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   नमस्कार मंिळी, 

        गेल्या डिते्यि 

मडहन्ांपासून आपण 

एि स्वप्न घेऊन चाललो 

आहोत, ते स्वप्न आहे  

२०२२च्या बृहन्महाराष्ट्र  

मंिळाच्या  (बृ..म.मं.) 

अडिवेशनाचं!   

तेव्हापासून मनातली 

प्रते्यि वाट  स्वप्नामिील 

गावां... अर्ाातच 

अटलांडटि डसटीििेच 

 िाव घेत असते. 

          स्वप्नातली ही भरारी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी वास्तवाचं 

भान असणारं सशक्त डनयोजन हवे. यजमान नू् जसीच्या 

िायाित्याांच्या रूपात आपल्याला ते लाभले आहे याची 

जाणीव नुित्याच अडिवेशन स्र्ळाला डिलेल्या भेटीत झाली. 

 २२ आडण २३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मन आश्वस्त 

िरणाऱ्या या भेटीचा वृत्तांत तुम्हालाही सांगायला मला 

नक्कीच आविेल.  

शुक्रवारपासूनच आमच्या भेटीगाठीनंा सुरुवात झाली. 

अडिवेशनाच्या सगळ्या सडमत्यांचे पिाडििारी आडण 

शंभराहून अडिि स्वयंसेवि (व्हॉलें टीअसा) बीएमएम  टीमला  

भेटायला आपापल्या िामातून वेळात वेळ िाढून आले. 

िुपारच्या मस्त जेवणानंतर िन्व्व्हेंशन सेंटरच्या टूरला आम्ही 

डनघालो. तीन मजली भव्यडिव्य इमारत, २५-३० खोल्या, 

एिाचवेळी ६००० लोि मावतील एवढी व्याप्ती असलेलं हे 

िन्व्वे्हन्व्शन सेंटर आडण डततिेच उत्साही आडण अगत्यशील 

असे आपले यजमान. अगिी सभागृहात खुच्याा िशा मांिाव्या, 

िोणता िायाक्रम िुठे घ्यावा इर्पासून तर जेवणाची ताटे, 

टेबल त्यातलं अंतर, रांगेत लागणारा वेळ अशा अनेि गोष्ट्ीचंा 

बारिाईने डवचार व त्यानुसार डनयोजनाचे आयोजिांचे 

िौशल्य र्क्क िरणारे आहे. स्वागत, सजावट, भोजन, ध्वनी-

व्यवस्र्ा,आडर्ाि आघािी अशा डवडवि  िाया-सडमतीनंी 

आपापसात योग्य समन्वय साित महत्त्वाच्या गोष्ट्ीवंर चचाा 

िेली. डनणाय घेतले. सुमारे सहा तास ही बैठि चालली.   

अध्यक्षीय नू् जसीचे आिराडतथ्य तर डवचारूच निा! पिोपिी 

आम्ही त्याचा अनुभव घेत होतो.  

िुठलाही िायाक्रम म्हटला म्हणजे, भोजनव्यवस्र्ा ही 

उतृ्कष्ट् असायलाच हवी. आपल्या संसृ्कतीची ती डवशेष 

ओळख आहे. शडनवारी सिाळी 'राजभोग'ला  भेट िेऊन ती  

ती व्यवस्र्ा आडण अडिवेशन िाळात जेरे् आपले जेवण 

तयार होणार आहे त्या फॅक्टरीचीही सैर त्यांनी आम्हाला 

घिवून आणली. डतर्ली स्वच्छता आडण डनरोगी वातावरण 

पाहून मन डनिः शंि झालं.  

अशोि चौिरीचं्या 'नाट्यिपाण'या संस्रे्ची वेगवेगळ्या 

भाषेतील नाटिं बघायला डमळणे ही एि पवाणीच! त्यानंतर 

त्यांच्या घरी बृ. म. मंिळाच्या िामाचं नाट्यिपाण तफे झालेलं 

िौतुि आडण पाररतोडषि आमचा उत्साह वाढवणारं होतं. 

डर्एडटर क्सचे मनोज शहाणे यांच्याििे आमच्यासाठी 

आयोडजत िेलेल्या छोटेखानी स्वागतसोहळ्यात अनेि संुिर 

ओळखी झाल्या. नेहमीसाठी िाही मैत्र जोिले गेले.  

अडिवेशनात होऊ घातलेल्या भव्यडिव्य सािरीिरणावर चचाा 

झाली. एिा भव्यडिव्य आयोजनाचे आपण साक्षीिार ठरणार 

आहोत या जाडणवेनेच जणु रोमांच उभे राडहले.  

        शेवटी डतरू्न परतण्याचा डिवस- रडववार उजािला. 

प्रशांत िोल्हटिरांचे पे्रमळ अगत्य नेहमीच पुन्हापुन्हा यायला 

भाग पाितं.  अडिवेशनाची प्रमुख सडमती (Core committee) 

आडण बीएमएम टीम यांच्यात प्रत्यक्षात झालेल्या चचाा, योजना, 

सूचना अडिवेशनाच्या यशस्वीतेत भर घालणाऱ्याच ठरतील.  

         खरंच, अिीच डिवसांच्या या अडिवेशनासाठी डिते्यि 

मडहने डनयोजन, भेटीगाठी, िष्ट् यातून नेमिं डमळतं िाय, 

तर जन्मभर पुरणारी ही नाती! अरे हो, जाताजाता हेमल 

ढवळीिरची डतच्या िुिानात झालेली भेट आडण डतने 

आपुलिीने प्रवासासाठी बांिून डिलेल्या खाद्यपिार्ाांची चव 

अजूनही डजभेवर रेंगाळते आहे,आडण मनात िन्व्व्हेंशनच्या 

डनडमत्ताने सवाांना भेटण्याची आतुरता! तर भेटूया लविरच! 

         िळावें, लोभ असावा,  

         आपली से्नहांडिता, 

          

        सौ. विद्या रिी ींद्र जोशी  

        अध्यक्षा, बृहन्महाराष्ट्र  मंिळ, उत्तर अमेररिा 

     Vidya.Joshi@bmmonline.org  

On the web                                        
www.bmmonline.org 

        विसेंबर २०२१ 

      िर्ष ४१ अींक १२ 
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बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त  
 

बृहन्महाराष्ट्र  मींिळ उत्तर अमेररका या सींस्थेचे मुखपत्र  

स्थापना 1981 (विकागो) 

सींस्थापक: िै. डवष्णु वैद्य, िै. शरि गोिबोले, जयश्री हुपरीिर  

सींपादक: डवनता िुलिणी, डशिागो, इडलनॉय  

 

बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त कायाषलय -सींपकष :- 

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 

 

जावहराती ींचे दर   
पूर्ण पान: $175    अर्धे पान: $ 100  

  पाव पान: $ 70    अष्टमाांश पान: $ 50 
 

वृत्त िर मडहन्ास प्रडसध्ि होते. आिल्या मडहन्ाच्या २० तारखेपयंत हाती 

आलेल्या मजिुरातून वनििक मजिूर  नडजिच्या वृत्तपत्रात प्रडसध्ि 

िरण्याचे सवा प्रयत्न िेले जातील. मजिूर  युवनकोि मराठीत MS word/

Text Fileसह ईमेलने पाठिािा.  

प्रवसध्द झालेल्या मजकुरािी सींपादक  सहमत असतातच असे नाही. 

डलखाणाच्या डनविीचे, प्रिाशनयोग्य डिरिोळ बिलाचे आडण व्यािरणीय 

िुरुस्तीचे अंडतम अडििार संपाििांििे राहतील.  

पाठवलेल्या साडहत्याची पोच ईमेल िळडवल्यास डिली जा ईल.         
बहृन्महाराष्ट्र मंडळाची कार्यकाररणी (२०१९-२०२२) 

मताधिकार असलेले सदस्र्  

  निर्कु्त सदस्र्  
 माजी अध्र्क्ष:  अववनाश पाध्ये, बॉस्टन, मॅसॅच्युसेट स     
 वतृ्त संपादक:   ववनता कुलकर्ी, शशकागो, इशलनॉय    
                       ववश्वस्त सममती:  
        अध्र्क्ष मोहित चिटर्ीस, शसॲटल, वॉशशांग्टन 
        सदस्र् ननतीन जोशी, शशकागो, इशलनॉय  
               सदस्र् सुनील सयूणवांशी, रिजफ़िल्ड, कनेहटकट            
                            ...  
         प्रकाशक: बिृन्मिािाष्र मांडळ, उत्ति अमेरिका  
 संकेतस्थळ: http://www.bmmonline.org  

Disclaimer: The advertised business is a wholly independent entity from   
Bruhan  Maharashtra Mandal (BMM). BMM is neither liable nor responsible 
for any actions or communications between third parties and the advertised 
businesses, including  parents and subsidiaries of the advertised businesses. 
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अींकासाठी सावहत्य/मजकूर पाठविण्याचा पत्ता: 
vinata@gmail.com   or    vinatak.bmmvrutta@gmail.com  

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

अध्र्क्ष  ववद्या जोशी शशकागो, इशलनॉय 

सधचव कोमल िौक् कि लॉस अँजलीस, कॅशलफोननणया  
कोषाध्र्क्ष  सोना शिड े फ़फननक्स, ॲरिझोना 
सदस्र्:  शमशलांद बावडेकि  ॲटलाांटा, जॉर्जणया 
 सांदीप बेलखोड े ऑर्स्टन, टेक्सास 
 सांदीप दीक्षित  र्क्लवलँड ओिायो 

 शशल्पा कुलकर्ी  बॉस्टन, मॅसॅच्युसेट स    
 िेमा िािमाळे  डेरॉईट, शमशशगन 

श्रध्दाींजली 

       नू् यॉिा  महाराष्ट्र  मंिळाचे माजी डवश्वस्त िॉ. 

िेवित्त बेंदे्र (१९३७-२०२१)  यांचे ऑक्टोबर २५, २०२१ रोजी 

वयाच्या ८४व्या वषी पाम हाबार, 

फ्लॉररिा येरे् डनिन झाले.   

    १९८७ साली लोिाय, नू् जसी येरे् 

झालेल्या बृहन्महाराष्ट्र  मंिळाच्या 

डतसऱ् या अडिवेशनाचे ते प्रमुख संयोजि 

होते. नू् यॉिा , नू् जसी व 

डफलािेल्फिया या तीन मंिळांनी एित्र 

होऊन ते अडिवेशन भरवले होते. 
 अडिवेशन भरवताना आपल्या मृिु 

स्वभावाने सवा िायाित्याांना िुशलतेने हाताळून िॉ. िेवित्त बेंदे्र 

यांनी ते अडिवेशन अतं्यत िमी खचाात परंतु चांगल्या 

िायाक्रमांमुळे िायम स्मरणात राहील असे सािर िेले.  

