
    नमस्कार मंडळी, 

बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाच्या  

(बृ. म. मंडळ/बीएमएम) 

२०१९-२०२२ सालातील 
कार्यकाररणीची अध्यक्ष 

म्हणून  हे शेवटचे 

अध्यक्षीर् लललहताना मन 

भरून रे्ते आहे. गेल्या 
तीन वर्ाांपासून सुरू 

असलेला हा प्रवास ! आज 

मागे वळून पाहताना 

वाटतं,  

“चालत चालत  

लकती दूरवर आलो आपण 

मागे सोडुन लदले कुठे ?     
दै्वताचे कंुपण”…. 

खरंच, गेली तीन वरे् ‘बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ’मर् झालेलं 

 माझं आरु्ष्य. र्ातला प्रते्यक क्षण डोळ्यासमोर अगदी 

जसाच्या तसा आहे. अध्यक्ष म्हणून र्ा संस्थेची सूते्र हाती 

घेताना सोबतीला होता फक्त सगळ्यांचा लवश्वास आलण 

घेतलेल्या जबाबदारीची जाणीव! 
जगभरातील मराठी मंडळांना जोडणारी, मराठी कला

-संसृ्कती जपणारी आलण मराठी कलावंत व भारताबाहेरील 

मराठी रलसक र्ांच्यातील दुवा असणारी ही सवोच्च संस्था. र्ा 

कामाला अलिकालिक लवसृ्तत आलण लोकालभमुख करणे हेच 

प्रमुख धे्यर् मनाशी ठरवून आमची कार्यकाररणी कामाला 

लागली. मनातल्या असंख्य कल्पनांना प्रत्यक्षात आणण्याची 

संिी लमळणार, जे काही ठरवलं ते अगदी सुरळीत पार 

पडणार अशी खात्रीच होती. पण… 
लनर्ती व लनसगायचे बेत मात्र काही वेगळेच होते. 

सगळ्या जगाची कडक परीक्षा पाहणारं न भूतो न भलवष्यलत 

असं ‘करोना’ नावाचं वादळ आलं आलण जगण्याचे सगळे 

संदभयच र्ा वादळाने बदलवून टाकले. लकते्यक गोष्ट्ी, माणसं 

आपण पावलोपावली गृलहत िरतो, आपल्याही नकळत 

लकतीतरी अहंकार आपण जपत असतो र्ाची जाणीव 

करोनाने करून लदली. पण मागे न हटता र्ा आव्हानाला 

पेलार्चे ठरवले. सगळी मांडणी नव्याने करार्ला सुरुवात 

केली. स्वतः च्याच क्षमतांची नवी ओळख होऊ लागली.  

झमू (Zoom)चे ऑनलाईन व्यासपीठ कामाला आले आलण 

एकाहून एक अशा सरस कार्यक्रमांना सुरुवात झाली. मग 

त्यात अमेररकेतील नवनव्या मराठी लेखकांची ओळख करून 

देणारा ‘लेखक तुमच्या भेटीला’ असो, दर मलहन्यातील 

मानलसक स्वास्थ्यावरील व्याख्यानं असो, जे्यष्ांसाठी 

‘उत्तररंग’ असो, कुमारांसाठी घेतलेले उपक्रम असोत घरात 

राहूनही दजेदार कार्यक्रमांचा आनंद रलसकांना घेता आला. 
बीएमएम कराओकेची सुरुवात झाली आलण  िमाल  मैलफली 

 रंगार्ला लागल्या. लग्नसंस्था हा मराठमोळ्या घरांतील 

लजव्हाळ्याचा लवर्र्. अमेररकेतील मराठी  उपवरविंूचा 

एकमेकाशी पररचर् व्हावा र्ासाठी ‘रेशीमगाठी’ 

संकेतस्थळाची सुरुवात केली.अल्पाविीतच त्यासही उत्तम 

प्रलतसाद लमळाला. करोना-काळातच सुरू केलेली BMM 

Helpline तसेच कलावंतांच्या रखडलेल्या व्हव्हसा प्रलक्रर्ांचा 

थेट मुख्यमंत्र्ांपर्ांत जाऊन केलेला पाठपुरावा कामाचे 

समािान देऊन गेला. बीएमएम  ग्लोबलार्झेशनचे  पालहलेले 

भव्य   स्वप्न प्रत्यक्षात  उतरार्ला सुरुवातही झाली. आज   उ. 
अमेररका व कॅनडाबाहेरील तीन मराठी मंडळं बीएमएमशी 

जोडली गेली आहेत. र्ा सवाांवर कडी म्हणजे बीएमएमचे दर 

दोन वर्ाांनी (र्ावेळी तीन वर्ाांनी) संपन्न होणारे हे अलिवेशन. 
 हा  उत्सव   ’सोहळा  अव्हस्तत्वाचा’  हे    घोर्वाक्य   घेऊन    

 र्ावर्ी नू्य जसी रे्थे होणार आहे. जय्यत तर्ारी  झालेली 
 आहे. आर्ोजकांचा उत्साह लिगेला पोहोचला आहे.  मंडळी, 
 आतापर्ांत आमच्या  कल्पनांना तुम्ही जी दाद लदलीत तशीच 

 दाद आलण प्रलतसाद र्ा अलिवेशनालाही नक्की द्या. 
आज लवचार करताना वाटतं, र्ा तीन वर्ाांत कार् 

कमावलं? नाही, बंॅक खात्यात काहीच भर पडली नाहीर्. पण 

श्रीमंती वाढली खरी! ही श्रीमंती आहे लवलविरंगी अनुभवांची, 
जोडल्या गेलेल्या माणसांची आलण अनेक संुदर आठवणीचंी. 
र्ा प्रवासात ज्यांची ज्यांची मोलाची साथ लाभली त्या सवाांचे 

मनः पूवयक आभार. आज लनरोप घेताना डोळ्यांत अशू्र आहेत 

आलण ओठांवर साथयकतेचे हसू. कुसुमाग्रजांच्याच शब्ांत 

सांगार्चे तर- 
“तो प्रवास संुदर होता, आिार गतीला िरती 
तेजोमर् नक्षत्रांचे, आश्वासन माथ्यावरती” 
    पुन्हा नक्की भेटू; एका नवीन प्रवासातल्या नव्या 
वळणावर. तोपर्ांत अललवदा! 

आपली नम्र 

         सौ. विद्या रि ींद्र जोश   

        (अध्यक्षा, २०१९-२०२२, बृ.म.मंडळ, उत्तर अमेररका) 
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बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त  

 

बृहन्महाराष्ट्र  मींडळ उत्तर अमेररका या सींस्थेचे मुखपत्र  

     स्थापना 1981 (विकागो) 

सींस्थापक:- कै. लवषु्ण वैद्य, कै. शरद गोडबोले, जर्श्री हुपरीकर  

सींपादक: -लवनता कुलकणी, लशकागो, इललनॉर्  

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   

पूणय पान: $175    अिे पान: $ 100  

  पाव पान: $ 70    अष्ट्मांश पान: $ 50 

 

वृत्त दर मलहन्यास प्रलसध्द होते. आदल्या  मलहन्याच्या २० तारखेपयंत हाती 

आलेल्या  मजकुरातून वनिडक मजकूर  नलजकच्या वृत्तपत्रात प्रलसध्द 

करण्याचे सवय प्रर्त्न केले जातील. मजकूर शक्यतो युवनकोड मराठ त MS 

word/Text Fileसह ईमेलने पाठिािा.  

प्रवसध्द झालेल्या  मजकुराि  सींपादक  सहमत असतातच असे नाह . 

ललखाणाच्या लनवडीचे, प्रकाशनर्ोग्य लकरकोळ बदलाचे आलण व्याकरणीर् 

दुरुस्तीचे अंलतम अलिकार संपादकांकडे राहतील.  

पाठवलेल्या  सालहत्याची पोच ईमेल कळलवल्यास लदली जा ईल.     
बृहन्महाराष्ट्र  मींडळाच  कायाकाररण  (२०१९-२०२२) 

                                 मताविकार असलेले सदस्य   

                                         वनयुक्त सदस्य  
      
 माज  अध्यक्ष:-  अलवनाश पाध्ये, बॉस्टन, मॅसॅच्युसेट  स   
 
िृत्त सींपादक:-   लवनता कुलकणी, लशकागो, इललनॉर्    
                                            
                                    विश्वस्त सवमत :  
 
अध्यक्ष :-        मोलहत लचटणीस, लसॲटल, वॉलशंग्टन  
 
सदस्य :-        लनतीन जोशी, लशकागो, इललनॉर्  
 
सदस्य :-        सुनील सूर्यवंशी, ररजलफल्ड, कनेलटकट            
                            ...  
प्रकािक:-    बृहन्महाराष्ट्र  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. 
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अींकासाठ  सावहत्य/मजकूर पाठविण्याचा पत्ता:- 
vinata@gmail.com   or   vinatak.bmmvrutta@gmail.com  
Address: 3251 Thunderbird Court (E)   Aurora IL, 60503   

अध्यक्ष:-  लवद्या जोशी लशकागो, इललनॉर् 

सवचि:- कोमल चौक् कर लॉस अँजलीस, कॅललफोलनयर्ा  

कोषाध्यक्ष:-  सोना लभडे लफलनक्स, ॲररझोना 

सदस्य:-  लमललंद बावडेकर  ॲटलांटा, जॉलजयर्ा 

 संदीप बेलखोडे ऑव्हस्टन, टेक्सास 

 संदीप दीलक्षत  व्हिवलँड ओहार्ो 

 लशल्पा कुलकणी  बॉस्टन, मॅसॅचु्यसेट  स   

 हेमा राचमाळे  डेटर ॉइट, लमलशगन 

   पान क्र. 

