
धा�मक आिण सां�कृितक उप�मांबरोबरच येथील मराठी �ेमी मंडळ�नी आपापले �वसाय आिण नोक - या
सांभाळून सािहि�यक बंध जोडून ठेव�याचे तसेच , सामािजक बांिधलक	चे 
तही चालू ठेवले आहे . वृ�प� ,
मािसके , दवाळी अंक , कथा सं�ह , किवता सं�ह , कादंब - या , नाटके �िस� क�न सािह�याची �दडी उ�र
अमे�रकेत गाजवत ठेवली आहे .
िशकागो�या मराठी मंडळातफ�  उ�र अमे�रकेतील पिहले वृ�प� , ‘ बृहन महारा� मंडळ वृ�प� ’ १९८०
साली सु� झाले . �यागोदर मराठी िशकॅगोकारांनी १९६९ साली ‘ रचना ’ हे पिहले ह�तिलिखत िलिहले .
टोरो�टो�या मराठी िम� मंडळ�नी १९७७ �या दर�यान ‘ �ेहबंध ’ हे ह�तिलिखत �ी . िवनायक गोखले
�ां�या संपादनाखाली सु� केले होते आिण नंतर १९७८ �या दवाळीला अमे�रकेतील आिण कॅनडातील हौशी
मराठी सािहि�यक - �ेमी एक� येऊन �यांनी ‘ एकता ’ �ा �ैमािसकाची मु�त �मेढ बसवली ती आजिमतीपय �त
गेली ३३ वष � यश�वीपणे सांभाळत आले आहेत . �ेह , रंगदीप , अिभ�ची , सावली हे दज �दार दवाळी अंक
उ�र अमे�रकेतील हौशी आिण महारा�ातील �िथतयश लेखकां�यासािह�यकृतीने सजवलेले असत .
उ�र अमे�रकेतील मा�या मािहती �माणे कमान ८० लेखक / कव�नी आपले सािह�य महारा�ातील � ंथाली ,
�याजेि�टक , राजहंस , अमोल , अशा नामवंत �काशनांमाफ�त �िस� केले आहे . �यातील ४० िनवडक
सािहि�यकांची मािहती , �यां�या फोटो व सािह�य नमु�यासिहत ‘ मायबोलीचा िव सेतू ’ �या दोन भागांम!ये
गे"या वष#च �िस� झाली आहे . �ा पु�तकां�या �काशनाचा सोहोळा जानेवारी २२ , २०११ ला पु�यातील
महारा� प�रषदे�या हॉल म!ये झाला .
' $यु�टन ', टे%सास येथील मु&य संपादक दवाकर तथा दादा कारखानीस , आिण सहसंपादक फलाडेि"फया�या
सौ . मोनाली फाटक आिण कॅिलफो�नयाचे �मोद त'डुलकर �ां�या अथक प�र�माने हा गौरव � ंथ �िस� केला
गेला . �याच बरोबर माग�या जुलै मिह�यात झाले"या बृहन महारा� मंडळा�या अिधवेशनात जवळ जवळ २०
लेखकांनी �िस� केले"या वेगवेग(या िवषयावरील पु�तकांचा �काशन सोहोळा आिण गौरव , र)ाकर मतकरी
�ां�या ह�ते झाला . कॅिलफो�नयातील सौ . िव*ा हड#कर - स�े �ांनी जुलै २०११ ला ‘ संवादने ’ हे
अमे�रकेतील मराठी लोकांब+ल पु�तक ‘ � ंथाली ’ तफ�  �कािशत केले आहे . �ा पु�तकात िव*ाता,नी �यांनी
केल"ेया उप�मात आलेले अनुभव कथन केले आहेत . हे पु�तक मुंबईत उपल-ध आहे आिण इ�छुकांनी ज�र
वाचावे .
गे"या दशकात ई - जगात फार वेगाने बदल घडत गेले . पया�वरणा�या िनब�धांमुळे कागदाचा कमीत कमी वापर
कसा होईल आिण धाव�या जीवनात माणसाचा कमीत कमी वेळ कसा लागेल �ाकडे स!या कटा. असतो आिण
�यातूनच संगणकावर िनयतकािलके , वृ�प�े �ां�या संकेत - �थळांचा उगम झाला . �यू जस#�या सुहास पै
यांचे ' अंतराळ डॉट कॉम ', मंदार जोगळेकर �ांचे ' /लोबल मराठी �यूजलेटर डॉट कॉम ', ‘ ई - बुकगंगा डॉट
कॉम ’ अशासारखी संकेत �थळे ( वेबसाई0स ) सु� झाली आहेत .
िव*ा हड#कर �ां�या क"पनेतून साकारलेले एक हौशी मराठी सािहि�यकांचे कौटंुिबक �व�पाचे छोटे
सािहि�यक मंडळ , ल . मा . ल . (Los Angeles Marathi Literature) काही वषा �पूव# लॉस एंजलीस प�रसरात
सु� झाले . १० - १२ जण कोणा�या तरी एका घरी दर दोन मिह�याआड जमतात , एखादा िवषय िनवडून
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�यावर किवता , लेख अशा �कारची सािह�यकृती िनमा �ण क�न आपली मराठी सािह�याची हौस भागवतात
केवळ मराठी�या आवडीमुळे . आपला अमू"य वेळ खच � क�न अशा �कारचे उप�म येथील उ�र अमे�रकेतील
ब1तेक �मुख शहरात केले जातात .
