
       नमस्कार मंडळी, 

       जून महिना उजाडला 

की रणरणत्या उन्हाने 

तापलेल्या धरतीला 

आषाढसरीचंी चाहूल लागू 

लागते आहण ‘आषाढस्य 

प्रथमे हिने’.. या 

कहिकुलगुरू 

काहलिासांच्या अजरामर 

ओळी आपसूकच ओठांिर 

खेळू लागतात. पािसाच्या 

पहिल्या  सरी एक िेगळाच 

उत्साि आहण आनंि 

घेऊन येतात. एक हमहनट .. 

पण मी िे तुम्हाला का सांगतेय...िे तर झालं भारतातलं 

आषाढिणणन. अमेररकेतलं ऋतुचक्र मात्र यापेक्षा अगिीच 

िेगळं नािी का! िी िोन पूणणपणे िेगळ्या संसृ्कतीची, 

ऋतुचक्रांची संुिर गंुफण घेऊन चालणारं आपलं मन या िोन्ही 

अनुभिांनी समृद्ध िोत असतं. 

िळूिळू तापत जाणारा इथला जून महिना आपल्या  

साठी सुट्ट्ांचा मूड घेऊन आलेला असतो. मे महिना अखेरीस 

अथिा जूनच्या पहिल्या  िुसऱ्या आठिड्यात शाळांना सुट्ट्ा 

लागतील आहण बाळगोपाळांच्या उत्सािाला ऊत आलेला 

असेल. सुट्ट्ांचे लांबच लांब पॅ्लन्स बनायला एव्हाना सुरूिात 

झालीच असेल. पण मंडळी या सगळ्या धामधुमीत २०२२ च्या 

‘अटलांहटक हसटी’ला िोणाऱ्या अहधिेशनाचा बेतिी कुटंुबासि 

आखायला हिसरू नका. मनात जपलेल्या   मराठीपणाचा िा 

उत्सि इथल्या आपल्या  सारख्या प्रते्यकाने अनुभिेलच 

ििा.बघता बघता अहधिेशनासाठी ३००० पे्रक्षकांची नोिंणी 

झालीसुद्धा. िैहिध्यपूणण कायणक्रम, खाद्यपिाथाांची  रेलचेल, 

अहभनि कल्पनांनी नटलेल्या संपूणण सोिळ्याचं िैहशष्ट्य 

म्हणजे आपले नू्य जसीचे अगत्यशील यजमान. आतापयांत 

ज्याची  उतु्सकता ताणून धरली िोती त्या प्रमुख िक्त्ांची 

घोषणा लिकरच करणार आिोत. 

मंडळी,  मे महिन्यात ’अशंू्ची झाली फुले’ नाटकाच्या 

हनहमत्ताने बे एररया आहण लॉस एन्जेहलसला भेट द्यायचा योग 

आला. लॉस एन्जेलीसच्या हशल्पा िेसाई, स्वाती पानसे यांचा 

पाहुणचार,  बे एररयातील   भास्कर रानडे,  अहनता कांत, 

अंजली गांधी, हिराज राऊत, अजय आहण िसुधा  पटिधणन 

यांच्याशी मंडळाहिषयी सहिस्तर बातचीत आहण त्यांचे शािी 

आिराहतथ्य अहिस्मरणीयच. हसएटल येथील मोहित आहण 

रूना यांच्या आपुलकीनेिी आम्ही अगिी भारािून गेलो.या 

सगळ्यांनीच जो उत्सािाने प्रहतसाि हिला त्यािरून अहधिेशन 

यशस्वी िोणारच िी खात्री पटली आिे. मोहित आहण रुनाचे 

घर म्हणजे अमेररकेतील िुसरे माझे िक्काचे हठकाण. अनेक 

संुिर नाती जोडली जातात त्यातले िे एक नाते.  

मंडळी, तुम्ही मनाच्या हिहिध छटा िणणन करणारं ‘मन 

मनास उमगत नािी’ िे गाणं ऐकलं असेलच. स्वतः च्याच 

मनाला संपूणण ओळखणं कठीणच. मानहसक स्वास्थ्यासाठी  

आपल्या  सत्रांमधे्य मनाला समजून घेण्याचा प्रयत्न आपण 

नेिमीच करत असतो. या महिन्यात डॉ. रूपाली पानसे 

(आयुिेि कन्सलटंट, फ्लोररडा) यांचे सत्र झाले. यशस्वी 

सं्तभलेखक, ब्लॉगर, उत्तम िक्त्ा आहण आयुिेिातील िीस 

िषाांचा अनुभि असलेल्या  डॉ. रूपाली यांनी आपल्या   

हिषयािर अनेक चचाणसते्र, घेतली आिेत. त्यांच्या व्याख्यानाला 

उत्तम प्रहतसाि हमळाला.  

      ‘लेखक तुमच्या भेटीला’ या सिरात ‘िािळ आहण िाफा’ 

‘शब्दािली’  ‘हिल िै पुणेरी’ या पुस्तकांचे लेखक राजू कोणू्णर 

यांची हशल्पा कुलकणीने घेतलेली मुलाखत गाजली. 

खुसखुशीत आहण नमणहिनोिी शैलीतील या लेखक, किी, 

नाटककाराची ओळख त्याहनहमत्ताने आपल्याला झाली. 

      Proud to be BMM  िा लोगो सिण  मिाराष्ट्र  मंडळांनी  

आपापल्या   िेबसाईटिर लािून , बृिन्मिाराष्ट्र  मंडळाबद्दल 

अहभमान व्यक्त केला आिे.  

     आपले सगळ्यांत लोकहप्रय सिर म्हणजे BMM करॉके. ५ 

जून रोजी आपल्या   सिस्यांचा धमाल परफॉमणन्स बघायला 

हिसरू नका. मनातलं आिडीचं गाणं ओठािर येऊ द्या आहण 

मनसोक्त गुणगुणा. शेिटी िे जीिनगाणं गातच रािायला ििं. 

स्वतः च्या तालात... आहण स्वतः च्या आगळ्यािेगळ्या सुरात.   

मंडळी, जाता जाता लिानपणापासून ‘बाबा’िर 

ऐकलेली अनेक गाणी ’फािसण डे’च्या हनहमत्ताने मनात रंुजी 

घालतायत. न बोलता आभाळाएिढं पे्रम करणाऱ्या सगळ्या 

बाबांना ‘फािसण डे’ च्या मनः पूिणक शुभेच्छा. 

आपली नम्र 

         सौ. विद्या रि ींद्र जोश   

        (अध्यक्षा, बृ.म.मंडळ, उत्तर अमेररका) 

 
On the web                                        
www.bmmonline.org 
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बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त  

 

बृहन्महाराष्ट्र  मींडळ उत्तर अमेररका या सींस्थेचे मुखपत्र  

     स्थापना 1981 (विकागो) 

सींस्थापक:- कै. हिषु्ण िैद्य, कै. शरि गोडबोले, जयश्ी हुपरीकर  

सींपादक: -हिनता कुलकणी, हशकागो, इहलनॉय  

बृहन्महाराष्ट्र  िृ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 

जावहरात ींचे दर   

पूणण पान: $175    अधे पान: $ 100  

  पाि पान: $ 70    अष्ट्मांश पान: $ 50 

 

िृत्त िर महिन्यास प्रहसध्ि िोते. आिल्या  महिन्याच्या २० तारखेपयंत िाती 

आलेल्या  मजकुरातून वनिडक मजकूर  नहजकच्या िृत्तपत्रात प्रहसध्ि 

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

word/Text Fileसह ईमेलने पाठिािा.  

