
   नमस्कार मंडळी, 

“काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल 

 नांदतो केिळ पांडुरंग । 

दश इंवियांचा एक मेळ केला  

ऐसा गोपाळकाला होत असे”॥ 

    मंडळी, नुकतीच आषाढी 

एकादशी विठुमाऊलीच्या नाम- 

गजरात पार पडली. मराठी 

मातीपासून शेकडो मैल दूर 

असलो तरी विठूनामाची ती सं्पदनं 

आपल्या मनापयंत पोचतातच 

आवि मग प्रत्यक्ष काया हीच जिू पंढरी आवि आत्मा हा विठ्ठल 

होऊन जातो. या मानसभक्तीला यािेळी स्वरांच्या माध्यमातून 

आविषृ्कत केलं, बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाचा  (बृ .म. मंडळ) 'उत्तर 

अमेररकेतील काययक्रम' या उपक्रमांतगयत टोरांटो मराठी भावषक 

मंडळाच्या कलाकारांनी! या ‘आषाढी संगीतोत्सिा’मधे्य  टोरांटो 

येथील नव्या दमाचे तरुि कलाकार सहभागी झाले होते. 

अवतशय उत्तम प्रवतसादात हा काययक्रम पार पडला. 

       अशा अनेक निनिीन कल्पक काययक्रमांचे आयोजन बृ .म. 

मंडळ करीत असते. येिाऱ्या २०२२च्या  ‘अटलांवटक वसटी’ 

मधील अवधिेशनात तर अशा कल्पक आवि मनोरंजक 

काययक्रमांची भरगच्च मेजिानीच आहे. जगभरातील उत्तमोत्तम 

मराठी काययक्रम इथल्या रवसकांपयंत पोहोचािे, यासाठी 

काययक्रमांचे प्रस्ताि पाठिण्याचे आिाहन आम्ही करीत आहोत. 

प्रस्ताि पाठिण्यासाठी िेबवलंक आहे http://bmm2022.org/

submit-program-proposal/. प्रस्ताि स्वीकारण्याची शेिटची 

तारीख आहे: १५ ऑगस्ट २०२१. मंडळी, आपल्या अवधिेशनाच्या 

कामाची प्रगती तुम्हाला सांगायची, म्हिजे व्हीआयपी आवि 

व्हीव्हीआयपी पॅकेजेस विकली गेली आहेत. आता ब्रंझ आवि 

वसल्िर पॅकेजेस आहेत. ती खरेदी करण्यासाठी त्वरा करा. 

सेवलवब्टी शेफ विषू्ण मनोहारांचे खास बेत आवि अनेक 

उत्तमोत्तम काययक्रम तुमच्यासाठी सज्ज आहेत. बाकी आपले 

कराओके, मानवसक स्वास्थ्यािरील व्याख्याने, उत्तररंग, मराठी 

शाळा, लेखक तुमच्या भेटीला हे उपक्रम नेहमीप्रमािेच 

उत्साहात आवि उत्तम प्रवतसादात सुरू आहेत. बृ. म. मंडळाची 

‘दीपसं्तभ’ ही हेल्पलाईन गरजंूपयंत पोहोचते आहे. त्याचप्रमािे 

‘BMM Globalization’ आवि ‘Proud to be BMM member’ या 

संकल्पनांिरही जोरात काम सुरू आहे. 

           'उत्तर अमेररकेतील काययक्रम' या उपक्रमांतगयत ऑगस्ट 

मवहन्यात आपि पहािार आहोत एक खुसखुशीत नाटक 

‘येिाराय येिाराय’. आपल्या महाराष्ट्र ाची नव्यानं ओळख करून  

 देिारं हे नाटक! सत्तरहून अवधक कलाकार घेऊन विकागोतल्या 

मंडळीनंी हा खास प्रयोग ‘BMM’ साठी उभा केलाय. सुमारे 

पंचिीस िषांनी भारतात जात असलेल्या विकागोच्या नायकाला 

भारतात कुठल्या वदव्यातून जािं लागतं, त्याची रंजक कहािी 

आपल्याला बघायला वमळेल. 

      मंडळी,आपल्या कमयभूमीत आपि मनापासून रुजलो 

आहोत. तरीही मायदेशी जािारं एखादं पाखरू जरी  वदसलं तरी,   

“देते तुझ्या सोबतीला आतुरले माझे मन 

 िाट दाखिाया नीट, माझी िेडी आठिि”... अशी मनाची अिस्था 

होऊन जाते. ४ जुलै’चा अमेररकेचा स्वातंत्र्योत्सि साजरा 

करतानाच १५ ऑगस्टचा भारतीय स्वातंत्र्यसोहोळा बघण्यासाठीही 

मन आतुरलेले असते. स्वातंत्र्य या मूल्याचा आदर करिारा 

जगातील प्रते्यक स्वतंत्रता वदिस वचरायू होिो हीच शुभेच्छा! 

     कळािे लोभ असािा! 

     आपली नम्र, 

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

   Vidya.Joshi@bmmonline.org  
                   *** 
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बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त  

 

बृहन्महाराष्ट्र  िंडळ उत्तर अिेररका या संस्थेचे िुखपत्र  

     स्थापना 1981 (वशकागो) 

संस्थापक: कै. विष्णु िैद्य, कै. िरद गोडबोले, जयश्री हुपरीकर  

संपादक: विनता कुलकिी, विकागो, इवलनरय  

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 दर: Printed Copy: $25/ year   

Subscription payment is accepted online by Paypal at:  

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

जावहरातीचें दर   

पूिय पान: $175    अधे पान: $ 100  

  पाि पान: $ 70    अष्ट्मांि पान: $ 50 

 

िृत्त दर मवहन्यास प्रवसध्द होते. आदल्या मवहन्याच्या २० तारखेपयंत हाती 

आलेल्या मजकुरातून वनिडक मजकूर  नवजकच्या िृत्तपत्रात प्रवसध्द 

करण्याचे सिय प्रयत्न केले जातील. मजकूर िक्यतो युवनकोड िराठीत MS 

word/Text Fileसह ईिेलने पाठिािा.  

प्रवसध्द झालेल्या िजकुराशी संपादक  सहित असतातच असे नाही. 

वलखािाच्या वनिडीचे, प्रकािनयोग्य वकरकोळ बदलाचे आवि व्याकरिीय 

दुरुस्तीचे अंवतम अवधकार संपादकांकडे राहतील.  

पाठिलेल्या सावहत्याची पोच ईमेल कळविल्यास वदली जा ईल.     
बृहन्महाराष्ट्र  िंडळाची कायषकाररणी (२०१९-२०२२) 

                                 िताविकार असलेले सदस्य   

                                         वनयुक्त सदस्य  
      
 िाजी अध्यक्ष:  अविनाि पाध्ये, बरस्टन, मॅसॅच्युसेट् स्  
 
िृत्त संपादक:   विनता कुलकिी, विकागो, इवलनरय    
                                            
                                    विश्वस्त सविती:  
 
अध्यक्ष :        मोवहत वचटिीस, वसॲटल, िरविंग्टन  
 
सदस्य :        वनतीन जोिी, विकागो, इवलनरय  
 
सदस्य :        सुनील सूययिंिी, ररजवफल्ड, कनेवटकट            
                            ...  
प्रकाशक: बृहन्महाराष्ट्र  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/िजकूर पाठविण्याचा पत्ता: 
vinata@gmail.com   or     vinatak.bmmvrutta@gmail.com  

 
Address: 3251 Thunderbird Court (E)   Aurora IL, 60503   

अध्यक्ष  विद्या जोिी विकागो, इवलनरय 

सवचि कोमल चौक् कर लरस अँजलीस, कॅवलफोवनयया  

कोर्ाध्यक्ष  सोना वभडे वफवनक्स, ॲररझोना 

सदस्य:  वमवलंद बािडेकर  ॲटलांटा, जरवजयया 

 संदीप बेलखोडे ऑस्टस्टन, टेक्सास 

 संदीप दीवक्षत  स्टििलँड ओहायो 

 विल्पा कुलकिी  बरस्टन, मॅसॅचु्यसेट् स्  

 हेमा राचमाळे  डेटर रइट, वमविगन 

BMM Marathi Shala 

Registration Now Open! 

