
       नमस्कार मंडळी, 

तुम्हा सर्ाांना नर्ीन र्र्ाांच्या 

मनः पूर्वक शुभेच्छा! 

नर्ीन र्र्ावचं स्वागत 

करण्याच्या अनेक तऱ्हा 

जगभरात प्रचलित आहेत 

बरं का! िँकशायर र् 

यॉकव शायर (िंडन) येथे 

जुन्या र्र्ाविा  

घािर्ण्यासाठी संपूर्व 

घरभर झाडू घेऊन लिरून 

नर्र्र्ावचं स्वागत होतं, तर 

डेन्माकव मधे्य लमत्ांच्या 

 घरासमोर काचेची बशी िोडून त्ांच्यासाठी ‘गुडिक’ 

लचंतिं जातं. रात्ी  बाराच्या ठोक्यािा उंचार्रून एखादी र्सू्त 

खािी िेकण्याची प्रथा अथावत नू्य यॉकव चा सुप्रलसद्ध ‘बॉि डर ॉप’ 

तर आपल्यािा माहीत आहेच. थोडक्यात, उत्साह जि्िोर् 

आलर् नव्या अपेक्ांसह नव्या र्र्ावचं स्वागत प्रते्कजर् करत 

असतो. तसंच २०२२ चं स्वागत आपर् मोठ्या जि्िोर्ात केिं 

आलर् हे र्र्व सगळ्ांना भरभराटीचं जार्ो अशी अपेक्ाही 

व्यक्त केिी आहे. 

खरंतर, सरत्ा र्र्ावच्या पाऊिखूर्ा येर्ाऱ्या नव्या 

र्र्ाविा र्ाट दाखर्ीत असतात. लडसेंबर मलहन्यात पार पडिेिे 

आपिे कायवक्रम येर्ाऱ्या र्र्ावतीि कायवक्रमांची पूर्वतयारीच 

होती असं म्हर्ायिा हरकत नाही. त्ापैकीच एक म्हर्जे बृ. म. 

मंडळाची टाउन हॉि मीलटंग. ४ लडसेंबर रोजी पार पडिेल्या 

या बैठकीत आपल्या उपक्रमांचा आढार्ा, २०२२ मधीि 

उपक्रम र्  बीएमएम अलधरे्शनलर्र्यक चचाव करण्यात आिी. 

लडसेंबर मलहन्यात आपर् आयोलजत केिेिा सगळ्ात 

गोड इर्ेंट म्हर्जे ‘रेशीमगाठी’ संकेतस्थळार्र नार् नोदंर्िेल्या 

उपर्र आलर् र्धंूचे भरर्िेिे पलहिे प्रत्क् संमेिन. आतापयांत 

या संकेतस्थळार्र १००+ उपर्र-र्धंूनी नोदंर्ी केिी आहे. 

त्ातीि काहीनंा प्रत्क्ात भेटरं् खरोखर आनंददायक होतं. 

उत्तम प्रलतसादात हे संमेिन पार पडिे. या माध्यमातून 

अनेकानेक रेशीमगाठी जूळून येर्ोत अशी इच्छा.  

‘प्रसंगी अखंड र्ालचत जारे्’ हा र्सा घेऊन चाििेिा 

आपिा उपक्रम ‘िेखक तुमच्या भेटीिा’, लडसेंबर मलहन्यात 

िेखखका अलनता कुिकर्ी यांच्याशी त्ांच्या िेखनालर्र्यी 

गप्पागोष्टी झाल्या. (खिडीओ लिंक पान ५र्र.) . 

कोरोनाच्या संकटािा आपर् सर्ाांनी तोडं लदिं ते सुदृढ  

मानलसक स्वास्थ्याच्या बळार्रच! मानलसक स्वास्थ्यािा 

प्रोत्साहन देर्ाऱ्या आपल्या उपक्रमात गेल्या मलहन्यात  

‘संजीर्नी’ संस्थेच्या प्रलमिा कुमार यांचे मागवदशवन लमळािे.  

मंडळी, २०२२च्या अलधरे्शनाच्या लनलमत्ताने घेण्यात 

आिेल्या एका रै्लशष्ट्यपूर्व स्पधेलर्र्यी सांगायिा मिा 

आर्डेि.  बृ. म. मंडळाच्या इलतहासात पलहल्यांदाच एका 

रै्लशष्ट्यपूर्व पाककिा स्पधेचे आयोजन करण्यात आिे होते. 

यामधे्य भाग घेतिेल्या सर्व स्थालनक स्पधवकांचे मनः पूर्वक 

कौतुक आलर् लर्जेत्ांचे अलभनंदन. २० नोिेंबेर रोजी पार 

पडिेल्या या स्पधेतीि लर्जेत्ांचे पदाथव आपल्यािा 

अलधरे्शनातच सुप्रलसद्ध शेि लर्षू्ण मनोहर यांच्या 

पदाथाांबरोबर चाखायिा लमळर्ार आहेत. तेिा या पंक्तीिा 

हजेरी िार्ायिा लर्सरू नका. 

लदर्सांमागून लदर्स आलर् ऋतंूमागून ऋतू सरतो. 

आठर्र्ीचंा सोनचािा मात् मनात उरतो. सरत्ा र्र्ावतल्या 

असंख्य आठर्र्ीचंा दरर्ळ मनात घेऊन नव्या र्र्ाविा सामोरे 

जाऊया. पुन्हा एकदा नर्ीन र्र्ावच्या शुभेच्छा! 

      कळारे् िोभ असार्ा!, आपिी से्नहांलकता, 

सौ. लर्द्या रर्ीदं्र जोशी  

अध्यक्ा, बृहन्महाराष्टर  मंडळ, उत्तर अमेररका 
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बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त  

 

बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ उत्तर अमेररका या संस्थेचे मुखपत्र  

     स्थापना 1981 (धशकागो) 

संस्थापक:- कै. लर्षु्ण रै्द्य, कै. शरद गोडबोले, जयश्री हुपरीकर  

संपांक: -लर्नता कुलकर्ी, लशकागो, इललनॉय  

बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त कायाषलय -संपकष :- 

BMM Treasurer - Sona Bhide   

3574  S. Marion Way, Chandler, AZ 85286  

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

वगषिीचे ंर:- Printed Copy: $25/ year   

Subscription payment is accepted online by Paypal at:  

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

जाधहरार्ीचें ंर   

पूर्व पान: $175    अधे पान: $ 100  

  पार् पान: $ 70    अष्टमांश पान: $ 50 

 

रृ्त्त दर मलहन्यास प्रलसध्द होते. आदल्या मलहन्याच्या २० र्ारखेपयंर् हाती 

आलेल्या मजकुरातून धनवडक मजकूर  नलजकच्या रृ्त्तपत्ात प्रलसध्द 

करण्याचे सर्व प्रयत्न केले जातील. मजकूर शक्यतो युधनकोड मराठीर् MS 

word/Text Fileसह ईमेलने पाठवावा.  

प्रधसध्दां िालेल्या मजकुराशी संपांक  सहमर् असर्ार्च असे नाही. 

ललखार्ाच्या लनर्डीचे, प्रकाशनयोग्य लकरकोळ बदलाचे आलर् व्याकरर्ीय 

दुरुस्तीचे अंलतम अलधकार संपादकांकडे राहतील.  

पाठर्लेल्या सालहत्ाची पोच ईमेल कळलर्ल्यास लदली जा ईल.     
बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाची कायषकाररिी (२०१९-२०२२) 

                                 मर्ाधिकार असलेले संस्य   

                                         धनयुक्त संस्य  
      
 माजी अध्यक्ष:-  अलर्नाश पाध्ये, बॉस्टन, मॅसॅच्युसेट् स्  
 
वृत्त संपांक:-   लर्नता कुलकर्ी, लशकागो, इललनॉय    
                                            
                                    धवश्वस्त सधमर्ी:  
 
अध्यक्ष :-        मोलहत लचटर्ीस, लसॲटल, र्ॉलशंग्टन  
 
संस्य :-        लनतीन जोशी, लशकागो, इललनॉय  
 
संस्य :-        सुनील सूयवरं्शी, ररजलिल्ड, कनेलटकट            
                            ...  
प्रकाशक:-    बृहन्महाराष्टर  मंडळ, उत्तर अमेररका  
संकेर्स्थळ:- 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 साधहत्य/मजकूर पाठधवण्याचा पत्ता:- 

 
vinata@gmail.com   or   vinatak.bmmvrutta@gmail.com  

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

अध्यक्ष:-  लर्द्या जोशी लशकागो, इललनॉय 

सधचव:- कोमल चौक् कर लॉस अँजलीस, कॅललिोलनवया  

कोर्ाध्यक्ष:-  सोना लभडे लिलनक्स, ॲररझोना 

संस्य:-  लमललंद बार्डेकर  ॲटलांटा, जॉलजवया 

 संदीप बेलखोडे ऑखस्टन, टेक्सास 

 संदीप दीलक्त  खिर्लँड ओहायो 

 लशल्पा कुलकर्ी  बॉस्टन, मॅसॅचु्यसेट् स्  

 हेमा राचमाळे  डेटर ॉइट, लमलशगन 

श्रद्ांज ी 

       कळर्ण्यास अतं्त र्ाईट र्ाटते आहे की, 

माझी मेहुर्ी सौ. प्रलर्र्ा आलनखखंडी (र्य ६० र्रे्, पूर्ावश्रमीची 

प्रलर्र्ा कापरेकर) लहिा अल्पशा आजाराने होिी क्रॉस 

हॉखस्पटि, लसि्र्र  खरंग-

(मेरीिँड) येथे  लद. २४ -

नोिेंबर रोजी देर्ाज्ञा झािी.     

     सौ. प्रलर्र्ा गेिी अनेक 

र्रे् र्ॉलशंग्टन डीसी येथीि 

मराठी किा मंडळाच्या 

 कायवकाररर्ीत उत्साहाने 

सहभागी असे. िहान मुिांचे 

कायवक्रम/नाटकं बसर्ण्यात  

लतचा हातखंडा होता. अतं्त उदार आलर् पे्रमळ स्वभार्ाची 

प्रलर्र्ा ह्या पररसरात येर्ाऱ्या नर्ागत स्थिांतररतांचा एक 

मोठा आधारसं्तभ होती. लतचा लमत्पररर्ार खूप मोठा होता. 

 ती स्वतः  १९८० च्या दशकात भारतातीि मराठी 

रंगभूमी आलर् लचत्पटसृष्टीतीि प्रलसद्ध नालयका होती. ‘काय 

गं सखू’ (सहकिाकार अरुर् सरनाईक), ’गोष्ट धमाि 

नाम्याची’ (सहकिाकार अशोक सराि), ’मायबाप’- 

(सहकिाकार सलचन लपळगार्कर) हे लतचा सहभाग 

असिेिे त्ा काळचे गाजिेिे काही लचत्पट! याचबरोबर 

‘मािकीर् मािकीर् दार उघड’, ‘महासागर’ ही लतने काम 

केिेिी त्ाकाळातीि काही नाटके. लतने उत्तर अमेररकेत 

‘आई ररटायर होतेय’, ‘लहमाियाची सार्िी’, ‘चार लदर्स 

पे्रमाचे’ या मराठी एकांलककांमधे्य काम केिं होतं. 

अिीकडेच लतने माझ्या 'लसग्नि' ह्या िघुपटात मुख्य भूलमका 

केिी होती. हा िघुपट यूयुबर्र उपिब्ध आहे.   

सौ. प्रलर्र्ािा  लचत्किा, र्ाचन आलर् िेखनाची 

आर्ड होती. लतचा "िाईक इट ऑर नॉट" हा िलित       

गद्यसंग्रह प्रकालशत झािा आहे. लतच्या मागे लतचा पती श्री. 

हेमंत आलनखखंडी, मुिगा अक्य, सून िॉरा आलर् दोन गोडंस 

नातरं्डे- लकरर् आलर् के्लरा असा पररर्ार आहे.  

सौ. प्रलर्र्ाचं अकािी अर्लचत जारं् सगळयांच्या 

जीर्ािा चटका िारू्न गेिं आहे. ईश्र्र लतच्या आत्म्यािा 

सद्गती देर्ो.            

