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लेखकाांना, चित्रकाराांना आणि सांपादकाांना सांपूिण मतस्वातांत्र्य दे ण्यात आले दे ण्यात आले आहे . लेखांतून व

चचिांतून व्यक्त झालेल्या मताांशी सांपादक ककां वा आपि सहमत असूि असे नाही; तें व्हा आपि हा अांक केवळ
"मनोरां जनासाठी" आहे अशी अपेक्षा ठे वून वािावा, ही ववनांती!

Maharashtra Mandal of Detroit thanks

“Shri Thanedar”
for his support
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पाऊलवाटे वरून जाताना…
नमस्कार मंडळी,

मी तष
ु ार सामंत , “स्नेहबंध" च्या पहहल्या अंकातन
ू आपल्या सर्ाांना नर्ीन र्षााच्या
हाहदा क शभ
ु ेच्छा दे ऊ इच्च्छतो आणि त्याच बरोबर २०१६ च्या अध्यक्ष पदाची सत्र
ू

माझ्या हाती सप
ु त
ू ा करून, आमच्या कायाकाररिीर्र जो वर्श्र्ास मंडळाच्या बोडा
ऑफ ट्रस्टीजने ठे र्ला आहे , त्याबद्दल मी त्यांचेही आभार व्यक्त करू इच्च्छतो.

१९७७ मध्ये डेट्रॉइट मधील काही मराठी कुटुंबांनी एकत्र येऊन लार्लेल्या

“महाराष्ट्ट्र मंडळ ऑफ डेट्रॉइट” या रोपट्याचे

आता एका र्टर्क्ष
ृ ात रुपांतर झालेले आहे. या र्टर्क्ष
ृ ाच्या

छायेखाली आधार घेऊ इच्च्छिाऱ्या तम्
ु हा आम्हा सर्ा र्ाटसरूंना सर्ातोपरी मदत करण्याचा वर्डा मंडळाच्या
प्रत्येक
आणि

कायाकत्यााने

कायाक्रमात

उचलला

आहे.

गेल्या

काही

र्षाांत

मंडळाच्या

कायाभागात

सकारात्मक बदल घडून येत आहे आणि तम्
ु हा सर्ाांचे प्रेम आणि मंडळातील र्ाढती

सभासदांची संख्या ही त्याची पोचपार्ती आहे . मंडळाने केलेली ही पाउलर्ाट तम्
ु हा आम्हा सर्ाांना ही अशीच

पढ
ु े र्ाढर्ायची आहे. २०१६ चे र्षा तसे मंडळासाठी वर्शेष असिार आहे. तम्
ु हा सर्ाांना माहीतच असेल की

२०१७ चे BMM अधधर्ेशन आपल्या डेट्रॉइट मध्ये होिार आहे आणि याची जोरदार तयारी मंडळाने या

अगोदरच चालू केलेली आहे . या तयारीबरोबरच मंडळाचे सर्ा र्ावषाक कायाक्रम आपल्याला तततक्याच
उत्साहाने आणि उमेदीने करायचे आहे त. त्यासाठी तम्
ु हा सर्ाांच्या आशीर्ाादाबरोबर मदतीचीही गरज
लागिार आहे.

उत्तम प्रतीचे मनोरं जनाचे कायाक्रम, रुचकर जेर्ि, याचबरोबर बाळगोपाळांच्या सांस्कृततक आणि

शैक्षणिक कायाक्रमांर्र वर्शेष भर यार्षी मंडळातफे हदला जािार आहे . मंडळाच्या कायाक्रमांच्या आयोजनात
या बाळगोपाळांना सामील करून त्या त्या क्षेत्राचे प्रशशक्षि हदले जािार आहे . फोटोग्राफी, र्ेबसाईट डडझाईन,
फ्लायर डडझाईन अश्या अनेक स्तरांर्रील हे प्रशशक्षि त्यांच्या शैक्षणिक आणि त्यापढ
ु ील आयष्ट्ु यात उपयोगी
पडिारे आहे. २०१६ च्या र्षााची सरु
ु र्ात “ग्लीनसा फुड बँक” येथे करून आणि या कायाक्रमात भरभरून
उपच्स्थती दशार्न
ू या धचमक
ु ल्या स्र्यंसेर्कांनी मंडळाच्या या उपक्रमांना जिू दज
ु ोराच हदला आहे.

थोरामोठयांसाठी दे खील मंडळाने मनोरं जनाच्या कायाक्रमांची आखिी केली आहे . भारतातील मराठी

धचत्रपट

स्थातनक

सष्ट्ृ टीतील

प्रततभार्ंत

तसेच

मराठी

रं गभम
ू ीर्रील

प्रख्यात

अशभनेत्यांचे

शसनेमे

आणि

नाटके,

तसेच

कलाकारांचे संगीत, नाट्य अश्या वर्वर्ध क्षेत्रातील कायाक्रमांचे आयोजन केले आहे .

