
   नमस्कार मंडळी, 

   नुकताच `फादर्स डे’ होऊन गेला. 

आईबाबांर्ाठी काय ललहावे हे 

आपल्याला कधी रु्चतच नाही.  

‘ललहावेरे् वाटते बाबा  

तुमच्यार्ाठी खूप काही  

पण आभाळ ज्याच्यात मावेल  

अर्ा शब्दच कधी र्ापडत नाही...’ 

 खरंच,काही  नाती शब्दांपललकडली 

अर्तात. पण या ‘डे’ रं्सृ्कतीच्या 

माध्यमातून आपण ती शब्दांत 

मांडायला लशकलो आहोत. नात्ांचा 

उत्सव र्ाजरा करायला लशकलो आहोत.`तीर्सरूप बाबा’ पारू्न 

‘लव्ह यू बाबा’ पयंतचा हा प्रवार् मोकळा वाटला तरी तेवढाच 

प्रगल्भ आहे. ही नात्ांची वीण अशीच घट्ट होत रहावी, हीच 

होऊन गेलेल्या ‘फादर्स डे’च्या लनलमत्ताने पुन्हा एकदा शुभेच्छा. 

त्ाचप्रमाणे होऊन गेलेल्या ‘जागलतक योग लदना’च्याही रु्दृढ 

शुभेच्छा. भारतीय योगशास्त्राचे महत्त्व जगात  लदवर्ेंलदवर् वाढते 

आहे आलण लोकांना पटते आहे, हे पाहून खरोखर आनंद आलण 

अलभमान वाटतो. या मलहन्यातील आपल्या मानलर्क 

स्वास्थ्यावरील र्त्राचा लवषयही ‘योग’ हाच होता. ‘Mental well-

being with Yoga’ चे हे  र्त्र उत्तम प्रलतर्ादार्ह पार पडले. 

तरे्च आपली नेहमीची कराओके रं्गीत रजनीही उत्साहात पार 

पडली. लमललंद ओक यांच्या ‘पंचम’ या आर. डी. बमसनवरील 

गाण्ांचा कायसक्रम  डेटर ॉईट, डेनवर, लमलनयापोललर्, लपट् स्बगस, 

लफलनक्स, टोरांटो, वॉलशंग्टन डी. र्ी. या मंडळांनी ५ आलण १२ 

जून रोजी आयोलजत केला होता. त्ाला रलर्कांची चांगली दाद 

लमळाली. 

       या मलहन्यात बृ. म. मंडळाच्या व्यार्पीठावरून लशकागो 

येरे् प्रर्मच ‘रे्लललिटी शेफ’ लवषु्ण मनोहर यांच्याशी बातलचत 

करण्ाची रं्धी लमळाली. ‘कलवता रु्चावी तशा पाककृती रु्चत 

जातात’ अरं् र्ांगणारे लवषु्णजी जागलतक दजासचे लवक्रमालदत् 

शेफ तर आहेतच पण त्ांचे उतृ्कष्ट कवी, लेखक,र्ादरकते आलण 

या र्गळ्ांतही जपलेले र्ाधेपण अरे् अनेक पैलू बघायला 

लमळाले. त्ांच्याशी केलेली बातचीत ‘मेजवानी’च ठरली.  

      मंडळी, आपल्या ’2022 BMM’ अलधवेशनाचे लागलेले वेध 

आलण उतु्सकता काही मला स्वस्र् बरू् देत नाहीय. अहो, 

आपल्या  घरचंच कायस हे; त्ाची तयारी कुठपयंत आलीय हे 

वेळोवेळी बघायलाच हवे. तर तुम्हाला र्ांगायचे म्हणजे 

अलधवेशनाची तयारी अगदी जोरात रु्रू आहे. लवकरच तेर्ील 

हॉटेल्र्बरोबरच्या करारांवरही र्ह्या होतील. र्गळ्ांच्या 

र्हकायासने हे कायस यशस्वी होणार ही खात्रीच आहे. 

        आतापयंत उत्तर अमेररकेपयंत पोचलेली बृहन्महाराष्टर  

मंडळाची झेप आता जागलतक पातळीवर जाणार आहे. होय, 

आपण आता जागलतक पातळीवर कायसरत होणार आहोत. `Proud 

to be a BMM member’ हा घोष आता लवकरच लननादणार 

आहे. या अंतगसत अनेक रे्वा BMM द्वारे उपलब्ध करून देण्ाचा 

मानर् आहे. लवकरच त्ाची रं्कल्पना आलण लनयोजन आमची 

टीम आपल्यार्मोर घेऊन येईलच. मंडळी,जाता जाता ज्ञानदेवांच्या 

या ओळी आठवताहेत - 

`हे लवश्वलच माझें घर। ऐर्ी मती जयालच स्स्र्र। 

लकंबहुना चराचर। आपण जाहला।।‘  

    चराचर ‘मराठी’ होण्ाचा तो लदवर् दूर नक्कीच नाही!  

  - विद्या जोशी (अध्यक्षा, बृहन्महाराष्टर  मंडळ, उत्तर अमेररका) 

   Vidya.Joshi@bmmonline.org  

       जुलै २०२१ 
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बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त  

 

बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ उत्तर अमेररका या संस्थेचे मुखपत्र  

     स्थापना 1981 (वशकागो) 

संस्थापक: कै. लवष्णु वैद्य, कै. शरद गोडबोले, जयश्री हुपरीकर  

संपािक: लवनता कुलकणी, लशकागो, इललनॉय  

बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त कायाषलय -संपकष :- 

BMM Treasurer - Sona Bhide   

3574  S. Marion Way, Chandler, AZ 85286  

Ph- (480) 812-9511 (PST) Email- sona.bhide@bmmonline.org        

िगषणीचे िर: Printed Copy: $25/ year   

Subscription payment is accepted online by Paypal at:  

https://www.bmmonline.org/vrutta/subscription 

जावहरातीचें िर   

पूणस पान: $175    अधे पान: $ 100  

  पाव पान: $ 70    अष्टमांश पान: $ 50 

 

वृत्त दर मलहन्यार् प्रलर्ध्द होते. आदल्या मलहन्याच्या २० तारखेपयंत हाती 

आलेल्या मजकुरातून वनिडक मजकूर  नलजकच्या वृत्तपत्रात प्रलर्ध्द 

करण्ाचे र्वस प्रयत्न केले जातील. मजकूर शक्यतो युवनकोड मराठीत MS 

word/Text Fileसह ईमेलने पाठिािा.  

प्रवसधि झालेल्या मजकुराशी संपािक  सहमत असतातच असे नाही. 

ललखाणाच्या लनवडीचे, प्रकाशनयोग्य लकरकोळ बदलाचे आलण व्याकरणीय 

दुरुस्तीचे अंलतम अलधकार रं्पादकांकडे राहतील.  

पाठवलेल्या र्ालहत्ाची पोच ईमेल कळलवल्यार् लदली जा ईल.     
बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाची कायषकाररणी (२०१९-२०२२) 

                                 मताविकार असलेले सिस्य   

                                         वनयुक्त सिस्य  
      
 माजी अध्यक्ष:  अलवनाश पाध्ये, बॉस्टन, मॅर्ॅच्युर्ेट् र््  
 
िृत्त संपािक:   लवनता कुलकणी, लशकागो, इललनॉय    
                                            
                                    विश्वि सवमती:  
 
अध्यक्ष :        मोलहत लचटणीर्, लर्ॲटल, वॉलशंग्टन  
 
सिस्य :        लनतीन जोशी, लशकागो, इललनॉय  
 
सिस्य :        र्ुनील र्ूयसवंशी, ररजलफल्ड, कनेलटकट            
                            ...  
प्रकाशक: बृहन्महाराष्टर  मंडळ, उत्तर अमेररका  
संकेतस्थळ: https://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. 
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अंकासाठी सावहत्य/मजकूर पाठविण्याचा पत्ता: 
vinata@gmail.com   or     vinatak.bmmvrutta@gmail.com  
Address: 3251 Thunderbird Court (E)   Aurora IL, 60503   

अध्यक्ष  लवद्या जोशी लशकागो, इललनॉय 

सवचि कोमल चौक् कर लॉर् अँजलीर्, कॅललफोलनसया  

कोर्ाध्यक्ष  र्ोना लभडे लफलनक्स, ॲररझोना 

सिस्य:  लमललंद बावडेकर  ॲटलांटा, जॉलजसया 

 रं्दीप बेलखोडे ऑस्स्टन, टेक्सार् 

 रं्दीप दीलक्षत  स्िवलँड ओहायो 

 लशल्पा कुलकणी  बॉस्टन, मॅरॅ्चु्यरे्ट् र््  

 हेमा राचमाळे  डेटर ॉइट, लमलशगन 

 बृहन्महाराष्टर  वृत्ताचा यंदाचा लदवाळी अंक (वषस ४१ अंक 

११)  नोव्हेंबर मधे्य प्रकावशत होईल.  

त्ातील लेखन-र्ालहत्ार्ाठी हे आवाहन! 

* लदवाळी अंकात बृहन्महाराष्टर  मंडळाच्या उपक्रमांलवषयी 

व अलधवेशनालवषयी मालहती तरे्च आपल्या कथा, कविता, 

लवलतसावहत्य, प्रिासिणषन, मुलाखती, व्यस्तक्तिेि, कायषिेि, 

पुिक पररचय,  वं्यगवचते्र इत्ादी र्मालवष्ट करण्ात येईल. 

* र्ालहत् मराठीत अर्ावे. (युवा व बाल गटारं्बंलधत काही 

अपवाद वगळून!) 

* र्ालहत् स्वत: लललहलेले, स्वत:चे अर्ावे. र्ालहत् र्ोशलमीलडया 

लकंवा इतर माध्यमांतून पूवसप्रकालशत केलेले नर्ावे. 

* गद्यलेखन: शब्दमयासदा:  कमाल २५००, 

 कलवता: शब्दमयासदा  कमाल ५०० (५० ओळी) 

* आपले लेखन युवनकोड मराठी फॉन्टमिे MS word लकंवा 

टेक्स्ट फाईलमधून ईमेल अटॅचमेंटने पाठवावे. त्ाबरोबर 

लेखकाचे- नाव, गाव, आलण एक लहान आकाराचा फोटो (jpeg 

file) पाठवावा.  

