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नम<कार मडंळी, 
 
=हणता =हणता हे वष2 िन==याहून अधक सरलेही! जुलै मिहKयाची सुरवात झा$यावर आ=हाला म/ैचा पुढील अंक Qकाशत 
करTयाचे वेध लागले. २०२० Vा वषा2तील 'म/ै'चा हा तसरा अंक आप$या हाती देताना आ=हाला आनदं होत आहे. 
VावषXचा उKहाळा दरवषXपेZा जरा हटकेच आहे. लहानपणीचा उKहाळा =हटले क[ आठवते ती वा\षक परीZा संपून लागलेली 
सु]ी आण सु]ीत केलेली मौजमजा. मामाकडे गावाला जाणे, िविहरी_या नाहीतर टाक[_या पाTयात डुंबणे, भरपूर खेळणे, 
खाणे-िपणे आण सकाळी उशरा उठणे हा िदनbम. खेळ =हटंले क[ मदैानी खेळ, 'िवषामृत', 'आcा-पाcा', 'दगड का 
माती', 'िटपरी पाणी', 'लंगडी', 'लगोरी', 'माझा रगं सांगू का', 'खो-खो', 'कबdी', 'आंधळी को￮शबीर', 'रमाल-पाणी', 'बॅट-
बॉल', 'जोडी साखळी' असे बरचे. मग घरात येऊन आमरस पोळीचे जेवण आण jयानतंर बठेै खेळ. सुरवात सागरगोटे, काचा 
पाणी Vांनी. पुढे भातुकली - मग jयात आईने िदलेला खाऊ व भावला-भावलीचे लl हे एकदा तरी झालेच पािहजे. मग 
प् यांचा डाव चालू झाला क[  'सात-आठ', 'पाच-तीन-दोन', 'भकार-सावकार', 'बदाम-सात', 'चॅलंज' ंकवा 'qलफ', 
'र=मी', 'झqब'ू, 'नॉटॅठोम' अशी ही यादी संपता संपणार नाही. शवाय खेळात एकमेकांना हरवTयाची मजा वेगळीच. हे खेळ 
खेळतांना मsयेच उठून <वयंपाकघरात चोरन रसना िपताना ंकवा पेuसीकोला खाताना आईचे धपाटे खाणे हे आलेच.  हे 
सगळे कमी क[ काय =हणून घरातले खेळ संपले क[ संsयाकाळी बागेत जाणे, भेळ, आई<bीम ंकवा बफा2चा गोळा खाणे, 
उसाचा रस िपणे, ￭सनेमा बघायला जाणे आण मग घरी येऊन गwीवर थडंगार वाyयात, चांदTयांनी भरले$या <व_छ 
आकाशाखाली गा{ांवर पडून भुताखेतां_या गो|ी सांगत, टवाळ}या करत शेवटी दमून झोपणे. ती मजाच काही और होती. 
भावंडे आण िम/-मिै/णंसोबत धमाल करTयाचे हे िदवस. म/ैी_या नाjयाबाबत पु.ल.देशपांडे =हणतात - 
 
“म/ैी - एक सोपी ÄयाÅया आहे. रोज आठवण यावी असं काही नाही. रोज भेट Äहावी असं काही नाही. एÄहढंच कशाला रोज 
बोलण ंÄहावं असंही काहीच नाही.  पण मी तुला िवसरणार नाही ही झाली खा/ी आण  तुला Vाची जाणीव असण ंही झाली 
म/ैी. शेवटी काय हो भेटी नाही झा$या तरी गाठी बसण ंमहjवाचं. Çयांनी हे जाणलं jयांनी माणसातलं माणूसपण जपलं. “ 
 
गमंत =हणजे यनुायटेड नेशKसनी २०११ साली घोिषत के$यापासून ३० जुलै हा ‘आंतररा|É ीय म/ैी िदन ‘=हणून साजरा 
केला जातो. आणखी गमंत =हणजे १७२९ साली Vाच िदवशी बा#$टमोर शहराची <थापना झाली आण आज २९१ वषाÜनी, 
Vाच िदवशी बा#$टमोर मराठी मंडळातफá  'म/ै'चा अंक आ=ही Qकशत करत आहोत! VावषX जरी कोरोनाà<त उKहाâयामुळे 
आपण /<त असलो, QjयZ भेटी जरी होत नस$या तरी आप$या म/ैी_या गाठी अशाच घ] राहोत!  
 
उKहाळा =हटला क[ बागकाम आलेच. आप$यापकै[ अनेकजण सsया घरन काम करत आहेत. jयामुळे बागेसाठी वेळ देणे 
जा<त Qमाणात श}य होत असेल. तुम_या बागेिवषयी, फळ-फुलझाडां_या लागवडीिवषयीची मािहती म/ैसाठी äलहून 
पाठिवTयाचे आवाहन आ=ही केले होते. jयाला Qतसाद देत अनेकांनी जुलै_या अंकासाठी आप$या बागकामासंबधंीचे 
लेखन रगंीबेरगंी Qकाशच/ांसह पाठवले. jया सवाÜचे मनापासून आभार. तसेच मागील अंकाQमाणे Vा अंकामsये सुãा 
आ=ही मुलांकरता मराठी Qåसंच Qकशत करत आहोत. अनुभव, लäलत लेखन, कथा, किवता आण  बालकलाकारांनी 
पाठवले$या सािहjयाची रलेचेल Vा अंकामsये आहे.  

म/ै संपादक मंडळ 
२०२० 

__________________ 
अवंती करदंीकर  
िवदलुा को$हटकर  
िनलेश मालवणकर 
अपणा2 वाईकर 
वरदा व{ै  

	

 
 

बाममं काय2काçरणी 
२०२० 

_____________________	
अsयZ 

रोिहत को$हटकर  
उपाsयZ 

ऋãी आठवले वाडदेकर 
उपाsयZ- िवपणन   
िवनी रगेे 
चटणीस 
मधुर पुरोिहत 
ख￭जनदार 
केतन बडá 
सह-ख￭जनदार 
रवी महाजन 

संपादक[य 
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Vा उKहाâयामsये मुलांसाठी तु=ही राबवत असलेले उपbम, समर कॅ=पसाठीचे पया2य िनवडतानाचे अनुभव, 
घरन काम करतानाचे अनुभव, <वयंपाकाचे नवे Qयोग, सामाजोपयोगी कामांचे अनुभव म/ै_या पुढील अंकासाठी 
äलहून पाठवा. Vाशवाय तु=ही ंकवा तुम_या मुलांनी काढलेले फोटो, च/े, इतर िवषयांवरील लेखन, कथा, 
किवतासुãा आ=हाला पाठवा. म/ैचा पुढील अंक ऑ}टोबर अखेरीला Qकाशत होईल. jयासाठी १५ 
ऑ}टोबरपयÜत तुमचे सािहjय editor@baltimoremarathimandal.org या प् यावर पाठवा. 
 
महारा|É ा_या िविवध भागांतून बा#$टमोर पçरसरात आले$या आप$या शेजाyयांची ओळख ‘गìा आपुला गाव 
बरा’या सदरातून आप$याला होत असते. Vा अंकात पुणे ￭ज$हा आण पçरसरातून आले$या शेजाyयांशी 
आपली ओळख होणार आहे. ऑ}टोबर अखेरीस Qकाशत होणाyया पुढील अंकात आपण महारा|É ाबाहेरील 
राÇयांतून आले$या आप$या मराठी शेजाyयांशी ओळख करन घेऊ. तु=ही उîर व दZण भारतातील 
महारा|É ाबाहेरील राÇयांमधले असाल तर आ=हाला editor@baltimoremarathimandal.org Vा प् यावर तुमची 
मािहती नï[ कळवा. 
 
तु=हा सवाÜना आंतररा|É ीय म/ैी िदना_या मनःपूव2क शुभे_छा !! 
	
कळावे, 
संपादक मंडळ 
  
 
 

Vा अंकात – 
 
लेख व अनुभव 
• हरवले ते गवसले तेÄहा - रोिहत 
को$हटकर 	

• <लंॅग -	मधुर पूरोिहत				
• आमचा कपडेदान उपbमाचा अनुभव 

- बीना सोनाळकर-बZी 
• Äयवसाय अभयांि/क[ परंतु मनानं 
शेतकरी- अभ￭जत होनराव   

• माझी बाग - अंजली पाटील 
• उ{ान िवहार- पूनम िदघे 
• आuपाची गो|  - वरदा वै{  
 
 कथा व किवता 
• हरवलेले सोवळे - संजीव दिहवदकर  
• मोदक - रोिहत को$हटकर 	
• Äह_यु2अल शाळेचे इ-िव{ाथX - 
रचरा महाजन  	

 
कला 
• Qकाशच/ ेव मुखपृó - सपना औटे 
मुखपóृावरील Qकाशच/ाचे शीष2क 
-  िहरवेगार ए$कहॉन2 सरोवर 

 
बालिवभाग  
• च/े - नील नागरसेकर 
• अòुत िवषाणू आण ऑनलाइन शाळा 

- रहा महाजन 
• Qåसंच - अपणा2 वाईकर	
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‘हरवले ते गवसले का? गवसले ते हरवले का?’ हे पी. सावळाराम यांनी Bलिहलेलं आण गानसGाHी लता मंगेशकर यांनी 
गायलेलं गाण ंJवतःशीच गुणगुणत मी गाडी चालवत घरी येत होतो. एखादी गोR अनपेTतUरVया िमळाली तर Vयाचा आनदं जाJत 
होतो. Vया आनदंाXया तYंीतच मी घरी आलो. ‘लकZ’ असण ं[हणजे काय, याचा अनुभव मी घेत होतो. घडलं असं कZ मी काही 
घरगुती सामान आणायला [हणून कॉJकोम_ये गेलो होतो. गाडी लावताना लTात आलं कZ गाडीचं चाक पं`चर झालेलं आहे. 
Vयामुळे ताबडतोब कॉJकोम_येच गाडी दरुJतीला टाकली आण सामान घेऊन झा$यावर गाडी िमळdयाची वाट बघत थांबलो. 
जेfहा गाडी तयार झाली तेfहा सामानाची काट2 बाहेरच ठेवून िकgी आणायला आतम_ये गेलो. खर ं[हणजे अमेUरकेतले मेकॅिनक 
इथ$या िगjहाईकांना आतम_ये शॉप lोअरवर घेऊन जात नाहीत, परतंु VयावेळेXया मेकॅिनकला माझी गाडी चालू करता आली 
नाही Vयामुळे Vयाने मला आतम_ये बोलवलं आण गाडीXया िक$$या तथेच िद$या. जी गोR मेकॅिनकला करता आली नाही ती 
आपण रोज सहजUरVया करतो अशा वेगmयाच खमुीम_ये Vया मेकॅिनकसमोर मोnा आिवभा2वात गाडी चालू करन मी Vया शॉप 
lोर मधून जे िनघालो ते तडक घरी. स_या कोिवड-१९चा sादभुा2व चालू अस$यामुळे बाहेरन आलो कZ मी आंघोळ कटाTाने 
करतो. आंघोळ करन झा$यावर डो̀ याम_ये tूबलाईट पेटली कZ आपण िवकत घेतलेलं सामान ठेवलेली काट2 तर टायर 
शॉपXया बाहेरच रािहली. झालं, [हणजे परत एकदा कॉJको म_ये जायला लागणार. मनात िवचार घोळायला लागले. Vयातून आता 
पावणेसहा वाजलेत [हणजे पोहोचेपयuत कॉJको बदं fहायची वेळ येईल. Vयातून काट2 तथे असेलच का याची खा/ी नाही. झालं 
शभंर-दोनशेचा चुना लागला. पण sयVन करण ंआप$या हाती आहे [हणून परत बाहेरचे कपडे घालून गाडी कॉJकोXया िदशेने 
हाणायला सुरवात केली. जाता जाता डो̀ यात िवचारांचं vंv चालूच होत,ं Vया शभंर-दोनशेXया सामानासाठी आपण जोरात 
जातोय खर,ं पण उगाचच शभंर-दोनशेचे Jपीड गं तकZट नको िमळायला. पण Vया िदवशी अJमािदकांचं नशीब बलवyर होत.ं 
दकुान बदं fहायXया चz पाच िमिनटं आधी Jपीड गं  तिकटं न िमळवता मी कॉJकोम_ये पोहोचलो. गाडी अTरशः दरवा{यासमोरच 
लावली आण पाहतो तर काय कॉJकोचा एक कम2चारी नेमका Vयाच वेळेला माझी काट2 घेऊन आत जायला िनघाला होता. पटकन 
गाडीतून बाहेर पडून Vयाला गाठला. Vयाचा पिह$यांदा मा|यावर िव}ासच बसेना, परतंु Vया काट2म_ये असलेला कॉफZचा कप मी 
डायरे̀ ट तंडाला लावला हे बघून Vया माणसाने फार आढेवेढे घेतले नाहीत. माझ ंतरी काय भाÅय! सहसा मी कॉJकोम_ये 
खाdयािपdयाचे पदाथ2 घेत नाही, पण Vया िदवशी गाडी दरुJतीला टाकलेली अस$यामुळे कॉफZ घेतलेली होती आण अध2वट 
Çयायलेली कॉफZ अशी उपयोगात येईल याची क$पना नfहती. जर आप$याला आंघोळीला उशीर झाला असता तर? जर आपण 
गाडी पाÉकग लॉटम_ये पाक2  करत बसलो असतो तर? Vया कम2चाjयाने ५ िमिनट आधीच ती काट2 आतम_ये नेली असती तर? Öा 
सगmया sÜांची उyर ंशोधdयाची आता गरज नfहती. हयाउलट, बरोबर वेळेत तथे पोहचून आपलं सामान िमळा$यामुळे मला जो 
आनदं झाला होता तो एखाáा ं हदी च/पटातील कथेsमाणे लहानपणी ज/ेत िबछडले$या जुmया भावांना तरणपणी एकमेकांना 
भेट$यावर जो आनदं होतो Vया सरीचा होता आण [हणूनच ‘हरवले ते गवसले का’ हे गाण ंगुणगुणत मी आरामात गाडी चालवत 
घरी येत होतो.  
 
