
  प्रिय प्रित्रिैप्रत्रण ींनो, 

  कसे आहात? नव न वर्ााच्या 

केलेल्या  िप्रतज्ञा अजून पाळत 

आहात ना?  

   बृहन्महाराष्ट्र  िींडळाचे (ब एिएि- 

बृ.ि.िींडळ) काि तुिच्या सगळ्ाींच्या 

सहकायाािुळे जोरात चालू आहे. 

ब एिएि 2.0 पौरोप्रहत्याच  दुसर  

बॅचदेख ल सींपूणा भरल ! या 

उपक्रिाच  धुरा यशस्व पणे 

साींभाळल्याबद्दल ब एिएि 2.0चा ििुख कायाकताा रणप्रजत 

काित व ट िचे िनः पूवाक अप्रभनींदन. आपल्या  इीं प्रडया 

िोग्राप्रिींग ट िचे कािह  जोरात चालू आहे. यावर्ी आपण 

राहुल सोलापूरकर, प्रिप्रलीं द ओक, िशाींत दािले, सींकर्ाण 

कऱ्हाडे, अिर ओक व सींतोर् पवार  या कलाकाराींना 

घेऊन सहा दौरे आयोप्रजत करत आहोत! पप्रहला राहुल 

सोलापूरकर याींचा आयोप्रजत कायाक्रि ‘सोल्ड आऊट’ 

झाला आहे. या उपक्रिाच  धुरा यशस्व ररत्या साींभाळल्या 

बद्दल ब एिएि 2.0 इींप्रडया िोग्राप्रिींगचे ििुख कायाकते 

नरेंद्र कल्याणकर, भाग्यश्र  पटवार , सोप्रनया िराठे व ट िचे 

िनः पूवाक अप्रभनींदन.  

ब एिएि 2.0 प्रिलॉसॉि /तत्त्वज्ञान या कमु्यप्रनट  

आऊट-र च िकल्पाच  धुरा यशस्व ररत्या साींभाळल्याबद्दल 

वृर्ाल  राऊत याींचे िनः पूवाक अप्रभनींदन. ‘ब एिएि 2.0 ब 

-कनेक्ट’ या िोिेशनल नेटवप्रकिं ग िकल्पाच  सते्र आता 

सुरू झाल  आहेत. या िकल्पाच  धुरा यशस्व ररत्या 

साींभाळल्याबद्दल सि र अप्रहरराव आप्रण ट िचे िनः पूवाक 

अप्रभनींदन. ब एिएि 2.0 आप्रटास्ट िकल्पाद्वारे आपल्या  

सिाजात ल एका कलाकाराचे पेंप्रटींग जानेवार त प्रवकले 

गेले. या  िकल्पाच  धुरा यशस्व ररत्या साींभाळल्याबद्दल 

अप्रवनाश साधू व ट िचे िनः पूवाक अप्रभनींदन. युवा 

िकल्पाच  सते्र चालू झाल  आहेत. यात उत्साहाने भाग 

घेतल्याबद्दल आपल्या  िराठ  युवा अिृता पेडणेकर व 

सायल  नातू याींचे िनः पूवाक अप्रभनींदन. ’ब  एि एि 

िेप्रडटेशन’ या िकल्पाच  सते्र प्रनयप्रितपणे चालू आहेत. या 

िकल्पाच  धुरा यशस्व ररत्या  साींभाळल्याबद्दल अनघा बवे 

याींचे, ब एिएि करावके  िकल्पाच  धुरा यशस्व र त्या 

साींभाळल्याबद्दल ििुख कायाकत्याा प्रशल्पा शिाा याींचे आप्रण  

ब एिएि 2.0 वारसा िकल्पाच  धुरा यशस्व पणे 

साींभाळल्याबद्दल डॉक्टर िेधा गोडबोले याींचे िनः पूवाक 

अप्रभनींदन.  

िराठ  शाळेच्या पर क्ाींसाठ  िश्नपप्रत्रका काढून 

तयार आहेत. उत्तररींग िकल्पाच  िप्रहन्यातून प्रनयप्रितपणे 

दोन सते्र आप्रण िाींत य प्रवभागाींिधेह  सते्र होत आहेत. 

’रेश िगाठ ’ उपक्रिात गेल्या  त न िप्रहन्यात सुिारे २०० 

नव न सदस्य झाले. ब एिएि 2.0 सींकल्पनेचा उदे्दश सवा 

िींडळाींचा प्रवकास व िींडळाींच्या िािा त आपल्या  सिाजाच  

सेवा हा आहे. यासाठ  आम्ह  सवा िकल्पात ल ’रेवे्हनू्य’िधे 

िींडळाींना सहभाग  करत आहोत आप्रण िींडळाींना ब एिएि 

2.0 सहभागाचा-अहवाल पाठवत आहोत.  

बृ. ि. िींडळाच्या २०२४ िध ल अप्रधवेशनाचे  काि 

जोरात चालू आहे. हे सवा काि जे िाझ्या सप्रित च्या 

नेतृत्वाखाल  चालले आहे, त्या िाझ्या सहकाऱ्याींचे- अप्रजत 

नातू- सेके्रटर , राजन पेडणेकर- खप्रजनदार, सप्रवता िोरे- 

शाळा व युवा, िींजुर्ा नाईक- रेश िगाठ  व उत्तररींग, 

प्रवराज राऊत- ब  कनेक्ट व टेक्नॉलॉज , अिोल उऱ्हेकर- 

अप्रधवेशन आप्रण िसाद पानवळकर-कमु्यप्रनट  आऊट र च 

िकल्प ;  यासवािंचे िनः पूवाक अप्रभनींदन.   

        ब एिएि 2.0 अॅप डाउनलोड करायला प्रवसरू नका. 

https://bmm2.page.link/bmmapp या अॅपद्वारे 

तुम्हाला सींपूणा िाप्रहत  देण्याचा आिचा ियत्न राह ल. 

नेहि ििाणे एका श्लोकाने थाींबतो.  

     “सत्त्वीं लघु िकाशकप्रिष्ट्िुपष्ट्म्भकीं  चलीं  च रज: ।  

      गुरु वरणकिेव ति: िद पवच्चाsथातो वृप्रत्त: || “  

सींदभा-साींख्यकाररका.  (सत्त्व - short/small/light-weight 

and illuminates, रज: highly active- energy and ति:  
heavy - mass. Together they work like an oil lamp. 

(oil - mass, वात - energy, ज्योत - light.) 
       आपला नम्र, 

 
संदीप दीक्षित (अध्यक् बृहन्महाराष्ट्र  िींडळ, उत्तर अिेररका) 

 https://tweeter.com/bmmpresident |  

https://www.facebook.com/bmm2022president 

#bmm2.0 #communityCentricBMM #MandalMember 

#VruttaSubscriber 
                                            ***                                   

On the web                                        
www.bmmonline.org   फेबु्रवारी २०२३ 

वर्ष  

४३ 
      अंक २ 

https://bmm2.page.link/bmmapp
https://tweeter.com/bmmpresident
https://www.facebook.com/bmm2022president
http://www.bmmonline.org/
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बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त  

बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ उत्तर अमेररका या संस्थेचे मुखपत्र  

     स्थापना 1981 (क्षिकागो) 

संस्थापक:- कै. प्रवषु्ण वैद्य, कै. शरद गोडबोले, जयश्र  हुपर कर  

संपादक: -प्रवनता कुलकणी, प्रशकागो, इप्रलनॉय  

अंकासाठी साक्षहत्य/मजकूर पाठक्षवण्याचा पत्ता:- 

  vinata.kulkarni@bmmonline.org Or vinata@gmail.com 

बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त कायाषलय -संपकष :- 

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

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

वगषणीचे दर:- Printed Copy: $25/ year   

Subscription payment is accepted online by Paypal at:  

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

जाक्षहरातीचें दर   

पूणा पान: $175    अधे पान: $ 100  

  पाव पान: $ 70    अष्ट्िाींश पान: $ 50 

वृत्त दर िप्रहन्यास िप्रसध्द होते. आदल्या िप्रहन्याच्या २० तारखेपयंत हात  

आलेल्या िजकुरातून क्षनवडक िजकूर  नप्रजकच्या वृत्तपत्रात िप्रसध्द 

करण्याचे सवा ियत्न केले जात ल. िजकूर शक्यतो युक्षनकोड मराठीत MS 

word/Text Fileसह ईमेलने पाठवावा.  

प्रक्षसध्द झालेल्या मजकुरािी संपादक  सहमत असतातच असे नाही. 

प्रलखाणाच्या प्रनवड चे, िकाशनयोग्य प्रकरकोळ बदलाचे आप्रण व्याकरण य 

दुरुस्त चे अींप्रति अप्रधकार सींपादकाींकडे राहत ल.  

पाठवलेल्या साप्रहत्याच  पोच ईिेल कळप्रवल्यास प्रदल  जा ईल.     
बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाची कायषकाररणी (२०२२-२०२४) 

                                 मताक्षिकार असलेले सदस्य   

                                         क्षनयुक्त सदस्य  
      
 माजी अध्यि:-  प्रवद्या जोश , प्रशकागो, इप्रलनॉय 
 
वृत्त संपादक:-   प्रवनता कुलकणी, प्रशकागो, इप्रलनॉय    
                                            
                                    क्षवश्वस्त सक्षमती:  
 
अध्यि :-        िोप्रहत प्रचटण स, प्रसॲटल, वॉप्रशींग्टन  
 
सदस्य :-        प्रनत न जोश , प्रशकागो, इप्रलनॉय  
 
सदस्य :-        सुन ल सूयावींश , ररजप्रिल्ड, कनेप्रटकट            
                            ...  
प्रकािक:-    बृहन्महाराष्ट्र  िींडळ, उत्तर अिेररका  
संकेतस्थळ:- https://www.bmmonline.org  

इमेल:               vrutta@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         िेबु्रवार   २०२३        

अध्यि:-  सींद प द प्रक्त  क्लिवलँड ओहायो 

सक्षचव:- अप्रजत नातू सॅकॅ्रिेण्टो,  कॅप्रलिोप्रनाया  

कोर्ाध्यि:-  राजन पेडणेकर टॅम्पा बे, फ्लोररडा 

सदस्य:-  अिर उऱ्हेकर   प्रलक्लव्हींग्स्टन, नू्य जसी  

 सप्रवता िोरे   प्रसॲटल, वॉप्रशींग्टन  

 िींजुर्ा नाईक  वेस्ट पाि ब च, फ्लोररडा  

 िसाद पानवळकर  ऑक्लस्टन, टेक्सस  

 प्रवराज  राऊत  सॅन होजे, कॅप्रलिोप्रनाया  

 

 पान क्र. 