प्रवसध्द झालेल्या  मजकुराि  सींपादक  सहमत असतातच असे नाह . 

हलखाणाच्या हनिडीचे, प्रकाशनयोग्य हकरकोळ बिलाचे आहण व्याकरणीय 

िुरुस्तीचे अंहतम अहधकार संपािकांकडे राितील.  

पाठिलेल्या  साहित्याची पोच ईमेल कळहिल्या स हिली जा ईल.     
बृहन्महाराष्ट्र  मींडळाच  कायाकाररण  (२०१९-२०२२) 

                                 मताविकार असलेले सदस्य   

                                         वनयुक्त सदस्य  
      
 माज  अध्यक्ष:-  अहिनाश पाध्ये, बॉस्टन, मॅसॅच्युसेट् स्  
 
िृत्त सींपादक:-   हिनता कुलकणी, हशकागो, इहलनॉय    
                                            
                                    विश्वस्त सवमत :  
 
अध्यक्ष :-        मोहित हचटणीस, हसॲटल, िॉहशंग्टन  
 
सदस्य :-        हनतीन जोशी, हशकागो, इहलनॉय  
 
सदस्य :-        सुनील सूयणिंशी, ररजहफल्ड, कनेहटकट            
                            ...  
प्रकािक:-    बृिन्मिाराष्ट्र  मंडळ, उत्तर अमेररका  
सींकेतस्थळ:- 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. 

बृिन्मिाराष्ट्र  िृत्त                  जून २०२२        

अींकासाठ  सावहत्य/मजकूर पाठविण्याचा पत्ता:- 
 

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

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

अध्यक्ष:-  हिद्या जोशी हशकागो, इहलनॉय 

सवचि:- कोमल चौक् कर लॉस अँजलीस, कॅहलफोहनणया  

कोषाध्यक्ष:-  सोना हभडे हफहनक्स, ॲररझोना 

सदस्य:-  हमहलंि बािडेकर  ॲटलांटा, जॉहजणया 

 संिीप बेलखोडे ऑस्टस्टन, टेक्सास 

 संिीप िीहक्षत  स्टििलँड ओिायो 

 हशल्पा कुलकणी  बॉस्टन, मॅसॅचु्यसेट् स्  

 िेमा राचमाळे  डेटर ॉइट, हमहशगन 

  

 पान क्र. 

- अध्यक्ष य  १ 

- लेखक तुमच्या भेट ला  २ 

बृ.म. मींडळ अवििेिन २०२२ िाताा  ३-४ 

-  Go Green...  

- म  अवििेशनाला का जाते? ५ 

बृ.म. मींडळ अवििेिनाच  उतु्सकता   

BMM P/L 2021 Report  ६ 

- उत्तररींग-मराठ  विश्ि क्लब ५५-(नू्य जसी) कायाक्रम   ७ 

’Tales Across Time’ -Book By Lalita Gandbhir  

- लेख:- ‘हसायदान’ नािाला जागणारीं  पुस्तक   ८ 

- कविता:-  बाल विभाग - ‘लालफुगा’  ९ 

- लेख :- ’तरींग भितालचे’-पुस्तक पररचय    १० 

Matrimonial and Business Advertisements ११-१२ 

पुरिण  ई विभाग    

BMM YuvaVani - June 2022 (18 Pages)

राविभविष्य:-  जून, २०२२- (१४ पाने)    

‘लखेक तमुच्या भटेीला’ Live & Recorded  

 

भाग २१:- Live-  मे २८, २०२२  सकाळी ११  (CT)   

लेखक:- राजू कोणु्णर (टोरांटो, कॅनडा)  

 

प्रकावशत पुस्तके- ’िािळ आहण िाफा’, ‘शब्दािली’,  

‘हिल िै पुणेरी’  

सींिादक:- विल्पा कुळकणी (बॉस्टन)  

Live event - Click - BMM YouTube Or visit:- 

https://www.youtube.com/channel/UCZfn97uT8atsC9

-CLAwJeRQ/videos  
 

 

भाग २०:- Recorded from Live on -  एवप्रल १६, 

२०२२  सकाळी ११  (CT)   

लेखक:- An energetic Middle Schooler - 

ऋचा सपाटे (सॅन िोसे) 

प्रकावशत पुस्तक-The Mystery of Candyland  

सींिादक:- विनता कुलकणी (हशकागो)  

Recorded event - Click - BMM YouTube Or visit:- 

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

v=mw3YGVxMUS4&t=69s 

mailto:sona.bhide@bmmonline.org
https://bmmonline.org/vrutta/subscription/
http://www.bmmonline.org
mailto:vinata@gmail.com
mailto:vinatak.bmmvrutta@gmail.com
file:///C:/Users/Vinata Kulkarni/Documents/Custom Office Templates
file:///C:/Users/Vinata Kulkarni/Documents/Custom Office Templates
https://www.youtube.com/channel/UCZfn97uT8atsC9-CLAwJeRQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCZfn97uT8atsC9-CLAwJeRQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCZfn97uT8atsC9-CLAwJeRQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=mw3YGVxMUS4&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=mw3YGVxMUS4&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=mw3YGVxMUS4&t=69s
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    नमस्कार मंडळी, 

    बीएमएम २०२२ अहधिेशनाच्या 

तयारीचा एक निीन आढािा घेऊन मी 

पुन्हा आपल्या समोर आलो आिे. 

मला अशी आशा आिे हक तुम्ही तुमच्या 

उन्हाळ्याच्या सुट्टीतला कायणक्रम 

नक्कीच हनहित केला असेल आहण 

तुमच्यापैकी बहुतेकांनी बीएमएम 

अहधिेशनासाठी नू्य जसीला येण्याची योजना आखली 

असेल. आपल्या  अहधिेशनासाठी आता अडीच 

महिन्यांपेक्षा कमी िेळ उरला आिे. नािनोिंणी

(रहजस्टर ेशन) केलेल्या ची संख्या हििसेंहििस िाढत आिे 

त्यामुळे सिाांचा उत्साि आहण उतं्कठािी आता हशगेला 

पोिोचली आिे. तुम्ही अद्याप तुमचे हतकीट बुक केले 

नसेल, तर कृपया आमच्या िेबसाइट https://

bmm2022.org/registration/ ला भेट िेऊन नोिंणी 

करा. 

