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नमस्कार मंडळी,
ह्या वर्षीं दपयि ह्या अंकाची नव्याने सुरुवात करतां ना आम्हाला खूप आनंद ि त आिे . आपले मंडळ सुरु
झाले तेव्हा दपयिचा अंक २००९ पासून २०१६ पयंत दर मणिन्याला ऑनलाईन येत ि ता. आता परत वर्षाय तून
४ वेळा दर तीन मणिन्यांनी दपयि तुमच्या भेटीला येईल. तुम्ही कथा, कणवता, प्रवासवियन, मुलाखती,
पाककृती, आपल्या समाजातील उल्लेखनीय व्यक्ींची माणिती णकंवा लिान मुलां चे णलखाि दपयिसाठी
जरूर पाठवा. मराठी णकंवा इं ग्लिशमध्येिी चालेल. तुमच्या भरघ स प्रणतसादाची वाट बघत आि त. फक्
मंडळाच्या सभासदां चे साणित्य स्वीकारले जाईल. तुमचे साणित्य खालील ई-मेल वर पाठवा.
Manjusha Naik - President@mmosf.org
गेले वर्षय न भूत न भणवष्यती असेच गेले. गेल्या फेब्रुवारीपासून क र ना व्हायरसच्या संकटाने सगळ्या जगात
धुमाकूळ घातला. लाख ल क मृत्युमुखी पडले, णकती ल क बेकार झाले, प्रवास करिे ध क्याचे झाले आणि
सगळ्या जगाचे व्यविार ठप्प झाले. आपल्या णमत्रमंडळींना भेटिे, बािे र नाटक, णसनेमा बघिे, स्प टय स
बघिे, रे स्ट रं टमध्ये जेविे ह्या आपि गृिीत धरलेल्या साध्या साध्या ग ष्टीिी अशक्य झाल्या. अशा पररग्लथथतीत
आपल्या मंडळाचे काययक्रम नेिेमीप्रमािे भेटून करिे शक्य नव्हते. तरीि आपल्या उत्सािी अध्यक्षा मंजुर्षा
नाईक आणि णतच्या सणमतीने खूप प्रयत्न करून णवणवध प्रकारचे Virtual काययक्रम सादर केले. त्या सवां चे
खूप अणभनंदन!
क र नाच्या संकटातून डॉक्टसय आणि नसेस ह्यां नी अथक परीश्रम करून िजार ल कां चे प्राि वाचवले. कािी
चां गल्या ग ष्टीिी घडल्या. पुष्कळ ल कां ना घरून काम करता आल्याने लिान मुलां ना त्यां च्या आई वणडलां चा
सिवास णमळाला. आणि आधी स्वयंपाकघरात न णफरकिारे ल क चक्क नवीन पदाथय करायला आणि
घरकामात मदत करायला णशकले! ह्या कठीि पररग्लथथतीत अमेररकेत ल कां नी अभूतपूवय संख्येने मतदान
करून नवीन राष्टराध्यक्ष णनवडला. आणि जगभरातल्या शास्त्रज्ां नी अशक्य वाटिाऱ्या वेळात क र नासाठी
नवीन लस तयार केली.
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महाराष्ट्र मंडळ ऑफ
साऊथ फ्लोररडा िृत्त

‘दपयण’
संपादक मंडळ
मंजुर्षा नाईक

कुसुमाग्रजां नी म्हटले आिे 'रात्रीच्या गभाय त उद्याचा असे उर्षः काल'. त्याप्रमािे क र नाची िी नवीन लस
आल्यामुळे सवांना पुढचे वर्षय चां गले जाईल अशी आशा वाटते आिे . या वर्षीिी सवां नी मंडळाचे वगयिीदार
व्हावे अशी तुम्हाला नम्र णवनंती. त्यामुळे नवीन दजेदार काययक्रम आिता येतील. सणवस्तर माणिती पुढे
णदली आिे .
सवां ना नवीन वर्षय सुखाचे, शां तीचे व आर ग्यदायी जाव िी शुभेच्छा!
Meaning
1: Om, May All be Happy.
2: May All be Free from Illness.
3: May All See what is Auspicious.
4: May no one Suffer.
5: Om Peace, Peace, Peace.