- अध्यक्ष य  
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बृ.म. मींडळ अवििेिन २०२२ िाताा  

 
 ४ 

-  बृ.म. मींडळ अवििेिन २०२४िाताा ५ 
 

-  कविता:- नभ चे पक्ष   
 

६ 
 

- कविता:- ’वनसगा ’ ,  ’वदनवििेष आज’ 
 

७ 
 

-  लेख:-‘क्रोल वझकोवनयम पुरस्कार’ विजेते डॉ आनींद गदे 

 

८ 
 

- कविता:- ’जगद िाच  याचना’  
-  उत्तररींग 
 

९ 
 
 
 

-  बृ.म.मीं. २०२२ अवििेिनाविषय  लेखनाचे आिाहन १० 

Business Advertisements ११-१२ 

  ऑनलाईन  पुरिण  विभाग-  लेख- ‘परू’चा प्रिास १४-१७ 

राविभविष्य:-  ऑगस्ट, २०२२  

MATRIMONIAL 

Hindu Marathi Girl 
 

Age- 43, Height- 5'6"  
 

Education:  The Bachelor of  
Business Administration  

(BBA- in Management Information 
Systems) 

  
In the US, looking for  

a suitable alliance  
from a well cultured family. 

Green card in the final stage. 
 

Contact:- 
Email -  tipnisk@gmail.com  

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
mailto:tipnisk@gmail.com
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    नमस्कार मंडळी, 

   िऱ्हाड वनघालींय अटलाींवटक वसट ला  

   चला चला अवििेिनाला चला  

      गेल्या दोन वर्ाांपासून मी लनर्लमतपणे अलिवेशनाच्या कामाचा आढावा प्रते्यक मलहन्याला 

तुमच्यासमोर सादर करीत आलो आहे. आता ह्या कामाची सांगता होण्याची मंगल घलटका जवळ आली 

आहे. गेल्या दोन वर्ाांत ह्या वृत्ताच्या माध्यमातून तुम्हा सवाांसोबत एक नवे नाते लनमायण झाले. वेळोवेळी 

मला सूचना आलण प्रोत्साहन लदल्याबद्दल मी तुमच्या सवाांचे मनापासून आभार मानतो.  

       आता अलिवेशनाच्या शेवटच्या मलहन्याच्या आढाव्याकडे वळूर्ा.  अलिवेशनाच्या बहुतांश 

सलमत्यांची तर्ारी अंलतम टप्प्यात आली आहे. प्रत्यक्ष अलिवेशनाच्या काळातील चार लदवसांचा पूणय आराखडा डे ० (११ 

ऑगस्ट) ते िोलजंग डे (१४ ऑगस्ट) पर्ांत सलवस्तर वेलापत्रकानुसार तर्ार आहे. आपापल्या सलमत्यांच्या कार्ायवर कामाचा 

शेवटचा हात लफरवण्यात सगळे व्यस्त आहेत.  

सुमारे ४२०० रलसक मंडळी र्ा अलिवेशनाला उपव्हस्थत असतील. इतक्या अलतथीसंाठी नोदंणी सुरळीत 

करण्यासाठी आम्ही १० ऑगस्टपासून कन्व्वे्हन्व्शन सेंटरमधे्य रलजस्टर ेशन काऊंटर उघडणार आहोत. जर तुम्ही डे १ ला 

रे्ण्याची र्ोजना आखत असाल, तर नोदंणी काऊंटर १२ ऑगस्टला सकाळी ७ वाजल्यापासून सुरू असेल. कृपर्ा 

तुमच्याकडे तुमचा नोदंणी ईमेल आलण फोटो -ओळखपत्र तर्ार ठेवा, जेणेकरून आम्हाला रलजस्टर ेशन प्रलक्रर्ा अतं्यत 

सुलभ व जलदपणे होण्यास मदत होईल. प्रते्यक उपव्हस्थतांना अलिवेशन नोदंणी ओळखपत्र लमळेल. त्यात तुमचे नाव, गावं, 

राज्य आलण पॅकेज तपशील व  डे 0 पर्ायर् असतील. अलिवेशनादरम्यान आपल्या सवाांकडे नेहमी नोदंणी ओळखपत्र 

असणे बंिनकारक आहे. प्रते्यक उपव्हस्थतांना लगफ्ट बॅग लमळेल ज्यामधे्य स्मरलणका आलण इतर अलिवेशनाशी संबंलित 

मालहती-पत्रके असतील. डे 0 ला उत्तररंग, CME, Holistic Wellness आलण BIZCON हे पूणय लदवसाचे कार्यक्रम आहेत, 

त्यासाठी वेगळी नोदंणी आवश्यक आहे. जे लोक संपूणय अलिवेशनाला उपव्हस्थत राहू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी  - 

अलिवेशनात आपण आपल्या समुदार्ातील COVID च्या काळातील "First Responders" अशा नागररकांचा 

सन्मान करत आहोत, ज्यांनी रातं्रलदवस सतत काम केले आलण आपल्या सारख्या लोकांचे जीवन सुरलक्षत आलण 

आरामदार्ी व्हावे ह्यासाठी स्वतः चा जीव िोक्यात घातला. शलनवार  १३ ऑगस्ट रोजी आम्ही ह्या सन्मानप्राप्त लोकांसाठी 

"लवज्ञान लमरवणूक" काढण्याची र्ोजना आखली आहे. त्यांच्या कार्ायला मनापासून दाद देण्याची ही उलचत संिी असेल. 

अलिवेशन "Go Green" असावे असा आमचा प्रर्त्न आहे. हे मी ह्याआिीच्या काही वृत्तामधे्य नमूद केले आहे. मला आशा 

आहे, की सवय उपव्हस्थत रलसक आमच्या प्रर्त्नांची कदर करतील आलण आमच्या टीमने अलिवेशनाच्या लदवसासाठी तर्ार 

केलेल्या मूलभूत लनर्मांचे आलण मागयदशयक तत्त्ांचे पालन करून आम्हाला मदत करतील.  

गेली दोन वरे् माझ्या सलमतीच्या सदस्ांनी आलण स्वरं्सेवकांनी त्यांची दैनंलदन कामे सांभाळून समपयण, 

वचनबद्धता आलण अमूल्य वेळ देऊन कठोर पररश्रम केले आहेत. संस्मरणीर् संमेलन करण्याचे आमचे स्वप्न पूणय 

करण्याची वेळ आली आहे. आता हे अलिवेशन र्शस्वी होण्यासाठी तुमच्या पालठंब्याची आलण आशीवायदाची गरज आहे. 

चला तर मग तुम्ही आम्ही लमळून रचू एक नवा इलतहास आलण होऊ एका ऐलतहालसक घटनेचे साक्षीदार. आम्ही सवयच 

आपल्या भेटीसाठी उतु्सक आहोत. Welcome to BMM 2022 ! 

*** 

- प्रिाींत कोल्हटकर  (नू्य जसी), बृ. म. मंडळ अलिवेिन २०२२, संर्ोजक 

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

शलनवार १३ ऑगस्ट रोजी फक्त एक लदवसाचा पास उपलब्ध करून देत आहे. अलिक तपशील आलण नोदंणीसाठी -

संकेतस्थळ: https://bmm2022.org/saturdayonly/ आमच्या जे्यष् पाहुण्यांसाठी व्हीलचेअरची सोर् उपलब्ध 

करण्यात आली आहे. चाइल्ड केअरसाठी मुलांची नोदंणी केलेल्या पालकांसाठी सवय तीन लदवसांसाठी चाइल्ड केअर 

सुलविा उपलब्ध असेल. तुम्ही अजूनही तुमच्या मुलांची चाइल्ड केअर नोदंणी करू शकता. आपल्या अलिवेशनातील 

पूणय जेवणाचा मेनू पाहण्यासाठी संकेतस्थळ:-https://bmm2022.org/food-bmm2022/ सादर होणाऱ्र्ा सवय 

कार्यक्रमांचे वेळापत्रक सवायनी कृपर्ा  https://bmm2022.org/schedule/ या सींकेतस्थळािर पहािे.  

कायाक्रम ि िेळापत्रकात काह  अनपेवक्षत अपररहाया कारणाींन  बदल होऊ िकतो याच  कृपया नो ींद घ्याि . 

https://bmm2022.org/saturdayonly/
https://bmm2022.org/food-bmm2022/
https://bmm2022.org/schedule/
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बहृन्महाराष्ट्र मंडळ अधिवशेन २०२४  वार्ाष 

  -  प्रकाि भालेराि  (सॅन फ्राव्हिस्को बे एररर्ा), बृ. म. मंडळ अलिवेिन २०२४, संर्ोजक 

       नमस्कार मंडळी, 

       सवयप्रथम बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाच्या (बृ.म. मंडळ/बीएमएम) सवय कार्यकाररणीचे, २०२४ चे  

बृ.म. मंडळ अलिवेिन महाराष्ट्र  मंडळ बे एरीर्ा’ला लदल्याबद्दल, मनः पूवयक आभार!  वॉलशंग्टन 

डी.सी. आलण लमनेसोटा रे्थील मराठी मंडळांना जरी ह्या वेळी ते आर्ोलजत करता रे्णार नसले, 

तरी आपण सारे एकत्र रे्ऊन हे अलिवेिन साजरे करूर्ा. ह्याचे आग्रहाचे लनमंत्रण पण  महाराष्ट्र  

मंडळ बे एरीर्ा तफे त्यांना मी आत्ताच देतो!  आलण हे अलजबात तोडंदेखलं नाही.  

ह्या अगोदर, १९९९ मिे, म्हणजे जवळजवळ २५ वर्ाांपूवी, दणक्यात झालेले बे एररर्ातले बृ.म. 

मंडळाचे अलिवेिन आपल्या काहीचं्या आठवणीत असेलच.  

