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बोलतो आम्ही मराठी 
धमष आमुचा मराठी 

मायदेशी आणण परदेशी 
पदहले आम्ही मराठी! 

नमस्कार मंडळी, 

सवषप्रथम २०२० च्या कायषकाररणीतफे सवाांचे हाददषक स्वागत आणण नवीन वषाषच्या मनःपूवषक शुिेच्छा! 
हे वषष आपल्या र्शकागो महाराष्ट्र मंडळासाठी खास वषष मानावे लागेल कारण गेली पन्नास वषे आपल्या सहकायाषने 
आणण पररश्रमाांनी वाढलेल्या ह्या मंडळाच्या रोपाचे आज वटवकृ्षात रूपांतर झाले आहे आणण आता ते नव्या काळाच्या 
उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर एखादा बॅट्समन अधषशतक पूणष केल्यावर शतकपूतीचे 
लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवतो तसेच मंडळाचे हे एकावन्नावे वषष म्हणता येईल.  
मराठी माणसाच्या जजव्हाळ्याचा ववषय असणारे नाटक, संगीत, नतृ्य आणण असे अनेक करमणूकप्रधान कायषक्रम 
आयोजजत करण्याचा नव्या कायषकाररणीचा प्रयत्न राहीलच, त्याचबरोबर नव्या वषाषत अशा अनेक कायषक्रमात आपल्या 
नव्या वपढीला जास्तीत जास्त संख्येने िाग घेण्यासाठी मंडळ प्रोत्साहन देईल.  
आपण समाजाचे काही देणे लागतो ही जाणीव ठेवून, महाराष्ट्र मंडळ र्शकागोच्या उत्साही सदस्यांनी इतर मंडळं 
तसेच संघटनांनी आयोजजत केलेल्या ववववध कायषक्रमात “community outreach” तफे आपला ठसा उमटवला आहे. 
नव्या वषाषत अशाच अनेक कायषक्रमातही आपण सहिागी व्हाल अशी मनोमन सददच्छा व्यक्त करतो. 
मंडळाची वेबसाईट, ऑनलाईन रजजस्रेशन, सोशल मीडडया हे नवे पायंडे नसून मंडळाच्या कायषकाररणीचा एक 
अवविाज्य घटक झाले आहेत. आता मंडळापुढचे ध्येय हे या पायािूत सोयींचा वापर करत मंडळाचे स्वरूप आधुननक 
करून जास्तीत जास्त मराठी लोकांपयांत पोहोचायचा प्रयत्न, हे असेल.  
मंडळ हे आपलं आहे ही िावना मनात ठेवून त्यात तुम्ही सहिागी व्हालच, पण केवळ प्रेक्षक ककंवा श्रोते म्हणून 
नव्हे तर सिासद होण्यासाठी मी आपल्याला आमंत्रण देतो. आपले प्रेम असेच आमच्या सोबत कायम राहावे ही 
ईश्वरचरणी प्राथषना करतो.  
पुन्हा एकदा, २०२० महाराष्ट्र मंडळ र्शकागो तफे मी आपल ेहाददषक स्वागत करतो.  
 

शुिं िवतु! 

समीर सावंत          

अध्यक्ष  

महाराष्ट्र मंडळ र्शकागो 
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President: Sameer Sawant 
President@mahamandalchicago.org

Chicagoland resident for over 19yrs with active 

participation in MMC since 2006. Treasurer for 2015 

MMC Karyakarni, VP for 2018 MMC.Enjoys 

bringing the community together during festive 

occasions that stitches the fabric of tradition, custom 

and culture.

 
Vice President: Kavita Mundle 
karyakarini@mahamandalchicago.org 

Chicago resident for over 25 years. Actively involved 

with MMC and BMM since 2011. GJC Food 

Committee chair, 2019 Looking forward to promoting 

MMC activities, our culture, and traditions through 

entertaining programs and delectable food throughout 

the year. 

Vice President: Ramdas Thatte 
karyakarini@mahamandalchicago.org

Lives in Chicago area for last 26 years. Actively 

involved in MMC for many years. Looking forward to 

working with the Committee members to help build 

stronger community and friendships

Treasurer: Rahul Thatte 
treasurer@mahamandalchicago.org

Chicago area resident for over 20 years.  Have been 

actively participating in clubs and community 

organizations from high school days in Schaumburg, 

to being a university student club president and MMC 

volunteer and now a treasurer.  Looking forward to 

foster our culture, increase collaboration and to 

develop and promote friendship within and beyond.

Secretary: Bharat Naik 
karyakarini@mahamandalchicago.org

Resident of the Chicago-land area for over 24 years. 

Volunteered for MMC over the past several years. Has 

a goal to increase the spread of Marathi culture and 

language. Look forward to working with the team and 

bringing together the community for high quality 

programs.  
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Board Member: Amit Rogye 
karyakarini@mahamandalchicago.org 

Lives in Chicago area for last 7 years. Actively 

involved in MMC for last few years. Looking forward 

to working with everyone to bring the good programs 

and build stronger community 

 
Board Member: Ratnangi Malpekar 
karyakarini@mahamandalchicago.org 

Have been living in Chicago for last 13 years and this 

is 5th consecutive year in volunteering for 

Maharashtra Mandal of Chicago. Has an objective to 

widespread our Maharashtrian culture in Chicagoland 

and strengthen our Marathi community. 

 
Board Member: Abhijit Rayrikar 
karyakarini@mahamandalchicago.org 

Naperville based IT professional involved with 

Maharashtra Mandal activities for over 15 years. 

Regularly writes in Rachana and likes music, travel 

and hiking. 

 
Board Member: Dhanajay Kale 
karyakarini@mahamandalchicago.org 

Resident of the Chicagoland area for over 25+ years. 

Enjoys watching Marathi programs and has 

volunteered for MMC over the several years to help 

bring quality programs to the Marathi audiance. Look 

forward to working with the team and bringing 

together the community for high quality programs. 

 
Board Member: Ravi Bamne 
karyakarini@mahamandalchicago.org 

Living in Chicago for last 21 years. Actively involved 

in MMC and other communities for many years. 

Looking forward to bring the Marathi community 

together. 
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Amol Patil, Anagha Deshpande, Anand Dighe, Aniket Sawant, Aniruddha Sumant, 

Anupama Buzruk, Aparna Kesarkar,  Archana Paranjape, Ashish Nagarkar, Bharati 

Velankar, Chinmay Dhawle, Deepa Bhimanwar, Deepali Kale, Gaurav Samant, Girish 

Patankar, Gaurav Harshe, Harshada Sawant, Hemant Chavan, Jaydeep Buzruk, 

Kalpana Nimkar, Kashmira Magar, Leena Vaidya, Mandar Pitre, Manik Gosavi, 

Mandar Joglekar, Milind Joglekar, Milind Velankar, Monica Patankar, Mrinal 

Joglekar, Nagesh Paranjape, Netaji Nikam, Nilesh Malpekar, Pankaj Akolkar, 

Prasanna Joglekar, Prasad Athanikar, Prasad Naik, Priyanka Parikh, Ravi Joshi, Ruchi 

Bamne, Sandeep Gadgil, Sangeeta Chavan, Sanjeev Kulkarni,  Sampada Thatte, 

Sarita Salgaonkar, Sandeep Salgaonkar, Shreedhar Joshi, Sheetal Deshpande, Shilpa 

Naik, Shipra Athanikar, Shruti Rogye, Shubhangi Sumant, Shukla Joshi, Sucheta 

Akolkar, Suhas Gosavi, Sulakshana Kulkarni, Sunil Dev,  Sunil Mundle, Suparna 

Thatte,  Supriya Joshi, Swati Rayarikar, Tina Kande, Ulka Nagarkar, Vaibhav 

Shringarpure, Vaishali Dev, Vaishali Dhande, Vaishali Gadgil, Vaishali Raje, Varsha 

Bag, Varsha Visal, Vedashree Naik, Vidya Joshi, Vivek Magar, Vrinda More, Aparna, 

Kalpana Godse, Priya Patankar, Radha Godambe, Rashmi Chaphekar
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एक अशीच छानशी संध्याकाळ!!! रम्य वातावरण आणण संगीताची एक सुरेल मैकफल!! हलकेच वाजणारा तंबोरा, कलाकार 
एक दोन र्मननटं त्यांच्या चचतंनात आणण त्या कलाकाराचा ‘सा’ लागतो आणण आलाप, ताना हयांची बरसात व्हायला 
लागते, तर कधी पेटीवरच्या सुरांच्या करामतीने, तर कधी तबल्यावर पडलेल्या थापेन ेकलाकार आपलं मन जजंकून 
घेतात आणण मग ऐकायला र्मळते ती ‘वाह वाह’ ची बरसात!!! अशी दाद म्हणजे त्या कलाकाराला कायषक्रम चांगला 
झाल्याची र्मळालेली पावती!!! अशीच दाद कववतांच्या कायषक्रमानांपण र्मळत.े पण ही दाद फक्त अशाच कायषक्रमांपुरती 
मयाषददत असत ेका? हयाचं उत्तर म्हणजे,’अजजबात नाही’!!! दाद ही खूप वेगवेगळ्या प्रकारांची आणण वेगवेगळ्या 
पररजस्थतीमध्ये कधी मुद्दाम तर कधी अगदी नकळत ददली जाते. मग दाद कशी द्यावी?लहान मुलांच्या बाललीलांना 
त्यांच्याच िाषेत बोबड्या बोलांनी दाद द्यावी. आवडलेल्या पदाथाांना बोटं चाटत, र्मटक्या मारत दाद द्यावी. जोरकस 
झालेल्या िाषणाला टाळ्यांच्या कडकडाटात दाद द्यावी. मस्त झालेल्या गाण्याच्या कायषक्रमाला माना डोलावून दाद 
द्यावी. आवडलेल्या कववतेला ‘ वाह! क्या बात है’ म्हणून दाद द्यावी. एखाद्याच्या ददसण्याला, वागण्याला, बोलण्याला 
मनापासून दाद द्यावी. दाद ही कधी ददलखुलास असावी तर कधी अगदी हळूच, प्रसंगी न बोलता ददलेली असावी. दाद 
कधी प्रत्यक्षात द्यावी तर कधी ‘👍👌👏 ‘अशा इमोजींनी द्यावी. दाद कोणालाही द्यावी. पुण्यातल्या गदीतून 
आपल्याला सुखरूप पोचवणारा ररक्षावाला असो ककंवा साड्यांच्या दकुानात प्रत्येक साडी न थकता,स्वतःच्या अंगावर 
लपेटून दाखवणारा कामगार असो,घरात केलेले पदाथष असोत ककंवा बाहेर खाल्लेली पाणीपुरी असो, एकदा तरी दाद 
ददलीच पादहजे. आपल्या बरोबर काम करणारे आपले सहकारी ककंवा आपल्या संपकाषत येणारे इतर कमषचारी हे सगळेच 
कधीतरी एखादी तरी दाद डडसव्हष करतात. दाद कधी,कोणाला द्यायची हे आपलं आपणच ठरवायचं असत,ं कशी 
द्यायची हे आपल्या मनावर असतं. पण दाद द्यायची हयावर ठाम रहायचं असत.ं जी गोष्ट्ट आपल्याला आवडली आहे 
त्याला फक्त मनातल्या मनांत दाद देण्यापेक्षा उघडपणे दाद ददली तर ती समोरच्यापयांत पोचेल आणण त्यांचाही उत्साह 
वाढेल नाही का? तर मग आता आजूबाजूच्या लहान सहान गोष्ट्टींची दखल घेऊन त्यांना दाद द्यायला सुरवात करूया 
आणण आपल्यालाही कधीतरी, कशासाठीतरी छानशी दाद र्मळेल अशी आशा करूया. 
 
