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President’s Message

Namaskar Mandali,

On behalf of Maharashtra Mandal of Detroit, I am extremely delighted to welcome you all, to be a part of ‘Natyaranga !’
It’s been a landmark year so far; we have the biggest membership base till
date, we have completed 9 events and started a brand new initiative in ‘MMD
Shala’ and all this was achieved in the first five months. So could you think of
a better way to celebrate the half year mark, then? Well, neither could we.
With ‘Natyaranga’ we are taking the next step in the evolution of MMD and
continue to strengthen, not just this organization, but also the entire
Maharashtrian community in and around Metro Detroit.
It’s not often, that you get an opportunity, to bring a perfect combination of local and professional talents
together. Such an occasion presented itself with ‘Natyaranga’ and we are extremely glad that we could
capitalize on it. We also had the ideal programs to make this event a reality … With ‘Ranangan’ we revisit
the historical battle of ‘Panipat’ and witness the events leading up to the battle. Then, we are in for a treat
with three professional shows of ‘Katkon Trikon’, ‘Mee Revati Deshpande’ and ‘Kaushal Katta’. This
level of quality programming is unprecedented and it is a testament to the hard work put in by everyone
involved in this mega event.
Maharashtrians around Detroit always had a close relation with ‘Marathi Theatre’ and we have a storied
history ourselves, of successful local productions. Every year, artists around Detroit work countless hours
to present a ‘Marathi Play’ to our audience and each year we support them wholeheartedly. ‘Natyaranga’
is our way of saying thank you by bringing you something special in addition to our regular programs.
In addition to this 2 day event, we have continued our focus on bringing quality programs to Detroit. We
had an extremely successful Padwa program ‘Saptarang’. With more than 750 people attending this
event, it was a great showcase of the cultural dances of India. In the month of March, we had a very successful show of ‘Rasika Tuzhyachsathi’ where we showcased an audio visual program of ‘Chaddar
Trek’, an extremely dangerous trek, braved by two MMD members. We also continued with our sports
initiatives, by organizing a highly participated and very competitive ‘Tables Tennis’ tournament.
Of course, none of this would have been possible without a dedicated and hardworking team and we are
extremely lucky to have more than 50 such people on our team. Their hard work and commitment is what
makes all these events possible and allows us to continue with our promise of delivering quality programs.
There are many more events planned for this year, so stay tuned.
Lastly, we are always open for suggestions and I would be happy to hear your experiences and feedback
on how we are doing. Please feel free to email me at shardul.athalye@mmdet.org to share your thoughts.
With Regards,
Shardul Athalye
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स्र्नेहबंध

प्रलशक्षण कधी लिलं जात र्नाही, ते घ्यावं लागतं !
- पूर्नम तोरगल
येतो आणि ववनयानी
पात्रता. ननतीचा हा धडा मानवी
स्वरुपात पहायचा असेल तर
बाईंबरोबर काही वेळ

घालवावा. इतक्या वषाांच्या

अनुभवानंतरही कुठे ही दिरं गाई,
अनतववश्वास तर सोडाच, वर

"त्यातून मला सशकायला समळतं"

असा ववनम्रपिा होता. 'ए मी र्ार
वेळ बोलले तर सांगा ग' असा
आपलेपिा होता. 'आता ना

आपल्याला एक गंमत करता येईल
बाई बोलत होत्या आणि आम्ही

दिग्िशफन कसे करावे अश्या

सगळे मंत्रमुग्ध होऊन ऐकत होतो.

मल
ु भत
ू गोष्ींवर बाई बोलत

त्यांच्या सान्ननध्यात वेळ कसा

आहे की त्यांच सशकविं हे भाषि

बाईंची खाससयतच आहे की,

होत्या. पि बाईंची शैलीच अशी

जातो हे मळ
ु ात

ककंवा व्याख्यान कधी

नाही तर अवघ्या जगात आपली

कर्था असते. एखािी आजी गोड

कळतंच नाही. भारतातच

ननराळी ओळख ससद्ध करिारं

'ववजया मेहता' उर्फ 'बाई' हे नाव

नसतंच. तो संवाि असतो, एक
लाडूचा घास भरवत गोष्

सांगते ना अगिी तसं. आणि ती

काही कुिाला अपररचचत नाही.

गोष् इतकी रम्य की 'अजून सांग

शाळा पन
ु हा भरिार होती. ह्या

वा्िारी. त्यांचा ननरागस चेहरा,

म्हिजे बरीच नामवंत मंडळी नाव

समजावण्याची पद्धत आणि

बर्याच कालावधीनंतर बाईंची

ना ग … ' असा हट्ट करावासा

शाळे त त्यांचे जुने ववद्यार्थी,

हास्य, साध्या सोपया भाषेत

घालिार ह्यात शंकाच

सगळ्यात महत्वाचं म्हिजे

हं ' असा समश्कीलपिा होता. इतकं
यश समळून सुद्धा त्याचा कुठे ही
असभमान नाही. आपल्या

आयुषयाचं विफन एक प्रवास

असाच त्यांचा मोहरा. समळालेल्या
यशाचा उल्लेख पस
ु ्ही नव्हता.

खरं तर भल्या भल्या मातब्बरांनी
सुद्धा बाईंचं श्रेषठत्व

मानलंय. पि बाईंच्या लेखी

मात्र आम्ही सगळे च जि समान.
त्यांच्यात आणि आमच्यात काहीच
र्रक नाही! कुठे तो ध्रुव
तारा आणि कुठे आम्ही

काजवे? आज जग बिललंय,
प्रत्येकजि स्वतःचं घोडं पढ
ु े

रे ्ायच्या मागे लागलाय. अश्या

नव्हती.माझ्या एका आपतांनी

त्यांचा उत्साह … अहाहा …. भट्टी

त्यासाठी माझी एनरी पाठवली

एकिम झाक जमते राव! '

म्हिजे तापलेल्या वाळवं्ातलं

ववद्या ििानत ववनयं, ववनयाि

जिू एक सि
ुं र मरुवनच!

आणि मी ऑडडशन मधे पास

होऊन त्यांच्या 'शाळे त' भरती
झाले होते. असभनय म्हिजे काय,

समाजात हा भाबडेपिा, हा ववनय,

यानत पात्रताम । ववद्येने ववनय

महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट

6

र्नाटक लवशेष
'Honor the art that you are
stepping into' - बाईंचे सशस्तीचे
बाळकडू. श्रद्धा आणि सशस्त

िोनही महत्वाचे. वेळेचा आिर हा

स्र्नेहबंध
प्रत्येक अभ्यास जसा अंतमख
ुफ

साम-िाम-िं ड सगळी सत्र
ू ं वापरत

िर दिवसाचा रं ग वेगळा. कधी

वचफस्वाचा अंश नाही. मल
ु ाला

करिारा होता, तसाच मनोवेधकही.
असभनय, कधी दिग्िशफन, तर कधी

त्याचा अववभाज्य घ्क. तालीम

आिखीन काही. रोज नवीन

म्हिजे मुहूत.फ एकही समनन् मागे

समळालेली एक

असो वा प्रयोग, ठरवलेली वेळ
पुढे झाला तर मुहूतफ

चुकतो! एखाद्या िे वळातल्या

मेहनत आणि त्यातून

अलौककक तपृ ती. पि ह्या शाळे ची

गाभार्याला जे पाववत्र्य असतं

प्रवेशाचे, असभनयाचे,पात्राचे अनेक

च्या कायफशाळे ला स्वतः ८:३० लाच

बारकावे, अनेक पैलू मला उलगडत

पोहोचायच्या. पहा्े उठून

होते, एक एक घडी हळुवारपिे

आमच्यासाठी गह
ृ पाठ

उघडत होती. जिू माझ्या सारख्या

करायच्या. रोज नव-नवीन

सुरवं्ाचं र्ुलपाखरू होत होतं.

द्पण्या, प्रयोग, अभ्यास घेऊन

आयुषयात अपघात घडतात असं

यायच्या. ऐंशीच्या उं बरठ्यावर

बाई म्हितात. आणि हे अपघात

असलेल्या बाईंचा उत्साह अठरा

आपल्या आयुषयाला एक वेगळी

वषाफच्या मुलीला सुद्धा लाजवेल

अर्थाफनी शाळा होती -एक क्रीडा

दिशा िे तात. बाईंची आणि माझी
गंमत सांगू? इर्थे चक
ू करिार्यांना
बक्षीस होते - चक
ू केली तर बाई
सुधारिार, आणि त्यातच खरे

प्रसशक्षि होते. प्रत्येक अनुभव हा
बाईंनी आमचं सोनं करण्यासाठी
केलेला एक अभत
ू पूवफ पररस

प्ांगि न्जर्थे आम्ही

स्पशफ!

सगळे जि आमच्या मानससक,

'जे काही आहे ते आपलं आहे ,

अनेक अनुभव घेत होतो,

तुमचा सेक्रे्री नाही. त्याला त्याचे

नाट्यपि
ू फ कवायती करत होतो,
सगळे च काही स्वानुभव नाही, पि

आवत्ृ तीत नवीन संवेिनांची जाि

करायची माझी तयारी होती.

रोमारोमात सभनलेली आहे . ९:३०

होतो. बाईंची शाळा ही खर्या

असं करून पाहूया हं …' असा
अनुग्रह असे. प्रत्येक

वेळा काय, पंधराशे वेळा सुद्धा

नाट्यकलेशी एकननषठता त्यांचा

सशकवत होत्या आम्ही सशकत

काहीही सांगताना 'बाबी, आता

तो. त्यांचा बरोबर एकच प्रवेश १५

बाबतीत अनतशय कडक !

