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सप्रेम नमस्कार! 
    “सुवणर्स्मतृी” या ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’च्या स्मर�णकेचे संपादक-पद स्वीकारले तेव्हा एक नवीन 
व अत्यंत आव्हानात्मक काम करायला �मळणार याचा आनंद झाला. त्याचबरोबर, गेल्या ५० वषा�चा लेखा-
जोखा मांडायचा, नव्याने मंडळात सहभागी झालेल्या स्वयंसेवकांच्या कष्टांचेह� यथो�चत स्वागत करायचे, 
मंडळात अनेक दशके कायर्रत असलेल्या मंडळींचे अनुभव त्यांच्याच शब्दांतून अनुभवायचे, मंडळाला भेट 
देणार्या अनेक नामवंतांचे मंडळासोबतचे �कस्से ऐकायचे आ�ण हे सगळं स्मर�णकेच्या ट�मच्या सहाय्याने व्यविस्थत शब्दबद्ध करून 
सवर्च मराठ�जनांच्या सम� आकषर्क र�तीने सादर करायचे - अशी अनेक आव्हाने नजर  रोखून माझ्याकडे पाहत होती.  
    समाज�हताची परंपरा सांभाळून आ�ण जुन्या-नव्या मंडळ सभासदांच्या अ�भरुचीचे भान ठेवून लेखकांची, तसेच �वषयांची �नवड 
‘सुवणर्स्मतृी’साठ� केल� आहे. आज मंडळाचे समदृ्ध असे स्वरूप आपण पाहतो आहोत हे सवर् असखं्य कायर्कत्या�च्या श्रमांतून �नमार्ण 
झालेले आहे, हे तर सूयर्प्रकाशासम स्पष्ट आहे. सुवणर्स्मतृीची आखणी करताना आम्ह�ं गेल्या ५० वषा�तील - प्रत्येक वषार्चे ‘अध्य�’ हे 
तत्काल�न कायर्का�रणीचे प्र�त�नधी या नात्याने, त्यांच्या मुलाखती घ्यायच्या ठरवल्या. १९६९ पासून २०१९ पय�त, प्रत्येक ५ वषा�चे �वभाग 
करून त्यासाठ� काह� सदस्य ‘लेखक’ म्हणून �नवडले आ�ण या लेखकांचे त्या सवर् अध्य�ांसोबत मुलाखतींचे आयोजन केले. त्याक�रता 
योग्य ती संपकर् , साधने, सा�हत्य पुरवण्याचा प्रयास केला. महाराष्ट्रातून इकडे येऊन मंडळाच्या कायर्क्रमांना यशस्वी करण्यात अनेक 
नामवंत कलाकारांचा �सहंाचा वाटा आहे. या मान्यवरांनी मडंळाचे उपक्रम हे नेहमीच जवळून पा�हले आहेत, अनुभवल ेआहेत त्यांच्या 
अनुभवांतून मंडळाची वाटचाल पाहणे हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे, आम्ह� त्यांच्या उपलब्धतेनुसार �नवडक कलाकारांच्या मुलाखती 
घेतल्या. स्मर�णकेचे नामकरण करण्याकरता स्पध�चे आयोजन केले होते. तसेच वाचकांच्या गुप्त मतदान पध्दतीद्वारे त्यावर 
�शक्कामोतर्बदेखील केले आ�ण आपल्या स्मर�णकेचे "सुवणर्स्मतृी" असे बारसेदेखील केले! 
    मंडळाचा रौप्य महोत्सव १९९४ साल� झाला होता. त्यानंतरचा कालखंड शब्दां�कत करण्यासाठ� प�हल� २५ वष� व पुढची २५ वष� 
असा मागोवा घेण्याचे योजले. उत्तर अमे�रकेतील सवर् महाराष्ट्र मंडळामध्ये �शकागोचे मंडळ हे त्याच्या ‘गौरवशाल� नाट्य परंपरेमुळे’ 
ओळखले जाते हे तर जगजाह�रच आहे. त्याचाह� उहापोह या स्मर�णकेमध्ये केला आहे. �शकागो मराठ� शाळेच्या बीजाने गेल्या ५ वषार्त 
डेरेदार व�ृाचे रूप धारण केले आहे. त्याचीह� मा�हती यात समा�वष्ट केल� आहे. ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’च्या अधर्शतक� वाटचाल�चा 
गौरवशाल� इ�तहास �वस्ततृपणे मांडणार�, अ�भमानाने सांगणार� जणू काह� एखाद� "बखर", अशी संकल्पना प्रस्तुत सुवणर्स्मतृीचे ‘मुखपषृ्ठ’ 
व ‘सजावट’ करताना आम्ह� ं प्रभावीर�त्या अवलंबल� आहे. ‘सुवणर्स्मतृी’ची �न�मर्ती करताना दर आठवड्याला �नय�मत सभा घेऊन 
योजनांची आखणी केल�, �नयोजन व कायार्ची अंमलबजावणी ह� स्वयंसेवकांनी उत्स्फूतर्पणे स्वीकारल� आ�ण योग्य वेळेत पूणर्त्वाला 
नेल�. ‘सुवणर्स्मतृी’ची मांडणी व सजावट नवीन तंत्र�ानाच्या मदतीने केल� आहे. मंडळाच्या संकेतस्थळावर हा �वशेषांक सवा�क�रता 
वाचनासाठ� कायमस्वरूपी उपलब्ध राहणार आहे.  
   मंडळाची कायर्का�रणी, सुवणर् महोत्सव कायर्का�रणी, ‘सुवणर्स्मतृी’ ट�मचे सदस्य आ�ण हांक मारताच धावून येणारे, मंडळामुळेच 
जोडले गेलेले अनेक सुहृद या सवा�ची मी अत्यंत ऋणी आहे. तसेच प्रत्येकवेळी खंबीरपणे मागे उभा राहणारा जोडीदार आ�शष, कन्या 
सावनी व सलोनी यांनीह� ‘सवुणर्स्मतृी’च्या कायार्त मदत केल�. स्मर�णकेच्या वाचक वगार्ला एकच �वनंती आहे, क� ह� स्मर�णका 
वाचनीय होण्यासाठ� कायर्कत्या�नी अथक प�रश्रम घेतले आहेत. काह� उणीवा रा�हल्या असल्या तर� आमची ह� सेवा गोड मानून घ्यावी.  
   स्मर�णकेसाठ� असंख्य आश्रयदाते आ�ण देणगीदार लाभले, त्या सवा�चे मनःपूवर्क आभार! ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’ 
सुवणर्महोत्सवाचे संयोजक श्री. रवी जोशी यांनी मला ह� संधी �दल्याबद्दल मी त्यांची आभार� आहे.  
श्रीगजाननाच्या कृपेने कायर् �सध्द�स नेण्याची उमेद �मळाल�. ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’ची अशीच उत्तरोत्तर भरभराट होवो,        
ह� ईश्वर चरणीं प्राथर्ना! धन्यवाद!      उल्का नगरकर  

“सुवणर्स्मतृी” संपा�दका   
सुवणर् महोत्सव २०१९ 
महाराष्ट्र मंडळ �शकागो  
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नद� सागरा �मळता, पुन्हा येईना बाहेर, अशी शहाण्यांची म्हण, नाह� नद�ला माहेर 

काय सागं ूरे बाप्पानो तुम्ह� आंधळ्याच ेचलेे, नद� माहेराशी जात ेम्हणूनची जग चाले 

सारे जीवन नद�च,े घेतो पोटात सागर, तर� �तला आठवतो, जन्म �दलेला ड�गर 

ड�गराच्या मायेसाठ�, रुप वाफेच ेघेऊन, नद� तरंगत जात,े पंख वार्याच ेलावून 

पुन्हा होऊन लेकरु, नद� वाजवत ेवाळा, पान्हा फुटतो ड�गरा, आ�ण येतो पावसाळा. 

 

       ग�दमांची ह� क�वता हे नद�चं आत्मवतृ्त असल ंतर�, आपल्यासारख्या मातभृूमी सोडून इथे दरू 
परदेशात राहत असलेल्या भारतीयासंाठ� यातील नद�चं हे रूपक अगद� चपखल ठरतंय. मराठ� माणूस जगाच्या पाठ�वर कुठेह� गेला तर� 
आपल्या मातीशी असलेल ंआपलं नातं अगद� जपून ठेवतो. यात आपल्या बाधंवानंा एकत्र आणणे हा मळू उद्दशे असतोच तसेच आपल्या 
पुढच्या �पढ�लाह� आपल्या संस्कृतीची ओळख व्हावी ह� कळकळ त्या मागे असत.े हाच �वचार मनात बाळगून काह� मराठ� बाधंवांनी 
१९६९ साल� �शकागो येथे उत्तर अमे�रकेतील प�हले महाराष्ट्र मंडळ स्थापन केले. त्या काळी मुळातच मोजक�च भारतीय कुटंुबे अमे�रकेत 
राहावयास आल� होती आ�ण त्यात मराठ� तर हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके, पण तर�ह� केवळ १० कुटंुबानंी �दवाळीतील स्नेहसम्मेलनात 
एकत्र येऊन या मंडळाच ेरोपटे लावले आ�ण आज त्याचा वटव�ृ झाला आहे. 

       �शकागो मराठ� मडंळाने १९७० साल� आपला प�हलाव�हला गुढ� पाडव्याचा कायर्क्रम साजरा केला. �शकागो मंडळ हे नाट्यपे्रमी 
मंडळ म्हणून ओळखले जात.े अथार्त त्याच ेशे्रय हे इथे राहणार्या नाट्यवेड्या मंडळीनंा जात.े  त्यानंी १९७०-७१ सालापासून, स्था�नक 
कलाकारानंा घेऊन नाटक सादर करण्याची परंपरा सुरु केल� ती आजतागायत चाल ूआहे. आपण सादर केलेल� नाटके आ�ण एका�ंकका 
दसुर्या मंडळानंासुध्दा बघता याव्यात ह्या उद्दशेाने १९७६ सालापासून आपण आपल्या नाटकांच ेप्रयोग वेगवेगळ्या महाराष्ट्र मंडळामध्ये 
करू लागलो. केवळ �शकागो पुरत ेमयार्�दत न राहता पुढे जाऊन सन १९८१ साल� मंडळाने “बहृन्महाराष्ट्र मंडळ, उत्तर अमे�रका” या 
संस्थेची स्थापना केल� आ�ण १९८४ साल� या संस्थेच ेप�हले अ�धवेशनह� �शकागोमध्येच भरवले. 

       कुठलेह� मंडळ आ�ण कायर्क्रम यशस्वी होण्यामागे कायर्कत्या�च े �नरपे� भावनेने केलेले अथक प�रश्रम हे अत्यंत महत्वाच े
असतात. �कंबहुना या�शवाय मंडळाचा एकह� कायर्क्रम होणे शक्य नाह�. आपल्या सुवणर्महोत्सवासाठ� १०० हून अ�धक कायर्कत्या�नी 
अहोरात्र मेहनत करून हा आनंदमेळावा यशस्वी करून दाखवला, या सवा�च ेमी मनःपूवर्क आभार मानतो.  

      आपल्यासारख्या र�सक पे्र�कानंी या आनंदमेळाव्याला भरभरून �दलेला प्र�तसाद म्हणजे आपण आपल� संस्कृती आ�ण परंपरा 
जपत पुढ�ल �पढ�पय�त पोहोचवण्याच ेहे कायर्, जे महाराष्ट्र मंडळाच्या माध्यमातून गेले ५० वष� �नरंतर चालवले आहे, त्या चळवळीला 
केलेला मानाचा मुजरा.  

      धन्यवाद!  

कळावे लोभ असावा, 

 

 

     आपला नम्र, 

रवी जोशी  

संयोजक, सुवणर्महोत्सवी आनंदमेळावा  

महाराष्ट्र मडंळ �शकागो  
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मला वाटलेह� नव्हते, क� आमचे मडंळ पन्नास वष� �टकेल; पण ते आमच्या बरोबर संपेल याची खात्री 
होती, पण आता पुढची �पढ� नव्या दमाने त्यात मग्न झाल्याने मंडळाचे नूतनीकरण झाल ेआहे व एक नवा 
उत्साह त्यात वाहत आहे, ह� आनंदाची गोष्ट आहे. 

‘महाराष्ट्र मंडळ, �शकागो’ची स्थापना १९७० साल� झाल�. ‘भारत इन्व्हेस्टम�ट क्लब’च्या दहा सभासदांनी 
ह� सुरुवात केल�. ह� दहा कुटंुबे दरमहा भेटतच होती. �शकागो वेदांत सोसायट� हे पूवार्श्रमीचे त्यावेळचे प्रमुख 
स्वामी भाष्यानंद मराठ� असल्याने त्यांचा या उपक्रमाला संपणूर् पा�ठंबा लाभला होता. त्यामुळे सुरुवातीचे कायर्क्रम 
त्या जागेतच होत असत. मंडळाचे प�हले अध्य� म्हणून श्री दत्तात्रेय मणेर�कर यांची �नवड झाल�. त्यांची दहाजणांची कायर्का�रणी, 
त्यात दोन उपाध्य� - एक म�हला, एक कायर्वाह, एक कोषाध्य�, आ�ण पाच मदतनीस सभासद. त्याच वष� मंडळाचे मुखपत्र म्हणून 
'रचना' हे हस्त�ल�खत जयश्री हुपर�कर यांनी सुरू केले. त्याच्या प्र�त श्री. मणेर�कर झेरॉक्स मशीन वापरून करून आणत. मग कायर्वाह 
ते सवर् सभासदांना पाठवीत. वषार्चे पाच कायर्क्रम कराव ेअसे ठर�वण्यात आले. गुढ�पाडवा, गणपती, �दवाळी, संक्रांत आ�ण उन्हाळी 
सहल, �शवाय दरवष� नाटक. ती जबाबदार� श्री. शंकर हुपर�करांनी आवडीने स्वीकारल�. १९७१ पासून नंतर ३२ नाटके त्यांनी रंगभूमीवर 
आणल�, तीसुध्दा मंडळातील हौशी कलाकारानंा हाताशी धरून! मंडळाच्या कायर्क्रमांना �कती उपिस्थती राह�ल, याची कधीच कल्पना नसे. 
त्यामुळे जेवणाचा अंदाज नेहमी चुकत असे. मात्र सगळे िजन्नस घर� बनवायचे असल्याने आमची सवा�चीच कायर्�मता वाढल�. हा 
मंडळाचा आम्हाला झाला एक फायदा! नाह�तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर काह� करण्याची आमच्यावर कधी वेळ आल� नसती. ४०० लाडू, 
७०० करंज्या, दहा �कलो साखरभात... अशी काह� मासलेवजा उदाहरणे.  

मंडळाचा प्रत्येक कायर्क्रम एखादे घरचे कायर् असल्यासारखा वाटायचं, तेव्हा! प�हल� दहा वष� तर सगळे जुळवण्यातच गेल�. 
तोपय�त मंडळ वाढत होतं. तर� �त�कटाची �कंमत $३ वरून $५ वर नेल�, क� लोक तक्रार कर�त. त्यामुळे चांगले कलाकार परवडत नसत. 
उदा. पुलं! नाह� म्हणायला, एकदा मोठ्या धीराने भारतरत्न भीमसेनजींचा कायर्क्रम करून दाखवला खरा! भारतातील कलाकार आपणहून 
येत. त्यांना स्पॉन्सर वगैरे करण्याइतके मंडळाचे आ�थर्क बळ नव्हते.  

१९८० साल� मंडळाच्या तीन सभासदांनी- �वष्णू वैद्य, शरद गोडबोल ेआ�ण जयश्री हुपर�कर यानंी बहृन्महाराष्ट्र मंडळाची 
(BMM)ची स्थापना केल�. त्याबरोबरच बहृन्महाराष्ट्र वतृ्त हे उत्तर अमे�रकेतील प�हले मराठ� हस्त�ल�खत बातमीपत्र सुरू केले.  
तोपय�त उत्तर अमे�रकेत बर�च मराठ� मंडळे झाल� होती. त्यांना �शकागोच्या मंडळाची बर�च मदत होऊ शकल�. उत्तर अमे�रकेतील सवर् 
मराठ� मंडळाची एकछत्री संस्था (umbrella organization) असे बहृन्महाराष्ट्र मंडळाचे स्वरूप ठर�वण्यात आले. त्यानंतर १९८४ साल� 
बहृन्महाराष्ट्र मंडळाचे प�हले अ�धवेशन �शकागोत भरवण्यात आले. ते एक अ�भनव अ�धवेशन ठरल े�न आजवर ते चालू आहे. त्याचा 
कायर्क्रम प�हल्या अ�धवेशनाच्याच धत�वर असतो, पण सगळा पसारा मात्र वाढत चाललाय. ते बदलत्या काळानुसार साहिजकच आहे.  

बघता बघता �शकागोच्या मंडळाला २५ वष� झाल� सुध्दा! तोपय�त मंडळाची उपिस्थती गणेशोत्सवाला चारशे व इतर कायर्क्रमांना 
हवेच्या प्रमाणे दोनशेच्या घरात जात होती. �शकागोत त्यावेळी साताठश ेतर� मराठ� लोक होते, पण मंडळात इतकेच यायचे. मंडळाचं 
कायर्कार� मंडळ जोराने चंदेर� सोहळ्याची तयार� कर�त होते. मुख्य म्हणजे, मंडळ अिस्तत्वात येण्याआधीपासून �शकागोच्या 
मराठ�समुदायासाठ� कायर्रत असललेे व आजवर कधीच �नवडून कायर्का�रणीवर न गेलेले श्री. शरद गोडबोल ेयांना त्यावष� �नवडणूक 
लढवून अध्य�स्थानी �नवडून देण्यात आले. पण त्यांच्या बाजूने सवर् कायर्का�रणी �नवडून न आल्याने त्यांना दसुर्या लोकांनी त्रास 
�दल्याने, त्यांना त्यावष� जे कायर्क्रम करायचे होते ते करता आले नाह�. मुख्य म्हणजे, शंकर हुपर�करांचे नाटक रद्द कराव ेलागल ेव 
बाहेरून कायर्क्रम आणावा लागला. पण लोकांना कायर्क्रम आवडला. 

अस ेहे मंडळ २५ वषा�ची वाटचाल करून पुढे जात होतं. जे आमची एक भाव�नक गरज म्हणून आम्ह� आमच्यासाठ� �नमार्ण 
केले होते, ते सगळ्यांची एक गरज ठरल,े �न आज पन्नास वषा�ची घोडदौड करून नव्या सीमेवर उभ ेआहे. त्याचे पुढच्या �पढ�च्या हातात 
देताना आम्हा सगळ्यांनाच एक प्रकारे अ�भमानाने भरून येत आहे. 

 
              शब्दाकंन: जयश्री हुपर�कर
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मंडळाच्या सुरुवातीच्या काळात अध्य�पद भूष�वलेल्या कै. मणेर�कर यांच्या पत्नी सुनंदाताई, श्री. नारायण प्रचंड, 
श्री. अण्णा करमरकर आ�ण श्री. हुपर�कर यांच्याशी केलेल� बातचीत. अध्य�ांची कारक�दर् खाल�लप्रमाणे -  

१९७०-७१ - कै. दत्तात्रय मणेर�कर  

१९७२ - श्री. नारायण प्रचंड  

१९७३ - श्री. वासुदेव करमरकर  

१९७४ - श्री. शंकरराव हुपर�कर  

नमस्कार! �शकागो महाराष्ट्र मंडळाच्या अगद� सरुुवातीच्या काळात मंडळाचे अध्य�पद तुम्ह� भूषवले आहे. त्याबद्दल सवर्प्रथम तुमचे 
अ�भनंदन आ�ण आभारह�! तुमच्या खांद्यावर उभे राहात पुढच्या �पढ�ने मंडळाला पुढे नेण्याचे काम केले. 

प्रश्न - तुमच्या कायर्कालावधीत मंडळाच ेस्वरूप कसे होत?े साधारण �कती मराठ� कुटंुबे �शकागो प�रसरात होती? कायर्का�रणी �कती 
मोठ� होती? काह� नाव ेसागं ूशकाल का?   

श्री. प्रचंड - मी १९६१ साल� UIUC (यु�नव्ह�सर्ट� ऑफ इ�लनॉय, अबार्ना शँपेन) येथे �वद्याथ� 
म्हणून आलो. १९६२ साल� �शकागोत िस्थरावलो. यु�नव्ह�सर्ट� ऑफ �शकागोच्या इंटरनॅशनल 
हॉलमध्ये आम्ह� भारतीय जमत असू. १९६३च्या २६ जानेवार�च्या से�लब्रेशनला आम्ह� २२ भारतीय 
होतो. त्यात शरद आ�ण रमेश हे गोडबोल ेबंधू, अरुण ट�बे, मी (नारायण प्रचंड), सौ व श्री मुळे, 
मुंडले आ�ण काका भाटवडेकर अस ेमराठ� होतो. १९६३च्या अखेर�स अ�नताताई गोडबोल े (कै. 
शरद गोडबोल�च्या पत्नी) आमच्यात सामील झाल्या. She was "First lady" of our group! 
१९६६ साल� माझे लग्न झाले आ�ण गंमत म्हणजे मी आ�ण माझी पत्नी शीला डॉ. श्री व सौ. 
हुपर�करांना िव्हसाच्या मे�डकल चेकअप वेळेस भेटलो. १९६९-७० च्या सुमारास महाराष्ट्र मंडळ 
बनवावे असा �वचार दृढ झाला. अनेक सभा होऊन "सं�वधान" �ल�हले गेल ेआ�ण श्री. अरुण ट�बे 
आ�ण मौर�न पॅटरसन यांच्या स्वा�र�ंनी मंडळ रिजस्टर झाल.े  

सुनंदाताई मणेर�कर - मणेर�कर ६५ ला आले आ�ण मी ६७ ला. त्यावेळेस पाकर्  फॉरेस्टमध्ये प�हला �दवाळीचा कायर्क्रम आम्ह� केला. 
फक्त मराठ�च नाह� तर अमराठ� �मत्र-मै�त्रणींनाह� बोलावले होते. सुमन नाडकण� यांचे 
गायन झाले. त्यावेळेस महाराष्ट्र मंडळ बनवावे या �वचाराचे बीज रोवल े गेले. त्या 
कायर्क्रमाचे फोटो सोबत जोडत आहे. पुढे गोडबोल,े प्रचंड, करमरकर, जोशी, मणेर�कर, 
हुपर�कर यांनी पुढाकार घेतला. त्यावेळेस महाराष्ट्र मंडळ 'संस्था' म्हणून स्थापन 
करण्यासाठ� दोन अमे�रकन �सट�झनच्या स्वा�र्यांची गरज होती. मला आठवतं त्याप्रमाणे 
श्री. अरुण ट�बे आ�ण �शकागो यु�नव्ह�सर्ट�तील डॉ. मॉर�न पॅटरसन यांच्या स्वा�र्यांनी 
मंडळ रिजस्टर झाले. एक आठवण सांगायची म्हणजे मंडळ स्थापन झाल्याची बातमी 
त्यावेळच्या 'महाराष्ट्र टाईम्स'मध्ये आल� होती. कायर्का�रणी मोठ� नव्हती पण 
कायर्का�रणीत �कंवा उपाध्य� वगैरे िस्त्रया असाव्यात हे कटा�ाने पा�हले जात अस.े 

अण्णा करमरकर - मी १९७० साल� प्रथम आलो ते �शकागोला. त्या वेळी जेमतेम ५० कुटंुबे 
होती. डॉ. शेखर जोशी यांचेकडे आलो; ते माझ्या पत्नीचे मावस भाऊ. त्यावेळी मंडळी गणपती, �दवाळी आपल्या आपल्या लहान गुप्रमधे 
करत असत. मी १९७२ साल� मडंळात कायर्का�रणीत काम करू लागलो. १९७३ साल� अध्य� झालो; �बन�वरोध �नवडणूक म्हणा �कंवा 
कुणी तयार होत नसे म्हणा. त्यावेळी डॉ. जोशी, डॉ. हुपर�कर, नारायण प्रचंड, कै. शरद गोडबोल,े डॉ. लागवणकर, डॉ. आनंद गदे्र, सुधीर 
आंबेकर ह� मंडळी कायर्का�रणीत होती. आमच्या पूव� कै. मणेर�कर होते. कायर्का�रणी ५-६ जणांची असे. मह्त्वाची गोष्ट म्हणजे भांडणे 
होत नसत. सवर् एकमताने �नणर्य घेत असत आ�ण कामेह� करत असत.  ज्या हॉलमध्ये कायर्क्रम होत असे त्यात खुच्यार् मांडणे, नंतर 
ओल्या मॉपने हॉल स्वच्छ करणे अशी सवर् कामे आपणहून आनंदाने करत असू. भ�गनी वगर् जेवणाची जबाबदार� घेवून पदाथर् स्वत: 
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बनवून आणत असत; स्वखचार्ने! मी संघाचा स्वयंसेवक असल्याने सवा�ना बरोबर घेवून काम करणे माह�त होते. सवर्जण पडेल ते काम 
आनंदाने करत असत. त्या वेळी कायर्का�रणीत सवा�नी आजीव सभासद व्हाव ेम्हणून मी सां�गतले. माझ्याकडे आजह� तो पास आहे.  

श्री. हुपर�कर - मी ७४ साल� अध्य� झालो. साधारणपणे १२-१४ जण क�मट�त असत. आता नाव ेकाह� आठवत नाह�त, पण लोक 
आपणहून सहभागी व्हायचे.  

प्रश्न - तुमच्या कालावधीत मडंळ तसे नवेच होत.े तुम्ह� कुठल� उ�द्दष्टे समोर ठेवल� होती? ती साध्य करताना काह� अडचणी आल्या 
का? बाक� शहरातील महाराष्ट्र मंडळाशंी काह� संपकर्  होता का?  
श्री. प्रचंड - मंडळ नवीनच होते. सवर्जण उत्साहाने एकत्र कामे कर�त. ७० च्या दशकात महाराष्ट्रात दषु्काळ पडला असता आपल्या 
मंडळाने $११०० चा �नधी गोळा करून महाराष्ट्राच्या तत्का�लन मुख्यमं�यांकडे पाठ�वलेला स्मरत आहे.  
सुनंदाताई - मंडळ मोठे नव्हते पण माणसे एकमेकांना खूप जवळ होती. सवर् मराठ� भा�षकांनी एकत्र यावे हे उ�द्दष्ट होते.  
अण्णा करमरकर - सवा�नी सवर् कायर्क्रमाला याव,े मजा करावी, एकमेकांचा सहवास वाढवावा, नवीन कुणी आले तर मदत करावी, त्याच्या 
ओळखी करून द्याव्या. (आता तसे नाह�; लोक एकमेकांना टाळतात, कारण खूप लोक झालेत), मुलांना मराठ� यावे म्हणून शक्यतोवर 
घर� मराठ� बोलावे. मराठ� शाळा वगैरे कल्पना नव्हती व इतक� मुलेपण नव्हती. इतर शहरातील मंडळांशी संपकर्  नव्हता. इतर शहरांमधे 
मंडळेपण नव्हती. 
श्री. हुपर�कर - आमच्यावेळी RSVP �कंवा इमेलची सोय नव्हती. आम्ह� सवा�ना फोन करायचो आ�ण सवर् जण आवजूर्न सहकुटंुब यायचे. 
We treated Maharashtra Mandal as our family and our baby!  बाक� शहरांत महाराष्ट्र मंडळं अजून बनलेल� नव्हती. मला 
आठवतंय, आम्ह� डेट्रॉईटला नाटक घेऊन गेलो असता �तथल्या मंडळींना महाराष्ट्र मंडळ स्थापन करायची कल्पना �दल�, आ�ण मग 
त्यांनी महाराष्ट्र मंडळ स्थापन केले.  
प्रश्न - त्यावेळच्या सासं्कृ�तक कायर्क्रमांच ेस्वरूप कसे होत?े �शकागोच्या बाहेरून, भारतामधून कायर्क्रम यायच ेका? काह� आठवणी?  
श्री. प्रचंड - मराठ� संस्कृतीप्रमाणे आम्ह� संक्रांत, गुढ�पाडवा, गणपती आ�ण �दवाळी हे उत्सव साजरे करत असू. १९७२ साल� मी गणेश 
मूत� बन�वल� होती. आम्ह� �ववेकानंदांच्या वेदांत सोसायट�मध्ये उत्सव साजरा केला आ�ण लेक �म�शगनमध्ये �वसजर्न केल ेहोते.  
सुनंदाताई - डॉ. �वद्वासं म्हणून एकजण होते, ते पूजा सांगत. बफेलो ग्रोव्हचे व�गुल�कर हॉल �रझव�शन कर�त. आमची �पक�नक एकदा 
'Starved Rock'ला झाल्याचे स्मरतेय. आमचेच एक �मत्र अशोक श�ड्ये हाम��नयम वाजवीत. त्यांच्या पत्नी हेमा सुंदर गात. मला सी. 
रामचंद्र, अरुण दाते, यशवंत देव यांचे कायर्क्रम आठवतात. शेखर जोशींच्या आई ल�लाताई जोशी ज्या आकाशवाणीवर गात असत त्या 
इथल्या मुलांना हाम��नअम, गाणी, मराठ� �शकवीत असत.  
अण्णा करमरकर - १९७१- १९७२ साल� मी प्रथम मंडळाच्या त्या वष�च्या प�हल्या कायर्क्रमाला गेलो. कै. सुधीर फडके यांचा तो कायर्क्रम 
होता. कायर्क्रम बहुधा शाळेत �कंवा �वद्यापीठातल्या हॉलमध्ये झाला. बाबूजी पेट� घेवून प्लॅटफॉमर्वर उभे राहून गात होते. प्रे�क वर व 
बाबूजी खाल� अशा पध्दतीने प्रे�क बाकांवर (step by step) बसल ेहोते. कायर्क्रमाचे १-२ डॉलसर् �तक�ट असावे. त्या वेळी �शकागोत 
फारच थोडे लोक होते, त्यात कलाकार असणे क�ठण. पण �शकागोकरांना कायर्क्रम करता आले. बाहेरून कलाकारांना बोलावणे हे परवडणार 
नव्हते व शक्य पण नव्हते. पण डॉ. शंकरराव हुपर�कर यांनी मात्र ती उणीव भरून काढल�. त्यांना नाटकात काम करावयाचा भारतातला 
अनुभव व अंगी मुळात हौस. त्यांनी प�हले तीन अंक� (प्रेमा तुझा रंग कसा) हे नाटक बसवले. त्या नाटकात आम्ह� काह� हौशी लोक 
होतो. मी व माझी पत्नी दोघांनीह� काम केले होते. त्या नाटकाची ह�कगत अशी, क� ते नाटक नॉथर्वेस्टनर् यु�नव्ह�सर्ट�च्या डाउन 
टाउनच्या हॉलमध्ये सादर केले. हॉलचे भाडे २०० डॉलसर्, प्रे�क जेमतेम १०० पे�ा कमी, प्रवेशमूल्य २ डॉलसर्, त्यामुळे कलाकारांना पण 
�तक�ट घ्यावे लागले. आमचेच नाटक आम्ह� पैसे देऊन पाह�ले. नंतर काह� वष� Air Indiaतील हौशी कलावंत आले कारण त्यांना फुकटात 
�कंवा १०% �त�कटात येतां येत होते. त्यांची राहण्याची सोय आम्ह� �नर�नराळ्या लोकाचं्या घर� करत असू. त्यांच्या रहाण्यातले बरेवाईट 
अनुभव आले; तेव्हा कुणी पाहुण्यांना घर� ठेवायला तयार नव्हते. 

डॉ. शंकररावांनी मात्र अनेक वष� नाटके बसवून नाटकांची उणीव भास ू�दल� नाह�. खूप छान छान नाटके सादर केल�त. Classical 
music (शास्त्रीय संगीताचा) कायर्क्रम प�हला झाला तो प्रभा अत्र ेयांचा; पण साथीदार चागंले �मळाल ेनाह�त. नंतर हळूहळू नावाजलेले 
कलाकार त्यांचे साथीदार बरोबर आणू लागले. त्यात प्रामुख्याने कै. सुधीर फडके, पं. भीमसेन जोशी, पं. िजतेन्द्र अ�भषेक� व आणखी 
इतरपण येऊन गेलेत.    
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श्री. हुपर�कर - दरवष� साधारणपणे संक्रांत, गुढ�पाडवा, �पक�नक, गणपती, �दवाळी आ�ण एक स्था�नक कलाकारांचे नाटक हे कायर्क्रम 
होत. १९७४ साल� साधारण $३ �तक�ट होते. सवर्जण अगद� आवजूर्न कायर्क्रमांना यायचे. मराठ� कलाकार अमे�रकेला यायला सुरुवात 
झाल� होती पण त्यांची स्पॉन्सर�शप महाराष्ट्र मंडळाला परवडणार� नव्हती. कलाकार आले तर मात्र महाराष्ट्र मंडळ आवजूर्न त्यांचे 
कायर्क्रम कर�त असे आ�ण मराठ� कलाकारदेखील उत्साहाने कायर्क्रम सादर करत असत. मला रामदास कामत, अ�यांचा एकपात्री करणारे 
सदानंद जोशी यांचे कायर्क्रम आठवतात.  
प्रश्न - तो काळ आ�ण आताचा बदलेला हा काळ, या दरम्यान मंडळाच ेस्वरूप, आवाका खूप बदलत गेला आहे. काय वाटतं? चागंले 
बदल? वाईट बदल?  
श्री. प्रचंड - पन्नास वषा�पूव� सुरू केलेल� संस्था त्याच उत्साहाने नवीन �पढ� चालवते आहे याचे खूप कौतुक वाटते. मराठ� शाळा, मराठ� 
सांस्कृ�तक कायर्क्रम पाहून खूप बरे वाटते. मंडळाच्या कायर्का�रणीत तरुण नवीन �पढ� यायला हवी.  
सुनंदाताई - महाराष्ट्र मंडळाची प्रगती पाहून कौतुक खूप वाटतं. अ�भमान वाटतो. महाराष्ट्र मंडळाची वास्तू व्हावी हे खूप वाटते.  
अण्णा करमरकर - तो काळ आ�ण आत्ताचा बदल खूपच वगेळा आहे. आमचा काळ खूपच आठवणींचा आहे, खेळीमेळीचे संबंध, भांडणे 
नाह�त असा तो काळ होता. मी १९७९ साल� �शकागो सोडून कॅ�लफो�नर्याला आलो, नंतर २० वष� ॲ�रझोनात होतो, त्यामुळे बदल काय 
झाले माह�त नाह�, मात्र �शकोगोबद्दल खूप ओढ आहे, ते वेगळेच प्रेम आहे. आम्ह� बरेच वष� Glen Ellen मधे Route 53 जवळ रहात 
होतो. माझ्या मुलांचे �श�ण �शकागोत झाल्याने त्यांना पण �शकागोची ओढ आहे. आमच्या वेळची जुनी मंडळी अधून मधून भेटल� क� 
आनंद �मळतो. आता सुध्दा �शकागोला यावेसे वाटते पण वयोमानानुसार शक्य नाह�. मी आ�ण माझी पत्नी आता प्रवास करू शकत 
नाह�.  
श्री. हुपर�कर - प्रत्येक जनरेशन आपापल्या पर�ने छानच काम करतात. सगळेजण उत्साहाने काम करताय, ह� परंपरा चालू ठेवताय याचा 
खूप आनंद होतो. 
 

 
दत्तात्रय मणेर�कर 
१९७०-७१ अध्य� 

 
नारायण प्रचंड  
१९७२ अध्य� 

 
�वकास करमरकर  
१९७३ अध्य� 

 
शंकर हुपर�कर 
१९७४ अध्य�  

प्रश्न - �शकागो महाराष्ट्र मंडळाला ५० वष� पूणर् होताहेत. त्या�न�मत्त �शकागोकरानंा तुमच्या शुभेच्छा वाचायला नक्क�च आवडतील. 
काय सागंावेसे वाटते?   
श्री. प्रचंड - महाराष्ट्र मंडळाची वास्तू व्हावी ह� इच्छा आहे. माझ्या सवर् �शकागोकरांना खूप शुभेच्छा!  
सुनंदाताई - असेच एकमेकांना सांभाळून छान काम करत राहा. ह�रकमहोत्सवाची वाट बघत आहोत. आपल्यातून भावी �पढ�तून ‘यु एस 
काँग्रेस’ला जाणारे �नमार्ण व्हावेत ह� शुभेच्छा!  
अण्णा करमरकर - �शकागोला मंडळाच्या ५० व्या वाढ�दवसाला यावेसे वाटते. �शकागो आमचे अमे�रकेतले माहेर वाटते. आमच्या 
उभयतांच्या �शकागो मंडळाला अनेक शुभेच्छा, नवीन �पढ�ने सवा�ना बरोबर घेवून, आनंदाने मंडळ चालवावं, गुण्यागो�वदंाने रहावे आ�ण 
यापुढ�ल �पढ�लाह� मागर्दशर्क व्हावे. �शकागोकरांना प्रेमळ नमस्कार! जुन्या �शकागोकरांची आठवण ठेवा, प्रेम द्या प्रेम घ्या.  
श्री. हुपर�कर - मी आधी सां�गतल्याप्रमाणे we really treated Maharashtra Mandal as our Baby! असंच प्रेम तुम्ह� आ�ण 
पुढल्या �पढ्यांनीह� मंडळावर करा.  
 

मुलाखत व शब्दाकंन: प्रसन्न जोगळेकर  
[तळट�प - जुन्या �दवसां�वषयी मलुाखत असल्यामळेु िजतक� नाव ेजुन्या अध्य�ांना आठवल� ती सवर् नाव ेलखेात समा�वष्ट केल� आहेत. तर�देखील 
काह� नाव ेरा�हल� असतील तर �मस्व!] 
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अ�तशय लहान वयात 'आनंदगंधवर्’ ह� �मळालेल� पदवी, बालगंधवर् �चत्रपटासाठ� �मळालेला सव�त्कृष्ट 

गायकाचा पुरस्कार, सॉफ्टवेअर इंिजनीअर अशा सवर् पैलूंनी नटलेलं हे व्यिक्तमत्व म्हणजेच आनंद भाटे! महाराष्ट्र 
मंडळ �शकागोच्या सुवणर् महोत्सवी वषार्�न�मत्त प्रका�शत करण्यात येत असलेल्या स्मर�णकेच्या �न�मत्ताने 
मला त्यांच्याशी बोलायची संधी �मळाल�. 

आनंदना संगीताचं बाळकडू घरातूनच �मळालं. त्यांचे पणजोबा भाटेबुवा बालगंधवा�चे समकाल�न, शास्त्रीय 
संगीत, ठुमर� ह्याकरता ओळखले जाणारे आ�ण संगीत नट!  दोन्ह� ब�हणी उत्तम गाणार्या! तर अशा ह्या संगीतमय वातावरणात ते 
लहानाचे मोठे होत होते. ब�हणींसाठ� आणलेल� पेट�, बुलबुलतरंग ह्यावर गाणी वाजवण्यापासून त्यांच्या संगीताची सुरवात झाल�. आ�ण 
जेव्हा व�डलांना जाणवलं, क� ह्याला स्वर�ान आहे आ�ण गाताह� येतं, तेव्हा वयाच्या सहाव्या/सातव्या वष� श्रीयुत चंद्रशेखर देशपांडे, 
नंतर एक/दोन वषा�नी पं�डत यशवंतबुवा मराठे आ�ण मग भारतरत्न पं�डत भीमसेनजी जोशी ह्यांच्याकडे त्यांनी संगीताचं र�तसर �श�ण 
घेतलं. भीमसेनजीं�वषयी सांगताना ते म्हणतात, क� भीमसेनजी जेव्हढे उत्तम गायक होते तेव्हढेच, उत्तम गुरू होते. स्वर�सध्द� लाभलेल,ं 
त्यांचं गाणं ऐकताना काह�तर� अलौ�कक ऐकायला �मळाल्याचा अनुभव देणारं हे व्यिक्तमत्व आनंदना गुरू म्हणून लाभलं. त्यांच्या खूप 
आठवणी आनंदनी गाठ�शी बाधंल्या आहेत. त्यातल�च एक आठवण त्यांनी �शकागोतील र�सकांना सां�गतल�. एका मै�फल�त स्टेजवर 
जाण्याआधी भीमसेनजी आ�ण त्यांच्याबरोबरचे कलाकार ग्रीनरूममध्ये गेले. �तथे तंबोरे लावले गेले आ�ण भीमसेनजींनी दरबार� रागाची 
नुसती सुरावट गायल�. त्या�णी ग्रीनरूम मधल� मंडळी इतक� मंत्रमुग्ध झाल�, क� आधीचे सवर् कायर्क्रम त्यांच्या मनातून पुसले गेले 

आ�ण मनात रा�हला तो फक्त एका अफाट कलाकाराचा दैवी 'दरबार�'! आ�ण हाच तो 
स्वर�सध्द�चा अनुभव!  

आनंदचे �शकागोमध्ये आत्तापय�त बरेच कायर्क्रम झाले. पण लहानगा आनंद 
वयाच्या १३व्या वष� प्रथम अमे�रकेत आला, ते १९८४ साल� �शकागो येथे झालेल्या 
बहृन्महाराष्ट मंडळाच्या प�हल्याव�हल्या अ�धवेशनामधे गाण्यासाठ�. लहान वय, वेगळा देश, 
दोन देशांमध्ये त्याकाळी असलले� तफावत, कायर्क्रम कसा होईल, प्रे�कांच्या प्र�त�क्रया कशा 
असतील, ह्या सगळ्याची उत्सुकता घेऊन आनंद आईवडील आ�ण ब�हणीसह �शकागोमधे 
पोचले. त्या कायर्क्रमात 'तो आला, तो गायला आ�ण त्यानी िजंकलं'. त्यामुळे कायर्क्रमानंतर 
भारतात �मळणार्या प्र�त�क्रयांप्रमाणेच अमे�रकेत �मळणार्या प्र�त�क्रया आ�ण दद� र�सकांनी 
�दलेल� उत्तम दाद ह्याचा त्यांना छान अनुभव आला. त्या आठवणी त्यांनी आजह� जपून 
ठेवल्या आहेत. ह्या अ�धवेशनामधे त्यांचा कायर्क्रम व्हावा म्हणून �शकागोच्या जयश्रीताई 

हुपर�कर ह्यांनी खूप कष्ट घेतले हेह� ते आवजूर्न सांगतात. बहृन्महाराष्ट्रमंडळाच्या ह्या प�हल्या अ�धवेशनानंतर आनंद भाटे पुन्हा एकदा 
२०११ साल� बहृन्महाराष्ट्रमंडळाच्या अ�धवेशनात गायले आ�ण तेदेखील �शकागोमध्येच! �कती हा छान योगायोग! 

आनंद म्हणतात, क� �शकागोतील र�सकांनी संगीताची आवड छान जोपासल� आहे. हे र�सक सगळ्या प्रकारचं संगीत छान 
ऐकतात. महाराष्ट्र मंडळ �शकागोचं आयोजन हे नेहमीच प्रोफेशनल असतं. इथे कलाकारांना महत्व �दलं जातं. इथले होस्टस कलाकारांची 
उत्तम सोय करतात. 

आनंद हे स्वतः सॉफ्टवअेर इंिज�नअर आहेत. त्यांच्या मतानुसार आधु�नक टेक्नॉलॉजी आ�ण इंटरनेटच्या माध्यमामुळे परदेशात 
स्था�यक झालेल्या भारतीयांना संगीत �शकण्याची सोय उपलब्ध झाल� आहे. पण 'It cannot replace your guru'.  प्रत्येक �शष्याने 
भारतात गेल्यावर गुरंूसमोर बसून गाणं हे अत्यंत महत्वाचं असल्याचं ते सांगतात. गुरंूकडून गाणं �शकताना �रयाज हा पण �ततकाच 
प्राधान्य असलेला घटक आहे. �रयाज कोणी �कती, कसा करावा हे त्या त्या व्यक्तीवर अवलंबून आहे. �रयाजा�वषयी बोलताना त्यांचे 
गुरू भीमसेनजी जोशी त्यांना सांगायचे '�रयाज म्हणजे आपल्याला जे येत नाह� त्याची पॅ्रिक्टस! आपल्याला जे येतं त्याचं सादर�करण 
म्हणजे मै�फल!’ शास्त्रीय संगीताकडे ओढल्या जाणार्या नवीन �पढ�साठ� हा गुरुमंत्रच आहे. 

आपलं शास्त्रीय संगीत म्हणजे 'जुनं ते सोनं'. आनंद म्हणतात, क� आपल� शास्त्रीय संगीताची परंपरा ह� 'Evergreen' आहे. 
आपले राग पूवार्पार चालत आले आहेत. आपल्या नाट्यसंगीतालाह� १००-१५० वषा�ची परंपरा आहे. त्यांच्या दृष्ट�नं शास्त्रीय संगीताच्या 
नवीन �पढ�ला असणार्या आ�ण त्याच्या वाढणार्या ओढ�चं शे्रय गेल्या काह� वषार्त आलेल्या 'बालगंधवर्', ‘कट्यार काळजात घुसल�' अशा 
�चत्रपटांना जातं. ह्या �चत्रपटांनी जुनं संगीत नवीन �पढ�पय�त पोचवलं. हे नवीन वाटणार जुनं संगीत ऐकत असताना, संगीताचं �श�ण 
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घेणार्यांनी स्वतःच्या घराण्याचे basics तर �शकायलाच हवेत पण इतर घराण्यांचं संगीत ऐकणं हे�ह �ततकंच महत्वाचं. हा आनंदना 
त्यांच्या गुरंूनी �दलेला कानमंत्र आ�ण तो ते नेहमीच ल�ात ठेवतात. आनंद जुन्या काळातल्या सवर् कलाकारांची गाणी आवडीने ऐकतात 
पण बालगंधवर् आ�ण त्यांचे गुरू पं�डत भीमसेनजी जोशी ह� त्यांची दोन दैवतं! 

जुन्या काळातल्या संगीताबरोबरच नवीन काळातलं संगीत, त्यातले होणारे प्रयोग हे तर आपण नेहमीच अनुभवत असतो. आनंद 
आ�ण त्यांचे कलाकार �मत्र अशा प्रकारचे सादर�करण करत असतात. त्यांना ह्या कलाकारांबरोबरच synchronization खूप भावतं. 
भ�वष्यात कधीतर� आपल्याला आनंद भाटे आ�ण पाश्चात्य कलाकार असा संगम असलेला नवीन प्रयोग बघायला �मळण्याची शक्यता 
आहे. 

‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’च्या सुवणर्महोत्सवी वषार्�न�मत्त शुभेच्छा देताना आनंद भाटे म्हणतात, 'तुमचं मंडळ असंच खूप वषर् 
चालत राहो! आत्तापय�त मंडळांनी जसे अनेक नवे उपक्रम सरुू केले आहेत, तसेच पुढेह� करावेत. त्यासाठ� माझ्या शुभेच्छा!’ 

                                
                                     मुलाखत व शब्दाकंन: रश्मी चाफेकर 

  

महाराष्ट्र मंडळ �शकागोची अशीच  

वषार्नुवष� प्रगती होत राहो ह� स�दच्छा ! 

Vaibhav, Jyoti and Rajas Shringarpure 
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डॉक्टर चंद्रशेखर जोशी (‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’च ेअध्य�- सन १९७५) आ�ण 
सौ मो�हनीताई जोशी (‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’च ेअध्य�- सन १९७९)  

     
�शकागोच्या महाराष्ट्र मंडळाच्या स्थापनेपासून ते आजपय�तच्या पन्नास वषार्च्या वाटचाल�ची केवळ 

सा�ीदारच नव्हे तर मंडळात स�क्रयपणे सहभागी असणार� जी काह� मान्यवर मंडळी आहेत, त्यामधे डॉ. 
चंद्रशेखर व सौ. मो�हनीताई जोशी या अत्यंत प्रसन्न व्यिक्तमत्वाच्या दाम्पत्याचा आवजूर्न उल्लेख करायला 
हवा.  शेखरकाका १९७५ साल� महाराष्ट्र मंडळाचे अध्य� होते आ�ण मो�हनीताई १९७९ मध्ये (महाराष्ट्र 
मंडळाच्या प�हल्या स्त्री अध्य�ा). गेल्या पन्नास वषार्तल्या महाराष्ट्र मंडळाच्या अध्य�ांच्या याद�मधे 
डॉक्टरमंडळी फारशी �दसत नाह�त. पूणर्वेळ वैद्यक�य व्यवसाय सांभाळून अध्य�पदाचं काम करणं ह� तारेवरची कसरत कशी �नभावल�, 
हा प्रश्न मी शेखरकाकांना �वचारला. दसुरं असं, क� पती आ�ण पत्नी दोघेह� ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’चे अध्य� झाल्याची उदाहरणेदेखील 
फारशी नाह�त. मंडळाच्या अध्य�ाचं संपूणर् कुटंुब हे अप�रहायर्पणे मंडळाच्या कामात इतर गोष्ट� बाजूला ठेऊन वषर्भर गुतूंन जातं. असं 
असताना अध्य�पदाची जबाबदार� आपल्या कुटंुबावर पुन्हा घेताना मनात काय �वचार होता हा दसुरा प्रश्न मी मो�हनीता�ना �वचारला. 
दोन्ह� प्रश्नांचं उत्तर दोघांकडून एकच �मळालं, ते अस ं क� "अगद� सुरवातीपासूनच मंडळाचं पुष्कळ काम करत असल्यामुळे 
अध्य�पदाबरोबर आलेल्या अ�धक जबाबदार�चं दडपण अिजबात आलं नाह�. हे एकट्याचं काम नाह�. त्या काळात मंडळ छोटं होतं आ�ण 
मंडळातल्या सवा�चे एकमेकांशी कौटंु�बक िजव्हाळ्याचे संबंध असाव ेअशी मैत्री होती. अशा खेळीमेळीच्या वातावरणात काम करताना 
कायर्का�रणीतल्या �मत्रांची �मळालेल� सशक्त साथ आ�ण हाती घेतलेलं काम पूणर् करायचंच ह� िजद्द याच्या आधारावर आनंदाचे अनेक 
�ण देणारं अध्य�पदाचं वषर् कसं गेल ंते कळलंदेखील नाह�. जाताना एक आठवणींचा ठेवा मात्र ठेवून गेलं."   

संपूणर् जोशी कुटंुब हे संगीतात रमणारं. त्यामुळे सांगण्यासारख्या आठवणींबद्दल �वचारता संगीत�वषयक आठवणींचा खिजना 
समोर आला. मो�हनीता�च्या सासूबाई (शेखरकाकांच्या आई) ल�लाताई मुंबई नभोवाणीवरच्या शास्त्रीय संगीताच्या कलाकार असल्यामुळे 
भारतातून येणार्या यो�गनी जोगळेकरांसारख्या कलाकारांना ल�लाता�च्या मुलाकडे हक्काने राहावंसं वाटणं अगद� साहिजक होतं. मा�लनी 
राजूरकर, परवीन सुलताना, सतारवादक उस्मान खान, व्हायो�लन वादक पी राजम, वीणा सहस्रबुध्दे, प्रभाकर कारेकर, सत्यशील देशपांडे, 
संजीव अभ्यंकर आ�ण अमे�रकेतले गोपाळ मराठे, श्री �टळक, �ववेक खा�डलकर अशा अनेक कलाकारांचं आदरा�तथ्य शेखरकाका आ�ण 
मो�हनीता�नी आनंदानं केलं. शेखरकाकांच्या भाषेत सांगायचं तर "आमचा गहृस्थाश्रम आहे. आलेल्या अ�तथी अभ्यागतांसाठ� आमच्या 
घराचं दार नेहमी उघडंच होतं".   

संगीताचं औपचा�रक �श�ण नसतानाह� शेखरकाकांनी एकलव्याच्या भावनेने केवळ अंगभूत अनुवां�शक गुणांच्या आधारावर 
तबला व हाम��नयम आ�ण मो�हनीता�नी तानपुरा वादनाची कला आत्मसात केल�. सत्तर�च्या दशकामध्ये मंडळाच्या आश्रयदात्यांची 
संख्या आ�ण मंडळाची ऐपत कमी असल्यामुळे भारतातून येणारे कलाकार आपल्याबरोबर वादक आणू शकत नव्हते (मंडळाची वा�षर्क 
फ� ३ डॉलसर् होती!) आ�ण स्था�नक कलाकारांना साथसंगत करावी लागे. साथ करत असताना पट्टीच्या अनेक गायकांकडून वाहवा 
�मळवणार्या शेखरकाकांवर अचानक हॉिस्पटलचा कॉल आल्यावर मै�फल अध्यार्वर सोडून जायचा प्रसंग एकदा आला खरा, पण अर�वदं 
देवभक्तांसारख्या पट्टीच्या तबलावादकाने आयत्या वेळी उरलेल्या मै�फल�त साथ देऊन वेळ �नभावून नेल�. ज्योत्स्ना भोळे, आशा 
खा�डलकर, �वद्याधर व्यास, प्रभाकर कारेकर, शरद साठे अशा अनेक कलाकारांना मंडळाच्या आ�ण इतरह� कायर्क्रमात शेखरकाकांनी 
संगीतसाथ �दल�. अशाच एका महाराष्ट्र मंडळाच्या कायर्क्रमात शेखरकाकांना संगीताचं शास्त्रोक्त �श�ण नाह� हे कळल्यावर संगीतकार 
यशवंत देव आ�ण गा�यका उत्तरा केळकर थोडेसे �हरमुसले झाले खरे, पण प�हल्याच गाण्यानंतर शेखरकाकांची तयार� पाहून त्यांनीच 
भरपूर दाददेखील �दल�. क�त� �शलेदारांची अजून एक मै�फल शेखरकाकांच्या स्मरणात आहे. पेट�वर शेखरकाका होते पण कोणीह� तबलजी 
उपलब्ध नव्हता! अशा वेळी केवळ टाळांच्या ठेक्यावर तबल्याची अनुपिस्थती अिजबात जाणवू न देता क�त� �शलेदारानंी नाट्यसंगीत 
आ�ण अभंगांची बहारदार मै�फल सादर केल�! 

