
नमस्कार ममत्रमैमत्रण ींनो, 

    अमेररकेत आता 

 हळूहळू घराींवर 

रोषणाई मिसायला 

 लागल  आहे. 

मिसमस व आगाम  

नववषााच्या स्वागताचे 

वारे वाहत आहेत. 

आमच्या  घर   

गणपत साठ  ज  

रोषणाई होते त  थेट 

नव न वषाापयंत चालू 

असते. गणपत नींतर आता  सवा मींडळाींचे  मिवाळ चे 

कायाक्रम धूमधडाक्यात पार पडले. सगळे फोटो,  व्हिमडओ 

बघून खूप मस्त वाटलीं. थँक  समगव्हिींग सणालाह  सहपररवार 

तुम्ह  वेळ मजेत घालवलेला असणारच आहे. 

       या काळात BMM 2.0 या सींकल्पनेवर आधाररत अनेक 

 नवनव न उपक्रम आम्ह  हातात घेतले. खगोलशास्त्र 

(Astronomy), बागकाम, ध्यान, योग, उत्तररींग, युवा, 

मराठ शाळा, आधार, औटडोअसा, मफटनेस, मक्रकेट, 

पौरोमहत्य प्रमिक्षण, काव्य-लेखन प्रमिक्षण, वृत्त सींपािक 

मींडळ,  ‘रेि मगाठ ’-(मववाह-इचु्छक मराठ  व्यक् ींसाठ ),    

Professional’s Bconnect, Mainstream engagement, 

उत्तर अमेररकेत ल प्रािेमिक कलाकाराींचे कायाक्रम, 

भारत य कलाकाराींचे कायाक्रम, वारसा, २०२४ च्या 

बृ.म.मींडळाच्या अमधवेशनासींबींमधत सामींजस्य करारामवषय  

(Memorandum of Understanding-) महाराष्ट्र  मींडळ बे 

एररयाच्या कायाकत्यांबरोबर  चचाा, हे  सवा  व्यापक  काम 

करण्यासाठ  पुढे आलेल्या िींभरहून अमधक स्वयींसेवकाींच  

सींघटना उभारण , Initiative participation reporting  

for मींडळीं , आमण System automation. 

        तर ममत्रमैमत्रण ींनो, BMM 2.0 - transforming BMM  

into an inclusive and collaborative organization-चे 

काम  जोमाने चालले आहे. मडसेंबर १८ ला आम्ह  पमहल   

’टाउन हॉल म मटींग’ घेत आहोत. त्यास नक्क  उपव्हथथत 

राहा. या त न ममहन्यात ल झालेल्या कामाचा आम्ह  आढावा 

 घेणार आहोत आमण त्या व्यमतररक् बृ. म. मींडळाच्या 

घटनेत काह  आवश्यक बिलाींचा प्रस्ताव माींडणार आहोत. 

      मराठ  समाजासाठ च्या Lifestyle-based engagement 

मधून सगळ्या मींडळाींच  वाढ हा आमचा प्रयत्न आहे. तुम्ह  

सगळ्याींन  या प्रकल्पाींमधे्य नक्क  भाग घ्या आपआपल्या 

मींडळाींचे सिस्यत्व घ्या तसेच बृहन्महाराष्ट्र  मींडळाच्या वृत्ताचे 

वगाण िार सिस्य िा अि  म  नम्र मवनींत  करतो. 

नेहम प्रमाणे एका श्लोकाने थाींबतोोः - 

    ॐ असतो मा सद्गमय। 

    तमसो मा ज्योमतगामय। 

   मृत्योमाामृतीं गमय ॥ 

   ॐ िाव्हि: िाव्हि: िाव्हिोः   – बृहिारण्यकोपमनषि  १.३.२८१ 

   (मला unreal/असत्यातून real/सत्याकडे घेऊन जा । 

   मला अींधारातून उजेडाकडे घेऊन जा । 

   मला मृत्यतून मोक्षाकडे घेऊन जा ॥ 

   ॐ िाव्हि: िाव्हि: िाव्हिोः  ॥ 

      सगळ्याींना या हॉमलडे स झनच्या आमण आगाम  नव न 

वषााच्या मनोः पूवाक िुभेच्छा! 

 
   

अध्यक्ष (२०२२-२०२४) बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ, उत्तर अमेररका 

  (Email:- sandeep.dixit@bmmonline.org)   

                                           *** 

 पान क्र. 
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-  BMM Projects  १२ 
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बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त  

 

बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ उत्तर अमेररका या संस्थेचे मुखपत्र  

     स्थापना 1981 (धशकार्ो) 

संस्थापक:- कै. मवषु्ण वैद्य, कै. िरि गोडबोले, जयश्र  हुपर कर  

संपा्क: -मवनता कुलकणी, मिकागो, इमलनॉय  

बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त कायाालय -संपका :- 

BMM Treasurer - Rajan S Pednekar   
20611 Whitebud CT. Tampa FL 33647  

Ph- 813-546-1330  Email- Rajan.Pednekar@bmmonline.org        
 

वर्ाणीचे ्र:- Printed Copy: $25/ year   

Subscription payment is accepted online by Paypal at:  

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

जाधहरार्ीचें ्र   

पूणा पान: $175    अधे पान: $ 100  

  पाव पान: $ 70    अष्ट्माींि पान: $ 50 

 

वृत्त िर ममहन्यास प्रमसध्ि होते. आिल्या ममहन्याच्या २० र्ारखेपयंर् हात  

आलेल्या मजकुरातून धनवडक मजकूर  नमजकच्या वृत्तपत्रात प्रमसध्ि 

करण्याचे सवा प्रयत्न केले जात ल. मजकूर िक्यतो युधनकोड मराठीर् MS 

word/Text Fileसह ईमेलने पाठवावा.  

प्रधसध् झालेल्या मजकुराशी संपा्क  सहमर् असर्ार्च असे नाही. 

मलखाणाच्या मनवड चे, प्रकािनयोग्य मकरकोळ बिलाचे आमण व्याकरण य 

िुरुस्त चे अींमतम अमधकार सींपािकाींकडे राहत ल.  

पाठवलेल्या सामहत्याच  पोच ईमेल कळमवल्यास मिल  जा ईल.     
बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाची कायाकाररणी (२०२२-२०२४) 

                                 मर्ाधिकार असलेले स्स्य   

                                         धनयुक्त स्स्य  
      
 माजी अध्यक्ष:-  मवद्या जोश , मिकागो, इमलनॉय 
 
वृत्त संपा्क:-   मवनता कुलकणी, मिकागो, इमलनॉय    
                                            
                                    धवश्वस्त सधमर्ी:  
 
अध्यक्ष :-        मोमहत मचटण स, मसॲटल, वॉमिींग्टन  
 
स्स्य :-        मनत न जोि , मिकागो, इमलनॉय  
 
स्स्य :-        सुन ल सूयावींि , ररजमफल्ड, कनेमटकट            
                            ...  
प्रकाशक:-    बृहन्महाराष्ट्र  मींडळ, उत्तर अमेररका  
संकेर्स्थळ:- https://www.bmmonline.org  
 
Disclaimer: The advertised business is a wholly independent entity 
from   Bruhan  Maharashtra Mandal (BMM). BMM is neither liable 
nor responsible for any actions or communications between third 
parties and the advertised businesses, including  parents and         
subsidiaries of the advertised businesses. 

बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त         मडसेंबर  २०२२        

अंकासाठी साधहत्य/मजकूर पाठधवण्याचा पत्ता:- 
  vinata.kulkarni@bmmonline.org  

Or vinata@gmail.com     
Address: 3251 Thunderbird Court (E)    

Aurora IL, 60503   

अध्यक्ष:-  सींि प ि मक्षत  व्हिवलँड ओहायो 

सधचव:- अमजत नातू सॅकॅ्रमेण्टो,  कॅमलफोमनाया  

कोषाध्यक्ष:-  राजन पेडणेकर टॅम्पा बे, फ्लोररडा 

स्स्य:-  अमर उऱ्हेकर   मलव्हिींग्टन, नू्य जसी  

 समवता मोरे   मसॲटल, वॉमिींग्टन  

 मींजुषा नाईक  वेट पाम ब च, फ्लोररडा  

 प्रसाि पानवळकर  ऑव्हटन, टेक्सस  

 मवराज  राऊत  सॅन होजे, कॅमलफोमनाया  

       अमेररकेत ल प्रमसद्ध कथ्थक 

नधर्ाका अंजनी आंबेर्ावकर याींचे 

लॉस अँजेमलस येथे १२ नोिेंबर, 

२०२२ रोज , वयाच्या ७५व्या वषी 

मनधन झाले.  

   त्या प्रमसद्ध नताक  पींमडत 

सुींिरलाल गींगान  याींच्या मिष्या 

होत्या आमण त्याींन  गुजरात मध ल 

बडोद्याच्या महाराजा सयाज राव 

गायकवाड मवद्याप ठातून नृत्याच  माटसा पिव  सींपािन 

केल  होत .  

         १९६७ साल  त्या अमेररकेत आल्या आमण त्यानींतर 

लॉस अँजेमलस भागात ल उत्तम कथ्थक नमताका, नृत्य 

मिग्दमिाका आमण नृत्य मिमक्षका म्हणून नावलौमकक 

ममळवला. त्याींन  थथापना केलेल्या ‘सुींिर कला कें द्र’ या 

नृत्यिाळेने आजतागायत िेकडो कथ्थक नमताकाींना 

मिकवले आहे. अमेररकेत ल अनेक मवद्याप ठात पाहुण्या 

व्याख्यात्या म्हणून त्याींना बोलावले गेले. Cirque de      

Soleil या कीं पन च्या Dralion या कायाक्रमात त्याींन  प्रमुख 

नमताका म्हणून काम केले होते. 

                                         - मोहन रानडे (न्यू जसी)  

*** 
 

     मराठ  रींगभूम , मचत्रपट 

आमण िूरमचत्रवाण  मामलका 

या माध्यमाींद्वारे  रमसकाींच्या 

मनावर आपल्या अमभनयाचा 

वैमिष्ट्यपूणा ठसा उमटवलेले 

तसेच सामामजक प्रश्ाींवर 

आपल  मते स्पष्ट्पणे 

माींडणारे   जे्यष्ठ अधभनेरे्-

ध्ग्दशाक धवक्रम चंद्रकांर् र्ोखले (वय ७७ वषे) याींचे 

िमनवार मिनाींक २६ नोिेंबर २०२२ रोज  पुण्यात ल 

खाजग  रुग्णालयात मनधन झाले. या सींवेिनि ल 

कलाकाराने आपल्या अमभनयातून आजवर मसने, नाय 

के्षत्रात साकारलेल्या नानामवध भूममका मचरस्मरण य 

ठरल्या.     

    त्याींच्यामागे पत्न  वृषाल  आमण िोन कन्या असा पररवार 

आहे.                               *** 

श्रध्दांजली 

mailto:Rajan.Pednekar@bmmonline.org
https://bmmonline.org/vrutta/subscription/
http://www.bmmonline.org
mailto:vinatak.bmmvrutta@gmail.com
mailto:vinata@gmail.com
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- भास्कर रानडे (अध्यक्ष , महाराष्ट्र  मींडळ बे एररया, सॅन होजे कॅमलफोमनाया) 

कला महोत्सव 
          बृहन्महाराष्ट्र  मींडळाच्या आगाम  २०२४ मधे होणाऱ्या अमधवेिनाचे (BMM 2024चे) 

वारे बे एररयात आध च जोरिार वाहत आहेत. त  गत  आणख  पुढे नेण्यासाठ  आमण थथामनक 

कलाकाराींसाठ  सातत्यपूणा  सींध  आमण व्यासप ठ मनमााण करण्यासाठ , ‘महाराष्ट्र  मींडळ बे 

एररया’ने ३० सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर,२०२२ िरम्यान पमहला कला महोत्सव आयोमजत केला. 

अथाात कला महोत्सवाचे उि घाटन बृ. म. मींडळाच्या २०२४ मधे होणाऱ्या अमधवेिनाचे प्रमुख 

सींयोजक श्र . प्रकाश भालेराव ह्ाींच्या हसे्त झाले. सलग त न मिवस चाललेल्या, जवळपास ७५ 

कलाकाराींचा समावेश असलेल्या, मवमवध कलाप्रकाराींच्या सािर करणाने भरगच्च भरलेल्या या 

कला महोत्सवाचे मशवधनुष्य ‘महाराष्ट्र  मींडळ बे एररया’च्या ट मने अगि  सहजपणे उचलले.  

या कला महोत्सवात नाटक, क तान, सुगम सींग त, शास्त्र य सींग त आमण नृत्य अशा वेगवेगळ्या कलाींचा समावेश 

करण्यात आला होता. श्र . मुकुीं ि मराठे, श्र मत  सोनाल  फडके, श्र मत  मधुवींत  मभडे, श्र मत  शुभाींग  साखळकर, श्र मत  

स्वात  सावळे, श्र मत  हेमाल  गोींधळेकर आमण त्याींच्या समूहाने उतृ्कष्ट् काममगर  करून कला महोत्सव अमतशय यशस्व  

केला.  

कला महोत्सव सवा वयोगटात ल कलाकाराींना एकत्र आणून सातत्यपूणा सींध  मनमााण करेल असा महाराष्ट्र  मींडळ बे 

एररयाचा मानस आहे. पुढ ल कला महोत्सव २०२३ च्या वसींत ऋतूसाठ  करण्याचा बेत आहे आमण त्याचे मनयोजनह  सुरू 

झाले आहे. अमधक मामहत साठ  mmbayarea.org ला भेट द्या.  

भोजन व्यवस्थापन:-  “अन्न हे पूणाब्रह्म” हे खरीं  करण्यासाठ  बे एररयाचा चमू उत्साहाने नामवन्यपूणा आमण चमवष्ट् 

खाद्यपिाथांच  सूच  तयार करण्यात गढून गेला आहे. शींभरहून अमधक स्वयींसेवक आपल्या खानपानाच  व्यवथथा 

करण्यासाठ  तत्पर झाले आहेत. सकाळच  न्याहार , िुपारचे आमण रात्र चे भोजन, मधल्या वेळचे खाणे, चहा-कॉफ  तसेच 

सहभाग  कलाकाराींच्या जेवणाच  व्यवथथा करण्यासाठ  काटेकोरपणे मनयोजनास सुरुवात झाल  आहे. त्याींना डॅलस आमण 

अटलाींमटक मसट  येथे झालेल्या अमधवेशनात ल भोजन व्यवथथापकाींकडून सुयोग्य मागािशान ममळाले आहे. आपल्या 

सगळ्याींच  आम्ह  आतुरतेने वाट पाहत आहोत. (अन्नपूणाा चमू - छायामचत्र -   पुढ ल पानावर)   