मागच्या िोन महिन्यात BMM २०२२ टीमने अमेररकेतल्या  

हिहिध मराठी मंडळांना भेटी हिल्या  आहण त्यांनी 

आयोहजत केलेल्या  अनेक सांसृ्कहतक कायणक्रमांना 

जातीने िजेरी लािून त्याचा आनंि लुटला. संपूणण उत्तर 

अमेररकेतील मराठी समुिायापयांत पोिोचणे आहण 

त्यांच्याशी संपकण  साधणे आहण त्यांना बृिन्मिाराष्ट्र  

मंडळाच्या नू्य जसी येथे िोऊ घातलेल्या  आगामी 

अहधिेशनाला उपस्टथथत रािण्याचे िैयस्टक्तक हनमंत्रण िेणे 

िा या भेटीचा मुख्य उदे्दश नजरेसमोर ठेऊन आम्ही 

डेटर ॉईट, अल्बानी, नू्य इंगं्लड, डेलािेर, हफलाडेस्टिया, 

हसएटल, िीव्हलँड, हशकागो, िॉहशंग्टन डीसी आहण बे 

एररया ह्या मंडळाच्या कायणक्रमांना उपस्टथथत िोतो. 

अनेक प्रश्ांिर मात करत आहण अडथळ्यांची शयणत पार 

करत सहमत्यांची कामे मोठ्या आत्महिश्वासाने, काठोकाठ 

भरलेल्या  उत्सािाने पूणणत्वाला नेत आिेत. िे अहधिेशन 

भव्यहिव्य िोण्यासाठी आहण अहिस्मरणीय ठरण्यासाठी 

स्वयंसेिकांची सिण पातळ्यांिर िेगिान घोडिौड चालू 

आिे, समस्त नू्य जसी सज्ज िोत आिे. 

अहधिेशनाच्या मित्वाच्या घडामोडी: 

नेिाकण  आहण हफलाडेस्टिया हिमानतळ ते अटलांहटक 

हसटी कन्व्हेंशन सेंटर आहण परतीच्या प्रिासाची व्यिथथा 

राज्याबािेरून येणाऱ्या आमच्या सिण पाहुण्यांसाठी िाजिी 

िरात करण्यात आली आिे.  

- प्रिाींत कोल्हटकर  (नू्य जसी), बृ. म. मंडळ अहधिेशन २०२२, संयोजक 

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

त्वररत या सेिेचा आपण लाभ घ्यािा. अहधक माहितीसाठी 

https://bmm2022.org/airport-

transportation/ संकेतथथळाला नक्की भेट द्या 

       .बीएमएम २०२२ च्या अहधिेशनाच्या हनहमत्ताने 

आयोहजत केलेल्या  बहुतांश स्पधाण अंहतम टप्प्यात 

पोिोचल्या  आिेत. या स्पधेच्या माध्यमातून कलागुणांना 

िाि िेणे िे मात्र एक धे्यय आिे. प्रते्यकाच्या कलेची 

माध्यमं   िेगिेगळी असतात.  बीएमएम २०२२ च्या 

अहधिेशनात केिळ नृत्य गाणे आहण नाटक स्पधाणच 

एिढाच नवे्ह तर फोटोग्राफी आहण पेंहटंगचे प्रिशणन िेखील 

आयोहजत करण्यात आले आिे. सिण स्पधाांना रहसक, 

कलाकारांनी हिलेल्या  उिंड प्रहतसािाबद्दल आम्ही सिण 

सिभागीचें आभारी आिोत. 

ह्या अहधिेशनाच्या िेळी प्रकाहशत िोणाऱ्या आपल्या  

स्मरहणकेचे काम सुद्धा िेगाने चालू आिे. जगभरातून 

प्रहतसाि लाभलेल्या  अनेक लेखकांच्या, किीचं्या, 

हचत्रकारांच्या िैहिध्यपूणण लेख ि इतर कलाकृतीनंी हि 

स्मरहणका सजते आिे. सिण उपस्टथथत पे्रक्षकांना ती 

अहधिेशनात सुपूिण  करण्यात येईल. िा अंक सिाांगाने 

पररपूणण आहण िेखणा िोण्यासाठी आमची स्मरहणका 

सहमती हिशेष लक्ष िेत आिे. अहधिेशनाच्या आठिणीचंा 

खहजना ह्या स्मरहणकेच्या रूपात कायमस्वरूपी आपल्या 

कडे रािील, ऑनलाइनच्या ह्या नव्या जमान्यात हतची 

ऑहडओ प्रत सुद्धा उपलब्ध असणार आिे. आपल्या  

भाषेतून आपल्या  आिडत्या हिषयािर िातात अंक घेऊन 

िाचायची गोडी कािी औरच. िा अंक सगळ्यांना आिडेल 

यात कािी शंका नािी.  

अहधिेशन आपल्या  कला आहण संसृ्कतीचे 

अहभमानास्पि प्रिशणन असले पाहिजे परंतु त्याच िेळी 

आपण पयाणिरणाप्रती असलेल्या  आपल्या  कतणव्याची 

जाणीि ठेिली पाहिजे. एिढे मोठे समारंभ करायचे म्हणजे 

पयाणिरणा च्या बाबतीत तडजोड िोते, खरं तर िुलणक्ष िोते. 

या अहधिेशनात पयाणिरणला    

कािी अंशी प्राधान्य िेण्याचे आम्ही ठरिले आिे 

पररणामी आम्ही ‘GO GREEN’ उपक्रम स्वीकारला आिे. 

ह्या अहधिेशनाच्या हनयोजनबद्ध आखणीमधे्य उच्च 

िजाणच्या सोयी-सुहिधा उपलब्ध करून िेताना कािी 

बाबीमंधे प्लास्टस्टकचा िापर कमी करणे आहण नैसहगणक 

उपलब्ध साधने िापरणे अथाणतच पयाणिरणाचा समतोल 

राखणे िा  उदे्दश ठेिून त्यािर भर िेण्यात आले आिे.   
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जेिण िाढण्यासाठी लागणारी आिश्यक कटलरी, 

सजािटीचे सामान, हगफ्ट बॅग आहण मॅगहझनसाठी 

हटकाऊ उत्पािनांचा िापर अहधिेशनात तुमच्या लक्षात 

येईल.  

३ ते १३ ियोगटातील मुलांकरता “डे केअर” आिश्यक 

सोयीनंी पररपूणण असेलच पण त्यामधे मुलांचे मनोरंजनाचे 

आहण त्यांना गंुतिून ठेिणारे उपक्रम असणार आिेत हशिाय 

मराठी संसृ्कती जोपासण्याचा भाग म्हणून मराठी 

कायणशाळेचािी अंतभाणि करण्यात येणार आिे. लिान 

मुलांच्या कायणक्रमासाठी हिशेष तसिी घेण्यात आली आिे. 

त्यामुळे सिण पालकांना हनधाणस्त मनाने अहधिेशनाची मजा 

लुटता येणार आिे. 

एक्स्पो मधील स्टॉल्स बऱ्याच अंशी बुक झाले आिेत. 