डनवृत्तीनंतर ते फ्लॉररिाचे रडहवासी झाले. त्यांच्या पश्चात  

पत्नी सुडमत्रा, एि िॉक्टर मुलगा, िॉक्टर मुलगी व नातवंिे असा 

िौटंुडबि पररवार आहेत.                              

                               - मोहन रानिे (डफलािेल्फिया)  

 या अींकात... 

 पान क्र. 

 बृ.म. मींिळ अवििेशनाचे माजी सींयोजक, ि नू्य यॉकष  

महाराष्ट्र  मींिळाचे माजी विश्िस्त  िॉ. देिदत्त बेंदे्र  याींचे वनिन  

२ 
 

- मराठी शाळा सींचालकाींशी गप्पागोष्ट्ी ३ 

-  लेखक तुमच्या भेटीला  

 

-BMM Income & Expenditure for the year ended 

12/31/2020 

४ 

बृ. म. मींिळ अवििेशन २०२२ िाताष   ५ 

- िॅलस फोटष िथष मींिळात ’वदिाळी पहाट’ ६ 

- कविता:- पानगळ ७ 

- कथा:- मळभ  

-  हॉवलिूिची फॅक्टरी: -लेख क्र. २ 
९ 
 

उत्तररींग-   सींवक्षप्त अहिाल १० 

वचत्र-कल्पना   

Business Advertisements 
  

११-१२ 

पुरिणी ई विभाग   कविता:- “स्वाद नू्यजसीचा”                             १४ 

लेख:- 'वदल है छोटासा’ १५ 

                              - उत्तररींग:- काही सत्र अहिाल १६-१८ 

-   BMM YuvaVani - Newsletter-  20 Pages  

-   राविभविष्य:-  विसेंबर  २०२१  - १४ पाने  

mailto:sona.bhide@bmmonline.org
https://bmmonline.org/vrutta/subscription/
http://www.bmmonline.org
mailto:vinata@gmail.com
mailto:vinatak.bmmvrutta@gmail.com
https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
file:///C:/Users/Vinata Kulkarni/Documents/Custom Office Templates
https://bmmonline.org/yuva-vani-archives/
https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
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मराठी शाळा सींचालकाींशी गप्पागोष्ट्ी 

िॉ. स्वाती पानसे (अध्यक्षा, लॉस अँजलीस महाराष्ट्र  मंिळ) 

  लॉस अँजलीस महाराष्ट्र  मंिळातफे 

आडण  बृ. म. मंिळ िायािाररणी सडचव 

िोमल चौक्कर यांच्या पुढािाराने, 

डमडससागा, िॅनिा येरे् स्र्ाडयि बी एम 

एम मराठी शाळा संचाडलिा सुनंिाताई 

टुमणे यांच्याबरोबर लॉस अँजलीस येरे् 

२० नोव्हेंबर २०२१ रोजी भेट आयोडजत 

िेली होती. या भेटीत लॉस अँजलीस 

महाराष्ट्र  मंिळाचे िायािाररणी सिस्य, 

लॉस अँजलीस पररसरातील शाळांचे 

समन्वयि आडण डशक्षि यांनी िोमल चौक्कर आडण सुनंिाताई 

टुमणे यांच्याशी गप्पा गोष्ट्ी िेल्या.  गीता आडण डवनय  डनळिंठ 

यांच्या घरी ही भेट आयोडजत िरण्यात आली.  

      सवा सिस्यांनी िरून आणलेल्या सुग्रास जेवणाचा िुपारी 

बाराच्या सुमारास आस्वाि घेता घेता मनमुराि गप्पा झाल्या. 

श्रीमती सुनंिाताई टुमणे यांनी मराठी शाळा उत्तर अमेररिेत 

सुरू िेल्यापासून आजपयांतचा  प्रवास वणान िेला. त्यांनी  

डमडससागा, िॅनिा इरे् पडहली शाळा सुरू िेली. २०२१ 

सालापयांत सुमारे तीन हजार मुले उत्तर अमेररिेत डवडवि 

गावातील शाळांमिून डशित आहेत. या उपक्रमासाठी 

सुनंिाताई, आजवरचे अनेि मराठी डशक्षि, स्वयंसेवि 

सध्याच्या सडमतीवरील  िोमल चौक्कर, सोना डभिे आडण 

मराठी शाळेच्या सवा िायाित्याांनी िेलेल्या पररश्रमाची आम्हाला 

ओळख झाली. या उपक्रमाला गेल्या १२+ वषाांपासून भारती 

डवद्यापीठ पुणे यांची मान्ता आहे. यामधे्य उत्तर अमेररिेतील 

डवद्याथ्याांसाठी तयार िेलेला अभ्यासक्रम मुलांना डशिवला जातो 

आडण त्या अभ्यासक्रमावर आिाररत परीक्षा घेतली जाते. यशस्वी 

डवद्याथ्याांना भारती डवद्यापीठ पुणे यांचे प्रशस्ती-पत्र डमळते.       

अभ्यासक्रमात मराठी भाषेबरोबरच अमेररिेतील संिभा 

असल्यामुळे मुलांना पटिन आिलन होते. अमेररिेतील 

चार राज्ांत मराठी भाषेला फॉरीन लॅगे्वज के्रडिट डमळते.  

मंिळाच्या सिस्यांनी आडण डशक्षिांनी 

डवचारलेल्या प्रते्यि प्रश्नाची सुनंिाताईंनी खूप रोचि 

उत्तरे डिली. उत्तर अमेररिेतील मराठी िुटंुबात समावेश 

झालेल्या इतर समाजातील प्रौढांसाठी बी एम एम मराठी 

शाळा संभाषण वगा चालवते. त्याचीही माडहती 

सुनंिाताईंनी डिली. उत्तर अमेररिेतील मराठी शाळा 

िुटंुबात आता ऑस्ट्र ेडलया, इंग्लंि आडण आखाती 

िेशांतील शाळा समाडवष्ट् झाल्या आहेत.  

 बी एम एमच्या उत्तर अमेररिेतील सवा मराठी 

शाळांचा डिवाळी अंि िाढला जातो. यात शाळेतील 

डवद्याथ्याांचे भाषा िौशल्य सािर िेले जाते. डवडवि स्पिाा 

आडण िायाशाळाही घेतल्या जातात. चार ते चौिा या 

वयोगटासाठी मुलांसाठी in-person शाळा हीच योग्य 

पद्धत असल्याचे सुनंिाताईंनी आवजूान नमूि िेले.  

    िेवळ मराठी भाषा डशिवणे हा एि 

मराठी शाळेचा उदे्दश नसून एि भाषा 

बोलणाऱ्या मुलांना आडण त्यांच्या िुटंुबांना 

एित्र आणणे आडण स्र्ाडनि महाराष्ट् 

मंिळांनाही त्याचा लाभ िरून िेणे हा 

महत्त्वाचा उदे्दश आहे.  याप्रसंगी शाळेला 

असणारी डशक्षिांची िमतरता हा डवषय पण 

चचेत होता. डिवाळीच्या फराळाचा आडण 

चहाचा आस्वाि घेता घेता चार िसे वाजले, ते 

िोणाला िळले पण नाही. फोन नंबर आडण  

पत्त्ांची िेवाण-घेवाण झाली आडण मग िाही 

छायाडचते्र घेऊन सवाांनी एिमेिांचा डनरोप 

घेतला.  

     लॉस अँजलीस महाराष्ट्र  मंिळातील सवा 

सिस्य सुनंिा ताईंचे व िोमलचे आभारी 

आहेत.  

                         *** 

लेखक तुमच्या भेटीला - Live प्रसारण   
 भाग १५:- २७ नोव्हेंबर २०२१, लेखक- रश्मी चाफेकर, 

प्रकावशत पुस्तक:- "सहजच ऐसे काही" ,  

 सींिादक - विद्या जोिी , यूटु्यब वलींक:-  

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

v=ZGo3D4It2R0    

 भाग १६:- ११ विसेंबर २०२१, सकाळी ११ सेंटर ल टाईम  

लेखक- अवनता कुलकणी (नू्य जसी) प्रकावशत पुस्तके:-  

"मॅग्नोवलया”, “वजप्सी”,”खोलगट बिीतले िहर”, 

 समाजरींग (सहलेखन)  

सींिादक- विनता कुलकणी, On BMM YouTube:- 

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

UCZfn97uT8atsC9-CLAwJeRQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGo3D4It2R0
https://www.youtube.com/watch?v=ZGo3D4It2R0
https://www.youtube.com/channel/UCZfn97uT8atsC9-CLAwJeRQ
https://www.youtube.com/channel/UCZfn97uT8atsC9-CLAwJeRQ
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सवा वयोगटातील लोिांसाठी यर्ायोग्य अशी एि 

सवाांगाने पररपूणा असलेली िजेिार िायाक्रमांची रूपरेषा 

आखताना नेहमीच उच्च िजााचे नाटि, संगीत, नृत्य अशा 

प्रिारच्या िायाक्रमाचा नजराणा पेश िरण्यासाठी आम्ही 

तत्पर आहोत. बीएमएम अडिवेशनातील िायाक्रमांबाबत 

जशी तुम्हाला माडहती िरून घेण्याची उतु्सिता आहे, त्याहून 

अडिि उतु्सिता आम्हाला ही माडहती तुमच्यापयांत 

पोहचवण्याची आहे.  

डिवाळीच्या शुभ मुहूताावर आम्ही िोन महत्त्वाचे 

िायाक्रम सींगीत सौभद्र आवण प्रिाींत दामले/िर्ाष उसगाींिकर 

याींचे अद्याप अनावमत नाटक जाहीर िेले. िाही 

आठवियातच आम्ही इतर िायाक्रमाची माडहती आमच्या 

सोशल मीडिया चॅनेल्सद्वारे तुमच्या पयांत पोहोचवू. आम्ही 

अडिवेशनाच्या डनडमत्ताने तीन स्पिाा आयोडजत िरत आहोत.      

  नाट्यरींग (एकाींकी स्पिाष) 

  नृत्यरींग (समूह वकीं िा साींविक नृत्य स्पिाष) 

  स्वररींग (गायन स्पिाष) 

ह्या स्पिाांबद्दल आडण अडिवेशनाडवषयी अडिि माडहतीसाठी 

bmm2022.org संिेतस्र्ळाला भेट द्यायला डवसरू निा. 

