
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नमस्कार मंडळी, 

डडसेंबर मडिना म्हणजे सरत्या वर्ााची संध्याकाळच जणू. 

वाढणाऱ्या गारव्यात उबदार शाल लपेटून िातातल्या वाफाळत्या चिा 

डकंवा कॉफीचा घोट घेत गेलेले कडू, गोड क्षण डनवांतपणे आठवत 

रिावेत, तसे िे वर्ा बऱ्याच अर्ाांनी गाजले. कोरोनाच्या संकटामुळे 

म्हटले तर या वर्ी कािीच घडले नािी आडण म्हटले तर इतके कािी 

घडून गेले, की मानवी क्षमतांचे अनेक अज्ञात पैलू समोर आले. 

अमेररकेतील राजकीय वातावरणिी शांत िोऊन नवडनवााडचत अध्यक्ष 

ज्यो बायडन पदाचा कायाभार सांभाळायला सज्ज झाले आिेत. आता 

नव्या वर्ााकडून खूप अपेक्षा आिेत िे खरं!  

           मंडळी, यावर्ीच्या पररस्थर्तीमुळे नाट्यमिोत्सव रद्द झाला 

आिे िे आपल्याला मािीत आिेच. त्यामुळे या मिोत्सवात सिभाग 

नोदंवलेल्या मंडळांकडून घेतलेली अनामत रक्कम (Deposit) त्यांना 

परत पाठवण्यात आली आिे. उत्तर अमेररकेतील सवा मिाराष्ट्र  

मंडळांची एकछत्र संथर्ा म्हणून काम करणाऱ्या बृिन्मिाराष्ट्र  

मंडळाच्या  ( बृ. म. मं.) कायाकाररणीने आडण डवश्वस्त सडमतीने  िा 

डनणाय घेऊन डशकागो, बॉस्टन, वॉडशंग्टन (डीसी), डेन्वर, 

डमडनयापोडलस, डसऍटल आडण डेटर ॉईट येर्ील मिाराष्ट्र  मंडळे, आडण  

सावली संथर्ा ( नू्य जसी), कॅडलफोडनाया आट् ा स्  असोडसएशन (बे 

एररया) अशा नऊ संथर्ांचे धनादेश परत पाठवले आिेत. आतापयांत  

बृ. म. मंडळाला आपण डदलेला सियोग यािीपुढे कायम रािील असा 

डवश्वास आिे. 

मंडळी, बृ. म. मंडळाच्या नवीन वेबसाईटला जर तुम्ही 

अजून भेट डदली नसेल तर www.bmmonline.org या 

संकेतथर्ळाला नक्की भेट द्या.  

'लेखक तुमच्या भेटीला' िी माडलका रडसकांना चांगलीच 

आवडते आिे. याडवर्यी अडधक माडिती या अंकात पान ५ वर डदली 

आिेच.       

मंडळी, िातात नवनवीन कल्पना असल्या आडण त्या पूणा 

करण्याला सगळ्ांचा सियोग डमळाला, की उडायला आकाशिी कमी 

पडतं असा अनुभव सध्या येतो आिे.  

कोलंबस गणेश  मंडळ (  एडमण्टन) िे नुकतेच बृिन्मिाराष्ट्र  

मंडळाच्या मराठी शाळेचे सियोगी सदस्य झाले आिे. बृिन्मिाराष्ट्र  

मंडळाचा पसारा आता अडधक डवसृ्तत िोतो आिे. 

डडसेंबर मडिना म्हणजे नाताळाचा सण आडण मनातली वसू्त 

घेऊन येणारा लिान मुलांचा आवडता सांताक्लॉज. परंतु यावर्ी 

लिानांबरोबर मोठेसुद्धा सांताक्लॉजची आतुरतेने वाट पाितािेत. न 

जाणो, िा सांता आपल्या ‘डगफ्ट’च्या पोतडीतून कोरोनाची लसच 

घेऊन येईल. अपेक्षा ठेवायला काय िरकत आिे; नािी का ! 

सवाांना येणाऱ्या नाताळ आडण नववर्ााच्या शुभेच्छा!  

             कळावे लोभ असावा,     

आपली नम्र, 

       -  विद्या जोशी (अध्यक्षा, बृिन्मिाराष्ट्र  मंडळ, उत्तर अमेररका) 

      Vidya.Joshi@bmmonline.org  
*** 

    विसेंबर २०२० On the web                                        
www.bmmonline.org 

 
िाचकाांच्या प्रविविया 

 िॉ. लिा बागिे याांना श्रध्ाांजली 

२ 
 

मराठी विश्ि नू्यजसी... कोविि - १९च्या काळाि! ३ 

- बृहन्महाराष्ट्र  मांिळ अवििेशन २०२२ साठी   

   प्रिीक वचन्ह आवि  घोषिाक्य स्पिाा 

४ 
 

A Call for Help  

लेखक िुमच्या भेटीला
५ 

कवििा:-  कोरोनाचा ‘गो ांिळ  
 

’घर घर की कहानी’
 

- The Washingon Leadership Program for South 

Asian College Students 
७ 

कवििा:-   पालुप् 

कवििा:-   गोगलगाय 

८ 
 

- पुस्तक पररचय:-  ‘सहज’      
- पुस्तक पररचय:-  ‘सांगिक के्षत्रािले काही प्रज्ववलि व्िे’ ९ 
-  लेख:-  ’वलवमनल से्पस’  १० 
-  उत्तररांग ११ 

यूटु्यब विभाग:-    कोरोनाचा ‘गो ांिळ’ - गायन  
पुरििी ई विभाग    

- BMM YuvaVani - Newsletter 

- रावशभविष्य:- विसेंबर, २०२०  
 

Matrimonial and Business Advertisements १२ 

िषा 

४० 
अांक १२ 



    

२ 

बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त  

 

बृहन्महाराष्ट्र  मांिळ उत्तर अमेररका या सांस्थेचे मुखपत्र  

     स्थापना 1981 (वशकागो) 

सांस्थापक: कै. डवष्णु वैद्य, कै. शरद गोडबोले, जयश्री हुपरीकर  

सांपा्क: डवनता कुलकणी, डशकागो, इडलनॉय  

    सांपा्न-सल्लागार: मोिन रानडे, डफलाडेस्िया, पेस्िल्वेडनया 

                             बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त कायाालय 

        Mohan Ranade 411  Hope Road, Holland PA 48966 

          Tel: 4-245-351-4123 (EST), E-mail: brihanmm@gmail.com                           
िगािीचे ्र: Printed Copy: $25/ year   

Subscription payment is accepted online by Paypal at:  

http://www.bmmonline.org/vruttasubscription 

जावहरािी ांचे ्र   

पूणा पान: $475    अधे पान: $ 100  

  पाव पान: $ 70    अष्ट्मांश पान: $ 50 

वृत्त दर मडिन्यास प्रडसध्द िोते. आदल्या मडिन्याच्या २० तारखेपयांत िाती 

आलेल्या मजकुरातून डनवडक मजकूर त्या नडजकच्या वृत्तपत्रात प्रडसध्द 

करण्याचे सवा प्रयत्न केले जातील. मजकूर शक्यतो युडनकोड मराठीत MS 

word/Text Fileसि ईमेलने पाठवावा. प्रडसध्द झालेल्या मजकुराशी 

संपादक  सिमत असतातच असे नािी. डलखाणाच्या डनवडीचे, प्रकाशनयोग्य 

डकरकोळ बदलाचे आडण व्याकरणीय दुरुस्तीचे अंडतम अडधकार 

संपादकांकडे राितील. पाठवलेल्या साडित्याची पोच ईमेल कळडवल्यास 

डदली जा ईल.     
        बृहन्महाराष्ट्र  मांिळाची कायाकाररिी (२०१९-२०२२) 

 

मिाविकार असलेले स्स्य   

वनयुक्त स्स्य  

 

                माजी अध्यक्ष:  अडवनाश पाध्ये, बॉस्टन,  

 िृत्त सांपा्क:   डवनता कुलकणी, डशकागो, इडलनॉय    

                                           विश्वस्त सवमिी:  

 अध्यक्ष मोडित डचटणीस, डसॲटल, वॉडशंग्टन  

 स्स्य डनतीन जोशी, डशकागो, इडलनॉय  

               स्स्य सुनील सूयावंशी, ररजडफल्ड, कनेडटकट            
                            ...  
         प्रकाशक: बृिन्मिाराष्ट्र  मंडळ, उत्तर अमेररका  

  

               सांकेिस्थळ: http://www.bmmonline.org  

Disclaimer: The advertised business is a wholly independent entity 

from   Bruhan  Maharashtra Mandal (BMM). BMM is neither liable 

nor responsible for any actions or communications between third 

parties and the advertised businesses, including  parents and         

subsidiaries of the advertised businesses. 

बृिन्मिाराष्ट्र  वृत्त     डडसेंबर २०२० 

अकंासाठी साहित्य/मजकूर पाठविण्याचा पत्ता: 
vinata@gmail.com   or   newsletter@bmmonline.org      

3251 Thunderbird Court (E)   Aurora IL, 60503   

अध्यक्ष  डवद्या जोशी डशकागो, इडलनॉय 

सवचि कोमल चौक् कर लॉस अँजलीस, कॅडलफोडनाया  

कोषाध्यक्ष  सोना डभडे डफडनक्स, ॲररझोना 

स्स्य:  डमडलंद बावडेकर  ॲटलांटा, जॉडजाया 

 संदीप बेलखोडे ऑस्स्टन, टेक्सास 

 संदीप दीडक्षत  स्िवलँड ओिायो 

 डशल्पा कुलकणी  बॉस्टन, मॅसॅचु्यसेट् स्  

 िेमा राचमाळे  डेटर ॉइट, डमडशगन 

           िाचकाांच्या प्रविविया 

नोव्हेंबर मडिन्यातील बृ. म. वृत्ताच्या अंकाडवर्यी टेक्स्ट मेसेजेस व 

फ़ोनवर अनेकांनी अंक आवडल्याबद्दल कळवले. धन्यवाद! प्रडतडिया 

ईमेलने कळवल्यांस प्रकाडशत करता येतील. त्यामुळे नवीन  लेखकांना  

हुरूप, येऊ शकतो व कािी सुधारणा करण्यास डदशािी  डमळू शकते.                                                         

                                                                - संपादक, बृ. म. वृत्त  

िॉ. लिा बागिे याांना श्रध्ाांजली 

- मयुरी नाईक (सेंट लुईस, डमझोरी ) 

           डॉ. सौ लता  व  श्री रणडजत बागवे िे सेंट लुईस मधील पडिले 

मराठी  कुटंुब. सेंट लुईस मधील मराठी व्यक्ती लता बागवे यांना 

'बागवे मावशी' म्हणून ओळखायचे.  

    बागवे मावशी मूळच्या बडोद्याच्या. डतरं्च 

 त्यांचा जन्म झाला, डशक्षण झाले आडण 

त्यांचा जीवनसार्ीिी त्यांना डतरे्च भेटला. 

"प्रसुडतशास्त्र आडण स्त्रीरोगशास्त्र", ह्याचे  

डशक्षण घेत असतानाच,  १९६४ मधे्य श्री  

रणडजत यांच्याशी त्यांचे लग्न झाले.  

 १९६६ मधे्य  सेंट  लुईसला येण्याची संधी 

आयुष्याला कलाटणी देणारी ठरली.  

