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एप्रिल २०१४ 
जय नाम संवत्सर, चतै्र शुद्ध िप्रिपदा  

 श्री शाप्रलवाहन शके १९३६ वर्ाारंभ  

“गढुीपाडवा” 

“आपले मंडळ” 
Maharashtra Mandal of Detroit  

सोनरेी सूयााची सोनरेी प्रकरणं,  

सोनरेी प्रकरणांचा सोनरेी प्रदवस,  

सोनरेी प्रदवसाच्या सोनरेी घप्रिका,  

गढुी पाडव्याच्या सोनरेी शभुचे्छा! 

सप्रचन 

िेंडुलकर 

प्रवशरे् 

स्थलांिर 

प्रवर्शेांक 

 

* यथु कॉनार, 

* चवीनं खाणार त्याला... 

* लप्रलि  

आप्रण बरंच काही... 
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Namaskar Mandali,  
 
Wishing you all a very happy new year!!! Gudhi Padwa also marks the return of much awaited spring 
and warm weather, so let’s come together on April 5th to celebrate this day with songs and dances from 
across India, during the Padwa program ‘Saptarang’.  
 
We have completed the first quarter and before we could realize, we have completed 7 successful 
events. Thank you for your continued support and participation; it is what makes all these programs 
successful as well as gratifying for us as a committee. Of course, none of this would have been possi-
ble without the endless efforts of all the committee members and volunteers.  
 
We started off this year with a great ‘Volunteering’ initiative. The event was a great success, well at-
tended by people of all ages. The Natyagandhar team gave us a tremendous show of ‘Moruchi 
Maushi’ as part of the Sankrant event and we couldn’t have asked for a better start for the year.  
 
With temperatures falling rapidly, we organized quick succession of sporting and entertainment events 
starting with the ‘Carrom’ tournament. Due to the tremendous response from people, we moved it to 
Troy Community Center. The event lasted more than 7 hours and needless to say that it was a big hit. 
More than 40 kids joined the fun, during the ‘Kids’ Night out’ capping off a great February.  
 
The month of March was filled with events. The month started with the screening of an award winning 
Marathi movie ‘Pitruroon’ at AMC Southfield. With more than 200 people attending this show, we set 
the tone for future movie screenings. This was followed by a wondrous musical program of ‘Smt. 
Anuradha Marathe’. Not only did she perform some of best Hindi and Marathi songs but she en-
thralled the audience with anecdotal references of her experiences with different music directors.  
 
This year, we also broke ground on a new initiative, targeted towards the next generation. With the 
launch of ‘Marathi Shala’, we are not only teaching the Marathi language but instilling a sense of Mara-
thi culture. Launching this school at two places simultaneously helped us reach more than 65 kids. The 
credit goes to all the teachers, volunteers and organizers of Shala.  
 
Keeping in mind the growing size of our Mandal, we are making a conscious effort to build the structure 
to support this growth. You will notice many changes on the website that were specifically made to im-
prove user experience and usability. We have also introduced a test environment for the website that 
allows us to test any changes before being launched thus improving the stability of the system. 
Changes will also be visible during the day of the program with a renewed focus on improving the reg-
istration process and streamlining other aspects like logistics, marketing, etc. Some of these changes 
may not be explicitly visible but should result in providing all of you with a seamless experience.  
 
The last three months have been a unique experience for me. It was filled with anxiety, excitement, 
gratification and finally pride. It is heartening to see so many people coming together to achieve some-
thing bigger than all of us. Having a team, that works tirelessly to provide the best programs and dis-
tinctive experiences, fills us with a sense of pride of not just being Marathi but being in Detroit. It’s only 
here that we find this truly one-of-kind mix of youth, experience, ability and willingness to explore new 
frontiers. We are truly lucky to be a part of this Mandal and I feel blessed to get an opportunity to serve 
all of you as the president.  
 
Lastly, we are always open for suggestions and I would be happy to hear your experiences and feed-
back on how we are doing. Please feel free to email me at shardul.athalye@mmdet.org to share your 
thoughts.  

With Regards, 
Shardul Athalye 

President’s Message 
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"May I join you boys for lunch?" 

मी आणि शोबुज युनियि 
स्टेशिमध्ये खात बसलो असतािा, 
आमच्या मागूि या प्रश्ि आला. 
आवाज परिचित, पि अिपेक्षित 
होता. आणि म्हिूिि आम्ही 
एकमेकाांकड ेबनितले आणि त - त 
- प - प कित "of course, sure" 

असे काहीसे पुटपुटलो. प्रत्यि 
आमिे प्रोफेसि आम्हाला वविािीत 
होते की, बाबाांिो मी तुमच्या 
बिोबि जेवायला बसू काय? 
अमेरिकेतील अिेक अिुभवाांपैकी हा 
ववशेष लिात िाहहलेला. आज या 
गोष्टीिे वावगे वाटत िाही. पि 
जािेवािी २००१ मघ्ये यािी सवय 
िव्हती. िुकतेि कुठे आम्ही 
स्स्ििावलो होतो. आणि प्रोफेसि 
बिोबि लांि म्हिजे जिा अतीि 
होत.े या आधीिा अिुभव म्हिजे 
मी VIT मध्ये शशिक  असतािा, 
कॅण्टीि मध्ये बसलो असतािा, 
मेििाज (खिेति त्याला 
मेिगजजिाि म्हिायला हवे) वदला, 

"ओ सि, ४ 
खुच्याज धरूि 
ठेवा, धन्या, 
वप ांगळ्या वगिे 
येति आहेत. 
मी ऑडजि देऊि 
आलो". अशी 
ऑडजि देऊि हा 

इसम अण्िाला ऑडजि द्यायला 
नििूि गेला. पि येिे, खुद्द एक 
िामवांत प्रोफेसि, जो गेली ३०-४० 
वषे वेगळ्याि दजाजिे सांशोधि 
कित आहे, अशी व्यक्ती आमच्या 
सािख्या मुलाांबिोबि, हातात 
खाण्यािा टे्र िेऊि आमिीि  
पिवािगी िेत आहे! आमच्या 
बिोबि जेवायला बसायला. 
सुरुवातीच्या काळातली  ति अशा 
प्रसांगाांिी एक श ांखलाि आहे. 
"Fresh off the boat" एक प्रसांग. 
डटेिमध्ये येउि २-३ आठवडिे 
झाले असतील. तेिे १-२ वषज 
आधीपासूि असलेल्या मांडळीां 
बिोबि आम्ही िाहत होतो. एके 
हदवशी त्याांिी चित्रपटाला जायिे 
ठिवले. कुठला चित्रपट वगैिे 
वविािण्यािा काहीही सांबांध िव्हता. 
आमच्या मताला काहीही ककां मत 
िव्हती, कािि गाड्या त्याांच्याकड े
होत्या. बिां, चित्रपट म्हटले की 
चित्रपटग हात जायिे, जो लागला 
असेल तो बिायिा असा माझा 

समज. तब्बल $२ नतककट 
असलेल्या चित्रपटग हात गेलो. 
अमेरिकेतील माझा पहहला चित्रपट 
म्हिजे "अमेरिकि पाय". आता 
वस्तुतः त्या चित्रपटािे सुरुवात 
होिे म्हिजे सोिािाि ेकाि 
टोिण्यासािखेि होते. पि ज्यािे 
काि टोिले जातात त्याि ेकाय 
होत,े यािा कुिी वविाि केलाय? 
िाही िाही! अगदीि काही अडिि 
िव्हती, पि चित्रपटग हात एक 
गम्मत झाली. आम्ही साधािि १६ 
जि गेलो होतो, आणि खुच्याांवि 
बसतािा काहीतिी िडले आणि 
माझ्या एका बाजूला आिती ति 
दसुऱ्याबाजूला उमा शुभश्री बसले 
होत.े दोिीजिी जवळ जवळ दोि 
वषाांपासूि अमेरिकेत वास्तव्याला 
होत्या… एकाि 'batch' च्या. येिे 
रुळल्या होत्या. बिां येिे एक 
साांगिे गिजेिे आहे, की "उमा 
शुभश्री"  मधील "उमा" हे िाव 
िसूि, वाक्या गणिक साधाििपिे 
३ वेळा वापिला जािािा "उ मा" 
हा शब्दप्रयोग होय. म्हिुि मीि 
नतला आल्या आल्या "उमा शुभश्री" 
हे िाव ठेवले होते… आणि ते 
प्रिशलत देखील झाले होते. 
िोडक्यात काय? िावे ठेवण्या 
इतकी ओळख झाली होती. ति, 
बसलो गप्पा माित, चित्रपट सुरु 
व्हायच्या आधी. एक दोि वेळा 
वविािले मी जागा बदलायिी आहे 

नाि ेकुण्या जगाशी 
- अप्रमि श्री. दशेपांड े
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का म्हिूि वगिेै, पि दोिीजिी, 
"no, its okay" असे म्हिाल्या. 
चित्रपट सुरु झाला आणि िोड्याि 
वेळात आिती आणि उमा शुभश्री 
एकमेकाांिा टाळ्या वगिे देऊ  
लागल्या. तोंड फाटे पयांत हसिे, 
दिादिा पाय आपटिे वगिे िालू 
होते दोिाांिे. चित्रपट कमाल  
होता,पि एवढ्या सूिक वविोदाांिा 
मी अजूि सिावलो िव्हतो. बिां, या 
अविड परिस्स्ितीतूि सुटका 
मध्याांतिाला होईल, असा माझा 
पक्का ववश्वास होता. पि मध्याांति 
आलेि िाही. मला शांका यायला 
लागली होती की त्या दोिीांिी 
माझ्या ववरुद्ध कट केला असावा. 
बिां, आता एवढे सगळे िडल्यावि 
एखादी व्यक्ती गप्प बसेल की 
िाही? हो… पि (आगाऊ) "उमा 
शुभश्री" कशी गप्प बसेल? ििी 
गेल्यावि सगळे गप्पा माित बसलो 
असता ती म्हिालीि, "बेिािा 
अशमत! उसके एक तिफ मैं िी 
औि दसुिी तिफ आिती. बेिािे कक 
हालत बुिी िी! क्यों अशमत, तुम 
इतिे awkward क्यों िे?" आता मी 
एवढा का अविडलो होतो, हे 
वविाििे म्हिजे निव्वळ दषु्टपिा 
होता!! पि िांति मला कळले, की 
"उमा शुभश्री" िाव ठेवल्याबद्दल हा 
"tax" मी भित होतो! 
सगळ्याि आठविी काही िांगतदाि 
िसतात. एकादा प्रसांग फटफस्जती 
म्हिूि देखील लिात िाहतो. 
अमेरिकेत आल्यावि मी माझ्या 
िुलत बहहिीकड ेउतिलो होतो. 

