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संपादकीय
नममकार मंडळी !!
मराठी रलसक वाचकांना ऑजमटन मराठी मंडळ आखर्ण मनेहदीप संपादकीय सलमतीतर्फे ददवाळी आखर्ण नववषायच्या
हाददय क शभ
ु ेच्छा !!

मनेहदीप २०१९ चा अंक आपल्या हाती दे ताना ववशेष आनंद होत आहे . या वषी आपले मंडळ ३० वषे पर्ण
ू य करत
आहे . नेहमीच्या प्रथे नस
ु ार मनेहदीप ददवाळीत प्रकालशत होऊ शकला नाही त्या बद्दल सलमती ददलगगरी व्यक्त

करत आहे . ऑजमटन मधील रलसक वाचक आम्हाला समजून घेतील आखर्ण मोठ्या मनाने अंकाचे मवागत करतील
अशी आशा बाळगते.

मनेहदीप संपादकीय सलमतीचा हा अंक तम
ु च्या भेटीसाठी घेऊन येताना अववममरर्णीय अनभ
ु व दे ऊन गेला.
प्रत्येक लेख आखर्ण कववता वाचत असताना त्या लेखकाच्या व कवीच्या

चक्ु मधन
ू बघण्याची अनभ
ु त
ू ी घेता

आली. आपली मायबोली ककती सरु े ख आहे आखर्ण त्यातील प्रत्येक शब्द ककती आशयघन आखर्ण प्रघल्भ रचना करू

शकतात हे ह्या अंकांचा ननलमत्ताने मला जवळून पाहता आले. आखर्ण मग आपसक
ू च सरु े श भटांनी ललहलेले मराठी
अलभमान गीत आठवले

लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी
जाहलो खरे च धन्य ऐकतो मराठी
धमय, पंथ, जात एक जार्णतो मराठी
एवढ्या जगात माय मानतो मराठी
अवया या सामथ्ययशाली मायमराठीचा आपल्या सगळयांना प्रचंड अलभमान आहे आखर्ण तो अलभमान वेळोवेळी

ऑजमटन मराठी मंडळाच्या प्रत्येक काययक्रमात प्रकषायने अनभ
ु वायला लमळतो. भाषा ही मार्णसं जोडायचे आखर्ण

त्यांना एकत्र पकडून ठे वण्याचे एकमेव साधन आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. मराठी भाषा आपली संमकृती,
आपले सर्णवार, आपली खाद्यसंमकृती, आखर्ण आपले आचार-ववचार व्यक्त करण्याचे साधन आहे . एरवी अमेररकेत
आपर्ण बाहे र इंग्रजीचा वापर करतो. पर्ण जेंव्हा आपर्ण आपल्या आईच्या भाषेत मराठीत बोलतो त्यावेळी आपर्ण
कृतकृत्य झालेलो असतो. मराठी मनाचा-मनाशी संवाद हा उत्तमरीत्या मराठीतच होऊ शकतो. ऑजमटन मराठी
मंडळ एका मनाच्या भावना-ववचार दस
ु ऱ्या मनापयंत मनेहदीप च्या माध्यमातन
ू पोहोचवते.

या अंकातील लेख आखर्ण कववता आपल्याला नक्कीच आवडतील. आपले अलभप्राय जरूर कळवा. लेखक आखर्ण
कवींना त्यामळ
ु े नक्कीच मर्फुरर्ण चढे ल. आखर्ण दरवषी असाच दजेदार अंक आपल्या भेटीला येईल. मनेहदीप

प्रकालशत करताना आम्हाला ककत्येक जर्णांची खप
ू मदत झाली. अगदी लहान मल
ु ांपासन
ू ते अनभ
ु वी मोठ्यांचे
सहकायय लमळाले. त्या सवांचे मनःपव
य आभार. ही ददवाळी आखर्ण नवीन वषय आपल्या सगळयांना यश, सख
ू क
ु ,
समद्
ृ धी, भरभराटीचे आखर्ण आरोग्यदायी जावो!
- संपादक

अध्यक्षीय
नममकार मंडळी,
नत
ू न वषायलभनंदन! हे नत
ू न वषय आपर्णा सवांना सख
ु -समद्
ृ धी, आरोग्यदायी व भरभराटीचे जावो. मला खात्री आहे

कक नवीन वषायच्या सरु
ु वातीलाच तम
ु च्या पैकी अनेकजर्णांनी काही संकल्प मनाशी ठरवले असतील. तम
ु च्या या सवय
संकल्पांसाठी शभ
ु ेच्छा!!!

असेच काहीसे संकल्प घेऊन मागच्या वषी, म्हर्णजेच २०१९ च्या जानेवारी मदहन्यात आपली नवीन काययकाररर्णी

काययरत झाली. मंडळाच्या पदहल्याच काययक्रमाने एक इनतहास घडवला. सम
ु ारे २६० मंडळींनी आपल्या "मकर
संक्रातीच्या (उत्तरायर्ण)" काययक्रमात हजेरी लावली. असं कधी पव
ू ी घडल्याची नोंद नाही. खरं तर आपलं मंडळ आता

छोटं रादहलं नाही. आपर्ण आपल्या मंडळाच्या घोषवाक्या प्रमार्णे एकमेकांच्या सहकायायने उन्नती करू शकलो आहोत.
ह्याचा परु ावा म्हर्णजे, २०१९ च्या डॅलस येथे संपन्न झालेल्या BMM Convention मध्ये एक नव्हे दोन नव्हे तर

तब्बल तीन काययक्रम आपल्या मंडळातर्फे सादर करण्यात आले. संपर्ण
ू य अमेररकेतल्या २०० हून अगधक काययक्रमांमधन
ू ,
आपल्या मंडळाला संलग्नीकरर्ण असलेले तीन काययक्रम ननवडले गेल.े दह आपल्या मंडळाने घेतलेली नक्कीच एक
उं च झेप आहे . महत्वाचे म्हर्णजे ऑजमटन शहरातन
ू दोनशेहून अगधक पाहुण्यांनी BMM Convention ला उपजमथती
नोंदवली.
माचय मदहन्याच्या आपल्या मंडळाच्या सहलीला प्रनतसाद थोडा थंडच होता पर्ण त्याददवशी हवामान अयोग्य ठरले.

आपर्णा सवांनाच माहीत आहे 'Austin weather is so weird'. तरीही अशा हवामाना मध्ये आमची काययकारर्णी
सवांच्या मवागतासाठी खझलकर पाकय मध्ये सज्ज होती. "बचें गे तो और लढें गे" म्हर्णत सवय उपजमथत मंडळींनी
सहलीची मजा घेतली :). मे मदहन्यात ग्रेस एंटरटे नमेंट प्रमतत
ु "मराठी अजमतत्व" हा काययक्रम प्रत्येक मराठी मनाला
लभडर्णारा दृकश्राव्य अनभ
ु व होता. या काययक्रमाला उपजमथत रलसक श्रोत्यांनी भरगोस प्रनतसाद ददला. जुलै मदहन्यात

BMM Convention मध्ये सादर झालेल्या आपल्या मथाननक कलाकारांच्या "अललखखत पानांची कहार्णी – Unfolding

the Pages of stories yet untold", "शब्दे ववर्ण संवाद-ु शब्दांच्या पलीकडले आखर्ण मवरांच्या मनातले" व "नाट्यमवर
- बालगंधवय ते बकुल पंडडत" या सवय काययक्रमांनी प्रेक्कांची दाद लमळवली. मंडळासाठी एक वेगळा काययक्रम असावा

ह्या हे तन
ू े डॉ. दीक्षक्तांचे “Effortless Weight loss and Diabetes Prevention” या ववषयावर lecture आयोजजत
केले होते. या काययक्रमात प्रेक्कांनी संक्रय भाग घेतला. तसेच मंडळाने आयोजजत केलेल्या 3d Walkathon मध्ये
दे खील लहान थोर सवय सामील झाले.

आपल्या मंडळाच्या गर्णेशोत्सव काययक्रमाने एक नवीन इनतहास घडवला आहे . ५२५ हून अगधक मंडळींनी या
काययक्रमात त्यांची उपजमथती नोंदवली. यंदा पदहल्यांदाच या काययक्रमात लहान मल
ु ांसाठी गचकर्णमातीची गर्णेश मत
ू ी

बनवण्याची काययशाळा आयोजजत करण्यात आली होती. लहानांबरोबर त्यांच्या पालकांनी दे खील या काययशाळे मध्ये
सकक्रय भाग घेतला. दर वषी प्रमार्णे गर्णेश पज
ू ा, आरती व तीथय-प्रसाद भोजनाचे आयोजन करण्यात आले होते.
आपल्या बाल-गचमक
ु ल्यांना त्यांची कला सादर करण्याची संधी दे ण्यात आली, त्याच बरोबर मद
ु ा मोघे यांचा "एका
ृ ल

पेक्ा एक" हा एक-पात्री काययक्रम सादर झाला. 'महाराष्ट्र माझा ढोल ताशा पथक' ह्यांच्या धमाकेदार ढोल ताशांच्या
जल्लोषात काययक्रमाची सांगता झाली.

ऑक्टोबर मध्ये श्री भरत जाधवांचे लोकवप्रय धम्माल ववनोदी नाटक "पन्
ु हा सही रे सही" सादर झाले. लहानांपासन
ू

मोठ्यांपयंत सवांनीच या नाटकाला पसंतीची पावती ददली. मी इथे असे नमद
ू करू इजच्छतो कक २०१९ ची काययकारर्णी
अनतशय धाडसी काययकारर्णी आहे . मोठ्या बजेटचे व्यावसादहक नाटक ऑजमटन मध्ये सादर करून व त्यासाठी

लागर्णारे संपर्ण
ू य नेपथ्य मथाननक काययकत्यायच्या मदतीने इथे बनवन
ू , दह एक मोठी जबाबदारी यशमवीररत्या पार
पाडली. पव
ू ीच्या बऱ्याच काययकाररर्णी नवीन PA System ववकत घेतली पादहजे असा ववचार करीत, पर्ण २०१९ च्या

काययकाररर्णीने हा ववचार आमलात आर्णून नवीन PA System ववकत घेतली. लशवाय मंडळासाठी एक नवीन
Storage Space दे खील भाड्याने घेतले आहे .

सालाबाद प्रमार्णे यंदाही मंडळाने कोजागगरी पौखर्णयमेच्या क्रूझचे आयोजन केले होते. सवांनी धम्माल ममती करत या
क्रूझचा आनंद लट
ु ला. भारतीय शामत्रीय नत्ृ यकलेवर आधाररत "गज
ू अंतरीचे" व असाल तर हसाल या Tagline ला
परु े परू न्याय दे र्णारा "उभ्या उभ्या ववनोद" अशा दोन धमाकेदार कलाकृती ददवाळीच्या काययक्रमामध्ये सादर करण्यात

आल्या. मख्
ु य आकषयर्ण होते सौ सक
ु न्या कुलकर्णी-मोने ह्यांचे मनोगत. आयष्ट्ु यात ककतीही अडथळे आले तरी त्यावर
जजद्दीने मात करून आपर्ण कसे इथंवर पोहोचलो आहोत हे ऐकून त्यांच्या बद्दल अजून आदर वाढला. वयाच्या
पन्नासाव्या वषी अरं गेत्रम करून त्यांनी लसद्ध केलं आहे कक - Where there is a Will, there is a Way!!!

आपल्या मंडळाच्या बऱ्याच काययकत्यांच्या अशा Will मळ
ु े च, आपले मंडळ यंदा नतसाव्या वषायत पदापयर्ण करत आहे .
मला खात्री आहे कक आपल्या सवांच्या सहकायायने आपले हे मंडळ अजन
ू उं च लशखर गाठे ल. २०१९ मध्ये थोडीर्फार
उन्नती साधता आली ती केवळ तम
ु च्या सवांच्या सहकायायन!े

ववद्यमान काययकाररर्णी, त्यांचे कुटुंबीय या साऱ्यांच्या साथीने ही वाटचाल करू शकलो. यासाठी मी ह्या सवांचा सदै व
ऋर्णी असेन. या पढ
ु े ही मंडळाला तम
ु चे सहकायय अपेक्षक्त आहे आखर्ण तम्
ु ही सारे ते प्रेमाने द्याल अशी खात्री आहे .
धन्यवाद,

आपला नम्र

सज
ु ीत पाटील

खस्जनदारािे मनोगत
आता खरे सांगायचे तर खजजनदार ही व्यजक्त म्हर्णजे लेखर्णीचा संबध
ं फ़क्त दहशेब ललदहण्यापरु ता असावा असा
रूढाथायने समज आहे . पर्ण मनेहदीप करीता लेख ललहायचा म्हर्णून लेखनी सरसावन
ू बसलो ते थेट ववचार २०१९

च्या जानेवाररत गेले. ज्या खजजन्याचा ताबा घ्यायचा तोच बँक ऑफ़ अमेररकेने कडीकुलपात बंद करुन ठे वलेला.
मराठी शाळे च्या २ दठकार्णाचे भाड़े थकलेले अखर्ण ववद्याथी व पालक गचंतातरु होऊन आमच्याकडे बघत आहेत

असा थेट मराठी थाट. मग काय , सरळ केली वषायची सरु
ु वात ओम भवती लभक्ांदेहीने अखर्ण दानशरू पालकांच्या
जीवावर आम्ही मंडळाच्या पदहल्या financial transaction चा श्रीगर्णेशा केला.

म्हर्णता म्हर्णता बॅंक ऑफ़ अमेररकेने आमची ववनंती मान्य करुन आमचे बॅंक अकाउं ट परत सरु
ु केले अखर्ण

आम्ही झटुन कामाला लागलो. मराठी मंडळाच्या सदमयांचा ववववास परत लमळवायचा, बह
ृ न महाराष्ट्र मंडळाचे
अगधवेशन यंदा डलासला होते त्यात ऑजमटनकर मराठी चा सहभाग असावा आखर्ण पन्
ु हा मोठे काययक्रम मराठी
मंडळाने हाती घ्यावे या त्रत्रसत्र
ू ीवर आम्ही काम सरू
ु केले.

मोठे काययक्रम करायचे तर मोठा खचय ही करावा लागतो. सद
ु ै वाने पव
ू ायश्रमीच्या मंडळाच्या भक्कम पाठबळामळ
ु े

तशी काळजी नव्हती पर्ण वषायचा जमाखचय शन्
ू याधारीत करावा अशी मी खर्ण
ू गाठ बांधली होती. पढ
ु ील पानावरील
जमाखचय बनघतला की आम्ही बऱ्यापैकी यशमवी झालो असे म्हर्णता येईल.

खचय हा होतच असतो परं तु जमेची बाजू बनघतल्यास या वषी ५ आजीव-सभासद झाले, १२-१५ हजार बजेट

असलेले नाटक झाले, शाळे चा पसारा आता १० हजार पार झाला आहे , पेपाल र्फॉर नॉनप्रॉकर्फट मंडळाकडे आहे ,

गग
ू ल चा G-suite आपर्ण वापरत आहोत, ४ नवीन मपॉन्सर आहे त, मंडळांनी नवीन PA लसजमटम घेतली आहे ,
ह्या आखर्ण अनेक इतर बाबी आहे त. सगळयांना एकच ववनंती की मंडळावरचे प्रेम कायम असू द्या आखर्ण २०२०
च्या काययक्रमांना भरघोस प्रनतसाद द्या.
आपला नम्र,

योगेश कुळकर्णी

खजजनदार , ऑजमटन मराठी मंडळ २०१९

Balance Sheet
Opening Balance (Savings) on 1/22/2019
Opening Balance (Checking) on 1/22/2019
Cash at hand on 1/22/2019
Total Opening Balance as of 1/22/2019

Event /Bottomline/AMS
Event Income Expense
AMM Uttarayan
AMM Picnic
AMM Marathi Astitva
AMM Dr Dixit Lecture
AMM Ganeshotsav
AMM Punha Sahi Re Sahi
AMM Kojagiri Cruise
AMM Diwali

$37,666.98
$15,678.62
$992.00
$54,337.60

Income

Expense

Surplus/
Deficit

$810.00
$170.00
$1,789.00
$1,000.00
$3,678.00
$9,136.75
$2,670.00
$2,925.00

$1,103.75
$348.80
$4,226.45
$578.05
$3,951.22
$13,837.65
$2,467.52
$6,268.04

-$293.75
-$178.80
-$2,437.45
$421.95
-$273.22
-$4,700.90
$202.48
-$3,343.04

Membership (Life & Yearly)
Sponsorship, Booth, Advertisement
Bottomline Expenses (PA system, HDD..)
Donation Drives (MH Flood, Pabodhini)

$7,140.00
$2,125.00
$0.00
$21,168.19

$0.00
$90.00
$2,171.77
$21,172.59

$7,140.00
$2,035.00
-$2,171.77
-$4.40

Cost of Doing Business (insurance, BMM
membership, storage, paypal commission,
PO box renewal, Website hosting)

$0.00

$1,264.13

-$1,264.13

$11,530.00
$4,398.00

$6,744.20
$1,653.65

$4,785.80
$2,744.35

Bottomline Income Expense

AMS Income Expense
AMS registrations
AMS Book Print External

Net Surplace/Deficit
Closing Balance (Savings) on 1/24/2020
Closing Balance (Checking) on 1/24/2020
Cash at hand on 1/24/2020
Total closing balance on 1/24/2020
**Pending Checks and transactions (~)

$37,666.98
$21,552.92
$461.00
$59,680.90
$2,500.00

$2,662.12

उमिू दे आज तरी...
‘अललणखत पानांिी कहािी’च्या ननलमत्ताने.
अस्स्मता.
नतसरी घंटा होते. सभागह
ू य प्रेक्ागहृ काळोखात बड
ु ू न जाते.
ृ ातील उजेड अंधुक होत जातो आखर्ण हळूहळू संपर्ण
इथे रं गमंचावरही अंधार पसरतो, आखर्ण चोहीकडे भरून राहते एक ननरामय शांतता. पढ
ु ल्या तास दीड तासात

कलाकारांच्या तयारीचा कस लागर्णार असतो, म्हर्णून त्यांची हुरहूरआखर्ण उत्सक
ु ता लशगेला पोहोचलेली असते;
त्याचबरोबर, आता पडदा वर जाऊन काहीतरी नवीन अनभ
ु वायला लमळर्णार म्हर्णन
ू रलसकांच्या उत्कंठे नेही
परमोच्च त्रबंद ू गाठलेला असतो. त्यामळ
ु े इतकुवया अवधीतही, त्या सवयव्यापी शांततेत, कलाकार आखर्ण प्रेक्क
यांच्यात एक सरु े ख,नन:शब्द दव
ु ा जुळून येतो.

काही क्र्ण ही भारावलेली शांतता चाखून, मग एक खोलवर ववास घेऊन मी सरु
ु वात करते - यज्ञात जळर्णारी
सलमधा मी,त्या राखेत धुगधुगर्णारी व्यथा मी……

हल्ली कुठल्याही सांनघक कायायला अत्याववयक असर्णारा असा Whatsapp group आम्ही १० जुल,ै
२०१८ला सरु
ु केला. योगायोगाने BMM अगधवेशनाच्या बरोब्बर एक वषय आधी! भरपरू हौस,अनभ
ु व आखर्ण

उत्साह असलेले लोक एकत्र जमन
ू Dallas च्या बह
ृ न महाराष्ट्र मंडळाच्या अगधवेशनाला काय सादर करता
येईल, यावर चचाय करायला लागले, आखर्ण त्यातन
ू काययक्रमाचा ढोबळ आराखडा आकारास येऊ लागला.

