

- गेल� ३८ वष� �शकागोमध्य वास्तव

-उपाध्य , Business and Clinical Development at Forum Extended Care Services, �शकागो

- MMC २०१५ च्य अनेक कायर्क्रमा समन्व करू ध्येयपूत�च प्रय करणार.
कल्पन �नमकर

- उपाध्य� , महाराष् मंडळ �शकागो कायर्का�रण ,२०१५

- गेल� २८ वष� अमे�रकेमध्य वास्तव

- पीएचडी स�द्र रसायनशास् { Organic Chemistry }

- MMC २०१५ च्य कायर्काळा समाजामध्य आरोग्यासंबध जागरूकत �नमार् करणार्य

कायर्क्रमा आयोजन करणार आहे .
वैशाल� राजे

- स�चव ,महाराष् मंडळ �शकागो कायर्का�रण ,२०१५

- गेल� २० वष� अमे�रकेमध्य वास्तव

- पसर्न बँकर , �फफ् थडर बँक

- MMC २०१५ च्य कायर्काळा अनेक सांस्कृ�त कायर्क्रमांद् भावी �पढ�ला

मराठ� नीतीमल
ू ्यांच ओळख करू दे णार्य कायर्क्रमा आयोजन करणार आहे .
समीर सावंत

- कोषाध्य , महाराष् मंडळ �शकागो कायर्का�रण ,२०१५

- गेल� १५ वष� �शकागोमध्य वास्तव

- आयट� डायरे क्ट ,CNA इन्शुरन

- MMC २०१५ च्य कायर्काळा वाजवी दरामध्य कायर्क उपलब् क़रु दे ण्याच प्रय

करणार

रचना
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IT : रामदास थत्त
Program Coordinators [कायर्क समन्वय]: ज्योत्स दे शपांडे , मानसी जोशी , न�मता वेदक , रश्म
चाफेकर , सौरभ नेकल�कर

Registration : तनज
ु ा पोतदार
Food : क�वता मडुं ले
Facilities & Logistics : हषर्द सावंत
Sports : धनंजय काळे
रचना संपादक : उल्क नगरकर
महाराष् मंडळ २०१५ कायर्का�रण सदस् - अ�धश् पांचपोर , नीला लेले , �न�लमा अंदरु कर , पंकज अकोलकर
(स�ु वधा ), �प्रयां मेह�दळे , राहुल थत्त , रश्म केतकर (�हशोब खाते ), र�व जोशी , रे खा दे वधर , सायल� जोशी ,

सं�गता चव्हा , शभ
ं , श्वेत महाडेश्व , वंदना सहस्रबु (आयट� ), वषार सांबारे , वद
ं ृ ा करमरकर , वष
ु ांगी सम
ु त
ृ ाल�

पानट

�शकागो मराठ� �वदयामं�दर : �वदया जोशी
बह
ृ न्महाराष मंडळ कायर्कार स�मती सदस् : �नतीन जोशी
�वश्वस स�मती : जयद�प बझ
ु रू , नीलेश �वळे कर , �वदया जोशी

घोषवाक् स्पधा �नकाल
महाराष् मंडळ �शकागो २०१५ तफ� या वष� एक अ�भनव कल्पना " घोषवाक्य स्पधार् "आयोिजत करण
आल� . प्रमुख संकल्पना हो– स्त्रीशक्ती. त्याला उदंड प्र�तसाद �मया वेळी पा�रतो�षक हे
�वभागन
ु दे ण्यात येत आहे.त्या स्पध�चा �नकाल खाल�लप्र. �वजेती घोषवाक्ये-

"चला �मळून सार्याजणी "- शभ
ु ा जोशी

"आ�दशक्ती सृजनशील तू सवर् समावेश

तू िजजाऊ , तू ल�मी , तू थेरेसा , तू यग
ु पर�वत�नी " - श्रीदत्त रा

रचना

6

जानेवार� २०१५

गप्प - टप्प { मल
ु ाखत }

६ �डस�बर २०१४ रोजी प्र� �दग्द�शर् समद
ृ ्

�चत्र �न�मर्त झाल� नाह� . त्यांच सप
ु त
ु डॉ .

हा वत
ृ ांत:

लोक�बरादर� प्रक याला तोडच नाह� . या

पोरे यांची मल
ु ाखत घ्यायच योग आला. त्याच

प्रक बाबा आमटे यांचा "हे मलकसा " येथील

प�रचय - समद
ु च्य अमरावतीच्य .
ृ ् पोरे मळ

�वषयावर �चत्र �नमार् करण्याच प्रेर कुठून

परं तु लग्नानंत मब
ुं ई मध्य स्था�य झाल्य .

�मळाल� ? या �चत्र �न�मर्तीमाग उ�द्द काय

व्यवसायान वक�ल . उच् न्यायालया १५ वष�

होते ?

लोकांशी त्यांच प�रचय झाला त्यांच् समस्यांव

महाराष्ट्रा कोपर्यामध् चालू आहे ते ,

समद
ृ ् - डॉ . प्रक बाबा आमटे यांचे कायर जे

व�कल� व्यवसा केल्याव , वेगवेगळ्य

भारतात तसेच जगाच्य कानाकोपर्या

अभ्या केल्याव, त्याच्या �चत्र �न�मर्त

पोहोचवायचे जेणेकरु लोकांच्य मदतीचा ओघ

करायची इच्छ त्यांन स्वस बसू दे ईना .

�नमार् होईल आ�ण " फुल न फुलाची पाकळी

प�हला �चत्र " मला आई व्हायच ". यामध्य
समद
ृ ्धी कथाकार , पटकथाकार , �नमार्त ,

" स्वरूपात मदत हे मलकसाला पोहोचेल हे

जबाबदार्य समथर्पण हाताळल्य . या

केल� . माझ्य समकाल�न लोकांवर संस्का झाले

उ�द्द डोळ्यासमो ठे ऊन �चत्रपटा �न�मर्त

�दग्द�शर् , अ�भनेत् अशा वेगवेगळ्य नऊ

आहे त. परं तु भावी �पढ�ला त्यातह परदे शामध्य

�चत्रपटा अनेक पा�रतो�षके �मळाल� .
त्यानंत त्यान

वाढणार्य मल
ु ांना डॉ . प्रक आमटे यांच्य

"डॉ . प्रक बाबा आमटे - द

�रअल �हरो " या सामािजक �चत्रपटा �न�मर्त

कायार्च ओळख व्हाव यासाठ� �चत्रपटा

उल्क - बाबा आमटे यांचे कायर , " आनंदवन "

घडावे ह� त्य परमेश्वराच इच्छ . हा �चत्र

�न�मर्त केल� आहे . माझ्य हातन
ु हे कायर

केल� . त्याव मारलेल्य गप्पांच हा आढावा.

ची �न�मर्त , या अनन्यसाधार कायार्न

महाराष्ट्राम ९ आठवडे चालू आहे . या

समकाल�न अनेक �दग्दशर झाले परं तु त्याव

प्र� संवाद नाह�त. अनेकांनी हा लघप
ु टाचा

सामान् माणूस भारावन
ू जातो . त्यांच्

रचना
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�वषय आहे , �चत्रपटा नाह� असे म्हणु

परं तु ह्य �चत्रपटाच यशाने माझे कजर आता

वेडयात काढले . परं तु आता हा �चत्र सामान्

�फटले आहे. ज्य �नमार्त्यां ' मला �भकेचे

माणसाच्य उदं ड प्र�तसादामु यशस्व ठरला

डोहाळे ' लागलेत अशी वल्गन केल� त्यांन मी

आहे.

