वर्ष ४१ अंक २
On the web
www.bmmonline.org

फेब्रुिािी २०२१

शब्दाविना साकारले
हे गीत प्रेमाचे मनी
गोडशी हुरहूर जागे,
अंतरीच्या स्पंदनी
बोललो नाही जरीही,
भाि कळती अंतरीचे
खू ण एका क्षणात पटते,
बंध हे जन्ां तरीचे
राहू दे हे हात हाती,
गाऊ दे हे गीत ओठी
अन् जु ळू दे अंतरीच्या,
या इथे रे शीमगाठी...

आपले पवहले वशबीर २७ माचाला आहे . सिा मं डळां नी शक्यतो
या वदिशी कायाक्रम न ठे िता आपल्या उत्तररं ग सभासदां ना या
वशवबरात भाग घेण्यास प्रोत्सावहत करािे. या वशवबराच्या अवधक
मावहतीसाठी उत्तररं ग समन्वयक संदीप दीवक्षत (Sandeep
Dixit@bmmonline.org) यां च्याशी संपका साधािा.
न्यू जसी ‘अटलां वटक वसटी’च्या अवधिेशनाची तयारी
जोरात सुरू आहे . िगाणी गोळा करण्याचे कामही मोठ्या
उत्साहात सुरू आहे . अवधिेशनाचे प्रतीकवचन्ह आवण घोषिाक्य
(Logo and slogan) स्पधेचा वनकाल लिकरच जाहीर होईल.
एकूणच अवधिेशनाची उत्सु कता सगळ्ां ना लागून रावहली आहे .
तर मं डळी, लिकरच आपण भे टू आवण ने हमीप्रमाणेच हे ही
अवधिेशन उत्साहात पार पाडू, यात शं का नाही.
जाता जाता एिढं च म्हणेन, आयुष्यािर आवण आपल्या
माणसां िर भरभरून प्रेम करणाऱया सिाां नाच येणाऱया
प्रेमवदिसाच्या शु भेच्छा!
कळािे लोभ असािा, आपली नम्र,
- विद्या जोशी (अध्यक्षा, बृ हन्हाराष्ट्र मंडळ, उत्तर अमेररका)

नमस्कार मं डळी,
फेब्रुिारी मवहना आला. प्रेमाचे िारे िाहू लागले असतील.
Vidya.Joshi@bmmonline.org
मनात जपलेले गोड क्षण गाणं गाऊ लागले असतील. विशे षतः
शु भमं गल होण्याची िाट पाहणाऱयां ची अथाा त लग्नाळू मु लामु लींची
***
उत्सु कता तर वशगेला पोहोचलेली असेल, की या 'व्हॅ लेंटाईन डे 'ला
तरी आपल्या मनातला जोडीदार प्रत्यक्षात भे टेल की नाही. लग्नाळू
मु लां ची आवण त्यां च्या पालकां ची हीच काळजी दू र करण्यासाठी
श्रध्ाां जली
BMMने उत्तर अमे ररकेसाठी िधूिरसूचक संकेतस्थळ
ले खक तुमच्या भेटीला
www.reshimgathee@bmmonline.org सुरू केले आवण
- BMM 2022 Convention in New Jersey अगदी पवहल्या मवहन्यातच १०० नोंदण्या झाल्या. अल्पािधीतच
Celebration of Life
वमळालेला हा भरघोस प्रवतसाद उत्साहिधाक आहे . लग्नाळू
साां ख्यकारिका
मु लां नी ि त्यां च्या पालकां नी जरूर िरील संकेतस्थळाला भे ट
दे ऊन त्याचा लाभ घ्यािा. काही प्रश्न असतील तर तेही येथे
कविता:- १. आज अचानक २. िे्ना
विचारू शकता.
ले ख:- नमस्ते, वनहाि, हॅ लो
मं डळी, गावयका आयाा आं बेकरच्या सुमधुर गाण्यां चा
ले ख:- काळी माऊ
कायाक्रम अवतशय उत्तम प्रवतसादात नु कताच पार पडला. ३०
मं डळे त्यात सहभागी झाली होती. ८००+ लोकां नी या
ले ख:- आठिण
कायाक्रमाचा आस्वाद घेतला. बृ. म. मं डळ आता उत्तर
पुस्तक परिचय
अमे ररकेतील कायाक्रमां चे अजा घेत आहे . तुम्हाला तुमच्या
- उत्तििां ग
शहरातून उत्तर अमे ररकेसाठी कायाक्रम द्यायचा असल्यास
कविता:- प्रवसध्ीची न आकाां क्षा मज ...
समन्वयक वशल्पा कुलकणी shilpa.kulkarni@bmmonline.org
पुििणी ई विभाग
(On BMM website)
यां च्याशी संपका साधा.
ले ख:- २०२० सालातीलही काही आनां्ाचे क्षण
२०२०मध्ये ३५ हून अवधक साप्तावहक सत्ां च्या घिघिीत
BMM YuvaVani - Newsletter
यशानं तर आता बी एम् एम् उत्तररं ग सवमती २०२१मध्ये संपूणा
िावशभविष्य:- फेब्रुिािी २०२१
वदिसाचे वशबीर आयोवजत करणार आहे .
Matrimonial- Reshimgathee
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बृ हन्महािाष्ट्र िृ त्त

अंकासाठी साहित्य/मजकूर पाठववण्याचा पत्ता:
vinata@gmail.com
3251 Thunderbird Court (E) Aurora IL, 60503

बृ हन्महािाष्ट्र मां डळ उत्ति अमे रिका या सांस्थेचे मु खपत्र
स्थापना 1981 (वशकागो)
सांस्थापक: कै . विष्णु िैद्य , कै . शरद गोडबोले, जयश्री हुपरीकर
सांपा्क: विनता कु लकणी, वशकागो, इवलनॉय
सांपा्न-सल्लागाि: मोहन रानडे , वफलाडे ल्फ िया, पेल्फ ि ल्वेव नया

Tribute to Arvind S. Kulkarni
Arvind S. Kulkarni of
Ladera Ranch, California
passed away on January 11,
2021. Born to Shankar and
Shantabai
Kulkarni
on
November 17, 1935 in
Karad, Maharashtra, Arvind
was the oldest of four
siblings. He completed his
school
and
college
education in Mumbai. After
receiving his Diploma in
Mechanical
Engineering
from Veermata Jijabai Technological Institute (VJTI),
Mumbai, he worked in Mumbai for a few years. In 1962, he
came to the United States for further education. He earned
his B.S. in Mechanical Engineering from Utah State
University in Logan, and later a Master of Science in
Industrial Engineering from University of Illinois, UrbanaChampaign. After his graduation, he started working in
Chicago. In 1967, he married Sunila Dhodapkar in Mumbai
and they settled in Chicago.
While working full-time, Arvind earned his M.B.A.
from Loyola University in 1969 while taking classes in the
evenings. In the same year, Arvind and Sunila were one of
the couples who founded the Chicago Marathi Mandal.
After moves to Pennsylvania, Wisconsin and back to
Illinois, Arvind and his family moved to Orange County,
California in 1981. A few years later he started his new
career as a Financial Consultant until his retirement. In
1991, his family played an active role in the Los Angeles
BMM Adhiveshan. Arvind and Sunila attended the majority
of the BMM Adhiveshans, since BMM’s inception.
Arvind’s hobbies included playing Duplicate Bridge
and Traveling. He truly enjoyed spending time with his
children and grandchildren. Arvind is survived by his wife
Sunila, three children and their spouses- Manisha (Tom),
Anup (Vaishali), and Manoj (Meera), eight grandchildren,
two brothers (Sudhir and Prakash), sister (Sharyu) and
many nieces and nephews.
May his Soul achieve peace! Om Shanti!
- Sudhir S. Kulkarni (Latham, New York)

बृ हन्महािाष्ट्र िृत्त कायाा लय

Mohan Ranade 411 Hope Road, Holland PA 48966
Tel: 4-245-351-4123 (EST), E-mail: brihanmm@gmail.com
िगाणीचे ्ि: Printed Copy: $25/ year
Subscription payment is accepted online by Paypal at:
http://www.bmmonline.org/vruttasubscription

जावहिाती ांचे ्ि

पूणा पान: $475 अधे पान: $ 100
पाि पान: $ 70 अष्ट्मांश पान: $ 50
िृत्त दर मवहन्यास प्रवसध्द होते. आदल्या मवहन्याच्या २० तारखेपयांत हाती
आले ल्या मजकुरातून वनिडक मजकूर त्या नवजकच्या िृत्तपत्ात प्रवसध्द
करण्याचे सिा प्रयत्न केले जातील. मजकूर शक्यतो युवनकोड मराठीत MS
word/Text Fileसह ईमे लने पाठिािा. प्रवसध्द झाले ल्या मजकुराशी
संपादक सहमत असतातच असे नाही. वलखाणाच्या वनिडीचे, प्रकाशनयोग्य
वकरकोळ बदलाचे आवण व्याकरणीय दु रुस्तीचे अं वतम अवधकार
संपादकांकडे राहतील. पाठिले ल्या सावहत्याची पोच ईमे ल कळविल्यास
वदली जाईल.
बृहन्महािाष्ट्र मांडळाची कायाकारिणी (२०१९-२०२२)
मताविकाि असलेले स्स्य

अध्यक्ष

विद्या जोशी

वशकागो, इवलनॉय

सवचि

कोमल चौक्कर

लॉस अँजलीस, कॅवलफोवनाया

कोषाध्यक्ष

सोना वभडे

वफवनक्स, ॲररझोना

स्स्य:

वमवलंद बािडे कर

ॲटलांटा, जॉवजाया

संदीप बेलखोडे

ऑल्फस्टन, टे क्सास

संदीप दीवक्षत

ल्फिव्हलँड, ओहायो

वशल्पा कुलकणी

बॉस्टन, मॅसॅच्युसेट्स्

हे मा राचमाळे

डे टरॉइट, वमवशगन
वनयुक्त स्स्य

माजी अध्यक्ष: अविनाश पाध्ये, बॉस्ट न,
िृत्त सांपा्क: विनता कु लकणी, वशकागो, इवलनॉय
विश्वस्त सवमती:
अध्यक्ष मोवहत वचटणीस, वसॲटल, िॉवशंग् टन
स्स्य वनतीन जोशी, वशकागो, इवलनॉय
स्स्य सुन ील सूयािंश ी, ररजवफल्ड, कनेव टकट

‘ले खक तुमच्या भेटीला’
भाग ५:- जानेिारी ३०, २०२१, सकाळी ११-११:३० CST- िॉव ंग्टन
डी सी येथील लेल्फखका प्रगती कोलगे यांच्याशी वशल्पा कुलकणी
यां नी संिाद साधला. सं केतस्थळ-https://youtu.be/9X4d97bdNjw
भाग ६:- शवनिाि फेब्रुिािी २७, २०२१, सकाळी ११-११:३०
CST- दे िबाप्पा वचत्पटातील सिा पररवचत “नाचरे मोरा...”
गाण्यािर नृत्य आवण भूवमका केले ली बालतारका म्हणजे आताच्या
डॉ. मेधा गु प्ते प्रधान (अटलां टा) यां च्याची त्यां च्या “नाच रे मोरा
आवण चं दाराणी” पुस्तकाविषयी चचाा - संिादक- विनता कुलकणी
काया क्रमाचे लाईव्ह प्रसारण- बृ . म. मंडळ फ़ेसबु क ि यू ट्युबिर.
***

...