मो�हनीताई अध्य� असताना गा�यका गंगुबाई हंगल आ�ण हाम��नयमवादक आप्पा जळगावकर यांचा कायर्क्रम झाला. पढेु परत 
एकदा प ंवसंतराव देशपांडे आ�ण पं आनंद बदामीकर (तबलावादक) यांच्याबरोबर आप्पा जळगावकर कायर्क्रमाच्या �न�मत्ताने राहायला 
आले. आप्पा जळगावकर वसतंरावांना नकला करायला सांगत. वसंतरावांनी भजी तळण्याची फमार्ईश केल� आ�ण भज्यांची �पल्लं टाकून 
देऊ नका असंह� सां�गतलं. तेलकट पदाथर् गायकमंडळींना चालत नसतील म्हणून तोपय�त भज्यांचा बेत झालेला नव्हता. 



महाराष्ट्र मडंळ �शकागो १० सुवणर् महोत्सव १९६९ – २०१९ 
 

आ�ण भज्यांची �पल्लं म्हणजे काय? भजी तळताना तेलात भज्यांबरोबर �पठाचे छोटेमोठे कणह� पडतात. पानात भजी वाढताना 
ह� भज्यांची �पल्लं काह� वाढल� जात नाह�त, पण वसंतरावांना तीच �प्रय होती! मै�फल�त वसतंरावांना तानपुर्यावर साथ देताना गायकाच्या 
मागे बसून गाणं नीटपणे ऐकता येत नाह� अशी छोट�शी तक्रार मो�हनीता�नी केल्यावर "मीच गाताना तानपुरा वाजवतो, तुम्ह� पुढे बसून 
ऐका" असं सांगणारे वसंतराव वीस - पंचवीस �मनीटांनंतर "तानपुरा वाजवून दमलो बुवा आता, तुम्ह�च तानपुरा वाजवा" असं सांगते 
झाले!  

 
चंद्रशेखर जोशी 
१९७५ अध्य� 

  

 
अरुण ल�ढे 

१९७७ अध्य� 

  

 
मो�हनी जोशी 
१९७९ अध्य� 

महाराष्ट्र मंडळाचा दसुरा िजव्हाळ्याचा �वषय म्हणजे सुग्रास भोजन. मो�हनीताई सांगतात, क� मंडळाची स्त्री उपाध्य� ह� "food 
committee" होती. त्यावेळी कोणीह� केटररसर् उपलब्ध नसल्यामुळे मेनू ठरल्यावर वीसेक कुटंुबाना स्वैपाक करण्याची �वनंती केल� जात 
असे. सवा�कडून येणार्या स्वैपाकाच्या चवीमध्ये एकसामानात आणण्यासाठ� पदाथार्ची पाककृती (recipe) देखील �दल� जात अस.े 
आजच्यासारखी RSVPची सोय नसल्यामुळे �कती लोकं येणार याची कल्पना नसे. त्यामुळे स्वैपाक �कती करायचा हे अंदाजानेच ठरवावे 
लागत असे. कधी काह� कमी-अ�धक झाल्यास येणार� मंडळीह� "महाराष्ट्र मंडळाचं कायर् हे आपल्या घरचं कायर् आहे" या भावनेने �वशेष 
तक्रार करत नसत.  

स्वतःच्या अध्य�पदाची कालमयार्दा संपल्यानंतरह� शेखरकाका आ�ण मो�हनीताई सौभद्र, संशयकल्लोळ मधले नाट्यप्रवेश, 
शेपट�वाल्या प्राण्यांची सभा/वेद �नपजले िजथे महान, लेझीम, नतृ्य, इयर ऑफ इं�डया सेलेब्रेशन, चल रे भोपळ्या हे संगीतनाट्य असे 
मुलांचे अनेक कायर्क्रम, येणार्या कलाकारांचं आदरा�तथ्य आ�ण साथसंगत, अशा अनेक प्रकल्पांमधून महाराष्ट्र मंडळात कायर्रत होते. 
ल�लाता�नी सुरू केलेल� �वनामूल्य संगीत �श�णाची परंपराह� शेखरकाका आ�ण मो�हनीता�च्या अत्यंत यशस्वी Ragabasics youtube 
channel आ�ण blog च्या स्वरूपात सुरू आहे. कालमानपरत्वे नव्या लोकांना संधी देण्यासाठ� मंडळातल� आपल� दृश्यमानता (visibility) 
कमी करण्याचा �ववेकह� शेखरकाका आ�ण मो�हनीताई या दोघांमध्ये आहे. एवढ� वषर् मडंळासाठ� काम करूनह� महाराष्ट्र मंडळाबद्दल 
त्यांच्या मनांत लेशमात्र कटुता नाह�. फक्त कृत�ता मात्र आहे. महाराष्ट्र मंडळासाठ� कोणत्या भावनेने काम कराव ंहे शेखरकाका आ�ण 
मो�हनीता�कडून नक्क�च �शकण्यासारखं आहे.  

श्री अरुण ल�ढे (‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’च ेअध्य� सन १९७७)   
सत्तर�च्या दशकामध्ये महाराष्ट्र मंडळाच्या सुरवातीच्या काळात अनेक व्यक्ती कायर्रत होत्या. ह� सवर् मंडळी कधी अध्य�ाची, 

कधी उपाध्य�ाची तर कधी सामान्य कायर्कत्यार्ची टोपी घालनू सारख्याच उत्साहाने मंडळासाठ� काम करताना �दसत. त्या सुरवातीच्या 
नव्या उमेद�च्या काळात कैलासवासी �वष्णू वैद्य यांच्या नंतर श्री अरुण ल�ढे १९७७मधे ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’चे अध्य� झाल.े 
अध्य�पदाच्या त्यांच्या वषर्भरात नेहमीचे कायर्क्रम अ�तशय उत्साहात साजरे झालेच पण काह� गोष्ट�ंचा उल्लखे �वशेष म्हणून करायला 
हवा. त्यामध्ये सगळ्यात ल�ात रा�हलेला कायर्क्रम म्हणजे "लेकुरे उदंड झाल�" हा भारतातून आलेला नाट्यप्रयोग. दसुर्या �दवशी याच 
नाटकाचा प्रयोग डेट्रॉईट ला होता. �शकागोचा प्रयोग संपल्यावर तातडीने कलाकारांना घाईघाईत अध्यार् अंतरावर कालामाझू पय�त नेऊन 
सोडताना मंडळाच्या कायर्कत्या�नी दाखवलेल� चपळाई कौतुकास्पद होती. कालामाझू पासून डेट्रॉईट महाराष्ट्र मंडळाचे कायर्कत� कलाकारांना 
पुढे घेऊन गेले. एखाद्या हायस्कुलच्या मोठ्या सभागहृात महाराष्ट्र मंडळाच्या नाटकाचे प्रयोग होताना आपण नेहमी पाहतो.  हायस्कुलच्या 
सभागहृात नाटक सादर करण्याची कल्पना श्री अरुण ल�ढे यांनी मंडळाच्या इ�तहासात सवर्प्रथम प्रत्य�ात आणल�. स्मरणात रा�हलेला 
अजून एक कायर्क्रम होता हृदयनाथ मंगेशकरांचा. त्यापूव� �शकागोमध्ये त्यांचा कायर्क्रम बहुधा झालेला नसावा. श्री अरुण आ�ण सौ वीणा 
ल�ढे �शकागोच्या नाट्यपरंपरेमध्येह� कलाकार म्हणून सहभागी होते. �शकागो सोडून कॅ�लफो�नर्याला गेल्यावर �तथेह� ते महाराष्ट्र मंडळ, 
नाटक आ�ण बहृन्महाराष्ट्र मंडळ यामध्ये सक्र�यपणे कायर्रत होते. 

 
मुलाखत व शब्दाकंन: �म�लदं मधुकर वेलणकर 
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      डॉ हुपर�कर, करमरकर, गोडबोल,े प्रचंड, मणेर�कर व इतरांनी लावलेल्या �शकागो महाराष्ट्र मंडळाच्या 
रोपट्याचे आता छान झाड वाढले होते. झाडाभोवती मंडळाने छानसा कट्टा बनवला होता आ�ण �तथे संध्याकाळी 
काह� मंडळी �नय�मतपणे भेटायचे. या वष� कोणते कायर्क्रम करायचे, कायर्क्रमाच्या वेळी जेवणाचा मेनू काय 
ठरवायचा, कोणते नाटक बसवायचे, मराठ� शाळेचा काय कायर्क्रम आहे - असे अनेक �वषय कट्टय्ावर रंगायचे. 
आज अचानक मला कट्टय्ावर यायला �मळाल ेव श्री मोराणकर, श्री वैद्य आ�ण श्री च�बूरकर यांच्याबरोबर गप्पा 
मारण्याचा योग आला.  

मी: नमस्कार मंडळी!  
मोराणकर: नमस्कार! आज इकडे कुठे वाट चुकलात? 

मी: अहो वाट चुकलो नाह�, तुम्हाला मुद्दाम भेटायच ेठरवून इकडे आलो आ�ण योगायोगाने तुम्ह� �तघेह� इथे आहात, हा म्हणज े
दगु्धशकर् रा योगच म्हणायचा...  
वैद्य: घ्या! इथे साखर कमी करा असा �हचा सल्ला ऐकून घरून येतोय आ�ण तुम्ह� साखरेची गोष्ट काढल�! त्यात मोराणकर म्हणत 
होते या वष� पाडव्याला श्रीखंड पुर�चा बेत ठरवायचा. श्रीखंड बनवायची जबाबदार� च�बूरकर आ�ण हुपर�करांवर टाकायची.. तीनश ेलोकं 
येतील अशी अपे�ा असल्यामळेु मोठा घाट घालायला लागेल असे �दसते! आता आम्ह� साखरेवर �नयंत्रण कसे ठेवायचे? 

मी: अहो साखरेचं खाणार त्याला देव देणार! तुमची पण खरंच कमाल आहे. प्रत्येक कायर्क्रमाचा स्वयंपाक तुम्ह�च सगळे �मळून बनवता? 
च�बूरकर: हो तर, ह� गेल्या अनेक वषा�ची आमची प्रथाच आहे! म्हणजे बघा, इथे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मराठ� जेवण बनवून देणारे 
कोणी नाह�. आ�ण आमचे मंडळ कंबर कसून तयार - मग कोणाची वाट कशाला बघायची? अहो, मी १९८० साल� अध्य� असताना 
गणपतीला ५०० हून अ�धक लोक आले होते. �शवाय त्या वष�चा 'तरुण तुकर्  म्हातारे अकर् ' नाटकाचा प्रयोग देखील गाजला.. सगळ्यांची 
व्यविस्थत सरबराई करताना आमचा कुठलाह� कायर्क्रम आजवर कधी कुठे कमी पडला नाह�ये!  

मी: हो तहे� खरेच! पण दरवष� कोण काय करणार, हे तुम्ह� कसे ठरवता? 
वैद्य: त्याचं काय आहे - जो कोणी अध्य� असेल त्याने सवर् क�मट�बरोबर कायर्क्रमाची रूपरेषा ठरवायची आ�ण इतरांनी ती पार पाडायची 
हा मुळी आमचा �नयमच आहे. म्हणजे बघा - मी १९७६ साल� अध्य� होतो आ�ण क�मट�मध्ये ल�ढे, मोराणकर आ�ण इतर मंडळी 
होते. त्यावेळी साताठश ेमराठ� माणस े �शकागो प�रसरात असतील - पण आम्ह� १०-१२ कुटंुबे �मळून मंडळ चालवायचो. सवर् मराठ� 
लोकांना एकत्र आणणे हे मुख्य उ�द्दष्ट. सणवार साजरे करायचे, आ�ण दरवष� एक नाटक बसवायचं हा हुपर�करांचा �नयम. ७६ साल� 
आम्ह� 'कथा कुणाची व्यथा कुणा' नाटक बसवले होते. त्या�शवाय संत केशवदास यांचे भगवत गीतेवर सुंदर प्रवचन झाल े- ते सगळ्यांना 
खूप आवडले होते.   

मोराणकर: अगद� बरोबर! मी १९७८ साल� अध्य�पदाची धुरा सांभाळल� तेव्हा देखील आनंद गद� आ�ण अनुपमा धारकर उपाध्य� आ�ण 
अशोक लेल ेखिजनदार होते. आमच्या क�मट�ने अमे�रकेतल्या इतर शहरातील महाराष्ट्र मंडळांच्या समन्वयाने भारतातून कलाकारांना 
�शकागोला आणून मराठ� मंडळींना खूष करण्याचे उ�द्दष्ट ठेवले होते. त्या वष� हुपर�करांचे 'मो�हनी' नाटक मस्त झाले होतेच, पण ते 
वषर् संगीतप्रेमींसाठ� पवर्णी होते - एक तर प.ं िजत�द्र अ�भषके�ंचा कायर्क्रम गाजला आ�ण माझ्या आठवणीतल� सगळ्यात मोठ� मै�फल 
म्हणजे आम्ह� प.ं भीमसेन जोशींचा गाण्याचा कायर्क्रम केला. त्यात नाना मुळे साथीला होते. काय रंगला होता म्हणून सांगू तो कायर्क्रम! 

मी: वा मस्तच! अशा कायर्क्रमात सहभाग म्हणजे र�सकाचंी चैनच - त्यासोबत उत्तम जेवणाची मेजवानी म्हणजे जणू पुरणपोळीवर 
साजूक तुपाची धार! 
वैद्य: अहो इथे साखर कमी करण्याबद्दल मघाशी बोललो ते तुमच्या पालथ्या घड्यावर पाणी का? पण काह� म्हणा, मराठ� मातीपासनू 
हजारो मैल दरू आल्यावर आपल्या पदाथा�ची गोडी आपसूकच कैक पट�ने वाढते, नाह� का? �शवाय हे घर� सगळ्यांनी �मळून बनवल्याने 
आमच्या मुलांनाह� �पझ्झा आ�ण पास्ता पे�ा रुचकर अन्नाची गोडी आपोआपच �नमार्ण होते आ�ण आपल्या परंपरा कळतात. 
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मी: अगद� खरंय! ह्या मुलानंा आपल्या संस्कृतीच ेबाळकडू देणे गरजेच ेआहे. त्या दृष्ट�ने तुम्ह� आणखी ज ेकायर् केले त्याचीह� थोडी 
मा�हती देऊ शकाल का? 
मोराणकर: आम्ह� मुलांसाठ� मराठ� शाळा चालवतो - जया हुपर�कर मुलांना मराठ� �शकवतात आ�ण करंद�कर श्लोक म्हणवून घेतात. 
नाह�तर इथे राहून मुलांना आपल्या भाषेबद्दल प्रेम कसे �नमार्ण होणार? 

 
�वष्णू वैद्य 
१९७६ अध्य� 

  

 
सुधाकर मोराणकर 
१९७८ अध्य� 

  

 
प्रमोद च�बूरकर 
१९८० अध्य� 

वैद्य: आ�ण हे सगळे नुसते आपल्या �शकागोच्या मंडळापुरते मयार्�दत न ठेवता अमे�रकेतील इतर मंडळांपय�त पोचवण्यासाठ� मी, शरद 
गोडबोल ेआ�ण जया हुपर�कर, आम्ह� �तघांनी �मळून १९८१ साल� 'बहृन्महाराष्ट्र मडंळ' स्थापन केले - त्यायोग ेअसे उपक्रम सवर् 
शहरांमध्ये चालू करता येतील व पुढच्या �पढ�ला आपला सांस्कृ�तक वारसा �टकवता येईल. 

च�बूरकर: आपल्या सांस्कृ�तक वारश्याबद्दल बोलतोय तर हेह� नमूद कराव ेलागेल क� मी स्वप्रयत्नांनी आ�ण महाराष्ट्र मंडळाच्या सहयोगाने 
लेमॉण्टमध्ये मं�दर बांधण्याच्या उपक्रमात मदत केल� आहे. त्यांना जागा �मळवून द्यायला, �शवाय �तथे नुसत्या मराठ� लोकासंाठ�च 
नाह� तर सगळ्या �हदं ूसमाजसाठ� उपयोगी अशी वास्तू उभारण्यात आमचे योगदान आहे. 

मी: तुमच्या अध्य�ीय कायर्�कद�त काह� आठवणीत राहतील असे प्रसंग अथवा काह� खमगं �कस्से? 
वैद्य: (हसून) हा!ं आता कसे गोडावरून खमंगावर आलात? तुम्हाला सांगतो - आम्ह� १०-१२ कुटंुबे �मळून मंडळाची कामे बघायचो. 
आलटून पालटून वेगवेगळी पदे सांभाळल� आहेत, आ�ण संगनमताने क�मट� ठरायची. पण १९७६ साल� �शकागो महाराष्ट्र मंडळाच्या 
इ�तहासातल� प�हल� �नवडणूक झाल� - मी आ�ण मोराणकर उभ ेहोतो आ�ण मी �नवडून आलो! मात्र त्यानंतर लगेच आम्ह� सगळे 
खेळीमेळीनेच एकत्र कामाला लागलो. 

मोराणकर: माझ्या आठवणीतील प्रसंग म्हणजे आता कोणालाह� खरे वाटणार नाह� पण आम्ह� त्या काळी रचनाचा अंक हातानी �लहून 
काढायचो! जया हुपर�कर या प्र�तभावंत ले�खका, त्यातून त्यांचे हस्ता�र सुंदर असल्यामुळे बहुतांशी �लखाण त्याच करायच्या. पण 
इतरांचेह� थोडेफार योगदान असायचेच. आ�ण बरं का, त्यावेळी आम्ह� मंडळासाठ� नवीन म्यु�झक �सिस्टम घेतल� - जर� प्रत्य�ात ती 
वापरेपय�त थोडा आणखी काळ गेला ती वेगळी गोष्ट. 

च�बूरकर: मला मात्र एक गमतीशीर गोष्ट आठवतीये - मी अध्य� असताना 'तरुण तुकर्  म्हातारे अकर् ' नाटकात भू�मका करायची म्हणून 
�मशी वाढवल� होती - आ�ण अनेक म�हने घर� बायको आ�ण पोरांचा तो चेष्टेचा �वषय झाला होता! 

मी: अहो �मसरूड नसलेल्यानंा �मशीची ऐट काय कळणार! पण तुमची नाटकातल� भू�मका मात्र झकास झाल� होती असे सगळेच 
सागंतात. असो. आजचा पोरगा काह� वषा�नी आपल्या �मशीला पीळ मारत मडंळासाठ� तुमच्यासारख्याच तडफेने काम करत असेल. त्या 
पुढच्या �पढ�ला काह� सागंावसेे वाटत ेका? 
�तघेह� एकाच सुरात: आम्ह� मंडळाची सुवणर् पहाट अनुभवल� आहे - आता तुम्ह� नवीन लोकं मंडळाला असेच व�ृद्धगंत करा आ�ण 
मंडळाची सुवणर् जयंती धूमधडाक्यात साजर� करा! 

ट�प: प्रत्य� मुलाखत - श्री सुधाकर मोराणकर, श्रीमती प्रभा वैद्य (�दवंगत श्री �वष्णू वैद्य यांच्या पत्नी), आ�ण श्री योगेन च�बरूकर व श्री द�पेन 
च�बूरकर (�दवंगत श्री प्रमोद च�बूरकर याचं ेसुपुत्र). हा कट्टा काल्प�नक असला तर� नमूद केलेल्या व्यक्तींच ेकायर् आ�ण �शकागो महाराष्ट्र मंडळाच्या 
प्रगतीतील त्यांच ेभरघोस योगदान वास्त�वक आहे.   

मुलाखत व शब्दाकंन: अ�भिजत रायर�कर 
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"Best compliments and 
wishes from, 

Nritya Natya Academy” 
(A kathak dance and drama institute, 

Gandharva affiliation) 

312.224.7861, nnkacademy@gmail.com 

Director: Madhura Sane 

A place where Dance and Expression 
meets Love, Passion and Dedication. A 

Not for Profit organization.  
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जरा चुक�च ेजरा बरोबर बोलू काह� चला दोस्तहो ‘आयुष्यावर बोलू काह�!’… २००३ पासून ह्या ओळींनी 
तमाम मराठ� र�सकवगार्ला क�वतेच्या प्रेमात पडायला लावणार्या संद�प आ�ण सल�ल ह्या जोडगोळीतीले 
संद�प ह्याच्या सोबत त्याच्या क�वतेच्या प्रवासाबद्दल मारलेल्या मनमोकळ्या गप्पा   

१. ‘आयुष्यावर बोलू काह�’चा प्रवास कसा सुरू झाला.? 
‘आयुष्यावर बोलू काह�’चा प्रवास हा अत्यंत सहज आ�ण कुठल्याह� गोष्ट� न ठरवता झाला होता. 

याचा श्रीगणेशा हा घरातूनच झाला. सगळ्यात आधी क�वता वाचल�, ती माझ्या घरातल्यांसमोर. मी  १५/१६ 
वषा�चा होतो तेव्हापासून क�वता वाचायला सुरुवात केल�. कधी घरगुती कायर्क्रमातून छोट्या, छोट्या स्पधा�मधून कधी कवीसंमेलनातून 
मी क�वता सादर करायचो. क�वता सादर� करणाचे कॉ�लडोस्कोपसह कायर्क्रम केले आ�ण त्यानंतर आयुष्यवर बोलू काह� हा कायर्क्रम 
सुरु झाला. मला कल्पना नव्हती क� १५ वषर् हा कायर्क्रम असा सुरू राह�ल. ह्याची कॅसेट आधी बाजारात आल� होती. त्यात माझ्या 
क�वता होत्या, माझं संगीत होतं आ�ण त्या सल�ल कुलकण�ने गायल्या होत्या. आम्ह� दोघांनी काम केलेल� ह� प�हल� कॅसेट. त्याच्या 
ओप�नगं साठ� प�हला कायर्क्रम केला होता आ�ण त्यानंतर काह� म�हन्यातच, जो सध्या ‘आयुष्यावर बोलू काह�’ तुम्ह� बघताय �कंवा 
ऐकताय त्याचा प�हला प्रयोग केला होता तो ६ ऑगस्ट २००३ रोजी. ह्यात सल�ल आ�ण माझ्या संगीतामधल� गाणी, माझ्या क�वता 
असं र�सकांसाठ� सादर केलं होतं. 

प�हला प्रयोग हाऊसफुल झाला म्हणून त्याच्या जोडीला दसुरा प्रयोग केला, असं करत करत  �तसरा, चौथा आ�ण मग नाटकाचे 
जसे दौरे होतात तसे ‘आयुष्यावर बोल ूकाह�’ चे दौरे सुरू झाले. महाराष्ट्रातील जवळ-जवळ सगळी शहरं, तालुके, गाव पायाखालून घातल� 
आहेत. भारताच्या बाहेर अमे�रका, ऑस्टे्र�लया, �सगंापूर, के�नया, दबुई, लंडन इकडे कायर्क्रम सादर केले आहेत. नुकताच युरोप आ�ण 
दबुईचा दौरा करून परत आलोय. ‘आयुष्यावर बोलू काह�’ हे शीषर्क असलं तर� १००-१०० वेळा प्रयोग पा�हलेले सुध्दा कंटाळत नाह�त 
कारण प्रत्येक प्रयोग वेगळा असतोच. प्रत्येक प्रयोगात वेगवेगळ्या क�वतेची भर पडत जाते. काह� ठरा�वक गाणी ह� ऐकवावीच लागतात. 
उदारणाथर्, ‘मोचार् नेला नाह�’, ‘नसतेस घर� तू जेव्हा’, ‘दमलेल्या बाबांची कहाणी तुला’, ‘सर� वर सर�’, ‘आताशा असे हे’. साधारणपणे ३ 
ते ४ तासांचा  कायर्क्रम असतो पण सहा तासाचे कायर्क्रम सुध्दा केलेले आहेत तर�ह� लोकांच्या फमार्ईशी राहून जातात. जोपय�त नवीन 
काह� सुचतंय आ�ण नवीन काह� सादर केलं जातंय तोपय�त ‘आयुष्यावर बोलू काह�’ लोकांसाठ� सादर करत राहू. 

२. क�वता म्हटल�, क� काय डोळ्यासमोर येतं?  
माझ्या मते क�वता हा जगण्याचा अथर् असतो, जगण्याचं प्र�त�बबं असतं. तुम्ह� जसे जगत जाल तसे तुमच्या अनुभवानुसार, 

बदलत्या संवेदनानुसार क�वतेचा पोत, अ�भव्यक्ती बदलत राहाते आ�ण ते अगद� नैस�गर्कच आहे.  सध्या क�वतेचा जमाना बदलला 
आहे असा �णभर �वचार येतो मनात, पण नाह�; क�वता फेसबुकवरची असू दे, ट्�वटरवरची �कंवा स्टेजवरून सादर केल� जाणार� असू 
दे, क�वता ह� क�वताच असते. क�वता ह� कुठल्याह� माध्यमासाठ� �ल�हल� जात नाह�, ती स्वतःसाठ� �ल�हल� जाते. तुम्हाला ज ेवाटतंय, 
जे सांगायचं आहे त्यासाठ� क�वता �ल�हल� जाते. क�वता तयार होताना स्वतःच रूप कसं असावं हे तीच ठरवते. कवी काह� ठरवत नाह� 
क�वतेचं रूप कसं असावं, ती मुक्तछंदात असावी का नसावी, चाल�त बांधावी का बांधू नये, हे सगळं कवीच्या हातात नसतं, हे सगळं 
क�वताच ठरवत असते. त्यामुळेच वेगवेगळ्या धाटणीच्या क�वता माझ्याकडून �ल�हल्या गेल्या आहेत. काह� मुक्तछंदातल्या आहेत, काह� 
चाल�साठ�च्या आहेत तर काह� प्रसंगाच्या आहेत, क�वतेचा �वषय सुध्दा कधी �फलॉसॉ�फकल असतो, कधी व्यिक्तगत, कधी सामािजक 
तर कधी व्यावहा�रक. क�वता ह� कालची असू दे, आजची असू दे �कंवा उद्याची येणार� असू दे, त्याचा गाभा हा तोच राहणार आहे, 
कवी फक्त बदलत जातील. 

३. तुझ्या क�वतसेाठ� तुझं कोणतं पे्ररणास्थान आहे का? कोणत्या प्रकारचं वाचन तुला ह्या क�वतसेाठ� करायला आवडतं? 
माणसाचं जगणं ह� माझ्या क�वतेसाठ�ची खर� प्रेरणा आहे. कोणताह� एक लेखक, एक कवी असं सांगणं शक्यच नाह�. मला 

खूप लेखक आ�ण कवी आवडतात, प्रत्येकाची जातकुळी वेगळी असते. मराठ� सा�हत्य खूप सकस आहे. आ�ण मला सगळ्याच प्रकारचं  
वाचायला आवडतं. अगद� �कशोर मा�सकापासून सवर् काह�, मग ते �वनोद� असू दे, सामािजक, रहस्य कथा, गूढ कथा �कंवा कादंबर� 
असू दे. वानगीदाखल कवींची नावं घ्यायची झाल� तर आरती प्रभू, ग्रेस, बोरकर, �वदंा करंद�कर आहेत, भट आहेत. सगळी नावं घेणं 
शक्यच नाह�. लेखकांमध्ये म्हणायचं झालं तर श्री. ना. प�डसे आहेत, गो. नी. दांडेकर आहेत, मोकाशी पासून ते अगद� नारायण 
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धारपांपय�त. धारपांनी सुध्दा मराठ�त खूप वेगवेगळे प्रयोग केलेले आहेत आ�ण फार वेगळ्या काळात केले आहेत. हेमंत जोगळेकर हे 
माझे फार आवडते कवी. शाम मनोहर सुध्दा मला खूप आवडतात. नेमाड्यांचं वाचन करायला मला खूप आवडतं. हे वाचन करताना 
भाषेची मशागत होत असते. भाषेचा जो काह� शब्दकोश आहे तो वाढत जातो आ�ण तुम्हाला समधृ्द करत जातो. 

४. क�वतमेधून कोणत ेप्रयोग केले आहेस का कधी? 
क�वतेचा  उद्देश हा वेगळा असतो. �नदान माझ्यासाठ� तर� तो वेगळा आहे. माझ्या क�वता जास्त मानवी प्रवतृ्तीबद्दल बोलतात, 

त्यात सामािजक प्रश्नांचा उल्लखे आहे, पण जगतांना अगद� साहिजक आहेत. पण सामािजक प्रश्न आहे म्हणून मुद्दामून त्यावर क�वता 
करून जनजागतृी करू हा काह� क�वतेचा उद्देश होऊ शकत नाह�. सामािजक जा�णवेतून अचानक क�वता सुचू शकते त्यात प्रश्नांचा 
उल्लेख असतो, पण प्रश्न �दसला, भासला म्हणून त्यावर ठरवून क�वता असं सहसा होत नाह�. सामािजक प्रश्नांसाठ� ठरवून क�वता 
कधी केल्या नाह�त. ‘दमलेल्या बाबांची कहाणी तुला’ ह� व्यिक्तगत अनुभवातून साकारलेल� क�वता आहे, जी नंतर सामािजक झाल�. 
क�वता ह� आधी सुचावी लागते मग तुम्हाला कळतं, क� कशावर क�वता झाल� आहे. नव-नवीन प्रयोग होतात पण आपसूक होतात 
मुद्दाम ठरवून क�वतेत प्रयोग होत नाह�त. 

जेव्हा तुम्ह� एका पातळीपय�त �लहायला सुरवात करता �कंवा �लहायच्या एका पातळीपय�त तुम्ह� पोचता त्यावेळी ठरा�वक 
चाकोर�च्या बाहेर पडायची प्रत्येक कलाकाराची धडपड असते आ�ण त्यातूनच चाकोर� मोडल� जाते आ�ण काह� नवनवीन प्रयोग जन्माला 
येतात. माझ्या क�वतेच्या पुस्तकात अशी चाकोर� मी मोडल� आहे. पण क�वता सादर�करणात मात्र वै�वध्य नक्क�च आणता येतं. मी, 
मधुरा वेलणकर आ�ण �वभावर� देशपांड�नी �मळून “कधीतर� वेड्यागत” असा एक कायर्क्रम सादर केला होता. क�वतेचा नाट्यानुवाद होता 
तो! नाटकाप्रमाणेच त्यात प्रकाशयोजना, संगीत, नेपथ्य आ�ण साउंड सगळं होत. जसं नाटक हळू-हळू पुढे सरकतं तशी क�वतेमधून 
क�वतेचा प्रवास हा अलगदपणे उलगडत जातो. त्यात आम्ह� क�वता INACT करायचो, पण हे बसून सादर केलेल्या क�वतेत नाह� करता 
येत! सादर�करणात हे जमतं, क�वता सुचण्यात हे जमत नाह�. 

५. एखाद� घटना घडल� �कंवा मनाला �भडल� तर त्यावर कधी क�वता करावीशी वाटल� आहे का? पूव� कधी केल� आहेस का? 
      काह� डोळ्यसमोर आलंय म्हणून क�वता सुचते का, अस ंमला बरेच लोक �वचारतात, पण �दसलंय म्हणून उतरवलंय असं 
माझ्याबाबतीत फार क्व�चत होतं. पण कागदावर उतरवलं नाह� म्हणून ते मी �वसरून गेलो असंह� होत नाह�. काह� पा�हलं �कंवा �दसलं, 
तेव्हा कवीचा आ�ण क�वतेचा मूड असेलच असं नाह�. हे सगळे प्रसंग तुमच्या स्वप्नांच्या द�ुनयेत तरंगत असतात आ�ण मग कुठल्यातर� 
रूपाने ते क�वतेत उतरतात �कंवा व्यक्त होतात.  

       एखाद्या जुन्या आठवणीने जसे डोळे ओले होतात �कंवा टचकन हृदयात कालवा-कालव होते तसे हे शब्द क�वतेमधून सुचले क� 
ओझरतात. त्यामुळे क�वतेचा �वषय कधी, कसा आ�ण का सुचेल हे सांगता येत नाह�. प्रसंगानुरूप क�वता �ल�हल� जाते पण जाईलच 
असे नाह�, त्याचे काह� �नयम असतात. जशी ‘सायकल’ ह� क�वता, ज्यात मी मुल�ला सायकल �शकवतोय असे काह� प्रसंग आहेत. 
आज २०१९ मध्ये माझी मुलगी इयत्ता१२वी मध्ये आहे म्हणजे १८ वषा�ची, पण मी �तला सायकल �शकवल� तेव्हा ती ८ ते १० वषा�ची 
असेल, पण तेव्हा मला ह� ‘सायकल’ क�वता सुचल� नाह�, पण ते मनात होतं आ�ण दहा वषा�नी कागदावर उतरलं. 

६. फेसबुक �कंवा ट्�वटरचा वापर हा क�वता लोकापंय�त पोचवण्यासाठ� करावा असा �वचार येतो का मनात? 
माझं स्वतःच फेसबुक पेज आहे आ�ण ऑनलाईन चॅनेल सुध्दा. माझी ट�म आहे जे हे हॅन्डल करतात. ह� दोन्ह� अ�तशय प्रभावी 

माध्यम आहेत लोकांपय�त पोचण्यासाठ�. पण त्याच्या आहार� जाऊ नये. सतत �लहायचं आ�ण पोस्ट करत राहायचं असं होऊ नये. 
कलाकाराने स्वतःला वेळ द्यावा. क�वता �ल�हणं हे जास्त महत्वाचं आहे आ�ण त्यासाठ� जे करावं लागत ते करणं सुध्दा महत्वाचं आहे. 
क�वतेमधले शब्द जर मनाला �भडणारे असतील तर ती लोकांपयर्त सहज पोचते, अगद� ह� माध्यम नसल� तर�, आ�ण ते मी करतोय. 
पण आजकाल १५ वषा�ची शाळेत जाणार� मुलं सुध्दा स्माटर्फोन वापरतात आ�ण पयार्याने ह� माध्यमे. त्यांच्यापय�त क�वता पोचवायला 
ह्या माध्यमांचा उपयोग चांगला होतो. आपल्या मराठ�त एक शब्द आहे “तारतम्य”,  ते आपण ठेवले पा�हजे. माध्यमातून लोकांसमोर 
जायला �कती वेळ लागतोय �कंवा आपला �कती वेळ जातोय आ�ण क�वतेसाठ� आपण �कती वेळ देतोय हा समतोल सांभाळायचा मी 
प्रयत्न करत असतो. त्यानुसार जेवढं जमेल तेवढं आ�ण तसं फेसबुकवर �कंवा ट्�वटरच्या माध्यमातून मी लोकांपय�त पोचवत असतो 
पण त्याचं प्रमाण मात्र मी ठरवलेल ंअसतं, त्या संबंधी माझे काह� आडाखे आहेत आ�ण त्यावर मी ठाम आहे. 

७. तुला, “कधी क�वता �शकवतोस का?” असं �वचारलं गेलंय का? 
       नाह�, असं कधी �वचारलं गेलं नाह�. क�वता �शकवणं तसं अवघड आहे. बाक� सगळ्या गोष्ट�ंचे क्लास असतात पण क�वता 
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�शकवण्याच्या क्लास नसतो, त्याची �शकवणी ठेवता येत नाह�. कवी हा जन्माला यावा लागतो जसा गायक जन्माला यावा लागतो. 
कुठलाह� कलाकार हा कलेचं बीज घेवूनच जन्माला आलेला असतो आ�ण मग त्याला पैलू पाडले जातात. याच प्रकारे क�वता �ल�हणं 
ह� प्रेरणा तुम्हाला जन्मजात असावी लागते. जसा कुठल्याह� गोष्ट�चा �रयाज असतो तसा क�वतेचा सुध्दा �रयाज असतो, अभ्यास 
असतो. अभ्यासाने क�वतेत खूप फरक पडतो. भाषेत भर पडते, क�वता मग हळू-हळू ती भाषा बोल ूलागते, भावना त्या भाषेत व्यक्त 
होऊ शकते. वाचून आपल्याच चुका आपल्याला ल�ात येतात. ह� क�वतेची साधना आहे. उचलल� पेिन्सल आ�ण �ल�हले शब्द असं 
म्हणून क�वता होत नाह�. प्रत्येक कवीने वतृ्त-छंदाचा अभ्यास हा केलाच पा�हजे व अगद� जाणीवपूवर्क. एकदा अभ्यास झाला, क� मग 
स्वतःची क�वता �लहायची शैल� कशी ते ठरवावं, पण हा अभ्यास हा तुमचा तुम्हालाच करावा लागतो, आ�ण प्रत्येकाने करावा अस ं
अपे��त असतं. क्लासमध्ये ह्या गोष्ट� �शकवता येत नाह�त. ती वाट तुमची असते आ�ण तुम्हालाच चालायची असते, कुठे थांबायची, 
कुठे सोडायची हे स्वतः त्या वाटेवर चालल्या�शवाय कसं कळेल? स्वतःची पध्दत स्वतःच ठरवावी, लोक सांगतात त्याप्रमाणे ती बदलू 
नये. स्वतःची क�वता स्वतःला समजायला हवी, इतका अभ्यास असावा. ती क्व�चत �बघडू शकते, क्व�चत चांगल� होऊ शकते, त्यात 
�रस्क आहे, जी प्रत्येक कवीने स्वतःची स्वतः घ्यायला हवी. कवीने आपल� पध्दत �वक�सत करून त्या प्रकाशात स्वतःच्या क�वतेची 
वाटचाल करावी. 

८.  पे्र�कानंा कधी ‘आयुष्यावर बोलू काह�’मध्ये सामावून घेतलं आहेस का? 

‘आयुष्यावर बोलू काह�’ मध्ये क�वता कोणाला वाचायची असेल तर मी �कंवा सल�ल त्या व्यक्तीची क�वता वाचत नाह�. आम्ह� 
ती त्यालाच वाचायला देतो. अथार्त हे प्रत्येक कायर्क्रमात होत नाह�. “इशार्द” म्हणून एक कायर्क्रम करतो, मी आ�ण वैभव जोशी �मळून. 
दोन वषा�पूव� अमे�रकेत ‘इशार्द’चे १६ प्रयोग झाले आ�ण त्यातला एक �शकागोमध्ये सादर झाला होता. त्यात एक मोकळा माईक असतो, 
वेळेचं बंधन पाळून आम्ह� उपिस्थतांना सांगतो, क� तुम्ह� तुमची क�वता येऊन सादर करा. ह्या प्रवासात सुध्दा काह� �मत्र-मंडळी 
आम्हाला भेटलेल� आहेत. छान वाटतं सकस क�वता ऐकायला �मळाल� तर, पण ददु�वाने हे प्रमाण जास्त नाह�ये. क�वता �ल�हण्यात 
उत्साहाचा भाग जास्त असतो. �लहून झाल� ना मग प्र�तसाद कसा �मळेल ह्याकडे कल जास्त असतो. ह्या सगळ्याला बाजूला सारून 
क�वतेसाठ� क�वता �ल�हणार� मंडळी खूप कमी आढळल�. आ�ण ह� प्रत्येक काळातल� गोष्ट आहे आजकालची नाह�. �पडंधमार्चे कवी 
जेव्हा भेटतात तेव्हा खूप आनंद होतो. 

९. तुझ्या ल�ात रा�हलेला एखादा कायर्क्रम. 
   २००३ ते २०१९ मधले सगळेच कायर्क्रम ल�ात आहेत.  २००३चा प�हला कायर्क्रम असो �कंवा ५०० वा प्रयोग, जो ट�व्ह� वर 
लाइव्ह दाखवला गेला होता, एक वेगळाच अनुभव होता तो. तर कायर्क्रम अनेक झाले आहेत, छोट्या-छोट्या गावांमधून पण कायर्क्रम 
सादर केले आहेत आ�ण तुम्हाला आश्ययर् वाटेल पण ह्या छोट्या गावांमध्ये सुध्दा क�वतेची एवढ� उत्तम जाण असते, क� कठ�ण 
वाटणार्या क�वता सुध्दा ह्या अशा प्रे�कांसमोर सादर केल्या आहेत आ�ण त्याला उत्तम दाद �मळाल� आहे. कुणीतर� समोर येऊन सुंदर 
शब्दात मांडलेलं वाचायला आणून देतं, आकिस्मतपणे एकदम काह�तर� समोर येतं आ�ण वाटतं, अरे हे आपल्याच मनातल ंआहे, भाषा 
कदा�चत थोडी वेगळी असते पण आशय तोच. १५०० प्रयोगांची यात्रा आहे ह�. पुणे, कोल्हापूर, ना�शक, औरंगाबाद, लातूर, नांदेड अशी 
मोठ� शहरं आहेत आ�ण त्याच्या आजूबाजूची खेडी. क�वतेची मै�फल ह� प्रत्येक शहरात आ�ण गावात रंगलेल� आहे आ�ण ह्याला परदेश 
सुध्दा अपवाद नाह�. फक्त अतंर लांब म्हणून वेगळा देश, पण क�वतेची सकस जाण �तकडेह� �दसून आल� आ�ण मराठ� र�सकत्वासाठ� 
ह� खूप अ�भमानाची गोष्ट आहे. 

१०. आमचं �शकागो कशासाठ� ल�ात रा�हले आहे? 
     मी प�हल्यांदा दहा-बारा वषा�पवू� �शकागोला आलो होतो, ‘आयुष्यावर बोलू काह�’च्या अमे�रकेचा दौर्याच्या �न�मत्ताने. �शकागो 
ल�ात राह�ल ते �तथल्या थंडीमुळे, आपलेपणामुळे आ�ण उत्तम �नयोजनामुळे. आम्ह� �नतीन जोशींकडे उतरलो होतो. एकदम घरच्या 
सारखं वातावरण. वाटलंच नाह� पुण्यात नाह� म्हणून. कायर्क्रम माचर्मध्ये होता. थंडी असते, थंडी असते असं म्हणत होते सगळे, म्हटल ं
असेल पुण्यासारखी. बाहेर स्वच्छ सकाळचं कोवळं ऊन पडलं होतं म्हणून म्हटलं चला जरा अंग शेकूया. मी एवढं बोललो आ�ण �नतीन 
जोशी हसल,े मनात म्हणाले असावेत, क� बाहेर जाऊन तर बघ जरा काय होतंय ते. प�हलं पाऊल ठेवलं आ�ण वा �कती छान वाटल,ं 
पण थोडयाच वेळात छान रूपातंर कुडकुडण्यात होऊ लागलं. अंगावर ऊन तर येत होतं पण ऊब नव्हती त्यात. ऊन आहे पण थंडी सुध्दा 
वाजतेय, असा काह�सा सुखद अनुभव होता तो. छोट्याछोट्या गोष्ट� असतात, पण ल�ात राहतात. दसुर्या भेट�त लेक �म�शगनला 
जायचा योग आला होता. पुण्यात राहायची सवय असल्याने थंडीची सवय असते, पण एवढ्या थंडीची नाह�. लेकवरचा तो वारा त्यामुळे 
पूणर्वेळ कानटोपी, मफलर, स्वेटर, हातमोजे असून सुध्दा कुडकुडायला झालं होतं. हातात छत्री होती पण ती सुध्दा नीट उभी राहात 
नव्हती. हा खूपच वेगळा अनुभव होता.   
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११.�शकागो मराठ� मंडळाला ह्या वष� ५० वष� पूणर् होतील, इकडच्या र�सकासंाठ� �शकागो�वषयी तुझ्या मनातल� साठवण काय ? 
मला जर क�वता सुचल� तर मी नक्क�च करून पाठवीन, पण शुभेच्छा मात्र भरपूर पाठवतोय. 

मी ह्या मंडळासाठ� कायर्क्रम सादर केला आहे. चांगला कायर्क्रम सादर करण्यासाठ� उत्तम �नयोजन 
करावं लागतं आ�ण ह्यात �शकागो मंडळाचं नाव कायम वरती असतं. म्हणजे माझ्याच मनात येतं 
असं नाह�, तर मी जेव्हा माझ्या इतर कलाकार �मत्रांसोबत बोलतो, तेव्हा ते सुध्दा खूप कौतुकाने 
�शकागो मंडळाबद्दल बोलतात. अत्यंत प्रगल्भ जाणीव असलेला र�सक वगर्, र�सकांना आपण काह�तर� 
छान देतोय आ�ण र�सक तेवढयाच उत्साहाने ते ऐकत आहेत हे कोणत्याह� कलाकारासाठ� जन्मभर 
जपावा असा अनुभव असतो. मी जेव्हा मागे वळून बघतो तेव्हा ह्या अनुभवासमोर येणार्या नावांमध्ये 
�शकागो हे एक महत्वाचं नाव आहे. ह्या मंडळाची अशीच उत्तम भरभराट होवो आ�ण माझ्या 

सारख्या कलाकाराला प्रोत्साहन देणारे दद� र�सक ह्या भूमीत कायम �मळोत ह�च स�दच्छा. 

शब्द असू दे हातामध्ये काठ� म्हणुनी वाट आंधळी प्रवास खडतर बोलू काह�,  
चला दोस्तहो आयुष्यावर बोल ूकाह�! 

  मुलाखत व शब्दाकंन: कल्पना नेकल�कर 
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गंगेसम प�वत्र महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा मंगल कलश आपल्या मस्तकावर ठेऊन भारतातून 
सप्तसागरापार अमे�रकेत आलेल्या भगीरथांनी सवर्प्रथम �शकागोनगर�चीच �नवड करावी हे केवढे महत्भाग्य 
आम्हांला लाभले आहे! या पूवर्सूर�ंनी आपल्या �प्रयद�शर्नी ‘पवननगर�ला’ (Windy City) खर्या अथार्ने 
‘पावननगर�’ केले आहे ! १९६९ ते २०१९ या प्रद�घर् प्रवासात आपल्या ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’चे स्वरूप प्रचंड 
पालटले आहे. एखाद्या कमळाच्या कळीने कशी आपल� एकेक पाकळी हळुवार उलगडत जावी,ं आ�ण अशी 
प्रत्येक पाकळी उलगडत असतांना �तच्या अंतर�चा सुंगंध दश�दशांत �नरंतर दरवळत रहावा असेच काह�से 
मंडळाच्या बाबतीत झाल� आहे. 

‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’ला मोठे करणार्या अनंत हातांच्या सन्मानाथर्, ‘सुवणर्स्मतृी’ ह्या स्मर�णकेक�रता मला ‘१९८१ ते १९८५ 
मधील महाराष्ट्र मंडळाच्या पाच अध्य�ांच्या ‘उत्सवमूत�’ म्हणून मुलाखती घेण्याचे महत्भाग्य लाभले. ह्या मुलाखतींद्वार� मंडळाचे 
�दग्दशर्न करणार्या तत्काल�न अध्य�ांना, मंडळाला व�ृद्धगंत करणार्या व मंडळाच्या इिप्सत उ�द्दष्टांना आपल� ध्येय बनवणार्या ‘स्मतृ-
�वस्मतृ’ अश्या सततोत्साह� कायर्का�रणीला आ�ण त्यांनी केलेल्या अचाट कायार्ला व लोकसेवेला �त्रवार वंदन! 
महाराष्ट्र मडंळ �शकागोच े१९८१ त े१९८५ मधील अध्य�: 

 
सतीश जोशी 
१९८१ अध्य� 

 
अनुपमा धारकर 
१९८२ अध्य�ा 

 
कै. रमेश �चटणीस 

१९८३ अध्य� 

 
प्रभा वैद्य 

१९८४ अध्य�ा 

 
नारायण अथणीकर 

१९८५ अध्य� 
“१९८१ ते १९८५” हा पाच वषा�चा कालखंड आपल्या ‘पावननगर�तून’ कसा वाहत गेला असेल? �वशेषतः १९८१ मध्ये �शकागोच्याच 

मातीतून उगवलेल्या एका संकल्पनेतून सवर् �ठकाणच्या महाराष्ट्र मंडळांची एक तेजस्वी शृंखलाच �नमार्ण झाल�, म्हणजेच �शकागोकरांच्या 
दृष्ट�ने भूषणास्पद अशी बहृन्महाराष्ट्र मंडळाची स्थापना. नुकतंच तारुण्यात पदापर्ण केलेलं म्हणजेच १२ वष� वयाचं महाराष्ट्र मंडळ 
�शकागो, हे इतर शहरांतील बाळसं धरत असलेल्या आपल्या ‘बंधु मंडळां’चे प्रत्य�ाप्रत्य�पणे �दग्दशर्न करत होते. असा तो अत्यंत 
महत्त्वपूणर् काळ होता, जो नवीन आव्हाने व त्यांत दडवलेल्या नूतन संधी घेऊन आला होता. आव्हानांना पाहताच कोणता मराठ�वीर 
आपल� तलवार म्यान करेल? आव्हानांना आपल्या छातीवर झेलून यशश्री खेचून आणणारे “आम्ह�ं तो ‘श्री�शवछत्रपतींचे �शष्य आह�!”    
 

भावपूणर् श्रद्धाजंल� - १९८३ मधील मंडळाचे अध्य� रमेश �चटणीस, हे २०१२ साल� सूयर्मंडळ भेदनू गेले, 
त्यांच्या मागे �नरंतर खंबीरपणे उभी असणार� त्यांची पत्नी सुलभा �चटणीस यांचे देखील त्यापूव�च काह� 
वषा�पूव� देहावसान झाल ेहोते. कै. �चटणीस पती-पत्नी यांच्या �नधनाने अत्यंत कतृर्त्ववान व लोक�प्रय 
जोडप्याला महाराष्ट्र मंडळ �शकागो मुकले आहे. त्यांच्या पश्चात शशांक व शेखर हे दोन्ह� सुपुत्र व त्यांचे 
प�रवार आहेत. सध्या ह� मंडळी कॅ�लफो�नर्यात स्था�यक असल� तर�ह� �शकागोशी त्यांचे सांस्कृ�तक 
अनुबंध अजूनह� दृढ आहेत. शशांक व शेखर त्यांच्या आठवणींतून व�डलांच्या मंडळातील कायार्बाबत 
सांगतात क� कै. �चटणीस यांचे मराठ� भाषा व संस्कृती यांच्यावर �वल�ण प्रेम होते. महाराष्ट्राचा इ�तहास, 
संस्कृती व परंपरा यांचे संवधर्न करण्यासाठ� ते सदैव झटत होते. तोच वारसा आजीव जोपासून, आपल्या 
पुढ�ल �पढ्यांना तो �मळावा म्हणून ते �वशेष प्रयत्नशील होते. त्यांचा सहवास लाभलेल ेमंडळातील जुने 
सभासद अजूनह� त्यांची आठवण काढत असतात. मंडळाच्या कायार्तील त्यांचे मौ�लक योगदान व त्यांच्या 
सुखद स्मतृीस मंडळाचे �वनम्र अ�भवादन ! 

जैस� जीणर् वस्त्र सां�डजे । मग नूतन वे�ढजे । तैस� देहांतरात� स्वीका�रज े। चैतन्यनाथ� ॥    
(�ानेश्वर� २-१४४) 

कै. सुलभा व कै. रमेश 
�चटणीस 
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तत्काल�न कायर्का�रणीचे स्वरूप – वषार्च्या �नवार्�चत अध्य�ांची मुख्य कायर्का�रणी ह� आजच्या प्रमाणेच अध्य�/�ा, उपाध्य�, उपाध्य�ा, 
स�चव आ�ण कोशाध्य� यांच्या नेततृ्वाने चालत अस.े ह्या पदा�धकार्यांसह इतर अनेक मंडळी देखील �व�वध उपक्रमाचें नेततृ्व करत 
असत. अथार्तच, सवा�ची �मळून अशी त्या वषार्ची ‘बहृत्कायर्का�रणी’ बनत असे. पदांचे अ�धकार व त्यांसह आलेले �शष्टाचार ह्यांपे�ा 
परस्पर स्नेहभाव, ममत्व व मडंळाच्या कल्याणाथर् ध्येयासक्ती, हे �निश्चतच मंडळाच्या तत्काल�न कायर्का�रणीचे आित्मक स्वरूप होते! 

सतीश जोशी यांनी प्र�तपादन केले क�, १९८१ च्या कायर्का�रणीमध्ये नीला व अशोक लेले, बाळ, शरद परांजपे, सीताराम दांगट, 
मेधा केळकर, ल�ना घारपुरे, स्वाती पोतदार, वसंत पांडव, अनुपमा धारकर, �वजू मोराणकर, जयश्री जोशी, र�ता व अरुण काळुस्कर, 
नं�दनी कुरणे, मीनल व अिजत ताम्हणे, प्रभा व अ�वनाश तळवलकर व संजय हुपर�कर ह्या पदा�धकार� व इतर मंडळींसोबत �वश्वस्त 
म्हणून प्रमोद च�बुरकर, मो�हनी जोशी व सुधाकर मोराणकर यांनी काम प�हले होते. ऐंशीच्या दशकांत मंडळाशी संलग्न असणार्यांमध्ये 
कुटंुबांची संख्या म्हणावी तेवढ� फार नव्हती, त्या मानाने �वद्याथ� म्हणून �शकागोमधील महा�वद्यालयांत �शकायला आलेल्या ऐन 
�वशींतल्या मंडळींची संख्या पषु्कळ होती. पुढे काह� वषा�नी मात्र ह� प�रिस्थती बदलल� आ�ण ‘आयट�’ मधील मंडळी अगद� ‘ऐट�त’ 
�शकागो �कंवा एकूणच अमे�रकेत रहायला येऊ लागल,े त्यामुळे कायर्क्रम, नाटके ह्यांची लोक�प्रयता व मागणीह� जोर धरू लागल�. आ�ण 
त्यानंतर मात्र मंडळ मोठे होऊ लागले ... 

अनुपमा धारकर सांगतात क�, १९८२ च्या कायर्का�रणीत �वश्वास गाडगीळ, नीला व अशोक लेले, ल�ना घारपुरे, मनोहर लेल,े 
अलका गाडगीळ, स्वाती वाळंबे, वंदना गद�, सुलभा व रमेश �चटणीस, नं�दनी कुरणे, अनुरूपा व अजय धारकर, हेमलता �लमये, वृंदा 
पांडव, रेखा बोरकर, �प्रया व नारायण अथणीकर ह्या पदा�धकार� व इतर मंडळींसोबत �वश्वस्त म्हणून सतीश जोशी, प्रमोद च�बुरकर व 
मो�हनी जोशी यांनी काम पा�हले होते. 

