
   नमस्कार मंडळी, 

  नुकतीच होळीच्या रंगांची उधळण 

संपून वसंतऋतूचे वेध लागले. पण 

कवेी चंद्रशेखर गोखले म्हणतात तसे,   

  ‘वाळकं पान गळताना सांगतं 

  वसंत आता येणार आहे 

  वसंत ओरडतच येतो 

  मी लगेच जाणार आहे’... 

    अशा अश्वगतीनं ऋतुचक्र फिरत 

असतं. हे सहा ऋतंूचे सोहळे दरवेळी 

नवीच भासणारी रंगांची उधळण 

करून जातात. मनामनांत उत्साह 

संचारतो आफण आपण उत्सवाची 

कारणे शोधू लागतो. असाच एक उत्सव संसृ्कतीचा, भाषेचा, 

मराठी मनाचा, मराठीपणाचा अगदी उंबरठ्यावर येऊन 

ठेपला आहे, तो म्हणजे बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ (बृ.म.मं.)

अफधवेशन! मंडळी, अफधवेशनाची तयारी जोरात सुरू आहेच.  

हे संपूणण अफधवेशन पयाणवरण पूरक व्हावं म्हणून फवशेष 

काळजी घेतली जाते आहे. 

      तर असं हे वेगवेगळ्या रंगांत रमणारं आपलं मन 

नैराश्याच्या रंगातही तेवढ्याच लवकर बुडून जातं. नैराश्याची 

वाळवी मनाला एकटेपणाच्या खोल दरीत केव्हा घेऊन जाते ते 

कळतही नाही. रोजच्या जगण्यातले साधे ताण मोकळे करता 

आले तर या टोकाला जाणे आपण टाळू शकतो.आपल्या 

मनः स्वास्थ्य या सदरात यावेळी मफनषा फभडे यांच्याशी या 

फवषयावर झालेली चचाण नक्कीच उपयुक्त ठरली. 

     ‘लेखक तुमच्या भेटीला’ कायणक्रमातही वेगवेगळ्या 

लेखकांशी संवाद साधण्याचा आपला प्रयत्न असतो. याफवषयी 

माफहती पान ५वर आहेच. मनाचा ऋतू म्हणजे आनंद, दुः ख, 

पे्रम, आवेश असा कोणताही असो, तो व्यक्त करण्याचा मागण 

म्हणजे मनापासून गाणे. तुमच्या मनातली गाणी ऐकण्यासाठी 

BMM कराओके मंच नेहमीच उतु्सक असतो. या मफहन्यातली 

आपली कराओके मैफिल जमणार आहे ३ एफप्रल रोजी, थीम 

आहे फहंदी, मराठी होळीगीतं फकंवा कोळीगीतं. आपली गाणी 

गाण्यासाठी आफण कायणक्रम ऐकण्यासाठी संकेतस्थळ-  
https://chat.whatsapp.com/Dhi3JOMzzke4l19zbdsOm9 

    बृ. म. मंडळ ह्या  सदस्य-मराठी मंडळांच्या एकछत्र संस्थेने 

आपल्या सवाांच्या मदतीने  गेली ४१+वषे सदस्य मंडळांसाठी 

अनेक सांसृ्कफतक कायणक्रम आफण शैक्षफणक सेवा, इत्यादी 

उपक्रम  आयोफजत केले आहेत.  

आपले काम ही आपल्या सगळ्यांचीच अफभमानाची गोष्ट् 

असते. आपल्या सवण सदस्य मंडळांना हीच गोष्ट् अफभमानाने  

सांगता यावी  म्हणून आम्ही “A Proud BMM Member”/ 

“आम्ही बृहन   महाराष्ट्र ीय” हे प्रतीक फचन्ह 

तयार केले आहे. प्रते्यक मंडळाने आपल्या 

मंडळाच्या वेबसाईटवर अफभमानाने  हे 

प्रतीक फचन्ह लावावे. बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाच्या 

अंतगणत असलेल्या सवण उपक्रमांचा सदस्य 

मंडळांना  लाभ घेता येतो. तसेच कालफनणणय, 

liability इन्शुरन्स, टर ेड माफकां ग  या सेवाही  उपलब्ध आहेत. 

या नवीन उपक्रमाला आम्हाला भरघोस प्रफतसाद फदल्याबद्दल 

सवण मंडंळाचे मनः पूवणक आभार.  

   जाता जाता, ’मानाच्या मुजरा’च्या मानकऱयांची नावे आहेत 

मुकंुद मराठे आफण आशीष चौगुले. यांचे मनः पूवणक अफभनंदन. 

मंडळी,आयुष्यातला एकएक ऋतू वेचत चाललेला आपल्या 

सवाांचा हा प्रवास एकमेकांच्या साथीनं अफधकच रंगमय आफण 

समृद्ध होवो हीच यंदाच्या वसंतोत्सवाफनफमत्त शुभेच्छा! 

   कळावें, लोभ असावा. 

   आपली से्नहांफकता, 

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

*** 
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बृहन्महाराष्टर  िृत्त  

 

बृहन्महाराष्टर  मींडळ उत्तर अमेररका या सींस्थेचे मुखपत्र  

     स्थापना 1981 (वशकागो) 

सींस्थापक:- कै. फवषु्ण वैद्य, कै. शरद गोडबोले, जयश्री हुपरीकर  

सींपादक: -फवनता कुलकणी, फशकागो, इफलनॉय  

बृहन्महाराष्टर  िृत्त कायाालय -सींपका :- 

BMM Treasurer - Sona Bhide   

3574  S. Marion Way, Chandler, AZ 85286  

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

िगाण चे दर:- Printed Copy: $25/ year   

Subscription payment is accepted online by Paypal at:  

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

जावहराि ींचे दर   

पूणण पान: $175    अधे पान: $ 100  

  पाव पान: $ 70    अष्ट्मांश पान: $ 50 

 

वृत्त दर मफहन्यास प्रफसध्द होते. आदल्या मफहन्याच्या २० िारखेपयंि हाती 

आलेल्या मजकुरातून वनिडक मजकूर  नफजकच्या वृत्तपत्रात प्रफसध्द 

करण्याचे सवण प्रयत्न केले जातील. मजकूर शक्यतो युवनकोड मराठ ि MS 

word/Text Fileसह ईमेलने पाठिािा.  

प्रवसध्द झालेल्या मजकुराश  सींपादक  सहमि असिािच असे नाह . 

फलखाणाच्या फनवडीचे, प्रकाशनयोग्य फकरकोळ बदलाचे आफण व्याकरणीय 

दुरुस्तीचे अंफतम अफधकार संपादकांकडे राहतील.  

पाठवलेल्या साफहत्याची पोच ईमेल कळफवल्यास फदली जा ईल.     
बृहन्महाराष्टर  मींडळाच  कायाकाररण  (२०१९-२०२२) 

                                 मिावधकार असलेले सदस्य   

                                         वनयुक्त सदस्य  
      
 माज  अध्यक्ष:-  अफवनाश पाध्ये, बॉस्टन, मॅसॅच्युसेट  स   
 
िृत्त सींपादक:-   फवनता कुलकणी, फशकागो, इफलनॉय    
                                            
                                    विश्वस्त सवमि :  
 
अध्यक्ष :-        मोफहत फचटणीस, फसॲटल, वॉफशंग्टन  
 
सदस्य :-        फनतीन जोशी, फशकागो, इफलनॉय  
 
सदस्य :-        सुनील सूयणवंशी, ररजफिल्ड, कनेफटकट            
                            ...  
प्रकाशक:-    बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ, उत्तर अमेररका  
सींकेिस्थळ:- 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. 

बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त          एफप्रल  २०२२        

अींकासाठ  सावहत्य/मजकूर पाठविण्याचा पत्ता:- 
vinata@gmail.com   or   vinatak.bmmvrutta@gmail.com  
Address: 3251 Thunderbird Court (E)   Aurora IL, 60503   

अध्यक्ष:-  फवद्या जोशी फशकागो, इफलनॉय 

सवचि:- कोमल चौक् कर लॉस अँजलीस, कॅफलिोफनणया  

कोषाध्यक्ष:-  सोना फभडे फिफनक्स, ॲररझोना 

सदस्य:-  फमफलंद बावडेकर  ॲटलांटा, जॉफजणया 

 संदीप बेलखोडे ऑस्टस्टन, टेक्सास 

 संदीप दीफक्षत  स्टिवलँड ओहायो 

 फशल्पा कुलकणी  बॉस्टन, मॅसॅचु्यसेट  स   

 हेमा राचमाळे  डेटर ॉइट, फमफशगन 

 यावेळी माचण २०२२ च्या बृहन्महाराष्ट्र  वृत्ताबद्दल प्रफतफक्रया 

ईमेलने आल्या हे फवशेष. (हल्ली अंकाबद्दल प्रफतफक्रया 

िोनवर, व्हॉट  स  ॲपवर फकंवा फवषय फनघाला तर प्रत्यक्ष 

बोलतांना, त्याव्यफतररक्त िारशा येतच नाहीत. असो!) 

आलेल्या काही प्रफतफक्रया येथे देत आहे.  त्यामुळे फनदान 

लेखकांना  फलफहण्यांस प्रोत्साहन फमळेल.  

 

- “आपला हा माचणचा अंक म्हणजे ’घागर मे सागर’ असा 

आहे  . धन्यवाद  , अफभनंदन!”                -  सदानींद िणगे 

 

- Nice 'Ank', especially liked all 3 articles outlining 

memories of Lata Mangeshkar.  Article ‘शेवटचा यू 

टनण’ was also interesting.    - सुन ल खावडलकर 

 

- To the editor:- Thank you for sending the BMM 

Newsletter  every month. It is quite informative 

entertaining.  I must congratulate you for following 

up your passion so relentlessly.  All the articles in 

March 2022 are very good and the article I liked 

the most was 'शेवटचा एकच यू टनण'.  -Sanjay Sohoni 

 

*** 

       डॉ. अशोक चौधरी यांना 

त्यांच्या आजवरच्या  

उले्लखनीय सांसृ्कफतक  

कायाणबद्दल नू्य जसी 

राज्याच्या  फसनेटचे अध्यक्ष 

स्टीव्ह स्वीनी पुरस्कार (NJ 

President Steve 

Sweeney's Award) प्रदान 

करण्यात आला.  

     डॉ. अशोक  चौधरी हे नू्य जसी येथील ‘मराठी फवश्व’ या 

मराठी मंडळाचे माजी अध्यक्ष आफण  फवश्वस्त आहेत. 

२०१९मधे्य त्यांना बृहन्महाराष्ट्र  मंडळातिे सांसृ्कफतक 

पुरस्कारानेही गौरवण्यात आले. INDIAN HERITAGE  AND 

CULTURAL ASSOCIATION या संस्थेचे ते संस्थापक  असून 

ही संस्था "नाट्य-दपणण” - बहुभाफषक एकांफकका स्पधाण 

आयोफजत करते.  डॉ. अशोक चौधरी यांचे बृहन्महाराष्ट्र  

मंडळातिे अफभनंदन! 

*** 

डॉ. अशोक चौधर  याींचे अविनींदन  

िाचकाींच्या प्रविवक्रया 

mailto:sona.bhide@bmmonline.org
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३ बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त        एफप्रल  २०२२        

बहृन्महाराष्ट्र मंडळ अधिवशेन, न्यू जर्सी (ऑगस्ट ११-१४, २०२२)   

           नमस्कार मंडळी, 

          बीएमएम २०२२ मधे होणाऱया     

अफधवेशनाच्या तयारीचा एक पुढील आढावा 

घेऊन मी पुन्हा तुमच्यासमोर आलो आहे. 

