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BMM Convention 2015 - ‘Experience’ 

  By Praful Ajgaonkar  (Houston, TX) ,  

  By Pratima Khunte (Torrence, CA) 
 BMM Convention 2015 - CME Seminar  

        By Dr. Milind  Panse ( Los Angeles, CA) 
 Kids Corner: A Bird’s Eye View - Shashikala Lele (FL)  

िाशशभववष्र्: ऑगस्ट, २०१५ - दादा दामले (न्यू जसी)  
वाचण्र्ासाठी संकेिस्थळ: click or visit - 

http://bmmonline.org/vrutta-esahitya 

 नार्ार्डयाच्या पोराचे 
 खडतर बालपि, 
 स्र्प्न ध्यानीमनी 
 संिोधन, उच्च शिक्षि। 
       स्र्िेिी अल्ग्नबाि 
       अंतराळी उर्डडाि,  

                         यि संपिेला 
                         वर्ज्ञानाच ेअधधष्ट्ठान। 
                    कुराि आणि गीता 
                    अभ्यास समसमान, 
                    नाही किावप र्थृा 
                    धमावचा अशभमान। 
                          बालगोपाल मेळ्यात 
                          वर्रघळले मोठेपि, 
                          राष्ट्रपती-भर्नी 
                          उजळले साधेपि। 
                    अध्याल्त्मक आचरि 
                    जपले िुध्ि मािूसपि 
                   "स्र्प्ने बघा मोठी"-सांगत 
                    िेह झाला समपवि। 
                    - डॉ. सजुािा जोशी पाटोदेकि (नांिेड) 

डॉतटि अब्दलु कलाम हर्ांना आदिांजली 

टीप: बहृन्महाराष्ट्र मंडळाच्या २०१५च्या अधधर्ेिनच्या ननशमत्ताने, गेले 
तीन मदहने भरपूर मजकूर, पि माशसक र्तृ्ताची पान ेमोजकी, यामुळे 
काही क्रमि: चाल ू असलेले लेख/सिर, गेले तीन मदहने र्तृ्ताच्या 
अंकांमध े समावर्ष्ट्ट करता आले नाहीत. लेखकमंडळींनीही त्याबद्िल 
समजूतिारपिा िाखवर्ला. सर्ाांना धन्यर्ाि. 
   जुलै मदहन्यात, नतकड े महाराष्ट्रात र्ारकरीमंडळी पालखी 
सोिळ्र्ाि सिभागी िोि असिानंा िाजश्री कुलकणी र्ांच्र्ा गतर्र्ीच्या
- ‘ज्ञानेश्वि मिािाज पालखी सोिळा -आळंदी ि ेपंढिपूि- ९ जुलै ि े२६ 
जुलै!’ याबद्िल सगळ्या आठर्िी जाग्या झाल्या. बहृन्महाराष्ट्र 
र्तृ्तामधील त्यांच्या मागच्या लेखाचंा पुढचा भाग यापुढे क्रमि: ...  

 मी ववठ्ठल पाहिला?

 वािी अनुभव - लेख ि. १० 
 - िाजश्री कुलकणी (साऊथ ब्रुन्सवर्क, न्यूजसी) 
               वाल्िे - लोणंद १८.३ 
   आज 'र्ाल्हे'हून ननघनू पालखी 'लोिंि' ला पोहोचिार होती.  
सकाळी पाच र्ाजता आर्रून दिडंीच्या मुक्कामाच्या दठकािी 
पोहोचले. नतथे चहा घेऊन, सामान ठेऊन तळाच्या दठकािी 
पोहोचले. साधारित: सातच्या सुमारास दिडंी ननघाली.  
     साडे नऊ र्ाजता पदहला वर्सार्ा घेतला. थोडफंार जर्ळच्या 
खाद्यपिाथाांपैकी खाल्लं. सुजलेला पाय न िखुण्यासाठी आणि 
हातांर्र उठलेल्या 'घामोळ्यां'साठी परत एक कॉम्बीफ्लेम घेतली. 
आज ऊनही जरा कमी र्ाटत होत.ं चालि ं बरंच ससुहय झालं 
होतं. रस्त्याच्या बाजूला असिारे  मोठे िगड जािर्ले नाहीत. 
        आजही दिडंीत चालताना नेहमीची शिस्त जािर्ली. 
तळाजर्ळच दिडंीतनू चालण्याची प्रत्येकाची जागा ननल्श्चत केली 
जाते. त्यानतंर दिर्सभर मधे कोिालाही येऊ िेत नाहीत. रोजच ं
नािमय र्ातार्रि प्रफुल्ल्लत करिारं होतं मिृुंग-टाळ यांचा नाि, 
'ग्यानबा-तुकाराम’ म्हितानाचा नाच! तेव्हा तर माझ्यासोबत इतर 
बायकांनीिेखील सराईतासारखी नाचायला सुरुर्ात केली.  