Click Here to Enroll  
Or   

Fill out Student interest Form Given below:  
 
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSehFqRylIacAi.../viewform  

mailto:sona.bhide@bmmonline.org
https://bmmonline.org/vrutta/subscription/
http://www.bmmonline.org
mailto:vinata@gmail.com
mailto:vinatak.bmmvrutta@gmail.com
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSehFqRylIacAi.../viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehFqRylIacAi8foBHEc9WZWQbJX_QcEKqnOmtmk2ZhN1TibQ/viewform?fbclid=IwAR1TDTe9pZuX-tmkXIU-sBxkhNVJ6kZBUWnf42Orh_Xt0sRRrQWUh-KaSEI
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- Darshana Gupte  (San Antonio, Texas)  

(BMM 2022 Go-Green Committee Advisor)  

  Shocked but not Surprised.  

That’s the reaction I suspect 

many people have had- at 

least people who take an 

interest in climate change- 

to the  catastrophic weather 

events this Summer. From 

Detroit to Germany to   

Mumbai, climate change is 

worsening torrential downpours. Wildfire smoke is 

wafting from the Pacific Coast all the way to the mid-

Atlantic, leading to code orange air quality alerts for  

Washington D.C., Baltimore, warnings that           

vulnerable residents should avoid  strenuous activi-

ty, In New York City, according to USA Today, “the 

Sun glowed red-orange as haze clouded” the 

skies. “I think people see it, but I'm not sure they  

realize how much worse it's going to get and how 

quickly," Josh DE Florio, head of Climate Resilience 

for the Port Authority of New York and New Jersey, 

told CNN. The clock is ticking fast on the Climate 

Crisis. Mother Nature has made it crystal clear that 

these record-breaking climate impacts will move 

from Headlines to Daily News. 

So, what creative action can BMM take to 

make this world better place for future generations?  

Simple! Let’s start with making BMM 2022, a “Green 

Convention”! To make any convention GREEN is a 

big undertaking which involves many aspects of   

human and mechanical efforts. Marathi Vishwa New 

Jersey, the host for BMM 2022 Convention has    

accepted this challenge!  Selecting Atlantic City 

Convention Center, BMM team took the first step 

towards their Green Theme. It will help to minimize 

greenhouse gas emissions, lessen resource        

consumption, protect the local environment, help the 

local economy, increase general awareness of    

sustainability; but most of all, stop tremendous 

amount of waste that will generate during the BMM 

event. With sustainability at its core, it will leave a 

positive legacy for future BMM convention. 

            Here are some highlights of Sustainable 

(Green) Efforts at the Atlantic City Convention    

Center. 

 1. The Atlantic City Convention Center 

(ACCC) is committed to preserving its unique       

seaside environment while providing a clean, safe, 

healthy atmosphere for the guests. The efforts      

include measuring and tracking energy performance, 

developing and implementing an energy savings 

plan, and communicating the importance of energy 

savings and waste reduction to facility staff, clients 

and the community. “Going Green” has consistently 

been one of the Center’s main operating objectives, 

earning the facility inclusion as a founding member 

of the Convene Green Alliance. 

 2. Energy Efficiency:  Energy conservation is 

a major challenge for many convention centers as 

the buildings are often operating on a near 24-hour 

basis.  

  * In 2019, ACCC has been awarded        

Leadership in Energy and Environmental Design 

(LEED) GOLD certification by Spectra, the provider 

of Venue Management and Food Services &      

Hospitality to the ACCC. 

* On average, over 3 million  KiloWatt hour  

(KWh) of electricity is produced each year from the 

venue’s rooftop solar panels. This is the Equivalent 

to powering 250 homes for one year! Total solar     

generation equates to roughly 20% of the building’s 

total energy for an average year. 

* Reduction of lighting loads by nearly 63% 

by retrofitting the facility with new LEDs. The ACCC        

anticipates savings of nearly $4.4 million in         

electricity costs since its debut through 2029. 

 * Efficient operation of lighting and heating, 

ventilation, and air conditioning  (HVAC) systems to 

minimize their use during non-peak times.  

Reduction of water usage by 20% with      

installation of new low flush valves in the venue’s 32             

restrooms. 

Recycling: They have invested in large see 

through cages on wheels, labeled appropriately as 

“cardboard,” “vinyl,” “clear  plastic” or “Styrofoam,”  

Atlantic City (New Jersey) Convention Center-  

A Green Venue for Bruhan Maharashtra Mandal Convention                               

August 11-14, 2022,   

https://click1.email.thehill.com/ommmscfgqttdpcptdkwqqdmmqfdntftvvlqgcrntzjmwmm_oflrwwtrfdtlzlqfkmff.html?a=&b=40881
https://meetac.com/meet/ac/sustainable-green-efforts-atlantic-city-convention-center
https://meetac.com/meet/ac/sustainable-green-efforts-atlantic-city-convention-center
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which make it convenient for all to recognize the  cor-

rect placement for their waste.  

So far, over 150 tons of recycled materials 

diverted from landfills in an average year. 9,583 lbs. 

of lamps, ballasts, batteries, and electronics were 

recycled per year. 

Food Service: Green seal approved chemicals, 

energy star equipment, local sustainable produce.  

 

BMM team is also working on to reduce their 

Carbon footprint in the following areas. Addressing  

plastic pollution, reducing water and food waste, 

printing material alternative and transportation. 

In conclusion, There is only one planet we 

live on and we need to preserve it for our future  

generations to come. 

 

*** 

िैदेही डोगंरे- ‘विस् इंवडया - यु. एस. ए.’  

- ज्योत्स्ना वदिाडकर ( डेटर रईट, वमवशगन)  

       शुक्रिार १६ जुलै २०२१च्या रात्री (टर ॅाय, वमवशगन) 

येथील िैदेही डोगंरेचे - कधीही न पावहलेले - स्वप्न पुरे झाले 

आवि वतला ‘वमस् इंवडया - यु. एस. ए.’ हा वकताब वमळाला.      

१९८०मधे्य िल्य डिाईड पॅजन्ट या संस्थेतफे नू्ययरकय मधे्य 

या सौन्दययस्पधेची सुरुिात 

 झाली.  परंतु हा मान 

 वमळििारी गेल्या चाळीस 

िषायतील ही पवहलीच मराठी 

मुलगी आहे.  िैदेहीने पाच िषे 

ियाची असताना २००१ साली 

डेटर रईट येथे ’वमनी वमस 

वमवशगन’ हा वकताब  

वमळविला होता.   

 अतं्यत मनवमळाऊ 

आवि शुद्ध मराठी बोलिाऱ्या 

िैदेहीने ‘युवनव्हवसयटी ऑफ 

वमवशगन’ मधून इंटरनॅशनल 

स्टडीज या विषयात (Major) 

ि ररस वबवझनेस सू्कल’मधून 

वबवझनेस मॅनेजमेंटमधे्य  

(Minor) पदिी वमळिली.  

 ती सध्या नू्यझीलंड 

सरकारकररता त्यांच्या 

अमेररकेतील टर ेड कवमशन 

विभागात वबवझनेस 

डेव्हलपमेंट ॲनवलस्ट म्हिून 

काम करते. “AWE       

Foundation” ( Achieving 

Women Enterprise) या 

सेिादायी संस्थेतही ती 

विनामूल्य काम करत आहे. 

'अबला नवे्ह या सबला' हे तत्त्व 

डोळ्ांसमोर ठेिून स्टियांच्या 

सिांगीि  विकासासाठी ही 

संस्था  काययरत आहे. 'वमस वमवशगन' म्हिून वनिडून आली 

तेव्हाच िैदेहीने ठरिले, की स्पधेच्या मंचाद्वारे या संस्थेच्या 

कायायची सिांना मावहती करून द्यायची!  

कथक नृत्य, गायन आवि व्हायोवलन िादन या वतन्ही 

कलांत िैदेही पारंगत आहे. IFC (Indian Festival Committee)  

तफे भरिलेल्या या सौन्दययस्पधेत शेिटच्या टप्प्यात ‘घर मोरे 

परदेवसया‘ या गाण्यािर वतने केलेल्या कथक नृत्याने सिय 

पे्रक्षकांना वजंकले आवि "वमस टॅलें टेड"चेही पाररतोवषक वतने 

वमळिले. आई सौ. मनीषा डोगंरे वतची कथक गुरू आहे आवि 

वतची आत्या शुवचता आठलेकर यांच्याकडे वतचे संगीत वशक्षि 

चालू आहे.  व्यायाम ि शरीर-संिधयनासाठी वतला कोित्याही 

बाहेरच्या टर ेनरची गरज भासली नाही. धाकटा भाऊ, विनीत, 

याचे वतला मागयदशयन वमळाले. अमेररकेत राहून भारतीय 

संसृ्कती जपण्याचा वतचे िडील सतीश डोगंरे यांचा अट्टाहास ती 

पूिय करत आली आहे. िेळ वमळेल तेंव्हा वतला िेगिेगळ्ा 

देशात जाऊन वनसगायच्या साविध्यात वहंडायला आिडते. ३० 

िषायच्या आत ३० देश वफरण्याचे िैदेहीचे स्वप्न आहे. आत्तापयंत 

अनेक देश आवि अनेक पाररतोवषके वमळिूनदेखील िैदेहीचे 

पाय जवमनीिर भक्कमपिे टेकलेले आहेत.   

