वर्ष ४१ अंक ३
On the web
www.bmmonline.org

नमस्कार मंडळी,
It snows! It snows!
From out the sky
The feathered flakes,
how fast they fly...
हिमवर्ाा व म्हटला म्हणजे िळू वार
अशा कहवमनां ना बिर येतो. आपल्या
मराठी हिंदी गाण्ांतूनिी हिमवर्ाा वाची
रोमंहटक वणाने आपल्यासमोर आले ली
असतात. परं तु एवढ्या वर्ाांच्या इथल्या वास्तव्यात एक गोष्ट मात्र
चांगलीच कळले ली आिे , की एरवी मोिक वाटणारे िे पां ढरे शु भ्र
हिमकण जेव्हा रौद्र रूप धारण करतात ते व्हा कसा िािाकार उडतो.
गे ल्या महिन्यात टे क्सासमध्ये िीच पररस्थथती ओढवलेली आपण
बहितली. आधीच कोस्व्हड-19च्या संकटाशी झंुजत असले ल्या
यं त्रणां वर अचानक कोसळलेले िे संकट. अशावे ळी सामाहजक भान
जागे ठे वत बृ िन्मिाराष्टर मंडळ (बीएमएम/बृ म. मंडळ) मदतीसाठी
पुढे सरसावले . संकटात मदतीचा िात दे ण्ासाठी बीएमएमने
‘दीपस्तं भ’ उपक्रम सुरू केला आिे . लोकांच्या अडचणी योग्य त्या
सरकारी खाते आहण सामाहजक संथथां पयांत पोिोचवण्ाचा एक दु वा
म्हणून बीएमएम सतत प्रयत्नशील असते . नैसहगाक संकटे च नव्हे तर
उत्तर अमेररका आहण बािेरील मराठी बां धवां ना कािी मदतीची गरज
असल्यास बीएमएमच्या टोल फ्री िे ल्पलाईनवर संपका साधावा.
BMM HELP LINE-1-833-BMM-NAOL (1-833-266-6265)
E-mail : Hema.Rachmale@bmmonline.org or
Vidya.Joshi@bmmonline.org
मंडळी, BMMच्या 2022साली िोणाऱ्या अहधवेशनाची
तयारी जोरात सुरू आिे िे आपण जाणताच. जवळपास तीन वर्ाां च्या
हवरामानंतर प्रत्यक्षात भेटण्ासाठी सगळे च उत्सु क आिेत. िे
अहधवे शन यशस्वी व संस्मरणीय करण्ासाठी आपला भरिोस
प्रहतसाद व सिभाग अपेहक्षत आिे . BMM 2022 अहभयानात
सिभागी िोऊ इस्िणाऱ्यां नी या ग्रू पमध्ये जरूर सिभागी व्हा.
https://chat.whatsapp.com/
DwPfj2qlVWR5U5QtmOAkD2
मराठी नववर्ााची सुरुवात म्हणजे गु ढीपाडवा. नाटकवे ड्या
मराठी रहसकां साठी या मंगलमुहूताावर एक छान भेट िे ऊन ये त
आिोत, ती म्हणजे , “नॉक!नॉक! सेलिलिटी” िे मराठी नाटक.
सुहमत रािवन, नेिा जोशी यांच्या प्रमुख भूहमका असलेले िे नाटक
अगोदरच ध्वहनहचहत्रत केलेले असेल व ऑनलाईन आपण त्याचा
आस्वाद िेऊ. या नाटकाचे प्रयोग आपल्या मंडळातर्फे आयोहजत
करायचे असल्यास Shilpa.Kulkarni@bmmonline.org हकंवा
Vidya.Joshi@bmmonline.orgयां च्याशी संपका साधा.
मंडळी, कोरोनाच्या संकटाने एक हशकवण आपल्याला हदली,

माचथ २०२१
ती म्हणजे पररस्थथती कशीिी असली तरी जीवनगाणे गातच रिावे.
या तणावपूणा काळातिी प्रत्ये काने आपल्या मनात एक गाणं
जपलंच असेल. िे मनातलं गाणं ओठावर आणण्ासाठी दर
महिन्याच्या चौथ्या रहववारी बृ . म. मंडळ ’कराओके’ सादर करणार
आिे . BMMचा कराओके ग्रूप सुरू िोतो आिे . या ग्रू पमध्ये
सिभागी िोण्ाची अट एकच, ती म्हणजे तुम्ही तु मच्या मिाराष्टर
मंडळाचे सदस्य असले पाहिजेत. चला तर मग, ’गाना आये या ना
आये ...’, तरीिी मनसोक्त गाण्ासाठी पुढील हलंक स्िक करा.
https://chat.whatsapp.com/Dhi3JOMzzke4l19zbdsOm9
हकंवा कािी माहिती िवी असेल तर माझ्या ईमेलवर संपका साधा.
सध्याच्या काळात आपल्या एकूणच मनःस्वास्थ्यासाठी प्रत्येक
महिन्याच्या हतसऱ्या शहनवारी एक वे हबनार सुरू करण्ाची बृ . म.
मंडळाची योजना आिे त्याहवर्यी अहधक माहिती लवकरच हमळे ल.
मंडळी,असं म्हणतात. ’मन चं गा तो कठौती मे गंगा!’ माणसाचं
प्रचंड सामथ्याशाली मन नैराश्याचे आगार न िोता नवनवीन
कल्पना, उमेद आहण आनंद यां नी बिरले ले झाड व्हावे , िीच
मनापासू इिा! कळावे लोभ असावा, आपली नम्र,
- लिद्या जोशी (अध्यक्ष ा, बृिन्मिाराष्टर मंडळ, उत्तर अमेर रका)
Vidya.Joshi@bmmonline.org
***

िाचकाां च्या प्रलिलिया
ले खक िुमच्या भेटीला

- BMM 2022 Convention in New Jersey Celebration of Life

ले ख- दोन सुलट दोन उलट:- एकसारखी नसिी दोन!
- ले ख -आठिणी ांची मोरलिसे - अनुराधा गानू याां च्या
स्मरणार्थ

२
३
४
५

ले ख- एक असामान्य स्त्री:- एलमली िॉरे न
ले ख- अशी ही अन्निूणाथ (दु गाथ बाई भागिि)

७

कलििा:- बर्ाथ चे िादळ

९

- उत्तररां ग सत्र िृत्ताां ि, एक लदिसाचे लशबीर २७ माचथ
ले ख: ’कर लिहार सामर्थ्ाथ ने...’
िुरिणी ई लिभाग
(On BMM website) :
Article: Saratoga Serendipity – Recreating a
Konkan paradise near Houston, TX
- ले ख: लमलनसोटा! (भाग १)
- BMM YuvaVani - Newsletter
- रालशभलिष्य:- माचथ २०२१
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बृ हन्महाराष्ट्र िृ त्त

अंकासाठी साहित्य/मजकूर पाठववण्याचा पत्ता:
vinata@gmail.com
3251 Thunderbird Court (E) Aurora IL, 60503

बृ हन्महाराष्ट्र मां डळ उत्तर अमे ररका या सांस्र्ेचे मु खित्र
स्र्ािना 1981 (लशकागो)
सांस्र्ािक: कै . हवष्णु वैद्य , कै . शरद गोडबोले, जयश्री हुपरीकर
सांिादक: हवनता कु लकणी, हशकागो, इहलनॉय
सांिादन-सल्लागार: मोिन रानडे , हर्फलाडे स् िया, पेस् ि ल्वेह नया

८ माचा िा जागहतक महिला हदन आहण अमे ररकेत संपूणा माचा
महिना -Women's History Month' साजरा केला जातो.
त्या हनहमत्ताने या अंकात कािी महिलां च्या उलले खनीय
कायाा बद्दल कािी ले ख समाहवष्ट केले आिे त.

बृ हन्महाराष्ट्र िृत्त कायाथ िय

Mohan Ranade 144 Hope Road, Holland PA 18966
Tel: 1-215-354-1423 (EST), E-mail: brihanmm@gmail.com
िगथणीचे दर: Printed Copy: $25/ year
Subscription payment is accepted online by Paypal at:
http://www.bmmonline.org/vruttasubscription

िाचकाांच्या प्रलिलिया
बृ. म. वृत्त फ़ेब्रुवारी २०२१ अंकातील:
- डॉ.. हप्रयदर्ा न मनोिर यां च्या “काळी माऊ“ ले खाहवर्यी
While I agree on the premise that discrimination
should be minimized (it can't be eliminated - human
nature.), Manohar takes a very simplistic approach to
both the problem and the solution.
For example: It is entirely possible that he will have a
negative opinion of me because i disagree with
him. And whether someone should act based on
JUST that, can be debated, it is entirely possible that
in case we meet some day, we wouldn't get along. It
would have nothing to do with my race, color, How
would he "fix" that?
If I dress up as a homeless person and show off
$100 bills or an expensive watch, how would
Manohar react?”
- Jayant Kanitkar

जालहरािी ांचे दर

पूणा पान: $175 अधे पान: $ 100
पाव पान: $ 70 अष्टमांश पान: $ 50
वृत्त दर महिन्यास प्रहसध्द िोते. आदल्या महिन्याच्या २० तारखेपयांत िाती
आले ल्या मजकुरातून हनवडक मजकूर त्या नहजकच्या वृत्तपत्रात प्रहसध्द
करण्ाचे सवा प्रयत्न केले जातील. मजकूर शक्यतो युहनकोड मराठीत MS
word/Text Fileसि ईमे लने पाठवावा. प्रहसध्द झाले ल्या मजकुराशी
संपादक सिमत असतातच असे नािी. हलखाणाच्या हनवडीचे, प्रकाशनयोग्य
हकरकोळ बदलाचे आहण व्याकरणीय दु रुस्तीचे अं हतम अहधकार
संपादकांकडे राितील. पाठवले ल्या साहित्याची पोच ईमे ल कळहवल्यास
हदली जाईल.
बृहन्महाराष्ट्र मांडळाची कायथकाररणी (२०१९-२०२२)
मिालधकार असिेिे सदस्य

अध्यक्ष

हवद्या जोशी

हशकागो, इहलनॉय

सलचि

कोमल चौक्कर

लॉस अँजलीस, कहलर्फोहनाया

कोषाध्यक्ष

सोना हभडे

हर्फहनक्स, ॲररझोना

सदस्य:

हमहलंद बावडे कर

ॲटलांटा, जॉहजाया

संदीप बेलखोडे

ऑस्स्टन, टे क्सास

संदीप दीहक्षत

स्िव्हलँड, ओिायो

हशल्पा कुलकणी

बॉस्टन, मसच्युसेटस

िे मा राचमाळे

- हवनता कुलकणी हलस्खत - भावानु वाहदत कहवता; “प्रहसध्दीची
न आकां क्षा मज...” र्फारच छान अनु वाद झाला आिे . कालातीत
हवचार,... म्हणूनच िी कहवता प्रभावी ठरते, कहवता आवडली,
इत्यादी... अहभप्राय हमळाले .
- रोहित काळे यां चा- अनु भवले ले तीन दे श- वणान िा ले ख
आवडला... असे टे क्स्ट मे सेज व र्फोनवर अहभप्राय आले आिे त.
सवाां ना धन्यवाद.

