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अध्यक्षीय

नमस्क र मांडळी,
मराठी मांडळात सहभागी होण्याची प्रत्सयेकाची कारणां वेगळी असतात. अगिी सभासि झालो की कायडक्रम ्व्त
पडतात या दहशेबी ववचारापासन
ू ते अमेररकेत असलो तरी मराठीच्या प्रेमाने सद्
ु धा लोकां येतात. कायडक्रमाला
येणाऱ्या आपल्या माणसाांना भेटण्यासाठी ककां वा काही काही वेळेला अजून एक पाऊल पढ
ु े टाकून जबाबिारीने
कायडकाररणी सलमतीमध्ये सद्
ु धा काहीजण येतात.
पाऊस, वािळ, बफडवष्ृ टी, कडाक्याची थांडी, कामाच्या डेडलाईन्स, आप्तेष्टाांना भेटण्यासाठी भारतात मारलेली चक्कर,
मल
ु ाांना इकडून ततकडे ने-आण करणे, इथल्या जीवनाचे हे सवड भाग साांभाळून कायडकत्सयाांनी आणण सभासिाांनी अनेक
साां्कृततक सोहळे आनांिाने व उत्ससाहाने वषाडनव
ु षे साजरे केले आहे त. रात्री उलशरापयांत मांडळाच्या कायडक्रमाची साांगड
घालन
ू , परत सकाळी आपली व्यावसातयक जबाबिारी तनभावण्यासाठी तयार असणारे ककत्सयेक कायडकते आपल्याकडे
आहे त.
आता हे च बघा, आपण वषाडच्या िस
ु ऱ्या भागात येऊन पोहोचलोत आणण आपण याच कायडकत्सयाांच्या जोरावर सांक्राांत,
“अश्ूांची झाली फुले” नाटक, बॅडलमांटन आणण कॅरम ्पधाड, सांगीत नाट्यसांपिा (पाडवा), मराठी शाळा वावषडक समारां भ,
प्रतापगडाचे मांत्रयद्
ु ध (रलसका तझ्
ु याचसाठी), उन्हाळी सहल, कक्रकेटचा सामना, आणण आज होऊ
घातलेला गणेशोत्ससव,ही एवढी मोठी यािी मागील काही मदहन्याांत केलेल्या कायडक्रमाांची. याव्यततररक्त िजेिार
मराठी चचत्रपट िाखवणे, िे वळातील काही पज
ू ा-अचाड, ज्येष्ठ नागररकाांचे उपक्रम यामध्ये मांडळाचा हातभार लागतोच.
नस
ु त्सया ववचारानेच मी थक्क झालो आहे !
सगळ्याच कायडक्रमाांना यश्वी करण्यासाठी अपार मेहनत लागते, पण आवजन
ूड ववशेष उल्लेख करावा वाटतो तो
आपल्या पाडव्याच्या ‘नाट्यसांपिा’ या सांगीत नाटकाचा. सांकल्पनेपासन
ू ते सािरीकरणापयांत सगळे च अफलातन
ू होते!
२०२१च्या ऑग्ट मदहन्यापासन
कोववडशी
झ
ज
ां
त
अख्खी
टीम
झपाटल्यासारखी
ज
प
ां
ली
होती.
पन्नासह
न
ू
ु
ु
ू अचधक
कलाकार (मांचावरचे आणण मांचामागचे) ६-७ मदहने शतनवार-रवववारीच नव्हे तर जमेल तसे आठवड्याभरातिे खील
तालमी भरवत होते. एवढे च नव्हे तर नाटकासाठी भारतातन
ू ही costumes खरे िी करणे इत्सयादि कामां लीलया झाली.
इतक्या छान अनभ
ु वानांतर मला साांगण्यात आले की मांडळाचे असेच सहकायड असेल तर अजून अशी projects
करायला लोकां एका पायावर तयार होतील.
यालशवाय यावषी अजून एक नवा उपक्रम हाती घेतला. डेट्रॉईट व ऍन आबडर, ही िोन्ही मराठी मांडळां एकत्र आली
आणण लमळून क्रीडा ्पधाड घेतल्या! त्सयासाठी िोन्ही मांडळातल्या volunteers नी लमळून जे काम केले त्सयाला तोडच
नाही.
एकूणच काय तर हा महाराष्ट्र जो इथे वसवलेला आहे , त्सयाचा सोहळा असाच सरू
ु ठे वण्यासाठी, ही मशाल तेवत
ठे वण्यासाठी, तम्
ु ही मितीचा हात पढ
ु े केला आहेच. तो असाच पढ
ु े राहू िे , अजून हात येऊन त्सयाला साथ िे ऊ िे त.
नवनव्या कल्पना अांमलात आणण्यासाठी नवे सभासि आणण नवी कुमक लमळू िे . गणपती बाप्पा मोरया!

आपल ववश्व स,ू
मनोज प टील
अध्यक्ष , मह र ष्र मांडळ ऑफ डेरॉईट
फोन – (810)-571-1448 | ई-मेल – president@mmdet.org
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ओझे पैठणीचे
माझी पैठणी कफरत्सया रां गाची आहे . उन्हाची ततरीप आली की जाांभळी, गल
ु ाबी, गल
ु बक्षी,
आणण सोनेरी रां गाांच्या छटा लहरीांसारख्या साडीवर तरां गतात. करोनाच्या महामारीने काही
सांसार उद्ध्व्त केले तर काही डाव माांडायच्या आधी उधळले. अशाच एका डावाची मी
साक्षीिार होणार होते. जय्यत तयारी चालू होती. िक्षक्षणी लोकाांचां लग्न होतां, ततथे
पैठण्याांचा सळ
ु सळ
ु ाट नसणार म्हणून ती नेणार होते. शेजारीच माझ्या आईच्या लग्नातली
साडी - ५४ वषाांपव
ू ी घेतलेली - घडीत होती. ५४ आणण २५ वषाांच्या साड्या माझ्या कपाटात
अजूनही गण्
लग्न पढ
ु यागोववांिाने राहताहे त.
ु े ढकललांय ्. मी उसासा टाकून माझ्या
पैठणीची घडी बिलन
ू ती पन्
ु हा कपाटात ठे वन
ू दिली.

हल्ली असे उसासे टाकण्याचे अनेक क्षण येताहे त. मागच्या वळणावर ऐांशीच्या घरातले
आईवडील तर पढ
ु च्या टप्प्यावर मल
ु ीचा भववष्यकाळ. कधीतरी वाटतां मी त्सयाांच्यातला िव
ु ा
आहे तर कधीतरी बत्रशांकूसारखी लोंबकाळते आहे असां वाटतां. आईचा बनारसी शालू मी
नेसते पण पढ
ु च्या वपढीला त्सया पैठणीचां अप्रप
ू राहील का? पैठणीचां जाऊ िे , परिे शातले
ततचां आयष्ु य, ती साड्या तरी नेसेल का? ततच्यासाठी मी कशाला आटावपटा करून साड्या
जपन
ू ठे वते आहे ? असां काही वाटायला लागलां की सारासार ववचार बाजल
ू ा होतो.
मला आठवतां, माझे वडील गेल्यावर आईला मन्ताप नको म्हणन
ू मी त्सयाांचां एक कपाट आवरायला
घेतलां. अनेक िे श कफरूनही मनाने कोकणी असल्याने महत्सवाच्या गोष्टी सत
ु ळीच्या िोरीने बाांधून ठे वलेल्या होत्सया.
अशाच एका गठ्ठठ्ठयात माझ्या आजोबाांनी जपन
ू ठे वलेले कागि लमळाले (हा वारसा माझ्याकडे आला आहे). वीजेची
बबलां, सोनां घेतल्याच्या (आणण मोडीत काढल्याच्या) पावत्सया, घटनाांच्या नोंिी, वतडमानपत्राची कात्रणां, रागाने
खरडून पाठवलेलां पो्टकाडड, सवव्तर वणडनाची पातळ कागिाांवरची पत्र. काळ्या आणण तनळ्या शाईची
िौतीांसकटची फाऊांटनपेन.ां त्सया पेनाने अनेक महत्त्वाच्या कागिाांवर सही केलेली असते. प्रगततप्
ु तकां, त्सयाांना
आलेली पत्रां, त्सयातच चाांिीचां कानकोरण घस
ु वलेलां असतां. पव
ू ी या सरलमसळीचा मला राग यायचा, कशाला हे
जन
ां रु ाणां ठे वता, त्सयापेक्षा माझी खेळणी, कपडे काहीतरी मावेल ना! असां म्हणायचे. पण आता मला त्सया फुटकळ
ु प
गोष्टी जजवापाड जपाव्याशा वाटतात. मी त्सया तशाच उचलन
ू माझ्या सामानात ठे वते. वाडवडडलाांचा इततहास माझां
भववष्य घडवतो. अजून काही िशकाांनी या जांबाडासकट माझ्या सांसाराची उत्तरपज
ू ा करायची जबाबिारी माझ्या
मल
ीची!
माझ्या
एका
मै
ब
त्रणीचा
हाच
व्यवसाय
आहे
.
घर
सोडताना
ककां
वा
आईवडडलाां
च्या पश्चात घरातील
ु
्थावरजांगमाची वगडवारी करायची: ठे वन
ू िे , िे ऊन टाक आणण टाकून िे . हे भावनावववश झालेल्या मल
ु ाांना जमणार
नाही, अशा वेळी त्रय्थच मित करू शकतो.
आठवणीांचां गाठोडां, कमाईचां डबोलां आणण महत्सवाकाांक्षाांचां ओझां पढ
ु च्या वपढीकडे सप
ु ि
ू ड करायचां
असतांच. पण त्सयाचबरोबर अट्टाहासाने जमवलेली भाांडीकांु डी, प्
तक
ां
,
औरां
ग
ाबािची
शाल,
बनारसह
न
ु
ू मागवलेला
'शाल'ू , ताटां , लांगडी, वपतळी, मोिकपात्र हौसेने गोळा केलेल्या व्त,ू गल
ु ाबी कागिावर ललदहलेली पत्रां हे सगळां
असतांच की. कधीतरी वाटतां हे जपन
ू ठे वन
ू माझ्या सामान्य आयष्ु याला मी नको इतकां महत्त्व िे ते आहे की
काय?
माझी अशी फुटकळ मालमत्ता पादहली की बरे च जण म्हणतात; कशाला ठे वतेस ते सगळां ? िे ऊन टाक
कोणाला तरी, नाहीतर सरळ कचऱ्यात जाऊ िे . मला एकीकडे त्सयाांच्या ववचारी दृष्टीचां कौतक
ु वाटतां तर िस
ु रीकडे
वाईटही वाटतां. किाचचत हा वेडा हळवेपणा यायला काहीतरी गमवावां लागत असेल. ककां वा अजून िहाबारा वषाांनी
पव
ड ायष्ु यातील!!) गोष्टीांकडे पाठ कफरवणां सोपां जाईल. पण आत्ता मात्र िप
ू ाडयष्ु यातील (आणण पव
ू ज
ु ार टळली असली
तरी मावळतीची ककरणां अजन
ू दिसत नाहीयेत. मल
ु ाांसाठी आपण काय काय ठे वतो! आणण काय ठे वावां? घर ठे वावां
की फक्त ववटा आणण त्सयाांच्यातन
ू घर तनमाडण करायची क्षमता? आपल्या पाठीवरून उडत न्यायचां की त्सयाांच्या
पांखाना बळ द्यायचां?
घर ठे वतो ते आपल्या कृतीचां प्रतीक तर प्
ु तकां, आजीआजोबाांपासन
ू चालत आलेल्या परां परा त्सयाांच्या
ओटीत घालतो हे सां्कृतीचां प्रतीक. ओटीत थोडा हळवेपणाही घालावा आणण पैठणीही. शाांताबाई शेळके त्सयाांच्या
कववतेत म्हणतात
धूर कापरू उिबत्सयाांतन
ू
जळत गेले ककती श्ावण
पैठणीने जपले
एक तन.. एक मन..
पोचे गेलेल्या पातेल्याांतन
ू आणण ववरत चाललेल्या पैठणीतच आपल्या अज्तत्सवाचे बीज सापडेल...

