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अध्य�ीय मनोगत
नमस्कार मंडळी,
शुभ �दपावल�! मंडळी रचना मधला अध्य�ा म्हणून हा माझा शेवटचा संवाद. मागे वळून पहाताना
खप
काह� �दसतंय पण सवार्त valuable काय आहे ? तर ते आहे परत परत जोडले जाणारे
ू
मराठ� संस्कृतीशी नाते.

मागे वळून पाहताना �दसते ते एक�त्रत आलेले मराठ� �शकागोवासी श्रोता audience!. ६०० हून
जास्त संख्येने उपिस्थत राहून २०१५ च्या गणपतीत आगळा वेगळा लोकधारा कायर्क्रम
आणखीनच बहारदार

करणारे �शकागोवासी,

उत्साहाने

दां�डया

गरबा

चा

फेर

धरणारे

मराठ� �शकागोवासी, consulate general च्या कला उत्सवामध्ये हजेर� लावणारे �दंडी आ�ण
लावणी सादर करणारे , मम�श चा ठसा उमटवणारे आ�ण अगद� seniors पासून छोट्या �पढ�ने ह�

भरभरून प्र�तसाद दे णारे मराठ� �शकागोवासी ,पण असा कल्ला करत असताना भारतातील दष्ु काळ
ग्रस्त शेतकर� ह्यांना मदत करणारे पण आपण �शकागोवासीच !

मागे वळून पाहताना �दसतोय अनेक स्था�नक व नवीन कलागुणांना �मळालेला वाव; अमे�रकेतील
स्त्रीशक्ती, स्वर लहर�, मराठ� शाळे चे न�त्रातील दे णे, लोकधारा, तसेच उभ्या उभ्या �वनोद,

कलामंच आ�ण त्याचबरोबर भारतातले कायर्क्रम, आयष
ु ावर बोलू काह�, �फल्मी षटकार, अतल
ु

कुलकण�, सध
ु ाताई कोठार�, Dr. याद�, नाटक कहानी मे twist, राहुल ् दे शपांडे मै�फल,लोकमान्य
�टळक आ�ण आगामी सध
ु ीर गाडगीळ व अमत
ु ाष गप्पागोष्ट� आ�ण 'कट्यार काळजात घस
ु ल�
ृ ा सभ
‘! तसेच BMM २०१५ लोस इंजेलेस मध्ये सादर झालेला पडल्यावर प्रेमात! नर� द्र काळे ,�नषाद
नावकल, जयाताई हुपर�कर आ�ण �न�तन जोशी ह्यांनी �मळवलेला आ�ण मम�श ला �मळवन
ू
�दलेला मान ! तसेच रचनाचे छापील अंक, मराठ� शाळे चा प�हला �दवाळी अंक, table tennis,
badminton carrom आ�ण �पक�नक असे अनेक कायर्क्रम…

मागे वळून पाहताना �दसताहे त सतत पाठ�शी उभे राहणारे आ�ण �नरपे� मनाने दे णगी दे णारे हात,

आ�ण वेळोवेळी sponsorship, जा�हराती दे णारे gold Sponsor Excellence shelter आ�ण इतर
अनेक sponsors.
मला
श्रम.

मात्र

मागे

वळून

पाहताना

�दसतायत

ते सवार्त

प्रामुख्याने २०१५

स�मतीचे

अग�णत

माझ्या बरोबर�ने, कधी कधी माझ्याहून जास्त तर कधी कमी, मंडळी आमच्या स�मती मध्ये
�भन्न
�भन्न
talent
आ�ण
अ�भरुची एक�त्रत
आले
आ�ण
जोडले
गेले.
EC
रचना
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च्या कामाबरोबर website, प्रोग्राम coordination, फराळ, जेवण, registration, back stage
coordination, कलाकारांची ने आण, serving ते अगद� साफसफाई पय�त सगळी कामे जशी वेळ
येईल तशी �नभावून नेणे हे मोठे पाठबळ माझ्या गाठ� होते आ�ण आहे … एकमेकांच्या तालावर

नाचन
ू तर कधी एकमेकांना नाचवन
ू , तर कधी एकमेकांच्या डोक्यावर नाचन
ू सवा�नी आपापले बेस्ट
�दले आहे आ�ण म्हणन
ू च हे सवर् possible झालंय! माझ्या ह्या स�मतीला माझा सलाम.
जाताजाता पढ
ु े काय �दसलेले आवडेल असा �वचार केला तर काह� गोष्ट� समोर येतात …

गेल्या १०-१२ वषार्त वेगवेगळे रोल्स - मम�श मध्ये मला काम करायची संधी �मळाल� आहे २००३ &

२००४ Treasurer, Trustee, Treasurer -BMM २०११ आ�ण आता President २०१५. ह्याच

काळात internet आ�ण media technology आ�ण मराठ�कारांच्या अ�भरुची मध्ये एवढा पालट
झाला आहे �क learning curve काह� संपता संपत नाह�! तर�ह� एक wish list आ�ण गरज …… .
- A mix of Chicagoan local talent/participation and American मराठ� talent and

programs from India works wonders. Local talent Bank झाल� तर स�मतीला वषर्भराची
themeची आखणी, योग्य जागा, ह्या गोष्ट� सुलभ होतात.

- आपल्या मुलांना संस्कृतीशी जोडून ठे वणे न क� जखडून ठे वणे जरूर�चे आहे . हे साध्य करण्यासाठ�

kids supervision बरोबर मुलांचा सहभाग children's activity/program at each program फार
जरुर�चे आहे .

- Reaching out through Website and Facebook which are major social media is
a must. A more interactive secured website with use of secured you tube links

goes a long way in reaching out. तर� फोन कॉल्सनी िजवंतपणा आ�ण आत्मीयता वाटते,
प्र�तसाद द्यावासा वाटतो.

- With the changing needs of the audience, increasing facility costs, and operating
challenges some changes like restricting free patron tickets to 15 years or first 2
programs with their due permission of course, increasing life membership and

utilizing the future membership money towards Website maintenance warranted.
- With increasing interaction with BMM for India programs, Marathi Shaala, and

more and more participation in BMM adhiveshan there is a need for appointment
of not only a BMM representative but also to appoint an assistant to BMM
representative every year.

ह्या वषार्च्या माझ्या वैयिक्तक
स�मती (�ववेक
रचना

मोडक)

यशाचे श्रेय माझ्या २०१५ च्या स�मतीला तर जातेच पण २००३

,२००४

स�मती (नं�दनी
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(लि�मकान्त दळवी),

committees chairs व

BMM

२०११ची

मोठ्ठी

स�मती (सुिजत,�नतीन,

पंकज

आ�ण

सवर्

co-chairs आ�ण असंख्य कायर्कत�) ह्या स�मतीनाह� जाते. .२०१५च्या

अध्य� पदामुळे आणखी एक अतूट bond to
माझा िजवलग

पंकज

,

मल
ु े रा�धका

,नील,

cherish. माझे वैयिक्तक पाठबळ म्हणजे

भाचरे �नखीलं,

मानसी

,घराची

जबाबदार�

उचलणारे आमचे आईबाबा ,माझी ब�हण स�रता आ�ण सवार्त मख्
ु य आ�ण महत्त्वाचा कधीह�

नस
ु ती हाक मारल� तर� उभा राहणारा इथला �मत्र प�रवार! �दवाळीचा कायर्क्रम असाच भरगच्च
आहे

सध
ु ीर गाडगीळ आ�ण अमत
ु ाष व कलामंच orchestra .�शकागो �वद्या मं�दर
ृ ा सभ

ह्यांचे न�त्राचे दे णे आ�ण स्था�नक कलाकारं चा नत्ृ याचा अ�वष्कार नवरासाची स्वा�मनी कला
�कन्नर� आ�ण आ�शयाना चे जेवण!

ह्या कायर्क्रमालाह� बहुसंख्येने उपिस्थतीत राहून अशीच
शाबासक�ची थाप दे वन
ू परत एकदा नातीगोती जळ
ु वय
ू ा.
हे नाते असेच अनंत राहू द्या ह� दे वापाशी प्राथर्ना आ�ण तुमच्यापाशी �वनंती ….
आपल� नम्र
सौ सुचत
े ा अकोलकर

अध्य�ा महाराष्ट्र मंडळ �शकागो २०१५

�चत्रकार
आरती बा�ग

रचना
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�शकागो प�रसरातील यशस्वी
उद्योिजका
अश्या गोष्ट� करून द्यायला सुरवात केल�.

स्त्री शक्ती हे घोषवाक्य महाराष्ट्र मंडळाने

उदाहरण द्यायचे झाले तर, हळद� मधील

या वष� ठरवल्यावर �शकागो प�रसरातील
यशस्वी

उद्योिजका

(women

curcumin

business

वेगळे

करून

पुरवणे. हे एक उदाहरण.

owners) बद्दल �लहायचे ठरवले. �शकागो

शुद्ध

स्वरुपात

प�रसरातील यशस्वी उद्योिजका म्हटले क�
आपल्याला आठवतात �वजया खटखटे �कंवा

गौर�

जोग.

पण

मी

आज

अश्या

उद्योिजकांबद्दल �ल�हणार आहे क� बर्याच

लोकाना त्यांच्या व्यवसायाबद्दल मा�हती नाह�
आहे . मी दोन प�हल्या �पढ�तील आ�ण दोन
दस
ु र्या

आहे त.
प�हल�

�पढ�तील

उद्योिजका

याप्रमाणेच

�नवडल्या

separation of fish oil, separation of
key natural sweeteners;

आहे

आशा

ओरोस्कर.

of

आशाने

Active

separations

Pharmaceutical

Ph.D.

intermediates ह� त्यांची खा�सयत आहे .

केले. पण मुलांची होणार� आबाळ, घराकडे

करताना फार महत्वाची असतात आ�ण ती

काह� करायचे ठरवले. सवर् प्रथम �तने Nunc

Orochem मध्ये खप
ू लोक काम करतात.

Bioanalytical products बनवायला सुरवात

आहे . त्यामुळे त्यांनी भारतातह� एक शाखा

Industries चा जन्म झाला आ�ण हा हा

उद्योगात सामील झाले आहे त व �तन्ह� मुले

मध्ये झाले. Abbott, Abbvi, Illumina,

झाल�

Molecular

biology

मध्ये

केल्यानंतर Nunc या कंपनी मध्ये काम

अशी

होणारे दल
र्
यामुळे नोकर� सोडून घरून
ु �

Orochem Industries करून दे तात. आज

कंपनी साठ�च काह� Biotech and the

सवर्

केल�.

Orochem

उघडल� आहे . �तचे इंिजनीयर पती ह� �तच्या

साम्राज्य Naperville

आता मोठ� झाल� आहे त. डॉक्टर, Ph. D.