पदहला मैलाचा दगड म्हर्णजे, अगधवेशन सलमतीला काययक्रम सादर करण्यासाठी अजय करर्णे.ह्यासाठी अनेक

जर्णांकडून, बरीच मादहती व अंदाज गोळा करायचे होते. त्यातले काही जर्णउन्हाळयाची सट्
ु टी म्हर्णून
बाहे रगावी होते. ह्या सगळयाचा मेळ साधून वेळेत अजय पाठवायचा होता. पर्ण सत्र
ू धार म्हर्णून साननका सगळं

पार पाडत होती. पढ
ु े वषयभर ४०-५० लोकांचा तार्फा सांभाळता सांभाळता, BMM सलमतीशी संलग्न राहून
काम करताना, नतची तारे वरची कसरतच झाली असर्णार. पर्ण नतने शांतपर्णे, आखर्ण अनतशय समथयपर्णे सगळी
जबाबदारी हाताळली. ||योजकमतंत्र दल
य : || म्हर्णतात ते खरं च!
ु भ

काययक्रमाची संकल्पना दृकश्राव्य माध्यमातन
ू जामत ठळकपर्णे मांडता येईल असं वाटलं, म्हर्णून अजायबरोबर
एक video पाठवायचा ठरला. त्यासाठी ऋषी आखर्ण ननरं जन सारखी हुन्नरी मार्णसं मदतीचा हात दे त पढ
ु े
आली, आखर्ण आमच्या पररवाराला कायमची जोडली गेली. नंतरच्या प्रत्येक promo साठी आम्ही त्यांना
हक्कानी कामाला लावलं आखर्ण त्यांनीही मनापासन
ू साथ ददली.

Facebook वर promos ना लमळालेली दाद ही सवयमवी त्यांची आहे .एव्हाना एकंदर कामाचा आवाका ककती

मोठा आहे याचा अंदाज आम्हाला यायला लागला होता.‘Divide and Conquer’ या तत्वाला अनस
ु रून

आम्ही कामाला लागलो. नेपथ्य, रं गभष
ं ृ ा पेलत होती.
ू ा आखर्णवेशभष
ू ा अशी तीन पदरी जबाबदारी वद
प्रकाशयोजनेला योगेश, सहददग्दशयक म्हर्णून ननवी, fund raising आखर्ण marketing ला

प्रसाद आखर्ण

सजु जत, नत्ृ य ददग्दशयनाला वष
ृ ाली असे सगळे आपापल्या परीनी कामाचा वाटा उचलत होते. थेट Chicagoहून
प्रसन्न संगीत ददग्दशयन करायला तयार झाला! त्याच्याबरोबरीने इथे Austinला भष
ू र्ण आखर्ण हरजजत होतेच.
पाववयगायनाची जबाबदारी रवमीने घेतली. आखर्ण यातलं कुठलंच काम सोपं नव्हतं. उदाहरर्णंच द्यायची झाली

तर,दृष्ट्यानरू
ु प जवळ जवळ पंचवीसहून अगधक मवतंत्र संगीतरचना करायच्या होत्या. पम
ु तकं उघडूनत्यातन
ू

कथेतील पात्र ये-जा करू शकतील, असं भव्य नेपथ्य उभारायचं होतं. BMM सोडून कुठल्याही इतर संमथेकडून

मदत घेण्यापेक्ा, वैयजक्तक दे र्णग्यांतन
ू आगथयक पाठबळ उभं करावंअसं ठरलं, आखर्ण त्यासाठी प्रसाद, योगेश
आखर्ण सजु जत यांनी अथक पररश्रम घेतले. खरं तरआमच्यापैकी प्रत्येक जर्ण मवतःच्या कामाबद्दल, त्यातील
आव्हानांबद्दल, आखर्ण कमावलेल्याअनभ
ु वाच्या लशदोरीबद्दल मवतंत्र लेख ललहू शकेल!
संदहता ललदहण्याचं काम माझं होतं. त्यापरु तं बोलायचं झालं तर,
जो ललख चुका वह
सब लमथ्या है
उसे मत गहो
जो ललखा नहीं गया
घम
ु ड़कर भीतर ही
रहा वही सच है
या ओळी ममरून, सवयश्रत
ु पौराखर्णक कथांतील पात्रांच्या अंतरं गात डोकावन
ू पहाण्याचा प्रयत्न मलाकरायचा
होता.

रे र्णुका, दे वयानी आखर्ण गागी यांचे मवगत ललदहताना मी त्या भलू मका मनात जगत होतेच.त्यालशवाय याचेही
भान होत होते, की अजूनही पररजमथती र्फारशी बदललेली नाहीये. संसारी, लेकुरवाळी मत्री जजला प्रर्णयराधनाची
साधी ओळख ही नाही, प्रेमभंगातन
ू सावरताना जजचे मवप्नरं जन अपराध ठरते, अवया ककतीतरीजर्णी
आजूबाजूला भेटतातच की! गागी ची गोष्ट्ट तर आजच्या Greta Thunberg सारखीच. Climate change

सारख्या महत्वाच्या ववषयावर ही सोळा वषायची मल
ु गी आवाज उठवते, आखर्ण नतच्या हाती येते अवहे लना
आखर्ण चेष्ट्टा! अवया अनेक जर्णींचे रूपक बनन
ू तीन नानयका संदहतेतन
ू उभ्या रादहल्या. मनात असन
ू ही,

वेळेअभावी, कथानायकांच्या अललखखत कहाण्या मी ह्यात सामावू शकले नाही, याची अजूनही हुरहूर वाटत
राहते.
संवाद ललदहताना त्यात आशयाला अनस
ु रून एक प्रकारची लयबद्धता हवी, अशी कल्पना मला सच
ु ली खरी.
पर्ण

ती अमलात आर्णताना मात्र, भावना पोहोचवर्णे , भलू मकेचा मव जपर्णे, आखर्णत्यात लय आखर्ण गेयता

दटकवर्णे, हा समतोल साधर्णे म्हर्णजे चांगलीच परीक्ा होती. शीषयक गीताची गंमत वेगळीच. शब्द ललहून
तयार होते. पर्ण, ‘तू छान ठे क्याची आखर्ण लक्ात राहील अशी चाल दे , शब्द बघू नंतर’, असं मीच प्रसन्नला
सांगन
ू बसले होते. त्यामळ
ु े चालठरल्यावर, आशयासकट त्यात बसतील असे शब्द पन्
ु हा ललदहर्णे आले. मग
आली वेळ त्यावर नत्ृ य बसववण्याची. त्यात अलभनय, गद्य, आखर्ण पद्य कुठे , कसेबसवायचे, हे ठरवताना
पन
ु वच शब्दांची र्फेरर्फार! पर्ण अखेर एका अनतशय समपयक गाण्याचीभट्टी जमन
ू आली उमटू दे आज तरी
शब्द पानी कोऱ्या

करुया पऱ्ु या, अललखखत ह्या कहाण्या…
तालमीच्या वेळेस हे गार्णं सगळयांच्या मनात इतकं लभनलं होतं! मराठी शाळे च्या परीक्ेला तन्वीने मराठी

गार्णं म्हर्णून हे शीषयक गीत म्हर्णून दाखवलं, ही एक हृद्य आठवर्ण माझ्या मनात कायमची घर करून
रादहली आहे . ‘छान ठे क्याचं आखर्ण लक्ात राहील असं गार्णं’, ह्याची यापेक्ा मोठी पावती काय हवी!

कलाकारांबद्दल म्हर्णाल तर ‘अललखखत पानांची कहार्णी’ खरं च भाग्यवान! ७-८ वषायच्या छोट्यांपासन
ू सगळे

हौसेनी सहभागी झाले. सलग सहा मदहने, दर रवववारी, नेमाने तालमींना यायचे.इतकंच नाही, तर जजथे
आखर्ण जशी गरज पडेल नतथे मदतीला हजर व्हायचे.

एवढ्याजर्णांच्या एकत्र तालमींना अडचर्ण येऊ नये म्हर्णून रवमी, भष
ू र्ण आखर्ण वष
ृ ाली ने प्रशमतजागा शोधून
आमची सगळयांची सोय केली, वषाय पार Houstonहून सवड काढून यायची, प्रकाश योजनेची सवय व्हावी
म्हर्णून सगळी सामग्री एकदा घरी आर्णून योगेशनी practice केली,कहाण्यांना अनरू
ु प अशी पाववयभम
ू ी म्हर्णन
ू
वष
ू ददली, नेपथ्य उभं करायला, त्या अवजड सामानाची ने आर्ण करायला
ृ ालीच्या आईने सरु े ख गचत्र रं गवन
सलील, ननलेश, अतल
े क
ै ी ककतीतरी कपडे वद
ं ृ ानी घरी लशवले, मानसी
ु , संदीप तत्परतेने हजरझाले, वेशभष
ू प

आखर्ण इतरांनी त्यावर सजावटकेली, अवयासारखी अगखर्णत उदाहरर्णं! ही कलाकृती सवायथायने अलभनव आहे ,
आखर्ण

तीसाकारण्यात

प्रत्येकाच्या

सहभागाचा

हातभार

आहे .

आखर्ण

म्हर्णन
ू

ह्या

अलभनवतेचा

आम्हालासगळयांनाच साथय अलभमान आहे . Each and every one truly went above and beyond

what was expected. Promo shoot च्या वेळचा, अनप
ु चा green screenला इमत्री करतानाचा एक
र्फोटो आहे .

तो एक र्फोटो बनघतला, की सगळयांच्या वषयभराच्या मेहनतीची क्र्णगचत्रे आजही नजरे समोर तरळून जातात.

ह्या सगळया कल्पनाववष्ट्कारांचे, कष्ट्टांचे, आखर्ण त्यातन
ू जमववलेल्या आठवर्णींचे भांडार घेऊनआम्ही ११ जल
ु ै
ला Dallas ला ननघालो. नतथे पोहोचाल्यावरही कामं होतीच. साननका आखर्ण वद
ं ृ ाचे काटे कोर ननयोजन, आखर्ण

Dallasच्या अनघा आखर्ण ववदल
ु ा यांची मदत, ह्यामळ
ु े सगळया नेपथ्य सामानाची व्यवमथा ववनासायास
लावता आली. १२ जुलल
ै ा दप
ु ारी stage चा ताबा लमळाला. भव्य अवया Arenaमध्ये प्रयोग करावयाचा ह्याचं
नाही म्हर्णलं तरी दडपर्ण होतंच. त्यात ऐनवेळच्या अनपेक्षक्त अडचर्णी यायच्या त्या आल्याच. पर्ण ते सगळं
पार पाडून आली ती वेळ, आखर्ण झाली नतसरी घंटा….

पढ
ु ला तासभर कसा गेला कळलंही नाही. ‘अशी ही साठा उत्तरी कहार्णी त्यालशवाय सर्फ
ु ळ संपर्ण
ू य होर्णे नाही
असं म्हर्णत अललखखत पानांची कहार्णी वर पडदा पडला, ननवीनी श्रेय नामावालीला सरु
ु वात केली, आखर्ण

टाळयांच्या गजरात आम्ही न्हाऊन ननघालो. नंतरचे काही ददवस, प्रनतकक्रया, प्रनतसाद आखर्ण सच
ू ना, ह्यांनी
मंतरलेले होते. Austin’s program on Renuka, Devyani and Gargi was bold and amazing!

अशी BMM संयोजकांकडे आलेली एक प्रनतकक्रया त्यांनी आवजन
ूय आमच्यापयंत पोहोचवली. एका नतऱ्हाईत
रलसकाकडून लमळालेली ही दाद ऐकून आम्ही कृतकृत्य झालो! व्यजक्तशः, अललखखत पानांची कहार्णीच्या

प्रवासात, मला मोठा लमत्रपररवार लमळाला. कुठल्याही भेद भेदाच्या पल्याड, र्फक्त एक मार्णूस म्हर्णून
जगायचं तर मला माझी गोष्ट्ट ताठ मानेनी सांगता आली पादहजे, ह्याचं भान आलं. आखर्ण पव
य ह बाजूला
ू ग्र
सारून, इतरांच्या कहाण्याहीमवच्छ नजरे नी, आखर्ण उघड्या कानांनी ऐकायला हव्यात, हे लक्ात आलं.

Look out cause here I come,
I’m marching on
To the beat I drum,
I’m not scared to be seen
I make no apologies,
This Is Me! असं म्हर्णत प्रत्येकाला ननभययपर्णे बोल,ू जगू दे र्णारं जग मी मवप्नातच नव्हे तर रं गमंचावरही
बघू शकले, हे अललखखत पानांची कहार्णीचं माझ्यावरचं सगळयात मोठं ऋर्ण.
-अजममता.

नादब्रह्माच्या वािे वर
प्राजक्ता नरविे

१३ जुलै २०१९ ची साधारर्ण मध्यान्हे च्या थोडीशी अललकडची वेळ. डॅलसच्या कॉन्व्हें शन सेंटरमधील हॉल

C1-2. नव्या जुन्या संगीताचा दव
ु ा साधत भावनांच्या दहंदोळयावर डुलत साकारलेला नादब्रह्मचा “शब्दे ववर्ण संवाद”ु
हा काययक्रम शेवटाकडे आलेला. भक्ती - शोक - हषय - भय - प्रेम - क्रोध अवया भावनांचा मागोवा घेत शेवटी या

नव्या दे शात रुजताना, मायभम
ू ीला वंदन करण्यासाठी छे डलेले “वन्दे मातरम ्” चे मवर. मागे पडद्यावर र्फडकर्णारा
नतरं गा. आपसक
ु च उठून उभा रादहलेला, भारावलेला श्रोता वगय. सगळं वातावरर्णच मंतरलेल.ं क्र्णभरासाठी

ननवेददकेच्या भलू मकेतन
ू बाहेर येऊन माझी नजर व्यासपीठावरील वादकांकडे जाते. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर संलमश्र

भाव. एक उत्तम काययक्रम सादर केल्याचे समाधान कोर्णाच्या चेहऱ्यावर पसरलेले. श्रोत्यांच्या टाळयांमधन
ू , ‘वन्स

मोअर’ मधून, फ़मायईशमधून लमळालेल्या जबरदमत प्रनतसादाचा आनंद कोर्णाच्या जममतामधून झळकत होता. तर
हा सगळा प्रवास आज यथाथय संपला याची जार्णीव कोर्णाच्या डोळयातन
ू पाझरत होती. नदीचा प्रवास हा जसा

नतच्यात सामावलेल्या उपप्रवाहांचाही प्रवास असतो, तसाच “शब्दे ववर्ण संवाद”ु चा प्रवास हा जजतका संपर्ण
ु य टीमचा

होता नततकाच वैयजक्तकही होता. सामदू हक अनभ
ु वांबरोबर वैयजक्तक अनभ
ु व होते, लशक्र्ण होते, समद्
ृ ध होत जार्णे
होते.

तर ही गोष्ट्ट आहे ती अवयाच अनभ
ु वांच्या, नादब्रह्माच्या वाटे वर वेचलेल्या अनभ
ु वांची.

“वन्दे मातरम ्” चे मवर दे श रागाची सैर करून “गजाय महाराष्ट्र माझा” वर येऊन ठे पले. “Summer of

69” च्या सरु ावटींवर बेतलेले हे Fusion पद्धतीचे “गजाय महाराष्ट्र माझा”, अननकेत दे शपांडच्
े या गगटारीवर जसे

वाजू लागले तशी मला साधारर्ण ३-४ वष्ट्यांपव
ू ीची आठवर्ण झाली. एका अवयाच सांमकृनतक काययक्रमाला जमलेलो

असताना र्फक्त वाद्यांचा उपयोग करून आपर्ण एखादा काययक्रम करावा ही अलभनव कल्पना अननकेतने काही हौशी
वादकांना बोलन
ू दाखवली होती आखर्ण त्या उत्साही कलाकारांनी ती लगेच उचलन
ू धरली. त्यातन
ू च पढ
ु े नादब्रम्ह
या वाद्य बँडची ननलमयती झाली. अननकेतने त्याच्या या कल्पनेच्या बीजाला एका उत्तम माळयाच्या ममतेने

खतपार्णी घातले. त्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर म्हर्णजे अगदी BMM च्या काययकाररर्णीशी सरु वातीपासन
ू संपकय साधर्णे,
काययक्रमाची रुपरे खा ठरवतानाच्या चचाय, पढ
ु े उत्तमोत्तम Promo - Video / Photo shoot तयार करर्णे या

सगळयात अननकेतचा वाटा मोलाचा होता आखर्ण हे सगळे त्याच्या गगटारीचा सराव अजजबात मागे पडू न दे ता. या
सगळयालाच तशीच समथय साथ होती ती माधवीची. काययक्रमाचे जादहरात आखर्ण Visual Presentation

Department उत्साहाने सांभाळताना माधवीने कलाकारांच्या पोटाची काळजीही प्रेमाने घेतली. काययक्रमाच्या

प्रॅजक्टसेस साठी अननकेत - माधवीने त्यांच्या घराचे दरवाजे तर उघडले होतेच. पर्ण प्रत्येक प्रॅजक्टस च्या मध्यंतरात
काहीतरी चववष्ट्ट न्याहारी ही ठरलेली. बाकी आम्ही जमेल तशी मदत करायचोच पर्ण आमच्या यजमानीर्णबाईंचा
(अदृवय) पदर हा कायम खोचलेला असायचा आखर्ण तो सद्
ु धा अगदी प्रसन्न-गचत्ताने!

बह
ृ न महाराष्ट्र मंडळाचे व्यासपीठ ही एक मोठी संधी. मग नतथे होर्णारा काययक्रमही नततकाच दजेदार

व्हायलाच पादहजे ही प्रथमपासन
ू च सगळया टीमची धारर्णा होती. मग ते प्रत्यक्ात आर्णण्यासाठी त्या मागचा

ववचार आखर्ण सराव अनतशय महत्वाचा. हा काययक्रम कुठल्या संकल्पनेभोवती गर्फ
ुं ायचा याची चचाय चालू असताना
रवी सरार्फने एक उत्तम कल्पना मांडली. नवरसांवर आधाररत काययक्रम हे तर आपर्ण नेहमीच बघतो. त्या

नवरासांच्या वेगवेगळया लमश्रर्णातन
ू तयार होतात भावना. भावना म्हटली की त्यात अनेक छटा येतात. उदाहरर्ण

द्यायचे झाले तर प्रेम भावनेत प्रेम हे र्फक्त शग
ंृ ार रसापरु ते लसमीत न राहता, आई-मल
ू , बहीर्ण-भाऊ अशी माया,
ममता वगैरे रूपे घेत.े तर अवया भावना व्यक्त करर्णाऱ्या संगीतावर आधारीत असा आपर्ण हा काययक्रम ठे ऊयात

असा ववचार रवीने पढ
ु े मांडला. मग सगळयांच्या संमतीने हीच संकल्पना ठरली. रवीचा सखोल ववचार करण्याचा

मवभाव हा र्फक्त कल्पना तयार करून थांबला नाही तर संपर्ण
ू य काययक्रमाच्या ननलमयतीत या कल्पनेपासन
ू आपर्ण दरू
जात नाही ना, ननवडलेल्या गाण्यांची एकत्रत्रत रचना कशी असावी की त्यातन
ू एखादी भाव ननलमयती होईल या

सगळयावर त्याचे बारकाईने लक् असायचे. रवी सरार्फचे बासरी वादनाचे कौशल्य तर उत्तम आहे च पर्ण त्याची

संगीताची जार्ण ही सगळयांच्या मदतीला येत होती. कोर्णी अडत असेल, चुकत असेल तर रवीचा सल्ला एकदम
उपयोगी पडायचा.