- ज्योत्स्ना दिवाडकर
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पररक्रम
हवेत परत एकिा सख
ु ि गारवा जाणवायला लागला. बफाडच्या आणण कडाक्याच्या थांडीच्या कचाट्यातन
ू बाहे र
पडलेल्या झाडाांना नाजूक पालवी फुटताना दिसू लागली. ऋतू बिलायची जाणीव मनात रुजेपयडन्त बाहे र तनसगड
दहरव्या रां गाांच्या अनेक छटाांनी बहरून गेला. नेहमीप्रमाणे शेजारच्या तनसगडरम्य बागेत एक लाांब चक्कर मारायला
गेल.े ततथल्या उां च झाडाांमधून पाऊलवाट शोधत कफरताना ्वतःशीच परत एकिा नव्याने भेटले. आणण
तनसगाडप्रमाणेच आयष्ु यातले ऋतू पण बिलायला लागले आहे त ह्याची जाणीव झाली.

"अगां, जरा एका दठकाणी बसन
ू बोल," आईची िर वेळी फोनवर तक्रार असायची. आता आठवतांय.
मी जाम िल
ड करायची. फोन तनयलमत असायचा. पण न चुकता फोनवर पाश्वडसग
ां ीत चालू असायचां. कुकरच्या
ु क्ष
लशट्ट्या, भाांडयाचे आवाज, भाजी चचरताना होणारी सरु ीची करकर इत्सयािी इत्सयािी. आईची परत नेहेमीचीच
कॉमें ट आणण माझां ऐकून न ऐकल्यासारखां करणां. माझां कसां काय चाललांय याांत अचधक रस असल्यामळ
ु े , आईचां
आवडत नसलेल्या गोष्टीांकडे कानाडोळा करणां. सगळां नेहमीचांच.

आता मल
ु ां मोठी झाली. इजच्छत ्थळी पोहोचली. आपापल्या ववश्वात रमली. रोल्स बिलले.
करताना, आईच्या "त्सया" म्हणण्यामागची भावना मी आज अनभ
ु वतेय.

त्सयाांच्याशी वाताडलाप

तनसगाडचां चक्र चालू असतां नाही? इवल्याशा रोपाचां रुजणां, वाढणां, त्सयावर कळी उमलण्याचे ्वप्न पाहणां. त्सया
कळीतन
ू फळ येऊन, परत त्सयातलां बीज रुजणां. पन्
ु हा एकिा त्सयाच पररचचत चक्राची सरु
ु वात. त्सया एकाच बीजाने
फुलां, फळाांनी बहरण्याची ्वप्न पदहली असतील? ती ्वप्नपत
ी
होण्यासाठी
ककती
वािळाांना सामना करत
ू
खडतर प्रवास केला असेल. प्रत्सयेक ऋतल
ू ा समथडपणे झेलत, अपयशाची पवाड न करता, फळाची अपेक्षा न
ठे वता त्सया बीजाचा प्रवास त्सयाचा त्सयालाच करावा लागतो. फुलां बहरण्याच्या ऋतच
ू ी वाट पाहत मातीत मळ
ु ां
घट्ट रोवन
ू , उन्हातान्हात, वािळवाऱ्यात त्सयाची जणू तपश्चयाडच चालू असते. आयष्ु याचां पण असांच असतां
नाही? आपणही ककती काळ तनदि्त, स्
ु तावलेल्या अव्थेत असतो. अचानक आयष्ु यात ऋतू बिल जाणवतो.
प्रत्सयेक बिलाबरोबर आयष्ु याचा हे तू अचधक ्पष्ट दिसतो. आपण परत बिलतो. आपल्या अज्तत्सवाचा हे तू साध्य
करण्यासाठी आपलीही पररक्रमा चालच
ू राहते!!

- मण
ृ ाललनी िे शपाांडे
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र जकन्य
मी अगिी लहान असेन तेव्हा. धाकटी आत्सया चार दिवसाांच्या माहे रपणासाठी आली होती. ततची, माझी खास िो्ती.
गप्पागोष्टी, पत्ते, लसनेमा-नाटके यामध्ये दिवस भराभरा चालले होते. एक दिवस ्वयांपाकघरातून छान-छान वास यायला
लागले. खमांग चकल्या, चचवडा, गोडाचा लशरा.... दिवाळी नसताांना हे पिाथड आमच्या घरात तयार होणे हे अप्रप
ू च होते.
मी नाकाने माग काढत ्वयांपाकघरात पोचले. आई, आजी, आत्सया याांचे हात व तोंडे िोन्ही जोरात सरु
ु होती.
"एव्हढी मोठी सां्थानची राजकन्या, पण कणभर िे खील ताठा नाही बरां का!" आत्सया.
"वन्स, ती तम
ु च्या बरोबरच मधल्या सट्
ु टीत डबा खात होती?" आई.

"हो ना! सां्थातनकाांच्या मल
ु ीांसाठी एक खास खोली होती शाळे त. पण ही यशू मात्र आमच्याच बरोबर झाडाखाली
बसणार डबा खायला. एकमेकीांच्या डबयाांची अिलाबिल सध्
ु िा करत होतो आम्ही.... "
"त्सयाांनाही गणवेश घालायला लागायचा का ग?" आजी.

"लागायचा तर! कपडे चार-चौघीांसारखेच, पण शाळा सट
ु ल्यानांतर मात्र िोन-िोन घोड्याांच्या बग्ग्याांमधून जायच्या
सगळ्या राजकन्या आणण सरिार-जहागीरिाराांच्या लेकी. एक-िोघीांच्यासाठी तर मोठ्ठयाच्या मोठ्ठया पॅकाडड, इांपाला, वगैरे
गाड्या वाट बघत असायच्या."
आता मात्र मला उत्ससक
ु ता आवरे ना. (उगीच नव्हतां आजीनां माझां नाव "चौकस भवानी"ठे वलां )
"कोण येणार आहे आपल्याकडे? कुठली राजकन्या?"

"पण्
ु याजवळ ते सां्थान आहे ना, त्सयाांची ती राजकन्या"...

कुठलां सां्थान, नाव काय, केव्हा येणार, वगैरे शांभर प्रश्न माझ्या डोक्यामधून वळवळत बाहे र पडणारच होते, तेवढ्यात
आजीने फमाडन काढले
"ही एक चकली घे आणण बाहे र खेळायला जा बघ!ू आम्हाला जरा कामां करू िे . ती आल्यावर काय लपन
ू राहणार
? भेटेलच तल
ा."
ु
मी चकली तोंडात कोंबत बाहे र कट्ट्यावर वाट बघत ठाण माांडून बसले.
"आज काय तम
ु च्याकडे पाहुणे येणारे त म्हणे?'

शेजारची माझी मैत्रीण कुमी ताबडतोब हे रचगरी करायला आली. उत्तेजनाथड ततने एक आवळा माझ्या हातावर ठे वला.
"अगां, साक्षात राजकन्या येणारे य आमच्याकडे!

"अय्या, खरां च? कुठल्या राज्याची? नाव काय?" कुमी.

"यशू कुमारी ककां वा यशू िे वी असां काहीतरी आहे म्हणे. राज्य- बबज्य मला माहीत नै बै ..."
"ए, घोड्याांच्या रथामधून येईल का ग ती ?" कुमी.

"मला वाटतां चार पाांढऱ्या-शभ्र
ु घोड्याांच्या, मोठ्ठया थोरल्या रथामधून येईल ती. आपल्या िास- िासी बरोबर घेऊन."
मी आत्समववश्वासाने कुमीला साांचगतलां.
"आणण भरजरी शाल,ू रे शमी शेला...."

"डोक्यावर रत्सनजडडत मक
ु ु ट... की दहरे जडडत ग?"
"दहऱ्याचे िाचगने असतील की सोन्याचे ग?"
"इथे िरबार वगैरे नाहीये

ना... रोजचे मोत्सयाचेच िाचगने घालन
ू येईल बहुतेक...."

"बरोबर भालिार- चोपिार असतील नै?"

"लाल पायघड्या घालणार आहात का ग?"
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मी आणण कुमी ्वप्नरां जनात िां ग होऊन गेलो. ककती वेळ गेला, कोणास ठाऊक!

वाड्याच्या दिांडीिरवाज्यासमोर एक ररक्षा येऊन उभी रादहली. साधीशी सत
ु ी साडी नेसलेली एक मध्यमवयीन बाई
ततच्यातन
ू उतरली. लभरलभरत्सया चौकस नजरे ने इकडेततकडे बघून आम्हा िोघीांना ती काहीतरी ववचारणार, इतक्यात
घरातन
ू आत्सयाची आनांदित हाक ऐकू आली,
"यश,ू ये ग.... ककत्ती वषाांनी भेटतो आहोत आपण!"

मी आणण कुमी ‘आ’ वासन
ू एकमेकीांकडे बघतच रादहलो. आत्सया आणण मैत्रीण हातात हात घालन
ू आमच्या घराकडे गेल्या.
अथाडत माझां अन कुमीचां शेपट
ू बरोबर घेऊनच. मधल्या खोलीमधून आम्ही िोघी बैठकीच्या खोलीत काय काय चाललांय
यावर लक्ष ठे ऊन होतो व जीवाचे कान करून ऐकत होतो.
"कशी आहे स यशोधरा? मजेत आहे स ना? लेकरां मोठी झाली असतील ना तझ
ु ी?" आजीने ववचारले.
"हो मावशी, लमनी सहा वषाडची आणण डबया आठ!"

आम्ही िोघी िारात उभ्या राहून खुि ु खुद्ि हसायला लागलो. राजकन्येच्या, राजकन्येचां नाव लमनी, आणण राजपत्र
ु ाचे नाव
डबया! धमालच होती.
"अगां पोरीनो, लमनी म्हणजे मण
ृ ाललनी िे वी आणण डबया म्हणजे आदित्सय प्रताप लसांह. ककतीतरी दिवस िोघाांना
आपापली नावच नीट साांगता येत नव्हती..." राजकन्या, (की आता महाराणी?) यशोधरािे वी म्हणाल्या.
"हल्ली अजून काय काय करतेस यश?
ू ककती सि
ुां र कववता ललहीत होतीस, आणण छान चचत्रां काढत होतीस ग त!ू "
" कववता? आणण पें दटांग?" राजकन्येच्या डोळ्यात टचकन पाणी आलां.

" अगां, वाड्यातलां येण-ां जाणां, ररतीररवाज, कुळधमड- कुळाचार, या सगळ्यात वपट्ट्या पडतो ग माझा! एक लमतनट
शाांतपणाने प्
ु तक वाचायलासद्
ु धा वेळ लमळत नाही... कुठल्या कववता, कुठलां पें दटांग? तू एवढी जजवाभावाची बालमैत्रीण
गावात आलीस, तर िोन तास तझ्
ु याघरी यायला सद्
ु धा मला चार जणाांच्या परवानग्या काढायला लागल्या. सासब
ू ाई तर
म्हणाल्या, जायलाच हवां का? ररक्षाने पटकन जा अन तासाभरात परत ये. अगां घरी चार-चार गाड्या अन तीन-चार
ड्रायव्हर आहे त. याांची सां्थाने खालसा झाली तरी ववचार काही बिलत नाहीत. आणखी काय साांगू तल
ु ा?'

आता मात्र राजकन्या डोळ्याला रुमाल लावन
ू हुांिके िे ऊन रडायला लागली, अन ततच्या पाठीवर हात ठे ऊन आत्सयाही
मस
ु मस
ु ायला लागली. आईने खुणेनेच मला अन कुमीला बाहे र वपटाळले.
आम्ही िोघी पन्
ु हा सन्
ु न होऊन कट्ट्यावर बसन
ू रादहलो.