यातूनच

१९९६

म्हणता त्याचे मोठे

मध्ये

रचना

purification,

जगभर

आहे त

शुद्ध

रसायने

त्यांच्या

आ�ण

औषधे

उत्पादनांना

तर�ह�

तयार

मागणी

business

development चे �श�ण घेत घेत �तला

Digene अश्या मोठ्या कंपन्यांना sample
preparation,

अनेक

हातभार लावत आहे त. हा एवढा डोलारा उभा

separation

8

नोव्ह� बर २०१५

करताना आलेल्या खप
अडचणींना सामोरे
ू
जाऊन

मोठ्या

िजद्दीने

आशाने

उद्योगांना पुरवण्याचा �तचा हा उद्योग काह�

इथेपय�त

मजल मारल� आहे . मी �तच्या कंपनीला
जेव्हा भेट �दल� तेव्हा मी सवर् बघन
ू फारच

भारावन
ू गेले आ�ण एका भारतीय स्त्रीने हा
उभारलाय याबद्दल �तचा अ�भमानह� वाटला.

दस
ु र� आहे जयश्री जोशी. �तने Carlisle

�दवसातच

International Corp. ह� कंपनी १९९५ मध्ये

भरभराट�ला आला. पण �तने एकच केलं.

सुरु केल�. जयश्रीने एका मोठ्या fortune

सवर्

500 कंपनीमध्ये काम करत असताना MBA

होता.

�तथन
ू च

सरु
ु करावा असा �वचार �तने केला. स�दयर्

गेल्या.

प्रसाधने व साबण, शाम्पू यामध्ये नैस�गर्क

कंपन्यांना

कंपन्यांना

तसेच

�वकायला

इथे

सरु वात

कल�.

जाग�तक

त्यासाठ�

�तने

trade

show,

�तला

यातन
ू च

मोठ्या

orders

�मळत

जयश्री

एक

उत्तम

दोन वेगळ्या संस्कृतींची सांगड घालायला

कोकम तेल

आणन
ू

�गर्हाईक

marketer, sales person झाल� आ�ण

पदाथा�ची वाढती गरज ल�ात घेऊन �तने
तेले

�तचे

conferences ना जायला सुरवात केल�.

MBA degree असल्याने स्वत:चा व्यवसाय

औषधी

त्यामुळे

out

नसताना हे सवर् करणे हा मोठा challenge

घरून काह�तर� करावे असे �तला वाटले.

अशी

केल्या.

पद्धतीनुसार

करताना जयश्री म्हणते क� कुठचाह� अनुभव

ल� दे णे कठ�ण होऊ लागले. म्हणून आपण

अकर्,

आताच्या

मयार्�दत पण उच्च कोट�चे आहे . हे सवर्

वाढले.

�तलाह� घर आ�ण नोकर� यात मुल�ंवर पूणर्

भारतातन
ू , कडु�नम्बाचा

गोष्ट�

source

degree घेतल�. त्यामुळे कामावर जबाबदार�
जास्तच वाढू लागल�. Travelling

खूप

�शकल�. अशी ह� �शकागो प�रसरातील दस
ु र�

लहान

यशस्वी उद्योिजका.

स्तरावरच्या
पण

त्यासाठ� �तला इथल्या लोकांना त्याचे महत्व

पटवून द्यायला लागले. ह� मोठ� कठ�ण
गोष्ट

होती.

२०

वषार्पूवी

भारताबद्दल

उद्योगाच्या दृष्ट�ने इथे काह� खप
ू चांगले

मत नव्हते. महत प्रयासाने जयश्री यात
यशस्वी
औषधी
रचना

झाल�.

आयुव�दात

वनस्पतीची

रसायने

आता पुढच्या दोन

सां�गतलेल�

आहे त दस
ु र्या �पढ�तील. त्यांचं लहानपण

मोठ्या
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गेलं

महाराष्ट्र

मंडळात

भाग घेण्यात.

येऊन

कायर्क्रमात

आहे .

अंजल.

अशी

ह�

हरहुन्नर�

नत्ृ य

पारं गत

अंजल चांदे �हने वेगळी वाट �नवडल�. �तने

रे श्मा धाके ह� व्यवसायाने dentist. ह� पण

स्वत:चा �शकागो मध्ये भरत नाट्यम चा

वाढल�.

नत्ृ य

�ेत्र

मोठा

studio

Space
म्हणजे

�नवडले

या

आ�ण

आहे .

नावाचा.

ती स्वत:

आज

Soham

अन्जलचे

�तचा

आई-व�डलांबरोबर महाराष्ट्र मंडळात येऊनच

Dance

गाण्यावर

वै�शष्ठ्य

गाणी �ल�हते,

“तुझ्या

नाच

गळा

माझ्या

करणार�,

गळा”

थोडी

या

मोठ�

झाल्यावर लावणी नाच करणार� रे श्मा मला

त्याला

संगीत दे ते आ�ण त्यावर dance बसवते.
त्यामुळे

�तचे

कायर्क्रम

फार

unique

“arrestingly

poetic”

असतात. Time Out Chicago ने �तच्या
कायर्क्रमाचे

वणर्न

आठवते.

आ�ण “breaking out of the box of

लहानपणापासन
ू च

ethnic dance” असे केले आहे . अंजल फार

मध्ये

येणार्या, बुट्टी मारणार्या �वद्याथ्या�ना �तच्या

असते.

गोष्ट

�तला

आवडतात.

�तच्या�शवाय

तासांचे

सवर्

करत

चे

असताना

मदती�शवाय हे शक्य झालेच नसते असे ती

योग

म्हणाल�.

�श�ण घेऊन ती योग �श�क ह� बनल�

रचना

हे

आहे .

�तचा नवरा जेसन शाह याला दे ते. त्याच्या

असते. नत्ृ याबरोबरच तबला वादनातह� ती
२००

आहे त.

वाढवायची

काह� साधी गोष्ट नाह�. पण ती याचे श्रेय

आहे पण studio साठ� ती इथे बराच वेळ
तसेच

dentist

�तला

दोन मुलांचे एका वेळेला संगोपन करणे ह�

लग्न होऊन ती कॅल�फो�नर्यात राहायला गेल�

आहे .

ह�

रे श्माला दोन सुंदर जुळी मुले झाल� आहे त.

आणखी ३ �श�क �तने ठे वले आहे त. आता

पारं गत

practice

�तच्याकडे आज वेगवेगळ्या specialty

त्यात interest घेऊन मनापासन
करणारे
ू
�वद्याथ�

�वकत

�वकत घेतल�. �तथे २ डॉक्टसर् आहे त. ह�

�तच्याकडे

कुठचीह�

practice

एक वषार्पूव� �तने आणखी एक practice

कडक �शस्त व अ�त कष्ट घेण्याची अपे�ा
र�घ

स्वत;ची

डॉक्टसर् आ�ण ११ staff members आहे त.

व त्यांच्या कलेत होणार� संद
ु र प्रगती! जर�

�वद्याथ्या�ची

�तने

ती एकट�च डॉक्टर होती. आता �तच्याकडे ४

म्हणजे �तच्या �वद्याथ्या�त उतरणार� �शस्त

तर�

काम

घ्यायचे ठरवले. �तच्या या practice मध्ये

क्लास मध्ये थारा नसतो. त्याचा फायदा

असल�

�ेत्रात

करायचे होते. ती dentist झाल्यावर २००७

�शस्त�प्रय आहे . क्लासेस मध्ये वेळेवर न

�वद्याथ्या�कडून

वैद्यक�य

�तला
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व्यवसाय कसा वाढे ल यावर त्याचे �वचार

त्याबद्दलचे प्रेम यामुळे यशस्वी झालेल्या.

खार�चा वाटा आहे . या सगळ्यातून वेळ

रूप.

सांगून, �शवाय मुलांना वाढवण्यात जेसनचा
काढून रे श्मा Triathalon
पाट�

ह� करते. आईकडे

असल्यावर

आईला

अश्या

चार

करायचीह� �तची तयार� असते.
या

स्त्री शक्तीचे हे �शकागो प�रसरातील

येऊन

चौघी.

मदत

एक

- रे खा दे वधर

तुमच्या

आमच्या सारख्याच. पण खप
ू आत्म�वश्वास,
धडाडी,

रचना

िजद्द,

आपण

जे

करत

आहोत
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नवरात्रीच्या गरब्याचे ताल कानावर पडताच

क�वता

पाउले लागती �थरकू, आ�ण उत्साह द्�वगण
ु े!

शरद ऋतू अथार्त फॉल सीझन

होमक�मंग, नवरात्रीनंतर येतात दसरा �दवाळी

चहूकडे �दसू लागल� झाडे �हरवी �पवळी लाल

त्यासाठ� नवीन कपडे धुंडाळताहे त पोर�बाळी

जणू �नसगार्ने पांघरल� आहे रं गीबेरंगी शाल

मॉलची दक
ु ाने ते 'आपल� फॅशन' घातले पालथे

पहाटे चा रोमांचक गारवा खुणवू लागला आता

घागर्यासोबत �मळे ल का संक्रांतीची साडी काळी?

सूयार्ने सुरू केल� आहे द��णेकडे वाटचाल

�चत्र�व�चत्र पोशाखांसाठ�सुद्धा हट्ट झालेत सुरू

गारव्याचा हा हलका �शडकावा जर� वाटे बरा

हॅलोवीनच्या दे खाव्यांनी आंगणे लागल� भरू

मौजेचा मोसम म्हणाल तर तो उन्हाळाच खरा

चॉकलेट क�डीचा साठा घरात ठे वा बरे लोकहो

सुट्टयांचा उपभोग घेत पाहोनी नवीन �ठकाणे

लवकरच ती छोट� भुते लागतील मागत �फरू!

आता वळती पावले परत आपापल्या घरा..

पानगळीने येणार्या थंडीची हळूच करत आठवण

शाळा झाल� सरु
ु दप्तर वाटे जास्तच जड

या शरद ऋतू अथार्त फॉल ची होईल बोळवण

ग्रुहपाठाचे घरोघर� परत सजू लागले फड

पण त्याआधी सवर् कायर्क्रमांना छान नटून थटून

�मत्रांसोबत रात्री उ�शरापय�त जागणे सोडाच

एकत्र साजरे करूया सणासुद�चे हे आनंद� �ण!!

पांघरुणातून बाहे र पडणे सकाळी वाटे जड!

-

अभ्यास/कामाचे जर� आता वाढले लोढणे

अ�भिजत रायर�कर

मनमोहक वाटे सं�धकाल� ते शरदाचे चांदणे

- रे खा�चत्र, राधा गोडांबे

रचना
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आपले सण: �दवाळी

लेख मा�लका - पवर् ४ थे
�कंवा द्रव्य, त्यामुळे गायीची पूजा केल्याने

'गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वष� लवकर
या!'

म्हणत

गणपती

उत्सवाची

सांगता

घरात ल�मीचे आगमन होते असे मानले

चाहूल लागल�
नवरात्राची. नवरात्रीच्या नऊ �दवसांत दे वीची

जाते.