दिग्िशफनाचं पदहला तत्व. बाई

एक सोपा संबोधण्याचा ननयम.

एक स्वसंशोधनाचा अनुभव होता

अशी सशकवि.बाईंची सशस्तही त्या

असभव्यक्ती' - असभनयाचं,

'बाबा' आणि मुलीला 'बाबी' असा

म्हिन
ू च नव्हे तर व्यक्ती म्हिून

िे खील त्याच ननषठे ने करायची

'आधी अनुभत
ू ी आणि मग

सुधारिा येत. पि कुठे ही

करून िे त. र्क्त असभनेती

तेच रं गमंचाला. ही उपासना

असा आहे .

मे २०१४ , अंक २

भे् हा माझ्या आयुषयातला एक

अनतशय सुंिर अपघात आहे असं
मी मानते. गोड व्यन्क्तमत्व,
नम्रता आणि तरीही अनतशय

कडक सशस्त जोपासिार्या ह्या

गुरुंनी मला िीक्षा दिली, त्यांच्या
कडून मला व्यन्क्तशः सशकायला
समळालं, त्यांचे आसशवाफि मला

त्याच्यावर मेहनत करा. िे व काही

समळाले हे माझे अहोभाग्य !

काम करू िे त, तुम्ही तुमचे करा'.

महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट
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स्र्नेहबंध

मी आलण तो लाल पडिा
- सश
ु ांत खोपकर
त्या भावना अनभ
ु वायला भाग

पाडतात! ही तीन तासांची र्क्त

एक खो्ी गोष् आहे , जी आपि

पैसे भरून, नतकी् काढून बघायला
आलो आहोत असं ककतीही मनाशी
पक्कं ठरवलं, तरी ना्कातल्या

ववनोिांवर आपि हसतो, त्यातल्या
पात्रांसाठी आपि भावननक होतो,
आणि एखाद्या ि:ु खी प्रसंगात
आपल्याच नकळत आपल्या

डोळ्यातन
ू हळूच अश्रू ओघळू

लागतात, जे आपि शेजारच्याचं
लक्ष नाहीये ना बघन
ू प्कन
जगात िोन प्रकारची लोकं असतात.
एक, जी ना्कवेडी आहे त, आणि
िस
ु री, जी नसशबात असेल तर

त्यांच्याच नकळत पढ
ु े ना्कवेडी

होिार आहे त! आयषु यभर ना्क न
आवडिारी लोकं बबचारी असतात,
असं माझं स्पष् म्हििं आहे !

ना्कवेडं होिं नसशबात असायला,

र्क्त एक मनाला सभडिारं ना्क
बघावं लागतं. आणि एकिा का ते

घडलं, की हळूहळू ना्क, असभनय,
लेखन, दिग्िशफन, नेपथ्य, संगीत,
प्रकाश योजना, team work,

stage, पडिा, ववंग्स, नतसरी घं्ा
आणि प्रेक्षक, या सार्या सार्याचं
अपार कौतक
ु वा्ायला लागतं.
अगिी त्यांच्या प्रेमात पडायला

होतं..! ना्कवेडं व्हायला आपल्याला
कलाकार असायची ककं वा व्हायची
गरज नसते. माझ्या मते एखािा

रससक प्रेक्षक हा एखाद्या मरु लेल्या

रुमालाने द्पतो! सगळं
कलाकाराइतकाच ना्कवेडा असू
असतो!
मी ह्या बाबतीत कधी नशीबवान
झालो मला आठवत नाही,
पि `ना्क' या गोष्ीचं

मला नेहेमीच अप्रप
ू वा्त आलं
आहे . प्रेक्षक आणि कलाकार या

िोघांच्या दृष्ीने ती अनभ
ु वांची एक
पवफिीच असते! प्रेक्षकांच्या दृष्ीने
बघायचं झालं, तर ना्का इतका

िस
ु रा न्जवंत अनभ
ु व नाही! आपि
गोष् सांगतो, ऐकतो. ्ीव्हीवर
ककं वा अगिी मोठ्या स्क्रीनवर

ससनेमा बघतो, पि ना्कासारखी
live घडिारी गोष् पाहण्यातली

मज्जा काही औरच! आपल्या समोर
एक कर्था सािर होते, त्यातली पात्रं
भावनांचा पसारा आपल्या समोर

मांडतात आणि चक्क आपल्यालाही

महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट

अजबच! कलाकारांच्या दृष्ीने तर ते
एक वेगळं च रसायन असतं. एक

वेगळाच प्रयोग असतो तो. लेखकाला
अशी गोष् सलहायची असते जी
interesting आहे , ज्यात

असभनयाला वाव आहे आणि जी

प्िारी आहे . दिग्िशफकाला ती अशी
मांडायची असते, की ती अगिी
खरीखरु ी वा्ायला हवी आणि

असभनेत्यांची तर वेगळीच कसो्ी

असते! त्यांना काल्पननक पात्र उभी

करायची असतात, त्यांची सख
ु -ि:ु ख

प्रेक्षांसमोर मांडायची असतात आणि
ती सद्ध
ु ा प्रत्येक प्रयोगाला! ववचार
करा, जी व्यक्ती आपि नाहीच

आहोत, ती आपिच आहोत असं
मानन
ू , प्रत्येक प्रयोगाला

प्रसंगाप्रमािे हसन
ू ककं वा रडून

िाखविं सोपं असेल का! तम्
ु ही

एखािवेळेस अगिी सि
ंु र काम कराल
9
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सद्ध
ु ा, पि प्रत्येक प्रयोगाला वेगळे

नका. Show जवळ आलाय

सलदहतो, पि कर्थाकर्थन करत नाही!

ना्कातल्या असभनेत्यांची नव्याने

ि्ावण्याची आणि त्यांच्याकडून

ऐनतहाससक ना्कात अजूनच धीर,

प्रेक्षक आणि म्हिन
ू प्रत्येक वेळी
परीक्षा असते! ह्या सगळ्या

कारिांमळ
ु े च किाचचत ना्काच्या
show ला 'प्रयोग' असं म्हित
असावेत!
मी स्वत:ला काही ना्काचा

जािकार समजत नाही. म्हिजे मी
ना्कासाठी लेखन केलं आहे ,
दिग्िशफन केलं

आपला." असं कलाकारांना

काम करून घ्यायची जबाबिारी
दिग्िशफकाची, अशी माझी खप
ू
चुकीची समजूत होती! काही
दिवसांपव
ू ी एका चांगल्या

दिग्िशफकाच्या मागफिशफनाखाली
असभनय करायची संधी मला

समळाली आणि माझा तो चक
ु ीचा

समज पस
ु ला गेला. चैतनय परु ाणिक
त्याचं नाव

आहे

असो, तर सांगायचा मद्द
ु ा असा, की
गंभीर आणि शौयफपि
ू फ आवाजात

संवाि र्ेकायचे असल्या कारिाने
ऐनतहाससक ना्कात मी कधी

जनमाच्या कमाफत काम करीन, ककं वा
कुिी मला काम िे ईल असं मला

वा्लं नव्हतं. अमेररकेत हे एक बरं
असतं. कलाकारांचा supply कमी
असल्यामळ
ु े त्यांना भाव जास्त

समळतो आणि त्यामळ
ु े कुिालाही

आणि काही
ना्कात
असभनय

िे खील केला

आहे . त्यामळ
ु े
ना्क कसं
सलहायचं

नसतं, कसं

बसवायचं नसतं
आणि असभनय
कसा करायचा
नसतो हे

कुठलीही भसू मका समळू शकते! ह्याच

नाव

वीस वषाफच्या तरुिीची भसू मका

कशाला

आत्तापयांत मला
चांगलंच ठाऊक

लपवायचं,

झालेलं आहे !
आता चांगलं

(उगाच

कौतक
ु च

ना्क कसं बसवायचं असतं हे

तर करतोय!).

मी आहे . आधी मला वा्ायचं,

ना्कात काम करतोय. मळ
ु ात

सशकण्याच्या process मधे सध्या

तर सध्या मी एका ऐनतहाससक

दिग्िशफकाचं एवढं कसलं मोठं काम

ना्कात काम करण्यासारखाच

असतं! लेखकाने कर्था, संवाि
सलदहलेले असतात. ते वाचून,

समजून घेऊन कलाकारांनी असभनय
करायचा. दिग्िशफक म्हिजे र्क्त

मितनीस! "चला रे , ्ाईमपास करू

माझा आवाज नाहीये. ना्कात काम
करायला म्हिे खजाफतला आणि
मोकळा आवाज चांगला. माझा

आवाज अगिी त्याच्या ववरुद्ध आहे .
म्हिूनच किाचचत मी असे लेख

महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट

कारिामळ
े ाळीशीतल्या बाईला
ु े पंचच
समळते आणि बत्तीस वषाफचा तरुि
पांढरी िाढी लावन
ू "कुिी घर िे तं

का घर" ववचारत ह्या ववंगत
े न
ू entry घेऊन त्या ववंगेत exit घेताना
दिसतो! मला जेव्हा ऐनतहाससक
ना्कात भसू मका करण्याबद्दल

ववचारण्यात आलं, तेव्हा मी एक

प्रसंग डोळ्यांसमोर आिला. सशवाजी
महाराज ऐ्ीत घोड्यावरून त्यांच्या
गडापासन
ू खाली माळरानावर येत
आहे त. आजूबाजूला त्यांचे मावळे

आणि इतर सहकारी आहे . मी एक
10
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म्हिाला, "घे dialogue: 'सभ
ु ेिार...

