
    नमस्कार ममत्रमैमत्रण ींनो, 

सर्ाांना नर् न र्र्ााच्या 

हामदाक शुभेच्छा!  

    १८ मिसेंबर २०२२ च्या 

’टाउन हॉल’-ऑनलाईन 

म मटींगमधे्य आपण १३ 

ऑगस्ट ते १८ मिसेंबर पर्यांत 

केलेल्या कामाचा आढार्ा र्  

सुमारे र् स  प्रकल्ाींच   

मामहत  उपस्थिताींना मदल . 

त्यामधे्य प्रामुख्याने साींगार्यचीं 

तर आपलीं  ब  एम एम २.० 

app, प्रादेमशक मराठ  मैत्र  

मेळारे् (M3)च  घोर्णा, मराठ  मींिळाींबरोबर revenue 

sharing र्योजनेच  घोर्णा र् अींमलबजार्ण !  

नर् न र्र्ााच्या र्या शुभमुहूताार्र अजून एक घोर्णा 

म्हणजे २०२४ बे एररर्या “कार्य बे” अमिरे्शनाच्या करारार्र  

म , बृहन्महाराष्ट्र  मींिळ अध्यक्ष र् प्रकाश भालेरार्, महाराष्ट्र  

मींिळ बे एररर्या सींर्योजक र्याींन  आमच्या ट म्ससोबत २६ 

मिसेंबर रोज  हस्ताक्षरे केल . सर्ा मींिळाींचा मर्कास र्या 

आपल्या तत्त्वार्र कार्य बे अमिरे्शनात आम्ह  काह  

मूलभूत बदल करणार आहोत. त्याबद्दल मामहत  लर्करच 

ममळेल. अमिरे्शनामर्र्र्य  अमिक मामहत साठ  तुम्ह  

bmm2024.org हे सींकेतथिळ bookmarkच करून ठेर्ा. 

कार्य बे! रे्यणार ना?  

त्या अगोदर आपण र्या र्र्ीच्या पमहल्या त न 

ममहन्यामिे प्रादेमशक मराठ  मैत्र  मेळारे् (M3) र्याींचे 

आर्योजन करणार आहोत. ज्या मींिळाींना आपल्या 

आजूबाजूच्या मींिळाच्या मदत ने प्रादेमशक मैत्र  मेळारे् 

आर्योमजत करार्यचे असत ल त्याींन  १० जानेर्ार पर्यांत 

आम्हाला त्याींचा असा मर्चार असल्याचे कळर्ार्यचे आहे. 

सर्ा मींिळाींना M3 च  RFP आतापर्यांत ममळालेल  आहेच.  

सर्ा मींिळाींना पुन्हा एकदा आर्ाहन करतो, क  

BMM 2.0 app चा तुमच्या कमु्यमनट मधे्य प्रचार करा. र्या 

app द्वारे सगळ्या प्रकल्ाींच  मामहत ,  नार् नोींदण  मलीं क्स, 

कार्याक्रम, प्रकाशने र्याबद्दल मामहत  ममळणार आहे. तेव्हा 

तुमच्या ई-मिव्हाइसर्र हे अॅप समामर्ष्ट् करण्यासाठ  

सींकेतथिळ:- https://bmm2.page.link/bmmapp 

     आमचा लािका भुभु जुिो ज्याने माझ्याबरोबर १२ 

र्र्ाांच  सुींदर मैत्र  मनभार्ल , तो १८ मिसेंबर, २०२२ रोज  

पुढल्या आरु्यष्याच्या प्रर्ासाला मनघाला. त्यासाठ  र् आपल्या 

आरु्यष्यात आनींद आणणाऱ्र्या आपल्या मुक्या सर्ींगड्ाींसाठ  

हे दोन श्लोकः - 

  सुक्ष्मा मातामपतु्रजा: सह प्रभुतै: मत्रिा मर्शेर्ा: सु्य: । 

  सुक्ष्मा: तेर्ाम् मनर्यता मातामपतु्रजा मनर्तांते ॥ 

  पुर्ा उत्पींनम् असक्तम् मनर्यतम्  महत्  आद  सुक्ष्म पर्यांतम् ।    

  सींसरमत मनरुपभोगम् भारे् आमिर्ामसतम् मलीं गम् ॥ 

     Microscopic life form, parents and nature together 
bring one into existence. Of that microscopic life form 
continues and body perishes.   
      Primordial, eternal, always, formed from basic  
elements, सुक्ष्मज र्/microscopic life form continues   
without carrying any experiences but carrying only 
भार्/ developed dispositions like a cloth tinged with 
perfume. 
      पुन्हा एकदा तुम्हा सर्ाांना हे नर् न र्र्ा सुखाचे, समृद्ध चे 

र् आरोग्यदार्य  लाभो ह  ईश्र्रचरण  प्रािाना! 

    आपला नम्र, 
 

(सींद प द मक्षत, अध्यक्ष, बृहन्महाराष्ट्र  मींिळ)  
 
 

https://tweeter.com/bmmpresident |  
https://www.facebook.com/bmm2022president 
#bmm2.0 #communityCentricBMM #MandalMember 

#VruttaSubscriber 

 

 पान क्र. 

अध्यक्षीय  १ 

श्रध्ाांजली  २ 

बृ.म. मांडळ अधिवेशन, बे एरिया २०२४- वार्ाा  ४ 

-  लेख:- बोहािीण,  

-  लेख:- मिाठी धवश्व- क्लब 55-हॉधलडे पार्टी ५ 

कधवर्ा:- खािीचा वार्टा , नवीन वर्ााच्या शुभेच्छा  ६ 

-  लेख:- माझी आई-शांभि नाबा्  ७ 

-  लेख:-  अदृश्य धिऱ्हाइके  ८ 

- ’शब्दफोड’- मिाठी भार्काांसाठी मनोिांजनाचा     
  अ  ्  भुर् नवा खेळ 

 ९ 
 

-  Article:- Strengthen Rational Thinking...  १० 

-  Business Advertisement  ११ 

-  बृ.म. मांडळ प्रकल्प:- पान ३, ५, आधण ..................  १२ 

- पुिवणी :- कधवर्ा- ‘सण सांक्रार्’,’क्षणधचते्र’ १४-१५ 

- िाधशभधवष्य:-  जानेवािी २०२३ (On BMM website)  

On the web                                        
www.bmmonline.org    जानेवािी २०२३ 

 

वर्ा  

४३ 

अांक १ 
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बृहन्महािाष्ट्र  वृत्त  

 

बृहन्महािाष्ट्र  मांडळ उत्ति अमेरिका या सांस्थेचे मुखपत्र  

     स्थापना 1981 (धशकािो) 

सांस्थापक:- कै. मर्षु्ण रै्द्य, कै. शरद गोिबोले, जर्यश्र  हुपर कर  

सांपा्क: -मर्नता कुलकणी, मशकागो, इमलनॉर्य  

बृहन्महािाष्ट्र  वृत्त कायाालय -सांपका :- 

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

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

विाणीचे ्ि:- Printed Copy: $25/ year   

Subscription payment is accepted online by Paypal at:  

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

जाधहिार्ी ांचे ्ि   

पूणा पान: $175    अिे पान: $ 100  

  पार् पान: $ 70    अष्ट्माींश पान: $ 50 

 

रृ्त्त दर ममहन्यास प्रमसध्द होते. आदल्या ममहन्याच्या २० र्ािखेपयंर् हात  

आलेल्या मजकुरातून धनवडक मजकूर  नमजकच्या रृ्त्तपत्रात प्रमसध्द 

करण्याचे सर्ा प्रर्यत्न केले जात ल. मजकूर शक्यतो युधनकोड मिाठीर् MS 

word/Text Fileसह ईमेलने पाठवावा.  

प्रधसध् झालेल्या मजकुिाशी सांपा्क  सहमर् असर्ार्च असे नाही. 

मलखाणाच्या मनर्ि चे, प्रकाशनर्योग्य मकरकोळ बदलाचे आमण व्याकरण र्य 

दुरुस्त चे अींमतम अमिकार सींपादकाींकिे राहत ल.  

