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Maharashtra Mandal Chicago, Inc.

सा�हत्य / मजकूर पाठ�वण्यासाठ� संपकर् :

(Year of Establishment: 1969)

'रचना' संपादक - Editor - उल्का नगरकर

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

Email - Rachana@mahamandalchicago.org
ulka_nagarkar@yahoo.com

Time Line 2015

सदस्य वगर्णी

Rachana Advertising: Annual (all
issues)

Please find the pricing structure for
(Membership Fees)
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):
Life Membership:
रचना

¼” Page
½” Page
Full Page

$100
$150
$200

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

$15
$350
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अध्य�ीय मनोगत
नमस्कार मंडळी,

गणपती बाप्पा मोरया !!

ह्यावेळी गणपतीच्या कायर्क्रमांची मजा काह� औरच आहे . मराठ� लोकांना �प्रय असा स्था�नक कलाकारांचा
“लोकधारा“ आ�ण त्या नंतर रं गणार आहे

नाट्य संगीत व सग
ु म संगीत राहुल दे शपांडे यांचे !
महाराष्ट्राची लोकधारा हा �शकागोतील मराठ� लोकांनी सादर केलेला उत्स्फूतर् कायर्क्रम आहे. २०१५च्या
स�मतीच्या आव्हानाला प्र�तसाद दे उन �शकागोच्या मराठ�करांनी हा लोकधारा कायर्क्रम बांधला आहे….

गणपतीचे नमन, भप
ू ाळी, �दंडी, भारूड, क�तर्न,मंगळागौर, कोळी नत्ृ य,आ�ण लावणी नत्ृ य. नव्या जुन्याचा

संगम साधणार्या अनेक बहुरं गी लोकधारा ! इथल्या Pan अमे�रकन-मराठ� लोकांनी कशी लोकधारा जोपासल�,
खुलवल�, आ�ण पढ
ु च्या �पढ�ला प्रदान केल� आहे हे आपण पाहणार आहोत.
स्वर सध
ु ा संस्थेतफ� सादर होणारा, राहुल दे शपांडे यांचा नाट्यसंगीताचा कायर्क्रम सप्र
ु �सद्ध आहेच .त्याबरोबर
गझल आ�ण सग
ु म संगीत ह्याचे पैलू आपल्याला ऐकायला �मळणार आहे त. कै वसंतराव दे शपांड�च्या
अ�वस्मरणीय गाण्यांचा आनंद आम्हाला लट
ु ायला �मळणार त्याबद्दल राहुल दे शपांड,े चैतन्य कंु टे आ�ण
�न�खल पाठक ह्यांचे अनेक आभार !
हा आपला रचनाचा ३रा अंक. सवर् कायर्क्रमांना आ�ण रचना ला भरगोस प्र�तसाद �दलात .
गेल्या काह� म�हन्यातील कायर्क्रमांची मा�हती पढ
ु �लप्रमाणे -

- �फल्मी षटकार - पत्रकार संझ�गर� ह्यांचा bollywood आ�ण cricket चा बहारदार कायर्क्रम
- अतल
ु कुलकण� बरोबर गप्पागोष्ट�

- M M C picnic - पावभाजीचा आ�ण कुल्फ� चा आस्वाद, Box cricket, दह�हं डी आ�ण games
- 15th August Float at Devon and Naperville
- नाटक कहानी मे Twist

सवर् coordinators व मराठ� शाळे चे आभार .

मंडळी असाच प्रतसाद दे त राहा आगामी कायर्क्रमात !
Upcoming events:

October 3rd 2015 : Feed my starving Children..

Saturday, October 3rd from 4:30 to 6:30 pm all at one time in 3 locations: Libertyville,
Schaumburg, and Aurora. Please sign up at the links given on the website under

upcoming events. Since this is on occasion of Gandhi Jayanti we are encouraging

children to come up and talk about Gandhiji or great freedom fighters of India for 1

minute before the start of the program. We have limited spots in each location so please
RSVP as soon as possible. There is no cost to participate in this event.
please do check with the rules on the website.

रचना
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Dandiya and Garba : Oct 23rd 7pm onwards Nirankari Mission

Diwali : Save the date : November 21st 2015. Program from India is on the cards.

मराठ� �शकागोकरांची संख्या तर वाढल� आहे च आ�ण आपले म मं �श मंडळ पण एवढे मोठे झाले आहे .

�व�वध decades मध्ये इथे येवन
ं ाने कायर्का�रणी २०१५ चे ध्येय
ू वसलेल� मंडळी एकत्र येतात त्या अनश
ु घ

आहे 'adapting to changing interests'. पण हे कर�त असताना नवीन कायर्क्रम आणायचा झाला क� दोन
प्रश्न समोर यायचे; तम्
ु हाला काय बघायला आवडेल ? तम्
ु हाला कुठल्या कायर्क्रमात भाग घ्यायला आवडेल ?
आम्ह� आमच्या वतीने प्रयत्न कर�त आहोतच ह्या प्रश्नांची उत्तर शोधायला ! पण त्याची खर� उत्तर
तम
ु च्याकडेच आहे त !

तम
ु च्या suggestions जाणून घ्यायला, अमलात आणायला आम्हाला खूप आवडेल.

karyakarini@mahamandalchicago.org ला तम
ु चे �वचार कळवा. �दवाळीच्या कायर्क्रमात ते अमलात
आणायचा प्रयत्न करू.

आपले मंडळ म्हणजे एका अनंत relay race सारखे आहे. दर वषार्ची स�मती त्याचे runners आहे त .

आ�ण ' आधीच्या वष�चे कायर्,�शकागो मराठ�काराचे वर�ल �वचार आ�ण पढ
ु �ल वषा�चे बदल , काह� मोठे

उपक्रम' हे ह्या race चे baton. नवीन बदल करायचे झाले म्हणजे, आपल्या मराठ� बाण्याला अनस
ु रून चचार्
ह� ओघाने आल�च नाह� का? काह� नवीन उपक्रम आ�ण बदल करायला मंडळाच्या सदस्यांची (members)
संमती लागते. दरवष� आपल्या �दवाळीच्या कायर्क्रमाच्या �दवशी, महाराष्ट्र मंडळ �शकागोच्या constitution
प्रमाणे Annual General Meeting (AGM) घेतल� जाते

तम
ु च्या उपिस्थतीने हे baton सहज

सल
ु भतेने नवीन स�मतीला सप
ु त
ू र् केले क� ह� शयर्त िजंकल�. लवकरच ह्याबद्दल मा�हती email नी पाठवल�
जाईल.