          १९६६ पासून आजपयांत बागवे कुटंुब 

सेंट लुईसमधे्य राित आिे. आडण तेव्हापासून 

इरे् येणाऱ्या प्रते्यक मराठी कुटंुबाचा आधार बनलेले आिेत. इरे् येणारे 

मराठी  कुटंुब  त्यांना  भेटायला  येत असे.  तेदेखील  येणाऱ्या लोकांना 

सवातोपरी मदत करत असत. इरे् आल्यावर त्यांना एक मुलगा आडण  

एक मुलगी, असे  त्यांचे कुटंुब वाढले. आज आपण सेंट लुईस मधे जे 

डिंदू  टेम्पल पाितो,  ते मात्र  तेव्हा नव्हते.   आधी मिात्मा गांधी मंडळ 

 झाले आडण िळूिळू वाढत गेले, मग त्यांनी तेरे् देऊळ बांधले. बागवे 

दांपत्याने   मिात्मा  गांधी   मंडळाला   सुरुवातीला    $२५,००० देणगी  

डदलेली िोती. देशडवदेशातून आणलेल्या, सुरेख ठेवलेल्या सुमारे १५० 

गणपतीच्या मूती त्यांच्याकडे आिेत. तेव्हा पासून सेंट लुईस मराठी 

मंडळामधे्य गणपती बसवण्यानी पध्दत सुरू झाली.  

          २०१० साली बागवे मावशी मेडडकल के्षत्रामधून डनवृत्त झाल्या. 

सेंट लुईस मराठी मंडळ सुरू झाले तेव्हापासून त्या मंडळाच्या 

कायाकाररणी-सदस्य िोत्या. सेंट लुईस मराठी मंडळाच्या थर्ापने- 

पासून त्यांच्याकडील शाडूच्या गणपती मूतीची गणेशोत्सवासाठी  

प्रडतष्ठापना करत  असत. तसेच  त्यांच्याकडे  गणेशोत्सवाच्या डदवशी 

मोदक करायला मंडळातील मडिलावगा जमत असे. सुमारे २०० ते 

३०० मोदक त्यांच्या घरी सगळ्ा मडिला डमळून करत असत. 

अडलकडे, वयोमानानुसार त्यांच्या घरी मंडळाचे मोदक करण्याचे काम 

र्ांबवले. २०१९साली त्या मराठी मंडळाच्या कायाकाररणी-सदस्य 

पदावरून  डनवृत्त झाल्या.  

          बागवे मावशीनंा भेटणे म्हणजे उत्सािाच्या धबधब्यात न्हाणे,    

त्यांचे छंद पाहून आपल्याला आपले खुजेपण डदसणे, त्यांच्या जुन्या 

आठवणी, म्हणजे आपले डोळे पाणवणे. आज बागवे मावशी          

आपल्यात नािी. सप्टेंबर २१, २०२० रोजी त्यांचे डनधन  झाले.  सेंट 

लुईस मराठी मंडळातफे लता बागवे यांना भावपूणा श्रद्धांजली! 

                                           ***   
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- राजश्री कुलकिी (साऊर्  बु्रिडवक, नू्य ज सी)  
 
          २०२० िे खरोखरीच अनेक 

एक अनोखं वर्ा! 'न भूतो न 

भडवष्यडत' असे अनुभव या वर्ी 

आपण अनुभवत आिोत. चेिऱ्याला 

मास्क लावून आपण सगळीकडे 

डफरत असू, िे या वर्ीच्या जानेवारी 

मडिन्यात कोणाच्या स्वप्नातदेखील 

आलं नसेल. बघता बघता िेिी वर्ा 

आता संपत आलंय. शरद ऋतू, 

रंगांची उधळण, अनेक सण…  

लेबर डे, दसरा, िॅलोडवन, रँ्क्सडगस्वं्हग; एकानंतर एक उत्सव आले 

आडण संपलेदेखील. डदवाळीसुद्धा येऊन गेली आडण त्याबरोबरच 

फराळ, फटाके आडण अर्ाातच डदवाळी अंक!  

गेल्या मडिन्यात आपल्या डदवाळी अंक 'रंगदीप'चं प्रकाशन 

झालं. मराठी डवश्व, नू्य जसी आडण मिाराष्ट्र  मंडळ, नू्य यॉका , यांच्या 

संयुक्त डवद्यमाने प्रकाडशत िोणाऱ्या डदवाळी अंक 'रंगदीप'चं यावर्ी 

डतसावं वर्ा िोतं. या वर्ीच्या संपादक िोत्या, नीता नाबर आडण 

सिसंपादक डशरीन म्हाडेश्वर!  

            या वर्ीच्या अंकाचं मुखपृष्ठ, रंगदीपसाठी सातत्याने झटणाऱ्या 

श्री. जयंत डवठ्ठल कुळकणी यांनी गेल्या तीस वर्ाांच्या रंगदीपचे 

मुखपृष्ठ जमवून कल्पकतेनं तयार केलं आिे. रंगदीपच्या प्रकाशन 

सोिळ्ाला, रंगदीपची २०२० ची सडमती सदस्य आडण गेल्या वर्ीची 

रंगदीप २०१९ची संपादक, या नात्याने मी उपस्थर्त िोते.  मराठी डवश्व 

कमु्यडनटी सेंटर मधे्य झालेल्या या प्रकाशनाच्या कायािमाचे मुख्य 

पाहुणे िोते, मराठी डवश्वचे सवा 'front liners'! स्वत:चा जीव 

इतरांसाठी धोक्यात घालणाऱ्या front liners ला मुख्य पाहुणे म्हणून 

आमंडत्रत करण्याची डवडनता देव यांची अभूतपूवा कल्पना सु्तत्य िोती.  

प्रकाशनाला मुख्य पाहुणे डॉक्टसा मनोज शिाणे, पूडणामा िडप, संदीपा 

उत्पात, आरती वढावकर, मानसी संत आडण बेला बावधनकर 

उपस्थर्त िोते. वेळेअभावी बरेचसे front liners येऊ शकले नािीत. 

मराठी डवश्व कायाकाररणी मंडळातील सदस्य डविार देशपांडे, संदीप 

धरम आडण मराठी डवश्वचे अध्यक्ष डनरंजन देव, यांनी रंगदीप प्रकाशन 

सोिळ्ासाठी उत्तम सजावट केली िोती. सध्याच्या काळात िोणाऱ्या 

इतर कायािमाप्रमाणे िा कायािम व्हचु्याअल िोता. प्रकाशनाचा  

दृक् श्राव्य कायािम मुडित करून डदवाळीच्या मुख्य कायािमापूवी 

मराठी विश्ि, नू्य जसी… कोव्हिि-१९ च्या काळाि! दाखवण्यात आला. 

गेल्या ९ मडिन्यात कोरोना ने धुमाकूळ घातला असला तरी, 

मराठी डवश्व, नू्य जसीचे कायाकते तेव्हढेच कायारत िोते आडण 

अजूनिी आिेत. या लॉकडाऊनच्या काळात मराठी डवश्वने जे ‘एक 

से बढकर एक’ कायािम सगळ्ांसाठी उपलब्ध करून 

डदले, त्याबद्दल समस्त कायाकारी मंडळाचं अडभनंदन! 

एडप्रल मडिन्याच्या सुरुवातीला, या मिामारीच्या काळात 

स्वतःची काळजी कशी घ्यावी, याबद्दल मराठी डवश्वचे उपाध्यक्ष, 

अतुल आठवले यांनी पुढाकार घेऊन NJ Connect च्या अंतगात 

कािी तज्ञ डॉक्टसाचे कायािम आयोडजत केले. डॉ. संदीपा उत्पात, डॉ. 

मनोज शिाणे, डॉ. पूडणामा देशमुख-िडप या डनरडनराळ्ा डवर्यातील 

डतन्ही डॉक्टर तज्ञांचे लाईव्ह कायािम आडण डॉ. मंगल खाडीलकर 

यांचा 'डनरोगी मन व डनरोगी जीवन’ या डवर्यावरचा कायािम, 

सवाांसाठी खूपच उपयुक्त ठरले. 

मंडळाचे अध्यक्ष, डनरंजन देव यांची '१० आठिड्याि १० 

कायािम' (ten on ten) िी एक अडभनव कल्पना िोती. 

त्यामुळे  COVID49 मधला एकांतवास सुसह्य िोण्यांस देशातल्या 

आडण देशाबािेरच्यािी मराठी रडसकांना नक्कीच मदत झाली. 

सगळेच कायािम दजेदार िोते. सगळ्ाच कायािमांना उत्तम 

प्रडतसाद डमळाला. मराठी डसनेमा (मराठी बाणा)चे डवनामूल्य 

सदस्यत्व, मयूर देवल आडण टीमचा 'अंतरीचे गाणे', ग्रीनडवल मराठी 

मंडळाची ऑनलाईन ज्ञानेश्वरी, डवदुला मुणगेकर यांचं रत्नाकर 

मतकरीचं्या 'झोपाळा' या करे्चं नाट्याडभवाचन, गे्रस एंटरटेनमेंटचं 

'ह्या हृदयीचे त्या हृदयी’, श्री. चारुदत्त आफळे यांचं 'वीर चाफेकर बंधू' 

या डवर्यावर कीतान, उस्ताद रईस बालेखां यांचं सतारवादन, मकरंद 

भावे आडण मेघना  भावे यांची 'पत्रावळी' िी एकांडकका, आभा उटी 

यांचं कर्क, 'गेट डफट' िा डनतीन पटवधान यांचा व्यायामावरचा 

कायािम, रश्मी उऱ्िेकर यांनी केलेला थर्ाडनक  कलाकारांचा 

‘साडित्यकंुज’ तसेच माझी बिीण, कवडयत्री जयश्री कुलकणी-

अंबासकर आडण माझा, आमचा कडवता-गाण्यांचा 'आम्ही दोघी' िा 

कायािम,... अशा अनेक डवडवध डवर्यांवर कायािम आयोडजत केले.  

मराठी डवश्व कायाकाररणी सडमतीमधल्या प्रते्यक सदस्याने 

स्व्हडीओ स्क्लप मधून कायािमाची र्ोडक्यात सांडगतलेली माडिती, 

त्या पाठोपाठ मराठी डवश्वकडून आलेली ईमेल, फेसबुकवरचे 

अपडेट्स,... सगळं परफेक्ट पॅ्लडनंग िोतं.  

आपण जेरे् राितो त्या कमाभूमीचं आपण देणं लागतो याची 

जाणीव ठेवून, मराठी डवश्वने केदार नाफडे यांच्या िामोडनयमच्या 

कायािमाद्वारे फूड पँटर ीसंाठी डनधी गोळा केला. िा जमवलेला डनधी, 

आडण ‘दिा आठवड्यात दिा कायािम’ योजनेतील इतर कायािमांतून  
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जमवलेला डनधी, नू्य जसी मधल्या थर्ाडनक आडण इतर फूड 

पँटर ीजला देऊन, मराठी डवश्वने त्यांना सुमारे १०,००० 

डॉलसाची जी आडर्ाक मदत केली, ती खरोखरीच 

वाखाणण्यासारखी आिे. 

मराठी डवश्व सख्यांसाठी, अनघा येरंडे यांनी, 

डचत्रकला, मेकअप, बागकाम, स्वयंपाकातील डटप्स, डनरोगी 

मनाचा डवकास असे अनेक कायािम झमू वर आयोडजत केले. 