पाठर्लेल्या सामहत्याच  पोच ईमेल कळमर्ल्यास मदल  जा ईल.     
बृहन्महािाष्ट्र  मांडळाची कायाकारिणी (२०२२-२०२४) 

                                 मर्ाधिकाि असलेले स्स्य   

                                         धनयुक्त स्स्य  
      
 माजी अध्यक्ष:-  मर्द्या जोश , मशकागो, इमलनॉर्य 
 
वृत्त सांपा्क:-   मर्नता कुलकणी, मशकागो, इमलनॉर्य    
                                            
                                    धवश्वस्त सधमर्ी:  
 
अध्यक्ष :-        मोमहत मचटण स, मसॲटल, र्ॉमशींग्टन  
 
स्स्य :-        मनत न जोश , मशकागो, इमलनॉर्य  
 
स्स्य :-        सुन ल सूर्यार्ींश , ररजमिल्ड, कनेमटकट            
                            ...  
प्रकाशक:-    बृहन्महाराष्ट्र  मींिळ, उत्तर अमेररका  
सांकेर्स्थळ:- 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  रृ्त्त         जानेर्ार   २०२३        

अांकासाठी साधहत्य/मजकूि पाठधवण्याचा पत्ता:- 
  vinata.kulkarni@bmmonline.org  

Or vinata@gmail.com     

अध्यक्ष:-  सींद प द मक्षत  स्िर्लँि ओहार्यो 

सधचव:- अमजत नातू सॅकॅ्रमेण्टो,  कॅमलिोमनार्या  

कोर्ाध्यक्ष:-  राजन पेिणेकर टॅम्पा बे, फ्लोररिा 

स्स्य:-  अमर उऱ्हेकर   मलस्व्हींग्स्टन, नू्य जसी  

 समर्ता मोरे   मसॲटल, र्ॉमशींग्टन  

 मींजुर्ा नाईक  रे्स्ट पाम ब च, फ्लोररिा  

 प्रसाद पानर्ळकर  ऑस्स्टन, टेक्सस  

 मर्राज  राऊत  सॅन होजे, कॅमलिोमनार्या  

वासांर्ीर्ाई आठवले  

(१४ िेबु्रर्ार , १९३०- १७ मिसेंबर, २०२२)   

       र्ॉमशींग्टन ि स  पररसरात ल मराठ  कला मींिळाच्या 

एक सींथिापक सदस्य आमण माज  अध्यक्षा र्ासींत ताई 

आठर्ले र्याींचे १७ मिसेंबर, २०२२ रोज  र्र्याच्या ९२व्या 

र्र्ी मनिन झाले.  

     त्याींना सींग ताच  अमतशर्य आर्ि होत . त्याींन  भजन  

मींिळाचे नेतृत्वह  केले. मराठ  नाटकाींचे समिापणे 

मदग्दशान करून त्याींन  अनेक नाटके र्यशस्व र त ने 

रींगभूम र्र आणल . स्वत: र्योगाचा सरार् करून त्याींन  

इतराींनाह  त्यामर्र्र्य  मशकर्ले. प्रसन्न आमण मदत साठ  

तत्पर असे र्ासींत ताईींचे व्यस्क्तमत्व मेर लँि-व्हमजामनर्या 

पररसरात ल भारत र्य समुदार्याला तसेच त्याींच्या सर्ा आप्त, 

से्नह जनाींना कार्यम स्मरणात राह ल. त्याींच्या आत्म्यास 

सद् गत  लाभो, ह च ईशचरण  प्रािाना! 

*** 

डॉ. अरुण र्नखीवाले  

(सप्टेंबर २०, १९३७- २८नोव्हेंबर २०२२)  

  द घा काळाच्या आजारानींतर  २८नोव्हेंबर २०२२ रोज , 

माझे ममत्र िॉ. अरुण तनख र्ाले गेल्याच  दुः खद बातम  

कळल ; आमण मला 

गतकाळच्या काींह  

आठर्ण  स्मरल्या.  

   अरुण हे मूळचे नागपूरचे.   

नागपूरच्या प्रमसद्ध 'तरुण 

भारत' र्या र्तामानपत्रात ते 

साहाय्यक सींपादक होते. त्याचे 

सींपादक होते सुप्रमसद्ध 

सामहस्त्यक ग. त्र्यीं. मािखोलकर, जे माझ्या आईचे मार्स 

भाऊ होते. त्यामुळे मािखोलकर र्याींच्या सोबत अरुण 

मुींबईत आमच्या घर  आले होते. तो काळ होता १९६२चा. 

अरुणच  र् माझ  पमहल  भेट बु्रकमलनला िॉ. 

शरदकुमार द मक्षत र्याींच्या घर  झाल  होत . कारण द मक्षत 

हे नागपूरचे. नींतर अरुणच  भेट नेहम  होत गेल  त           

नू्य र्यॉका च्या महाराष्ट्र  मींिळात. त्यारे्ळ  ते मींिळाच्या 

कार्याकाररण त होते आमण समाजकार्याात सक्र र्य भाग घेत 

होते. ते मोकळ्या र् मर्नोद  स्वभार्ाचे होते. त्याींना सींग त, 

सामहत्य आमण कला र्याच  आर्ि होत . ते उत्तम तबला- 

र्ादकह  होते. नू्य र्यॉका च्या मराठ  मींिळात होणाऱ्र्या 

सींग त कार्याक्रमात र् इतर अनेक नामर्ींत कलाकाराींना 

त्याींन  तबल्याच  साि मदल  होत .  

श्रध्दांजली 

mailto:Rajan.Pednekar@bmmonline.org
https://bmmonline.org/vrutta/subscription/
http://www.bmmonline.org
mailto:vinatak.bmmvrutta@gmail.com
mailto:vinata@gmail.com


    

३ बृहन्महाराष्ट्र  रृ्त्त          जानेर्ार  २०२३           

बहृन्महदरदष्ट्र मांडळदचद नवीन प्रकल्प - ‘वदरसद’ -  
यू ट्यबु मदललकद 

हे समजून घ्यार्यचे असेल तर आपण कुठून आलो,  का आलो, आमण इिल्या मात त आपल  मूळीं  रोरू्न कसे भरभराट ला 

आलो हे शोिलीं  पामहजे, त्याच  नोींद करून, ते जतन केलीं  पामहजे. अशा गोष्ट्  एकमत्रत केल्या, क  सर्ाांना आमण भार्  

मपढ ला आपल्या प्रर्ासाच  झलक ममळेल. त्यासाठ  चालू केला आहे, "र्ारसा" हा प्रकल्. 

वािसा माधलका, भाि पधहला: "रे्थे कि माझे जुळर्ी"  डॉ. िमेश िांिोळी  
      अमेररकेत थिलाींतर १९५८.  गमणतज्ञ, सींसृ्कत पींमित, गार्यक, सींग तकार अशा ऋमर्तुल्य िॉ. 

रमेश गींगोळ  र्याींच  मुलाखत. िॉ. गींगोळ  हे  बालर्र्यात आलेल्या शार ररक आपत्त र्र खींब रपणे 

मात केलेले एक असामान्य कतृात्वाचे, आदरण र्य, अमभमानास्पद आमण  पे्ररणादार्य  व्यस्क्तमत्व. 

मजिे सहजपणे म्हणारे्,  "तेिे कर माझे जुळत !"    

       र्ारसा मामलकेचा हा पमहला भाग -"तेिे कर माझे जुळत ” पहाण्यासाठ , ऐकण्यासाठ  

सींकेतथिळ:- 

https://www.youtube.com/@bmm-varasa/videos    

 मकीं र्ा तुमच्या मोबाईल िोनर्रून इिे मदलेला QR  code scan करा.    

र्र ल  रू्यटु्यब चॅनेलला जरून like आमण  subscribe करा.  

