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बाममं काय2 काDरणी
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_____________________
अFयG

HाजJा Kिवड
उपाFयG

सुधीन बंगेरी
उपाFयG- िवपणन

िवनी रेगे
चटणीस

गौरी टन2 र
ख￭जनदार

साWाXी ￮शदे
सह-ख￭जनदार

HाजJा पुरोिहत

संपादक[य
नम\कार मंडळी,
आला आषाढ-_ावण, आ$या पावसा`या सरी
िकती चातकचोचीने aयावा वषा2ऋतू तरी
काdया ढेकळांचा गेला गंध भरन खdयांत
काdया डांबरी र\gयाचा झाला िनम2 ळ िनवांत
चाळीचाळीतून चब ओली चरगुटे झाली
ओ$या कौलार-कौलारी मेघ हुंगतात लाली
ओ$या पानांत$या रेषा वाचतात ओले पGी
आण पोपटी रंगाची रान दाखिवते नGी
मनी तापले $या तारा जरा िनवतात संथ
येता आषाढ-_ावण िनवतात िदशा पंथ
बालभारती`या पु\तकातली मढnकरांची ही एक पावसाळी किवता. मेरीलॅं डकरांना पाऊस आता नेहमीचाच झाला असला तरी
भारतातील पावसा`या, पावसाळी सहलं`या, पावसात भजsया`या आण अगदी आजारी पडsया`याही आठवणी तुम`या मनांत
अजूनही ताtया असतील. भारतातील पावसाळी मौसमा`या आण इथ$या उvहाळी सुwयां`या मुहूता2वर िविवध सािहgयHकार
$याले ला “मै/”चा दस
ु रा अंक तुम`या हातात देताना आxहाला अतशय आनंद होत आहे.

भारतात पावसा`या शडकाyयांनी थोडा गारवा आणला असेल, तर मेरीलँ डकरांनी नुकतीच उ{णतेची लाट अनुभवली.
उvहाdयात जीवाला गारवा देते ते थंडगार आई\}ीम. उvहाdया`या िदवसांत आई\}ीम खाsयाची मजा काही औरच असते. तर
आई\}ीम खाता खाता आई\}ीम`या इतहासाबल जाणून Äया “आई\}ीमची ऐशी तैशी” Çा ले खामधून. उvहाdयाची सुwी आण
आते-मामे-चुलत भावंडांसोबत गaपागोÉी करत गÑीत जागवले $या रा/ंचे एक वेगळे च समीकरण आहे. gयात भुताखेतां`या गोÉी
सांगून इतरांना टरकवणारे एखादे भावंड असले तर अशा रा/ी आठवणंमFये घw रतून बसतात. तर अशीच एक चकवणारी “अ$बम”
ही कथा Çा अंकात वाचा. Çासोबतच बालगीतां`या आठवणं जागवणारा ले ख “बंडू आण जॅक हॉन2 र”, "आई"ची मिहती सांगणारा
ले ख आण "औरंगाबाद आण मी" हे Hवासवण2 नही Çा अंकात आहे. Çाशवाय, भारतातून अमेDरकेत मुलाकडे राहून परतले $या
आई`या मनातले िवचार yयJ करणारी “देश परदेश” ही किवता, “शोधू कुठे सुख” xहणत भवताल धुंडाळणारी किवता, देवीचे कवन
आण काही बालकलाकारांनी पाठवले $या च/ांनी आण ले खनाने हा अंक सजला आहे.

महाराÉáा`या आण भारता`या िविवध Hांतातून बा#$टमोर पDरसरात आले $या आप$या शेजाàयांची ओळख आपण “गâा आपला गाव
बरा” Çा सदरातून करन घेत असतो. Çा अंकामFये आप$या मराठवाâातील शेजाàयांची ओळख करन घेऊ.
सFया इथे शाळांना सुäãा लाग$या आहेत. सुwी xहटली xहणजे Hवास आलाच. Hवासाहून परतलात क[ तुxही केले ली धमाल
आxहाला åलहून कळवा आण मुलांनाही åलहायला सांगा. Hवास वा तुमचे इतर अनुभव, किवता, ले ख, च/ आxही पुढ`या अंकात

बा#$टमोर मराठी मंडळ
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Çा अंकात –
ले ख

आई\}ीमची ऐशी तैशी - अवंती करंदीकर
आई - रवंK म. जोगळे कर
औरंगाबाद आण मी – गजानन सबनीस
बंडू आण जॅक हॉन2 र - वरदा वैB
कथा

अ$बम - िनले श मालवणकर
किवता

देश-परदेश - दीपा नातू
शोधू कुठे सुख - अनघा डंगरे आण
भाñय_ी शारी
देवीचे कवन – िवनायक वाडदेकर

H￭सç करsयासाठी उgसुक आहोत. “मै/”चा पुढचा अंक ऑèटोबरअखेरीस H￭सç होईल. gया अंकासाठी तुमचे
ले खन वा च/ BMM@baltimoremarathimandal.org Çा प्यावर १५ ऑèटोबरपयíत पाठवा. पुढ`या
अंकामFये खानदेशातून आले $या आप$या मराठी शेजाàयांचा पDरचय करन घेऊ. तुxही Çा पDरसरातले असाल
तर आxहाला नì[ कळवा.
सवाíना उvहाdया`या आण बालवगा2ला सुwी`या शुभे`छा!
कळावे,
संपादक मंडळ

मुखपृòािवषयी

Hकाशच/कार - िवनी वैB कोaपरपू
च/ाचे नाव - छान िकती िदसते फुलपाखर
च/ाबल मािहती - A picture taken at Alpha Ridge Park during 2018 BMM picnic.

बालिवभाग

कलाच/- िवव\वान कोaपरपू
Hकाशच/े - समथ2 आपटे, िवनी कोaपरपू
अनुHास - साvवी को$हटकर आण
रहा महाजन

िवनी वैB कोaपरपू

Hायोजक

बा#$टमोर मराठी मंडळ
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अ$बम

िनले श मालवणकर
ले खकाब@ल मािहती

महाराBC सािहEय पHरषद व
द मा िमरासदार JतMान
यांNयातफP आयो￭जत
िवनोदी कथाUपधPत
‘डायनासॉरची बेYबी’ या
कथेला २०१९ साली
Jथम पुरUकार Jा[.
'ही आगळी कहाणी' या
पिह$याच कथासं]हाला
नागपूरNया प_गंधा
JतMानतफP उEकृB
कथासं]हाचा राम भंडे
पुरUकार Jा[.
याdयतHरe महाराBC
टाईYस, मराठी सािहEय
पHरषद,मराठी िवgान
पHरषद, कोकण मराठी
सािहEय पHरषद, राhय
मराठी िवकास संUथा व
इतर िविवध
कथाUपधाjमkये
बlसपा/ कथा.
गे$या सहा वषाjत(मे
२०१३ पासून) मािननी,
कथाnी, आवाज, हंस,
िमळू न साoयाजणी,
धनंजय, ज/ा, मेहता
िदवाळी अंक, महाराBC