बहृन्महदरदष्ट्र मांडळ अधिवशेन, ब ेएररयद २०२४-  वदर्दा 

mmbayarea.org
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बृ. म. मींडळ अमधवेशन २०२४- अन्नपूणाा चमू   

Helping Marathi Community of North America,  
during crisis such as Natural calamities (hurricanes 

etc), untimely deaths, etc.  
For more information, Contact Project Lead - BMM 
Executive Committee member:  Prasad Panvalkar  

  Phone:- 512-294-3229   
  Email:- Prasad.Panvalkar@bmmonline.org 

ब.ृ म. मांडळ प्रकल्प - ‘उत्तररां ग’ 

एकमेकांचे िरुनी हार् | सुखशान्तीची शोिू वाि || 

चला राहू आनं्ार् | आयुष्याच्या उत्तररंर्ार् || 

अमधक मामहत साठ  सींपका :- बृ. म. मीं. कायाकाररण  सिस्य,

-उत्तररींग नेतृत्व-  मंजुषा नाईक   

फोन:-. 813-842-8563  

ईमेल:-  Manjusha.Naik@bmmonline.org 

ब.ृ म. मांडळ प्रकल्प - ‘आिदर’ 

A Note About BMM Convention, 2022 
- Dr. Prabhakar G. Joshi (Chicago, Illinois) 
        In the September 2022 issue of BMM Vritta Sudhir Kulkarni has appropriately listed the         

negative and positive aspects of the last BMM    convention of New Jersey. Those should be useful 

for the BMM convention organizers. Thanks to the editor of BMM Vritta Dr. Vinata Kulkarni for     

publishing the contents.  

I would like to add that the Lost and Found items were nicely taken care off by shri Amol Purav. He  

returned by mail our forgotten cell phone with its charging wire in a well packed box.                       
 *** 

BMM 2.0 Mainstream Engagement Project 

मराठ  माणूस नेहम च आपल्या समाजाकरता मित करण्यास अत्यींत तत्पर असतो. आपल्या मामहत तिेख ल असे 

अनेकजण असत ल जे, फक् मराठ च निे तर सवा अमेररकन समाजाकरता काम करण्यात पुढे असतात. अशा 

सगळ्याींचे कौतुक करण्यासाठ  व अशा सगळ्याींना एकत्र आणण्यासाठ  आपण घेऊन येत आहोतोः -  

BMM 2.0 Mainstream Engagement. 

ज्या कुणालाह  बृ.म. मींडळाला broader mainstream American पयंत पोहोचवण्याच  इच्छा आहे, अशा सगळ्याींन  

एकत्र येऊन, िुधात साखर जश  मवरघळून िुधाच  गोड  वाढवते, तसींच आपल्या सेवेचा, समाजकारणाचा सेतू बाींधूयात. 

यासाठ  तुमच्या मींडळात ल mainstream समाजकारणात काम करणाऱ्या मकीं वा तश  इच्छा असणाऱ्या लोकाींन  खाल ल 

सींकेतथथळावर नावनोींिण  कराव :- https://bmm2.page.link/mainstream 

अमधक मामहत साठ  सींपका :-  

कायाकाररण  सिस्य प्रसा्  पानवळकर (Prasad.Panwalker@bmmonline.org)  मकीं वा   

या प्रकल्पाच्या-प्रमुख कायाकत्याा श्वेर्ा चक्र्ेव (Shweta.Chakradeo@bmmonline.org).   

mailto:Prasad.Panvalkar@bmmonline.org
mailto:Manjusha.Naik@bmmonline.org
https://bmm2.page.link/mainstream
mailto:Prasad.Panwalker@bmmonline.org
mailto:Shweta.Chakradeo@bmmonline.org
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- भाग्यश्री बारधलंरे् (मेसा, ॲररझोना)     

     ‘संजीवनी’ - एक ्जे्ार संकलन  

           कथा या िब्दात एक िडलेलीं 

आमींत्रण आहे, ऐसपैसपणा आहे, 

धावत्या आयुष्यात क्षणभर थाींबून श्वास 

घेण्याच  मुभा आहे. एक चाींगल  कथा 

पार थेट आतपयंत पोचून बींि केलेल  

कवाडीं उघडू िकते, तुींबलेल्याचा मनचरा 

करू िकते; अि च एक 'सल' नावाच  कथा तुम्हाला  

'सींज वन ' या कथासींग्रहात वाचायला ममळेल. एकमवसाव्या 

ितकातह  आलवण घालणाऱ्या व्हस्त्रयाींच  सृ्मत  

अश्वत्थाम्याच्या जखमेसारख  धगधगते आहे. या व्हस्त्रयाींि  

आपलीं असलेलीं नातीं न नाकारता त्याींना या कथेतून 

श्रद्धाींजल  वामहल  आहे, त्याींच्या उपेके्षचा सल कम  

करण्यासाठ ! काळ हे सवाात उत्तम औषध असेलह  पण 

बुव्हद्धवाि  समाजासाठ  कथा ह  त्याह पेक्षा जास्त 

सामर्थ्ावान आहे. कालौघात गोष्ट्  मागे पडतात मकीं वा 

मवसृ्मत च्या कबर त गाडल्या जातात. पण कथा त्या सृ्मत ींचे 

पुनरुज्ज वन करून अिा जखमाींवर मलम लावण्याचा 

प्रयत्न करते. तसेच उत्तम कथेचा िुसरा मनकष असा क , 

या कथेत वाचकाला आपले प्रमतमबींब मिसते, सभोवतालच्या 

समाजाचे साके्षप  मचत्रण मिसते. काह  कथाींचा (‘सुटका’, 

‘समुद्रमींथन’, ‘दे्वषमनि ’) कॅनिास सातत्याने भारत य तर 

काह ींचा (‘एकट च  वाट’, ‘ज्वाला व मैत्र’, ‘डेिच  गोष्ट्’) 

अमेररकेत ल ज वनिैल वर आधाररत आहेत. पे्रमाचा 

मत्रकोण, लग्न-घटस्फोट, नवरा-बायको मधल  कुरबुर हे 

कथाींचे नेहम चेच मवषय असले तर  आजच्या कथेत ल स्त्र  

अगमतक भासत नाह . (‘आर या पार’, ‘स मारेषा’, ‘समाींतर 

रेषा’, ‘कवडसे’). पण समाजाच  मकत ह  उन्नत  झाल  

तर ह  काळाच्या कुठल्याह  टप्प्यावर स्त्र  ह  एक मवक्रय 

करण्याच  वसू्त समजल  जाईल ह्ाचीं भान राखणार  

कथापण वर ल कथाींच्या पींक् त आहे  (’सृ्मत ’).  

  उत्तर अमेररकेत ल कुठलाह  कलाप्रकार वणादे्वषाच्या 

उले्लखामिवाय पूणा होणार नाह . कारण हा मवषय आहेच 

तसा ज्वलींत! याकडे एकता तै्रमामसकाच्या लेखकाींन  िुलाक्ष 

न करता अींतमुाख होऊन आपल्या मवचाराींच  छानन  केल  

आहे. जगाला िोष  न ठरवता आपलीं काय चुकतीं हे ह्ा 

कथाींमधून िाखवताना (’साींबमूतीच  मुलग ’, ’व्हखडक ’) 

लेखकाींच  वैचाररक प्रगल्भता जाणवते.  