शमळालेल्या हजािो सूििाांपकैी एक 
महत्वािी सूििा म्हिजे, अांिोळ 
कितािा पडदा ओढूि िेिे. आता 
साधाििपिे काय िडले असेल 
यािा  अांदाज लोकाांिा किता 
येईलि. पि खिी गम्मत वेगळीि 
आहे. अांिोळ सांपवूि, अांग पुसूि 
मी बािटब मधूि पायपुसण्यावि 
पाय ठेवला आणि, पडदा ि ओढता 
अांिोळ केल्यािे काय होते यािा 
सािात्काि िडला. आणि ताईिे 
तीि तीि वेळा का बजावले होते ते 
कळले. बोलिी टळावीत म्हिुि मी 
माझ्याकड ेत्या ििी होते िव्हते 
ते (अांगावििे देखील) सगळे कपड े
वापरूि मोिी कोिडी किण्यािा 
प्रयत्ि केला. तािाांबळ उडिे 
म्हिजे िक्की काय होते, ते मला 
तेव्हा कळले. अिाजत मी जेवढे 
पािी वापिले होते, त्या पढेु तेवढेसे 
कपड ेकाय पुििाि? म्हिू ि मी 
कपाटातले (अमेरिकेतील मोिीत 
देखील कपाटे असतात हे ककती बिे 
आहे िाही?) ठेविीतले टककज श 
टॉवेल देखील वापिले. मोिी बिीि 
कोिडी झाली होती. आता प्रश्ि 
होता पायपुसण्यािा. आणि 
तेवढ्यात ताईिे दिवाजा ठोठावला 
आणि म्हिाली, "अम््या, बािरूम 
वाळवूि झाली असेल ति बाहेि ये 
आता!" 
एखाद्या जागेबद्दलिे आपले मत, 
हे तेिे येिाऱ्या अिुभवाांवि, तेिे 
भेटलेल्या व्यक्तीांवि अवलांबूि 
असत.े अिाजत "birds of the same 

feathers" या न्यायािे आपल्याला 

भेटिािे लोक आपिि शोधत 
असतो. आता बाबा सेहगल 
आवडिाऱ्या व्यक्तीबिोबि  माझे 
जमूि शकत िाही. ककां बहुिा माझे 
मि जमूि देिाि िाही. िोज 
सकाळी उठूि बाबा सेहगलिी  
गािी कोि ऐकिाि? आलेल्या 
सगळ्या अिुभवािा सांिय 
म्हिजेि आठविी. १८ ऑगस्ट 
१९९९ िात्री १०:३० वाजता छत्रपती 
शशवाजी अांतििाष्ट्रीय ववमाितळ - 
गेल्या वषजभि िाललेल्या यज्ञािी 
साांगता होण्यािा तो िि. 
आयुष्यात पहहल्याांदाि ववमाि 
प्रवास किायला शमळिाि आणि 
आपि िक्क अमेरिकेत असिाि 
या वविािाांमुळेि धाांदल उडाली 
होती. आणि शेवटी गडबडीत तो 
िि आला आणि गेला. आई-बाबा-
आणि लहाि (धाकटा िाही, लहाि) 
भाऊ हे त्या कािेच्या पशलकड े
आणि मी कािेच्या अशलकड.े 
उत्साहात टाटा करूि मी 
ववमािाकड ेजाण्यािे सोपस्काि सुरु 
केले, आणि शेवटी िात्री ११:३० 
वाजता सवज अिोळखी लोकाांमध्ये 
मी एकटा. तेव्हा त्या काि े
पशलकडच्या मािसाांिी प्रनतमा 
डोळ्यासमोि िाित होती, अजूिही 
िाित.े आम्हा सगळ्याांिीि 
आयुष्ये कायमिी बदलवूि 
टाकिािा तो िि म्हिजे अमेरिका 
आणि माझी मुळे याांच्यातील िाते 
आहे.! िाही... खिांय, अमेरिका 
बाकी सगळे काही असली, तिीही 
िोडीशी हळवी देखील आहे. 
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पिवा मला कुिीतिी वविािले की 
१९६० च्या दशकात जेव्हा तुमिी 
वपढी अमेरिकेला आली, तेव्हा 
तुम्ही स्वतः इिे कोित्या 
काििामुळे आलात. या प्रश्िािे 
साधे-सिळ उत्ति असे की "पुढच्या 
शशििासाठी". खिे साांगायिे ति 
इांस्जनियरिांगिी डडग्री शमळवल्यावि 
पुढिे शशिि भाितात सदु्धा 
शमळवता आले असते. पिांतु त्या 
दशकात १९५० च्या दशकाच्या 
मािािे भाितीय ववद्यार्थयाांिे लोंढे 
अमेरिकेला आले कािि स्टूडांट 
ववसा शमळिे अगदी सोपे झाले 
होते. मला सीनियि असलेले बिेि 
ववद्यािी अमेरिकेला नििाले होते. 
मी सदु्धा ठिवले आणि एका 
यूनिवशसजटीमध्ये अडॅ्शमशि 
शमळवली. 

मी १९६७ साली, वयाच्या 
वीसाव्या वषी B.E. 
(Mech Engg) पास 
करूि अमेरिकेला आलो. 
त्या काळी भाित सिकाि 
जवळ फॉिेि एक्सिेंज 
मुळीि िसल्यामळेु 
प्रत्येक प्रवाश्याला फक्त 
८ डॉलिि ेएक्सिेंज 
शमळायिे ("अिाऊां ड ध 
वल्डज इि एट डॉलसज" हे 
त्याकाळि ेगािे 
आठवतांय?). 

ववद्यार्थयाांिा दोि वषाजिी फी 
आणि िाहायिा खिज एवढे 
एक्सिेंज शमळायिे, मात्र अट 
एवढीि  की इांस्जनियरिांगच्या 
अखेिच्या वषाजला हाइयि सेकें ड 
क्लास म्हिजे ककमाि ५५% माकज  
शमळायला हवे. मला अॅड्शमशि ही 
शमळाली आणि फॉिेि एक्सिेंज 
सुद्धा. माझ्या एका जवळच्या 
शमत्राला अॅड्शमशि ति शमळाली 
पिांतु फक्त ५४.५% माकज  
शमळाल्यामळेु तो अमेरिकेला येऊ 
िाही शकला!!! 
हल्ली मुांबईच्या अमेरिकि 
कॉन्सलेुटच्या बाहेि ववसा 
शमळवण्यासाठी लागलेल्या िाांगा 
ज्याांिी पहहल्या आहेत त्याांिा हे 
खिे वाटिाि िाही, पि ही सत्य 
िटिा आहे. त्याकाळी अमेरिकेला 

येिाि्या ववद्यार्थयाांिी ववशेष गदी 
िसल्यामुळे स्टूडांट ववसा  
शमळायला काहीि त्रास मला झाला 
िाही. एवढेि िाही पि ज्या 
हदवशी मला ववसा शमळाला त्या 
हदवशी माझ्याबिोबि ज्या १०-१२ 
दसुयाज ववद्यार्थयांिा ववसा  
शमळाला होता त्या सवाांिा कॉन्सुल 
जििलिे त्याच्या मलबाि हहल 
विील फ्लॅट वि िात्री जेवायला 
बोलावले. उत्तम जेविा बिोबि 
अमेरिकेतल्या स्टूडांट लाइफबद्दल 
बिीि माहहतीसुद्धा आम्हाला त्या 
िात्री देण्यात आली! त्या िात्री मला 
आयुष्यात पहहल्याांदा ७-अप हे पेय 
िाखायला शमळाले! 
१९६० च्या स्वस्ताई  ववषयी काय 
साांगू ! एम.एस. च्या 
शशििाच्या माझ्या एका सत्राच्या 
१२ के्रडी्सिी फी फक्त $१८० 
होती! एक गॅलि दधू शमळायिे 
५०¢ ला ति बे्रड २०¢ ला!  
पेट्रोलिी ककां मत होती १८¢ प्रनत 
गॅलि आणि गाडीिी सांपूिज टाकी 
भिली ति पािी प्यायिे 
प्लास्स्टकिे सहा ग्लास ककां वा 
कॉफी मग  असे बिीस सुद्धा 
शमळायिे . मी ज्या छो्या 
गावात शशििासाठी िाहहलो होतो 
त्या गावात त्याकाळी दोि 
शसिेमािी िटेिां होती! नतकीट 
फक्त ९०¢ आणि पॉपकॉिज  ककां वा 

भारि ि ेअमरेरका ६० च्या दशकाि...  
- सभुार् केळकर  
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सोडा १०¢ . आमच्या 
ववद्यापीठाच्या कॅफेटेरियात कॉफी 
फक्ता ५¢ ला शमळायिी.  दिमहा 
ककिािामालािा खिे असे ३०-४० 
डॉलसज! दोि शमत्राांमध्ये अपाटजमेंट 
शेअि कितािा प्रत्येकी भाडां यायि े
४० डॉलि.  त्यामािािे १९६९ 
मध्ये मी न्युयॉकज  शहिात Sum-
mer job किता गेलो तेव्हा 
महहन्यािे  भाडां १५० डॉलि  
आणि कॉफीच्या एका कपाला ५०¢ 

देिे फािि महाग वाटलां! Sum-
mer internship च्या ८५० डॉलि 
पगािात तािाांबळ उड!े कायम 
वेतिदािी लोकाांिा त्यामािािे 
जास्त पगाि असे. 
दक्षििेकडील शमसौिी िाज्यात 
शशकत असल्यामुळे मला 
विजभेदाला सामोिे जावे लागले. 
कँपसला पोहोिल्यावि िाहायला 
अपाटजमेंट शोधत होतो. भि 
उन्हाळ्यात िाळीस पौंडािी जड  बॅग 
िेऊि पायी हहांडत! कँपसच्या 
पहहल्या  दोन्ही ििात तोि अिभुव 
- माझा िेहिा पाहूि, तोंडाविि 
मालकािे साांचगतले “No Indians, No 

Chinese, No Dogs!!” सदैुवािे एका 
सीनियि  भाितीय ववद्यािी िस्त्यावि 
जातािा हदसला आणि त्यािे 
आपलुकीिे मला त्याच्या ििी िेलां 
आणि िि शमळेपयांत  छाि 
पाहुििाि पि केला! माझ्या एका 
सहपाठ्यािे मला कुस्त्सतपिे  
वविािले की मी पी.एि.डी सांपवूि 
भाितात पित जािाि आहे िा? 
कािि त्याला पिदेशी लोक इिे 

शशििाला येऊि स्िाईक झालेले 
आवडत िसत. मी त्याला 
ताबडतोब व सडतेोड उत्ति हदले 
की त्यािे पूवजजदेखील असेि येवूि 
स्िाईक झाले होते व त्याांिी 
स्िानिक लोकाांिा त्रास हदला होता, 
अत्यािाि केले होते. मी जि पित 
गेलो िाही ति माझा अमेरिकेत 
िाहण्यािा हेतू हा अत्यांत िाांगला 
व कोिाववरुद्ध  अपायकािक वतजि 
ि किण्यािा होता. त्यािांति त्यािे 
हा प्रश्ि मला कधीही पित 
वविािला िाही ! 
साठिे दशक हे काही Internet 
ककां वा iPad’sिे युग िव्हतां  . 
कॅसेट टेप्स ७१-७२ च्या समुािास 
शमळू लागल्या. किमिुकीिे साधि 
म्हिूि शसिेमा िेटि, ििातल्या 
ििात िेडडओ ककां वा क्वचित 
कोिाकड ेcolor टी.व्ही. 
असायिा .अमेरिकेत आल्यावि २ 
वषाांिी मी िील–टू-िील टेपिेकॉडजि 
ववकत िेतला. पि त्यासाठी हहांदी 
गािी कोठूि आिायिी? ति मग 
प्रत्येक सांगीतपे्रमी शमत्राला दि 
आठवड्याला फोि करूि 
वविािायिे “तुला काही िवीि 
गािी शमळाली आहेत का?” आणि 
मग िखिखीत उन्हात ककां वा 
फूटभि बफाजत तो ३०-४० पौंडिा 
जड  टेपिेकॉडजि उिलिू शमत्राच्या  
अपाटजमेंटवि पायी िालत जायिे, 
आपली गािी त्याला द्यायिी 
आणि त्यािी गािी आपि िेकॉडज 
किायिी, हा दि वीकएांडिा 
उद्योग! 