बा#$टमोर मराठी मंडळ

“हु रP...आजोबा.. आजोबा.. पािहलं त का मला काय सापडलं य ते..?“ चटू ची उEसाहाने भरले ली आरोळी आली.
“चटू , /ास देऊ नकोस आजोबांना.. Eयांची दुपारची झोपायची वेळ आहे ही..Eयांची झोपमोड केलीस तर रागावतील आण
सगळं घर डोuयावर घेतील तुझे आजोबा..” पाठोपाठ सूनबाईची - अंिकताची दबuया आवाजातली दटावणी ऐकू आली.
पण नेहमीJमाणेच चटू वर Eया दटावणीचा काही पHरणाम झाले ला िदसला नाही. शेवटी नाईक-ंनबाळकर घराxयाचाच वारस
पडला तो. समोरNयाला आधी गोळी घालायची आण मग िवचारायचं,”हं, तर काय Yहणणं होतं आपलं ?” असा नाईकंनबाळकर घराxयाचा खाuयाच होता आण हा वारसा चटू राव यशUवीपणे पुढे चालवणार याची चzहं अगदी UपB िदसत
होती.
“आजोबा.. कुठे आहात तुYही आजोबा?” असं Yहणत धाडिदशी चटू ने िदनकररावांNया बेडरमचा दरवाजा उघडला.
“का|ा2ने नुसता वात आणलाय. दुपारचं शांत झोपूसु}ा देत नाही.” झोपमोड झा$यामुळे काहीसे चरफडतच िदनकरराव
उठले .
उzहा~याNया सुीत िदनकररावांचा मुलगा - Jताप, सूनबाई - अंिकता आण नातू - चटू को$हापुरात िदनकररावांNया
वाडवडलोपा￭ज2 त जुzया वाÄात राहायला आले होते. Jताप िदनकररावांचा एकुलता एक मुलगा. घराxयाची परंपरा Yहणून
Eयाने सैzयात जावं अशी िदनकररावांची इNछा होती, पण Jतापला Eयात रस नdहता. Eयाचा कल नोकरपेशा आयुÉयाकडे
होता. एखादी सरकारी नोकरी िमळाली कÑ आयुÉय पावलं अशी Eयाची धारणा होती. शेवटी Eयाला मुंबईजवळ अंबरनाथNया
ऑड2 नzस फॅuटरीत नोकरी लागली, तेdहा Eयाला आण िदनकररावांना दोघांनाही हायसं वाटलं . सरकारी नोकरी Yहणून
Jताप खुश, तर सैzयात नाही तरी िनदान सैzयासाठी शर सामु]ी बनवणाoया कारखाzयात तरी Eयाला नोकरी लागली यात
िदनकररावांनी समाधान मानून घेतलं . तेवढीच दुधाची तहान ताकावर.
िदनकररावांनी खरं तर आप$या नातवाचं नाव आप$या घराxयाNया परंपरेला शोभेसं असं -‘शौय2 ’ ठेवलं होतं. मुंबईकरांनी
नाईक-ंनबाळकरांNया या वारसाचं नामकरण “चटू ” करन टाकलं होतं, पण िदनकररावांसाठी मा/ तो शौय2 च होता. EयांNया
नाईक-ंनबाळकर घराxयाचा धुरध
ं र वारस.
िदनकरराव चरफडत पलं गावर उठून बसले तोपयjत चटू EयांNया पलं गाNया समोर येऊन उभा ठाकला होता आण टणाटणा
उÄा मारत आप$या हातातली वUतू EयांNयासमोर नाचवत होता. ती वUतू जड होती, Eयाला झेपत नdहती, तरी चटू चा
उEसाह मा/ दांडगा होता.
“काय आणलं त बेटा शौय2 ?” िदनकररावांनी एdहाना झोपमोडीमुळे झाले $या चडचडीवर काहीसा ताबा िमळवला होता.
“चटू , बाहेर चल पाहू. उगाच आजोबांना /ास देऊ नकोस EयांNया झोपेNया वेळेत ..” एdहाना सूनबाई दरवाजापाशी
अवतरली होती. पण िदनकररावांNया उप#Uथतीत EयांNया खोलीत पाय ठेवायला ती धजावली नाही.
“राहू दे सूनबाई.. बघतो मी काय ते.. नाही तरी आता झोपमोड तर झालीच आहे. ”
“बरं आबासाहेब.”असं Yहणून सूनबाई मागे वळली.
“आजोबा लवकर बघा ना. माझे हात दुखायला लागले .”
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टाइYस, सकाळ, मेनका,
सामना, माâमक,
लोकJभा, पुढारी, उäम
कथा, चै/ाली,
झपूझा2(कोकण मराठी
सािहEय पHरषद),
िफरकÑ, वसंत, महाराBC
िदनमान, पुढचं पाऊल,
फुल मनोरंजन, माझी
विहनी, दािमनी, सािहEय
सहयोग, कलामंच, सा.
वाता2सु/, व$ड2 सामना,
अलका, वसुधा या
मा￭सकांमkये, िदवाळी
अंकांमkये व दैिनकांमkये
एकूण ७२ कथा
Jकाशत.
दैिनक सामनाNया
फुलोरा शिनवार
पुरवणीमkये अमेHरकेतील
अनुभवांवर आधाHरत
‘zयूयॉक2र’ या
हलuयाफुलuया
सा[ािहक सदराचे
ले खन.

“एक िमिनट..एक िमिनट बेटा. मला जरा चÉमा लावू दे. आताशा मला जवळचं नीट िदसत नाही.”
िदनकररावांनी चÉYयाचं पाकÑट शोधलं . Eयातला सोनेरी काÄांचा चÉमा काढू न तो डो~यांवर चढवला आण शौय2 कडे पािहलं .
शौय2 हातात एक अ$बम नाचवत होता.
“अरे, हा कुठे सापडला तुला?” िदनकररावांनी आåया2ने िवचारलं .
“देवघराNया बाजूला ती बंद खोली आहे ना. Eया खोलीत एक पेटी आहे. Eया पेटीत सापडला.”
“अNछा… बरं काय काय धुंडाळू न काढतोस!”
“आजोबा.. हा तुमNया बाबांNया लçाचा अ$बम आहे ना?”
“हो बेटा.”
“आजोबा, मला सांगा ना फोटोत कोण कोण आहेत ते.”
“जरर बेटा..”, िदनकररावांनी सांगायला सुरवात केली, ”हे..हे पाहतोस ना .. हे आहेत माझे वडील. Yहणजे तुझे पणजोबा.
अतशय पराèमी होते बरं!”
“हं..” मनाशी काहीसा िवचार करन शौय2 ने िवचारलं , ”आजोबा, Eयांना वेड लागलं होतं का हो?”
“काय? कोण Yहणालं असं ?” िदनकरराव काहीसे चडू न गरजले .
“आई सांगत होती ..,” शौय2 काहीशा दबuया आवाजात बोलला, ”..पणजी देवबाêपाकडे गेली, Eयानंतर पणजोबा हा अ$बम
घेऊन पणजी-आëीNया फोटोशी बोलत बसायचे ..”
िदनकररावांनी एक दीघ2 íास घेतला आण आप$या भावनांवर िनयं/ण िमळवxयाचा काहीसा यशUवी JयEन केला.
“नाही बेटा..असं नाही काही. तुझे पणजोबा अतशय खंबीर होते, रडोबा नdहते, समजलं ? एक गोB लlात ठेव.नाईकंनबाळकर घराxयाचा JEयेक पुरष कणखर, धीरोदाä पुरष असतो, कुणी रडतराऊत नाही, कळलं ? तू सु}ा EयांNयासारखं
मजबूत बनायचं, समजलं ?”

“हो आजोबा.” चटू ला खरं तर EयांNया बोलxयातलं फारसं कळलं नdहतं, पण Eयांचा तो आवेश पाहून Eयाची नाही Yहणायची
छाती झाली नाही.
“आण हा फोटो कोणाचा आहे, आजोबा?” Eयाचं लl पुढNया फोटोकडे गेलं.
आजोबांनी सांगायला सुरवात केली. नावाबरोबरच ते JEयेक dयeÑशी िनगडत असले ला इतहाससु}ा सांगत होते. काही वेळ
गेला. शौय2 चा आवाज येत नाही Yहणून Eयांनी बाजूला EयाNयाकडे पािहलं , तर तो डु लuया घेऊ लागला होता. Eयांनी Eयाला
हलकेच जागं केलं .
“शौय2 बेटा, झोप येते आहे?”
“हो आजोबा.” जांभया देत शौय2 Yहणाला.
“जा तुìया आईकडे जाऊन झोप जा.”
“बरं आजोबा.”
शौय2 तसाच काहीसा पंगुळले $या डो~यांनी आप$या आईNया खोलीकडे िनघून गेला.
िदनकररावांची नजर पुzहा अ$बमकडे वळली. समोरच EयांNया वडलांचा - झुंजाररावांचा फोटो होता. सरदाराNया वेशातला तो
फोटो. झुंजारराव Eया फोटोत खरंच अतशय पराèमी िदसत होते. का नाही िदसणार? ते होतेच तसे पराèमी! यु}ात Eयांनी
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गाजवले $या मदु2मकÑसाठी सरकारने खास पदक देऊन Eयांचा सEकार केला होता. अतशय पराèमी आण हसतमुख असे