मवनोिाच  पखरण केल्यामिवाय कुठलाच कथासींग्रह 

पूणा होणार नाह . ’बाहुल चे लग्न’ (बाळबोध मराठ ) आमण 

’व्हिस्क चोर’ (आधुमनक अमेररकन आयुष्य) अिा िोन 

टोकाच्या कथा हास्य-बहार आणतात. 'युध्िस्य कथा रम्या' 

या सुभामषताप्रमाणे (’हेर’, ’न्याय’) या कथा आपल  मने 

ररझवतात आमण आपण या घटनाींचा िूराींिानेह  भाग नाह , 

याच  सुखि जाण व करून िेतात. अि भुत कथा मलमहणे हे  

मवनोि  कथा मलमहण्याइतकेच कठ ण काम आहे. अिा 

कथाींमुळे कथासींग्रहाच्या व्यव्हक्मत्वात भर पडते, एक 
वेगळे पररमाण त्याला लाभते हे ‘समुद्रमींथन’ व ‘अघमटत’ 

या कथाींमधून जाणवते. 

एखाद्या अनुभव  आमण मनष्णात बागकमीच्या 

कौिल्याने डॉ. मवद्यलेु्लखा अकलूजकर याींन  या 

कथासींग्रहाचे सींपािन केले आहे. 

भारत य सींसृ्कत , धमा स्व कारणार  अमेररकन 

व्यक्  ह  आपल्याला हव हव ि  वाटणार  कल्पना आहे 

(’अमर पे्रम ’). लग्नाच्या गुींत्यात न पडतािेख ल अमतिय 

गुींतागुींत चे आयुष्य जगणाऱ्या अमेररकन लोकाींमवषय  

त्याींच्या आयुष्यात येणाऱ्या अगि  वेगळ्या समस्याींमवषय , 

पे्रम व माणुसक  याींच्या आधाराने काढलेल्या मागाामवषय  

मलमहणे हे उत्तर अमेररकेत ल लेखकाला कताव्यप्राप्त आहे. 

ज्या समाजात आपण जगतो त्या समाजाच  सृ्ममतमचते्र 

(’ऋणानुबींध’) रेखाटणे हे त्या समाजाचे ऋण फेडणेच होय. 

काह  कथा (’हक्क मनममात चा’, ’गोष्ट् िेण्याच -घेण्याच ’) 

जर  एका मवमिष्ट् कालखींडात आमण मवमिष्ट् सींसृ्कत त 

घडताना िाखवल्या आहेत तर  त्यात ल ममा,  

माणसाींमध ल बींध हे कालात त आहेत.  

या सींग्रहात ल कथाींच्या आवाक्यातून अल्झायमसा 

मडस ज  व बायपोलर मडसऑडार यासारखे मवषय सुटलेले 

नाह त. ’पमहला पाऊस’ ह  कथा हृद्य असून सुममत्रा भावे 

मिग्दमिात ‘असु्त’ मसनेमाच  आठवण करून िेते. 

बायपोलर मडसऑडारवर मलमहलेल  'तू एक गूढ आहेस' ह  

कथा वरवर गमत िार वाटल  तर  गाींभ यााने मवचार 

करायला लावणार  आहे. 'ििान' या कथेत एकमवसाव्या 

ितकातसुद्धा िेवाचे ििान िावे ह  माणसाच  एक फार 

प्राच न आिा फलदु्रप झालेल  िाखवल  आहे. 'होणार सून 

त  'त्या' घरच ' या कथेत धमाापेक्षा िोन पे्रममकाींमधले बींध 

महत्त्वाचे हे अधोरेव्हखत केले 

आहे. त्यात ल युव्हक्वाि 

कुणालाह  मान्य होईल असा 

आहे.  

    एकूण काय तर अमतिय 

वाचन य व सींग्रहण य अिा या 

कथासींग्रहात उत्तर अमेररकेत ल 

सारस्वताचा खळाळणारा प्रवाह 

तुम्हाला जाणवेल. या प्रवाहात 

पुढे मवज्ञान कथा, इथल्या 

राजकारणाच्या कथा, 

वेगवेगळ्या वींिाींच्या लोकाींच्या 

कथा समामवष्ट् होत ल अि  

आिा आहे.  

पसु्र्क पररचय  

‘सींज वन ’ - रोहन प्रकाशन, सींपामिका- डॉ. मवद्यलेु्लखा 

अकलूजकर, पुस्तक खरेि मवषय  अमधक मामहत साठ  

सींपका  -  vidyut.aklujkar@gmail.com  

mailto:vidyut.aklujkar@gmail.com
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-लंबो्र उफा  लक्ष्मीकांर् बोने्द्र  

(सॅन अँटोमनयो, टेक्सस) 

 

 

 

 

 

 

 

तूच नभातून, ढगाींतूनह  तूच  

तूच या आसमींत , चराचराींतूनह  तूच 

पवनरूपे वाहस  िाह मििाींतून तूच 

िरवळस  सुमनाींच्या गींधकोषाींतून तूच 

गावागावात, िहरािहरातह  तूच 

गल्लोगल्ल , आमण घराघरातह  तूच 

धुींि हवेच्या कणाकणातह  तूच  

जनाजनाींच्या बेधुींि मनातह  तूच 

रींगह न, मनराकार जर  तूच  

कणामधुर स्वरसींचार तर  तूच  

प्रत्यक्षात आज हरवलास जर  तूच  

अींतरात आमुच्या उरलास तर  तूच 

आठवाींन  तुझ्या भरून येई आज ऊर  

िेव नाह , िैव नाह  ……………………. 

रू्च र्ो, रू्च र्ो, लर्ाचा सूर  

रू्च र्ो, रू्च र्ो, लर्ाचा सूर ! 

*** 

- सुिीर िमााधिकारी (सॅन होजे, कॅमलफोमनाया) 

     आमचीं अमेररकेतलीं  मकचन असूिे नाह तर 

भारतातलीं , इथे सगळ्यात मनमान  कोणाच  

असेल, तर भाज्याींच ! ह्ाींच   वेगळ च िािामगर  

असते. म्हातारीं  होण्याच  धमक  िेतात या! त्याींचीं 

वय इतकीं  पटापटा वाढत जातीं, त्या इतक्या 

पटापट वाळतात मकीं वा कुजतात, क   त्याींच्या 

अखेरच्या श्वासाआध  त्याींचीं काह तर  ठरवून, 

पातेल्यात घालून काह तर  करावीं लागतीं. या 

भाज्या माझीं आयुष्य ठरवतात, मनिान त्या 

मिवसासाठ  तर . आज काय खायचीं हे म  ठरवत नाह , मरायला टेकलेला 

पालक ठरवतो, आज तुझा मिवस पातळ भाज  खाण्याचा!  तुझ  आज जास्त त 

जास्तीं ऐश पालक पन र पयंत. ते सुद्धा घरात पन र असेल तर. हे तो मला 

ऐकवतो. या भाज्याींच  लवकर म्हातारे कोण होणार याच्यावर चढाओढ असते.  

आता बघा ना, ह  कोमथींब र. घरात येते तेिा अगि  ट नएजर असते, 

महरव गार, लाजत मुरडत येते. पण जरा ३-४ मिवस झाले, क  गेल  महच्या 

चेहऱ्यावरच  लकाक . मग सींपवण्याकरता ह च  चटण  करून सींपवाव  

लागते. चटण बरोबर मतच , मैत्र ण इडल ला आमींत्रण करावीं लागतीं. चटण  

बरोबर प्रणय करायला बे्रड िोन्ह  हाताने तयार असतो, सँडमवच होऊन. 

चटण  पण “मोहे अींग लग जा बालमा” म्हणत त्याच्याबरोबर पसरायला तयार. 