धन्यवा म्हणत . कारण त्यांच्यामुळ मी हे

मातीच्य दवाखान्या , तट
ंु ्य साधनांसह
ु पज

धाडसी पाऊल उचलले आ�ण माझ्य मनासारखा

काम करतोय . बोलत काह�च

उल्क - डॉ . प्रक आमटे - The Real Hero

रोग्यांव उपचार चालू आहेत .हा माणूस नस
ु ता

�चत्र बनवू शकले .

या �चत्रपटाच प्रच यशानंतर लोकांच्य काय

नाह�ये.माणसांमधला दे व मला �दसत होता . मग
यावर मी मा�हती गोळा केल� . थोडे संशोधन

प्र�त�क �मळाल्य ? �कं वा समाजामध्य काह�

पा�हजे . लोकांसमोर मांडले पा�हजे हा �वचार

समद
ृ ् - खूपच छान प्र आहे हा! मी �वचारच

प्रबो घडून आलेले तल
ु ा जाणवले का ?

केले नी मग ठरवले �क आप् याबद् बोलले
प्र मनात आला . त्य नवराबायकोचे

केला नव्हत . परं तु �चत्र प्रदशर्नान

जातीधमा�च्य पल�कडे जाऊन चालणारे काम सवर

फोन ,पत ,email यायला लागले आहे त . मला

�दवसाला २००

भाव�वश् , मक
ु ्य प्राण्यांव प्र,

तर भांबावल्यासारख झाले होते . जगाच्य

जगाला कळावे अशी इच्छ �नमार् झाल� .

उल्क - या �चत्रपटामध समद
ृ ् यांनी एक
छोट�शी भ�ू मका केल� आहे

कानाकोपर्यातू मला प्र�तस �मळत आहे .

साधना आमटे

उदाहरण दयायचे झाले तर पण
ु ्याच्

यांच्य तरुणपणीच आहे . माझा पढ
ु चा प्र

Engineering College मध्य मी �चत्रपटा�वष

असा आहे �क समद
ृ ् आपल्य घरामध्य �चत्र

व्यवसायाश संब�धत कुणीच नाह� . आपणह�

बोलत असताना ,"हा �चत्र पाहुन
अनाथाश्रमात एखादया जर� मल
ु ाला वा मल
ु �ला

�चत्रपट�न�मर्तीसार बेभरवशी धंद्यामध् कशी

मी मोठा /मोठ� झाल्याव अशीच Doctor होणार

व्यवसायान वक�ल आहात . तर

यातन
ू प्रेर �मळाल� आ�ण ते म्हण लागले �क

काय उडी मारल� ? त्यासाठ लागणारे पैशाचे

आ�ण लोकांची सेवा करणार ! तर� मी समजेन

पाठबळ कुठून आणले ?

क� मला माझ्य मेहनतीची पावतीच �मळाल� ."

सरकारकडून काह� मदत �मळाल� का ?

असे �वचार मांडले होते. थोडे �दवसांनी असे

समद
ू कठ�ण होत हे सर
ु ुवातील. प�हला
ृ ् - खप

कळले क� त्य College च्य मल
ु ांनी हा �चत्र

सामािजक �वषयावरच बनवला . त्या हा दस
ु रा

दस
ु रे उदाहरण आहे क� एका ८ वषार्च् लहान

�चत्र सामािजक बनवला . दस
ु रादे खील तसाच

अनाथ आश्रम प्रद�श केला !

�चत्र आ�दवासींवर आहे . त्या कुष्ठारोगीप

मल
ु ाने आपल्य व�डलांच्य मदतीने त्याल

आहे त . बरे च Financer म्हणाल , "स्वत प्

वाढ�दवसाला �मळालेले २००० रुपय हे मलकसाला

एखादे Item Song घाल तर पैसा गत
ुं वतो ."

त्य मल
ु ाला स्वत फोन केला . डॉ .प्रक

बडण
ु ार आ�ण आम्हाल प् बड
ु वणार तू . यात

पाठवले . हे कळल्याव डॉ .प्रक आमटे यांनी

माझ्य नातेवाईकांमध्य प् दरू दरू पय�त कुणीह�

आमटे त्यांन आलेल्य प्रत् पत्रा ,फोनला

�चत्र व्यवसायाश संब�ध
ं त नाह� . मी बँकेचे

,email ला वेळात वेळ काढून स्वत उत्त

कजर काढले ६ कोट�ंचे , या दोन्ह �चत्रपटांसा !

रचना

नक्क पाठवतात .
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उल्क - या �चत्रपट नाना पाटे कर यांनी डॉ

होते. नाना पाटे कर यांच्य स्वभाव �वरु

आत्तापय� केवळ २ म�हला �दग्द�शर्कांबरो

ओतन
ू , मन लावन
ू केलेल� आहे . त्यामुळे ती

.प्रक आमटे यांची भ�ू मका केल� आहे .

भ�ू मका असन
ू ह� , ती त्यांन अ�तशय जीव

त्यांन काम केले आहे . प�हल्य सई परांजपे

व्यिक्तरे ठळकपणे मांडल� गेल� आहे .

पाटे कर यांच्यास काम करतानाचे काह� अनभ
ु व

असे वाटत असले तर� वेळेच्य बंधनामळ
ु े त्य

समद
ृ ् बरोबरच्य या गप्प कधीच संपू नयेत

आ�ण दस
ु र्य समद
ृ ् पोरे ! तर समद
ृ ् नाना

आवरत्य घ्याव् लागल्य. समद
ृ ्धी �तच्य

सांगाल का ?

समद
ृ ् - नाना पाटे करांसारख्य �दग्ग

पढ
ु च्य प्रकल्पांस महाराष् मंडळ �शकागो

कलाकाराबरोबर काम करायला �मळाले हे मी

तफ� शभ
ु ेच्छ !

माझे मोठे भाग् समजते . तो एक

आगळावेगळा अनभ
ु व होता . अनेकदा वाद�ववाद

उल्क नगर्र, �शकागो

झाले . नाना पाटे कर हे बाबा आमटे यांचे �तसरे

मानसपत्
आहे त . त्यांन डॉ .प्रक आमटे
ु
यांच्य �वषयी आधीपासन
ू च मा�हती होती .

हे मलकसाला ते अनेकवेळा आधीच जाऊन आलेले

रचना
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�तने गोठ्यात जवळ जवळ बेशद
ु ्धावस् मल
ु �ला
जन् �दला. दगडांनी ठे चन
ू नाळ तोडल�. एक मल
ु गी

स्त शक्त म्हटल्या डोळ्यासमो येते ती

संडासात जाताना टमरे लात लपवन
ू भाकर� दे त होती.

झाशीची राणी, िजजाबाई, म�हषासरु म�दर ्न वगैरे.

ती खाऊन कसेबसे १० �दवस काढले आ�ण ह� �चंधी

तसेच अल�कडील रमाबाई रानडे, ल�मीबाई �टळक,

गोठ्यातू बाहे र पडल�.

सवर्प् आल� ती आईकडे. पण गावात

डॉ. आनंद�बाई जोशी आ�ण सा�वत्रीब फुले. या सवर

नाचक्क होईल म्हणू आईने �तला घरात घेतले

गत काळातील सामथ्यर्व िस्त् होत्य. त्यांच तर

नाह�. मल
ु �ला घेऊन दःु खी मानाने रे ल्व स्टेशनव

साथर अ�भमान आपल्याल हवाच. पण आत्त अशी

आल�. �तथे बसन
ू गाणे म्हण लागल�. लोक पैसे दे ऊ

स्त कोण आहे असा �वचार करताना मला आठवल्य
त्य सौ. �संधत
ु ाई सपकाळ.