त्या काळी भाितातील सगेसोयिे, 
िातेवाईकाांशी सांबांध ठेवायिा तो 
फक्त पत्रव्यवहािािे. भाितातूि 
पोस्टािे पत्र यायला दहा-बािा 
हदवस लागायि.े पि आम्ही शमत्र 
मात्र िातक पिाप्रमािे पोस्टाच्या  
पेटीकड ेदििोज डोळे लावूि 
बसायिो! सवज शशिि उिकूि ६ 
वषाांिांति मी भाितािी पहहली वािी 
केली. त्याआधी १९७२ ला मोठ्या 
भावाच्या लग्िानिशमत्त पहहल्याांदा 
अमेरिकेतूि भाितात फोि केला 
होता. त्याकाळी भािताच्या कॅालला  
प्रत्येक शमिटाला ५ डॉलि 
लागायि.े म्हिजे ५-१० शमनिटे 
बोललो ति महहन्याच्या ििभाड्या 
एवढे पसेै जायिे! कल्पिा किा 
पाि वषाजिांति आपल्या आईिा 
आवाज ऐकतािा मला काय आिांद 
झाला असेल! 
आमच्या छो्याश्या कॉलेजात 
प्रत्येक वषी ३०-८० भाितीय 
ववद्यािी असायिे. सगळ्याांिी 
शमळूि आम्ही India Associa-
tion िावािे मांडळ िाल ूकेले  
होते .  आम्ही प्रत्येक सत्रात एक 
सहल, एक सहभोजि, एक हहांदी 
शसिेमा दाखवायिो. न्युयॉकज ला 
एक कफल्म ववतिक होता, तो 
सुमािे १०० डॉलि भाडां िेऊि १६ 
एम एम वप्रांट पाठवायिा. तो 
शसिेमा आम्ही एखाद्या लेक्िि 
हॉल मध्ये दाखवायिो.मला 
त्यातील सब-टायटल्स वािायला 
मजा यायिी कािि ती कोिीतिी 
अिब मािसाांिी शलहहलेली 
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मैलािा प्रवास किायिो फक्त एक 
शसिेमा पहायला! १९७३ साली 
जेव्हा मी िोकिी निशमत्त 
डटे्रॉइटला प्रिम आलो तेंव्हा ३५ 
एमएम. च्या भव्य(!!!) पडद्यावि 
चिएटि मध्ये मला अमेरिकेत 
आल्यावि तब्बल सहा वषाांिांति 
हहांदी चित्रपट पाहायला शमळाला! 
त्या काळात भाितीयववद्यार्थयाांिा 
िििी आठवि (Home Sick-
ness) होिे हे अगदी स्वाभाववक 
होते. माझा एक मिाठी वगजशमत्र  
जेमतेम दोि सत्र पूिज करूि 
कॉलेज सोडूि भाितात पितला ! 
कजज काढूि आलेला सामान्य 
परिस्स्ितीला मलुगा! पित 
गेल्यावि त्यािे काय हाल झाले 

असतील ही कल्पिाि किवत 
िाही! माझा रूममेट एखाद्या 
आठवड्यात भाितातूि पत्र आले 
िाही ति फाि अस्वस्ि व्हायिा. 
एकदा तो इतका वतैागला की 
त्यािे स्वतःलाि एक पत्र शलहूि 
पोस्टात टाकले अि म्हिाला 
"आता उद्यातिी टपाल पेटी 
रिकामी हदसिाि िाही!" 
त्याकाळात किमिुकीिी ववशेष 
साधिां िसल्यामळेु शमत्राांबिोबि 
वेळ िालविे हा  
अभ्यासाव्यनतरिक्त एकमेव 
उद्योग असल्यामुळे आपापसातील 
मैत्रीिे सांबांध अनतशय दृढ जमले . 
डटे्रॉइटमधील एका शमत्रा बिोबििी 
माझी मैत्री १९६७  पासिू हटकूि 

आहे. आता आम्हाला िातवांडां 
आहेत . आमच्या मलुाांिा आमच्या 
मैत्रीिी ओळख आहेि - पुढे 
िातवांडाांिाही करूि देऊ! 
४०-५० वषाांपूवीच्या या माझ्या 
बऱ् याि गोड आणि काही कडू 
आठविी आहेत . त्याांिा 
तुमच्यासोबत पित उजाळा देतािा 
मी िोडा भावुक झालो. जाता 
जाता एकि,  की अश्या जुन्या 
आठविी तुम्हा िशसक वािकाांिी 
नततक्याि समिस होऊि 
वािाव्यात आणि तुमिां प्रनतबबांब 
त्यात कुठे हदसतांय का पाहावे, व 
पुढील वपढीला त्याांिा मागजदशजक 
म्हिूि कसा उपयोग होईल ह्यािा 
वविाि किा! 
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"अिे!! आपि अत्ताि ति takeoff 
केलां आणि लगेि landing िी 
announcement कशी?"… 
माझी बायको -वप्रयांका,हहिे हे 
शब्द कािावि पडताि मी झोपेतूि 
जागे होण्यािा प्रयत्ि केला. 
आम्ही New York ते Detroit 
या flight मध्ये होतो आणि प्रवास 
हा दॊि तासाांिा होता. पि flight 
मध्ये बसूि फक्त १०-१५ min 
झाले असतील असेि वाटले. 
माझ्या दोन्ही डोळ्यात एवढी झोप 
होती की आधी उजवा डोळा 
उिडिाि की डावा यात जिू 
हिण्यािी शयजति लागली. 
डावीकडूि आवाज स्पष्ट 
आल्यामुळे डाव्या डोळ्यािे हाि 
पत्कािली. flight मध्ये खिेि 
सगळे लाइ्स on झाले होते. 
यामुळे वप्रयांकाला स्वप्ि पडले 
असेल ही शांका सुद्धा मावळली. 
आता तुम्ही म्हिाल झोपेत 

असल्यावि 
काय कळतांय,
१५ शमिीटे 
आणि २ तास 
यातला फिक?
असेलही पि 
software 
engg. 
असल्यािे 
आणि सकाळी 

८ िी मीहटांग कॅन्सल होऊि ९ 
वाजता झाल्यािे जेमतेम १५-२० 
शमिीटे अचधक झोपण्यािा मला 
िाांगला सिाव आहे. असो. Mum-
bai ते Paris आणि Paris ते 
New York हा आमिा प्रवास 
जवळपास २२ तासाांिा झाला 
होता. आणि त्यािांतििा हा 
शेवटिा स्टॉप होता. िात्री १२ ला 
पोहोिल्यामुळे झोपेिे १२ वाजले 
होते आणि त्या परिस्स्ितीत lug-
gage bags identify किायिे 
म्हिूि िड्याळ्यात िसलेले १३ 
वाजले होते. 
माझा अमेरिकेतील पहहला अिुभव 
आला तो New York 
ववमाितळावि. साता समदु्रापाि ही 
माझी पहहली वेळ. इिल्या 
जितेिी भाषा माहीत होती पि 
इिला accent ककतपत जमेल या 
वविािािे माझी उत्सुकता शशगेला 
पोहोंिली होती. Airport वि 

plane change होिाि होते,
आम्ही scheduled  terminal 
ला पोहोिलो. िोडीशी भकूही 
लागली होती,flight लाही वेळ 
होता मग पोटपूजा किायिे ठिले. 
समोिि Subway हदसले आणि 
आम्ही नति ेपोहोिलो. पि ज्या 
speed िे आम्ही नति ेपोहोिलो 
तेवढ्याि लवकि नतिला मेिु 
बिूि नििाशही झालो. आम्ही शुद्ध 
शाकाहािी!! आणि मेिू सगळा 
Bacon…Meat….!!!अिाजत 
customized order द्यावी 
लागिाि होती आणि िीतसि 
पहहले सांभाषि किावे लागिाि 
होते.  
"Can I get two veg sand-
wiches ? NO Meat, NO 
Beef Please." counter 
पलीकडील व्यक्तीस मी वविािले. 
मला यािे उत्ति Yes , Ya 
ककां वा Yup Buddy असे अपेक्षित 
होते. पि या उलट तो अगदी दोि 
शमिीटे continuously एक मोठ्ठां
वाक्य बोलूि गेला.  
"Can you please repeat?" 
मी सोप्पा मागज पकडला.  
त्यािेही िेहऱ्यावििे भाव आणि 
accent ि बदलता पूवीिा copy- 
paste reply हदला. 

अमरेरकेि पप्रहलयांदा पाऊल ठेवलयानंिरच ेमाझ ेअनभुव  
- नाथ प्रशंद े
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मला त्यािीि कीव आली. बहुदा 
त्यालाही कळले असाव ेकी मला 
काही समजत िाहीए. माझा पित 
तोि प्रश्ि येण्या आगोदि त्यािे 
हालिाल केली आणि दोन्ही 
sandwiches  माझ्या समोिि 
तयाि करु लागला. तो जसा जसा 
sandwich बिवत िालला तसा 
माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला की 
तो कुठले िीज़ आणि कुठला बे्रड 
द्यायिा हे वविाित होता. उशशिा 
का होईिा पि मला उमज़ले होते 
की तो माझीि मदत कित होता. 
त्याच्या सांयमी आणि हसऱ्या 
स्वभावािे मला एक वगेळा 
अिुभव आला. इिली सांस्क नत 
आणि इिले लोक शभन्ि आहेत 
यािाही अिुभव आला. 
वप्रयांकाला हा ककस्सा साांगण्यात 
sandwich कधी सांपला  कळला   
देखील िाही.  

म्हिजेि sandwich  मस्त होता.  
पि हा आमिा स्टॉप न्यूयॉकज  
िसूि डटे्रोइट  होता. ती "15"
शमनिटाांिी फ्लाइट Detroit ला 
पोहोिली आणि आम्ही luggage 
collect करुि बाहेि पडलो. होटेल 
मध्ये िाहायिे बुककां ग इिेि 
असलेल्या शमत्रािे केले होते 
त्यामळेु तोि pick –up पि 
किायला आला होता. 
Finally, हॉटेल मध्ये check - in 
करूि पाठ टेकवायला िात्रीिे २.३० 
वाजले. प्रवासािा शीि आणि 
डोळ्यातली झोपेिी गुांगी यामुळे 
इतकां  ग्रासलां होत की literally 

दसुऱ्या हदवशी दपुािीि जाग 
आली….जाग काय शुद्धि आली 
म्हिावां लागेल!! मग मात्र भािावि 
आल्यासािखां आठवलां अमेरिकेतला 
पहहला हदवस सरुु झाला.  
आम्ही बाहेि िक्कि टाकायिां 
ठिवलां. अिाजति,िहासोबत 
चितळे बाकिवडी खाऊि बाहेि 
पडलो आणि walmart ला 
जाण्यासाठी कॅब केली. 
जेमतेम 3miles च्या प्रवासासाठी 
बबल झाले $60.बबल देतािाि 
वविाि केला की आपि बसुि खूप 
प्रवास केला आता िोडा पायाांिा 
व्यायाम किायला पाहहजे. इिे 
गिजेच्या सवज गोष्टी एकाि 
हठकािी शमळाल्या आणि shop-
ping cart भरूि स्वतःिां बबल 
किण्यािा छाि अिुभव िेतला. 
मांडई ककां वा Laxmi Road सािखी 
गदी िव्हती पि मस्त वाटले. 
होटेल पितीच्या पायी प्रवासाांत 
हेही लिात आले की मी 
आतापयांत एकाही गाडीिा होिज 
ऐकला िाही!! अशी शशस्तबद्धता 
आणि शाांती मी इिेि अिुभवू 
शकतो यािी मला जाि झाली. 
त्याबद्दल मला या देशािा हेवाही 
वाटला!!  
पहहल्या िजिेति कळलां या देशात 
िवीि बिण्यासािखां आणि 
शशकण्यासािखां खूप काही आहे…
आणि मी आजही तेि कितोय!! 
“दिू जातो ििापासुिी!! या 
वविािािे मि बेिैि होई, 

पिदेशी िाहण्याच्या उत्कां ठेिे 
खालीविही  होई; 
िवीि देश िवीि लोक पाहुिी 
चित्त सगळ्यात ववसरूि जाई, 
आयुष्य आिखीि सुांदि 
बिवण्यािी पे्रििा नििांति देत 
िाही. 
अिुभव गोड असो वा कडू पुढे 
जाण्यास पाही, 
माझे मि नििांति आिांदी िाहू 
पाही!” 