त्याला हवं आहे तसंच जमेपयांत न

अंगात पें ढा भरा, असे आिे श

सशकवन
ू चैतनयने ते माझ्याकडून

ह्याला उभा चचरा आणि ह्याच्या
हायेत!". मी घेतला. आमच्या

दिग्िशफकाच्या चेहेर्यावरचे भाव

बघण्यासारखे होते. शाळे त असताना
अंधारालासद्ध
ु ा

साधासध
ु ा
मळे वाला
आहे .

आठवड्याचा
बाजार

भरलाय आणि
त्यात मी
भाजी

घाबरिार्या

आपल्या पोराने
जेव्हा अचानक

येऊन सांचगतले,
की आई मला

मोठे पिी आमीत
जायचंय, तेव्हा

माझ्या आईच्या

चेहेर्यावर असेच

ववकायला बसलोय. महाराजांचा

भाव होते! चैतनय शांतपिे म्हिाला,

समोर येतो. मी वर बघतो.

मािसाला उभा चचरायचाय! कुठे

पांढरा शभ्र
ु घोडा ऐ्ीत माझ्या

महाराजांचं तेजस्वी रूप पाहून
माझ्या डोळ्यांचं पारिं कर््तं. मग
माझा dialogue. मी त्यांना

म्हितो, "महाराज, वांगी लई ताजी
हायेत हो. माझ्या मळ्यातली वांगी
तम
ु च्या पो्ात गेली तर माझ्या
जनमाचं सार्थफक व्हईल." त्यावर
महाराज म्हितात, "तझ
ु ी वांगी

ताजी दिसतायत, खरं आहे .. पि

अशा आवाजात dialogue मारलास,
तर मी काय, माझ्या पायिळातला
मावळासद्ध
ु ा तझ्
ु याकडून वांगी
घ्यायचा नाही!"
पि जेव्हा ना्काची प्रॅन्क््स सरु
ु
झाली, तेव्हा समजलं की

मळे वाल्याची नाही तर एका अत्यंत
शरू मराठ्याची भसू मका माझ्या
वाट्याला आली आहे ! चैतनय

मे २०१४ , अंक २

स्र्नेहबंध

"भाजी नाही चचरायचीय, एका न्जवंत
आहे तझ्
ु यातला जोश, राग?" भाजी
म्ह्ल्याबरोबर पन
ु हा मला मी

मळे वाला असल्याचा भास झाला!

मग मी पि
ू फ ताकिीननशी, मनात
राग एकव्ून, खजाफत आवाज

काढायचा प्रयत्न करून पन
ु हा वाक्य
र्ेकलं. . "र्ार र्ार तर खा्ीक

वा्तोयस!" - इनत चैतनय! "अरे ,

न्जवंत मािसाला चचरायचं आहे . हा
dialogue म्हिताना तझ्
ु या अंगात
रक्त सळसळलं पादहजे, डोळ्यांतन
ू
अंगार बाहे र आले पादहजेत. तेच

मराठी मािसाचं रक्त तझ्
ु या अंगात

आहे जे सशवाजी महाराजांच्या अंगात
होतं, तानाजी-बाजीच्या अंगात होतं,
बाजीराव पेशव्याच्या अंगात होतं

आणि आत्ता सीमारे षव
े र जो मराठी
मािूस िे शाचं रक्षि करतोय

त्याच्या अंगात आहे !" मला अगिी

महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट

कं्ाळता, वेगवेगळ्या पद्धतीने
काढून घेतलं आणि एका

दिग्िशफकाचा ना्क चांगलं बसण्यात
कसा ससंहाचा वा्ा असतो हे मला
मनोमनी प्लं!
ननमाफता म्हिजे नक्की कोि? असं

कुिी मला काही दिवसांपव
ू ी ववचारलं
असतं, तर मी ‘पांढरा श्फ , पांढरी
पँ् आणि काळा गॉगल घालन
ू ,

"बसवा रे ना्क, मी िे तो पैस"े असं
म्हििारा आणि नंतर प्रॉकर्् जमा
करिारा मािूस म्हिजे ननमाफता’

असं उत्तर दिलं असतं! असभन्जत

पराडकर सोबत काम केल्यानंतर तो

गैरसमज तर अगिी Tide साबिाने
धुतला गेला! एक चांगला ननमाफता

म्हिजे एक उत्तम manager असा
आता माझा पक्का समज झालाय!
"रिांगि" नावाच्या ऐनतहाससक
ना्कात आम्ही ५० लोकं काम

करतोय आणि असभन्जत आमचा
ननसमफती प्रमख
ु आहे . केवळ

हौसेखातर केल्या जािार्या ह्या

ना्कात ननमाफत्यासादहत कुिालाही

कसलाही आचर्थफक लाभ होिार नाही
आहे . अशात सगळ्या team चा
उत्साह कसा द्कवन
ू ठे वायचा,

प्रत्येकाच्या सट्ट
ु य
् ा कशा adjust
करायच्या, वेगवेगळ्या मंडळांना
contact करून ना्काच्या

प्रयोगासाठी कसं ववचारायचं, prac-

tices कशा productive करायच्या,

हे सांभाळताना स्वत: असभनय ककती
कष् घेऊन करायचा आणि ह्या

सगळ्यात स्वत:चा mood कायम
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कसा सांभाळायचा हे सगळं

पि ना्क चांगलं असो ककं वा

समळून झाडं लावावीत, पयाफवरिाची

एवढया सगळ्या लोकांसाठी इंडडया

stage ला! माझ्या college च्या

जाऊन सशकवावं. हे सगळं सद्ध
ु ा

असभन्जतकडून सशकायला समळतं!
रीप मध्ये झगे, सिरे , पगड्या,

ढाली, तलवारी, िाग-िाचगने तयार
करून आििे म्हिजे ककती मोठं

काम असेल ववचार करा! तो त्याचा

daytime जॉब कसा करतो हे मला

ठाऊक नाही! पि एखाद्या कलेसाठी
तम्
ु ही passionate असाल तर कसे
ध्येयवेडे होऊन जाता ह्याचा प्रत्यय
असभन्जतकडे पाहून नक्कीच येतो!
'हररश्चंद्राची र्ॅक््री' सारखा अजन
ू
२० वषाांनी 'पराडकरांची ना्क

कंपनी' असा ससनेमा ककं वा ना्क

आल्यास मला तरी आश्चयफ वा्िार
नाही!

वाई्, खरी गंमत असते ती backदिवसांपासन
ू मी backstage साठी
काम केलंय आणि तेव्हापासन
ू

आजपयांत खप
ू समत्र जोडले आहे त.
हे काम एखािा ग्रप
ु प्रोजेक््

करण्यासारखं असतं. सगळे समळून

से् बनवत असतात ककं वा ना्कात
वापरल्या जािार्या गोष्ी तयार
करत असतात. ते करता करता

गपपा सरु
ु होतात. ककत्येक ववनोि

आणि ककस्स्यांचा जनम नतर्थेच होत
असतो! Practice झाल्यावर कॉर्ी
साठी जािं होतं आणि सरू जुळून
कधी मैत्री जमते कळतही नाही!

मला नेहेमी वा्तं आयषु यात र्थोडा

स्वच्छता करावी, गरीब मल
ु ांना

team work असल्या कारिाने मला
खात्री आहे , तेव्हासद्ध
ु ा backstage
ला काम केल्यासारखाच आनंि
वा्े ल, समाधान वा्े ल.
एक प्रेक्षक म्हिन
ू ही मला ना्काचं
नततकंच वेड आहे . प्रेक्षागह
ृ ात
आल्यावर तो लाल पडिा

पादहल्यावर मला खूप प्रसनन वा्तं.
नतसरी घं्ा झाल्यावर अंगावर का्ा
येतो. मनात हुरहूर भरते तो पडिा
उघडण्याची. मग मी त्या लाल

पडद्याच्या ह्या बाजूला असो अर्थवा
त्या बाजूला. .!

ननवांतपिा समळाला की एखािा so-

cial group join करावा. सगळ्यांनी

महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट
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र्नावात काय आहे?
- प्रफुल्ला खारकर
ं िार ह्याचीच
कुठे तरी माशी सशक
जास्त खात्री!
१६ ऑगस््चा दिवस, MCA वर
िप
ु ारी २.०० ला भे्ायचे ठरले.

सकाळी सकाळी पण्
ु याहून गाडीने
आई, बाबा, बायको आणि मुले

घेऊन ननघलो. आमचे बाबा त्याचे
सगळ्यात जास्त fan. स्वतः
िे वधर करं डक, पारसी लीग ते
रिजी करं डक खेळलेले. आजही
New Zealand चा सातवा
खेळाडूच्या नावापासून सुरवात

करून त्याचे Ground-wise न
मी आणि माझे कु्ुंब जुलै -

हात मू ठ आवळून स्वतः काहीतरी

भारतात गेलो होतो तेव्हाची ही

असंख्य गायत्री मंत्रांचे उच्चारि

गोष्. माझ्या एका समत्राचा

तो खेळताना त्याच्यासाठी केलेले

ओळखीचा होता “तो”. समत्र

आहे . कधी िाढी तशीच ठे वन
ू तर

ऑगस्् मध्ये चारधाम यात्रेसाठी

म्हिाला िे तो की भे् घालन
ू . पि
काही केल्या खरे वा्े ना! भे्ायची

कमालीची उत्सुकता तर "असे कसे

केल्याचा असभमान समरवलेला आहे .