डे टरॉइट, हमहशगन

***

लनयुक्त सदस्य

‘ले खक िु मच्या भेटीला’

माजी अध्यक्ष: अहवनाश पाध्ये, बॉस्ट न,
िृत्त सांिादक: हवनता कु लकणी, हशकागो, इहलनॉय
लिश्वस्त सलमिी:
अध्यक्ष मोहित हचटणीस, हसॲटल, वॉहशंग् टन
सदस्य हनतीन जोशी, हशकागो, इहलनॉय
सदस्य सुन ील सूयावंश ी, ररजहर्फल्ड, कनेह टकट

भाग ६: २७ र्फेब्रुवारी, २०२१ रोजी, दे वबाप्पा हचत्रपटातील
सुपररहचत “नाचरे मोरा...” गाण्ावर नृ त्य आहण भू हमका केले ली
बालतारका म्हणजे आताच्या डॉ. मे धा गुप्ते प्रधान (अटलां टा)
यां च्याची त्यां च्या “नाच रे मोरा आहण चंदाराणी” पुस्तकाहवर्यी
हवनता कुलकणी यां नी संवाद साधला. कायाक्रम यू ट्युब चने लवर
पाहू र्कता. संकेतथथळ:
https://youtu.be/BXWdX86Hwr8
भाग ७: र्हनवार - २० माचा २०२१, सकाळी ११ सेंटरल टाईम कायाक्रम बृ. म. मं डळाच्या र्फेसबुक व यूट्यूब वर लाईव्ह :
"प्राध्यालिकेि दडले ली सुग्रण": ले खखका िसुांधरा ििथ िे
(कहलर्फोहना या) यां च्यार्ी गप्पा गोष्टी करणार आिे त कोमल चौक्कर (क हलर्फोनाय ा).
***

...

प्रकाशक: बृि न्मिाराष्टर मंड ळ, उत्तर अमेर रका
सांकेिस्र्ळ: http://www.bmmonline.org
Disclaimer: The advertised business is a wholly independent entity
from Bruhan Maharashtra Mandal (BMM). BMM is neither liable
nor responsible for any actions or communications between third
parties and the advertised businesses, including parents and
subsidiaries of the advertised businesses.

बृ िन्मिाराष्टर वृ त्त

२

माचा २०२१

BMM 2022 Convention in New Jersey - Celebration of Life

मराठी लिश्ि (न्यूजसी) सांयोलजि बृहन्महाराष्ट्र मांडळ अलधिेशन २०२२ िािाथ
ऑगस्ट ११-१४, २०२२ (अटिाांलटक लसटी, न्यू जसी)

- प्रशाांि कोल्हटकर
(सांयोजन-प्रमुख, बृ .म.मांडळ अलधिे शन २०२२ न्यू जसी
नमस्कार मं डळी !
'बृ .
म. मंडळाच्या २०२२ मध्ये
(बीएमएम २०२२) अटलां हटक हसटी न्यू
जसी
ये थे
िोणाऱ्या
२०व्या
अहधवे शनासाठी
बोधहचन्ह
आहण
िोर्वाक्य स्पधाा साधारण नोव्हें बरच्या
शे वटी जािीर करण्ात आली.
या
स्पधे ला उत्तम प्रहतसाद हमळाला.
आमच्या माकेहटं ग टीमने उत्तम काम
केले आहण हवहवध सोशल मीहडयाद्वारे जगभरच्या लोकां पयां त
बीएमएम २०२२ अहधवे शनाची माहिती पोिचवली. अमेररका,
कनडा व भारत ये थून पन्नासहून अहधक स्पधा कां नी यात भाग
िे तला. या स्पधे चा हनकाल नुकताच जािीर करण्ात आला.
आमची हनवड तु म्हा सगळ्ां ना आवडे ल अशी आशा आिे .
बोधहचन्ह आहण िोर्वाक्य हवजे त्यां चे मनःपूवाक अहभनंदन.
बीएमएम २०२२ च्या अहधवे शनासाठी िोर्वाक्य म्हणून
"सोहळा अखस्तत्वाचा" िे स न िोसे, क हलर्फोहनाय ा ये थ ील श्री.
मनोज िाम्हणकर याांनी लदिेिे घोषिाक्य हनवडण्ात आले
आिे . सध्याचा कोहवड-१९च्या संकटावर आपण आज ना उद्या
मात करूच,आयु ष्य पुन्हा सु रळीत िोईल आहण अस्स्तत्वाचा
सोिळा एकत्र हमळू न साजरा करायला आपण पुनःश्च तयार असू.
तसेच भारतातील मुंबई ये थील श्री. सुधाकर मोरे बोधलचन्ह स्पधेचे
लिजेिे ठरले आिे त .

सह-सांयोजक श्री. अमर उऱ्हे कर ह्ाांचा शब्ाांमध्ये
कोहवड नंतर प्रथमच इतक्या
मोठ्या संख्येनी िा सोिळा संपन्न
करण्ासाठी आपण जमणार आिोत,
म्हणून बोधहचन्हात उगवत्या सूयाा ची
पार्श्ाभूमी आशावाद सूहचत करते . भगवा
झेंडा िे आपल्या मराठी माणसां चं
अहभमानाचं , पताका िे हवजयाचं आहण
िळदीकुंकू िे पाहवत्र्य आहण मां गल्याच
प्रतीक म्हणून दाखवलं आिे . BMM िी
हतन्ही अक्षर एकमेकां ना जोडले ली दाखवू न आपण सवा एकजू टीने,
एकाच ध्येयाने िा सोिळा आनंदाने साजरा करू िे सूहचत केलं
आिे . अहधवे शनथथळ अटलां हटक हसटी असल्यान हवहशष्ट neon
sign’s look’ बोधहचन्हात आिे . सवा संकटां वर मात करुन मराठी
अस्स्तत्वाच्या या सोिोळ्ाची िोर्णा आम्ही यशाची तु तारी र्फुंकून
करीत आिोत.
सुलिधा व्यिस्र्ािन प्रमु ख
श्री. अमोि िु रि ह्ाांचा शब्ाांमध्ये:
अहधवेशनाचे बोधहचन्ह म्हणजे मराठी
साम्राज्य व संस्कृतीचा जाज्वल्य
अहभमान दशा हवणारी आपली मातृभूमी
आहण िा मराठी सोिळा हजथे संपन्न
िोणार ती आपली अमे ररकन कमा भूमी
ह्या दोन्हींचा उत्कृष्ट हमलार्फ आिे .
र्ूड कलमटीच्या प्रमु ख सौ.
िू जा लशरोडकर ह्ाांचा शब्ाां मध्ये:
अहधवेशनाच्या
बोधहचन्हामधील
उगवता सूया उद्याची पिाट खू प सुंदर
असणार आिे िा आशावाद दशा वते .
बोधहचन्हातील इतर हचन्हे वर नमू द
केल्याप्रमाणे
मराठी
सं स्कृतीचे
हनदशा क आिे . हदव्यां ची रोर्णाई व
पताका िी सजावट आकर्ा क हदसते य.
िोर्वाक्य "सोिळा अस्स्तत्वाचा" आपण कोरोनाच्या संकटावर
मात करून पु न्हा एकदा समथा पणे उभे राहू याची साक्ष पटवते .
प्रोग्रालमां गचे प्रमु ख श्री. सांदीि धरम ह्ाांचा शब्ाांमध्ये:
बोधहचन्हातून आम्ही सूहचत करत
आिोत, उगवत्या सूयाहकरणां च्या
मां गल्याने मनातील अं ध:कार दू र
करूया. हदं ड्या पताकां च्या रोर्णाईत,
तुतारींच्या िोर्ात सजवूया मराठी
संस्कृतीचा सोिळा. हनसगाा समोर
नतमस्तक
िोऊन,
अटलां हटक
मिासागराच्या हकनाऱ्यावरील कहसनो
हसटी मध्ये २०२२ चे बृिन्मिाराष्टर
मं डळाचे अहधवेश दणक्यात साजरे करूया.
चला तर मग तु म्ही आम्ही हमळू न रचू एक नवा इहतिास
आहण िोऊ एका ऐहतिाहसक िटनेचे साक्षीदार! आम्ही सवा च
आपल्या भेटीसाठी उत्सु क आिोत. Welcome to BMM 2022 !

बोधहचन्हातला उगवणारा सूया अहधवे शनातल्या सकारात्मक ऊजे चे
आहण आर्े चे प्रतीक आिे , भगवे झेंडे उत्तुं गते चा ध्यास व मराठी
संस्कृतीबद्दल आपला अहभमान दशा वते आहण अमेररका कनडा
यां चे राष्टरीय ध्वज आपल्या कमाभूमीची जाणीव करून दे तात.
अहधवे शनथथळी पाहुण्ां चे स्वागत तु तारी
वाजवू न आहण
िळदीकुंकू लावू न हदलखुलासपणे करू िे बोधहचन्ह दशा वते .
बृ िन्मिाराष्टर वृ त्त
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दोन सुलट दोन उलट
-