आमच े अध्यक्ष,  

श्री. शादुाल आठलय ेआप्रण  

समस्ि  स्नेह्बंध 

पररवारािरे्फ   

आपणा सवाांना  

गढुी पाडव्याच्या  

हाप्रदाक शुभचे्छा …!  
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Ian Chappell, former Australia 

captain and one of the astute 

voices in the commentary box 

argues – an average Indian 

cricket fan would be satisfied 

to watch a Tendulkar hundred 

even if India loses, whereas 

an Australian fan would rather 

see Australia win than witness 

a Mark Waugh or a Ricky 

Ponting hundred. I agree. I 

would further add that quite a 

few Indian cricket followers 

turn their televisions off after 

Tendulkar is dismissed. 

Chappell will not approve of 

this mindset and frankly few 

years ago I didn’t either. Many 

overseas cricketers, analysts, 

experts and fans could not 

fathom the hype and the out-

pour of emotions at the Wank-

hede and across India on the 

17th of November 

2013. The Indian 

cricket fan is an in-

teresting case study. 

One really needs to 

understand the 

cricket culture and 

how the sport is 

woven into the social 

fabric to appreciate 

his psyche.  

India is a much 

younger nation com-

pared to some of the 

other giants of the 

game. It has taken 

us some time to 

emerge as leaders, 

own our destiny and 

find our place in the world. 

This latency has translated to 

business, sport, and every 

walk of the Indian society. 

Generally (with the exception 

of a few), the primary goal of 

an overseas cricket tour was 

to be good enough to com-

pete. Outstanding players 

from the “Bombay School of 

Batsmanship” used to with-

stand hostile attacks from 

Garner, Roberts, Holding, 

Marshall, Lillee, Thompson et 

al. The Indian middle class 

society was and still is based 

on upholding family values, 

taking pride in holding your 

own but not inflicting harm. 

One can draw parallels of this 

culture to the cricket field. “I 

like to see the batsman’s 

blood on the pitch,” Jeff 

Thompson once infamously 

declared in the 1970s. While 

no one endorses such ex-

tremes, it portrays the gulf in 

the aggressive instinct of mid-

dle-class Indian cricketers of 

the 60s and 70s compared to 

their foreign counterparts. 

During an Ashes series, Bill 

Lawry, the Australian crick-

eter, argued with his captain 

Ian Chappell, the greatness of 

Geoff Boycott, the England 

opening batsman widely re-

garded in the same breath as 

Sunil Gavaskar. Chappell re-

torted, “Boycott doesn’t keep 

me up at night [worrying], in 

fact he will put one to sleep 

during the day [with his play-

ing style]. I worry about oppo-

sition players who can change 

the game in half an hour with 

either bat or ball.” 

Although great Indian cricket-

ers of the bygone era earned 

respect of their peers, they 

rarely created fear in the op-

position. Tendulkar was 

probably the first Indian to 

change that. Shane Warne, 

after being tormented by Ten-

dulkar in 1998 conceded that 

he witnessed nightmares of a 

25 year old Tendulkar step-

ping out and hitting him for 

sixes. The enormity of this 

event is far reaching. We Indi-

ans, especially middle class 

Maharashtrians are not raised 

Let’s celebrate Tendulkar for the right reasons 

-Aneesh Padalkar 
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to harm others. Sachin cer-

tainly wasn’t, and he didn’t set 

out to do that either unlike 

Thompson who did so to gain 

the upper hand. The fact that 

this effect on the opposition 

players and captains world-

wide was attained without any 

words being spoken but 

through his silent yet aggres-

sive demeanor and attitude, 

and more importantly uphold-

ing his middle class values 

and principles, is an achieve-

ment to cherish. In fact I’d ar-

gue that his simple middle 

class upbringing catalyzed in 

building the person that he is. 

Kevin Pietersen, the mercurial 

England player, who is often 

accused of temperamental, 

selfish nature, and who was 

unceremoniously stripped of 

his captaincy and dropped 

from the team complained “It 

is difficult to be me.” Just 

imagine Kevin, how difficult it 

must be to be Sachin, and 

carry it through 24 years with-

out any controversy.  

Harsha Bhogle recalls the 

time when Sachin invited him 

and his wife Anita to tea. Just 

like any other average Indian 

couple, Anjali (Sachin’s wife) 

made tea and Sachin laid the 

cups. Sachin proudly credits 

Anjali to have sacrificed her 

medical career to raise their 

children. The Tendulkar family 

is lovely, Harsha often re-

flects, and Sachin’s cricket 

success is in no small part 

due to the strong family sup-

port which has allowed him to 

compartmentalize his pas-

sion, his hobbies, and his du-

ties. Again, Sachin’s em-

bracement of his roots and 

values come to the fore. 

Now, let’s step outside cricket 

and overlay the rise of Ten-

dulkar to the rise of average 

Indian which curiously follows 

a similar pattern. Till Manmo-

han Singh opened India’s 

gates to multi-nationals in 

1992 in a pro-globalization 

strategy, the average Indian 

was fairly isolated from the 

world. He slowly started find-

ing his feet in the world, yet 

sometimes still shy and un-

sure of his image outside In-

dia. In the early nineties, Ten-

dulkar gave the common In-

dian man hope that he can 

compete internationally. Hope 

quickly turned viral and in-

spired an entire generation 

who then believed that he 

cannot just compete but win 

on a global platform. This in-

spiration is not limited to 

cricket. When Tendulkar 

scored, India slept well. Make 

no mistake, no other Indian 

had the persona to pull a peo-

ple of different races and re-

ligions together, albeit tempo-

rarily. So much so, that we 

then put unrealistic and un-

reasonable expectations on 

his shoulders. Some even 

booed him on that disgraceful 

March afternoon in 2006, 

ironically, at the Wankhede, 

the birthplace of his divine 

status. The true class of Ten-

dulkar was not to be swayed 

by his demi-god euphoria, nor 

to be sucked down by such 

unruly behavior.  

The impact of Tendulkar’s on-

field achievements is for all to 

see and witness. To me, the 

reflection of a sportsman’s on-

field greatness is the assess-

ment made by his/ her oppo-

nents, not by you and me. 

Tendulkar not only earned re-

spect of his peers but he in-

stilled fear in the opposition. 

Many cricketers have sporadi-

cally achieved this intangible 

distinction but to maintain this 

aura for the best part of two 

decades is unparalleled. The 

fact that he not only upheld 

his core middle-class Ma-

harashtrian values, but util-

ized them as arrows in his 

bow, touches the common 

man. And to top it off, the im-

pact of his legacy on genera-

tions of Indians across the 

globe coinciding with a critical 

phase of the nation’s growing 

global footprint, is beyond his 

cricketing numbers. Kudos to 

all of us for the opening out 

our hearts to him on the 17th 

of November, and to show the 

world what Sachin means to 

us. Chappell may not be able 

to fathom why India turns off 

its televisions when Tendulkar 

is dismissed, nor might he be 

able to comprehend all the 

hoopla surrounding his retire-

ment, but we understand. Sa-

chin Tendulkar is a once in a 

lifetime personality. Let’s also 

look beyond the cricket field 

to truly appreciate what made 

him what he became. There is 

a lot to celebrate and learn. 
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लडाखमधील “झाांस्कि” िावािी िदी 
हहवाळ्यातले दोि महहिे काही 
प्रमािात गोठते .ही जी बफाजिी "िादि "

िदीवि पसिते त्यावरूि जाण्याच्या 
टे्रकला "िद्दि टे्रक "असे म्हितात .मी 
िुकतीि हा टे्रक ६ ते 
१६ फेबु्रवािीला पूिज केली .ह्या टे्रकच्या 
निशमत्तािे... 

 

       माहेर  

      जातो माहेिी माहेिी, 

      शुभ्र स्फहटकाांिी वाट; 

      जातो माहेिी माहेिी, 

      निळ्या िदीिी ही हाक! 
हो,मी माहेिी जातोय,माहेिी जातोय.माझ्यातलां नििागस बालपि आणि अवखळ तारुण्य अगदी उफाळूि आलांय.
डोळ्यात उत्सकुता आहे.जाण्यासाठी सगळी तयािी अगदी जोिात झाली आहे.खूप वषज लागली हा मुहूतज यायला!
काही िा काही काििािे आयुष्य अगदी धावपळीिां झालां.त्यातूि मी आलो अमेरिकेत.त्यामळेु एवढा दिूिा प्रवास 
ककत्येक वषाजत िडलाि िाही.आता मात्र मी िक्की जािाि.मी अगदी हात उांिावूि उडया माितो आहे.आणि 
पित पित साांगतोय.मी माहेिी जातोय.  
खिां ति प्रत्येकािां माहेि जिा वेगळांि असतां.काही जिाांसाठी ते कोकिातल्या गदज वििाईत लपलेलां असतां.काही 
जिाांिा ते पुण्याच्या पवजतीिी आठवि करूि देतां.काही जिाांिा मुांबईमधलां लगबगीिां िि हाक माित असतां.माझां 
माहेि त्यापेिा जिा आिखीिि वेगळां आहे.माझ्या माहेिी जाण्याच्या वाटेवि पाांढिे शुभ्र हहिे ववखुिलेले आहेत.
झाडां हदसतीलि असां िाही.पि निळीशाि खळाळिािी िदी वाहते आहे. िांड,भुिभुिी हवा मि प्रसन्ि किते आहे.
मी ककती ककती साांगू,मी माहेिी जातोय.   

 जातो माहेिी माहेिी, 

 येिे देवाांिा निवास; 

 जातो माहेिी माहेिी, 

 गाि अम तािी आस!  

प्रहमालयािील चद्दर रके: आरंभ 
- प्रनिीन अंिरुकर  



                                    

        महाराष्ट्र मंडळ, डेरॉइि  19 

गढुी पाडवा एप्रिल २०१४ , अंक  १   स्नहेबंध 

अशाह्याआगळ्यावगेळ्या,काहीशाश्रीमांतअशामाझ्यामाहेिी,त्याितोलामोलािेशेजािीिाहातिसतीलतिि
िवल.येिेशांकिपावजतीिाहातात.दडूुदडूुबागडिािात्याांिागिपतीयेिेिलहािािामोठाझालाय.ववष्िू,इांद्रह्या
सगळ्याांिेदिबाियेिेिभितात.ऋषीमुिीांच्यामांत्राांिागजियेिेिऐकायलायेतो.अशाशांकि-पावजतीच्याििीमी
गेलो,कीमला साहस्जकि िांडगािअम तिशमळिाि.शिीिािेअमत्यजहोिाििाही,पिमाहेिच्याआठविीअमत्यज
होतील हेिक्की.मगअशाह्याअम तािीमलाओढलागिाििाहीका?त्यातहािेिीआतजता,तळमळमला
अिाविहोतीय.मीमाहेिीजातोय.   