लागले. अश्य वेळी सद
ु ् एखाद्य �भकारयाला

“�चंधी”. त्यांच जन् वध्यार्त. धनगराच्य कुळात

आपल्य जवळची भाकर� त्याल खाऊ घालायची.

रोजचीच. व�डलांना �हला �शकवायचे होते आ�ण

सरु वात केल�. कसाबसा दोघींचा उदर�नवार् होऊ

काह�च �मळाले नाह� तर �हला दया यायची आ�ण

�संधुताई सपकाळ यांचे पाळण्याती नावं

नंतर गाडीत �फरू, गाऊन �तने पैसे �मळवायला

जन्मल्यामु म्हशींच राखण �चंधीच्य वाट्याल

लागला. असाच एक आई व�डलांनी सोडून �दलेला

�हलाह� �श�णाची खप
ू आवड. त्यामुळ म्हशींन

मल
ु गा या �चंधीच्य आयषु ्या आला. त्याल �तने

पाण्या डुब
ं त ठे ऊन ह� �चंधी उ�शरा शाळे त
पोचायची. त्यामुळ शाळे त मार खायचा, परत म्हश

आधार �दला. आता �तच्य मनात आले क� अशी

�चंधी �लहा-वाचायला �शकल�.

असेल.

�कती मल
ु े असतील क� त्यांन आधाराची जरू

नीट राखल्य नाह�त म्हणू मार �मळायचा. पण
आईला हे काह�च पसंत नव्हत. व�डलांच्य

आ�ण �चंधीच्य मना�वरु १० वषार्च् �चंधीचे लग्

३५ वषार्च् श् सपकाळ यांच्याश लावन
ू दे ण्या
आले. २० वषार्च होईपय�त �तला ३ मल
ु गे झाले.
�लहा-वाचायला बंद� होती. वडीलह� दे वाघर� गेले.

अश्यावेळ गावातील एका माणसा�वरु �हने आवाज

उठवला. साध्यासुध् गावकर� लोकांकडून फुकट

गोवर्य घेऊन हा माणूस त्य �वकत होता. एका

बाईने असे केल्यान त्याच पर
ु ुष अहं कार दख
ु ावला.

अशी मल
ु े शोधून, जवळ करू त्यांच्यासा भीक

त्यावेळ ९ म�हन्याच गरोदर होती. �तचे मल
ु �तच्य

नावं बदलन
ू �संधू हे नाव घेतले. �संधू नद�सारखी ह�

मागायला सरु वात केल�. यावेळी �तने �तचे �चंधी हे

�चडून त्यान �हच्य नवर्यचे कान फुंकले. �चंधी
नवर्यचे नसन
ू आपलेच आहे अशी वदं ता या

सवर अनाथ मल
ु ांची माई झाल�. आज ६ संस्थ त्य

पोटावर लाथा मारू �तला घरातन
ू हाकलन
ू �दले.

आहे त. आज त्यांन २०७ जावई, ३६ सन
ु ा आ�ण १०००

चालवतात. सवर अनाथाश्. १०५० मल
ु ांच्य त्य माई

माणसाने उठवल�. हलक्य कानाच्य नवर्यान

रचना
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नातवंडे असल्याच त्य अ�भमानाने सांगतात.

सौ. �संधुताई सपकाळ यांना त्याच्

यापढ
ु �ल स्त शक्तीच कमाल म्हणज त्यांन या

कायार्बद २७३ परु स्का �मळाले आहे त. त्यांनी

काळात मल
ु �ला सबंध वेळ दगडू हलवाई ट्रस्ट

�ल�हलेल्य “वनवासी ” या पस
ु ्तकावर “मी

प्रेम कमीजास्त होऊ नये म्हणू. आज ह� मल
ु गी

हे पस
ु ्त कनार्टका १०

लावते. त्याह पढ
ु े जाऊन ८० वषा�च्य नवर्यलाह�

जरू पाहावा.

लाथा मारू घराबाहे र काढले होते. अशी गोष् फक्

- फक् स्त शक्तीच् जोरावर.

सप
ु द
ू र केले होते. अनाथ मल
ु े व स्वतःच मल
ु गी यांच्य

�संधुताई सपकाळ” हा �सनेमा तयार झालाय आ�ण

�शकून त्यांच् बरोबर�ने त्यांच् कामाला हातभार

वीच्य अभ्यासक्र लावले आहे . �सनेमा सवा�नी

त्यांन आश् �दला आहे . हा तोच नवरा ज्यान त्यांन

अशी ह� आज या �चन्धीच भरजर� पैठणी झाल� आहे

एखाद� स्त् कर शकते.

रे खा दे वधर, �शकागो
email - deodhar17@sbcglobal.net

क�वता - स्त शक्त
ऐका ऐका माझी कहाणी

आट पाट नगराची राजा राणी // ध ृ //
स्त जन्माच् वाटे वरती

दोन �ठकाणी माझी वस्त

इथल्य वेल�वर� फुलोनी

रं ग भरावे तझ
ु ्य अंगणी //१//
एक श्वा तो भरू घ्याव

गभार्च् स्वातं�य मधुनी

�थरकत चाल�न प्रकाशवा

तप् नभीची वीज बनन
ु ी //२//
मीच �लहावी ललाटरे षा

नाळे च्य उकल�ु नया गाठ�

वैिश्व व्हाव माझी भाषा

हा सज
ु ी //३//
ृ नाचा स्त् बनन
-

रचना
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Drawn By: Mohit Joshi
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व्यंग�चत

Drawn By:
Radha Godambe

Drawn By:
Saloni Nagarkar

रचना
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स् साजरा करत असावेत असा संदभर आहे.

आपले सज: आल� म्र संक्रा

तसेच महाभारतात भीष्माचाया�न आपल्य

लेख मा�लका - पवर १ ले

इच्छामरणाच् वराचा उपयोग करत बाणांच्य

शय्येव ह्या �दवशी प्र त्यागल असा संदभर

नवीन वषार्च स्वाग करताना आपल्य

आहे. ह्य �दवशी प�वत स्नानानंत दे वाला तीळ

मराठ� मनाला चाहूल लागते ती मकर
संक्रांतीच सणाची. सय
ू ार्च मकर राशीतील हे

आ�ण तांदळ
ू वहायची प्र आहे. सव
ु ा�सनी

बायका ब्राह्मण �कं वा पाच िस्त्रया सग
ु डी

संक्र साजरे करण्याच आपल� मराठ� परं परा.

दे तात. मातीच्य ह्य छोट्य रांजणात/भांड्या

आपल्य प्रत् सणामागे आपल्य पव
र
ू ्जांच

गहू, उसाचे तक
ु डे, हळकंु डे, कापस
ू भरू
एकमेक�ना दे तात. तसेच एखाद� �नत्योपयोगाच

�नसगार्श, ऋतश
ूं ी �न मनषु ् प्राण्य

जोडण्याच संकल्पन तर आपल्यातल्

वस्त लट
ु ण्याच प्र आहे . नव�ववा�हत मल
ु �

बहुसंख्यांन मा�हतीच आहे . ह�च संकल्पन
आप् ह्य लेख मा�लकेतन
ू जाणन
ू घेणार
आहोत.

ह्य सणाला तेल, िजरे , मीठ, कापस
ू ह्यांच दान

करतात. ह्य �दवशी �तळाच्य वड्य, लाडू, तीळ
घालन
ू गळ
ु पोळी ह्यांच फार महत् आहे.

पारं पा�रक�रत्य मकरसंक्रां आप्

संध्याकाळ एकमेकांना �तळगळ
ु व हलवा दे ऊन

साजर� करतो ती ज्य �दवशी सय
ू र मकर राशीत

'�तळगळ
ु घ्य गोड गोड बोला' असे म्हणता.