बाबेडोस, हर्फनलं ड, जॉहजा या, इहथओहपया वगैरे अने क दे शां मधे
स्ियाच सत्ता-प्रमु ख पदे हकंवा मित्त्वाची अने क पदे भू र्वताना
हदसतात. २०१७ सालापासून कनडाची गव्हना र जनरलदे खील
ज्यू ली पेयेत िी िीच आिे .
पण राजकारणातील सत्ताधाऱ्यां पेक्षाहि ज्या स्िया
हचरकाल हटकणाऱ्या सामाहजक सुधारणा करून दाखवतात,
त्यां चे मोल मला ने िमीच अहधक वाटत आले आिे . त्यां चा प्रभाव
समाज-मनावर अहधक काळ हटकतो, आहण त्यां चे ऋणिी र्फार
मित्त्वाचे असते. उदा. भारतातील पहिली िी वृक्षतज्ञ जानकी
अम्मल (१८९७-१९८४) हिची ने त्रदीपक कामहगरी. या
केरळकन्यका जानकी अम्मलने इं ग्रजी राजवटीत परदे शात
हशकायला जाऊन अमे ररकेतून युहनव्हहसाटी ऑर्फ हमहशगनमधून
प्ां ट सायिे समधील पीएच डी हडग्री १९३१ साली हमळवली,
आहण त्यानं तर १९४० मधे इं ग्लंडमधे ती नोकरीसाठी गेली. हतथे
प्रथम हतने हसररल डीन डाहलांग्टन या शािज्ञासि काम करून
Cromosome Atlas of Cultivated Plants िा अजू निी
उपयुक्त गणला गेलेला असा ग्रंथ प्रकाहशत केला. कािी
काळानं तर वाइजली येथील रॉयल िॉहटा कल्चरल सोसायटीमधे
हतने १९५० पयांत सायटॉलहजस्ट म्हणून नोकरी केली. हतथल्या
हतच्या संशोधनाचे र्फहलत म्हणजे मग्नोहलयाचे एक पां ढरे -जां भळे
र्फूल, ज्याला त्या सोसायटीने हतच्या स्मरणाथा Magnolia
Kobus Janaki Ammal िे च नाव हदलेले आिे .
भारताला स्वातंत्र्य हमळाल्यावर पं. जवािरलाल
ने िरू
ं च्या हवनं तीमुळे भारतात परतून हतने अने क चां गले
उपक्रम पार पाडले . उसाच्या हपकाच्या हतने अने क संकररत
जाती शोधून काढल्या. हतच्या आयुष्याच्या संध्या-काळात हतने
भारतातील नै सहगाक वनसंपत्ती हटकवण्ासाठी भरपूर प्रयत्न
जारी ठे वले . आहण हतने ठाम भू हमका िेतल्यामु ळेच केरळातील
सायलं ट व्हली नशनल पाका िे अभयारण् आज अने क दु हमा ळ
र्फुलझाडे आहण इतर वनशोभा जोपासत सुरहक्षत राहिलेले आिे .
नािीतर १९७० साली ते पाण्ाखाली िालण्ाचा तेव्हाच्या
सरकारचा प्रकल्प पुढे गेला असता, तर ते सगळे वनवैभव नष्टच
झाले असते. परं तु हतच्यासकट अने कां च्या सहक्रय हवरोधामु ळे
१९८४ साली सरकारने तो प्रकल्प सोडून हदला, आहण जानकी
अम्मलच्या चळवळीला यश हमळाले . पण ती ते बिायला तेव्हा
हजवंत नव्हती. तरी हतचे भारतभू मीवरचे, वनवैभवावरचे उपकार
हवसरता येत नािीत.
या जानकी अम्मलचा हिरवा वारसाच जणू पुढे
चालवणारी सध्याची वृक्षमाता म्हणजे २०१९ सालात भारताची
पद्मश्रीहवभू हर्ता सालु मरद हतम्मक्का. मला या दोन्ही आदरणीय
महिलां ची कामे पािताना कहववया ग. हद. माडगूळकरां चे शब्द
आठवतात. "या विातें हवहणतो कोण? एकसारखी नसती दोन!"
कारण जरी या दोन्ही भारतीय महिला वृक्षसंपत्तीच्या
पालनपोर्णाशी हनगहडत असल्या, तरी त्यां च्यातले साम्य हतथे च
संपते. प्रत्यक्षात त्या एकमे कींपेक्षा र्फारच वेगळ्ा वातावरणात,
वेगळ्ा िरात वाढल्या आहण वेगळे च जगल्या.
वृक्षसंशोधक जानकी अम्मल अत्यंत पुढारले ल्या, संपन्न
आहण हवद्याहवभूहर्त आईवहडलां च्या िरात एकोहणसाव्या
शतकाअखे रीस जन्माला आली. १९ मु लां मधील दिावी ती िोती.
वडील जज्ज िोते, िरात बाग िोती, आहण वहडलां नी उत्तर

लिद् युल्लेखा अकिूजकर (व्हँ कूव्हर, कनडा)
एकसारखी नसिी दोन!

"O why can't a woman be like
a man?"असा एक गंमतीदार प्रश्न जॉजा
बनाा ड शॉच्या नाटकातला िे न्री हिहगि
िै राण िोऊन हवचारतो. चारपाच
कडव्यां चे ते गाणे बरे च गाजले िोते.
हवसाव्या शतकात हकत्येक लोकां ना तो प्रश्न ऐकून खरे च मनात
यायचे, की का नािी बरं बायका जरा पुरुर्ां सारख्या म्हणजे च
सरळसाध्या, चां गल्या, शिाण्ासुरत्या वागत? पण तो प्रश्न जरी
प्रेक्षकात तात्पु रते िास्य हनमाा ण करणारा असला, तरी उत्तर
हमळवणारा नािीच मु ळी! कारण बाई आहण पुरुर् यां च्यातला
र्फरक आहदम आिे , अपररिाया आिे आहण अपेहक्षतिी आिे !
नु सत्या बायका पुरुर्ासारख्या नसतात, इतकेच नािी, तर एक
बाईदे खील दु सरीच्यासारखी कधी नसतेच मु ळी!
बाई कशी असते, िे सां गणे जरी कठीण असले , तरी ती
बाई म्हणून दीनदु बळी, अबला हकंवा हनबुाद्ध कशी नसते, िे तरी
आता जगाला पुष्कळसे कळायला लागलेले आिे . आहण एक
िी कायकाय करू शकते, याची माहितीदे खील सोशल
मीहडयामुळे जगभरच्या लोकां ना भरपूर हमळू लागले ली आिे .
माचा महिन्यात येणाऱ्या जागहतक िी-हदनाच्या संदभाा त तर
स्ियां च्या सक्षमतेची आहण िी-शक्तीची इतकी उदािरणे
जागोजाग हदसू लागली आिे त, की पाहू हतथे िी-शक्तीची ध्वजा
र्फडकताना हदसेल.
िे २०२१ साल उजाडले , तोच १० जाने वारीला एक वाताा
कानी आली, की जगातले सवाा त लां बलचक उड्डाण नुकतेच
एअर इं हडयाच्या संपूणा िी-वैमाहनकां च्या संिाने पार पाडले .
सान फ्रास्िस्को शिरापासून हनिून उत्तर ध्रुवावरून िे उड्डाण
१७ तासां त १६,००० हक.मी.चे अंतर तोडून बंगलू रुला पोचले .
व्यावसाहयक हवमानकंपनीचे िे पहिले च इतके लां बलचक उड्डाण
िोते आहण ते या िी-वैमाहनकसंिाने यशस्वी करून दाखवले .
जणू या हवमानाच्या कप्टन झोया अगरवाल, क. आकां क्षा
सोनावणे, क. हशवानी मनिास, क. पापागरी तन्मय यां नी
आकाशातून संिहटत िी-शक्तीचा एक झोत टाकून जगाला
चहकत केले .
स्ियां चे ने तृत्व आता जगाला अपररहचत राहिलेले
नािी. २०२० सालात जगातील अने क दे शां तील प्रमु ख पदावर
स्िया आिे त. गेली दिा वर्े बां गलादे शच्या पंतप्रधान असले ल्या
शे ख िसीना, ने पाळमध्ये प्रथमच राष्टरपहतपदावर आलेली आहण
त्यां च्या सैन्याचीदे खील प्रमु ख झाले ली हबद्यादे वी भंडारी, िी कािी
ठळक उदािरणे.
त्साय इं गवेन िी ररपस्िक ऑर्फ चायना हकंवा तायवानची
पहिली अहववाहित िी प्रेहसडें ट आिे तर सहबायाची पंतप्रधान,
आना बनाा हबक िी केवळ पहिली िीच नव्हे , तर गे म्हणून प्रकट
झाले ली िी आिे . याहशवाय डे न्माका, बेस्ियम, बोहलस्व्हया,
एस्टोहनया, न्यु झीलंड, आइसलंड, हत्रहनदाद आहण टोबेगो,
बृ िन्मिाराष्टर वृ त्त
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मलबार भागातील पक्ष्ां बद्दल दोन पुस्तकेिी हलहिली िोती. अशा कुटुं बातील
जानकी अम्मलने बाकीच्या बहिणींप्रमाणे लग्न वगैरे न करतां , भरपूर
हशकण्ाचा, परदे शी हशकण्ासाठी जाण्ाचा मागा हनवडला, आहण हिमतीने
हशक्षण, संशोधन, आहण स्वदे शातिी उद्बोधन करीत तो पार पाडला.
याउलट हतम्मक्का िातावरचे पोट असले ल्या अहशहक्षत, गरीब कामगार
आईबापां च्या पोटी हवसाव्या शतकातच पण कनाा टकात जन्मली. शालेय
हशक्षणाचा लाभ हतला झालाच नािी, दगडर्फोडीचे काम करीतच ती वाढली.
स्वत:च इतर अने क कामे हशकली. आपल्याच सारख्या गरीब, अहशहक्षत
हचक्कय्याशी िरच्यां नी लग्नगाठ िालू न हदल्यावर सुखाचा संसार करू लागली.
लग्नानं तर २०-२५ वर्े झाली तरी मू लबाळ िोईना, तेव्हा वां झपणाच्या
हशक्क्यामु ळे आहण समाजातील कुटाळकी आहण हनं दा यामु ळे िै राण झाली.
तरी शिाणा आहण पाठीराखा नवरा हमळाल्यामु ळे त्या दोिां नी आपण वडाची
झाडे लावूया आहण त्यां नाच आपली बाळे समजून जोपासूया असे ठरवले .
एकेका वडाला कलम करून रोपटी तयार करायची आहण तसे
एकेक नवीन रोपटे रस्त्याच्या कडे ला पावसाळ्ाआधी लावून पावसाच्या
पाण्ावर ते नीट वाढवायचे, असे हतने आहण त्याने अने क वर्े मनापासून
केले . त्यां नी चारचार बादल्या पाणी िाताने ने ऊन त्या रोपटयां ना अने कदा
िातले देखील. पहिल्या वर्ी दिा रोपट्यां पासून सुरुवात करून, दु सऱ्या वर्ी
१५, हतसऱ्या वर्ी २० असे करीत करीत त्यां नी हुहलकल ते कडूर या पाच
हकलोमीटसाच्या पट्ट्यात िमरस्त्याच्या दोन्ही बाजू ला आतापयांत एकूण ३८४
असे वटवृक्ष लावून, जोपासून वाढवले ले आिे त. जानकी अम्मलच्या
केरळातील वनसंगोपनाच्या कायाा सारखे च हतम्मक्काने िी या स्वत: लावलेल्या
कनाा टकातील वटवृक्षां ना कुऱ्िाडीच्या दां ड्यापासून वाचवले आिे . कारण
२०१९ सालच्या बागेपल्ली ते िलगुरू या रस्तारुंदीच्या प्रकल्पामधे ती
लावलेली सगळी झाडे छाटली गेली असती, पण हतम्मक्काने हतथल्या
मु ख्यमं त्र्यां ना, आहण उपमुख्यमं त्र्यां ना गळ िातली, आहण ती सत्तर वर्ाां ची
सुंदर जोपासलेली झाडे तोडण्ापासून परावृत्त केले , म्हणून ती सगळी
वाचली.
वां झपणाबद्दल सामाहजक टीका, छळवाद सोसण्ाच्या हदवसां पासून
आतापयांत हतम्मक्काचा प्रवास वेगळ्ाच हदशे ने झाले ला आिे , कारण आता
हतला वृक्षमाता म्हणून नु सते ओळखत नािीत, तर अनेक शु भकायाां साठी
हतचा आशीवाा द घ्यायला हतला बोलावले जाते, अनेक लग्नातदे खील
जोडप्याला आशीवाा द द्यायला हतला आवजूा न बोलावतात. रूढीग्रस्त
समाजमनाचा बंद दरवाजा हतच्यासाठी उिडला असेच म्हणायला लागेल.
हतला आं तरराष्टरीय प्रहसद्धी आहण पद्मश्रीसि पाचपन्नास सन्मानिी एव्हाना
हमळालेले आिे त, पण अजू निी हतचे िाती काम करणे बं द झाले ले नािी.
शं भरावर पाचसात वर्ाां चे हतचे वय असताना ती आजिी शे तात हदवसभर
राबून आहण स्वत: हपकवलेल्या गोष्टी हवकूनच आपले िर चालवते. १९९१
साली श्री. हचक्कय्याचा मृ त्यू झाला. तरी हतचे काम अखंड चालू च राहिले.
त्यानं तर हतने एका वृक्षारोपणाची आवड असले ल्या आहण वृक्षसंगोपनात
हुशार अशा मु लाला दत्तक िेतले . िा "वनश्री उमे श" आता हतला आहण हतने
लावलेल्या वृक्षसंपत्तीला सां भाळतो, पण िी सवा संपत्ती त्यां नी समाजाला दान
करून टाकले ली आिे . या अनमोल कायाा चे मोल कसे करणार? केवळ िात
जोडणे आहण अशा प्रकल्पां ना जमेल तशी खरोखरीची मदत करणे एवढे च
आपल्या िातात उरते. या पररपक्व वयातिी उरात बाळगले ले, आपल्या
खे ड्यासाठी एक िॉस्स्पटल बां धण्ाचे हतम्मक्काचे स्वप्न पुरे िोवो अशी मी
आशा करते. हजज्ञासूंनी हतच्याबद्दलचा एक माहितीपट जरूर पािावा. तो
असा:
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आठिणी ांची मोरलिसे
अनुराधा गानू याांच्या स्मरणार्थ
-लिद्या हडीकर सप्रे (मररएटा, कहलर्फोहनाया)