त्याींचा प्रणय, पण काह  मिवसाींन  आपल्याला त्याचा कीं टाळा येतो. म्हणून 

“मसलीं टर ो पेटो” हा चटण  सारखा इटामलयन प्रकार शोधून काढला. हा म्हणजे 

पास्त्याकरता सॉस. त्या मिवश  कोमथींमबर ला एकिम च ज बरोबर एकटीं 

सोडल्यामुळे गोींधळल  मबचार . तर, ह ल ल  म  महला पमहल्याच मिवश  

ममक्सरच्या छोया भाींड्यामधे लसणाबरोबर ठेऊन िेतो. शेवटच्या क्षणापयंत 

मतला मामहत  नसतीं मतच  डेट आज बे्रड बरोबर आहे का पास्त्याबरोबर. अश  

ह  ब्लाइींड डेट!  

अवाकाडो हे मेव्हक्सकन पिाथांमधलीं  महत्त्वाचीं फळ. हे फळ आहे, पण 

मेव्हक्सकन भातात, बररटोत वगैरे सगळ कडे जातीं. हे येताना ४-५ तर  बरोबर 

येतात. पण गँगटर आहेत सगळे, टकले आमण आक्रमक, त्यामुळे मेव्हक्सकन 

डर ग लॉड ास आठवतात, परीं तु सगळे एकिम म्हातारे आमण मपचमपचे होतात. 

गरम डोक्याचे असल्याने त्याींना रेमिजरेटरमधे्य आवडत नाह . एकिम 

मपकले, क  त्या मिवश  मकत ह  मपठलीं  भाकर  खायचा मूड असेल तर  याींना 

शरण जाऊन काह तर  मेव्हक्सकन फूड मकीं वा उग चच ऑम्लेटवर घाल, 

सँडमवचमधे्य घाल असीं करून सींपवावीं लागतीं. हे गॅींगटसा माझ्या डोक्याला 

गन लावून “हमरेको बररटोमें डाल चल, नह  तो मर जाऊीं गा” म्हणून धमक  

िेतात.  

बटाटे म्हातारे झाले, क  कुरूप होऊन घाबरवतात. एक तर याींच्या 

तोींडावर बरेच डोळे असतात, म्हातारे िायला लागले क  तेच डोळे मोठे होत 

जातात मकीं वा नाकाएिढे बाहेर येतात. साध्या भाषेत त्याींना आपण कोींब आले 

असीं म्हणतो. पण या बटायाींचीं बरींय, मनिान भारत य जेवणात तर  बऱ्याच 

पिाथांश  िोस्त  होऊ शकते. म  स्वयींपाकातल्या टूल स म्हणजे हत्याराींचा 

बराच हौश  असल्यामुळे, “पोटॅटो रायसर” नावाचा प्रकार आणला, मलीं बू 

मपळण्यासारखींच उकडलेला बटाटा मपळायचा. या म्हाताऱ्याींना उकडून, 

साल सकट अधं करून याच्यात चेपला, क  िुसर  कडून भुगा बाहेर, साल 

बाजूला. क्षणाधाात म्हाताऱ्याींना ज वनातून मुक् ! बटाटे सींपवण्याच  अजून एक  

र्ूच र्ो म्हदर्दऱयदांची चढदओढ  

मरदठी धवश्वसांमलेन 
४-६ जदन.े २०२३, मुांबई   

मराठ  भाषेचा सवााग ण प्रचार-प्रसार 

वैव्हश्वक स्तरावर होण्यासाठ  तसेच 

सवांमधे्य मराठ तून सींवाि करण्याच  

रुच  मनमााण करण्यासाठ  त्याचप्रमाणे 

जगभरात मराठ च्या प्रसाराचा वसा 

घेतलेल्या सींथथाींना एकाच छत्राखाल  

आणण्याठ  महाराष्ट्र ात प्रथमच मराठ  

मवश्वसींमेलनाचे आयोजन करण्यात 

येणार आहे. हे मवश्वसींमेलन मुींबईत ४ 

ते ६ जानेवार , २०२३ रोज  भरणार 

असून त्यात जगभरात ल अनेक 

मराठ जन सहभाग  होणार  आहेत. 

                         *** 
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यींिा ७ मडसेंबर २०२२ रोज  

ित्तजयींत  असून या – 

मिनमवशेषामनममत्त  

श्र  ित्तगुरूीं च्या सु्तत पर 

खाल ल कमवतेसह 

ित्तगुरुचरण  सािर नमन! 

 

 

 

 

माझे अव्हस्तत्व, माझे मवचार, माझा मवश्वास, आत्ममवश्वास 

माझे गुण, अींग भूत, डोकावून नुसते बघत होते 

बाहेर येण्यास सारे वारे धजावून अींगातच सींचारत होते 

 

जाळ्यापर  कोलाहल मनात अमधकच गुींतत गेला   

कोण म , कश  म  माझ्याचमधे अडकत गेला 

माझ  बुद्ध , माझ  नजर, सींशयात मग्न होत गेल  

माझ्या गुणाींच  पोतड  डोकावून नुसत च बघत बसल   

 

माझे असणे, माझे मिसणे, म च स्वतोः  नाकारले 

बाह्रूपात ल तेज वगैरे म  सहज स्व कारले 

तेच उच्च, तेच मोठे, नकळत त्याींना मानत गेले 

माझे गुण, माझ्या इच्छा, आ वासून बघत बसले  

 

अशावेळ  प्रते्यकवेळ  कुठूनतर  येउन प्रकाश 

गोींधळलेल्या त्या अवथथेत तोच िाखव  लख्ख आकाश 

साींगे, तुझे मवचार आहेत नक्क च वाखाणण्याजोगे 

अव्हस्तत्व तुझे, मवश्वास तुझा, तुझेच आभाळ सारे 

 

माझ  फक् एक नजर, अींबरभर तारे तुझे 

काढ बाहेर नसानसातून ते अींग भूत गुण तुझे  

तुझातल्या पींखाींना तूच िे बळ, माझ  साथ तुझ्या सवे 

कायाकोशात ल सारे वारे आता बाहेर वाहू िे 

 

प्रते्यक कायासोबतचा, प्रकाशह  मागून घे  

प्रयत्नाींत  एक मठणग , काजव्यासम तर  उजळू िे 

तुझ्यासह आकाशात सींतुष्ट् मनेह  न्हाऊ िे 

अहींकाराला िूर ठेवेल असा गुरु तुज लाभू िे ! 

 

*** 

अभारत य पद्धत म्हणजे “बेक्ड पोटॅटो”, ह्ाला 

“उकडलेला बटाटा” म्हणणीं म्हणजे बरेच मबले्ल 

ममळालेल्या एखाद्या मेजर जनरलला हवालिार 

म्हणण्यासारखीं आहे, कारण उकडल्यानींतर बऱ्याच 

खायच्या िामगन्याींन  हा मढवावा लागतो. जसे  मेजरच्या 

छात वर मेडल स असतात तसे. मस्त लागतो.  

आपले अगि  घरचेच आमण नेहेम चे, म्हणजे काींिा, 

लसूण आमण आलीं . या मतघाींच  म्हातारीं  होण्याच  टाईल 

वेगवेगळ  आहे. काींिा न मचरता ठेवला तर तरुण राहतो, 

पण सोय  करता मचरून ठेवला तर याचीं आयुष्यीं २-३ 

मिवसाींचीं. लसूण, जोपयंत त्याच्या नैसमगाक पाींघरुणात 

आहे, तो पयंत जवळ जवळ कध च म्हातारा होत नाह , 

पण कष्ट् वाचवायला सोललेले लसूण आणले, क  काह  

मिवसातच याींचे केस पाींढरे, म्हणजे बुरश  यायला लागते. 