सरिा ऋिुमागुन  ऋिू                                   

झरा िाहे चैिन्याचा  

आगमन झाले िसींिाचे  

उलगडे पट रींगाींचा 

फहवाळ्याला फनरोप देऊन रंगांची बरसात करत 

नुकताच होळीचा सण जल्लोषात पार पडला. वसंत ऋतूच्या 

बहारदार आगमनाने वातावरणात घडलेले सुखद बदल 

आपल्या सवाांच्या मनाला उल्हफसत करणारे आहेत. झाडांना 

िुटलेली कोवळी फहरवीगार पालवी आफण नव्याने 

उमलणाऱया िुलांचा सुगंध ह्यांनी सारा आसमंत भारून 

टाकला आहे. त्यामुळे तनमनात उत्साह जाणवला तर त्यात 

काही नवल नाही.   

त्यातच बीएमएम २०२२ अफधवेशन म्हणता म्हणता 

केवळ ४ मफहने दूर आहे म्हणूनच समस्त नू्य जसीकरांमधे 

प्रचंड उत्साहाचे वारे वाहत आहेत. २०० स्वयंसेवकांची टीम 

गेल्या १८ मफहन्यांपासून हे संमेलन सवण उपस्टस्थतांसाठी 

नेत्रदीपक आफण अफवस्मरणीय बनवण्याच्या एकाच धे्ययाने, 

सवण अडचणी आफण आव्हानांना तोडं देत खूप मेहनत घेत 

आहे. सवण सफमतीचे कामकाज अंफतम टप्प्यात आहे. अनेक 

बैठका, सफमतीमधील परस्पर समन्वय, आराखडा फनफित 

करण्याचे काम सवण पातळीवंर वेगाने सुरू आहे. आता 

आम्हाला िक्त तुमच्या पाफठंब्याची गरज आहे आफण मला 

आशा आहे की, तुम्ही तुमचा फमत्रपररवार आफण कुटंुफबयांसह 

अफधवेशनाला जरूर उपस्टस्थत रहाल. 

उत्तर अमेररकेतील कलाकारांना कलागुण पेश 

करायची संधी देणे हे ह्या संमेलनाचे एक उफद्दष्ट् आहे. संगीत, 

नृत्य, नाट्य, फवनोद, साफहत्य अशा वेगवेगळ्या कलाप्रकारांचे 

प्रदशणन करण्यासाठी ह्या कलाकारांना हक्काचे व्यासपीठ 

बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाचे अफधवेशन उपलब्ध करून देते.  

या अफधवेशनात तुम्हाला उत्तर अमेररकेतील 

कलाकारांच्या कायणक्रमांची रेलचेल पाहायला फमळणार आहे. 

इथल्या फवफवध राज्यातून फनवडलेल्या उत्तमोत्तम कायणक्रमांची 

मेजवानी तुमच्यासाठी असेल.  

१    नू्य जसी- HEY USफतत्व - उद  घाटनाचा सोहोळा  

२    कॅफलिोफनणया (लॉस अँजलीस) - अंतरीच्या गूढगभी 

३     मॅसॅचु्यसेट स -रंगश्वास 

४    अनेक राज्यांनी एकत्र येऊन सादर केलेले- स्वयंप्रकाशी 

स्वरतारे 

५.   कॅफलिोफनणया -  हास्य धबधबा  

६. फमफशगन (डेटर ॉईट) -शाबरी  

७. मेन- Mindful Living  

८.   इफलनॉय - Importance of having a Will 

९.   नू्य जसी - स्वर आले िुलुनी  

१०.  नॉथण कॅरोफलना -  महाअंताक्षरी 
११.   नू्य जसी - कॅम्प वफळवडे 

१२.  व्हफजणफनया - जरी पटका  

१३.   इफलनॉय (फशकागो) -ऐका रंगदेवते तुझी कहाणी 

१४.   कॅफलिोफनणया - रफसकांचा हृदयस्थ तारा 
१५.  टेक्सास - शेक्सफपयर एक्सपेररमेंट  

१६. लॉस अँजलीस (कॅफलिोफनणया)- अंतरीच्या गूढगभी 

१७. अनेक राज्यांनी एकत्र येऊन सादर केलेले - मराठी 

अस्टस्तत्व 

१८.  टेक्सास -स्वरलय फवरासत 
१९. नू्य जसी -कला, कलाकार आफण कोस्टव्हड 

     अफधक माफहतीसाठी संकेतस्तथळ:-  

 https://bmm2022.org/north-american-programs/   

आफण https://bmm2022.org/indian-programs/     

    गेल्या मफहन्याच्या बृ.वृत्तामधे आपल्या “डे केअर”ह्या 

सुफवधेबद्दल मी उले्लख केला होता. ३ ते १३ वयोगटातील 

मुलांकरता “डे केअर” आवश्यक सोयीनंी पररपूणण असेलच 

पण त्यामधे मुलांचे मनोरंजनाचे आफण त्यांना गंुतवून ठेवणारे 

उपक्रम असणार आहेत फशवाय मराठी संसृ्कती 

जोपासण्याचा भाग म्हणून मराठी कायणशाळेचाही अंतभाणव 

करण्यात येणार आहे. लहान मुलांच्या कायणक्रमांसाठी फवशेष 

तसदी घेण्यात आली आहे. त्यामुळे सवण पालकांना फनधाणस्त 

मनाने अफधवेशनाची मजा लुटता येणार आहे. 

      साधारण ३० ते ५०वयोगटातील कुटंुब आफण त्यांची ५ ते 

२० योगटातील मुले ह्यांचा फवचार करून खास कायणक्रमांचे 

आयोजन केले आहे जेणेकरून आमच्या फकशोरवयीन आफण 

तरुण फपढीला अफधवेशनात गंुतवून ठेवता येईल. 

*१४ ते १८ वयोगटासाठी मुलामुलीसंाठी कू्रझ आफण १८+ 

वयोगटासाठी स्वतंत्र कू्रझ नोदंणीचा भाग म्हणून 

समाफवष्ट् केली आहे. 

*अफभनेत्री सोनाली कुलकणी यांची नृत्य कायणशाळा 

*डान्स इंफडया डान्स िायनफलस्ट स्वरालीची नृत्य 

कायणशाळा 

*जादूगार रघुवीर यांचा मॅफजक शो 

*सत्यफजत पाधे्य ह्यांच्या बोलक्या बाहुल्या 

*डीजे नाईट 

*पॉल वगीस कॉमेडी शो 

*कॅफलिोफनणयातील १२ वषाांच्या शलाका डोळसचा हास्य 

धबधबा 

*स्टव्हफडओ गेम स्पधाण 

*स्पीड डेफटंग 

आमची फतफकटे आफण देणगीदारांची पॅकेजेस वेगाने 

फवकली जात आहेत. पण फतकीट बुक करण्यासाठी आफण 

तुमची नोदंणी पूणण करण्यासाठी अजून वेळ आहे. जर 

तुम्हाला अफधक चांगल्या जागा हव्या असतील तर तुम्ही 

आमची देणगीदारांसाठी खास पॅकेजेस खरेदी करू शकता 

आफण चांगल्या जागा लॉक करू शकता.         (पान ४ वर...)  

- प्रशाींि कोल्हटकर  (न्यू जसी )  

बृ. म. मंडळ अफधवेशन २०२२, संयोजक 

https://bmm2022.org/north-american-programs/
https://bmm2022.org/indian-programs/
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     Bruhan Maharashtra Mandal biennially recognizes 

members of North American Marathi community  for their   

outstanding personal achievements and contribution     

towards the society. In the upcoming BMM convention 

from August 12-14 in Atlantic City, NJ, BMM would like to 

felicitate two(2) distinguished members of our community 

in each of the following categories. 

●   Art, Culture and Literature 

● Sports - Individual sports, team sports players and 

Trainers (University-School, National-International level) 

●   Science, Technology, Education, Law and Research 

●   Finance, Business (Entrepreneur) and Industry 

● Community Service - Community welfare leader or Non 

profit - community welfare organizations who have   

recruited employees 

●   BMM Marathi Shala Teacher in North America 

●   Legislative service 

●   Achievements by Youth in any of above areas 

●   Extraordinary/Exceptional achievement (not covered 

in above categories) 

A selection committee consisting of BMM officials and 

distinguished members from each of the award            

categories of our community (chosen by BMM Executive 

Committee) will select two award-recipients from the 

nominations, which must be submitted by a BMM    

member Mandal President. (Minimum 10 nominations in 

each category required to select two awardees per        

category.) 

 The nomination should consist of following                       

information: 

●   Name, Address, Phone and Email of the President of 

BMM member Mandal 

●   Name, Address, Phone and Email of the Nominee 

●   Nomination Category 

●   Brief Resume of the Nominee 

●   Nominee’s Achievement/Contribution details 

●   Details of how Nominee’s Achievement/Contribution 

has benefited community 

Award notification will be completed well before the    

convention dates, and the public announcement of the 

awards will be done at the convention. Winners will have 

to provide a short video (no more than 1‐minute) and / or 

a PowerPoint slide about their achievement to BMM. 

The video and/or slide must be provided by July 10th, 

2022 to be screened during the Award Ceremony at the 

BMM 2022 convention. 

Nominations submitted by Mandal Presidents must be  

received by April 30th, 2022. Please email the           

nominations to:  BMMAwards2022@BMMOnline.org  

*** 

Bruhan Maharashtra Mandal Awards  ‐  2022  

for North American Marathi Youth  

 Eligibility & Requirements 
Any student who is graduating from High school in  
2022, and entering a four year degree college or an 
accredited two years community college or graduated 
from  high school in 2020 and 2021 and is currently in 
the first/second year of his/her college education is 
eligible to win this award. 
The nominee will need to have an excellent academic 
record and extra-curricular activities, including         
engagement in actily preserving their sense of Marathi 
culture, identity and heritage. 

Immediate family members of the BMM Board of Trustees 
and Executive Committee (EC) members are not eligible to 

apply for the ‘BMM Scholarship Awards’.  
 

Scholarships will be awarded based on 
A. Letter of acceptance or proof of enrollement to a 

college 
B. Latest transcripts of first-term of the senior year of 

the high school or college documenting GPA  
C. Evidence of the standardized test scores (SAT 

and /or ACT) OR Proof of Internship OR Proof of 
completion of Summer intensive program of      
Universities in USA for High school Grade 11-12  

D. A Personal Statement 
E. An essay or video presentation: It’s topic should     

describe the applicant’s work on Engaging youth in 
art, traditions  the preservation of Marathi  culture 
through language, art, traditions, OR  Applicants  
ideand insights in growing the  participation and 
involvement of a younger  generation in the      
activities of Maharashtra Mandals or BMM 

F. A recommendation letter from one of the teacher 
or professor from your School/College 

G. Endorsement from the President of local registered 
BMM member mandal that the applicant or the  
parents/guardians of the applicant are members of 
their local mandal for the current year 
To Submit Applications and the Supporting         

documents by April 30, 2022 to a drop box folder  
Click Here  

For any questions, Contact:  
BMMScholarships@bmmonline.org 

अफधक माफहतीसाठी https://bmm2022.org  

       जसा प्रते्यक उगवता फदवस आशा-अपेक्षांची, 

स्वप्ांची नवफकरणे घेऊन अवतरतो त्याचप्रमाणे प्रते्यक 

मफहना आपल्या बीएमएम २०२२ च्या अफधवेशन-

तयारीच्या वाटचालीचे अनेक पले्ल यशस्वीपणे पार 

करून आगेकूच करतो आहे, कायणकत्याांची उमेद 

स्टददगुफणत करतो आहे आफण त्याचा आढावा घेऊन मी 

परत पुढच्या मफहन्यात तुमच्यासमोर येईन. चला तर 

मग, आता तुमचा इथेच फनरोप घेतो. 
Welcome to BMM 2022 ! 