चला तर मग, या सर्ा कायाक्रमांचा आणि उपक्रमांचा मन:पर्
ा
आस्र्ाद घेण्यासाठी भरघोस संख्येने
ू क
उपच्स्थती दशार्न
ू कायाकत्याांचा उत्साह द्वर्गि
ु ीत करूया

तष
ु ार सामंत

अध्यक्ष, महाराष्ट्ट्र मंडळ ऑफ
डेट्रॉइट
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बंड्या!
- पन
ू म तोरगल
"पन
ू म ताSSSSSSई!!!!! पन
ू म ताSSSSSSई ... " शेजारच्या णखडकीतन
ू आरोळी ऐकू आली. ही

शसग्नेचर हाक मी काही पहहल्यांदा ऐकत नव्हते. आमच्या शेजारी रांगिेकर कुटुंब रहायचं. त्यांच्या सहा-साडे
सहा र्षाांच्या नातर्ाची होती ती हाक. म्हिजे बंड्या आला तर बेळगार्हून! जेमतेम ३ फूट, सार्ळा र्िा,

गट
ु गट
ु ीत, मस्तीखोर आणि अततशय हुशार! दोन र्षाांपर्
ू ी आम्ही इथे रहायला आलो तेव्हापासन
ू त्याची आणि
माझी एकदम खास गट्टी जमली होती. तो दर सट्ट
ु ीत, सिासद
ु ीला आपल्या आई बरोबर आजोळी यायचा,
आणि घरात पाउल टाकता क्षिी मला हाक मारायचा. मला माहीत होतंच, की त्याच्या मागोमाग त्याच्या

आईचा आर्ाज ऐकू येिार. "बंड्या! आधी स्र्च्छ हात-पाय धू , कपडे बदल". बंड्याला कुठली आलीये उसंत,
त्याने णखडकीतन
ू च वर्चारलं, "ए पन
ू मताई, मला बोलंर् ना, मला खेळायला घेऊन जा ना, मी बदलीन ना

तझ्
ु याकडे कपडे". रांगिेकरांच्या घरात बंड्याची आई आणि ततचा भाऊ सोडले तर तसं तरुि कुिीच नव्हतं.
नाही म्हिायला घरात अजन
ू ५ र्यस्कर मािसं मात्र होती. पि त्यांच्या पज
ू े-अचेतन
ू , पोथी-परु ािातन
ू

बंड्याला पाहहजे तेर्ढा र्ेळ खेळायला शमळत नसे. त्यामळ
ु े मी बंड्याला आमच्याकडे खेळायला बोलार्लं की
स्र्ारी खुशीत असायची. बरे चदा तर तो हदर्सभर आमच्याचकडे असायचा. इथेच खेळायचा, जेर्ायचा,

झोपायचा आणि मग मी कधीतरी रात्री उशशरा त्याला उचलन
ू त्याच्या घरी नेऊन बबछान्यार्र झोपर्ायचे. दर
र्ेळी बेळगार्ला परत जाताना बंड्या रडायचा. कारि मला सोडून जािं त्याला जीर्ार्र यायचं.

ह्या खेपेस मात्र त्यांच्या घरात एक नर्ीन लगबग होती. मामाचं लग्न होतं म्हिन
ू आले होते सगळे .

बंड्याला मात्र त्यात यच्त्कंधचत रुची नव्हती. आणि कामाच्या व्यापात त्याची तडमड कुिालाच नको होती.

हदर्सातन
ू ककमान शंभर र्ेळा "आपल्याकडे आता नर्ीन मामी येिार आहे ना..." असं त्याच्या कानी पडत

होतं. एक-दोन हदर्स झाल्यार्र अगदीच न राहून त्याने शेर्टी वर्चारलंच, "पि का येिार आहे मामी
आपल्याकडे? खेळायला का?" सगळे हसले. म्हिाले "अरे , मामा लग्न करतोय मामी बरोबर, म्हिून येिार ती
आपल्याकडे". बंड्या आिखीनच बार्चळला "मामा लग्न का करतोय पि?" आई म्हिाली "मामाचं प्रेम आहे
ततच्यार्र आणि ततला कायमची आपल्या घरी आिायची असेल तर लग्न करार्ं लागतं". धचमक
ु ल्या बंड्याचे
डोळे एकदम चमकले! धार्त येऊन त्याने मला घट्ट शमठी मारली आणि म्हिाला "पन
ू मताई, माझं खूप खूप

प्रेम आहे तझ्
ु यार्र. माझ्याशी लग्न करशील? मग तू कायमची माझ्याबरोबर बेळगार्ला येऊ शकशील". मला
काय बोलार्ं क्षिभर सच
ु ेचना. ककती गोंडस, तनरागस होतं ते प्रेम - बंड्याचं पहहलं-र्हहलं प्रेम. त्याची प्रेमाची
पररभाषा ककती सोपी होती. रोज तो मला गळ घालायचा - एकच एक पाढा - "मामाचं प्रेम आहे तर त्याचं
लग्न करताय ना मामी बरोबर, तसं माझंही आहे पन
ू मताई र्र!". शेर्टी त्याची समजूत पटार्ी म्हिून मी
त्याला सांधगतलं "मामा मामी पेक्षा उं च आहे की नाही, तसा तू माझ्या पेक्षा झालास की बघ"ू .

माझं शशक्षि संपलं. अमेररकेला आले. इथेच स्थाईक झाले. म्हिता म्हिता काळ लोटला, बंड्या
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बार्ीस-तेर्ीस र्षाांचा झाला. एकदा भारतात गेले होते तेव्हा आईनी सांधगतलं बंड्याचं लग्न ठरलंय -

प्रेमवर्र्ाह. केळर्ि आहे . खप
ू र्षाांनी भेटिार होता मला बंड्या. सहा फुट उं च, सडपातळ सडसडीत बांधा

असलेल्या दे खण्या बंड्याला समोर बघन
ू मला खरं च र्ाटे ना. माझा इट्कुला शमत्र एर्ढा मोठा कधी झाला?

केळर्ि छान झालं. सगळे तनर्ांत गप्पा मारत बसले होते आणि मामाने बंड्याला मद्द
ु ाम डडर्चलं "अरे तझ
ु ं
तर पन
ू मताईर्र प्रेम होतं ना? आणि आता तर तू ततच्यापेक्षा उं चही झाला आहे स. मग ही ठकी कोि?".