जगातलीं  कोणतींह  कुझ न घ्या, काींिा आमण लसूण, याींना 

मागण  असतेच, त्यामुळे याींना स मारेषेवरच तयार ठेवावीं 

लागतीं. आलीं , शर राने बेढब पण मनाने सरळ, म्हातारीं  

िायच  घाई करत नाह . जाडजूड अनैसमगाक आलीं  

असेल तर मग कम  मटकतीं, लुकड्या भारत य आल्याचे 

आयुष्य जास्तीं. पण िोघाींच्या स्वािामधे्य कमाल चा फरक.  

सॅलडच  पण कोमथींमबर सारख च पररव्हथथत , थोडेच 

मिवस तरुण. अमेररकन सलाड म्हणजे नुसता पाला. 

थोडासा म्हातारा िायला लागला, क  सींपवण्यासाठ  

धडपड कराव  लागते. नुकतेच व्हिएतनाम ज “राईस रॅप” 

नावाचा प्रकार मशकलोय याला सींपवण्याकरता, म्हणजे 

ताींिुळाच्या पारिशाक पडद्यात सॅलडला गुींडाळून रोल 

केला, क  लवकर सींपतो. कोब  (पत्ता कोब ) आमण 

फ्लॉवर (फुल गोब ) हे मात्रीं एकिम खुशालचेंडू सारखे 

बरेच मिवस तरुण राहतात. कोब ला १५ मिवसाींन  जर  

मवचारलीं  कसा आहेस, तो म्हणतो “आहे तसाच मस्तीं, 

महरवा”! भेंड च्या तारुण्यातह  बराच मचकाट पणा आहे. 

मला हे कळत नाह , हे सगळे एकमेकाींश  खराब 

होण्याच  स्पधाा कशाला करतात? आळ पाळ ने, 

एकमेकाींश  बोलून म्हातारे िा ना! आमण असीं पण नाह  

क , याींचीं एकमेकाींश  पटतीं. हा म्हणतो म  याच्याबरोबर 

पातेल्यात जाणार नाह , त  म्हणते त्याच्याबरोबर जाणार 

नाह .  एकीं िररत याींचीं अमजबात ‘ट म वका ’ नाह . म्हणून 

म  एक तोडगा काढलाय. आपापसात न पटणाऱ्या, 

िोघामतघाीं भाज्याींना गूगलमधे्य सचा करून, म  असा 

प्रकल्प शोधतो, क  झक मारत सगळ्याींना एकत्र यावीं 

लागतीं. परवाच लक्षात आलीं , पालक कीं बरेत वाकलाय, 

रामहलेले उकडलेले छोले पण “उग चच वय वाढवून ठेवलीं  

आमचीं” असीं वैगातून म्हणत होते, एक िोन टोमॅटो पण 

िमछाक करत होते. मग काय मतघाींच्या नावाींन  मारला 

गुगल, आल  कुठल तर  ममडल ईटना का काह तर  

रेमसप . अींड  तर घरात होत च. सगळ्याींना एकत्र केलीं , 

सगळे गोींधळले. पण म  खुश. मुलाींसमोर मडश सरकवल . 

ममडल ईटना- शाकशूखा मवथ व्हस्पनॅच! आता मुलीं  पण 

खुश!                             *** 

मदगा्शाक 
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     आम्ह  अमेररकेत राहतो त्या भागात 

महवाळा कडक म्हणजे बफााळ तसेच 

तापमान शून्य सेमल सअसच्याह  खाल  

जाते. अशा हवामानाच्या मठकाण  

आमच्या सारख  वयस्क (म्हातारे म्हणत 

नाह .) मींडळ  महवाळ्यात गरम हवेच्या 

फ्लोररडा सारख्या प्राींतात पलायन करतात. त्याींना 'स्नोबडा ' 

म्हणतात. कोव्हिड महामार च्या साथ च्या आध  िरवषी 

भारतात ल मुींबई शहरात म  व पत्न  जानेवार -फेबु्रवार  

ममहने काढत होतो. पण मग प्रथम कोव्हिड डेल टा व नींतर 

त्याचा चुलत बींधू ओमायक्रोनच्या साथ मुळे तोह  िरवाजा 

बींि झाला. म्हणून  कॅमलफोमनायात ल लॉस अँजेमलसमधे्य 

आम्ह  २०२१-२०२२चा महवाळा काढण्याचे ठरवले. ह्ाचे 

मुख्य कारण म्हणजे आमचा मुलगा व त्याचे कुटुींब त्याच 

शहरात राहतात. त्याच्या घरापासून १५ मममनटे चालण्याच्या 

अींतरावर आम्ह  एक अपाटामेंट घेऊन रामहलो.  

इथल्या वास्तव्यात सकाळ  चालत जाण्यासाठ  

िेमनस बुलेवाडा अगि  जवळ होता. ह्ा प्रशस्त मागााच्या 

िोन्ह  बाजूला रुीं ि पिपथ असल्याने त्यावर चालणे 

सोय स्कर होई. मात्र त्या रस्त्याच्या पूवेला, इींटरटेट 

४०५च्या पुलाखाल , िोन्ह  पिपथाींवर बेघराींचे तींबू 

ठोकलेले  बघायला ममळाले. त्यामुळे म  बुलेवाडाच्या 

पव्हश्चमेच्या म्हणजेच िेमनस ब चच्या बाजूच्या मिशेने 

चालत असे.  

त  वस्त  बघून मला काह  िशकाींपूवी मुींबईत ल 

सेनापत  बापट मागाावर ल (पव्हश्चम रेल वेच्या िािर व 

माटुींगा रोड थथानकाींिरम्यान) रेल वे रुळाींलगतच्या 

पिपथाींवर ल झोपडपट्ट्ाींच  आठवण झाल . नींतर काह  

वषांन  त्या उठवण्यात आल्या. तश च व्हथथत  लॉस 

अँजेमलस शहरात ल िेमनस ब चवरह  काह  ममहन्याींपूवी 

होत . आता त्या बेघराींचे तींबू उठवण्यात आले, अश  बातम  

माझ्या वाचनात आल . परीं तु काह  बेघर लोक इतके ध ट 

झाले आहेत, क  त्याींन  आपले तींबू चक्क मसट -

हॉलबाहेररच उभारले आहेत आमण आजह  शहरात 

बऱ्याच पुलाींखाल  या बेघर लोकाींन  आपले बस्तान 

बसवून रामहलेले बघायला ममळत ल.  

माझ्या लॉस अँजेमलस मध ल वास्तव्यात, मडसेंबर 

२०२१ मधे्य एक बातम  वाचण्यात आल . त  म्हणजे 

शहराचे महापौर, एर क गारसेट  ह्ाींना अमेररकेचे 

राष्ट्र ाध्यक्ष बायडेन याींन  अमेररकेचे भारतात ल राजिूत 

(Ambassador) म्हणून नामाींमकत केले. पण अमेररकन 

सेनेटमधे्य अद्याप चचाा न झाल्याने त्याींच  त्या पिावर 

नेमणूक अजून झाल  नाह .  परीं तु त्याींच्या ह्ा  नामाींकनाला 

काह ींचा मवरोध आहे. कारण त्याींना ह्ा शहराचे िोन मुख्य 

प्रश्न- वाढत  गुने्हगार  व बेघराींच  समस्या-  आपल्या 

कारमकिीत सोडवता आले नाह त. आता नोिे. २०२२ 

मधे्य  शहराच्या महापौर पिावर डेमॉकॅ्रमटक काँगे्रज वूमन 

केरन बेस मनवडून आल्या.  