                                  *** 

mailto:BMMAwards2022@BMMOnline.org
https://www.dropbox.com/request/ZVuWznuK61CoQkQu9IaC
mailto:BMMScholarships@bmmonline.org
https://bmm2022.org/registration/
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 ’Son’- Flower 

- डॉ. म नल धामणकर (वेन, पेस्टन्सल्वेफनया). 
    लहानपण शहरात  गेल्यामुळे 

माझा  िुलांशी  व  िुलझाडांशी 

 प्रत्यक्ष संबंध कमीच आला. घराच्या 

गॅलरीत कंुडीत लावलेली तुळस व  

गुलाब,  जे सूयणप्रकाश न फमळाल्यामुळे 

जगले नाहीत, हा एवढाच माझा 

"बागकामाचा" अनुभव.  

 "भैया लाल िूल डालना", असं  

आजोबांसाठी  िुलपुडी  आणायला 

 जायचे तेव्हा िूलपुडीवाल्याला जोरात सांगायचे. पोपटपंची 

होती ती! लाल िूल गणपतीला वाहतो एवढीच लाल िुलांची 

माफहती!  त्याचं  नाव काय व त्याचं  झाड कसं असतं  हे प्रश्नही 

मनात यायचे नाहीत. मोगरा गजऱयातच बफघतलेला! तो िुलतो 

आफण चािा  रुसतो, बोलत नाही हे गाण्यातूनच  ऐकलं होतं. 

अत्तराच्या वासावरून  "हा मोगरा आहे, चमेली आहे" असं 

ओळखणाऱयांना पाफहलं की, माझ्या मनात एक प्रकारचा 

नू्यनगंड फनमाणण व्हायचा! टप टप अंगावर पडणारी प्राजक्ताची 

िुले व त्याचे सडे मंुबईच्या कॉंक्रीट  जंगलात कफवकल्पनाच 

वाटायच्या! एकूणच, िुलं, िुलझाडं, शेती, बागकाम ह्याबद्दल 

माझ्या मनात उदासीनताच होती! "दुरून बागा साजऱया", अशी 

माझी धारणा, "not my cup of tea" फकंवा या फठकाणी, "not 

my pot of plant" म्हणायला हरकत नाही!  

   म्हणूनच जेंव्हा माझा आठ वषाणचा मुलगा फमफहर अफत- 

उत्साहानी घरी सांगत आला, "आई आज मी झाड लावलं", 

तेव्हा मला आनंदाच्या ऐवजी थोडं पोटात धस्सच झालं!     

वरकरणी त्याच्या उत्साहात सामील होण्याचे नाटक करत, 

घाबरतच मी फवचारलं, "अरे कसं काय?"  शाळा आम्हाला सवण 

उपक्रमांची पूवणसूचना द्यायची पण ह्या वृक्षारोपणाबद्दल काहीच 

कल्पना नव्हती म्हणून हा प्रश्न होता.  

    “आज  Earth डे आहे 

ना म्हणून”, त्याच्या 

डोळ्यात आनंद मावत 

नव्हता. आता मात्र त्याला 

जवळ घेऊन खऱया 

कौतुकाने मी फवचारलं, 

"हो? कसलं झाड  

लावलं?"  

   त्याने मग त्याच्या बॅग-

पॅक’मधला प्लास्टस्टकचा 

एक कप बाहेर  काढला. 

त्यात मऊशार ओली, 

काळी माती होती. तो 

कप त्याने एखादं बक्षीस 

दाखवावं तसं अफतशय 

अफभमानाने, माझ्या 

हातात फदला. मी म्हटलं, "झाड कुठाय, ही तर माती आहे.” तर 

तो म्हणाला, "झाड, येणार आहे, मी बी लावली आहे त्यात."   

उत्तर अमरेरकेतील मराठी लखेकांना आवाहन 

   ऑगस्ट २०२२ मधे अटलांफटक फसटी येथे संपन्न होणाऱया 

बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाच्या अफधवेशनात उत्तर अमेररकेतील 

मराठी लेखकांनी फलफहलेल्या नवीन पुस्तकांचा प्रकाशन 

समारंभ आयोफजत करण्यात येणार आहे. या कायणक्रमात 

सहभागास इचु्छक लेखकांनी कृपया आमच्याशी १ मे, 

२०२२ पयांत संपकण  साधा. सहभागासाठी खालील अटीचंी   

पूती करणे आवश्यक आहे.  

१.   लेखकाने संमेलनाचे फतफकट खरेदी करणे आवश्यक 

आहे आफण तेथे उपस्टस्थत असणे आवश्यक आहे.  

(अफधवेशनाच्या नांवनोदंणीसाठी-  

 https://bmm2022.org/registration/) 

२. कालमयाणदा – आपले पुस्तक बृ. म. मंडळ  

अफधवेशन ऑगस्ट २०१९नींिर प्रकाफशत असावे  

३.   लेखकांनी खालील माफहती पाठवणे आवश्यक:-  

   • लेखकाचा संफक्षप्त पररचय, 

   • स्थाफनक महाराष्ट्र  मंडळ संलग्नता 

   • लेखकाचा हेडशॉट-प्रोिाइल िोटो, 

   • नवीन पुस्तकाच्या मुखपृष्ठाचे फचत्र, 

   • पुस्तकाबद्दल संफक्षप्त एक पररचे्छद माफहती  

४. लेखकाने अफधवेशनात संमेलनात त्याच्या/फतच्या 

पुस्तकाची एक प्रत मंचावरून दाखवण्यासाठी   

स्वत:बरोबर आणणे आवश्यक आहे. 

ज्या लेखकांनी ऑगस्ट २०१९ नंतर त्यांची पुस्तके प्रकाफशत 

केली आहेत त्यांनी अफधक माफहतीसाठी  

BMMBookpublications@bmmonline.org या 

 ईमेल पत्त्यावर संपकण  साधावा ही फवनंती. 

     कृपया बृ. म. मंडळाशी पत्रव्यवहार करताना तुमचे 

स्थाफनक मंडळ अध्यक्ष आफण/फकंवा तुमचे बृ. म. 

मंडळावरील  प्रफतफनधी यांना ईमेल cc करावे. 

*** 

‘लखेक तमुच्या भटेीला’ Live & Recorded  

िाग २०:-  एवप्रल १६, २०२२  सकाळी ११  (CT)   

लेखक:- ऋचा सपाटे (लॉस अँजलीस) 

प्रकावशि पुस्तक-The Mystery of Candyland  

सींिादक:- विनिा कुलकणी (फशकागो) To watch,  

visit: BMM Youtube Or BMM Facebook  or   

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

UCZfn97uT8atsC9-CLAwJeRQ 

िाग १९:-  माचा २६, २०२२  सकाळी ११  (CT)   

लेखक:- डॉक्टर सुलोचना गिाींदे (नू्य जसी) 

प्रकावशि पुस्तक- "कका रोग - मावहि  आवण अनुिि"  

 सींिादक:- विद्या जोश  (फशकागो) To watch, Click or 

visit:-  www.youtube.com/watch?v=mub5rboibYc    

or https://www.facebook.com/102944074388026/

posts/690621895620238/?d=n  

https://bmm2022.org/registration/)
mailto:BMMBookpublications@bmmonline.org
https://www.youtube.com/channel/UCZfn97uT8atsC9-CLAwJeRQ
https://www.youtube.com/channel/UCZfn97uT8atsC9-CLAwJeRQ
https://www.youtube.com/channel/UCZfn97uT8atsC9-CLAwJeRQ
http://www.youtube.com/watch?v=mub5rboibYc
https://www.facebook.com/102944074388026/posts/690621895620238/?d=n
https://www.facebook.com/102944074388026/posts/690621895620238/?d=n
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फमफहरच्या शाळेला सुट्टी लागली व तो आफण माझे 

इतर सवण कुटंुबीय भारतात जाण्याचा फदवस उजाडला. माझी 

डु्यटी असल्यामुळे मी काही जाणार नव्हते. फमफहर मला दोन 

आठवडे फदसणार नाही म्हणून माझा जीव कासावीस झाला 

होता, तर त्याला त्याच्या सूयणिुलाच्या झाडाची फचंता होती. 

"आई माझ्या झाडाला पाणी घाल हं आफण िूल आलं तर 

िोटो काढ!". असं त्यानी मला अनेकदा सांगून झालं होतं !  

 दुसऱया फदवसापासून माझी ‘Night float’ची 

डु्यटी  सुरू झाली, म्हणजे मी रात्री ७ वाजता हॉस्टस्पटलला 

जायला फनघायचे व सकाळी ७ ला घरी यायचे. पफहल्या 

फदवशी रात्रभर काम करून घरी आले तर ररकामं घर 

खायला उठलं! रडू येऊ लागले! घरात उजेड करूया म्हणजे 

जरा बरं वाटेल म्हणून पडदे बाजूला केले तर पॅफटओ 

मधलं  ताठ उभं असलेलं, आता फमफहरच्या उंचीचं झालेलं 

सूयणिुलाचं झाड फदसलं आफण पट  कन हसू आलं, जणू काही 

फमफहरच आहे आफण तो मला हसवतोय असं वाटलं. त्याच्या 

झाडाला पाणी घालण्याच्या फवनवण्या आठवल्या. लगबगीने 

मी झाडाला पाणी घातलं आफण इतके फदवसात पफहल्यादा 

त्या झाडाला पे्रमाने न्याहाळलं! फमफहरलाच खाऊ भरवल्याचा 

आनंद मला होत होता. हुरूप येऊन मी पटपट माझं स्वतः चं 

जेवण आफण इतर सवण आवरलं. फदवसभर झोप घेणं 

आवश्यक होते कारण परत मला रात्री डु्यटीवर जायचं होतं.  

संध्याकाळी ५ वाजता उठले, पफहले जाऊन झाडाला पाफहले, 

ते अजूनफह फदमाखात वाऱयावर डुलत होतं ! डयुटीवर 

फनघताना मी त्या झाडालाच सांफगतले, “सकाळी येते रे!”  

 सकाळी हॉस्टस्पटल सोडताना खरंच मला त्या 

झाडाच्या भेटीची ओढ लागली!  घरी आल्या आल्या झाडाला 

पाणी घालणे व फनघताना त्याला बाय करणे, हा रोजचाच 

फदनक्रम झाला. आफण मग एके फदवशी, मी जेंव्हा घरी आले, 

एक मोठठं, फमफहरच्या चेहऱयाहूनही मोठं्ठ, सूयाणच्या डोळ्यात 

डोळे घालून फदमाखात, डोलणारे सूयणिूल माझ्या 

स्वागतासाठी उभं होतं! मला काय करावे आफण काय करू 

नये असे झाले! फमफहरच जणू त्या िुलातून हसतोय अस मला 

वाटलं. मी त्याचे अनेक वेगवेगळ्या फदशेने िोटो काढले व 

फमफहरला भारतात िोन करून सांफगतलं, की त्याचे िूल 

आले होते!  

 असे हे Sunflower माझ्या साठी “Son” flower 

ठरले होते. त्या दोन आठवड्यांसाठी, माझ्या जगण्याचं 

कारण ते िूल होतं ! िुलं व झाडं ह्यांच्याकडे बघण्याचा 

माझा दृफष्ट्कोन ह्या िुलाने पूणणपणे बदलला होता! 

  टीप:- फमफहर’ चा अथण सूयण त्यामुळे माझ्यासाठी sunflower 

“son” flower ठरले, हे काही वावगे नाही ! 

*** 

त्याची फनरागसता आफण आत्मफवश्वास मनाला फभडला. 

’श्रद्धा’ ह्या शब्दाचे ते फजवंत उदाहरण होतं! 

   मी फवचारलं, “कसली बी पेरली आहेस?” त्यावर तो 

म्हणाला "Sunflower!" तेजस्वी सूयणप्रकाशाने जसे आसमंत 

उजळून फनघते, तसा त्याचा चेहरा प्रिुल्लित झाला होता.  