आपल्या  व्यिसायासाठी िी नामी संधी आिे. एक्स्पो 

सहमतीला संपकण  करून आपण अजूनिी स्टॉल्स आरहक्षत 

करू शकता. सिण पे्रक्षकांना हिशेषकरून महिलांना खरेिीचा 

आनंि घेता येईल. 

प्रोग्राहमंग आघाडीिर आम्हाला िे सांगण्यास आनंि िोत 

आिे की सिण  हनयोहजत कायणक्रमांसाठी स्टव्हसा याहचका मंजूर 

करण्यात आल्या  आिेत आहण स्टव्हसा सॅ्टस्टपंग पुढील 

महिन्यात हकंिा त्यापूिी केले जाणे अपेहक्षत आिे. 

        अहधक माहितीसाठी https://bmm2022.org  

संकेतथथळाला नक्की भेट द्या. 

      'सोिळा अस्टस्तत्वाचा' आपल्या  सिाांच्या हिक्रमी 

उपस्टथथतीत संपन्न िोिो अशी प्रभुचरणाशी प्राथणना करून 

मग आता तुमचा इथेच हनरोप घेतो. पुढील आढािा घेऊन मी 

परत पुढच्या महिन्यात तुमच्यासमोर येईन.    

         नू्य जसीच्या भूमी, रचलाय आम्ही सोिळा अस्टस्तत्वाचा  

जाज्वल्य अहभमान  आम्हाला,   आमच्या    मराठी अस्टस्मतेचा 

 व्हा तुम्ही साक्षीिार, लािून अहधिेशनाला उपस्टथथती, 

आग्रिाचे हनमंत्रण तमाम  रहसकांना,   

ठेिून श्ी गणराया साक्षी  !  

Welcome to BMM 2022  

*** 

Go Greeen ... 

- विद्या देि ( एहडसन, न्यू जसी)  

      मधं्यतरी  पािसाने थैमान 

घातले िोते.  आयडा िािळाने 

धुमाकूळ घातला िोता. 

िूरिशणनिर  बघत िोते बातम्या. 

तोच माझ्या मैहत्रणीचा फोन आला. 

नखहशखांत िािरली िोती ती. 

हतच्या  बहिणीने हतच्या शेजाऱ्याला 

िाहून जाताना स्वत:च्या डोळ्याने 

बहघतले िोते. हिश्वासच बसेना. इथे? एहडसन मधे्य? 

पािसाच्या पाण्यात माणसे  िाहून जातात? 

      तो फक्त एकच धक्का नव्हता. आणखी एक भारतीय 

महिलासुद्धा हतच्या मुलीच्या डोळ्यािेखत िाहून गेली िोती. 

हकती जणांच्या गाड्या बंि पडल्या  आहण हकती तरी जण 

पुराच्या कचायातून कशीबशी सुटली.  

    कॅहलफोहनणयातला िणिा, टेक्सास मधले पूर, फ्लोररडातली 

चक्री िािळं  िे सगळं ऐकून बेचैन व्हायचच. पण ते कुठे तरी 

लांब िोते. पण िे िािळ.... िा पाऊस नू्य जसीत. अगिी 

घरातच की. 

     अशा नैसगीक आपत्ती बघून आपल्या  सिाणनाच 

कमालीचं अस्वथथ िाटते. आपण कुठे िी राित असलो तरी 

अगिी घरातच कािी ना कािी िोतंय. 

    हनसगाणत िोणारे िे बिल आपल्या  अस्टस्तत्वालाच धोका 

हनमाणण करतात. काय चाललंय िें ! का िोतंय असं ? 

    िे सगळे ग्लोबल िॉहमांग चे पररणाम आिेत. आहण  िे 

सगळं व्हायला कािी अंशी आपणिी जबाबिार आिोत.  

      आपल्या ला िाटते की आपण  सगळ्या रीसायकलिाल्या  

गोष्ट्ी िेगळ्या ठेिून रीसायकल करतो. शक्यतो हडस्पोसबल्स 

िापरत नािी. पण आणखी  काय करणार आपण? पण खरचं 

आिें िे पुरेसं ?  आपण आणखी काय काय करू शकतो?  

तुम्ही ग्लोबल िॉहमांग रोखण्यासाठी काय करता?  तुम्ही 

घेतलाय का असा कािी अनुभि नैसगीक आपत्तीचा? तुम्ही 

तुमचे अनुभि सूचनािी आम्हाला जरूर कळिा.  

                                      *** 

 अमरेिकास्थित मिाठी लखेक व तयांचं योगदान 

- डॉ. अनींत पाीं. लाभसेटिार (कॅहलफोहनणया) 

अमेररकेतील मराठी साहिस्टत्यकाचं एक िैहशष्ट्य असं की, ते जीिनाकडे पारंपररक चौकटीतून न बघता सुधारणािािी 

दृहष्ट्कोनातून बघतात आहण भािहिश्िाचं ि मनोव्यापाराचं हचत्रण करतात. या िेगळेपणामुळे अस्टखल भारतीय मराठी साहित्य 

पररषिेने ग्रामीण साहित्य, स्त्रीिािी साहित्य, मुस्लीम मराठी साहित्य िगैरे  जे िगीकरण केलं त्यात परिेशी मराठी साहित्याचं 

िालन उघडणं आिश्यक आिे असं म्हणािं लागेल. याचं मित्त्व लक्षांत घेऊन डी. आर. माने  मिाहिद्यालय, कागल ि 

कोल्हापूर हिद्यापीठ यांच्या संयुक्त  हिद्यमाने, एहप्रल ३०, २०२२ रोजी एक हििसाचे ’अमेररकास्स्थत भारत य मराठ  

सावहस्त्यकाींचे लेखन: पे्ररणा ि स्वरूप’ या हिषयाचं सत्र आयोहजत करण्यात आले. माने मिाहिद्यालयाच्या मराठी 

हिभागप्रमुख प्रा. नीला जोशी, ि परिेशी मराठी साहित्याचा अभ्यास करून आचायण-पििीसाठी प्रबंध हलहिणारी संगीता मोहिते 

यांनी या सत्राचे आयोजन केले. यामधे्य अमेररकेतील  डॉ. अनंत लाभसेटिार, डॉ. प्रकाश लोथे ि डॉ लहलता गंडभीर  यांनी  

भाग घेतला.िूरहचत्रसंिाि यंत्रणेद्वारे आयोहजत केलेल्या  या कायणक्रमाला उत्स्फूतण प्रहतसाि हमळाला.  

*** 
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- सौ. अवनता काींत-गोखले   

(बे एररया, कॅहलफोहनणया)  

 

मराठी माणूस जगाच्या पाठीिर 

कुठेिी गेला तरी त्याच्यातला 

मिाराष्ट्र  कोणी काढून घेऊ शकत 

नािी. हशक्षण आहण नोकरी-

धंद्याच्या हनहमत्ताने आपण येथे 

आलो; इथली जीिनशैली आत्मसात केली पण मिाराष्ट्र ाशी  

जोडलेली  नाळ कधीच तुटली नािी. आपली संसृ्कती, 

परंपरा, कला, संगीत, खेळ, सण आहण पाककृती आपण 

जपण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. याचेच एक प्रतीक म्हणजे 

िर िोन िषाांनी भरणारे बृिन मिाराष्ट् मंडळाचे अहधिेशन. 