२० नोव्हेंबर २०२१ रोजी भोजन सडमतीने आयोडजत 

िेलेली पाककला स्पिाष "स्वाद नू्य जसीचा" अडतशय यशस्वी 

झाली. ही स्पिाा आयोडजत िरण्यामागे भोजन सडमतीचे िोन 

महत्त्वाचे उदे्दश होते ते म्हणजे नू् जसीच्या िानािोपऱ्यात 

अडिवेशनाडवषयी उत्साहाचे, िुतुहलाचे वातावरण तयार 

िरणे व नू् जसीमिील सुगरणीचं्या िलागुणांस वाव  िेणे, 

 

मराठी विश्ि (नू्यजसी) सींयोवजत  बृहन्महाराष्ट्र  मींिळ अवििेिन २०२२ िाताष  

                              ऑगस्ट ११ ते १४, २०२२ - अटलाींवटक वसटी, नू्य जसी  

-प्रिाींत कोल्हटकर (बृ. म.मंिळ अडिवेशन २०२२ संयोजि)  

    नमस्कार मंिळी, 

     बृ.म. मंिळ (बीएमएम) २०२२ 

अडिवेशनाच्या तयारीचा पुढील 

टप्प्याचा आढावा मी पुन्हा नेहमीप्रमाणे 

आपल्यासमोर ठेवत आहे. बीएमएम 

टीमने हाती घेतलेले बऱ्याच प्रिल्ांचे 

िाम असंख्य स्वयंसेविांच्या अमूल्य 

सहभागाने प्रगतीच्या मागाावर आहे. 

२२ ऑक्टोबर रोजी िन्व्व्हेंशन सडमतीने अटलांडटि 

डसटी, नू् जसी येर्ील सागराच्या डिनाऱ्यावर वसलेल्या 

िन्व्व्हेंशन सेंटरला भेट डिली. स्वयंसेविांबरोबर ऑल हॅन््डस 

बैठि यशस्वीपणे पार पिली. या बैठिीला शंभराहून 

अडिि उत्साही स्वयंसेवि उपस्स्र्त होते. डिते्यिजण 

शुक्रवारच्या िामिाजाच्या डिवशीही िोन तासाच्या 

िर ाईव्हचा हा प्रवास िरून सभेस उपस्स्र्त राडहले.  

त्यावरून स्वयंसेवि डिती समडपात आडण वचनबद्ध आहेत  

हे िळून येते.  या सभेबद्दल या अंिात अध्यक्षीय’ सिरात 

अडिि माडहती डिलेली आहेच. स्वयंसेविांच्या ह्या एित्र 

डिलेल्या भेटीमुळे सवाांचा िामाचा उत्साह डद्वगुडणत झाला 

आहे, मनोबल अजून वाढले आहे आडण पुन्हा एििा नव्या 

जोमाने, सिारात्मि डवचाराने पूणा टीम ििाक्यात पुढील 

िामाला लागली आहे.  
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- मींवजरी जोशी  (िॅलस, टेक्सस) 
   िॅलस फोटा वर्ा महाराष्ट्र  

मंिळाच्या यंिाच्या नव्या 

सडमतीला नवनवे प्रयोग 

िरायचा प्रचंि उत्साह आहे 

आडण त्याला आपल्या 

समाजाििूनही भरभरून 

प्रडतसाि डमळत आहे. गेली 

िोन वषां िोडविमुळे 

गॅ्रजु्एशनच्या समारंभाला 

आपली मुलं मुिली, तेव्हा ‘यशस्वी भव’ ह्या आगळ्या 

समारंभात मंिळाने त्यांना िौतुि, नव्या डिशा आडण 

आपलेपणा या साऱ्यांचा अनुभव डिला. नेहमीप्रमाणे 

गणेशोत्सव, भोिंल्याचा फेर, िोजागरीसाठी मसाला िूि 

िीजेच्या तालावर िांडिया असे बहारिार िायाक्रम झाले.  

यानंतरचा िािसी प्रयोग म्हणजे ‘डिवाळी पहाट’! 

‘भारतातल्या डिवाळीच्या तुलनेत इरे् डिवाळी साजरी िरताना 

िशाची िमी जाणवते?’ या प्रश्नाला लोिांनी एिमुखाने 

डिलेलं उत्तर म्हणजे ‘पहाटेच्या गुलाबी रं्िीत डिव्यांची आरास, 

फटािे आडण गाण्याची मैडफल’! मग आमच्या मंिळाने हे 

आव्हान स्वीिारलं आडण ‘डिवाळी पहाट’ - िायाक्रमाची 

जोरिार तयारी सुरू झाली. 

 या आिीच्या आमच्या सवा िायाक्रमांत शेििो लोि 

सहभागी झाले 

होते, पण पहाटे 

रं्िीच्या 

ििाक्यात 

यायचा उत्साह 

डिती लोि 

िाखवतील 

अशी एि 

शंिेची पाल 

चुिचुिलीच! 

मात्र आमच्या 

उत्साही रडसि 

सभासिांनी 

सुखि िक्का 

डिला, सुमारे 

पाचशे लोिांनी 

पहाटे नटूनर्टून 

िॅलस फोटा वर्ा 

‘एिता’ मंडिरात 

हजेरी लावली. 

त्यांना डतरे् िाय 

डिसलं? मंडिराच्या पटांगणात असंख्य डिव्यांच्या रोषणाईत 

‘डिवाळी पहाट’ ही अक्षरं चमित होती. अंिुि प्रिाशात 

अमेररिेतील आपल्या मंडिराच्या पडवत्र पररसरातली ही आरास 

सवाांनाच आपल्या भूतिाळात घेऊन गेली.  

िॅलस फोटष िथष मींिळात-वदिाळी पहाट’  
आडण त्यांचे िौतुि िरणे. या स्पिेतील डवजेत्यांच्या 

पाििृती अडिवेशनातील मेनूमधे्य समाडवष्ट् िेल्या जाणार 

आहेत. या स्पिेत ४२ स्पिािांनी भाग घेतला. मराठी डवश्वचे 

िॅमु्यडनटी सेंटर हे डवडवि प्रिारच्या स्वाडिष्ट् पिार्ाांच्या 

सुवासाने िरळवले होते. अडतशय उत्साहाने स्पिािांनी चडवष्ट् 

व चमचमीत पिार्ा बनवले आडण नजाितीने सजावटही 

िेली होती.  नू् जसीच्या अन्नपूणाा सौ. मीनाताई िेशपांिे 

आडण सौ. मोनाताई वासुिेव यांनी परीक्षिांची भूडमिा पार 

पािली. त्यांनी अतं्यत िाटेिोरपणे परीक्षण िरून तीन 

डवजेते घोडषत िेले. नंतर सवा स्पिािांनी आणलेल्या 

पाििृतीचंा उपस्स्र्तानी आस्वाि घेतला. ह्या स्पिेतून 

अडिवेशनातील डवडवि प्रिारच्या मेनूची एि झलि 

पाहायला डमळाली, असे बऱ्याच लोिांनी नमूि िेले. नू् 

जसीिरांच्या वाढलेल्या अपेक्षांना न्ाय िेण्यासाठी फूि 

सडमती झटून िामाला लागली आहे.  

बीएमएम अडिवेशनासाठी नोिंणी सािारण जानेवारी 

२०२२ च्या मध्यात डिंवा मडहन्ाच्या शेवटी सुरू होईल. परंतु 

त्याआिी, आमची िोनसा पॅिेजेस सवलतीच्या िरात खास 

तुमच्यासाठी उपलब्ध आहेत, त्याचा जरूर लाभ घेऊ शिता. 

अडिि माडहती bmm2022.org या संिेतस्र्ळावर आहे. 

तर मग मींिळी आता िाट पाहू नका. िुभस्य 

िीघ्रम  , ताई, माई, दादा आवण अक्का- 

अटलाींवटक वसटी नू्य जसी बीएमएम २०२२च्या 

अवििेिनाला यायचा, विचार करा पक्का! 

प्रते्यि उगवता डिवस एि नवीन आशा, एि नवीन 

स्वप्न घेऊन जन्माला येतो; त्याचप्रमाणे प्रते्यि मडहना 

आपल्या बीएमएम २०२२च्या अडिवेशनाििच्या वाटचालीचा 

प्रगतीचा पुढचा टप्पा गाठतो. त्याचा नवीन आढावा घेऊन मी 

परत पुढच्या मडहन्ात तुमच्यासमोर येईन. चला तर मग 

आता तुमचा इरे्च डनरोप घेतो. 

Welcome to BMM 2022! 

*** 

 ९४ िे अखखल भारतीय मराठी सावहत्य सींमेलन 

लोिडहतवािी मंिळ, नाडशि आयोडजत अस्खल भारतीय 

मराठी साडहत्य महामंिळाचे ९४ वे अस्खल भारतीय मराठी 

साडहत्य संमेलन  ‘िुसुमाग्रज नगरी’, भुजबळ नॉलेज डसटी, 

आिगाव नाडशि येरे् डि. ३, ४ व ५ डिसेंबर २०२१ रोजी 

होणार असल्याची माडहती  या संमेलनाच्या स्वागताध्यक्षांनी 

आडण संयोजिांनी घोडषत िेली.   
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 ‘मनातली डिवाळी’ प्रत्यक्षात येत होती. 

भारताबाहेर वाढलेल्या मुलांनी पहाटे उठून साजरा 

िरायचा हा सण प्रर्मच अनुभवला असावा.  

सभागृहात प्रवेश िरतांना मोगऱ्याच्या 

गजऱ्यांसह सवाांचं स्वागत िेलं गेलं आडण 

मैडफलीसाठी सुगंडित वातावरण डनमााण झालं. 

फोटोबूर्वर फोटो िाढून, गरम चहाचे घोट घेऊन 

मंिळी स्र्ानापन्न झाली. तोवर पटांगणावर 

फटाक्यांचा िणिा उिाला. मग िाय, बचे्चमंिळी 

एििम खूष! 

स्र्ाडनि िलािारांची डनविि मराठी 

गाण्यांची मैडफल व्यावसाडयि िायाक्रमाच्या 

तोिीची होती. त्यांनी ‘डिवाळी पहाट’ गाजवली. 

तोवर मंिळाच्या िायाित्याांनी पोटपूजेची जय्यत 

तयारी िेली होती.  डिवाळीच्या नेहमीच्या लािू, 

डचविा, शेव अशा  फराळाबरोबरच इिली-विा-

सांबार, उपमा असा भरपेट नाश्ता िरून चहाच्या 

िपासह गप्पा रंगल्या. अनेि डमत्रपररवार बऱ्याच 

डिवसांनी भेटत होते ना! िायाक्रम  झाल्यावर 

लोिांच्या भरभरून छान प्रडतडक्रयाही आल्या. 