तसं [हटंलं तर हरवून गेले$या गोRी परत िमळdयाचा असा sसंग मा|यासाठी काही नवीन नfहता. लहानपणी एकदा ‘खेळून परत 
येताना äेड घेऊन ये’ अशी आईने ताकZद िदलेली अस$यामुळे एक िदवस मदैानावरन तडक बेकरी गाठली. ती बेकरी आमXया 
घराXया अगदी जवळ [हणजे घराला अगदी लागूनच, Vयामुळे मदैानावर नेलेली आण मदैानापासून बेकरीपयuत आणलेली 
सायकल बेकरीपाशीच ठेवून, मी चालतच घरी गेलो. दसुjया िदवशी जेfहा बिहणीला सायकल हवी होती तेfहा सगळा sकाश 
डो̀ यात पडला. पण तोपयuत वेळ िनघून गेली होती. एक सायकल रा/भर बेकरीसमोर थोडीच राहणार?  पण गमंत बघा, 
आठवãाभरानतंर तीच सायकल आमXया जवळXयाच भाजीवा$याकडे िदसली. तडक VयाXयाकडे जाऊन घडलेला sकार Vयाला 

 

 
रोिहत को$हटकर 

 

हरवले ते गवसले तेfहा  



			

	
बा#$टमोर मराठी मंडळ                      http://baltimoremarathimandal.org     म/ै वष2 २०२० अंक ३ प.ृ४ 

 सांिगतला. VयावेळेXया मा|या साळसूद आण रडवे$या चेहjयाकडे पाहून कदाचत Vयाला माझी दया आली असावी आण 
अथा2तच घडलेला sकार खरा अस$यामुळे Vयाने सायकल परत केली. Vयावेळेस पिह$यांदाच वडलांनी शाबासकZ िद$यागत 
नजरनेे मा|याकडे बघतले. तेवढी आपुलकZची नजर [हणजे सçुा VयावेळXया काळात खूप मोठं बTीस होतं. आजकालXया मुलांचं 
जे उठसुठ कौतुक चालू असत ंतशी पçत Vयावेळी नfहती. िकमान आमXया घरी तरी नfहती. Vयामुळे Vयावेळी नजरचेी 
शाबासकZसुçा मन भारावून गेली.    
 
Vयानतंर जवळपास पंधरा वीस वषाuपयuत तरी काही हरव$याचं आठवत नाही. ंकबहुना, हरवले$या गोRी िमळा$याचं आठवत नाही. 
कारण अथा2तच तेवèा काळात तीन-चार चêमे, एक दोन कंपास (Jवतःचा आण बिहणीचा), एक पाकZट, एक सायकल अशा 
काही िकरकोळ तर रशेन काड2 आण बँकेचं पासबुक अशा मह् वाXया गोRी मा|या हातून गहाळ झा$या. Vया गोRी परत िमळा$या 
नाहीत Vयामुळे Vया बìल Bलिहdयात काही मजा नाही.  
 
आता पुढची जी गमंत आहे ती सा_या िकरकोळ कॅमेjयाXया बॅगची आहे. िमझौरीत$या संट लुईसम_ये एक मोठं sाणीसंïहालय 
आहे. Vया sाणीसंïहालयात मी सासरची मंडळी आण काही िम/ पUरवार यांXयाबरोबर गेलो होतो Vयावेळेस फोटो काढता काढता 
आण मुलीला सांभाळdयाXया नादात कॅमेjयाची बॅग मा/ हरवली. बरीच शोधाशोध केली, पण काही िमळाली नाही. मा|या 
िम/ाXया सांगdयावरन बाहेर पडताना लॉJट अँड फाउंड म_ये आहे का ते पण बघून आलो, पण तथेही ती नfहती. Vयांनी एक 
फॉम2 भरन áायला सांिगतला. तो एक औपचाUरकता [हणून भरला आण आ[ही हॉटेलला परतलो. साधी कॅमेjयाची बॅग होती 
Vयामुळे Vयाबìल जाJत काळजी नfहती. पण दसुjया िदवशी जेfहा लॉJट अँड फाउंड मधून बॅग िमळा$याचा फोन आला तेfहा जो 
आनदं झाला तो काही औरच होता. Vयावेळेपासून अमेUरका या देशाबìल आण इथ$या लोकांXया एकूणच वागdयाबìल भारतातून 
आले$या {येó मंडळ नंा आणखीच आदर वाटायला लागला. Vया sकारानतंर कुठेही गेलो कZ माझी लॉJट अँड फाउंडला एखादी 
भेट असतेच.  
 
अशातलाच आणखी एक sकार घडला दोन-तीन वषाuपूवò जेfहा मी बायको आण मुलीबरोबर हशò पाक2 म_ये गेलो होतो. माझ ं
आण पाdयाचं नात ंजरा औरच आहे, आण उôहाmयात पाणी बघतलं कZ मला आणखीच चेव चढतो. बर ंजेवढं पाdयाचं sेम मला 
आहे तेवढीच बायकोला Vयाची भीती, Vयामुळे पाdयाXया कुठ$याही sकारात मुलीबरोबर जायची कामिगरी माझीच असते. हशò 
पाक2 म_ये लेझी Uरfहरम_ये मुलीबरोबर छान वेळ चालला होता. पण कस ंकाय कोणास ठाऊक अचानक माझी tूब उलटली आण 
मी पाdयात दोन-चार गटांगmया खा$$या. मला पोहता येत अस$यामुळे तशी भीती नfहती पण माझा चêमा मा/ Vया sकारात 
पाdयात पडला. काही हरकत नाही, पाणी JवXछ आहे, जरा बघू तळापाशी जाऊन असं [हणून जवळपास अधा2 तास माझी तळाशी 
शोधाशोध चालू होती. अथा2त चêमा नस$यामुळे ती एका आंधmयाचीच शोधाशोध होती. काही वेळाने लोक मा|याकडे िवच/ 
नजरनेे पाहू लागले. हा मनुêय पाdयाखाली जाऊन नzZ काय बघतोय? बर,ं चê[याशवाय मला फार िदसत नाही हे फö मला 
मािहती, बाकZ लोकांना Vयाची क$पना नfहती. शेवटी वतैागून तथ$या एका कम2चाjयाला चêमा पाdयात पड$याचं सांिगतलं. 
हायJकूलमधला िवáाथòच तो, Vयाने फार लT िदले नाही. तरीपण कोणाXया पायाला Vया चê[याची काच लागून दखुापत होऊ नये 
[हणून मी Vयाला सांिगतलं आण मा|या जबाबदारीतून मोकळा झालो. उरलेला िदवस मुलगी आण बायको यांXया नजरतेून 
बघावा लागला. तरी जाता जाता मा|या Vया फाट`या नजरलेा लॉJट अँड फाउंडचं ऑिफस िदसलंच. परत एकदा एक 
औपचाUरकता [हणून तथे भेट áायला गेलो. अथा2तच माझा चêमा काही तथे नfहता. माणसाने नेहमीsमाणे एक फॉम2 भरायला 
सांिगतला. लगेच मला संट लुईसचा sकार आठवला. दसुjया िदवशीपयuत आ[ही काही इथे राहणार नfहतो. मग ‘फॉम2 भरायचा का 
नाही भरायचा?’ या मा|या आण बायकोXया भांडणात पाच-दहा िमिनटांचा वेळ गेला असेल. शेवटी एकदा फॉम2 भरायचा अस ं	
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सपना औटे 

 

ठरलं [हणून तो फॉम2 भरन मी तथ$या माणसाला िदला आण बाहेर पडलो. िनघता िनघता एका माणसाकडे सहज नजर गेली 
कारण VयाXया हातात ६/७ #Jवं मग गॉग$स होते आण तो मनुêय लॉJट अँड फाउंडXया िदशेने चालला होता. आyापयuतXया 
खटाटोपाला अनुसरन या मनुêयाकडे आपला चêमा आहे का हे बघण ंsाû होत.ं अथा2तच मी पुôहा Vया ऑिफसम_ये गेलो आण 
खरोखरच माझा चêमा Vया माणसाकडे होता. काचेचा चêमा, Vया लेझी Uरfहरम_ये पडून, ￭जथे शेकडो माणस ंचालत, पोहत होती 
Vया सगmया माणसांXया पायांना ￭झडकारन, परत आलेला होता. तो परत आलेला चêमा मा|याकडे मा|याच नजरने ंबघतोय 
आण VयाXया काचेवर असलेले ते पाdयाचे थंब [हणजे Vयाचे आनदंा†ू आहेत असा भास मला होणे साह￭जकच नाही का?  Vया 
मा|या शरीराबाहेरXया अवयवाला मी छानपणे गंजारन, पुसून पुôहा मा|या चेहjयावर घातला तेfहा ‘अमर अकबर अॅंथनी’ 
च/पटात$या िनरपा रॉयला गेलेली दRी अचानक परत िमळा$यावर काय आनदं झाला असेल ते मा|या लTात आलं.  
 
तोच चêमा मागXया वषò अटलांिटक समुYाXया लाटांशी खेळता खेळता मी सागराला अप2ण केला, आण Vयाचा शाप [हणूनच कZ 
काय Vयाच िदवशी माझा उजवा पाय ¢ॅ`चर होऊन पडला.  
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मराठी लेखाला इ?ंजी शीष2क िदलं कD लेखाला उगाच भारदIतपणा आ$यासारखं वाटत.ं OPयQात लेख कसा का असेना! मागे 
’Sलिमटेड माणूसकD’ नावाचा मराठी ￭सनेमा आला होता. तेWहापासूनच इ?ंजी शीष2काची क$पना माXया डोYयात घोळ घालत होती. 
‘Iलंॅग’ \हणजेच बोली भाषेतील श]द/वाYOचार, जे Sलिह̂ यात शYयतो येत नाहीत पण रोज_या भाषेत सरा2स वापरले जातात. पण 
हाच अथ2 कळायला मला अमेaरकेत यावं लागलं. 

Pयाचं असं झालं कD माझा जcम पु^यातला! शाळेत घालायची वेळ आली तेWहा ‘मुeांगण’ fा इ?ंजी माgयमा_या शाळेत घालायचं 
कD ‘cयू इhंलीश Iकूल’ fा मराठी माgयमा_या शाळेत घालायचं हा गहन Oi माXया आई-बाबांना पडला होता. माXया आयkुयातला 
िवरोधाभास हा तेWहा पासूनचाच. शेवटी मोठा भाऊ मराठी शाळेत जातो मग fाला कशाला इंShलशमgये घालायचं \हणून ंकवा आई-
बाबा माXयासारखेच इ?ंजी नावाचे चाहते असतील \हणून \हणा शेवटी मराठी शाळेत गेलो. तेWहा मला असं वाटायचं कD सगळं जग 
मराठीतचं बोलत.ं आता मराठी शाळेत कोण अमराठी माणूस आप$या मुलांना पाठवणार? oचत एखादा बलदावा, बोलrा असे 
मारवाडी असायचे ंकवा एखाददसुरा शहा असायचा. पण िपsानिपsा महाराtu ात राहायला अस$यामुळे Pयांची मातृभाषा मराठीच 
आण Pयांना मराठीत माक2 सुwा माXयापेQा जाIत िमळायचे. तर मला आता सांगा, Iलंॅग हा इ?ंजी श]द कानावर कुठून पडणार? 
पण मराठीतला Iलंॅग चx कानावर पडला आण तोही ऐन िदवाळीत! 

िदवाळीला नवीन कपडे घालून बाहेर फटाके उडवून झा$यावर, कोणा_या घरासमोर कागदांचा मोठा िढगारा झालाय हे मोजताना 
अचानक शेजा|यांचा अतुल \हणाला, “काय र े‘भाप गं खातोस’ का?” ही माझी Iलंॅग श]दाशी पिहली ओळख असावी. भाप गं 
खाणे \हणजे िमरवणे! नतंर भाप गं श]द जाऊन “काय र,े ‘शाइं नग मारतो ‘का?” हा चालू झाला. लहानपणी ‘ऐकत नाही 
आजकाल’, ’मIत र ेकांबळी’, ’गेलास उडत’, ’बो|या वाजला’ असे िविवध Iलंॅग श]द मी सहज वापरत होतो. कॉलेज पु^यात 
अस$यामुळे \हणा ंकवा माझाच िम/ \हणून \हणा -  पुÄkपदर￬सग नावाचा सरदारजीही मराठी Iलंॅग शकला. माXयाशी एकदा 
बोलताना \हणाला “fा ￭सWहील_या सबिमशननी ‘डोYयाची मंडई ‘केली आहे!” खर ंतर पुÄkपदर अमृतसरचा पण दहावीनतंर 
पु^यात आला आण “माझा पेन हरवला होता” असे चुकDचे लग वापरत असेल पण पाच-सहा वषाÉत पुणेरी Iलंॅग मा/ एकदम 
अचूक वापरायचा. 
 
पुढे अमेaरकेत आलो आण इंडयन Iटुडंट असो￭सएशनमध$या, अपाट2मंटमध$या आण नेबरहुडमध$या महाराtu ा_या 
कानकोप|यातून आले$या मराठी मुलांशी ओळख आण ‘घtण’ म/ैी ही Iलंॅगमुळेच झाली. पिह$या िदवशी एका सीिनयरने 
दसु|याशी माझी ओळख करन िदली, “हा मधुर. He is from ‘United States of Pune’!” fा वषÜ पु^यातून खूप ‘बारकD पोर’ं आली 
आहेत. बारकD पोर ं\हणजे áयूिनअस2! ऑन कॅ\पस जॉब कुठे करायचा आण कसा िमळवायचा fाची चचा2 एकाशी करताना तो 
\हणाला, अर ेरXेयमेु वर थोडी ‘गदÜ’ करायची. ‘गदÜ करण’ं \हणजे बहुदा ‘जुगाड’ करण ंअसावं. पण सगळेच ￭सनीयस2 हा सâा 
äायचे. Oोफेसर_यासमोर थोडी गदÜ करायची \हणजे तो कोस2ला अॅडिमट देईल आण ‘चंगराचंगरी’ केली तर aरसच2 
अ￭सIटंटशीपसुwा देईल. 
 