तसेच नवरात्रातील नऊ डदवस ‘नारीशक्ती’ या कायािमांतगात 

डनरडनराळ्ा के्षत्रातील स्स्त्रयांच्या व स्स्त्रयांना उपयोगी िोतील, 

अशा माडितीपूणा आडण पे्ररणादायक मुलाखती आयोडजत 

केल्या. कायािमांना सख्यांनी भरभरून दाद डदली. 

डनसगााच्या साडनध्यात व्यायाम करायला लोकांना 

प्रोत्सािन देण्यासाठी चार वर्ाांपूवी डनरंजन देव यांनी 'मराठी 

डवश्व आऊटडोअसा'ची सुरुवात केली. गेली चार वरे् 

सातत्याने कमीत कमी एक तरी ‘िाईक’ ’मराठी डवश्व 

आऊटडोअसा'तफे आयोडजत केली जाते. या वर्ी तर 

िाईक्सचा डटर पल धमाका िोता. यावर्ी डनरंजन देव यांनी 

सोपी, कठीण आडण अवघड अशा तीन िाईक्स आयोडजत 

केल्या िोत्या. सुदैवाने मी या डतन्ही िाईक्सला उपस्थर्त राहू 

शकले. खूपच मज्जा आली. जवळजवळ चाळीस सदस्यांनी 

यात भाग घेतला. त्यातले कािी तर प्रर्मच िाईक करणारे 

िोते. ७०, ७२ आडण ७८ वरे् वयाच्या कािी जे्यष्ठ 

नागररकांनीदेखील भाग घेतला. तसेच श्रीमती िेमल 

ढवळीकर यांच्या डवनंतीला मान देऊन, कै. सुनील ढवळीकर 

यांच्या स्मरणार्ा कायाकाररणी सदस्य, अनघा येरंडे यांनी 

'मराठी डवश्व आऊटडोअसा'तफे मराठी डवश्वच्या सदस्यांना 

दिा आठवड्यात १८० मैल पूणा करण्याचे आवािन केले िोते. 

यात शंभरपेक्षा जास्त लोकांनी भाग घेतला. या कायािमाद्वारे 

जमवलेला डनधी नू्य जसीच्या डायडबटीस फाऊंडेशन ऑफ 

िॅकनसॅक (Diabetes Foundation of Hackensack, 

NJ ) या संथरे्ला देण्याचा मानस आिे. 

२०२०च्या मराठी डवश्वच्या कायािमांचा िा 

र्ोडक्यात आढावा! पूवी मराठी डवश्वच्या कायाकारी 

सडमतीवर काम केले असल्यामुळे डकती काम आिे आडण 

तुम्ही सगळे डकती मनापासून काम करीत आिेत, याची मला 

पूणापणे जाणीव आिे. एकजुटीने काम करणाऱ्या कडमटीचं 

टीमवका  डन:संशय जबरदस्त आिे. Kudos to each and 

every Marathi Vishwa Committee Member!  परत 

एकदा, मराठी डवश्वचे अध्यक्ष आडण कायाकाररणीचं 

मनापासून कौतुक आडण आभार! 

बृिन्मिाराष्ट्र  मंडळाचे अडधवेशन यावेळी २०२२ 

मधे्य नू्य जसीला िोणार आिे. अडधवेशन यशस्वी िोण्यासाठी 

संयोजक प्रशांत कोल्िटकर,  सिसंयोजक  अमर  उऱ्िेकर  

आडण  पुनीत मराठे, डविार देशपांडे, डवलास सावरगावकर,  

अमोल पुरव,  संदीप   धरम, पूजा डशरोडकर, राज पोफळे, 

मुकुल डाकवाले आडण त्यांची उत्सािी टीम झटते आिे. यािी 

सडमतीतील सवाच कायाकते अनुभवी, नेतृत्व करणारे आडण 

प्रडतभावान आिेत, त्यामुळे अडधवेशन यशस्वी िोणार यात 

शंकाच नािी. 

मराठी डवश्व (नू्यजसी) आडण बृिन्मिाराष्ट्र  मंडळ 

कायाकाररणी सडमतीला त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी 

मनापासून शुभेच्छा!  

 *** 

 A Call for Help!  

 मराठी विश्ि (नू्यजसी) सांयोवजि   

बृहन्महाराष्ट्र  मांिळ अवििेशन २०२२ साठी 

 प्रिीक वचन्ह आवि घोषिाक्य स्पिाा  

कोडवड -१९ मिामारीजन्य पररस्थर्तीस सगळं जग सामोरे जात आिे. 

यामुळे  आपल्या जीवनाचे अनेक मागा पंगू झाले आिेत. अभूतपूवा आडण  

आपली परीक्षा घेत असल्यासारखी िी वेळ आिे. आपण सारे लवकरच  या 

पररस्थर्तीतून बािेर पडू या खात्रीने, पुन्हा आपला जीवनोत्सव साजरा 

करण्यासाठी २०२२चे बृिन्मिाराष्ट्र  मंडळाचे अडधवेशन ‘मराठी डवश्व’,  नू्य 

जसी  मंडळाच्या  सि-संयोजनाने िोणार आिे.  आपण सवा अडधवेशन-कायाात 

सिभागी िोऊन िे अडधवेशन नेत्रदीपक बनवावे अशी आयोजकांची सवाांना  

डवनंती आिे.   

“जीवनोत्सव” या  संकल्पनेस अनुकूल ठरेल असे  या अडधवेशनाचे  

प्रतीक डचन्ह आडण घोर्वाक्य तयार करण्यासाठी स्पधेचे आयोजन केले आिे.  

स्पधेची डनयमावली खालील संकेतथर्ळावर  पिावी.  

https://bmm2022.org/2020/40/24/logo-slogan-competition/  

            स्पधाकांनी स्वत: तयार केलेले  प्रतीक डचन्ह,  घोर्वाक्य खालील   

ईमेल-पत्त्यावर पाठवावे.   sloganlogocomp@bmm2022.org   

             डडसेंबर ३१, २०२० या अंतीम तारखेपयांत प्रतीक डचन्ह,  घोर्वाक्य 

स्वीकारले जातील.   

अडधक माडितीसाठी खालील ईमेल पत्त्यावर संपका  करावा. 

raj.pophale@bmm2022.org  , snehal.vaze@bmm2022.org 

 

***     
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लेखक िुमच्या भेटीला - Live प्रसारि   

भाग ३:- शवनिार नोिेंबर २१, २०२०, सकाळी ११-११:३० CST प्रसाररत झाला. यामधे AMERICAN AS PANEER PIE – (Publisher       

Alladin imprint of Simon and Schuster ) या  पुस्तकाची लेस्खका सुवप्रया केळकर यांच्याशी विद्या जोशी यांनी संवाद साधला. अगदी 

जन्मापासून डेटर ॉईट मिाराष्ट्र  मंडळाची सदस्या असलेल्या सुडप्रया केळकरचा कािी डचत्रपटांच्या पटकर्ालेखनात सिभाग आिे. यामधे्य 'लगे रिो 

मुन्नाभाई' तसेच' एकलव्य: द रॉयल गाडा' िे डचत्रपट असून सुडप्रयाची अजून कािी पुस्तकेिी प्रकाडशत झाली आिेत.   

आगामी- भाग ४:- शवनिार, विसेंबर १९, २०२० सकाळी ११-११:३० CST 

           मराठी साडित्य डवश्वात 'मृतंु्यजयकार' डशवाजी सावंत िे नाव अनेकांना पररडचत आिे. त्यांची डसॲटल, वॉडशंग्टन स्थर्त कन्या का ा्ं वबनी 

िारप डिच्याशी डतचा कडवता संग्रि 'डकनारा िोऊन आपणच' आडण वडडलांच्या श्रीकृष्ण जीवनावर आधाररत  'युगंधर' या प्रख्यात 

कादंबरीचा  डतने केलेला इंग्रजी अनुवाद या डवर्यी गप्पा:  संवादक: सोना वभिे-  कायािमाचे प्रसारण:  बृ. म. मंडळ फेसबुक व यूट्युबवर.    

 टीप:- ‘लेखक तुमच्या भेटीला’ उपिमात आपले लेखन सादर करण्यास इचु्छक लेखकांनी author@bmmonline.org या ईमेल-पत्त्यावर 

संपका  करावा.  

*** 

कोरोनाचा ’गो ांिळ’ 

-  भाग्यश्री बारवलां गे (मेसा, ॲररझोना)  

उद्या, उद्या, उद्या, ....(chorus/समूिगान) 

उघडू या का दार ? 

उद्या, उद्या, उद्या, .... (chorus) 

या वर्ााची संिांत 

आली बसून कोरोनावर 

made in china डदले 

डतने सवाांनां िो वाण 

झाले सवा जग बेजार 

उघडू नका िो दार II १II  

उद्या, उद्या, उद्या, .... (chorus) 

िा देवाचा का कोप 

िाती आले आिे सोप 

िात धुवून मागे लागला 

िा कोरोनाचा ताप 

पाळा सोवळे, ठेवा अंतर 

पण उघडू नका िो दार II २ II   

उद्या, उद्या, उद्या, .... (chorus) 

कधी देस्खली नािी अशी 

िी टाळेबंदी कशी 

िोतील कशा गाठीभेटी 

वीकें डला नािी पाटी 

दोनाचे िोणार कसे चार? 

तुम्ही उघडू नका िो दार II ३ II  

उद्या, उद्या, उद्या, .... (chorus) 

डदसेना िा शतू्र 

नरमंुडमाळा याच्या गळा 

पुढे उभा की मागे 

की जाईल माझ्या डोळा 

अदृश्यावर करणार कसा वार ? 

म्हणून म्हणतोय -

उघडू नका िो दार II ४ II  

 

उद्या, उद्या, उद्या, .... (chorus) 

माणूस मोठा चतुर 

घेई डवज्ञानाची तलवार 

अनुभवाच्या अश्वावर 

िोऊडनया अन् स्वार 

सांगे सवा जगाला 

उघडू नका िो दार II ५ II  

उद्या, उद्या, उद्या, .... (chorus) 

मना सज्जना बाबारे 

तू आपुल्या पंर्ी जारे 

सदासवादा घाली मास्क 

तू घेऊ नको िी ररस्क;  

कात टाकली या सपााने 

तर कठीण िोईल फार 

तू उघडू नको रे दार II ६ II  

उद्या, उद्या, उद्या, .... (chorus) 

इंटरनेटने आपण बांधू या 

परत एकदा सेतू 

कोरोनाने दुरावलो तरी 

फेसटाईम वर भेटू 

िोऊ शतू्रवर डशरजोर 

उघडू नका िो दार II ७ II  

उद्या, उद्या, उद्या, .... (chorus) 

  

*** 

बृ. म. मांिळ यू टु्यब विभाग  

कोरोनाचा गो ांिळ: -गायन यूटु्यब वलांक:  

https://youtu.be/NRWLtZiz8tw   

टीप:- ‘गोंधळ’-  गीत-प्रकाराविषयी माहिती:  
https://vishwakosh.marathi.gov.in/22473/ 

‘घर घर की कहानी’ 

- पविनी व्िेकर (नेपरस्व्हल, इडलनॉय)  
 

       साधारणपणे माचा मडिन्याच्या 

दुसऱ्या डकंवा डतसऱ्या आठवड्यात 

आम्ही डशकागोवासी िळूिळू मोकळ्ा 

िवेत चालण्याचा आनंद घेऊ लागतो. 