अशा िायाक्रमामागे योजनाबध्ि आखणी आडण 

अंमलबजावणी आडण त्यासाठी डिवसरात्र िष्ट् 

घेणारी िायाित्याांची फौज असते. आमच्या 

िायाित्याांच्या अमाप उत्साहाला व ऊजेला सलाम! 

*** 

-  कल्पना कीतषने (लाँगवूि, फ्लोररिा)  

      चहाचा घोट माझ्या घशात 

अििला. मला जोरात ठसिा! मला 

ररपोटा डमळाला होता पण महेशला 

फोन िरायचे िािसच होत नव्हते. 

िोन डिवस मी नुसता डवचार िरत 

होतो. शेवटी वंिनाला डवश्वासात 

घेऊन ररपोटा सांगावा असे मला 

वाटले. तरी शब्द सापित नव्हते. 

महेश माझा चांगला डमत्र होता.आम्ही 

जवळच राहायचो. त्यामुळे एिाच 

शाळेत बरोबरच जायचो आडण बरोबरच घरी यायचो. महेश हुशारही 

होता. बारावी नंतर मी मेडििलला जायचे ठरवले आडण तो 

इंडजनीअररंगला गेला. माझं डशक्षण संपायच्या आिीच GRE वगैरे िेऊन 

तो अमेररिेला गेला आडण सुट्टीत भारतात आला िी, मला भेटू लागला.  

 िालचक्राप्रमाणे आमच्या िोघांचीही लगे्न झाली. आम्ही 

आपापल्या संसारात मग्न झालो आडण आमच्या भेटी र्ोड्या िमी झाल्या.  

त्याला एि मुलगी होती आडण मला एि मुलगा! एिे डिवशी वंिनाला 

माझ्या बायिोला रीकु्रटरचा फोन आला. ती डफडजिल रे्रडपस्ट् होती. 

रीकु्रटरने डतला एिा वषाासाठी ओहायो से्ट्टमधे्य जॉब ऑफर िेली 

होती. डतला आनंि झाला. आमचा मुलगा सोहम फक्त  पाच वषााचा होता. 

वंिनाने म्हटले "जाऊया िा आपणअमेररिेत? तू सुध्िा पाच वषाात सुट्टी 

घेतलेली नाहीस, सोहम लहानच आहे. चार मडहन्ांची सुट्टी घेऊन आपण 

डतघेही जाऊया. गाजराची पंुगी वाजली तर वाजली; नाहीतर आहेच 

आपलं हॉस्स्पटल इरे् आडण इतर िॉक्टसाही आहेतच त्याची िाळजी 

घ्यायला."  

हो ना िरता िरता मी, वंिना व सोहम ओहायोला येऊन 

िििलो. वंिना िामाला जायची. डतची र्ोिी िावपळ व्हायची; पण मी 

घरीच असल्यामुळे सोहमची आबाळ होत नव्हती. िोन आठवड्यांची 

डवश्रांती झाल्यानंतर माझ्यातल्या डमस्ट्र मॉमने िाहीतरी हालचाल 

िरायची ठरवली. तसं आयुष्य एिंिररत डठि चाललं होतं. खरं तर 

भारतात मी िॉक्टरिी डशवाय िुसरं िाहीही िरत नव्हतो. घरात फक्त 

सिाळी एि तास आडण रात्री जेवण्यापुरताच सगळ्यांना डिसायचो. 

वंिनाला माझी मित म्हणजे घट्ट िब्ांची झािणे उघिून िेणे आडण 

आईबाबांबरोबर एखािा टीव्हीवरचा िायाक्रम बघणे. रडववारी  सोहम  

बरोबर र्ोिंसं खेळणे. इरे् मात्र वंिनाला माझी बरीच मित लागायची. 

वरण-भाताचा िुिर लावणे म्हणजे त्या डशट्ट्या न वाजणाऱ्या िुिरििे 

टाइमर लावून बघत बसणे, लॉन्डर ी िरणे, डिश-वॉशर भरणे, आवरणे 

अशी बरीच िामे मला िरायला लागायची. सिाळी नुसता सँिडवच 

खाणे डिंवा एिट्यानेच बसून सलाि डिंवा लेफ्ट ओव्हर खाणे मला जि 

जायचे. बैल पोळ्याच्या सणासाठी डजतिा आतुरतेने वाट पाहत असेल, 

डततक्याच आतुरतेने मी वंिना घरी येउन पोळ्या िरण्याची वाट पाहत 

असे. डशवाय ओहायोतील रं्िीची सवयही नव्हती. त्यामुळे िुठेही बाहेर 

जायचं म्हणजे अंगावर इतिेss िपिे चढवावे लागत. बरं, बाहेर 

िाहीतरी गरम यावे तर, िॉफी इतिी ििू आडण चहा इतिा पांचट 

िी, घरी आल्याडशवाय आविीचं असं िाहीही डमळायचं नाही. त्यात 

सोहमला आजीआजोबांची सवय. स्खिक्या उघिण्याची सोय नाही, डमत्र 

नाहीत. मला एििम घरच्या घरीच िारागृह तयार झाल्यासारखे वाटले.  

- वशल्पा कुलकणी (लुइस्व्हल, िें टिी) 

                                   

             

                  

        

माझ्या अंगणात पणाांची पखरण 

वाटे जणू सृष्ट्ीस फुटला गडहवर 

जीणा जुने झाले ते द्यावे टािून  

िोण चुिला या डनयमावाचून ?  

जाण्याचे िु:ख ना बोच अंतरी 

सहजता ती पहा वृक्षां डभतरी 

चक्र सिा हे चाले डनरंतर 

िोणास चुिले िाळाचे अंतर ?  

जेरू्न  येशी तेरे्च डमळशी 

उमगून हे तत्त्व सलग्न मातीशी  

सरतानाही सवाां सौिंया िेऊन  

पाने गेली नवा डवचार डशिवुन ! 

                                *** 

पानगळ 

मळभ 



    

८ बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त          डिसेंबर, २०२१ 

        नाही म्हणायला आमच्या वरच्या मजल्यावर एि 

गुजराती िुटंुब राहत होते. ते नवराबायिो िामाला जाताना 

हात िरायचे. आठविाभर मी िाहीच न िरता घरातच आहे 

हे पाहून एििा मला त्यांनी डवचारले िुठून आलात, डिती 

डिवस झाले अमेररिेत येऊन आडण िायिेशीर िी 

बेिायिेशीर? ते ऐिून मी िाहीतरी िाम शोिायचेच असे 

ठरवले. पण येरे् िुठल्याही हॉस्स्पटलमधे्य िाम िरायचं तर, 

इर्ला अनुभव शून्! परीक्षा डिल्याडशवाय िुठेही डशरिाव 

नव्हता. मी महेशचा फोन शोिून िाढला आडण त्याला फोन 

िेला. तो जॉडजाया राज्ात असायचा. गािीने पाच तासांचा 

प्रवास असल्यामुळे आम्ही त्याच्या घरी गेलो. त्यानेही त्याच्या 

गावातल्या िाही िॉक्टर डमत्रांना बोलावून त्यांच्याशी ओळख 

िरून डिली. नंतर साग्रसंगीत परीक्षा वगैरे िेऊन मी 

नेफ्रॉलॉडजस्ट्/डििनी िॉक्टर झालो आडण अमेररिेत 

हॉस्स्पटलमधे्य नोिरीला लागलो. वंिनाच्या नोिरीमुळे आडण 

परीक्षा पास झाल्यामुळे आम्हा डतघांनाही ग्रीनिािा डमळून 

गेले. मी आडण वंिना िॉ. िे आडण वेन्डी होऊन आमच्या 

मुलासह (सोहम), अमेररिेत स्र्ाडयि झालो.  

अमेररिेत स्र्ाडयि होऊन सािारण १५ वषे झाली 

होती. सोहम िॉलेजमधे्य जात होता. महेशची स्वरा मेडििल 

सू्कलमधे्य होती. महेश आडण आम्ही बरेचिा भेटायचो. लाँग 

वीिएंि असो, अर्वा डिवाळी, गणपतीचा िायाक्रम असो, 

आमचे एिमेिांच्या घरी गेट-टूगेिर असायचेच. मागच्या िोन 

तीन डटर प्समधे्य मला महेश जरा र्िलेला वाटत होता. त्याचा 

चेहेराही डफिट डिसला.आम्ही िोघांनीही पन्नाशी उलटली 

होती. मी त्याला जरा िाळजीनेच डवचारले "िाय रे बाबा , 

वजन जरा िमी  झालेले वाटतंय."  तोच त्याच्या पत्नीने उत्तर 

डिले, "हल्ली म्हणतात भूिच लागत नाही."  

"अरे पूवीचा सॅ्ट्डमना नाही आता" पण ििीतरी 

उगीचच मळमळत असतं हल्ली. ब्लि टेस्ट् िरणार आहे." -

महेश म्हणाला.   आडण िाही डिवसांनी त्याचाच फोन आला. 

"युरीनमधे्य ब्लि डिसले, मिूनमिून िम 

लागल्यासारखं वाटतंय, घसा िोरिा पितो. िाहीतरी 

डबघिलं आहे. माझ्या फॅडमली िॉक्टरने नेफ्रोलॉडजस्ट्ची 

अपॉइंटमेंट घ्यायला सांडगतली आहे. तू डििनीचाच िॉक्टर 

आहेस, म्हणून तुला सांडगतले."  

 तो ब्लि पे्रशरचा गोळ्या घेतच  होता. मी त्याला 

पुढच्या आठवड्याअखेर भेटण्यास येईन असे आश्वासन डिले. 

त्या आठवड्यात त्याच्या सगळ्या तपासण्या झाल्या. मला 

त्याच्या डििनीबद्दल शंिा आली.  आडण तसेच डनिान झाले. 

त्याच्या डििनी डनिामी होण्याच्या मागाावर होती. औषिे चालू 

होतीच पण त्याला िायडलडसस िरावे लागणार होते. त्याची 

तबे्त जास्तच खालावत होती. आठवड्यातून  त्याला तीनिा 

िायडलडसस िरावे लागे. तो अगिी र्िून जायचा. डििनी 

टर ान्सप्ांट िरायची जरुरी होती. मी त्याला डििनी 

िोनेशनच्या वेडटंग डलस्ट्वर नाव रडजस्ट्र िरायला सांडगतले. 

प्रडतक्षा िाळ बराच असला तरी पुढील चांगल्या आयुष्यासाठी 

हे िरणे आवश्यि होते.  त्याला डिपे्रशन यायला लागले होते.  