 
 
 

 

रश्मी चाफेकर 
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The word Makar Sankranti can be simply translated as Makar transmigration; Sun’s transition 

into Makar Rashi or Sun’s movement from Makar – Tropic of Capricorn towards Northern 

Hemisphere. Makar Sankranti is also a celebration of Uttarayan. Makar Sankranti is the only 

Hindu festival celebrated according to the Solar calendar as it’s a celebration of Sun. While Winter 

Solstice is on Dec 21st or 22nd and Makar Sankranti is either Jan 14th or 15th any guesses why? 

Below I will outline one of the philosophy. 

Solar calendar used in the modern world is the Gregorian calendar. Solar calendar is based on 

the position of Sun and the other planets with reference to The Earth. The position of Earth’s 

orbit and the Sun’s position are taken into consideration at Equinox – the exact moment when 

the Earth’s equator passes through the center of the Sun. This will date the season’s accurately 

as they are related to the Earth’s position with the Sun. The Sun’s path is divided into 12 parts 

the 12 Zodiac signs. The Earth takes 365.256363004 days to complete an orbit around the Sun. 

0.25 days each year are compensated in the leap year and the 0.006363004 is corrected when 

we don’t have a leap year in the year ending 00. 

Hindu Calendar is setup as a Lunisolar calendar. Maharashtrian people follow the Shalivan Shaka 

calendar. This is setup in reference of the Moon with the Earth from New Moon to another new 

moon – 29.5 days in a month and 354 days of year. Each month is divided into two fortnights 

(paksha). Shukla Paksha ends with a Pornimaa (full moon), and Krushna Paksha ends with a 

Amavasyaa (New Moon). So the Lunisolar calendar is 11.25 days slower than the Solar calendar. 

Every 2.5 years later there is an intercalary month (Adhik Mahina) which then compensates the 

days to match with the Solar calendar. A solar sankranti (Sun’s transmigration from 1 Rashi to 

another) falls within each lunar month and a dark moon falls within a solar month. There are two 

exceptions in this general rule. The first is adhik Mahina as mentioned above. Every 34th month 

is repeated as the Moon on Full Moon Day repeats its position in same Nakashtra, and will not 

have any solar sankranti within lunar month, thus Additional month and there after it continues 

its cycle. The second is kshaya mahina - where no solar sankranti appears within lunar months. 

This will occur in 19 solar years or in 141 solar years. These two are Correction factor due to 

difference in Lunar based cycle and Solar Based Cycle for a Year. The path of moon is divided into 

27 nakshatras; twelve rashi’s are the 12 moon cycles and approximated to the 12 months in the 

solar calendar months. So the Makar mahina is the time when the Sun is moved out of the Tropic 

of Capricorn. 

Lunar Month Solar Month Rashi/ Constolations 

Chaitra March-April  Mina 

Vaishakh April-May Mesh 

Jayeshth May-June Vrushabh 
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Aashad June-July Mithun 

Shravan July-August Karkata 

Bhadrapad August-September Simha 

Ashwin September-October Kanya 

Kartik October-November Tula 

Margashirsha November-December Vruchik 

Paush December-January Dhanu 

Magh January-February Makar 

Phalgun February-March Kumbh 

Now think of earth as a spinning top. The outer surface of the Top moves to complete a rotation 

but the axis of the top is also moving tracing a different circle or cone. There is also a wobble 

introduced due to the external factors as the top rotates.  

Earth is also spinning like a top, the center of Earth is also fluid and hence it’s not perfectly 

circular, there is a bulge around the equator just like a top. Earth while rotating around axis in a 

day the central axis of the Earth also rotates slowly in the opposite direction the axis traces out 

a cone. Thus the axis completes a rotation in 25700 years. Due to this Precision of the Earth 

equinoxes are delayed by 50 secs. Thus doing the calculations in 70 years there is a delay of 1 day 

These precision and wobble causes the equinoxes to change slightly every year. Apprently the 

north pole has also moved by 5degrees but that is a small change for human eye. 

At this rate about 1689 ((25700/365) *24) years back Uttarayan and Makar Sankranti were on 

same day – Dec 21st. This is same time when Aryabhatt, the father of astronomy were living and 

many Hindu rashi, festivals were started. Back then Sankranti was first celebrated and Makar 

Sankranti coincided with Winder solstice!!  

 

 

 

 

Priya Patankar 
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श्वासात तू माझ्या, हु्रदयात तू माझ्या  
स्पंदनात तू माझ्या, हया ववश्वातची तू माझ्या 
 
आलीस माझ्या जगात प्राजक्ताच्या फुलागत  
जगण ेमाझे बहरावले, जणू तू अन ्मीच या जगात 
नसे ओढ मग कशाची , जेव्हा मन र्मठीत तुझ्या जस्थरावले 
मी तुझ्यात आणी तू माझ्यात... हे हळुवारपणे जाणवले. 
 
श्वासात तू माझ्या, हु्रदयात तू माझ्या  
स्पंदनात तू माझ्या, हया ववश्वातची तू माझ्या 
 
सांजवेळी त्या ककनायाषवर, लाटांच्या लहरीवर  
अलगद तुझ्या बरोबर चालत रहावे दरुवर  
न संपोत कधी त्या वाटा, चंिासमवेतच्या या लाटा 
मन जाई मागे आठवीत हा प्रवास, जीवनी माझ्या तुझाच ध्यास 
 
श्वासात तू माझ्या, हु्रदयात तू माझ्या  
स्पंदनात तू माझ्या, हया ववश्वातची तू माझ्या 
 
अशीच येशील ना तू सव े
बघत पाखरांच ेते थवे 
जणू सांगती ते आपल्याला 
तू सदैव हवीहवीसी मला... अन ्मी तुला! 
 
श्वासात तू माझ्या, हु्रदयात तू माझ्या  
स्पंदनात तू माझ्या, हया ववश्वातची तू माझ्या 
 

दीपक नाईक 
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म ांडणी आणण सांकलन सह य्य: आणिष नगरकर   मुणित िोधन: डॉ. सुज त  मह जन 

 

 

 

 

 

मुखपृष्ठ: र ध  गोड ांबे     रहे न  रहे हम- प्रसन्न जोगळेकर  
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Indian-Americans in the US as a foreign-born immigrant community are just after Mexico and 

China at a startling 2.5 million in 2015. Indian immigrants today are younger averaging at 39, 

highly-educated with 77% having a bachelor’s degree and more than half of those having an 

advanced degree, have strong English skills and heavily work in the science, technology, 

engineering and math (STEM) fields. We earn on an average double than other immigrant 

communities averaging at $107,000 as annual household income and only 7% is in poverty. We 

send about $70+ Billion back home every year contributing to 3% of India’s GDP! Our population 

here has been doubling every decade by and large and Chicago ranks second just after New York 

City when it comes to the aggregation of the Indian populous in the US. What I am hinting at is 

we outpace almost every other ethnic group socioeconomically as per the recent US Census 

statistics. 80% or more Indian international students are enrolled in STEM fields. With the 

growing Indian international student population in the US today that is 186,000+ and represents 

about 18% of the international student population just after China, I wonder how the vibrant and 

strong Indian international community play a role in the development of a conjoined society, and 

the existence of one thereof.  

Many Indian Students Associations began welcoming Indian students and helping them in their 

transition to the US. Universities and their international student services offices generally are 

aware of the problems faced by international students in transitioning at large but are not privy 

to the needs of nation-specific international students. Among the many things that one must go 

through to come to the US is managing finances. This means that Indian students hit their family 

savings and run for educational bank loans. Coming from the Northern Colorado region, we have 

a large population of Indian-Americans but scarcely have I come across any form of educational 

support for incoming students. Small incentives like back in school where if you scored, say, 

above 70% overall, you would get a scholarship of ₹500. This could help Indian students feel a 

sense of belonging to the larger Indian community in town all while also incentivizing success. 