झुंजारराव. अगदी िदलखुलासपणे हसणारे. गडगडाटी सात मजली हसणारे. पण हेच हसतमुख आण खंबीर झुंजारराव EयांNया
पEनीNया अनपेlत मृEयुनंतर पूण2पणे कोलमडू न गेले होते. पEनीNया मृEयुनंतर Eयांचा कणाच जणू मोडला होता. आपलं
हसणंसु}ा ते िवसरन गेले होते. सतत आप$या लçाचा अ$बम घेऊन ते आप$या पEनीNया फोटोशी गêपा मारत असत.
िदनकररावांनी Eयांना समजावxयाचा बराच JयEन केला होता, पण dयथ2 . फोटोतली आपली पEनी आप$याशी बोलते, गêपा
मारते यावर झुंजाररावांचा ठाम िवíास होता आण ते तो अ$बम घेऊन आप$या पEनीशी तासनतास गêपा मारत. नंतर नंतर तर
िदनकररावांनी Eयांना समजावणंसु}ा सोडू न िदलं होतं. शवाय ते जाUत काळ सुी घेऊ शकत नdहते. सुी संपली तसं
झुंजाररावांना सोडू न िदनकररावांना पुzहा आप$या सैzयात$या नोकरीवर रजू dहावं लागलं होतं. पण नंतर काही मिहzयांनी
झुंजारराव गंभीर आजारी पडले . िदनकररावांनी आप$या वHरMांना िवनंती करन कशीबशी रजा िमळवली. वडील मरणशïयेवर
असताना वेळेवर पोहोचावं Yहणून धावपळ करत ते गावी पोहोचले , पण दुदñवाने Eयांना पोहोचायला उशीर झाला होता. ते
पोहोचले तेdहा सारं आटोपलं होतं. वडलांNया मृEयुसमयी आपण EयांNयाजवळ नdहतो याची टोचणी िदनकररावांNया मनाला
कायमची लागून रािहली. आजही ते आठवलं तसा िदनकररावांचा कंठ दाटू न आला. डोळे पाणावले . एक चुकार अnू खाली
ओघळला आण अ$बमवर सांडला.
“छोटे सरकार..”खणखणीत आवाजातली हाक आली. िदनकरराव दचकले . आवाज ओळखीचा होता. हा तर EयांNया
वडलांचा - झुंजाररावांचा आवाज. नòÑच झुंजाररावांचा आवाज. िदनकररावांना “छोटे सरकार..” Yहणणारे तेच.
िदनकररावांनी दचकून अ$बमकडे पािहलं . फोटोतले झुंजारराव हसून िदनकररावांकडे पहात होते.
”छोटे सरकार, काय झालं ? आज तुमNया डो~यांत चò पाणी?”
िदनकरराव थò होऊन झुंझाररावांकडे पहात होते. बसले $या धuuयातून ते अजून पुरते सावरले नdहते.

“बाबा..”, िदनकररावांNया तंडू न पुढचे शôदच फुटेना.
झुंजाररावांनी सहचाHरणीला हाक मारली, ”अहो, पािहलं त का, आपले िदनकरराव चò रडताहेत. आप$या चरंजीवांNया
डो~यात अnू.. हा..हा..हा..”, Eयांनी नेहमीचं गडगडाटी हाUय केलं .
“छे छे बाबा.. अnू कसले ? ते असंच आपलं . बाहेर सूनबाई कांदा कापतेय बहु तेक Yहणून..” िदनकररावांनी चÉYयाNया काचा
पुसत सारवासारवीचा JयEन केला.
“आबासाहेब...काय झालं ? कुणाशी बोलताय?”, िदनकररावांNया खोलीतून बोलxयाचा आवाज आला, Yहणून अंिकता
EयांNया खोलीNया दारापाशी येऊन िवचारत होती. तेवöात तने िदनकररावांचे पाणावले ले डोळे पािहले आण Yहणाली
”आण हे काय? तुमNया डो~यांत पाणी?”
िदनकररावांनी पटकन अ$बम बंद केला. डो~यांतलं पाणी पुसत ते Yहणाले ,”काही नाही सूनबाई. वाoयाने डो~यात काही तरी
गेलं बहु तेक. õखडकÑ बंद करायली हवी.”
अ$बम बाजूला ठेवून िदनकरराव õखडकÑपाशी गेले आण घडले $या घटनेवर िवचार कर लागले . आताच जे अनुभवलं ते
सEय होतं कÑ आप$या िपताnंJमाणे आप$यालादेखील भास…? असा िवचार करत ते दरू शूzयात पहात होते. पण EयांNया
डो~यांसमोरचं दûय केdहाच धूसर झालं होतं.
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आईABीमची ऐशी तैशी...