“लक्ष्मी सरस्वती ह्या दोघी सवती 

            श्री गणेिा पुढे जोडीनं लवती” 

         अिा त्या लवघ्नहत्याय श्री गणेि, लक्ष्मी, आलण  सरस्वती म्हणजे बुद्धी, िन आलण लवदे्यच्या देवतांना  सवयप्रथम  वंदन 

करून आलण ह्यांचाच  सदैव वरदहस्त लाभलेल्या सॅन फ्राव्हिस्कोच्या  भूमीचे, आलण लतथे राहणाऱ् र्ा सवय मराठी  पे्रमी 

लमत्रमंडळीचें, आपल्या सवाांना  बीएमएम २०२४ च्या अलिवेिनाचे ससे्नह लनमंत्रण! भेटीगाठी, भरगच्च  काव्य, िास्त्र, 

लवनोद, आलण खाण्यालपण्याची चंगळ असा बेत आखत आहोत. अमेररकेपासून ते पुण्यामंुबईबरोबरच, महाराष्ट्र ाच्या सवय 

गल लीबोळातून, सवाांचे  कोणी ना कोणी आपे्तष्ट् लसललकॉन वॅ्हलीत आहेतच. त्यांना भेटार्ला र्ा! रे्थे लसललकॉन वॅ्हलीत,  

खूप काही पाहण्यासारखे आलण खूप लिकण्यासारखे आहे. जरूर र्ाच!  

गजे मराठी,  द इंडस   आन्त्रपे्रनोसय (The Indus Entrepreneurs) आलण इथल्या माझ्या व्हेंचर कॅलपटल इंडस्टर ी 

मिील  मराठी लमत्रांच्या सौजन्याने, अलिवेिनाअगोदर होणाऱ्र्ा  व्यावसालर्क पररर्देसाठी (Business Conference) 

जगातील सवय कानाकोपऱ्र्ातून  नावाजलेले जवळजवळ १५० मराठीपे्रमी- business tycoons, CEOs, company   

owners र्ांना एकत्र आणण्याचा लवचार आहे. ह्यातून एकमेकांिी ओळखी वाढतील. त्यांचे आपसातले लबलझनेस  तर 

वाढतीलच, पण रे्थल्या तरुण मराठी मनांना नव्या व्यवसार्ांची चालना लमळेल.  

अलिवेिनाची 

कार्यकाररणी 

स्थापन 

झालेली आहे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्ा कार्यकाररणीतील सवाांनी आजी-माजी महाराष्ट्र  मंडळाची कार्यकाररणी सांभाळली आहे. तसेच ईस्ट बे मराठी मंडळ, 

सेवा, रेिीमगाठी, उत्तररंग, स्वरसुिा, मैत्री, नाट्यसरगम आलण मराठी मंडळाचे असंख्य वेगवेगळे उपक्रम ह्यासाठी ते 

सवाांच्या पररचर्ाचे आहेत.  रे्थील सामालजक आलण सांसृ्कलतक के्षत्रात तावून-सुलाखून लनघालेले महाराष्ट्र  मंडळ  बे 

एररर्ाचे हे सवय िडाडीचे कार्यकते अलिवेिनाच्या कार्यकाररणीत आहेत. 

छायावचत्रात - डाि कडून:- बसलेले- मींगेश जोश ,  अवनता काींत, प्रकाश भालेराि, अींजल  गाींि , अजय पटििान  

उभे- सुन ल गानू, भास्कर रानडे, अवभज त घोलप,  हेमींत हबू्ब,  मुकुीं द मराठे, विनायक फडणि स, (विराज राऊत- अनुपस्स्थत).  

बृ. म. मींडळ अवििेशन २०२४ - कायाकाररण   
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सल्लागार सलमतीत आहेत राष्ट्र ीर् लचत्रपट पाररतोलर्क लवजेते गार्क श्री. महेि काळे, मराठीतील सुप्रलसद्ध 

अलभनेत्या श्रीमती अव्हववनी भावे,  राष्ट्र ीर् पुरस्कार लवजेते “देऊळ“ आलण “भारतीर्” ह्या लचत्रपटाचे लनमायते आलण पती-

पत्नीच्या दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांचे  संस्थापक श्री. अलभजीत आलण सौ. गौरी घोलप हे दांपत्य, “कला” ह्या नावाजलेल्या 

आलण नाट्यके्षत्रात कार्यरत असलेल्या संस्थेचे एक संस्थापक श्री. मुकंुद मराठे,  जगभरातील नावाजलेल्या सवय मराठी 

नावांना एकत्र आणणाऱ्र्ा, मराठी तरुणांना लबलझनेसमिे एंजल फंडाची चालना देणाऱ्र्ा  “गजे मराठी” र्ा संस्थेचे 

आिारसं्तभ श्री. आनंद गानू, ... the list goes on!  

४००च्या वर  स्वरं्सेवकांची नावनोदंणी झाली आहे. जगप्रलसद्ध गुगल, फेसबुक, लसस्को, इने्टल  वगैरे  आर् टी 

कंपन्यांतील मोठमोठ्या हुद्यांवर असलेल्या अनेक लमत्रमंडळीचंा ह्यात लहरीरीने समावेि आहे. पुढच्या तर्ारीने जोर िरला 

आहे. हेही अलिवेिन दणक्यात होईल ह्यात  वादच नाही. पण दुसरी लततकीच महत्त्ाची गोष्ट्. काही मलहन्यांपूवी  ह्या 

अलिवेिनाच्या लनलमत्ताने जेंव्हा रे्थील उत्साही आलण वर्ाने तसेच मनाने तरुण मंडळी एकत्र आली, तेव्हा त्यात काही 

गोष्ट्ी प्रकर्ायने जाणवल्या. रे्थे आता व्हस्थरावलेल्या समाजामिे काही ज्वलंत अडचणी लनमायण होत आहेत!  जे्यष् 

नागररकांचे काही प्रवन आपल्या सवाांनाच किी ना किी भेडसावणार आहेत. लकंवा H1-H4 व्हव्हसा वर असलेल्या 

कुटंुबांची लद्विा मन:व्हस्थती आलण त्यांची “for here, or have to go” ही कोडंी, अिी लनरािेत ढकलणाऱ्र्ा  मनः व्हस्थतीची   

दोन  उदाहरणे. अलिवेिनाच्या  लनलमत्ताने, आलण नंतरही, ह्यावर काही भरीव काम करता रे्ईल का? हे लवचारात घेणे 

आलण काहीतरी ठोस पाऊले उचलण्याचा लनणयर् घेणे महत्त्ाचे आहे.  

तुमच्या सहकार्ायने आलण उत्साहाने अलिवेिन तर िडाक्यात होईलच. प्रवनच नाही! पण इथल्या सवय लसललकॉन वॅ्हलीच्या 

उत्साही मंडळीनंी ह्यातली कुठलीही  एक मोठी दूरगामी सामालजक जबाबदारी अंगावर घेतली तर मला स्वतः ला ही सवय  

मेहनत साथयकी लागली असेच  वाटेल.  

परत एकदा, बृ.म.मंडळ कार्यकाररणीचे मनापासून आभार आलण  तुम्हा सवाांना परत एकदा २०२४ अलिवेिनाचे 

आग्रहाचे लनमंत्रण! भेटूर्ा, लसललकॉन वॅ्हलीत, BMM 2024 Conventionला!  

नमस्कार.  
*** 

१५ ऑगस्ट   

भारर्ाच्या   स्वार्तं्र्यधिनाधनधमत्त  

शभुचे्छा! 

 

- पुरिण  विभाग:- लेख- ‘परू’चा प्रिास 

- सींजय जोश  (हॅलमल टन, न्यूझीलँड) 

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

 

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

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

बहृन्महाराष्ट्र वतृ्त- ऑनलाईन धवभाग नभीच ेपक्षी  

- विल्पा कुलकणी  (लुइलवल  , कें टकी) 

 

 पक्षी उडाले आकािी  

 घेऊन अपेक्षांचे पंख  

 मन आकािीची लनळाई 

 माखून फुलोऱ्र्ाचे सुख 

 

 लवझनू गेले दीप अंतरीचे 

 न कळे किी हरवली ज्योती 

  पक्षांना वेि सप्तरंगीचे  

  लवखुरली मालणक मोती 

 

 लोपली लनळाई नभीची 

 आस तरीही ना लनमाली  

 ओसंलडली झोळी आसक्तीची 

 हौस तरीही ना लफटली 

 

 नीलवणी अन  सप्तरंगीचे 

 खुले दालन लफरण्याचे 

 पक्षांस किी अंतरंगीचे  

 लदसेल का दृष्य लनळाईचे ? 

            *** 

file:///C:/Users/Vinata Kulkarni/Documents/Custom Office Templates
https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
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- काींचन  गोडबोले 

(क्लीव्हलँड, ओहार्ो) 

 

२८ जुलै  

जागवतक  

वनसगा-सींििान-वदनावनवमत्त  

विचार 

 

पक्षांच्या लकललबलाटासह होते संुदर पहाट, 

अनेक पक्षांचा मिुर नाद वाटतो लनरागस गोगंाट  

 

ऋतंूचे बांिले उत्तम वेळापत्रक, 

ऋतुराज सृष्ट्ीचा महत्त्ाकांक्षी व्यवस्थापक  

 

फुलपाखरांचे जीवन असते स्वचं्छदी, 

बदलाचा स्वीकार करून पुन: होते आनंदी  

 

कळीतून आकार घेते प्रते्यक फूल, 

व्हस्थतं्यतरातून गवसते जन्ममरणाचे मोल  

 

अनेक पानांची लहरवीगार डहाळी, 

एकात्मतेतून लमळणारी गंमतच लनराळी  

 

प्रते्यकाला सावली देतो एक मोठा वृक्ष, 

सावली देताना माहीत नसतो त्यांस माणसाचा पक्ष  

 

वारा वाहतो आलण करतो आपणां सचेतन, 

सेवाभावाने काम करताना मागत नाही वेतन  

 

अखंड चालू नदी आलण सागराचा प्रवास, 

प्रते्यक जीवाला पाणी देणे हाच त्यांचा श्वास आलण ध्यास  

 

पवयतरांगा आलण खंबीर लशखरे, 

शूरवीरतेचे लाभले बळकट सखेसोर्रे  

 

चंद्रताऱ्र्ांच्या महतीला नाही कशाची तोड, 

लदवस आलण रात्रीची होणार कशी फोड ? 

 

सूर्ायचे अतुलनीर् कार्य महान, 

माणूस त्यापुढे खूपच लहान  

 

पृथ्वीमातेला लवश्रांतीची नाही मजी, 

लपढ्यानलपढ्या लफरत राहून घेते प्रते्यक मुलाची काळजी  

 

लनसगायचे सालन्नध्य हेच माणसाचे अव्हस्तत्व, 

त्याला जतन करणे हे आपल्या आरु्ष्याचे महत्त् ! 

