मराठी मंडळ सॅक्रामें टोचे त्रैमाससक मख
ु पत्र.

- प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी िंपादक मंडळ िहमत अितेच अिे नाही.

- सलखाणाच्या ननवडीचे, प्रकाशनयोग्य ककरकोळ बदलांचे आणण व्याकरणीय दरु
ु स्तीचे अंनतम अधिकार िंपादक मंडळाकडे राहतील.
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ऑक्टोबर २०१४
या अंकात
अध्यक्षीय

प्रस्तावना– संपादकीय

ओळख – राजेश व वष
ृ ाली परब

ददवाळी आमच्या-तुमच्या आठवणीतली
कववता – संदेश

पाककृती (रे ससपी)

चट
ु के, उखाणे, आरोग्य सल्ला

ददवाळी कंदील काययशाळा, कोजागिरी फोटो
आभार – िणेशउत्सव वियणीदार
आपले प्रायोजक (जादिरातदार)
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अध्यक्षीय
नमस्कार मंडळी.
असिरुचीचा ददवाळी अंक आपणा िवाांच्या हाती दे ताना अनतशय आनंद होत
आहे . ह्या अंकािाठी जयांनी मदत केली तयां िवाांचे मनापािून आिार! ह्या
वर्षी मंडळाने प्रतयेक मदहन्यात काहीनाकाही छोट्यामोठ्या प्रमाणावर ववववि
काययक्रम िादर केले. प्रतयेक काययक्रमात लहानथोर िवय अनतशय उतिाहाने
िामील झाल्याचे पाहून फार छान वाटले. ह्यावर्षी मंडळात आपण िवयप्रथम
श्री गणेशाची िुंदर मूती आणून गणेश चतुथी िाजरी केली. मराठमोळ्या

पद्धतीच्या पोर्षाखात लेझीम खेळत ढोल वाजवत गणपतीबापपांची समरवणूक,

िुरेख आराि व आनंद मेळावा हे ह्या उतिवाचे खाि आकर्षयण ठरले . आपल्या मंडळातील काही काययकतयाांनी अथक

पररश्रम घेऊन गणपतीचे मखर अल्प कालाविीत बनववले. गणेशोतिवाददवशी जेमतेम एका तािात िवाांनी गणपतीची
आराि, मखराची मांडणी आणण िजावट व िंपूणय

हॉलला पताका लावून काययक्रम िुरु करण्याि हातिार लावला.

ववशेर्षतः प्रथमच िॅक्रामें टो स्टे ट ववद्यावपठाचे ववद्याथी ह्या काययक्रमाला उपस्स्थत होते व तयांनीही िजावाटीि
हातिार लावला. पूजा, आरती, प्रिाद व खाि िारतातून आपले स्पॉन्िर

mithai4all.com यांनी धचतळे बंिूंकडून

पाठवलेले आंबा मोदक वाटण्यात आले. काययक्रमात मराठी शाळे तील जी मुले परीक्षा उततीणय झाली, तयांना मेडल व
िदटय किकेट दे उन तयांचे कौतक
ु करण्यात आले. प्रथमच ह्या वेळेि आपणापैकी

बऱ्याच

मंडळीनी िढळ हस्ते वगयणी

दे ऊन मंडळाला आधथयकदृष्टट्या हातिार लावला. तया िवाांचे मनापािून आिार (िवय दे णगीदारांची नावे आम्ही ह्या
अंकात प्रकासशत करीत आहोत). मराठी मंडळाच्या कारककदीत काही अववस्मरणीय क्षण ददल्याबद्दल गणराया तुझे
शतशः आिार! अशा ववलोिनीय गणेशोतिावातील काही क्षणधचत्रे येथे पहा.

गणेशोतिवापाठोपाठ आणखी दोन काययक्रम िादर करण्यात आले . एक म्हणजे
कोजाधगरी पौणणयमा आणी दि
ु रा कंदील बनववणे व पणतया रं गववण्याची

काययशाळा. कोजाधगरी पौणणयमेि अगदी आयतया वेळेि छोट्या प्रमाणावर हा
काययक्रम करू अशी िंकल्पना होती. परं तु एकंदर शंिर लोकांची उपास्स्थती व
िुमारे पंिरा जणांनी कराओकेिाठी आपली नावे नोंदवली तेव्हा जाणवले की

आपल्यातील बहुतांशी लोकांना अशा प्रकारचे काययक्रम आवडतात. उपस्स्थतांनी
गाणी, िेळ, मिाला दि
ू ह्यांचा आस्वाद लट
ु ला व कराओके आणण अंताक्षरी हा
काययक्रम इतका रं गला की िगळे किे अगदी छान वाटत होते. कोजागीरीतील
काही स्व्हडीऒि वेबिाईटवर लवकरच अपलोड करू.
दरवर्षी ददवाळीमध्ये आकाशकंददल व पणतयांची काययशाळा आयोस्जत केली जाते. मुलांबरोबर पालकांचा ह्या
काययक्रमात मोठ्या प्रमाणावर िहिाग अितो. मराठी शाळे तील मुलांची, पालकांची मोठ्या िंखेने उपस्स्थती,

काययशाळा घरी िरववणे, आकाशकंददल किा बनवायचा ते सशकवणे ह्यािाठी केलेले प्रयतन आणण िवाांचा उतिाह
वाखाणण्यािारखा अितो. ह्या आकाशकंददल काययशाळे ची एक झलक इथे पहा.
आपल्या िारतात ददवाळी िणाची चाहूल लागताच घराघरात फराळाचा घमघमाट पिरतो. इथे परदे शात जयांना
फराळ करता आला नाही अशांना घरगुती फराळाची चव चाखायला समळावी आणण िारतातील आपल्या
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आपतस्वकीयांना फराळ घरपोच समळावा यािाठी खाि िारतातून आपल्या स्पॉन्िर mitahi4all.com तफे फराळ
मागवायची िोय आम्ही उपलब्ि करून ददली. मडळातील िध्याच्या व माजी िदस्यांकडून

केवळ ८ ते १० नव्हे तर

चाळीिहून अधिक फराळाच्या बॉक्ििाठी ऑडयिय पाठवण्यात आल्या. ताजा फराळ व लक्ष्मी पूजा िादहतय अगदी
ददवाळीच्या आदल्या ददवशी घरपोच समळे ल अशा अंदाजाने िारतातन
ू
पाठववले गेले. प्रतयेकाला तयाच्या मागणीनुिार फराळ समळाला.