ॐ सवे भवन्तु सुग्लखनः
सवे सन्तु णनरामयाः ।
सवे भद्राणि पश्यन्तु
मा कणिद् दु ः खभाग्भवेत् ।
ॐ शाग्लन्तः शाग्लन्तः शाग्लन्तः ॥

सुजाता साठे

Membership Details
नीला इनामदार

मांडणी/सिािट
राणधका णचकिे

Membership is for the calendar year (January to December) 2021.
You can pay the membership by Check (make payable to MMOSF) or online by Paypal (visit
mmosf.org).
Please download, print and fill the Membership Form and either email to treasurer@mmosf.org or
mail it with your payment OR contact any committee member to become a member. Payments are
accepted only in form of Checks when mailed along with the membership forms. Payments in person
are accepted in form of Cash or Check. Please do not mail cash with the membership form. We also
accept
online
payments
through
Pay
Pal.
Family
Single
Student (up to 30 yrs.)

$50 ( Includes kids below 18 yrs.)
$30
$25 (All member events included in membership fee)

Parents

Event charges per membership status

Patron Membership
Patron $5000
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2021 Attractions Specially for Members

Antakshari with a Twist

Master Chef for Kids

Free Varli Painting Session

Free Yoga Session
On International Yoga Day

Entertainment for 55+ community
Through Uttararang Initiative

2 Free Online Programs

and much much more…
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Opportunity to
Publish in
Darpan

२०२० आढावा
नीला इनामदार

िानेिारी २६, २०२०
प्रथमच मंडळात णथएणटर क्स न्यू जसी चे मकरं द भावे णन
णवदु ला मुिगेकर यां चे “अंतराय” नाट्य अणभवाचन झाले.
संक्रां त िळदीकुंकू, पतंग उडणविे िा काययक्रम झाला.
मुलां बर बर पालकां नी पि पतंग उडवण्याची मजा घेतली.
तसेच फ ट बूथणि ठे वला ि ता.

मे २, २०२०
पणिलाच virtual काययक्रम. मिाराष्टर णदनाणनणमत्त श्री.सणचन
णपळगां वकर व श्री.अरुि नलावडे यां नी ग्लव्हडीय द्वारे सुरेख
संदेश पाठणवलेत. मुले आणि म ठ्यानी मिाराष्टर णदनाची
गािी म्हटलीत.

िून १, २०२०
दु सऱ्या virtual YouTube काययक्रमात ऊखािे, णचत्रकला,
मुलां ची, म ठ्यां ची गािी इत्यादी काययक्रम तसेच रत्नाकर
मतकरींना मंडळातफे श्रद्ांजली दे ण्यात आली.

िून २१, २०२०

Father’s Day Master Chef competition.
पाककृतींचे णवणडओ बघून श्री राजेश सुवे िे बहूमताने
णवजयी ठरले.
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िुलै ५,२०२०
(Virtual program) "मी मुक् मुक् मुक्ाई" सादरकत्याय सौ. प्राची गडकरी. खास आर्षाढी एकादशी व गुरु
पौणियमेच्या णनणमत्ताने िा काययक्रम सादर केला.

िुलै १८, २०२०
(Virtual program) "िसगत" णदलीप प्रभावळकर णलग्लखत २ कथां चे द्रु कश्राव्य सादर केले. िा काययक्रम
मुंबईहून केला ि ता.

ऑगस्ट २,२०२०
(virtual program) "गुि गाईन आवडी" पु ल दे शपां डेच्या वाऱ्यावरची वरात मधील साक्ष, व्यक्ी आणि वली
मधील बबडू चे पात्र श्री. अरुि नलावडे यां नी आपल्या अणभवाचनातफे सादर केले.

ऑगस्ट ८,२०२०
(Virtual program) शां ताबाईंच्या कणवता, आत्माचररत्रात्मक णलखाि गािी अशा बहुणवध अणभव्यक्ीवर आधाररत
"एक ि त्या शां ताबाई" िा काययक्रम श्री णमणलंद ओक यां नी सादर केला.

ऑगस्ट १०,२०२०--ऑगस्ट २६, २०२०
(Virtual) Ronit Shahane conducted Hip Hop Fusion Dance classes for kids.

ऑगस्ट २९, २०२०
(Virtual) "म गरा" लाईव नेटक वंदना गुप्ते, स्पृिा ज शी,
भागयवी णचरमुले,गौरी दे शपां डे, मयूरा रानडे ,
वेगवेगळ्या काळातल्या स्रीयांच्या व्यथा, अडचिी,
स्रीया कश्या णदव्यातून गेल्या िे सादर केले
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सप्टेंबर १,२०२०
(Virtual) Ganesh and Gauri Darshan Video दरवर्षी म ठ्या प्रमािात मंडळातफे गिेश त्सव साजरा
केला जात . पि ह्यावर्षी ते न जमल्यामुळे आपल्या णमत्र मैणत्रिीच्या घरच्या गिपती णन गौरी चे दशयन ग्लव्हणडओ द्वारे
दाखणवण्यात आले.

