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Maharashtra Mandal Chicago Inc. 

(Year of Establishment: 1969) 

The first Maharashtra Mandal in 

United States of America, serving the 

community as non-profit organization 

 

Website: 

https://www.mahamandalchicago.org 

 

Email Address for correspondence: 

president@mahamandalchicago.org 

secretary@mahamandalchicago.org 

karyakarini@mahamandalchicago.org 

 

माांडिी आणि सांकलन सहाय्य: 

- आणिष नगरकर 

- णमणलांद साळी 

 

मखुपषृ्ठ: 

- अमतृा जोिी 

 

मणुित िोधन: 

- डॉ. सजुाता महाजन 

- अांजली चाफेकर 

 

महाराष्ट्र मांडळ णिकागो (MMC) बद्दल काही उल्लेखनीय नोंदी: 

It is the first Maharashtra Mandal in the United States of America, serving 

local community as a non-profit organization, since 1969 

It is the proud founder of (BMM) Bruhan Maharashtra Mandal, North 

America (http://www.bmmonline.org) 

 

It is also initiator of BMM Newsletter – BMM Vrutant 

(https://bmmonline.org/vrutta-archive)  

https://www.mahamandalchicago.org/
mailto:president@mahamandalchicago.org
mailto:secretary@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
http://www.bmmonline.org/
https://bmmonline.org/vrutta-archive
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साणहत्य / मजकूर पाठणिण्यासाठी सांपकक : 

rachana@mahamandalchicago.org 

rashmichafekar@gmail.com 

 

 

साणहत्य / मजकूर पाठणिण्यासाठी सूचना: 

- साशहत्य शलशहताना मराठी फॉन्ट (उिा. मंगल - Mangal) आशण आकार १० 

असावा. 

- शलखाणात क्रमांक वापरल्यास ते मराठीत शलहावेत (उिा. १..२५ इ.) 

- अखेरीस आपले संपूणय नाव नमूि करावे. 

- आपले साशहत्य 'मायक्रोसॉफ्ट वडय ' शकंवा 'गूगल डॉक' मध्ये शलहून पाठवावे. 

- साशहत्य वरील ईमेल वरतीच पाठवावे.  

- ईमेल पाठवताना साशहत्य अटॅचमेंट स्वरूपात पाठवणे. 

- सोबत आपला फोटो पाठवावा. 

 

mailto:rachana@mahamandalchicago.org
mailto:rashmichafekar@gmail.com
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शप्रय वाचक हो, 

नमस्कार. 

 

िीपावलीचा मंगलमय सण नकुताच पार पडला. कोरोना काळातील शवजनवासाच्या 

पार्श्यभूमीवर डोळे पसूुन, उत्साहान ेसण साजरा करायला आपण परत उभे राशहलो, घराघरात 

नक्षत्ाचं्या ज्योती पनु्हा तेवू लागल्या, पनु्हा जगणयाची नवी उभारी आली. 

 

याच पार्श्यभूमीवर सवाांना एकत् आणणाऱ्या ‘शधनक शधन धा’ या १२५ स्थाशनक 

शिकागोवाशसयांनी अपार कष्ट घेऊन साजऱ्या केलेल्या काययक्रमाचा आनंिही आपण सवाांनी 

लटुला. या काययक्रमाची कल्पनाच मळुात सुंिर होती, अनके प्रशसद्ध गाणी आपण नेहमी ऐकत 

असतो, पण हे भारूड आहे, ही भूपाळी आहे, हा जोगवा आहे, असे त्या साशहत्यप्रकाराकडे 

आपले सहसा लक्ष नसते. या काययक्रमात मराठीतल्या प्रशसद्ध गाणयाचंी एक साशहत्यप्रकार 

्हणून नव्याने ओळख करून शिली होती. ‘महाराष्ट्र मंडळ, शिकागो’ने सािर केलेल्या या 

सुंिर संकल्पनेला स्थाशनक मराठीप्रेमी रशसकानंी भरभरून िाि शिली, हे सांगायला नकोच. 

 

कोरोना काळात महाराष्ट्र मंडळाने शवशवध उपक्रमांमध्ये लोकांचे लक्ष गुंतवून ठेवले 

आशण कोरोनाच्या जीवघेणया संकटाचा सतत शवचार करणयापासून त्यांना िूर ठेवले. 

इशतहासप्रेमींना ‘इशतहासमंचा’वर भरपूर बौशद्धक खाद्य शमळले, साशहत्यप्रेमी ‘साशहत्यकट््टया’वर 

साशहत्यास्वािाच्या नवशवध रसातं बडूुन गेले, तर अध्यात्मप्रेमींना ‘अध्यात्मपीठा’न े 

संतचररत्ात, नामजप संकीतयनात, भशिरसात न्हाऊ घातले, प्रत्येक वयोगटातल्या प्रत्येक 

माणसासाठी काही न काही आवडीचे होतेच, यवुा टीमने यवुकांना अशधक समाजाशभमखु केले. 

वषायनवुषय उत्तम पाककृती करणाऱ्या गशृहणींच्या पाककौिल्याचं ‘अंगत पंगत’सारख्या 

काययक्रमातून कौतकु झालं. नतृ्य, संगीत, नाट्य, साशहत्य, सजावट अिी असंख्य क्षेते्, एक 

मोठे संघटनेचे जाळे लोकाचं्या कल्यणासाठी, मनोरजंनासाठी, शवधायक वातावरणासाठी 

वषयभर मुंग्यासारखे अथक काम करत राशहले.  
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जे जे उपक्रम उत्साहाने सरुू केले, त्यांची मळंु भक्कम व्हावीत, आशण शवधायक 

शवचारांचा हा वकृ्ष इथल्या जशमनीत रुजावा, फुलावा, फळावा, त्यान े शिकागोवासी मराठी 

माणसावंर छाया धरावी, याच हेतूने महाराष्ट्र मंडळाच्या शवद्यमान काययकाररणीने पनु्हा 

शनवडणकुीला उभं राहणयाचा शनणयय घतेला. आमच्या या शनणययाला इथल्या मराठी लोकांनी 

पूणय प्रशतसाि शिल्यान े आ्ही पनु्हा सज्ज झालो आहोत, आणखी नवनव्या शवधायक 

कल्पनांसह! तमुच्या प्रमेळ प्रशतसािाच्या प्रतीक्षेत! 

 

भेटू या लवकरच. आगामी वषायच्या उिडं िभुचे्छा! 

 

आपली,  

उल्का नगरकर  

अध्यक्ष, 

महाराष्ट्र मंडळ, शिकागो २०२१ आशण २०२२ 
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चौथा अंक? शवर्श्ासच बसत नाहीये. शिवस इतके पटापट पढेु सरकले की चौथा अंक 

तमुच्यासमोर ठेवणयाची वेळ कधी येऊन ठेपली ते कळलंच नाही. तर ह्या वषीचा हा िवेटचा 

अंक! 

मला खरचं कधी वाटलं नव्हतं, की माझं नाव कधी कुठल्या माशसकाच्या,‘ संपािक’ 

ह्या पिािी जोडलं जाईल. पण, महाराष्ट्र मडंळाच्या अध्यक्षा, उल्का नगरकर, ह्यांनी ही 

माझ्यावर जबाबिारी टाकली आशण हे काम मी करू िकेन हा शवर्श्ास िाखवला, त्याबद्दल 

त्यांना मनापासून धन्यवाि! 

ह्या गेल्या वषयभरात, ‘रचना’ चे चार अंक करत असताना, मी खूप काही शिकले आशण 

माझ्या ह्या शिक्षणात महत्त्वाचा वाटा उचलणार ेमाझे शिक्षक, हे माझे सहकारीच होते. सजुाता 

महाजन, उल्का नगरकर, आशिष नगरकर, अंजली चाफेकर, अमतृा जोिी, शमशलंि साळी ह्या 

प्रत्येकाकडूनच शिकणयासारखं खूप काही आहे आशण ते मी शिकायचा प्रयत्न केला आहे. ह्या 

सवाांच्या मितीशिवाय ‘रचना’ची जबाबिारी पलेणं मला िक्य झालं नसतं. तर ह्या सवाांचेही 

मनापासून आभार. 

‘रचना’च्या ह्या वषीच्या चारही अंकामध्ये तमुचं सवाांचं सहकायय हे तर अशतिय मोलाचं 

होतं ह्यात िकंाच नाही. तु् ही शिलेल्या सवय प्रकारच्या शलखाणामळेु ‘रचना’ला आकार आला 

आशण त्यामळेुच ह्या वषी ‘रचना’ चे शवक्रमी अंक आपण प्रशसद्ध करू िकलो. त्याकरता मी 

नेहमीच तु् हा सवाांची ऋणी राहीन. 

तमुचा हाच पाशठंबा, २०२२ मध्येही आ्हाला शमळेल ह्याची मला खात्ी आहे. 

चला तर मग, पढुच्या वषी भेटूया. 

लोभ आहेच तो वाढावा, 

 

 

रश्मी चाफेकर 

संपािक, ‘रचना’  
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President: Ulka Nagarkar 

President@mahamandalchicago.org 

 

Chicagoland resident for 15 years. Volunteered for BMM 2011 NAPC committee, 

Rachana editor in year 2015, 2020, Smarnika lead in GJC 2019. Enjoys 

coordinating community enrichment efforts. Looking forward to a memorable and 

exciting year ahead. Let’s all work together for the betterment of our community. 

 

Vice President: Prasad Athanikar 

karyakarini@mahamandalchicago.org 

 

Chicagoland resident for over 14 years. Volunteered for Maharashtra/Marathi 

Mandals in USA over the past several years while leading sports and Lezim teams 

in MMC. Look forward to working with the 2021 team and bringing together the 

community for high quality programs and events. 

 

Vice President: Rashmi Chafekar 

karyakarini@mahamandalchicago.org 

 

Chicagoland resident for over 28 years. Has participated in various programs over 

the years. Have written articles for Rachana. Loves to write and listen to music. 

 

Treasurer: Abhijit Rayarikar 

mmctreasurer@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. 

 

Secretary: Priya Patankar 

karyakarini@mahamandalchicago.org  

 

Chicagoland resident for 20+ years. I have been a member for last 15 years and 

have actively volunteered in recent years. I have been part of dance team for 

couple of years. I love to write poems, non-fiction, cook and am a traveler at heart. 

 

  

mailto:President@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:treasurer@mahamandalchicago.org
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कायककाररिी 

 

 

Board of Director: Vaibhav Shringarpure 

karyakarini@mahamandalchicago.org 

 

Chicagoland resident for over 25 years associated with Maharashtra mandal as 

member and volunteer in GJC. Looking forward to working with the team and help 

finance and marketing functions. 

 

Board of Director: Swati Pawar 

karyakarini@mahamandalchicago.org 

 

Chicago resident for 25 years. Volunteered for BMM 2011 food team. Actively involved 

in Chicago Maharashtra Mandal since 2012. Like to work for our community. Looking 

forward to a wonderful and fun filled MMC 2021. 

 

Board of Director: Sanjeev Kulkarni 

karyakarini@mahamandalchicago.org 

 

Resident of Chicago land for last 7 years and actively participating and supporting 

skits as part of programs in MMC. Excited and looking forward to support our MMC in 

2021 to make our community stronger and grow in and around Chicago! 

 

Board of Director: Kashmira Magar 

karyakarini@mahamandalchicago.org 

 

Chicagoland resident for 20 years. I have been associated with Maharashtra Mandal 

Chicago for 18 years. I enjoy music, art and architecture. I am excited to lead 

decoration/ youth team to contribute to the execution of MMC 2021 vision. 

 

Board of Director: Bharati Velankar 

karyakarini@mahamandalchicago.org 

 

I am living in Chicagoland area since 2009 and have been associated with 

Maharashtra Mandal since 2009. I was a Dietitian by profession in India and now in 

the field of Health Information Technology. Traveling, reading, listening to music and 

cooking are my hobbies. 
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कायककाररिी 

 

 

Board of Director: Deepali Sawant 

karyakarini@mahamandalchicago.org 

 

Resident of the Chicagoland area for 22 years. Involved in MMC dance team since 

last 5 years. Looking forward to bringing the community together by organizing local 

festivals. 

 

Board of Director: Saurabh Neklikar 

karyakarini@mahamandalchicago.org 

 

Chicagoland residence of 15+ years, Data Science Professional. Active MMC 

Karyakarini member for last 15 years. Actively involved in theater activities through 

Basement Theater. Looking forward to working with 2021 MMC team to bring high 

quality programs. 

 

Advisor: Ashok Lele 

karyakarini@mahamandalchicago.org 

 

A Chicagoland resident for the last 46 years. Joined MMC Organization in 1975 and 

was involved in MMC until 1999. Worked as MMC Vice President IN 1981. President 

of MMC in 1986. Coordinated and presented Marathi Play "Ghashiram Kotwal". 

Worked as MMC Treasurer In 1988. Worked as a Treasurer for 3 Natya Mahostav 

arranged and organized by MMC. Worked as active member of Finance Team for 

BMM Convention in 2011. Active member of MMC GJC Registration Team in 2019. 

Looking forward to working with MMC 2021 EC Team as Advisor to achieve a very 

successful year for the MMC community. 

 

 

Advisor: Dr. Suresh Talathi 

karyakarini@mahamandalchicago.org 

 

I was associated with MMC as committee Member, Treasurer, President and Trustee 

and enjoyed the work. Also associated with Maharashtra Foundation, the 

organization that people have enriched and through it about 40 million has been 

donated by people (Mostly Marathi to social causes of choice in past thirty years. 

Totally rewarding experience. 
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Abhijit Rayarikar Madhav Gogawale Savni Nagarkar 

Aditi Raut Manasi Thatte Shalaka Palkar Rege 

Amita Bhalerao Manik Gosavi Shipra Athanikar 

Amol Shripal Manisha Kulkarni Shree Chafekar 

Amruta Joshi Manisha Ogle Shruti Kulkarni 

Anagha Shah Milind Sali Shweta Joshi Kulkarni 

Aniket Sawant Mitesh Deshpande Snehal Vadvalkar 

Aniruddha Damle Monica Patankar Sucheta Akolkar 

Anjali Chafekar Nameeta Vedak Sujit Kulkarni 

Arati Khot Narasimha Kamat Swati Kukian 

Archana Shripal Nayana Patankar Swati Lakhe 

Ashish Nagarkar Nilesh Joshi Swati Pawar 

Ashwini Kunte Niteen Joshi Swati Vaze 

Avani Deshpande Pallavi Betsur Tejaswini Joshi 

Bharati Velankar Pallavi Date Trupti Kale 

Chetan Rege Parth Deshpande Ujwala Umarikar 

Deepa Bhimanwar Prasad Athanikar Ulka Nagarkar 

Deepa Kamath Prisha Athanikar Urmila Damle 

Dr. Sujata Mahajan Priya Patankar Usha Shedge 

Dr. Suresh Talathi Priyanka Parekh Vaibhav Shringarpure 

Girish Patankar Rajesh Hatkar Vaishali Belsare 

Hema Sakhardande Rashmi Chafekar Vallary Bhopatkar 

Kalpana Neklikar Sadanand Joshi Varsha Visal 

Kashmira Magar Saloni Nagarkar Vidya Joshi 

Kavita Kulkarni Sameer Bongale Vidya Shinde 

Kavita Purav Sanjeev Kulkarni Vikas Tarade 

Ketki Deshpande Sara Bongale Vishal Kale 

Leena Vaidya Saurabh Neklikar Vishal Navalkar 
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We wish to thank following people who have purchased Sponsorship 

Packages for 2021. 
 

Pearl Moti: 

• Sameer Bongale 

• Hemlata Limaye 

• Ashish Vaidya 

• Nikhil Javeri 

 

Ruby Manik 

• Shilpa Deshpande 

• Gauri Kulkarni  

 

Life 

• Chetan Rege 

 

Life Emerald Pachu 

• Nitin Joshi 

 

 

Life Diamond Hira: 

• Vidya Joshi  

• Vaibhav Shringarpure 

• Sanjay Savkur 

• Ulka Nagarkar 

• Abhijit Rayarikar 

• Mandar Dewoolkar 

• Pankaj Akolkar 

• Ramesh Rathor 

• Shridhar Damle 

• Vrinda Pandav 

• Urmila Date 

• Shreedutt Raut 

• Sanjesh Chaudhary 

Donars: 

• Laxminarayan Mahisekar 

• Ujwala Pradhan 

• Usha Shedge 

• Amruta Joshi 

• Runali Patil 

• Aditi Raut 

• Abhijit Londhe 

• Ujwala Umrikar 

• Chicago Kali Bari 

• Abhijit Rayarikar 

• Vaibhav Shringarpure 

• Girish Patankar 

• Ulka & Ashish Nagarkar 

• Ravi & Vidya Joshi 

• Dr. Prabhakar & Savita Joshi 

• Deepa & Narasimha Kamat 

• Dr. Maruti Bhorade 

 

 

SPONSOR WALL  
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नमस्कार मंडळी, 

मेघ दाटले कोठून नकळे मनभर आल्या धारा 

उत्कट ओल्या आठवणींचा झर ेअनावर पारा 

ददन जे गेले, त्याांचे झाले गहनगूढ आभाळ 

बगळे होऊन झुलू लागली शुभ्र क्षणाांची माळ... 

अध्यक्षीय चष्ट््यातून हा २०२१ चा शिवाळीचा लेख शलहायला घेतला आशण बाहरे 

सरुू असलेल्या पाऊसधारा गेल्या काही मशहन्यांतल्या अनके आठवणी घेऊन आल्या. बघता 

बघता वषय संपत आलेय. कोशव्हडच्या शवळख्यातूनही जग हळूहळू बाहेर पडायला लागलंय. 

मोकळया हवते, मोकळ्या आकािाखाली जगणयाचे उत्सवी रगं पनु्हा एकिा खणुावू लागले 

आहते आशण ‘लाइफ इज ब्यूटीफूल’ अिी ग्वाही िेऊ लागले आहेत. 

या उत्सवाचाच एक रगं ्हणजे ‘अटलाशंटक शसटी, न्यू जसी’ येथे १० ते १४ ऑगस्ट 

२०२२ रोजी होऊ घातलेले आपले BMM अशधवेिन. अटलाशंटक शसटी, न्यू जसीतील 

‘कशसनोचे िहर’ ्हणून ओळखले जाणार ेहे िहर वेगवेगळ्या वैशिष््टयपूणय अिा ररसॉटयससाठी 

सदु्धा प्रशसद्ध आहे. त्याचप्रमाणे अथांग असा समदु्र आशण बोडयवॉक ही याची वैशिष्टये, हे काही 

सांगणे नकोच!! असं ह े धमाल िहर ्हणजे अमेररकेतला महत्त्वाचा टुररस्ट स्पॉट आहे. 

िहराची उत्साही हवा अंगावर घेतच आ्ही पोहोचलो, ते आपल्या शनयोशजत कन्व्हेंिन 

सेंटरला. भव्य तीन मजली इमारत, २५-३० खोल्या आशण एकाच वेळी ६००० लोक 

मावतील एवढी व्याप्ती असलेलं हे कन्व्हेंिन सेंटर. पाहता क्षणी लक्ष वेधून घेणारी अप्रशतम 

बांधणी व सवय सोयींनी ससुज्ज असलेले हे शठकाण अशधविेनाचा अशवस्मरणीय अनभुव िेईल 

यात िकंाच नाही. येथून जवळच रॉशपकाना, सीझर, हरा अिी अद्ययावत हॉटेल आपापल्या 

वैशिष््टयपूणय थी्सनी आपल्याला एका वेगळ्याच शवर्श्ात घेऊन जातात. कन्व्हेंिन सेंटरपासून 

या हॉटेल्सपयांत नेणाऱ्या शजटनी (Jitney) या छोट्या बसेसही आहेत. आज ही सगळी हॉटेल्स 

जवळपास पूणय भरलेली, गजबजलेली शिसली. याचाच अथय करोनाची भीती आता बरीच कमी 

झाली आहे हे नक्की. 

पण मंडळी नसुतं शठकाण प्रके्षणीय असून काही उपयोग नाही. यजमानही शततकेच 

उत्साही आशण अगत्यिील असावे लागतात. मला सांगायला आनिं वाटतो, की अत्यंत 

उत्साही, कल्पक, येणाऱ्या पाहुणयांसाठी अजून काय नवीन करता येईल याचा सतत शवचार 
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करून त्यासाठी झटणार ेअसे आपले आयोजक आशण काययकते आहते. त्यांची तयारी पाहनू 

अशधवेिनची उत्सकुता आशण अधीरता शिगेला पोहोचली आहे. अहो, आपल्या घरचंच कायय 

हे. तर ही लगीनघाई जोरात सरुू झालीय बर ंका आता! हॉटेलचे करार, अशधवेिन स्थळाची 

अनामत रक्कम, हे सगळं ठरवून तयार आहते. सेशलशिटी िेफही नक्की केले आहते. BMM 

च्या इशतहासात हे पशहल्यांिाच घडत आहे. आपले आवडते सपु्रशसद्ध कलाकार आशण अनके 

अशभनव उपक्रम याचंी रलेचेल असणार आहे. तर मंडळी लवकरात लवकर 

https://bmm2022.org/donation/ या शलंकवर जाऊन आपले िेणगी प्रवेि शनशित करा 

नाहीतर नतंर मागची खचुी शमळाली ्हणून खंत करत बसावे लागेल. त्याचप्रमाणे लवकरात 

लवकर झालेली आपली प्रवेिशनशिती सवाांगसुंिर आयोजनाच्या दृष्टीनेही आमच्या साठी 

महत्त्वपूणय ठरणार आहचे. आपल्या अशधविेनाशवषयी अशधक माशहती पढुील शलंकवर जाऊन 

तु् ही केव्हाही पाहू/वाचू िकता. 

आपली वेबसाइट: https://bmm2022.org/ 

फेसबूक : https://facebook.com/bmm2022nj/ 

आपल्या कुटंुबीय आशण शमत्मंडळींसोबत अशधवेिनाचा हा अशद्वतीय अनभुव घ्यायला 

जरूर या. आपल्या मराठी भाषेच्या या उत्सवाला आपण सगळे शमळून अशवस्मरणीय बनवू 

या. चला एक नवा इशतहास घडवू या!! 

 बहृन् महाराष्ट्र मंडळाच्या एकाहून एक उत्तम रगंारगं काययक्रमाची तयारीही 

नेहमीप्रमाणचे धडाक्यात सरुू आहे. ’ताल से ताल शमला’ ्हणत BMM चे ‘कराओके’ मंडळ 

गाणयात रगूंन गेलेले आहे. मानशसक आरोग्यासाठी सरुू असलेल्या माशलकेत योगा, रकेी, 

आयवुेि, होशमओपॅथी, प्राशणक healing या शवषयांवरील व्याख्यान सते् यिस्वीपण े पार 

पडली आहते. त्याचप्रमाणे ‘उत्तररगं’, ‘यवुा’ या सत्ांनाही चांगला प्रशतसाि शमळत आहे. 

`लेखक तमुच्या भेटीला’ हा आपल्या भोवतालच्या नवनवीन लेखकांची व त्यांच्या साशहत्याची 

मलुाखतीतून ओळख करून िेणारा उपक्रमही चांगलाच लोकशप्रय ठरणार आहे. साशहत्यप्रेमी 

ह्या भेटीची नहेमीच उत्सकुतेने वाट बघत असतात. 

मंडळी, कोशव्हड काळातही आपल्या मराठी िाळेचे ज्ञानिानाचे कायय ऑनलाइन 

माध्यमातून अखंड चालू ठेवले होते. आनंिाची गोष्ट ्हणजे या काळातही मराठी िाळेच्या 

शवद्याथी संख्येत झालेली वाढ लक्षणीय आहे. 
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आपल्या ‘रिेीमगाठी’ संकेतस्थळावरही २०० च्या अशधक इच्छुक वर-वधंूची नोंिणी 

झाली आहे बर ंका! आता लवकरच या लग्नेच्छुक वधू वरांचा मेळावा आयोशजत करणयाची 

योजना आहे. तमुच्याही घरी लग्नाळु मलेु मलुी असतील तर 

https://reshimgathee.bmmonline.org/ या वेबसाइट जरूर नावनोंिणी करा. एवढेच 

नाही तर शिकागोला ११ शडसेंबर रोजी पशहली वधू-वर meet up होणार आहे आशण त्यासाठी 

५० हून  अशधक लोकानंी नाव नोंिवले आहे.  

BMM चे जागशतकीकरण आशण `Proud to be a BMM member’ हे िोन उपक्रम 

सरुू झालेत आशण आमची खात्ी आहे, की बाकी सगळ्या उपक्रमांना जसा तु् ही जोरिार 

प्रशतसाि आशण पाशठंबा शिलात तसा यांनाही द्याल. 

कोशव्हडच्या कठीण काळात सामाशजक भान जागतृ ठेवत BMM न े सरुू केलेल्या 

कोशव्हड हेल्पलाईनचा लाभही अनकेानंा घतेा आला, याचेही आ्हाला खूप समाधान वाटते. 

