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िमस्कार मांडळी,
मायबोलीच्या सवव कुटां बबयाांिा िववषावच्या हार्दव क शुभेच्छा! २०१३ चे वषव
आपल्याला आणण आपल्या वियजिाांिा अत्यांत सुखाचे, समद्
ृ धीचे आणण
समाधािाचे जावो ही शुभकामिा!
ऋतमािाांिुसार निसर्ावत घडि येणाऱ्या बदलाांचे स्वार्त करण्यासाठी आपण िेहमीच उत्सुक असतो.
आणण असे स्वार्त करायला जर सणाचे निममत्त ममळाले तर मर् काय, सोन्याहिही वपवळे ! िवीि
वषावच्या सुरुवातीलाच, ऐि र्हवाळ्यात येणारा आपला लाडका ‘सांक्ाांत’ सण र्ुलाबी थांडीची एक वेर्ळीच
मजा घेवि आला आहे . सणाच्या निममत्तािे मर् समारां भही ओघािे आलाच . मायबोली मेळावा २०१३ची
िवीि कायवकाररणी अशाच एका धमाल समारां भािे िवीि वषावची सुरुवात करते आहे .
िवीि वषव, िवीि कायवकाररणी, िवीि चेहरे , िवीि कल्पिा आणण िवीि सांयोजि, पण आपल्यातील
अिब
ु ांध मात्र जि
ु ेच. हे अिब
ु ांध अजि दृढ करण्याचे ियत्ि आम्ही इथि पढ
ु े ही सतत करणार आहोत.
अथावतच आपल्या सवाांच्या िेम, सहकायव, आणण िोत्साहिाच्या पाठबळािेच ते शक्य होणार आहे .
मायबोलीच्या आजपयांतच्या कायवकाररणीांची यशस्वी परां परा अशीच पुढे चाल ठे वण्यासाठी या वषी
वैववध्यपणव कायवक्माांबरोबरच काही अमभिव ियोर् करण्याचाही आमचा ववचार आहे . ते यशस्वी
होण्यासाठी आपल्या सहकायावबरोबरच िवीि सदस्याांचा मांडळात समावेश व यव
ु ा वपढीचा जास्तीतजास्त
सहभार् याची आवश्यकता आहे . त्याचबरोबर तुमच्या सचिा, अपेक्षा, आवडीनिवडी हे सुद्धा नततकेच
महत्वाचे आहे . हे आपले सवाांचे मांडळ आहे आणण सवाांिी ममळिच चालवायचे आहे
पववकायवकाररणीच्या सवव सदस्याांिी ‘सांक्मण काळा’त िवीि कायवकाररणीला भरभरूि सहकायव र्दले आणण
अजिही दे त आहे त त्याबद्दल िवीि कायवकाररणीतफे त्या सवाांचे मिापासि आभार!
मकर सांक्ाांतीनिममत्त र्ुजराथ राज्यात पतांर् उडववण्याचा िघात आहे . पतांर् आकाशात जजतके उां च जातील
नततके ते सयावच्या जवळ जावि आपली पजा, िाथविा दे वापयांत पोहोचवतील असा त्यामार्ील समज आहे .
अिेकववध रां र्छटाांिी सजलेला आपला मायबोलीचा पतांर्ही लवकरच उां च भरारी घेऊि अवघ्या आसमांतात
लक्षवेधी ठरे ल यासाठी ियत्ि करूया.
असाच लोभ कायम ठे वा ही वविांती!
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नतळगूळ घ्या... गोड गोड बोला.
जािेवारी मर्हिा सुरु झाला की कडक असणारी थांडी र्ुलाबी होऊ लार्ते व बाजारात भरपर फळ भाज्या, र्व्हाच्या लोंब्या, हरभरा,
ऊस र्दस लार्तात आणण सांक्ाांत सणाची चाहल लार्ते.
मकर सांक्ाांत हा सण मराठी पौष मर्हन्यात व इांग्रजी १४ ककां वा क्वचचत १५ जािेवारीस येतो . मराठी पांचाांर् हे सयोदय व सयावस्त
ह्यावर आधररत असि एका वषावत सयव बारा राशीति जातो असे मािले आहे . १४ जािेवारीस तो धि राशीति मकर राशीत सांक्मण
करतो म्हणि ती ‘मकर सांक्ाांत’. तसेच सयावचे दक्षक्षणायि व उत्तरायण असेही सांक्मण असल्यािे ह्या र्दवसास ‘उत्तरायणारां भ’ असेही
म्हणतात.
सांपणव जर्ातच सयावमळे जीवि असल्यािे ह्या र्दवशी आपल्याकडे जस्त्रया सयावची पजा करतात.
हा सण आमशयातील बहताांशी दे शात व भारतातील सतरा राज्याांत साजरा होतो. त्याचे स्वरूप ववववधतेिे िटलेले असि उत्तर भारतात
‘बैसाखी’, दक्षक्षणेत ताममळिाड येथे ‘पोंर्ल’, व महाराष्ट्रात ‘सांक्ाांत’ अशी त्याची िावे आहे त. पववभारतात र्ांर्ासार्र येथे यात्रा होते तर
र्ुजरातमध्ये पतांर् उडवि हा सण साजरा करण्याची िथा आहे .