प्रभा वैद्य यांनी �दलेल्या मा�हतीनुसार, रमेश �चटणीस अध्य� असतानंा १९८३ च्या कायर्का�रणीत, नयना व पद्माकर पाटणकर, 
सुलभा �चटणीस, प्रभा वैद्य, प्रमोद च�बुरकर, डॉ. केळकर, श्री. कंुचूर, नीला व अशोक लेले, जयश्री हुपर�कर, जय�सगं गोगल,े �प्रया व 
नारायण अथणीकर, हेमा व अशोक श�डे, सुनीता व श्याम शठे, र�ता व अरुण काळुस्कर, अरुण ल�ढे, सुधाकर मोराणकर ह्या पदा�धकार� 
व इतर मंडळींसोबत अनुपमा धारकर व सतीश जोशी हे �वश्वस्त म्हणून होते.  

प्रभा वैद्य सांगतात क� १९८४ च्या कायर्का�रणीत �प्रया व नारायण अथणीकर, नीला व अशोक लेल,े मणृाल व प्रमोद च�बुरकर, 
मीनल ताम्हणे, अलका व आशुतोष �रसवडकर, वैजयंती डुणंुग, सौ. व श्री. खांडेकर, �नतीन रेवरेकर, नयना व पद्माकर पाटणकर, र�ता 
व अरुण काळुस्कर, �वष्णु वैद्य, अरुण ल�ढे, नारायण प्रचंड, सुधाकर मोराणकर, मो�हनी व चंद्रशेखर जोशी, सुलभा �चटणीस, जयश्री 
व सतीश �वटकर, कुमुद व नारायण करंद�कर, नीरजा व श्याम केतकर, हेमा व अशोक श�डे, सुनीता व श्याम शेठ, ह्या पदा�धकार� व 
इतर मंडळींसोबत रमेश �चटणीस, अनुपमा धारकर, व सतीश जोशी हे �वश्वस्त म्हणून होते. 

नारायण अथणीकर यांनी प्र�तपादन केले क�, १९८५ मधील कायर्कारणीमध्ये नीला व अशोक लेले, सु�मत्रा दास, �प्रया अथणीकर, 
मीनल व अिजत ताम्हणे, आशुतोष �रसवडकर, मणृाल व प्रमोद च�बुरकर, सुधाकर मोराणकर, र�ता व अरुण काळुस्कर, मीना यलवगी 
ह्या पदा�धकार� व इतर मंडळींसोबत �वश्वस्त म्हणून दत्तात्रेय मणेर�कर, नारायण प्रचंड, प्रफुल्ल डुणंुग यांनी काम प�हले होते. त्याच 
बरोबर मंडळाने नवीन परंपरा सुरू करून युवा सभासद म्हणून अिजत वैद्य यांनाह� कायर्का�रणीमध्ये समा�वष्ट करून घेतले होते. 
कायर्क्रम-आयोजन - प्रभा वदै्य खुलासा करतात क�, मंडळाच्या परंपरेने साजरे केले जाणारे चार प्रधान कायर्क्रम, म्हणजे अथार्तच - 
मकर संक्रांत, गुढ�पाडवा, गणेशोत्सव आ�ण �दवाळी हे त�व्हाह� आतासारखेच साजरे केले जायचे. दर उन्हाळ्यात मंडळाच्या सहल�चं 
�शकागोकरांना �वशेष आकषर्ण असे. त्या�शवाय, स्था�नक मं�दरे, भारतातून आगंतुक मान्यवरांच्या भेट�, भारतीय व अमे�रकन संस्थांच्या 
आमंत्रणावरून, समाजोपयोगी, लहान मुलांचे व इतर अशा अनेक लहान कायर्क्रमांचे �नयोजन मंडळ वषर्भर करत असे.   

सतीश जोशी व अनुपमा धारकर ह्यांनी प्र�तपादन केले क�, मंडळाच्या दृष्ट�ने पाहता – १९८१ ते १९८५  मध्ये जवळपास 
सगळेच कायर्क्रम हे स्कोक�च्या िव्हलेज कम्यु�नट� स�टरमध्ये – डॉ. शंकरराव हुपर�कर आ�ण डॉ. प्रमोद च�बुरकर ह्यांच्या मदतीने अत्यंत 
�करकोळ �तक�टदर आकारून आयोिजत केले जायचे. त्याच बरोबर काह� कायर्क्रम हे नाईल्समध्ये देखील झाले होते. 

आ�थर्क जमा-खचार्च्या दृष्ट�ने पाहता, मकर संक्रांत आ�ण गुढ�पाडवा, ह्या दोन कायर्क्रमांत होणार� तूट सांभाळण्याचं कायर् 
प्रत्य� ‘श्रीगजानना’ला गणेशोत्सवात करावे लागत असे. �दवाळीमध्ये एखादे नवीन नाटक आणल ेअसेल तर, भरपूर गद� होत असे, 
नाह� तर, वषार्खेर�स जमा-खचर् एकमेकांना ‘शून्यात’ भेटत असत. त्या काळात ‘RSVP’ हा प्रकार फारसा प्रच�लत नसल्याने, कायर्क्रमांचे 
�नयोजन करणे हे सवार्त कठ�ण काम होते, कारण उपिस्थतांची संख्या ह� संक्रांत आ�ण गुढ�पाडव्याच्या वेळी ५०-६० च्या घरांतून ९०-
१०० च्या घरांत अशी कुठेह� धावत-पळत असे. हे कमी होते म्हणून क� काय, �शकागोचे ‘सुप्र�सद्ध’ हवामान देखील ‘मी’ म्हणत त्यात 
स्वतःची अशी अनमोल भर घालतच होते! यावर एकमेव उपाय म्हणजे पूवर्सूर�ंनी पुरवलेले मागील वषा�तील ठरा�वक कायर्क्रमांना 
उपिस्थतांच्या संख्येचे अंदाज. व ते अंदाज चुकले तर कायर्कत्या�ना आयत्यावेळी तयार� काय ती करावी लाग!े 
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नारायण अथणीकर आवजूर्न सांगतात क� गणेशोत्सव हा वषार्तील ‘महत्तम’ कायर्क्रम असे, ३००-४०० उपिस्थती ह� त्या काळाच्या 
मानाने प्रचंडच म्हटल� पा�हजे. अनेक मंडळी तर पार इं�डयाना, �वस्कॉिन्सन आद�ं राज्यांतून दरुून प्रवास करून उपिस्थती  
लावत असत. भारतीय �कराणा मालाची दकुाने वगैरे त्या काळात फारशी नसल्याने भाज्या, धान्ये ह� सवर् सामग्री कायर्कत्या�ना अनेक 
�ठकाणांहून शोधून आणावी लागत असे. 
१९८१ मध्ये सुप्र�सद्ध गा�यका प्रभा अत्र�चा गायनाचा कायर्क्रम �वशेष गाजला होता.   

अनुपमा धारकर यांनी पुरवलेल्या मा�हतीनुसार, १९८२ मध्ये तर मंडळाने िव्हला पाकर् मधील ‘लमार’ या �चत्रपटगहृांत आयोिजत 
केलेल्या भव्य “�चत्रपट महोत्सवाला” उदंड प्र�तसाद लाभला होता. महाराष्ट्रातून �वख्यात �दग्दशर्क जब्बार पटेल हे प्रमखु पाहुणे म्हणून 
आले होते. �वशेष अ�तथी म्हणून लोक�प्रय अ�भनेते राजा गोसावी व सुप्र�सद्ध अ�भनेत्री ल�लता पवार हेह� लाभले होते व ते जयश्री व 
सतीश जोशी ह्यांच्या घर� उतरले होते. अनुपमा आनंदाने एक गोष्ट आवजूर्न नमूद करतात क�, मंडळाने ‘हेमा श�डे’ या �शकागोमधील 
एका उत्कृष्ट गा�यकेला मंडळासाठ� गायनाच्या कायर्क्रमाची संधी देऊन एक नवी परंपरा सुरू करून �दल�. त्यांचा कायर्क्रम तर यशस्वी 
झालाच होता परंतु, कौतुकाची गोष्ट म्हणजे, यांमागील त्यांची भू�मका ह� अथार्तच मंडळ स्थापनेतील प्रमुख उ�द्दष्ट - ‘स्था�नक मराठ� 
लोकांच्या कलेचे सजृन व संवधर्न करणे’ ह्याच्या पूत�चे प्रत्य� प्रमाण होते. त्या म्हणाल्या क�, १९८२ मध्ये – अनुरूपा धारकर, अ�नता 
देऊसकर, वंदना पटवधर्न, िस्मता धबडगाव व अनुपमा धारकर यांनी मंडळाच्या कायर्क्रमात “मंगळागौर�च्या गाण्यावर” एक सुंदर नतृ्य 
सादर केल ंहोतं. मंडळाच्या व्यासपीठावर ‘प�हल्यांदाच’ अशा प्रकारचं समूह-नतृ्य सादर झाल्याने त्यांचं प्रचंड कौतुक झालं होतं. त्यानंतर 
असे नतृ्याचे कायर्क्रम �नत्याचे होऊ लागल ेआ�ण एक नूतन परंपरा सुरू झाल� िजचे प्र�त�बबं आजह� मंडळाच्या प्रत्येक कायर्क्रमांत 
पहायला �मळते. 

१९८३ मध्ये कै. रमशे �चटणीस यांचे िजवलग �मत्र व सुप्र�सद्ध गायक सुधीर फडके यांचा ‘गीत-रामायणाचा संगीत सोहळा’ 
अत्यंत गाजला होता. ह्या कायर्क्रमाचे सुधीर फडके यांनी �मत्रप्रेमापोट� ंकाह�ह� मानधन स्वीकारले नव्हते. त्या�शवाय, प्रख्यात गा�यका 
शु्रती सडोल�कर ह्यांच्या गायनाच्या कायर्क्रमाने �शकागोकर अगद� मंत्रमुग्ध झाले होते. सुरेश खरे �ल�खत ‘मंतरलेल� चैत्रवेल’ हे नाटक 
देखील प्रचंड गाजले होते.  

पुढे १९८४ मध्ये, १० वष� वयाच्या ‘आनंद भाटे (गंधवर्) यांनी “जोहार मायबाप” ह्या संत चोखामेळा यांच्या सुप्र�सद्ध अभंगाने 
�शकागोकरांना अ�रशः वेड लावले होते. त्यांचा हा अमे�रकेतील प�हलाच कायर्क्रम होता. आनंद भाटे त�व्हा प्रभा व �वष्णु वैद्य यांच्या 
घर� सप�रवार उतरले होते, त्यांच्या मुलांसोबत भरपूर खेळले होते अशी आठवणह� प्रभा वैद्य वात्सल्याने सांगतात. त्या�शवाय, उत्तरा 
केळकर, यशवंत देव, अलका देव मारुलकर, ह्या ख्यातनाम कलाकारांचे संगीत सोहळे देखील मंडळाने आयोिजत केले होते. १९८४ मध्ये 
बहृन्महाराष्ट्र मंडळाच्या पुढाकाराने, महाराष्ट्र मंडळ �शकागोने यजमानपद घेऊन ‘प�हले मराठ� अ�धवशेन’ देखील �शकागोमध्येच 
आयोिजत केले होते. ह्या अ�धवेशनाच्या �न�मत्ताने मराठ� लोकांच्या कलावस्तंूचे प्रदशर्न, �व�वध �वषयांवर प�रसंवाद व सांस्कृ�तक 
कायर्क्रम केलेले होतेच, परंतु, त्याबरोबरच महाराष्ट्राच्या औद्यो�गक �ेत्रातील उद्योग मालाचे प्रदशर्नह� भरवले गेले होते. 

१९८५ मध्ये, सु�वख्यात गा�यका आशा खा�डलकर, प्रभा ब�ी व गायक अरुण दाते यांच्या गायनांच्या कायर्क्रमांना उदंड प्र�तसाद 
�मळाला होता. डेट्रॉइटच्या महाराष्ट्र मंडळाचं ‘माझ्या बायकोचा नवरा’ हे उत्कृष्ट नाटकह� अत्यंत लोक�प्रय झालं होतं. त्याच बरोबर, 
मुलांक�रता करमणुक�चे कायर्क्रम व फॅन्सी डे्रस स्पधार् देखील आयोिजत केल� होती. �वशेष उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे ‘द फेडरेशन ऑफ 
इं�डया (FIA) आयोिजत �शकागोच्या ‘म्यु�झयम ऑफ सायन्स अँड इंडस्ट्र�’ मधील कायर्क्रमात मंडळातफ�  ‘महाराष्ट्राचे सण’ व ‘बारा 
बलुतेदार’ ह्या दोन सांस्कृ�तक �वषयांवर सादर केलेल्या प्रयोगांची लोकांनी अत्यंत प्रशंसा केल� होती, व ते प्रयोग पुन्हा एकदा सादर 
करण्याची �वनंती केल� होती. त्याप्रमाणे ते पुन्हा एकदा सादर केलेह� होते. त्यांचं संयोजन मो�हनी जोशी यांनी केले होते.  
१७ ऑगस्ट १९८५ रोजी, FIA ने आयोिजत केलेल्या ‘इं�डया डे परेड’ मध्ये �म�शगन अॅव्हेन्युवर ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’च्या वतीने 
“मराठा साम्राज्य – १७वे शतक” असा प्रदशर्नरथ नेला होता. �शवरायांच्या रूपात – ‘�ववेक नारायण प्रचंड’ व मंडळातील अनेक युवा 
कायर्कत� यांनी मोठ्या उत्साहाने भाग घेतला होता. ह्या परेडचं आणखी एक वै�शष्ट्य म्हणजे त�व्हा मराठ� लेझीमच्या �ननादाने व 
तालबद्ध नतृ्याने अवघा �म�शगन अॅव्हेन्यु दमुदमुला होता. ‘लेझीम नतृ्याचा’ हा प्रयोग अम�ेरका प्रथमच अनुभवत होती. त्यानंतर महाराष्ट्र 
मंडळ �शकागोने सुरू केलेल� लेझीमची ह� गौरवशाल� परंपरा अमे�रकेतील इतरह� अनेक मंडळांनी स्वीकारल� व पुढे जाऊन व�ृद्धगंतह� 
केल�, िजला आजह� उदंड प्र�तसाद �मळतो आहे. त्या�शवाय, मंडळाने महाराष्ट्र फ�डेशन या समाजसेवी संस्थेक�रता सढळ हस्ते देणगी 
�दल� होती. तसेच, सुप्र�सद्ध अ�भनेत्री िस्मता पाट�ल यांच्या मातोश्री - �वद्या पाट�ल यांच्या �वनंतीवरून भारतातील हजार� गर�ब 
बालकांच्या भावी जीवनाचा पाया भक्कम करणार्या व त्यांच्या बाल�श�ण कायार्ची दाखल घेऊन ‘संजीवनी म�हला मीलन’ ह्या प्रकल्पाला 
सभासदांकडून �मळालेल्या �दलदार देणग्या व गणपतीसमोर वा�हलेल्यांपैक� काह� रक्कम असे �मळून $१००१ ची देणगी पाठवल� व 
आपल� समाजाप्रतीं असलेल� कतर्व्यपरायणता �सद्ध केल�. त्या वष�च्या कायर्क्रमांचा मुकुटमणी ठरलेले मंडळाने यु�नव्ह�सर्ट� ऑफ 
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�शकागोच्या कँपसमध्ये आयोिजत केलेले “घाशीराम कोतवाल” हे नाटक तर प्रचंड गाजले होते. नाटकातील तब्बल ७० हून अ�धक असलेल� 
कलाकार मंडळी कुणाकडे राहणार ह्या बाबतीत कायर्कत्या�मधील चढाओढ पाहून स�मतीने चक्क “लॉटर�” काढल� होती. ह्या सवा�चा 
उत्साह �कती दांडगा होता, ह्याचे हे अगद� यथाथर् उदाहरण आहे.  

�शकागोचे ‘नटसम्राट’, डॉ. शकंरराव हुपर�कर यांनी २५ वषा�हून अ�धक काळ केलेल्या नाट्यसेवेतील पुढ�ल तीन नाटकांनी 
�शकागोकरांना मो�हनी घातल� – ‘�हमालयाची सावल�’ (१९८२), ‘मंतरलेल� चैत्रवेल’ (१९८३) आ�ण ‘गाठ आहे माझ्याशी’ (१९८४). 

भोजन-�नयोजन - त्या काळातं, सध्याच्या तुलनेत पाहता, अ�रशः त�डात बोट घालायला लावणार� कौतुकाश्चयार्ची गोष्ट म्हणजे 
कायर्क्रमांच्या �नयोजनात कायर्का�रणीतील ग�ृहणींनी स्वहस्ते बनवलेले जेवण! उपिस्थतांची अतक्यर् संख्या, एकच खाद्यपदाथर् बनवण्याच्या 
�व�वध पाककृती जाणणार्या अनेक पाक�नष्णात, आ�ण काह� पदाथर् आपापल्या घर� बनवून आणण� तर काह� गरम असतांनाच खाल्ले 
जाणारे पदाथर् कायर्क्रमाच्या स्थळीं गाडीतून वाहून नेण�, हे केवढे अचाट कायर् आहे! जेवणात कोणते पदाथर् करायचे आहेत, हे आजच्या 
प्रमाणेच मंडळाची त्या वष�ची ‘उपाध्य�ा’ पाहत अस.े आ�ण त्याहूनह� महत्त्वाचं म्हणजे ते कुणी, कसे व �कती बनवायचे हेह� त्यांना 
पहावे लागत असे. पदाथार्ची चव एकसंध राहावी म्हणून सवा�ना एकच पाककृती पुरवण्यात येत असे. ‘आकाशात ्प�ततं तोयं यथा गच्छ�त 
सागरम ्।’ ... या न्यायाने हे अनेक�ंनी बनवलेल्या पदाथा�चे अं�तमतः एका पात्रांत �मश्रण केले जात असे. सारांश, मंडळाला ह्या स्त्रीवगार्ने 
अचाट काय� यशस्वीपणे पूणर् करून अनेकदा अ�रशः तारलं आहे, याबद्दल कोणाचेच दमुत नसावे.  

अनुपमा धारकर त्यांची एक आठवण सांगतात क� एका कायर्क्रमासाठ� त्यांनी आ�ण त्यांच्या प�रवाराने रात्रभर जागून सुमारे 
१२०० पुर्या तळल्या होत्या. अश्याच प्रकारे कायर्का�रणीतील इतर अन्नपूणा�नी अनेक खाद्यपदाथर् बनवून कायर्क्रम खर्या अथार्ने ‘रुचकर’ 
केला होता. परंतु, ह्या वेळखाऊ परंपरांची दखल घेऊन त्यांनी एका कायर्क्रमाला “संगम” नावाच्या केट�रगं सिव्हर्ससे कडून जेवण मागवल े
होते. परंपरेतील बदल अनेकांना लगेचच नाह� पण कालांतराने रुचला होता कारण, ह्या प्रकारे ग�ृहणींचे कष्ट आ�ण वेळ दोन्ह�ह� वाचले 
होते व वाचलेल्या वेळाचा सदपुयोग त्यांनी मंडळाच्या इतर महत्त्वाच्या �वधायक कायार्त योगदान देऊन केला.   

रचना - मंडळाच्या अनेक काया�मध्ये दसुरे एक अत्यंत िजक�र�चे पण तेवढेच महत्त्वाचे अस ेकायर् म्हणजे ‘रचना’. मंडळाचे मुखपत्र 
म्हणा, आपल्या व्यवसाय व सेवांची जा�हरात करण्याचे प्रभावी माध्यम म्हणा, आपले �हतगुज मांडायचे, व्यक्त व्हायचे, मुक्त व्हायचे, 
�ानात भर घालण्याचे, आ�ण आपल� सुंदर कलाकृती सादर करायचे हक्काचे व्यासपीठच म्हणा. थोडक्यात, �शकागोकरांचे एकमेकाशंी 
संवाद साधण्याचे माध्यम म्हणून, व अगद� आपल्या सवा�च्या मनोरंजनाचे साधन म्हणूनह�, दरवष� ‘रचना’चे मकर संक्रांत, गुढ�पाडवा, 
गणेशोत्सव व �दवाळी असे चार अंक गेल� ५० वष� प्रका�शत केले जात आहेत. १९८१ ते १९८५ च्या दृष्ट�ने पाहता ‘हस्त�ल�खत’ रचना 
वाचण्याची मजाच काह� और होती! परंतु, ‘रचना’च्या प्रत्येक अंकाक�रता जा�हराती व �व�वध लेख, कथा, क�वता वगैरे सा�हत्य �मळवणे, 
मंडळाची कायर्क्रम प�त्रका तयार करणे, त्याचे हस्त�ल�खत तयार करणे, सुंदर मुखपषृ्ठ �नमार्ण करणे, अशी सगळी जुळवाजुळव करून 
त्या अंकाची आकषर्क मांडणी करणे. मोत्यासारखे हस्ता�र लाभलेल्या एखाद्या कायर्कत्यार्कडून त्याची ‘मुख्यप्रत’ तयार करवून घेणे. 
ह्या मुख्यप्रतीच्या सुमारे ३५०-४०० प्रतींचे मुद्रण करवून, त्याच्या पुिस्तका तयार करून, त्या स्टेपल करणे व त्यावर पोस्टाचे �तक�ट 
लावून, त्या मंडळाच्या तत्काल�न बहृित्शकागो प�रसरातील सवर् �ात मराठ� लोकांना कायर्क्रमापूव� पोस्टाने घरपोच पाठवणे. कायर्क्रमांना 
उपिस्थती जर� १०० लोकांची लाभल� तर�ह� ‘रचना’चा अंक सुमारे ४०० लोकांना घरपोच पाठवला जात असे. हे सवर् करण्यासाठ� खचर् 
पुष्कळ होत असे, वेळह� भरपूर जात असे, मनुष्यबळह� पुष्कळ लागत अस,े पण हे करत असतांना सवर्जण एकत्र आल्याने, एक प्रकारचे 
आनंद� वातावरण �नमार्ण होत असे. म्हणूनच, कदा�चत स्था�नक मराठ� भा�षकांनी ‘रचना’वर गेल� ५० वष� भरपूर प्रेम केले आहे, अशा 
प्रकार� ‘रचना’ हे त्रैमा�सक �शकागोकरांचे हृदय-स्पंदन म्हणून सेव�त आहे. 

मराठ� भाषा संवधर्न – त्यावेळी औपचा�रक मराठ� शाळेची स्थापना झाल� नव्हती परंतु, जया हुपर�कर, नारायण करंद�कर इत्याद� ह्या 
मंडळींनी मुलांना मराठ�चे प्राथ�मक �श�ण �दले, त्यांच्याकडून �व�वध क�वता, अथवर्शीषर्, श्रीरामर�ा इत्याद� स्तोत्रे वगैरे पाठ करवून 
घेऊन त्यांच्यावर उत्तम संस्कार केले. ह� मुले आता मोठ� होऊन �व�वध �ेत्रांत यशस्वी झाल� आहेत, ज�व्हा ह� मुले एकमेकांना भेटतात 
त�व्हा ह्यांचे संभाषण मराठ�तूनच होते हे एक आश्चयर्च आहे!  

मंडळाच्या उज्ज्वल भ�वष्याक�रता संदेश – मंडळाच्या सवर् कायर्कत्या�नी अ�त-व्यावसा�यकरण, अंतगर्त गटबाजी, परस्पर स्पधार्, ईष्यार्, 
आत्मक� �द्रत मोह इत्याद� व्यिक्तगत वा सामािजक दोषांना टाळून, सवा�नी मंडळ स्थापनेमागील संस्थापकांचे उन्नत ध्येय प्रयत्नपूवर्क 
जाणून घ्याव�. सवार्थार्ने लोककल्याणाचे उदात्त असे ध्येय उराशी बाळगून मंडळाच्या अश्वमेधाचा हा अश्व चहूबाजूंनी हरप्रकार� र�ावा. 
महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा ध्वज �नरंतर फडकत ठेवावा. समथर् श्रीरामदास स्वामींचा पढु�ल सदेंश अ�रशः आपल्यां हृदयांवर कोरून घ्यावां:  

आहे �ततुके जतन कराव� | पुढे आ�णक मेळवाव� | महाराष्ट्रराज्य कराव� | िजकडे �तकडे || 
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अपूणर् स्वप्न – सवर्च अध्य� मंडळींनी एकच स्वप्न पा�हलं क� जे गेल� ५० वष� अपूणर् रा�हलं आहे – ते म्हणजे मंडळाची स्वत:ची अशी 
‘वास्तू’ असावीं. ज्यामध्ये मंडळाच्या कायर्कत्या�च्या �नत्य सभा होतील, लहान-मोठे कायर्क्रमह� होतील. मराठ�जनांच्या कल्याणाथर् अनेक 
उपक्रम ह्या वास्तूमध्ये राबवता येतील. मराठ� शाळेला �कंवा �तच्या शाखांना स्वत:ची हक्काची अशी इमारत लाभेल. आम्हांला �वश्वास 
आहे क� भ�वष्यातील मराठ�वीर हे अपूणर् स्वप्न �निश्चतच पूणर्त्वास नेतील, त्यासाठ� मन:पूवर्क शुभेच्छा!   
 

 
१७ ऑगस्ट १९८५, FIA आयोिजत ‘इं�डया ड ेपरेड’ मध्ये �म�शगन 

अॅव्हेन्युवर ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’च्या वतीन े“मराठा साम्राज्य – १७वे 
शतक” असा प्रदशर्नरथ नेला होता त्याच े�ण�चत्र. �शवरायाचं्या रूपात – 

�ववेक नारायण प्रचंड आ�ण मंडळातील अनेक युवा कायर्कत�. 

 
अ�भनेत्री ल�लता पवार याचं्या सोबत जयश्री जोशी व कन्या, 

 १९८२ �शकागो �चत्रपट महोत्सव  

 
बहृन्महाराष्ट्र मंडळ संस्थापक:  

जया हुपर�कर, �वष्णु वैद्य व शरद गोडबोले, १९८१ 

 
अ�भनेते राजा गोसावी याचं्या सोबत जयश्री जोशी व कन्या, १९८२ 

�शकागो �चत्रपट महोत्सव 
 
मुलाखतकाराची �व�ापना – समुारे ३५ ते ४० वषा�पूव�चा काळ ह्या ‘उत्सवमूत�’नी आपल्या हृदयांतून खोदनू काढून, आमच्या �वनंतीला 
मान देऊन, आपले तेजस्वी कायर् प्रस्तुत ‘सुवणर्स्मतृी’द्वार� उत्कटपणे लोकापर्ण केले आहे, ते करत असतांना त्यांच्या स्मतृीच्या मयार्दा 
त्यांनी खेचायचा प्रयत्नह� थोर केला आहे, मुलाखतीं व्य�त�रक्त, त्या काळांतील �ण�चत्रे, कागदपत्रे, रचनाचे अंक हे िजतके सा�हत्य 
ह्या लेखनाक�रता उपलब्ध होऊ शकले होते, त्यानुसार ह� मलुाखत यथाशिक्त शब्दां�कत करण्याचा यत्न केला आहे. अ�ानातून एखाद्या 
महत्त्वाच्या कायार्ची दखल अथवा एखाद्या व्यक्तीचा नामोल्लेख राहून गेला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाह�, तसे झाले असेल 
तर संबं�धत मान्यवरांनी मोठ्या मनाने लेकरांस �मा करावीं.  

तर� न्यून ते पुरत� । अ�धक त� सरत� । करू�न घेयाव� ह� तुमत� । �वन�वतु असे ॥ 

बहुत काय �ल�हण�? आमुचे अगत्य अस� द्याव�. जा�णज�. 
राजते लेखनावधी. 

मुलाखत व शब्दाकंन: चतेन रेगे 
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Greetings from…. 

Gopal Sharma, CPA 
GDS Tax and Accounting Services 
Contact us for free second opinion 
and tax strategies 
Phone: 8479099832 
3804 Grassmere Rd, Naperville, IL 
60564 
(by appointment only) 
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प्रश्न - प्रशातं, सवर्प्रथम २०१९ च्या लोकमत महाराष्ट्र�यन पुरस्काराबद्दल हा�दर्क अ�भनंदन! काय वाटतं या 
पुरस्काराबद्दल? 

प्रशातं - खरं सांग ूका, कुठलाह� पुरस्कार हा आपण जे काम करतो त्याला दाद �कंवा त्याची न�द घेण्यासाठ� 
असतो. लोकमतचा हा पुरस्कार मोठाच आहे. परंतु मला सगळेच पुरस्कार हे महत्त्वाचे वाटतात. त्यांचं कौतुक, 
अप्रूप तर आहेच पण एक जबाबदार�ची जाणीवह� हे पुरस्कार करून देतात. मस्त तर वाटतंच पण आपल्याला अजूनह� नीट  काम 
करायचे आहे, याचीह� भावना त्यामागे असते. 

प्रश्न -  प्रत्येक कलाकाराचा काह� स्थळाशंी, शहराशंी �वशेष ऋणानुबंध जुळतो. प्रशातं तुझे आ�ण आमच्या �शकागोचे तसेच आहे. तुला 
तुझी प�हल� �शकागो भेट आठवतेय का? �शकागोचे प�हले 'इम्पे्रशन' काय होत?े  

प्रशातं - कसं होतं मी तुला सांगतो, अमे�रकेत आ�ण युरोप, �मडल ईस्ट मध्ये थोडा फरक पडतो. 
लंडन �कंवा दबुईचे र�सक िजतक्या पटकन भारतात येऊन नाटके बघू शकतात तसं अमे�रकेच्या 
बाबतीत घडत नाह�. मला आठवतंय त्याप्रमाणे आमची प�हल� �ट्रप १९९८ साल� घडल�. प�हले बहुधा 
बोस्टनला आलो होतो. �तथून �शकागोला!  अप्र�तम प्र�तसाद आ�ण उत्तम नेटव�क� ग ह� �शकागोची 
मला वै�शष्ट्ये जाणवल�. �शकागोची बर�च मंडळी आता छान ओळखीची झाल� आहेत. र�सकांचं 
खूप प्रेम �मळाल,ं त्यामुळे �शकागो हे मला खूप जवळचं शहर वाटतं.  

प्रश्न - तुझ्या प�हल्या परफॉमर्न्स नंतर तुझ्या �शकागो भेट�चंा �सल�सला सुरूच आहे. 
‘सुयोग’च्या नाट्य महोत्सवातंदेखील तू आला होतास. भारतातून  नाटकं घेऊन येताना काय काय 
आव्हाने, अडचणी असतात? �शकागोच्या बाबतीत काह� आठवणी? 
प्रशातं - खरं सांगू का - कुठलेह� नाटक घेऊन यायचे म्हणजे  "तीन पत्ती" चा खेळ असतो. 

�वशेषतः अमे�रकेच्या बाबतीत जर Improper Visa Documentation असेल तर �तथेच दांडी गुल होते. त्यामुळे शक्य �ततके आधी 
प्लॅ�नगं करावे लागते. आता या नाटकाच्या बाबतीत म्हणशील तर ह� आमची युके-अमे�रका-कॅनडा अशी टूर होती. शोज माचर् पासून 
सुरू झाले पण आमचे िव्हसा �डस�बरात झाले होते. त्यातून आमच्या �प मधल्या चार जणांचे कॅनडा िव्हसा �रजेक्ट झाले होते. पण 
आमच्याकडे ब्री�दगं स्पेस होती. त्यामुळे आधीपासून प्लॅ�नगं करावे लागते. नेपथ्य हेह� आव्हान असतं. आमचे टेिक्नकल कॉल्स होतात. 
आमची नेपथ्य ट�म त्या त्या शहराच्या नेपथ्य स्वयंसेवकांबरोबर काम करते. �शकागोच्या नेपथ्य ट�मचे खरेच कौतुक करावेसे वाटते. हे 
काह� त्यांचे रुट�न काम नाह� त्यामुळे ते िजतके मेहेनत घेतात �ततक�च मेहेनत आम्ह� करायला हवी याची आम्हाला सतत जाणीव 
असते.  

प्रश्न - तू आता इतक� वष� नाटके घेऊन येतोयस. स्वतः �न�मर्ती, �दग्दशर्नात �शरावं असं वाटतं का?  
प्रशातं - �नमार्ता मी आहेच. �दग्दशर्न हा मात्र पूणर् वेळ व्यवसाय आहे. एक गोष्ट मान्य केल� क� "Nobody is Perfect!" तर ट�ममध्ये 
काम करणं सोप ंहोऊन जातं. �नमार्ता, �दग्दशर्क, कलाकार, लेखक सवर्च! शवेट� तुमच्या २०-२२ जणांच्या ट�ममध्ये एकमेकांच्या चुका 
झाकत �कती उत्तम प्रयोग देऊ शकता त्यावर नाटकाचं यश अवलंबून असतं. �दग्दशर्काला या सवर् बाजू सांभाळायला लागतात. नाटक 
नाट्यगहृात पोहोचायच्या आधी ६-८ म�हने �दग्दशर्क फुल टाईम यात �बझी असतो. 'एका लग्नाची गोष्ट' या नाटकाचं उदाहरण द्यायचं 
झालं तर हे मूळचं गुजराथी नाटक होतं. आमचं प�हलं वाचन झालं नोव्ह�बर २०१७, आ�ण नाटक आल,ं १७ नोव्ह�बर २०१८ला! तर� या 
नाटकाचा लखेक आ�ण �दग्दशर्क एकच होता. पण �दग्दशर्काला खूप इन्व्हॉल्व्ह व्हावं लागतं, तद्दन व्यावसा�यक नाटक असेल तर 
'माक� ट'मध्ये काय चाललंय, प्रे�कांना काय आवडतंय याचंह� भान ठेवायला लागतं. त्यामुळे हा फुल टाईम जॉब आहे.  

प्रश्न - अमे�रकेला, �शकागोला तू इतक� वष� येतो आहेस. काह� फरक जाणवतोय का? चागंला? वाईट?  
प्रशातं - मला वाटतं नवीन ट�मसमोर नेहेमी नवीन चॅल�जसे ्असतात. पूव� आम्ह� जेव्हा नाट्यमहोत्सव करायचो, तेव्हा बस घेऊन  
अक्खा सेट घेऊन �फरत असू. आता असे होत नाह�. रुट�न वकर्  मधून वेळ काढून नाटकासाठ� तुमच्या शहरामधले स्वयंसेवक आम्हाला 
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सेट उपलब्ध करून देतात. हा वेगळा चॅल�ज आहे. आम्हालाह� वेगवेगळे सेट बघायचा अनुभव �मळतो. �शकागोचा अनुभव छानच आहे. 
उत्तम व्यवस्था आ�ण र�सक आम्हाला �शकागोत नेहेमी लाभतात.  

प्रश्न - सध्याच्या ट्�वटर, फेसबुकच्या जमान्यात �वनोदाचे �वशेषतः नाटकातील �वनोदाचे स्वरूप बदललेय असे वाटते का? बदलले नसेल 
तर का नाह� बदलले?  
प्रशातं - याचे दोन-तीन पदर आहेत बरं का रे! - मगाशी मी म्हटलं त्याप्रमाणे कलाकारांनी एकमेकांच्या चुका झाकत प्रयोग करायचा 
असतो. दसुर� गोष्ट म्हणजे - कॅरॅक्टर एस्टॅिब्लशम�ट  - ‘गेला माधव कुणीकडे’ या नाटकात सुरुवातीची २० �म�नटं कुठल्याच प्रकारचा 
लाफ्टर यायचा नाह�. एकदा नाटकाचा �वषय प्रे�कांमध्ये सेट झाला, क� पुढचे दोन-अडीच तास धमाल यायची. आज तसे होत नाह�. 
कॅरॅक्टर एस्टॅिब्लश व्हायला जवेढा वेळ द्यायला हवा तो पेशन्स कलाकार आ�ण प्रे�क दोघांत कमी झालाय असं मला वाटतं. त्यामुळे 
एंट्र�लाच लाफ्टर घ्यायचा असेल तर अंग�व�ेप सुरू होतात. काह� लेखकह� आजकाल कधी कधी मग �स�रयल्सचे ए�पसोड्स �लहावेत 
तसे �लह�त जातात. म्हणून चांगला �दग्दशर्क महत्वाचा आहे. आपल्याला नाटक करायचंय क� ए�पसोड, हे ठरवले पा�हज.े  

प्रश्न - �वनोदासाठ� टाय�मगं फार महत्त्वाच ेआहे. तुझे टाय�मगं हे जवळपास 'गोल्ड स्ट�डडर्' समजले जात.े हे जात्याच आहे क� यासाठ� 
काह� �वशेष सराव करतोस?  
प्रशातं - (हसत) नाह� रे... सरावा�शवाय काह�च होऊ शकत नाह�. कसं असतं, घरातल्या ग�ृहणीला स्वयंपाकाचा सराव असतो म्हणून 
दरवेळी मोजमाप न  करता फक्त पाच बोटांनी अंदाज घेऊन ती पदाथा�ना सुंदर चव आणून दाखवते. हा सरावाचाच भाग आहे. मी 
अजूनह� खूप मेहेनत घेतो. या नाटकासाठ� मी ४५ �दवस मेहेनत घेतल�ये. तुम्ह� �कती नाटकं करता त्यापे�ा नाटकाचे �कती प्रयोग 
करता हे महत्त्वाचे आहे.  
दसुरं असं क� जो उत्तम '�रऍक्टर' आहे तो उत्तम 'ऍक्टर' होऊ शकतो. समोरच्याने बरोबर रेस्पॉन्सच �दला नाह� तर �वनोद वाया जाऊ 
शकतो. म्हणूनच आधी म्हटल्याप्रमाणे एकमेकांना सांभाळून, एकमेकांच्या चुका झाकत करायचा हा खेळ आहे.  

प्रश्न- �शकागोमधल्या कलाकारानंा तुझ्याबरोबर काम करायला खूप आवडेल. अशी संधी �मळेल का? तुझ्या �नव्वळ गाण्याचा कायर्क्रमह� 
ऐकायला आवडेल आम्हाला!  
प्रशातं - अरे नक्क�च आवडेल. मी पूव�देखील �सडनी ऑस्टे्र�लयामध्ये �तथल्या लोकल कलाकारांबरोबर काम केल ंहोतं. ॲमस्टरडॅमला 
केलं आहे. त्यामुळे नक्क�च!  हा खरे तर माझ्यासाठ� चॅल�ज असतो कारण कमी वेळात मला �तथल्या स्था�नक कलाकारांबरोबर टाय�मगं 
जुळवणं ह� अवघड गोष्ट असते.  
गाण्याबद्दल म्हणशील तर १९७८ ते १९८२ या काळात मी जेव्हा सुरुवात केल� तेव्हा मला गायकच व्हायचं होतं. १९८३ ला माझा मागर् 
बदलला तो आतापय�त! मुळात ३५ वष� कलाकाराची कारक�दर् असणं हेह� चांगलेच आहे. आता तू बघशील तर आपल्याकडे डॉ. लागू, �नळू 
फुले, अशोक सराफ यांच्याह� कार�कद� मोठ्याच आहेत पण �नव्वळ अ�भनयावर या कार�कद� घडल्यात.  माझ्याकडे थोडं गाण्याचं अंग 
असल्यामुळे मला तो ऍ�डशनल बे�न�फट �मळाला.  
गाण्याचा कायर्क्रम करायचा म्हणशील तर खूप तयार� लागते कारण त�डाच्या अगद� जवळ माईक असतो त्यामुळे लहानशी चूकह� पटकन 
पकडल� जाते. त्यामुळे भरपूर तयार� करूनच उतरावे लागेल; नाह�तर जे चालले आहे ते करेक्ट चाललंय. 

शेवटचा प्रश्न - �शकागो महाराष्ट्र मंडळाला ५० वष� पूणर् होतायत. त्या�न�मत्ताने तुझ्या शुभेच्छा �शकागोकरानंा ऐकायला, वाचायला खूप 
आवडतील.   
प्रशातं - �शकागो महाराष्ट्र मडंळाच्या प�हल्या अध्य�ांपासून ते आताच्या अध्य�ांपयर्त सवा�ना मी मनापासून नमस्कार करतो. कारण 
कुठलंह� मंडळ चालवायचं यासाठ� जी धडाडी आ�ण पेशन्स लागतो तो या सवर् अध्य�ांनी दाखवला आहे. त्यामुळे तुम्ह� या अध्य�ांचाह� 
छान सत्कार करावात असं मला वाटतं. �शकागोकरांना माझ्या खूप खूप शुभेच्छा!   

     मुलाखत व शब्दाकंन: प्रसन्न जोगळेकर 
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१९८६ मध्ये महाराष्ट्र मंडळ �शकागोला उणीपुर� १७ वष� झाल� होती. �शकागोला येणार्या नवीन 
मराठ� माणसांचे सहषर् स्वागत करत मंडळ हळूहळू मोठं होत होतं. ८६ साल� आदल्या वष� उपाध्य� 
असलेल्या अशोक लले�नी अध्य� व्हायचे ठर�वले �न आपणहून अनेकजण त्यांच्या कायर्कारणीत काम 
करण्यास सरसावले. अरुण काळुस्करांनी खिजनदारपद तर ल�ना घारपुरे ह्यांनी स�चवपद सांभाळले. पाच 
मुख्य पदे, पाच उपपदे �न इतर १० जण �मळून कायर्का�रणी आखल� गेल�. १९८७ साल� महाराष्ट्र मंडळ 
�शकागोच्या संस्थापक सभासदांपैक� एक असलेले अशोक ब�दे्र ह्यांनी मंडळाची धुरा उचलल�. त्यावष� 
उपाध्य�ा होत्या �वजू मोराणकर. १९८८ साल� र�ता काळुस्कर अध्य�ा झाल्या. त्या वष� स�चवपद सांभाळल े
अरुण काळुस्कर ह्यांनी तर खिजनदार होते आशुतोष �रसवडकर. जयश्री जोशी �न धनंजय चाफळकर होते उपाध्य� आ�ण सतीश जोशी, 
ताम्हणे आ�ण लेले कुटंुबीयांनी कायर्का�रणीत भाग घेतला. १९८९ साल� हनुमंत देशमुखांनी अध्य�पद स्वीकारले. त�व्हा उपाध्य� होते 
शामकांत शेठ तर उमा �दघे होत्या खिजनदार. १९९० साल� शामकांत शेठ ह्यांनी अध्य�पद भूष�वले. त्यावष� उपाध्य� होते प्रल्हाद 
पाट�ल �न न�मता वेदक तर प्रभाकर काणे होते स�चव. हे सगळेच अध्य� होण्याआधी महाराष्ट्र मंडळात कुठल्या ना कुठल्या पदावर वा 
स�मतीचा भाग बनून मंडळाशी जोडले गेले होते. अ�नता व शरद गोडबोल,े प्रभाताई �न �वष्णू वैद्य, शीला व नारायण प्रचंड, हेमा श�डे, 
सुनील व अर�वदं कुलकण�, अनय राजापूरकर, प्रभा व अ�वनाश तळवलकर, सुनंदा कामत, वीर दोशी, जया हुपर�कर ह्या आ�ण अशा 
अनेकांचे ह्या पाचह� वष� महाराष्ट्र मंडळाला सक्र�य सहकायर् लाभले. त्या काळी गणपती मूत� बनवायचे गोपाळ प्रचंडकाका, तर पूजा 
सांगायचे नाना करंद�करकाका. सगळ्यांचाच एकमेव हेतू म्हणजे आपलं महाराष्ट्र मंडळ वाढवायचं, इथे परदेशातह� आपल� मराठ� संस्कृती, 
परंपरा �टकवायची, जोपासायची �न आपल्या पुढच्या �पढ�ला हा सांस्कृ�तक वारसा जतन करायला प्रोत्सा�हत करायचे. त्याकाळी 
अध्य�पदासाठ� �नवडणूक वगैरे होत नसत तर स्वतः नाव देऊन वा बर्याच वेळेला कोणाच्यातर� नाम�नद�शाने अध्य� �नवडले जायचे 
आ�ण �मत्रमंडळी कायर्का�रणीत काम करायला आवडीने तयार व्हायची.  

अध्य�ांच्या बरोबर�ने त्यांचा पुरा घरप�रवार त्या त्या वष� मंडळाच्या कामाला सक्र�य हातभार लावायचा. घरातल� मुल ेछोट� 
असल� तर� वेगवेगळ्या सांस्कृ�तक कायर्क्रमात भाग घ्यायची. सवार्त जास्त सहभाग असायचा तो अध्य�ांच्या सौभाग्यवती म्हणजे 
ज्यांना हल्ल� आम्ह� गमतीत 'फस्टर् लेडी' म्हणतो ह्यांचा आ�ण जेव्हा म�हला अध्य�ा होत्या तेव्हा त्यांच्या �मस्टरांचा. त्याकाळी 
समारंभांना आजच्यासारखी बाहेरून जेवणखाण मागवायची सोय नसल्याने स�मतीतल्या बायका एकत्र येऊन सगळे पदाथर् घर� बनवायच्या. 
एव्हढ्या सगळ्यांचे जेवण बनवायचे म्हणजे नुसते सा�हत्य गोळा करणेच नव्हे तर त्या त्या पाककृती �लहून देणे, त्या  गटागटाने एकत्र 
जमून बन�वणे, सगळे �नयोजन करणे हे सगळे सौभाग्यवती अध्य�ा आवडीने सांभाळायच्या. ह्या सगळ्यांची साथ फक्त भोजन 
�नयोजनापय�तच मयार्�दत नव्हती तर इतर अनेक बाबतीतह� त्यांनी �हर�र�ने भाग घेतला. ८६ साल� अशोक लेलेना अशी उत्तम साथ 
�दल� त्यांच्या पत्नी नीला लेले ह्यांनी. नीलाता�नी मंडळात तीन चारदा खिजनदारपद सांभाळले आहे. बरेचदा त्याकाळी कायर्क्रमांना 
लागणार्या सुट्या पैशांची सोय बँकेत असल्याने त्याच करायच्या.  ८७ साल� सीमा ब�द्र�नी अशोक ब�द्र�ना तर ८९ साल� मधुमती देशमुखांनी 
हनुमंतरावांना समथर् साथ �दल�. १९९० साल� शाम शेठ ह्यांच्या बरोबर�ने सु�नता शेठ ह्यांनी सार� जाबाबदार� उचलल�. ह्या पाचह� 
वषार्त काह� कायर्क्रमांचे अपवाद वगळता साधारणतः १५० ते २०० लोकांची उपिस्थती असायची. त्यातल्या त्यात गणपतीच्या कायर्क्रमाला 
सवार्�धक तर संक्रांतीला जेमतेम ५०- ६० प्रे�क म्हणजे भरपूर लोकं आल� अस ेम्हटले जायचे. तेव्हा मंडळाच्या कायर्क्रमांना �वद्याथ्या�ना 
$३, सभासदांना $५ ते $७ तर इतरांना $७ ते $१० असे �त�कट असायचे, ज्यात चहा, कॉफ�, जेवण व सांस्कृ�तक कायर्क्रम असे सगळे 
काह� समा�वष्ट असायचे. आजच्या सारखे ई-मेल ब्लास्ट वगैरे काह�ह� तंत्र�ान नसल्याने सभासदांना फोन करून �नमंत्रण �दले जायचे. 
हनुमंत देशमुख काका तर स्वतः जातीने प्रत्येकाला फोन करून �नमंत्रण द्यायचे.  लोकं कधी हो म्हणून यायची नाह�त तर कधी 
ऐनवेळेला भरपूर यायची त्यामुळे जेवणाच्या �नयोजनाचा अंदाज बांधणे कठ�ण जायचे. 

अशोक लेल�च्या कायर्काळात ल�णीय कायर्क्रम झाला तो म्हणजे तब्बल ३९ कलाकारांचा ताफा असलेलं भारतातून प्रथमच 
आणलं गेलेलं 'घाशीराम कोतवाल' हे नाटक. �शकागोच्या म्यु�झयम ऑफ सायन्स अँड इंडस्ट्र� येथे भारतीय दतूावासाच्या समन्वयाने हे 
नाटक आयोिजत करण्यात आले होते. नाटकाला जवळपास १००० प्रे�क अगद� स्था�नक अमे�रकन्स तसेच आसपासच्या शहरातील मराठ� 
प्रे�कानंी आवजूर्न उपिस्थती लावल� होती. एअर इं�डयाने एवढ्या कलाकारांच्या �त�कटाची जबाबदार� घेतल्याने �न हॉलचे भाडे नसल्याने 
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त्या काळी जवळपास $९००० च्या घसघशीत रकमेने त्यावष�च्या कायर्का�रणीने मंडळाच्या गंगाजळीत भर टाकल�. १९८७ साल� नेहमीच्या 
गुढ�पाडवा, गणपती, �दवाळी ह्या सणांना स्था�नक कलाकारांचे नाटक तसेच मुलांचे नाचगाणी �न वाद्यवृंदाचे कायर्क्रम झालेच; पण 
सगळ्यात ल�ात रा�हल� ती १५ ऑगस्टची परेड �न मंडळाने त्यासाठ� तयार केलेला देखावा ज्यात मुलांनी �शवाजी महाराज व 
महाराष्ट्रातील काह� प्र�सध्द व्यक्ती दाख�वल्या होत्या. त्याच्या पुढच्या वष� संक्रांतीला �शकागोिस्थत प्र�सध्द गा�यका ल�लाताई जोशी 
ह्यांच्या गाण्याचा प्रे�कांनी आस्वाद घेतला तर गणपतीला न्यू जस�च्या आठल्ये ह्यांचा गायनाचा कायर्क्रम झाला. बहुतेक सवर् कायर्क्रम 
त्याकाळी स्कोक�च्या कम्यु�नट� हॉलमध्येच व्हायचे. त्यावष�चा उल्लेखनीय कायर्क्रम म्हणजे इं�डया असो�सएशन आ�ण भारतीय दतूावास 
यांच्या समवेत आयोिजत केलेले महाराष्ट्राचे तत्काल�न मुख्यमंत्री मा. शरद पवारजी ह्यांचे व्याख्यान. महाराष्ट्रातील उद्योगाच्या संधी 
व गुंतवणुक�साठ�चे आवाहन करण्यासाठ� झालेल्या ह्या कायर्क्रमाचा आपल्या सभासदांनी लाभ घेतला. त्यावष� युवक स�मतीच्या अिजत 
वैद्य �न संजय हुप्रीकर ह्यांनी युवक, युवतींसाठ� एक खास कायर्क्रम आयोिजत केला होता. युवकांनी युवकांसाठ� केललेा हा कायर्क्रम 
नवीन �पढ�ला मंडळामध्ये सक्र�य भाग घेण्यास प्रे�रत करून गेला.  नेहमीच्या कायर्क्रमांव्य�त�रक्त ‘म्यु�झयम ऑफ सायन्स अँड 
इंडस्ट्र�’मध्ये एका भारतीय सांस्कृ�तक कायर्क्रमात मंडळाने भाऊबीज, नागपंचमी वगैरे 'आपले सण' सादर करून महाराष्ट्राचे प्र�त�न�धत्वह� 
केले. १९८९ साल� रो�हणी भाटे ह्यांचा कायर्क्रम मंडळाने आयोिजत केला होता. इतर कायर्क्रमात त्याकाळी घरच्या घर� मराठ�चे वगर् 
घेणार्या डॉ. लठू्ठ ह्यांच्या �वद्याथ्या�चा कायर्क्रम तसेच शंकरराव हुप्रीकरांचे स्था�नक कलाकारांचे नाटकह� सादर करण्यात आले होते. 
१९९० साल� गणपतीच्या कायर्क्रमासाठ� भारतातून खास कलाकार बोलावून 'एका गाढवाची कहाणी' हा रंगनाथ कुलकण� ह्यांचा एकपात्री 
प्रयोग झाला. त्याला जवळजवळ ५०० प्रे�कांनी उपिस्थती लावल� होती. तसेच श्रीधर स्वामींचा रेणुकामातेवर कायर्क्रम शठेकाकांच्या घर� 
आयोिजत केला गेला होता. ह्याच साल� मंडळाने सवर्प्रथम वा�षर्क सभासदत्व देणे सुरू केले. तसेच बाहेरून जेवण मागवण्यास �न 
कोजा�गर�च्या कायर्क्रमात गरबा �न दां�डया खेळण्यास ह्याच वष� सुरवात झाल�.   

 
अशोक लेले 
१९८६ अध्य� 

 
अशोक ब�दे्र 

१९८७ अध्य� 

 
र�ता काळुस्कर 
१९८८ अध्य�ा 

 
हनुमंत देशमुख  
१९८९ अध्य� 

 
शामकातं शेठ  
१९९० अध्य� 

ह्या सगळ्या कायर्क्रमांना छोट्या मुलांसाठ� वेगळी अशी काह� सोय कधी करावी लागल� नाह�. मुल ेनेहमी आपल्या पालकाबंरोबर 
बसून मुख्य कायर्क्रम बघायची. मुलांचे स्वतःचे अस ेसांस्कृ�तक कायर्क्रमह� व्हायचे. त्याकाळी मंडळ स्वतःची अशी मराठ� शाळा चालवत 
नव्हते. पण शेखर जोशी, डॉ. लठू्ठ आपापल्या घर� मराठ�चे वगर् घ्यायचे.  'रचना' हे आपले त्रैमा�सक हाताने �ल�हले जायचे. �पवळ्या वा 
गुलाबी रंगाच्या कागदावर त्याच्या प्र�त काढून एका पानाची मध्ये घडी घालून स्टेपल करून �न त्यावर नाव पत्ता �लहून पोस्टाचे �तक�ट 
लावले जायचे. हे सवर् वेळेत करून पोस्टात टाकायचे काम त्या त्या वेळच्या स�चवांचे असायचे.  

ह्या पाचह� वषा�च्या अध्य�ांशी, त्यांच्या जोडीदारांशी झालेल्या गप्पागोष्ट�तून त्या वेळच्या गमतीजमती ऐकून आमच्यासारख्या 
कायर्कत्या�ना खूप प्रेरणा �मळाल�. त्यांच्या सगळ्यांच्या आशीवार्दानेच महाराष्ट्र मंडळ �शकागोचा हा  इवलासा वेलू आता गेलाय गगनावर� 
�न शामकांत शेठ ह्यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर १९६९ साल� लावलेल्या ह्या बीजाचा आता वटव�ृ झालाय �न त्याच्या पारंब्या ज�मनीत 
पाळंमुळं रोवून हा व�ृ वाढतोय; तो असाच फोफावू दे.   