बहृन् महाराष्ट्र मंडळाचा एक शनत्यक्रम ्हणजे बहृन् महाराष्ट्र मंडळाचे िर मशहन्याला 

प्रकाशित होणार ेवतृ्त. सवयजण या वतृ्ताची आतरुतेने वाट बघत असतात. शिवाळीत आपण 

बहृन् महाराष्ट्र वतृ्ताचा शिवाळी शविेषांक प्रिशियत करणार आहोत. 

खरोखर आजवरच्या BMM च्या कामशगरीचा हा आढावा घेताना मन अशतिय 

समाधानी आहे. परतं ुयाच टप्पप्पयावर अल्लमा इक्बाल यांचा िेर कायम आठवतो,  

‘शसतारों के आगे जहां और भी है। अभी इश्क के इश्तहां और भी है।‘ 

तेव्हा थांबून कसं चालेल? आपण वाटचाल करत राहायची. या पढुच्या टप्पप्पयावरही 

आपला सहभाग आशण प्रशतसाि असाच राशहला तर आपली मराठी खऱ्या अथायने ‘शवर्श्ात्मक’ 

होणयाचा शिवस िूर नाही हे शनशित! 

 

आपली नम्र, 

बहृन्महाराष्ट्र मांडळ अध्यक्षा 

णिद्या जोिी 

vidya.joshi@bmmonline.org  
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आघात उच्चारता 

मनाचा थरकाप होतो 

जीव गोठतो  

आठवणींनी 

प्रसंग तैसाच  

सनु्न होई मन 

शवचार करून 

राष्ट्राचा 

मोठे नतेतृ्व 

अपघाती जळून गेले 

होरपळून मेले 

िेिरक्षक 

मलेुबाळे संसार 

त्यांचे िुुःख अपार 

तरुण जीवनाधार 

नाहीसे 

िोष कोणाचा 

िोधून काय कामाचा 

गेलेला कायमचा 

िूर 

मनावरचा आघात 

काळ ससुह्य करतो 

सहन करणया शिकवतो 

लढायला 

नीला जोिी 

(भारतीय संरक्षण िलाचे प्रमखु शबशपन रावत याचें नकुतेच हशेलकॉप्पटर िघुयटनेत िुुःखि शनधन 

झाले, त्यानंा या कशवतेतून कवशयत्ीने श्रद्धांजली वाशहली आहे) 
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लशलता ऑशफसच्या इमारतीबाहेर पडताच गारठल्या हवेची चपराक शतच्या चेहऱ्यावर 

बसल्यासारखी झाली. शतने कानटोपी अजूनच खाली डोळ्यांपयांत ओढून घेतली. चार 

वाजताच अंधारून आल्यासारखं झालं होतं. ऑशफसच्या पाशकां ग लॉटभोवती खूपिी मेपलची 

झाडं होती. अगिी मशहन्याभरापूवीच किी रगंांची उधळण होती इथे! जणू एखाद्या शचत्ात 

उतरल्यासारखं वाटायचं बाहेर पडल्यावर. आता सगळी पानं झडून गेली आहते. नसुत्या 

काळसर काड्यांसारख्या फादं्या. उलट्या खराट्यासारख्या! 

गाडी चालवता चालवता सवयीप्रमाणे शतचं घरी गेल्यावर काय स्वयंपाक करायचा याचं 

प्पलॅशनंग सरुू झालं. तेवढ्यात शतला लक्षात आलं, की महिे आशण आयषु तर आता घरी 

नाहीत, भारतात गेले आहते. मग सरळ सरळ सूप शकंवा सॅलड करायचा बेत केला. सोप्पप ं

सटुसटुीत. आता िोघाचंाही जेटलॅग गेला असेल आशण आयषु आज्जीच्या प्रमेळ पाहुणचारात 

रमला असेल. त्याला अजूनही चलुत मावस भावंडं आशण आज्जी आजोबांची ओढ आहे याच 

शतला समाधान वाटलं. िरवषी शकंवा अगिीच जमलं नाही तर वषायआड त्यांची भारतवारी 

चकुत नसे. आपण आता त्यांच्याबरोबर शतथे नाही आहोत याची शतला खूप खंत वाटली. या 

िोन वषायत या pandemic मळेु काही जाता आलं नाही त्यामळेु ते शतघंही खूप कंटाळले होते. 

यावेळी जाऊयातच ्हणून महिेने सटु्टी टाकली. आयषुची िाळा एखािा आठवडा 

बडुत होती पण त्याने सदु्धा परवानगी काढून आणून उत्साह िाखवला. पढुच्या वषी एकिा 

हायस्कूलला गेला, की जमेल की नाही ्हणनू. त्यात आजोबांची सत्तरावी आली होती, 

काहीतरी पाटी करावी असं घाटत होतं महिेच्या मनात.  

त्यामळेु यावषी जाऊन यायचं ठरलंच. लशलता उत्साहाने खरिेी करायला लागली. एक 

िीड वषय असं  घरात कोंडून राशहल्यासारखं गेलं त्यामळेु कधी एकिा घरी जाऊन सगळ्यांना 

भेटतो असं झालं. पण ऐनवेळी पासपोटय काही renew होऊन आलाच नाही. प्रोजेक्ट्समध्ये 

सदु्धा अचानक काही फेरफार झाले आशण शतला मागे राहणं भाग पडलं... तेवढ्यात शसग्नलला 

लाल शिवा लागल्यान े ती अचानक शवचारचक्रातून बाहेर पडली. शतचा नेहमीचाच 

येणयाजाणयाचा रस्ता, पण अचानक एकिम अनोळखी भासला. शतने रस्त्याचं नाव पाट्यावंर 

पाहनू पनु्हा खात्ी करून घेतली. असंच होतं कधीकधी. अचानक कुठेतरी िूर अनोळखी 

शठकाणी रस्ता चकुलो आहे असं वाटून मन धास्तावतंच उगाचच. खर ंतर त्याच सरधोपट 

मागायवर असतो अंगवळणी पडल्यामळेु. ऋत ुबिलला, की नकळत डोळ्यांना ज्या ओळखीच्या 
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खणुांची सवय झाली असते त्यासदु्धा बिलल्यासारख्या वाटतात. आतासदु्धा ज्या झाडांनी 

त्या मागच्या घरानंा आडोसा करून लपवलं होतं ती आता सरळ शिसत होती. त्यामळेु झाला 

असेल किाशचत असा गोंधळ, लशलतान ेमनाची समजून घातली. घरी येऊन थोडं फे्रि होऊन 

बसेपयांत ऑड्रीचा फोन आला. "Hi Audrey, how are you feeling now?" 

"All good! Will work from home tomorrow, just wanted to let you 

know!" 

लशलताने न रहावून शवचारलं, "How did the appointment go?"  

"Ultrasound looks good, the baby is doing fine!" 

चला, सगळं ठीक आहे तर. लशलताचा जीव भाड्ंयात पडला. ऑड्री काही मशहन्यांपूवीच 

नवीन रुजू झाली होती. नकुतीच graduate झालेली ऑड्री खूप मन लावून काम करत असे. 

शतचं हे तसं पशहलंच काम. अनभुव तसा नाहीच. शतला लशलताने आपल्या पंखाखाली घतेलं 

्हणा ना. हळू हळू त्याचंं सख्य जळुत गेलं.  

त्यानंतर पनु्हा गप्पपा सरुू झाल्या. एकमकेींच्या तब्येतीची चौकिी, ऑशफसचं 

पॉशलशटक्स, काम, लास्ट-शमशनट शिसमस िॉशपंगची चौकिी, त्यावरून आठवलेल्या 

वेगवेगळ्या पाककृतींची िेवाणघवेाण, घरच्यांची शवचारपूस आशण पनु्हा तब्येतीची चौकिी असं 

वतुयळ पूणय करून गेली.  

अिा मनसोि गप्पपा झाल्याच्या समाधानात लशलताने भराभर काम उरकली आशण 

उद्या संध्याकाळी शतच्या घरी जाऊन भेटून यायचं ठरवलं. जाताना शतच्या आवडीचा फ्राईड 

राईस घऊेन जायचं ठरवलं. 

जेवण झाल्यावर शतन े शव्हशडओ कॉल केला. सगळे जवळचे नातेवाईक महेिला 

भेटायला ्हणून आलेले. सगळ्यांच्या चौकश्या झाल्या. भारतात राहत असताना शकती 

ध्माल करायचे सगळे शमळून. पण आता हळू हळू त्यांची शवरं्श् आशण लशलताचं शवर्श् वेगळी 

होत गेली आशण नकळत जाणवेल न जाणवेल असा अशलप्तपणा येत गेला. जणू शतथे घट्ट 

रुजलेली मळंु सैलावत जात आहते. शतला त्याची खंत वाटायची पण हे अपररहाययच. सगळे 

अंगणात पायऱ्यावंर, बगंईवर चहा नाश्ता घते गप्पपा मारत शनवातं बसले होते. लखलखीत 

सूययप्रकाि होता. सगळे हास्य-शवनोिामध्ये गुंग. आजच्या इथल्या थंड काळोखल्या 

वातावरणातला शवरोधाभास जास्तच ठळक करून जाणार.ं शतचं सगळं मन शतकडेच अडकलं. 

शतला एकटं वाटलं एकिम. पनु्हा एकिा शतथे जाता आलं नाही याची खंत तीव्र झाली. आयषु 
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सदु्धा एक िोन वाक्य काय तो बोलला आशण खेळायला पळाला सदु्धा. अगिी एक िोन 

वषाांपूवीच शकती मॉम-मॉम करत मागे मागे असायचा आयषु! कसले कसले शवज्ञानाचे प्रयोग 

शकंवा मॉडेल्स करायची ती िोघं. िाळेत काय घडलं याच वातायपत् असायचं रोज. पण आता 

मोठा झाला! टीनएजर! घरी आला, की बाहेर काही ना काही प्पलॅन ठरलेले असतातच आशण 

घरी असलाच तर आपल्या रूममध्ये. हे असंच व्हायला पाशहजे. वयानसुार हे असंच घडणार 

पण लशलताला मात् चकुल्याचकुल्या सारखं वाटायचं. ताईची आशण माहीची मात् आता शकती 

छान मैत्ी होते आहे ना? लशलताला जाणवलं. मायलेकी िोघी काय काय प्पलॅन करतात. िॉशपंग 

करतात, मकेअप करून बघतात. आयषुपके्षा चार पाच वषांच मोठी असेल माही. घरी आली, 

की शलली माविी ्हणत शचमणीसारखी मागे राहायची. माहीने ठेवलेलं ‘शलली’ हेच नाव आता 

इथे रूढ झालं. तिी इथे त्याचं ‘लाशलडा’, ‘लॉशलटा’ असं केलं जायचं त्यापेक्षा ‘शलली’ बर.ं  

िसुऱ्या शिविी ती ऑड्रीच्या घरी शडनर घेऊन गेली. शतनहंी नेहमीच्या उत्साहानं शमठी 

िेऊन स्वागत केलं. गेल्या काही मशहन्यातं त्याचं्यात घट्ट मैत्ी झाली होती ्हणा ना. लशलतान े

आपल्या घरी शतचं बेबी िॉवर पण केलं. तीच तेवढी वेगळी होती त्याचं्यात. पण ऑड्रीनी तसं 

जाणवू शिलं नाही. ऑड्रीचे आई-बाबा, इतर मैशत्णी, जॉिची आई आशण इतर नातेवाईक 

सगळेजण होते. ऑड्रीच्या मैशत्णीन ंगे्स वगैर ेठेवले होते. ध्माल आली. तेव्हापासून शतच्या 

घरच्यािंी पण ओळख झाली. अमरेरकेत येऊन १७-१८ वषय लोटली पण कोणािी पक्की मैत्ी 

नाही झाली. इथल्या अभारतीय  मैशत्णी झाल्या, त्यांच्यािी गप्पपा व्हायच्या, कुठे बाहेर 

एखािवळेेला मूव्ही, लंच शकंवा इव्हेंटला एकत् जात असू पण ते तेवढ्यापरुतचं. पढेु जाऊन 

मैत्ी वाढली नाही थोडं अशलप्तच वाटायचं. आशण त्याचं काही शविेष पण वाटलं नाही. 

लशलताला सदु्धा आपल्याबद्दल, संस्कृती, पद्धती, िेिाबद्दल फार काही सगळ्यांना सांगाव ं

वाटत नसे. शतला वाटायचं, हे सगळं त्यांना फार वेगळं exotic वाटेल. आशण त्यामळेु जी काही 

जजुबी मैत्ी आहे त्यात सदु्धा शवशचत् awkwardness येईल असे वाटे. 

नकुत्याच स्थलातंररत झालेल्या शतच्यासारख्या बऱ्याचजणी सरुुवातीला एका ठराशवक 

वतुयळात राहतात ज्यात फि भारतातून आलेली मंडळी असतात. नवीन िेिािी, 

पररशस्थतीिी जळुवून घेत घट्ट राहतात. तिीच ती शजथे राहायची शतथल्या भारतीय 

समवयस्कांिी शतची छान मैत्ी झाली होती. पण हळू हळू तो ग्रपु पांगला. मलंु पण मोठी झाली 

होती. शतच्या सगळ्या जनु्या मैशत्णींचे नवे ग्रपु सदु्धा झाले. 
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“Oh, I didn’t even ask you if you want to eat?” डब्यामधूनच फ्राईड राईस 

फस्त करत ऑड्री ्हणाली. शतच्या घाईघाईने पण मनापासून खाणयाचं लशलताला थोडं हसू 

आलं. पण ऑड्रीिी मात् कायमच नात ंअसल्यासारखं वाटलं शतला. ऑड्रीच्या प्रेग्नन्सीच्या 

काळात लशलतान ेशतला िक्य शततकं जपलं. घरून काम करणयाची सवलत िेण,ं स्रेस येत 

असेल तर मित करणं, शतच्या न्यरुीिनकडे लक्ष परुवणं आशण जमेल तसं pamper करण.ं 

जणू लशलतातला माततृ्वगणु पनु्हा जागतृ झाला. ऑड्रीला सदु्धा यात काही वावगं वाटलं नाही 

हे शविेष! तीही हक्काने आशण आनंिाने लाड परुवून घते असे. 

“So, how are you holding up without your dear son?” ऑड्रीने गमतीन े

शवचारलं. 

“I miss him a lot but can’t say that he is missing me though!” 

शतच्या शलशव्हंग रूममध्ये चार फुटी प्पलाशस्टकचा शिसमस री उभा होता. त्याच्याकडे 

लक्ष जाऊन लशलता नकळत त्याकडे गेली. जवळच एक मोठ्ठा ornamentsचा बॉक्स उघडा 

पडला होता आशण ऑड्रीने त्यात नीट पॅक करून ठेवलेले वेगवेगळे सुंिर सुंिर ornaments 

ठेवले होते. "So beautiful!" नकळत शतच्याकडून उद्गार शनघाले. "Come, I will show 

you my treasure." ्हणत ऑड्रीने एकेक वस्तू नीट अनपॅक करत िाखवायला सरुुवात 

केली. हा माझ्या आज्जीने शिला आहे, हा माझ्या पणजीचा आहे ती लहान असतांना शतन े

केलेला, शतने मला शिला. हा मी िाळेत असतानंा डॅड आशण मी सहलीला गेलो होतो तेथून 

आणला. हा मी माझ्या बशहणीच्या लग्नानंतर घतेला. असाच शतला पण शिला आहे. एका एका 

वस्तूच्या कथेबद्दल सागंतांना त्या त्या आठवणींत ती बडूुन गेली. जणू त्यावेळचा आनंि ती 

पनु्हा अनभुवत होती. शतच्या चमकत्या डोळ्यासंमोर शकती तरी दृश्यं तरळत होती. जणू ती 

त्या आज्जी, पणजीचा मायेचा स्पिय आठवत होती. त्या बॉक्समध्ये शकतीतरी नाती, आठवणी 

जपून ठेवल्या होत्या शतने. िरवषी या खशजन्यामध्ये नवीन भर पडणार. शकती शमत्मशैत्णी, 

नातेवाईक, गेल्या शपढीचे, त्यांच्याही आधीच्या शपढीचे लागेबांधे शकती सुंिर राखले होते शतन े

मनात. नकळत हे वैभव आपल्या हातून शनसटलंय शकंवा शनसटतंय याची जाणीव शतला झाली. 

आपल्या शकतीतरी मैशत्णी, आज्जी, अजून अिी शकतीतरी नाती मागे सोडून आलो. 

त्यांच्यािी इतक्या वषायत फारिी काही िेवाणघवेाण झाली नाही, मैत्ीची वीण घट्ट व्हावी असे 

काही अनभुव घतेले गेले नाही. उलट ही वीण शनसटतेच आहे एक एक धागा. 
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“Lily, will you celebrate Christmas with me here? Josh will go to his 

parents; I was going to go but don’t want to travel now. लशलताने उत्साहान े

होकार शिला. का कुणास ठाऊक पण एक सुंिर ornament घ्यायचा असं शतने ठरवून टाकलं.  

लशलताला बशेकंगची फार हौस! लहानपणी आयषु पण मित करत असे. 

Cheesecake, िगुर कुकीज आशण अजून काय काय भारतीय आशण अमेररकन पिाथय 

करायचं ठरवून ती घरी शनघाली. हा रस्ता आतून जात होता. घरावंर सजावटी केल्या होत्या. 

छोटे रनेशडयसय शकंवा सॅन्टाक्लॉजच्या प्रशतकृती घरासमोर मांडल्या होत्या. रस्त्याच्या ितुफाय 

झाडावंर सुंिर लाईट्सच्या माळा लावल्या होत्या. झाडं िीपकळ्यानंी बहरून आली होती जण ू

. शतचं मन प्रसन्न झालं.   

शिसमस इव्ह आशण शिसमसचा शिवस ऑड्रीकडेच राशहली ती. ऑड्रीच्या उत्साहाला 

उधाण आलं होतं. बेशकंगची तयारी, हे शचरून िे, त्याचे काप कर अिी स्वयंपाकात मित सरुू 

होती ऑड्रीला. एकिोन casserole शतनंच केले, शकतीही नाही ् हटलं तरी. िोघी असल्यामळेु 

सगळी कामं भराभर आटोपली जात होती. हसत खेळत, मितीला गप्पपा मारणार ंकुणी असेल 

तर नहेमीची आशण कंटाळवाणी वाटणारी काम ंपण शकती उत्साहान ेकेली जातात नाही? गप्पपा, 

हसणं शखिळणं आशण गाणी ऐकत कसे छान गेले िोन शिवस. 

ऑड्रीसाठी 'ऑड्री हेपबनय 'च्या शनवडक शसनेमाचंं  कलेक्िन भेट ्हणनू शिलं. ती आशण 

शतची आई ऑड्री हेपबनयचे जबरिस्त फॅन! ऑड्रीचं नाव ही त्या ऑड्रीमळेुच. लशलताला एशमली 

शडशकन्सन्सचं कशवतांचं संकलन भेट शमळालं. ते घेऊन अशतिय आनंिी आशण आल्हाििायक 

मनशस्थतीत लशलता घरी शनघाली. खर ंतर शतचा पायच शनघेना पण शतला आठवलं, की आज 

भारतात शवशडओ कॉल आहे. आशण मग शतला घरची ओढ लागली. नाही ्हटलं तरी खूप 

धावपळ झाली होती शिवसभर ्हणून शतचा चटकन डोळा लागला. चांगली गाढ झोप लागली. 

रात्ी जवळपास २-२.३० चा समुार असेल फोनच्या सतत आवाजानं शतला िचकून जाग 

आली. आयषुने लावला असेल का फोन ्हणत शतने उचलला तर ऑड्रीचा घाबरा आवाज, " 

Lily, I think this is it! Do you think you can take me to the hospital?” लशलता 

पटकन उठली शवद्यतुगतीन ेतयार होत, वॉलेट, फोन वगैर ेपसयमध्ये कोंबत शतन ेकार बाहेर 

काढली. एवढ्या रात्ी रस्ता एकिम शनमयनषु्ट्य होता. नहेमीचाच रस्ता पण वेगळाच वाटला. 

शतने गाडी भरधाव िामटली अगिी अध्याय वळेातच ऑड्रीकडे हजर. ऑड्री तयारच होती. शतन े
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आशण जॉिने बॅग आधीच भरून ठेवली होती emergency ्हणनू. तसंही २-३ आठवड्यात 

लागणारच होती. 

ऑड्री होती ्हणून आता मात् ती काळजीपूवयक व्यवशस्थत रस्त्यावर लक्ष ठेवून गाडी 

चालवायला लागली. ऑड्री बऱ्यापैकी घाबरलेली वाटली. शतला धीर येणयासाठी ती बाकी 

मैशत्णींचे, शतचे शकस्से वगैर ेसांगत राशहली. हॉशस्पटल २० शमशनटांवरच होत. तेवढ्यात हलका 

हलका बफय  सरुू झाला. सगळीकडे एक छोटा बफायचा पांढरािभु्र थर जमा होत होता. जण ू

रस्ता पांढरी िाल लपटूेन होता. या सुंिर दृश्याने जािू केली जणू आशण ऑड्री बरीचिी 

सावरली. शतने लशलताचा एक हात जो घट्ट धरून ठेवला होता त्याची पकड थोडी सैल झाली. 

शतच्या तळहाताला घाम फुटला होता. 

" So… have you guys finalized on a name?” लशलताने ऑड्रीवरचा ताण 

अजून हलका करणयासाठी शवचारलं. 

अपेक्षेप्रमाणे शतच्या चेहेऱ्यावर शस्मत उमटलं. “We both like Evelyn or Emily.” 

लशलताला िोन्ही नावं खूप आवडली. “Those are really beautiful names!” 

हॉशस्पटलला पोहोचल्यावर ऑड्री ऍडशमट झाली तेव्हा शतने ऑड्रीच्या आईला मेरीला 

आशण जॉिला फोन लावले. िोघहंी शतकीट शमळतात का बघायला लागले. जरी शतकीटं 

शमळालीच तरी ५-६ तास तर नक्कीच लागले असते. मेरी, ऑड्रीची आई येईपयांत तरी ‘मीच 

तझु्याबरोबर थांबू का?’ असं लशलताने शवचारताच, ऑड्री कळकळीन े्हणाली, "Please, 

do stay!” लशलताच्या मनात एक शवचार चमकला. बाळाच्या स्वागतासाठी हजर राहता याव ं

्हणून तर ह्या अिा फुटकळ खसुपटी शनघत गेल्या आशण भारतवारी रद्द झाली की काय जणू? 

शनयती काय काय योगायोग घडवून आणले  काही सांगता येत नाही. “कुठले या बाळािी 

ऋणानबुंध बाई?” असं वाटून शतच्या डोळ्यात पाणी उभं राशहलं. असं कोणािी तरी, इथल्या 

मातीिी नातं जळुावं, त्यांच्या आयषु्ट्याचा नसला तरी आठवणींचा भाग होता यावं. आशण या 

इथल्या मातीत आता मळंु रुजावीत अिी शतची इच्छा अिा रीतीने तर सफल होत नव्हती 

ना?  

सोनेरी जावळ असलेली, छान ६ पौंडाची गोंडस परी नसयन ेऑड्रीच्या हातात आणून 

शिली तेव्हा िोघींनाही आनंिाशू्र अनावर झाले. त्यानंतरचा सगळा वळे बाळाला बघणयात 

पटकन उडून गेला. काही तासानंी मेरी आली. जॉि सदु्धा पोहोचणयातच होता. मेरी 

आल्यानतंर या िोन लेकींना आपापल्या आयाकंडे सोपवून ती घरी शनघाली. रस्त्याच्या ितुफाय 
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झाडावंरचा बफय  हळू हळू शवतळून थेंबाथेंबानंी ओघळत गोठून गेला होता आशण त्या गोठल्या 

थेंबांची नक्षी सूययप्रकािात चमचमत होती. ती घरी पोहोचली तेच कसलं तरी समाधान घेऊन. 

आनंि मन ओसंडून वाहत होता. बराच वेळ ती अिी िातंपणे बसून राशहली.  

लशलताने तास िोन तास शवश्रातंी घतेली. पण लगेच उत्साहाने शतला जाग आलीही. 

ती पनु्हा नव्या उत्साहाने परत हॉशस्पटलला जायला तयार झाली. न राहवून थोडा शिरा सदु्धा 

करून घतेला बरोबर. ऑड्रीला आवडला होता नाही तरी मागे एकिा. आता जॉि, त्याचे 

आईवडील पण पोहोचले होते. सगळं छान वातावरण होत. गोडुली जॉिच्या हातात िांतपणे 

झोपली होती. लशलता शिरस्त्याप्रमाणे हात धवूुन मास्क लावून आत गेली तो जॉिने बाळाला 

शतच्या हातात िेत ्हटंले, "I present you our daughter, Evelyn Lilly Walker.” 

कृतज्ञतेने आशण आनंिाने डोळ्यातून घळाघळा अशू्र वाहत आहेत आशण मनापासून हसूही 

फुटते आहे अिा चमत्काररक अवस्थेत ती बाळाला हातात घेत ्हणाली, "Hello, Evelyn 

Lilly, माझं पण नाव शललीच आहे बर ंका!” 