प्रकाशक: बृह न्हाराष्ट्र मंड ळ, उत्तर अमेर रका
सांकेतस्थळ: 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.

बृ हन्हाराष्ट्र िृ त्त

२

फेब्रु िारी २०२१

BMM 2022 Convention in New Jersey - Celebration of Life

मिाठी विश्ि (न्यूजसी) सांयोवजत बृहन्महािाष्ट्र मांडळ अवििेशन २०२२ िाताा
ऑगस्ट ११-१४, २०२२ (अटलाांवटक वसटी, न्यू जसी)

विचारां ना चालना दे तील अशा विविध काया क्रमां चेही आयोजन
करत आहोत.
हे सिा प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी हमी द्यािी लागते
हजारोंच्या आकयांात आवण खचा होतो लाखोंच्या घरात. अथाा तच
दे णग्यां च्या स्वरूपात गंगाजळी जमिािी लागते. मग एिढ्या
मोठ्या प्रमाणात अवधिे शन करण्याची गरज आहे का ? एिढे
मोठं कन्वें शन सें टर घे ण्याची जरूरी आहे का ? असा प्रश्न पडतो.
उत्तर आहे अथाा तच हो! कारण ५०००+ उपल्फस्थती अपेवक्षत
असलेल्या अवधिे शनासाठी प्रशस्त कन्वें शन सें टर, दजेदार
काया क्रम, रुचकर भोजनाची मे जिानी आिश्यक आहे . ५०००
लोकां साठी अवधिे शन आयोवजत करणे हे ५०० लोकां साठी
अवधिे शन आयोवजत करण्याच्या दहा पट अिघड नसतं, तर ते
१०० पटीने अिघड असतं! साधारण २.५ ते ३.० वमवलयन डॉलसा चे
बजेट असल्यामु ळे अवधिे शनाचा आिाका मोठा आहे आवण
म्हणू नच वनधी उभारणी सिाा त महत्वपूाचा भाग आहे . प्रत्ये क
यजमान मं डळ खचा वनयंत्णात ठे िण्यासाठी प्रयत्नशील असतात.
परं तु आजची िस्तु ल्फस्तथी अ ी आहे , की दे णगीदारां च्या
पावठं ब्याव िाय अवधिे न आयोवजत करणे अ क्य आहे .
याचा अथा असा की, जिळपास वनम्म्या बजेटचा खचा
आपले दे णगीदार उचलत असतात. आता या दे णगीदारां मध्ये दोन
प्रकार आहे त. िै यल्फिक दे णगीदार (Individual Donors) आवण
व्यािसावयक दे णगीदार (Corporate Donors). िै यल्फिक
दे णगीदार म्हणजे तुमच्याआमच्यासारखे लोक, जे प्रिे वशकेच्या

- प्रशाांत कोल्हटकि (न्यू जसी)
सांयोजन-प्रमु ख, बृ .म.मां डळ अवििेशन २०२२ न्यू जसी

BMM2022 – Challenges and Path Ahead
नमस्कार मं डळी !
सिा प्रथम, सिाां ना नु कत्याच होऊन
गेलेल् या मकर सं क्रां तीच्या माझ्या कडून
आवण बीएमएम २०२२च्या टीम कडून
ुभेच्छा!
बीएमएम
२०२२च्या
अवधिे शनाची तयारी जोरात सु रू आहे .
बऱयाच महत्वपूपूणा वनणा यां िर काम चालू
आहे . बहुतां सवमत्यां चे अध्यक्ष नेमले
असू न सवमत्यां आकारास ये त आहे त.
सध्याच्या अभू तपूिा कोविड पररल्फस्थतीमु ळे आम्हाला
बऱयाच आघायांां िर अने क आव्हानां ना सामोरे जािे लागत आहे .
राज्य प्र ासनानु सार व्यल्फि : एकत् ये ण्यास बंदी असल् याने
जरी ही पररल्फस्थती आमच्यासाठी अनु कूल नसली तरी बीएमएम
२०२२च्या अवधिे न सवमतीचा उत्साह कमी झाला नाही.
लोकां ी सं पका साधण्यासाठी सवमतीने विविध पयाा य ोधले .
यामु ळे आम्ही विविध सवमत्यां िर काया करण्यासाठी
स्वयं सेिकां ी सं पका
साधू
कलो. विविध सवमत्यां ना
स्वयं सेिकां कडून भरपूर पावठं बा वमळत आहे . िे गिे गळ्ा
सवमत्यां नी झूम कॉलिर एकत् सं पका साधून आपापल् या सवमतीचे
काम सु रू केले आहे .
तीन वदिसाच्या या अवधिे शनात सु मारे ५०००
पाहुण्यां ची उपल्फस्थती अपे वक्षत आहे . आधीच न्यू जसी
हा भाग महाग, त्यात आपल्या बीएमएम अवधिे शनाच्या
गरजा इतर कुठल्याही अवधिे शनापेक्षा िे गळ्ा आहे त.
पाहुण्यां ची रुचकर खाण्यावपण्याची व्यिस्था, हजारां च्या
सं ख्येसाठी समां तर मनोरं जनाचे काया क्रम होऊ
शकतील असे भव्य कन्वें शन सें टर आवण अशा भव्य
कन्वें शन सें टरमध्ये उपल्फस्थतां ना एक सं स्मरणीय
अनु भि आवण सुं दर आठिणी दे ता ये ईल असे ध्येय
आम्ही बाळगून आहोत.
बीएमएम
२०२२च्या
अवधिे शनासाठी
अटलां वटक वसटी, न्यू जसी यजमान शहर म्हणू न
वनिडण्यात आले आहे . अटलां वटक वसटी, न्यू जसी
मधील एक वकनारपट्टी ररसॉटा शहर आहे , जे कॅवसनो,
बोडा िॉक आवण समु द्रवकनारे यासाठी ओळखले जाते.
हे अवधिे शन ११ ऑगस्ट ते १४ ऑगस्ट २०२२ या
कालािधीत होईल. कन्वें शन सें टर बरोबर पवहल्या
टप्प्याच्या
िाटाघाटी पूणा झाल्या आहे त आवण
लिकरच आम्ही या करारास अं वतम रूप दे ऊ.
अवधिे शनातील महत्वाची ि सिाां च्या आिडीची
गोष्ट् म्हणजे, वमत्मं डळीबरोबर गप्पागोष्ट्ी करत सु ग्रास भोजनाचा
आस्वाद घे णे. अवधिे शनातील तीन वदिस आयते जेिण म्हणजे
तर पिा णीच. मनोरं जनाच्या काया क्रमां च्या जोडीला आपल्या
बृ हन्हाराष्ट्र िृ त्त

पलीकडे जाऊन दोन, पाच, दहा, पंचिीस हजार डॉलसा वकंिा
त्याहून अवधक रकमां ची दे णगी दे तात. उत्सिस्वरूप अशा या
अवधिे शनाच्या यशामागे अनं त हात काया रत असतात.
३
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िैयल्फिक दे णगीदार होऊन ही अवधिेशनरुपी गणपतीची विशाल मू ती
उचलण्यास आपण अजू न एका हाताचे बळ द्यािे ि हे काया वसद्धीस
ने ण्यास हातभार लािािा ही विनं ती.
तुमचा आशीिाा द आमच्या पाठीशी आहे च. अवधक मावहतीसाठी
आम्हाला bmm2022.org संकेतस्थळािर भे ट द्या. चला तर मग, पुढच्या
मवहन्यात पुन्हा भे टूया, आपल्या अवधिेशनाच्या तयारीचा एक निीन
आढािा घेऊन. Welcome to BMM 2022 !
***

साांख्यकारिका
- सां्ीप ्ीवक्षत (ल्फिव्हलँ ड, ओहायो)