ISAs tend to help extensively in helping connect incoming Indian international students as we 

want to keep our peripheral costs low, an understandable reasoning one would agree. A 2-

bedroom apartment at a moderately priced college vicinity can cost anything from $1500 to 
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$2500. Students coming from so-called well-to-do countries shell out half of this total rent for a 

private room for themselves and go on about with their lives, but many Indian students tend to 

overcrowd apartments to keep costs low. Housing costs are often the largest cost but more often 

than not there are nearly no opportunities for students to stay with communities. A good chunk 

of Indian-American population work in the STEM fields owning houses affording a guest room, a 

basement or an upper level. American and other ethnic households opened their houses for 

students when approached by the local volunteer organization working with international 

students, the Fort Collins International Center (FCIC) in Fort Collins. The FCIC has a running list of 

150+ households that welcome international students as they first arrive in the US and Fort 

Collins and offer them a homestay experience, typically 5 days, until students’ accommodation 

works out. Families also offer voluntary assistance in setting things up like going to the local 

grocery store and basic furnishings, among going to local places of interests of Northern 

Colorado. Seldom did I find any Indian households wanting to learn about these initiatives when 

the large majority of the homestay recipients in Fall 2019 were Indian students both graduate 

and undergraduate. Students tend to form long-lasting bonds with their homestay families 

abridging their cultural differences and often invited each other for celebrating big occasions and 

helping the homestay families as and when they can.  

The lack of on-campus opportunities in STEM fields while enrolled lead graduate students to low-

skilled minimum-wage hourly jobs in retail type settings. Stress, physical and mental lack of 

health, pressures-both self-imposed and from outer sources to keep up mount in the upcoming 

semesters while juggling on-campus unrelated employment. Notice that I have not talked about 

living a study abroad student life and having a lifestyle outside academics. Summers and winter 

holidays when schools aren’t functioning are generally times where students tend to work up to 

40 hours/week to accrue funds and in a way, time, for the following semesters while many other 

international students visit home and family for holidays at stretch only returning just in time to 

begin the school year. Established local communities can play an active role in engaging with 

students who cannot travel home to give them a sense of community. I had the pleasure of a 

couple of Marathi families opening their homes and inviting us for occasions like गणेशोत्सव, 

ददवाळी, होळी and sometimes just meeting up in the ‘उन्हाळ्याच्या सुट्या’ and going on a picnic 
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along with the ‘आजी’ and ‘आजोबा’ who were visiting from India and I felt so relaxed and truly 

home! 

ISAs have at many times been a wing of the Indian community organization but have separated 

and become their own standing bodies with the growing student population to support them. 

American-born students having Indian heritage, have also been growing in population and as 

they age up and enroll in universities, join these Indian student organizations that have 

historically catered to only international Indian populations. But there is a stark contrast between 

the needs of an international student from India and an American student with Indian heritage, 

and it seems like the time to think upon these topics as the two demographics try and understand 

their space in the modern US ethnic diaspora.  

When you have spent the larger part of your life in India and move to a new country there are of 

course going to be culture shocks and acculturation timelines. This does not mean things have to 

be hard for every new fresh-off-the-boater. A collective community since the 1960s has been 

going through integration phases and have braved struggles valiantly to be amongst the highly 

touted statistics stated initially. This just tells us how robust a community we are. Strengthened 

by our collective conscience of reaching for higher socioeconomic stabilities in all forms of life we 

should not be distanced from the realities we once strived from to come here to the US. Many 

international students, to date, live fairly normal lives but sometimes have a hand-to-mouth 

experience due to various reasons like family upheavals, instability at home, health and related 

undesired ramifications on education, up to and including employment uncertainty owing to the 

repulsive political narratives on visas. With the growing Indian-American representation in 

Congress and political strata, upper-level management, and other power positions, are we in a 

situation to learn from our ethnographical history in a foreign land for the benefit of our 

community’s collective future? 

 

Gaurav Harshe 
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२०२०  जानेवारी ते माचष ददनदर्शषका  

१४ जानेवारी  
२६ जानेवारी     
२९ जानेवारी     
३१ जानेवारी     
८ माचष             
९ माचष  
११ माचष  
१३ माचष  
२१ माचष 
२४ माचष  

पौष कृ. ५    
माघ शु. ३   
माघ शु. ५   
 माघ शु. सप्तमी (१ फेब्रु. ६.४१ पयांत)  
 फाल्गुन शु. चतुदषशी (समाजप्त १६.३४)   
 फाल्गुन शु. पौणणषमा (समाजप्त १२.४८) 
फाल्गुन कृ. ततृीया 
फाल्गुन कृ. पंचमी (समाजप्त १९.४७) 
 फाल्गुन कृ. त्रयोदशी (समाजप्त २३.३८) 
 चैत्र शु. प्रनतपदा (समाजप्त ६.५७) 

मकर संक्रांत 
गणराज्य ददन 
वसंत पंचमी 
रथसप्तमी, जागनतक सूयषनमस्कार ददन 
हुताशनी पौणणषमा (होळी) 
धूर्लवंदन, कररददन  
छत्रपती र्शवाजी महाराज जयतंी 
रंगपंचमी 
िा. चैत्र मासारंि शके १९४२ 
गुढीपाडवा  

वरील ददनदर्शषका र्शकागोच्या स्थाननक वेळेनुसार असल्याने काही सण िारतीय कालननणषयापके्षा वेगळे 
आहेत हयाची कृपया नोंद घ्यावी.   

संदिष: कालननणषय, दात ेपंचांग  

 

वषाष रा. ववसाळ  
ज्योनतष ववशारद 
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आपला जन्म कोणत्याही िागातला असो "खाणं" हा प्रत्येकाला जवळचा ववषय. माणसाला खुश करायचं असेल तर 
त्याचा मागष पोटातून जातो. माझे आजोळ कोकणात, त्यामुळे नतकडच्या खाद्यपदाथाांची आवड आणण ओळख जास्त. 
लहानपणी तर वेगळा शब्द ऐकला तरी वाटायचं, हे काय वेगळं खातात आपण तर असं काही खात नाही. बोलायला 
वेगळ्या आणण ऐकायला त्याहून वेगळ्या अशा शब्दांचं कायमच कुतुहूल असायचं मला. कफरायची खूप आवड असल्याने 
ज्या िागात जाणां व्हायचं त्या िागातील पदाथष आणण संग्रही करून ठेवलेल्या काही पारंपररक रेर्सपीमधून आणण बोली 
िाषेत म्हटल्या जाणाऱ्या शब्दांमधून महाराष्ट्रात फेर-फटका मारून येऊया. सुरुवात अथाषत कोकणातून.  
 
१. तांदळुाच्या  गरम गरम फेण्या - कोकणातील अनतशय साधा, कमी सादहत्यात केला जाणारा आणण तसा झटपट 
बनणारा एक पारंपररक पदाथष आहे. चांदवड्याच्या पानावर घातलेल्या आणण मोदकपात्रात चुलीवर केलेल्या गरमागरम 
लुसलुशीत फेण्या ताज्या साईच्या दहयाबरोबर, दहरव्या र्मरच्यांचा ठेचा ककंवा नारळाच्या चटणीबरोबर 
मस्त लागतात. तांदळु तीन ददवस र्िजत घालुन नतस-या ददवशी ओलेच र्मक्सरवर अथवा जात्यावर ककंवा पाट्यावर 
गुळगुळीत दळून घेतात.मग ते वपठं आवश्यक तेवढे पाणी घालून  ईडालीच्या  वपठाप्रमाणे एक रात्र झाकुन 
ठेवायचे, आणण दसुऱ्या ददवशी सकाळी त्यात जजरे आणण मीठ घालून स्टीलच्या ताटलीवर डोशासारखे थोडे वपठ घालुन 
डावेनेच पातळ पसरवायच व मोदक पात्रासारख्या कोणत्याही स्टीमरमध्ये वाफवून घ्यायची ती ताटली.  र्मरचीचा ठेचा 
बाजूला नको असेल तर तो वपठात घालून सुद्धा फेण्या करता येतात. साधारणपणे एका एका र्मननटात फेणी वाफवली 
जाते. मग ताटली बाहेर काढुन हाताने ती फेणी सोडवायची. पुण्याला तुळशीबागेत फेण्यांचा स्टॅन्ड र्मळतो त्यामुळे 
करायला अजून सहज. 
२. मासवडी रस्सा थाळी:  पुणे जजल्हयातील जुन्नर तालुक्याची ओळख म्हणजे हा पदाथष. पूणषपणे शाकाहारी असणारा 
हा पदाथष नावावरून चकवू शकतो.  मोदकासारखं बेसनाच बाहेरून आवरण आणण आत सुके खोबरे, कांदा, वऱ्हाडी 
मसाला/गरम मसाल्याचे सारण असलेल्या या वड्या बनववणे कौशल्याचे काम आहे. ववशेषकरून सोबत कांदा- आलं- 
लसूण यांचा झणझणीत रस्सा असतो. वड्या त्यात कुस्करून खायच्या. र्शवाय बाजरीची िाकरी, िात, ठेचा हया सोबत 
सुद्धा मासवडीची चव िन्नाट लागते.  