*** 

धनसगष धिन धवशरे् आज! 
  - वप्रया गोडबोले  
 (एलडसन, नू्य जसी)  
  
 

 
 
 
 
 

 
 

भारताच्या पींचाहत्तराव्या स्वातींत्र्यवदनावनवमत्त  

एक प्राींजळ कबुल ! 

 

किीच नाही लढलो मी स्वातंत्र्ाचे रु्द्ध 

किीच नाही चालवली चळवळ कुठली खुद्द 

कुणीच नाही ओळखीचे िरातीथी झालेले 

तरीही मन भरुनी रे्ते ह्या लविेर् लदविी माझे 

 

हररत वनातून ववेत ढगातून उगवी भगवा सूर्य 

लनळ्या नभाच्या आरिांतले लखलखते प्रलतलबंब 

तोच लतरंगा लनसगायतला, घे अलभमानी सलामी 

नतमस्तक होऊन एक मनाने िरण जाऊर्ा चरणी 

 

लनिड्या छातीने लढलेले सैलनक वाटे आज हवे 

रलचली असतील कारस्थाने किी कार् ते सांगावे 

कार् असावे देिासाठी लढणे, त्यांनीच लिकवावे 

लत्रवार वंदन करुनी त्यांसी, अंतः करण व्यापुन जावे 

 

लिकलो भार्ा कैक, िोिल्या वाटा तंत्रा-रं्त्रांच्या 

लिकलो नाही पूणयतः  मात्र देिपे्रमाची दैवी भार्ा 

 जग लफरुनी मोजल्या भरगोस िनांच्या दुप्पट रािी 

परंतु ना मोजता आले, घाव मार्भूमीच्या माथी 

 

लकती पालहले देि, आलण पव्हवचमेची संसृ्कती 

ह्यात माझ्या मातृभूमीची मात्र पलहली वणी 

ओल्या मातीच्या सुगंिाने रे्तोच ऊर भरून 

गद  गद   होवून अशू्रिारा कंठ रे्तो दाटून 

 

आता वाटते लढुर्ा थोडे हक्कासाठी आपुल्या 

चळवळीतही सामील होण्यां, नवे गडी सांिुर्ा 

िरातीथी नाही तर नाही, दृष्ट्ीतला अंगारच पुष्कळ 

मन भरुनी र्ावे ह्या लविेर् लदविी, हीच इच्छा प्रबळ ! 

 

 *** 
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क्रोल वझकोवनयम (Kroll Zirconium) पुरस्कार विजेते  
डॉ. आनींद गदे 

- डॉ. अरुण जतकर (मन्रोलवल  , पेव्हिल्वेलनर्ा) 

बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाच्या दै्ववालर्यक अलिवेशनांचे 

(Biennial Conventions of BMM) दीघयकालीन 

साह्यकते डॉ. आनंद गदे र्ांना लद. २२ जून २०२२ रोजी 

ऑटवा, कॅनडा रे्थे २०१९ सालाचा ‘क्रोल लझकोलनर्म 

पुरस्कार’ लमळाला आहे. त्याबद्दल डॉ. आनंद गदे र्ांचे 

मन:पूवयक अलभनंदन!  

डॉ. लवल्यम जव्हस्टन क्रोल (१८८९ - १९७३) हा 

लवसाव्या शतकातील एक महान िातुशास्त्रज्ञ समजला 

जातो. लझकोलनर्म िातूचे औद्योलगक प्रमाणावर 

(commercial scale) उत्पादन करण्याची प्रलक्रर्ा त्याने 

शोिून पुढे लवकलसतही केली. त्याच्या नावाने "The     

William J. Kroll Zirconium Medal" (लवल्यम जे. क्रोल  

लझकोलनर्म पदक)  देण्याची संकल्पना त्याच्या मृतू्यनंतर 

दोन वर्ाांनी अमेररकेच्या ऑरगॉन प्रांतातील आल्बनी 

रे्थील 'वा चांग' (Wah Chang) र्ा कंपनीने मांडली. 

लझकोलनर्म िातूच्या उत्पादनात व व्यावहाररक उपर्ोगात 

ज्यांनी महत्त्ाचे आलण अलद्वतीर् असे कार्य केले आहे 

त्यांना हे पदक द्यावे असा र्ा पुरस्काराचा हेतु आहे. 

र्ासाठी उमेदवार लनवडण्याची जबाबदारी एका 

आंतरराष्ट्र ीर् सलमतीवर सोपलवण्यात आली. ह्या पुरस्काराचे 

शासन (administration) व आलथयक लनर्मन ASTM            

International (पूवी "अमेररकन सोसार्टी ऑफ टेव्हसं्टग 

ऑफ मटीररर्ल्स" र्ा नावाने ओळखली जाणारी 

ए.एस.टी.एम. इंटरनॅशनल) ही संस्था चालवते.   

आव्हिक ऊजाय-लनलमयती (Atomic Energy    

Generation) के्षत्रात लझकोलनर्म र्ा िातूला 

अनन्यसािारण महत्त् प्राप्त झाले आहे. संवलियत 

(Enriched) रु्रेलनर्म डार्-ऑक्साईडच्या गोळ्या (UO2 

pellets) लझकोलनर्मच्या पोकळ नळ्यांमिे भरलेल्या 

असतात व नू्यिेअर ररॲक्टरमधे्य र्ा नळ्या इंिन (fuel 

rods) म्हणून वापरल्या जातात.  

डॉ. आनंद गदे मूळचे पुण्याचे आहेत. मंुबईच्या 

इंलडर्न इव्हिटू्यट ऑफ टेक्नॉलजीमिून मेटललजयकल 

इंलजलनर्ररंगमधे्य  १९६७ साली ते बी.टेक. झाले. 

अमेररकेच्या नू्य र्ॉकय  प्रांतातील लसरकू्यज (Syracuse) 

रु्लनव्हलसयटीतून त्यांनी त्याच लवर्र्ात एम.एस. ही पदवी 

संपादन केली. १९७३ साली रु्लनव्हलसयटी ऑफ 

फ्लॉररडामिून मटीररर्ल्स सार्ि र्ा लवर्र्ात ते 

पीएच.डी. झाले. लझकोलनर्म िातूचे लवलवि प्रकारच्या ताण

-तणावांनी लवकलांगीकरण (Deformation) कसे होते, हा 

त्यांच्या संशोिनाचा लवर्र् होता. लशकागोमिील आरगॉन 

नॅशनल लबॉरेटरी (Argonne National Laboratory – 

१९७४-७९), हाटयफडय, कनेलटकट रे्थील कंबश्शन 

इंलजलनर्ररंग (Combustion Engineering, १९७९-९०), 

लतथेच ए. बी. बी. (ASEA Brown Boveri, १९९०-२०००), 

कलंलबर्ा, साऊथ कॅरोलार्ना रे्थे वेव्हसं्टगहाउस (२०००-

२०१६) र्ा सवय लठकाणी त्यांनी लझकोलनर्मशी संबंलित 

असलेल्या लवर्र्ांवर संशोिन केले.  त्यांमधे्य पे्रशराइज्ड 

वॉटर ररॲक्टर व बॉर्ललंग वॉटर ररॲक्टरमिील फु्यएल 

रॉड सचे उत्पादन; लझकोलनर्मच्या गंज-प्रलतबंि-क्षमतेचे 

संवियन (enhancement of corrosion resistance); 

ऑव्हक्सजन, हार्डर ोजन, आलण ररॲक्टरमिील 

लकरणोत्सजयन र्ांमुळे लझकोलनर्म िातूच्या वसु्त लठसूळ 

होणे  (embrittlement)   आलण  त्यावरील  उपार्  र्ांचा  

छार्ालचत्रात ए.स.टी.एम. (ASTM International) चे 

क्रोल पुरस्काराचे प्रमाणपत्र (Certificate) आलण क्रोल 

पुरस्कार पदक र्ांसलहत डॉ. आनंद गदे  
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समावेश होता. फु्यएल रॉड सच्या कार्यक्षमतेत मौललक 

सुिारणा, आलण ररॲक्टरमधे्य अलिक दजेदार काम करू 

शकणाऱ्र्ा लमश्र िातंूचे (Zirconium alloys) उत्पादन, 

असे डॉ. आनंद गदे र्ांचे र्ोगदान आहे. आजवर डॉ. 

आनंद गदे र्ांनी ए.एस.टी.एम. इंटरनॅशनलच्या ९ तै्रवालर्यक 

लझकोलनर्म पररर्दा (Symposia) आर्ोलजत केल्या 

आहेत. २०१६ साली वेव्हसं्टगहाउसमिून ‘इंलजलनर्र 

एमेररटस' म्हणून सेवा-लनवृत्त झाल्यावर त्यांनी स्वतः ची 

'लझराश्री' नावाची किव्हटंग कंपनी स्थापन केली.  

उत्तररंग  
      एकमेकाींचे िरुन  हात | सुखशान्त च  शोिू िाट || 

चला राहू आनींदात | आयुष्याच्या उत्तररींगात || 
 

सींद प द वक्षत    - बृ. म. मंडळ कार्यकाररणी सदस्, उत्तररंग नेतृत्व  

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

फोन क्र. 1-224-321-2948  ईमेल Vidya.Joshi@bmmonline.org 
......................................................................... 
-सींद प द वक्षत    (उत्तररंग नेतृत्व, २०१९-२०२२) 

  लमत्रमैलत्रणीनंो, 

बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ (बृ.म. 