(अवभयं ता आवण तत्वपूज्ञ)
ऑक्टोबर २०१८मधे एके वदि ी मी
आयु िेद या विषयािर आं तरजालािर
मावहती ोधत होतो. त्यामधे मला सां ख्य
वफलॉसॉफी नािाचे नं दलाल वमश्रा यां नी
१९१५ साली अनु िावदत केले ले एक पुस्तक
आवण विवकपीवडयािर *कवपल मु नी
(७०००-५५०० इसिी सन पूिा) ि सां ख्यकाररका यां बद्दल मावहती वमळाली.
* अश्ित्थ: सिा िृक्षाणां दे िषीणां च नारद: |
गन्धिाा णां वचत्रथ: वसद्धानां कवपलो मु वन: ||१०.२६||
- श्रीकृष्ण, भगिद गीता, ५५०० इसिी सन पूिा
१०० हून अवधक िषाांपूिीचे अनु िावदत पुस्तक ि ७००० िषाां पूिी
कवपल मु नींनी वलवहले ले तत्वपूज्ञान बघू न याविषयी मावहती करून
घे ण्याच्या उत्सु कतेने माझे िाचन चालू झाले . सां ख्यकाररका (७२ श्लोक)
म्हणजे विश्िाची वनवमा ती, जीि वनवमा ती ि त्याची कारणे यां चे सत्यावपत सत्य
ि अनु मान िापरून केले ले स्पष्ट्ीकरण (वकंिा भाष्य).
७२ श्लोकात इतक्या सहज ि सरळपणे केले ले भाष्य नकळतच
माझ्या दै नंवदनीच्या विचारां चा एक पाया बनला. लहान मु लां पासू न
मोठ्यां पयां त सिाां च्याच गंभीर विचारसरणीचा हा एक सुं दर भाग असािा
असं मला मनापासू न िाटतं; आवण म्हणू नच सां ख्य वफलॉसॉफीविषयी माझे
स्वतःचे विचार न जोडता थोयांा आधुवनक स्वरूपात आवण आधुवनक
भाषे त सां गण्याचा माझा प्रामावणक प्रयत्न! िाचकां चे यासं बंधी विचार ि या
वििे चनात काही सु धारणां बद्दल सू चना असल् यास स्वागताहा !
दु ःखत्यावभघातात् वजज्ञासा तदिघातके हे तौ ।
दृष्ट्े सापाथाा चे त्नैकान्तात्यन्ततोभािात् ||१||
अथा:- दु ःख तीन प्रकारची असतात. त्यां ि र मात क ी करायची?
मावहतीतले उपाय काही सं पूणा, कायमचे आवण खात्ीलायक नाहीत.
दृष्ट्िदानु श्रविकः सह्यवि ु ल्फद्धक्षयावत ययु िः ।
तविपररतः श्रेयान् व्यिाव्यिज्ञविज्ञानात ||२||
अथा:- सामान्य उपायां प्रमाणे पारं पररक उपायदे ख ील अ ुद्ध ,
अपररणामकारक आवण अवतरे काने भरले ले आहे त. त्यापेक्षा उत्तम उपाय
म्हणजे व्यि, अव्यि आवण अनु भिणारा यां चं ज्ञान.
मू लप्रकृवतरविकृवतमा हदाद्याः प्रकृवतविकृतयः सप्त।
षोड कस्तु विकारः न प्रकृवतना विकृवतः पुरुषः ||३||
अथा:- मू ळ -प्रकृवत ही अविकृत आहे (क ा पासू न बनले ली नाही). महत्
इत्यादी हे सात प्रकृवत-विकृवत आहे त. सोळा केिळ विकृवत आहे त. पुरुष
प्रकृवत पण नाही आवण विकृवत पण नाही.

- मां वजिी जोशी
(कोपेल, टे क्सस)

आज अचानक सू र हरिला, अबोल झाला पािा
आज अचानक वनघू न गेला सखा दू रच्या गािा !
क ी थबकली खळखळ सारी यमु नेच्या पाण्याची
क ी िे दना भरली डोही कृष्णाच्या जाण्याची !
बािरून िासरे ोधती, वदसे न कोठे कान्हा
हं बरून थकली ग कवपला, फुटे न वतजला पान्हा !
रोज रं गतो डाि तटािर, गोप विसरती भान
आज कसे ते मलू ल झाले , मलू ल अिघे रान !
घागर घे ऊन कुणी गोवपका पाणिठ्यािर आली
डोळ्ां मधली सर अश्रूंची जळात वमसळू न गेली !
गोकुळातल् या कणाकणाला विरहाची हो बाधा
नं द-य ोदा ोकाकुल अन् ोकाकुल ही राधा !
***

िे्ना
-वनखखल वशिाजी केकाण
(मॉररसटाउन, न्यू जसी)

बघतो चार पाऊलं पुढचं जे स्वप्न
खऱयात मात् ते कधीच उतरत नाही
असो इच्छा अन् िी वकतीही
आयु ष्याचा धप्पा, चु कता चु कत नाही !
बरं झालं असतं,
जर पळत्या मनाला थां बिता आलं असतं
स्वप्नं सु ध्दा कधी बघताच आलं नसतं !
जर असल् या अपेक्षा नसत्या,
तर त्या मोडायचा प्रश्नच उरला नसता
िारं िार मनाचा गळा, घोटािाच लागला नसता !
भविष्याकडून अपेक्षा, फि मोडण्यासाठी
मनाने बां धले ले इमले , फि तोडण्यासाठी !
दे िाला सु ध्दा असु री आनं द वमळत असािा
यु ग सु ध्दा कवलयु ग
कोण जाणे तो दे िच, की राक्षस असािा ?
गरज नसणाऱयाकडे सु काळ
अन तहानले ल् याच्या रां जणात थेंबही नसािा !
***

१४ फेब्रुिािी व्हॅ लेटाईन व्नावनवमत्त शुभेच्छा!

***
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सबका मावलक एक
जातीधमाा िर खरं तर जास्त बोलू नये , पण वतन्ही दे ां त
काही ठोक फरक नक्कीच वदसू न ये तात.. सिाा त अवभमानाची
गोष्ट् ही, की आपला भारतदे चार मोठ्या धमाां ची जन्भू मी
आहे . तर चीनमध्ये आवण अमे ररकेत मू ळचे धमा च नाहीत. अहो,
चीनमध्ये तर मु ळात दे ि ही सं कल् पनाच नाही. तसा भारतातून
बौद्ध धमा , अफगाणकडून मु ल्फिम धमा, थोडासा विश्चन धमा
असे काही आहे त, नाही असे नाही. पण साधारणतः जन्तः
कुणालाही धमा नसतो. आवण असे ही होते, की आई वकंिा िडील
बौद्ध धमा पाळतात आवण अपत्य वबना धमाा चे राहू कते. अथाा त,
कन्फ्युव वनझम वकंिा ताओईझम असे काही तत्वपूज्ञान ते
आचरणात आणतात. आवण हो, वतथे आधी सरकार मग दे ि असा
वह ेब वदसतो. आवण इकडे अमे ररकेत यु रोवपयन विश्चन धमा
सोबत घे िूनच आले आवण वबचारे रे ड इं वडयन पण मग हळू हळू
तो पाळू लागले . अमे ररकेत आल् यािर समजले , की विश्चन
धमाा चे वकतीतरी प्रकार आहे त. मात् मु लां चे जोपयां त बाल्फप्तझम
करत नाही तोपयां त त्यां चाही धमाा त समािे होत नाही.
व्सतां तसां नसतां
तुम्ही म्हणाल की हे काय लािले आहे ? मी काहीही
वलवहतोय? पण काय करणार? आता हात घातलाच आहे
विषयाला तर सां गतोच. वदसणे याविषयातील मोठा फरक.
भारतात उत्तरे कडून दवक्षणे कडे वनघालो, की रं ग बदलतो. उं ची
पण बदलते. त्यामु ळे आपण सिा वकती िे गळे वदसतो नाही का?
गोरा, सािळा, काळा असे तीन ढोबळ रं ग तर ठळक वदसू न
ये तात आवण दु दैिाने आपण ती तफाित अजूनही बऱयापैकी
बाळगतोय. चीनमध्ये मात् एक भारी! सिा जण एकसमान
वदसतात. एकदम एका साच्यातले . खरं तर मी तरी असे वलहायला
नको, कारण माझ्या सहा िषाां च्या रवहिासात मला आता दोन
वचनी व्यिींमधील फरक नुसत्या डोळ्ां त बघू नही समजतो.
आवण अमे ररकेत तर एक गोरे आवण बाकीचे सिा रं गीत लोक.
मग ते आवफ्रकेतून आणले ले कृष्णिणीय, वकंिा इथले मूळचे
तां बूस िणाा चे इं वडयन, मे ल्फक्सको ि दवक्षण अमे ररकेतून आले ले
वनमगोरे , चीनकडून आले ले वपिळे , तर भारतातून आले ले
तपवकरी रं गाचे , असे ढोबळ रं ग आढळतात (अथाा त हे सिा
साधारणतः गोऱया अमे ररकन लोकां च्या ब्दकोषाला अनु सरून.)
पण आता हा सिा भे दभाि वमटिण्यािर भर आहे , पण ते कधी
क्य होईल हे दे ि जाणे .
जशी िळिाल तशी
आता भाषे िर मी पामर काय भाष्य करणार? कमा धमा
सं योगाने मराठी इं ग्रजीसोबत थोडी ी वचनी भाषा व कलो,
पोटापाण्याइतकी. पण फरक बघा ना राि. भारतात बािीस
अवधकृत भाषा, तर एकंदर एक े बािीस मु ख्य भाषा; आवण
बहुतेक भाषां ची वलपी िे गळी. चीनमध्ये ढोबळ मानाने तीन मु ख्य
भाषा ि वलपी एकच. आवण अमे ररकेत तर काय एकच भाषा
एकच वलपी. स्पॅवन चालते, पण ती मे ल्फक्सको दे
ेजारी
असल् याने ि जास्तीत जास्त कामगार वतकडून ये त असल् याने !
पण वचनी भाषे ची एक खावसयत अ ी, की ह्या भाषे ला इतर
बहुतेक भाषां सारखे स्वर ि व्यं जन असे नाहीत. आहे त ते फि
रे षा आवण वचत्. त्यामु ळे कुठल् याही भारतीय भाषे त जसे आपण
अमे ररकेला, 'अमे ररका' असे च उच्चारू, वचनी भाषे त मात् ते क्य
नसल् याने अमे ररकेला 'मे गुआ', जपानला 'रबन', भारताला 'इं दू'

