
    नमस्कार मंडळी, 

 सकाळी उठल्याबरोबर अगदी 

न चुकता आजचं वातावरण 

कसं असेल हे बघण्याची सवय 

अंगवळणी पडलीय, नाही का? 

भारतात असताना कधीही असं 

हवामान बघून बाहेर पडल्याचं 

आठवत नाही. मग अशावेळी 

अवचचत पावसानं गाठल्यानंतर 

उडालेली तारांबळ चकंवा 

थंडीच्या चदवसांत धडाधड 

पेटलेल्या शेकोट्या आचण 

त्याभोवती न ठरवता रंगलेल्या 

मैचिली आठवल्या की, आता 

िार मजा वाटते. अशावेळी 

वाटतं की, ठरवूनच एखाद्या 

चदवशी ‘वेदर चेक’ करायचं 

चवसरावं आचण रस्त्यात अचानक 

बिफ वृष्टी होते का यांची वाट बघावी. भारतातले असे छोटे छोटे 

क्षण पुन्हा जगू पाहण्याचा वेडेपणा आपण इथे नेहमीच करत 

असतो. मातीशी जोडलेली नाळ तुटत नाही हेच खरं !  

मातीशी जोडलेल्या या नात्याचाच उत्सव म्हणजे आपलं 

बृहन्महाराष्टर  मंडळाचं अचधवेशन’-२०२२, अगदी सहा 

मचहन्ांवर येऊन ठेपलं आहे. हे अचधवेशन एक अचवस्मरणीय 

अनुभव व्हावा यासाठी गेल्या चकते्यक मचहन्ांपासून जोरदार 

तयारी चालू आहे. सांसृ्कचतकच नवे्ह तर  आपल्या 

व्यवसायालाही पूरक असे हे अचधवेशन ठरेल. याबद्दल 

सचवस्तर माचहती या अंकात पान सहावर  चदलेली आहेच. 

चवशेषतः  आपला व्यवसाय आपल्या ग्राहकांपयंत 

पोहोचवण्याचा खात्रीचा मागफ म्हणजे अचधवेशन-स्मरचणकेतील 

जाचहराती. अचधक माचहतीसाठी संकेतस्थळ:- 

 https://bmm2022.org/smaranika-bmm2022/ 

          मंडळी, बृ. म. मंडळ अचधवेशन  टीम तिे दर 

मचहन्ात उत्तरअमेररकेतील उल्लेखनीय कामचगरी करणाऱ्या 

आपल्या लोकांना मानाचा मुजरा चदला जाणार आहे. या 

उपक्रमास सीमा शहाणे यांच्या नेतृत्त्वाखाली आम्हाला उत्स्िूतफ 

प्रचतसाद चमळतो आहे. त्याचप्रमाणे उतृ्कष्ट व्हव्हचडओ  

संपादनासाठी राचधका देसाई (कनेव्हिकट) यांचे चवशेष 

आभार. आमची संपूणफ BMM टीम कोचवड चवषयी सवफ बंधने 

पाळूनही आपल्याला अचधवेशनाचा उतृ्कष्ट अनुभव घेण्यासाठी 

प्रयत्न करीत आहोत.  

      आपल्या नैचमचत्तक उपक्रमांमधे्य  मानचसक आरोग्यसत्रात 

२० िेबु्रवरी रोजी नू् जसी येथील १५ वषांपासून  होचमओपॅथी 

आचण स्वास्थ्य समुपदेशक म्हणून कायफरत  वैशाली चभडे यांनी 

मानचसक ताण आचण नैराश्य दूर करण्यासाठी होचमओपॅथीची 

उपयोचगता यावर व्याख्यान चदले.   

     ‘लेखक तुमच्या भेटीला’ या उपक्रमामधे्य लेखक अचमत 

भावे यांची कोमल चौक्कर यांनी घेतलेली मुलाखत गाजली.  बृ. 

म. मंडळाचा कराओके गाण्याचा कायफक्रम २७ िेबु्रवारी रोजी 

धडाक्यात पार पडला. अचजत नातू यांनी सुरुवातीपासूनच या 

उपक्रमात पुढाकार घेतला. त्यांचे चवशेष आभार.  

     मंडळी, येणाऱ्या मचहला-चदनाच्या चनचमत्ताने ‘माहेर’ 

माचसकाने चवशेष मुलाखत घेऊन मला सन्माचनत केले.  

कुठल्याही िळाची अपेक्षा न करता काम करताना अशी 

शाबासकीची थाप पाठीवर चमळाली की, उत्साह चिगुचणत 

होतो. तुम्हा सगळ्ांच्या सहकायाफनेच हे घडते हेही आवजूफन 

सांगावेसे वाटते.  

     शेवटी बाहेर काय चकवा आयुष्यात काय ‘वेदर’ कुठलाही 

असो आपल्या मातीने चदलेली पे्रमाची आचण कौतुकाची ऊब 

मात्र अशीच कायम चमळत रहावी एवढीच इच्छा !  

  आपली नम्र 

सौ. विद्या रि ींद्र जोश  (अध्यक्षा, बृ.म. मंडळ, उत्तर अमेररका) 
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बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त  

 

बृहन्महाराष्ट्र  मींडळ उत्तर अमेररका या सींस्रे्रे् मुखपत्र  

     स्र्ापना 1981 (वशकागो) 

सींस्र्ापक:- कै. चवषु्ण वैद्य, कै. शरद गोडबोले, जयश्री हुपरीकर  

सींपािक: -चवनता कुलकणी, चशकागो, इचलनॉय  

बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त कायाचलय -सींपकच :- 

BMM Treasurer - Sona Bhide   

3574  S. Marion Way, Chandler, AZ 85286  

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

िगचण रे् िर:- Printed Copy: $25/ year   

Subscription payment is accepted online by Paypal at:  

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

जावहरात ींरे् िर   

पूणफ पान: $175    अधे पान: $ 100  

  पाव पान: $ 70    अष्टमांश पान: $ 50 

 

वृत्त दर मचहन्ास प्रचसध्द होते. आदल्या मचहन्ाच्या २० तारखेपयंत हाती 

आलेल्या मजकुरातून वनिडक मजकूर  नचजकच्या वृत्तपत्रात प्रचसध्द 

करण्याचे सवफ प्रयत्न केले जातील. मजकूर शक्यतो युवनकोड मराठ त MS 

word/Text Fileसह ईमेलने पाठिािा.  

प्रवसधि झालेल्या मजकुराश  सींपािक  सहमत असतातर् असे नाह . 

चलखाणाच्या चनवडीचे, प्रकाशनयोग्य चकरकोळ बदलाचे आचण व्याकरणीय 

दुरुस्तीचे अंचतम अचधकार संपादकांकडे राहतील.  

पाठवलेल्या साचहत्याची पोच ईमेल कळचवल्यास चदली जा ईल.     
बृहन्महाराष्ट्र  मींडळार्  कायचकाररण  (२०१९-२०२२) 

                                 मतावधकार असलेले सिस्य   

                                         वनयुक्त सिस्य  
      
 माज  अध्यक्ष:-  अचवनाश पाध्ये, बॉस्टन, मॅसॅच्युसेट् स्  
 
िृत्त सींपािक:-   चवनता कुलकणी, चशकागो, इचलनॉय    
                                            
                                    विश्वस्त सवमत :  
 
अध्यक्ष :-        मोचहत चचटणीस, चसॲटल, वॉचशंग्टन  
 
सिस्य :-        चनतीन जोशी, चशकागो, इचलनॉय  
 
सिस्य :-        सुनील सूयफवंशी, ररजचिल्ड, कनेव्हिकट            
                            ...  
प्रकाशक:-    बृहन्महाराष्टर  मंडळ, उत्तर अमेररका  
सींकेतस्र्ळ:- 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. 

बृहन्महाराष्टर  वृत्त            माचफ २०२२        

अींकासाठ  सावहत्य/मजकूर पाठविण्यार्ा पत्ता:- 
vinata@gmail.com   or   vinatak.bmmvrutta@gmail.com  

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

अध्यक्ष:-  चवद्या जोशी चशकागो, इचलनॉय 

सवर्ि:- कोमल चौक् कर लॉस अँजलीस, कॅचलिोचनफया  

कोर्ाध्यक्ष:-  सोना चभडे चिचनक्स, ॲररझोना 

सिस्य:-  चमचलंद बावडेकर  ॲटलांटा, जॉचजफया 

 संदीप बेलखोडे ऑव्हस्टन, टेक्सास 

 संदीप दीचक्षत  व्हिवलँड ओहायो 

 चशल्पा कुलकणी  बॉस्टन, मॅसॅचु्यसेट् स्  

 हेमा राचमाळे  डेटर ॉइट, चमचशगन 

 श्र  विपक गुपे्त याींरे् वनधन  

    शालफट (नॉथफ कॅरोलायना) मराठी 

मंडळाचे संस्थापक आचण 

शालफ टमधे्य अनेक वषे स्थाचयक श्री. 

चदपक गुपे्त यांचे ११ िेबु्रवारी  

२०२२ रोजी अल्पशा आजाराने 

चनधन झाले. गुपे्त काका म्हणून 

शालफ ट मराठी मंडळात ते पररचचत 

होते.. बँकांमधून मोठ्या पदांवर 

काही वषे काम केल्यानंतर त्यांनी 

स्वतः ची कंपनी स्थापन केली. मंडळाने त्यांच्या कायाफच्या 

गौरवाथफ २०१८ मधे्य त्यांना पचहला शालफट-भूषण पुरस्कार 

देऊन सन्माचनत केले होते. भारतीय संसृ्कती जोपासण्यासाठी 

त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. ते उभरत्या कलावंतांना नेहमीच 

प्रोत्साहन देत आचण स्वतः देखील काहीतरी नवीन चशकत 

राहायचे. त्यांचे जीवनकायफ शालफ ट मंडळांस चनव्हश्चतच 

पे्ररणादायी ठरेल.  ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास सद् गती देवो! 

*** 

श्र . धनींजय जोश  याींरे् अवभनींिन 

 चशकागोचे रचहवासी  

श्र . धनींजय जोश   यांना त्यांच्या  

”सहज” (रोहन प्रकाशन, पुणे) या 

पुस्तकाबद्दल  महाराष्टर  राज्य 

शासनाचा प्रौढ- वाङ्मय पुरस्कार 

((गट- संकीणफ, भाई माधवराव 

बागल पुरस्कार) घोचषत झाला. 

धनंजय जोशी यांचे हाचदफक 

अचभनंदन!  

८ मार्च जागवतक मवहलाविनावनवमत्त  जगभरात ल 

सिच के्षत्रात ल  मवहलाींच्या कतृचत्वाला सलाम! 