अमेaरकेत$या शQणपwतीत रोज असणारा होमवक2  आण अचानक होणार ेपॉप-िoज fातून कंटाळलेला आमचा िम/ (áयाला 
आ\ही ‘काका’ \हणायचो) \हणाला, "fा पॉप-िoजचं 'चोकण'ं आण रोज_या होमवक2 ची 'मगजमारी' कधी संपणार देव जाणे!" 
लातूरचा नवल एकदा आम_याकडे जेवायला आला होता तेWहा बोलता बोलता \हणाला, “यिुनWह￭स2टीमgये उcहाãयात कोसåस 
असतात,’मा/’ ते तुम_या अॅडवायजरकडून परवानगी घेऊन घेता येतात.” ‘मा/’ हा श]द बोल^यात वापरलेला मी पिह$यांदा 

Iलंॅग  

 
  मधुर पुरोिहत  

 



			

	
बा#$टमोर मराठी मंडळ                      http://baltimoremarathimandal.org     म/ै वष2 २०२० अंक ३ प.ृ७ 

Pया_याकडून ऐकला. उcहाãयात काही िम/ भारतात सुéीसाठी जात  एकाला खूप IवIतात तकDट िमळालं तेWहा माझा रममेट 
आYया \हणाला, “'आई टकली' मgया! Pयान ंएवsा IवIतात कसं काय तकDट िमळवलं?" 'आई टकली' \हणजे काय हे मला 
अजूनही समजलेलं नाही पण ?ॅáयूएट शाळेत सगळे तो वापरायचे. हळूहळू नोकरीत #Iथराव$यावर मग वॉटरकूलरपाशी_या 
चचåमgये वापरले$या एखाäा इ?ंजी श]दाचा अथ2 बघत$यावर कळायला लागलं कD हा Iलॅcग  आहे, Pयामुळे Pया वाYयाचा 
अथ2 बदलतो. कधीकधी दादा कंडके Iटाइल \हणा ंकवा कधी आचाय2 अ/ ेसांगतात PयापकैD एखाäा िवनोदिनëमती_या 
Oकारासाठी वापरले गेलेले अनेक Iलंॅग श]द कानावर पडले आहेत. कधी Pयांचा अथ2 लावला, कधी उPसुकतेपोटी “गूगल” 
सुwा केला. शेवटी बघा, बोली भाषेतले हे खास श]दच भाषेला जीवनाशी सुसंगत करतात. माणसांना जवळ आणतात. बोली 
भाषेची खरी गोडी Iलंॅगमुळेच चाखता येते. 
  
गेले अनेक िदवस 'डोYयाची मंडई' करन, 'मगजमारी' करन म/ैसाठी Sलहायचं 'चोकण'ं आज अमेaरकन Iवात/ं्यिदना_या िदवशी 
पूण2 केलं. आता संपादक मंडळाशी 'गदÜ' करन बघतो छापतात का? 
 

 

 
Wह_यु2अल शाळेचे इ-िवäाथÜ कोरोनावर रसा  

हसा मुलांनो हसा || 
 

तु\हा बोलवी गूगल मींटग  
िम/ांशी करा तु\ही चॅ टंग  

झूम िन वेबेYस – कॅमे|यासमोर, खुशाल जाऊन बसा ||१ || 
 

धैय2 राखणे धम2 आपुला  
िवलग राहुनी मजा करया  

IवयंशeDचा कौश$यांचा, मनी उमटू दे ठसा ||२|| 
 

पँडॅिमकचा िवसरा गंुता  
लॉकडाऊन_या नकोत चता  

नWया युगाची नवी धाडसे, तु\ही घेतला वसा ||३|| 
 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
रचरा महाजन 

 
उमाकांत काणेकरां_या 
“Oकाशतले तारे तु\ही” 
किवतेवर आधाaरत 
बालकिवता 

Wह_यु2अल शाळेचे इ-िवäाथÜ 
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  संजीव दिहवदकर 

१४ माच2पासून सुर झालेली देशभरातील टाळेबदंी २० माच2नतंर अधक कडक झाली होती. OPयेकजण घरकैदी झाला होता. 
आयUुयात नदंिकशोरने असले जगणे कधी अनुभवले नWहते वा कुणी जग$याचे ऐकलेदेखील नWहते. घरकंडी सुर 
Wहाय[याआधीचा भरलेला िकराणा आता २७ एिOलपय̂त पुरला होता. दधू वगरै ेनाशवंत ￭जaस तर कधीच संपले होते पण आता 
डाळी-साळीदेखील संपायला आ$या होPया. पुbयात$या मcयमवगdय, ३ वा ४ खो$यां[या eॅट संgकृतीत रहाणारा नदंिकशोर 
िकती सामान गोळा करन ठेव ूशकणार होता? तेही उंदीर आण घुशंपासून वाचवायचे कसे? डjयांमधील धाkय सुरlत पण पोती 
कशी सांभाळणार? पौड रgPयावरील gवामी र￭ेसडेkसीमधील सातWया मज$यावर पूवnकडील ४ खो$यां[या eॅटमcये नदंिकशोर, 
Pयाची पPनी मालती, अकरा वषा^चा मुलगा वेदाkत आण आठ वषा^ची रणेकुा राहात होते. 
 
अPयावoयक सेवेशी िनगडत दकुाने आजकाल फq दपुारी बारा ते सायंकाळी आठपय̂त उघडी असत. Pयातही मोजrयाच 
लोकांना एकावेळी आत सोडत होते; बाकs[यांनी बाहेर रांग लावा! खूप गदdत अडकू नये tहणून नदंिकशोर साडेअकरालाच बाहेर 
पडला होता. सोमवार असूनदेखील रgPयावर काहीच गदd नWहती. कशी असणार? शाळा, बरीचशी दकुाने, काया2लये, 
महािवuालये, सार ेकाही बदं! संपूण2 देशात कोरोनाने मृPयभुयाचे थमैान माजवले होते. 
 
नेहमी पहाटे[या काकड आरतीपासून आवाजाची gपधा2 करणार ेशहर आताशा एकदम शांत होते; जणू काही कंुभकणा2ने आपली 
िनwा सुर केली होती आण सोबत शहरही Pयात सामील झाले होते. झोप लागून आताशी दोन मिहने होत आले होते. केWहा 
उठणार होते देवच जाणे. 
 
गधंव2 लॉजजवळील नेहमी[या भाजीपा$या[या ठे$यांपकैs आज एकही िदसत नWहता. yीकृUण माकn टसमोर zा[या 
सोसायटीबरोबर आजूबाजू[या दहा सोसायट [ंया लोकांनी अगोदरच भली मोठी रांग लावली होती. tहणजे zाला िनघायला तसा 
उशीरच झाला होता. आप$या zुडंाईतून हा पुढ ेजात जात आता िव|ल मंिदरापय̂त पोहोचला. येथे ल्मीनारायण बाजार खूप 
मोठा अस$याने वेळेवर आत जाता आले. घरी जाय[याआधी औषधे व मोबाईलचा ड गंल �यायचा होता. बाहेर ऊन तापले 
अस$याने zाने दधू, दही घेणे टाळले.  
 
बाजू[या सेवा मेडीकलमधून औषधांचे काम सोपे झाले पण ड गंलसाठी मोबाईल शॉपीमcये तासभर वेळ गेला. मग पूना बेकरीतून 
पाव आण खारी घेवून हा परती[या मागा2ला लागला. एWहाना चार वाजायला आले होते. इमारतीजवळ[या दÇुधालयातून दधू, दही 
वगरै ेघेवून घरी पोहचेपय̂त पाच वाजले होते. सामान घेऊन घरात शरत असतांनाच मालतीने घाईघाईने दरवाÉया[या िदशेने 
पावले टाकsत Pयाला थांबवbयासाठी उजवा पंजा पुढे केला. “अर,े अर,े तथेच थांब. आधी सव2 साफ कराव ंलागेल, जंतूनाशक 
फडrयाने पुसाव ंलागेल हे सार.ं जा, आधी अंघोळ कर.” पÖपांकडे धावणाÜया रणेकुाला मालतीने डाWया हाताने अडवले. 
“आधी पÖपांची gव[छ अंघोळ होऊ दे मग पÖपांना भेट. आàा बाहेरन आले ना पÖपा!” नदंिकशोर तसाच मोरीत गेला व 
अंघोळी[या नळाखाली उभा रािहला. थडं पाणी अंगावर पड$यावर थकवा जात छान अ$हाददायी वाटू लागले होते. 
 
“मे$या, Wदाड, हलकट...” तंडाबरोबर आजीचा उजवा हात नuंा[या पाठीवर सटासट पडत होता. आजीने डाWया हाताने 
नuंा[या उजWया दडंाला घä पकडून ठेवले होते. अनेक सकाळी दहा वाजे[या आसपासचा हा Oसंग अããया वाåाला आता 
सवयीचा झाला होता. सहा वषा^[या खोडकर नदंनूे आज पुkहा आजी[या gवयंपाकघराची ल्मणरषेा ओलांडून आजीची 

हरवलेले सोवळे 
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आतापय̂तची मेहनत व अa वाया घालवले होते. सार ेकेलेले आता गायीला, कु/्याला व भकाÜयांना जाणार होते. आजीला 
पुkहा अंघोळ करन नWयाने gवयंपाक करावा लागणार होता. 
 
समज येbयाआधीपासून नदंनूे आजीचा सोवêयातला gवयंपाक पािहला (आण खाëा) होता. gवयंपाकाची सुरवात आजी 
अंघोळीने करी. gवयंपाकघर gव[छ सारवलेले (अंघोळी आधी सारवणे Wहायचे), सोवêयातले पाणी (gव[छ भांåांमcये 
भरलेले पाणी; Éयाला इतर कोणालाही gपश2 करbयाला मíाव असायचा), खाbयाचे ￭जaस पाbयाOमाणेच नीट ठेवलेले असत; 
इतरां[या gपशा^पासून दरू. आजी अंघोळ झा$यानतंर भाÉया धुवून, िनवडून तयार करी, मग भाताचे आधण चालू असता भाकरी 
ंकवा कणीक मळे, वगरै.े बÜयाच आठवणी आता थोåा धुरकट झा$या होPया. gवयंपाकघरात फq Éयांनी नुकतीच अंघोळ 
केली आहे आण जे िबलकूल उंबरîाबाहेर पडले नाहीत, अंघोळीनतंर शौचाला गेले नाहीत, Pयांनाच फq Oवेश असे, तो पण 
आजी[या परवानगीनेच. gवयंपाकाचेवेळी कोण, केWहा, कसे, कोठपय̂त आजीजवळ जाऊ शकेल zाची भलीमो|ी अन िकचकट 
िनयमावली नदं[ूया बालमना[या समजेपलीकडील होती. मिहkयातून काही िदवस आईला ‘िवटाळ’ लागायचा tहणजे काय 
Wहायचे हे Pयाला कळायचेदेखील नाही. आईला “कावळा शवला” tहणून आई चार िदवस gवयंपाकापासूनच नWहे तर सव2 
कामांपासून दरू. रमाकाकूला आण काही ताईनंा देखील नेहमी कावळा शवायचा. असा कसा zांना दर मिहkयाला कावळा 
शवतो? बाबांना का नाही शवत? आजीला का नाही? मला का नाही? सोवêयातला एक िवटाळ अंघोळ करन अन दसुरा 
gवयंपाक करन सुटतो मग कावêयाचा िवटाळ चार िदवस का? असले Oï िवचारन नदं ूदरवेळी सवा^ना वतैागून सोडी. कुणीच 
Pयाला समाधानकारक  उàर देत नस$याने तो असा Wदाडपणा करत राही व आजीचे धपाटे अन लाटणे खात राही... 
 
रणेकुा आता मोरीचे दार जोरजोरात ठोकत होती. “पÖपा, आटपा ना लवकर, पÖपा.” 
 
िवचारांची तwंी जरी तुटली असली तरी आठवण [ंया सरी आता संततधार बरसायला सुरवात झाली होती. गे$या 
मिहkयाभरातील बदलले$या जीवनशलैीने बालपणी[या आठवणी एक वेगêयाच वचैाñरक दिòकोनातून िदस ूलाग$या होPया. 
Pयाला आता बरचेसे आठवत होते. बाहेरन आ$यावर सवा^ना हात, पाय, तंड gव[छ धुवायची सवय होती, तशीच जेवणाआधी 
आण नतंर देखील!  िपbया[या पाbया[या माठाला शवायचीदेखील बदंी होती. पाणी देणार ेठरािवकच हात, माठात हात घालणे 
tहणजे एक भयंकर गुkहाच  होता. सोवळे, िवटाळ, gव[छतेची पराकाôा zा साÜया गोòी मोठे होत असतांना गावंढळ वाटत. वाटे, 
असले कसले बुरसटलेले  िवचार zांचे? काय होते हात लाग$यावर? का बर ेएवढा टोकाचा अäाहास?  
 
कोरोनाने मा/ सार ेकाही आता नीटनेटके समजावले होते. डोêयांना न िदसणारा, gपशा2लाही न जाणवणारा एक िवषाणू काय 
थमैान घालू शकतो हे सव2 आता zाची देही, zाची डोळा अनुभव$याने zाला आता आप$या सनातनी जीवनशलैीतील कारणे 
समजू लागली होती. पूवd[या काळी वuैकsय सेवा आजसारãया Oगत नWहPया. महामाÜयांची साथ बÜयाचदा येई. 
OPयेक घरात दहा बारा पोर ेझाली तरी Pयातली साधारण चार सहाच तरणाई पाहू शकत. Éया गोòंची हा 
अडाणीपणाचे लlण tहणून घृणा कर,े Pयापकैs बÜयाच गोòी Pयाला आता चाळीशीत आकळत होPया. 
 