 प्रकल्ामधे्य सहभाग  होण्यासाठ :- https://bmm2.page.link/varasa 

ट प:- र्ारसा प्रकल्ामर्र्र्य  अमिक मामहत साठ -  ईमेल- varasa@bmmonline.org 

  *** 

        र्ारसा, जो र्मिलोपामजात आलेला आमण पुढच्या मपढ ला सुपूता केलेला असा र्ारसा. मराठ  

समाजाने उत्तर अमेररकेत थिलाींतर करताना बरोबर आणला सींसृ्कत चा, मशक्षणाचा, आठर्ण ींचा,  

आश र्ाादाींचा आमण मराठ  मात चा र्ारसा. आजचा उत्तर अमेररकेत ल मराठ  समाज कोण आहे, 

अरुण तनख र्ाले र्याींना सामहत्याच  जाण र् आर्ि 

असल्याने त्याींन  नू्य र्यॉका च्या  मींिळाचे १९९९ र् २००१ 

सालचे असे दोन रींगद प मदर्ाळ  अींक र्यशस्व पणे 

सींपामदत केले होते. असे ते अष्ट्पैलू/हरहुन्नर  होते. त्या 

दोनह  अींकाचे मुखपृष्ठ म  रींगमर्ले होते. त्याचीं त्याींना 

कौतुक होतीं. व्यर्सार्याने ते ’नुक्ल अर मेमिमसन अँि 

रेमिओलॉमजस्ट’ र् ‘नुक्ल अर मेमिमसन मिमजमसस्ट’ होते.  

माझ्यापेक्षा ते र्र्याने (८६) मोठे असले तर ह  त्याींचा 

र् माझा मनकटचा पररचर्य होता. त्यामुळे, ममहन्यातून      

एकदा तर  चौकश साठ  मला त्याींचा िोन रे्यत असे. 

त्यारे्ळ  ते आपुलक ने मर्चारार्यचे, "जर्यींता, कसा आहेस 

तू? सहजच िोन केला. नर् न मामहत  कार्य?...” 

र्गैरे.  आता तो िोन रे्यणीं कार्यमचीं बींद झालीं , र्यापेक्षा दुदैर् 

ते कोणाचे?  

अरुण र्याींच्या आत्म्यास शाींत  लाभो आमण र्या 

दुः खाच्या प्रसींग  त्याींच्या पत्न  मृणामलन /शामा र् पररर्ाराींस 

िैर्या ममळो, ह  ईश्र्रचरण  प्रािाना र् भार्पूणा श्रद्धाींजल ! 

                            - जयांर् धवठ्ठल कुलकणी (न्यू र्यॉका ) 

ब.ृ म. मांडळ प्रकल्प - ‘आधदर’ 

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 

BMM KARAOKE 

Enjoy singing or listening to theme-based songs 

every 2nd and 4th Sunday from 5 -7PM EST.   

Registration link for BMM Karaoke:-  

https://bmm2.page.link/karaoke  

https://www.youtube.com/@bmm-varasa/videos
https://bmm2.page.link/varasa
mailto:varasa@bmmonline.org
mailto:Prasad.Panvalkar@bmmonline.org
https://bmm2.page.link/karaoke
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- अश्ववनी कां ठी  

(महाराष्ट्र  मींिळ बे एररर्या, कॅमलिोमनार्या) 

        

        जून २०२४ मिे  

बे एररर्यामिे भरणाऱ्र्या 

बृहन्महाराष्ट्र  मींिळाच्या 

अमिरे्शनाच्या 

तर्यार ला आत्तापासूनच 

सुरर्ात झाल  आहे बरीं  

का!     

     अमेररकेतले आमण 

जगभरातले मराठ  

सहृदर्य एकत्र रे्यण्याच्या 

र्या अमिरे्शन सोहळ्यात स्मरमणका-चमू / ट म 

आपले र्योगदान देण्यास सज्ज झाल  आहे. 

महाराष्ट्र ाबाहेर पिलेल्या मराठ  माणसाने 

स्वकतृात्वाच  मोहोर जगभरात उमटर्त असताना 

आपल्या सामहत्य, कला आमण सींसृ्कत च  

जपणूकह  मततक्याच आत्म र्यतेने केल . र्याचबरोबर 

मराठ चा र्ारसा पुढच्या मपढ पर्यांत पोचर्ण्याचे 

अनेकमर्ि प्रर्यत्न मराठ  माणूस करत आला आहे. 

र्या र्ाटेर्र ज्या देशात, ज्या गार्ात तो जाईल 

मतिल्या सींसृ्कत चा रींग गालाला लागला नाह  तरच 

नर्ल. स्वतः च  सींसृ्कत  जपताना, मराठ  माणसाने 

इिल्या अमेररकन सींसृ्कत लाह  उतु्सकतेने र् 

प्रगल्भतेने आत्मसात केले आहे. कर्  प्रकाश 

होळकर र्याींच्या शब्दात,   

    “आठर्ाींच्या पारींब ला, बाींिू एक झुला 

     तुझे आभाळ मला घे, माझे आभाळ तुला”   

असे म्हणत इिला मराठ  माणूस दोन अर्काशाचा 

सुींदर ममलाि करून कसा रहात आला आहे, र्याच  

झलक र्यारे्ळच्या अमिरे्शनाच्या स्मरमणकेतून 

करून देण्याचा आमचा मानस आहे.  

र्या स्मरमणकेच्या सींपामदका आहेत, अस्श्र्न  

कीं ठ . मानद सल्लागार आहेत मािर् देशपाींिे आमण 

कार्याकार  सममत तिे मागादशान करत आहेत, 

अमनता काींत. स्मरमणकेसींबींमित र् अमिरे्शनामर्र्र्य  

अमिक मामहत  घेऊन रे्यत आहे, पुढ ल ममहन्याच्या 

बृहन्महाराष्ट्र  रृ्त्तात! 

िन्यर्ाद! 

*** 

बहृन्महदरदष्ट्र मांडळ अलधवशेन,  

ब ेएररयद २०२४ - वदर्दा 

बोहदरीण 

- ‘मिाठी धववव नू्य जसी’-’धवववाांकुि’ आधण ‘क्लब 55’ र्टीम  

आठर्तीं तुम्हाला? भारतात पूर्ी आपल्या घर  बोहार ण 

र्यार्यच . मग आई मतला चाींगले, नरे्-जुने कपिे द्यार्यच  आमण 

मग खूप घासाघ स करून त्याींच्या बदल्यात एखादीं  छानसीं 

पातेलीं , िबा ममळर्ार्यच . देणार  पण खुश आमण घेणार  पण 

खुश! 

सगळ्या जुन्या गोष्ट्  आपल्याला नव्याने आर्िार्यला 

लागतात, तसींच काह सीं आमचींह  झालीं . ‘मराठ  मर्श्र् नू्य जसी’- 

’मर्श्र्ाींकुर’ आमण ‘क्लब मिफ्ट  िाईव्ह’ ट म ने ‘साि /लेि ज 

इीं मिर्यन आऊटमिट िर ाईव्ह’ ह्या उपक्रमात अगद  ह च कल्ना 

र्ापरल . 

कोण तर  र्ापलेल  साि  आपण मर्कत घ्यार्यच  आमण 

त  नेसार्यच , हे सहजासहज  पटणारीं  नव्हतीं आमण म्हणूनच 

र्यासाठ  हर्ा होता नर्ा दृमष्ट्कोन. िोड्ाशा र्ापरलेल्या 

भार तल्या साड्ाच नाह  तर काह  नर् न साड्ा सुद्धा दान 

(‘िोनेट’) करणीं हे काम आम्ह  ममहलाींन  अत्यींत उत्साहाने केलीं . 

त्यामागचा हेतू हाच, क  त  साि  कोणाला तर  आर्िेल, 

कोण तर  त  मर्कत घेईल, कोण तर  त  आर्ि ने र्ापरेल आमण 

त्यातून ‘मराठ  मर्श्र् कमु्यमनट  सेंटर’ साठ  मनि  उभा राह ल. 

कल्ना मनात रुजल . स्वर्यींसेर्क पुढे आले. नू्यजसीमिे 

रे्गरे्गळ्या शहरात ‘कलेक्शन पॉईींट्स’ ठरले. ‘मराठ  मर्श्र् 

कमु्यमनट  सेंटर’मिे ‘साि -सेल’चा मदर्स मनस्श्चत झाला. 

मामहत पूणा फ्लार्यरदेख ल तर्यार झाले आमण सोशल म मिर्याच्या 

रे्गरे्गळ्या माध्यमातून (मराठ  मर्श्र् सख्या, मराठ  मर्श्र् 

व्हॉट्सॲप, िेसबुक, इींस्टाग्राम, ई-मेल) र्या उपक्रमाच  

जामहरात करण्यास सुरुर्ात केल . 

प्रते्यक ‘कलेक्शन सेंटर’र्र भरघोस प्रमतसाद ममळाला. 