लोकधारा मध्ये भाग घेवन
ू आ�ण बहु संखेने उपिस्थत राहून �शकागो मराठ�कारांनी हे आपले मंडळ आहे
आ�ण हा आपला कायर्क्रम आहे असे परत जाणवन
ू �दले. तम
ु च्या भरगोस प्र�तसादाबद्दल आभार.
ममं�श २०१५ च्या स�मतीच्या

आ�ण गणपती Program co-ordinator ज्योत्स्ना दे शपांडे या सवा�च्या

साथी�शवाय हा कायर्क्रम शक्य नाह�. तसेच आता पन
ु ः दोन पायावर उभा माझा सारथी, माझी मल
ु े रा�धका
आ�ण नील ह्यांची साथसोबत

आहे आ�ण आमचे आईबाबांचे आ�शवार्द पाठ�शी आहे तच.

बह
ृ न्महाराष्ट्र मंडळ कायर्का�रणी आ�ण Maharashtra Foundation उत्तर अमे�रकेतील �व�वध मंडळांना

�नधीसंकलनाचे आवाहन कर�त आहे. उत्तर अमे�रकेतील �व�वध मंडळांकडून असा संक�लत �नधी BMM and
MF यांच्या पढ
ु ाकाराने, एक�त्रतपणे आ�ण योग्य संस्थेमाफर्त महाराष्ट्रातील दष्ु काळग्रस्तांपय�त पोहोचेल,
याची काळजी �निश्चत घेतल� जाईल.

गणपतीपढ
ु े ठे वलेल� द��णा या �नधीसाठ� दे ण्याचे ठर�वले आहे ,

तर मंडळी आता भेट� लागी आस, २६ तारखेला पण
ू र् करूया गणपती बाप्पा मोरया!!!
आपल�
सच
ु ेता अकोलकर, अध्य�ा, महाराष्ट्र मंडळ �शकागो २०१५

रचना
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चैतन्यदायी व्यिक्तमत्व
डॉ . सुधाताई कोठार�

पढ
ु �लप्रमाणे आहे . Chaitanya has played a

डॉ . सध
ु ा कोठार� PhD च्या अभ्यासा साठ�

महाराष्ट्रातील पण
ु े िजल्ह्याच्या खेड गावी १९८२ साल�
आल्या �न �तथल्याच एक होऊन रा�हल्या .त्यांच्या

संशोधनाचा �वषय होता community based

catalytic role in spreading the SHG

movement in and around Maharashtra and
is one of the pioneers of the SHG

movement in the state. GMSS, the first

organizations. गावातील म�हला , त्यांचे प्रश्न ,

पैशाची चणचण यासारख्या अनेक �वषयांवर अभ्यास
केल्यावर " म�हलांचे सबल�करण " �कती महत्त्वाचे

आहे हे जाणुन सध
ु ाताईनी तेच
आपल्या आयष्ु याचे ध्येय

SHG federation in Maharashtra promoted by
Chaitanya started functioning in the year
1991.

Vision: A gender just, equitable and self

reliant society where women have access to
and control over family finances and other

मानले . सहा वषार्नत
ं र

resources.

Academy for Education
and Youth Services

(AEYS) च्या �वश्वस्त म्हणून
सध
ु ाताईनी म�हलांचे प्रश्न

जाणन
ू घेण्यासाठ� व त्यावर उपाययोजना

Mission: Developing capabilities of rural
poor, especially women and youth by

promoting and strengthening self-reliant

sustainable institutions, to enable them to

आखण्यासाठ� मेळावा आयोिजत केला . याच

lead the process of development and

मेळाव्यातन
ु पढ
ु े "म�हला बचत गट " Self Help

Groups (SHGs) याची संकल्पना आकारास आल� .
म�हलांनी शक्य �ततक� बचत करुन गटागटाने पैसा
वाचवायचा आ�ण स्वतः च्या गरजांसाठ� राखन
ू

achieve a better quality of life.

Current work: Chaitanya works with over
92,000 rural women and her households
spread across 1,411 villages through 50

ठे वायचा . असे अनेक छोटे गट एकत्र येऊन

federations in 18 districts of Maharashtra.

Grameen Mahila Swayamsiddha Sangha

Location: Chaitanya offices are located in

(GMSS) याची स्थापना झाल� . जी १९९३ मध्ये

Rajgurunagar, which is a small town in the

Charitable Society म्हणन
ू न�दणीकृत झाल� .

Khed District of Maharastra.

Chaitanya was initiated as a not-for-profit

PROGRAMS: Chirag, Jankar, Upajeevika,

organization to support the GMSS and

Manthan, Arogya

provide assistance in financial and social
activities.

सध
ु ाताई नी " चैतन्य " या संस्थे�वषयी �शकागो

-

मधील कायर्क्रमादरम्यान परु वलेल� मा�हती

रचना
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मब
ुं ईचा

मब
ंु ईकरांना नकोनकोसे वाटणारे हे दृश्य, मला

आज मला मब
े .
ुं ईची खूप आठवण येतय
पाऊस,

पावसामळ
ु े

तब
ुं लेले

आज हवेहवेसे वाटत आहे !