 

 
श्रद्धा भट 
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जगी काळोख साचला 

मनी झाकोळ झाकोळ 

आस तझुी ग लागली 

मन व्याकुळ व्याकुळ 

 

नको राहू ग िूर तू 

अंत असा ग पाहू तू 

माझ्या र्य आठवांचा 

सखे बन ग पाऊस तू 

 

आसावल्या पहाटे 

मनी लागली चाहुल 

रव नाजकुिी आली 

तझुे वाजले पाऊल 

 

सर आली ग धावनु 

स्वप्पन माझे ग होऊन 

प्रसन्नले माझे मन 

संगी सचैल नाहुन 

 

जरा लागला हा डोळा  

का ग गेलीस शनघून? 

मनी उठले काहुर 

तू ग नसिी पाहुन 

 

***** 
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जरी जाईन मी 

मनी राहीन मी 

तझु्या शमटल्या नयनी 

पनु्हा येईन मी 

जरी नसेन मी 

मनी वसेन मी 

पूर आठवांचा 

मनी बनेन मी 

र्श्ासा-र्श्ासात र े 

तझु्या असेन मी 

तझु्या सोबतीचा 

गंध बनेन मी 

शजथे जािील तू 

तेथे असेन मी 

तझुी माया र ेमी 

तझुी छाया र ेमी 

तझुे ििैव मी 

तझुे तारुणय मी 

तझुे सत्य ही मी 

तझुे स्वप्पन ही मी 

 

 

 

सधुीर कुलकणी 
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सकाळचे सहा वाजले होते. ती झोप असते बघा ज्यात आपण तासन् तास कूस 

बिलतही नाही, तसल्या गोड गाढ झोपेत आ्ही सगळे होतो. अचानक त्या पहाटेच्या िातं, 

स्तब्ध अंधाराला शचरत एक शकंकाळी ऐकू आली. हा शकळसवाणा आवाज रोज सकाळी असाच 

ऐकू येतो. ह्याला घड्याळाचा गजर ्हणतात. अत्यंत भेसूर वाटत ंनाही का ते! पण त्याहून 

भेसूर वाटतं ते हे वाक्य, 

"ऊठ ना यार, आज डबा कर ना प्पलीज" 

मी आजतागायत अतीव उत्साहात ह ेकाम करायला उठणारी व्यिी पाशहली नाहीये. 

िेवटी शजतका माफक शवरोध मी करू िकलो बापडा, मी तो केला. पण शिवसाउजेडी, उघड्या 

डोळ्यांनी ज्याचं घरात काही चालत नाही, त्याचं त्या अंधारात, डोळे शमचकवत काय 

चालणार! मी उठलो, मलुाला रटेत, खेचत उठवला.  

"काय करू र े डब्याला?", असा सवाल शचरजंीवापंढेु ठेवला. एक तर अमेररकेत 

आल्यापासून ह्याची जीभ नको ते चोचले मागते. शतकडे पणुयात गपगमुान पोळी भाजी जायची 

डब्यात. इकडे सडँशवच, पास्ता, शपझ्झाच्या ऑडयरी सोडल्या जातात. तसली फमायईि फार 

क्वशचत पूणय होते, हे तोही जाणून आहे. पण तरी तो शफयायि करून बघतो शबचारा. आशण ् हणनू 

मी, अजूनही अध्याय शमटणाऱ्या डोळ्या आडून, त्याच्या उत्तराची वाट पाहत होतो. 

"पोहे", तो िधुाचा ग्लास धवुायला टाकत ्हणाला खरा पण माझा काही शवर्श्ास बसेना 

बवुा. 

"पक्का, पोह?े", मी तरी एकिा कानांना शिलासा द्यायला शवचारलं.  

इथे तो अंघोळीला जायचा थांबला, वळाला, आशण ् हणाला "कसंय फािर. तु् ही काही 

रोज उठत नाही हे करायला. आशण उिीर झाला तर िाळेला चालत जायचा माझा मूड नाहीये 

आज. सो गेट डाऊन टू वकय  अडँ लेट्स गो" 

आगाऊ वाटेना का, पण पॉईटं होता भावाच्या वाक्यात. आमच्याकडे एक शनयम आहे. 

िाळेला जायला त्याने जर उिीर केला, बस चकुली, तर िाळेत आ्ही चालत जातो; साधारण 

अधाय तास लागतो पोचायला. घाबरून हा तपिील तो शवसरला, की उिीर त्याने केला तरच 

हा शनयम लागू आहे. घड्याळात ६.२० वाजले होते, ७ ला बस येते. मी भराभर कांिा कापला, 

कोशथंबीर शचरली, झाक मटार टाकून पोहे िहा शमशनटात रडेी! तोवर पोरगा अंघोळ करून डोकं 

पसुत आला समोर. मी डबा िाखवला, प्रचंड अशभमानाने छाती ताणून.  
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"हे सगळं ठीके फािर, बट आन्टय यू शमशसंग समशथंग!" 

"अर ेकाहीच नाही शवसरलोय लेका. मटार आहते, शलंबू शिलाय वेगळा, कोशथंबीर सदु्धा 

भरुभरु", माझ्या पोह्याला सदु्धा RFE आली की काय असं वाटलं एकिम. 

लेकाने िातंपणे घड्याळाकडे कटाक्ष टाकला, "वी शस्टल हवॅ टाइम ऑन हॅणड". 

आता मात् मी थोडा शचडलो. एकतर पोहे झाक झालेले, पण हा प्राणी पटकन तयार 

व्हायचं सोडून कसलंतरी अचाट शमिन पूणय करायला शनघालेला. आता मी थोडा वतैागून 

्हणालो, "कसला टाइम! मकुाट्याने भर बॅगेत आशण चल गधड्या!" 

तो मात् िातं, "शचल डॅड, लेट मी हॅणडल शधस, अडँ थकँ मी लेटर" 

मी शनष्ट्प्रभ होऊन डबा त्याच्या हातात शिला. त्याने बॉ्ब शडफ्यजु करावा शततक्या 

शिताफीने ते पोहे एका सुंिर ताटलीत ओतले; नव्हे, मांडले. कोशथंबीर वेचून वर काढणयात 

आली. एक्सरा शचरलेली अजून त्या पोह्यात स्रेशटशजकली पेरून झाली. घरात माझ्याइतकीच 

शकंमत असलेल्या कडीपत्त्याला अचानक ग्लॅमर आलं. िाणे, मटारही वर शिसू लागले. लाईट्स 

ऑन! कडेला शवनाकारण सॉसचा एक फटकारा आला. 

"पोह्या सोबत सॉस! व्हॉट नॉन्सेन्स!", धमय भ्रष्ट झाल्यावर पूवयज ताटावरून ताडकन 

ओरडत उठत असतील तसा मी तणतणलो. तरी लेक माझा िांत. घड्याळ आता मात् ओरडू 

लागलेलं.  

"शधस इज नॉट नॉन्सेन्स, शधस इज ऍन आटय. कॅमेरा काढा बस्स, वी आर रडेी". 

फोटो! अरशतच्या! इतका खटाटोप फूड फोटोसाठी हे माझ्या ध्यानात आलंच नव्हतं. 

मग माझाच फोन घऊेन लेकान ेकाही अगँल लावले आशण साधारण िहा कडक फोटो झाले. 

कडक ्हणजे फोटो भारी आले असं नाही. शिकागोच्या सकाळच्या थंडीत छान गरम पोहे, 

थंड होऊन कडक होईपयांत त्याने ते उघडे ठेवलेले. मी घड्याळाकडे पाहनू मकुाट्याने कपडे 

बिलले आशण त्याला बसमध्ये बसवायला वेळेत पोचलो. पोहे कसे झाले, काय वाटलं खाऊन 

हा तपिील त्याने िाळेतून परतल्यावर शिला. पण तोवर साधारण अडीचिे लाईक्स पाहून, 

माय ईगो शडडन्ट नीड कौतकु एनीमोर.  

फूड फोटोचं पेव आज फुटलंय असं नाही; ्हणजे फार जनुंही नाही. जेव्हापासून 

स्माटयफोन, तेव्हापासून. त्याआधी छत्तीस फोटोच्या रोलने जर हे खूळ चालवायचं झालं असत ं

तर प्रचंड महाग पडलं असतं ओ! तरी साधारण िहा अकरा वषाांपूवी, घरच्या अन्नाचा 

सावयजशनक मांडव नव्हतो आपण उभा करत. अर ेपूवी तर घरात कोणी आलं आपण जेवत 
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असताना, तर जेवायला बसलेले लगबगीने ताट, भांडी, वाट्या, आशण स्वतुःच्या लुंग्या 

सांभाळत आत कसेबसे उठून जायचे. उगाच दृष्ट लागते वगैर ेबाबी मोठ्या वाटायच्या. हातात 

साधा लाडू घेऊन मी एकिा उंबरठा ओलांडला तर आईने एक ध्मकलाडू पाठीत घातला 

होता. आशण आता त्या िह्माणडनायकाला नवैदे्य नंतर असतो, आधी संपूणय िह्माणडाला तो 

िाखवला जातो. त्यात पनु्हा फोटो क्वाशलटी, लाईट इफेक्ट हे प्रकार आलेच.  

पण हे शकती घातक ठरू िकतं त्याचं उत्तम उिाहरण ्हणजे आमचे कैवल्य जोिी 

आशण त्यांचं शबऱ्हाड. जोश्याच्या घरी मला आशण संतोषला जेवायला बोलावलं होतं. 

जोिीणबाई मटण मसाला करणार इतकंच माहीत होतं. तिी काशतयकी जोिी फार सगु्रण 

असल्याची ग्वाही जोश्याच्या डब्याकडून कधी शमळाली नव्हती. पण बॅचलर माणसाला मसे 

सोडून घरचं जेवण शमळणार होतं; त्यात "घरचं विाट ना राव!", असं बोलून कोल्हापरुी संत्यान े

जीभ चाळवली होती. आ्ही िोघे जोश्यांच्या घरी पोचलो; साधारण सात वाजले असतील 

संध्याकाळचे.  

"या या या या", असं आिराशतथ्यही झालं.  

"बवुा, खायची सोय केलायस ना बे? नाही, आतून काहीच वास येईना ्हणून थोडा 

डाऊट यायलाय." संत्याचा  आगाऊपणा होता, पण ऑबझवेिन बरोबर होतं. स्वैपाकघरातून 

सवुास तर सोडा, आत कोणी आहे की नाही तेही कळेना.  

"सोय! अर,े शमत्ा तू आज उपािी नाही झोपत लेका! काय टेन्िन घतेो!...", जोश्यान े

शिलासा शिला,  

"...फि एक बिल आह.े माझ्या बायकोने कधीच नॉनव्हेज नाही बनवलं, तर आता तू 

शतला गाईड करणार आशण ती बनवणार. बाकी सगळं रडेी आहे.", आधी जोिी गंमत करतोय 

का काय असं आ्हाला वाटलं, but जोिीबवुा kidding करत नव्हते. आ्ही असला 

पांचटपणा खपवून कसा घेणार, ्हणून माफक शवरोध करून शनघायला उठणार शततक्यात 

आतून काशतयकीताई आल्या. 

"हो ना, मीच ्हटलं, की वषायनवुषां ही जी परपंरा आहे पाहुणे-राउळे करायची, त्यात 

आता जरा change हवाच. िवेटी networking, relaxation, communication ही काय 

फि host चीच गरज नसते ना. Even guest सदु्धा त्याच हतूेने आला असतो. So why 

not share cooking too!". ह्या अचाट आगाऊपणाला, "नॉव्हेल आयशडया", असं लेबल 

लावून यजमान िांत चेहऱ्याने आमच्याकडे पाहू लागले, आशण काहीही समजायच्या आत, 
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संमोशहत झाल्यासारखे त्यांच्या शकचनमध्ये उभे शिसलो आ्ही. पाचव्या शमशनटाला माझ्या 

हातात कांिा कापायला शिला होता. संत्या, जो स्वतुःच्या रूमवर स्वतुःचाच चहाचा कप 

शवसळत नसे, शतकडे शसंकवर मटण धूत उभा. स्वतुः कैवल्य शतकडे पीठ मळू लागला. जोिीण 

मात् आयषु्ट्यात शटंडरवर नसुते राईट स्वाईप घेतल्याच्या थाटात उभी होती. बर,ं काही 

बोलताही येईना! पोट उपािी, पशहल्यांिाच ह्याचं्या घरी आलेलो, शमत्ाची बायको. 

"बवुा, पोळ्या लाटायचा न्हाई मी.", संत्या कधी शपठाकडे, कधी काशतयकीकडे बघत 

पटुपटुत का होईना, पण टापरला.  

"नाही नाही, ते मी बघतो, रोजचंच आहे.", जोश्याने एक डोळा आशण ओठांचा हलका 

स्माईल बायकोकडे ठेवत हळूच उत्तर शिलं. इथे मी एक गोष्ट शक्लअर करतो. स्वैपाक परुुषानंी 

सदु्धा केलाच पाशहजे, आलाच पाशहजे. फेशमशनझम वगैर ेफार िूर राशहलं. पण गरज पडता 

आपल्याला करता येतं, आशण घरात सदु्धा एक बॅलेन्स राहतो, असा माझा स्वानभुव. पण 

्हणून घरी येणाऱ्या पाहुणयांना स्वपैाकाला उभं करणं ्हणजे अशतरके होता ना राव!  

"काशतयकी, सगळं सामान तयार आहे, करायला घ्यायचं का आता?", संत्या आशण मी 

आवंढा शगळत आमच्या अन्नपूणेकडे पाशहलं. जोिीबवुा मात् शस्थतप्रज्ञ, जणू भशवष्ट्य जाणनू 

असलेला मनुीच. तो तल्लीन होऊन सटासट पोळ्या लाटत, भाजत आशण डब्यात टाकत 

होता. एका बाजूला मीच लावलेला शजरा राईस शिट््टया सोडत होता. ओट्यावर शचरलेला 

कांिा, मॅररनेटेड मटण, मसाले, सगळं रडेी. काशतयकी मात्, सापशिडीतल्या अजून पशहल्या 

घरात सोंगटी उभी रहावी, तिीच उभी. पण एक मात् होतं, स्माईल कायम. After all बरका, 

she was the host ना र!े 

"हो कर ना सरुू, मी बघते", संत्या आशण मी पनु्हा सापाने शगळल्यासारखे काही घर 

खाली आलो. पण शमत्ाची बायको, शमत्ाचं घर, शमत्ाची इभ्रत, हे सगळं सांभाळून बोलणं प्राप्त 

होतं. जोिी मात् आमच्याकडे बघेचना. मीच उसनं अवसान आणनू, चेष्टेवारी घते, थोडं हसत 

बोललो मग, 

"अगं, तू करणार होतीस ना मलुी? कैवल्य सांगत असतो, what a fantastic cook 

you are." 

"अर,े मी non-veg करते असं हा सांगतो? O, no, no, no. मी pure vegan आह.े 

Can't even stand the smell of an egg. In fact, कैवल्य ्हटला तु् ही लोक मटण 

खायला येणार आहात तर I freaked out! कसला ओरडला माझ्यावर जोरात, अंगावर 
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almost धावूनच आला. ्हणनू मग मी ready झाले.", ह ेअचाट खलुासे बाई अत्यंत िातंपण े

करत होत्या, पण स्माईल अगिी वॉमय बर ंका. आफ्टरऑल, होस्ट! 

"मी कुठे ओरडलो ग?", कैव्या जरा बचुकळ्यात पडलेला वाटत होता, पण आवाज मिूृ. 

"का? ् हणजे तू कधी ओरडत नाही माझ्यावर? कधी धावून येत नाहीस अंगावर? व्हॉट 

नॉन्सेन्स कैवल्य! असं मला खोटं नको पाडूस समाजासमोर", असं ् हणून काशतयकीने एशग्झटच 

घेतला. पण मला जरा हायसं वाटलं. नाही, एकतर त्या खोलीत नसुत्या भाज्या शचरणयाचे, 

पाणयाचे, भाजणाऱ्या पोळ्यांचे, कूकरच्या शिट््टयांचे आवाज येत होते. शिवाय एकाच शठकाणी 

उभं राहनू पायाला मुंग्या येतात की. काशतयकी तर गेला िीड तास मोबाईलचे मसेेज चोखत 

उभी होती. 

"अर ेकाय लावलंय र े कैव्या!" मी तसा िांत माणूस, फार बोलायला नाही आवडत 

मला. पण िवेटी मी ही वैतागलो र.े   

कैवल्य मात् पॅशनक झालेला स्पष्ट शिसत होता,  

"काहीही न बोलता मकुाट्याने ते मोठं भांडं गॅसवर ठेव भ*** आशण उरकून, खाऊन 

शनघा. बाकी उद्या ऑशफसात बोलू."  

ही केस कोणाच्या अंगावर धावून जाईल असं िक्य असेल का र,े तूच सांग! ऑशफसच्या 

फ्लोरवर काळा भोंगा उडत आला एके शिविी तर कैवल्य जोिी िोन्हीही कानांवर हात ठेऊन 

पटकन मॅनेजरच्याच केशबन मध्ये घसुलेले, ते ही मॅनेजरची मीशटंग चालू असताना.  

"What is this nonsense Joshi, please behave yourself", असं मॅनेजर 

ओरडल्यावर बवुा बोललेले, "No Jatin, the भोंगा goes in the ear. Very 

dangerous.". 

असला मनषु्ट्य अंगावर धावून जाणार आशण तेही बायकोच्या! संत्या काही बोलणार, 

तोच काशतयकी पनु्हा शकचनमध्ये आली. पनु्हा स्माईल. 

"Ok, आपण आज माझ्या स्टाईलचं मटण करू", आता ती अशतउत्साहात शिसली. 

"त्येच मी पन ्हनत होतो. एक नबंर असतोय तझुा स्वैपाक. आ्ही खातो ना रोज 

लंचला. आज मटन पन झाक होनार!", संत्या जरा सखुावला.  

"ओह, नाही नाही र.े बनवणार तूच. रशेसपी माझी", शजने कधीच अंडं सदु्धा नाही बनवलं, 

ती त्या माणसाला मटण मसाला करायला गाईड करणार होती जो मटणाला सदु्धा विाट ् हणत 

असतो. संत्याने "नाय, नको, तसं नाय" ्हणत थोडा चकुवायचा प्रयत्न केला, पण नाहीच.  
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काशतयकी पढेु आली आशण "तेल टाक" असं ्हणाली. ्हणजे ओठातून ते "तेल टाक" 

असं ऐकू आलं, पण नजरतूेन "मकुाट्याने" हा िब्ि लख्ख शिसत होता. 

तेल पडलं कढाईत. मसाला पडला on demand. काही इतर माफक बिल सोडता 

रशेसपी बरी वाटत होती. आशण शततक्यात. 

"गूळ टाक" 

एक शनस्सीम िातंता पसरली अचानक. अचाट होती ही स्टेप, रशेसपीमधली. आ्ही 

तर सोडा, मॅररनेटेड मटन थरथरलेलं मी पाशहलंय.  

"मटनात गूळ!", कैवल्यने बायकोला आडवं जायचं धाडस केलं. 

"तोच तर ट्शवस्ट आहे लेका!", अिी थाप माझ्या पाठीवर िेत काशतयकी बोलली. ती 

अजूनही भयानक कॉशन्फडन्ट आशण उत्सहात होती र!े संत्याचं, माझं आशण शतच्याच नवऱ्याचं 

धाडस होईना. ्हणून मग ती स्वतुः पढेु आली आशण अक्षरिुः िोन मोठे खडे गळुाचे टाकले. 

हसणयावारी नेणयाची क्षमता संपलेली आता. काहीही न बोलता आ्ही आमची जेवणयाची 

इच्छा आशण तो गूळ मटणात शवतळताना पाहात उभे राशहलो.  

कालातंराने आ्ही सावरलो, पण लगेच जेवलो असे नाहीच. Finest crockery from 

Spain मग बाहेर काढणयात आली. एक DSLR कॅमेरा घेऊन कैवल्य स्वतुः जातीने लक्ष 

घालून फोटो काढू लागला. एकाही फोटोत नरिेह नको होते, ्हणनू आ्ही लग्नातल्या 

लांबच्या नातेवाईकासारखे शकचन टेबलवर बसून राशहलो. िांपत्याने मात् मनसोि पोज िेत 

फोटो काढले. जोश्याचं घर बाशवसाव्या मजल्यावरचं. एक फोटो तर त्यांच्या घराच्या 

बाल्कनीतून हात बाहेर काढून होता. कैवल्य जोश्याने कढई हातात धरलेली आशण असा त्या 

उंचीवरून अगँल घेणं चाललेलं. आ्ही गेस्ट, िोघे काय करणार होतो, उगी आपलं त्यांच्या 

ही-ही ला ही-ही, हा-हा ला हा-हा. 

"कढई उलटी करता येतीये का बघ कैव्या", मी थोडा टोमणा मारणयाच्या तयारीत 

्हणालो. माझा अत्यंत  पांचट जोक त्याला झेपला, शतला काही केल्या हसूच आवरनेा र.े 

नाही, सेन्स ऑफ ह्यमुर काहींचा अचाट असतो, फि ऐकून होतो तोवर! 

िेवटी, पनु्हा मायक्रोवेव्हमध्ये ते अन्न गरम करणयात आलं. संत्याला मटणाचा तकुडा 

पाणयाखाली धरून िशुचभूयत केलेला पाशहलंय मी. गळुाचा लवलेि िक्य शततका काढून टाकत 

होता तो. िवेटी झालं लेका जेवण एकिाचं; रात्ी बारा वाजता. घरी जायला खाली उतरलो 
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आ्ही िोघे आशण शलफ्टमधेच मोबाईलचं नोशटशफकेिन वाजलं. फेसबकुवर कोणीतरी टॅग 

केलंय असं कळालं. पोस्ट होती... 

Feeling awesome for inventing a new recipe, "Shahi Gulaab-e-gul 

Mutton do-pyaja". The kids loved it! 

"शकड्स! अबे जोश्याला पोरयंत? अन आपल्याला का नाही शिसली मग? तोंडात गूळ 

िाबून बसवलं असनार बाईनं! चायला ह्या जोश्याच्या!", मोबाईलवरचे फि मटन शडिचे 

एकोणीस फोटो भराभर बोटाने टोलवत, आशण कमाल झोपेत-कम-संतापात संतोषसाहबे 

बोलले. त्या अख्ख्या अल्बममध्ये आमचा एक फोटो होता फि, तोही िातात कांिा आशण 

फ्रस्रेिन शचरडताना.  

"The kids ्हणजे तू अन मी, च*** ", मी त्याचा बाळबोध डाऊट शक्लअर केला. 

सकाळपयांत ५५० लाईक्स, साधारण एकिेचाळीस कमेंट्स. झाली ना राव पाटी भारी.  

तर ह े असंच चालू आहे सगळीकडे आता. चकुीचं आहे का? तर छे छे, नाहीच! 

आपल्याकडे कला आह,े तर जरूर िाखवावी आशण सोशियल मीशडयाइतका चांगला मंच जर 

आता सगळ्यांना फुकट आहे, तर अन्न munch करायच्या आधी तो ह्या मंचावर टाकायला 

काहीच हरकत नाही. आता माझंच उिाहरण सांगतो. वयाच्या तब्बल तीस वषायपयांत मला चहा 

सोडला तर काहीही येत नसे. परिेि िौर ेसरुू झाले, आशण पशिमचे्या सगळ्या िेिात िेडचं 

प्रमाण जास्त. आठवडाभर आपण शपझ्झा सहन करू िकतो र,े पण नंतर साधी िेिी 

राईसप्पलेट हवीच.  

आ्ही जोहान्सबगयला पशहल्यांिा पोचलो तेव्हा अिीच अवस्था झाली. परिेिी 

जाणाऱ्या मलुी एकट्या चालल्या असतील तर त्यांना असलं काही सहसा शिकवावं लागत 

नाही. बरचे परुुष मात् आजही उलथनं आशण झारीचे गणुधमय आशण फरक िोधताना 

सापडतील. पण जसं कुठे एकटं राहणयाची वेळ आली की आधी हे शकचन धडे आया 

आपापल्या काट्ययांना िेताना आता शिसतात. मी ही पोळपाटावर लाटणं शगरवून आशण एक 

बटाट्याची भाजी करून रेशनंग घेऊन घराबाहेर पडलेलो. पण अस्सल मैिानावरचा अनभुव 

वेगळाच.  