िवाांच्या ऑडयिय आम्ही एकाच पतयावर मागवण्यात आल्यामुळे, तो
प्रतयेकाि ववतरीत करण्यात आला व

फराळ माफक दरात उपलब्िही

करून दे ता आला. िवाांनी फराळाचे व एकंदरीत फराळ मागवण्यािाठी
केलेल्या व्यवस्थेचे िरिरून कौतक
ु केले. िसमतीच्या काही

काययकतयाांनी तयािाठी अथक पररश्रम घेतले. लोकांनी उततम प्रनतिाद
ददला, काहींना घरपोच समळालेल्या फराळामुळे इतर कामांिाठी वेळ
समळाला, िवाांचा फराळामुळे ददवाळीचा आनंद द्ववगुणीत झाला.

आणण चक्क काहींनी पुढच्या वर्षी ददवाळी व पुढील िणािुदीिाठी अशीच व्यवस्था करावी अशी मागणी केली.

आता पढ
ु ील काययक्रम म्हणजे नोव्हें बर ८ ला मंडळातफे ददवाळीचा काययक्रम; दरवर्षी प्रमाणे स्थाननक कलाकारांनी
िादर केलेला हा मुख्य काययक्रम! मी ह्या काययक्रमाि आपणा

िवाांना आग्रहाचे ननमंत्रण करतो. ददवाळीच्या फराळाचा व स्वाददष्टट
िोजनाचा आस्वाद घ्या, तयाचबरोबर आपल्या मंडळातील कलाकार
मंडळीना प्रोतिाहन द्या. आणण इतर मराठी कुटुंबांिोबत एक

अववस्मरणीय ददवाळीची िंध्याकाळ घालवा. म्हणजे खऱ्या अथायने
ददवाळी िण िाजरा होईल.
गणपती, ददवाळी व इतर िवय काययक्रम आयोजन व व्यवस्थापन
करण्यािाठी जयांनी मेहनत घेतली तयांचे मनापािून आिार!

मला इथे जे Mylapore/Nationwide च्या श्री. जय जयरामन
यांनी फेिबक
ु वर मराठी मंडळबद्दल ददलेले मत नमद
ू करावेिे वाटते
"I must tell you folks that the MMSAC is probably the only organization in Sacramento where
everything is planned meticulously. Nothing is left to chance. People RSVP well ahead of time.
Good job."
Mr. Jay Jayaraman (Mylapore/Nationwide)
आतापयांत िवय काययक्रमांना िरघोि प्रनतिाद ददल्याबद्दल िन्यवाद! तुमच्या प्रनतिादांवरच पुढील काययक्रमाची आखणी
ठरवली जाते. डडिेंबर मदहन्यात मराठी धचत्रपट आणण्याचा आमचा ववचार आहे तर जानेवारीमध्ये िंक्रांत िाजरी
करण्याचा मानि आहे .
अजन
ू बरे च काही सलहावेिे वाटते. पण इथे तातपरु ता ननरोप घेतो. ददवाळीच्या काययक्रमात िेटूच!

िवय मराठी पररवारांना २०१४ िसमतीतफे शुि दीपावली आणण येणाऱ्या वर्षायच्या खूप खूप शुिेच्छा!
ववक्रांत िावंत (अध्यक्ष, मराठी मंडळ िॅक्रामें टो)
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प्रस्तावना – संपादकीय

अस्जत नातू
नमस्कार मंडळी.
आली आली ददवाळी

दरू दे श जरी अिे िाळी

धचवडा, लाडू अन चकली

जपे िंस्कृती मराठमोळी

पणतया कंदील मने रं गली

हृदयी आठवणी स्जव्हाळी

िगे िोयरे समत्र मंडळी

बदहण िावाि ओवाळी

ददवाळीचा रुचकर फराळ खाऊन, फटाके उडवून आनंदी ददवाळी आपण िवाांनी समत्र मंडळींबरोबर िाजरी केली
अिेलच. तया बरोबर आपल्या मराठी मंडळाचा हा ‘असिरुची’चा अंक आपल्या हाती (email- ने) दे ताना खप
ू आनंद
होत आहे .
दर अंकामध्ये एका ििािद कुटुंबाची ओळख करून दे ण्याचा प्रघात आपण यावेळीही चालू ठे वलेला आहे . या अंकात
राजेश व वर्ष
ृ ाली परब यांच्याशी गपपागोष्टटी करत तयांची समळालेली ओळख, अस्जत नातू यांनी शब्दबद्ध केली आहे .
राजेश व वर्ष
ू आिार.
ृ ाली यांचे मनापािन
ह्या अंकात आपल्यातल्याच समत्रमंडळींच्या ददवाळीच्या आठवणी, ‘किे ते ददवि होते’ ह्याला उजाळा ददला आहे . तो
वाचताना आपण आपली ददवाळी कशी िाजरी करायचो तयाचा जणू पन
ु ःप्रतयय येईल.
आपले ििािद िुहाि कारके यांच्या आई (कमल कारके) यांनी केलेली “िंदेश’ कववता वाचताना मनाला एक उिारी
येईल. ह्या कववतेबद्दल कमलताईंचे व आठवणीने ह्या अंकािाठी कववता पाठवल्याबद्दल िह
ु ािचे मनापािून
िन्यवाद!
ह्या अंकात शुिांगी केळे कर यांनी पाठवलेली एक खाि पाककृती वाचलीत तर तुमच्या तोंडाला पाणी तर िुटेलच,
पण अिा पदाथय करून बघण्याची खुमखुमी आली तर नवल नाही. तिेच, इतर िधगनींना अशा पाककृती पाठवायची
या ननसमतताने मी आठवण करून दे तो. शुिांगी केळे कर यांचे मनापािन
ू आिार
इतर नेहमीची – शब्दकोडी, चुटके, फोटो वगैरे चवीला आहे तच. यावेळी घरगुती आरोग्य िल्लापण िुचवला आहे .
गणेशोतिवातील वगयणीदार ििािदांचा उल्लेख केला आहे .
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तिेच आपले प्रायोजक, जादहरातदार यांचा उल्लेख तयांच्या जादहरातीद्वारे केला. Our sponsors, not only
contribute in terms of money, but they support us and have built an excellent relationship with
our mandal and members. Many thanks to our sponsors and hoping to continue the relations.
वरील िवय ‘contributors’चे मनापािन
ू आिार! मीनल जोशी यांनी हा अंक तपािन
ू चक
ु ा दरु
ु स्त करून ददल्या
तयाबद्दल तयांचे आिार!