* लेख, कलवता, कर्ा, प्रवार्वणसन इ. र्मवेत मजकूरार् अनुरूप 

१-२  लचते्र (फोटो -jpeg) पाठवावयार् हरकत नाही.  आपल्या 

लेखनार्ोबत आपले अवभिाचन स्व्हडीओ बृहन्महाराष्टर   वृत्ताच्या 

यूटू्यब लवभागात पाठवायचे अर्ल्यार् कळवावे. 

* बृहन्महाराष्टर  वृत्ताच्या लदवाळी अंकात व्यािसावयक जावहराती 

पाठवण्ार्ाठी दर व अलधक मालहतीर्ाठी रं्पकस : 

 BMM Treasurer-  sona.bhide@bmmonline.org  

* आपण लदवाळी अंकार्ाठी र्ालहत् पाठवणार अर्ल्यार् तर्ा 

रं्देश ३१ जुलै,२०२१च्या आत BMM Edtor:   

vinata@gmail.com या ईमेलवर कळवावे. 

* आपले सावहत्य ि त्यासंबंवित फोटो इत्यािी पाठिण्याची  

 अंवतम तारीख  २० सप्टेंबर, २०२१  आहे.  आपले र्ालहत् 

पाठवण्ार्ाठी ईमेल पत्ता: vinata@gmail.com 

Or   vinatak.bmmvrutta@gmail.com      

* र्ालहत् प्रकाशनाचे अंलतम  अलधकार रं्पादकांकडे राहतील. 

* बृहन्महाराष्टर  वृत्ताचा वाचक वगस हा उत्तर अमेररकेतील  ७०+ 

मराठी मंडळे, भारत आलण अनेक परदेशांतील मराठी रलर्क 

अर्ा जगभर लवखुरलेला आहे. 

* अंकाच्या पेपर कॉपीचे मयासलदत लवतरण होते. ई-लडलजटल-अंक

- बृहन्महाराष्टर  मंडळाची वेबर्ाईट, फेर्बुक, ईमेल व व्हॉट् र् ॲप 

गु्रप  याद्वारे जगभरातील मराठी वाचकांपयंत पोहोचतो. र्वस 

मराठी र्मुदायार्ाठी बृहन्महाराष्टर  वृत्त हे खुले व्यासपीठ आहे. 

र्ोडक्यांत, “मराठी लततुका मेळवावा!” 

र्से्नह, 

विनता कुलकणी (रं्पादक, बृहन्महाराष्टर  वृत्त, उत्तर अमेररका) 

*** 

     

बृहन्महाराष्ट्र  िृत्ताच्या वििाळी अंकातील  

लेखन-सावहत्यासाठी आिाहन! 
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अिवलया नाटककार अशोक िंजारी  चतुरस्त्र गायक िािक वकरण जोगळेकर  

         एक हरहुन्नरी गायक, र्वस प्रकारची ताल-वादे्य लनष्णातपणे 

वाजवणारे कलाकार आलण आनंदी व्यस्िमत्त्व अर्लेले  लकरण 

जोगळेकर (वय ५७) यांचे मंुबईत १० जून, २०२१ रोजी लनधन 

झाले. 

        लकरण जोगळेकर रु्मारे 

४० वषांपूवी  अमेररकेत आले 

आलण नू्य जर्ी येरे् राहात 

अर्त. तबला, ढोलकी, आलण 

इतर ताल-वादे्य वाजवण्ात ते 

लनष्णात होते. हजरजबाबी 

आलण लवनोदी स्वभावामुळे ते 

लवकरच मराठी र्माजात 

लोकलप्रय झाले. मीना नेरुरकर 

लदग्दलशसत 'रंु्दरा मनामधे 

भरली' कायसक्रमातील गायन 

वादनाने ते अमेररका आलण 

महाराष्टर ात लोकलप्रय झाले. 

त्ांची लकशोर रानडे लदग्दलशसत 

'जालगये कृपा लनधान' ही लहंदी भजनाची र्ीडी खूप गाजली. 

बृहन्महाराष्टर  मंडळाच्या लर्ॲटल अलधवेशनातील मोहन रानडे 

लदग्दलशसत 'रू्र पस्श्चमेचे' या कायसक्रमात त्ांचा र्हभाग होता. 

त्ाच धतीवर गायक महेश काळे यांच्या जोडीने 'स्वर पस्श्चमेचा' 

हा कायसक्रम ते महाराष्टर ात करीत अर्त. बृहन्महाराष्टर  मंडळाच्या 

कायसकाररणीवर आलण लफलाडेलल्फया येरे् २००९मधे्य झालेल्या 

अलधवेशनाच्या र्लमतीवर त्ांनी काम केले होते. त्ांचा जनरं्पकस  

दांडगा होता.  

         त्ांच्या पश्चात पत्नी अमी आलण मुलगा र्ोहम आहेत.        

                                      

                                   - मोहन रानडे (लफलाडेल् लफया)  

 

***  

   अवललया नाटककार  

अशोक वंजारी (वय ६९) यांचे  

२५ जून, २०२१ रोजी लनधन 

झाले. या दु:खद घटनेमुळे  

त्ांच्या अनेक आठवणीनंी 

मनांत गदी केली.    

   अशोकचा अचानक फोन 

यायचा आलण तो एक 

‘Concept’ र्ांगायचा आलण 

म्हणायचा, ह्याच्यावर  लवचार कर आलण लललहता आलं तर  बघ. 

मग एक र्त्र रु्रू व्हायचे, ‘Germ’ काय? ‘Theme’ काय? 

‘Treatment’ काय?, ‘Execution’ कर्ें…  ह्यावरून प्रचंड 

वादलववाद व्हायचे आलण अशी रु्रवात व्हायची नव्या शोच्या 

लनलमसतीची. आता ते र्वस र्ांबले. लर्एटरवर लनस्सीम पे्रम 

करणाऱ्या ह्या अवललया, कलंदराने अनपेलक्षत ‘Exit’ घेतली. 

     अशोक मंुबईतील र्र जे. जे. सू्कल ऑफ आट् सर्् चा लवद्यार्ी.  

१९७८च्या महाराष्टर  राज्य स्पधेत त्ाला अलभनयाचे  प्रर्म 

पाररतोलषक लमळाले होते. नंतर लदल्लीत ‘Ad Agency’ मधे्य  

त्ाने पुरस्कार-प्राप्त जालहरातीचंी लनलमसती केली. 

     तेरू्न प्रर्म नू्य यॉक व नंतर पत्नी डॉली व दोन मुली-  रृ्ष्टी 

आलण अपेक्षा, यांच्या र्मवेत अशोक नू्यजर्ीत आला. नू्यजर्ीत 

अशोक ‘TV Asia’ मधे्य ‘Creative Director’म्हणून काम 

करायचा पण त्ाचे खरे वेड होते नाटक! 

      नू्यजर्ीतील त्ाचे पालहले नाटक ‘रू्यासची लपल्ले’ लोकांना 

अलतशय आवडले. त्ानंतर अशोकला र्मलवचारी नाट्यवेड्या 

लमत्रमंडळीचंी र्ार् लमळाली आलण ‘लर्एलटर क्स, यूएर्ए’ 

नाट्यरं्स्रे्ची  स्र्ापना झाली. लर्एलटर क्स हे अशोकचे आंगण होते. 

इरे् त्ाने लकते्क शोज/नाटकांचे लदग्दशसन केले, कलाकार 

घडवले, रं्गीत, नेपथ्य, लाईट्र्, ध्वनी, वेषभूषा, रंगभूषेचे 

बारकावे र्मजावून र्ांलगतले, माणर्ें जोडली, इरे् वाढलेल्या 

लपढीला मराठी रंगभूमीकडे आकलषसत केले. अशोकने लदग्दलशसत 

केलेल्या  ‘उद्गार’ ह्या नाटकाचे प्रयोग भारतातही करण्ात आले. 

अशोकने बृहन्महाराष्टर  मंडळाच्या अलधवेशनार्ाठी तीन कायसक्रम 

र्ादर केले – ‘वेस्टनस घाट्र्’, ‘ऐलतीर पैलतीर’ आलण ‘बटाट्याची 

चाळ’. अशोकचे ‘जी जैरे् आपकी मजी’ हे रं्पूणस स्त्रीपाते्र घेऊन 

केलेले नाटक खुपच गाजले. 

       अशोक वंजारी केवळ ’लर्एलटर क्स’चा नव्हता; तो होता 

र्मस्त नाट्यवेड्या मंडळीचंा! नू्यजर्ीतील ‘र्ाऊर् एलशअन 

लर्एटर फेस्स्टवल’अर्ो, लकंवा कोणताही हौशी नाटकाचा गु्रप 

अर्ो, अशोक मदतीला तत्पर अर्ायचा. नू्यजर्ीतील अशोक 

चौधरीचं्या नाट्यदपसण रं्स्रे्च्या उभारणीत त्ाचा मोठा र्हभाग 

होता. अशोक वंजारी ज्यांच्या ज्यांच्या आयुष्यात आला, त्ांना 

मंतरलेले क्षण देऊन गेला. तो ज्यांच्या ज्यांच्या र्ालन्नध्यात आला, 

त्ांच्या आठवणीत तो लचरंतन काळ रहाणार आहे. 

                                     - राजीि  भालेराि (न्यूजर्ी)  

***  

‘लेखक तुमच्या भेटीला’ 

Live  on BMM Facebook & YouTube  

 भाग १०:-  जून १९, रोजी लेखक:- िनंजय जोशी (लशकागो) 

यांची त्ांच्या ’सहज’ पुस्तकालवषयी विद्या जोशी (लशकागो) 

यांनी मुलाखत घेतली. ऐकण्ार्ाठी रं्केतस्र्ळ: 

https://www.youtube.com/watch?

v=2hrCGfDKN_c&t=47s 

 भाग ११:-  जुलै १७, २०२१  सकाळी ११-११:३० CST 

लेस्तखका:- मोहना जोगळेकर (शालसट, नॉर्स कॅरोलायना)    

संिािक:- विनता कुलकणी (लशकागो) अलधक मालहती, 

िेबवलंक  बृ. म. मंडळाच्या फेसबुक पानािर, यूटु्यब वलंक: 

https://www.youtube.com/channel/

UCZfn97uT8atsC9-CLAwJeRQ 

https://www.youtube.com/watch?v=2hrCGfDKN_c&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=2hrCGfDKN_c&t=47s
https://www.facebook.com/102944074388026/posts/514955829853513/
https://www.youtube.com/channel/UCZfn97uT8atsC9-CLAwJeRQ
https://www.youtube.com/channel/UCZfn97uT8atsC9-CLAwJeRQ
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- प्रशांत कोल्हटकर  (संयोजन-प्रमुख, बृ. म. मं.  अवििेशन २०२२, नू्यजसी )  

 

     नमस्कार मंडळी, 

     बृहन्महाराष्टर  मंडळाचे २०२२ चे (बीएमएम २०२२) अलधवेशन अवघ्या १३ मलहन्यांवर येऊन ठेपले आहे आलण  

अलधवेशनाच्या तयारीला अलधकच वेग आला आहे. अलधवेशनाचं आयोजन करणे दोन वषे कंपनी चालवण्ा-

इतकेच आव्हानात्मक लकंवा त्ाहून अलधक कठीण आहे. कारण येरे् कमसचारी नरू्न स्वयंरे्वक अर्तात. 