अध्यिीय  १ 

श्रध्दांजली  ३ 

बृ.म. मंडळ अक्षिवेिन, बे एररया- २०२४- वाताष  ४ 

- जागक्षतक मराठी भार्ाक्षदनाक्षनक्षमत्त िुभेच्छा, कक्षवता  ५ 

वॅ्हलेंटाईन क्षदनाक्षनक्षमत्त:- कक्षवता, क्षचत्रकल्पना  

-  लेख:- भटके पिी – मंक्षझल वही है!  ६ 

- कक्षवता:-आनंदाचे झाड, Matrimonial Advertisement  ८ 

- उ.अमेररकेतील मराठी कवीनंा कक्षवतास्पिेचेआवाहन  

- ’िब्दफोड’- मराठी भार्कांसाठी मनोरंजनाचा खेळ    ९ 

-  Article:- Rationalism and Hinduism १० 

-  Article:- Aryan Parvatkar Got a Cricket Talent ११ 

- पुरवणी ऑनलाईन- अनुक्रम    

- बृ.म. मंडळाचे काही प्रकल्प  पृष्ठ २, ४  आक्षण ..........  १२ 

ब.ृ म. मंडळ प्रकल्प  
खगोलशास्त्रावर व्याख्यान ेआणि पररसंवाद  

BMM  BCONNECT  

Objective:   To connect, build and foster the   
Marathi  professional community of North    
America.  
Activities: Building your network, knowing 
more about starting your own business/
succeeding in your profession and contribution     
opportunities for you.  
Also looking forward to connect with the experts 
from various professional fields who are willing 
to offer their expertise to the ones who in need.  
If interested, below is sign-up link:- 
https://bmm2.page.link/bconnect and join the 
LinkedIn using the link:- 
https://www.linkedin.com/groups/12709200 . 

ह्या हौश  खगोलशास्त्र-सिुदायात भाग घेण्यासाठ  

खाल ल सींकेतस्थळावर नावनोींदण  कराव .  

https://bmm2.page.link/astronomy  

BMM KARAOKE 

Every 2nd and 4th Sunday from 5 -7 PM 

EST.  Registration link for BMM Karaoke:-  

https://bmm2.page.link/karaoke  

mailto:vinatak.bmmvrutta@gmail.com
mailto:vinata@gmail.com
mailto:Rajan.Pednekar@bmmonline.org
https://bmmonline.org/vrutta/subscription/
http://www.bmmonline.org
mailto:vrutta@bmmonline.org?subject=vrutta@bmmonline.org
file:///C:/Users/Vinata Kulkarni/Documents/Custom Office Templates
https://bmm2.page.link/bconnect
https://www.linkedin.com/groups/12709200
https://mbmtoronto.us3.list-manage.com/track/click?u=77375b58eb256fc6e7309d2dd&id=c324b48105&e=8c47c8480b
https://bmm2.page.link/karaoke
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भांडवलिाहीला समाजकायाषसाठी जंुपणारे एक 

समाज पररवतषक- सुनील देिमुख - 

याींचे ४ जानेवार  २०२३ रोज  अिेररकेत प्रनधन 

झाले. अिेररकन व िराठ  सिाजात ल सािाप्रजक, 

वाङ्मय न राजक य आप्रण अथाव्यवस्था या व्यासप ठावर 

सुन ल देशिुख हे प्रजवींत आख्याप्रयका बनले होते. दाींडगे 

वाचन,  सखोल तका शुद्ध प्रवचार, सितोल वसु्तप्रनष्ठ लेखन 

ह  त्याींच्या अलौप्रकक व्यक्लिित्त्वाच  खास वैप्रशष्ट्ये होत . 

वाङ्मय, सिाजकाया, पयाावरण, राजकारण, अथाव्यवस्था 

अशा अनेक के्त्राींत त्याींन  पररणािाींवर लक् कें प्रद्रत करून 

काया केलीं. काह  वर्ािंपासून हृदयप्रवकार, कका रोग 

ह्याींच्याश  ते लढत होते. पत्न , िुले व इतर नातेवाईकाींच्या 

साप्रिध्यातच त्याींचा शाींतपणे िृतू्य झाला. 

स्वातींत्र्य, सिता, बींधुभाव आप्रण प्रनर श्वरता अशा 

सींस्कारात ते साींगल त लहानाचे  िोठे झाले. साने गुरुज , 

कुिार सप्तर्ी, अप्रनल अवचट, क्राींत  शहा आप्रण युक्राींद 

(युवक क्राींत  दल)च्या प्रवचाराींचा त्याींच्यावर िभाव होता. 

एस.एस.स . बोडााच्या पर के्त  ते चौथे आले. िुींबई 

प्रवद्याप ठातून त्याींन  केप्रिकल इीं प्रजप्रनअररींगच  पदव  

घेतल . १९७० साल  अिेररकेत जाऊन त्याींन  केप्रिकल 

इीं प्रजप्रनअररींग िधे ‘MS, MBA’ आप्रण ‘J.D. Law’ ह्या 

पदव्या प्रिळवल्या. अशा वेगळ्ा प्रशक्णािुळे ‘Goldman 

Sachs’न  त्याींना ‘Commodity Trading’ साठ  बोलावलीं. 

अल्पावध त ते ‘Head Trader’ झाले आप्रण वैप्रश्वक 

बाजारात त्याींन  नावलौप्रकक किावला. ध रुभाई अींबान ींन  

त्याींना ’Trading’ प्रशकवायला भारतात बोलावून घेतले. 

पण यशाच्या अतु्यच्च प्रशखरावर असतानाह  

वयाच्या ४५व्या वर्ी त्याींन  पैशाचा हव्यास न धरता, 

पूणावेळ सािाप्रजक कायाात पदापाण केलीं. १९९४ साल  

$३००,००० देणग िधून त्याींन   स्वतः च्या नावाचा आग्रह 

न िरता, "िहाराष्ट्र  िाऊीं डेशन साप्रहत्य पुरस्कार" योजना 

सुरू केल . सिाज पररवतानात पुरोगाि  वाङ्मयाचा वाटा 

िार िोठा आहे, ह  गोष्ट् लक्ात घेऊन ह  योजना पुरोगाि  

वाङ्मयासाठ  आखल  आप्रण तसे प्रनकर्ह  िप्रसध्द केले.  

पुढे, दोनच वर्ािंन  देशिुखाींन  अप्रधक देणग  देऊन 

"सिाजकाया पुरस्कार योजना" अींिलात आणल . 

"जोडोप्रनया धन उत्ति वेव्हारे उदास प्रवचारे वेच कर ", हे 

सींत तुकाराि िहाराजाींचे प्रवचार त्याींन  अींिलात आणले.  

ह  योजना पयाावरण, दप्रलत, स्त्र िुि  यासींबींप्रधत काया   

करणाऱ्या सींस्था आप्रण कायाकते याींचा सत्कार करतेच पण 

नव न कायाकत्यािंनाह  िोत्साप्रहत करते. िोठे पुरस्कार 

आप्रण शानदार सिारींभ ह  या योजनेच  वैप्रशष्ट्ये ठरल . 

पुरस्काराींचे प्रनकर् व लोकशाह  पध्दत ने प्रन:पक् प्रनवड 

यािुळे प्रकते्यक नव्याने पुढे आलेल्या तरुण, दप्रलत 

लेखकाींना पाररतोप्रर्के प्रिळाल . िहाराष्ट्र ाच्या 

कानाकोपऱ्यात ल गुण  साप्रहक्लत्यक व कायाकत्यािंचा शोध 

घेऊन त्याींचा सन्मान केला जातो. आजपयिंत ३५० "साप्रहत्य 

पुरस्कार" व “सािाप्रजक कायाकते पुरस्कार" प्रदले गेले.  

पाररतोप्रर्क योजना जाह र झाल्यावर देशिुख 

"िहाराष्ट्र  िाऊीं डेशन"च्या कायाकाररण वर आले व नींतर 

अध्यक् झाले. िाऊीं डेशनने िप्रसद्ध  देण्यावर आप्रण प्रनध  

उभारण्यावर भर प्रदल्याने अनेक देणग दार पुढे आले. 

"िहाराष्ट्र  िाऊीं डेशन"चे नाव आप्रण काया भारतात आप्रण 

अिेररकेत खूप गाजले. िोठ्या देणग्या आप्रण उच्चपदस्थ 

िाणसाींना जोडण्याच  कला ह्या भाींडवलाींवर देशिुखाींन  

अनेक िाणसीं व सींस्था जोडल्या. पयाावरणाच्या के्त्रात 

अिेररकेचे िाज  उपाध्यक् अल् गोर याींच्या Climate   

Reality  Project वर त्याींन  काि केलीं. भारतात पयाावरण 

के्त्रात पाररतोप्रर्के देणे प्रकत  िहत्त्वाचे आहे हे देशिुखाींन     

Sierra Clubला पटवून प्रदले आप्रण त्या कायाक्रिाचे 

प्रनयोजनह  केले.  