    - धप्रयंर्षन मनोहर (लपट् स्बगव, पेखिल्वलेनया) 

*** 
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- प्रशांर् कोल्हटकर ( नू्य जसी ) 

   बृ.म. मंडळ अलधरे्शन २०२२ संयोजक,  

      

   बृहन्महाराष्टर  मंडळाच्या (बृ. म. मंडळ-

बीएमएम) नू्य जसी येथील २०२२च्या 

अलधरे्शनाची उतु्सकता तुम्हाआम्हा- 

सर्ाांनाच लागून रालहली आहे. 

अलधरे्शनाच्या तयारीचा रे्ग जसजसा 

र्ाढतो तसतसा कुठल्या आलर् लकती 

गोष्टीचंा आढार्ा घ्यार्ा, असा मला प्रश्न 

पडतो. गतर्र्ावचा कठीर् काळ  आपर् पाठी टाकला असून 

नर्ीन र्र्ावबद्दल खूप आशार्ादी आहोत.  

पुन्हा एक नर्ीन र्र्व, पुन्हा एक नर्ी आशा, 

तुमच्या कतृवत्वाला,पुन्हा एक नर्ी लदशा, 

नर्ीन र्र्ावच्या सर्ाांना हालदवक शुभेच्छा ! 

 मला खात्ी आहे की, हे र्र्व आपल्या सर्ाांसाठी आलर् 

लर्शेर्तः  नू्य जसीकरांसाठी रे्गळे असेल. नू्य जसीकर 

ऑगस्ट मलहन्यात बीएमएम २०२२ अलधरे्शनासाठी ५००० 

पाहुण्यांचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज होत आहेत. 

अलधरे्शनाची तयारी खेळीमेळीने आलर् धडाडीने चालू आहे. 

बीएमएम २०२२च्या अलधरे्शनाला आता िक्त सात मलहने 

रालहले आहेत.   लकतीही मोठे आिान, अडथळे  असले तरी 

आम्ही नू्य जसीकर त्ार्र मात करून पुढचा मागव काढण्यास 

र्चनबद्ध आहोत. सर्व पातळीरं्र प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून 

२०२२ च्या एका भव्यलदव्य सोहळ्ाचे स्वप्न आम्ही तुम्हा 

सर्ाांच्या मदतीने नक्कीच साकार करू.   

बीएमएम अलधरे्शनासाठी नोदंर्ी साधारर् िेबु्रर्ारी 

२०२२ मधे्य सुरू होईल. परंतु त्ाआधी, आमची डोनसव 

पॅकेजेस सर्लतीच्या दरात खास तुमच्यासाठी उपलब्ध 

आहेत. अनेक लोकांनी आधीच डोनसव पॅकेजचा लाभ 

घेतलेला आहे. त्ामुळे ती संपण्यापूर्ी र् लनराशा 

टाळण्यासाठी लर्करच आपली नार्नोदंर्ी करार्ी. अलधक 

मालहतीसाठी-https://bmm2022.org/register-now/   

या  संकेतस्थळाला भेट द्या. 

मुख्य अलधरे्शनाप्रमारे्, आधीच्या लदर्शीचा (Day 0) 

मेजर्ानीचा-(Banquet), CME (Continuous Medical            

Education),  लबझनेस कॉन्फरि आलर् उत्तररंग ह्यासाठीची 

लतलकटे लर्करच उपलब्ध होतील. देर्गीदारांना Day 0 

लतलकटांचे बुलकंग आगाऊ करण्याची संधी लमळेल. ईमेलमधे्य 

लर्शेर् ललंक लर्करच सर्व देर्गीदारांना उपलब्ध होईल.  

ह्या अलधरे्शनासाठी लहान मुलांना घेऊन येर्ारे 

पालक अलधरे्शनात आमचे सर्व कायवक्रम पाहू शकतील,  

याची खात्ी करण्यासाठी बालसंगोपन सुलर्धा (Childcare 

Facility) उपलब्ध असर्ार आहे. 

मराठी मार्साइतका रलसक, कलापे्रमी आलर् उत्साही 

मारू्स लर्रळाच. आम्हांला जार्ीर् आहे की, तुम्ही सर्वजर् 

अलधरे्शनातील कायवक्रमांच्या घोर्रे्ची आतुरतेने र्ाट पाहत 

आहात.  मला हे जाहीर करताना खूप आनंद होत आहे की, 

बहुतेक कायवक्रमांची अंलतम लनर्ड झाली आहे. पे्रक्कांसाठी 

यारे्ळी उत्तमोत्तम कायवक्रमांची पर्वर्ी असेल ह्यात शंका 

नाही. कायवक्रमाची लनर्ड करताना लर्र्य, दजाव, कलाकारांची 

लोकलप्रयता, बजेट आलर् पे्रक्कांची अलभरुची हे लनकर् 

डोळ्ांसमोर ठेर्ण्यात आले होते.  

आम्ही जाहीर केलेल्या खालील तीन स्पधाांना भरघोस 

प्रलतसाद लमळत आहे. 

• नायरंग (एकांलकका स्पधाव) 

• नृत्रंग (समूह लकंर्ा सांलघक नृत् स्पधाव) 

• स्वररंग (गायन स्पधाव) 

या स्पधेसाठी नोदंर्ी करण्यास अजून उशीर झालेला 

नाही.  तुमची प्रलतभा अलधरे्शनात पेश करण्याची नामी संधी 

लमळर्ण्यासाठी कृपया लर्करात लर्कर नोदंर्ी करा. 

आम्ही लर्करच ढोल ताशा स्पधेची घोर्र्ा करर्ार 

आहोत. ह्या स्पधेसाठी तपशील अंलतम करण्याचे काम चालू 

आहे. ढोल ताशा स्पधेसाठी प्ररे्लशका स्वीकारण्यास लर्करच 

सुरुर्ात होर्ार आहे. 

बीएमएम २०२२च्या अलधरे्शनाच्या लनलमत्ताने 

प्रकालशत होर्ाऱ्या स्मरलर्केची कायवकाररर्ी टीम 

तुमच्यातील लेखकाला जागृत करण्यासाठी सज्ज आहे. 

लेखक मंडळी आपापले पेन आलर् लर्चारचक्र सुरू ठेर्ा! ह्या 
स्मरलर्केतील रे्गरे्गळ्ा लेखांच्या माध्यमातून तुमचे लर्चार 

हजारो उपखस्थतांपयांत पोहोचर्ण्याची ही एक उत्तम संधी 

आहे. आपली जालहरात ह्या स्मरलर्केत प्रकालशत 

करण्यासाठी- अलधक मालहतीसाठी  संकेतस्थळ:- 

 https://bmm2022.org  भेट द्या. 

 प्रते्क उगर्ता लदर्स एक नर्ीन आशा, एक नर्ीन 

स्वप्न घेऊन जन्माला येतो त्ाचप्रमारे् प्रते्क मलहना आपल्या 

बीएमएम २०२२ च्या अलधरे्शनाकडच्या र्ाटचालीचा प्रगतीचा 

पुढचा टप्पा गाठतो आलर् त्ाचा नर्ीन आढार्ा घेऊन मी 

परत पुढच्या मलहन्यात तुमच्यासमोर येईन. चला तर मग 

आता तुमचा इथेच लनरोप घेतो.  

Welcome to BMM 2022! 

*** 

बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ अधिवेशन नू्य जसी  

ऑगि ११-१४, २०२२   

https://bmm2022.org/register-now/
https://bmm2022.org
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मी शू करू शकेन याच्यावर: मांजरांच्या कधवर्ा 

- धवद्यलेु्लखा अकलूजकर (कॅनडा)  

      प्राण्यांसाठी काम करर्ाऱ्या रॅप्स या 

सेर्ाभार्ी संस्थेच्या त्ा काटकसरी 

दुकानातील एका शेल्फार्र इतर 

पुस्तकांच्या पुढे ते तळहाताएर्ढे पुस्तक 

लतरके उभे 

होते. त्ाच्या 

मुखपृष्ठार्र 

एक लर्चारमग्न लपर्ळा/पांढरा 

केसाळ बोका जुनाट 

टंकलेखनयंत्ाजर्ळच्या एका 

उघड्या पुस्तकार्र पाय ठेरू्न 

डेस्कार्र बसलेला लदसत होता. 

पुस्तक मुळातच माजावरपे्रमी 

असलेल्या मला खुर्ार्त होतेच. 

तरी त्ाचे शीर्वक मी चक्क 

दोनदा र्ाचले, कारर् ते होते,  

‘I Could Pee on This And  

Other Poems by Cats !’, By Francesco Marciuliano 

(Chronicle Books,  San  Francisco, 2012).    

हे शीर्वक र्ाचल्यानंतर तर ते पुस्तक हातात उचलून न घेरे् 

मला अशक्यच होते. घेतले, उघडून हंसत थोडेसे 

र्ाचतार्ाचताच कॅशरकडे धार् घेऊन पुस्तक लर्कत घेतले. 

कॅशर म्हर्त होती, की तू आम्हाला आत्ताच एर्ढ्या सगळ्ा 

लपशव्या आरू्न लदल्यास ना र्ापरायला, तू नुसतेच घेऊन जा 

ना ते पुस्तक! पर् अथावतच मी लतला माझ्या धनोलीत होती 

तेर्ढी नार्ी पुस्तकासाठी लदलीच आलर् लगेच पुस्तक हस्तगत 

करून गाडीत येऊन बसले. घरी येऊन त्ा पुस्तकाची 

खुसुखुसू खखदळत पारायरे् केली. माझ्या इतर माजावरपे्रमी 

लमत्मैलत्र्ीनंा त्ाबद्दल सांलगतले. आलर् आता दूरदूरच्या माऊ

-पे्रमी गोतार्ळ्ापयांत त्ाची हकीकत पोचर्ण्यासाठी हा लेख.  

 तसे पालहले तर टी. एस. इललयटपासून मागावरेट 

अटरु्डपयांत अनेकांनी मांजरांर्र कलर्ता लललहलेल्या आहेत. 

इललयटच्या 'द ओल्ड पॉसम्स बुक ऑि पॅ्रखिकल कॅट्स्' या 

१९३९ मधील पुस्तकाच्य़ा आधारे केलेली 'कॅट्स्' या नार्ाची 

संगीलतका, लंडनमधील रे्स्टेंडमधे्य १९८१ मधे्य अर्तरली, 

आलर् त्ानंतर लगेच ब्रॉडरे्र्रही येऊन अनेक र्रे् 

र्ाजतगाजत रालहली होती. शेर्टी त्ार्र २०१९ साली जु्यडी 

डेंच आलर् इतर लकते्क नटनयांसह लिल्मदेखील लनघाली. 

त्ातली लकते्क गार्ी माऊ-पे्रमी रलसकांच्या लजभेर्र अजून 

असतील.  

 पर् प्रत्क् मांजरांनीच लललहलेल्या, म्हर्जेच 

माजावरमनोगत-कलर्ता मात् कमी कर्ीनंी घडर्लेल्या आहेत. 

या लर्लक्र् पुस्तकाच्या प्रलतभारं्त कर्ीचे नार् आहे फंॅ्चेस्को 

मासुवललयानो. सातशे रृ्त्तपत्ांमधून प्रकालशत होर्ाऱ्या सॅली 

िोथव नामक काटूवनचा हा जनक आलर् इतर अनेक पुस्तकांचा 

लेखक. आपल्या नार्ाचे नीट से्पललंग करायला आपल्याला 

तीस र्रे् झगडारं् लागलं, असा त्ाने लनर्ावळा लदला आहे 

शेर्टच्या पानार्र, यार्रून त्ाचा स्वभार् कळार्ा!  

 हे पुस्तक र्ाचून संपरे्पयांत र्ाचकांना आपापल्या 

मांजराचे मनोगत अगदी नीट समजायला लागेल, आलर् ते 

कदालचत त्ांना एकादं बक्ीसच देतील, असा लेखकाचा 

ठोकताळा प्रस्तार्नेत नोदंर्ला आहे.  