स्वयंरे्वक म्हणजे कर्ल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न ठेवता, एखादया कायासर्ाठी अंतः पे्ररणेने झटणारी व्यिी.   

    कोलवडजन्य स्स्र्ती  रु्धारते आहे आलण मोठ्या प्रमाणात लोक लर्ीकरण करीत आहेत. म्हणूनच नू्य जर्ी 

राज्याने व्यस्िशः , एकत्र येण्ाबाबतचे लनयम लशलर्ल केले आहेत. यामुळे आम्हाला आमच्या स्वयंरे्वकांना व्यस्िशः  एकत्र 

बोलावण्ाची रं्धी लमळाली. कामाला वेग घेताना र्वासत महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते ती म्हणजे र्वस र्लमत्ांच्या कामातील 

रु्रू्त्रता, रु्रं्वाद आलण र्मतोल. हा रु्रं्वाद र्ाधण्ार्ाठी १२ जून रोजी स्वयंरे्वकांची र्भा आयोलजत करण्ात आली. जवळपार् 

१०० कायसकत्ांची ह्या र्भेला उपस्स्र्ती लाभली.   

          मी रं्योजन प्रमुख या नात्ाने अलधवेशनाचा आवाका लकती मोठा आहे आलण आपल्याला कधी आलण कोणत्ा टप्प्यावर 

स्वयंरे्वकांच्या मदतीची 

आवश्यकता अरे्ल याचा पुढील 

१४ मलहन्यांर्ाठी ‘रोडमॅप’ र्ादर 

केला. स्वयंरे्वकांकडून अपेलक्षत 

अर्लेल्या गोष्टी म्हणजे उत्साह, 

आवड, वेळ आलण महत्त्वाचे 

म्हणजे ते करत अर्लेल्या कामाचा 

अलभमान. आपणार् स्वयंरे्वक 

म्हणून तज्ञ अर्ण्ाची गरज नाही, 

जर आपल्याकडे वेळ आलण 

आवड अरे्ल तर तुम्ही रं्घार्ाठी 

योग्य आहात. हे मी र्मजावून 

र्ांलगतले.   

       प्रते्क र्लमतीच्या प्रलतलनधीने 

आपली पूणस झालेली आलण 

लनयोलजत कामे र्भेपुढे र्ोडक्यात 

मांडली.  रु्लवधा-र्लमतीने 

अलधवेशन-स्र्ळाची र्लवस्तर 

मालहती पुरवली. माकेलटंग-  

र्लमतीने र्ोशल मीलडयावर बीएमएम २०२२ अलधवेशनाची मालहती लोकांपयंत कशी पोहचत आहे,   याबद्दल  मालहती  लदली.  र्वासत 

महत्वाचे म्हणजे, लनधी उभारणीचा पलहला टप्पा यशस्वीररत्ा पार पडला आहे. इत्ादी  प्रगतीशील  कामांबद्दल स्वयंरे्वकांना मालहती 

देण्ात आली.  त्ामुळे स्वयंरे्वकही उत्सालहत  झाले आलण  त्ांना  अलधवेशनात  हातभार  लावावा  अशी   पे्ररणा  लमळाली. लवलवध 

र्लमत्ांमधे्य काम करणाऱ्या स्वयंरे्वकांचा पररचय, लवचारांची देवाणघेवाण  व त्ाबरोबर अल्पोपहार,  अशा  उत्साही,  खेळीमेळीच्या 

वातावरणात र्भा पार पडली. 

        र्ध्याची भारतातील कोलवड पररस्स्र्ती लक्षात घेता प्रोग्रालमंग प्रस्तावार्ाठी अंलतम मुदत १५ ऑगस्टपयंत वाढलवण्ात आली 

आहे. तरीरु्द्धा प्रोग्रालमंग र्लमतीला जवळपार् शंभर प्रस्ताव आलेले आहेत. त्ाचबरोबर, जेवणाच्या मेनू्य लवषयी र्गळ्ांच्या मनात 

उतु्सकता अर्ते. आनंदाची बातमी म्हणजे सुप्रवसद्ध शेफ विषु्ण मनोहर यांची अलधवेशन-र्लमतीने भेट घेतली आलण त्ांनी आपल्या 

अलधवेशनार्ाठी रे्ललिेटी शेफ म्हणून यायचे मान्य केले आहे.  यावरूनच अटलांलटक लर्टीला होणाऱ्या या अलधवेशनार्ाठी लकती 

उत्साहाचे वातावरण आहे, याची जाणीव होते. आम्हा नू्य जर्ीकरांना कुणी लवचारले, की तुमच्यातला र्वासत महत्वाचा गुण काय,  तर 

आमचे स्वयंरे्वकांचे बळ, त्ांची प्रलतभा आलण आमच्यातील एकी. र्वस स्वयंरे्वकांना एक नवा हुरूप लमळाला आलण र्भेहून परतताना 

र्वांच्या मनात एकच रू्र उमटला होता ‘एकमेकां साहाय्य करू, अिघे िरू सुपंथ’! या र्वस गोष्टीचं्या आधारावर, आम्ही एक 

रं्स्मरणीय अलधवेशन करण्ाच्या मागासवर आहोत याबद्दल मला पूणसतः  खात्री आहे.  

    चला तर मग पुढच्या मलहन्यात पुन्हा भेटूया एका नवीन आशेने, आपल्या अलधवेशनाच्या तयारीचा एक नवीन आढावा घेऊन!   

    Welcome to BMM 2022! 

                                                                                        *** 

मराठी विश्ि (नू्यजसी) संयोवजत  बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ अवििेशन २०२२ िाताष  

                              ऑगस्ट ११ ते १४, २०२२ - अटलांवटक वसटी, नू्य जसी  
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िोन सुलट िोन उलट 

- विि्युले्लखा अकलूजकर (वँ्हकूव्हर,  कॅनडा) 

 एकतानता लक्ष्यािरती, विणताविणतां जमते भक्ती! 

   प्रते्क लवणणारीला टाके चुकणं, आलण उर्वून पुन्हा 

घालणं म्हणजे काय ते माहीत अर्तं. कुणीकुणी एकादी वीण 

जमली नाही, तर र्ोडून देतात, आलण दुर्रं काहीतरी करतात, 

पण काहीजण मात्र हवी ती वीण नेमकी जमेपयंत लपच्छा र्ोडीत 

नाहीत, आलण र्रतेशेवटी त्ा कष्टाचं रं्पूणस फळ त्ांच्या पदरात 

पडतंच पडतं! एकादाच माणूर् त्ाहीपललकडे जाऊन खरोखरच 

लवणतांलवणता भिी जमावी, तर्ा आपल्या आलण इतरांच्याही 

आयुष्याला आदशस वळण लावू शकतो.  

अललकडेच एक अप्रलतम गोष्ट वाचनात आली, आलण 

लतच्यात खोल जाऊन शोध घेतल्यावर मला आपल्याच शब्दांना 

उदाहरणाची उतृ्कष्ट जोड लमळाल्याचा आनंद झाला! गोष्ट 

बीबीर्ीच्या वेबर्ाइटवरील एका वृत्तान्तात वाचली, ती 

अमेररकेतील फे्रडी लफगर्स या 

काळ्ा लकंवा आफ्रो-अमेररकन 

 वंशाच्या  एका  तंत्रज्ञानी 

रं्स्र्ाचालकाबद्दलची  होती. 

फ्लॉररडामधील छोट्या गावातील 

लफगर्स टेलीकमु्यलनकेशन्स 

नामक तंत्रज्ञानाच्या कंपनीचा तो 

रं्स्र्ापक आलण प्रमुख आहे. 

अख्ख्या अमेररकेत फि 

याचीच एक कंपनी  

दूररं्पकस माध्यमांच्या के्षत्रात काळ्ा माणर्ांच्या मालकीची आहे 

अरे् र्मजते. लफगर्सचा र्वेर्वास केवळ लतशीतला फे्रडी लफगर्स 

आहे. त्ाने इतर कोणालाही आपल्या कंपनीचे भागधारक/

शेअरहोल्डर्स बनवलेले नाही. तो स्वत:ची कंपनी कोणत्ाही 

दुर्ऱ्या कंपनीला लवकत देणार नाही. या के्षत्रातील चार शोधांची 

पेटंट्र्् आधीच त्ाच्या नावावर आहेत, आलण तो ६२ दशलक्षांचा 

मालक आहे. हे ऐकताना तो चांदीचा चमचा मुखात धरून कुणा 

श्रीमंताच्या घरात जन्मला अरे्ल, अरे् वाटेल. पण खरी पररस्स्र्ती 

नेमकी लकती उलटी होती, हे कळल्यावर भलतेच आश्चयस वाटते.  

          या मुलाला त्ाच्या जन्मदात्ा आईने कचराकंुडीच्या 

जवळ जन्मत:च फेकले होते. पण नेर्न नावाच्या एका दयाळू 

गरीब माणर्ाने त्ाला तेरू्न उचलले, आलण आपल्या बायकोर्ह 

त्ाने ठरवले, की या मुलाला केवळ फॉस्टर पॅरंट्र्् च्या  जुजबी 

व्यवस्रे्तून घरोघरी लफरवण्ाऐवजी, आपण दोघेच त्ाला दत्तक 

घेऊन आपला मुलगा म्हणून वाढवूया. नेर्न हा हरहुन्नरी मेंटेनन्स 

वकस र होता, आलण बेटी-मे ही शेतावर खंडाने राबणारी कामकरी 

होती. दोघेही र्ाठीर्त्तरीच्या वरचे वयस्कर होते. यापूवीही त्ांनी 

आणखी काही मुलांना पाळायला घेऊन वाढवले होते. ज्या वयांत 

इतर माणरं् आजी-आजोबा म्हणून लनवांत जगतात, त्ा वयांत 

त्ांनी या नवजात बालकाला स्वत:चं मूल  म्हणून वाढवण्ाचे 

कठीण व्रत घेतले, आलण गरीबीच्या रं्र्ारात ते लनभावले. त्ांनी 

आपल्याला जीवदान तर लदलेच, आलण इतके  पे्रम लदले, की ते 

आपले आदशस आईबाप होते, अरे् फे्रडी अनेक मुलाखतीमंधे 

र्ांगतो.  