दान स्वरूपात मदलेल्या साड्ाींचे िोटो काढून, ते ‘अपलोि’ 

करून ‘प्र -सेल’साठ  ‘गुगल िर ाईव्ह’च  मलीं क तर्यार झाल . 

ऑनलाईन साि  मर्क्र साठ  (प्रते्यक  केर्ळ १०/२० िॉलसा 

मकमत ला) आमच  ट म सज्ज झाल . लर्करच िोनेट केलेल्या 

साड्ाींच्या िोटोींर्र ‘Hold & Sold’ चे मशके्क मदसार्यला लागले 

आमण ह्या उपक्रमासाठ  मनि  जमा होऊ लागला. 

दोनच आठर्िर्याींन  साि  सेलचा मदर्स उजािला आमण 

‘मराठ  मर्श्र् कमु्यमनट  सेंटर’मि ल सर्ा टेबलीं  साड्ा आमण 

‘लेि ज इीं मिर्यन आऊटमिट्स’न  तुिुींब भरल . मर्क्र  

कें द्रार्र ल स्वर्यींसेर्क, कोर्ाध्यक्ष र्याींच्या चेहेऱ्र्यार्र ल 

स्स्मतहास्य ह्या उपक्रमाच्या र्यशाच  पोचपार्त  देत होतीं.  

एकीं दर ८५०० िॉलसा पेक्षाह  जास्त मनि  ह्या उपक्रमातून 

जमा झाला. उपक्रमाच्या र्यशाचे शे्रर्य सर्ा स्वर्यींसेर्क, साि /

आऊटमिट िोनसा तसेच ह्या दान स्वरूपात मदलेल्या साड्ा/

आऊटमिट्स मर्कत घेऊन र्या उपक्रमाला ज्याींन  हातभार 

लार्ला त्या सर्ाांनाच  जाते. 
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मर्क्र  न झालेल्या सर्ा साड्ा/आऊटमिट्स सुमारे 

३५ बॉक्समिे भरून स्वर्यींसेर्काींन  टेक्सास मि ल 

’PEOPLE’S IMPACT NETWORK’ ह्या सेर्ाभार्  सींथिेला 

त्याींच  ‘प्र पेि िेिेक्स लेबल्स’ र्ापरून पाठर्ले. ह्या 

उपक्रमाने ह  आिुमनक बोहार ण पर्याार्रणालाह  

(Reduce-Reuse-Recycle) मदत करून गेल . 

कार्य मग, अश  आिुमनक बोहार ण तुमच्याह  

मराठ  मींिळात हर्  का?  

र्टीप:- काही क्षणधचते्र-पुिवणी धवभािार्- पान १५ वि.  

*** 

मरदठी लवश्व- ‘क्लब 55’ हॉललड ेपदटी  
- सुचेर्ा साठे (नू्य जसी) 

 १७ र्र्ाांपूर्ी नू्य जसीमिे मराठ  मर्श्व 

कार्याकाररण त ल मनरृ्त्त झालेल्या उत्साह  मींिळ ींन  

काळाच  गरज ओळखून हा ’िब 55’ सुरू केला, तेव्हा 

आम्हा मैमत्रण ींना आपण खूप तरुण आहोत असीं र्ाटे. 

पाहता पाहता र्र्याच  ५०-५५ ते साठ  उलटल  तेव्हा 

जाणर्लीं, अरेच्या आपणह  आता र्या िबमिे जार्यला 

पामहजे. माझ  मैत्र ण न लम त्याींच  कार्याक्रम पमत्रका 

बनर्ते. तेव्हा त  नक्क  रे्यणार आहे र्याच  खात्र  करून म  

प्रिमच ’क्लब 55’च्या र्ामर्ाक जेर्णाच्या कार्याक्रमास 

जाण्याचे ठरर्ले. 

रेस्तराँचा पामकां ग लॉट भरल्याने शेजारच्या      

लॉटमिे गाड्ा पाका  होताना पामहलीं आमण म्हटलीं हेच ते 

मठकाण. पाऊस िो िो पित होता. गाि तून पटापटा 

उतरणार  रृ्द्ध जोिप  बालमनाच्या उत्साहाने जाताना 

मदसल . दारातच नींदा पिते आमण मोना र्ासुदेर् नार्ाींच  

र्याद  घेऊन बसले होते. म  राींगेत उभ  रामहले. काह  

महाभाग मींिळ  माझ्या मागून पुढे जात, अरे नार् मदलर्यीं 

ना, पुन्हा कार्य, असे म्हणत आत जाण्यास उतु्सक होत . 

 जर्ळ जर्ळ १५०-१६० माणसाींचा समुदार्य आमण 

त्यात बरेचसे चेहरे ओळख चे बमघतल्यार्र मला मराठ  

मर्श्व’मिे आम्ह  तरुण असताना जात असू तेव्हाचे मदर्स 

आठर्ले. ’Name-tag’ अिर्ा ’assigned’ टेबल नव्हते. 

न लमने माझ्यासाठ  खुची ठेर्ल  होत . मैत्र ण असार्  तर 

अश ! शर रार्र र्र्याच्या खुणा मदसल्या तर  मनाने तरुण 

र् उत्साह  मींिळ ींच  िोटो काढण्याच  ििपि गींमत च  

र्ाटल . माझे मोठे द र र् जाऊबाई र्याींच्या से्नह  र्तुाळात ल 

मैमत्रण  त्याच माझ्याह  नू्यजसीतल्या पमहल्या मैमत्रण ! 

त्यामुळे हेमा, प्रज्ञा र्याींना भेटल्याचा आनींद काह  औरच 

होता. हेमाबरोबर म ह  एक फे्रम समोर िरून िोटो 

काढला तेव्हा मला महालक्ष्म च्या जते्रच  आठर्ण झाल . 

 जेर्ार्यला शाकाहार , माींसाहार  भरपूर खाद्यपदािा, 

त न ममष्ठान्न/ि जटा आमण चहाचा आस्वाद घेत मनसोक्त  

जेर्ले. दारूह  उपलब्ध होत .  म  प त नसल्याने िारसा  

िरक पिला नाह . पण दुपारच्या रे्ळ  ’ओपन बार’ र्या 

र्र्यातल्या लोकाींसाठ  मकतपत र्योग्य, ह  शींका मनात 

आल . असो. 

 ”Surprise” कार्याक्रम बरोबर रे्ळेत सुरू झाला. 

मानस  करींद कर ने 'बुगि  माझ  साींिल  ग' र्या गाण्यार्र 

सुींदर लार्ण  सादर करून र्न्समोर ममळर्ला. स्स्मता र् 

मर्जर्य देशपाींिेंन  दोन/त न मराठ  गाण  सादर केल . 

ताींमत्रक मबघािामुळे व्यत्यर्य आला तर  सर्ाजण शाींत आमण 

समींजसपणे बसले होते. त्यानींतर 'जान्हर्  राणे'च  मुलाखत 

झाल . ‘Mrs. Universe’ साठ  मतच  मनर्ि झाल  हे 

खरोखर र्ाखाणण्यासारखे आहे. स्वतः च  मकिन  दान 

केल्याच  गोष्ट् मतने साींमगतल  तेव्हा मतच्या सुींदर 

बाींध्यासोबत सुींदर मनाच  ओळख झाल . त्यानींतर मानस ने 

'र्ाजले क  बारा' र्या गाण्यार्र पुनः  एकदा लार्ण  सादर 

करून कार्याक्रमाच  साींगता झाल . 

रे्ळेत कार्याक्रम सुरू झाला तसाच रे्ळेत सींपलाह . 

नींदा पितेंच  मशस्त  आमण शकुन, मोना, अलका र्याींच  

त्याींना साि बरींच काह  मशकरू्न गेल . आज त्याींना गरज 

आहे त  आमच्या सारख्या मींिळ ींच . त्याींन  हे दालन 

आपल्यासाठ  उघिून मदलींर्य ते पुढे नेण्याच  जबाबदार  

आपल्या मपढ ने घ्यार्  र् त्याींच  आिाराच  काठ  बनण्यास 

तर्यार व्हारे्, हेच स्वप्न बाळगते. 