कधी तोच श्फ घालून त्याच जागेत
पाच पाच दिवस बसन
ू त्याच्या

matches पादहल्यात. ्ी.व्ही. वर

शक्य आहे ?" ह्याची शंका. "मन

पादहलेल्या र्क्त ह्या एकाच

चचंती ते वैरी ना चचंती" म्हितात

व्यक्तीवर आम्ही एवढे प्रेम केलंय

ना त्यातला प्रकार.

की तो खरं च भे्िार ह्यावर काही

अहो खरे च आहे ते. लहानाचे मोठे
त्याचा खेळ बघत झालो. प्रत्येक
century नंतर िे वाला साखर
ठे वलेली आहे . आयुषयाच्या अवघड
प्रसंगी त्याची batting बघून

ककत्येक वेळा मनाची समजत
ू

काढलीय. त्याच्या Man of the
Match ceremony मध्ये आम्हीही

केल्या ववश्वास बसत नव्हता.
मराठी मािूस हा नेहमीच पदहली
bus just चुकलेली असं नशीब

घेऊन जनमाला आलेला असतो, तर
ह्या वेळेस असे काय होिार?
काहीतरी शेव्च्या क्षिी गडबड तर
नाही ना होिार? ककतीही positive
ववचार करायचे ठरवले तरीही

महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट

चुकता statistics सांगतील! र्क्त
एकिा commentary करताना

त्याला Dressing Room मधला
हत्ती म्हिाला म्हिून आजही

संजय मांजरे करवर खवळलेले, तर
शेन वॉनफची

Nightmare com-

ment ऐकल्यापासून त्याचे

जबरिस्त fan झालेले! आमच्या
आईला तर त्याच्यामध्ये नतचा
मागच्या जनमीचा मल
ु गा

दिसायचा! माझ्या चारधाम यात्रेची
र्लप्रापती म्हिूनच आमची

त्याच्याशी भे् होती आहे ह्याची
माझ्या आईला

पक्की खात्री होती.

त्याच्यावर मनापासून ननखळ प्रेम
करिारे माझे आई आणि बाबा!

कोि आनंि झाला होता म्हिून
ं िार्या
सांग!ू मी मात्र सशक

माशीबद्दलच जास्त ववचार करत
होतो! पेरोल आहे का इर्थपासून
14
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वेळेवर पोहोचू का? आणि

मनोगतावरचा ववश्वास वाढला. मी

मला आठवत नाही. सभरसभरते

पोहोचलोच तर तो येईल का

अर्थवफला कॅमेरा तयार ठे वायला

मन मी एकाग्र करायचा प्रयत्न

इत्यािी शंका मनामध्ये ठे वन
ू मागे

सांचगतला. सशवानी आणि अक्षता

करत असतानाच, Black BMW

पडिारा लोिावळा व खंडाळा पहात

make-up मध्ये busy झाल्या. ३०

X5 चालवत तो MCA च्या gate

होतो.

-४० समनन्ांच्या त्या phase मध्ये

मधून आत आला. उतरल्या

साधारि १.०० वाजता MCA ला
पोहोचलो. कार पाकफ

करून आम्ही

सगळे घाईघाईत Receptionist
समोर उभे राहायलो आणि तेव्हा
मनात ववचार आला की Receptionist बाईला नक्की काय
सांगायचे? त्याला भे्ायला तर
ककत्येक जि येत असतील …
नतनेही माझ्याकडे "अजून एक
आला" अश्याच नजरे ने

पादहल्यासारखे मला जािवले. मी

मनाची नस
ु ती circus चालू होती.

काय काय बोलायचे ह्याचा ववचार
चालू होता अणि इतक्यात Man-

उतरल्या आई-बाबांना हात जोडून

म्हिाला "एवढ्या लांबन
ू भे्ायला
आल्याबद्दल धनयवाि!" एका

ager िे साई आले, म्हिाले "चला".

वाक्यात आमच्या सगळ्यांचे डोळे

मी म्हिालो, "तो आला?" लगेच

पािावले. ववश्वास बसत नव्हता!

जीभ चावली, त्याला "तो"

हे असे काही तो बोलेले हे expect

म्हिायचे की "ते"? प्रॉब्लेम असा

केलेले नव्हते! इतके वषफ आम्ही

आहे की तो ककतीही मोठा झाला

त्याला TV वरती मैिानावर सत्ता

तरी पि
ू फ भारतासाठी तो कायमच

गाजवताना पदहले होते पि आज

आम्ही सगळे Manager िे साईंच्या

पदहल्यावदहल्या वाक्यात! आज

तो राहील. जास्त न ववचार करता

ते अनुभवले - तेदह त्याच्या

काहीच बोलत

मागे चालू लागलो. िे साई सांगत

त्याच्या

होते की तो ननघालाय आणि

मध्ये आम्ही सवफजि एकाच वेळेस

च्यायला! आता हे काहीच्या काही

मागच्या िारातून आत येतो. त्या

बत्रर्ळाबाि झालो होतो!

िाराच्या पायरीला ते "नामिे वाची

भारावलेल्या बाबांनी गडकरींच्या

पायरी"

काव्यातला एक मख
ु डा म्ह्ला ,

नाही पाहून नतने
ववचारले, "आपि खारकर का?"
होतंय हं ! मी मनातल्या मनात
अजून कावराबावरा झालो. ती

म्हिाली "Detroit वरून आलाय
ना?" मी काही बोलिार त्याच्या
आत सशवानी "हो" म्हिाली.
ररसेपशन डेस्कवरची ती युवती
म्हिाली, “व्यवस्र्थापक िे साई

आपली वा् बघत आहे त!". आता
मात्र मी पि
ू फ खलास झालो होतो!

िे साई आले आणि आम्हाला waiting room मध्ये घेऊन गेले.
म्हिाले "तम
ु ची सवफ सोय करायला
सांचगतली आहे त्यांनी. येतील ते

म्हितात. नामिे व जसे

ववठ्ठलाची वा् बघत बसले आणि
शेव्ी ववठ्ठलानी त्यांना पायरीवर
येउन िशफन दिले तसा त्या
पायरीवर सवफजि त्याची वा् पहात
बसतात असा त्याचा मनततार्थफ
होता. िे साई म्हिाले इतकी वषफ तो
इर्थे येतोय पि जेव्हा जेव्हा ते
त्याला पाहतात असे वा्ते की
पदहल्यांिाच पादहलंय. त्यांचा
अजूनही ठोका चुकतो तो आला

की. मग एकिा का तो बोलायला

एवढ्यात. तोपयांत चहा / कॉर्ी

लागला की र्थोडे नॉमफल होतात.

पया. त्यांची भे् झाल्यावर जेविही

मला हे सगळे वेगळे होते.

तयार आहे .” आता मात्र मला

अमेररकेत कामाननसमत्त

आईचे माझ्या चारधाम यात्रेचे

CEO शी माझे भे्िे होते पि

र्ल म्हिून ही भे् ह्या

कधी इतकी त्रेधानतरपी् उडालेली

बर्याच

महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट

साधेपिाच्या एका गग
ु ली

"असो असो परी ओळख बाळा,

लोभही राहू िे ! ननत्य नवा उत्कषफ
तुझा या नयना पाहू िे "

माझी र्थोडीर्ार चौकशी करून तो
बाबांशी बोलू लागला. बाबांनी

त्यांना आवडलेली त्याची १९९० ची
England ववरुद्धची inning
सांचगतली. तो इतक्या जवळून

बोलताना मी त्याला नयाहाळत
होतो. अजन
ू ही तो तसा कोवळाच
दिसत होता. त्यांच्या गपपा चालू
असतानाच आईने त्याला अजून
प्रश्न ववचारायला सुरवात केली

"अंजली कशी आहे ? आणि अजन
ुफ ?
तो का नाही select झाला? तुम्ही

पण्
ु याला कधी येिार?" आता प्रश्न
पान २४ वर िालू

15

र्नाटक लवशेष

स्र्नेहबंध

मे २०१४ , अंक २

ओळख लमत्ांची : हषषि व लस्मता अण्णेलगरी
- सर्न
ु ील लहंगवे
हषफिचे नाव अहे . २००७ या वषी
त्याने मंडळाचे अध्यक्षपि

सांभाळले. अध्यक्ष असताना

त्याने खूप बहारिार कायफक्रम

सािर केले!. मंडळाच्या ववश्वस्त
ससमतीमध्ये ही तो होता. सवाांना
एकत्र घेऊन काम करण्याचे
कसब त्याने ससद्ध केले.
एकीकडे मंडळासाठी भरीव काम
करीत असतानाच त्याने रं गभूमी
वरील आघाडीचा कलाकार
मल
ु गी वियांका आणि पत्नी स्स्मता िरोिर हर्णद

सुमारे बारा तेरा वषाांपूवीची

पढ
ु े एक िोन वषाफत हषफि

अपा्फ में्मधील घरी एक उं चापरु ा,

व्यन्क्तमत्वाची ओळख वाढतच

तरुि राचधकाकडे पोळ्या

समत्र आणि धाकट्या भावाप्रमािे

आठवि आहे . आमच्या ड्रेकशायर
्ाप्ीप वेष केलेला एक िे खिा

अण्िेचगरी या उमद्या स्वभावाच्या
गेली. आज माझा एक जवळचा

म्हिन
ू ही नाव समळववले आहे .