३. पुरणाचे मांडे: खानदेश-(जळगाव) - अनतशय मऊ आणण सैल र्िजवलेली कणणक, त्यात मध्ये पुरण. आधी लाटून 
घेऊन आणण मग हातावर कफरवून मोठा केला जाणारा मांडा (म्हणजे रुमाली रोटीसारखी मोठठी, खूप पातळ नाही 
आणण खूप जाड नाही अशी पोळी). हा मांडा खापरावर िाजला जातो. खरपूस िाजलेले मांडे दधू तूप आणण नतखट 
आमटी, कुरवड्या यांच्या सोबत खातात. 
४. खपली गव्हाची खीर: महाराष्ट्रातील जे जजल्हे कनाषटकला लागून आहेत (उदा. सोलापूर) िागात खूप केली 
जाते.  खपली गव्हाची / जोडगव्हाची खीर अथाषत "हुग्गी". मंद आचेवर गुळात र्शजवलेले खपली गहू, सोबत ओल्या 
खोबऱ्याचे काप, वेलची, जायफळ असे माफक मसाल ेआणण दधू अशी ही खीर वरून तूप ओतून खाल्ली जाते. तसेच 
सोलापूर िागातील "लांबोटी" चचवडा फार प्रर्सद्ध आहे.  
५. पेंडपाला - नक्की कोणत्या िागाची ओळख आहे मादहत नाही, पण रेर्सपी पुढीलप्रमाणे. दीड वाटी तुरीच्या डाळीला 
अधी वाटी चण्याची डाळ धुवून घ्यायची.  दोन्ही डाळी कुकरमध्ये मऊ होईपयांत र्शजवुन घ्यायच्या. डाळी 
र्शजवताना सोबत त्यात गवारीचे मध्यम आकाराचे तुकडे + शेंगदाणे र्शजवुन घ्यावेत. तेलावर कढीपत्ता, दहगं, मोहरी 
आणण लाल र्मरचीची फोडणी करून त्यात उकडलेल्या डाळी, गवार घालून छान परतून घ्यावं. डाळी घालताना डाळीतल े
जास्तीचे पाणी घालू नये. डाळी आणण फोडणी परतताना गवार ववरघळू देऊ नये. वरून कारळाची पूड ककंवा चटणी 
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घालावी. वाफ आली, कक वरून लसूण आणण र्मरचीची फोडणी. फोडणी िाजी पानात वाढल्यावर सुद्धा वरून वाढता 
येते. बाजूला गावरान लाल कादंा आणण बाजूला गरम गरम पोळी ककंवा िाकरी.  
६. वडािात - नागपूर आणण ववदिाषची खार्सयत. साध्या र्शजवलेल्या िातावर वडे कुस्करून त्याच्यावर खमंग दहगं 
आणण मोहरीची फोडणी घालून, त्यात कुरकुरीत तळलेली, सुकी, लाल र्मरची घालून हा िात खाल्ला जातो. सोबत कढी 
ककंवा चचचेंचे सार असते. वडे करताना आपण आपल्या आवडीनुसार हव्या त्या डाळी घालू शकतो. मसाल्याचे प्रमाण 
पण कमी जास्त करू शकतो. ववदिाषत व मध्य िारतात "लाखाची डाळ" म्हणून एक डाळ र्मळते, ती डाळ जर र्मळाली 
तर वडे अनतशय हलके व चवदार होतात.   
ववदिाषकडे आलोच आहोत तर नतथल्या काही वेगळ्या शब्दांची तोंड-ओळख करूया. बाकी कर्लगंडाला टरबूज, लसूण 
ला लसण, घोसाळ्याला चगलके बऱ्याच िागात म्हणतात, ते शब्द नमूद केले नाहीत.  

1. टोमॅटो- िेि/िेदरं. सोलापूर िागात कच्या टोमॅटोला "बेलवांग" म्हणतात.  
2. मीठ- रामरस    
3. कोचथबंीर - सांिार  
4. केळ्याचे र्शकरण- कालवण    
5. शेंगदाणा तेल - फल्ली तेल 
6. चवळीच्या शेंगा - बरबटीच्या शेंगा     
7. लाल िोपळा - कोहोळा/कोहोळे  
8. कोहळा - कंुबडा/कुमडा    
9. पराठे- धापडे 
10. साबुदाण्याची णखचडी- उसळ/साबुदाण्याची उसळ  
11. पातळिाजी - डाळिाजी    
12. दहरवा हरबरा - हुळा   
13. पावटा/वाल पापडी - पोपटीच्या शेंगा  
14. कॅरीबॅग- पन्नी  
15. िजे - िजी - ओव्याच्या पानांची, अळूची, कांद्याची 
16. बोंड- लाल िोपळा ककंवा उडदाच्या डाळीची िजी  
17. बटाटे वडे- आलू बोंडा  
18. फोडणीची पोळी ककंवा कुस्करा  - ववदिाषत "कुटके" तर खानदेशात " माणणक पैंजण" 

कशी वाटली सफर? वरील शब्द आणण रेर्सपी हया मला जश्या मादहत होत्या त्याप्रमाणे र्लदहल्या आहेत. वरील प्रमाणे 
नसून अजून काही वेगळे शब्द असतील तर चूक-िूल द्यावी घ्यावी.  
 

 
कल्पना नेकलीकर.  
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अर्िजजत रायरीकर 
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Solar Panels from Colored Fruit that Produce Electricity! 

Here is a surprising fact - any coloured substance would absorb sunlight and produce 1.5 volts electric 

potential! Hard to believe? 

In fact, plants use the solar energy captured by green Chlorophylls to make sugars in a process called 

photosynthesis – a very familiar concept for students. 

It turns out, you too can create your own photosynthetic apparatus “an artificial leaf” to produce solar 

power. All you need is fruit color and other household materials. Participate in this workshop to build your 

own solar panels from different fruits and berries, and produce electricity with it under sunlight. Get your 

creative juices flowing as we brainstorm on science, engineering and design challenges for making this 

technology commercially viable. 

Join us for hands-on workshop on this activity during Gudi Pavda festival on April 11. Details will be 

published soon on Maharashtra Mandal Chicago Website. 

 

 

 

Sameer Patwardhan is an accomplished materials scientist, educator and entrepreneur, and inventor of a 

variety of STEM activity kits.  He is founder of PC Technologies LLC, an Evanston-based education 

technology company that works with K-12 schools and universities across the country 
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नमस्कार मांडळी , 
शशकागो मराठी शाळेसाठी २०१९ हे एक प्रगततशील वर्ष आहे. एकीकडे शाळेतील  शशक्षकाांनी मुलाांना भार्ा आणण 
सांस्कृतीचा वारसा  ददला  तर दसुरीकडे शाळा पररवारातील उत्सुक  पालकाांनी शाळेतील मलुाांना कलेच्या माध्यमातून 
मराठी इततहासाची गोडी  लावली. 
शशकागो मराठी शाळा  पररवाराने   एकत्रित येऊन अनेक नवीन पायांडे ओलाांडले.(पाडले ) Adlai E Stevenson 
हायस्कूलमध्ये असणाऱ्या मुलाांना  मराठी  भार्ा second language  म्हणून elect  करता येणार आहे.  इतर 
स्कूल डडजस्िक्टमध्ये मराठी भार्ा सेकां ड लैंग्वेज इलेजक्टव घेता यावे यासाठी शशकागो मराठी शाळा प्रयत्नशील  आहे.  
महाराष्ट्ि मांडळ, शशकागोने शशकागो मराठी शाळेला मांडळाच्या कायषक्रमात सहभागी करून मुलाांना  व त्याांच्या 
कलागुणाांना प्रोत्साहन ददले. २०१९ ची सांक्राांत शशवाजी महाराजाांच्या आयुष्ट्यातील शादहस्तेखान आणण आग्र्याहून 
सुटकेच्या प्रसांगाांवर आधाररत पोवाड्याने केली.  श्री रवी जोशी ह्याांनी  शाळेसाठी खास  हे दोन्ही प्रसांग पोवाड्याच्या 
रूपात शलदहले आणण भारतातून सांगीतबद्ध  केले. मुलाांनी नतृ्य आणण नाट्य रूपात पोवाडा  सादर केला. शाळा 
पररवारातील सहाय्यकाांनी सांपूणष बॅकग्राऊां ड आणण सेट तयार  करून हा पोवाडा अजून खुलवला .  

 
गुढीपाडवा नूतन वर्ाषची नवचेतना घेऊन येतो. शाळेतील ववद्यार्थयाांनी गुढी पाडवा दहरकणीच्या शौयाषची कथा आणण 
छिपती शशवाजी महाराजाांचा राज्याशभर्ेकाने  थाटामाटात  साजरा केला. शाळा शशक्षकाांनी सांपूणष कथा शलदहली व 
शाळा शशक्षक आणण पररवाराने राजशेाही थाटात महाराजाांचा राज्याशभर्ेक केला. 

 
 
ढोल-ताशाच्या गाजावाजा(गजरात) गणपती बाप्पाचे आगमन झाले.  २०१८साली शशकागो मराठी शाळेच्या शशक्षकाांनी 
मुलाांना गणपती अथवषशीर्ष  शशकवण्याचे ठरवले,  शाळेतील मुलाांनी इतक्या उत्स्फूतषपणे  गणपती अथवषशीर्ष अवगत 
केले, की त्यानांतर 2019 साली शशकागो शाळा मराठी शाळेच्या शशक्षकाांनी मुलाांकडून रामरक्षा पाठ करून घेतली. सवष 
मुले जहहडडओ कॉन्फरजन्सांग टेक्नॉलॉजी वापरून घर बसल्या रोज सांध्याकाळी रामरक्षेची तनत्य उपासना करू लागले. 
महाराष्ट्ि मांडळानेही मुलाांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गणपतीच्या उत्सवात  श्रीरामरक्षेचे पठण  सुचवले. 
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गणपती बाप्पाचे आणण प्रभू रामचांद्ाांचे आशीवाषद लाभले आणण महाराष्ट्ि मांडळाच्या सुवणषमहोत्सवाच्या तनशमत्ताने 
शशकागो मराठी शाळेच्या ववववध कलागुणाांनी सांपन्न असलेल्या आणण पदोपदी हे शसद्ध केलेल्या  शमिपररवाराने प्रभ ू
श्रीरामचांद्ाांचे रामायण सादर करण्याचे शशवधनुष्ट्य उचलले. पररवारातल्या लेखकाांनी रामायण हे मुलाांना साजेशा स्वरूपात 
उतरवलां, मुलाांच्या मातावपत्याांनी त्या कथेला त्याांच्या आवाजातून बोलतां केलां.  शाळेचे हे सौभाग्य आहे, की शाळा 
पररवाराला अनेक उत्तम नाट्य ददग्दशषक, लेखक, हहॉइस आदटषस्ट, ऑडडओ आणण जहहडडओ िॅक एक्सपोटष, नतृ्यददग्दशषक 
लाभले आहेत. इतकेच नहहे तर वेळ पडेल तेहहा वेळ पडेल तततकी मदत करणारे अनेक हात या कायाषला लाभल.े 
जवळ जवळ 70 मुलां आणण त्याांचे पररवार एकत्रित आले आणण हे महान चररि अततशय मोहक रूपात सवाांसमोर सादर 
झाले. रामायणाच्या तनशमत्ताने शाळा पररवार शमि पररवार झाला आणण याच्या मधला खारीचा वाटा प्रत्येक पॅ्रजक्टसला 
सवष  मुलाांच्या तहानभुकेची उत्कृष्ट्ट सोय करणाऱ्या सवष माता-वपत्याांचा.  