रस्ते,

रस्त्यात अडकलेल्या गाडया, गाड्यांना धक्का

मारताना �भजत असलेल� माणसे, त्याच पाण्यात

खेळत

असलेल�

रस्त्यावरची

मल
ु .े

रे नकोट

घातलेल� शाळे त जाणार� मल
ु े आ�ण उलटणार्या

छ�या सांभाळणार्या त्यांच्या आया, कॉलेज मध्ये

जाणार्या

�तघींचा

एकाच

छत्रीत

मावण्याचा

प्रयास आ�ण त्याच मल
ु �ंवर उगीचच पाणी उडवत
जाणार्या �रक्�ा.
शोधून,

ओल्या �चंब पसर्मध्ये एक रुपयाचे नाणे
“आई

मी

अमक
ु

�ठकाणी

अडकलो/अडकले” आहे हे सांगण्यासाठ� पिब्लक
टे �लफोनच्या बाहे र लागलेल� रांग. घर� आई

टे न्शनमध्ये दरवाजाला चमचा, पाण्यात लाटणं

पाऊस इथेह� पडतो, पण पाणी तब
ुं त

आ�ण एक चप्पल उलट� ठे ऊन “अजन
ू ह� आल�

नाह�. मल
ु े शाळे त जातात बंद असलेल्या ए�स

कशी नाह� /हा आला कसा नाह�?” ह्या �चंतत
े .
साचलेले

साडे

बघतानाच

सातच्या

पाणी,

background
लावलेल्या

तडतडण्याचा

बाहे र

बातम्यात

अडकलेल्या
प्रचंड

music

प�यावर

आवाज!

�ठक�ठकाणी

गाडया

गडगडाट

म्हणन
ू

पावसाचा

वषर्भराची

गाडयांमधुन पण रे नकोट घालन
ू चालत नाह�त.

हे

पाण्यांत इथेह� खेळतात पण घरातल्या �कं वा

दृश्य

sub-division

आ�ण

धूळ

�नघन
ू

आ�ण

डबेवाला.

अश्या

ह्या

पावसामळ
ु े

गझल

आठवणी

ऐकत

काढत

वीस

“इकडचे

अस म्हणुन या

एक गोष्ट नक्क� क� जगात कुठे ह� रा�हलो तर�

मब
ुं ईच्या आठवणीचे हे दृश्य, family room च्या

मब
ंु ईचा

�भंतीवर

प्रत्येक

टांगलेल्या �चत्रासारखे - धळ
साचेल
ु

पण रं ग कायम ताजे राहणार !

मब
जाते. बर्याच
ुं ईकराचे जीवन पार बदलन
ू

रचना

अश्या

ची

आठवणीची तसबीर मात्र मनात कोरून उरते.

�शंतोडे स्वतःवर व इतरांवर उडवीत �न�वर्कार
करणारा

उदास

लाईफ �कती ईझी आहे ”

झालेला �चखल, slippers मळ
ु े त्याच �चखलाचे
पोचते

पंकज

वषार्पव
ू �च्या

पाणी साचून, बाजूच्या मातीच्या �ढगार्या चा

डबे

च्या

पावसांत - गरम गरम चहा, खमंग कांदा भजी

वायर� आ�ण MTNL ने खोदलेल्या खड्डयात

लोकांचे

"backyard"

प�याचा आवाज येत नाह�. इथे अश्या ह्या

होऊन

�हरवीगार �दसणार� झाडे, तट
ु लेल्या टे �लफोनच्या

पणे

�कं वा

swimming pool मध्ये! गडगडाट होतो, पण

�खडक�वर

मारा

च्या

-
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क�वता - गणेश वंदना
गजवदना रे गजवदना

सख
ु �वसी भल
ु �वसी माझ्या मना

खाऊन मोदक वक्रतड
ंु ा
उदर� घालसी प्रमादा।

�वघ्न हत्यार् महाकाया

चरणी त�ु झया �वल�न

सोडोनी सार� मोहमाया
�वसरोनी पाश मल�न।

आनंदाची उत्सवमत
ू �

आठवता तझ
ु े नाव जर�

�वघ्ने जाती पळून परु ती

लंबोदरा भी�त नरु े मम उदर�।

गणाधीशा रे गणनायका

मागणे माझे एकच आता

हृदयी वास करशील का?

रे खा�चत्र : राधा गोडांबे

सांभाळी माझ्या भ्रतार-पत्र
ु ा!

...सौ. नीला जोशी

With Best Compliments from

Address : 6034 S Cass Ave, Westmont, IL 60559
Phone : (630) 968-9660
रचना
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आपले सण: गणपती उत्सव
लेख मा�लका - पवर् ३ रे

चैत्रात गढ
ु �पाडव्याने सरु
ु झालेल्या �हंद ू

नववषार्च्या

अ�यतत
ृ ीया

आगमनानंतर
साजर�

झाल�,

वैशाख

जेष्ठ

पिू जले जाते. भारताबाहे र बमार्, श्रीलंका, थायलंड,

म�हन्यात

नेपाळ येथील लोकह� हा उत्सव साजरा करतात.

म�हन्यात

छत्रपती �शवाजी महाराजांच्या काळात गणपती

वटपो�णर्मा तर आषाढात गरु
ु पो�णर्मा झाल्यानंतर

उत्सव सावर्ज�नकपणे साजरा होत असे पण

श्रावण म�हन्याने सरु
ु वात झाल� ती चातम
ु ार्साची.

पेशव्यांच्या कालावधीनंतर खं�डत झालेल्या ह्या

पोळा अशा अनेक सणांनी सगळीकडे आनंदाची

जवळे

श्रावणातल्या मंगळागौर, नागपंचमी, र�ाबंधन,
उधळण

झाल�.

भाद्रपद

परं परे ला १८९२ मध्ये पण्
ु याचे भाऊसाहे ब ल�मण

म�हन्यातल्या

ह्यांनी पन
ु िर् ज�वत केले. त्यांच्या ह्या

पढ
ु ाकाराला लोकमान्य बाळ गंगाधर �टळक ह्यांनी

हरता�लकेनंतर लगेचच साजरा होणारा �न मराठ�

१८९४ मध्ये केसर�वाडा पण
ु े येथे गणपतीची स्थापना

मनांचा लाडका सण म्हणजे गणपती उत्सव. भाद्रपद

करून मोठ्या सावर्ज�नक उत्सवाचे स्वरूप �दले. ह्या

शक्
ु ल चतथ
ु �स घरोघर� गणपतीची स्थापना केल�

उत्सवाच्या �न�मत्ताने त्यांनी जनजागत
ृ ी करून

जाते. गणेश चतथ
अनंत चतद
ु �पासन
ू
ु र् शीपय�त

बाप्पांची पज
ू ा केल� जाते. कोणाकडे गणपतीपज
ू न

समाजाला एकत्र आणून स्वातं�यलढ्याची मह
ु ू तर्मेढ
रोवल�. तेव्हांपासन
ू गणपती उत्सव घरोघर� तसेच

�वसजर्न �कं वा सात �दवस तर कोणाकडे अनंत

जातो.