“सेसलब्रेशन”, “एकिा पहावे करून”,
“सौजनयाची ऐशी तैशी”, “एका

होता प्रेमवीर”, “असं झालंच कसं”
अशा अनेक ना्कांमधून त्याने
वेगवेगळ्या भूसमका वठववल्या.

आता सािर होिार्या “रिांगि”

नेण्यासाठी यायचा . हाय हॅलो

असिार्या हषफि बद्दल सलदहण्याची

होती. तो तरुि शीला करवंिे

आनंि वा्तो. एक नाट्य

समजले. कोिीतरी मला

सलहावे अशी जरी प्रार्थसमक

त्याच्या नाट्यप्रेमाववषयी

आमच्या कंपनीच्या

स्वभावाच्या मािसाचे अनेक पैलू

समजले की त्याचे आई वडील

मेव्हिा आहे आणि त्यामळ
ु े

प्रयत्न!

करण्याइतकीच आमची ओळख

संधी मला समळाली याचा मला

या ऐनतहाससक ना्कात त्याच्या
व्यककमत्वास साजेशी अशी

भूसमका तो सािर करिार आहे .

यांचा भाऊ आहे असे मला

कालाकार म्हिून त्याच्याबद्दल

असेही सांचगतले की तो

कल्पना होती तरी या दिलखुलास

त्याच्याशी गपपा करताना असे

त्यावेळेच्या मॉनेन्जंग डायरे क््रचा

आपिांसमोर उलगडण्याचा हा

बरीच वषे नाट्यक्षेत्राशी संबंचधत

माझ्या लेखी त्याचा भाव जरा
वधारला (तसे काही नव्हते, हे

मागाहून समजले). त्या वेळी तो
एक्ाच रहायचा.

आज आपल्या मंडळामध्ये एक
आघाडीचा, कतफव्यिक्ष आणि
कुशल नेतत्ृ व गुि असलेला

कायफकताफ /पिाचधकारी म्हिून

महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट

होते. ककशोर प्रधान यांनी

स्र्थापलेल्या न्राज चर्थये्सफ या
संस्र्थेने सािर केलेल्या ना्कात ते
कामे करत. त्याचे वडील आणि

काका यांना ना्काबरोबरच संगीत
क्षेत्रात गोडी होती. माणिक वमाफ,
16
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यशवंतबुवा जोशी अशांसारख्या

मोठ्या जबाबिार्या

संगीत क्षेत्रातील दिग्गजांची आणि

असतात : ना्क ननवडिे, त्यात

घरी उठबस असे. हषफिच्या काकू

गुंर्िे आणि प्रेक्षकांना रुचेल असे

नाट्यक्षेत्रातील र्थोरांची त्यांच्या

रे डडओवर गायच्या. इतकेच नव्हे
तरी त्याच्या बदहिीने (शीला)

“एक होती शारिा” या ना्कात

नाना पा्े कर बरोबर भूसमका केली
होतीं.

शीला करवंिे यांनी

डेरॉई् रं गभूमीवर सुद्धा ना्कात
कामे केली आहेत हे आपिापैकी
अनेकांना माहीत आहे .
स्वतः हषफिने शाळे त असतांना
ना्कात कामे केली आणि

त्याकाळातील बहुतेक सारी ना्के
पादहली असे तो आवजन
ूफ सांगतो.

मे २०१४ , अंक २

स्र्नेहबंध

योग्य कलाकार आणि संगीत

प्रभावी सािरीकरि करिे. अशा
अनेक बाजू सांभाळिार्या

दिग्िशफकांबद्दल तो मोठ्या आिराने
बोलतो.

चेहेर्यावर गोडवा असल्यामुळे ती
भूसमका खुलली.
भूसमका प्रभावीपिे सािर

करायची तर मळ
ू संवािाचे

व्यवन्स्र्थत पाठांतर, संवाि र्ेक
आणि स््े जवरील हालचाल यांचा
योग्य मेळ जमला पादहजे

याबाबत आमची चचाफ झाली.

हषफि अगिी उत्साहाने आपल्या

त्यासशवाय हषफिने असेही मत

आवडलेली त्याची भूसमका म्हिजे

आणि कलाकाराचे

भूसमकांववषयी बोलतो. त्याला

मांडले की ना्कांमधील पात्र

“एकिा पाहावे करून” मधील

व्यन्क्तमत्व यांची सांगड घालिे

'त्याला ले् करायची सवयच हो'

ध्वननमुद्रि करून ते परत परत

सिर केलेला बापपाजी ्ाळ्या

हषफिला वा्ते. त्याचे मते

'बापपाजी'. लग
ुं ीधारक आणि

असे कनाफ्की हेल काढत त्याने

आवश्यक आहे . संवािाचे

ऐकिे खूप उपयोगी पडते असे

ववनय आप्े , स्वाती चच्िीस

आणि सशट्टय
् ा घेऊन गेला. त्या

एखाद्या ना्कचे जास्त प्रयोग

कॉलेजमध्येच होते तसेच सुनील

अशी पकड घेतली की त्या

भूसमकेत योग्य बिल करता येिे

असे गाजलेले कलावंत त्याच्या

ना्काने आम्हा समत्रमंडळींवर

झाले तर कलाकारला आपल्या

नारकर, ववजय पा्कर,सतीश

प्रयोगानंतर ककत्येक दिवस आम्ही

संबंध अहेत. हषफिने िोन

बोलयचो! तसेच त्याने सिर

भारतामधून ना्के आवश्य

केली अहे त. कोका कोला

गाजला. त्याच्या उं चीमळ
ु े आणि

कारि व्यावसानयक कलावंतांचा

पुळेकर यांच्याशी त्याचे जवळचे
व्यावसानयक जादहरातींसाठीही कामे
कंपनीच्या एका जादहराती मध्ये
त्याने काम केले आणि ती

जादहरात पेपसीने केलेल्या आणि

हषफद्शी त्यातील संवािातच

केलेला सौजानयामधील नानाही
शरीरयष्ीमळ
ु े या िोनही

भूसमकांमध्ये रं गत आली पि

गंमत सांगायची म्हिजे “एकिा

असभताब बच्चन असलेल्या

पहावे करून” मधील एका दृश्यात

पि बच्चन यांच्या ववरोधात नको

हाितो, पि मळ
ु ात मि
ृ ू

जादहरातीस प्रत्युतर म्हिुन होती.
म्हिून ती जादहरात प्रससद्ध केली
गेली नाही हा भाग वेगळा. एका

बापपाजी बबनयाला छातीवर ठोसे

स्वभावाच्या हषफिला जोरकस ठोसे
मारिे कठीिच जायचे! “असं

िोन व्यावसाईक चचत्रप्ांमधील

झालंच कसं” या ना्कात हषफिने

झळकला आहे ! हषफिच्या मते

पात्र िाि घेऊन गेले. मुळात

मॉबसीन मध्येही हा पट्ठा

ना्कांच्या दिग्िशफकांवर र्ार

रं गववलेले नऊवारी साडीतले स्त्री

महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट

शक्य होते तसेच सािरीकरिात
ववववधता आिता येते .

आिावीत असे त्याला वा्ते
असभनय पाहण्यात एक
वेगळीच मजा असते.
आता सिर होत असलेल्या

नाट्यरं ग या नाट्यमहोत्सवाचा हा
मुख्य संयोजक अहे . या

महोत्सवाची छापलेली नतकक्े

बघून आपल्याला असे लक्षात

येईल कक बारीकसारीक बाबीसुद्धा
नजरे आड केलेल्या नाहीत. बहृ न

महाराषर मंडळाच्या लॉस एंजलस
येर्थे पढ
ु ील वषी होिार्या
पान २० वर िालू
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स्र्नेहबंध

महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट
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स्र्नेहबंध

महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट
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पान १६ वर िालू

मे २०१४ , अंक २

स्र्नेहबंध
पादहले आहे . कधीही न

आत्मीयतेने सहभागी होतो आणि

चचडता, न रागावता

तसेच िस
ु र्याला बोलण्याचीही संधी

त्याचे कतफव्य पार पाडले.

त्याच्याकडून काही खास मुंबईच्या

अनतशय शांतपिे त्याने

िे तो. हा मुंबईकर असल्यामुळे
भाषा शैलीचा वापर

होतांना दिसतो. “हरकत
नाही” हा त्याचा

आवडीचा वाक्यप्रयोग,
तसेच बकवास,धद्ंग

अचधवेशनाचा तो समसशगन मधील

असे खास मुंबईकर

प्रवक्ता म्हिून काम पहािार

शब्ि त्यानेच

आहे .

उच्चारावेत.

अनेक वेगवेगळ्या भूसमका करून

लज्जतिार खाना और

सुद्धा अजन
ू ही स््े जवर प्रवेश

करताना िडपि येतेच असे तो
प्रांजळपिे कबल
ू

करतो. ना्कांबद्दलचे वेड जपताना

या क्षेत्रांतील आघाडीच्या दिग्िशफक/
कलाकारांबरोबर हषफिने संबंध
प्रस्र्थावपत केले आहेत आणि

जोपासले आहेत. त्या बरोबरीने
मोठ्या पडद्याचे वेड िे खील

हषफिने जपले आहे . नवीन येिारे
ससनेमे तो पदहल्या दिवशी
आवजन
ूफ पाहतो.
महाराषर मंडळातील एक सच्चा

कै. पपांचे आशीवाफि सिोदित
त्याच्याबरोबर असतील.