शाळकरी वयामधे त्ाला इतर मोठी मुले खूप छळायची. 

"कचराकंुडीतला कचरा तू" वगैरे कुचेष्टा करायची, उचलून 

कचऱ्यात पुन्हा फेकायची. हा त्रार् चुकवायला त्ाचे वडील 

शाळेच्या बर्मधून त्ाला उतरवून घेऊन घरापयंत नेत अर्त, 

तर त्ांनादेखील ते म्हातारे आहेत, काठी घेऊन चालतात, 

याबद्दल काही कारटी लहणवायची. 'ते अरे् का करतात,' अर्ा 

आठव्या वषी वलडलांना प्रश्न लवचारल्यावर त्ांनी फे्रडीला ही त्ाची 

जन्मकहाणी खुल्लमखुल्ला र्ांगून टाकली, पण लगेच त्ाला 

मायेने जवळ घेऊन "अलजबात त्रार् करून घेऊ नकोर्, आम्ही 

आहोत," अरे्ही र्ांत्वन केले. गरीब अरू्नही त्ाचे वडील र्तत 

दुर्ऱ्यांना मदत करीत, बेघर लोकांना खायला देत. फे्रडीवर अरे् 

रं्स्कार घडत होते. त्ाला घेऊन ते नेहमीच कचराकंुडीत 

लोकांनी फेकलेल्या पण अजून उपयुि गोष्टी उपर्ायला जात. 

त्ातून आलेले घड्याळ, रेलडयो वगैरे हा मुलगा खोलून पाहात, 

त्ातून लमळेल ते तंत्रज्ञान स्वत:च लशकत अरे्. कंम्प्यूटरचे त्ाला 

फार आकषसण होते, पण तो लवकत घेणे परवडणारे नव्हते. त्ाला 

फुटबॉलच्या मैदानावर नेणे-आणणे वडलांना जमत नव्हते, तेव्हा 

त्ाला वाईट रं्गत लागू नये, यार्ाठी त्ांनी तो आठनऊ वषांचा 

अर्ताना एक मोडका मॅलकन्टॉश रं्गणक गुडलवल शॉपमधून २४ 

डॉलर्सना लवकत घेऊन लदला. आणला तेव्हा तो चालत नव्हता. 

तेव्हा फे्रडीने वडलांच्या रं्ग्रहातल्या जुन्या रेलडयोला, घड्याळाला 

खोलून, त्ातून कपॅलर्टर्स काढून, रं्गणकात बर्वून तो 

चालवण्ाचा प्रयत्न केला. अनेकदा तो फर्ला, पण पन्नार् 

प्रयत्नांनंतर तो रं्गणक चक्क चालू करण्ात फे्रडीला यश आले! 

एकतानता लक्ष्यावरती! इरे्च त्ाला त्ाच्या आयुष्याचा रू्र 

र्ापडला! घरी आल्यावर रं्गणकाशी हवे तेवढे खेळण्ाच्या 

प्रलोभनामुळे तो शाळेतला वाह्यात पोरांकडून होणारा नेहमीचा 

छळ र्हज र्ोर्त रालहला.  

           पुढे त्ाला शाळेच्या तार्ांनंतरच्या एका िबात, मोडक्या 

झाल्यामुळे शाळेने टाकून लदलेल्या रं्गणकांशी खटपट करून ते 

चालू करताना त्ा िबाच्या प्रमुख बाईने पालहले. ती त्ाच्या 

स्िन्सी गावची मेयरही होती. लतने त्ाला लर्टी हॉलमधे बोलावून 

लतर्ले शंभरावर रं्गणक, जे मोडके झाले म्हणून तंत्रज्ञाअभावी 

नुर्तेच टाकून लदलेले होते, ते दुरुस्त करण्ाच्या कामावर 

बाराव्या वषी नेमले, आलण ताशी बारा डॉलर्सवर त्ाचे पलहले 

काम रु्रू झाले. शाळा रं्पल्यावर तीन ते र्ात या वेळात, इतर 

मुले जेव्हा शाळेच्या मैदानावर खेळत, तेव्हा हा फे्रडी रं्गणक 

खोलून ते दुरुस्त करण्ाच्या आवडीच्या कामात गढलेला अरे्, 

आलण तो लकतीही वेळा चुकला, तरी व्यवस्स्र्त होईपयंत हातचे 

र्ोडत नरे्! “Winners are never quitters and quitters  never 

win!”   हा त्ाचा मंत्र होता. त्ातून त्ाचा बोलबाला त्ा छोट्या 

गावात झाला, आलण तो वेगवेगळी, छोटीमोठी कामे स्वीकारत 

आलण लनभावत गेला. त्ाच्या गावातल्या पाणीव्यवस्रे्र्ाठी एक 

रं्गणकाचा प्रोग्राम ललहायला एका मोठ्या कंपनीने ६०० हजार 

डॉलर्स मालगतले होते, ते काम याने केवळ नेहमीच्या पगारांत 

तंतोतंत करून लदले, आलण त्ाचे तेवढे पैरे् लमळाले नाही, याची 

खंत न करतां केवळ आवडत्ा कामाची रं्धी लमळाली, यातच 

त्ाला अत्ानंद झाला होता. त्ार्ाठी पंधराव्या वषीच त्ाने 

आपली तंत्रज्ञान पुरवणारी कंपनी रु्रू केली, आलण शाळा र्ोडून 

देऊन तो स्वयंलर्द्ध व्यावर्ालयक बनला. 



    

६ बृहन्महाराष्टर  वृत्त         जुलै  २०२१       

 याच काळात फे्रडीचे वडील आल्त्झायमरच्या आजाराने ग्रस्त 

होऊन घराबाहेर नकळत भटकू लागले. ते अनेकदा कपडे घालायला 

लवर्रत, पण बूट नेहमीच घालत. तेव्हा त्ांना वेळोवेळी शोधण्ार्ाठी याने 

त्ांच्या बुटांचा तळ उघडून त्ांमधे एक र्लकस ट बोडस तयार करून 

बर्वला, त्ाला नव्वद मेगॅहस्टसर्चा स्पीकर लावला आलण टॉमटॉम चा 

जीपीएर् त्ात बर्वला. मग वडील कुठेही भटकले, तरी त्ाला ते त्ाच्या 

रं्गणकावर कळू लागले. तो हाकारायचा, "बाबा, कुठे आहात?" आलण 

बाबा खाली वाकून आपल्या बुटाशी बोलायला लागले, की याला ते नेमके 

कुठे आहेत, ते अक्षांशरेखांशांर्ह कळू लागले. मग तो त्ांना शोधून घरी 

आणायचा.  

           पुढेपुढे वडील फारच व्यालधग्रस्त झाल्यावर त्ांना आरोग्यधामात 

ठेवावे, अशा मताची काही मंडळी घरी नातेवाइकांच्यात होती, पण याला 

ते मान्य नव्हते. "त्ांनी मला कधी टाकले नाही, तेव्हा मी कां त्ांना 

टाकेन?" या लवचारामुळे तो त्ांना आपल्या गाडीत घालून आपल्या 

लबझनेर् मीलटंग्जना जाताना र्ोबत नेई, आलण गाडीत एर्ी चालू ठेवून, 

रेलडयो चालू ठेवून, वडलांना गाडीत ठेवी. तरी एक लदवर् उघड्या 

स्खडकीतून उतरून ते गाडीबाहेर पडले, आलण शेजारच्या पालकंगलॉटमधे 

लशरले अशी आठवण र्ांगताना तो म्हणतो, की "ते लदर्ताच मी ताडकन 

मीलटंग र्ोडून उठलो, आलण त्ांना पकडून आणलं. तेव्हाचं ते काम काही 

आपल्याला लमळालं नाही, पण आपल्याला त्ाची पवासही वाटली नाही. 

कारण 'माणरं् महत्त्वाची, फायदा दुय्यम' अरं् आपलं घोषवाक्य आहे, 

आलण आपले वडील हे आपलं र्वसस्व होते." पुढे हे बुटातल्या शोधक-

बोडासचे तंत्रज्ञान त्ाने दोन लमललयन डॉलर्सना लवकून टाकले.  

अशी त्ाची र्गळी रं्शोधने र्दयबुद्धीची, आलण मानवतावादी 

आहेत. मधुमेहाच्या रोग्यांर्ाठी त्ाने बनवलेला गु्लकॉमीटर नुर्ता 

रिातल्या र्ाखरेचा लहशेब ठेवीत नाही, तर तो रोगी, त्ाच्यावर लक्ष 

ठेवणारे नातेवाईक, आलण त्ाचे डॉक्टर, नरे्र्, फामसलर्स्ट, आलण इंशुरन्स 

कंपनी, या र्गळ्ांना रं्पकासत जोडून ठेवतो, हे कौतुकास्पद आहे. 

त्ामुळे रोगी कोमात जाण्ाच्या धोक्याला आधीच रोखायची त्ात त्ाने 

र्ोय केलेली आहे. र्ध्याच १०० हजारांवर लोक या तंत्रज्ञानाचा वापर 

करीत आहेत, आलण फे्रडीला धन्यवाद देत आहेत.  