थोड्या वेळाने आई, आजीचा तनरोप घेऊन राजकन्या ओटीतला नारळ, ताांिळ
ू साांभाळत बाहे र आली. ततच्या केसात
आत्सयाने आठवणीने आणलेला गजरा माळलेला होता.
"मने, यशस
ु ाठी एखािी वपशवी आण बघू आतन
ू , ओटी ठे वायला.... " आत्सया म्हणाली.

मी पळत जाऊन वपशवी आणली. आजीने ततच्यात थोड्या चकल्या अन चचवडा बाांधून दिला होता. हातातन
ू वपशवी घेऊन
राजकन्येने माझ्या केसाांवरून हात कफरवला.
"ही पण आपल्याच शाळे त लशकते ना ललल?
ू "
राजकन्येचे ओठ हासत होते, पण नाकडोळे अजूनही सज
ु लेले, लाल-लालच होते. ततला ररक्षा लमळवन
ू िे ईपयांत आम्ही
बाहे रच थाांबलो.

उिासपणे हात हलवत राजकन्या ररक्षेमधन
ू आपल्या महालाकडे तनघन
ू गेली.
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- डॉ. वीणा शहा
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पण अघोरीपण च हट्ट क ?...

सवयीच द स आहे ....

तम्
ु ही उशीरापयांत वाचत बसणार
तुम्ही अमत
ृ ाांजन चोपडणार
तुम्ही चार वेळा कूस बिलणार
पण, पण आम्ही मात्र घोरायचां नाही

व्यक्त व्हावयाचे तनरां तर, हाच मनाला
ध्यास आहे
काय खरडायचे तनत्सयनत
ू न, हाच
डोक्याला त्रास आहे .

ां णार
तम्
ु ही खोकणार, तम्
ु ही लशक
तुम्ही घसा साफ करणार
रात्री औषधाला मला उठवणार
पण, पण आम्ही मात्र घोरायचां नाही

खरडून चालवावी ज्ञानाने, आपणच
आपली लभांत
आभासी जगात चालण्याला, तेवढीच
एक बास आहे .

रात्रभर तम
ु चा पांखा चालणार
तुम्ही रात्री चार वेळा उठणार
पांख्यामळ
ु े , आम्हालाही उठावे लागणार
पण, पण आम्ही मात्र घोरायचां नाही

िे वघेव करावी इमोजीांची, अहो रुपम
अहो ध्वनी
सोशल मीडडया जगण्याचा, तोच एक
श्वास आहे .

अहो हा अ-घोरी पणाचा हट्ट सोडा
िस
ु ऱ्याला घोर लावण्यापेक्षा,
्वतः घोरलेलां बरां
तुम्हीही घोरा, आम्हालाही घोरुद्या

प्रततकक्रयाांचा पाऊस आहे , लाईक्सची
रास आहे
फुगलेल्या लोकसांग्रहाचा, नस
ु ताच एक
भास आहे .

तम्
ु हीही घोरा आम्हालाही घोरुद्या
तुमचा सरू आमच्या सरु ात लमसळू द्या
झोपेततरी मोकळा श्वास घेऊद्या
घोरणे हाही एक जन्मलसध्ि हक्क होऊद्या

आांतरजालाच्या महाभारतात,
वव्तारलेल्या चक्रव्यह
ू ात
नव्या वतळ
ुड ाचा, सांजय हाच व्यास आहे .

- सांजय

बरां तम्
ु हाला घोरताां येत नसेल तर
तर तुम्ही कानाचे मशीन काढून ठे वा
तुम्ही आतातरी गाढ झोपायला लशका
आणण, आणण आम्हालाही शाांत घोरुद्या
आम्हालाही शाांत घोरुद्या
- (एक घोर कवी) आशत
ु ोष काळे
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With Best
Compliments from

Sharayu and
Pradeep
Kokate
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प ण्य वर तरां गण ऱ्य सप
ु (स्टॅ न्ड अप पेडलबोडड,
SUP) योग सन ांची म हहती

गेली ४२ वषे माझ्या कुटुांबाचे वा्तव्य डेट्रॉईट ह्या शहरात आहे . मी Chrysler कांपनीच्या इांजजतनयररांग ववभागातन
ू
३० वषे काम करून तनवत्त
ृ झालो आहे .
आम्हाां भावांडाांचे लहानपण अहमिनगर येथे गेल.े वडडलाांनी लहानपणापासन
ड म्कार घालण्याची
ू िररोज बारा सय
ू न
लश्त लावली आणण योगासनाांचा आरां भ करून दिला. परां तु पण्
ु यामध्ये नोकरीतनलमत्त कामाला लागल्यानांतर वजने
उचलण्याचा व्यायाम करण्याची सवय माझा मोठा भाऊ मधुकर ह्याांच्यामळ
ु े लागली. समथड व्यायाम मांदिरात मी
आणण माझा मोठा भाऊ आठवड्यातन
चार
वे
ळ
ा
रोज
एक
तास
वजने
उचलत अस.ू त्सयामळ
ू
ु े माझे शरीर खप
ू
बळकट झाले परां तु माझी योगासने करण्याची सवय मात्र तात्सपरु ती थाांबली.

Chrysler च्या इांजजनीररांग सेंटर मध्ये अत्सयांत आधुतनक व्यायामशाळा होती. त्सया व्यायामशाळे त सवड व्यायामप्रकारात
योगासनाचे वगडही दिले जात असत. त्सयामळ
ु े माझा योगाभ्यास परत चालू झाला. महषी पतांजली ह्याांनी सवड
जगाला योगाची एक मोठी िे णगी दिली आहे . अमेररकेत योगाभ्यास करण्याचा अथड ‘योगासने करणे’ असा झालेला
आहे . योगासनाबरोबर थोडा प्राणायाम केला जातो. योगाची आठ अांगें फार थोड्या ववद्यार्थयाांना मादहत असतात.
पारां पररक योगालशवाय तयन योगा, गरम योगा, गरम वपलाटे , सप
ु योगा वगैरे योगाचे प्रकार अमेररकेत केले
जातात.
ह्या लेखात मी वाचकाांना सप
ु योगा (्टॅ न्ड अप पेडलबोडड योगा) ह्याबद्िल मादहती िे त आहे आणण माझे काही
सप
ु योगाचे फोटो ह्या लेखाला जोडत आहे .
सम
ु ारे सहा वषाांपव
ू ी माझ्या एका योगा लशक्षकाने सप
ू योगाबद्िल मादहती दिली. िोन योगा ्टुडडओ ्टोनी क्रीक
पाकडच्या तळ्यात जून ते सप्टें बर ह्या मदहन्यात सुप योगाचे वगड िे तात असे साांचगतले. मी आधीच पारां पररक
योगा, तयन योगा, गरम योगा, गरम वपलाटे करत होतोच. त्सयामळ
ु े ’सप
ु योगा’ करण्याचे आव्हान ्वीकारले.

सप
ु योगा हे पेडल बोडडांग आणण योगासने ह्याचे एकीकरण आहे . तम्
ु हाला योगासने करणे आणण पाण्याजवळ
असणे आवडत असेल तर सप
ु योगा तम्
ु हाला खचचतच आवडेल. तम
ु च्या शक्तीला आणण तोल साांभाळण्याला सप
ु
योगा आव्हान िे ईल.
सप
ु योगाची प्रॅजक्टस पेडल बोडाडवर तळ्यामध्ये शाांत पाण्यावर केली जाते. पेडल बोडाडचा आकार साधारणपणे ८ फूट
लाांब X ३ फूट रुां ि X ६ इांच जाड असतो. पेडल बोडड हा हाडड बोडड ककां वा हवेने भरलेला बोडड असतो. हवेने भरलेला
बोडड अांगाला सख
ु कारक वाटतो आणण इतका बळकट असतो की तम्
ु ही त्सयावर उभे राहून योगासने करू शकता.
पेडल बोडड तळ्याच्या तळाला अँकर केला जातो. त्सयामळ
ु े पेडल बोडड फक्त अँकर भोवती कफरतो परां तु हवेमळ
ु े िरू
वाहून जात नाही आणण सवड योगाचा वगड एकत्र राहतो. १० ते १२ ववद्याथी ह्या योगाच्या वगाडत असतात. योगाचा
वगड सांपल्यावर तळाचा अँकर काढला जातो आणण तम्
ु हाला थोडा वेळ तळ्यात पेडल बोडडांग करायला सांधी लमळते.
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सप
ु योगा करण्याचे फायिे :
१) पाणी, आकाश, सय
ू ,ड हवा आणण आजूबाजूची दहरवीगार झाडी अशा तनसगडरम्य वातावरणात योगासने करणे
अप्रततम वाटते.
२) सप
ांू ा वापर करतो तो वापर जलमनीवरील योगासनात फारसा केला जात
ु योगासने करताना आपण ज्या ्नायच
नाही. उिा. पोटाांचे ्नायू सप
ु योगाने जा्त बळकट होतात.
३) ‘सप
ु बोडड’ हा पाण्यावर कायम हालत असल्यामळ
ु े प्रत्सयेक आसन करण्यास जा्त धारणा (कॉन्सन्ट्रे शन)
लागते.
४) तोल साांभाळणे आणण शरीराचे कोऑडडडनेशन वाढण्यास मित होते..
सप
ु योगा करताना खालील काळजी घ्यावी:
१) जर तम्
ु हाला पाण्याची भीती वाटत असेल तर सप
ु योगा तम
ु च्यासाठी नाही, कारण तोल जाऊन पाण्यात खूप
वेळा
पडायला होते. जर पाणी खप
उथळ
असे
ल
तर
पाण्याच्या
तळाला असलेल्या िगडाांवर पडण्याचा सांभव
ू
वाढतो. त्सयामळ
ु े थोड्या खोल पाण्यावर सप
ु योगा करणे चाांगले.
२) वाऱ्यामळ
ु े पाण्यावरील लाटा मोठ्ठया होतात व तोल साांभाळण्यास अवघड जाते.
३) आपल्या शरीराच्या क्षमतेची आपल्याला जाण असणे अत्सयांत आवश्यक आहे . हळू हळू प्रगती करावी.

मी तनयलमतपणे जलमनीवर योगासनाांची प्रॅजक्टस करत असल्यामळ
ु े सप
ु योगासनाांमध्ये मला एक वेगळा आनांि
लमळतो . झोपन
आणण
बस
न
क
े
ले
ल
ी
योगासने
स
प
बोडाड
व
र
बरीचशी
सोपी
वाटतात. परां तु उभी राहून केलेली आसने
ू
ू
ु
मात्र थोडी अवघड वाटतात. त्सयामळ
ु े पाण्यात पडण्याची माझी तयारी असते. योगाच्या वगाडतील खूप ववद्याथी
सरु वातीला पाण्यात पडतात. मी ्वतः सरु वातीला ‘वीरभिासन १’ आणण ‘वीरभिासन २’ अशा प्रकारची उभी आसने
करताना बरे च वेळा पाण्यात पडलो. लशषाडसन करताना तर खप
ू च वेळा पाण्यात पडलो. परां तु मी प्रयत्सन करत
रादहलो. आता मात्र माझा आत्समववश्वास बराच वाढला आहे आणण पाण्यात पडणे जवळ जवळ बांि झाले आहे .
माझ्या ्नायन
ूां ा हलत्सया बोडाडची सवय झाली आहे . सप
ु योगाचे वगड पोहण्याच्या तलावावर िे खील दिले जातात.
नम्ते.