मंडळ - बी एम एम) अंतगयत 

उत्तररंग लवभागातील 

अललकडच्या दर 

आठवड्याच्या कार्यक्रमांचा 

 िताब्ी सोहळा, बृ.म.मंडळ 

२०२२ अलिवेिनामिे ऑगस्ट 

११ ला होत आहे – तो म्हणजे 

उत्तररंग संमेलन! १००वा 

कार्यक्रम, १०० आठवड्यांचे 

माझ्या सवय सहकार्ाांचे पररश्रम! अगदी पलहल्या सत्राच्या 

सुरवातीपासूनचे आत्तापर्ांतचे लचत्र माझ्या डोळ्यासमोर 

उभे आहे. उत्तररंग २०१९-२२चा हा प्रवास कसा घडला 

र्ाचे वणयन करण्याचा प्रर्त्न मी इथे करत आहे. र्ातून बी 

एम एम उत्तररंगच्या र्िस्वी कार्यपद्धतीची संपूणय कल्पनां 

भावी २०२२-२४ सलमतीला र्ावी हा उदे्दि. 

 वसु्तव्हस्थती ही आहे, की उत्तर अमेररकेत मराठी 

उत्तररंग समाज नवीन आहे व संखे्यने वाढत आहे. त्यांच्या 

गरजा वेगळ्या आहेत आलण मुख्य म्हणजे त्यांना दर 

आठवड्याला सोिलार्झेिनची गरज आहे. 

मी २०१९मिे उत्तररंग प्रकल्पाची सूते्र हाती 

घेतल्यावर पलहल्या मलहन्यात उत्तर अमेररकेतल्या सवय 

सक्रीर्  उत्तररंग  कार्यकत्याांची   एक सभा  घेतली.  त्या   

सभेस सुमारे १० जण उपव्हस्थत होते.  

लवज्ञानाला सालहत्याचे वावडे मुळीच नसते, र्ाचा 

प्रत्यर् डॉ. आनंद गदे र्ांच्या मराठी ललखाणातून 

आल्यावाचून राहत नाही. कॅनडातील टोरांटो रे्थून १९७८-

ते- २०१९ र्ा काळात प्रकालशत झालेल्या 'एकता' र्ा 

मराठी तै्रमालसकात त्यांचे बरेच लेख प्रकालशत झाले होते. 

त्यांमिील लेखांचे 'लवदेशी गुदगुल्या' हे संकलन मंुबईच्या 

गं्रथाली प्रकाशनाने प्रलसद्ध केले. त्यास महाराष्ट्र  

सरकारतफे लवनोदी वाङ्मर् गटातील 'दतू्त बांदेकर' 

पुरस्कार २००२ साली लमळाला. 

*** 

जगिीशाची याचना 

- मुकुीं द मातंड मोहर र (सॅन लडआगो, कॅललफोलनयर्ा) 
 

हरे मुरारे जगदीिा रे 

संकट सारे तूच लनवारे  

 

दुजयन लनदयन पावन जीवन 

सारे सुखीजन करी दर्ाघन 

  

जळी,ं स्थळी ंअन  सांज-सकाळी 

तूच सांभाळी हे वनमाळी  

 

सकलािारा तव आलिर् िारा 

मानव सारा आतुर चकोरा  

 

जीवन सारणी तुझीच करणी 

तुझ्या कारणी अलपयत चरणी 

 

कोण कुणाला? कार् किाला? 

किी न सुटला हा गंुताळा  

 

सत्य-सृष्ट्ीच्या जंजाळातुन 

मानवतेच्या कोल हाळातुन 

तोडुन अवघी दुः ख-शंखला 

िाववत िांती दे तू सकला  

 

 जोवरी प्राण, कुडीतं त्राण,  

तुझीच जाण ...देई रे भगवान !  

 

***                                                                                                

mailto:sandeep.dixit@bmmonline.org
mailto:Vidya.joshi@bmmonline.org
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आमच्या सभेमिे पुढील दोन वर्ायत कार् काम करार्चे 

र्ाची चचाय झाली. त्यात give a ride आलण call a senior 

असे दोन उपक्रम हाती घ्यार्चं ठरवलं. र्ाला फारसा 

प्रलतसाद लमळाला नाही. 

त्यानंतर तीन मलहन्यांनी (क्वाटयर) घेतलेल्या  

कार्यकत्याांच्या सभेत सुरवातीपासूनच्या टीममिली एकच 

व्यक्ती उरली होती. आम्ही दोघांनी मग 

सोिलार्झेिनसाठी लडलजटल टेक्नॉलॉजी वापरार्चे 

ठरवले. वॉलिंग्टन डी सी मंडळाच्या मदतीने आम्ही 

वेबेक्सवर दोन सत्र आर्ोलजत केले.  मला तेव्हा ही 

वसु्तव्हस्थती लक्षात आली, की ८-१० कुटंुबांसाठी मंडळाला 

दर आठवडा कार्, मलहन्यातून एकदाही असे कार्यक्रम 

करणे अवघड होईल. म्हणून आम्ही बी एम एम उत्तररंग 

ह्या राष्ट्र पातळीवर सत्र  करार्चे ठरवले.  

मला आता अजून १-२ स्वरं्सेवक लमळाले. फेबु्रवारी 

२०२० मिे क्लीव्हलँडमिील वक्त्ांचे सवय मंडळांसाठी 

िलनवारी ३-५ र्ा वेळेत तीन  झमू सत्र आर्ोलजत केले. 

त्याला १५-२० जण उपव्हस्थत होते. र्ाबद्दल मालहती मी 

‘BMM उत्तररंग Volunteers group’वर प्रकालित करत 

होतो. उपव्हस्थतांचा ‘BMM उत्तररंग Connections’ नावाचा 

WhatsApp group चालू केला. 

२०२० च्या दुसऱ्र्ा क्वाटयरमिे कार्यकत्याांच्या सभेला 

र्ावेळेस नवे ७-८ जण उत्साहाने पुढे आले. कनेलटकटचे - 

िैला कांबळी व ज्योती केळकर,  क्लीव्हलँडचे मेिा 

गोडबोले व स्वाती साठे, ईस्ट बे एररर्ाचे वैिाली व र्ोगेंद्र 

वाघ, सॅकॅ्रमेण्टोचे अलजत नातू  लॉस एन्व्जलीसचे अलवनाि 

सािू, आवलेर्ा केळकर, व िीतल रांगणेकर, नेब्रास्काच्या 

छार्ा गर्ी, ह रू्स्टनच्या जोत्स्ना फडके, कॅलगरीचे अजर् 

पवार. FEMAच्या  Community   Emergency Response 

 Team (CERT) Training मिे लिकलेले Command  

Post Model वापरून मी Speaker,  Hosting, Flyers, 

Publishing teams तर्ार केल्या आलण प्रते्यक टीममिे 

नेतृत्व, स्वार्त्तता, जबाबदारी आलण सीमा स्थापन केल्या.  

उत्तररंग- सत्रांना  उपव्हस्थतांची संख्या ४० वर 

पोहोचली तेव्हा आमचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. 

२०२०च्या चौथ्या क्वाटयरमिे अजून स्वरं्सेवक सहभागी 

झाले – लवकाल बापट, गोलवंद मोदी, मंजुर्ा नाईक, मौिमी 

रंगराजु, सुर्मा आठवले, िुभदा वकनळ्ळी, अंजली लभडे, 

रणजीत कामत. बऱ्र्ाच पे्रक्षकांनीदेखील सत्रांमिे भाग 

घेऊन अलभप्रार् कळलवले. उन्हाळ्यात एक लदवसाचे 

लिबीर आर्ोलजत केले. त्याला ४००-४५० उपव्हस्थत होते. 

उत्तररंग गटाचे गणपती व लदवाळी कार्यक्रमदेखील जोरात 

झाले. २०२१ मिे हळूहळू सत्रांमिे उपव्हस्थतांची संख्या ५०-

७५ पर्ांत पोहोचली. आम्ही गेलमंग टीम पण तर्ार केली. 

आम्ही आमची उत्तररंग लवर्र्क कार्यक्रम-पध्दत वापरून 

तीन मंडळांना उत्तररंग िाखेची सुरुवात करून लदली. 

मी तीन  लनर्म  सक्तीने पाळले. १) फक्त उत्तर 

अमेररकेतले वके्त  २) सत्रांमिे जाव्हस्तत जास्त १०० पे्रक्षक/

zoom logins व ३) कुठलेही सत्र मुलद्रत (ऑलडओ, 

व्हव्हडीओ रेकॉलडांग) करार्चे नाही- र्ावर मी ठाम रालहलो. 

र्ामागे सत्र का व कसे पालहजेत ही दृष्ट्ी होती. प्रथम हे 

आठवड्याला एकत्र जमण्यासाठी व्यासपीठ आहे, उत्तर 

अमेररकेत स्थालर्क लोकांच्या कलागुणांच्या प्रदियनातून 

सोिलार्झेिन व्हावे, स्थालनक मराठी लोकांनादेखील एक 

हक्काचे व्यासपीठ लमळावे, सत्र उत्साही वातावरणात 

व्हावीत आलण जास्तीत जास्त १०० उपव्हस्थती असावी. हा  

लनर्म केल्याने लवलवि स्थालनक उत्तररंग िाखा चालू राहून, 

त्यांस उपव्हस्थती लाभून त्यांना स्थालनक पातळीवर स्वतंत्र 

कार्यक्रम करणे िक्य होईल. वैजरं्ती करंदीकर - 

क्लीव्हलँड, मंजुर्ा नाईक – फ्लॉररडा, सार्ली 

अमरापुरकर, राज, छार्ा गर्ी – लमडवेस्ट आलण सलवता 

मोरे, स्वानंद कलुस्कर, वैिाली मानकर – नॉथयवेस्ट अिा 

स्वरं्सेवकांच्या नेतृत्वाने प्रांलतक िाखा (regional      

chapters)  चालू केले. 

२०२१ च्या चौथ्या क्वाटयरपासून अगदी ९९ सत्रांपर्ांत 

१०० झमू अकौटं  स म्हणजे सािारण १५० पे्रक्षक उपव्हस्थत 

होते. र्ा प्रवासात २५-३० स्वरं्सेवकांच्या टीमला एकसंि 

एकसूत्र ठेवण्यासाठी FEMAचे Command Post model 

लक्षणीर्ररत्या र्िस्वी ठरले. ही कार्यपद्धत स्वरं्सेवकांनी 

संचाललत समाजकें लद्रत संस्थांसाठी फार महत्त्ाची व  

आववर्क आहे. र्ातून लवलवि प्रकल्प कसे चालू ठेवता 

रे्तील हे लिकार्ला लमळाले.  र्ात सवायत महत्त्ाचे म्हणजे 

हे समाजकार्य आहे रॉकेट सार्ि लकंवा कॉपोरेट वल य ड  

नवे्ह ह्याची जाणीव असणे! 