येत्या सप्टेंबर मवहन्यात मंुबईमधे्य भरिाऱ्या पॅजन्टमधे्य 

ती  'वमस इंवडया - िल्य डिाईड’ स्पधेत अमेररकेचं प्रवतवनवधत्व 

करेल.  

पुढील िाटचालीसाठी िैदेहीला मन:पूियक शुभेच्छा! 

                                        ***  

‘लेखक तुिच्या भेटीला’ 

Live  on BMM Facebook & YouTube  

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

लेखखका:- िोहना जोगळेकर (िालयट, नरथय कॅरोलायना)    

संिादक:- विनता कुलकणी (विकागो)  यूटु्यब वलंक: 

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

v=LaRojaiLcMs&t=584s 

भाग १२: िवनिार,ऑगस्ट २८, २०२१ सकाळी ११-११:३० CST 

लेखक:- डॅन ियूर (िुगरलँड, टेक्सस)   

संिादक:- कोिल चौक्कर (लरस अँजलीस) 

िेबवलंक बृ. ि. िंडळाच्या फेसबुक पानािर, यूटु्यब वलंक:

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

UCZfn97uT8atsC9-CLAwJeRQ 

https://www.youtube.com/watch?v=LaRojaiLcMs&t=584s
https://www.youtube.com/watch?v=LaRojaiLcMs&t=584s
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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पालथ्या घड्यािर पाणी !   

- सुिीर शं  कुलकणी ( लेथम, नू्य यरकय ) 

     काही मवहन्यांपूिी एका 

वमत्राला फोन केला. बऱ्याच 

मवहन्यांपासून सियत्र कोविड 

पररस्टस्थतीमुळे प्रत्यक्ष भेटता आले 

नाही, म्हिून मी फोनिर त्याची ि 

त्याच्या कुटंुबाची चौकिी करत 

होतो. त्यानेही माझ्या कुटंुबाची 

विचारपूस करून मला प्रश्न 

केला, "सध्या भारतात काय 

चालले आहे?"  

त्याच्या ह्या विचारण्याचं मला निल िाटले, कारि 

राजकारि, मग ते भारतातील असो वकंिा अमेररकेतील असो, 

त्याचे मत मला माहीत होते. "सिय राजकारिी बदमाि 

असतात" अिी त्याची ठाम समजूत होती. त्यामुळे  राजकारि 

सोडून बाकीच्या विषयांिर आम्ही बोलत असू.  माझी ि या 

वमत्राची पूिी भारतात असताना आम्हा दोघांचे कायायलय एक 

असल्याने तेथे ओळख झाली. नंतर मी अमेररकेत आल्यानंतर 

काही िषांनी तो इथे आला. तेव्हापासून आम्ही एकमेकांिी 

संपकय  ठेऊन आहोत. अमेररकेत स्टस्थरस्थािर झाल्यािर मी 

ि माझे कुटंुब अधून-मधून आईिवडलांना भेटण्यासाठी 

भारताला भेट देत असू. त्यांच्या वनधनानंतर आम्हा दोघांच्या 

भािाबवहिीनंा भेटण्यासाठी आम्ही भारताच्या िाऱ्या करत 

होतो. मात्र माझ्या ह्या वमत्राने त्याच्या आईिवडलांच्या वनधनानंतर 

आपल्या भािाबवहिीिंी फारसे संबंध ठेिले नव्हते. त्याला 

भारतातील घडामोडीत स्वारस्य उरले नव्हते.    

      भारतात असताना त्याला िाळेत खो-खो  ि करलेजमधे्य 

वक्रकेट खेळण्याची आिड होती. मात्र अमेररकेत ते खेळ 

खेळले जात नव्हते आवि िाढत्या ियाचा विचार करून, इथल्या 

खेळात त्याची भूवमका पे्रक्षकाचीच झाली होती. त्यासाठी इथे 

उन्हाळ्ात बेसबरल , नंतर अमेररकन फुटबरल, तर वहिाळ्ात 

बासे्कटबरल ि आईस- हरकी असे प्रते्यक सीझनमधील  खेळ 

वनयवमत बघिे  हा त्याचा आिडता  छंद झाला. त्याला 

राजकारिांत फारसा रस नव्हता. बहुधा त्याला भारतात काही 

िेगळ्ा घडामोडी चालल्या आहेत अिी कुिकुि लागली होती. 

म्हिून त्याबद्दल त्याला माझ्याकडून जास्त मावहती हिी असािी 

असा मी अंदाज बांधला. मात्र त्याने विचारल्यामुळेच   मी 

त्याबद्दल सांगायला सुरुिात केली.  

     "भारतात वदल्लीभोितीच्या महामागांिर २६ नोव्हेंबर, २०२० 

पासून िेतकऱ्यांनी रसे्त अडिून आंदोलनाला सुरुिात केली 

होती. कें िीय सरकारने कृषी सुधारिेसाठी तीन कायदे संसदेत 

मंजूर करून घेतले ि त्याची अंमलबजाििी सुरू केली. पंजाब 

ि हरयािा ह्या प्रांतातील िेतकऱ्यांचा ह्या तीन कायद्यांना  विरोध 

आहे. हे कायदे रद्द केल्या खेरीज ते आपले आंदोलन मागे 

घेिार नाहीत. सरकार ि िेतकरी पुढारी ह्यांच्यात 

त्यासंबंधी दहा िेळा चचायही  झाली. प्रकरि सुप्रीम कोटायमधेही 

गेले. त्यांनी दोन्ही पक्षांचे म्हििे ऐकण्यासाठी एक सवमती 

नेमली. पि िेतकरी पुढारी संसद ि सुप्रीम कोटायला न  

जुमानता, आपली अडेलतट्टू भूवमका सोडायला तयार नव्हते. 

मात्र २६ जानेिारीला ह्या आंदोलनाला वहंसक िळि लागले. ह्या 

आंदोलनात घुसलेल्या खवलस्तानी ि िाम-पंथीयांनी, 

वमरििुकीतील टर ॅक्टरांचा िापर करून लाल वकल्ल्यात घुसून 

तोडफोड केली. वतथे संरक्षिासाठी असलेल्या पोवलसांना खाली 

खंदकात ढकलून त्यांच्यािर अत्याचार केले. आवि सिायत कहर 

म्हिजे वकल्ल्यािरील वतरंगा हटिून िीख धमायचा झेंडा लािला. 

प्रजासत्ताक वदनावनवमत्त झालेल्या अराजकतेची चौकिी चालू 

आहे. मात्र हा सिय प्रकार एका आंतरायष्ट्र ीय कटाचा भाग होता, हे 

नंतर उघडकीस आले. त्यात अमेररकन गावयका- ररहाना, 

युरोपमधील पयायिरििादी -गे्रटा  थुनबगय, हरवलिूडची एक नटी- 

मीया खवलफा ह्यांचा समािेि होता. आवि त्याविरुद्ध  भारतरत्न 

सवचन तेंडुलकर, लता मंगेिकर ि इतर कलाकारांनी 

परदेिीयांनी भारताच्या आंतररक मामल्यामधे्य  लक्ष घालू नये, 

असे बजािले. आवि सिायत कळस म्हिजे ह्या सच्च्च्या 

भारतीयांविरुद्ध तीन चाकी ररक्षािाले (तीन पक्षांचे) 

महाराष्ट्र   सरकार  चौकिी करिार आहे!  ह्यापुढे देिाची 

आिखी फाळिी होऊ नये, असे माझ्यासारख्या बऱ्याच 

अवनिासी भारतीयांचे मत आहे. त्या कारिाने आपल्या 

मातृभूमीला पावठंबा देण्यासाठी िृत्तपत्रांतून वकंिा सोिल 

मीवडयामधून मोहीम चालििे जरूरीचे आहे’ असे माझे विचार 

मी वमत्राला सांवगतले. 