तर अशोक �न नीला लेले, स्व. अशोक ब�दे्र ह्यांच्या पत्नी सीमाताई ब�दे्र, र�ता काळुस्कर, स्व. हनुमंत देशमुख ह्यांच्या पत्नी 
मधुमती देशमुख आ�ण शाम शेठ �न सुनीता शेठ 
ह्यांनी सवार्नीच 'असेच सवार्नी �मळून �मसळून 
एक�दलाने काम करून हे आपले मंडळाचे कुटंुब 
यापुढेह� असेच सुखाने नांदो’ अशा स�दच्छा मंडळाच्या 
सुवणर् जयंतीच्या महोत्सवा�न�मत्त सवा�ना �दल्या. 

मुलाखत व शब्दाकंन: वषार् राहुल �वसाळ

"With best compliments" from 

Avinash and Nutan Vaidya, 
Riverwoods 
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�शकागो महाराष्ट्र मंडळाच्या सुवणर्महोत्सवा�न�मत्त संयोजकांच्या �वनंतीला मान देऊन मुलाखतीसाठ� आपण 
वेळ �दलात याबद्दल प्रारंभी, आपले मनःपूवर्क आभार. तसचे सध्या बहुच�चर्त असलेल्या वे�डगं चा �शनेमा 
या �चत्रपट �न�मर्तीबद्दल आपले हा�दर्क अ�भनंदन!  

प्रश्न १. या �चत्रपटाच्या अनुषंगाने मला �वचारावेसे वाटत ेक� संगीत �ते्रातील आपल� रुळलेल� पायवाट 
सोडून �चत्रपट �न�मर्तीच्या या नव्या �ते्राकड ेआपण कसे काय झपेावलात? 
खरं पा�हलं तर �चत्रपट �ेत्र हे संगीत �ेत्रापासून दरूचे नाह�. या �ेत्रांची जवळीक  जास्त आहे. पंचवीस  वष� 
संगीत �ेत्रात कायर्रत असल्याने माझ्या दृष्ट�ने �चत्रपट �न�मर्ती, ह� पुढची पायर� होती. या �ेत्रात उतरताना मला कोणतीच अडचण 
आल� नाह�. कोणतेह� काम मी अगद� मनापासून करतो. त्यासाठ� चांगला भरपूर होमवकर्  ह� करतो. त्यामुळे माझा प�हला �सनेमा 
असूनह� तो नवख्या �दग्दशर्काचा भासत नाह�.  

प्रश्न २. संगीतकार �कंवा �दग्दशर्क व्हायच,े हे तुम्ह� लहानपणापासूनच ठरवलं होतं का? 

छे! आपण काय करायचं,  हे मी कधीच ठरवत नाह�. ते �नयतीवरच सोपवतो. मी ओपन माईण्ड ठेवतो. हेच करायचे आहे, असंच झालं 
पा�हजे, असे मी आधीपासून ठरवत नाह�. �मत्रमंडळी चेष्टा करतात क�, “ काय करायचं आहे हे, तुझं अजून ठरत नाह� ना!”  या 
मंडळींच्या शेरेबाजीकडे दलुर्� करून, मला जे करायला आवडतं, जे करण्यात मला मजा-मैाज वाटते ते कायर् मी करतो. 

प्रश्न ३. तुमच्या संगीत �ते्रातील प्रवासाची सुरुवात कशी झाल�? 
ज्या शहरात आपण राहतो त्या शहराचे आ�ण ज्या वास्तूत आपण �नवास करतो, त्या वास्तूचे संस्कार 
आ�ण अ�भरुची वारसाहक्काने आपल्याला प्राप्त होते. घरच्या संस्कारांमुळे मी अगद� बालपणी पेट� 
वाजवायला �शकलो. वयाच्या अवघ्या �तसर्या वष�, मी पणेु आकाशवाणी क� द्रावर जयोस्तुते हे गीत 
पेट�वर वाजवले. अ�भषेक�बुवा, भीमसेन जोशी यांच्या मै�फल� मी पुण्यात ऐकल्या. मायकल जॅक्सनच्या 
कॉन्सटर्साठ� मी मुंबईला गेलो.  त्याचप्रमाणे ब्राह्यन अॅडॅम्स यांच्या कॉन्सटर्ला पुण्यात मी हजेर� लावल�. 
जगजीत�सगं यांच्या मै�फल�लाह� माझी उपिस्थती होती. मै�फल�ंना जाण्याचा छंदच लागला म्हणा ना!  
ज्या कलावंतांचे लहानपण हे धडपडीत जाते त्यांची कलाकृती वेगळी आ�ण ज्या कलावंतांचे बालपण 

सुखात जाते त्यांची कलाकृती ह� वेगळी असते. मी सहा वषा�चा असताना माझे �पतछृत्र हरपल.े त्यांच्या अनुपिस्थतीत आईनेच मला 
घडवले. आईबरोबर सायकलच्या बॅक् सीटवर बसून मी गायनाच्या वगार्ला जात असे. 

प्रश्न ४. तुमच्या गाण्याच्या कायर्क्रमामंधील संस्मणीय अशी एखाद� आठवण? 
मराठ� भाषेत सवार्त जास्त बालगीते देणारा संगीतकार मी आहे.लोकांनाह� माझी गाणी आवडतात. माझा आवाज आपलासा वाटतो. एकदा 
माझा गाण्याचा कायर्क्रम चाल ूअसताना प्रे�कांमधून एक �चमुकल� व्यासपीठावर आल�. ती थेट येऊन माझ्या मांडीवर बसल�. बालगीते 
संपताच ती उठून �नघून गेल�. हा मला �मळाललेा न �दसणारा पुरस्कारच आहे असे मला वाटते. 
प्रश्न ५. मराठ�च्या प्राध्यापकानंादेखील हेवा वाटावा असे भाषाप्रभुत्व व गोडवा तुमच्या वक्ततृ्वात आहे. तर या संबंधात काय सागंाल? 
संस्कार हे एकमात्र त्याचे उत्तर आहे.  माझ्यावर, घर� उत्तम सा�हत्याचे आ�ण उत्कृष्ट संगीताचे संस्कार घडले. अवघड आ�ण बोजड 
शब्दांपे�ा, मला साधे आ�ण सरळ सोप ेशब्द आवडतात. शब्दांची सहजता, साधेपणा माझ्या मनाला भुरळ पाडतो.‘ �वद्वत्ता ह� बाळगायची 
असते ती दाखवायची नसते‘ असं मला वाटते. यावर एकच हशा �पकला हे वेगळे सांगायलाच नको.  
‘�ण अमतृाचे’ याबद्दल जर बोलायचं झाल्यास मला ते स्वप्नवतच वाटते. ‘आपल्या चाल�वर’ लताद�द� गायल्या आहेत यावर �वश्वासच 
बसत नाह�. असे मंत्रमुग्ध करणारे, ते स्वर आ�ण त्या स्वरावंर�ल माझे भिक्तयुक्त प्रेम अन्य कोणत्याह� गायकाच्या स्वरांना लाभणार 
नाह�, एवढेच मी ठामपणे सांगू इिच्छतो. 
प्रश्न ६. ‘मैत्र जीवाच’े आ�ण ‘�ण अमतृाचे’ या कायर्क्रमाबद्दल काय सागंाल? 
‘मैत्र जीवाचे’ हा कायर्क्रम मी पं�डत हृदयनाथ मंगेशकरांबरोबर कर�त असे. पं�डत हृदयनाथ मंगेशकर यांसारख्या महान कलावंतांबरोबर 
कायर्क्रम करण्याची संधी �मळणे हे मी परमभाग्य समजतो. या कायर्क्रमाच्या दरम्यान, एकदा एक गमतीदार प्रसगं घडून आला. 
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�नवेदकांनी माझी ओळख एक ज्येष्ठ संगीतकार म्हणून करून �दल�. मी त्यांना म्हटल े ,”अहो ज्येष्ठ संगीतकार म्हणून तुम्ह� मला 
संबो�धत असाल तर मग पं�डतजींना काय म्हणणार?”  �नवेदकांची अडचण पाहून पं�डतजी म्हणाले, प्राचीन संगीतकार मंगेशकर अस े
त्यांना म्हणावे लागणार!!  
प्रश्न ७. आपल्या �शकागोभेट��ंवषयी आपण काह� सागंा. 
स्वामी �ववेकानंदांच्या पदस्पशार्ने पुनीत झालेल्या �शकागो नगर�ला चार वेळा येण्याचा योग आला. माझी बालमैत्रीण सौ. अचर्ना जोशी-
परांजपे �हच्याकडील माझा झालेला पाहुणचार आ�ण माझे सिन्मत्र श्री �नतीन जोशी यांशी झालेल� भेट ह्या दोन्ह� गोष्ट� उल्लेखनीय 
आहेत. �शकागोत  झालेल्या ‘आयुष्यावर बोलू काह�’ आ�ण ‘मैत्र जीवाचे’ हया मै�फल�ंच्या सुखद स्मतृी आजह� माझ्या स्मरणात आहेत. 
प.ं हृदयनाथ मंगेशकर यांच्या साथीत झालेल्या ‘मैत्र जीवाचे’ हया मै�फल�च्या यशस्वी आयोजनाचे शे्रय श्री.पंकज अकोलकर व सौ. सुचेता 
अकोलकर ह्या दांपत्याला �दले पा�हजे. हया मै�फल�ंच्या वेळी उपिस्थत र�सक श्रोत्यांनी जी उत्स्फूतर् दाद �दल�, त्यावरून हा कायर्क्रम 
पुणे-मुंबईत चालू आहे,  क� �शकागोत,  असा संभ्रम माझ्या मनात �नमार्ण झाला. �शकागोवा�सयांची ह� र�सकता �निश्चतच प्रशंसनीय 
आहे.  
परदेशातह� आपल� मराठ� मंडळी भेटल�, क� �निश्चतच बरे वाटते. त्यावेळी ‘आयुष्यावर बोलू काह�’ हा आमचा कायर्क्रम होता. प्रे�कांनी 
या कायर्क्रमाला मनापासून दाद �दल�, त्याबद्दल �शकागोतील र�सक प्रे�कांचे मी मनःपूवर्क आभार मानतो. या वष� �शकागो महाराष्ट्र 
मंडळाने पन्नास वष� पूणर् केल�, त्याबद्दल आजी, माजी संस्था-आयोजकांचे, आ�ण सवर् कायर्कत्यार्चे अ�भनंदन! 
संगीत, गायन,  वादन, लेखन, �श�क, संगीत-�दग्दशर्न, तसेच अनेक मनोरंजक कायर्क्रमांचे सादर�करण करणारे आ�ण आता �दग्दशर्न 
�ेत्रात सुध्दा झळकणारे डॉक्टर सल�ल कुलकण� यांचे व्यिक्तमत्व आदरयुक्त कौतुकास �न:संशय पात्र असेच आहे. त्यांना उत्तरोत्तर 
उत्कषार्साठ�, अनेक उत्तम शुभेच्छा! 

मुलाखत व शब्दाकंन: अचर्ना �भडे 
  

"Best Wishes From  
Sanika, Sarika, Vaishali and Sunil Dev" 
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मी आहे महाराष्ट्र मंडळ �शकागो, 

मी आहे तुमच्या करमणुक�चं स्थान! 
माझ्या वयाला झाल� पन्नास वषर्, 
कारण तुम्ह�च �दला तो मान!!!  

 
नमस्कार! मी तुमचं आपल ं�शकागोचं महाराष्ट्र मंडळ. ह्या वष� माझ्या वयाला पन्नास वषर् पूणर् झाल�. 

तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेमानी आ�ण थोरामोठयांच्या आ�शवार्दानी हा �दवस मला �दसला. म्हणूनच आज तुमच्यासमोर माझं मनोगत 
मांडायचा �वचार केला. हे माझं सुवणर् महोत्सवी वषर् आहे म्हणून तुम्ह�पण सगळे खूप खूष आहात, उत्साहानी हे वषर् साजरं करायला 
सज्ज झाला आहात.  मला पण हे वषर् तुमच्याबरोबर आनंदात घालवायचं आहे आ�ण म्हणूनच थोडं मागे जाऊन जुन्या आठवणींमध्ये 
रममाण व्हायचं डोक्यात आलं आहे. 
     काळ १९९१-१९९५, माझ्या �वशीतला. म्हणजे माझी स्थापना होऊन २१-२२ वषा�चा काळ लोटला होता. हळू हळू जीवनाला 
िस्थरता येऊ लागल� होती. माझ्या ह्या वयात माझी काळजी घेणारे होते, उमा �दघे, प्रल्हाद पाट�ल, सुभाष देवधर, शरद गोडबोले आ�ण 
प्रकाश खेडकर. ह्या पाची जणांनी अध्य� असताना माझी खूप काळजी घेतल�. ह्यांनी अध्य� होण्याआधी मंडळाच्या कायर्का�रणीवर 
वेगवेगळी कामं केल� होती. माझी स्थापना करण्यामागचा संस्थापकांचा जो उद्देश होता, तो ह्या सगळ्यांनी ल�ात ठेवला होताच कारण 
सगळया मराठ� जनतेला, आपण लांब देशात आलो आहोत त्यामुळे आपल्या नवीन ओळखी व्हायला हव्यात, जुन्या ओळखींना उजाळा 
�मळावा, वेगवेगळी नाटकं, �शकागो आ�ण �शकागो बाहेरच्या कलाकारांचे कायर्क्रम बघायला �मळावेत, आपल्या लहान मुलांना काह�तर� 
सादर करण्याची संधी �मळावी अशी इच्छा असते. तर त्याच इच्छेची पूतर्ता करणे हाच ह्या सगळ्यांचा उद्देश होता. आता मी माझ्या 
�वशीतल्या गोष्ट� सांगणार म्हणजे माझ्या ह्या �प्रय अध्य�ांची मनोगतं सांगणार, त्यात त्यांना आलेल ेछान अनुभव, आलेल्या अडचणीं 
ह्या सगळ्यांचा पण उल्लेख येणार आहे. अहो, ह्या सगळ्यांशी त्यावेळच्या गप्पा मारताना इतक� मजा आल� क� काह� �वचारू नका. 
ह� सगळी मंडळी गप्पा मारताना भूतकाळात हरवून जातात आ�ण जुन्या आठवणी पुन्हा ताज्या होतात. 
       मग सुरवात करूया १९९१पासून. त्यावेळच्या माझ्या अध्य�ा होत्या उमाताई �दघे. अध्य� होण्याआधीच्या वष� त्यांनी मंडळात 
काम केलं असल्यामुळे त्यांना कामाच्या व्यापाची जाणीव होतीच. पण अध्य� झाल्यानंतर येणार� जबाबदार� कशी पलेवले ह्याची थोडी 
काळजी पण वाटत होती. पण उमाता�ना �नणर्य घेण्यासाठ� डॉ. देशमुख ह्यांनी खूप प्रोत्साहन �दलं आ�ण त्यांनी ह� जबाबदार� पेलण्याचं 
ठरवलं. त्यावेळची कायर्का�रणी- स�मती लहान, फक्त पाच पदा�धकार� आ�ण सहा सहाय्यक सभासद, त्यामुळे त्यांच्या मी�टगं्स ह्या 
प्रत्य� भेटूनच व्हायच्या.  अहो, त्यावेळी तुमचे आताचे हे कॉन्फरन्स कॉल वगैरे प्रकार नव्हतेच ना? क�मट�च काम तसं सोपं होतं. 
मंडळ लहान असल्यामुळे बजेट�ह लहानच होतं. त्यावेळी भारतातून करमणुक�चे कायर्क्रम आणणं परवडण्यासारखं नव्हतं. त्यामुळे त्यांचा 
िव्हसा वगैरे करण्यासाठ� ज्या अडचणी आज येतात, त्या येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. पण ह्याचा अथर् असा नाह� हं, क� आमच्याकडे 
बाहेरचे कायर्क्रमच होत नव्हते. तर असाच एक अ�वस्मरणीय कायर्क्रम झाला क�ववयर् मंगेश पाडगांवकर ह्यांचा, �न�मत्त होतं कोजा�गर�चं! 
आता कोजा�गर� म्हणजे ऑक्टोबर/नोव्ह�बरचा म�हना! आ�ण तेह� �शकागोमध्ये! मग काय �वचारता! त्या�दवशीह� �शकागोच्या हवामानाच्या 
अंगात आलं होतं. प�हला स्नोफॉल, �नसरडे रस्ते! ह्या सगळ्याचा सामना करत क�ववया�ना कायर्क्रमाच्या �ठकाणी आणलं गेलं, आ�ण 
र�सकांनी एका अ�तशय उच्च दजार्च्या कायर्क्रमाचा आस्वाद घेतला. ह्यासगळ्यामधे र�सकांची उपिस्तथी मात्र खूपच कमी होती, त्यामुळे 
क�ववया�चं मनासारखं स्वागत करता न आल्याची खंत उमाता�ना वाटत रा�हल�. पण त्यांच्याकडून �मळालेल�, त्यांनी स्वतः �ल�हलेल्या 
पत्राची छानशी भेट उमाता�ना खूपच मोलाची वाटते आ�ण ती आजह� त्यांनी अ�तशय जपून ठेवल� आहे. आणखीन एक अशीच मोलाची 
आठवण त्यांच्याकडे आहे आ�ण ती म्हणजे बाबूजींची. सुधीर फडके तेव्हा ंसावरकर �चत्रपटासाठ� �नधी उभा करण्यासाठ� आले होते, 
तेव्हां त्यांचा कायर्क्रम ठेवला होता. नेमका त्याच �दवशी बाबूजींचा आवाज बसला होता. ते उमाता�कडे जेवायला आले असताना उमाता�नी 
त्यांना मध आ�ण �लबंू घालून गरम पाणी घर� आ�ण स्टेजवर नेण्यासाठ� �दलं, आ�ण बाबुजींसारखी मोठ� व्यक्ती, पण ह्या गोष्ट�चा 
उल्लेख करायला ते �वसरले नाह�त. असेच आणखीनह� कलाकार त्यांना भेटल,े त्यांच्याशी गप्पा मारण्याची संधी त्यांना �मळाल�. उमाताई 
म्हणतात, क� अध्य� असताना आलेले हे अनुभव माझ्यासाठ� आयुष्यभराची पुंजी आहेत. उमाता�नी त्यांच्या कार�कद�त एक वेगळाच 
प्रयोग केला आ�ण तो म्हणजे पाडव्याच्या कायर्क्रमाच्या �दवशी त्यांनी इतर भाषक मंडळांना त्यांचे कायर्क्रम सादर करण्याची �वनंती 
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केल� आ�ण गुजराथी, बंगाल� मंडळांनी त्यांच्या परंपरेतले नाच सादर केले. अहो, तुमच्याबरोबरच मलाह� वेगळं काह�तर� बघायला �मळाल ं
आ�ण त्या मंडळांच्या अध्य�ांचं भाषणह� ऐकायला �मळालं. ह्या अशा कायर्क्रमांमुळेच तर आपल� इतरांची ओळख होते ना? तसाच 
आणखीन एक आगळावेगळा कायर्क्रम त्यांनी घडवून आणला. महाराष्ट्र फ�डेशनला मदत करण्यासाठ�, १ म ेच्या महाराष्ट्र �दनाचं औ�चत्य 
साधून, त्यांनी मीना नेरुरकर ह्यांचा "माझे माहेर पंढर�" हा कायर्क्रम ठरवला. २९ कलाकारांचा हा कायर्क्रम लोकानंी अ�रशः डोक्यावर 
घेतला.  
   साल १९९२! उमाता�कडून आता धुरा आल� होती प्रल्हादकाका पाट�ल ह्यांच्याकडे. उमाता�बरोबर त्यांनी उपाध्य� म्हणून काम 
केलंच होतं. त्यामुळे ह� जबाबदार� घेण्याची त्यांना मंडळाच्या �वश्वस्त स�मतीने (ट्रस्ट�जनी) �वनंती केल�, त्यांनी ती मान्य केल� आ�ण 
आपल्या साथीदारांना घेऊन आपल्या कामाला सुरवात केल�. हळूहळू माझाह� पसारा वाढायला लागला होता (अथार्त चांगल्या अथ�). 
बहृन्महाराष्ट मंडळाचे अध्य� आ�ण महाराष्ट्र फ�डेशन ह्यांच्याकडून भारतातल्या कलाकारांचे कायर्क्रम पाठवले जाऊ लागले. त्यांच्या 
िव्हसाची सोयपण तेच करत होते. प्रल्हाद काकांच्या कार�कद�त रामदास पाध्ये, श्रीराम लागू, सुधीर फडके, अनुराधा मराठे आ�ण इतर 
बर्याच कलाकारांनी आपल्या कलेनं �शकागो र�सकांचं मनोरंजन केलं. प्रल्हाद काकांनी बर्याच गोष्ट� प�हल्यांदाच घडवून आणल्या! 
प�हल्यांदाच रचना हे आपलं मा�सकं सवार्ना मोफत पाठवल.ं प�हल्यांदाच रचनाचा �वशेष असा �दवाळी अंक छापला गलेा, प�हल्यांदाच 
महाराष्ट्र मंडळाचा लोगो (प्रतीक-�चन्ह) तयार करण्यात आला ह्याचं वष� प�हल्यांदाच कायर्क्रमाच्यावेळी बाहेरून जेवण मागवण्यात आलं. 
प�हल्यांदाच पुढच्या २-३ वषा�साठ� अध्य�ीय उमेदवारांची नावं ठरवण्यात आल� होती. अशा अनेक नवीन गोष्ट�ंची सुरवात, बर्याच 
लोकांची नेहमी झालेल� मदत, ह्यामुळे हेपण वषर् छान पार पडलं! 

 
उमा �दघे  

१९९१ अध्य�ा 

 
प्रल्हाद पाट�ल  
१९९२ अध्य� 

 
सुभाष देवधर  
१९९३ अध्य� 

 
शरद गोडबोले  
१९९४ अध्य� 

 
प्रकाश खेडकर  
१९९५ अध्य� 

   १९९२च्या कायर्का�रणीवर सुभाषकाका देवधर हे उपाध्य� होते आ�ण त्यामुळे ते १९९३मध्ये अध्य� झाले ह्यात नवल काह�च 
नाह�. आधीच्या वषार्चा अनुभव आ�ण इतर सभासदांचं सहाय्य ह्यामुळे सुभाषकाकांची सेना सज्ज झाल� होती. हळूहळू भारतातून कलाकार 
येण्याचं प्रमाण वाढायला लागलं होतं. पण ह� सगळी मंडळी स्वतःच्या िव्हिजटर िव्हसाची काळजी घ्यायचे, त्यामुळे त्याकरता अमे�रकन 
कॉन्सुलेटशी तसा कधी संपकर्  आला नाह�. पण १९९३ मध्ये लातूर मध्ये झालेल्या भूकंपानंतर कॉन्सुलेट मधल्या लोकांनी महाराष्ट्र 
मंडळातल्या कुठल्या सभासदाचें कुटंुबीय लातूरमध्ये आहेत का, ह्याची आवजूर्न चौकशी केल� होती. १९९३ मध्ये आलेल्या कलाकारांमध्ये 
अरुण दाते, आशा खा�डलकर ह्यांचे गाण्याचे कायर्क्रम आ�ण �दल�प प्रभावळकर आ�ण ग्रुपचा, ‘हसवा फसवी’ हा प्रयोग ह्यांचा �वशेष 
उल्लेख करावा लागेल. (�दल�प प्रभावळकर आ�ण ग्रुप हे काकांकडे रा�हले होते). ह्याच काळात �ब्रज क्लब आ�ण आजी-आजोबा मंडळ 
असे अ�भनव कायर्क्रम काकांनी सुरू केले. ह्यावष�च मंडळात चार नाटकं सादर झाल�, दोन �शकागोची, एक डेट्रॉईटचं आ�ण एक 
न्यूयॉकर् चं. आणखीन एक वेगळीच गोष्ट १९९३ मध्ये घडल� आ�ण ती म्हणजे मंडळाच्या इ�तहासात प�हल्यांदाच मंडळाच्या पुढच्या 
वष�च्या पदांसाठ� र�तसर �नवडणुका झाल्या. मी तुम्हाला म्हटलं होत ना, क� �वस्तार आता वाढत चालला होता म्हणून! बाहेरून जेवण 
आणण्याची पध्दत ह्या वष� अध्यार् कायर्क्रमांसाठ� चालू रा�हल�. ‘रचना’चा अंक पाठवण्यासाठ� मराठ� लोकांचा आकडा आता ५००च्या वर 
गेला होता. बािल्टमोर मधील बहृन्महाराष्ट्र मंडळाच्या अ�धवेशनाला बर्याच �शकागोवा�सयानंी हजेर� लावल� होती. एकूणच काय तर वषर् 
मस्त गेलं. आ�ण पुढच्या वष�चे वेध लागले. 
   १९९४! माझी पंच�वशी! रौप्यमहोत्सवी वषर्! ह्यावष�चे अध्य� कै. शरद गोडबोले. मला त्यांच्याशी न बोलता आल्याची खंत आहे 
पण अ�नताकाकू गोडबोले ह्यांनी मला आवश्यक ती मा�हती �दल� ह्याचं समाधानह� आहे. ह्या कायर्क्रमासाठ� आपल्याला प्र�सध्द 
शास्त्र� डॉ. वसंत गोवार�कर आ�ण पत्रकार श्रीयुत माधव गडकर� हे वक्ते म्हणून लाभले होते. हृदयनाथ मंगेशकर ह्यांचा कायर्क्रम 
आ�ण न्यूजस�च्या कलाकारांचं संगीत नाटक! ह्या सगळ्याचा साधारणपणे ३५०हुन अ�धक लोकांनी आनंद घेतला. �म�शगन ॲव्हेनुवर 
झालेल्या १५ ऑगस्टच्या परेडमध्ये पण महाराष्ट्र मंडळ सहभागी झाल ंहोतं. आ�ण अशा सगळ्या धामधुमीत माझी पंच�वशी पूणर् झाल�.  
      आता आलं १९९५! माझी जबाबदार� उचलल� होती प्रकाशकाका खेडकर ह्यांनी. आपलं समाजावरचं प्रेम आ�ण मराठ�चा वारसा 
पुढे चालवण्याची तीव्र इच्छा ह्याच कारणांमुळे त्यांनी हे आव्हान स्वीकारलं होतं. माझी स्थापना होऊन बर�च वषर् झाल� होती. पाडवा, 
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संक्रांत, गणपती, �दवाळी हे कायर्क्रम दरवष� प्रमाणेच चालू होते. वेगळी गोष्ट म्हणजे सगळ्या कायर्क्रमांना त्यावष�चे कॉन्सुलेट जनरल 
ह्यांना आमंत्रण �दल जायचं. इतर वषा�प्रमाणेच लोकांना कायर्क्रमाचं बोलावणं करण्यासाठ� फोन केले जायचे (ई-मेल पाठवण्याची पध्दत 
अजून सुरू झाल� नव्हती). �दवाळी म्हणजे अथ पासून इ�त लहान मुलांचा कायर्क्रम ह� परंपरा तशीच पुढे चालू रा�हल�. ‘रचना’चं काम, 
मराठ� भाषेवर प्रभुत्व असणार्या मंडळींनी चालूच ठेवलं. एकंदर काय सगळं एकदम मस्त चालल ंहोतं. आ�ण झटक्यासरशी ह� पाच वषर् 
संपून गेल�.  

अहो, मला अजून खूप काह� �लहायचंय. ह्याकाळातल� अध्य�ांनी मला इतक्या भरभरून आठवणी सां�गतल्या आहेत ना, क� 
काह� �वचारू नका. ह्या मनोगतात �कतीतर� लोकांचे उल्लखे करायचे आहेत. कारण ह्या सगळ्यां�शवाय माझं अिस्तत्व असणं कदा�प 
शक्य नाह�. माझ्या ह्या पाच वषा�च्या काळात मला बहरायला मदत केलले्या लोकांमध्ये काह� नावं आहेत... न�मता वेदक, ऋता देसाई, 
डॉ. देशमुख, श्याम सेठ, राजीव गोखले, �वद्या चाफळकर, रेखा देवधर, नीला जोशी, प्रभाकर काणे, �कशोर कुडाळकर, देवयानी पांडव, 
जया हुपर�कर, न�मता वेदक, अंजल� पाट�ल, वंदना पटवधर्न, मधुरा �चतळे, माधुर� देशमुख, शंकरराव हुपर�कर, वीर दोशी, अिजत गांधी, 
�वलास सावरगावकर, सुरेश पाडंव, कल्याण पांडव, सुनीता सेठ, आशा खरवडकर, भास्कर क� करे, नर�द्र �दघे, जयश्री जोशी, मीनल ताम्हणे, 
सुभाष बकाणे, �व�नता चंद्र, सुरेश तलाठ�, उत्पल �दघे, सुरुची गडकर� आ�ण अजून खूप सारे! 

 ह्या पाच वषार्त माझ्यासाठ� झटलेल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार! जर माझ्याकडून �ल�हण्यात काह� चूक झाल� असेल, 
कोणाचं नाव �लहायचं राहून गेलं असेल, तर आपलंच मंडळ म्हणून मला माफ करा. माझ्यावर तुम्ह� ज ेउदंड प्रेम केलंत त्याबद्दल खूप 
खूप धन्यवाद आ�ण असंच प्रेम करत रहाल अशी आशा.  
           कळावे, लोभ आहेच तो वाढावा ह� �वनंती,  

आपलं ऋणी,   
महाराष्ट्र मंडळ �शकागो  

     
मुलाखत व शब्दाकंन: रश्मी चाफेकर 
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१९९४च्या रौप्यमहोत्सवी सोहळ्यानंतर "इवलेसे रोप ला�वयले द्वार�, त्याचा वेलु गेला गगनावेर�" असा  
महाराष्ट्र मंडळाच्या उत्कषार्चा आलेख उंचावत गेला. "पेड़ उतनाह� बड़ा होता है, िजतना वह ज़मीकें नीचे गड़ा 
होता है । ह्याची प्र�चती वषार्नुवष� येत रा�हल�. मंडळाच्या संस्थापकांच्या सुरुवातीला खरंतर माफक अपे�ा 
होत्या पण त्यांना कदा�चत भ�वष्यातल्या ह्या भरभराट�ची कल्पनाह� नसेल अशा पातळीवर मंडळाची प्रगती 
झाल�. तर�ह� ह्याचं शे्रय मंडळाच्या संस्थापकांना आ�ण सुरुवातीपासून आजपय�त मंडळाला "आपलं" मानणार्या 
�शकागोतल्या मराठ� समाजाला जातं. ॐ सह नाववतु। ह्या उप�नषदातल्या प्राथर्नेत �ल�हल्याप्रमाणे सह वीय� 
करवावहै। आ�ण मा �वद्�वषावहै। (एकत्र कायर् करूया आ�ण ते सुध्दा कोणाबद्दलह� द्वेष भावना न ठेवता!)  
हे दोन मंत्र इथल्या समाजाने आजवर मनापासून जोपासले आहेत.  

  १९९४ ते २०१९ ह्या पंचवीस वषा�च्या कायार्चा आढावा घेताना आज अनेक गतस्मतृी जाग्या झाल्या आहेत. प्र�तवष� मंडळाचे 
अध्य�पद भूषवणार्या व्यक्तींच्या मुलाखती ह्या अंकात इतरत्र तुम्ह� वाचणारच आहात. त्यांतून त्यांच्या कार�कद�त झालेल्या 
कायर्क्रमांचा उल्लेख आहे परंतु त्यांपैक� काह� कायर्क्रम हे मला महत्वपूणर् वाटतात कारण त्यामधून मंडळाच्या प्रगतीचा आलेख 
�निश्चतच उंचावत गेला. १९९६ मध्ये श्री. राजीव गोखले ह्यांच्या अध्य�तेखाल� घडलेले दोन प्रमुख कायर्क्रम म्हणजे श्री. शंकरराव 
हुपर�कर ह्यांच्या नाटकांचा रौप्यमहोत्सवी सोहळा आ�ण �दवाळीच्या वेळी सादर झालेला मंडळाचा प�हलाच "मेगा स्टार" कायर्क्रम! 
नाट्यतपस्वी शंकररावांचा �शकागोतला नाट्यप्रवास १९७१ साल� सुरू झाला. खरंतर �शकागोची नाट्यपरंपरा अमे�रकेतल� अग्रणी 
स्वरूपाची घटना आहे. म्हणूनच त्यावष� मंडळाने श्री. शंकररावांच्या गौरवाथर् एक �वशेषांक प्रका�शत केला. "अजुन यौवनात मी" अस ं
म्हणत त्यानंतरसुध्दा अनेक वष� त्यांनी अमे�रकेतील मराठ� रंगभूमी जागती आ�ण गाजती ठेवल�. �शकागोची ह� नाट्यपरंपरा अखं�डत 
आ�ण समधृ्द ठेवण्याचं कायर् मग श्री. श्रीधर जोशी ह्यांनी हाती घेतलं ते आजतागायत अबा�धत आहे. त्याचबरोबर सौ. अनुपमा 
धारकर आ�ण श्री. �म�लदं पानट ह्यांनीदेखील नाट्य �दग्दशर्नाची जबाबदार� घेऊन हातभार लावला आहे.   

  ह्यानंतरची �वशेष उल्लखेनीय घटना म्हणजे १९९८ साल� श्री. �वलास सावरगांवकर ह्यांच्या अध्य�तेत संपन्न झालेला "सयुोग" 
�न�मर्त प�हला नाट्यमहोत्सव! नाट्यवेड्या �शकागोच्या र�सकांसाठ� नाट्यपवर्णीच! भारतातल्या मराठ� रंगभूमीवरचे समुारे १५ हून 
अ�धक तारे-तारका चार यशस्वी आ�ण लोक�प्रय नाटके सादर करण्यासाठ� �शकागोला आले आ�ण दोन �दवसांच्या ह्या सोहळ्यात 
प्रे�कांचे भरपूर मनोरंजन झाले. सुयोगचे �नमार्ते कै. सुधीर भट आ�ण श्री. गोपाळ अलगेर� तर �शकागो महाराष्ट्र मंडळाच्या प्रेमातच 
पडले. नाट्यमहोत्सवांचा हा �सल�सला मग दर दोन वषा�नी सुरूच रा�हला आ�ण अनेक कलाकार संयोजकाचें �मत्र झाले. �शकागो हे 
भारतातल्या नाट्य कलावंतांचं आवडतं गाव झालं. नाट्यमहोत्सवाचा एक �वशेष फायदा कायर्का�रणीच्या सदस्यांना झाला आ�ण तो 
म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या ह्या कायर्क्रमात �शस्तबध्द संयोजन म्हणजे काय आ�ण त्यासाठ� �कती वेगवेगळ्या 
पातळ्यांवर काम करावं लागतं ह्याचा अनुभव त्या सवा�ना �मळाला. २०११ साल�  �शकागोला संपन्न झालेल्या बहृन्महाराष्ट्र मंडळाच्या 
अ�धवेशनाचं बीज ह्या नाट्यमहोत्सवांनी रोवलं असं म्हंटल ंतर गैर ठरणार नाह�.  नाट्यमहोत्सव हे आ�थर्कदृष्टया यशस्वी झाल्याने 
मंडळाचे पुढचे कायर्क्रम जास्त मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागल ेआ�ण प्रे�कांचा प्र�तसाददेखील उत्तरोत्तर वाढत गेला.  

२००७ मध्ये बहृन्महाराष्ट्र मंडळाच्या अ�धवेशनात �शकागोतल्या कलाकारांना शुभारंभाच्या कायर्क्रमात सहभागी होण्याचं आमंत्रण 
आलं होतं  आ�ण त्या �न�मत्ताने �शकागोमधले बरेच लोक �सऍटलला गेले होते. अ�धवेशनाची भव्यता पाहून आपणह� असं काह� करू 
शकतो का? असा �वचार काह�जणांच्या मनात आला पण तो �तथेच थांबला असं वाटत असतांनाच २००९ सालचे नव�नवार्�चत अध्य� 
श्री. सुजीत वैद्य "आपण २०११ साल� बहृन्महाराष्ट्र मंडळाचे अ�धवेशन �शकागोत करूया का?" असा प्रस्ताव घेऊन आल,े त�व्हा 
कोणालाच कल्पना नव्हती क� आपण सवर्जण �मळून एका मोठ्या कायार्ला सामोरे जात आहोत. पुढची दोन वष� हा एक अत्यंत 
आनंददायी अनुभव �शकागोमधल्या सुमारे २०० स्वयंसेवकांनी उपभोगला. सगळ्यांनी एकजुट�ने काम करून संपन्न केलेलं २०११ सालचं 
बहृन्महाराष्ट्र मंडळाचं अ�धवेशन हा एक अ�वस्मरणीय अनुभव होता. मी ह्या अ�धवेशनाचा प्रमुख संयोजक होतो.  माझे सहसंयोजक 
श्री. पंकज अकोलकर, सौ. सुचेता अकोलकर, श्री. सुजीत वैद्य आ�ण सवर् स�मती प्रमुखांच्या बहुमोल साहाय्याने आम्ह� हे अ�धवेशन 
सुफळ-संपूणर् केलं ह्याचा साथर् अ�भमान प्रत्येक स्वयंसेवकाला आहे. अनेक नव्या ओळखी, जुळलेले स्नेहबंध  आ�ण आयुष्यभरासाठ� 
झालेले �मत्र-मै�त्रणी हे केवळ अ�धवेशनामुळेच साध्य झालं. सवार्थार्ने यशस्वी झालेलं हे अ�धवेशन �शकागोकरांच्या मनात कायम एक 
सुखद स्मतृी बनून रा�हलंय. 
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अ�धवेशनाच्या शुभारंभाला �शकागोच्या सुमारे ८० कलाकारांनी सादर केलेला नतृ्य नाट्याचा कायर्क्रम अनेकांच्या सुप्त कलागुणांना 
वाव देणारा आ�ण अ�तशय दज�दार झाला. भारतातून खास आलेला जगप्र�सद्ध "मराठ� बाणा" हा ९० हून अ�धक कलाकारांचा आ�वष्कार 
तर "न भूतो न भ�वष्यती" योग्यतेचा होता. अ�धवेशनानंतर एकंदरच लोकांचा उत्साह वाढला आ�ण त्याच बरोबर उपिस्थती आ�ण 
कायर्क्रमांचा दजार् वाढण्यास मदत झाल�.  

मंडळाच्या ह्या सवर् प्रगतीतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे २०१४ साल� बहृन्महाराष्ट्र मंडळाच्या साहाय्याने सुरु 
झालेल े"�शकागो मराठ� �वद्या मं�दर" सौ. �वद्या जोशी ह्यांच्या पुढाकाराने �शकागोत दोन क� द्रांवर मराठ� भाषा आ�ण संस्कृतीचं 
�श�ण देणार� ह� संस्था ह� मडंळाच्या आजवरच्या यशातल� एक �वशेष घटना मानायला हवी कारण पुढच्या �पढ�ने आपलं "मराठ�पण" 
जपणं हे आपल्या सवा�साठ� आवश्यक आहे. मराठ� शाळेच्या कायार्ची स�वस्तर मा�हती देणारा लेख ह्या अंकात तुम्हाला वाचायला 
�मळणारच आहे. पुढच्या �पढ�चा हा उत्स्फूतर् सहभाग पाहून �शकागो मंडळाचं भ�वतव्य उज्ज्वल आहे ह्याची खात्री पटते. 

शेवट� आणखी एका उपक्रमाचा उल्लेख केल्या�शवाय हा इ�तहास पूणर्त्वाला जाणार नाह� आ�ण तो म्हणजे महाराष्ट्र मंडळ 
�शकागोनी सादर केलेला "माऊल�' हा सतं �ानेश्वरांच्या जीवनावर आधा�रत केलेला कायर्क्रम. २०११ च्या अ�धवेशनाने प्रे�रत होऊन 
२०१७ च्या बहृन्महाराष्ट्र मंडळाच्या अ�धवेशनात सादर झालेला हा कायर्क्रम अमे�रकेत अनेक �ठकाणी नंतर प्रद�शर्त केला गेला आ�ण 
आबालवधृ्दांच्या सहभागाने एक अप्र�तम कलाकृती �नमार्ण झाल�. श्री. रवी जोशी आ�ण सौ. कल्पना �नमकर ह्यांचं कसदार लेखन, 
सौ. अनुपमा धारकर ह्यांचं अप्र�तम �दग्दशर्न आ�ण सवर् नेपथ्यकार आ�ण नतृ्य�दग्दशर्कांचं बहुमोल योगदान लाभलेला हा कायर्क्रम 
�चरस्मरणीय ठरला.  

आज मंडळाच्या सुवणर्महोत्सवी वषार्त �सहंावलोकन करताना मन अ�भमानाने भरून येतं पण तर�ह� असं वाटतं, क� �शकागोच्या 
मराठ� समाजाला अजूनह� खूप काह� करण्यासारखं आहे. �मज़ार् ग़ा�लब सांगून गेले आहेत, “हज़ार� ख़्वा�हश� ऐसी क� हर ख़्वा�हश पे 
दम �नकल,े बहुत �नकल ेमेरे अरमान, ले�कन �फर भी कम �नकले|” त्याच प्रमाणे आपल्याला अजून नवी ���तजे गाठायची आहेत. 
५० वषा�च्या ह्या कालखंडात आपल्या समाजाने ल�णीय प्रगती केल� आहे हे �न:संशय आहे. पण शायर इक़्बाल �ल�खत "�सतार�स े
आगे जहाँ और भी है…” ह्या उक्तीप्रमाणे केवळ आपलं सांस्कृ�तक जीवन समधृ्द करण्याचं ध्येय न ठेवता आपल्या सामािजक 
बां�धलक�ची जाणीव ठेऊन मंडळानी ह्यापुढे कायर्रत व्हावं ह� स�दच्छा व्यक्त करून हे सोनेर� पान आजवर आपल्या मंडळासाठ� तन-
मन-धन अपर्ण करणार्या �शकागोच्या समस्त मराठ� समाजाला अपर्ण करताना मला अप�र�मत आनंद होत आहे.   

    
     
  शब्दाकंन: �नतीन जोशी 
 
 

“With Best Compliments” from  
Tanvi, Harshada and Sameer. Naperville, IL 
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प्रश्न - नमस्कार कणेकर काका! �शकागो महाराष्ट्र मडंळाला यापूव� एक-दोन वेळा तुमचे कायर्क्रम आयोिजत 
करायची संधी लाभल� आहे. �शकागोबद्दलच्या काय आठवणी सागंाल? 
कणेकर - मी �शकागो फारच एन्जॉय केलेय. �शकागोमध्ये मला तुझ्यासारखेच खूप �मत्र भेटलेत. काय आहे, मी 
जनरल� स्टेज वर आलो, क� ऑ�डयन्सच्या ‘सेन्स ऑफ ह्युमर’चा अंदाज घेण्यासाठ� एखादा �कस्सा, एखादे वाक्य 
सांगतो आ�ण त्याच्या प्र�तसादावर पुढचा कायर्क्रम कसा सादर करायचा याचा मला अंदाज येतो; आ�ण हा अंदाज 
कधीह� चुकलेला नाह�ये आजवर! �शकागोची आठवण सांगायची म्हणजे माझ्या प�हल्या प्रयोगावेळेस मला स्टेजवर 
काह� लाकडं आणून ठेवलेल� �दसल�. दसुर्या कायर्क्रमासाठ� आणल� असावीत कदा�चत!  लाकडांकडे पाहून मी म्हटलं - "आधीच लाकडं 
आणल�त?" आ�ण एकदम मोठा हास्याचा स्फोट झाला. मला इतकं �रल�व्हड वाटलं. आपला आ�ण प्रे�कांचा काह�ह� रॅपो नसतानादेखील 
प्रे�कांनी इतक� छान दाद �दल�. ह्युमर तर आहेच पण मराठ�चीह� पूणर् जाण �शकागोमध्ये जाणवल�. काय होतं, उत्तम �रस्पॉन्स असेल 
तर तुम्ह�ह� �रलॅक्सड होता. त्यामुळे पुढचा कायर्क्रम उत्तम झाला. नंतर �नतीन जोशी वगैरे मंडळींनी अजून एक शो केला. दोन्ह� वेळेस 
पॅक्ड ऑ�डटो�रअम होतं.    

प्रश्न - तुम्ह� इतका मोठा काळ स्टॅन्ड अप कॉमेडी �कंवा एकपात्री प्रयोग करत आहात. कालानुरूप या माध्यमात काह� बदल जाणवतो 
का? या कलाप्रकारात तुमच ेकुणी आदशर् होत ेका? 
कणेकर - एकपात्री आ�ण स्टॅन्ड अप कॉमेडी मध्ये थोडा फरक आहे. तू ‘पुलं’चं बघशील तर 'बटाट्याची चाळ', 'असा मी असा मी' यांची 
एक स्टोर� होती. त्यात ते त्या त्या पात्रांचा अ�भनयह� करत. माझ्या बाबतीत म्हणशील तर मी 
असं काह�ह� करत नाह�. मी कुठलाह� अ�भनय करत नाह�. मी फक्त बोलतो. फक्त बोलताना 
एकमेकांना सगळं जोडून घेऊन बोलतो हे माझं वेगळेपण आहे.  
आदशर् म्हणशील तर नाह�! मला चुकूनह� कधी कधी कुणाकडून काह� घ्यावं असं वाटल ंनाह�.   
मला जसं वाटलं तसं मी �लह�त गेलो. सुदैवाने लोकांना ते आवडतह� गेलं. 

प्रश्न - कणेकर काका, तुम्ह� �कत्येक रोल्स मधून र�सकासंमोर आला आहात. लेखक, पत्रका�रता, 
स्तंभलेखन, एकपात्री, स्टॅन्ड अप कॉमेडी. या सवर् रोल्समध्ये तुमचा आवडता रोल कुठला? कुठलं 
काम मनापासून आवडतं? 
कणेकर - लेखन. मी १९६४ सालापासून लेखन करतोय रे! हा प्रश्न यापूव�देखील मला �वचारला 
जायचा पण गंमत म्हणजे मला याचं उत्तर नेमकं सांगता यायचं नाह�. पण झालं असं क� एकदा 
माझी ओळख " हे एकपात्री करतात आ�ण �शवाय लेखनह�" अशी करून �दल� गेल� तेव्हा मी 
खुच�तून एकदम उसळलो आ�ण म्हटलं, "अहो तसं नाह�! मी आधी लखेक आहे आ�ण मग एकपात्री वगरे!" तेव्हा मला स्वतःला याची 
जाणीव झाल�. हाडाचा लेखक आहे मी! लेखन हेच माझं प�हल ंप्रेम! आता माझं लेटेस्ट पुस्तक येतंय – चपर्टपंजर�!  

प्रश्न - �शकागो महाराष्ट्र मंडळाला या वष� ५० वष� पूणर् होताहेत. त्या�न�मत्त तुमच्या शुभेच्छा �शकागोच्या र�सकानंा वाचायला नक्क�च 
आवडतील.  
कणेकर - असेच नवनवीन उपक्रम चालू ठेवा. मराठ� विृध्दंगत करा. तुम्ह� मराठ� पुस्तकं �शकागोच्या लायब्रर�जमधून उपलब्ध करून 
देताहात त्याचंदेखील कौतुक. माझ्या सवा�ना खूप खूप शुभेच्छा! धन्यवाद! 

मुलाखत व शब्दाकंन: प्रसन्न जोगळेकर  
 

  

   

"Best wishes for next 50 years and many more  
Best compliments" from Ogales, Chicago Illinois 
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“With Best Compliments to Maharashtra Mandal of Chicago for 
serving our community for 50 wonderful years” 
Asavari, Saahil, Siddharth and Nikhil Javeri 

“Best Wishes” from  
Medini and Sanjeev Joshi 
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 ‘महाराष्ट्र मडंळ �शकागो’च्या कायर्क्रमाचंा प्रवास... 

 

२०१७ – संत �ानेश्वराचं्या च�रत्रावर आधा�रत नतृ्य-ना�टका – “माऊल�” 

२०१७ – �शकागो मराठ� शाळा प्रस्तुत – “पसायदान” 

२०१८ – �शकागो मराठ� शाळा प्रस्तुत – “�शवच�रत्रगाथा” 

१९८२ – मुलाचंी नाटुकल� 

१९८५ - लेझीम  
१९८५ – भारतीय स्वातं�य �दन  

८०च्या दशकातील – नाटक 

नाटक – घरोघर�ची ब�ब 

१९९४ – भारतीय स्वातं�य �दन  
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‘रचना’चा प्रवास...  
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II श्री II 
�प्रय मायमराठ�स आ�ण तीथर्रूप महाराष्ट्र यांस 
�श. सा. न. �व. �व. 
  पत्र �ल�हण्यास कारण क�, आता मी, महाराष्ट्र मंडळ �शकागो, तुमची कन्यका ५० वषा�ची झाले. 
तुमच्या आशीवार्दाने आ�ण संस्कारांमुळेच मी इथवर पोहोचले आहे. त्या �न�मत्ताने गत आयुष्यातील अनेक 
आठवणींना उजाळा �मळाला. कागद� पत्र �ल�हण्याची कला आजकाल लुप्त झाले नी त्याची जागा इ-पत्राने 
घेतल� आहे. त्यामुळेच हा पत्रप्रपंच! असो.  
       १९९६ साल� राजीव गोखले, त्यांच्या पत्नी सुनंदा गोखले, सुपुत्र संकेत आ�ण सुयश यांनी सहकुटंुब 
अध्य� म्हणून तर �वलास सावरगांवकर, हेमा पाट�ल यानंी उपाध्य� होऊन तसेच खिजनदार डॉ. सुरेश तलाठ�, नी स�चव मंगेश 
करंद�कर या सवा�नी माझी उत्तम काळजी घेतल�. त्यांना साथसंगत लाभल�, मनोज भट, रेखा देवधर, न�मता वेदक, प्रल्हाद पाट�ल, 
सुरेश पांडव, प्रकाश टोके, वीर दोशी या सवर् �मत्रमंडळींची! 
       मला आठवतंय. त्यावष� "मराठ� सजल� बहुरंगाने" नावाचा महाराष्ट्राची संस्कृती दशर्वणारा संगीत, नाट्य, नतृ्य, गायन यांनी 
नटलेला कायर्क्रम आबालवधृ्दानंी जोमात सादर केला होता. स्था�नक कलाकारांना प्रोत्साहन द्यायचे असे ठरवलेच होते मुळी! �वद्या 
चाफळकर या त्या कायर्क्रमाच्या �दग्द�शर्का होत्या, नी रश्मी चाफेकर, अजय �चत्रे त्यातील मुख्य कलाकार.  ‘�लबट�िव्हल हायस्कूल’मध्ये 
६५० लोकांच्या उपिस्थतीत ३ तास रंगला होता हा जल्लोष!  
       त्याच वष� श्री. शंकरराव हुपर�कर यांच्या �शकागोतील नाट्यसेवेला २५ वष� पूणर् झाल�. त्या�न�मत्ताने सत्कार सोहळा आयोिजत 
केला होता. "अशंु्रची झाल� फुले" हे दमदार नाटक सादर केले होते. रजत महोत्सवाच्या �न�मत्ताने ‘रचना’ या त्रैमा�सकाची �वशेष 
आवतृ्तीदेखील काढल� होती. आता ‘रचना’चा अंक टंक�ल�खत करुन छापला जाउ लागला होता. हे सवर् काम श्री. नारायण करंद�कर 
अ�तशय आस्थेने करत होते.  स्मर�णका प्रकाशनामाफर् त $१३००० अशी वगर्णी पण जमवल� होती. याच काळात �शकागोिस्थत मराठ� 
समाजसेवक, शास्त्र�, कलाकार यांचा सत्कारदेखील केला होता. अरे हो सांगायचे रा�हलेच बघा! सहल�मध्ये सवा�चा �प्रय खेळ �क्रकेटचा 
समावेश केला होता. आजीआजोबांच्या २-३ वेळां भेट�गाठ� घडवून आणल्या होत्या. नेहमीप्रमाणे �शकागोच्या ग�ृहणींनी आपल्या 
पाककौशल्याने संक्रातीला सुग्रास भोजन खाऊ घातले होते. उवर्�रत कायर्क्रमांना मात्र त्यांना थोडा मोकळा वेळ �मळून कायर्क्रमाचा आस्वाद 
घेता यावा म्हणून बाहेरूनच भोजन आणण्याची व्यवस्था केल� होती. मंडळामध्ये RSVP प्रकार अिस्तत्वात नसल्याने अंदाजाने जेवणाची 
सोय करावी लागल� प्रत्येक कायर्क्रमाला! स्था�नक गायकांना प्रोत्साहन देण्यासाठ� बेसम�टमध्ये गायन कायर्क्रम आयोिजत केले होते. 
प्रथम गायन सभा शोभन मयंकर यांच्या तळघरामध्ये संपन्न झाल�. संक्रांत, गुढ�पाडवा, सहल, गणेशउत्सव, �दवाळी, �दडंी असे अनेक 
सणवार, कायर्क्रम करत �शकागो आ�ण त्याच्या उपनगरांमधील २५० हून अ�धक मराठ� कुटंुबांनी माझी व्यविस्थत काळजी घेतल�. 
     १९९७ सालामध्ये अध्य� डॉ. सुरेश तलाठ� यांनी पत्नी स्ने�हता आ�ण मुले अ�भिजत, अद्वैत, भाचा धीरज गांधी यांच्यासह, 
उपाध्य� म्हणून �वलास सावरगावकर व मधुमती देशमुख, स�चव �शल्पा करंद�कर व अंजल� पाट�ल, खिजनदार प्रकाश टोके यांनी माझी 
उत्तम बडदास्त ठेवल� होती. त्यांना साथसंगत लाभल� ऊ�मर्ला देशपांडे, अच्युत देशपांडे, मंगेश करंद�कर, उदय देव, मगु्धा देव, शशाकं 
�चटणीस, नारायण करंद�कर, प्रभाकर काणे व डॉ. हणमंत देशमुख या �मत्रमंडळींची! 
   शशांक �चटणीसने तर �दवाळीला १० फूट उंच नी ५ ते ६ फूट रंुद आकाश-कंद�ल बनवला होता. तसेच �पतामह भारत देशाच्या 
स्वातं�य प्राप्तीला ५० वष� पूणर् झाल्याच्या �न�मत्त �चत्ररथ सजवला होता. डेव्हॉन ॲव्यॅन्यु वरच्या त्या �मरवणुक�मध्ये छत्रपती �शवाजी 
महाराज यांची भू�मका वठवल� होती �म�लदं पानट यांनी, तर सवर् लहान मुले झाल� होती मावळे! सवर् िस्त्रया नऊवार� प�रधान करुन 
हातात बाबा आमटे, पांडुरंग शास्त्री आठवले यांच्या तस�बर� घेऊन बसल्या होत्या. संक्रांतीला आपलेच जुनेजाणते कलाकार सुभाष 
नाडकण�, शैला खेडकर, मंगल गडकर�, श्याम अमलाडी यांनी संगीताचा कायर्क्रम सादर केला. सवा�च्या आवडीच्या ४०० गुळपोळ्या 
स्ने�हता तलाठ� आ�ण देशमुख काकू यांनी प्रेमाने बनवून खाऊ घातल्या. तसेच त्यांनी इतर सुगरणींच्या मदतीने मोदक, पुरणपोळ्या 
हेह� पदाथर् वषर्भरात बनवले होते. नारायणराव करंद�कर आ�ण मंगेश करंद�कर यांच्या साहाय्याने प्रका�शत ‘रचना’चे अंक होतेच जोडीला! 
त्यावष� Consulate General Of India प्रमुख पाहुणे म्हणून आले होते. लहान मुलांसाठ� खास अशी सामान्य-�ान �वषयाची स्पधार् 
आयोिजत केल� होती. त्याबद्दलची मा�हती सवर् इच्छुकांना ‘रचना’मधून वेळेवर कळवल� होती. गुढ�पाडव्याला �फलाडेिल्फया वरून संगीताचा 
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कायर्क्रम करायला संगीता नेरुरकर आल्या होत्या नी त्यांना तबल्यावर आपल्याच मंडळातील अर�वदं देवभक्त यांनी साथ �दल�. याच 
वष� पं�डत हृदयनाथ मंगेशकर यांचा ‘भावसरगम’ सगळ्यांनी अनुभवला; तोह� प्र�थतयश कलाकार शरद तळवलकर आ�ण एअर माशर्ल 
�चटणीस यांच्या सोबत! 
   डॉ. श्याम शेठ यांच्या घराच्या तळघरात "मी सा�वत्रीबाई फुले बोलतेय" हा एकपात्री प्रयोग प्र�सध्द कलाकार सुलभा देशपांडे 
यांनी सादर केला. "महाभारतातला दयु�धन” �वषयावर राम शेवाळकर यांचे भाषण, "पथृ्वीचं प्रेमगीत” नावाची डॉ. मीना नेरुरकर यांनी 
सादर केलेल� संगी�तका, "४ �दवस प्रेमाचे" नाटकाचा प्रशांत दामले, स�वता प्रभुणे, क�वता लाड, अरुण नलावडे अ�भनीत आ�ण सुधीर 
भट, गोपाळ अलगेर� �न�मर्त नाटक-दौरा अशा अनेक उत्तमोत्तम कायर्क्रमांची रेलचेल असलेले हे वषर्! 
    त्या वष� कलाकार, प्रमुख पाहुणे आ�ण मंडळाच्या कायर्का�रणी सदस्यांना स्म�ृत�चन्ह स्वरुप चांद�च्या Keychain भेट �दल्या. 
त्याह� "महाराष्ट्र मंडळ �शकागो - Key to your Culture" या संदेशासह! 
 