-
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प्रकाश कृष्णाजी वळसांगकर

NEW YORK NEW YORK
शाळा-कॉलेजात असताना इांजग्लश लसनेमे बघायची एक फॅशन होती, मग त्सयातलां ९०% डोक्यावरून गेलां तरी चालेल
पण त्सयातल्या त्सया टोलेजांग इमारती, प्रचांड आकाराचे ्वच्छ highways, लाांबलचक सि
ांु र सि
ांु र मोटारी वगैरे पाहून
असां वाटायचां कीां हा िे श आपलां वैभव िाखवन
ू बाकीच्या िे शाांना टुकटुक करतो आहे . सि
ु ै वाने मला लग्नानांतर NY ला
यायची सांधी लमळाली आणण “जावे त्सयाच्या वांशा तें व्हा कळे “ या म्हणीचा प्रत्सयय आला.

लवकरच मला Hearst Magazines नावाच्या publication कांपनीत जॉब लमळाला. वेगवेगळ्या मालसकाच्या ववक्रीचे
statistics काढायचे.
मला सवाडत आश्चयाडचा धक्का बसला तो ववक्रीचे statistics पाहून! सवाडत जा्त ववक्री
astrology च्या मालसकाांची आणण त्सया नांतर शबिकोड्याांची! भारतात लोक ज्योततष्यावर खप
ू ववश्वास ठे वतात हे माहीत
होते पण अमेररकेत सद्
ु धा?
माझ्याबरोबर िोन गज
ु राती बायका काम करीत होत्सया. त्सया एकसारख्या कुणीतरी ‘गल
ु ाबबेन’चे नाव घेऊन तावातावाने
गज
राथीमध
न
बोलत.
माझी
या
ग
ल
ाबबे
न
ला
भे
ट
ायची
उत्सस
क
ता
वाढत
चालली.
थोडी
ओळख
वाढल्यानांतर कळून चक
ु
ू
ु
ु
ु ले
की आमची Ms. Rose नावाची खडूस supervisor होती ततला ह्या गल
ु ाबबेन म्हणत! मलासद्
ु धा ‘ततला गल
ु ाबबेन
म्हण’ अशी ताकीि िे ण्यात आली म्हणजे अमेररकन लोकाांना काही ततच्याबद्िल बोललेले कळणार नाही.
येथेच एक Annette नावाची बाई काम करीत होती. ती M. A. लशकलेली होती.
एरवी गप
ु चूप आपले काम करण्यात गकड असे पण एक दिवस ती अचानक
आमच्यासमोर नाचायला लागली. ततच्या हातात पाण्याने भरलेला ग्लास होता.
मी आश्चयाडने ‘आ’ वासन
ू बघतच बसले तेव्हा शेजारची एललझाबेथ मला
म्हणाली " today must be a full moon day" तेव्हा कळलां की ततला िर
पौणणडमेला वेडाचां भरतां येत.ां मी अशा गोष्टीांवर कधीच ववश्वास ठे वला नव्हता
पण हा “आांखो िे खा हाल” बतघतल्यावर - तो पण अमेररकेत- एका अमेररकन
बाईला िर पौणणडमेला नाचताना पाहून ववश्वास ठे वणां प्राप्त झालां!
सगळां सरु ळीत चाललां होतां, घी िे खा लेककन अलभतक बडगा नही िे खा था. न्यय
ू ॉकड मध्ये राहण्याचे फायिे कळत
होते पण तोटे काय आहे त हे अनभ
ु वायला आता सरु
ु वात होत होती. एका सांध्याकाळी फोन वाजला, “ अग मी
अनरु ाधा बोलते आहे एअरपोटड वरून . तम
ांु ई
ु ची हरकत नसल्यास आम्ही िोन दिवस तम
ु च्याकडे राहू का?” मब
सोडल्यापासन
ू कोणीतरी ओळखीचे भेटणार याचा मला खूप आनांि झाला. मी म्हटलां ये ना काही हरकत नाही.
माझ्या नवऱ्याने पण त्सयाांना airport वरून pickup करायचे कबल
ु केलां ,पण त्सयाने कधी ह्या लोकाांना बतघतले पण
नव्हते शेवटी ततने खण
साां
च
गतली
“
मी
ग
ल
ाबी
पां
ज
ाबी
ड्रे
स
घातला आहे आणण केसाांचा अांबाडा आहे " एव्हड्या
ू
ु
खाणाखण
ु ावरून माझा नवरा त्सयाांना घरी घेऊन आला. घरी आल्यानांतर त्सयाांनी खुलासा केला की आमचां एअर इांडडया
च फ्री ततकीट असत त्सयामळ
ु े आम्हाला जागा ररकामी असेल तरच flight घेता येत.े त्सयामळ
ु े आम्ही केंव्हा येणार ते
साांगू शकत नाहीां त्सयानांतर असे ककतीतरी एअर इांडडया चे “free loaders “ आमच्याकडे येऊां लागले. सांध्याकाळी
फोन वाजला की धडकी भरत असे. लशवाय त्सयावेळेस caller id नव्हती आणण येणारे लोक public फोन वापरून कॉल
करायचे. ह्यातले बरे च लोकां मी कधीां बतघतले पण नव्हते ते माझ्या आईवडडलाांची ओळख साांगन
ू यायचे. शेवटी मी
घरी खरमरीत पत्र ललदहले आणण साांचगतले की माझा फोन नांबर कुणालाही िे ऊ नका, तर मला आईचे उत्तर आले “
हे बघ .. आमच्याकडे कोणी येऊन तझ
ु ा नांबर माचगतला तर आम्हाला मल
ु ीचा नांबर मादहत नाहीां एवढां खोटां आम्ही
बोलू शकत नाहीां तें व्हा तच
ू त्सयाांना साांग की तम
ु ची सोय माझ्याकडे होणार नाही. “ त्सयामळ
ु े हा प्रकार चालच
ू
रादहला.
माझ्या वडडलाांचे एक लमत्र आमच्याकडे वरचेवर येत. त्सयाचा भाऊ एअर इांडडया मध्ये नोकरीस होता त्सयामळ
ु े त्सयाांना
फुकट ततकीट लमळत असे. तशी त्सयाची फॅलमली खूप likable होती फक्त माझ्या नवऱ्याची complaint होती की
त्सयाांच्या बॅगा अतोनात जड असतात. नांतर काही दिवसाांनी कळलां कक त्सयाला अमेररकेला मत
ू ी smuggle करण्याच्या
आरोपात अटक झाली आहे . नांतर उलगडा झाला की त्सयाच्या बॅगा काां एवढ्या जड असतात.
त्सयानांतर माझ्या नवऱ्याच्या कॉलेजमधल्या लमत्राच पत्र अली की त्सयाचे आईवडील अमेररकेला येत आहे त तर टूर
सांपल्यावर २-३ दिवस तम
ु च्याकडे सोय होईल का? आम्ही लगेच होकार दिला. त्सयाची टूर सांपल्यावर ते आमच्याकडे
राहायला आले. आम्ही त्सयाांना आमची बेडरूम दिली. अमेररकेत आपली बेडरूम कोणाला िे त नाहीत ही प्रथा आम्हाला
अजून कळली नव्हती. झोपायच्या वेळेस मी त्सयाांना म्हटलां की तम्
ु ही बेडरूममध्ये झोपा आणण काही लागलां तर
साांगा. त्सयावर बाई म्हणाल्या मला पातळ उशी आणण जाड बलॅं केट आणण ह्याांना जाडी उशी आणण पातळ बलॅं केट
ठे वा. आणण उशाजवळ पाण्याचा ताांबया आणण पेला ठे वा. मी म्हटलां ताांबया नाही आहे मी पाण्याची बाटली ठे वते.
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तीन चार दिवस राहायला आलेले हे लोक तीन आठवडे रादहले. त्सयाांनी
येताना भरपरू कोल्हापरु ी चपला आणल्या होत्सया. रोज सकाळी १० वाजता ते
चपला ववकायला म्हणून Manhattan ला जायचे आणण सांध्याकाळी घरी
परतायचे. उरलेल्या वेळाांत ते मल
ु ीांसाठी अमेररकेतल्या मल
ु ाांची ्थळां बघत होते
.३ आठवडे झाले तरी त्सयाांची जायची चचन्ह दिसेनात . पण नलशबाने smuggler
साहे बाांचा (तें व्हा मादहत नव्हतां कक हे smuggler आहेत म्हणून) फोन आला कक
ते येत आहे त. मग ते िस
ु ऱ्या कोणाकडे तरी राहायला गेल.े
आणखी एक कुठलाही सांबध
ां नसलेले पाहुणे आले होते. त्सयाांनी मला कसा कॉन्टॅ क्ट केला हे ऐकण्याजोगां आहे . एक
दिवस मला ऑकफसमध्ये फोन आला आणण माझी बॉस Rose रागाने मला साांगायला आली कक तल
ु ा फोन आहे . मी
फोन घेतला , कुठलाही प्रकारचा सांकोच न बाळगता त्सयाांनी मद्
्थ
म्हणाले
आम्ही तझ्
ु द्याला हात घातला. तर गह
ु या
ृ
मैबत्रणीचे नातेवाईक आहोत तर आज सांध्याकाळी आम्ही चार जण तम
ु च्या कडे जेवायला येऊ . नका येऊ म्हणायची
काही दहम्मत झाली नाही. सांध्याकाळी हे गह
ृ ्थ आपली बायको आणण एक वय्कर कुटुांब घेऊन हजर झालां. मी
नक
ु तीच ऑकफस मधून आले होते. त्सया वय्कर बाई एक सारख्या मला ववचारायला लागली “ झालां का हो जेवण?
नाही म्हणजे वेळेवर नाही जेवलां तर भक
ू मरते . आम्ही सकाळपासन
ू फक्त एका कॉफी वरती आहोत. कॉफीला एक
डॉलर पडला. फारच बाई महाग आहे इथे. “ मी त्सयाांना म्हटलां मी पण आत्ताच ऑकफस मधून आले आहे तर जेवणाला
जरा वेळ लागेल तोपयडत चहा आणण बब्कीट घ्या". ज्या गह
ृ ्थाांनी मला फोन केला होता ते Times Of India मध्ये
मोठ्ठठ्ठया हुद्द्यावर होते. ते आमच्या घरातन
ख
प
जणाां
न
ा
फोन
करून साांगत होते “ आमची तम
ू
ू
ु ची काही ओळख नाही
पण अमक्याकडून तम
ु चा फोन नांबर घेतला आणण तम
ु च्या सवडीप्रमणे आम्ही तम
ु च्याकडे जेवायला येऊ". नांतर ते
म्हणाले कीां एका वय्कर बाईकडे त्सयाांची राहायची सोय झाली आहे पण त्सया म्हणाल्या माझ्याकडे जेवणाची सोय
होणार नाही" म्हणून हे लोकाांकडे जेवणासाठी वार लावत होते. मला एका गोष्टीचे कुतह
ू ल होते कीां ह्याांना माझा
ऑकफसचा फोन नांबर कसा लमळाला. कारण नांबर फक्त माझ्या नवऱ्याला दिला होता तो सद्
ु धा emergency साठी.
आमच्या डे्क वर फोन नव्हते फक्त त्सया खडूस supervisor च्या डे्क वर फोन होता. पाहुण्याांनी मोठ्ठया अलभमानाने
साांगायला सरु
े रीकडे गेलो होतो तें व्हा तम
ु वात केली.त्सयाच काय झालां मी खाांडक
ु चा aerogram त्सयाच्या डे्कवर पडला
होता. मी तम
चा
address
ललह
न
घे
त
ला
म्हटलां
अमे
र
रक
े
च्या
ट
र
वर
चाललो
आहोत
तर अडीअडचणीला उपयोगी पडेल.
ु
ू
ू
नांतर बेबीला ववचारलां काय करते तझ
ु ी मैत्रीण तर ती म्हणाली Hearst Magazines मध्ये काम करते. मग इथे
आल्यावर सरळ Hearst Magazines चा नांबर काढला आणण त्सयाांना साांचगतलां कक मला ह्या व्यक्तीशी बोलायचां आहे
emergency आहे . मग त्सयाांनी फोन कनेक्ट करून दिला. हे ऐकून मी बेशद्
ु ध पडायच्या मागाडवर होते. तनलडज्जपणाची
कमाल.. तीसद्
ु धा एक जेवण सोडवण्यासाठी.
अचधवेशन अटलाांदटक लसटीला आहे हे ऐकल्यावर आणखी एक आठवण जागत
ृ झाली. आम्ही अटलाांदटक लसटीला
जायचां म्हणून माझ्या नवऱ्याने सट्
ु टी घेतली होती. जरा आरामात अकराच्या सम
ु ारास तनघायचां असां ठरलां. सकाळी
सात च्या सम
ु ारास doorbell वाजली. मी झोपेतच होते पण माझ्या नवऱ्याने िार उघडलां , एक बाई आणण लहान
मल
ु गा िारात उभे होते. मल
ु ाच्या हातात लांच बॉक्स होत. ती बाई म्हणाली “ मै आपकी पडोसन , ये आज आपके
साथ राहेगा. इसकी babysitter बबमार है “ आणण ती बाई तनघन
ू पण गेली. नवऱ्याने मला उठवलां आणण म्हणाला
कोणीतरी बाई ततच्या मल
ु ाला आपल्याकडे सोडून गेली आहे . मी अधडवट झोपेत होते.
मी : मल
ु गा तझ
ु ा नाही ना मग लक्ष िे ऊ नकोस. नवरा : आचरटपणा बांि कर. उठ आता, ककती झोपशील काय सम
ु ार
? शेवटी मी डोळे चोळत बाहे र आले. पादहलां तर तो मल
गा
घाबरले
ल्
या
सशासारखा
बसला
होता.
त्सयाला
आईबरोबर
ु
elevator मध्ये बतघतल्याच आठवलां. मी त्सयाला TV वर काटूडन्स लावन
ू दिली आणण आमचा दिवस त्सयाचां babysitting
करण्यात गेला.
अश्या बऱ्याच प्रसांगाांना तोंड िे ता िे ता पाांच वषड कशी तनघून गेली हे कळलांच नाहीां. शेवटी पाहुण्याांना कांटाळून आम्ही
न्यू यॉकड सोडून लमशीगनला आलो.
New York सोडल्यावर एक खांत म्हणजे Flushing मध्ये राहून सध्
ु िा Flushing Meadows ला टे तनस पाहायला गेलो
नाही की Shea ्टे डडयम पादहलां नाही !