�दड �दवस, कोणाकडे पाच कोणाकडे गौर�ंबरोबर

सावर्ज�नक मंडळांतफ� �व�वध �ठकाणी साजरा केला

चतद
ु र् शीपय�त गणेशपज
ू न केले जाते.

श्रीगणेश चतथ
ु �स शाडूच्या मातीची मत
ु � घर�

आणन
ू प्राणप्र�तष्ठा केल� जाते. इथे अमे�रकेतह�
अगद�

उत्साहाने

अश्या

मातीची

मत
ु �

घर�

बन�वण्याचा आनंद काह� औरच असतो. आजकाल

जर� प्लास्टर ऑफ प�रस, फायबर ग्लास व धातच्
ू या

मत
ू �ची पज
ू ा करत असले तर� मळ
ु ात पा�थर्व मत
ु �पज
ू ा

करावी

असे

शास्त्र

पथ्
ू
ृ वीतत्वापासन

सांगते.

बनलेला

पा�थर्व

म्हणजेच

म्हणजे
मातीने

बनवलेला. ह्या सष्ृ ट�त जन्मणारा प्रत्येक जीव

जन्माला येऊन पथ्
ृ वीतत्वातच �वल�न होतो, जणू

त्याचे प्र�तक म्हणूनच मातीच्या मत
ु �त प्राणप्र�तष्ठा

करून गणांचा अ�धपती 'गणपती'चे पज
ू न करून

गणपती हे दै वत महाराष्ट्रापरु तेच �समीत

नंतर ती मत
ु � आपण पाण्यामध्ये �वसिजर्त करतो.

नसन
ू कनार्टक, ता�मळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदे श, गोवा,

मातीच्या

ओडीसा आ�ण इतर पिश्चम व द��ण भारतात

रचना

ऐवजी इतर

गोष्ट�ंचा वापर

करून

बन�वलेल्या मत
ु � पयार्वरणाला अ�तशय घातक
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आहे त. अनेक वेळा असे घातक पदाथर्, रासाय�नक रं ग

आपल्या �रती परं परा ह्या �नसगार्च्या

पाण्यामध्ये �मसळल्याने पाण्याचे प्रदष
ू ण वाढते �न

ऋतच
ु क्रावर आधा�रत आहे त. साधारणतः भारतात

आपण ल�ात घेतले पाह�जे. अल�कडे त्याचसाठ�

भरून वाहत असतात . तांदळ
ु ाचे पीठ, नारळ, गळ
ू ,

त्याचा जीवसष्ृ ट�वरती �वपर�त प�रणाम होतो हे

ह्या सम
ु ारास पावसाळा सरु
ु असतो. नदया दध
ु डी

बरे च जण ईको फ्र�डल� गजानन मत
ु � आणन
ू नद�

खसखस ह्यांनी बन�वलेल्या मोदकांनी शर�रात उजार्

�कं वा तलावात �वसजर्न न करता घरच्याघर�

राखल� जाते, उत्तम अशा ह्या पौिष्टक अन्नाने

घंगाळात �वसजर्न करून झाडांमध्ये पाणी घालतात.

रोगाप्र�तकार शक्ती वाढते.

दररोज सकाळ संध्याकाळ गणेशाची पज
ू ा आरती

करून प्रसाद म्हणून रोज वेगवेगळी �खरापत वाटल�

गणपती

दाख�वला जातो. �वसजर्नाच्या �दवशी वाटल� डाळ

आगमन

बरोबरच

अनेकांकडे

जाते. तांदळाच्या उकडीच्या मोदकांचा नेवद्
ै य खास

गौर�ंचेह�
होते.

केल� जाते. सावर्ज�नक मंडळे मोठाले मंडप उभारून

काह�ंच्याकडे

फक्त

�व�वध

काह�ंकडे उभ्या तर

�व�वध प्रकारची सजावट करून दे खावे सादर करतात.

मख
ु वट्याच्या,

कायर्क्रम, ना�वन्यपण
ू र् स्पधार् यांचे आयोजन केले

काह�ंकडे खड्यांच्या.

कल्पना लढवन
ू उत्तमोत्तम दे खावे घड�वणे ह्या

गौर�ंचे आगमन होते,

समाजोपयोगी

उपक्रम,

करमणुक�चे

प�हल्या

जाते. गणपतीची आरास मांडणे, दरवष� नवनवीन

�दवशी

दस
ु र्या �दवशी त्या जेवतात तर �तसर्या �दवशी त्यांचे

मध्ये अनेक मंडळांची अह�मका सरु
ु असते. सवर्
कायर्कत� एकजुट�ने हा उत्सव यशस्वीपणे साजरा

�वसजर्न केले जाते. माहे रवा�शणी गौरा�चे घरात

उत्सवाचे आयोजन कसे करायचे ह्याची रूपरे षा

मग

करतात. दरवष� कुठला दे खावा सादर करायचा,

प्रत्येक �ठकाणी पावले रांगोळीने काढून घर दाखवन
ू

,�कत्येक म�हने आधीपासन
ू तयार�ला सरु
ु वात होते.

परु ाणावरणाचा

होणारा उत्सव आजकालच्या आधु�नक काळातह�

संधीच पव
ू �च्या बायकांना �मळत असताना �दसते.

खास

स्वागत

केले

जाते.

प्रसादाला

जंगी बेत होतो. ह्या प्रथेतन
ू

माहे रवा�शणीचा मानसन्मान, कोडकौतक
ु करण्याची

असा हा घरगत
ु ी तसेच सावर्ज�नक स्वरुपात

गौर�च्या

आपले पारं पा�रक स्वरूप �टकवन
ू ठे वण्याची धडपड

हळद�कंु कूच्या�न�मत्ताने

बायकांना

करत असला तर� अनेक �ठकाणी काह� गोष्ट�ंचे

एकमेक�ंशी संवाद साधता येत असे.