अवंती करंदीकर

“आई तू आईABीम खाणार आहेस?” असे मी तला काही िदवसांपूवK िवचारले तेMहा ती मला Nहणाली “तू खाणार आहेस का?” मी
लगेच हो Nहणाले . तेMहा ती Nहणाली “तुझी आईABीम खाRयाची आवड काही कमी झाले ली िदसत नाही.” Uयावर मी तला पटकन
Nहटले “आईABीम कोणाला आवडत नाही? असा मनुVय िवरळाच नाही का?” Uयावर ती हसली आण आNही आईABीम खाताना
एकदम जुZया आठवणंम\ये गुंतून गेलो. खरं तर नंतर मी हा िवषय िवसरनही गेले. पण काही िदवसांपूवK आम^या ि_य मैि/ण आण
िम/ाकडू न आईABीम सोशलचे अगUयाचे आमं/ण आ$यावर मी सहजच माaया भूतकाळात डोकावले आण नकळत लहानपणी^या
आठवणंम\ये बुडून गेले!!
“आईABीम cया आईABीम... ताजे ताजे आईABीम...” असे Nहणत उZहाeया^या सुfीम\ये एक नेहमीचा आईABीमवाला Uया^या
हातगाडीवरचे आईABीम घेऊन पुRयनगरीत$या आम^या पेठेमध$या घराजवळ^या ग$$यांमधून िफरत असे. Uयाची येRयाची एक
ठरािवक वेळ असे. आNहा मुलांना कधी एकदा Uयाची बांग ऐकू येते आण आईने िदले ले पैसे घेऊन Uया^याकडे आईABीम िवकत
cयायला पळतो असे होवून जायचे. शवाय आNहा िम/मैि/णंपैकl कोण Uया^या हातगाडीपाशी पिहले पोहोचतो आण आप$या
आवडीचा Aवाद (mेवर) पिह$यांदा मागतो nाची चढाओढ वेगळीच. एकदा आईABीम िमळाले कl ते खा$$यावर माझा Aवाद चांगला
कl तुझा, nावर वेगळी चचा2 पािहजेच.
मग Uयानंतर वेळ Mहायची ती बफा2चा गोळा घेऊन येणाqया हातगाडीवा$याची. मग आमची वानरसेना Uया^याकडे बफा2चा गोळा खायला
पळायची आण मग कुणाची जीभ कशी आण िकती जाAत रंगली आहे nा चचrला उधाण यायचे. ती मजाच काही और होती. आता
तुNही Nहणाल कl हे आईABीम ंकवा बफ2 गोळा पुराण का? तर लuात आले कl िदवस जरी बदलले , काळ जरी बदलला तरी आपण
अजूनही तेMहvाच आनंदाने आईABीम खातो. बरं, एक नाही तर अनेक रपा-गुणांम\ये हे आईABीम बघायला िमळते. तर असे हे
आईABीम पािह$यांदा कुणी तयार केले असेल? कुठे केले असेल? आण कसे खाwे असेल? असे _x पडले आण मग लuात
आले कl आजकाल^या आं तरजाला^या युगाम\ये ही मािहती काढणे तसे अवघड नाही. काय असेल nा आईABीमचा इतहास आण
भूगोल? आण मग िवचारांची चB चालू झाली आण शोध सुर झाला.
असे Nहणतात कl आईABीमचा जZम ंकवा शोध Nहणा हा z{Aत जZमा^या दोनशे वषr आधी झाला, पण नेमकl तारीख मािहत नाही.
हा आईABीमसदश पदाथ2 पिह$यांदा चीनम\ये दध
ू आण तांदळ
ू बफा2म\ये घालून खाwा गेला असा अंदाज आहे. ंकग टॅंZग ऑफ
शांग nा राजाकडे Nहशीचे दध
ू , कणक, तांदळ
ू आण कापूर घालून आईABीम बनवRयासाठी तÄबल ९४ माणसे कामावर होती.
काही इतहासकारांचे Nहणणे आहे कl आईABीमचा शोध हा z{Aत जZमा^या पाचशे वषr आधी पशयाम\ये उZहाeया^या िदवसांम\ये
लागला. पशयन लोकांनी पिह$यांदा शेवया आण गुलाबाचे पाणी घालून थंडगार असा आईABीमसदश पदाथ2 राजे-रजवाÉांसाठी
बनवला. शवाय Uयात केशर आण फळे वा फळां^या रसाचा लीलया वापर केला.
nा MयतÑरÖ, पÜमेकडे अले áसाRडर द àेट nाला मध आण फळांचा रस घातले ला बफा2चा गोळा फार आवडत असे हे तर सव2 âात
आहेच. बायबलमधील संदभा2नुसार सोलोमन राजाला वसंत ऋतु^या आगमना^या वेळी बफ2 आण फळांचा रस एक/ करन खायला
फार आवडत असे. रोमन साãाåयाम\ये जुzलयस सीझर हा Uया^या सैZयाला िहवाळयाम\ये पव2 तराजंम\ये पाठवून बफ2 मागवून घेत
असे आण तो फळां^या रसाम\ये घालून पçाé (डेzलकेसी) Nहणून खात असे.
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Uयानंतर अंदाजे १२५४ ते १३२४ nा काळाम\ये माकí पोलो जेMहा पूवrकडील देशìमण (Nहणजे चीन) करन इटलीम\ये आला तेMहा
जी कृती परत घेऊन आला Uयाला आîा^या काळाम\ये सरबत (शेरबट) असे Nहटले जाते. इतहासकारांचे असे मानणे आहे कl हीच
कृती नंतर १६ Mया शतकाम\ये आईABीमम\ये िवक￭सत झाली. nाच सुमारास ंकवा nा^या थोडे आधीच इंñलं डम\ये सुóा
आईABीमची कृती िवक￭सत झाली असावी असा इतहासकारांचा अंदाज आहे. सतराMया शतका^या सुरवातीला पिह$या चा$स2 राजा^या
कारकlदKत "BीNड आईस" nा नावाने आईABीम नावारपाला आले . चा$स2 ला हे "BीNड आईस" इतके आवडले कl Uयाने Uया^या
आईABीम बनवणाqया आचाqयाला सांिगतले कl Uयाने आईABीम बनवRयाची ही कृती गुिपत ठेव$यास Uयाला तहहयात वेतन
िमळRयाची MयवAथा केली जाईल.
इकडे १५५३ म\ये फ़ôाZसम\ये "कॅथेरीन डी मेडची’ nा इटाzलयन डचेसने तचे दस
ु qया हेöीशी लõ झाले तेMहा त^या आचाqयांकरवी
"BीNड आईस" nाच _कारात$या डेसट2 ची इटाzलयन कृती _चारात आणली. हे सगळे होत असताना सामाZय जनता मा/
आईABीमपासून वंचतच होती, ती अगदी १६६० पयúत. १६६० ^या सुमारास सामाZय जनतेला आईABीम थोÉाअधक _माणाम\ये
िमळू लागले असे Nहणता येईल. ￭स￭सzलयन _ोकोपीयोने ùाZसम\ये "कॅफे _ोकोप" (ùाZस मधला पिहला कॅफे) म\ये आईABीमची
कृती पुढे आणली åयाम\ये पिह$यांदाच दध
ू , तूप, मलई आण अंडी nांचा समावेश होता.
१६ Mया शतकाम\ये भारतीय भुखंडाम\ये मुघल साãाåय असताना आईABीम हे बफ2 आण फळाचा रस घालून सरबत Nहणून वापरले
गेले. तसेच काही काळानंतर कु$फlही अ#AतUवात आली आण ती सुóा दध
ू , तूप आण मलई nांचा वापर करन बनिवली गेली
अस$याचा इतहासकारांचा अंदाज आहे. मुघल राजे Uयां^या घोडेAवारांना ंहदक
ु ु श पव2 तराजंम\ये पाठवून तथला बफ2 िदwीला आणायला
लावीत असत असे Nहटले जाते.
पण तरी सुóा अगदी १८०० ^या सुरवातीपयúत आईABीम हे फÖ †ीमंत लोकांचेच डेसट2 होते आण सामाZय लोकांना न परवडणारे
होते. अमेÑरकेम\ये १२ मे १७७७ साली आईABीमची पिहली जािहरात Zयूयॉक2^या गॅझेट सा¢ािहकाम\ये झळकली, ती "दररोज
िमळे ल" अशा मथeयाखाली. नंतर १८५१ म\ये, Nहणजे जवळ जवळ ७४ वषाúनंतर, अमेÑरकेम\ये आईABीम उ£ोग िनमा2ण झाला.
दñु ध Mयावसायक जेकब फुसेलने पिह$यांदा हा Mयवसाय बा$टीमोरम\ये चालू केला होता हे समज$यावर आता बा$टीमोर^या जवळपास
राहणाqया लोकांना ही एक नवलाईची बाब वाटेल. सुरवातीला तथे फळे आण Uयांचा रस वापरन आईABीम तयार केले जाई.
कालांतराने Uयाम\ये दध
ू , तूप, मलई व अंडी nांचा समावेश होऊ लागला. एकोणसाMया शतका^या सुरवातीला वॅिनला Aवादाचे उUपादन
सुर झाले . यथाकाल तं/िव£े^या आधुिनिककरणामुळे आण इतर शोधांमळ
ु े िविवध _माणात आईABीमचे Aवाद (mेवस2 ) आले आण
उUपादन खूपच वाढले . आजिमतीला केवळ अमेÑरकेम\ये आईABीमचे १.६ िबzलयन गॅलन इतके उUपादन होते. Uयावरन
आईABीमचे जागतक उUपादन िकती असावे nाचा अंदाज करता यावा.
आणखी एक मजेची गो§ Nहणजे आईABीम हे दस
ु qया महायुóा^या वेळेस लोकां^या नैतकतेचे _तक मानले गेले व _Uयेक सैिनकl
शाखेम\ये आईABीमचे उUपादन करणे आण ते सैिनकांना खावू घालणे nाम\ये चढाओढ असे. पÜमी _शाZत महासागराम\ये १९४५
साली सैिनकांसाठी पिहले तरंगते आईABीम पाल2र काढले गेले. दस
ु रे महायुó संप$यावर अमेÑरकेने आईABीम खाऊन िवजयोUसव
साजरा केला असे Nहटले जाते. आज आपण २१ Mया शतकाम\ये वेगवेगeया तqहे^या आईABीमचा वेगवेगeया तqहेने (Nहणजे कप ंकवा
कोन वापरन ंकवा आईABीम बार वा आईABीम सँडिवच करन) आAवाद घेतो. इतáया वषाúनंतरही वॅिनला हा Aवाद हा जगाम\ये
सगeयात जाAती आवडीने खाwा जातो हे ऐकून आÜय2 वाटले नाही तरच नवल.
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असे हे तुम^या आम^या आवडीचे आण ￭जMहाeयाचे आईABीम सवा2ना असाच कायम आनंद देत राहो आण अनायासे
उZहाळा आहे तर सगeयांना आईABीमचा आAवाद घेRयाची संधी िमळो अशी †ीचरणी इ^छा!! इत साठा-उîराची
आईABीम कहाणी पाचा-उîरी सुफळ संपूण2!!
संदभ2 : • https://www.idfa.org/news-views/media-kits/ice-cream/the-history-of-ice-cream
• https://pralinesownmade.com/what-was-the-first-flavor-of-ice-cream-ever-made/
• http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/find_out/guides/tech/icecream/newsid_3634000/3634978.stm
• https://en.wikipedia.org/wiki/Ice_cream

अनु_ास
रचरा महाजनकडे मराठी शकताना अ, आ, इ, ई पासून सुरवात करन रहा आण साZवी बघता बघता आता मराठीत अनु_ास
करायला लाग$या!

रहा महाजन

फुगवले ले मोठे फुगे फटाफट फुटले .
दादा देवी^या देवळात दपु ारी जाणार आहे.
नदीपzलकडे जाRयासाठी, नंदन नकाशा घेऊन िनeया नावेतून िनघाला.
सात ससे सक2शीम\ये दोरीवरन सर सर सरकले .
भोपeयाच भरपूर भÑरत बनवल.
पावसात भजले ले िपवळे पोपट ंपजqयाम\ये परतले .

काल काकानी कलगड कापले .
गौरीचे गुलाबजाम गाडीतून गावाला गेले.
मी खाल^या खोलीत zखशातले खोबरे खोकत खोकत खाwे.
छगननी छ/ीखाली छान छोले खाwे.
तंडली तराजूत तोलली.
साZवी को$हटकर

टोमॅटो टरबुजासामोर िटकलीसारखा िदसतो.
ठंगRया ठंÄयाला ठे^याचा ठसका लागला.