महामाÜयांसारãया अनोळखी रोगांशी लढbयाचे महPवाचे हPयार tहणजे सव2Oथम Pयांना आप$या जीवनात येऊच न देbयासाठी 
दlता घेणे! हात-पाय धुणे, सोवêयात gवयंपाक करणे, तंडात जाणाÜया अaपाbयाची काळजी घेणे, हे Pयासाठीच.. पूव2जांनी 
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रढीपरपंरते दडवलेले िवöान आता zाला gपò िदसू लागले होते. मागास समज$या गेले$या zा गोòी आता[या पñर#gथतीतही 
िकती उपयोगी आहेत zाची जाणीव झाली होती. सुखी, सुदढ जीवनाचा चरतंन मं/ सनातन धमा2त कसा दडला आहे, zाचा 
Pयाला अभमान वाटला. इतके िदवस zा गोò [ंया फायuांपासून दरू रािह$याने gवतःची लाजही वाटली. मनात िवचार येऊन 
गेला कs जर थोडीफार दlता जीवनात आधी बाळगली असती तर सदd, खोकला, ताप वा जुलाबासारãया रोगांपासूनदेखील 
िकती सुरlतता िमळाली असती?  
 
आजी, आजोबां[या िनरोगी आयUुयाचा गुरमं/ आज Pयाला उमगला होता. 
  
©	Sanjeev	Dahiwadkar	
 

मराठी úलहा-वाचायला शकणाÜया मुलांसाठी Oïसंच 
 
खाली िदले$या शjदांमcये पदाथा^[या चवी व उkहाêया[या सुäीसंदभा2तील गोò [ंया मराठी व इùंजी नावां[या जोåा लावा 
 

गोड sour  

उkहाêयाची सुäी  Shaved ice 

आंबट  sweet 

वादळ Ocean 

खारट spicy 

कडू Summer vacation 

बफा2चा गोळा salty 

तखट Storm 

समुw bitter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
अपणा2 वाईकर 
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तु=हाला कधी असं वाटलं का कB अचानक ऑनलाइन शाळा सुर होणार? मला तर असं कधीच वाटलं नाही आण िवचारही केला नाही!! 
नवीन िवषाणू जगामQये कुठून आण कसा आला? ही खरंच आTया2ची गोU आहे. या VWाXया एकाच भागाचं उ\र माहीती आहे. हा िवषाणू 
चीनमधून सुर झाला. कसा सुर झाला, ते अजुनही माहीत नाही. काही लोक =हणतात कB एका Vा̂ यामुळे हा िवषाणू सुर झाला. 	
कोरोनाचा आजार पसर लागला. सग_यांXया सुरaततेसाठी सग_या शाळा बंद झा$या, आण लोक घरन काम करायला लागले. काही 
दुकानं बंद झाली आण काही दुकानांची वेळ कमी झाली.   
 
शाळा बंद झा$यानंतर, मी कधीतरी प् यांचे खेळ खेळले, पुeतकं वाचली, बोड2 गे=स खेळले आण वेगवेगळे पझ$स सोडवले. वेळ िमळेल 
तेfहा मी माgया नातेवाईक आण िम/मैि/णबंरोबर ऑनलाइन गjपा मार$या. िटfहीवर महाभारत बघायला सुर केलं आण खूप माkलका 
बघत$या.    
 
मी परत शाळा उघड^याची वाट पाहत होते. मला शाळेत परत जायचं होत, पण पूण2 वषा2साठी शाळा बंद के$यानंतर मला वाईट वाटल पण 
सगळयांXया सुरaततेसाठी शाळा बंद के$या ते बरं झालं. ऑनलाइन शाळेचे तोटे आण फायदे जाणवले. घरी खूप वेळ बसून कधीतरी 
कंटाळा यायचा. जाeती वेळ संगणक वापरायला लागले तरीही घरातून शाळा अस$यामुळे आवडीXया गोUी करायला खूप वेळ िमळाला. 
शaक आण वग2िम/ांना परत बघू शकले. 
 
आता तर शाळा संपली आण खरी उmहा_याची सुnी सुर झाली! आता शाळेXया निवन वषा2मधे काय होईल? बहुतेक अधा2 वग2 एक िदवशी 
मग अधा2 वग2 दुसoया िदवशी. नाहीतर मग डसंबर पयqत ऑनलाइन होणार आण मग जानेवारीपासून परत शाळेत जायला िमळेल. आण 
शाळेत कदाचत माeक घालायला सांगतील. तुमचे काय िवचार आहेत शाळेXया नवीन वषा2बrल? 
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अsतु िवषाणू आण ऑनलाइन शाळा 
 
 

 

 
रहा महाजन 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
नील नगरसेकर 
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मी जो भारतासाठी कपडेदानाचा उपDम केला होता GयाबIल आप$यापैकK बहुतेक जणांनी ऐकलेच असेल. या दरOयान मला आलेले 
अनुभव मी आप$याला कथन कर इ#Sछते. बUयाच जणांनी मला हा Vक$प राबवWयामागSया माYया VेरणेबIल िवचारणा केली होती. मला 
आठवते ते[हापासून माझे आई-वडील आOहाला नेहमी सांगायचे िक दुसUयांसाठी ￭जतके काही करता येईल ततके करावे, Gयातच खरा 
आनंद सामावलेला असतो. मलाही हाच अनुभव नेहमी आलेला आहे. आपण दुसUयाला मदत करतोय ही भावनाच आप$यासाठी खूप मोठे 
बbीस असते.  
 
मी आण माझे पती आशष-आOहाला अमेeरकेत आ$यानंतर येथील गeरबी समजून घेणे बरेच कठीण गेले.  येथील गeरबी बUयाचवेळा 
लपलेली असते. भारताVमाणे ती उघgावर िदसत नाही. हळूहळू आOहांला गeरबांना मदत करWयाचे अनेक माग2 समजू लागले. येथील 
गरीब कुटंुबासंाठी, शाळांसाठी, व मुलांसाठी िन:hवाथiपणाने काम करणाUया अनेक hफुतiदायी [यklशी आमचा पeरचय होऊ लागला. 
आOही येथे चाई$ड केअर संटरसाठी व गरीब वhतीतील शाळांसाठी जुनी पुhतके दान करWयास व होमलेस शे$टस2 साठी अoदान करWयास 
सुरवात केली. आOही आप$या बरोबर गाडीत सँडिवचेस व फळे घेऊन जाता-येता बा#$टसमोर शहरातील ￭सqलपाशी असले$या बेघर 
लोकांना वाटायचो.  नेहमी मोठा Vr पडायचा कK जुsया भारतीय कपgांचे काय करायचे? माYया इतर िम/मैि/णनंा देखील हाच Vr पडत 
होता. मुलांचे कपडे इतरांSया लहान मुलांना देता येतात, पण मोuांचे भारतीय कपडे येथे कोणाला देणार?  
 
भारतात जाताना शvय ततके जुने कपडे मी बरोबर घेऊन जात असे. एवढे करनही बरेच कपडे मागे उरायचे आण ते मला ‘गुडिवल’ला 
yावे लागायचे. माYया भारतातील वाhत[यात मी अनेक एनजीओंशी बोलले. माYया लbात आले कK, जर मी येथून भारतात कपडे पाठवू 
शकले तर ते hवीकारायला Gयांना न{Kच आवडेल. म|यंतरीSया काळात माझा सव2 वेळ कामात व मुलांSयात जात अस$यामुळे हा िवचार 
मागे पडला. तरीपण Gयािवषयी काहीतरी केले पािहजे अशी टोचणी मला सलत होती आण मी खालील दोन गो}ंचा तपास कर लागले: एक 
Oहणजे येथून जाणारे कपडे न[या कपgांसारखेच अस$यामुळे ते यो~य िठकाणी गरजू कुटंुबांकडे जातील अशी खा/ी देणारी संhथा 
शोधणे. ते संhथेने िवकायचे ठरव$यास Gयांचा सव2 [यवहार पारदश2क असावा. दुसरे Oहणजे भारतात कपडे पाठवWयाचा यो~य माग2 शोधणे.  
Gयावेळेला आमचेच कपडे एक दोन सुटकेसम|ये भरन पाठवWयाचा माझा िवचार होता. मोuा Vमाणावर कपडे गोळा करन ते पाठवWयाचा 
माझा िवचार न[हता. मी Äॅनेट एड या कंपनीशी संपक2  साधला, बराचÇया पाÉकग लॉÖस म|ये GयांSया कपडे व बूट गोळा करWयासाठी पेÜा 
आहेत. ए$करीज येथे Gयांचे ऑिफस आहे. कपडे घेWयास Gयांची तयारी होती पण Gयांनी मला सांिगतले कK, ते फk आिàका व दbण 
अमेeरका येथेच कपडे पाठवतात, भारत बराच दूर अस$यामुळे तेथे कपडे पाठवणे Gयांना शvय नाही. माYया Vrांचे उâर मला आई-
बाबांकडून िमळाले. ते पुWयाजवळील तळेगावSया शांत वातावरणात वाhत[यास आहेत. ते आसपासSया लोकांना लागेल ती मदत करत 
असतात. ते तळेगावातील VGयb काय2 करणाUया सामा￭जक सहयोग उपDम संhथेचे (CAP) सिDय सभासद आहेत. ही संhथा दुग2म 
भागातील तळागाळातील लोकांसाठी आरो~य शिबर ेआयो￭जत करते आण शाळेतील मुलांबरोबर सण साजरे करते, कपडे, भांडी व वäा 
पुhतकांचे नेहमी वाटप करते. Gया संhथेची संhथापक सौ. नयना आभोळ ही एक अGयंत Vामाणक, उGसाही, तडफदार अशी [यkK आहे. 
Gयांना भेट$यावर मला äा संhथेशी िनगडत होWयाची इSछा झाली. मी कपडे भारतात पाठवWयाचा िवचार केला. मला देणगीवजा कपडे 
माफक दरात भारतात नेणाUया बUयाच कंपsया िमळा$या परंतु ते कपडे येथून अमेeरकेन बंदरापयåत आपणच पोहोचवायचे होते आण मंुबईतून 
ते पुढे नेWयाचे काम कोणीतरी करावयास हवे होते व ते काही मला शvय न[हते. बUयाच शोधानंतर मला अशी एक शपंग कंपनी िमळाली कK 
जी माYया घरन थेट तळेगावपयåत कपडे पोहचवWयाची [यवथा करेल. हे सामा￭जक काय2 अस$यामुळे Gयांनी मला यो~य दरही सांिगतले. 
दोsही देशातील कhटम व चेकची जबाबदारी घेWयाचे Gयांनी कबुल केले. मला फk कपडे बॉvसेस म|ये पॅक करायचे होते. 	

आमचा कपडेदान उपDमाचा अनुभव 
 

 

 
बीना सोनाळकर-

बbी 
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 याचे िनयोजन करताना माYया लbात आले कK बरेच जण असे कपडे दान करWयास उGसुक आहेत. 
Oहणून मी आण आशषने हा सामा￭जक Vक$प करWयाचे ठरिवले. éयांना éयांना कपडे दान करायचे आहेत 
अशा सव2 लोकांकडून कपडे hवीकारन ते भारतात पाठवWयाचे ठरले. यासाठी VGयेकाकडून एक ठरािवक 
छोटी र{म आOही घेतली. एके िदवशी मी फेसबुक आण वॉÖस अँप वर जाहीर िवनंती केली. पुढे घडलेली 
घटना आèय2कारक होती. एका मिहsयाSया आतच आमSयाकडे २५ मोठे बॉvसेस भरतील इतके कपडे 
आण १००० डॉलस2 जमा झाले. आमचा हॉलवे आण hटडी िपश[यांनी भरन गेली होती. दारापयåत 
जायला आOहाला अनेक अडथëयांची शय2त पार करावी लागे.	

 
या संपूण2 मिहsयाभरात आOहाला अनेक नवीन माणसे भेटली व 
काही जणांशी तर आमची घí मै/ीही झाली. सव2 अGयंत उGसाही व 
सकाराGमक होते. कधी कधी हा कामाचा डगंर बघून आमची 
छाती दडपून जात असे आण Gयाचवेळी कोणी उGसाही दानशूर 
[यkK आणखी कपडे व पैसे आणून आOहाला भरभरन 
धsयवाद देत असे आण आमचा उGसाह वाढवत असे. या 
Vतसादामुळे आOही हे काय2 कर शकलो. हा दानाचा उपDम 
संपेपयåत आमSया लbात आले कK एकÜाने हे कपडे पॅक 
करणे अशvय आहे. लोकांनाही याम|ये सिDय भाग घेWयाची 
भरपूर इSछा व उGसाह होता Oहणून आOही एक ‘पॅंकग पाटi’ 
आयो￭जत केली. Gयात सव2जण एक/ येऊन कपgांचे सॉरंटग व 
पॅंकग करता करता चहा फराळ व गîपांचाही आनंद घेतील. हा 
पाटiचा िदवस एक Dेझी िदवसच झाला आण तरीही खूप धमाल व मजेत गेला. आOही या पाटiचे जाहीर आमं/ण िदले होते व िकती जण 
येतील äाची आOहाला अ￭जबात क$पना न[हती. पण आमची िनराशा झाली नाही - तीस पेbाही जाhत माणसे व आणखी मुले मदतीला 
आली. संपूण2 घर मुले माणसांनी भरन गेले होते. VGयेकजण सॉरंटग करWयात, बॉvसेस म|ये पॅंकग करWयात आण बॉvसचे वजन 
करWयात गक2  झाला होता. संपूण2 घर हाhय िवनोदाने व कलकलाटाने फुलून गेले होते. आमSया मुलांनी देखील भरपूर मदत केली. दुपारी 
एक वाजता सुर झालेले काम सं|याकाळी साडेआठपयåत चालू होते. आता आमSयाकडे २५ बॉvसेस पॅक होऊन शपंगसाठी तयार होते. 
नंतर मी पेमंट करन बॉvसेसवर लेब$स लावून ते िपक-अप करWयाची [यवhथा केली.  २५ मोठे बॉvसेस पाहून यु पी एस चा डñ ाय[हर थोडा 

नाराजच झाला. मलादेखील Gयाची दया आली. 
जे[हा Gयाला सGकाया2ची क$पना आली ते[हा तो 
देखील उGसहाने पुढे झाला.  
 