टीमने सरु वातीपासन
ू च लोकशाही पद्धत अवलंबायचे ठरवल्याने प्रत्येकाला मोकळे पर्णाने आपले मत

मांडायची मभ
ु ा होती. शेवटी बहु-मताने ठराव मान्य करून कुठलाही ननर्णयय घेतला जायचा. आता लोकशाही म्हटली
की लोकसभेमधली “गरम चचाय” ही आपसक
ु च आली. पर्ण यात आमच्या सभापतींनी म्हर्णजे रवी पटवधयनने सभेचे
कामकाज खंडडत होर्णार नाही, तर योग्य गतीने पढ
ु े जात राहील याची जबाबदारी लीलया पेलली. म्हर्णा ताल
सांभाळण्यात रवीचा हात कोर्ण धरर्णार! हे आमचे तबलजी शांत गचत्ताने तबल्याचा सराव करत मधून मधून

काययक्रमाचा दजाय कायम राखण्यासाठी नेमक्या सच
ू ना करत असायचे. नोकरीच्या ननलमत्ताने सारखे कर्फरत असावे
लागायचे तरी त्याचा थकवा ककं वा कंटाळा काययक्रमाच्या सरावात रवीने कधीही आड आर्णू ददला नाही. कायम
हसऱ्या चेहऱ्याने रवी सरावाच्यावेळी प्रसन्नता आर्णायचा.

कुठल्याही कायायच्या लसद्धी साठी एक खंदा काययकताय असावा लागतो. प.ु ल. दे शपांड्यांच्या

नारायर्णासारखा. चटपटीत, कामाचा प्रचंड उरक असलेला, मवतःचा कुठलाही असा मवाथय नाही. र्फक्त काययक्रम

यशमवी व्हावा हीच तळमळ. आमच्या टीम मधील असा काययकताय म्हर्णजे ववद्येश र्फोंडगे. कुठलंही काम असो,

सममया असो ववद्येश ती हाताळायला तयार. प्रॅजक्टससाठी ऑडडओ लसजमटम नाही आहे , मवखचायने ती ऑडयर करा.
अननकेतला प्रोमो जव्हडडओच्या ऑडडओ एडडदटंगला मदत करा. असे काहीही आखर्ण कधीही. आखर्ण त्यात परत या
काययकत्यायची drums वरची कारागगरी तर वादातीत. रवी आखर्ण ववद्येशमळ
ु े काययक्रमातील तबला आखर्ण Drums
ची जुगलबंदीतर क्रोधासारख्या संगीतातन
ू उद्यपीत करायला थोड्या कठीर्ण भावनेला सहजता दे ऊन गेली.

ववद्येशचा काययक्रमाच्या बांधर्णीतही मोठा वाटा होता. आधी म्हं टलय त्याप्रमार्णे प्रत्येक भावनेच्या रचनेमागील

ववचार महत्वाचा. तसा ववचार करूनच ववद्येश सरावाला येर्णार. त्यामळ
ु े रचनेच्या प्रवाहातील काही अडचर्णी अगदी
पटकन सट
ु ायच्या.

हा काययक्रम प्रत्येकाला काहीतरी दे ऊन गेला. त्यातलीच एक गोष्ट्ट म्हर्णजे मला आखर्ण चैतन्यला एकत्र

एका व्यासपीठावर काम करायची संधी. माझे शब्द आखर्ण त्याची सतार यांना तसे कधीच एकत्र यायला लमळाले
नसते. आत्मसात करण्याला थोडे अवघड असे वाद्य लशकायचा चैतन्य जमेल तसा प्रयत्न करत असतो. त्यात

त्याचेही दर सोमवार ते गरु
ु वार प्रोजेक्टच्या शहरात जार्णे, त्यावर कळस म्हर्णजे आमच्या दोघांची एकामागोमाग

झालेली गढ
ु घ्याची ऑपरे शन्स. या सगळयातन
ू मागय काढत, कुबड्यांवरून प्रॅजक्टसेसला येत, सरु वातीला जरा धीमी

धावर्णारी चैतन्यची गाडी शेवटच्या दोन मदहन्यात मात्र एकदम तालासरु ात धावायला लागली. सतारीच्या सरावाकडे
बघायची एक नवी दृष्ट्टी त्याला लमळाली. मला तो नेहमी म्हर्णतो की नादब्रह्मसारख्या काययक्रमांमधून लमळर्णारी

ऊजाय, अजन
ू चांगला सराव करायला उद्यक्
ु त करते. अगदी १००% मला ते पटते. ही ऊजाय अजन
ू काहीतरी चांगलं

ललहायला, सादर करायला भाग पडते. जरी हा कायक्रयम “शब्दे ववर्ण संवाद”ु असला तरी माझा सहभाग हा शब्दातन
ू
होता. ननवेदनाबरोबरच र्फेसबक
ु वरील प्रलसद्धीसाठी छोट्या छोट्या पोमट ललहायलाही खूपच धमाल आली.

ननवेदनाच्या पदहल्या Draft चे वाचन, त्यात टीम कडून लमळालेल्या सच
ू नांनस
ु ार ककं वा अजून काहीतरी चांगले
सच
ु ले म्हर्णून करत गेलेले बदल, शेवटी मटे जवरचे त्याचे सादरीकरर्ण आखर्ण “संगीताच्या काययक्रमाचे नततकेच

श्रवर्णीय ननवेदन आधी बनघतले नाही” अशी लमळालेली दाद हे सगळे एक गचरकाल दटकर्णारा आनंद मला दे ऊन
गेले.

२०१८ च्या सप्टें बरमध्येच अगदी वेळेत “शब्दे ववर्ण संवाद”ु चा प्रमताव बह
ृ न महाराष्ट्र मंडळाच्या

काययकाररर्णीस पाठवला होता. नोव्हें बर पयंतच प्रमताव मान्य झाल्याचा ननरोपही लमळाला होता. त्यामळ
ु े टीम मध्ये
प्रचंड उत्साह होता. पर्ण एक मोठा पेच सट
ु त नव्हता. की-बोडय ची जबाबदारी सांभाळायला कोर्णी लमळत नव्हते.

शेवटी बरीच शोधाशोध करून केननयात वाढलेला एक गज
ु राथी अवललया भेटला. सत्यजजत दोडीया जेंव्हा त्याच्या २

की-बोडय सह सरावाला आला तें व्हा सगळयांच्या जीवात जीव आला. मराठीचा एक शब्दही न कळर्णाऱ्या सत्यजजतला
सामावन
ू घ्यायला आम्ही सरु वातीला इंजग्लश मध्ये चचाय सरु
ु करायचो. पर्ण हळूहळू त्या चचांचे नकळत मराठी
झालेले सीमोल्लंघन कोर्णालाच लक्ष्यात यायचे नाही. सत्यजजतने मात्र कधीही त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली
नाही. उलट एक ददवशी “चला सरु
ु करा” असे गज
ु राथी ढं गाने म्हर्णत आमची मने त्याने जजंकून घेतली.

सत्यजजतचे अजून एक वैलशष्ट्ठ्य म्हर्णजे त्याचे शायरीचे प्रेम. सरावाच्या मधेच एखादा मालमयक शेर सांगत तो
सहज सगळा तर्णाव दरू करायचा. मग रवी पटवधयनही मैदानात उतरायचा. इशायद आखर्ण माशाल्लाह च्या र्फैरी
मध्ये सगळे वातवरर्ण एकदम हलकेर्फुलके होऊन जायचे.

“शब्दे ववर्ण संवाद”ु च्या प्रवासात टीमचे एक कुटुंब तयार झाले होते. वादकांच्या सगळया अधांगगनी आपले

पाक कौशल्य घेऊन माधवीची न्याहारीची जबाबदारी आपर्णहून कमी करायच्या. काययक्रम एका आठवड्यावर आला
तरी आम्हाला साऊंड आदटय मट लमळत नव्हता की जो म्यलु सक लसजमटमची जबाबदारी नेटकी सांभाळे ल. शेवटी
पल्लवी सरार्फने (सौ.रवी सरार्फ) आनंदाने ती जवाबदारी मवीकारली आखर्ण काययक्रमाच्या वेळी नतच्या दोन्ही

छोट्यांना सांभाळायची जबाबदारी अनघा पटवधयनने (सौ. रवी पटवधयन) घेतली. हषाय लशरोडकरने (सौ. ववद्येश

र्फोंडगे) जव्हडडओ रे कॉडडंग हातात घेतले. डॅलसच्याच सवेश मराठे ने आयत्यावेळी जबरदमत लाईट इर्फेक्टस ् दे ऊन

धमाल उडवन
ू ददली. मंदार शामत्री बॅकग्राऊंड ववडडओ साठी माधवीच्या मदतीला आला. काययक्रमाच्या प्रलसद्धीसाठी

काही प्रलसद्ध कलाकारांनी नादब्रह्म टीम च्या प्रेमापोटी र्फेसबक
ु वर शभ
ु ेच्छांचे संदेश पाठवले. ऑमटीन मराठी
मंडळाने संक्रांतीच्या काययक्रमात “शब्दे ववर्ण संवाद”ु ची ओळख करून दे ण्याची संधी दे ऊन आखर्ण त्यांच्या

सभासदांना ई-मेल पाठवन
ू प्रलसद्धीसाठी मदतीचा हात पढ
ु े केला. बह
ृ न महाराष्ट्र मंडळाच्या मंगेश इंगळे ने

काययक्रमाची उत्तम व्यवमथा ठे वली. असे समजून उमजन
ू जबाबदाऱ्या उचलत या सगळयांनी वादकांच्या मेहनतीला
संपर्ण
ू य न्याय ददला.

“संगीत हे ववववात चैतन्य ननमायर्ण करते, मनाला पंख लावन
ू कल्पनेच्या भराऱ्या मारायला उद्यक्
ु त करते.

आपल्या मपशायने सगळं च जजवंत करते.” प्लट
ू ोचे शब्द म्हर्णजेच थोडक्यात आमचा हा “शब्दे ववर्ण संवाद”ु च्या

कल्पनेपासन
ू सादरीकरर्णापयंतचा प्रवास. बह
ृ न महाराष्ट्र मंडळाच्या व्यासपीठावर या संगीताच्या मपशायने जजवंत
झालेल्या भावना, प्रेक्कांकडून लमळालेला उत्तम प्रनतसाद हा या सहा-सात मदहन्यांच्या अथक पररश्रमांची,

काययक्रमाप्रती प्रत्येकाला असलेल्या बांधीलकीची, टीम मधे असलेल्या भारतीय शामत्रीय आखर्ण वेमटनय फ्यज
ु न या

दोन ववचारधारांचा जमलेला यथोगचत ताळमेळ या सगळयांची पावती होती. त्यामळ
ु े काययक्रम संपता संपता माझ्या
डोळयांसमोरून झरकन साकारलेला हा गेल्या वषयभराचा गचत्रपट मला खरोखर “ननःशब्द” करून गेला आखर्ण
“शब्दे ववर्ण संवाद”ु चा सोहळा यथाथय झाला.

महाराष्र माझा ढोल-ताशा-झांज-लेझीम पथक, ऑस्स्िन, िे क्सास,
यन
ु ाइिे ड स्िे ट्स ऑफ अमेररका

एकच नशा ढोल ताशा! गरजल्या दाही ददशा!
"जय जय महाराष्ट्र माझा, गजाय महाराष्ट्र माझा
भीती न आम्हा तझ
ु ी मळ
ु ी ही गडगडर्णाऱ्या नभा
अममानाच्या सल
ु तानीला जवाब दे ती जीभा
सह्याद्रीचा लसंह गजयतो, लशवशंभू राजा
दरीदरीतन
ू नाद गज
ुं ला महाराष्ट्र माझा"

राजा बढे यांची ललहलेले, श्रीननवास खळे यांनी संगीतबद्ध केलेले आखर्ण शाहीर साबळे यांनी आपल्या पहाडी

आवाजात गायलेले हे महाराष्ट्र गीत. हे ऐकताना ज्याची छाती अलभमानाने भरून येत,े ज्याच्या अंगावर रोमांच

उभे राहतात, आखर्ण आपसक
ू च तोंडातन
ू शब्द बाहे र पडतात "जय भवानी जय लशवाजी" तो प्रयेक जर्ण महाराष्ट्रीय.
मग तो मार्णूस शरीराने महाराष्ट्रात राहत असो कक सातासमद्र
ु ापार अमेररकेत.

"दाररद्र्याच्या उन्हात लशजला, ननढळाच्या घामाने लभजला. दे शगौरवासाठी खझजला. ददल्लीचेही तख्त राखखतो,

महाराष्ट्र माझा" असा हा "महाराष्ट्र माझा". लशवरायांच्या पदमपशायने पावन झालेला महाराष्ट्र माझा. परकीय

आक्रमकाला थोपवण्यासाठी लाख योध्यांची पाननपतात आहुती ददलेला महाराष्ट्र माझा. "गर्णपती बाप्पा मोऱया"
म्हर्णत भान हरपर्णारा महाराष्ट्र माझा. ढोल-ताशा-झंज-लेझीम च्या गजराने बेभान होर्णारा महाराष्ट्र माझा.
म्हर्णूनच आमच्या पथकाचा नाव, "महाराष्ट्र माझा" ढोल-ताशा-झांज-लेझीम पथक- MMDTP !!

ढोल, ताशा, झांज, आखर्ण लेझीम यांच्याबद्दल महाराष्ट्रीय लोकांनां काही सांगर्णं म्हर्णजे अमेररकन लोकांना 'जॉजय
वॉलशंग्टन ' चे महत्व

सांगगतलयासारखे आहे . ढोल-ताशांची परं परा आमच्या रक्तात लभनलीय, नसानसात

लशरलीय आखर्ण मना-मनात पसरलीय. ढोल आखर्ण ताशा ही खर तर पारं पाररक रर्णवाद्य आहे त. पर्ण आता त्यांनी
सर्ण-समारं भ-ववजय उत्सवात महत्वाचे मथान पटकावले आहे .

"महाराष्ट्र माझा" ढोल-ताशा-झांज-लेझीम पथक- MMDTP हे पथक नोव्हें बर २०१८ मध्ये ऑजमटन, टे क्सास,
यन
ु ाइटे ड मटे ट्स ऑर्फ अमेररका येथे काही उत्साही कुटुंबांनी एकत्र येऊन मथापन केलं . सरु
ु वातीला २० कुटुंबे

आखर्ण ५० वर लोक या पथकात सामील झाली होती. आज याचा पसारा ४५ च्या वर कुटुंबे आखर्ण ७५ च्या वर

लोक इतका वाढलेला आहे . ४ वषायच्या सोनल्
ु यापासन
ू ते ७० वषायच्या गचरतरुर्णा पयंत सवय वयोगटातील मत्री-परु
ु ष

या पथकात सामील आहे त. ३० च्या वर ढोल १५ च्या वर ताशे आखर्ण ५० च्या वर झांज आखर्ण लेझीम खेळर्णारे
लोक. र्फक्त डोळयासमोर आर्णा हे इतके सारे लोक एकाच वेळी ढोल-ताशा वाजवत आहे त आखर्ण ताशा झांज
खेळात आहे त. काय असेल तो नजारा! तळपायापासन
ू ते ममतकापयंत पसरर्णारे कसे असतील ते शहारे !!

उपजमथतानां गथरकायला लावर्णारी कशी असेल ती खझंग!!! ऑजमटन शहरातल हे अशा प्रकारच सगळयात मोठ
पथक. ऑजमटन शहरातच काय तर संपर्ण
ू य नॉथय अमेररकेतील हे एक दखलपात्र पथक आहे .

"महाराष्ट्र माझा ढोल-ताशा-झांज-लेझीम पथक" हा एक मवतंत्र गट आहे जो कोर्णत्याही सामाजजक, सांमकृनतक,

धालमयक, राजकीय ककं वा इतर कोर्णत्याही संमथांशी संबगं धत नाही. या गटाचे मख्
ु य उद्दीष्ट्ट म्हर्णजे उत्तर अमेररकेत
ढोल, ताशा, झांज आखर्ण लेखझम या समद्
ृ ध संमकृतीचा प्रसार करर्णे. ववशेषत: उत्साहाने थबथबलेल्या ऑजमटन

शहरात ही परं परा भारतीय आखर्ण अमेररकन लोकांपयंत पोहोचवर्णे हे महत्वाचे. तसेच ही पारं पाररक महाराष्ट्रीयन
वाद्यांची परं परा पढ
ु ील तरुर्ण वपढीपयंत पोहचववण्याचा आमचा प्रयत्न आहे . सवायत महत्वाचे म्हर्णजे आम्ही

आमच्या लमत्रांसह आखर्ण कुटूंत्रबयांसमवेत ढोल-ताशा-झांज-लेझीमची मजा आखर्ण आनंद घेऊ इजच्छतो. लसटी ऑर्फ
ऑजमटन, रॅ जव्हस काउं टी आखर्ण गव्हनयरच्या कायायलयात क्रॉस-कल्चरल कायायत सामील होण्यासाठी हे पथक खूप
उत्सक
ु आहे .

"महाराष्ट्र माझा” ढोल-ताशा-झांज-लेझीम पथकाचा मवतःचा लोगो आहे , मवतःचे घोष वाक्य आहे , मवतःचा एक

ठराववक पोशाख आहे , मवतःची वेब साईट आहे , यु टब चॅ नल आहे , आखर्ण र्फेसबक
ु पेज आहे . छत्रपती लशवरायांच्या
राजमद्र
ु े च्या पाववयभम
ू ीवर बेभान होऊन ढोल वाजवर्णारा/री ढोली हा पथकाचा लोगो आहे . तर 'एकच नशा ढोल
ताशा' हे पथकाचा अगधकृत घोषवाक्य आहे . तर 'गर्णपती बाप्पा मोरया. मंगलमत
ू ी मोरया', 'जय भवानी जय

लशवाजी', 'आवाज कुर्णाचा? महाराष्ट्र माझा. महाराष्ट्र माझा', 'नाद नाय करायचा. महाराष्ट्र माझा. महाराष्ट्र माझा'
'एकच नशा ढोल ताशा. गरजल्या दाही ददशा.', 'होऊन जाऊ दे त गधंगार्णा', 'ऑजमटन प्राईड महाराष्ट्र प्राईड' या
आखर्ण अशा अनेक घोषर्णा आहे त.

पथकाचा अगधकृत असा पांढऱ्या रं गाचा पोलो शटय आहे . त्याच्या पढ
ु ील भागावर पथकाचा लोगो तर मागील

भागावर घोषवाक्य आहे . ननळया रं गाची जीन्स आखर्ण हा पांढरा पोलो शटय हा पोशाख मत्री-परु
ु षांसाठी वापरला
जातो. पारं पारीक काययक्रमात जमत्रयांसाठी नऊवारी साडी, नथ, भगवा र्फेटा, गळयात भगवा शेला
पांढरा कुताय, भगवा र्फेटा, गळयात भगवा शेला असा पथकाचा पोशाख आहे .

तर परु
ु षांसाठी

पथकाचे मॉडेल अनतशय सोपे आखर्ण सस
ु त्रू त्रत आहे . प्रत्येक जर्ण आपापले वाद्य ववकत घेतो. त्याची ननगा राखर्णे
आखर्ण

वाहतक
प्रगथतयश उत्पादकांकडून मागवली
ू करर्णे दह प्रत्येकाची जबाबदारी आहे . सवय वाद्ये भारतातन
ू

जातात. पथकाचे सदमय एकत्र येऊन ढोल-ताशा बांधतात. ढोल आखर्ण ताशाच्या पानांना योग्य तो तार्ण द्यावा
लागतो. ढोलाच्या पानांची खास करून काळजी घ्यावी लागते.