बंड्या गालात हसला आणि शमच्श्कलपिे म्हिाला "पन
ू मताईर्र आहे च माझं प्रेम. फक्त काय आहे नं, ते
माझं पहहलं प्रेम आहे आणि हे दस
ु रं !!!!

With best compliments of the Walvekar Family!
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प्रेम

प्रेम तुझे
“मैत्रय
े ी” झोपली कुशीत जेंव्हा

कुिार्रचं प्रेम

असं बोलन
ू दाखर्त येत नाही

प्रेमाचे अथा उलगडू लागले तें व्हा

प्रसंगाप्रसंगाला उन्मळून बाहे र पडतं

रात्रभर जागी राहहली “आई” जेंव्हा

ते फक्त असतं, जािर्तं

एखादा शब्द, नजर, हालचाल, कृती,

दस
ु ऱ्यासाठी जगिे म्हिजे प्रेम कळले तें व्हा

प्रेमाची र्ेगळीच स्र्तंत्र भाषा असते

कुठे होतास वर्चारले “बहहिीने” जेंव्हा

यांच्या घडण्यातन
ू कळतं

एकाचर्ेळी सख
ु वर्िारी आणि दख
ु वर्िारी

भेटण्याची ओढ म्हिजे प्रेम कळले तें व्हा

हे ज्याचं त्याला समजतं, समजार्ं..

घरी राहा सांधगतले “बायकोने” जेंव्हा

ती रे शमाची आणि फटक्याची लड असते
असं न सांगता ज्यांना समजतं

सहर्ासाची ओढ म्हिजे प्रेम कळले तें व्हा

आणि ज्यांना समजतं नाही

लक्षात ठे र् सांधगतले र्गाात “बाईनी” जेंव्हा

ते भाग्यर्ान,

अपेक्षा म्हिजे प्रेम कळले तें व्हा

ते करं टे, इतकंच!

- अंजली दे शपांडे

मदत माधगतली कॉलेज मध्ये “मैत्रन
े ीने” जेंव्हा
वर्श्र्ास म्हिजे प्रेम कळले तें व्हा

कसे आहात वर्चारले “सासन
ू े” जेंव्हा
आपल
ु की म्हिजे प्रेम कळाले तें व्हा

आम्हीपि आहोत म्हटले “भार्जयीने” जेंव्हा
खोडसाळपिा म्हिजे प्रेम कळाले तें व्हा
प्रेमाचे अथा उलगडू लागले तें व्हा
“मैत्रय
े ी” झोपली कुशीत जेंव्हा

- प्रवीि कापडिीस
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संजय उवाच: पहिलं प्रेम.. भूतकाळावर!

- संजय मेिेंदळे

मािसाचं मन मोठं चमत्कारीक असतं. र्य र्ाढत जातं, तसं ते पढ
ु े पाहण्याऐर्जी पाठीमागे

पाहण्यातच जास्त रमतं. अशा र्ेळेला पाठीला डोळे फुटतात आणि मग भत
ु काळातल्या आठर्िींची शेकडो
प्रततबबंबं लखलखायला लागतात. जीर् एर्ढा एव्हढासा व्हायला लागतो. हुरहुर शब्दाचा अथा नव्याने
जािर्ायला लागतो. ही हुरहुर, हे र्ाटिं मग थेट "त्या" हदर्सांत घेऊन जातं...

ते हदर्स ही कसे... भारार्न
ू जायच्या र्याचे, थरथरत्या धधटाइचे, एकमेकांच्या धरलेल्या हातांचे,

हदल्याघेतल्या र्चनांच,े जमलेल्या ककं र्ा अव्यक्त राहहलेल्या आणि म्हिूनच काळजात रुतन
ू बसलेल्या

प्रेमाचे. रं ग दे बसंती मधे ओम परु ी च्या तोंडी त्याच्या मल
ं ी एक र्ाक्य आहे "सोचता भी है हदलसे".
ु ासंबध
खरच, त्या हदर्सांच्या व्याख्येत "डोक्याने" वर्चार करिं बसतच नाही. त्या मंतरलेल्या हदर्सांत आपला
एक ग्रप
ु असतो. मग त्या ग्रप
ु बरोबर घालर्लेले हदर्स... केलेली जागरिं, मारलेल्या गप्पा, पाहहलेले

नाटक-शसनेम,े ऐकलेल्या मैकफली, केलेली-बसर्लेली गॅदररंगमधली नाटकं, ट्रे ककं गसाठी केलेली भ्रमंती, च्जभेचे
चोचले परु र्ण्यासाठी पालथी घातलेली तनरतनराळी हॉटे ल्स.... हदर्स कसे भरु ा कन उडून गेल्यासारखे
र्ाटतात...

छया! वर्शीत मािस
ू जे हदर्स जगतो ते तसेच्या तसे परत जगायला शमळाले तर.... पि ते होिार

नसतं. मग मन र्ेडं होऊन आठर्िींच्या मागे धाऊ लागतं. आठर्िीतली गािी, गायक, मैकफली यांची

दृकश्राव्य धचत्रं डोळयांपढ
ु ू न सरकायला लागतात. मला आठर्तंय ककतीदा तरी मी आणि माझा शमत्र शशर्ाजी
पाका च्स्र्शमंग पल
ु ाच्या कॅफेर्र K L सैगल ची गािी चार चार आिे जक
ु बॉक्स मध्ये टाकून ऐकत

बसायचो. तशीच नरू जहाँची "अनमोल घडी" तली गािी.... अझीझ नाझा च्या तोंडून ऐकलेल्या "चढता सरु ज
धीरे धीरे " आणि "झूम झूम बराबर झूम शराबी" कव्र्ाल्या... चालीचे Great Dictator, Modern Times

सारखे शसनेम.े .. ठाण्यातल्या मन्
ु शीपाल्टी ऑकफस जर्ळच्या हॉटे लतली खाल्लेली शमसळ आणि पण्
ु यातल्या
"नागपरू " हॉटे ल मधलं ततखटजाळ धचकन...