सप्टेंबर १९,२०२०
(Virtual) लाईव्ह नाट्यसंगीत काययक्रम.
सादरकते - हृणर्षकेश बडवे,
तबला - श्री.चारुदत्त फडके,
िामोणनयम - राजीव परां जपे.

ऑक्टोबर ३०,२०२०
(Virtual) क जाणगरी पौणियमा - सवांचा आवडता काययक्रम
अंताक्षरी

नोव्हें बर २२, २०२०
णदवाळी धमाका.. थथाणनक कलाकारां चे एकपात्री, वेगवेगळ्या णवर्षयावर एकपात्री काययक्रम.
‘बसल्या बसल्या स्टॅ न्ड अप कॉमेडी’ सादरकते कौस्तुभ स मि.
सभासदां ना णदवाळीचा फराळ, मराठी कालणनियय, आकाशकंदील घरप च दे ण्यात आला.
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जडसेंबर १८,२०२०
(Virtual) Annual General Body Meeting ला वर्षाय चा जमाखचाय चा अिवाल सादर केला. आणि "आम्हीच
सगळ्यात हुशार quiz" मध्ये प्रश्न उत्तरां च्या काययक्रमात मटां गे कुटुं बीय णवजेते ठरले.

फ्ल ररडातील क कि - रे खा आणि रिणजत केळु स्कर
सुजाता साठे
ई-मेल: sujatass@hotmail.com

आमच्या कथा क्लबची मीणटं ग तीन वर्षां पूवी रे खा आणि रिणजत केळु सकर ह्याच्या घरी ठरली ि ती. मीणटं गनंतर
रे खाने त्यां नी घराच्या मागे केलेली बाग दाखवली. फ्ल ररडामध्ये बहुतेक सगळ्यां कडे च छान बागा केलेल्या आिे त.
पि केळु सकरां ची बाग कािी वेगळीच ि ती. इतक्या प्रकारची फुले, फळे असलेली बाग मी प्रथमच पाणिली. आणि
तुम्हा सवां ना त्याबद्दल सां गावे असे वाटले. त्यां च्याशी फ नवर मारलेल्या ह्या गप्पा!
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मी: 'रे खा, तुम्ही न्यू जसीतून फ्ल ररडात कधी आणि कसे आलात?'
रे खा: 'आम्ही बऱ्याच वर्षां पूवी फ्ल ररडात Disney World बघायला आल ि त . णतथल्या िॉटे लमध्ये रातरािी
लावलेली ि ती. त्याचा सुगंध मला भारतात घेऊन गेला. इथल्या गरम िवेत वर्षयभर फुले आणि फळे येतात िे माझ्या
लक्षात आले आणि तेव्हाच मी ठरवले की एक णदवस मी नक्कीच फ्ल ररडात रािायला येईन. पि द घां च्या न कऱ्या,
मुलाची णशक्षिे ह्यामुळे ते लां बिीवर पडले.'