मला हे काम करण्याची संिी लदल्याबद्दल मी 

बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाचा आभारी आहे. तुम्ही सवाांनी लदलेल्या 

प्रलतसाद व प्रोत्साहनाबद्दल मनः पूवयक िन्यवाद. 

ब.ृम. मं. २०२२अधिवशेनाधवर्यी लखेनाच ेआवाहन  

अटलांलटक लसटी, नू्य जसी रे्थे ऑगस्ट ११-१४, २०२२  

र्ा काळात संपन्न होणाऱ्र्ा बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाच्या 

अलिवेशनालवर्र्ी उपस्स्थताींचे वनिडक लेख/प्रलतलक्रर्ा 

(शब् मर्ायदा ५०० शब्) सप्टेंबर व ऑक्टोबरच्या 

बृ.वृत्तात प्रकालशत करण्यात रे्तील. र्ालवर्र्ी आपले 

लेखन पाठलवण्याची अींवतम तार ख २५ ऑगस्ट २०२२. 

लेखन युवनकोड मराठी फाँट लकंवा इंग्रजीत ईमेलने MS 

Word Or Text file attachment सह पाठवावे.  

       िन्यवाद!  

      - विनता कुलकणी (संपादक, बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त) 
          Email:- vinatak.bmmvrutta@gmail.com   

                       vinata@gmail.com      

mailto:vinatak.bmmvrutta@gmail.com
mailto:vinata@gmail.com


    

११ बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त    ऑगस्ट २०२२    

 

 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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BMM Newsletter 
3574  S. Marion Way  
Chandler, AZ 85286 
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‘परू’चा प्रवास  
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- सींजय जोश  (हॅलमल टन, न्यूझीलँड) 
      
    परू (काही मराठी लोक Peru र्ा नावाचा  उच्चार पेरू असा करतात)  र्ा देिाच्या माझ्या 
प्रवासाची मानलसक सुरुवात झाली नीलेि नीलकंठ ओक र्ांच्या ‘Sugreeva’s Atlas’ र्ा 
व्याख्यानाने. आज कंॅडेलाब्रा (Candelabra - मेणबत्ती ठेवार्चे घर) र्ा नावाने प्रलसध्द 
असलेलं स्थळ सुग्रीवाला माहीत होतं आलण त्याचं सलवस्तर वणयन तो सीतेच्या िोिात पूवेकडे 
जाणाऱ्र्ा त्याच्या दूताला करतो. श्री. ओक र्ांनी रामार्णाचा कालखंड चौदा हजार वर्ाांपूवीचा 
असल्याचा बऱ्र्ाच पुराव्यांनी लसध्द केला आहे. सुग्रीवाच्या वणयनानुसार त्या काळी सुध्दा ते 

स्थळ प्राचीन होतं! तेव्हा मला त्या स्थळाने भुरळ पाडली र्ात नवल ते कार्?  
भाचीच्या कॅललफोलनयर्ातील लग्नाच्या लनलमत्ताने जवळच्याच परू देिाला जाण्याचा लनणयर् पक्का झाला. सुदैवाने 

पुलं नी (माझ्या मालहती प्रमाणे ) हा देि आम्हा पामरांसाठी वणयन करार्ला बाकी ठेवला आहे. एरवी ‘जावे त्यांच्या देिा’, 

‘अपूवायई’, ‘पूवयरंग’ असल्या एकाहून एक सरस प्रवास वणयनात्मक पुस्तकांमुळे अमेररका, रु्रोप, अलतपूवेतले देि र्ांवर 

रे्रागबाळ्याने लललहण्याचा प्रर्त्न सुध्दा करू नरे्. अथायत, ‘पूवयरंग’ मधे्य त्यांनी वणयन केलेले देि आलण आताची त्यांची 

प्रगती - लविेर्त: िहरी सुलविांबाबत भारताच्या तुलनेत केलेली प्रगती - र्ांमुळे ती वणयने काहीिी कालबाह्य वाटतात. पण 

आपण तो मुद्दा बाजूला ठेवूर्ा. 

एक कंॅडेलाब्रा आलण फार तर माचु लपचु एवढीच माफक अपेक्षा ठेवून परू देिाला भेट देणारा मी, बाहेर रे्ताना 

देवाने दोनाच्या ऐवजी चार डोळे का लदले नाहीत र्ा संभ्रमात होतो. ( तीन नकोत, नाहीतर आिीच राजकीर् गदारोळात 

सापडलेला हा देि आगीने भस्मसात व्हार्चा!) 

ललमा परूची राजिानी. र्ा राजिानीची बॅरांको, मेफ्लॉवर, सॅन इलसद्रो ही उपनगरे अमेररकेतल्या सॅन फ्राव्हिस्को, 

बे एररर्ािी स्पिाय करतात. दोन मुख्य फरक. पलहला म्हणजे बे एररर्ावर इंग्लीि स्थापत्यिास्त्राचा प्रभाव आहे तर र्ा 

उपनगरांवर सॅ्पलनि. दुसरा फरक म्हणजे टूररस्ट- नाच डोळ्यांसमोर ठेवून केलेली संरचना. टुमदार बुटीक (boutique) 

हॅाटेल स, रेसॅ्टारंट स, मु्यलझर्म्स आलण सवायत महत्त्ाचं म्हणजे दुकानं. कलाकुसरीचे लवलवि प्रकार - पॉटरी- कप, मग 

िोभेच्या खेळण्यांपासून कंुड्यांपर्ांत; लवणकाम भरतकाम केलेले अल पाका आलण सुती कपडे, वॅाल हंॅलगंग्ज, उिांचे अभे्र, 

िाली, टेबलसे्प्रड, लाकडी रंगीत, कोरीव काम केलेल्या वसू्त इत्यादी. वाटतं, लकती बघू नी लकती नको! बरेच दुकानदार 

स्वत: त्या वसू्त तर्ार करतात तर काही हातात मोजक्याच वसू्त घेऊन लगऱ्हाइकाच्या गळी माल उतरवार्ला मागे लागतात. 

त्यांचं मागे लागणं, अलजजी, घासाघीस र्ांची अनेकदा कटकट वाटार्ची. संगीतकला पण इकडे पाणी भरते. रेसॅ्टारंटमधे्य 

एखादा कलाकार घुसणार; झाम्पोना पॅनपाईप  छातीला आलण लगटार हातात! किी तो पॅनपाईप वाजवणार तर किी 

लगटार. किी किी दोन्ही एकाच वेळी वाजवणार. मिून मिून गाणार सुध्दा. 

ललमामिलं लागेस हे मु्यलझर्म पाहून डोळ्यांचं पारणं लफटतं. अडीच-तीन तासात कंुभारकाम, लवणकाम, 

भरतकाम र्ांचे हजारो नमुने तुम्ही बघता. सोन्याची मोठमोठी नाणी बघून र्ा देिाचा समृध्द भूतकाळ, सॅ्पलनि लोकांची 

जवळ जवळ तीनिे वर्य हा सगळा टापू ताब्यात ठेवार्ची िडपड र्ांचा संदभय लागतो.  

१५२०- १५३० सालीच से्पनच्या 

अलिपत्याखाली गेलेला देि, १८२० 

साली स्वतंत्र झाला. पण र्ा तीनिे 

वर्ाांत सॅ्पलनि भारे्मुळे त्यांची 

भार्ा पार लर्ाला गेली. नुसती 

भार्ाच नवे्ह तर त्यांची संसृ्कती, 

देवदेवता केलवलवाण्या अवस्थेत 

कॅथललक िमय , सॅ्पलनि संसृ्कती 

र्ांची बलटक होऊन किीतरीच 

आपलं दियन भीत भीत देताना 

लदसतात. त्या मानाने भारताने 

जुल  मी, कू्रर मुसलमान/पोतुयगीज 

आलण िूतय, कावेबाज इंग्रज 

र्ांपासून आपली संसृ्कती आलण िमय पुष्कळ प्रमाणात अबालित ठेवले. 
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 कुसको र्ा परूच्या दोन नंबरच्या िहराचं वणयन मी पुस्तकात वाचलं की ‘A city with remarkable             

Cathedral’. मला वाटलं की असेल लंडन नाहीतर अगदी वॅ्हलटकन सारखं कॅथेडर ल. रु्रोपात असली कॅथेडर ल जागोजागी 

छळतात. इथे कार् म्हणे लप्रिेस डार्नाचं लग्न झालं. ज्या लग्नाची वाताहत आपणां सवाांना ठाऊक आहे त्या लग्नाचा 

सोहळा कुठेही होवो, त्याचं कार् कौतुक? पण कुसकोचा लदमाख तीन गोष्ट्ीत आहे. एक म्हणजे भव्यता. 

मूळ इंकांचं स्थापत्यिास्त्र लदसतं - काटेकोरपणे एक एक दगड कापून, मधे्य कुठलही लसमेंट न वापरता एकात 

एक गंुफून भली मोठी वासू्त उभी करार्ची. त्या वासंू्तचा सॅ्पलनि लोकांनी आणखी प्रचंड लवस्तार केला. एवढा केला, की 

एकाच छताखाली तीन तीन वेगळी कॅथेडर ल स, त्यांच्या वेगवेगळ्या प्राथयना एकाच वेळी होऊ िकतात! दुसरी गोष्ट्, 

आिुलनक सरकारने नुसती वासू्तच टीपटॅाप ठेवली नाही; तर सवय आजूबाजूचा भाग, संपूणय मध्यवती भागाचं मूळ सॅ्पलनि 

व्यव्हक्तमत्व कार्म ठेवलंर्. प्रते्यक घर त्याच क्रीम रंगाचं आलण त्यांवर काळ्याच अक्षरात दुकान, रेसॅ्टारंट इ. ची नावं 

लललहलेली. लतसरी आलण सवायत महत्वाची गोष्ट्- जी कुसकोच नाही तर ललमा आलण इतर मुख्य िहरांमधे्यही आढळते - 

अिा भागांमधे्य सामान्य जनता, गरीबातला गरीब माणूसही कमालीची स्वच्छता राखतो, तसंच कोपऱ्र्ा कोपऱ्र्ावर पोललस 

उभा असल्याने गुने्हगारांवर वचक आहे . 