आवाज व वािी ह्या

स्
ु िार नाही याची ग्वाही मी

एक गोडवा आहे आणि त्याचा

व्यन्क्तमत्वास शोभिारी आहे ,

परं तु प्रसंगी अनतशय खंबीर आणि
किखर भसू मका तो घेऊ शकतो

आणि भारिस्त आवाजात आपले
म्हििे ठामपिे मांडू शकतो.

अर्थाफत असे चढ्या आवाजातील

वाि हे चचे पुरते असतात. हषफि

वावरतो नततकाच तो मोठ्या

तुम्हाला सांगतो पा्ीमध्ये रं गत

असतो. सौ. न्स्मताचे वडील येर्थे
असतांना आणि त्यांच्या

आजारपिात सख्खा मल
ु गा काय
करे ल त्यापेक्षाही जास्त हषफिने
त्यांचे केले हे आम्ही प्रत्यक्ष

'्ाळी' िे ण्याचीही एका खास शैली
आहे . त्याची ्ाळी तुम्ही घेऊनच

च्याच भाषेत असे वाि ररअर व्ह्यू

वयोवद्ध
ृ मंडळींचा आिर राखून

बरोबरच रं गू शकते. हषफिची

उं चपुर्या हषफिच्या व्यन्क्तमत्वात

कायफकताफ म्हिून हषफि तरुि
मंडळीत न्जतक्या सहजतेने

शौकसे पीना हे हषफि

समररमध्ये सद्ध
ु ा तो ठे वत नाही.

बघा -------पुनहा मैत्रीचा हात
िे तो!
असा आमचा समत्र

स्वयंपाकघरातिे खील उस्ताि आहे .
बहुतेक सवफ पिार्थफ तो करू शकतो
असे न्स्मता आवजन
ूफ सांगते.
कोंबडी आणि केक करण्यात तो

वाकबगार आहे ववशेष म्हिजे तो
केक बनववतो तो अगिी scratch
पासून! भारतात असताना नोकरी
ननसमत्त आणि इर्थे आल्यावर

हवी असेल तर हषफिसारखा सभडू

सुरवातीला एक्े रहायची सवय

आितो आणि त्याच्या खास

असावे.

हवा. मौजमस्तीमध्ये तो धमाल
शैलीत ववनोि सांगून हशा

्ाळ्यांच्या वातावरिाची लज्जत
वाढववतो. कुठल्याही ववषयात तो

महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट

असल्यामुळे हे शक्य झाले

त्याचा एका आवडता छं ि म्हिजे
बागकाम. िर उनहाळ्यामध्ये
हरतर्हे ची र्ुले अनतशय
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आकषफकपिे लावून त्याने केलेला
बगीचा हा पाहिार्याला आकवषफत

स्र्नेहबंध
आरत्या म्हिू, प्रीनतभोजनसह तो
संपनन होतो.

करतो.

आता त्यांची लाडकी कनया वप्रयंका

हषफिचे आिखी एक वैसशषट्य

डॉक््र झाली. आयुषयातील एक

वाजववतो. साई बाबांची आरती

आनंि हषफि आणि न्स्मताच्या

म्हिजे तो अत्यंत सि
ुं र '्ाळ'
म्हितांना त्याने वाजववलेले ्ाळ
ऐकलेत तर तुम्हालाही ते

सशकावेसे वा्तील इतके तालबद्ध
वािन तो करतो.
आमचा समत्रपररवार हे च आमचे
कु्ुंब आहे असे न्स्मता

असभमानाने सांगते. ह्या
उभयतांनी जोडलेल्या समत्र

पररवाराची प्रचीती घ्यायची असेल
तर त्यांचा घराचा जंगी गिेश

मे २०१४ , अंक २
सािरीकरि आपिास आवडेल
अशी आशा बाळगतो.

मोठे स्वपन साकार झाल्याचा

चेहेर्यावर झळकताना दिसतो.
माझ्या या धाकट्या भावाप्रमािे

असलेल्या समत्राबद्दल ककती आणि
काय काय सलहू असे मला झाले
होते!

समळालेल्या संधीचा लाभ घेऊन
आपल्यासमोर एका 'मी' पिाचा

लवलेश नसलेल्या, प्रसनन आणि
दिलिार व्यन्क्तमत्वाचे केलेले हे

उत्सव बघावा, अनेक ववववध

महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट

आमचे अध्यक्ष,
श्री. शािल
ुष आठल्ये आलण
समस्त स्र्नेह्बंध
पररवारातफे आमचे
प्रायोजक आलण
लेखकांचे
मर्नःपव
ू षक आभार !
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स्र्नेहबंध

लचत्कार
- प्रफुल्ला खारकर
यौवनाच्या एका क्षिी आला होता एक सि
ुं र नाजक
ू रं ग

जीवनाचा ववचार करता करता

गुलाबी

आठवले परमहंसांचे वाक्य

हसता

आयुषय असते एक त्यानेच काढलेले चचत्र
आपल्याला

मात्र

असते

र्क्त

रं ग

भरायचे

स्वातंत्र्य

प्रत्येक रं गात होते ककतीतरी वेगळे तरं ग

त्या

रं गांत

मन

बनले

होते

मि
ृ ू

मोरवपशी
आयुषयातील प्रत्येक रं गाला आता अर्थफ आला ननराळा
इतके

माझे मी चचत्र बघताना आढळले बरे च रं ग

हसता

बेकर्कीर

चचत्र

बुडाला

पाहून

canvas

ही

ववचारात

मग आला होता क्षि इवल्या इवल्या रं गांचा,
िोन नाजूक समश्रिाचा, सपतरं गी क्षिांचा

बरे च होते यशाचे आणि प्रेमाचे छान छान रं ग
तर कुठे तरी कोपर्यात बसन
ू होते पराभवाचेही बेरंग

्पोरी डोळ्यातील पाण्यानी रं ग होते सभजलेले
क्षिभंगुर

नावच

होते

चचत्राचे,

बघता

बघता

रं गून

गेलेले
प्रर्थम आठवि झाली ती पदहल्यावदहल्या आठविीतल्या
पावसाची
चचंब सभजल्यावर पाठीत ििके मारून डोके पस
ु लेल्या
पिराची
वास्तल्याचा तो पदहला रं ग होता उबिार मल
ु ायम
आकाशी

मग होता तो रं ग ऐदहक यशाचा आणि सख
ु ाचा
रं गसंगतीत गुंर्ून गेला होता तो कायमचा
तरी िे खील बघा आयुषय उठून दिसेना
canvaas च्या ह्या चचत्रामध्ये रं ग कादह णखलेना

canvas वर ठे वन
ू होता तो सवफ रं गांच्या साक्षी
शोधन
ू पादहले पन
ु हा शेव्ी त्या रं गपे्ी
नंतर आठवले ते मे मदहनयाचे तळपते ऊन

होते अजूनही काही रं ग पडलेले नतच्यापो्ी

आणि लक्षात रादहलेले सारे मैत्रीचे ऋि

आठवले हरीचे रूप चचत्ती साकारता मोरपीस वपतांबर

खूप रं ग ते, कुठे दहरवा, वपवळा तांबडा तर कुठे होता
जांभळा

आणि मुरली
पूित्फ व प्रापत झाले चचत्री साधून दिला सवाफर्थफ अखेरी

अनेक छ्ा असताना ही भेिभाव होता त्यातला मात्र
आंधळा

महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट
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पान १४ वरून िालू

खप
ू खाजगी झाले होते. मला घाम
र्ु्त होता पि तो मात्र अनतशय

पस्
ु तके भे् दिली. अक्षतानी

म्हिाले "आज तू खप
ू मोठी इच्छा

सवफ करत असताना

bless you!" बाबांच्या चेहर्यावरचे

"जगननार्थ परु ी" चा प्रसाि दिला. हे
मनाप्रमािे

नम्रपिे सगळे चें डू सीमा रे षब
े ाहे र

र्ो्ो व video काढले. सतत

मारत होता… काहीही आडपडिा न

हसिारा तो आम्हाला कायमची

ठे वता!

आठवि िे ऊन

आम्ही िोघेही सत्यसाईबाबांचे भक्त
असल्यामळ
ु े , मी तो ववषय काढला
आणि त्यानी त्या ववषयावर मला
१५-२० समनन्े त्याचे खाजगी
अनुभव सांचगतले. मन प्रसनन
झाले. नंतर अर्थवफने

त्याच्या

Card Magic Tricks िाखवल्या
आणि त्यानी त्या Tricks चा

गेला. कशाचीही

घाई नव्हती. तो इतक्या प्रेमानी व
आपल
ु कीनी आमच्याशी का वागला
ह्याचे मला काहीही कारि मादहत

ते भाव जिू मला परमेश्वराचे
आशीवाफि समळाल्यासारखेच

जािवले आणि ज्यानी हे सवफ
घडवन
ू आिले, त्या माझ्या

समत्राचे, मी मनातल्या मनात खप
ू
आभार मानले. मी जानेवारीमध्ये

नाही. किाचचत तो असाच असावा.

परत India ला जातोय. भे्ीन

त्याचे मोठे पि हे त्याच्या प्रत्येक

बहुतेक परत त्याला, अरे हो, पि
त्याला म्हिजे कोिाला हे सांचगतले

छोट्या छोट्या कृतीतच आहे .
गाडीतून परत येताना प्रत्येकजि
आपापल्या ववचारात होता. मी

यर्थेच्छ आनंि घेतला. सशवानीने

driver च्या शेजारच्या सी्वर

त्याला श्रीला प्रभूपािांची

बसून लोिावळा, खंडाळा पहात

आणि "Journey Home" नावाची

माझ्या खांद्यावर ठे वला आणि

"Bhagavad Gita As It Is"

पि
ू फ केलीस, Thank you, God

होतो. इतक्यात बाबांनी मागून हार्थ

का मी तुम्हाला? जाऊ िे ,

कोिीतरी म्हिालेच आहे नं नावात काय आहे ? आणि तसेही
त्याला तोच राहू िे . कारि

त्याच्यासारखा र्क्त तोच आहे !

