
 
BMM Newsletter August 2019 – Supplement   

1 

मेळा मराठीचा जमला खासा! 
- मंजजरी जोशी (संपर्क  समिती, बहृन्िहाराष्ट्र िंडळ अधिवेशन, २०१९) 

 
      उत्तर अिेरररे्तील बहृन्िहाराष्ट्र िंडळाचं १९वं अधिवेशन ११ त े१४ जुलै या र्ाळात डॅलसिध्ये थाटात पार 
पडलं. आम्हा डॅलसवामसयांना गेली अनेर् वर्ष ंयाच ेवेि लागले होत.े अखेर अधिवेशनाचं यजिानपद आम्हाला 
प्रथिच लाभलं आणि त ेटेक्सन स्टाईलिध्ये भव्य स्वरूपात सादर र्रायला आम्ही सज्ज झालो. गेली दोन वर्ष ं
संयोजर् ददलीप रािे आणि सहसंयोजर् हर्षकद खाडडलर्र यांच्या नेततृ्वाखाली सुिारे तीनशे र्ायकर्त ेझटत होत.े 
बीएिेि अधिवेशन म्हिजे जगन्नाथाचा रथ! त्याला शेर्डो लोर्ांचा हातभार लागला तवे्हा तो िागी लागला. 
आिच्या र्ष्ट्टांना फळ मिळालं आणि र्ायकक्रि यशस्वी झाला याचं िोठं सिािान सवांना मिळालं. 
      परक्या भूिीवर िाय िराठीचा झेंडा रोवायचा म्हिजे त्याच ेकर्ती ववववि पैलू असतात! भार्षा, संस्रृ्ती, 
आहार, पेहराव, र्रििूर् आणि त्याबरोबरच सािाजजर् बांधिलर्ी....या सवक गोष्ट्टींचा ववचार र्रून आम्ही 
र्ायकक्रिांचं आयोजन रे्लं. ‘सूर गुंजती अमभनवतेचे, फुलववत नात ेपरंपरेच’े या आिच्या घोर्षवाक्याला अनुसरून 
आपला परंपरेचा अिोल ठेवा तंत्रज्ञानाच्या र्ोंदिात बसवण्याचा आम्ही प्रयत्न रे्ला. सवक र्ायकक्रिांचं स्थळ, वेळ 
ननजचचत झाल्यावर आिच्या तंत्रज्ञान समितीने अधिवेशनाचं अॅप बनवलं, त्यािुळे पाहुण्यांना र्ोितीही िादहती 
सेलफोनवर सहज मिळू लागली. तसंच, अधिवेशनाची स्िरणिर्ा छापील स्वरुपाबरोबरच जललप-बुर् स्वरूपात उपलब्ि 
रे्ली. आता ती तुम्हालासुध्दा सेलफोनवर वाचता करं्वा ऐर्ता येईल. 
       अधिवेशनाच्या प्रिुख पाहुण्या डॉ. अरुिा ढेरे म्हिजे िराठी सादहत्यातील िानाचं पान! त्यांच्या र्ववतांना 
रमसर्ांनी भरभरून दाद ददलीच, पि त्यांचं अध्यक्षीय भार्षि तर एवढं ववचार र्रायला लाविारं होतं, र्ी त े
प्रत्यक्षच ऐर्ायला हवं! सौम्य साजत्वर् भार्षेत त्यांनी परंपरेचं आिुननर् रूप आणि सिाज जोडण्यातला सहभाग 
स्पष्ट्ट रे्ला. परंपरेची गनतिानता त्यांनी र्ट्यारीच्या गोष्ट्टीतून कर्ती छान िांडली! 