अनुराधा गानू ! हतच्या व्यस्क्तमत्वाला एक
मृ दुल पण डौलदार हपसारा िोता! त्याचे मोरहपर्ी
रं ग
हतच्या स्वप्नां ना िोते. स्वप्नां ना र्ब्दां हकत
करण्ाचं डोळस लािव हतच्याकडे िोतं . ते र्ब्द
सत्यात उतरवण्ाचा अखंड ध्यास हतला िोता. कधी
नभात मे ि दाटू न आले तर, कधी उन्हाची तलखी ;
पण हतच्या स्वप्नां चे रं ग तजे लदार मोरहपर्ी ; र्ब्द
टवटवीत आहण हतचा ध्यास नवीनते चा !
अनुराधा गानू िे लॉस एं जे हलस भागातील
एक बहुगु णी
व्यस्क्तमत्व !
बुस्द्धमान हवद्याहथा नी,
अगत्यर्ील सुगृहिणी,
प्रे मळ मै त्रीण, यर्स्वी
व्यवसाहयका,
हवचारवं त ले स्खका,
तरल स्वहप्नल
कवहयत्री आहण
गीतकार, प्रयोगर्ील
नाट्यकती, कुर्ल
अहभनेत्री, समाजऋण
मानणारी कष्टाळू
कायाकती, अर्ी अनेक गु णरत्न अनुराधाच्या
हपसाऱ्याला िोती.
“गु णसुमने िी वेहचयली या भावे ।
की ‘हतने ’ सुगंधा घ्यावे ॥” - अर्ी सावरकरां च्या
कहवते तली वृत्ती अनुराधामध्ये िोती. जन्मभू मी,
कमा भूमी आहण मायमराठी िी अनुराधाच्या
कामामागची तीन सूत्र िोती.
अनुराधा म्हणजे पू वाा श्रमीची मीना दे वधर.
अथा र्ाि हवर्यात प्रथम क्रमां काचं यर् हमळवून ,
हववािानं तर अमे ररकेत आली. इथे िी M.B. A. आहण
C.P.A. करून स्वतः:चा व्यवसाय सुरू केला. खरं
तर मराठी साहित्य िा हतच्या पदवीच्या अभ्यासाचा
हवर्य नव्हता. पण आपलया मु लां ना मराठी
हर्कवताना आजू बाजू च्या मराठी मु लां ना मराठी
हर्कवण्ासाठी अनुराधाने प्रयोग सुरू केले .
‘कलपकतेने व रं जकतेने मराठी कसे हर्कवावे
आहण मु लां ना मराठीची गोडी कर्ी लावावी’ िा
ध्यास िोता. रवींद्रनाथां च्या ‘काबुलीवाला’ या
नाटु कलयाचं मराठी ले खन व नाट्यप्रयोग िा
हतचा पहिला प्रकलप. त्यानं तर ‘परीची र्ाळा’
नावाचा सुमधुर बालगीतां चा; पुस्तक आहण
पाटीसि व्हीसीडी संच काढू न हतने प्रत्येक मराठी
िरात मराठी पोिोचवण्ाचा मोठा प्रयोग केला.
मराठीसाठी र्ै क्षहणक साधने बनवण्ाचा िा
माचा २०२१

अमे ररकेतील पहिला प्रयोग.
मराठीच्या प्रेमामु ळेच लॉस एं जे हलस मराठी मं डळात
अनु राधाचा बरीच वर्े सक्रीय सिभाग िोता. कायाकाररणीच्या
कामात अगदी पदर बां धून मोदक करण्ापासून ते कायाक्रमां चे
संहिता ले खन करून नाटकात भू हमका करण्ापयांत ! ये सूबाई
पासून ते पु लं च्या ’एक रहववार सकाळ’ मधील ठसठर्ीत
कानडी मामी पयांत; हतच्या अने क भू हमकािी प्रेक्षकां च्या
चां गलयाच लक्षात आिे त !
अनु राधाने हवहवध प्रकारचे ले खन केले . लहलत ले ख,
कहवता, याबरोबर नाटक, संगीहतका , वगनाट्य, नृ त्य नाट्य
असे सादरीकरणाचे ले खन आहण प्रयोग अनु राधाने पु ष्कळ
केले . ले खनात हवर्यां ची आहण हवचारां ची समृ द्धता आिे . हतची
बहुश्रु तता जाणवते. अने क वेळा पुनले खन करण्ाची आहण ते
िासून पुसून लखलखीत करण्ाची तयारी आहण कष्ट हतच्या
ले खनात हदसतात आहण त्याचे चीजिी झाले . कािी उदािरणे
द्यायची तर कहपटल पहनर्मेंट या इं ग्रजी काव्यसंग्रिाचा ‘अजब
तुझे सरकार‘ िा सुंदर अनु वाद करून हतने मं गेर्
पाडगावकरां ची ‘िे तर अनु सजा न’ अर्ी र्ाबासकी हमळवली.
हतच्या सुमधुर गीतां ना चाली लावून त्यां ची अनु राधा पौडवाल
आहण श्रीधर र्फडके यां च्या आवाजातली “दाटू न आले मे ि
नभात” िी ध्वहनर्फीत प्रहसद्ध झाली. लोकसत्ते त लोकरं ग
पुरवणीत प्रहसद्ध झाले ले हतचे ‘मोरहपसे‘ िे स्तं भले खन खू प
लोकहप्रय झाले . त्याचे नं तर ग्रं थाली प्रकार्नतर्फे पुस्तक प्रहसद्ध
झाले . हतने पुष्कळ धडपड करून ‘मोरहपसे’चा इं ग्रजी
अनु वादिी प्रकाहर्त केला.
एकता या त्रै माहसकातलं एकमे कींच ले खन वाचलं आहण
माझी अनु राधार्ी ओळख झाली. मैत्र जुळले . मु ळात सामाहजक
बां हधलकीची जाणीव असलयामु ळे स्वतःजवळ असले ली
ले खनकला आहण नाट्यगुणां चा उपयोग करून सामाहजक
प्रकलप करण्ाची माझी संकलपना हतला अगदी सिज
पटली ! संगीतासाठी डॉ. गोपाळ मराठे यां नी िात पुढे केला.
मग पुढचे अने क हनहधसंकलन उत्सव आम्ही एकहत्रतपणे केले .
लॉस एं जे हलसमधील अने क मराठी कुटुं बे आमच्याबरोबर
एकत्र येऊन मोठ्या प्रमाणावर योगदान करू लागली. ‘माझे
मािे र पंढरी’च्या दोनर्े कलाकारां च्या भव्य कायाक्रमाने िी
वाटचाल सुरू झाली. ती तीस वर्े चालली. आणखी कािी
उदािरणे म्हणजे ‘िरवले ते गवसले का’ िे वगनाट्य ! यात
अमे ररकेत थथलां तररत झाले लया मराठी माणसां च्या पहिलया
हपढीने काय कमावले आहण काय गमावले याचा आले ख िोता.
‘माझी माय सरोसोती’ िी अनु राधा गानू ने हलहिले ली आहण
हनहमा ती केले ली बहिणाबाईंच्या आयुष्यावरची संगीहतका गाजली.
अथाा त त्यात हतने भू हमकािी केली िोती. अर्ा कािी
हनहधसंकलन उत्सवातून मिाराष्टरात मां गवली, िराळी अर्ा गावी
चां गले प्रकलप उभे राहिले . याहर्वाय पंचतंत्रावर आधाररत
‘सर्फारी’ या संगीहतकेचा प्रयोग लॉस एं जे हलस मराठी मं डळाच्या
मदतीसाठी केला.
‘माझी माय सरोसोती’ कायाक्रमावर अनु राधाचा हवर्ेर् जीव
िोता. त्यामु ळे ते २००९च्या बृिन्मिाराष्टर मं डळाच्या अहधवेर्नात
सादर करावे म्हणून त्याचे पुनरुज्जीवन करून हतने त्याची तयारी
केली. सराव उत्सािाने सुरू झाला. ‘माझी माय सरोसोती’
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मु ख्य रं गमं चावर ठरले िोते. हतचे एक स्वप्न साकार िोणार िोते.
पण अहधवेर्न आठ हदवसावर येऊन ठाकलं असताना
अचानक हतच्यावर पक्षािाताचा जोरदार आिात झाला, ती
अक्षरर्: कोलमडली ! कायाक्रम रद्द करावा लागला.
पण अनु राधाची हजद्द अर्ी, की त्यानं तरच्या एका मागोमाग
एक आले लया नवनव्या आजारां ना तोंड दे त दे त हतने सात
वर्ाां नी सोलापूरच्या रं गमं चावर िजार लोकां च्या उपस्थथतीत,
हतथलया थथाहनक कलाकारां ना िेऊन ‘सरोसोती’ सादर केली !
अनु राधाने तब्बल हजद्दीने र्ारीररक व्याधींचा सामना केला. पण
हतने ले खन सोडलं नािी, की आपले प्रयोगर्ील प्रकलप सोडले
नािीत. अमे ररकेतलया गरीब लोकां साठी गोधड्या बनवण्ाचा
एक उपक्रम केला. इं ग्रजी कवने हलहिली. गीता पाठ केली.
आहण अने क गोष्टी!
अनु राधाचा आणखी एक गुण म्हणजे हतची पाककला.
लोकसंग्रि दां डगा. लोकां ना बोलावून प्रेमाने जे वू खाऊ
िालण्ाची िौस. त्यामु ळे हमत्र मै हत्रणी, पाहुणे यां ची वदा ळ गानू
कुटुं बाकडे असे. प्रकार्, मं दाहकनी आमटे , जयंत आहण मं गला
नारळीकर, ग्रंथाली प्रकार्नाचे लोक, वसंत बापट, व्यं कटे र्
माडगूळकर यर्वंत दे व,असे खास पाहुणेिी येऊन गेले. त्यां च्या
बरोबर अनौपचाररक सभा रं गलया. त्यां ची आठवण लॉस
एं जे हलस भागातलया मराठी रहसकां ना आिे . तर्ी अने क मराठी
अहधवेर्नात आहण मराठी मं डळाच्या कायाक्रमात अनु राधाने
हलहिले ली सुंदर गीते लोकां च्या अजू न आठवणीत आिे त.
परमे श्वराच्या सजा नर्ीलतेची अने क हवलोभनीय रूपे
अनु राधाच्या संवेदनर्ील कहवमनाला हदसली. आजू बाजूच्या
माणसात ती पिाण्ाचा प्रयत्न हतने केला आहण आपलया
कुवतीनु सार आजू बाजू चं जग सुंदर करण्ाचा ध्यास हतने िेतला.
कधी नभात मे ि दाटू न आले तर ,कधी उन्हाची तलखी ; पण
हतच्या स्वप्नां चे रं ग तजे लदार मोरहपर्ी; र्ब्द टवटवीत आहण
हतचा ध्यास नवीनतेचा िोता. अने क लोकां ना हनमा ळ प्रेम दे ऊन,
आहण आठवणींची मोरहपसे दे ऊन अनु राधानं अखे र नऊ
र्फेब्रुवारी २०२१ रोजी हचरहवश्रां ती िेतली.
हतच्या मागे पती वामन, मुले हसद्धाथा व हवक्रम आहण सुना
नातवंडे आिे त.
***