Sushama Desai Sukhtankar
shama226@gmail.com
248-930-1325

पूवप्र
ड क शशत : ‘सोहळ अस्स्तत्व च ’, बीएमएम २०२२ स्मरणणक
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With Best
Compliments from

Prabhakar
Patil
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आठवणीतील एक आगळ वेगळ गणेशोत्सव
‘आठवणीतील एक आगळावेगळा गणेशोत्ससव’ ह्या ववषयावर जेव्हा ललदहण्याचा ववचार करू लागलो तेव्हा
फारच गोंधळाची ज्थती झाली. ह्या लेखातन
ू , माझा एखाद्या वषी लक्षात राहणारा गणेशोत्ससव नसन
ू तो कसा प्रत्सयेक
वषी आठवणीत राहीला ह्याचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्सन आहे . प्रत्सयेक गावाचा, शहराचा ्वतःची ओळख असणारा
गणेशोत्ससव आहे . उत्ससव तेथील भौगोललक पररज्थती, राजकीय वारसा, सामाजजक जाणीव आणण एकांिर
जनसमि
ु ायाच्या चालीरीती, कला-सां्कृतीचे प्रततबबांब असते. तसेच प्रततबबांब मला पण्
ु यनगरीच्या उत्ससवात दिसते.
जन्माने जरी नालशककर असलो तरी मागील बऱ्याच वपढ्या आम्ही पण
ु ेकरच आहोत. त्सयामळ
ु े पण्
ु यनगरीतील
गणेशोत्ससव हा माझ्या दृष्टीने अग्र्थानी आहे . ह्या लेखातील तनरीक्षणे, पण्
यनगरीतील
दठकाणे
,
इतर
सां
ि
भड
ही माझ्या
ु
जवळपास ३०-३५ वषाडतील गणेशोत्ससव काळातील केलेल्या भटकांतीचा, अनभ
ु वाचा खजजना आहे .
पण्
ु यातील उत्ससव हा प्रत्सयेक वषी आकषडणाचा ववषय असतो. मग ‘खड्डेम’ु क्त माांडव असो की गल
ु ालाची ककत्सयेक टन
उधळण असो, कोणी वगडणी मागणार नाही म्हणून पत्रकार पररषि घेऊन जाहीर करतात तर मांडळाची सव
ु णडजयांती
मोठ्ठया थाटात साजरा करण्याचे तनयोजन करतात. कोणी पारां पररक िे खावा करण्यात व्य्त असतो, तर कोणी प्रलसद्ध
चचत्रपटातील सेट चा काही भाग िे खावा उभा करण्यासाठी अगोिरच र्ता अडवन
ू काम सरू
ु करतो! प्रत्सयेक वषी
लमरवणक
ीचा
लागणारा
वे
ळ
हा
उत्सस
क
ते
च
ा
आणण
त्सयाच्या
अन
ष
ग
ां
ाने
ये
ण
ाऱ्या
प्रशासनातील
त्रट
ु
ु
ु
ु ी ककां वा कल्पकतेने
केलेल्या तनयोजनाचा चचेचा ववषय असतो. मानाच्या पदहल्या पाच गणपतीांचा साधेपणा तर त्सयाचबरोबर श्ीमांत
िगडूशेठ आणण मांडई गणपतीची भव्यता आणण थाट अनभ
ड
भेट िे तात. परां तू
ु वण्यासाठी िे खील भक्त श्द्धापव
ू क
शासकीय प्रशासन मात्र उत्ससव आनांिात आणण कोणतेही गालबोट लागू नये म्हणन
तनयोजनात
व्य्त
असतात.
ू

पण्
ु यातील गणेशोत्ससव हा प्रत्सयेकाच्या घरातून सरू
ु होऊन शेवट मात्र लक्ष्मीरोडवरील ववद्यत
ु रोषणाईत ववराजमान
झालेल्या ‘िगडूशठ
े ’ आणण ‘मांडई’ ह्या बाप्पाांचे िशडन घेऊनच होतो. माझ्याबाबतीत गणपती हे फारच श्ध्िे चां आणण
आवडीचां मॉडेल आहे . मी लहानपणी हातात पेजन्सल घेतल्यावर कागिावर गणपतीच काढत असे! पाहुणेमड
ां ळीसमोर
ककां वा पाहुणे म्हणून गेल्यावर, गणपती काढणे हा एक कायडक्रमच असे. अथाडत त्सया काळात मोबाईल, िरू चचत्रवाणी
आणण जव्हडडओ गेम हे पयाडय नव्हते. गणपती आणण मातीकाम ह्याांची ओळखच माझ्या प्राथलमक शाळे त झाली.
आमच्या घरात िहा दिवसाांचा गणपती आणण गौरीपज
ू न आहे . त्सयामळ
ु े ऑग्ट मदहन्यात घरात आवराआवरी आणण
रां गकाम होत असे. गणपतीची जागासद्
ु धा ठरलेली एक दिवळी होती. वडडलाांना गणपतीची आरास करण्याची हौस आहे .
कधीकधी जागेत बिल होत, परां तू गणपती मात्र उां चीवरच दिवळीत ककां वा लाकडाच्या कपाटात वरच्या माांडणीवर
ववराजमान होत असे. मी राहात असणाऱ्या वाड्यात वप्रांदटांग प्रेस आणण कागिाचे व्यावसातयक होते. त्सयामळ
ु े कागि,
पठ्ठ
ु ठे , त्सयाला लागणारी खळ ककां वा सरस हे सादहत्सय उपलबध होते. पव
ू ी थरमोकॉल जा्त वापरत नसत त्सयामळ
ु े
पठ्ठ
ठयाची
मखर
आणण
त्सयास
माग
न
चचकटवले
ल
े
पतां
ग
ाचे
ककां
वा
जजले
द
टनचे
रां
ग
ीत
कागि,
भारि्तपणा
ये
त
असे
!
ु
ू
त्सयाच्याभोवती सोनेरी, चांिेरी जर ककां वा िोरा कफरवन
ू मखर आणखीनच चमकत असे. अश्याप्रकारे माझी घरातन
ू च
कलेची उपासना होत असताना पण्
ु यनगरीतील भव्यदिव्य उत्ससवात मी एक कलाप्रेमी म्हणून सामील होऊ लागलो.
पण
ु े शहरातील गणेशोत्ससव हा इतर शहराांपेक्षा वेगळा आहे . त्सयाची गांमत माांडवाच्या पज
ू नापासन
ू ते माांडवाच्या शेवटचा
खाांब उतरवण्यापयांत आहे . माझा उत्ससव माांडवापासन
ू होतो. आता माांडव-उभारणीत काय पाहायचे? तर माांडवावरून त्सया
मांडळाच्या त्सया वषी होणाऱ्या िे खाव्याची कल्पना येत असे. माांडवाच्या आकारमानावरून त्सया वषी मांडळाचा गणेशो्तव
आनांिात असेल की काही कारणा्तव अगिी जज
ु बी प्रमाणात असेल ह्याची कल्पना येत.े
माांडव उभा जा्त की आडवा ह्यावर तेथील िे खाव्याचे ्वरूप समजत असे. माांडव जर
एका चौकातन
ू सरू
ु होऊन पढ
ु च्या चौकात सांपत असल्यास तर ते वषड मांडळाचे रौप्य,
सव
ु णड, हीरक ककां वा शताबिीचे असावे ह्याचा अांिाज येतो. तेथे साां्कृततक कायडक्रमाची
पवडणी असणार यात शांका नाही. मला अश्या उत्ससवाच्या काळात ववश्वकमाडचे बरे च
अवतार पर्थ
ृ वीवर वावरत असल्याचा भास होतो. कलाकार मांडळी नेत्रिीपक कलाकृती
करण्यात दिवस रात्र एक करून काम करतात. कोणी नोकरी, व्यवसाय साांभाळून रात्री
माांडव, िे खावा उभारण्यात मित करतात. पण्
ु यातील वतडमानपत्र िे खील अश्या मांडळाांची
तयारी चालू असल्याची बातमी छायाचचत्रासह छापत असे. िहीहां डीच्या कायडक्रमानांतर
िे खावे उभारण्याच्या कामास वेग येत असे. ्थातनक कलाकाराांबरोबर चचत्रपट सष्ृ टीतील
कलाकार मांडळी सद्
ु धा काही दिवस कलेच्या अचधपतीसाठी राखून ठे वत.
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पण्
ु यातील उत्ससवात साधारणपणे गजबजलेल्या व्तीत
जसे कसबा, भवानी, नाना, घोरपडी, रा्ता, सोमवार,
मांगळवार, बध
ु वार इत्सयािी पेठा व फणी, डाळ, गौरी,
बोहरी आळी तसेच पवळे चौक, डूल्या मारुती, सोन्या
मारुती, फडके हौि, भोपळे , अपोलो, शाहू , क्तरु ी चौक
इथे सामाजजक, पौराणणक, ऐततहालसक िे खाव्याांची परां परा
होती. तसेच शहरातील शतनवार, नारायण, सिालशव, नवी
पेठ , डेक्कन, तळ
ु शीबाग, मांडई , ्वारगेट, लशवाजीनगर,
लक्ष्मी रोड पररसरात कलात्समक, नावीन्यपण
ू ,ड िे खावे
पाहण्यास लमळतात. पण्
ु यात नातुबाग, शतनपार, हत्ती
गणपती, दटळक रोड, खडकमाळ, ह्याांची सांगीतावर
ववद्यत
ु रोषणाई असते. जन्
ु यानव्या चचत्रपट गाण्याांवर हे
िे खावे फारच नयनरम्य वाटत असत. त्सयातच काही वषे
मांडळाांनी गाण्याांवर चथरकणारी कारां जी सद्
ु धा िे खावे
म्हणून सािर केली.
गणेशोत्ससव आणण ढोल पथक हा अवणडनीय असा अनभ
ु व
आहे . पण
ु े शहर हे व्यायामाच्या तालमी साठी सद्
ु धा
प्रलसद्ध आहे . वानगीिाखल काही तालमीांची नावे अशी
आहे त: ववराची तालीम, तनांबाळकर, खालकर, नगरकर,
कांु जीर, जगोबािािा व्ताि, गोकुळ, तालीम. तेथील
पैलवान मांडळी ढोल आणण ताशा वाजववण्याची परां परा
जोपासत होती. शहराजवळील खेड्यातील यव
ु कसद्
ु धा
झाांज आणण लेणझम वापरून उत्सकृष्ट खेळ सािर करीत
असत,
पण्
दिलेल्या पद्धतीने
ु यनगरीत लोकमान्याांनी ठरवन
ू
ववसजडन लमरवणूक अगिी दिमाखात पार पडते. साधारण
सकाळी १०.३० वाजता मानाच्या (पदहला कसबा)
गणपतीची महापौराांच्या ह्ते आरती करून पालखी
मागड्थ होते. त्सया मागोमाग मानाचे गणपती ताांबडी
जोगेश्वरी, गरु
ु जी तालीम, तळ
ु शीबाग, आणण केसरीवाडा
क्रमानस
ु ार सामील होतात. लमरवणुकीचा जुना मागड हा
लक्ष्मी रोडवरून अलका टॉकीज चौकातन
निीच्या
ू
घाटाकडे जातो. प्रत्सयेक वषी वाढणाऱ्या गिीमळ
ु े आता
काही पयाडयी मागड िे खील सरू
ु झाले आहे त. लमरवणक
ु ीचे
तनयोजन करण्यासाठी खास महाराष्ट्र पोलीस िलातील
अनभ
ु वी कमडचारी आणण वरीष्ठ अचधकारी आमांबत्रत केले
जातात.
सय
ू ाड्तानांतर ववद्यत
ु दिव्याांची आरास सािर करणाऱ्या
मांडळाांची राांग सरू
ु होते. सारा पररसर लख्ख दिव्याांनी
उजळून तनघतो. लमरवणुकीत कायडकत्सयाांचा उत्ससाह लशगेला
पोहोचलेला असतो. मांडळाचे ते वषड जर ववशेष असेल तर
कायडकते कुटुांबा सोबत लमरवणुकीत सामील होतात. बाप्पा
मात्र त्सया झगमगाटात आपल्या भक्ताांना आशीवाडि िे त
पढ
ु च्या वषी येण्याचे आश्वासन िे त असतो.