िववाहे�छू मराठी मुला - मुल�साठी �यू जस#�याच सौ . सिवता गोखले गेली क�येक वष � िववाह मंडळ चालवत
आहेत . मंदार जोगळेकरांनी ‘ मधुिमलन डॉट कॉम ’ हे संकेत - �थळ ( वेब साईट ) गे"या वष# सु� केले आहे .
संगणकावर मराठी अ.रमु2ा ( फ3ट ) देखील येथेच ज�मली . िमिशगनचे डॉ . माधव देशपांडे , कॅनडातील �ा .
डॉ . अशोक अकलूजकर आिण कॅिलफो�नयाचे �ीकृ4ण पाटील �ा जे5 �67नी ब - याच वषा�पूव# , जे8हां
संगणका�या युगाची नुकतीच सु�वात केली होती .
शहरा शहरातून बाल - िवहार सु� झाले . �यात पाच सहा वषा ��या मुलांपासून ते पंधरा सोळा वषा�ची मुले
भाग घेतात . शिनवार , रिववार�या �ा सकाळ�या दोन तासा�या बाल - िवहारातून मुलांना मराठी / इं�जी
मधून भगवदगीतेचे अ!याय वाचून �यांचा सुलभ अथ � समजावून सांगतात , 9हद ूसणांची मािहती देतात . या
िशवाय लहान मुलांचे वेगवेगळे सां�कृितक काय ��म बसवले जाऊन , गणपती / दवाळी सार&या समारंभातून ते
सादर केले जातात . चार वषा �पूव# लॉस एंजलीस प�रसरात लॉस एंजलीस�या मराठी मंडळातफ�  वेगवेग(या
�ठकाणी मराठी शाळा सु� के"या गे"या . येथील मराठी कुटंुबे एकमेकांपासून सव�साधारणपणे अ!या � - पाऊण
तासा�या अंतरावर असतात .
इ�छुक पालक आप"या मुलांना शिनवार �कवा रिववारी घेऊन जातात . ही शाळा ब1तेक वेळा एका मराठी
कुटंुबा�या घरी �कवा गावातील वाचनालयातील एका खोलीतही भरली जाते , तर कधी जवळ�या 9हदू
देवळातही . ब1तेक मराठी मंडळांतफ�  मराठी पु�तकांचे वाचनालयिह चालवले जाते . �वयं�फूत#ने असे सेवक
आपापले �वसाय , नोकरी सांभाळून फाव"या वेळात मराठीसाठी , येथील मराठी लोकांसाठी काही ना काही
तरी धडपड करत असतात . �यात ना पैशाची हांव , क	 �िस�ीचा सोस . हे सव� ते मराठी�या �ेमापोटी करत
असतात .
सामािजक बांिधलक	चे 
तही काह��या अंगी बाणलेले असते . यशवंत कानेटकर �ांनी इतर सहा!यायांसमवेत
�थापन केलेली ' महारा� फौ�डेशन ' ही महारा�ातील सेवाभावी सं�थांना मदत कर�यासाठी सं�था काढली ,
कॅनडाचे , जग:ाथ वाणी �ांनी �थापन केलेली ‘ महारा� सेवा सिमती ’, कॅिलफो�नयातील िव*ा हड#कर
आिण वामन / अनुराधा गानू �ांनी सु� केलेली द�क खेडे योजना , अशा वेगवेग(या सामािजक सं�था केवळ
सेवाभावी वृ�ीने महारा�ातील गावां�या िवकासा�या !यासाने काढ"या . सुनील देशमुख �ांनी महारा�
फ;डेशनला एक कोटी �पयांची देणगी दली व �यातून दरवष# महारा�ातील मराठी सािहि�यकाला पुर�कार
दला जातो . पु . ल ., 9वदा �ासार&या जु�या सािहि�यकांपासून ते �<ा लोखंडे सारखे नवोदत त�ण
सािहि�यकही �याचे मानकरी झाले आहेत . देशमुखां�माणे , डॉ . अनंत लाभसेटवार �ांनीही महारा�ातील
मराठी जनतेसाठी उदारतेने भरघोस काय � केले आहे . आपला वेळ , �वत : चे पैसे खच � क�न �ा ल4कर�या
भाक - या भाज�याचा �यास केला तो केवळ सामािजक बांधीलक	नेच . =या गावांचा िवकास करायचा , �या
गावातील काय �कारी सिमतीतील �6	ही िन : �पृहपणे , िनधीचा िविनयोग यो/य रीतीने िवकासासाठी करतात
क	 नाही यावरही �यांचे िनयं�ण आिण बारकाईने ल. असते .
मा�या िनवडक मािहतीनुसार वरील लेख िलिह�याचा �पंच केला आहे . अजूनही ब - याच �6	 आिण उप�म
आहेत क	 =यांनी मराठी अि�मता जोपास�यासाठी असे सामािजक , सां�कृितक आिण शै.िणक काय � केले आहे .
स!या�या वत�मान प�ातील बात�या वाचतांना , दरू - दश �न वरील बात�या , चचा � - स� ऐकतांना , मराठी
मािलका पाहतांना , मराठीतील साधे सोपे श-द लोप होत चालले आहेत असे पावलोपावली जाणवते आिण
�याचीच फार खंत रा�न लागली आहे . ये�या दहा - पंधरा वषा�त मराठीतील फ6 कता � आिण �यापदच
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राहील , बाक	चे सव� श-द इं�जीतील असतील , असे वाटू लागले आहे . हे वेळीच रोखले पािहजे नाही तर
मराठी , मराठी न रहाता ती िनि>तच संपूण� मं/लीश होऊन जाईल .
�मोद त'डुलकर
�र8हरसाईड , कॅिलफो�नया
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