प्रव करतो तेव्ह. मकर संक्रा एखाद्य

आप् हा स् मकर संक्रा ते रथसप्तमीपय�

�व�शष् �तथीला येत नाह� प् पौष म�हन्या

हळद�कंु कू करू साजरा करतो. महाराष्ट् काह�

येत.े साधारणपणे आपले मराठ� वषर व उत्स

�ठकाणी पतंग उडवन
ू �ह हा स् उत्साहा

चंद्रभ्रम आधा�रत असतात परं तु मकरसंक्रा

साजरा होतो.

हा स् सय
ू ार्च् संक्रमणा �नगडीत असल्यान
इंिग्ल �दनद�शर्केप्रम

आजच्य काळात ह्य सवर प्रथे अथर आप्

दरवष� १४

लावायचा म्हटल तर पव
र
रु�ढपरंपर
ू ्जांन

जानेवार�लाच येतो. क्व�चत तो १३ वा १५

ह्यांच्यामा केलेला खोलवर �वचार ल�ात येतो.

तारखेला �लपवषार्मुळ येऊ शकतो, जसे ह्य वष�

थंडीच्य �दवसात तीळ, गळ
ू

आलाय. या �दवसापासन
ू सय
ू ार्च गती उत्तरेकड

पदाथर आपल्य शर�रात उष्णत �टकवन
ू ठे वन
ू

वळते आ�ण �दवस मोठा होत जातो म्हणजे

उजार �नमार् करतात. हळद�कंु कवाच्य

उत्तराय सर
ु होते. भारतात ह्य सम
ु ारास

�न�मत्तान एकत येऊन बायका एकमेक�ंच्य

म्हणजे जानेवार� म�हन्या थंडी पडलेल�

सख
ु दःु खात सहभागी होतात. �नत्योपयोग वस्त

असते. ह्य सणाच्य रूढ�परंपरेमध्, हवेतला

लट
ु ू न आपला आनंद एकमेकांत पसरवतात.

गारवा �न �हवाळ्या आपल्य शर�रावर होणारा

ह्य �दवशी बायका, मल
ु े काळ्य रं गाची वस्त

पर�णाम ह्यांच परु े परू �वचार आपल्य पव
र
ू ्जांन

प�रधान करतात. ह्य मागे �हवाळ्याच्

बारकाईने केलेला आढळतो.

कडकडीत थंडीत काळा रं ग उष्णत शोषन
ू �न

परु ाणात ह्य �दवशी, दे वांनी संकारासरु रा�साचा

�टकवन
ू आपल्य शर�राला उबदार ठे वतो हे च

वप करू सवर लोकांना सख
ु ी केले म्हणू हा

रचना

ह्यांसारख उष्
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कारण असावे. पाच वषार्पय�तच् लहान मल
ु ांना

सणांचे साजर�करण बदललेय, तर� आपल�

काळे कपडे �न हलव्याच दा�गने घालन
ू बोरनहाण

परं परा, त्य मागच्य आपल्य भावना, त्य

घालतात.

मागचे शास् अजरामर आहे. अजूनह� इंिग्ल

बोरे , लाह्य, रे वड्य, छान छान खाऊच्य गोळ्य

नवीन वषार्च् स्वागताबरोबर आमच्याकडच्

अशा �व�वध गोष्ट�ंन त्यांन न्हा घालतात.

संक्रांतीच हळद�कंु कवाला यायचं बर का, असे

जमा झालेल� इतर मल
ु े �मळतील तेवढ्य गोष्ट

आग्रहा �नमंत् मैत्रीणी जातेच �न ह्य वष�

वेचण्याच आनंद लट
ु तात. जणू आपल्य

कोण काय लट
ु णार ह्याच उत्सुकताह असतेच.

पव
र
इथला �पनाटा आधीच भारतात शोधला
ू ्जांन

दरू दे शी असन
ं
ू ह� आपल्य मराठ� मातीचा सग
ु ध

होता! नवीन लग् झालेल्य मल
ु �ह� काळी साडी

सग
ु ड्या नाह� प् ह्य मराठ� मनामनांतन
ू

आणी हलव्याच �नर�नराळे दा�गने घालन
ू

दरवळतच असतो. यु ट्युबव बघन
ू तयार होणारे

हळद�कंु कू करतात. सई
ु न लावता हलव्याच

झटपट �तळाचे लाडू, वड्य, कधी फसलेले कधी

दा�गने करणे �ह फार मोठ� कला आहे . पव
ू �

जमलेल,े सगळे कसे संक्रांतीच हळद�कंु कवाची

साखरे च्य पाकात हळुवारपणे घोळवलेल्य

वाट पाहायला लावणारे असते. दरवष� करत

�तळाच्य दाण्याल फुलणारा सद
ुं र काटा म्हणज

असलो तर�, �कं �चत कोक झालेल�, खरपस
ू

घरोघरची परं परा असायची. आता जर� �ह परं परा

भाजलेल� ती गळ
ु पोळी कधी एकदा घरच्यांन

फारच थोड्य घरात जपलेल� आहे तर�

खाऊ घालातोय ह्याच प�हलटकरणीसारखी

आमच्यासारख, बाजारात �मळणार्य रं गे�बरं गी

दरवष� उत्सुकत असतेच. म्हणून तर जसे

हलव्यावरह समाधान मानतात �न आई आजीने

जमतील तसे आपले हे मराठ� स् आप् त्या

सां�गतलेल्य हलव्याच् दा�गन्यांच्

थाटामाटाने इथेह� साजरे करतोच ना! तर येताय

जडणघडणीच्य गोष्ट मनात घोळवत ठे वतात.

ना? मकर संक्रांतीच हळद�कंु कवाला ……… काळी

ह्य दरू दे शी जन्मलेल् आमच्य मल
ु ांसाठ� इथे

वस्त प�रधान करू ………

हलवा नाह� प् तयार हलवा गफ
ंु ू न केलेल्य

-

दा�गन्यांन सजवन
ू हौसेने केलेले बोरनहाण दर

वषार राहुल �वसाळ, �शकागो

संक्रांती आठवन
ू 'हाच आमच्य मल
ु ांसाठ�चा
वारसा' असा 'तक
ु ा म्हण' �वचारह� करतात.

आता कदा�चत ह्य सणाचे संदभर बदललेत,

�रती�ह बदलल्या, बाजारातल्य रे �डमेड गोष्ट�ंन

रचना
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आजच्य काळाच्य गरजा ल�ात ठे वन
ू तयार केलेला

�शकागो मराठ� �वद्यामं�द

आहे.

जगभरात सवर् व �वशेष करू उत्त अमे�रकेत

अनेक मराठ� माणसे आहे त. �कबहुना महाराष्ट्राबा

नमस्का मंडळी,

�शकागो मराठ� शाळे ची संस्था�पक आ�ण संचा�लका

मराठ� भा�षक सवार् ज्यास संख्येन उत्त

म्णून हा प�हला त्रैमा� आढावा घेताना मला खूप

अमे�रकेतच आहे त. त्य मराठ� माणासांच्य मनात

आनंद होत आहे . मला ह� संधी �दल� ती उत्त

बर्याचद आपल्य मल
ु ांना आपल्य मातभ
ृ ाषेची

अमे�रकेतल्य बह
ृ न्महाराष मंडळाने. बह
ृ न्महाराष

ओळख कशी होईल व आपल्य मल
ु ांवर मराठ�

मंडळाच्य कायर्का�रणीच सदस् श्. �नतीन जोशी

संस्का कसे होतील असे प्र आहे त . त्यांच् ह्य

यांच्य सहकायार्न आम्ह ह्य प्रकल्प सर
ु ुवा

गरजा �वचारात घेऊन भारती �वद्यापी व

केल� . �शकागो मराठ� �वद्यामं�दराच उद्घाट

बह
ृ न्महाराष मंडळ ह्यांन ह्य मराठ� शाळे चा

�दनांक १२ ऑक्टोब २०१४ रोजी Eola community

अभ्यासक बर्या संशोधनानंतर तयार केला आहे.

center येथे झाले. शाळे च्य उद्घाटनप्रस �शकागो

आपल्य मराठ� भाषेमध्य मराठ� संतांनी,

महाराष् मंडळाचे अध्य श्. केदार नावकल, सौ.