उत्तम कायणक्रमांची रेलचेल, नेटके हनयोजन आहण खास 

मराठमोळ्या स्वाहिष्ट् पिाथाांची मेजिानी िी अहधिेशनाची 

ठळक आकषणणे.  

मला स्वत:ला आथथा आिे ती  माणसांची. िर िेळी 

जुने से्निबंध सुदृढ करीत असताना कािी निीन पररचय 

घडून  येतात. िर िोन िषाांनी भेटणारी गािोगािची मराठी 

माणसे आता आपल्या  घरचीच झाली आिेत. त्यांना 

भेटण्याची ओढ मला अहधिेशनाला खेचून नेते. आपल्या  

मराठी माणसांनी अनेक के्षत्रात कतृणत्व गाजिले आिे. त्यांना 

प्रत्यक्ष भेटणे, त्यांच्याकडून पे्ररणा घेणे िा अनोखा अनुभि 

आिे. डॉक्टर प्रकाश आहण मंिाहकनी आमटे तसेच डॉक्टर 

अभय आहण राणी बंग, डॉक्टर जयंत नारळीकर िी कािी 

उिािरणे. यािी संमेलनात असाच अनुभि घेता येईल अशी 

अपेक्षा आिे.  

िर संमेलनातून कािी निीन प्रकल्प सुरू िोण्याची 

महनषा नेिमीच असते. रेशीमगाठी िा  हििािहिषयक 

उपक्रम िे अगिी उत्तम उिािरण आिे. यािेळी माझे लक्ष 

उत्तररंग या जे्यष्ठ नागररकांसाठीच्या कायणक्रमािर असेल. या 

कायणक्रमात आपली काय मित िोऊ शकेल ते पािायला 

जरूर आिडेल. तसेच बृिन्मिाराष्ट्र  मंडळाच्या शाळांमधील 

हशक्षकांना प्रत्यक्ष भेटायला आहण त्यांच्याशी हिचारांची  

िेिाण घेिाण करायला आिडेल.  

उत्तर अमेररकेतील अनेक संथथा आहण कलाकार 

उतृ्कष्ट् आहण नाहिन्यपूणण कायणक्रम सािर करीत आिेत. मला 

त्यांना मनापासून िाि द्यायला आहण त्यांच्या पररश्माचे 

कौतुक करायला आिडेल. या अहधिेशनात उत्तम साहित्य, 

िकृ्तत्व, संगीत आहण नाय अनुभिायला हमळेल िी खात्री 

आिे. अहधिेशनाची कायणकारणी उत्सािात काम करीत आिे, 

त्यांना अनेकोत्तम शुभेच्छा! 

*** 

बहृन्महािाष्ट्र  मंडळाच्या अस्िवशेनाची  

उतसकुता 

मी अस्िवशेनाला का जात?े 

- सौ. िसुिा पटििान  (बे एररया, कॅहलफोहनणया)  

   “मिाराष्ट्र  मंडळ” आहण “बृिन 

मिाराष्ट्र  मंडळ” या िोघांिर हनतांत 

पे्रम असणाऱ्या मला िर िोन िषाांनी 

भरणारे अहधिेशन िी एक पिणणीच 

असते.  

       अहधिेशनाची नोिंणी आधीच 

झालेली असते. जसं  जसं अहधिेशन 

जिळ येतं तशी धांिल उडते ती  

कोणत्या हििशी काय कपडे घालायचे, मॅहचंग कसे करायचे 

याची.  

परगािच्या हमत्र-मैहत्रणीसंोबत अहधिेशनाचे त्या 

हििशीचे प्रोगॅ्रम संपल्या नंतर रात्रभर जागत िोणाऱ्या गप्पा-

गोष्ट्ीचें िेध लागतात.  

थथाहनक प्रोगॅ्रमसुद्धा अगिीच अपररिायण कारण 

असल्या हशिाय न चुकिणाऱ्या मला अहधिेशनाचे कायणक्रम 

म्हणजे पिणणीच असते. हकती आहण काय काय साठिून घेऊ 

असेच िोऊन जाते.  

खाण्या-हपण्याची चंगळ तर हिचारूच नका! 

कोणत्या हििशी काय मेनू्य आिे आहण काय काय मेजिानी 

आिे िा तर अतं्यत हजव्हाळ्याचा हिषय. अमराठी मैहत्रणीनंा 

आमच्या अहधिेशनात काय काय मज्जा असते िे 

सांगण्यातला आनंि तर खूप मस्त असतो बरं का.  

अहधिेशनाला जाण्याचा जेव्हढा उत्साि, लगबग 

आहण चैतन्य जसं खूप हििस आधीच सुरु िोते तशीच 

अहधिेशन संपल्या ची हुरहुरिी असते. पण त्याच िेळी 

उतु्सकता असते ती  पुढील अहधिेशनाचा अनुभि घ्यायची.  

ह्या िेळच्या अहधिेशनाला सौ. हिद्या जोशी आहण 

सहमती आपल्या  स्वागताला तयार आिेतच. आम्हा 

सिाांकडून अहधिेशनाला खूप शुभेच्छा! 

 

*** 
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बहृन्महािाष्ट्र वतृ्त पिुवणी - ऑनलाईन   (ब.ृ म. मंडळाच्या संकेतथिळावि)  

- BMM Yuva-Vani:-June 2022 Click:  

https://bmmonline.org/yuva-vani-archives/ or Click  Here 

- राविभविष्य:-  जून २०२२ - दादा दामले (नू्य जसी)  

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

https://bmmonline.org/yuva-vani-archives/
https://s3.amazonaws.com/bmmnorthamerica/bmmonline.org/public_html/wp-content/uploads/2022/04/27194501/20225YuvaVani.pdf
Click:-%20https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
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- Lalita Gandbhir 
 
My new book, Tales Across time: My family’s life in   
India (1846 to 1990) has just been published. 
 
I wrote it because my children and grandchildren ask me 
many questions about their grandparents and  
great-grandparents, and their life in India.  
 
The book covers life in India’s villages, with its preindustrial 
agrarian lifestyle, customs of arranged and child marriages, 
the caste system, customs  surrounding childbirth, what life 
was like for women, our family’s retreat into the jungle     
during epidemics of plague, the 1918 influenza pandemic, 
and other illnesses like tuberculosis and polio.   
 
The book is based on information I collected over the last 
20 years from family, my childhood memories, and stories I 

heard from relatives. I wrote about each family member, and my nieces and nephews wrote 
about their grandparents. I included what photos I could find. 
 