आOही जमवलेले बहुतेक सव2 कपडे तळेगावातील 
सामा￭जक सहयोग उपDम संhथेला व शपंग 
कंपनीचा आधार असले$या एका अंध िवyालयाला 
पाठवले गेले. तीन मिहsयाSया सागरी Vवासानंतर 

एिVलम|ये सव2 कपडे शेवटी तळेगावला पोहचले. ते कपडे गरीब व गरजू लोकांना (एका अनाथ मुलSंया वसतगृहाला, बांधकामाSया 
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कामगारांSया वhतीत, दुग2म खेgातील लोकांम|ये) सामा￭जक सहयोग उपDम संhथेने वाटले. एक एसयू[ही  भरन वेhटन2 कपडे (फॉम2ल 
वेअर ) हॉवड2 काउंटी येथील एका गeरबांना मदत करणाUया संhथेला दान करWयात आले. बरेचसे अGयंत खराब #hथतीतील कपडे (जे 
भारतात पाठवWयासारखे न[हते) ते माYया एका मैि/णीने साल[हेशन आमiला िदले. कोणी कुठलीही टाकलेली वhतू ती िकतीही टाकाऊ 
असली तरी तचा आनंदाने आण कृतòतेने hवीकार करणाUया कोणीतरी [यkK असतातच. आमSया उपDमात सहभागी झाले$या सव2 
मुलांना हा अGयंत मह् वाचा व मौ$यवान असा धडा शकायला िमळाला.  äा संपूण2 अनुभवातून आOहा सवा2ना एक अGयुSय आनंद िमळाला. 
माझे उदाâ |येय सा|य करWयासाठी सवा2नी अGयंत उGसाहाने व आनंदाने äा काया2त सहभाग घेतला हे बघून मला खूपच समाधान 
िमळाले. आप$या |येयात अपेbेपेbा जाhत िमळाले$या यशाSया आनंदाबरोबर ही देखील जाणीव झाली कK आपण केलेले काय2 हे अथांग 
सागरात पाWयाSया एका थंबासारखे आहे. जरी हा उपDम माझा वैयिkक उपDम Oहणून सुर झाला आण मी äा उपDमाची मुöय बनले 
आण जरी सवा2नी हा उपDम सुर के$याबIल मला भरभरन धsयवाद िदले तरी खUया अथा2ने हा एक सामा￭जक Vक$प झाला. शपमंटSया 
खचा2साठी िमळाले$या आथक मदतीशवाय आण मह् वाचे Oहणजे बॉvसेस पॅंकग करWयासाठी िमळाले$या सवाåSया सिDय हातभाराशवाय 
हा Vक$प होऊच शकला नसता. 
 
 जे[हा मी िवचार केला कK एवढे úम घेउन केले$या äा Vक$पाचे काय सा|य झाले ते[हा माYया लbात आले कK Gयामुळे दोन वेग-वेगëया 
समाजांSया गरजा भागव$या गे$या - एका सुखवhतू समाजाला कपgांचे दान करWयाची तीù इSछा असते Gयाच वेळी दुसUया एका 
समाजाला Gया कपgांची अGयंत गरज असते. बहुतेक लोकांना जुsया कपgांचे दान करायचे असते पण ते कुठे व कसे करायचे हे माहीत 
नसते ंकवा äा कामासाठी वेळही नसतो. आप$या सवाåना क$पना आहे कK भारताम|ये अशा दान केले$या कपgांची अGयंत गरज आहे. 
मी जे[हा हे करWयाचे व Gयात इतर लोकांचा सहभाग घेWयाचे ठरवले ते[हा मला क$पनाही न[हती कK हे काय2 वाढत जाऊन इतके मोठे होईल. 
यामुळे लोकांSया चांगुलपणावरचा माझा िवûास दढ झाला. आप$या सवा2ना काहीतरी चांगले करWयाची, दसुUयांना मदत करWयाची इSछा 
असते. हा आप$या मनु†यhवभावाचा एक भागच झालेला असतो. फk कोणीतरी माग2 दाखवWयाची गरज असते. कोणी एकाने जर सुरवात 
केली तर GयांSया पाठीशी आनंदाने व उGसहाने उभे राहायला सव2जण तयार असतात.  
 
यावषi कोिवड १९ मुळे आपली डोनेशन डñ ाई[ह लांबणीवर पडली आहे. सव2 गो}ी सुरळीत होताच आपला हा उपDम लगेच आपण सुर 
करया! 
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माझा ज>म नाशकला झाला. माझ ंबालपण, शालेय, िवGालयीन व महािवGालयीन शIण मंुबईत २२५ Mके.फुट घरात झालं. 
लोकलमधून जाता-येता रे$वे रळालगत गटाराTया पाUयावर पोसलेला भाजीपाला पाहून खूप वाईट वाटायचं. हीच भाजी मंुबईत पुरवली 
जाते Zाचं वैष[य वाटायचं. काहीतरी करावं. रसायनिवरिहत भा\या कशा ]कारे िमळवता येईल याचा िवचार तरळून जायचा. Mव̂ न पूण2_वास 
नेणा̀या, घaाळावर  चालणा̀या मंुबईत मा/ माझी मह् वाकांIा पूण2 झाली नाही. ंकबहुना ￭समंटTया पदपथावर माझं िनसग2]ेम अंकुरलंच 
नाही. 
 
अमेhरकेत आ$यावर घरात मी छोटी रोपं तयार करन कंुaांमkये लावू लागलो. पण सूय2]काश अपुरा अस$याने ती वाढत नmहती. मी 
कोलंिबया क[युिनटी गाड2न वेबसाईटवर संपक2  साधून भाडेत व्ावर जागा िमळवली. तथे भरपूर ]योग करन माझी हौस भागवून घेतली. 

 
आ[ही घर pयायचं ठरवलं. ते खरेदी करतानाही घराTया आतील सुिवधांपेIा बाहेरील 
hरकामी जागा मला खुणावू लागली. हळुहळू मी तथे छोटे छोटे वाफे केले. िविवध रोपे 
तयार करन भा\यांची लागवड केली. िठबक￬सचन पrतीने पाणी पुरवू लागलो. 
यासाठी लागणारं कंपोMट-गांडूळ खत घरातील ओला कचरा, सुकलेली पान ं
वापरन कर लागलो. 
 
बघता बघता माuया बागेत िविवध भा\या, फुलं, फळं तरारलेली िदसू लागली. 
घेतलेलया कvाचं चीज झालं. िविवध भा\या- वांगी, टोमॅटो, बटाटा, कांदा, ढोबळी 
िमरची, दुधी भोपळा, भंडी, फरसबी, गाजर, मेथी, पालक, अळू, को￮थबीर, कलगड, 
zलॅकबेरी, zलूबेरी, काकडी- तसेच िविवध फुलं- मोगरा, गुलाब, कान{शन, जरबेरा, 
डे|लया, सूय2फूल – लावली.  बागेत रंगबेरंगी फुल पाखर ंिदसू लागली. 
 
गे$यावष} माuया िम/पhरवाराला आठवaाचा सं~ीय भाजीपाला पुरवू शकलो. 

ऑिफसचं काम सांभाळून ऑिफसनतंर भाजीपाला पुरवUयाची घरपोच सेवा देतांना माझी दमछाक झाली. पण हे सव2 खूप मान￭सक 
समाधान देऊन गेलं.  यापुढेही मला हhरतगृह (green house) बांधायचं आहे. भारतीय फळांसाठी ]य_न करायचे आहेत. दुकानांमधील 
चकचकÅत पॉ|लश केलेली फळं-भा\या बघून मनात िवचार तरळून जातात कÅ आप$या पोटात िकती िवषारी रसायन ंजात असतील! या 
िवचारांनी माझी इTछा अधकच बळावते. यासाठी मी काही फळांची रोपे तयार केली आहेत - आंबा, पेर, फणस, अंजीर, ￭सताफळ, लबू 
इ. बघूया िकती साkय होते ते. आमTया दोघांचे आई-बाबा आ$यावर 
ते ही खूष होतात. _यांचाही वेळ मजेत जातो. हे सव2 करतांना माuया 
प_नीने- Ñयामलने- मला खूप सहकाय2 केलं. _याशवाय हे शÖयच 
नmहत.ं िवशेष [हणजे माझा ७ वषाáचा मुलगा राणाक यालाही हे 
आवडत.ं तो मदतीसाठी त_पर असतो. mयापारीत्वावर हे करणं 
शेतक`यांना कठीण आहे हे मी जाणतो. पण आपण सवाáनी आप$याला 
लागणा̀या थोaा भा\या आप$या अंगणात वाढवायला हरकत नाही. 
 

mयवसाय अभयांि/कÅ परतंु मनान ंशेतकरी  

 
अभ￭जत होनराव 

 



			

	
बा#$टमोर मराठी मंडळ                      http://baltimoremarathimandal.org     म/ै वष2 २०२० अंक ३ प.ृ१६ 

  

 
अंजली पाटील 

 

नम?कार, मी अंजली नरAेB पाटील. मला बागकामाची फार आवड आहे. माझी खूप इLछा होती कO अमेPरकेत माझी ?वतःची बाग 
असावी. Sा वषT माझे ते ?वUन पूण2 झाले. आWही Sाच वषT मेरीलँड राYयात कोलंिबया शहरात घर घेतले आण घराLया मागे 
आण पुढे मोकळी जागा अस$याने म?त बाग करता आली.  
हा माझा पिहलाच अनुभव पण सांगायला अगदी आनदं होतोय कO मला छान यश आले. भरपूर cकारLया िहरdया भाYया िपकवता 
आ$या. भरभरन ?वाद घेता आला. ताYया आण रसायनमुf भाजीपा$याचा मनसोf आनदं घेता आला.  
 
माच2 मिहAयात मी सुरवात केली ती मेथी, शेप,ू को￮थबीर आण पुदीAयाने. आiय2 Wहणजे पेरलेले सगळेच भरभरन उगवले.  मग मी 
िहरवी िमरची, ढोबळी िमरची, टोमॅटो, भंडी, पालक, काकडी, लसूण, कांदा, गाजर आण वाटाणे Sांची िबयाणे वापरन आWही घरीच 
रोपे तयार केली. घरLया ?वयंपाकघरात$या उरले$या अmाचा खत Wहणून उपयोग केला.  
 
खारताई, ससे, हरणी व काही प् यांपासून थोडी काळजी pयावी लागली पण जा?त काही नुकसान न होता बाग म?त बहरन 
आली. रोपे लहान असताना थोडी जा?त काळजी pयावी लागते. ऊन, वारा, जोराचा पाऊस Sापासून थोडी जा?त काळजी घेतली 
कO बराच फरक पडतो. दोन मिहAयांत रोपे मोठी होऊन rयांना फळे यायला सुरवात झाली.  
 
फुलांचीही आवड अस$याकारणाने गुलाब, झंडू, मोगरा, सदाफुली अशा िविवध cकारांची फुलावडही सजवली. माuया मुलीने 
मोगvयाLया गजvयाचा आनदंही घेतला. Sा कोिवड१९Lया पPर#?थतीतसुxा मला माuया बागेमुळे कधी कंटाळा आ$यासारखे 
वाटले नाही.  

माझी बाग 
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बघता बघता >ावण सरला 
भाCपद येऊनी उभा ठाकला 
मन होई कासावीस िकती 
जमेल ना का होईल फ￭जती? 

 
िकती िकती ते Pयोग करावे 
तेल, तूप वा दधू िमसळावे 
PT हे पडती मला िकती 
तांदळू Uयावे का Uयावी िपठी?                १२१ मोदकांचा नवेै. 

                                                                                
नVया िपठीचा मान िनराळा 
जुनी नेहमीच करी घोटाळा 
िकतीही चाळा िकतीही मळा                                           
सारण येई कापूनी गळा 

 
शेवटास जेVहा जमते उकड 
नVया पायरीची नवीच िनकड 
आता पा[या कराVया िकती             मोदक कर0यात गुतंलेले हात 
मनी एकवीस, पण जमतील िकती? 

                                                                                                    
लबाएवढा घेऊन गोळा                                                                                                 
पा[या के$या _याला सोळा                                                    
सारण भरनी तोळा तोळा 
नाजूक हाती मग ते वळा 

 
चाळणीत मग ठेऊिनया सार े                                        
aावे _यांना वाफेचे वार े
येता सुगधं दरवळणार े
समजा झाले मोदक cयार े

 
शुdधवल अन ्िनतळ कांती 
_याfया अंतरी सारण रसवंती 
साथ तुपाची _याला िमळती 
अहा! hवग2 दजुा कुठला या Pांती! 

 
 
 
 

मोदक 
 

 

 
रोिहत को$हटकर 	

	
तीन वषाiपूवj आमfयाकडे 
गणपतीfया िदवसांत सव2 
िम/-मिै/ण नंी िमळून 
१२१ मोदक केले होते. 
_याची तयारी lहणून आधी 
काही िदवस मी आण 
िवदलुा घरीच मोदक 
करायचे Pय_न करत होतो. 
_यावेळी सुचलेली ही 
किवता.   	
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 <ावणमासी हष2 मानसी िहरवळ दाटे चोहीकडे । 
Fणात येते सरसर शरवे Fणात िफरनी ऊन पडे ।। 

 
बालकव Pंया या ओळी आठव$या कS <ावणाचं च/ डोUयांपुढे तरळून जात.ं मेरीलँडचं वातावरणही काहीस ंअसंच. [ा इथ$या 
वातावरणाचं वण2न करायला बालकव Pंया वरील ओळी अगदी समप2क ठरतात. िनसग2 हा नेहमीच माणसाला _स  ̀आण 
आ$हाददायक वाटतो. थोर शारb cयूटन dहणतात कS "Nature is pleased with simplicity. And nature is no dummy."  झाडे, 
फळे, फुले, पाने,नfा, ड गंर असाच िनखळ आनदं देत राहतात. रमेरॅडंPया dहणjयानुसार "Choose only one master - Nature." 
dहणजेच िनसग2 हा माणसाला शकवतो. तोच माणसाचा गुर असतो.  
 