तिेच अंकात काही चक
ु ा झाल्या अितील तर क्षमा करावी.

मागील अंकाबद्दल प्रनतकक्रया समळाल्या व तयाबद्दल िन्यवाद. िा अंक वाचा व प्रततक्रक्रया पाठवा दि आग्रिाची ववंनंती.
तसेच पढ
ु ील अंकासाठी लेख, कववता, फोटो, चट
ु के, आठवणी पाठवा दि ववनंती.

धन्यवाद!
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ओळख – राजेश व वष
ृ ाली परब.

शबदांकन – अजजत नातू
अशीच एक मस्त िंध्याकाळ अन मस्त गपपा झाल्या तशाच मस्त परब कुटुंबाबरोबर. मी राजेशला आता
जवळजवळ ९-१० वर्षां ओळखत आहे . मनात तयाची जी image आहे ती लक्षात राहील अशा हास्याची, ‘ददलखुलाि’
व्यस्क्तमतवाची. ‘ददलखुलाि’ अशािाठी िंबोिले कारण राजेशशी बोलताना एक comfort कफसलंग अिते, तो काही
उगाच हातचे राखून बोलतोय अिे वाटत नाही तरी िंयत बोलणे व मुख्य करून िकारतमक मोकळा स्विाव मनात
घर करून राहतो.
राजेश परब हा मुळचा मुंबईचा व नंतर लहानपणीच ठाण्याला वास्तव्य. दोन बदहणींनंतर राजेश. वयात थोडे अंतर
अिल्यामुळे व छोटा राजेश तिा हवाहवािा अिाच अिल्यामुळे म्हणा पण दोन्ही बदहणींचा अनतशय लाडका.
िावंडांतील प्रेम अजूनही ताजेतवाने अिेच आहे . बदहणींच्या कौटुंबबक गरजेच्या वेळी मागील वर्षी, घरात लहान
मल
ु गा (आदी) अिन
ू , राजेश बदहणीची काळजी घेण्यािाठी नतच्याकडे गेला व िवय नीट व्यवस्स्थत आहे हे बघून
मगच परतला. काही वर्षाांपूवी मी स्वतः तयाच्या मोठ्या बदहणीला िेटलो होतो तें व्हा नतच्या बोलण्यातील
राजेशबद्दलचे कौतुक, प्रेम अगदी िहजपणे आढळून येत होते. एक प्रेमळ कुटुंब जोपािण्याचा, बांिून ठे वण्याचा परब
कुटुंबाचा वारिा राजेश पुढे चालवतो आहे तयात नवल नाही. कारण तिे वडडलांनी स्वतः िडे घालून ददले होते.
गावाला आजीआजोबांकडे राजेश दोन दोन मदहने रादहला जायचा ते ह्या प्रेमाच्या वपढीजात िम्बिांमुळेच.
घरचे परब कुटुंब मध्यम वगीय. वडील गरवारे पें टिमध्ये नोकरीला तर आई होम समननस्टर. पण प्रेम एव्हढे समळत
गेले कक छोट्या राजेशला कळायचे नाही कक मध्यमवगीय म्हणजे काय प्रकार अितो, पैशाचे बंिन किे अिते. अिे
नाही कक तो काहीबाही वागला ककं वा उिळपट्टी केली, अवास्तव मागण्या केल्या पण धचंता नाही, िगळे चांगले चालले
आहे मग काळजी किली. कौलेजमध्ये engineering अिताना पैिे यायचे घरून ते येणारच हे गह
ृ ीतच िरण्याचे ते
वय. तयात वेगळे काही नाही कारण बरीच मल
ु े या वगायत मोडतील, नाही का! पण एक ददवि राजेशला खरया अथायने
उमगले की ददिते तेवढे िोपे नाही. वडडलांची गरवारे कंपनीतील िंपामुळे पैिे पाठवायची चणचण, वडडलांची-आईची
पराकाष्टटा, एके ददवशी राजेशला िमजली, पैिे हा प्रकार कळला व नकळत राजेश मोठा होऊन गेला. पररस्स्थतीची
वास्तवता लक्षात आली. आिीचा मागय, वतृ ती चुकीची होती अिे मुळीच नाही पण आपण कोणाचे ऋणी लागतो,
आईवडील हा काय प्रकार आहे , मुलांना वाढवणे म्हणजे काय ते तया वयात कळून गेले अन मग छान, िकारातमक
वत
ृ ीत एक ओलावापण येऊन समळाल्यामुळे राजेशचे व्यस्क्तमतव खुलले, िवाांगीण झाले व कुटुंबाकडे मन रमले.
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तोपयांत थोडा वेस्टनय टच समळत गेलेला राजेश (फोटो खाली पहा), तया प्रिंगानंतर कुटुंब म्हणजे काय, प्रेमळपणा
म्हणजे काय हे िमजन
ू गेला. एक उमदा जबाबदार तरुण BE उतीणय होऊन परदे शात अनि
ु वािाठी, मोठे कोणीतरी
होण्यािाठी व कुटुंबाला पुढे नेण्यािाठी ववचार करू लागला, पावले उचलू लागला.