िु रिणी ई लिभाग (बृ. म. मांडळाच्या सांकेिस्र्ळािर)
-'लमलनसोटा' (भाग१) केिकी िाटीि िारखी (व्हन्कुव्हर, कनडा)
- Saratoga Serendipity – Recreating a Konkan
Paradise near Houston, TX - By Sharmila and Vikas
Moharir (Saratoga, TX)
िाचण्यासाठी: Click:
https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
- रालशभलिष्य: माचथ २०२१ - दादा दामिे (न्यू जसी)
Click: https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
- Yuva-Vani: Newsletter, March 2021:
Click: https://bmmonline.org/yuva-vani-archives/
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एक असामान्य स्त्री -एलमिी िॉरे न

िे ण्ासाठी वॉहशंग्टन १८६१मध्ये से नेत भरती झाला व एहमलीच्या
भावाच्या तुकडीत काम करू लागला. हतथे ओळख िोऊन त्या
दोिां चे लग्न १८६५मध्ये झाले. १८६८ पासू न वॉहशंग्टन आपल्या
वहडलां ना पूल बां धकामात मदत करू लागला. तो अपंग
झाल्यावर एहमलीने आपल्या वाग्चातुयाा ने न्यू यॉका हब्रज कंपनीला
पटवू न हदले, की वॉहशंग्टनला मु ख्य अहभयं ता म्हणून चालू ठे वावे
आहण ती हवनं ती त्यां नी मान्य केली.
मधां तरीच्या काळात एहमलीने पूल बां धकामासं बंधीची
तोंडओळख करून िे तली. स्व्हक्टोररयन यु गातील एका िीमध्ये जी चू ल आहण मू ल ह्यात व्यस्त असे, पूलबां धणी सारख्या हवर्यात
क्षमता हकंवा आकलन करण्ाची मानहसकता नसते-.िा त्या
काळचा समज एहमलीने खोटा ठरवला! ती आपल्या
नवऱ्याची अक्षरशः -"डोळे , कान व िात" बनली ! अं थरुणात
पडून वॉहशंग्टन आपल्या िस्ताक्षरां त वे ळोवे ळी पूल उभारणीसं बंहधत सू चना हलिीत गेले. तसे च रे खाहचत्रे िी (स्केचे स) काढू न
ठे वू लागले, एहमली त्या सू चना व हचत्रे िे ऊन पुलकामावरील
सिाय्यक अहभयं तां ना ने ऊन दे ण्ाचे काम करत असत.
त्याचप्रमाणे त्यानु सार काम झाले ह्याची खात्री करून िे त िोत्या.
मधून मधून वॉहशंग्टन आपल्या खोलीतून दु हबाणीमार्फात
पुलबां धकामाच्या प्रगतीचे हनरीक्षण करत असत. नं तर वॉहशंग्टन
ह्यां ची दृष्टीिी क्षीण िोत चालली. तेव्हा त्यां ना आलेला पत्रव्यविार
वाचू न दाखवणे व त्यावर त्यां चे उत्तरिी हलहिण्ाचे काम
एहमली करू लागली. त्यामु ळे केबलउभारणी सारख्या तां हत्रक
हवर्याचे ज्ञानिी हतला प्राप्त िोऊ लागले. म्हणू नच वॉहशंग्टनने
हतच्याहवर्यी हलहिले आिे , "माझी पत्नी माझ्यासाठी असा
एक मजबूत मनोरा आिे , की मी हतला टे कून उभा राहू शकतो.
हतच्याकडे कोठल्यािी कहठण पररस्थथतीमधून मागा काढण्ाची
िातोटी आिे !
सरतेशेवटी सवाां च्या अथक पररश्रमानं तर १४ वर्ाां नी, १८८३
मध्ये पूल बां धकाम पूणा झाले. पुलाच्या चाचणी (टे स्ट) साठी,
त्यावे ळच्या पद्धतीप्रमाणे , पुलावरून प्रथम िोडागाडी चालवण्ात
ये णार िोती. त्यासाठी वॉहशंग्टनने एहमलीचे नाव सु चवले. तेव्हा
एहमली एका बग्गीतून पुलावरून जाऊ लागली. त्यावे ळी
हपंजऱ्यामध्ये एक कोंबडा हवजयाचे प्रतीक म्हणू न हतच्या
मां डीवर िोता. त्यावे ळी पुलावर उभ्या असलेल्या कामगारां नी
एहमलीचा जयजयकार केला. पुलाचा अहधकृत उदिाटन समारं भ
झाला २४ मे , १८८३ रोजी. त्या हदवशी एहमली, आपला मु लगा
जॉनसि ब्रूकहलनहून हनिाली आहण मनिटन बाजूने ये णाऱ्या
त्याकाळचे
अमे ररकेचे
अध्यक्ष चेस्टर आथार ह्यां ना
पुलाच्या मध्यभागी भे टली. िा समारं भ वॉहशंग्टन ह्यां नी दु हबाणीतून
आपल्या खोलीतून बहितला.
आजिी पुलावर, ब्रूकहलन बाजूच्या मनोऱ्यावर एहमलीच्या
कामहगरीबद्दल एक अलंकृत र्फलक (प्क) पािायला हमळे ल.
त्या वरील मजकुराचे स्वैर भार्ांतर- िा पूल एहमली वॉरे न रोबहलंग
(१८४३-१९०३) ह्यां ना समहपात करत आिोत. त्यां नी हवर्श्ास व धैया
ह्यां च्या जोरावर अं थरुणावर स्खळू न असलेल्या आपल्या नवऱ्याला
-कना ल वॉहशंग्टन रोबहलंग (१८३७-१९२६) ह्यां ना पूलबां धकाम
पूणा करण्ास मदत केली.' शेवटी हलहिले आिे -'एखादे भव्य
काया यशस्वी िोण्ामागे एका िीचे भक्कम योगदान असते!'
खरोखर, िे हवधान ब्रूकहलन हब्रज आहण एहमली वॉरे न
रोबहलंग ह्यां च्याबाबतील तंतोतं त लागू पडते !
***