*** 

ब.ृ म. मांडळ प्रकल्प  
खगोलशदस्त्रदवर व्यदख्यदन ेआलण पररसांवद्  

बृहन्महाराष्ट्र  मींिळ कार्याकाररण च्या र्या नर् न 

प्रकल्ामिे उत्तर अमेररकेत ल सर्ा मराठ  खगोलपे्रम ींना 

एका छताखाल  आणून मर्चाराींच  आमण मामहत च  

देर्ाणघेर्ाण व्हार् , र्या उदे्दशाने दर ममहन्याला 

खगोलशास्त्रार्र व्याख्याने आमण पररसींर्ाद आर्योमजत 

केले जात ल. िेट प्रात्यमक्षके आमण अर्काशात ल 

अद् भूत गोष्ट्  पाहण्यासाठ  रात्र च देख ल 

खगोलशास्त्र र्य सते्र असत ल. ह्या हौश  खगोलशास्त्र-

समुदार्यात भाग घेण्यासाठ  खाल ल सींकेतथिळार्र 

नार्नोींदण  करार् .  

https://bmm2.page.link/astronomy  

नववर्ा   इ.स. २०२३ च े सहर्ा स्वदगर् !  

बृहन्महािाष्ट्र  वृत्ताचे लेखक, वाचक, धहर्धचांर्क,     

जुने-जाणरे्  ्ीर्ाकालीन स्स्य, नवीन स्स्य आधण  

व्यावसाधयक जाधहिार््ाि -   

सवांना नवीन वर्ा २०२३ धनधमत्त अनांर् शुभेच्छा!  

https://mbmtoronto.us3.list-manage.com/track/click?u=77375b58eb256fc6e7309d2dd&id=c324b48105&e=8c47c8480b
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  - काांचन  िोडबोले (क्ल व्हलँि, ओहार्यो)  

          खारुताईकिे बघताना, मनात रे्यते, क  
कसे असेल महचे नर् न र्र्ा? सतत मेहनत चे 

आमण तेर्ढेच मनरागस आरु्यष्य असलेल  ह  

खारुताई स्खिक तून न्याहाळताना ह  कमर्ता 
मला सुचल . 'नेचर'सा गािानर 'म्हणून मतचा- 

मनसगाात ल खारुताईचा र्ाटा, मतने साींभाळला 

आहेच. पण मतच्या 'खारुताईच्या र्ाटाह ' त  

शोित असते. अमेररकेत २१ जानेर्ार , हा “National Squirrel  

Appreciation Day" एक 'िन हॉमलिे’ म्हणून साजरा केला जातो.  

तर हा मदर्स आमण नर् न र्र्ाामनममत्त ह  माझ  कमर्ता, िन्यर्ाद.   

 

एकदा, एक मदसल  छोट श  खारुताई, 
मकीं र् मकीं र् आर्ाज करत स्वतः  श च बोलत होत  काह बाह ! 

 

कसल्यातर  गोष्ट् ींच  मतच  चालू साठर्ण, 
ऋतू बदलतो तश  जबाबदार च  आठर्ण ! 

 

काह तर  इकिे तर काह तर  मतकिे ठेर्ारे्, 
इकिून मतकिे, मतकिून इकिे, दुिूदुिू िार्त राहारे्! 

 

नेहम च उत्साह , नेहम च आनींद , 
कश  राहते त , अश  छान स्वछीं द ? 

 

मतच्या िोक्यात नसत ल का, मचींतेच्या काह  गोष्ट् ? 
सोबत ला अर्घा मनसगा आमण आहे  सगळ  सृष्ट् ! 

 

घेत असते कार्यम आजूबाजूचा कानोसा, 
सतत कार्याश ल राहणे, असा घेतला मतने र्सा! 

 

सहन करते, प्रमतकूल हर्ामानाचे मर्रोि आमण बोि, 

अध्यात ना मध्यात कुणाच्या, घेत राहते स्वतः चा शोि! 
 

झेलत असते मनसगााच्या सींकटाीं, 

तर ह  शोिून काढते, मतच्या खारुताईच्या र्ाटा! 
 

स्वार्लींब  रृ्त्त ने मजेत राहते प्रते्यक र्र्ा, 

हाच मतच्या छोट्या गोष्ट् ींचा, असे मोठा आदशा!   
                                 *** 

खदरुर्दईच्यद वदटद 
- अधनर्ा म. काांर् ( सॅन होजे, कॅमलिोमनार्या) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िूसरल्या ऐन्यास पुसुन   

पुन्हा आपुल  पहा छब   

मक्षमतजार्रत  रम्य हासर   

नर्र्र्ााच  उर्ा उभ   II१II  

 

पानगळ सह गळून गेल्या 

जुन्या रे्दना, आठर्ण   

िुीं कर घालून उिरे् त्याींना  

मशमशरामिला र्ात झण   II२II  

 

शमले क्रन्दन, सरले र्ादळ  

भरे शाींतता जळ -थिळ   

शुभ्र महमार्र रमर्मकरणाींच   

प्रभा िाकल  सोनसळ   II३II  

 

झटकुन  टाका मरगळ आमणक  

भरा उभार  श्र्ासाींत  

नर् न आशा, नर्  स्पींदने  

िििि करुद्या हृदर्यात  II४II  

 

आरु्यष्याच्या ग्रींिामिले 

पान उलटुन  पहा जरा  

हात पसरुमन तुम्हा खुणर्त  

नर् न धे्यरे्य, नर्  िुरा  II५II  

                *** 

नवीन वर्दाच्यद शभुचे्छद! 

बहृन्महदरदष्ट्र वतृ्त- ऑनलदईन लवभदग 

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

-  कधवर्ा:- सण सांक्राांर्  धप्रया िोडबोले (नू्य जसी)  

- लेख बोहािीण (पान ४-५) सां्भाार् क्षणधचते्र  

- िाधशभधवष्य:- जानेवािी २०२३- ्ा्ा ्ामले (नू्य जसी)  

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

https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
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- वसुांििा पवारे्  (िॉस्टर मसट , कॅमलिोमनार्या )  

   

माझ  आई-सुधमत्रा 

शांकि ्ेविि. १२ 

मिसेंबर २०२२ ला 

मतला शांभि वरं् पूणा 

झाल . हा शतकपूतीचा 

सोहळा मशकागोच्या 

एका देर्ळात िाटात 

साजरा झाला. माझा 

भाऊ सुभार् आमण 

भार्जर्य रेखा देर्िर 

र्याींन  हा अपूर्ा सोहळा 

आर्योमजत केला होता. 

शींभर र्र्ाांच्या प्रद घा 

कालखींिातले अनेक 

िोटोींचीं कोलाज  

असलेलीं  एक बॅ्ीं केट, एक फे्रम, मतचीं रेखामचत्र आमण 

बर च ग्र ट ींग्ज र्याींन  एक टेबल सजलीं  होतीं. मतच्याबद्दल 

अनेकजण भरभरून बोलले. त्यातलीं  त  काह च ऐकू 

शकत नव्हत ; तर ह  त  खूपच खूर् होत . पाच तास एका 

जागेर्र न कीं टाळता बसल  होत .   

मतच्यासाठ  म  १०० शुभेच्छापत्राींचा सींकल्  केला 

होता. मतच्या चाहत्याींन  भरभरून प्रमतसाद मदल्यामुळे 

शुभेच्छापत्राींच  सींख्या १४४ झाल , ह  आनींदाच  गोष्ट्. र्या 

पत्राींचीं सींकलन करून पुस्तकरूपात म  मतला मदलीं . 

१९२२ साल  खेड्ात जन्माला आलेल  माझ  आई-

मतच्या र्मिलाींन  मतला िार्यनलपर्यांत मशकर्लीं  आमण लग्न 

करून मदलीं . लग्नानींतर मुींबईत अहमद सेलर-

मबल् मिींगमधे्य  स्वतींत्र मबऱ् हाि केलीं . माझ्या र्मिलाींन  मतला 

मशर्णकामाचा कोसा करार्यला उते्तजन मदलीं . मतनींह  मन 

लारू्न तो कोसा केला. मुींबई महानगरपामलकेच्या शाळेत 

मशर्ण मशमक्षकेच  मतला नोकर  ममळाल . मतने अमतशर्य 

कुशलतेने नोकर  र् सींसार साींभाळला. शाळा नेहम  

सकाळच , सकाळ  सात र्ाजता घर सोिार्यचीं, त्याच्या 

आत स्वर्यींपाक. नर्नर् न पदािा करण्यात मतचा हातखींिा 

होता. मतच्या हातच्या अनेक पदािाांच  आठर्ण अजूनह  

अनेकाींना आहे. नऊर्ार  चापून नेसलेलीं  िॅन्स  लुगिीं , 

केसाींचीं चक्र-गळ्यात पसा, अश  पार्यातल्या चपला सटासट 

र्ाजर्त भराभरा मजना उतरणार  मतच  मूती माझ्या अजून 

िोळ्याींसमोर आहे.  