योगेश औांधकर
Troy, Michigan,USA
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न ट्यसांपद - एक सांस्मरणीय अनुभव

गेली िोन वषां करोनामळ
ु े आपण सगळे च घरी बसलो होतो. आपण प्रेक्षक तर कायडक्रम बघायला आसस
ु लेले
होतोच, पण किाचचत आपल्यापेक्षा काकणभर अचधक डेट्रॉईटमधले कलाकार त्सयाांची कला सािर करायला उत्ससक
ु
होते. शतनवारी, ७ मे, २०२२ रोजी MMD च्या गढ
ु ी पाडव्याच्या कायडक्रमाला त्सयाचाच प्रत्सयय आला! डेट्रॉईटच्या गण
ु ी
कलाकाराांनी 'सांगीत नाट्यसांपिा' सािर करताना सांगीत, नाट्य आणण नत्सृ य, या कलागण
ु ाांची अक्षरश: उधळण केली
आणण चारशेहून अचधक रलसकाांना मांत्रमग्ु ध करून टाकलां! लमलशगनचा न सांपणारा Winter सरून जशी अचानक
झाडाांना पालवी फुटू लागते, फुलझाडां बहरू लागतात आणण पक्ष्याचां कूजन सरु
ु होतां, तसांच ग्रोव्स हाय्कुलमध्ये
गाण्याचे ्वर घम
ु ू लागले, घग
ुां राांच्या नािात पावलां चथरकली आणण अलभनयाच्या तेजाने जणू चथजलेल्या रां गमांचाने
कात टाकली… अवघां प्रेक्षागह
ू जजवांत आहे ” अशीच जणू दिलेली ती
ृ उजळून तनघालां! “डेट्रॉईटमधली कला अजन
तत
ु ारीची एक खणखणीत ललकारी होती..!
सांजय मेहेंिळे ललणखत आणण उमा कानडे दिग्िलशडत ‘सांगीत नाट्यसांपिा’ हा कायडक्रम म्हणजे जणू
सांगीतप्रेमीांसाठी, नत्सृ याच्या चाहत्सयाांसाठी आणण नाटकवेड्याांसाठी एक पवडणीच होती. ‘पांडडतराज जगन्नाथ’, ‘सांगीत
शारिा’, ‘सांगीत सव
ु णडतल
ु ा’ आणण ‘प्रीततसांगम’ या चार नाटकाांतले प्रवेश एका अनोख्या पद्धतीने एकत्र आणले होते.
सांजय मेहेंिळें च्या लेखाांचा आणण कववताांचा आपण आत्तापयांत आ्वाि घेत आलेलो आहोत, पण या कायडक्रमामळ
ु े
सांजयमधला नाटककार दिसन
ू आला. ‘सत्र
ू धार’ आणण ‘नटी’ या पारां पररक पात्राांच्या आधारे त्सयाांनी हा कायडक्रम इतका
सि
ुां र गफ
ुां ला होता, की वसांत ऋतत
ू बागेतली तनवडक फुले वेचून कुणीतरी त्सयाचा सि
ुां र गजरा करावा आणण आपल्या
हातात ठे वावा, असा तो अनभ
ु व होता.
नमन नटवरा वव्मय कारा | आत्सम ववरोगी कुतह
ू लधरा ||
नाांिी सरु
झाली
आणण
काहीच
क्षणाां
त
प्रे
क्षकाांना पव
ु
ू ीच्या काळात घेऊन गेली. या नाांिीत नक्कीच काहीतरी
जाि ू असली पादहजे... त्सयानांतर सत्र
ू धाराच्या भलू मकेत ववक्राांत पटवधडन आणण नटीच्या भलू मकेत अनघा हुपरीकरने
येऊन अलभनयाची अशी काही फटकेबाजी सरु
ु केली की त्सयाांना डेट्रॉईटमधले “हौशी” कलाकार म्हणताना आपली जीभ
अडखळे ल याची त्सयाांनी परु े परू काळजी घेतली. एक सद्ववचारी, भाषेवर प्रभत्सु व असलेला आणण पण
ु ेरी पगडी घातलेला
सत्र
ू धार आणण नऊवारीतली, काहीशा गावरान बाजात, पण अगिी ठसक्यात बोलणारी नटी… याांनी कधी हसवत, कधी
सांगीत नाटकाांची मादहती िे त, कधी एखािां पि गात, तर कधी आयष्ु याचे सार साांगत कायडक्रमावरची पकड घट्ट
धरून ठे वली. वाचचक अलभनायाइतकाच त्सया िोघाांचा ्टे जवरचा वावरही अगिी सहज होता.
सािर झालेल्या नाट्यप्रवेशाांत उल्लेख करण्यासारख्या अनेक गोष्टी होत्सया. ‘पांडडतराज जगन्नाथ’ या
पदहल्याच प्रवेशात अनप
ु बापटने गायलेलां ‘सावन घन गरजे बजाये’ गाणां, त्सयाला वािकाांनी दिलेली साथ आणण
त्सयावर उल्का लभडे आणण ततच्या सहकायाांनी केलेलां कथक नत्सृ य थक्क करणारां होतां! मागे visualsवर
राजवाड्यासमोरची बाग िाखवली होती. त्सयात कारां जी उडत होती. गाणां सरु
ु झाल्यावर वीजा चमकून पाऊस पडू
लागला, इतकांच नव्हे तर इांिधनष्ु यपण उमटलां! राग लमया मल्हारातलां गायन, वािन, नत्सृ य, प्रकाशयोजना आणण
मागच्या visualsने जणू पाऊस पडत असल्याचा आभास तनमाडण झाला!
‘सांगीत शारिा’ प्रवेशात उमाचां दिग्िशडन उठून दिसत होतां. चैत्रगौरीची वातावरणतनलमडती खास झाली होती.
परकर-पोलकां घालन
ू नाचणाऱ्या-बागडणाऱ्या छोट्या मल
ु ीांनी गांमत आणली. ऋषी पाटील या ६ वषाांच्या चचमक
ु ल्याने
प्रेक्षकाांची ववशेष िाि लमळवली. याच प्रवेशात नावाप्रमाणेच असलेल्या ‘्वराली’ बबवलकरने “अवघे पाऊणशे वयोमान”
हे गाणां म्तां रां गवलां!
‘सांगीत सव
ु णडतल
ु ा’चा प्रवेश िे खणा झाला! गौरव कुलकणी (नारि मन
ु ी), सररता िे शपाांडे (सत्सयभामा), वेिाांती
पारगाांवकर (रुजक्मणी) आणण अनप
ु बापट (कृष्ण) याांचा अलभनय आणण गौरव-अनप
ु ची गाणी याला कारणीभत
ू होती.
मागे visualsमध्ये पाररजातकाचां झाड िाखवलां होतां आणण त्सयातन
ू फुलाांचा सडा पडत होता. या प्रवेशात ववशेष लक्ष
वेधन
ू घेतलां ते नयना ओक आणण ततच्या टीमने केलेल्या costumes ने! भरजरी पोशाख आणण त्सयावर िाचगन्याांचा
चढवलेला साज, यामळ
ु े प्रवेश अचधक “समद्
ू ड कायडक्रमातल्या
ृ ध” झाला. केवळ याच प्रवेशासाठी नाही तर सांपण
्टे जवरच्या जवळपास ४० कलाकाराांसाठी भारतातन
ू costumes करून घेणे हे सोपां काम नाही. पण नयना आणण
ततच्या टीमने अगिी नेटाने ते काम पण
ू ड केलां.
‘प्रीततसांगम’ प्रवेश सरु
ु होताच दिसले ते गण
ु ी कलाकाराांनी बनवलेले प्रॉप्स. पेटलेली चूल, लाकडी िे व्हारा, त्सयात
जळते दिवे, भाांडी घासायची जागा, कपडे वाळत घालायचा ्टॅ न्ड, पातेली, िळण करायचां जातां… इतरही प्रवेशातले
प्रॉप्स सि
ुां र होते. सांगीत नाटकाांचां प्
ु तक, सांगमरवरी रे ललांग, पायऱ्या, गॅलरीची सोनेरी रे ललांग, सोनेरी खाांब, चैत्र
गौरीच्या पज
ू ेचे सादहत्सय… सगळे च प्रॉप्स अव्वल िजाडचे होते. आरती नेवाळकर, सन
ु ील केळकर आणण इतर बॅक्टे ज
टीमचां खूप खूप कौतक
ु ! श्त
ु ी बोसने बॅक्टे ज टीमचां नेतत्सृ व नेहेमीसारखांच उत्तम केलां. सगळे set-changes अगिी
flawless झाले! श्ुती फक्त बॅक्टे जलाच नसते तर सांपण
ू ड कायडक्रमाचा ती बॅकबोन असते हे ततच्याबरोबर काम
केलेल्या सगळ्याांना ठाऊकच आहे !
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कायडक्रमाचा शेवट दिांडीने झाला आणण भक्तीरसात प्रेक्षकवगड न्हाऊन तनघाला. अनप
ु आणण इतर गायकाांचे सरू
इतके सच्चे लागले होते की शेवटी visuals वर जेव्हा ववठ्ठठलाची प्रततमा आली तेव्हा त्सया क्षणापरु ते सगळे कलाकार
आणण रलसक प्रेक्षक त्सया पाांडुरां गाबरोबर एकरूप झाल्याची अनभ
ु त
ू ी आली.
अनप
ु बापट ककती अप्रततम गातो हे आता डेट्रॉईटला नव्याने साांगण्याची गरज नाही. साथीला तबला-पेटी घेऊन
तो नस
ु ता गायला बसला तरी प्रेक्षक भान हरपन
ू त्सयाचां गाणां ऐकू शकतात. या कायडक्रमात त्सयाचां गाणां अजून खुलन
ू
आलां. प्रेक्षकाांना ते अचधक भावलां. अनप
ु च्या जोडीला ्वराली बबवलकर आणण गौरव कुलकणी हे िोघेही खप
ू छान
गायले. मला ते िोघेही डेट्रॉईटचे “new finds” वाटले.
ववक्राांत आणण अनघानेही तनवेिनाचा भाग असलेली गाणी सरु ात गायली. इथे अजून एक नावाचा उल्लेख
करावासा वाटतो, ते म्हणजे मक्
ु ता कुलकणी. िोन प्रवेशात तसां छोटां च काम होतां ततला, पण त्सयातही ततने
अलभनयाची चुणूक िाखवली.
गायकाांना उत्तम साथ दिली ती वािकाांनी. हामोतनयमवर होते अतनल अकाडटकर, व्हायोललनवर अनज
ु अकाडटकर,
तबल्यावर चगरी ऎगळीकर आणण तानपऱ्ु यावर हरे न िोडके. िोन तासाांच्या कायडक्रमाांत live साथ सांगत करणां सोपां
नसतां. पण या सगळ्याांनी अप्रततम वािन केले. सव
ु णडतल
ु ासाठी एक छोटा बॅकग्राऊांड पीस मण
ृ ाललनी अकाडटकराांच्या
आवाजात रे कॉडड केला होता. ििी रलसकाांनी त्सयाांचा आवाज लगेच ओळखला!
सांगीताचा कुठलाही कायडक्रम असला तरी “साऊांड”ची जबाबिारी अलभजय काणेवर सोपवावी आणण तनजश्चन्त
राहावां! कालच्या कायडक्रमाांत २३ single ear mics होते, वािकाांचे वेगळे mics होते, घग
ुां राांच्या आवाजासाठी एक foot mic
होता. अलभजयने ही जबाबिारी लीलया पार पाडली. अशा प्रकारचा कायडक्रम यश्वी होण्यामागे “साऊांड” चा मोठा
वाटा असतो. त्सयामळ
ु े अलभजयचे ववशेष कौतक
ु ! आनांि परु ां िरे आणण अजय कानडे याांनी केलेली प्रकाशयोजना उत्तम
होती. प्रत्सयेक बलॅ कआउट आणण फेड-इनला लागणारा वेळ सारखा होता. यावरून त्सयातली लश्तबद्धता दिसून आली.
श्ीनी ऎयांगारने visuals सफाईने operate केली. कायडक्रमातली सगळी नत्सृ ये प्रेक्षणीय होती. ‘पांडडतराज जगन्नाथ’ मधलां
कथक अनघा हुपरीकरने (Asmi Dance Academy) बसवलां होतां, तर शारिा आणण दिांडीतल्या नत्सृ याांची choreography
Funaach Academy of Dance ने केली होती.
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आणण आता कॅप्टन ऑफ ि लशप - उमा कानडे! दहचां कौतक
ु करावां तततकां कमी आहे ! ५० हून अचधक लोकाांची
टीम घेऊन या िजाडचा कायडक्रम बसवणां अशक्यप्राय असतां. पण उमाने ते चैतन्य परु ाणणकच्या मागडिशडनाखाली
यश्वीररत्सया करून िाखवलां. करोनामळ
ु े हा कायडक्रम या आधी िोनिा रद्ि करावा लागला होता. तरीसद्
ु धा टीमला
धरून ठे वणां, प्रेररत ठे वणां, ही सोपी गोष्ट नाही. यात उमाच्या दिग्िशडन कौशल्याबरोबर नेतत्सृ वगण
ु ही दिसन
ू येतात.
सगळ्याांच्या कलाने घेऊन, हसत खेळत काम करणे हे उमाच्या ्वभावातच आहे . या कायडक्रमात बऱ्याच जणाांनी
पदहल्याांिा अलभनय केला. पण असां मळ
ु ीच जाणवलां नाही. याचां श्ेय जजतकां त्सया कलाकाराांच्या कष्टाांना आहे
तततकांच ते उमाच्या दिग्िशडनालाही आहे . ततच्या दिग्िशडनातला हा महत्सवाचा गण
ु मला जाणवला. महाराष्ट्र मांडळ
ऑफ डेट्रॉईटने नेहेमीच भव्य मांच उपलबध करून िे ऊन लपलेल्या कलाकाराांचा शोध घेतला आहे . उमाच्या रूपात
सापडलेला एक उत्तम दिग्िशडक, सांजयच्या रूपात सापडलेला एक उत्तम लेखक, अनघा, ्वराली, गौरवच्या रूपात
सापडलेले उत्तम नट आणण गायक ही त्सयाचीच जणू पावती आहे .
प्रोग्रॅम मॅनेजर गागी जाधव, प्रेलसडेंट मनोज पाटील आणण व्हाईस प्रेलसडेंट ववक्राांत पटवधडनने अशा कायडक्रमाला
सांधी दिल्याबद्िल त्सयाांचे खूप आभार आणण वषाडतल्या अजून एका यश्वी कायडक्रमासाठी अलभनांिन! ववक्राांतने
अलभनय तर केलाच, सगळे visuals त्सयाचेच होते आणण लशवाय व्हाईस प्रेलसडेंट म्हणन
ू कायडक्रमाची मोठी जबाबिारी
त्सयाच्या खाांद्याांवर होती. मला खात्री आहे की एक तर त्सयाला ५-१० हात आहे त ककां वा त्सयाच्या दिवसात २४ पेक्षा
जा्त तास आहे त! त्सयालशवाय हे एवढां सगळां करणां केवळ अशक्य आहे !
सांगीत नाट्यसांपिे च्या शेवटचां ववठोबाचां गाणां ऐकून मांडळी पोटोबा करायला कॅफेटे ररयात गेल.े कायडक्रमाच्या
सरु
ु वातीला सत्सयनारायणाची पज
ू ा केली होती. “With” आणण “without nuts” प्रसाि बघन
ू एखािा कायडक्रम करायच्या
मागे ककती ववचार असतो हे दिसन
ू आलां. प्रसािाच्या जोडीला वाटली डाळ होती, पन्हां होतां.
कुठलाही कायडक्रमाच्या मागे असांख्य लोकाांचे कष्ट असतात. कष्ट करणाऱ्या सगळ्याांचेच हात दिसतात असां
नाही. काही हात अदृष्यही असतात. आपण त्सयाांच्यासारख्या तनः्वाथी वत्त
ृ ीने कधी काम केले नाही, तर त्सया अदृश्य
हाताांचे आपण ऋण नाही फेडू शकत. वषाड पाथरे , मांिार िे शपाांड,े िीपा इांगळे , हषडि अजण्णगेरी, ज्मता पांडडत,
अरववांि भोसले, ज्मता नारकर… ही त्सयातलीच काही नावां.
कायडक्रम सांपल्यावर कानाांत नाट्यसांगीताचे ्वर आणण जजभेवर आम्रखांडाची चव रें गाळत होती. प्रेक्षागह
ृ ातला
वसांतोत्ससव सांपवन
ू बाहे र Spring season चा आ्वाि घेत पावले घराकडे वळाली होती…