 या छोटुकल्या पुस्तकात चार सर्वसाधारर् लर्भाग 

आहेत. कुटंुब, काम, खेळ, आलर् अखस्तत्व. कलर्ता र्ाचताना 

प्रते्क पानार्र एकेक रे्गरे्गळ्ा मांजराचे छायालचत् लदसते, 

आलर् त्ासोबतची कलर्ता त्ाला जोडूनच शेजारच्या पानार्र 

असते. ती नेमक्या त्ाच मांजराचे मनोगत सांगत असते. 

मांजराच्या डोळ्ातला भार्, त्ाची अर्स्था आलर् त्ाचे नेमके 

कलर्तेत उमटलेले मनोगत या सगळ्ाचा आस्वाद एकदमच 

आपर् घेतो. मान डोलार्तो, हंसतो, कौतुकच करतो!  

 पुस्तकाच्या शीर्वकाची कलर्ता ज्याची तो एक 

पांढुरका बोका संगर्काच्या कीबोडवर्र मांडी घालून रागीट 

चेहऱ्याने, लर्स्फारलेल्या डोळ्ांनी म्हर्तोय, - 

लतच्या नव्या से्वटरर्र माझा र्ास नाहीय़े!  

मी शू करू शकतो त्ाच्यार्र!  

लदर्सभरासाठी ती बाहेर गेलीय,  

आलर् हा संगर्क इथे उघडाच ठेर्लाय,  

मी शू करू शकतो त्ाच्यार्र!  

लतच्या नव्या लमत्ाने माझं डोकं चक्क दूर ढकललं! 

मी शू करू शकतो त्ाच्यार्र!  

मी लतची दखल घेत नाही, याकडे लतचे लक्च नाहीये!  

मी शू करू शकतो सगळ्ार्र! 

आता ती सारर्ासारर् करतेय  

मला मांडीर्र घेऊन! 

मी शू करू शकतो याच्यार्र!  

मी शू करू शकतो त्ाच्यार्र!  

  कल्पना आली ना? अशाच अनेक अथवसघन कलर्ता! 

माऊंच्या कुटंुबातील सगळ्ांना नीट समजतील आलर् रुचतील 

अशा! मला तर र्ाचतांर्ाचतां माझ्या मन्या-सोन्यांची आलर् 

माझ्या माहेरच्याही माऊ-घराण्याची, आलर् इतरही लकतीतरी 

मांजरांची  भरपूर आठर्र् झाली.   

 काम या लर्भागातील एक कलर्ता आहे, "आलर् आता 

आपल्याला समजलं!" या शीर्वकाची. या कलर्तेच्या लचत्ातलं 

तपलकरी माऊ दोन पायांर्र उभं राहून काहीतरी कागद 

तोडंाने ओढतंय असं लदसतं. ते म्हर्तं,  

"नऊशे पंचाण्णर्! 

मी तुझ्यासाठीच करतेय हे ! 

नऊशे शाहाण्णर्! 

म्हरू्न आता मला मधे्य थांबरू् नकोस! 

नऊशे सत्त्याण्णर्! 

मी िक्त त्ांच्या प्रामालर्कपर्ाची खात्ी करून घेतेय, 

नऊशे अठ्ठ्याण्णर्! 

तेिा हे नीट लक्ात ठेर्! 

नऊशे नव्व्व्याण्णर्! 

आलर् आता, माझ्या कामामुळे 

आपल्याला नीट समजलं, की  

खरोखरच एक हज्जार कागद होते 

त्ा टॉयलेट पेपर रोलमधे्य! " 
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आता शेर्टी आर्खी एकच कलर्ता र्ानगीदाखल सांगते, ती 

आहे, “कां लकंचाळतेयस तू?” 

कां लकंचाळतेयस तू? 

काय केलं मी चुकीचं? 

कां रडतेयस ग तू? 

काय करू मी चूक सुधारायला? 

तुला तो दुसऱ्या रंगाचा आर्डेल का? 

तुला तो रे्गळ्ा आकाराचा हर्ाय का? 

तुला तो दुसऱ्या खोलीत चालेल का? 

मला िक्त माझं पे्रम तुला दाखर्ायचं होतं! 

मला नुसतं तुला 'धन्यर्ाद' म्हर्ायचं होतं! 

मला नुसता तो मी मारलेला उंदीर  

तुझ्या चादरीर्र आरू्न ठेर्ायचा होता! 

पर् आता तर तू लकंचाळतेयस,  

आलर् मला समजतच नाही की कसं तुला थांबर्ायचं !  

 तर असे हे संुदर, मजेदार, मला आर्डलेले पुस्तक! 

नव्या र्र्ावत अशी आर्खी अनेक पुस्तके तुम्हाआम्हाला 

र्ाचायला लमळोत!  

*** 

‘ ेखक रु्मच्या भेटी ा’ 

 On BMM Facebook & YouTube  

Live & Recorded भाग १६:- लडसेंबर ११, २०२१   

 

लेस्टखका:-अधनर्ा कुलकिी (लप्रंस्टन, नू्य जसी) 

प्रकालशत सालहत्: चार पुस्तके: मॅग्नोललया, खोलगट बशीतले 

शहर, समाजरंग, आलर् Gypsy (English Poetry Book) 

संवांक:- धवनर्ा कुलकिी On BMM Youtube  

Click Here or  
https://www.youtube.com/watch?v=PvH117inhTs&t=599s 

 

चांगले वाईट आधि घार्क  

पॅ्लस्टिकचे पररिाम 

- ंर्षना गुपे्त (सॅन अँटोलनयो, टेक्सस)  

  (BMM 2022 Go-Green Committee Advisor)  

 

To read original English 

Script , -’Good Bad and  

Ugly Facts of Plastic        

Pollution’, written by  

Darshana Gupte, visit:  

https://bmmonline.org/

vrutta-supplements/ 

   या इंग्रजी लेखाचा मराठी 

अनुर्ाद लर्ा फडके (न्यू जसी) 

यांनी केिा आहे. 

          सगळ्ांना र्ाटते की, पॅ्लखस्टक  म्हर्जे सगळीकडे 

पडलेला कचरा (तो उचलला की जबाबदारी संपली, िार तर  

रीसायकि केले की संपले. पर् सर्व जगामधे्य पॅ्लखस्टकचे 

घातक पररर्ाम लदसून येत आहेत. 

   चांगलं: प्लॅखस्टक स्वस्त, हलकं, आलर् सहज 

र्ाकर्ारे. त्ामुळे प्रते्क गोष्टीत त्ाचा उपयोग केला जातो. 

कधी प्रत्क् र्संू्तमधे्य तर कधी र्सू्त इकडून लतकडे 

पाठलर्ण्यासाठी. जगाच्या पाठीर्र कोठेही गेलात, तर तेथे 

पाण्याची पॅ्लखस्टक बाटली लमळते. आलर् अंदाजे येत्ा १० 

र्र्ावत त्ाचे उत्पादन दुप्पट होईल. (संदभव;- Center for            

Environment law). 

वाईट: १९५० सालापासून पॅ्लखस्टकचे उत्पादन ८३ 

अब्ज मेलटर क टन झाले, पर् िक्त नऊ टके्क रीसायकि 

केले जाते. पॅ्लखस्टक उत्पादक तुम्हाला सांगतात की, तुम्ही 

पॅ्लखस्टक र्ापरा आलर् रीसायकल करा. पर् पॅ्लखस्टक कधीच 

नष्ट होत नाही. हळू हळू छोटे तुकडे पडत जातात. आलर् 

आपल्या डोळ्ांना लदसत नाहीत. ते अलतसूक्ष्म  तुकडे 

सगळीकडे पसरतात. हरे्त, पाण्यात, र्ाढण्याऱ्या अन्नामधे्य 

लमसळून जातात. आपर् दर आठर्ड्यात आपल्या श्वसनातून, 

खाण्यालपण्यातून पॅ्लखस्टकचे सुमारे २००० लघु तुकडे आपल्या 

शरीरात टाकतो म्हर्जे एका के्रलडट काडावएर्ढे.  

एक पाण्याची बाटली नष्ट होण्यासाठी १००० र्र्व 

लागतात. या टाकून लदलेल्या बाटल्या कुठेही पसरलेल्या 

लदसतात. त्ा बाटल्या  बरेच रे्ळेला र्ाहते पार्ी अडलर्तात 

आलर् हळूहळू समुद्राकडे जातात. जलचर प्रार्ी ते खायचा 

प्रयत्न करतात. काही प्रार्ी ते तुकडे घशात अडकल्यामुळे 

मरर् पार्तात. छोटे प्रार्ी बाटल्यांची झाकरे् खातात. त्ा 

पॅ्लखस्टक मधील उपद्रर्ी पदाथव प्राण्याच्या पोटात लर्र् तयार 

करतात आलर् प्रार्ी मरर् पार्तात. सध्या समुद्रामधे्य अंदाजे 

१५ कोटी मेलटर क टन पॅ्लखस्टक आहे, दर  र्र्ीं त्ात  ८० 

लाखांची र्ाढ होते आहे. या लहशोबाने २०५० सालापयांत 

पाण्यात जलचर प्राण्यांपेक्ा पॅ्लखस्टकचे अखस्तत्व जास्त असेल.   

बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त पुरविी  

ई धवभाग  - (बृ. म. मंडळाच्या संकेर्स्थळावर)  

 ेख: ’ युध्दांस्य कथा रम्या:’- अ का मुळे (फ्ीमॉंट, 

कॅलििोलनवया) 

 ेख: ’धिम्मा’:- धर्ल्पा करंडे (महाराष्टर  मंडळ, बे एररया, 

कॅलििोलनवया)  

 वाचण्यासाठी संकेर्स्थळ:- 

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

- BMM Yuva-Vani:- January 2022 Click:  

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

Or Direct Link: Click:- Here 

- राधशभधवष्य:- जानेवारी  २०२२ - ंांा ंामले (नू्य जसी) 

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

https://www.youtube.com/channel/UCZfn97uT8atsC9-CLAwJeRQ
https://www.youtube.com/watch?v=PvH117inhTs&t=599s
https://www.youtube.com/watch?v=PvH117inhTs&t=599s
https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
https://bmmonline.org/yuva-vani-archives/
https://s3.amazonaws.com/bmmnorthamerica/bmmonline.org/public_html/wp-content/uploads/2021/12/30225910/20221YuvaVani.pdf
https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
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धवर्ारी स्वरूप : सगळ्ांना माहीत आहे की, BPA

(Bisphenol A - पॅ्लखस्टकच्या उत्पादनाला लागर्ारे रसायन) 

आपल्या शरीराला घातक आहे. त्ा रसायनाचे प्रमार् परत 

परत र्ापरल्या जार्ाऱ्या पॅ्लखस्टक बाटलीमधे्य तसेच 

मायक्रोिेर् र्ापरल्यामुळेही र्ाढत जाते. या घटकामुळे 

आपल्या शरीराची प्रलतकारशक्ती कमी होते. BPA आपली 

जननशक्ती पर् कमी करते आलर् त्ाचा मेंदूच्या पेशीरं्र 

पररर्ाम होतो.  

पॅ्लस्टिकचा हवामानावर पररिाम: प्लॅखस्टकचे 

अखस्तत्व प्रते्क पायरीर्र गरमी (heat  trapping green 

house gas-GHG) र्ाढर्त जाते. याचे उत्पादन करताना 

अनेक लर्र्ारी द्रवे्य तयार होतात आलर् हरे्त पसरतात. 

(उदाहरर्ाथव acetone, methyl, ethyl, ketone, and    

toluene.) लर्र्ारी र्ायु सल्फर ऑक्साइड आलर् नायटर स 

ऑक्साइडपर् सगळीकडे पसरतात. पाण्याच्या बाटल्या 

इकडून लतकडे नेताना र्ाहनातून काबवन डाय ऑक्साइड 

हरे्त सोडला जातो. ऐलतहालसक संशोधनानुसार प्रालर्मात् जो 

काबवन डाय ऑक्साइड तयार करतात, त्ातला ३० टके्क  

समुद्रामधे्य शोर्ला जातो. पर् पॅ्लखस्टकच्या अलतसूक्ष्म  

तुकड्यामुळे जल-र्नस्पती र्ाढू शकत नाहीत, समुद्रामधील 

काबवन डाय ऑक्साइड कमी करू शकत नाहीत आलर् 

पाण्याचे तपमान र्ाढत जाते.  

बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाचे २०२२चे अधिवेशन:- आपि 

पॅ्लस्टिकच्या र्ाटल्या आधि बाटल्या वापराव्यार् का?  

या संमेलनाला  ५००० लोक जमतील असा अंदाज 

आहे. सगळ्ाच्या जेर्र् खाण्यासाठी सुमारे ५०००० ताटल्या, 

र्ाया, काटे, चमचे, भांडी आलर् पाण्याच्या बाटल्या लागतील. 

हे पॅ्लखस्टकचे र्ापरल्यास मनकळत आपर् जगातील प्रदूर्र् 

र्ाढेल. पर् पयावर्रर्ाच्या दृष्टीने Go Green घोर्रे्प्रमारे् 

आपर् दुसऱ्याप्रकारची सामग्री र्ापरर्ार आहोत. आलर् 

प्रदूर्र् र्ाढलर्र्ार नाही. धे्यय समोर ठेरू्न आपर् अगदी 

धाडसी पार्ले टाकली पालहजेत. आपर् र्ापरर्ारी सर्व 

सामग्री सहज नष्ट होर्ारी आहे. त्ामुळे आपर् आपले बृ. म. 

मंडळ अलधरे्शन, तेथील खारे्, लपरे् याचा व्यर्खस्थतपरे् 

आनंद घेऊ आलर् रे्गळे समाधान मानू की, पयावर्रर्लर्र्यक 

आपले कतवव्य आपर् चोख बजार्ीत आहोत, आलर् जागलतक 

तापमान र्ाढर्ीत नाही.  महत्त्वाचे म्हर्जे हे लर्श्वलच माझे घर 

असे म्हर्त संयुक्त राष्टर  संघाच्या शाश्वत लर्कास संबंलधत १७ 

उलद्दष्टांपैकी चार गोष्टी आपर् पार पाडतो आहोत. ही चार 

उलद्दषे्ट- स्वच्छ पार्ी आलर् लर्तरर्, नर्ीन कल्पना आलर् 

त्ाचा उपयोग, जबाबदारीने उत्पादन आलर् उपयोग,  

समुद्राची काळजी. 

  यारू्न मागष: सवांच्या हार्ार् काय आहे?  

 जगातील पॅ्लखस्टकचे पररर्ाम कमी करायला अनेक 

रे्गरे्गळ्ा दृष्टीने काम करायला पालहजे. उद्याचा कचरा कमी 

करण्यासाठी, आजपयांत काय झाले आहे ते बलघतले पालहजे.  

अब्जार्धी मेलटर क टन पॅ्लखस्टक जगाच्या उलाढालीत र्ापरले 

जात आहे. पॅ्लखस्टकचे उत्पादन, उपयोग, टाकरे् आलर् पुन्हा 

र्ापररे् या सगळ्ार्रती लक् ठेरू्न काम करायला पालहजे. 

शेर्टी  आपली  सर्व  राहर्ी - (घर, खारे्, कपडे, र्ाहन)  

पयावर्रर्ाला कमीत कमी हालनकारक होईल याची काळजी 

घ्यायला पालहजे. आपर् ग्राहक, कंपनीकडे सर्व र्संू्तमधे्य 

पॅ्लखस्टक आलर् इतर दूलर्त करर्ाऱ्या र्संू्तबद्दल आपली 

नाखुर्ी नोदंलर्ली पालहजे. जग सर्ावसाठी सुखकर होण्यासाठी 

जबाबदारीने उत्पादन, उपयोग, टाकाऊ र्संू्तचा रे्गळ्ा 

रीतीने र्ापर करत  Zero waste च्या मागावने जायला हरे्. 

      आज जर आपर् योग्य मागव अर्लंलबला नाही तर पुढील 

लपढ्यांच्या आयुष्यार्र त्ाचा दुष्पररर्ाम लनलितच होईल. हे 

जारू्न आपल्या बृहन्महाराष्टर  मंडळाच्या अलधरे्शनाच्या 

लनलमत्ताने आपर् एक रे्गळं पाऊल उचलतोय.  त्ास 

सगळ्ांचं सहकायव अपेलक्त आहे.  

“बीज पेरले प्रथम लपढीने, रृ्क् जाहले त्ांचे” (कै. 

लदललप लचते्) यांचे हे शब्द आपर् खरे ठररू्या.   

     

टीप:  For more details on the topic, visit:-  

  *  https://www.plasticpollutioncoalition.org/

blog/2021/9/10/watch-story-of-plastic 

  * https://www.youtube.com/watch?
v=d2J2qdOrW44, 

***  

नाट्यछंं ... एक इंद्रिनुष्य 

- मंधजरी जोर्ी   (डॅिस, टेक्सस) 

            डॅिस-िोटवर्थव महाराष्टर  

मंडळाने शलनर्ार  ४ लडसेंबर, 

२०२१ रोजी ‘नायछंद’ हा 

एकांलककांचा महोत्सर् शानदार 

सभागृहात मोठ्या लदमाखात 

सादर केिा.    यार्र्ी अनेक 

अलभनर् कायवक्रमांनंतर हा 

महोत्सर् म्हर्जे आमच्या मराठी 

मंडळासाठी आिान होतं, पर् 

मंडळाने हे लशर्धनुष्य पेििं; आलर् त्ातून सात एकांलककांचं 

इंद्रधनुष्यच साकार झािं! 

 सकाळी साडेनऊ र्ाजता दीपप्रज्विन होऊन 

कायवक्रमाची सुरुर्ात झािी ती पार्साचं नृत्मय र्र्वन 

करर्ाऱ्या ‘अमृर्िारा’ ( ेखन, गीर्,सगीर्-मिुवंर्ी पेठे, 

नृत्य धंग्दर्षन- से्नहा पटविषन) ह्या रंगीतसंगीत 

एकांलककेने! ती रलसकांना एक सुखद गारर्ा देऊन गेिी.  

त्ानंतर आिी ‘समेवर टाळी’! ( ेखन- सज  

चव्हाि, धंग्दर्षन-अधमर् शंगारपुरे-पाटी ), ही एकांलकका 

एकदम पुण्याच्या पुरुर्ोत्तम करंडकाच्या अंलतम िेरीतच 

घेऊन गेिी! तीच ऊजाव, लर्र्याचं नालर्न्य आलर्  मांडर्ीतिा 

अचूकपर्ा! ती महोत्सर्ाची सर्ोतृ्कष्ट एकांलकका ठरिी. 

 यानंतर ‘नाटक पहावे करून’ (संकल्पना, कथा-

श्रीधनवास असनारे, नाट्यरूपांर्र, संवां- राहु  

पाडळीकर, धंग्दर्षन- जीवन बेटीगेरी) ही हिकीिुिकी 

एकांलकका सादर झािी. िेखनापासून सबकुछ स्थालनक 

किाकार असर्ाऱ्या या एकांलककेत स्थालनक संदभव 

असिेल्या शाखब्दक कोया  भरपूर हशे र्सूि करून गेल्या.  

https://www.plasticpollutioncoalition.org/blog/2021/9/10/watch-story-of-plastic
https://www.plasticpollutioncoalition.org/blog/2021/9/10/watch-story-of-plastic
https://www.youtube.com/watch?v=d2J2qdOrW44
https://www.youtube.com/watch?v=d2J2qdOrW44
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महोत्सर्ासाठी अवांर्र ऑस्टिन धनधमषर्, मेघना पेठे 

यांच्या कथेवर आिाररर् संर्ोर् वेरूळकर धलस्टखर्, 

अस्टिर्ा फडके धंग्दधशषर् एकांधकका 'आस्था आधि 

गवारीची भाजी'! आपल्यािा काय हरं्य या संभ्रमात 

‘तळ्ात मळ्ात’ राहून अपेक्ा कशा बदितात,  याचं 

हळुर्ार दशवन यात झािं. 

 दुसऱ्या सत्ाची सुरुर्ात ‘मुक्काम पोि DFW’ या 

एकांलककेने झािी. ( ेखन - सधचन ंेर्पांडे, धंग्दर्षन-

धकरि राऊर्, धवरे्र् साहाय्य-अधमर् अकाषटकर)  यात 

डॅिस-िोटवर्थवच्या रे्गरे्गळ्ा उपनगरांतून ‘जानेमाने 

किाकार’ नाटकाच्या ऑलडशनसाठी येतात आलर् बॉलिरू्ड 

स्टाईिमधे्य हंगामा लनमावर् करतात.  

या हास्यकल्लोळानंतर एक गाजिेिी एकांलकका 

सादर झािी...’गप्पा’ ( ेखन- योगेर् सोमि, धंग्दर्षन- 

अमरनाथ ठोबंरे). एक सामान्य कारकून आलर् त्ाची 

बायको व्यायाम करायिा बागेत येतात आलर् व्यर्साय 

करून श्रीमंत िायची लदर्ास्वपं्न बघण्यात कशी रमतात, हे 

कसदार अलभनयातून मांडिं गेिं. 

संगीलतका, लर्नोलदका, सुखांलतका, शोकांलतका असे 

रे्गरे्गळे रंग बघताना ऑस्टीनहून आिेल्या एका 

धक्काखिकेने महोत्सर्ाची सांगता झािी. (अस्टिर्ा फडके 

ध स्टखर् व धंग्दधर्षर्-)  ‘पंर्वाडीची केस’ सोडर्ायिा 

शहरातून लर्शेर् अलधकारी येतो, कारर् गार्च्या एका बड्या 

प्रस्थाचा खून झािेिा असतो. अखेर त्ािा खुनी सापडतो, 

पर् अगदी लर्लचत् पररखस्थतीत! 

 बऱ्याच कािार्धीने नायगृहात एकत् बसून लर्लर्ध 

रसांनी पररपूर्व एकांलकका बघताना साताठ तास कसे गेिे 

कळिंच नाही, त्ामुळे रलसकांनी भरभरून कौतुक केिं 

आलर्  मंडळाच्या कायवकत्ाांचे चारपाच मलहन्यांचे अथक 

प्रयत्न कारर्ी िागिे. हॉिीरू्डस्टाईि रेड कापेट आलर् 

स्टारमधिी नारं्, उत्तम ऑलडओ-खिडीओ-िाईट्स, दोन 

रे्ळा चहा-नाश्ता आलर् मध्यांतरात िंचपॅक्स... अथावतच 

कायवक्रम संपल्यार्र सर्ाांच्या चेहऱ्यार्र समाधानाचं हसू 

होतं. मराठी मार्साचं नाटकरे्ड हे असंच झपाटर्ारं असतं, 

तो आपल्या मायभूमीपासून हजारो मैि दूर असिा तरीही!                       

                                    *** 

Congratulations to Dileep Thatte 

Dileep Thatte is honored for his exemplary           
mentorship and leadership as a formal and        
informal mentor, coach and senior technical     
advisor at National Institute of Standards and 
Technology (NIST) for 10+ years. 
During his service as mentor and coach to dozens 
of NIST employees, Thatte has made an indelible      
impact on the careers of NIST staff by building 
and fostering long-standing relationships that             
consistently embody the highest professionalism, 
leadership, care and  commitment to the success 
of his mentees. 
                                       *** 

'हॉ ीवूडची फॅक्टरी'  -  ेख क्र. ३  

प्राथषना जोर्ी 

- र्धर्कांर् पानट  (िॉस अँजिीस, कॅलििोलनवया) 

       जगप्रलसध्द HOLLYWOOD या 

बोडावजर्ळ सकाळी चार र्ाजेपयांत 

शूट चाििेिं होतं! एका सुप्रलसध्द 

लचत्पटाच्या सेटर्र काम करतांना 

प्राथवना थकून गेिी होती. शेर्टी 

रात्भर चाििेिं त्ा लदर्साचं ते शूट 

संपिं आलर् प्राथवना त्ा जगप्रलसध्द 

हॉिीरू्डच्या पाटीसमोर क्र्भर 

थांबिी. मनांत लर्चारांचा कल्लोळ 

माजिा होता. जी पाटी पाहण्यासाठी जगातून िोक येतात, 

त्ा पाटीचे िक्ार्धी िोटो काढिे जातात, लजथे ती नशीब 

काढण्यासाठी थेट पुण्याहून 

आपिी आलकव टेिची पदर्ी 

सोडून आिेिी होती, लजथे 

लचत्पट जगतात काम 

करायिा लमळारे् म्हरू्न 

हजारो व्यक्ती आपिी स्वपं्न 

पाहातात लतथे ती चक्क एक 

लचत्पट शूट करीत होती! 