 
राजीव गोखले  
१९९६ अध्य� 

 
सुरेश तलाठ� 
१९९७ अध्य� 

 
�वलास सावरगावकर 

१९९८ अध्य� 

 
�म�लदं जोगळेकर 
१९९९ अध्य� 

 
�म�लदं पानट  
२००० अध्य� 

 
    १९९८ साल� धडाडीचा कायर्कतार् �वलास सावरगावकरच्या अध्य�तेखाल� पत्नी शुभदा, उपाध्य� �म�लदं पानट व पषु्पा प्रचंड 
यांनी तसेच स�चव अ�वनाश पटवधर्न, खिजनदार �शर�श नाडकण� या सवा�नी �नतीन जोशी यांच्या साहाय्याने माझी उत्तम काळजी 
घेतल�. मंडळाच्या इ�तहासातील प�हलाच नाट्यमहोत्सव ६५० लोकांच्या उपिस्थतीत धुमधडाक्यात साजरा झाला. हुपर�कर, गोडबोल,े वैद्य 
या मातब्बर व्यक्तींनी नाट्यमहोत्सवात हातभार लावला. नाटकांची �त�कटे हाताने �लहून लोकांना पोस्टाच्या मदतीने पोचती केल�. तब्बल 
$४५००० एवढा भला मोठा �नधी गोळा झाला होता. "व्यक्ती आ�ण वल्ल�", "मोरूची मावशी", "सुंदर मी होणार" अशी एकाहून एक सरस 
नाटके सादर झाल�. तीदेखील नव्यानेच उघडलेल्या ‘बाट् र्लेट हायस्कूल’मध्ये! शुभदा सावरगावकर �हने प्रे�ागहृातील आसनांचा नकाशा 
स्वतः हाताने बनवला, नी लोकांना सीट नंबरह� �दले. द�पप्रज्वलन अ�खल भारतीय नाट्य प�रषदेच्या त्या वेळेच्या अध्य� भक्त्ती बव� 
यांच्या हस्ते केले होते. ‘स्टेट बँक ऑफ इं�डया’चे तत्काल�न अध्य� पटवधर्न आ�ण �शकागोतील आपल्या दांगट काकांचे भाऊ ज े
महाराष्ट्राचे �वद्यमान आमदार होते, ते दोघेह� उद् घाटन सोहळ्यास उपिस्थत होते. मंडळात प्रथमच लहान मुलांना साभंाळायला ‘बेबी 
�सटर’ची व्यवस्था केल� होती. गुढ�पाडव्याला श्रीकांत मोघे यांचा कायर्क्रम, �दवाळीला डॉ. �मा वैद्य यांचे संगीत-नाटक या काह� ठळक 
आठवणी! �मा ताई स्वतः ऑगर्न घेऊन आल्या होत्या. तत्काल�न उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे साहेब व हषर्वधर्न पाट�ल आले होते. न्यू 
जस� मधून �कशोर रानडे, �करण जोगळेकर बहारदार संगीताचा कायर्क्रम घेऊन आले होते. ‘रचना’ त्रैमा�सकामाफर् त लोकानंा कायर्क्रमाची 
मा�हती �मळत असे. या वष� भोजन व्यवस्था पटेल, सुखा�डया यांच्या माफर् त केल�. तीह� $ ३ ते ४ या अत्यल्प दरात! �शकागो मधील 
‘Children’s Museum’ जवळील स्वामी �ववेकानंद यांच्या पुतळ्याच्या अनावरण प्रसंगी �वलास सावरगावकर मंडळाचे अध्य� म्हणून 
उपिस्थत रा�हल ेहोते. 
    त्या वष�चे बोधवाक्य होते - "मराठ� �ततुका मेळवावा! एकमेका साह्य करु". वषर्भरात कायर्कत्या�ची कुटंुबे काम करता करता 
इतक� जवळ आल� क�, ते िजव्हाळ्याचे संबंध आजह� �टकून आहेत! 
    मागार्त आलेल्या अडीअडचणींवर मात करत मी इथवर पोहोचले होते. १९९९ साल� मला माझे पुढचे भ�वतव्य अंधुक �दसत 
असतानाच अध्य�पदाची धुरा �म�लदं जोगळेकरच्या खांद्यावर �दल� गेल� आ�ण त्यानेह� पत्नी मणृाल, मुले स�वता व �ववेक यांच्यासह, 
उपाध्य� सतीश जोशी व नं�दनी दाते, स�चव नीला लेल,े खिजनदार सुनंदा गोखले या सवा�च्या साथीने ल�लया पेलल�. अथार्तच त्यांना 
साथ होती �नतीन जोशी, डॉ. चंद्रशेखर व मो�हनी जोशी, नीला  देशमुख, �शल्पा ठोसर,�शर�ष दशर्ने या �मत्रमंडळींची! 
     आत्तापय�त मंडळाच्या सभासद संख्येमध्ये १००-१२० कुटंुबाची भर पडल� होती. वषर्भर आपले नेहमीचेच संक्रांत, गुढ�पाडवा,  
गणपती, �दवाळी असे मुख्य सण अ�तशय उत्साहाने साजरे केले. संक्रांतीचा कायर्क्रम आयर् समाज मं�दरामध्ये साजरा केला.  "Bottoms 
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Up" नावाचे इंिग्लश व �हदं� भाषेतलं नाटक भरत दाभोळकर, गोपाळ अलगेर�, तनाज कर�म घेऊन आले होते. गणपतीला प्रभाकर 
कारेकर यांचा कायर्क्रम होता. जोडीला आपल्याच �शकागो मधील शंकरराव हुपर�कर यांचे नाटक होतेच! १५ ऑगस्टच्या ‘Consulate Of 
India’च्या कायर्क्रमात १२ जणांनी लेझीम सादर केले होते. 
       प्रत्येक कायर्क्रमाच्या आधी २ आठवडे मंडळाच्या कायर्का�रणीची बैठक घेऊन स�वस्तर आराखडा ठरवला जायचा. तसेच कायर्क्रम 
संपला क�, श्रमप�रहाराचा कायर्क्रम असायचाच. कायर्क्रमांची मा�हती फोनद्वारे सदस्यांना कळवल� जायची. आपल्या सवा�चे आवडते 
‘रचना’ त्रैमा�सक या वष� अनेक कारणांनी स्मरणीय झाले. त्यातले एक कारण म्हणजे त्यात �ल�हलेल्या सूचना - प्रत्येकाने आपापल� 
ताटल� जेवण झाल्यावर उचलावी! 

कंुटे काका मदत करायचे अध्य�ीय �लहायला. जयश्री �वटकर यांच्या ‘टॅ्रव्हल एजन्सी’ची जा�हरात प्रत्येक अंकामध्ये होती. 
भोजनाची व्यवस्थाह� ग�ृहणी स्वहस्ते बनवून करायच्या. एकदा एका शाळेमध्ये जेवण बनवायचे सामान आणले होते. परंतु ‘बनर्र’ची सोय 
नव्हती तर चक्क ‘वॉमर्र’लावून अलु�म�नमच्या ‘फॉईल टे्र’मध्ये २ तासात जेवण बनवले होते! आहात कुठे! त्यावेळी RSVPची सोय 
नसल्याने अंदाजानेच जेवणाची व्यवस्था करावी लागत होती. अशा प्रकारे वषर् सुरळीत पार पडल,े नी मी Y2K चे स्वागत करायला सज्ज 
झाल.े 
   २००० साल� अध्य� �म�लदं पानट यांनी पत्नी वषृाल�, मुले मै�थल� व �मह�र यांच्यासह, उपाध्य� �नतीन जोशी, स�चव मो�हनी 
जोशी, खिजनदार नीला लेल ेयांनी उत्तम काळजी घेतल� माझी! �शर�ष दशर्ने तर प्रत्येक कायर्क्रमाला स्वखचार्ने चहा, कॉफ�ची व्यवस्था 
बघत होता. मला सांभाळायचे �शवधनुष्य पेलायला ह� मंडळी कंबर कसून कामाला लागल� होती. पूणर् वषर्भराची $८० एवढ� वगर्णी भरून 
मंडळाचे सदस्यत्व अनेक जणांनी घेतले. संक्रांतीला स्था�नक कलाकारांच्या कायर्क्रमाला साधारण १२५ च्या आसपास लोकांची उपिस्थती 
होती. तर तोच आकडा �दवाळीला ४०० पय�त पोहोचला होता. गुढ�पाडव्याला संजीव अभ्यंकर यांचे शास्त्रीय गायन रंगले होते. मंडळाच्या 
कार�कद�मधला दसुरा नाट्यमहोत्सव साजरा केला. सुयोग �न�मर्त "एकदा पाहावं करुन", "शुssकुठे बोलायचे नाह�", “श्री तशी सौ" ह� 
नाटके सादर झाल�. भोजन-व्यवस्था ‘पटेल ब्रदसर्’च्या "अन्नपूणार्"ने केल� होती. RSVP इ पत्राने करण्यास याच काळात सुरुवात केल�. 
आधु�नक तंत्र�ानाचा वापर करून मंडळाची प्रगती साधायची असा मागर् अवलंबला होता. ‘रचना’ची जमवाजमव करताना सगळे कायर्कत� 
एकत्र येत. तेव्हा जी काय धमाल उडायची क�, शब्दच अपरेु पडतील! साधारण अंकाच्या ३०० प्रती छापाव्या लागायच्या. ‘रचना’मध्ये 
जा�हरात करायचा दर होता, $७५! नेहमीप्रमाणे डॉ. सांबारे यांनी जा�हरात देऊन मदत केल�.  सालाबादप्रमाणे संक्रांत, गुढ�पाडवा, गणपती, 
�दवाळी, सहल, ‘१५ ऑगस्ट’�न�मत्त �चत्ररथ हे सवर् कायर्क्रम उत्साहाने साजरे केले. त्याची मा�हती सदस्यांना ‘रचना’माफर् त कळवल�च 
पण ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’ची वेबसाईट पुरेपूर वापरल�. याच काळात संगीतकार अशोक पत्क�, वंदना गुप्ते, �वजय क� करे, प्रशांत 
दामले, भारती आचरेकर अशा �कतीतर� प्र�थतयश कलाकारांनी आपल� कला �शकागोच्या या पावन भूमीत सादर केल�. एक मजेशीर 
�कस्सा आठवतोय तो असा क�, वंदना गुप्ते यांनी स्वतः �चकन 
बनवून २५ लोकांना खाऊ घातले होते.लहान मुलांना ‘�डस्ने’चे �चत्रपट 
दाखवून �कंवा �चत्रकला काढायला देऊन मनोरंजन केल.े 

आयुष्यातील महत्वाचे एक एक टप्प ेपार करत मी आता 
पन्नाशीला आले. बरे, वाईट अनुभव घेऊन तावून, सुलाखून �नघाल,े 
नी हे बावनकशी सोने अजून झळाळून उठले. �दवस��दवस माझ्या 
कमर्भूमीत अमे�रकेत आलेल्या मराठ� बांधवांच्या सहवासात मी 
फुलत आहे, बहरत आहे. माझे पुढे काय होणार, ह� �चतंा आता मला 
नाह�. माझ्या पुढच्या प्रवासात तुमचे अनंत आशीवार्द पाठ�शी अस ू
द्या. 

कळावे, लोभ असावा.  
     तुमचीच, 
     म. म. �श. (महाराष्ट्र मडंळ �शकागो) 
     लेखन प्रपंच - उल्का नगरकर 
ता. क. अनवधाने काह� आठवणी शब्दांत मांडायच्या राहून गेल्या. 
पण त्या आजह� मनांत साठवल्या आहेत. 

 
"Best wishes to MMC for 50th 

year celebration” 
In loving memory of "Sunny" 

From - Ulka, Ashish, Savni, 
Saloni  

& Happy Nagarkar 
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  मराठ� �चत्रपट, नाटक �न सा�हित्यक जगतातील एक उत्तंुग व हरहुन्नर� व्यिक्तमत्व म्हणजे 
�दल�प प्रभावळकर. महाराष्ट्र मंडळ �शकागोच्या सुवणर् महोत्सवाच्या स्मर�णके�न�मत्त त्यांच्याशी गप्पा 
मारण्याचा योग नुकताच आला. त्यांचा महाराष्ट्र मंडळ �शकागोशी खूप जुना ऋणानुबंध आहे. त्यांच्या गेल्या 
३५ ते ४० वषा�च्या कलाजगतातील प्रवासात, आम्हां �शकागोकरांना ७ ते ८ वेळा त्यांच्या कला�वष्कारांचा 
आस्वाद घेण्याचे भाग्य लाभले आहे. �दल�पकाकांनी बायो�फ�सक्समधून पदव्युक्तर पदवी व भाभा अणुशक्ती 
संशोधन क� द्रामधून �डप्लोमा घेतल्यानंतर काह� वष� फामार्स्यु�टकल कंपनीत काम केले. त्या काळात त्यांनी 
प्रायो�गक रंगभूमी आ�ण बालनाटकांमध्ये अनेक कामे केल�. १९९१ नंतर मात्र त्यांनी मराठ� रंगभूमीला पूणर् वेळ देण्याचे ठर�वले. त्याच 
दरम्यान १९९३ साल� अमे�रकेतल्या प�हल्या व्यावसा�यक नाटकांच्या दौर्यामध्ये त्यांनी आपल्या 'हसवाफसवी' नाटकाचे जवळ जवळ 
१५-१६ प्रयोग करून इथल्या र�सकांची मने िजंकून घेतल�. त्यातल्या सवार्त जास्त ल�ात रा�हलेल्या तीन प्रयोगांपैक� एक प्रयोग म्हणजे 
�शकागोतला. प्रे�कांची भरभरून दाद व पुण्यामुंबई सारखी प्रयोगाला झालेल� तुडंुब गद�, यामुळे �दल�पकाकांचा तो दौरा संस्मरणीय 
ठरला, इथल्या र�सक प्रे�कांसाठ� तसेच त्यांच्यासाठ�ह�. त्यावेळची एक गमतीशीर आठवण म्हणजे ह्या नाटकातले हेमू अ�धकार�, सुषमा 
सावरकर व ते स्वतः हे प्रमुख कलाकार सोडले तर बाक�चे सहकलाकार एअर इं�डयाचे होते. त्यांना प्रवासाची �मळणार� सवलत �न 
उपलब्धी इथल्या दौर्याला पूरक बनल�. परंतु दोन/अडीच म�हन्यांच्या ह्या दौर्यात सहकलाकारांची एक बॅच जाऊन दसुरे बदल� सहकलाकार 
येण्यात थोडा वेळ गेल्याने इथल्या स्था�नक कलाकारांनी तात्काळ मदत केल�. सुभाष केळकरांनी इथल्या प्रयोगाला संगीत सांभाळले. 
ह्या अमे�रकेच्या प�हल्या दौर्याने �दल�पकाकांच्या परदेशी नाट्यप्रवासाचा नारळ फुटला असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाह�. त्यानंतर 
त्यांनी आपल्या वै�वध्यपूणर् नाट्यप्रयोगांनी देशोदेशींच्या प्र�ेकांच्या मनांवर राज्य केले.  
     बर्याच बालनाटकांमधून भू�मका केल्यावर 'लोभ नसावा ह� �वनंती' ह्या नाटकाद्वारे सुरू झालेला त्यांचा नाट्यप्रवास अजूनह� 
अ�वरत चालू आहे. ‘वासूची सासू’, ‘चूकभूल दयावी घ्यावी’, ‘संध्याछाया’, ‘एक झंुज वार्याशी’, ‘अलबत्या गलबत्या’, ‘आरण्यक’ ह्या 
सारख्या अनेक नाटकांतील त्यांच्या भू�मका गाजल्या आहेत. मराठ� रंगभूमीवर त्यांचे फार मोठे योगदान आहे. तीन वेगवेगळ्या 
माध्यमांतील महत्वाचे राष्ट्र�य पुरस्कार त्यांना लाभल ेआहेत. 'बोक्या सातबंडे' ह्या पुस्तकासाठ� राष्ट्र�य सा�हत्य अकादमीचा बालसा�हत्य 
पुरस्कार, 'लगे रहो मुन्नाभाई' मधील महात्मा गांधीजींच्या भू�मकेसाठ� �फल्म पुरस्कार, आ�ण मराठ� रंगभूमीवर�ल उल्लेखनीय 
योगदानासाठ�चा संगीत नाटक अकादमीच्या राष्ट्र�य पुरस्कारांनी त्यांना सन्मा�नत केले गेले आहे.  
   �दल�पकाकांचे कायर्�ेत्र फक्त मराठ� रंगभूमीपय�तच मयार्�दत नसून त्यांनी �व�वध माध्यमांतून आपला कला�वष्कार चोखंदळ 
प्रे�कांसमोर सादर केला आहे. दरूदशर्नच्या �व�वध वा�हन्यांवरून त्यांच्या अनेक मा�लका प्रसा�रत झाल्या आहेत. त्यांनी सत्तर�च्या 
दशकात दरूदशर्नवर साकारलेला �चमणराव तर त्याकाळी प्रत्येक मराठ� घरातला एक सदस्य झाला होता. तसेच 'श्रीयुत गंगाधर 
�टपरे'मधील आबा अगद� सगळ्यांचे आजोबा झाले होते. 

मराठ� रंगभूमीवर काम करता करता त्यांनी मराठ� �न �हदं� �चत्रपट सषृ्ट�तह� गेल े३५ ते ४० वष� आपला ठसा उमटवलेला आहे 
त्यांच्या 'चौकट राजा' ह्या �चत्रपटातील म�तमंद मुलाच्या भू�मकेने ऑ�टझम सारख्या ज्वलंत समस्येवर प्रे�कांना खोलवर �वचार करणे 
भाग पाडले. त्यांच्या मते ॲक्टर म्हणून केलेल्या अशा काह� कॅरॅक्टरचा  माणूस म्हणून तुमच्यावर प�रणाम होतो आ�ण माणुसक�च्या 
ह्या ओलाव्याचा तुम्हाला कुठलेह� कॅरॅक्टर करताना उपयोग होतो. हाच माणुसक�चा ओलावा ते आपल्या सामािजक कायार्तूनह� जपून 
आहेत. ‘पुणे ब्लाइंड मेन असो�सएशन’साठ� ते ऑ�डओ पुस्तके बनवायला मदत करतात. तसेच ‘कामायनी’ ससं्थेसारख्या म�तमंद मुलांच्या 
काह� शाळांनाह� ते जमेल तसा हातभार लावतात. ‘एक डाव भुताचा’, ’झपाटलेला’, ’नारबाची वाडी आ�ण इतर अनेक �चत्रपटांतील एका 
पे�ा एक सरस �न दज�दार �व�वधांगी व �व�वधढंगी भू�मकांनी त्यांनी मराठ� �चत्रपटसषृ्ट�त अढळ स्थान �मळवले आहे. केवळ 
देहबोल�नेसुध्दा �वनोद फुलवणारा त्यांच्यासारखा कलाकार अगद� आगळावेगळाच. अ�तशय अभ्यासपूवर्क प्रत्येक भू�मकेशी समरस होऊन 
र�सकांसमोर उत्तमोत्तम कलाकृती सादर करण्यात ते नेहमीच यशस्वी ठरले आहेत. मराठ� बरोबरच �हदं� �चत्रपटसषृ्ट�तह� त्यांनी अनेक 
�चत्रपट सादर केले आहेत.  

रंगभूमी, दरूदशर्न, मराठ� �हदं� �चत्रपटसषृ्ट� ह्यात इतके व्यस्त असूनह� त्यांच्यातला सा�हित्यक, लेखक त्यांनी जोपासला आहे. 
त्यांची आत्तापय�त २७-२८ पुस्तके प्रका�शत झाल� आहेत. त्यांना अनेक सा�हित्यक पुरस्कारह� लाभल ेआहेत. त्यांच्यातला लेखक 
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संपादकांना �दसल्यामुळे त्यांचे एवढे �लखाण होत गेले असे ते म्हणतात.  गंमत म्हणजे 
त्यांच्या वतृ्तपत्रातील स्तंभलेखनाचीह� काह� पुस्तके झाल� �न नाटकह�. ते स्वतः नट 
असल्याने त्यांच्या �लखाणात दृश्यप्रभाव जाणवतो �न ते �ल�हताना जणू ते स्वतः त्या 
भू�मका जगत असतात. त्यांच्या लहान मुलांसाठ�च्या ‘बोक्या सातबडें’ ह्या पुस्तकमा�लकेने 
आमच्यासारख्या अनेकांचे बालपण साहसपूणर् केले आहे. मजा म्हणजे ह्याच पुस्तकावर 
आधा�रत एक बालनाटक २०१४ मध्ये त्यांच्याच उपिस्थतीत आमच्या �शकागोवासी 
बालकलाकारांना सुचेता �चतगोपीकर ह्यांच्या �दग्दशर्नाखाल� सादर करण्याचे भाग्य लाभले 
होते. इथे जन्मलेल्या मुलांनी इतक्या स्पष्ट मराठ�तून स्वतः आनंद घेत घेत त्यांचे नाटक 
उत्तमपणे सादर केल,े क� त्याबद्दल �दल�पकाकांनी मुलांचे खूप कौतुक करून प्रोत्सहन �दले.   
  १९९३ च्या ‘हसवाफसवी’च्या यशस्वी प्रयोगानंतर ते सुधीर भटांबरोबर ९५ साल�सुध्दा 
’चूक भूल द्यावी घ्यावी’ ह्या नाटकासाठ� �शकागोला आले. २००१ साल� त्यांनी 'नांदा सौख्य भरे' हे नाटक �शकागोला सादर केले. 
त्यानंतर त्यांना २००२ मध्ये सुधीर भटांसोबतच चार नाटकांच्या संचापैक� 'नातीगोती' हे गंभीर ढाच्याचे नाटक सादर करण्याचा योग 
आला. ह्या नाट्यमहोत्सवासाठ� भारतातून जवळजवळ २१-२२ कलाकारांचा ताफा आला होता. नातीगोतीमध्ये अतुल परचुरे, स्वाती 
�चटणीस �न मोहन जोशी ह्यांच्या समवेत त्यांनी साकारलेल� म�तमंद मुलाच्या व�डलांची भू�मका र�सकांची खास दाद �मळवून गेल�. 
ह्या दौर्यात त्यांचे आदरा�तथ्य �शकागोवासी �दघे काकाकाकंूनी केले.  
   २००४ मध्ये त्यांनी एका आगळ्यावेगळ्या नाट्यप्रयोगासाठ� अमे�रकेत आगमन केले. ते होते न्यू जस�िस्थत डॉ. प्रकाश लोथे 
ह्यांनी �ल�हलेल े'वाटचाल' हे नाटक. अमे�रकेत नव्याने आलेल्या जोडप्याचे इथल्या प�रिस्थतीशी �न संस्कृतीशी जुळवून घेताना झालेल्या 
तारांबळीचे �वनोद� �चत्रण दशर्�वणारे अमे�रकेतच �ल�हलेल,े इथेच बसवलेले �न फक्त अमे�रकेतच प्रयोग झालेले ते अ�भनव नाटक त्यांनी 
�वजय क� करे व इला भाटे ह्यांच्या समवेत सादर केले.  

२००५ साल� त्यांनी �वजय क� करे �दग्द�शर्त 'आप्पा आ�ण बाप्पा' हे नाटक �वक्रम गोखल�बरोबर सादर केले. त्यांनतर २०१२ 
साल� डॉ. चंद्रशेखर फणसळकर �ल�खत �न �वजय क� करे �दग्द�शर्त ‘वाह गुरु’ या नाटकाच्या �न�मत्ताने त्यांचे �शकागोला परत येणे 
झाले. ह्या एकाच नाट्यप्रयोगाला लेखक डॉ. फणसळकर आपल्या व्यस्त व्यवसायातूनह� वेळ काढून उपिस्थत राहू शकल ेहा उत्तम योग 
जुळून आला होता. त्यांचे सगळ्यांचे आदरा�तथ्य �वद्या व रवी जोशी ह्यांनी केले. त्या वेळची गंमत म्हणजे �दल�पकाका योगा करतात 
हे कळल्यावर �शकागोिस्थत योगप्र�श�क अनुपमा बुझरुक ह्यांनी सुच�वलेल्या काह� योगमुद्रा �न योग�दनचयार् काकांनी इथल्या मुक्कामात 
आवडीने केल्या �न त्या वेळच्या अनेक आठवणी त्यांनी गप्पाचं्या ओघात आवजूर्न सां�गतल्या. नंतर २०१४ साल� ते ‘�चमणराव ते गांधी’ 
हा त्यांचा एकपात्री नाट्यप्रयोग घेऊन आले. त्यावेळेस त्या वष�चे ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’चे अध्य� केदार �न अ�नता नवकल यांनी ं
त्यांचे आदरा�तथ्य केले.  

�दल�पकाकांचे �शकागोशी असलेले हे प्रेमाचे नाते असेच वषार्नुवष� दृढ होत गेलेले आहे. दर वेळेला �शकागोवासीयांनी �दलले� 
दाद �न उत्तम प्र�तसाद ह्यांनी ते अ�धकच विृध्दंगत झाले आहे. �दल�पकाकांना आपले �शकागो शहर, इथले सु�नयोिजत आ�कर् टेक्चर, 
आपल्या संस्कृतीशी नाते जपणार� मराठ� माणसे खूप आवडतात. सजगपणे उत्साहाने सण साजरे करणारे आपले �शकागो महाराष्ट्र मंडळ 
हे आपल्या देशाशी, मातीशी �न माणसांशी जोडणारा एक पलू वाटतो असे ते कौतुकाने म्हणतात. इथे वाढलेल्या मुलामुल�ंचा ह्या वाढत्या 
प�रवाराला असाच उदंड प्र�तसाद �मळो, असेच उत्तमोत्तम उपक्रम अ�धक जोमाने चालू राहोत आ�ण महाराष्ट्र मडंळ �शकागो अशीच 
उत्तरोत्तर प्रगती करत राहो, अशा स�दच्छा �दल�पकाकांनी सुवणर् महोत्सवा�न�मत्त व्यक्त केल्या आहेत. 

मुलाखत व शब्दाकंन: वषार् राहुल �वसाळ 

"Congratulation Maharashtra Mandal Chicago for 50 Successful years 
and Best Wishes for Next 50 Prosperous years" 

Ojas, Inder And Amol Patil 
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स्वयंसेवकावंर आधा�रत सामािजक संस्थेच ेकायर् म्हणजे कायर्का�रणीच ेनेततृ्व व प्रत्येक सहकार्याच ेकतृर्त्व 
याची गोळाबेर�ज असत.े महाराष्ट्र मंडळ �शकागोच्या सन २००१-२००५ कालखंडातील अध्य�ाशंी मी काह� 
ई-प्रश्नोत्तरातून संवाद साधला; आ�ण त्यातून शब्दबध्द झाले, महाराष्ट्र मंडळ �शकागो�वषयक काह� 

मौ�लक �ण, काह� सुवणर्स्मतृीकण!  
      २००१ साल� महाराष्ट्र मंडळ �शकागोच्या (मंडळाच्या) अध्य�पदावर असलेल्या ऊ�मर्ला दात ेसांगतात, "मी मंडळाच्या अध्य�पदावर 
काम कर�न, असे मला अिजबात वाटले नव्हते. मात्र परदेशात मराठ� समुदायाला एकत्र आणणार्या या मंडळाचे आपण बरेच देणे लागतो, 
याची जाणीव होती." अमे�रकेमधे आल्यावर दोन आठवड्यातच मंडळाच्या कायर्क्रमाच्या वेळी त्यांनी त्यांचा भेळीचा स्टॉल टाकला होता. 
आ�ण त्या�दवसापासून त्यांना मंडळात अनेक �मत्रमै�त्रणी आ�ण मान�सक आधार �मळाला. सुरुवातीला या देशात जम बसवतांना त्यांना 
अ�तशय अवघड प�रिस्थतीतून जाव ेलागल्याने, महाराष्ट्र मडंळाच्या कामात मदत करण्यास सवडच नव्हती. काह� काळानंतर त्यांनी 
त्यांचे ग्रोसर� स्टोअर आ�ण रेस्टॉरन्टचा व्यवसाय बंद केला. साधारण १९९७च्या सुमारास त्या पुन्हा नोकर� करू लागल्यावर श�नवार, 
र�ववार जरा मोकळा वेळ �मळू लागला, व मग त्यांनी मंडळाच्या कायर्का�रणीवर काम करायचे ठरवले.  
       १९९९ आ�ण २००० अशी सलग दोन वष� ऊ�मर्ला दाते यांनी म�हला उपाध्य� पदावर कामाचा अनुभव घेतल्यावर २००१मधे 
अध्य�पदाची जबाबदार� सांभाळल�. त्यांच्या समवेत श्री प्रकाश टोके व सौ. अनुपमा खेर उपाध्य�, अंजल� पाट�ल - कोषाध्य�, सतीश 
�दवेकर स�चव, �वलास सावरगावकर, �म�लदं जोगळेकर, �म�लदं पानट हे �तघे �वश्वस्त स�मतीवर आ�ण अनेकजण �वस्ता�रत स�मतीवर 
व स्वयंसेवक म्हणून साथीला होते. त्यावष� नेहमीच्या पाच कायर्क्रमांव्य�त�रक्त अजून सात कायर्क्रम झाले. संक्रातीच्या कायर्क्रमांस 
स्था�नक गायकांच्या, वाद्यवदृांच्या प्र�तभेस वाव �दला गेला. बँक्वेट हॉलमधे त्यावष� ‘तू �तथे मी' हा मराठ� �चत्रपट प्रद�शर्त केला व 
त्याला चांगला प्र�तसाद �मळाला. २००१च्या कायर्का�रणीने मंडळाच्या पूव�च्या सवर् अध्य�ांनाह� व्यासपीठावर आमं�त्रत करून त्यांचा 
सत्कार केला होता.  
       त्या काळात फार कमी लोक संगणक वापरत. RSVP देणार्यांचे प्रमाण अगद�च कमी होते. त्यामुळे कायर्का�रणीला अंदाजाने 
भोजनाची व्यवस्था करावी लागे. मंडळाची आ�थर्क प�रिस्थतीह� बेताचीच, त्यामुळे कायर्का�रणीचे सदस्य आ�ण स्वयंसेवकच कायर्क्रमांस 
उपिस्थत राहणार्यांसाठ� जेवण बनवत असत. अशोक आ�ण नीला लेले, �ववेक मोडक, वीर दोशी, अंजल� पाट�ल आ�ण अजून बरेच 
�मत्रमै�त्रणी (नाव रा�हल्यास �मस्व) आ�ण ‘सखी'  गटाचीह� ऊ�मर्ला दात�ना या कामात खूप मदत झाल�. "त्यामुळेच मी महाराष्ट्र मंडळ 
�शकागोच्या २००१वषार्च्या अध्य�पदाची जबाबदार� व्यविस्थत र�तीने सांभाळू शकले", असहं� ऊ�मर्ला दाते आवजूर्न सांगतात.  
       हाती घेतलेले काम उत्तमर�तीने पार पाडण्याचा दृढ�नश्चय ह� यशाची प�हल� पायर� आ�ण �नश्चय तडीस नेणे ह� कतृर्त्वाची 
मोजदाद असते. याचेच उदाहरण- महाराष्ट्र मंडळ �शकागोचे १९९८ सालापासून कायर्का�रणी सभासद, २००० साल� उपाध्य�, २००२ सालच े
अध्य� आ�ण आजवर मंडळामधे कायर्रत - �नतीन जोशी.  त्यांच्या अध्य�ीय कार�कद�त अ�वनाश पटवधर्न व मो�हनी जोशी- उपाध्य�, 
नीला लेले- खिजनदार, सतीश �दवेकर- स�चव, जयश्री जोशी, �ववेक मोडक, �शर�ष क�तर्ने, सुनील ठोसर, श�शकांत करमरकर, समीर 
सावंत हे स�मती सदस्य होते. या�शवाय, सुधाकर मोराणकर, मीनल ताम्हणे, आमोद देशपांडे, आ�शष सोमण, अ�वनाश तळवलकर, उदय 
नाडकण�, केदार नावकल, मणृाल जोगळेकर, वषृाल� पानट, वृंदा करमरकर, �वजय देशपांडे �वस्ता�रत स�मतीवर आ�ण �म�लदं जोगळेकर, 
�म�लदं पानट, ऊ�मर्ला दाते �वश्वस्त म्हणून कायर्रत होते. मंडळाशी संलग्न आठवणीत डोकावत �नतीन जोशी सांगतात -            
      "१९८६चा फेब्रुवार� म�हना, मला अमे�रकेत येऊन फक्त काह� म�हने झाले होते. �दवसभर नोकर�च्या शोधात आ�ण पदर� 
पडणार्या �नराशेत �दवस जात होते. त्याच वेळी श्री. शंकरराव हुपर�करांची ओळख झाल� आ�ण त्यांनी नाटकात काम करशील का? अस ं
�वचारलं. ‘द�ुरतांचे �त�मर जावो' हे ते नाटक. स्वतः शकंरराव, अनुपमा धारकर, अशोक श�डे, अ�वनाश पटवधर्न, �वजय जेरे अशी मातब्बर 
आ�ण अनुभवी मंडळी नाटकात होती, आ�ण इथूनच माझं महाराष्ट्र मंडळ �शकागोशी नातं जुळल,ं आ�ण आजवर ते कायम आहे. 
मायदेशातले उबदार मायेचे पाश सोडून �शकागोतल्या कडाक्याच्या थंडीत आल्यावर मडंळाच्या रूपाने मला इथे अनेक स्नेह� व िजवलग 
�मत्र लाभले. माझी मधल� काह� वष� कामा�न�मत्त �शकागोबाहेर गेल�, तर� १९९४ साल� मडंळाच्या रौप्यमहोत्सवी वषार्त मी इथे परतलो 
आ�ण ते ऋणानुबंध पुन्हा जुळले."   
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   २००२ साल� �नतीन जोशींच्या अध्य�पदाच्या कार�कद�त कायर्क्रमांचा शुभारंभ श्री. �वजय पारगांवकर ह्यांच्या ‘शाम-ए-गज़ल' 
ह्या आगळ्यावेगळ्या गज़ल गायनाच्या कायर्क्रमाने झाला. गुढ�पाडव्याला ‘लपंडाव’ हा �वनोद� �चत्रपट आ�ण नंतर जून म�हन्यात ‘सुयोग' 
�न�मर्त भव्य नाट्यमहोत्सव! �दल�प प्रभावळकर, र�मा लागू, प्रशांत दामले, सुनील बव�, संजय मोने, शुभांगी गोखले, राजन �भसे, अतुल 
परचुरे, मंगेश कदम, श्याम प��े अस ं�दग्गज कलावंतांचं लखलखणारं तारांगणच जणू रंगभूमीवर अवतरल ंहोतं. ‘ह�च तर प्रेमाची गंमत 
आहे', ‘माझं घर', ‘नातीगोती' आ�ण ‘�प्रयतमा' ह� चार उत्कृष्ट नाटकं सादर केल� गेल�. ५०० हून अ�धक प्रे�कांनी आपल्या भरघोस 
प्र�तसादाने हा नाट्यमहोत्सव गाजवला. ऑगस्टमधे जाग�तक क�त�चे शब्दभ्रमकार रामदास पाध्ये आ�ण अपणार् पाध्ये ह्यांचा सुप्र�सध्द 
बोलक्या बाहुल्यांचा कायर्क्रम झाला. गणेशोत्सवात सुप्र�सध्द गा�यका सौ. वीणा सहस्रबध्दे ह्यांच्या शास्त्रीय आ�ण उपशास्त्रीय गायनाने 
श्रोते मंत्रमुग्ध झाले. �दवाळीचा कायर्क्रम गाजला तो पं. �शवकुमार शमार् ह्यांचे �शष्य डॉ. धनंजय दैठणकर ह्यांच्या संतूर वादनाने आ�ण 
सौ. स्वाती दैठणकर ह्यांच्या नतृ्याच्या सादर�करणाने. वाद्यसंगीताचा हा कायर्क्रम महाराष्ट्र मंडळात प्रथमच सादर झाला. अजून एक 
महत्त्वाचे म्हणजे, १९९९ सालापासून मंडळाची कायम स्वरूपाची ठेव एक�त्रत करण्याचे कायर् श्री. �म�लदं जोगळेकर व श्री. वीर दोशी 
ह्यांच्या सहकायार्ने २००२ साल� पूणर् झाले.  
     �नतीन जोशी म्हणतात, “ -‘राह� क� ज़हमत� का तुम्ह� क्या सबूत दूँ, मंिज़ल �मल� तो पाओंम� छाले नह�ं रहे|’  या उदूर् शेरामध्ये 
म्हंटल्याप्रमाणे, मंडळाचे काम करताना आलेल्या अडचणी कायर्क्रम यशस्वी झाल्यावर �वस्मतृीत जातात. सांस्कृ�तक कायर्क्रमांच्या जोडीला 
मंडळाने सामािजक उपक्रम भ�वष्यात हाती घ्यावे अशी माझी �वनंती आहे. मंडळाच्या यापुढ�ल भरभराट�ला माझ्या हा�दर्क शुभेच्छा!" ...  
       �ववेक श्रीकृष्ण मोडक १९९६ सालापासून ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो'च्या कायर्क्रमांना सहकुटंुब सहप�रवार उपिस्थत असतात. इ.स. 
१९९८, २००१,२००२ ह्यावष� ते मंडळाच्या कायर्का�रणीवर सदस्य आ�ण २००३ साल� अध्य� होते. आपल्या ह्या कार�कद�बद्दल �ववेक 
मोडक सांगतात, "कायर्क्रमाआधीच्या, नंतरच्या, प्रवेशद्वारापासून ते व्यासपीठावर�ल आ�ण पडद्यामागील सगळया जबाबदार् या हाताळल्या. 
मंडळाच्या आ�थर्क बाबींमधे सहभाग नसला तर� �नर��णातून कल्पना आल� होती. त्याकाळी सवर् वषा�त नाटयमहोत्सवाला खूप व 
मंडळाच्या अन्य कायर्क्रमांना कमी उपिस्थती असे. नाटयमहोत्सवाच्या भरगोस उपिस्थतीमधून होणार् या उत्पन्नातून मंडळाचा इतर खचर् 
सहज होई, हे इतरांप्रमाणे मलासुध्दा जाणवले. २००३ साल�- नाटयमहोत्सव न होणार् या वष� मंडळाचे कायर्क्रम तोट्यात न जाऊ देण्याच्या 
िजद्दीने मी अध्य�पद स्वीकारले." त्यांच्यासह कायर्का�रणीमधे मराठ� समाजाचे प्र�त�बबं दाख�वणार्या �व�वध वयोगटाच्या आ�ण 
व्यावसा�यक अहर्तेच्या २२ कुटंबांतील २५ व्यक्तींचा समावेश होता. या कायर्का�रणीच्या कामकाजाची प्रमुख वै�शष्ट्ये:  

- कायर्क्रमापूव� ३ आठवडे टपालाद्वारे सदस्यांकडे ‘रचना’ वातार्पत्राचे �वतरण  
- उपिस्थती वाढण्यासाठ� कायर्क्रमापूव� प्रत्येक सदस्याशी �नय�मत दरूध्वनीसंपकर्   
- नाट्यमहोत्सवाच्या उत्पन्ना�वना वा प्रायोजक पुरस्कृत उत्पन्ना�वना संपूणर्तः वषर्भरातील मंडळाच्या कायर्क्रम शुल्काच्या 
उत्पन्नावरच कायर्क्रमांचा खचर् करून वषर्-अखेर मडंळाच्या गंगाजळीत भर  
- खं�डत झालेल� वा�षर्क आयकर-�ववरणपत्र सादर�करणाची कायर्वाह� व्यावसा�यक लेखापर��क श्रीयुत भास्करराव क� करे ह्यांच्या 
माफर् त पूवर्वत करून, दरवष� �नय�मत राहण्यायोग्य द�घर्काल�न कायर्प्रणाल� कायार्िन्वत 

      त्या वष� लायब्रर� ऑफ काँग्रेसचे ग्रंथपाल डॉक्टर अॅलन थचॅर ह्यांच्या �वनंतीनुसार त्यांनी ‘रचना'चा प्रत्येक अंक लायब्रर� ऑफ 
काँग्रेसमधे टपालाने रवाना केला. संक्राती�न�मत्त कायर्क्रमांस उपिस्थतांना सहभागी करून घेणार्या ‘अंता�र�' व ‘शब्दवेध’ ह्या कायर्क्रमाने 
२००३ वषार्ची सुरवात झाल�. सादर�करणात प्रचंड फरक असलेले पं�डत िजत�द्र अ�भषेक�चें दोन �शष्य- कुमार सुनील मुंगी व त्यावेळी 
उदयोन्मुख असलेला अ�लकडेच राष्ट्रपती-पदक-�वजेता महेश काळे- ह्या गायकांनी श्रवणीय मै�फल�ने गुढ�पाडव्याचा व गणेशोत्सवाचा 
कायर्क्रम रंग�वला. मे म�हन्यात नाटकाचे आयोजन केले होते. अनेक वषा�नंतर �शकागो रंगमंचावर पुनरागमन करून गुणी अ�भनेत्री 
अनुपमा धारकर यांनी त्यांच्या सहकलाकारांसोबत नाटककार योगेश सोमण �ल�खत, श्रीधर जोशी �दग्द�शर्त ‘केस नंबर ९९' ह्या रहस्यमय 
नाट्यकृतीने र�सकांना मुग्ध केले. १२० ते १२५ आबालवधृ्द जून म�हन्यातील सहल�ला आले आ�ण त्या�न�मत्ताने, �व�वध खेळांसोबत 
�क्रकेटमधेह� रंगले. जुलै म�हन्यात बहृन्महाराष्ट्र मंडळाच्या न्यूयॉकर्  येथील अ�धवेशनानंतर ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो'मधे र�सक प्रे�क 
सुरेखा पुणेकर यांनी सादर केलेल्या बैठक�च्या लावणीधा�रत नतृ्यमै�फल�ने खुष झाले. �दवाळी �न�मत्त �शकागोिस्थत पन्नासाहून अ�धक 
मराठ� आबालवधृ्दांसह गायन, वादन, नतर्न, एकपात्री नाट्यप्रवेश, एकपात्री �वनोदप्रहसन, वाद्यवृंद, �क्रडा-प्रात्य��के इत्याद� �व�वधगुणदश� 
मनोरंजनात्मक फराळाने कायर्क्रम रंगला. २००३ साल� मंडळातफ�  अमे�रकेतील आयोवा सेनेटर स्वाती दांडेकर, तत्काल�न भारतीय अवजड 
उद्योग क� द्र-मंत्री अनंत गीते, �नवतृ्त भारतीय गुप्तहेर बी. रमण या महत्वाच्या व्यक्तींचे सत्कार करण्यात आले. 
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     �ववेक मोडक ह्यांच्या मनांत ह्या सवर् कायर्क्रमांच्या अनेक हृद्य आठवणी आहेत. कलाकार, उपिस्थत र�सक, महाराष्ट्र मंडळ, 
कायर्का�रणीतील सहकार� या सवा�चे ते मनोमन ऋणी आहेत. ह्यापुढे, मराठ� देशांत�रतांची घटती संख्या, �शकागोपासून द�घर् प�रसरात 
वास्तव्य करणारे मराठ�जन- ह्या कारणांमुळे मराठ� मंडळांत उपिस्थती घटू नये ह्या क�रता �वशेष प�रश्रम भ�वष्यात घ्यावे लागतील 
असे त्यांना वाटते. ... 
      असं म्हणतात, क� सामािजक, सांस्कृ�तक �ेत्रात सा�ंघक काम (ट�मवकर् ) करत असताना आपोआपच �मत्रवतुर्ळ �वस्ता�रत होतं 
आ�ण आयुष्य अ�धक समधृ्द होतं. महाराष्ट्र मंडळ �शकागोच्या कायर्का�रणीवर सदस्य आ�ण २००४ साल� अध्य�पदाची धुरा यशस्वीर�तीने 
सांभाळलेल्या नं�दनी �दल�प �वश्वासराव यांचे अनुभवह� अगद� असेच आहेत.  
      नं�दनी �दल�प �वश्वासराव मूळच्या मुंबईकर, पाल्यार्च्या! �दल�प �वश्वासराव यांच्या पीएचडी �श�णासाठ� �दल�प आ�ण नं�दनी 
अमे�रकेत प्रथम स�ट पॉल (�मनेसोटा) येथे आले. मग नोकर� व्यवसायाच्या कारणाने �सन�सनाट� (ओहायो) अशी मजल, दरमजल करत 
हे दांपत्य �शकागोत िस्थरावले. नं�दनी �वश्वासराव सांगतात, "मी �शकागोत आले तेव्हा वयाची पंचेचा�ळशी उलटून गेल� होती. मलु े
मोठ� होऊन घराबाहेर पडलेल�, त्यामुळे घरटे �रकामे! अशा ंप्रौढ वयात नवीन �मत्रमै�त्रणी गोळा करणे महाक�ठण काम! कुणी तर� 
सुचवल,े क� महाराष्ट्र मंडळ �शकागोच्या कायर्का�रणीवर जा, भरपूर ओळखी होतील. मग आम्ह� मंडळाच्या स�मतीत �शरलो, आ�ण 
तब्बल आठ वष� �तथेच रमलो. स�मती सदस्य, उपाध्य� अशा पदांवरून काम करता करता, २००४ साल� मी मंडळाची अध्य� व पुढे 
पाच वष� �वश्वस्त म्हणून काम केले." त्यांच्या कायर्का�रणीत म�हला उपाध्य�- प�द्मनी �दवेकर (बाल-कायर्क्रमांच्या प्रमखु), उपाध्य�- 
उदय गुप्ते, खिजनदार- सुचेता अकोलकर, स�चव- सतीश �दवेकर आ�ण श्रीधर पोतदार, प्रकाश अंतुरकर, ल�मीनारायण म�हसेकर व 
श्याम अंतुरकर सदस्य होते. या�शवाय, १४ सहाय्यक सदस्य, ३ �वश्वस्त आ�ण पडद्यामागून मदत करणार� अग�णत माणसे होती.  
       २००४ सालच्या कायर्का�रणीने प्रत्येक कायर्क्रमात काह�तर� ना�वन्य आणण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येक कायर्क्रमात प�हला एक 
तास मुलांचा कायर्क्रम असायचा. त्या�न�मत्ताने त्यांचे आईवडील आ�ण जवळची �मत्रमंडळीदेखील हजर राहत. संक्रातीच्या कायर्क्रमास 
मुलांचा ऑक� स्ट्रा, गाण्यांची स्पधार् आयोिजत केल� होती. त्यात ब्लू�मगं्टन (इ�लनॉय) येथील मराठ� मंडळींनीसुध्दा भाग घेतला होता. 
गुढ�पाडव्या�न�मत्त कायर्क्रमात स्वातं�यवीर सावरकरांच्या जीवनावर आधा�रत �चत्रपट दाखवला. �वशेष म्हणजे, मुलांनीदेखील हा �चत्रपट 
औत्सुक्याने पा�हला. गुढ�पाडव्याच्या शुभमुहूतार्वर RSVPचा पायंडा पाडला आ�ण लोकांनीह� त्यांस साथ �दल�. वा�षर्क सहल�ला ‘फूड 
�त�कट् स' �दल्यामुळे शेवटपय�त सवा�ना सोयीनुसार खाद्यपदाथा�चा आनंद घेता आला. गणेशोत्सवाच्या कायर्क्रमात �ववा�हत पाच जोडप्यांनी 
श्री गजाननाची पूजा केल�. मलुांनी सादर केलेल� एकां�कका आ�ण तबला जुगलबंद�चा कायर्क्रम खूपच रंगला. कोजागर� पो�णर्मेच्या 
कायर्क्रमात लहान, मोठे सवर्जण आवडीने भाग घेतात. आपण मराठ� असलो, तर� प्रथम भारतीय आहोत, याची जाणीव लहान मुलांना 
करून देण्यासाठ� गुजराती दां�डया, मराठ� मंगळागौर, बंगाल� नतृ्य (बंगाल� ऑगर् द्वारा) आ�ण �वशेष आमंत्रणावरून यु�नव्ह�सर्ट�तील 
�वद्याथ्या�चा पंजाबी भांगडासुध्दा त्यावष� सादर केला. �दवाळीला प्रथेनुसार स्था�नक कलाकारांच्या ‘मी लाडाची मैना तुमची' ह्या �वनोद� 
लोकनाट्याने मजा औरच आल�.  
        त्यावष� भारतातील, ‘सुयोग' नाट्यसंस्थेची ‘�मत्र', आ�ण ‘नकळत सारे घडले' ह� दोन गाजलेल� नाटके झाल�. त्यामधे श्रीराम 
लागू, फय्याज, �वक्रम गोखले, स्वाती �चटणीस व अ�नकेत �वश्वासराव (नं�दनी �वश्वासराव यांचा नातू) सहभागी होते. �शर�ष कणेकरांचा 
‘कणेकर�'- एकपात्री प्रयोग, अ�वनाश धमार्�धकार� यांच्याशी गप्पागोष्ट�, आ�ण �वशेष म्हणजे, न्यू जस� येथे स्था�यक डॉ. प्रकाश लोथे 
�ल�खत परंतु भारतातील कलाकार �दल�प प्रभावळकर आ�ण ईला भाटे या कलाकारांनी सादर केलेले ‘वाटचाल' हे नाटक लोकांना पहायला 
�मळाले. बरेच वष� खं�डत पडलेल्या, �शकागोतील �दवाण ॲवन्यूवर�ल १५ ऑगस्टच्या भारतीय स्वातं�य�दनाच्या परेडला त्यावषा�पासून 
पुन्हा सुरुवात झाल�. मनोरंजनाबरोबर सामािजक जाणीवेने ककर् रोग रुग्णांसाठ� उपयुक्त असे, बोन मॅरो ड्राइव्ह'चेह� वषार्तून दोन वेळा 
आयोजन केले होते. २००४चे ‘रचना'चे अंकह� खास होते. एक हृद्य आठवण - “सवर् अंकांच्या मुखपषृ्ठावर�ल �चत्र,े सजावट पद्मजा ब्रह्मे 
�हने केल�, �तचे स्वत:चे एक�कडे कॅन्सरचे उपचार चालू असतांना! �तचे हे शेवटचे समाजकायर्, अथार्तच वाखाणण्याजोगे आहे."  
       आपल्या कायर्का�रणीस आलेल्या काह� समस्या, मंडळाची सध्याची प�रिस्थती यासंबंधी नं�दनी �वश्वासराव सांगतात- "तेव्हा 
मंडळाकडे अ�तशय मयार्�दत आ�थर्क पाठबळ असल्याने चांगले कायर्क्रम व त्याबरोबर चांगलं जेवण देणं म्हणजे तारेवरची कसरत होती. 
पण हौशी स�मतीच्या सदस्यांनी घरगुती श्रीखंड, ‘न्यू जस�'तून मागवलेल्या पुरणपोळ्या अशा अनेक स्वा�दष्ट पदाथा�ची सोय केल�. 
सुदैवाने आता मंडळाच्या आ�थर्क समस्या सटुल्याने, नवीन कायर्का�रणी अनेक चांगले कायर्क्रम आणू शकते. त्यामुळे मंडळाच्या उपक्रमांना 
उपिस्थतीह� वाढल� आहे, मराठ� शाळेला स्था�नक शासनाची मान्यता �मळाल�, हे कौतुकास्पद आहे. त्यामुळे नवीन �पढ�ची वाटचाल 
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योग्य �दशेने होत आहे, ह्याची खात्री पटल�. फक्त त्याचे व्यापार�करण होऊ नये, एव्हढ�च �वनंती! नवीन �पढ�ने अशीच उत्तरोत्तर 
प्रगती करून महाराष्ट्र मंडळ �शकागोला अ�धका�धक नावारूपाला आणावे ह� स�दच्छा!" ... 
       २००५ साल� मंडळाच्या अध्य�पदाची धुरा ल�मीकांत (ल�) दळवी यांनी सांभाळल�. ते आ�ण त्यांचे कुटंुबीय १९९२ साल� 
भारतातून �शकागोत स्थलांत�रत झाले. �शकागोत महाराष्ट्र मडंळ असल्याने त्यांना एकप्रकारे �दलासाचा �मळाला. मराठ� कुटंुबांशी ओळखी 
होऊ लागल्या. �मत्रमंडळी �मळाल�. दळवी कुटंुबीयांची मंडळाच्या कायर्क्रमांना अनेक वष� उपिस्थती होतीच. मग २००५मधे ल� दळवींनी 
महाराष्ट्र मंडळ �शकागोच्या अध्य�पदाची जबाबदार� स्वीकारल�. त्यांच्या कायर्का�रणीवर प्रवीण माने आ�ण �शल्पा ठोसर- उपाध्य�, 
सुचेता अकोलकर- कोषाध्य�, संद�प बाग- स�चव, श्रीधर पोतदार, आनंद थत्ते हे स�मती सदस्य आ�ण �वस्ता�रत स�मतीवर मदतीला 
अनेक स्वयंसेवकह� होते. मंडळाच्या कायर्क्रमांसंबंधी, व्यवस्थापना�वषयी त्यांच्या मनांत काह� कल्पना होत्या. सहकार्यांच्या मदतीने त्या 
�दशेने अनेक आव्हानांना त्यांना सामोरे जाता आले.   