इ�तहासकारांनी, लेखक व ले�खकांनी, कवी व

सच
ु ेता अकोलकर, डॉ. उषाताई म�हसेकर आद�

कव�यत्रीं खप
ू मौल्यवा व दज�दार सा�हत्याच

मान्यव उपिस्थ होते. ह्य उपक्रमा सौ. �शल्प

�न�मर्त केल� आहे . हे सा�हत् वाचल्यान,

आिश्वन मोडक, सौ. मनीषा राहताडकर, सौ.मानसी

आपल्य नवीन �पढ�ला त्यांच् वैयिक्त व

अनरु ाधा राजाध्य, सौ. आरती जोशी, श्. मंदार ्.

अशी अपे�ा ठे वन
ू त्यांन आपल्य मातभ
ृ ाषेची

नाईक, सौ. शभ
ं , सौ. भारती वेलणकर , सौ.
ु ांगी सम
ु त

समजावन
ू घेतल्यान व आचरणात आणल्यान

जोशी ,सौ. वषार �वसाळ, सौ. िस्मत बेन्नू, सौ.

व्यावसा�य कत्त्व
रृ
ा एक प्रकार उजाळा �मळे ल

जोगळे कर, सौ. कोमल �पत् व सौ. �प्रयां सोनावणे

ओळख व्हाव अशा उद्देशा ह� मराठ� शाळा उत्त

अशा अनेक स्यंसेवकांचा मोलाचा हातभार लागला

अमे�रकेत �शकागो येथे सर
ु झाल� आहे. �शकागो

आहे. तसेच बह
ं ा
ु द
ृ न्महाराष मंडळातफ� सौ. सन

मराठ� �वद्यामं�द त्यांन मराठ� वाचायला,

टुमणे, सौ. सोना �भडे ,सौ. न�मता दांडक
े र यांनी

�लहायला व बोलायला �शकवेल आ�ण �वद्याथ्या�

�शकागोत शाळा सर
ु करण्यासाठ मोलाची मदत

बह
ृ न्महाराष मराठ� प्रमाण �मळवण्यासाठ

केल� आहे . शाळे चा अभ्यासक भारती �वद्यापी,

पर��ेला बसण्याच संधी प् दे ण्या येईल. ह्य

पण
ु े ह्य मान्यव �श�ण संस्थेन आखलेला आहे .

शाळे च्य अभ्यासक्रमा ५ श्रे आहे त. (मल
ु भत
ू ,

ह� मराठ� शाळा �शकागो मध्य Schaumburg व

मध्यस ते प्र). प्रत् मल
ु गा वा मल
ु गी हे

Naperville ह्य दोन �ठकाणी भरते. ह्य दोन्ह

त्यांच् �मते नस
ु ार �शकणार आहे त व कोणाह�

�ठकाणच्य शाळे मध्य एकूण ७० �वद्याथ �शकतात.

�वद्याथ्यार कुठल�ह� श्रे गाठण्याच वेळेचे बंधन

वयोगट ४ १/२ ते ९ वष� व ९ ते १२ वष� ह्य दोन

नाह�. पाल्यांच् तयार� नस
ु ार त्यांन वरच्य श्रे

वयोगटात �वद्याथ �वभागले आहे त. शाळे चा

मध्य जाण्यासाठ पर��ेला बसण्याच संधी ह्य

अभ्यासक हा अ�नवासी मराठ� माणासांच्य

रचना

शाळे तफ� दे ण्या येईल. मराठ� श्लो, क�वता व

�चत्रक प् ह्य शाळे त �शक�वल� जाईल. प्रत्
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आठवड्याच् र�ववार� ह� शाळा भरते. शाळे ची वेळ १

�मळून शाळे ची उत्तोरत् प्रग व्हाव ह�च

१/२ तास आहे . सप्ट�ब ते �डस�बर व जानेवार� ते माचर

ईश्वरचरण प्राथर.

अशा दोन सहामाह� भागात शाळे चा अभ्यासक

�वभागला आहे.

धन्यवा,

सौ. �वद्य जोशी संचा�लका,

शाळे च्य या उपक्रमा आम्हाल �शकागोवा�सयांनी

�शकागो मराठ� �वद्यामं�द

भरघोस प्र�तस आ�ण पाठ�ंबा �दला आहे त्याबद

मी सवा�ची अ�तशय ऋणी आहे. असेच प्रोत्स

क�वता - आई
�फरवतेस हात पाठ�वरुन

घेत भरार� कोसळतं

डोळ्या येई पाणी

�वश् �कतीक गवसले

न सांगताच कोणी?

दरू आभाळातह� होते

कसे उमगते सांग तल
ु ा

एक खश
ु ाल घरटे

थकून खेळ जगण्याच

�नजवता �तथे �पलांना

अव�चत घर� मी येतो

कहाणी आई सांगे

स्पश तझ
ु ्य हातांचा

सल माझे �नवळतो

भ् वाटता कधी अंधाराचे

घरटे सोडून झेपावताना

गोड गोष् जुनी -परु ाणी

�मटुन डोळे आठ�वतो

होते पंख थरथरले

आईची माझ्य कहाणी

कवी - सत्यिज खारकर , �शकागो

रचना

रे खा�चत : राधा गोडांबे
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रचना
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11. माजी राष्ट्रपती अब्दुल
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1. गव्हाचे पी

उभे

2. दग
र
ु ्म, खो

3. तबल्याचा ताल देण्याचे य

4. घग
ुं रु ट, डासासारखे घ्ररात उडत �फरणारे छोटे �कट
5. रामदास स्वामी१६२१ - १६३३ दरम्यान या �ठकाणी

राहत होते

8. आदरसत्का

13. भांडण उकरून काढण्यासाठ�चे �न�म

10. _____ सट
ु ल ग, वायार्न तुफान उठल ग

15. खबदाड, �ववर, गफ
ंु ा

12. सस
ु र, नक

14. गवळ्याची पत्
17. माकड
19. पन
ु ्ह

21. इतरांच्या मनातील �वचार ओळखणार
22. तीन पाकळ्यांच
23. �पताश्

रचना

11. सैन्य, छावण

16. वात्रट, चावट, अश्

17. फुंकणीचे वाद्यवाजवणारा

18. ज�मनीवर �व�शष्ट रेघा व आकडे मांडून भ�वष्
सांगण्याची ज्यो�तष�वद
19. मोठ� होडी, नाव

20. कंप पावणारे , चंचल, अिस्थ
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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.

Of Things Lost
(Or Is It Gained?)
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.

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.

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

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

रचना
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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.

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 presiesta 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.

I yearn for those pictures. Yearn to show
those people to my children, whose genY 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.

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

रचना

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.
-
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मख
ु ् लाकडी दरवाज्यावरच बार�क जर�बट
ु ्,

ऋणानब
ु ंध

गेल्य श्रीमंती आठव् काढत उभी होती.
त्या आता �वजेचे बार�क दधी
बल् लावले
ु

होते. जागोजागी उं बरे आ�ण उखडलेल्य फारश्य

खरे तर ती त्याच् �मत्रा आजी होती.