         माझे बोलिे ऐकून  वमत्र म्हिाला, "चवचयलचा मी चाहता 

नाही, पि स्वातंत्र्यापूिी त्याने वलवहले होते -भारतीयांना स्वातंत्र्य 

वदले तर ते आपसांत भांडतील. आवि आता तेच घडत आहे. 

त्यामुळे भारताविषयी मी वनरािािादी का आहे हे तुझ्या लक्षात 

येईल!" भारताला पावठंबा देण्याच्या मोवहमेबद्दल तो काहीच 

बोलला नाही  ह्याचे मला आश्चयय िाटले  नाही, कारि आपल्या 

मातृभूमीसंबंधीचे त्याचे विचार मला ठाऊक होते, त्यामुळे 

विषयांतर करून थोड्या िेळाने मी फोन ठेऊन वदला.  

          मग मी विचार केला, की मला जे माझ्या मातृभूमीबद्दल 

िाटते तसेच इतरांनाही िाटेल अिी अपेक्षा मी का करािी? मला 

अजून भारताबद्दल आपुलकी आहे, मला वतथे भेट द्यायला 

आिडते. गेली ५४ िषायपेक्षा जास्त िषे  अमेररकेत  रावहलो 

असलो तरी माझ्यातील भारतीयत्व अजून गेलेले नाही! 

मात्र  माझ्या ह्या वमत्राप्रमािे अजून काही  परदेिी स्थावयक, पि 

मूळचे भारतीय असलेल्यांमधे्य आपल्या मातृभूमीबद्द ल फारच  

थोडी आस्था बघायला वमळते. त्यांच्या मते, ’हा देि आता आपली 

कमयभूमी ि आपल्या  भािी  वपढीच्या दृष्ट्ीने जन्मभूमी आहे. तेव्हा 

आता परदेिी स्थावयक पवहल्या वपढीने आपल्या मातृभूमीची 

नाळ कापली पावहजे. तसेच आपल्या सिांचे भविष्यही इथेच आहे 

हे लक्षात ठेिले पावहजे!’ परंतु माझ्यामते, ज्ांचे बालपि भारतात 

गेले, वतथल्या करदात्यांच्या कृपेने वमळालेल्या विक्षिाच्या 

जोरािर ते परदेिी  येऊ िकले, हे त्यांनी विसरता काम नये! 

भारतमातेचे पांग कसे फेडता येतील, ह्याचा त्यांनी विचार 

करायला नको का?  वनदान मातृभूमीिी आपले सोयर-सुतक 

नाही ही त्यांची भािनाही बरोबर नाही, अजून त्यांचे वकते्यक 

नातेिाईक भारतात राहत आहेत हे ते विसरतात कसे? परंतु, 

नंतर माझ्या लक्षात आले, की अिा स्वभािाच्या  व्यक्तीकंडून 

आपल्या मातृभूमीबद्दल काही अपेक्षा ठेििे म्हिजे ‘पालथ्या 

घड्यािर पािी’ !   

                                         ***       
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अिेररकेतील शाळेतल्या अभ्यासाचे दडपण! 

- अखिता िोडक (शालय ट, नरथय कॅरोलायना)  
   "अगं, वकती िेळ झोपलीयेस, 

सकाळचे १० िाजून गेले!".  

  "Oh! Its  summer vacation 

mom, let  me  sleep!"  

     हे ऐकल्यािर मला माझ्या 

भारतातील िाळेच्या सुट्टीचे 

आवि त्याआधी होिाऱ्या 

परीके्षच्या काळातले वदिस 

आठितात. २५ िषांपूिी परीक्षा 

मं्हटले, की तेव्हा  काहीजंि 

वबनधास्त असत, अन्  माझ्यासारखे काहीजि जीि मुठीत धरून 

अभ्यासाच्या मागे लागत असत. िाळेतील धमाल, संध्याकाळी 

वमत्रमैवत्रिीबंरोबर वफरायला जािे आवि उरलेला िेळ आईची 

सतत आपल्यािर असलेली पाळत आठिून अजूनही हसू येते. 

त्याकाळी चढाओढ होतीच पि आजूबाजूचा प्रते्यकजि 

आपापल्या पद्धतीने अभ्यास करीत असे. आईने वकंिा िवडलांनी 

अभ्यासात केलेली मदत थोड्या सहजतेने स्वीकारलीही जात 

असे. पि हे सिय भारतातल्या त्याकाळच्या पररस्टस्थतीनुसार होते.  

           भारताबाहेर इतकी िषें रावहल्यािर मुलांना िाढिताना 

तोच भारतीय जुन्या आठििीचंा उजाळा मला हिाहिासा 

िाटला तरीही अमेररकेत जन्मलेल्या ह्या मुलांना तो नकोसाच 

िाटतो. इथे माचय/एवप्रल पासून जूनपयंत  परीक्षा आहे याचे 

दडपि मलाच येत असते, पि मुलं मात्र “परीक्षाच आहे ना, मग 

त्यात काय?” हे अमेररकन इंस्टििमधे्य मला सुनाितात. मी 

तरीही त्यांच्याकडे कानाडोळा करत त्यांच्या अमेररकन 

पुस्तकांमधे्य नाक खुपसते. ऑवफसच्या कामातून िेळ काढून 

िाळेत काय सुरू आहे, हे समजून घेण्यासाठी माझी मुलांच्या 

मागे भुिभुि सुरू होते. पि ते सध्या विकत असलेल्या गोष्ट्ी 

समजल्यािर पुन्हा ते जुने नू्यटनचे लरज्  आठिायचे, वकंिा 

परवलनरवमअल, मस्टिनरवमअलच्या जाळ्ात स्वतः ला ओढिून 

घ्यायचे, याचा विचार करूनच मला दरदरून घाम फुटतो. माझा  

कािराबािरा चेहरा पाहून मुलं, "आई, तुमच्या िेळी आवि 

आमच्या िेळी ही तुलना कुठे करत बसतेस?", असं विचारतात. 

तू भारतात विकलेली मग, आम्ही अमेररकेत काय विकतोय हे 

तुला काय समजिार?" या पे्रमळ िाक्यांनी मुलं मला िेड्यात 

काढण्याची एकसुद्धा संधी सोडत नाहीत.  

मी तरीही ह्या पुस्तकातले नाही तर त्या िेबसाईटिरचे 

जास्तीत जास्त तुला जमले पावहजे, म्हिून हट्टाने पेटून उठते. का 

कोिास ठाऊक पि २५ िषांपूिींची माझी आई त्यािेळी माझ्या 

अंगात संचारते. मी भारतातून आिलेली अभ्यासाची पुस्तके मुलं 

नाखुिीनेच उघडतात पि प्रते्यक पुस्तकात Cody आवि Josh 

ऐिजी प्रकाि आवि अवमत ही नािं बघून िैतागतात. त्यातच 

वलटर आवि गॅलन असो वकंिा रुपये आवि डरलर असो, 

पुस्तकातला गोधंळ मुलांच्या डोक्यातही उडतोच. ही वचडवचड  

जास्ती काळ सहन करण्यापेक्षा एखादी चांगली िेबसाईट मी 

मुलांना िोधून देते पि टेक्नरलरजीमधे्य आपल्या चार पािलं पुढे 

असलेली मुलं, यापेक्षा ही दुसरी िेबसाईट का आवि वकती 

“त्यांच्या" फायद्याची आहे, हे मला पटिून देतात. 