 जातो माहेिी माहेिी, 

 मि शोधेल माउली; 

 जातो माहेिी माहेिी, 

 डोळाां नतिी निळी सावली! 
माझ्या माहेिी मला माझ ेमहाकाय बाबा भेटतील.त्याांिी पाांढिी शुभ्र दाढी,कठोि मुद्रा, अगदी निश्िल भाव,
तटस्िता.खिां ति त्याांिाकड ेजायिां म्हिजे जिा भीतीि वाटते.अगदी अदबीिे,हळू हळू सगळ्या तयािीिे जायला 
लागतां.मग बाबा शशकवतात."बाळा,सगळे एकत्र िाहा.एकमेकाांिी काळजी घ्या.सगळ्याांिा साांभाळूि घ्या.
प्रक तीिी काळजी घ्या.आयुष्य मळुात अगदी साधां,सिळ आहे.ते उगाि अविड करू िका.आिांदी िाहा."आपि 
त्याांिां ऐकलां की ते आपल्याला पे्रमािे शमठीत िेतात.मग ते आपल्याला दशजि देतात. अवघ्या ववश्वाला पुरूि उिेल 
असां!!मि भरूि येतां.  
पि बाबाांिी आठवि उिात िेऊि जिी मी िाललो असलो,तिी माझां मि मात्र आईलाि शोधत असतां. ती खूपि,
म्हिजे खूपि पे्रमळ आहे.मी ककतीही मोठा झालो तिी माझ्यासाठी अांगाई गीत गाते.मी आलो कक नतिा आिांद 
अगदी गगिात मावेिासा होतो.नतला काय करू आणि काय िको असां होऊि जातां.ती कधी अवखळ होते,कधी 
शाांत.कधी निळीशाि होते,कधी पाांढिी शुभ्र.मी आता माहेिी िाललोय म्हिूि िाही ति अशा माझ्या माउलीिी 
सावली माझ्या डोळ्यात कायमि असते.ती सावली डोळ्यात िेऊिि मी सगळीकड ेवावित असतो.पि मी नतला 
आता प्रत्यिि भेटिाि आहे.मी माहेिी जातोय.  

 अशा ह्या माहेिी, 

 माझी अवचित वािी; 

 पितूि आलो की  मी, 

 साांगीि नतच्या एकेक लहिी! 
अगदी अिािकि िडला आहे माझा प्रवास.पि हा िुसता प्रवास िाही आहे.ही यात्रा आहे.ह्यात भक्तीिी 
भावुकता आहे,िदीिा िादब्रह्म  आहे.ववलीि होण्यािी तळमळ आहे."माझ ेमाहेि पांढिी"असां म्हित वािकिी 
िाही का पांढिपूिला जात?त्याांच्या मिािा जो भाव तोि भाव माझ्या मिािा झाला आहे.पि शेवटी माहेिवाशीि 
ती माहेिवाशीिि.नतिी भेट काही हदवसाांिीि.सासि हीि नतिी कमजभमूी.त्यामळेु माझी  ही माहेिािी यात्रा काही 
हदवसाांिीि.पित यायलाि हवां.पि पित आल्यावि मी तुम्हाला नतच्या लहिी,नतिले तिल,िोडसां ववचित्र,िोडांसां 
अदभतु आणि तिीही अनतशय सुांदि अिुभव िक्कीि साांगीि.अहो,खिां ति त्यात माझा स्वािजि आहे.माहेिच्या 
आठविी येण्यासाठी आिखी एक सबब! 
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पाहहले ि मी मला, मी मला ि 
पाहहले  
आकळे मला ि माझे, का अशीि 
िाहहले  
पाहहले…  
कालिे ग स्वप्ि माझ्या, अांतिात 
िाहहले  
काळाच्या ओिात गां, मी अशीि 
वाहहले  
वाटते कधी कधी, मी अशीि 
सांपले  
आकळे मला ि माझे, का अशीि 
िाहहले  
पाहहले…  
मावळत्या हदिकिास साांजवेळी 
पाहहले  
त्याि भास्किास मी उगवती 
न्याहाळले  
उमलुिी कळी जशी, पुष्प मी गां 
जाहले  
आकळे मला आता, का अशीि 
िाहहले  
पाहहले…  
सारुिी नतशमिास मागे, िभ इिे 
प्रकाशले  
पहाटच्या कुशीतुिी, मी हसूि 
जागले  
कालच्या त्या जीविािे, सत्य सािे 
जािले  
आकळे मला आता, का अशीि 
िाहहले  
पाहहले…  
पाहहले गां मी मला, मी मला गां 
पाहहले  
आकळे मलाि सािे, का अशीि 
िाहहले  

 

प्रस्तावना:  
"या चिमाण्याांिो" ऐकत असतािा जािवले कक व द्धत्वाकड ेझुकलेले माता-
वपता स्वतःच्या लेकिाांिी आतुितेिे वाट पाहत आहेत. पि ही झाली 
पूवीच्या काळािी िीत. आता काळ बदलला आहे व चित्र पालटले आहे . 
ववशेषतः पिदेशात िाहिाऱ्या मुलाांकड ेआई-वडील िाहायला येतात. अशा 
बदललेल्या परिस्स्ितीि ेस्वागत िाांगल्या िीतीिे किण्यासाठी िोिाांिा उद्देशूि 
हा िव-वविाि सादि कित आहे.  
 

या िोिाांिो, िला िला िे  
मुलाांकड ेअपुल्या, िवप्रभात जाहल्या  
आयुष्याच्या व िाविती, िव्या पालव्या फुटल्या  
… या िोिाांिो 
 

िहू बाजूांिी येईल आता, िवककििाांिा जाग  
िव्या हठकािी, िव्या जगी या, िवलाईिी 
साि  
िवे सूि अि िवे तिािे, िवे जीवि-गीत गात  
… या िोिाांिो 
 

िव्या तरुिाांिा िोिाांिी या, अजूि आहे ओढ  
अशाि वेळी शमळेल त्याांिा, मायेिी ती जोड  
जीविातल्या सांध्या-छाया, किा शेवटी गोड. 
 

या िोिाांिो, िला िला िे  
मुलाांकड ेअपुल्या, िवप्रभात जाहल्या .. 

नव-प्रवचार 
 -वसधुा िाकळकर  

पाप्रहल ेन मी मला 

 

 

 

 

 

आमच े अध्यक्ष, 

श्री. शादुाल 
आठलय ेआप्रण 

समस्ि  स्नहे्बंध 
पररवारािरे्फ 

आमच ेिायोजक 
आप्रण लखेकांच े 

मनःपूवाक 
आभार !  
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Learn the versatile Indian classical Kathak Dance

With 

Manisha Dongre

Locations:  

Bharatiya Temple, Troy & Hindu Temple, Canton

***** Special batches for Adults and Moms *****

Contact: Manisha Dongre at 248-740-5915

www.manishadongre.com
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"आजी, can you give me 

पोळी ?" "हो, िाांब! तुला पोळीिा 
roll करूि त्यात veggies िालूि 
देते!" "Oh good! I love पोळी roll 

with veggies!" 

वािकहो, विील सांवाद आजी व 
िातू ह्याांच्यातील आहे हे 
साांगायला िको. आजी एखादा 
शब्द वापरूि मिाठी बोलत ेव िातू 
त्यािे उत्ति English मधूि 
(अिाजत एखादा मिाठी शब्द 
वापरूि) देतो. अमेरिकेत 
जन्मलेला व वाढलेला िात ूव 
महािाष्ट्रातील आजी असा हा एका 
वपढीिा दसुऱ्या वपढीशी (sorry, 

नतसऱ्या!) िाललेला सांवाद आहे.  
काय वाटते तुम्हाला असे सांभाषि 
ऐकूि? िातू मिाठी बोलत िाही व 
आजीला English येत िाही म्हिूि 

त्याांच्यात gen-

eration gap 

आहे? आश्ियज 
वाटले तुम्हाला 
मी असा प्रश्ि 
केला म्हिूि? 
खिांि, हल्ली 
generation gap 

हा हठकहठकािी 
िििेा ववषय 
आहे. ििाििात 
एका वपढीिे 
दसुयाज वपढीशी 
पटत िाही, 

त्याांच्यात खूप अांति आहे म्हिजेि 
generation gap वगैिे वगिेै. पि 
खिां साांगा, तुम्हाला पि असेि 
वाटते? खिां ति, generation gap 

हा शब्द वापरूि आपिि त्यािी 
gap वाढवली आहे. हा शब्दि 
मिामिातील व वपढीतील अांति 
वाढवविािा आहे. विील उदाहििात 
आजी व िातू एकमेकाांशी सांवाद 
साधत आहेत फक्त आपआपल्या 
िीतीि.े म्हिजे त्याांच्यातील सांवाद 
िालू आहे. फक्त माध्यम बदलले 
एवढेि (अिाजत हे माध्यम एकि 
असते ति सांवाद आिखी सुिळीत 
झाला असता हे ही नततकेि खिां). 
पि अशा सांवादाला आपि gen-

eration gap िाव ि हदले ति ते 
जास्त योग्य ठिेल. कािि येिे 
आजी मुळे िातू एखादा का होई 
िा, मिाठी शब्द बोलत आहे व 

आजी पि नतच्या िातवा शी 
बोलतािा एखादा दसुिा English 

शब्द वापितिे. ति,दोिाांमधला 
सांवाद महत्वािा.  
आपल्या आजू-बाजूला िजि 
कफिवली ति आपल्याला अश्या 
बयाजि गोष्टी लिात येतील ज्याांिा 
आपि generation gap म्हिू 
शकतो. एखादी सूि ककां वा मुलगा 
आपल्या सासू-सासयाांिा vehicle 

वरूि िेत.े एकदा िातू आपल्या 
आजी-आजोबाांिा cell phone कसा 
वापिायिा हे शशकवत असतो. 
इतकेि काय, t.v. वि सुद्धा कधी 
family shows ज्यात पूिज family 

competition मध्ये भाग िेतािा 
हदसत.े  
ति ह्या सगळ्या गोष्टीांमध्ये 
तुम्ही काय पाहता? कुठे genera-

tion gap आढळते का? उलट एक 
वपढी दसुयाज वपढी कडूि काहीतिी 
शशकते. फक्त पूवी हा क्रम उलट 
होता. आई-बाबाांकडूि मुले 
शशकायिी, आता िवीि technol-

ogy ककां वा िव्या सांकल्पिा समोि 
आल्या की  आधीच्या वपढीला 
िांतिच्या वपढीकडूि धड ेघ्यावे 
लागतात.  
खोलवि वविाि केला ति 
आपल्याला लिात येईल की  दोि 
वपढ्याांमध्ये अांति जरूि आले आहे; 
पि हा सवज पुढे सिकण्यािा 

Generation Gap?...Generation Bridge 

- वसधुा िाकळकर  

“It’s been a typical day, I Skyped the grandkids,  

Twittered a new recipe, Facebooked my daughter…” 
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काळािा परििाम आहे. काळ जसा 
पुढे सिकतो तसा त्यात भौगोशलक, 
वैज्ञानिक व त्या अिुषांगािे 
साांस्क नतक फिक पाहायला 
शमळतो. िवीि technology मुळे 
हा फिक झपा्यािे होत आहे. 
त्यामुळे प्रत्येकाला त्याप्रमािे 
बदलायिी गिज भासते.  
पूवी सांयुक्त-कुटुांब पद्धती 
अस्स्तत्वात होती. पिांतु आजच्या 
परिस्स्ितीत ते अविड आहे. 
कािि अिाजजजिासाठी  हल्ली 
िाांगली सांधी साधूि मुले स्िलाांति 
कितात. ३०-४०वषाांपूवी बाहेिगावी 
असलेल्या िातलगाांिा पत्र 
पाठवण्यािी पद्धत होती, त्यािी 
जागा आज email िे िेतली आहे. 
पािांपारिक पद्धतीिे साजिे होिािे 
सि-वाि आज िोड्या वेगळ्या 
िीतीिे साजिे होतात. पिांत ुहे सवज 
केवळ काळािा परििाम आहे. 
आपि जि िवीि गोष्टी 
आत्मसात केल्या िाहीत ति 
आपली प्रगती िाांबेल. काळाच्या 
प्रवाहाबिोबि मिुष्य वाहत गेला 
िसता ति अजूि आपि सािे 
अश्मयुगाति िाहहलो असतो! 
िोडक्यात सांवादािी माध्यमे 
बदलली तिी सांवाद िाांबला िाही 
ही एक िाांगली गोष्ट आहे.  
बयाजि वेळा जुन्या वपढीतील मांडळी 
िव्या वपढीला साांगत असतात 
"आमच्या वेळेस आम्ही सवज कामे 
ििीि किायिो. काटकसिीिे 
िाहायिो, हौस-मौज कमी असायिी   
वगैिे वगैिे. पि त्यािा अिज असा 