�मत्राच आईची आई. �तचे

होत्य. अचानक एखाद दस
ु र� पायर� असायची.

त्याच्या नातं

जमीनी

असं काह�च नव्हत. सांगल�त गाव भागात एका

नगरपा�लकेचे

जुन्य वाड्या एक खोल� भाड्यान घेऊन ती
रहायची.

आजोबाना

जाऊन

दे खील खूप

औषधांचा

कारखाना

करुन

�भंतीवर पांडुरं गाचा एक फोटो असायचा. आजी
कधी त्याल हार घालायची तर कधी नस
ु तच

एखादं फुल ठे वलेलं असायचं. त्याच्य बाजूला

आजोबांचा फोटो असायचा. त्याल गंध उगाळून

लाकडाचे काळसर चौकोनी खांब, पोपडे धरलेल्य

लावलेलं असायचं. काळी गोल टोपी, तसल्या

ओलेत्य मातीच्य �भंती. त्यात कुठे कोनाडे

एखाद�

गंजलेल�

सायकल

�भंतीला

ठे वलेल�.

रं गाचा काळा कोट, पांढरा सदरा आ�ण काळ्य

लावन
ू

जाड काड्यांच चष्म. आजीच्य मानाने आजोबा

त्य

खप
ू �शकलेल,े टापट�प असावेत.

सायकल�वर दे खील बोटभर धळ
ु ीचा थर बसलेला.

त्याच शाळा गाव भागातच होती. तो आ�ण त्याच

थंड गार पडलेल� शहाबाद� फरशीची जमीन.

सगळीकडं अनास्थ आ�ण नैराश् असं

धरू बसलेल.ं

फार

पव
ू �

दे �शंगकर

म्हणज

म्हणू

संस्थांन

�दवाण

काळात

होते

दबा

�मत न चुकता मधल्य सट
ु ्ट या आजी को जायचे.

�तला खूप आनंद व्हायच. मल
ु ं आल� क� त्यान

कुणी

पलंगावर बसवन
ू , आजी स्टो पेटवायला घ्यायच.

पटवधर्

मग कधी त्याच्या कांद्याच पोहे , कधी उप्पी तर

सरकारांच.े त्यांच हा वाडा. कधी काळी सोन्य-

कधी खरपस
ू भाजलेला रव्याच �शरा व्हायच. तो

नाण्यान आ�ण मल
ु ा माणसांनी भरलेला. संस्थान

प�हल्यांद गेला तेव्ह आजीने त्याच् डोक्यावर

गेल�. �दवाण गेले. आताशा नाह� म्हणायल

रचना

�तथं

कपडे ठे वायला एक मोठ� प�याची ट्र होती.

नारळ, �लंबू वगैरे बांधलेल्य तळ
ु या, �शसवी

िजने.

दगो

२ भांडी ठे वायला एक लाकडी पंपाळ होतं आ�ण

अंधारलेलं

कुलप
ु .ं मोडकळीला आलेल्य, मधेच कुठे कापडात

लाकडी

एक

एक रॉकेल वर चालणारा वातीचा स्टो होता. ४-

त्य खोल्यांव गंजत चाललेल� कड्य आ�ण

बंद

अंघोळीचा

खोल� होती. आजीच्य खोल�त एक पलंग होता.

वातावरण! एका बाजल
ू ा सगळ्य बंद खोल्य.

नाह�तर�

सोयीसाठ�

बसवला होता. या इथच उजव्य बाजूला आजीची

लागायचं. बोळ कसला? छोटे खानी भय
ु ारच होतं
ओलं

माणसाला

एक रांजण असायचा. नंतर मग कुणा �बर्हा

खोल�त जायला एका छोट्याश् बोळातन
ू जावं

कंु द

नवख्य

गेले

त्या पाय वगैरे धुवायला एक मोर� होती. त्या

होता.

होती. मख
ु ् रस्त्यापास बर�च आत. �तच्य

सगळीकडे

होते.

वाहत

शेवट� एक छोट� चौकोनी मोकळी जागा होती.

त्याच् समोरच्य वाड्या या आजीची खोल�

ते!

नळ

�तडवे

धरू धरू चालत आत आलं क� भय
ु ाराच्य

छान भागत असावं. मारुत चौकात वेलणकरांचा
आयव
ु ��दक

आडवे

अगद� सहज ठे च लागायची. �भंतीला एका हाताने

वष�

झाल� होती. त्यामुळ एका खोल�त �तचे अगद�
जुना

लगत
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हात �फरवला. खरबर�त, भेगाळलेल� बोटं चेहर्यावर

वषार्च असताना आजी-आजोबा, श्री आ�ण

�फरवत �तच्य नातवाला म्हणाल 'कोण रे हा?

श्रीधर ब�हण असे चौघे त्य दे वळात आले होते.

मग त्यान त्याच ओळख करू �दल�. आजी

�दवाळी होती. न�वन कपडे घालन
ू श्री इकडं

म्हणाल 'छान. आता रोज येत जा. तू मला माझ्य
नातवासारखाच!'

�तकडं धावत होता. आजी-आजोबा कृष्ण माईची

तो दे खील हो म्हणाल. मग

ओट� भरत होते. आ�ण तेवढ्या कुणीतर� धावत

रोजचच येणं जाणं सर
ु झालं. रोज हातात भरलेल�

आले. आ�ण �वचारले, "तो लहान मल
ु गा तम
ु चा आहे

ताटल� ठे वन
ू आजी प्रेमा डोक्यावर �तचा तोच

का?". आजी ला काह� सच
ु ेना. ओट�चे ताट तसेच ठे उन

खरबर�त, भेगाळलेला हात �फरवायची आ�ण खाऊन

ती धावत सट
ु ल�. पाहते तर श्री अगद� खालच्य

संपेपय�त शेजार� उभी राहायची. खाऊन झाल्याव

पायर�वर �नप�चत पडला होता. डोक्याल खोक पडल�

कृष्ण माईचा प्रस म्हणू खोबर्याच एक तक
ु डा

होती. पायर�वर बरच रक् सांडलं होतं. आजोबानी

आ�ण खडीसाखर हातावर ठे वायची.

नाडी पा�हल� आ�ण डोक्यावरच टोपी काढून �खशात

�तचा �दवस भल्य पहाटे च सर
ु व्हायच. श�ु चभ्
ूर

ठे वल�. श्री बोलत का नाह� म्हणू �तनं आजोबाना

मनानं ती कृष्ण-माईच्य दे वळात जायची. सकाळची

खप
ु वेळा �वचारलं. प् श्री चे श्वा संपले होते

काकड आरती झाल� क� प्रस मनाने ४-२ भप
ू ाळ्य

आ�ण आजीच नशीब! चांगला चाललेला संसार

१२ वाजेपय�त फुलवाती वळत बसायची. फारशी

त्या कुणीतर� बव
ु ा त्यान संन्या घ्यायच बोलन
ू

नाह�तर ह�रपाठ म्हणायच. त्यानंत मग दप
ु ार� ११-

रुसल. आजोबा सैर भैर झाले. कुणाशी बोलेनात.