महाराष्ट्र माझा ढोल ताशा पथक मथाननक सामाजजक संमथाना खंबीर समथयन दे त.े जसे कक, सीआरवाय (गचल्रन

राईट्स अँड य)ू , एसीईएस (ऑजमटन कल्चरल एज्यक
ु े शनल अँड सेवा र्फाउं डेशन), एसईएर्फ (शंकरा आय र्फाउं डेशन),
एचसीसीए (दहल कंरी कक्रकेट असोलसएशन), एएमएम (ऑजमटन मराठी मंडळ), आखर्ण अक्य पात्रा. यांच्या अनेक
काययक्रमात पथकाने सामील होऊन ऑजमटनकारांना डोलायला आखर्ण नाचायला भाग पाडले आहे .

लशवजयंती ददवशी र्फेब्रव
ु ारी २०१९ मध्ये पथकाचा सराव सरु
ु झाला. सलग ५ मदहने आठवड्याला २-३ तास कसन
ू
सवय केल्यानंतर ४ जुलै या अमेररकन मवातंत्र ददनाददवशीच्या परे ड मध्ये पथकाने आपले पदहले सावयजननक

सादरीकरर्ण केले. त्या कामगगरीनंतर पथकाला भरभरून आमंत्रर्णे येऊ लागली. ऑगमट आखर्ण सप्टें बर मदहन्यात
पथकाने तब्बल ५ सावयजननक परर्फॉमयमसेस सादर केले.
•

१७ ऑगमट २०१९, राउं ड रॉक येथे एचसीसीए ची र्फायनल कक्रकेट मॅच. या मॅचवेळी ढोल-ताशा आखर्ण

•

२४ ऑगमट २०१९, एसीईएस ऑजमटनने आयोजजत केलेली भारताच्या मवातंत्र्यददनाची परे ड ‘इंडडया डे’. दह

•
•
•

झांज याचे सादरीकरर्ण झाले.

परे ड या वषी ऑजमटन दहंद ू मंददरात आयोजजत केली होती.

३१ ऑगमट २०२९, CRY ने आयोजजत केलेला सांमकृनतक ददनाचा काययक्रम.

८ सप्टें बर २०१९, ऑजमटन मराठी मंडळाने सालाबादप्रमार्णे आयोजजत केलेला गर्णेशोत्सव.

१४ सप्टें बर २०१९, अजग्न डान्स कंपनीने म्यल
ू र पाकय मध्ये आयोजजत केलेला बॉललवड
ू डे

हा लेख ललहीत असताना २०२० मधले कॅलेंडर आत्ताच हाऊस र्फुल्ल ददसत आहे . तब्बल १४ काययक्रमासाठी
महाराष्ट्र माझा ढोल ताशा झांज लेझीम पथकाला आमंत्रत्रत करण्यात आले आहे . हा लेख छापन
ू होईपयंत
"महाराष्ट्र माझा ढोल ताशा पथक" ही एक सावयजननक संमथा म्हर्णून नोंदर्णी करण्यात आलेली असेल.

"महाराष्ट्र माझा ढोल ताशा पथक" कोर्णत्याही सामाजजक, सांमकृनतक, धालमयक, राजकीय ककं वा इतर कोर्णत्याही

संमथांशी संबगं धत नाही आखर्ण असर्णार नाही. ढोल-ताशा-झांज-लेझीम हाच एक ववचार आखर्ण हीच एक ववचारधारा.
हे मान्य असर्णारा कोर्णीही या पथकात सामील होऊ शकतो. र्फक्त प्रचंड आवड हवी, सरावासाठी वेळ हवा,
आगथयक आखर्ण वेळेववषयी वचनबद्धता हवी, अत्यंत सकारात्मक ववचार हवा, सांनघक गटात काम करताना

बाळगावयाची लशमत आखर्ण योगदानाची भावना हवी, महाराष्ट्राच्या लोककला-संगीताचा अलभमान हवा, ही परं परा
आपल्या पढ
ु ल्या वपढीकडे सप
ु त
ू य करण्याची उमी हवी, आखर्ण सवयसामान्यांसाठी झटर्णाऱ्या भारतातील-अमेररकेतील
इतर सावयजननक संमथाबद्दल ममत्व हवे.

महाराष्ट्र माझाच्या र्फेसबक
ु शी लमत्र व्हा. लाईक करा. कॉमें ट करा. शेयर करा. वेब साईटला भेट द्या. यु ट्यब
ू
चॅ नलला भेट द्या. तम
ु चा, आमचा, आपल्या सगळयाचा आवडता महाराष्ट्र माझा. म्हर्णूनच जोरात म्हर्णा.

'आवाजsssss कुर्णाचा?
महाराष्ट्र.ss माझा..
महाराष्ट्र..sss माझा..’

जजतें द्र सजेराव ताटे
प्रेलसडेंट, महाराष्ट्र माझा ढोल-ताशा-झांज-लेझीम पथक, ऑजमटन (MMDTP)

Email: MaharashtraMajhaAustin@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/maharashtra.majha.790
YouTube Channel: MM DTP Austin Maharashtra Majha
https://www.youtube.com/channel/UC_0TDClCCwOtgYJ8230x9nA
Website (Under Construction): http://maharashtra-majha-austin.com

हुरडा पािी
शभ
ु दा गतारे -कोरे
दहवाळा आला की नेहमीच गावाकडची ओढ लागते. ताज्या ताज्या पालेभाज्या, दहरवा टं च भरलेला
मटार-पावटा, सोलाना, रसरशीत गाजरे , मळीकाठची चवदार दहरवी वांगी, आंबटगोड चन्या मन्या
बोरे , गचंचा, आवळे , लसतार्फळे , ऊस, यांच्या आठवर्णी खुर्णावू लागतात. याच ददवसात शेताचे
सौंदययही ववशेष खुललेले असते. शेतं वपकांनी व भाजीपाल्यांनी बहरलेली असतात. दरू वर
पसरलेले सय
य ु लांचे वपवळे धम्मक रान, गव्हाची दहरवीगार मखमली शेत,ं मनाला मोहवन
ू र्फ
ू
टाकतात. सद
ु ै वाने मागच्या वषी खूप ददवसानंतर डडसेंबरमध्ये भारतभेटीचा योग आला. जमले तर
हुरडा पाटी करायचीच असे मनाशी ठरवले. महाराष्ट्रात दहवाळयात गेले तरच हुरडा खायला लमळतो.
हुरडा म्हर्णजे ज्वारीचे कोवळे दार्णे. हे दार्णे पोपटी दहरवे व रसाळ असतात. ज्वारीची कोवळी कर्णसे
तोडून शेकोटीत ननखायायवर भाजली जातात व दार्णे खाल्ले जातात. शेतात लमत्रमंडळी सोबत याचा
आमवाद घेतला जातो यालाच हुरडा पाटी म्हर्णतात. प्रत्येक भारतभेटीत शेतावर जायची आम्ही
आतरु तेने वाट बघत असतो.

येळा अमावमयेचे औगचत्य साधून घरच्यांनी दहु े री बेत आखला. “येळा अमावमया” ही कनायटक व
महाराष्ट्राच्या सीमेवरच्या भागातील शेतकरी लोक मागयशीषय अमावमयेला साजरी करतात.
त्याददवशी काळया आईची पज
ू ा केली जाते व नैवेद्यासाठी नववन ओल्या तरु ीचे दार्णे, वाटार्णे यांची
लमश्र भाजी, ज्वारी-बाजरीची भाकरी, धपाटी, अंबील, तीळ-गळ
ु -शेंगदाण्याच्या पोळया, व बाजरीचे
उं डे असे अमसल ग्रामीर्ण पदाथय केले जातात.
तर ठरलेल्या ददवशी आम्ही घरातील सवय मंडळी शेतावर गेलो. शेतातले काका, मामा कामाला
लागले. सगळी मल
ु े हौसेने ज्वारीची कर्णसे तोडून आर्णत होती. शेकोटी पेटवण्यासाठी जलमनीत
खड्डा खर्णला होता. गोवयांची शेकोटी पेटवली, त्यात कर्णसे टाकली व ती भाजू लागले. जशी
भाजतील तशी ती बाहे र काढून गरम असतानाच पेात्यावर हाताने चोळून कर्णसातले दार्णे बाजूला
काढले जात होते व गरम गरम खायला ददले जात होते. त्याच्या सोबत गळ
ु , शेंगदार्णे, शेंगदाण्याची
चटर्णी, व तळून मीठ लावलेल्या दहरव्या लमरच्या, व्वा, ममतच! थंड झाले की दार्णे कठीर्ण होतात.

वाळलेला हुरडा नंतर वार्फवन
ू घग
ु याय करूनही खाल्ला जातो. हा झाला र्फक्त नाष्ट्टा, वरती र्फक्कड
चमचमीत जेवर्णही! शेतातील ताजी भाजी तोडून शेतातच चुलीवर बनवलेली भरली वांगी, लमरचीचा
खरडा, ज्वारी व बाजरीची भाकरी, शेंगदाण्याच्या पोळया, सोबत ताजी कच्ची मेथीची भाजी व
पातीचा कांदा, अहाहा त्या गावरान जेवर्णाची लज्जत काही औरच! एका डेरेदार वक्
ृ ाखाली
सतरं जीवर सवयजर्ण गोल पंगत करून बसलो, मध्ये सवय पदाथय मांडले आखर्ण यथेच्छ ताव मारला.
पोटाबरोबर मनही तप्ृ त झाले. त्या गोड आठवर्णी सोबत घेवन
ू च आम्ही घरी परतलो.
दरू वर पसरलेला दहरवागार मखमली गालीचा, पाटाच्या पाण्याची खळखळ, बैलांच्या गळयातील
घग
ुं रांचा मधुर आवाज, मंद धुंद वारा, शेतातल्या अशा ननसगयरम्य वातावरर्णात, शहरातल्या गदी
गोंगाट व प्रदष
ू र्णापासन
ू दरू आपल्या वप्रयजनांसोबत ममत हुरडा पाटी करण्यात जी मजा आहे ती
शहरातल्या पंचतारांकीत हाॅॅटेलात कशी लमळर्णार! असा अलौककक अनभ
ु व प्रत्येकाने एकदा तरी
घेतलाच पादहजे.
मग काय मंडळी पढ
ु च्या भारतभेटीत हुरडा पाटीचा बेत पक्का ना?

Our Masks
Aarnav Chitari
I was in the heart of the storm when I realized there was a storm in the first place. Not a physical storm of
course, but instead more of a psychological one. One where you are forced to compete with your peers to get to
the top, but every time you pull yourself up even a little, you are forced to fall down and start at the beginning
again. What I find most interesting about this storm is that the seemingly invisible entity that holds you back is
never the same. Whether it is a side effect of your actions, or something completely out of your range of
control, it never lets you get where you want. Instead, it opts to allow you to get inches away from success, but
then pulls the rug underneath you, causing problems that you didn’t even have before. Though this storm
sounds complicated to summarize, it is actually quite easy. It lurks inside of us where we don’t even know it’s
there, but emerges out of nowhere at random intervals. The storm, in short, is our inherent need for
acceptance. Our biological duty as social creatures has always been to be in some sort of social circle. And as an
extremely competitive and selfish species, of course we strive to be in the biggest one. Even though some have
better control over it than others, everybody is naturally born with the hunger to achieve quantity, whether or
not that means to sacrifice quality. The need for popularity is a ghoul that haunts every single one of us. And as
hard as it is to admit that for some, it is true for all people. So why do we choose over and over again in our lives
to follow the crowd, when it has left us in the dust countless times? Why is it that we always end up wanting to
have the most acquaintances, but leave behind the idea of true friends?
For me to convey my opinion on the answer to the first question, I must first go back thousands of years, to the
dawn of mankind’s existence. As our social studies teachers have taught us, we all started out as primarily
nomadic hunter-gatherers. And so, being popular was not only important to people for their image, but for their
survival. Humans by themselves obviously don’t stand a chance against larger, stronger threats. Instead, it is our
brain, and our cooperation skills that bring us above the rest. Our ability to work together and to help each
other has always been our greatest strength. The bigger your group, the more food you could produce, and the
safer you were. Back then, introversion just wasn’t an option. We didn’t want to be liked and accepted for some
psychological need to feel as if we belonged, but because we needed to. Now though, we have evolved past the
point of hunting buffalo and mapping out directions using stars. All of the food we would ever need is
consolidated into one location, and modern infrastructure and technology ensures our safety from threats like
predators and diseases. So now, our instinctive need for popularity isn’t warranted at all. All it does now is hold
us back, making us ache at the thought of not being loved and accepted. The hunger for popularity can consume
people to the point of utter insanity. So now, with much of your brain’s resources being dedicated to please
others, being “popular” doesn’t really mean anything. Instead, popularity is a means through which we try and
justify our own shortcomings, by pretending to be shooting for some greater goal. A common misconception
about popularity is that it will somehow make you happier, or improve your self worth. So do the concepts of
“happiness” and “popularity” actually correlate at all?
No. Striving to be popular means to shoot for achieving the greatest quantity of friends. Actually, “friends”
would be too giving in this situation. The better word would be acquaintances. See, striving to meet and
familiarize yourself with the greatest number of people limits your ability to truly get to know anyone, therein
completely withholding you from ever making true friends. It’s the old dilemma of quantity versus quality. Trying
to build your entire identity on knowing the most people is not only a way of trying to prove your own self worth
to others, but also to yourself. If you gauge someone's worth by how popular they seem, then your thought
process in itself is greatly flawed. The quantity of friends someone has provides no indication as to their
happiness. In fact, masking your own insecurities behind a mountain of acquaintances can result in an
overwhelming amount of people you can’t identify with, and a nonexistent amount of people that you can. But
if you really tunnel through that mountain, you will find yourself, an empty, beat down person.

You see, the people who seem the most kept to themselves are the ones who get to go home to people who
truly know them, and who will support them. They are the ones who have had the time to build actual
friendships, while the self proclaimed popular people have nobody that they can actually call a friend. Our fight
to be accepted hasn’t been caused by an external force, rather it has been written into our DNA. While that was
required in the past, it has come back to bite us now. Just like you would rather have a few ripe grapes then a
thousand rotten ones, it is always better to strive to have real friends then just casual acquaintances. So maybe
if we take the time to build our own personalities, rather than shield ourselves behind fake ones, our livelihood
as a whole will improve. Because as I stated previously, the beauty of modern mankind is that our self worth
does not rely on the misinformed opinion some sort of external being, but rather on our own judgement, with
our own hearts. And as cliche as it sounds, all we really have to do to unlock the key to our happiness, to truly
find ourselves in this evermore confusing world, is take off those masks, and let our true selves shine.

~~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~~~

An Emotional Roller-Coaster…
Kim Deodhar Gokhale
www.facebook.com/TheKohamVoice
One February morning, I woke up to the news of Sridevi's accidental drowning (an Indian Bollywood star). Given
that she was only 10-years younger than my own mom, it rattled me somewhat - hers was a life cut too short,
too soon!
That same week, in Nagpur, India, my sister was visiting my parents and they had ordered some takeout food.
Unfortunately, everyone suffered food-poisoning. When I checked on my parents the next day, mom said they'd
seen the doctor who had prescribed some antibiotics and suggested rest and liquids to help with dehydration.
India is 10.5 hours ahead of Texas time and I was getting ready for bed in the US as my parents had started their
day. When I checked with mom the next morning, she was feeling better. Mom volunteers with a women's nonprofit and had attended an International Women's Day event which lifted her spirits. We hoped that with
another day of bland diet, night's rest and electrolytes, everyone was on the mend. Mom has had Type-2
diabetes for fifteen years and managed it with exercise and diet. Insulin was a recent addition to her diabetescontrol regimen. After the food-poisoning episode, her diet had not normalized yet she continued to take the
prescribed dosage of insulin.
Around 2 am on Tuesday night, dad realized that mom had fallen from the bed, had cold-clammy skin, and was
briefly unresponsive. Suspecting that she had fainted due to dehydration from the food-poisoning, he somehow
got mom to drink two glasses of oral rehydrating solution. Since both were still recovering, he was fatigued as
well. When she said that she was feeling better, they went to bed. Mom called a physician friend who specializes
in diabetes-care next morning for a phone consultation. She recommended some blood tests and suggested inperson follow-up at her clinic for a thorough exam. Here in Austin, TX I went to bed thinking mom was going to
see the doctor.
Things rapidly deteriorated in India. The symptoms she had experienced earlier became more pronounced and
expanded to include blurry vision, uncoordinated movements and spells of decreased consciousness. She was
admitted to an intensive care unit (ICU) by late evening. Oblivious to the seriousness of the situation in India, I
spent the early morning hours dressing my daughter for a 'whacky-Wednesday' themed event wherein she
sported a nest and butterfly garden as her hairdo. I had just dropped our daughter to school when I got word
that mom was critical. As my dad, aunt and cousins waited with bated breath outside the ICU, I was pacing
across our living room 14,000 kilometers away. It was Wednesday 7:30 am in Texas and 9 pm in India. I called
and messaged all the family members who were at the hospital or helped get mom there. Trying to piece the
story together, I felt helpless. All of us had missed the symptoms of hypoglycemia. Her blood sugar had dropped
to a dangerous low of 25 mg/DL. We had ALMOST lost her. ALMOST!
It didn't make sense. I began researching about ‘hypoglycemia’. As a long-distance caregiver for my parents, that
is how I cope. I like to know what to expect- even the worst. I realized that the symptoms she had experienced
in the middle of the night were indicative of low blood sugar and not dehydration. Dad confirmed my doubts. It
didn't make sense, why hadn't anyone recognized the symptoms sooner? I work in public health and chronic
disease management. Evidence-based Diabetes Self-Management Education(DSME) is offered routinely in the
US to all diabetes patients and their caregivers. I couldn't help but wonder why hadn't she been counselled in
the same? Could this have been avoided?
As hours progressed, doctors told my family that while mom had stabilized, she could have slipped into coma if
she had not been brought in early. As she was being monitored in the ICU where no one was allowed to stay the
night, my cousin drove dad home. When I talked to dad, exhaustion was evident in his voice. My uncle's family
lives next-door and was a solid rock of support for dad through this harrowing time. Time blurred for me. I didn't