फ्लोररडाच्या राजकारणापासून अप्रलप्त राहूनह  

त्याींन  प्रतथल्या स्थाप्रनक नेत्याींना आप्रथाक पाप्रठीं बा आप्रण 

वैचाररक प्रदशा प्रदल . अिेररकेतल्या आप्रण भारतातल्या 

राजक य िश्ाींवर सुन ल देशिुखाींचे सींशोधन, लेखन  

सखोल व वसु्तप्रनष्ठ आहे. भारतात साधना 

प्रनयतकाप्रलकातून आप्रण िसार-िाध्यिातून त्याींचे प्रलखाण 

जनसािान्याींपयिंत पोचले . अिेररकेत ल वॉरेन बिे, प्रबल 

गेटस सारख्या श्र िींताींन  आपल  ९९% सींपत्त  सािाप्रजक 

कायाासाठ  प्रदल . त्याींच  ह  सींवेदनश लता भारत य 

उद्योगपत ींिधे प्रदसत नाह . िाऊीं डेशनच्या योजनात त्याींन  

भाग घ्यावा, अश  देशिुखाींच  इच्छा होत .  

सुन ल देशिुखाींसारख्या बुक्लद्धिान, कतृात्ववान  

आप्रण सािाप्रजक पररवतान घडवून आणण्याऱ्या 

कायाकत्यााच  भारतात अनेकाींना जाण व आहे. पण दुदैवाने 

तश  जाण व ५० वर्ािंहूनह  अप्रधक काळ त्याींच  किाभूि  

असलेल्या अिेररकेत िार थोड्या लोकाींना होत  असे 

खेदाने म्हणावे लागते. त्याींच्या िृतू्यनींतर काह  तासातच 

िहाराष्ट्र ात ल वृत्तपते्र व िसार िाध्यिातून त्याींना श्रद्धाींजल  

वाप्रहल  गेल . त्याच िखर जाण वेने व नेटाने आपण ते 

काया चालू ठेवणे ह च सुन ल देशिुखाींना श्रद्धाींजल  ठरेल.                                          

                - राजन गडकरी (िाहवा, न्यू जसी) 

टीप:- सुन ल देशिुखाींच्या सृ्मत ला वींदन करण्यासाठ  

खाल ल वेबसाईट तयार केल  आहे. Ctrl आप्रण Click 

करून जरूर भेट द्या.  

https://www.gatheringus.com/memorial/

sunil-manohar-deshmukh/9651?c=973 

 श्रद्ांजली  

https://www.gatheringus.com/memorial/sunil-manohar-deshmukh/9651?c=973
https://www.gatheringus.com/memorial/sunil-manohar-deshmukh/9651?c=973
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  बहृन्महाराष्ट्र  मंडळाचा प्रकल्प - ‘वारसा’- YouTube माक्षलका 

वारसा, जो वप्रडलोपाप्रजात आलेला आप्रण पुढच्या प्रपढ ला सुपूता केलेला असा वारसा. िराठ  

सिाजाने उत्तर अिेररकेत स्थलाींतर करताना बरोबर आणला सींसृ्कत चा, प्रशक्णाचा, आठवण ींचा, 

आश वाादाींचा आप्रण िराठ  िात चा वारसा. आजचा उत्तर अिेररकेत ल िराठ  सिाज कोण आहे, 

हे सिजून घ्यायचे असेल तर आपण कुठून आलो,  का आलो, आप्रण इथल्या िात त आपल  िूळीं  

रोवून कसे भरभराट ला आलो, हे शोधलीं  पाप्रहजे, त्याच  नोींद करून, ते  जतन केलीं  पाप्रहजे. अशा 

गोष्ट्  एकप्रत्रत केल्या, क  सवााना आप्रण भाव  प्रपढ ला आपल्या िवासाच  झलक प्रिळेल. त्यासाठ  

चालू केला आहे, "वारसा" हा िकल्प. 

  वारसा माक्षलका, भाग दुसरा :- "गोष्ट् पक्षहल्या लग्नाची" 

उत्तर अिेररकेत ल पप्रहल्या िराठ  थाटाच्या 

लग्नाला चला, तुम्ह  लग्नाला चला! 

वर: िबोध लेले वधू: प्रवजया गोखले 

कायागृह: चॅपल UOM 

तार ख: ७ ऑगस्ट १९६१ 

पुरोप्रहत: डॉ. पद्माकर द प्रक्त 

  
 

वारसा िाप्रलकेचा हा दुसरा भाग "गोष्ट् पप्रहल्या लग्नाच " पहाण्यासाठ  खाल ल (link)  

क्लिक करा  प्रकीं वा तुिच्या mobile phone वरून  इथे प्रदलेला QR code scan करा.   

खाल ल यू युब चॅनेलला like आप्रण subscribe करा. 

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

                              *** 

बहृन्महाराष्ट्र मंडळ अणिवशेन, ब ेएररया २०२४ - वार्ाा 

- सुिा राजदेरकर (बृ.ि. िींडळ अप्रधवेशन २०२४, स्मरप्रणका- उपसींपादक,  िहाराष्ट्र  िींडळ बे एररया, कॅप्रलिोप्रनाया) 

            

       हजारो िैल दूर उत्तर अिेररकेच्या (अिेररका व कॅनडा) धरत वर वास्तव्याला आलेल्या आप्रण 

अनेक कारणाींन  इथेच स्थाप्रयक झालेल्या िराठ  िनावर उत्तर अिेररकेचा रींग कसा चढला, इथल्या 

सींसृ्कत त प्रिसळताना िराठ  िाणसाने अिेररकेला काय प्रदले याचा आढावा घेणारा BMM2024 

स्मरप्रणकेचा प्रवरे्शाींक काढण्याचा आिचा िानस आहे. 

       या स्मरप्रणकेच्या अींकाच्या सींकल्पनेपासून िकाशनापयिंतच  सींपूणा िप्रक्रया ह  एक िोठ  

जबाबदार  आहे. त्या जोड ला िायबोल च्या िेिाने एकत्र आलेल  आिच  ट ि आप्रण आवड चे 

काि करण्याच  सींध  याींच  िजा काह  औरच आहे. स्मरप्रणकेच्या िाध्यिातून तुम्हा सवािंश  सींवाद 

साधण्यास आप्रण तुम्ह  पाठवलेले साप्रहत्य िकाप्रशत करण्यास स्मरप्रणका ट ि आप्रण 

अप्रधवेशनासींबींप्रधत सवा कायाकत्यािंच्या ट म्स असे आम्ह  सवा खूप उतु्सक आहोत. तेव्हा िाप्रसक 

बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त, अप्रधवेशनाचे सींकेतस्थळ- https://www.bmm2024.org/ , बृहन्महाराष्ट्र  िींडळाचे सींकेतस्थळ- 

https://bmmonline.org आप्रण सोशल ि प्रडया िािा त आम्ह  सवािंश  जरूर सींपकाात राहू. धन्यवाद! 

 

*** 

https://www.youtube.com/@bmm-varasa/videos
https://www.bmm2024.org/
https://bmmonline.org
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- क्षप्रया गोडबोले  

(एप्रडसन, नू्य जसी)  

दोन खणाींचे घरकुल 

त्यात तुझ  न  िाझ  चूल 

सिाधानाचे दोन घास 

नजरेतुन  कबूल  
 

कध  आसवाींच्या जोड  

ि ठभाकरह  तोड  

प्रहींदोळ्ातल्या हासूला 

तुझ्या प्रजव्हाळ्ाच  गोड  

 

नप्रशब  रुतलेल्या भेगा 

चालताना टोचे पाय   

साींजेला तुझ  चाहूल 

ह च सुखाच  नरिाई 

 

भरत  न प्रदसे कध  

ओहोट चे क्ण खूप 

सागराच्या कुश तले 

शोधू प्रशींपल्यातले गुण 

 

िाझे तुझे नेत्र कोर् 

काळ्ा प्रतटाचे ित क 

तुझ्या श्रिाच्या हाताींना 

िाझ्या िायेच  िुीं कर ! 

 
             *** 

प्रीर् - कांचन गोडबोले (ि व्हलँड, ओहायो) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

शब्ाींच  सिृद्ध , शब्ाींच च खाण 

करत राहुया िराठ  भारे्त प्रलखाण  

सुरेल वाक्याींच  करुया देवाण घेवाण, 

भारे्वर िेि करुन , ठेऊया भारे्च  जाण ! 

                       *** 

 िराठ  भारे्त ल नािाींप्रकत कव , लेखक, नाटककार, कथाकार व सि क्क,  ज्ञानप ठ पुरस्कार 

 िाप्त िहाराष्ट्र ात ल जेष्ठ साप्रहक्लत्यक क्षवषू्ण वामन क्षिरवाडकर, ऊिा  कुसुमाग्रज  याींचा  २७ िेबु्रवार   

हा जन्मप्रदवस जागक्षतक मराठी भार्ा गौरव क्षदन/िराठ  राजभार्ा प्रदन म्हणून साजरा केला जातो.  

 त्याप्रनप्रित्त:- 

णचत्र-णवनीर्ा वले्हाळ , कल्पना व शबदांकन- गौर्म पंगू  

ठेऊया भाषचेी जाि...  

February 14 

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A0%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%B5%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A4%95
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%95
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मंक्षझल वही है ! 
क्षवद्या हडीकर सपे्र (िररएटा, कॅप्रलिोप्रनाया) 

       “हाच तो पहाड  दगड ! त्यावर  चाळ स वर्ािंपूवी  

िाझा िोटो घेतला  होता.”, असे ि  

अचानक आप्रण उत्स्िूता  बोलून गेले. 

 “चला िग आता पुन्हा काढूया..” 

आकाश सळसळत्या उत्साहानीं 

म्हणाला. आकाशचीं दुसरीं  नाव 

‘उत्स्िूता’ असीं असावीं ! 