लॉस अँजेमलस मध ल बेघराींच  सींख्या वाढायला 

त न प्रमुख कारणे, त  म्हणजे, व्यसन  आमण मानमसक 

रुग्णाींच  सींख्या वाढणे तसेच इथल्या सम वातावरणामुळे 

(जास्त थींड मकीं वा जास्त गरम नाह ) िेशाच्या व 

कॅमलफोमनायाच्या इतर भागात ल बेघर लोकह  इथे 

आकमषात होताना आढळतात. राज्य सरकार व शहर 

याींच्या सहकायााने बेघराींसाठ  पक्क  घरे बाींधण्याचा 

कायाक्रम चालू आहे. परीं तु मागण  व पुरवठा ह्ाींचा 

ताळमेळ अजून जुळत नाह . त्यामुळे कुठल्याह  पक्षाचा 

महापौर मनवडून आला तर  त्याच्या कारमकिीत, बेघराींचा 

प्रश्न तो सोडवू शकणार नाह  असे वाटते!  

तश च व्हथथत  भारतात ल मुींबई शहराच  आहे. 

िेशाच  आमथाक राजधान  असल्याने, इतर राज्यात ल लोक 

आपल्या आमथाक मवकासासाठ  मुींबईकडे आकमषात 

होतात. परीं तु मुींबई हे बेट असल्याने घराींसाठ  जममन च  

कमतरता आहे. आमण ह  बाब जाणवू लागल  १९४७मधे 

झालेल्या फाळण नींतर आलेल्या मनवाामसताींच्या लोींढ्यामुळे! 

मुींबईत आपल्या घरासाठ  जागा कश  ममळवाव  ह्ा 

बाबतच , जवळ जवळ ६० वषांपूवी वाचलेल  एक गोष्ट् 

मला आठवते. (आमण आजह  ते लागू होते असा माझा 

अींिाज आहे!) त्यात मलमहले होते क , प्रथम तुम्ह  रेल वे, 

मध्यवती मकीं वा राज्य सरकार, तसेच नगरपामलका ह्ापैक  

एका जागेवर बेकायिेश र झोपड  बाींधायच . ह्ा सींथथा त्या 

झोपड्या हटवायला लागल्यावर, एखाद्या थथामनक 

नेत्याबरोबर आींिोलनाला बसायचे. त्याच्या पररणामाने त  

सींथथा तुम्हाला त्याच भागात पयााय  पक्क  जागा िेईल, 

त सुद्धा फुकट मकीं वा माफक मकमत त! प्रते्यक 

मनवडणुक पूवी आध च्या बेकायिेश र झोपड्या 

कायिेश र केल्या जातात. त्यामुळे झोपड  केिा 

उभारायच  ह्ाच  काळज  करण्याचे कारण नाह  !  

अशाच एका सकाळ  म  िेमनस बुलेवाडा वरून 

मफरताना एक माणूस रस्त्यावर ल कचरामपींपातून ररकाम्या 

बाटल्या तसेच कॅन, एका लाींब काठ च्या साहाय्याने 

उचलून आपल्या जवळच्या प्लाव्हटक मपशव त टाकत 

होता. म  त्याला कुतूहलाने मवचारले, ‘तू असे का करत 

आहेस?’  तेिा त्याने उत्तर मिले, 'म  एक बेकार व बेघर 

आहे. मला सरकारकडून फूड टँम्प  स ममळतात त्यामुळे 

उिरभरण होते, परीं तु मबअर व मसगारेटसाठ  लागणारे पैसे 

म  ररकाम्या बाटल्या व कॅन मवकून ममळवतो.' 

     मग म  त्याला मवचारले, ’तू मूळचा कुठला?’  

    तो म्हणाला, 'म  उत्तरेकड ल सॅन िाव्हिस्को शहरातून 

आलेला आहे आमण पुढच्या आठवड्यात मला इथे पके्क 

घर  ममळणार आहे.'  

लॉस  अँजधेलस शहरदर्ील बघेर  
व मुांबईर्ील झोपडट्टीवदल!े 
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- धवनर्ा कुलकणी (मशकागो) 

    

 

 

 

 

 

 

शरि ऋतूत ल होता एक मचींतनश ल मिवस  

नजरेस पडले माझ्या छोटेसे पान लोभस   

 

हृियाकार  अन   रींगाने लालसर ताींबुस छान 

झाडाच्या फाींि ला कसेबसे धरून होते पान  

 

आसपासच  सार  पाने गेल  होत  गळून  

भवतालात शुष्क ररतेपण होते भरून    

 

सज्ज होते पान लौकरच खाल  पडण्याींस  

‘भयभ त झालायींस का’?, मवचारले म  त्याींस 

 

त्यावर म्हणाले पान मला-  

तय्यार आहे म  पुढ ल प्रवासाला  

 

ऐक जरा माझ्या हृियाचे सूत्र  

अमवरत सुखाचा साींगतो एक मींत्र  

 

तरारलो म  सींपूणा वसींत, ग्र ष्म ऋतूत   

केल  माझ्यापर ने वृक्षपोषणास  मित  

 

माझा एक अींश म्हणजे हे पान  

आमण माझेच एक रूप तो वृक्ष महान  

 

अका  माझा अगोिरच सामावलाय त्या झाडात  

मात कडे परततानाह  लक्ष माझे मुळात   

 

नाह  करत म  पररव्हथथत च   खींत 

शाखेपासून मवभक् होणे हा नसे अींत  

 

म  जेिा तरींगत जममन कडे जाईन, 

आनींिाने हात हलवून झाडाला साींगेन, 

तुझ्यात आमण माझ्यात वाहते एकच ’ज वन’  

लौकरच म  नव्या रूपात तुला पुन्हा भेटेन! 

 *** 

ट प:- व्हिएतनाम  बौध्ि धमाप्रसारक, मथक नट हान 

[ऑक्टोबर ११, १९२६- जानेवार  २२, २०२२] याींच्या 

"Happy Continuation”  मवचारधारेवर आधाररत.  

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

-  कधवर्ा:-  बाल मवभाग- फळाींच  िाळा  पान क्र. १४-  

    कांचन र्ोडबोले (ि िलँड)  

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

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

बहृन्महदरदष्ट्र वतृ्त- ऑनलदईन धवभदग 

हृ्यसूत्र           बोलण्यावरून मला तो सुसींसृ्कत वाटला, म्हणून म  

अमधक चौकश  करायला सुरुवात केल . तो पिव धर होता. तो 

आपल्या पक्क्या घरात राहायला गेल्यावर, ममहना खचाासाठ  

(इलेव्हक्टरक, गॅस वगैरे) त्याला नोकर  कराव  लागणार याच  

जाण व होत , हे त्याच्या बोलण्यावरून मिसून आले. त्याच्या 

जवळ एक टर ाव्हिटर रेमडओ होता आमण त्यावरून जगात 

काय चालले आहे ह्ाच  त्याला मामहत  ममळत होत . म  

मूळचा भारत य आहे हे त्याला समजल्यावर त्याने मला 

काश्म रबद्दल प्रश्न मवचारायला सुरुवात केल . म  त्याच्या 

प्रश्नाींच  उत्तरे िेण्याचा प्रयत्न केला. ह  गोष्ट् 'ि  काश्म र 

फाइल स' हा मचत्रपट प्रकामशत होण्यापूवीच  आहे; नाह तर  

त्याला म  हा मचत्रपट बघण्याचे सुचवले असते.   