बा#$टमोर मराठी मंडळ

http://baltimoremarathimandal.org

मै/ वष2 २०१९ अंक२ पृ. ८

देवीचे कवन

लJ दे गं अंबाबाई, दे गं अंबाबाई
तुNया िवना मजला कोणी,
दज
ु ा वाली नाही, दज
ु ा वाली नाही || धृ ||

;ी िवनायक वाडदेकर

तूच जTम िदधला मजसी, माता रप होशी
योEय Wान देउनी मजला, Yवयंपूण2 कZरसी
शारदे[या आशीवा2दे; मी धTय होई, मी धTय होई ||१||
ल्मी माता बनुनी आ^हां, धन-धाTय देशी
आमु[या या संसारीही आनंद भZरशी
तुNया स_व रपाने या; सुखा भेटी होई, सुखा भेटी होई ||२||
भवानीचा भa योगी, वामनरप झाला

माझा गुर होउनी मजला, दीJा देता झाला
दc दc ^हणुनी सदा; िवनायक पायी राही, पायपाशी राही ||३||

शोधू कुठे सुख

अनघा डंगरे
भाEय;ी शारी

काही वषाeपूवf होता Yवgनांचा छोटा रीघ
मुलां[या शJणासाठी फa आयkही लीग

सापडेना गूगलवर, बडलाईटमuयेही नाही सुख
CNN, Fox [या नादात उडू न गेली भूक

कराटे, #YविमTग, कारपूलचा ससेिमरा सांभाळत
वष2 गेली सरत, अमेZरका-इंडया[या वाnया करत

हvी आलं लJात, जरा Yवतः मuये पाहायचं राहीलं
FOMO[या फाफटपसाnयात ते माNयातच होतं दडले लं

मराठी शाळा, संYकार वग2 सगळे झाले करन
गाय कशी मह_वाची हे मुलाला सांगायचे गेले राहून

आता Yoीनटाईम कमी करतो आहोत,
‘माईड
ं फुलनेस [या नावाखाली घेतोय मोकळा xास
सवा2त जवळचा वाटतो आता
फोनवरचा मेडटेशन ऍप

िदवसभर डेडलाईTस[या चokयूहात अडकलो
आण घरी येऊन टqॅिफक तिकटामुळे भडकलो
sमोशन िमळाले , दारात उभी आता टेYला
कळलं च नाही कधी लागला, Yटॅिटनचाही मारा
सुखशांती शोधता शोधता, केले आकाशपाताळ एक
ते नkहते हवाई[या बीचवर, अन नkहते िहमालयात
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बं
डूआिण जॅक हॉनर्र
काही वषा<पूव? ढकलप/ातून, Dहणजेच फॉव2 डKड ईमेल मेसेजमधून, एक बालगीत कोणीतरी मला पाठवले होते. काही मिहRयांपूव? तेच
पुRहा UहॉVसअँपवरXया Yुपमधून ढकलत आले -

वरदा वै:

जRया रं जRया
काय रं बाबा?
साकर खातुस?
नाय रं बाबा!
खोटं बोलतुस?
नाय रं बाबा!
\वांड उघड!
हा हा हा !
हे ‘जॉनी, जॉनी, येस पापा?’चे थो`ा YाDय भाषेत मुbाम केले ले शdदशः भाषांतर आहे हे उघडच आहे. मला ते काही फार गमतीदार
वाटले नाही. पण ते वाच$यानंतर इंYजी- मराठी बालगीतांमgये आपसूक िदसणारे साधDय2 शोधhयाचा, \यांXयात तुलना करhयाचा
चाळाच मला लागला होता.
जगात$या कोण\याही कोपiयातली कोणतीही बोलीभाषा jया, तXयात बालगीते/बडबडगीते ही असणारच असा माझा कयास आहे.
लहान मुलांना शdद, वाmय, संक$पना, नाद, सूर, ताल, ठेका वगैरंची ओळख बालगीते आण बडबडगीतांमधून होते. शवाय अqरे,
अंक, शरीराचे अवयव, नेहमी िदसणारे पशु-पqी आण \यांचे आवाज वगैरे गोrी लहान मुलांना हसत-खेळत शकवhयासाठी
बालगीते-बडबडगीते उपयोगी पडतात.
बालगीत Dहटले कs मला सव2 tथम आठवते ते “चांदोबा चांदोबा भागलास का?” हे गाणे. जगातील यuयावत मराठी मुलांना लहानपणी
हे गाणे िकमान एकदा तरी ऐकवणे हा मराठी पालकांसाठी जणू बंधनकारक िनयमच असावा! चांदोबानंतर आठवतात ती “ये रे ये रे
पावसा” आण “नाच रे मोरा” ही गाणी. मीना खडीकरांनी बांधले $या “असावा सुंदर चॉकले टचा बंगला” आण “सांग सांग भोलानाथ”
wा लोकिtय गाhयांसोबत \याच बालगीतांXया mयासेटमध$या “ए आई, मला पावसात जाऊ दे”, “पुyतक नंतर वाचा, आता खेळा
नाचा” वगैरे अनेक उzम गाhयांXया आठवणंशवाय बालगीत हा शdद जणू पूण2च होत नाही. \याशवाय “िकलिबल िकलिबल पqी
बोलती”, “ससा तो ससा कापूस जसा”, “शेपटीवा$या tाhयांची भरली होती सभा”, “झुकुझुकू अगीनगाडी”, “दादा मला एक विहनी
आण“ वगैरे अनेक बालगीते मला लहानपणी पाठ होती. “अडगुलं मडगुलं”, “कढी, भात, वरण, पोळी, तूप”, “अटक मटक चवळी
चटक” वगैरे कधी कान वा पायाचा अंगठा पकडत, वा कधी हाताची बोटे दमु डत Dहटले ली बडबडगीते िनराळीच. wा गीतांनी, \यात$या
yव|नील वण2 नांनी आण नादमाधुया2ने माझे बालपण समृ~ केले होते.
लहानपणी इंYजी बालगीते माया कानावर तशी फारशी पडली नाहीत. ‘ंÅकल ंÅकल Çलटल yटार’, ‘बा बा dलॅ क शीप’, ‘जॉनी,
जॉनी, येस पापा?’ वगैरे मोजून तीन-चार इंYजी बालगीते मला लहानपणी माहीत होती. मराठी बालगीतकारांकडे पाऊस,
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चांदोबा, आवडते पदाथ2 , शाळे ला सुÑी, खेळ, नाती वगैरे अगदी हमखास यशyवी िवषय होते. आप$याकडे भारतात पावसाचे मोजून चार
मिहने. \यामुळे आप$याला पावसाXया येhयाचे, \याXया पडhयाचे भारी कौतुक. पावसावर आधाÜरत अगणत मराठी बालगीते सापडतील.
आपण आप$या बडबडगीतांत पावसाला पैसा देऊ करन ये Dहणणार, पावसात भजhयाची मजा लुटू पाहणार, पावसात भजून सद?पडसे झाले तरी बेहzर Dहणणार! तर तकडे पाàमा\य देशांत वष2 भर पाऊस. मग \या पावसाचं कौतुक कुणाला असणार? उलट बाहेर
खेळhयात Uय\यय आणणारा ÜरपÜरप पाऊस Dहणजे वैतागच. \यामुळे तथली बालगीते मा/ “रेन, रेन गो अवे” Dहणणारी. पावसाâयातले
काही िदवस सोडले तर आप$याकडे रोज लäख सूय2tकाश असतो. तेUहा आप$याला \या आग ओकणाiया सूया2चे िवशेष कौतुक
करणारी बालगीते Çलहावीशी का वाटावी? आप$या बालगीतांत चांदोबाचे, \याXया शीतल चांदhयाचे अtूप. पाàा\य/युरोपीय देशांत थंडी
जणू कायमची वyतीला अस$यामुळे \यांXया बालगीतांना मा/ सूया2च,े सूय2िकरणांXया उबेचे कोण कौतुक!
इंYजी बालगीतांचा साठा मला गवसला तो माया मुलीXया लहानपणी तXयासाठी आणले $या इंYजी बालगीतांXया सीडीमgये. \यातच
“In the big rock candy mountain” हे बालगीत ऐकले आण चॉकले टXया बंग$याची आठवण झाली. मी अथा2तच मूळ गाhयाचे
“शु~ीकरण” केले $या लहान मुलांसाठीXया गाhयाबbल बोलत आहे. ￭सगारेVसची झाडे आण दारचे झरे असणाiया मूळ “ऍड$ट
Uहज2 न”बाबत नUहे.
चॉकले ट-गोâया-िब#yकटे-पशुपqी-चंçसूय2 वगैरे तोच मालमसाला दोRही गाhयांमgये आहे. एकात चॉकले टचा बंगला, तर दस
ु iयात
कॅंडीचा पव2 त. इथे चॉकले टXया बंग$याXया आवारात$या चांदीXया झाडामागे चांदोबा लपणार, तर तथे पेपरंमटXया झाडांमागे सूय2
तळपणार. इथे िब#yकटांXया गuीवर मोर नाचणार, तर तथे ले मोनेडXया झiयांकाठी िनळे पqी गाणार. तपशीलातले असे बदल सोडले तर
आवडीXया पदाथा<नं, गंडस पशु-प्यांनी, आवड\या वyतूंनी सभोवताल भरले ले असhयाचे yव|नरंजन दोRहीकडे सारखेच. “िकलिबल
िकलिबल पqी बोलती” wा गाhयातही शाळा-अêयास वगैरे कटकटी नसले $या yव|नात$या गावाचे वण2 न आहे. \या गावात वेली गातात,
पiया ये-जा करतात, सगळी मुले मनिमळावू असतात. चंडूंची झाडे आण बॅटंची शेते असणारे आण केवळ मुलांना नांदवणारे हे
वैशëíपूण2 गाव. िबग रॉक कॅंडी पव2 तावरचे लोकही मनिमळावू. तथे सोडावॉटरची कारंजी उडणाiया तâयांत नावेतून िवहरता येते आण
पेपरंमटXया झाडांवर मधमाìया ये-जा करतात. ￭जथे लोकांना पायमोजे कधीही बदलावे लागत नाहीत आण ￭जथ$या कंबडया
थेट उकडले ली अंडी देतात, अशी ही वैशëíपूण2 जागा. दोन गाhयांमधले तपशील वेगळे , पण \यामागची भावना तीच.
माझी आजी तने तXया लहानपणी शकले $या किवता, गाणी वगैरे आDहा बिहणंना Dहणून दाखवत असे. \या अनुषंगाने काही आठवणीही
सांगत असे.
गोंवद गोपाळ हे दोघे बंधू