स्वत:च्याच भाग्याचा लतिा 

हेर्ा र्ाटिा. पर् येथपयांतचा 

कायांनी भरिेिा रस्ता 

लतिा आठर्िा. ती स्वत:शीच थोडी हंसिी. लर्चार करतच ती 

गाडीत बसिी आलर् आपल्या अपाटवमेंटकडे जार्ाऱ्या 

रस्त्यािा िागिी. गेल्या र्ीस तासाच्या कामानंतर लतच्या 

शरीरािा लर्श्रांतीची खूप गरज होती.  

केर्ळ अकरा र्र्ावपूर्ीच प्राथवना पुण्यात होती. 

आलकव टेक्चरची लडग्री लमळािी खरी, पर् लतच्यात लतिा 

कांहीच रस निता! लचत्पटाचे लदग्दशवन कसे करतात हे 

लतिा लशकायचं होतं. उमेश कुळकर्ीच्या बरोबर काम 

करण्याची संधी लमळािी आलर् “अरे आपल्यािा हेच हरं् 

आहे” याची जार्ीर् झािी मनािा िागिेिी ही उतु्सकता 

लतिा स्वस्थ बसू देईना. “If you are not getting as much 

from life as you want to, then examine the state of 

your enthusiasm“–नॉमवन खििेंट पील (१८९८-१९९३) 

यांचं हे र्ाक्य लतिा प्रकर्ावनं जार्र्िं! िॉस अँजिीस-येथीि  

‘नु्य यॉकव  लिि्म ॲकॅडमी’मधे प्ररे्श घेतिा अलर् बे एररयात 

राहार्ाऱ्या मार्शीच्या मदतीने -िॉस अँजिीसमधे ती 

२०१०सािी येऊन दाखि झािी. 

प्राथवनाचं अपाटवमेंट न्य़ु यॉकव  लिि्म ॲकॅडमी पासून 

दीड-दोन मैि अंतरार्र होतं. एिढे अंतर रोज सकाळी 

िर्कर उठून चाित जायचं, टर े लनंग घ्यायचं आलर् संध्याकाळी 

परत चाित यायचं! अभ्यास एके अभ्यास! दुसरं आयुष्यच 

नितं. कुर्ी ओळखीचं नितं. स्वत:जर्ळ  सेि-िोन 

निता, िॅप-टॉप-कॉम्प्युटर निता. 
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त्ामुळे सोशि मीलडयाची ओळख झािी निती! टर े लनंग 

घेता घेता लर्द्द्याथी म्हरू्न एका लचत्पटार्र काम 

करण्याची संधीही लमळािी.  

         टर े लनंग संपिे, हळूहळू एक एक संधी लमळायिा 

िागिी. आता घराची खूप आठर्र् येत होती. २०१५ र्र्व 

उजाडिं आलर् भार्ािा मोठ्ठा अपघात झािा. ”र्ाटे इथुन 

आता मागे पुन्हां र्ळारे्” अशी मनाची अर्स्था झािी. 

प्राथवना म्हर्ािी: “This was a clarifying moment of 

my life.  But I constantly evaluate myself and it 

came to my  rescue”! मात् कधी कधी आयुष्यात अशा 

कलठर् पररखस्थतीतच लनर्वय घ्यारे् िागतात. मनाच्या अशा 

संलदघ्न अर्स्थेतच लतने इथेच राहायचा लनर्वय घेतिा आलर् 

त्ाचे िलितही लतिा लमळािे.  

हॉिीरू्डमधे पाय ठेर्ल्यापासून, लतने लचत्पट 

लनलमवतीच्या प्रते्क के्त्ात नुसतेच यश लमळलर्िे नाही तर 

नांर्ही कमार्िे आहे. आता हीच यादी पाहा ना! Editor 

11 Credits, Art Department 7 Credits, Production 

Designer 11 Credits, Sound Unit Director/Art    

Director 9 Credits, Producer 10 Credits, Director 7 

Credits, Writer 5 Credits, Production Manager 4 

Credits. या व्यलतररक्त Sound, Casting, Camera, set 

इत्ादी अनेक के्त्ात लतने नेत्दीपक कामलगरी बजार्िी 

आहे. िक्त कल्पना करा की, २०१०मधे प्राथवना 

लचत्पटाच्या डायरेिर लर्भागात टर े लनंगसाठी येते काय 

आलर् केर्ळ अकरा र्र्ावत एकेक लचत्पटलनलमवतीचा 

धडाका सुरू करते काय. आता हीच यादी पहा!  

२०११-मधे Hiding, For All its Worth, २०१२ मधे 

Storybook, The Day He learnt to Fly, २०१३ मधे      

Handle with Care, The Art of Existing, २०१६ मधे   

Vivendo com Zika, २०१८ मधे Vicarious, २०१९-मधे 

Pay it Forward, Beverly Hills Broke, आलर् आता 

यार्र्ी  “HeadShop” तयार आहे.  

प्राथवनाशी बोितांना लतच्या साधेपर्ाचे कौतुक 

र्ाटते. जगात असिेल्या सर्व सौदंयावची लतिा जार्ीर् आहे. 

सेटर्र काम करतांना, ऑस्कर लर्जेत्ा अलभनेत्ांबरोबर 

काम करतांना, रोजच्या व्यर्हारातल्या प्रते्क प्रसंगात 

र्ार्रतांना लतिा गोष्ट सुचते, ती लिहून काढते आलर् 

पडद्यार्र समथवपरे् सादरही करते. कारर् The Universe 

is made up of countless tiny stories just waiting 

to be told यार्र लतचा ठाम लर्श्र्ास आहे. तरुर् र्यात 

ज्या तडिेने हे सारं ती करते आहे, त्ार्रून िर्करच ती 

आपल्यािा एखाद्या ऑस्कर समारंभात रेड कापेटर्र 

चाितांना लदसेि यात लतळमात्ही शंका नाही. आलर् मग 

लतिा नक्कीच समाधान लमळेि की “याजसाठी ंकेिा होता 

अट्टहास!” 

प्राथवना, असे उज्ज्वि यश तुिा िर्करच लमळो, 

हीच बृहन्महाराष्टर  रृ्त्ताच्या सर्व र्ाचकांतिे ईश्र्राकडे 

प्राथवना! 

संदभव :-https://linktr.ee/PJJoshi 
 

*** 

गीर्-महाभारर् 

- प्रमों र्ेंडु कर (स्टॉकटन, कॅलििोलनवया)   

 आमचे िॉस एंजेलिस येथीि से्नही, 

कर्ी     श्री. शशी पानट यांनी काही 

र्र्ाांपूर्ी गीत-महाभारत हे काव्य 

लिलहिे. २००७ सािी मंुबईच्या 

कोलहनूर हॉटेिमधे्य या गीतसंग्रहाचा 

कलर्र्यव कै. मंगेश पाडगार्कर यांच्या 

हसे्त अलधकृत प्रकाशन सोहोळा 

झािा. या सोहोळ्ािा महाराष्टर ाचे 

माजी मुख्यमंत्ी श्री. मनोहर जोशी 

प्रमुख पाहुरे् म्हरू्न उपखस्थत होते.   

या गीत-महाभारताचे २५ प्रायोलगक कायवक्रम गोव्यातीि 

संगीत लदग्दशवक गौरीश तळर्िकर यांनी से्टजर्र गोव्यात 

सादर केिे आहेत. त्ातीि दोन पुण्यात झािे. यूयुबर्रीि 

कायवक्रमात जी गीते घेतिी आहेत त्ाचे संगीत त्ांचेच आहे. 

मात् या सर्व गीतांचे संगीत लनयोजन सुप्रलसध्द संगीत लनयोजक 

केदार परांजपे यांनी केिेिे आहे. या सर्व गीतांसाठी बहुमोि 

साहाय्य र् योग्य गायकांची लनर्ड श्री. पराग माटेगांर्कर र् 

केतकी माटेगांर्कर यांनी केिी आहे.    

अिीकडेच श्री. पानट यांनी या गीतांचा कायवक्रम 

यूयुबर्र प्रकालशत करायचे ठरर्िे आलर् त्ातीि दर 

आठर्ड्यािा एक अशा प्रकारे आत्तापयांत सात गीते सुरेश 

र्ाडकर, हृलर्केश रानडे, सुर्र्ाव माटेगांर्कर, धर्ि चांदर्डकर 

इत्ादी नार्ाजिेल्या गायकांच्या आर्ाजात यूयुबर्र ध्वलनमुलद्रत 

केिी आहेत. लनरे्दनकती आहे, सुप्रलसद्ध अलभनेत्ी तेजश्री 

प्रधान! प्रते्क गीतात महाभारतातीि प्रसंगांची पाश्र्वभूमी र् 

कांही गीतात त्ा त्ा प्रसंगी त्ा पात्ांचे मनोगत, उदा. अजुवनािा, 

कृष्णािा, भीष्माचायाांना काय र्ाटिं असेि हे व्यक्त केिे आहे. 

त्ाचे लनरे्दनही तेजश्री प्रधानने प्रभार्ीपरे् मांडिे आहे. 

पुस्तकांतीि एकसष्ठ गीतांपैकी पंधरा गीतेच या पलहल्या 

भागात सादर होत असल्यामुळे सध्या तरी ही गीते 

महाभारतातीि प्रसंगानुसार क्रमश: नाहीत. सर्व गीतात 

त्ारे्ळच्या दृश्याची महाभारतातीि लचत्िीत (Video Clip) 

पाश्र्वभूमीर्र पाहायिा लमळते. उदा. ‘कायव संपिे अर्नीर्रचे’ 

या सहाव्या प्रसाररत गीतात जेिां भीष्माचायव अजुवनाच्या बार्ांनी 

घायाळ होतात, तेिां अजुवन त्ांना बार्ांची शय्या करतो. अशा 

दृश्यांनी आलर् गायकांच्या भरदार आर्ाजांनी सर्व गीते 

महाभारतातीि त्ा त्ा रे्ळचे प्रसंग आपल्या डोळ्ासमोर उभे 

करतात.  

आत्तापयांत प्रसाररत झािेिी सात गीते ऐकल्यार्र 

श्रोत्ांना लनखश्चतच गीत-रामायर्ाची आठर्र् येईि. ही सर्व 

गीते  Euphoriart Official-YouTube या यूयुबच्या दुव्यार्र 

पहायिा लर्नामूल्य उपिब्ध आहेत. आपल्या मराठी बांधर्ांनी 

याचा जरूर आस्वाद घ्यार्ा. जसजसे प्रायोजक लमळत जातीि 

तसतशी बाकीची गीते प्रसाररत केिी जातीि.  

      अलधक मालहतीसाठी संपकव : 

श्री. शलशकांत पानट, ईमेि- shashi@panat.org   

 

*** 

https://linktr.ee/PJJoshi
https://www.youtube.com/channel/UCxHndLza4pgVOshqaPXacnQ
mailto:shashi@panat.org
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My Experience of Going Green 

- Ashok G. Vidwans (Kendall Park, New Jersey)   

      All along my life I 
have loved green, open       
landscapes. I remember 
stargazing with my dad  
under a clear night sky 
when NO dust or light      
pollution blurred vision. 
Since early adulthood 
when  I  understood      
pollution threatening     
survival of earth’s echo      
system and the life as we 
know it, my priority is to 
contribute to save these  

non-renewable assets.  
In 2011 we lived in a house with a large,      

W-SW facing roof. As the roof received plenty of 
sunlight, it tempted me to install Solar panels and 
start generating electricity.  