अन्न, वस्त्र, व मनवारा ह्ा मानवाच्या त न मूलभूत गरज 

आहेत! आमण मनवारा  फक्  तातु्परता नसावा अश  अपेक्षा 

धरणे चुक चे नाह . मवसृ्तत पसरलेल्या लॉस अँजेमलस 

शहरात ल पिपथावर ल तींबूमध ल बेघर असोत, मकीं वा मुींबई 

शहरात िाट वाट ने उभारलेल्या झोपड्यात ल 

रमहवास  असोत, िोघाींच्याह  अपेक्षा  एकच-  पके्क घर 

ममळमवणे! आमण त  अपेक्षा पूणा झाल्यावर त्यावेळ  साहमजकच 

त्याींच्या आनींिाला स मा असणार नाह त हे काह  साींगायला 

नको.  

ट प:- माझा हा लेख कुठल्याह  सींशोधनावर आधाररत 

नसून माझ्या वैयव्हक्क अनुभवावरून आमण पर क्षणाींवरून 

मलमहलेला आहे, हे नमूि करावेसे वाटते.  
                                        *** 

https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
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-  Ashish Mahabal (Astrophysicist at the California Institute of Technology, Pasadena) 
 
My wife- Anu and I visited Atlantic City from Aug. 11-14, 2022  for Bruhan Maharashtra       

Mandal’s (BMM) convention as part of LA Abhivyakti’s ’अतंरीच्या गढूगर्भी’- program 

team. I attend many conferences but not many social conventions. This was my 3rd 
BMM convention.  
 
There were several good programs, and others have already written about it. Here I 
want to write about just one program that I thought could have been done better. 

 

One morning BMM had arranged what they called विज्ञान द डंी which can be loosely translated as a science 

procession. I missed breakfast on two days. This was the only day I made it to breakfast because as a       

scientist I wanted to be at the विज्ञान द डंी. Alas, it was anything but. 

 
The previous day they had some programs related to education and medicine, so I assumed that one of those 
guests would say a few words to flag things off. Instead, there was a short invocation to Ganesha. Since    
Maharashtrians like to appeal to the elephant god to 
remove obstacles, that could be pardoned. But then 
there was an invocation of his father. And this was   
followed by slogans of India. This was accompanied by 
dhol and lezim the decibel levels of which would have 
put  Shankar Mahadevan’s concert to shame. This too 
in the days when young children in India implore their  
parents not to buy them Diwali crackers so that noise 
pollution can be reduced. 
 
I kept on looking for any minuscule presence of        
science in this science procession. I saw a drone, and I 
thought they would explain something about drones, 
maybe even the Mars helicopter, a recent Jet          
Propulsion Laboratory/NASA achievement. But it was only for photography. The  procession of the             
non-science gathering continued. 

At one point two women wearing nine-yard    
sarees suddenly started playing fugdi, and I 
thought maybe one of them would let go of the 
other and demonstrate centripetal force. But 
they just got tired and stopped. 
 
The only sign of science was some placards 
bearing stock photographs of nurses and     
doctors and words like ‘Thank you frontline 
heroes’. Poor patrons holding those up also   
likely did not know that that was it. 
 
Surely the tech-savvy Marathi diaspora in the 
US can do better. There are so many Marathi 
scientists in the US. Get one of them to flag 

things off. Have posters of real science that has been done. In fact, a few such posters about achievements 
could be hung throughout the BMM and could be an inspiration to all the   students and the next generation of 
Marathis in the US. We need to maintain our culture but also raise a rational generation. That is the only hope 
in a  fractured society: A generation that can ask questions and be satisfied only with the truth. 
 
Perhaps what is needed is to bring together more rational thinkers during these conventions. Surely there are 
many. At the next convention that is at the tech-home of the US, the Bay Area, let us have a few science and 
tech programs, which also fits in with the rich intellectual culture of India. Including a real science procession. 

*** 

Being Rational 
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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 
20611 Whitebud CT.  
Tampa FL 33647  
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Five-level “Marathi Language Learning”  

progressive curriculum,  

study guidelines, and 

 supporting materials  

the BMM-Bharati Vidyapeeth’s 

 joint certificates for  

“Marathi  Bhasha” examinations  

after successful completion of  

each level and  passing  criteria.  

For BMM Marathi Shala  Inquiries,   

Email:- contact.bmmshala@gmail.com 

https://bmmshala.net/ 

mailto:contact.bmmshala@gmail.com
https://bmmshala.net/
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बहृन्महदरदष्ट्र वतृ्त - परुवणी 

धडसेंबर, २०२२ 

-(बृ. म. मंडळाच्या संकेर्स्थळावर)-  
 

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

 

https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
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फळदांची शदळद 
  - कांचन  र्ोडबोले (क्ल िलँड, ओहायो)  

                    अ म्हणतो 'अननस', अ म्हणतो अननस,   

 पमहल्या अक्षरात आहे 'पाईनॅपल'चा रस! 

 

'आींबा' म्हणजे 'मँगो', आहे फळाींचा राजा,  

वषाभर जातो आपल्या िेत च्या कामकाजा, 

मे ममहन्यात घेतो मस्त उन्हाळ्याच  सुट्ट ,  

म्हणतो,  "आलो आता, चला खा आमरसाच  वाट '! 

 

'कॅव्हल्िअम' ने बनले हे 'बनाना' म्हणजे मपवळीं  मपवळीं  'केळीं ', 

सकाळ असो वा सींध्याकाळ, खाण्यासाठ  चालते कुठल ह  वेळ! 

 

'कमलींगड', 'कमलींगड', वजनाने आहे जड, कध  ममळते मोठे, 

कध  ममळते लहान, 'वॉटरमेलन ' भागवते, भूक आमण तहान! 

 

'गरे' खा 'गरे'  पोटाला बरे, 'गरे' खा' गरे'  पोटाला बरे, 

फ 'फणसातला', 'जॅकिुट' मधे्य असतात ते खरें ! 

 

च ’मचकू्क’तला म्हणजे 'सैपोमडला', असतो कसा गोड़, 

आणख  एक 'मचकू्क' खाऊया, पुरत नाह  एक फोड! 

 

'पेरू' म्हणजे 'ग्वावा'-  नाह  बरीं  'पेअर', 

म ठ लावून फोड ,  करूया िेअर! 

 

रोज खा एखािे 'मोसींब' मकीं वा 'ऑरेन्ज ऑरेन्ज' सींत्र', 

चष्म्यामिवाय डोळ्याींना मिसू लागेल, छान स्पष्ट् मचत्र! 

 

जेिा ममळते 'पपया' म्हणजे 'पपई', 

अनेक 'व्हिटॅममि'च  होते भरपाई! 

 

'ॲपल ॲपल' 'सफरचींि' कध  ममळते महरवे, तर कध  ममळते लाल, 

एक फोड जर  खाल्ल  रोज, क  मग होतात लाल लाल गाल! 

 

'टर ॉबेर , चेर , बॅ्लकबेर , बू्ल्यबेर ' आहे ह्ाींच  िोस्त , 

त्याींच्याि  मैत्र  करून, आपल्याह  ममळते खूप िक् ! 

 

तर अि  ह  भरल , गोड गोड फळाींच , स्व ट स्व ट िाळा, 

फ फळातला आमण फ ’िुट  स’च्या नावाींन  भरून गेला फळा! 

*** 

ह  कमवता 'बाल मिना'च्या (१४ नोिेंबर, २०२२) मनममत्ताने सवा मराठ  

मुलामुल ींना सममपात केल  आहे.       -काींचन गोडबोले  
 