जेवीत होते दही-भात-लबू
रसाळ लबू पÜरपाक \याचा
पोटात jयावा रस ंपपळीचा

बा#$टमोर मराठी मंडळ

http://baltimoremarathimandal.org

मै/ वष2 २०१९ अंक२ पृ. ११

अशा एका सोïवळ, ñोकवजा गाhयाचे माया बाबांनी \यांXया लहानपणी केले ले िवडंबनही ती आDहाला Dहणून दाखवत असे गोंवद गोपाळ हे दोघे बंधू
जेवीत होते दही-भात-लबू
जेवता जेवता चम\कार झाला
पानांत उंदीर मुतोनी गेला!
आधी मोठा गहजब करन, मोठा आव आणून नंतर कुणी अगदीच िकरकोळ गोr करन दाखवली कs आजीXया आवडीXया ओळी Dहणजे
रखवत आलं रखवत आलं दणाणली आळी
पािहलं , तर अध?च पोळी!
रखवत आलं रखवत आलं उघडा Çखडकs
पािहलं , तर फाटकsच फडकs!
अशी अनेक गीते आजीXया/आईXया तंडू न मी लहानपणी ऐकली. तर असेच आजीने शकवले ले एक बडबडगीत Dहणजे शहाणा माझा हा बंडू
हाती घेऊिनया लाडू
फोडू नी काढी बेदाणा

आण Dहणे मी िकती शहाणा !!
पुढे मी माया मुलीXया सीडीमधले जॅक हॉन2 रचे बालगीत ऐकले तेUहा \याचे wा बंडूशी असले ले साधDय2 पाहून अवाक् झाले Little Jack Horner, sat in a corner
Eating a Christmas pie
He put in his thumb, and pulled out a plum
And said what a good boy am I !!
जणू काही ही दोन गाणी एकमेकांचा भावानुवाद करनच Çलिहली असावी! भौगोÇलक आण सांyकृतक पाô2भूमीनुसार मराठी बंडू लाडू

खातो तर इंYजी जॅक हॉन2 र पाय खातो. बंडू लाडू तून बेदाणा काढतो तर जॅक हॉन2 र पायमधून öम काढतो. पण दोघांनाही आपण िकती
शहाणे, िकती गुणी, िकती हुशार असेच वाटते. शेवटी बंडू काय आण जॅक हॉन2 र काय, दोघे छोटी बाळे . मोठयांXया मदतीशवाय yवतःचे
yवतः काहीतरी करन दाखवता येणे ही दोRही बाळांची गरज. \यातून \यांना िमळणारा आनंद, वाटणारा अभमान दोRही संyकृतंत सारखाच.
तर अशी ही बालगीते गे$या िक\येक िपढयांपासून जगभरातील संyकृतंमधून आण भाषांमधून यuयावत बंडूंना कशी अगदी शहाणे करन
सोडत आहेत, नाही का?
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आई
अतसू्म जंतूंपासून िवF सृGी िनमा2ण होत गेली ती अतMगत सव2 NेO मानवजातीपयQत. परमेFर मानणे न मानणे हा NRदा;
िवFास; MTयय Uाचा सापेW िवचार असतो. तरीही िनसग2 , सृGीचX युगानुयुगे अZयाहत काय2 रत ठेवणारा एक सव2 शि]शाली,
सव2 Zयापी ऊज_चा अमया2द साठा अ#`तTवात आहेच. Tयाचे MतकाTमक शीष2 क परमेFर! अशा Uा परमेFराची सवabम
िनcमती dहणजे री व Tयाच रीचे सव2 गुणसंपf, सवag, सव2 NेO एका#Tमक रप dहणजे 'आई’. जी माता, जननी,
पालनकतi, िहतचतक, करणासागर, MोTसाहक, कत2 Zयकठोर, श`तकतi, सं`कारभांडार, रWक, तारणहार, माग2 दश2 क,
आधार`तंभ, सहनश]o, Tयागाची पpरसीमा, Mेरक, माया ममतेचा अिवरत रोत, इTयादी आण अशा Mकारrया भूिमका
समथ2 पणे सांभाळणारे अदभुत रसायन. एकमेवािtतीय कलाकृती, अuखल िवFाचे पpरपूण2 ‘सार’ जणू.

रवंï म. जोगळे कर,
पुणे

िनसग2 िनयमानुसार रीमधे बीज पेरले जाते तथपासून बाळाचा जwम होईपयQतचा कालखंड हा फ] ते बाळ व आई Uा
दोघांचाच असतो. जwमजwमांतरीrया अतूट नातेभावबंधनाचा शुभारंभ. पिहली दिGभेट, पिहला {ाहाँ, पिहला पाwहा,
पिहले हा`य, पिहले बोबडे बोल, पिहले पाऊल - MTयेक ट}}यातील महTवाचा पिहला Wण हा आईसाठी अनमोल असाच
असतो. एका Mदीघ2 अतूट सहवासाची सुरवात!
जगामRये इतर कोणTयाही नाTयाब~ल वाद, मतभेद, शंका, संशय वा इतर काहीही असू शकते. परंतु मूल व आई हे एकमेव
नातं असं आहे कo कोणीही Tयािवषयी िवर, नकाराथi ऊÄार वा उÇेख करच शकत नाही. िनcववाद सTयरप सूय2 आण
Tयाrयाभवती िफरणारे Éहमंडळ UांrयामRये गुरTवाकष2 णाचे अखंड कायम`वरपी बंधन असते. TयाMमाणेच मूल व आई हे
अदÑय, चरकाल िटकणाÖया धाÜयांनी एकमेकांशी एकजीवपणे जोडले ले असतात.

''मातृ देवो भव.’' आáपूजनाचा सwमान हा आईचाच. आई dहणजे मानवामधील आपले च दàय असे Mतरप. हीच भावना
परमेFराrया मनामRये असते. जे MTयW अनुभवले जाते, व Tयाचा MTयय येतो. मानसwमान, पूजन, भि]भाव, Nदधा,
िवFास, आधार, आदर, Uा सगâयांचा समुgय असणारे सवag अढळ `थान!
जगामRये सगâयात अनमोल असते ते मातृऋण! जे कोणतेही मूल कधीच फेडू शकणार नाही! बाळाचे अ#`तTवच आईमुळे
असते. अनेकपदरी असणारे मातृऋण हा खरं तर बाळाचा मानंबदच
ू असतो. मूल मान, कoत, शWण, कला, Xीडा,
लोकिMयता, अशा अनेक Wे/ांमRये िकतीही मोठे झाले तरी आई Tयाला ंकवा तला काय रे/ काय गं बाळा?' असेच
संबोधणार. आईचा मायेचा `पश2 बाळाrया सव2 Zयाधी, चता, संकटे, दःु ख, Wणात नाहीशी करêयाचे अëत
ु दैवी सामíय2 ,
श]o Tया `पशाQत सामावले ले असते.

मुलाने आईrया साfRयात, संपका2त सदासव2 काळ असावे. तचा संपूण2 जीवनMवास / Mवाह सुखावह, सुलभ, आनंदमय,
सुसU होईल अशा Mकारे मातृसेवा करावी. आईrया जीवनात नैराÑय, दःु ख, नकाराTमकता, िनर`त थांबले पणा,
उदासीनता, कंटाळा, कG, इTयादी येणार नाहीत Uाची मुलाने मनापासून िनरपेW व सव2 तोपरी सेवाभाव Uांसह काटे कोरपणे
दWता व काळजी जागरकतेने ìयावी.