नमस्ते, वनहाि, हॅ लो...
मी अनुभिले ले तीन महान दे
- िोवहत काळे ( ग्रीनविल् , साऊथ कॅरोवलना)
बाबा, कल् पना करिते का, की माझे
अठरा िषाां चे आयु ष्य एक तृवतयां
भारतात, एक तृवतयां चीनमध्ये आवण
एक तृवतयां
अमे ररकेत गेले? आमचा
मोठा वचरं जीि ई ान याचा प्रश्न. त्या
प्रश्नासोबत सरसर वकतीतरी गोष्ट्ी सहज
नजरे समोर आल् या. चला, आज त्या
आपणासमोर मां डतो आहे . थोडे कुतूहल,
थोडे समज, थोडे गैरसमज सगळे एका मोळीत बां धून बघू या.
कसे उमजले मला हे तीन दे ? हे सां गण्याअगोदर हत्ती आवण
सहा आं धळे ही गोष्ट् मात् स्मरणात असू द्या; आवण आपला भारत
दे च एव्हढा िै विध्यपूणा आहे , की त्याच्या तुलने त आणखी दोन
दे मला पूणा समजले असा दािा करणे च िािगे ठरे ल.
पाणी िे पाणी
घरी कुणीही आलं , की आपण सिा प्रथम त्यां ना यायला
पाणी दे तो, ह्या आपल् या सं स्कृतीला अनु सरून पाण्यापासू नच
सु रुिात करतो.. पंधरा िषाां पूिी जेंव्हा भारतातून चीनला गेलो तर
पवहला धक्का बसला, पाण्याच्या पवहल् या घोटाने ! धक्का काय,
चटकाच हो, चक्क गरम पाणी यायला! आपण आपले साधे पाणी
वपणारी, साधी माणसं आवण इथे एकदम औषध यायल् यासारखे
ते यािे लागले . नं तर सहा िषाां त गरम पाणी वपण्याची ि त्याच्या
फायद्यां ची सिय जडली. आवण मग पोहोचलो अमे ररकेत. इथे तर
आणखीच िे गळी तऱहा. इथे तर चक्क थंड पाण्यात बफा टाकून
वपतात. आता झाली का पंचायत? अहो, साध्या पाण्यापासू न गरम
पाण्यापयां त तर ठीक आहे पण गरम िरून एकदम बफाा चे
पाणी? घश्याचे बाराच िाजले की ! असो, पण पाण्याच्या
तापमानाचा आवण अं गयष्ट्ीचा काही सं बंध असािा असा दािा
जरी मी करत नसलो, तरी साधारणतः भारतात मध्यम बां धा,
चीनमध्ये सडपातळ आवण अमे ररकेत गुबगुबीत लोक सगळीकडे
वदसू न ये तात.. बाकीचे अं दाज आपणच बां धािे त.
्ोन घास
आता खाद्य सं स्कृतीबद्दल जेव्हढे बोलू तेव्हढे कमीच.
नु सते खाणे ह्या विषयािर पूणा अं क भरू केल. म्हणून मी त्या
विषयािर जातच नाही. नाहीतर मग चीनमध्ये हे खातात का? ते
पण खातात का? असे वकत्ये क प्रश्न आपल् यासमोर सहज उभे
राहतीलच. मी स्वतः जेव्हा हा प्रश्न एका वचनी वमत्ाला
सु रुिातीच्या वदिसां त विचारला होता तर त्याने िै तागून सां वगतले
की ज्यात जीि आहे ि जे चालू , पळू , सरकू िा हलू कते, असे
काहीही आम्ही खािू कतो. भारतात काय, कसे खातात ह्यािर
मी िाच्यता करण्याची गरज तर नाहीच. रावहले अमे ररकेविषयीतर इथे बीफ, पोका, अं डे, बटाटे , फ्राईड वचकन, फास्ट फूड
आवण तत्सम दोन चार पदाथा सोडले तर बाकी जास्त काही
सां गण्यासारखे नाही. पण अगदी छोट्या ा हरातही वनदान
आठ-दहा िे गिे गळ्ा दे ां चे रे स्टॉरं ट नक्कीच सापडतील.
बृ हन्हाराष्ट्र िृ त्त
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असे सं बोधले जाते. आवण तुम्हाला म्हणू न सां गतो, अहो
पावकस्तानला तर चक्क पाजीस्तान म्हणतात ! (कदावचत कुणी
भारतीयाने व किले असािे .) पण वि ेष म्हणजे, तेथील डॉक्टर
इं वजवनअर सु द्धा वचनी भाषे तूनच व क्षण घे तात. अहो, माझ्या
नािाची तर फार गंमत झाली होती. मी हट्ट धरला, की माझ्या
वबझने स काडाा िर माझे नाि जसे च्या तसे वलहायला हिे . तर
सगळे जोरजोरात मान हलिू न नाही म्हणायला लागले . का म्हणू न
विचारता, त्यां नी सां वगतले , की माझ्या रोवहत ह्या नािातील 'रो'
म्हणजे वचनी भाषे त मटण असा अथा होतो. आता कुठल् या
रे स्टॉरं टमध्ये काम करत असतो तर कदावचत ठे िले ही असते ते
नाि. पण आता काय करणार? ेिटी नाि बदलू न वचनी नाि
ठे िािे लागले , "ख रुई हाय". पण एक मात् खूप छान आहे , वचनी
भाषे त. ते म्हणजे अवभिादन. सिा जण जेव्हाही भे टतात
एकमे कां ना म्हणतात "नी हाि"; त्याचा अथा "तू चां गला आहे स"
आवण त्याला प्रवतसादही तोच, "नी हाि"!
ग्ी हो ग्ी
आता गुगलिर सहज वमळणारी मावहती मी इथे दे िून
काही मोठा तीर मारणार नाही, पण सहजच एक अं दाज यािा
म्हणू न लोकसं ख्या आवण क्षे त्फळाचा एक सं बंध लािणे यथोवचत
िाटते. अमे ररका आवण चीन साधारणतः भारताच्या तीन पटीने
मोठे आहे त आवण लोकसं ख्या म्हणाल तर आपण चीनपेक्षा फि
दहा कोटींनी मागे आवण अमेररकेच्या चार पटींनी पुढे! म्हणजे,
असं समजा, की एका चौरस वकलोमीटर मध्ये जर भारतात बारा
माणसं असतील तर वतथे चीनमध्ये चार आवण अमे ररकेत एक.
आहे ना गंमत?
सगळां मू ळ इवतहासात
कुठल् याही दे ातील लोक असे का िागतात हे समजायचे
असे ल तर थोडे से इवतहासाकडे बघािे लागते. आपणा सिाां ना
ठाऊक आहे च की, भारताचा इवतहास कैक हजारो िषे जुना
आहे . त्यािर भरपूर वलखाण आवण मावहती सहजगत्या आपणास
वमळतेही. मी काही इवतहासात जाणार नाही. (मला भू तकाळात
रहायलाच मु ळी आिडतच नाही.) चीनचा इवतहासही तसा
भारताइतकाच जुना, पण दु दैि असे , की तो बऱयापैकी वमटिले ला
आढळतो. त्यामु ळे सरकार सां गेल तोच इवतहास असा एक
साधारण प्रकार वतथे जाणितो. वचनी सरकारने प्रवसद्ध केले ले
"पाच हजार िषाां चा चीनचा इवतहास" हे च एक अवधकृत पुस्तक
आहे . बाकी चीनचा इवतहास समजायचा असे ल तर चीनमध्ये
प्रिास केले ल् या पाल्फश्चमात्य दे ां तील अभ्यागतां नी वलवहले ली
पुस्तके िाचािी लागतात. रावहलं अमे ररकेचे , ते मात् सोपे आहे .
४०० िषाां चा सगळा खेळ. जास्त खोलात जायची भानगडच नाही.
१४९२ मध्ये उलट्या वद ेने भारत ोधायला वनघाले ला कोलं बस
अमे ररकेच्या काठाला लागला अन म्हणे अमे ररकेचा ोध लागला.
त्यानं तर १६०० सालात यु रोवपयन िसाहती आल् या. १७७६ मध्ये
बऱयाच अं तगात कलहानं तर स्वतंत् सं युि अमे ररका तयार झाला!
ह्या वतन्ही दे ां त एक साय मात् आहे बरं का! वब्रवट
लोकां नी वतन्हीकडे ही भरपूर त्ास वदला. चीनला अफू विकून,
भारतािर दीड े िषा सत्ता गाजिू न, अमे ररकेत वब्रटन मधून
आले ल् या त्यां च्याच लोकां िर मोठमोठे कर लादू न ! चीनकडून
हॉंगकॉंग पण वमळिले ि वकत्ये क िषे त्यािर हक्क ठे िला. आवण
हो, भारताच्या आवण अमे ररकेच्या स्वातंत्र्यातील साय म्हणजे
दोन्ही दे ां ना वब्रवट ां पासू न स्वातंत्र्य वमळाले . त्यामु ळे अमे ररकेचा
बृ हन्हाराष्ट्र िृ त्त