I contracted with ‘SolarCity’, solar energy       
company. It designed and installed a 30-Panel, 
5.8 KW DC Photovoltaic System on the roof. I 
signed a 20-year lease for the system with no 
down payment, but a monthly payment of $49 for 
the first year with a 3%  annual increase.  

I generated clean energy without burning 
any  fossil fuel, thus fulfilling my dream of  saving 
the environment. System directly fed generated      
electricity into the Utility Company’s grid while I 
drew power from the grid. Following ten years I 
lived in the house system generated more power 
than I consumed, and utility company paid me 
$150-$250 each year for it. I was happy to look 
at my contribution towards keeping our planet 
Green.  

Then it occurred to me that I could do more, 
and I bought a Chevrolet “Volts” hybrid car. It  
primarily runs on batteries so excess power that 
the panels generated fed this car. Typically,  fully 
charged batteries enabled the car run about 60 
miles. My records show that for five years I have 
that car, I ran it for about 25,000 miles while I put 
only about $200 worth gasoline in it.  

Six months ago, I sold that house and     
buyers “assumed” my lease with ‘SolarCity’ 
through a seamless and smooth transfer of       
contract.  

Not for a brag, but I do feel proud of myself 
that with little special efforts and no expense, I 
have contributed towards keeping our planet 
Green.  

*** 

उत्तररंग  

एकमेकांचे िरुनी हार् | सुखर्ान्तीची र्ोिू वाट || 

च ा राहू आनंंार् | आयुष्याच्या उत्तररंगार् || 

बृ    . म. मंडळाच्या “उत्तररंग” प्रकल्पांच्या मालहतीसाठी संपकव :  

संंीप ंीधक्षर्   बृ. म. मंडळ कायवकाररर्ी सदस्य, उत्तररंग नेतृत्व  

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

फोन क्र. 1-224-321-2948  ईमेल Vidya.Joshi@bmmonline.org 
 ......................................................................... 
 सत्र- क्रमांक ७५ -‘Everyday Ayurveda’   

                                      
 - सत्र अहवा - रु्भंा वकनळ्ळी ( टोरांटो, कॅनडा)  

      बृ. म. मंडळाच्या उत्तररंग लर्भागात 

हीरक महोत्सर्ी ७५रे् सत्   शलनर्ार लद. 

२० नोिेंबर, रोजी झािे.  ह्या सत्ाच्या 

आमंलत्त र्क्त्या होत्ा डॉ. (र्ैद्य) रुपा ी 

पानसे.  त्ांचा 

पररपूर्व  आहार 

आलर् आरोग्यपूर्व 

जीर्नशैिी 

लर्र्यक 

मागवदशवनाचा अनुभर् आहे. 

‘उदरस्थ’पुस्तकाच्या त्ा  िेखखका 

आहेत. त्ा प्रत्क्, ऑनिाईन आलर् 

इतर सोशि मीलडया पॅ्लटिॉमवद्वारे, 

भारत र् अमेररकेतीि आयुरे्लदक लशक्र्संस्थांना मागवदशवन 

करतात. त्ा फ्लोररडा आयुरे्द असोलसएशनच्या उपाध्यक् 

असून, लमनेसोटा आयुरे्द इखियूट आलर् भारतातीि जयपूर 

नॅशनि इखियूट ऑि आयुरे्द, संस्थांमधे्य अध्यापन 

करतात. पुरे् लर्द्यापीठाच्या आरोग्यशास्त्र, आहारशास्त्र पदर्ी 

अभ्यासक्रमाच्या आराखड्यामधे्य त्ांचे  योगदान आहे.  

 उत्तररंग सत्ामधे्य डॉ. रुपािी पानसे यांनी आयुरे्द 

आलर् जीर्नशैिी यांचा कसा अतूट संबंध आहे हे आपल्या 

ओघर्त्ा प्रबोधक र् प्रभार्ी शैिीत खािीि प्रमारे् सांलगतिे. 

 आयुष्याचा रे्द म्हर्जे आयुरे्द. मनुष्यजीर्नामधे्य ऐलहक 

प्राप्त कमव करण्यासाठी स्वस्थ राहरं् गरजेचं आहे. त्ासाठी 

स्वतः चे शरीर र् मन यांची उत्तम काळजी घेरं् आलर् 

आयुरे्दामधे्य सांलगतिेल्या स्वास्थ्यलर्र्यक लनकर्ांची पूती 

होरं् आर्श्यक आहे. ह्या सर्व गोष्टीचें ज्ञान म्हर्जे आयुरे्द. 

समतोि आहार, पुरेशी झोप आलर् ब्रह्मचयव ह्या तीन भक्कम 

खांबांर्र जीर्नाचा डोिारा उभा आहे. आपल्या जैलर्क 

घड्याळाप्रमारे् रोजच्या लदनचयेिा लशस्त िार्िी नाही तर 

त्ाचा दुष्पररर्ाम शरीर र् मनार्र लदसून येतो, हा महत्त्वाचा 

लसद्धांत आयुरे्दाने जगािा लदिा आहे. आज जगािा 

भेडसार्र्ारे ७० टके्क असंसगवजन्य रोग (मधुमेह, हृदयरोग, 

रं्ध्यत्व, त्वचा-रोग, मानलसक आजार) ह्या प्रकारात मोडतात, ते 

नेहेमीच्या सांसलगवक रोगांपेक्ाही आिानात्मक आहेत. 

रोगप्रलतकारक शक्ती, योग्य हामोि-स्रार् शरीराची सतत 

होर्ारी झीज भरून काढण्याचा उपचार आपर्ांस स्वस्थलचत्त 

आलर् स्वास्थ्यपूर्व  करर्ारे आहे. ह्यार्र उपाय म्हर्जे आपिी 

लदनचयाव/ लदर्सभरात केिेिे आचरर्. 

mailto:sandeep.dixit@bmmonline.org
mailto:Vidya.joshi@bmmonline.org
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        धंनचयेचा आयुष्यावर होिारा पररिाम:-  

वृध्दांत्वाची क्रीया:- र्ात आलर् लपत्त दोर्ांमुळे 

रृ्ध्दत्वाची क्रीया जिद होते तर चांगल्या कि दोर्ामुळे 

ती िांबते. जैलर्क घड्याळािा अनुसरून आपर् चांगिा 

कि दोर् र्ाढरू् शकतो आलर् लपत्त र् र्ात दोर् लनयंत्र्ात 

ठेरू् शकतो आलर् म्हातारपर् िांब ठेरू् शकतो. 

प्रजनन क्षमर्ा:- शारीररक क्रीयेतीि 

अलनयलमतपर्ामुळे आपल्या जैलर्क घड्याळाचे लनयम 

धाब्यार्र बसर्िे जातात आलर् त्ाची पररर्ती स्त्री-

पुरुर्ांच्या रं्ध्यत्वामधे होऊ शकते. 

मानधसक स्वास्थ्य:- रे्ळेर्र खारे्, झोपरे्, मिमूत्

-लर्सजवन र्गैरे होत नसेि तर त्ाचा गंभीर पररर्ाम 

मानलसक स्वास्थ्यार्र होतो. खारे्, लपरे्, झोपरे् ह्या लनत् 

व्यर्हारातीि गोष्टी, ५ ज्ञानेंलद्रये आलर् ५ कमेंलद्रये यांच्या 

माध्यमातून होर्ारे कायव आपल्या लदनचयेच्या लनयमांना 

अनुसरून असेि तर शारीररक स्वच्छता र् लनरोगीपर्ा 

यांची काळजी आपसूकच घेतिी जाईि. बाह्य प्रलतकाराशी 

कमीत कमी सामना करार्ा िागल्याने आलर् उत्तम कि, 

दोर् र्ाढीस िागल्यामुळे प्रलतकारशक्ती, हामोि संतुिन 

सुखस्थतीत असतात. 

सामाधजक वर्षन:- समाजातीि घटकांशी आपिे 

रै्यखक्तक आलर् सामालजक संबंध चांगिे असतीि तर 

आपिी मानलसक खस्थती चांगिी राहते. याचा चांगिा 

पररर्ाम आपल्या एकूर् स्वास्थ्यार्र होतो.  

धंनचयेधवर्यी आयुवें काय सांगर्ो? 

सकाळी उठल्यानंतर कमीत कमी रसायने 

असिेिी टूथपेस्ट र्ापररे्, तीळ लकंर्ा खोबरेि तेिाने 

मािीश कररे् यांमुळे मौखखक स्वच्छता त्ाचप्रमारे् 

मानेच्या र्रच्या भागातीि इंलद्रयांचे आरोग्य नीट राहते.  

घर्वर् र् त्ातून होर्ारी झीज कमी करण्यासाठी 

रं्गर्ाची आर्श्यकता असते. शरीरासाठी ते नस्य, 

कर्वपूरर्, नेत्ांजन, नाभी-पूरर्, अभं्यग, टाळूिा मािीश, 

पादाभं्यग इ. प्रलक्रयांमधून साध्य होतं. लदनचयेमधे्य त्ांचा 

समारे्श केिा पालहजे. शरीराची लनगा राखण्यासाठी, 

शरीर टर्टर्ीत राहण्यासाठी आसपास सहज उपिब्ध 

असर्ारे कोरिड, गुळरे्ि, आर्ळा, हळद, लत्िळा 

यांच्या अँटीऑखक्सडन्ट गुर्धमावचा उपयोग केल्यास इतर 

अँटीऑखक्सडन्ट गोळ्ांची गरज उरर्ार नाही. 

आपल्या प्रकृतीनुसार साधं, ताजं खारं्, लमताहार 

महत्त्वाचं आहे. तसंच जे जे उत्तम आहे ते बघरे्, ऐकरे्, 

र्ाचरे्, योग-ध्यानधारर्ा कररे्, समाजातीि अडचर्ीकंडे 

करुर् भार्नेने पाहरे्, जमेि तशी मदत कररे्, क्माशीि 

असरे्, कृतज्ञता बाळगरे् यांमुळे आध्याखत्मक रृ्त्ती र्ाढीस 

िागून त्ाचा स्वास्थ्यार्र अनुकूि पररर्ाम होतो.         

     शारीररक र् मानलसक आरे्ग आर्ररे् यांस आयुरे्दात 

महत्त्व आहे. मन प्रसन्न राहण्यासाठी गायीच्या तुपाचा 

र्ापर केिा जातो. ब्राह्मी, शतार्री, अश्र्गंधा इ. बहुगुर्ी 

र्नस्पतीचंा र्ापर आयुरे्दामधे सांलगतिा आहे. तसंच 

ध्यानधारर्ा, साखत्त्वक खारे्, सामालजक जार्ीर् र् 

त्ाप्रमारे् र्तवन यांमुळे मन:स्वास्थ्य चांगिे िायिा मदत 

होते. मार्साची प्रकृती, शरीर-दोर् संतुिन यानुसार 

प्रते्कासाठी  योग्य उपायांचे संयोजन केिे जाते.  

कारर् आयुरे्दानुसार स्वास्थ्य ही एक पररपूर्व संकल्पना आहे. 

हे सत् उपखस्थतांना मनापासून आर्डिे, असे त्ांच्या 

प्रश्नोत्तरांमधून र् अलभप्रायांतून लनदशवनास आिे. 

*** 

नवीन वर्ष २०२२ धनधमत्त... 

  - धवनर्ा कु किी (लशकागो)  

    नर्ीन कोरे र्र्व आिे 

    नर्ीन गोष्टी लशकार्यां, 

    मजेदार अन्  भल्याबुऱ्या  

    मनपटिार्र लिहार्यां ! 

आशार्ादालर्र्यी एलमिी लडलकिन एका   

जगप्रलसध्द कलर्तेत म्हर्ते,  

“Hope is the thing with feathers - 

That perches in the soul - 

                          And sings the tune without the words                                       

                          And never stops - at all”  
     लदर्ाळी,  लक्रसमस, नर्ीन र्र्व आलर् असे अनेक कािलनलर्वत 

उत्सर्देखीि कधी कधी,  “र्ाट लदसो अथर्ा न लदसू दे, गात पुढे 

मज जारे्!”... अशा लचर्ट रृ्त्तीने आपर् साजरे करत असतो. 