रात्रीच्या र्ेळी कधीकधी तनरभ्र आकाशाकडे बघतांना, हे सारे सख
ु ाचे क्षि ज्या पंचेंहियांच्या सहाय्याने

भोगले ती इंिीये आता एकेक करून सोडून जातील... असा वर्चार मनात येतो... मन अधीकच वर्षण्ि
होते... आणि आधार शोधायला लागतं....

अशा र्ेळी, "ए च्जंदगी आहहस्ता चल ... कुछ हसरते और भी

बाकी है " या ओळी अधधकच भार्तात.... आणि जीर्नाच्या उरलेल्या "अध्याा पेल्या"कडे बघायची नर्ी उमेद
दे तात.
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पहिलं प्रेम.. ग्रँड कॅननयन!
- वीिा शिा
भर दप
ु ारची र्ेळ. हुजूरपागा शाळे तला नर्र्ी 'क' चा र्गा. सर्ाांच्या आर्डत्या मालती र्झेबाईंचा तास.

बाईंच्या र्क्तत्ृ र्ाच्या रसर्ंतीचा धबधबा र्ाहतो आहे. पडली तरी आर्ाज होईल अशी शांतता आहे. र्गाात
नेहेमीप्रमािे टाचिी पडली तरी आर्ाज होईल अशी शांतता आहे .

आजचा वर्षय आहे भग
ू भाशास्त्र, पथ्
ृ र्ीची उत्पत्ती, पर्ातांचे प्रकार इ., इ. पि बाईंची र्ाक्गंगा र्ळली
आहे ती उत्तर अमेररकेतील ग्रँड कॅतनयनकडे. पन्नास र्षाांपर्
ू ी शशकवर्ण्याची फारशी साधने उपलब्ध
नसतांना बाईंनी कुठल्याश्या ज्ञानकोषामधला त्या आश्चयाजनक, जीर् दडपन
ू टाकिाऱ्या पि अततसद
ुं र
दरीचा फोटो धुंडाळून आिला आहे. पर्ात कसे तयार होतात, दऱ्या कशा तयार होतात इत्यादींर्र बोलता
बोलता बाई ग्रँड कॅतनयनमधेच घसरल्या आहे त. ही दरी ककती भव्य आहे , ततथले खडकांच्या थरांचे
र्ेगर्ेगळे रं ग कसे अप्रततम आहे त, त्यांच्यार्रून पथ्
ृ र्ीचा इततहास कसा समजतो, शेकडो फूट खोलीर्रची
कोलोराडो नदी र्रून कशी धाग्यासारखी हदसते र्गैरे र्िान ऐकताना सगळयाजिी संपि
ू ा हरर्न
ू गेल्या
आहे त.
तास संपल्याची घंटा होते तशी सर्ाजिी समाधीतन
ू बाहे र येतात आणि नेहेमीप्रमािे बाई र्गाातन
ू
तनघन
ू जाण्याआधी त्यांच्याभोर्ती मल
ु ींचा गराडा पडतो. कोिाला काय काय शंका आहे त, कोिाला तो
फोटो पन्
ु हा बघायचा आहे , कोिाला नस
ु तंच त्या घोळक्यात सार्ामन
ू जायचं आहे. "बाई, तम्
ु ही जाऊन
आला आहात इथे?" "मी? नाही ग बायांनो! पि
ु े, एक-दोनदा मब
ुं ई आणि फार तर शसंहगड सोडून कुठ्ठे च
नाही गेले मी. पि तम्
ु ही मात्र जायचं हं ! आणि ततथे र्झेबाईंची आठर्ि काढायची बरं का.. "
बाई भरा कन तनघन
ू गेल्या. थोड्याशी सन्
ु न झालेल्या घोळक्यात मीही होते - त्या ग्रँड कॅतनयनच्या
फोटोमध्ये हरर्न
ू . तेव्हाच कुठे तरी खोल, सात कप्प्यांच्या आड एक भाबडी आशा जपन
ू ठे र्ली गेली - की
कधीतरी याची दे ही, याची डोळा आपल्याला प्रत्यक्षात ततथे जाता येईल, डोळे भरून ते भव्य, रौि तनसगारूप
पाहता येईल.
नंतरच्या एक दोन र्षाांत मराठीच्या पाठयपस्
ु तकात 'पसायदान' होतं. त्यातल्या शब्दसौंदयाामळ
ु े
भारार्न
ू गेले होते.