प्रदष
ू ण, पयार्वरणावर �वपर�त प�रणाम होतो. तर

�क आठवतो पण्
ंु ईचा दोन दोन �दवस
ु याचा �न मब

नैस�गर्क रं गांचा वापर, पयार्वरणाची काळजी घेऊन

गणपतींची लागलेल� रांग, त्यांचे भव्य�दव्य रथं,

गणपतीच्या �वसजर्नाची �मरवणूक म्हटले

उल्लंघन होताना �दसते ज्यामळ
ु े ध्वनी प्रदष
ू ण, हवेचे

काह� �ठकाणी आवजन
ूर् शाडूच्या मातीची मत
ु �,

चालणारा �दमाखेदार �वसजर्न सोहळा. मानाच्या

केलेले

त्यासमोर नाचणारे कायर्कत�, तालासरु ात वाजवणार�

�वसजर्न,

होतानाह� �दसते.

रचना

�नमार्ल्याचे

योग्य

�नयोजन

ढोलताशा पथके, सारे आसमंत कसे गणरायांच्या
�वसजर्नासाठ�
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�नघते.

त्यातन
ू
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हमखास हजेर� लावत सगळ्यांची भंबेर� उडवतोच.

उत्सवह� इथल्या लोकांना वषार्नव
ु ष� आठवतोच तो

�मरवणूक मागार्वर�ल ठरा�वक �ठकाणी ठरा�वक वेळी

वै�वध्यपण
ू र् �नयोजनबद्ध केलेल्या कायर्क्रमांमळ
ु े.

मानाचे गणपती पाहायला �मळावेत म्हणन
ू दरवष�

साम�ु हकपणे ठे क्यात केलेल्या आरतीने �न त्यातील

उभे राहणारे �न नंतर �कत्येक �दवस कुठल्या

-

गणपतीची �मरवणक
कशी होती ह्यावर गप्पा
ू

वषार् राहुल �वसाळ

ठोकणारे अनेक जण असतात.

गणपती उत्सवाच्या जशा भारतातल्या आठवणी तशा

अमे�रकेतल्या महाराष्ट्र मंडळानी साजरा केलेला

रचना
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मल
ु ांना वाचता आल�, बोलता आल�, �ल�हता आल� व

�शकागो मराठ� �वद्यामं�दर

कळल� तर मराठ� मध्ये असलेले फार सरु े ख, उत्तम

व प्रगल्भ सा�हत्य त्यांना कळे ल व त्यामळ
ु े त्यांच्या
वैयिक्तक चा�र�याला, व्यावसा�यक कतत्र्ृ वाला व

मी मंदार य. जोगळे कर, �शकागो मराठ�

सामािजक प्र�तमेला एक प्रकारचा उजाळा येईल असे

�वद्यामं�दरामधील एक �श�क. मागील वष�

मला वाटले.

ज्यावेळी मला सौ. �वद्या जोशी ह्यांनी सां�गतले क�

�शकागो मध्ये आपण मराठ� शाळा सरु
ु करत आहोत

बह
ु े येथील भारती �वद्यापीठ
ृ न्महाराष्ट्र मंडळ व पण

आ�ण त्या शाळे त �वद्याथ्या�ना �शकवण्यासाठ� एका

ह्यांच्या संयक्
ु तपणे हा मराठ� शाळे चा उपक्रम

�श�काची गरज आहे . तर ते काम करायला तल
ु ा

अमे�रकेत चालवला जातो. ह्या उपक्रमाला �शकागो

आवडेल का? मला ह्याचे खूप अप्रप
ू व कौतक
ु वाटले.

िस्थत मराठ� जनांनी अत्यंत उत्तम प्र�तसाद �दला.

साने गरु
ु जी म्हणतात क� “लहान मल
ु े ह� दे वाघरची

ह्या शाळे मध्य �शकवण्याचा हा अनभ
ु व पण अत्यंत

फुले”. तर अश्या फुलांना आपल्याला वाढवण्याची

उत्तम आहे . �शकागो ची ह� मराठ� शाळा दर र�ववार�

संधी �मळे ल तर फारच उत्तम. आपण अमे�रकेत

Naperville व Schaumburg येथे भरते. सध्या ह्या

येतो पण आपल्या मल
ु ांना मराठ� �लहायला,

शाळे त १०० �वद्याथ� �शकतात. �वद्याथ्यार्चे दोन

वाचायला व बोलायला येत नाह�. त्यामळ
ु े ज्या वेळी

वयोगट आहे त. वय वष� ४-९ हा लहान �वद्याथ्या�चा

आपण भारतात जातो, त्यावेळी ह� मल
ु े आपल्या

एक व वय वष� ९-१२ हा मोठ्या �वद्याथ्या�चा दस
ु रा.

नातेवाईकांना व्यविस्थत ओळखत नाह�त. कारण

ह्या मराठ� शाळे मध्ये दर र�ववारच्या वगार्ची

त्यांना आई व बाबा ह्या नात्यांव्य�त�रक्त मामा,

सरु
ु वात प्राथर्नेने होते. वगार्त �वद्याथ्या�ना मराठ�

मावशी, काका, काकू, आत्या आजी व आजोबा ह्यां

मधील बाराखडी, स्वर, व्यंजने व अंक सरु
ु वातीला

मराठ� नात्यांची ओळख नसते. त्यामळ
ु े मला ह�

�शकवले जातात. नंतर जोडा�रे , व्याकरण व वाक्य

मराठ� शाळे ची व �तच्या मध्ये �शकवण्याची कल्पना

बनवणे हे पण �शकवले जाते. दर वगार्त �नर�नराळे

खूपच आवडल�. मी सौ. �वद्या जोशी ह्यांना होय

खेळ, क�वता, गोष्ट� व गाणी पण �शकवल� जातात.

असे सां�गतले.

ह्या व्य�त�रक्त �वद्याथ्या�ना जंगलातले, शेतातले,

पाण्यातले प्राणी, प�ी पण �शकवले जातात.