झाले.

सन्मान

धम
ु धडाक्यात

झाल�

�न

मसाला

दध
ू

जाग�तर्

�पऊन

'

म्हणत
मंद

पूवज
र् ांनी

प्राण्यांचे

महत्व

प्राचीन काळापासन
ू च ओळखले होते म्हणन
ू च

�व�वध पज
ू ा मांडून दसर्याचे सीमोल्लंघनह�
'को

आपल्या

�हंद ू सणांमध्ये

आटवलेले

करणे

प्राणीमात्रांची
�शकवले

पज
ू ा

जाते.

करणे,
ह्या

�दवसापासन
घरासमोर रांगोळ्या काढायला
ू

चंद्रप्रकाशात

�न पणत्या लावायला सरु
ु वात होते. रांगोळ्या

कोजा�गर� पो�णर्मासध्
ु दा साजर� केल� गेल�.
त्यानंतर आल� ती �दवाळी �कंवा द�पावल�.

�न पणत्यांनी घरदार उजळून जाते �न सवर्त्र

साजरा होणारा �दव्यांचा उत्सव. अमे�रकन

होते. अशा सणांमधन
ू आनंद� वातावरणामळ
ु े

सवर्

सणांमध्ये

सवार्त

मोठ्या

उत्साहाचे वातावरण तयार व्ह्यायला मदत

प्रमाणात

सकारात्मक ऊजार् �न चैत्यन्य �नमार्ण होऊन

लोकांना माह�त असलेला �हंदं च
ू ा 'फेिस्टवल
ऑफ लाईटस'.

समस्त

आिश्वन वद्य द्वादशीपासून

सुखी,

समाधानी

जीवन जगता यावे असाच आपल्या पूवज
र् ांचा

ते का�तर्क शुद्ध द्�वतीयेपय�त चालणारा हा

उद्देश असावा.

महामहोत्सव.

�दवाळीचा

पुढचा

�दवस

म्हणजे

वसुबारस

'धनत्रयोदशी'

गोवत्स

महत्वाचा �दवस. दक
ु ानदार लोक ह्या �दवशी

म्हणजेच

त्रयोदशी,

द्वादशीपासून
�दवाळी
होते.

म्हणजेच

धनतेरस.

आिश्वन

व्यापार�

कृष्ण

वगार्साठ�

ल�मी, वह्या, चोपड्या, सोनेनाणे यांची पूजा

सुरु

करतात. ह्या �दवशी संध्याकाळी कणकेचा

�हंद ू

�दवा द��णेला ठे वून यमद�पदान करतात.

धमार्त गाईला

ह्यामुळे घरावरती यमराजाची अवकृपा होत

तेहतीस कोट�

नाह� असे मानले जाते. याच �दवशी वैद्य

दे वांची माता म्हटलंय. या �दवशी गा�ची

लोकं धंन्वतर� दे वतेचे पूजन करतात. या

पाडसासह पूजा करतात. वसु म्हणजेच धन
रचना

जनसमुदायाला

�दवसापासून दारात आकाशकंद�ल लावायला
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सुरवात होते. �दवाळी

म्हटले

�क नेहमी

जातात अशी समजूत आहे . सवर्साधारणपणे

आठवण येते ती लहानपणी घर� बन�वल्या

�दवाळी

सप्ट� बर

/ऑक्टोबर

हवामानाने

आकाशकंद�ल घर� बन�वताना आम्हां मल
ु ांना

कोवळ्या सय
ू र् �करणांनी, तेजतत्वाने आपले

तेलमॉल�शने

धम्माल यायची. आता जर� �व�वध प्रकारचे

सरु
ु केल्या असाव्यात.

बन�वलेल्या

�दवाळीचा दस
ु रा �दवस म्हणजे 'ल�मीपज
ू न'.

आकाशकंद�लाची सर

प्राचीन

काळी

घरामध्ये

जोरावर

दे वी

�न�मत्याने
कामे

काह�

कुटुंबातील

करतात.

घरादाराची

�दव्यांची

औरच.

सवर्जण

बं�दस्त

आरास

नरकचतुदर्शीला.
नरकासुर
म्हणून

ह्या

नावाच्या

ह�

�दवशी

रा�साचा

नरकचतुदर्शी.

साबणाने

पहाटे

उटण्याने

होते

पहाटे

दागदा�गने,

ह्या

आंघोळ

पैसा,

सोनेनाणे

ह्यांची

ल�मीमाता

ह्यांचीह�

पूजा

पूजा

करतात. तसेच काल�माता, सरस्वती दे वी

ते

आ�ण

केला

जाते.

ल�मीपूजनाला

झ�डूच्या

मांडल�

फुलांच्या

माळांनी घर सज�वले जाते �न साळीच्या

�दवशी

लाह्या, बत्ताशांचा प्रसाद दाख�वला जातो.
ल�मीपूजनानंतरच्या

�दवशी

ब�लप्र�तप्रदा म्हणजेच पाडवा साजरा केला

सुवा�सक
करून

जातो.

वामन

बळीराजाला

नवनवीन कपडे घालून सगळी मुले बाहे र

अवतारात

पाताळात

धाडले

�दवस ब�लप्र�तपदा म्हणून

फटाके उडवायला जातात �न आई फराळाची

ताटे भरून ठे वायला लागते. जे कोणी ह्या

श्री�वष्णूने

म्हणून

हा

साजरा केला

जातो. बळीराजावरच्या �वजयानंतर श्री�वष्णू

वैकंु ठात परत गेल्यावर त्यांची पत्नी दे वी

�दवशी अभ्यंगस्नान करत नाह�त ते नरकांत
रचना

वामनाचा

ह्या �दवशी आपल्या संपत्तीची म्हणजेच

श्रीकृष्णाने

संहार

�कंवा

श्री�वष्णूने

दे वांना

करून सवा�ची सुटका केल� ती ह्याच �दवशी.

करायचे असते. सुगंधी तेलाने मस्त मॉ�लश
घेऊन

इतर

नेमाने

सगळ्यांनी सूय�दयापूव� उठून अभ्यंगस्नान
करून

असता

आ�ण

स्वगर् व पाताळ अशी �तन्ह�ं लोकं पादाक्रांत

सवर्

दरवष�

सुरवात

केले

ल�मी

जमीन मा�गतल�. त्या तीन पावलांत पथ्
ृ वी,

अमे�रकेतह� पाळताना �दसतात.
�दवाळीची

नातू

अवतार घेऊन त्याच्याकडे तीन पावलाएव्हढ�

त्या

करायचा �नयम अजूनह� बरे च जण इथे
मुख्य

प्रल्हादाचा

एकजुट�ने

�दवाळी�न�मत्त

साफसफाई

भक्त

बळीराजाने आपल्या संपत्ती व पराक्रमाच्या

त्याला कुठून येणार?

मजाह�

पहाटे च्या

जाणन
र् ांनी अशा प्रथा परं परा
ू च आपल्या पव
ू ज

तर� आपला हा स्वदे शी �कंबहुना स्वगह
ृ �

खास

येत.े

त्वचेला

शर�र आरोग्यसंपन्न राहायला मदत होते हे

चायना मेड कंद�ल बाजारात उपलब्ध असले

करायची

तकाक�

झालेल्या

येत.े

जाणार्या आकाशकं�दलाची. गणपतीला मखर

बन�वण्याची जशी मजा यायची तशीच हा

रखरखीत

मध्ये
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ल�मीने त्यांना ओवाळून स्वागत केले �न

डाए�टंगची ऐशी �क तैशी करणारे हे असे

त्यांनी �तला दा�गने व वस्त्रे भेट �दल�

एक एक पदाथर्. तर� मुलांना सवार्त जास्त

आ�ण पती �तला भेटवस्त/ू पाडवा दे तो. काह�

प्रकारचे फटाके, सत
ु ळी बॉम्ब, भई
ु नळे , चक्र,

म्हणून ह्या �दवशी पत्नी पतीला ओवाळते

आकषर्ण असते ते फटाक्यांच.े वेगवेगळ्या

�ठकाणी आईलाह� पाडवा �दला जातो. पाडवा

फुलबाज्या,

समजत
ू दारपणा, त्यांचे घ�नष्ठ नाते ह्याचे

फटाक्यांच्या प्रदष
ू णामळ
ु े पयार्वरणवाद� लोकं

म्हणजे

जणू

नवराबायक�मधले

प्रेम,

प्र�तकच.

ह्याच �दवशी �वक्रमा�दत्य राजाने

नवीन कालगणना '�वक्रम संवत्सर' सरु
ु केले

�दपावल�चा
म्हणजेच

चौथा

'भाऊबीज'.

�दवस

म्हणून

जेवायला

बोलावून

भाऊ ब�हण

हा

�दवस

होते

फटाके

उडवायच्या ऐवजी समाजोपयोगी

तर्हे ने मुख्य �दवाळीचे पाच �दवस

होतो.

तुळशीच्या

आरोग्यदायी

भाऊबीज

उपयोग

रोपट्याचे

आयुव�दात

अनेक

सां�गतले

आहे त. तुलसी �ववाहाच्या �निम्मताने अशा
औषोधोपयी तुळशीच्या रोपट्याला घर� लावले

�तला काह�तर� भेटवस्तू दे तो. पूव�च्या काळी
झालेल्या

मात्र

द्वादशीला तुलसी �ववाह करूनच संपन्न

भावाला ओवाळते �न भाऊ ओवाळणी म्हणून
लग्न

अल�कडे

साजरे केले �क द�पावल� उत्सव का�तर्क शुद्ध

म्हणून साजर� करतात. ह्या �दवशी ब�हण

त्या�न�मत्त्याने

जोडलेले

अशा

ब�हण

ओवाळले

लहानपण

चांगला पायंडा पाडत आहे त.

यमुना �हने �तच्या भावाला, यमाला, ह्या

�दवशी

असते.

प्रत्येकाचे

पस्
ु तके घेणे असे उपक्रम राबवन
ू मल
ु ांसमोर

यमद्�वतीया

यमराजाची

ह्यांच्याशी

गोष्ट�, अनाथ मल
ु ांना �दवाळीच्या भेटवस्त,ू

म्हणन
ू ह� व्यापार� वगार्च्या नवीन वषार्ची �ह

सुरुवात मानल� जाते.

�टकल्या

जाते.