 

     ज्येष्ट्ठ र्ैज्ञाननक, भारताच्या क्षेपिास्त्र प्रकल्पाच े जनक, 
भारताच ेमाजी (११र्े) राष्ट्रपती, भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दलु 
कलाम (र्य ८३) हयांच े २७ जुलै, २०१५ रोजी ननधन झाले.  
िेर्टपयांत वर्धायक कामात मग्न- अिा या  कमवयोगी परुुर्ाच्या 
ननर्ाविाने सारे भारतर्ासी, आणि जगभरातील वर्ज्ञानननष्ट्ठ लोक 
हळहळले. ‘वर्गं्ज ऑफ फायर’, ‘इंडडया २०२०’ आणि ‘इल्ग्नटेड 
माइंर्ड स’ ही त्यांची गाजलेली पुस्तके. भारतीय संगीताची जाि, 
कलासक्त मन आणि मािुसकीच्या मूल्यांर्र अधधल्ष्ट्ठत र्ैद्याननक 
दृल्ष्ट्टकोन असिाऱया या महान व्यक्तीच े कायव पुढील अनेक 
वपढयांना पे्ररिािायी आहे. बहृन्महाराष्ट्र मंडळ पररर्ारातफे डॉ. 
अबिलु कलाम हयांना वर्नम्र प्रिाम!    - वर्नता कुलकिी  
                          *** 
डॉक्टर अबिलु कलाम हयांनी माचव १२, २०१४ रोजी भारतीयांना 
शलदहलेले खुले पत्र - मराठी रूपांतर: 
शशशकांि पानट (लॉस एंजलीस, कॅशलफोननवया), र्ाचण्यासाठी 
संकेिस्थळ: http://bmmonline.org/vrutta-esahitya 

http://bmmonline.org/vrutta-esahitya
http://bmmonline.org/vrutta-esahitya
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अकरा र्ाजता ‘ननरा’ला पोहोचले. र्ाल्हे ते ‘ननरा’ जाताना  

रस्त्याच्या िोन्ही बाजूला ितेी होती. पाण्याची सोय काय होती, 
मादहती नाही, पि ितें मस्त बहरलेली होती. इथे लोक सधन  
दिसत होते. गेले काही दिर्स रखरखत्या, ओसाड रस्त्यांर्रून 
चालल्यानंतर, ही दहरर्ीगार िेतं डोळ्यांना सुखारू्न गेली.  
   ‘सौ. शललार्ती ररखर्लाल िहा कन्या वर्द्यालय’ येथे 
वर्साव्याला लर्कर पोहोचलो. आज उकाडा जरा कमी र्ाटला. एक 
छोटी झोप झाली. िपुारचं जेर्ि छानच होत.ं तुरीच्या डाळीची 
खीर(!), चर्ळी- बटाटा भाजी, जर्साची चटिी, र्रि-भात, अस ं
व्यर्ल्स्थत जेर्ि झाल.ं तोपयांत सगळं ठीक होत.ं 
नीिा नदीि माऊलीच्र्ा पादकुांना अशभरे्क  

 जेर्ि झाल्यार्र, 
मात्र इतर 
लोकांसोबत 
घाईघाईने त्या 
 रिरित्या गमीत, 
भर िपुारी चालत 
नीरा निीच्या 
तीरार्र गेले. ऊन 
मी म्हित होत.ं 