This book is a good gift for our adult children and grandchildren over 12. 
https://www.amazon.com/Tales-Across-Time-familys-India/dp/1733835717/  

उत्तररींग-  मराठ  विश्ि-क्लब ५५ (नू्य जसी) -कायाक्रम  

This year, once again Marathi Vishwa (MV) Club55 joined hands with  Marathi Vishvankur and collected gifts 
for the needy mothers. We had an overwhelming  response, as usual, we would like to add that, we           
received monetary and   material donations not only from Marathi people but also non-Marathi people and 
Non   Indians. As a result, we were able to buy 184 bottles of Hand Soap and donate those to needy      
mothers who get assistance from  Princeton NJ Mobile Food Pantry. We received other onations such as 
purses, lotions,  shampoos etc. which were gift wrapped and donated to less privileged mothers of Casa 
Freehold and Fulfill NJ. MV Club55 is proud to say 
that, this year we have made over 350 mothers  
happy with a Mother's Day surprise gift. 
THANK YOU ALL WHO HAVE GENEROUSLY          
DONATED TOWARDS A WORTHY CAUSE AND 
ALSO HELPED WITH WRAPPING AND MAKING 
HANDMADE GIFT CARDS. We could not have 
done it WITHOUT YOU. 
We would like to make a mention of the youngest 
member, who assists every year for this drive, by 
making handmade cards. Swara Powale is a         
12-year-old girl, every year she makes beautiful 
cards for mothers and writes her own creative   
message. We have attached  pictures of Swara's 
cards. 
We have also attached pictures of the gifts that 
were donated and some volunteers who helped in wraping and delivering the gifts. Please click on the 
following link. https://photos.app.goo.gl/rF6eghP7Jb293gV3A 
  Have a Wonderful Spring! 

  - MV Club 55 Team                                                  *** 

https://www.amazon.com/Tales-Across-Time-familys-India/dp/1733835717/
https://photos.app.goo.gl/rF6eghP7Jb293gV3A
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‘हसायदान ‘– नावाला जागणािं पथुतक  

- भाग्यश्र  बारवलींगे (मेसा, ॲररझोना)  
          मनातल्या  मनात िसणे, 

केिळ ओठांचे कोपरे िरती जातील 

इतपत िसणे, खुिुखुिू िसणे, ठेच 

लागल्या सारखे हकंिा जाग आल्या 

सारखे अचानक िसणे, खो खो िसणे, 

पोट िुखेपयांत िसणे इत्यािी अनेक 

प्रकारांनी एखािे मजेिार पुस्तक 

िाचताना आपण िसू शकतो. डॉ. 

प्रकाश लोथे यांचे िसायिान िे पुस्तक िाचताना या सिण 

प्रकारचे िसू िाचकाला येईल याची मी स्वानुभिािरून खात्री 

िेते. पुस्तकाच्या नािामुळे हिहशष्ट् अपेके्षने िे पुस्तक िाचले 

जाते आहण िाचकाचा अपेक्षाभंग िोत नािी िे मित्वाचे! 

अमेररकेत थथलांतररत झालेल्या  लोकांना अनेक गोष्ट्ी 

सांसृ्कहतक हिहभन्नतेमुळे जाणित असतील, िेगळ्या िाटत 

असतील पण त्याला स्पष्ट् रूप िेणं, एखाद्या अनुभिाला 

शब्दांहकत करून त्याला िाचकांपयांत हिनोिाच्या माध्यमातून 

पोचिणं िी एक िुहमणळ कला आिे अन् ती डॉ. लोथे यांना 

चांगलीच अिगत आिे िे त्यांच्या पूिी हलहिलेल्या  आहण या 

निजात पुस्तकािरून कळते. थथलांतररतांच्या हलखाणात 

स्मरण रंजन िे येणारच जसे बकुळीची फुलं िाळली तरी 

त्यांना सुिास येत रिािा तसे ! िसायिानमधे्य सुद्धा केिळ 

अमेररकेतली पातं्र आिेत असे नािी तर लेखकाच्या बालपणी 

भेटलेली हचंगी, उत्तरिार नािाचे हशक्षक, हिनायकमामा 

इत्यािी. या व्यस्टक्तहचत्रांिरचे हिनोिाचे आिरण िळूिळू िटत 

जाते आहण िाचकाच्या मनात उतरते आतणता. कारुण्याची 

झालर असल्या हशिाय हिनोि शोभून हिसत नािी िी पुलंची 

हशकिण. ती िसायिान िाचताना प्रत्यक्षात उतरल्या चे 

जाणिते.  

डॉ. लोथे िे हिज्ञानाचे हिद्याथी आिेत िे पिोपिी 

जाणिते ते त्यांच्या मुदे्दसूि लेखन पद्धतीमुळे. अनेक हठकाणी 

त्यांनी िगीकरणं केली आिेत, कािी हठकाणी ऐसपैस 

स्पष्ट्ीकरणं हिली आिेत. 'कुयाणत सिा बंगलम्' िा लेख 

सोडला तर बाकी सिण लेखांची सुरिात आहण शेिट यामधे्य 

सुसूत्रता आिे. कािी हकरकोळ चुका लक्षात आल्या  तरी 

त्यामुळे मुराहि हनमाणण झालेला नािी. (पान क्रमांक १३२- 

अपव्ययी झालो. असून साऱ्या जगाला ... -'झालो' नंतर चुकून 

पूणणहिराम हिला गेला आिे.) 

पुस्तक िे एक कालयंत्रच िोय. लेखक आपल्या ला 

त्याच्या बालपणातून आजच्या जगात कधी आणून सोडतो िे 

कळत सुद्धा नािी.  टर पिर हलहिलेला लेख मनोज्ञ आिे. या 

लेखातील माझे आिडते िाक्य -उपिासाने ओथंबलेले - 

'२०१८ चे शांततेचे नोबेल पाररतोहषक श्ी. पुतीन यांना बिाल 

करण्यात येईल.' िा लेख कधी हलहिलाय याची नोिं केलेली 

नािी. अथाणत रहशया-युके्रन युद्धापूिीच हलहिला असािा. जे न 

िेखे रिी...  

आहण िुसरे -' नू्य जसीतील एहडसन या शिरात टर प यांचे 

िेऊळ बांधण्यात येईल ि तेथे हिस्त हिस्ती ह्यांच्या िसे्त 

रोज काकडआरती िोईल’. भारतातून माणूस बािेर जाऊ 

शकतो पण माणसात मुरलेला भारत अमेररकेत असा हिलीन 

(merge) िोतो. 

'गणकहिश्वातील गटांगळ्या' िा लेख म्हणजे 

माझ्यासारख्या संगणक अनहभज्ञ, संगणकाशी पे्रम-दे्वष 

(love -hate relationship) नाते असणाऱ्या व्यक्तीसाठी 

अक्षरशः  कॅथाहसणस िोता. खरं म्हणजे अश्या लोकांचा एक 

सपोटण गु्रप बनिायला ििा. अलेक्सा िर हलहिलेला लेख 

असाच...माझीच गोष्ट् सांगणारा !  

'मौनम सिाणथण साधनम्' सारख्या थथलकालाबाधीत 

गोष्ट्ी  सांगता सांगता लेखक अंतमुणख िोऊन आत्मपरीक्षण 

करायला लागतो.  

'तरुण ियात माणसाला एक प्रकारचा उन्माि असतो. 