- सुशाांत खोपकर
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रशसक तुझ्य चस ठी

अनेक वषाांपव
ू ी डेट्रॉईटमध्ये डॉ. आनांिीबाई जोशी याांच्या आयष्ु यावर प्रकाश टाकणारा एक आगळावेगळा एकपात्री
कायडक्रम सािर झाला. ते नाटक नव्हतां, भाषण नव्हतां; पाडव्यानांतर आणण गणपतीच्याआधी तो कायडक्रम इथे िाखल
झाला. त्सयासाठी रां गमांच, जागा लमळवणां, मराठी मांडळाच्या वेळापत्रकाच्या कोष्टकात तो बसवणां हे आयोजकाला महे श कोटणीसला - कठीण वाटू लागलां. पण ही सांधी त्सयाला सोडायची नव्हती म्हणून त्सयाने ्वतः जबाबिारी घेऊन
तो कायडक्रम घडवन
ू आणला. त्सया अनभ
ु वातन
ू एक नवा कलामांच जन्माला आला. महे श, तनतीन अांतरु कर, अलमत
मेहता याांच्यासारख्या हरहुन्नरी मराठीप्रेमीांच्या लक्षात आलां की कलेच्या व भाषेच्या चाकोरीबाहे रच्या आववष्कारासाठी
एक वेगळां व्यासपीठ हवां. त्सयावेळी अलभजजत भस
ु ारी मराठी मांडळाचा अध्यक्ष होता. त्सयाच्या प्रोत्ससाहनाने काही मांडळी
पढ
े
आली
आणण
डे
ट्र
ॉईटवालसयाां
न
ा
एका
नव्या
उपक्रमाचा लाभ झाला. त्सया उपक्रमाचां बारसां केलां भारती मेहेंिळे ने:
ु
“रलसका तझ्
ु याचसाठी”
तम्
ु हाला िरू िशडनवर गाजलेले 'गजरा' ककां वा 'प्रततभा आणण प्रततमा' हे कायडक्रम आठवतात का? तसेच इथले
Saturday Night Live सारखे प्रहसनात्समक कायडक्रम? कुठल्याही सांज्ञेत न बसणारे तरी कलाक्षेत्रात प्रमाण म्हणून
मानले जाणारे हे ठे वे आहे . ना धड नाटक, ना पररसांवाि... चाकोरीत बसत नाहीत म्हणून ते सािर करणां कठीण
जातां. त्सयासाठी ्वतांत्र मांच (platform) हवा. िस
ु री गोष्ट अशी की मांडळ अनेकिा खचड व यातायात करून भारतातन
ू
कलाकार आणते परां तु िोन-तीन िशकां इथे काढल्यावर आपली अलभरुची बिलेली असते. या कमडभम
ीत
रुजले
ल्
या
ू
सहप्रवाश्याांना आपली कला सािर करावीशी वाटते, आपले अनभ
ु व कथन करण्याची इच्छा होते , गप्पाांद्वारे आपले
मनोगत व्यक्त करावां हे जाणवतां - त्सयासाठी अनौपचाररक बैठक माांडणां हाही एक हे तू आहे .
तर वाचकहो, तम
ु च्यातील सप्ु त कलाकाराला हे आवाहन आहे . 'रलसका' साठी आम्हाला तम
ु ची साथ हवी आहे . आता
तम्
ु ही ववचाराल; असां खास आम्ही काय करू शकतो? तर वानगीिाखल आतापयांत काय घडलां त्सयाची झलक बघा
....
्वललणखत ऐततहालसक नाट्यप्रवेश, कवीने केलेले ्वत:च्या कववताांचे वाचन व गायन, नवप्रकालशत पु्तकातील
उतारा वाचन, राजकीय घटनाांवर आधाररत छोटे प्रहसन (skit), मल
ु ाखत, एका बबकट प्रवासाचां प्रकाशचचत्राांद्वारे वणडन,
कथाकथन, वािग्र्त चचत्रपटातील भाग िाखवन
ू त्सयाववषयी चचाड व पररसांवाि ....
मधल्या काळात BMM (२०१७) चे वारे वाहू लागले आणण रलसकाांसकट सवाांचे लक्ष ततथेच णखळले. आता मांडळाचा
आवाका वाढला, िशकानस
ु ार एक अशा मोजल्या तर मराठी भावषकाांची आता पाचवी वपढी इथे ्थाईक होते आहे ….
त्सयातील पदहल्या वपढीच्या लशलेिाराला मानाचा मज
ु रा करत शभ
ु िा शा्त्री याांनी 'काांचनसांध्या' ही Sitcom ललदहली.
ततचा पदहला भाग २०१८ माचडमध्ये सािर झाला आणण 'रलसका तझ्
ु याचसाठी' उपक्रमाचे पन
ु रूज्जीवन झाले. इथे येऊन
्थाईक झालेली आपली काही मराठी मांडळी नत्सृ य-गायन-नाटक याव्यततररक्त अनेक कला व छन्ि जोपासत असतात.
कधीकधी ते वेड त्सयाांचे छन्ि खूप वरच्या पातळीवर ठे वतात. अगिी शबिश:! एव्हरे ्ट बेस कॅम्प पािाक्राांत करणारा
गट अशाांपक
ै ी एक. त्सयाांनी 'रलसका..'च्या व्यासपीठावरून आम्हाला एव्हरे ्टिशडन घडवलां -जे माझ्यासारखे अनेक जण
प्रत्सयक्षात बघण्याची सत
ड वाट आम्ही तशीच चढून आलो. ज्ञानेश्वरीचे रसाळ
ु राम शक्यता नाही! चद्िर ट्रे कची िग
ु म
तनरूपण, कथाकथन, प्
ु तक-पररचय, ड्रोन कसा उडतो, मराठी माणसाचा ताांबत्रक टे ड-टॉक-जगातला प्रवेश .... एक
ना अनेक - कुठल्याही ववलशष्ट सांज्ञेत न बसणारे कायडक्रम आपल्याला बघायला लमळतात.
अथाडतच िोन वषड खांड पडला पण यांिा पन्
ु हा नव्या उमेिीने रलसकतेला बहर आला आहे . यावषी राहुल सोलापरू करने
केलेले प्रतापगडावरचे नाट्यमय आख्यान प्रेक्षकाांना एका आगळ्या ववश्वात घेऊन गेल.े
'रलसका तझ्
ु याचसाठी' च्या आजीमाजी व सद्य fans साठी एवढी झलक परु े , नाही का?