अिा त्या १००-११० अंि फॅरनहाइट तापमानात, नतथे पंधरा-र्ीस 
शमननटे माऊलीच्या पािकुांची र्ाट बघत, एकाच दठकािी एका 
पुलार्र 'चांगली' जागा पकडून उभी रादहले.  
   इथे 'माऊलीच्र्ा पादकुांना' नीिा नदीच्र्ा पाण्र्ाि आघंोळ 
घालिाि. जोिजोिाि टाळ-मदृुंग वाजि असिाि. 'माऊली -माऊली' 
असा एक मुखाने जप सुरू असिो. दरुून बतघिलं िि पाण्र्ाने 
नािी, िि दिुाने अशभरे्क चाललार्, असा भास िोिो.   
  यापुढचा दिर्स मात्र भयंकर होता. अशभरे्क बघत असतानाच 
मला, नतथे बसल्याबसल्या उन्हाने चक्कर यायला लागली. िोन 
शलमलेटच्या गोळ्या खाल्ल्या. पोटात ढर्ळून यायला लागल.ं 
नुकतचं झालेलं जेर्ि उलटून बाहेर येईल की काय, अिी अर्स्था 
झाली. पि अजून लोिंिला पोहोचायला अर्काि होता. त्यानतंरही 
पुढे त्या रिरित्या उन्हात िोन-तीन तास तिीच दिडंीसोबत 
चालत रादहले. किी चालले आणि किी पोहोचले, माझं मलाच  

माहीत! लोििंला पोहोचताच आिाताईंच्या ओळखीचे कुिीतरी 
रहात होते, त्यांच्या घराबाहेरच पडर्ीमधे मी आडर्ी झाले.  
  पायातले िूज न काढता, पाठीर्रची वपिर्ीिेखील न काढता, 
कुिीतरी ढकलल्यासारखी १५-२० शमननटे ननपधचत पडून रादहले. 
त्यार्ेळात माझ्या भोर्ताली काय झालं, मला अल्जबात आठर्त 
नाही. घरच्या यजमानीि बाईंनी शलबूं-सरबत करून मला प्यायला 
दिलं. मग मात्र जरा तरतरी आली. 
   'न्यू इंल्ग्लि स्कूल'च्या आर्ारात आमच्या दिडंीला जागा 
शमळाली. सोबतचं सामान टाकलं. नतथे एक डॉक्टरबाई आल्या 
होत्या. अनेक र्ारकऱयांना बरं र्ाटत नव्हत.ं आमच्यातल्याच एका 
र्ारकरी बाईला िर्ाखान्यात िाखल करार्ं लागलं. मीही डॉक्टरला 
भेटले. ते  म्हिाले, "हातार्रची  पुरळ म्हिजे किाधचत पाण्याची 
ॲलजी असेल. घामोळ्याही असतील किाधचत. ‘नायशसल’ पार्डर 
लार्”. बलडपे्रिर नॉमवल होत.ं डॉक्टरांना माझा पायही दठक 
र्ाटला.  
   रात्रीचं जेर्ि घेतलं नाही. 'बाहेर' जाऊन आले. ताजंतर्ान ं
र्ाटलं. अण्िांचं प्रर्चन ऐकल.ं त्यानतंर बरी होते.  
   आज अण्िांचं प्रर्चन ऐकताना का कुिास ठाऊक खूप रडू 
येत होत.ं सिसुस्टार्ी (६७) र्ारी करिारे, हे अण्िा सांगत होते, 
" वर्ठ्ठल, हा असा एकच िेर् आहे, की जो भक्तांची र्ाट बघत 
उभा आहे." माझी मात्र द्वर्धा मन:ल्स्थती होती. "खरंच वर्ठ्ठल 
माझी र्ाट बघतोय का?" 
   अजून िहा दिर्स जायचे आहेत. माऊली कृपया मला बळ िे. 
ठरल्याप्रमािे माझी र्ारी पूिव होऊ िे.        -  (िमश:)     

   