‘लेखक तुमच्या भेट ला’-Live & Recorded  

भाग १८:-  फेबु्रिार  २६, २०२२  सकाळ  ११  (CT)   
लेखक:- अवमत भािे  (लॉस अँजेलीस), चकंडल प्रकाचशत 
दोन  ई पुस्तके- लघुकथासंग्रह:- ‘व्यक्तछटा’ (स्वतींत्र) ,  
‘मनतरींग’  (सहभाग)   
सींिािक:- कोमल र्ौक्कर  
To watch, click : - 
 https://www.youtube.com/watch?v=Tid-
yynWJl4    or    
https://www.facebook.com/102944074388026/
posts/671705820845179/ 

mailto:sona.bhide@bmmonline.org
https://bmmonline.org/vrutta/subscription/
http://www.bmmonline.org
mailto:vinata@gmail.com
mailto:vinatak.bmmvrutta@gmail.com
https://www.facebook.com/102944074388026/posts/671705820845179/
https://www.facebook.com/102944074388026/posts/671705820845179/


    

३ बृहन्महाराष्टर  वृत्त            माचफ २०२२        

 ‘श्र खींडासारखा गोड गळा’ 
- माधुर  बापट (चिचनक्स,ॲररझोना)  

    पुण्यातील ‘पु. ना. गाडगीळ’ अँड सन्स चलचमटेड

-सराि-पेढीचे संस्थापक अनंत गणेश गाडगीळ 

ऊिफ  ’दाजीकाका’ गाडगीळ  हे माझे काका. त्यांनी 

व त्यांच्या कुटंुबीयांनी लताचददीचंवषयी मला 

सांचगतलेली एक आठवण अशी:- 

       २००१ साली २२ ॲािोबरला, नवरात्रात 

सप्तमीला म्हणजे सरस्वतीपूजनाच्या चदवशी 

पुण्यात पौड रस्त्याला ‘पु. ना. गाडगीळ अँड सन्स 

जे्वलसफ’चे नवे दुकान उघडले. तेव्हा लताबाई मंगेशकर यांना दुकानाचं 

उद्घाटन कराल का, असं आमच्या दाजीकाकांनी चवचारले. त्यावर त्या 

म्हणाल्या, ‘या आधी मी कधी अशी उद्घाटनाला वगैरे गेलेली नाही. 

पण बाळला चवचारून सांगते.‘ तेव्हा ह्रदयनाथ व त्यांची पत्नी भारती 

दोघेही म्हणाले, ‘जा, काही हरकत नाही, चददी.’  त्या उद् घाटन 

समारंभाला लताबाईंसमवेत उषाताई मंगेशकरही आल्या होत्या.  

 त्या  दोघीनंा 

त्या चदवशीच 

दुकानातून 

काहीतरी 

खरेदी 

करायचं 

होतं.  

दाजीकाका 

त्यांना 

म्हणाले, 

की,आज 

केवळ  

उद्घाटन आहे. आम्ही िक्त लोकांना पानसुपारी देतो. आज आम्ही 

चबलं करत नाही. पण तुम्ही खरेदीला नक्की परत या. पण त्या दोघी 

ऐकायलाच तयार नव्हत्या. आजच्या मुहूताफला तुमच्या दुकानातून 

काहीतरी घेतल्याचशवाय आम्ही जाणारच नाही, असा लहान 

मुलीसंारखा हट्टच धरून दोघी पूणफवेळ खुच्यांवर बसल्या होत्या.    

       हळूहळू उद्घाटनाला बोलावलेली सगळी मंडळी परत गेली. 

इतर चगऱ्हाईकांची गदी व लक्ष टाळण्यासाठी सेलेबे्रटीज दुकानाचे 

शटर खाली ओढल्यावरच मागच्या दारानेच नेहमी खरेदीला दुकानात 

येतात. पण, लताबाईंच्या हसे्त उद्घाटन झाल्याने त्या कायफक्रमाच्या 

सुरवातीपासून दुकानात हजर होत्या. शेवटी दाजीकाकांनी आतून दोन 

चांदीची पातेली व वाढायचे दोन डाव आणले. लताबाई व उषाताईंच्या 

हातात त्या वसू्त  ठेवत ते म्हणाले, ‘आज तुमच्या इचे्छप्रमाणे तुम्हाला 

खरेदी करता येत नाही म्हणून आम्हाला खेद वाटतो. परंतु तुमच्या 

दोघीचं्या गोड गळ्ासारखं गोड श्रीखंड ठेवण्यासाठी ही पातेली मात्र 

तुम्हाला चदल्याचशवाय तुम्हाला दुकानातून जाऊ देणं आम्हाला बरं 

वाटत नाही.’ 

 दाजीकाकांनी से्नहपूवफक चदलेली ती पातेली घेऊन लता चददीनंी 

व उषाताईंनी आनंदाने दाजीकाकांना नमस्कार करून त्यांचा चनरोप 

घेतला. 

 *** 

भारतरत्न स्वरसम्राज्ञ  (स्व.) लता मींगेशकर याींच्या विर्य  काह  व्यक्तक्तगत आठिण  

        लताविि  
   लेखन-  विजया मराठे  
   (पमोना, कॅचलिोचनफया) 

लतादीदी,लतादीदी,दीदीऽदीदीऽ 

 मन आकं्रदले, जन   हळहळले 

 शोकाने सूर लोपले,गीत थांबले 

 दाटलेल्या कंठात शब्द चवरले     !  

    चकती ग दीदी तुझी रूपे आठवू 

    चकती तुझ्या स्वरांना मनी ंसाठवू? 

    तुझ्या सुरांची साठवण ग अमाप 

    हृदयीच्या झंकारां नसे मोजमाप   !  

 सुरांनी तुझ्या शब्द चजवंत झाले 

अचभनयाला त्यांनी बोलके केले 

 बोलक्या भावनांनी मन हेलावले 

 दीदी तुझे सूर हृदयी रेंगाळले    !  

       जादू होती दीदी तुझ्या स्वरांना 

     चैतन् चदलेस तू बहु-रुग्ांना 

     सू्फती चदलीस तूच सैचनकांना 

     सुख चदलेस दुः खी पीचडतांना     !  

 पे्रमळ अन उदार तू होतीस 

 गोरगररबांची ग वाली होतीस 

 भावंडांची तुझ्या तू दीदी होतीस 

 सकलांची तू गानदेवता होतीस       !  

      संपत्ती,प्रचसद्धीच्या वषाफवात चभजलीस 

     मात्र कदाचप तू वाहून गेली नाहीस 

     रंगीन चसनेसृष्टीत कायम वावरलीस 

    साध्या साव्हत्त्वक रूपात झळकलीस   !  

 बालपणापासून तुझे सूर भावले 

 सुरेल भूपाळी ऐकत जागी झाले 

 भावगीतात रमून स्वप्ांना रंगवले 

 ’आपल्या आवडी’ने चनद्राचधन   झाले       !  

      संगतीत सदा सुरांच्या,मी जगले 

     कधी हुरहुरले कधी हळहळले 

     आनंदाने कधी नाचले,  हरखले 

     अमोलआशावाद ते देऊन गेले    !  

 रंग चनसगाफचे या सुरांनी दाखवले 

 पैलू मनांचे या सुरांमुळेच कळले 

 लेकरांसाठी यांनी अंगाई-गीत गायले 

 जीवन चकती संुदर आहे, मला कळले    !  

      जेंव्हा घनश्यामामुळेअरुणोदय चदसेल 

     अन चहूकडे आनंदी आनंद गडे होईल 

     जेव्हा सोसाट्याने वादळी वारा सुटेल 

     सागराला बघून दयाफचा राजा नाचेल      ,  

 नंदलाला आळवताना नातवंडे चनजतील 

 शुभंकरोचतचे स्वर माझ्या कानी पडतील 

 तेव्हा तुझे अमर सूर मला जाणवतील  

 लतादीदी, अखेरचा हा तुला दंडवत   !  
                                           *** 



    

४ बृहन्महाराष्टर  वृत्त        माचफ २०२२        

लताबाईींरे् सींभार्णपटुत्व आवण  विनोिबुधि   
- डॉ. विजय ढिळे (ऑटवा, कॅनडा)    

         

     भारतरत्न स्वरसम्राज्ञी लताचददीनंी जगाला अल् चवदा केला आचण त्यांच्यावर अनेकांनी भरभरून 

चलचहले. मात्र त्यांच्या संभाषणपटुत्वाबद्दल आचण त्यांच्या अचभजात चवनोदबुध्दीचवषयी िारसा उले्लख 

झाला नाही. त्यांची व माझी ५५वषांची चनखळ मैत्री होती. आम्ही एकत्र प्रवास केला. नाटक, चसनेमे 

पाचहले. त्यांच्या अनेक कायफक्रमांना मी हजेरी लावली, देशांत आचण परदेशांतही! हा मैत्रीचा चसलचसला 

१९६७ साली सुरू झाला. नुकतीच चवशी उलटलेला मी दंतवैद्य. ठाण्याला दवाखाना सुरू केला होता. 

चददी पेशंट म्हणून यायच्या त्यावेळी अख्ख्ख्या शहरभर ती बातमी गाजायची. एकदा त्या येऊन गेल्यावर 

मला ठाण्याचे नगराध्यक्ष कवी. पी. सावळाराम यांचा िोन आला, ’तुमच्या दवाखान्ात लताबाई येऊन 

गेल्या म्हणे?’  मी होकार चदल्यावर त्यांचा पुढचा प्रश्न -’पुन्हा कधी येणार आहेत?’  पुढच्या रचववारी, असे माझे उत्तर ऐकल्यावर 

ते म्हणाले, ’त्या आल्या की, मला कळवा, मी भेटायला येईन’. हे मी चददीनंा सांचगतल्यावर त्या चमव्हिलपणे म्हणाल्या, “तुम्हाला 

ती म्हण माचहती आहे ना, पी हळद अन्  हो गोरी, तसेच पी सावळाराम, अन्  हो कवी”. मला हंसू अनावर झाले.     

परमेश्वराने माझ्यासारख्या सामान् माणसाच्या आयुष्यात चददीचं्या सहवासाचे अमृतक्षण टाकले. एकदा आम्ही चौघेजण 

- पुरंदर चकल्ल्यावर आरोहण केले, उषाताई, चशवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे, गो.नी दांडेकर आचण अस्माचदक.  बाबासाहेबांच्या 

ममफबंधातली ठेव म्हणजे पुरंदर चकल्ला. त्यांनी त्यांच्या ओघवत्या वाणीने चतथला दगड अन्  दगड चजवंत केला. आम्ही 

संध्याकाळी सहाला परत येणार होतो. त्याला दोन तास उशीर झाला. लताबाई काळजीत होत्या. उषाताई व मी हॉटेलात 

परतल्यावर त्यांनी सुटकेचा चन:श्वास टाकून त्या चवनोदाने म्हणाल्या, “मला वाटले, तुम्ही इचतहासजमा होणार की काय?” 