           अिािेळी मला माझी स्करलरविप परीके्षची गाईड्स 

आठित असतात, प्रज्ञा- प्राविण्य परीक्षांची तयारी मनातून सरत 

नसते आवि त्या ओघात मी िेजारचा मुलगा/मुलगी kumon, 

IXL, AOPS करतो म्हिून माझ्या मुलांना त्यांची उदाहरिे देऊ 

लागते. तोपयंत माझी िैतागलेली मुलं "आता मे मवहना सुरू 

झालाय आवि टीचरनी िाळेत विकिलेल्या, सांवगतलेल्या  गोष्ट्ी 

मला आधी करायला हव्यात." हे सांगून माझे बोलिे पूिय बंद 

करतात. िेिटी मे मवहना िाळा संपिण्यात (मुलांचा 

उरकण्यात) जातो आवि जूनमधे्य परीक्षा झाल्या, की मुलांपेक्षा 

माझाच परीके्षचा हँगओव्हर उतरतो. िाळेचा िेिटचा वदिस 

झाला म्हिून "चला धन्य झाले मी एकदाची!" असे म्हिून मी 

सुस्कारा सोडते आवि तेव्हा जाऊन साक्षात्कार होतो, की 

“अरेच्या, आपली मुलं ABCD आहेत. (भारतीय मुलं अमेररकेत 

जन्मल्यािर त्यांची सांसृ्कवतक पातळीिर होिारी वद्वधा 

मनस्टस्थती अधोरेस्टखत करण्यासाठी ABCD- American born 

confused Desi हा िब्द इथे िापरला जातो.) माझ्या भारतीय 

पद्धतीच्या प्रते्यक गोष्ट्ी त्यांना लागू पडिार नाहीत.” पुढच्यािषी 

मुलांना त्यांच्या अभ्यासाबाबतीत समजून घायचे, हे मी तेव्हा 

ठरिते. नाईलाजाने का होईना सामंजस्य दाखिण्याची ढाल मीच 

उचलायला हिी हे मी मलाच पटिते. िाळा सुरू झाल्यािर 

पुन्हा माचय मवहना येईपयंत ABCD मुलांना समजून घेण्याचा 

आटोकाट प्रयत्न करत असताना आपल्या मुलांप्रमािे 

आपिसुद्धा ABCD तर होऊ लागलो नाही ना, अिी दाट िंका 

येऊ लागते. आवि माचय मवहना आला, की मात्र मुलांच्या थंड 

चेहऱ्यासमोर माझ्या भारतीय अभ्यासाच्या विकििीचे िारे पुन्हा 

तसेच िाहू लागतात! 

*** 
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ई विभाग  - (बृ. ि. िंडळाच्या संकेतस्थळािर)  

कविता:-  ‘देि’- कांचन गोडबोले (िीव्हलँड, ओहायो)    

 

For Kids:- Triangle Game – Rajiv Tambe (Pune)  

िाचण्यासाठी संकेतस्थळ:- 

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

Or Direct Link: Click:-  Here 

 

- BMM Yuva-Vani:- August 2021 Click:  

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

Or Direct Link: Click:- Here 

 

- रावशभविष्य:- ऑगस्ट २०२१ - दादा दािले (नू्य जसी) 

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

https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
https://s3.amazonaws.com/bmmnorthamerica/bmmonline.org/public_html/wp-content/uploads/2021/07/29152038/20218SupplementBMMNewsletter.pdf
https://bmmonline.org/yuva-vani-archives/
https://s3.amazonaws.com/bmmnorthamerica/bmmonline.org/public_html/wp-content/uploads/2021/07/29150323/20218YuvaVani.pdf
https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
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वकतीदा नव्याने! 

-  प्राजक्ता पाडगांिकर (कस्टमंग, जरवजयया)  

      देशांतर अिघडच! ते अनेक 

वपढ्ांपयंत स्वतः चे माग सोडून जाते. 

मायदेशाप्रती  वजव्हाळा, हुरहूर आवि 

आस अशी सहजी संपत नाही, हे देश 

सोडून दुसरीकडे राहिाऱ्या  

प्रते्यकालाच माहीत असते. त्यातून 

मग सतत कुजत जािाऱ्या आठििी, 

त्यािर नव्या संसृ्कतीचं निं 

फस्फसिारं खमीर आवि बदलाची 

तळपिारी धग! वनराळेच रोठ तयार होत जातात अस्टस्तत्वाचे! 

तर असे हे रोठ, नव्याने देशांत रुजिाऱ्या कोिळ्ा जीिांना 

कसले सोसायला! मग म्हित म्हित काही अपिाद सोडले तर 

हे निे वनिायवसत जीि, आपल्या जन्मदात्यांची संसृ्कती, 

रीतीररिाज आवि बोलचाल, सगळे सगळे सोयीस्कर दूर ठेऊ 

लागतात, वकंिा विसरून जातात. कदावचत तसे करिेच अवधक 

सोयीचे असेल, कोि जािो!  

             मात्र पालक म्हिून जी वपढी देशांतर करते, त्यांच्यािर 

कायम अनेक नाती वनभािण्याचा भार असतोच, मुलांसाठी  एक 

संपूिय कुटंुब तयार करण्याचा भार! स्वतः ची संसृ्कती पुढल्या 

वपढीपयंत सुपूदय  करण्याचा भार! मात्र ह्याच पेचात अडकलेल्या 

मला काही वनराळेच िाटू लागले आहे. जरा वनरीक्षि केले तर 

लक्षात येईल, की हे सृ्मवतरंजनाचे रोठ जर बाजूला ठेिले तर 

आपल्यातले अनेकजि मनाने अजून भारतातच अडकून पडले 

आहेत हे वदसून येईल. तोही असा भारत, जो आता खरेतर 

कुठेच अस्टस्तत्वात नाही, म्हिजे ज्ा िषी आपि देश सोडला 

तेव्हाचे भाि, लोकांचे स्वभाि, हेतू आवि नातेसंबंध, सगळेच 

गोठून जािे असेच मनातून िाटत असते आपल्याला, आपि 

प्रते्यक भारत-भेटीत होिारा भ्रमवनरास झटकून पुन्हा पुन्हा 

स्वतः ला समजाित राहतो, की भारतात तसेच सगळे रम्य आहे. 

कुठेतरी ती नाळ आपि जोडून ठेिण्याचा असफल प्रयत्न करत 

राहतो. मुलं, विशेषतः  आपली इथे असलेली मुलं मात्र अवतशय 

हुशार असतात, त्यांना त्या आपल्या देखाव्यातले खरे खोटे 

लागलीच वदसते! आपि एका भ्रामक जगात अडकलो आहोत, 

ह्या वनकषांपयंत पोचताच ही मुलं, इथलं िास्ति िेगाने 

स्वीकारतात, कारि हे त्यांचे ितयमान आहे, आवि जर त्यांना इथं 

यशस्वी भविष्य घडिायचे असेल तर इथले भान लिकर आलेले 

बरे, ह्या विश्िासाने ही पोरं बदलू लागतात.  

मात्र त्यांच्यापाशीदेखील एक मोठी पोकळी राहून जाते, 

अधयिट उमजलेल्या एका संसृ्कतीची, अधयिट उमललेल्या 

अस्टस्तत्वाची, त्यांचे “कोहम् ?”चे उत्तर एकाअथायने अपूियच!  

काय केले म्हिजे हे बदलेल? असा विचार जो जो करू 

लागले, तो तो समजू लागलं की काही बदल करिे अपेवक्षत 

आहेत, स्वतः मधे्य आवि सभोिताली जो समभावषक, 

समप्रादेवशक समाज जोडला आहे, त्यात! स्वतः ची संसृ्कती, 

त्यातील रीती ह्यांना त्यांच्या मखरातून थोडे बाहेर काढून, 

वििेकाचे पािी लािून लख्ख घासून काढािे लागिार आहे! केले 

तसेच! मग वदसू लागलं की संपूिय सांसृ्कवतक संदभयच नव्याने 

वनमायि   करािे   लागिार    आहेत.   पुन्हा   नव्याने   इथल्या 

अमेररकन मराठी संसृ्कतीचा विचार आवि कल्पना करािी 

लागिार आहे. मागील पानािरुन पुढे अनेक गोष्ट्ी येऊ शकिार 

नाहीत. मात्र ज्ा येऊ शकिार नाहीत, वतथे नुसत्या अक्षता 

िाहून चालिार नाही, तर निे संदभय घालािे लागिार आहेत. 

आवि सगळ्ात महत्त्वाचं म्हिजे हे संदभय इथल्या जवमनीतले, 

इथल्या संसृ्कतीतले असायला हिे! कारि ह्याचमुळे ही निी 

अमेररकन मराठी संसृ्कती इथे बीजरूपातून बहरून तग 

धरिार आहे.  

मग ह्या नव्याच जावििेिर, सगळे भारतीय-मराठी 

सििार, रीतीररिाज, सांसृ्कवतक घटना ह्यांना तोलून बवघतले. 