वडडलांकडून अिा नकळत िंस्कार समळाला तर आईकडून सशकला ती िडपडीवतृ ती, काहीतरी करून दाखवायची वतृ ती,
ितत गुंतून राहणे हे . का ते िांगतो. आता तया वेळेला िवयिािारण स्स्त्रयांचे मुले, घरातील काम, फारतर नोकरी
अिेच जीवनमान अिायचे. पण राजेशची आई ही वेगळीच. जरी कमी सशकलेली अिली तरी मशीन दरु
ु स्त करणे,
इलेक्रोननक्ि मशीन उघडून किे चालते तपािणे हे तयाची आई करायची. माझ्या मादहतीत तरी अिा छं द, अशी
आवड नाही आली पाहण्यात. एकदा घरचे वॉसशंग मशीन बबघडले तर आईने ते स्वतः उघडले, तपािले, कुठले पाट्यि
हवे, कुठे दरु
ु स्त करायचे ह्याचे ननदान केले, तिे पाट्यि समळवले वा ठोकून ठाकून तयार केले व ते मशीन पन्
ु हा
चालू केले. Hats Off! राजेश, अरे नवल काय म्हणू, तू जर इंजीनीयर झालाि तर! मानले बाबा तझ्
ु या आईला.
लहानपणी राजेश वें गुल्यायला तयाच्या गावी जायचा ते मे मदहन्याच्या िुट्टीत. तया घराशी, तया गावाशी जे
स्जव्हाळ्याचे िंबि जळ
ु ले ते आजतागायत कायम आहे त. अजन
ू ही राजेश िारतदौऱ्यावर गेला तर वें गल्
ु यायसशवाय परत
येणारच नाही. तेथील घर, वाडा आता राजेशने नीटनेटका करून घेतलाय कारण तयाला स्वतःलाच नाही तर पढ
ु च्या
वपढीला – आदद आणण िाची – ह्यांनापण तया वाड्याकडून बरे च प्रेम घ्यायचे आहे , तया

सिंतींकडून बरे च सशकायचे

आहे .
एक गंमतीचा ककस्िा जो राजेशची प्रवािाची आवड ककती आहे ते िांगन
ू जातो. छोटा राजेश एि. टी बिने प्रवाि
करताना नेहमी अगदी पुढे ड्रायव्हरच्या पाठीमागच्या िीटवर बिायला बघायचा. तयाची ड्रीम जागा म्हणजे,
ड्रायव्हरच्याच्या बाजूला एक िीट अिते ती. वें गुल्यायला जाताना एि. टीचा प्रवाि हे राजेशचे खाि आकर्षयण. एकदा
आजी आजारी होती व परब कटुंब लगबगीने गावाकडे मुंबईहून ननघाले. िािारण दहा तािांचा प्रवाि. राजेश आपल्या
नेहमीच्या जागी एि. टी मध्ये जाऊन प्रवािाची मजा लुटत होता. पण वाटे त पूर, पाविामळ
ु े वाट िंपूणय अडली
होती. बि driver ने शेवटी कोल्हापरू मागे लांबचा मागय काढत काढत गावी पोहोचली ते २-३ ददविानंतर. वडील
बेचैन कारणच होते तयांच्या आईच्या आजाराचे. पण तया प्रवािात मात्र छोटा राजेश अनत खर्ष
ू कारण चक्क २-३
ददवि एि.टी त पुढे बिून प्रवािाची जी काही मजा लुटली ती राजेशला अजून काल घडल्याप्रमाणे लक्षात आहे .
िाबडे मन लोिावणारे अिते ते अशा मजेशीर प्रिंगामुळे पन
ु ःप्रतययाला येत.े
लहानपणीच राजेशला वाचनाची प्रचंड आवड ननमायण झाली. खूप खूप वाचले, मुख्यतः मराठी वाचन. वें गुल्यायला
‘माणणकराव’ लायब्ररीत वाचन चालू होते. टारझन, फास्टर फेणे म्हणजे लहानपणीची दै वते. जयवंत दळवी हे राजेशचे
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खाि आवडते लेखक. राजेशला आता ह्यापढ
ु े ‘असिरुची’िाठी सलहायला लावायचा मनिब
ु ा मी तयार केलाच आहे .
कोकणातील माती, झाडे, ननिगय याची खाि आवड तिेच ‘वें गल्
ु यायचो िसमंदर’ ह्याच कोण वेड! म्हणन
ू च की काय,
अस्िल ननिगायिारखा ननमयळ, ‘दे णारा’, प्रिन्न अिा राजेश तयार झाला कक काय!
दहावीत थोडक्यात बोडायत येण्याची िंिी हुकली व बारावीत िरकारी राजकारण व िोरणामळ
ु े मंब
ु ईत प्रवेश न
समळाल्यामुळे राजेश वारणा कॉलेजला इंजीननयरींग िाठी गेला. तेथे तयाने अभ्यािाबरोबर, अनेक खेळात िाग घेत
प्राववण्य समळवले. Volleyball, hockey हे तर खेळायचाच पण पोहोण्याच्या स्पिाांमध्ये ववशेर्ष चमक दाखवत
राजयस्तरावर पोहोचला. गावातला नैिधगयक तलाव पट्टीच्या

स्वीसमंग पूलपेक्षा जास्त सशकवून गेला. carsची राजेशला

खाि आवड. तीच आवड पुढे तयाच्या मुलात – आदी – दे खील आली आहे .
वर्ष
ृ ाली मुळची गोरे गावची व कालांतराने ठाणे इथे कायम वास्तव्य. शाळा होती ‘िरस्वती एजयुकेशन व पुढे डी. वाय.
पाटील कॉलेज. नाकािमोर चालणारी ही मुलगी, हुशार, कलेत प्रववण. ह्या नतघी बदहणी. कणकवली गाव हे नतचे मे
मदहन्याच्या िुट्टीमध्ये मजा करायचे दठकाण. आंबे, शहाळी ह्यांचा आस्वाद घेत िह्याद्रीच्या पायथ्याशी अिलेले
ननिगयरम्य गाव वर्ष
ृ ालीला दर वर्षी मुंबईहून खेचून आणायचे.
वर्ष
ृ ालीचा आदशय आहे ती नतची आई. पेशाने सशक्षक्षका अिलेली नतची आई म्हणजे वर्ष
ृ ालीचे दै वत. एक Strong, िीर
दे णारी, िवय िांिाळणारी आई. घरात पूणप
य णे अभ्यािाचे वातावरण. अभ्यािूवतृ तीमुळे