आ्ही िशक्षण आशफ्रकेत एकूण चार जण एकत् पोचलो. सरुुवातीला शपझ्झा सतत खाण े

ही चैन भारी वाटलेली. आमच्यातला एक पंजाबी अव्वल शचकन बनवायचा. पण त्याला फि 

तेच यायचं. रोज रोज शचकन खाणं िक्य नव्हतं. आशण पोळ्यांचा एकंिर आनंिच होता. ् हणनू 
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चौघांनी एक िपथ घतेली, की पोळ्या जिा बनतील तिा सगळे शनमूट खातील. जळून कडक 

झाल्या तर खाकरा, कच्च्या शलबशलबीत राशहल्या तर रुमाली रोटी, जाड झाल्या तर नान, 

असं समजून शनमूट खायचं. पण अट ही होती, की सलग आठवडा एकानेच पोळ्या करायच्या, 

्हणजे त्याचा हात बसेल. पशहल्या आठवड्यात मी स्वतुः लाटू लागलो. एका पॉइंटला तर 

मला वाटू लागलेलं की पोळपाट पालथं ठेवाव ं तव्यावर. ्हणजे शचकटलेली पोळी तिीच 

भाजता येईल. प्रयत्नही झाला. पण त्यात पोळपाट जळून काळं शिसू लागलं. मग पाणी कमी 

टाकल्याने शचकटपणा कमी होतो हे ज्ञान झालं. पंजाब्याने तर पाणयाऐवजी एकिा स्कॉच 

टाकून पाशहली, नतंर बीयर. कधी फ्रोझन पोळ्या, कधी भारतातून आणलेले थेपले, थालीपीठ, 

धपाटे असले ऑप्पिन सदु्धा झाले, संपलेही. पण लोक हो, आ्ही कोणीच धीर नाही सोडला. 

यू ट्यबु बघून-बघून स्वपैाक कौिल्य इतकं शिगेला पोचलं, की नतंर पोर ंजास्तच धीट झाली. 

गाजराचा हलवा ् हणू नका, शचकनचं पार मेनूकाडय  ् हणू नका, बेसन लाडू, शचवडा, गलुाबजाम, 

सामोसे, अरयरयरयरय, शवचारू नका! पोर ंनसुती पेटलेली. आता इतक्या महत्प्रयत्नाने, यातनांनी 

कमावलेल्या पाककौिल्याचे कौतकु तर व्हायलाच पाशहजे. ् हणनू मग फोटोवर लाईकची हाव 

वाढली.  

आता तर कॅमेऱ्यात सदु्धा फूड फोटोचं वेगळं सेशटंग असतं. त्याचा छोटासा स्टुशडओ 

सदु्धा शमळतो, ज्यात लाइशटंग, शडिला साजेसं असतं. लोक ऑनलाईन क्लास घेतात असे 

फोटो काढायचे कसे, किान,े आशण कोणासाठी. क्षलु्लक काम नाही राशहलं आता ते. 

बर,ं ह्या कलानंा उच्छाि ्हणायला तु् हाला घराबाहेर भेटावं लागतं. हॉटेल, रसे्टॉरटं, 

कायायलयं ही अिी शठकाणं आहते शजथे आपण काहीच बनवत नाही, पण जे समोर येतं, त्याचे 

फोटो काढणयात काय सखु वाटतं लोकांना िेव जाणे. शिल्पा माने ही आमची बालमैत्ीण. शतचा 

लग्नानतंरचा पशहला वाढशिवस डेशस्टनेिन करायचाच असा शतच्या नवऱ्याचा हट्ट. पणुयाजवळ 

एका परुातन शकल्ल्याचं रसे्टॉरटं केलंय. असे कैक वाडे सदु्धा आता नावारूपाला येतायत. 

त्यातलं हे डेशस्टनेिन िोधून, शतच्या नवऱ्याने आ्हाला चक्क शनमंत्ण पशत्काही पाठवल्या.  

"काय ग शिल्पे! भारी चाललंय की राव! लहानपणी एक शकलोतला अधाय केक तझु्या 

घरचे आत घऊेन जायचे. उरलेला पंचवीस पोरात वाटला जायचा. पाशकटात फि वीस रुपये 

ठेवलेले ्हणून काकंूनी पऱु्या संपल्या असं साशंगतलं मला. आशण आता थेट िाही वाढशिवस! 

नवरा नवसाचा आहे का काय!", असा खवचट टोमणा मंिारच मारू जाणे.  

"तेच तर नडलंय ना राव!", शिल्पाने रागाऐवजी सहानभूुतीच्या अपके्षेचासूर लावला र!े  



महाराष्ट्र मंडळ शिकागो 

४१ 

रचना २०२१ शिवाळी शविेषांक 

"्हणजे ग शिल्पे?", कोणीतरी शवचारणं प्राप्त होतं. 

नवरा आशण स्वतुःची आई िूर आहेत ना हे बघत आमची शिल्पी बोलली, "अर ेआमच्या 

मातेला िाखवायलाच चाललंय हे सगळं. मी पसयनल लोन, कार लोन, घराचे हाप्ते भरत 

बसलीये आशण नवऱ्याने जगाला, आशण खास माझ्या आईबापाला िाखवायला हे डेशस्टनेिनचं 

काढलंय. अर,े एखािी मुंज शकंवा साखरपडुा होईल इतक्या खचायत. ऐकतच नाहीये." 

आ्ही शनमूट गेलो त्या जंगी वाड्यावर. पण शतथला सीन अचाट, अफाट होता. गेटवर 

सनई चौघडे. फुलांची भली मोठी आरास करून हाटय काढलेला. त्यात "शिल्पा" असं गलुाबांनी 

शगरवलेलं. आत व्हराड्ंयात आमच्या शिल्पीच्या शचत्ाची ही मोट्ठी-च्या-मोट्ठी रांगोळी. 

हॉलमध्ये "सजन र ेझूट मत बोलो" हे गाणं चालू होतं.  

"हे गाणं वाढशिवसाला!", असं मी शवचारल्यावर शतचा नवराच बोलला, "शतची आवडती 

प्पले-शलस्ट लावली आहे!" आशण मग लगेच तब्बल चार कॅमेरामननी माझे चार वेगवेगळ्या 

पॉईटंवरून फोटो काढले; अगिी चहु बाजंूनी. लॉन्ग िॉट, क्लोज-अप, ग्राऊंड िॉट आशण पार 

ड्रोन िॉट, (आईिपथ काही शवचारू नका! तेच सगळे तर मी मॅशरमोनी साईटवर वापरले आशण 

माझं लग्न ठरलं.) मग आ्ही आत गेलो, तर मोठ्या िोन पडद्यांवर फि त्या िोघांचे फोटो 

गलुाबी आग लावत होते. खाली गलुाबी धूर का धकंु सोडलेलं, जे काय असेल ते. माने काका 

आशण काकू, पोरीचं कौतकु बघत हैराण झालेले शिसत होते. काकू तिाही हैराण लकु मधल्या 

एक्सपटय. शकमान िीडिे पशब्लक आलेलं राव. "काय काकू! जोरिार जावई शमळालाय 

तु् हाला", आ्ही सोसायटीतली पोर ंगेलो त्यांच्या जवळ. 

काकू उलट खिु व्हायचं सोडून आ्हालाच ओरडल्या की र,े "हो! इतका पैसा आह े

तर लग्नाचा अधाय खचय परत करा की ्हणावं.". िोन घराणयातलं नातं शकती घट्ट आहे ते एका 

वाक्यात स्पष्ट झालं. शततक्यात "वरात आली र"े असं कोणीतरी ओरडलं. वरात! ्हणजे 

वाढशिवसाच्या पाटीत एक लग्नही उरकलंय हे ऐकून आयशडया भारी वाटली. आ्ही गेलो 

बाहेर आशण पाहतो तर उंटावर आमची शिल्पी आशण शतच्या अवतीभवती २ ड्रोन कॅमेर े

शभरशभरत होते. शिल्पी जाम खिु शिसत होती, का नसाव ं शतने! प्रचंड कौतकु चाललेलं 

आमच्या मैशत्णीचं. शततक्यात उंट खाली बसला तर अगिी तिी पोज िजेारी शतच्या नवऱ्यान े

घेतली. हा काय प्रकार बघायला मी गिीतून डोकं वर काढलं.  

"तू काय करतोयस ह ेप्रद्यु् न?!", शिल्पी सदु्धा अमच्या इतकीच पझल्ड की. शिवाय 

ओिाळलेली जास्त आता. शिल्पाचा नवरा प्रद्यु् न, हे प्रकरण फारच रोमांचकारी होतं राव. 
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"इथून तलुा मी पाठीवर आत नेणार", ह्या वाक्यावर प्रद्यु् नाच्या डझनभर शमत्ांच्या 

शिट््टया, टाळ्या. आतून गाणयाचा आवाज ऐकू येत होता, "िािा मला एक वाशहनी आण". ती 

प्पले-शलस्ट एकिा वाचणयाच्या लायकीची होती, आय टेल यू. इकडे चक्क शिल्पा त्याच्या 

पाठीवर शवराजमान झाली आशण प्रद्यु् नचा उंट कसाबसा हेलकावे घेत चार गडुघे चालला 

आशण थबकला. ह्या सगळ्या प्रकारात शवशडओ आशण ड्रोन फुल ऍशक्टव्ह होते.  

कालातंराने तीन मजली केक आला. तोंडाला फासणयाची जनरीत पार पडली. 

शिल्पाला िेता येत नाहीत ्हणून शतच्या प्रद्यु् नला मग त्याच्या शमत्ांनी उचललं आशण 

पार्श्यभागावर बथयडे-बंप्पस ही झाले. त्याच्या शमत्ांनी नसुतं वर धरलेलं, पण मूळ लाथांची 

फटकेबाजी आमच्या सोसायटीतल्या पोरांनी पार पाडली. सगळं झालं आशण आता शगळायला 

काय शमळणार ह्याची वाट बघत आ्ही उभे राशहलो. जेवण काही शिसेना. आशण मग कोपऱ्यात 

एका टेबलावर काही कागिी प्पलेट शिसल्या. त्यात काही शचप्पस, तो केकचा तकुडा, िोन मेिवुडे 

शिसले, शवथ चटणी. एक ड्रोन शतथेही वरती होताच. आ्ही मकुाट एक-एक प्पलेट उचलली, 

तर प्रद्यु् नचा भाऊ माईकवर ओरडला. "पर पसयन एक प्पलेट घ्यावी. लेट अस नॉट वेस्ट फूड! 

आशण शडं्रक्स घ्या नक्की". जवळच त्या वाड्याच्या एका परुातन घमेल्यामधून लोक ऑरेंज 

ज्यूस, पेपर कप त्यात बचुकळून उचलताना शिसले. हे ते शडं्रक्स! 

काही शिवसानंी इन्स्टाग्रामवर मात् नसुती खळबळ उडालेली. असले काशतल फोटो 

आशण शव्हशडओ की काय सांगू नका. नसुता धवु्वा! पण एकाही फोटोत एकाही शचपचा, वड्याचा 

क्लोजअप नाहीच. प्रद्यु् नराव हे इन्फ्लूएसंार ्हणून नाव कमावणार ह्यात िकंाच नाही.  

तर तसे अनेक शकस्से आहते ह्या शवषयावर सागंणयासारखे. तु् ही जेवायला घरी बोलवा 

तर खर,ं मग सांगतो. पण एक कळकळीची शवनतंी आहे. ते सगु्रास अन्न थंड होईपयांत नसुते 

फोटोच नका काढत बसू यार. आशण काढलेच तर ते लगेच share करणयाची घाई किाला! 

ते होईल की शनवातं. त्या आधी चार घास शगळून घ्या. 

 
समीर कुलकणी 
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संपािक 

रश्मी चाफेकर 

 
 

मखुपषृ्ठ, माांडिी आणि सांकलन सहाय्य मखुपषृ्ठ 

आणिष नगरकर णमणलांद साळी अमतृा जोिी 

   
   

मणुित िोधन (मराठी) मणुित िोधन (इांग्रजी) रहे ना रहे हम 

डॉ. सजुाता महाजन अांजली चाफेकर प्रसन्न जोगळेकर 
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हळुवार सरुाचं्या िाली 

पांघरताना तू याव े

अलवार सरुांच्या भाळी 

गीतानंा तू रखेाव े

 

हलकेच हात या हाती 

शनघतांना तू ठेवावे  

लटकेच हो-ना करता 

नेत्ांना िब्ि स्फुराव े

 

ओठावर सूर अडकती 

शटपताना स्तब्ध रहावे  

उबिार स्वराचं्या खाली  

शनजतांना तानच व्हाव े

 

अंगावर स्वप्पनाचं्या झूली 

झलुतांना स्पिय रुळाव े

हळुवार सरुाचं्या िाली 

पांघरताना तू याव े

 

कल्पना कोठार े
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काशलंिीच्या नव-याचं शतच्याबद्दलचं एक आवडतं शवधान होतं, शिवसातन ंएकिा तरी 

ते उच्चारलं जायचंच. ते शवधान ्हणजे, ‘‘शतला काय xxx कळतंय.’’ जाणकारानंा फुल्याचं्या 

जागी कोणते िब्ि घालायचे ते कळेलच. झलेम, काशलंिीची मलुगी, हे वाक्य अनकेिा 

ऐकायची, मधल्या िब्िासंशहत. परुुषाच्या शिव्याकोिािी शतचा पररचय होता तो वशडलामंळेुच. 

पण शतला या िब्िाचा अथय कळायचा नाही. िर वेळेस हे वाक्य उच्चारलं गेलं, की शतच्या 

मनात प्रश्न उमटायचा, खरचं? आईला काही कळत नाही. झेलम आता आईची चेष्टा 

करणयाच्या वयात आली होती. साहशजकच ‘पप्पपा’ ्हणजे ग्रेट! हे शतचं मत होतं. 

शतचे पप्पपा लेखक होते. जगाला तचु्छ लेखण ंहा त्यांच्या व्यशिमत्वाचाच भाग होता. 

त्यापैकी ‘आई’ ही त्यांची सवायत आवडती शिकार होती. 

काशलंिी सकाळी लवकर उठून चटचट कामं आवरायची. नव-याची, नव-याकडे येणा-

या वाचकांची, मलुांची उस्तवार करता करता शतचा शिवस कुठल्या कुठे शनघून जायचा. ती 

मुंगीसारखी सतत काम करणारी बाई होती. अस्वच्छता, गबाळेपणा, पसारा या गोष्टी शतला 

मळुीच आवडायच्या नाहीत. 

ऊन डोक्यावर आलं तरी पांघरुणं डोक्यावर घऊेन पडणारी, भर िपुारी गाद्या टाकून, 

पांघरुणं घेऊन लोळत पडणारी माणसं, िेजारी खाल्लेल्या बोराचं्या शबया, चहाची ररकामी 

कपबिी, त्यावर घोंघावणा-या माश्या, अंथरुणािेजारी खरकटं सांडलेलं, संध्याकाळी अंधार 

पडला तरी शिवे न लावता अंधकु प्रकािात वाचत लोळत पडणारी माणसं... हे सगळं शचत् 

शतच्याच घरच्या बेशिस्त माणसांचं होतं. अत्यंत आळिी, वाचनात गुंगून जाणा-या, 

आरोग्याशवषयी बेशफकीर असणा-या या माणसांमध्ये शतच्यासारखी मुंगीच्या जातीची बाई 

बेजार होऊन जायची. घर स्वच्छ, उजेडात भरपूर न्हायलेलं ऊबिार, आनंि आशण उजेड 

परावशतयत करणार ंअसावं अिी शतची सारखी धडपड असायची. 

झेलम आईवर वतैागायची. शतच्या सतत आवरत राहाणयाने सदु्धा कंटाळायची. शतला 

वाटायचं, एक शिवस असा यावा, की हजारो तास झोपायला शमळावं, अंघोळीला सटु्टी िेता 

यावी, अंथरुणािेजारी भरपूर कधी न संपणारा खाऊ घेऊन ्हणजे हरबरा, बोर,ं आवळे, 

संत्ी, चरुमरु,े फुटाणे, लाह्या, बत्तासे, बेिाणे, पापड असं काहीही काहीही घऊेन एखािी लठ्ठ 

कािबंरी पशहल्या पानापासून िेवटच्या पानापयांत शनशवयघ्नपणे वाचता यावी. िारावर सेल्समन 

येऊ नयेत. आईबाबाचं्या शटप-या नसाव्यात, ती वाचते तेच पसु्तक पळवणारा िषु्ट भाऊ 
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नसावा, साखर मागायला येणार े िेजारी नसावेत, शतची कािबंरी पूणय होईपयांत बाहेरच्या 

जगातली झळूुकही शतच्यापयांत येऊ नये. 

पपा नवीन काही शलशहलं की आधी झेलमला वाचून िाखवायचे. खर ं्हणजे काशलंिी 

पण शलशहणारी, कळणारी होती. पण आपलं लेखन शतला कळत नाही, असं त्यांचं ठाम मत 

झालं होतं. 

त्या शिविीही असंच ते काहीतरी वाचून िाखवत होते. िोन-तीन पानंच शलशहली होती. 

त्या िोन-तीन पानातली अश्लील वणयनं झलेमसमोर ऐकता ऐकता काशलंिीचा चेहरा लाल 

झाला. ती कसंबसं ्हणाली, ‘‘अहो, हे काय शलशहता तु् ही?’’ झालं! पप्पपांनी हातातली पान ं

खाली आपटली आशण बडबड करायला सरुुवात केली. ‘शतच्यायला, तलुा काय कळतंय 

साशहत्यातलं? अशस्तस्तवाि किािी खातात माहीत आहे का? कुठून असली बायको मी 

घेतली. चांगल्या चांगल्या मलुी सांगून आल्या होत्या.’’ बायको ‘घतेली’ या िब्िप्रयोगान े

झेलमची त्यांच्यावरची भिी नाही ्हटलं तरी डळमळीत व्हायचीच. 

बडबड करून ते बाहेर शनघून आले. काशलंिी झेलमला ्हणाली, ‘‘अश्लील शलशहलं 

तरच चांगलं शलखाण असतं का? प्रेमचंिांनी कधी अश्लील शलशहलं नाही. त्यांचं वाचलंयस तू? 

समाजाचं शकती बारीक शनरीक्षण, समाजातल्या प्रश्नाशंवषयी शकती कळकळ! यानंा सामान्य 

माणसाची भूक कधी शिसते की नाही? की नसुत्या मांड्याच शिसतात?’’ झेलमला वाटलं, 

कुणी काय शलहाव,ं कुणाला काय सचेुल, शलहावंसं वाटेल ते कसं सांगता येणार? पण त्याहून 

कळीचा प्रश्न हा आहे की, कुणाला कोणत्या पातळीपयांत किी समज आहे हे कसं मापणार? 

एक शिवस एक शिवाळी अंक घरात येऊन पडला. झेलम एकटीच घरात होती. शतन े

कुतूहलाने चाळला. त्यात काशलंिीची कशवता होती. शतचं नाव वाचल्यावर झेलमला पोटात 

कसंनसंु झालं. एवढे सगळे व्याप साभंाळत केव्हा शलशहते ही बाई. मग शतला आठवलं, 

सकाळची सगळी कामं आटोपली, बाबा बाहेर पडले, की अधयवट जाग्या झेलमला टेबलखचुीिी 

बसून तफुान वेगात आई शलहीत बसलेली शिसायची. कधी कधी ती थांबायची. कुठेतरी िून्यात 

बघत शवचार करायची पनु्हा शलहायची. उठल्यावर आपण आईला वाचून िाखवायला सांगू 

असं ठरवून झेलम परत झोपून जायची आशण उठल्यावर शवसरूनच जायची. कारण आई पनु्हा 

गशृहणी बनून कामाला जुपंलेली असायची. 

झेलमने उत्सकुतेने अंक उघडला. काशलंिीच्या कशवतेचं पान काढलं. 
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“एक छोटासा दकडा मारताना 

ददसतो, 

आयुष्याबद्दलच्या दवश्वासान े

तुरुतुरु चालणा-याचा आपण 

दकती सहज करतो, तो 

दवश्वासघात! 

आपण दमळवलेली असते शाश्वती 

आपल्या उद्यापरवाची 

आपल्या पुढच्या दपढीचीही 

दुस-या दजवाबद्दल असतो आपण बदेिकीर 

तडिड मृत्यूची जरी असली तरी 

असते अगदी छोट्या आकारात 

आपलां मन असतां इतकां  छोटां 

की, 

गरम तव्याजवळ गोड पदार्थ ठेवताना 

इकडे आड दतकडे दवहीर झालेल्या 

मुांग्या ददसत नाहीत, 

आपल्या छोट्याशा मनाला. 

आपल्या मनात मावूच शकत नाहीत 

दवश्वातल्या इतर जीवाांचे आकार. 

त्याांची सृदिदनयमाांप्रमाण ेजगण्याची धडपड 

हलणार ेजीवच जर ददसत नाहीत आपल्याला 

तर, 

आपण सहजपणे धडाधड आपटतो 

ती दारां दिडक्या, 

लारे्ने उडवतो ते स्टूल 

कडकडा िाांद्या मोडतो ती झाडां 

या सगळयाांचे वेदनेचे ह ांकार काय ऐकू येणार आपल्याला?” 
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कशवता वाचल्यावर झेलम सनु्न झाली. शतला आईच्या शकतीतरी गोष्टी आठवल्या, ज्या 

खूप खूप छोट्या होत्या पण शकरकोळ नव्हत्या... 

एकिा शतला कुणीतही शहरवागार ‘शिसमस री’ शगफ्ट शिला. तो हातात घेऊन ररक्षाकडे 

जात असताना मागे कुणीतरी आहे असं वाटलं ्हणून शतने वळून पाशहलं. तर एक िेळी उभी 

होती. ती वळल्यावर ‘बेंऽ बेंऽ’ करून शतने शतच्याजवळच्या शिसमस रीबद्दल उत्सकुता 

िाखवली. काशलंिीला हसू आलं, ‘‘बायो गं, ह ेकाही खर ंनाही’’ असं ्हणनू शतन ंिेळीच्या 

नाकाजवळ ते झाड धरलं. िेळीनं ते हुंगलं आशण ‘तरीपण आ्हाला िसुर ंकाही...’ अिा 

अथायचं बेंऽ बेंऽ केलं. तेव्हा काशलंिीने एक हरब-याची पेंडी शतला घेऊन शिली.  

कुत्ी, मांजरी, िेळ्या सगळ्या शतच्यािी थेट संवाि साधत. कुणीही भकेुजलं पाहण ं

शतला िक्य होत नसे. शभका-यानंा तर इतकं िेत रहायची की त्यासाठी प्रशसद्ध झाली होती. 

एक शिवस िपुारी िार वाजलं. झेलमने िार उघडलं तर तान्ह्या बाळासारखं तोंडभर 

हसू घेऊन काशलंिी िारात उभी. सावळी काशलंिी, अत्यंत स्वच्छ धतुलेल्या, नीळ घातलेल्या 

कॉटनच्या साडीत धतुलेल्या कपड्याचंा एक खास वास आशण प्रकाि घेऊन आत आली. वर 

हसर ेशनष्ट्पाप डोळे. त्याच्यातून ओसंडणारा एवढा आनंि कसला तर खरिेीचा. 

जािूच्या पोतडीसारखी गच्च भरलेली शपिवी शतने खाली ठेवली आशण ्हणाली, 

‘‘पाशहलंस, मी काय आणलंय?’’ 

झेलमने पाशहलं, तर काही नाही. रोजच्याच आवश्यक वस्तू. साबण, पावडर, पाणयाचा 

मग... शफकट आकािी रगंाचा मग हातात उचलून ती ्हणाली, ‘‘याचा रगं बघ, शकती छान 

आहे. प्रसन्न वाटेल रोज याला पाशहल्यावर. आशण हा साबण बघ. खूप शिवसांनी आज माझ्या 

आवडीचा साबण शमळालाय. आशण सवायत छान ्हणजे हे बघ.’’ शतने एक शपवळी घडी 

उलगडली. सुंिर शडझाईनचं टेबलमॅट होतं ते. 

‘‘आई, हे टेबलमॅट शिसतेय.’’ 

‘‘हो, सहाचा सेट असतो. पण मी एक घेतलंय सध्या. खूप आवडलं. आशण टेबल कुठेय 

आपल्याकडे?’’ 

झेलमला वाटलं. टेबल कुठेय? तर किाला घेतलं टेबलमॅट? पण सौंियायवर प्रेम करणा-

या बाईला त्याचं काय? 

कपबिा स्टँडला लावताना त्या सवाांचं शडझाईन एकाच शििेला येईल याची ती काळजी 

घेते, पालकाची भाजी शनवडताना एखाि ंछोटं, कोवळं पान आलं तर ‘‘झेलम, बघ ना शकती 
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छोटं पान’’ असं ्हणून ते बाजूला ठेवते. ती मोलकरणीिी प्रेमाने बोलते. फुलांिी, झाडांिी 

बोलते. िंकर, राम, शवठ्ठल, गणपती कुणी शतला काही शिलं नाही तरी ती सगळे िेव शतची 

मलंुबाळं असल्यासारखी त्यांना स्वच्छ ठेवते. ती प्रेमचंि वाचते आशण शतला भकेुल्यांची भूक 

त्स्त करते. 

तरी पप्पपा ्हणतात, ‘शतला काय xxx कळतंय!’ कळणं ्हणजे काय असतं? कुणाला 

काय कळत असेल, जगाच्या शनबर कातडीखालचे प्रवाह कसे समजत असतील, कुठून जातात 

या प्रवाहांच्या धारा, कुठले असतात शकनार,े कुठे असतात स्पंिनं? कुणाला समजते शवर्श्ाच्या 

र्श्ासोच्छ् वासाची लय? कुणाचा प्रवास असेल शकती खोलवर, आत आशण िूरवर, कोण कसं 

मापू िकेल? 