 परूतल्या र्ा लनवडक भागांखेरीज इतर भागांची कार् पररव्हस्थती आहे? वाईट! १९८० - १९९० च्या दिकात दोन 

तथाकलथत ‘क्रांत्या’ झाल्या.पररणाम? लोक िडािड गावं सोडून िहरात आले. िहरात कार् करार्चं र्ाची कल्पना 

नव्हती. जागा बळकवार्ची आलण घर बांिार्ला सुरुवात करार्ची. गावांमधे्य लोक एकमेकांना मदत करून घरं बांिली 

जार्ची. िहरामधे्य ते होईना. जागा बळकावी, िेणामेणाचं (खरं म्हणजे लाकडाचं )घर बांिावं. चार सहा वर्ाांनी कार्देिीर 

करावं, मग इलेव्हक्टर लसटी रे्णार! अथायजयनाची बोबं, मग कार् होणार? अियवट बांिलेली घरं, गरीबी आलण गुने्हगारी!  र्ा 

लवर्मतेमुळे लवर्ाद वाटतो, पण ज्या देिाला जास्तीत जास्त टुररस्ट र्ार्ला हवे आहेत, ज्यांना प्रगत देिांमिल्या सुलविा 

पुरवार्च्या आहेत त्यांना अिी समृध्दीची बेटे - दाररद्र्याच्या लविाल सागरात - बांिणे भाग पडले असेल का? र्ा बेटांमुळेच 

त्यांना आपल्या समृध्द इलतहासाचे दियन घडवतां रे्ते आलण कलाकारांच्या कारीगरीचे उतृ्कष्ट् नमुने लवकता रे्तात हे तर 

खरेच. ही लवर्मता नुसती िहरात नाही तर गावात सुध्दा आहे.आम्ही एका द्राक्षाच्या मळ्यात दोन लदवस रालहलो होतो. 

’मळा’ ही उपािी त्याचं वणयन करार्ला अपुरी आहे. ६८० हेक्टसय जागेवर तो पसरलेला! तुमची नजर लजथवर जाईल 

तोपर्ांत पसरलेला हा ‘मळा’ आलण त्यातलं ते सेव्हन स्टार हॅाटेल; इटालीर्न कुटंुबाच्या पाच लपढ्यांनी भर घालत घालत हे 

सगळं उभं केलेलं. त्यात मुख्यत: लपस्को नावाचं तब्बल सत्तर टके्क अल कोहोल असलेलं मद्य तर्ार होतं. र्ा मद्याचं 

सालभनर् वणयन एक मलदराक्षी सॅ्पलनि मधे्य करत होती . मला सॅ्पलनि भारे्चे आलण मद्याचे वावडे आहे, तरीही अलनलमर् 

नजरेने लतचा अलभनर् आलण लावण्य लटपत होतो. 

एक गोष्ट् मान्य करार्लाच हवी की परूच्या र्ा भागात मैलोन मैल वाळवंट पसरलेलं असतं आलण अचानक 

लहरवागार, बहुतेक वेळी द्राक्षाचा, मळा सुरू होतो. वाटतं, र्ा मळ्यांना पाणी कोठून रे्त असेल? त्या मळ्यांमधे्य आलण 

काही लठकाणी त्याला लागून असलेल्या  हॅाटेलमधे्य लकती माणसे लागत असतील? अिा लठकाणी काम करण्या ऐवजी 

माणसे बकाल िहरांमधे्य गदी का करतात? त्यांचं र्ा मळ्यामधे्य िोर्ण होतं का? एक ना दोन. भारे्चा अडथळा केवढा 

मोठा असतो, असे व्यव्हक्तगत, नाजूक प्रवन लवचारार्ला तर फारच.  

आपल्या बाळाने ‘आज िी किी छान केली’ असं वणयन आई ज्या पध्दतीने करेल त्याच अलभलनवेिाने परूलवर्न 

बॅलेस्टास बेटावरच्या पक्षांच्या लवषे्चे वणयन करतो. र्ा लवषे्मधे्य असा गुण आहे, की ती खत म्हणून अलत उतृ्कष्ट् आहे. दर 

सात वर्ाांनीच ती उकरार्ची व जगभर लवकार्ची! 

र्ा बेटांकडे जाताना मिे लागते कंॅडेलाब्रा!! १२० मीटर उंच, २० मीटर रंुद आलण एक मीटर खोल. पक्षी र्ावर 

किीही लवष्ा करत नाहीत. मेणबत्त्या ज्यात ठेवतात तसं ते लदसतं. र्ाच्याबद्दल मी आिी लललहलंच आहे. ‘र्ाची देही, र्ाची 

डोळा अलज मी ब्रह्म पालहले’ अिा भावनेने मी डोळे भरून ते पाहत होतो. गाईड ( मला ठाऊक असलेली )मालहती सांगत 

होता, तेथून हलू नरे् असं मला वाटत होतं पण इतरांना बॅलेस्टासची बेटं, त्यावरचे ते पक्षी, पेंव्हिन, सी लार्ि बघार्ची घाई 

झालेली. बेटांकडे जाताना लक्षात रे्ते, की लाखो पक्षी बुफेला लिस्तीत रांग करून जावे, असे समुद्रापासून अगदी दोन तीन 

फुटांच्या उंचीवरून उडत होते. परू जवळच्या समुद्रातून थंड प्रवाह वाहतो. तो प्रवाह plankton वाढवतो. त्यांना 

मटकावार्ला मासे व मािांवर ताव मारार्ला पक्षी अिी ती साखळी आहे. 

कंॅडेलाब्रा सारख्या, जलमनीवर कोरलेल्या आकृतीला Geoglyphs म्हणतात आलण र्ा बेटांजवळ तो एकच आहे. 

पण वाळवंटात, थोडं दूर, Nazca Lines नावाने १३ मोठ्या Geoglyphsची लर्लूट आहे. वे्हल, हलमंग बडय, रॉर्ल फॅलमली 

इ. त्या बघार्ला छोट्यािा लवमानातून जार्चे. लवमान छोटं असण्याचा एक फार्दा की प्रते्यकालाच व्हखडकीची जागा!  
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जवळात जवळून बघता र्ावं म्हणून लवमान आलटून पालटून कलार्चं आलण पोटात, लविेर् करून भरल्या पोटात 

ढवळार्ला लागार्चं. सुदैवाने म्हणा की दुदैवाने, माझं पोट बरोबर नव्हतं. सेव्हीिे - कच्चा,अलजबात न लिजवलेला मासा, 

आलण त्यावर भरपूर ललंबू, कांदा, लमरची र्ांनी माझी लवकेट घेतली होती. अँटी डार्ररर्ा गोळी व्हखंड लढवत होती आलण 

जोडीला लंघन - फारतर पाणी. त्यामुळे पोटात ढवळण्याचा त्रास झाला नाही आलण मनसोक्त Nazca Lines बघता आल्या. 

परू देिात सगळंच आहे, समुद्र, लागूनच वाळवंट, ॲमेझॅानचे जंगलातले खोरे , पुढे जावे तर अगदी उंचावर 

वसलेले कुसको आलण त्या दोघांमधे्य बसलंर् माचु लपचु! 

ॲमेझॅान नदी परूमधे्य मध्यम बांध्याची, खरंतर लिडलिडीतच आहे. पुढे ब्रालझलमधे्य ती फुगते. बरोबरच्या गाईड 

ला cayman ( मगर ) चं कौतुक, पण आपण भारतातल्या नद्यांमिे मगरी, सुसरी पालहलेल्या असतात. खरी गंमत इकडच्या 

लॅाजची! बाकी सुखसोर्ी छान पण खोलीला तीनच लभंती. रात्रभर लनरलनराळे आवाज रे्त होते. गाईड म्हणाला, त्याच्या 

खोलीत एक फूट लांब आलण सहा इंच रंुदीचा गलेलठ्ठ उंदीर रात्री होता. त्याने उंदराला सॅ्पलनि मधे्य समजावले की, 

‘गडबड करार्ची नाही’ ! निीब, माझी पत्नी िोभा लहने- ही गोष्ट् ऐकली नाही. नाहीतर रात्रीच गोिा गंुडाळून पळून 

जार्ला भाग पाडले असते. ॲमझॅानचे प्राणी बहुभालर्क असावेत कारण माझा गार्त्री मंत्राचा जप रात्रभर चालू होता व 

बहुिा तो ऐकून कुणीही आमच्या खोलीत आले नाही.  

सकाळी, बोटीतून लफरताना आम्ही मकाव बलघतले होते - संुदर लाल आलण लहरवा रंग. से्पिाललस्ट गाईडला खात्री 

होती की ते खाली, लभंत चाटार्ला रे्तील. आपण अगदी लनवांतपणे वाट बघार्ची. बाकी कुणालाच उत्साह नव्हता. मी 

आलण तो से्पिाललस्ट गाईड दबा िरुन गुपचुप झोपडीत बसलो. झोपडीच्या लभंतीला भोकं होती. अखेर प्रर्त्नांती 

परमेववर! एक दोन नाही, सात मकाव आलटून पालटून लभंत चाटत होते. मकावच्या आहारात म्हणे क्षार कमी असतात 

आलण त्यांची भरपाई करार्ला ते डोगंराने केलेली नैसलगयक लभंत चाटतात. से्पिाललस्ट गाईडच्या आणखी काही कल्पना 

होत्या. ही लभंत म्हणे ‘विू वर सूचक मंडळ’ आहे. एकमेकांिी कुजबुजून बोलार्ला, मातीचा घास भरवार्ला र्ाहून चांगली 

जागा कुठली? ...माहोल है, मोसम है, लफर मौका कू्य छोडना?  