“वेडा  का काय तू ?, आता िला कसीं 

चढता येईल? अरे, चाळ स वर्ा उलटून गेल  ना ! प्रशवाय 

िकरण ‘जड’ आहे !  You have no clue.” ि  त्याला 

सिजावून साींगण्याचा ियत्न करत होते. अखेर डाव  उजव  

करत करत िाझीं जड िकरण एकदाचीं त्या कातळावर 

चढून उभीं राप्रहलीं  आप्रण िोटोत प्रडप्रजटल झालीं . 

तर एका िोटोच  ह  दुसर   गोष्ट्, अगद  काह  

िप्रहन्याींपूवीच ! कातळ तोच, योसेप्रिट  िॉल्सच्या 

वाटेवरचा. िोटोच्या चोकट त उभे असलेले राह  बदल 

गये! या योसेप्रिट  नॅशनल पाका च  कातळिाया गेल  

चाळ स वरे् िला भुरळ घालत आल  आहे. दर वेळ  त्या 

भव्य पहाडाींचीं, त्याींच्या पाण्यातल्या प्रनतळ िप्रतप्रबींबाींचीं, 

त्याींच्या चींद्रिकाशातल्या धूसरतेच, प्रतथल्या िेसाळणाऱ्या 

िपाताींचीं िनोहार  दशान िला नव्यानीं प्रवक्लस्मत करत आलीं  

आहे.          

िथि पाप्रहला हा पररसर तेव्हाच नकळत त  ‘आहा’ 

दाद गेल . पाठ च्या कण्यातून त  सरसरत वर गेल .  िन 

िप्रहरून गेलीं . क्णभर स्वतः चीं अक्लस्तत्व प्रवसरायला 

लावणारा तो साक्ात्कार  अनुभव! या पसाऱ्यात आपण 

प्रकत  ‘कण’ भींगुर आहोत याच  त  जाण व.  या  जाण वेतून 

त्याचवेळ  एका प्रवशुद्ध िेिान भरून गेलेलीं  िन व 

िनभरून दाटलेल  सगळ्ा प्रवश्वाबद्दलच  िाया.     

”क्या बात है।  प्रनसगाानीं  एकदि बॅ्लक अँड व्हाइट 

छायाप्रचत्रण केलीं  आहे.“- ि  तेव्हा एकदि उत्स्िूतापणे 

बोलून गेले होते. योसेप्रिट  म्हणजे प्रनसगााचीं कृष्णधवल     

छायाप्रचत्रण आहे. (उग च नाह  ’अँसल ॲडम्स’नीं इथे 

बसून वर्ाानुवर्िं  कृष्णधवल छायाप्रचत्र काढल .)  ऐट त 

उभा असलेला तो अल्  कप्रपतान! कातळराजा! आप्रण 

कात व काींत चा तो हाि डोि!  िथि पाप्रहला  तेव्हा त्या 

कातळावर कुठे कुठे बिााचे कात व आप्रण पारदशी 

कवडसे रेंगाळत होते. नद च्या काठावर उन्हात 

प्रवरघळताना प्रदसत होते. थींड च  एक प्रकनार हवेला 

थींडावत होत . आम्ह  दहा पींधरा जण होतो. तींबू टाकून 

दोन प्रदवस त्या ‘आहा’ क्णाींचे  प्रदलदार अनुभव िनसोि 

घेत होतो. ‘आहा’चा अनुभव एकत्र घेतला तर शतगुप्रणत 

होतो. तेवढ्या भव्य पररघात सुद्धा योसेप्रिट  म्हणजे ते 

पींधरा प्रित्राींचीं प्रवशाल भावे कुटुींब, असीं िाझीं छोटींसीं 

सि करण नकळत बनून गेलीं .   

   चारुचा िुलगा 

िकाश तेव्हा.  

लहान होता. चार  

वर्ािंचा असेल. 

प्रिप्रशगनच्या 

बिााच्या धूसर 

आठवण  

असणार. पण. 

कॅप्रलिोप्रनायािधे्य 

आल्यावर त्यानीं 

बिा  पाप्रहलीं  

नव्हतीं. त्यानीं  

कुतूहलानीं 

पटकन हात 

लावून पाप्रहला 

आप्रण एक खडा 

तोींडात टाकून 

खात र केल . 

चेहेऱ्यावर त्याचा तो एक ‘आहा’ क्ण!    

 त्यानींतर दप्रक्ण कॅप्रलिोप्रनायािधे्य आिच्याकडे 

आलेल्या िते्यक पाहुण्याला योसेप्रिट च्या त थायाते्रला 

घेऊन जायचीं आप्रण पुन्हा पुन्हा तो आनींदानुभव घ्यायचा 

ह  आिच  िथा सुरू झाल .   

त्या िथेििाणे आम्ह  आणख  एक सिर ठरवल .  

 हे पाहुणे म्हणजे आिचे प्रिप्रशगनचे खास प्रित्र.  िग बे 

एररयात रहाणाऱ्या आिच्या आणख  खास प्रिप्रशगन 

प्रित्रापयिंत ि  िाझ  िेसाळणार  उत्साहता दूरवाण तून  

पोहोचवून आिचा योसेप्रिट ला जाण्याचा बेत जाह र 

करून टाकला.   

“चारू, आम्ह  आप्रण देशपाींडे उद्या सकाळ  उठून 

योसेप्रिट ला जाणार आहोत. आम्ह  प्रतथे एक केप्रबन 

ठरवल  आहे आप्रण प्रतथे दोन प्रदवस रहाणार आहोत !”  

वा. वा. िारच छान !” चारुचा नेहेि च िेसाळणारा 

आवाज ! बस्स ! आम्ह  िोन ठेवले.   

दुसऱ्या  प्रदवश   पहाटेच प्रनघालो आप्रण बाराच्या    

भटके पक्षी  

भटके पक्  थव्याथव्यान  येऊन बसतात.  

त्याींच्या उडण्याच्या िते्यक कडव्याला देशाींतराचे धृवपद 
असते… 

अश  एक कप्रवता आहे; त  िला आठवते कुठल्याह  

हटके प्रठकाण  ! त्या भटक्या आप्रण ‘हटके’ आठवण ींच   
काह  शब्ाींकने... प्रतथे भेटलेल्या िाणसाींसकट आप्रण  

सींस्मरणाींसकट !  - प्रवद्या हडीकर सिे  
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सुिारास ग्लेप्रशअर पॉईींटला पोहोचलो. काय आश्चया! प्रतथे 

भावे कुटुींब आिच  वाट पहात होते. चारूनीं नेहेि ििाणीं 

कूलर भरून जेवण आणलीं  होत. आप्रण बरोबर एक 

आश्चया  आिच्यासाठ  - अक्लश्वन, आिच्या त्या पप्रहल्या 

कॅक्लम्पींग वेळ  घेतलेल्या कातळावरच्या िोटोतला एक 

राह . आयत्या वेळ  ठरवून असीं काह  करणे ह  भावे 

कुटुींबाच  ख्यात . पण बरोबर अक्लश्वनला  आणणे हे खास 

कौशल्य. कारण अक्लश्वन म्हणजे सहा िप्रहने आध  

काटेकोर प्रनयोजन करणारा. म्हणजे… ”सकाळ  सात 

वाजून दहा प्रिप्रनटे आप्रण पस्त स सेंकीं दान  प्रनघायचीं. िग 

’योसेप्रिट  िॉल्स’ला अिुक वाजून तिुक प्रिप्रनटाींन  

पोहोचायचीं. िग प्रतथे बरोबर दहािूट आप्रण साडेसहा  

इींचावर  एक चौरस कातळ आहे,  बुटाचा बींद  सुटत आला 

असेल तो न ट बाींधायच  त  जागा; तो  अिुक अींशात 

वाकून बाींधायचा आप्रण पुढे जायचीं... “ इ . इ.   

अशा अक्लश्वनला आयत्या वेळचा प्रवर्य पटवून 

गाड त घालून योसेप्रिट ला घेऊन येणे हे काि 

प्रवठ्ठलपींताींप्रशवाय कोण ह  करू शकणार नाह ! अक्लश्वनला 

पटवण्यात एक तास दोन प्रिप्रनटे चार सेकीं द  गेल्यािुळे 

आम्हाला दोन प्रिप्रनटे चार सेंकीं द उश र झाला.” भावे  

हसत हसत साींगत होते.  

“म्हणजे याींन  गाड  प्रविान-वेगानीं पळवल  आप्रण 

दोन क्लिप्रडींग प्रतप्रकटे घेतल  असणार !“ 

िग पुन्हा दहा वर्ािंनींतरच  अींगत पींगत. िींप्रझल वह , 

आप्रण  राह  वह ! चारुच  खास दह  बुत्त  त  सुद्धा सह  !   

िग दोन प्रदवस नुसत  धिाल... चारू आप्रण भारत  

शाळेतल्या िैप्रत्रण . शुभाींग , चारू आप्रण ि  ॲन आबारच्या 

प्रवद्याप ठातल्या सहअध्याप्रयन . अशोक आप्रण िाधव हे 

प्रिप्रशगनचे प्रित्र, प्रवठ्ठलपींत हे जगक्लन्मत्र. आणख  सगळे 

प्रिळून आम्ह  अकरा लोक होतो. भास्कर, िकाश, न ता, 

ह   िुले वेगळ्ा टर ेकवर आप्रण  आम्ह  एका लहान टर ेकवर 

गेलो होतो. िग ठराप्रवक कोडॅक  िोटो िॉट वर िोटो..: 

त च पाऊलवाट... 'तो वारा प्रिरतो श ळ िुि घालतो' 

अश  शींकर रािाण ींच्या कप्रवतेच  आठवण देणार ! 

वाऱ्याच्या सुरात  पाण्यानीं धरलेला  ताल. त्यावर डोलणाऱ्या 

वृक्राज च्या प्रहरव्या सतार . त्यावर उन्हाचा कवडसा आप्रण 

पाण्याच्या तुर्ाराींच  इींद्रधून! सिोर तो योसेप्रिट चा त न-

ताल  िपात; प्रनसगााचीं रुणझुणतीं गाणीं. हजारो वरे् प्रनसगााचे 

बदलते ऋतू या िैिल त रीं गून गेलेले. 