पप्पपा ्हणतात, तसं नाहीय. शतला कळतंय, जे पपानंा कळत नाही. शतला शिसतंय, जे 

पपानंा शिसत नाही. जगणयाच्या कणाकणातून जाणवणा-या चैतन्याला शतने समजून घतेलंय 

्हणूनच या संसाराने शतला फि उपेक्षाच शिली, तरी शतची मळंु खोल रुजली आहेत या 

संसारात. वस्तूंचे आकार शबघडले, की शबघडते त्यांच्या अशस्तत्वातली लयसदु्धा! ह े

नेमकेपणाने समजलंय शतला. शतला आवडणारी स्वच्छता, उजेड या वरवरच्या गोष्टी नाहीत. 

संसारातल्या प्रत्येक गोष्टीची उजेडाकडे वळणयाची धडपड वाचता येते शतला. एवढं सूक्ष्मििी 

शतचं कळणं आहे. पप्पपानंा यातलं काय कळणार? 

 
सजुाता महाजन 

(‘िहरातला प्रत्येक’ या कथासंग्रहातून) 
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Dear Diary, 

On Nov 13, 2021 the MMC Diwali event was organized. I attended 

the event and had a lot of fun. The event was at the Yellow box auditorium, 

Naperville. I had a dance performance as part of the event. Let me tell you 

some things that happened before, during and after the performance. I 

wanted to get dressed up as soon as I reached the auditorium so that I 

could be prepared early and not have to hassle at the time of performance. 

My mom advised it was too early and she was right as the time was 1:00 

pm and the performance started at 3:30 pm. My mom was performing too 

but she didn’t seem to be in a hurry. 

After some time we went to the gym where the MMC president 

election was being conducted. It was fun to see all the different activities 

but at the same time it was boring as I didn’t have anything to do in the 

election process. There was a table at one end of the hall where grown-

ups were registering and voting. Next we went downstairs where the 

changing rooms were located. Some of my mom’s friends were there too. 

I changed, climbed back downstairs and went to the green room. Kids were 

supposed to wait in the green room until the time of performance. My dance 

was 3rd so we had to wait for a long time. I was getting bored there. My 

costume was a plain white shirt, red shiny skirt and a necklace. When our 

group’s name was announced, we went to the stage. I was feeling nervous 

and a little scared while climbing the stage. But once our dance started, I 

had a big smile on my face. The time spent on stage was probably the best 

time of 2021 for me. After the dance we were sent backstage so as to make 

space for the next performing group. 

Finally, we were sent to the babysitting area. I signed in and ate some 

snacks. I played with my friends and Legos. I didn't really enjoy the 



महाराष्ट्र मंडळ शिकागो 

५३ 

रचना २०२१ शिवाळी शविेषांक 

babysitting center as we go to play with Legos, whereas kids above age 10 

had an option to code. It kind of felt like a dungeon. After 2-3 hours my dad 

picked me up from the center. I had missed my mom’s performance 

because I was in the center for too long. As the time passed mingling with 

others it was time to finish the event. I was given a bag of surprises at the 

exit. 

Overall it was a good experience and I wish next time the babysitting 

center will have more options for kids to enjoy. I hope you all enjoyed 

reading my experience from the MMC Diwali event. I would also love to 

hear what others who attended the event. 

 

 
Regards,  

Meera Rahul Bapat 

Age – 9 years 
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मोहक मोशहनीने गावातील सवाांना मोशहत करून सोडले होते. ती उंच, सडपातळ, सरळ 

नाकाची, पाणीिार बोलके डोळे, गोरीपान होती, याबरोबरच शतला मधरु आवाजाचीही िेणगी 

शमळाली होती, मोशहनीने आपल्या आकषयक बांध्याने नव्हे, तर मधरु स्वभावाने सवाांना 

आपलेसे केले होते.  

मोशहनीचे नववीपयांत शिक्षण झाले होते परतं ु शवचारांनी ती पिवीधर व्यिीपेक्षा 

शकतीतरी पढेु होती.  

मोठ्या खटल्याच्या घरात शतला शिले होते. शतन ेकाही शिवसातच थोरल्या जावा, िीर, 

सासू-सासऱ् याचंी मने आपल्या सेवाभावी व गोड वतृ्तीन ेशजंकली. िोन धाकट्या जावा व नंणिा 

यांची ती खास मैत्ीण बनली. त्यानंा काही लागले तर त्या मोशहनीला पढेु करून मोठ्यांची 

अनमुती घेत.  

गावातील कोणी आजारी असतील तर मोशहनी त्यांना गोड- धोड करून नेत असे. 

बाळंशतणीची ती खास सेवा करायची. गावातील ज्येष्ांच्या तर ती गळ्यातील ताईत झाली 

होती. भजन करणे, प्रत्येक सणावाराला गावातील मशहलांना एकत् आणून नागपंचमी, 

हरतालका, नवरात्ी अिा उत्सवात ती शहरररीने स्वतुः भाग घेऊन इतरांना प्रोत्साहन िेत 

असे. 

गावात सवायत जास्त शिकलेली तीच असल्यामळेु आठवड्यातून एक-िोन वेळा तरी 

गावातील िाळेत चक्कर मारून गरुुजी आशण मलुांची चौकिी करत असे. गावात फि 

चौथीपयांतच िाळा होती. १५ ऑगस्ट - स्वाततं्र्य शिन आशण २६ जानेवारी - प्रजासत्ताक 

शिन काययक्रमाला ती स्वतुः आपल्या हाताने िाळेतील मलुांसाठी खाऊ करून मलुांना वाटत 

असे. गावात पूजा, लग्नकायय असेल तर ती अगिी घरच्याप्रमाणे मित करत असे, हळिीची 

गाणी, लग्नातील मंगलाष्टके नेहमीच ्हणत असे. घरचेही शतला समाजकायायत मित करत. 

आपल्या मधरु गोड वाणीने ती सवाांना आिराने आजोबा, आजी, िािा, भाऊ, काका, 

काकू, मामा, माविी त्यांच्या वयानसुार ्हणत असे. गावातील लहान-मोठे सवयजण शतला 

‘अक्का’ या नावानेच संबोधू लागले होते. अक्का मित व समाजकायायत सगळ्यात पढेु असे 

पण राजकारणापासून खूप खूप िूर होती. आपल्या शनस्वाथी सेवा व आिराने सवाांची लाडकी 

झाली होती.  
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शतच्या लग्नाला आता आठ-नऊ वषे झाली होती. शतच्यानंतर ज्यांची लग्ने झाली होती 

त्यांना िोन-िोन, तीन- तीन मलेु झाली होती पण शतची कूस मात् अजून भरली नव्हती. मोशहनी 

व शतचा नवरा बालशकसन िोन-तीन पणु-ेमुंबईतील शियाचं्या तज्ज्ञांकडे जाऊन आले होते. 

त्यांनीही मोशहनीला अपत्य होणयाची िक्यता नाही असे सांशगतले होते. त्या काळातील ग्रामीण 

भागाच्या ररवाजाप्रमाण े शतने आपल्या नवऱ्याला िसुरी बायको करणयासाठी अनेक वेळा 

शवनतंी केली. घरातल्यानंीही सांशगतले परतं ुत्याने ती कल्पना प्रत्येक वळेी धडुकावून लावली.  

मोशहनी घरातील सवय मलुांची तसेच गावातील मलुांची काळजी घतेे त्यामळेु आ्हाला मूल 

नसल्याने काहीच फरक पडत नाही असे तो सागंत असे.   

आई, सासू, आशण मशैत्णींनी िेवाला नवस करणे अंगार-ेधपुार े सवय केले होते. त्या 

गोष्टीत मोशहनीला मळुीच रस नव्हता आशण त्यावर शवर्श्ासही नव्हता.  

गावात सवयजण गणुयागोशवंिाने नांित होते, पण बाहेरील राजकारणी लोकांच्या 

भूलथापानंी त्यांच्या गावालाही सोडले नाही. ह्या वषी गावात ग्रामपचंायतीच्या शनवडणकुा 

होणार होत्या. नेहमी शबनशवरोध शनवडणकुा होत असत पण ह्या वषी काही तरुणांना शनवडणकुा 

पाशहजे होत्या. उमेिवारी अजय भरणयाचे शिवस जवळ येऊ लागले. ज्येष्ांनी या तरुणानंा 

समजावणयाचा प्रयत्न केला पण ते आपल्याच तोऱ्यात राशहले.  

गरुुवारी भजन झाल्यावर चावडीत गावबैठकीसाठी बहुतेक सवय ज्येष् मडंळी व तरुण 

जमले होते. भजने संपल्यानंतर मोशहनी व इतर मशहला घरी जाणयास शनघाल्या पण काही 

ज्येष्ानंी व शतच्या सासू-सासऱ् यानंी शतला त्या बठैकीला थाबंणयास साशंगतले. मोशहनीला त्यात 

रस नव्हता पण मोठ्याचंा आिर व िब्िाला मान िेऊन ती थांबली. 

बैठक सरुू होताच बाचाबाची होऊ लागली. काही तरुण उतावळे होऊन बोलत होते. 

मोशहनी बारकाईने ऐकत होती. त्यातील एका वयस्कर व्यिीने मोशहनीला शवनवले. “अक्का 

बर ेझाले, तू थांबलीस. आता तूच यावर तोडगा काढ”. थोरानंी व मशहलांनी एका आवाजात 

त्या सूचनेची री ओढली आशण शतला मध्यस्थीची शवनंती केली. ‘नको नको’ ्हणत िेवटी 

थोराचं्या आिरापोटी अक्का बोलणयास तयार झाली.  

ती ्हणाली, “आपल्याला गावासाठी खूप कामे करायची आहते. मागे ठरल्याप्रमाण े

ज्या व्यिींना ठरवले होते त्यांना ग्रामपंचायतीचे सिस्य होऊ द्या. पढुच्या वेळी तु् हा तरुणानंा 

वाव िेऊ.” 
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हे ऐकून रवी नावाचा तरुण मोठ्याने ओरडला, “ए वांझोटी तलुा राजकारण काय 

समजते तू गप बस”.   

क्षणभर सगळीकडे सन्नाटा पसरला. सगळेजण आ वासून आपले आियय व संताप 

व्यि करत होते.  

िहा-पंधरा ज्येष् व काही तरुण एकाच सरुात ओरडले, “गधड्या तलुा अक्कल आह े

की नाही? चालता हो या बैठकीतून”.  

खूप गोंधळ माजला. रवीचा आजा उठला आशण रागारागात रवीकडे जाऊन त्याच्या 

मसु्काटात मारणयासाठी हात उगारला, तेवढ्यात मोशहनीने त्यांचा हात धरला व ्हणाली, 

“आजोबा, माफ करा. रवी अजून अजाण आहे”.  

‘वांझोटी’ िब्िाने शतच्या डोळ्यात अशू्र आले होते. सगळे ज्येष् व मशहला उठून 

्हणाल्या, “आ्ही शनघतो.”  

काही व्यिींनी त्यांना थोडा वेळ थांबणयाची शवनंती केली, माजी सरपचं ्हणाला, “या 

तरुणांचा माज उतरवलाच पाशहजे. त्यानंा शनवडणूक पाशहजे ना होऊ द्या.”  

रवी व काही तरुण बाहेर शनघून गेले. रवीला आक्काने चावडीत आजोबापंासून वाचवले 

होते, पण तो बाहेर येताच त्याच्या वशडलांनी त्याला जोरात कानशिलात लगावली. त्याच्या 

आईनहेी त्याला चांगलेच सनुावले. 

चावडीत थोर, मशहला व बरचे तरुण अजूनही बसून होते. नेहमी िांत, प्रसन्न व हसरी 

मोशहनी थोडीिी शनराि होती पण शस्थतप्रज्ञाप्रमाणे तिीच उभी होती. ती घरी जाणयास 

शनघाली पण चार-पाच ज्येष् वदृ्ध व तीन-चार माजी सरपंचांनी शतला थांबवले. एक माजी 

सरपंच व ह्यावषी सरपचं होणार होता त्याने घोषणा केली, “यावेळी अक्काच सरपंच होणार. 

आ्ही शतला शनवडून आणणारच.”  

सगळ्यांना ते इतके आवडले, की काही तरुणानंी अक्काला खादं्यावर उचलून घेऊन 

घोषणा सरुू केल्या. अक्काची राजकारणात यायची मळुीच इच्छा नव्हती. ती ्हणाली, “मी 

बाहेरून हवी तेवढी मित करने पण मला नको हे.”   

सासू, सासर े्हणाले, “अक्का, तलुा गावातील मलुांसाठी खूप काही करता येईल.”  

त्याच बैठकीत सवाांनी एकमताने त्यांचा पॅनल शनवडला व शनवडणूक लढायचे ठरवले.   

रात्भर मोशहनीला झोप आली नाही. गपुचूप खूप खूप रडली. सकाळी नेहमीप्रमाणे ती 

महािेवाच्या मंशिरासमोर रांगोळी काढत होती. शतची नहेमीची प्रसन्नता आज लोकानंा शिसली 
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नाही. पडल्या चेहऱ् यावरचे भाव शतने लपशवणयाचा प्रयत्न केला पण ते बोलके हसर ेडोळे आज 

शतला साथ िेत नव्हते.  

शनवडणकुांचे फलक साऱ्या गावात लागले होते. गावात कधी नव्हती ती िफुळी झाली 

होती. शनवडणूका चार शिवसात होणार होत्या. रवीची बायको अचानक आजारी पडली. शतचे 

सासू- सासर ेअक्काकडे आले. अक्काने लगेच आपल्या नवऱ्याला सांगून शिकारी बैलांच्या 

गाडीत रवीच्या बायकोला तालकु्याच्या शठकाणी िवाखान्यात नेले. तीन शिवसानतंर बर े

वाटल्यानंतर शतला गावी आणले.  

िसुऱ्या शिविी शनवडणकुा झाल्या व काही शिवसातच मतमोजणी होऊन मोशहनीच्या 

पॅनेलचे सवय उमेिवार शनवडून आले. एकमताने अक्काला त्यांनी सरपंच केले. अक्कान ेसरपचं 

पिाची सूते् हातात घतेली आशण गावातील अडलेली कामे करणयाचा धडाका लावला. 

गावातील पाणयाची शवहीर खोल केली, घाटाच्या रस्त्याचे काम केले. तालकु्यात जाऊन 

सरकारी बांधकाम खाते व राजकारणी लोकांकडून गावच्या रस्त्याचे काम मंजूर केले आशण 

रस्ता केला. थोड्या शिवसात गावात एसटी बस पण येऊ लागली, शफरता िवाखाना आणला. 

यासारखे अनेक कामे गावकऱ्यांच्या सहकायायने चालू ठेवली.  

िेवटचा उपाय ्हणून शतच्या आईने एका सईुणीला शतच्याकडे आणले. सईुण माविीन े

शतला व शतच्या नवऱ्याला खारीक, खोबर,ं शडंक आशण काही औषधी वनस्पती घालून त्याचे 

लाडू खाणयास सांशगतले. तसे शतने िोन-तीन मशहने केले पण त्याचा पररणाम झाला नाही. 

सईुणमाविी परत आली आशण शतथे काही आठवडे स्वतुःच्या िेखरखेीखाली शतला लाडू 

भरवत राशहली.  

चावडीिेजारील छोट्या खोलीत पशहली ते चौथीपयांतची िाळा भरत असे. अक्काला 

हे बर ेवाटत नव्हते. गावात नवीन िाळा बांधणयाचा शतचा शवचार प्रत्यक्षात आणणयासाठी ती 

झटत होती. पंचायत सशमती, शजल्हा पररषि, आमिार, खासिार यांच्या शनधीतून गावाला 

िाळेसाठी ७५%शनधी शतने शमळवला. मग काय, गावातील सतुार, गवंडी, टकारी तरूण 

सवयजण आपापली काराशगरी व मजरुी स्वयंसेवनेे िेणयासाठी तयार झाले. ठरलेल्या महुूतायवर 

पाया खोिणयाच्या मानासाठी शतने गावातील चार-पाच ज्येष्ानंा बोलावले.  

सवाांनी अक्काला शवनवले, “आक्का तझु्यामळेुच हे िक्य झाले आशण आता िाळा 

होईल. तझु्याच हस्ते पशहली कुिळ पडू िे.”  
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पाया खोिणयाचा काययक्रम अगिी उत्साहात झाला. घरातील सवाांची छाती अशभमानान े

फुगली होती. सवाांनी शतचे खूप खूप कौतकु केले.  

िसुऱ्या शिविी सकाळी सकाळीच मोशहनीला उलट्या झाल्या. आई व सासूने िपुारीच 

अक्काला तालकु्याच्या गावी डॉक्टरकडे नलेे. डॉक्टरने शिलेल्या बातमीने सगळेजण 

आनंशित झाले. सासू आशण आई तर हवतेच तरगंत होती. तीन मशहने कोणालाही सांगायचं 

नाही आसे त्यानंी ठरवले. झाले एकिाचे तीन मशहने. सासऱ्याने पूजा ठेवून सवय गावाला 

जेवणयासाठी बोलावले आशण आनंिाची बातमी सांशगतली. सवयजण शतच्यासाठी आनंिान े

पलुशकत झाले. सरपंच अक्काला बाळ होणार होते. वांझोट्या मोशहनीची कूस लग्नानंतर िहा 

वषाांनी भरली होती. 

िाळा बांधणयाचे काम जोरात चालू होते. आक्का िररोज िाळेकडे एक - िोन चकरा 

मारून कामाची िेखभाल करत असे. 

सातव्या मशहन्यात रीतीररवाजाप्रमाणे शतचा मोठ्या उत्साहात ओटीभरणीचा काययक्रम 

झाला. आई ‘बाळंतपणासाठी माहेरी चल’ ्हणत होती पण अक्का ‘िाळेचे काम चालू आहे मी 

येथेच राहते’ असं ्हणनू गावातच राशहली.  

िाळेचे काम आता पूणय होत आले होते. नवीन वषायपासून बालवाडी व अंगणवाडीसाठी 

शिक्षकांचा तगािा शतन े पंचायत सशमती व शजल्हा पररषि शिक्षण खात्यात लावला होता. 

शवद्याथी संख्या कमी होती. गावातील तरुणांना व मशहलांना हातािी धरून िेजारच्या िोन 

ठाकरवाडीतील मलुांना िाळेत नावे घालून लागणाऱ्या पटापेक्षा िपु्पपट आकडा शतने केला.  

एक शिवस कळा आल्यावर शतला तालकु्याच्या शठकाणी प्रसूती कें द्रात भरती केले. 

अक्काने एका सुंिर सिि गोंडस बाळाला जन्म शिला. िहा शिवसान ेबाळाचे वाजत गाजत 

गावात स्वागत झाले.  

ठरल्या तारखेला नवीन िाळेचे उद्घाटन होणार होते. िाळेच्या उद्घाटनासाठी आमिार, 

सभापती व शिक्षण खात्यातील अशधकारी आले होते. िाळेच्या चारही खोलीत शवद्याथी 

बसतील एवढा हजेरीचा पट तयार होता. सवय मलेु आशण गावकरी त्याशठकाणी हजर होते. 

अक्का ओली बाळंतीण असूनही शतथे येऊन शतने उद्घाटनाच्या भाषणात शिक्षण 

अशधकाऱ्यानंा कळकळीने आणखी शिक्षकांची मागणी केली. आमिार व तालकुा पंचायत 

सशमतीच्या सभापतींनी ते उचलून धरले.  ती नम्रतेने ्हणाली, आ्हाला आर्श्ासने नकोत, 

आणखी तीन गरुुजी पाशहजेत. शिक्षण अशधकाऱ्यांना माहीत होते की सरपंच आक्काने शकती 
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हेलपाटे मारले होते. अनेक वषायनतंर गरोिर असूनही समाजसेवा व िाळेसाठी झटत होती. 

अशधक शिक्षकांसाठी आवश्यक लागणाऱ्या सवय बाबी शतने पूणय केल्या होत्या. तिा तयारीनेच 

ते आले होते. आनंिाने शतथेच सवायसमोर तीन शिक्षकांची ऑडयर काढली.  

अक्काची तपियाय फळास आली होती!!!  

आक्काने एकाच वेळी आपल्या बाळाला व िाळेला जन्म िेऊन अनके मलुांची िाळेची 

व्यवस्था केली होती. िैवयोगाने िाळा- बाळाचे उद्घाटन रूपी बारसे आशण शतचे बाळ िोघांचे 

बारसे एकाच शिविी झाले. 

आक्कासाठी आशण गावासाठी शकती शकती आनिंाचा आशण भाग्याचा शिवस होता तो! 

 

 
माधि ना. गोगािले 
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मराठी माणूस हा आरभंिूर आहे असे आपण नहेमी ्हणतो आशण हे शचत्पटसषृ्टीच्या 

क्षेत्ात तर अगिी प्रकषायने लक्षात येते. भारतात शनशमयत झालेला पशहला शचत्पट ‘राजा हररिंद्र,’ 

शिग्िशियत केलाय िािासाहेब फाळके यांनी, ह ेआपण सवाांना माहीतच आहे. ह्या शचत्पटात 

असलेले चारही नट मराठी आशण मूकपट असला तरी, त्यातल्या संभाषणाच्या पाट्या मराठी 

आशण इगं्रजीत होत्या. पशहल्या शचत्पटात िी शकंवा बालकलाकार नव्हत्या पण िसुऱ्या 

शचत्पटात मात् िोन्ही होत्या िगुायबाई कामत आशण त्यांची मलुगी कमलाबाई गोखले ह्या बाल 

कलाकाराच्या भूशमकेत. ‘राजा हररिदं्र’ शचत्पटाचे पशहले प्रिियन पण मुबंईत झाले. भारतात 

अिा प्रकार ेशचत्पटसषृ्टीची मायभूमी मुंबई तसेच शतचे जन्मिाते, पशहले कलाकार, तारणहार 

आशण प्रेक्षक पण मराठीच.  

आज भारतीय शचत्पटसषृ्टी जगातील सवायत मोठी आहे शचत्पट संख्या शकंवा जागशतक 

प्रेक्षकसंख्या ह्याचा शवचार करता . भारतात िर वषी िोन हजारच्या आसपास शचत्पट शनशमयत 

होतात, भारतीय शचत्पट सषृ्टीने उिडं वाढ पाशहली आहे १९१३ मधल्या राजा हररिंद्रपासून 

आजतागायत. मराठी शचत्पटांनी मात् बरचे चढउतार पाशहलेत. पशहला बोलपट शहंिी होता 

आशण एक वषायनंतर १९३२ मध्ये पशहला मराठी बोलपट ‘अयोध्येचा राजा’ व्ही िातंाराम यांनी 

शनमायण केला. मराठी शचत्पटसषृ्टीने जसे शचत्पट बनवणयाचे नवीन ततं्ज्ञान भारतात आणले, 

भारतीय राष्ट्रपती पिक शवजेते शचत्पट बनवले तसेच शतला िूरिियनच्या जमान्यात प्रेक्षक वगय 

शमळवणयासाठी संघषय पण करावा लागला.१९५४ मध्ये सरुू झालेल्या राष्ट्रीय परुस्कारांमध्ये  

‘श्यामची आई’ला पशहले वशहले सवुणयपिक शमळाले. मूकपट ते बोलपट या प्रवासात 

धडपडणाऱ्या मराठी शचत्पट सषृ्टीने ‘महाराष्ट्र शफल्म कंपनी’ १९३० मध्ये बंि होतांना 

पाशहली. मात् १९३७ मध्ये ‘प्रभात’ शफल्म कंपनीचा ‘संत तकुाराम’ हा शचत्पट सवोत्कृष्ट 

शचत्पटाचा मान शमळवून व्हेशनस शफल्म महोत्सवात झळकला होता हहेी नवल होते. िूरिियन 

आशण शवशवध कारणांनी मागे पडलेल्या मराठी शचत्पट सषृ्टीला एकशवसाव्या ितकात, 

जीवनावश्यक प्राणवायू, ‘र्श्ास’ ह्या शचत्पटाने ऑस्कर नामांकन शमळवून शिला. होता होता 

आज आपण सगळेच काही अशतिय नवनवीन कथानक आशण शवषय असलेले मराठी शचत्पट 

आवजूयन  पाहतो.  

२०१९ मध्ये समीर शवद्वांस ह्यांची शनशमयती असलेल्या ‘आनंिी गोपाळ’मध्ये १८७० 

चा काळ, तेव्हाची सामाशजक पररशस्थती ही अशतिय बारकाव्याशनिी सुिंर िाखवलेली आहचे 
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पण भाग्यश्री शमशलंि, लशलत प्रभाकर आशण इतर कलाकारांनी पण अप्रशतम अशभनय केलाय. 