इचतहास-अभ्यासक  पुरंदरेंवर ती सुरेख शाव्हब्दक चटपणी होती. आणीबाणी लागू झाली तेव्हा मी १०१ प्रभुकंुज- या लताचददीचं्या 

चनवासस्थानी गप्पा मारत होतो. चचत्रपती शांतारामबापंूच्या ’चजचनयस’ असण्याचा चवषय होता. मला ’दो आँखे बारह हाथ’ 

चचत्रपटामधले ’ऐ माचलक तेरे बंदे हम, जैसे हो हमारे करम...’ हे अजरामर गाणे आठवले. चददीचंी सतेज बुध्दी जागृत होती. त्या 

उद् गारल्या, ”ते गाणे सध्याच्या काँगे्रसवाल्यांना वरदान ठरले आहे. इंचदरा गांधीनंा भेटायला जाताना ते कोरसमधे्य ‘ऐ 

माचलक’...चे शब्द आळवतात!”    

लताबाईंचे चशवाजी महाराजांबद्दल पे्रम अतु्यच्च कोटीचे होते. त्यांच्या चदवाणखान्ांत महाराज घोड्यावर स्वार असलेला 

हस्तीदंती पुतळा आहे. १९७७च्या चनवडणुकीत यशवंतराव चव्हाणांचे भक्तगण, ”आमचे लाडके यशवंतरावजी, महाराष्टर ाचे 

प्रचतचशवाजी”, अशा घोषणा देत. त्यावर भाष्य करताना चददीनंी समथफ रामदासांचे, “चनश्चयाचा महामेरु। बहुत जनांसी आधारु। 

अखंड व्हस्थतीचा चनधाफरु। श्रीमंत योगी ॥”, हे शब्द उद् धृत केले आचण खेदाने त्यां प्रचतचशवाजीबंद्दल म्हणाल्या, “कुठे तो 

चनश्चयाचा महामेरु आचण कुठे हा चनश्चयाचा महामोरु”!  

त्यांना पुलंचे चवनोद बेहद्द पसंत होते. चनवडणुकीत पुण्यांतून चवठ्ठलराव गाडगीळ व हरीभाऊ गोखले हे काँगे्रसचे 

लोकसभा उमेदवार होते. दोघेही पराभूत झाले. नंतरचा चवजयसभेचा चकस्सा चददीनंी सांचगतला, पु.ल. भाषणाला उठले आचण 

कीतफनकाराच्या अचवभाफवात दोन्ही हात वर करून असा गजर केला,  ’पंुडचलक वरदे ’हारा’ चवठ्ठल’!  

१९९७ मधे्य बाळासाहेब ठाकरेंची मंुबईतल्या वीर सावरकर मागाफवरील चहंदुजा रुग्ालयांत हृदयावर शस्त्रचक्रया यशस्वी 

झाली. त्यांना भेटून मी पुढे पेडर रोडवरील चददीचं्या घरी गेलो. त्या उतृ्कष्ट नकलाकारही होत्या. ठाकरेंची प्रकृती आता उत्तम 

आहे, असे त्यांना सांचगतल्यावर त्या उठल्या आचण गंमत म्हणून ठाकरेंसारखे भाषण करण्याच्या अचवभाफवात म्हणाल्या, “आता 

चशवसेनेची नवीन घोषणा ऐका, गवफसे कहो, हम वहींिुजामें है”! गीतकार जावेद अख्तर यांनी लताबाईंची दूरदशफनवर मुलाखत 

घेतली होती. ती संपल्यावर लताबाई म्हणाल्या होत्या, “आता माझे ऐका, जे मला तुम्हाला प्रथमपासून चवचारायचे होते,- ए, क्या 

बोलता है तू?” सवफ श्रोतृगण हास्यरसांत बुडाला, अख्तरसकट! 

 नव्वदी उलटलेल्या चददीचंी खुशाली चवचारण्याकरता मी िोन केला तेव्हां त्यांच्या िोनमागून कोणाचा तरी आवाज  येत 

होता. तो कोणाचा अशी माझी पृच्छा. त्यांवर त्यांचे उत्तर, “अहो, आमचा स्वयंपाकी चवचारतोय, चबयाफणी करू का? आता कोण 

खाणार आहे चबयाफणी? मला बघायला येणारे डॉिसफ आचण वेढा घालून बसलेल्या नसेस...त्यांनाच व्हखलवावी लागेल चबयाफणी. मी 

व्हखचडीपुरती उरलेय.” आजारी चबछान्ावरून हा चवनोद आला होता. माझे डोळे पाणावले. 

सरस्वतीदेवी चददी इंद्रलोकांत चनघून गेल्या आचण पृथ्वी अशंू्रनी चचंब चभजली. संगीतके्षत्र पोरके झाले. लताचददीचें साथफ 

वणफन तीन शब्दांत- ’सींग ताच्या अींगणात ल तुळस!’.              

 

*** 
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 िोनिा स्वप्नपूती  
- सुभार् केळकर (डेटर ॉईट, चमचशगन)  चलव्हखत इंग्रजी लेखाचा हा मराठी अनुवाद (अनुिािक- विनता कुलकणी)  

       संगीतके्षत्रातील एक सुवणफकाळ संपला! आमच्या चपढीतील, बहुधा कोणत्याही चपढीतील चदग्गज 

गाचयका- लता मंगेशकर कालौघात इचतहासात चवलीन झाल्या. त्यांना वैयव्हक्तकररत्या ओळखण्याचे ज्यांना 

भाग्य लाभले, ते खरोखर सुदैवी आहेत. माझा एक संगीतपे्रमी चमत्र मला एकदा म्हणाला होता, “मला 

लताजी ज्या खोलीत आहेत त्या  खोलीतील हवेत श्वास घेण्याची संधी चमळावी अशी माझी इच्छा आहे. तसे 

झाले तर माझे एक  स्वप् प्रत्यक्षात उतरले, असे मी समजेन.” 

          माझ्या बाबतीत सांगायचे तर  ते स्वप् एकदाच नवे्ह तर दोनदा पूणफ झालं होतं. लताजी ज्या खोलीत 

आहेत त्या खोलीत केवळ श्वास घेण्याचे नवे्ह, तर प्रत्यक्षात मला त्यांच्याशी लहानसे संभाषण करण्याचे 

आचण त्यांच्या  पायांना स्पशफ करण्याचे भाग्य लाभले.  

       ही घटना १९८०च्या दशकातली! लता दीदी एका लाइव्ह कॉन्सटफसाठी (मैचिलीसाठी) डेटर ॉईटमधे्य 

होत्या. मी माझ्या साप्ताचहक रेचडओ कायफक्रमात त्यांची लोकचप्रय गाणी वाजवून त्या मैचिलीची प्रचसद्धी 

करत होतो. मला त्यांची मुलाखत घ्यायची होती, पण मैचिलीच्या राष्टर ीय पातळीवरील प्रायोजकाने आपल्या तारकांचे संरक्षण 

करण्यासाठी कोणत्याही मुलाखतीला परवानगी न देण्याचे धोरण ठरवले होते. ते इंटरनेटच्या आधीचे चदवस होते आचण मला 

िक्त लता दीदीचंी नू्यॉकफ मधे्य चकशोर कुमार यांच्याशी झालेल्या संभाषणाची व्हिप चमळू शकली. माझ्या  ‘रील-टू-रील टेप 

रेकॉडफर’वर, त्या संभाषणातून िक्त दीदीचंा आवाज काढण्यात मी बराच वेळ घालवला. मी त्यांची  चवधाने "उत्तरे" स्वरूपात 

बनवली आचण मी माझ्या स्वतः च्या आवाजात त्यांच्या उत्तरांना समपफक "प्रश्न" तयार करून ते ध्वचनमुचद्रत केले. शेवटी संपाचदत 

केलेल्या त्या बनावट मुलाखतीने त्यांच्या मैचिलीच्या प्रचसद्धीसाठी चांगली सामग्री तयार करण्याचा उदे्दश साध्य झाला होता.  

      डेटर ॉईट येथील कॉन्सटफनंतर दुसऱ्या चदवशी स्थाचनक प्रायोजकाने दीदीनंा ती “मुलाखत” ऐकवली. एका महाराष्टर ीयन व्यक्तीने 

ते रेकॉचडंग तयार केले होते हे जाणून त्यांना खूप आनंद झाला आचण त्यांनी 

मला भेटायला सांचगतले. दुसऱ्या चदवशी मी त्यांना स्थाचनक प्रायोजकाच्या 

घरी संध्याकाळी भोजनाच्या वेळी  भेटलो. त्यांच्याशी झालेली माझी ती भेट 

अचवस्मरणीय ठरली. मी त्यांना  बरेच प्रश्न चवचारले आचण त्यांनी त्या सवांची 

उत्तरे चदली, जोपयंत मी ते संभाषण रेकॉडफ करत नव्हतो तोपयंत! चवशेष 

म्हणजे, डेटर ॉईटमधील त्यांच्या गाण्याच्या मैचिलीच्या प्रचाराथफ मी केलेल्या  

कामाचे कौतुक करण्यासाठी त्यांनी मला त्याच वषी म्हणजे १९८५ मधे्य 

प्रकाचशत झालेली पंचडत भीमसेन जोशी आचण लता मंगेशकर यांनी 

गायलेली “राम श्याम गुण गान” ही भव्हक्तसंगीताची ‘लाँग पे्ल रेकॉडफ ’ त्यावर 

स्वाक्षरी करून भेट चदली. माझ्या दृष्टीने माझ्याकडची ही सवाफत मौल्यवान  

वसू्त! या आल्बममधील भजने आजही खूप लोकचप्रय आहेत. 

          लताचददी त्यांचा वेळ इतरांसाठी देण्याबाबत इतक्या उदार होत्या की, 

जेव्हा मी त्यांना आपली अजून एक अनौपचाररक भेट होऊ शकेल का?-  

असे चवचारले, तेव्हा त्यांनी लगेच होकार चदला आचण मी दुसऱ्या चदवशी 

चवमानतळावर त्यांना  भेटावे असे  सांचगतले; कारण त्यांचे  सामान ”चेक इन”  

केल्यानंतर त्यांना एक तास मोकळा चमळणार होता.  

    दोन्ही भेटीमंधे्य, त्यांचा मोकळेपणा, त्यांची सभ्यता, त्यांची चवनोदबुद्धी 

(होय, आदल्या चदवशी ंरात्रीच्या जेवणानंतर एक "चवनोद" सत्र झाले होते), त्यांची सदैव हसतमुख वृत्ती आचण सवाफत महत्त्वाचे 

म्हणजे त्यांच्या बोलण्याच्या आवाजातील माधुयफ यांनी मला सवाफत जास्त प्रभाचवत केले. त्यावेळी त्या पन्नाशीच्या मध्यात होत्या पण 

बोलतांना त्यांचा आवाज चकशोरवयीन मुलीसारखा वाटत होता. त्यांच्या बोलक्या आवाजात त्यांच्या गाण्याच्या आवाजासारखेच 

गुण होते. त्यांचे बोलणे एकाच वेळी मनमोहक, आल्हाददायक आचण सुखद होते. 