सगळ्या चुका िुसरेच करतात असे िाटते. माध्यम ियात 

अपराधीपणाची पाल िळूिळू मनात चुकचुकायला लागते. 

उतारियात मात्र सगळे आयुष्य पुन्हा एकिा हलहून काढता 

आले तर बरे िोईल असे िाटते.मला माझे आयुष्य पुन्हा 

हलहून काढण्याचा चान्स हमळाला तर मी म्हणेन- ‘शट अप , 

प्रकाश, शट अप’'.  

कोरोना एहपडेहमकला शंकर-पािणती-नारि यांचा 

बॅकडर ॉप िेऊन म्हणजे हमथॉलॉजीच्या िौतीत टाक बुडिून 

हलहिलेला लेख म्हणजे 'कोरोनािेिीची हकमया.' करुणा 

हजिाणूचा कोरोना हिषाणू िोणं, कायांतर म्हणजे मु्यटेशन, 

जी. पी. एस. घेऊन प्रिास करणारे नारि -िे सिण िाचून 

आबालिृद्धांची करमणूक िोऊ शकेल. िी हकमया फक्त 

चांिोबा सारख्या माहसकालाच साधली आिे. असे हलहिणे 

कठीण ! असे हलहिण्यास एक हनमणळ दृष्ट्ी लागते, 

बालपणीचा कॅनव्हास ओढून ितणमानकाळाशी जोडािा 

लागतो आहण सद्य स्टथथतीचे भान ठेिािे लागते. िे रसायन डॉ. 

लॊथेंना उत्तम जमले आिे.  

'डस्टहबन आहण डोअरमॅट' िा लेख िाचून अंगािर 

काटा आला. लेखक हिनोिी, लाघिी असा अहिभाणि झटकून 

हकती तळमळीने समाजातील िैगुण्य िाखिू शकतो िे 

कळते. डॉ. लॊथेंच्या लेखणीचा आणखी एक पैलू समोर येतो.  

िेििास नं. ४ या कथेत तर लेखकाची उपिासयुक्त 

हिनोि शैली बिरास आलेली आिे. िा लेख एखाद्या मडणर 

हमस्टरी सारखा गंुतागंुतीचा आिे. िाचताना मजा येते.  

एकूणच िे पुस्तक िाचताना मनािरचे ताणतणाि 

िाचक पार हिसरतो आहण कािी काळ का िोईना एका 

िेगळ्या जगात जातो. हिनोिाच्या तळ्यात डुबकी मारून 

आल्या मुळे मनािरचे मळभ िूर िोते. िसायिान िे पुस्तक 

हलहून 'Laughter is the best medicine' िी उक्ती या 

डॉक्टर लेखकाने कृतीत उतरिली आिे. डॉ. लॊथेंच्या 

लेखणीतून हिनोिाचे िान असे सतत िाचकाला हमळू िे, या 

सहिच्छा ! 

*** 
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- वप्रया गोडबोले (एहडसन, नू्य जसी)  
 

एका छोया मुलाचा त्याच्या आिडत्या लाल फुग्यासोबतचा प्रिास. खरा की कल्पनेतला, िे 

कहितेच्या शेिटी नक्की शोधून सांगा !                    

                               खास छोट्या दोस्ताींसाठ  
                                     

                                        लाल फुगा 

 

एक लाल फुगा िोता रस्त्यामधे उभा 

खुणािूनी सांगे कसा, उड घेऊन मला 

म्हणे घेऊन जाईन तुला िूरच्या िेशा 

डोगंर िऱ्या िोन पऱ्या ढगांच्या उशा 

 

घेऊ पांघरून शाल आपण उबिार नभाची 

छेडेल ना जर िारा तरी थंडी नािी िाजायची 

धरली की मग िोरी मी लाल लाल फुग्याची 

खरं सांगू मला थोडी भीती सुद्धा िाटायची! 

 

फुगा मात्र जाम खुश बघून एक सिंगडी 

डोळ्यांतच  त्याच्या हिसली नगरी मला जािूची 

इतक्यात आला िारा कसा खऱ्या हमत्रासारखा 

पाखरा परी उडू लागलो मीिी खरा खरा 

 

उंच उंच डोगंरांची हशखरे मोठी मोठी 

खाली िाकून बघताना माणसे छोटी छोटी 

जिळ आले ढग, ढगांच्या कापूस िाती 

िूर भासले जग, जगाच्याच पाठीिरती 

 

इंद्रधनुच्या कमानीतुनी उधळू रंग नव्याने 

’ता ना हप हि हन पा जा’संगे शयणत लािू आनंिाने 

हचऊकाऊचे लगीन आता लागले ह्या मंडपी 

फुग्या संगे िजर राहिलो मी ह्या मंगल प्रसंगी 

 

िळूच डोकािला मग शमलेला सूयण  

िलक्या सरीने झाली भगिी हिशा पूिण 

मािळतीला हिन आला अन् थकला माझा फुगा 

भुकेने मग व्याकुळ झालो मी िी थोडा थोडा 

 

िारा िोता खाल्ला खूप पाऊस यायलो  

फुग्याच्या खांद्यािर मी तर मस्त झोपी गेलो 

तेिढ्यात आली जाग मला आईच्या िाकेनी 

काल आणलेला लाल फुगा िसला की, डोळे हमचकुनी!  

*** 

लाल फुगा 
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रूपात, त्याकाळी स्त्री हकतीिी सक्षम, सामथ्यणिान, आधुहनक 

हिचारांची असूनिी लोकमान्यता नसल्यामुळे  िुबणळ व्हायची, 

िे िु:ख पण त्याचबरोबर त्या हपढीहिषयी अहभमान िाढिते. 

     'शांततेचा आिाज' 'पे्रमाहिष्कारचा धूमधडाका', 

’स्माईलीज',’फेसबूकचे अंतरंग', ’झमू झमू के‘  अशा 

कलात्मक शीषणकांच्या  लेखाद्वारे आधुहनक तंत्रज्ञानामुळे 

आहण सोशल मीहडयामुळे बिललेली हपढी ह्यांची मजेशीर 

िणणने आिेत. जग जिळ आले आिे का लांब गेलंय? 

ियाबद्दलची कािीशी खंत हिंनोिहनहमणतीतून लोकांच्या 

मनापयांत पोचिण्याचा प्रयत्न लेस्टखकेने केला आिे. िे 

िाचताना मजा येते आहण िे सगळे पटत असल्याची मनाला 

खूण पटते.  'कडिट चॉकलेटचा रोचक इहतिास', ’शॉहपंग 

मॉलचे चढ उतार' असे लेख ज्यात 'एकाच नाण्याच्या िोन 

बाजू' ह्या उक्तीप्रमाणे कािी फायिे तोटे, पाळेमुळे, इहतिास, 

हिकास उत्क्ांती, बिलते स्वरूप िे सगळे एकहत्रतरीत्या 

िाचायला आिडते. 