साधारणपणे नोव्हेंबर ते फेबु्रवारी िे 

मडिने गरम कपड्यांचा, बुटांचा 

जामाडनमा करून फक्त कामासाठी, 

ग्रोसरीसाठी बािेर जाणे. शडनवार, रडववार घरातली कामे करणे. 

एखाद्या शडनवारी डमत्रमैडत्रणीच्या घरी संध्याकाळी जमणे डकंवा 

त्यांना आपल्या घरी बोलावणे. म्हणजे चार डभंतीचं्या आत स्वतःला 

व्यक्त करत रािणे, र्ोडक्यात घरकोबंडेपणा स्वीकारत रािणे, िे 

मंुबईहून डशकागोत आल्यानंतर फारच जड गेले. िळूिळू मी  ह्या 

आयुष्यालािी सरावून गेले.  

    मी सुरुवातीला फक्त २० ते २५ डमडनटे बािेर 

चालायला सुरुवात करते. उणे तापमानातून शून्याच्या वर 

आल्यानंतर सापेक्षता डसद्धांतानुसार उबदार वाटू लागते. मोकळ्ा 

िवेत छोट्याछोट्या स्नोच्या डवतळणाऱ्या डढगांना पिात पिात, आडण 

चुकवत चालायला सुरवात करणे जरा जडच जाते.  

डिम डवतळल्यावर पाणी िोते, आडण परत तापमान खाली 

गेल्यावर त्याचा पारदशाक बफा  बनतो. चालताना तो चुकवणे िी 

मोठी कसरतच असते. इरे्च प्रते्यक पाऊल टाकताना कोणाच्या 

घरासमोरच्या साईड वॉकवर मीठ टाकलंय िे पिाता पिाता 

घराकडे सिज दृष्ट्ी जाते. 

कािी डर ाईव्ह वे अगदी सुरीने कापल्यासारखे स्नोचा 

लवलेश नसलेले, एवढ्या रं्डीत बसून रांगोळी काढावी असे 

वाटणारे. तर कािी आवश्यकतेनुसार, फक्त गाडी बािेर 

काढण्यापुरते अधेमुधे स्वच्छ केलेले, कारण उरलेल्या ‘डर ाईव्ह वे’वर 

स्नोचे घट्ट र्र, तापमान वर जाईल तेव्हा  आपोआप  डवतळेल अशी  
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खात्री असणारे!  

मी िोम िेल्थमधे्य काम करत असल्याने बऱ्याच घरांच्या आत 

मला जावे लागते, एका घरात ह्या जोडप्याला डतळे झाले िोते, आडण 

आघीची दोन मुलें िोती, सगळ्ात मोठी ५ वर्ाांची गडतमंद मुलगी, 

नंतर साडेतीन वर्ाांचा मुलगा, आडण िी २ वर्ाांची तीन, ज्यात २ मुली 

आडण एक मुलगा. मी २ वर्ााची एक मुलगी आडण एक मुलगा ह्यांना 

रे्रपी/(उपचार)  देत िोते.   

ह्या घरातली आई, सतत मुलांना खायला देणे, त्यांचे डायपसा बदलणे, 

आडण ह्या सगळ्ातून स्वतःसाठी र्ोडा वेळ काढून जेमतेम आंघोळ, 

आडण नैसडगाक डवधी उरकत असे. डतच्या व्यस्त वेळापत्रकात आम्ही 

रे्रडपस््टस घरात जायचो तेव्हा, आम्हांला बसण्यासाठी कापेटचा तेवढा 

लिानसा भाग ती पटकन वॅ्हकू्यम करून द्यायची. तसा तो जेमतेम 

एका बाजूचा स्वच्छ केलेला डर ाईव्ह वे डदसतो.      

एखादा डर ाईव्ह वे अडजबात स्वच्छ न केलेला असतो. पांढऱ्या 

शुभ्र स्नोचे रूपांतर आता काळपट मातकट रंगात झालेले असते. अशी 

वेगवेगळ्ा व्यस्क्तमत्वांची घरे पिात चालताना, वातावरणानुसार 

त्यांच्या बाह्य स्वरूपावरून घरातील माणसांची मानडसकता कशी 

असेल ह्याची कल्पना करण्यात मजा येऊ लागली.  स्वच्छ डर ाईव्ह वे 

असलेल्या घरातील गृडिणी कशी असेल? असा डवचार मनात येऊ 

लागला, अडतशय व्यवस्थर्त, टापडटपीची आवड असलेली, स्वयंपाक 

घरापासून बार्रूमपयांत नेटकं ठेवणारी असेल का?  जो डर ाइव्ह वे 

नीट स्वच्छ नसेल, त्या घरातील गृडिणी जरा गबाळीच असावी, घरात 

पसारा पडलेला असेल, पण कदाडचत डतला वाचनाचा  छंद असेल, 

डकंवा ती जबाबदारीच्या पदावर असावी? डकंवा डतला चार पाच लिान 

मुले असावीत. त्यांच्या संगोपनात ती व्यस्त असावी, अगोदर मी वणान 

केलेल्या त्या पाच लिान मुलांच्या आईसारखी !  

डर ाईव्ह वे अडजबात स्वच्छ  केलेला नसेल तर ते घर जे्यष्ठ 

नागररकांचे असेल डकंवा रं्डी चुकवण्यासाठी ते कुटंुब उबदार 

प्रदेशात त्यांच्या दुसऱ्या घरी गेले असावेत. कारण कािी असो, पण ते 

ररकामे घर, घरातील माणसांच्या डवयोगामुळे एक प्रकारची स्खन्नता 

दशावते.  

वसंत ऋतूच्या आगमनानंतर एकदा रं्डी कमी झाली, की 

लगेच झाडे डिरवाईची शाल पांघरून डोळ्ाला आडण मनाला नवीन 

उभारी देऊ लागतात. चालायला बािेर पडल्यावर, वाटेत येणारी घरे 

आडण त्यांची फं्रट याड् ास यांच्याकडे दृष्ट्ी जातेच. कािीचं्या फं्रट 

याड् ासमधे्य दरवर्ी परतपरत फुलणाऱ्या फुलझाडांचे नवीन धुमारे 

जडमनीतून डोकावू लागतात, ते नवीन कोबं अगदी पट्टीने मोजून मापून 

लावल्यासारखे डदसतात. त्याच याडामधे्य ऋतूनुसार फुलणाऱ्या फुलांचे 

ताटवे कािी डदवसांनी नेत्रसुख देऊ लागतात. त्यांची साधलेली 

रंगसंगती घरातील माणसांच्या रडसकतेची साक्ष देते. त्यांच्या घराच्या 

आतील रंग, त्यांचे कपडेसुद्धा असेच डोळ्ांना लुभावणारे असावेत, 

असे वाटत रािते.  

कािी याड्ासमधे्य मात्र तण मुक्तपणे फुललेले डदसतात. 

कािी काटेरी पानांचे, कािी डपवळ्ा फुलांचे, तर कािी चक्क 

खाण्यायोग्य. या घरातली माणसे कािीशी अवतीभोवतीच्या जगाचे 

फारसे भान नसलेली असावीत, कदाडचत डनष्काळजीसुद्धा.  

कािी याड् ासमधे्य तण नसतात, गवतसुद्धा डिरवेगार आडण 

नीट कापलेले असते. वर्ाभर डिरव्या असणाऱ्या वेगवेगळ्ा आकारांची 

झाडे, झुडपे आडण वेली नीट वाढलेली असतात. डिरवा रंग सवा 

वनस्पतीवंर अशा डशस्तीत पसरलेला असतो, की घरातले सवाजण रोज 

गणवेर् घालून कवायत करत असावेत असे वाटते.  

अजून तापमान वाढते, आडण कािी घरांसमोर फुलझाडांच्या  

व्यडतररक्त अजून कािी गोष्ट्ी डदसू लागतात. वेगवेगळ्ा आकाराच्या 

एन्जल्स, ससे, बेडूक, घुबडे, पक्षी... यांच्या मूती, वेगवेगळे झेंडे, 

पाण्याची कारंजी, वेगवेगळ्ा आकाराच्या लाकडाच्या डवडिरी, धातूच्या 

पत्र्याचे चन्द्र सूया इत्यादी. ह्या घरात नक्कीच एकमेकांशी ताळमेळ न 

साधणारे कुटंुबीय राित असावेत.  

कािी घरांच्या स्खडक्यांसमोर उंच उंच Arborvitae जातीची 

झाडे लावलेली असतात, कािी घरांभोवती कंुपणाऐवजी अशी उंचच्या 

उंच डिरवी झाडे अगदी जवळ जवळ लावून प्रायव्हसीसाठी 

जगापासून, सूया डकरणांपासून फारकत घेतलेली असते. आपल्या 

मनाची कवाडे बंद करून घेणारी माणसे नक्कीच त्या घरात असावीत.  

घराच्या व्यस्क्तमत्वात अजूनिी कािी गोष्ट्ी बाजी मारून 

जातात. घराच्या बािेरील डवटांचा रंग, लाल डवटा जुनी डवचारसरणी 

दशावतात. तर लाकडी स्व्हक्टोररयन स्टाईल सुबते्तची साक्ष देते. कािी 

लोक वेगवेगळ्ा दगडांचा उपयोग करून घराची बाह्यबाजू आकर्ाक 

करतात. सौन्दयादृष्ट्ीबरोबर बुस्द्धमते्तची साक्ष ह्या घरातील माणसे 

देतात.  कािी वेळा त्याच घरातील स्त्री कॉफीचा कप घेऊन उन्हात 

सुस्नात िोत असते, आडण पती परमेश्वर गवतातील तण उपटत असतो.  

चालता चालता, कोणीतरी गृडिणी सकाळीच झाडांना पाणी घालताना 

डदसते आडण डतचा पती परमेश्वर एका िातात कॉफीचा कप आडण 

दुसऱ्या िातात पेपर घेऊन आरामात खुचीत बसलेला डदसतो. घरात 

कोणाची सत्ता चालते िे सुज्ञांस सांगणे न लगे.    

असाच एखादा घरमालक याडामधे्य एकटा काम करत 

असतो, तो आपल्याला पाहून, " hi young lady, good morning" 

म्हणतो, आडण आपणिी, "young lady” ऐकून सुखावतो. त्याच्याकडे 

िलकासा स्स्मतिास्याचा कटाक्ष टाकत, "good morning to you 

too" म्हणत अडधकच डौलाने चालू पाितो.  

र्ोडे डदवसांपूवी जे डर ाईव्ह वे स्वच्छ केलेले नसतात, डतरे् 

आता आजी आजोबा फं्रट याडामधे्य बसून, आपल्या नातवंडांवर लक्ष 

ठेवत असतात. रं्डीत दडी मारून बसलेले िे आजी आजोबा आता 

अगदी आनंदात डदसतात. िी मुले बासे्कट बॉल खेळणे, सायकल 

चालवणे, ‘डर ाईव्ह वे’वर खडूने डचत्र काढणे यामधून आपली 

उन्हाळ्ाची सुट्टी मजेत घालवत असतात.  