 लता दीदी आता आपल्यात नाहीत, पण त्यांच्या मधुर आवाजात अनेक भाषांमधे मुचद्रत केलेल्या गाण्यांचा खचजना कायम 

आपल्यासोबत राहील.  

तुमच्या स्वगीय गायनाने देवांचे सदैव मनोरंजन होऊ दे, दीदी! 

टीप:   

- सुभाष केळकर चलव्हखत मूळ इंग्रजी लेख  या अंकाच्या ई पुरवणी चवभागात  (पान क्र.१४) वर आहे. 
- लताचददीचं्या स्मरणाथफ इंटरनेट रेचडओवर सुभाष केळकर यांनी सादर केलेला चददीचं्या चहंदी गाण्याचा- ’गीतांजली’ हा कायफक्रम  
ऐकण्यासाठी संकेतस्तथळ : eprasaran.com .     

https://eprasaran.com/


    

६ बृहन्महाराष्टर  वृत्त        माचफ २०२२        

बृहन्महाराष्ट्र  मींडळ अवधिेशन नू्य जसी (ऑगस्ट ११-१४, २०२२)   

- प्रशाींत कोल्हटकर  (नू् जसी )  
बृ. म. मंडळ अचधवेशन २०२२, संयोजक 

                                         नमस्कार मंडळी, 

       बृहन्महाराष्टर  मंडळाच्या (बीएमएम) 

२०२२मधे होणाऱ्या अचधवेशनाच्या 

तयारीचा एक पुढील आढावा घेऊन मी 

पुन्हा तुमच्यासमोर आलो आहे. मला 

आशा आहे की, तुम्ही तुमच्या 

उन्हाळ्ाच्या सुट्टीतला कायफक्रम नक्कीच 

चनचश्चत केला असेल आचण तुमच्यापैकी 

बहुतेकांनी बीएमएम अचधवेशनासाठी नू् जसीला येण्याची 

योजना आखली असेल. आपल्या अचधवेशनासाठी आता सहा 

मचहन्ांपेक्षा कमी वेळ उरला आहे. नावनोदंणी(रचजस्टर ेशन) 

केलेल्यांची संख्या चदवसेंचदवस वाढत आहे त्यामुळे सवांचा 

उत्साह आचण उतं्कठाही आता चशगेला पोहोचली आहे.  

बृहन्महाराष्टर  मंडळाच्या अचधवेशनाला येणाऱ्यांचे 

आदराचतथ्य अचधकाचधक चांगले कसे करता येईल आचण 

त्यांना ह्या अचधवेशनाचा जास्तीत जास्त आनंद कसा देता येईल 

ह्यासाठीच्या तयारीत कायफकते व्यस्त आहेत.  

तुम् हाला कळव यास आनंद होत आहे की, बहुतेक 

कायफक्रम जवळपास चनचश्चत झाले आहेत आचण भारतातील 

बहुतांशी कायफक्रमांचे करार पूणफ होण्याच्या अंचतम टप्यात 

आहेत. कायफक्रमाचे वेळापत्रक लवकरच प्रचसद्ध केले जाईल, 

ते बघून तुम्हाला “कुठला कायचक्रम बघू आवण कुठला 

नको”असे होईल याचं कारण असं की, भारतातून दजेदार 

कायफक्रम तर आपण आणतोच आहोत त्याचशवाय उत्तर 

अमेररकेतील चवचवध राज्यातील सवोत्तम कायफक्रम आपल्याला 

बघायला चमळणार आहे. उत्तर अमेररकेतील कलाकारांना 

कलागुण दाखचवण्याची संधी देणे हे ह्या संमेलनाचे एक उचद्दष्ट! 

संगीत, नृत्य, नाट्य, चवनोद, साचहत्य अशा कलाप्रकारांच्या 

प्रदशफनासाठी ह्या कलाकारांना हक्काचे व्यासपीठ बृहन्महाराष्टर  

मंडळाचे अचधवेशन उपलब्ध करून देते.  

ह्या अचधवेशनास उपव्हस्थत सुमारे ५००० मराठी लोक 

तीन वषाफनंतर प्रथमच एकत्र येणार आहेत. साचहत्य व संगीत 

ह्याच्या सोबतच सामाचजक जबाबदारीवर पे्रम करणाऱ्या 

आपल्या मराठी समाजाचे मनोरंजन आचण प्रबोधन 

करण्यासाठी आम्ही अतं्यत प्रभावी व्यव्हक्तमत्वाची मंडळी 

तुमच्या भेटीसाठी बोलावली आहे. आपल्या सवांचे लाडके 

नामवंत गायक, संगीत चदग्दशफक शंकर महादेवन बीएमएम 

अचधवेशनात तुम्हाला मंत्रमुग्ध करण्यासाठी संगीताचा अप्रचतम 

नजराणा घेऊन येत आहेत. पद्मश्री डॉ. श्रीकांत दातार, डॉ. 

आनंद देशपांडे आचण सुप्रचसद्ध सेचलचब्रटी शेि चवषू्ण मनोहर 

अशा प्रमुख व्यक्तीनंी त्यांच्या सहभागाला पुष्टी दशफवली आहे. 

उत्तम कलाकृती पेश करणारे पुढील ख्यातनाम कलावंत 

चनचश्चत झाले आहेत.     

प्रशांत दामले, सचचन खेडेकर, सोनाली कुलकणी, वषाफ 

उसगावकर, मुक्ता बवे, मंगेश कदम आचण लीना भागवत.  

उत्तर अमेररकेतील चवचवध राज्यांमधून कलाकारांचे 

कायफक्रम  जाहीर करण्यात आले आहेत.  

नू् जसी - कॅम्प िवळिडे, व्हचजफचनया – जर  पटका,  

    चशकागो (इचलनॉय) - ऐींका रींगिेिते तुझ  कहाण ,  

कॅचलिोचनफया - रवसकाींर्ा हृियस्र् तारा,  

    टेक्सास - शेक्सवपयर एक्सपेररमेंट,  

    लॉस एंजेचलस (कॅचलिोचनफया)- अींतर च्या गूढगभी,  

   अनेक राज्यांनी एकत्र येऊन सादर केलेले- मराठ  अक्तस्तत्व,   

याचशवाय ढोल ताशा स्पधाच जाहीर केली आहे. 

उत्तर अमेररकेत अनेक मराठी उद्योजक मंडळी आचण  

उद्योजक बनू इव्हच्छणारे अनेक मराठी लोकही आहेत. 

बीएमएम अचधवेशन अशा लोकांना नेटवचकंगची सुवणफसंधी 

उपलब्ध करून देत असते. चबझनेस कॉन्फरन्ससाठी Day 0 

साठी प्रचतचित वके्त तर आहेतच पण प्रथमच चबझनेस 

कॉन्फरन्स िक्त Day 0 ला नसून अचधवेशनाच्या सवफ 

चदवसांसाठी वाढवली आहे. ह्या संधीचा लाभ होतकरू मराठी 

उद्योजक घेतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. 

ह्याव्यचतररक्त इतर व्यावसाचयक उत्पादनांचे प्रदशफन व 

चवक्री ठेवणारा एक्स्पोह  अचधवेशनात असणार आहे. आपली 

उत्पादने हजारो मराठी लोकांसमोर आणण्यांस उतु्सक 

उद्योजकांसाठी अचधक माचहती:-   bmm2022.org  

पालकांना अचधवेशनाची मजा तेव्हाचं चमळते जेव्हा ते 

आपल्या लहान मुलांच्या बाबतीत चनधाफस्त असतात. गेल्या बृ. 

वृत्तामधे आपल्या “डे केअर” ह्या सुचवधेबद्दल मी उले्लख 

केला होता. ३ ते १३ वयोगटातील मुलांकरता “डे केअर” 

आवश्यक सोयीनंी पररपूणफ असेल. त्यामधे मुलांचे मनोरंजनाचे 

आचण त्यांना गंुतवून ठेवणारे उपक्रम असणार आहेत. आचण 

मराठी संसृ्कती जोपासण्याचा भाग म्हणून मराठी 

कायफशाळेचाही अंतभाफव करण्यात येणार आहे. लहान मुलांच्या 

कायफक्रमासाठी चवशेष तसदी घेण्यात आली आहे. त्याचवषयी  

सचवस्तर माचहती पुढच्या वृत्तात मी जरूर देईन.  

अचधवेशनास नावनोदंणीची  चतचकटे आचण देणगीदारांची 

पॅकेजेस वेगाने चवकली जात आहेत. पण चतचकट बुक 

करण्यासाठी आचण तुमची नोदंणी पूणफ करण्यासाठी अजून 

वेळ आहे. जर तुम्हाला अचधक चांगल्या जागा हव्या असतील 

तर तुम्ही आमची देणगीदार पॅकेजेस खरेदी करू शकता 

आचण चांगल्या जागा लॉक करू शकता. अचधक माचहतीसाठी 

https://bmm2022.org  संकेतस्थळाला नक्की भेट द्या. 

जसा प्रते्यक उगवता चदवस आशा-अपेक्षांची, स्वप्ांची 

नवचकरणे घेऊन अवतरतो तसाच प्रते्यक मचहना आपल्या 

बीएमएम २०२२ च्या अचधवेशनाकडच्या वाटचालीचे अनेक 

पले्ल यशस्वीपणे पार करून आगेकूच करतो आहे, 

कायफकत्यांची उमेद चिगुचणत करतो आहे. त्याचा आढावा 

घेऊन मी परत पुढच्या मचहन्ात तुमच्यासमोर येईन. चला तर 

मग आता तुमचा इथेच चनरोप घेतो.  

Welcome to BMM 2022 ! 

*** 

bmm2022.org
https://bmm2022.org/registration/
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कौन तार से ब न  र्िररया!  

विदु्यले्लखा अकलूजकर (वँ्हकूव्हर, कॅनडा) 

        अचलकडे माझ्या नेहमीच्या 

सुपरस्टोअरमधे ग्रोसरी करायला 

गेले, की मला या एके काळच्या 

चांगल्या दुकानातदेखील भाज्या/

िळे वगैरे गंुडाळायला प्लाव्हस्टकचा 

वापर चवनाकारण िारच वाढला 

आहे, आचण सरळ साध्या भाज्या 

घेतानादेखील आपल्याला 

प्लाव्हस्टकच्या रॅपरचशवाय नुसत्या भाज्या घेणं, हे चदवसेंचदवस 

कठीणच होत चाललंय, याची त्रासदायक जाणीव होते. 