Learn the versatile Indian classical Kathak Dance
With

Manisha Dongre
Locations:

Bharatiya Temple, Troy & Hindu Temple, Canton
***** Special batches for Adults and Moms *****
Contact: Manisha Dongre at 248-740-5915
www.manishadongre.com
महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट
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प्रेम
प्रेषक – र्नललर्नी प्र. गोरे
ववसशष् वयानुसार त्यात ववववधता
येत जाते. जीवनाच्या अवकाशात

सपतरं गी इंद्रधनुसारखे हळूहळू प्रेम
पसरते!
दहंि ू संस्कृतीत सिवार

नातेसंबंधातील प्रेमाचे महत्व
िाखवन
ू िे तात. दिवाळी सि मोठ्ठा
नाही आनंिा तो्ा! पाडव्याला

घरातील िं पती एकमेकांवरील प्रेम
भे्वस्तू िे ऊन, औक्षि करून,
द्ववगुिीत करतात. तर

भाऊबीजेला भावाबदहिी मधील
प्रेमाचा प्रत्यय एकमेकांकडे

कौतुकाने जमन
ू मल
ु ांबरोबर र््ाके
“प्रेम” पथ्ृ वीवरील सवाफत महत्वाची
मनोभावना, न्जची ननसमफती होत
जाते वार्याच्या झुळूकेसारखी.

प्रेमभावना, प्रत्येकाच्या जीवनात
पथ्ृ वीवरील पदहल्या श्वासाबरोबर
सुरु होिारी, इतकेच काय

गोवत्साच्या हं बरड्यातूनही व्यक्त
होिारी. अगिी प्रर्थम डोळे

ककलककले करत बाळ आपल्या

गोन्जरवाण्या ओठातून हसू लागते
अन ् मातेचं वात्सल्य प्रेम

बहरते. बाल्यावस्र्थेत केवळ मातावपत्यानीच सवफ काही करावं असा
गोड हट्ट सवाांचा असतो, अशा
अनेक प्रसंगातून मानवी

जीवनातील प्रेम आकार घेत जाते.
हे च बालक जेव्हा छोट्या वयात

सारख्याच समवयस्क

समत्रामैत्रीणिंच्या समवेत,
एकमेकांच्या खोड्या काढत

सहभोजनासह आनंिात प्रेम
ववकससत होते. दिवसभरातील
प्रसंगानुसार आई बाबांना

सवंगड्यांच्या बद्दल गोष्ी सांगत,

र्राळासह केलेल्या मौजमजेने
येतो. गदृ हिी सवाांचे करण्यात
धनयता मानते अन ् इर्थूनच

बाल्यावस्र्थेपासन
ू सान्त्वक प्रेमाचे
संस्कार मुलांवर सहज होतात.
असे म्हिावेसे वा्ते की दहंि ू
संस्कृती आहे महान!

ऐकत, प्रार्थसमक शाळे त मोठ्या

अगिी ववधात्याच्या ननसमफतीमध्ये

भावनांच्यासह सवफच बाबतीत

अधफनारी न्े श्वर रूपच िाखवले

दिमाखात प्रवेश घेते. मानससक

सुद्धा प्रर्थम स्वरूप आववषकारात

त्यांच्या बुद्धीचा ववकास होत

आहे . त्यामागे परमेश्वराचा संकेत

एक येिार्या प्रसंगातून,

शारीररक प्रेमातून एकत्वाच्या

जातो. हळूहळू, जीवनातील हर
अनुभवातून प्रेम ववकससत होते.
Love is a creation of all attractions towards everything you
have seen.

शाळे त जाऊ लागते तेव्हा आपल्या

महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट

असा की स्त्री परु
ु षाचे अत्
ू नाते
भावनांचे प्रनतक व्हावे! पुरािातील
अनेक कहाण्या प्रेम भावनांच्या

मायाजालातून उभ्या रादहलेल्या
दिसतात. त्यातील बहुतांश
शोकांनतका आहेत. सत्यवती
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सारख्या कोळी कनयेशी पराशर

शाश्वत सत्य आहे . तडजोड हीच

ऋषींच्या समागमामुळे पुढे

सोयीस्कर ठरते. प्रेमभावानांचा

ककशोरी अवस्र्थेत कंु तीला

त्यातूनच ववर्ल प्रेमाची युगुले

महाभारताची ननसमफती झाली.
समळालेल्या वरिानांमुळे कौमारी

वयातच नतने छोट्या बालकाला,
किाफला जनम दिला, परं तु सत
ू पुत्र
म्हिूनच त्याला जीवन जगावे
लागले. िषु यंत शकंु तला

व्यापारच सिै व दृष्ीस पडतो. मग

मे २०१४ , अंक २
पररवतफन हा सषृ ्ीचा ननयम

प्रेमातही आलाच. या संिभाफत
आधनु नक न्स्र्थत्यंतर झालेले

दिसत. १९ व्या शतकात अगिी

ननमाफि होतात - दहर रांझा,

बालपिीच माता-वपता आपल्या

"ती र्ुलरािी" रवीककरिांशी नाते

योजून ठे वीत. मग र्थोड्याश्या

लैलामजनू, इत्यािी. बालकवींची

जोडते. एक मधुरासमलन मनाला
आनंि िे ते पि यापेक्षा

मुलांचे वववाहाचं नाते मनांत

ककशोरवयांतच एकत्र आल्याने
त्यांची मनोसमलनाची भावना

प्रियातूनही शोकांनतकेचे िशफन

ववरहगीतांची ननसमफती अचधक

रुजली जात असे. त्यामुळे एक

िषु यंताचे ववस्मरि, अन ्

"सतारीचे बोल" मानवी

गेली. पि स्त्री जशी साक्षर बनली

घडते. िव
ु ाफस ऋषींच्या शाप वािीने
शकंु तलेला, मेनकेसारख्या

अपसरे च्या पो्ी जनम घेऊनही
कण्व ऋषींना नतचे पालन पोषि
करावे लागले. सीतेसारख्या

भूसमकनयेचे पालनकते जनकराजे

झाले. "सीताराम" यांचे जीवन एक
प्रेमसंनयासच म्हिावा लागेल.
िे वाचधकांचीही पथ्ृ वीतलावर
शोकांनतकाच दिसन
ू येते!
प्रेम आंधळं असते असेही म्ह्ले
जाते. कधीतरी चेष्े त “काय गाढव
प्रेम!” म्हिून द्ंगलही होते.

काव्यात्मक पंक्तींची ननसमफती
यातूनच झालेली दिसते! "क्षि एक
पुरे प्रेमाचा वषाफव पडो मरिाचा"
अस केशवसुत सांगून जातात.

मानवी जीवनात बहुतेकांचा
अनुभव असाच दिसन
ू येतो. "ती"
ककंवा "तो" .... सब कुछ तुम!...
अशा भाबड्या भावनांनी

भारावतात! पि “मलमली
तारुण्य माझे तू पहा्े पांघरावे”
सारखे र्ारसे कोिाच्या

अनुकरिात येत नाही, हे एक

होताना दिसते. केशवसत
ु ांची

आिशफ कु्ुंब संस्र्थेची ननसमफती होत

व्यन्क्तमत्वाच्या भावनांचा शाश्वत

तसे हे चचत्र बिललेले दिसते.

अववषकारच म्हिावा लागेल.

आता शैक्षणिक न्स्र्थत्यंतरामळ
ु े ही

मानवी जीवनात अशा भावनांचे
चचत्रि कर्था वाङ्मय -

नाट्यकृतीतून व्यक्त झालेले

पव
फ द्धती बिलन
ू प
ू आधनु नक

स्वरुपात आली आहे . तरुि वयात
महाववद्यालयात शैक्षणिक

पाहून समाज सुखी होतो.
उिाहरिार्थफ : लग्नाची बेडी, प्रेमा

उननतीबरोबरच साहचयाफने

- "असा मी असामी" ...एका

एक आिशफ जीवन ननखालस

तुझा रं ग कसा. पु.ल. िे शपांड्यांचे
सामानय कारकुनाचे शब्िचचत्र

प्रत्यक्ष उभे करते अन ् खळखळून
हसू र्ु्ते!
इनतहासात सामान्जकता धड
ु कावून
वागिारे प्रेमीयुगल
ु असं बाजीराव
मस्तानीला म्हिता

येईल. पुरातनकाळच्या रुन्क्मिी
कृषि प्रेमवववाहातील सुखिे व
(ब्राम्हिाच्या) तर्े ननरोप

एकमेकांबद्दल तरुिसुलभ

आकषफिातून सुसंकृत जीवनाची
प्रेमावर ननमाफि होताना दिसते.
आधुननक भौनतक ज्ञानाबरोबरच
सुसंगत अशी एक आिशफ

जीवनपद्धतीमुळे भारतीय संस्कृती
सवफ जगांत रुजू पहात आहे .
भारतीय शाश्वत संस्कृतीची

उज्ज्वल परं परा राखिारे प्रेम
पाहून मन भरून येते!

पाठविारी रुन्क्मिी, िषु यंताच्या
प्रियाला सार्थ िे िारी शकंु तला

ह्या सामाजा ववरुद्ध बंड करिार्या
प्रेसमकांचे उिाहरिच म्हिावे
लागेल.

महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट
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र्नार्नकटाई
- मण्ृ मयी बंगाळ
त्याला म्ह्लं,

"शाब्बास!! आता पुढच्या मुहूताफची
वा् बघ!"
साहहत्य
१/४ कप ब्र (unsalted - at
room temperature)
१/४ कप साखर
१/२ कप मैिा
५-६ वपस्ता (पावडर करिे)
चचमू्भर बेककंग सोडा
कृती

ब्र आधी फ्रीज मधन
ू बाहे र
माझ्या साडे चार वषाफच्या

मुलासाठी 'वेगळे काय खायला

करायचे' हा माझी झोप (िप
ु ारची)
उडविारा प्रश्न! एक दिवस

नानक्ाई करायची हुक्की आली.
म्ह्लं मल
ु ाला आवडली तर
उत्तम, नाही आवडली तर
आपलीच! Perfect win-

win situation!! र्थोड्याच

वेळानंतर नानक्ाई तयार
झाली. आयुषयात प्रर्थमच केलेली
नानक्ाई दिसायला छान झाली
होती आणि चवीला तर एक
नंबर!
मग आमचे छो्े दहरो
शाळे तून घरी आले. नानक्ाई

बघून म्हिाले "हे काये?" … मी

सांचगतले 'नानक्ाई'. "मला
नक्को"… "वेगळीच दिसते".

काढून room temperature ला
आिावे. Microwave करू

नये. एका भांड्यात साखर आणि

हे त्याचं द्वपकल --- 'आज

ब्र घ्यावे. त्यात मैिा, बेककंग

म्हिायचं …. वेगळं केलं की

्ाकून पीठ मळावे आणि ३०

म्हििार 'हे काहीतरी वेगळं च

समनन्े झाकून ठे वावे

आहे '

अव्हन ३५० F ला वप्रदह् करावे

मग काय … मी आणि नवर्याने

मळलेल्या पीठाचे छो्े गोळे करून

काहीतरी वेगळं कर'

चहा सोबत

मस्त नानक्ाई हािली. पार
अगिी शेव्ची एक उरली
असताना मला उगीच

वा्ले, एखािा तरी घास आपल्या

वपल्लाने राय केला पादहजे, न का
आवडू िे त. मी त्याला बळं च एक

शेव्ची नानक्ाई खायला लावली

सोडा चाळून घ्यावे, वेलिोडा पूड

त्यांना तळहाताने मध्ये ककंचचत
िाबावे

(पुरी ला्ण्या आधी करतो

तसे) आणि मधोमध वपस्ता
पावडर ककंचचत िाबावी

बेककंग रे मध्ये हे गोळे ठे वावे
आणि १०-१२ समनन्े बेक करावे.
खुसखश
ु ीत नानक्ाई तय्यार!

आणि म्हितोय कसा …"आई
अज्जन
ू िे "
महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट
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पालकाचे कबाब
- अर्नरु ाधा र्नाईक
घ्यावे

३) हे वा्ि मध्यम वाडग्यात
घालावे .यात आलं, मॅश केलेले
ब्ा्े , धिेपूड, न्जरे पूड, गरम

मसाला, आमचूर पावडर, कॉनफ

फ्लोअर आणि मीठ घालून समक्स
करावे.

४( हाताला तेल लावन
ू घ्यावे

आणि समश्रिाचे मध्यमसर समान
गोळे करून गोल आकार द्यावा .
पषृ ठभाग (सरर्ेस एकिम पलेन
असावा .तयार कबाब ककंचीत

िाबून चप्े करावे आणि एका
वेळ :४० समनी्े
नग :१० ते १२ मध्यम कबाब
साहहत्य:

१५ ते २० पालकाची पाने
२ मध्यम ब्ा्े , उकडून सोललेले
व मॅश केलेले

३/४ कप म्ार, वार्वलेले
२ ते ३ दहरव्या समरच्या, एकिम
बारीक चचरून

२ ्े स्पन
ू कॉनफ फ्लोअर

१/२ द्स्पून आले पेस््
१ द्स्पन
ू धिेपूड

१/२ द्स्पून न्जरे पूड

१/२ द्स्पन
ू गरम मसाला

१/२ द्स्पन
ू आमचरू पावडर
चवीपुरते मीठ

तळिासाठी तेल

८ ते १० काजू पाकळ्या )ववलग
करून( )ऐन्च्छक)
कृती:

१( सवफप्रर्थम पालकाची पाने ब्लांच
करून घ्यावीत .साधारि २ ते ३

कप पािी उकळण्यास ठे वावे .पािी
उकळले की पालकाची पाने
घालावीत आणि २ समनी्े

चमच्याने ढवळावे .नंतर पाने
गरम पाण्यातून काढून गार
पाण्यात बड
ु वावीत .
२) हलकेच पालकातील पािी
वपळून घ्यावे .नंतर लहान

समक्सीमध्ये घालावीत .त्यात
वार्वलेले म्ार, दहरव्या

समरच्याही घालाव्यात .पािी न

बाजूला काजू चचक्वावा .समडीयमहाय आचेवर गुलाबीसर रं ग
येईस्तोवर तळावे.
टीप:

१( ब्ा्े व्यवन्स्र्थत मॅश करून
घ्यावे, गुठळी राहू िे वू नये.
२( समश्रि गरजेइतके कोरडे

राहण्यासाठी पालक नी् वपळून

घ्यावा. तसेच म्ार वार्वल्यावर
व्यवन्स्र्थत ननर्थळून घ्या .कारि

समश्रि ओलसर झाले तर जास्त
कॉनफ फ्लोअर घालावे लागेल आणि
त्यामळ
ु े चव बबघडेल.

३ (जर एकिम दहरवेगार कबाब

हवे असतील तर ककंचचत (लहान
चचम्ी( )दहरवा रं गही घालू
शकता) .

घालता ककंचचत भरडसर वा्ून

महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट
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रांगोळी
- भारती मेहिें ळे
ह्याला चचत्रकला छान येिे

आवश्यक नाही. यंिा सवफ हौशी
कलाकारांना घेऊन एक मोठी

रांगोळी कलाकृती करण्याचा माझा
मानस आहे . तरी ज्यांना ही

रांगोळी सशकण्याची इच्छा आहे
त्यानी यावषीच्या गिपतीमध्ये
रांगोळी team मध्ये नावे
द्यावीत.

आणि रांगोळी मनापासन
ू

असे ववववध प्रकार करून पाहू
लागले. नंतर "संस्कारभारती" ची

गेल्यामळ
ु े रोज िारापढ
ु े सडा -

ह्या रांगोळीचे वैसशषट्य असे की

लहानपिापासन
ू च मला चचत्रकला
आवडायची! लहानपि वाड्यात
रांगोळी करायची असा पररपाठ

जाड रे घेची रांगोळी सशकून घेतली.
अगिी साध्या सोपया आकारांचा

असायचा. त्यातून माझे वडील,

वापर करून ही रांगोळी ककतीही

कलाकार! आईकडून दठपक्याची,

असेल तशी ती वाढवता येते. १.

माझा रांगोळी सशक्षिाचा प्रवास

गोपद्म ६. पट्टा हे र्क्त ६ आकार

काका, आत्या, आजी सवफ जि

मोठी काढता येते आिी जागा

तर बाबांकडून free hand असा

दठपका २. तुरा ३. चक्र ४. शंख ५.

सरु
ु झाला. शाळे त हळिी-कंु कू

वापरून रं ग न भरता कोित्याही

रं ग भरून मोठ्या मोठ्या

छान दिसते. रं गीत रांगोळी

समारं भात, गिपती उत्सवात मी

गडि पाश्वफभूमीवर ही रांगोळी

रांगोळया काढू लागले.

काढायची असल्यास या रं गांचा

हळू हळू रांगोळी स्पधाफत बक्षक्षसे

समळू लागली तसा माझा उत्साह
आिखी वाढला. पानार्ुलांची

रांगोळी,धानयाची रांगोळी,पाण्यावर

ची रांगोळी, पाण्याखालची रांगोळी

base तयार करून मग त्यावर
पांढर्या रं गाने रांगोळी

काढतात. ही सशकायला अत्यंत
सोपी आिी र्थोड्या सरावाने

प्ाप् मोठी रांगोळी तयार होते.

महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट

हा अंक आपणा
सवाांर्ना आवडेल
अशी अपेक्षा!
वाचूर्न स्वतःच
काही ललहावसं
वाटलं तर जरूर
ललहा. आम्ही पढ
ु ील
अंकात त्याला
प्रलसद्धी िेऊ!
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The Canvas of a Million Colors
- Anuj Arkatkar

Cradled gently in the hand of an artist was a palette of which black was the sole paint.
The masterful artist with a brush of unparalleled precision, unleashed his finest strokes on the
canvas before him.
The result was not the masterpiece he imagined.
A black and white sun rising above, a black and white field of flowers beside a black and white
A monochrome world That world was once America, closed off to so many possibilities.
But the artist realized something and added to Ms palette.
Reds and yellows and blues, Colors.
As the brush landed on the canvas, the world was reformed The blues filled the deep sea.
The yellows crowned the majestic sun. The feds illuminated the glowing sky. The purples and
the greens brought life to the flowers and trees With every trickle of color that was added, the
painting evolved.
The color wheel is no different from the world.
Each part has a purpose.
In America, all colors are welcome, and the brush never stops painting.
महाराष्ट्र मं ड ळ, डेरॉइट
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