मी मूळची तळेगाव दाभाडेची. (मुंबई - पुणे हायवेवरील तळेगाव) आण केदार नाशकचा. mयामुळे िनसग2रdय िठकाणांहून आले$या 
आdहा दोघांना िनसगा2Pया कुशीची मनात ओढ होतीच. मुळातच तळेगाव दाभाडे आण नाशक, दोcहीही थडं हवामान आण िनरोगी 
वातावरणासाठी _￭सp. तळेगाव तर मुंबईPया लोकांसाठी सेकंड होम. िहरवळ आण भरपूर झाडे, ड गंर, नfा, यांनी नटलेलं असं 
तळेगाव. लहानपणापासूनच घरी मोठी बाग- mया बागेत िविवध फुलझाडं आण फळझाडं होती. वृFवrी आdहा सोयर ेवनचर े। पFीही 
सुsवर ंआळिवती ।। या संत तुकाराम महाराजांPया अभगंाचा _mयय _तिदनी िमळायचा. 
 
मी अमेuरकेत आले २३ जानेवारी २०२० ला. इथेही ईsट कोsट असाच िनसग2रdय आण िहरवागार वाटला. मुळातच िनसगा2ची ओढ 
अस$यामुळे हाही िनसग2 आdहाला खणुावत होता आण mयाचमुळे आdहाला िनसगा2ची, बागेची ओढ वाटू लागली. सुरवातीचे काही 
िदवस िफरलो. पण मग नतंर कोरोनाPया पाv2भूमीवर लॉकडाऊन सुर झाले आण _mयेक xयyS घरात जेरबदं झाली. वेळ 
घालवjयासाठी आपापले छंद _mयेक जण जोपासायला लागला. त/ंbानाPया मागे धावणारा _mयेक जीव िनसग2 आण आप$या 
कुटंुबाPया जवळ आला. ंकबहुना तो जवळ होताच पण आता तो वेळ देऊ शकला. 
 
याच काळात मी आण केदारने िमळून बाग करायचे असे ठरवले. मग बागेत कोणती झाडं लावायची, कोणती झाडं लावायची नाहीत 
अशी चचा2 करायचो. रोज वेगवेगUया नस2रीत ंकवा गाड2न सेcटरम|ये जाण ं(तेही चेह}याला माsक लावून आण हातात ~लोxहस 
घालून), तथली वेगवेगळी रोप,ं फुलझाडं बघण,ं ती खरदेी करण ंहा उfोगच सुर झाला. काही वेळा आdही लगेच झाडं Äयायचो, 
काही वेळा तथ$या तथे नेट सÅफग करन ंकवा घरी थोडी मािहती िमळवून दसु}या िदवशी ंकवा mया वीकंडला झाडं खरदेी करायचो. 
नस2री ंकवा गाड2न सेcटरम|ये जाणे हा आमचा िनmयÉमच झाला होता जणू. पण यात वेळ खूप छान जायचा. घरी आ$यावरही आdही 
mयाचीच चचा2 करायचो. "चाय पे चचा2, खाने पे चचा2" असं. यात माझे सासर ेजे पेशाने इ￭ंजिनअर आहेत, पण mयांनी नाशकला 
अ_तम टेरसे गाड2न करन सगUया भाÑया आण फळे लावली आहेत, mयांचं माग2दश2न अतशय मोलाच ंआण मह् वपूण2 ठरलं. 
झाडं आणली मग mयांPयासाठी कंुÜा हxयात. mया सुंदर झाडांना साजेल अशा सुंदर कंुÜा हxयातच. मग mयांचा शोध सुर झाला. 
कंुÜा हलáया असाxयात, mयातून झाडांमधील जाsतीचे पाणी जायला िबळे  असावीत. असे करत करत कंुÜा खरदेी के$या. 
कंुÜा आणायला गेलो कS एखाद ंवेगळंच झाड आवडायच,ं मग ते Äया असं xहायचं. पण आdही बा$कनीम|ये झाडं लावणार 
अस$यामुळे जागेची मया2दा होती. mयामुळे काही वेळा मनाला मुरडही घालावी लागली. फy ने/सुखावर समाधान मानावं लागलं. 
कंुÜा आ$या. मग आपण आणलेली सव2 झाडं आता रजवायची. mयासाठी माती हवी. मग मातीसाठीही शोध सुर झाला. कोणmया 

उfान िवहार 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
पूनम िदघे-सुळे 
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झाडांसाठी कोणती माती लागेल ते बघतलं. भारतात आपण सरसकट माती वापरन 
वेगवेगळी खत वापरतो पण इथे थोडं वेगळंच. झाडांनुसार ‘पॉं टग िमáस’ बदलत ंहा एक 
नवीनच अनुभव आdहा दोघांसाठी. मग mयात$या mयात जाsतीत जाsत झाडांसाठी 
सामायक असेल असं पॉं टग िमáस िनवडलं आण पोतीपोती माती घरी आणली. 
 
मग एका वीकंडला वृFारोपणाचा काय2Éमच आयो￭जत केला आdही दोघांनी. (कारण 
लॉकडाऊनम|येही हे$थकेअर _ोफेशनल अस$यामुळे केदारला वीकडेजला ऑिफस 

होतचं). सकाळचा चहा घेऊन वृFरोपणाला लागलो. िवbानाने _गती केली आहे mयामुळे माग2दश2नासाठी सासू-सास}यांना #xहडओ 
कॉलवर ऑनलाईन ठेवून झाडं लावjयाचा <ीगणेशा केला. कंुÜांना खाली िबळे पाडून mयात माती घालून एकेक झाड लावत गेलो. 
अ|या2वर रोप लावले मग mयाPयावर परत वरती माती घातली व वरन थोडेसे पाणी घालून कंुडी सूय2_काशात ठेवली.  अशा पpतीने 
एक-एक करत सव2 झाडं शिनवार - रिववार िमळून लावली. 
 
लावले$या रोपãाचं झाडात रपांतर होjयासाठी ते रजण ंमहmवाचं. जशी एखादी मुलगी माहेराहून सासरी येते, रजते आण सासरचं 
अंगणच तचं होत ंतशी ही झाडं वेगवेगळया माहेराहून आली होती आण रजायला अनुकूल होती. _mयेकाचा वग2 वनsपती हाच 
असला तरी कुळ, पोटजात वेगवेगळी. _mयेकाPया आवåयकता, ऊन  - पाjयाPया गरजा वेगवेगUया. पण तरीही mया सगUया झाडांना 
आपलंसं वाटणार ंअनुकूल वातावरण देण ंहे आमचं कत2xय होत.ं यासाठी धाकधूक होती मनात. कारण इथ$या वातावरणाची, 
mयाचाशी जुळवून घेjयाची Fमता mयांPयाम|ये तयार xहावी. mयासाठी रोज mयांना पाणी घालण,ं पुरसें ऊन िमळू देण,ं इmयादंची 
दFता घेतली. झाडांना रोज ऊन आण पाणी िमळालं कS ती छान जोमाने वाढतात. मधून-मधून पोषक खत ंघालायची. पण आdही 
झाडं नुकतीच लावलेली अस$याने खतांची लगेच आवåयकता नxहती (पॉं टग िमáस म|ये खते िमसळलेली असतातच). साधारण 
सहा मिहcयांनतंर mयांना खते लागतील. आपली बाग कशी तयार होते याची उmसुकता िदवसागणक वाढत होती. संयम ठेवून आdही 
रोजPया रोज बागेतली झाडं cयाहाळत होतो. 
 
साधारण मिहcयाभरानतंर झाडांनी जसं एखाद ंबाळ बाळसं धरत ंतसं बाळसं धरलं आण बाग छान बहर लागली. फुलझाडांना 
िविवधरगंी फुले आली, नुसती पान ंअसणारी झाडं िवsतारली आण एक सुंदर च/ंच  साकारलं  जणू.  आताही आमची झाडं छान 
वाढत आहेत. झाडांPया बाजूला आdही प् यांसाठी दाणे आण पाणी ठेवतो. mयावर वेगवेगळे पFी येतात आण मsत चवचवाट 
करतात. हा अनुभव काही cयाराच! िनसगा2Pया िदशेने आणखी एक पाऊल पुढे नेणारा अवण2नीय आनदं! च/काराने हातात कंुचला 
Äयावा आण आप$या मना_माणे च/ रखेाटावे असंच काहीस ंआमचं बागेबाबतीत झालं आहे. मना_माणे बाग करतो, ती सजवतो. 
बाग हा आता आमचा कॅनxहास आण आdही तचे च/कार. क$पनासुpा मन मोहवून टाकते. 
 
या बागेचे िनmय नवे रप मनमोहक असतेच. रोजच ते आप$याला कॅमे}यात िटपावेसे वाटते. यािठकाणी बाग आdहाला फोटोéाफरPया 
भूिमकेत घेऊन जाते. ‘िनसग2 िनmयनूतन असतो’ याचा _mयय आप$याला FणाFणाला, तासागणक आण िदवसागणक येत असतो. 
सकाळची कळी अ|या2 तासात उमललेली असते. कळीचं फूल झालेलं असत.ं बोटभर िदसणार ंझाड आठवÜात हातभर होत ंआण 
मग आपण mया िवvिनमा2mयाचं आण mयाने िनमा2ण केले$या सृèीचं कौतुक करतो, मनोमन कृतbता xयy करतो. िनसगा2ची िकमया 
िटपjयासाठी आdही ठरािवक काळाPया अंतराने फोटो आण #xहडओज करत आहोत. mयात मािहती देत आहोत. हे करणहंी खूप 
गमंतीशीर आहे. सुरवातीला तर अगदी काहीही तयारी न करता केलेला #xहडओ होता. पण mयाचही स दंय2 काही िनराळंच. पुढचा 
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#xहडओत mयाPया पुढे जाऊन बाळसं धरलेली झाडं होती. आता काही िदवसांनतंर आणखी एक पाऊल पुढे वाटचालीचं. अशी ही 
बाग आdही फुलवली. आपणांपकैSही कोणाला आवड अस$यास नíS बाग करा. mयासाठी सवाìना मनःपूव2क शुभेPछा !! 
सगUयांना मािहतीपर ंकवा माग2दश2नपर dहणून माïया बागेत असले$या झाडांची मािहती देते. माïया बागेत कोणकोणती झाडं आहेत 
ते बघूया : 
 
१) जबñरा : जबñरा dहटलं कS फुलांचा गुPछ डोUयांपुढे उभा राहतो. तसं हे मूळच ंआिóकेतलं रानफूल. पण आता जगभर पसरलंय. 
अतशय मनमोहक रगं आण आकार यामुळे हे फूल सगUयांनाच आवडत.ं या फुलाचं नाव जम2न वनsपतशारb डॉ. जब2र यांPया 
नावावरन ठेवलं गेलं. जबñराकडे फुलपाखर,े पFी आकòषत होतात, मा/ हरणे दरू जातात. माïयाकडे एकाच झाडाला दोन रगंाची 
फुले आली होती जबñराला. ही एक गमंतच. यात आप$याला िनसगा2चे दश2न घडते. जबñराचे झाड हे घरात ंकवा घराबाहेर कुठेही 
ठेवता येते. 

 
२) डेôलया - म|य अमेuरका आण मे#áसकोत मूळ असले$या डेôलयातही खूप रगं 
आढळतात. याPया जवळपास ४२ _जाती आहेत. या फुलांना सुगधं नसतो. ही झाडं १ ते 
८ फूट वाढतात. mयामुळे अंगणात लावली जातात. डेôलया हे १९६३ पासून मे#áसकोच ं
राèú ीय फूल आहे. आमPया बागेत िपवळा, लाल आण जांभळा असे तीन डेôलया आहेत. 
 
३) जाsवंद - जाsवंद dहटलं कS आपोआप गणपती बाùपा डोUयांपुढे येतात. ही 

जाsवंदीची झाडं उबदार हवामान असणा}या _देशात आढळतात. अतशय सुंदर असे गुलाबीसर रगंाचे जाsवंद या आमPया बागेत 
आहे. रगंरपासाठी आवडत असलं तरी जाsवंदीचा उपयोग dहणजे यात 'क' जीवनसmव (vitamin C) मोûा _माणात आहे. आण 
dहणूनच जाsवंदाचा चहा (Hibiscus tea) जगभर ùयायला जातो. 
 
४) मोगरा - बागेतला मोगरा बघून " मोगरा फुलला " हे गाण ंआठवणार नाही असा मराठी माणूस सापडणार नाही. मोग}याPया 
सुगधंानेच आसमंत दरवळून जातो. याPया जवळपास २०० _जाती आहेत. सदाहuरत मोगरा सगUयांचेच मन आनिंदत करतो. अüर े
आण सुगधंी †xय ंतयार करjयासाठी मोग}याचा उपयोग केला जातो. मोग}याचे झाड घरात ंकवा घराबाहेर कुठेही ठेवू शकतो. 

 
५) गुलाब - आमPया बागेतला गुलाबी रगंाचा भरपूर फुले येणारा गुलाब बघून 
िदवाळीत$या फटाáयात$या पावसाची  आठवण होते. जणू काही गुलाबाची फुले 
dहणजेच फटाके. दसुरा गुलाब आहे तो िपवळा गुलाब. हा mयाPया कुटंुबातला एकमेव 
सुगधंी गुलाब आहे. या िपवUया गुलाबाचा आण मोग}याचा िम< सुगधं वा}याची 
झुळूक घेऊन येते, आप$याला _फु￭rत, ताजेतवाने करते. आणखी एक गुलाब आहे 

तो एब टाईड ¢ोuरबडंा. हा जांभUया रगंाचा गुलाब असून याला थोडा लवंगांसारखा सुगधं येतो. गुलाबाचे झाड शोसाठी dहणूनही 
ठेवतात. अüर,े खाfपदाथ2, पेय, सूप, चहा अशा गोè मं|ये गुलाबाचा वापर होतो. गुलाबातही मोûा _माणात 'क' जीवनसmव असते. 
 