आपल्या मराठ� मध्ये, थोर संतांनी, �वचारवंतांनी,

�वद्याथ्या�ना आपले घर, घरातील वस्त,ू आपल�

लेखकांनी व इ�तहासकारांनी महान सा�हत्य, गाथा व

शाळा, शाळे तील वस्त,ू �नर�नराळ्या भाज्या,

लेखन केले आहे . ह्या सवा�ची आपल्या नवीन �पढ�ला

पालेभाज्या, फळे , फुले आपले नातेवाईक हे पण

ओळख व्हावी व त्याचा योग्य उपयोग त्यांना व्हावा

�शकवले जातात. �वद्याथ्या�ना घड्याळ, �दशा, ऋतू

ह्या भावनेनी मला असे वाटले �क आपण ह्या

व �नर�नराळे आकार पण �शकवले जातात.

�शकागोच्या मराठ� शाळे त �शकवावे. ह्या मल
ु ांची

�वद्याथ्या�ना मराठ� भाषेमधील संभाषण, श्रवण,

भ�वष्ये अत्यंत उज्ज्वल आहेत. त्यांच्या उज्ज्वल

भाषण, वाचन व लेखन हे ह� �शकवले जाते.

भ�वष्याला आपला पण थोडासा हातभार लावावा ह्या

�वद्याथ्या�ना गह
ृ पाठ पण �दला जातो. वषर्भरात ह्या

उद्दात्त भावनेपोट� मी ह्या �शकागोच्या मराठ�

मराठ� शाळे ची एक सहल होते व वषर्भरात सवर् मराठ�

शाळे त �शकवण्याचे ठरवले. मराठ� भाषा ह� ह्या

रचना

सणांबद्दल मा�हती �दल� जाते व सवर् मराठ� सण पण
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साजरे केले जातात. वषार्च्या शेवट� ह्या सवर् मल
ु ांची

मी मराठ� भाषा २००० पासन
ु �शकवत आहे. सरू
ु वात

स्वेच्छा पर��ा घेतल� जाते व जे ह्या पर��ेमध्ये

, मल
ु �ला आपल� मात्रभ
ु ाषा �ल�हता बोलता यावी या

हे तु ने झाल�. आजी आजोबांना फ़ोन केला क� नात

उत्तीणर् होतील त्यांना प्रशस्तीपत्रक पण �दले जाते.

मराठ� स्पषट बोलते हे ऐकून त्याना बरं वाटते.मराठ�

भाषा वगर् �शकवणे ह� आवड याचे मख्
ु य कारणं -

वगार्त येणार� लहान मल
ु ,ं त्यांची उत्सक
ु ता आ�ण

अभ्यास करायची तयार� . मल
ु ं कष्ट घेऊन अभ्यास ,

-

गह
ु ास्पद आहे. त्यांचे
ृ पाठ करतात , हे ख़रच कौतक

मंदार जोगळे कर

हसरे चेहरे , त्यांची �नरागसता , दर र�ववार� १०

वाजता बघण्या योग्य आहे .�शकागो �वद्यामं�दर दर

र�ववार� सकाळी १० ते ११.३० Eola Community

Center मध्ये भरते.मराठ� भाषे बरोबर मराठ� सणांची

मा�हती , arts and crafts आणी games मध्ये द�ड
तास कधी संपतो हे कळत नाह�ं .

अिश्वनी मोडक, �श��का

रचना
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शब्दकोडे
- अ�भिजत रायर�कर

उभे शब्द्

आडवे शब्द्

1. शै��णक पात्रता पण
ू ॅ र् करण्यासाठ� आखन
ू

1. सीतेला ह्या �दव्यातन
ू जावे लागले

�दलेला मागर् 2. इतरांच्या साठ� केलेल� क्रुती
3. मीठ

4. जी ए कुलकण� यांचा १९६२ मध्ये प्रथम

4. भले, चांगले

प्रका�शत झालेला कथासंग्रह

5. �कती वाजता काय करायचे याचा आराखडा

7. चांद�चे

9. सभेचा अध्य�

6. पगार� नोकर 8. ___ म्हातार� - अ�तशय व्रद्ध
10. थंडीचे �कं वा उष्णतेचे मोजमाप
ु

11. वरून खाल� येताना, उदा. िजना, �शडी, वगैरे

11. हवेत �वहं ग करणार�, ___ पाखरे

काटा बारावर असताना..

प्रकार

12. घड्याळात छोटा काटा तीनवर आणी मोठा

13. श�गातील �हरवे दाणे घालन
ू केलेला भाताचा

14. फेक�त, पाण्याच्या मोठ्या �पंपात..
16. एक यग
ु

15. पाताळात प्रवेश करण्याचे �ठकाण

18. सरु े श भटांना �दलेल� उपमा, �व�शष्ठ प्रकारच्या
क�वता �ल�हणारा

17. ___ चेहेरा - डोळ्यातन
ू आश्रू येत असताना
18. मागच्या वेळी प्रथम आलेला

20. शंकर, ज्याने लांब केस धारण केलेल्या आहे त

19. हवाई जहाजाच्या प्रवासाची स�ु वधा

असा

असलेल� कथा (�वशेषतः ट� व्ह� वर!)

26. सवा�नी एकत्रपणे करायचा व्यायाम

21. वाहता प्रवाह, अनेक भागांत क्रमशाः चालू
22. नीट सांगता न येण्यासारखे, ___ होते आहे

मला.. 24. ___ (एकह�) शब्द न बोलता
27. सन
ु ील गावस्करचे टोपण नाव
28. मालक�

रचना

23. ___ येईना म्हणे अंगण वाकडे

25. छोटे स,े �चमक
ु ले

27. ढळत असलेला, उदा. �दवस

29. शर�रातील रक्त वाहून नेणारे तंतू
30. बाहे र�ल बाजूला असलेले टणक आवरण,
�वशेषतः �कटकांमध्ये हे आढळते
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When my friends and I first came to America
as new brides and young students all we had
was time. But we used this time to fill up our
lives and our schedules with such alarming
speed that we don’t even remember what it
felt like to sit down and plan the rest of our
lives.
First
came
school,
then
came
assistantships, then internships, then jobs in
the real world. As if on a parallel track our
social lives grew and grew, our friends became
our families and we became wives, daughtersin-law, aunties and sisters, cooking and
cleaning with one hand while typing away on
our laptops with the other. By the time we
become mothers, we already believed we could
do anything without sleep or rest or
compromise.

Did they Burn the Bra for This?