आमचीं घर म्हणजे ११ बार्य १७ च  एक खोल  आमण 

दोन छोट्या गॅलऱ् र्या. एर्याशाशा खोल त सगळीं  मजिल्या-

मतिे असार्यचीं. माझ्या मैमत्रण , आईर्मिलाींच्या शाळेतले 

मशक्षक र्यार्यचे, र्मिलाींच्या सामामजक कामासाठ  सभा 

व्हार्यच्या, नातेर्ाईक   राहार्यला र्यार्यचे.  जागा  लहान  ह    

अिचण कि  भासल  नाह . र्या सगळ्याींचीं हसतमुखाने 

खाण्यामपण्यासकट स्वागत करण्याचीं कसब मतच्यात होतीं.  

माझे र्ि ल एकदम पुरोगाम . खरीं  म्हणजे मोलकरण चा 

कप रे्गळा ठेर्ण्याचा तो काळ होता. पण आमच्याकिे 

असा भेदभार् नव्हता. र्मिलाींचे असे ममत्र, त्याींच्या 

बार्यकाींना कुठल्याह  प्रकारचा मज्जार् नव्हता. र्या गोष्ट् ला 

आईच ह  मान्यता होत , मतचींह  मन मोठीं  होतीं.  

माझ्या र्मिलाींन  मतला नुसतीं नोकर  करार्यला 

प्रोत्साहन मदलीं  एर्ढींच नाह , तर त्या काळात दुममाळ 

असलेलीं  स्वातींत्र्य मदलीं . पैशाचे व्यर्हार करणीं, कुठल ह  

खरेद  करणीं, बाहेर जाणीं-रे्यणीं र्यासाठ  कुठलीं ह  बींिन 

टाकलीं  नाह , उलट उते्तजन मात्र मदलीं  आमण मुख्य म्ह्णणजे 

मतच्यार्र मर्श्र्ास टाकला. त्यामुळे मतचा आत्ममर्श्र्ास 

र्ाढला आमण मतच्या अींगभूत गुणाींना र्ार् ममळाला. 

देर्ािमााचीं त  िारसीं कर त नाह  पण कुणासाठ  

काह  करताना मकीं र्ा देताना हात आखिता घेणीं मतला 

माह तच नाह . अजूनह  र्र्याच्या शींभराव्या र्र्ी इतराींना 

देण्याच  मतच  रृ्त्त  कार्यम आहे. घर  रे्यणाऱ्र्याला काह तर  

खार्यला घातल्यामशर्ार्य जाऊ द्यार्यचीं नाह  आमण 

कुणाकिे जातानाह  काह तर  खाऊ-तोसुद्धा घर  केलेला

-घेतल्यामशर्ार्य जार्यचीं नाह , हा मतचा दींिक. अजूनह  

कुण  घर  र्यार्यचीं म्हटलीं , क  काह तर  मर्णलेलीं - भरलेलीं  

मतचीं तर्यार असतीं. मग तो लोकर चा छोटींसीं आसन मकीं र्ा 

हार असेल. र्यामशर्ार्य हाताने केलेले गव्हले ह  मतच  

खामसर्यत. माणसीं जोिण्याच  कला मतला अर्गत आहे, 

मग ते नातेर्ाईक असो क  पररमचत असो, भेटल्यार्र 

आर्जूान सगळ्याच  चौकश  त  करते. अनेकाींच्या 

र्ाढमदर्साींना आजर्र मतने आठर्ण ने िोन केले आहेत. 

र्या र्र्यातह  मतचा हात जरासुद्धा कापत नाह , मलमहताना 

अक्षर एकसारखीं आमण र्ळणदार- त्यार्र र्र्याचा 

र्यस्कीं मचतह  पररणाम झालेला नाह . मतच्या हाताच  बोटीं 

सारख  चालू असतात त्यामुळेच हे असेल कदामचत.  

गेल  ३५ र्र्ां त  माझ्या भार्ाकिे मशकागोला 

अमेररकेत राहते. त्यापूर्ीचीं मतचीं आरु्यष्य मुींबईत गेलीं . 

माझा भाऊ आमण भार्जर्य र्याींन  मतच  आजर्र ज  

सर्ातोपर  काळज  घेतल , केर्ळ त्यामुळे त  आजचा 

मदर्स बघते आहे. सुरुर्ात ला अिून मिून मतच  िेर  

भारतात होत असे, मात्र गेल्या दहा र्र्ाात गेलेल  नाह . 

तश  घरातल्या घरात र्ॉकर घेऊन चालू शकते, आता ऐकू 

अमजबात रे्यत नाह . बाक  सर्ाािाान  ठ क आहे. र्ाचू 

शकते, मलहूह  शकते. आजर्र मतने मलमहलेल्या अनेक 

आठर्ण ींच  एक मोठीं  बािच होईल. रे्ळच्या रे्ळ  खाणीं-

मपणीं त  मनापासून करते. मर्शेर् म्हणजे स्वतः च  और्िीं 

त  स्वतः  घेते. स्वथि आमण शाींत असते, माझ्या सगळ्या 

इच्छा पूणा झाल्या आहेत, असीं र्ारींर्ार म्हणते.  

अश  ह  माझ  हसतमुख, सतत उद्योग  आमण 

सर्ाांना हर् हर् श  र्ाटणार  आई-मतला साष्ट्ाींग प्रमणपात! 

***        

मदझी आई -१०० नदबद्  
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- मोहन िानडे (मूसाटाउन ,  नू्य जसी)  

            मोबाईल िोन आमण 

कॅमेराच्या रु्यगात स्वतः चा चेहेरा 

लपर्ण्यास  तश  इच्छा शक्त  लागते 

अिर्ा स्वतः  जगाच्या बरेच मागे असारे् 

लागते. ५० र्र्ाांपूर्ी तश  पररस्थित  

नव्हत . मचत्र, नाट्य के्षत्रात ल व्यक्त  

पिद्यार्र अिर्ा प्रत्यक्ष मदसत. इतराींचे  

मात्र रृ्त्तपत्र अिर्ा मामसकात िोटो 

छापून आले तर त्याींचे चेहेरे ओळख चे 

होत असत. रेमिओर्र ल मनरे्दकाींचे तसे नसे. मबनाका 

ग तमाला प्रसु्तत करणारा अम न सर्यान  कसा मदसत 

असेल हे जाणून घेण्याच  मला त्यारे्ळ  खूप उतु्सकता 

होत . त्याचा चेहेरा माह त होण्यास काह  र्रे् जार्  

लागल .  

काळ बदलला आमण पररस्थित  बदलल . आता 

आपला चेहेरा मकत रे्ळा जोपासला जात आहे. ईमेल, 

िेसबुक-पेज आमण इतर सगळ किे स्वतः च  ओळख 

होण्यास स्वतः चे िोटो टाकण्याच  सोर्य असते. त्याला 

काह  अपर्ाद असतात, परीं तु तुरळकच. आपल्या 

ग्राहकाींना जाणून घ्या, हा उद्योग र्यशस्व  होण्याचा मूलमींत्र 

मदला आहे. तो मलासुद्धा पाळार्ा लागतो.   

माझा उद्योग असल्याने काह  ममत्र सोिले तर सर्ाच 

ग्राहक मला चेहेऱ्र्याने त्याींच  प्रत्यक्ष भेट होईपर्यांत 

अनोळख च असतात. िोनर्रून झालेल्या बोलण्यार्रून 

म  ग्राहकाींबद्दल काह  अींदाज मनात बाींिलेला असतो. 