त्या वष� मुलांचा सहभाग वाढवण्याच्या दृष्ट�ने मकरसंक्रातीच्या कायर्क्रमाला लहान मुलांची अंता�र� आयोिजत केल� होती. 
अमे�रकेतील मराठ� कलाकारांना संधी देण्याच्या दृष्ट�ने, गुढ�पाडव्याला न्यू जस�तील संगीत कलाकारांचा आ�ण गणेशोत्सवा�न�मत्त 
ब्लू�मगं्टन (इ�लनॉय) मधील कलाकारांचा ‘सप्तरंग' कायर्क्रम, तसेच दरवष�प्रमाणे उन्हाळी सहल, कोजागर��न�मत्त रासगरबा/दा�ंडया व 
�दवाळीचा कायर्क्रम उत्साहाने पार पडला. २००५ मध्ये भारतातून ‘सुयोग' नाट्यसंस्थेचीह� दोन नाटके मंडळामधे झाल�. दळवी सांगतात, 
“भारतातून आणलेल्या अशा मोठ्या कलाकारांच्या कायर्क्रमांसाठ� खूप अगोदरपासून तयार� करावी लागते. परंतु मंडळामधे अशा कायर्क्रमांचे 
व्यवस्थापन करताना आमच्या स�मतीला कामाचा आनंदह� �मळाला. सुयोग नाट्यसंस्थेच्या �न�मत्ताने, सुधीर भट, र�मा लागू, �दल�प 
प्रभावळकर, �वक्रम गोखले राजन �भसे, असे मोठे कलाकार भेटले. काह� वेळा ंअशा बड्या कलाकारांची आपल्या शहरातील वास्तव्यात 
व्यवस्था करताना, त्यांना खुष ठेवताना कसरत करावी लागते. याबद्दल अ�धक सांगणे नलगे! परंतु मुख्य म्हणजे, उत्तम ध्व�नसंयोजना 
असलेल्या एिल्जनमधील व्यावसा�यक नाट्यगहृात प्रथमच ‘सुयोग’ची नाटके ठेवल� होती. कलाकारांनीह� या नाट्यगहृास पसंतीची पावती 
�दल�. आ�ण ह्या नाट्यमहोत्सवास ५००+ लोकांची उपिस्थती लाभल�. ह्यातच आमच्या कामाचे साथर्क झाले. अथार्त मोठ्या प्रमाणावर 
कुठलेह� सामािजक कायर् करताना क्व�चत काह� समस्या उद् भवतात. आज मागे वळून पाहताना, अशाप्रसंगी काह� कृतींबद्दल मला 
पश्चातापह� होतो आ�ण जरा वेगळ्या प्रकारे काह� गोष्ट� हाताळता आल्या असत्या, असेह� वाटते. या अनुभवातून पुढच्या खेपेसाठ� हा 
धडा �मळाला, असे म्हणावेसे वाटते."  

 
नं�दनी (ऊ�मर्ला) दात े 

२००१ अध्य�ा 

 
�नतीन जोशी  
२००२ अध्य� 

�ववेक मोडक  
२००३ अध्य� 

 
नं�दनी �वश्वासराव  
२००४ अध्य�ा 

 
ल�मीकातं दळवी   
२००५ अध्य� 

महाराष्ट्र मंडळ �शकागोच्या पुढ�ल वाटचाल�बद्दल दळवी पुढ�ल �वचार मांडतात- “�शकागोत नव्याने स्था�यक होणार� तरुण �पढ� 
मंडळाकडे आक�षर्त होणे, त्यांना नेततृ्वाची संधी देणे महत्त्वाचे आहे. कारण ह� नवी �पढ�च मंडळांची ‘फ्लॅग�शप' पढेु नेणार आहे. 
�शकागो प�रसरात आपल्या मराठ� मंडळाच्या कायार्�वषयी जागरुकता अ�धक वाढवायला हवी. वेळेचे काटेकोर �नयोजन आ�ण पालन 
व्हावे, अन्यथा उत्सवाचा �वरस होतो. खाद्यपदाथर् आ�ण भोजनव्यवस्था हादेखील संस्कृतीचाच एक भाग असतो. ‘अन्न हे पूणर् ब्रह्म', 
आ�ण ‘अन्नदाता सुखी भव' हे वाक् प्रचार आपल्या प�रचयाचे आहेत. तेव्हा मंडळाच्या कायर्क्रमाबरोबर जेवणाचे शुल्क आकारत असताना, 
उत्तम, रुचकर व शक्यतो ‘बफे' पध्दतीचे जेवण असणेदेखील महत्त्वाचे! कायर्का�रणीवर आ�ण कायर्क्रमांमधेह� काह� अमराठ� लोकांचा 
सहभाग असावा. स्था�नक अमे�रकन लोकांना आवडतील, समजतील असे काह� �नवडक कायर्क्रमह� आयोिजत करावेत.”  ... 
      एकंद�रत, खंबीर नेततृ्व, उत्साह� सहकार� आ�ण कालानुरूप प्रकल्प... झाले बहु, यापुढेह� होवोत बहु... आ�ण त्यायोग,े ‘महाराष्ट्र 

मंडळ �शकागो’ संस्थेची उत्कषर्पूणर् वाटचाल चालू राहो!   

 

     मुलाखत व शब्दाकंन: �वनता कुलकण�    
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मी आ�ण द्वारकानाथ लहान असल्यापासून संझ�गर� कुटंुबाची आ�ण आमची मैत्री होती. दादा आ�ण अ�हल्याताई 
यांचा मुलगा पप्प ूअशी त्याची ओळख. कधीमधी त्यांच्या घर� गेल े तर हा नेहमी बाहेर �क्रकेट खेळताना 
�दसायचा. त्यावेळी �कती ओळख असल� तर� मुलांशी बोलायची पध्दतच नव्हती. त्यामुळे खरं म्हणजे मी 
त्याच्याशी कधी बोललेच नव्हते. त्यानंतर इकडे अमे�रकेत येऊन बर�च वष� गेल�. इंटरनेट आल्यावर मला 
लोकसत्ता वाचायला खूप आवडू लागले. त्यात एक मजेशीर लेख वाचला. कशावर होता आठवत नाह�. पण 
लेखकाच्या नावाने माझं मन वेधून घेतलं. द्वारकानाथ हे पप्पूचं नावं असं आठवत होतं. म्हणून घर� फोन 
करून �वचारलं तेव्हा कळलं, क� हा तोच. नंतर त्याचे लेख वाचत रा�हले. तो �शकागोत आल्यावर आमची खूप 
वषा�नी भेट झाल�. तोपय�त तो प्र�तथयश लेखक झाला होता, �क्रकेट समी�क झाला होता आ�ण �सनेमा �ते्रातह� नावाजला होता. 
साहिजकच हा लहानपणीचा पप्पू मोठेपणी फारच काह� बनला होता. अथार्त माझा त्याला प�हला प्रश्न हाच होता.  

प्रश्न: हे सवर् करायला तू केव्हा सुरवात केल�स?  
     इंिजनीअ�रगंच्या प�हल्या वषार्त �शकत असताना मी �लहायला सुरवात केल�. लहान लहान मा�सकात अधूनमधून �लहायला लागलो. 
आपण लहान असताना ट�व्ह� नव्हता. त्यामुळे बाहेर खेळायचं, नाह�तर वाचायचं. शाळेत असताना माझं मराठ� मुळीच चांगलं नव्हतं. 
आमच्या देव बाईना खरच वाटलं नसतं, क� मी मराठ�त �ल�हतो.  

प्रश्न: तू तर इंग्रजी माध्यमात �शकत होतास ना?  
      सातवीपय�त मराठ� माध्यम, नंतर इंग्रजी माध्यम. पण higher मराठ� �वषय घेतला होता. त्यामुळे लहानपणी ‘चांदोबा’, ‘नवनीत’, 
‘अमतृ’ या मा�सकांचं वाचन खूप केलं होतं. एकदा ‘अमतृ’साठ� लेख �लहून १ रुपया आ�ण ‘अमतृ’चा अंकह� �मळवला होता. VJTI मध्ये 

�शकत असताना बाक�चे छंद पण चालू होते. मी �तथल्या मा�सकाचा संपादक होतो.  
      �शवाजीपाकर् ला राहत असल्याचा एक मोठा फायदा होता, क� �वजय मांजरेकर, 
अिजत वाडेकर, संद�प पाट�ल, सुभाष गुप्ते आ�ण दादर T.T.ला सुनील गावस्कर, माधव 
मंत्री, �दल�प व�गसरकर असे �क्रकेटमधले �दग्गज, सी. रामचंद्र, वसंत देसाई, नंदा वगैरे 
�सनेमातील लोक. पु. ल. देशपांडे, बाळ ठाकरे, आचायर् अत्र,े सावरकर, अशी �कती नाव ं 
घेऊ? �शवाजी पाकार्त या लोकांच �क्रकेट पाहत होतो. त्यामुळे �क्रकेटमध्ये गोडी आल�. 
�तथे होणार्या सभा, अमर �हदं मंडळातील वसंत व्याख्यान माला यात खूप भाषणे ऐकल�. 
त्याचाह� प�रणाम माझ्या �लखाणावर झाला. घरून तर ‘राजा �शवाजी’, ‘रामराज्य’ सारखे 
�सनेमा दाखवले जायचे. पण ‘रसरंग’ मा�सक वाचून �सनेमात रस आला. �सनेसंगीताची 
आवड �नमार्ण झाल�. कॉलेजमध्ये गेल्यावर �सनेमा बघायला लागलो. मग देव आनंद, 
�दल�प कुमार, शम्मी कपूर हे आयुष्यात आले आ�ण कायमचे डोक्यात जाऊन बसले. 
इतके बसल,े क� आता कायर्क्रम करताना तरुणपणी वाचलेल्या गोष्ट� परत परत बघाव्याच 

लागत नाह�त. �हदं� �सनेमा आ�ण �सनेसंगीत याची प्रचंड आवड �नमार्ण झाल�. इ�तहास मला शाळेपासून आवडायचा. समाजकारण, 
राजकारण हे नंतर आलं. 

प्रश्न: तुझं एकूण �लखाण �कती झालं?  
     एकूण २८ पुस्तकं �ल�हल�. ‘ताना�प�ह�नपाजा’, ‘फाळणीच्या देशात’, ‘�चरंजीव स�चन’, ‘�तरकटधा’ ह� काह� नाव.े त्यात �क्रकेटची 
फार कमी आहेत. लहान असतांना काह�च �फरलो नव्हतो, पण �क्रकेटमुळे खूप �फरलो; खूप वेगवेगळे देश पा�हल.े आ�फ्रका, पा�कस्तान, 
वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, युरोप, अमे�रका वगैरे. “केल्याने देशाटन, पं�डत मैत्री सभेत सचंार” हे माझ्या बाबतीत अगद� खरं झाल.ं त्यामुळे 
प्रवासवणर्नाची पुस्तकं खूप आहेत. उरलेल� �सनेमावर आहेत, �सनेसंगीतावर आहेत. प�हल्यांदा �क्रकेटमध्ये माझं नाव झालं. मग हळूहळू 
बाक�च्या �वषयांवर �लहू लागलो. माझा अनुभव असा, क� एकदा नाव झालं, क� दसुरं �लखाणह� लोक वाचतात. पण इंिजनीअ�रगं मला 
खूप आवडतं, त्यामुळे मी ते सोडलं नाह�. ‘Chief engineer of water project’ म्हणून �नवतृ्त झालो. BMC (बहृन्मुंबई मुिन्सपल 
कॉप�रेशन) मध्ये काम करत असल्याने सु�वधा खूप �मळाल्या. त्यामुळे हे सवर् करू शकलो.  



महाराष्ट्र मडंळ �शकागो ५४ सुवणर् महोत्सव १९६९ – २०१९ 
 

प्रश्न: �शकागोचा अनुभव काय? प�हल्यादंा इकडे केव्हा आलास? 

२०१२ मध्ये मी प�हल्यांदा �शकागोमध्ये आलो. �शकागो मधल्या गुंड�गर�बद्दल माह�त होतं. त्यामुळे �शकागोबद्दल वेगळं कुतूहल 
होतं डॉ. �नलेश मेहता माझ्यासारखाच �क्रकेट प्रेमी. त्याची माझी दोस्ती झाल�. त्याच्याकडे मी प�हल्यांदा आलो. �तथे कायर्क्रम केला. 
�नलेशने �शकागो दाखवलं. लके शोअर ड्राईव्हवर, सीअसर् टॉवरवर �फरलो. खूप आवडलं. Magnificent Mile – 
Michigan Ave., Millennium Park, Bean (The Cloud Gate Sculpture) सगळ्याची मजा घेतल�. त्यानंतर महाराष्ट्र मंडळ 
�शकागो’च्या �दवाळीच्या कायर्क्रमासाठ� ‘मधुबाला ते माधुर�’ हा कायर्क्रम घेऊन आलो २०१३मध्ये. मला इथले लोक खूप आवडले. खूप 
छान दाद �मळाल�. व्यवस्था छान होती. �दवाळीचा कायर्क्रम असल्याने सगळे नटून थटून  आले होते.  

     त्यावेळची एक आठवण द्वारकानाथने आवजूर्न सां�गतल�. 
‘मधुबाला ते माधुर�’मध्ये वेगवेगळ्या अ�भनेत्रीबंद्दल बोलताना तो म्हणाला, क� बर्याच मराठ� नट्या CKP होत्या. हे ऐकून एका बाजूने 
जोरदार दाद �मळाल�. दसुर्या बाजूने कोणीतर� म्हणाल,ं क� माधुर� द���त ब्राह्मण आहे. तेव्हा तो म्हणाला क� “स�दयार्ला जात नसते, 
जातीला स�दयर् असते.”  

       एकंदर�त द्वारकानाथला �शकागो आवडलं. त्यानंतरच्या भेट�त तो आमच्याकडे रा�हला. त्या गप्पा घरोब्याच्या होत्या. पण �वद्या 
जोशी आ�ण उल्का नगरकरच्या आदरा�तथ्याचाह� त्याने आवजूर्न उल्लेख केला. �शकागोमध्ये केव्हाह� परत यायला तो तयार आहे. आता 
येताना बायकोसह ये असं आमंत्रण देऊन मी आमच्या गप्पा संपवल्या. 

 
मुलाखत व शब्दाकंन: रेखा देवधर 

 

  

MMC ला सुवणर् महोत्सवाच्या अनेक शुभेच्छा 
भूषण आ�ण स्वाती लाखे 
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  ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’च्या दृष्ट�ने २००६ ते २०१० हा काळ खूपच महत्वाचा होता. बर्याच चांगल्या-
वाईट घडामोडी ह्याच पाच वषार्त झाल्या. त्या कोणत्या आ�ण कोलमडायला आलेले हे मंडळ पुन्हा कसे उभे 
रा�हले ते वाचूया, ह्या पाच वषार्तील जे अध्य� होते त्यांच्याच शब्दात.  

२००५ मध्ये ल�मीकांत दळवी अध्य� होता आ�ण बहुतेकांना वाटत होते, क� त्याच्याच ट�म मधून 
कुणीतर� पुढे येईल आ�ण २००६चा मंडळाचा कारभार सांभाळेल. पण जेव्हा मंडळाची वा�षर्क सवर्साधारण सभा 
(जनरल बॉडी मी�टगं झाल�) तेव्हा तसे काह� झाले नाह�. त्याची ट�म काय, कुणीच पुढे येत नव्हते.  इतक्या 
मेहेनतीने उभारलेल्या ह्या वटव�ृाला पुढे नेण्यासाठ� २००६च्या अध्य�पदाची जवाबदार� घ्यायला मी तयार 
झालो. सगळयांनी पा�ठंबाच �दला. २००६च्या आधी, दोन/तीन वेळा मंडळाच्या क�मट�वर काम केलेल ेहोते. �पट् स्बगर्, एडमंटन, टोरांटो 
अशा �ठकाणी मंडळात काम केल्यामुळे अनुभव पण होता, क� काय कराव ेलागेल. मी २००१ मध्ये �शकागोला आलो. मंडळात तेव्हापासून 
येत होतोच. मला एक गोष्ट ल�ात आल� होती, ती म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात गटबाजी तयार झाल� होती. त्यामुळे काय व्हायचं, क� 
लोक आपल्या जवळच्या/ओळखीच्या सोबत बसायचे. कुठेतर� एकमेकांमधला संवाद हरवत होता अस ेवाटत होते मला. �शवाय अस े
माझ्या ल�ात आल ेहोते, क� काह� लोक फक्त ठरा�वक कायर्क्रमालाच येतात, म्हणजे फक्त गणपतीला �कंवा पाडव्याला. बाक�च्या 
कायर्क्रमांना त्यांची उपिस्थती नसतेच. त्यामुळे ह्या दोन गोष्ट�ंना समोर ठेवून मराठ� समाजाला एकत्र कसं आणता येईल आ�ण त्यांना 
ऊिजर्त कसं आपण करू शकतो ह्या दृष्ट�ने २००६मध्ये प्रयत्न करायचे ठरवले. मला नक्क� अगद� आकडेवार� नाह� सांगता येणार पण 
काह� प्रमाणात यश �मळालं, असं मला वाटतं. नंतरची काह� वष� ह्याच प्रयत्नात गेल� असावीत कारण ह्याच प्रयत्नांमुळे २००९मध्ये 
सगळ्यांनी ठरवून बहृन्महाराष्ट्र मंडळाचं पुढचं होणारं अ�धवेशन (२०११ साल) हे �शकागोत व्हावे ह्यासाठ� प्रयत्न केले. वषर्भरात कामाचे 
काह� �नयम आखले गेले. आ�थर्क बाजू तर सांभाळायची होतीच पण त्याच बरोबर प्रत्येक कायर्क्रमानंतर काय चांगले झाले, काय चुकले 
आ�ण काय चांगल ेकरू शकतो ह्याचा आढावा घेऊन �ल�हण्याचं ठरलं आ�ण अंमलात आणून हा अहवाल २००७ च्या ट�मला देण्यात 
आला होता. २००६ मधलं ठळक उदाहरण द्यायचं झालं तर "आसू आ�ण हसू" नाटक. ७०० आसन-�मता असलेलं सभागहृ खच्चून 
भरलेलं. जेव्हा शेवट� आभार-प्रदशर्नाची वेळ आल� तेव्हा मी सगळ्या उपिस्थत प्रे�कांना म्हटलं, क� तुम्हाला जर आमचं �नयोजन 
आवडलं असेल तर तुम्हाला जे कुणी कायर्कत� �दसत आहेत त्यांना जरूर थांबून सांगा आ�ण त्यांच्या मेहेनतीची पोच पावती द्या. अजून 
हुरूप येईल आ�ण आपण काम केल्याची दखल घेतल� जातेय हे बघून त्यांनाह� बरं वाटेल. आ�ण लोकांनी आम्हा सगळ्यांना स्वतः भेटून, 
फोन करून शाब्बास म्हटलं.   

महाराष्ट्र मंडळ आज ५० वषार्चं झालंय, म्हणजे पयार्याने ज्यांनी हे स्थापन केले त्यांचे आ�ण ज्यांनी ह्याला भरभराट�ला आणलं 
त्यांचेह� आता वय वाढले आहे. पण वय वाढलं म्हणून मंडळाची ओढ कमी झालेल� नाह�. त्यामुळे नवीन गोष्ट� तर जरूर राबवल्या 
गेल्याच पा�हजेत पण त्याच बरोबर जुन्याजाणत्या ह्या लोकांसाठ� सुध्दा वषार्तून एखादा कायर्क्रम जरूर व्हावा असं मला वाटतं. काह� 
जणांना यायचे असते पण गाडी चालवायची भीती वाटते, त्या दृष्ट�ने त्यांना नेण्या-आणायची सोय जर मडंळ करू शकले तर त्यांनासुध्दा 
ह्या कायर्क्रमाचा आनंद घेता येईल.  

अजून मला एक प्रकषार्ने वाटतं क�, मराठ� समाजाची आ�ण इथे असणार्या कुटंुबाची वीण अजून घट्ट व्हायला हवी. यासाठ� 
एक "सपोटर् �सस्ट�म" �नमार्ण व्हावी. ज्यात वय वाढत चाललेल्या लोकांचा एक डेटाबेस असावा म्हणजे त्यांची मुलं कुठे आहेत, काय 
करतात ह्या प्रकारची मा�हती एकत्र असावी, म्हणजे समजा कधी काह� तातडीचा प्रसंग आला, तर कुणाला संपकर्  करायचा असा प्रश्न 
यायला नको. पुढ�ल वाटचाल�साठ� मंडळाला शुभेच्छा आहेतच, आ�ण आपल्या मराठ� समाजाची वीण अजून घट्ट करण्यासाठ� प्रयत्न 
केले जावेत ह� स�दच्छा.  
श्री. �दल�प थत्त-े अध्य� २००६ 
 

मी अमरेश देशपांडे. सध्या ब�गळुरू येथे असतो. २००७ साल� महाराष्ट्र मंडळाचा अध्य� म्हणून माझी नेमणूक झाल� होती. 
नेमणूक बरं, �नवडणूक नाह�.  ह्यामागचा �कस्सा सुध्दा फारच गमतीशीर आहे. मंडळाचा अध्य� व्हायचं �कंवा सहभागी व्हायचं मी 
आधीपासून ठरवलं नव्हतं.  पण २००६ मध्ये मंडळाची तातडीची मी�टगं घेण्यात आल� होती. त्यात असं झालं होतं, क� पुढच्या वष� 
कोणीह� क�मट�त यायला तयार नव्हतं, आपण ज्याला ल�डर�शप व्हॅक्युम म्हणतो ना तसं काह�सं. म्हणजे जर कुणी जबाबदार� घेतल� 
नाह� तर मंडळ बरखास्त करण्याची वेळ येऊ शकते. मी सहज म्हणून हात वर केला आ�ण म्हटलं मंडळ सुरळीत चालू ठेवण्यासाठ� 



महाराष्ट्र मडंळ �शकागो ५६ सुवणर् महोत्सव १९६९ – २०१९ 
 

काय लागेल आ�ण जे लागेल ते करण्याची माझी तयार� आहे, ज ेकाह� मी करू शकेन ते मी माझ्यावतीने कर�न. मला मग �वचारण्यात 
आलं, क� मग तू मंडळाचा अध्य� का होत नाह�स, म्हटल ंजर मी अध्य� होण्याने तुम्हाला मदत होणार असेल तर ठ�क आहे मी 
अध्य� व्हायला तयार आहे असं म्हणून २००७च्या �शकागो महाराष्ट्र मंडळाच्या अध्य�पदाची जवाबदार� मी स्वीकारल�.  

त्यावेळेस माझ्या क�मट�त कोण असावं, कोण नसाव ंह्याबद्दल माझं काह� मत नव्हतं. कुणालाह� फारसा ओळखतसुध्दा नव्हतो. 
त्यामुळे जे व्हॉल�ट�अर म्हणून �कंवा कायर्का�रणी सदस्य म्हणून स्वत: हून सहभागी झाले ते सगळे एका उद्देशाने एकत्र आलो आहोत 
असे समजून पुढे चालायचे ठरवले.   एका वषार्च्या काळात आव्हाने तर भरपूर होती. ज ेमंडळाचे सदस्य होते �कंवा जे प्रायोजक होते 
त्यांचा मंडळाबद्दलचा �वश्वास दृढ कसा करायचा, त्यांची पावले मंडळाकडे कशी परत वळवायची हे सगळ्यात महत्वाचं होते. आज २०१९ 
मध्ये जे बहरलेलं मंडळ तुम्ह� बघताय त्याचा पाया हा तेव्हा हळूहळू परत १९६९ सारखा परत रचायला सुरुवात झाल� होती असे मला 
वाटते. कायर्का�रणी जेव्हा तयार झाल� तेव्हा एकमेकांशी बोलनू, संवाद साधून, जशी मा�हती �मळत गेल�, जसे अनुभव शेअर केले तस े
ते जोडत गेलो. पैशाची चणचण सुरुवातीला नाह� पण वषार्च्या शेवट� नक्क�च जाणवल�. कारण ‘रचना’ साठ� ज्या स्पॉन्सरनी कबूल केल े
होते त्यांनी त्यांची क�मटमेण्ट पूणर् केल� नाह�, पण दसुर्या हाताला मेम्बरच्या रिजस्टे्रशन मधून �नधी गोळा झाला आ�ण पैसे कमी 
पडतात का असं वाटत असताना सगळे कायर्क्रम अगद� छान पार पडले. २००७च्या सुरुवातीला एकां�कका स्पधार् केल� होती. एवढ्या 
मोठ्या प्रमाणावर काह� करायचा माझा तो प�हलाच अनुभव होता. ‘इव्ह�ट मॅनेजम�ट’च्या दृष्ट�ने खूप मोठ्ठा धडा. त्यात मी खूप काह� 
�शकलो.  मंडळाला अजून बरेच पुढे जायचे आहे,  म्हणून मंडळाचं एखादं कम्यु�नट� स�टर स्वरूपात हक्काचं �ठकाण असाव ंअसं मला 
वाटतं. जरूर ह्या गोष्ट�वर �वचार व्हावा. कैक मैल दरू असून आ�ण मंडळाशी तसा काह�च थेट संबंध नसला तर�ह� महाराष्ट्र मंडळ 
म्हटलं, क� आजह� माझ्या मनात खूप प्रेम, सद् भावना आ�ण आठवणी येतात, ऋणानुबंध जोडले जातात ते बहुदा हेच असावं. आज 
मंडळाच्या ५० वषा�च्या �न�मत्ताने माझी परत एकदा आठवण काढल�त म्हणून धन्यवाद आ�ण पुन्हा एकदा मंडळाला माझ्या शुभेच्छा. 
अमरेश देशपाडं,े अध्य� २००७ 
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मी साधारण १९९५ पासून मंडळाच्या कायर्क्रमांना येत होतो. व्हॉल�ट�अर/कायर्कतार् म्हणून बर�च वषर् काम ेकेल� होतीच, त्यामुळे 

प्रत्येक क�मट�ची कामाची पध्दत आ�ण बारकावे जवळून पा�हले होते. मंडळ चालवायला काय लागतं, ह्याचा अभ्यास माझ्याकडे होता. 
२००७ साल� कोषाध्य� होतो त्यामुळे त्या क�मट�त काम करणार्या नवीन चेहेर्यांशी माझी वेव्हलेन्ग्थ चांगल� जुळल� होती. त्यांचा प्रचंड 
असा उत्साह आ�ण माझा अनुभव असे एकत्र आणून २००८च्या अध्य�पदाची जबाबदार� मी स्वीकारल�. जुन्या, नव्याचा संगम हा 
महाराष्ट्र मंडळामधला एक महत्वाचा बदल होता. २००८ मध्ये माझ्या ट�म समोरचं महत्वाचं उ�द्दष्ट म्हणजे प्रत्येक कायर्क्रम वेळेवर सुरू 
करणं, मंडळाचं आ�थर्क बजेट जे ठरवलं आहे, ते जमेल तेवढं पाळणं, नवीन लोकांपय�त पोचणं आ�ण इकडे जे �शकायला येतात त्यांना 
मंडळाच्या कायर्क्रमात सहभागी करून घेणं. २००८ मधला सगळ्यात ल�ात रा�हलेला कायर्क्रम म्हणजे गणपती- उत्सव. बेन्सन�वल 
येथील मानवसेवा देवळात कायर्क्रम करायचं ठरलं होतं. आदल्या देवळात कायर्क्रम करायचं ठरलं होतं. आदल्या रात्रीपासूनच पाऊस थोडा 
लागला होता, सकाळी मात्र पावसाने चांगलाच जोर धरला. बघता- बघता सगळीकडे पाणी साचलं. रस्ते बंद करण्यात आले. तर�ह� 
मंडळाचा कायर्क्रम आहे आ�ण जायचंच ह्या �नधार्राने ट�म मधल� मंडळी, तंुबलेल्या पाण्यातून वाट काढत काढत देवळात पोचल�. RSVP 
केलेल ेयेणार का, जेवण घेऊन केटररला येता येईल का, गणपतीची स्थापना होण्याआधीच �वसजर्न करावं लागतंय का, असंख्य प्रश्नांनी 
मला घेरलं होतं. पण केटररह� आमच्या सारखाच िजद्दी. एक वाजता पोचला कसाबसा. पाऊस आ�ण तंुबलेलं पाणी �शकागोकरांच्या 
उत्साहाला थांबवू शकल ंनाह�. १० जण तर� येतील का अस ंवाटत असताना १०० लोकं आल� होती. अथार्त जेवणाचे पदाथर् थोडे जास्त 
झाल,े पण गणपतीची आरती मात्र त्या पावसातसुध्दा तेवढ्याच उत्साहात झाल�. २०१९ मध्ये मंडळ जे काह� उपक्रम राबवतंय त्यांना 
जेव्हा मी २००८ सोबत मापून बघतो, तेव्हा असं वाटतं, क� ह्यातल्या काह� गोष्ट� माझ्याह� डोक्यात होत्या पण पूणर्त्वास नेता नाह� 
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आल्या मला! उदारणाथर् RSVP करतानाच के्र�डट काडर्ने पैसे भरून टाकायचे, म्हणजे मंडळाला होणारा तोटा कमी होईल. पण आता 
ते होतंय आ�ण मला त्याचा आनंदच आहे. 

२००८ मधील अजून एक महत्वाचा टप्पा म्हणजे ह्या वष� प�हल्यांदा रचना मध्ये जा�हराती देण्यासाठ� जी पॅकेजेस आहेत 
आ�ण स्पॉन्सर�शप जर कोणत्या कायर्क्रमासाठ� द्यायची असेल त्याची मा�हती सुिजत वैद्यच्या मदतीने मंडळाच्या वेबसाईटवर आम्ह� 
पोस्ट करू शकलो. मंडळ लोकांपय�त पोचण्याचा हा एक महत्वाचा टप्पा होता अस ं  मला वाटतं. गेल्या १० वषार्त मंडळाची खूपच प्रगती 
झाल� आहे. सोशल मी�डयामुळे मंडळाची मा�हती लोकांपय�त पोचतेय. �प्र�ंटगंचा खचर् आ�ण कागदाचा अपव्यय वाचवून ‘रचना’ त्रैमा�सक 
सगळ्यांच्या छान अगंवळणी पडलं आहे.  मंडळाची अशीच उत्तरोत्तर प्रगती होत जावो आ�ण नवीन-जुन्याचा संगम असाच 
कायम �दसत राहो. 
श्री. श्याम अंतुरकर- अध्य� २००८ 
 

२००९ मध्ये मंडळाचा अध्य� झालो पण त्याआधी मी दोन वषा�साठ� कायर्कार� स�मतीचा भाग होतो. अध्य� होणे पुढचे पाऊल 
होते. स�मतीच्या सदस्यांनी महाराष्ट्र मंडळासाठ� काह� वष� एकत्र काम केले होते त्यामुळे स�मती एकत्र �मळवणे सोपे होते माझ्यासाठ�. 
सदस्यांना पूव�च्या स�मत्यांवर काम करण्याचा अनुभव आहे. म्हणून “Knowledge Transfer” ह� एक मोठ� समस्या नव्हती. मुलांसाठ� 
कायर्क्रम आ�ण नवीन कलाकार आणणे हे २००९चे प्रमुख ल�य होते. आम्ह� या दोन्ह�वर यशस्वी झालो. गणपतीच्या उत्सवासाठ� मुलांचे 
नाटक. त्या वष� "आयुष्यवार बोलू काह�" कायर्क्रम �शकागोमध्ये प्रथमच सादर झाला. मंडळाच्या कामाला सरुुवात केल� तेव्हा काह� त्रुट� 
ल�ात आल्या होत्या. २००९ चे आमचे जे महत्वाचे उ�द्दष्ट होते त्याच बरोबर ह्या त्रुट� काढण्यासाठ� सुध्दा काम करणे तेवढेच गरजेचे 
आहे हे माझ्या क�मट�ला पटले. उदाहरण द्यायचं झालं तर ‘प्रीपेड आरएसव्ह�पी �सस्ट�म’ तेव्हा तयार नव्हती. यामुळे भोजन आयोिजत 
करणे कठ�ण व्हायचं. अन माझ्या ल�ात आल,ं क� यामुळे अन्नाचा अपव्यय सुध्दा खूप होतोय. काह� कायर्क्रमांसाठ� अन्न वाया गेले. 
त्यामुळे प्रीपेड प्रोगॅ्रम करणे खूपच गरजचंे होते. माझा सगळ्यात ल�ात राहणार अनुभव म्हणजे गरजेची कागदपत्र सांभाळणं आ�ण ती 
�मळवणं. आरएसव्ह�पी ईमेलद्वारे आ�ण न�दणी पुिस्तका मधून केल� जात होती. प्रत्येक कायर्क्रमासाठ� येणार्या इमेलची न�द ठेवणं हे 
खूपच ख�चर्क वेळाचं काम होते. त्यामुळे ती �सस्ट�म सुध्दा बदलल� पा�हजे �कंवा आपल्याला ती २००९मध्ये बदलता आल� तर उत्तम 
असे मनात होते. वषार्चे कायर्क्रम ठरल्याप्रमाणे उत्तम पार पडलेच पण �दवाळीच्या कायर्क्रमाला मात्र धांदल उडाल�. �दवाळीच्या कायर्क्रमात 
तर काह� खाद्य पदाथा�ची कमतरता होती. रात्री ८ वाजता अ�धक �मळ�वण्यासाठ� आमचे स्वयंसेवक स्टोअरमध्ये गेले. अजून एक 
अनुभव म्हणज ेगणपती कायर्क्रमादरम्यान मुलांसाठ� नाटक - आवाज प्रणाल� (साऊंड �सिस्टम) मध्येच बंद पडल�. त�ांनी ती दरुुस्त 
करण्यात ३० �म�नटे वेळ गेला. आ�ण मुले �चतंाग्रस्त झाल�. मुलांनी प्रोग्रामसाठ� कठोर प�रश्रम केले होते. जर तां�त्रक समस्या नसत्या 
तर मला आणखी चांगल्या प्रोग्रामची खात्री होती. महाराष्ट्राच्या सांस्कृ�तक परंपरेवर ल� क� �द्रत करणे हा मंडळाचा उद्देश आहे. भ�वष्यातील 
स�मत्या या मूळ तत्त्वांवर �टकून राहणे आवश्यक आहे. मंडळाला �शकागोमधील लोकांच्या हृदयात खास स्थान राखणे आवश्यक आहे. 
महाराष्ट्र मंडळ  �शकागोने २०११ मध्ये बहृन्महाराष्ट्र मंडळाच्या १५ व्या अ�धवेशनाच्या संयोजनाचे अ�धकार �मळवले. यासाठ� आमच्या 
स�मतीने प्रयत्न केल,े जेणेकरून �शकागो मंडळाने बहृन्महाराष्ट्र मंडळाकडे अ�धवेशनाच्या संयोजनासाठ� चांगला प्रस्ताव सादर केला. 
आ�ण �शकागोतील ह्या अ�धवेशनाची मुहूतर्मेढ २००९ मध्येच रोवल� गेल�. २०१०पासून महाराष्ट्र मंडळ �शकागोच्या कायर्क्रमांसाठ� 
उपिस्थत लोक वाढले आहेत. भ�वष्यातील स�मत्यांनी हे "पुनजार्गरण" कायम राखले पा�हजे. मंडळाच्या पुढ�ल वाटचाल�साठ� माझ्या 
शुभेच्छा.  
सुजीत वैद्य, २००९ अध्य�  
 

२०११ साल� �शकागोमध्ये बहृन्महाराष्ट्र मंडळाचे अ�धवेशन करायचे  हे २००९ मध्ये जवळ जवळ नक्क� झाल ेहोते. २०११ च्या 
अ�धवेशनाचे संयोजन करत असताना २०१० हे वष�देखील महत्वाचं होते. त्यामुळे मी आधीपासूनच मंडळाचा अध्य� व्हायचे ठरवले होते. 
सगळे सद्स्य एकाच भागातल ेनको ते मनाशी पक्क होते माझ्या. �शकागोच्या उत्तरेकडचे ३ आ�ण द��णेकडचे ३ असे �मळून २०१० 
ची क�मट� तयार झाल�. क�मट� तयार झाल्यावर सगळ्यात प�हलं काम होतं ते २००९ मधून सगळी मा�हती एकत्र करून घ्यायची. 
त्यासाठ� २००९ आ�ण २०१० अशी एक एकत्र �म�टगं घेतल�. काय चुका झाल्या, काय चांगल ंराबवल ंगेल ेआ�ण त्यातून �शकून मंडळासाठ� 
काय करता येईल हा त्यामागचा उद्देश होता. बहृन्महाराष्ट्र मंडळाचे अ�धवेशन असल्याने �शकागो मंडळाला आ�थर्क�रत्या खंबीर आ�ण 
स�म करणे, स्था�नक लोकांचा सहभाग वाढवणे आ�ण मंडळामध्ये १५-२० वयोगटातील मुलांना स्टेज उपलब्ध करून देणे हे उद्देश होते. 
�शकागो मंडळातच नव्हे तर अमे�रकेतील सगळ्याच मंडळांना भेडसावणार� ह� समस्या आहे, क� मुलांना पुढे कस ंआणायचं आ�ण त्यांचा 
सहभाग कसा वाढवायचा. जी मंडळी १९८० ते २००० च्या दशकात इकडे आल� त्यातील १% मुलं कदा�चत मंडळात ऍिक्टव्ह असतील 
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पण बहुतेक नाह�च. २००० च्या नंतर जी कुटंुब इकडे स्थलांत�रत झाल� त्यांना इंटरनेट च्या माध्यमातून मुंबई, पुण्यातील आपल्या 
मामा, काका आ�ण आजीआजोबांशी नाळ जोडायला खूप माध्यमे उपलब्ध होती. त्यामुळे त्यांना मंडळात आणायचं कस;ं �शवाय १५-१६ 
वषार्चे झाले, क� छोट्या मुलासंारखं काह� ह� मुलं नाचणार नाह�त. म्हणून मग ज्याची त्यांना आवड आहे अशा गोष्ट�नंा एकत्र �नवडून 
"तरुणाई" हा तरुणांचा, तरुणांनी आ�ण तरुणांसाठ� केलेला कायर्क्रम. त्यात band, drums, flute, keyboard अशा वाद्यांचा वापर 
करून सादर केलेल� एक अमे�रकन धाटणीची एक संगीत मै�फलच. 

�शवाय हा एक वेगळा कायर्क्रम आयोिजत केला होता, आ�ण वाखाणण्याजोगी गोष्ट म्हणजे त्यातून झालले्या नफ्यामुळे खूप 
आ�थर्क राशी बहृन्महाराष्ट्र मडंळाच्या  अ�धवेशनासाठ� उभी करता आल�. दसुरा महत्वाचा कायर्क्रम जो मुद्दाम मला नमूद करावासा 
वाटतो तो म्हणज ेगणेशोत्सवाचा. पूणर्पणे स्था�नक लोकांचा सहभाग असलेला हा कायर्क्रम होता. �तसरा कायर्क्रम म्हणजे एकां�कका 
स्पधार्. अमे�रकेतील सगळ्या मराठ� मंडळांचा सहभाग, त्यांनी पाठवलेल्या एन्ट्र�ज, भारतातून आलेले पर��क, �शकागोत उभं केलेलं 
उत्तम नेपथ्य आ�ण श्रोत्यांचा भरभरून वाहणारा उत्साह. हा कायर्क्रम सुद्धा बहृन्महाराष्ट्र मंडळाच्या  अ�धवेशनासाठ� जे आ�थर्क पाठबळ 
हवं होतं त्यासाठ�चा महत्वाचा �बदं ूठरला. २००९ पय�त मंडळाचं वा�षर्क आ�थर्क बजेट होते $२५००० पण २०१० मध्ये ते वाढवून आम्ह� 
$७५००० पय�त नेल.े हे सगळे उपक्रम राबवण्यासाठ� ह्याचा खूपच उपयोग झाला. वषर् एकदम उत्तम सरलं. काह� गोष्ट� केल्या, काह� 
करायच्या रा�हल्या. आपल्यातील प्रत्येकालाच मंडळ जवळचं आहे. आपण एकमेकांना तर मदत करतच असतो पण मला वाटतं मराठ� 
समाज सोडून त्याह� पल�कडे जाऊन आपण सामािजक उपक्रमांमध्ये आपला ठसा उमटवला पा�हजे. जेणेकरून लहान आ�ण मोठ्यांचा 
सहभाग वाढेल. मराठ� शाळा हे अजून एक डोक्यात होते पण काह� कारणांनी ते राहून गेले. पण आता तर शाळा उत्तर प्रकारे सुरू आहे 
ह्याचा मला खूप आनंद आहे. माझा मंडळातील सहभाग खूप एक, दोन �कंवा तीन दशकांचा नाह�... तर�ह� नवीन-जुन्या सगळ्यांना 
एकत्र घेऊन हे आद्य मंडळ असंच प्रगती करत राहो, ह� इच्छा आ�ण त्यासाठ� शुभेच्छा.  
जयद�प बुझरूक, अध्य� २०१०    

मुलाखत व शब्दाकंन: कल्पना नेकल�कर 

  

With best compliments from  

Ranjana and Rajiv Gokhale 
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आजच्या मराठ� नाट्य�ेत्रातील एक अभ्यासू, �व�वध रंगांची आ�ण ढंगांची गेले चाळीस वष� सातत्याने 
दज�दार नाटके प्रस्तुत करणारे प्र�थतयश �दग्दशर्क म्हणजे �वजय क� करे. तसं ब�घतले तर जणू रक्तातच 
नाटक घेऊन जन्माला आललेे असे हे उत्तंुग व्यिक्तमत्व. आजोबा �द. �व. आमोणकर, वडील दामुअण्णा 
क� करे, आई ल�लता क� करे, मावशी सुधा करमरकर, आत्या माया गुजर्र, घरात नाटकवाल्यांची जणू मां�दयाळीच. 
घरात एवढे नाटकमय वातावरण असल्याने खरंतर आपण नाटकात काह�ह� करायचे नाह� असे त्यांनी ठर�वल े
होते. पोद्दार कॉमसर् कॉलेजमधून मस्तपैक� चाटर्डर् अक�टन्ट, कॉस्ट अक�टन्ट व्हायचे असे त्यांचे �निश्चतपणे 
ठरले होते. पण त्यांचे �मत्र �वजय गोखले �न अमतृ दामले ह्यांच्यामुळे अचानकपणे त्यांच्या नाट्यमुशा�फर�ची 
नाट्यमय�रत्या सुरवात झाल�. खरंतर त्याचं्या एका चुक�मुळे ती प�हल�व�हल� एकां�कका जाम पडल� �न परत त्या वाटेला न जाणे 
उत्तम, असे परत एकदा �वजयजींच्या मनात पक्के ठरले. पुढच्याच वष� �गरगावातल्या मॉडेल हाऊस ह्या सोसायट�त आत्याच्या घर� 
राहत असताना त्यांनी �तथल्या गणपतीच्या कायर्क्रमात ‘सौजन्याची ऐशी तैशी’ हे नाटक सादर केले. त्यासाठ� त्यांना पर��क �न त्यांचे 
जवळचे �मत्र ल�मीकांत बेड� ह्यांच्या हस्ते सव�त्कृष्ट नटाचे पा�रतो�षक �मळाले. त्यांनी ‘असेच काम करत रहा �न पुरुषोत्तम बेड� हे 
राज्य नाट्यस्पध�साठ� नाटक बसवतायत त्यात तू काम करच’ असे प्रोत्साहन �दले. पुरुषोत्तम बेड�च्या ‘देवक�’ ह्या राज्य नाट्यस्पध�तील 
नाटकालाह� ब�ीस �मळाले. त्यानंतर �वजयजींचा �दग्दशर्नाकडे असलेला कल ओळखून पुरुषोत्तम बेड�नी नानासाहेब फाटकांकडे परस्पर 
‘इजा �बजा �तजा’ ह्या एका�ंककेच्या �दग्दशर्नासाठ� प्रवे�शका देऊन टाकल� �न घर� नाटक असले तर� पुरुषोत्तम बेड� हे खर्याअथ� त्यांचे 
नाट्यप्रवासाचे गुरू ठरले. त्यांचे प�हल ेमोठे नाटक म्हणजे १९८५ मध्ये ‘आंतर नाट्य’ ह्या संस्थेतफ�  राज्य नाट्यस्पध�त सादर केले 
गेलेले अरुण नाईक ह्यांनी मराठ�त भाषांतर केलेल े‘ऑथेल्लो’ हे नाटक. एकदा नाटक �दग्दशर्नाची चटक वा गोडी म्हणा लागल्यावर 
�वजूकाकाचंा नाट्य�ेत्रातील जो प्रवास तेव्हा सुरू झाला तो आजतागायत अ�वरतपणे सुरू आहे. त्यांचे प�हले �दग्द�शर्त व्यावसा�यक 
नाटक ठरले ते म्हणजे ‘ससा आ�ण कासव’. �वजूकाका व्यावसा�यक नाटकांत िस्थरावले ते ‘सुयोग’ ह्या नाट्यसंस्थेमुळे. सुधीर भट, 
गोपाळ �गर� ह्यांच्याशी त्यांच्या असलेल्या घट्ट मतै्रीमुळे त्यांनी तब्बल ४०च्यावर नाटके ‘सुयोग’तफ�  सादर केल�. त्यांना त्याअगोदर 
‘अंकनाट्य’, ‘आ�वष्कार’, ‘गोवा �हदं ूअसो�सएशन’ व ‘सुयोग’ संस्थेसोबत काम करतानाच ‘चंद्रलेखा’ अशा मातब्बर नाट्यसंस्थांबरोबर 
काम करण्याची संधी लाभल�. त्यांना डॉ. लागू, दामू क� करे, मधुकर तोरडमल, भक्ती बव� ह्या आ�ण अशा अनेक �दग्गज कलाकारांना 
�दग्द�शर्त करण्याचे भाग्य लाभले. खुद्द व�डलांना म्हणजे दामुअण्णा क� करे ह्यांना �दग्द�शर्त करतांना जर� दडपण जाणवले असले तर� 
त्याची दसुर� चांगल� बाजू म्हणजे ह्या �दग्गजांनी भू�मकेबाबतीत �वचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठ� �व�शष्ट प्रकारे नाटकांचा अभ्यास 
झाला असे ते सांगतात. तसेच त्यांच्या नाट्यप्रवासाच्या सुरवातीच्या काळात ‘नॅशनल स�टर फॉर द परफॉ�म�ग आटर्स’् मध्ये त्यांनी पु. 
ल. देशपांडे प्रमुख असताना अशोक रानडे ह्यांच्या मागर्दशर्नाखाल� एक/�दड वष� सा�हत्य संग्र�हत करण्याचे काम केले. इतक्या कतृर्त्ववान 
�न उत्तंुग व्यिक्तमत्वाच्या त्या सहवासांत आलेल्या अनुभवानंी माझ्या नाट्यप्रवासाची पायाभरणी उत्तम झाल�, असे �वजूकाका आवजूर्न 
सांगतात. आपल्या कामासाठ� �दग्गजांकडून झालेले मागर्दशर्न आ�ण त्यांनी केलेल� सयुिक्तक समी�ा ह्यांनी अ�धक प्रगल्भ होण्यास 
हातभार लागला असे �वजूकाकांना वाटते. �वजूकाकांनी �दग्दशर्नाबरोबरच बर्याच नाटकांत व �चत्रपटांतह� कामे केल� आहेत. ते स्वतः 

उत्तम कलाकार असूनह� त्यांचे स्वतःचे आवडीचे �ेत्र म्हणजे �दग्दशर्न �न फक्त �दग्दशर्न. 
       १९९८ साल� �वजूकाका सवर्प्रथम �शकागोला ‘सयुोग’ ह्या नाट्यसंस्थेबरोबर 
नाट्यमहोत्सवा�न�मत्त आले. त्या नाट्यमहोत्सवात 'व्यक्ती आ�ण वल्ल�', 'कुठे बोलायचे 
नाह�', 'सुंदर मी होणार' आ�ण 'मोरूची मावशी' अशी नाटके सादर केल� गेल� होती. 
�शकागोच्या ह्या प�हल्या दौर्यात �वजूकाकांना सवर्प्रथम जाणवला तो इथल्या माणसांचा 
आपलेपणा �न त्यांच्या वागण्यातला उबदारपणा आ�ण त्या पुढच्या जवळपास वीस वेळा 
केलेल्या दौर्यांमधून हा जाणवलेला आपलेपणा अजूनच विृध्दंगत होत गेला. त्यांच्याच 
भाषेत सांगायचं तर इथले कायर्कत� एकदम मस्त आहेत, आस्थापूवर्क सगळी ट�म एकत्र 
काम करत असते, तसेच उत्तम व्यवस्थापन इथे बघायला �मळते. �वशेषतः अगद� कुठल्या 
प्रकारचे सभागहृ कुठल्या प्रकारच्या कायर्क्रमांना अनुकूल होईल �न कलाकार �न प्रे�क 
ह्यांना कायर्क्रमाची मनसोक्त मजा कशी जास्तीत जास्त लुटता येईल त्याची मंडळाचे 
कायर्कत� जातीने काळजी घेतात. १९९८ चे महाराष्ट्र मंडळाचे अध्य� �वलास सावरगावकर, 
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स�मतीतल े�नतीन जोशी, प्रकाश टोके ह्यांनी केलेले आदरा�तथ्य �वजूकाकांच्या कायमस्वरूपात स्मरणात रा�हलेय. त्या वेळची 'व्यक्ती 
आ�ण वल्ल�' आ�ण 'सुंदर मी होणार' ह� नाटके इथल्या प्रे�कांना खूप आवडल� होती असे �वजूकाकांनी आवजूर्न सां�गतले. त्यांच्यामते 
इथला प्रे�क त्यांच्या स्वतःच्या अ�भरुचीच्या जवळ जाणारा आहे आ�ण इतक्या वीस वेळा सादर करण्यात आलेल्या �व�वध नाटकांसाठ� 
या चोखंदळ प्रे�कांनी कायम दाद �दल� आहे, अगद� नाटक आवडले नाह� तर� आवजूर्न इतले प्रे�क हक्काने सांगतातह�. 