शब्दाथा कळलासा र्ाटत होता, पि त्यामागचा भार्ाथा, गढ
ु ाथा, ताच्त्त्र्क वर्चार

समजार्न
ू घेण्याची तेव्हा अक्कल नव्हती, अजूनही नाही - दे र्दत्तचे भच्क्तभार्ाने तनरुपि ज्ञानेश्र्रीचे
ऐकते तरीही नाही. त्यातली एक ओर्ी तर मला फारच आर्डायची..
'चला कल्पतरूंचे आरर्। चेतनाधचंतामिीचे गार्।
बोलते जे अिार्। वपयष
ु ाचे।।'
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हे 'चेतनाधचंतामिीचे गार्' कुठे असेल? माझ्या मनात या सद
ुं र शब्दाची गाठ ग्रँड कॅतनयन बरोबर घट्ट
बसन
ू गेली.
पढ
ु े काही र्षे झाली. कॉलेज, इंटनाशशप, लग्न अशा पायऱ्या ओलांडत दोघंही अमेररकेच्या पर्
ू ा
ककनाऱ्यार्र येऊन पोहोचलो. इथूनही ग्रँड कॅतनयन लांबच होती, पि अगदी अशक्य कोटीत तरी नव्हती.
पढ
ु च्या तीन-चार र्षाांत दिकून काम, लहान बाळं , पहहलं घर, त्यासाठी कजा यांत भराभरा गेली. तरी
ग्रँड कॅतनयनची ओढ अधूनमधून डोकं र्र काढतच राहहली. एके हदर्शी नर्रा चेहेऱ्यार्र वर्जयी हास्य
झळाळतच घरी आला. "लास र्ेगासला माझी एक कॉन्फरन ्स आहे दोन महहन्यांनी. जाऊयात का सगळे ?"
मी भरपरू सबबी सांधगतल्या - न जाण्यासाठी. शेर्टी त्यानं हुकमी एक्का काढला! "अगं, ततथून ग्रँड

कॅतनयन अगदी जर्ळ आहे. पहाटे तनघन
ू रात्री परत येता येईल! तच
ू म्हितेस ना..!" त्याचं र्ाक्य परु ं
होण्याआधीच मी एका पायार्र तयार झाले!
शेर्टी लास र्ेगास - फ्लॅ गस्टाफ - ग्रँड कॅतनयन अशी आमची र्रात माझ्या ममाबध
ं ातल्या
चेतनाधचंतामिीच्या गार्ाला पोहोचली. फोटोंमध्ये बतघतलेल्या दरीपेक्षा ककतीतरी भव्य! जसजसा सय
ू ा
कलायला लागला, तसे त्या दरीमधले खडकांचे रं ग अधधक अधधक गहहरे व्हायला लागले आणि ततथन
ू
माझा पाय तनघेना. "पढ
ु च्या र्ेळी आपि येऊन इथेच राहू, म्हिजे आरामात बघता येईल." हा समजून
म्हिाला.

नंतर पन्
ु हा पन्
ु हा ककतीतरी र्ेळा गेले ग्रँड कॅतनयनला. आई-अण्िांना, शमत्र मैबत्रिींना, पाहुण्यांना

दाखर्न
ू त्यांच्याबरोबर आपलाही आनंद ककत्येक पटींनी र्ाढर्ायला. अण्िांच्या बरोबर खूप खोलर्र खाली
उतरले 'तेजस्र्ी दे र्दत
ू ाच्या र्ाटे र्र' (Bright Angel Trail). शेर्टी त्यांच्या ऐंशी - ब्याऐंशी र्षाांच्या
गड
ु घयांना सहन होईना, तेव्हा परत आलो. भाची मात्र दरीच्या तळापयांत जाऊन, एक रात्र राहून परत
आली. ततने काढलेले फोटो हे व्याने बतघतले, पि माझाही जाण्याचा तनश्चय आहे च.

अजन
ू एक संकल्प सोडला आहे. दरीच्या उत्तर सीमेपासन
ू तनघन
ू तळापयांत जाऊन दक्षक्षि सीमेर्र
चढत यायचं. कुिास ठाऊक, सोबत छान शमळाली, पाय, पाठ, गड
ु घेसहकाया यांनी हदलं, तर हा संकल्प
शसद्धीस जाईलही.
आता शाळा सोडून ककतीतरी र्षां झाली. पि त्या दप
ु ारी र्झेबाईंनी एक इर्लसं बीज पेरलं. खप
ू
र्ाढण्यासाठी.. त्याची मशागत स्र्त:च करायला लागली. "याजसाठी केला अट्टाहास".. दरर्ेळी ग्रँड
कॅतनयनच्या काठार्र उभं राहहलं की त्यांची आठर्ि येतच
े येत.े बाहे रच्या वर्शाल जगाच्या णखडक्याही
त्यांनी उघडल्या. पथ्
ू झाले, पि तरीही आता दहाव्यांदा सद्ध
ु ा मला
ृ र्ीर्रच्या सर्ा खंडांना पाय लार्न
तततकाच उत्साह आहे , ग्रँड कॅतनयनला जायला, ततथला सय
ू ा बघायला, इतरांना दाखर्ायला आणि
र्झेबाईंची आठर्ि काढायला..!
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New Year Resolution

आजकाल मी New Year Resolution करत नाही
कारि ते पाळिं, सालं आपल्याला जमत नाही

Diet करा, Healthy खा, मीठ कमी, तेलकट टाळा?
अहो सलाड र् कच्च्या भाज्या पोटाला पचत नाही
आजकाल मी New Year Resolution करत नाही
Soda आणि Coke मी शक्यतो टाळतो

Whiskly आणि Rum नेहमी नीटच घेतो

उन्हाळयाशशर्ाय एरर्ी कधी Beer मी घेत नाही

आजकाल मी New Year Resolution करत नाही
भानगडी, प्रेम प्रकरिं र्गैरे दस
ु ऱ्यांना शोभतं

शसनेमातल्या हहरॉइन र्र आमचं आपलं भागतं
बायको सोडून कुिाकडे खरं च मी बघत नाही

आजकाल मी New Year Resolution करत नाही
थोडं नाच, थोडं गािं, थोडं Karaoke Partying

कधी Family Dinner, कधी Guys Night Outing

याशशर्ाय आिखी मी स्र्तःला Entertain करत नाही
आजकाल मी New Year Resolution करत नाही
र्षा काय, हदर्स काय, सगळं मानण्यार्र असतं