ब�हणीला

वषर्भरातले

असे

वातावरण

तयार

हे

आपले

सण,

मराठ�

आपल्या सासर�, भावाला जेवायला बोलावून

लोकांना एकत्र आणून सगळीकडे चैतन्यमय

प्रेम कायम �टकावे, त्यांच्यात सलोखा राहावा

ऋतूंशी, आरोग्याशी पूवज
र् ांनी जोडलेल्या ह्या

त्याच्याशी भेटता येत असे. भावाब�हणीचे

प्रथा सुरु झाल� असावी. �दवाळी म्हटल� �क
�मळून

फराळ

�मसळून

बनवणे,

खाणे,

जमेल, जसे पटे ल तसे साजरे करण्यातच

सगळ्यांनी

�मत्र

खर�

आप्तेष्टांना

�चवडा, लाडू, करं ज्या, �चरोटे , शंकरपाळ्या,
असते.
रचना

चकल्या

वषर्भर

अशा

फराळाची

केलेल्या,

न

मजा

शुभेच्छा!

फराळाला बोलावणे ह्याची गंमतजंमत असते.
शेव,

पयार्वरणाशी,

रूढ� परं परा, प्रत्येकाने आपापल्या पर�ने जसे

ह्याच उद्देशाने हा �दवस साजरा करण्याची
�दवाळीचा

करणारे ,

आहे .

सवा�ना
-

�दपावल�च्या

वषार् राहुल �वसाळ

मेजवानीच
केलेल्या
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मंडळाच्या �दवाळी उत्सवात शाळे च्या मुलांची

�शकागो मराठ� �वद्यामं�दर

'हसा खेळा नाचा' ही नृत्य-ना�-संगीितका सादर
होईल.

नमस्कार मंडळी,

दुसऱ्या वषार्त शंभरा�न जास्त मुले आता

हा हा म्हणता महारा� मंडळ िशकागोचे वषर् सरत

शाळे च्या पटावर आहेत. याचबरोबर वाढलेल्या

आले. रचना २०१५ च्या शेवटच्या अंकात

जबाबदारीचीही आम्हाला पूणर् जाणीव आहे. या

िलिहताना मराठी शाळे चा �वास डोळ्यासमो�न

मुलांचे भाविव� अिधक समृ� करण्यसाठी येत्या

जातोय.

वषार्त शाळे चे वाचनालय चालू करण्याचा आमचा
मानस आहे. आम्हाला खा�ी आहे �क

आपली शाळा दुसऱ्या वषार्त पदापर्ण करत

िशकागोमधील आपल्या तमाम मराठीजनांचा

असताना, आपण जी काही यशाची चढती कमान

आम्हाला भ�म पाठ�बा िमळे ल. याच बरोबर

पादा�ांत करत आहोत याचं संपूणर् �ेय, एक�दलाने

शाळे च्या अभ्यास�माला IL State च्या िशक्षण

आिण एकिन�ेने काम करणाऱ्या आपल्या

िवभागाची मान्यता िमळवण्यासाठी �य� चालू

कायर्कत्या�ना आिण त्यांना तेवढीच मोलाची साथ

आहेत.

देणाऱ्या पालकांना जातं. या सवार्चा उत्साह एवढा
दाणगा आहे �क मराठी शाळा आता आपल्या

सरते शेवटी, आपल्या शाळे ला महारा�

सामािजक जीवनाचा एक अिवभाज्य भाग बनत

मंडळ िशकागोचे सहकायर् आिण बृहन्महारा�

चालली आहे. जसं, घरातलं लहान मुलाला थोडी

मंडळाचे मागर्दशर्न लाभले आहे. या दोन्ही संस्थांचे

समज येताच पालक त्याला घरातील िनणर्य

मन:पूवर्क आभार. िशकागो मराठी शाळे ची

���येत सहभागी क�न घेतात तसेच काहीसं

अशीच उतोरा�र �गती होत

मराठी शाळे ब�ल आता म्हणता येईल.

राहावी आिण हा प�रवार अिधकािधक समृ� होत

गेल्या वषर्भरात शाळे ने अनेक उप�म

राहावा हीच ई�रचरणी �ाथर्ना.

हाती घेतले आहेत. त्यात वषार्तील �मुख सण

कळावे लोभ आहेच, तो वाढावा,

आिण उत्सव शाळे त मो�ा उत्सहाने पार पडले,

आपली न�,

भारतीय स्वातं�य�दनाच्या िमरवणुक�तील शाळे चा

िव�ा जोशी

िच�रथ सवा�च्या कौतुकाचा िवषय झाला होता.

संचािलका,

अितशय उत्साहात पारं पा�रक वेशात जवळ पास

िशकागो मराठी िव�ामं�दर

१०० �न अिधक मुले, कायर्कत� यांनी यात भाग
घेतला. येत्या �दवाळीला शाळे चा ' बालिम�' हा
�दवाळी अंक �िस� करत आहोत, तसेच महारा�

रचना
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क�वता

‘याला जीवन ऐसे नाव...’

मनष्ु य जीवन ध ्यास आहे धरणीवर स्वगर्

जीवनात कधी वाटते हसावेसे, तर कधी रडावेसे,

आणण ्याचा,

तर�ह� जीवन का वाटते हवेहवेसे ?

धमर्पणाने, परोपकाराने �वश ्वरूप होण्याचा.

का असतात काह� नाती शब ्दांच्या प�लकडची?

पण यासाठ� कतर्व्य न चुकणे, ह�च खर�

काह� तर असतात ओंजळीत साठ�वण ्यासारखी!

ईश ्वरभक्ती,

सवा�चा आदर करून एकरूप होण ्याची शक्ती.

अंतर�च्या द:ु खद ज्वाळांना आसवांनी शमवायचे,
आ�ण तर�ह� हसत हसत नाते नवे जोडायचे.

कमार्च्या पेरणीतन
ू �पके उगवावीत सोन ्याची,

हाच �नयम �कं बहुना आहे या जगताचा,

चाखण ्याची.

श्रध ्दा आ�ण माणूसक�ची अवीट गोडी

काळचक्राच्या मगर�मठ�त ना बोध लागे दै वाचा!

यासाठ� कमार्तन
ू च सगण
ु करावी भक्ती,

सेवाधमर् जोपासन
ू जाणवावी कतर्व्याची शक्ती.

मानवाच्या हाती काह�च का नसे या लोक� ?

फक्त कमर् करून प्रकाशाकडे मागर्स्थ
होण ्याजोगी.

म ्हणन
ू च वाटते हसत हसत जीवनाचे सोने

का असतात क� रं गेबीरं गी दोषांची पांघरूणं ?

वाट सरून पढ
ु े जाताना प्रकाश दे ऊनी जावे.

करावे,

जर अंतमर्य ज्योतीला ठाऊक असता ‘मी’ कोण.

श्रध ्दा, स�दच्छा व सद्�वचार वाढू दे अंतर�चे,

सख
ु सम
ु ने उधळताना व्हावे सम
ु न ईश ्वराचे !

पण ‘मानव जीवन’ हा शाप नव्हे , नव्हे उपहास

दै वाचा,

हा तर आहे कृपाप्रसाद आपल ्या दे वाचा.

– रे णक
ु ा (मानसी) कुलकण�

हा ध ्यास नव्हे जाती–पातीच्या वादात

गरु फटण ्याचा,

पण सवर्त्र परमेश्वर पाहून ‘परमेश्वर रूप’
होण ्याचा.

रचना
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रचना
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शब्दकोडे
- अ�भिजत रायर�कर

उभे शब्द्

आडवे शब्द्

2. आपल्यापे�ा वयाने मोठे , आधीच्या �पढ�तले

4. अचानक

1. मोठे आयष्ु य लाभलेला
3. डोक्यावर हे बांधतात

5. दारावर�ल वक्राकार भागावरती
6. झाडाखाल�
7. आदे श

8. तबल्याचा एक ताल

1. �दवाळी

7. �दवाळीत हे उडवतात

9. दोघांनी �मळून गायलेले गाणे

10. द��ण भारतातील सप्र
ु �सद्ध नट
11. कमतरता

13. हे दगडाला लावल्यास त्याचे सोने होते

12. शहरात प्रवेश करण्याचे �ठकाण

15. मनासारखे ने होणे

14. एकशे पंचवीस

18. आसपास �फरणारा

13. �दवाळीत दारात लावलेला छोटा �दवा
15. प्रचंड

16. प्रात:काल

21. चतद
ु र् शीला याचा वध झाला

रचना

17. गजाननाचे भक्त

19. लाकडाची लांब दांडी
20. �त्रशतक

22. टारगट
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प्रसन्नतेन,े आनंदाने झपाटलेले घर कधी

असेल तर त्यानेह� घराला झपाटून आनंद

पासन
ू नव्वद�तल्या आजीपय�त सवर्जण नस
ु त्या

३- �व�वध स्वरुपाची झंब
ु रे �कंवा आवाज

ब�घतले आहे का ? घरातल्या लहान मल
ु ा

द्यायला वेळ लागत नाह�.

आनंद� उत्साह� वातावरणात एकमेकांच्या

करणार� तोरणे वा समद्र
ु �शम्पल्यांच्या

दारावर�ल �झर�मळ्या येता जाता �कंवा वार्याने

सख
ु दःु खात सामील असतात. अन द:ु खी

प्रसंगातूनह� मागर् काढून पुढे जात असतात.

सुंदर �कंक�णात करतात त्यानेह� प्रसन्नता

नसतात. त्या घरात हा आनंद, उत्साह, सतत

मंद संगीताने घरामध्ये प�वत्रता व मनाला

खरे तर अशी घरे थोडी असल� तर� द�ु मर्ळ

वाढते .

नवनवीन गोष्ट�वरून हास्य�वनोद असतात ते

उभार� येते . सकाळपासून संध्याकाळ पय�त

वातावरण �नमार्णह� करू शकतो , हे आपल्याला

आणते . पहाटे , सकाळी भूपाळीपासून सुरुवात

माणसांच्या स्वभावामुळे ! आपण असे

वेगवेगळे रागदार� वा �फल्मी संगीतह� उत्साह

मा�हत नसते.

करून दप
ु ार� द्वंद्वगीते , युगुलगीते अशा

एखाद� वास्तु प्रसन्नतेने भरण्यासाठ� काह�

श्रन्
ु गार रसापय�त वेळ कसा जातो ते समजतह�

मोठ� गोष्ट करावी लागत नाह� एखाद्या

नाह� . दप
ु ार� भजन क�तर्न वा बालगीता नंतर

टाकता येत.े कसे तेच आपण आता पाहू या!

असते . संध्याकाळपासून रात्रीपय�त हळूहळू

माणसाने पुढाकार घेऊनह� घराला झपाटून

संध्याकाळी पोवाडा अन वीरश्रीची गोडी वेगळीच

१- घरामध्ये उत्साह आणण्यासाठ� सवा�नी सतत

माणसाचा उत्साह कमी होतो . अशावेळी हास्य

जमती कराव्यात असे नसते. पण गंभीर प्रसंग

वातावरणात संध्याकाळचे मळभ टाळता येते .