६) गवती चहा - गवती चहा मूळचा आशया आण आिóका खंडांPया भागातला. याला आयवुñदात अतशय मह् व आहे. गवती चहा 
sवयंपाक आण mयापासून तेल काढjयासाठी वापरतात. गवती चहा घराबाहेर ऊन िमळेल अशा िठकाणी लावतात. 
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७) झंडू - भारतीय संsकृतीत झंडूला अतशय मह् वाचे sथान आहे. कोणतेही सणसमारभं असले, कS दाराला झंडूची फुलं आण 
आं§याPया पानांचे तोरण लावतात. देवपूजेतही झंडूची फुलं वापरली जातात. जगभर सव2/ झंडूची फुलं िमळतात पण याचे मूळ 
दFण मे#áसकोत आहे. आमPया बागेत आिóकन मेरीगो$ड आण यरुोिपअन óंच मेरीगो$ड असे दोन झंडू आहेत. आिóकन 
झंडूला िपवळी, मोठी, टपोरी  फुलं येतात, तर óंच झंडूला नाजूक केशरी रगंाची फुलं येतात.  झंडूमुळे कSटक, कSडे यांना _तबधं 
होतो. तसेच झंडू लाव$यामुळे हरणे, डुकर ेयेत नाहीत. झंडूचाही उपयोग अüर,े तेल बनवjयासाठी होतो. तसेच जिमनीची _तवारी 
सुधारjयासाठीसुpा झंडूची झाडं लावली जातात. यरुोिपअन यिुनयनम|ये झंडूPया फुलांचा उपयोग खाf पदाथाìPया रगंांसाठी 
(उदा. पाsता, वनsपती तेल, सॅलड डú े￬सग, आईsÉीम इ.) करतात. झंडू हा घरात ंकवा घराबाहेर कुठेही लावू शकतो. 

 
८) ôलली - ôलली हे एक कंद लावून येणार ेफुलझाड आहे. उüर गोलाधा2त या _जातीचे मूळ 
आहे. मोठी, सुगधंी, रगंीबेरगंी (पांढरी, िपवळी, केशरी, गुलाबी, लाल, जांभळी) फुले येतात 
पण वषा2तून एकदाच येतात. तीही वसंत ऋतूPया शेवटी ंकवा उcहाUयाPया सुरवातीला. या 
झाडांना वरती ऊन पण मुळांशी सावली आवåयक आहे. ôललीचे कंद िपèमय अस$यामुळे चीन, 
तवैान, जपान इmयादी देशांत ते कंद नुसतेच ंकवा सूप ंकवा ùयरुी करjयासाठी वापरतात. ôलली 
हे तुमPया आßेèांसाठीचे _ेम, ￭जxहाळा यांचे _तीक आहे. तर केशरी ôलली हे आनदं, _ेम, 

￭जxहाळा यांचे _तीक आहे. आमPया बागेत िपवळी व केशरी अशा दोन ôलली आहेत. 
 
९) पोलका डॉट ®ांट (फy गुलाबी पाने असलेलं झाड) - मुळात हे झाड दFण आिóका, मादागाsकर आण आ©ेय आशयात 
सापडते. हे झाड साधारण एका फुटापयìत उंच आण तेवढंच रंदही होत.ं कधीकधी याला गुलाबी ंकवा जांभळी फुले येतात. हे झाड 
घरात लावjयाचे आहे पण ते बाहेरही वाढवू शकतो. 

 
१०) ￭जरिॅनअम (िफकट गुलाबी रगंाचे फुलांचे झुबके असलेलं झाड) - 
￭जरिॅनअमPया ४२२ _जाती असून याला वष2भर फुलं येतात. गाड2नसाठी हे एक 
_￭सp बेड गं ®ांट आहे. पण ते साधारण घरात ंकवा घराबाहेरही बाsकेटम|ये 
अडकवले जातात. यालाही पांढरी, गुलाबी, जांभळी, िनळी अशी वेगवेगळी रगंीत 
फुले येतात. ही थडंीलाही न जुमानणारी वनsपती आहे. 
 
११) वॅáस िबगोिनआ (गडद गुलाबी रगंाची फुले आण िहरवीगार पाने असलेले 
झाड) - या वनsपतीचं नाव शोधताशोधता माझी पुरवेाट झाली. नस2रीतून 

आणताना वष2भर फुलं येणा}या झाडांPया िवभागातून हे आणले. नाव मािहतीच नxहते. आण मग ते नाव सापड$यावर यरुकेा 
dहणjयाचा आनदं झाला अगदी मला. याPया १८०० पेFा जाsत _जाती आहेत. हेही मूळचे  िवषुववृüीय आण समशीतो™ण 
किटबधंातील झाड आहे. थडं हवामानाPया _देशात हे झाड घरात शोसाठी ठेवले जाते. थडंीPया िदवसात ही झाडं उcहात ठेवली 
जातात मग mयांना गडद रगंाची फुले येतात. यांना पांढरी, गुलाबी, तपिकरी, िपवळी,अशी िविवधरगंी फुले येतात. 
 
स|या एवढी झाडं बागेत आहेत. आणखी नवीन झाडं लावली, वाढली, कS, नíSच सगUयांपयìत मािहती पोहोचवीन. धcयवाद ! 
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वसंत ऋतूची चाहूल लागली कB अंगणात DFुलGस आण डॅफोड$स फुलतात, हया￭सOथस जिमनीबाहेर येऊ पाहतात. हळूहळू 
इतर क बंही डोकB वर काढतात. काही क बं ओळखीचे असतात, हवेसे असतात. काही ओळखीचे असले तरी नकोसे असतात.  मा/ 
इतर अनेक क बंांची, झुडपांची, रोपांची पुरशेी ओळख नसते आण मग ते ठेवावेत कB उपटावेत असा ̂ _ पडतो. उपटावेत तर एखाaा 
चांग$या फुलझाडाचा बळी जाईल कB काय आण ठेवावेत तर ते फोफावणार ेतण िनघेल कB काय, असे वाटत राहते. शवाय हे 
अनोळखी रोप एखाaा वृdाचे बाळ असेल तर ही “वृdी रोपे” eयांची मुळे लगेच घf करतात आण मग नतंर ती उपटायला जाgतीचे 
hम खचा2वे लागतात. 
 

काही िदवसांपूवj कोणतातरी खेळ फोनवर खेळत असताना 'िपkचर धस' नावाmया ऍपची जािहरात मी 
पािहली आण तeकाळ eया आGपाला माoया फोनवर उतरवून घेतले. हा आGपा झुडपा-रोपांचे फोटो 
काढले कB eयांचे नाव-गाव-फळ-फूल वगरै ेसगळी मािहती आप$याला पुरवतो. हा आGपा मला पूवjच 
का भेटला नाही बर?े  मग वेळ न दवडता मी आGपाला बाहेर अंगणात नेले आण eयाला 'अFखल अमेqरकB 
माoया अंगणातील झाडे ओळखा' संघटनेचा ̂ मुख करन टाकले. माoया मािहतीmया िम/ आण श/ू 
रोपांची मािहती आGपाला िवचारन eयाची आधी परीdा घेतली आण तो sा परीdेत ̂ थम hेणीत उtीण2 
झा$यावर मी अनोळखी झाडांची ओळखपरडे सुर केली. 

  
गे$या वषj एका कंुडीत एक ंकचत काटेरी पानांचे रोपटे वाढले होते. ते पुOहा उगवलेले पाहून eयाची 
ओळख करन घेतली तर आGपाmया मते ते फोर￬सथया होते.  मग eयाला उपटwयाचा िवचार मी रx 
केला. एक चेरी yलॉसमचे आण yलॅक चेरीचेही रोप सापडले. ते अथा2तच नको तथे उगवलेले 
अस$यामुळे eयांची रवानगी अंगणात यो{य िठकाणी केली. असे करता करता मी एका छान }दयाकृती 
पाने असले$या रोपापाशी आले. मागmया वषjही अशी अनेक रोपे ￭जथेतथे उगवलेली मी पािहली 

होती. sाचे पान िकती छान आकाराचे आहे असा िवचारही केला 
होता.  आप$याला हवी असणारी रोपे अशी फुकटात आण भरपूर ̂ माणात 
कधीच वाढत नसतात. eयामुळे sा  “}दयी” रोपांची एकूण रोपसं~या पाहता 
ते आ�मक आण नकोसे (invasive) रोप असणार हे उघड होते. मी आGपाला 
eया रोपावर सोडताच आGपा Äहणाला कB हे आहे लसणी-सरस ,ं अथा2त 
गालक मgटड2 आण तेही चÇ खाwयायो{य! eयाmया मुळांना आण पानांना 
लसणाचा िफका gवाद असतो आण ते मोहरी वगा2त मोडत अस$यामुळे eयाचे 
नाव पडले गालक मgटड2. eयाचा पेgटो छान होतो Äहणे. ही ￭जथेतथे गदj 

केलेली रोपे खाwयायो{य आहेत Äहट$यावर मला झालेला आनदं काय वणा2वा! तeकाळ मी गालक मgटड2 पेgटोची पाककृती 
शोधली आण अंगणातून पाने तोडून आणली. 'िपkचर धस' आGपाmया कृपेने आमचे कुटंुब ‘पाgता िवथ गालक मgटड2 पेgटो’ 
आनदंाने gवाहा करते झाले! 
 
सÉया घरन काम करायचे अस$यामुळे आGपाला अंगणात िफरवून आणwयाचा उaोग मी सकाळ-संÉयाकाळ सुर केला. 

आGपाची गोÑ  

 
वरदा वaै 

 

िपkचर धस आGपा	

गालक मgटड2 पेgटो	

लसणी सरसं अथा2त 
गालक मgटड2	
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यथावकाश मला माoया अंगणात उगवले$या Öॉड-लीफ डॉक, नॉद2न2 gपाईस बुश, yलॅकबेरी अशा काही उपयोगी आण जॅक इन द 
प#$पट, वाईनबेरी, Üह￭ज2िनया �ीपर, वगरै ेअनेक िनरपयोगी झाडांचा शोध लागला. 

 
हे Öॉड-लीफ डॉक Äहणे थोडे कडू असते. वसंतात उगवणारी कोवळी पाने 
तशी कमी कडू असतात. सॅलडमÉये घालता येतील, कàी खाता येतील 
इतपत कडू. मा/ पाने जून होत गेली कB eयांचा कडवटपणा वाढत जातो. 
मी िवचार केला कB मेथी आण कार$याmया भाâयांची चव चाखले$या 
आप$या भारतीय ￭जभेला sा कडू Öॉड-लीफ डॉकने असा िकतीसा 
फरक पडणार आहे? मग Öॉड-लीफ डॉक घरात आणून eयांची भाजी 

करन पािहली. जून पाने वापरताना पानांmया अधक कडू असले$या मध$या शरा काढून टाक$या आण मेथीची दाwयाचे कूट 
आण नारळाचा खव घालून करतो तशी कोरडी भाजी केली. चव पाहwयासाठी Äहणून मी ंकचत भाजी तंडात टाकली तर तंड 
कडूजार झाले. Äहटले कB कडूपणात मेथीचा भाऊ िनघेल असे वाटणारा Öॉड-लीफ डॉक मेथीचा पणजा िनघतो कB काय? पण 
बहुतेक मी नेमका पानाmया शरचेा भाग खाäा कB काय वा थोãा वेळात मुरन भाजीचा कडवटपणा कमी झाला कB काय कोण 
जाणे, पण जेवायला बसलो तेÜहा हा मेथीचा भाऊच िनघाला. भाजी छान चवदार लागली.  मग गालक मgटड2mया पानांची  कोरडी 
भाजी करन पािहली आण तीही छान झाली. अशा रीतीने आGपाmया कृपेने आÄही नÜया पदाथाåmया चवी चाख$या.  

 
माoया अंगणात नॉद2न2 gपाईस बुशची खूपशी झाडे आहेत हेही मला आGपामुळेच कळले. gथािनक 
अमेqरकB, अथा2त नेटीÜह अमेqरकOस, sा झाडाmया जवळपास सव2 भागांचा औषधी उपयोग करतात. 
sाचा काढा रéशुèी, पांडुरोग, संधवात/आमवात आण सदjवर उपयéु असतो Äहणतात. मग नॉद2न2 
gपाईस बुशmया पानांचा काढा करन िपऊन पािहला.  चवीला गवती चहाmया िफkया  काêासारखा 
लागला. उरलेला काढा  मा/ थोãाच वेळात काळा पडला. नॉद2न2 gपेस बुशला उOहाळा संपता संपता 
छोटी लालचुटुक फळे लागतात. ती पानगळीmया मौसमात िपकली कB eयांना ऑलgपाइससारखा gवाद 

येतो आण ती gवयंपाक आण बेंकगमÉये वापरता येतात. आता येeया मसैामात eयांचा वापर करन बघणे ओघाने आलेच.  
 
sा आGपानेच मला वुड सॉरले आण ìोÜहरमधला फरक समजावून सांिगतला. वुड 
सॉरले खाwयायो{य असते. खाऊन पािहले तर चचेची पाने कशी आंबट लागतात 
तशी चव लागली. आता मी वुड सॉरलेची चटणी करन पाहwयाचे ठरवले आहे. 
ìोवरही Äहणे खाwयायो{य असते, पण चव तुरट असते.  
 
आGपाने मला अधूनमधून दगाही िदला. आGपाने फोर￬सथयाचे सांिगतलेले बाळ 

रोपटे काही िदवसांनी थोडे मोठे झा$यावर चेरी yलॉसमचे अस$याचे सांग ूलागला. मग पुOहा eयाची जागा बदलावी लागली. 
आGपाने राgपबेरीचे रोप आहे सांिगत$यामुळे मी कौतुकाने वाढवलेले रोप िनरपयोगी Üहाइट एवOस िनघाले. मग उपटून 
टाकले.  पण एकंदरीत sा आGपाने मला बरचे काही शकवले आहे आण sापुढेही शकवेल.  
 
तर अशी ही आGपाची गोÑ. 