म्हरू्नच नर्र्र्ावबद्दि कुर्ीसे मं्हटिंय,    

   ‘सर पे उम्मीदो ंकी गठरी िादकर बेहाि हँू 

    मैं समय हँू, िोग कहतें हैं लक नया साि हँू’ 

        इलतहासातीि नोदंीनुसार जगभर साजरा होर्ारा नाताळ 

सर् आलर् नंतर नर्र्र्ावलनलमत्त स्वागतसमारंभ ही प्रथा इ.स.च्या 

चौथ्या शतकापासून चािू आहे. पर् त्ाअगोदर लकते्क र्रे् 

साधारर् याच लदर्सांत रोमन िोक चचवमधे्य सॅटनेलिया (रोमन 

िोकांचे दैर्त “सॅटनव” यार्रून हा शब्द आिा.) सर् साजरा 

करत. त्ापूर्ीही हजारो र्र्ाांपासून ’उत्तर गोिाधावत  २१ लडसेंबर-

(र्र्वभरातीि सर्ावत िहान लदर्स-Winter Solstice ) ते १ 

जानेर्ारी, रोमन समाजात सर्व कामकाज र् व्यर्सायास सुट्टी 

असे. िोक मेर्बत्त्या र् मेर्ाच्या लर्लर्ध मूती बनरू्न एकमेकांस 

भेट देऊन सलदच्छा व्यक्त करत. सर्वत् उत्सर्ी र्ातार्रर् असे.  

प्राचीन िोकांची श्रध्दा होती की, ’२१ लडसेंबर ते १ जानेर्ारी-

या दरम्यान जगामधे्य एक लर्िक्र् चैतन्यमय खखडकी उघडते, 

भारिेल्या या काळात रै्खश्र्क पातळीर्र मानर्ाचा संचार होतो, 

त्ाच्या आकांक्ा, अंगभूत सजवनशीिता सिि होण्यांस दैर्ी 

शक्ती साथ देते. ‘सदाहररत’ रृ्क् (पाईन, लक्रसमस टर ी...) प्राचीन 

िोकांना लदव्यत्वाचे प्रतीक र्ाटे. बिावच्छालदत असूनही त्ाची 

पाने गळत नाहीत. लशलशरातीि तीव्र थंडीनंतर र्संत ऋतूत 

चैतन्य पसरर्ार आहे, असे ही झाडे सूलचत करून आपिे 

मनोबि र्ाढर्तात’, अशी त्ांची मनोधारर्ा होती.  

२१ लडसेंबर (Winter Solstice) ते १ जानेर्ारी हा काळ संपूर्व 

ग्रहव्याप्त मानर्ी चेतनेतीि सकारात्मक बदिामुळे अनेकांना 

लर्शेर् र्ाटतो, कुर्ासाठी लचंतनाचा, उत्सर्ाचा, तर कुर्ासाठी 

आत्मपरीक्र्, नर्र्र्ावचे संकल्प करण्याचा हा काळ! असे 

म्हर्तात, ’हॅपी नू्य ईअर’ तत्सम सद् भार्नापूर्व र्ाक्यांमधे्य ऊजाव 

दडिेिी असते. त्ाचे आपल्या मानलसकतेमधे्य खोि प्रलतध्वनी 

उमटतात. याबद्दि कुर्ाचे काहीही मत असो, सकारात्मक रृ्त्ती 

लनखश्चतच चांगिी, तेिा नर्ीन र्र्व इ.स. २०२२ कोखिडमुक्त 

होर्ो, सर्ाांना हे र्र्व आरोग्यपूर्व आलर् समाधानाचे जार्ो ! 

*** 
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- अ का मुळे    ( फ्ीमॉंट,  कॅलििोलनवया)  

    मधं्यतरी मी १९७१च्या भारत पालकस्तान युद्धातीि 

अनुभर्िेिे काही प्रसंग 

मैलत्र्ीनंा सांलगतिे. आता 

यार्र्ी लडसेंबर २०२१ मधे्य या  

िढाईिा ५० र्र्ें पूर्व होत 

आहेत. “युद्धस्य कथा रम्या:”  

असं म्हर्तात आलर् त्ा 

ऐकायिादेखीि  लचत्त-थरारक 

र्ाटतात पर् जेिा ते आपर् 

अनुभर्तो तेिाच त्ाची 

भयानकता कळते आलर्  त्ा 

रम्य र्ाटत नाहीत.  

 १९७१च्या सुरर्ातीिाच बांगिादेशातून लनर्ावलसत 

भारतात येऊ िागिे. त्ांचे हाि पालकस्तानी सैलनक करीत 

होते. मुजीबुर  रहमान बांगिादेशचे त्ारे्ळचे अध्यक् होते.  

त्ांचे लर्चार भारतािा म्हर्जे भारताच्या तेिाच्या पंतप्रधान 

इंलदरा गांधी यांना योग्य र्ाटत असल्याने इंलदराजी त्ांना 

मदतीचा हात देण्याचा प्रयत्न करीत होत्ा.  हळूहळू पखश्चम 

पालकस्तानशी िढाई होर्ार हे स्पष्ट लदसू िागिे पर् उन्हाळा 

र् मग पार्साळा दोन्ही लर्चारात घेता भारतीय सैन्यािा 

िढाईिा तोडं द्यायचे निते ते रे्ळ पुढे ढकित होते. 

भारताचे तेिाचे लिि्ड माशवि मारे्कशा मजबुतीने तयारी 

करीत होते. शेर्टी 3 लडसेंबर १९७१ रोजी पालकस्तानने 

लहंदुस्तानच्या राजस्थान गुजरात सीमेर्रीि जैसिमेर येथीि 

िॉन्गेर्ािर्र बॉम्ब  हले्ल करून  िढाईिा सुरुर्ात केिी. 

आम्ही तेिा ओखा बंदर, गुजरात येथे राहत होतो. िोगेंर्ाि 

येथे तेिा मेजर कुिदीप चांदर्ीर  यांची एकच तुकडी तैनात 

होती.  भारताचे बहुतेक सैन्य बांगिादेश सीमेजर्ळ होते.   

 रात्ीची रे्ळ होती आलर् आपल्याजर्ळ अलतशय 

चांगिे िायटर लर्माने  होती पर् अंधारात ते उडर्रे् शक्य 

निते.  रात्ीच्या काळोखात मेजरच्या तुकडीने र्ाळूत  बॉम्ब 

पेरून ठेर्िे, ४ लडसेंबरिा पालकस्तानी सैन्याचे रर्गाडे 

लनकामी झािे आलर् िॉन्गेर्ाि  परत लमळलर्ण्यात आिे.  

PNS घाज़ी नार्ाची पालकस्तानी पार्बुडी INS लर्क्रांत 

एअरक्राफ्ट कॅररयरर्र सोडण्याचे ठरत होते पर् चक्रवू्यह  

रचना करून पार्बुडी लर्शाखापट्टर्म् िा र्ळलर्ण्यात आिी 

आलर् लर्क्रांत पखश्चम लकनाऱ्यार्र सुरलक्त झािे.  यात 

रलशयाने भारतािा मदत केिी होती.   

३ लडसेंबरिा युद्ध सुरू झािे, युद्धाच्या  आधीपासूनच 

बॅ्लक-आऊट’ची  तयारी सुरू होती. मधूनमधून संध्याकाळी, 

रात्ी गार्ात अंधार ठेर्त असत.  मुिांना शाळेत असताना 

बॉखमं्बग झािे तर टेबि खािी दडून बसायचे र्गैरे टर े लनंग 

देण्यात येत होते. आम्ही मुिांना शाळेत पाठलर्त होतो पर्  

नेहमीच भीती र्ाटायची. नोकरी करर्ारे र् इतर िोकांचे 

व्यर्हार भीतभीत पर् सुरू होते.  

        रोजच संध्याकाळी पालकस्तानी लर्माने लघरया घाित.  

ओखा बंदर हे कराची पालकस्तान येथून िढाऊ लर्मानाच्या  

“युद्स्य कथा  रम्या:“ हद्दीत तीन लमलनटात यायचे त्ामुळे सायरन र्ाजर्ण्या पूर्ीच 

ती लर्माने लघरया घाित असायची. बाहेर असिो तरी 

पटापट आम्ही घरात पळायचो. ओखा बंदर गुजरातच्या  

अगदी पखश्चमेकडीि टोकार्र आहे. अगदी बेटा सारखेच 

िक्त ३ बाजूिा समुद्र र् एकच बारीक रस्ता मेन िँडिा 

जोडिेिे होते.  बंदर 24 तास र्ापरू शकतो इतके सुरलक्त  

होते म्हरू्नच राजे सयाजीरार् गायकर्ाड यांनी हे बंदर  

व्यापारासाठी लनर्डिे होते. टुमदार गार् भोर्ती अरबी 

समुद्र. तेथे पोटव एररया र्  बमाव शेि सारख्या मोठ्या 

कंपन्यांचा तळ होता.  नंतर  बमाव शेिच्या आर्ारात नेर्ि 

बेस आिे.  पूर्ीचे ऑइि टँक्स होते.  ते अलतशय अर्ाढव्य र् 

मजबूत होते पुढे त्ातच लर्क्रांत एअरक्राफ्ट कॅररयरचे इंधन  

साठलर्ण्यात आिे होते.  

रात्ीचा लकरव  अंधार आलर्  गार्ातीि कुत्ी लर्लचत् 

आर्ाजात  ओरडत असत. डोक्यार्र लर्मानांची घरघर, 

गार्ात पळापळ. कुर्ािाच काही सुचेना. जीर् कसा 

र्ाचर्ायचा याचीच लचंता होती. अिर्ा सुरू झाल्या की  

पालकस्तानी  सैलनक उतरून िुटािूट, अत्ाचार र्गैरे 

करतीि.  पालकस्तानी  रेलडओ सांगू िागिा की,  ओखा 

बंदरार्र  पाचशे िोक ऑन द स्पॉट जखमी झािे आहेत 

म्हर्जे भारतातीि नातिग हर्ािलदि होतीि, पर् तसे 

काही झािे नाही.  

भारताने कराची बेलचराख  करार्याचे ठरलर्िे पर् 

इकडे पालकस्तानने ओखा र् इंधन नष्ट करायचे ठरलर्िे. 

लितुराने ऑइि टंॅक कुठे आहेत हे खूर् करून दाखलर्िे. 

त्ामुळे पालकस्तानी लर्मानांनी बरोबर टंॅकर्र बॉम्ब टाकिे. 

नंतर सात लदर्स ती आग जळत होती.  टंॅक  िुटिे तर 

समुद्रार्र तेि तरंगेि अशी भीती र्ाटत होती. पर् टँक जुने 

असिे  तरी मजबूत लनघािे. ते िुटण्या ऐर्जी हळूहळू 

खािी बसिे, तरीही गार्ात आग पसरण्याची भीती होतीच.  

होमगाडव सज्ज होते अलर् रै्द्यकीय मदत  होती.  

गार्ातीि एका व्यापाऱ्याने त्ाच्या दहा-बारा टर ्  कने गार्ातीि 

िोकांना बाहेर सोडण्याची व्यर्स्था केिी. आमचा पर् एका 

टर कमधे्य नंबर िागिा. आमची  सात आलर् तीन र्र्ाांची दोन 

िहान मुिं टर कमधे्य चढर्िी, मी र् यजमान कसे तरी त्ा 

टर कमधे्य चढिो. काळोखात काहीच लदसेना, मुिांची नारे् 

घेऊन बोिार्िे. हळूच ”मी इथे आहे” असा आर्ाज आिा. 

हळूहळू ती दोघेही आमच्या जर्ळ पोहोचिी.  

टंॅक आग ओकत होता. धुराचे िोट आकाश 

झाकाळून टाकत होते. असं र्ाटत होतं की आग गार्ात 

पसरेि. आमचं घर तर टँकपासून एक लकिोमीटर अंतरातच 

होतं. आगीकडे बलघतिं की,   र्ाटायचे आत्ता र्ाऱ्याने आग 

पसरेि र् बाजूिा समुद्र असल्याने समुद्रात जिसमाधी 

घ्यार्ी िागेि, कारर् पुढे एकच रस्ता होता आलर् त्ार्रच 

टंॅक जळत होता.  