िाही की  ह्या वपढीिे देखील 
त्याप्रमािेि िहाव.े पूवी पैसे 
कमाववण्याच्या सांधी कमी 
असल्यािे, आहे त्या पैशात 
भागवायिे ककां वा काटकसि करूि 
जीवि जगायि ेहा एकमेव पयाजय 
होता. आज चित्र सांपूिजपिे बदलले 
आहे. आजिी वपढी शशकूि 
स्वतःला पैसे कमाववण्यासाठी 
तयाि किते व जीविािा आिांद 
िैिीत िाहूि लुटते.  
Generation gap ला Generation 

bridge मध्ये परिवनत जत 
किण्यासाठी आधीच्या वपढीिे िोड े
पुढे सिकायिे व पुढील वपढीिे 
देखील िोड ेमागे वळूि पहायि.े 
"दो कदम तुम भी िलो, दो कदम 
हम भी िले" म्हित 
“Generation bridge” िा 
“सुविजमध्य” गाठायिा. आई-

वडडलाांिी मुलाांच्या प्रगतीत 
सहभागी व्हायिे व मुलाांिी पि 
आई-वडडलाांिा योग्य तो माि 
द्यायिा. आजिी मुले शशििािे 
पुढे असली तिी त्याांिी हे ववसिता 
कामा िये की हा सवज परििाम 
आई-वडडलाांच्या प्रयत्िाांिा आहे. 
आजच्या त्याांच्या आिांदािा वट-

व ि फोफावण्यािे बीज त्याांच्या 
मात-वपत्याांिी पेिले होते. जुिे सवज 
काही टाकिे बिे िाही तसिे 
कवटाळूि बसिे ही योग्य िाही. 
जुन्या पिांपिाांिा आदि करूि 
त्यास काळािुरूप िवीि वळि 
देऊि पुढे िेले ति त ेजास्त योग्य 
होईल. जुन्या गोष्टीांमध्ये इनतहास 

दडलेला आहे त्यापासूि काही 
शशकायिे व आजच्या बदलत्या 
प्रवाहािुसाि आजच्या वतजमाि 
िडवायिा असा वविाि Genera-

tion bridge बाांधण्यासाठी िक्कीि 
हहतकािक व उपकािक ठिेल.  
विील वविाि व्यक्त कििािे एक 
िाटक मध्यांतिी पाहहल.े त्यात 
मुलगा-वडील अशी दोि वपढ्याांिी 
गोष्ट आहे. वडील मोठे कीतजिकाि 
असतात व समाजात त्याांिे मोठे 
िाव असते. मुलगा 
लहािपिापासूि अशा वातावििात 
वाढल्यामुळे िोडफेाि ज्ञाि असते. 
वडडलाांिी इच्छा असते मुलािी पि 
असेि कीतजि करूि िाव कमवावे 
व वडडलाांिा वािसा पुढे िालवावा. 
Engineering िे उच्ि शशिि 
िेतलेल्या मुलाला अिाजति हे पटत 
िाही. तो वडडलाांच्या कीतजिाच्या 
C.D. काढूि त्याांिे कीतजि 
ििोििात पोहोिवण्यािा सल्ला 
सुिवतो. पूवीच्या पिांपिेप्रमािे 
कला ववकायला वडील तयाि 
िसतात. मग काहीतिी plot िडवूि 
वडडलाांिा समजवण्यात येते व 
िाटकािा सुखाांत होतो. शवेटी दोि 
वपढ्या वविािािे एक होतात व 
अविा िांग एक होतो.  
िला, आपि सािे दोि वपढ्यातील 
अांति शमटवूि त्यावि 
समांजसपिािा पूल बाांधू व अविा 
िांग एक किण्यािा प्रयत्ि करू!!  
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बोलीभाषा ग इिली  

गोड कोकिी िाांगडी 

जिी विी असो काटे  

आत फिसािी गोडी ||७|| 

  

िि असे हे पे्रमािे 

सुख शाांती सम द्धीिे 

स्िेह भाव भक्तीिे  

पूजेिे आणि निष्ठेिे ||८|| 

 

येत ििािी त्या सय    

उिी दाटतात कढ 

वेड े मि धाव िेई  

जशी माहेिािी ओढ ||९|| 

माझ्या गोव्याच्या ििात  

िड केळी िािळािे  

दािी झुल ती ग व ि  

आांबा आणि फिसािे ||१|| 

 

िढे मखमली िाट 

िागमोडी पायवाट 

गदज हहिव्या शालूला  

जसे शोभे लाल काठ ||२|| 

 

दाट हहिव ेते भात  

कडा शेवती िाांगोळी  

िाली आकाशी ग वपांगा  

िािळ पोफळीच्या ओळी ||३|| 

दािी तुळस मांस्जिी  

ग हलक्ष्मीिा ग वास  

अि अांगिी भिला  

पारिजातािा सुवास ||४|| 

 

ििी आलेला पाहुिा  

किी स्वागत पे्रमािे  

खूि पटली पटली  

िि हे ग ग हस्िािे ||५|| 

 

िोज उठती पांगती  

अन्िपूिाज शसद्ध झाली  

शाांतादगेुिे जिू हदली  

नतला द्रौपदीिी िाळी ||६||  

माझ्या गोव्याच्या घराि 
- माधरुी पेंडस े

थांबा! िमु्ही अजनु 

आमच्या चिकदार  

पाककृप्रि कुठे 

पप्रहलयाि? 
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The glare of the incan-
descent lights seemed 
brighter than ever, and 
the room seemed to 
have tripled in size in 
the few minutes I had 
been in it. Inhale, ex-
hale, inhale, repeat. I 

took a few deep breaths, 
cleared my throat, and 
searched for a familiar face in 
the crowd. Focusing on one 
person always helps me get 
through challenges, as if the 
silent support of a pair of eyes 
could infuse me with a steady 
strength. The eyes seemed to 
blend together in an expansive 
sea of faces, and I could feel 
my heartbeat gradually quick-
ening. I wondered if the audi-
ence could sense my anxiety. 
“Just feel the power of the 
words,” my aunt’s voice ech-
oed in my mind, “and you’ll be 
fine.” I lowered my glance, and 
my eyes landed on a maroon-
colored rectangular carpet, 
splashed with images of fuch-
sia roses and powdered lilies, 
the picture the song lyrics con-
jured up. I mustered the cour-
age to produce a single note, 
but after a few seconds, the 
tone shook, and I couldn’t sus-
tain it any longer. I couldn’t 
continue with the perform-
ance, I had disappointed eve-
ryone. It was over.  

It’s been six years since this 
scene. I was in India, around 
the time of my cousin’s wed-

ding. I haven’t had the cour-
age or desire to sing since that 
failure. The magic in singing 
seemed less clear to me after 
such an embarrassing experi-
ence. It was as if fear had 
quelled the passion that had 
originally driven me to perform 
for others, blurring my under-
standing of why music still 
needed to remain a part of my 
life. Despite this, I’ve grown up 
in a musical household. Sing-
ing and dancing were always 
part of my life, expected in a 
sort of way. Music has histori-
cally been a part of Indian cul-
ture. A number of dance and 
musical styles have originated 
in the country, and the sheer 
melodic variety reflects the na-
tion’s richness. What this 
means for the average Indian 
child, however, is that by the 
age of 10, she will have taken 
classes for dance, Indian per-
cussion, singing or any other 
traditional Indian art form. 
Most often, families try to re-
tain a style or form of art that 
has trickled through the family 
tree. For instance, if one’s 
mother and grandmother 
danced, it is likely that the 
third generation of children will 
be enrolled in dance classes, 
despite their own inclinations. 
In my case, since my mother 
had been a Bharat Natayam 
dancer, and my father had 
played the synthesizer, I grew 

up dabbling in both dancing 
and singing.   

Since my father came from a 
deeply cultured, artsy Indian 
family, I too, began learning 
about Indian music early. My 
informal music education be-
gan when I was three, and 
would parrot my grand-
mother’s voice, learning sim-
ple Indian nursery rhymes in 
my mother tongue, Marathi. I 
had been an enthusiastic and 
musically inclined youngster, 
picking up melodies almost 
naturally, I am often told. My 
easily moldable mind, like any 
other young brain, soaked up 
any and every Indian song 
that it could. I enthusiastically 
accompanied my grandpar-
ents on rather complex songs, 
taking initiative to memorize 
various traditional tunes be-
fore I had even learned the 
English alphabet. The first 
time I sang in public was in a 
large 50-seater auditorium at 
my local temple in the U.S. I 
distinctly remember stepping 
out onto the warm wooden 
temple stage, showered under 
the bright, hot glow; I was 
nervous, but excited, clutching 
the silver microphone between 
my, then small, palms. Just as 
the varying shades of the 
fallen crisp autumn leaves 
painted and enlivened the 
earth outdoors, so too, the 
melodies fortified my world 
with vibrant colors. My five-
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year-old mind raced to re-
member the lyrics, composed 
of fewer than one hundred 
words. My father accompanied 
me, easing my fears to an ex-
tent, feeding me the lines dur-
ing the show, and drowning 
out any of my mistakes with a 
quick, improvisational piece on 
the synthesizer. Each year the 
ritual would repeat, evolve 
from innocent to more mature 
or complex tunes. I began to 
perform independently. 
Though I would be trembling 
back stage, rehearsing the 
lines frantically in my mind and 
aloud, while on stage, I would 
gaze out into the blinding 
white light and somehow, 
mysteriously, feel comforted, 
complete, and fulfilled. Then, 
after five minutes of musical 
bliss, I would escape into the 
audience again. These cultural 
performances became an an-
nual tradition, and I relished 
the opportunity to learn and 
perform Indian tunes for that 
one September holiday night 
each year.  

Things were different in India. 
My aunt has been teaching 
music for as long as I can re-
member. Her voice has an in-
credibly mighty tone. As a 
child visiting my family, I would 
always look forward to a sing-
ing session with her. We’d sit 
on a pair of embroidered cush-
ions on the cool stone floor of 
the small apartment, facing 
one another. Almost instinc-
tively, her left hand would rise, 
her fingers curled, as if her 
hands were narrating a story 
through song. Her voice would 
rise above like a lark on the 
coolest day of spring leading 
with great pride, vigor, and 
passion. Being present to wit-
ness such magic was inspiring 
beyond words, and I grew up 

wanting more than anything to 
replicate her voice, to create 
sounds so sweet. But the 
“family concerts” terrified me. 
Being center-room, with my 
aunts and uncles, cousins and 
other distant relatives, judging 
my voice, labeling me as the 
“American girl who sings” was 
intimidating. When I sang in 
America, I felt the stakes were 
always lower. I sang a song, 
people clapped, and that was 
it- it was simple, painless and I 
didn’t have to explain or prove 
myself to anyone in particular. 
Perhaps the pressure of sing-
ing for my family in India 
stemmed from the fact that I 
knew that a single perform-
ance was always the lasting 
image my extended family had 
of me. Each trip to India, my 
entire extended family held a 
family reunion the weekend 
before we departed for the 
states. The event always 
promised to be fun-filled, 
marked by contagious laugh-
ter – the inviting kind, which 
cultivates authentic smiles- a 
savory home-cooked meal, 
and music. However, it was 
the last time we’d meet for a 
few years. So, I feared that if I 
missed a note, wavered on a 
tone, or had any less-than-
satisfactory presentation, this 
would be their last opinion of 
me. I would leave India with 
an impression of failure, pow-
erless to change it until the 
next time I visited.   

I hadn’t sung for three years 
when I visited my mother 
country again this past sum-
mer. I had nearly forgotten 
how to hold a note for longer 
than a minute, a feat which, 
five years earlier, seemed 
much easier. So, naturally, 
when my aunt, who learns mu-
sic regularly, asked me if I 

wanted to join her to observe 
her music class, I was hesi-
tant. How would I be able to 
understand the tempos? What 
if they asked me to join in? I 
wasn’t prepared to sing, but 
my aunt said coolly, “Come. 
It’ll be good for you to hear 
some good Indian music.” I 
couldn’t resist or rather, didn’t 
have the motivation to, so I 
agreed to accompany her, 
rather unwillingly.  