कुणाशी बोलायची नाह�. कुणी अगद�च ओळखीचं

गेला. आ�ण एक �दवस खरच आजोबा घरातन
ू नाह�से

गाठ पडलं तर मात हसन
ू चौकशी करायची. हातावर

झाले. कुठे गेले कुणालाच मा�हत नाह�. पोटाशी तान्ह

एखादा खडी साखरे चा खडा ठे वायची. �तच्याश ह�

लेक आ�ण फाटलेलं आकाश घेउन �तनं परत नवा

फारसं कुणी आपणहून बोलायला जायचं नाह�. �तच्य

अध्या सर
ु केला. जगी ज्या कोणी नाह� त्या

बरोबर नेहमी एक पटट्यापट्ट्
नायलॉनची �पशवी
्

कधी कधी दे व प् लाभत नाह�. समाजाच्य नजरा,

हळकंु ड, रक्तचन्दनाच खोडाची काळी बाहुल�,

खोक आ�ण कृष्णामाईच न भरलेल� ओट� इतकं

लागेल काह� सांगता यायचं नाह�. कृष्ण-माईच्य

मांजरपाटा सारखं खरबर�त झालं. आजोबा �नघन
ू

पडायचं. खोक पडायची. रक् यायचं. रक् पा�हलं क�

मात तांदळ
ू अ�तेलाह� उरले नाह�त. नवर्याच होतं

असायची. त्या थोड़ी खड़ी साखर, सठ
ुं , एखादं

अठरा �वश्व दा�र�य, पोटाशी तान्ह पोर, श्रीधर

बक
ु ्क अशा गोष्ट असायच्य. केव्ह कुणाला काय

�शल्ल रा�हलं. रे शमासारखं तलम आयषु ् अचानक

दे वळात खप
ु मल
ु ं यायची. एखाद दस
ु रं मल
ू खेळताना

गेल्याव गा�ठला होतं त्याव थोड़े �दवस गेले. मग

आजी खुळ्य सारखी करायची. धावत जावन
ू त्य

नव्हत ते नातलगानी काढून घेतलं. डोक्यावरच

मल
ु ाला आधी रक्तचन् लावायची. थोड़ी सठ
ुं

छप्परह गेल.ं आ�ण मग ती परु तीच बोडक� झाल�.

�तला भरपरू रागे भरायची. ती आई आ�ण ते मल
ू

याचा कधी �वचार सद
ु ् केलेला नव्हत. सख
ु वस्त

चाटवायची. आ�ण मग त्य मल
ु ाची आई आल� क�

�श�ण नाह�. अनभ
ु व नाह�. अथार् अशी वेळ येइल

�नघन
ू गेले तर� आजी नंतर बराच वेळ स्वतःशी

घरात दे ताना �तच्य वडीलाना जग िजंकल्य सारखं

मल
ु ामधे �तला �तचा श्री �दसायचा. असाच २-३

पाहून त्यान अगद� भरू पावलं होतं.

झालं होतं. �मळवता नवरा, घर, शेती, भावंडं सगळं

बोलत बसायची. �तला मल
ु ं फार आवडायची. प्रत्

रचना
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आल्य वेळेला त�ड दे ण्य �शवाय गत्यंत नव्हत.

नव्हत. आजी छापखान्यातू जुने तप�कर� कागद

लेक�ला पोटाशी घेउन अनवाणी पावलानी दारोदार

त्याल करू द्यायच. लोकांना त्यांच् मल
ु ांची जुनी

दध
ु ासाठ� पायाला भेगा पडू लागल्य. हजार िजभानी

�श�ण झालं. प् तो त्याच्य न�शबावर रुसलेल

�तनं चार घर� धणी
ु -भांडी करायला सर
ु ुवा केल�.

आणायची. ते दम
ु डून, मध्य �शवन
ू त्याच् वह्य

�हंडू लागल�. ट�चभर पोटासाठ� आ�ण २ वाट्य

पस
ु ्तक बाजूला ठे वायला सांगायची. त्याच्या त्याच

नशीब काळजाला घरं कर लागलं. अब् झाकायची क�

असायचा. शाळे त गेल्याव रॉकेलचा वास येतो

�तला एका कायार्लया काम �मळाले. २ वेळच्य

मोठ्य मोठ्य पांढर्य शभ
ु वह्य, नवीन कोर�

भक
ू असा प्र रोज पडायला लागला. काह� �दवसानी

म्हणू पोरं त्याल �चडवायची. त्याच् �मत्रांच

खाण्याच प्र सट
ु ला. राहायला एक खोल� �मळाल�.

वासाची पस
ु ्तक , अभ्यासाच् खोल्य, खुच्या हे

दोन वेळच्य अन्नाल �कती लागतं? कधी कधी

सगळं त्याल हवं होतं. होता होईल तो घरातन
ू बाहे र

अगद� सहज �मळतं. प् कधी कधी अगद� पायाचे

राहायला लागला. नगर वाचनालयात अभ्यासाल

शीता इतके तक
ु डे व्हाव लागतात. ग�हवर, भावना,

जायचा. आजीला न सांगता बाहे र कुठे तर� काम

आठवणी सार्याच �वसर पडावा लागतो.

करायला लागला. त्यातल् पैशातन
ू फ�, पस
ु ्तक ,

कधीतर� हा वैश्वान शांत होतो. जगताना तक्रा

चंद वेगळा होत गेला आ�ण आजी परत एकट� होत

अंत:करणातले सगळे अश् वाहून गेले क� मग

वह्य घेता कधी-मधी एखाद� �वडी ओढायला लागला.

करू चालत नाह�. पैशाला पैसा जोडत �तनं पोर मोठ�

गेल�. त्याच तो �मत कधी मधी घर� यायचा. आजी

केल� आ�ण प�हल्या मह
ु ू तार्ल उजवन
ू टाकल�.

जवळ बसायचा. �तला काह�तर� आणून द्यायच.

खांद्यांवरच एक भार हलका झाला. म्हातार�ल

कधी एखाद� भाजीची प� डी नाह�तर कधी एखाद�

आल�. मोठ्य िज�क�रनं गाडा इथवर आणला होता.

यायचं.

झालं आ�ण �तची लेक �तला सोडून �नघन
ू गेल�.

गेल.ं काय जोडलं, कुठं टाके घातले कधी कळलच

आभाळ थोडं झालं होतं. सगळ्य गाव भर सांगन
ू

सोलापरु � चादर घेऊन यायचा. आजीला तेवढच भरू

प् दद
ु � व पाठ सोडेना. प�हल्या खेपेला काह�तर�

आयषु ् म्हणज सत
ु ाच्य �रळासारखं संपत

नाह�. कुठले �टकले, कुठले तट
ु ले ते दे खील �तला कधी

जाताना एक श्री सारखाच नातू सोडुन गेल�. त्य

�दसले नाह�त. आयषु ्याच ऋ्च इतक� जबरदस्

पोराकडं पाहून आजीचा जीव �तळ�तळ तट
ु ायचा.

होती �क �तला �बचार�ला बंध मोजायला सवोच

आता परत नव्यान सर
ु ुवा करायची �तची �हम्म

नव्हत. हात-पाय थकले होते. डोळे पल�कडच्य

झाल� नाह�.

कासावीस व्हायच �तचा. त्या आई �वना वाढणारं ते

होती. आजी सोलापरु � चादर�त शांत झोपल� होती.

त्य �दवशी वाड्य बाहे र बर�च गद� जमल�

तीराला लागले होते. प् पोर म्हटल �क जीव

पोर पाहून तर �तचा घास घशाखाल� उतरायचा नाह�.

एका हातात �तनं चादर घट धरू ठे वल� होती.

गेल्य लेक�च्य नवर्यान दस
ु रं लग् करू त्याच

कृष्णामाईच् प्रसादा मगुं ्य लागल्य होत्य.

पर
ु ुषाथ दाख�वला आ�ण पोर अगद�च �नराधार झालं.