इंजीननयरींगला प्रवेश

समळवायला कठीण गेला नाही. आणण इथेच जीवनाला एक turning point समळाला. तो िववस्तर वाचूया.
राजेश व वर्ष
ृ ाली, दोघांचे वडील गरवारे कंपनीमध्ये नोकरीला. २००२-०३च्या िुमाराि दोघांची योगायोगाने ठाणे
स्टे शनवर िेट झाली (म्हणूया तिे पण डेस्स्टनी डेस्स्टनी म्हणतात ती हीच म्हणायची नाहीतर काय!) िहज बोलता
बोलता, राजेशचे वडील म्हणाले, राजेशच्या लग्नािाठी ते मल
ु ी पहात आहे त, short list करणार आणण मग राजेश,
जो तयावेळी USAत नोकरीला होता, तयाला िच
ु वणार. लग्नािाठी मल
ु गी जर पाहण्यात आली तर तम्
ु ही िच
ु वा अिे
तयांनी वर्ष
ृ ालीच्या वडडलांना िांधगतले. वर्ष
ृ ालीच्या वडडलांनीपण हो म्हटले कारण तयावेळी वर्ष
ृ ाली सशकत होती (BE)
आणण घाई अशी काही नव्हती. पण म्हणतात ना “marriages are made in heaven” तयाप्रमाणे शेवटी
वर्ष
ृ ालीच्या घरून राजेशचे स्थळ योग्य वाटते आहे म्हणून मग वर्ष
ृ ालीला राजेशचा फोटो बघायला ददला. आपला
राजेश तयावेळी आततापेक्षा जास्तच मस्त ददिायचा व वर्ष
ृ ालीपण “नाही” म्हणाली नाही. नंतरचे गुवपत अिे की
राजेश व वर्ष
ृ ालीने इंटरनेटवरून एकमेकांशी बोलणी िुरु िुद्धा केली. (अरे लबाडांनो!). बहुतेक नतथेच एकत्र गाठ
बांिायचा ननणयय तयांनी घेतला अिणार पण तिे कबल
ू नाही केले व चक्क घरच्या लोकांिाठी ‘कांदेपोहे ’ काययक्रम
ठरवला. बबलंदर! राजेशने ही पदहली व शेवटची मुलगी (वर्ष
ृ ाली) बनघतली (अिे तो िांगतो!) व नतनेही तिेच. मजा
तर पुढेच! तया दोघांनी घरी न िांगता ठाण्याच्या िुप्रसिद्ध ‘तळापाळी’ तलावावर एकमेकांची िेट घेतली. तयातही
गंमत म्हणजे, वर्ष
ु न बघत होतया. वा रे वा! ‘कांदेपोहे ’पण खाल्ले अन चोरून
ृ ालीच्या मैबत्रणी चोरून ही िेट दरू
ठरवले पण! तर अशीही गंमत. प्रतयेकाच्या लग्नाच्या ववसशष्टट गोष्टटी अितात खऱ्या पण घरच्यांिाठी नावाला
‘कान्दे पोहे ’ हे म्हणजे ‘जरा too much हं !’. फोटो पहा खाली, ककती िंद
ु र परब पती-पतनी, made for each
other!
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मग लग्न ठरले. वर्ष
ु ाकार
ृ ालीला आईकडून lead from front हा गुण अंगी आल्यामुळेच म्हणा, वर्ष
ृ ालीने िवय पढ
घेऊन लग्नाची िवय कामे, पलाननंग स्वतःच केले. इतके बारकावे की, पबत्रका कशी हवी, तयाचा format काय, रं ग
काय, हे िगळे िगळे मॅनेज केले. ह्याचवतृ तीने मग हल्ली नवीन घराचे backyard बनवताना हाच गुण कामी
आला. घर तर ववलक्षण नीटनेटके व िाजेिे िजवले आहे .
राजेश वर्ष
ृ ालीला दोघांना िमाजकायायची आवड आहे व पुढे िमाजामध्ये काही करून दाखवण्याचा मानि आहे . मी
तयाला म्हटले, अरे , मग मराठी मंडळ तर नवीन रक्ताचे, नवीन ववचारांचे स्वागतच करे ल, नक्की मंडळात िसमती
मध्ये पढ
ु े मागे िाग घे. कारण मला पण
ू य ववश्वाि आहे की हे दोघे नक्की िलेच करतील. वर्ष
ृ ालीला MBA वा Ph.
D. करायचे आहे . ती इच्छा पण
ू य होवो. राजेशचे कारचे वेड, धगटार सशकण्याची हौि हे मादहती आहे का? सशवाय
२६.३ मैलांची मॅरेथॉन तयाने यशस्वी पूणय केली हे तोच काय पण आम्हीही कौतुकाने िांगतो. तयाची गाण्याची आवड
तर मादहतीच आहे व आवाज ककती मस्त आहे . मला तयाचे दे वळाच्या ििागह
ृ ामध्ये गायलेले ‘दढपाडी दढपांग’ हे
मराठी गीत अजूनही लक्षात आहे . तिेच गाण्याच्या शेवटी ‘अन ् राणी माझ्या’ ह्या खजायच्या आवाजातले बोल पण.
ह्याच वर्षी तयाने मराठी skit मध्ये ‘राज ठाकरे ’ ककती हुबेहूब वठवला होता हे पादहलेच अिेल. वर्ष
ृ ालीमिील नतृ याची
आवड व कौशल्य १६ ऑगस्टला इंडीया डेच्या काययक्रमात बनघतली अिेलच पण तिेच ह्या ८ नोव्हें बर रोजी
आपल्या ददवाळी काययक्रमामध्ये पण बघाल. अंगातले नवनवे पैलू परब कुटुंब दाखवत आहे त, आगे आगे दे खो होता
है क्या!
आईकडून नोकरी, घर, तिेच मल
ु े वाढवणे, याचे योग्य िंतुलन हा िगळ्यात मोठा वारिा, िंस्कार समळाले आहे त हे
वर्ष
ृ ाली असिमानाने िांगते व तोच वारिा राजेशबरोबर िंिाररमागय चालताना मुलांना वाढवताना िंस्कृती, िार्षा
िांिाळताना आईिारखेच पुढे न्यायचा मानि, इच्छा, इर्षाय, व प्रयतन आज वर्ष
ृ ाली करताना ददित आहे . आता
तयांच्या जीवनात िुंदरशी दोन मुले आहे त (िाची आणण आदी – फोटो पहा खाली). आता दोन घरे झाली आहे त व
एकत्र HPह्या प्रख्यात कंपनीत नोकरी करतात. अिे हे चौकोनी कुटुंब,

