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वससी व्यापक रूपे...   
  

- सौ. मधुरिमा मममलिंद डबली (कॅन्सस ससटी, कॅन्सस)  

                  

      

 

 
      आदिमाया आदिशक्तीची अनेक रूपं आहेत. काही िषुटांचं ननिाालन करणारी तर काही आपल्यावर मायेची पाखर 
घालणारी. याच रूपांमधलं एक प्रसन्न रूप म्हणजे गौराईंचं.  
     श्रावण मदहन्यात  गणरायांबरोबरच या ज्येषठा- कननषठा अनेकांच्या घरी येतात. सौख्याची पावलं 
उमटवीत, आसशवाािाचे मोती उधळत येणार् या या िेखयाया गौरी- म्हणजे महालक्ष्मम्या. महाराषतात हा सण प्वाापार मोयया 
थाटामाटान ेसाजरा केला जातो. माझ्या मोयया मावशीकड ेमहालक्ष्मम्या बसवीत असत. मी आणण माझी आई अनतशय 
हौसेनं त्यात सहभागी होत अस्. 
    लग्न होऊन अमेररकेत आल्यावर िरवर्षी सणांसाठी भारतात जाणं शक्यच नसायचं. नतथ्न येणार् या फोटो आणण 
पत्ांमधल्या वणानांवरच समाधान मानावं लागत असे. पण महालक्ष्मम्यांच्या सणाबद्िलच्या सगळ्या आठवणी ववसरू म्हटलं 
तरी ववसरल्या जात नव्हत्या. 
     २०१४ साली कॅन्ससला आलो. इथे सौ. सीमा आणण श्री. रमेश लोकरेंशी पररचय झाला. सीमानं त्यांच्या घरच्या 
महालक्ष्मम्यांचं आवज्ान आमंत्ण दिलं. नतच्या घरी पदहल्यांिा िशानाला गेलो आणण थक्क झालो. 
     महालक्ष्मम्या घरी बसवणं हे सोपं काम नाही. त्याला भरप्र प्वातयारी लागते. साड्या नेसव्न, सगळ्या िागिागगन्यांचा 
साज चढव्न त्या उभ्या करणं, त्यांच्या भोवतीची सजावट, हे तर झालंच. पण सशवाय महालक्ष्मम्यांचा नैवैद्यही सोपा 
नसतो. सोळा भाज्या, पंचपक्वान्नं, पुरण असा सगळा घाट असतो. भारतात अनेकिा गौरी बसवयायाच्या वेळी बरेचसे 
नातेवाईक मितीला येतात. नोकरमाणसंही असतात. आजकाल बर् याच गोषटी ववकत समळयायाचीही सुववधा असत.े परिेशात 
मात् ख्पच वेगळं गचत् असतं. नातेवाईक भारतात असतात. नोकरी, इतर सगळं एकट्याने साभंाळ्न इथ ेघरी महालक्ष्मम्या 
बसवणे हे खरोखरच अनतशय कौतुकास्पि म्हणायला हवं. बर् याच वस्त्, साधनसामुग्री इथे समळतही नाही. अशा 
पररस्स्थतीत सौ. सीमा व श्री. रमेश गेली ककत्येक वर्ष ेइथे अमेररकेत कॅन्सस राज्यात- घरी महालक्ष्मम्या बसवीत आहेत. 
यंिाच ेवर्षा हे त्यांच्या महालक्ष्मम्यांचं १५वे वर्षा. 
      श्री. रमेश यांच्या घरी- म्हणजे सीमाच्या सासरी भारतातही नतच्या सास्बाई महालक्ष्मम्या बसवीत असत. 
साखरपुड्यानंतर सीमा एकिा महालक्ष्मम्यांचं िशान घ्यायला गेली असताना नतला त ेसगळंच फार आवडलं. पुढे लग्न होऊन 
ती अमेररकेत आली. नतच्या मनात घरी महालक्ष्मम्या बसवायची फार इच्छा होती. पण गौरींच ेमुखवटे, इतर वस्त् इथे 
समळणं ही अशक्यप्राय गोषट होती. सशवाय घरी भारतात आधीपास्नच महालक्ष्मम्या बसत असताना इथे बसवलेल्या 
चालतील का हािेखील प्रश्न नतच्या मनात होताच. पण मनातल्या तीव्र इच्छेनं सगळ्या अडचणींवर मात केली. गुजराती 
िकुानांमधे समळालेल्या बाहुल्या वापरून सीमाने घरी महालक्ष्मम्या बसवल्या. नतच्या सास्बाईंना भारतात हे कळल्यावर 
सुनेच्या आवडीबद्िल  कौतुक वाटलं. पुढच्या वेळी सीमा भारतात गेली तेव्हा त्यांनी सगळं महालक्ष्मम्यांचं सादहत्य 
नतच्यासाठी अगिी आवज्ान घेऊन ठेवलं होतं. सशवाय इथ ेअमेररकेतही नतनं गौरी बसवायला हरकत नाही असं सांगगतलं. 
आणण अशा रीतीने त्यांच्या अमेररकेतल्या घरी गौराई ननत्यनेमाने मुक्कामाला येऊ लागल्या. 
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      आता िरवर्षी हा सण लोकरे िांपत्याच्या घरी अगिी हौसेनं साजरा होतो. सीमा भारतात्न िरवर्षी खास सारख्या 
साड्या मागवते. खीर, पुरण, सारं गोडधोड तर करतेच- पण इतरही रीतीररवाज अगिी कसोशीनं पाळत.े आता खरं म्हणजे 
भारतातही ककत्येक दठकाणी गचरलेल्या समश्र भाज्यांची पाककटं या सणासाठी बाजारात ववकत समळतात. पण सीमा मात् इथ े
अमेररकेत सोळा भाज्यासुध्िा वेगवेगळ्या करते. महालक्ष्मम्यांची सजावटिेखील िरवर्षी वेगळी आणण गचत्तवेधक करयायाकड े
नतचा कल असतो. यावर्षी पैठयाया वापरून सीमाने आज्बाज्ला सुरेख सजावट केली होती.  या सगळ्या प्वातयारीमधे आणण 
हौसेनं सण साजरा करयायामधे श्री. रमेश लोकरेंचाही आवज्ान सहभाग असतो. सशवाय सोबतीला सीमाच्या मैत्रत्णीही असतातच. 
महालक्ष्मम्या बसवयायाच्या दिवसापास्न त ेगौरीववसजानापयतं त्यांची साथ असते. या सगळ्या सख्यांसशवाय हे शक्यच झालं 
नसतं असं सीमा सांगते. प्रत्येक वर्षी कोणाची ना कोणाची मित समळतच जाते. अन सारं मनासारखं- सुफळ संप्णा झाल्यावर 
गौराईंच्या म्ती इतक्या संुिर, इतक्या तेजस्वी दिसतात की अगिी नजर णखळ्न राहत.े हात आपस्कच जोडल्या जातात. 

                                                                                                

                                                                   

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

      उभयता पतीपत्नी संगणक के्षत्ात काम करत अस्नही हा सण इतक्या मोयया प्रमाणावर आणण अगिी पारंपररकररत्या 
अमेररकेतही साजरा करणार् या सौ. सीमा व श्री. रमेश लोकरेंचं कौतुक करावं तेवढं थोडचं आहे. गौराईंची अशीच सेवा िरवर्षी 
त्यांच्या हात्न घडो, ही सदिच्छा.  

  

 