एका बाजूला उंचावर वसलेलं कुसको आहे आलण दुसऱ्र्ा बाजूला ॲमेझॅान जवळ जवळ समुद्र सपाटीला. र्ा 

दोन्हीमधे्य वसलंर् माचु लपचु! माचु लपचुचं फारच कौतुक आहे आलण त्याचं वणयन वाचून मी सहा मलहने सूर्य नमस्कार,   

Exercycle इत्यादी करून सॅ्टलमना वाढवला होता. माचु लपचु पेक्षा मला जास्त आवडलं वाटेत लागणारं ollatantambo -

उच्चार ओर्ाटानटॅम्बो (- डबल ल चा उच्चार म्हणे र् करार्चा. से्पललंग आलण उच्चार र्ांची गोची करण्यात सॅ्पलनि फ्रें चांचे 

भाऊ िोभतात). इंकांनी जे बांिकाम केलं (खरं म्हणजे करून घेतलं) त्याची तुलना इकडे त्यांच्या अगोदरच्या वारी र्ा 

राजवटीने जे काम केलं त्याच्यािी केली, तर जमीनअस्मानाचा फरक लदसतो. दोन्ही राजवटीनंा रे्थे अप्रलतम काळा 

कुळकुळीत दगड लमळाला आलण माचु लपचुला काळसर राखाडी रंगाचा गॅ्रनाईट आहे. आिी वणयन केल्याप्रमाणे अचूक 

कोरीव काम, तेही तंत्रज्ञान न वापरतां  महालविाल, अलतउंचावर इमारती उभ्या करणं अद भुत आहे. लनदान आमच्या 

बरोबरच्या अमेररकनांना तसं वाटलं. संिी लमळताच िोभाचा रोर् पत्करून वेरूळच्या लेण्याचं गुणगान केलं. त्याचं एका 

दगडातून अख्ख देऊळ तर्ार करणं, एकही चूक करार्ला मुभा नसणं, औरंगजेबाच्या सरदारांना ते फोडण्यात र्ि न 

रे्णं इत्यादी. दुसरं, त्यांना मी हेही सुनावलं, की माचु लपचु बनवताना गाइडनेच सांलगतल्या प्रमाणे लोकांना वेठीला िरलं 

जार्चं. जे सांगाडे सापडार्चे त्याच्या अभ्यासावरून कारालगरांना आथायर्टीस, अलतश्रमाने होणारे आजार व्हार्चे. आजाराने 

जजयर झालेलं िरीर लतिीलाच मृतु्यमुखी पडार्चं. वेरूळ लकंवा दलक्षण भारतातली देवळं र्ांबाबत असा कोणताही पुरावा 

नाही.  घरी ऊठसूठ मुलाला िपाटे घालणारी आई, बाहेर मुलगा रस्त्यावरून पळत सुटला तर जीवाच्या आकांताने 

वाचवार्चा प्रर्त्न करते, तसा माझा आपल्या भारताची बाजू घ्यार्चा प्रर्त्न होता.  

पण हेही खरं, की इंकांनी लांबच्या पवयतांवरून पाणी आणून, दगडाची पन्हळ करून पार्थ्याच्या गावांना पाणी 

पोहोचवलं; कुठलंही तंत्रज्ञान नसताना. ती व्यवस्था आजही नुसती कार्यरत नाही तर पुरेिी सुध्दा आहे.  

परूच्या प्रवासात प्रचंड अडथळे आले. प्रते्यक वेळी वाटार्चं की संपलं, टर ीप बोबंलली. अगदी घरून एअरपोटय  वर 

जाताना आला पलहला अडथळा. मी जरा स्वस्त म्हणून िटलच्या ऐवजी बसने जार्चं ठरवलं. नू्यलझलँडमधे्य सरकारी, लनम

-सरकारी व्यवस्था चांगल्या असतातं. नेमक्या र्ाच लदविी बस व्यवस्थेने िोका लदला. जो डर ार्व्हर ॲाकलंड 

एअरपोटयवरून बस घेऊन रे्तो तोच परत ॲाकलंड एअरपोटयवर जातो. मधे्य अिाय तासाचा अविी असतो. ती बसच आली 

नाही. कंपनीकडे अजून डर ार्व्हर नाही. बस सुटार्ची वेळ किीच लनघून गेली. आमची घालमेल. िोभाचे डोळे मोठे्ठ, 

फणफणणाऱ्र्ा चेहऱ्र्ावर ‘तरी मी सांगत होते’ चा भाव! नलचकेतला फोन केला, अरे आम्हाला ॲाकलंड एअरपोटयवर 

सोडतोस का?  तो थंड डोक्याने लवचार करुन म्हणाला ‘बाबा, ॲाकलंड पर्ांत जाण्याएवढं पेटर ोल गाडीत नाही. ते भरार्ला 

वीस लमलनटं आलण आता ॲालफस सुटल्याची वेळ आहे. मला बस सॅ्टाप वर र्ार्ला कमीत कमी दहा लमलनटं. ‘  
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 त्याचं म्हणणं पटलं. फोनवर बोलता बोलताच बस रे्ताना लदसली आलण मी र्ाहूची आरोळी मारार्चं बाकी ठेवलं होतं. 

बस आली पण डर ार्व्हसाहेब आलण काही प्रवासी उतरार्चं लक्षण नाही. पोललस मात्र बसमधे्य चढले. बसमधे्य डर ार्व्हर 

आलण पॅसेंजरचं भांडण की मारामारी झालेली. पंचनामा उरकून डर ार्व्हर मोकळे झाले तोवर मी रडकंुडीला आलेलो. 

डर ार्व्हर साहेबांना थोडक्यात माझी पररव्हस्थती सांलगतली आलण लवनंती केली, ‘डर ार्व्हर साहेब, गाडी हाणा!’ डर ार्व्हर 

साहेबांनी िब् लदला, ‘ Don’t worry, you will reach in time’. आलण चक्क तो पाळला! चेक इन होईस्तोवर आम्हाला 

प्रचंड िाकिूक! अमेररकेत गेलो आलण आमची मोठी बॅग पोहोचलीच नव्हती. त्यात भाचीच्या लग्नात घालार्चे कपडे होते. 

अगदी लवकत घ्यार्ला गेलो तरी अमेररकेत न लमळण्यासारखे. बॅग लमळेस्तोवर आमची मानलसक पररव्हस्थती लबकटच होती. 

अमेररकेतून परूला जाताना आम्हाला एअरपोटयवर सांगण्यात आलं की तुम्ही affidavit (प्रलतज्ञापत्र) द्या की तुम्ही 

कोव्हव्हड लसीकरण केलंर् आलण सध्या तुम्हाला कोव्हव्हडची लक्षणं नाहीत.  मी म्हणालो, ‘हात्तीच्या, फॅामय द्या, भरून 

टाकतो.‘ नू्यझीलँडमधे्य असा फॅामय मी प्रचंड घाईघाईत भरला होता. माझ्याकडे वॅव्हक्सन सलटयलफकेट होतंच, तसंच 

कार्द्याने जरुरी नव्हती तरी भरमसाठ पैसे देऊन कोव्हव्हडची saliva rat test केली होती. तर, ते सांगतात कार्, फॅामय 

ऑनलाईनच भरार्चा. माझ्या मोबाईलवर वेबसाईटच उघडेना. जाम प्रर्त्न केला. त्यांना लवनंती केली, तुमच्या कॉम्प्युटरवर 

फॅामय उघडा, मी भरतो. उत्तर आलं नाही. अंजू, माझी बहीण, लतच्याच मुलीच्या लग्नाला गेलो होतो. लतला फोन केला तर ती 

आिी म्हणाली तुझ्या टर ॅव्हल एजंटला फोन कर. नू्यझीलँडमिे त्या वेळी असणार अडलनडी वेळ. टर ॅव्हल-एजंट फोन 

उचलणारच नाही हे ठाऊक होतं. िेवटी माझं I pad काढलं. त्यात वेबसाईटला जाणं, फॅामय उघडणं जमलं. पण फॅामय 

होता सॅ्पलनिमधे्य. एअरलाईन काऊंटरवर कुणीही मदत करार्ला तर्ार नाही. त्यांना म्हणे सॅ्पलनि रे्त नव्हतं. ती भार्ा 

पण मजेिीर आहे. Nombre वाचून आपल्याला वाटेल की नंबर लवचारतार्त आलण आपण पासपोटय नंबर घालू,पण त्याचा 

अथय नेम, अथायत, नाव -लनघार्चा. काऊंटरवरचे लोक िांतपणे आमची फलजती बघत होते. िेवटी, प्रचंड खटपट केल्यावर, 

फॅामय भरला, ॲलफडेव्हव्हट लमळालं आलण आम्ही अगदी कटोकटी वेळेत चेक इन केलं. र्ा सगळ्या अडथळ्यांमिे एक 

अडथळा अनपेलक्षतपणे सुटला. परू मिील कलाकुसरीबद्दल लललहलेच आहे. कार् घेऊ, कार् नको असं झालं होतं. 

सामानासाठी जास्त पैसे एअरलाईनला देण्याची उिळपट्टी पटत नव्हती. सुदैवाने वेळेवर लक्षात आलं, की LATAM 

एअरलाईन दुप्पट सामानाची परवानगी देते. आम्ही आणखी एक मोठ्ठी बॅग लवकत घेतली आलण त्यात सामान कोबंलं. 

कोव्हव्हडच्या सुरुवातीच्या काळात ‘सुटू’ लागलो होतो. माचु लपचुला जार्चं ठरवल  ् र्ावर Exercycle लनर्लमत 

सुटार्ची, व माझे सुटणे कमी झाले, आलण कोव्हव्हडची भीती कमी झाल्यावर प्रवासासाठी ‘सुटलो’, अगदी अतूट इचे्छने. 

कदालचत हीच इच्छािक्ती सारे अडथळे पार करून गेली. 

*** 

माचु लपचु रे्थील काही छार्ालचते्र :-  

 

अल  पॅका 