माझा आफण सूयणिुलाच्या संबंध िक्त फचत्रकलेच्या  

प्राथफमक परीके्षत आला होता. त्यावेळी ं अनेकवेळा 

सरावासाठी घरी आणलेली िुले व केलेला सराव आठवला. 

िुलाचा फपवळा धम्मक रंग, पाकळ्यांचा आकार कागदावर 

उतरवताना त्या फवश्वफनमाणत्या सवाणत मोठ्या फचत्रकाराला 

मनातल्या मनात फकतीतरी वेळा फदलेली दाद आठवली. पूवी 

कोल्हापूरला जाताना फदसलेली सूयणिुलाची शेती आठवली  

आफण sunflowerचे तेल हे हृदयाला चांगले, हेदेखील माझ्या 

डॉक्टरी मनात आले.  

"मी आता रोज ह्या झाडाला पाणी घालणार, आफण हो, 

ते झाड sunlight मधे्य ठेवायला सांफगतले आहे टीचरनी",  

असं  म्हणत फमफहरने तो कप माझ्या हातातून घेतला आफण 

पॅफटओमधे्य नेऊन ठेवला. मला मजा वाटत होती. फकती 

फदवस उत्साह फटकतो स्वारीचा बघूया! शेवटी ते काम 

आपल्यावरच येणार आहे असा फवचार येऊन शाळेचा 

थोडासा रागच आला. नसती कामं लावतात आईवफडलांना! 

काही फदवसांपूवीच, फमफहरने आपण एक ’पेट’ घेऊया असा 

हट्ट केला होता, तेव्हा मी त्याला फनकू्षन सांफगतलं होतं,  

  “अफजबात नाही, त्याचं करणार कोण? मला तर आता एका 

झाडासाठी सुद्धा वेळ नाहीये!”  मी तेंव्हा  मेफडफसनची 

रेफसडेन्सी करत होते व माझी जवळ जवळ ८० तास डु्यटी 

व्हायची!  

 फमफहरने मात्र माझा फवचार चुकीचा हे दाखवून फदलं. 

तो रोज नेमाने झाडाला पाणी घालायचा आफण एवढ्याशा 

कपात वाकून बघायचा, झाड आलं आहे की नाही. बरेच 

फदवस काहीच हालचाल नव्हती तरी फनराशेचा लवलेशही 

नव्हता व फनत्य नेमाने त्याचं पाणी घालणं चालू होतं ! मलाच 

भीती वाटायची, झाड आलच नाही तर? तो फहरमुसला होईल, 

रडेल. मी त्याला मग कशी समजावेन?  त्याला मात्र पाणी 

घालण्यातच आनंद फमळत होता. स्वधमण पालन आफण 

िळाची (इथे झाडाची) अपेक्षा न करता आनंदानी आपले 

कतणव्य  करणं हा वेदांताचा धडा जणू काही तोच मला 

फशकवत होता.  

 शेवटी, बऱयाच काळानंतर एकदाची पालवी िुटली 

आफण माझा जीव भांड्यात फकंवा "कपात" पडला!  मग ते 

झाड जोमाने वाढू लागलं व मग रोज, आज ते फकती वाढलं, 

त्याला फकती पाने आली ह्याच्या हषणभररत चचाण रंगायच्या!  

झाड आता त्या छोट्या कपात मावेनासे झाले व मग आम्ही 

त्याचे एका मोठ्या  कंुडीत स्थलांतर केले. फमफहरचा आनंद 

तर गगनात मावत नव्हता! त्याने लावलेलं झाड एवढं मोठं 

झालं होतं! जॅक च्या बीन स्टॉक सारखे ते पण गगनाला 

फभडेल का, अशी स्वप् तो पाहत होता व आता िूल कधी 

येईल याच्याकडे त्याचे डोळे लागले होते! मात्र माझ्या मनात 

आता दुसरी धास्ती होती, िूल आलंच नाही तर?... शेवटी 

जून मफहना आला. दोन छोट्याशा कळ्या फदसायला लागल्या. 

टीप: गेल्या ५० वषाांपासून, दरवषी जगभरातील कोट्यवधी 

लोक २२ एवप्रल रोज  पृथ्व  वदन (Earth Day)   साजरा 

करतात. उदे्दश एकच, आपल्या पयाणवरण-आरोग्याफवषयी 

कृतीशील जागरूकता वाढवणे!  

 २२ एधिल - ‘पथृ्वी-धिना’धनधमत्त शुभचे्छा! 



    

७ बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त        एफप्रल  २०२२        

-  शवशकाींि पानट (लॉस अँजलीस, कॅफलिोफनणया)  
     

   हॉलीवूडमधील एका अत्याधुफनक 

सु्टफडओच्या   ररसेप्प्शन हॉलमधे  

प्रज्ञा बसली होती. एका  

लघुफचत्रपटाच्या मुख्य भूफमकेसाठी 

 ती ऑडीशन द्यायला आली होती. 

शेवटी फतचा नंबर आला. ऑफडशन 

चांगली झाली. अगदी  फनघता 

 फनघता ऑफडशन घेणाऱया 

डायरेक्टरने फतला फवचारले. "आता तुझ्या (फचत्रपटातल्या)  

नवऱयाच्या भूफमकेसाठी आम्ही ऑडीशन घेणार आहोत. 

तुझ्या आहे कां कुणी ओळखीचे?" हे म्हणजे ’आंधळा मागतो 

एक डोळा आफण देव देतो दोन’ तसेच झाले. कारण  आज 

प्रज्ञाला ऑफडशनच्या जागी चक्क संजीवने डर ायस्टवं्हग करून 

आणले होते आफण प्रज्ञाची वाट पाहात तो बाहेरच थांबला 

होता. प्रज्ञाने  "तुम्ही माझ्या नवऱयाची माझ्या फचत्रपटातल्या 

नवऱयाच्या  भूफमकेसाठी ऑफडशन  का घेत नाही? असे 

मोठ्या चतुरपणे सुचफवले. आफण दोन्ही भूफमकांसाठी ख-या 

आयुष्यातले नवरा बायको फचत्रपटातल्या भूफमकेसाठी  

फसलेक्ट की हो झाले!  

फचत्रपट-पे्रक्षकांना त्यांच्या ह्या भूफमका "साप फसढी" या फहंदी 

लघुफचत्रपटात बघायला फमळतील. 

संजीव आफण प्रज्ञा यांना जरी हा एक योगायोग वाटला 

तरी त्यांना हे नवीन नव्हतं. १९८५ला दोघांचा फववाह 

झाल्यानंतर अशा प्रकारच्या "योगायोगाच्या" अनेक घटना 

त्यांच्या आयुष्यात घडल्या.  

'हॉलीवूडची फॅक्टरी'  - लखे (क्र. ५)  

रं्सजीव आधि िज्ञा कुवाडकेर 

चतै्र फूल  

- वप्रया गोडबोले (एफडसन, नू्य जसी)  
 

   नवीन वषाणची म्हणजेच चैत्राची 

चाहूल लागताच वातावारणात 

अशी काही प्रसन्नता जाणवते 

की मन अगदी प्रसन्न होऊन 

जातं. एक नवीनच उमलण्याच्या 

बेतात असलेल्या छोट्याश्या 

िुलाचे बहरगीत. 

 

 

अलगद वाटे उमलावे... 

अलगद वाटे उमलावे,  

अन , गदण  दाटल्या फहरवाईतूनी चहु फदशांवर फमरवावे 

 

सहज स्वतः चे, कण परागचे, मोजत बसता 

ऐन दुपारी भंृग फपपाफसत येऊ घातला 

हासत नाचत रजोस्टन्मश्र तव फहरण्यपक्ष 

संतुष्ट् मानसी फक्षफतजावरती उधळून गेला 

अन  तत्क्षणी ंवाटे बहरावे... 

अन  तत्क्षणी ंवाटे बहरावे,  

गंध मधाळ सुमनांचे मधुकण मोफहत होऊन वाहत न्यावे 

 

रवी फनरागस वाटत सुटला रस फकरणांचे ओघच ओघ 

त्यातच गगनसरी फनघाल्या घेऊन ओजंळ भरभरूनी डोह 

फहरवा शालू लेवुनी मग माय माझी फदसे गोफजरी 

हळूच डोकावी पदरातून मोजे मेघ मी फकती तरी 

तत्पर वाटे सांगावे… 

तत्पर वाटे सांगावे,  

जशी वसंुधरेच्या मायेची हलकीच सुवाफसक ऊब फमळे 

 

इंद्रधनुच्या कमानीतुनी खेळू ऊनछायेचा खेळ 

पाचू फहरव्या फहरवळीवरी फहरव्यागार तृणांचा मेळ 

मग अजूनच वाटे मोहरावे... 

मग अजूनच वाटे मोहरावे,   

अन  फचंब पाऊसधारे सम धरे भोवती डोलावे 

 

अलगद वाटे उमलावे... 

अलगद वाटे उमलावे,   

अन , गदण  दाटल्या फहरवाईतुनी चहु फदशांवर फमरवावे ! 

*** 

चतै्र शुक्ल प्रतिपदा  शातलवाहन शके १९४४ 
(एतप्रल २, २०२२)  
सवाांना शुभेच्छा ! 
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त्याव्यफतररक्त फचत्रपटाच्या या कामासाठी त्यांना इतका वेळ 

फमळतो तरी कसा?  

 मला वाटतं की, कापोरेट अमेररकेचे एक महत्त्वाचे 

तत्त्व असे की, If you want to get something done, go 

to your busiest employee. परवा त्यांच्याशी बोलताना 

 मी सहज म्हणालो की,  या कोरोनाच्या उपसगाणमुळे तुमचे 

काम थोडे थंडावले असेल नाही का? त्यावर ते थोडे 

हसले आफण म्हणाले की, अगदी तसंच काही नाही. "स्टस्पफनंग 

व्हील स" (Spinning Wheels) हा एक फचत्रपट  आफण 

"कहानी एक रात की" (Kahani Eka Rat Ki ) हा मडणर 

फमस्टर ी असे दोन फचत्रपट सध्या  पोस्ट प्रॉडक्शनमधे आहेत. 

त्यांचं काम  चालू आहे. 

संजीव आफण प्रज्ञा यांना कोणतेही काम लोकांनी 

सांगावे आफण ते हसतमुखाने त्यांनी स्वीकारावे आफण ते काम 

करून दाखवावे हा त्यांच्या आयुष्यातील एक फनत्य 

फनयफमतपणा आहे. बहुधा ते सगळ्याच गोष्ट्ी आव्हान समजून  

स्वीकारत असावेत.  कदाफचत A challenge might be 

hard to say ‘yes’ to, but they remember that  

’challenges make them who they are.’ हेच त्यांच्या 

आयुष्याचे तत्त्व असावे. मला मात्र व्यस्टक्तश: असे वाटते की If 

we wait until we are ready, we will be waiting for 

the rest of our lives या तत्त्वाचा ते पाठपुरावा करीत 

असावेत.  

संजीवला आफण प्रज्ञाला बृहन्महाराष्ट्र  वृत्ताच्या सवण 

वाचकांकडून हाफदणक शुभेच्छा! लघुफचत्रपटाकडून त्यांचा 

प्रवास िीचर फिल्मकडे व्हावा हीच ईश्वराकडे प्राथणना!   