चार जुलै हा स्वातंत्र्य वदन आम्हींपण आनं दाने साजरा करतो.
िाजकािण गेलां...
आता जरा सिाां च्या आिडीच्या विषयाकडे िळू यात. हो हो,
राजकारणच. १०० पुस्तके वलवहली तरी अपुरे पडतील ह्या
विषयासाठी, आवण आपण तर प्रत्ये कजण त्यात पी एच डी
केल् यागत आहोत. त्यामु ळे मी उगीचच सू याा ला वदिा नाही
दाखिणार. पण गंमत अ ी, की आपल् या भारतातील गािागािात
िे गिे गळे पक्ष आवण गल् लीगल् लीत पुढारी. तर चीनमध्ये एकच
पक्ष. आणखी चार पक्ष आहे त म्हणे . म्हणजे वनदान चीनच्या लाल
झें यांािर त्या मोठया चां दणीच्या बाजू ला ज्या चार चां दण्या आहे त
ना, तेच ते. अथाा त ते कुणालाच ठाि नाही. त्यामु ळे ना वतथे
सािा वत्क वनिडणू क ना सगळ्ां च्या िे ळेचा, पै ां च्या अपव्यय.
अथाा त ते वकती चां गले , की िाईट हे ज्याने त्याने ठरिािे . रावहले
अमे ररकेचे , तर इकडे दोनच पक्ष, तेही दोन टोकां चे. मधले काही
एक दोन पक्ष आहे त नाममात्. त्यामु ळे बहुतेकदा टोकाच्या
भू वमका सहज घे तल् या जातात. एकंदर काय, कुठे ही जा,
राजकारण म्हणजे गोंधळच. एक मात् नक्की, की यान्ही दे ां चे
प्रमु ख हे जगातल् या सामर्थ्ािान नेत्यां मध्ये गणले जातात. आणखी
एक असे , की, वतन्हीही दे ां त एक राजकीय आवण एक आवथाक
राजधानी आहे त. भारतात वदल् ली राजकीय आवण मुं बई आवथाक
तर चीनमध्ये बीवजंग राजकीय आवण ां घाई आवथाक आवण
अमे ररकेत िॊव ंग्टन राजकीय तर न्यु यॉका आवथाक. हे वतन्ही दे
मात् पावकस्तानकडे खूप िेगळ्ा नजरे ने बघतात. भारताची
पावकस्तान ी दु ष्मनी निीन नाही. त्याच्याविरुद्ध चीनसाठी तर
पावकस्तानी म्हणजे जसे भाऊच. न ीब की अमे ररकेला आता ी
समजायला लागले , की पावकस्तान कसा सं धीसाधू आहे ते.
ढिळाढिळ
अमे ररका बहुतेक दे ां मध्ये ने हमीच थोडी दादावगरी
करत आलाय. नॉथा कोररया, सीररया, अफगावणस्तान, इराण,
इराक, क्यु बा अ ी वकत्येक उदाहरणं दे ता ये तील. वतकडे चीन
तर हळू हळू असे जाळे विणतो आहे , की अधे जगच विकत घेईल
की काय अ ी ंका आहे . आवण रावहले भारताचे , तर एक आहे ,
की भारताने आत्तापयां त कधी कुठल् या दे ािर आपणहून ना
आक्रमण केले ना घु सखोरी. आवण हो सध्या भारताची प्रगती ज्या
पद्धतीने होत आहे त्याचा फायदा असा, की कुणीही भारता ी
सहजासहजी पंगे घे ऊच
कणार नाही. सध्या भारताकडे
जगभराचे राजकीय सं तुलन राखण्याची कुित आहे . ेिटी
आवथाक पररल्फस्थतीबद्दल थोडे वलहून थां बतो.

येिे येिे पैसा
सध्या जगात जीडीपी (म्हणजे स्थूल दे ां तगा त उत्पादन...
अन म्हणे मराठी खूप सोपी) मध्ये अमे ररकेचा वनविा िाद पवहला
क्रमां क, चीनचा दु सरा तर भारताचा पाचिा क्रमां क आहे . २०१९
मध्ये अमे ररकेची जीडीपी साधारणतः साडे एकिीस लाख कोटी
डॉलर, तर चीनची चौदा लाख कोटी डॉलर आवण आवण भारताची
तीन लाख कोटी डॉलर. म्हणजे अमे ररका जगाच्या तेिीस टक्के,
चीन जगाच्या पंधरा टक्के आवण भारत साडे तीन टक्के. आवण हो
दरडोई उत्पन्नाचा विचार केला तर मात् भारताची खूप
धोबीपछाड होते. चीनचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या पाचपट आवण
अमे ररकेचे बत्तीस पट आहे . कारणं आपल् या लक्षात आली
असतीलच.
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सहािा आां िळा
अजूनही भरपूर विषय बाकी आहे त. व क्षण,
ेती,
आकषा णे, प्रगती, होिू घातले ले बदल असे अने क. पण ते पुढच्या
भागात. ईश्िरकृपेने गेल्या पंधरा िषाा त िे गिे गळ्ा चाळीस
दे ां मध्ये मी वफरलो; पण भारत , अमे ररका आवण चीन हे

दे मला खूप काही व किू न गेले, हे मात् वनल्फश्चत. माझ्या
मु लाच्या- ई ानच्या वत्वमतीय आयु ष्याचा साक्षीदार आवण ह्या
तीन मोठ्या हत्तींची कदावचत फि ेपटीच बवघतले ला मी
अजून तरी काय वलवहणार? आपण सिा डोळस आहातच.
***

काळी माऊ!
- डॉ. वप्रय्शान मनोहि (वपट् स्बगा, पेल्फ ि ल् िेव नया)

धरा त्याला! हाणा त्याला!... हाच खाक्या काही पोलीस िापरतात.
पण फि अमे ररकी पोवलसां चं उदाहरण क ाला घ्यायचं ,
दु सरं एक साधं घरगुती उदाहरण दे तो. आमच्या एका वमत्ाला
दोन गोड मु ली आहे त. त्यातली एक मु लगी वतच्या आईसारखी
गोरीपान आहे आवण एक मु लगी माझ्या वमत्ासारखी काळी
सािळी आहे . त्या मु लीची ओळख करून दे ताना वतची आई
म्हणते - ही बघा - ही आमची 'काळी' माऊ! असं का करायचं ?
त्या मु लीची ओळख वतच्या त्वचे च्या रं गािरून काळी माऊ अ ी
का करून द्यायची? त्यामु ळे वतच्या मनात एक न्यू नगंड वनमाा ण
केला जात आहे . कारण काही सं स्कृतींमध्ये काळी मां जरी म्हणजे
एखाद्या अ ुभ घटने ची, अपय ाची, अपघाताची सू चक समजली
जाते. चे टवकणींबरोबर काळी मां जरी दाखिली जाते. 'ओमे न'
वसने मामध्ये तर एक काळं मां जर प्रत्यक्ष सै तानाचा प्रवतवनधी
आवण घडणाऱया मृ त्यूची चाहूल अ ा अथाा ने िापरलं आहे. ही
सगळी अथाा तच अं धश्रद्धा आहे . पण ह्या साऱया समजुतींमु ळे
'मां जर' नािाचा एक प्राणी उगीचच खलनायक होतो आहे आवण
त्याहीपेक्षा दु दैिाची बाब म्हणजे 'काळा' रं गही त्याच्याबरोबर व्यथा
बदनाम होतो आहे .
काळा-गोरा िं भे द नै सवगाक नाही; तो मानिवनवमा त आहे .
व क्षण ास्त्रात ह्या सं दभाा त एक महत्वपूाचा पायाभू त प्रयोग झाला
आहे . (ह्या प्रयोगाच्या अवधक मावहतीसाठी ABC टीव्ही वनवमा त
'The Eye of The Storm' हा मावहतीपट जरूर बघा). ह्या
प्रयोगािरून असं वसद्ध झाले लं आहे , की मु लां च्यािर जे आवण
जसे व क्के मारले जातील त ी त्यां ची िागणू क घडत जाईल त्यां च्या िागणु कीचा त्यां च्या िं ा ी, िणाा ी, जन्ा ी,
जीि ास्त्रा ी, वनसगाा ी काहीही सं बंध नाही. आवण आपण तर
असे व क्के स्वतःिर आवण दु सऱयां िर मारत सु टलो आहोत. त्या
व क्क्यां नी आपलं अतोनात नु कसान होत आहे ; आपले बळी
घे तले जात आहे त.
अ ा व क्क्यां पासू न आपल् याला सु टका हिी आहे . पण ते
आपोआप होणार नाही, त्यासाठी प्रयत्न करािे लागणार आहे त,
वनकराची लढाई करािी लागणार आहे , स्वत:ला आतून बदलािं
लागणार आहे . ह्या बदलां ची सु रुिात आधी स्वतःपासू न, मग
स्वतःच्या कुटुं बापासू न करत करत ते बदलाचं ितुाळ साऱया
समाजापयां त आवण पुढे साऱया जगापयां त जाऊन पोचायला हिं
आहे .
मां जरी काळी वकंिा गोरी वकंिा तपवकरी वकंिा अजून
कोणत्याही रं गाची असो; ती 'आपली माऊ' आहे एव्हढीच वतची
ओळख पुरे ी व्हायला हिी. म्हणू नच नव्या िषाा त िं भे द कमी
करण्यासाठी बदल घडिू न आणणं हे च माझं ध्येय आहे , माझं
कताव्य आहे असं आज आपण वनल्फश्चत करूया.
***