realize when it was time to pick my daughter from school yet…I hadn't showered or eaten lunch. I went about
the day on an auto-pilot and my husband fixed us a simple dinner.
As Thursday morning dawned in India, it was Wednesday night in the U.S. and my dad and cousins assured me
that mom's health was improving. My husband suggested that I should go visit mom while he can stay back with
our daughter. My family in India valiantly tried to dissuade me from visiting as the fastest itinerary takes 28
hours of travel. Regardless, a friend who is a professional travel agent booked me on a flight leaving Austin on
Friday via connections in New York and Qatar. If all went well, I'd reach India by early Sunday morning.
I had signed up to serve as the exam coordinator for Austin Marathi School (Shala), a Marathi-language nonprofit school run by Austin Marathi Mandal. I made necessary arrangements to transfer my tasks to other
teachers and volunteer-friends. I reached out to my sisterhood—other mommy-friends in Austin to let them
know that I'd be traveling. Friends are God's true blessing; especially when you are an immigrant and NONE of
your family surrounds you in time of need. A Daisy Scouts mom-friend assured me she'd help with my daughter's
pickup that day and give her a big squeeze when she saw her at school. School had scheduled a Photo Day that
week. My daughter's teacher assured me that she'd help fix her hair —my husband is a very loving and able-dad
but…… girl hairdo……… well, he has his limitations!
I arrived at the airport on Friday in time to grab a quick breakfast taco and eagerly awaited my departure. I was
oblivious to the fierce Nor'easter storm that was brewing and threatened the entire U.S. east coast with heavy
snow, 70 mph winds and flooding. My flight kept getting delayed and I got frantic. I wanted to be with mom but
there was nothing I could do if the flight didn't take off. All major airports- Chicago, Washington, Boston and
New York had been closed. When another three hour delay was announced, I couldn't stop sobbing.
When you are overcome by emotions, the fear for worst grips your heart. I cursed myself for moving to the U.S. I
couldn't be there for my parents when they needed me the most. What if something untoward happened while
I was stuck at the airport? In that moment, I realized that I could never reach my parents in an emergency—I
would have to wait a whole 48 hours after the fact. With all the delays, I landed in New York and checked on my
mom. My family assured me that things were looking good and I should travel without fear for mom's worsening
health. One has to board a train to travel between the domestic and international terminals at New York. The
trains were disrupted due to snow and taxi-service had been halted. As I braced myself to walk the damn
distance; God smiled and the train service resumed. Unfortunately, my flight to Doha, Qatar had been delayed
by another three hours. It was past 9 pm and the airport restaurants had closed. I had not had anything to eat
since the breakfast taco and grabbed a pizza at the only open food-court. I also found a news-stand where I
grabbed a box of grapes and potato chips for reinforcement in case the flight was delayed further. The Qatarairways flight desk staff also appearing frazzled from being inundated with queries from passengers. A delay
meant many including me, were going to miss their connections. After the quick bite my nerves had calmed and
I was feeling grateful for the family that surrounded my mom. In that moment, as my heart was full, I decided to
offer the snacks to the Qatar staffer who was continuing to help the stranded passengers with a patient smile.
She thanked me and regretfully informed me that I'd probably have to stay overnight in Qatar. I braced myself.
As I boarded Doha-bound flight from New York, I was 6 hours behind schedule. The weather was expected to
worsen, so I considered myself lucky that I wasn’t spending the night in New York. At least, I was getting closer
to seeing my mom. By the time we arrived in Doha, all flights scheduled for Mumbai, Amritsar, Hyderabad,
Bangalore and Nagpur had already departed. We were given hotel vouchers and told to report back in 24 hours
for the next flight. I checked on mom and found that she had been discharged. This was a good sign. Mom was
hospitalized during the festival of colors-- Holi, when it becomes difficult to commute by road as commuters are
attacked with splashes of color. In spite of it all, close friends and dad's business associates came to help during
mom’s hospitalization. My sisters in-laws took hot meals to the hospital and gave mom company over a few
shared smiles. They took my place and sat by mom's side when I couldn't. Some aunts helped out by staying
overnight at the hospital. Family assumed a new meaning- it included friends and household-help that assists my
parents. While my flight was delayed, there was some comfort in knowing that mom was surrounded by loved-

ones. By the time I reached Doha, Qatar it was past 11 pm local time and I made new friends over dinner.
Among them was a gay Indian couple traveling with an infant, a woman going to see her critically-ill father, a
female entrepreneur from Mumbai who sourced the works of Indian artisans for designer home goods labels in
New York; a software consultant from Bangalore heading home after a week-long stay in New York; a Burmese
immigrant from on her way to see her ailing mom and a young Indian start-up owner from Connecticut who was
traveling with his two nephews for his own wedding.
As I was fuming about the overnight stay in Doha, a co-traveler quipped that he was grateful for the delay as it
had allowed our paths to cross. I realized that every moment has the potential to blossom into something
inspiring, we just have to keep our mind's eye open. It dawned on me that the airport was a microcosm where
strangers' paths crisscrossed like invisible threads weaving the web of life. Unique fates awaited each of us.
Some happy. Some wretched. While a passenger was traveling to bid a final farewell to their loved one; another
was onboard to get married. Somewhere, a young couple pushed a fidgety toddler in a stroller, while someplace
else a wrinkled old-face was being assisted in a wheel-chair.
When I finally landed and walked out of the airport dragging my luggage, I hugged my cousin with a grateful
heart. On reaching home, I kissed my parents with moist eyes because life had given me another chance to see
them. I am truly indebted to all the strangers, friends and family that surrounded me on this voyage. It was an
emotional roller-coaster and it wouldn't be the same without them by my side.

अविस्मरणीय प्रिास
सौ. रे खा दिलीप िे िधर, नागपरू
पयषिन हा माझा फार आिडता छं ि आहे . भारतातील बहुसंख्य पयषिन स्थळांना मी माझ्या कुिुंबबयांसोबत भेि
िे ऊन आले आहे . विविध राज्यातील िन्य जीिन बघण्यासाठी अनेक अभयारण्यातही फफरलेय तसेच परिे शातील
विविध रमणीय पयषिन स्थळे बघण्यासाठी प्रिास केला आहे . परं तु माझ्या जीिनातील सिाषथाषने अविस्मरणीय
ठरलेला प्रिास म्हणजे अमेररकेतील ‘कार्नषव्हल ब्रीझ’ या विशाल बोिीने केलेला जमैका, ग्रँड केमन आणण
मेस्ससकोतील कॉझुमल या 3 िे शातील बेिांचा आठ दििसांचा प्रिास!

2018 च्या मे, जन
ू ऑगस्िमध्ये 3 मदहन्यांसाठी मी ि माझे यजमान अमेररकेत आमच्या मल
ु ींकडे िास्तव्यास

गेलो होतो. तें व्हा िे ससास राज्यातील ऑस्िीनमध्ये राहणाऱ्या थोरल्या कन्येच्या कुिुंबासोबत आम्ही या प्रिासाला
गेलो. ऑस्स्िनपासन
ू गॅलस्व्हस्िन या बंिरापयंत आम्ही स्ितःच्या मोिरने प्रिास केला आणण गाडी तेथेच पाकष
करून िुर कंपनीच्या बसने आमच्या ‘कार्नषव्हल ब्रीझ’ या बोिीकडे प्रयाण केले.

कार्नषव्हल ही प्रचंड मोठी बोि 12 मजली होती. पांढऱ्या आणण र्नळया रं गाची अर्तशय भव्य आणण आकर्षक बोि
िरू
ु न आम्हाला खण
ु ाित होती. र्तकीट्स, पासपोिष चेफकं गच्या फॉमाषललिज पार पाडून आम्ही 4000 प्रिासी

मािण्याची क्षमता असणाऱ्या त्या बोिीत िाखल झालो. माझ्या यजमानांसाठी स्व्हल चेयर घेतली असल्याने कुठे ही
लांब लचक रांगात उभे न रहाता आम्हाला िेगळया छोिया रांगेतन
ू आणण िेगळया प्रिेश िारातन
ू प्रिेश लमळत

होता. बोिीच्या तळघरात फफललपाईन्स, ग्िािे माला, मेस्ससको, चीन, अमेररका, भारत ई. दठकाणाहून बोिीिर
नोकरीसाठी आलेल्या कमषचाऱ्यांची राहण्याची सोय होती. यात भारतातन
ू आलेल्या कमषचाÚयांची संख्या प्रचंड मोठी
होती.

पदहल्या मजल्यािर िैद्यकीय सेिा, इतर मजल्यांिर राहण्याची सोय, मनोरं जनासाठी मोठमोठी थथअेिसष, िे श

वििे शांतील खाद्यपिाथष असलेली अद्ययाित रे स्िारं ट्स, स्स्िलमंग पल
ू , 24 तास चालू असलेली फास्ि फुड सेंिसष,
डास्न्संग फ्लोअसष, शॉवपंग सेंिसष, चौकशी ि इतर सहायता केंद्रे होती. 7व्या मजल्यािरील आमच्या खोलीत त्या

काळात मला मधुमेह र्नयंबत्रत ठे िण्यासाठी इन्र्लु लन इंजेक्षन चालू असल्याने ते आणण इतर और्धे ठे िण्यासाठी
मल
ु ीने आधीच बक
ु केलेली मेडडकल कुलर तसेच र्नडल (सई
ु ) डडस्पेन्सर ठे िलेले होते. आरामिायी बबछान्यािर

रोज िप
ु ारी रूम स्सलर्नंग सस्हहसतफे िफकषर् िॉिेलचा प्राणी बनिन
ू ठे िला जाई. अर्तशय सोईस्कर स्िच्छता गहृ

आणण खोलीबाहे र अथांग समद्र
ु ाचे िशषन करून िे णारी बालकनी असलेली आमची खोली होती. पाचव्या मजल्यािर

कॉन्िीनेंिल, चायनीज पिाथाषची रे लचेल असन
ू संध्याकाळी ‘तंिरू ’ नािाच्या चसक भारतीय रे स्िारं ि मध्ये अमेररकेत
भर समद्र
ु ात भारतीय स्िादिष्ि व्यंजने खाताना खूपच मजा आली. पदहल्याच दििशी आमच्या खोलीत येऊन काका
तम्
ु ही महाराष्रातन
ू मराठी बोलणारे आलात कळले म्हणून मद्
ु िाम भेिायला आलो असे सांगणारा तरूण शेफ
भेिला.

सकाळी 8ला बोि पयषिनाच्या दठकाणी बंिरािर थांबत असे आणण िप
ु ारी 4 िाजेपयंत तेथील दठकाणे पाहून
प्रिशांना ‘कार्नषव्हल’ िर परतािे लागत असे.एका मजल्यािर सतत विविध प्रकारचे सांथगताचे शोज होत. काही
नस
ु ते श्रिणाचा आनंि लि
ु ण्याचे तर काही संथगताच्या तालािर थथरकण्याचे. नत्ृ याचे पिन्यास लशकविण्यासाठी
उत्साही तरूण, िे खणे तज्ञही होतेच. मी आणण माझी मल
ु गी अशा 2-3 नत्ृ यांमध्ये मोठया उत्साहाने सहभागी

झालो. त्या िातािरणात िािरताना मला 63व्या िर्ी 20 िर्ांनी तरूण झाल्यासारखे जाणित होते. मी संकोच
केल्यास माझी 36 िर्ांची तरूण कन्या मला सारखी ‘‘जा लसमरन जा, जी ले अपनी स्जंिगी’ असा दिलिाले

िल्
ु हर्नया ले जायेंगे या दहंिी लसनेमातला प्रलसद्ध डायलॉग ऎकवित असे. त्यामळ
ु े भारतात कधीही घातले नव्हते
असे स्किष , फ्र् रॉक असे ड्रेसेस मी मोठया उत्साहाने पररधान केले. एकूणच त्या प्रिासात मला आणण माझ्या
निऱ्याला तरूणाईचा साज चढला होता. रोज रात्री डेकिरील विविध िे शांच्या हॅािे ल्स मध्ये 9 िाजता नतषक-

नतषफकं चा िि
ं ृ जेिणाऱ्या प्रिाशांमध्ये लमसळून तसेच नत्ृ यात सालमल होण्याचे आिाहन करीत नत्ृ य करीत असे.
आम्हाला सस्हहस िे णारे अनेक िेिसष ही त्यात सामील होत असत. एकूणच सिष पयषिकांमध्ये उत्साह भरभरून
ओसंडत होता.

5 जून ला आम्ही जमैकाला पोहोचलो. तेथे माँिेगो बे या दठकाणी गेलो. एका बसने एका सांस्कृर्तक केंद्रात जाऊन
सिांनी जमैकन संगीतमय िातािरणात मौसमी फळे , खाद्यपिाथांचा आस्िाि घेतला. जमैकन हस्तकलेच्या विविध
िस्तह
ु ी तेथे विफिस होत्या. नंतर एका बीच िर जाऊन जमैकन स्पेशल जकष मसाल्याचे स्िादिष्ि जेिण घेतले ि
शेििी ग्रामीण हस्तकला माकेिमध्ये जाऊन हस्तकलेच्या िस्तच
ुं ी खरे िी केली. आदििासी जमाती मधील लोकांचे

लाकडी मख
ु ििे आणण गनमेिल पासन
ू बनलेली जमैकन राष्रध्िजातील दहरिा वपिळा काळा रं ग आणण डडझाईनची
प्रर्तकृती असणारी ब्रेसलेट्स तेथील िैलशष्िय होते. त्या रात्री बोिीिर पािी ड्रेस घालण्याची रात्र होती. सिष

पयषिकांनी आपापले ठे िणीतले कपडे घातले होते. मी खास काथािकष केलेली गभष रे शमी पस्चचम बंगालची साडी

नेसले. सिषत्र सरु े ख फोिो स्पॉट्स, बॅक ड्रॉप्स आणण आंतरराष्रीय फोिोग्राफसष होते. आम्ही सिांनी मस्त फोिोज

काढले. समोर कौतक
ु करण्यासाठी जािई, मल
ु गी आणण थचमक
ु ली नात असल्याने फोिोजमध्ये आमच्या चेहऱ्यांिर
खप
ु च हर्ाषचे भाि होते. मल
ु ीच्या लग्नाचा िाढदििसही आम्ही छानशा रे स्िारं िमध्ये साजरा केला. पयषिन

स्थळांिरून फफरून आल्यािर िेगिेगळया मजल्यांिरील थथअेिसष मध्ये आंतररास्ष्रय प्रेक्षकांसमोर फफरत्या

रं गमंचािर विलोभनीय प्रकाश योजना, िेशभर्
ू ा आणण सश्र
ु िणीय संगीताच्या साथीसह चालणाऱ्या मनोरं जनाच्या
कायषिमांचा आम्ही भरपरू आस्िाि घेतला.

ग्रँड केमन या बेिािर िस
ु ऱ्या दििशी ‘कार्नषव्हल’ थांबिली गेली. केमन आयलँ डचा ग्रँड केमन एक भाग! येथे

दििसभर नौका विहार करून जेलीफफश, कोरल ररफ आणण इतर सागरी जीिांचे िशषन, पाण्यात लशरून स्नॉकषललंग
करत कोरल ररफ्स अगिी जिळून न्याहाळणे आणण 2 फूि रूंि, 3 फूि लांब इलेसरीक रे फफशेसला पाण्यात

उतरून हातात घेणे ई. चे र्नयोजन होते. िूर चे लोक सोबत आणलेल्या मांसाच्या तक
ु डयांना खाऊ घालण्याचे

अलमर् िाखिन
ू त्या अजस्त्र माशांना जिळ बोलावित आणण पयषिकांना त्यांना कुरिाळायला आणण त्यांचे चंब
ु न

घ्यायला लािन
ू सिष जण फोिोज काढून घेत. सिांच्या आग्रहाने मीही रे फफशला हात लाितानाचा फोिो काढून
घेतला. कुठुन साहस आले कुणास ठाऊक!

त्यानंतरच्या सिष घिनेने मात्र हा प्रिास अविस्मरणीय ठरला. स्नॉकषललंगचा आिचयक पोशाख करून आम्ही तयार
झाल्यािर मी सोडून माझे कुिं बीय पाण्यात लशरले. ऑस्रे ललया सारख्या प्रगत िे शात शरीर संपण
ू ष झाकणारा

पोशाख असतो. इथे मात्र फसत पायाचा खालचा भाग झाकलेला ि चेहऱ्याला मख
ु ििा (मास्क) लािला होता. 5-10
लमर्निातच माझी मल
ु गी असह्य िेिनांनी स्व्हिळत मोिार बोिमध्ये चढून परतली. र्तच्या मांडीला कुठल्यातरी

प्राण्याने िं श केल्याने काळसर र्नळा डाग पडून भयानक िेिना आणण आग होत होती. ती आणण आम्हीपण खूप
घाबरलो, बहुधा जेली फफश चािली असे गाईड ने सांगन
ू जखमेिर सतत स्व्हनेगर ओतले. पण काहीच उपयोग
झाला नाही. त्यानी मोिरबोि जलिगतीने ‘कार्नषव्हल’ कडे चालिली. बंिरािर उतरून बोिी पयंत भर िाहत्या

रस्त्यािरून लंगडत र्तच्यासह बोिीजिळ पोहोचलो 911 या नंबरला कॉल करून हॉस्स्पिल ला गेलो असतो तर

आमची बोि सामानासहीत पढ
ु च्या मस
ु कामासाठी रिाना झाली असती. या सिष गडबडीत माझ्या पतीला स्व्हलचेयर
लागत असन
ू ती घ्यायची आम्ही विसरूनच गेलो. एव्हाना र्तचा चेहरा त्या िं शाच्या विर्ाच्या पररणामाने काळा

र्नळा पडला होता. चिास घेणे कठीण होत होते, घाम सि
ु ला होता. बोिीिर पोहोचताच मात्र र्तला स्व्हल चेयरिर

बसिन
ू आय. सी. य.ू मध्ये िाखल केले आणण बोि पढ
ु ील प्रिासास र्नघाली. सिांचे कपडे पाण्याने थचंब लभजलेले,
लहानगी नात भक
ु े ने आणण आईच्या काळजीने व्याकुळ झालेली. इथले जेली फफश चाित नाहीत सांथगतल्याने

पयषिक पाण्यात लशरलेले परं तु या बोिीिर या िं शािर उपाय करणारी तज्ञ, प्रलशक्षक्षत चमू नव्हती. ती आय. सी.
य.ू त असतानाचे 6 तास र्तने आणण आम्ही कसे काढले ते आम्हालाच मादहत. िे िाची कृपा म्हणून रात्री र्तला

डडसचाजष दिल्याने आम्ही खोलीत र्तच्यासहीत गेलो. यात्रेहून परतल्यािर मािंि का घालतात ते तें व्हा मला
उमजल! जन्मात कधी समद्र
ु ांत उतरून स्नॉकषललंग करू नका आणण मासे बघायला असिेररयम ला जा असा सल्ला
मी र्तला द्यायला विसरले नाही.

िस
ु ऱ्या दििशी दििसभर प्रिास होता. र्तला तर आरामच सांथगतला होता.त्यानंतरच्या दििशी मेस्ससको िे शातील

कॉझुमल या बेिािर बोि थांबली. आम्ही िोघं आणण नात फफरण्यासाठी उतरलो. उतरताच स्िागतासाठी मेस्ससकन
िेशातील लोकांचे बँडचे माररयाची पथक मेस्ससकन संथगताची धन
ू िाजवित होते. नकळत माझे उिास मन पन्
ु हा

उल्हालसत झाले. फकनाऱ्यािरच मेस्ससकन रे स्िॉरं ट्स आणण हस्तकलेच्या िस्तच
ुं ा बाजार होता. पण आम्ही आधीच
बक
ु केलेल्या एका मेस्ससकन मंदिरांच्या प्रर्तकृतींच्या संग्रहालयाला भेि द्यायला गेलो. तेथे प्राचीन मंदिरांच्या

िगडी लहान प्रर्तकृती होत्या. आपल्याकडील डोंबाऱ्याच्या खेळाप्रमाणे उं च िोरीिरील काही थचत्तथरारक खेळ ही

संथगताच्या तालािर होते. मेस्ससकोत आपल्याकडील सिषवपत्री अमािस्येला जसे वपतरांचे स्मरण करतो, तसाच 1
दििस वपतरांसाठी राखला जातो. आपल्या वपतरांच्या आिडत्या िस्तच्
ंु या लहान प्रर्तकृती (लशलाई मशीन, िाद्य

ई.) मखरातील पायऱ्यांिर पि
ष ांच्या प्रर्तमेसहीत सजिन
ू ज
ू मांडल्या होत्या. भारत आणण मेस्ससको येथील परं परा,
हस्तकला, भार्ेतील काही शब्ि, खाद्यपिाथांच्या चिी यांत ठळक साम्य आढळते. मेस्ससकन लोकांचे तोंडिळे
सद्
ु धा पि
ू ोत्तर भारतीयांप्रमाणे असतात. तेथील भरतकाम केलेल्या कपडयांना बघन
ू आपल्या कास्चमरी

भरतकामाचीच आठिण येत.े आम्ही ही भरपरू खरे िी करून आणण मेस्ससकन रूचकर, जेिणाचा आस्िाि घेऊन
बोिीच्या दिशेने चालु लागलो. छोिया रे िाने आईने दिलेल्या डॉलसषमधील पैसे खचन
ूष स्ितःसाठीच नव्हे तर

आठिणीने र्तच्या ‘चेरी’ नािाच्या पाळीि माशाच्या फफश पाँड साठी शंख लशंपले विकत घेतल्याने र्तही फार खुर्ीत
होती. परत आल्यािर मल
ु ीला ही बरे िािल्याने िोघे िॅ ससीने फफरून आल्याचे कळल्याने तर जीिात जीि आला.
आमचा पढ
ु ील प्रिास ही छान झाला. गॅलस्व्हस्िन पयंतच्या प्रिासात परत संगीत, नत्ृ य, जािच
ु े प्रयोग ई. शोज
बघत आणण विविध िे शांच्या खाद्य पिाथांचा आस्िाि घेत आम्ही गैलस्व्हस्िन ला परतलो.