         आज अचानि स्वराचा फोन आला. मी िास्तावलोच. 

िाही िमी जास्त तर झालं नाही ना? िििितच मी फोन 

घेतला. स्वरा म्हणाली,"आई वॉने्टि to donate her kidney,  

So she checked for it, but unfortunately it did not 

match. So now I am ready. I want to donate my    

kidney but Dad is not  agreeing. I will let you know 

the results. पण तू बाबांना सांग ना एिा डििनीमुळे 

माणसाला िाहीही त्रास होत नाही. I will be fine with only 

one kidney." 

  स्वरा वैद्यिीय डशक्षण घेत असल्यामुळे डतलाही 

वैद्यिीय ज्ञान होतेच. मात्र महेशला त्याच्या तरुण मुलीने पुढे 

एिा डििनीवर जन्म िाढणे पसंत नव्हते.   त्याला फोन िेला. 

तो म्हणाला मी तुला ररपोटा फॅक्स िरतो. “I need a second 

opinion. I have an objection to accept Swara's      

kidney.”  

 मला ररपोटा डमळाला होता. ररपोटा पाहून माझ्या घशाला 

िोरि पिली. महेशला फोन िरायचे िािसच होईना मला. 

डििनी मॅच होत होती पण ररपोटाप्रमाणे स्वरा महेशची 

बायोलॉडजिल मुलगीच नव्हती. मी वंिनाला डवश्वासात घेऊन 

मं्हटले, ”एि चांगली बातमी आहे आडण एि वाईट बातमी 

आहे.” वाईट बातमी िाय असणार? पण ऐिून ती उिालीच. 

पण र्ोिा डवचार िरून म्हणाली  "डििनी मॅच होते आहे ना, 

मग तेव्हढंच सांग महेशला आडण स्वराला, तुला िोणीही DNA 

ररपोटा डवचारलेला नाही." 

"अगं पण, मी वंिनाचे बोलणे र्ांबवायचा प्रयत्न िेला.”  

         “भलतंच िाही मनात आणण्याचा डवचारसुद्धा िरू 

निोस. आडण असलंच तसं िाही तर त्या िोघांना ते माहीत 

असणारच, आपल्याला अजून माहीत नाही म्हणजे त्यांच्या दृष्ट्ीने 

ते महत्त्वाचं नाही. स्वराला ते माहीत आहे िा नाही आपल्याला 

िल्ना नाही. डतला िळल्यावर डतने डनणाय बिलला तर? 

िुणाच्याही संसारात मीठ िालवयाचा हक्क तुला नाही. मौनं 

सवाार्ा सािनम् !"  वंिना म्हणाली. 

“आडण जर”... मी परत वंिनाशी बोलायचं प्रयत्न िेला, 

“ती िोघांची ित्ति मुलगी असली तर? आपल्याला िाय 

फरि पितो.” वंिना म्हणाली. तेवढ्यात स्वराचाच फोन 

वाजला. आम्ही िोघेही िुसऱ्याने फोन घ्यावा म्हणून वाट पाहत 

होतो.  शेवटी मीच फोन घेतला. 

”िािा, तू ररपोटा वाचलास ना, डििनी इज मॅडचंग, पण 

बाबांना माझी डििनी निोय,. पण िा?” स्वरा डवचारत होती. 

 “अगं, त्याला िाळजी वाटते आहे, एवढ्या तरुणपणी तू 

एिाच डििनीवर राहणार म्हणून. पुढे तुला िाही झाले तर? 

र्ोिेफार आनुवंडशि असते नं?” मी खिा टािला.  

      “िािा, तू ररपोटा वाचला आहेसच. I know I am not his           

biological daughter. My Dad met with an accident 

while my mom was pregnant with me. आजी मुळीच 

तयार नव्हती. पण बाबांनी सांडगतलं मी ह्याच मुलीशी लग्न 

िरणार आहे. त्यांनी त्यांच्या डमत्राला वचन  डिले  िी, तुझ्या 

बायिोची आडण होणाऱ्या मुलाची जबाबिारी मी घेईन. He 

married my mom before I was born. He is my GOD. I 

do not want any other dad. I love him, he loves me. 

प्ीज तू बाबांना पटवून िे. मला त्यांना डििनी द्यायचीच आहे”, 

स्वरा मनापासून सांगत होती.  

मळभ िूर झालं होतं. माझ्या िोळ्यात पाणी आलं! आडण  

मी महेशला फोन लावला.  

*** 
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 'हॉलीिूिची फॅक्टरी' - लेख क्र. २ -  आवदत्य पटििषन  

- शवशकाींत पानट  (लॉस अँजलीस, िॅडलफोडनाया) 

        सध्या लॉस अँजलीसमधे्य 

स्र्ाडयि झालेला तरुण, उत्साही 

आडण अगिी िमी वषाात 

आंतरराष्ट्र ीय डिती डमळडवलेला 

मराठी िलािार म्हणजे आडित्य 

पटविान!  

   त्याच्या डवषयी िुणीसे 

पररचयात्मि  डलडहलेल्या 

इंग्रजी  लेखातील िांही 

वाके्य इरे् उि् िृत िरतो.  

      “Based in Los        

Angeles,   filmmaker 

 Aditya Patwardhan’s  

work has been recog-

nized internationally, with an  extensive global  me-

dia coverage, through networks such as MTV, 

Bloomberg-Quint, The Times of India, Daily News 

and Analysis, KSFY News (ABC Network), ETV  India, 

Dainik Bhaskar, etc. He has also been  featured in 

numerous online and print media       networks in 

Panama, Brazil and  Colombia. In the last three years, 

Aditya completed three feature films:  ‘Transference’, 

a psychological thriller out now on Amazon, ‘And the 

Dream That Mattered’ (Korean language Drama), 

and ‘A Nomad River’, which is   released on Apple 

TV, Amazon Prime Video, and US Cable networks in 

October 2021. 

Aditya has produced and directed films and 

documentaries in the United States, India, Baltic & 

Eastern Europe, Brazil, and Colombia. Though being 

from an English and Marathi speaking background, 

he has directed projects in non-native languages like 

Korean, Spanish, and Portuguese.” 

       डचत्रपट के्षत्रातल्या  जवळ जवळ प्रते्यि भागात म्हणजे 

फीचर डफफ्स, िाकु्यमेंटरी, शॉटा डफफ्स, टीव्ही सीरीज, 

पायलट्स, या सवा प्रिारात त्याने यश डमळडवले आहे. आडण 
तेिेखील िेवळ मातृभाषेत-मराठीत अर्वा राष्ट्र ीय भाषा 

डहंिीमिे नवे्ह तर इतर सॅ्पडनश, पोतुागीज, िोरीअन, 

डलरु्आडनयन सारख्या आंतरराष्ट्र ीय भाषांमिुन!! त्याचे लघु- 

डचत्रपट हे अमेररिेत तर आहेतच पण भारतात, बाडल्टि 

अडण पूवा युरोप, साऊर् िोररया, िोलंडबया आडण 

वे्हनेनझुएला या िेशातही आहेत. 

 Al Pacino’s Merchant of Venice ची Producer  

Julia Verdin बरोबर तो िाम िरतो. सध्या तो A           

Nomad River नावाच्या फ़ीचर डफ़ल्मवर िाम िरतो 

आहे. त्याची Julia Verdin असोडसएट प्रोडु्यसर आहे. या 

डचत्रपटासाठी तो स्वत: डनमााता डिग्दशाि आहे. हा लेख 

प्रिाडशत होईपयांत ’नोमॅि रीव्हर’ डचत्रपटगृहात प्रिडशात 

झालेला असेल.  

िेवळ सात वषाांपूवी हा तरुण हॉलीवूिमिे नु्यॉिा  

डफफम अिािमीत डशक्षणासाठी येतो िाय आडण इतिी 

मोठी िामडगरी बजावतो िाय? ितृात्वाला सीमांचे बंिन  
नसते हेच खरे! हॉलीवूिच्या तारांगणात स्व-तेजाने तळपणारा 
हा आडित्य आहे तरी िोण? चला आपण त्याच्या डवषयी 
जाणून घेऊया!  

आडित्य मुळचा मराठी असला तरी तो जयपूरहून 

आला आहे. साहडजिच त्याच्या बोलण्याला एि प्रिारचा 

राजस्र्ानी वा पंजाबी सूर असला पाडहजे या माझ्या        

िल्नेला िोणताही ॲक्सेंट न आणता शुद्ध मराठीमिे 

बोलून त्याने सुखि िक्का डिला. त्याच्या बोलण्यात नम्रता 

 पुरेपूर भरली आहे. 

 २०१४ मिे त्याला नु्यॉिा  डफफम अिािमीत पुढील 

 डशक्षणासाठी (Masters in Film and Media             

Production) प्रवेश डमळाला. त्याची पडहली अिचण म्हणजे 

लॉस अँजलीसमिे डवमानतळावर उतरल्यावर घ्यायला 

ओळखीचे िुणी येणार नव्हते. येण्यापूवी नु्यॉिा  डचत्रपट 

अिािमीच्या मितीने एि मडहन्ासाठी एि जुजबी 

अपाटामेंट त्याने बुि िेले होते, पण डतरे् जायचे िसे? रात्री-

अपरात्री येणारे डवमान, प्रिेश अनोळखी, बरोबर वषाभराच्या 

वास्तव्यासाठी आणलेले सामान हे सगळं घेऊन िसे जायचे? 

पण म्हणतात ना िी, डजरे् इच्छा डतरे् मागा! भारतातून 

डनघतांनाच एिा चुलत चुलत डमत्राििून (डमत्राच्या डमत्राचा 

डमत्र) एिा डिडटश अडभनेत्रीचा त्याने तपास िाढला, ती 

डबचारी िोणतीही ओळख नसतांना आडित्यला घ्यायला 

डवमानतळावर आली. डतने त्याला डतच्या घरी नेले, (जेट 

लॅगमुळे) त्याने र्ोिी डवश्रांती व झोप घेऊन झाल्यावर डतने 

त्याला आिीच बुि िेलेल्या अपाटामेंटमिे त्याच्या 

सामानासडहत पोहोचडवले,  मॅनेजरििून ते ताब्ात घेऊन 

त्याचे सामान लावून डिले, इतिेच नवे्ह तर जवळच्या ग्रोसरी 

स्ट्ोअरमिे जावून ग्रोसरी िशी डवित घ्यायची याचे 

प्रात्यडक्षिही डिले! आडित्यसारख्या एिा मध्यमवगीय 

िुटंुबात वाढलेल्या मुलाची अशा रीतीने िरीअरच्या      

पडहल्याच डिवशी घिायला सुरवात झाली. अनोळखी 

व्यक्तीच्या माणुसिीच्या या वषाावानंतर आडित्यचा 

चांगुलपणावरचा डवश्वास अडििच दृढ झाला.  