सुपरमाकेटात िुकटात ठेवलेल्या प्लाव्हस्टकच्या चपशव्या 

िरफकन ओढून त्यात प्रते्यक भाजीला गोषात बसवायचं, 

आचण दर खेपेला घरी आल्यावर त्या चपशव्या कचऱ्यात 

िेकून द्यायच्या, हे तर मी करत नाहीच. एका वेळी 

आणलेल्या चपशव्या मी दहा वेळा तरी स्वच्छ करून, घड्या 

करून पसफमधे ठेवून पुन्हापुन्हा वापरतेच, चकंवा घरात तरी 

त्यांचा सतत पुनवाफपर करतच राहते. तरीदेखील भोकांच्या, 

हंॅडलच्या प्लाव्हस्टक चपशव्यांत िळे घालूनच जेव्हा दुकानदार 

चवकायला ठेवतात, तेव्हा हा नकोसा कचरा आपण का म्हणून 

पदरात घ्यायचा, आचण मग रोज बाहेर टाकायचा, हा प्रश्न 

मला पडतोच. मग मी हट्टाने नुसत्या दोनतीन चसमला चमरच्या 

रॅपरचशवायच्या उचलून घेणे, प्लाव्हस्टक रॅपरमधून काढून 

नुसती द्राकं्ष घेणे, वगैरे वैयव्हक्तक असहकार करीत जाते. 

आमच्या बृहद् वंॅ्हकूव्हर भागात आता एकदा वापरून िेकून 

द्यायच्या प्लाव्हस्टकला बंदी घालण्यात आली आहे, तरीपण 

काही दुकानातून पैसे घेऊन पुन्हा त्या देणं वगैरे चालू आहेच. 

मी मात्र माझ्या जुन्ा संवयीने साध्या कापडी बॅगा जवळ 

ठेवून त्याच वापरणे आचण मळल्या, की धुवून काढणे गेली 

चकते्यक वषे करतेच आहे.  

     त्यामुळे पुण्यातल्या अवमता 

िेशपाींडे-पराींजपे या तरुणीने 

गेल्या पाचेक वषांपासून असल्या 

प्लाव्हस्टकच्या पुनवाफपरासाठी जी 

एक जनकल्याणाची योजना चतथे 

प्रत्यक्षात आणली आहे, चतच्याबद्दल 

मला माचहती कळली तेव्हापासून या 

कल्पक तरुणीचे िार कौतुक वाटू 

लागले आहे. चहची कल्पना आचण 

योजना जास्तीत जास्त लोकांपयंत पोचवायला हा लेखन-

प्रपंच. "ऑड वाटा" या उपक्रमांतील एका वॉट्सॅपवरून 

आलेल्या व्हव्हचडओमुळे [Odd vata. <https://

www.youtube.com/watch?v=F7y8b3z6uxs> मराठी 

मुलाखत] मला चहची माचहती झाली, आचण नंतर चतचे 

युटु्यबवरचे इतरही व्हव्हचडओ मी शोधून काढून पाचहले. 

िोन सुलट, िोन उलट खालील पचहला व्हव्हचडओ केवळ एक चमनटाचा आहे. 
<https://www.youtube.com/watch?v=GQR-iJ6pej0>  

  त्यानंतरचा पुढील व्हव्हचडओ मोठा आहे, पण त्यात ती 

चतचे  घर, चतचे चशक्षण, चतची लहानपणापासूनची प्लाव्हस्टक 

वापरासंबंधीची नापसंती, त्या नंतर आय टी. इंचजनीयर म्हणून 

 मोठ्या कंपनीत काम करीत असतानादेखील  CSR 

(Corporate Social Responsibility) म्हणजे मोठ्या कंपन्ांच्या 

नैचतक जबाबदारीबद्दल काम करण्याची चतची आवड आचण 

क्षमता, याबद्दल बोलते. युएसएमधील चवद्यापीठात जाऊन 

मास्टसफ चडग्री घेऊन चशकागोमधे काही वषे नोकरी करून 

पुन्हा भारतात येऊन चतथेच आपला नवा उद्योग कसा सुरू 

केला, याबद्दल सगळी माचहती त्यात ती देते. 
<https://www.youtube.com/watch?v=mL2NCn1w-yI> 

 काय केलंय या अचमताने? चतने आपल्या चशक्षणाचा, 

आचण भारतीय संसृ्कतीतील चांगल्या गोष्टीचंा नीट वापर केला 

आचण समाजात चजकडेचतकडे पसरलेल्या प्लाव्हस्टकच्या 

रॅपसफचा कचरा गोळा करून त्याचा पुनवाफपर केला. मात्र हे 

करताना भल्यामोठ्या मचशनांची िॅिरी न घालतां, चतने 

साधा गांधीजीनंी प्रख्यात केलेला चरखा आचण हातमाग 

यांचाच नवचनचमफतीसाठी उपयोग केला आचण त्यायोगे चतने 

ग्रामीण भागातील व्हस्त्रया, तरुण मुलंमुली वगैरेंना रोजगार 

प्राप्त करून चदला आहे. प्रथम शहरातील, पुण्यामंुबईतील 

अनेक लोकांना चार वेगवेगळ्ा थरात, वेगवेगळ्ा पद्धतीचा 

कचरा चनवडायला चतने चशकवले. त्यांच्या मदतीने चतने सिफ ची 

चनळी पाचकटे, अनेक चबव्हस्कटांचे, चॉकलेट्सचे रॅपसफ, वगैरे 

कमी उपयोगाचे प्लाव्हस्टक ज्याला बाजारात चकंमत चमळत 

नाही, ते सगळे गोळा केले. नंतर चतच्या मदतनीस 

कामगारांकडून ते वेगवेगळ्ा रंगानुसार चनवडून, त्यांचे 

चरख्याच्या साहाय्याने दोर वळून त्यातून हातमागांवर कापड 

चवणून घेतले. मग चतने त्या कापडातून चनत्य वापरात येतील 

अशा अनेक गरजेच्या वसू्त चनमाफण केल्या आहेत. खांद्यावर 

लटकवायच्या मोठ्या बॅगा, हातात धरायच्या बॅगा, पसेस, 

चपशव्या, पैशाची पाचकटे, संगणकाची कव्हरे, इतकेच काय, 

पण मेमरी गेम सारखे मुलांचे खेळदेखील चतने या कचऱ्यातून 

काढलेल्या धाग्यांच्या कापडापासून चनमाफण केले आहेत.  

 हे सगळे करताना अथाफतच आपल्या देशातील अनेक 

लोकांकडे उपजतच असलेल्या कलाकुसरीच्या वसु्त 

करण्यातील कौशल्याचा चतने नीट वापर केला, आचण 

हस्तकला-व्यवसाय म्हणूनच ही चनचमफती चतने बाजारात 

आणली आहे. यात नुसता कचऱ्याचा पुनवाफपर नाही. हे सगळे 

टाकाऊतून चटकाऊ तर आहेच, पण ही एक प्रकारची 

खरोखरची सौदंयफचनचमफतीदेखील आहे. म्हणजे रीसायव्हिंग- 

ऐवजी हे अपसायव्हिंग आहे. चतच्या वेबसाइटवरील 

संुदरसंुदर रंगांच्या चपशव्या पाचहल्या तर जुन्ा भंगारातील 

कचऱ्याचा हा पुनजफन्म इतका संुदर घडू शकतो, याचे 

खरोखरच कौतुक केल्यावाचून राहवत नाही! काहे का ताना, 
काहे का भरना, कौन तार से बीनी चदररया? या कचबराच्या 

उक्तीची मला आठवण झाली, आचण वाटले, की खरोखर 

चनरुपयोगी प्लाव्हस्टक िेकून देण्याऐवजी जमा करून त्याची 

इतकी संुदर चनचमफती करणारीच्या या कलाकृती पाचहल्यावर  

https://www.youtube.com/watch?v=F7y8b3z6uxs
https://www.youtube.com/watch?v=F7y8b3z6uxs
https://www.youtube.com/watch?v=GQR-iJ6pej0
https://www.youtube.com/watch?v=mL2NCn1w-yI
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असाच अचंबा वाटला असता त्या कचबरालादेखील.  

 या उपक्रमाची सुरुवात करताना चतला घरचा 

आईवचडलांचा आधार तर होताच, पण नवऱ्याचा आचण 

चमत्रमैचत्रणीचंाही सहभाग, साहाय्य वगैरे होते. सरकारी मदत, 

ग्रांट वगैरे काहीही नव्हती, पण चतने आपल्या मूळ 

गावाजवळच्या एका खेडेगावातील लोकांना हाताशी धरून 

ही नवचनचमफती सुरू केली. प्रथम एकदोन चठकाणी चतची 

कल्पना नीट रुजली नाही, तेव्हा हताश न होतां चतने 

चचकाटीने वेगळे स्थान चनवडले, आचण धडाडीने सुरुवात 

करून दाखवली. पुढे चतच्या लक्षात आले, की आपण हा 

हस्तव्यवसाय कसा करतो, हे काम घाऊक प्रमाणाच्या 

बाजारू चनचमफतीपेक्षा अचधक दजेदार कसे आहे, यातून 

व्हस्त्रयांच्या, तरुणांच्या रोजगाराची चनचमफतीदेखील कशी घडते, 

आचण त्यातून अनेकांना आत्मसन्मान कसा जोपासता येतो, 

तेदेखील आपल्याला लोकांना कळवायला हवे, तेव्हा चतने 

त्यासाठी सोशल मीचडयाचा नीट वापर केला आचण 

जनचशक्षणही राबवले. यासाठी खालील व्हव्हचडओ पाहावा. 

[<https://www.youtube.com/watch?v=CT5PBRxnv58> 

what do we upcycle at Re-charakha.] 

       चतच्या सवफ व्हव्हचडओमंधून मला चतचा प्रांजळपणा आचण 

सवंकष नैचतक आचण उपयुक्ततावादी चवचार अचतशय 

आवडला. ती म्हणते, की मी जो व्यवसाय करते आहे, तो 

म्हणजे प्लाव्हस्टकच्या कचऱ्याच्या महा-प्रश्नाची सोडवणूक 

नवे्हच. कोणताही उद्योजक जगात आपण आतापयंत चनमाफण 

केलेला हा कचरा पूणफपणे नाहीसा करूच शकणार नाही. 

त्यामुळे Refuse, Reduce, Reuse, Recycle. हा चतु:सूत्री 

मंत्र ती सवांना समजावून सांगते. प्रथम तुम्ही प्लाव्हस्टक 

वापरणे स्वत: थांबवा. ते नाकारा. नंतर त्याचा कमीतकमी 

वापर कसा करता येईल, ते पाहा. नंतर असलेल्याचा 

पुनवाफपर करीत जा. आचण शेवटी त्यातून ही नवचनचमफती करा. 

असे ती न चुकता सांगते. हा स्वत:च्या व्यवसायाकडे 

पाहण्याचा चनकोप दृचष्टकोन मला अचधक भावला. आठ 

माचफला आपण स्त्रीचदन साजरा करतो. त्या चनचमत्त, अचमता 

देशपांडे-परांजपे चहची माचहती सवांना व्हावी, आचण चतच्या 

या उपक्रमापासून अनेकांना सू्फती चमळावी असे मला वाटते. 