बदलण्यासारखे पुष्कळ होते, आहेच! उदाहरि म्हिून बघू या, 

महाराष्ट्र ात व्याख्यानमाला ह्या मराठी समाजाला निीन नाहीत, 

जिळ जिळ १५० िषांचा दमदार इवतहास असलेली ही 

सांसृ्कवतक चळिळ, निीन विचारांना समोर आििारी, नव्या 

विचारांना निे संदभय देिारी! ती कधी आवि कशी राहून गेली 

भारतात, महाराष्ट्र ातच? कारि सोबत आिलेल्या बॅगेतून आपि 

वतचे संदभय पुरेसे आिलेच नव्हते! मग इथे अटलांटा मराठी 

मंडळात प्रयोगशाळाच आरंभली! पँडेवमक म्हिजे एक उत्तम 

संधीच चालून आलेली! सगळे जग बंवदस्त, भारतात न जाऊ 

शकिारे आपि सगळेच, मनापासून हळहळत, इथेच जीि 

रमित रावहलेले. अशाच सगळ्ांसाठी इथे अटलांटात िसंत 

व्याख्यानमाला करायचा बेत आखला!  

महाराष्ट्र ात िसंत संपायच्या आत म्हिजे अिघ्या १०-१२ 

वदिसात हा उपक्रम करायचे ठरिले! तशी आखिी केली आवि 

ठरिलं, पवहल्याच िषी, व्याख्याते इथलीच मंडळी असतील, ते 

आपले देशांताराचे अनुभि, नव्या देशातले अनेकविध अनुभि 

मांडतील, त्यातून अनेकांना स्वतः ची निी गोष्ट् सापडेल, काहीनंा 

इथे येऊन, बदल स्वीकारिाचे बळ वमळेल आवि जे आता इथेच 

रुजले आहेत, त्यांना आश्िस्त करिारे निे मैत्र वमळेल. िके्त 

ठरू लागले, तीन पुरुष आवि तीन स्टिया!  

इथे येऊन वकमान १५ ते २० िषे झालेली ही मंडळी! 

प्रते्यकाने वनराळीच कहािी सांवगतली, वनराळेच विश्ि उभारले, 

वनराळीच अनुभि-मावलका उलगडून दाखिली. प्रते्यकाचे अिघे 

असिे लकाकून वनघाले, उजळून वनघाले. मनातले दबक्या 

आिाजातले प्रश्न, भीती, अनेक शंका ह्यांना न मागता उत्तरं 

वमळत गेली, अनेकांना निीन वदशा वमळाली,  काही नाही तर 

इथल्या मराठी मंडळाला एक निीन कोरा काययक्रम वमळाला!  

अशा व्याख्यानमाला इथल्या प्रते्यक मंडळात होऊ 

शकतील, प्रते्यक गािातल्या, शहरातल्या जुन्या जाित्या आवि 

धाडसी मंडळीनंी स्वतः चे अनुभिाचे पेटारे सिांसाठी खुले 

करून द्यायला हिेत. इथे येऊन कष्ट्ाने घेतलेले वशक्षि, पवहली 

नोकरी, निा संसार, पोरं आवि इथले पालकत्व! निराबायकोचे 

नाते, इथली घरं, इथली घरगुती वहंसा, इथली असहाय्यता, इथली 

भीती! आपले करीअर, मुलांचे भवितव्य, आवथयक गंुतििूक 

आवि एक ना अनेक पेच! असंख्य अडचिी, ह्या लोकांनी 

अनुभिल्या असिार, िियभेद, त्या पलीकडली अमेररकन 

मािसांशी मैत्री, इथले सोयरे, इथला वनसगय, अशा अनेक 

गोष्ट्ीचं्या तंतंूनी इथले आपले िि अवधक जरतारी जर करता 

आले तर काय बहार येईल ना!    

  ह्या सगळ्ातून अटलांटात पवहली िसंत  व्याख्यानमाला 

 सादर झाली.  विषय भिाट होते, एक विषय होता-  
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घरातले कलह आवि वहंसा, दुसरा होता अमेररकेत जािीिपूियक 

केलेले िृक्षारोपि आवि आगळा िेगळा विषय होता एकट्याने 

केलेले इथल्या डोगंरिाटांिरले प्रिास, सह्यािीच्या आठििी आवि 

बरेच काही! मुलं, संसार, सगळे सांभाळून चाळीशीनंतर घेतलेले 

िैद्यकीय वशक्षि, वकंिा निऱ्याच्या पश्च्यात इथे दोन मुलीनंा मोठं  

करत केलेला एकटीचा संसार, इथे वफरतीची नोकरी असलेल्या 

निऱ्याची वदलेली साथ आवि स्वतः चा उभारलेला व्यिसाय! इतके 

िैविध्य आम्हाला पवहल्याच खेपेस लाभले, आम्ही घरबसल्या 

अनुभि-समृद्ध झालो! आवि एक निीन वदशा उजळू लागली.  

          आपल्या संसृ्कतीची ही निीन ओळख घडू लागली! ही 

इथली संसृ्कती आहे, इथे सफरचंदाचा गर िापरून फक्कड पनं्ह 

करतात,   इथे  कडधान्यांना मोड   ओव्हनमधे्य   आितात.  असे , 

 डोगंराळ सोनोमा काऊंटी वहरव्या झाडांनी सुशोवभत 

आहे, पि गित मात्र खूप िाढून, िाळून सोनेरी झालं आहे. 

म्हिूनच यांस गोल्डन कॅवलफोवनयया म्हितात. वडसेंबर-

जानेिारीमधे्य येथेही वहरिे डोगंर ि गित असते, पि ते एक-

दोन मवहन्यांपुरतेच, नंतर वपिळी कुरिे ि वपिळे डोगंर! सध्या 

सोनोमा काऊंटी हा नरथय बे एररया अिषयिाचा म्हिून दुष्काळी 

असा जाहीर झाला आहे. ऑक्टोबर २०१९ ते सप्टेंबर २०२० ह्या 

काळांत १९.३५ इंच पाऊस झाला. साधारितः  ह्या 

वठकािी ३०.२५ इंच पाऊस होतो. जिळच्या ‘वसएरा 

माऊंटन’मधे्य वहमिषायि होतो. तेथे वकती बफय  साठलं आहे, 

ह्याची वहिाळ्ात मोजिी होते. हे बफय  वितळून त्याचे पािी 

शेतकरी ि रवहिासी यांना िापरता येते. ह्यािषी नेहमीच्या मानाने 

फक्त ६ टके्क बफायचे आिरि आहे. तेथेही निाचा पाढा!  

        सोनोमा काऊंटीच्या ६००,००० रवहिासीनंा, (ज्ांत आमचे 

सांता  रोसा  गाि येते)  येथले ‘सोनोमा लेक’, ‘मेन्डोवसनो लेक’ ि 

‘रवशयन ररव्हर’ पाण्याचा पुरिठा करते. ह्यांत नुसत्या घरगुती 

नवे्ह, तर सिय प्रकारच्या गरजा येतात. मेन्डोवसनो लेक सोनोमा 

लेकच्या मानाने लहान आहे. ह्या िषी सोनोमा लेक मधे्य ५५.५% 

पािी आहे. ‘मेन्डोवसनो लेक’ मधे्य ३२.२% इतकेच पािी आहे. 

(सध्याची सरासरी जलक्षमतेनुसार पाण्याची पातळी -लेक 

सोनोमा-५२.२ % आवि लेक मेन्डोवसनो- ३४.९%) आमच्या 

ओकमरन्ट ह्या िसाहतीत जिळपासच्या डोगंरातून पािी घेऊन 

येिारे ओढे आहेत, ते ह्या िषी कोरडे आहेत. आत्ता कुठे िसंत 

संपून उन्हाळ्ाला सुरुिात होते आहे.  

        ह्या तलािांमधले पािी उष्णतेने ि सूययप्रकाशाने 

बाष्पीभिन होऊन जिळजिळ १००० एकर फ़ूट िायां जाते. 

त्याखेरीज तळाशी सांठलेलं रेती ि गाळ ह्यामुळे पािी नक्की 

वकती आहे, ह्याचा अंदाज येत नाही.  

            सोनोमा काऊंटी ि आसपासचा भाग शेतकीचा आहे. 

शेतकरी गुरे, मेंढ्ा, कोबंड्या बाळगून असतात. आत्ताच त्यांची 

गुरे कशी पोसली जािार, अशी वििंचना चालंू आहे. पुष्कळांनी 

गुरे विकायला सुरुिात केली आहे. त्याखेरीज िाक्षांच्या बागा ि 

फळबागा ह्यातही पाण्याच्या तुटिड्याची काळजी लागून रावहली 

आहे. घरांच्या समोरील वहरिळीला पािी घालू नका, वकंिा 

वहरिळ नष्ट् करा, असा आदेश देण्यात आला आहे.  