त्याच वषी प्रिशियत झालेला ‘शहरकणी’! प्रसाि ओक ह्याचं्या ह्या शनशमयतीला प्रेक्षक वगायन े

भरभरून चांगला प्रशतसाि शिला. ऐशतहाशसक शवषय आशण कथा ह्या जश्या शचत्ीकरण 

करणयासाठी अवघड असतात तसे सुंिर कथानक शलशहणे आशण ते पडद्यावर उतरवणे पण 

आव्हानात्मक असते.  सशचन कंुडलकरांचा ‘गलुाबजाम’ अशतिय गोड़ कथानक असलेला एक 

सुंिर शचत्पट आहे. आत्मचररत् शचत्पटात उतरवणे तर फारच अवघड पण महिे मांजरकेर 

शिग्िशियत ‘भाई - व्यिी की वल्ली?’ ह्या शनशमयतीने डोळ्यासमोर प.ुलं. ना जसे िूरिियनवर 

पशहले होते तसे उभे केले! २०१८ मध्ये प्रिशियत ‘आशण .. डॉ काशिनाथ घाणेकर’ अिीच एक 

अफलातून कलाकृती, शचत्पटामध्ये, मराठी शचत्पटसषृ्टीमध्ये १९६० ते १९८० मध्ये 

झळकलेल्या एका हरहुन्नरी नटाची जीवन कथा सुंिर िाखवली आहे. 

मराठी शसनेमाच्या प्रवासात काही शचत्पटांचा उल्लेख झालाच पाशहजे ते ्हणजे 

सूययकातं ह्या नटाने केलेले १९४० मधले ‘छत्पती शिवाजी’, ‘साधी माणसं.’ काही वषाां पूवी 

िोन्ही शचत्पट पाहायचा योग आला आशण त्या काळी केलेलं शचत्ण, संपािन ह्याची गणुवत्ता 

पाहनू अवाक झाले, कधी शचत्फीत शमळाली तर नक्की अनभुव घ्या. तसेच ‘िातंता! कोटय 

चालू आहे’ हा पं. सत्यिेव िबुे ह्यांनी शिग्िशियत केलेला एक अशतिय सुिंर कथानक असलेला 

शचत्पट येऊन गेला. १९९० मध्ये िािा कोंडके ह्यानंी मराठी शसनेमा गाजवला. त्याच वेळी 

डॉ जब्बार पटेल ह्यांनी एक वेगळ्याच धाटणीचा खशजना शनमायण केला ‘सामना’, ‘जैत र ेजैत’, 

‘शसंहासन’, ‘उंबरठा’. ऐिंीच्या ििकात महिे कोठारेंनी ‘धूम धडाका’ बनवून एकिम धमाका 

केला तर सशचन शपळगाकंर ह्याचं्या ‘नवरी शमळे नवऱ्याला’मधील गाणी  आजपण वाजताना 

ऐकू येतात.  

हल्लीच्या काळात अगिी नक्की पाहावे असे िहा शचत्पट ्हणाल तर ‘हररिंद्राची 

फॅक्टरी’, ‘फॅन्ड्री’, ‘कोटय ’, ‘नटरगं’, ‘कट्यार काळजात घसुली’, ‘बालगंधवय’, ‘बकेट शलस्ट’, 

‘नटसम्राट’, ‘मी शिवाजी राजे भोसले बोलतोय’, ‘लोकमान्य शटळक’ आशण अजूनही आहते 

पण सगळे शवशवध कथा, शवषय, मदेु्द मांडणार ेआशण वेगवेगळ्या काळातले असे वैशवध्य घेऊन 

आले आहेत.  

मराठी शचत्पट सषृ्टीच्या इशतहासात सवायशधक कमाई केलेल्या ‘सैराट’चा उल्लेख 

झालाच पाशहजे. शखळवून ठेवणारी कथा, अशतिय सुंिर शचत्ीकरण, तडफिार संगीत ह्याचे जे 
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काही शमश्रण झाले ते एक कुिल, प्रेक्षक वगायला अशतिय आवडणारी नागराज मंजळेु यांची ही 

कलाकृती िेऊन गेले.  

मराठी शसनेमाची आत्ताची प्रगती पाहनू मराठी माणसाने आपल्या इशतहासाला स्मरून 

जमान्याबरोबरच नव्हे, तर पढेु एक पाऊल टाकून मराठी शचत्पट सषृ्टीचा मान, िजाय उंच ठेवला 

आहे. 

 

 
शप्रया पाटणकर 
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एखाद्याच्या हसणयात स्वत:चं 

हसू िोधता यायला हव…ं 

त्याच्या स्वप्पनांत स्वत:च्या 

स्वप्पनांचं आभाळ तोलता यायला हव…ं 

एखाद्यावर कधीतरी हक्कान े

रुसताही यायला हव…ं 

त्याच्या डोळ्यातील अशंू्रना 

अलगि पसुता यायला हव…ं 

काहीही न बोलता सोबत 

िोन घटका बसता यायला हवं… 

कधीच कसलीही अपेक्षा 

नसते शनखळ प्रेमामध्ये… 

फि समोरच्याच्या ह्रियात, 

आपल्या ह्रियाच्या स्पिंनांना 

अनभुवता यायला हव…ं 

   

 

अमतृा जोिी 
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घरभर चहाचा वास पसरला होता. संध्याकाळी ४.३० ची वळे होती. चहातील 

आल्याचा घमघमाट सटुला होता. बाहेर पावसाची ररमशझम चालूच होती. आप्पपानंी  

शकिोरकुमारची मस्त गाणी लावली आशण चहा गाळणार तेवढ्यात िारावरची बेल वाजली. 

अप्पपांनी िार उघडले. िीप्ती आशण सोहम िोघानंा एकत् बघून अप्पपा आियायने ्हणाले, “अर े

वा….आज जोडीनं.. वा वा छान एकिम करके्ट टाईशमंग आहे... चहाच गाळत होतो. या मस्त 

फे्रि होऊन.. गरमागरम चहा घेऊ”. 

िीप्ती ्हणजे आप्पपांची मलुगी आशण सोहम जावई. िीप्तीची आई जाऊन पंधरा वषय 

होऊन गेली होती. अप्पपांनीच िीप्तीला आईच्या मायेने वाढवलं आशण िोन वषाांपूवी शतचं लग्न 

लावून शिलं. सोहम आपल्या आत्याकडेच लहानाचा मोठा झाला. िोघांचा ही जॉब मुंबईतच 

असल्याकारणाने त्यानंी लग्नानतंर मुंबईत फ्लॅट घेतला.. आशण अप्पपा एकटेच महाडला राहत 

होते. मग िीप्ती आशण सोहमच्या आग्रहाखातर ते िीप्तीच्या नवीन घरी राहायला गेले. सोहमचा 

माकेशटंगचा जॉब तर िीप्ती आय. टी. मध्ये होती. सहसा ही िोघं ऑशफसमधून एकत् घरी येत 

नसत. सोहमला घरी येईपयांत रात्ीचे िहा वाजायचे तर िीप्ती आठ-साडेआठपयांत घरी यायची. 

राधाबाई घरी येऊन जेवण बनवून जायच्या. 

आता सोहम आशण िीप्ती िोघहेी फे्रि होऊन आले. आप्पपांनी मस्त आल्याचा चहा 

आशण पाले शबस्कीटं ठेवली. “हं, घ्या मस्त गरमागरम चहा...” आशण चहाचा पशहला भरुका 

घेताच ते ्हणाले, “वा सगळ्यांसोबत एकत् चहा घेणयाची मजा काही औरच.”  

िीप्ती आशण सोहम आल्यापासूनच जरा बेचैन शिसत होते आशण अप्पपाचं्या ह्या वाक्यान े

तर िीप्तीची बेचैनी शतच्या डोळ्यात अजूनच स्पष्ट शिसू लागली.  

अप्पपांच्या नकळत शतने चेहऱ्यावरचे भाव लपवत चहाचा मग हातात घतेला आशण ती 

्हणाली, “मस्तच झालाय हं चहा”  

“हो ना एकिम फक्कड…आल्याचा स्वाि मस्तच.” 

सोहम आशण िीप्ती जणू सवय नॉमयल असल्यासारखे बोलू लागले. आप्पपानंी उठून 

शकिोरकुमारची गाणी थांबावली आशण शवचारले, “काय झालंय बाळांनो? मी मघापासून 

बघतोय, तमुचं काही शबनसलंय का?” 
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“छे छे मळुीच नाही अप्पपा” सोहमने शवषय बिलणयाचा प्रयत्न केला. पण िीप्तीच 

्हणाली, “सोहम, सांगून टाकू. अर े बावीस वषां सरकारी न्यायालयात जजचं काम केलंय 

त्यांनी, आपले कोणतेही भाव लपून राहू िकणार नाहीत त्यांच्यापासून.” 

अप्पपांनी िीप्तीकडे बघून फि smile केलं अन त्यांनी सोहमकडे पाशहलं.  

सोहम घसा खाकरतच ्हणाला, “अप्पपा….मला परिेिी जाणयाची ऑफर आलीय 

आशण…. िीप्तीची इच्छा आहे की ती मी स्वीकारावी.” 

अप्पपांचा चेहरा काही क्षणापरुता पडला पण चहाचा घोट शगळत चेहऱ्यावर आनंिाच्या 

आशवभायवाने ते ्हणाले, “वा छानच की.. तू ही ऑफर नक्कीच स्वीकार. िीप्ती बेटा, तलुाही 

शतथेच suitable जॉब िोध.... माझी मळुीच काळजी करू नका. मी राहीन महाडला.... अर े

शतथे माझा मोठ्ठा शमत्पररवार आहे.... मी मस्त राहीन हो शतथे…...” न्यायालयातील नोकरीत 

एखाद्याला आमरण तरंुुगवासाची शिक्षा सनुावताना जो त्ास अप्पपाना व्हायचा तसंच काहीसं 

त्यांना भासू लागलं. त्यानंा ह्या गोष्टीची पूणय कल्पना होती, की त्यांचे महाडचे बरचेसे शमत् आता 

राशहले नव्हते. काहींना िेवाज्ञा झाली होती तर काही त्याचं्या मलुांबरोबर इतरत् वास्तव्यास 

गेले होते. 

चहा संपेपयांत िातंता पसरली होती. 

आता पाऊसही थाबंला होता. 

िीप्ती सोहमने वॉक घणेयासाठी गच्चीत जाणयाचं ठरवलं . शततक्यात, “बाळांनो, 

सावकाि जा हो गच्चीत, पावसाने घसरडी झाली असेल” आप्पपा काळजीने ्हणाले. सोहम 

आशण िीप्तीने एकमकेाकंडे पाशहले आशण नजरनेचे त्यांनी एकमकेांचे भाव जाणले. 

आप्पपा, िीप्ती आशण सोहम गच्चीत जाईपयांत त्याचं्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे बघत होते. 

ते शिसेनासे झाल्यावर आप्पपानंी अलगि िार लावलं. त्याचं्या पोटात एकाकीपणाच्या भीतीचा 

मोठ्ठा गोळा आला. अप्पपा त्याचं्या रूममध्ये गेले आशण िीप्तीच्या आईच्या फोटोकडे एकटक 

बघत राशहले . िीप्तीचं  लग्न झाल्यानतंर मलुाचं्या आग्रहाखातर आप्पपा मुंबईला आले आशण 

त्यांना सोहम सारखा मलुगाही लाभला...िोघाचंा िशनवार रशववार बशुद्धबळाचा, र्मीचा मस्त 

खेळ रगंत असे आशण शक्रकेट तर िोघांचा जीव की प्राण... पण आता हे सगळं आठवणीतच 

राहणार होतं. िारावरची बेल वाजली. आप्पपानंी पटकन डोळे शटपले आशण डोळ्यावर चष्ट्मा 

चढवला. िार उघडले, तर राधाबाई जेवण करायला आल्या होत्या.  
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“आप्पपा, काय बनवू आज? तमुच्या आवडीची अळूची पातळ भाजी बनवू? राधाबाईनंी 

शफ्रजचा िरवाजा उघडत शवचारलं.  

“नको अग. ती भाजी सोहमला शविेष नाही आवडत... तू भरली भेंडी कर आशण थोडा 

गोडाचा शिराही कर. सोहमला भेंडी खूप आवडते आशण िीप्तीला गोड शिरा......”  

“आज काय इिेष? मंजी गोड धोड न भरली भेंडी?” पिर खोचत राधाबाईनी शवचारलं.  

“अग, मलुांना आवडतं ना.... तेच शविेष  आशण आमचा सोहम आशण िीप्ती तर...”अप्पपा 

एकिम गप्पप झाले.  

राधाबाईनंी स्वयपाक करायला सरुुवात केली तसे अप्पपा हॉलमधील त्यांच्या आराम 

खचुीत बसले. गंभीर मदु्रनेे येणाऱ्या भशवष्ट्याचा शवचार करू लागले. िीप्ती सोहमच्या सहवासाची 

त्यांना सवय झाली होती आशण ती सवय आता सोडावी लागणार होती. िीप्तीची आई गेली 

त्यावेळेसही  असंच काहीसं त्यांना वाटून गेलं पण त्यावेळेस िीप्तीच्या संगोपनात आशण त्याचं्या 

सरकारी नोकरीत त्यांनी स्वतुःला व्यस्त ठेवलं. पण आता पररशस्थती वेगळी होती. ही सवय 

सोडणं आप्पपांना खूपच कठीण  वाटू लागलं..आशण या शवचारात एक तास कसा शनघून गेला ते 

त्यांना कळलंही नाही  

तेवढ्यात, “अप्पपा, उद्या येते, जेवण झाकून ठेवलंय ताईनंा तेवढं गरम करून वाढायला 

सांगा.” राधाबाई स्वयंपाक आटपून घरी जाणयासाठी शनघाल्या. िार उघडलं, तर समोरच 

िीप्ती आशण सोहम येताना शिसले.  

“ताई, येते मी जेवण गरम करून घ्या.” राधाबाई प्रेमळ ऑडयर िेऊन गेल्या. िीप्तीने 

हसून होकाथी मान डोलावली.  

िीप्ती सोहम िोघेही फे्रि होऊन आले. आज सोहमनेच िेवापढेु शिवा लावला आशण तो 

थेट अप्पपांच्या पायािी येऊन बसला.  “अर,े हे काय? इथं कुठं?” अप्पपा एकिम गडबडून गेले 

. पण आप्पपांचं  एक न ऐकता सोहम बोलू लागला, “आप्पपा, मी आशण िीप्तीने खूप शवचार करून 

असा शनणयय घेतलाय, की तु् ही आमच्यासोबत परिेिी येणार असाल तरच मी ही ऑफर 

स्वीकारने नाहीतर आपण इथेच राह…ू तु् ही आ्हाला आमच्या सोबत हव े

आहात कायम.” आता मात् आप्पपांना काय बोलावे हे सचेुना. त्यांना 

गशहवरून आलं त्यानंी सोहमच्या डोक्यावरून प्रेमाने हात शफरवला आशण 

त्यांचा आनंि त्यांच्या डोळ्यातून वाहू लागला.  

शवपलुा अशधकारी  
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शिला की त्यास ्हणतात वचन 

बंबाळ केले तर मात् होते प्रवचन 

 

झेलला तर त्यात राखले आहे भान 

टाकला तर तमुचाच आहे त्यात मान 

 

छल ्हणजे उगाचच काथ्या कूट 

कोषात सापडते अथायचे मेतकूट 

 

वाढवला तर तो मानशसक वार आह े

साधनेत मात् या भाषेचे सार आह े

 

कोड्यात राखा उभ्या-आडव्याचे भान 

रचना याद्वार ेहे आहे माझे योगिान 
 

 
अणभणजत रायरीकर 
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उभे िब्द 

१. असमानता, ित्तु्व 

२. िाणेिार, कणीिार 

३. मऊ, मलुायम, बारीक शवणीचे 

४. कायिा, अट, ठराव 

५. भराव, शनरशनराळ्या आकाराच्या िगडांचा 

समिुाय 

६. ९३ साली शक्रकेट शवर्श्चषक शजंकणारा 

भारताचा कणयधार 

९. ढंग, िैली, धाटणी 

१२. िकंराचे वाद्य 

१३. सवय जण, लोक समिुाय 

१४. िौड, (घोड्यावरची) सफर 

१५. आंगण, परसू  

१८. (लग्नात) वाद्य वाजवणार े

२०. लोखंडाचे सोने करणारा िगड 

२२. आप्त, नातलग 

२४. आलाप, तान 

२५. अजागळ, खळुचट, वेडसर 

२६.  नौबत, मोठा ढोल, चमयवाद्य 

२७.  गोल, वतुयळ 

आडि ेिब्द 

१. तत्त्ववेत्ता, ममयज्ञ 

४. मतिारांनी उमेिवार पसंत करणयाची कृती 

७. मिूृ, िांत, कोमल 

८. जखमेवर लावायचे शस्नग्ध औषध 

१०. यावनी फलज्योशतषशवद्या 

११. लग्नाची शमरवणूक 

१३. भारी, तीव्र, अवाढव्य 

१५. जन्मभराचे 

१६. शचंतन, ध्यान 

१७. पतंप्रधान  

१८. गायीचे पारडू 

१९. िीघ्रकोपी 

२०. कागिावरचा उभा स्तंभ 

२३. तीन पाने असलेले 

२४. आवरण, गाठोडे 

२७. जंगलात पेटलेली आग 

२८. मलेुबाळे असलेला 

२९. रसायनाशवषयीचे 
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तमुचे मराठी भाषेचे ज्ञान अजमावून पहा! 

मराठी भाषेत असे अनके िब्ि आहेत जे आपल्याला माहीत असतात, पण िैनंशिन 

व्यवहारात आपण ते वापरत नाही. असे िब्ि तीन गटात मांडले आहते, िब्िांचे वगीकरण 

त्यांच्या सामान्य संभाषणातील वापरानसुार केले आहे. 

प्रत्येक िब्िाचे पशहले अक्षर 'प्र' आहे..       तर बघूया आपल्याला यातील शकती िब्ि 

माहीत आहते? 

स्व प्राथणमक 

१. खदु्द  = ________ 

२. िेखावा  = ________ 

३. उघड, दृष्ट्य = ________ 

४. खूण, शचन्ह = ________ 

५. वंिन  = ________ 

प्रबोध 

१. उत्तर   = ________ 

२. स्वानभुव   = ________ 

३. फसवणूक   = ________ 

४. तेजस्वी, चेतावलेला = ________ 

५. उपोिघात   = ________ 

प्रगल्भ 

१. अवरोध  = ________ 

२. संध्याकाळ = ________ 

३. िदु्ध करण े = ________ 

४. खात्ी, अनभुव = ________ 

५. शवखरुलेले  = ________ 

 

 

 
अणभणजत रायरीकर 
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इशतहास मंचाचा उपयोग काय? 

त्यातून तु् हाला शमळणार काय? 

अहो, प्रश्न नेहमीचेच, 

उत्तर ेिब्ि बिलून सांगणे तेच. 

आपसात भांडण शतसऱ्याला फायिा 

येऊन लावतो भलताच कायिा. 

जनु्या चकुांचा अभ्यास करायचा, 

मागय प्रगतीचा िोधायचा. 

पढेु जाणयाच्या नािात मागे वळून पहा 

शकती अंतर काटलंय त्याचा अंिाज हवा. 

उद्याचं जनुं परुाण आजचं ज्ञान होणार, 

पढुची शपढी आपल्याला नावं ठेवणार. 

मठुीचा प्रहार त्यात ताकि फार 

एकीचे बळ, त्याला नेटका आकार 

कष्टांचे मोजमाप,  संकटांची व्याप्ती 

मग जाणीव होते भव्यत्वाची, 

ििुय्य इच्छाििीची, आिा प्रगतीची. 

काळाची बंधनं असतात, 

तरी कष्ट हे कष्टच राहतात. 

ज्ञानात जनुं नवं काहीच नसतं, 

फि शनखालस सत्य असतं. 

 

 

सचेुता भालेराव 
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थकँ्स शगशव्हंगच्या आिल्या शिविी शिनांक २४ नोव्हेंबर १९७१ रोजी एक गोरा 

साधारणपणे चाशळिीचा माणूस हातात काळी शिफकेस घेऊन नॉथय वेस्ट ओररयंट 

एअरलाईन्सच्या शसएटलला जाणाऱ्या शवमान क्रमांक ३०५ मध्ये पोटयलडँ इंटरनॅिनल 

शवमानतळावरून चढला. उंची सूट, आत काळा टाय, पांढरा िटय व डोळ्याला काळा चष्ट्मा या 

पेहरावातील या व्यिीकडे बघून कुणालाही तो एक शबझनेसमन वाटणं सहाशजकच होतं.  

त्या आधी त्याने शतकीट काउंटर वर आपले शतकीट कॅि पसेै घेऊन काढलं होत ंआशण 

शतकीट काढताना आपलं नाव डॅन कूपर असं सांशगतलं होतं.शवमानाच्या अगिी मागच्या 

बाजूला असलेल्या तीन सीटच्या रांगेमधील मध्यभागी असलेली 18C क्रमांकाची सीट त्याला 

शमळाली. शवमान धावपट्टीवर असतानाच त्याने स्वतुःसाठी एक शडं्रक मागवलं.  

िोन वाजून पन्नास शमशनटांनी शवमानाने आकािात भरारी घेतली. शवमानाच्या मागच्या 

भागात शजथे तो बसला होता त्याच्या मागच्याच बाजूला फ्लाईट अटेन्डन्ट फ्लोरने्स शहची 

सीट होती. कूपरने आपला हात लांब करून शतच्या हातात एक शचठ्ठी शिली. शतला वाटलं, की 

तो आपलं शबझनेस काडय िेत आहे ् हणनू शतने ती शचठ्ठी न वाचताच आपल्या पसयमध्ये टाकली 

तेव्हा कूपर शतला ्हणाला "प्पलीज, मी शिलेली शचठ्ठी नीट वाच." ती शचठ्ठी वाचताच फ्लोरने्स 

भयचशकत झाली. त्या शचठ्ठीत शलशहलं होतं "माझ्याकडे बॉ्ब आहे!" 

आता कूपरने फ्लोरने्सला आपल्या बाजूच्या सीटवर बसवून घतेलं आशण त्याची 

िीफकेस शतला अधयवट उघडून िाखवली. आत  खरोखरच एक शजवतं बॉ्ब होता. कूपरन े

शतला िातंपणे साशंगतलं, की "आता मी जे काही तलुा सांगतो आहे ते तू इंटरकॉमवरती 

पायलट आशण बाकीच्या अटेंडंटना सांग. त्यांना सांग, की मी हे प्पलेन हायजॅक करत आहे."  

शवमान फि एक ततृीयािं भरल्यामळेु बाकीच्या प्रवािानंा शवमानाच्या मागच्या बाजूला 

काय चाललंय याबद्दल काहीच कल्पना नव्हती. फ्लॉरने्सने इन्टरकॉमवरती कॉकशपटमध्ये 

बसलेल्या वैमाशनकांना कळवलं. शवमानाचा पायलट शवल्यम स्कॉट याने अमेररकेच्या आमीत 

काम केलेलं असल्याने त्याने ताबडतोब शसएटलच्या एअर रॅशफक कंरोलला कळवलं आशण 

पररशस्थती  समजावून सांशगतली. शवमानात अजून पस्तीस पॅसेंजर आशण सहा कमयचारी होते. 

पायलटने अनाउन्समेन्ट केली, की काही ताशंत्क कारणामळेु आपलं शवमान 

शसयाटलला उतरणयास शवलंब होणार आहे त्यामळेु सवय प्रवािानंी िांत बसावे.  
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इकडे कूपरने आपल्या मागणया पायलटमाफय त खाली कन्रोल रूमला कळवल्या. 

त्याला िोन लाख डॉलर कॅि आशण चार पॅरॅिूट हवे होते. लक्षात घ्या, त्या काळातले िोन 

लाख डॉलर ्हणजे आजचे जवळपास िीड शमशलयन डॉलर. शसएटलच्या पोशलसानंी आशण 

एफ.बी.आय.ने सांशगतलं, की आ्ही तझु्या मागणया मान्य करू, मात् आ्हाला जमवाजमव 

करायला िोन तास लागतील.  

कूपरच्या एकंिरीत बोलणयावरून त्याला शवमान, आकाि टेहाळणी आशण पॅरािूट 

वापरणयाचे ज्ञान असावे. शवमान हायजॅक केल्यानंतर िेखील कूपरने अशजबात आवाज 

चढवला नाही. अत्यंत िातंपण े आशण शवनम्रपणे त्याने आपल्या सूचना केल्या. शवमान 

आकािात शघरट्या घालत असताना त्याने अजून एका पेयाची ऑडयर शिली आशण त्याचे पसेै 

कॅिमध्ये अटेन्डन्टला शिले. शसएटलला जेव्हा शवमान थांबेल तेव्हा जर कू्रला जेवण करायचं 

असेल तर ते िेखील शवमानात मागून घ्या अिी त्याने सूचना केली. एफ.बी.आय. एजंटने पैसे 

जमा झाल्याचे ५:२४ ला कळवल्यावर साधारणपणे संध्याकाळी ५:३९ शमशनटांनी शवमान 

धावपट्टीवर उतरलं आशण एका शनजयन अिा टोकाला जाऊन थांबलं. सूयायस्त त्याआधीच 

झाल्यामळेु शवमानतळावर अंधार होता. एका शवमान अशधकाऱ्यांच्या माफय त माशगतलेली कॅि 

आशण चार पॅरॅिूट शवमानात एका अटेंडंटच्या माफय त पोहोचते करणयात आले. आपण 

माशगतलेल्या गोष्टी शमळाल्या हे बशघतल्यावर कूपरने सवय प्रवासी आशण सहापैकी िोन कू्र 

मेंबसयला खाली उतरणयाची सूचना केली. बहुतेक सगळ्या प्रवािानंा उतरल्यावर िेखील 

कल्पना नव्हती, की आपलं शवमान हायजॅक झालं होतं. 