माणू स
त्याच्यािर
असले ल् या
व क्क्यां नी ओळखला जातो. नु सता
ओळखला जातो असं नाही,तर ते त्याचं
बहुतां व्यल्फिमत्व होऊन जातं. त्या
व क्क्यां व िाय त्याला कोणीही खऱया
अथाा ने ओळखतच नाही. हे व क्के
त्याला पुसून टाकता ये त नाहीत,
दु सऱयाला दे ऊन टाकता ये त नाहीत, फेकून दे ता ये त नाहीत.
काहीही केलं तरी हे व क्के त्याला जन्भर वचकटू नच बसणार.
त्यां च्यापासू न सु टका नाही. हे व क्के वमळिण्यासाठी कुणी काही
कष्ट् केले ले नसतात. हे व क्के आपोआपच जन्ानी, परं परां नी,
वनसगावनयमां नी त्याच्याकडे आले ले असतात. हे व क्के हिे
आहे त, की नाही हे त्याला कोणीही विचाऱीत नाही. आपल् या
सगळ्ां च्या माथी असले ले हे व क्के म्हणजे िं ाचे व क्के,
िणाा चे व क्के, वलं गाचे व क्के, जातीपातीचे व क्के, उच्चनीचतेचे
व क्के, गरीब-श्रीमं तीचे व क्के, धमाा चे व क्के, दे ाचे , िे षाचे
व क्के... बस्स, वजतके म्हणून व क्के जास्त वततकी त्याची
ओळख जास्त पटणार. दु दैिाने ह्या व क्क्यां च्या भाऊगदीत
"माणू स" नािाचा व क्का कधीचा हरिू नच जातो.
ह्यातला काळा/गोरा हा व क्का तर भयं करच आहे . काळा,
गोरा ह्या व क्क्यामु ळे आजिर अने क अन्याय घडले ले आहे त,
अत्याचार सहन करािे लागले ले आहे त, बळी पडले ले आहे त,
अजूनही बळी घे तले जात आहे त, दे ि करो आवण असं न होिो
पण कदावचत दु दैिाने पुढेही घे तले जातील. सिा जगभर हे घडत
आहे , अवतप्रगत अ ा अमे ररकेत सु द्धा ! आवण अगदी आज ह्या
घटकेला सु द्धा. 'काळा' हा व क्का असले ले लोक पोवलसां च्या
गोळ्ां ना, हाणामारीला, अत्याचाराला बळी पडताहे त. हा
िं भे दाचा व क्का समाजात रुजला आहे , विषिल् ली सारखा
फोफािला आहे , वकतीही कापला, हटिण्याचा, पुसून टाकण्याचा
प्रयत्न केला तरी वजकडे , वतकडे पुन्हा स्वतःचं डोकं िर काढतोच
आहे .
'काळा' हा व क्का बहुतेक िे ळेला त्याच्या मालकासाठी
अभागी ठरतो, कारण एखाद्या उं ची बनािटीच्या कार मधून तो
जात असे ल तर पोवलसां ना सं य आलाच म्हणू न समजा! ते
त्याला रस्त्यात थां बिणार, त्याची आवण त्याच्या गाडीची
कागदपत्ं कसू न तपासणार. कारण हा व क्का ज्याच्यािर आहे ,
तो गरीबच असणार असा त्यां चा ठाम समज असणारच. म्हणजे
काळ्ा माणसाने खरं तर एखादी जुनीपानी खटारा गाडी
चालिायला हिी. मग त्याच्याकडे इतकी भारी बनािटीची गाडी
आलीच क ी? ह्याचा अथा त्याने ती गाडी चोरली असािी;
बृ हन्हाराष्ट्र िृ त्त
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फेऱया िाढत, थोडे नारळ पाणी यायचा प्रयत्न करायला वकंिा मग
थोडे ताजे खोिले ले खोबरे खायला! खोबऱयाच्या म्हाताऱया
ताटाच्या कोपऱयात ह्याच करता ठे ित असािी ती बहुदा. मग
मध्येच ती दाणे काढू न ठे िी, आता त्यािरदे खील आमचा डोळा
असे च! आई मात् आपल् याच तंद्रीत चपळाईने काम करत असे !
एकीकडे पुढच्या जेिणाची तयारी, पाणी भरणे आवण कानाने
गाणी ऐकणे असे वतचे सगळे च सु रू असे . करत करत ऊन
मागल् या ल्फखडकीतून पार वतच्या गोऱया चे हऱयािर चमकू लागे
तरी ती वतच्याच तंद्रीत असे .
मोठा एक सट घे ऊन त्यात ती हळू हळू चाळले ले पोहे
काढू न घे ई, मग त्यािर खोिले ले खोबरं आवण वचरले ला कां दा,
कोवथंबीर आवण वमरची घाले , त्यािर ओल् या नारळाचे पाणी
व ंपून ठे िी आवण सगळे पोहे दडपून ठे िे . त्या सं वमश्र िासाने
खरे तर आमची भू क चे काळली असे , मात् वतच्या मनाजोगते पोहे
दडपेपयां त त्यािर ती काही केल् या टोमॅ टो आवण फोडणी घालत
नसे ! वतचे आपले हळू हळू सांडगी वमरच्या तळणे , थोडी वमरगुंडं
तळू न उगीचच बाजू ला ठे िणे असे चालू असे . मग ताटल् या समोर
मां डून, पुन्हा ेगडीिर चहाचे आधण ठे िणे सु रूच राही.
आमच्या दृष्ट्ीने खूप मोठा काळ भासणारी िे ळ सरली
की वहचे पोहे वहच्या मनाजोगते दडपले ले असत, मग त्यािर मस्त
वलं बूरस, थोडी अजून कोवथंबीर आवण खोबरे आवण मग टोमॅ टो
आवण ेिटी ती चरचरीत फोडणी पडे !
पदर खोचू न, हात धुिून ती सहज पोहे कालिू लागे आवण
आम्ही पोरं अधा ासारखी ताटली घे ऊन समोर उभे राहत असू !
ती ां तपणे सगळ्ां ना दडपे पोहे िाढी, चहा िगैरे करून मग
स्वतःची ताटली घे ऊन अगदी ेिटल् या गाण्यापुरती टीव्ही समोर
ये त असे ! रवििार पुढे आमच्यासाठी सु रूच राही, म्हणजे कुठले
तरी काटू ा न, तर अजून काही असे , ती मात् वतचे अगदी आिडते
पोहे पार घाईगडबडीत सं पिू न पुढल् या कामाला लागे.
प्रसं ग खरे तर इतकाच, मात् गंमत पुढे असे , बाबा चहा
सं पिू न वतच्यासाठी खास कॉफी करून घे ऊन ये त, वतला
आिडते त ी थोडी कमी गोड आवण दु धाळ, िे लची जायफळ
घातले ली. मग त्या एका ओझरत्या क्षणात वतचे डोळे लकाकत
बहुधा…ते कधी लक्षात ये ई, तर कधी नाही, एक मात् कायम
लक्षात असे , वतच्या पोह्यात कधीच ती कोवथंबीर घालत नसे !
असे अने क रवििार गेले असतील, अने क िषे ह्यातले
फारसे घडी न विस्कटता घडतच रावहले . आम्ही मोठे झालो तरी
रवििारी दडपे पोहे होतच रावहले , पुढे कधी परगािाहून आलो,
परदे ातून घरी गे लो तरी रवििारी हे पोहे भे टतच रावहले , तरी
जेव्हा स्वतःचा सं सार इथे एिढ्या दू र सु रू झाला तरी तो माहोल
कधी नाही बनला! काय की!
आता गेले िषा भर तर लॉकडाउन! तसे अने क िषा आता
आईबाबां चा सं सार आहे , आम्ही पाखरं एका द कां पूिीच उडून
गेलो आहोत, आपापली घरटी थाटायला ! ते दोघे अजूनही करून
खातच असतील दडपे पोहे , तरी इथे प्रत्ये क िे ळी दडपे पोहे
असोत वकंिा अजून एखाद वजन्नस करताना अगदी अिवचत
आठिण दाटू न ये ते, असे िाटू लागते, आता मी आई होऊन ह्या
दोघां ना लाडाने दडपे पोहे करून द्यािे ! एखाद िे ळी जमू न
आलाच कोणताही पदाथा तर फार फार रुखरुख लागून राहते,
िाटतं आत्ता हा पदाथा त्यां ना ने ऊन द्यािा !
ह्या सिीच्या दु राव्यात तर असे अने कदा झाले , पदाथा

आठिण
- प्राजक्ता पाडगाांिकि (कल्फमंग, जॉवजाया)
मनालीने कॅमे राचे से वटं ग तपासले ,
आज ती वतच्या यू ट्युब चॅ नेलसाठी
ंभरािा पदाथा रे कॉडा करत होती!
ने हेमीप्रमाणे वतच्या खास ै लीत ती
सां गू लागली, अगदी सहज, रे कॉडा
बटन सु रू करून, लायवटं ग आवण
साऊण्डं तपासू न बोलू लागली, एका
फोनिरून ती “एफबी लाईव्ह” पण
जाणार होतीच! सगळा जामावनमा करून ती बोलू लागली…
“एखादिे ळी एक छोटी कढली सािरून ेगडीिर ठे िािी,
त्यात सढळ हाताने लकाकते ेंगदाणा तेल ओतािे आवण
थोयांािे ळाने तेलािर हात धरून तेलाचा ताि तपासािा,
मनासारखे तापले ले तेल बघत त्यात एक चमचा मोहरी, वकंवचत
वजरे घालािे आवण ते तडतडू लागले , की आच कमी करून त्यात
हळद आवण कढीपत्ता घालािा. आच काढू न त्यात वहं ग घालािे
आवण ताज्या केले ल् या दडया पोह्यां िर ही फोडणी घालािी!
चु रचु रत फोडणी ओल् या खोबऱयाला वबलगत, पोह्याला माखत
सिा दूर पसरते! कां दा, कोवथंबीर खमं ग करत ही फोडणी
दाण्यािर जाते आवण करत करत घरात एकच गंध दरिळतो!
पोहे झकास तयार झाल् याची ग्वाही म्हणजे नाकात बसले ल् या
वहं गाचा ठसका! मग मात् हात धुिून पोहे हाताने कालिू लागले
की हाताच्या नखां िर हळदीची हमखास वफक्कट सय उरणार,
पंज्याला मऊ लु सलु ीत खोबरं वबलगणार आवण कोंवथंबीर तर
तजानीला भे टायला ये णारच! समोर िाढले ल् या ताटल् यात हाताने
मू ठमू ठ पोहे िाढले , की तो वफक्कट वपिळसर हात धुिून
पुढ्यातले पोहे खायला बसलं …”
रे कॉवडां ग सु रूच रावहले ... मनाली बोलत रावहली, आज अचानक
काही कढत आठिणी वतच्यातू न बोलू लागल् या जणू …
“… की पवहल् या घासातच सां डगी वमरचीचा जोरदार ठसका
लागणे अगदी पक्के ठरले ले … आता कोण आठिण काढतंय हा
प्रश्नच कधी ये त नाही, खात्ीच असते, आईबाबा आठिण काढत
असणार, नव्हे मीच त्यां ची आठिण काढते आहे !
म्हणजे ते आई बाबा आहे त म्हणू न आठिण असे देखील
नाही, तर छोट्याछोट्या गोष्ट्ीतून ते, त्यां चा सहिास आठित
राहतोच ना, जसा आत्ता! दडपे पोहे म्हणजे रवििार सकाळचा
पदाथा! म्हणजे सकाळी आईबाबां ना एक दोनदा तरी समजेल,
वदसे ल अ ा जागी नारळ ठे ऊन बघणार, तरी लक्ष गेलं नाही तर
ेिटी साडे सातच्या दरयान, रं गोली हा वतचा आिडता गाण्याचा
काया क्रम अध्याा िर सोडून आत जाऊन एक मोठा बत्ता घे ऊन
ये णार आवण अगदी सराईतपणे नारळ िाढिणार! त्याचं पाणी
अगदी जपून एका फुलपात्ात काढू न ठे िणार आवण मग उरले ला
नारळ उभ्याने विळीिर खोिू न घे णार! तो मऊ लु सलु ीत पां ढरा
डोंगर मनाजोगता उं च झाला की कोवथंबीर, कां दा, टोमॅ टो आवण
वमरच्या बारीक वचरून घे णार, मग डब्यातून वमरगुंड बाजूला
काढू न खालच्या सां डगी वमरच्या घे णार आवण चां गल् या पाच सात
घे ऊन त्याही बाजूला ठे िणार. तोिर आम्हा मु लां ना बे ताची
कल् पना आले ली असे च, मग आमच्या स्वयं पाकघरात उगीच
बृ हन्हाराष्ट्र िृ त्त
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करायचे जेव्हा जगाला ऊत आले होते, माझे हात काहीसे
गोंधळात होते, मला करता तर खूप पदाथा ये तात, मात् ज्यां नी ते
कसे करायचे हे कधीही न व किता व किले , आपल् या
माणसाच्या मनीचे गूज न बोलता कसे ओळखािे , हे न
बोलता दाखिले , त्यां चे मन आवण पोट भरािे असे च िाटत रावहले .
आठिणी तर श्िासाबरहुकूम ये तच राहतात, मात् अ ा प्रत्ये क
जुन्या लाडक्या पदाथाां चे पदर धरून जेव्हा आठिणी ये तात ना,