प्रत्यक्ष भेट होताच माझा अींदाज चुकला होता असे 

काह रे्ळा प्रत्यर्यास रे्यते. उद्योगाचा मालक म्हणून मला 

सर्ाच ग्राहकाींच  ओळख करून घ्यार्यच  असते, मात्र तश  

काह  तुरळक ग्राहकाींनाच माझ्याश  ओळख र्ाढर्ार्यच  

असते. ओळख र्ाढल , क  साहमजकच िक्त ऑिार 

करण्यापुरते िोनर्र ल सींभार्ण न िाींबता एकमेकाींबद्दल 

इतर चौकशा सुरू होतात. त्यातून ग्राहकाश  जर्ळ क 

र्ाढते. ममत्रत्व मनमााण होते.  

मर्शेर्तः  उतारर्र्यात एकटे मागे रामहलेल्या अिर्ा 

र्ािाक्यात भारतातून मुलामुल किे कार्यमचे र्ास्तव्यास 

आलेल्या ग्राहकाींचा र्यात  समारे्श असतो. ज्यात पुरुर् 

आमण ममहला दोन्ह  असतात. म  भारतात ल कुठला र्या 

प्रश्नाने सींर्ाद र्ाढार्यला सुरुर्ात होते, त्यातून कि  

ओळख चे सामामर्यक ममत्र, नातेर्ाईक सापितात.  

 म  मराठ  खाद्यपदािाांचा मर्के्रता असल्याने माझ  

मर्क्र  र्ाढल  तर मला त   हर् च असते. पण माझे काह  

ग्राहक माझ्या अपेके्षपेक्षा जास्त र्जनाचे पदािा मागू 

लागले, क  माझे   मन मद्विा  होते. तुम्ह   एर्ढे का मागर्त  

आहात, असेपण मर्चारता रे्यत नाह  मकीं र्ा ग्राहकाला 

एर्याशाच  जरुर  नाह , असे ठरर्ार्यला म  त्याींचा पालक 

अिर्ा िॉक्टरसुद्धा नसतो. काह  ग्राहक त्याींना र्या र्सू्त 

र्रचेर्र का लागतात र्याचा खुलासा करतात. अमेररकन 

पदािा अमजबात न आर्िणे हे त्याचे बऱ्र्याचरे्ळा प्रमुख 

कारण असते. असे ग्राहक प्रत्यक्ष भेटण्याचा र्योग अगद  

क्वमचतच रे्यतो. त्यामुळे त्याींच्या व्यस्क्तमत्वाचा कोणताच 

अींदाज मला बाींिता रे्यत नाह .  

काह  र्र्ाांपूर्ी असाच माझ्या र्र्याचा एक मराठ  

नकळत माझा िोन-ममत्र झाला. ऑिारचे पैसे चेकने देऊ 

लागला, चेकबरोबर मला पत्र पाठरू् लागला, पदािाांबरोबर 

सींग ताच्या स ि  मागरू् लागला, स ि  आर्िल  तर 

त्यात ल गार्यकाींचे त्याींना पते्र पाठर्ण्यासाठ  पते्त मागू 

लागला. पमहल्या काह  मदर्सात माझ्या लक्षात आले, क  

तो एकटा आहे. त्याच्या पत्त्यार्रून तो अमससे्टि 

मलस्व्हींगमधे्य राहात आहे हे म  जाणले. माझ्याकि ल र्सू्त 

सोिून इतर र्सू्त त्याला ममळरू्न देण्यास माझ  मदत 

होईल का, अश  मर्चारणा होताच त्याचे अमेररकेत कुण  

नाह  का, हा प्रश्न मला मर्चारणे भाग पिले आमण माझ  

इच्छा नसताना त्याच  लाईि स्टोर  त्याने मला साींमगतल . 

बार्यको र् मुलग  र्याींन  त्याला अमससे्टि मलस्व्हींगमधे्य 

राहणे भाग पािले होते, असे त्याचे म्हणणे. मनणार्यात  

बार्यकोच पण काह  बाजू असणार हे म  जाणून होतो. 

माझा ग्राहक तरुणपण  अमेररकेत ल उत्तम कीं पन त 

नोकर ला होता. त्याच्या दोन भार्ाींपैक  एकाश  तो 

त्यातल्यात्यात  सींर्ाद कर त असे. दर १५ मदर्साींन   त्याचा 

िोन र्यार्यचा. कि  काह  ऑिार करण्यास, कि  मनव्वळ 

काह  कारण काढून माझ्याश  बोलण्यास! हळूहळू म  

िोन घेणे टाळू लागलो. मग तो मेसेज ठेरू्न िोन 

करण्याचे कारण साींगत असे. त्याला अमससे्टि 

मलस्व्हींगमधे्य ममळणारे जेर्ण अमजबात आर्ित नसे. 

माझ्याकि ल पदािा  खाणे  हा त्यार्रचा उपार्य नाह , हे म  

आिून आिून साींगत असे. म  त न ममहने भारताला गेलो, 

क  त्याींच  पींचाईत होतीं असणार हे मला जाणर्ार्यचे.  

 काह  ममहन्याींपूर्ी म  परगार्  गेलो होतो तेव्हा 

त्याचा िोन रे्यऊन गेला. मेसेज ठेर्ला नव्हता पण 

लर्करच त्याच्या भार्ाचा मेसेज आला, क  त्याला 

हॉस्स्पटलमधे्य दाखल केले आहे आमण म  त्याला िोन 

करार्ा, अश  त्याच  इछा आहे. म  िोन केला. तेव्हा   

नाका-तोींिात टू्यब्स असल्याने त्याचे बोलणे मला कळेना. 

'र्यातून बरा हो मग नक्क  बोलू', असे आश्र्ासन 

देण्यापल किे म  काह  करू शकत नव्हतो.   

 एका आठर्ड्ाच्या अींतराने त्याच्या भार्ाचा 'तो 

गेला' असा मेसेज आला. माझा आणख  एक अदृश्र्य 

ग्राहक काळाआि गेला होता.  

***  

अदृश्य लगऱ्हदइके 



    

९ बृहन्महाराष्ट्र  रृ्त्त        जानेर्ार  २०२३           

मरदठी भदर्कदांसदठी मनोरांजनदचद अ्् भुर् नवद खळे 

आवाहन:  कोणत्याह  भार्ेत अश  रचना करणे शक्य आहे 

का, क  त्या रचनेमि ल शब्दाींच  िोि केल्याने नर् न अिापूणा आशर्य 

मनमााण होऊ शकेल? मराठ  भारे्त हा प्रर्योग गींमत चा र् सहजसाध्य 

असार्ा र्या अींदाजाने हा खटाटोप! अश  रचना म्हण सारख  सींमक्षप्त, 

मर्शेर् अिापूणा मकीं र्ा गहन मर्चारप्रर्ताक असल्यास अमिक छान!  

उदाहरणािा खाल  दोन रचना मदल्या आहेत.  

 

१. (चाल/रृ्त्त:- र्सींतमतलका)                                   

   ’सासू न सून स्नी ां !... नच हा र्माशा?’        

    (शब्दिोि करून)  

   ’सासू नसून स्नी ां, न चहार् माशा’ 

 

 

 

२. (चाल/रृ्त्त:- पींचचामर) 

   ’िरून काि्ा किी ां, सुिेख िेख िेखु िे’ 

   (शब्दिोि करून) 

  ’िरू नका ि्ा किी ां, सुिे खिे, खिेखुिे’ 

 

 

 

 

 

 

तुमच  शब्दरचना र्र ल उदाहरणाींप्रमाणे मात्राबध्द पद्य असणे आर्श्र्यक नाही. तुम्ह  रचना िद्यस्वरूपार् छोरे्टसे 

अथापूणा वाक्य करू शकर्ा. मात्र र्र ल उदाहरणे पामहल्यार्र लक्षात रे्यईल, क  तुमच्या रचनेच्या दोन्ह  ओळ मि ल 

अक्षरे सारख  हर्  आमण दुसऱ्र्या ओळ त शब्दाींच  िोि केल्याने त्यात ल आशर्य पमहल्या ओळ पेक्षा नर् न मनमााण होणे 

आर्श्र्यक आहे.  