राजेश, वर्ष
ृ ालीकडे पाहताना ‘made for

each other’ हीच िावना मनी येत.े िेटला निाल तर ह्यांना नक्की िेटा कारण अिा समत्र समळणे हे पण िाग्यच!
खप
ू मस्त वाटे ल तयांना िेटाल तेव्हा ही मी खात्री दे तो. ह्या दोघांनी अिेच गण्
ु यागोववंदाने, आनंदाने रहावे, culture
पुढे pass on करावे, मराठी िार्षा मुलांना आवजन
ूय बोलायला सशकवावी ह्यािाठी मी तयांना शुिेछा दे तो व ही
िंध्याकाळ मस्त गपपांमध्ये आमच्याबरोबर व्यतीत केली ह्याबद्दल राजेश अन ् वर्ष
ृ ाली यांना अनेक िन्यवाद!
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"ददवाळी आमच्या-तुमच्या आठवणीतली"
मल
ु ाखती व शबदांकन – अजजत नातू
आपण िवयजण िारतातून अमेररकेत येतो तेव्हा एक आठवणींची एक कुपी मनात ठे वून येतो. या कुपीमध्ये
लहानपणापािूनच्या अनेक आठवणी ठािून िरलेल्या अितात. कुठलाही ववर्षय ननघाला की लगेच ही कुपी उघडतो
आणण आपण आपली आठवण, आपले प्रिंग िांगतो. यात आईवडील, िाऊ बदहण, नातेवाईक, सशक्षक, शाळा,
कॉलेज, समत्र, खेळ याबद्दल िरिरून बोलता येईल अिे प्रिंग अितात. िण म्हटले तर काही ववचारू नका. गणपती,
ददवाळीबद्दल तर आठवणींचा डोंगरच ह्या कुपीतून ननघतो. आतता नुकतीच ददवाळी िाजरी झाली, तया ननसमतताने,
मंडळातील काहीजणांच्या अशाच आठवणी खाली दे त आहोत, तया वाचून, तुमची आठवणीची कुपी नक्की उघडेल यात
शंका नाही:
रमेश पाटील (ववनायकचे वडील) िांगतात:
तयांच्या गावात लहानपणी ददवाळीला, गायबैलांची पूजा करायचे. पणती घेऊन घरोघरी कफरायचे, तयाला
लोकांनी तेल द्यायचे अिते. पीकपाणी आलेले अिते, तया िंपततीला हातिार लावण्याऱ्या गायबैलांचा मान
राखतात अशी ददवाळीची पज
ू ा करून, ओवाळून. ददवाळीत बायको नवऱ्याला, बदहण िावाला तर ओवाळतात
हे मादहतीच अिते पण मुक्या प्राण्यांना ददवाळीला मान दे ऊन ओवाळण्याच्या या प्रथेचे कौतुक वाटले व
मराठी िंस्कृतीचा असिमान वाटला.
तर्ष
ु ार सलमये तयांची आठवण िांगतात:
प्रतयेक ददवाळीला माती, दगड गोळा करून ककल्ला करायचो. दर वर्षी काहीतरी नाववन्य तयात आणायचे
हीच ओढ, चढाओढ. मग समत्र-समत्र एकत्र येऊन किे समळूनसमिळून ककल्ला बांिणीचे मनिब
ु े रचायचो,
वस्तू गोळा करणे हा एक और प्रकार कारण तयात ववकत फार आणायचे निते. ककल्ला दह एक आठवण
मनात ठािून आहे . गंमत म्हणजे, कष्टटाने बनवलेला ककल्ला, आपण स्वतःच िगळे समळून तयात फटाके
लावून जमीनदोस्त करण्यातील मजा तर औरच.
जयनंदन कशाळकरांनी तर ददवाळीबद्दल बोलताना आठवणीचा प्रवाह िमोर आणून उिा केला,
कशाळकर कुटुंब खूप मोठे . ६ काका, तयांचे कुटुंब व तयांची कच्चीबच्ची. ददवाळीला चक्क एका घरात
पन्नाि (५०) जण कुटुंबीय एकत्र यायचे. आणण मग काही इतकी मजा यायची कक ववचारू नका. बालबच्चे
कंपनी अभ्यंगस्नान, फटाके, फराळखादी, खेळ यात गुंग अिायची तर पुरुर्षमंडळी कफरायला जाणे, गपपा
मारणे अन खादी यातच वेळ घालवायची तर मदहलावगय, कोणाला काय िेट समळाली, खरे दी काय केली,
प्रचंड काम, गपपा, दाधगने, नटणे, फराळ बनवणे यात गुंतून जायची. ककती अप्रूप अशी, हवीहवीशी ददवाळी
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अिायची जयाची आता फक्त आठवणच बाकी उरी बाळगन
ू आहोत अिे बोलताना डोळ्यात कोठे तरी ओलावा
ददिला खरा.
िुजाता पवार पण वरील प्रमाणेच ३०-४० जण नातेवाईक समळून नासशकजवळील गावी, ददवाळीला अिेच एकत्र किे
िेटायचे हे िांगताना काहीतरी हातन
ू ननिटून गेले, ते लहानपणचे ददवि ककं ती मस्त होते हे िांगताना nostaligic
होऊन जातात. आता ते एकत्र येणेपण उरले नाही व कालाय तस्मै नमः च्या ओघात तया प्रथा िंपल्या अिल्यातरी
इथे अमेररकेत समत्रमंडळींिोबत तया जवळपाि जाणारे वातावरण ननमायण करायचा प्रयतन करून जुन्या आठवणींनाच
जणू जपायला पाहतात.
अशीच आठवण वैिव व प्रीती नाडगौडा िांगतात. वडडलांचे चार िाऊ व एक बदहण आणण तयाचे कुटुंब अशी २५-३०
माणिे एकत्र यायची. एकत्र येऊन ददवाळीच्या ननसमतताने घर िाफ करणे हे िांगताना, अजून एक ववशेर्ष व आगळी
वेगळी आठवण िांगतात ती म्हणजे तयांच्याकडे झाडूची पूजा अिायची व तया ददविात कचरा बाहे र टाकायचा नाही.
मग पवयतीवर कफरायला जाणे, आवजन
ूय घरी बनवलेलाच फराळ, लक्ष्मीपूजन, फटाके हे तर आलेच. तयातून गम्मत
म्हणजे, कोठून तरी समळवलेले आपटबार. हे जरी illegal अिले तरी समळवायचेच व ते फोडायची लहानपणाची हौि
ती केव्हढी.
िुहाि कारके ददवाळीची आठवण कळवतात ती एक हृद्द्य आठवण आपल्यापण काळजाला सिडते कारण तयात
िुहािचे, तयाच्या नातेवाईकांचे प्राण्यावरील प्रेम ददिते व डोळे ओले होतात. ददवाळीच्या ननसमतताने तयाच्याशी बोलता
बोलता तया आठवणीची कुपी किी कशी उघडली हे िह
ु ाि िरिरून िांगतात.
लहानपणी ददवाळी म्हटली तर धचवडा, चकल्या, करं जया, शंकरपाळे बरोबर िगळ्या समत्रांमध्ये िमाल
आनंद समळवायचा. मी (िुहाि) चौथीत अिताना ददवाळीच्या आिी िुनीलदादाने एक मस्त कुत्र्याचे वपल्लू
आणले. पाविाने सिजलेले ते वपल्लू आिी थोडे घाबरलेले होते पण दि
ू पाणी वपऊन तिे ताजेतवाने झाले.
ते काळ्या रं गाचे अिले तरी पायावर जणू पांढरे मोजे घातल्यागत ठिे होते. तिेच कपाळावर पांढरा दटळा
तर शेपटीवर तिेच. आम्ही िवाांनी ठरवले वपल्लाचे नाव ‘समनू’.
मग घरातले वातावरणच बदलून गेले, िकािकीच्या जीवनात घरी आनंद दे णारे हे वपल्लू घरचे एक
व्यस्क्तमतवच झाले. शाळे त जाताना माझे बालमन दःु खी व्हायचे व शाळे तून किी घरी येऊन ‘समनू’
वपल्लाशी खेळतो अिे व्हायचे.
एकदा अिचं दोन ददविांनी ददवाळी होती. िंध्याकाळचा अंिार झाला होता, आई फराळ बनवत होती, ‘समनू’
वपल्लू िुनील दादाच्या पायावर तोंड ठे वून बिली होती. tv वर गाणे िुरु होते. इतक्यात, ‘िडामिूम’ प्रचंड
मोठा आवाज! बाहे र ददवाळीचे ‘िुतळी बॉम्ब’ फुटले. कानठळ्या बितील अिे आवाज अचानक झाले. आम्ही
मुले ‘ददवाळी आली’ अशा आरोळ्या ठोकत उड्या मारत बाहे र पडलो.
थोड्यावेळाने घरी येऊन िवय फराळाला एकत्र आले, जेवायला घेतले. पण अरे ‘समनू’ वपल्लू कोठे आहे अिे
िवय म्हणायला लागले पण वपल्लाचा पततताच नाही. कोठे बरे गेले? मग िवयजण तिेच वपल्लाच्या शोिात,
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पण ‘समनू’ गायब. िाद घातली, िंक
ु ण्याचा आवाज करून बनघतले, पण पतता नाही, िक
ू लागल्यावर
लडीवाळपणे शेपटी हलवत वपल्लू व्हीव्हळत यायची तयाचापण मागमि
ू नाही. मग शेवटी ‘torch’ घेऊन
खाटे खाली-अडगळीतल्या िामानात वपल्लाचे डोळे चमकले. समनुवपल्लू फटाक्यांच्या आवाजाने अनतघाबरून
बबचारे लपून थरथरत होते.
तें व्हापािून फटाक्यांचा लहान अिून कोणी हट्ट केला नाहीच नाही पण नाव पण घेतले नाही. अजूनही
इतक्या वर्षाांनी डोळ्यािमोर फटाके म्हटले कक िीतीने थरथर कापणारी ‘समन’ू येत.े कोठे गेली नत ननरागि
ददवाळी, अन कोठे अिेल मन स्जंकून घेणारी समनू!
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कववता – संदेश