*** 

बृहन्महाराष्टर  िृत्त पुरिण  - ऑनलाईन  

- बालकथा - ल ना आवण विच्या मामाच  गोष्ट -  

राधा अनुप देशपाींडे  (सॅन होजे, कॅफलिोफनणया)- पान क्र. १४   

 

- कथा-  मौल्यिान दान -  

अस्मििा मोडक  (केरी, नॉथण कॅरोलायना) - पान क्र. १५-१७   

 
- Marathi Harvard Student has been awarded a  
Globally Prestigious Rhodes Scholarship– Page 18  
िाचण्यासाठ  सींकेिस्थळ:-  

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

 

- BMM Yuva-Vani:-April 2022 Click:  

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

or Click  Here 

 

- रावशिवि्यव:- एवप्रल  २०२२ - दादा दामले (नू्य जसी) 

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

                                       *** 

संजीवचं घर भारतातले सुप्रफसध्द संजय मोने, फगरीश 

ओक, अफजत भुरे. फवजय कें करे अशा फदग्गज 

मंडळीचं्या शेजारीच! रोज नाटकांच्या ताफलमी पाहाता-

पाहाता संजीव मोठा झाला. हे "बाळकडू"च जणू त्याला 

फमळालं! प्रज्ञाला तर शाळेत असल्यापासूनच नाटकांची 

आवड. फतच्या वफडलांना ते जरी िारसं रुचत नसलं, तरी 

फतला आईचा मात्र पूणण पाफठंबा! स्थाफनक मंडळाच्या 

नाटकाच्या महोत्सवात भाग घेऊन सवोत्तम अफभनेत्री असा 

पफहल्या पाररतोफषकाचा मान फमळाल्यावर फतच्या अफभनय 

के्षत्राची मुहूतणमेढ रोवली गेली आफण अमेररकेत आल्यावर 

"स्टस्पफनंग व्हील स" (Spinning Wheels) या फचत्रपटातल्या 

पफहल्या वफहल्या भूफमकेतून हॉलीवूडमधल्या पदापणणासाठी 

पावती फमळाली. २०१० मधे “कंुपण” या ३५ फमफनटांच्या 

लघुपटाची फनफमणती स्वफप्ल पगारे यांनी केली त्यावेळी 

अथाणतच संजीव आफण प्रज्ञा त्यामधे भूफमका बजावायला हजर 

असणे हे ओघाने आलेच. मराठी लघु-फचत्रपट, त्याला इंग्रजीत 

सबटायटल स आफण चार पाररतोफषके अशी दजेदार सुरुवात 

िार कमी लोकांच्या भाग्यात असते.  

संजीवचा स्वत:चा व्यवसाय आफण प्रज्ञाची पूणण वेळ 

नोकरी हे सांभाळून त्यांनी स्थाफनक फमत्रांच्या सहाय्याने 

LAFTA (Los Angeles Film, Theater and Arts) ही 

कंपनी स्थापन केली. सातत्याने दरवषी फकमान तीन 

एकांफकका रफसकांच्या समोर सादर करण्याचा संकल्प केला 

आफण तो जवळ जवळ तीन वषे पाळला. फशवाजी महाराज 

अमेररका पररवार या श्री. फवजय पाटील यांनी स्थापन केलेल्या 

संस्थेतिे संजीव आफण प्रज्ञा या जोडयाने २०१९ ला फशवाजी 

महाराजांवर आफण २०२०ला फजजामाता यांच्या जीवनावर 

आधाररत तब्बल साठच्या वर कलाकार घेऊन 

फलखाणापासून ते रंगमंचावरची कलाकृती अशी दोन 

फदमाखदार नाटके सादर केली आफण त्याला पे्रक्षकांची 

“वाहवा” फमळवली.  

“सापफसढी”, व “कंुपण” या दोन फचत्रपटानंतर  प्रज्ञाने 

“एकांत” या स्वफप्ल पगारे यांच्या लघुफचत्रपटात प्रफसद्ध 

अफभनेत्री सुकन्या मोने यांच्याबरोबर महत्त्वाची भूफमका केली. 

त्याला अगफणत पाररतोफषकांचा सन्मान फमळाला.  संजीव 

आफण  प्रज्ञाचा अफभनयाचा एकत्र प्रवास सुरूच राफहला; 

कारण त्यानंतर परत त्यांना “मॉं” या लघुफचत्रपटांत एकत्र 

भूफमका करण्याची संधी फमळाली. त्यानंतर लगेच फिल म-

िेअर फवजेत्या फदग्दफशणका समृध्दी पोरे यांच्या “पाफसंग द 

पासणल”  (Passing The Parcel) या लघुफचत्रपटात  संजीव 

आफण प्रज्ञाला आमंफत्रत केले गेले आफण त्यातही त्यांनी  

महत्त्वाच्या भूफमका बजावल्या. एका फवना निा तत्त्वावरील 

कंपनीसाठी “फमशन टू मासण” सारखा लघुफचत्रपट पटकथा 

लेखनापासून ते पूणण होण्याच्या पातळी पयांत आफण तोदेखील 

िास्टम िास्ट  करण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे.  

 संजीव स्वतः चा व्यवसाय सांभाळून आफण प्रज्ञा पूणण 

वेळ नोकरी करून गणपती मंफदरात स्वयंसेवक म्हणूनही 

काम करतात.  

https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
https://bmmonline.org/yuva-vani-archives/
https://s3.amazonaws.com/bmmnorthamerica/bmmonline.org/public_html/wp-content/uploads/2022/03/28213619/20224YuvaVani.pdf
Click:-%20https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
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पसु्तक पररचय - ‘जो भज ेरू्सर को र्सिा’  
एकमेकाींचे धरुन  हाि | सुखशान्त च  शोधू िाट || 

चला राहू आनींदाि | आयु्यवाच्या उत्तररींगाि || 
बृ.म. मंडळाच्या “उत्तररंग” प्रकल्पांच्या माफहतीसाठी संपकण :  

सींद प द वक्षि   बृ. म. मंडळ कायणकाररणी 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 
......................................................................... 

 माचा - एवप्रल २०२२ मवहन्याि ल  कायाक्रम 

२६ माचा - पे्ररणादाय  ज िन:- 

िके्त- अमला मेहिा, साच  आया, मींगेश ि स्मििा राजाध्यक्ष 

अमला मेहिा- या एक पे्ररणादायी वक्त्या आहेत. त्यांना 

डोळ्यांचा (जायरेट ॲटर ोिी -Gyrate atrophy) फवकार आहे, 

ज्यामुळे दृष्ट्ी अधू होते. तसेच लघुदृफष्ट्दोष  (मायोफपया), कमी 

प्रकाशात फदसण्यास अडचण (रातांधळेपणा), (पररघीय) 

बाजूची दृष्ट्ी कमी होणे यासारखी लक्षणे  फवकफसत होतात. 

    अमला यांनी शारीररक दृष्ट्ी गमावली तरीही जबरदस्त 

अंतदृणष्ट्ीवर लक्ष कें फद्रत केले हे कौतुकास्पद आहे. प्रफतकूल 

पररस्टस्थतीतही, प्रामाफणक प्रयत्नांनी चमकण्यासाठी इतरांना 

पे्रररत करणे हे त्यांचे धे्यय आहे. त्यांनी ‘Eye with a View’, 

‘Amla Speaks 365’,‘The Ultimate Guide to Self– Healing’ 

आफण ‘Success in Any Season’ ही ४ पुस्तके फलफहली आहेत. 

साच  आया- आपल्या दोन्ही गुडघ्ांना गंभीर ऑस्टस्टयो 

आथणरायफटस असूनही त्या फगयाणरोहण का करतात याफवषयी 

त्यांनी सांफगतले. त्या आजवर फकलीमंजारो व  वीसहून अफधक 

वेगवेगळे पवणत चढल्या आहेत. 

मींगेश आवण स्मििा राजाध्यक्ष - यांच्या व्याख्यानाचा सारांश 

म्हणजे स्वतः वर आफण लोकांच्या चांगुलपणावर फवश्वास ठेवा. 

९ एवप्रल - प्राच न गवणिज्ञ - बौध्दायन िे रामानुजन 

िके्त - डॉ. सुिाष देिधर  

     डॉ. सुभाष देवधर बौध्दायन, आयणभट, वराहफमर, ब्रह्मगुप्त, 

भास्कराचायण, रामानुजन यांसारख्या गफणताच्या के्षत्रात मोठे 

योगदान केलेल्या सुमारे डझनभर गफणतज्ञ भारतीयांवरील 

संशोधन शेअर करतील  आफण त्यांचे गफणत फवज्ञानातील मोठे 

योगदान अधोरेस्टखत करतील. 

 १६ एवप्रल - झोप, रात्र च  मैफल आवण त्याचे व्यत्यय 

िक्त्या - डॉ.मींगला नाडकणी 

      डॉ. मंगला नाडकणी या नू्यरोलॉजी, स्टिफनकल 

नू्यरोफिफजयोलॉजी आफण स्लीप मेफडफसनमधील बोडण-

प्रमाफणत फिफजफशयन आहेत. मंगला यांना एफपलेप्सी तसेच 

झोपेच्या औषधाच्या के्षत्रात व्यापक प्रफशक्षण आफण अनुभव 

आहे. डॉ. नाडकणी पुढील फवषयांवर आपले ज्ञान आफण 

अनुभव सांगतील. 

- सामान्य झोप 

- झोपेची कमतरता आफण सावणजफनक सुरक्षा 

- झोपेचे फवकार 

- झोपेच्या फवकारांचे पररणाम 

- झोपेच्या फवकारांवर उपचार  

                                      *** 

 

   - मोहन रानडे ( फिलाडेल  फिया) 

सध्याच्या तरुण मराठी गायकांमधे्य शौनक अफभषेकी, 

आनंद भाटे आफण राहुल देशपांडे ही तीन नावे प्रकषाणने 

येतात. या फतघांना लहान वयात वेगवेगळ्या कारणांनी उत्तम 

गुरू भेटले आफण त्याचा िायदा त्यांनी स्वतः ची कारकीदण  

वेगळ्या उंचीवर नेण्यासाठी केला. गेल्या काही वषाणत या 

गायकांचा सहभाग असलेली नाटके व फचत्रपट सवण वयाच्या 

चाहत्यांमधे्य अतोनात लोकफप्रय  झाले. ही त्यांची लोकफप्रयता 

लक्षात घेऊन अंजली जोशी यांनी या गायकांचा सांफगफतक 

प्रवास वाचकांपुढे 'जो भजे सूर को सदा' या पुस्तकाद्वारे 

मांडला आहे. 

हे पुस्तक फलफहण्यासाठी लेस्टखका  िक्त गायकांच्या 

मुलाखती घेऊन थांबल्या नाहीत तर या गायकांचे कुटंुबीय, 

नातेवाईक, त्यांना मैफिलीत नेहमी साथ करणारे त्यांचे 

साथीदार, संगीत के्षत्रातील इतर फदग्गज, अशा सवाांना बोलते 

केल्याने प्रते्यक गायकाची सखोल माफहती व गायकाचा 

स्वभाव-फवशेष आफण गानकौशल्य वाचकांपयांत पोचण्यास 

मदत झाली आहे. लेस्टखकेने स्वतः : शास्त्रीय संगीताचे फशक्षण 

घेतले असल्याने आफण संगीत या फवषयावर फवपुल लेखन  

केले असल्याने पुस्तक सवण अंगांनी पररपूणण झाले आहे. 

संगीतकार राहुल रानडे आफण सुप्रफसद्ध नट सुबोध 

भावे यांची या फतघांशी मैत्री असल्याने पुस्तकाच्या 

सुरवातीला, 'मैत्र जीवाचे' या शीषणकाखाली त्यांनी फलफहलेल्या 

चार शब्दांची उत्तम नांदी जमली असून पुढील पुस्तक 

वाचण्याची उतु्सकता  त्यामुळे वाढते. त्या जोडीला आकषणक 

मुखपृष्ठ आफण भरपूर रंगीत छायाफचते्र यामुळे पुस्तक 

वाचनीय आफण त्याचबरोबर पे्रक्षणीय झाले आहे.   