चतच्या या व्यवसायाला आचण जन-चशक्षणाला आपल्या 

शुभेच्छा!  

*** 

शेिटर्ा एकर् यू टनच...  

- सुध र धमाचवधकार  (सॅन होजे, कॅचलिोचनफया)  

 

       

 

 

 

 

 

  

     दुसऱ्या देशात जाण्याआधीचा  

शेवटचा यू टनफ. याच देशात 

राहण्याचा शेवटचा चान्स.  

असाच चान्स आयुष्याबद्दल आला 

तर ? कशासाठी जाल परत? काही  

छोटी मोठी वेडी कारणे आहेत इथेच राहायला ?  

शेिटर्ा एकर् यू टनच, आवण राहून गेलेला िेडेपणा …  

मी आठ/नऊ वषें वयाचा. बाहेर जाताना आईने सांचगतलं, तीन चशट्ट्या झाल्या की गॅस बंद कर. घरात मी आचण माझी 

अंथरुणात व्हखतपत पडलेली आजी. आजीला कधीच उभं बचघतलं नाही, चकते्यक वषफ ती तशीच. मी बाल्कनीमधे्य उभा राहून 

चमत्रांचे खेळ बघण्यात पूणफ हरवलेला! चतकडे १५-२० चशट्ट्या झाल्या. स्फोट होणार म्हणून आज्जी घाबरून चालत बालकनीमधे्य ! 

मी वळून बचघतलं. अवाक होऊन आजीकडे बघत बसलो. माझ्या नातेवाईकांमधे्य सुद्धा चचाफ, “आजी उभी राचहली!” परत आजी 

कधीच उभी राचहली नाही. चतची मुटकुळी इतकी घट्ट होत गेली, की चतला मंुग्या लागू नयेत म्हणून काळजी घ्यावी लागायची. 

आमच्या खूप लहान वयात आजी गेली.  

मुद्दाम कुकर लावायचाय. मुद्दाम गायब व्हायचंय. मुद्दाम १५-२० चशट्ट्या करून आजीला चालवायचंय, चतचं आयुष्य आचण 

आमच्या आठवणी वाढवायच्या आहेत.  

शेिटर्ा एकर् यू टनच, आवण राहून गेलेला िेडेपणा …   

~~~~  

रंगपंचमीचा चदवस. कुमार गंधवांच्या खाजगी मैचिलीचे बाबांना आमंत्रण आले. अगदी चनवडक पे्रक्षक, परंतु खोली तुडंुब 

भरलेली. मी केवळ लहान म्हणून माझा नंबर लागला. पोचलो तर, गंधवांच्या समोर पुलं.  सगळ्ात पुढे, िक्त चार िुटांवर.  

वर्त्रािरून लेख  

https://www.youtube.com/watch?v=CT5PBRxnv58


    

९  बृहन्महाराष्टर  वृत्त          माचफ २०२२        

सगळ्ा गीतरचना रंगपंचमीच्या. कुमारजी वेडे होऊन स्वरांचे रंग उधळत होते आचण पुलं वेडे होऊन दाद देत होते. पुलं’कडे 

बघत गाण्याच्या भरात कुमारजी मांडी घातलेल्या अवस्थेत सुद्धा अधे उठून उभे राहात होते. असं वाटलं देव कोपऱ्यात बसून 

मैचिल ऐकतोय.  माझ्या छोट्या टाळक्याला सुद्धा काहीतरी वेगळ्ाच चझणचझण्या येत होत्या. तेव्हाच त्या प्रसंगाला आचण या दोन 

महान कलाकारांना “सॅ्टचू” करून हृदयाच्या कोपऱ्यात बंद करून ठेवलंय.  

त्या खोलीत जाऊन, मांडी घालूनच गुडघ्यांवर उभ्या राचहलेल्या कुमारजीनंा आचण आचण “वा वा” दाद देत ओरडणाऱ्या 

पुलंना आता ४० वषांनी “गो” म्हणून “सॅ्टचू” मधून सोडवायचंय. तीच मैचिल परत ऐकायचीय आचण खूप रडायचंय.  

शेिटर्ा एकर् यू टनच, आवण राहून गेलेला िेडेपणा … 

~~~~  

दोन चदवसांनंतर अंजूताईने टाहो िोडला, “आई आता बास! चुकलं माझं”. खाली राहणारे ते चबऱ्हाड अगदी सुचशचक्षत 

दामल्यांचे. परंतु दामले बाईंचा आत्मा म्हणजे नरक. रोज घरात भांडणं. तीन मुलं, नवरा या बाईपुढे हतबल झालेले. खोलीमधे्य 

स्वतः ला बंद करून घ्यायचे. केवळ आईला न चवचारता एक रुपयाची कंुकवाची बाटली आणली म्हणून त्या आईचे दोन चदवस 

आकांडतांडव चालले होते. रोज मानचसक व शाव्हब्दक “डोमेव्हस्टक व्हायोलन्स” करणाऱ्या अशा आईला या जगात बेड्या नाहीत.  

घोड्यावर बसून राजपुत्र राजकुमारीला राक्षसापासून सोडवून दुसऱ्या जगात जातो. तसं, दामले काकांसकट, त्यांच्या तीन 

मुलांना घोड्यावर चौबल सीट टाकून, त्या अदृश्य राक्षसापासून सोडवायचंय. 

शेिटर्ा एकर् यू टनच, आवण राहून गेलेला िेडेपणा … 

~~~~ 

‘Honey, I Shrunk the Kids’ चसनेमासारखं छोटं होऊन, चहरवळीच्या जंगलात मंुगीच्या मदतीने चवंचवांशी िाईट मारायचीय, 

टॉम होऊन जेरीच्या हातचा मार खायचाय, स्पीलबगफच्या जुराचसक पाकफ मधल्या झाडाच्या माथ्यावर बसून वेचजटेररअन 

डायनासोरला पाला भरवायचाय, एक भन्नाट रात्र नक्कीच “नाईट इन द मु्यचझयम”मधे्य काढायचीय. ’जुमानजी’ चसनेमातल्या 

खेळात घुसून धमाल करायचीय, ‘स्टार वॉसफ’च्या तबकडीत बसून सुसाट सुटून चवश्व बघायचंय, ’एक्स्ट्र ा टेरेव्हस्टर अल’ चिल्ममधल्या 

परग्रहावरच्या कु्यट ‘एलयन’ला मांडीवर बसवून मम्मम भरवायचंय... एक घास चचऊचा !  

शेिटर्ा एकर् यू टनच, आवण राहून गेलेला िेडेपणा … 

~~~~ 

अचभनय सम्राट चदलीपकुमार यांच्या हसे्त स्वरसम्राट भीमसेन जोशी यांचा सत्कार! आमच्या गानवधफन संस्थेचा 

अमृतमहोत्सव. मला आचण माझ्या चमत्राला बाबांनी काम सांचगतले होतं. जेंव्हा से्टजवर भीमसेन जोशी चदलीपकुमार यांच्या चदशेने 

चालायला लागतील, तेंव्हा भीमसेनजीचंी तान लाऊड स्पीकरमधून हळू आवाजात सुरू व्हायला पाचहजे, जेंव्हा ते 

चदलीपकुमारांच्या हसे्त गुच्छ घेतील, तेंव्हा सगळ्ात जास्त वॉलु्यम पाचहजे. पण आयत्यावेळी तान सुरू करायला गडबड झाली. 

एव्हढ्या गोधंळात बाबांच्या काय लक्षात येणार, म्हणून आम्ही चनधाफस्त. पण बाबांनी से्टजवरूनच “अशी” करडी नजर टाकली 

आमच्यावर, आमचं धाबं दणाणलं. धडपड करून तान सुरू केली आचण हळूहळू वॉलु्यम वाढवत नेला. बरा इिेि आला 

असेल बहुतेक. दुसऱ्या चदवशी एका समीक्षकाने चलचहले “भीमसेनजीनंा चदलीपकुमारजीचं्या हसे्त पुष्पगुच्छ देणे आचण ते होत 

असताना मागे भीमसेनजीचंी तान चशगेला पोचणे, हा त्यांच्या समीक्षण-आयुष्यातला अतु्यच्च क्षण होता.”  

आता चदलीपकुमार नाहीत, पंचडतजी नाहीत आचण माझे बाबा पण नाहीत. त्या चटळक स्मारक मंचदरामधे्य रात्री अंधारात 

प्रवेश करून, चपटात बसून तीच तान हळूहळू वाढवत न्ायचीय. बाबांची ती करडी नजर शोधायचीय.  