 ज्ा प्रडशक्षणासाठी तो आला होता ते डठिाण त्याच्या 

अपाटामेंटपासून िीि मैलावर होते. त्यामुळे बसची वाट न 

पाहाता रोज तीन मैलांची राऊंि डटर प आडित्य िरू लागला.  
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भारतातून नुितेच अमेररिेत आलेल्या  मंिळीनंा चालण्याची 

संवय असते. मात्र त्याििे पाहाण्याची वृत्ती महत्त्वाची! “या तीन 

मैलांच्या रोजच्या पायडपटीमुळे मला स्वतंत्र व्यायाम िरण्याची 

गरजच भासली नाही”, असं आडित्यने स्स्मतहास्य िरून 

सांडगतले आडण जीवनाििे सिारात्मि दृष्ट्ीने पाहाता येणे हा 

आपला अंगभूत गुण असल्याचे डसध्ि िेले. प्रडशक्षण पूणा 

होताच आडित्य डमळेल ती संिी घ्यायच्या उद्द्योगाला लागला. 

हॉलीवूिमिे िररअर िरायचे असेल तर तुम्हाला आिी अशा 

संिीमंिून स्वत:चे अस्स्तत्व डसध्ि िरावे लागते. 

२०१८ मधे्य आडित्यला लग्नाच्या बेिीत अििवले गेले. 

मानसीबरोबर त्याचा डववाह झाला. मानसी बायो मेडििल 

इंडजनीअर आहे.  

तुम्हाला जर िुणी डवचारले िी, िेवळ सात वषाात 

एखाद्याला िायरेक्शनमिे पंचडवस के्रडिट्स, प्रोडु्यसर म्हणून 

एिोणीस के्रडिट्स, लेखि म्हणुन िहा के्रडिट्स, एडिटर 

म्हणुन सात के्रडिट्स, अडण इतर अनेि पाररतोडषिे डमळणे 

शक्य आहे िा? तर मी आडित्यििे बोट िाखवून मोठ्या 

अडभमानाने सांगेन िी, ह्या मराठी माणसाने हे िरून 

िाखवलंय आडण ही त्याच्या िरीअरची िेवळ सुरुवात आहे.  

 आडित्य, िेवळ अस्खल मराठी समुिायाििूनच नवे्ह 

तर प्रते्यि भारतीयाििून तुला हाडिाि शुभेच्छा! ऑस्करच्या 

रेि िापेटवर तू झळिलेला आम्हाला पाहायचे आहे!  

Go get it man! 

 

References:  

http://www.patwardhans.org/ 

http://www.imdb.me/patwardhan 

                                     ***                       (क्रमश:)  

 

उत्तररींग  

एकमेकाींचे िरुनी हात | सुखशान्तीची शोिू िाट || 

चला राहू आनींदात | आयुष्याच्या उत्तररींगात || 

बृ    . म. मंिळाच्या “उत्तररंग” प्रिल्ांच्या माडहतीसाठी संपिा :  

सींदीप दीवक्षत   बृ. म. मंिळ िायािाररणी सिस्य, उत्तररंग नेतृत्व  

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

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

 - सींदीप दीवक्षत    (बृ . म. मंिळ , उत्तररंग नेतृत्व )      
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   बृहन्महाराष्ट्र  मंिळाच्या उत्तररंग प्रिल्lन्तगात 

गेल्या िीि वषाांत सलग ७५ व्याख्यान-सते्र सािर िेली 

गेली. उच्च िजााचे िायाक्रम िेण्यासाठी आडण उत्तररंग 

पे्रक्षिांच्या अपेक्षा पूणा िरण्यासाठी उत्तररंग टीमचे सवा 

सिस्य प्रयत्नशील असतात. िायाक्रमांची वाढती मागणी पूणा 

िरण्यासाठी अडलििेच आणखी स्वयंसेवि सहभागी झाले 

आहेत. बृ. म. मंिळ िायािारी सडमतीच्या भक्कम 

पाडठंब्ाने, उत्तररंग यशस्वीपणे प्रवास िरत आहे.  गेल्या  

िाही मडहन्ातील सत्र डवषय असे:  

२५ सप्टेंबर:- On being a Hindu - नीरज िोटे  

२ ऑक्टोबर:- हस्तरेषाशास्त्र - अजय टांखेवाले  

९ ऑक्टोबर:- Musical Kho-Kho Gaming      

Session -अडजत नातू, वैशाली वाघ, िोमल िुलिणी  

१६ ऑक्टोबर:- Fall Prevention-ज्ोती िेळिर, 

मंजुषा नाईि  

२३ ऑक्टोबर:- Navigating Medicare Maze-  

मोहना वाडळंबे  

३० ऑक्टोबर:-- डिवाळीपूवीचा िायाक्रम/अंगत 

पंगत -डिवाळी फराळ िायाशाळा, वॉडशंग्टन िीसी, 

उत्तररंग अध्याय प्रसु्तत 

१३ नोव्हेंबर:- डिवाळी फोटो िोलाज/अनोख्या 

डिवाळी परंपरा - नीला इनामिार, ज्ोती जोशी  

“मी डवठ्ठल पाडहला":-: डचत्रा भावे, राजेश्री िुलिणी 

२० नोव्हेंबर:- सेतू बांिा रे, जगप्रडसद्ध पुलांची िर्ा             

- सुिीर िुलिणी  

आगामी कायषक्रम:- 

४ डिसेंबर:-ज्ोडतषशास्त्राच्या दृडष्ट्िोनातून स्वपे्न                

- िॉ. सुडप्रया तांबवेिर  

११ डिसेंबर:- िेवी िाली- भारतीयांचा तांडत्रि वारसा            

- िॉ. नीला सके्सना 

१८ डिसेंबर:- िोणी घर िेता िा घर? Pet         

Fostering   - नेहा िामले 

यातील अडलििच्या िाही िायाक्रमांचा संडक्षप्त 

अहवाल ई-पुरवणी डवभागात- बृ. म. मंिळाच्या  खालील 

संिेतस्र्ळावर आहे. 

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

*** 

वचत्र-कल्पना 

- मराठी हायिू -एि प्रयत्न-  - विनता कुलकणी (डशिागो) 

... 

डहमफुले ती पडहली वडहली        

जसे  ‘आयडसंग’ चॉिलेट-िेिवरी   

बागेवरती भुरभुरली ! 

*** 

डचत्र- िीतल राींगणेकर (लॉस अँजलीस)  

http://www.patwardhans.org/
http://www.imdb.me/patwardhan
mailto:sandeep.dixit@bmmonline.org
mailto:Vidya.joshi@bmmonline.org
https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
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 Greetings !  
 

 
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. 

 
You get a tax deduction and do not pay any commission.  

You instruct and send, we deliver. 
 

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. 

They do not even need tax exemption (80-G,FCRA). 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 & VSANTI PURANIK         CASP, PATHAK TRUST, V. S. SAMITI  
RAHUL PUNAM MUTHA                    ANAND RISHI Hosp. 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 
VIJAY NARINGREKAR                      MALVAN SHIVAJI VACHAN,BHANDARI EDU 

 
 
 

११

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


    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 

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

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


 

बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त - पुरिणी 

विसेंबर, २०२१ 



    

१४ बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त पुरवणी          डिसेंबर, २०२१ 

- वदप्ती कारखानीस (नू्य जसी) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘बृहन्महाराष्ट्र  मंिळ २०२२ नू्जसी’ रुजवत आहे नवनवीन प्रर्ा 

"स्वाि नू्जसीचा" होती एि अनोखी पाििला स्पिाा! 

 

नू्जसी शेफ आडण सुगरणीनंी घेतला होता स्पिेत डहस्सा 

पाििला स्पिेचा डवषय होता Veg आडण non-Veg रस्सा! 

 

फूि िडमटीच्या जय्यत तयारीने सुशोडभत  मराठी डवश्व हॉल झाला सज्ज 

बेचाळीस चमचमीत आडण चडवष्ट् पिार्ाांनी टेबल्स भरली गच्च! 

 

मीनाताई आडण मोनाताईंनी उत्तम डिश शोिण्याची बजावली चोख िामडगरी 

ग्रीन डचिन मसाला, व्हाईट मटण आडण आळूची भाजी डनविली अव्वल नंबरी! 

 

सुगरणीनंी मेहेनतीने िेले होते पिार्ा डितीतरी छान  

बृहन्महाराष्ट्र  मंिळाने मेिल्स िेऊन सगळ्या अन्नपूणाांचा राखला मान! 

 

‘मराठी डवश्व’ हॉल मधे्य िरवळत होता मसालेिार चडवष्ट् पिार्ाांचा सुगंि  

सवा उपस्स्र्तांनी लुटला स्वाडिष्ट् मेजवानीचा पुरेपूर आनंि! 

 

“स्वाि नू्जसीचा” ह्या अनोख्या पाििला स्पिेची िल्ना आली असेलच 

‘बृहन्महाराष्ट्र  मंिळ २०२२’ िन्व्वे्हन्व्शनला अव्वल नंबरी डिश खायला डमळेलच! 

 

‘बृहन्महाराष्ट्र  मंिळ नू्जसी’ने रुजवले आहे पाििला स्पिेचे बीज 

भावी िन्व्वे्हन्व्शन्समधे्य त्याचा वृक्ष होवो, आशा ठेवू अशीच! 

 

*** 

स्वाद नू्यजसीचा 



    

१५ बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त पुरवणी     डडसेंबि, २०२१  

- काींचन गोिबोले (क्लीव्हलँि, ओहायो)  

   

  'डिल है छोटासा, छोटीसी आशा', हे 

गाणं मला ऐिायला, आडण  म्हणायला 

तर खुप आवितंच; पण ह्या गाण्याचा 

खऱ्या अर्ााचाही अर्ा मला जास्त 

जवळून समजला.  मला िाही 

छोट्याशा जीवांशी मैत्री िरण्याची 

संिी ह्यावषी एिा प्रीसू्कल मधे्य 

डमळाली. 

   आमच्या अडिच  तासांच्या शाळेत, 

िोन तासांनी र्ोिासा अभ्यास आडण र्ोिेसे 

क्राफ्ट  झाल्यावर  मी आडण माझ्या डपं्रडसपॉल टीचरने 

मुलांना  खेळण्यासाठी र्ोिावेळ बाहेर नेले. 

 र्ोड्यावेळाने एि छोटी मुलगी आमच्याजवळ 

आली.  डतने आम्हाला प्रते्यिीला डवचारलं, "तू डिती वषााची 

आहे? 