बा#$टमोर मराठी मंडळ

http://baltimoremarathimandal.org

मै/ वष2 २०१९ अंक२ पृ. १३

आईची महती वणा2वी ततकo अपूण2च! ''`वामी तwही जगाचा आईिवना भकारी.’' री ही Wणभराची पTनी तर अनंतकाळची माता
असते. आई हे देवाचे रप. िविवध Wे/ातील माwयवर तóò, महापंडत, िवचारवंत, सWम त्ववेb,े अशा अनेकांनी ’'आई’' Uा
संक$पनेची Zयाöया करêयाचा MयTन आbापयQत करन पािहला आण Uापुढेही करत राहतील. परंतु ''आई’' ही इतकo Zयापक,
भZय, अमया2द, अनंत, सव2 Zयापी, अपरंपार, अथांग, अशी आहे कo Uा सगâयाrया पलीकडे आहे!
अuखल िवF Zयापूनही उरणारी, अतुलनीय, एकमेवािtतीय, भूत-वत2 मान -भिवàय-सदासव2 काळ चरंतन. आईचा माया, ममता,
करणा, Mेम, ￭जZहाळा, दयाभाव, कत2 Zयपूतi, Wमाशीलता, श`तिMयता, असा अखंड Mवाह साव2 काuलक सुरच राहणार.

देश परदेश

दीपा नातू

बा#$टमोर मराठी मंडळ

कर कधी परदेशाची वारी असं `व}न होतं मनांत
मुलांमुळे मा/ आलं कo हो ते MTयWात!
एकदा येऊ करता करता बÖयाचदा झा$या फेÖया
बा$टीमोर आण एस.एफ.ओ. rया सुर झा$या वाÖया ।
नायगरा, ड.सी., wयूयॉक2, ड`ने, हॉuलवूड, आण वेगासचा थाट
िदपून गेले डोळे पाहून तथला झगमगाट ।
बघून झालं सगळं ई`ट आण वे`ट
पण मुलांचा सहवास हाच सगâयात बे`ट ।
आवडीचे पदाथ2 करन घालताना मन झालं Mसf
िटपून घेतला कॅमेÖयात WणाWणाचा आनंद ।
बघता बघता आला जायचा िदवस जवळ
आण मु†ाम संपायला आला dहणून वाटू लागली हळहळ ।
शेवटी आलाच तो Wण िनरोपाचा
बांध फुटला मा°या डोâयांतून अNूंचा ।
सावरले `वत:ला आण वळू न बघतले हसून
साठवून घेतले डोâयांत मुलगी, मुलगा आण सून ।
झेपावले आमचे िवमान उं च आकाशाकडे आण कसे कोण जाणे
डोळे िमट$यावर Wणात समोर आले माझे लाडके पुणे ।
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ग^ा आपुला गाव बरा - मराठवाडा
मराठवाडा
महारा=>ातील मराठवाडा
हया भागात औरंगाबाद,
नांदेड, ंहगोली, जालना,
लातूर, बीड,
उLमानाबाद, आण
परभणी हे आठ ￭ज$हे
येतात. मराठवाडा
िवभागातील लोकांची
मािहती िमळवताना फारच
आपुलकUचा Vतसाद
िमळाला. शैलेशने
सांिगत$याVमाणे Zयांचा
माणुसकU जपणारा
Lवभाव खरोखर
अनुभवता आला. Zयांनी
तZपरतेने िदले $या
सहयोगाब\ल Zयांचे
मनःपूव2क आभार.
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शैलेश आण मेधा देशपांडे
शैलेश देशपांडे हा औरंगाबादचा. नोकरीिनिम` पुaयाला जाणे
झाले आण तथे मेधाशी नाते जुळले . तो गेल्या १९
वषाdपासून अमेeरकेत आहे. Zयातील १७ वषg बा#$टमोर
पeरसरात वाLतhय. सiया तो मेधा आण दोन मुलांसमवेत
(अह2 आण अनय) एkलकॉट ￭सटी, हॉवड2 काउंटी मiये
राहतो. तो IT mे/ात Senior Enterprise Architect nहणून
काम करतो. Zयाचे अभयांि/कUपयdतचे शmण औरंगाबादला
झाले . औरंगाबादकरांचा माणुसकU जपणारा आण िवशेष
आoही Lवभाव, Zयांची आदरातpय करaयाची खुबी qा गो=ी
शैलेशला िवशेषकरन आवडतात. औरंगाबादमधील sांती
चौकातील गाय/ी कचोरी हे Zयाचे आवडीचे िठकाण. िविवध
Vकारचे खेळ आण पय2टन हे शैलेशचे आवडते छं द.

दयानंद (दया) बागदरू े आण िगeरजा भोइटे
दया बागदरू े लातूरचा तर िगeरजा बारामतीची. दया आण
िगeरजा दोघेही डॉxटर आहेत. दया बारावीपयdत लातूरला
शकायला होता. Zयानंतर Zयाने GS मेडकल कॉले ज,
मुंबई मधून MBBS पूण2 केले . २००२ पासून Zयाचा
अमेeरकेचा Vवास चालू झाला. २०१२ पासून एkलकॉट
￭सटी, हॉवड2 काउंटी हया पeरसरात वाLतhय.
दया सiया University of Maryland मiये Assistant
Professor आहे. Clinical Practice (Pediatrician
Critical Care) बरोबर तो संशोधनही करतो. दया आण
िगeरजा यांना सावी, मुzा, आण शव ही तीन मुले. दया
आण िगeरजा दोघांनाही टेिनस खेळायला आवडते.
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eरतेश आण Vाजzा बासटवार
eरतेश हा गोदावरीकाठी वसले $या नांदेडचा. तो software
engineer आहे. िsकेट, ￭सनेमा, आण पय2 टन हे eरतेशचे
आवडते छं द. गुर}ारा, गोदावरी नदी, आण राहते घर हया
Zया~या नांदेड~या आठवणी. तो २०१२ पासून Vाजzा आण
मुली eरशा (१२) आण रची यां~या समवेत एkलकॉट ￭सटी,
हॉवड2 काउंटीमiये राहतो.

दीपा#वता काळे ले आण ओंकार नातू
दीपा#वता मूळची औरंगाबादची. अभयांि/कU शmणासाठी
औरंगाबाद सोडलं . गेली ७ वष2 ती बा#$टमोर पeरसरात रहात
आहे. आधी उÅशmणासाठी UMBC मiये होती, व आता
ओंकारबरोबर Owings Mills येथे राहते. ती IT mे/ात
काय2 रत आहे. तला शारीय नृZयाची, िवशेषतः
भरतनाÉमची आवड आहे. तला औरंगाबादेतील उ`म~या
￭जले बीपासून चांडूमल~या दहीभ$$यांपयdत सगळे
आवडते..

िवशाल आण िकतÑ झरकर

िवशाल परळी वैजनाथ तर िकतÑ नांदेड येथील. िवशाल
आयटी mे/ात काम करतो. िकतÑ भारतात ￭स#hहल
इं￭जिनयर Vोफेसर होती पण अमेeरकेत Tax Professional
nहणून काम करते. झरकर कूटु ंबीय (िवशाल, िकतÑ,
सािनका आण आरष) गेली ९ वष2 Columbia/Ellicott
City येथे रहात आहेत. Zयाआधी ते ३ वष2 पुणे आण ७
वष2 मुंबई येथे होते.
परळीतील डंगरांवरील मनसोz भटकंती आण करवंदे,
घर~या बागेतील पेर, अंजीर, कैरी, डाळंब हया
आवडी~या गो=ी आता फz आठवणीत शàक आहेत
qाची िवशालला खंत वाटते. िsकेट, बॅडंमटन, लॉन
टेिनस आण पeरवारासोबत बोड2 गेnस, कॅरम हे िवशालचे
आवडते छं द.
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औरंगाबाद आण मी
बा#$टमोरJया मराठी मंडळाJया “LयेN नागOरक” काय2 Pमात एक ST िवचारला होता कW औरंगाबाद महाराXYात कोठे आहे हे
नकाशात दाखवा. ST तसा इतरांJया दXीने ठीक होता, पण आमJया (मी व माझी प^नी शारदाJया) दXीने अवघड होता. ५०
वषa अमेOरकेत रािह$यानंतर इकडची शहरे ओळखायला सोपी आहेत. पण एवढी वषa केवळ मुंबई ते USA Sवास के$यामुळे
आमचे महाराXYाबाबतचे अfान उघडे पडले . औरंगाबादला िवमानाने जाता येते एवढी एकच गोX माhया लiात होती. मला
औरंगाबादला जायची संधी ४ /५ वषाlपूवn िमळाली आण मी तेथे वेरळ, अजंठाची ले णी पािहली. qा ले खात माhया
औरंगाबाद भेटीत अनुभवले $या चांग$या गोXी नमूद करणे इX वाटले sहणून हे Sवासवण2 न tलहीuयाचा घोळ घालत आहे!