‘कार्नषव्हल ब्रीझ’ मधून उतरल्यािर मागे िळून आम्ही सिांनी त्या बोिीचे विशाल रूप नजरे त साठिन
ू घेतले.
एफककडे या ‘कार्नषव्हल’ बोिीने आमच्या मल
ु ीला झालेल्या विर्ारी िं शामळ
ु े र्तला मत्ृ यश
ु ी कराव्या लागणाऱ्या

झुंजीच्या हताश क्षणांचा र्तला आणण आम्हाला प्रिास घडिला तर िस
ु रीकडे आमच्या आयष्ु यात अर्तशय रमणीय,

उत्किने आणण उत्साहाने, तरूणाईने भरलेल्या क्षणांची अनभ
ु त
ू ी दिली. म्हणूनच अमेररकेत ‘कार्नषव्हल ब्रीझ’ बोिीने
केलेला िुझचा प्रिास ठरला माझा ‘‘एक अविस्मरणीय” प्रिास.

BMM 2019 – नाट्यस्वर
अस्ववनी गोरे - दे शपांडे

आम्ही मागच्याच वषी ऑजमटनला आलो. त्याआधी कर्फनलंडच्या तांपेरे शहरात राहत होतो, जजथे मोजून चार

मराठी कुटुंबे होती. त्यामळ
ु े बह
ृ न्महाराष्ट्र मंडळाच्या २०१९ अगधवेशनाचा भव्य मराठी मेळा आमच्यासाठी जामत

आनंददायक ठरला. ववववध काययक्रमांची रे लचेल, मराठमोळया खाण्याची मेजवानी आखर्ण सलग तीन ददवस कानावर
मराठी. अजून काय पादहजे?

माझे हे पदहलेच अगधवेशन आखर्ण त्यातन
ू मला नाट्यगीतांचा 'नाट्यमवर : बालगंधवय ते बकुल पंडडत' हा काययक्रम
सादर करण्याचा योग आला. अमेररकेत माझा पदहला मराठी गाण्यांचा काययक्रम अॅाखर्ण तो जार्णकार रलसकांनी
लमळून हाऊसर्फुल केला. गाण्यातल्या खास जागांना ददलेली नेमकी दाद

- अनेक गाण्यांना लमळालेला उत्मर्फूतय

वन्समोअर - सारे गमप मध्ये गार्णी सादर करताना आलेल्या अनभ
ु वाची आठवर्ण झाली. यामळ
ु े हे अगधवेशन
माझ्यासाठी अगधकच अववममरर्णीय राहील.

भारतातन
ू आलेले अनेक कलाकार - सब
ु ोध भावे, दे वकी पंडडत, पं. ववजय कोपरकर यांना भेटण्याची संधी लमळाली.
जुने लमत्र-मैत्रत्रर्णी बऱ्याच वषांनी भेटले व आठवर्णी ताज्या झाल्या.

२०२१ मध्ये येर्णाऱ्या पढ
ु ील अगधवेनाची उत्सक
ु ता आता ननमायर्ण झाली आहे .

ददवाळीिे ददवस

सौ. वैशाली दे शपांडे
नक
ु तीच ददवाळी संपली आहे . गडबड संपन
ू नतची जागा ननवांतपर्णा ने कधी घेतली समजलेच नाही,

मग नेहमीप्रमार्णे ववचारांनी मनाचा लगेच ताबा घेतला. ककती भरु य कन उडाले नाही ददवाळीचे ददवस? त्याआधीचा

आठवडा तयारीत गेला. वषायचा मोठा सर्ण हा! त्याची आपली खास तयारी असतेच! वषयभर कपडे घेर्णे चालू असते,
पर्ण ददवाळीत हटके काहीतरी लागतं, ते सध्
ु दा एक नाही, प्रत्येक ददवसाला वेगळे ! धनत्रयोदशी ला पांढरे , लक्ष्मी
पज
ू नाला सगळयात भारी, पाडव्याला ह्यांच्याकडून काहीतरी खास, भाऊबीजेला थोडेसे रें डी चालते!

ह्या सगळयाची तजवीज करायची, ती सध्
ु दा र्फराळाचे वेळापत्रक सांभाळून!र्फराळाचे पदाथयही , कुठला ही कधीही

केला असे नसते! चकली बरीच करायची, सगळयांची आवडती ना,मग आधी थोडी, ती संपत आली की परत एकदा
करायची,मग कुठे ददवळीभर परु ते. दोन तीन प्रकारचे गचवडे एक ददवसात, तेव्हाच लाडवाचे भाजन
ू ठे वायचे. दप
ु ार
गचवड्याला, संध्याकाळी लाडू वळायचे शेव ,चवळार्फळी एका ददवशी, अनारसे लक्ष्मीपज
ू नाला ताजे ताजे, बेसनाचे
लाडू तसे वेळखाऊ, पर्ण दटकायला बरे , ते आधी केले तरी चालतात, शंकरपाळयांचे सकाळी न ववसरता लभजवन
ू

ठे वायचे जेवर्ण झाल्यावर थोडे कुटून घेऊन भराभरा शंकरपाळे करून टाकायचे. एक न दोन, सगळया पदाथांनी डबे
हळूहळू भरतात ही, आखर्ण संपतात ही!

कोर्णी म्हर्णतं यंदा इकडचे पाळे ममत खुसखुशीत झालेत, चहाबरोबर होऊन जाऊ दे ! कोर्णी म्हर्णते वपल्लू

लाडवावरच आहे बरं का यंदा! कोर्णाचे लमत्र आले की गचवड्यात ममत कांदा-कोगथंबीर-शेव घालन
ू दे !असे र्फमायन

सट
ु ते. आपर्ण केलेला र्फराळ असा चवीने खाताना बघन
ू च गदृ हर्णीचे पोट भरतं! चार ददवस घर कसं हासरं -नाचरं
असत, दरू दे शी असलेली वपल्ले ही घरट्यात आली असतात, त्यांची उठबस वेगळीच.
घराला घरपर्ण आलंय हो, नातवाला बघन
ू आजोबांचे उद्गार!

सगळया आठवर्णी र्फोटोत बंददमत करायच्या, पढ
ु ील अनेक वषांसाठी; या वषी नाही का,वन्सबाई आल्यावर जन
ु े
अल्बम घेऊन बसल्या, ती संध्याकाळ हसण्या-खखदळण्यात भरु य कन उडाली! मागोमाग दस
ु ऱ्या ददवशी वन्स पर्ण
गेल्या आपल्या घरी, जाताना आईंनी डोळयांची कड अलगद पदराने पस
ु ली.

काही वषायत, वन्संची मल
ु गी सासरी जाईल, मग हा सोहळा इकडे होईल का त्यांच्याकडे? दोघींना माहे रची माया

अखंड लमळो! अनंत आठवर्णी ठे ऊन ददवाळी आली तशी गेली. दे वाजीच्या कृपेने भरभराटीची गेली.पैशापेक्ा अशा
अनमोल आठवर्णींचा खजजना अक्य असतो!

मनात आले,प्रत्येक जर्ण आपापल्या परीने ददवाळी साजरी करतोच! पद्धत वेगळी असेल, प्रमार्ण वेगळे असेल पर्ण
ददवाळी सगळयांना आनंद वाटून जाते!काय वेगळे असते ह्या चार ददवसात खरे तर?

वषायतल्या इतर ददवसंसारखेच हे ददवस, पर्ण आपर्ण त्यांना खास मानतो,बनवतो. ककतीही गररबी असो, काहीतरी
करून मार्णूस ददवाळी साजरी करतो, कुटुंबासाठी! ककतीही दःु ख,व्याधी असो, चार ददवस आपर्ण ते बाजूला
ठे वतो, कुठून येत हे बळ? संमकारातन
ू ?सामाजजक बांधीलकीतन
ू ?

खरं तर हीच वत्त
ु ता येतील, कोर्णाला दःु खातन
ू
ृ ी आपर्ण इतर वेळी ही वापरली तर? कदागचत कोर्णाचे अश्रू पस

सावरायला शक्ती लमळे ल, कोर्णाला आजाराशी दोन हात करता येईल,समजायचे चार ददवसावर *ददवाळी* आहे ,
आखर्ण लागायचे कामाला, उत्साहाने,आनंदाने!

आलविातील अबला
ववजय पंडडत

सहाय्यक पोलीस आयुक्त मुंबई, महाराष्ट्र राज्य
ननवेदन

आमच्या वपढीच्या आगधच्या जमत्रयांना अनेक सामाजजक कुप्रथांना, अन्यायाला सामोरे जावे लागले. ववधवा मत्रीने
सती जार्णे, वपन करून घेर्णे ही त्यापैकीच एक प्रथा होय. आमचे वपढीतील मल
ु ांनी लहानपर्णी अशा ववधवांचे
जीवन पादहले आहे . ते पेपरवर उतरववण्याचा हा प्रयत्न आहे .
आलवर्ण या शब्दाचा शब्दकोषातील अथय मला मादहत नाही.

आमच्या लहार्णपर्णी हा शब्द घरोघरी,ववषेशतः

ब्राह्मर्ण कुटुंबात प्रचललत होता. वपन केलेल्या बालववधवा नऊवारी सारखे जे वस्र पररधान करीत असत, त्याला
आलवर्ण म्हर्णत होते. नउवारी साडी प्रमार्णे ती नेसण्याची पध्दत होती. र्फक्त आलवर्ण नेसताना पदराचा भाग
खेचून दोन्हीं कानाचे मागे दम
ु डून घेत. याचे कारर्ण डोकीवरून पदर

घसरू नये हे असावे. हे आलवर्ण पांढरा व

लाल या रं गाचेच लमळायचे. बाई ववधवा झाली कक नतचे वपन (डोकीवरील केस काढर्णे ),करीत.

मत्री कुरूप

ददसावी हा उद्दे श त्या मागे होता. कारर्ण केस ह मत्रीचे सौंदयय असे मानले जात होते. आमच्या लहानपर्णी नजरे स
येर्णाऱ्या बहुतांशी अशा जमत्रया या ब्राम्हर्ण समाजाच्या असत. कारर्ण ब्राह्मर्णा समाजात ही प्रथा प्रचललत होती.
मवताला परु ोगामी, धालमयक, ववद्वान मानर्णाऱ्या ह्या जातीने समाजावर अमपवृ यता, सतीची पद्धत लादली.
बंगाल या राज्यात मसती गेली नाही, तर नतला ममशानात सोडून येत होते. बालववधवेला सर्णासद
ु ीला,आनंदाचे

कायायत सहभागी होण्यास मनाई होती याचे कारर्ण त्यांनी परु
ु षाचे दृष्ट्टीस येऊ नये हे होते.एकत्र कुटुंबात या जमत्रया
वासनेला बळी जात.मग आत्महत्या हा एकच पयायय त्यांना खुला होता. परु
ु ष मात्र नामननराळा यातन
ू बाहे र पडे.
माझ्या वडडलांची मोठी, ववधवा झालेली बहीर्ण आमचे घरी रहात होती. नतचे पती वकील होते.

ननमोननयाने ते

मरर्ण पावले. झालेला मल
ु गा लहानपर्णीच मरर्ण पावला. नतचे जीवन मी पादहले आहे . नतला मी पांढऱ्या

आळवर्णात पादहले आहे . सकाळचा मवयंपाक सोवळयाने ती करायची. दप
ु ारी एकवेळच ती भोजन करत होती. चहा
कॉर्फी घेर्णे नतला वजय होते.

धर्णे जजऱ्याचे पार्णी हे नतचे पेय होते. चटई ककं वा मग
ू ककचन मध्येच ती
ृ ाजजन घालन

झोपत असे.गादी वजय. शंकर न्हावी आमचे घरी केस कापण्यासाठी यायचा.तेव्हा आत्या परसदारी असलेल्या
मोरीचे आडोशाला बसन
ू वपन करून घ्यायची. ववठ्ठल मंददरात परु ार्ण ऐकायला मी नतच्या सोबत जात

होतो. बेळगावच्या आमच्या दे शपांडे चाळीतील बाळू पंडडत हा नतच्या ववधवा आज्जी सोबत मंददरात येई. यांच्या

प्रमार्णेच, इतर म्हातारे मत्री परू
ु ष परु ार्णाला येत होते. घरच्या जाचातन
ू थोडा वेळ सट
ु का आखर्ण ववरुं गळ
ु ा हा एवढा
त्यामागचा हे तू होता. काही वाती,र्फुलवाती वळत बसत. काही झोप घेत.त्यांचे जीवनात ना कसली हौस ना मौज
आलेला ददवस ढकलायचा हे च त्यांचे जजवन होते.

माझा लमत्र सरु े श पाटकर याची आजी,गावाकडील तळ
ु सा

मावशी अशा ववधवांचे जीवन मी पदहले आहे . माझी

आत्या,तळ
ु सा मावशी या ददसायला सद
ुं र होत्या. पर्ण एका घर्ण
ृ ामपद प्रथेने त्याचे जीवन नरक बनले. वरील

जमत्रयाचे भाऊ, वडील समंजस होते म्हर्णून त्या सख
ु ाने जगू शकल्या. माझे आत्येला वडडलांनी तीथययात्रा घडवन
ू

आर्णली. माझे वडील अकाली गेल्याने नतचा शेवट दःु खद झाला. इतर असंख्य बायकांचे जीवन हालअपेष्ट्टया सहन
करता संपन
ू गेले.आताच्या वपढीला हे सांगन
ू खरे वाटर्णार नाही रमाबाई रानडे यांच्यावरील लसररयल मध्ये हे

दाखवले होते पर्ण आम्हाला ओळखर्णाऱ्या तरुर्ण मल
ु ामल
ु ींनी काका हे सार खरं आहे का ?हॉररबल !खरं आहे . हें
आजच्या वपढीला न पटण्यासारख आहे . पर्ण आम्ही ते पादहलेले आहे . मत्री
झाला.

जजवनातील एका दख
ु ःद पवायचा अंत

दहल लाइन पोलीस मटे शन
मे १९८७च्या मदहन्यात कधीतरी माझी बदली तभ
ु े पोलीस मटे शन

येथन
ू दहल लाईन पोलीस मटे शनला वररष्ट्ठ

ननरीक्क म्हर्णून झाली.मब
ुं ई शहरात गोपनीय रे कॉडय चांगले असेल तर वररष्ट्ठ ,ननरीक्क पदी नेमर्णक
ू केल्याची

नोटीस होते.पर्ण ठार्णे शहर आयक्
ु तालयात अशी पद्धत नाही.माझ्याहून येथे लसननयर ननरीक्क असताना, माझी
नेमर्णक
ू वररष्ट्ठ पदी व्हावी याचे मला आवचयय वाटले.माझी तभ
ु े तेथन
ू तात्काळ सट
ु का झाली. प्रत्येक चौकीतील
सब इन्मपेक्टर यांनी ननरोप समारं भ केला.येथे मी जवळ जवळ दोन वषे आनंदात काढली.जजल्हयाचे दठकार्णी

मी पोलीस ठार्णे प्रमख
ु होतो. आता शहर आयक्
ु तालयात वरीष्ट्ठ ननरीक्क या भलू मकेतन
ू ती अनभ
ु त
ू ी मी घेर्णार
होतो.

मी तात्काळ दस
ु रे ददवशी,दहल लाईन पोलीस ठाण्यात हजर झालो. ननरीक्क साळवी हे माझे सहकारी होते.इतर
कननष्ट्ठ अगधकारी व पोलीस मटार्फ यांची नावे मला आता ममरत नाहीत.ककं बहुना या पोलीस ठाण्याच्या बाबत
ठराववक घटना अगर बाबी वगळल्यास मी पर्ण
ू य ब्लँ क आहे . याचे कारर्ण हाजीमलंगचे असे कक,मी या पोललस

मटे शनला र्फक्त १०/११ मदहने होतो.त्यातील सम
ु ारे एक दोन मदहने बंदोबमत व आजारी रजेवर होतो . आमच्या
झोनचे उपायक्
ं ी जे तभ
ु त के. पी. रघव
ु श
ु े येथे होते तेच होते. सहाय्यक उपआयक्
ु त केदारी होते. कल्यार्ण या

दठकार्णी त्यांची ऑकर्फस होती. त्यांना मी ररपोटय केला.या झोन मध्ये कल्यार्ण ,बाजारपेठ,उल्हासनगर ,ववठ्ठलवाडी
ही इतर ठार्णी होती.बाजारपेठ पोलीस ठार्णे माझे खास लक्ात राहीले. कारर्ण कक १९८७ साली मी २,५,७,९,१० व
११ या सवय गर्णेश ववसजयन लमरवर्णुकीला बंदोबमताला होतो.यालशवाय बाजारपेठ ठार्णे

जातीय दृष्ट्टीकोनातन
ू

अनतशय संवेदनाशील होते.तभ
ु े येथे माझे वररष्ट्ठ असलेले शरद ननंबाळकर हे ह्या पोलीस ठाण्याचे लसननयर होते.
दहल लाईन ठार्णे हे उल्हासनगर कॅम्प क्र.. ५ मध्ये आहे .हा छोटा लसटीचा भाग सोडला कक इतर ववभाग हा

खेड्या मध्ये ववखुरला आहे .शहरात लसंधी,व खेड्यात आगरी,मराठी वमती आहे .कल्यार्ण बदलापरू रोडवर, आतील
बाजूस ५/६ ककलोमीटर अंतरावर हाजीमलंगड आहॆ ..दहंद ू साठी हे मलंग नाथांचे मथान आहे . तर मजु मलम याला
हाजीमलंगचा दगाय मानतात.या कारर्णाने पोललसांसाठी हे जातीयदद्रष्ट्टया

संवद
े नाशील दठकार्ण आहे . हाजीमलंगचे

आजूबाजूची खेडी मथाननक दहंद ू रदहवाशीयांची आहे त. मी पोलीस ठार्णेत दाखल झाल्यावर हाजी मलंगला भेट

ददली. खाली मैदानांत पोलीस चौकी आहे .तेथन
ू सम
ु ारे ७००+पायऱ्या चढून गेल्यावर या ह मथाना नजीक आपर्ण
पोचतो.येथे

ववववमथांचे ऑकर्फस आहे . केतकर हे प्रमख
ु ववववमथ. दहंद ू येथे पज
ू ा आचाय करतात. मजु मलम

चादर चढवतात. पहाटे नगारा वाजवतात.आकार मात्र दग्यायच्या आहे . मी तभ
ु े पोलीस ठाण्यातन
ू बंदोबमताला
आलो होतो.तें व्हा वर चढावे टाळण्या साठी मी पायथ्याला बंदोबमत मागन
ू घेतला होता. आखर्ण मला आता

मलंगनाथाचे दशयनाला नेहमी यावे लागर्णार होते.मला आजही वाटत मलंगनाथानेच मला बोलाहोती. वन
ू घेतले
होते.सरु वातीला मला गड चढायला १/३० तास लागत होता.रमत्यात थांबत थांबत, ललंबू सोडा वपत वपत मी हा
चढ

पार करायचो.सवय झाली तसा हा वेळ पाऊर्ण तासापययन्त आला.दरवषी मलंगनाथाची जत्रा भरते. लशवसेना

चलो मलंग गड असे नारे दे त.े र्फलक पोमटर लागतात. हजारोच्या संख्येने लशव सैननक व भाववक नाथांच्या

दशयनाला येतात. १९८८ साली मी व. पो, नन. पॉललस ठार्णे दहल लाईन,बंदोबमत प्रमख
ु होतो.जत्रेच्या आदले ददवशी

बंदोबमताला आलेला पोललस र्फोसय मी लावला. आयक्
ु त वधवा, हे भेटीला आले. त्यांचे साठी डोलीची सोय केली

होती.त्यांनी मी आमीचा जवान आहे . पायी जाउया असा आग्रह धरला.उपआयक्
ं ी यांनी,पंडडत,तू पढ
ु त रघव
ु श
ु े जा.
साहे बांची ववश्रांतीची व्यवमथा कर अशी सच
ु ना ददली. मी ग्रामपंचायत ऑकर्फसात पंखा, कोजल्रंक ची सोय केली.