The singing guru’s home was 
a short five-minute motorcycle 
ride away, and as we entered 
the tiny two-roomed home, a 
gruff-looking bearded man 
ushered us in. An oblong 
wooden instrument resembling 
a ukulele with a long finger-
board lay in the corner, ready 
to be picked up and played by 
its owner. For the first five 
minutes, my aunt and her guru 
began with warm-ups- arpeg-
gios, or raagas, ranging from 
the simplest two note patterns, 
to more intricate combinations 
of notes. Hearing the various 
tones and the brilliant combi-
nations reminded me of trek-
king through a mountain with 
twisted turns carved into it. 
The tones combined in just the 
right places, but there was an 
element of mystery in that it 
was impossible to predict the 
following combination of 
notes. Gradually, their voices 
gained momentum, blending 
together in just the right way, 
yet retaining their unique 
traits; the sound assumed a 
more definitive pattern of 
tones as the song progressed. 
I realized that it was fused with 
particular sentiments, and that 
the unique ways the tones 
merged and diverged tugged 
at specific emotions. I became 
engrossed in the song’s mel-
ody, felt the need to catch 
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every fleeting note and proc-
ess its perfect timbre, rhythm 
and tone, just before it trans-
formed into a new one. Listen-
ing to them sing together – 
their perfect blend of voices – 
touched me, and I was re-
minded of my childhood ses-
sions learning music from my 
aunt. Then, too, I had been 
enamored of the magnitude of 
music. I had realized how mu-
sic can stir and connect souls, 
even those oceans apart. By 
the time of the class’ close, I 
was emotionally charged from 
the beautiful performance, and 
I decided that I needed to start 
singing again.  

When my aunt and I returned 
to my grandma’s house, I 
joined her sitting on the bed in 
the living room. “How was the 
class? Did you learn any-
thing?” My grandmother al-
most shook me from my 
thoughts. I nodded, “Yes. I 
loved it. It was wonderful.” 
“Good. Why don’t you sing 
something you learned?” I 
froze – but it wasn’t out of 
fear. Suddenly, I felt the cor-
ners of my eyes dampening. 
“What happened? I never un-
derstand why you stopped 
singing. You used to sing so 
well!” A warm, salty tear rolled 
down my cheek, and I shook 
my head. “I know. That’s not 
it,” I said in a broken, shaky 
voice, “I realized that I want to 
start singing again. The at-
mosphere at the lessons 
made me want to take it up 
again.” I looked into my grand-
mother’s eyes, and saw a cer-
tain warmth. She understood. 
She has always seemed to be 
able to read my emotions so 
well. “You know, everyone 
needs something beyond the 
normal bustle of life to keep 

them sane. It’s so important to 
keep doing things you love in 
life. You can feel music, it can 
be moving, and it can be em-
powering,” she smiled. “I’m 
glad you discovered this, Su-
priya, I’m so glad.” I paused, 
“Me too.” The last week I was 
in India, my family threw the 
usual family reunion party, and 
for the first time in years, I per-
mitted myself to freely sing. 
Despite a rocky start, I let the 
lyrics move me, my vocal 
cords vibrating to create a 
crystal clear hum. For a mo-
ment, I opened my eyes, and I 
could sense a change in the 
mood, even after just one sec-
ond into the song. My aunts 
and cousins sat cross-legged 
in a semi-circle before me, 
nodding or tapping to the beat. 
They felt closer to me than 
they had ever been in my life-
span of twenty years: a dream 
come true. I hoped that they, 
too, felt the song’s message 
through their beings. This is 
the invisible power of music. 
The words, the rhythm, the 
tempo -- it all combines in an 
orchestrated fashion, to create 
something incredible. But it is 
often not until after this ride is 
over that one discovers the 
meaning. The same song can 
elicit a different sense of sig-
nificance in each individual. 
This is precisely what draws 
me to it -- the universal thread 
that music creates, paradoxi-
cally strong, yet delicate. It 
even seems possible for this 
thread to stretch across the 
oceans which keep me apart 
from my family living abroad. 
Music serves as an escape to 
my own paradise: to the secret 
ice-cream parlor nestled within 
a vibrant city I want to call 
home, or to the bland bed-
room that immediately turned 

into a concert hall featuring my 
two cousins, amateur duet 
performers, as the stars. I 
need it to be free -- even just 
for one moment – free to cre-
ate my own expressions and 
imbue a song with the quirks 
and hues of my personality. 
The strongest lure to music is 
that the song can become my 
own. My grandmother’s words 
often float back to me. She, 
too, had recognized the pro-
found nature of song, and how 
it instills purpose in one’s life.   

In Marathi, my mother tongue, 
there is an expression about 
keeping one’s talents that I 
believe captures the essence 
of a passion, and the impor-
tance of keeping it alive. They 
say that people should protect 
their talents and hobbies. I find 
this a curious statement. One 
shelters crucial or significant 
people, things, friendships, 
even memories. One often 
needs to protect things they 
may lose. In this way, it makes 
sense to shield tangible 
things, but talents? It is be-
cause they can easily slip 
away, and vanish. It’s so sim-
ple to lose touch with a pas-
sion, to let it slowly die. Once 
it disappears, it can be difficult 
to recover, but if it’s a true 
passion, it will crawl back into 
one’s life.  

The winter I turned fourteen, 
around the time of my cousin’s 
wedding, my aunt taught me 
an important lesson illustrating 
her own passion for music, 
and how she had kept it such 
a central part of her life for so 
long. We were on the bus ride 
way back from a cultural gath-
ering at the school where she 
taught -- exhausted, yet satis-
fied, after a day’s worth of 
games, shows and whole-
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hearted laughter. Once we 
had maneuvered through the 
crazed mob of people and 
safely found a couple of empty 
seats within the interior of the 
bright red vehicle, I found, 
much to my own amusement, 
my aunt breaking forth in song 
then and there. I remember 
being quite bewildered, be-
cause I had associated sing-
ing with specific places and 
people in my mind: an audito-
rium, an audience, a stage. 
“Sing wherever and whenever 
you can,” she had shared, 
“because singing without inhi-
bition will make your voice 
more versatile. It will make 
you stronger.”  

I’ve realized that I had always 
been singing for the wrong 
reasons: always for others. 
Throughout my childhood, at 
the annual shows at which I 
presented songs, my thoughts 

always revolved around how 
the audience would react, or if 
my family would treat me dif-
ferently after revealing my 
voice. I had become blind to 
the self-healing powers of 
song, and forgotten how to let 
it move me. Music can be 
such a wonderful way to un-
derstand oneself. There’s no 
single way to mix tones to-
gether. No two singers can 
produce the same emotional 
response in an audience- 
each interpretation is equally 
beautiful. It is this originality -- 
this chance song presents to 
infuse parts of one’s personal-
ity, feelings, truths and inhibi-
tions, into an individual crea-
tion -- that makes it so unique. 
It should be treasured as a 
way to understand oneself, 
and to touch others in the 
process.  

Though I still stray away from 
public music performances, I 
am beginning to rejuvenate 
my love of music. The thought 
of auditioning for a Michigan 
vocal troupe has rested in the 
depths of my mind since I first 
stepped onto campus, but 
somehow became en-
shrouded, while I dealt with 
the more immediate pressures 
of school, friends and college 
life.  I think it is important to 
have, as my grandmother 
said, an activity one loves as a 
change, to get through stress-
ful times, or when I need to 
pause and escape the tension 
in my life. At the very least, the 
silent messages woven into 
the variations in musical notes 
will serve as encouragement, 
to inspire me to get through 
life’s struggles, or simply serve 
as a refuge when life gets too 
crazy. 
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अशा श्री व सौ केळकिाांिी ही 
िोडी हलकी फुलकी ओळख  
जन्म : ......दोिेही जन्मािे 
पुिेकि!! (मला खूप बिां वाटले. 
कॉलि एकदम ताठ.) िाचगिी 
वाढल्या डोंबबवलीत . 
व्यवसाय : सुनिल ONSTAR  मध्ये 
Systems Architect म्हिूि काम 
कितात. िाचगिी हाडाच्या 
शशक्षिका, त्या Day Care Center 

िालवतात. त्यािा ववस्ताि करूि 
एक प्रचितयश उद्योस्जका  

होण्यािी त्याांिी इच्छा आहे. 
अमेररकेत आगमन... ऑक्टोबि 
१९९३  
पहहल्यांदा अमेररकेत आल्यानंतर... 
निषादला िेऊि िाचगिी अमेरिकेत 
आल्या तेव्हा बफज  होता. निषादला 
कळेिा की पाांढिे िस्ते कुठूि 
आले !!! छो्या निषादला दकुािाांत 
गेल्यावि automatic door opening 

िी मजा वाटायिी. तो दिवेळी  
म्हिायिा “नतळा नतळा दाि 
उिड!” ककां वा “ खुल जा शसम 
शसम!!”  
जावे आपल्या महाराष्र 
मंडळात...२००५ साली बाल 
निषादिे  पहहल्याांदा “जादिूा शांख” 
ह्या िाटकात काम केले आणि 
केळकि कुटुांब मांडळािे सदस्य 
झाल.े ४ वषाजत, २००९ साली 
सुनिल मांडळािे अध्यि झाले. 

महािाष्ट्र मांडळाच्या सादि होिाऱ् या 
अिेक कायजक्रमाांिा अगदी िििे, 
हक्कािे मदतिीस म्हिूि 
कशमटीमध्ये िसताांिा देखील 
आम्ही कधीही, कें व्हाही पािािि 
कितो ते जोडपां म्हिजे सुनिल व 
िाचगिी केळकि! आपि त्याांिा 
“Mr. and Mrs. Dependable” असा 
ककताब देऊ ! ते दोिांदेखील अगदी 
ि िागावता, हसतमुखािे मांडळाला 
तत्पितेिे  सहाय्य किायला धावूि 
येतात. मांडळािे गताध्यि ककां वा 
पूवीिे बोडज  मेंबि अशी कुठलीही 
बबरुदे ि शमिवता सुनिल 
मांडळाच्या कायजक्रमात सहज 
सहभागी होतात.  व्यस्क्तगत 
अिुभवातूि साांगतो की त्या 
दोिाांिा मदतीिा हा वसा त्याांिी 
जीविात प्रत्येक िेत्रात उतिवला 

आहे. त्याांिा प्रिांड शमत्र परिवाि 
हीि त्यािी ग्वाही आहे. 
सुनिलिा तुम्ही िेहमीि मांडळाच्या 
कायजक्रमाांिा ध्विी, प्रकाश, व  
िांगमांि  व्यवस्िा साांभाळतािा 
बनितले असेल, कािि ते मांडळािे 
“Residential Expert” आहेत.  पि 
िाचगिी ह्या “Unsung heroine” 
आहेत. त्या बॅकस्टेजला 
कलाकािाांिा िांग-वेशभूषेसाठी मदत 
कितात, baby sitting 

पाहतात,.......यादी खूप मोठी आहे.  
त्याांिा सुपुत्र निषाद, हा देखील 
आई-वडडलाांच्या गुिाांिा वािसा पुढे 
िेतोय. हे कुटुांब पहहले की मला 
सतत जािवतां की त्याांिी गीतेिा 
फलाच्या अपेिेवविा कमज कित 
िहा हा सांदेश यिासाांग अांचगकािला  
आहे. 