व्यापाऱ्याने पाठलर्िेिे टर क एकामागून एक आगी 

जर्ळूनच बाहेर लनघािे र् मुख्य रस्त्यािा िागिे. आमच्या 

जर्ळ काही पैसे र् एक जोडी  कपडे  होते.  दागदालगने 

सगळे घरात होते. याक्र्ी  जीर् र्ाचर्रे् महत्त्वाचे होते. 

मुिांना दूध देऊ शकू एर्ढेच पैसे होते.  
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ओख्यापासून दहा मैिार्र मीठापुर नार्ाचे गार् होते.  तेथे 

टाटा केलमकि्सचचा मोठा कारखाना होता. तेथीि क्वाटवसवमधे्य 

आमचे काही लमत् राहत असत. त्ातीि श्री र् सौ उपासनी 

यांच्याकडे आम्ही जायचे ठरलर्िे. गार्ाबाहेरीि रस्त्यार्र  

टर कमधून  सर्ाांना उतरलर्ण्यात आिे.  लतथून खूप मोठे रेि्रे् याडव 

ओिांडून, रेि्रे् से्टशन क्रॉस करून आम्हािा र्स्तीत जार्याचे 

होते. भ्यायिेिे आम्ही सगळे त्ा मोकळ्ा भागातून जात होतो. 

र्ाटिे की, इतके िोक बघून लर्मानातून बॉंम्ब टाकतात की काय? 

कसेतरी रात्ी दोनिा उपासनीकंडे पोहोचिो. दुसरी  पर् दोन 

कुटंुब मागून आिी. एकूर् आम्ही पंधरा-र्ीस  िोक होतो. आम्हा 

सर्ाांना आसरा लमळािा. आम्ही दहा लदर्स लतथे होतो.  त्ांच्या 

घरातीि धान्य, गॅस, केरोसीन सगळं संपलर्िे. दुकाने बंद होती 

सगळे ’एकमेकां साहाय्य करू’ असं र्ागत होते. रोज संध्याकाळी 

हले्ल होत. लर्माने Naval base र्र लकंर्ा रे्गळ्ा लठकार्ी हल्ला  

करायची. रोज नर्ीन बातमी असायची.   

दोन-तीन लदर्सांनी ं आम्ही आमच्या घरी गेिो, गार्ात 

शुकशुकाट होता. जनार्रं मोकाट उपाशी लिरत होती. आमचे  

शेजारी गाईिा मोकळे सोडायिा लर्सरिे, ती लबचारी दोर सोडू 

शकिी नाही. मिा बघताच हंबरिी आलर् अगदी केलर्िर्ार्ी, 

उपाशी, तहानिेिी होती. घरात जाताच खखचडी लशजर्िी र् लतिा 

खायिा घातिे. अधाश्या सारखे पार्ी यायिी र् पायरी जर्ळच 

बसिी. शेर्टी भूक सर्वच प्रालर्मात्ांना सहन होत नाही हेच खरे. 

घरात अडकिेिा र्टर्ाघुळ होमगाडवस्नी  खखडकीची काच िोडून 

बाहेर सोडिा. घरात दुधदुभते होते, पर् सगळीकडे घार् र्ास 

सुटिा होता.  ते सर्व स्वच्छ केिे. काही कपडे घेतिे र् िर्करच 

परत मीठापुरिा परतिो.  

आम्ही जसे टर कमधून रात्ी लनघािो तशीच से्टशनमधून एक 

टर ेन पर् लनघािी. जसे जाता येईि तसे िोक जात होते. काही 

िोक मुिांना उचिून धार्ाधार् करत होते. व्यापाऱ्यांजर्ळ 

असिेिा पैसाअडका पर् नेण्याचा त्ांचा प्रयत्न सुरू होता. ती टर ेन 

लर्रंगामपयांत जात असे त्ा लदर्शी कुठर्र गेिी काहीच कल्पना 

नाही. पुढे दोन-तीन लदर्सांनी टर ेि, टेलिग्राि ऑलिस, पोस्ट 

ऑलिस सुरू झािे. आमच्या नातेर्ाईकांना चार-पाच लदर्सांनी 

आमचे कुशि कळिे. पुढे रोजच संध्याकाळची शतंू्ची लर्मान 

यायची, सायरन र्ाजायचा. आम्ही िर्कर जेर्रं् आटोपून घरात 

दडून बसायचो. अंधार होण्यापूर्ीच खारं्-लपरं् आटपायचं. शेर्टी 

१६ लडसेंबर १९७१ िा युद्धलर्राम घोलर्त झािा. जनरि लनयाझीनी 

९३ हजार सैलनकांसह लिि्ड माशवि मारे्कशॉंसमोर सरेंडर केिे 

र् भारताचा लर्जय झािा. ओख्यार्रचे संकट टळिे. िढाईनंतर 

ओख्याचे (सागरीसेनातळ)- नेर्ि बेस आर्खी मोठा झािा. काही 

व्यापारी गार् सोडून गेिे र् खूप थोडे जे गार् सोडून जाऊ शकत 

निते  तेच मागे रालहिे.  

पाच-सहा र्र्ावपूर्ी आम्ही ओखा येथे गेिो. थोडे  उदास 

र्ाटिे पर् तेथीि िोक अगत्शीि असल्याने गेस्ट हाऊस मधे्य 

आमची व्यर्स्था झािी. आम्हािा तेथीि व्यर्स्थापकाने स्वयंपाक 

करून जेर्ायिा घातिे. खूप समाधान लमळािे.  Naval base  

मुळे तो लकनारा सुरलक्त  झािा आहे. आता या भागात खूपच 

प्रगती झािी आहे. श्री कृष्णभूमी सोन्याची द्वारका होर्ो ही 

सलदच्छा! 

*** 

धिम्मा  

- धर्ल्पा करंडे (महाराष्टर  मंडळ, बे एररया, कॅलििोलनवया)  

     लझम्मा लसनेमाची जालहरात 

िॉट् स्  ॲपर्र पालहिी तेिाच 

उतु्सकता र्ाटिी. लसनेमाबद्दि 

अलभप्रायही छान येत होते, पर् 

आता अमेररकेत मराठी 

लसनेमा कुठे पहायिा 

लमळर्ार, असा प्रश्न पडिा 

आलर् दुसऱ्याच लदर्शी मुिीने 

सांलगतिे की आपर् "लझम्मा" 

बघायिा जार्ार आहोत, ४ 

लडसेंबरिा. महाराष्टर  मंडळाच्या सौजन्याने आम्हािा बे 

एररया मधिा निे तर अमेररकेतिा पलहिा र्लहिा शो 

पहायिा लमळर्ार याचा खूप खूप आनंद झािा.   

छान र्ातार्रर् लनलमवती केिी होती महाराष्टर  

मंडळाने. कायवकाररर्ीने  सुहास्य मुदे्रने स्वागत केिे, 

कोरोनाचे सगळे लनयम पाळून सगळ्ांना आत पाठर्िे, 

आम्ही िौकर गेल्यामुळे बसायिा चांगिी जागा 

लमळािी, तशी सर्वच व्यर्स्था छान होती! मधं्यतरातीि 

अि्पोपहारासाठी िूड कूपॉि देण्यात आिी .  

लझम्मा सुरू झािा - सर्ाांग संुदर मनोरंजक र् 

नालर्न्यपूर्व असा हा लसनेमा आहे. एकतर कथानक 

आगळेरे्गळे, लदिखेचक अलर् सादरीकरर् अििातून. 

एक एक पात् एकापेक्ा एक सरस. सुहास जोशी यांचा 

सहज र् नैसलगवक अलभनय तर जगजाहीरच आहे. त्ांचे 

हार्भार् र् रे्गरे्गळे पेहरार् त्ांच्या भूलमकेिा उठार् 

आर्तात.  

लनलमवती सारं्त यांनाही मनापासून दाद द्यार्ीशी 

र्ाटते. भूलमकेिा साजेसे हार्भार् आलर् आलर्भावर् यांचे 

कौतुक करायिा शब्द अपुरे पडतात.  

लतसरी आमची लक्ती जोग - खरंच बार्रिेिी, 

भेदरिेिी, सतत डोळ्ांच्या कडा ओिार्िेिी. नंतर 

आत्मलर्श्र्ासाने पत्ता शोधल्यार्र स्वतः तीि पररर्तवनाने 

आनंदून गेिेिी मध्यमर्यीन मलहिा. लतची ती 

हरर्ल्यार्रची भीती, असहाय्यता, रडरे्पर्, चाजेरसाठी 

केिेिी धडपड, तो लमळाल्यार्रचा आनंद यात लतच्या 

अलभनयास आलर्  लदग्दशवकािाही शे्रय द्यारे्से र्ाटिे.  

सोनािी कुिकर्ी आलर् हेमंत ढोमे यांची 

केलमस्टर ी आलर् जुगिबंदी यामधून दोन लभन्न प्ररृ्त्तीच्या 

व्यक्तीमंधीि हळुर्ार नातं, अरेन्ड मॅरेज या गोष्टी 

संुदरररत्ा मांडल्या आहेत; आलर् सोनािीची आई 

सुलचत्ा बांदेकर लहने अगदी लटलपकि "आई"ची भूलमका 

छान रंगर्िी, सहजपरे्! 

मृण्मयी गोडबोिे लहने लर्र्ालहत स्त्रीच्या मनातीि 

सि अगदी हळुर्ारपरे् उिगडिी आहे. लतने  कतवव्यात  
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गुरिटून रालहल्यामुळे 'स्वतः तीि लबनधास्त मुिीच्या मनाचा कसा नकळत कोडंमारा होतो' याचा लर्र्ाद, उत्तम सादर केिाय. 

बालिश लबनधास्त नर्तरुर्ीची भूलमका सायिी संजीर् लहने उत्तम रेखाटिी आहे. लतची मॉडनव केशभूर्ा, रे्शभूर्ा लतच्या 

भूलमकेिा आर्खीन खुिर्ते. मनाची हळर्ी पर् भूतकाळ झुगारून नव्या खुर्ार्र्ाऱ्या लक्लतजाकडे, आजीच्या पालठंब्याने 

र्ाटचाि करर्ाऱ्या मुिीच्या भूलमकेिा लतने पूर्व न्याय लदिा आहे. सुहास जोशीने आजीच्या भूलमकेतून लतच्या धाडसी लनर्वयािा 

छान पालठंबा लदिाय. भांडर् लनभार्रं् आलर् मैत्ीची हळुर्ार तार छेडरं् जमिंय लतिा!  

थोडीशी तातु्परती बंधनं झुगारून लटर पचा मनमुराद आनंद िुटर्ाऱ्या बायका गम्मत म्हरू्न लडर ंक्स घेतांना, प्रते्कीच्या 

मनातिे कंगोरे इतके नेमकेपर्ाने दाखर्िेत की, सर्वच न्याय्य र्ाटते. पलहल्या रात्ी दारू चाखल्यार्र दुसऱ्या रात्ीचा सीन तर 

अििातून रंगर्िाय. अरे आलर् आमचा लहरो लसद्धाथव चांदेकर हा कमािीचा उमदा, देखर्ा र् सराईतपरे् अलभनय करर्ारा, 

र्ाटतच नाही की, भूलमका बजार्तोय. हा त्ाच्याच जीर्नपटाचा भाग असल्यागत तो सहज र्ार्रतोय लसनेमामधे्य.  

कथानक रंगत जातं आलर् आपर् कधी त्ा लटर पचे मेंबसव होऊन लटर पमधे्य सहभागी होतो कळतच नाही. 

         शेर्टी, महाराष्टर  मंडळाच्या व्यर्स्थापनेचे खूप कौतुक - आलर्  पुढच्या उपक्रमासाठी खूप शुभेच्छा!  

 

*** 

 

 
 

नववर्ाषचे सहर्ष स्वागर् ! 
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