“शब्दिोि” खेळात भाग घेण्याींस  इचु्छक असणाऱ्र्याींन  आपल  रचना arvind.narale@sympatico.ca आधण 

vinata@gmail.com र्या दोन्ह  ईमेल पत्त्याींर्र मधहन्याच्या २० र्ािखेपयंर्, आपले नाांव, िाांव याांच्या उले्लखासह 

पाठर्ार् . आमच्याकिे आलेल्या रचनाींमि ल अिापूणा आमण उते्तजनािा रचना बृहन्महाराष्ट्र  रृ्त्ताच्या पुढ ल अींकात 

प्रकामशत करण्यात रे्यत ल. रचनाींमिे काह  सुिारणा आर्श्र्यक असल्यास त्याबद्दल अरमर्ींद नारळे आपणाींस तसे 

सुचर्त ल. तेव्हा,   

चला उचलू लेखण    

शब्द मचतारू अींतरींगातुन           

अन्  तेच शब्द िोिुन                

अिाांस देऊ नर्  कलाटण                  

                 - धवनर्ा कुलकणी (मशकागो)  
                        
                          *** 

ट प:-  “शब्दिोि” र्या सदराच  कल्ना, र्र मदलेल  दोन उदाहरणे,  

त्यास अनुरूप रेखाटलेल  मचते्र र् श र्ाकमचत्र हे सर्ा टोराींटो कॅनिा रे्यिे 

थिामर्यक आमका टेक्ट, ख्यातनाम मचत्रकार र् लेखक - अिधवां् नािळे 

र्याींच  मनममात  आहे. “शब्दिोि” र्या खेळामर्र्र्य  र्ाचकाींचे धवचाि व 

काही सूचना असल्यास  arvind.narale@sympatico.ca  

या ईमेल पत्त्यावि अवश्य कळवा.   
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-  Sunil Deshmukh (Miami Beach, FL) 

      Indians are world renowned experts in medicine, engineering, supply chain and     
inventory management, complex computer programming requiring logical thinking,      
sophisticated engineering processes, assembly line manufacturing and much more that 
need verifiable proof and critical analysis as foundational skills. They lead international 
corporations and scientific businesses. But when it comes to applying that critical       
analysis to the matters of faith, God, and the concepts of soul, rebirth, Good/Bad Deeds 
accounting, etc., many of the same experts in critical thinking surrender to blind faith, 
mere beliefs and even aggressive illogic! 
        In general, many educated middle class Indians have a split personality when it 
comes to ordinary/professional matters versus the faith/spiritual matters. This paradox is 
more evident among the educated urban people than the rural, semi-educated ones. 

They are very skeptical of everything and don’t trust anything or anyone easily, over analyzing, inspecting 
with a critical eye and just being suspicious of all things, demanding proof even for simple things in life. That 
is  evident from their practices-- from mundane things like buying vegetables in the bazar to financial and       
personal transactions. But when it comes to blindly believing the Babas, Matas and Gurus or the stories about 
the Gods or Salvation, all skepticism melts away and the same person is ready to believe in soul, rebirth, 
God, etc. without a question, give away money, material things to such Gurus or causes in return for a vague 
promise of Moksha or some other dubious spiritual gains! 

In fact, the blind faith and their refusal to apply logic degenerates their thinking [!] into fanatic zeal to 
prove everything in the religious books to be correct and true with contorted logic. Good examples are: even 
many doctors firmly believe that they had microsurgery 3000 years ago as proved by the Ganesha story, or 
try to justify the story of Maruti flying with a mountain in his hand and a crocodile getting pregnant by         
swallowing his sweat to produce a son as an example of IVF [ In-Vitro Fertilization] in the old days! 

Even many highly educated professionals in engineering, medicine, finance and science who apply   
rational inquiry, logic, precise process methodologies and critical analysis in their respective professions,  
suddenly lose all critical thinking and logical inquiry when it comes to the religious and spiritual matters. 
 

Rationalism to the Rescue: 
There are however, many Marathi NRIs who feel uncomfortable with the rampant spread of blind faith,       

ritualism and even aggressive fundamentalism based on the hate of “others” within our own community, even 
among the highly educated people. They would rather see the true Indian values like “He Vishwachi Majhe 
Ghar” and “Vasudhaiva Kutumbakam” being practiced in our daily lives and a rational, logical attitude be the 
foundation of our thinking in all matters. 

Many Marathi rationalists have come together to start a forum for discussions, exchange of ideas and 
“Vichar Manthan” on inculcating scientific, logical and rational thinking and actions with the Marathi NRI    
community. For those who are interested, contact 
Ashish Mahabal, email addresses:- mahabal.ashish@gmail.com  or Sunil Deshmukh sunild@aol.com 
 
Benefits of Rational Thinking: 

The benefits of rational thinking are enormous and obvious. Rational and scientific thinking opens and     
broadens minds and intellect. Only such minds can innovate in this creativity and innovation based economy. 
Closed minds with blind faith, illogical thinking and ritualism with the hate of “others” in their hearts can never 
be creative, innovative and happy. Rationalism is thus, the key [ Guru Killi] to happiness and progress in life. 
Free thinkers unbound by preconceived notions and restrictive edicts, practices and norms can actually     
innovate on all fronts in life, be more confident, happy, and even wealthy! 

Here is a chance for all highly educated professionals to apply the same knowledge, skills and critical 
thinking to the concepts of soul, God, rebirth and afterlife that have almost become a part of the Indian DNA. 
Applying “Vivekwadi” and “Buddhi Pramanyawadi” rational thinking to the matters of blind faith and false pride 
in the mythical stories and glories of the past and the present matters will enrich our lives and help make   
better decisions in all aspects if life. 

So, let’s embark on this logical and rational journey without fear, pre-conceived notions and an open 
mind with willingness to go where the logic and facts take us! Maharashtra has always led India on the       
intellectual front and it’s time to do that again in our Karmabhoomi here. 

*** 

Strengthen Rational Thinking: Be Proactive 

mailto:mahabal.ashish@gmail.com
mailto:sunild@aol.com
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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  

  || qÉUÉPûÏ ÌiÉiÉÑMüÉ qÉåVûuÉÉuÉÉ || 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

जदनवेदरी, २०२३ 

-(बृ. म. मांडळाच्या सांकेर्स्थळावि)-  
 

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

 

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

- धप्रया िोडबोले (एमिसन, नू्य जसी)  

सण सांक्राांर् 
 

मखमल  काळ्याशार रात ,  तलम िुक्याचे हळुर्ार अस्तर 

मशींपिलेल्या प्राजक्तापर , लख्ख चाींदण्याींचा बहर 

मबलगुन  पानन्-पान शहारे, श तल पर्न देऊन  झोके 

अशाच एका पौर् शुभघि स, सण सींक्राींत चे गाऊ गोिरे् 

 

उर्ः काल  नूतन मदर्श , अध्या देऊन  समर्तेला 

िनु राश चक्रातुन  भ्रममत,  मकरेतल्या सिर ला  

ह्याच मदर्श  उतू जाऊदे, स्वक र्याींच  से्नह  मने  

झटकुन  सार  मकमल्मरे्, जपून  जुने, स्व कारून  नरे् 

 

महत  र्ाखाणण्याजोग , मर्णलेल्या कृष्ण र्सनाींच   

रेशमाने गुींतलेल्या, मदप्तर्णा रेघोट्याींच   

जरतार  त्या पदरार्रत , मोर रु्यगुल नाचरे नरे्  

अञ्जन र्स्त्र लेरू्न ललना, सामजर  मदसे गोमजर  मदसे  

 
हस्ताकृत तुन  घिमर्लेले, आख र् रेख र् शुभ्र गोलक 

सुर्णाालीं काराहुन  सुींदर, लोलकाहुन  मोहक सुबक 

नखमशखाींत सजुन  नर नार ,  नाजूक त  आभूर्णे िारुन   

सु्तत  शका रेच्या हलव्याच , का मनपुण त्या ममणकाराच ? 

 

सार्यींकाळ  मदरे् लागण , सिा अींगण  राींगोळ  

नैरे्द्यास  त ळ गुळाच , शाक सुग च  समृद्ध  

र्ाण सुगि चे, मिुर र्ाण चे, र्चन देऊ एकमेकाींश  

अन् उत्तरार्यणास आरीं मभतो जो, नमन करू त्या सूर्याास  ! 

*** 
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‘मरदठी लवश्व न्यू जसी’- ‘लवश्वदांकुर’ आलण ‘क्लब 55’चद उपक्म  
‘सदडी/लडेीज इांलडयन आऊटलिट (डोनशेन) ड्रदईव्ह’  

कदही क्षणलचत्र े