- �न�खल कुलकण�, San Jose
Email - nskulkarni@gmail.com

परत नव्य जोमानं आजी उठल�. �तला जमेल तेवढ

�तनं केलं. प् त्याच त्याल काह� फारसं सोयरसत
ु क

रचना
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आम्ह बल्लवाचाय

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

रचना
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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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रे ग्युल गाब�जमध्य फेकल� तर ती मातीत

रांगोळी

�वल�न होईल क� नाह�? रांगोळी कशाची

करतात? ह� रांगोळी �पठाची नव्हत , खरखर�त

आज सहज घरातल्य साफसफाईत ,

होती . गग
ु लवर धडपडून पाह�ले , प् पव
ू �

आवराआवर�त दोन डबे सापडले. वरती चक्

रांगॊळी कशाची करत ,याचा काह�च उल्ले

मराठ�त आ�ण इंिग्लशमध् �ल�हले होते “रांगोळी

सापडला नाह�. कशाची का असेना , प् मला

”. उघडून ब�घतले तर खरच रांगोळी होती.

�ह रांगॊळी फेकवेना. मनाला कसतर�च वाटल.

बरे च वषार्पासू ह� रांगोळी कुणीच वापरल�

आजकाल लोक रागॊळी काढतात. प् बर्याचदा

नव्हत. ३० -४० वषार्पूव ह� रांगोळी भारत ते

कागदावरच काढतात. कागदावरच्य �चत्रा

अमे�रका दौरा करू आल�. बहुतेक आईने
आणल�. आई जावन
ू ह� बर�च वष� झाल�. आ�ण

रांगोळी म्हणता. ती रांगोळीची रांगॊळी नाह�.

मं�दरामध्य रं ग, ऑइलपेन्टन कायमचीच रांगोळी

मी प् आता थकले. मल
ु ानी लहानपणी

�चत काढून ठे वतात. म्हणज पन
ु ्ह पन
ु ्ह

आजीच्य आग्रहा रांगोळ्य कधीतर� काढल्य

काढायचे श् वाचतात. कांह� लोक अजन
ू ह�

होत्य. त्यांन ते आठवते �क नांह� , दे व जाणे.

दररोज रांगोळी काढतात प् ती धान्याच्

नातवंडे तर ’व्हॉट ् द्या व्हाई स्टफ़ ?’

पीठाची असते. माझ्य रांगोळीची रांगोळी मी

म्हणू �वचारतील.

अनेक वषार् पाह�ल� नाह� .

ह� रांगोळी प�वत्रते, मांगल्याच एक

माझी दस
ु र� मैत्र म्हणाल, अग, ह� रांगोळी

भावना आहे. माझ्य लहानपणी जेव्ह माझी

ज�मनीवर वापरल� जात असे , तेव्ह ह�

आजी समोरच्य अंगणावर सडा घालयची, आणी

बायो�डग्रेडेब असणार. त्यामुळ तू फेकल�स

मग ती छोट�शी रांगोळी घालायची. मी आपल�

तर� ती ज�मनीतच �वल�न होईल. तेव्ह तू

तेव्ह मध्य मध्य लट
ु ु पट
ु ू करायची. माझा �ठपका

�बलकूल काळ्ज कर नकोस.

पसरट यायचा. तेव्ह आजी म्हणायच , अग

�तसर� म्हणाल,’ अग , मागे कंु कवात लेड

रांगॊळीचा �ठपका नीट मारणे ह� सद
ु ् कला
आहे.

घातल्याच अफवा आल्याव दे वळात कंु कु
ठे वायचे बंद केले होते. तस या तझ
ु ्य

अशी ह� रांगोळी , माझ्यासमो आता

रांगोळीत कांह� �मसळल नसेल ना? -- काय

आहे. मी तीच काय कराव? कुणाला दे वू ?

लोक तर� असतात. कांह� कशावर �वश्वास

म्हणज �तचा उपयोग सत्काय होईल? अस मी

ठे वत नाह�त . मी बर्याच जणांना सां�गतल – ह�

कस कर? असा �वचार सारखा सारखा येवू

माह� रांगोळी खरच चांगल� आहे. माझी आई

लागला .

खूपच धा�मर् होती. नक्क� ह� रांगोळी

एक मैत्र म्हणाल, अग, फेकुन दे . कुठे अशा

चांगल्य दक
ु ानतन
ू च आलेल� असणार. प् आता

छोट्य छोट्य गोष्ट�ंमध् जीव अडकवन
ू बसते.

या सगळ्य मॉडनर आ�ण संशयखोर लोकांना मी

उगीच ब्लडप्र वाढे ल. फेकून तर� कुठे दयायची

कस समजावन
ू सांगू ? �क ह� माझी रांगोळी

.�रसायकल मध्य तर नाह� टाकता येणार आ�ण

रचना
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ककर्रोगजन नाह�, संसगर्रो होईल असे नाह�.

गप् बसू दे ईना. माझ �वचारमन्थ चालच
ू होत.

नाह�. रांगोळी ह� एक कला आहे.ती शभ
ु शकुन

आ�ण दोन्ह डबे सद
ुं र काढलेल्य रांगोळीसारखे

परमनंट माकर्रसारख ती बोटावर रं गह� ठे वणार

रांगोळीचे दोन डबे माझ्य स्वप्न येवू लागले .

आणते. आपल्य धमार्च परं परा आहे.प् हे

नाच कर लागले.

सगळ या संशयखोर लोकांना सांगन
ू काय

अस हे रात्रं�द माझे �वचार रांगोळीमय होऊ

उपयोग ?

लागले. सारख या रांगोळीचे काय कर? काय

मला पक् आठवल , मल
ु लहान होती तेव्ह

कर? काय कर?

कौतक
ु ाने माझी आई , मी आ�ण मल
ु एका

नंतर एक उत्साह मैत्र म्हणाल ,” मी पढ
ु च्य

डब्यातल् रांगोळीने अंगणात रांगोळी घालत

म�हन्या मं�दरात रांगोळीचा वकर्शॉ घेणार

अस.ू छान दृश होत ते . प् आता मल
ु

आहे.तेव्ह ह� रांगोळी वापरे न.” आ�ण ती

घराबाहे र पडल� . संस्कृत �म�श् झाल�. आई

रांगोळीचे दोन्ह�� डबे मोठया आनंदाने घेऊन

तर केव्हा गेल� . इथे वषार्तू दहा म�हने

गेल�.

थंडी असते आ�ण माझ शर�र आता थकल्.

माझ कुटकुट करणार मन थोडस शांत झाल.

खाल� बसन
ू रांगोळी काढण हे फक् मी
स्वप्ना कर शकते.

प् ह� रांगोळी मला

-

उषा म�हसेकर, �शकागो

Rachana Facebook Logo By
Pallavi Rajwade

शब्दकोड - उत्त
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�ण�चत्

Through My Camera Lens
-By Dr. Sudhir Gaikwad Inamdar, Mumbai

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.....
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रहे ना रहे हम!
गेल्य काह� म�हन्यां आपल्याल सोडून गेलेल्य �व�वध �ेत्रात �दग्गजांच
पण
ु ्यस्म!

रवी चोप् ( �चत्र, मा�लका �दग्दशर)
मरु ल� दे वरा (ज्येष कॉग्र नेत)े

रघव
ु ीर नेवरे कर ( ज्येष अ�भनेते )

�सतारादे वी ( ज्येष कथ्थ नुत्यांगन , �श��का )
�फल�प ह्यू ( ऑस्ट्रेल �क्रकेटप)
नयनतारा ( अ�भनेत्)

दे वेन वमार ( ज्येष �हंद� �चत्र नमर �वनोद�
अ�भनेत)े

श्या प��े ( अ�भनेत)े

बॅ�रस्ट ए. आर. अंतुले ( माजी मुख्यमंत महाराष् )

चंद्रका खोत ( ज्येष मराठ� सा�हित्य )
डॉ. वसंत गोवार�कर (ज्येष शास्त)
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