डॉ. गजानन
सबनीस

आsही दोघांनी (शारदा व मी) LयेN नागOरक sहणून vवेJछािनवृxी घेत$यावर गेली १० हून जाvत वषa आsही आमचा अधा2
वेळ भारतात आण अधा2 अमेOरकेत घालवतो. ^यामुळे उyोगािनिमxाने भारतात अनेक िठकाणी जाuयाची संधी िमळते.

शBदांकन – संजीव
दिहवदकर

२०१३ – १४ Jया दरsयान आsही दोघे शारदाJया पॅथोलॉजीJया अधवेशनासाठी िद}ीत होतो आण ^या वेळेस माhया
जु~या िवyाया2चे, िनतीन पाटीलचे वडील डॉ. बी. आर. पाटील, िद}ीत होते. ^यांJयामाफ2त तकडचे vथाप^यशारातील
अभयंता (Engineer) िमलद पाटील आsहाला भेटले आण ^यांनी “आमJया औरंगाबाद, जळगावला कधी येता?” असे
आण “सोबत अ￬जठा, वेरळ ही ले णी पण बघायला या”, असे आमं/ण िदले . ^यानंतर २ मिह~यांनी ^यांनी सव2 जबाबदारी
घेऊन माझा दोन िदवसांचा काय2 Pम ठरिवला, ^याचेच हे संiÖ वण2 न. फÜ २ िदवसच जाणार तंàहा मी एकटाच तकडे पोहचलो.
सोबतJया नकाशात माhया ३ िदवसांJया सफरीची आखणी दाखवली आहे.

औरंगाबादचे िवमानतळ पाहून एक अनपेiत सुखद धâा बसला. िवशेष आथक iे/ाJया दLया2मुळे (Special Economic Zone;
SEZ) औरंगाबाद खूप सुधारले आहे. ^याचे Sवेशàदार असले ले, अ^याधुिनक सुिवधांनी सजले ले िवमानतळ शोभून िदसत
होते. िवमानतळावरन आsही िमलदJया भावाJया, शहराJया गजबजले $या भागात असले $या पंचतारांिकत Hotel Windsor
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Castle मçये गेलो. माhया भेटीचा एकेक iण िमलदने अगदी àयव#vथत आयो￭जत केला होता. ^यात जळगावला उxर महाराXY
िवyािपठातील कुलगुर, डॉ. पाटील qांJयाशी भेट आण Ph. D. Program in Engineering वर चचा2स/, औरंगाबादमधील डॉ.
बाबासाहेब आं बेडकर िवyापीठात àयाèयान, वेरळJया Sèयात कैलास ले uयाचे दश2 न, आण मग चाळीसगाव येथील संजय
शiण संvथेJया इं￭जिनअरंग कॉले जमçये आणखी एक àयाèयान! हे सव2 कमी वाटले sहणून चाळीसगावजवळJया एका Sाथिमक
शाळे ला एक धावती भेट, चचा2 आण छोटे संभाषण! àयाèयाने देणे मला तसे नेहमीचेच. पण वेरळची ले णी मा/ अSतीम! शेकडो
वषाlपूवn बांधकामशाराचे fान िकती Sगत होते qाचे बोलके उदाहरणच होते ते. कधी घाटात $या, तर कधी दत
ु फा2 शेतांमधून
जाणाëया रv^यांवरचा िदवसभराचा Sवास अ$हाददायी होता. सव2 आटोपून जळगावला पोहचायला रा/ीचे १० वाजले .
दस
ु ëया िदवशी सकाळी कुलगुर, डॉ. पाटील व वेगवेगíया िवभागSमुखांसोबत चचा2 झा$या. नंतर जळगाव शहराचे धावते दश2 न भारताJया माजी राXYपती डॉ. शालीनीताई पाटील qांचे िनवासvथान, आण िवyापीठ इ^यादी पाहीले . मग दपु ारJया जेवणाला
जळगावची खा￭सयत असले $या वांìयाJया भरताचा बेत! qा वेळी आशा फंडेशनJया व अभिनत Sकाशकेशी िनगडत असणाëया
िगरीश कुलकणïJया संगतीचा लाभ झाला. गेली िक^येक वषa ते मराठवाडा, खानदेश व इतर भागातील गरजू िवyायाlना आण
कुटु ंबांना मदत करीत आहेत. वाचकांनी IndiaAsha.org ला मदत करuयाचा िवचार करावा असे मला आवजू2न सांगावेसे वाटते.
जळगावहून आsही अजंठामागa औरंगाबादला िनघालो. अजंठाची ले णी मनाला भडणारी, अSतम आण क$पनातीत होती.
माhयासारèया हाडाJया अभयं^याला अचंिबत करणारी होती. शेकडो वषाlपूवn, दशकानुदशके खपून दगडांवर इतñया सुंदर
Oरतीने केले ले ते काम sहणजे भारताJया वैभवसंपó इतहासाची िनशाणीच. भारतभेटीत तुsहीही वेळ काढू न अशी िठकाणे जरर
पाहा आण खास करन मुलांना दाखवा.
औरंगाबादJया वाटेवर असतांना, ५ वाजेJया सुमारास, िमलद ला IAS अधकारी, सेPेटरी गुÖा qांचा फोन आला. ^यांना
पैठणजवळJया जायकवाडी धरणावर जायला मदत हवी होती. पैठण हे औरंगाबादJया दiणेला ५० िक.मी. वर वा ३० मैलांवर
आहे. हाताने िवणले $या पैठuया तर आप$याला चांग$या ठाऊक आहेतच. अथा2तच, िमलदने ^याबाबत िवचारताच मी उ^साहात
होकार िदला. सहलीत आता आणखी एका Sेiणीय vथळाची भर पडली होती. गोदावरी नदीवरील मातीचे हे धरण खूप अवाढàय
होते (उंची जवळपास ४१ मीटर, लांबी ९९९८ मीटर व २९०९ MCM ची iमता). सायंकाळचा संगीताJया तालावर डोलणारा
झगमगीत दीपो^सव एकदा तरी बघावा असा आहे. तृÖ मनाने आsही औरंगाबादJया वाटे ला लागलो. शांत झोपेची िनकड आता
जाणवू लागली होती.
दस
ु ëया िदवशी आsही िवशेष आथक iे/ाचा (Special Economic Zone; SEZ) दौरा केला. येथे िमलदचे फुले , फळे व भाLया

साठवuयाचे मोठे शीतगृह आहे. ते मुèयतः आखातात आण युरोपातील देशांत माल िनया2त करतात. भिवöयात अमेOरकेत
िनया2त करuयाचा ^यांचा मनसुबा आहे. सçया मा/ अंतर, वाहतुकWला लागणारा वेळ आण अमेOरकेत माल पाठवuयासाठीJया
कायyांची पूत2ता qा गोXंचा मेळ àयवसायकदöõा हवा तसा जुळत नाही.
vकोडा कार कंपनीचा येथे मोठा कारखाना आहे. िवशेष आथक iे/ मंडळाने महाराXYाला बरेच Sाधा~य िदले असून औरंगाबादJया
िवमानतळात मोठी गुंतवणूक देखील केली आहे. अथा2त गुंतवणंचा चांगला लाभ झा$याचे जागोजागी िदसून येत.े परकWय देशातून
भेट yायला आले $या माhयासारèयांवर येथील भागाची छान सकारा^मक छाप पडते. हे सव2 पािह$यावर तर माझी खा/ी झाली
आहे कW भारतातून िनया2तीला अजून खूप वाव आहे.
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दस
ु ëया िदवशी मुंबईचा परतीचा हवाई Sवास होता. जाuयाआधी मराठवाúाची आठवण sहणून शारदासाठी सुंदर पैठणी घेतली.
तJया साडी-संùहात साजणारी योìय भेट!
इथे परत आ$यावर आता िमलदJया संपका2त असलो तरी पु~हा तेथे जाuयाचा योग आला नाही. परत कधीतरी जाणे होईल
अशी आशा आहे. तेथील िनया2त àयवसाय वाढिवuयासाठी मदत करायची मनःपूव2क इJछा आहे. Lयांनी कधी qा भागाला भेट
िदली नाही अशांसाठी मी काही छायाच/े इथे देत आहे.
वेरळ ले णी

अजंठा ले णी
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Beautiful Conundrum

National Bird of India

समथ2 आपटे

Sunset in Nature’s Paradise

बोका
We got our kittens
from the shelter. I
never saw their
parents. I was
imagining how
their father might
look like and this is
how he would look,
I think.

िववiवान वैj कोkपरपू
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