त्ाने जो चलाख-चलभाष/स्माटसफोन केला आहे, तो (एफ-बड 

नामक) लबनतारी इयरफोन वापरतो, आलण पाण्ातदेखील तीर् 

लमनटांपयंत चालू राहतो. एवढेच नाही, पण जर त्ाला वाहनाचा वेग १० 

मैलांवर गेलाय अरे् कळले, तर तो फोन रे्फ मोडवर जातो, आलण 

वापरणाऱ्याला तो ऐकता-चालवतां येत नाही. म्हणजे जोरात गाडी 

चालवताना चालक फोन वापरून अपघात करू शकत नाही! त्ाच्या 

रु्रलक्षततेचीही काळजी हा नैलतक फोन घेतो! पण याहीपेक्षा कौतुकाची 

गोष्ट अशी की यात फे्रडीने स्वयं-अनुवादक बर्वलेला आहे, त्ामुळे 

जगात कुठेही तुम्ही अर्लात, आलण या फोनवरून ९६ भाषातून कोणी 

तुमच्याशी बोलले, तर ते तुम्हाला हव्या त्ा भाषेत आपोआप भाषांतररत 

होऊन ऐकता येते. अर्ा त्ाचा हा नैलतक चलाख-चलभाष इतर मोठ्या 

नामांलकत कंपन्यांच्या फोनपेक्षा लकतीतरी स्वस्त लकंमतीला उपलब्ध आहे! 

कारण बहुढंगी उपयुिता आलण गररबांना परवडणारी लकंमत या दोन्ही 

गोष्टी त्ाच्या उत्पादनांमधे नेहमीच अर्तात.  

पण व्यवर्ायातला र्गळा फायदा काही फे्रडीला र्हजार्हजी 

लमळालेला नाही. स्वत:ची टेललकमु्यलनकेशन्सची कंपनी फ्लॉररडामधे 

काढतानाचे   लायर्न्स   लमळवण्ार्ाठी,  त्ाने   ३९४ वेळां  अजस  भरून 

पाठवल्यावरच त्ाला ती परवानगी एफर्ीर्ीने लदलेली आहे, हे तो र्हज 

हर्त र्ांगतो. म्हणजे लचकाटी लकती दांडगी अर्ली पालहजे! त्ाने 

लमळवलेल्या यशापेक्षा आलण पैशापेक्षा महत्त्वाचे आहे, तो त्ा पैशांचा व्यय  

कर्ा करतो, हे! फ्लोररडातीलच नवे्ह, तर घाना, झांलबया 

वगैरे देशातल्या गररबांना लशकता यावे, त्ांना 

तंत्रज्ञानाची पररणती उत्पादनात करता यावी, आलण 

त्ांच्या भलवष्यकाळार् उजाळा यावा यार्ाठी त्ाची 

कंपनी हजारो डॉलर्सच्या लशष्यवृत्त्या दरवषीं देते. त्ांच्या 

फायद्यापैकी २० % फायदा अशा जनताकल्याणार्ाठी 

जातो. हे  र्मजल्यावर तर त्ाचे आणखीनच कौतुक 

वाटते. आपण या जगातून जाण्ाआधी जगाला अलधक 

चांगले करून जाणार, अरे् त्ाचे िीदवाक्य आहे. या 

"बोले तैर्ा चाले," अशा फे्रडीला त्ाच्या लवणकामातून 

भिी जमली आहे, हे मी र्ांगायला हवे का? 

*** 

‘अक्षयभार्ा’ संस्थेचे  
काही उपक्रम  

     नमस्कार मंडळी,  

     र्हषस र्ादर करीत आहोत अक्षयभाषेचे काही 

नवीन उपक्रम :- 

- चांिोबातील गोष्ट्ी:- हा मनोरंजक कायसक्रम म्हणजे 

लहान मुलांपयंत मराठी पोचवण्ाचा एक मागस !  

कायसक्रमाची यूटु्यब ललंक:-  

https://youtu.be/SzhXJLYXZ-s 

- 'स्त्रीचे व्यस्तक्तमत्व -एक मनोहर वपसारा':- 

शतकापूवीच्या पंलडता रमाबाई ते आधुलनक जगातील 

जानकी अम्मल व र्ालूमरद लतम्मक्का अर्ा आढावा 

घेणारा हा अलभवाचनांचा दजेदार आगळा-वेगळा 

कायसक्रम. ही आहे एक वैचाररक करमणूक, 

कलाकाराला व श्रोत्ांना र्मृध्द करणारी! 

कायसक्रमाची यूटु्यब ललंक:- 

https://youtu.be/ptHINi0vK3U 

- 'कोरोना आवण स्तस्थतं्यतर':- लफलनक्सच्या 

रलहवास्ांचे हे मनोगत आहे. तुमच्या भावनांचे, 

लवचारांचे पडर्ाद या वेगवेगळ्ा लललत लेखांमधे्य 

तुम्हांला उमटलेले लदर्तील. हा कायसक्रम म्हणजे 

कोरोना काळाची केलेली आवश्यक अशी नोदं आहे. 

या  कायसक्रमाची यूटु्यब ललंक:- 

https://youtu.be/eR45yUuY5xw 

         या र्वस र्ादरीकरणांलवषयी व  लेखांलवषयी 

तुमचा प्रलतर्ाद आयोजक, र्हभागी कलाकार, लेखक 

व अलभवाचक ह्या र्वांर्ाठी महत्त्वाचा आहे. तुमच्या 

प्रलतलक्रया वरील कायसक्रमांच्या यूटु्यब ललंकवर लकंवा 

https://akshaybhasha.org/ या रं्केतस्र्ळावर 

नक्की कळवा. 

                                *** 

https://youtu.be/SzhXJLYXZ-s
https://youtu.be/ptHINi0vK3U
https://youtu.be/eR45yUuY5xw
https://akshaybhasha.org/
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-  शकुन तुळपुळे (चॅंडलर, अॅररझोना) 

       आमच्या लफलनक्समधे आम्हां 

मैलत्रणीचंा ‘Tuesday Twalkers’ 

 (talking आलण walking एकत्र हो!) 

अर्ा एक गु्रप आहे. आम्ही र्वसजणी 

(आलण अनेकजणीचें नवरे) दर 

मंगळवारी र्काळी एका मॉलमधे 

भेटतो. ९ते१० वेळेत मॉलमधे चकरा 

होतात आलण १०ते११ ची वेळ कॉफी 

आलण गप्पाटप्प्प्पा! हा आमचा 

लनत्क्रम अनेक वषे चालू आहे.  

अचानक माचस २०२०मधे आमच्या या क्रमाला खीळ 

बर्ली. कोस्व्हड र्ार्ीचा  धर्का प्रचंड होता, मॉलमधे भेटण्ाचा 

पयासय तर नव्हताच, इरे्तर स्वतः च्या पररलचत लोकांमधेही मास्क 

लावून लफरायचे ते लदवर् होते. अरे् काही आठवडे आम्ही न 

भेटता घालवले, पण र्वांना आपले दर आठवड्याला भेटणे 

महत्वाचे आहे, हे र्तत जाणवायला लागले आलण त्ातूनच 

आमच्या दर मंगळवारच्या झमू मीलटंगचा श्रीगणेशा झाला. आता 

र्वस पुरुष मंडळी नऊ वाजता भेटायला लागली आलण आम्ही 

मैलत्रणी दहा वाजता! 

रु्रवातीच्या आमच्या मैलत्रणीचं्या झमू मीलटंग्स म्हणजे 

आम्हा र्वसजणीचंा नुर्ता लचवलचवाट अर्ायचा. प्रते्कीला लकती 

बोलू आलण लकती नको अरे् व्हायचे. आपण लदवर्भर काय करत 

आहोत, कोणता व्यायाम करत आहोत, कुठल्या अगदी र्ोया 

आलण हेल्दी पाककृती करत आहोत याची देवाणघेवाण यावरच 

मुय लक्ष अरे्.  प्रते्क मीलटगची रु्रवात आळीपाळीने 

अर्वसशीषस म्हणून होत होती, त्ानंतर काही मलहन्यांनी आम्ही 

रामरक्षाही म्हणायला लागलो. प्रते्कजण आपापल्या परीने 

आनंदी, उत्साही, आलण व्यस्त राहण्ाचा प्रयत्न करत आहे हे 

बोलण्ातून कळत होते, पण तरीही काहीतरी हरवले आहे हेही 

जाणवत होते.  

अचानक WhatsApp वर आलेल्या एका फोटोने या 

आमच्या झमूची लदशाच बदलली. तो फोटो एका रंु्दर ललनेचा 

होता, त्ात लतने अनेक पारंपररक दालगने घातले होते. हा फोटो 

बघून आम्हां काहीजणीनंा आपण लकतीतरी दालगन्यांना लवर्रलो 

आहोत ही जाणीव झाली. त्ा रं्वादातून आमच्या खऱ्या 

झुमझुमाटाला रु्रवात झाली. प्रते्कीने एकेक दालगना घेऊन 

त्ावर र्लवस्तर बोलावे अर्ा प्रस्ताव आला आलण र्वसजणीनंी तो 

राजीखुशीने उचलून धरला. मैलत्रणी तर इतक्या हौशी, की त्ा ज्या 

दालगन्यांवर बोलणार होत्ा आलण तो दालगना जर घरात अरे्ल तर 

(अहो, दालगने काढायला बँकेत कोण जाणार ?) आवजूसन घालून 

त्ाची मालहती देऊ लागल्या. तरे्च स्वतः चे लकंवा कुटंुलबयांचे 

दालगने घातलेले फोटो आनंदाने दाखवू लागल्या.  या उपक्रमामुळे 

आम्ही अनेक गोष्टी लशकलो. आम्हाला र्वांना लवषयाची 

अभ्यार्पूणस तयारीने पे्रझेंटेशन करण्ाची आवड लनमासण झाली, 

आमच्या ज्ञानात भर पडतेय आलण वेळही मस्त जातोय हेही 

जाणवले. त्ामुळेच हा लवषय रं्पत येत अर्तानाच दुर्रा लवषय 

घेऊन हा उपक्रम चालू  ठेवण्ाचे आम्ही ठरवले. 

 तर मग पुढचा लवषय: आपल्या आवडीची/मालहतीची 

भारतातली लकंवा जगातली नदी!   

जरासं Zoom करूया का गं? 
हा लवषय र्ादर करताना खूपच धमाल आली. लवचारपूवसक 

अभ्यार् करून, पॉवर पॉईंट् र्् , गूगल  स्लाईड् र््   तयार करून 

प्रते्कीने "आपापली" नदी अतं्त मालहतीपूवसक आलण मनोरंजक 

केली. यात अनेकजणीनंी स्वतः चे वैयस्िक अनुभव र्ांगून 

हा लवषय अगदी हृदयस्पशी केला. या पे्रझेंटेशनमुळे आम्ही 

नदीलवषयी तर खूप लशकलोच पण प्रते्कीचे वेगवेगळे अनुभव 

ऐकून एकमेकीलंवषयीही खूप लशकलो.  