शवमानात पनु्हा एकिा फ्यएुल भरणयात आलं. कूपरने आता शवमान तेथून २८१८ मेल 

लांब मशेक्सको शसटीला घेऊन जा असे सांशगतले परतं ु पायलट ्हणाला, की आपल्याला 

इतकं लांब जाता येणार नाही. आपल्याला एका शठकाणी मध्ये कुठेतरी थांबावं लागेल आशण 

पनु्हा एकिा इंधन भरावे लागेल. पायलटने कूपरला चार शवमानतळाचे पयायय शिले. त्यातला 

नेवाडा राज्यातील रनेो हा शवमानतळ कूपरने पनु्हा पेरोल भरणयासाठी शनवडला. बोईगं 727-

51 जातीच्या शवमानाला िेपटीच्या खाली एक प्रवािाला उतरता येईल असा िरवाजा असतो. 

उड्डाण करताना कूपरने हा िरवाजा उघडा ठेवा असा आिेि शिला परतं ु शवमानाच्या 

सहवमैाशनकाने हे धोकािायक आहे त्यामळेु अिा पद्धतीने आपण टेक-ऑफ करू नये हे त्याला 

समजावून सांशगतलं. हे त्याने मान्य केलं मात् शवमान शकती उंचीवर न्यायचे, त्याचा वेग शकती 

असावा आशण उडाल्यावर िेखील शवमानाची चाके पोटात घ्यायची नाहीत या सूचना त्यान े
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वैमाशनकांना शिल्या. त्याप्रमाणे वैमाशनकांनी शवमान उडवलं. यावेळी संध्याकाळचे सात 

चाळीस झाले होते. या शवमानाच्या उड्डाणाच्या बरोबरच अमेररकन नौिलाची िोन शवमान ं

सरुशक्षत अंतर ठेवून शवमानाच्या मागावर शनघाली. ििैुवाने हवामान खराब असल्याने बाहेर 

प्रचंड पाऊस आशण शवजांचा कडकडाट होत होता. कूपरने आपल्या बाजूला बसवून घतेलेल्या 

अटेन्डन्टकडून शवमानाच्या िपेटीकडचा िरवाजा कसा उघडायचा हे समजावून घतेलं आशण 

शतला साशंगतलं, की तू आता बाकीच्या लोकाबंरोबर कॉकशपटमध्ये जाऊन बस आशण बाहेर 

येऊ नकोस. रात्ी आठ वाजून तेरा शमशनटाच्या समुारास कॉकशपटमध्ये बसलेल्या लोकांना 

शवमानास जरा हािरा बसल्याचं जाणवलं पण मग काही क्षणातच त्यानंी शवमान परत एकिा 

शस्थर केलं. शवमानाला हािरा बसला तेव्हा कूपरने िेपटीकडच्या िरवाजातून जवळपास 

१०,००० फुटावंरून पॅरािूटसह शवमानातून उडी मारली होती. त्याच्या अंगात काळे कपडे 

असल्यामळेु आशण वािळी हवा पाऊस असल्यामळेु तो रडारवर शकंवा त्याच्या मागावर 

येणाऱ्या शवमानानंा शिसला नाही.  

िसुऱ्या शिविीपासून शजथे त्यान ेअंिाजे उडी मारली असावी त्या सवय भूभागाचा प्रचंड 

मोठ्या प्रमाणात िोध घेणयात आला. अशतिय अथक पररश्रमानतंर िेखील त्याचा मागमूस 

लागला नाही. काही तज्ज्ञांचे ्हणणं होतं, की तो किाशचत अिा पद्धतीचे डेन्जरस स्टन्ट 

केल्यामळेु मतृ्यमुखुी पडला असावा परतं ुत्याचा मतृिेह शकंवा पैिाची बॅग शकंवा पॅरॅिूट यापकैी 

काहीही कुणाला सापडलं नाही. नाही ्हणायला १९८० मध्ये ्हणजे घटना होऊन 

गेल्यानंतर नऊ वषाांनी आिययकारकरीत्या त्याने शजथे उडी मारली असावी असा अंिाज होता 

त्यापासून बत्तीस शकलोमीटर लाबं पाच हजार डॉलरच्या नोटा आठ वषायच्या एका छोट्या 

मलुाला निीकाठी सापडल्या. त्याच्या वशडलानंी त्या पोशलसांकडे जमा केल्या. नोटांच्या 

शसरीयल नंबरवरून पोशलसांना कळले, की या नोटा कूपरला शिल्या गेल्या होत्या मात् बाकीचे 

पैसे कधीच सापडले नाहीत. असे ्हणतात, की कूपर हे नाव िेखील खोटं असावं. कूपरचा 

बराच िोध घणेयात आला पण तो कधीच सापडला नाही.    

िेवटी जलैु २०१६ मध्ये एफ.बी.आय.ने अशधकृतरीत्या ही 

फाईल बंि केली. आजतागायत कोणालाच माहीत नाही, की हा कूपर 

नेमका कोण होता? अमरेरकेच्या गनु्हेगारी जगतातील हे एक अिभतु, न 

उलगडलेले गूढ आहे.  

सत्यशजत खारकर 
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माणसाने माणसाला लावावा जीव 

िब्िांचे जीवघेणया, न द्यावे हींव. 

माणसाने जडवावा शजवावर जीव 

नये तोडू मैत्, शजवात असेतो जीव. 

माणसाने टाकावा ओवाळून जीव 

नये खेळू शजवािी, जपावी ठेव. 

शजवात जीव असेतो, करावे प्रमे 

जीवन जाईतो पसुावे, कुिल क्षेम. 

शजवाच्या आकांताने मारावी हाक 

शजवास जीव िेणार,े जमवावे लोक 

जीवघेणे असते, कुणासाठी झरुण ं

जीव िेऊ नये, राखावं बेणं. 

जीवभेावे करावी, वशडलांची सेवा 

जीव ओतून जगणे, हाच खरा ठेवा 

 

कल्पना कोठार े
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बघता बघता, २०२१ वषायतला ‘रचना’चा हा चौथा अंक. या वषीची ही िेवटची 

पाककृती सािर करताना मला आनंि तर होत आहेच, पण थोडी हुरहरू सदु्धा आहे. या वषी 

मला ‘रचना’मध्ये शलशहणयासाठी शवचारल्याबद्दल संपाशिका 

रश्मी चाफेकर आशण अध्यक्षा उल्का नगरकर यांचे मनुःपूवयक 

आभार. 

 

तु् ही बऱ्याच पद्धतीच्या कोशिशंबरी केल्या असतील, पण 

आजची ही कोशिंबीर अगिी खास आहे. ही आह े मािांची. 

शगरगावातील ‘सत्कार’ हॉटेलमध्ये ही मी प्रथम खाल्ली होती आशण नंतर ती माझी अगिी 

आवडती कोशिबंीर बनली. ही पाककृती शिकवल्याबद्दल माझी वशहनी सौ िीपाली जव्हेरी शहचे 

खूप आभार!  

 

साणहत्य:-  

● मािाचे आठ ते िहा छोटे तकुडे 

● अधाय चमचा हळि 

● अधाय चमचा मीठ 

● अधाय चमचा लाल शतखट 

● अधाय चमचा शमरी पावडर 

● अधी वाटी ओले खोबर े

● अधाय चमचा कोकम आगळ शकंवा तीन ते चार कोकम (तु् हाला आबंट जसे आवडत 

असेल तसे) 

● अधाय छोटा कांिा बारीक शचरलेला 

● एक मोठा चमचा तेल 

● अधाय चमचा शहंग 
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कृती:-  

1. हळि, मीठ, शमरी पावडर, ओलं खोबर,ं कोकम/आगळ आशण लाल शतखट, मािाच्या 

तकुड्यानंा लावून अधाय तास ठेवावे. 

2. पातेल्यात तेल गरम झाल्यावर, शहंग घालावे. 

3. नंतर कांिा परतवून गलुाबी करून घ्यावा. 

4. नंतर मािाचे सवय तकुडे घालावे. 

5. झाकण ठेवून मस्त शिजू द्यावे. 

 

ही मािाची कोशिबंीर गरम वरण भाताबरोबर शकंवा सोलकढी भाताबरोबर शकंवा 

चपातीबरोबर मस्त लागते. 

 

नक्की करून बघा आशण तमुच्या प्रशतशक्रया कळवा. काही प्रश्न असतील तर मला 

ratnangimmc@gmail.com या संकेतस्थळावर ई-मेल पाठवा. 

 

 
रत्नाांगी णनलेि मालपेकर 
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Perfect recipe for quick lunch or Dinner. You can also give this recipe 

to your college going kid to make in a jiffy. Perfect Flavors and Noodles 

make it oh so satisfying. 

 

Why we love this recipe: 

● Excellent one pot meal 

● Easy to make 

● Easy to swap out the veggies 

 

Ingredients: 

● 1 Tbsp. Coconut oil or Canola Oil 

● 1 Onion red or yellow chopped 

● 1 Red Bell pepper chopped 

● 3 cloves Garlic 

● 1 inch Ginger minced 

● 1 Small head of Bok Choy 

● 3 Tbsp. Thai Red curry paste 

● 2 Tbsp. Soy Sauce 

● 3 Cups Vegetable Broth 

● 1 can Coconut Milk 

● 1 Tbsp. Lime Juice 

● 4 oz. Japanese Udon Noodles or Pad Thai Noodles dry weight 
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Instructions: 

1. Chop Onion, Red Bell Pepper and Bok Choy in medium to small 

pieces. 

2. In a large Saucepan, take One Tbsp. of oil and heat on medium 

flame. 

3. Add Onion and Sauté for 2 minutes. Add Red Bell Pepper and Bok 

Choy, sauté for another minute. 

4. Add Ginger and garlic to the pan and sauté for 30 seconds. 

5. Vegetables should look roasted but not fully cooked 

6. Add Vegetable Broth and Red Curry Paste and bring to boil 

7. Add Soy Sauce and let simmer for another minute 

8. Add Water from Coconut Milk can (Keep the Milk solids for later) and 

Noodles and let simmer depending on Noodle cooking time. Check 

the Noodle packaging for cooking time. 

9. If the Noodle cooking time is 10 minutes then let simmer for about 8 

minutes. 

10. Add Coconut Milk Solids and mix well. Sprintz some Lemon if 

you so fancy 

11. Cover and keep for 10 minutes before serving for Noodles to 

cook through 

 

Storing and making ahead tips: 

The soup is preferably to be eaten within an hour of 

making. If you would like to make ahead, make the soup but 

do not add Noodles. Keep refrigerated for up to two days and 

add cooked noodles when reheating. 

 

Amita Bhalerao 
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रश्मी चाफेकर अणिनी कुां टे सजुाता महाजन 

   

  
श्री चाफेकर उल्का नगरकर 
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अणनरुद्ध दामले  सजुाता महाजन  उणमकला दामले 

     

 

 

 

 

 

चेतन रगेे  माधि गोगािले  उल्का नगरकर 

     

  

 

  

  सौरभ नकेलीकर   
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प्रसाद अथिीकर    चेतन रगेे 

     

  

 

  

  उल्का नगरकर   

     

 

   

 
िलाका रगेे    माधि गोगािले 

 

 



महाराष्ट्र मंडळ शिकागो 

८९ 

रचना २०२१ शिवाळी शविेषांक 

   

 

   

 
णप्रया पाटिकर    केतकी देिपाांडे 

     

 

   

 
णप्रयाांका पारखे    उल्का नगरकर 

     

     

 

   

 

स्वाती पवार    उल्का नगरकर 
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रश्मी चाफेकर  णिकास तरडे  णमतेि देिपाांडे 

     

  
णनलेि जोिी उल्का नगरकर 

  

   

 

 

 

 

 
स्वाती पवार  अिनी देिपाांडे  उल्का नगरकर 
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रश्मी चाफेकर    प्रसाद अथिीकर 

     

 

   

 
अणिनी कुां टे    उल्का नगरकर 

     

 

 

 

 

 

 
सांजीि कुलकिी  प्रसाद अथिीकर  उल्का नगरकर 
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भारती िेलिकर  णदपा कामत  उल्का नगरकर 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
अणभणजत रायरीकर  िैभि िृांगारपरु े  उल्का नगरकर 
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प्रसाद अथिीकर उल्का नगरकर 

  

 

 

 

 

 

 
रश्मी चाफेकर  श्री चाफेकर  प्रसाद अथिीकर 

     

  
आणिष नगरकर उल्का नगरकर 
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शिवसभर झोपा काढते 

रात्भर िगंा करते 

शजवाचं ही रान करते 

अश्िी कश्िी कॅथररन ? 

सगळा खाऊ फस्त करते 

द्यावे शततके हवेच ्हणते 

पाणी शपताना डोळे शमटते 

अश्िी कश्िी कॅथररन ? 

कंुडीतील माती खाली फेकते 

खेळणी सोडून सगळं खेळते 

सैरावैरा पळत असते 

अश्िी कश्िी कॅथररन ? 

शखडकीबाहेर बघत बसते 

पक्ष्याप्राणयांिी गप्पपा करते 

सवाांिी कसं जळूुन घतेे 

अश्िी कश्िी कॅथररन ? 

पायामध्ये घटुमळत असते 

कपड्यांमध्ये घसूुन बसते 

सतत सोबत शफरत असते 

अश्िी कश्िी कॅथररन ? 

मूल असे वा माऊ ्हणाव े

्याऊ ्याऊ ने कणय भराव े

साथय सोबती धन्य व्हाव े

अश्िी अश्िी ही कॅथररन ! 
 

शमशलंि साळी 
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गोकुळ ्हटले, की निं-यिोिेचे गाव व कृष्ट्णाने गोपांबरोबर केलेल्या खोड्या, 

गवळणींना शिलेले त्ास हेच आठवतात. िह्या-िधुाचे घडे डोक्यावर घेऊन मथुरचे्या बाजारात 

िही िूध शवकायला जाणाऱ्या गवळणी  व पाणवठ्यावरून परतणाऱ्या गवळणींच्या घड्यांना 

खडे मारणारा श्रीरगं हेच सार ेआठवते ना!  

 माझे माहेर खरचं गोकुळ होते. शजथे ्हातारी माणसे व त्यांच्याकडून लाड करून 

घेणयासाठी मलेु व नातवंडे भरपूर असतात, त्या घराला गोकुळ ्हणतात. माझे माहेर अगिी 

तसेच मुंबईत अंधेरीला होते. 

पन्नास-पंचावन्न वषे माझे माहेर त्याच घरात होते. मला चार भावंडे होती आ्ही सवयच 

मोठे होऊन लग्न होऊन आपापल्या घरी राहात होतो. अंधेरीला सगळ्यात धाकटा भाऊ 

वशहनी व त्यांची मलुगी राहात होते. ते माझ्या आई-वशडलांची काळजी घेत असत. घरातली 

नात सतत आजोबाचं्या मागे असे. ते पूजेला बसले, की शतची बैठक आजोबाचं्या मांडीवर 

मधोमध असे. शतला वाटे, माझेच आजोबा व आजी पण माझीच एकटीची. आ्हा सवय भावंडानंा 

िोन िोन अपत्ये होती. सणावारी सगळेच अंधेरीला जमत. घर फि तीन खोल्यांचा ब्लॉक 

होता पण सवय मलेु शतथेच जमत. अगिी गणपती िसरा शिवाळीला आ्ही सवय एकत् शतथेच 

भेटत होतो .आई वशहनी व बहीण शमळून सारा स्वयंपाक करत. मी मात् घरात सासू-सासर े

मलेु व आ्ही िोघे साऱ्यांचे नाश्तापाणी आवरून िािरहून अंधेरीला सगळे जाईतो बारा वाजत. 

त्यामळेु मी फि पाने वाढणे एवढ्याच कामाला पोहोचत असे. घरात व अंगणात मलुांची 

धावपळ चालूच असे. त्यांच्याकडे लक्ष ठेवणयाचे काम माझे बाबा ्हणजेच मलुांचे आजोबा 

करीत. तळमजल्याला घर असल्याने पढुच्या मागच्या िारातून घराला वळसे घालून पळापळी 

सवय मलेु खेळत. कुणी पडले वा खरचटले तरच भोकाड ऐकायला येई. पण लगेच हळि लावून 

धोतराच्या फडक्याची पांढरीिभु्र पट्टी बांधली जायची व पोर ंखेळू लागत.  

जेवणाची शिस्त, विनी कवळ घतेा ्हणायचे, सगळे खायचे, पानात काहीही टाकायचे 

नाही. नावडती वस्तू आधी खायची, असे शनयम सवयच मलेु पाळत. त्यांच्या पंगतीला 

आजोबाही जेवत. जेवण झाले, की आजोबा व मलेु पते्त खेळत, सावकार शभकार. फि रगं 

जळुला की हात. शतथेसदु्धा पते्त वाटताना बोबडकांिा असलेल्या नातवडंांची भांडणे चालत. 

आजोबा सगळ्यांना साभंाळत. नसुते बघायला पण मजा यायची. त्याचं्या पत्त्यामंळेु आमची 

जेवणे िातंपणे होत. जेवण झाल्यावर एखािा भाऊ िोन-चार फोटो काढे.  
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फोटोसाठी सगळी मलेु िाटीवाटीने आजोबांजवळ बसत त्यात चार पाच जणं तेव्हा 

बोबडकांिा होती जो तो ्हणे “मiिे आिोबा”. मांडीवर मधोमध घरातली नात मग िोन 

मांड्यांच्या टोकाला िसुऱ्या िोघी नाती, मग ढकलाढकली करून छोटा मलुगा जागा करून 

घेई. माझी मलेु थोडी मोठी असल्याने आजोबाचं्या खादं्याजवळ उभी राहात.फोटो झाला की 

पनु्हा पळापळी खेळत. तोच फोटो माझ्या माहेरच्या गोकुळाची आठवण आहे. “मािे आिोबा” 

्हणत ढकलाढकली करत कुणी त्यांना “आबो” ्हणत तर कुणी “आबोजा” तर छोटी नात 

“आबू” ्हणे. मग आजोबा सांगत “मी सगळ्याचंा आजोबा आहे कुणी भांडायचं नाही”. िपुार 

किीबिी थोडे झोपत व आई बरोबर कुजबजुत जाई. संध्याकाळी ओवाळायचे असायचे, की 

पनु्हा गोकुळाचा तोच सीन असायचा. त्यात िेजारच्या कुटंुबातल्या चार नातवंडांचीही भर 

असे. पण शिवाळीत ते गावी जात ्हणनूच नसायचे. नाहीतर िसऱ्याला सकाळपासून रात्ी 

ओवाळणे झाल्याशिवाय तेही आजोबावंरचा हक्क सोडत नसत. सोने िेऊन पाया पडायला 

आईवडील आले, की त्यांच्याबरोबर नाईलाजाने घरी जात त्यानतंर आ्ही ही सवय परतत 

असू.  

शिवाळीत भाऊबीजेला गंमत असे. मला व मोठ्या भावाला व बशहणीला एक एक मलुगा 

मलुगी होते पण मधल्या िोन भावांना िोन िोन मलुी होत्या त्यामळेु मलुगे तीन व बशहणी सात. 

त्या शिविी भाऊ बशहणींच्या तेल चोपडणयाच्या भीतीन ेआधीच आघंोळ उरकून अंधेरीला 

येत. पक्वान्नाचे जेवण व मलुांचे खेळण ेआटोपले, की घरी जाणयापूवी ओवाळणयाचा काययक्रम 

असे. ओवाळणी एक एक रुपयाचे नाणे असे पण ती प्रत्येकीला आपली वेगळी हवी असे. मग 

मोठ्या नातीपासून छोटी पयांत सवय जणी रांग लावून उभ्या राहात. आईबरोबर सगळ्यांनी 

एकिम ओवाळावे असे सांशगतले, की कलकलाट करत व ्हणत, “आ्ही वेगवेगळ्या 

ओवाळणार” प्रत्येक जण आईबरोबर ओवाळत असे व  तबकातली आपली ओवाळणी 

आपल्या फ्रॉकच्या शखिात ठेवत असे. ते पाहताना खूपच गंमत वाटायची. पण त्या एक 

रुपयात केवढा आनंि असायचा! त्यावेळचे गोकुळाचे शचत् पाशहले, की साssर ेआठवते.  

 गौरी गणपतीत गौरी जेवायच्या शिविी सवयजण जमत. तेव्हा परुणपोळी असे. आईच 

परुणाच्या पोळ्या करीत असे. मी परुण वाटून ठेवले, की माझ्या आईपािी सारी नातवंडे जमा 

होत. आ्ही आईला मा ् हणत असू. आपले छोटे छोटे हात पढेु करत बोबड्या िब्िात सांगत, 

“आजीमा थोलिु पडुण िे ग” मग आजीमा सगळ्या छोट्या हातांवर एक एक छोटा छोटा 

परुणाचा गोळा िेई,  असंच पाच-सहा पोळ्यांचे परुण संपून जात असे. तेवढा एक एक गोळा 
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खाल्ला, की सगळे बाहरे पळून जात. त्यांना काय संतोष होई तेवढं खाल्ल्याने! आरतीच्या 

वेळी सगळे मोठ््ठया आवाजात गात, जसे उच्चार येतील तस्से ्हणत, टाळ्या वाजवत. एक 

हात िखुला की उजव्या हातावर डावा मारून टाळ्या वाजवत. त्या प्रेमाच्या गराड्याचा माझ्या 

आई-वशडलांना कधीच कंटाळा आला नाही. सगळ्या नातवंडांचे त्यांनी भरपूर  लाड केले. 

इतके प्रेम कुठून होते त्यांच्याकडे! त्याचं्या प्रेमाच्या घागरी नातवंडानंी खूप वाटून घतेल्या. 

आता असे गोकुळ कुठे शिसते? 

 

 

नीला जोिी 
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Life is tortuous 

with full of streaks and stain, 

No one can refrain from it 

unless one faces it with pain. 

 

Sometimes windfall smiles at you 

and life gets cherished with cheers 

and sometimes it makes you cry 

ending it up in deep tears.  

 

Life is full of enigma  

everyone caught in a quagmire 

One who face it with great courage 

deserves to be truly admired!!! 

 

Life is full of hopes 

everyone wafts with flow of life 

with thin dazzling ray of hopes 

for their dreams to shine in the limelight. 

 

 
Vrushali Anaokar 
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त्या टेकडीवर भेटायची तू रोजच, शिवस ते आठव 

राशहल्या त्या आठवणी, डोळ्यांत आता आसवाचंाच साठव 

 

यायची तू लपत छपत, माझ्या भेटीची ती ओढ 

अल्लड तझुे येणे अन् त्याला म्रिु ुबोलणयाची ती जोड 

 

झाडाच्या त्या खाली, हसत अखंड तझु्या त्या गप्पपा 

तलुा बघत नकळत पार झाला, जीवनात हा टप्पपा 

 

तझुे लशडवाळ ते बोलण,ं मलाही बोलकं करण ं

वाटे मज संपनु न जावो, तझुं नकळत मला धरणं 

 

रोमरोमातनुी ग लहरी, जाशणवे जो तू येई शमठीत 

क्षणातं का ग गेलीस जिी वाळू सटूुन गेली मठुीत 

 

आजही मी रोज येई त्या टेकडीवर, असे ओढ तझु्या भेटीची 

वाटे येिील तू कधीतरी, तलुाही िपथ आहे माझ्या प्रेमाची 

 

त्या टेकडीवर भेटायची तू रोजच, शिवस ते आठव 

राशहल्या त्या आठवणी, डोळ्यांत आता आसवाचंाच साठव 

  

 

      िीपक नाईक 
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सशुमत्ा आशण मंजळुा या िोघींनी एकाच वळेी मोठ्या नवसाने आपली मलंु जीवन आशण 

रमण यानंा पाच शिवसाच्या अंतराने जन्म शिला. लंगोटी यारच नाहीतर ते बाळूते शमत् होते. 

जीवन श्रीमतं घरातील आशण रमण त्याचं्याकडे काम करणाऱ्या हरीचा मलुगा. िोघांचेही 

एकमेकाचं्या घरी एकसारखे येणे जाणे असे. जीवनच्या आईने रमणची आई मंजळुाला घर 

कामासाठी आशण वशडलांना िकुानात कामासाठी ठेवले होते. सालाने काम करणारा गडी होता 

हरी. रमणची आई मंजळुा अशतिय प्रेमळ होती. आपल्या मलुाप्रमाणचे ती जीवनचीही खूप 

काळजी घ्यायची. जीवनची आई सशुमत्ाबाईही जेव्हा जेव्हा रमण जीवनकडे येईल त्यावळेी 

आपल्या मलुासारखेच त्याला सगळे चांगले पिाथय खाऊ घालायची. त्याला महागड्या 

खेळणयाबरोबर पण खेळून द्यायची.  

