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चैत्रधून २०२० - उज्जज्जवल भववष्याची ग्वाही 
- मणृाल बजुोणे  (महाराष्ट्र मंडळ बे एररया) 

 

      जागतिक संकटाच्या सावटाच ेबंधन झुगारून, सळसळत्या उत्साहाि, उज्जज्जवल भववष्ट्याची जणू ग्वाही देि, अमेररका आणण कॅनडा येथील 

पंधराहून अधधक राज्जयांमधून जवळजवळ २०० हरहुन्नरी संगीि साधकांनी साजरा केलेला उत्सव, म्हणजेच, महाराष्ट्र मंडळ बे एररयाची चैत्रधून २०२० 

ही संगीि स्पधाा.  
       गेल्या २० वर्ाांपासुन चालि आलेली ही स्पधाा यावर्ी कोरोनाच्या संकटामुळे रद्द होिे की काय अशी शंका वाटि असिानाच, महाराष्ट्र मंडळ 

बे एररया ने या संकटाचे सुवणासंधी मध्ये रूपांिर करून ही स्पधाा देशव्यापी केली. आणण त्याला हहऱयांची झालर लाभली िी अतिशय हदग्गज, 

प्रधथियश आणण आपल्या क्षेत्राि उत्तुगं नाव कमावलेल्या परीक्षकांमुळे. या स्पधेसाठी ववदरु्ी श्रीमिी आशािाई खाडडलकर, पं. श्री. रघुनंदन पणशीकर, 

जेष्ट्ठ गायक श्री. रवींद्र साठे, नव्या वपढीच ेसंगीिकार श्री. कौशल इनामदार, पं. श्री. भरि कामि, पं. श्री रामदास पळसुले, हामोतनयम वादक श्री. 
मममलदं कुलकणी आणण संिूर वादक डॉ. श्री. धनंजय दैठणकर या सवाांनी मोठ्या जबाबदारीने आणण रत्नपारखी नजरेने परीक्षण केले. खरे िर 

परीक्षकांची नावे आणण स्पधाकांची संख्या या दोनच गोष्ट्टी या स्पधेची यशोगाथा सांगायला पुरेशा आहेि. परंिु एक गोष्ट्ट आवजूान नमूद करावीशी 
वाटि ेिी म्हणजे ही स्पधाा "Online" घेण्याचा हा मंडळाचा पहहलाच अनुभव त्यामुळे मंडळाच्या कायाकत्याांनी अववरि मेहनि घेि, स्पधाकांच्या आणण 

परीक्षकांच्या िांत्रत्रक अडचणी सोडवि, त्यांना प्रत्येक पायरीवर सहकाया व मागादशान करि सगळ्या प्रवासाचा अगदी सुखद आणण पररपूणा असा 
अनुभव हदला.  
         हहदंसु्िानी शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय िबला वादन, शास्त्रीय सूरवाद्य, मराठी सुगम संगीि अशा ववववध ववभागाि बालकांपासून ि े

जेष्ट्ठांपयांि सवा वयोगटािील संगीि साधकांनी याि भाग घेिला होिा. बरं, स्पधेसाठी प्रवेमशका आल्या, परीक्षकांनी तनकालही ियार केला. परंिु 

महाराष्ट्र मंडळ बे एररयाचे सजानशील कायाकिे काही फक्ि Facebook posts ककंवा Website अश्या पारंपररक माध्यमािून तनकाल जाहीर करून 

थांबणार नव्हिे. तनकाल जाहीर करण्यासाठी एका भव्य online कायाक्रमाचे आयोजन करण्याि आले. सवा परीक्षक, सवा स्पधाक आणण त्यांचे 
पररवारजन या सवाांसह बक्षीस समारंभाचा अतिशय देखणा सोहळा पार पडला. परीक्षक भारिािून िर स्पधाक उत्तर अमेररकेिील १५ राज्जयांमधून 

सहभागी होणार असल्यामुळे time zone च ेगणणि बसवणे हा मोठ्ठा उपक्रम होिा. पुन्हा एवढ्या मोठ्या संख्येसाठी online सोहळ्याचा अनुभव 