जे गानरफसक या तीन गायकांचे चाहते असतील त्यांनी  

हे पुस्तक फनफित संग्रही ठेवावे असे आहे.  

 

जो िजे सूर को सदा                                                                                                                                                                      

लेस्टखका -  

अींजल  जोश                                                                                                                                                              

प्रकाशक - कॉींवटनेंटल 

प्रकाशन, पुणे.                                                                                                                                                                                    

पृषे्ठ - ११० 

*** 

उत्तररंग  

mailto:sandeep.dixit@bmmonline.org
mailto:Vidya.joshi@bmmonline.org
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- विनिा कुलकणी (फशकागो)  

     माया बुऱ हाणपूरकर फहने २०२१मधे हावणडण फवद्यापीठातून 

भौफतकशास्त्रात पदवी प्राप्त फवद्यार्थ्ाांमधे सवोच्च सन्मानासह 

ऱहोड  स फशष्यवृत्ती पटकावली आहे. ती ’हावणडण फबझनेस 

सू्कल’ची  ‘टेक्नॉलॉजी आफण 

इनोवे्हशन’ िेलो  आहे. 

   माया ही कॅनडास्टस्थत - 

बुऱहाणपूरकर  या मराठी 

कुटंुबाच्या फतसऱया 

फपढीतली! बालपणापासून  

शालेय व  फवद्यापीठीय 

वाटचालीत फतने अनेक 

पुरस्कार व  सवण शैक्षफणक 

परीक्षाधेमधे सवोच्च गुण 

फमळवले. त्याफशवाय वयाच्या 

फतसऱया वषाणपासून स्की, 

स्नोबोडणचा छंद जोपासला. 

फतला फपयानो-वादनामधे 

अनेक बफक्षसे आफण बेस्ट 

जु्यफनअर फपयाफनस्ट 

पुरस्कारही  फमळाला आहे.   

     वयाच्या १४व्या वषी, 

आस्टक्टणक सकण लमधे (उत्तर धु्रव गोलाधण) १५ फदवसांच्या एका 

वैज्ञाफनक अनुसंधान अफभयानात भाग घेण्यासाठी फतची जेव्हा 

फनवड झाली तेव्हा अशा अफभयानात फनवड झालेली ती सवाणत 

लहान -वयाची व्यक्ती ठरली. या प्रकल्पात फतने जगातील 

अनेक नामांफकत पयाणवरण शास्त्रज्ञांबरोबर काही चाचण्या 

आफण संशोधनकायण केले. प्रफसध्द लेस्टखका मागाणरेट अॅटवुड 

व अंतराळवीर, लेखक फक्रस हॅडफिल्ड यांच्या समवेत फतने 

फनफमणती केलेल्या (climate change documentary) 

माफहतीपटास पुरस्कार फमळाला, कॅनडाचा टॉप टे्वन्ट  अींडर 

ट्वेंट  पुरस्कार,  क्वीन एफलझाबेथ -२- फहरक महोत्सवात  

पदक, आंतरराष्ट्र ीय बॅरॉन पाररतोफषक, दोनदा कॅनेफडयन 

राष्ट्र ीय फवज्ञान मेळाव्यात पुरस्कार, आंतरराष्ट्र ीय फवज्ञान व 

अफभयांफत्रकी मेळाव्यात कॅनडाचे प्रफतफनफधत्व, अमेररकेत 

जॉन हावणडण स्कॉलरफशप, डेटर पुरस्कार, प्राइस िेलोफशप, 

हावणडण कॉलेज रीसचण प्रोगॅ्रम िेलोफशप आफण हशेल स्टस्मथ 

िेलोफशप अशी फतच्या  पुरस्कारांची  लांबलचक यादी आहे.  

अवघ्ा फवशीत मायाचे सहा शोधफनबंध प्रकाफशत 

झाले असून त्यातील दोन ’नेचर’ (Nature journal) या 

जगप्रफसध्द फनयतकाफलकातून प्रकाफशत झाले आहेत. गंभीर 

शारीररक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीसंाठी टोरांटो (कॅनडा) 

फवद्यापीठाच्या एरोसे्पस स्टडीज फवभागाद्वारे, स्वयं-चफलत 

व्हीलचेअर फवकफसत करण्यामधे फतचा सहभाग होता. 

त्यानंतर फतने पेररमीटर इस्टिटू्यट िॉर फथओरेफटकल 

फिफजक्स येथे स्टव्हफजफटंग संशोधक म्हणून  प्रो. कें फडर क स्टस्मथ 

(CHIME रेफडओ टेफलस्कोप सुपर कॉम्प्युटरवर संशोधनकायण 

मराठी हावषडष धवद्याधथषनी जगधवख्यात  ऱ्होड  र्स  धशष्ट्यवतृ्तीन े र्सन्माधनत!   

करणारे) यांच्याबरोबर काम केले. आपल्या पृथ्वीच्या सूयाणच्या 

५00,000 पट शक्तीने अज्ञात अंतराळातून उच्च ऊजाण 

रेफडओ पल्स उत्सफजणत होत असतात. त्याफवषयीचे हे संशोधन.  

यामधे मायाने अफतशय-कायणक्षम ’रीअल-टाईम डाटा 

प्रोसेफसंग अँड ॲनाफलफसस” यासाठी मध्यवती  घटक 

फवकफसत केले आफण नवीन कमकुवत खगोलीय वसू्त 

(पल सर/ नू्यटर ॉन तारा) व नॅनोहट णझ गुरुत्वीय लहरी 

शोधण्यासाठी संगणकीय प्रणाली/अल्गोररदम तयार केले. 

     हावणडण फवद्यापीठात पदवी फशक्षण घेत असताना मायाने 

काही प्राध्यापक व संशोधकांसमवेत आफटणफिफशअल 

इंटेफलजन्स -सॅ्किोस्टलं्डग सेट स नावाची एक नवीन 

कायणपध्दती फवकफसत केली, त्यामुळे सोशल मीफडयापासून ते 

जैफवक फवज्ञान  व समाजातील फवफवध के्षत्रात हानीकारक 

अल्गोररदममधील दोष शोधण्यास मदत होईल. या 

व्यफतररक्त प्राध्यापकांच्या मागणदशणनाखाली फतने  वैफवध्यपूणण  

प्रायोफगक संशोधन केले आहे. (कंडेन्स्ड मॅटर, मॅफनिोल्ड 

मशीन लफनांग तंत्राचा वापर करून टोपोलॉफजकल िेज 

टर ांफझशन ओळखणे, कॉन्व्होलु्यशनल नू्यरल नेटवक्सणचा 

वापर करून कॉस्मॉलॉफजकल पॅरामीटसणवर अचूक मयाणदा 

गाठणे, युफनव्हफसणटी कॉलेज ऑि लंडन आफण युफनव्हफसणटी 

ऑि वॉटरलू येथील संयुक्त सहकायाणने क्वांटम कॉम्प्युफटंग 

आफण फक्रप्टोग्रािी).  

      याबरोबरच माया हावणडणमधे्य सोसायटी ऑि फिफजक्स 

सु्टडंट सची सह-अध्यक्ष, भौफतकशास्त्रातील हावणडण मफहलांच्या 

बोडाणवर सदस्य, हावणडण सायन्स ररव्ह यूसाठी सहयोगी 

संपादक, हावणडण डाटा अॅनाफलफटक्स गु्रपसाठी केस टीम 

लीडर आफण  मॅसॅचु्यसेट स स्मॉल िेम लीगल अॅडव्हायझरी 

सस्टव्हणसची सदस्य होती. स्वायत्त रोबोफटक्समधील फतच्या 

पूवीच्या संशोधनाचे व्यावसाफयकीकरण करण्याच्या उदे्दशाने 

फतने अॅडव्हेंटस रोबोफटक्स या स्टाटा-अप कंपनीची स्थापना 

केली. यासाठी फतचा इ.स. २०२० मधे हावणडण i3 इनोवे्हशन 

चॅलेंज गोल्ड प्राइज, एम आय टी -लेमेलसन इनोवे्हशन 

पुरस्काराने गौरव झाला. तसेच ऑलस्टन व्हेंचसण िंड आफण 

अॅमेझॉन वेब सस्टव्हणसेसकडून फतला अनुदान फमळाले. 

शैक्षफणक के्षत्रातील फतच्या  कायाण-व्यफतररक्त, फतने या वषी 

डी.ई. शॉ गु्रप, कॉन्ट्र ारी कॅफपटल, फब्रजवॉटर असोफसएट स 

आफण जॉफजणयन पाटणनसणमधे्य इंटनणफशप केली. 

       सप्टेंबर २०२२ मधे माया बुऱहाणपूरकर एक नवे्ह दोन 

फवषयात पदवु्यत्तर (डबल मास्टसण) फशक्षणासाठी ऱहोड  स 

स्कॉलर म्हणून ऑक्सिडण फवद्यापीठात प्रवेश करते आहे. 

इ.स. १९०३ मधे स्थाफपत, ऱहोड  स ही जगातील जुनी आफण 

प्रफतफष्ठत फशष्यवृत्ती आहे. एकीकडे आपले लखलस्टखत 

करीअर घडवत असताना, त्याचबरोबर मायाचे धे्यय आहे, 

नूतनीकरणक्षम- अक्षय ऊजेच्या अथणशास्त्राचा अभ्यास आफण 

जागफतक पातळीवर अक्षय ऊजाण संक्रमणाथण संशोधन करणे! 

मायाला फतच्या या वाटचालीसाठी शुभेच्छा! 

                                      *** 
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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 16 NEW GIRLS EDU 
RAHUL & PUNAM MUTHA                      ANAND RISHI Hosp. CT SCAN AHMADNAGAR MH 
KOTESWARA RAO KUNDA,MD  EDUCATIONAL FOUNDATION, A.P. 
KIRAN & NANDINI JOAG                           V.T. PATIL FOUNDATION 
KISHOR DANDEKAR    AMPTE FOUNDATIO 
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   MAMMOGRAPHY EQUIPMENT  
DALSUKH & ILA MADIA   GIVING 200 TESTS A WEEK (10,400 A YEAR)  
HIMAT & MINA TANK                                FOR WOMEN TOWARDS EARLY DETECTION AND                     
MUKESH & VIBHA SHAH                           INTERVENTION WHICH IS NOT AVAILABLE IN            
SUMANT SNEHALATA PANDYA                   NEARBY HOSPITALS           
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  
                                                               

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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बहृन्महाराष्ट्र वतृ्त - परुविी 

एधिल, २०२२ 

(बृ. म. मींडळाच्या सींकेिस्थळािर)-  
 

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

 

https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
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- राधा अनुप देशपाींडे   (सॅन होजे, कॅफलिोफनणया) 

 
       लीना आफण मामाची खूप गट्टी, आधी मामाची दर रफववारी भेट व्हायची पण तो नोकरी 

फनफमत्त बॉस्टनला गेल्यामुळे वषाणतून एकदाच त्यांची भेट होते. मामा दर रफववारी स्टव्हडीओ 

कॉल  करतो  आफण मग लीना त्याला आठवड्याभरातील सगळ्या गमती जमती सांगते.  

        

      लीना ४ वषाणची असतांना फतने मामाबरोबर एक स्टव्हडीओ बफघतला होता.  त्यात, एक 

मुलगी आईस से्कट  स   घालून बॅले डान्स करत होती. लीना त्यानंतर रोज आरशात बघून 

तसंच करायचा प्रयत्न करू लागली. त्या वषी मामानी वाढफदवसाला फतला पूणण औटफिट 

फगफ्ट फदला. आईबाबांनी क्लास लावला.  मग काय ? फलनाची आवडच फतचे धे्यय बनले. 

भराभर फतने खूप प्रगती केली, आफण आईस से्कफटंगमधे्य अनेक बफक्षसं फमळवली.      