- सु धीर शां . कुिकणी (लेथम, न्यू यॉका)
'ब्रूकहलन हब्रज' न्यू यॉका शिराचे
प्रतीक
म्हणू न
(हसग्नेचर
हब्रज)
ओळखला जातो. जमा नीत सन १८०६
मध्ये जन्मलेले जॉन रोबहलंग हशक्षणाने
वास्तु हशल्पी (आहकाटे क्ट)िोते. वयाच्या
२५ व्या वर्ी ते अमे ररकेत आले. हतथे
त्यां ना तारां नी हवणलेल्या दोराची
(वायररोप) कल्पना सु चली. आहण
वायररोप बनवणारी हमल त्यां नी ’टर ें टन , न्यू जसी’मध्ये चालू केली.
हचहकत्सक वृ त्ती, कुशाग्र बुद्धी व प्रचं ड इिाशक्ती ह्यां च्या
जोरावर सन १८५५ पयां त त्यां नी वायररोपच्या केबलां चे दोन
हनलंबी (सस्पेंशन) पूल अहभकल्प (हडझाईन)करून बां धले . सन
१८५७मध्ये न्यू यॉका’मधील मनिटन व ब्रूकहलन ह्यां ना
जोडणाऱ्या वायररोपच्या केबलां च्या हनलंबी पुलाचा प्रस्ताव
जॉन रोबहलंग ह्यां नी दोन्ही नगरपाहलका अध्यक्षां पुढे मां डला
(त्याकाळां त ती दोन वे गळी शिरे िोती.)
ईस्ट ररव्हरवरील िा पूल बां धण्ाच्या स्वप्नाचा पाठपुरावा
१२ वर्े सतत करत असताना, जॉन रोबहलं गनी ब्रूकहलन हब्रजच्या
सवा कल्पना कागदावर मां डल्या व त्यात नु कत्याच इं हजनीयर
झालेल्या मु लाला- वॉहशंग्टनला सामावू न िे तल्याने ते स्वप्न
साकारण्ास पुढे र्फार मदत झाली. जून १८६९ मध्ये सवा
सोपस्कार पूणा झाल्यावर पुलाच्या अहभकल्पाला नवीन थथापन
झालेल्या न्यू यॉका हब्रज कंपनीची मं जूरी हमळाली. त्यानं तर पुलाचे
मोजमाप (सवे ) करत असताना जॉन ह्यां ना दु दैवी अपिात झाला
व पुढे धनुवाा तामु ळे ते मृ त्यूमूखी पडले. जॉन ह्यां चे हनधन झाले
तरी पुलाची वाटचाल वॉहशंग्टन मार्फात चालू राहिली.
हनलंबी पुलाच्या केबलां च्या आधारासाठी नदीच्या दोन्ही
काठावर दोन मनोरे (टॉवसा ) उभारण्ाची योजना िोती. त्याच्या
पायासाठी वायु धारी कुसु ले (नु महटक केसॉन) नदीच्या पाणी
पातळीपासू न खाली ४५ र्फुटावरच्या खडक हकंवा ठणक
मातीवर टे कवण्ाचे काम इतके सोपे नव्हते. कुसु लात बािे रच्या
खुल्या िवे च्या साधारण हतप्पट/चौपट दाबाच्या िवे त कामगारां ना
खोदकाम करावे लागे. अशा धोकादायक वातावरणाने कािी
कामगार मृ त्युमुखी पडत, कािींना 'कुसू ल आजार' (द बेन्डस)
झाल्याने इस्स्पतळाची वाट धरावी लागे. तसे च कुसुलात
खोदकामासाठीं वापरलेल्या सु रुंगां च्या
उपयोगाने आगी
लागण्ाचािी धोका उद्भवत असे .
१८७२च्या उन्हाळ्ात मनिटन कुसु लाच्या गुिेत एका
रात्री आणीबाणीच्या प्रसं गाला तोंड दे त असताना, वॉहशंग्टनला
अधाां गवायू चा झटका आल्याने इस्स्पतळात न्यावे लागले.
वहडलां सारख्या जबरदस्त इिाशक्तीचे वॉहशंग्टन कािी हदवसात
परत कामाला लागले परं तु दु दैवाने पक्षिाताने त्यां चे अं ग
लुळे पडले. प्रकृती सु धारण्ासाठी तीन वर्े ते परत आपल्या
टर ें टनच्या िरात रािायला गेले. सन १८७६ पासू न ते पुलाजवळील
एका इमारतीत राहू लागले, मात्र अं थरुणाला स्खळू न! आपल्या
पत्नीच्या -एहमलीच्या सिाय्याने बां धकामावरील अहभयं त्यां शी ते
सं पका साधत िोते.
एहमली वॉरे न िी एका सै न्य अहधकाऱ्याची बिीण िोती.
त्याकाळात अमे ररकेत यादवी यु द्ध सु रू िोते. त्यात भाग
बृ िन्मिाराष्टर वृ त्त
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गप्पां मधून त्यां च्या पाककले च्या संर्ोधनाची बरीच माहिती
हमळते.
स्वयंपाक िी सवासाधारणपणे स्ियां ची मक्तेदारी
समजली जात असली तरी स्वयंपाकाचा र्ोध पुरुर्ां नी लावला
असावा असा दु गाा बाईंचा अंदाज आिे . त्या म्हणतात, "प्राचीन
भारताचं वैहर्ष्ट्ट्य असं, की बाईला कोणी स्वयंपाकीण म्हणून
वागवले लं नािी. यज्ञाच्या वेळी नै वैद्य म्हणून वापरला जाणारा
पुरोडार् िा पुरुर्ानीच तयार करायला िवा असा हनयम िोता."
या संदभाा त त्या मिाभारतातले अने क मनोरं जक दाखले दे तात.
भीम आहण नलराज पाकर्ािात प्रवीण िोते एवढं च नव्हे तर
नलराजाने पाककले वर संस्कृतमध्ये हलहिले लं पुस्तक प्रहसद्ध
िोतं. या पुस्तकाचं भार्ां तर करण्ाची दु गाा बाईंची इिा
अखे रीस अपूणाच राहिली. त्या म्हणतात, “भीमाला स्वयंपाकाची
आवड िोती म्हणूनच कदाहचत अज्ञातवासात त्याला
बललवाचायाा ची भू हमका हमळाली असावी.”
श्रीखं ड कसं करायचं ते भीमानं र्ोधून काढलं . श्रीखं ड
आहण फ्रूटसलड-वेगवेगळी र्फळं दह्यासाखरे च्या हमश्रणात
िातले लया या पदाथाा ला हर्खररणी असं नाव िोतं. तसंच
श्रीकृष्णाने िीवर िे पक्वान्न र्ोधून काढलं . नलराजा तर हवहवध
खाद्यपदाथा करण्ात पारं गत िोता. तो धमा राजाला सां गतो "तू
एकदा का माझ्या िातचं जे वलास तर दु सऱ्या कुणाच्या िातचं तू
कधीच जे वणार नािीस"
पाणी थं डगार कसं करायचं, त्याचा बर्फा कसा करायचा,
ते सुवाहसक कसं करायचं िे नलराजा सां गतो. हिमालयातून बर्फा
आणून तो हटकवायचा कसा ते नलराजाला मािीत िोतं. "तुला
अग्नीहर्वाय स्वयंपाक करता येईल" असा वर त्याला अग्नीने च
हदला िोता. नलराजा रािणारा उत्तरे चा पण त्याच्या पाककृतींचं
कौतुक दहक्षणेत अहधक झालं . नलराजाची आठवण म्हणून
धुंधुमाा स करायचा, रानात जाऊन जे वायचं असं दहक्षणेत
सां गतात.
पाककले तील जनावरां चा सिभाग दु गाा बाईंच्या नजरे तून
सुटला नािी. अस्वलां चं करडी पंचामृ त आहण माकडां चे हडं काचे
लाडू यां चं वणान करताना त्या म्हणतात, "अस्वलं पंचामृ त आहण
र्फणसपोळी करतात, त्यां चं नाक अहतर्य तीक्ष्ण असतं,
वेगवेगळी सुगंधी र्फळं र्फुलं आणून अस्वल ते पायां नी, काठ्यां नी
कुटतो आहण ते हमश्रण खातो. या पदाथाा ला करडी पंचामृ त
म्हणतात. हर्कारी अस्वलां ना हुसकून लावतात आहण िे पंचामृ त
हमळवतात."
माकडीण बाळं तीण िोते तेव्हा नर माकड जं गलातून
हडं क, मध गोळा करून त्याचे लाडू करून माकडीणीला
खायला िालतो असं त्यु भागातलया हर्काऱ्यां ना आढळलं .
पाककले चा अभ्यास करण्ात जसा दु गाा बाईंना रस िोता
त्यापेक्षा जास्त रस त्यां ना प्रत्यक्ष स्वयंपाक करण्ात िोता.
आपला मराठमोळ्ा जे वणाचा मे न्यू सवा दृष्टीने आदर्ा आिे
असा त्यां चा हवश्वास िोता. त्यासाठी त्यां नी वतामानपत्रात ‘खमं ग’
िे सदर सुरू केलं . साध्यासुध्या, स्वाहदष्ट पण िललीच्या
गृहिणींना माहिती नसले लया मराठमोळ्ा पदाथाां च्या कृती
द्यायला त्यां नी सुरुवात केली. या ले खां चं 'खमं ग' नावाचं एक
छोटे खानी पुस्तकिी प्रकाहर्त झालं . या पुस्तकात िातावरच्या
भाकऱ्या, ओतले ली भाकरी, उसाच्या रसातील दर्मी, गाकर,

अशी ही अन्निू णाथ (दु गाथ बाई भागिि)
- िसुां धरा ििथ िे (र्फॉस्टर हसटी, कहलर्फोहना या)
१११ वर्ाां पूवी १० र्फेब्रुवारी १९१०
रोजी ज्यां चा जन्म झाला त्या हवदु र्ी
दु गाा बाई भागवत यां चं या ले खाद्वारे
पुण्स्मरण.
मानववंर्र्ाि,
समाजर्ाि,
धमा र्ाि, आहदवासींचं जीवन,
हनसगा अर्ा प्रचंड आवाक्याच्या
अने क
हवर्यां ना
सिजपणे
पेलणाऱ्या दु गाा बाई भागवत. आहणबाणीच्या राजकारणातिी नवी
हदर्ा दे णाऱ्या तेजस्स्वनी म्हणजे दु गाा बाई भागवत. अभ्यास
आहण हलखाण िे ज्यां चे श्वास आहण उत्छ्वास िोते त्या दु गाा बाई
भागवत. संर्ोधन आहण साहित्यक्षे त्रात आपलया व्यस्क्तमत्वाचा
ठसा उमटहवणाऱ्या दु गाा बाई भागवत. या सगळ्ाबरोबर
पाककले सारख्या प्रापंहचक हवर्यातिी तेवढाच रस िेऊन
हतथे िी संर्ोधन करणाऱ्या दु गाा बाई भागवत.
स्वयंपाक या हवर्याची त्यां ना हकती आवड िोती िे
सां गताना त्या म्हणतात, "स्वयंपाकाची मला लिानपणापासून
आवड! माझी आई, आजी, चुलती यां च्याकडून मी स्वयंपाक
हर्कले . इतर कोणत्यािी गोष्टीपेक्षा मला स्वयंपाक करायला
आवडतो. खरं म्हणजे मी ले स्खका चुकून झाले , खरं तर
स्वयंपाकीणच व्हायची.
आपलया 'दु पानी' या पुस्तकात त्या म्हणतात, "स्वयंपाक
िी पोटपूजा तर आिे च पण ती अन्नपूणेची आहदकला आिे - मन,
काळीज आहण पोट सुखावणारी, डोळ्ां ना आनं द दे णारी.
रसां ची ती धनी आिे , रं गां ची ती उधळण करते म्हणूनच
आपलया संस्कृतीत हतला रसवंती म्हणतात. रसवंतीचं रसोई िे
वेगळं रूप. जणू आपलया आपणच हनसगािटने प्रमाणे हर्जू न
तयार िोणारा हवधी म्हणूनच याला स्वयंपाक म्हणतात. िे
अन्नपूणेचं र्ाि आिे . हतची िी सिजसाध्य कला आिे , हतच्या
कष्टां ची सुंदर पररणती आिे . खाणा-यां ची तुष्टी आहण पुष्टी िे
पाककले चं एकमे व ध्येय आिे .
मी दे वदे व करणारी नसले तरी अन्नपूणेची भक्त आिे .
रस्त्याच्या कडे ला बसून र्फुटक्या र्े गडीवर िातावरच्या सुंदर
भाकऱ्या करीत असले लया गृहिणी, समारं भात मां डे
करणाऱ्या, पाच पाच र्फूट र्े वयां ची सुतं वळणाऱ्या, तऱ्िे तऱ्िे ची
पक्वान्नं करणाऱ्या गृहिणी बहितलया, की त्यां ची तन्मयता,
कायाकुर्लता मला मोहित करते. "
समाजाची, दे र्ाची संस्कृती म्हणजे काय याचा उिापोि
अने कां नी आपापलया परीने केले ला आिे . पण दु गाा बाई
म्हणतात, "पाली र्ब्दकोर्ात तसंच मनु स्मृतीमधे ’संस्कृ’ या
र्ब्दाचा अथा स्वयंपाक करणे िाच आिे . वेगवेगळी धान्ये ,
भाजीपाला, मां स, मासे यां च्यावर वेगवेगळ्ा चवीच्या मसालयां चे
संस्कार करून स्वयंपाक करणे िी संस्कृती. त्यावरूनच मग
समाजमानसावर साहित्य, कला, ज्ञान, तत्त्वज्ञान, हवज्ञान इत्याहदं चे
संस्कार करून जे हसद्ध िोतं ती समाजाची संस्कृती असं
म्हणायला िरकत नािी." ’ऐसपैस गप्पा दु गाा बाईंर्ी’ या
पुस्तकात ले स्खका प्रहतभा रानडे यां नी दु गाा बाईंर्ी केले लया
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सां दणं, उकडीच्या पोळ्ा अर्ा अस्सल मराठी पदाथाां च्या कृती
आिे त. नै सहगाक रं गाच्या पेरूच्या, रायआवळ्ाच्या, कवठाच्या
जे ली आिे त. कुवळाचे पोिे , मोदक असे कोकणी पदाथा तसंच
बाजरीची उसळिी आिे . आपलया आजी-पणजीची आठवण
यावी असे साधेसुधे पौहष्टक पदाथा त्यां च्या इहतिासासकट
दु गाा बाईंनी या पुस्तकात हदले आिे त. हठकरीची र्फोडणी,
केवड्याच्या कणसाची भाजी, केवड्यात ठे वून सुगंधी केले ला
कात अर्ा चमत्कृतीपूणा पदाथाां नी िे पुस्तक सजलं आिे .
हधरडी करायला िेतली पण ती मोडायला लागली मग
उपाय काय? िा उपाय दु गाा बाई जावयाच्या गोष्टीतून सां गतात.
जावई म्हणतो, "माझी आई तव्यावर हधरडं टाकलं की झाकण
ठे वते आहण तुळर्ीला पाणी िालू न येते." मु द्दा तुळर्ीच्या
र्फेरीचा नािी; हधरडं उलटण्ाची िाई न करता योग्य वेळ मध्ये
गेला, की हधरडं न मोडता उलटता येतं िे सां गण्ासाठी िी गोष्ट.
हनवडु ं गाच्या बोंडाचा रस, तुळर्ीचा रस िलव्याच्या
पाकात िालू न िलवा रं गवण्ाची कलपना दु गाा बाईंचीच.