‘शब्दांच्या गावा जावे’ या र्ायकक्रिात िराठी भार्षेच्या गिती सांगिाऱ्या दीपाली रे्ळर्र म्हिाल्या र्ी, “िाझ्या 
र्ायकक्रिाला मिळालेला प्रनतसाद अनपेक्षक्षत होता, पि ऊजाक देिारा होता.” र्ोिाला र्ल्पनाही नसेल र्ी उभी हयात 
अिेरररे्त घालवलेल्या वधृ्दांसर्ट सुिारे चार हजार लोर् अधिवेशनात लगबग र्रतांना छान िराठीत गप्पा िारत 
होत.े त्यांचं ऐरू्न मसक्युररटीच ेस्थाननर् गाडकही दोन ददवसांत ‘चला, लवर्र चला’ असं म्हिायला मशर्ले होत.े 
(आजर्ाल पुण्या-िुंबईलासुध्दा इतरं् िराठी ऐर्ायला मिळत नाही.) 
       आपल्या संस्रृ्तीचं दशकन तर क्षिोक्षिी घडत होतं. अधिवेशनाची सुरुवातच आर्षाढी एर्ादशीच्या िुहूताकवर 
झाली. तवे्हा एर्ा दालनात खास उभारलेल्या ववठ्ठलिंददरासिोर दिक्यात आरती झाली. ‘वारी पंढरीची’ या 
र्ायकक्रिात ‘ववठूचा गजर’ दिुदिुला. दसुऱ्या ददवशी सर्ाळी डॅलस शहराच्या रस्त्यावरून आिची गौरवयात्रा 
वाजतगाजत फेरफटर्ा िारून आली तवे्हा स्थाननर् लोर् रु्तुहलाने पहात होत.े....मशवाजी िहाराज, संत परंपरा 
आणि िराठी सादहत्यातील ददग्गज यांच्या ददडंी! लेझीि पथर् आणि ढोलताशांचा र्डर्डाट! फेटे, नऊवारी आणि 
नथी असे िराठिोळे पेहराव! 
       ज्ञानेचवरी म्हिजे आपली िराठी िातीतली भगवद्गीता! ज्ञानेचवरीच ेअभ्यासर्, सुप्रमसध्द प्लाजस्टर् सजकन 
डॉ. रववन थते्त हे आिच ेप्रिुख वक्त ेहोत.े आिच्या घोर्षवाक्यातील अमभनवता आणि परंपरा यांचं िूनतकिंत उदाहरि 
म्हिजे डॉ. थते्त! त्यांच्या अभ्यासपूिक भार्षिातून ज्ञानोबा िाऊलींचं एर् वेगळे रूप ददसलं आणि िन तपृ्त झालं. 
तीच गोष्ट्ट िर्रंदबुवा रािदासी यांची! िेरॅ्ननर्ल इंजजननअर असलेले िर्रंदबुवा सिथकभक्त आहेत. आपल्या 
र्ीतकनातून अगदी सोप्या भार्षेत त ेभक्ती-ज्ञान-वैराग्य या त्रत्रसूत्रीची ओळख र्रून देतात. रोजच्या जीवनात 
अध्यात्िाचा सहज सिावेश र्सा र्रावा हे त्यांच्यार्डून अगदी तरुिांनीही मशर्िं आजच्या अजस्थर वातावरिात 
फार आवचयर् आहे. 
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       िहाराष्ट्राचा आिखी एर् पैलू म्हिजे आपली खाद्यसंस्रृ्ती! िालविी, खानदेशी, र्ोल्हापुरी, पेशवाई अशा 
िहाराष्ट्राच्या र्ानार्ोपऱ्यातल्या पदाथांनी अधिवेशनातील भोजनात हजेरी लावली. आपल्या पाहुण्या र्लार्ारांपैर्ी 
र्ाहींनी ददलखुलासपिे र्बुली ददली र्ी, “िहाराष्ट्रात राहूनही इतरे् िराठी पदाथक आम्हाला ठाऊर् नव्हत!े” पि असे 
पदाथक एवढ्या िोठ्या प्रिािावर बनविे सोपे नव्हते, िहाराजा! परदेशात भारतीय खाद्यपदाथक म्हिजे पंजाबी, 
गुजराथी करं्वा दाक्षक्षिात्य पदाथक असतात. िराठी िािसं व्यवसायात जरा िागेच, त्यािुळे िराठी खाद्यपदाथक 
परदेशांत पोचू शर्ले नाहीत अजून! िग आिच्या भोजन समितीने अक्षरशः रं्बर र्सली, िराठी पदाथांच्या 
पार्रृ्ती रे्टररला मशर्वल्या आणि भोजनाच ेजंगी बेत वास्तवात आिले. हृदयाचा िागक पोटातून जात असेल तर 
आम्ही सवक पाहुण्यांची हृदयं नक्र्ीच जजंर्ली! 