-

कवतयत्री श्रीमती कमल कारके (सि
ु ास कारके यांच्या मातोश्री)

आळिाची जळमटे टाका दरू झटकून

मनापािून काम करावे मंत्र दे ते हटकून

दे ता स्वववचारा चालना, बद्ध
ु ी जाईल चमकून
पाहता तुमचे ध्यान जग जाईल हबकून
कतुतय वाने उं चवा िारत मातेची शान

उतकर्षायचा समळे ल मग तुम्हाला मान

खप
ू वाचा, सलहा, चांगले ऐका जाणन
ू

शोिाच्या या कायायने, िुख समळे ल जगाला

अभ्यािाचा कानमंत्र दे ते मी तुम्हाला

अंतरीच्या ज्ञानददपाने अज्ञाना वपटाळा
तया कीतीच्या कळिा चढू द्या आिाळाला

यशवन्ताच्या माळा पडतील मग तुमच्या गळा
नका करू किीही दष्टु टांच्या नकला

अभ्यािाचा कानमंत्र दे ते मी तुम्हाला

ववनंती करते दे वा तव चरणी,
बुद्धी दे िरपूर माझ्या ववद्याथाांना

िंदेश दे ते मी ववद्याथायनो तुम्हाला

जागरूक ठे वा तुम्ही गुरुसशष्टय नातयाला,

अभ्यािाचा कानमंत्र दे ते मी तुम्हाला
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पाककृती (रे ससपी)