मोदकाची तेल िातले ली उकड तुडतुडीत िोते पण त्याचे कंगोरे
चां गले येतात, तूप िातले लया उकडीचे मोदक बैठे, वाटोळ्ा
कंगोऱ्यां चे आहण गुबगुबीत हदसतात िािी र्ोध दु गाा बाईंचाच.
‘खमं ग’पुस्तकात त्या हलहितात, पाककले च्या बाबतीत मी
जातीभे द अवश्य मानते व तो एक सुसंस्कृतपणाचा भाग आिे
असंिी मानते. प्रत्येक िरात स्वयंपाकाची वेगळी पद्धत असते.
िी रूहचहभन्नताच या दे र्ाचं वैभव आिे . या बाबतीत जातीयता
मारक नसून सुगरणपणाला ती तारकच आिे .
िा चालताबोलता हवश्वकोर् ७ मे २००२ रोजी कायमचा
हवसावला. त्यां च्याच भार्े त सां गायचं झालं तर 'दळू न झालयावर
पीठ भरून ठे वावं, जातं उभं करावं आहण आपण हभं तीला टे कून
बसावं तेव्हा काम पूणा केलयाचं समाधान हमळतं, थकवािी येतो
आहण एक तऱ्िे चा र्ां त हवसावािी हमळतो' िा हवसावा िेऊन
झाला, की कुणी सां गावं पुनजा न्मावर हवश्वास असले लया
दु गाा बाई पुन्हा एकदा जात्यावर दळायला जन्म िेतील सुध्दा!
***

बर्ाथचे िादळ
- शुभदा गिारे -कोरे (ॲास्स्टन, टे क्सस)

थें ब थें ब थबकले , सारे गोठले िो जल
आले आले िो वादळ, आले बर्फाा चे वादळ ।
बर्फाा ळलया वृक्षवेली, पानं , र्फुलं आिादली
िरािरां नािी जणू हकती झुंबरं टां गली ।
जखडली र्फां दीन र्फां दी, आता सोसवेना भार
हबलगली धरणीला, माय दे ईल आधार ।
हपकं झाली हनष्प्राण, प्राहणमात्र िो िै राण,
उन्मळली झाडे झाडे , सुने झाले िो अंगण ।
पाणी नािी, नािी वीज, अिो गोठली की िरं
सारे झाले ितबल, हकती झाले हनराधार ।
जग नािी पाण्ाहवना, पाणी म्हणजे जीवन
पूर असो वा वादळ, प्रकोपाने मु कतील प्राणं ।
जागा िो रे मानवा, तू नको करूस प्रिार
हनसगा समद्यां चा वाली, त्याचा करा रे आदर ॥
***
बृ िन्मिाराष्टर वृ त्त

९

माचा २०२१

मिाराजां बद्दलच्या त्यां च्या भार्णात बोलताना सां हगतले !
"धमो रक्षहत रहक्षत:" िे श्री. पाटील यां च्या संथथे चे ब्रीदवाक्य.
त्यात जणू मिाराजां नीच हदले ली हशकवण हदसते. श्री पाटील
म्हणाले , की धमा रक्षण िे प्रत्येक भारतीयाचे कताव्य आिे ,
सरकार, ने ते यावर अवलं बून न रिाता आपणच, मिाराजां चे एक
मावळे बनू न केलेले, ते आवश्यक काम आिे . स्वराज्य व स्वातंत्र्य
यात र्फरक आिे . स्वराज्य या शब्दातच, आपले राज्य, सत्ता
आली, तरी त्यात जबाबदारी अपेहक्षत आिे . स्वातंत्र्य म्हणजे
आपल्यावर कोणाची सत्ता नािी, मालकी नािी एव्हढे च.
स्वराज्याची सुरुवात, ४०० वर्ाां पूवी मिाराजां नी, १६४५ साली
रोहिडे र्श्रावर वयाच्या अवघ्या १५-१६व्या वर्ी मूठभर
मावळ्ां नासि स्वराज्यथथापने ची शपथ िेऊन केली! १६७४
मध्ये हशवराज्याहभर्े क िे स्वप्न साकार केले ! स्वराज्य हमळवावे
लागते, तसेच रक्षण करायला लागते, तो अहभमान पुढील हपढीला
द्यायचे काम करायला लागते. श्री पाटील पुढे सां गतात, राजां नी.
स्वातंत्र्य, समानता, व न्याय या तीन तत्त्वां वर स्वराज्य थथापन
केले तसेच गुणवत्ता आधाररत पदाहधकारी ने मले , जातपात यावर
नािी! र्फक्त मिाराष्टराचा नव्हे , अखं ड भारताचा हवचार केला.
म्हणूनच हिं दवी राज्य संबोधले , मराठा नािी. रयतेचे राज्य
हनमाा ण केले . मिाराजां च्या राज्यात महिलां ना नु सता मान नव्हता
तर सुरहक्षतता िोती, न्याय िोता.
हशवजयंतीला राजां च्या वरील मू ल्यां चे मनन करायला िवे,
नु सते ढोलताशा नको. हशवाजी एक अष्टपैलू व्यस्क्तमत्व िोते.
व्यवथथापन गुणवत्ता, जे आज परकीयां कडे हशकतो, ते राजां चा
नु सता अभ्यास केला तरी हशकायला हमळे ल. भार्णाच्या शे वटी,
श्री पाटील म्हणतात, की, मुलां ना आपण अकबर-हबरबल कथा
सां गतो, पण हशवाजीच्या गोष्टी का सां गत नािी? हवचार करावा!
श्री पाटील यां ना उत्तररं गतर्फे मन:पूवाक धन्यवाद!

उत्तररां ग

एकमे काां चे धरुनी हाि | सुखशान्तीची शोधू िाट ||
चला राहू आनांदाि | आयुष्याच्या उत्तररां गाि ||
बृ . म. मंडळाच्या “उत्तररं ग” प्रकल्पां च्या माहितीसाठी सं पका:
सांदीि दीलक्षि बृ . म. मंडळ काया काररणी सदस्य, उत्तररं ग नेतृत्व
र्फोन क्र. 1-216-926-6696, ईमेल sandeep.dixit@bmmonline.org
लिद्या जोशी- अध्यक्षा, बृ. म. मंडळ र्फोन क्र. 1-224-321-2948
ईमेल Vidya.Joshi@bmmonline.org

उत्तररं ग सत्र : जानेिारी १, २०२१ नाट्यसांगीि आलण

"एका िात्राची ऑनिाईन गोष्ट्"
- खस्मिा कांटक (हवस्मं ग् टन, डे ल ावे अ र)
सत्राच्या पहिल्या भागात नाट्यसंगीताचा
कायाक्रम सादर झाला. ने िा कुलकणी (ईस्ट
बे एररया, कहलर्फोहना या) यां नी या
कायाक्रमाचे अभ्यासपूणा हनवेदन केले . त्यां नी
या नाट्यपदां ची आहण नाटकां ची पार्श्ा भूमी,
इहतिास आहण सामाहजक मित्त्व सां हगतले.
गीतकार,
गायक,
संगीतकार
यां ची
वैहशष्टयेिी त्यां नी उलगडून सां हगतली. १८८० मध्ये प्रथम प्रयोग
झाले ल्या "संगीत शाकुंतल" नाटकापासून ते अगदी
अहलकडच्या "एका लग्नाची गोष्ट" पयांतच्या काळातील हवहवध
नाट्यसंगीताची झलक दाखवणाऱ्या या कायाक्रमाने प्रेक्षकां ना
संगीताबरोबरच स्मरणरं जनाचा आनं द हदला. या कायाक्रमातील
कलाकार: ररया नाईक (कने स्क्टकट)- नां दी: "पंचतुंड
नररुंडमालधर"(संगीत शाकुंतल); स्वरा कायंडे (वय वर्े ८,
कने स्क्टकट)- "या नव नवल नयनोत्सवा"(संगीत मानापमान);
योहगनी जोशी (ओरलंडो, फ्लोररडा) - "िे सुरां नो चंद्र
व्हा"(संगीत नाटक- ययाहत आहण दे वयानी), तबला - वैभव
जोशी; नम्रता मिाबळ वताक (बे एररया, कहलर्फोहना या) - "गुंतता
हृदय िे "(संगीत मत्स्यगंधा) तबला- श्रे यस वताक; गौतम नाईक
(कने स्क्टकट) - "मला सां गा सुख म्हणजे नक्की काय
असतं?"(एका लग्नाची गोष्ट).
सत्राच्या दु सऱ्या भागात कने स्क्टकटच्या कलाकारां नी
गाजले ल्या हवनोदी नाटकां मधल्या पात्रां ची आहण संवादां ची
मनोरं जक, संस्मरणीय गुंर्फण सादर केली. या कायथिमािीि
किाकार: सहचन कु लकणी (वि िरण), गौतम नाईक
(वऱ्िाड हनिालं अमे ररकेला), ज्योत्स्ना कुरकुटे (ती र्फुलराणी),
स्स्मता आहण मिें द्र जोग (िसवार्फसवी), वैदेिी आहण हकरण
परां जपे (शां तेचं काटां ), केदार दफ्तरदार (करोनावरची वरात) ,
ले खन - बंडा जोशी , संकल्पना, लेखन, हदग्दशा न, संयोजन गौतम नाईक, हनवेदन - प्राजक्ता दीहक्षत. तंत्र सिाय्य - राहधका
परमानं द.
जाने . २३, २०२१- हवर्य: “हशवाजी मिाराज”
वक्ते : श्री हवजय पाटील
- अलजि नािू (र्फोल्स म, क हलर्फोहना य ा)
मराठी माणूस आजिी “हशवाजी मिाराज”
िे नु सते शब्द ऐकले , की अहभमानाने
र्फुलू न येतो! िे सुंदर वाक्य, "हशवाजी
मिाराज अमे ररका पररवार" या संथथे चे
संथथापक, श्री हवजय पाटील यां नी, २३
जाने वारी २०२१ रोजी, बृ. म. मं डळ
उत्तररं गने आयोहजत ३४ व्या कायाक्रमात
बृ िन्मिाराष्टर वृ त्त