हास्य�वनोद करावेत अन एकमेकांच्या गमती

रसाबरोबर �वनोद अन वीररसाची जोड दे ऊन

�नमार्ण न होऊ दे ता उगाचच एखाद्याचा सतत

४- सवर्जण घरात जमल्यावर मात्र �दवसभर

रागराग कर�त असेल तर त्याला आवरणे

काय झाले याचा एक�त्रत आस्वाद घेत,

आटोक्यात ठे वणे. आदळ आपट होऊ न दे णे

घेणे घराला एका वेगळ्याच पातळीवर घेऊन

आवश्यक असते . कोणताह� टोकाचा स्वर

एकमेकांबरोबर चक्क गप्पा�वनोद व सहभोजन

हे ह� घराला आनंदाच्या वाटे वर नेते .

जाते .

पाळीव प्राणी कर�त असतात. कुत्रा वा पोपट

माणसांचे एकमेकावर�ल स्नेह व दृढ संबंध

लहान मल
ु े म्हणजे चॆतन्य झराच. घरातील या

जमतात मग मै�फल� अन positive एनज�चे

२- घरात उत्साह भरण्याचे काम लहान मल
ु े वा

५- घरातील माणसे, तेथील वातावरण व

�कंवा lovebirds हे घरात चॆतन्य ठे वतात. तर

वाढले �क घराला जे झपाटलेपण येते त्यातन
ू च

िजवंत घटकांना योग्य व पोषक वातावरण

रचना

भांडार . आजब
ू ाजच्
ू या घरात चचार् होते �क हे

घर खप
ू झपाटलेल्या लोकांचे आहे . काह�तर�
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�वशेष आहे या घरात . वेगळे काह�च नसते या

ठरावा तुम्ह�च! आ�ण झपाटलेल्या घराचे

झपाटलेल्या घरात ! असते ती मान�सकता .

स्वागत करा .

एका सह्प्रवासाची अन आजूबाजूच्या अ�त

लेखक - डॉ . उदय कुलकण�

वेगवान अन भावनाशन्
ु य जगामध्ये तरून

टं कलेखन सहाय्य - ल�मी दे शपांडे

जाण्याची . स्वतःबरोबर इतरांचा �वचार

संकलन - अ�भिजत रायर�कर

करण्याची आ�ण द:ु ख �वसरून सख
ु वाटण्याची
अन सवर्त्र पसरवण्याची .

मग आपल्याह� वास्तल
ू ा आपण झपाटून

टाकायचे �क नीरस आ�ण बेजान राहू द्यायचे

- रे खा�चत्र, राधा गोडांबे

रचना
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क�वता

‘जय ऋजत
ु ा माता...’

क�वता

जय दे वी जय दे वी जय ऋजुता माता
जय �दवेकर माता

भाग्यल�मी

वजनाच्या काट्यावर करते आकांता !

सुशो�भत जाहला वधव
ू रांसह �ववाहसोहळा
जाहले स्वगह
ू े पदापर्ण
ृ � लि�मरूपी वधच

साईच्या दह्याचे मन्थन मी केले

उं बरठ्यावर माप ओलां�डले

त्यामाजी लोण्याचे अमत
ृ ते उठले

सासन
ू े ओवा�ळल� आरती

खावे क� न खावे मन माझे भ्रमले

कंु कुमाच्या पाच पावलाने

सत्वर मज दे ई गे मदतीच्या हाता !!

लि�मने द�प उजळले

उपमा �न पोह्याची आवड मज भार�

चंदनाच्या हस्तस्पशर्नी

पोट अ�त भरल्याने डोळे जडभार�

भरभराट होवो ह्या व।स्तच
ू ी

प्रत्येक व।स्तत
ु ल�मी िस्थरावल�

कांद्याचे आम्लेट भावे त्यावर�

�नरोगी, �नव्यर्सनी उदं ड आयु लाभो

डुलाक�चा व्यायाम करते मी आता !!

इिच्छत मनोकामना प�रपूणर् होऊनी
सुखसमद्ध
ृ ीचा वास सदा �वराजो

दर दोन तासांनी खावे थोडेफार

अशी ह� भ।ग्यल�मी �चरकाल उ�दत होवो.

आवडते तत्व तुझे प�र मी पामर
मुठभर दाण्याचे होती शेरभर

कल्पना सुरेश कोठारे ,

आवरू त�ड कसे सांगे मज आता !!

खार, मुंबई .

ल�मी दे शपांडे

रचना
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Poem - Aaji
What should an Aji be?
Kind Wise Affectionate
Yes
But
What about taste and flavor and food?
Crunchy sesame seeds in perfectly roasted
jaggery.
Flavor seeped deep. So deep in your tastebuds,
so consistent, so same always, it was home.
What about smell?
Buried in softness, of age, permanence, labor,
simplicity, of a body slowly going, but still
always there. To squeeze and hold and draw
comfort.
What about childhood afternoons spent
reading, my head on that squishy arm?
And that rock of sugar on my tongue to stave
off the dry brutal heat?
Of pictures on walls, of children and pride and
how families should be.
Of a swing on the veranda I could turn into a
ship.
And of stories
so very many stories
That Mr.Rochester who loved Jane so much and
yet, for honor, for morals, for character, she
had to say no.

रचना

That Count who was never a count who hung
from a cliff and dug through the earth because
revenge was so sweet
Of the world changing beneath her feet
Of divorces and marriages
Of grandchildren
and greatgrandchildren and homes broken
Of shame and heartbreak and love so even, so
in it’s place yet so undying
What of the fact that you were my last
grandparent
And you were always supposed to be there
No matter how long it took me to come see
you?”

-
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रचना
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नाटक: ‘घरट्याशी येता पाऊल’
पात्र प�रचय : अनन्या, स�लल, रो�हत

प्रवेश : पडदा उघडतो, अनन्या लॅ पटॉपवर काम करते आहे . फोन वाजतो.
अनु

:

हॅ ल्लो, रो�हत अरे आत्ता ना गेलास तू ऑ�फसला मग लगेच

फोन ? का घर� आहे ते डायजेस्ट होत नाह�ए ? बोल... हं ,
हं काय रे हे आज नको ना कोणाला �डनरला आणू प्ल�ज.

चल �ठक आहे पण वेळेवर ये हं .

(प्रकाश मंद होतो आ�ण परत अनु गाणं म्हणत सोफा आवरते आहे .) बेल
वाजते..
अनु

:

रो�हत :

अनु

:

आले रे (दरवाजा उघडत), (रो�हत आत येतो आ�ण �तचे डोळे
बंद करतो) हे काय रे रो�हत.

डोळे उघड... (समोर एक माणूस उभा असतो).

सल�ल, तू ? तू स�लल नेनेच ना ? माझा �वश्वासच बसत
नाह�.

आ�ण

रो�हत,

तू

कसं

काय

(भांबावन
ू

जात)....

तुझ्याबरोबर तुझा कल�ग येणार होता ना ? मग हा आत्ता,
स�लल :
रो�हत :

मला काह� सच
ु त नाह�ये. (पटकन खाल� बसते).

अनश्र
ु ी त,ू अनन्या परु ो�हत. मी सल�लच आहे . सल�ल नेने

�कंवा तम
ु चा सल�ल.

जस्ट �चल, मी इथे आहे हे �वसरलात क� काय ? अन,ु तुला
म्हटलं होतं ना क� आमचा फ्र�ड मेलबनर् वरून येणार आहे ,

तोच हा. प�हल्यांदा मला ‘सल�ल नेने’ म्हटल्यावर ल�ातच

नाह� आलं क� हाच ‘सल�ल’ आहे ते. पण काह� म्हण त,ू

अनु

रचना

:

एकदम खास मैत्रीण आहे स अनु ह्याची.

हं , खरं आहे . सल�ल, कसा आहे स तू ? मेलबनर्ला जाऊन

आता १० वष� तर� झाल� असतील ना ?
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सल�ल :

अनु अशी तुटक का बोलतेस ? आपलं ठरलं होतं ना तेव्हाच

क� जर परत कधी गाठ पडल� तर एकमेकांचं स्वागत

करायचं. आपण कायमचं चांगले �मत्र रहायचं वचन �दलं

रो�हत :

होतं. रोह्या अरे तू सांग ना �तला.

सल�ल, अरे १२ वष� झाल� ह्या गोष्ट�ला तर� तेव्हाची

घस
ु मटलेल� अनु तू आजच पहातो आहे स. �वचार कर

तुझ्याभोवती सामावलेल्या �वश्वातून ती अचानक एखाद�
उल्का गळून पडावी तशी वेगळी झाल� �नराधार, �नस्तेज...

सल�ल :
रो�हत :

बाहे रच जाऊ ?

नाह�, मी ठ�क आहे , पण रो�हत तू थांब ना इथेच, नाह�

म्हणजे अनल
ु ा कदा�चत मी इथे....

(थांबवत) अन,ु सल�ल आपल्याकडे पाहुणा म्हणून आला
आहे , सो लेट �हम रे स्ट टुडे, मी आलोच.

(...इकडे �तकडे बघत... सल�ल उगाचच वेगळं काह�तर� बोलायच्या प्रयत्न
करतो आहे ) एकदम अनु �वचारते.
अनु :

सल�ल, सल�ल, �कती वषा�नी मी हे नाव घेते आहे , ‘सल�ल
नेन’े , ‘फ़ग्यस
ुर् नचा

हँ डसम तरूण चॅ म्प’. ज्याच्या नावाने

माझा �दवस सरू
ु व्हायचा, ते नाव आज मी चाचरत घेते

आहे ? असं कसं झालं ? सल�ल, आज तझ्
ु याशी काय बोलू

असा प्रश्न मला, मला पडावा ? �कती �व�चत्र आहे हे सगळं ,
मगाशी अगद� तुम्ह� दोघं दारात येईपय�त तुझं नावह� माझ्या

डोक्यात नव्हतं आ�ण अचानक तुला बघन
ू माझी जखम
अजून ओल�च आहे हे जाणवतय मला, म्हणजे मागची १२
वष� मध्ये घडल�च नाह�त ? क� तो एक भासाचा पडदा

होता ? सल�ल, आज मला तुझ्याशी बोलायचं आहे , सगळे

प्रश्न सोडवायचे आहे त, �नदान त्यामळ
ु े मी रो�हतला तर�
न्याय दे ऊ शकेन.

रचना
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सल�ल :

अन,ु मी सध्
ु दा अजून �तच उत्तरं शोधतोय. प्रश्नांपासन
ू

पळायला मी मेलबनर्ला गेलो खरा, पण खप
ू जड गेलं गं

मलासध्
ु दा, तल
ु ा सांगतो, �नणर्य घेताना त्याचे प�रणाम,
माझी

अनु :

प्र�तमा,

आपल्या

फॅ�मल�ची

ह्या

इन्व्होल्वम� ट हे सगळं मी पणाला लावलं होतं.