कािी घरांच्या बािेर अगदी संुदर रंगसंगती साधून माचा ते 

ऑक्टोबर ह्या कालावधीत वेगवेगळ्ा वेळी उमलणारी फुले, वेगवेगळे 

िोस्टास आडण त्याला शोभेल अशी अवतीभोवतीच्या दगडांची, डवटांची, 

लाकडी डशल्पांची रचना इतकी संुदर असते, की त्यावरील दृष्ट्ी िलत 

नािी. मी मनातल्या मनात त्या घरातील लोकांना सॅलू्यट करते. त्यांच्या 

सौन्दयादृष्ट्ीचे वरदान मला नािी, याचे र्ोडे वैर्म्य वाटते.  

आमच्या सबडडस्व्हजनमधे्य एक घर दरवर्ी उतृ्कष्ट् 

फुलझाडांच्या रचनेचे बक्षीस डमळवते. एके डदवशी मी चालत असताना 

त्या घरासमोर प्रोफेशनल लँडसे्कपरची गाडी उभी िोती. त्यातून दोन 

माणसे उतरली आडण घरातील ललना उंच टाचांचे बूट घालून आली 

आडण त्यांच्याबरोबर बोलू लागली. मी चक्कर मारून २०/२५ 

डमडनटांनी परत आले, पाडिलं तर ती माणसं फुलझाडांच्या कंुड्याची 

जागा बदलून ती रचना अडधक आकर्ाक करत िोते. अरेच्या... ह्या 

संुदर याडाचे िे रिस्य िोते. आपणच मनात डनमााण केलेल्या अशा 

कािी प्रडतमांचे खरे स्वरूप  डकते्यकदा समोर येते.   

ह्या घरांच्या बाजूने चालण्याचा जो रस्ता असतो, तो सवाच डठकाणी 

नसतो, परंतु डतरे् वेगळा डांबरी टर ेल असतो. तसा तो आमच्या 

शेजारच्या गावात आिे. तो घरांच्या मागून मुख्य रस्त्यापासून लांब 

असतो. इरू्न लोक चालतात, सायकल चालवतात. मुले सुद्धा सायकल 

चालवणे, से्कट बोडडांग करणे, शाळेत ह्या मागााने चालत जाणे, ह्यासाठी 

या वाटेचा उपयोग करतात. इरे् बहुधा लोकांची बॅकयाड्ास डदसतात.  
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कािी घरांना लाकडी डेक्स असतात, घराच्या बािेरील रंगाशी 

 डमळत्या -जुळत्या   रंगाचा,   सभोवताली   फुलझाडे   आडण   एखाद्या 

कोपऱ्यात  भाज्यांचा  पॅच  लावलेला   असतो,   ह्यामधे्य   सुद्धा   कािी 

बॅकयाड् ासमधे्य इतका आखीव रेखीवपणा  असतो, की  िी वेडीवाकडी 

वळणे घेणारी टर ेल आडण त्यावरून चालणाऱ्यांचा ह्या घरातील  लोकांना 

उपिव िोत असावा असे वाटते. इर्ले  कुटंुबीय  फारसे   बािेर  डदसत 

नािीत, क्वडचत  असलेच तर त्यांच्या  बसण्याच्या  खुच्याा  टर ेलकडे पाठ 

करून असतात.  

कािी डठकाणी मुलांचे पे्ल सेट्स म्हणजे झोपाळे, घसरगंुडी 

घराच्या बॅकयाड् ासमधे्य  डदसतात. या घरातील मुले ३ ते ५ वरे् 

वयोगटातील असतात, कधी कधी िी मुले, िाय, बाय म्हणून संवाद 

साधतात. त्यांच्यावर बरेचदा त्यांची आई डतरे्च याडा वका  करताना 

एका डोळ्ाने िळूच लक्ष ठेऊन असते. अशा घरात एक कुत्रादेखील 

राखणदार म्हणून डतरे् असतो. िी मंडळी बऱ्यापैकी सोशल असावीत. 

कािी बॅक याड् ा समधे्य  टर ॅम्पोडलन असते, फूटबॉल, बेस बॉल, 

 सॉकर यापैकी एखादे नेट असते, म्हणजे  या  घरातली मुले १२ ते १८ 

वयोगटातली असावीत. आपण  चालत  असताना कधीकधी  िास्याचा 

फवारा, डकंवा कािी शेरेबाजी ऐकू येते. या घरातील वडीलधारी मंडळी 

बरेचदा याडा सफाईचे काम करताना डदसतात. त्याचे कारण कधी तरी 

डतरे्    डदसणाऱ्या  डसगारेटच्या  र्ोटकात  डकंवा   डबअरच्या  ररकाम्या 

बाटलीत   दडलेले   असते.  त्यांच्या,  "How are you doing?" असा 

तोडंातल्या तोडंात  डवचारलेल्या  प्रश्नातून  Middle  age crisis  बािेर 

पडत  असतो.  How  are  you  doing?चे   उत्तर   आपण, "Doing 

good, how are you?" असे डदल्यावर  ती  व्यक्ती  "Doing Good, 

good" म्हणजे आता लवकरच िी  आमची  पाखरे  आपल्या घरट्यात 

जातील आडण आम्ही दोघे हुश्श करू अशा अर्ााचे असते.  

कािी बॅक याड् ासमधे्य, डजरे् फारसे कािी सामान नसते, पण 

बेताच्या आकाराचा डेक आडण बाजूला लिानसे बाबेकू्य डग्रल असते, 

डतरे् कामाच्या डदवशी कोणत्यािी वेळी आजोबा छत्रीखाली बसलेले 

असतात, आजी लेमोनेड डकंवा कॉफी घेऊन येते, येणाऱ्या जाणाऱ्या 

बरोबर दोन तीन वाक्यांची देवाण घेवाण िोते. कोणाशीतरी बोलण्याचे 

आसुसलेपण त्यातून डोकावत असते. इरे्च शुिवारी वा शडनवारी 

संध्याकाळी एखादे तरुण जोडपे आडण त्यांचे स्टर ोलर मधील बाळ 

असते, आजीआजोबा आज मात्र बाळाच्या कोडकौतुकात दंग 

असतात, आजूबाजूच्या जगाचे भान डवसरलेले असतात. िेच बाळ वर्ा 

दोन वर्ाांचे असेल तर त्याच्यामागे धावण्यात, खेळण्यात वय डवसरलेले 

असतात. कारपासून बेसबॉल पयांत असंख्य खेळणी कुत्र्याच्या 

छत्रीसारखी उगवलेली असतात. आजीआजोबा रोजचे रांगोळीच्या 

रेघेसारखे आयुष्य डवसरून टर ेलची वेडीवाकडी वळणे नातवंडांच्या 

मागे पार करत असतात.   

 या चालण्याच्या प्रवासातला माझी डवशेर् गट्टी न जमलेला 

एक प्राणी म्हणजे कुत्रा. बहुतेकदा अदृश्य  कंुपणामधे्य  जखडलेला,  

त्याची लक्ष्मणरेर्ा पार करू न  शकणारा, िोता  िोईल  तेवढ्या जवळ 

येऊन  तो भंुकत  राितो.  मी    मात्र   दुरूनच   त्या   कुत्र्याला   पाहून  

रस्त्याच्या  पडलकडे   जाते.  मी   एवढ्या  लांब   असतानािी   तो  कुत्रा 

भंुकतोच,  मग घरातलं कोणीतरी  माणूस,   दरवाजा अधावट  उघडून,  

"Stop it Jack" असं जोरात ओरडून दरवाजा धाडकन  लावून घेतात. 

असे  ओरडणारे  लोक,  आपला राग,  ओरडण्याची इच्छा  अशी  पूणा 

करून घेतात, तर कािी अगदी पे्रमाने त्या कुत्र्याला  कुरवाळून आपले 

वात्सल्य व्यक्त करतात.  

घराच्या पुढच्या आडण मागच्या याडामधे्य राबता असलेली 

माणसें आिे त्या पररस्थर्तीशी जुळवून घेणारी, आडण वतामानाचा 

आनंद घेणारी असावीत.  

रोज डफरायला जाताना घरातल्या माणसांचे स्वभाव, डदसणे, 

त्यांची डवचारसरणी याची कल्पना करत चालताना वेळ कसा जातो 

कळत नािी. घराचा पुढचा भाग िा आरसा असतो, दार बंद असले 

तरी त्यातून डदसत असलेल्या प्रडतमेतून मला आतील व्यक्तीचें वेध 

घेण्याचे वेडच लागले आिे. मागच्या दारातून घराचा गाभा जाणवतो, 

मानवी जीवनाचे अनेक पैलू उलगडतात, वास्तवतेचे भान येते.  

कोकणात ओटीवर माझे मोठे काका सेवाडनवृत्तीनंतर 

झोपाळ्ावर बसून येणाऱ्या वाटसरूच्या चालण्यावरून त्याच्या 

येण्याचे प्रयोजन ओळखायचे. काकूला िाक मारून सांगायचे, िोणात 

लोणचं आडण तामलीत ताक काढून ठेव. गणू येतोय, आडण ते खरंच 

असायचे, गणूकडे कोणीतरी आजारी असायचं, त्याच्या तोडंाला चव 

नसायची, काका त्याला मागच्या पडवीत  जायला सांगायचे. तो सुद्धा 

चडकत व्हायचा, काकू त्याला लोणचं आडण ताक तर द्यायचीच पण 

दुसऱ्या िोणात मोरावळा, चार ॲनाडसनच्या गोळ्ा आडण काढ्याचे 

साडित्य द्यायची. अजून कोणीतरी येत असताना पाडिले, तेव्हा ते मला 

म्हणायचे, गूळ पाणी आणून ठेव आडण काकूला चिा ठेवायला सांग. 

खरोखरंच त्यांचं काम काकांकडे असायचं.  

मी मग एकदा काकांना डवचारलं, तुम्ही कसं ओळखता, की 

येणाऱ्या माणसाचं तुमच्याकडे की काकंूकडे काम आिे? काका िसून 

म्हणाले, मोठी िोशील आडण अनुभवाने माणसाकडे पाहून 

आपोआपच ओळखशील त्याच्या मनात काय आिे? ‘काल गणूच्या 

घराकडून पुढे गेलो, तेव्हा त्याची म्हातारी, बािेरच्या बाजेवर बसलेली 

डदसली नािी, तेव्हाच आश्चया वाटले, गणू अंगण झाडत िोता, आडण 

घराचे दार लोटलेले िोते.’ म्हणजे घराचे पुढचे दार पाहून माणसे 

ओळखण्याची कला काकांना िोती.  

 मी जेव्हा चालायला बािेर पडते तेव्हा वाटेवरील  घरांकडे 

पाहून घरातील माणसांच्या व्यस्क्तमत्वाबद्दल डवचार करण्याची 

कल्पना काकांच्यामुळे माझ्यात आली असावी. अनुभवातून शिाणपण 

डकती आले, ते मािीत नािी, पण एक गोष्ट् मात्र खरी, घरांच्या 

बाह्यरंगावरून माणसांच्या व्यस्क्तमत्त्ांचा शोध घेता घेता, जाणवलेले 

सत्य म्हणजे, सवा माणसे इरू्न डतरू्न सारखीच, "उडदामाजी काळे 

गोरे."     