It’s been just another regular day for me. I’ve
driven the kids from swimming lessons to
dance class to math practice. I’ve done all this
after spending a full day at work trying to
respond to endless requests and demands.
Along the way I’ve thrown together three
meals for three mouths. One hungry and
bottomless, one so unwilling I had to almost
pry it open with a wrench, and one stressed
out and perpetually on a diet.
After kissing booboos, meting out timeouts,
shrieking myself hoarse and fielding off smart
retorts all day, I finally sit down for a little ‘me’
time. I reach for the phone and end up talking
to a fellow-sufferer, another harried mom.
She, like me, is married to our era’s great
corporate invention, the global professional,
identified mainly by his absence from the home
during the week, but also identified by the
splitting-at-the-seams, single-parent of a
spouse.

My friends in India laughed at us. ‘You guys
need to slow down!’ they said as they
themselves worked twelve hour days and built
their own sterling careers and beautiful homes,
all the while running from one family function
to the next. Essentially, all the women I grew
up with seem to have spent the past ten years
running up and down a tight rope on trembling
legs balancing babies, bosses, families and
marriages on our heads, and we have the dark
circles and frown lines to prove it.

Only, today my friend isn’t just harried but
downright harassed. It is summer in Michigan
and relatives who would not touch us with a
bargepole in the winter are flocking this way.
My friend has spent the past month cleaning
three and a half bathrooms, cooking the
traditional five Indian meals every day
(breakfast, lunch, dinner and the two nashtas),
visiting the thankfully limited touristy places
within a fifty mile radius, and driving to all
other relatives settled within the tri-state area.
She’s done all this while still making sure her
kids are driven from swim to dance to math
and holding down her full-time job, and of
course, never losing the bahu-rani smile
through it all.

Unlike our mothers we were raised to believe
that we could be anything we wanted to be.
Our parents worried more about our grades
and our ability to stand on our own two feet
than the size of our trousseaus. I don’t think it
would be too presumptuous to say that we are
the first entirely empowered generation of
Indian women, the first truly post ‘it’s a man’s
job’ generation. Unfortunately, we are also a
generation that continues to be defined by our
ability to be the lodestars of our families. We
might sneer at the ideal-bahu stereotypes from
television and cinema, but our need to be ideal
mothers, wives, daughters, daughters-in-law,
nieces, nieces-in-law, sisters, sisters-in-law,
and every other perceived fountain of love and
giving is deeply ingrained and absolute.

In the course of this you-show-me-yours-andI’ll-show-you-mine misery-fest of a call, she
asks me in her best weeping film star voice,
“WHY?” A question I have time to ponder only
because super-exhaustion always leaves me
sleepless. Why do we do this to ourselves?
Why do we systematically set up our lives to
get progressively harder? What is it exactly
that we are trying to achieve? What are we
trying to prove and to whom?

रचना

My mother believed that her home was her
forte. She worked very hard at being the ideal
wife, mother, daughter, daughter-in-law et al.
She cooked like an award-winning chef, kept
house like a domestic goddess, knew all our
friends, communicated with our teachers,
made sure we made it to all our various
activities on time. She did all this while still
making sure that the constant stream of house
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to Victory, where the prisoners, having
escaped from the football field with the throngs
of spectators, just run and run. They can
finally run, and boy do they run. They don’t
stop to see where they are going or to think
about where they will end up. They just run
and then the frame freezes and there is glee
on every face.

guests were treated like royalty. My father who
was first a fighter pilot and then a commercial
pilot believed his work was his forte. He was
never late for a single flight in his forty-year
career. He studied tirelessly whenever he had
one of the many tests and conversions pilots
routinely go through. He never passed up a
single
opportunity
at
professional
advancement. He took pride in every
promotion and gave his all to every position he
held.

Yes, today we can be everything we want to
be. Yes, we can have everything we want to
have. Yes, when they call us supermoms, they
aren’t too far off the mark. We can run and we
are running, but the frame isn’t freezing on
glee. The frame is stretching into an endless
sprint in slow motion to a finish line we cannot
see.

As for me, with my overblown sense of what I
can do and who I can be, I want both my
home and my work to be my forte. I want to
be the domestic goddess my mother was. I
want
gleaming
faucets
and
weed-free
flowerbeds in my home. I want wholesome
food on my table and a house full of family and
friends to eat it. I want children who are
exposed to every possible opportunity and a
relationship with both the freshness of
newlyweds and the comfort of retirees. But
wait, I also want to be the successful
professional my father was. I want a flawless
review every year, preferably accompanied by
a promotion at least every other year. I want
to meet every deadline and blow my customers
away with every deliverable. I want to
continually expand my skill set, be a valuable
asset to my team and actually be all the things
my resume says I am.

Every day we give out children choices, 'you
can eat a cookie or you can eat potato chips.'
When they invariably say, ‘I want both,’ we, in
all our wisdom say, ‘if you eat both you will get
a stomach ache!’ That’s what we’ve done.
We’ve lost the ability to say no, to choose a
few things and to let the others go, and here
we are with our giant stomach aches,
figuratively, enjoying neither our cookie nor
our chips.
To quote the great visionary, Spiderman’s
Uncle Peter, ‘With great power comes great
responsibility.’ Choice is a great power and
how responsibly we learn to use it will separate
the burned out and bitter cynics from the
fulfilled and complete individuals we dream of
being. Like everything else, multitasking can
be overdone. It might even be overrated. It
might even end up being our downfall, sucking
the joy out of everything we do. So, until some
overworked scientist mom somewhere figures
out how to add more hours to a day, the time
has come for us to learn how to choose not as
much as we can handle but only as much as
we can enjoy and savor. The time has come to
take our own advice by sometimes choosing
only half a cookie and half the chips and
sometimes simply choosing neither, because,
really, now we can.

Consequently, I’ve inherited all the physical
and emotional exhaustion of my mother’s life
and all the mental stress of my father’s life.
Who would’ve thought empowerment and
liberation would be so very exhausting? To add
insult to injury, I have no one to blame for my
whirlwind of a life but myself, because most of
the things I do, I do by choice.
Although I don’t sound like it in my current
exhausted state, I am very thankful for having
the choices I have. Not only am I thankful for
the choices but I am also indebted to earlier
generations of women who struggled so I could
have these choices. In all truthfulness, I would
never, ever, exchange this right to make
choices for anything. However, I do wish I had
more decorum and balance in how I use my
choices.