 
2019-2020 शिकागो मराठी िाळा कार्यकर्ते 

 

 

Sulakshana Kulkarni 
Chicago Marathi Shala – Co-ordinator 
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मागल्या वषी महाराष्ट्र मंडळाच्या गणेशोत्सवाच्या प्रसंगी र्शकागो मराठी शाळेच्या बाल वृंदाने अत्यन्त सुस्वर, सुंदर 
आणण शुद्ध स्वरुपात  श्रीरामरक्षा प्रस्तुत केली. श्रीरामरक्षास्तोत्र  ऐकून मनाला फार फार बरे वाटले.  
डॉ . सौ. वृंदा जोशी आणण मराठी शाळेचा समस्त र्शक्षक,पालक आणण बालक गण यांचे त्या प्रयत्नाबद्दल जजतके 
कौतुक करावें  नततके  थोडेच आहे.   
आपल्या महाराष्ट्रात एक प्राचीन प्रथा आहे. संध्याकाळी देवासमोर ददवा लावून श्री रामरक्षा स्तोत्राचे पारायण 
केल्यार्शवाय जेवायचं नाही. त्यामागे प्रिू रामरायाची स्तुती तर आहेच पण एक अजून फार मोठं सत्य लपलेलं आहे.  
त्यात बुधकौर्शक ऋषींनी संस्कृत िाषेच्या व्याकरणाचा  पदहला धडा र्शकवलेला आहे. हे सत्य आपल्या पैकी बऱ्याच 
लोकांना माहीत आहे पण आपल्या नव्या वपढी करता मी हे र्लहीत आहे.  
संस्कृत िाषा, आपल्या मराठी िाषेची माता, ही अत्यन्त शास्त्रशुद्ध , सुबद्ध ्आणण संपूणष िाषा आहे. 
या संस्कृत िाषेत कुठल्याही नाम पदाचा प्रयोग तीन वचनात आणण आठ वविकर्ततंमध्रे्  २४ प्रकारात  करता येतो. 
वविक्तीला संस्कृत मध्रे् कारक असे पण म्हणतात.   
श्रीरामरक्षेमध्ये “राम “ या  शब्दाचा प्रयोग एक वचनात, आठ वविक्तींमध्ये या श्लोकात केलेला आहे.  
रामो राजमणणः सदा ववजयत े( रामः , प्रथमा वविक्ती , कताष कारक , सजन्ध मुळे ववसगाषचा (:) ओकार होतो ) 
रामं रमेशं िज े ( रामं , द्ववतीया वविक्ती , कमष कारक )  
रामेणाभिहता ननशाचरचम ू(रामेण, ततृीया वविक्ती, करणम ्कारक, संचध मुळे - रामेण + अर्िहता = रामेणार्िहता                                     
रामाय तस्मै नमः     ( रामाय , चतुथी वविक्ती , संप्रदानम ्कारक ) 
रामात नास्तर्त परायणं परतरं ( रामात , पञ्चमी वविक्ती , अपादानम ्कारक, संचध मुळे - न + अजस्त = नास्तर्त) 
रामस्य दासोsस्म्यहं    ( रामस्य , षष्ट्ठी वविक्ती , अचधकरणम ्कारक, संचध मुळे - दास: + अजस्म + अहं 
(दासोsस्म्यहं  )  
रामे चचत्तलयः सदा िवतु म े  ( राम े, सप्तमी वविक्ती , कारक सप्तमी ) 
िो राम मामुध्दर      ( राम , संबोधन प्रथमा वविक्ती, माम + उध्दर = मामुद्धर  ) 
आता आपण संस्कृत िाषेचा एक चमत्कार बघूया. संस्कृत िाषेत कुठल्याही वाक्यात शब्दांचा क्रम बदलला तरी अथष 
मुळीच बदलत नाही.  
एक सोपं वाक्य आपण हेऊ.  राम फळ खातो. -  मराठी     रामः फल ंखादतर्त. - संस्कृत  
आता गम्मत बघा .  
“ रामः फलं खादतर्त , फलं रामः खादतर्त, खादतर्त रामः फल ं, खादतर्त फलं रामः” 
वाक्याच्या अथाषत मुळीच फरक झाला नाही .  
आता हेच आपण आपल्या लाडक्या आंग्ल िाषेत बघू.  
“Ram eats fruit. Fruit eats ram. Eats ram fruit. Fruit ram eats.” 
शब्दांचा क्रम बदलला तर आंग्ल िाषेत अथाषचा अनथष झाला. रामाऐवजी फळानेच रामाला खाऊन टाकले.  
रामरक्षेचे पाठान्तर केल्याने संस्कृत व्याकरण र्शकायला फार सोपं होत.ं संस्कृत र्शकल्यावर िारतातील इतर िाषा 
पण कळायला सोप्या जातात कारण त्या सवष िाषांचा उगम संस्कृत िाषेतून झालेला आहे.  
तर आता आपण सवाांनी संस्कृत र्शकायला सुरुवात करायची ना ? 

डॉ. सुिाष वाईकर    
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संकलन - अभिभित रायरीकर 
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उभे शब्दद् 
1. राजाचे ननवासस्थान, राजवाडा 
2. देशाटन, भ्रमंती, पयषटन 
3. रेघोट्या व आकड्यांच्या साहाय्याने िववष्ट्य सांगणे, 
फलज्योनतषववद्या 
4. ननयम, अट, ठराव 
5. िीषण, िेसूर 
6. तरफदारी, मनर्मळवणी, मध्यस्थी 
9. कजाषऊ रकमेच्या मोबदल्यात ददलेली वस्तू 
12. नतऱ्हाईत, अपररचचत व्यक्ती 
13. सुवणष, सोने 
14. मुख्य ददवाण, प्रधान 
15. मनुष्ट्य 
18. _____ ववपरीत बुद्धी, संकटसमयी 
20. असुर, कू्रर माणूस 
22. आप्त, सोयरे 
24. पांढऱ्या फुलाचे झाड 
25. अजागळ, खुळचट, वेडसर 
 26.  नौबत, मोठा ढोल, चमषवाद्य 
27.  कडे, वतुषळ 

आडवे शब्दद् 
1. सूयोदयापासून पदहल्या तीन तासांचा कालावधी 
4. खचष कमी करण्याची कक्रया 
7. शब्दसंयोग, लेखाच्या बाजूस सोडलेली मोकळी जागा 
8. र्िजवून आणण मळून केलेला गोळा 
10. ढंग, ढब, शैली 
11. तारकापुंज (हे एकूण २७ आहेत) 
13. करुणा, दया 
15. आई, माता   
16. परकी वंशाचा, मुसलमान 
17. आयुष्ट्य 
18. संस्थेची मालमत्ता सुरक्षक्षत ताब्यात ठेवणारा 
19. ठराव, तह, वचन 
21. बढाई, फुशारकी 
23. कमी झालेले, शांत केलेल े
25. आवरण, गाठोडे 
27. जंगलात पेटलेली आग 
28. मुलेबाळे असलेला 
29. रसायना ववषयीचे 
32. शोक 
33. कणष असा होता 
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Ah, college! When the word “college” is mentioned, students dream of a new adventure 

filled with independence, friendships, knowledge, and excitement. Although college does indeed 

have all of those things and more, what we as young dreamers forget to include in our 

exhilarating visions of the future is the transition period between life at home and life on your 

own. Amidst all of the exciting sensations that the new school year brings – the smell of the crisp 

fall air, the sound of papers shuffling, the satisfying click of a brand-new pen – one sensation that 

I personally found myself unequipped to handle was one I felt often: homesickness.  

As a first-generation American, I know how hard my parents have worked to get me to 

where I am today. They crossed oceans (both literal and metaphorical) and jumped hurdles of 

oppression, confusion, and isolation in order to provide a life of better opportunities for me. 

Therefore, when I first moved to college, in August of 2018, I found myself feeling guilty for 

being homesick; my parents live an ocean apart from the country they called home for their 

whole lives, and I couldn’t handle being 2 hours away driving distance!  

However, I have learned that the distance is not what creates the feeling of homesickness. 

This separation combined with the new atmosphere and the challenging needs of a college 

classroom is more than enough to create a recipe for disaster. This feeling of being lost is 

completely normal. As new college students, we have just left a daily routine of nearly 12 years! 

Every day, we would wake up, go to school for 6+ hours, come home to a full fridge, rest, & 

repeat. Now, we are in new environments, constantly facing challenges that we have never faced 

before. Homesickness is simply a side effect of the amazing college experience.  

So, the logical question that my fellow college students and I must all be asking thus 

follows: How can I avoid this feeling? Instead of thinking of homesickness as something to 

avoid, think of it as something to embrace. After all, how lucky are we to have something that 

makes saying goodbye so tough? Rather than running from the feeling or attempting to suppress 

it, address it with open arms. Moving to college does not mean that you have to cut off your past 

and completely place yourself in the future. In fact, immerse yourself in the combination of these 

two: the present. Call your parents. Text your friends from high school. But, also make sure to 

get involved on campus! Join a club, talk to the kid sitting by you in class, and don’t be afraid to 

put yourself out there.   
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Homesickness does eventually fade. As time goes on, it becomes easier to call your 

campus home, and balance both parts of your life. In life, we are always facing changes. College 

has taught me that change is meant to be welcomed, and that it is not about what happens, but 

more about how I react, that defines my character.  

 

-Anushree Rayarikar 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Ingredients 

1 can of (15 oz) Cannellini Beans (also known as while beans) 

2 cloves of garlic 

2 tbsp. lemon juice 

2 tbsp. fresh parsley chopped 

½ tbsp. red pepper flakes 

1 tsp oregano 

1/3 cup olive oil 

2 tbsp. soft cream cheese 

Salt and pepper to taste 

Method 

Blend in all ingredients together except cream cheese. Stir in 2 tbsp. of cream cheese 

and serve the dip with warm pita chips. 

 

 

 

Leena Gharpure 
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Ingredients 

2 loaves of mini French bread or baguette loaf sliced into ¼ inch thick slices. Brush both 

sides of the bread slices with olive oil and bake at 350 degrees F until golden brown.  