अर्ा अतं्त मनोरंजक लवषय रं्पत अर्तानाच एका 

मैलत्रणीने टाईम मॅगॅलझनमधे आलेल्या जगातल्या नेतृत्वशाली 

मलहलांवर एक लेख वाचला होता त्ाचा उले्लख करून आपण या 

व्यिीवंर बोलूया अरे् रु्चवले.  उत्साहाने आम्ही अजून एका 

वेगळ्ा लवषयाकडे वळलो. हा लवषय र्ादर करताना आम्ही त्ा 

त्ा व्यिीवंर बोललोच; लशवाय त्ांच्या देशाची मालहतीही देऊ 

लागलो. जगभर प्रवार् केलेला आमचा हा मैलत्रणीचंा र्मूह मग 

त्ांच्या त्ा त्ा देशांच्या प्रवार्ाची आतील गोटातील मालहती देऊ 

लागल्या आलण आम्हा र्वासना कधी एकदा हा कोस्व्हड रं्पेल 

आलण कधी आपण प्रवार् रु्रू करू शकू याची ओढ लागली.  

या र्वस लवषयांची पे्रझेंटेशन ऐकणे, र्वस फोटो बघणे ही 

तर एक रंु्दर मेजवानी होतीच पण प्रते्क लवषयानंतर त्ावरचे 

एकमेकीचें अनुभव ऐकणे ही एक खार् पवसणी होती. हे र्वस चालू 

अर्तानाच आम्ही इतरही अनेक गोष्टी केल्या. कधी वेगवेगळे 

गेम्स खेळलो, कधी कोणाच्या बागेत फुललेली डॅफोलडल्र्  फुले 

बघून वूड्  र्् वर्सच्या जगप्रलर्द्ध कलवतेत रमलो. भाज्यांचे, फुलांचे 

अनेक प्रकार लशकलो. आमच्या एका मैलत्रणीने आम्हाला दरवेळी  

वेगवेगळे लवनोद र्ांगून कायम हर्त ठेवले. एकीकडे आमचा हा 

झुमझुमाट चालू होताच आलण लतकडे कोस्व्हडचा धूमाकुळही 

कमी-जास्त प्रमाणात होताच, मग त्ा लवषयात तज्ञ अर्लेल्या 

एका मैलत्रणीने अतं्त रु्लभ आलण रंु्दर प्रकारे त्ाची मालहती 

देऊन या कठीण काळात आम्हाला धीर देण्ाचे काम केले.  

हा आगळावेगळा कायसक्रम आम्ही एका रं्ध्याकाळी पण 

केला, लवषय: तुम्हाला येत अर्लेले/आवडलेले गाणे म्हणा लकंवा 

आपली एखादी आवडती कलवता वाचून दाखवा. परत एकदा 

आपल्या या र्या लकती छुया रुसु्तम हे प्रकषासने जाणवले.  

या झमू मीलटंग्जमुळे आम्ही प्रत्क्ष भेटत नरू्नही मनाने 

एकमेकीचं्या खूप जवळ आलो. बाहेरगावी अर्लेल्या मैलत्रणी 

अगदी र्हजपणे दर आठवड्याला “घरी” यायला लागल्या. याच 

मीलटंग्जमुळे अललकडेच अकाली काळाच्या पडद्याआड गेलेल्या 

लप्रय मैलत्रणीला आम्ही भेटू शकलो. एकमेकीचं्या पालठंब्यामुळे 

आमच्या आयुष्यात आलेले दु:खाचे पवसत झेलू शकलो आलण 

आनंदाचे क्षण र्ाजरे करू शकलो. यातून एक नक्की कळून 

आले, की हा आपला गु्रप जशी आपली पाठ र्ोपटायला र्ज्ज 

आहे, तर्ाच हा आपल्या पाठीचा भक्कम कणाही आहे.  

या र्वस प्रकारच्या मीलटंग्जमधे आम्हा र्वसजणीचंा वाटा 

खारीचा होता, लरं्हाचा वाटा स्वीकारलेल्या डॉ. वैभवी प्रधानमुळे 

हे आम्ही र्हजपणे करू शकलो. दर मीलटंग्जचे रीमांडर पाठवणे, 

गु्रपला एक अजेंडा देणे, त्ाचा पाठपुरावा करणे, प्रते्कीचे 

पे्रझेंटेशन अगदी रंु्दरपणे स्क्रीनवर दाखवणे हे र्वस लतने वषसभर 

केले.  

आता आम्ही परत मॉलमधे भेटणे रु्रू केले आहे. र्या 

प्रत्क्षात भेटण्ाची मजा काही वेगळीच, हे र्तत जाणवत आहे,  

पण तरीही मला जर कोणी लवचारले, 

‘काय गं, जरारं् Zoom करूया का गं?’ 

तर माझे उत्तर नक्कीच अरे्ल, अगं हो ना, हो गं हो… 

*** 
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- िसंुिरा पिषते (फॉस्टर लर्टी, कॅललफोलनसया )  

       मंुबईला लहंदमाता लर्नेमाच्या मागे 

अहमद रे्लरच्या आठ चाळी आहेत. 

त्ातल्या र्ात आलण आठ नंबरच्या 

चाळीचंी लमळून एक मोठी लांबरंूद गच्ची 

आहे. गच्चीत पांढऱ्या कपबशांच्या 

काचांची फरशी, मधे्यमधे्य रंगीबेरंगी 

काचांनी रेखलेल्या रांगोळ्ा आलण 

कडेला रंगीत काचांची लकनार. आमचं 

अधं लहानपण गच्चीत गेलं अरं् म्हणायला हरकत नाही. रोज 

रं्ध्याकाळी शाळेतून आल्यावर गच्चीत खेळायचं, रु्ट्टीच्या 

लदवशी र्काळ रं्ध्याकाळ गच्ची- कधी अभ्यार्ाला, कधी 

खेळायला,  तर कधी लदवाळीत फटाके उडवायला!  

ही गच्ची दोन चाळीनंा जोडलेली अर्ल्यामुळे 

गच्चीतून पललकडे दुर्-या चाळीत उतरता येत अरे्. लजना चढून 

गच्चीत लशरताना एक चार-बाय-चारची चौकोनी जागा आहे. 

लतला आम्ही 'घुबडी’ म्हणत अरू्, या जागेला हे नाव का पडलं हे 

मला माहीत नाही. गच्चीत जेव्हा र्ोडं ऊन अरे्ल तेव्हा कडेला 

कुठेतरी र्ावलीत नाहीतर गच्चीतच आमचा मुक्काम अर्ायचा. 

जेव्हा उन्हाळ्ात लवशेषतः  दुपारी गच्ची तापायची तेव्हाच फि 

आमचा मुक्काम नाईलाजाने घुबडीत अर्ायचा.  

गच्चीच्या दोन्ही बाजूला रंगीत काचांनी हुतुतूर्ाठी 

(तेव्हा कबड्डीला हुतुतू म्हणत अर्त.) के्षत्र आखलेलं होतं. आम्ही 

पण लतरे् कधीकधी खेळायचो. फि हुतुतू खेळताना पडलं की 

त्ा काचांच्या फरशीवर र्णकून लागायचं. मग कधी हुतुतू कधी 

खोखो, आट्यापाट्या, फुलपाणी, लंगडी, पळापळी, र्ाखळी 

अरे् खेळ चालायचे.   

कोजालगरी पौलणसमा र्ाजरी करायला गच्चीर्ारखी 

दुर्री जागा कुठली अर्णार? चंद्राच्या र्ाक्षीने खेळलेले खेळ, 

वगसणी काढून केलेली भेळ, मर्ाल्याचं दूध लकंवा जायफळाची 

गोड कॉफी मला अजूनही आठवते. होळी, कांदेनवमीला आम्ही 

मुली मोठ्या बायकांबरोबर गच्चीत येऊन फराळ करीत अरू्.  

 उन्हाळ्ात गच्चीभर अंर्रूणं पर्रलेली अर्ायची. 

घरी जास्त पाहुणे आले, की त्ांच्यार्कट गाद्या घेऊन रात्रीचा 

मुक्काम गच्चीत. मग र्काळी र्ोड्या फे-या मारून खाली चहा 

यायला जावं. गच्चीत योगार्नाचे वगस चालायचे. कुणी विृत्व 

स्पधासत भाग घेतला की र्राव करायला गच्चीच. लतरे् फाररं् 

कुणी नरे्ल तेव्हा खुल्या आवाजात भाषण करावं. कुणी 

तुरळक श्रोते अर्ले तरी हरकत नर्ायची. उन्हाच्या वेळी 

घुबडीत बरू्न पते्त, र्ागरगोटे, भेंड्या लकंवा गोष्टीचं्या पुस्तकांचं 

वाचन. पत्त्यातले आमचे आवडते डाव म्हणजे झबू्ब- गड्ड्या झबू्ब 

लकंवा र्ाधा झबू्ब. दुर्रा आवडता डाव म्हणजे नॉट ऍट होम. 

पण आपल्याकडे दुर्ऱ् याने मालगतलेला पत्ता नाही हे र्ांगताना 

नाटे आटे काटे फाटे वाटे होम अरं् लांबण लावून र्ांगताना जी 

काय गम्मत यायची ती पुन्हा कधीच अनुभवायला लमळणार 

नाही. आलण मग आपल्याकडे पते्त आहेत की नाही हे दुर्ऱ् याला 

कळू नये म्हणून तेवढ्यार्ाठी घरातून पांघरूणं आणायची ती 

डोक्यावर घेऊन खेळायचं. हे र्गळं चालायचं एवढ्याशा त्ा 

घुबडीत. आमच्या गोधंळाचा त्रार् खाली इतरांना होईल ही 

शक्यता नर्ायची; त्ामुळे मनर्ोि आरडाओरडा चालायचा.  

 उन्हाळ्ाच्या रु्ट्टीत र्काळपारू्न रं्ध्याकाळपयंत 

आम्ही मुली गच्चीतच; कारण गच्चीतली वाळवणं राखायला 

आमच्यालशवाय कोण? घुबडीत बर्ल्या बर्ल्या आमची 

खादाडी चालायची. मीठ-लतखट लावलेल्या कैऱ् या, बोरं, 

शेंगदाणे, आमरु्लं, वाळत पडलेली लचंच अर्लंच ते खाणं 

अर्ायचं. दात आंबण्ाचा वगैरे प्रश्न नव्हता. यालशवाय आमच्या 

मजल्यावरची एक मैत्रीण बोरकूट आणायची. चण्ामण्ा बोरं 

वाळवून त्ांचं केलेलं कूट त्ात लकंलचत मीठ अर्ायचं. अहाहा! 