Öॉड लीफ डॉकची पाने व भाजी	

वुड सॉरले आण ìोÜहर	

नॉद2न2 gपाईस बुश	
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अंजली आण नरंB पाटील  
 अंजली आण नरंB पाटील हे मूळचे पुHयाचे. ते गेली ७ वषM अमेNरकेत आहेत व गे$या 
वष2भरापासून ते QयांRया दोन मुलांबरोबर (८ वषM आण ३ वषM) कोलंिबया येथे राहातात. 
Qया दोघांचे महािवXालयीन शZण पुHयामधून झाले. नरंB आय. टी. ]ोफेशनल आहे तर 
अंजली _युिटशअन आहे. नरंBला बाइंकग आण िbकेटची आवड आहे तर अंजलीला 
नाच आण गाHयाची आवड आहे. तला लॉँग डd ाईfहला जायला आवडते, तसेच तला 
नवनवीन गोgी करन बघHयाची आवड आहे. QयांRया मुलाला च/कलेची तर मुलीला 
नाचाची आवड आहे. अंजलीला पुणे खूप आवडते. पुHयाबjल बोलायचे झाले तर 
पुHयाचे हवामान, ￭सहंगड, ￬सहगडावरची कांदाभजी व िपठलंपोळी, पुHयाजवळचे 
खडकवासला. पुHयाचा गणेश उQसव व िदवाळी nांचा ती आवजू2न उoेख करते. 
 

 
अिनरq आण अrनी नगरकर  

अिनरq आण अrनी नगरकर हे मूळचे पुHयाचे. ते दोघे गेली ४०-४२ वषM 
अमेNरकेत एtलकॉट ￭सटी- कोलंिबया पNरसरात वाvतfयास आहेत. अिनरq 
nांRया मते जेwस राउस nांचा मूळचा कोलंिबया ￭सटीचा xॅन हा अजूनही  
उपयzु आण पNरणामकारक आहे. अrनीताईनंा nा पNरसराचा िहरवेगारपणा 
आण चालHयासाठी केले$या पायवाटा आवडतात. अिनरq nांना हायंकग, 
कॅ{wपग, बागकाम nाची आवड आहे तसेच Qयांना ं हदvुतानी शारीय संगीत 
आवडते. ते हायvकूल व कॉलेजRया िवXा}या~ना गणत आण शार िवषयांचे 
माग2दश2न करHयासाठी �ासेस घेतात. अrनीताईनंा bोशाकाम करHयाची 
आवड आहे. Qयांना घरी िपकवले$या भाÄया वापरन वेगवेगळे पदाथ2 करन 

बघायला आवडतात. अिनरq आण अrनीताई हे दोघेही बा#$टमोर मराठी मंडळ आण Åेटर बा#$टमोर देवळाचे सिbय काय2कतM 
आहेत. Qयांनी QयांRया घरी संगीताचे अनेक काय2bम आयो￭जत केले आहेत. Qयांना अ#vमता आण अÇैत ही दोन मुले आहेत. 
दोÉही मुले ं हदvुतानी शारीय संगीत शकली असून अÇैत तबला उÑम वाजवतो तर अ#vमताला पेटी व सतार वाजवता येते. ती 
भरतनाÖमही शकवते. अ#vमताचा नवरा मॅ}यूला आऊटडोअर ऍ#àट#fहटीज आवडतात. Qयाला जुÉया गाâा व इलेàटd ॉिनàसRया 
वvतंूमäये िवशेष रस आहे. नगरकर कुटंुबाला क"#या&ची आवड आहे. QयांRयाकडे िम/ाकडून िमळालेली राणी आण ऍिनमल शे$टर मधून 
आलेली सोना आण ंबदी अशी एकूण तीन कु/ी आहेत. अिनरq आण अrनीताई nांRया पुHयाRया खूप आठवणी आहेत पण Qयापैकã 
Qयांना िवशेष करन जे पुणे आठवते ते wहणजे आं_याची झाडे असलेली घरे, िवXेचे माहेरघर असलेले पुणे, ￭सहंगड, पव2ती, शिनवार वाडा, 
तुळशी बाग आण ल्मी रोड. नगरकरांनी नुकQयाच केले$या पुणेभेटीमäये राजा केळकर संÅहालयाला भेट िदली. QयांRया मािहती]माणे 
नगरकर पNरवार हा १८०० सालापासून पुHयामäये आहे. १८९० साली बांधलेला जुना नगरकर वाडा पुHयात शिनवारवाâाजवळRया 
बुधवार पेठेत तपकãर गoी येथे अजूनही शाबूत आहे आण तो सरकारने ऐतहा￭सक वारसा wहणून जपला आहे.    
 

	

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
nा अंकात " गâा 
आपला गाव बरा" 
सदरामäये आपण 
महाराgd ाRया पुणे 
￭ज$nातील लोकांची 
ओळख करन घेणार 
आहोत  
 
 
गâा आपला गाव बरा 
nा सदराची मूळ 
संक$पना ëी. रोिहत 
को$हटकर nांची आहे. 

गâा आपुला गाव बरा: पुणे 

	

पुणे  
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ऋqी आण वामन वाडदेकर 
ऋqी, वामन आण Qयांची मुलगी अवनी वाडदेकर हे २००७ 
सालापासून कोलंिबयामäये वाvQयfयास आहेत. ऋqी मूळची पुHयाची 
तर वामनचा जÉम िवvकॉन￭सनचा. वामनने माvटस2 झा$यावर यु 
एस.आमî जॉईन केली. आमîमधून Qयाला ऑनरेबल डसचाज2 
िमळा$यानंतर आता तो ऍनाtलvट wहणून काम करतो. Qयाला परदेश 
पय2टन, िbकेट आण िगया2रोहणाची आवड आहे. ऋqी सदाशव पेठी 
अस$यामुळे तला पुHयाचा जाÄव$य अभमान आहे. ती ई-लñनग 
इंvटdकशनल डझायनर wहणून काम करते. तRया पुHयात$या 

आवडQया गोgी सांगायRया झा$या तर पाने कमी पडतील कारण तRया मते तस  ेसगळ  ेपुणेच भारी आहे. पण तरी पुHयाचा गणेशोQसव, िवशेष 
करन िवसज2न िमरवणूक, पुणेरी पाÖा, पुHयाचा पाऊस आण पावसाóयाRया िदवसात गडावरची (￬सहगड) झुणका भाकरी, कांदाभजी 
आण चहा, तुळशीबागेतली जोशी िमसळ, पुòकरीणी भेळ, माजôरीनचे सँडिवच आण कोकोनट केक, सुजाता मvतानी, वैशालीचा डोसा 
आण अथा2तच वाडेrरची वाफाळती इडली nा तRया पुHयात$या आवडQया गोgी. वामन आण ऋqी nांची मुलगी अवनी िमडल 
vकूलमäये शकते आण ती तायõांदो _लॅक बे$ट आहे. ती सॉकर खेळते तसेच तला vकुबा डाइ{fहग सुqा करायला आवडते. तने vकुबा 
डाइ{fहगचे ]शZण घेतले असून ती पॅडी सúटफाइड आहे. तला पय2टनाची आवड आहे.  
  
 
]ाजzा आण मधुर पुरोिहत 

मधुर आण ]ाजzा मूळचे पुHयाचे. गे$या २० वषा~पासून अमेNरकेत 
आहेत. Qयापकैã गेली १६ वषM ते बा#$टमोर - एtलकॉट ￭सटी पNरसरात 
राहतात.  दोघांचे शालेय आण महािवXालयीन शZण पुHयात झाले. 
मधुर मेकॅिनकल इ￭ंजिनयर असून ]ाजzा Åँûस मॅनेजर wहणून काम 
करते. मधुरला खाणे, िपणे, लोळणे आण गüपा मारणे आवडते. Qयाच 
बरोबर Qयाचा amateur woodworking हा नवीन छंद आहे.  ]ाजzाला 
vकेचग, फोटोÅाफã, बागकाम आण घर सजवHयाची आवड आहे. Qया 
दोघांना पुHयाजवळRया टेकâा आण गडावरRया ¢मंतीची सतत 
आठवण येते.  Qयांची पुHयातील आवडती खाXिठकाणे wहणजे 
सारसबागेजवळील अüपांची भेळ, RTO कॅÉटीनची िमसळ, कराची 
हाऊसची लvसी, समाधानची गोल भजी, ￬सहगडावरचे मडàयातले 
दही, माजôरीनचे सँडिवच, दोराबजंची िबया2णी आण इतर अनेक पदाथ2.  
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भा§यëी आण अिनकेत साने  
भा§यëी आण अिनकेत साने मूळचे पुHयाचे. ते ëया (१५ 
वषM) आण अथव2 (४ वषM) nा QयांRया दोन मुलांबरोबर गेली 
१० वषM बा#$टमोर-एtलकॉट ￭सटी पNरसरात राहातात.  
भा§यëीचे शालेय आण महािवXालयीन शZण पुHयातून तर 
अिनकेतचे शZण मुंबईत पालM  िटळक िवXालय व पुHयात$या 
गरवार ेहायvकूल मधून झाले.  ते दोघे आयटी ]ोफेशनल 
आहेत. अिनकेतला च/पट बघणे, पय2टन व वाचनाची आवड 
आहे तर भा§यëीला च/पट बघणे, मराठी नाटके आण मराठी 
गाणी nांची आवड आहे. QयांRया पुHयात$या आवडQया गोgी 

wहणजे शिनवार वाडा, संभाजी बाग, ओंकारrेर, डे•न, पुणे िवXापीठाचा पNरसर, सारस बाग आण हॉटेल वशैाली. 
 
अपणा2 आण शलेैश वाईकर 
अपणा2 आण शलेैश दोघेही इजंीिनयर आहेत. अपणा2 जÉमापासून पुHयात वाढलेली आहे तर शलेैश इ￭ंजिनंरगRया शZणासाठी 

पुHयात आला. शलेैश Stanley Black & Decker 
मäये काम करतो. दोघे जवळपास १६  वषM 
बा#$टमोर पNरसरात राहत आहेत. आधी काही वष2 
Cockeysville, Parkville आण आता Perry Hall 
मäये राहतात. Qयांचा मुलगा आिदQय Eastern 
Tech Highschool मäये दहावीत आहे. शाळेत तो 
इ￭ंजिनंरगमäये vपेशलायजेशन करत आहे. तो 
शाळा आण �बसाठी सॉकर खेळतो. सäया 
कोिवड -१९ मुळे अनपेZतNरQया िमळाले$या 
वेळेचा उपयोग करन तघे बागकाम, पZीिनरीZण, 
वाचन, वूड-वñकग, हायंकग असे िविवध छंद 

जोपासत आहेत.  अपणा2Rया मते ख®या पुणेकरां]माणे सांगायचे तर काहीही उणे नसले$या QयांRया गावात$या केवळ एक-दोन 
आवडQया गोgी सांगता येणे अवघड आहे. पुHयाची गदî, तथली माणसे, १ ते४ बदं असलेली दकुाने, चतळे बधं,ू तुळशीबाग, मंडई, 
￬सहगड वगरै ेसगळेच Qयांना आवडते. पण Qयातही पुòकरणी भेळ, Nरलॅàस कॉन2रची पावभाजी-मसाला पाव, बेडेकरांची िमसळ, 
बालगधंव2मधली नाटके, गणपती िवसज2नाची िमरवणूक nा सगóया गोgंची Qयांना सतत आठवण येत असते. 
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महामाझा (महारा=> माझा) उप@म 
 
आषाढी एकादशीFया शुभ मुहूता2वर महामाझा पोट2ल, रेडओ आण #RहडओFया उप@माचे Tसारण सुर झाले. Wा मराठी 
उप@मातून मराठी कला, संYकृती, व सािह[याचा Tचार, Tसार आण संवध2न कर]यासाठी रेडओ महामाझाची वारी जगभरातील 
मराठी कुटंुबांसाठी सुर झाली आहे. आप$या सवा`चे आवडते िदaगज संगीतकार bी. अशोकजी प[कc WांFया आशीवा2दाने Tdेपण 
सुर झाले. [यांनी Yवतः आप$या रेडओसाठीFया ￬जगलला संगीत िदले असून T￭सh गायक iिषकेश रानडे WांFया आवाजात 
jविनमुिkत केले आहे.  
 
रेडओ lहटले कc केवळ bाRय lहणजे ऐक]यासाठीचे काय2@म असे मानले जाते. परतं ुया एकिवसाRया शतकात दक् आण bाRय 
अpया दोqही माjयमांचा अनोखा समqवय साधत आlही रेडओ महामाझा हा पिहलाविहला इटंरनेट रेडओ आप$या मायबोली 
मराठीसाठी िनमा2ण केला आहे.  
 
आlही Yथािनक कलाकृतंनाही Rयासपीठ उपलvध करन दे]यास किटबh आहोत. आप$या सदYय आण सदYयसंYथांमधील 
कोणीही आपली कलाकृती, लxलत लेखन , कथा, किवता वा गायन, या Rयासपीठावर दybाRय (ऑडओ-#Rहडओ) माjयमातून 
सादर कर शकता. Wा मराठी रेडओ आण #RहडओFया सादरीकरण ंकवा TसारणाFया उप@मात सहभागी हो]याची इFछा 
अस$यास आप$या नाव आण फोन नबंरसिहत आlहाला लगेच संपक2  साधा (mahamazausa@gmail.com). 
 
महामाझाची ठळक दोन उि~=:े 
१) मराठी सािह[य, संYकृती आण कलेचे जतन, शdण आण Tसारण करणे.  
२) आप$या शहरातील मराठी Yथािनक कलाकार आण Rयावसायकांना Tो[साहन देऊन जागतक T￭सhीसाठी माjयम उपलvध 
करन देणे.   
 
Wा नवीन मराठी उप@मामjये आप$या सवा`चा सि@य सहभाग अ[यंत मह्वाचा आहे. तरी आप$या Wा वारीत सामील हो]यासाठी 
लवकर sign-up करा www.MahaMaza.Net ंकवा MahaMaza Android ऍप डाउनलोड करा. 
 
  
 
. 
 
 
 

महामाझा उप@म 
 
  
 
डॉ. गजानन सबनीसांनी 
महामाझा उप@माची 
मािहती Tकाशनाथ2 संपादक 
मंडळाकडे पाठवली. 