वाटेत कुरणात बसून भेळ खाणे, चव ला भावे याींचे 

प्रवनोद  प्रकसे्स, शुभाींग चे गाणे. िग गाण्याच्या भेंड्या. 

सींध्याकाळ  गरि डाळ क्लखचड चा बेत... अशोक, प्रवठ्ठलपींत 

आप्रण अक्लश्वन  या  कोकण , कानड  आप्रण पुणेर   गक्लिष्ट् 

लोकात कोण जास्त गोष्ट्  साींगतो याच  चढाओढ. रात्र  

डोळे भरून पाप्रहलेलीं  रत्नखप्रचत आकाश!   

दर वेळ  योसेप्रिट च  िींप्रझल त च, पाहुणे बदल गये!  

िते्यक वेळ  योसेप्रिट च्या स्थळाींवर, कातळाींवर आप्रण 

दगडाींवर आिच्या आठवण ींच्या खुणा उिटवल्या.    

दरवेळ , आठवण  जागवल्या.  “इथे आपण िागच्या वेळ  

असा िोटो काढला. इथे या रेस्टॉरींटिधे्य त  बहारदार 

प्रडश  होत . इथल्या या हॉटेलिधे्य आपण िायक्रोवेव्हिधे्य 

पराठे गरि करून खोल वरच जेवण केले.” प्रकीं वा “इथे या 

बाकड्यावर दुपारचे जेवण केले. इथे प्रपझ्झा झाला. इथे या 

बाकावर बसून या प्रवर्यावर गिा िारल्या होत्या, नाह ? 

इथे ते अस्वल प्रदसले. आठवतीं?  आप्रण इथे यावेळ  

पावसाच  सर आल  तेव्हा काढलेल  श्रावणिास  हर्ा 

िानस  कप्रवतेच  आठवण? आठवते?“ 

     वर्ािंिागून वरे् अशा स्मरण-खुणा साठत गाठत   

योसेप्रिट च  यात्रा चालूच आहे. कध   कुरणात रानिुले 

लेऊन सजलेल्या वाटाींवर आम्ह  दोघेच बागडलो. कध   

टर े प्रकीं ग साठ  प्रित्राींबरोबर गेलो. तर कध  सुट्ट साठ ... कध  

बे एररयाच्या वाटेवर सहज म्हणून तर कध , अगद  

योसेप्रिट च्या १५० व्या वाढप्रदवसासाठ  िुद्दाि केलेल  

यात्रा. िते्यक वेळचे राह  बदल गये... वेगळ्ा वयाचे आप्रण 

वळणाचे! पण दरवेळ  त्याच कोडॅक िोटो िॉटवर 

काढलेले  िोटो जुन्या अल्बििधे्य बींप्रदस्त होऊन बसले 

आहेत. चाळ स वर्ािंपूवी ज्याींच्याबरोबर ह  यात्रा सुरू 

झाल , ते आता बेळगावपासून  बे एररया पयिंत प्रवखुरले 

आहेत. पण आिचीं सवािंचीं िैत्र अजून तसेच आहे. 

योसेप्रिट च्या कातळावर त्याच्या काह  पाऊलखुणा 

उिटलेल्या आहेत.  

 िींप्रझल त च ...तोच हाि डोि... 

कध  सकाळच्या कोवळ्ा प्रकरणाींच  पहाड  धून 

गाणारा. कध  सूयाास्ताचा प्रपसारा आवरत श्र  रागाच   

आवताने छेडणारा. सींध्याकाळच्या प्रकरणात झळाळून 

उठणारा आप्रण रात्र च्या चींद्रिकाशावर सावल  धरणारा    

‘हाि डोि’चा धारदार कातळ तोच आहे. तोच अल  

काींप्रपतान प्रदिाखात उभा आहे. ‘व्हनोन  िॉल’च्या ‘टर ेल’च  

त च नागिोड  वळणे, योसेप्रिट  िॉल्सच  त च भव्यता. 

भव्य ितलाींचे क्लस्तप्रित करणारे प्रवश्व् , खळखळणार  नद . 

प्रिरर लेक िधे्य पडलेले पहाडाचे   िप्रतप्रबींब. प्रिरर लेकच  

त च उदात्त शाींतता. सोनसळ  सूयोदय, अम्लान सूयाास्त, 

प्रनळ्ाशार आकाशातले ढगाींचे कापसेर  पुींजके.   

हा अिाट पररसर म्हणजे साक्ात् चैतन्य आहे. दोन 

तासाींपासून दोन हजार वरे् आयुष्य असलेल्या िुले, पाने, 

झाडे, पक् , िाण , प्रकडेिकोडे अशा अनेक सज वाींचीं हे 

ज वनचररत्र आहे. कुण  त्याला म्हटलीं  आहे- ‘Vibrant   

Tapestry of Life'! अनेकाींच्या ियत्नातून जपलीं  गेलेलीं  हे 

राष्ट्र  य उद्यान...  सवासािान्य िाणसाींसाठ  उलगडलेलीं  हे 

भव्य, सुींदर, प्रजवींत, सदाबहार िहावस्त्र! रानिुले लेवून 

सजलेल्या प्रहरव्या वाटा; त्याींच  नव  नक्  आप्रण प्रनसगााच  

नव  रूपे... रुिझुि गाण !  

२०२२ िधे्य पुन्हा योसेप्रिट  ...िींप्रझल वह .. पण प्रित्र 

नवे, त्याच कोडॅक िॉटवर. आता आिच्या प्रडप्रजटल िोन

-कॅिेरात त्या खुणा बींप्रदस्त होत आहेत. 
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    चाळ स वरे् उलटून गेल  पण तो प्रतथेच असलेला कातळ 

पाहून  िला पुन्हा तो  कोडॅक िोटो िॉट आठवतो. कदाप्रचत 

अवखळ आकाशला िाझा तो तेव्हाचा ‘आहा’ िाझ्या डोळ्ात 

प्रदसतो.’ आप्रण तो ‘चला तर िग, पुन्हा काढू िोटो‘ म्हणतो.  

ि ह  उत्स्िूतापणे छायाप्रचत्रात तो ‘वह ’ क्ण बींप्रदस्त 

करण्याचा ियत्न करते.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ि  पुन्हा नव्या नवलाईच्या डोळ्ाींन  स्मरणखुणा शोधत आहे.  

नद  खळाळते आहे. प्रतच्यातला तो कातळ  दगड प्रतथेच 

आहे. त्याचीं िप्रतप्रबींबह  तसेच आहे. पण िोटो काढणारा दूर 

प्रनघून गेला आहे... िींप्रझल वह ... राह  प्रनकल गया।  प्रतथल्या 

त्या वृक्ावर हेिींताच  रींगपालव  सळसळते  आहे.  

आठवण ींच  स्वरधून िनात पुन्हा उिटते आहे.  

'तुझ्या स्वरिेळात िाझ्याह  क् ण सुराच  एक तान'  

असीं म्हणणाऱ्या रव ींद्रनाथाींच  कप्रवता आठवते आहे. आप्रण  

आिच्या नव्या  स्मरणाच   पाऊलवाट उजळते आहे.  

***  

   - सौ. िुभदा सावरगांवकर (नू्य जसी) 
 

आनींदाचे झाड, 

त्याला आनींदाच  िुले 

आनींदाच्या िुलाींना, 

िायेच्या नाजूक पाकळ्ा 

अतूट िैत्र च्या -नात्याींच्या, 

खाल  काह  बोचरे काटे 

टोचणे बोथट होई, िेिाच्या वर्ाावात, 

िायेने घालू खतपाण , करू सींवधान 

                        बहरे ज वन, देऊन  सुगींध  आनींद, 

                  आपल्याह  अींगण , दरवळो िाजि अनींत ! 

 *** 

आनंदाच ेझाड 

उत्तर अमरेरकेर्ील मराठी कवींना आवाहन 

अियभार्ा - मराठी कक्षवता स्पिाष २०२३  
कप्रवता िधेसाठ   िवेश क्षवनामूल्य आहे.  

या स्पिेचे  सवष क्षनयम:-खाल ल दुव्यावर आहेत. 

 https://akshaybhasha.org/2023/01/

akshaybhasha-kavitaspardha-2023/ 

ह  िधाा फक्त उत्तर अमेररकेतील सवा वयोगटाींसाठ  

खुल  आहे.  एका िधाकास एकच कप्रवता पाठवता येईल. 

िधेत ल पप्रहल्या त न प्रवजेत्या कप्रवताींना  $ १००, $ ७५, 

$ ५० अश  पाररतोप्रर्के प्रदल  जात ल. 

कप्रवता पाठवण्याच  अींप्रति तार ख- फेबु्रवारी १८, २०२३ 

कप्रवतेचा प्रनकाल – फेबु्रवारी २८, २०२३ 

कप्रवता Microsoft Word Document िधे  

akshaykathaspardha@gmail.com इथे पाठवाव .  

MATRIMONIAL 

Hindu Marathi Girl USA Born 
 

Age- 39, Height- 5’4”, Vegetarian. 
 

Her Hobbies are Music,Crafts and Hiking. 
 