साहे ब आले तेंव्हा खूप दमले होते. थोडावेळ रे मट घेऊन पाहर्णी व चौकशी करून ननघाले.. मी परत पढ
ु े जाऊन
चौकीत त्यांचे ववश्रांतीची सोया केली. साहे ब खप
ू थकले होते. ते मवाभाववक होते. वयाची पंचनावव त्यांनी
औलांडली होती.. जत्रा शांततेत झाली. मलंग नाथ मला पावले.

~~~~~~~~@~~~~~~~~

ख़याल
राजेंद्र कुलकिी
ककसीके आनेकी ख़ुशी नहीं

ककसीके जानेकी कफ़क्र नहीं

ककस चीज़ से बने है जनाब

अपने जजन्दा होनेकी भी खबर नहीं
कुछ ररवते बने रहे है
इसललये चुप बैठे है
कुछ चुप बैठे है

इसललये ररवते बने रहे है
कभी पास आके बैठो

तो ददलसे ददलकी बात करें गे
यह
ँू ी टे क्मट करके पछ
ु ो

तो 'सब खैर है ' ही कहं गे

आईने ने आज कर्फरसे
गलत ददखा ददया

ददलका ददय छुपाके

चेहरा हसता ददखा ददया
महोब्बत और मौत दोनोंको
एक ददल ही तो पसंद है

एक के आनेसे धड़कन बढ़ती है
दस
ू रे के आनेसे वो थमती है

बहोत दरू से दे खो, तो सब अच्छा ही ददखे

बहोत करीबसे दे खो, तो छोटीसी कलमयां भी ददखे
बस इतनी दरू ीसे दे खो, की सब ऐसेही जचने लगे

आपने दःु खमें उलझे रहो

तो खुशी दरू से भी ना ददखे
ककसीका ददय बाटने चलो

तो खुशी आपने भीतर ही तो लमले

(All original, some inspired from the world)

Social media and better-informed citizens?
Yash Jitendra Tate
As per the Pew Research Center, today around seven-in-ten Americans use social media to connect with one
another, engage with news content; share information, ideas, and point of views; and entertain
themselves. Facebook remains the most popular social media platform with over 1 billion users. And YouTube,
Twitter, Instagram, Pinterest, and LinkedIn are next on the list.
Almost all leading newspapers and news channels have social media presence on Facebook, YouTube, and
Twitter. Roughly about 30% of the general population gets news from Facebook and about 10% on YouTube.
Interestingly, the most common news people see on social media is entertainment news, followed by events in
their community, sports, politics, and health and medicine. Most of the people get and follow breaking news,
alerts, and significant bits of news on Twitter or, Facebook. The real question is: Does this information via social
media affect the quality of life and personal relations?
We share our experiences, achievements, success stories, and photos with family and friends. Soldiers on duty
could see how their family is doing back home and that makes them happy. The pages of Neighborhood
Communities pages let members know about the events and suspicious activities in the neighborhood.
Educational institutes, state and federal agencies share various opportunities, new technologies, and inventions
on their social media pages. For example, MIT, NASA, and National Science Foundation. When a natural disaster
strikes and causes devastating destruction, social media is the ideal vehicle to deliver messages asking for
support. Safety authorities around the world are using social media to provide lifesaving messages, videos and
stories to help drivers keep their eyes on the road. For those children who feel marginalized in their local
community, social media can help them connect with other people who share the same interests or outlook on
life.
So yes, there is the postive impact of social media on people’s lives. It is making you socially aware, helping you
keep healthy life style, educating you, and maintaining safety.
There is the downside to social media as well. George Skelton of LA Times writes, “Social media nurtures short
attention spans, the craving for instant gratification and impersonal barbaric behavior. No time for serious
thinking on substance.” Unless there is serious thinking on issues, one can’t make informed decision or, opinion.
People like you and me talk about ourselves 80% of the time for social status and physical appearance. And
when we get those likes or followers, we feel terrific. And when we feel good, our brain releases a chemical
called dopamine, which makes us more addicted to social media. Well, it also builds anxiety when you don’t get
likes or comments.
So, if not used wisely, information on social media creates negative opinions, builds anxiety, kills the ability to
focus, and leads to poor decision making.
Since smartphones are handy, people spend hours and hours on it accessing social media. You should have a
time limit on using social media. Rather than having hundreds digital friends, have a few real ones. Do not jump
into conclusions reading headlines or, news bites. Do thorough reading to make opinions and decisions. Do not
just follow entertainment pages. Follow educational pages such as National Geographic.
‘Getting better informed’ does not mean it makes responsible citizen or, a person. How does one analyze
and use that information is very important. Secondly, overuse of digital devices can lead to obesity, blurred
vision, and weight gain.
We must become aware of these effects so we can better use social media instead of letting it use us.

ऑस्स्िन मराठी मंडळाशी जोडलेले गेलेले नाते –
सौ संयोचगता स्जतें द्र तािे - ऑस्स्िन िे क्सास
ऑजमटन शहरात येऊन तब्बल १५ वषे होऊन गेली. आखर्ण शहराशी जसं नातं जोडले गेले तसेच इथल्या

मराठी मंडळाशी सद्
ु धा . मला अजून सद्
ु धा आठवते आहे २००५ च्या कोजागगरी cruise पासन
ू आमचा मराठी

मंडळात सदमय म्ह्र्णून समावेश झाला. सगळे च नवीन चेहरे समोर आले होते. आम्ही नॉथय कॅरोललना मधून आलो
होतो, त्यामळ
ु े कोर्णालाच ओळखत नव्हतो. कोजागरीच्या ननलमत्ताने २-३ मराठी लमत्र लमळाले. आखर्ण मग सरु
ु
झाला आमचा ऑजमटन मधील मराठी आखर्ण मराठी मंडळाशी जोडला गेलेला सहवास.

ऑजमटन शहर हे जसे सकक्रय आहे तसेच ऑजमटन मराठी मंडळ सद्
ु धा. याचा अनभ
ु व वेळोवेळी येत गेला.

ऑजमटन मराठी मंडळाने वेग-वेगळे उपक्रम सरु
ु केले. 'ताक धीना गधन' हा एक नाववन्यपर्ण
ू य काययक्रम मंडळाने

अनेक वषे चालवला आखर्ण त्याला अमराठी लोकांकडूनही उत्तम प्रनतसाद लमळाला. मंडळाच्या लोकांनी बसवलेली

आखर्ण भारतातन
ू आर्णलेली अनेक नाटके पाहण्याचा योग आला. अनेक कलाकारांना जवळून पाहता आले त्याचेशी
बोलता आले. भारतातील आखर्ण अमेररकेतील सामाजजक संमथाच्या मदतीसाठी वेळोवेळी ननधी उभारून मंडळाने

आपले समाजाप्रती असलेले उत्तरदानयत्व समथयपर्णे पाळले आहे . त्यातील महत्वाचा टप्पा म्हर्णजे ऑजमटन मराठी

शाळा. ऑजमटन मराठी शाळे मळ
ु े आपल्या पढ
ु च्या वपढीचा मायमराठी लशकण्याचा श्री गर्णेशा झाला. मराठी शाळा
लशक्कांचे खरं च कौतक
ु आहे . ऑजमटन मराठी शाळे मळ
ु े आमच्या मल
ु ाला जसे मराठी लमत्र लमळाले तसेच

आम्हालाही मोठा लमत्रपररवार लमळाला. वेगवेगळया उपक्रमातन
ू प्रत्येकाच्या कला गर्ण
ु ांना वाव लमळाला. ..आखर्ण
नकळतच मराठी मंडळाशी घट्ट नाते ननमायर्ण झाले. थोडक्यात महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातन
ू आलेले आम्ही
सगळे च जर्ण एका ऑजमटन मराठी मंडळाच्या छत्राखाली एक कुटुंब कधी झालो ते कळलेच नाही. वेगवेगळया
राजकीय आखर्ण सामाजजक जार्णीवा आखर्ण ववचार असले तरी महाराष्ट्रीय आखर्ण मराठी असल्याच्या भावनेने
सगळयांना बांधून ठे वले आहे . मतभेद जरूर असतील पर्ण मनभेद नकोत.

आज मी अगदी खर्णखर्णीत पर्णे सांगू शकते कारर्ण २०१९ मध्ये ऑजमटन मराठी मंडळाच्या कलमटी मध्ये माझा
समावेश झाला. जसे मंडळाच्या सलमतीत आले तसे नाण्याच्या दोन्ही बाजू बघण्याचा अनभ
ु व आला. "जावे

त्याच्या वंश तेव्हा कळे ". इतकी वषे दरू
ु न काययक्रम बघर्णारी मी नकळत मंडळाच्या दस
ु ऱ्या भलू मकेत आले, जजथे
आपल्या मराठी लोकांसाठी आपल्या मराठी संमकृती साठी आखर्ण सात समद्र
ु ा पलीकडे सारे काही सोडून आलेल्या

आपल्या मोठ्या कुटुंबासाठी काम करण्याची संधी लमळाली. पन्
ु हा एकदा नवनवीन चेहऱ्यांची तसेच जन्
ु या चेहऱ्यांची
नव्याने ओळख झाली. खूपच छान प्रवास सरु
ु झाला. मी हे सगळे करत असताना माझ्या घरच्या पातळीवर माझा
नवरा जजतें द्र आखर्ण आमचा सप
ु त्र
ु यश यांनी वेळोवेळी खूपच मदत केली. त्यामळ
ु े घरची टीम सद्
ु धा जोरदार होती
आखर्ण आहे .

हा प्रवास करताना वेगवेगळया प्रसंगातन
ू वेगवेगळया काययक्रमांची तयारी करताना सजु जत पाटील, योगेश कुलकर्णी,

अमोल पत्की, राजेंद्र कुलकर्णी, भष
ू र्ण कारले , ववेता ताम्हार्णे आखर्ण ककम गोखले यांच्या नवनवीन गर्ण
ु ांची ओळख
झाली. आवजन
ूय कौतक
ु वाटते ते म्हर्णजे या सगळयाच्या better half चे. कारर्ण कुठलीही घराबाहे रची कामे

करायचा ववडा उचलला जातो तो केवळ तम
ु च्या कुटुंबामळ
ु े च. वेळोवेळी आम्हाला त्यांची साथ लमळते आखर्ण
म्हर्णूनच सगळे सरु ळीत घडते.

असो सवायत शेवटी एक सांगावेसे वाटते. ऑजमटन मराठी मंडळाच्या मथापनेला तब्बल ३० वषय पर्ण
ू य होतील तर

तम्
ु ही सगळयांनी आवजन
ूय प्रत्येक काययक्रमास उपजमथत राहावे. ‘पहले आप पहले आप’ न करता आपर्ण होऊन
करून घ्यावी. इथे आपर्णच आपले नातेवाईक आखर्ण आपर्णच आपले लमत्र. "वक्
ृ वल्ली आम्हा सोयरी वनचरे "

म्हर्णर्णारे जदगरू
ु संत तक
ु ोबा असोत कक, "जो जे वांजच्छल तो तें लाहो । प्राखर्णजात" असे इजच्छर्णारे श्री संत

ज्ञानोबा असोत. असे वैजववक तत्वज्ञान सांगर्णाऱ्या मराठीची आपर्ण लेकरे आहोत. आपलं मन मोकळं असेल आखर्ण
दस
ु ऱ्याच्या लभन्न ववचारांचा आदर असेल तर तम
ु ची कोर्णाशीही मैत्री जुळू शकते हे मी माझ्या १५ वषायच्या
ऑजमटन मधील वामतव्याने नक्कीच सांगू शकते. चूक भल
ू द्यावी घ्यावी!!

बळीराजा
जगाचे खांद्यावर ओझे आम्ही वाहतो

सदामख
ु ी पांडुरं ग साधे ची रहातो ।।ध।ृ ।
सावताचा मळा वपके ज्ञाननयाचा राळा
मातीमध्ये राबे माझा पंढरी सावळा
राजा सजाय नंदी दोन राहटी वाहतो

।।१।।

घरी दै न्य ददसे जरी श्रीमंती मनात

दहरवीगार तझ
ु ी कृपा उभी या रानात

ऊस भें डी मळ
ु ा यात जीवन पहातो ।।२।।
अडीअडचर्णींचा र्फोडू पहाड धीराने

कोसळर्णार नाही दे वा अममानी वाराने

कवच नाम तझ
ु े सदा गचंतीत जहातो ।।३।।
-योगेश

Swararanjan Music Academy
Akhil Bhartiya Gandharva Mahavidyalaya Mandal
accredited academy and exam center
www.srmusicaustin.com
www.facebook.com/swararanjan
Round Rock, TX
●
Hindustani classical vocal curriculum outlined by the prestigious Akhil Bhartiya Gandharva
Mahavidyalaya Mandal (http://abgmvm.org), Miraj, India. ABGMVM is the oldest educational and benchmarking
institution of Hindustani Classical music and dance in India, established in 1901.
●
Weekly lessons cover voice training, rhythm basics, ornamentation and study of raagas.
●
Approved ABGMVM exam center for vocal exams upto Praveshika Poorna level.
Founder & Director: Rashmi Naniwadekar
Rashmi holds a Bachelor of Arts in Music from SNDT University Pune, India. She is a present disciple
of renowned singer Padmashree Padmaja Phenany Joglekar. She has taught Hindustani classical music for
the past two decades in India and the US. She is an accredited teacher and examiner for Akhil
Bhartiya Gandharva Mahavidyalaya Mandal exams in USA.

For inquiries: 512 639 9315 or srmusicaustin@gmail.com

SRMA students and accompanying artists after the Students Recital 2019 on Dec 15th.

आपले हात

© राजेंद्र कुलकिी
(Austin, TX)

दे र्णाऱ्याचे हात दे ण्यासाठी
घेर्णाऱ्याचे हात घेण्यासाठी
तर आपले हात कशा साठी

ईटुकल्याला हलकेच उचलण्यासाठी

वपटुकल्याला उराशी कवटाळण्यासाठी
लहानांना खेळवण्यासाठी

अशक्य ते शक्य करण्यासाठी

वद्
ृ धांना आधार दे ण्यासाठी

अथांग समुद्रात पोहण्यासाठी

समाजाचे आभार व्यक्त करण्यासाठी

आकाशाला कवेत घेण्यासाठी

भरघोस दान दे ण्यासाठी

प्रोत्साहनाच्या टाळया वाजवण्यासाठी

अथक प्रयत्न करण्यासाठी

दोन बोटांनी जोरदार लशट्टी मारण्यासाठी

आपलेच भववष्ट्य घडवण्यासाठी

दे वापुढे जोडण्यासाठी

तर आपले हात अशा साठी

थोरांना वंदन करण्यासाठी

लभन्नतेला एकत्र जोडण्यासाठी

पूजनीयांचे पद मपशयण्यासाठी

एकमेकांच्या हातात गुंर्फण्यासाठी

वडीलधाऱ्यांचे ऋर्ण र्फेडण्यासाठी
पडर्णाऱ्यांना आधार दे ण्यासाठी
खालच्यांना वर उचलण्यासाठी
वर चढण्याऱ्यांना टे कू दे ण्यासाठी
कोर्णाच्यातरी कामी येण्यासाठी

आनंदानी जल्लोष करण्यासाठी

आजी - मायेिी ओंजळ
मानसी जोशी-लसंह

नाजुक कोरीव परडी अलगद माझ्या हाती ददली
झुकत्या वेलींच्या खालून र्फुले वेचीत भरली
कोवळया सकाळी पानावरचं दव जवळून

साध्या भाकरी-भाजीपासून पंचपक्वान्नापयंत
ददलेली

चववष्ट्ट अनुभूती, उदरापासून थेट ह्रदयापयंत
पोहोचली

दाखवलं

ननसगायचं ववलक्र्ण रूप क्र्णात ओळखू येऊ
लागलं

प्राजक्ताची र्फुलं एकएका मूतीवर अशी सजवली
अन ् गंध-शेंदरू , धूप-ददव्याची आरती अगधक

जांभूळ, करवंदं, अंजीर, द्राक्ं उदार हमतांनी
लुटले

पर्ण जामत खाल्ल्यावर मात्र खडसावून रागं
भरववले

रं गली

रामरक्ा, हनुमानमतोत्र आर्णी भोंडल्याची गार्णी

सुई-दो-यात ओवून गजरा मोग-याचा गुंर्फलेला

कहार्णी

लांब दाट झुपकेदार केसांतच खल
ु ुन तो शोभला
ं डलेला
सारवलेल्या जमीनीवर पाण्याचा सडा लशप
अन ् दठपक्यांच्या रांगोळीने मखमल र्फुलोरा
बहरला

खेळता खेळता, झोपवीत कानावर पडलेली

न ववसरता दर भेटीत काहीतरी अनपेक्षक्त भर
खाऊ, कपडे, कधी चमकत्या दागगन्यांची सर
प्रेम, ओलावा, जजवंत आठवर्णींचं वववव दे ऊन
ती गेली

मंद आचेवर रवा-बेसनाचा घमघमाट पसरलेला

आज ओंजळीत त्या “आजी“चीच माया

हात पोळत बांधलेल्या लाडवाचा मवाद मुरलेला

सामावलेली

पढ़ ले बेिा Robotics
रवमी पत्की

कुछ सालों पहले हमारे सुपुत्र का Middle

मकूल में हुआ दाखखला
कर्फर कुछ नए keywords, TLA, slangs, electives न जाने क्या क्या, इन सब से मैं गई थी, थोड़ी
बौखला

जैसे तैसे

electives selection हुए, तो थोड़ी जान मैं जान आई
पर तुरंत ही 'After School' क्लब चन
ु ने की बारी आयी
पाथय ने कुछ तो अपने मन से चन
ु ललए और बस सोने जाने से पहले बोला
आई 'robotics' भी कर लँ ू ?

मैं जरा जल्द बाज़ी में बोल गयी lego तो हर साल ही करता है , इस साल कुछ और चन
ु ले
वो बोला नहीं 'this is different'.

मैं बोली चल बाद में यह form भरें गे, अब इस प्र्शन से अब कल ही उलझेंगे
जैसे ही त्रबमतर पे चादर ओढ़ाई, ननद्रा दे वी की असीम कृपा छायी

आँख लगी ही होगी और मवप्न परी मेरे सपनों में साक्ात एक नन्हे से रोबोट को ले आई
मैं थोड़ी चौंकी, रोबोट से पुछा, कौन है तू, कैसे हुआ तेरा आना?
रोबोट बोला, मैं एक नया experiment हूँ..... बना लो मुझको तुम्हे जैसा है बनाना
मैं है रान, सोचा चलो इसे कुछ तो काम ननकाला जाये, पहले कुछ हलके र्फुल्के कामो से
ही आज़माया जाये

मेने ककया र्फरमान, पर लमयां की दौड़ मजमजद तक