- ज्योत्स्ना दिवाडकर
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Journey to Canadian Rockies
Last month we had a wonderful trip to the Canadian Rockies.
With many uncertainties, including the presence of COVID, we were
concerned whether this trip would happen or not, but luckily all
restrictions were lifted and finally the day arrived. I had heard about
beautiful Banff and Jasper National Parks and was very excited to visit
these places.
After traveling to the Everest Base Camp and seeing breathtaking
views of Himalayan Mountain Range, I wasn’t sure what to expect in the
Canadian Rockies. We flew into Calgary, a city in the Western Canadian
province of Alberta. The 3rd largest city in Canada, it is as diverse and
beautiful as Toronto and Vancouver. Calgary is situated between Rocky
Mountain foothills and the Canadian Prairies. Downtown Calgary is lively,
clean and beautifully decorated by hanging flowers all over the city. Huge
flower baskets draped all over the city seem to mark Canadian summers!
Niagara on the Lake, Niagara Falls, Vancouver, or Calgary are no
exception.
On the 1st day the Sun, already on the horizon greeted me at 5:30 AM. It was too beautiful to stay
indoors and I decided to go running. I love to explore new cities early in the morning. You get to see the city
waking up from the previous night's hustle-bustle. Calgary was refreshing with its crispy weather. Birds chirping in
the surrounding, invited me to be part of nature. The iconic Calgary Tower is in downtown. There is a lot to seeOlympic Plaza, art & sculptures at every corner, gardens, tall buildings, great restaurants and Chinatown.
The Cultural District area downtown houses the “Famous Five” statue, also known as The Valiant Five.
Built to honor the five prominent Canadian women who advocated for eligibility of Women to Senators to the
Supreme Court, the statue recognizes this as a step towarsd equality for women and start of the first wave of
feminism.
We were lucky to catch another interesting event - the famous Wild West show “Stampede”! It is a 10
day event and considered as the greatest outdoor show with the world’s largest rodeos, parade, concerts, and
agricultural competitions. This show is held every year in July and attracts over one million visitors. It was fun to
visit the Stampede Park. Each year, a queen and two princes are selected as Stampede Royalty. They are chosen
in an open contest but have to be residents of Alberta. This ‘Royal trio’ serves a one-year term and makes
appearances in southern Alberta and North America eventually becoming members of Calgary Stampede Queens’
Alumni association.

Journey from busy Calgary to the small towns of Waterton, Banff and Jasper National Park was like icing
on a delicious dessert. As we were driving, we had a mesmerizing view of an enormous mountain range, most of
the peaks were covered with snow. Seeing these massive mountains, in one minute you feel so tiny as a human
being & next minute you become quiet, get absorbed in nature and suddenly you are part of everything you are
seeing, as if you and those mountains are one. That “aha experience” leads to a spiritual moment, reminiscent of
the serene feeling one gets after reading the Vedanta philosophy.
Banff National Park is huge and highly commercialized, full of tourists! It was
fascinating to see so many Indian people and Indian restaurants there. The
Park has lots of waterfalls, lakes, and hiking trails. I had a scary and interesting
experience in Banff. Being in a beautiful park with tree covered trails running
along rivers & waterfalls, I felt not running on those trails would be missing
out on a real treasure. As is my custom, I went for a run around 5.30 am.
Halfway through, from a little distance I saw an animal on the side of the trail,
about the size of a deer. We are used to seeing deer in Michigan, so
I thought, “no big deal, it is just a deer, I will just keep on the trail”.
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But as I came closer, behind that animal, came another big animal as big as a horse, must be the mother ….
And it suddenly dawned on me that it was NOT a deer but something else. Still, I thought, I will be fine as long as I
keep running past them. But that big animal didn’t think that, maybe being a mother, she wanted to protect her
baby, so she came on the trail and blocked my path, she wasn’t going to let me pass! There was no one around and I
really wasn’t sure what to do, whether to run fast or scare the animal. But the animal was big and not happy, so I
just stopped in my tracks. Without making direct eye contact, I assessed the situation and slowly took a few steps
back. No luck. Both the animals continued blocking my path and from the corner of my eyes, I could see them
looking at me. I tried retreating and walked back carefully. Once I was a safe distance away, I just ran with all my
strength. After coming back to our hotel, I shared my experience with a few more people and I came to know that
my scary encounter was with an Elk! Female Elk don’t have antlers. Turns out that Elks are one of the most
dangerous and strong animals and they do attack humans. I was overcome with mixed emotions, fear , relief, and
gratitude - all at the same time. I was thankful to those who guided me on what to do in those quick moments. I
have been to the Himalayas (EBC) and on the Appalachian trail (AT), but this was a unique experience that I will
never forget.
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पन्
ु ह एकद ….

फुलप खरू

प्रवेश सांपला, प्रयोग नाही; पडिा
अजून पडला नाही
नव्या िमाने, रां ग नव्याने; पुन्हा
एकिा लावून पाहू
.
जोर सांपला, जोष नाही; ्वप्ने
अजून ववरली नाही
नव्या िमाने, मूठ नव्याने; पुन्हा
एकिा वळून पाहू
.
साज सांपला, साथ नाही; मैफील
अजन
ू उठली नाही
नव्या िमाने, गीत नव्याने; पुन्हा
एकिा गाऊन पाहू
.
चढ सांपला, उतार नाही; घाट अजन
ू
सरला नाही
नव्या िमाने, वळण नवे हे ; पुन्हा
एकिा घेऊन पाहू
.
अधाड सांपला, सगळा नाही; पेला
अजन
ू सरला नाही
नव्या िमाने, उत्ससाहाने; पुन्हा
एकिा भरून पाहू
.

छान ककती दिसते फुलपाखरू
वाऱ्यासाांगे उडे भुरुभुरु
रां गीत फुलाांचे मोहक िालन
िे वाने दिधले अनोखे आांिण
इथे बसावे का ततथे बसावे
कुणा फुलाला बरे पस
ु ावे?
सारीच दिसती भारी गोड
नको नको कुणाचाही दहरमोड
पांख पसरावे, कधी लमटावे
रां ग गांधासी तल्लीन व्हावे
मोहक सांि
ु र द्यावे घ्यावे
क्षणाक्षणाचे आयुष्य जगावे
- सांगीता

- सांजय
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मोघे

वसुधैव कुटुम्बकम
जगात समद्
ृ धीचे झरे तेहरान आणण कुवैतमध्ये पाण्यासारखे वाहताांना दिसतात.
शक्ती, सत्ता, घमें ड याांची चढाओढ न्यय
ू ॉकड आणण मॉ्कोत गगनाला लभडलेली दिसते; तर शोभा, सष
ु मा आणण सौंियाडची
फुलपाखरे ज्वत्सझलांड आणण अल्जेररयाच्या गल्ल्या-गल्ल्यातन
ू उडताांना पाहून डोळ्याचे पारणे कफटते.
यौवन आणण ्त्रीसौंियाडचे चवचाल चोचले परु ववण्यात बँकॉक आणण मतनला मधील बाजारपेठेत रां गेल परु
ु षाांचे आत्समे थांड
होत असावेत.
भारतीय सां्कृतीचे तननाि मौररशस आणण सरु रनाम मधील िे वळाांमधून ऐकताांना आपोआपच डोळे बांि व हात
नतम्तक होतात. भारतापासन
ू शेकडो मैल लाांब असलेल्या या िे शाांमधील राम-कृष्ण गण
ु गान ऐकल्यानांतर कोण
भारतीय नाज्तकता ववसरून - क्षणभर का होईना - ववसरणार नाही?
मद्या सारखी डोळ्याची लाली आणण प्राचीन कला-सां्कृतीच्या लभन्न अलभरुची पॅररसमधील आयफेल टॉवर आणण
रोममधील प्राचीन अवशेष एवढे च प्रेक्षणीय आहे त.
उद्योग-धांिे आणण धमड या पर्पर ववरोधी गोष्टीांचा समन्वय साधून जपान व िक्षक्षण कोररया या िे शाांनी मणी-काांचन
योग साधला आहे .
प्रजातांत्र आणण खऱ्या अथाडने लोकराज्याचा गरुड-ध्वज ऑ्ट्रे ललया आणण बिटनमध्ये मोठ्ठया दिमाखाने फडकताांना पाहून
बौद्चधक मनाला ककती समाधान लमळते, याचे वणडन काय करावे?
बड
ु ापे्ट आणण सोकफयाच्या बाजारात गहू आणण गल
ु ाब सारख्याच चचककत्ससेने खरे िी करणारे ग्राहक पादहले म्हणजे
जीवनाचा अथड समजतो.
इांडोनेलशया आणण बमाडमध्ये भटकताांना ‘आपण कुठे तरी भारतीय सां्कृतीत तर वावरत नाही ना’, असा भास
झाल्यालशवाय राहत नाही. लांडनमधील सांध्याकाळ, पॅररसमधील मिम्त रात्री आणण न्यय
ू ॉकडमधील गडबडीत सरु
ु होणारी
सकाळ, हे सारे क्षण पाहणे ताजमहाल व अजजांठा लेणी पाहण्याइतकेच ववलोभनीय आहे , यात शांका नाही.

बाळकृष्ण पाडळकर
ट्रॉय, लमलशगन

Space for Dazzle Printing Ad
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“आपले मांडळ ”
Maharashtra Mandal of Detroit
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