-

Sonali Dev

When I look at other women like me,
perpetually exhausted, perpetually in motion,
perpetually wanting to do it all, I am reminded
of the closing scene from that war film, Escape

रचना
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शब्दकोडे - उत्तर

रचना
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आम्ह� बल्लवाचायर्
EASY FLAN RECIEPE

Ingredients:
• 2/3 cup white sugar
(to make caramelized syrup)
• 1= 14 oz can sweetened condensed milk
• 3 cups whole milk
• 5 large eggs
• 1 ½ Teaspoon butter
• 2 Teaspoons vanilla extract
• Baking dish 10X10X2, and a large pan
For water bath
Method:
• Preheat oven at 350 degrees F
Or 175 degrees Celsius
• In a small saucepan caramelize the sugar
Making a syrup
• Pour the syrup in the baking dish
• In a blender jar add all the remaining
Ingredients and blend for a minute
• Pour the mixture in the dish
• Place THE DISH in the large baking pan
And add water to the large pan
• Place in the oven and bake for
50 to 60 minutes or until flan is set
• Refrigerate for at least 2 hours before
serving
Tips:
• To make the syrup add a few drops of
Water, do not stir too much or sugar will
crystalize again.
-

रचना

Mangala Gadkari
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भाजणीचे थालीपीठ
वेळ: १५ ते २० िमनीटे
सािहत्य:
१ कप थािलपीठाची भाजणी, १ कप पाणी,
चवीपुरते िमठ, १ �टस्पून लाल ितखट, १/२
�टस्पून िजरे पावडर, १/४ �टस्पून हळद, १ टेस्पून
तेल, १/४ कप िचरलेली को�थबीर, १/२ कप
बारीक िचरलेला कांदा
कृ ती:
१) �थम भाजणीची उकड काढू न घ्यावी त्यासाठी, १ कप
पाणी उकळू न घ्यावे. त्यात ितखट, िमठ, �हग, हळद,
िजरे , १ टेस्पून तेल घालून िमक्स करावे. पाणी उकळले
�क गॅस मंद क�न पाण्यात भाजणी घालावी आिण
लगेच चमच्याने ढवळावे. थोडे िमक्स क�न वरती
झाकण ठे वून ५ िमनीटे मंद आचेवर वाफ काढावी. गॅस
बंद क�न वाफ अजून ५ िमनीटे मु� �ावे.
२) जर उकड काढायची नसेल तर भाजणीत इतर सािहत्य
घालून गरम पाण्याने िपठ िभजवावे.
३) भाजणी मळतानाच िचरलेला कांदा आिण को�थबीर
त्यात घालून एक� करावे. थोडावेळ झाकू न ठे वावे.
नंतर ४ ते ५ मध्यम आकाराचे सारखे गोळे क�न
घ्यावे.
४) तवा गरम क�न तेल घालून त्यावर थािलपीठ घालून
मध्यम आचेवर झाकण ठे वून दोन्ही बाजू खरपूस भाजून
घ्यावे. (�त्येक बाजू साधारण ४ ते ५ िमनीटे)
टीप:
फ� द�ाबरोबर �कवा दही-िमरची लोणच्याबरोबर
थािलपीठ अ�ितम लागते. आपल्या आ�े�ांना बोलावून
त्यांच्यासाठी हे थालीपीठ के ल्यास, ते अिधकच खुसखुशीत
होते.
-
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रहे ना रहे हम!
गेल्या काह� म�हन्यांत आपल्याला सोडून गेलेल्या �व�वध �ेत्रातील �दग्गजांचे
पण्
ु यस्मरण!

�रची बेनॉ ( ऑस्ट्रे �लअन अष्ट्पैलू �क्रकेटपटु, समालोचक)
जॉन नॅश (नोबेल परु स्कार �वजेते सप्र
ु �सद्ध ग�णती)
�ख्रस्तोफ़र ल� (अ�भनेता)

�ननाद बेडक
े र ( इ�तहासकार)

�बंदम
ु ाधव जोशी (स्वातं�य सेनानी, ग्राहक चळवळी चे प्रणेत)े
अशोक पाटोळे ( नाट्यलेखक, �चत्रपटलेखक)
चाल्सर् कोर�आ (पद्म�वभष
ू ण वास्त�ु वशारद)
बशर नवाझ ( उदर् ू शायर)

ओमार श�रफ (अ�भनेता )

डॉ एपीजे अब्दल
ु कलाम ( माजी राष्ट्रपती, संशोधक, �वचारवंत,
कवी, प्रेरणास्थान)

क्लाईव राईस ( द. आ�फ्रका अष्टपैलू �क्रकेटपटु )

�व. वसध
ुं रा कोमकल� ( �हंदस्
ु थानी शास्त्रीय गा�यका)
ल�मण ल�ढे ( �व�ानकथा लेखक)

भालचंद्र प� ढारकर ( ज्येष्ठ मराठ� रं गभम
ू ी कलावंत)

रचना
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छाया�चत्र स्पधार् �नकाल
Winner – Above 18 years group
This was shot in downtown at the Daley
Plaza while I was having lunch outside. It
was a beautiful sunny spring day and the
colorful tulips in the plaza made it even
livelier. I wanted to capture the beauty that
the tulips brought to the boring, mundane
atmosphere of the corporate buildings around
the plaza so I crouched down and framed the
flowers from below with the buildings in the
background to get the shot.

-

Ankit Mistri

Winner – Below 18 years group
This colorful shot was taken during the Hot air
balloon event in Lisle
Camera - Sony DSC HX9V
Location - Lisle,IL (Hot air balloon festival)

-

Arnav Lande

Winner – Below 18 years group

These photos capture, the incredible colors of
the flowers, and trees that bloom, before
autumn starts. These photos were taken in my
backyard, and help illustrate the amazing nature
that surrounds us.

-

Saloni Nagarkar

Thanks to Pallavi Rajwade and Madhura Hirwe Joshi for judging Rachana
Photography competition.
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