तेव्हा अगदी कासािीस होते मन!”
“पोहे दडपू घातले होते का आठिणी, हे च कळे नासे होते …”
आज मनालीच्या ‘एफबी लाईव्ह’ला पाच हजार व्ह्यू होते.
त्यात चार थकले ले डोळे दे खील होते! मन भरून ले कीला
न्याहाळणारे , दु रूनच.
***

निीन पुस्तके
कांु पणापलीकडचे विश्ि : ले खक डॉ. विजय ढिळे

“Abstract Intersections” By kedar Hardikar
- मोहन िानडे (वफलाडे ल् वफया)

-विनता कुलकणी (व कागो)

गवणताची भाषा काव्यातून

ओटािा,कॅनडा येथे स्थावयक डॉ विजय ढिळे वलल्फखत
’कुंपणापलीकडचे विश्ि’ (पृष्ठ संख्या २२६) हे पुस्तक
निचैतन्य प्रका न (मुं बई)
िारा फेब्रुिारी २०१९ मध्ये
प्रकाव त झाले . ५३
लवलतले खां चा हा संग्रह आहे .
पुस्तकां त दे विदे ातील
ऐवतहावसक, िैज्ञावनक,
सामावजक घटनां चे परीक्षण
ि ज्वलं त समस्ां िर भाष्य
केले आहे . “माझ्या आईचा
मृ त्यू”- (प्राध्यापक लॉरे ि
वहल, ह्यां च्या आईविषयी),
“हु ारी म्हणजे काय”, “एक
साला मच्छर”- (विज्ञान
विषयक ले ख), “सौदीमधील
स्त्री- स्वातंत्र्य”,
“अमे ररकेतील लोक ाहीचे
भवितव्य“, (राजकीय, सामावजक ले ख), “आमचा ऑस्कर”
(ले खकाचा लाडका, प्रेमळ कुत्ा), आवण अ ा िैविध्यपूणा
विषयां िरील पुस्तकातील अनेक ले खां चा आिाका इतका
मोठा आहे , की त्यािर एक प्रदीघा ले खच वलवहता येईल. एकंदर
पुस्तक मावहतीपूणा आवण िाचनीय आहे .
***

पुििणी - ई विभाग

बीजगवणत, भू वमती या गवणताच्या शास्त्रातील अने क शब्द
आपण सहजपणे रोजच्या व्यिहारात िापरतो पण
कॅवलफोवना यािासी डॉक्टर
केदार हडीकर यां नी
गवणतातील वसद्धां त
जीिनाचे घटक मानू न त्या
कल्पनां िर मराठी आवण
इं ग्रजी भाषे त कविता
रचल्या आहे त. त्यातील
इं ग्रजी कवितां चा हा
काव्यसं ग्रह ॲमे झॉन माफात
प्रकावशत झाला आहे . या
काव्यसं ग्रहाला डॉक्टर
रघु नाथ माशेलकर यां ची
प्रस्तािना लाभली आहे .
पुस्तक ऑडा र करण्यास
खालील िे बवलंक िापरा.

https://www.amazon.com/Abstract-Intersections
-journey-through-mathematics/dp/0578785390
***

(बृ. म. मांडळाच्या सांकेतस्थळािि)

- ले ख:- २०२० सालातीलही काही आनां्ाचे क्षण - अलका मुळे (वफ्रमॉण्ट, कॅवलफोवनाया)
- िाचण्यासाठी Click: https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
- िावशभविष्य: फेब्रुिािी २०२१ - ्ा्ा ्ामले (न्यू जसी)
Click: https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/

- Yuva-Vani: Newsletter, February 2021:
Click: https://bmmonline.org/yuva-vani-archives/

***
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अन्नपू णाा:नॅ श ल्फव्हल, टे न े स ी च्या ICSSS-India
Community Senior Support Servicesचा उपक्रम. डॉ.
प्रमोद िासुदेि यां नी अन्नपू णाा उपक्रमाच्या प्रयोजनाविषयी
मावहती वदली. ग्रेटर नॅशल्फव्हलच्या भारतीय समाजातील परािलं बी
ज्ये ष्ठ आवण अपंग यां ना घरगुती, रुचकर आवण पौवष्ट्क जेिण
पुरिण्यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे .
DAYA, ह्यूस्टन, टे क्सस:- पद्मजा दे शपां डे या संस्थेच्या
स्वयंसेविका आहे त. DAYA ही संस्था दवक्षण आवशयाई
समाजातील कौटुं वबक वकंिा लैं वगक अत्याचारग्रस्तां ना त्यां च्या
संस्कृतीनु सार योग्य प्रकारे आधार दे ते. तसेच हे अत्याचार
थां बिण्यासाठी समाज प्रबोधन करते.
सेिा प्रकल्प, ल्फिव्हलँड, ओहायो:- सेिा प्रकल्प
संस्थे च्या अध्यक्षा हषाा राणे यां नी ल्फिव्हलँडच्या स्थावनक
समाजाच्या सहकायाा ने संस्थे ने केले ल्या कायाा ची मावहती वदली.
या संस्थे ने िंवचत भागातील चार स्थावनक चचामध्ये दर मवहन्याला
जे िण पुरिले . स्थावनक ‘होमले स शे ल्टसा’मध्ये आवण तशाच
अने क उपक्रमां करता प्रौढां साठी ि मु लां साठी ब्लँ केट् स आवण
वहिाळी कपडे ( ग्लोव्हज, जॅकेट् स, सॉक्स, टोया) तसेच आरोग्य
साधने (साबण, शॅम्पू, दातां साठी साधने , वडटजां ट) पुरिली.
फीवडां ग अमेरिका, वसऍटल, िॉवशंग् टन:- रजनी शें दुरे
यां नी कोविड महामारीच्या काळातील उपासमारीच्या संकटाकडे
लक्ष दे ण्याची वनकड स्पष्ट् केली. फीवडं ग अमे ररका ही गरजूं ना
अन्न पुरिणारी दे शातील सिाा त मोठी संस्था आहे . या संस्थे च्या
शाखां चे जाळे दरिषी ४.३ वबवलयन जे िणां ची सोय करते.
उपासमारीच्या छायेतील अमेररकेतील दर सात व्यिी ंपैकी
एका व्यिीला या संस्थे मुळे सुरवक्षत आवण ल्फस्थर आयुष्य
जगण्यात मदत होते.
NAMI, वशकागो:- या संस्थे च्या संचावलका रे चल
भागित यां नी NAMI च्या कायाा विषयी मावहती वदली. ही संस्था
समाजात मानवसक आरोग्यविषयक प्रबोधन करून
मानसोपचार घेण्यातले अडथळे दू र करते. वशकागोमध्ये वकंिा
इतरत् व्यिी, व्यािसावयक आवण कुटुं बां ना तज्ज्ां चा सल्ला
आवण सहाय्य वमळिून दे ते. NAMI च्या कायाा ची वदशा मानवसक
अस्वास्थ्याशी झगडणाऱयां च्या अनु भिां िर आधाररत आहे .
समानतेच्या पायािर उभी असले ली ही संस्था मानवसक
आजाराविषयीचे लां च्छन आवण भे दभाि दू र करण्यासाठी
प्रबोधन करून समाजाला मोठा पावठं बा दे ते. मानवसक आरोग्य
सुधारण्याच्या प्रिासात आशा, सुसंिाद आवण पाठबळ दे ते.
भाग २: Holiday Sing-Along - या भागामधे िेगिेगळ्ा
ियोगटां तील स्वयंसेिक आवण श्रोत्यां नी “Edelweiss”, “Jingle
Bell rocks” अशा गाण्यां नी िातािरण आनं दाने भरून टाकले .
भाग ३: ेिटच्या या भागात "KAHOOT" आवण "BINGO"
यां सारख्या ऑनलाईन गेम्सच्या प्रात्यवक्षकाचा समािे होता.
२०२१सालामध्ये, वनिारच्या सत्ात अ ा खे ळां चा समािे
करण्याची उत्तररं गची योजना आहे .
ॲप्सबद्दल मावहती: यािषी उत्तररं गच्या साप्तावहक
सत्ात गेम्सचा समािेश केला जाणार आहे . ही गेम्सची ॲप्स
डाउनलोड ि इन्स्टॉल कशी करािीत याबद्दल श्रोत्यां ना मावहती
दे ण्यात आली. गेम्सची सत्े ठरल्यानं तर आणखी मावहती
उपलब्ध होईल.
***