त्यानंतर ते २००२ साल� '�प्रयतमा' हे नाटक घेऊन आले. प्रशांत दामले, अतुल परचुरे असलेल� ती एक संगीतमय प्रेमकथा होती. 
ह्या नाटकाची एक छान आठवण �वजूकाकांनी सां�गतल�. त्या नाटकात अतुल परचुरे यांना एका वैतागलेल्या नवर्याचे अ�भव्यक्तीवाचक 
गाणं सादर करायचे होते, त्यांना आपले हे गाणे प्रे�कांना कसे वाटेल असे वाटले होते पण इथल्या प्रे�कांनी त्यांच्या गाण्याला इतक� 
भरभरून उत्तम दाद �दल� �न वन्स मोअर �दला, क� त्यापुढे त्यांनी ते गाणे पूणर् दौर्यात अगद� ठणकावून गायले. �शकागोतल्या काह� 
कायर्कत्या�चा �वजूकाकांनी आवजूर्न उल्लेख केला जे त्यांच्या कायम स्मरणात रा�हलेत. मग ते कसल�ह� इच्छा न बाळगता कायम 
मदतीला पुढे धावणारे वीर दोशी असोत वा प्रेमाचे, हक्काचे उत्तम होस्ट रवी आ�ण �वद्या जोशी व आ�शष �न उल्का नगरकर असोत. 
तसेच शंकरराव हुपर�कर, अनुपमा धारकर यांच्यासारखे प्र�तभावान कलाकार, बेसम�ट �थएटर सारखी नाट्यसंस्था, सुहास तांब�सारखे 
स्वतःची अलग शैल� असणारे �वद्वान लेखक, श्रीधर जोशी, �नतीन जोशी, आनंद थत्ते, समीर सावंत व त्यांची सार� ट�म अशा अनेकांनी 
�शकागोच्या स्था�नक मराठ� नाट्य�ेत्राला इथे वाढवलेले आहे �न जुन्या जाणत्या लोकांना बरोबर घेऊन नवनवीन प्र�तभावंत कायर्कत� 
मंडळ पुढे नेत आहेत, याचे �वजूकाकांना कौतुक वाटते. काकांना सवार्त आवडते ती मंडळाची नेपथ्य स�मती. गेल्या इतक्या वषा�पासून 
नेपथ्य करणार� �ह मंडळी कधीच कुठल्याह� प्रकारच्या सेटला नाह� म्हणत नाह�त �न प्रयत्नपूवर्क शक्कल लढवीत ते काह� ना काह� 
युक्त्या करत इथे परदेशातह� भारतासारखेच मूळ नाटकाच्या तोडीचे नेपथ्य मयार्�दत उपलब्ध असलेल्या सा�हत्यातून बनवतात. त्याचा 
छानसा अनुभव �वजूकाकांना अ�लकडच्या काळात 'तीन पायांची शयर्त' ह्या नाटकाच्या नेपथ्याच्यावेळी आला. ह्याच नाटकाचे संगीतह� 
इथले खंदे कायर्कत� आनंद थत्ते ह्यांनी सांभाळले. आपल्या देशापासून दरू असताना आपल्या समुदायातील लोकच आपले नातेवाईक 
बनतात �न ते आपल� पाळंमुळं इथे रोवून जोमाने वाढतात ह्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे �शकागोच्या मंडळाचे कायर्कत� अशा शब्दांत 
�वजूकाका �शकागोच्या महाराष्ट्र मंडळाचे कौतुक करताना थकत नाह�त. ह्या सवा�मुळेच �वजूकाकांचे �शकागोशी इतक्या वषा�चे ऋणानुबंध 
दृढ झाले आहेत. अमे�रकेत दौरा ठरला, क� प�हले ते �शकागोला नाटकाचा प्रयोग आहे ना याची खात्री करून घेतात. �शकागोतील 
स्था�नक कलाकार व भारतातील काह� कलाकार ह्यांना घेऊन एखादे नाटक �दग्द�शर्त करण्याची संधी भ�वष्यात नक्क� येईल अशी 
�वजूकाकानी ह्या �न�मत्ताने इच्छा व्यक्त केल�.  
     एकंदर�त इथल्या कायर्कत्या�चा उत्साह व प्र�तभा पाहता महाराष्ट्र मंडळ �शकागो हे असेच शंभर� व त्यापुढेह� घोडदौड उत्तमपणे 
करत राह�ल अशी �वजूकाकांना खात्री वाटते. इथे आपल� नाट्यसंस्कृती रुजवायला, फुलवायला आमच्या नाटककारांकडून जे ज ेसहकायर् 
हवे ते आम्ह� नक्क� देऊ असेह� त्यांनी आवजूर्न सां�गतले. सुवणर् महोत्सवा�न�मत्त ह्या सुंदर शहराचे स�दयर् मनात उतरलेले उत्स्फूतर्, 
उत्साह� कायर्कत�, उत्तम प्रे�कवगर्, उत्तम यजमान �न एकूणच सवर्संपन्न अशी इथल� माणसे ह्या सगळ्यांना �वजूकाकांनी मनःपूवर्क 
स�दच्छा �दल्या. 
 

मुलाखत व शब्दाकंन: वषार् राहुल �वसाळ 
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एक अष्टपैलू व्यिक्तमत्व 

मुलाखतीसाठ� लेखणी हातात घेऊन अ�तउत्साहाने मी सरसावले खरे, पण काह� �णातच मला जाणवले क�, 
माझीच मुलाखत घेतल� जात आहे. हया प्रश्नांच्या भ�डमाराचा एक फायदा मात्र �निश्चत झाला आ�ण तो 
म्हणजे मनमोकळेपणे संभाषणाला सुरुवात झाल�. 
प्रश्न १. आपल्या वैयिक्तक आयुष्या�वषयी थोडे सागंा. 

मी श्री.�म�लदं पानट, पत्नी सौ. वषृाल�, कन्यारत्न मै�थल� तर सुपुत्र �च. �मह�र असा आमचा 
भक्कम चौकोनी सांगाडा आहे. 
प्रश्न २. ‘महाराष्ट्र मडंळ �शकागो’त तुमच ेपदापर्ण कसे झाले? 

‘परदेशात स्व�कयांबद्दल वाटणार� ओढ’ हे मंडळात येण्याचं प्रमुख कारण. १९९४ साल� स्वामी �ववेकानंदांच्या पदस्पशार्ने पु�नत 
झालेल्या �शकागो नगर�त कामा�न�मत्त आलो. महाराष्ट्र मंडळाच्या संक्रांतीच्या कायर्क्रमाला हजेर� लावल�. कायर्क्रम सरुू होण्यास बराच 
उशीर होत असल्याने प्रे�कवगार्त अस्वस्थता वाढत होती. अडीअडचणीच्या वेळी धावून जाणे हे रक्तात �भनले असल्याने, व्यवस्थापकांची 
भेट घेऊन व्यासपीठाचा ताबा घेतला. १५-२० �म�नटे लोकांचे मनोरंजन केले आ�ण शांतता प्रस्था�पत केल�. १९९४ पासून मी महाराष्ट्र 
मंडळाशी �नगडीत आहे. 
प्रश्न ३. १९९४ त े२०१९ हया कालावधीत आपण मंडळाच्या कोणत्या जबाबदार्या पार पाडल्या? 

१९९८ साल� उपाध्य�, १९९९ साल� अध्य�. २००० ते २००३ �वश्वस्त (ट्रस्ट�), २०११ साल� अध्य� आ�ण २०१२ ते २०१४ साल� 
�वश्वस्त. बेसम�ट �थएटर या ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’शी �नगडीत असलेल्या संस्थेच्या अनेक नाटकांमधून �नर�नराळ्या भू�मका पार 
पाडल्या. आजह� मंडळाच्या कोणत्याह� कायार्साठ� मी उपलब्ध असतो. 
प्रश्न ४. इतका द�घर्काळ तुम्ह� मंडळाची धुरा वा�हल�, हे �निश्चतच प्रशंसनीय आहे. ह्या कालखंडातील समाधान देणार� एखाद� घटना? 

२०११ साल� बहृन्महाराष्ट्र मंडळाचे �शकागोला झालेल ंअ�धवेशन. अ�धवेशनाची तयार� तीन वष� चालू होती. गव्हनर्रचे प्रशिस्तपत्रक 
�मळवले होते. आसपासच्या राज्यांतील मंडळांची सकारात्मक पत्रे जोडल� होती. संमेलनासाठ� आलेल्या पाहुण्यांची उत्तम व्यवस्था 
ठेवण्यात आल� होती. अंदाजे २०० स्वयंसेवक कायर्रत होते. हे कायर्कत� �न:स्वाथर् प्रेमाने पाहुण्यांसाठ� झटत होते. कष्ट करत होते. 
उत्कृष्ट आ�ण वै�वध्यपूणर् भरपेट जेवणाची सवर् पाहुणे स्तुती कर�त होते. सवा�च्या अथक प्रयत्नांमुळे सारे सुरळीतपणे पार पडले आ�ण 
संमेलनाची यशस्वी सांगता झाल�. आजह� लोक भेटले, क� त्या संमेलनाचा आवजूर्न उल्लेख करतात. त्या गोड स्मतृींना उजाळा देतात. 
तेव्हा मन समाधानाने, आनंदाने, अ�भमानाने भरून येते. एक प्रकारची कृतकृत्यता वाटते. 

कुशाग्र बुिध्दमत्ता, �न:स्वाथर् सेवाभाव, उत्कृष्ट अ�भनयकौशल्य, महाराष्ट्र मंडळा�वषयी अपार आस्था असलेल ेश्री. �म�लदं 
पानट म्हणजे एक अष्टपैलू व्यिक्तमत्व यात शंकाच नाह�. 

“मन करारे प्रसन्न सवर् �सध्द�चं ेकारण” 

एक हसतमुख, प्रसन्न, आनंद�, अत्यंत उत्साह� असे उमदे व्यिक्तमत्त्व म्हणजे श्री नीलेश �वळेकर. जेव्हा त्यांना त्यांच्या व्यिक्तगत 
आयुष्याबद्दल बोलण्याची मी �वनंती केल�, तेव्हा ते म्हणाले माझ्या कुटंुबात तीन व्यक्ती आहेत. मी स्वतः नीलेश �वळेकर, प्रत्येक 
कायार्त साथ देणार� माझी प्रेमळ अधा��गनी सौ. सायल� �वळेकर, आ�ण सुपुत्र कुमार �र�तक �वळेकर असे आमचे �त्रकोणी कुटंुब आहे. 
प्रश्न १.  अध्य�पदाची जबाबदार� स्वीकारताना आपल्या काय भावना होत्या? 
सवर्सामान्य कायर्कतार् म्हणून काम करण्यात मी खुश होतो. समाधानी होतो. पण चाहत्यांच्या आग्रहामुळे मी अध्य�पदाचा स्वीकार 
केला आ�ण त्यांच्या सहकायार्ने मी ह� जबाबदार� प्रयत्नपूवर्क पार पाडल�. 
प्रश्न २. २०१२ साल� आयोिजत केलेल्या कायर्क्रमामंधील संस्मरणीय असे कोणत ेकायर्क्रम झाले होत े? 

२०१२ साल� श्री. �दल�प प्रभावळकर हे �दग्गज अ�भनेते �शकागोला आले होते. आम्ह� त्यांचे ‘वाह्  गुरु’ नावाचे नाटक आयोिजत 
केले. त्यामध्ये स्था�नक कलाकारह� सहभागी होते. त्यांच्या अ�भनयातील पारंगततेला �शकागो नाट्य प्रे�मकांची परत एकदा वाहवा 
�मळाल�. दसुरा संस्मरणीय प्रसंग म्हणजे �दवाळीचा. त्यावष� ‘मेडोज क्लब’मधे दणक्यात �दवाळी साजर� केल� गेल�. प्रशांत दामल ेयांचे 
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अफलातून �वनोद� नाटक आ�ण ‘मेडोज क्लब’ मधले अप्र�तम जेवण. दगु्धशकर् रा योगच जणू! आजह� लोक भेटले क�, त्या �दवाळीची 
आठवण काढतात. 
प्रश्न ३.  तुमच्या कालावधीत घडलेल� एखाद� �वशेष आ�ण उल्लेखनीय घटना. 

�वशेष घटना म्हणजे राष्ट्रपती माननीय श्री.प्रणव मुखज� यांची �शकागोमधे घडलेल� प्रत्य� भेट. आयुष्यात प्रथमच शासक�य 
राजक�य थाटामाटाचा अनुभव घेतला. 

 
�म�लदं पानट 
२०११ अध्य� 

 
नीलेश �वळेकर 
२०१२ अध्य� 

 
�वद्या जोशी 
२०१३ अध्य�ा 

 
केदार नावकल 
२०१४ अध्य� 

 
सुचतेा अकोलकर 
२०१५ अध्य�ा 

प्रश्न ४. मंडळाच ेअध्य� झाल्यानंतर मंडळाच्या कामकाजाच्या पध्दतीत तुम्ह� काह� बदल केलेत का? 
   पूव� लोक RSVP करत नसत. कायर्क्रमाला �कती प्रे�क हजेर� लावतील, याचा अंदाज अचूकपणे लावता येत नस.े  बरंच अन्न 

वाया जात असे. आमच्या �पढ�वर ‘जीवन कर� िज�वत्वा अन्न हे पूणर्ब्रम्ह‘ असे संस्कार झालेले असल्यामुळे अन्न वाया जातं ह्याची 
मनाला टोचणी लागे. त्याच्या �नराकरणाथर् Paid RSVPची प्रथा चालू केल�. सौ. सायल� �वळेकर आ�ण सौ.�वद्या जोशी यांनी त्याकामी 
खूपच मदत केल�. पूव� सभासद वषर्भरातल्या सगळ्या कायर्क्रमांसाठ� वषार्च्या सुरुवातीला एकच �त�कट काढत असत, ह� पध्दत आम्ह� 
बदलल�. प्रत्येक कायर्क्रमासाठ� स्वतंत्र �त�कटे द्यायला सुरुवात केल�. लोकांचा �वश्वास संपादन करून के्र�डट काडर् द्वारे पसैे स्वीकारायला 
२०१२ मधे सुरुवात झाल�. 

    ‘रचना’ हे आपले िजव्हाळ्याचे प्रकाशन आहे त्याची �डिजटल प्रत काढायलादेखील त्याच वष� पासून सुरुवात झाल�. ‘रचना’मधील 
अध्य�ीय इंग्रजी आ�ण मराठ� अशा दोन्ह� भाषांमध्ये या वष� �दल ेगेले. (त्यावष�च्या ’रचना’च्या संपादक �वनता कुलकण� इंग्रजीतील 
अध्य�ीय मराठ�त अनुवा�दत करायच्या.) रचनात फोटो छापले. जा�हरातींची संख्या वाढवल�. 

   या सुश्राव्य मुलाखतीची सांगता श्री. नीलेश �वळेकरांनी आपल्या ‘सुस्वर सप्त सुरांनी ‘�गटार-च्या साथीने  केल�.  अशा सुरेख 
मुलाखतीचा शेवटह� �ततकाच सुरेल झाला हा म�णकांचन योगच मानला पा�हजे.  

‘�वद्या �वनयेन शोभत’े 

उत्तर अमे�रकेतील बहृन्महाराष्ट्र मंडळाच्या अध्य�पद� आपण आज �वराजमान आहात आ�ण तेह� �बन�वरोध �नवडीने! �शकागो येथील 
मराठ� भाषकांना ह� अत्यानंदाची बाब आहे. सवर्प्रथम आपले हा�दर्क अ�भनंदन! 
प्रश्न १. �शकागो नगरवासीयानंा आपल्या वैयिक्तक आयुष्याबद्दल काह� सागंाल का? 

मी श्री. सुरेश देशपांडे आ�ण सौ. शैला देशपांडे यांची ज्येष्ठ कन्या. आयुष्यात ‘माणसे जोडणे अवघड आ�ण तोडणे सोप’े हे मला 
व�डलांनी �शकवल.ं माझे पती श्री. रवींद्र जोशी हेदेखील ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’मध्ये २०११ सालापासून सक्र�य आहेत. यंदाच्या आपल्या 
मंडळाच्या गोल्डन जु�बल� से�लब्रेशनचे ते कन्व्हेनर आहेत. माझ्या दोन्ह� कन्या कु. समधृ्द� आ�ण कु. �मह�का ह्यांनीसुध्दा मंडळासाठ� 
वारंवार �व�वध कामे केल� आहेत. 
प्रश्न २. तुमचा स्वयंसे�वका त ेबहृन्महाराष्ट्र मडंळाच े(२०१९-२०२१) अध्य�पद, हा जो प्रवास आहे ह्या प्रवासाबद्दल लोकानंा कुतूहल 
आहे. त्याचं्या समाधानाथर् आपल्या उच्च �शखरापय�तच्या वाटचाल�बद्दल, थोडे सागंता का? 
   स्वयंसे�वका म्हणून मी ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’त प्रवेश केला. हौसनेे आ�ण जबाबदार�ने काम केले. २०११साल� �शकागोतील 
बहृन्महाराष्ट्र मंडळाच्या अ�धवेशनात ‘नॉथर् अमे�रकन प्रोग्राम क�मट�’मधे प्रोगॅ्रम मॅनेजर म्हणून महत्त्वाची जबाबदार� सांभाळल�. नंतर 
२०१२ मध्ये स्वकष्टाच्या बळावर मी मंडळाची उपाध्य� झाले. २०१३ मध्ये मी मंडळाची अध्य� म्हणजे प्रे�सड�ट म्हणून �बन�वरोध 
�नवडले गेले. त्यानंतर २०१४ मध्ये मराठ� शाळा सुरू केल�. त्याचबरोबर २०१४ ते २०१६ अशी तीन वष� ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’ची 
�वश्वस्त/ट्रस्ट� म्हणून काम केले. त्यानंतर २०१७ला बहृन्महाराष्ट्र मंडळ अ�धवेशनासाठ� �शकागोची अॅम्बॅ�सडर होते. २०१८ आ�ण २०१९ 
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मध्ये बहृन्महाराष्ट्र मंडळाची सेके्रटर� म्हणून मी काम केले. आ�ण आता २०१९ ते २०२१ कालावधीसाठ� मी बहृन्महाराष्ट्र मंडळाची 
अध्य� म्हणून काम सांभाळणार आहे. 
प्रश्न ३. २०१३ मध्ये जेव्हा ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’च्या अध्य�पद� आपल� �नवड झाल� त्या काळातल्या उल्लेखनीय गोष्ट�बंद्दल काह� 
सागंू शकाल का? 

आम्ह� वषर्भर भरगच्च कायर्क्रम आयोिजत केले. संक्रांतीला ’सूरप्रवास’ हा संगीत-प्रधान कायर्क्रम �शकागोच्या स्था�नक कलावंतांनी 
साजरा केला. गुढ�पाडव्याला सजंय उपाध्ये यांचे "मन करा रे प्रसन्न" उत्तम रंगले. तसेच हो�लका उत्सव साजरा केला तोह� थंडाई चा 
आस्वाद घेत! सहल�च्या वेळी "लगोर�" खेळाने रंगत आणल�. बफार्चा गोळा, म्हातार�चा कापूस यांची रेलचेल होती. आजीआजोबादेखील 
संगीतखुच� खेळल.े मंडळाच्या इ�तहासात प्रथमच दह�हंडी साजर� केल�. गणेशोत्सवाला �सॲटलवरून आललेे "ती फुलराणी नाटक सादर 
झाल.े तसेच गणरायाची ढोल-ताशाच्या साथीने लेमॉन्टच्या देवळाच्या आवारात �मरवणूक काढल�. �दवाळीला आकाशकंद�ल, रांगोळी या 
स्पधार् घेतल्या. द्वारकानाथ सझं�गर� यांचा कायर्क्रम, तसेच जादगूार रघुवीर याचें जादचेू प्रयोग तर आबालवधृ्दांना आनंद देऊन गेले. 
वषर्भर प्रत्येक सणाप्रमाणे गुळपोळी, पुरणपोळी, आंबेडाळ, पन्हे, मोदक, लाडू, �चवडा असे खास मराठ� पदाथर् भारतातून आणायची सोय 
केल�.  
       २०१३ च्या वषार्त प्रत्येक कायर्क्रमाला उपिस्थतांना सीट क्रमाकं द्यायला सुरुवात केल�. त्यामुळे मंडळाचे सभासद पुढच्या सीट 
�मळण्यासाठ� वेळेवर RSVP करू लागले. आलेल्या प्रत्येक सभासदाला हाताला लावायला रंगीत बँड द्यायला सरुुवात केल�. त्यामुळे 
आधी �तक�ट काढलेले आ�ण वेळेवर कायर्क्रमाला आलेले सभासद यांच्यातील फरक ओळखता आल्याने भोजनाची नी आसनांची �वनासायास 
व्यवस्था करता येऊ लागल�. 
प्रश्न ४. नवीन लोकानंा तुम्ह� काय संदेश द्याल ? 

फॅालो युवर हाटर्! जे तुम्हाला हवे ते �मळवण्यासाठ� मनापासून कष्ट करा. आपल्या सकारात्मक कायार्ने समाजाचे ऋण फेडा. 
शुभं भवतु. मराठ� भाषकांच्या  हृदय�सहंासनावर आपल्या कतृर्त्वाने आ�ण प्रेमळ व्यिक्तमत्वाने �वराजमान असलेल्या या सम्रा�ीला सादर मानाचा 
मुजरा! 

‘मराठ� पाऊल पडत ेपुढे’ 

प�हल्या भेट�तच लोकांना िजंकून घेणारे, अ�तशय प्रसन्न व्यिक्तमत्त्व म्हणजे श्री. केदार नावकल. औपचा�रकतेची जागा आपलेपणाने 
केव्हा घेतल� आ�ण गप्पांच्या स्वरूपातल्या प्रश्नावल�ला कधी सुरुवात झाल�, हे समजलंच नाह�. 
प्रश्न १.  केदार दादा आपल्या व्यिक्तगत आयुष्याबद्दल मराठ� भाषकानंा काह� सागंाल का? 
      मी केदार आनंदराव नावकल. माझ्या कुटंुबातील व्यक्ती म्हणजे माझी पत्नी सौ. अ�नता नावकल आ�ण �चरंजीव �नषाद नावकल.  
मूळचा मी  मुबंई- दादरचा!  कनार्टकातल्या म�णपाल इिन्स्टट्यूट ऑफ इंिजनीय�रगं मधून मी माझं इंिजनीअ�रगंचे �श�ण पूणर् केले 
आ�ण न्यूजस�ला उच्च �श�णासाठ� आलो. त्यानंतर नोकर��न�मत्त १९९५ मधे �शकागोला येणं झालं. तेव्हापासून आजतागायत माझे 
वास्तव्य �शकागो नगर�त आहे. 
प्रश्न २. २०१४ साल� कोणत े�वशेष कायर्क्रम केले गेले होत,े जे तुमच्या अजूनह� स्मरणात आहेत? 

भावपूणर् सुंदर क�वतांचा वाचन-महोत्सव, हृदयनाथ मंगेशकर यांचे सुश्राव्य गायन, टे�नस, कॅरम, बॅड�मटंन इत्याद� खेळांच्या 
स्पधार्, भारतातल्या आ�ण अमे�रकेतल्या कलाकारांचे प��टगंचे प्रदशर्न, ‘फ�ड माय हंग्री �चल्डे्रन’ साठ� केलेले काम; ह्या  सवर् कायर्क्रमांना 
लोकांनी बहुसंख्येने हजेर� लावल� होती. प्रत्येक कायर्क्रमाला ‘हाउसफुल’चा फलक लावावा लाग.े माझ्या अध्य�ीय कार�कद�तल� आवजूर्न 

उल्लेख केला पा�हजे अशी घटना म्हणजे �शकागो मराठ� शाळेची स्थापना!  
प्रश्न ३.  सवर् कायर्क्रम इतक्या उत्तमपणे पार पडले, या यशाचं रहस्य काय? 

शे्रय द्यायचं झालं तर ते प्रथम ‘वक्तशीरपणा‘ आ�ण ‘आदशर् �नयोजन’ या दोन्ह� गुणांना �दल ेपा�हजे. प्रत्येक कायर्क्रमासाठ� आम्ह� 
कप्तान म्हणून एका व्यक्तीची �नवड करत असू. त्या व्यक्तीच्या मागर्दशर्नाखाल� सवर् स्वयंसेवक कायर्रत असत. स्वयंसेवकांचे आम्ह� 
�नर�नराळे गट करत असू, प्रत्येक गटप्रमुखाला त्याचे काम नेमून �दलेले असे. काह� स्वयंसेवकांच्या गटाला आम्ह� शेवटपय�त राखीव 
ठेवत असू. या सगळ्या गोष्ट�ंमुळे कुठल्याह� कायर्क्रमात ग�धळ गडबड न होता, तो कायर्क्रम व्यविस्थतपणे पार पडत असे.  
प्रश्न ४. ‘महाराष्ट्र मडंळ �शकागो’ने मराठ� मडंळीचं्या भावी �पढ्यानंा उपयुक्त असे काय काम कराव,े असं तुम्हाला वाटतं?  
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       आता आपण अमे�रका हा देश आपला मानला आहे. आपण मराठ� भाषक जर� अल्पसंख्य असलो तर�, गुणात्मक वाढ करून 
येथील समाजाशी आपण एकरूप झाले पा�हजे. आपल्या मराठ�भाषकांतून राज्यस्तरावर नेततृ्व �नमार्ण करावे व त्यांनी मराठ� भाषकांचे 
प्र�त�न�धत्व करावे असे मला वाटते. येथील धमार्दाय संस्थांना म्हणजे चॅ�रटेबल इिन्स्टट्यूटना मदत करावी.  
       मलुाखतीचे प्रश्न संपले. मनात आले क�, श्री केदार नावकल यांचा ब्लड ग्रुप BE POSITIVE असावा अन्यथा असे सकारात्मक 
व्यिक्तमत्व �नमार्ण होणे शक्य नाह�!  क्र�डा�ेत्र, �चत्रकला, नाट्यकला, संगीतकला या सगळ्यांची उत्तम जाण असणारे व्यिक्तमत्व 
अध्य� म्हणून ‘महाराष्ट्र मंड्ळ �शकागो’ला लाभले हेाते; हे महाराष्ट्र मंडळाचे सौभाग्य !  

‘सुहास्यवदना’ 

सौ. सुचेता  अकोलकर यांना मुलाखती�न�मत्त काय प्रश्न �वचारावेत, याची मनात जुळवाजुळव कर�त असताना, त्यांच्या अत्यंत गोड व 
लाघवी संवादकौशल्यामुळे, औपचा�रकतेचे मळभ �णाधार्त �वरले आ�ण त्याची जागा प्रसन्न मोकळेपणाने घेतल�. ह्या संवादातून मला 
प्रतीत झालेले िजव्हाळ्याचे प्रमेळ व्यिक्तमत्त्व, ते असे. 
 प्रश्न १. स्वत:�वषयी थोडं सागंा… 
    माझा जन्म एकत्र कुटंुबात झाला. लग्नह� एकत्र कुटंुबात झाले. लहानपणापासूनच सवा�शी �मळून �मसळून वागण्याची सवय 
होती. माझ्यावर प्रभाव टाकणार्या तीन व्यक्ती म्हणजे माझे पती ‘श्री.पंकज अकोलकर‘, माझी आई, ‘श्रीमती जयश्री कोटस्थाने‘ आ�ण 
माझ्या सासूबाई ‘श्रीमती नीला अकोलकर‘. माझी दोन्ह� मुल ेश्री. नील अकोलकर आ�ण सौ. रा�धका ह्यांनीह� वेळोवेळी महाराष्ट्र मंडळात 
उत्साहाने काम केले आहे. 
प्रश्न २. २०१५ साल� तुमच्या अध्य�पदाच्या कालखंडात घडलेल्या उल्लेखनीय घटना कोणत्या? 
    सवार्त महत्वाचं म्हणजे ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’च्या कायर्क्रमात मराठ� शाळेला हक्काचा वेळ उपलब्ध करून �दला गेला. 
त्यामुळे शाळेच्या �वद्याथ्या�ना आपल्या अंगी असलेल्या सुप्त गुणांचे प्रकट�करण करण्यासाठ� व्यासपीठ उपलब्ध झाले व पालकांचा 
सहभागह� व�ृद्धगंत झाला. त्यावष� ‘स्त्री‘शक्ती या �वषयावर आधा�रत कायर्क्रम केले गेले.  
       द�घर्काळ स्मरणात राहतील असे अजून तीन संगीताचे कायर्क्रम झाले. श्री. राहुल देशपाडें यांचे सुश्राव्य शास्त्रीय संगीत, श्री 
सल�ल कुलकण� व श्री संद�प खरे यांचा ‘आयुष्यावर बोलू काह�’ आ�ण अमे�रकेतल्या कलाकारांचा वाद्यवृंद. अमे�रकेतील �व�वध 
कलाकारांचा ‘उभ्या उभ्या �वनोद‘ हया कायर्क्रमानेदेखील त्या वष� मनोरंजनात मोलाची भर टाकल�. त्या वष�चे वेगळेपण म्हणज,े 
नेपरिव्हल आ�ण डीवॉन ह्या दोन्ह� �ठकाणी महाराष्ट्र मंडळाचे फ्लोट्स काढले गेले. लहान मुलांकडून बेबी-�सट�ंग मध्ये अनेक ब्लँकेट 
तयार करून घेण्यात आल� आ�ण ती सगळी ब्लँकेट्स रुग्णालयाला भेट म्हणून देण्यात आल�. तसेच ‘रचना’चे प्रकाशन केवळ �डिजटल 
न ठेवता ज्येष्ठ नाग�रकांसाठ� काह� प्रती छापून घेतल्या.  
  प्रश्न ३.  मराठ� भाषकाचं्या भावी �पढ्यानंा आपण काय संदेश द्याल? 
     आयुष्यात वारंवार अडचणी उद्भवतात. संकटे येत राहतात. हसत-मुखाने संकटांना सामोरे जा. मी स्वतः �व�वध अडचणीच्या 
प�रिस्थतीत हसायला �शकले आ�ण त्याचेच अनुकरण तुम्ह�देखील करा. अल्पशा यशाने हुरळून जाऊन गवर् करू नका. ‘�वद्या �वनयेन 
शोभते’ याचे स्मरण ठेवा. लोकांच्यात वसत असलेल्या चांगुलपणाला आवाहन करा. सवा�ना बरोबर घेऊन यश संपादन करा. उत्कृष्ट 
आ�ण आदशर् आचरणाने आपल्या समाजाचे नेततृ्व करा. 
      सौ सुचेताता�चे व्यवहा�रक कौशल्य, ‘उक्ती आ�ण कृती’चा जीवनातील अपूवर् संगम, त्यांच्या सािन्नध्यात आलेल्या सवा�ना 
समाधान लाभावे, म्हणून चालू असलेल� अ�वश्रांत धडपड आ�ण तीदेखील मोठ्या आनंदाने! 
हे सारं कौतुकास्पद आहे, अ�भनंदनीय आहे.  

मुलाखत व शब्दाकंन: अचर्ना �भडे 
सं��प्तीकरण - उल्का नगरकर 
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‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’ - स्थापना ते सुवणर् महोत्सव अथार्त १९६९ ते २०१९ अशी अधर्शतक� वाटचाल 
करताना मंडळाने असंख्य उत्तमोत्तम कायर्क्रम सादर करण्याक�रता सा�हत्य-कला अशा �ते्रांतील �दग्गज 
कलाकारांना महाराष्ट्रातून �शकागोमध्ये आमं�त्रत केलेले आहे. मंडळाने आयोिजलेल्या कायर्क्रमांना यशस्वी 
करण्यात ह्या कलाकार मंडळींचा वाटा खरंच �सहंाचा आहे. मंडळाचा गौरवशाल� इ�तहास ह्या कलाकारांच्या 
आठवणींतून उलगडण्यासाठ� माझे महत्भाग्य म्हणून ‘सुवणर्स्मतृी’क�रता ‘मराठ� व �हदं� - नाट्य, �चत्रपट 
व दरू�चत्रवाणी मा�लका’ या सवर्च �ेत्रांतील एक अत्यंत यशस्वी व्यिक्तमत्त्व आ�ण आपल्या प्रत्येक 
भेट�त �शकागोचा रंगमंच अ�रशः गाजवणार्या ‘सौ. वंदना �शर�ष गुप्ते’ यांची मुलाखत घेण्याची सुवणर्संधी 
मला प्राप्त झाल�. 

पद्मश्री कै. मा�णक वमार् ह्यांना लाभलेला सा�ात देवी शारदेचा कंठ महाराष्ट्राला गेल� �कत्येक दशके सुप�र�चत आहे. 
मा�णकबा�च्या अ�भजात कलेचा वारसा पुढे चालवणार्या त्यांच्या चार यशिस्वनी कन्यारत्नापंकै� एक म्हणजे ज्येष्ठ मराठ� अ�भनेत्री 
सौ. वंदना गुप्ते, पूवार्श्रमीच्या वंदना अमर वमार्. मा�णकबा�चा हा प�रवार म्हणजे संत तुकाराम महाराजांच्या “शुद्ध बीजापोट� । फळे 
रसाळ गोमट� ।।” ह्या सुप्र�सद्ध अभंगाचे प्रत्य� प्रमाण आहे अस ेम्हटले तर ते अ�तशयोक्त ठरू नये. खरे पाहता, �हदंसु्थानी रागदार�चे 
सुसंस्कार घेऊन वंदनाता�नी कलेच्या �ेत्रात पदापर्ण केले, त�व्हा त्यांना त्यांच्या कोक�लस्वरामुळे एका नाटकात अ�भनयाची संधी �मळाल�. 
ती त्यांनी उत्साहात घेतल� देखील. मातोश्रींचा त्यांना मंत्र हाच होता क� “जे करशील, ते तुझ्यापर�ने सव�त्तमच होईल ते कर, खळखळत्या 
पाण्यासारखी सतत वाहत रहा, यशाच्या कुठल्याह� �शखरावर �वसाव्यासाठ� थांबूह� नकोस”! तो मतं्र वदंनाता�नी, १२,००० हून अ�धक 
नाटकांचे प्रयोग, शेकडो ट�व्ह� मा�लका, �चत्रपट यशस्वी करून, आजह� हृदयांत तसाच जपला आहे; �कंबहुना, त्यांच्या तब्बल ५० वषा�च्या 
अ�भनयाच्या �ेत्रातील यशश्रीचं तेच रहस्य आहे! … वंदनाता�च्या मनात मंडळा�वषयी उत्कट प्रमे आहे. आपल� भाषा, कला, आ�ण 
संस्कृती ह्यांना मस्तकावर धारण करणार्या �शकागोच्या सततोत्साह� मराठ� माणसा�वषयी त्यांना वाटणारे कौतुक हे त्यांच्याशी झालेल्या 
�दलखुलास गप्पांमध्ये �णो�णीं जाणवत होते … मी हे अनुभवताना अत्यंत भाव�वभोर झालो होतो हे सांगणे नलगे -  

जैस� शारद��चये चंद्रकळे । मािज अमतृकण क�वळे । ते व��चती मन� मवाळ� । चकोरतलग� ॥  
�तयापर� श्रोतां । अनुभवावी हे कथा । अ�तहळुवारपण �चत्ता । आणू�नयां ॥ - �ानेश्वर� भावाथर्द��पका 

चेतन: “महाराष्ट्र मडंळ �शकागो” ह� उत्तर अमे�रकेतील महाराष्ट्र मंडळामंध्ये ‘आद्य संस्था’ - यंदाच्या वष� ५०व्या वषा�त पदापर्ण करत े
आहे. मडंळाच्या ह्या सुवणर् महोत्सवी वषार्�न�मत्त आपल्याला काय वाटतं? 
वंदनाताई: आपल्या मातभृूमीपासून मराठ� माणूस ज�व्हा दरू जातो त�व्हा आपल्या मातभृाषेशी आ�ण मातीशी असलेल� आपल� नाळ त्याला 
अिजबात तुटू द्यायची नसते, �कंबहुना ती तुटू नये म्हणून तो सतत प्रयत्नशील रा�हलेला आहे. अमे�रकेसारख्या �वस्तीणर् देशातं ५० 
वषा�पूव� काह�ह� मदत उपलब्ध नसताना, फारशी काह� साधने उपलब्ध नसताना, जी काह� धडपड इकडे तुम्हां मंडळींनी केल� आहे, त्याचे 
खरंच कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. अ�रशः ‘शून्यातून’ सगळं �वश्व तुम्हां मंडळींनी एकमेकांच्या मदतीने उभं केल ंआहे! मंडळात 
आपल्या गौरवशाल� परंपरा, सणवार, उत्सव हे अगद� शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं, मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. अगद� �कत्येक कायर्क्रम 
तर, हल्ल� भारतातह� तेवढ्या उत्साहात साजरे केले जात नाह�त, ह� वस्तुिस्थती आहे. आत्ताची �पढ�च नव्हे तर आपल्या पुढ�ल 
�पढ्यांसाठ� देखील ह� आपल्या महान संस्कृतीची गंगा अशीच पुढे वाहत राह�ल, याची मंडळाने घेतलेल� काळजी अगद� ठळकपणे �दसून 
येते. हे कायर्, मंडळ गेल� ५० वष�  एकत्र येऊन, सवा�ची मोट बांधून करते आहे, ह� खरंच कौतुकाची गोष्ट आहे.  
आणखी एक महत्त्वाचं �नर��ण म्हणजे - भारतातून अमे�रकेत आलेल्या सुरुवातीच्या �पढ्यांमध्ये �वशेषतः लहान मुलांना मराठ� भाषा  
�शकवणं हे अत्यंत िज�कर�चं होतं, पण हळूहळू नंतरच्या �पढ्यांनी मात्र आपल� भाषा आ�ण संस्कृती इकडे  नुसती आणल�च नाह�, तर 
ती जीवापाड जपल� देखील. 
  

“इवल�स� रोप ला�वयल� द्वार� । तयाचा वेलु गेला गगनावेर�ं ॥” 
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अमे�रकेत राहून अस्ख�लत मराठ� बोलणार� लहान मुल ं पा�हल्यावर खरंच मला नवल वाटते, तुम्ह�ं लोक हे सगळं करता 
त्याबद्दल तुम्हांला Hats off! मायभू पासून सातासमुद्रापार दरू, तर�ह� �तला �नत्य आपल्या हृदयांत जपणारा एकसंध असा ‘महाप�रवार’ 
म्हणजेच ‘महाराष्ट्र मंडळ’! फारंच छान - तुम्हां सवर् मंडळींना ‘सुवणर् महोत्सवी वषार्�न�मत्त  मनःपूवर्क शुभेच्छा!  

चेतन: आपण अ�भनय �ते्रात गेल� अनेक दशके यशस्वी आहातं, ‘महाराष्ट्र मडंळ �शकागो’ने जपलेल्या ‘नाट्य’ परंपरेबद्दल तुम्हालंा  
काय वाटतं? आपण अनेकदा मंडळाच्या कायर्क्रमामंध्ये नाटकेह� सादर केल� आहेत, त्याबद्दल काह� सागं ू शकाल का?  
वंदनाताई: नाट्य परंपरेच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर - मराठ� माणसांना एकत्र आणणारे धागे म्हणून ज्या काह� गोष्ट� आहेत, त्यांत 
प�हल ंम्हणजे ‘खाणे’ आ�ण दसुरं म्हणज े‘नाटक’! त्यापैक� नाटक हे खाण्यालाह� बरेचदा सरस ठरतं ! असा माझा अनुभव! मराठ� माणसाचे 
नाटकावर जीवापाड प्रेम आहेच. आ�ण त्या नाटकावर�ल प्रेमापोट� आपण एकत्र जमतो, त्याच्या जोडीला अनेक कायर्क्रम देखील आयोिजत 
करतो. अमे�रकेतील मराठ� भा�षकांच्या दृष्ट�ने पाहता ‘�शकागो’ म्हणजे तर अमे�रकेतील ‘नाट्यपंढर�’ ! तुम्ह�ं मंडळी, गेल� अनेक वष� 
�व�वध दज�दार नाटके सादर करत आहांत आ�ण त्या सोबत क�वता, गायन, नतृ्य, नाट्य-वाचन वगैरे असे अनेक कायर्क्रम देखील करत 
आहांत. हे फक्त आ�ण फक्त आपल्या ससं्कृतीवर प्रेम आ�ण मनात ददुर्म्य इच्छाशक्ती असेल तरंच शक्य आहे. जुन्या परंपरा जपत 
असताना नव्या परंपरा हळुवारपणे �नमार्ण करणं आ�ण त्या ५० वष� �टकवणं, हे करताना सवा�ना एकत्र जोडून त्यांची सांस्कृ�तक मोट 
बांधणं … हे सारंच अद्भुत आहे, अ�भमान वाटावा असेच आहे!   

आम्ह�ं ‘सुयोग’ �न�मर्ती सोबत १९९८ मध्ये मंडळासाठ�  ‘शूऽऽ कुठं बोलायचं नाह�’ व ‘सुंदर मी होणार’ ह� दोन नाटके घेऊन आलो 
होतो. आ�ण पुढे २००० मध्ये मंडळाने आयोिजत केलेल्या भव्य नाट्य महोत्सवासाठ� ‘श्री तशी सौ’ हे नाटक घेऊन आलो होतो. ह्या सवर्च 
प्रयोगांना �शकागोकरांनी अ�रशः डोक्यावर घेतले होते. खूपच धमाल आल� होती! अमे�रकेतील महाराष्ट्र मंडळांनी �वशेषतः �शकागोने ह� 
नाट्यपरंपरा जपल� तर आहेच पण �वक�सत देखील केल� आहे. नेपथ्य, प्रकाश-योजना, ध्वनी, वेशभूषा आ�ण सजावट वगैरे अशी नाटकाच्या 
दृष्ट�ने अत्यावश्यक �व�वध अंगांची तयार� मंडळच आम्हांला अनेकदा करून देत आलं आहे. भारतातील कायर्क्रमांप्रमाणे आता अमे�रकेतह� 
नाटकांना उदंड प्रे�क लाभतो आहे, आ�ण  त्यांतील �कत्येक दद� दादह� देतात! हे �चत्र फारच उत्साहवधर्क आहे!  

चेतन: ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागोच्या आपल्या अनेक भेट�मंधील  एखाद� गोड अशी आपल� आठवण सागंू शकाल का ?   
वंदनाताई: एखाद� नाह� तर, अनेक गोड आठवणी आहेत! १९९८ मध्ये �शकागोला आम्ह�ं आलो होतो, तो कायर्क्रम हा १६ जुलै रोजी होता 
आ�ण गंमत म्हणजे त्याच �दवशी माझा वाढ�दवस देखील असतो … हे मंडळातील �वलास सावरगावकर, सुनीता व प्रकाश टोके, �म�लदं 
पानट, सुरेश तलाठ�, �नतीन जोशी, वीर दोशी, पुष्पा प्रचंड, अ�वनाश पटवधर्न, श्रीकांत नाडकण�, मकरंद करंद�कर, हेमलता पाट�ल आ�ण 
इतरह� अनेक कायर्कत्या�ना कळताच, ‘प्रयोग’ झाल्यानंतर त्यांनी सप�रवार येऊन, माझ्यासाठ� केक आणला होता! माझा मलुगा – अ�भजीत,  
त�व्हा इं�डयानामध्ये �शकायला आलेला होता, तो देखील त�व्हा मला भेटायला आला होता. आ�ण आम्ह�ं सवा�नी मोठ� पाट� केल� होती. 
सु�नता टोक� च्या मातोश्रींनी तर चक्क मला ‘ओवाळलं’ होतं ! त�व्हा भारती आ�ण राणी देखील माझ्या सोबत होत्या. आम्ह�ं �तघीं ब�हणीं 
त्यावेळी टोके यांच्या घर� रा�हलो होतो. दसुर्या �दवशी टोके प�रवारासोबत �शकागो दशर्न देखील करून आलो. तुमचे �शकागो शहर 
म्हणजे स्थापत्यकलेचं एक आश्चयर्च आहे! मंडळातला प्रत्येक माणूस आम्हांला खूपच मनापासून जपत होता, आमची काळजी घेत होता. 
आदरा�तथ्य करणारे सगळेच स्वयंसेवक आमच्याशी अत्यंत आपुलक�ने  वागत होते ह� गोष्ट आम्हांला अत्यंत भावल� होती!  

१९९८ मध्ये �शकागो मधील कायर्क्रम संपल्यावर आमचा पुढ�ल कायर्क्रम आमचा ‘लंडनमध्ये’ होता, �वमानतळावर टोके कुटंब 
सोडायला आले होते, पण अचानक आम्हांला िव्हसा �मळण्यात अडचणी आल्या आ�ण लंडनचा प्रवासच आम्हांला रद्द करावा लागला. 
त�व्हा, आम्ह�ं टोक� च्या घर� परत आलो … आल्यावर, सुनीता व�हनींनी घर�च पटकन जेवण बनवलं होतं. मला अजूनह� आठवतंय - मी 
त्यांना म्हणाले होते,  “देखण्या व�हनींच्या हातचं �पठल-ंभात खायला खूप मजा आल� !” टोके कुटंुब �कत्येक वष� त्यानंतरह� संपकार्त 
होतं.  अजूनह� बर�च मंडळी संपकार्त आहेत. माझा एक ‘ती’ नावाचा कायर्क्रम होता - मुल�च्या जन्मापासून �तचा आजी होण्यापय�तचा 
प्रवास अशी नतृ्य-नाट्य-संगी�तका! त्याबद्दल �नतीन जोशींशी ‘ती’-क�रता सोबत काम करण्याबद्दल माझं बोलणंह� झालं होतं आ�ण अनेक 
�ठकाणी ‘ती’चे यशस्वी प्रयोग देखील झाले होते. आणखी म्हणजे - माझी जवळची दादरची मैत्रीण, अनुपमा धारकर. तीह� �शकागोमध्येच 
राहते, �तचीह� मध्यंतर� भेट झाल� होती.  

आणखी एक गंमत सांगायची झाल� तर, �कत्येक वष� झाल� तर� आजह� मला �शकागोतील �मत्रमंडळी भटेल्यावर, एका गोष्ट�चं 
वणर्न ते अजूनह� तेवढंच रसभर�त करतात, ती म्हणजे – २००० मध्ये आम्ह�ं आलो होतो त�व्हा ह्या सवा�च्याक�रता फक्त २ तासांत 
‘�चकन कर�, पाव आ�ण भात’ असा स्वयंपाक मी स्वतः केला होता … खरं तर हॉटेलमधील इलेिक्ट्रक शेगडी आ�ण भांडे तेवढेच आयत्या 
वेळीं उपलब्ध झाले होते. पण बेत अगद� फक्कड झाला होता!  खवय्ये म्हणून त�व्हा मंडळातले अनेक कायर्कत� आ�ण आमच्या नाटकातील 
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कलाकार मंडळी वगैरे अशा समुारे २५ जणांनी  अ�रशः �मटक्या मारत जेवण केले !  नंतर, सुयोगमधील सवर् कलाकार मंडळी आ�ण 
�शकागोकर मंडळी असे सवर्जण एकत्र बसून छान मैफल जमल� होती. मीह� त्यांत माझ्या आईचे अत्यंत आवडीचे गाणे गायल ेहोते – 
“घननीळा ल�डवाळा, झुलवु नको �हदंोळा! ...” 

हा मंडळाने जपलेला ऋणानुबंध असाच �नत्य सुगं�धत राहावा ह�च ‘श्री’ंच्या चरणीं प्राथर्ना ! मंडळाच्या सुवणर् महोत्सवी 
वषार्�न�मत्त खूप खूप अ�भनंदन व पुढ�ल ह�रक महोत्सवाच्या वाटचाल�साठ� हा�दर्क शभुेच्छा ! कळाव� लोभ असावा !    

 
मुलाखत व शब्दाकंन: चेतन रेगे 

 

 
ज्येष्ठ अ�भनेत्री - सौ. वदंना �शर�ष गुप्त े

 
श्री. �दल�प प्रभावळकर, सौ. वंदना गुप्त ेयाचं्यासोबत श्री. प्रकाश टोके 

 

 
श्री. प्रकाश टोके याचं्या संग्रहातील 

कै. मा�णक वमार् याचं्या स्वा�र�चा ठेवा 

 
 

१९९८ - “सुंदर मी होणार”ची जा�हरात २००० - “श्री तशी सौ’”ची जा�हरात 

Best wishes from  
Prakash and Sunita Toke 

Best wishes from  
Anupama and Dilip 

Dharkar 



महाराष्ट्र मडंळ �शकागो ६८ सुवणर् महोत्सव १९६९ – २०१९ 
 

 
“You make a living by what you get. You make a life by what you give.” �वन्स्टन च�चर्ल यांच्या 

ह्या शब्दांनी प्रे�रत होऊन जेव्हा मी �शकागोच्या महाराष्ट्र मंडळात काम करायचं ठरवल,ं तेव्हा ती संधी मला 
�मळाल�, दोन हजार सोळा ह्या वष�चे अध्य�, श्री. संद�प गाडगीळ, यांच्या ट�मपासून.  

संद�पना लहानपणापासूनच इतरांना मदत करण्याची आवड! त्यात २०११ च्या BMM  मध्ये भरपूर काम करून, 

नंतर �नलेश �वळेकर आ�ण �वद्या जोशी यांच्या बरोबर काम केल्यानंतर, २०१६ मध्ये संद�पनी अध्य�पदाचं �शवधनुष्य 

उचलायचं ठरवल.ं काह� कमी-जास्त झालं तर दोष स्वतःचा पण कौतुक झालं तर के्र�डट मात्र ट�मला द्यायचं, हा मंत्र 

त्यांनी पुरेपूर पाळला.  
प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक स्त्री असते, तशी, वैशाल� 

गाडगीळ, संद�पबरोबर �हर�र�ने तर होतीच, पण त्याबरोबरच त्यांच्याबरोबर 
होती, त्यांची संपूणर् ट�म. मुख्य ट�ममध्ये संद�पबरोबर होते �शल्पा नाईक, 

अ�धश्री पंचपोर, संजय मराठे आ�ण सुनील देव. त्या वष� संद�पचे ध्येय होतं ते 

म्हणजे त्यांना �शकागोच्या सवर् भागातून ट�म मेम्बसर्चा सहभाग हवा होता.  
त्या वष�, प्रशांत दामल�च्या नाटकाला जवळपास साडे सातशे श्रोते 

आले होते, इतक्या लोकांना एकत्र आणणं, आ�ण त्यांचं जेवण-खाण, पूणर् 
�दवसाचा प्रोगॅ्रम पार पाडणं, हे फक्त ट�ममुळेच शक्य होतं, ह� संद�प यांची 
भावना �कती सुखकर आहे. प्रत्येक प्रोगॅ्रम नंतर संद�प, प्रत्येक ट�म मेम्बरला 
स्वतः फोन करून त्यांचे आभार मानायचे, त्याचं मला स्वतःला ह� खूप कौतुक 

वाटायचं. व याच खपणार्या ट�मसाठ� आपण मोठ्या प्रमाणावर प्रशांतबरोबर ‘Meet and Greet ‘ करू शकलो नाह�, याची खंतह� ते व्यक्त करतात. 

त्या वष�च्या दोन आठवणीं पैक� एक म्हणजे महाराष्ट्र मंडळच्या गणेश उत्सवामध्ये, गणपतीबरोबर गौर�ह� बसवण्याची प्रथा 
सुरु केल� व दसुर� आठवण  म्हणजे MMC चा �दवाळीचा फराळ हा चक्क ट�ममधल्या अन्नपूणार्नी केला होता! ज्या वेळी आपण घरचा फराळ 

सुद्धा, बाहेरून �वकत आणतो तेव्हा मंडळाच्या सभासदांना मस्त भारतातल्या सारख्या फराळाची चव �मळावी म्हणून स्वाती पवार, वैशाल� देव, 

�शल्पा नाईक, अ�धश्री पंचपोर, वैशाल� गाडगीळ, शुभांगी सुमंत आ�ण अनुपमा भट यांनी कंबर कसून तो बनवला आ�ण सवा�ची वाहवा �मळवल�. 
या वष� कामं करता करता ह� ट�म इतक� जवळ आल� क� त्या सवर् जणांचं एक मस्त कुटंुबच बनल ंआ�ण आज चार वषा�नंतरसुध्दा ते 

नातं सवा�नी तसंच जपलंय, हे संद�प अ�भमानाने सांगतात. 

२०१६ ला महाराष्ट्र मंडळात काम करायचा इतका छान अनुभव आल्यावर, रवी जोशींनी, २०१७ च्या ट�म मध्ये यायला �वचारल्यावर मी 
नाह� म्हणणं शक्यच नव्हतं आ�ण त्याजोडीला मला जे भावल ंते म्हणजे २०१७ चं ब्रीद वाक्य ‘मनी आमुच्या 
माय मराठ�ची ओढ, देऊ तयाला समाजकायार्ची जोड’! 

 काळाची गरज ओळखून, आजचं महाराष्ट्र मंडळ आपण अजून मोठं कसं कराव,ं अजून स्वयंसेवक 

कस ेआणावेत, चाकोर�बाहेर पडून त्याचा �वस्तार कसा करावा, संस्कृतीजतनाला समाजसेवेची जोड कशी 
द्यावी या �वचारांनी प्रे�रत होऊन त्यांनी २०१७ वषार्ची सुरवात केल�.  

हे सवर् करायचं तर त्यासाठ� पा�हजे शिक्तमान ट�म आ�ण MMC तील �मत्रप�रवारासारखी ट�म 

�मळाल� क� सवर् नक्क� जुळून येतं हे ते अ�भमानाने सांगतात. इतर अनेक स्वयंसेवकांबरोबरच, त्यांच्या मुख्य 

ट�ममध्ये होते आ�शष नगरकर, मणृाल जोगळेकर, सुनील देव आ�ण �शल्पा नाईक. या सवा�मुळेच वषर्भरात 

तब्बल सतरा कायर्क्रम (दर तीन आठवड्याला एक कायर्क्रम) �शकागोकरांना देणं त्यांना शक्य झालं. मग तो महेश काळ�चा कायर्क्रम असो क� राहुल 

देशपांड�चा क� अगद� Valentine Day Celebration! मोठ्या प्रमाणावरचे कायर्क्रम यशस्वी करताना, कधी कलाकारांनाबरोबर कठोरसुध्दा व्हावं 
लागतं, तर कधी त्यांना प्रेमाने समजावून द्याव ंलागतं, हा व्यवस्थापनाचा मंत्र  ते सांगतात.  
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जेव्हा रवी या कायार्ची धुरा पुढे नेत होते तेव्हा घरची पूणर् ट�मसुध्दा त्यांच्याबरोबर होती. यात पुढचा �वचार करणार्या, त्यांच्या पत्नी 
�वद्या, UIUC वरून प्रत्येक कायर्क्रमाला येऊन पडेल ते काम करणार� त्यांची मोठ� मुलगी समधृ्द�, MMC च्या Kids ग्रुपमध्ये नेहमीच भाग 

घेणार� �म�हका तर होतेच पण भारतातून येणारे त्यांचे आई-बाबा सुध्दा मंडळाच्या प्रत्येक कायर्क्रमात मदतीला तयार होते. रवीच्या आ�नी, इं�डया 
डे परेडमध्ये दाखवलेल� लेझीमची पावलं तर �वसरणं अशक्यच. 

या प्रवासात आपलं महाराष्ट्र मंडळ, अमे�रकेत राजक�यदृष्ट्या �वचारात घेतल ंजायला हवं, आपल� ताकद फक्त आपल्या मंडळापुरती न 

रहाता, त्याचा �वस्तार व्हायला पा�हजे, हे त्यांचं स्वप्न आहे.  २०१७ मध्ये आपण या दृष्ट�ने खूप काह� करू शकलो नसलो तर� येत्या काह� वषार्त 

ते ध्येय गाठायचा त्यांचा मानसच त्यांच्या �वशाल स्वप्नांची आ�ण उत्तंुग �वचारांची सा� देतो. तर अशा या कायार्ची जबाबदार� त्यांनी आ�शष 

नगरकरांना �दल� ती �शकागोकरांच्या प्रेमाला सलाम करूनच!  