शेिटर्ा एकर् यू टनच, आवण राहून गेलेला िेडेपणा … 

~~~~ 

मोक्ष चमळायच्या आधीचा यू टनफ असेल तर नक्कीच परत जायचंय. चकतीतरी आयांच्या पोटी जन्माला यायचंय. कांगारू 

आईच्या चपशवीत आरामात बसून झुकझुक गाडी करायचीय.  मांजरीच्या चपल्लासारखं आईच्या तोडंात लटकून झोका झोका 

करायचंय, अंड्याच्या आतून चोचीने दार ठोठावून प्रश्न चवचारायचाय “येऊ का जगात?” राजहंचसणीच्या पंखात बसून जलप्रवास 

करायचाय, पेंव्हिन आईच्या पोटाखाली लपाछपी खेळायचीय, खूप चचकन खालं्ल या जन्मात, म्हणून एक जन्म कोबंडीचा पण 

घ्यायचाय, थोडीतरी परतिेड करण्याकरता.   

शेिटर्ा एकर् यू टनच, आवण राहून गेलेला िेडेपणा !     *** 

बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त पुरिण  - ऑनलाईन  

- Tribute to – BharatRatna Lata Mangeshkar: - Subhash Kelkar (Detroit, Michigan) पान क्र. १४ 

- कविता:- बहुरुप - वप्रया गोडबोले ( एचडसन, न्ू जसी) - पान क्र. १५    

- कविता:- िेि- लता सुरपुररया ( जमफनटाउन, टेनेसी)  - पान क्र. १६     

- उत्तररींग सत्र - ७९ सींक्राींत विशेर्- अहिाल लेखन-  शुभिा िकनळ्ळ  (टोरांटो, कॅनडा) - पान क्र. १७    

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

- BMM Yuva-Vani:-Marcha 2022 Click: https://bmmonline.org/yuva-vani-archives/ 

- रावशभविष्य:- मार्च  २०२२ - िािा िामले (नू् जसी) Click:- https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/ 

https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
https://bmmonline.org/yuva-vani-archives/
Click:-%20https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
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“Billions”:- स्वप्न ते िास्तिार्ा वतर्ा प्रिास 

 - अर्चना पराींजपे ( नेपरव्हव्हल, इचलनॉय)     

     िेबु्रवारी २२, २०२२ रोजी माझी मुलगी अवनकाने गायलेला आचण 

चनचमफलेला Billions हा अल्बम जगभरच्या चवचवध चडचजटल 

पॅ्लटिॉर्म्फवर प्रकाचशत झाला.  सूर, ताल, लय ह्याची चतची जाण, 

व्यावसाचयक संगीताचे स्पधाफत्मक चवश्व, आचण त्यातील भरारीमागची 

भूचमका चतच्याच नजरेतून पाहावी म्हणून घेतलेली ही मुलाखत... 

   "अवनका तुला पवहल्याींिा केव्हा िाटलीं, क  गाणीं म्हणणीं तूझा 

केिळ छींि नसून तुझ्या जगण्यार्ा एक अविभाज्य भाग आहे?" 

मी पचहलीत असल्यापासूनच चपयानो आचण भरतनाट्यम्  चशकते आहे. 

शाळेत choir मधे्य मी गायला लागले आचण चौथीत Young         

Naperville Singers नावाचा auditioned choir गू्रप जॉईन केला, 

तेव्हाच मला जाणवले से्टजवर गाणं म्हणताना मला जो आनंद चमळतो 

त्याची  मी कशाबरोबरही तुलना करू शकत नाही. 

"तुला असे कध  िाटले होते का, क  एक वििस तुझे ओररवजनल 

वसींगल जगप्रवसद्ध वडवजटल पॅ्लटफॉमचिर प्रवसद्ध करश ल?" 

चकतीही मोठं असलं, तरी मी मनापासून पाचहलेले हे स्वप् आहे.   २०२० 

च्या सुट्टीत quarantine च्या बंचदस्त जगात मी संगीतरचनांवर काम 

करत राचहले. एका तज्ज्ञाची मदत घेऊन पोटफिोचलओ बनवून मी जुलै २०२१ च्या चशकागो टॅलेंट हंट शोमधे्य भाग घेतला. ३०० 

स्पधफक होते. रॅम्प वॉक, टीव्ही कमचशफअल, चसंचगंग आचण िोटो शूट ह्यातून संधीचंी खूप दारे उघडली. Stewart Talent ह्या 

मॅनेजमेण्ट एजन्सीबरोबर मॉडेचलंगसाठी, आचण Ni music group सोबत संगीतकार म्हणून करार केले. 

  "तुझ्या नि न ररल ज झालेल्या  गाण्याबद्दल काह  साींगू शकश ल का?" 

माझ्या कडे चबचलयन डॉलसफ असतील तर मी काय करीन हे मी  या गाण्यातून व्यक्त केलं आहे. खूप स्वपे् बघणे आचण ती पूणफ 

करण्यासाठी अथक प्रयत्न करणे अशा अथाफचं हे गाणे आहे. 

  "तुझे आिडते कलाकार कोण आहेत? Billions बद्दल रवसकाींना काय साींगश ल?" 

मला लेडी गागा आचण अडेल खूप आवडतात. त्यांच्या गाण्यांचा सुरेलपणा, आवाजाची रेंज, कॉम्पे्लव्हक्सटी मला भावते. माझं 

नवीन गाणं तुम्ही Spotify, Apple Music, iTunes, Instagram/Facebook, TikTok/Resso, YouTube Music, Amazon, 

Soundtrack by Twitch, Pandora, Deezer, Tidal, iHeartRadio, ClaroMusica, Saavn, Boomplay, Anghami, 

KKBox, NetEase, Tencent, Qobuz, Triller (beta), Yandex Music (beta), MediaNet, Shazam ह्यावर ऐकू शकता. 

माझ्या प्रामाचणक प्रयत्नांना तुमचे आशीवाफद हवे आहेत."       

                                                                                  *** 

 

एकमेकाींरे् धरुन  हात | सुखशान्त र्  शोधू िाट || र्ला राहू आनींिात | आयुष्याच्या उत्तररींगात || 
बृ    . म. मंडळाच्या “उत्तररंग” प्रकल्पांच्या माचहतीसाठी संपकफ : 

सींि प ि वक्षत   बृ. म. मंडळ कायफकाररणी सदस्य, उत्तररंग -नेतृत्व फोन क्र. 1-216-926-6696 ईमेल sandeep.dixit@bmmonline.org 
विद्या जोश  - अध्यक्षा, बृ. म. मंडळ फोन क्र. 1-224-321-2948  ईमेल  Vidya.Joshi@bmmonline.org 

- - -   
मार्च २०२२ मध ल आयोवजत कायचक्रम  

   ५ मार्च- वक्त्या:- डॉ. न ला सके्सना चवषय:- िेि  काल - भारतार्ा ताींवत्रक विदे्यर्ा िारसा  

भारतात तांचत्रकचवदे्यमधे्य देवी कालीची भूचमका, वारसा इ. संबंधी डॉ. नीला त्यांचे संशोधन कायफ आचण अनुभव सांगतील. 

   १२ मार्च- वके्त डॉ. विकास बापट विर्य –छायावर्त्रण कौशल्य  

डॉ. बापट आपल्या उत्तररंग टीमला आपले सेलिोन आचण कॅमेरा वापरताना मूलभूत िरक,संुदर चचते्र कॅमेरात चटपण्यासाठी 

आचण पररणामी आपले छायाचचत्रण कौशल्य वाढचवण्यासाठी  मदत करणार आहेत. 

  १९ मार्च-वके्त- अमेररकेतील आपले ब्लॉगर- तेजू बाींबूळकर,  शुभाींग  कुीं भार, सींि प वर्ते्र. विर्य: माझा आनींि!  

या सत्रात वेगवेगळ्ा चवषयांच्या चार मराठी ब्लॉगसफची मुलाखत घेतली जाईल. 

ट प:- १५ जाने. २०२२ रोजी झालेल्या सींक्रात विर्यक उत्तररींग सत्र- अहिाल ई पुरवणी चवभागात - पान १७ िर . 

*** 

उत्तररींग  

mailto:sandeep.dixit@bmmonline.org
mailto:Vidya.joshi@bmmonline.org
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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. 
Your school or college never attempted to obtain tax exemption in India, which 

is very expensive. 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  

 
 
 

 

JAGDISH & SHUBHANGI THAKUR              SWAROOP YOG & OTHER CHARITIES 
RAVI & NILIMA BHIRUD                            MAHARSHI KARVE FOUNDATION  
RAHUL & PUNAM MUTHA                      ANAND RISHI Hosp. AHMADNAGAR MH 
KOTESWARA RAO KUNDA,MD  EDUCATIONAL FOUNDATION, A.P. 
KIRAN & NANDINI JOAG                           V.T. PATIL FOUNDATION 
KISHOR DANDEKAR    AMPTE FOUNDATION 
SUBHASH & VASANTI PURANIK  CASP, V.S.SAMITI, PUNE,PATHAK TRUST 
SUHASINI JOSHI    COSMIC BEATS 
KAMLAKAR & ARUNA PENDSE  ATHASHREE 
PRAMILA SARVA    ADHAR 
VIJAY NARINGREKAR    EDUCTION 
MUKUND & SHAILA DIDOLKAR  AKKA DHOPESHWAR MAHILA MANDAL 
KASI  & GEETHA GABBITA    NIH 
RAJESH & SUMANA RAO    SAFETY CLUB, HYDERABAD, A.P. 
RAMESH  GAONKAR                                 G.D.TRUST  
CHANDRA VARIA    FUJI MAMMOGRAPHY-M P SHAH MEDICAL 
NATWARLAL & KALI RAMANI  COLLEGE, JAMNAGAR, GUJARAT 
BHANJI & MANSI KUNDARIA   M P SHAH MEDICAL COLLEGE 
JITU & KOKILA PADALIA   M P SHAH MEDICAL COLLEGE 
DALSUKH & ILA MADIA   M P SHAH MEDICAL COLLEGE   
HIMAT & MINA TANK                                M P SHAH MEDICAL COLLEGE                 
MUKESH & VIBHA SHAH                           M P SHAH MEDICAL COLLEGE           
SUMANT SNEHALATA PANDYA                   M P SHAH MEDICAL COLLEGE 
MOHAN & RAMA  PATEL                            M P SHAH MEDICAL COLLEGE  SCHOLARSHIPS       
JAYENDRA & SAROJ SHAH                        M P SHAH MEDICAL COLLEGE  SCHOLARSHIPS       
GOVIND & BHAKTI NADKARNI                  SHANTA DURGA TEMPLE, KAVLEM, GOA  
KISHORE SEEMA BHENDE                        WOMEN’S FRANCHISE                                      

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


 

 

 
 
 

 
 

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

  || qÉUÉPûÏ ÌiÉiÉÑMüÉ qÉåVûuÉÉuÉÉ || 
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बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त - पुरिण  

मार्च, २०२२ 
(बृ. म. मींडळाच्या सींकेतस्र्ळािर)-  

 

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

 

 

https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
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 Tribute to the Greatest Singer, Bharat-Ratna- Lata Mangeshkar 

- Subhash Kelkar (Detroit, MI) 

 

 A golden era has ended! The greatest singer of our generation, perhaps of 

any generation, the   legendary Lata Mangeshkar has passed into ages. Those who 

were lucky enough to have known her personally, are indeed fortunate  individuals. 

One of my music-lover friend once told me, “I wish, I have an opportunity to be in 

the same room as Lataji and breathe the same air! I will consider even that a dream 

come true.” 

For me, that dream had come true, not only once, but twice; not only breathing the 

same air as her, but actually having a short conversation with her and being able to 

touch her feet. 