रोजचा हदर्स नर्ीन असतो, रोज काही घडत असतं,

Journey चा मी आनंद घेतो, Destination चा वर्चार करत नाही
आजकाल मी New Year Resolution करत नाही
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- सरु े श नायर
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चाकोरीबािे रचा संगीतकार: रािुल रानडे

- ज्योत्स्ना माईिकर हदवाडकर

कलाकाराची range असार्ी तर अशी: एकीकडे डॉ. जब्बार पटे ल हदग्दशशात 'पडघम' या धचत्रपटात

अशभनय तर दस
ु रीकडे 'कहानी में twist' मधला थरार यासाठी संगीत! अनेक संगीतप्रेमींना यमन रागातली

'अच्स्तत्र्' धचत्रपटातील 'गाना मे रे बस कक बात नहीं' ही चीज आणि राहुल रानडे हे समीकरि माहहत
आहे पि या हरहुन्नरी मािसाची झेप ककती मोठी आहे हे लक्षात येण्याची संधी अलीकडे डेट्रोइट मध्ये तो
आला असताना शमळाली.

"तू या क्षेत्रात कसा र्ळलास?" ठरावर्क साच्याचा प्रश्न मी वर्चारला. "मी शाळे त असताना बाक

बडर्त बसायचो. मला न बडर्ता, सर मला म्हिाले; अरे तू तबला का नाही शशकत त्यापेक्षा?" ठरावर्क
साच्यात न बसिारे उत्तर दे उन त्याने माझा पहहल्याच प्रश्नात बत्रफळा उडर्ला! शालेय जीर्नात ५ र्षां
तबला मग ५ र्षां गािं शशकून मग राहुल पढ
ु ील पायरीसाठी तयार झाला. त्याच्याच भाषेत सांगायचे
म्हिजे 'स्र्ान्त सख
ु ाय' त्याने हदर्ाळी अंकातील एका कवर्तेला चाल हदली आणि ती दोस्तांना ऐकर्ली.
श्रोतेर्गाात कोिीतरी त्याची पारख केली आणि ततथून त्याच्या संगीत हदग्दशानाला सरु
ु र्ात झाली. हे
संगीत र्ेड त्याच्या आईने कधीच हे रले होते, म्हिून राहुलला दहार्ीत चांगले गि
ु शमळूनही आईने
'commerce ला जा आणि संगीताची कास सोडू नकोस' असा सल्ला हदला.

परु
ु षोत्तम करं डक नाट्य स्पधाांत उमेदर्ारी

चालू असताना डॉ.जब्बार पटे ल हदग्दशशात, अरुि
साधू शलणखत 'पडघम' नाटकात प्रमख
ु भशू मका

करायची संधी त्याला शमळाली आणि त्याच्या कलेचे
सोने झाले! बोल बोल म्हिता राहुलने त्याची
कारकीदा डोळयासमोर उभी केली. पहहल्याच नार्ात
मी थक्क झाले: घाशीराम कोतर्ाल! या नाटकात
त्याने काम केले आणि मराठी हदग्गजांशी त्याचा

पररचय झाला! डॉ. मोहन आगाशे, वर्जय तें डूलकर
र् डॉ.जब्बार पटे ल या बत्रमत
ू ीने या नाटकाला

अजरामर केले. या नाटकाचा स्पशा झालेली व्यक्ती साचेबद
ं राहूच शकत
नाही बहुतेक. कारि त्यानंतर अनेक आगळया र्ेगळया प्रयोगात राहुल सामील झाला. 'धग्रप्स नाट्यचळर्ळ'
फोल्कर लड
ु वर्श ह्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी साठीच्या दशकात त्या काळच्या पच्श्चम बशलान मध्ये
सरु
ु केली. ह्या नाट्यप्रकारात लहान मल
ु ांच्या रोजच्या जगण्यातले प्रश्न त्यांच्या नजरे तन
ू पाहण्याचा
प्रयत्न केला जातो. आपल्याकडे ही चळर्ळ डॉ मोहन आगाशे यांनी आिली. 'छान छोटे र्ाईट मोठे '

सारख्या धग्रप्सच्या महाराष्ट्ट्रातील नाटकांना तर संगीत हदलंच परं तु Max Müller भर्नतफे श्रीरं ग गोडबोले,
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वर्भार्री दे शपांड,े आणि लट्
ु झ हुबनर ह्या प्रशसद्ध जमान नाटककाराने शमळून एक संहहता शलहहली त्यातही
संगीत राहुलचे होते. वर्भार्री दे शपांडन
े े एका मल
ु ाखतीत 'रं गकमी' हे वर्शेषि त्याला बहाल केले आहे, ते
साथा आहे .

र्याच्या अर्घया २३ व्या र्षी 'हदशा' या सई परांजपें च्या धचत्रपटाला संगीत दे उन राहुलने
धचत्रसष्ट्ृ टीत प्रर्ेश केला आणि श्रोत्यांपढ
ु े सरु े ल संगीताचे एक भांडार खुले झाले. 'हदशा' नंतर त्याची महे श
मांजरे करशी ओळख झाली आणि मग या कसदार जोडीने 'आई', 'तनदान', 'अच्स्तत्र्' सारखे दजेदार

धचत्रपट प्रदशशात केले. कुठे ही 'हहट गाण्याचा मसाला' न र्ापरल्याने राहुलच्या संगीतात तोचतोचपिा
जािर्त नाही. आणि तनव्र्ळ काहीतरी नर्ीन केल्याचा अट्टाहास दे खील! हहंदस्
ु थानी र् पाश्चात्य संगीताची
जाि त्याला आहे च पि धचत्रपट/नाटक यांचे कथानक असो र्ा माहहतीपट असो, त्या वर्षयाची 'नाडी
परीक्षा' त्याला जमते आणि त्याचे संगीत मळ
ू कथेला पढ
ु े नेते.