१०

माचा २०२१

(एसटी) मग बोटीने , मग पुढे िरापयांत कािी मै ल चालत जावे
लागे. दू र सासरी पूणा अपररहचत वातावरणात रुळताना, त्या
‘टीन-एज’ वयात मािे रच्या आठवणीने काय वाटले असेल
हतला, िे हतच्या मनासच ठाऊक!
मात्र माझ्या आठवणीतले आजीचे रूप म्हणजे कपाळी
कुंकू नािी, पां ढरी साडी, वयाची सत्तरी उलटलयावरिी
डोक्यावरच्या मु लायम केसां पैकी हकमान ४० टक्के काळे केस,
सुरकुत्या नसले ला तुकतुकीत चेिरा ! िरातील स्वितेबद्दल ती
र्फारच जागरूक असे. इिीलािी लाजवेल, अर्ाप्रकारे
कपड्यां च्या ने टक्या िड्या िालायची. िरातील भां डी
लखलखीत ठे वत असे. मनाने ती आधुहनक हवचारां ची, पण
वैचाररक स्वातंत्र्य बहुधा कमीच हमळाले असावे हतला हतच्या
आयुष्यात. िरात आहथा क सुबत्ता हमळाली, कुणाचा हतला त्रास
नव्हता, पण स्वत:च्या आयुष्याहवर्यी, बहुतेकवेळा पुरुर्ां नी
िेतले लया हनणायां वर आहण समाजाने हदले लया चौकटीत
आपण आयुष्य काढतो आिे या जाणीवेची खं त असावी माझ्या
आजीच्या मनां त, असं मला पुढे अने क वर्ाां नी हतच्या स्वभावाचा
हवचार केलयावर जाणवते. मात्र माझ्या बालपणीच्या आठवणीत
नातवंडां ना जवळ िेणारी, त्यां च्या आनं दात स्वत:चा आनं द
र्ोधणारी, स्वत: रचून गोष्टी सां गणारी प्रेमळ व्यक्ती िीच
आजीची प्रहतमा आिे . हतची अजू न एक आठवण:परकर-पोलक्यातली नात पाहून, आजी खू प आनं दली
हतच्या कपाळी लाव तीट, सुनेला ती म्हणाली ।
‘तू स्वत:िी लाव ना’, केला िट्ट नातीने
कुंकवाने येतो मला ताप, र्ोधली सबब आजीने ।
असंच एकदा छोटीला, आईने साडी ने सवली
खु लून हदसतोय िा रं ग, आजी कौतुकाने उदगारली ।
‘तूपण ने स की रं गीत साडी’, नात म्हणाली आजीला
क्षणभर वेगळाच रं ग, आजीच्या डोळ्ात तरळला ।
सावरून िलकेच म्हणाली, पां ढऱ्यात असतात रं ग सात
अन त्याचेच इं द्रधनु ष्य, बितेय मी तुझ्या रूपात ॥
या सवाा चा अथा बालवयात कळत नव्हता, आहण आता
कळू निी आजीर्ी थे ट संवाद र्क्य नािी. स्वत:च्या इिा,
आकां क्षां ना मु रड िालू न, इतरां च्या आनं दात सामील िोत
वयाच्या ७८व्या वर्ी माझी आजी अनं तात हवलीन झाली.
माझी आजी िी केवळ त्या काळातील कािी सामाहजक
रीतींमध्ये अडकले ली प्राहतहनहधक व्यक्ती. हपढ्यानहपढ्या कािी
प्रथा, परं परां च्या ओझ्याखाली अने क मु ली, आज्या, पणज्या
यां च्या आकां क्षा हवरून गेलया. अजू निी जगात कुठे न कुठे
कािीजणी लादले लया कुंपणापलीकडचं हवर्श् शोधण्ासाठी
आसुसले लया आिे त. त्यातली एकादी असामान्य मलाला
यूसुर्फजई (https://malala.org/) तावून सुलाखू न अहधकच
तेजस्वी, खं बीर बनते. आहण इतरां नािी मदतीसाठी िात पुढे
करते. आजवरच्या नोबेल पुरस्काराने सन्माहनतां पैकी वयाने
सवाा त लिान अर्ा मलालाने थथापन केले लया “मलाला र्फंड”चे
िोर्वाक्य दे खील “जगभरातील प्रत्येक मु लीला हतच्या आवडीहनवडीचे भहवष्य साधण्ाची संधी हमळावी”, िे आिे ! गरज
आिे समाजातील हवहवधस्तराने , ’िी’ क्षमता मान्य करण्ाची,
आकार् मोकळं आिे , िे ’ती’ला सां गण्ाची!

“कर लिहार सामर्थ्ाथने...”

- लिनिा कुलकणी (हर्कागो)
माचा महिना आला, आहण जागहतक महिलाहदनाच्या
आधीच ‘िप्पी वूमेि डे ’ र्ु भेिां चा पाऊस पडू लागला आिे .
माझ्यािी सेलर्फोनवर व्हॉटस ॲप मे सेजेसची हटं गहटं ग वाढली
आिे . तर्ी ती कुठलयािी हदवर्ी चालू असतेच. िप्पी
गणेर्चतुथी, िप्पी एकादर्ी... (मी उपास करून दु प्पट खात
नसले तरी), िप्पी िलोहवन डे ...इत्यादी. आता िप्पी सवाहपत्री
अमावस्या डे , िप्पी गटारी अमावस्या डे म्हणायचे बाकी आिे .
अर्ा हडहजटल स्वरूपातील कृतींनी िहपने सच्या प्रगतीपुस्तकात
‘-ई-भर’ पडते आिे . कािीका असेना, हनदान या हनहमत्ताने
जगात िहपने स वाढत असला तर, िे िी नसे थोडके!
महिला पोहलस, महिला अंतराळ-वीरां गना, महिला
वैमाहनक, वकील डॉक्टर, र्ािज्ञ, राजकीय, सामाहजक
सां स्कृहतक, साहिस्त्यक... अर्ा अने क क्षे त्रात धडाडीने
कामहगरी करणाऱ्या महिलां च्या यर्ोगाथा वाचलया, ऐकलया
की त्यां च्या कामहगरीचा अहभमान वाटतो, प्रेरणा हमळते. पण
आनं दाचा पेला काठोकाठ नािी भरत! म्हणून मग, काय
हठबकतंय, त्यातून, िे मी पाहू लागले . जनसामान्यां च्या मनातील
वरवरचे पापुद्रे खरवडून पाहिले , आहण लक्षात आले , कािी
तळागाळार्ी, कािी तरी सलतंय, युगानु युगे! अहतपररचयाने ,
कािींना तो सलदे खील अंगवळणी पडला आिे . सप्टें बर २०२०
मध्ये प्रकाहर्त र्ोधहनबंधानु सार (National Partnership for
Women & Familites Factsheet) समान कामासाठी, अमेररकेत
कािी क्षे त्रात महिलां ना पुरुर्ां पेक्षा कमी वेतन हदले जाते.
https://www.nationalpartnership.org/our-work/resources/
economic-justice/fair-pay/americas-women-and-the-wage
-gap.pdf) रोजच्या साध्या जगण्ातिी सक्षम महिलां ना

सामाहजक औद्योहगक क्षे त्रात समान कामासाठी पुरुर्ां समान
दजाा नाकारलयाची उदािरणे आजिी आिे त. त्याबद्दल सहवस्तर
नं तर कधीतरी हलिीन. लिानपणापासून टाळ्ा हपटत “वामां गी
रखु माई...” म्हणणारे लोक पाित आलयाने , तेव्हा त्याचा अथा , मी
एकदा माझ्या आजीला हवचारला िोता. आजी मला जवळ
िेऊन म्हणाली िोती, ‘माझ्या मनातलं बोललीस गं तू ! पण
असतात असे कािी डावे हनयम बाईच्या वाट्याला या जगात’...
आहण गप्प झाली. तेव्हा याचा अथा कळण्ाइतपत मला समज
नव्हती.
माझी आजी- रमा पुरुर्ोत्तम हिले कर/पूवाा श्रमीची नार्फडे .
हतचे लग्न त्या काळात १८ वर्े वयाच्या आतच झाले . हतच्या
मताचा प्रश्नच नसावा तेव्हा. हर्क्षण इयत्ता सातवी, परं तु हतला
मराठी, संस्कृत गहणत यात उत्तम गती आहण इं ग्रजीचे जु जबी
ज्ञान िोते. लग्नानं तर पुढे ती केवळ कानी जे पडे ल ते ऐकत
हर्कत राहिली. मराठी, संस्कृत श्लोक, सुभाहर्ते, स्तोत्रे ,
असंख्य म्हणी, गाणी, सुगम संगीत, संगीत नाटकातील प्रवेर्,
नाट्यगीते यां चे हतचे पाठां तर भरपूर. नवीन गोष्टी समजू न
िेण्ाची हजज्ञासा. आजी सुबक ठें गणी, लख्ख दे खणी िोती.
आजी सासरी आली आहण मग आजोबां च्या डॉक्टरकीच्या
पेर्ाहनहमत्त कोकणातून थे ट हवदभाा तच थथलां तररत झाली.
मनात आले की गेली मािे री, असे त्याकाळी र्क्यच नव्हते.
कोकणात हतच्या मािे रगावी जाण्ासाठी कािी अंतर बसने
बृ िन्मिाराष्टर वृ त्त

जागलिक मलहलालदन ८ माचथ लनलमत्त समस्त मलहलाां ना शुभेच्छा!
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