हातावर बोरकूट घेऊन बोटानं ते लजभेवर ठेवलं की ट्क्क 

आवाजच यायचा-इतकं ते चलवष्ट!  

र्काळी उन्हाच्या आत आमच्या आया वाळवणं 

घालायच्या. नेहमीचं वाळवण नर्लं तर कधीकधी घरातल्या 

गाद्या, उशा उनं्ह दाखवायला गच्चीत येऊन पडलेल्या 

अर्ायच्या. लचकवड्यांचा चीक लशजवून ती गरम पातेली लजने 

चढून गच्चीत न्यायची, बरोबर लचकवड्या घालण्ार्ाठी जुनं पण 

स्वच्छ धुतलेलं धोतर, (तेव्हा पॅ्लस्स्टक एवढं वापरात नव्हतं.) ते 

उडू नये म्हणून एकतर गच्चीतले दगड, नाहीतर काठ्या, 

खलबत्ता जे अरे्ल ते अशी र्गळी आयुधं जमवायची. शेवटी 

ऊन झालेलं अर्ायचंच. मग डोक्यावरून पदर घेत "झालंच 

बाई ऊन शेवटी" अरं् म्हणत बायका त्ा धोतरावर लचकवड्या-

कुडसया घालायच्या. आम्हा मुलीचंी लुड्बुड चालूच अर्ायची पण 

खरा डोळा अर्ायचा तो पातेलं आलण डावाला लचकटलेल्या 

लचकावर. नुर्ता खायलाच तो चीक इतका चांगला लागायचा, 

की त्ाची चव अजूनही तोडंावर आहे. तरं्च कुडसयांचा चीक, 

तांदुळाच्या ओल्या पापड्या र्ाईच्या दह्याबरोबर खाताना जी 

काय चव लागायची ना, र्गळे पंचतारांलकत पदार्स त्ार्मोर 

लफके पडावेत. "बटाट्याचा कीर्” हा तर प्रते्क घरात घातला 

जायचा. कुठल्या बटाट्याचा कीर् हलका होतो, कुठले बटाटे 

लचकट, त्ार्ाठी बटाटे लकती मऊ उकडायला हवेत, लकर्ताना 

ते एकाच लदशेने का लकर्ायला हवेत वगैरे वगैरे चचास व्हायची. 

एवढं मात्र खरं की जास्तीजास्त गोळे पडावेत लकंवा बटाट्याचा 

चुराच व्हावा अशी आमची मनोमन इच्छा अर्ायची कारण 

त्ानंतर त्ाचे केलेले वडे आपल्याला खायला लमळतील, या 

आशेवर आम्ही अर्ायचो. यालशवाय र्ांडगी लमरच्या, उपार्ाच्या 

चकल्या, भाज्यांचे लकंवा डाळीचे र्ांडगे, र्ाठवणीचे गहू, 

डाळी हेही वाळवणाचे प्रकार अर्ायचे. हळद, लतखट लवकत 

आणायचे ते लदवर् नव्हते. लमरच्यांची रु्द्धा डेखं काढायची, त्ा 

वाळवायच्या आलण मग एकतर लगरणीतून दळून आणायच्या 

लकंवा घरी कुटायच्या. लमरचीचा खकाणा घरात नको म्हणून त्ा 

गच्चीतच कुटायच्या आलण लतखट चाळायचं.  

एकदा गंमत झाली, आमच्या शेजारच्या काकंूनी दोन 

मोठी धोतरं जोडून लचकवड्या घातल्या. आम्हाला लक्ष ठेवायला 

र्ांगून त्ा खाली गेल्या. त्ांची नातही होतीच आमच्याबरोबर. 

गच्चीतच आजुबाजुला मुलं खेळत होती. त्ातला एक ५-६ 

वषांचा मुलगा धावत आला तो रे्ट लचकवड्यांच्या धोतरावर. 

लचकवड्या ओल्या होत्ा, त्ावर तो घर्रला आलण त्ातच 

पडला, ओरडायला लागला, आम्ही र्गळ्ाजणी धावलो. 

तोपयंत लचकवड्यात परत परत पडून तो लचकाने पूणस माखला 

होता, लचकवड्यांचा तर पूणस र्त्ानाश झाला होता. त्ा 

घाबरलेल्या मुलाला कर्ाबर्ा बाहेर काढला तोपयंत काकू 

आलण आणखी दोन चार बायका वर आल्या होत्ा. मुलाची आई 

पण धावत आली, खरं तर ती होती पाहुणी-आठ नंबरच्या 

चाळीत आलेली.  

आमची गच्ची 



    

९ बृहन्महाराष्टर  वृत्त                जुलै  २०२१       

 लतर्ल्या इतर मुलांबरोबर तो पाहुणा मुलगा खेळायला गच्चीत 

आला होता. नंतर त्ाच्या घरी काय रामायण घडलं माहीत नाही 

पण काकंूनी मात्र गच्चीत लचकवड्या घालण्ाचा जो काही 

धर्का घेतला, की परत आयुष्यात लचकवड्या घालणार नाही 

अर्ा पणच केला. त्ा काकू र्ोड्या खटच होत्ा आम्हा मुलांना 

त्ा कधीकधी उगाचच ओरडायच्या; त्ामुळे आम्हाला त्ावेळी 

र्ोडा आनंदच झाला होता. त्ानंतर बरेच लदवर् हा लकस्सा 

आठवून आठवून आम्हाला खूप हर्ायला यायचं. आता मात्र 

अरं् वाटतं,  त्ांचा राग अलजबात अनाठायी नव्हता. र्त्तरीतल्या 

त्ा बाईला एवढ्या लचकवड्या घालण्ार्ाठी केवढे कष्ट घ्यावे 

लागले अर्तील याची कल्पना आज येते.  

हे र्गळं बघून एका गोष्टीची नोदं मात्र आमच्या मनात 

झाली होती, की खायला अलतशय चटपटीत लागणारे हे 

वाळवणाचे पदार्स करायला खूप कष्ट आहेत आलण लततकंच 

कौशल्यही  आहे,  घरच्या   माणर्ांना   चलवष्ट   पदार्स  खायला  

घालण्ाच्या इचे्छमुळे त्ा अशी मेहनत न कुरकुरता करीत 

अर्त.   

मधं्यतरी एकदा चाळीत गेले, मुद्दाम गच्चीत जाऊन 

एक फेरी मारली. अजूनही ही गच्ची तशीच आहे; फि 

बाकीच्या गोष्टी मात्र बदलल्यात. चाळीतली मुलं लतरे् जातात 

पण टोळकी करून गप्पा मारतात. मुली पण मोबाईलवर खेळत 

गप्पा मारत बर्तात. फारतर जे्यष्ठ मंडळी फेऱ् या मारायला 

येतात. एखादी गृलहणी कधीतरी वाळवणार्ाठी गच्चीत येते, 

स्वतः च राखण म्हणून बर्ते. त्ा लचंचा, बोरं, ओल्या कुरडया, 

लचकवड्या गेल्या. नाटे-काटे ठोममधली मजाही इलतहार्जमा 

झाली. फुलपाणी, लंगडी, खेळ लवस्मरणात गेले. ज्या गोष्टीमंधे्य 

आम्हाला मजा वाटायची त्ा गोष्टी आताच्या मुलांना 

कंटाळवाण्ा वाटतात. 

‘कालाय तसै्म नमः ’ , दुर्रं काय!  

                                 ***  

शंगार  

- वशल्पा कुलकणी  (लुईस्व्हल ,कें टकी)  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

धरतीने आज मांडीला शंृ्रगार 

नखलशखांत नटली लहरवीगार 

  

रिवणी रू्यसलबंब रेस्खले भाळी  

लावण्ांर् लतच्या रु्वणस झळाळी 

  

मनोरम फुलपाखरे सै्वर बागडती 

अंगाखांद्यावर लतच्या फुले बहरती 

  

चरणकमल लतचे प्रक्षाललत र्ागर  

खळाळत्ा पाण्ाची वस्त्रार् लकनार 

  

वृक्षवेलीचंी र्जली रंु्दर नक्षी  

गगनात लवहरती रंगबावरे पक्षी 

  

प्रर्न्न मंगलमयी धरती अलत मधुरा  

लनर्गासचा स्वरर्ाज आळलवते धरा  

 

 

                     ***                    

समय बडा बलिान  

- मुकंुि मातंड मोहरीर (रॅ्न लडएगो, कॅललफोलनसया)  
 

 नवग्रहांची गंुफुन रु्तळी 

काळ लवणतरे् जीवन-जाळी  

त्ात अडकते मानव-आळी 

वळवळ करते र्ांज-र्काळी II १ II 

 

छोटी आळी मोठी आळी 

काळ लगळी त्ा वेळोवेळी  

दुः ख कशाला त्ांच्या भाळी 

ही तर आहे जग-मांलदयाळी ! II २ II 

   

" र्मय बडा बलवान  

नाही मनुज महान् " 

बळी अरे् तो कानलपळी 

काळ नाचवी कठपुतळी II ३ II 

  

नवग्रहांची ओढुनी रू्ते्र  

काळ लनयोजी मानव-पाते्र  

रंगमंचावर एंटर ी घेती 

लहटलर, गांधी येती जाती II ४ II    

 

नील वणीच्या छता खालती, 

कठपुतळ्ा ह्या नाच-नाचती  

काळाची मग चके्र लफरती 

भावली-लीला र्माप्त होती II ५ II 

 

ही तर आहे जग-रहाटी 

नवीन पाते्र जन्मां येती  

नवग्रह त्ांना खेळलवती 

काळ लयीवर नाचलवती II ६ II 

 

"भ्रामयन् र्वसभूतालन यंत्रारूढालन मायया" 

***  
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एकमेकांचे िरुनी हात | सुखशान्तीची शोिू िाट || 

चला राहू आनंिात | आयुष्याच्या उत्तररंगात || 

बृ    . म. मंडळाच्या “उत्तररंग” प्रकल्पांच्या मालहतीर्ाठी रं्पकस :  

संिीप िीवक्षत   बृ. म. मंडळ कायसकाररणी र्दस्, उत्तररंग नेतृत्व  

फोन क्र. 1-216-926-6696 ईमेल sandeep.dixit@bmmonline.org 
विद्या जोशी - अध्यक्षा, बृ. म. मंडळ 

फोन क्र. 1-224-321-2948  ईमेल Vidya.Joshi@bmmonline.org 
 ......................................................................... 
उत्तररंग सत्र क्र. ५१ - एप्रिल २४, २०२१ - दीर्घायुषी व्हघ! 