Top with several different toppers such as: 

1. Guacamole and sun dried 

tomatoes 

2. Pesto sauce and thinly 

sliced mozzarella cheese  

3. Cream cheese with chipotle 

chilies 

4. Refried beans and pepper 

jack cheese 

5. Caramelized onions and 

goat cheese 

6. Sautéed mushrooms with 

green onions 

 

For meat lovers: 

1. Thinly sliced smoked ham with sharp cheddar cheese 

2. Crisp beacon with chopped tomatoes and finely chopped onions  

 

 

- Leena Gharpure 
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Ingredients 

● Palak/Spinach 1 bunch 

● Cooked Toor Dal 1cup (it should be thick and not watery consistency) 

● Tamarind Pulp according to your taste 

● Peanuts 

● Chopped Garlic  

● Red Chili powder  

● Coriander Powder 

● Salt to taste 

● Turmeric 

● Oil 

 

Method 

● Heat oil in a pan and add chopped spinach, thick Toor dal, coriander powder and 

tamarind pulp to it. Add salt according to your taste. Cook the mixture for 5 to 10 

minutes on a low gas flame. 

● Heat oil in a pan. Fry peanuts in it and keep aside. In the same oil, add chopped 

garlic, mustard seeds, turmeric, red chili powder. Saute the tadka till the garlic is 

crispy golden brown. 

● Once the garlic turns golden brown add 

tadka and peanuts to cooked spinach dal 

tamarind mixture. 

● Serve this Bhaji with Rice or Bhakri. 

 

 

Enjoy!! 

 

 

 

 

Madhura Joshi 
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दामले काकांचं बालपण, तरुणपण तसं चगरगाव मुबंईचं. वाचनाची आवड, चौकस आणण जजज्ञास ूवतृ्ती यामुळे सामाजजक 
राजकीय घडामोडींवर लक्ष असायचं आणण नकळत अभ्यास घडायचा. तसा शाखेशी, संघाशी संबंध आला तो दहाव्या  
वषाषपासून. शाखेत जाण्याचा मूळ उद्देश खेळायला र्मळत,ं र्मत्र र्मळतात असाच होता. वाड्यातला वयानं मोठा मुलगा 
त्यांच्या शाखा सदस्यत्वाला कारण झाला. ताजववक बैठक घट्ट असण्याचं ते वयही नव्हत.ं पण एका बाजूला स्वातंत्र्यवीर 
सावरकरांववषयी असणारा अर्िमान आणण  नाथ पै, ह.वव. कामत या समाजवादी मंडळींचां आकषषण तर दसुऱ्या बाजूला 
संघाची त्यावेळेची प्रमुख मंडळी - म्हणजे श्री गोळवलकर गुरुजी, वसंतराव केळकर, बाबा र्िडे, ना. िा. खरे, बाळासाहेब 
देवरस यांचा प्रिाव, अस ंसंर्मश्र वातावरण.  त्यातूनच अठराव्या वषी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची िेट.  नंतर राज्यशास्त्र 
आणण संपकष  माध्यमांच्या क्षेत्रात दोन मास्टसष करण्यात पंचववशी आली असणार.  यावेळी संबंचधत खात्यात सरकारी 
नोकरीही केली.   

नतथे वतृ्तपत्रे, प्रकाशने यांतील आवडत ंकाम करण्याची संधी र्मळाली.  त्याचबरोबर समाजवाद, 
साम्यवाद आणण संघाचे ववचार यांचा अभ्यासही चालू होता.  त्यावेळी संयुक्त महाराष्ट्राची 
चळवळ, कृष्ट्ण मेनन यांच्या खासदार पदाच्या ननवडणुकीत ववरुद्ध प्रचार, असा प्रत्यक्ष 
सहिागही त्यांनी घेतला. 1966 मध्ये समाजवादी पक्षाची फाळणी झाली, पक्ष दिुंगला आणण 
तरुण दामले काकांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बाजूने आपला कौल ददला. संघाच्या 
कायषकत्याांची सेवावतृ्ती, दहदं ूसमाजाबद्दलची आस्था आणण राष्ट्रप्रेम याचा प्रिाव त्यांच्यावर 
पडला.  याच वेळी ददल्लीतून एक अमेररकन तरुणाला त्या वेळच्या जनसंघाचा अभ्यास 
करण्यासाठी िाषांतर आणण ननवेदक म्हणून एका िारतीय तरुणाची मदत हवी होती.  दामलेंनी 
त्याला ववनामूल्य ही मदत देण्याचं मान्य केलं.  मदु्दामच मोबदला घेण्याचं नाकारलं.  अशा 