       

       एक फदवस मामाचा िोन आला म्हणून ती धावत खाली येत होती, पण येतांना पाय 

घसरून ती पडली आफण फतच्या पायाला दुखापत झाली. तीन मफहने आराम करा असे 

डॉक्टरने बजावून सांफगतले . लीनाचे हसणे, गप्पा मारणे, उत्साह सगळंच संपलं जणू!   बॅले 

आफण आईस से्कफटंग फशवाय फतला काही काही सुचत नव्हते.  

      दोन अडीच मफहन्यानंतर, फतला शाळेला सुट्टी लागली आफण आईबरोबर ती बॉस्टनला गेली. दोन-चार फदवस झाले 

तरी  लीना काही बोलेना, हसेना. एका रफववारी मामा फतला ’लॉंग डर ाईव्ह’ला घेऊन गेला -एका  फठकाणी त्याने गाडी थांबवली 

आफण फतला डोळे फमटायला सांफगतले.  मग फतला पाठीवर घेऊन तो आत गेला. डोळे बंद असले तरी फतला अचानक खूप  गार 

वाटले. एकदम  मु्यफझक  सुरू झाले आफण ती गोल गोल फिरतेय असे फतला जाणवले. न रहावून फतने डोळे उघडले, पहाते तर 

काय?  मामा फतला पाठीवर घेऊन चक्क आईस से्कफटंग करत होता.  हे फतच्या साठी खूप मोठे  सरप्राईज-फगफ्ट  होते. आनंदाने 

फतच्या डोळ्यातून पाणी आले फतने मामाला घट्ट फमठी मारली.  

         

          पुढे आठ फदवसांनी लीनाने मामाच्या मदतीने पुन्हा सराव सुरू केला आफण त्या वषी त्या दोघांनी फमळून एका मोठ्या 

स्पधेत पफहले बफक्षस फमळवले. लीनाच्या पे्रमापोटी मामा दोन मफहन्यात खूप सरावाने, मेहनतीने  आईस से्कफटंग फशकला. 

इतकेच नवे्ह तर, त्याने लीनाला प्रोत्साहन देऊन पुन्हा फतला आपल्या आवडत्या के्षत्रात जायला मदत केली.  

          

         आवडली ना फमत्रांनो तुम्हाला लीनाची आफण फतच्या मामाची ही गोष्ट् ?  

 

*** 

ल ना आवण विच्या मामाच  गोष्ट  
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-  अस्मििा मोडक  (केरी, नॉथण कॅरोलायना)  

 

   ररया तणतण करत मोठी स्टखडकी असलेल्या बाहेरच्या खोलीत येऊन बसली. स्वयंपाकाच्या 

बाई- पावणतीबाई यांनी केलेले भाजी-पोळीचे जेवणसुद्धा फतला फतखट लागले होते. अमेररकेत 

कधीतरी मेस्टक्सकन फकंवा इंफडयन रेस्टाँरंटमधे्य फतखट खायची जरी सवय असली तरी हे त्यापेक्षा 

थोडे जास्तच फतखट होते. कसेबसे जेवण झाल्यावर थंड पंख्याखाली बसून ताणून द्यावी असे फतला 

मनापासून वाटत होते. पण जरा झोपायला बघते तोच पंखा बंद झाला. दुपारच्या वेळी वीज गेल्याने 

फतचा पारा चढला. अमेररकेतून येऊन झालेले जेमतेम दोन फदवस, फतखट जेवणाची सवय नाही 

आफण त्यात जेटलॅग असताना दुपारी पंख्याफशवाय झोप घेताना या सगळ्याचा फतला अगदी वीट 

आला होता.   

   अशातच पावणतीबाई फतच्या मुलीला, साफनकाला आज पफहल्यांदाच घेऊन आल्या. त्या सकाळी 

जेवण करायला आफण दुपारी धुणी भांडी करायला येत असत. फदसायला चटपटीत, लांब वेणी घातलेल्या १०-११ वषाांच्या 

साफनकाकडे ररया थोड्या रागानेच बघत होती. आईचे बघून साफनका केर काढणे, खुच्याण, टेबल पुसणे असे छोटे मोठे काम करू 

लागली. फततक्यात पंखा सुरू झाला. फदवे आलेत पाहून ररयाने टीव्ही सुरू केला. टीव्ही लावल्याबरोबर साफनकाने लगेच फतकडे 

धाव घेतली. ररयाला ते अफजबात आवडले नाही.  

"काय ग, तू काम कर तुझं. तुला काय कळणार आहे त्या टीव्हीमधे्य?" ती साफनकावर खेकसली.  

"ताई, मराठी सीररयल लावणार असाल तर म्या बी बघीन की काम करता करता!" साफनका म्हणाली. छोट्याश्या साफनकाला 

टीव्ही खूप आवडत होता.   

मात्र लहानपणी ९ / १० वषे वय असताना भारत सोडून अमेररकेत आई वफडलांबरोबर आलेली ररया केवळ अमेररकन 

सीररज पाहत असे. काही फहंदी आफण मराठी नावाजलेले फचत्रपट सोडले तर बाकी मराठी टीव्हीवर पाहण्यात फतला काहीच रस 

नव्हता. फतने काहीश्या रागातच उत्तर फदले,  

"मी बघत नाही असले मराठी शोज! साकेत आला की मग फवचार त्याला!"  

"साकेतदादा संध्याकाळी येणार ना? मग तेव्हा मला नाय बघता येणार!" साफनका फबचारी खूपच फहरमुसून गेली. हवे तसे 

चॅनेल्स नसल्याने ररयाला शोधताना एकमेव इंस्टिश चॅनेलवर ऑफलस्टम्पकचे सुरू असलेले गेम्स फदसले. ररया आनंदाने बघू 

लागली तर काहीच समजत नसल्याने साफनका थोडा वेळ फतथेच घुटमळून पुन्हा कामाला लागली. संध्याकाळी साकेत आला 

आफण ररयाचे अस्वस्थ मन जागृत झाले.  

"आपण इथे का आलो? तुझं काम अजून फकती फदवस इथे सुरू राहणार? या छोट्याशा गावात येण्यासाठी मला का 

आग्रह केलास?" अशी सुरवात करत ररयाने साकेतबरोबर वाद काढला. साकेत ररयासारखाच अमेररकेत वाढलेला होता पण 

ररयापेक्षा त्याचे भारतात येणे अनेकदा होत असे. कंस्टरक्शन इंजफनररंग मधे्य पदवु्यत्तर फशक्षण घेतलेल्या साकेतला नोकरीच्या 

नवीन पंॅ्ट उघडण्याच्या फनफमत्ताने साताराजवळच्या छोट्याशा गावात येणे भाग होते.  ररयाचा त्रासलेला सूर ऐकून साकेतला 

नकोसेच झाले.  

"ररया, ऑफिसमधून सुट्टी काढून तू काही फदवसांसाठीच आली आहेस, तर आहे ते सांभाळून घे. Only few days to 

adjust! जेवण, घरची काम करायला पावणतीबाई आहेत ना, मग तुला काही करायला लागणार नाही." 

"ती त्यांची मुलगी काम करायचे सोडून नुसते टीव्ही बघायला फवचारत होती. Don’t know what she is going to 

help us?"   

"तुला ऑफलस्टम्पक गेम्स आहेत बघायला, ते बघ तू! आफण तुला बघायचा नसेल तेव्हा ती मुलगी फतचा टीव्ही बघेल!"  

भुकेलेल्या साकेतने चहा फपता फपता अगदी शांतपणे उत्तर फदले. दमणूक आफण भूक यापुढे ररयाची फचडफचड त्याला जाणवत 

नव्हती.  

“िोनवर काही बघायचे इंटरनेट पण िास्ट नाही आफण तो टीव्ही तर सगळाच मराठी!  I am just waiting for our 

anniversary! And then I will leave!” फचडफचड करतच ररया म्हणाली.    

लग्नाचा वाढफदवस साकेतला त्याच्या भारतातल्या घरी, नागपुरात करण्याची िार इच्छा होती. पण ररयाला केवळ साकेत 

सुचवतो म्हणून १० वषाणनंतर आपण भारतात का आलो याचा राग येत होता. दोन वषाांपूवी फशक्षण संपल्यावर लागलेली नोकरी, 

ओळखीतून झालेले नवीन लग्न आफण ही अचानक ठरलेली अनपेफक्षत भारत भेट... ररयासाठी सारेच नवीन अनुभवांच्या साठ्यात 

भर टाकणारे होते.   

मौल्यवान िान 
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   दुसऱया फदवशी साकेत ऑफिसमधे्य गेला आफण ररयाने साफनका यायच्या आत टीव्ही लावता यावा म्ह णून लवकर 

आवरून घ्ायचे ठरवले. घाईघाईत ती टीव्ही लावणार इतक्यात पावणतीबाईंबरोबर साफनका घरी आली. ररयाने पटकन इंस्टिश 

चॅनल ओलीस्टम्पकसाठी लावला.   टीव्ही वर पुन्हा इंस्टिश खेळ सुरू आहेत बघून साफनका फहरमुसून म्हणाली,  

"ताई, तुम्ही आज बी हे्यच बघणार का?"  

"मला हेच बघायला आवडते. आफण काय ग साफनका, तुला शाळा नाही का? सारखे टीव्ही काय बघतेस?" 

"शाळा, हाय ना, पण सकाळी हाय!" 

ररयाला आता थोडी उतु्सकता फनमाणण झाली.  

"फकतवीत आहेस तू शाळेत? आफण काय काय फशकतेस?" 

"मी सहावीत हाय आफण सगळं येतं  मला! भूगोल, इफतहास, गफणत...." 

ररयाचे आईवडील इंग्रजी शाळेतून फशकले असल्याने फतला ही नावं बऱयापैकी नवीन होती. 

"हे सगळे काय फशकतेस ग? आफण इंस्टिश फशकतेस की नाही?" 

"फहंस्टिश?" साफनकाने कसातरी उच्चार केला.  

"इंस्टिश ग, मराठी सारखी लँगवेज आहे. A, B, C, D……" 

"हाहा, फहंस्टिश आहे मला शाळेत. पण मला जास्त म्हाराठीच येतं! आता मागच्या आठ वड्यातयच तर सुरू झाली हाय 

शाळा!"  

ररयाला साफनकाच्या अडाणीपणाचे हसू आले. तेवढयात पावणतीबाईंनी साफनकाला काम झाले म्हणून घरी जाण्यासाठी 

बोलावले. साफनका फनघून गेली पण ररयाच्या मनात फतच्याफवषयी एक वेगळीच ओढ फनमाणण करून गेली.   

ररयाचे आईवडील मूळचे मंुबईचे असल्याने ररया दोन-तीन वेळा लहानपणी मंुबईतच आली होती. त्यानंतर ररयाचे 

आईवडील अमेररकेतल्या त्यांच्या व्यवसायात इतके  व्यस्त झाले की भारतात येणे त्यांना शक्यच होत नसे. आफण त्यातही 

वरळीसारख्या उच्चभू्र भागामधे्य राहताना तीन आठवड्याच्या त्या सुट्टीच्या फदवसात ररयाला महाराष्ट्र ातल्या गावागावात फकती 

जणांना इंस्टिश फलफहतावाचता येतं असेल याबद्दल माहीत होण्याची शक्यता नव्हती. 

फतसऱया फदवशी साफनका दुपारी घरी आली तेव्हा ररया अजूनही ऑफलंफपक बघत होती. ते सगळं साफनकाला काहीच 

समजत नव्हतं. न राहवून साफनकाने प्रश्न फवचारला,  

"ताई, हे लोक काय बोलत्यात? मला काहीबी समजत नाही? आफण हे कुठल्या तरी फकररकेट सारख्या माचीस हायेत  

का?" 