अहिाल: स्तिता कंटक (लवस्मंग्टन, डेलावेअर) 

व्याख्याते : डॉ. प्रमोि िासुिेि (नॅशस्व्हल, टेनेर्ी ) 

       या र्त्राच्या पलहल्या भागात डॉ. प्रमोद वारु्देव 

यांनी दीघासयुष्याबद्दलचा वैद्यकीय दृलष्टकोन मांडला. 

डॉ. वारु्देव हे लनवृत्त र्जसन अनेक र्ामालजक 

रं्स्र्ांशी रं्लग्न आहेत.  

  जपानमधल्या ओलकनावा 

बेटावरील रलहवाशांच्या दीघासयुष्यातला ९७% 

काळ लनरोगी अर्तो अरे् र्ांगून डॉ. वारु्देव 

म्हणाले, की त्ांना हृद् रोग, ककस रोग, सृ्मलतभं्रश 

होण्ाची शक्यता कमी अर्ते. त्ांचे रहस् 

म्हणजे Ikigai, आयुष्याचे प्रयोजन. Ikigai चे 

दहा लनयम र्ांगतात, र्तत कायसरत रहा. शांत, 

कृतज्ञ, हर्तमुख रहा. अलत भरपेट जेवू नका. व्यायाम करा. लनर्गासशी 

नाते जोडा. चांगल्या लमत्रांच्या रं्गतीत रहा. वतसमानकाळावर लक्ष कें लद्रत 

करा. आपल्या Ikigai चे आचरण करा.  

र्तत होणारी पेशीचंी झीज पूणसपणे भरून काढणे शक्य नर्ते, 

त्ामुळे वाधसक्यात शरीराची कायसक्षमता कमी होत जाते. अशा वेळी 

रं्तुललत आहार, व्यायाम आलण पुरेशी शांत झोप आवश्यक आहे. ध्यान, 

योगार्ने करावीत, छंद जोपार्ावे.  नैराश्यामुळे रोगप्रलतकारशिी कमी 

होऊ नये म्हणून वेळीच उपचार घ्यावेत, अशा रू्चना डॉ. वारु्देव यांनी 

केल्या.  

यानंतर उत्तररंग र्माजातील दीघासयुषी र्दस्ांनी आपल्या 

Ikigai चे अनुभव र्ांलगतले.  

िीव्हलँड, ओहायो येर्ील लनवृत्त वैज्ञालनक डॉ. रु्दशसन (बापू) 

गोखले (वय ९५) अनेक रं्स्र्ांच्या र्माजकायासत र्हभागी आहेत. नवी 

कौशले्य लशकणे आलण इतरांना मागसदशसन करणे त्ांना आवडते. लवज्ञान 

प्रदशसनात शाळांचा र्हभाग वाढवण्ात, आलर्सक लनयोजनात त्ांनी ४० 

वषे र्ातत्ाने मदत केली आहे.  

ऑस्स्टन, टेक्सर्चे लनवृत्त वैज्ञालनक डॉ. मधू (भाऊ) गोडरे् (वय 

९०) लनवृत्तीनंतर २५ वषे अध्यात्माचे लशक्षणवगस चालवताहेत. छंद आलण 

लवनोदबुद्धी आवश्यक आहे अरे् र्ांगून, मेंदूचे कायस व्यवस्स्र्त रु्रू 

ठेवण्ार्ाठी नवनवीन गोष्टी लशकत राहाव्या अर्ा  त्ांनी र्ल्ला लदला.  

फ्लोररडाच्या श्रीमती मनोरमा मेहेंदळे (वय १००) यांचा स्वभाव 

आहे, कोणत्ाही पररस्स्र्तीला तक्रार न करता र्ामोरे जाणे! र्ाधी 

जीवनशैली आलण प्रवार्, वाचन, स्वयंपाक, लवणकाम अशा छंदांमुळे 

उत्तम आयुष्य जगल्याचे र्माधान त्ांनी व्यि केले. 

                                  *** 

उत्तररंग  

बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त पुरिणी - ई विभाग   
(बृ. म. मंडळाच्या संकेतस्थळािर)  

कविता:-  गुरू- कांचन गोडबोले (िीव्हलँड, ओहायो)    

िाचण्यासाठी संकेतस्थळ:- 
https://bmmonline.org/vrutta-supplements/ 

- BMM Yuva-Vani:- Newsletter Click:  

https://bmmonline.org/yuva-vani-archives/ 

 

- रावशभविष्य:- जुलै २०२१ - िािा िामले (नू्य जर्ी) 

Click:-https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/ 

“साथ"  

महाराष्ट्र ातील कलाकारांना... 

- सुजाता घाणेकर (रॅ्न होजे, कॅललफोलनसया)  

  नमस्कार मंडळी 

     आपल्या महाराष्टर ाने जगाला उत्तमोत्तम गायक 

वादक, व रं्गीतकार लदले आहेत.  महाराष्टर ाच्या 

मातीतच जणू रू्र-ताल आहे. रं्गीतकारांमुळे कायसक्रम 

रंगतदार झालेला आपण अनेकदा अनुभवला आहे.  

     कोलवडमुळे महाराष्टर ातील हे र्वस कलाकार 

अलतशय लबकट पररस्स्र्तीचा र्ामना करीत आहेत. 

रं्गीताचे कायसक्रम होत नर्ल्यामुळे त्ांचे उत्पन्न बंद 

झाले आहे. अनेक रं्र्ार उध्वस्त झाले आहेत. लर्ने-

नाट्यरृ्ष्टीतील रं्घटना त्ांच्या कलाकारांच्या पाठीशी 

आहेत पण रं्गीतके्षत्रात अशी कोणतीही रं्घटना 

नर्ल्यामुळे ह्या कलाकारांना कोणी वाली नाही. 

त्ामुळे ह्या "र्ार्ीदारांना” आज आपण र्ार् देणं, 

मदतीचा हात पुढे करणं ही अतं्त गरजेची बाब बनली 

आहे. महाराष्टर ातील मातीला आज आपल्या मदतीचे 

खतपाणी घातलं तर नव्या जोमाने हे कलाकार उभे 

राहतील.  

     पुणे येर्ील तबलावादक पं. रामदार् पळरु्ले, 

जलतरंग-वादक पं. लमललंद तुळणकर, हामोलनयम-

वादक पं. लमललंद कुलकणी, बे एररयातील गालयका 

श्रीमती रु्जाता घाणेकर, हामोलनयमवादक श्री. लववेक 

दातार, आलण कथ्र्क नृत्ांगना शांभवी दांडेकर ह्या 

र्हा कलाकारांनी एकत्र येऊन रोटरी िब पुणे वेस्ट 

एन्ड आलण महाराष्टर  मंडळ बे एररया ह्यांच्या मदतीने 

"साथ" हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या 

प्रकल्पाद्वारे अडचणीत आलेल्या आपल्या कलाकारांना 

आलर्सक मदत पोहोचवणार आहेत. रोटरी िब पुणे 

वेस्ट एन्ड आलण पं. रामदार् पळरु्ले हे अजस मागवून, 

त्ांची छाननी करून आलर्सक मदत पोहोचवण्ाचे 

काम पाहणार आहेत.   

      या प्रकल्पाला आपणही र्ढळ हाताने र्ाहाय्य 

करावे, "र्ार्" द्यावी ही लवनंती. देणगी देण्ार्ाठी 

रं्केतस्र्ळ:  www.mmbayarea,org 

धन्यवाद!   

*** 

mailto:sandeep.dixit@bmmonline.org
mailto:Vidya.joshi@bmmonline.org
https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
https://bmmonline.org/yuva-vani-archives/
https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
http://www.mmbayarea,org
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 Charity giving to any entity in India is now easy  
with  

Foundation for Small Charities India, Inc. (FSCI)  
Granted by IRS 

A (501 (C)(3) Tax Exempt Status. 
 

 
An affiliate ‘Foundation for Small Charity’ (FSC) has the 80-G  

and  
FCRA required Registration in India,  

allowing you to give at will,  
without any red tape.  

 

India recipients of your giving need not be a registered charity. 
Your school or college never attempted to obtain tax exemption in  

India, which is very expensive.  
FSC is the answer.  

 

For more detail.  
Visit our Website “WWW.SmallCharity.Org”  

Or  
Email to Admin@SmallCharity.Org  

You will hear from: 
 Ramesh Sarva, CPA, 183 S. Broadway,#210, Hicksville NY 11801 

 

Join Donor List: 
 
 

SUHASINI JOSHI  COSMIC BEATS 

KAMALAKAR PENDSE ATHASHREE 

KISHOR DANDEKAR AMPTE FOUNDATION 

KIRAN NANDINI JOAG V.T. PATIL FOUNDATION 

MUKUND SHAILA DIDOLKAR     EDUCATIONAL FOUNDATION 

SUBHASH SUHASINI PURANIK CASP, PATHAK TRUST 

RAHUL PUNAM MUTHA ANAND RISHI HOSPITAL- AHMADNAGAR MH 

KASI& GEETHA GABBITA   NIH, INDIA 

ANDREW LEDERER BUILDASCHOOLININDIA.COM 

JAGDISH & SHUBHANGI THAKUR  EDUCATIONAL FOUNDATION 

http://WWW.SmallCharity.Org
mailto:Admin@SmallCharity.Org


 

 

 
 
 

 
 

Subscription Remittance Address 
BMM Newsletter 
3574  S. Marion Way  
Chandler, AZ 85286 
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HEALTH INSURANCE  

 
INDIVIDUAL & GROUP HEALTH  

INSURANCE  FOR 
 

 * VISITORS  
 * H-1 B VISA HOLDERS 
 * PERMANENT RESIDENTS 

( Some restrictions apply) 

 
For more information: 

 
Contact: Padmaja Bapat 

Independent Insurance Agent 
 

616 Rhodes Hill Court 
 Martinez, GA 30907 

 
Tel: 888 705 8271 

 

E-mail: padmaja.p.bapat@gmail.com  
 

Website: visitors-insurance.com  

 
 

tel:(888)%20705-8271
mailto:padmaja.p.bapat@gmail.com