*** 

The Washington Leadership Program is accepting applications from high-potential South Asian college students for the 
2021 summer leadership program scheduled to take place from June 12, 2021 to August 6, 2021. The students gain a 
firsthand view of the policy-making and legislative process, as well as gain access to high-profile South-Asian leaders in 
the nation's capitol. The application is available at https://www.thewlp.com/apply-to-wlp . The deadline for submitting 
applications is January 10, 2021. For more information about the program, and eligibility criteria, visit www.thewlp.com  

The Washington Leadership Program for South Asian College Students  
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पालुप् 

- अरुि व्नकर जिकर (मन्रोडवल, पेनडसल्वेडनया) 
 
  शीत ऋतू ये पानगळीचा 

  तांबुस, डपवळ्ा पानसड्यांचा 

  रंगमिाली सृष्ट्ी खेळे 

  फेर धरूडन गोल गोलसा 

 

  लख्ख डन कोरी सकाळ येते 

  स्वच्छ डनळ्ाशा आकाशातुन  

सूयाडकरण मग पुटे चढडवती 

सुखद उबेची पुढून मागुन   

  

                              ध्यान, धारणा झाडे करडतल 

ढीग डिमाचे त्यांवर चढडतल ....... 

अंध, मूक अन् बडिरा ईश्वर ! 

कमा-गतीची चाके डफरडतल .......    

 

डकडत डनंदावें, डकडत वंदावे ? 

ईश्वरास डकडत दोर्डि द्यावे ? 

शाप-करोना सरेल केव्हां ? 

पालुपदाला मडनं घोळावे ! 

*** 

- रोवहि काळे ( ग्रीनडवल् , साऊर् कॅरोलायना) 
     

  सरकते आिे िळू पुढे 

 काळाची गोगलगाय, 

 पाठीवर अनुभवांचे शंख अन 

 पोटात आठवणीचें पाय 

 

आवाज नािी, नािी गोधंळ 

भूत, भडवष्याचे रंग उधळ 

 

िोवूडनया आपण त्या 

गोगलगाईवर स्वार 

आनंद देत, आनंद घेत 

करू जीवन पार 

 

नसतील समर्ा िात 

नसतील मुखात दात, 

पण मन राहुदे डचरतरुण 

वाहूदे आनंद भरभरून 

 

काय? 

िे बोलणं सोपं व करणं अवघड वाटतं? 

अरे, एकदा जगून तर बघ 

जीवनाचा खरा आनंद भोगून तर बघ 

 

र्कू दे शरीर र्कले तर, 

मन मात्र र्कू देऊ नको, 

अन काळाच्या त्या गोगलगायीला 

खूप भीक देवू नको 

                              *** 

गोगलगाय 

‘सहज’ - पुस्तक पररचय 

- अरुि व्नकर जिकर (मन्रोडवल, पेस्िल्वेडनया) 

 

’सिज’ - पुस्तक पररचय 

लेखक:-  िनांजय जोशी, डशकागो, इडलनॉय, यू.एस.ए. 

प्रकाशन:- रोिन प्रकाशन, पुणे, ऑक्टोबर २५, २०२० 

“जवळ जवळ चार तपे 'झेन' या अध्यात्म-मागी उपासनेचे 

संतत आचरण करून साक्षात्कारी अनुभवाची अंत:करणात उगम 

पावलेली अमृतधारा”, असा श्री. धनंजय जोशी यांच्या 'सिज' या 

पुस्तकाचा पररचय करून देताना मला डवशेर् आनंद िोत आिे.  

लौडकक दृष्ट्ट्या धनंजय माझा मामेभाऊ, माझ्याहून दीड 

वर्ाांनी लिान; पण अध्यात्माच्या  के्षत्रात मला डन:संशय अनेक वर्ाांनी 

जे्यष्ठ! कोररयातून अमेररकेत आलेले झेन गुरु सान सा नीम आडण 

अजान सोबीन यांच्या प्रभावी मागादशानाखाली धनंजयने झेन मागााची 

खडतर साधना केली आिे. त्या साधनेपोटी धनंजयला सिजगत्या 

सुचत गेलेल्या शब्ां-वाक्यांमधून वाचकांसमोर येणारी झेन 

संप्रदायाची डशकवण आपल्याला अतं्यत मित्त्ाचे कािीतरी सांगत 

आिे, याची जाणीव व्हायला वेळ लागत नािी.  

धनंजयने त्याची कािी झेन-सु्फटे 'लोकमत' या दैडनकाच्या 

संपाडदका अपणाा वेलणकर यांना डलहून पाठवली, तेव्हा त्यांनी 

धनंजयला डनयडमतपणे लोकमत-साठी त्या स्वरूपाचे सु्फट लेख 

डलहून पाठवायची पे्ररणा डदली. गेल्या दिा-पंधरा वर्ाांमधे्य 

लोकमतमधे्य प्रडसध्द झालेल्या झेन सं्तभांपाकी ६७ सं्तभांचे िे संकलन 

आिे. 

"सनातन धमााचे डवसृ्तत तत्त्ज्ञान, आडण सद्धमा-उपदेश 

यांतून लाभलेली उत्तमोत्तम गोष्ट्ीचंी डशदोरी घेऊन बौध्द धमा सनातन 

धमाापासून वेगळा झाला", अशा आशयाचे वणान लोकमान्य डटळकांनी 

गीता-रिस्यांत केले आिे. 'सिज' या संकलनातील सं्तभ वाचताना 

त्याची आठवण अनेकदा येते.  

गिन तत्त्ज्ञान, ताडका क चचाा-डवडनमय, बौस्द्धक कसरती, 

वाद-डववाद, या सवा गोष्ट्ी बाजूला ठेवून देऊन अगदी साध्या भारे्त 

आडण सोप्या शब्ात सहज डलडिलेले िे सं्तभ मिाराष्ट्र ात 

खेडोपाड्यांपयांत पोिोचले व ते वाचून अनेक लोकांना त्यांपासून 

स्वतःच्या दैनंडदन जीवनात बराच उपयोग झाला, याची भरगच्च पोच 

भारतातील वाचकांनी धनंजयला बरेचदा डदली आिे. 

"कशातिी मन गंुतून पडू देऊ नका", "समोर जे कािी आिे 

त्याचे वास्तव स्वरूप ओळखा", "आपल्याला काय करायचे आिे व 

काय साधायचे आिे याच्याकडे लक्ष द्या", "वतामानात जगायला 

डशका", इ. अनेक जीवनोपयोगी, परंतु ठोकळेबाज वाटणाऱ्या 

डवधानांचे अर्ा मनात उलगडण्यासाठी, आडण ते करताना येणाऱ्या 

अडर्ळ्ांच्या गाठी व डनरगाठी सोडवण्यासाठी 'सिज' वाचायलाच 

िवे!   

एकेक सं्तभ घेऊन त्यावर डवसृ्तत टीका-डटप्पणी करावी 

असा मोि 'सिज'मधील सं्तभ वाचताना मला बरेचदा झाला; कारण 

'सिज'मधील डकते्यक सं्तभावर डलडिण्याजोगे व चचाा करण्याजोगे 

भरपूर आिे. त्यालाच 'टीका' (म्हणजे डववेचनात्मक डकंवा 

डनरूपणात्मक डलखाण) म्हणतात. पण त्यासाठी बृ. म. मं. वृत्ताची 

थर्ळ-मयाादा अडजबात पुरी पडणार नािी. म्हणून एवढेच सांगून मी 

आवरते घेतो, की या संकलनातील सं्तभांचे डवर्य आडण त्यांचे डनवेदन 

व डववेचन मनात बरेचदा घोळवल्याखेरीज त्यांमधील जीवनोपयोगी 

आशय मनामधे्य अवतीणा िोणार नािी. 
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या १४८ पानी पुस्तकाला चंिमोिन कुलकणी या प्रख्यात 

डचत्रकाराने संुदर डचत्रकलेची आकर्ाक झालर घातली आिे. 

मुखपृष्ठावरील डचत्र ध्यानमग्न झेन साधकाची प्रडतमा साकार करते, तर 

आत एकावर एक 

रचलेले तीन पार्ाण 

ध्यान-मग्न झेन 

साधकाच्या संतुडलत 

मनोवथरे्चे प्रतीक 

आिेत. इतर अनेक 

रेखाडचते्र वाचकांना 

सिज समजतील 

अशा स्वरूपाची 

आिेत.  

         िे पुस्तक 

अमेररकेत डवकत 

घेण्यासाठी  -

mjoshi4001@gmail.com या ई-पत्त्यावर संपका  साधावा. पुस्तकाची 

डकंमत अमेररकन साडेबारा डॉ. (USD $ 42.50, including mailing 

charges) आिे.  

*** 

‘सांगिक के्षत्रािले काही प्रज्ववलि व्िे’-  

पुस्तक पररचय 

- विनिा कुलकिी (डशकागो, इडलनॉय) 

अमेररकेतील मराठी वाचकांना पररडचत डॉ. अनंत पां. 

लाभसेटवार (सनराईज, फ्लोररडा) डलस्खत ‘संगणक के्षत्रातले कािी 

प्रज्वडलत डदवे’ िे पुस्तक गं्रर्ाली (मंुबई) या प्रकाशन संथरे्तफे १ मे 

२०१९ रोजी प्रकाडशत झाले.  

अमेररकेतील कॅडलफोडनायामधे सॅन फ्रास्िस्को उपसागराच्या  

दडक्षणेस वसलेली डसडलकॉन वॅ्हली म्हणजे २०व्या शतकाच्या शेवटच्या 

तीन दशकांत उदयास आलेली, आडण गेल्या अधाशतकात भरभराटीस 

आलेली,  माडिती व तंत्रज्ञानाची  खाणच !  कॅडलफोडनायामधील िा 

पररसर म्हणजे तंत्र-कें डित “बे्रन पूल.” डसडलकॉन वॅ्हलीमधे जगातील 

कािी मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचा डनवास आिे. सॅ्टनफडा  युडनव्हडसाटी 

आडण ॲपल, ॲमॅझॉन, गूगल,  फेसबुक  मायिोसॉफ्ट ...अशां कािी 

फॉचु्यान 500 बड्या कंपन्यांचे डेरे  या पररसरात  आपल्या तांडत्रक 

कायाक्षमतेची आडण  अर्ाव्यवथरे्च्या समृद्धतेची ग्वािी देत आिेत. 

अर्ाात  या फॉचु्यान 500 डदग्गज कंपन्यांनी  केवळ उच्चथर्ानी 

रािण्यासाठी जागडतक बाजारपेठेत स्पधााच िरवली नािी तर आडर्ाक 

संकटे, न्यायालयीन खटले, आंतरराष्ट्र ीय युदे्ध आडण मोठ्या 

व्यवसायाबद्दल डवडवध प्रकारच्या वैमनस्य असलेल्या राजकीय 

चळवळी ं यामधूनिी ते तावून सुलाखून  डनघाले आिेत.  अजूनिी  

डनघत आिेत. तंत्रज्ञानावर आधाररत डसडलकॉन  वॅ्हलीतील  संसृ्कतीत 

सतत नाडवन्याचा ध्यास आडण सवासामान्यांपयांत पोिोचणाऱ्या 

युगप्रवताक  संशोधनावर, उत्पादनांवर भर डदला जातो.  आडण त्यात  

यश डमळवण्यासाठी जी व्यावसाडयक डदशा  लागते ती बऱ्याच अंशी 

येर्ील संथर्ापकांच्या स्वयंपे्ररणेतून, कष्ट्ांतून आडण िषे्ट्पणातून येते. 

प्रसु्तत पुस्तकांत  डसडलकॉन वॅ्हलीतील अशा जगप्रडसध्द व युगप्रवताक  

दिा व्यक्तीचंा जीवनपट उलगडलेला आिे. 