कधी पडद्यार्र तर कधी पडद्यामागे त्याची संगीत सेर्ा चालू आहे . नर्े प्रयोग चालू आहे त

त्याबरोबर 'जुनं ते सोनं' मानन
ू 'राजा हररश्चंि', 'काशलया मदा न' 'जमाई बाब'ू

या ३ मक
ू पटाना त्याने

समयोधचत पाश्र्ासग
ं ीत हदले आणि काळाच्या ओघात र्ाहून जात असलेले हे हहरे प्रेक्षकांना पन्
ु हा DVD
च्या रुपात गर्सले. भारत सरकारच्या सांस्कृततक वर्भागाने धचत्रपटशताब्दीसाठी त्याच्या हाती हा प्रकल्प
हदला.

या गप्पा झाल्या त्या गोष्ट्टीला ४ महहने होऊन गेल.े त्या शब्दांककत करायचे ठरर्ले आणि

लक्षात आले की राहुलचे र्िान कुठल्याही संज्ञेत बसत नाही. संगीताने झपाटलेला तो एक ... खेळीया
आहे! त्याची कलासेर्ा म्हिजे जादच
ू ी पोतडी तनघाली. त्या पोतडीतन
ू काय काय तनघार्ं? 'नक्षत्रांचे दे िे'
माशलकेतील 'श्रार्िमासी' र् 'श्रीतनर्ास खळे ' या भागांचे संगीत, काही औद्योधगक माहहतीपट,

जाहहरातींच्या jingles (जाहहरातींच्या jingles ना लागिारा अर्खळपिा आणि शमच्श्कलपिा बोलताना
त्याच्या डोळयात हदसतोच!), २०१३-१४ मध्ये 'सा रे ग म' माशलकेच्या 'सरू नव्या यग
ु ाचा' कायाक्रमांचे
हदग्दशान र् संचालन....

सरु ांचे र्ेडच असे की त्याला ठायी ठायी संगीत हदसते. पं.संजीर् अभ्यंकर यांच्या सरु े ल र् शांत

र्ािीत मळ
ु ची गेयता ठे र्न
ू त्याने दासबोधाचे ७८० श्लोक बांधून घेतले आहे त. ततथे शांत रस तर शंकर

महादे र्नबरोबर 'मस्ती रस'! या जोडगोळीचा 'My Country My Music' गेले र्षाभर रं गमंच दिािन
ू सोडतो
आहे. संगीताद्र्ारे रशसकांची आणि समाजाची सेर्ा होते: काही र्षाांपर्
ू ी त्याने लंडनला 'अनज
ु बबडर्े'

नार्ाच्या मल
ु ासाठी हररजागर करार्ा तसा संगीत-जागर केला होता. सतत १२ तास रं गमंचार्र कायाक्रम:
अजय-अतल
ु यांच्याशी गप्पा, सन
ु ील गार्स्कर, फारुख इंच्जतनअर इत्यादींच्या मल
ु ाखती र् गाण्याचे

कायाक्रम. जमा झाल्लेला सर्ा तनधी त्याला र् त्याच्या कुटुंबबयांना दान केला. "डॉ. प्रकाश बाबा आमटे " या
धचत्रपटातील 'तू बद्ध
ु ी दे ' या गाण्याला संगीत राहुलचेच!
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"पढ
ु े काय?" हा प्रश्न मी वर्चारला नाही. कारि त्याच्या संगीत प्रर्ासात मला 'पढ
ु े -मागे' म्हिार्ं

असा खंड पडलेला हदसतच नाही. हा प्रर्ास सतत चालू राहो ही त्याच्यासाठी आणि रशसकांसाठी सहदच्छा!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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मैत्रििी
लचकत मरु डत ठुमकत चाळीशी आली
डोळयार्र आरशी ठे र्न
ू गेली

सोन्याच्या पार्लाने पन्नाशी
रुपेरी मक
ु ु ट चढर्न
ू गेली

साठीबाई साठी काय तझ
ु ी ऐटी
कमरे ला घातलास कमरपट्टा
केर्ढा केलास नट्टा फट्टा!

तझ
ु ी बद्ध
ु ी झाली का ग नाठी
धापा टाकत सत्तरी आली

ओठांच्या महहरपीर्र मोत्याचं तोरि लार्न
ू गेली

नशेच्या लाटा
माझ्या डोळयातन
ू नशेच्या लाटा तनघत होत्या
पि त्यांना ककनारा सापडला नव्हता
असा ककनारा च्जथे त्या.....

धुंदीत उसळून, खडकार्र आपटून
फेसाळ रूप धारि करतील!

तर कधी शांत सरोर्राच्या गढूळ पाण्यात
हळूच जाऊन कमळांना लपेटतील!

तर कधी आकाशातील कडकडाडिा-या

र्ीजांबरोबर नाचन
ू पार्सात धचंब होतील!
तर कधी एखाद्या नदीबरोबर शमसळून

ऐंशी बाई ऐंशी तझ
ु ी काय ऐशीतैशी(च)

पथ्
ृ र्ीच्या पोटात लप्ु त होतील!

डोळे भरून पाहीन मी राऊळाचा कळस!