Education: MD, NEOMED College Ohio 
 

[Cleveland Clinic University Hospital in 
Neurology and subspecialty Board certified 
in both, working as a hospital neurologist] 

Contact: - Email - 
cardigan0181@gmail.com 

https://akshaybhasha.org/2023/01/akshaybhasha-kavitaspardha-2023/
https://akshaybhasha.org/2023/01/akshaybhasha-kavitaspardha-2023/
mailto:akshaykathaspardha@gmail.com
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मराठी भाषकांसाठी मनोरंजनाचा अद  भुर् नवा खळे 

आवाहन:-  कोणत्याह  भारे्त अश  रचना करणे शक्य आहे का, 

क  त्या रचनेिध ल शब्ाींच  िोड केल्याने नव न अथापूणा आशय 

प्रनिााण होऊ शकेल? िराठ  भारे्त हा ियोग गींित चा व सहजसाध्य 

असावा या अींदाजाने हा खटाटोप! अश  रचना म्हण सारख  सींप्रक्प्त, 

प्रवशेर् अथापूणा प्रकीं वा गहन प्रवचारिवताक असल्यास अप्रधक छान!  

- अरक्षवंद नारळे (टोराींटो, कॅनडा)  

 

          (िात्रा वृत्त ९-९)                                                    

  कुसुमाग्रज.क्षप्रय  कक्षवता-कवाली 

  कररता कक्षव करी कसुनी तयारी  

(कुसुिाग्रजाींना प्रिय असलेल  कवाल रूप  कप्रवता  

करण्यासाठ  कप्रव कसून  तयार  (ियत्न) करतो.) 

(शब्िोड करून)  

कुसुमाग्रज.क्षप्रय कक्षव ताक.वाली  

करर ताक-क्षवकरी*  कसुनी तयारी 

(कुसुिाग्रज.प्रिय कवप्रयत्र  हल्ल  ताक.प्रवके्रत ,  

ताकाच्या प्रवक्र साठ   कसून तयार  करते.)  

(* प्रवकर - प्रवक्र  - िाच न िराठ  सींदभा)  

                               *** 

- क्षवनता कुलकणी (प्रशकागो) 

अरप्रवींद नारळे याींच्या वर ल दोन पींि ींिधे 

िाझ्या चारोळ च  भर पुढ ल ििाणे:-  

       (िात्रा वृत्त ९-९) 

कुसुमाग्रज.क्षप्रय कक्षव ताक.वाली 
करर ताकक्षवक्री कसुनी तयारी 
ताक-घुसळणी  कक्षवतालेखणी  
जरी बोटांनी  करी कामक्षगरी  
काव्य-क्षनक्षमषती प्रक्षतभा फळाली      

         जरी काव्य रुची मक्षन पक्व झाली   

                              *** 

- मंक्षजरी जोिी (लुइप्रवल् , टेक्सस) 

    सारेगम सूर का लपेटीतक्षच रडले ?  

    (शब्िोड करून)  

     सारे ग मसूर काल पेटीत क्षचरडले. 

  *** 
- क्षवनता कुलकणी   
     
     दोनशे गड्ांचे काम एका रोबो समान!   

     यंत्रमानवाचा कर, कायषिम अन   वेगवान     

    (दोनशे गड्याींचे काि एक रोबो करतो.  

     (अशा त्या) यींत्रिानवाचा हात कायाक्ि व वेगवान आहे.)    

(शब्िोड करून)    

   दोन शेगड्याींचे काि, एका रोबोस िान! (प्रकीं वा) - 

    दोनशे गड्ांचे काम, एका रोबोस मान!   

    यंत्र मान वा चाकर, कायषिम अन   वेगवान     

 (दोनशे गड्याींचे काि करू शकणाऱ्या रोबोला यींत्र सिज वा 

चाकर, (तो)  कायाक्ि व वेगवान असा (िानाींप्रकत) आहे.)      

 *** 

ट प:- “शब्िोड” खेळात भाग घेण्याींस  इचु्छक असणाऱ्याींन  आपल  रचना arvind.narale@sympatico.ca आक्षण 

vinata@gmail.com या दोन्ह  ईिेल पत्त्ाींवर मक्षहन्याच्या २० तारखेपयंत, आपले नांव, गांव यांच्या उले्लखासह 

पाठवाव . आिच्याकडे आलेल्या रचनाींिध ल अथापूणा आप्रण उते्तजनाथा रचना बृहन्महाराष्ट्र  वृत्ताच्या पुढ ल अींकात 

िकाप्रशत करण्यात येत ल. रचनाींिधे काह  सुधारणा आवश्यक असल्यास त्याबद्दल अरप्रवींद नारळे आपणाींस सुचवत ल.     

-        या सदरात ल सवा प्रचते्र अरप्रवींद नारळे याींच  प्रनप्रिात  आहे.                                                           

*** 
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- Govind Jawalekar (Miami, Florida)  

Hindus consider the Vedas and later the        
Puranas as the original sacred texts, which    
define our religion. Unfortunately most Hindus 
have never read, taught, handled or even seen 
these books in any temple or their homes. 
Whereas the Bible and Koran find a revered 
place in almost every practicing Christian or 
Muslim home and even hotel rooms. For a  
common practicing Hindu, it is necessary to 
know what are the contents of the Vedas that 
he/she swears by. The Rig Veda the oldest and 
most important of all the Vedas is a collection of 
1,028 Vedic Sanskrit hymns and 10,600     
verses in all, organized into ten books 
(Sanskrit: mandalas). The hymns and verses 
are mostly prayers, commentaries on rituals, 
ceremonies and sacrifices dedicated to 
Rigvedic deities like Agni, Varuna, Indra and 
others who are no longer worshipped by       
present day Hindus. Only the Upanishads, 
which are considered part of the Vedas         
occasionally discuss philosophy, nature of    
creation, creator, soul, death, after life, etc. 
From these emerge different schools of Hindu 
philosophy which include six systems (shad-
darśana)– Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshika, 
Mimamsa and Vedanta. Interestingly among 
them, Samkhya and Mimamsa, while not       
rejecting either the Vedas or Brahman, typically 
reject a personal God, creator God, or a God 
with attributes. So the beginnings of rationalism/
atheism are right there in our oldest traditions. 
We lost them  completely when the concept of 
mythological gods and temple worship was   
embraced much later partly as a counter to 
Buddhism. What  represents Hinduism today is 
a collection of practices which include worship, 
prayers, fasts, pilgrimages and offerings to   
non-Vedic Puranic gods like Ganesha,                
Venkateshwara, Shanmukha, Kali, Vithal, etc. 
The Bhakti period further introduced a           
devotional dimension to these practices. The     
unfortunate consequence of all this is the total 
loss and extinction of the rationalistic approach 
in Hinduism. It is rationalism that drives         
scientific progress and  betterment of human 
societies. Whatever prosperity and progress 
that has been recently achieved by Hindus and 
Indians in general is due to the advent of       
Information Technology, scientific, industrial  

Rationalism and Hinduism and infrastructural developments in the last 30 
years. Not by building more and bigger temples 
or conducting wasteful rituals. Educated and     
professionally successful Hindus anywhere owe 
their success to their intellect, hard work and  
rationalistic approach to everything they do in 
their professions. What is sad and unfortunate is 
their inability to apply the same approach to their 
beliefs and religious practices. Superstition, 
blind faith and extravagant display of religious 
festivals has overtaken the minds and reasoning 
faculties of common and even educated folks.  
Godmen, Gurus, Yogis, and Holy Magicians 
have been successfully selling snake oil to these 
folks. They do not realize that they are victims of 
these personalities who are successful           
entrepreneurs owning/controlling huge            
enterprises selling yoga, unproven medicines, 
and promises of fulfillment of all worldly and 
heavenly desires. Astrology got into the religious 
mix making it even worse. The faithful do not 
see the irony when a very famous miracle Baba 
who supposedly cured cancers from his          
followers died due to multiple organ failures in 
his own modern hospital but could not cure    
himself by his miracles. Even some scientists 
and educated people go beyond their areas of 
expertise to promote medicinal benefits of cow 
urine and cow dung and proclaim that every 
modern technology existed in the Vedic or       
Puranic period. If the technology really exists in 
our sacred scriptures why don’t we use it and 
beat the scientific world. We have descended to 
this level only because we have been            
suppressing and killing scientific and rational 
thinking in our society. We are proceeding in the 
same direction as Afghanistan going back to the 
7

th
 century despite using satellite navigation and 

computer technology.    
If we can go back to our roots and revive our  
traditions of rational thinking and behavior, we 
can uplift ourselves and achieve progress in our 
society in an accelerated way. Let us learn 
something from a very progressive society like 
the Jewish people. They too can boast of a very 
ancient religion. They too have very orthodox 
and ritualistic followers. But the majority are very 
rational, progressive and forward thinking. Israel 
is a testimony to all that. Jews and people of 
Jewish descent represent less than 0.20% of the 
world's population, but they represent 22.4% of 
all Nobel laureates (208 out of 930). Compare 
that to India with about 18% population of the 
world, it has produced only seven laureates and    
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Only three of those laureates were citizens of  
India (Mother Teresa, Amartya Sen and  Satyarthi) 

and four were Indian by birth (Khorana,         

Chandrasekhar, Ramakrishnan and Banerjee), who 
did their award winning work in the West.  
If Hindus have to flourish and reach their full    
potential we have to start with inculcating and 
promoting rational attitude and approach in our 
children and not compel them to follow            
superstitious practices of the grown-ups.        
Children should be encouraged to develop      
critical thinking at an early age. Their future and 
the future of Hindus is in their hands and minds. 