      जागडतक स्तरावर,  कॉपोरेट के्षत्रात “डबडझनेस मॅगे्नट” 

म्हणून नावाजलेल्या या व्यक्ती आिेत:- मायिोसॉफ्टचे 

‘संगणकके्षत्रातले डपतामि’- डबल गेट् स, ॲपलचे स्टीव्ह जॉब्ज, 

ॲमॅझॉनचे संथर्ापक जेफ बेझोस, सोशलमीडडया-फेसबुकने 

मानवांना जोडणारा माका  झकरबगा, ‘पररविनके्षत्राचं डवस्कटन 

करणारा  ऊबरचा टर ॅ स्व्हस कालडनक’, ‘गूगल शोधयंत्राचे जनक – लॅरी 

पेज व सगे डब्रन’, ‘गूगलचा मुख्याडधकारी संुदरराज पीचाय’, 

‘मायिोसॉफ्टचा मुख्याडधकारी - सत्या नाडेला’ आडण ’अडलबाबा 

कंपनीचा अब्जाधीश संथर्ापक - जॅक मा’.    

          या मिारर्ीचें वैयस्क्तक व औद्योडगक जीवन, 

सजानशीलता, गुणदोर्, त्यांच्या व्यवथर्ापन पध्दतीचंी वैडशष्ट्टे्य आडण  

त्यांच्या  कापोरेट के्षत्रातील उलाढालीमुंळे थर्ाडनक,  सामाडजक,  

आडर्ाक,  राजकीय  व आंतरााष्ट्र ीय  पातळीवंर झालेल्या पररणामांचे 

अभ्यासू, संडक्षप्त परीक्षण  पुस्तकामधे आिे.  

       डसडलकॉन वॅ्हलीतील बड्या 

कंपन्यांनी तंत्राडधडष्ट्त साधनांनी 

जगभरातील मानवी जीवनात 

पररवतान घडवले आिे. अशी िांती  

करताना या कंपन्यांचे संथर्ापक, 

मुख्याडधकारी  अब्जाधीश िोतात, 

पण त्याच बरोबर सातत्याने 

नाडवन्याच्या, पररवतानाच्या  शोधात 

झपाटलेले असतात. अशा दिा 

कतृात्ववान व्यस्कं्तडवर्यी, डॉ 

लाभसेटवार डलस्खत ‘संगणक 

के्षत्रातले कािी प्रज्वडलत डदवे’ (पृष्ठ 

संख्या १५४)  या पुस्तकातील 

व्यस्क्तवेध, कायावेध, डनस्श्चतच 

नवीन डपढीस उद् बोधक आडण 

पे्ररणादायी ठरतील.  

 

                            

                  ***  

 

पुरििी - ई विभाग   

(बृ. म. मांिळाच्या सांकेिस्थळािर)  

- पुरििी सावहत्य िाचण्यासाठी- Click here or visit:  

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

 

- रावशभविष्य: विसेंबर २०२० - ्ा्ा ्ामले (नू्य जसी) 

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

 

- Yuva-Vani: BMM Yuva Newsletter,  

December 2020:   

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

 

ग्रांथाली प्रकाशन   
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- प्राजक्ता पािगाांिकर  (कम्मिंग, जॉमजिया) 
     “डलडमनल से्पस” अशी एक मंतरलेली 

जागा डजरे् आधीचे जगणे संपलेले असते 

आडण नवे जगणे सुरू व्हायचे असते.  

         दोन क्षण, एक संपलेला आडण एक 

नव्याने सुरू िोणारा ह्यातील अंतर 

म्हणजे डलडमनल से्पस - मयााडदत 

अवकाश! 

     ह्या अडतशय छोट्या तरी डवलक्षण 

जागेचा अभ्यास जगातील अनेक नट, 

अडभनेते, कलाकार सतत करत असतात, कारण त्यांच्यासाठी िी जागा 

अडतशय प्रत्ययकारी आडण सजग अशी असते. मात्र िी जागा, िे 

मयााडदत अवकाश दोन मोठ्या कालखंडांना जोडणारे, िे खरेतर 

प्रते्यक व्यक्तीसाठी अडतशय मित्त्ाचे आिे. केवळ सध्या जेव्हा जग 

असे बंडदवासात अडकले आिे त्या डदवसांसाठी नािी तर कायम, 

सदोडदत ह्याचा ध्यास जपणं आवश्यक आिे! 

बदलाच्या धाकात कधी माणूस जगत नसतोच, तर एखाद 

गंुगल्या अवथरे्त तो चिाकार जीवनाचे आवतान जगत असतो. ह्या 

आवतानाला छेद देणारी कोणतीिी घटना घडली, की तात्काळ एक 

प्रवास संपतो आडण त्या नंतरचे जे बंदपडलेपण आिे, जो मोठा 

अडवश्वास आिे आडण त्यापाठोपाठ दाटून येणारे भय आडण माघारी 

डफरून सगळे पूवावत करून घेण्याची केडवलवाणी धडपड आिे, ती 

सगळी अडतशय डवलक्षण आिे! ती आिे डलडमनल से्पस! 

रोजच्या जगण्याची डजरे् सवय िोते, त्यावर जी गृिीतकं बेतली जातात 

आडण त्यातून जो एक जाडसर कोर् प्रते्यक व्यक्ती स्वतःभोवती 

गंुडाळून घेते, तो कोर् िा कायम अडनस्श्चततेवर तरंगत असतो. आपण 

राितो ती जागा, करतो ती नोकरी, सोबत राितो त्या व्यक्ती, खातो ते 

अन्न आडण मान्य करतो त्या धारणा आडण डवचार, िे सवा, आज आिे 

तसेच उद्या रािणार आिे, अशा बाळबोध समजुतीवर समस्त मंडळी 

रोजचे जगणे, त्यातील तोचतोचपणा अंगीकारत राितात. खरेतर 

ह्यातील कशाचीच, कधीच कोणी शाश्वती देऊ शकत नािी, तरी 

जगभरात माणसे रोज रात्री गजर लावून झोपी जातात, तीस-तीस 

वर्ाापयांत फेडता येतील अशी कजा देतात आडण घेतात, डनसगाात तग 

धरतील, अशा आशेवर भलीर्ोरली घरं घेतात आडण आयुष्यभर सार् 

देईल िा जोडीदार, ह्या आशेवर, लग्नकायाात अतोनात खचा करतात! 

माणसे आशावादी असती तरी एक वेळ चालले असते, मात्र िा 

आशावाद नािी, िी न उमगलेली खात्री आिे! कालपयांत एखादी गोष्ट् 

अशी िोती, म्हणजे मग उद्या ती तशीच असणार अशी भाबडी समजूत! 

ह्यात एक मात्र डवसरतात की रोजचा डदवस, घटना, खरेतर 

एकप्रकारचा प्रवास असतात, नव्या बदलणाऱ्या पररस्थर्तीपयांत 

जाणारा, एका मयाादेनंतर, त्यातील सवयी, घटना, लोक आडण 

पररस्थर्ती सगळेच बदलून जाणार िे नक्की! ह्याचे भान येणं अडतशय 

मित्त्ाचे ठरते! कारण एकदा का ह्याचे भान आले, की काळाचे- वेळेचे 

ठळक तुकडे, ठोकळे स्पष्ट् समोर डदसू लागतात. ओळखता येऊ 

लागतात! कालांतराने ह्या दोन मोठ्या ठोकळ्ातले जे झंकारणारे 

अंतर आिे ते जाणवू लागते आडण अडधक लक्ष कें डित केले तर 

त्यातील प्रचंड सामर्थ्ा प्रत्ययास येते! 

िेच ते दोन मोठ्या कालखंडातले मयााडदत अवकाश! ह्याच्या 

दोन्ही बाजूला अनेक घटना, वास्तव आडण सवयी असतात, मात्र ह्या 

शंखलांना छेद देत, बदल िोण्याअगोदर त्याची जाणीव आडण सापेक्ष  

वलवमनल से्पस स्वीकार िा त्या मयााडदत अवकाशात घडतो. िी जागा अडतशय 

कसदार आडण सृजनयुक्त अशी आिे, कारण ह्याच अवकाशात एखादी 

घटना संपल्याचे, पूणा भान येते, एखादी नवीन सवय सुरू 

िोण्याआधीची अस्वथर्ता जाणवते, हुरहूर आडण भीती भेटीस येते 

आडण कधी कधी िे नवे भान नाकारत पुन्हा भूतकाळात डशरण्याची 

प्रचंड इच्छा डनमााण िोते!  

   सध्या कोरोनामुळे अवघे जग िेच अनुभवते आिे, डकतीिी 

चुकीचे, डकतीिी अपायकारक मागाांवर मनुष्यजात आधी जात असली, 

मग त्यात बेसुमार प्रदूर्ण करणारे कारखाने, डवमानप्रवास, 

वािनप्रवास असेल डकंवा मुलांच्या आडण वृद्धांच्या संगोपनातल्या तु्रटी 

असतील, शरीराकडे िोणारे दुला क्ष असेल डकंवा न पेलवणारा प्रचंड 

वेग आडण काठोकाठ भरलेलं वेळापत्रक असेल सगळंच खरेतर 

चुकलेच िोते, चुकत िोतेच, मात्र त्याची इतकी सवय झाली िोती, 

इतके अंगवणी पडले िोते सगळे, की िे असेच सगळे पृथ्वी, डनसगा 

खपवून घेईल, अनंत काळापयांत असाच समज करून घेतला िोता 

सगळ्ांनी! मात्र जेव्हा िे सगळे र्ांबले, अचानक करकचून डवराम 

लागला ह्या सगळ्ांवर, तेव्हा कुठे कािी जाणवू लागले. अनेक लोक 

िा सगळा प्रकार तातु्परता आिे म्हणून त्याचे गांभीया नाकारू लागले, 

अनेक जण िेच आता डनराळे वास्तव आिे म्हणून स्वीकारू लागले 

आडण ह्या दोन्ही भूडमकांनी मधल्या मयााडदत अवकाशाला नाकारले!  

खरेतर िी वेळ ती आिे, मयााडदत अवकाशाची! एक पडाव, ठेिराव, 

नव्या जागी जाण्याआधीची जागा, जणू काळाचे डवमानतळ! इरे् 

आपल्या सवयीचे, समजुतीचे आडण एक प्रकारच्या आयुष्याचे डवमान 

येऊन उतरले आिे. अवघे जग आता त्या डवमानतळावर आिे, 

कोणत्यािी नव्या प्रदेशात अजून आपण  पोचलो नािी आिोत, सगळे 

मागाथर् आिोत, पडर्क आिोत, अजून नवा प्रदेश, नव्या व्यवथर्ा आडण 

सवयी डनमााण करायच्या आिेत, नव्या प्रकारचे जगणे अजून अंगवणी 

पडायचे आिे! ह्या इरे् आत्ता डजरे् आपण आिोत, डतरे् फक्त डनणाय 

घ्यायचा आिे, इरू्न पुढे कसे आडण कुठे जायचे त्याचा! एक संधी, 

नव्याने िे ठरवण्याची, की जे जे चुकीचे, डर्टे, अयोग्य असे आधीच्या 

प्रवासात आपण करत िोतो, ते ते जर सोडायचे ठरले तर मग त्या 

जागी नवे काय येणार, नािी तर जे जे मागल्या प्रदेशातून सोबत 

न्यायचे ठरवले तर त्याची डकती मोठी डकंमत आता आपण चुकती 

करणार? खरोखर इतक्या डवमान प्रवासाची गरज आिे का? रोज उठून 

ऑडफस गाठण्याची गरज आिे का? रोज उठून लोकांना 

दाखवण्यासाठी भरमसाठ वसू्त, कपडे, गाड्या घेण्याची गरज आिे 

का? सतत उठून उपभोगवादी जगणे अपररिाया आिे का? असेच 

जगत राडिलो तर त्याची डकंमत मोजणारी आपली तरुण डपढी, डतचे 

आयुष्य डकंमत म्हणून चुकते करायला आपण तयार आिोत का? का 

आत्ता इरे्, ह्या क्षणी र्ांबून रािायची गरज आिे, जोवर नव्या व्यवथर्ा, 

नवे पैलू आडण नवीन सामाडजक संरचना तयार िोत नािीत, तोवर 

र्ांबून रािायलाच िवे! िाच तो काळ डजरे् प्रते्यकाच्या सृजनाला धुमारे 

फुटायला िवेत! शक्यतांचे धुमारे! नवीनच अर्ाव्यवथर्ा, नोकरीचे 

नवीनच डनयम, समानतेचे नवीन कायदे,  वृद्ध आडण बाल संगोपनाचे 

नवीन आयाम आडण नवे राजकीय, सामाडजक तत्वज्ञान!   