दोन वकनारे  जुळविताना 

एक ना, अनेक संदभय, जे फक्त अमेररकन मराठी आहेत! 

खास इथल्या मातीतले आहेत.   

           मग आता जी रुजिायला हिी, जगिायला हिी ती 

अमेररकन मराठी संसृ्कती! निीन कोऱ्या संदभायसवहत, निीन 

कोऱ्या ररिाजासवहत आवि निीनच उमेदीने! ह्यात आपल्या 

पुढल्या वपढीला संदभय वमळतील, इथल्या त्यांच्या 

जगण्यातले, मागल्या वपढीचा संघषय समजून येऊ लागेल 

आवि ह्या सगळ्ा उंच पताका बांधण्यासाठी जो भरभक्कम 

पाया आहे, तो असू देऊया भारतीय मराठी वशकििीचा, 

संस्कारांचा आवि संदभांचा. मात्र आता नव्याने अमेररकन 

मराठी संसृ्कती घडिण्याची िेळ आली आहे, हे मान्य 

करूया आवि त्या वदशेने अनेक पािलं टाकत राहूया! 

*** 

- हेिा शेंडे ( सान्ता रोजा,  कॅवलफोवनयया )   

   पस्टश्चम वकनाऱ्याचे बोट 

सोडून आम्ही पूिय -

वकनाऱ्याचा आसरा घेतला, 

तेव्हा सकाळ उजाडली 

होती. आम्ही 

बरस्टनहून आमच्या मुलाच्या 

गांिी  जािाऱ्या आगगाडीत 

बसलो. दुतफाय वहरिी सृष्ट्ी  

पसरली होती आवि डोळ्ांना वनिित होती. झाडे-  

मुख्यतः   मेपल, ओक, पाईन, सुमॅक ि अजून काही प्रकारची 

होती. अधूनमधून जांभळट तांबड्या रंगाचा मेपल विरोधाभास 

दाखिून वहरिाई खुलित होता. वहरिी झाडे ि  वहरिेगार गित 

यामुळे सिय दृश्याला  एकसंधपिा आला होता. ह्या एकसंधपिात 

कोठेही अटकाि नव्हता; असलाच तर तो जलाशयांचा होता. 

अधूनमधून वदसत असलेले झरे, नद्या, डबकी तुडंुब भरलेली 

होती. सिय िातािरिािर एक प्रकारचे तृप्तीचे, समाधानाचे 

आिरि होते. हे सिय दृश्य मी मंत्रमुग्ध होऊन बघत रावहले. 

माझी ही उत्कटता कांही निीन नव्हती. पूिय  वकनाऱ्याच्या, ह्या 

मोसमात केलेल्या भेटीत, माझी ही उत्कटता कायम होती. ह्या 

सिय वहरिेपिामागचा जादूगार होता- "पािी", हे माझ्या 

मनाला कळत  होते. 

         मुलाच्या घरी, घराभोितालचे गित  बांधकामामुळे सलग 

रावहले नव्हते, ते सिय गिताचे बी पेरून  एकसारखे करण्याचा 

घाट घातला होता. गितािर बी उडून जाऊ न देण्यासाठी ं

straw (पेंढा) पसरले  होते आवि त्यािर सकाळ-संध्याकाळ 

पाण्याचा मारा चालू होता. कांही ं वठकािी, जेथे-जेथे 

सूययप्रकाश  होता, तेथे-तेथे "वहरिे वहरिे गार गावलचे, 

हररततृिांच्या मखमालीचे" तयार झाले होते. जेथे बी 

अजून, उगिले नव्हते, त्यािर ररमवझम पािसासारखा सकाळ-

संध्याकाळ िषायि चालू होता. त्याखेरीज अधूनमधून हलकासा, 

ित्सल पाऊस साथ देत होता. माझें मन नकळतच आमच्या 

कॅवलफोवनययातल्या सोनोमा काऊंटीच्या पाण्याच्या स्टस्थतीशी 

तुलना करत होते.  
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आमच्या िसाहतीत वफरताना  ह्या आदेशाची प्रवचती येते.  

घरांत आमच्या नातीची सिांत आिडती गोष्ट् 

म्हिजे, आजी-आजोबांचे ‘ईस्टकोस्ट’ला कायमचे रहायला 

येण्याबद्दल चचाय! हा विचार आमच्याही मनांत आवि 

आपापसातल्या संभाषिात आला आहे. पि ईस््टकोस्टला  

वहंिाळा पाच-सहा मवहन्याचा आवि पुष्कळ बफय िृष्ट्ीचा! 

म्हिजे ५/६ मवहने आमचे बाहेर जािे बंद! त्यािर 

आमच्या नातीचे उत्तर तयार, "आम्ही येऊन  तुमचा 

‘डर ाइव्ह-िे’ करू साफ." परंतु एिढे वदिस बाहेर न  जािे 

आवि न चालिे ह्या गोष्ट्ी  आम्हांला मानििाऱ्या नाहीत; 

त्यामुळे आम्हांला दुसऱ्या पयाययाची "आगीची" तयारी 

ठेिली पावहजे. 

       इ.स. २०१७ पासून तीन िेळां आम्हांला दरिषी 

पानगळीच्या मोसमांत आमचे सान्ता रोजाचे घर सोडून 

आमच्या नातेिाईकांकडे राहायची सोय करािी लागली 

होती. पवहल्या िषी या भागात आमच्या मुलीचे 

घर आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. दुसऱ्या िषी नुसतीच 

वििंचना करािी लागली. वतसऱ्या िेळी  आग पुष्कळ 

जिळ येऊन गेली. आमच्या िसाहतीतली चार घरे 

भस्मसात झाली. आता ह्या िषी आगीचा मोसम मे 

मवहन्यापासूनच सुरू  झाला. मे मवहन्यामधे्य ९९-१०० 

फॅरन्हाईट तापमान झाले. ह्या िाढलेल्या उष्णतेमुळे 

आगीची शक्यता तारांच्या वकंिा िाळलेल्या गिताच्या 

घषयिाने कधी सुरू  होईल, सांगता येत नाही.ं मग सुरू 

होतो अविदेि आवि पिनदेि  ह्यांच्या एकजुटीशी वबचाऱ्या 

मानिाचा सामना, मानिाने वकतीही बंब जमिले आवि 

वकतीही टीम्स गोळा केल्या तरी  त्यांना आगीिर मात 

करायला िेळ लागतो ि काहीतरी, घरे, इमारती, 

मािसे  बळी द्यािे लागतात. कॅवलफोवनययामधले  हिामान 

िरचेिर बदलत असते. कधी अवतिषायि, कधी अिषयि! 

गेल्या िीस िषायत जगाच्या हिामानांत पुष्कळ बदल झाला 

आहे. त्यामुळे कॅवलफोवनययातले हिामान अवधक चंचल 

होईल, असे हिामान-तज्ञांचे म्हििे आहे.  

           सध्या आमच्या िसाहतीत  आगप्रवतबंधक योजना 

अंमलात आित आहेत. उदाहरिाथय आगीत सहज 

जळिारी जुवनपर, सायपे्रस्स, रोसमारी ह्यांसारखी झाडे 

काढून टाकिे; घराच्या व्हेंट्स (vents) मधून आगीचे  तंतू 

(वनखारे/embers) येऊं नयेत म्हिून त्यांची जाळी बारीक 

ठेििे! सांता रोसा गािाने आगप्रवतबंधक दलात अवधक 

लोकांची भरती केली आहे; ‘पॅवसवफक गॅस अँड 

इलेस्टक्टर क’ने डोगंरािर ि जेथून आग लागण्याची शक्यता 

आहे अशा वठकािी कॅमेरे लािलेले आहेत. आग-

 प्रवतबंधक दलात निीन िेगिान ि जास्त आग विझििारे 

िव्य नेऊ शकिाऱ्या हेवलकरप्टरची  नेमिूक झाली आहे. 

     अशी िैयस्टक्तक ि सामूवहक पातळीिंर जोरांत तयारी 

झाली असली, तरी शेिटी,  

“दैि जाविले  कुिी" ही गोष्ट् खरी! 