रीतीन े Walter Anderson आणण दामले काकांची दोस्ती तीन-चार वषाषत दृढ झाली.  िारतीय राजकारण, 
आर.एस.एस.च्या राजकीय प्रणालीचे प्रनतननचधत्व करणारा जनसंघ यांचा अभ्यास सुरू होता.  
त्यातूनच वॉल्टरच्या ववनंतीवरून अमेररकेत मास्टसष करायचं ठरलं, आणण दामले काका आणण वॉल्टर अँडरसन यांची 
मैत्री घट्ट झाली. या अभ्यास ूमैत्रीतूनच दोघांनी र्मळून “Brotherhood in Saffron” हे पुस्तक 1983 साली आणण 
“RSS - A View From Inside” हे पुस्तक 2018 मध्ये प्रर्सद्ध केलं. िारतातील राजकीय पररजस्थती बदलली. 
जनसंघापासून प्रेरणा घेऊन िाजप पक्षाकडे देशाची सत्ता आली आणण हे दसुरं पसु्तक बेस्टसेलर ठरलं. तीन मदहन्यात 
दसुरी आवतृ्ती ननघाली.  ववशेष म्हणजे या अभ्यासपूणष र्लखाणाला सवष प्रकारच्या पुराव्यांची साथ होती, पुस्ती होती. 
गौरवाची गोष्ट्ट म्हणजे या पुस्तकाला टाटा सादहत्य पुरस्कार हा मानाचा तीन लाखांचा पुरस्कार र्मळाला आणण आता 
चीन युरोप मध्ये सुद्धा िाषातंरे होत आहेत. त्यासाठी या लेखक द्वयाचं अर्िनंदन. 
वदहनी ही प्रामाणणक आणण तशाच आपलेपणाने वागणाऱ्या. बघता बघता आमच्या मुलांच्या काका-काकू झाल्या, ओळख 
वाढली जाणं-येणं सुरू झालं. जव्हडडओ रेकॉडषर त्यांना मीडडयामध्ये कररअर करायचं होत ंम्हणून घेतलेला. काकांचं मराठी 
वाचन जबरदस्त. त्यांना मराठी सादहत्य, िारताचा इनतहास, राजकारण, आणण समाजकारण याचा प्रचंड व्यासंग. आणण 
अत्यंत तीक्ष्ण स्मनृत. 
सुरुवातीला आमचे गप्पांचे ववषय मराठी माणसाला कायम साथ देणारे होत.े  राजकारण, जनता दल प्रश्न, त्यानंतर 
झालेली फूट, एसएम, गोरे, अत्रे, हमीद दलवाई आणण राष्ट्रीय पातळीवर इंददराजी गांधी, नेहरू, लोदहया, नाथ पै, 
दंडवते, पुलं, अत्रे, बेहरे, माजगावकर असे लेखक यांचे ववषय. गप्पा रंगात येत त्यात मराठी दहदंी र्सनेमांचा ववषय 
नाटक इत्यादी ववषयावर वरवर चचाष, बोलणं होत असे. काकांचं मराठी चांगलं असलं तरी त्यांना सुरुवातीला वेगवान 
बोलण्याची सवय, त्यामुळे बारकाईने ऐकावं लागायचं.  हळूहळू आम्हालाही सवय झाली आणण प्रयत्नांनी त्यांनी पण 
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चार-चौघांसारखं बोलायची सवय केली. त्यांच्या गप्पा ,चचाषतून त्यांचा िारतीय राजकारण, संस्कृती, इनतहास याबद्दलचा 
व्यासंग मला आवडायला लागला. 
अमेररकेत आमची पदहली काही वषे कष्ट्टाची. िारताचा, आपल्या माणसांचा दरुावा जाणवणारा. नतथे नव्याने ओळख 
छाप पाडायला अवघड करणारं, िारताबद्दल प्रचंड ओढ वाटणारं, आई, वडील, बंधू, आणण र्मत्रांची उणीव िासणारं 
असां वातावरण सवषच मराठी मंडळी मध्ये कमी-जास्त प्रमाणात ददसायचां. दरू असल्यामुळे िारतात र्मळालेला जजव्हाळा, 
नतथल्या संस्कृतीची ओढ, नतथली कौटंुबबक समदृ्धी आणण त्याची ओढ यामुळे सुरुवातीची वषे अमेररकेबद्दलची मतां, 
पूवषग्रह तयार होत होत.े 
अशा वेळी दामले काकांची िेट म्हणजे एक गावाकडचां माणूस, कुटंुब िेटल्यासारखं झालं.  या दोघांच्या बोलण्यातला 
आपलेपणा, दामलें काकांचा गजप्पष्ट्टपणा यामुळे दोघांच्या अनुिवाचे धागे जुळले. वदहनी प्रामाणणक, पारदशषक आणण 
दोघेही खूप अगत्यशील, त्यामुळे संबंध वाढले, घरोबा वाढला आणण कौटंुबबक नाती शेयर व्हायला लागली. 
त्यावेळी अर्िजीत आमचा मोठा मुलगा चार-पाच वषाांचा, अद्वैत दोन वषाांचा. दोघांनाही दामले कुटंुबबयाचं्या ननखळ 
प्रेम आणण जजव्हाळ्याने लगेच आपलांसं केलं. दोघेही अधून-मधून त्यांच्याबरोबर क्वार्लटी टाइम घालवायला लागले. 
वदहनी त्यांचं खाणं-वपणं, देखिाल प्रेमाने करीत. तर काका त्यांच्याबरोबर लहान होत. काकांना मुलांबरोबर जुळवून 
घेणे, ववनोदाची परखण, खेळ, जाद ूया खुब्या अगदी वया बरहुकूम जमतात. त्यामुळे ते  कुठल्याही वयाच्या लहान 
मुलांना लगेच आपलंस ंकरतात. या दोघांनीही अिी आणण अद्वैतला फार उत्तम जजव्हाळा, संस्कार ददले. अजूनही, 25 
वषाांनी सुद्धा मुलांच्या मनात खास असं उत्तरदानयत्व या दोघांबद्दल आहे, प्रेम आहे. 
दामले दाम्पत्यांची याबाबत तर आम्ही आणण मुलं खरोखरच उत्तरदायी आहोत, असं म्हणणं म्हणजे त्यांच्या जजव्हाळ्याचं 
अतूट नात्याचा उपमदष तर नाही होणार? 
हळूहळू दामलेंचं समकालीन महाराष्ट्र, िारत, आपला इनतहास, आपले लेखक, नाटक, र्सनेमे, तत्कालीन नेत ेआणण 
आदशष यांच्या बाबतीत असणारं ज्ञान, सखोल अभ्यास लक्षात यायला लागला आणण याबाबतीत ते माझा ववश्वकोष 
ठरले. स्वातंत्र्य चळवळ, गांधी, नेहरू, सावरकर, दटळक, र्शवाजी महाराज ते पुलं, अत्र े हे आमचे नेहमीचे ववषय 
असतात. त्यांच्याबद्दलच्या गप्पातून, सदरातून आमची िारताशी नाळ दरू राहूनही ककंवा दरू असल्यामुळेच जास्त 
बळकट होत गेली. 
दामले काका अन वदहनी हे जोडपं म्हणजे एक अजब रसायन. दामल ेकाका तस ेअघळपघळ बोलणं, ववनोद करायची 
सवय. सवाांना मदत करायचा दोघांचा वपडं. वदहनी पारदशी, प्रेमळ, पण स्पष्ट्ट वक्त्या. पण पाहुणचार करण्यात मात्र 
दोघांची स्पधाष असायची.  
लेखक , महत्त्वाच्या मराठी व्यक्ती र्शकागोला आल्या की त्यांचा पाहुणचार ठरलेला. आणण याबाबतीत दोघेही पाहुण्यांची 
उत्तम सरबराई करत. अरुण र्लमये, अरुण साधू, हमीद दलवाई ही डाव्या ववचारांची मंडळी सुद्धा त्यांचा पाहुणचार 
घेऊन गेली. त्याबाबतीत दोघेही उत्साही असत. त्याबरोबरच संघाचे तत्कालीन कायषकते सुधीर फडके, दत्तोपंत ठेंगडी, 
वववेकानंद हॉजस्पटलचे लातूरचे डॉक्टर श्री., दहतकारणीचे श्री. पटवधषन, द. मा. र्मरासदार आणण या ओघात नवीन 
मंडळी आजपयांत त्यांचा पाहुणचार घेऊन गेली. या मंडळीचं्या मोठेपणाचा, त्याच्या बरोबरच्या या जवर्ळकीचा, या 
दोघांनी कधीच बडेजाव दाखवला नाही. गैरफायदा तर केवळ अशक्य. एक गोष्ट्ट तर मला खूपच ववशेष वाटली ती 
म्हणजे पदहल्या फळीतल्या पुढाऱ्याांशी जवळीक असूनही उदाहरणाथष नानाजी देशसुख, अटलजी, अडवाणी र्शकागोला 
आले तर दामले त्यांची व्यवस्था दसुऱ्या कोणाकडे करीत. कारण या मोठ्या मंडळींचा पाहुणचार करायला सारेच तयार 
असत. मोठेपणा र्मरवायला र्मळे. या दोघांनी हे कधीच केलं नाही. 
काकांनी आपल्या आईबद्दल कायमच एक खास नात ंठेवलं. त्या जेव्हा जेव्हा िारतातून येत तेव्हा त्यांच्या स्विावामुळे 
सौ. वदहनींना कायम कमीपणा घ्यायला लागे. प्रसंगी अपमानही होई. त्यावेळी आई कधीच सुनेचा मान राखताना 
ददसल्या नाहीत. पुढे मग हळूहळू आईचं वय वाढत गेलं आणण त्यांची पूणष जबाबदारी दामले आणण वदहनींनी घेतली. 
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त्या कायमच्या अमेररकेत दामलेकडे राहायला आल्या. प्रयत्न करूनही दोघींमधले संबंध यथातथाच रादहले. स्वतः दामल े
मात्र आईचं वागणं तसंच्या तसं सहन करत असतात. पण हा बोजा खरा वदहनींना वरच पडतोय असं मला वाटायचं. 
आईंमध्ये बदल होणे अवघड होते. हळूहळू आईंना अपंगत्व आलं आणण ववसराळूपणा सुरू झाला. मग नाईलाजाने त्यांना 
जवळच्या नर्सांग होम मध्ये ठेवण्यात आले. त्या नतथे आठ-दहा वषे रादहल्या आणण नतथेच त्यांचां देहावसान झालं. या 
काळात दामल ेकाका दररोज दोन वेळा जाऊन आईबरोबर तासनतास बसत असत. र्शवाय नतथल्या स्टाफ नसेस बरोबर 
दामले काकांनी उत्तम संधान ठेवलं. कधी ववनोद शेअर करून तर कधी कौतुक करून तर कधी कक्रसमस चगफ्ट देऊन 
त्यांनी उत्तम संबंध ठेवले. 
खरंतर दामलेंनी आईला न चुकता रोज दोनदा िेटणां, रवववारी शननवारी देवळात ककंवा व्हीलचेअरवरून संगीताच्या 
कायषक्रमाला नेणां, मंडळाच्या पाडवा ददवाळीला घेऊन जाणां हे सारं दहा वषष सुट्टी न घेता केलं. त्यामुळे त्यांचे मातपृ्रेम 
पाहूनच या स्टाफवर छाप पडली. त्याबरोबरच जे दामल ेयानंा ओळखायचे तेही या त्यांच्या आईवरील प्रेमाने चक्रावून 
जायचे. असा आधुननक श्रावण बाळ माझ्यातरी पाहण्यात नाही. शेवटी दोन वषे आईचा आजार बळावला आणण त्या 
पूणषपणे अंथरुणातच सारं करू लागल्या. त्यांनासुद्धा ओळखू शकत नव्हत्या. तेव्हा तर दामले जास्तच त्यांच्याबरोबर 
असत. चांगली ननगराणी करत. गरम पाण्याने आईचां अंग धुणं, नेहमी त्यांचे आतले कपडे बदलणं, स्वच्छता याकडे 
जातीन ेलक्ष देत. शवेटी मात्र आई गेल्या, त्यानंतर दामले काकांनी तसं शोक प्रदशषन न करता आईच्या इच्छेप्रमाणे 
सवष सोपस्कार केले. त्यांचा या ववधींवर मुळीच ववश्वास नसतानाही त्यांनी सारं व्यवजस्थत केलं. 
दामले काकांचां दैवत म्हणजे स्वातंत्र्यवीर वव. दा. सावरकर. मला वाटत,ं सावरकरांच्या व्यजक्तमत्वाची पूणष छाप त्यांच्या 
व्यजक्तमत्त्वावर पडली होती. त्यांच देशप्रेम, वैज्ञाननक दृष्ट्टी, अभ्यास, सावधपण हे सार दामलेंनी जमेल तेवढं आत्मसात 
केलं असावं. इनतहासाचा चांगला अभ्यास, प्रखर स्मरणशक्ती, प्रचंड सहनशीलता याचाही प्रिाव त्यांच्या व्यजक्तमत्त्वावर 
ददसून येईल. त्यांचं सावरकर प्रेम वयाच्या दहा-अकरा वषाषपासूनचां. दादरच्या पजश्चम िागातला हा मुलगा एकदा तर 
कष्ट्टानं त्यांना सावरकर सदनात िेटूनही आला होता. मला वाटतं यातूनच त्यांना देशप्रेमाची दीक्षा एकतफी का होईना 
र्मळाली असणार. ददवसेंददवस हा प्रिाव वाढतच गेला. हे सारं असूनही स्वतःचे व्यजक्तमत्व सुद्धा दामलेंनी वेगळं 
असं ठेवलं. आपली ववनोदबुद्धी, जनसंपकष  वाढवण्याची खूबी, प्रसंगी सवाांना लागेल ती मदत करणं, प्रसंगी श्रम, वेळ 
आणण आचथषक झीज सोसणं, सारं मुक्तपणे चाल ूअसे. 
त्यावेळी म्हणजे 1977 नंतर दामलेंची संघाबद्दलची जवळीक हळूहळू लक्षात यायला लागली. त्या ददवसात संघाबद्दल 
जनमत चांगलं नव्हत ंआणण प्रचारकांचा गणवेश, परंपरा, शाखा यांच्याबद्दल मराठी माणसात एक दरुावा होता. प्रसंगी 
णखल्लीही उडवली जात असे. अशावेळी दामले काका ही फार छान सांिाळून घेत. रागावत तर नसतच पण ववनोदात 
सहिागी होत. हळूहळू त्यांच्या व्यजक्तमत्वाच्या गुणांमुळे र्मत्रपररवार वाढत होता. अमराठी िारतीय, उत्तरेकडचे, 
दक्षक्षणेकडचे, गुजराती, बंगाली, र्शवाय शक्य तेथे मुजस्लम समाजातही त्यांचे संबंध वाढत गेले. अजातशत्र ूव्यजक्तमत्व, 
ववनोदाची पखरण, ननववषवाद िारत प्रेम, पडेल ते काम, मदत करणार, आठवणीनं त्यांच्या आवडी जपणार, त्यामुळे 
र्मत्रपररवार वाढला आणण सवषच वयाच्या मंडळींशी त्यांची जवळीक होत असे. घरोघरची लहान मुलेही काकांवर खूष 
असत. संघाचे सदस्य, छोटे-मोठे नेत,े कायषकते, तसेच तरुण प्रचारक यांच्यासाठी दामले अन वदहनी मनापासून 
पाहुणचार करत. त्यांना काही कमी पडू नये म्हणून काळजी घेत. काही मंडळी त्यांच्या छोट्यामोठ्या सामाजजक 
कायाषसाठी ननधी सांकलनाथषयेत. 
दोघेही मग पूणषवेळ त्यांच्या ददमतीला असत. अथाषत या मंडळींमध्ये पण एक जाणवणारां साधेपण असे. त्यांच्या गरजा 
अगदी प्राथर्मक असत हे पण नमूद करायला हवं. वववेकानंद हॉजस्पटल, लातूर, स्त्री दहतकारणी ज्ञानप्रबोचधनी, 
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या साठीचा सुधीर फडके यांचा संगीत कायषक्रम, र्सनेमासाठी ननधी संकलन, अशा अनेक संस्थांचे 
दामले कुटंुब आश्रयस्थान होत.े 
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दामले वदहनी हया व्यवसायाने आहारतज्ञ. न्यूदरशन मध्ये त्यांनी मास्टसष केले आणण पीएच. डी चा अभ्यास सोडून 
त्यांनी जॉब घेतला. त्यांचे व्यजक्तमत्व सुद्धा संघाच्या कुशीतच घडलं. वडील स्वयंसेवक होत.े ननखळ प्रामाणणकपणा, 
पारदशी स्विाव, स्पष्ट्टवक्तेपणा, प्रसंगी सडेतोडपणा आणण कामावर प्रचंड ननष्ट्ठा, त्याबरोबरच तेजस्वी बुद्चधमत्ता हे 
सार सहज ददसायचं. त्यांना बेगडीपण, खोटा आव आणणारां पोशाखीपण, स्त्रीसुलि नटणं मुरडणं, कधीच जमलं नाही 
आणण आवडलं पण नाही. र्शवाय अनावश्यक खचष सुद्धा त्यांना कधीच आवडला नाही. साधेपणात त्या कस्तुरबा 
होत्या. 
दामले काकांची पदवी पत्रकाररता मेडडया मधली होती आणण अमेररकन मीडडयामध्ये जॉब र्मळणं खूपच अवघड होतां. 
त्यात बोलायची ढब, एक्सेंट, इथल्या इंग्रजीचे बारकावे, त्यातील अनुिवाचा अिाव, वगरैेंमुळे त्या व्यवसायात जम 
बसवणे दरुापास्त, जवळ जवळ अशक्य होत.ं पदहल्या वपढीतल्या िारतीयांना अमेररकेत या अडचणी तशा सवषसाधारण 
सवाांना जाणवत असत. त्यामुळे डॉक्टर, इंजजननयर सोडले तर त्यावेळी अगदी प्राथर्मक फळीतले जॉब घ्यावे लागत 
ककंवा र्मळेल ते जॉब करावे लागत. दामल ेकाकांनी त्या बाबतीत खूप सहन केलं. पण ती ननराशा मात्र त्यांनी कधीच 
दाखवली नाही. र्शवाय इतर पडेल ती कामं करायची तयारी ठेवली. प्रसंगी ड्रायजव्हंग र्शकवणं, मुलांना शाळेत सोडणं, 
अन्य बँकेतलां टेलर काम, र्मळेल ते करत रादहले. यातही बुद्धी वापरली. उत्तम काम केलं. पण पैशाचा दहशोब मात्र 
कधीच ठेवला नाही. जनसंपकष  वाढवत रादहले. त्यांच्या बोलण्यात, वागण्यातून, ववनोदातून त्यांची चांगली छाप पडत 
असे. 
अथाषतच घर चालवण्याची 90% जबाबदारी वदहनीवरच पडायची. त्यांना युननव्हर्सषटी हॉजस्पटलमध्ये न्यूदरशननस्ट इन 
नेफरोलॉजीचा चांगला जॉब होता. कायमस्वरूपी होता. अथाषत काम िरपूर असे आणण वदहनींना कामचुकारपणा कधीच 
सहन झाला नाही. स्वतःला तर नाहीच पण दसुऱ्याचा सुद्धा. अशावेळी स्पष्ट्टवक्तेपणामुळे कामावरच्या सहकाऱ् यांशी 
खटकेही होत. पण त्यांचा स्विाव कायम तसाच रादहला. लोकांचा दटुप्पीपणा त्यांना कधीच िावला नाही. वदहनींनी 
अगदी इमानेइतबारे हा जॉब अगदी ननवतृ्ती र्मळेपयांत केला आणण त्यामुळे कायम आचथषक स्थैयष लािल.े दोघांच्या 
आयुष्ट्यात त्यांनी ककत्येकांच्या मुलांना संस्कार बथषडे चगफ्ट म्हणून ददल्या पण त्यांच्या संसारात संतती योग नव्हता. 
दामले काका ववनोदी स्विावाचे. कधी उथळपणे कुणी काही शेरा मारला तर नततक्याच परखडपणे पण चपखल उत्तर 
देण्यास ते तयार असत. एकदा समाजवादी फळीतले माझ े र्मत्र, अमेररकेतले आचथषक दृष्ट्ट्या बुद्चधमते्तच्या जोरावर 
संपत्तीचा स्कायफॉल झालेल ेपण नततकीच उंच शैक्षणणक कारकीदष असलेल ेसुनील देशमुख, यांचा महाराष्ट्र मंडळातफे 
सत्कार होता आणण मी थोडा त्यामागे दरुून कारणीिूत होतो. मी दामल ेयांची ओळख करून देताना सहज डडवचायचां 
म्हणून म्हणालो, हे दामलेजी, संघाचे कायषकते असून तुझे चाहते आहेत. दामले पटकन म्हणाले आमच्यापेक्षा चाहते 
असणं बरं. मला माझा धडा र्मळाला. 
पुण्यात सुट्टीवर आले की जजथे जातील नतथे सवषच क्षेत्रातल्या पररचचतांना िेटणं हे दामल ेिान ववसरून करत. एकदा 
ते असेच समाजवादी ववचारसरणीचे यशस्वी लेखक अरुण साधूांना िेटायला गेले. तर अरुण साधू सहज म्हणाले की मी 
समाजवादी असूनही तुम्ही कसे आवजूषन मला िेटायला येता. दामलेंचे उत्तर - तुम्ही समाजवादी असलात तरी नावातला 
साधूपणा सुद्धा तुमच्यात पुरेपूर उतरलाय, तेव्हा संपकष  ठेवायलाच हवा. 
वव. दा. सावरकर यांचे ववचार हे तर दामले काकांचं फार मोठं संचचत. एकदा ते चचत्पावन ब्राह्मण सिेत वक्ते म्हणून 
बोलायला उि ेरादहले. सुरुवात झाली आणण माइकने असहकार पुकारला. र्मननटिरात माईक ठीकठाक करण्यात आला, 
तर दामलेंनी सुरुवात केली, सावरकरांचा आवाज असाच कायम दबवण्यात आला होता, आताही माइकचं काही कारस्थान 
असावे. 
एकदा असंच ते सावरकरांवर बोलत होत ेतर कोणीतरी सावरकरांच्या बब्रदटश सरकारला सादर केलेल्या माफीनाम्याबद्दल 
प्रश्न केला, की ते खरं का? दामलेंनी वस्तुननष्ट्ठ ववचार करून उत्तर ददलं. आपणास अशा प्रकारे एकांतवास आणण गोल ू
चालवण्याची र्शक्षा र्मळाली तर ते ककती सहन करणार? तेव्हा सावरकरांनी काही वषे केलं तर कमीपणा कुठे येतो? 
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उगाच खोटं गलोररकफकेशन कशाला हवं? तेव्हा कुणीतरी म्हणालं, तुम्ही सावरकर िक्तांच्या मेळाव्यात, संघाच्या 
मंडळीत असां स्पष्ट्ट कस ंबोल ूशकता? दामलेंचे उत्तर - मी संघाच्या मेळाव्यात मोकळे बोलू शकतो पण आता मी 
आणखी मोकळेपणात आहे कारण माझी पत्नी पाच र्मननटापूवी मला इथे सोडून शॉवपगंला गेली, ते तुम्ही ही पादहलंच. 
 