अडतशय आगळ्ा वेगळ्ा आडण आधी कधीच न सुचलेल्या 

वैडवध्यपूणा शक्यतांचा प्रदेश म्हणजे िे मयााडदत अवकाश! इरे् पुन्हा 

अनेक संधी गवसू शकतात, अनेक शक्यता डनपजू शकतात, बदल, तो 

योग्य अशा डदशेला जाणारा, तो इरे्च सापडू शकतो! दोन सुरांमधे्य जी 

जागा श्वास घेण्यासाठीची, तीच जागा जगण्यात श्वास घेऊन, डनराळे 

सूर आळवण्यास डसद्ध िोण्याची! िीच ती जागा! िाच तो डवसावा!  

एवढ्या शक्यतांनी गभाार असलेल्या ह्या क्षणांत आयुष्याची 

डदशा आडण दशा बदलण्याचे सामर्थ्ा दडले आिे! त्यासाठी मात्र ती  



    

११बृिन्मिाराष्ट्र  वृत्त 

ओळखण्याची प्राज्ञा अंगी  बाणवायला िवी.  

आज ह्या गोठून राडिलेल्या अवथरे्शीच जर आपण समाज 

म्हणून, राज्यकते म्हणून डकंवा नेते म्हणून लढत राडिलो, िे मयााडदत 

अवकाश नाकारत राडिलो, तर कदाडचत पुन्हा तेच चुकीचे, घातकी 

मागा आपण पुन्हा डनवडू आडण कदाडचत ह्या अवकाशाचे अस्स्तत्व 

आपण जाणूच शकलो नािी, असे िोईल.   

            असे िे मयााडदत अवकाश! एक र्ांबा, एक  डवसावा, 

पुढल् या  प्रवासा-अगोदरचा !  

इरे्  एक  प्रवास  संपवून  आपण  येतो आडण नव्या 

शक्यतांशी िातडमळवणी करत दुसऱ्या प्रवासाची तयारी इरे्च करतो. 

अशा वेळी जेव्हा मागचे कािी उपयोगी नािी आडण पुढे काय घडणार 

ह्याची अडजबात कल्पना नािी. असे िे मयााडदत अवकाश आपल्या 

सगळ्ांना पडिल्यांदा भेटत नािी आिे, वैयस्क्तक जीवनात ते 

वेळोवेळी भेटत राितेच, नव्या प्रते्यक नात्या-अगोदर, नव्या नोकरीच्या 

आधी, घटस्फोटानंतर, मुलं जन्मायच्या आधी, मुलं घर सोडून 

गेल्यानंतर, डनवृत्तीनंतर आडण कधी जवळच्या व्यक्तीच्या मृतू्यनंतरिी. 

ते ते पडाव ओळखू लागलो, की त्या प्रते्यक पडावाचे प्रयोजन व त्यावर 

आपले पुढले प्रथर्ान दोन्ही समजून येऊ लागेल, नेिेमी!  

प्रते्यकाला आपापल्या ह्या मौल्यवान मयााडदत अवकाशाची 

नजाकत उमगावी, त्यातील काव्य आडण सृजन गात्रात डभनावे आडण 

नव्या गाण्यात, नव्या सुरावटीत नवे शक्यतांचे नवे जग प्रते्यकाला 

सापडावे िीच सडदच्छा! 

                             *** 

   डडसेंबर २०२० 

उत्तररांग  

एकमेकाांचे िरुनी हाि | सुखशान्तीची शोिू िाट || 

चला राहू आनां्ाि | आयुष्याच्या उत्तररांगाि || 
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महषी पिांजली प्रािायाम 

       या सत्राचा  डवर्य िोता मिर्ी पतंजली 

प्राणायाम . योगाचाया   िॉ.  ्याशांकर 

विद्यालां कर यांनी  उत्तररंग 

व्याख्यानमालेतील तेराव्या  सत्राचे  

सादरीकरण केले.  डॉ.  दयाशंकर डवद्यालंकार  

िे नू्ययॉका  दूतावासात भारतीय 

संसृ्कतीचे डशक्षक म्हणून काम 

करतात.  त्यांना योगगुरू म्हणून १८ 

वर्ाांहून अडधक काळ अध्यापनाचा 

अनुभव आिे. या 

सादरीकरणादरम्यान डॉ. दयाशंकर 

यांनी डवडवध योगासनांचे प्रात्यडक्षक 

दाखवले आडण भारतीय संसृ्कती 

आडण वैडदक साडित्याडवर्यी आपले 

डवचारिी मांडले. 

योग:- आसन िा संसृ्कत शब् आिे त्याचा इंग्रजी 

अनुवाद  "पोज" असा केला जातो. पतंजलीच्या  योगसूत्रानुसार 

आसनाचा अर्ा  "स्थर्र, आरामदायी ते  आसन" असािी करतात.  

डवशेर्तः ध्यानाच्या उदे्दशासाठी. 

आजच्या वेगाने पुढे जाणाऱ्या आडण स्पधाात्मक जगात 

आपली उपजीडवका करताना  कष्ट् आडण तणाव डनमााण िोत असतात. 

योगासने केल्याने आपल्या आयुष्याची भरधाव  गती रोखण्यास मदत 

िोते.  आडण शरीर, मन आडण श्वास यांच्यामधे्य परस्पर सुसंगती 

डनमााण िोण्यास मदत िोते. तसेच, शक्ती आडण लवडचकता वाढणे, 

संतुलन आडण मूलभूत शक्ती सुधारणे आडण आपल्या दैनंडदन 

जीवनात ज्याला ’माइंड फुलनेस’ म्हणतात, ती  मनाची जाणीव पातळी 

डनमााण िोणे िे योगासनामुळे साध्य िोऊ शकते. योगासनांच्या डनयडमत 

सरावाने खालील फायदे डमळू शकतात असेिी वैज्ञाडनक संशोधन 

सांगते:  

- जुनाट म्हणजे  ‘िोडनक’ म्हणतात अशा  वेदना दूर करणे 

- श्वासोच्छवास डनयंडत्रत करणे 

- झोप आडण स्व’ची जाणीव यांची  गुणवत्ता सुधारणे 

- डचंता आडण नैराश्य कमी करणे  

योगाचाया  डॉ. दयाशंकर यांनी कािी आसनांचे प्रात्यडक्षक करून 

त्याचे फायदे समजावून सांडगतले आडण िी आसने करण्याच्या योग्य 

पद्धती दाखवल्या. याडशवाय त्यांनी आसन आडण प्राणायाम तंत्रांमागील 

वैडदक मित्त्िी सांडगतले. या सत्रात त्यांनी दाखवलेल्या आसनापैकी 

कािी मोजकी  आसने:  

१.  अधा चिासन 

२. ताडासन 

३. वृक्षासन 

४. उत्कटासन 

५. अधा डततली आसन 

६. मंडूकासन 

७. वज्रासन 

८. कडट चिासन 

प्रािायाम :-  प्राणायाम िी आपल्या श्वासावर डनयंत्रण 

ठेवण्याची प्राचीन पद्धती  आिे. यामधे्य तुम्ही प्रते्यक श्वासाची वेळ, 

कालावधी आडण वारंवाररता डनयंडत्रत करता आडण  आवतानात श्वास 

रोखून धरता. प्राणायामचे उडद्दष्ट्  शरीर आडण मन यांना जोडणे िे आिे. 

प्राणायामाने शरीराला प्राणवायूचा पुरवठा िोतो आडण शरीरातील 

डवर्ारी िवे्य  बािेर काढण्यास मदत िोते. िे शारीररक लाभ!  

प्राणायामात श्वसनाची  डवडवध तंते्र  समाडवष्ट् असतात.  

या सत्रात त्यांनी प्राणायामचे डवडवध व्यायाम दाखवले आडण 

फायदे समजावून सांडगतले. तसेच, प्राणायाम करण्यासाठी डदवसातील 

सवोत्तम वेळ आडण प्रते्यक प्राणायाम डकती वेळा करता येईल िेिी 

त्यांनी सांडगतले. कािी फायदे  खाली डदले आिेत:  

१. तणाव कमी िोतो  

२. झोपेचा दजाा सुधारतो 

३ मनाची जाणीव वाढते 

४. उच्च रक्तदाब कमी िोतो 

५. फुफु्फसाचे काया सुधारते 

६.. संज्ञानात्मक कायाक्षमता वाढवते 

७.  पचन सुधारते 

८.  नाक आडण  ज्याला सायनस’चे डवकार म्हणतात, तशा प्रकारच्या  

डवकारांवर उपचारासाठी  चांगले आिे 

९. एकाग्रता सुधारते 

१०. रोगप्रडतकारक शक्ती सुधारते 

एकूण योगासने आडण प्राणायाम यासंबंधीची प्रार्डमक 

ओळख या व्याख्यानामुळे झाली. 

***  
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HEALTH INSURANCE  

 
INDIVIDUAL & GROUP HEALTH  

INSURANCE  FOR 
 

 * VISITORS  
 * H-1 B VISA HOLDERS 
 * PERMANENT RESIDENTS 

( Some restrictions apply) 

 
For more information: 

 
Contact: Padmaja Bapat 

Independent Insurance Agent 
 

616 Rhodes Hill Court 
 Martinez, GA 30907 

 
Tel: 888 705 8271 

 

E-mail: padmaja.p.bapat@gmail.com  
 

Website: visitors-insurance.com  

MATRIMONIAL 
Marathi boy, height 5 feet 7inches, age 31,  
MS in Regulatory Affairs & MBA, Southern 
California based.  
Looking for an educated, smart, and family
-oriented bride.  
Email biodata & photos to: 

rane.naina12@gmail.com  

MATRIMONIAL 
Looking for a suitable Var/Husband for our 
daughter whose bio-data is as follows:  
Age: 37; Height: 5 ft 6 in Very Fair;  
Education: Ph.D.in Microbiology;  
(University of Toronto, Toronto, Canada);  
Job: A well paid job in Toronto with the  
Government Of Ontario, Canada.  
Languages: English, Marathi, Hindi;  
Caste no bar.  
Contact: vinshirodkar@yahoo.ca  
Phone: 416.222.2273  