माझ्या डपं्रडसपॉल टीचरने डतला डवचारलं, 

"तुला आम्ही डिती वषााच्या वाटतो?" त्यावर डतने 

लगेच उत्तर डिलं, “चार वषााच्या आहात तुम्हीिेखील" आडण 

हसून ती परत खेळायला गेली. 

इतिे  सहज, पटिन, उत्स्फूता,  डनमाळ आडण 

डनरागस उत्तर डतने डिले. ज्ामुळे मलाही िोन  डमडनटे 

लहान झाल्यासारखे वाटले. आडण िळत निळत त्यांचं हे 

जग िसं  छोटंसं आडण गोिंस असतं ह्याचा  गोि पत्ता 

माझ्या मनाला डमळाला. 

खरंच ह्या पृथ्वीतलावर आपण असं छोटंसं  असणं, 

ही डनसगााची िेणगी आहे?  िा, मोठे होऊन संपत्ती डमळवणं 

ही खरी िमाई आहे? माडहत नाही. 

त्यानंतर िाही डिवसांनी माझ्या डसडनयर टीचर, 

त्यांच्या आईच्या ९०व्या वाढडिवसाबद्दल सांगत होत्या. त्यांनी 

सहज वाढडिवस साजरा िेल्याचे फोटोही मला िाखवले. 

त्यावेळी अशाच अजून एिा गोि  मुलीने प्रश्न डवचारला, 

"ही आई आहे िा तुमची? 

माझ्या टीचरने उत्तर डिले "हो! डतचे नाव मेरी आडण 

ती ९० वषााची झाली." 

त्यावर ती छोटी मुलगी म्हणाली, "माझ्या आईचाही 

आम्ही वाढडिवस साजरा िेला, मागील आठवड्यात." 

त्यावर परत मी आडण माझ्या डसडनयर टीचरने डतला शुभेच्छा 

िेत डवचारले, िी "डतचे िाय नाव? तर त्या छोट्या मुलीचे 

उत्तर होते  "माझ्या आईचे नाव आईच आहे."  

परत एििा ह्या उत्तराने मी स्तब्ध झाले. आडण वाटले, 

खरंच छोट्याशा ह्या डपफ्लांसाठीही आई एि आईच असते.  

’वदल है छोटासा!...’ 

गरीब असो व श्रीमंत असो, सुडशडक्षत असो वा अडशडक्षत, 

प्रडतडित असो वा नसो, आपली आई आपली आईच असते.  
आपल्या िुटंुबाच्या के्षत्रफळात आईचे महत्त्व आई 

म्हणूनच असते. आपल्यावर डन:स्वार्ी, डनस्सीम पे्रम 

िरणारी, ती आपली शक्ती असते. पुढे  आपल्या आयुष्यात 

आपण रमतो आडण मोठे होतो. पण आईची सार्, आईची 

आठवण व आईची सावली आडण आशीवााि हा 'आई' 

म्हणूनच िायम असतो. 

       पण  लहान मुलांना मोठी माणसं, मोठं बनवू पाहतात. 

त्यांना डलहायला वाचायला डशिवतात. लहान मुले सुद्धा 

हळू हळू डशक्षण घेतात, समजूतिार होतात. आडण मोठी 

माणसं बनतात. मात्र खऱ्या अर्ााने छोटी असताना ती मुले 

अशा िाही छोट्या छोट्या गोष्ट्ी सहज डशिवून  डिंवा 

सुचवून जातात. डिंवा िाही आठवणीचंी  उजळणी िरतात. 

 माझ्या अवतीभोवती सुद्धा  छोट्या छोट्या डनरागस 

गोष्ट्ीचें हृियस्पशी असे  खूप डिसे्स आहेत. जे 'डिल िे 

िरीब' होऊन  मनाला खूप घट्ट डमठी मारतात.  

खरंच एििम 'डिलसे' त्यांचे हे उत्स्फूता जीवन, 

फुलपाखरासारखे आनंिी आडण स्वचं्छिी आयुष्य असेच 

राहो आडण "डिल है छोटासा छोटीसी आशा" ह्या 

गाण्याप्रमाणे त्यांच्या आशा आडण आिांक्षा मोठ्या होवोत.  

सवा लहान मुलांना आिाशाप्रमाणे  खूप मोठे यश डमळो.                      

 

(टीप: १४ नोवे्ह. बालडिनाच्या डनडमत्ताने िेलेलं लेखन.)  

                         



    

१६बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त पुरवणी    डडसेंबि, २०२१  

उत्तररींग सत्र ७१:  १६ ऑक्टोबर २०२१  सत्राचा विर्य - Fall Prevention  
िके्त : ज्योती केळकर, मींजुर्ा नाईक , अहिाल-लेखन: अवजत नातू 

 

उत्तररंग’च्या या सत्रात आयुष्याच्या झुित्या वयाला अतं्यत योग्य डवषय सािर िेला होता.  खरे म्हणायचे तर वृद्धपणात 

येणारे आरोग्याचे प्रश्न, मुख्यिरून तोल जाणे, िंबरिुखी, गुढगेिुखी असे अनेि प्रश्न, खूप वषे आिी म्हणजे तरुणपणातच चालू 

होतात हेच आजच्या वक्त्ांनी आवजूान सांडगतले . ह्या महत्त्वाच्या डवषयाचा येरे् सारांश:  

उत्तररंगाच्या िायािाररणीतील  ज्ोती िेळिर आडण मंजुषा नाईि या िोन वैद्यिीय व्यावसाडयि व्यक्तीनंी 'फॉल 

डप्रव्हेंशन – अर्ाात तोल जाणे िसे टाळाल",याडवषयी व्याख्यान डिले.  म्हणजे वयानुसार डिंवा प्रिृतीप्रश्नामुळे शरीराचा तोल 

िसा जातो, त्यात वेगळे प्रिार िोणते, त्याची िारणे िाय, उपाय िाय हे डवसृ्ततररत्या  त्यांनी समजावून सांडगतले. 

ज्ोती आडण मंजुषाने सुरुवातीला स्पष्ट् िेले िी, तोल (बॅलन्स) म्हणजे िाय - तर शरीराचा वजनमध्य शरीराच्या 

पायामधे्य राहणे. वेिेवाििे उभे राडहले डिंवा वजनी वसू्त उचलताना चुिीची हालचाल िेली आडण मुख्यिरून शरीराचे 

अंतभााग, जसे पाठीचा िणा, गुढगे, मेंिूतील िाही डवडशि भाग,  जर सशक्त नसतील तर िसा तोल जातो हे त्यांनी सांडगतले. 

ही झाली तोल जाण्याची िारणे.   

तोल िशा पद्धतीने बऱ्याच वेळा जातो? 

 अचानि, िल्ना नसताना, शरीर अस्स्र्र होऊन आिवे डिंवा खाली पिणे डिंवा पिण्याची शक्यता होणे व बाजूच्या 

वसंू्तचा आिार घ्यायला लागणे.  तोल सांभाळणे हा आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग. तोल असेल तर आयुष्य समतोल राहते मग त्यात 

शरीराचा व मनबुद्धीचा तोल हे िोन्ही आले. या सत्रात  मुख्य िरून शरीराचा तोल हा डवषय हाताळला होता. 

हत्ती जरी अवाढव्य असला तरी तो एिा फुटाच्या फळीवरपण उभा राहून िाखवतो,  हे आपण सवाांनी सिा समिे 

बडघतले आहेच.  िारण शरीराच्या सवा भागांचा योग्य व प्रमाणबद्ध वापर िरून वजन-मध्य त्या एि फुटाच्या आत ठेवता येणे 

हे हत्तीला सवयीने समजते व िरून िाखवता येते. ह्या उिाहरणावरून समजून घ्या िी तोल सांभाळणे शक्य आहे. हत्ती जर 

िरून िाखवतो तर मनुष्य िा नाही? ... असो! 

तोल (बॅलन्स) याचे प्रिार:  

 अपघाती फॉल, माडहती असूनसुद्धा, डिंवा अचानि उद्भवलेल्या, शारीररि िारणांमुळे फॉल, डवडशष्ट् सवयीमुले फॉल, 

आिाराने डिंवा डबनआिारामुळे फॉल. 

फॉलसाठी संभाव्य िोिे: - वयानुसार येणाऱ्या शक्यता, वैद्यिीय पररस्स्र्ती, अिू दृष्ट्ी डिंवा लक्षात न येणे, खूप वेळा 

औषिेपण िारणीभूत असतात, मनाचे संतुलन वगैरे, हे सगळे फॉलसाठी, तोल जाण्यासाठी िोिे असतात. िोक्यांडवषयीर 

माडहती िरून घ्या म्हणजे ते िसे टाळता येतील डिंवा त्याबद्दल डनिान िाळजी िशी घेता येईल हे वक्त्ांनी सांडगतले. 

तर ह्या वर सांडगतलेल्या िोक्यांमिील टाळता येण्यासारखे डिंवा पररणाम िमी िरता येण्यासारखे िोिे िोठले - 

शरीराची हालचाल नसणे, डनसरिा भाग, तोल सांभाळण्यासाठी वापरात असलेल्या चुिीच्या वसू्त डिंवा वापर, अयोग्य चपला, 

बूट डिंवा नशेमुळे तोल जाणे. हे नीट मनात ठेवा िी, हे िोिे टाळता येतात डिंवा त्यांची शक्यता, पररणाम िमी िरता येतात. 

ह्याचे उत्तम उिाहरण म्हणजे सेलफोनचा अडतवापर. फोन वापरताना एिच बैठि, चुिीचे बसणे, वािणे. डितीतरी 

लोि, तरुण मुलांमधे्यही आजिाल मान िुखते, िोळे िुखतात, िंबर, गुढगे िुखतात अशा समस्या उि् भवलेल्या डिसतात , 

असेच चालू राडहले तर वाढत्या वयात तोल जाणार नाहीतर िाय! आज िाय िरता त्याचा उद्यावर पररणाम होतो, हे तर 

पररडचत तत्त्व व ते तोल जाणे ह्याला अडतशय योग्य लागू पिते. सािे खुचीवर डिंवा सोफ्यावर िसे बसता, झोपायची पद्धत 

िोठली, उठता िसे, वसू्त िशा उचलता, मान व िोिे नीट िोनात ठेवता िी नाही, हे सािे वाटणारे पण खूप पररणामिारि 

प्रिार आहेत. तेंव्हा वेळीच िाळजी घ्या, हे वक्त्ांनी आवजूान सांडगतले. 