२०१८ च्या वषार्ची सुरवात आ�शष नगरकरांनी केल� ती ‘Two  Zero One Eight  MMC, our mantra is Be Healthy!’ या मंजुळ 
स्वरांनी! फक्त ट�मनेच नाह� तर सवा�च्या आवडत्या सनीने सुद्धा त्या िव्ह�डओत आपला ठसा उमटवला आ�ण ‘सव� संतु �नरामया’ चा गजर संपूणर् 
वषर् गाजला! 

२०१३ मध्ये कोषाध्य�, २०१७ मध्ये उपाध्य� आ�ण इतर वष� MMC ट�ममध्ये काम करून आ�शष नगरकरांनी २०१८ त अध्य� व्हायचं 

ठरवलं ते काह�तर� वेगळं करून दाखवण्यासाठ�च! दर वष� कायर्क्रम होतात, जेवणं घातल� जातात पण आपण हे सारं अजून चांगलं आ�ण वै�वध्यपूणर् 
कस ं करू शकतो हा �वचार कायम त्यांच्या मनात होता. ते करताना आधीच्या वषा�च्या अनुभवाचा मात्र ते आवजूर्न उल्लेख करतात. त्या 
अनुभवामुळेच अध्य�पदाची धुरा यशस्वीर�त्या सांभाळता आल� हे ते अ�भमानाने नमूद करतात.  

�शकागोमध्ये येणार्या नवीन मराठ�जनांना, महाराष्ट्र मंडळात कसं सामावून घेता येईल, िव्हसामुळे काह� वषा�साठ�च इथे राहणार्या 
लोकांना, आपल्या मराठ� संस्कृतीचा भाग कसं बनवता येईल, हा �वचार तर त्यांच्या मनात होताच, पण त्याचबरोबर आपण आपल्या 
तब्येतीकडेसुध्दा ल� द्यायला हवं आ�ण मनाबरोबर शर�रह� सुदृढ ठेवायला हवं, या �वचारांनी त्यांनी ‘बागकाम’, ‘योगा’ अशी �व�वध �श�बरं वषर्भर 
घेतल� आ�ण लोकांची वाहवा �मळवल�. 

त्यांच्या सोबतीला समीर सावंत, संद�प बाग, वषार् �वसाळ आ�ण वैशाल� राजे तर होतेच पण इतर स्वयंसेवकांबरोबर, त्यांनी ‘Kids 

representatives’, ‘Youth representatives’ आ�ण ‘Senior 

representatives’ स्वयंसेवक आवजूर्न आणल.े 

नवीन काह� करायचा मंत्र तर त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारांनी राबवला, 
मग ती लेझीम �कंवा नतृ्याची ट�म असो क� खास �शकागोकरांसाठ�, मुंबईहून 

खास आणलेल ेउकडीचे मोदक असोत, प्रत्येक कायर्क्रमाला Facebook Live 

करून न येऊ शकलेल्या प्रे�कवगार्ला, कायर्क्रमाची झलक देणं असो, Online 

program checkin/ MMC Twitter/ ‘MMC कट्टा’ Whatsapp group of 125 

members आ�ण Instagram accounts बनवणं असो, क� भारतीय 

स्वातं�य�दन साजरा करताना ढोलताशाच्या ट�मसाठ� खास Float आणणं असो. 
हे सारं करताना ज्या स्वयंसेवक आ�ण प्रे�कांच्या प्र�त�क्रया �मळतात त्यानेच 

मन भरून पावतं हे ते कौतुकाने सांगतात. �दवाळीला ‘सूरपहाट’ सारख्या कायर्क्रमाने तर त्या वषार्ची मजा अजून वाढवल�!  
हे सवर् कायर्, सावनी, सलोनी, सनी, आई, बाबा आ�ण उल्का यांच्या पा�ठंबा आ�ण सहभागामुळेच झाल ंहे ते अ�भमानाने सांगतात. उल्काने 

पन्नास स्वयंसेवकांच्या ट�मला, संपूणर् वषर्भर एकत्र तर ठेवलंच पण त्याचबरोबर नतृ्य आ�ण लेझीम ट�मला भरपूर संधीसुध्दा उपलब्ध करून 

�दल्या. अजून १-२ �श�बरं घ्यायला हवी होती, �दवाळीला अजून प्रे�कवगर् यायला हवा होता, आधीच्या मंडळाने ज्या काह� उपयुक्त गोष्ट� केल्या 
आहेत त्या पुढच्या ट�मने पुन्हा नव्याने करण्याप�ेा आहेत तसा त्यांचा वारसा चालवायला हवा, अशा काह� अपुर्या इच्छाच त्यांना अजून काम 

करायला प्रेरणा देतात. 

तर असं हे �व�वधतेने नटलेलं वषर् ‘ओ MMC वा वा MMC’ याच्या चाल�वर कसं संपल ंहे कळलंच नाह� आ�ण मग सुरू झाला २०१९ चा 
‘मायबोल� My मराठ�’ चा जागर, वैशाल� राज�च्या अध्य�तेखाल�! आधी �सन�सनाट� आ�ण नंतर �शकागो अशा दोन्ह� मंडळात स�क्रय कायर्कत्यार् 
असलेल्या वैशाल�ंनी MMC च्या सुवणर्महोत्सवी वषार्चं अध्य�पद स्वीकारायचं ठरवलं ते त्यांच्या ‘मराठ�’ वर�ल प्रेमानेच! 
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‘लाभल ेअम्हास भाग्य बोलतो मराठ�, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठ�’ या सुरेश भटांच्या पंक्ती, इथे अमे�रकेत वाढत असलेल्या पुढच्या 
मराठ� �पढ�पय�त कशा पोचवायच्या या �वचारानेच त्यांनी २०१९ च्या वषार्चा श्रीगणेशा केला. मायबोल�बरोबरच, आधीच्या �पढ्यांच्या आठवणींना 
उजाळा कसा द्यायचा आ�ण पुढच्या �पढ्यांना आठवणींचं गाठोडं बांधायला कशी संधी द्यायची हा त्यांचा focus आहे.  
 

या वष�च्या गुढ�पाडव्याला ‘एका लग्नाची पुढची गोष्ट’’ या नाटकाला �वक्रमी अशी ९०० जणांनी हजेर� लावल� होती. खास स्त्रीवगार्साठ� 
त्यांनी ‘Throwball’ ची ट�म सुरू केल�, आ�ण समस्त मै�त्रणींना त्यांच्या शाळेची कमी भासू �दल� नाह�. तरुण �पढ�बरोबरचा sleepover असो क� 
ज्या प्रे�कवगार्ला �दसण्याचा �कंवा ऐकण्याचा त्रास आहे त्यांना योग्य त्या जागा सभागहृात देणं असो, ते सवर् करताना त्यांना मनापासून बरं वाटतं. 

या छोट्या छोट्या गोष्ट�च आयुष्यात महत्वाच्या असतात यावर त्यांचा ठाम �वश्वास आहे. आ�ण म्हणूनच जेव्हा कोणी आजोबा, काका �कंवा 
मावशी हातात हात घेऊन केलेल्या कामाचं कौतुक करतात तेव्हा त्यांचा उर भरून येतो आ�ण मनाला अजून चांगलं काह� करण्याची उभार� �मळते. 

या सुवणर्महोत्सवी वष�, ‘मागोवा’ सारख्या कायर्क्रमातून �शकागोतील नररत्ने शोधून सवा�समोर आणण्याचा त्यांचा मानस कौतुकास्पद आहे.  

या सवर् यशाचं शे्रय मात्र त्या देतात त्यांच्या संपूणर् ट�मला! तनुजा पोतदार, 
अ�मत रोग्ये, मंदार �पत्रे आ�ण �नलेश मालपेकर या मुख्य कायर्का�रणीबरोबरच 

त्यांनी तब्बल ७० जणांची ट�म एकत्र ठेवल� आहे. एकमेकांकडून �शकतच सवा�नी 
एकत्र पुढे जायचं आ�ण मंडळाला पुढे न्यायचं हा त्यांचा मंत्र आहे आ�ण ‘ट�मची 
एकजूट’ हा त्यांचा ध्यास आहे.  एकमेकांवरच्या �वश्वासानेच हे शक्य होत आहे हे 

त्या अ�भमानाने सांगतात. या वाटचाल�त, त्यांचे कुटंुब- संद�प, सायल�, �शबानी यांचं 

प्रोत्साहन आ�ण सहभाग ल�णीय आहे. फक्त वैशाल�ंनीच नाह� तर संपूणर् कुटंुबानेच 

या वष� MMC ला प्राध्यान्य �दलं आहे.  

त्यांच्या मंडळावर�ल प्रेमाबद्दल या काह� ओळी! 
महाराष्ट्र मंडळ �शकागोचं 

तुमचं, आमचं, आपल्या सार्यांचं! 

या वष� गाठतंय वयाची पन्नाशी 
‘मायबोल� My मराठ�’ वर�ल प्रेमाने 

नक्क� गाठो वयाची शंभर�! 
मुलाखत व शब्दाकंन: रत्नागंी �नलेश मालपेकर  

 

  "Proud to be part of MMC 
celebrating 50th Golden 

Jubilee year. “ 
Best wishes from  

Narasimha, Deepa & 
Aryan Kamath and 

Sawant family. 
Good luck and best wishes 

to Aryan and Aditi. May 
Ganapati Bappa bless you 

in your life. 🎉🎉 
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सवर्द्रव्येषु �वद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम ्। अहायर्त्वादनध्यर्त्वाद�यत्वाच्च सवर्दा ॥ 
 
अथर् - सवर् द्रव्यांत �वद्यारूपी द्रव्य सव�त्तम आहे कारण �वद्यारूपी द्रव्याला हरवू शकत नाह�, त्याचे 
मोल होऊ शकत नाह� आ�ण त्याचा नाश होऊ शकत नाह�.  
  वर�ल सुभा�षतात म्हटल्याप्रमाणे �वद्या हे सव�त्तम द्रव्य आहे, त्याचा कधीह� व्यय होऊ शकत नाह� कारण �ान िजतके द्यावे 
�ततके ते वाढते. त्याला वयाची मयार्दा नाह�, आयुष्यात आपण काह� न काह� �शकतच असतो. मुलं तर एखाद्या रोपट्यासारखी असतात, 
त्यांना आपण �ानरूपी खतपाणी देऊन त्यांचं एका समधृ्द अशा व�ृात रूपांतर करू शकतो. �शकागो मराठ� शाळेने गले� पाच वष� हाच 
वसा मोठ्या अ�भमानाने घेतला आ�ण जोपासला. अमे�रकेतील मराठ� मुलांना आपल्या मातभृाषेची ओळख व्हावी, मातभृाषेत संवाद 
साधता यावा यासाठ� �शकागो मराठ� शाळा �वशेष प्रयत्न करते.  
   शाळेची थोडीशी पूवर्पी�ठका म्हणजे पूव� �शकागोमध्ये लेमॉण्ट मं�दरात मराठ� शाळेचे वगर् चालायचे. अिश्वनीताई मोडक आ�ण 
उषाताई म�हसेकर हे वगर् चालवायच्या. २०१४ मध्ये तत्का�लन बहृन्महाराष्ट्र मंडळ अध्य� श्री. �नतीन जोशी आ�ण महाराष्ट्र मंडळ 
�शकागो अध्य� श्री. केदार नावकल ह्यांनी ह� कल्पना मांडल�. मी ह� जबाबदार� स्वीकारायची तयार� दशर्�वल� व माझी शाळा संचालक 
म्हणून नेमणूक झाल�. सुरुवातीपासूनच सवर्च सहकाया�नी मोलाचा हातभार लावला. बघताबघता सुमारे ६० स्वयंसेवक तयार झाले. बालक, 
पालक आ�ण �श�क यांनी प्रत्येकाने आपापल� भू�मका अगद� चोख बजावल�. एक छोटासा उपक्रम म्हणून सुरू केलेल्या �शकागो मराठ� 
शाळेत आज १३४ �वद्याथ� �शकत आहेत, शाळेच्या दोन शाखा शॉमबगर् आ�ण नेपरिव्हल येथे कायर्रत आहेत. बालवाडी ते पाचवी वगर् 
या दोन्ह� शाखांत भरवले जातात. गेल� पाच वष� चालणार्या या कमर्य�ाला या वष� �वशेष यश �मळालं, ते म्हणजे मराठ� भाषेला “फॉरेन 
लँग्वेजचा दजार्”! ‘स्ट�व्हन्सन हायस्कूल’मध्ये आता आपल्या पाल्यांना आपण मराठ� पर��ा देऊन त्याचे के्र�डट �मळवून देऊ शकतो.   
  शालेय वषर् हे सप्ट�बर ते मे म�हन्यापय�त असते. दर वषार्च्या शेवट� बाहेरच्या असंलग्न पर��कांच्या देखरेखीखाल� मुलांच्या 
पर��ा होतात. हे पेपर बहृन्महाराष्ट्र मंडळाच्या पर��कांमाफर् त तपासल ेजातात आ�ण गुणवत्ता �नकाल शाळेच्या संकेतस्थळातफ�  मुलांच्या 
पालकांना पाठवला जातो. उत्तीणर् झालेल्या �वद्याथा�ना भारतीय �वद्यापीठाचे प्रशिस्तपत्रक देण्यात येते.  
       चांगले मौ�खक आ�ण लेखी मराठ�, कामाचा उत्साह, आ�ण आपल्या कामाशी असलेला प्रामा�णकपणा असला, क� या मराठ� 
शाळेत �श�क होता येते. पालकांचा उत्साह हा तर आमच्या शाळेचा पाया आहे.  
       प्रत्येकालाच आपलं पाल्य हे यशस्वी व्हावं असं वाटत असतं. आ�ण शाळा हे एक माध्यम आहे, अगद� �न�मत्तमात्र म्हणा ना! 
शाळेत जर� दोन तास अभ्यास �शकवला जात असला, तर� पालक त्यांच्या गहृपाठाला मदत आ�ण इतर सांस्कृ�तक कायर्क्रमाची तयार� 
करून घेतात.   
       गेल्या दोन वषा�पासून मराठ� शाळा आ�ण महाराष्ट्र मंडळ याच्या नात्याची वीण अ�धकच घट्ट झाल� आहे. महाराष्ट्र मंडळाच्या 
प्रत्येक कायर्क्रमांत मराठ� शाळेसाठ� व्यासपीठ उपलब्ध करून �दले आहे. मंडळाच्या कायर्क्रमात �शकागो मराठ� शाळेच्या मुलांनी 
आत्तापय�त, �शवाजी महाराजांच्या जीवनावर�ल चार प्रसंग, पोवाडा, राज्या�भषेक असे नाना�वध आ�वष्कार सादर केले आहेत.  
       शाळेतफ�  नै�मित्तक स्तोत्र,े श्लोक यावरह� काय�क्रम सादर झाल ेआहेत. शाळेच्या इतर उपक्रमात, ढोल ताशा पथक, मराठ� 
वाचनालय हे प्रामुख्याने नमूद करण्यायोग्य आहेत.  
       आपल� मराठ� संस्कृती जपत आपल्या पुढ�ल �पढ�पय�त पोहोचवण्याचे महत्त्वाचे कायर् महाराष्ट्र मंडळाच्या माफर् त आपण 
सवर्जणच करत आहोत. मराठ� शाळा ह्या कायार्त थेट सहभागी आहे. 
       हा कमर्य� अखंड चालू राहण्यासाठ�, पायाभूत रचना घडवत; नवीन �पढ�कडे नवीन नेततृ्वाकडे शाळा सोपवण्याचा माझा प्रयत्न 
असेल. तसेच, या वष� �मळाललें स्ट�वन्सन उच्च माध्य�मक शाळेच्या   
प्रमाणपत्रानुसार, हा उपक्रम इतर उच्च माध्य�मक शाळांत राब�वण्याचं उ�द्दष्ट आम्ह� ठेवले आहे. 
       केवळ शै��णक दृष्ट्याच नाह� तर सांस्कृ�तक कायर्क्रमातह� मराठ� शाळेने आपला ठसा उमटवला आहे. �शकागो महाराष्ट्र 
मंडळाच्या �व�वध कायर्क्रमात मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन, �शवराज्या�भषेक तसेच �हरकणीची कथा, आ�याहून सुटका सारख्या भव्य 
नाट्यरचना सादर केल्या आहेत.   
 



महाराष्ट्र मडंळ �शकागो ७२ सुवणर् महोत्सव १९६९ – २०१९ 
 

महाराष्ट्र मंडळ �शकागोच्या संक्रांतीच्या सोहळ्यात श्री रवी जोशी र�चत पोवाडा मराठ� शाळेच्या �वद्याथ्या�नी सादर केला. 
बहृन्महाराष्ट्र मंडळाच्या जुलै २०१९ मध्ये डॅलस येथे होणार्या सोहळ्यात हा पोवाडा बहृन्महाराष्ट्र मंडळ शाळांतफ�  र�सकांसाठ� सादर केला 
गेला.   

मराठ� शाळेला �मळालेल्या भरघोस प्र�तसादाबद्दल आ�ण भक्कम पा�ठंब्याबद्दल आपले आभार. परंतु आम्ह� यावरच न थांबता 
आमचा नवा उपक्रम आपल्यासाठ� घेऊन आलोय. मराठ� ग्रथंालय. ह� संकल्पना आपल्या सवा�साठ� आपल्या संस्कृतीच्या �नकट घेऊन 
जाणार� आहे. इंग्रजी पुस्तके तर आपण वाचतोच पण आपलं मन ओढ घेत असतं ते आपल्या भाषेतल्या सा�हत्याकडे. हाच �वचार घेऊन 
आम्ह� �शकागोतल्या मराठ�जनांना आवाहन केले आ�ण त्याला आपण सवा�नी जबरदस्त प्र�तसाद �दला. आज ‘95th Naperville 
Library’ मध्ये दोनशे मराठ� पुस्तके उपलब्ध आहेत. आ�ण या पुढेह� आणखी पुस्तके उपलब्ध करण्याचा आमचा प्रयत्न राह�ल.   
      गेल्या पाच वषार्त आपण आम्हाला जो पा�ठंबा �दला आहे त्याबद्दल मी आपल� आभार� आहे. या नंतरह� आपले आशीवार्द आ�ण 
शुभेच्छा आमच्या पाठ�शी लाभोत ह� स�दच्छा व्यक्त करते. 
 

आपल� नम्र, 
�वद्या जोशी 

   �शकागो मराठ� शाळा संचा�लका 
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त्या �कण�कणत्या घंटेचा आवाज झाला आ�ण नाट्यगहृात अंधार होऊ लागला; तशी प्रे�कांतील 

कुजबुजदेखील �दव्यांचा प्रकाशाप्रमाणे जरा मंदावल�. '�तसर� घंटा झाल� वाटते' असे कोणीतर� कुजबुजले 
आ�ण माझे मन अचानक सुमारे अधर्शतक मागे गेले. म्हणजे बघा, कोणालाह� स्वतःच्या जन्माची आठवण 
असणे अवघडंच नाह�? पण मला मात्र तो प्रसंग अगद� कालच घडल्यासारखा ल�ात आहे! तसे म्हंटल ेतर 
१९६९ साल� �शकागो शहरात काह� व्यक्तींनी एकत्र येऊन ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’ची स्थापना केल� आ�ण 
दोनच वषार्त �तथे नुकतेच आलेल्या डॉ. शंकरराव हुपर�करानंी 'प्रेमा तुझा रंग कसा'  हे नाटक स्था�नक 
कलाकारांना घेऊन बसवल ेआ�ण तो प्रयोग खूप गाजला. त्या प्रयोगावर खुश होऊन श्री अरुण ट�बे यांनी 
त्या काळी ५० डॉलसर्चा चेक हुपर�करांना ब�ीस �दला होता! तेव्हाच माझा जन्म झाला. अहो, मीच ती �शकागोची नाट्यपरंपरा!  

अशोक व हेमा श�डे, अनुपमा धारकर, अ�नता गोडबोले, प्रमोद 
चेम्बुरकर अशा कलाकारांच्या साथीने साकारलले� मग '�हमालयाची 
सावल�', 'सूयार्ची �पल्ले', 'मंतरलेल� चैत्रवेल', 'वर्हाडी माणस'ं अशी 
नाटकं �शकागोतच नव्हे तर उत्तर अमे�रकेत व कॅनडातह� गाजल�, 
पा�रतो�षक �वजेती ठरल�. 'नटसम्राट' मधले उतार वयात असहाय्य 
िस्थतीतह� जग पाहणारे नटवयर् बेलवलकर, 'अशंू्रची झाल� फुले' मधले 
मुलाच्या दवु्यर्सनाने �वव्हळ झालेले प्रोफेसर �कंवा 'द�ुरतांचे �त�मर 
जावो' मधले मेव्हण्यावर जरब दाखवून सत्तासंपत्ती उपभोगणारे पंत 
असे हुपर�करांच्या अ�भनयाने अनेक पैलू र�सकांची वाहवा घेऊन गेल.े  

मूळ रचना पारंप�रक पध्दतीने प्रे�कांसमोर सादर कर�त 
हुपर�करांनी माझ्या पंच�वशी-�तशी’पय�त नाट्यर�सकांना अशा अनेक 
मेजवान्या �दल्या. माझ्या संगोपनातील डॉ. हुपर�करांचा कायर्भाग एवढा दै�दप्यमान आहे, क� २०१० साल� �वश्व नाट्य संमेलनात नाट्य 

प�रषदेने त्यांना अमे�रकेतील मराठ� नाट्य परंपरेचा जनक म्हणून पुरस्कार 
देऊन गौर�वले होते! 

डॉ. शंकरराव हुपर�कर अ�तशय धडाडीचे, हरहुन्नर� व 
अ�भनयकुशल. त्यांच्या मेहेनतीला तोडच नाह�. त्या काळात महाराष्ट्रात 
गाजलेल� तीन अंक� नाटके साता समुद्रापार हुबेहूब साकारणे हे काह� सोपे 
काम नव्हते. �व�वध नवो�दत लोकांना घेऊन त्यांनी पुढच्या काह� वषा�मध्ये 
मंडळासाठ�  'बदाम राणी चौकट गुलाम', 'तुझे आहे तुजपाशी', 'काचेचा चंद्र', 
'तरुण तुकर्  म्हातारे अकर् ' अशी अनेक व�ैवध्यपूणर् नाटके बसवल�. या माझ्या 
बालपणाच्या वषा�मध्ये माझे लाड करणार्या त्यांच्या पत्नी जयश्री �ततक्याच 
उत्साह�. नाटकात भू�मका तर करायच्याच, पण सवर् तालमींना कलाकारांच्या 
दखुल्या खुपल्याची देखभाल आ�ण खाण्या�पण्याची सरबराईदेखील �ततक्याच 

उत्साहाने असायची. 
नाट्यर�सकांपुढे माझे वाढ�दवस असे धूमधडाक्याने साजरे होत असताना मराठ� मायभूमीपासून हजारो मैल दरू आता मी इथे 

रुजले होते. व्यावसा�यक �सने व नाट्य सषृ्ट�तील अनुभव गाठ�शी असलेल्या अनुपमा धारकर आ�ण हौशी, गुणी कलाकार �म�लदं पानट, 
�नतीन जोशी, श्रीधर जोशी यांना डॉ. हुपर�करांची संगत व मागर्दशर्न लाभले होते. ह्या मंडळींनी १९९० ते २००० च्या दशकात आपला 
थोडा वेगळा ठसा उमटवायला सुरवात केल� होती. आ�ण जुन्या नव्याचा मेळ घाल�त अनुपमाने '�वच्छा माझी पुर� करा', 'सौजन्याची 
ऐशी तैशी' आ�ण 'द�पस्तंभ' अशी नाटके �दग्द�शर्त करून र�सकांची मने िजंकल�, तर 'डबल गेम', 'घर �तघांचे हव'े, 'स�वता दामोदर 
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परांजपे' अशी जरा वेगळ्या धाटणीची नाटके श्रीधर जोशीने प्रे�कांसमोर आणल�. या काळात '�वच्छा माझी पुर� करा' मधून सुरेश पांडव 
सारख्या नवो�दत कलाकारापासून ते 'वर्हाडी माणसे' मधून सुनील मुंडले सारख्या अनुभवी कलाकारापय�त अनेकांनी �शकागोच्या रंगमंचावर 
पदापर्ण केल.े                        

या दशकात �शकागोने हुपर�करांची नाटके आ�ण या नवीन मंडळींची नाटके दोन्ह� अनुभवल�. हुपर�कर ‘पा�णग्रहण’ सारखी 
नाटके पारंप�रक पध्दतीने संपणूर् नाटक त्यांच्या आवाजात ध्व�नमु�द्रत करायचे, आ�ण कलाकारांच्या सोबत ते बसवायचे. जर कोणा 
कलाकाराला नाटकातील संवाद (डायलॉग) ल�ात राहत नसतील तर त्यांच्यासाठ� प्रॉम्प्टरदेखील असायचा.  नवीन �दग्दशर्कांची पध्दत 
जरा वेगळी होती, 'अशंू्रची झाल� फुले' सारखे वसंत कानेटकरांचे अवघड नाटकदेखील पूणर् कळल्यावर ते पाठ करून मगच पॅ्रिक्टस 
करण्याची त्यांची पध्दत होती, आ�ण तर�ह� ऐनवेळी थोडेफार बदल करण्याची कलाकारांना मुभा होती. तुम्हाला सागंते, अशी मुभा 
असल्यावर कधीकधी मजेदार प्रसंगह� घडायचे! 'अशंू्रची झाल� फुले' नाटकात एक वाक्य होते: "लाल्या... काय होतंय बाळ?" पण त्याऐवजी 
ते नाटकात "लाल्या, काय ... होतंय बाळ?" असे म्हटले गेले. आ�ण लाल्याला काय झालंय, �वचारण्याऐवजी लाल्याला बाळ होतंय का 
असा त्याचा अथर् झाला! त्याने प्रे�कात एकच हशा �पकला; आ�ण संवादफेक�त शब्दावर कुठे आ�ण कसा भर द्यायचा याचा धडाच 
कलाकारांना �मळाला.  

१९९४ साल� ‘मराठ� �वश्व न्यू जस�’ मंडळाने आयोिजत एकां�कका स्पध�त ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’तफ�  श्रीधर जोशी �दग्द�शर्त 
'तुमचे आमचे गाणे' या एकां�ककेला सव�त्कृष्ट एकां�ककेचे पा�रतो�षक �मळाले. श्रीधरने सव�त्कृष्ट �दग्दशर्नाचे पा�रतो�षक पटकावले, 
आ�ण सुनील मुंडलेने सव�त्कृष्ट अ�भनयाचे पा�रतो�षक घेऊन �शकागोला �तहेर� मुकुट �मळवून �दला. माझ्या या नव्या अवताराची ह� 
जोरदार नांद� होती!  
      असे ऐ�कवात आहे, क� २००२ मध्ये रत्नाकर मतकर� �शकागोला आल ेहोते, आ�ण ल�ना घारपुरे यांच्या घर� बेसम�ट मध्ये �नतीन 
जोशी, सुनील मुंडल,े सुहास तांबे, �वनय खळदकर, श्रीधर जोशी अशा मंडळींच्या गप्पा चाल ू होत्या. �शकागोने आपल्या स्था�नक 
कलाकारांना वाव देण्यासाठ� नाट्यसषृ्ट�साठ� असे काह� करायला पा�हजे क� लोकांच्या बेसम�टमध्येह� प्रयोग करता येतील, अस ेमतकर� 
म्हणाले, आ�ण 'बेसम�ट �थएटर'च्या स्थापनेची बीजे रोवल� गेल�. त्यातून प्रत्य� रोपटे उगवायला सुमारे पाच वषा�चा काळ गेला. २००७ 
मध्ये संजय सावकूर �दग्द�शर्त '�च सौ कां चंपा गोवेकर' आ�ण �म�लदं पानट �दग्द�शर्त 'मद्राशाने केला मराठ� भ्रतार' या एकां�कका 
घेऊन 'बेसम�ट �थएटर' ने �शकागो महाराष्ट्र मडंळाच्या माध्यमातून जोरदार पदापर्ण केले. 
      �शकागो प�रसरात स्था�यक झालेले सुनील मुंडल,े संजय सावकूर, कल्पना नेकल�कर, मंगल गडकर� अशा हरहुन्नर� कलाकारांनी 
आपल्या अ�भनयनाने आता र�सकांना िजंकले होते. प्र�थतयश तीन अंक� नाटक बसवून सादर करण्यापे�ा नाट्य�ेत्रातील सवर् बाबी 
आत्मसात करणे, त्यातील �व�वध पैलू लोकांच्या समोर आणणे ह� उ�द्दष्टे घेऊन 'बेसम�ट �थएटर'ने अनुपमा धारकर �दग्द�शर्त 'करायला 
गेलो एक', �नतीन करंद�कर �ल�खत 'पडल्यावर प्रेमात', द. मा. �मरासदारांचे वगनाट्य 'मी लाडाची मैना तुमची', सुनील मुंडलेच्या ‘सॅट 
जॉशी' कथेचे सुहास तांब�नी केलेले नाट्य रूपांतर, �व�वध पारंप�रक नाट्य-नतृ्य रचनांनी �शवरायांची ‘पालखी’ अशा �व�वध रचना 
प्रे�कांच्या समोर आणल्या. २०१०मध्ये श्रीधर जोशी �ल�खत 'बूमरँग' ह्या उत्तर अमे�रकेत �ल�हल्या गेलेल्या प�हल्या दोन अंक� गद्य 
थरारनाट्याचा शुभारंभी प्रयोग न्यूजस� येथे आयोिजत मराठ� �वश्व नाट्य संमेलनात गाजला. 'कुणीतर� आहे �तथे' मधल� मधुरा साने 
व केतन राईलकर यांच्या अफलातून भू�मका, �न�खल झवेर�, �वद्या जोशी व वषार् �वसाळ यांचे आगळे वेगळे 'सुपार�.कॉम', �वनय 
खळदकरच्या संगीत रचना, संजय सावकूरची ध्वनी-योजना व सुहास गोसावीची प्रकाश-योजना, अशा अनेक मंडळींनी आपल्या कलागुणांनी 
या नाट्यपरंपरेला विृध्दंगत केल.े रामदास थत्ते, अ�मत रोगे, समीर सावंत, रवी जोशी, आ�शष नगरकर, धनंजय काळे, राहुल थत्ते व 
�चन्मय ढवळे यांनी बनवलेल्या नाटकांच्या सेटसाठ� इथेच नव्हे तर गावोगावी वाहवा �मळाल� आहे - नुकत्याच झालेल्या 'माऊल�' 
नाटकातील �ानेश्वरांनी चालवलेल� �भतं नुसत्या �शकागोतील नव्हे तर इतर अनेक शहरांतील प्रे�कांची मने िजंकून गेल�!  
        माझ्या �शरपेचातील अजून काह� रत्ने म्हणजे इथल्या कलाकारांनी बसवलेल� नाटके एवढ� सुंदर आ�ण दज�दार असतात, क� 
त्यांना बाहेरगावची आमंत्रणे दरवष� हमखास येतात. फ्लो�रडा ते �सयाटल आ�ण टोर�टो ते सॅन फ्रािन्सस्को अस ेसगळीकडे इथल्या 
नाटकांचे यशस्वी प्रयोग झाले आहेत आ�ण त्यामुळे माझी ख्याती उत्तर अम�ेरकेत सवर्दरू पसरल� आहे! �शकागोच्या नाट्यप्रेमी मंडळींपैक� 
�नतीन करंद�कर आयोवाला, जयंत भोपटकर �सयाटलमध्ये आ�ण अजय �चत्रे कॅ�लफो�नर्याच्या बे ए�रयामध्ये जाऊन माझ्या वटव�ृाच्या 
पारंब्यातून नवे व�ृ जोपासत आहेत. या�शवाय त्या सवर् मंडळींना इथे बोलावून �शकागो महाराष्ट्र मंडळाने २००७ व २०१० साल� 
बहृन्महाराष्ट्र मंडळातफ�  संपूणर् उत्तर अमे�रकेतील अनेक मंडळांचा सहभाग असलेल्या एकां�कका स्पधा�चे उत्तम र�तीने आयोजन केले, 
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आ�ण स्था�नक कलाकारांच्या नाट्यप्रयोगांतून बाहेरगावच्या शेकडो मंडळींना माझ्या या परंपरेत सामावून घेत इथल्या कतृर्त्वाची झलक 
�दल�. 

मला अ�भमानाने सांगावेसे वाटते, क� माझी जोपासना करणार्या 
सवर् कलाकारांना माझा अ�तशय आदर आहे. कोणी कोणती भू�मका करायची, 
कशी करायची, कोणाला कमी/जास्त डायलॉग �मळाले का, कोण नवखा आ�ण 
कोण प्र�तथयश आहे, असे वाद�ववाद इथे होत नाह�त. नाटक हे सगळ्यांनी 
एकमेकांना सांभाळून एकमेकांच्या चुका झाकत एकत्र करायचा प्रयोग असतो, 
असे इथे सगळे मानतात. एकां�कका आ�ण तीन अंक� नाटकांच्या सोबतीने 
नाट्यवाचन, संगीत-नाट्य, नतृ्य, गायन, काव्यवाचन अशा �व�वधरंगी 
प्रयोगांमधून ध्व�नयोजना, नेपथ्य, संगीतरचना, �चत्रका�रता, अशा अनेक 
कलागुणांना 'बेसम�ट �थएटर'च्या माध्यमातून वाव व प्रोत्साहन �मळाले आहे. 
कुणाल सावकूरच्या 'शाद�.मॉम' पासून ते मराठ� शाळेतफ�  '�शवाजी 
महाराजांचा राज्या�भषेक' पय�त बालगोपाळांचा सहभाग उत्साहवधर्क आहे, 

आ�ण या नव्या �पढ�नेह� आता आपला ठसा उमटवायला सुरवात केल� आहे.  

पडदा उघडण्याच्या आवाजाने भानावर आले - अहो हा अधर्शतक� प्रवास तुम्हाला 
खडतर आ�ण लांबलचक वाटत असेल पण मला ह� वष� अगद� झटकन गेल� 
असेच वाटते. या प्रवासात अनेक मान्यवरांचा उल्लेख राहून गेला असेल तर 
तो केवळ वेळेच्या आ�ण जागेच्या अभावी! अजून अनेक आठवणी आहेत, पण 
त्या सगळ्याच सांगत बसल े तर हा ‘महाराष्ट्र मंडळ �शकागो’चा सुवणर् 
महोत्सवाचा कायर्क्रम कधी बघणार? पण हो, माझे अवघे अधार्शे वयमान ऐकून 
कोणाला वाटेल आता वाधर्क्य जवळ आल.े पण माझ्याकडे बघता कोणीह� 
म्हणेल, वषार्ग�णक �हचे तारुण्य पहा कसे अजूनच खुलले आहे! अहो, 
�चरतारुण्याचा वर मला �मळाला आहे का नाह� हे काळच सांगेल, पण मी आहे 
सवर्तोपर� दमुदमुणार� �शकागोची नाट्यपरंपरा, आ�ण गीतकार राजा बढे यांच्या 
शब्दात, आहे अजुनी यौवनात मी! 

    शब्दाकंन: अ�भिजत रायर�कर         
         
  

Best wishes from  
Anupama & Manoj Bhat and family 

राम व उमा केळकर याचं्या तफ�  महाराष्ट्र मंडळ �शकागोला  
सुवणर् महोत्सवाच्या हा�दर्क शुभेच्छा 
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आधी ंवंद ूश्री शारदारमणा ं। 
श्री छत्रपती �शवरायाचं्या स्मरणा ं। 
फडकवु भगवा ध्वज उंच �दमाखात । 

वाजवू ढोलताशा जल्लोषात ॥ जी जी...जी र जी... 
 

संत पंत तंतांच ेआम्ह� ऋणी । 
केला महाराष्ट्र क��तर्मंत त्यांनी । 
�वस्तारले बघा मराठ�च े���तज । 

सप्तसमुद्रापार अहा �तच ेतेज ॥ जी जी...जी र जी... 
 

ऐका ऐका सानथोर मंडळी । 
�शकागो मंडळाची कथा आगळी । 
सन एकोणीसशे सत्तरचा काळ । 
परदेशी मराठ� माणूस �वरळ ॥  
अमे�रका-देशी,ं �मडवेस्ट-प्रदेशी ं। 

�म�शगन सरोवराच्या �कनार्याशी । 
दहा कुटंुबे जमल� �शकागोत । 

महाराष्ट्र मडंळ केले संस्था�पत ॥ जी जी ..जी र जी 
 

मराठ� अिस्मतेच ेला�वले रोप  । 
तयाचा महाव�ृ बहरला अमाप । 
नाट्य गायन नतृ्यास ये� बहर । 
उत्साह� करती मराठ� सणवार ॥ 

अन ् �शकागो त्रयीचं्या कल्पनेस फळ । 
साकारले बहृन्महाराष्ट्र मंडळ । 
जोपासल� आपुलक�ने संस्कृती । 

उत्तर अमे�रकेत पसरल� क�त� ॥  जी जी..जी र जी 
 

कलोपासक र�सक स्वयंसेवकासं । 
महाराष्ट्राच्या परंपरेची आस । 
मराठ� भाषा ससं्कृतीचा ठेवा । 

देती ंनव्या �पढ�सं हा �ानमेवा ॥  जी जी..जी र जी 
 

मंडळाच्या अधर्शतकाच ेममर् । 
परदेशी ंजपला महाराष्ट्रधमर् । 
होवो शतकपूत� प्रगतीपथाने । 

अन ् संस्कृती संवधर्न जोमाने  ॥ 
 

 
 

�वनता कुलकण�    
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GJC 2019 Core Team 

 
समीर सावंत, वैशाल� राजे, रत्नांगी मालपेकर, आ�शष नगरकर, रवी जोशी, मणृाल जोगळेकर 

 
MMC 2019 Core Team 

 
मंदार �पत्रे, तनुजा पोतदार, अ�मत रोग्ये, वैशाल� राजे, �नलेश मालपेकर  
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Advisory Team 

 
�नतीन जोशी, �म�लदं पानट, पंकज अकोलकर, �म�लदं जोगळेकर 

 
 
 

Finance Team 

 
मंदार �पत्रे, आ�शष नगरकर 
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Programming Team 

 
रवी जोशी, �वद्या जोशी, कल्पना �नमकर, संजीव कुलकण�, सदानंद जोशी, सौरभ नेकल�कर , रत्नांगी मालपेकर, �नलेश मालपेकर, 

नीरज श्रीखंडे, अ�मत रोग्ये, केतन राईलकर, सारा ब�गाळे, अ�वनाश याद�, केदार नवकल, �शल्पा वैद्य, प्राची जुन्नरकर, सुनील देव, 

अपणार् टल्लू, राहुल थत्ते, �चन्मय ढवळे 
 

Registration Team 

 
संद�प बाग, अशोक लेले, भारती प्रभु-वेलणकर, �प्रयांका पारेख, सारा समीर ब�गाळे, सायल� �वळेकर, 

वषार् बाग, प्र�ा जोगळेकर, �वद्या जोशी, �वकास भालेराव 
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Food Team 

 
क�वता मंुडले, तनुजा पोतदार, नीला लेले, अ�दती अडावदकर, भारती प्रभु-वेलणकर, अनुपमा भट, स्वाती पवार, कल्पना नेकल�कर, 

प्र�ा जोगळेकर, वैशाल� राजे, श्रुती त�डुलकर-रोग्ये, सुपणार् थत्ते, ल�ना वैद्य, �प्रया पाटणकर, स्मतृी देशपांडे-बेडगकर, शीतल देशपांडे, 

रत्नांगी मालपेकर, मणृाल जोगळेकर, पंकज अकोलकर, अमोल पाट�ल, अ�भिजत थोरात, मनोज भट, शुक्ला �ीरसागर-जोशी 
 

Fundraising Team 

 
�वद्या जोशी, मंदार �पत्र,े अमोल पाट�ल, �न�खल जव्हेर�, मुग्धा देव, उल्का नगरकर, भारती प्रभु-वेलणकर, प्रकाश टोके, वैशाल� राजे, 

पंकज अकोलकर, प्रसाद अडावदकर, संद�प गाडगीळ, समीर सावंत, आ�शष नगरकर 
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Marketing Team 

 
सुजीत कुळकण�, प्रसाद अडावदकर, संद�प गाडगीळ, चेतन रेगे, शलाका पालकर-रेगे 

 
Suvarnasmruti Smaranika Team 

 
रश्मी चाफेकर, �वनता कुलकण�, �वद्या जोशी, उल्का नगरकर, शलाका पालकर-रेगे, कल्पना नेकल�कर, राधा गोडांबे, 

 वषार् �वसाळ, अचर्ना �भडे, अ�नरुद्ध �भडे, रवी जोशी, आ�शष नगरकर, चेतन रेगे, �नतीन जोशी, �म�लदं वेलणकर, 
प्रसन्न जोगळेकर, अ�भजीत रायर�कर, जया हुपर�कर, रेखा देवधर, अमोल पाट�ल, रत्नांगी मालपेकर 
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Exhibition 

 
केदार नावकल, पंकज अकोलकर, सुचेता अकोलकर, श्याम अंतुरकर, नारायण अथणीकर, प्रसाद अथणीकर, �प्रया अथणीकर, अ�नरुद्ध 

�भडे, अचर्ना �भडे, संद�प गाडगीळ, मंगला गडकर�, चंद्रशेखर जोशी, मो�हनी जोशी, रवी जोशी, �वद्या जोशी, नर�सहं कामत, रत्नांगी 
मालपेकर, उल्का नगरकर, आ�शष नगरकर, �प्रयांका पारेख, राहुल थत्ते 

 
Communication 

 
रवी जोशी, चेतन रेगे, �म�लदं वेलणकर, जुईल� वा�ळबें, रुणाल� पाट�ल 
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Overall facility 

 
�शर�ष जोशी, जयद�प बुझरूक, �म�लदं �दघे, �ववेक मगर, चतैन्य आगाशे, प्रसाद अथणीकर,  

राधा गोडांबे, अ�वनाश याद�, संद�प नाचण,े श्रीकांत प्रभु 
 

Stage 

 
अ�मत रोग्ये, रामदास थत्ते, राहुल थत्ते, समीर सावंत, धनंजय काळे, आ�शष नगरकर, �चन्मय ढवळे, समीर ब�गाळे, 

नीरज श्रीखंडे, रवी जोशी, सौरभ नेकल�कर, संजीव कुलकण�, सदानंद जोशी 
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Decoration 

 
हषर्दा सावंत, अनघा देशपांडे, द�पा �भमनवार, द�पाल� काळे, किश्मरा मगर, प्र�ा गाडगीळ-सुलाख,े राधा गोडांबे,  
 �शप्रा अथणीकर, शुक्ला जोशी, स्वाती रायर�कर, स्वाती औट�, ट�ना ढवळे, वेदश्री नाईक, वृंदा मोरे,  

 अ�धश्री पंचपोर, �वद्या जोशी, रत्नांगी मालपेकर  
 

Hospitality and Transportation 

 
रवी बामण,े वैभव शृंगारपुरे, �गर�श पाटणकर, पंकज अकोलकर, अमोल पाट�ल, जयंत ओगले, 

वीर दोशी, अशोक लेले, नीला लेले, अ�नकेत सावंत 
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Photography Team 

 
हेमंत चव्हाण, मंदार जोगळेकर, सुनील देव, सजो नाईक, �गर�श पाटणकर, रत्नांगी मालपेकर, �नलेश मालपेकर, मणृाल जोगळेकर, 
रवी जोशी, �वद्या जोशी, अचर्ना �भडे, उल्का नगरकर, अंबर�श भागवत, अ�वनाश याद�, सदानंद जोशी, संगीता चव्हाण, प्रसाद 

अथणीकर, सुभाष मंत्री 
 

Kids and Youth 

 
अनुपमा बुझरूक, सुचेता अकोलकर, �वद्या जोशी, प्राची भागवत, अ�धश्री पंचपोर, वषार् �वसाळ, �प्रया तेलवेकर, अपूवार् श्रीखंडे, सुल�णा 
कुलकण�, �दपा कामत, श्रुती कुळकण�, सोनाल� डहाळकर, स्वाती बाणखेले, �दपाल� चौधर�, स्वाती राऊत 

Kids Team 
�रध्द� भागवत, ईशा राऊत ,स्वरा श्रॉफ, तन्मय पंचपोर, सयुज चौधर�, अजय राऊत, अनुषा थत्ते, �म�हका जोशी, हषर् �मश्रीकोटकर,  

श्रीवल्लभ दामले, आयर्न रोग्ये, अ�नकेत जोगळेकर, तेजस �वसाळ, राजस �वसाळ, अ�नश खोत, अयुश खोत 
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Chicago Marathi Shala 

 
 

मागील पाच वषा�च ेनेपरिव्हलमधील मराठ� शाळेच े�श�क, �श��का व स्वयंसेवक 

�वद्या जोशी मंदार जोगळेकर शु्रती रोग्ये अिश्वनी मोडक मधु�मता चांडगे 
मनीषा रहाटडकर सुनयना जाधव वैदेह� देशपांडे तेजसी अडावतकर प्रांशु अडावतकर 
सोनाल� राऊत संजय राऊत केतक� देशपांडे �शल्पा चौबळ �नलेश जोशी 
रूपाल� नाईक कोमल �पत्र े भारती प्रभू माधुर� गदे्र जुईल� वा�ळंबे 
रूपाल� �दघे सायल� जोशी अनुराधा कुलकण� वषृाल� सोनावणे प्रीती ऊंडाळे 
यो�गता मेहंदळे आरती औरंगे उत्पल शासणे �शल्पा नाईक  

 
मागील पाच वषा�च ेशॉम्बगर् येथील मराठ� शाळेच े�श�क, �श��का, स्वयंसेवक 

संज्योत बोरकर अपूवार् श्रीखंडे �प्रया तेलवेकर सुल�णा कुलकण� योगेश गायकर 

�वद्या कदम अचर्ना �भडे सोनाल� डहाळकर शलाका पालकर-रेग े सोनल आगाशे 

शु्रती कुळकण� चेतन रेगे अ�दती अडावतकर ओंकार लेल े शीतल देशपांडे 

कल्पना नेकल�कर तेजिस्वनी जोशी वषार् �वसाळ प्राची भागवत शु्रती लेल े
वैशाल� सोनपाटक� मानसी जोशी िस्मता बेन्नुर हेमा साखरधांडे आ�दश्री पंचपोर 
अनुराधा राजाध्य� पल्लवी पंचपोर शलाका गंड�भर   

 
मागील पाच वषा�च ेमराठ� शाळेच ेस्वयंसेवक �वद्याथ� 

अनीश खोत आयुष खोत अनुष्का श्रीपाल अ�नकेत जोगळेकर 

श्रीवल्लभ दामले सु�मल वाघमारे यश तेलंग  



महाराष्ट्र मडंळ �शकागो ८८ सुवणर् महोत्सव १९६९ – २०१९ 
 

 
Lezim Team 

 
प्रसाद अथणीकर, �चन्मय ढवळे, रत्नांगी मालपेकर, �वद्या जोशी, योगीता लांडगे, वेदश्री नाईक, प्रसाद नाईक, �शल्पा 
आचायर्, अ�नकेत सावंत, �दपाल� चौधर�, सुचेता आकोलकर, प्र�ा जोगळेकर, शुक्ला �ीरसागर जोशी, प्र�ा गाडगीळ सुलाखे, 

 
Dhol Tasha Team 

 
अंबर�श भागवत, प्राची भागवत, रत्नांगी मालपेकर, �नलेश मालपेकर, राहुल थत्ते, कल्पना नेकल�कर, सु�प्रया गायकर, 
योगेश गायकर, अमोघ भुस्कुटे, अपणार् पाट�ल, अपूवार् श्रीखंडे, नीरज श्रीखंडे, संजीव कुळकण�, सदानंद जोशी, मंदार �पत्र,े 

कोमल �पत्रे, चैतन्य आगाशे, अ�भिजत थोरात, अजय राऊत, श्रीदत्त राऊत, �वद्या जोशी 
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Dance Team 

 
�प्रयांका पारेख, म�हका पारेख, अनुषा थत्ते, �म�हका जोशी, आया�ना �ड�सल्वा, नेहा तेलंग, स्वाती रायर�कर, सु�चत्रा श्रीखंडे, प्र�ा 
जोगळेकर, मानसी थत्ते, �नष्का तांबे, अनघा तांबे, श्रद्धा गवाणकर, केतक� देशपांडे, �प्रया पाटणकर, शुभदा कुलकण�, स्नेहा 

चाफळकर, अमतृा गुप्ते, वैदेह� कुलकण�, म�नषा आठल्ये, �शवानी मराठे, प�द्मनी देसाई, द�पा कामत सावंत, �चन्मय ढवळे, अ�भषेक 

गावसाने, शेफाल� काकोडकर, सारा समीर ब�गाळे, क�वता शैलेकर�, धरती ड�गरे, �टना कादें-ढवळे 
 

Gift Bag Team 

 
�वद्या जोशी, अमोल पाट�ल, श्रुती त�डुलकर-रोग्ये, नीला लेले, वषृाल� पानट, रत्नांगी मालपेकर, वल्लर� श�शकांत भोपटकर 

 

Audio, Video and Lights team 
सुहास गोसावी, सौरभ नेकल�कर, अ�भजीत रायर�कर, राहुल थत्ते, श्रीधर जोशी, �म�लदं पानट, केतन राईलकर, अ�मत 
रोगे, समीर सावंत, धनंजय काळे, संजीव कुलकण�, सुचेता अकोलकर, आनंद थत्ते, रवी जोशी, संजय सावकूर, वीर�द्र माने 
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Abad, Suresh & Surekha Gokhale, Sudhir & Jyoti Nath, Shanta 
Adavadkar, Prasad & Aditi Gupte, Anil & Aparna Nayak, Ashok & Smita 
Ajmere, Kumudini Gupte, Uday & Veena Neklikar, Saurabh & Kalpana 
Akolkar, Pankaj & Sucheta Hazaray, Sunil Nimkar, Kalpana & Sandeep 
Ambergaokar, Suresh & Rajashree Hirway, Sumesh Panat, Milind & Vrushali 
Andurkar, Shridhar & Nileema Huprikar, Shankar & Jayashree Pandav, Vasant & Vrunda 
Anturkar, Shyam & Pratibha Joglekar, Milind & Mrunal Parulekar, Pradnya & Satish 
Athanikar, Narayan & Priya Joshi, Chandrashekhar & Mohini Patankar, Padmakar & Nayana 
Barve, Vishwas & Manjiree Joshi, Dhananjay & Bansi Patil, Anjali 
Bendre, Seema Joshi, Niteen & Manasi Patil, Annasaheb & Shubhangi 
Bhide, Parag & Madhura Joshi, Sanjeev & Medini Patil, Prahlad & Hemlata 
Bias, Ram & Kiran Joshi, Satish & Jayashree Patwardhan, Avinash & Vandana 
Chande, Manohar & Sujata Joshi, Shridhar & Supriya Phatak, Uday & Shalini 
Choksi, Umesh & Vasu Joshi, Suhas & Neela Pitre, Mandar & Komal 
Choudhari, Sanjesh & Deepali Kabre, Dilip & Nileema Prachand, Gopal & Pushpa 
Dabadghav, Ram & Smita Kale, Alka Prachand, Narayan 
Dabholkar, Harsha & Aruna Kale, Dhanajay & Deepali Pradhan, Ranjit & Ujwala 
Dandekar, Kartik & Varsha Kale, Narendra & Nanda Raje, Sandeep & Vaishali 
Dangat, Geetaram & Manda Kalokhe, Pradeep & Urmi Rajpurkar, Anay 
Das, Arup & Sumitra Kaluskar, Rita Ranade, Vasant & Meghana 
Date, Urmila Kamat, Manohar & Sunanda Rangnekar, Milind & Pooja 
Dawande, Manjusha Kane, Prabhakar & Swati Rathore, Meena & Ramesh 
Deobhakta, Arvind & Anila Karande, Vishwanath & Swaroop Riswadkar, Ashutosh & Alka 
Deodhar, Subhash & Rekha Karmarkar, Vrunda & Shashi Sambare, Dutta & Varsha 
Deshmukh, Madhumati Kelkar, Manish & Anuradha Sane, Anjali 
Deshmukh, Sudhakar & Neela Kelkar, Sudhir & Medha Shende, Ashok & Hema 
Deshpande, Achyut & Laxmi Khedkar, Nandakishore & Shubhangi Sheth, Shyamkant & Sunita 
Deshpande, Manisha & Vijay Khedkar, Prakash & Shaila Talathi, Suresh & Snehita 
Deshpande, Prashant & Jyotsna Kudalkar, Kishor & Meena Talwalkar, Avinash & Prabha 
Deshpande, Sharad & Padmaja Kulkarni, Anuja & Gururaj Talwalkar, Uday 
Dewoolkar, Mandar & Anagha Kulkarni, Madhukar & Sadhana Tamhane, Ajit & Meenal 
Dharkar, Dilip & Anupama Lagvankar, Ashok & Alka Tembe, Vrishali 
Dighe, Narendra & Uma Lele, Ashok & Neela Thanedar, Shri & Shashi 
Fuldeore, Nitin & Rupali Mahisekar, Laxminarayan Thatte, Dileep & Naina 
Gade, Rajeev & Nita Manerikar, Sunanda Toke, Prakash & Sunita 
Gaitonde, Shantaram & Tara Mantri, Subhash & Bhavana Trier, Jack & Anjali Nargolkar 
Gaitonde, Sunil Mayenkar, Krishna & Shobhana Vade, Aruna & Suresh 
Gandhi, Ajit & Nanda Modak, Vivek & Ashwini Vaidya, Avinash & Nutan 
Gandhi, Kiran & Seema Moghe, Sachin & Smita Vaidya, Prabha 
Gavankar, Gaurav & Shraddha Morankar, Sudhakar & Vijaya Vaishampayan, Vivek & Manjiri 
Ghode, Anil & Saroj Mundle, Suneel & Kavita Vedak, Chandragupta & Nameeta 
Ghogale, Anuradha Nadkarni, Subhash & Manda Vitkar, Jayashree 
Godbole, Aneeta Nadkarni, Uday & Manda  

Gokhale, Rajiv & Sunanda Nagle, Vishwanath & Pushpa  
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	Akolkar, Pankaj & Sucheta