ना

त्यातल�

सल�ल, अरे एवढं सगळं तुला कळत होतं तर तू आपलं २

�दवसांवर आलेलं लग्न आ�ण त्याह�पे�ा आपल� ८ वषा�ची

मैत्री, एका �णात फटकारून टाकल�स कां ? रो�हतने जर

सावरलं नसतं तर नैराश्येच्या गत�तच गेले असते मी. सल�ल

ह्या नावा�शवाय दस
ु रं काह�ह� माझ्या आयष्ु याच्या क�ेत

नव्हतं. त,ू तझ
ु ं कौतक
ु , तझ
ु ी फॅ�मल� म्हणजे माझा प्राण

होता रे . माझे होणारे सासरे नेने प्र�सध्द मानसोपचारत�,
माझी होणार� सास,ू मला म्हणायची, अनु आयएम यअ
ु र

मम, यअ
ु र माय डॉटर.. अथार्त त्यांचा काय दोष म्हणा, पण

सल�ल :

सल�ल का रे ? असं कसं ?

अन,ु आपल� प�हल� भेट, माझी ओळख त्या शंतनन
ू े करून

�दल� नाह� ? फुटबॉलच्या मॅच च्या वेळी. मी तेव्हा १२ वीत
होतो. ममा जाम �चडल� होती, लेक्चर चक
ु वन
ू मॅच खेळलो

अनु :
सल�ल :

अनु :

होतो म्हणन
ू .

येस, अजन
ू ह� आठवतय ना शंतनच्
ू या घर� आपण सगळे

जमलो होतो, आ�ण मी तुझा चेहरा नीट पा�हला नव्हता.
अरे , का बरं ?

मी आ�ण वंद
ू ी बह�ण तुला बघायचो, तू एकदा
ृ ा, अरे शंतनच

तर� आमच्याकडे बघावस म्हणून रोज शंतनल
ू ा ओळख करून

दे म्हणून मागे लागायचो. माझी ओळख झाल� तुझ्याशी

आ�ण सगळं स्वप्नवत झालं. तझ
ु ं �दसणं, वागणं, बिु ध्दमत्ता
मला काह� इतर सच
ु लंच नाह�. तझ्
ु या घरचे सगळे पढ
ु ारलेले,
रचना
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आपापल्या �ेत्रात प्र�सध्द, आ�ण माझा प्रवेश तुमच्या त्या
सल�ल :

मोठ्या ग्रप
ु मध्ये अगद� नकळत झाला.

तल
ु ा आठवतं ? तल
ु ा फुटबॉल मॅचमध्ये इंटरकॉलेिजएट

ब��स �मळाल्यावर आपण दोघं त्यासाठ� बाहे र से�लब्रेट करायला
गेलो असता तुला फ़ग्यस
ुर् नच्या

नवीन क्लास बद्दल कळले,

व आपण जमर्नच्या वगार्त जायला सध्
ु दा लागलो. काय संद
ु र

अनभ
ु व होता तो. नवीन भाषा, �तची नवीनवीन रूप ह्यात

अनु :

अगद� आकंठ बड
ु ालो होतो. लेक्चरर अहुजा होत्या आपल्याला
�शकवायला, आ�ण आपण त्यांचे लाडके.
मी एक क�वता केल� होती जमर्न �शकत असताना...

�वशाल गगनातळी, गल
ु मोहर� झाडाखाल�, तझ्
ु याच डोळ्या
�दसल�, माझ्या गालावरची खळी...
स्वप्नांच्या

सल�ल :
अनु :

सल�ल :

झल
ु वत

फसले

चंब
ु नात

तुला अजून आठवतेय ती क�वता ? मी तर जमर्न कधीच
�वसरलोय...

भाषा �वसरला असशील पण त्यातल्या भावना त्या नाह� ना

पस
ु न
ू टाकता येत, आ�ण भाषेचे काय रे , एकदा वाचायला

लागलास क� आठवेल परत, तू तर काय स्कॉलर.

स्कॉलर म्हणजे गोल्ड मेडा�लस्ट झालो म्हणन
ू क� एका

वेळेला चार गोष्ट� करत होतो म्हणून ? फ़ग्यस
ुर् न कॉलेज,
फुटबॉल

आ�ण

तुला

आवडायचं

म्हणून

त्या

सोपारकरकडे सालसा. ममला अिजबात आवडायचं नाह� ते.

सल�ल, तू अजून �गटार वाजवतोस ? आपण तुमच्या
टे रेसवर बसायचो आ�ण तू �गटार वाजवायचास. आपटे काका

कधीतर�

रचना
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तुझीया मजला हृदयीचे गुपीत कळले.
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अनु :

�हंदोळ्यांना

म्हणायचे

सल�लला
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सांगा, त्रास होतोय - ए पण तुला मात्र गायची पण
ू र् परवानगी
सल�ल :

आ�ण

होती हा त्यांची. आपटे काका स्वत: मराठ� गाणं म्हणायचे.

तम्
ु ह� मात्र मला त्या �गटार वरून काय �पडलं होतंत. ए
कोण

गं

तो

ड्रम्स

वाजवायचा

?

ज्यो�तरा�दत्य

ना ? एकदम टाईमपास होता. कुठल्यातर� रामाकाळच्या
संस्था�नकांचा वारस �बरस होता तो, आ�ण सायकलवरून

यायचा कॉलेजला, पण त्याची आई छान होती, आपण गेलो

त्यांच्याकडे क� आपल्याला ‘ज्यो’ कसा भाग्यवान आहे ,

आपल्यासारखे �मत्र त्याला आहे त म्हणायची. मला खप
ू

सवलत होती घरात अगद� तू रहायला यायचीस ना ते सध्
ु दा

चालायचं ममाला. मला वाटायचे �तने कधी तर� म्हणावं
सल�ल आमचं तुझ्यावर ल� आहे हं . काय झालं सांगू का

माझ्या वागण्याची जबाबदार� माझ्यावरच होती. पण ते असं
�टपीकल आईसारखं वागणं �तला नाह� जमायचं. शी वॉज
अनु :

लाइक माय फ्र�ड.

आय नो. ज्यो ने मला खूप सपोटर् केलं तू �नघन
ू गेल्यावर.

तो रोज यायचा, बोलायचा पण मी दार बंद करून बसायचे.

पण कोणी ना कोणी होतं मला. माझा सल�ल, माझा श्वास
मला टाकून गेला होता. फक्त एकदा सल�ल, फक्त एकदा

मला सां�गतलं असतंस ना तर� मी आपणहून बाजल
ू ा झाले
असते. तुला मा�हत नसेल कदा�चत पण तुझ्या ममा आल्या

होत्या माझ्या बाबांची आ�ण इन्नीची माफ� मागायला ;
सल�ल :

प�हल्यांदाच आई पा�हल� मी त्यांच्यातल�.

अन,ु आपलं नातं ना इतरांनीच जास्त मनावर घेतलं, तुझ्या

माझ्यापे�ा. म्हणजे आपण लग्न करणार हे जणू ग�ृ हतच

होतं तझ्
ु या इन्नीला. अगद� सरु वातीला जेव्हा मी तम
ु च्याकडे

रचना
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यायला लागलो ना तेव्हापासन
ू मला एक वेगळी खास ट्र�टम�ट
अनु :

सल�ल :

�मळायची.

तम
ु च्याकडे सध्
ु दा काह� �नराळं नव्हतं, तम
ु चे सगळे घरचे,

बाबा रमीला एकत्र जायला लागले. तुझे डॅड तर काय
मस्तच ! प�हला वाईनचा ग्लास त्यांनीच मला �दला.

तुला

आपल्या

पाट्र्या

आठवतायेत

?

�बचार्या

ज्योला

�पटाळायचो �बअर आणायला, कारण तो सोवळा होता ना !

आजपय�त त्या धंद
ु �दवसांची सर नाह� आल� ; अनु तुझे
अनु :

बाबा, इन्नी कसे आहे त ?

मजेत आहे त. रो�हतवर माझी जबाबदार� सोपवन
ू ते दोघं

आता

बडोद्याला

असतात.

पाठ�राख्यासारखा होता, आहे

रो�हत,

अगद�

एखाद्या

कधीह� हट्ट नाह�. कधीह�

पव
ू �च्या गोष्ट�ंचा उल्लेख नाह�, अपे�ा नाह�त. त्याच्याचमळ
ु े

मी परत उभी रा�हले. सल�ल, मला एक सांगशील ? तुला

आपलं नातं ओझं वाटत होतं का रे ? का तू इतर कोणाच्या
सल�ल :

नात्यात गरु फटला होतास ?

छे गं, मला तुझ्या�शवाय कोणीच जवळचं नव्हतं, उठता

बसता तच
ू समोर होतीस. माझ्या प्रत्येक अ�चव्हम� ट बघत

आल� आहे स. पण जसं जसं आपण मोठे होत गेलो, तसं

नातं खप
ू �डपेन्डेबल व्हायला लागलं. मला मी एकटा शोधच
ू

शकत नव्हतो.तू, इन्नी, ममा ठरवलंत क� एंगेजम� ट करायची

म्हणून आ�ण आपण एंगेज्ड पण झालो. तू खूप संद
ु र �दसत

होतीस त्या �दवशी. मी जेव्हा �वचार केला नंतर तेव्हा मला

वाटलं क�, चला समाज�नयमाप्रमाणे मैत्रीच्या एका टप्प्यातून

पढ
ु े वाटचाल सरू
ु झाल� आ�ण त्या �णी मला माझी चौकट

�दसायला लागल�. मला माझं अिस्तत्व सापडेनासं झालं.

फक्त वागणं, छान छान �दसणं, तझ्
ु या ममाच्या डोळ्यात
रचना
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बघणं म्हणजेच माझं आयष्ु य नव्हतं ! मी काय �वशेष केलं
होतं ? फक्त एक ग्रज्यए
ु शन. माझं फुटबॉल मागे पडलं,

जमर्न �वसरून गेलो आ�ण केलं काय तर एक इंटनर्�शप.
त्याचे कौतक
ु आ�ण तुझ्याबरोबर आ�ण आपल्या ग्रुपबरोबर
इकडे �तकडे अस, ठरवलं ह� एंगेजम� ट पय�त ठ�क आहे , पण

लग्नाच्या बाबतीत घाई नाह� करायची आ�ण मग नीट
प्लॅ �नंग करायचं ठरवलं. तर �तथेह� तू दप
ु ार� डब्बा घेऊन
अनु :

सल�ल :

हजर. श�नवार, र�ववार, काह�ना काह� असायचंच.

सल�ल, तू हे खरं सांगतोयस ? अरे मला कळतच नाह�

आहे .

मी,

बाबतीत.

इन्नी

नेहमीच

तल
ु ा

मदत

करायचो

प्रत्येक

त्याचाच कंटाळा आला मला. सदै व सगळं माझ्या पढ
ु े तयार.