      िराठी वातावरि तर साऱ्या अधिवेशनात भरुन रादहलं होतं. भारतीयच नव्हे तर िराठिोळ्या पेहरावात 
सवांची वदकळ सरुू होती. “जेवि झाल्यावर मशवाजी पुतळ्याजवळ भेट” करं्वा “ववठ्ठल- िदंदराशेजारी िस्त रु्त े
मिळताहेत” अशी वाक्यं र्ानावर पडत होती आणि िन एर्दि िराठी भिूीवर पोचत होतं. संध्यार्ाळी सुबोि 
भावेंशी ‘रुबरू’ र्रायला करं्वा संगीतर्ार अशोर् पत्र्ींच े‘सप्तसूर’ ऐर्ायला नटूनथटून जाताना पेढे, अत्तर, िोगऱ्याच े
गजरे यांनी स्वागत होत होतं. आिच्या सजावट समितीच ेआणि स्वागत समितीच ेर्ष्ट्ट फलद्रपू होत होत.े या 
वातावरिात आम्ही टेक्ससची िाती र्शी ववसरिार? ती तर आिची र्िकभूिी! भव्य टेक्सन स्टाईलच्या 
संयोजनाचाच एर् भाग म्हिून टेक्स-िेक्स पदाथांचा आस्वाद घेताना अचानर् ‘िाररआची’ बँड टेबलाजवळ वाजत 
होता तर शेवटच्या ददवशी आिच ेस्वयंसेवर् ‘र्ाउबॉईज’ बनून हसत नाचत ननरोप घेत होत.े 
       तपृ्त र्रिाऱ्या भोजनासारखाच िहत्वाचा पैलू म्हिजे र्रििुर्ीच ेर्ायकक्रि! भारतातील अनेर् नािवंत 
र्लार्ारांनी त्यांच ेर्ायकक्रि सादर रे्ले आणि उत्तर अिेरररे्तील अनेर् र्ायकक्रिांनी ‘हि भी रु्छ र्ि नही’ हे 
दाखवून ददले. सिारोपाचा र्ायकक्रि म्हिजे हृवर्षरे्श जोशी यांनी खास मलदहलेली अफलातून र्ॉिेडी होती आणि 
त्यात िर्रंद अनासपुरे, ववशाखा सुभेदार, संर्र्षकि र्ऱ्हाडे, स्पहृा जोशी, हेिांगी र्वी अशा र्लार्ारांनी ििाल 
आिली. पि उद्घाटनाचा आिच्या स्थाननर् र्लार्ारांचा र्ायकक्रिही सवकच बाबतीत अगदी तोडीस तोड होता. 
आपल्याला सांस्रृ्नतर् आठविींत रिायला नेहिीच आवडतं, पि त्या संस्रृ्तीचा वारसा पुढच्या वपढीला सुिाररत 
रूपात ददला र्ी नवी वपढी आपल्या अधिर् जवळ येत ेआणि म्हिते, ‘आम्ही बीएिेिला आठविी बनवायला येतो, 
जागवायला नाही!’ ही र्ल्पना चुरचुरीत संवादातून िांडली गेली आणि सोबत होता सुिारे दोनशे र्लार्ारांचा ताफा! 
पंडडत ववजय र्ोपरर्र आणि देवर्ी पंडडत यांनी ‘स्वरनक्षत्र’ ही िैफल रंगवली तर अजचवनी गोरे-देशपांड ेयांनी 
‘नाट्यस्वरांचा’ प्रवास घडवला. यामशवाय ‘डडअर आजो’ हे ियुरी देशिुख मलणखत नाटर् भारतातून खास आलं होतं. 