ओळख प्रमत्रांची : श्री. व सौ. केळकर 
- मकुुल अत्र े
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डटे्रॉइटच्या ककां वा एकूिि अमेरिका 
व जगाच्या दृष्टीिे २००९ अत्यांत 
कठीि आचिजक वषज होत े. तशा 
परिस्स्ितीतही सुनिलाांिी आिांद 
भाटे, वांदिा गपु्त,े िािी वमाज अशा 
सािख्या सुप्रशसद्ध कलाकािाांिे 
बहािदाि कायजक्रम सादि केले. 
छंद करती मन धंुद... सुनिलिा 
आम्ही शमत्र “चालता िोलता 
इलेक्रॉननक गोष्टीचंा िाजार” 
म्हितो. आम्हाला कुठलीही िवीि 
इलेक्ट्रॉनिक गोष्ट ववकत घ्यायिी 
असेल ति सुनिलाांिे मत हे 
ब्रह्मवाक्य असते! ते gadgets 

ववकत िेऊि त्यातूि अशा काही 
किामती कितात की िक्क होऊि 
पाहति िहावे! मुख्य म्हिजे मी 
इांटििेट जििेशििा प्रनतनिधी 
असूिही हे शलहहत आहे! त्याांिे िि 
म्हिजे इलेक्ट्रॉनिक गोष्टीांिा 
खस्जिा आहे! 

वविोदबुद्धीिे दशजि त्याांिी केलेल्या 
“उसिा िविा” ह्या िाटकातील 
हवालदाि, ककां वा “कालापहाड” 
मधील िािा सावकाि, “असां 
झालांि कसां” तील इन्स्पेक्टि अशा 
भूशमकेतूि हदसते. त्याांिा पडला  
मदत किायिा स्वभाव, त्यामुळे 
स्वयांपाकििात िाचगिीांवि कधीतिी 
मजेशीि आफत ओढवत!े  
सत्यिािायिपूजेच्या स्वयांपाकात 
मदत म्हिूि सुनिलाांिी कोचिांबीि 
चिरूि इति 
खाद्यपदािाांबिोबि 
सत्यिािायिाच्या प्रसादावि पि 
भुिभुिली आहे !!!!अत्यांत सुगिि 
अशा िाचगिीांच्या हातिे मी अिेक 
वेळा जेवूि त प्त झालो आहे. 
त्याांिे अगत्य वाखािण्याजोगे 
असते. त्याांिा पुढे कधीतिी 
स्वतःच्या पाकक तीांिा ब्लॉग 
शलहायिी इच्छा आहे.  मात्र वािि 

आणि पयजटि हेि त्या आपले छांद 
माितात. त्याांिा आलास्कािी 
उन्हाळ्यातील कु्रझ अजूिही 
आठवत.े गालापागोस व हवाई ही 
त्याांिी पुढील सुट्टीिी हठकािे 
आहेत. त्या मजेिे साांगत होत्या “ 
इतकां  जग कफिलो, पि अजूि 
शमशशगििे वपक्िडज िॉक्स िाहहले 
आहेत.”  
ह्या हुिहुन्ििी जोडप्याला 
गायिािी खूप आवड आहे! दोिेही 
ववववध Karaoke मैकफली 
गाजवतात. हा गुि त्याांच्या 
पुढच्या वपढीिे सहज उिलला 
आहे. 
अशा ह्या ““Mr. and Mrs. De-

pendable” िा आपि त्याांच्या 
पुढील मिोकामिाांसाठी शभेुच्छा 
देऊि नििोप िेऊ! 
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“ I remember making this 

dish, when we had invited our 

friends for dinner to celebrate 

our wedding. Shardul, my 

husband, suggested that I 

make Kashmiri food since I 

am a native of Jammu. How-

ever, I had never prepared 

Dum Aloo till that day. So I 

called my mom and asked 

her to teach me this recipe 

online on Skype .  

Even though it was quite an 

undertaking, Shardul and I 

ended up cooking not just 

Dum Aloo but a lot more 

Kashmiri food throughout the 

day.   

Finally, we perfected the rec-

ipe and so I thought I will 

share it with all of you to give 

you a flavor of Kashmiri cui-

sine” 

Dum Aloo is an authentic 

Kashmiri dish cooked with 

aromatic unique spices. It is 

named so because potatoes 

are cooked under dum or 

pressure. With this recipe, I 

share the love that my mom 

shared with me while teach-

ing me the steps to perfectly 

execute this dish. 

Preparation time: 10 min 

Cooking time: 1 hour 

Ingredients: 

· 10 small round pota-
toes 

· 1 cinnamon stick 
· 2 bay leaves 
· 2 big black cardamom 
· 2 small green  
· cardamom 
· 3 cloves 
· ½ cumin seeds 
· Pinch of asafoetida  
· 4 tbsp. of curd 
· 2 cups of water 
· 1tsp ginger powder 
· 1tsp fennel powder 
· 1tsp chili powder 
· 1 cup oil for frying 

 
Procedure 
1. Wash potatoes and put it in 
open pan, add water and ½ 
tbsp. salt till all the potatoes 
are immersed in it and let it 
boil till the skin of the pota-
toes can be peeled off.  
 
2. Peel off the skin of all pota-
toes and then prick the pota-
toes from all sides with tooth-
pick or fork so that the spices 
added will be absorbed by  
the potatoes. 
 
3. Take oil in a broad pan and 
put potatoes in it and fry till all 

potatoes are reddish brown 
from all sides. Make sure the 
gas is on low heat. 
 
4. Remove all the potatoes 
from the pan and if oil is left,  
just use 3 tbsp. of oil in the 
pan and put whole garam 
spices- Cinnamon stick, bay 
leaves, crushed black carda-
mom, black cloves and stir for 
few seconds and add asa-
foetida, red chili powder and 
stir for few more seconds. 
 
5. Add whisked yogurt to the 
pan stirring the mixture till the 
mixture comes to a boil.  
 
6. Then add ginger powder, 
fennel powder and salt and 
stir for a minute. 
 
7. Add fried potatoes to the 
mixture and put 2-3 cups of 
water till all the potatoes are 
covered in water. Put a lid on 
the pan and let the potatoes 
cook on low heat for approx. 
30 minutes. 
 
8. Check potatoes, if too 
much water is left then let 
them cook till thick gravy is 
formed.  
 
9. Open the lid and check po-
tatoes, when done sprinkle 
crushed cardamom and 
cumin seeds over the pota-
toes to get rick aromatic fla-
vor. Turn off the gas and 
serve hot with white rice or 
roti. 
 
 
 

Authentic Kashmiri “Dum Aloo” Recipe 

- Rimple Goja Athalye 
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गािे आणि खािे या दोन्हीांिीही 
अफाट आवड  असिाऱ्या 
जोशीांच्या ििात माझा जन्म  
झाला . आजोबा म्हिायि ेकी 
गाण्यािे मि आणि खाण्यािे पोट 
गच्ि भिले पाहहजे! खवय्ये असे 
आजोबा आणि बाबा आणि 
अनतशय सुगिि अशी आजी व 
आई, यामळेु ििात वेगवेगळे 
िववष्ट पदािज दििोज होत असत! 
त्याति िसायिशास्त्रािी पदवीधि 
असल्यामुळे मला स्वयांपाकििात 
“प्रयोग” किण्यािी आवड निमाजि 
झाली. काही फसले ति काही 
यशस्वी झाले ! पि योगायोगािे 
ककां वा अन्िपूिेच्या क पेिे, माझ्या 
अशाि एका प्रयोगाला कालनििजय 
हदिदशशजका २००२ च्या पाककला 
स्पधेिे बिीस शमळाले !! त्यािे 
असे झाले... 

माझी 
मुलगी 
म ण्मयी ६ 
वषाजिी 
असतािा 
नतच्या 
लिात आलां 
की 
“चिकििे 
झाड” वगैिे 
काही िसतां 

आणि नतिे ते खािे सोडूि हदले . 
मला खूप बिे वाटले , तशीि 
नतला प्रोटीन्स कशी शमळिाि, 
अशी काळजी पि वाटायला 
लागली . डोक्यात प्रयोगािे वािे  
वाहू लागले. वाफवलेले मसूि, 
िवळी ह्याांिे कोफ्ते  करू लागले. 
एकदा ििात िाहहलेल्या पालकाच्या 
पािाांिी , मोहिीच्या पािाांिी 
पांजाबी मसाला िालूि भाजी केली. 
त्यात मसूिािे कोफ्ते िातले आणि 
एक पदािज तयाि झाला! 
ििच्या सगळ्याांच्या आग्रहाखाति 
त्यािी क ती कालनििजय २००२ 
च्या पाककला स्पधेसाठी पाठवली, 
आणि मी या बद्दल ववसरूि पि 
गेले. आश्ियज म्हिजे त्या लोकाांिा 
ही पाकक ती आवडली . भाितात 
जाऊि प्रत्यि पिीिकाांपुढे ही 
पाकक ती सादि कििे मला शक्य 
िसल्यामुळे, ती जबाबदािी माझ्या 

ताईिे निभावली. फलािुरूप 
कालनििजय २००२ मध्ये ती 
ववजयी पाकक ती म्हिूि छापूि 
आली! 
माझ्या आईला व िवऱ् याला ह्यािे 
सगळ्यात जास्त कौतुक ! पि 
दादा मात्र म्हिाला “आता प्रयोग 
कमी कि आणि िवऱ् याला जिा 
िाांगला स्वयांपाक करूि िाल!!” 

साहहत्य:  

गे्रव्ही : 

१ जुडी पालक 
१/२ जुडी मोहिीिा पाला 
(Mustard Greens) 

१ काांदा  

४-५ शमिच्या  

४-५  लसिाच्या पाकळ्या  

१/२ इांि आले  

१ टोमॅटो  

२ टीस्पूि गिम मसाला  

१ टेबलस्पूि क्रीम 

कोफ्ते:  

१ वाटी वाफवलेले मसूि  

१ टेबलस्पूि बे्रड crumbs  

१ छोटा उकडलेला बटाटा  

१ मोठा िमिा काजू तुकड े

१ छोटा िमिा बेदािे  

मसूर कोफ्िा इन ग्रीन ग्रवे्ही 
- मणृाप्रलनी अकाािकर  
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२ शमिच्या  

कोचिांबीि  

२ िमिे आले लसूि पेस्ट  

कृती: 

गे्रव्ही: 
पालक,मोहिीिी पािे चिरूि,
वाफवूि घ्यावीत ,एक टेबल 
स्पूि तेलावि आले,लसूि,
शमिच्या,काांदा याांिी पेस्ट करूि 
िाांगली पितावी. यात बािीक 
कापलेला टोमटॅो िालावा,
वाफवलेल्या हहिव्या भाज्या ब्लेंडि 
मधूि काढूि यात िालाव्या.  

वाढतािा डडश मध्ये कोफ्ते ठेवावे,
त्यावि गे्रव्ही िालावी,टोमटॅोिे 
काप,काकडी याांिी सजवावे. िाि 
ककां वा पिाठा या बिोबि गिम 
गिम वाढावे. 

 

िोड ेपािी िालूि,त्यात गिम 
मसाला िवीपुिते  मीठ व िोडी 
साखि िालावी. िाांगले 
उकळ्ल्यावि क्रीम िालावे. 

कोफ्त्यासाठी: 
वाफवलेल्या  मसूिामध्ये बे्रड 
crumbs, मीठ,कोचिांबीि,आले,
लसूि िालूि ब्लेंडि मधूि काढावे. 
त्यात उकडलेला बटाटा कुस्करूि 
िालावा. या शमश्रिािे एकसािखे 
गोळे करूि,मध्यभागी काजू,
बेदािे दाबूि,िोड्या तेलावि shal-
low फ्राय किाव े.  

हा गढुी पाडव्याचा अंक 

आपणा सवाांना आवडले अशी 

अपके्षा! वाचून स्विःच काही 

प्रलहावसं वािलं िर जरूर 

प्रलहा. आम्ही पढुील अंकाि 

त्याला िप्रसद्धी दऊे! 



 

 