It was in the eighties. Lata Didi was in Detroit for a live concert. I was publicizing the concert by   

playing her popular songs on my weekly radio show. I wanted to interview her, but the national    

promoter of the concert had made a policy of not allowing any interviews in order to shield his stars. 

Those were the days before the internet and all I could obtain was a clip of Lata Didi having a     

conversation with Kishore Kumar in New York. On my reel-to-reel tape recorder, I spent a long time 

extracting only Didi’s voice from that conversation. I made her statements into “replies” as I           

formulated and recorded “questions” for her in my own voice. The edited final, fake  interview did   

indeed serve the purpose of creating good publicity material for her concert. 

The local sponsor had Didi listen to that “interview” on the day after the Detroit concert. She was 

very amused, more so to know that a Maharashtrian person 

had created that recording, and asked to meet me. I met her 

over dinner at the local  sponsor’s home the next day and 

had an unforgettable meeting with her. I asked her many 

questions and she answered them all, as long as I was not  

recording the conversation. Also here Lata Didi gave me  a 

most valuable gift to appreciate my promoting her concert in 

Detroit. It is an autographed long play record that was        

released in the same year, 1985. The bhajans from this     

album are very popular even today. 

She was so generous with her time for others, when I asked 

for another informal meeting, she readily agreed and asked 

me to meet her at the airport the next day as she would have 

a free hour after checking in her luggage.  

At both meetings, what impressed me most was her       

openness, her politeness, her sense of humor (yes, there 

was a “jokes” session after dinner), her ready smile, and above all, her melodious speaking voice. At 

that time, she was in her mid-fifties but she sounded like a pre-teen girl. That speaking voice had the 

same qualities as her singing voice. It was captivating, lilting, and soothing at the same time.  

Lata Didi is not with us anymore, but the huge treasure of songs in a multitude of languages that 

were recorded in her honey-dipped voice will be with us forever.  

May you entertain the Gods with your heavenly singing forever and more, Didi! 

*** 
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बहुरुप  

- वप्रया गोडबोले (एचडसन, नू् जसी) 
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िेि 

 

देवा कधीपासून मी तुला हाक मारीत आहे, कुठे रे लपला आहेस? 

 

देवा कुठे कुठे रे शोधू तुला ...  

तुझा हा लपाछपीचा खेळ असावा  

बघ कधी तू मला चदसतो पौचणफमेच्या चंद्रामधे  

तर कधी चमचमणाऱ्या ताऱ्यांमधे्य   

कधी चदसतो तू िुलपाखराच्या पंखांमधे्य   

तर कधी नुकत्याच उमललेल्या गुलाबाच्या िुलामधे्य  

 

देवा कुठे कुठे रे शोधू तुला ....  

कधी तू चदसतोस नदीतल्या खळखळणाऱ्या पाण्यामधे्य  

तर कधी झुळझुळणाऱ् या गार वाऱ् याच्या झुळुकेमधे्य  

कधी उज्ज्वल प्रकाश देणाऱ्या चदपक ज्योतीमधे्य  

तर कधी तू चदसतोस सूयाफच्या सोनेरी चकरणांमधे्य  

 

देवा कुठे कुठे रे शोधू तुला....  

कधी तू चदसतोस बाळाच्या गोड मोहक छबीमधे्य  

तर कधी आईच्या पे्रमळ हाताच्या स्पशाफमधे्य 

कधी गाईच्या बागडणाऱ्या वासरांमधे्य  

तर कधी तळ्ातल्या संुदर बदकांमधे्य  

 

देवा कुठे कुठे रे शोधू तुला...  

कधी चदसतो तू आकाशातल्या वेगवेगळ्ा ढगांमधे्य  

तर कधी थुई थुई नाचणाऱ्या मोराच्या चपसाऱ्यामधे्य  

कधी चदसतो तू इंद्रधनुष्याच्या सात रंगांमधे्य  

तर कधी पावसाच्या ओल्या मातीमधे्य  

 

तू तर या सृष्टीमधे्य सगळीकडेच चदसतोस  

मग आता तूच सांग कुठे तू लपला आहेस  

 

देवाने शेवटी ऐकली माझी हाक व म्हणाला  

अगं वेडे मी तुमच्या सगळ्ांच्या हृदयातच आहे  

जरा बघ डोकावून स्वतः मधे्यच  

अन होईल माझे दशफन तुला  

कारण जेथे भक्ती व पे्रम आहे तेच माझे चनवासस्थान आहे  

 

पे्रम ईश्वर आहे व ईश्वर पे्रम आहे  

या ईश्वराला माझे कोटी कोटी प्रणाम 

*** 

- लता सुरपुररया (जमफनटाउन, टेनेसी)  
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उत्तररींग सत्र  क्रमाींक ७९- सींक्राींत विशेर् 

एकमेकाींरे् धरुन  हात | सुखशान्त र्  शोधू िाट || 

र्ला राहू आनींिात | आयुष्याच्या उत्तररींगात || 
बृ. म. मंडळाच्या “उत्तररंग” प्रकल्पांच्या माचहतीसाठी संपकफ : - 

सींि प ि वक्षत   बृ. म. मंडळ कायफकाररणी सदस्य, उत्तररंग नेतृत्व फोन क्र. 1-216-926-6696 ईमेल sandeep.dixit@bmmonline.org 
विद्या जोश  - अध्यक्षा, बृ. म. मंडळ फोन क्र. 1-224-321-2948  ईमेल Vidya.Joshi@bmmonline.org 

.......... 
शुभिा िकनळ्ळ  (उत्तररंग स्वयंसेवक,  मराठी भाचषक मंडळ टोराटो  तिे बृहन्महाराष्टर  मंडळ प्रचतचनधी)  

                                                 सत्र अहिाल  

       संक्रांत म्हणजे सूयाफचे उत्तर चदशेला संक्रमण; अथाफतच उत्तरायण अधोरेव्हखत करणारा चहंदू सण. त्या 

चनचमत्ताने कनेव्हिकटचे बहुरंगी व्यव्हक्तमत्त्व श्र . सुध र ओक ि त्याींच्या सुविद्य पत्न  सौ. नवमता िाींडेकर 

ओक, तसेच खगोलशास्त्र एक छंद म्हणून जोपासणारे आचण त्याचा सखोल अभ्यास करणारे डॉ. 

अवनल केतकर  यांना आमंचत्रत केले  होते. सत्राची सुरुवात सुधीर ओकांनी सुरेलपणे ’गगन सदन...’ 

ही प्राथफना गाऊन केली.   

       कायफक्रमाच्या पचहल्या सत्रात नचमता दांडेकरांनी  संक्रांतीबद्दल अचतशय रंजक अशी माचहती चदली.  

      मकर संक्रांत सूयाफच्या स्थानावर अवलंबून असल्यामुळे ती नेहेमी १४ चकंवा १५ जानेवारीला येते. २१ 

चडसेंबर ते २१ जून असा सूयाफचा उत्तरायण प्रवास असतो. चदवसाचे आकारमान ह्या चदवसात वाढत जाते 

आचण २१ जून हा सवाफत मोठा चदवस असतो. हे एक वृद्धी-चनदेशक संक्रमण आहे असं मानलं जातं आचण त्यामुळे अनेक नवनवे 

संकल्प  संक्रांतीच्या चदवशी सोडले जातात. महाभारतातील भीष्म चपतामह जे इच्छामरणी होते, त्यांनी संक्रांतीचा चदवस त्यांच्या 

महा-चनवाफणाचा चदवस म्हणून चनवडला होता.  

       सूयफ ज्या राशीत प्रवेश करतो त्या राशीच्या नावाची संक्रांत असते परंतु त्यातील काही संक्रांतीनंाच महत्त्व आहे. त्यापैकीच 

एक आहे मकर संक्रांत. आपल्या भारत देशात ती चवचवध राज्यात चवचवध नावांनी ओळखली जाते. महाराष्टर ात गुळपोळी, चतळाचे 

पदाथफ करणे आचण ते ‘चतळगुळ घ्या गोड बोला’ असं म्हणून सवांना वाटणे, हळदीकंुकू समारंभ, वाण लुटणे, संुदर संुदर काळ्ा 

रंगाच्या वसे्त्र पररधान करून चशचशरामधील थंडीसाठी ऊब  चनमाफण करणे अशा प्रकारे साजरा केला जातो. तसच  इतर 

राज्यांमधे थाई पोगंल (ताचमळनाडू), उत्तरायण (गुजरात), लोहरी (पंजाब), पौष सोगंक्रांती (बंगाल), सुग्गी हब्बा (कनाफटक), 

मकर चौला (ओचडशा), माघी संक्रांत (महाराष्टर  आचण हररयाणा), माघ/भोगली चबहू (आसाम), चशशूर सायंक्रात (काश्मीर), 

व्हखचडी पवफ (उत्तर प्रदेश आचण चबहार) अशा चवचवध नावांनी संक्रांत ओळखली जाते.  देशभरातल्या शेतकऱ्यांसाठी हा सुगीचा 

काळ असल्यामुळे त्यांच्यासाठीही हा अचतशय महत्त्वाचा सण आहे  

 चकंबहुना संक्रांत हा असा एकच सण आहे जो पूणफ देशात साजरा केला जातो. त्याची नावं वेगळी असली तरी त्यामागचा 

हेतू आचण महत्त्व एकच आहे. अशा वेळी चवचवधतेतून एकता हे आपल्या भारत देशाचं वैचशष्ट्ट्य प्रकषाफने जाणवतं. 

 दुसऱ्या सत्रामधे डॉ. अचनल केतकर या अचतशय अभ्यासू अशा खगोलशास्त्र चजज्ञासूने खगोलशास्त्राच्या दृष्टीने िार उद्बोधक 

अशी माचहती पॉवरपॉइंट आचण काही िोटोचं्या माध्यमातून चदली.  

आपल्या ऋषीमुनीनंी ४-५ हजार वषांपूवी आकाशाचे सूक्ष्म चनरीक्षण करून अभ्यास करून काही ठोस चनिषफ काढले 

आचण त्याच आधारावर पंचांग तयार केले. हे दुसऱ्या कुठल्याही पुरातन संसृ्कतीमधे आढळून आलेले नाही. 

आकाशाचे (३६० अंश) १२ राशीमंधे्य चवभाजन केल्यास  सूयफ एका राशीमधून दुसऱ्या राशीत संक्रमण करत असतो. जेव्हा मकर 

राशीत प्रवेश करतो तेव्हा त्याला आपण मकर संक्रांत असे म्हणतो. २१ चडसेंबर ते २१ जून सूयफ उत्तर चदशेला सरकत जातो, ते 

म्हणजेच उत्तरायण. २१ चडसेंबर (सवाफत लहान चदवस) हा Winter Solstice तर २१ जून (सवाफत मोठा चदवस) हा Summer  

solstice म्हणून ओळखला जातो. ही उत्तरायण प्रचक्रया डॉ केतकर यांनी पॉवरपॉईंट स्लाईड्  स्  आचण िोटो सादररीकरण 

यामधून िार प्रभावीरीत्या दाखवलं.  

          उत्तरायण १५ जानेवारीलाच का होतं? जवळजवळ इ.स. ३०० A.D. पूवी जेव्हा पचहलं पंचांग चनमाफण केलं गेलं, तेव्हा मेष 

संक्रांत २१ माचफ रोजी तर मकर संक्रांत २१ चडसेंबर रोजी होती; परंतु आता सुमारे २००० वषांनतर मेष संक्रांत १४ एचप्रल  रोजी 

तर मकर संक्रांत १५ जानेवारी रोजी होते. काही हजार वषांपूवी पृथ्वीचा अक्ष थोबन ताऱ्याच्या चदशेने अचभमुख होता. परंतु आता 

तो धु्रव-ताऱ्याच्या चदशेने अचभमुख आहे. त्यामुळे सूयाफच्या तारांगणाचा नकाशा वेगळा चदसतो. आचण ह्या कारणामुळे संक्रातीच्या 

तारखांमधे्य िरक पडतो. ह्या व्यचतररक्त इतरही अचतशय रंजक आचण रोचक अशी माचहती डॉ केतकर यांनी चदली.  

         कायफक्रमाचा शेवट काही प्रश्नोत्तरांनी व आभार प्रदशफनाने झाला. 
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