*** 

Aryan Parvatkar Got a Cricket-Talent   

बहृन्महाराष्ट्र वतृ्त- ऑनलाईन णवभाग 

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

- कथा:- लव्ह इज इन द एअर- पान १४-१७ 

    सुिीर िमाषक्षिकारी  (सॅन होसे)  

- राक्षिभक्षवष्य:- फेबु्रवारी २०२३- 

 दादा दामले (नू्य जसी)  

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

Aryan Parvatkar is 16 years old and lives in Seattle. He is a Junior in High School and is     
already a professional cricket player. He has been recently selected 
in the USA Cricket’s  National Under 19, West Zone Team. 
Aryan started playing in Seattle’s Youth Leather Ball league in 2017. 
The youth cricket league, which has flourished due showcase their 
skills and talent.  
Since 2021, Aryan has been competing in national tournaments and 
was recently named in the Major League Cricket Chairman’s  Honors 
List due to his outstanding performances throughout 2022. The 
Honor’s List consists of the top five percent  cricketers in the country, 
and it was heartening to see that youth  performances were being  
noticed.  
Aryan’s first  introduction to cricket was at his age -two years. Ever 
since that day, he has been a huge cricket-fan. He started taking 
basic coaching at Pune Youth Cricket Club’s summer camps when 
he was living in Pune, India. He moved to Seattle six years ago and 
immediately joined American Recreational Cricket League (ARCL) at 
the age 11 years,  and started 
playing in Seattle’s local youth 
leather ball cricket league the 
very same year. He has been  
playing in adult’s Northwest  
Cricket League (NWCL) and MLC 

National  Cricket League since 2021.  During 2022, he was      
selected to Youth  Minor League Cricket team, representing    
Seattle Thunderbolts. 
As Cricket sports is growing across the nation, Aryan believes it 
provides great opportunities for many youngsters to learn, play, 
and enjoy this great game. Now that USA is developing several    
international standard cricket grounds and has attracted many 
international cricket players and coaches, it provides great       
opportunities to  aspiring youth cricketers.  
Bruhan Maharashtra Mandal’s (BMM) new initiative to start   
cricket league across several cities is one such great opportunity 
for cricket  lovers to play and enjoy the game. Aryan is super  
excited to see how BMM’s initiative unfolds! 
                                                   *** 

https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
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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:- shala@bmmonline.org 

https://bmmshala.net/ 

mailto:shala@bmmonline.org
https://bmmshala.net/
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बहृन्महाराष्ट्र वतृ्त - परुविी 

फेब्रवुारी, २०२३ 

- (बृ. म. मंडळाच्या संकेतस्थळावर)-  
 

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

 

https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
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लव्ह इज इन द एअर - “रेरो”  

- सुिीर िमाषक्षिकारी (सॅन होजे, कॅप्रलिोप्रनाया) 

 

 

 

 

 

 

 

       “आज रात्र  इथेच राहश ल िाझ्याकडे?” हा त्याचा िश् ऐकून खरीं  

म्हणजे प्रतच्या काळजाचा ठोका चुकला होता. पण प्रतने ऐकून न ऐकल्या 

सारखीं करत काह तर  म्हणायचीं म्हणून म्हणलीं,  

      “हे कॉि चे कप कुठीं  ठेवू?”  

      आध च त्याने धैया गोळा करून प्रवचारलेला िश्न. परत 

प्रवचारण्याकरता आता हरवलेलीं धैया गोळा करण्यात वेळ लागणार.  

      त  आज त्याच्या अपाटािेंटवर प्रडनर करता आल  होत . म्हणजे 

त्यानेच बोलावलीं होतीं.  सहा सात िप्रहन्याींपूवी त्याने प्रतला पप्रहल्याींदा 

बप्रघतलीं होतीं;. एका कप्रवता वाचनाच्या िोगॅ्रििधे्य. िेक्कात असून सुद्धा 

त्याने प्रतला पटकन हेरलीं. एक तर अगद  उत्साहाने पुढे बसलेल . सुींदर 

डोळ्ाींिधे्य कप्रवता ऐकण्याचा आनींद तरळत होता, ओठाींवर एक नाजूक 

हास्य आप्रण कुठेह  इकडे प्रतकडे लक् नाह . स्वतः िधेच रिलेल . 

चेहऱ्यावरच  रेर् न रेर् कप्रवतेचा िते्यक शब् प्रटपून घेत होत  आप्रण 

गव्हाळ प्रवलोभन य चेहरा कध  उजळून प्रनघत होता तर कध  गींभ र, ते 

कप्रवतेवर अवलींबून. कोणा आयोजकाच्या आग्रहाने िदत ला तो प्रतथे 

आलेला. से्टज-व्यवस्था वगैरे. तसे त्याला कप्रवता वगैरे िका दूरचेच. पण 

एखाद  सिोर आल च  तर, वाचून आनींद घेण्याइतपत सींवेदनाश ल तो 

नक्क च होता. इथे सगळीं  लक् िात्र प्रतच्याकडे होतीं. जसीं काह  कप्रवता 

ऐकण्या ऐवज , प्रतच्या चेहऱ्यावरून तो वाचत होता.   

     िोगॅ्रि सींपल्यावर त  कुठेतर  गदीत हरवून गेल . िग िहत्प्रयासाने 

आप्रण सींकोचाने िश्न प्रवचारत त्याने प्रतच  िाप्रहत  काढल  होत . प्रतच्या घर  गेला सरळ. कारण लपून छपून रस्त्यात गाठणीं 

त्याला पसींत नव्हतीं. कोण तर  दार उघडलीं, बोलावल्यावर त  सिोर आल . तो जरा जास्तच उींच प्रतच्यापेक्ा. सरळ धारदार 

नाक, उींच पुर  शर रयष्ट् , चेहऱ्यावर आत्मप्रवश्वास आप्रण स्टायप्रलश लाँग  हेअर कट. हातात एक कागद.  म्हणाला,  “तुम्ह  

त्या िोगॅ्रिला आला होता नीं ? जरा काि होतीं ििीं एक प्रिप्रनट.  बाहेर येणार का ?” प्रवप्रचत्र नजरेने बघत त  बाहेर आल  

होत . तो म्हणाला,  “आपल  ओळख अप्रजबात नाह . पण ि  त्या पूणा िोगॅ्रिभर तुझ्याचकडे बघत होतो, खूप आवडल स 

िला तू !” अशा अनपेप्रक्त वाक्यािुळे एकह  शब् न बोलता सींकोचाने त  परत आत जायला लागल . परत जायच्या आत 

प्रतच्या हातावर त्याने कागद ठेवला. त्यात पूणा नाव, िोन नींबर, नोकर  कुठे आप्रण काय, वय प्रकत  वगैरे आप्रण चक्क 

दोघाींच्या सिान ओळख च्या ४-५ लोकाींच  नावे. आप्रण शेवट  एकच वाक्य “िोनच  वाट बघतोय!”   

त्याचा आत्मप्रवश्वास, त्याचीं प्रदसणीं, सडेतोडपणा,  िािाप्रणकपणा आप्रण अचानक प्रबनधास्त “खूप आवडल स िला 

तू”, हे म्हणताना त्याच्या प्रिस्क ल डोळ्ातला सचे्चपणा प्रतला रात्रभर झोपू देईना. का कोणास ठाऊक, त्या नावाींच्या 

याद तल्या कोणालाह  काह  प्रवचारावीं असीं प्रतला वाटलीं नाह . दोन प्रदवस तर  िधे्य जायला पाप्रहजेत, म्हणून प्रतसऱ्या 

प्रदवश  प्रतने धडधडत िोन केला.  

“ि  काह  तुम्हाला हो म्हणायला िोन केला नाह ”, “ि  तुम्ह  नावे प्रदलेल्या कोणालाह  ि  कॉल केला नाह ये” वगैरे 

प्रतच्या गोष्ट् ींवर तो ििीं पण हसत हसत “िाप्रहत  आहे” म्हणत राप्रहला. 

“तुम्हाला सगळीं  िाप्रहत  आहे, तर िग अजून काय िाप्रहत  आहे?” 

“तू कॉल करणार हे िाप्रहत  होतीं.” 

“ओह िाय गॉड!” 
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“तुला वाटलीं घर  आलो तुला शोधत म्हणजे असाच कोण तर  रोडरोि ओ का? सींध्याकाळ  ५ वाजता लायब्रर त ये, 

वाट बघतोय”, असीं म्हणून त्याने िोन ठेवला.   

प्रतला वाटलीं होतीं त्यापेक्ा खूप वेगळीं च बोलणीं झालीं होतीं, त्याने क्लखल्ल  उडवल्याचीं जरा खुपत होतीं पण त्याचा 

आत्मप्रवश्वास  िात्र आवडला होता. 

िग असेच ते गेले सहा सात िप्रहने भेटत राप्रहले. त  पण काह  क्लखल्ल  उडवण्यात कि  नव्हत . त्यािुळे दोघाींचा 

सींवाद असाच कायि राप्रहला. एकिेकाींच  चेष्ट्ा करत, हसत क्लखदळत. शेवट िात्रीं नेहेि  त्याचे प्रतच्या जवळ जवळ 

करण्यात जायचा. कध  कध  प्रतच्या ओढण श  खेळायला लागेल तर कध  प्रतच्या कानाच्या पाळ श  तर कध  िानेवरच्या 

केसाींश . िग म्हणेल, “प्रकत  छान सुगींध येतो तुझ्या शेजार !”. िग त  म्हणायच ,  “तुझ्या डोक्यात असे काह  प्रवचार यायला 

लागले क , कानाच्या पाळ  पासून पायाींच्या तळव्याींपयिंत सगळीं  सुींदर प्रदसायला लागतीं, सुगींध यायला लागतात!”  

पण आज िात्र तो काह तर  वेगळा वागत होता. कारण खूप काह तर  पॅ्लन केलीं होतीं. प्रतच्या घरचे काह  कारणाने 

शहरात नव्हते. घर  त  एकट च असणार होत , कोण  वाट बघणारीं  नव्हतीं. इथे त्याने आता फॅ्लट घेतला होता आप्रण तो पण 

एकटाच राहायचा. कशाबशा चव च  भाज  त्याने स्वतः  केल  होत . “अरे तू कशाला केलास स्वयींपाक?” या प्रतच्या िश्ावर 

“तुला इींिेस करायला” असीं काह तर  नेहेि सारखीं वेगळीं च उत्तर पण नाह  आलीं. पण त्याच्या डोळ्ात भावना ओथींबून 

वाहात होत्या. त्याचीं िधेच एकटक न्याहाळणीं प्रतला अस्वस्थ करत होतीं. चल, आता ि  छान कॉि  करते वगैरे काह  ना 

काह  बोलून त  वेळ पुढीं  ढकलत होत .  