रणजिि: 'मला णतथल्या थंडी आणि बर्ाय चा फार कंटाळा आला ि ता. त्यामुळे मी न करीतून णनवृत्त झाल्यावर
फ्ल ररडात जाण्याचे ठरवले. रे खाची बागकामाची आवड िे मुख्य कारि ि ते. २०१५ च्या एणप्रलमध्ये आम्ही लेक
वथय फ्ल ररडात घर घेतले. घर घेतां ना म ठे बॅकयाडय पाणिजे िी मुख्य अट ि ती. त्यामुळे आत्ताचे एक एकर जागा
असलेले घर आम्हाला लगेच आवडले.'
रे खाचे आज ळ क किातले. णतच्या आईला बागकामाची अणतशय आवड. ती णनसगाय त अगदी िरवून जायची.
आईकडून िे णनसगयप्रेम रे खात आले. त्यामुळे इथे प्रणत क कि तयार करायचे िे णतचे स्वप्न ि ते. न्यू जसीत सुद्ा
णतचे याडय म ठे ि ते. ती भाज्या, फुले लावायची. पि णतथे थंडीमुळे कािी मणिनेच बागकाम करता यायचे. न्यू जसीत
त्यां नी ९ क ब
ं ड्या आणि म रिी पाळला ि ता. णतथे णतच्या बागेत क ल्हह्यां नी शेडखाली घर केले ि ते. दरवर्षी ते णतथे
त्यां ची णपल्ले ठे वून जायचे. तसेच पॉसम पि बरे च णदसायचे. एके वर्षी एक काळे अस्वल येऊन त्याने रे खाच्या
पेअसयवर ताव मारला ि ता. रे खा जुन्या आठविीत रमली ि ती.
मी: 'रे खा, तुम्ही ह्या बागेचे प्लॅणनंग कसे केलेत? सुरवातीला कािी अडचिी आल्या का?'
रे खा: 'आम्ही पणिल्यां दा इथल्या घरात आल तेव्हा प ि ण्याच्या तलावाजवळ फक् ८ नारळाची झाडे ि ती. आम्ही
नवीन झाडे घरापासून दू र मागच्या बाजूला लावायचे ठरवले.
आम्ही एका excavator ला ब लावून जमीन खिून सारखी सपाट करून घेतली. आम्हाला खूप णदवस न थां बता
फळे फुले िवी ि ती. त्यामुळे आम्ही मध्यम उं चीची णकंवा म ठी (mature) झाडे Excalibur Nursery मधून
आिली. कािी झाडे ऑनलाइन तर कािी झाडे पाम बीच काऊंटीच्या Garden Show मधून घेतली.
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त्यात फळे , फुले, मसाल्याची झाडे ि ती. द नशेच्या वर झाडे झाल्यावर मी म जायची थां बले!'
मी: 'बाप रे ! एवढी झाडे णवकत घेतलीत तुम्ही? एवढी झाडे लावायची म्हिजे स पे काम नािी. तुम्ही क िाची मदत
घेतलीत का?'
रणिीि: 'तुम्ही रे खाच्या रामा गड्याकडे बघता आिात.'
रिजीत िसत म्हिाला. 'अि झाडे लावण्याचे काम ि तेच. पि त्या सगळ्यां ना पािी घालतां ना पाण्याचे णबल दरमिा
४०० डॉलसय यायला लागले. तेव्हा ह्यावर उपाय म्हिून आम्ही Bore Well खिून घेतली. आणि सिा मणिन्यातच
आम्हाला त्याचा फायदा णदसू लागला.
रे खा: 'आिखी एक ग ष्ट सां गायची म्हिजे फ्ल ररडाच्या मातीत रे ती असते. त्यामुळे न्यू जसीला भरपूर येिाऱ्या
भाज्या इथे येत नािीत. न्यू जसीला माती सुपीक असल्याने टमाटा, णमरची, काकडी, वां गी आणि इतर भाज्या
भरपूर यायच्या. इथे भाज्यां साठी वेगळा लाकडी बॉक्स करून त्यात भाज्या लावल्या तरच येतात.'
मी: 'आता र ज णकती वेळ बागेत काम करता?'
रे खा: 'मी र ज साधारि द न तास बागेत काम करते. ति काढिे, खते घालिे, पाने ग ळा करिे इत्यादी. पि ५-६
वेळा बागेतून णफरून येते. माझ्या बिरलेल्या बागेकडे बघतां ना मला खूप आनंद णमळत आणि मनः शां तीिी!
क णवडच्या काळात तर माझ्या बागेमुळे माझा ताि खूप कमी झाला.'
मी: 'तुझ्या बागेतल्या फळाफुलां ची नावे सां गशील का?'
रे खा: 'ि जरूर!
फळझाडे : काजू (गेल्या वर्षी ३५० काजू आले), णचंच,
आवळा, रामफळ, स्टार फ्रुट, लीची, सीताफळ, पपई, पॅशन फ्रुट,
आं ब्याची ४ झाडे , केळी, नारळ, फिस, अननस, Rambhutan,
Loquat, Longon Berry, फ्ल ररडा पीच, आव्हाकाड . सगळ्या
झाडां ना भरपूर फळे येतात.
फुलझाडे : चाफा (वेगवेगळे ६ रं ग आिे त), जास्वंदी वेगवेगळ्या
रं गां ची, पाररजातक, ग किय, Angel Trumpet,
Yesterday-Today-Tomorrow (ह्याला तीन णदवशी तीन
वेगवेगळ्या रं गां ची फुले येतात), म गऱ्याच्या वेगवेगळ्या जाती,
णिरवा चाफा, स नचाफा, स नटक्का, वेगवेगळी orchids,
कदय ळी, बॉटलब्रश, कृष्णकमळ, मधुमालती, रातरािी, झेंडू,
गुलम ि र, गुलाब, ब्रम्हकमळ
भाज्या ि मसाले: म ररं गा, अळू , तूर, Tree Spinach, Thai Basel,
Cuban oregano, र झमेरी, chives, पुणदना, allspice, कढीपत्ता,
तमालपत्र'
मला तर नुसती नावे वाचूनच दमायला झाले! आणि िी नुसती नावे नािीत. त्या सवय झाडां ना भरपूर फळे आणि फुलेिी
येतात. त्यां च्या बागेचे फ ट खाली आिे त. ते बघून तुमची खात्री पटे ल.
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मी: 'तुमच्या बागेत कुठले पक्षी व प्रािी तुम्हाला णदसतात?'
रणिीि: 'पणिल्या वर्षी आम्हाला एक फारच वेगळा प्रािी बघायला णमळाला, Armadillo. आमच्या बागेत िा प्रािी
बघिे िी आमच्यासाठी पवयिीच ि ती. तेव्हा जवळ कॅमेरा नव्हता म्हिून फ ट काढता आला नािी. एक ससापि
नेिेमी यायचा. एक णदवस बर बर त्याची
मैत्रीििी घेऊन आला ि ता. िल्ली बरे च णदवस णदसला नािी. आम्ही इथे रािायला आल्यावर दु सऱ्या वर्षी एका
Hawk पक्षाने आमच्या पाईनच्या झाडात घरटे केले. तीन वर्षे त णतथे ि ता. ह्या वर्षी The great horned owl च्या
ज डप्याने Hawk पक्षाला िाकलून त्यां च्या घरट्याचा ताबा घेतला. आता लवकरच आम्हाला त्यां ची णपल्ले बघायला
णमळतील.'
रे खा: 'णशवाय migratory hummingbirds दरवर्षी णदसतात. इथेच राििारे ब्लू जे, काणडय नल्स, मॉणकन्ग बडय स,
वॉटर बड्य सिी नेिेमी णदसतात. एका ब्लॅक रे सर जातीच्या सापाचे बीळ आम्ही बुजवल्याने त आता णदसत नािी.
माझ्या बडय फीडरवर पेंटेड बंणटं ग्स णदसतात. तसेच मला र ज स्वयंपाकासाठी नारळ लागत . उरलेला नारळ मी
खारींसाठी बािे र ठे वते.