मला

सरु वातीला जॉब करायला सध्
ु दा तुझ्या मामाचीच

कंपनी. अरे , मला पण माझ्या पंखातलं बळ आजमवायचं
होतं पण उडायला, भरार� घ्यायला मला दडपण येत होतं
आ�ण अशातच तुझ्या बाबाला हाटर् ॲटॅ क आला. डॅड आ�ण

ममाने एकदम आपल्या लग्नाचा �नणर्य घेतला. २ �दवसांवर

लग्न ! अन ् माझी केवढ� घस
ु मट झाल� सांगू ? एक�कडे

मेलबनर्ची ऑफर, दस
ु र�कडे तझ
ु ा मामा, त्याच्या कंपनीमध्ये

माझ्यासाठ� शब्द टाकायला तयार, हे लग्नाचं बंधन माझे
हात आणखी मागे ओढत होते अनु आ�ण मी �नणर्य घेतला

तुला नकाराचं पत्र �ल�हलं. मी �दल्ल�ला गेलो आ�ण �तथन
ू च
अनु :

मेलबनर्ला.

माय गॉड ! एवढं सगळं तुझ्या मनात चालू होतं आ�ण मला

तुझ्या अनल
ु ा काह�च कळू नये ? का मी फक्त माझ्यातच

गकर् होते ? सल�ल ! तझ
ु ं पत्र �मळालं आ�ण आभाळ
कोसळलं आमच्यावर. इन्नी बाबा तर �कती �दवस घराबाहे र

रचना
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पडत नव्हते. मामाने त्यांना आमच्या बडोद्याच्या जुन्या

घरात हलवलं. आ�ण मी ? माझी अवस्था �डवचलेल� होती,

रागाच्या भरात मी मामाला डॅडला वाटे ल ते बोलले. सल�ल,

तुझ्या�शवाय मी मला सहनच करून शकत नव्हते. �डप्रेशनची
�चन्हे �दसायला लागल� होती, तोच रो�हत दे व माझ्या

आयु ्ष्यात आला. नवीन उमेद माझी ताकद म्हणून पाठ�शी

उभा रा�हला. मग हळूहळू ह्या धक्क्यातन
ू वर आले. पण

सल�ल, आपलं नातं माझ्या रक्तात �भनलं होतं, �कतीह�
संपवलं तर� कुठल्यातर� वळणावर परत भेटत होतं. वळणं

संपल� असं वाटत असताना आज १२ वषा�नी परत आपल�
रो�हत :
अनु :

रो�हत :

अनु :
सल�ल :

रो�हत :

भेट होते आहे . हा काय योग आहे !

अनु तू �वसरल� असल�स तर एक आठवण करून दे तो, आज

तार�ख काय आहे ?

२० फेब्रव
ु ार�

काय वेड,े आजच्या �दवशीच नाह� का तू आ�ण सल�ल

प�हल्यांदा भेटलात व आजच्या �दवशीच सल�ल ने तुला
प्रापोज केलं ? मला वाटतं असं.

तल
ु ा कसं रे मा�हती ? आ�ण इतक्या सहजतेने तू कसं काय

बोलू शकतोस ?

मी सांगतो, मला रो�हतनेच इकडे बोलावन
घेतलं. जेव्हा
ू
त्याला माझ्याबद्दल कळलं म्हणजे आम्ह� �सडनीला भेटलो व

माझं नाव वाचन
ू तो माझ्याशी बोलायला लागला.

मला

जाणून

घ्यायचं

होतं

क�

इतक्या

सोन्यासारख्या

नात्याचा असा चरु ाडा कसा करवला ? आ�ण मला ह्याच्याशी

बोलल्यावर कळून चक
ु लं क�, तुझ्यापासन
ू दरू जाऊनह� तो

एकटा नाह� आहे . त्याने नातं तोडायला त्याची मळ
ु ं इतक�
खोलवर रूजल� होती क�, त्याला शक्यच नव्हतं तम
ु चं नातं

रचना
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नाकारणं. त्याने घेतलेला �नणर्य, हा त्याच्या त्यावेळच्या

अल्लड वयाचा एक प�रणाम होता. मी त्याला जेव्हा सां�गतलं

नं अन,ु क� आपण एकत्र राहतो, सल�ल कोसळलाच गं.

त्याला त्याच्या चक
ु �च्या मागार्पे�ा तुझं दस
ु र्या कोणाबरोबर
असणं सहनचं नाह� झालं. त्याच्या �वनंतीवरून आज मी

त्याला इकडे घेऊन आलोय. मग काय सल�ल, आता पढ
ु चं
सल�ल :

मीच सांगू क�, तू आतातर� मन मोकळं करणार आहे स ?

अन,ु पश्चातापाच्या आगीत मी होरपळतोय गं. तुला मी

कोणाबरोबरह� सहन करू शकत नाह�, आ�ण ह� गोष्ट जेव्हा

मला कळल�, तेव्हा मी तल
ु ा भेटायला येणार होतो, पण ममा

म्हणाल� आता कुठे तू सावरतेयस, परत एकदा नवीन डाव
सरू
ु केलास. ममानेच मला रो�हत बद्दल सां�गतलं. पण, पण

परवा

जेव्हा

रो�हतकडून

मला

तुमच्या

एका

अना�मक

नात्याबद्दल कळलं ना, तेव्हाच ठरवलं क� तुला भेटायचं
आ�ण दे शील ती �श�ा िस्वकारायची, पण त्या आधी एक

अनु :

रो�हत :

�वचारू ? �वल यु मॅर� मी ?

सल�ल, काय बोलतोयस ? रो�हत हे सगळं काय आहे ?

अन,ु मी सल�लला सगळं सां�गतलं आहे , क� आपलं लग्न

वगैरे काह� झालेलं नाह�, एक तडजोड म्हणन
ू तू इथे राहतेस

आ�ण मख्
ु य म्हणजे आजह� तू त्याची वाट पाहते आहे स.
त्यामळ
ु े जे झालं ते �वसरून त्याची हो.
ले�खका - रे वती ओक

***** समाप्त *****

टं कले�खका - रे णक
ु ा कुलकण�

रचना
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बालोद्यान
Yuvraj Singh

also played for the World Cup in 2011 and
helped Team India win it all!
Another thing that happened in 2011 to
Yuvraj Singh was that he got diagnosed with
cancer. Doctors even said that he already
had cancer for quite some time. The
doctors even told him that when he
celebrated so much after winning the World
Cup he could have died because of heart
attack! They took Singh under immediate
care in the Cancer Research Institute in
Boston and Indiana University Melvin and
Simon Cancer Center. He also went through
chemotherapy there too, and soon after
that was discharged from the hospital in
2012. He was thankful to fans and family
who helped him go through and get cured
of the disease.

Crack! Yograj Singh, father of Yuvraj Singh
had just thrown a glass of milk at his son. It
had missed Yuvraj and broke the glass
window behind him. After that Yograj gave
Yuvraj the full shower of abuse about how
bad he did up at bat in yesterday’s cricket
match.
Yuvraj Singh is a famous cricket player
from India who got diagnosed and cured
from cancer. He was born to father Yograj
Singh and mother, Shabnam Singh. In his
early life Yuvraj's parents got divorced.
After that, he chose to stay with his mother,
but still visited his father many times. At
this time his favorite sports were tennis and
rollerblading, and he was really good at
both. He even won the U14 National
championship for rollerblading in India, but
when he showed the medal to his dad, he
threw it into the trash can and told him to
focus more on playing cricket. His father
would even bring him to the field to
practice every single day, and with that he
got really good at playing the sport of
cricket and became a pro at it.
Yuvraj Singh made his International debut
in 2000 at the age of 19. He played for the
India team until 2011. In the 2007 T20
World Cup against England, he got the
crowd going wild by hitting 6 sixes in 6 balls.
That's like hitting a home run every time
you're at bat for a World Series game. He
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Yuvraj Singh went back to playing cricket
again in 2012 right after he was cured. He is
now on the Delhi Daredevils for the IPL
cricket season. He also has a cancer
foundation called YouWeCan which donates
money to fight cancer. He also donates to
young entrepreneurs so they can make
their dream business. He is also the owner
of the India's Puma sport brands and Xbox
by Microsoft. He even made his own
autobiography called The Test of My Life
talking about his battle against cancer.

Now again from being on the field and
taking visits to meet people around town in
his home state of Punjab, Yuvraj Singh
battled cancer and got cured of it and has
made a big difference to lots of people
around the world. Hopefully this cricket
prodigy's life will be remembered for a long
time.
By: Sayuj Choudhari
6th Grade
Illusdtration : Radha Godambe

HOW TAEKWONDO
CHANGED MY LIFE
challenging ones. Now I can run faster, a lot
stronger, and can do a lot more physical
work than ever before.
Taekwondo helped me with focus
and concentration by discipline. Previously
if someone would call me, it would take me
some time to respond. Now I respond
instantly. My reaction time has improved
tremendously. Even my parents have
noticed this. Master Kim also disciplined me
to show respect. Before I didn`t greet elders
with respect. Now I even greet my parents
with respect. Also in school I have a lot of
work to do, so focus and concentration
came very handy. Now I am disciplined and
I concentrate more than ever

I enrolled in Taekwondo few years ago.
Taekwondo changed my life in many ways.
It changed my fitness level, concentration
and focus. It taught me discipline as well.
Lots of instructors including Grand Master
Chang, Master Kim and Instructor Lee
helped me learn techniques.
On my first day in Taekwondo, I was
very tired after the class. I couldn’t do that
many things in that class. That same week, I
did not want to go back to class. My parents
encouraged me to continue because it
would be good for me. Now I’ve realized
that it was good for me and has helped me
all along.
Taekwondo changed my fitness
level. Before I joined, I was not able to do
some exercises and my endurance level was
very low. After a few months, I was able to
do those exercises and even more
रचना
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always late for class. One day Master Kim
sat down with me and talked about the
importance of being on time. Now I`m on
time for every other activity as well. Also it’s
a lot easier to get on time then to get yelled
at for being late.
I hope to continue Taekwondo for
many more years to come. I want to
eventually be a Taekwondo Instructor when
I get a higher belt. I would also like to
Promote Taekwondo amongst my friends. I
know Taekwondo will keep helping me stay
healthy, focused and disciplined in life.
-

Ajay Raut
5th Grade
Illustration: Radha Godambe

My time management has improved as
well. When I was a lower belt, I used to be

आपल्या कुटुंबां-समवेत दे वी ल�मीची मनोभावे

�दवाळी

पज
ू ा करतात.

चौथ्या �दवशी पाडवा, पती आ�ण पत्नीच्या नात्याचे

�दवाळी दरवष� का�तर्क म�हन्यात साजर� केल� जाते.

�दवाळी म्हणजे, प्रकाशाचा अंधारावर, �ानाचा

प्र�तक.