तर कधी हीमगोठीत आईसबगाला बबलगन
ू ,

डोईर्र घेऊन अमत
ृ ाचा कलश

थोडीशी आच दे ऊन त्याला रोमांचीत करतील!
तर कधी लाव्हारसा बरोबर तडकून, फडकून, तडफडून

- सौ. शभ
ु दा दे शमख
ु

र्ाफेद्र्ारे आकाशाला भेटतील!

माझ्या डोळयातील नशेच्या लाटा
एक नाही, अनेक लाटा!

- ननरं जन िुंबड
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Central Home Health Care, Inc.
20245 W. 12 Mile Road, Ste. 100 Southfield, MI 48076
Tel: 1-800-698-5410 Fax: 248-569-5412
http://www.centralhomecare.com
Founded January 1985
Joint Commission accredited since 1991
Full time or contingent positions available for
Registered Nurses and Physical Therapists.

Authentic Indian Groceries, frozen foods, pickles.
Proudly serving the Indian community from 2
locations – Canton and Northville

Canton store:44266 Cherry Hill Rd Canton, MI 48187
Phone: 734-844-6702

Northville store - 16991 Ridge Rd,
Northville, MI 48168.
Phone - 248-773-7345
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पाडगावकरांची मला आवडलेली कववता
- प्रममला सरदे शपांडे
ह्यांचं असं का होतं कळत नाही,

ककं र्ा ह्यांना कळत पि र्ळत नाही..
तनळं तनळं व्हे ल्हाळ पाखरू आभाळात उडिार,
रुपेरी र्ेलांटी घेत मासा पाण्यात बड
ु िार

ह्याच सख
ु ं नसतंच मळ
ु ी कधी यांच्यासाठी,
यांच्यासाठी एकच असतं,
कपाळार्र आठी!

ह्यांची पापिी कधी सद्ध
ु ा ढळत नाही
ह्यांचं असं का होतं कळत नाही,

ककं र्ा ह्यांना कळत पि र्ळत नाही..
मोठयाने हसा तम्
ु ही ह्यांना नैततक त्रास होतो

आणि र्ेलची खाल्ली तरी ह्यांना च्व्हस्कीचा र्ास येतो

ह्यांचा धोशा सरु
ु असतो.. अमक खािं र्ाईट, डोकं जडसं होतं
तमकं मळ
ु ीच वपऊ नका.. त्याने नक्की पडसं होतं

संयमाचे पत
ु ळे च हे , ह्यांची पापिी चुकून सद्ध
ु ा चळत नाही
ह्यांचं असं का होतं कळत नाही,

ककं र्ा ह्यांना कळत पि र्ळत नाही..
अहो सगळे च कसे बागेमध्ये व्यायाम करीत असिार.. ककं र्ा हातात गीता घेऊन धचंतन करत बसिार

बागेतल्या कोपऱ्यामध्ये कोिी घट्ट बबलगन
ू बसतच ना.. आणि गालाला गाल लाऊन गल
ु गल
ु करीत असतंच
ना!

असं काही हदसलं की ह्यांचं डोकं सिकलच.. आणि ह्यांच्या अध्यात्म्याच गळू अर्घड जागी ठिकलच..
नैततक सामथ्यााच ह्यांच्या .. र्ेगर्ान घोडं असतं ...
पि ह्यांना मल
ु ं होतात .. हे च एक कोडं असतं!
ह्या कठीि कोड्याच उत्तर मात्र शमळत नाही..
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ह्यांचं असं का होतं कळत नाही,

ककं र्ा ह्यांना कळत पि र्ळत नाही..
कसल्याही आनंदाला हे सतत भीत असतात

आणि एरं डल
े प्यार्ं .. तसं आयष्ट्ु यं पीत असतात!
एरं डल
े वपल्यार्र आिखी र्ेगळं काय होिार,
एकच जागा ठरलेली, दस
ु रीकडे कुठे जािार!

कारि आणि पररिाम ह्यांचं नातं टळत नाही,
ह्यांचं असं का होतं कळत नाही,

ककं र्ा ह्यांना कळत पि र्ळत नाही..!
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Process Control & Engineering, Inc.
Monarch Design Company
Providing Turn-key Solutions for Facilities & Processes Since 1981
PCE Monarch harnesses its strong engineering base and extensive project experience, in designing and implementing
turn-key solutions for facility/process upgrades, achieving energy/cost savings and improving processes and quality of
the
products. We apply systems engineering principles to design and implement system-specific solutions.
Our experience from over thirty years with the manufacturing processes in automotive assembly plants
enables us to offer similar solutions to other industries such as food and beverage, pharmaceutical, chemical and
fresh/waste water treatment. PCE Monarch has the required engineering experience, in-house technical expertise,
and experience of managing turn-key projects.

What we can do for you:
Food Processing/Beverage Industry:









Clean room applications (air balance, filtration, humidity/temperature controls)
Building Ventilation
Fluid storage, conditioning, handling and delivery systems
Bake ovens, dryers, cooling tunnels,
Volatile Organic Compound (VOC) emission control systems
Energy Savings Projects for Facilities and Processes
Monitoring and Control Systems
Design for sanitary system.

Chemical plants, Paper & Pulp Mills:






Bulk Storage and Distribution systems.
Design for sanitary, explosion proof requirements
Pollution control systems for VOC's
Filtration and Centrifugal Separator systems
Compressed Air Systems

Engineering Services' portfolio is based on our thirty years of experience in:





Preparation of Engineering bid packages for new facilities and upgrades
Health Assessment and feasibility study of facilities, equipment and processes
Air, Fluid, Compressed air delivery systems
In house design and drafting Support
Our customers include OEM's, suppliers and contractors, automation equipment providers and general
manufacturing sector.
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