श्री. श्रीधर दामले - एक हाडाचा, मनाचा, विचारांचा स्ियंसेिक 
श्रीधर हा सखा खास 

पाथष-सारथी अनेकांचा मैत्रीचा ववश्वास 
मैत्र साऱ् यांशी साधले सहज 

सवषस्व वेचुनी जो र्मला संघ  ववचारांचा ध्यास 
देश अन ्संस्कृतीची बांधीयली पूजा 

स्वयंसेवक अथक अनर्िवषक्त हा राजा 
नको पद नको मंच वेदववचारांची ऊजाष 

त्याग सेवा अन श्रमातून फडकवली संघ ध्वजा 
शून्यातून र्शखर यशाचे जजंकले 
पजश्चमेत बहरले शाखांचे जाळे 

चचकाटी सहनशीलता इथे एक र्मळे 
बुद्धी अभ्यास ननष्ट्ठा सारेच आगळे 
आज सुवणष ददन साजरा स्वप्नांचा 

सत्कार हा आपल्या कडून आपल्याचा 
वषाषव होईल आजला अर्िनंदनाचा 

शतायुषी व्हा यशस्वी व्हा सद्िाव साऱ्यांचा 
 

शब्दांकन : डॉ. सुरेश तलाठी      टंकलेखन : सावनकुमार पाटील डंुबरे 
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- प्रसन्न जोगळेकर 

 

 

रहे ना रहे हम 
 

गेल्या काही मभहन्यात आपल्याला सोडून गेलेल्या भिभिध के्षत्रातील भिग्गिांना श्रद्ांिली! 

 
राम जेठमलानी ( जे्यष्ठ कायदेतज्ज्ञ ) 

विजू खोटे ( जे्यष्ठ अविनेते ) 

स्टीिन पी. कोहेन ( विक्षक, राजकीय िैज्ञावनक ) 

टी. एन. िेषन ( माजी वनिडणूक आयुक्त ) 

नीळकंठ खावडलकर ( परखड माजी संपादक -  निा काळ ) 

बॉब विवलस ( सुप्रवसद्ध इंग्लिि  फास्ट बॉलर, माजी कणणधार, समालोचक) 

डॉ. श्रीराम लागू ( जे्यष्ठ अविनेते, विचारिंत ) 

राम दास ( अमेररकन अध्याग्लिक विचारिंत, विक्षक, लेखक ) 

मीनती वमश्रा ( जे्यष्ठ ओवडसी नृत्ांगना) 
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