घरासमोर आकाश कंद�ल लावतात, रांगोळी काढतात

नात्याचे प्र�तक, ब�हण आपल्या भावाला

फराळचे खायला करतात, �चवडा, शेव, चकल�,

दरवष� �दवाळीत आम्ह� घर� आकाश-कंद�ल

�दवाळी पाच �दवस साजर� करतात. प्रत्येक

काढतो. भाऊ-बीज हा माझा सवार्त आवडता

अ�ानावर आ�ण चांगल्याचा वाईटावर �वजय. लोक

शेवटचा �दवस भाऊ-बीज, ब�हण आ�ण भावाच्या

आ�ण फुलांनी सजवतात. �दवाळीमध्ये भरपरू

ओवाळते.

लाडू, शंकरपाळी, करं जी आ�ण अनारसे.

तयार करतो, प्रत्येक �दवशी वेगळी रांगोळी

�दवस आहे, कारण मी माझ्या भावाला ओवाळते

�दवसाला वेगळे महत्व असते.

आ�ण मग आई-बाबा आम्हाला दोघांना �गफ्ट्स

प�हला �दवस धन-त्रयोदशी, सगळे जण घर� आ�ण

दे तात. मला �दवाळी खुप आवडते.

व्यवसायाच्या �ठकाणी संपत्तीची पज
ू ा करतात.

-

दस
ु रा �दवस, नरक-चतद
ु र् शी, प्रभु कृष्ण आ�ण

त्याची पत्नी सत्यभामाने नरकासरु ाचा वध केला

पल्लवी सागर पंचपोर
9th Grade

होता. �तसरा �दवस, ल�मी-पज
ू न, सवर्जण
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अ�भमान वाटला पा�हजे या हे तन
ु े हे पस्
ु तक

Short Samskrita Baby Names

�ल�हले आहे .

उषाताई म�हसेकर यांनी नक
ु तेच एक पस्
ु तक
प्रका�शत केले. �वशेष म्हणजे

हे पस्
ु तक �ववाह, केळवण (Baby Shower)

आजची �पढ�

अशा समारं भास भेट दे ण्यास चांगले आहे .

आपल्या मल
ु ांची नांवे छोट� छोट� ठे वतात. त्यांना

ले�खका – उषा म�हसेकर. प्रकाशक –

वाटते नावे सल
ु भ असावीत . छोट� असावीत .
उच्चारण्यास अवघढ नसावीत . त्याचे
spelling पण सल
ु भ व्हावे .

संस्कृतभारती.org

English

Print book – at – Samskritabhaarati.org
Amazon.com

भारताबाहे र जन्मलेल� आ�ण वाढलेल� मल
ु े

Ebook –at - Amazon , Ibook

त्यांच्या मल
ु ाची नांवे ठे वताना,आपल्या वंशाचा,
�पढ�चा , संस्कृ�तचा �वचार करतात . मग

ऎकलेल� संस्कृत नांवे घेउन त्यांचे modification
करतात. तेव्हा या �प�ढला उपयोगी पडावे या
उद्देशाने हे पस्
ु तक �ल�हले आहे . यामध्ये

मल
ु ामल
ु �ंची नांवे संस्कृत आ�ण English मध्ये

आहे त. उच्चारणाथर् मागर्दशर्न आहे . नावांचे अथर्

आहे त. न�वन पालकांना न�वन बाळाचे छान नांव
ठे वल्याचे समाधान वाटे ल. आ�ण मल
ु पण जेव्हा
मोठे होईल तेव्हा त्याला आपल्या नांवाचा

शब्दकोडे - उत्तर
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आम्ह� बल्लवाचायर्
Mango Burfi Receipe

Ingredients:
• Mango Pulp sweetened 3 cups
• Sugar 1/4 cup
• Whole Milk 2 Cups
• Mawa/Milk solid 1 cup
• Saffron 1/4 tsp
• Cardamom 7 peeled and seeds ground
• Pistachios, Almonds for garnishing
(optional)
Method:
• Mix Milk Solid and Milk in a bowl and keep
aside
• In a large sauce pan, add Mango pulp and
Sugar and on low heat cook until it
becomes thick
• Add Cardamom, saffron and milk mixture.
• Reduce this mixture on low to medium heat
while stirring occasionally. You will need to
stay close to the stove so as not to let the
mixture burn
• Continue cooking until the mixture is very
soft dough consistency. It shouldn't run.
• Remove from heat and let cool a bit.
• Flatten the mixture in a large straight
bottomed plate. Cut in shapes of your
choice. I used a cookie cutter to form these
rounds.
•
Tips:
• To make the syrup add a few drops of
Water, do not stir too much or sugar will
crystalize again.
-
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Cantaloupe Ice-Cream Receipe

Ingredients:
• Two medium size fully ripe Cantaloupe
• One cup heavy whipping cream
• Half cup condensed milk
• One cup sugaar (powdered)
• Pinch of salt
Method:
Make the puree of the Cantaloupe pulp in a
mixer/grinder. Add in powdered sugar and a
pinch of salt. Set aside.In a mixing bowl, using a
hand mixer whip the heavy cream till it gets stiff
peaks. Fold in the condensed milk. Fold in the
cantaloupe puree. Pour the entire content into
a container and set it to freeze for at least 6 hr
or preferably overnight. Thaw for 5-7 mins prior
to serving.Tips: Cantaloupe should be ripe but
firm. They shouldn’t be over ripe. Quantity of
sugar may be adjusted based on taste and
sweetness of the cantaloupe. Keep the mixing
bowl and blades of the hand-mixer in
refrigerator for 1 hrs prior to whipping the
cream.
-
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Thalipeeth bites
Ingredients

Thalipeeth dough
• Whole Wheat flour- 1 Cup
• Gram flour- 2 tbsp.
• Onion-1 medium
• Chili Powder, Ajwain, Salt according to taste
• Turmeric, Chopped Coriander
Topping
• Greek Yogurt- ½ Cup
• Sour Cream- ½ Cup
• Cucumber- Half Shredded (Squeeze to
remove all the excess water)
• Oregano- 1 tsp.
• Minced Garlic- 1 tsp.
• Salt, Sugar, Black Pepper according to taste
• Decoration (optional)
 Piping Bag/ Ziploc Bag
 Star nozzle
Garnishing
• Kanda Lasun Masala/ Dry Coconut Peanut
Chutney/ Dry Coconut Garlic Chutney

Method

1. In a bowl, add wheat and gram flour with
chopped onion, chili powder, ajwain and
salt. Mix well and knead into medium soft
dough.
2. Heat a non-stick pan. Divide the dough into
equal portions and using little water pat
into a medium 2 to 3 inch round thalipeeth.
3. Apply oil to the pan and place the
thalipeeth. Cover with a lid and cook on
medium heat till golden brown on both
sides.
4. For the topping: Whisk Greek yogurt and
sour cream. To that add shredded
cucumber, oregano, minced garlic, salt,
sugar and black pepper. Mix well. Put the
herbed yogurt mixture into a piping
bag/Ziploc bag with a star nozzle.
5. Assemble the thalipeeth in a plate. Pipe out
herbed yogurt on each Thalipeeth. Sprinkle
kanda lasun masala/dry coconut peanut
chutney/dry coconut garlic chutney on top.

रचना
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6. Serve immediately.
Enjoy!!!

Tips

 Regular Thalipeeth Bhajani flour can be
used too if available.
 Add more onion in the thalipeeth to get
that extra crunch.

Madhura Joshi
नोव्ह� बर २०१५

�ण�चत्रे
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Through My Camera Lens

Leena Kulkarni

Sayali Joshi

Ashish Nagarkar
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रहे ना रहे हम!
गेल्या काह� म�हन्यांत आपल्याला सोडून गेलेल्या �व�वध �ेत्रातील �दग्गजांचे
पण्
ु यस्मरण!

आदे श श्रीवास्तव ( संगीत �दग्दशर्क )

ऑथर्र मॉर�स (माजी ऑस्ट्रे �लयन �क्रकेटपटू)
मोहन भंडार� ( ज्येष्ठ अ�भनेता)

ब्रायन क्लोज ( माजी इंिग्लश �क्रकेटपटू)
बाळ पं�डत ( �क्रकेट समालोचक)

वीणा �चटको/प्रभा फुलंब्रीकर ( ज्येष्ठ मराठ� संगीत
�दग्द�शर्का )

हे मंत भोसले ( संगीत �दग्दशर्क)

राम कापसे ( ज्येष्ठ भाजप नेत)े

गजानन प� ढारकर ( स्वदे शी पुरस्कत�, �वको
उद्योगसमुहाचे अध्य� )

रवींद्र जैन ( ज्येष्ठ संगीत �दग्दशर्क, गायक)
टॉम ग्रेव्हनी ( माजी इंिग्लश �क्रकेटपटू )
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संपादक�य
नमस्कार मंडळी,
रचना या महाराष्ट्र मंडळ �शकागो च्या त्रैमा�सकाचे २०१५ सालाचे संपादक पद स्वींकारले तेव्हा एक नवीन काम
�शकायला �मळणार याचा आनंद झाला . त्याचबरोबर रचनांमध्ये लेख , क�वता ,छाया�चत्र इ . माफर्त
�शकागोवा�सयांचा सहभाग वाढवायचा , दरू गेलेला रचनाचा वाचकवगर् परत वळवन
ू आणायचा अशी अनेक आव्हाने
समोर उभी होती . जाग�तक स्तरावर रचनाचा वाचक वगर् �नमार्ण करायचा आ�ण आबाल वद्ध
ृ ांचे स्वतः चे असे

हक्काचे व्यासपीठ �नमार्ण करायचे असे हे तू समोर ठे वन
ू वषर्भर काम केले. मम�श २०१५ च्या अध्य�ा सच
ु ेता

अकोलकर यांनी मला ह� संधी �दल� त्याबद्दल मी त्यांची आभार� आहे . तसेच मम�श कायर्का�रणी मंडळ , सभासद ,
मदतीला वेळेवर धावन
ू येणारे ,रचना मळ
ु े च जोडले गेलेले अनेक आप्तेष्ट यांची मी ऋणी आहे . तसेच प्रत्येकवेळी
मागे खंबीरपणे उभा राहणारा जोडीदार आ�शष , मल
ु � सावनी , सलोनी यांनीह� रचनाची जडण घडण करायला
वेळोवेळी मदत केल� . समाज�हताची परं परा सांभाळून आ�ण नव्या वाचकांच्या नव्या गरजांचे ,अपे�ांचे भान ठे वन
ू
नव्या लेखकांची ,नव्या �वषयांची ,नव्या तंत्र�ानाच्या मदतीने आखणी केल� गेल� . Facebook वर आ�ण MMC
website वर रचनाचे सवर् अंक वाचकांसाठ� उपलब्ध आहे त . श्री गजाननाच्या कृपेने कायर् �सद्धीस नेण्याची उमेद

�मळाल� . रचनाची अशीच उत्तरोत्तर भरभराट होवो ह� ईशचरणी प्राथर्ना !
संपा�दका - उल्का नगरकर
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