ररयाला माचीस ऐकून प्रश्न पडला. पण मग लगेचच समजले की साफनका गेम्सच्या मॅच बद्दल बोलत आहे.   

"अगं साफनका, माचीस नाही, मॅचेस आफण फक्रकेट. तू इंस्टिश बोलण्याचा प्रयत्न तर चांगला करतेस. पण ते व्यवस्टस्थत 

बोललं पाफहजे." 

"हान ताई, शाळा आताच सुरू झाली हाय ना, आफण कालच फहंस्टिशचा पफहला तास झाला. पण पटकन कायबी कळत 

नाहीये. A, B, C….. CAT कॅट, dog डॉग हे्य इतकंच माझ्या लक्षात हाये, मागच्या वषी फशकवलेलं." 

"म्हणजे तुला इंस्टिश बोलता येत नाही?" 

“My name is sanika. I go to school………हे असं एवढंच थोडं थोडं येतंय.” 

अडखळत साफनका एक दोन वाक्य म्हणाली. 

“म्हणजे तुला इंस्टिश आता सुरू केलं का शाळेत?" 

“हा, पाचवीत सुरू झालं हाय फहंस्टिश!"    

या गावात साफनकाच्या वयाच्या मुलीला अजून इंस्टिश फशकवायला सुरू केले नाही हे समजल्यावर मात्र ररयाला िारच 

वाईट वाटले. ररयाने शेवटी ऑफलस्टम्पक म्हणजे काय, कोणते खेळ त्यात खेळले जातात, भारताकडून फकती पे्यसण आहेत या 

सवाणबद्दल साफनकाला समजावून सांफगतले. हातातले काम सोडून साफनका मनापासून ऐकत होती. तेवढयात ररयाचा िोन 

वाजला. फतच्या अमेररकेतील मैफत्रणीचा िोन होता. ररयाने आनंदात फतच्या अमेररकेन पद्धतीनुसार इंस्टिशमधे्य बोलायला 

सुरवात केली. ही ताई इतकी कशी िाड िाड ही भाषा बोलते आहे याचे साफनकाला कौतुक आफण आियण वाटत होते. ती 

एकटक ररयाचे बोलणे, हसणे, स्टखदळणे ऐकत होती. हे असे इंस्टिश बोलणे मला पण जमले तर? साफनकाच्या मनात सरणकन 

फवचार येऊन गेले. तेवढयात ररयाने िोन ठेवला.  

क्षणाधाणत साफनका ररयाच्या जवळ गेली आफण म्हणाली, 

"ताई, तुम्ही फकती छान बोलत व्हता नाय? मला बी असंच फहंस्टिश बोलायचं हाय, िाड िाड! तुमी फशकवाल मला?” 

ररयाला काय बोलावे तेच कळेना. “मी ....आफण फहला? .....मी काय फशकवणार? इंस्टिश तर लहापनपणी आठवत नाही 

तेव्हापासून मला बोलता येत होतं. माझी आजी आजोबा सुद्धा फकती सहज बोलायचे. आफण या अशा गावामधे्य लहान मुलांना 

सहजासहजी इंस्टिश फशकायला सुद्धा फमळत नाही?”  
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ररया एक क्षणभर स्तब्धच होती. तरीसुद्धा साफनकाला थोडा आत्मफवश्वास फमळावा यासाठी हसूनच म्हणाली, 

"साफनका, तू काल आईला म्हणालीस की नाही, मी टेबलावर ठेवलीये बॅग. मग तू इंस्टिश बोलतेस! टेबल, बॅग हे इंस्टिश 

शब्द आहेत. तू तर तुझ्या रोजच्या बोलण्यात वापरतेस." 

हे ऐकल्यावर साफनकाला मज्जाच वाटली. इतके साधे रोजच्या वापरातले शब्द, पण ते मराठी असल्याप्रमाणे आपण 

बोलतो हे फतला खरेच वाटत नव्हते.  

"मी जसे इंस्टिश शोज पाहते, ऐकते तसे तू पाफहलेस ना टीव्हीवर की, तुला सुद्धा बोलता येईल." 

"खरंच येईल मला?...... ठ्यांकू ताई!"  

"बर, आता कामाला लाग बरं!" 

त्या छोट्याश्या गालांवर गोड हसू उमटलं. साफनका आनंदात उड्या मारत गेली. 

संध्याकाळी साकेत आला आफण ररया स्टखडकीतून बाहेर रस्त्यावर खेळणाऱया लहान मुलांकडे हसून बघत आहे हे पाहून 

त्याला आियणचा धक्काच बसला.  

"काय ग, तुला ह्या मुलांमुळे काल ‘बोर….’ झालं होतं ना?" साकेतने फवचारलं 

ररया उत्साहात उभी राहत म्हणाली,  

"होय रे, but I like them the most today!” 

ररया एकदम इंस्टिशमधे्य का बोलते आहे याचा  साकेत फवचार करेपयांत ररयाने सवण कहाणी सांगायला सुरवात केली. 

ररया साफनकाबरोबरच्या दुपारच्या गप्पा इतक्या आनंदात सांगत आहे हे पाहून त्याला ररयाचे कौतुक वाटत होते. चार फदवसांपूवी 

आलेली ररया फवमान-प्रवास, जेटलॅग, इथले रसे्त, गररबी बघून जेवढी वैतागली होती तेवढीच आज खूष आहे हे पाहून त्याला 

समाधान वाटले.   

"साकेत, मला अजूनही खरंच वाटत नाही की, ह्या मुलांना इंस्टिश माफहतेय पण बोलायचे नाहीये." 

"ररया, बोलायचे नाहीये असं नाही. त्यांना बोलायची भीती वाटते. काही चुकीचं बोललो तर? आपण नाही का फ्रान्सला 

गेलो तेव्हा छोट्याशा गावात फ़्रें चमधे्य प्रश्न फवचारताना फकतीवेळा थांबत होतो. अगदी तसेच! Confidence is lacking!” 

"हं, हो ना, तोच आणायला हवा साफनकाने! तर नक्की जमेल फतला. मी केटलीनबरोबर िोनवर बोलताना ती मन लावून 

ऐकत होती. म्हणजे फतला इच्छा आहे पण एक सपोटण हवाय!" 

"मग, तोच सपोटण तुझ्याकडे मागतेय ती. बोलण्याचा कॉस्टिडन्स!" 

"खरं आहे साकेत, मी फशकवीन फतला! फतला हवंय तसं िाड िाड इंस्टिश बोलायला!" 

"पण तू इथे िोर वीक्सच्या सुट्टीवर आली आहेस. तोपयांत ‘िाड िाड’ येईल का फतला...? म्हणजे अमेररकेत गेल्यावर 

काय?" 

"त्यानंतर?...” ररयाने एक फमफनटभर फवचार केला.  

“फतथे गेल्यावर िोनवरसुद्धा फशकवू शकतेच की? फतच्या आईचा व्हॉट  स  ॲप आहे आता माझ्याकडे! स्टव्हफडओ कॉल 

करून फशकवत जाईन." 

“ररया, तू खूप चांगला फवचार करतेयस! मी लहानपणी आजीआजोबांकडून ऐकले होते की 'धनाचे दान करण्यापेक्षा 

ज्ञानाचे दान करणे हे फकती मोलाचे आहे'”. 

“So true!” 

स्वतः च्याच आनंदात बुडून गेलेली ररया िोन काढून व्हॉट  स  ॲपमधल्या नंबरची खात्री करताना खूप गोड फदसत होती. 

दोन मफहन्यापूवी साकेतने भारतात नोकरीसाठी एका छोट्याश्या गावात जावे की नाही यावरून वाद काढणाऱया ररयाला फतच्या 

भारतातल्या काही फदवसांच्या सुट्टीचा खरा उपयोग सापडला होता. खूप वषाांपूवी भारताबरोबरचे तुटलेले नाते अश्या दानत्वाच्या 

भावनेने पुन्हा जोडले गेले होते.   

 

 

ट प: ही कथा अमेररकेतील   www.uskids4water.org या फवना निा संस्थेच्या  spoken English program या एका 

उपक्रमावरून  पे्रररत आहे. 

 ही संस्था या उपक्रमामािण त भारतातील  दुगणम अंतगणत ग्रामीण शाळेतल्या मुलांना सहजतेने इंस्टिश बोलता यावे आफण 

इंस्टिश संभाषणातील आत्मफवश्वास वाढावा म्हणून कायणरत आहे. 

 

 

*** 
 

http://www.uskids4water.org
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Maya Burhanpurkar graduated from Harvard (2021) Phi 
Beta Kappa and Summa Cum Laude with Highest Honors in 
Physics and a Rhodes Scholarship. She is a Technology and 
Innovation Fellow at the Harvard Business School and       
received the John Harvard  Scholarship, Detur Prize, PRISE 
Fellowship, Harvard College Research Program Fellowship, 
and Herchel Smith Fellowship while at Harvard. She has also 
produced an award-winning documentary on climate change 
with Margaret Atwood and Chris Hadfield and  received       
Canada’s Top 20 Under 20 Award as well as the Queen   
Elizabeth II Diamond Jubilee Medal, the international         
Barron’s prize, has twice won the Canadian national  science 
fair and represented Canada at International  Science and 
Enginering Fair Maya will attend Oxford university as a 
Rhodes Scholar in September to pursue two master’s         

degrees. Founded in 1903, the Rhodes is the oldest and the most prestigious  scholarship in the world. 
 
Maya’s undergraduate academic work spanned a variety of fields. She published six research papers, 
including two in the journal Nature. She helped develop a self-driving wheelchair at the  University of   
Toronto Institute for Aerospace Studies for people with severe physical disabilities.  Later, Maya was a 
visiting researcher at the Perimeter Institute for Theoretical Physics with Prof. Kendrick Smith working on 
the CHIME radio telescope supercomputer that searches for Fast Radio Bursts-high energy radio pulses 
of unknown nature originating from deep space with 500,000 times the power of our Sun- where she   
developed kernels for hyper-efficient real-time data  processing and classification. She subsequently 
worked on creating algorithms for blind pulsar searches in an effort to discover new faint pulsars and  
detect nanohertz gravitational waves.  
 
While at Harvard Maya co-developed a new framework in artificial intelligence called Scaffolding Sets 
with Prof. Cynthia Dwork, Dr. Zhun Deng, and Prof. Linjun Zhang, which will help detect bias in Artificial 
Intelligence (AI) algorithms pervasive in fields ranging from social media to the biological sciences and is           
incredibly damaging to society. She also worked with the Chair of Physics, Prof. Subir Sachdev on     
Condensed Matter, identifying topological phase transitions using manifold machine learning              
techniques, and on attaining precise bounds on cosmological parameters using convolutional neural  
networks with Prof. Cora Dvorkin. Through engagements at University College London and the          
University of Waterloo, she explored experimental research inquantum computing and  cryptography. 
                
At Harvard, she was co-President of the Society of Physics Students, a board member of Harvard    
Women in Physics, and Associate Editor for the Harvard Science Review, and a Case Team Leader for 
the Harvard Data Analytics Group. She also was a member of the Massachusetts Small Claim Legal  
Advisory Service, the only source of free small claims legal information in the state. Maya also founded a 
start-up, Adventus Robotics, with the goal of commercializing her earlier research in autonomous         
robotics. For this, she won the 2020 Harvard i3 Innovation Challenge Gold Prize, the MIT-Lemelson    
Innovation Prize, and received funding from the Allston Ventures Fund and Amazon Web Services.  
 
Aside from her work in academia, she has interned at Contrary Capital, Bridgewater Associates, and 
Georgian Partners before joining the D. E. Shaw Group this year. At Oxford, Maya hopes to study the 
economics of renewable energy and continue to work towards the world’s transition to  renewables.  
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