अशाप्रकारे ह्या हिभागातील प्रते्यक लेखाची सुरिात 

एखािया लिान मुलाच्या संगोपनाप्रमाणे िळुिार, सुरेल 

अशा िाक्यांच्या रचनेतून पुढे पुढे िाचनासाठी टयाटयाने 

हजज्ञासा िाढित नेते. पायाभूत माहिती, हिषयाचा सखोल 

अभ्यास, इंग्रजीचा आिश्यक ि योग्य तेथे िापर ह्यामुळे 

मराठी िाचकास िाचनात रममाण करते. 

       पुस्तकाच्या िुसऱ् या हिभागात 'छोया गािांच्या 

मोठ्या गोष्ट्ी' मधे्य अमेररकेतील एक खेडे, हजथे आहमष 

पंथाचे लोक राितात, ियाहिषयी िणणन केले आिे. हतथे 

अजूनिी तंत्रज्ञांनाहशिाय हनसगाणच्या आहण प्राण्यांच्या 

साहन्नध्यात रमणारी माणसांच्या जीिनशैलीचे इतं्थभूत माहिती 

िाचून खरच एका साध्या जीिनशैलीत जगण्याची काळाची 

गरज तर नािी न? असा प्रश्न हनमाणण करतो. ह्या सगळ्याची 

सहिस्तर माहिती आपणास किाहचत गूगल िर सुद्धा 

िाचनास हमळणार नािी. 

   पुस्तकाच्या हतसऱ् या हिभागात 'गोष्ट्ी थोरा मोठ्यांच्या' 

ह्यांत अहभनेत्री स्टस्मता तळिलकर, किी शंकर िैद्य अशा 

मिान व्यक्तीशी जणू भेट घडितात.  मुलाखतिीर सुधीर 

गाडगीळ ह्यांची मुलाखत 

लेस्टखकेच्या योग्य आहण 

समपणक  प्रश्नांनी आहण सुधीर 

गाडगीळांच्या उत्तरे िेण्याच्या 

प्रभािी शैलीतून अहधक  

िाचनीय झाली आिे. 

  संख्याशास्त्र,अहिरत िाचन, 

िेळोिेळी लेखन, मनन, हचंतन, 

ह्या सिाांचा उत्तम मेळ 

साधणारा िा लेखसंग्रि एक 

ज्ञानकोश' आिे आहण तो 

नक्की िाचािा असा आग्रि मी 

ह्या 'पुस्तक पररचयाद्वारे' करत 

आिे. ह्या पुस्तकातून मलािी 

निीन हशकण्याची हिशा 

हमळाली आिे. त्याबद्दल मी डॉ. हिंनताताईना धन्यिाि िेते.  
*** 

-  काींचन गोडबोले (क्लीव्हलँड, ओिायो)  

      अमेररकेत थथाहयक प्राध्याहपका डॉ. 

हिनता कुलकणी ह्यांनी हलहिलेले  "तरींग 

भितालचे" िे ग्रींथाल   प्रकावशत पुस्तक 

मी िाचले. डॉ. हिनता कुलकणीं ह्यांना 

भेटलेल्या  कािी व्यस्टक्तरेखेतील छटा, 

हजव्हाळ्याची कािी नाती, तर कािीचं्या 

प्रहतमेचा प्रभाि पडून झालेले एक आिशण नातं, अशा सिाांचे 

िणणन ह्यात िाचायला हमळते. कािी छोया-छोया अनुभिांचे 

पडसाि, आहण त्यामुळे मनात उमटणारे भािनांचे तरंग ह्याची 

नोिं घेऊन, त्यािर सखोल अभ्यास करून, अहतशय 

प्रांजळपणे आहण हततक्याच हनखळपणे ते  लेखणीतून 

उमटत जाते. आहण ह्या पुस्तकाच्या समपणक नािाशी आहण 

मुखपृष्ठाशी िे नाते जुळते.  

ह्या पुस्तकाचे तीन हिभाग आिेत. पहिल्या  हिभागात 

म्हणजे 'आसपासच्या गोष्ट्ी ' ह्या हिभागात एकूण २0 लेख 

आिेत.  त्यातील 'सियीचंी मी सियी माझ्या' िा पहिलाच 

लेख आपलसं करतो. पूिी भारतातील शाळा व्यिथथा कशी 

िोती, त्याकाळच्या हपढीतील हशस्त, हशक्षकांनी हिलेली 

हशक्षा, ह्या सगळ्याची आठिण िोते. पटांगणाला फेऱ् या 

मारण्याची हशक्षा हिलेली असताना सुद्धा लेस्टखकेची हनष्पाप 

आनंि लुटण्याची सिय आहण बालपण हनखळ आनंिात 

लुटण्याची सिय आपल्यालािी बालपणात घेऊन जाते. 

फुलपाखरू बूटांिर बसल्यापासून त्याला इजा पोचू नये 

म्हणून पायानेच टाटा करेपयांतचा अनुभि लेस्टखकेचे हनरागस, 

आहण संिेिनशील  बालमन व्यक्त करतो. तसेच "आजीने 

स्वतः  हशिून केलेली सुबक हपशिी" अशा शब्दांतून 

साधेपणात समाधान असे त्या काळच्या हपढीचे िैहशष्ट्य 

जाणिते. कधी कधी  कळत नकळत एखाद्या छोया चुकीचे 

सुद्धा रूपांतर कायमच्या चांगल्या  सियीत िोते ह्याची 

अनुभूती येते. 

        पुढील प्रते्यक लेखातील स्वरहचत कहिता हकंिा 

सुहिचार, छोटी सुिचने ह्यांच्या माध्यमातून त्यांत स्वानुभिाचे 

शब्द गंुफून, बारकाईने मांडलेली जागांची िणणने, अचूक 

हनरीक्षणशक्तीने आपल्याला पुढे िाचत निीन गोष्ट्ी ज्ञात 

करत जाते. तसेच "लाखो इथले गुरु" ह्या लेखातून अहिरत 

हशक्षणाची गोडी आहण भेटणारा प्रते्यकं प्राहणमात्र कुठेतरी 

आपल्याला गुरूुु ह्या स्वरुपात लाभत असतो िा हिचार 

मनात स्पष्ट् िोत जातो. 'हशक्षण', िा एक मौल्यिान ठेिा 

आिे  आहण सतत कािीतरी चांगले हशकत रािािे अशी 

सू्फती िाचताना हमळते. लेस्टखका ह्या स्वत: एकाहून अहधक 

पििीसंपन्न असूनिी हशक्षणाच्या व्यहतररक्त, अनेक हिधायक 

गोष्ट्ी हशकण्याची कळकळ ि 'हबनहभंतीचंी शाळा' म्हणजे 

अनुभिांची शाळा कशी मित्त्वाची आिे ते  लेस्टखका सांगते. 

'कर  हििार सामथ्याणने' ह्या लेखात लेस्टखकेच्या आजीच्या 

हपढीतील स्त्री आहण आत्ताची स्त्री ह्याची तुलना साध्या सोया 

ओघित्या भाषाशैलीत केली आिे. आजीच्या प्राहतहनहधक  
 

’तिंग भवतालच’े- पथुतक परिचय 
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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
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