अिेररर्न नातीशी ‘नात’ं जुळविारा आजोबा संजय िोने यांनी छान रंगवला. इथल्या ‘धथएदरक्स’ने पुलंच्या 
‘बटाट्याच्या चाळीची’ सफर घडवली तर ‘त्रबग बँग’ने ‘पे्रिाच्या गावा जावे’ असं सांधगतलं. 
     नाटरं् आणि संगीत यामशवाय ववर्षयांची एवढी वववविता होती! चारुहास पंडडत यांचा ‘धचटूं’, डॉ. जगन्नाथ 
ददक्षक्षत यांचा पंचावन्न मिननटांचा डाएट प्लॅन, डॉ. संजय उपाध्ये यांच े‘िन प्रसन्न र्रिारे’ प्रवचन, िनश्री लेले 
यांचा ‘िेघदतूाचा’ रसास्वाद ही श्रोत्यांसाठी खास आर्र्षकिं होती, पि अिेरररे्च्या ववववि प्रांतांतून जे र्लागुिांचं 
दशकन घडलं त ेअमभिानास्पद होतं, वेगवेगळे ववर्षय हाताळिारं होतं.... पौराणिर् नानयर्ा त ेसप्तचक्र, सावरर्र त े
गददिा, नतृ्य-प्रर्ार त ेवाद्यसंगीत! हृवर्षरे्श जोशींच्या ‘जस्ट असंच’ गप्पा भन्नाट होत्याच पि इथल्या र्लार्ारांच े
‘उभ्या उभ्या ववनोद’ही सात िजली हास्य ननिाकि र्रत होते. 
     िेडडर्ल र्ॉन्फरन्स, त्रबझनेस र्ॉन्फरन्स आणि उत्तररंग यांनी सुरू झालेलं हे अधिवेशन उत्तरोत्तर रंगतच गेलं. 
आयाक आंबेर्र आणि हृवर्षरे्श रानड ेयांच्या स्वरांनी ‘दटपूर दटपूर चांदिं’ पसरवलं आणि आिच्या ‘सारेगि’, ‘वाह 
उस्ताद’च्या स्पिकर्ांनी आपि परदेशातही भारतीय संगीताचं रोपटं कर्ती छान रुजवलंय हे आपल्या गायनाने मसध्द 
रे्लं. धचत्रर्ला, फोटोग्राफी, ढोलताशा अशा अनेर् र्लांना वाव देिाऱ्या स्पिाक घेण्यात आल्या. अिेरररे्त जन्िलेल्या 
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आपल्या भावी वपढीला या अधिवेशनात सहभागी र्रून घेण्यासाठी खास र्ायकक्रि ठेवले होत.े त्यांना आपल्या िराठी 
संस्रृ्तीची ओळख र्रून देण्याचा हा एर् सोपा िागक होता. 
      ही सांस्रृ्नतर् िौजिस्ती सुरू असतांना आपली सािाजजर् बांधिलर्ी ववसरून र्सं चालेल? यंदा प्रथिच 
आम्ही ‘एनजीओ समिट’ आयोजजत रे्ली होती. िहाराष्ट्र फौंडशेन, पािी फौंडशेन, हेलो िेडडर्ल फौंडशेन, िराठी 
ववज्ञान पररर्षद अशा ववववि संस्थांचा यात सहभाग होता. या संस्थांच ेभारतातील सािाजजर् र्ायक आणि त्यात 
अिेरररे्तील िराठी बांिव र्शाप्रर्ारे हातभार लावू शर्तील यावर पद्िभूर्षि प्रा. ज्येष्ट्ठराज जोशी या प्रिुख 
पाहुण्यांच्या उपजस्थतीत उद्बोिर् चचाक झाली. 
     सुिारे साडतेीन ददवस चाललेल्या ह्या सोहळ्यात सवांनी जुन्या आठविींना उजाळा ददला, िराठी संस्रृ्तीशी 
असलेली नाळ दृढ रे्ली, नतच्या प्रसाराला नवी ददशा ददली आणि दोन वर्षांनंतरच्या अधिवेशनाला जायच ेबेत आखत 
तपृ्त िनाने घराची वाट िरली. 
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