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  ‘कािलयामद न’ (१९१९)  या िचपटात  ीकृ भिूमकेत 

आमची माई  -  मदंािकनी आठवले (१९१२ - १९९७) 
 

                             आमची माई णज े आा (उषा) , िववके आिण मी या आा तीन 

भावडंाचंी आाला घडिवणारी आई. पण ती सवा ना पिरिचत आह ेती भारतीय िसनसेृीच ेजनक 

दादासाहेब फाळके याचंी का आिण भारतातील पिहली बालनटी मदंािकनी फाळके णनू.  

दादासाहबेांा ‘कािलयामदन’ या िचपटात ितन ेसहा वषाची असताना कृाची भिूमका केली 

होती. परंत ु ा नतंर ितन े िचपटात अिधक काम कराव े या साठी त ेउकु नत.े ा नतंर 

एकदा मा भारतीय िचपटसृीला पास वष झााा समारंभात साननीय पाणी णनू 

ितला तालीन पतंधान पिंडत जवाहरलाल नहे यांा बरोबर एकाच टेबलावर मजेवानी 

घेयाचा मान िमळाला होता.  

                              तालीन थनेसुार माईचा िववाह वयाा सोळाा वष नािशक यथेील 

डॉ. िवनाथ ब. आठवले यांाशी झाला. ितच ेिशणही लानतंर गन मे गलस ्  हायूल, 

नािशक (१९२६ त े १९३०) यथे े झाले. तथेनू मिॅटक झाानतंर ितन े एक वष  नािशक यथेचे हं. 

ा.ठा. महािवालयात थम वषाची पिरा िदली होती. ानतंर घरातच तीन डॉर असान े 
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माईन ेमुईला जाऊन निसगचा कोस  कन याव,े अस ेठरवले आिण पतीसमवते ती  एक वष  

मुईत  रािहली. िवशषे णज ेनिसगा पिरते  सपंणू  मुई इलाात  ितन ेथम माकं 

िमळिवला. 
 

                           नतंर मा दवान े ितला ऐन तायात आजाराशी सामना करावा लागला 

आिण निसगच ेिशण वहारात  वापरयाच े  पणू  करता आले नाही.  

                           माईा हातात कला होती.  अनके व ूती सहजगा सुर रीतीन ेबनवीत 

अस.े ितला किवताही करता यते. ल , डोहाळजवेण, बारस,े मुज इादी समारंभात ती 

सगंोिचत किवता करत अस.े तसचे मिहला मडंळासाठी ितन ेअनके नाटकाचं े िददशनही केले 

होत.े  

                           केवळ सासर- माहेराच मडंळीनाच न ेतर शजेारीपाजारी, रच,े जवळच े

नातवेाईक अशा सवा ना एक बाधंनू ठेवनू ितन ेएक मोठा पिरवार तयार केला होता. माई आिण 

काका, आमच ेआई-वडील,  याचंा सवा नाच कायम आधार वाटत अस.े आमच ेितघाचं ेभाय थोर 

णनू आाला अस ेआई-वडील लाभले. 
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