उत्तििां ग
एकमे काां चे िरुनी हात | सुखशान्तीची शोिू िाट ||
चला िाहू आनां्ात | आयुष्याच्या उत्तििां गात ||
बृ . म. मंडळाच्या “उत्तररं ग” प्रकल्पां च्या मावहतीसाठी सं पका:
सां्ीप ्ीवक्षत बृ . म. मंडळ काया काररणी सदस्, उत्तररं ग नेतृत्व
फोन क्र. 1-216-926-6696,
ईमेल sandeep.dixit@bmmonline.org
विद्या जोशी- अध्यक्षा, बृ. म. मंडळ फोन क्र. 1-224-321-2948
ईमेल Vidya.Joshi@bmmonline.org
.........................................................................
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- योगें द्र वाघ (ईस्ट बे महाराष्ट्र मंडळ, कॅलिफोर्निया)
या सत्ाचा विषय होता, विसमसच्या
सणाची कोविड काळातली आिृत्ती. हे
सत् तीन भागां त सादर करण्यात आले .
भाग १ :
्ानिमा:या भागात काही
सेिाभािी संस्थां ना (501C) त्यां नी
कोविड
महामारीच्या
काळात
अमे ररकेत केले ल्या कायाा ची मावहती दे ण्यासाठी आमं वत्त
करण्यात आले होते. संपूणा जग कोविड-१९ च्या संकटािर मात
करण्यासाठी झगडत असताना, गरजू व्यिीन
ं ा मदत
करण्यासाठी काही संस्था प्रचंड पररश्रम करत आहे त.
उत्तररं गच्या श्रोत्यां शी संिाद साधणाऱया या काही संस्था:
ज्ञान प्रबोविनी:विद्या हडीकर सप्रे यांन ी ज्ञान
प्रबोवधनीच्या अमे ररका आवण भारतातील कायाा िर प्रकाशझोत
टाकला. कोविड-१९ ररलीफ अँड ररस्पॉि या प्रकल्पािारे ज्ञान
प्रबोवधनी फाऊण्डे शनने अमे ररका आवण भारतातील विविध
उपक्रमां ना सहाय्य केले आहे .
अमे ररकेतील रुग्णालयां त आघाडीिर काम करणाऱया
कमा चाऱयां ना जे िण पुरिणे हे या काळातले एक मु ख्य काया
होते. भारतातील स्वयंसेिक अने क प्रकल्पां मध्ये सहभागी झाले .
उदाहरणाथा , इं ग्रजी भाषां तर प्रकल्प, इं ग्रजी संभाषण प्रकल्प,
प्रेरणा सेतू २.० प्रकल्प (विद्याथाां ना प्रवशक्षण दे णे, वशक्षकां ना
इं ग्रजी संभाषणासाठी योग्य िातािरण वनमाा ण करण्यात मदत
करणे). स्पॉिर ए स्टु डंट या उपक्रमािारे महाराष्ट्रातील सहा
गािां मधल्या ३०० विद्याथाां ना सध्या या संस्थे चे सहाय्य वमळत
आहे . त्याबरोबरच ईशान्य भारताच्या दु गाम भागातील विद्याथाां ना
सहाय्य करण्याची योजना ही संस्था आखत आहे .
SAAHAS for Cause: लॉस एं जे वलस, कॅवलफोवना या
येथील SAAHAS for Cause संस्थे च्या अध्यक्षा पायल स्वाहने
यां नी श्रोत्यां ना या संस्थे च्या कायाा ची मावहती वदली. ही सेिाभािी
संस्था २०१९ मध्ये एका दवक्षण आवशयाई समू हाने सुरू केली.
ही संस्था प्रामुख्याने आवशयातून स्थलां तररत झाले ल्या समाजाला
सहाय्य करते, तसेच िृद्धां चे आरोग्य, मवहलां चे आरोग्य, युिा
गट, सामावजक आरोग्य आवण सुसंिाद, कौटुं वबक अत्याचार,
वडवजटल वशक्षण उपक्रम, मानवसक आरोग्य आवण भाषा
सबलीकरण यासंबंधी विविध उपक्रम राबिते.
बृ हन्हाराष्ट्र िृ त्त
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प्रवसध्ीची न आकाांक्षा मज...
- विनता कुलकणी (व कागो)
काही िषाां पूिी एक
लोकवप्रय वहं दी कविता
माझ्या िाचण्यात आली
होती. (अवलकडे यूट्युबिर
त्याचे काहींनी केले ले
िाचनही ऐकले .) त्या
कवितेच्या काही पंिी
खालील प्रमाणे:“ख्वावहश नहीं मु झे मशहूर होने की।
आप मु झे पहचानते हो बस इतना ही काफी है ।
अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मु झे।
क्यों की वजसकी जीतनी जरुरत थी,
उसने उतना ही पहचाना मुझे।”...
मू ळ किी
कोण याविषयी आं तरजालािर मतभे द आहे त.
संपूणा वहन्दी कविता िाचण्यासाठी Click Here
वकंिा गूगल-गुरूला विचारा.
िर वनदे
केले ली वहन्दी कविता
लोकवप्रय होण्याचे बहुधा एक कारण म्हणजे , गंभीर
विषयही अवत य सरळसोया आवण मनाला
वभडणाऱया
ब्दां त व्यि करण्याची किीची
हातोटी! िर उल् ले ख केले ली वहं दी कविता
िाचतािाचता नकळत कवितेतील काही विचारां ी
साय असले ले काही िाक्प्रचार, म्हणी, सुभावषत,
श्लोक आठिले . श्रीविष्णु सहस्रनामामधे, “अमानी
मानदो मान्य:“ म्हणजे कोणाकडून कुठल् याही
मानाची अपेक्षा नाही, मात् इतरां ना तो मान दे तो,
असे दे िाचे केले ले िणान, “दृष्ट्ी त ी सृष्ट्ी”,
“बालपणीचा काळ सुखाचा”- या म्हणी; “महाजनस्
संसगा: कस् नोन्नवतकारक:” (थोर लोकां चा सहिास
कोणाला प्रगतीकारक नसणार? अथाा त सिाां ना
प्रगतीकारकच!) हे सुभावषत, “पाय असािे
जवमनीिरती किेत अंबर घे तां ना...” (गुरू ठाकूर
यां च्या कवितेतील पंिी) आवण अजू न काही
नीतीतत्वपूे मला आठिली.
एकंदररत ’ख्वावहश नहीं मुझे मशहूर होने की’...
या कवितेचा गाभा कालातीत आहे , या छं दमुि
वहं दी कवितेचा छं दबध्द पद्य मराठीत भािानु िादाचा
माझा येथे प्रयत्न : -

मनां स ां ती, लाभण्यां स मी
प्रवसध्दीची न, आकां क्षा मज
तुल्फम्ह ओळखतां , हे च पुरे मज ॥१॥ गुंतविले मज, गृहस्थाश्रमीं
मात् घराच्या, गरजां नी मज
करुन टाकले , वजप्सीच आज ॥८॥
सज्जन म्हणती, मजला सज्जन
दु जानां स मी, िाटे दु जान
सां गु नको रे , ’गावलब’ आता
वजतुकी ज्यां ना, भासली गरज
वततुके त्यां नी, ओळखले मज ॥२॥ आरामाची, ायरी िृथा
बालपणीचा, मस्त रवििार
नाही कधीच, अता येणार ॥९॥
आयुष्याचे तत्वपूज्ञानही
अती विवचत्च, न कळे काही
धािपळीच्या, या जीिनात
संध्याघवटका, जरी न सरती
आयुष्याची, सारी रं गत
िषाां मागुन, िषां उलटती
॥३॥
का हरपतसे, काळासंगत
अन् आनं दी, अपुले जीिन
हे जीिन जणु, शयात विवचत्
बनु न जातसे, अवतसाधारण ॥१०॥
य अपय ही, होतसे भार
जरी वजं कलो, येथे आपण
एकेकाळी, खु ीत सल्फस्मत
मागे राही, कुणी आप्तगण
वदिसाची मी, करी सुरुिात
आवणक होतां , आपली हार
आवण अता ा, हास्ाविनाच
मागे टाकुन, स्वकीय पसार ॥४॥
वनघुन जातसे, संध्या रोजच ॥११॥
अने कदा मी, बसे भू िरी
नातीगोती, जपतां जपतां
कारण माझी, पत मज यारी
वकती दू र मी, आलो आता
सागराकडु न, वशकिण घेई
स्वकीय सारे , वमळित असतां
रहािे स्वस्थ, अन् स्वानं दीं ॥५॥
हरिुन बसलो, स्वत:स आता
जन म्हणती मज, “हसतमुख सदा”
मज अंगी जरर, उणीि काही
परर थकलो मी, दु :ख लपवितां ॥१२॥
परर कपटी मी, वनवित नाही
दीघाकाळ जरर, गेला उलटु न
सखे सोयरे ,आहे वटकिुन
खु शीत जगतो, खु शी िाटतो
पाहुन ऐसे, माझे ितान
वफवकर स्वत:ची, मु ळी न करतो
मत्सर करती, माझे दु ष्मन ॥६॥
मात् जनां ची, पिाा करतो ॥१३॥
घयांाळ केले , सहज खरे दी
ठािुक माझे, काही न मोल
आवण बां वधले , अपुल्या हातीं
काळ लागला, परर जणु पाठीं ॥७॥ परर जोडतसे, लोक अनमोल॥१४॥

***

- मिाठी भाषा गौिि व्नावनवमत्त नामिां त सावहखिक वि. िा वशििाडकि (कुसुमाग्रज) याांच्या स्मृतीस िां ्न !
सिा मिाठी भाषकाांना शुभेच्छा!
बृ हन्हाराष्ट्र िृ त्त
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