– शभ
ु ांिी केळे कर (she credited ततची आई)

पदार्य – खोबऱ्याचे रवा लाडू
सादित्य









पाककृती



४ कप रवा

२ कप ताजे खोबरे (फ्रोझन नको)
३ कप िाखर
दीड कप दि
ु

अिाय कप तप
ू

कापलेले बदाम, चारोळी
वेलची पड
ू

केशर दांड्या थोड्या
२० समननटे , मध्यम ग्यािवर रवा तप
ु ात शेकून घ्या. तयाचा रं ग तपककरी होणार नाही
याची काळजी घ्या कारण हे लाडू पांढरे ददिले पादहजे. तरी रवा चांगला शेकणेपण
महतवाचे.




मग ताजे खोबरे (ओले) तयात टाका व पन्ु हा िािारण १० समननटे शेका.

एका कढईिारख्या िांड्यात दि
ु , िाखर गरम करा आणण syrup िारखे होईपयांत उकळवा.
८-१० समननटानंतर ग्याि बंद करा.



तयात वरील रव्याचे समश्रण व वेलची पड
ू घाला व चांगले ढवळा (डोिा batter िारखे
ददिले पादहजे)



जोपयांत रवा एकजीव होईपयांत गरम करटा रहा, ढवळा. २ ताि मग गार होऊन द्या.
मात्र हे समश्रण कोरडे होणार नाही याची काळजी घ्या.



हाताने समश्रण रगडून घ्या. कोरडे वाटले तर थोडे दि
ु घाला व समश्रण एकजीव करा.
हाताने गोल लाडू वळा



ओले, ताजे खोबरे अिल्याने refrigeratorमध्ये ठे वा. खायच्या आिी थोडा वेळ बाहे र ठे वा
म्हणजे थोडे उष्टण होऊन आणखी चांगले लागतील.

लाडू करून बघा अन किे झाले आहे त ते कळवा.

अधिक मादहतीिाठी शि
ु ांगीचा िंपकय ई-पतता आहे (kelekars@yahoo.com).
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शबदकोडे
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चट
ु के, उखाणे, आरोग्य सल्ला
१

असभमानी संता
संता: मला ककती असिमान आहे , माझा मुलगा मेडीकल school मध्ये आहे .
बंता: खरे च! काय study करतोय!
संता: नाही, तो नाही, तयाचाच ब्रेन कॉलेजची लोक अचंबबत होऊन study करत आहे त

२

काय कल्पना तरी केलीत या उत्तराची?
िरदार और्षिाच्या गोळ्या (capsules) घेताना sides कात्रीने कापून मग उरलेली का घेतो बर?
ववचार करा!

अजून ववचार करा!

अजून अजून.................

...............................................>

To avoid side effects!!!

उखाणा
होते लग्नात असिमानी तयाला घाि िरवताना
आहे ‘अमुक’रावांची असिमानी, तो िांडी घािताना

आरोग्य सल्ला:
Anemia (लाल रक्त पेशींचा कमीपणा) वर घरिुती उपाय


काळ्या मनक
ु ा (raisins) रात्रिर पाण्यात सिजवन
ू , िकाळी ररकाम्या पोटी मदहनािर
घ्या.



काळ्या नतळाचे चूणय करा आणण दररोज िकाळी २ चमचे हे चूणय आणण अिाय कप कोमात
पाण्याबरोबर घेत चला.



रोज २-३ खारीक खाल्ल्या तर मदत होईल.



C जीवनितव लोहयक्
ु त (iron) पदाथय पचनािाठी शरीराला आवश्यक आहे . तयािाठी

दहरव्या पानाच्या िाजया, rice flakes (जयात लोह अिते) यावर थोडे सलंबू वपळत जा.
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फोटो section कंदील workshop

- खूपच चांगला प्रनतिाद व छान कंदील बनववले.

मदतीबद्दल शुिांगी कोन्नुर, पल्लवी िावंत, मीनल जोशी, वैशाली आदे स्ततवार, अमोल जोशी यांचे आिार!
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िणेशोत्सावामध्ये सढळ िस्ते वियणी दे णारे खालील प्रमाणे

 िनतश व वैशाली आदे स्ततवार

 िुशांत सशरोडकर

 पथ्
ृ वीराज व मननर्षा होतपेटी

 फारुकी िववता

 श्रीकांत व वप्रया जोशी

 ननतीन पाटील

 शेखर व शुिांगी धचटणीि
 अमीत व िोनाली जोशी
 वैिव व प्रीती नाडगौडा

 ववनायक व जयश्री पाटील

 ववजय वाकोडे

 अब्दल
ु सिमिॉफ्ट
 िुहाि कारके

 ननतीन पराडकर

 अमर व िुजाता पवार

 राजीव अगरवाल

 आशुतोर्ष व मािुरी सशरोळकर

 वर्ष
ृ ाली पाखले

 मंदार व डडंपल ननमकर

 नयन प्रिान

 ववक्रांत व पल्लवी िावंत

 कववता राव

 ववक्रम व अस्स्मता बोबडे

 अननकेत ब्रीद

 असमता खरे (मेहंदी स्टॉल नफा)

 महे श केतकर

 पल्लवी िुमाळ (मखर िजावट)

 उमा कुलकणी

 अमेय व तपृ ती िाठे

 सशवाजी पवार

 आनंद व आरती मेहेर

 राजेंद्र शेळके

 िनंजय खरे व राजश्री दे शपांडे (मराठी
शाळा स्टॉल नफा)

 अस्जता ननमकर
 बी. लाठी

 िंदीप शेठ

 प्रीती नरे

 गणेश जंगम

 िधचन ब्रह्मे

 नसमता िुवे
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आपले प्रायोजक – जादिरातदार
(Our Sponsors)
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Platinum sponsors
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