                          

                        *** 

उत्तररंग  
एकिेकांचे िरुनी हात | सुखशान्तीची शोिू िाट || 

चला राहू आनंदात | आयुष्याच्या उत्तररंगात || 

बृ    . म. मंडळाच्या “उत्तररंग” प्रकल्पांच्या मावहतीसाठी संपकय :  

संदीप दीवक्षत   बृ. म. मंडळ काययकाररिी सदस्य, उत्तररंग नेतृत्व  

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

फोन क्र. 1-224-321-2948  ईमेल Vidya.Joshi@bmmonline.org 
 ......................................................................... 

Session # 60 - Topic: "Strength Training" 

Report by Yogendra Wagh ( San Jose California) 
 
         Speaker - Pradeep Fulay 
Pradeep Fulay is an engineer 
by profession. But, he is also  
certified by the American   
Council for Exercise and has 
been helping the  community 
for 20+ years. He is an active 
athlete. He has participated in 
half and full  marathons. 

          During this session,  
 Dr. Pradeep discussed on      
various aspects as  below. 
 
Nutrition:  Importance of 
choosing the right food and 
focusing on mindful eating. 
 
Physical Exercises/Physical  
Activities:   
Dedicating time for physical 
movement (gardening,     
walking, or hiking) that you 
enjoy to help you stay physi-
cally fit, improve daily life, and reduce the risk of 
chronic diseases. 
 
Postures and alignment: A stronger core can help 
maintain better posture, reduce chances of back-pain, 
tensions and headaches. 
 
Other topics: hese include correct breathing 
methods, stress management, importance of   having 
adequate sleep, meditation, exercise, sleep and 
stress management. Dr. Fulay     demonstrated a few 
simple at-home exercises that showcased that you 
don’t need to go to the gym. 
         To summarize this whole session in a few 
words, a proper control on your nutrition and regular 
daily physical exercises (30 – 45 minutes) result in 
stronger muscles, stronger bones, less risk for     
chronic diseases, improved metabolism, and a strong 
and happy healthy mind. 

*** 

mailto:sandeep.dixit@bmmonline.org
mailto:Vidya.joshi@bmmonline.org


    

१० बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त        ऑगस्ट २०२१       

चक्रवू्यह 

-रोवहत काळे  
(ग्रीनस्टव्हल,  साऊथ कॅरोलायना) 

 

 

 

 

 

 

 

 

कोिे एके काळी,  

होता गरीब कुिी, 

जािुनी राजासमोरी 

करी एक विनििी 

 

राजा विचारी सांग, 

काय तुझी मागिी? 

कसायला हिी जमीन, 

द्याल का हो तुम्ही? 

 

सूयोदयानंतर धािशील तेव्हढी, 

एका अटीिर दान 

परतािे लागेल सूयायस्ताला, 

याचे ठेिािे ध्यान 

 

बेभान तो सुटला धाित, 

हरपून भूक तहान 

सूयायस्ताची झाली िेळ, 

रावहले नाही भान 

 

िेळ झाली परतण्याची, 

देही उरले ना त्राि 

हव्यासापोटी पळता पळता, 

सुटून गेले प्राि 

 

आता तरी तू वफर मागे, 

हाि जािूदे गळून 

आपल्यातल्या त्या गरीबाकडे 

एकदा पहा िळून 

 

हव्यास नको, नको लोभ, 

येऊदे जरा कळून 

धािण्यात सुटलेले मागे, 

क्षि आि जुळून 

 

सूयायस्ताला आयुष्याची, 

िाकून जाईल कमान 

संपशील चक्रवू्यहात मग, 

त्या अवभमनू्यसमान... ! 
                   *** 

जेथे असते वनभषय िन ... 

- विनता कुलकणी (वशकागो)  
         नोबेल पुरस्काराने सन्मावनत रिीिंनाथ टागोर [इ.स. १८६१-१९४१] हे एक 

नामांवकत भारतीय सावहस्टत्यक, वशक्षक, तत्कालीन आधुवनक विचारसरिीचे आवि 

िसाहतिादासंबंधी टीकाकार.  त्यांनी अनेक कविता, कथा, कादंबऱ्या, लेख, नाटके आवि गीते 

वलवहली. २०व्या शतकाच्या सुरुिातीच्या काळात, वब्वटश राजिटीतून भारत देश मुक्त 

करण्यासाठी भारतीयांचा संघषय चालू असताना  रिीदं्रनाथ टागोर यांनी “Where the mind is 

without fear" ही कविता  ( प्रथम बंगाली भाषेत आवि नंतर इंग्रजीत ) वलवहली.   

Where the Mind is Without Fear...  
Where the mind is without fear and the head is held high; 
Where knowledge is free; 
Where the world has not been broken up into fragments,  
by narrow domestic walls; 

Where words come out from the depth of truth; 

Where tireless striving stretches its arms towards perfection; 

Where the clear stream of reason has not lost  its way, 

into the dreary desert sand of dead habit; 

Where the mind is led forward by thee, 

into ever-widening thought and action; 

Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. 

          रिीिंनाथ टागोरांनी ही संपूिय काव्यरचना एकाच मोठ्या िाक्यात, मुक्तछंदात, सोया 

शब्दांत आवि काही रूपक िापरून वलवहली आहे. कवितेत सुरुिातीला, वब्वटश राजिटीत 

इंग्रजांचे िचयस्व असलेल्या भारतीय लोकांच्या आयुष्यातील दयनीय जीिनाबद्दल किी  

वलवहतो. देशाला स्वातंत्र्य वमळण्यासाठी लोकांचे विचार भीतीपासून मुक्त झाले, तरच ते 

सन्मानाने जगू लागतील त्यासाठी त्यांना िैचाररक स्वातंत्र्य, ज्ञानाची दारे खुली असायला हिीत. 

देशातील प्रांतीय, जातीय भेदभाि, अंधश्रध्दा, आपापसातील िैमनस्य, इत्यादी (“Narrow   

Domestic walls”) सामावजक वभंती नष्ट् व्हायला हव्यात. देशबांधिांनी सचोटीने जीिन 

जगायला हिे, अतावकय क रूढीचंा त्याग करून, प्रगल्भ विचार आवि कृतीतून पुढे जायला हिे. 

अशा ठोस, प्रामाविक प्रयत्नांतून, देश पररपूिय स्वातंत्र्याच्या उवद्दष्ट्ाप्रत पोहोचेल, असे किीस 

सुचिायचे आहे. कवितेत एक स्वगीय वठकाि म्हिून स्वातंत्र्य संदवभयत केले आहे आवि 

परमेश्िराला वपता म्हिून संबोवधले आहे. लोकांना जागृत करण्यासाठी आवि स्वगयतुल्य 

स्वातंत्र्याच्या गौरिशाली वठकािी ं पोहोचण्यास मागयदशयन करण्यासाठी किी या कवितेतून 

जगत् वपता- ईश्िराकडे प्राथयना करत आहे. आजदेखील  ही कविता कालबाह्य िाटत नाही. या 

इंग्रजी कवितेचा मराठी भािानुिाद करण्याचा येथे प्रयत्न !  

                  जेथे असते वनभषय िन...  
जेथे असते वनभयय मन, अन्  ताठ मान;      

जेथे असते बंधनमुक्त ज्ञान;  

जेथे नसते जगाची तुकड्यांत विभागिी,  

आपापसातील कु्षि भेदभािाच्या वभंतीनंी;    

जेथे असते शब्दांची, सत्याच्या पायािर उभारिी;  

जेथे िाहतात अथक प्रयत्नांचे स्रोत, 

पररपूियतेच्या धे्ययांप्रत; 

जेथे तकय शुध्द विचारांचा झरा, नाही सुकून जात, 

अंध परंपरांच्या िुष्क िाळिंटात;      

जेथे तुझ्या मागयदशयनाने घडतो मनाचा विकास, 

सदैि उदात्त  विचार अन्  कृतीतूंन पुढे जाण्यास; 

(अशा) त्या स्वातंत्र्यरूपी स्वगीय िातािरिात,  

हे वपतृतुल्य सिेश्वरा, होऊदे माझा देि जागृत !           
                                                            *** 

१५ ऑगस्ट २०२१: भारतदेशाच्या अिृत िहोत्सिी ७५व्या स्वातंत्र्यवदनावनवित्त शुभेच्छा ! 
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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  MADHAV NAGARKAR, SWAROOP YOG 

KOTESWARA RAO KUNDA MD GUNTUR AP EDUCATIONAL FOUNDATION 

SHREERAM RATNA AGHARKAR AID DISABLED CHILDREN & WOMEN’S EDU 

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