चल ये र्फशय साफ़ करदे , रोबो बोला, यह काम तो मेरी बहन Roomba बहुत खब
ू कर ले.
कोई नहीं, बाहर backyard

की वाट लगी पड़ी है ... पत्ते साफ़ करा दे ... रोबो बोला यह काम तो मेरी

cousin Kobi ज्यादा अच्छा करे
मेने कहा यह भी ठीक है , चल रोदटयां ही पकवा दे ... रोबोट भी smart alec ननकला,

बोला Rotimatic की कीमत भी कम हो गयी है .. तू मुझे वह ही मंगवा दे
चल कोई नहीं खखड़ककयाँ साफ़ करा दे , रोबोट बोला मेरी सहे ली WinBot से ये काम कराले
मैं भी कम नहीं, चल कोई नहीं shopping ही करा दे , रोबो शरमाया और बोला मेरी dream girl
Tesla मंगवा दे
अब मैं थोड़ा बौखलाई, बोली ठीक है कोई out of this world ही experience करा दे ,
तो ये cheek & tongue statement

र्फेंकी बोला इसरो से कह के पहले मंगलयान तो लभजवा दे

अगला चैलेंज दे ने ही वाली थी, की सुबह के अलामय का र्फरमान हो गया
और त्रबना मेरी एक भी इच्छा पूरी ककए, रोबो अंतधायन हो गया

कर्फर वही सुबह की भागा दौड़..वही चक्कर.....समय कम और अनगगनत कामो का दौर
जाते हुए पाथय कर्फर गचल्लाया, रोबोदटक्स का र्फॉमय भरून क्या?

इस मैं मन ही मन मुमकुराई, 'of course you should' र्फरमाई
काफ़ी को काम पे लगाया है , पर बैठे हैं वेल्ले बड़े सारे
जा चन
ु चन
ु के इन सबसे कुछ नया काम ननकलवाले

दभ
ु ंग
भर्
ू ि गोखले

Vinegar Hacks
Smita Kulkarni

मलाचं मी पाहताना भासे दज
ु ाचं कोर्णी आहे
आरशामध्ये समोरर प्रनतत्रबंब गढ
ू आहे

पस
ु ताचं मी तयाला की तो कोर्ण आहे

नस
ु तेच जममतं आले, आवाज लप्ु त आहे
दल
य ुनन तयाला माघारी मी वळालो
ु क्

वळता क्र्णीच कळले तो लक् ठे वुनी आहे
कुजत्सत हामय त्याचे जीवासं लावी घोर
व्यंग कोर्णते माझे हा चोर पाहतो आहे
संयम सुटे मनाचा डोळयात आग वाहे
प्रक्ुब्ध मी तरीही तो शांत बुद्ध आहे
र्फेकुनन मारी धोंडा ऐन्यावरी त्रबलोरी

र्फुटता क्र्णीच काचा ववखरूनं मीच आहे

रात्र

सीमा िे साई
अंधाराच्या विळख्यात अविरत जागणारी
सिषञ पसरूनही एकाकी , अबोल भासणारी
भयाण, भकास ,गिष , काळोखी
शांततेने िेढलेली प्रहरांमध्ये साठलेली
गूढ , र्नशब्ि मंतरलेली.......

अकस्ल्पत विचारांच्या सािल्यात गुंतलेली
स्िप्नांच्या िर्ु नयेत नेऊन अनोळखी भुल
पाडणारी

अस्स्तत्िाने शहारून काळोखात हरिणारी

1. Multipurpose Cleaner - Get an empty
spray bottle and fill it with a ratio of
two-parts vinegar to one-part water.
Shake well and use like you would any
multi-purpose spray.
2. To remove oil residues from pots and
pans - Fill the dirty pot or pan with onepart vinegar to three-parts water. Bring
the mixture to a boil. Wahla, pot or pan
shine like new!
3. Get wrinkles out of clothes – Take onepart vinegar and three-parts water mix
in a spray bottle. Mist the clothing with
this solution. Let it dry, those wrinkles
are flattened down.
4. To keep flowers fresh – Take 2
tablespoons apple cider vinegar and 2
tablespoons sugar add to the water in a
vase. Put freshly cut flowers in this
solution to stay flowers fresh.
5. Gives your sun glasses a new look Clean your sunglasses with vinegar to
remove all stains and dirt from
sunglasses.

िर्ष २०१९- ऑस्स्िन मराठी शाळे चा आढािा
२०१८ चे िर्ष सरले तोिर आपल्या ऑस्स्िन मराठी मंडळाच्या मराठी शाळे नी पाच िर्ांचा अलभमानास्पि
प्रिासाचा पल्ला गाठला होता. अिघ्या १०-१२ विद्यार्थयांपासून शाळे च्या विद्यार्थयांचा पि थेि ९० च्या

घरात येऊन पोहोचला होता. शाळे च्या तीन शाखांमधन
ू २०-२५ स्ियंसेिी मराठी लशक्षक पुढच्या वपढीला
मराठीचा िसा िे ऊ पाहत होते. साऊथ ऑस्स्िनमध्ये मराठी शाळा राधा माधि धाम येथे भरते.

नॉथष

ऑस्स्िनची शाखा लव्ह ऑफ चायना स्पाईसिूड स्स्प्रंग्ज येथे तर राऊंड रॉकची शाखा ऍलन बाका

लसर्नअर सेंिर येथे. ह्यातील नाथष ऑस्स्िन ि राऊंड रॉक शाखांमधे बह
ृ न महाराष्र मंडळाचे (BMM)
भारतीय विद्यापीठ पुणे मान्यताप्राप्त असे अभ्यासिम लशकिले जाते.

२०१९ सालाच्या ऑस्स्िन मराठी मंडळाच्या सलमतीचा पिभार स्िीकारतांना
र्नचचय केला होता -- आपले संघिन अथधक मजबूत बनिायचे,

निीन सिस्यांनी

एक

येणाऱ्या िर्ाषत इतके िजेिार कायषिम

आणायचे की प्रत्येक मराठी हृिय आनंिाने सुखािेल. मी २०१९ च्या मुख्याध्यावपका पिाची धरु ा

सांभाळली ती ह्या स्जद्िीने पेिलेल्या सलमती सहकाऱ्यांबरोबर. २०१९ मध्ये िहा निीन लशक्षक शाळे शी
जोडले गेले आहे त. आमच्या शाळे चे मराठी पुस्तकांचे िाचनालय आहे ि ते िे खील शाळे चे लशक्षक ि
विद्याथी लमळून चालितात.

मराठी शाळे मळ
ु े ऑस्स्िनमधील पन्नासहून अथधक तरुण मराठी पररिारांच्या घरात ऑस्स्िन मराठी
मंडळानी प्रेमाचं स्थान लमळिलंय. शाळे तील लशक्षक बहुतांशी शाळे त मराठी लशकणाऱ्या विद्यार्थयांचे
पालक आहे त ि सिष विद्याथी Austin, Leander आणण Round Rock Independent School

District शी र्नगडडत असल्याने आमची शाळा ह्या Independent School Districts ला अनस
ु रून

आपले िावर्षक िेळापत्रक बनिते. बह
ृ न महाराष्र मंडळाचे अभ्यासिम असलेल्या शाखांमध्ये लशशु लमत्र,

बाललमत्र, फकशोर लमत्र ि प्रिीण लमत्र ह्या चार पायऱ्या आहे त ि त्यात आठ गिांमध्ये मल
ु ांचे िगीकरण
केले जाते. ऑस्स्िन मराठी शाळे नी स्ितःची र्नःशल्
ु क App, Google ि Apple store मध्ये प्रकालशत
केली आहे . मुलांना बह
ृ न महाराष्र मंडळाची राष्रीय स्तराची परीक्षा िे ता यािी म्हणून आठिडी
अभ्यासिमाचे र्नयोजन करीत आम्ही पाठ्यपुस्तके प्रकालशत केली आहे त. िर फॉल ि स्स्प्रंग

सेलमस्िरमध्ये मुलांना प्रत्येकी १२ आठिडे हा अभ्यासिम लशकिला जातो. फलस्िरूप, आज Leander

आणण Round Rock Independent School District मध्ये आमच्या highschool च्या विद्यार्थयांना
मराठी भार्ेची foreign language test िे ऊन िोन िेडडि लमळिता येतात. मुलांची प्रगती नीि होते
आहे का बघण्यासाठी िस्तुर्नष्ठ मूल्यमापन (objective evaluation) व्हािे म्हणून शाळे ची

परीक्षासलमती गठीत केली जाते. तोंडी ि लेखी परीक्षांचे प्रचनसंच लशक्षक परीक्षासलमतीकडे पाठितात.
BMM च्या आराखड्याप्रमाणे फॉल सत्राच्या अखेरीस ि िावर्षक अचया िोन परीक्षा घेतल्या जातात.

मुलांचे बोली भार्ा कौशल्य एक पालक-लशक्षक जोडी तपासते आणण लेखी परीक्षा िैयस्सतक घेतल्या

जातात. अिघ्या तीन-चार तासात ८०-९० विद्यार्थयांच्या परीक्षा पालकांच्या मितीने र्नयोस्जत
िेळापत्रकानस
ु ार घेण्याचे कौशल्य आमच्या शाळे नी आत्मसाि केले आहे .
फेब्रुिारी २०१९ मध्ये मराठी भार्ा गौरिदिनार्नलमत्त आकाशिाणी सांगली केंद्रानी ऑस्स्िन मराठी

शाळे बद्िल मुख्याध्यावपका म्हणून माझी एक विशेर् मुलाखत प्रक्षेवपत केली. िर रवििारी शाळा भरतांना
सुरुिात प्राथषनेनी होते. मल
ु े मराठी-लमत्र बनण्याची प्रर्तज्ञा घेतात. मग आठिड्याचे िार, मदहन्यांची ि
ऋतूंची नािं, अंक, तसता िाचन ि मदहन्यातील र्तथींची नािे आणण येणाऱ्या विशेर् सणांची मादहती

मुलांना दिली जाते. मग एका लशक्षकामागे सहा मुले ह्या पद्धतीने िगष भारतात. शाळे ची सांगता त्या

आठिड्यात येणारा सण साजरा करून, एखािा बैठा खेळ घेत होते. हे सगळं आकाशिाणीच्या कायषिमात
सांथगतल्या गेलं आणण सातासमुद्रापलीकडे आपल्या मराठी संस्कृतीशी असलेली पुढच्या पीडीची नाळ
अथधक घट्ि व्हािी म्हणून प्रयत्नरत असणाऱ्या आमच्या शाळे चे मायिे शी कौतुक करण्यात आले.

आमच्या शाळे चे सुिैि आहे फक आम्हाला समवपषत लशक्षकिंि
ृ लमळाला आहे . घरी सणांमुळे गडबड असली
तारीही शाळे चे लशक्षक र्नयमाने िर रवििारी सकाळी १० ते १२ ह्या अिधीत लशकिण्याचा नेम चक
ु िीत

नाहीत. संिांतीला पतंग, महालशिरात्रीला कागिाचा डमरू, गुढीपाडव्याला सुबकशी छोिी गुढी, गणपतीला
मातीचे गणपती, दििाळीचे आकाशकंिील ि मातीचे दििे बनिणे अचया नानाविध कायषशाळा आमच्या

शाळे च्या "सज
ृ न" कलमिीने २०१९ मध्ये हाती घेतल्या आहे त. मुलांमध्ये िसतत्ृ िगुणांचा विकास व्हािा
म्हणून फकत्येकिा सणांची मादहती मुलेच िगाषसमोर मांडतात. आम्ही २०१९ ची शाळे ची िावर्षक सहल

स्िीिबेरी फामष येथे नेली ि गुढीपाडव्याला सगळयांचे ग्रुप फोिो काढून मुलांना भेि दिले. २०१९ मध्ये

BMM चे अणखल-नॉथष अमेररका खंडाचे अथधिेशन डॅलस, िे ससास येथे झाले. त्यात सौ. आरती अनमोल
परळकर ह्या आमच्या शाळे च्या लशक्षक्षकेला "बेस्ि िीचर" असा विशेर् पुरस्कार िे ण्यात आला.
२०१९ सरु
ु होता होता मराठी शाळे च्या विद्यार्थयांची संख्या इतकी िाढू पाहते आहे की २०२० मध्ये शाळा
सुरु ठे िण्यासाठी निीन मोठी जागा शोधािी लागणार आहे हे सांगतांना मला खप
ू आनंि होत आहे .
सलग िस
ु ऱ्या िर्ी आमच्या शाळे तून संपूणष अभ्यासिम पूणष करीत उत्तीणष झालेले विद्याथी-युिक

लहानग्या बाललमत्र िगाषच्या मुलांना लशकिण्यासाठी लशक्षकाच्या भूलमकेतून परत येऊ पाहत आहे त.
निीन वपढीमध्ये मराठी भार्ेचा अलभमान रुजिण्याचे आमचे प्रयत्न यशस्िी होत आहे त असे मला

िािते. आजिर मराठी शाळे ला ऑस्स्िनमधील मराठी कुिुंबांनी खप
ू स्नेह दिले आहे आणण ते असेच
उत्तरोत्तर िाढत राहो. मुख्याध्यावपका म्हणून जो विचिास सगळयांनी माझ्यािर िाखिला, प्रेम दिले

त्याबद्िल िैयस्सतकररत्या मी नेहमीच सगळयांच्या ऋणानुबंधात राहीन. माझे पती सलील गोखले,
मुलगी रे िा ह्यांच्या प्रोत्साहनामुळेच मी हा पडाि गाठू शकले. आपण सिांनी दिलेल्या संधीबद्िल

मनःपूिक
ष धन्यिाि. मंडळ सिस्यांचे पाठबळ पुढील कामासाठी येणाऱ्या निीन सलमतीलाही अशीच
निीन उमेि िे ईल हा विचिास िाितो.
-सौ. फकम िे िधर गोखले

https://www.facebook.com/AustinMarathiShala/

ऑस्स्िन मराठी शाळा -
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Austin Marathi Mandal: 2019-2020 Members List
Name

Membership Type

Name

Membership Type

Abhas Borkar
Abhay Sarode
Abhijit Devasthale
Achyut Gadre

Family membership
Family membership
Family membership
Life Members

Mandar Gadre
Manish Jakkal
Manish Date
Manoj Bapat

Family membership
Life Members
Family membership
Life Members

Aditi Dixit
Aditya Khambaswadkar
Ambarish Sule
Amit Joglekar
AMIT JOSHI
Amol Bhinge

Family membership
Family membership
Family membership
Family membership
Family membership
Life Members

Mayur Kulkarni
Mayura Pradhan
Mousami Chavan
Mrudula Kulkarni
Narendra Majithia
Netrali Kamat

Family membership
Family membership
Family membership
Family membership
Life Members
Family membership

Amol Komawar
Amol Mohile
Amol Patki
Anant Badrayani
Aniket Deshpande
Anil Kumar Nair

Family membership
Family membership
Family membership
Life Members
Family membership
Family membership

Nikhil Pingle
Nilesh Khare
Niranjan Oak
Nitin Badhan
Omprakash Maniyar
Padmakar Gangatirkar

Family membership
Life Members
Family membership
Family membership
Family membership
Life Members

Anjali Deshmukh
Aparna Prasad
Ashish Shinde
Ashwini Deshpande
asmita raut
Atul Ranade

Family membership
Family membership
Family membership
Family membership
Family membership
Family membership

Padmanabh Gharpure
Pallavi Koratkar
Pankaj Chaukade
Pankaj Pachpande
Pankaja Ayolasomyajula
Paresh Kelvekar

Family membership
Family membership
Family membership
Family membership
Family membership
Family membership

Bageshri Dhotre
Bhairavi Dandekar
Bhakti Gokhale
Bhushan Karle
Bhushan Naniwadekar
Chandrashekhar Kharche

Family membership
Family membership
Family membership
Family membership
Family membership
Family membership

Poonam Rane
Poonam Gokhale
Prachi Tare
Pradeep Khopade
Pramod Patil
Pranalee Dabhade

Life Members
Family membership
Family membership
Family membership
Family membership
Family membership

Darshan Vartak
Deepak Gaikwad
Deepali Deo
Dharmendra Samant
Dilip Karnik
Harshal Patwardhan

Family membership
Family membership
Family membership
Family membership
Life Members
Family membership

Prasad Panwalker
Prashant Joshi
Prashant Chande
Pratiksha Mankar
Praveen Hanchate
Preeya Adiga

Life Members
Life Members
Family membership
Family membership
Family membership
Family membership

Jaydeep Kulkarni
JITENDRA TATE
Kapil Rajurkar
Kasturi Keshkamat
Kunal Mali
Leena Galagali

Family membership
Family membership
Family membership
Family membership
Family membership
Family membership

Puneeta Bhadsavle
Rachana Tokale
Radhika Kamat
RAHUL PATIL
Rajaram Gokhale
Rajesh Gore

Family membership
Family membership
Family membership
Family membership
Family membership
Family membership

MANASI SHIDHAYE
Manda Kulkarni

Family membership
Family membership

Rajendra &
Smita Kulkarni

Family membership

Name

Membership Type

Name

Membership Type

RAVIRAJ PATIL

Family membership

Sundeep Arole

Family membership

Reshma Sankpal
Rishikesh Mahajan
Rohan Naukudkar
Rohit Takalkar
Rohit Kamerkar
SACHIN KAPASE

Family membership
Family membership
Family membership
Family membership
Family membership
Family membership

Sunit Deo
Swapna Sah
Swapna Waghulade
Swapnil Patil
Sweety Deshpande
Tejaswini Bagde

Family membership
Family membership
Family membership
Family membership
Family membership
Family membership

Salil Gokhale
Salil Malshe
Sameer Khandekar
Sameer Shah
Sandeep Belkhode
Sanjeev Waghmare

Life Members
Family membership
Family membership
Family membership
Life Members
Family membership

Uday Kulkarni
Uttara Chokhawala
Vaibhav Deodhar
Vanita Padgaonkar
Varsha Kadam

Life Members
Family membership
Family membership
Family membership
Family membership

Sanjeev Dambal
sanjit tamhane
Santosh Dhavalikar
Sapana Yadav
Sarvesh Nakhate
Sarvesh Nakhate

Family membership
Family membership
Family membership
Family membership
Family membership
Family membership

Varun Jogi

International Student
Membership

Satish Jalkote
Sheetal Waghchoure
Shirish Pargaonkar
Shriram Lele
Shubhada Saxena
Shubhada Kore

Family membership
Family membership
Family membership
Life Members
Life Members
Family membership

Vidyesh Phondge
Vilas prabhune
Vinod Kulkarni
Virendra Kakade
Vrushali Rao
YESHWANT MAHAMBARE
Yogesh Kate
Yogesh Kulkarni

Family membership
Family membership
Family membership
Life Members
Family membership
Family membership
Family membership
Life Members

Shubhada Palsule
Sneha Gophane
Sudarshan Devadiga
Sujit Patil
Sulbha Rajput

Family membership
Family membership
Family membership
Life Members
Family membership

ऑस्स्िन मराठी मंडळ २०१९ कायषक्रमांिी झलक

ऑस्स्िन मराठी मंडळ: कायषकाररिी सलमती २०१९

ऑस्स्िन मराठी मंडळ
कायषकाररिी सलमती २०१९

सुजीत पािील

अमोल पत्की

योगेश कुळकिी

संयोचगता स्जतें द्र तािे

ववेता परळीकर ताम्हिे

राजेंद्र (राज) कुलकिी

भर्
ू ि काले

ककम दे वधर गोखले