कधीतरी नारळ ठे वायला उशीर झाला तर त्या मागच्या दाराजवळ येऊन नारळासाठी थांबलेल्या असतात. अशी
मजा! कधी कधी नारळाच्या झाडावर एक रॅ कून चढू न बसत आणि मी णतथून जाण्याची वाट बघत . म्हिजे त्याला
पळू न जाता येईल!'
मी: 'एवढे कष्ट केल्यावर तुझे बागेचे स्वप्न पूिय झाले असे तुला वाटते का?'
रे खा: 'नक्कीच! मला माझ्या बागेकडे बघून ज आनंद णमळत त शब्दात नािी सां गता येिार!'
मी: ' नवीन बाग करू इग्लच्छिाऱ्या ल कां ना काय सल्ला दे शील?'
रे खा: 'िळू सुरवात करा आणि नीट प्लॅन करा. आमच्या उत्सािाच्या भरात आम्ही जागा णदसेल णतथे झाडे लावली
आणि मग य ग्य जागी िलवली. आणि एक लक्षात ठे वा की म ठ्या प्रमािात बाग करायची तर खचाय चे काम आिे .
पि त्यामुळे णमळिारे समाधान आणि आनंद िे खूप म ठे बक्षीस आिे !'
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रे खा आणि रिजीत ह्याच्या बागेचे फ ट खाली णदले आिे त. रे खा णतच्या बागेतली फळे सवय मैणत्रिींना नेिेमीच भरपूर
दे त असते. णशवाय क िी माणगतले तर र पे करून दे िे, झाडां च्या णबया दे िे िे िी आनंदाने करते. रे खा खूप
आणटय ग्लस्टक आिे . त्यां नी बागेत केलेले तुळशी वृन्दावन आणि जपानी पद्तीची कमान बघण्यासारखी आिे . घरची
फुले वापरून णतने दसऱ्याच्या दे वीच्या पूजेला णकती सुंदर णडझाईन केले ि ते ते फ ट बघून लक्षात येईल. तर ह्या
णनसगयवेड्या केळु सकर दां पत्याची बाग अशीच फळाफुलां नी बिरत राि िी ईच्छा!
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Disclaimer
"The views and opinions expressed in the various articles in “Darpan” are those of the individual
authors and contributors. Darpan is the product of many people’s creativity and willingness to
share their thoughts with the rest of us. This is not a sponsored publication. The writing is mostly
spontaneous, unrevised and with only minor editing. The editor is thankful for the authors’
contribution but makes no representation to the accuracy of any information and will not be
responsible for any errors or omissions."
Contact: Manjusha Naik
Email: president@mmosf.org
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