काही काळातच िाळेत िोघेही बाराखडी व पाढे शिकू लागले. जसजसे ते वाढत गेले 

तसतिी त्यांची गट्टी आणखीनच वाढत गेली. ते िोघे शजवलग शमत् झाले. िोघेही िाळेत 

चमकिार व खेळातही चांगले होते. एकमेकांना ते नेहमी पाशठंबा िेत असत. एकत् खाण,े 

खेळण,े अभ्यास करण े- जणू ते जळेु भाऊच! गावात त्यांच्याबद्दल बरीच चचाय चाले. िोघेही 

मनशमळाऊ होते, ते वदृ्ध माणसानंा मित करत, ज्येष् व्यिींिी आिराने वागत. 

समाजकाययतही ते शहरररीने भाग घेत असत मग ती गणपतीची वगयणी असो शकंवा गावच्या 

याते्ची, िोघहेी बरोबरच जात असत. जर बाहेर कोणी एकमकेांबद्दल वाईट बोलले शकंवा छेडलं 

तर ते िोघे एकत् येऊन त्यांना गपगार करत. 

िोघेही िाळेत चांगलेच चमकू लागले. पशहल्या पाचांमध्ये ते नेहमीच असत. गोड 

बोलणार,े थोरांना मित करणार,े अिा वतयणकुीमळेु गावातील सवाांचे ते आवडते झाले होते. 

काळाच्या गतीबरोबर ते वाढले. िोघहेी मॅशरकच्या वगायसाठी तालकु्याच्या गावी गेले. 

हरी िररोज त्यांचे जेवणाचे डबे घेऊन जात असे. झाल्या एकिाच्या मॅशरक बोडायच्या परीक्षा! 

परीक्षा होताच लगेचच ते गावी आले गावच्या याते्चे त्यांना वेध लागले होते. गावातील 

लोकांचे शविेषतुः जीवनचे वडील शहराचंि वाणी यानंा यावषी गावची यात्ा वेगळ्या प्रकार े

करायची होती. शहराचंि वाणी गावातील प्रत्येक सणावारांना सढळ हाताने मित करत. 

गावातील हररपाठ सप्ताह, गणेि उत्सव, जन्माष्टमी, िाळेतील १५ ऑगस्ट व २६ जानवेारी 

काययक्रमानंा ते नहेमी मित करत असत. सवाांिी ते चांगले वागत असल्यामळेु गावातील एक 

आिरणीय व्यिी ्हणून त्यांच्याकडे पाशहले जात असे. बैलगाड्यांच्या िययती आशण 
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पशहलवानांचा कुस्तीच्या आखाड्याबरोबर, ह्या वषी खास भारुड मनोरजंनासाठी ठेवले होते. 

एकिम उत्साहात गावची यात्ा झाली. 

आता सगळ्यांचे लक्ष लागले होते ते बोडायच्या परीक्षेच्या शनकालाकडे. िोघांनाही 

चांगल्या यिाची कल्पना व खात्ी होती. जसजसा शनकालाचा शिवस जवळ येऊ लागला 

तसतिी त्यांच्या छातीत धडधड वाढत गेली. त्यांच्या कें द्रात पशहल्या िहामध्ये आपल्यापैकी 

कोण लागणार याबद्दल ते शवचार करत होते. िवेटी शनकालाचा शिवस उगवला. त्या कें द्रात 

रमण पशहल्या तीन नंबर मध्ये आला होता. जीवनचे नाव कोठेच नव्हते. सवाांना वाटले तो 

नापास झाला. जीवनने हाय खाल्ली. 

िसुऱ्या शिविी खोलीच्या छतािी लटकणारा शनजीव िेह साऱ्यांना शिसला. घरातील 

मंडळींनी आकातं केला. रमण तर छाती फोडून धाय धाय रडत होता. सशुमत्ा आशण शहराचंि 

याच्या मनावर खूप वाईट पररणाम झाला. िून्यात दृष्टी लावून िोघेही नवरा बायको गप्पप होते. 

शनयतीपढेु इलाज नव्हता. ििशक्रयाच्या शिविी िोकसागरात बडुालेल्या शहराचंिकडे एक 

सरकारी तारवाला आला. हातात तार शिली, मॅशरकच्या बोडायची तार होती ती. गेलेला जीवन 

कें द्रात िसुरा आला होता. चांगल्या माकायने पास झाला होता. बोडायने झालेल्या चकुीची िरुुस्ती 

केली होती. पण आता शनयती काय बिलणार होती? शपंडावर ती पास झाल्याची तार ठेवली. 

झाडावरून एक मोठा कावळा आला आशण ती तार आपल्या चोचीत घेऊन उंच उडून िूर 

पसार झाला. 

शहराचंि व सशुमत्ा त्या धक्क्यातून सावरलेच नाहीत. हरी व मंजळुाने त्यांना खूप 

सावरणयाचा प्रयत्न केला. शहराचंिची मोठी मलुगी काही शिवस राशहली. रमण पण त्यांची 

काळजी घेत होता. एक मशहन्याच्या आतच शहराचंि ् व सशुमत्ाही िेवाघरी गेले. त्यांच्या 

जावयाने शतथले त्यांचे िकुान व सवय काही शवकून टाकले. 

हरी व मंजळुा आपल्या मलुाला तालकु्याच्या शठकाणी पढेु कॉलेज व स्वतुःचा उिार 

शनवायहसाठी गेले. पाशहजे ते काम करत आपला उिरशनवायह करत करत रमणाला शिकवत होते. 

त्यांनाही जवळचे कोणीच नातेवाईक नव्हते. रमण मन लावून शिकत होता. शहराचंि वाणयाची 

आपला मलुगा व रमण यांनी वाशणज्य िाखेत शिक्षण घ्यावे अिी इच्छा होती. त्याप्रमाणे रमण 

याने वाशणज्य िाखेत चागंल्या माकाांनी प्रथम शे्रणीत पिवी घतेली. हरी व मंजळुा आता थकले 

होते. अचानक एक शिवस त्यानंीही ह्या जगाचा शनरोप घतेला. रमणवर तर आकािच 

कोसळले. रमणची झोपच उडाली होती. पोटात आग भडकत होती. नोकरीसाठी सगळीकडे 
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वणवण शफरू लागला. पोटात अन्न नाही तर या शडग्रीचं मी काय करू? अनेक शठकाणी त्यान े

नोकरीची याचना केली. प्रत्येक शठकाणी उत्तर एकच - अनभुव नाही तर नोकरी नाही. 

नोकरीशिवाय अनभुव नाही व अनभुवाशिवाय नोकरी नाही. पशहले अंडे की पशहली कोंबडी 

यासारखी ही गत होती. सगळीकडे शफरून त्याच्या पायाला फोड आले होते. शिक्षणाला 

अनभुवाची जोड नव्हती. 

िेवटी एक शिवस त्याला एक काळे धंिेवाला माणूस भेटला. त्यांनी त्याला कामाला 

लावले. मटक्याच्या पावत्या व पैसे गोळा करणयाचे काम शिले. मटक्याच्या पावत्या शलहनू 

शलहून पोटाचा खळगी तो भरू लागला. शिवसामागून शिवस चालले होते पण रमण यात 

समाधानी नव्हता.  शिक्षणाचा अशभमान शिवसेंशिवस मातीमोल वाटू लागला होता. काळे 

धंिेवाल्या मालकाने गावाबाहेर एका झाडाखाली पत्र्याचे झोपडीसारखे घर त्याला शिले होते.  

पावसाळा आता जोरात सरुू होता. एक शिवस वािळाने एक पत्ा उडाला व मसुळधार 

पावसाने साऱ्या झोपडपट्टीत पाणीच पाणी आले. सगळी कपडे व त्याच्या शडग्रीचे कागि शभजून 

ओलेशचंब झाले. साऱ्या सशटयशफकेटचा लगिा झाला होता. पावसाने सवय राडा करून टाकला 

होता. शनयतीने व कू्रर समाजान ेशकती मोठा अशवचार, अन्याय त्याच्यावर केला होता? त्याला 

आता वेगळ्याच कामाचा अनभुव आला होता. 

काही शिवसातच मटका शकंग खत्ी याचं्या कुकृपेने त्याने स्वतुः मटक्याच्या बेशटंगचा 

धंिा सरुू केला आशण जोडीला हातभट्टी पण टाकली. रमण आता असल्या कधीही कल्पना 

न केलेल्या जीवनात नाईलाजाने रमून गेला होता. 

 

 
माधि ना. गोगािले 
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The sun sleeps but the street thrives 

This was the moment for which we survive 

The signs everywhere light up 

Nothing else exists but I feel reality interrupt 

I am greeted by the scent of popcorn and coffee 

We make our way in, I’ve never felt so free 

For a minute, a moment, just one second 

My own personal utopia beckons 

A smile spreads to both of my ears 

I feel my eyes brim with tears 

The lights dim, the room vibrant 

Soon, we are all pindrop silent 

The notes begin to play 

My heart seems to say 

That it wishes to stay here forever 

Matching the feeling is an impossible endeavor 

When it’s over, my soul aches to stay 

A never-ending serenade it would play 

But alas, we must return 

To the life from which we tried to turn 

Like a dream I woke up from, 

Wanting more of it instead of feeling numb 

So we leave, the cold air dries my tears 

Now it’s back to pain, heartache, and fears 

I miss the echoing voices, the orchestra pits 

I know it will come again so I wait for it 

Archisha Pathak 
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लहानपणी रोज भेटणारी शचऊताई पणुयातून आता हद्दपार झाली आहे. मेणाचं घर 

बांधणारी शचमणी, आपली ओली पाटी  वाळवणयासाठी वारा घालणारी शचमणी, पोपटाने “का 

गं तझुे डोळे ओले?” शवचारल्यावर “काय सागूं बाबा तलुा, माझा घरटा कोणी नेला” असे 

कळवळून ्हणणारी शचमणी. अभ्यास करत असताना धीटपणे खोलीत येऊन मान वेळावून 

काहीतरी खायला िोधणारी शचमणी. आपली बालपणीची पशहली मैत्ीण – तेव्हा िाळेत 

िोघांनी एकच शचंचेचे बटुुकिेखील खाताना ‘शचमणीच्या िातांनी’ तोडले जायचे! 

एकेकाळी थव्यात वावरणारी, बाहेर अंगणात शकडे चापून त्याच ‘शचमणीच्या िातांनी’ 

घरातील पोळीचा तकुडा तोडणारी ही बालमतै्ीण अचानक नाहीिी झाली. जनुे वाडे गेले, 

वळचणी  गेल्या, नव्या ओनरशिपच्या घरांनी शचऊताईचा घरटा नेला! नव्या संस्कृतीत बंि 

िारांच्या घरात माणसे राह ू लागली. नवरा-बायकोच्या नोकऱ्यांनी, पाळणाघरांनी, 

पशहलीपासूनच टक्का-टक्का शमळवणयाच्या िययतीत लावलेल्या क्लासेसमळेु मलुांचे शनरागस 

बालपण शहरावून घतेले. या जीवघणेया बिलांमध्ये शबचाऱ्या  शचमणीकडे पहायला कोणाला 

वेळ होता? 

मध्यंतरी एक अमेररका वारी घडली आशण अहो आिययम! मला माझ्या गावी न भेटणारी 

शचमणी शिकागोला भेटली. मला तेथे शचमणया शनरखणयाचा छंिच जडला. अमेररकन शचमणया 

शिसायच्या आपल्या शचमणयांसारख्याच, पण होत्या चांगल्या गलेलठ्ठ – भारतीय आशण 

अमेररकन माणसांच्या बांध्यात, खाणया-शपणयात जसा फरक असतो, तसा या अमरेरकन 

शचमणयांमध्ये असावा. आशण गंमत ्हणजे, पणुयातल्या शचमणया सतत शचवशचवाट करत, तर 

या शचमणया अबोलपणे गवतात शकडे िोधत, पण घरात येत नसत. परिेिातली  अपॉईटंमेंट 

न घेता कुणाच्या घरी जाऊ नये ही शिस्त त्या शचमणयाचं्याही अंगी बाणली असावी. भारतात 

असताना ‘कल्ला’ करणारी, शबनधास्त लाल शिवा असतानाही बाईक िामटणारी  आपली मलेु 

अमेररकेत गेली की नाही का रात्ी बारा वाजता, पोलीसमामा नसला तरी शसग्नल शहरवा 

व्हायची वाट पहात? 

मला उगीचच वाटले, या शचमणयािेखील आपल्या मलुांप्रमाणे चांगलं आयषु्ट्य 

जगणयाच्या ईषेने अमेररकत आल्या असाव्यात. शनमूटपणे कडाक्याच्या थंडीत सतत काम 

करताना त्यांनाही वाटत असेल, पणुयाला जावं, स्वयंपाकघरात शिरून मस्त थालीपीठ शकंवा 
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पोह्यांवर ताव मारावा, शमत्-मैशत्णींचा घोळका करून एखाद्या कट््टयावर मनमरुाि िगंा करावा, 

फुल-टू धमाल करावी. 

इथे एकांती शनरुत्साही सांजेला परिेिात हरवलेल्या आपल्या शचमणयांची आठवण 

येते. मन उिास होते. गशिमांचे गीत मनात रंुजी घालू लागते – “या शचमणयानंो परत शफरा र,े 

घराकडे अपलु्या..” 

 

 
सधुीर कुलकणी 
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साणहत्य:-  

● एक कप मूगडाळ  

● एक लहान कांिा  

● एक लहान टोमॅटो 

● एक लहान शसमला शमरची  

● एक िोन शहरव्या शमरच्या  

● तीन चार लसूण पाकळ्या  

● अधी वाटी कणसाचे िाणे 

● अधी वाटी शकसलेले बीट 

● िोन टीस्पून तीळ 

● थोडीिी कोशथंबीर 

● अधाय इंच आलं 

● पाव चमचा हळि  

● िोन मोठे चमचे तांिळाचे पीठ  

● अधाय चमचा शजर े 

● िोन-तीन मोठे चमचे तेल  

● अधाय चमचा इनो 

● चाट मसाला 

● टोमॅटो केचप 

● चवीप्रमाणे मीठ 
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कृती:-  

मूग डाळ एक िोन तास शभजत ठेवावी. पाणी शनथळून घ्यावे. शमक्सरच्या भांड्यामध्ये 

डाळ, लसूण, आलं घालून बारीक पेस्ट करणे. नंतर कांिा, टोमॅटो, शहरवी शमरची सवय बारीक 

शचरून घ्यावते. एका बाऊलमध्ये पेस्ट काढून घेणे. त्यात शचरलेले सवय साशहत्य तांिळाचे 

पीठ, हळि, शजर,े मीठ घालून चांगले शमक्स करून घ्यावे. गॅसवर पॅन गरम करत ठेवावा. 

पॅनमध्ये िोन टेबल स्पून तेल पसरून घ्यावे. गॅस मध्यम आचेवर ठेवावा. चमच्यात अधाय 

चमचा इनो घेऊन त्यावर शकंशचत पाणी घालावे. फसफसल्यानतंर शपठात घालून चांगले 

हलवून घ्यावे. लगेच पीठ पॅनवर पसरवून घ्यावे. वरून कोशथंबीर घालून झाकण ठेवून िोन 

शमशनटे शिजवून घ्यावे. उलटवून िसुरी बाजू शिजवून घणेे. परत उलटवून घेणे. मध्यापासून 

सरुीने कट करून त्याला कोनाचा िेप िेणे. 

 

कोनाच्या आकाराचे मूगलेट करून घ्यावे त्यात सजावटीसाठी उकडलेली शसमला 

शमरची, त्यानंतर शकसलेले बीट व त्यावर उकडलेले कणसाचे िाणे टाकावते. वरून कोशथंबीर 

टाकून सजावट करावी आशण त्यावर तीळही टाकावते. 

 

वरून चाट मसालाही टाकू िकतो. असे मस्त मूगलेट केचप शकंवा चटणी बरोबर 

खावते. 

 

 
शिपाली सावंत 



महाराष्ट्र मंडळ शिकागो 

१२२ 

रचना २०२१ शिवाळी शविेषांक 

 नमस्कार मंडळी! भाज्या तर आपण खूप प्रकारच्या करतो, पण खूप प्रशथनानंीं 

भरलेली, चवीला मस्त आशण पटकन होणारी, ही मदु्दा भाजी, काही वगेळीच. ही पाककृती 

मला शिकवल्याबद्दल माझी मैत्ीण, अचयना साखर,े शहचे खूप आभार. 

 

साणहत्य:-  

● १/२ कप  मूग डाळ 

● १/२ कप तूर डाळ 

● १/२ च. शहंग 

● १ च. शजर ं

● १ च. हळि 

● १/२ च. मीठ 

● २-३ मोठे च. गूळ 

● २ कप पालक 

● ४-५ मोठ्या लसूण पाकळ्या (ठेचून) 

● १ मोठा च. तेल 

● १/२ कप शचंच-गूळ पाणी 

● २ च. मोहरी 

● १ च. शतखट 

● १/२ कप भाजलेले िेंगिाणे 

● २ कप गरम उकळलेले पाणी 

 

कृती:-  

1. डाळ १/२ पाणयात शभजत घालावी.  
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2. २ वाट्या पाणी घालून, १/२ च. शहंग, १ च. शजर,ं १ च. हळि, १/२ च. मीठ, २-३ 

मोठे च. गूळ घालून कुकरमध्ये शिजवून घ्यावी. 

3. पालक धवूुन, शचरून घ्यावा. 

4. भांड्यात तेल घालून, पालक परतवून घ्यावा.  

5. नंतर त्यात शिजवलेली डाळ घालावी. १/२ कप शचंच-गूळ पाणी घालाव.े  

6. सगळं शमक्स करून घ्यावं. मंि गॅसवर ठेवावे.  

7. फोडणीसाठी २ मोठे तेल कढल्यात घेऊन, त्यात २ tsp मोहरी घालून, ठेचलेली 

लसूण घालावी. नतंर त्यात मीठ आशण १ tsp शतखट घालावे, नतंर १/२ कप भाजलेले 

िेंगिाणे घालावे.  

8. सवय फोडणी एकत् करून, भाजीत घालावी.  

9. नंतर ५ शमशनटे गॅसवर ठेवावी. 

 

ही मदु्दा भाजी गरमागरम तूप भाताबरोबर झकास लागते. नक्की करून बघा आशण 

तमुच्या प्रशतशक्रया कळवा.  

 

काही प्रश्न असतील तर मला ratnangimmc@gmail.com या संकेतस्थळावर ई-

मेल पाठवा. 

 
रत्नाांगी णनलेि मालपेकर 
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This article explores Ayurveda's recommendations for staying 

healthy and happy during winter.  

Ayurveda identifies winter as a Kapha season with strong hints of 

Vata. The winter season is characterized by cold, moist, and heavy 

weather with many cloud-covered days. Everything appears to be 

grounded, slow and no wonder it’s the season for many animals to go into 

hibernation. These qualities belong to the Kapha Dosha, which is why 

winter is primarily a Kapha season.  

However, if the climate in winter gets exceptionally cold and dry 

where you live, or if you tend to feel more isolated during the winter months, 

then Vata will also be a strong component of your winter season, and you 

will want to consciously keep Vata pacified as well. 

 

Ayurvedic Daily Routine (Dinacharya) for winter 

• Instill a short energizing morning routine to nourish your body and 

mind such as scraping your tongue, followed by oil pulling and 

brushing teeth.  

• Start your morning with a glass of warm water, or green tea or Cumin 

Coriander Fennel aka CCF tea to stimulate your digestive system 

• Treat your body with a warm oil massage (abhyanga) using an herb 

infused sesame oil 

• The best exercise to shake off sluggishness is light yoga. Incorporate 

Sukshma kriyas to release accumulated Vata from the joints. 
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Ayurvedic Skin care during winter 

• Daily oil massage (Abhyanga) is highly recommended, as it keeps 

skin moist, muscles soft and joints lubricated. Abhyanga is the best 

Vata pacifying self-care ritual.  

• Limit the use of soap and hot water. Hot water and soaps strip away 

natural oil from our skin. Therefore, a quick shower with not so hot 

water is advisable in winter. Limit the use of soap only to those areas 

that get dirty. A paste of besan and water is a great alternative to 

soap.  

• Massage your scalp using warm sesame oil.  

• Use Ayurvedic oils, such as kumkumadi oil as a moisturizer for your 

face. Avoid frequent face washing.   

• A nightly foot massage is a must during winter. Use warm sesame oil 

for extra pampering. The process is Vata pacifying and promotes 

sleep. 

• Applying ghee to your lips before bedtime will keep them moist and 

soft. 

 

Ayurvedic Diet during winter 

In winter, a Vata-pacifying diet of grounding foods can help keep the 

digestive fire functioning at its best. Care must be taken not to aggravate 

Kapha by ingesting heavy foods. 

• Warm soups, stews, and chilies are the perfect food for this time of year. 

Soft Khichdee with vegetables and ghee is an ideal meal during winter. 

• Well-cooked vegetables and hearty grains keep Vata Dosha balanced 

without aggravating Kapha Dosha. 



महाराष्ट्र मंडळ शिकागो 

१२६ 

रचना २०२१ शिवाळी शविेषांक 

• Warm milk, and a variety of cheeses are well tolerated during winter.  

Dairy is great for Vata as it is heavy and has an oily quality but use 

caution as dairy can be too cooling and heavy for Kapha. 

• Incorporate homemade ghee prepared from cultured organic butter 

daily. It keeps the body and mind unctuous.  

• Incorporate Turmeric into your diet. This versatile spice is both Vata and 

Kapha balancing. A warm cup of milk with ½ tsp Turmeric before 

bedtime is a perfect winter drink. 

 

Mind care during Winter 

Cold temperatures, gray skies, and short days often trigger seasonal 

depression for many individuals. Recognizing and managing it is the key.  

• Get regular exercise. If outdoor exercise such as walking is not possible 

then find ways to exercise indoors. At home, or at the gym.  

• Whenever possible, get together with family and friends. Potlucks, board 

games, and breakfast clubs are the perfect ways to stay connected 

during winter. 

• Regular practice of Pranayama and Meditation uplifts the mind and 

enhances our mood. Incorporating these practices in daily routine helps 

fight seasonal mental disorders for sure. 

 

Take care this winter! Stay warm and stay healthy! 

 

 
Kalpana Nimkar 
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बीजामधनुी उगवे अंकुर  

लाजत मरुकुत ये भूमीवर  

मिूृ मलुायम हररत कोवळा 

िेव याहुनी काय वेगळा? 

शवशस्मत बालक मठुीमठुीन े

उधळी सोनेरी पानें 

आनंिाचा स्वणय सोहळा 

िेव याहुनी काय वेगळा? 

शवशवध रगें नटले अंबर 

गंध मनोहर फुलें भईुवर 

ज्याच्या हाती जािू कंुचला 

तोच िेव मम भासे मजला 

चंद्र तारका सूयय अंबरी 

मनें मारती उंच भरारी 

ह्रिस््पंिन जो िेई मजला 

आशण चैतन्य सवयस्वाला 

तोच नव्हे का िेव आपलुा? 

बालक, अंकुर, धरती, अंबर 

सवाांमध्ये एक शिगंबर 

सातत्याने तो अनभुवला 

अनंत नमनें परमात््याला! 

 
मांदा नाडकिी 
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प्राथणमक 

१. खदु्द  = प्रत्यक्ष 

२. िेखावा  = प्रिियन 

३. उघड, दृष्ट्य = प्रकट 

४. खूण, शचन्ह = प्रतीक 

५. वंिन  = प्रणाम 

 

प्रबोध 

१. उत्तर   = प्रशतवाि 

२. स्वानभुव   = प्रचीती 

३. फसवणूक   = प्रतारणा 

४. तेजस्वी, चेतावलेला = प्रज्वशलत, प्रिीप्त 

५. उपोिघात   = प्रस्तावना 

प्रगल्भ 

१. अवरोध  = प्रशतष्ट्भ 

२. संध्याकाळ = प्रिोष 

३. िदु्ध करण े = प्रक्षालन 

४. खात्ी, अनभुव = प्रतीती 

५. शवखरुलेले  = प्रशक्षप्त 
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गेल्या काही मणहन्यात आपल्याला सोडून गेलेल्या 

णिणिध क्षेत्रातील णदग्गजाांना श्रद्धाांजली! 

 

ि.मा. शमरासिार (ज्येष् मराठी साशहशत्यक) 

स. प्र. शनंबाळकर (ज्येष् योग् गरुु) 

अरशवंि शत्वेिी (ज्येष् अशभनतेे, रामायण सीररअलमधील रावण) 

लीलाधर सावतं (ज्येष् कला शिग्िियक) 

घनश्याम नायक (टेशलशव्हजन अशभनतेे) 

पनुीत राजकुमार (तरुण कन्नड अशभनतेा) 

पं. प्रभाकर जोग (ज्येष् संगीतकार, व्हायोशलन वािक) 

गरुुनाथ नाईक (ज्येष् थरारकथा लेखक) 

शिविाहीर बाबासाहेब परुिंर े(ज्येष् इशतहासकार, महाराष्ट्र भूषण, पद्मशवभूषण, 

साशहशत्यक) 

माधवी गोगटे (मराठी शहिंी अशभनेत्ी) 
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