बहतेक र्ठकाणी, ववशेषतः महाराष्ट्रात हा सण तीि र्दवस साजरा होतो.
पर्हला र्दवस- ह्याला ‘भोर्ी’ असे म्हणतात. ह्या र्दवशी सर्
ु ांधी तेलािे स्िाि करूि जेवणात मर्
ु ाच्या डाळीची णखचडी, वाांग्याचे
भरीत, र्ाजर आणण वालाच्या शेंर्ा याांची लेकुरवाळी भाजी, ताकातील भाजी, तीळ घालि बाजरीची भाकरी, व त्यावर ताजे लोणी
असा फक्कड बेत असतो. ह्या र्दवशी माहे रवामशणीला जेवायला बोलावतात.
दस
ु रा र्दवस- सणाचा र्दवस. सवाष्ट्ण जस्त्रया पाच सुर्डां ( काळी, माठाच्या आकाराची छोटी मातीची भाांडी) आणि त्यात र्व्हाच्या
लोंब्या, हरभऱ्याचे घाटे , मर्
ु ाची डाळ व ताांदळ, बोरे , र्ाजराचे तक
ु डे, उसाचे करवे घालतात. त्या सर्
ु ाडाांिा वरूि ओल्या बोटाांिी हळद
कांु कवाची रे घ ओढि, सुताचा धार्ा बाांधि, नतळर्ुळाचा िैवेद्य दाखवि सयावची पजा करतात व पाच जस्त्रयाांिा ही पाच वाणे दे तात.
िवीि लग्ि झालेल्या जस्त्रयाांिी पर्हली पाच वषव ह्याच र्ोष्ट्टी पाटावर ठे वि पाच वाटे करूि वाण दे ण्याची िथा आहे . पर्हल्या वषी
सासरी िवीि सि
ु ेसाठी हलव्याचे दाचर्िे करुि जावयाला हार, र्च्
ु छ, िारळ व चाांदीच्या वाटीत नतळर्ळ घालि दे तात. या समारां भाला
‘नतळवण’ असे म्हणतात. तीळ व र्ळ हे जस्िग्ध आणण र्ोड असल्यािे मोठयाांिी लहािाांिा ‘नतळर्ळ घ्या, र्ोड बोला’ असे
म्हणण्याचा िघात आहे . पवीच्या काळी िातेवाईकाांिा पोस्टािेसुद्धा नतळर्ळ पाठववण्याची िथा होती. ह्या र्दवशी िैवेद्य म्हणि
र्ुळाची पोळी व बोरव्याची खीर ( र्व्हले) हे जेवणात करतात.
नतसरा र्दवस- याला ‘कर’ म्हणतात. ह्या र्दवशी ताांदळाच्या वपठाची चधरडी व र्ुळवण (र्ुळाचे पाणी) असे जेवण असते.
सांक्ाांत सणाला िवीि लहाि बाळासाठी ‘बोर- िहाणाचा’ समारां भ करतात. लहाि मुलाांिा आवडणारे चुरमरे , बोरे , ऊसाचे करवे,
र्ाजराचे तुकडे, हरभऱ्याचे घाटे , नतळर्ळ इत्यादी बाळाच्या डोक्यावरुि घालि इतर लहाि मुलाांिा ते वेचावयास साांर्तात. मुलाांच्या
पर्हल्या पाच वषाांपयांत हा समारां भ करतात.
हा सण पौष मर्हन्याच्या कोणत्याही नतथीस पण १४ जािेवारीला येतो व रथसप्तमीस याची समाप्ती होते. त्या र्दवशी एका छोट्या
सर्
ु डात दध घालि मध्यान्हीला सयावच्या उन्हािे ते उत जाव दे तात व पजा करूि त्याची साांर्ता करतात.
जस्त्रयाांिा पवीपासि घराबाहे र जाण्यासाठी खप बांधिे असत. पुढे मशक्षणामळे यात बदल झाला व त्या चांद्रावरही जाव लार्ल्या. पण
त्या काळी हळदीकांु क करूि एकमेकाांच्या घरी जाणे मान्य होते. म्हणि ह्याही सणास हळदीकांु क करतात व इतर जस्त्रयाांिा वस्तांची
दे वाण घेवाण करतात. यालाच ‘लटणे’ असे म्हणतात. या निममत्तािे सुांदर वस्त्रे पररधाि करणे, सुांदर आभषणे घालणे, एकमेकीांची
सख
ु दःु खे वाटणे ही हौस करता येत.े खरां च आपल्याकडे सण आणण हळदीकांु क या सारख्या ककती छाि िथा आहे त िाही का?
सौ. आशा दे शपाांडे
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रां र्ुिी रां र्ात साऱ्या, रां र् माझा वेर्ळा—मायबोली मेळावा र्दवाळी २०१२
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Manjusha Naik
7317 Colonial Lake Drive
Riverview, FL 33578
Email: manjushaotr@yahoo.com or desind2000@verizon.net

बह
ृ न्महाराष्ट्र मांडळ १६ वे अचधवेशि !!
Providence, Rhode Island July 5-7, 2013
िाविोंदणीला सरु
ु वात झाली आहे . अचधक मार्हतीसाठी कृपया

bmm2013.org

या सांकेत स्थळाला भेट दयावी.
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