आता ि  जाते असीं म्हणल्यावर िात्र प्रतला त्याने जोरात आपल्याकडे ओढून प्रिठ त घेतलीं, कानाश  म्हणाला, “िला 

िाप्रहत  आहे, तुला ऐकू आलीं िगाश . िग रहाश ल ना इथे आज?” 

“अरे, काय झालींय तुला आज? बघू बरीं  ताप आहे का? का वेड … “ 

“हो वेड लागलींय.” प्रतचीं वाक्यीं िधेच थाींबवत तो म्हणाला.  

“तुला िाप्रहत  आहे ना त्या वेडाच्या भरात  तू काय प्रवचारतो आहेस?” 

“िला िाप्रहत  आहे.” 

“िग असले प्रवचार नाह  आणायचे डोक्यात!” 

“िाझे नाह त हे प्रवचार.  त्या फ्लॉवरपॉट िधल्या िुलाींन  साींप्रगतलींय िला तुला थाींबवायला.”  

“अरे एकदि कव  वगैरे होतो आहेस का काय ? आप्रण हो बप्रघतलीं, आज अचानक फ्लॉवरपॉट प्रदसला इथे. सुींदर 

आहेत िुलीं. िला इींिेस करायला आणलास ना ?” हसत हसत प्रतने प्रवचारलीं.  

“नाह  तुझ्या सोबत करता आणल  आहेत, हे िाझीं िुल एकटीं नको म्हणून!” प्रतच्याकडे रोखत तो म्हणतो.  

आता िात्रीं प्रतच्या पण डोळ्ात त्याच भावना साठून आल्या. स्वतः ला सावरून त  म्हणाल ,  

“तुला िाप्रहत  आहे ि  नाह  म्हणणार आहे. िग का प्रवचारतो आहेस. नको स्वतः ला प्रनराश करून घेऊस.” 

“नाह , राहाणार आहेस, िला िाप्रहत  आहे. िाझ्यावर प्रवश्वास आहे ना?” 

“अरे प्रवश्वास आहे रे. पण नको.”  

“नाह , ऐकणार नाह .” 

“अरे पण , िाझे झोपायचे कपडे नाह त, या ज न्स आप्रण शटाावर आल य ि !” 

“िग नुसता शटा घालून झोप ना!” 

“हाहा, सगळ  उत्तरीं  तयार आहेत! खूप प्रवचार केलेला प्रदसतोय.” 

“हो केलाय, आप्रण िाझा ट  शटा पण घालू शकतेस पण तो खूप लाींब होईल, आप्रण िला तू व्यवक्लस्थत प्रदसणार 

नाह स. तोच तो प्रिस्क लपणा डोळ्ात आणत तो म्हणाला.  

“िला सगळीं  कळतींय बरीं  का क  गाड  कुठीं  चालल य!” 

“त्या प्रदवश  िागण  घालायला आलो तेव्हाच म्हणणार होतो.”  

“काय?” 

“नुसत  आवडल  नाह स तर “सगळ्ा बाजूने” आवडल स असीं.” 

“काय? िार खायचायीं?” , त  हसत लाजत म्हणाल .  

खूप आग्रह केल्यािुळे शेवट  त  म्हणाल ,  “ ठ क आहे, पण घर  जाऊन येते.”   

“तुला कशासाठ  घर  जायचींय, घर  जाश ल आप्रण िोन करून साींगश ल, नाह  येत म्हणून.”  

आप्रण तसींच झालीं, तासाभराने प्रतचा िोन आला. त  बोलायच्या आतच त्याने सुरुवात केल .  

“ि  म्हणलीं होतीं तुला, क  तू येणार नाह स, काह तर  आता कारण साींगश ल...” वगैरे.  
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त्याच  सगळ  प्रचडप्रचड झाल्यावर त  हसत हसत म्हणते,  

“ झालीं बोलून तुझीं? ि  हे साींगायला िोन केला होता क , ि  येते आहे. १५ प्रिप्रनटात पोचते आहे.”  

“येस ! आध  का नाह  साींप्रगतलीं?“  

“अरे तू बोलू तर द्यायला पाप्रहजेस ना?”  

“ परत त्याचीं बोलून झाल्यावर त  म्हणाल , “पण एक अट आहे. तुझ्या डोक्यात  धाडस  रोिान्सच्या कल्पना आहेत 

ना, त्याला  िोत्साहन िाझ्या कप्रवता देत ल, ि  नाह !“  

“आता याचा अथा काय?”  

“नाह  सिजलीं? बरीं  झालीं! आप्रण हो, ि  तुझ्या बेडरूििधे्य झोपणार आहे आप्रण तू बाहेर. प्रभींत वरच्या 

प्रचकटपट्ट्ाींवरून कळलीं िला, ि  येणार म्हणून त्या तुझ्या नटव्याींच  हकालपट्ट  केल स, पण तुझ  एक बया गोदरेजच्या 

कपाटाच्या आतून काढायच  प्रवसरलास, प्रतला पण काढ. “ 

चेष्ट्ािस्कर  करत करत, प्रतच्या चेहऱ्यावरून प्रतच्याच कप्रवता वाचत दोघाींचा वेळ जातो. परवा एक खूप छान वाक्य 

ऐकलीं बघ. “तू आवडतेस म्हणून तू हव श  वाटतेसच, पण तुझ्याबरोबर असताना िला ि च जास्त आवडतो, म्हणून तुझ्या 

बरोबर आवडतीं.”  

“प्रकत  सुींदर वाक्य आहे रे!”  

“खरींच, तुझ्याबरोबर असताना िाझा ि  असतो, सगळे िुखवटे पडून गेलेला, िि तुझा.”  

“हे बघ आत्ताच एक *कप्रवता केल .”  

“अरे! आत्ताच्या आता, िाझ्याश  बोलता बोलता?” 

“हो, वाचते.”  

               

           *“जाग”  

अींतरातून दाह 

अींगावर काटा 

िशााच्या साऱ्या 

भुलवणाऱ्या वाटा 

 

थाींबायचे जरा  

क  घ्यायच  उड  

भावनाींचे झरे 

वाहतात दुथड  

 

कध  थोडक्याच  

अव ट गोड  

कध  िुि सोहळा 

दोन प्रजवाींस जोड  

 

कध  सींभ्रिाचे 

उरतात धागे 

कध  रात्र वैर  

डोळ्ाींत जागे  

 

        क्णभर दोघीं प्रन:शब् होतात. थोडक्याच  अव ट गोड  का िुि सोहळा दोन ज वाींस जोड ? जे काह  बोलणीं होतीं ते 

नजरेतून. िग तो हसत म्हणतो, “िुि सोहळा, दोन प्रजवाींस जोड ” आप्रण त  प्रिक्लस्कलपणे म्हणते,   

“नाह , थोडक्याच  अव ट जोड .”  

दोघीं आवेगाने प्रिठ  िारतात. ओठाींच्या रेर्ा. त्याला त  म्हणते, “जरा पाण  आणून ठेवश ल का? “ तो परत यायच्या 

आध  पटकन खोल चीं दार लावून कड  लावते. आतून म्हणते, “िशााच्या साऱ्या भुलवणाऱ्या वाटा, आज नाह .” . 

प्रहरिुसलेला तो बाहेरून म्हणतो, “तर आज, अश  रात्र वैर , डोळ्ात जागणार ?“  
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पहाट होते, िींद िकाश, पक्ष्ाींच्या प्रकलप्रबलाटाने त्याला जाग येते. कध  डोळा लागला कळलींच नाह . तो पटकन 

प्रतच्या खोल च  कड  वाजवायला जातो, पण दार उघडींच असतीं. पहाटेच्या थींड त प्रतच्या पाींघरुणात प्रशरून प्रिठ  िारतो. 

काह  प्रिप्रनटीं शाींतता. म्हणतो,  

“दार कध  उघडलींस? िला वाटलीं, आत्ता सुद्धा लगेच प्रपटाळून लावश ल िला.”  

“आत्ता भ त  नाह , कारण पहारा करायला आता सूया येतोय, चींद्र जातोय. िुळात चींद्रच इतका िनान  हळवा आप्रण 

रोिँप्रटक, तो काय पहारा करणार, म्हणून पहाटे उघडलीं दार.”  

“या सगळ्ा तुझ्या वाक्याींचा िाझ्या दृष्ट् ने एकच अथा आहे, िाझ्यावर प्रवश्वास नाह .”  

“बरोबर आहे, नाह  प्रवश्वास तुझ्यावर. पण त्या आध  िाझा िाझ्यावर प्रवश्वास नाह . म्हणून प्रनदाय पणे कड  लावल  

काल अचानक, स्वतः ला आप्रण चींद्राला पण प्रहरिुसलीं करून. असीं वाटलीं क्णभर, तू खूप रागाने िाझ्यावर प्रचडावींस आप्रण 

िला दार उघडायला भाग पाडावींस, पण तू िाझ्याहूनह  शहाणा प्रनघालास!“  

“थोडक्यात पुढच्या वेळेस काय करायचीं िला कळलीं!“, तो खयाळपणे  म्हणतो.  

“बघ सूया येतोय, पण आज त्याच्याह  िूडचीं काह  काह  खरीं  नाह , काय साींगतोय तो बघ आकाशात, त्याच्या 

िेघदूताकडून” ...आप्रण त  त्याला आकाशात तयार झालेल्या हृदयाकृत कडे बोट दाखवते!  

तो म्हणतो “लव्ह इज इन द एअर, हॅप  वॅ्हलेंटाईन!”  

*** 

 

 

*ट प:  ह  कथा कवप्रयत्र  - प्रीती देशपांडे (सॅकॅ्रिेण्टो, कॅप्रलिोप्रनाया)   

याींच्या  * “जाग” कप्रवतेवर 

        आधाररत आहे. 
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