पिल्याने शरीराला अपाय होऊ शितो, िोिे आपटून मेंिूला इजा होऊ शिते, हािे मोिू शितात, वं्यग डनमााण होऊ 

शिते, हालचाली सहज िरता येत नाहीत व एिंिर जीवनात शारीररि प्रश्न उभे राहतात. रोजच्या डक्रया िरणे िठीण जाते 

आडण मग 'राम' आठवतो िी िेवा हे िाय िेलेस. अहो िेवाने नाही तर खूपसे प्रश्न तुम्हीच डनमााण िेले असतात, खूप वषाांपूवी 

त्या िारणांना सुरुवात झाली असते , ते फक्त उशीरा समजते. ह्या सत्रामुळे तो बोि झाला व तशी सुिारणा िरा. 

जसे वय वाढते तसतशी पिण्याची भीती डनमााण होत जाते आडण  भीती वाढत जाते. पुन्हा भीतीचा बागुलबुवा मन 

िमिुवत िरतो व पिण्याचे िोिे आणखीन वाढवतो. भीतीमुळे तुम्ही हालचाल िरायला घाबरता व नंतर हालचाल िरणेच 

र्ांबवता. शरीर मग ॲस्क्टव्ह राहत नाही त्यामुळे पुन्हा िोिा वाढत जातो. हे भीतीचे वतुाळ तोिायला हवे. ठेच लागते म्हणून 

िोणी चालायचे र्ांबवते िा? नाही! नीट बघून, िाळजी घेऊन मागाक्रमण िरा एव्हढेच! 

नुसता िोिा िुठला हे सांगून वके्त र्ांबले नाहीत तर ते िोिे िसे टाळू शिता, तोल संभाळण्यासाठी िोठल्या वसू्त 

वापरता येतात,  हे त्यांनी नीट समजावून सांडगतले.  

उत्तररींग 
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शारीररि संतुलन म्हणजे िाय, हे समजून घ्या, िॉक्टरला तरुण वयातच भेटून डिंवा लगेचच मत घ्या, मुख्य म्हणजे व्यायाम, 

हालचाल िरत रहा, ॲस्क्टव्ह रहा, आडण जर तोल जात असेल तर योग्य उपाय, िाळजी, औषिे घ्या, योग्य मेडििल सपोटा 

वसू्तचा आिार घ्या असेही वक्त्ांनी सांडगतले.  

एि मोलाचे वाक्य वके्त बोलले - इमारत उभी राहते, त्यातील प्रते्यि वीट महत्त्वाची असते. इमारत प्रमाणाबाहेर असेल, 

सांगािा, रचना चुिीची बांिली असेल, पाया छोटा व आिार मोठा असेल, वीटच िमिुवत असेल तर इमारत पिते डिंवा 

एिेि भाग िमिुवत होतात, वाितात, नाही िा? मग जे इमारतीचे तेच शरीराचे बरं िा! शरीराला मजबूत बनवा, सुदृढ ठेवा, 

वेळीच योग्य उपाय िरा. नुसते शरीर नाही तर मेंिूला तल्लख ठेवा. िाळजी घ्या. 

मग िोठली िाळजी असा िोिा असलेल्या व्यक्तीनंी घ्यायची -  डमत्र, िॉक्टर यांना वेळोवेळी तुमच्याशी संपिा  

सािायला सांगा, मेडििल अलटा पद्धतीचा वापर िरा, घरात फ्लोवर रंगसंगती अशी िरा िी पटिन िोठे िाय आहे,  अंतर 

डिती याचे आिलन होईल, रात्री एि छोटा डिवा लावून ठेवा, अिगळ िमी िरा, फ्लोवरवरील अिर्ळे िमी िरा, बूट, चपला 

योग्य वापरा आडण ॲस्क्टव्ह रहा, जमेल तसा जमेल तेव्हढा योग्य व्यायाम िरा. जर शारीररि व्यािी असतील तर योग्य िाळजी 

घ्या, िोळे तपासून घ्या व चष्मा योग्य वापरा, शरीरातील पाण्याचे प्रमाण योग्य ठेवा, मेडििल व्यावसाडयि व्यक्तीचंा सल्ला 

वेळोवेळी घ्या, मेडििल सपोटा वसू्त वापरा, उठताना, बसताना, चालताना, वसू्त वापरताना, िाम िरतात नीट “पोस्चर”असू द्या. 

ऑकु्यपेशनल रे्रेपी महत्त्वाची असते, त्यांचा सल्ला घ्या. मेडििल व्यावसाडयि खूपिा तुमची पररस्स्र्ती समजून 

घेण्यासाठी फॉमा भरून घेतात िारण त्यानुसार व्यस्क्तपरते्व उपाय ठरवायचाअसतो (customized).  तेंव्हा असा फॉमा नीट 

भरा, जे खरे असेल ते सांगा.   

           नंतर वक्त्ांनी शारीररि प्रडशक्षण िोणते, िसे घ्यायचे याची माडहती डिली. सोपे सािे पण पररणामिारि व्यायाम 

सडचत्र िाखवून त्यांचे महत्त्व पटवून डिले.  वैद्यिीयदृष्ट्ट्या डवडवि आिार-वसू्त िोणत्या, त्या िोठे डमळतात, त्याचा फायिा िसा 

होतो हे सांडगतले आडण आवश्यके्तनुसार या वसू्त वापरा हा सल्ला डिला. 

जर तोल  गेलाच तर त्यात सुद्धा पुढील प्रयत्न िरा - िोिे शक्यतो आपटू िेऊ निा डिंवा सांभाळा, बाजूच्या वसंू्तचा 

पितापिता आिार घ्या जेणे िरून फॉल टाळता येईल डिंवा िमी िरता येईल, बसण्याच्या डिंवा झोपण्याच्या स्स्र्तीतून 

उठायचे िसे, उभे िसे राहायचे हे समजावून सांडगतले. मित घ्या, िाठी वापरा, अलटा पद्धतीच्या वसू्त वापरा. हे सगळे िसे 

महत्त्वाचे आहे आडण फॉल िसा टाळता येतो, शक्यता िशी िमी िरता येईल व अपाय िसा िमी िरता येईल हे  ज्ोती व 

मंजुषा यांनी समजावून सांडगतले. 

व्याख्यानाचा  शेवट िरताना ज्ोती व मंजुषा यांनी महत्त्वाचा सारांश िाही मोलाच्या वाक्यात सांडगतला - फॉल वये 

वाढली तरी सतत होत नसतात (त्यामुळे भीती बाळगू निा तर िाळजी घ्या) ,फॉल टाळता येतात, तोल सांभाळायचे उपाय 

समजून  घ्या, वापरा, मित घ्या.  

          ज्ोती, मंजुषा,  िोघीनंा माझ्यातफे, बृहन्महाराष्ट्र  उत्तररंग सडमतीतफे व उपस्स्र्त श्रोत्यांतफे मनिः पूवाि िन्वाि! 

*** 

13 नोव्हेंबर 2021   Diwali Photo Collage: 

 

िाही उत्तररंग सिस्यांनी डिवाळी २०२१ सेडलिेशनचे फोटो शेअर िेले आहेत   

घरामधे्य बनवलेले आिाश िंिील, संुिर रांगोळी  

 

आडण तोिंाला पाणी 

सुटणारे फराळाचे पिार्ा 

९पुढील पानावर : 
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13 नोव्हेंबर 2021 सत्रातील विर्य:–  

“वदिाळीची अनोखी परींपरा” - िके्त - नीला इनामदार, ज्योती जोिी 

"मी विठ्ठल पावहला"-  िके्त वचत्रा भािे, राजश्री कुलकणी.  

अहिाल लेखन-  : योगेंद्र िाि 

 

या सत्राच्या पडहल्या भागात नीला इनामिार आडण ज्ोती जोशी यांनी डिवाळी िशी साजरी िेली याबद्दल त्यांचे अनोखे 

अनुभव सांडगतले. नीलाने डिवाळीचा प्रते्यि डिवस िुटंुबातील सिस्यांसोबत िसा साजरा िेला, फराळ खाणे, अभं्यग स्नान, 

फटािे फोिणे इत्यािी गोष्ट्ी सांडगतल्या.  

ज्ोतीने डतची एि ज्ोती आज्जीची गोष्ट् सांडगतली. िोडवि-19 िालाविीत सामुिाडयि मेळाव्यांबाबत स्र्ाडनि 

अडििाऱ्यांनी घालून डिलेल्या िठोर डनयमांमुळे, ज्ोती आज्जीने िेवळ िाही समुिाय-सिस्यांना डिवाळीचा आनंि घेण्यासाठी 

आमंडत्रत िरण्याचा डनणाय घेतला. डतच्या पुढािारामुळे लोिांना त्यांच्या घरातून बाहेर पिण्याची आडण त्या एिा डिवसासाठी 

सामाडजि मेळाव्याचा आनंि घेण्याची संिी डमळाली. उत्सवाच्या शेवटी, ज्ोती आज्जीचे आभार मानत, लोि मोठ्या 

समािानाने घरी परतले. 

या सत्राच्या िुसऱ्या भागात, डचत्रा भावे आडण राजश्री िुलिणी यांनी त्यांच्या पंढरपूर वारीचा अगिी डनयोजन, 

अंमलबजावणी आडण पूणात्वाचा अनुभव शेअर िेला. बराच िाळ अमेररिेत राहून पांिुरंग वारी पूणा िरण्याचा डनणाय हे 

डनडितच मोठे आव्हान होते. भारतातील स्र्ाडनि पररस्स्र्तीशी जुळवून घेणं, डिवसा भरपूर चालणं आडण रात्री आराम िरणं, 

आपापल्या गटांसोबत राहणं, वारीच्या डशस्तीचं पालन िरणं ही अनेि आव्हानं होती. पण वारीचे िाटेिोर डनयम पाळत या 

वारीिरम्यान घालवलेल्या प्रते्यि क्षणाचा त्या िोघीनंी मनापासून आनंि लुटला. त्यांनी या वारीसाठी स्वतिः ला शारीररि आडण 

मानडसिदृष्ट्ट्या िसे तयार िेले याबद्दल त्यांचे डवचारिेखील शेअर िेले.  

 

टीप: वचत्रा भािे, राजश्री कुलकणी याींचे हे  अनुभव बृहन्महाराष्ट्र  वृत्तात पूवी सलग सुमारे िीि वषे  िर मडहन्ाला 

सविस्तर प्रकावशत केले आहेत.  ( वाचिांनी िृपया ...  https://bmmonline.org/vrutta-archive/  या संिेतस्र्ळावर, 

वषा - 2014, 2015, 2016 या  Folders मधे्य ती  लेखमाडलिा पहावी.)  

 

                                                                      

 *** 
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