आनंददायी होणेही अतिशय महत्त्वाच ेहोिे. पण एकदा ठरले की मग सगळ्या अडचणींवर उपाय सापडि जािाि. अशीच मजल दरमजल करि २४ मे 

या हदवशी अतिशय हदमाखाि चैत्रधून २०२० चा बक्षीस समारंभ पार पाडला.  
        ववदरु्ी श्रीमिी आशािाई खाडडलकर आपला अनुभव सागंिाना म्हणाल्या की “सवा स्पधाकांना सूर, लय, िाल, गाण्यािील भाव आणण अचूक 

शब्दोच्चार यांचे सखोल ज्ञान आहे. त्यांच्या गुरंूनी आणण पालकांनी घेिलेली मेहनि प्रत्येक कलाकृिीिून हदसून आली आणण त्यासाठी सवा गुरंूच े

आणण पालकांच ेत्यांनी ववशेर् कौिुक केले.”  

        प.ं श्री. रघुनंदन पणशीकर यांना मुलांची गाण्यािली समज िर भावलीच पण त्याचबरोबर त्यांना मुलांची तनरागसिाही अतिशय आवडली. 
सवा स्पधाकांनी अगदी मनापासून आणण कुणाचीही नक्कल न करिा गाणी गायली याचा त्यांनी ववशेर् उल्लेख केला. संगीि हे माणसाला 
तनरागसिकेडे नेणारे असावे असे ि ेम्हणाले. 

        श्री. मममलदं कुलकणी म्हणाले की स्पधाकांचे video असल्यामुळे पुन्हा पुन्हा ऐकायला ममळाले आणण तनकाल देिाना त्याची खूप मदि झाली. 
काही स्पधाकांचे video तनव्वळ आनंदासाठी पुन्हा पुन्हा ऐकले गेले.  

        डॉ. श्री. धनंजय दैठणकर म्हणाले की सवाांनीच कमी वेळाि आपली कला जास्िीि जास्ि खुलवून दाखवण्याचे कौशल्य आत्मसाि केले 

पाहहजे.  
       प.ं श्री. रामदास पळसुले अतिशय आनंदाने म्हणाले "अमेररकेि राहणारी मुले भाग्यवान आहेि कारण भारिीय अमभजाि संगीिाि मोलाच े

योगदान देणारे अनेक हदग्गज कलाकार एकिर िथेे वास्िव्यास आहेि ककंवा िे वारंवार येि असिाि. त्यामुळे भारिाि राहून जी संधी ममळणे 

अतिशय दलुाभ आहे अशी संधी अमेररकेिील मुलांना उपलब्ध होऊ शकि.े िवे्हा सवाांनी या संधीचं सोनं करावं." 

       जेष्ट्ठ गायक श्री. रवींद्र साठे हे गायक आणण कौशल इनामदार हे संगीिकार अशी परीक्षक द्वयी असल्यामुळे प्रत्येक गाण्याचा गायक आणण 

संगीिकार या दोघांच्या दृष्ष्ट्टकोनािून ववचार केला गेला. कौशल इनामदार आपले मनोगि व्यक्ि करिाना म्हणाले की "जेव्हा स्पधाा इिकी उत्तम 

होिे िवे्हा परीक्षण खूप गांभीयााने आणण प्रत्येक स्पधाकाचा ववववध पैलूंनी ववचार करूनच करावे लागि.े सगळ्याि महत्वाचं म्हणजे गाणं हे impress 

करण्यासाठी नसून express करण्यासाठी आहे हे कळलं पाहहजे." 
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      सवाच परीक्षकांनी स्पधेच्या आयोजनािील सुसूत्रिा, सकारात्मक ऊजाा आणण प्रत्येक वेळी मंडळाच्या कायाकत्याांची सहज उपलब्धिा यासाठी 
एकमिाने आणण एकसुराि महाराष्ट्र मंडळाचे मनापासून कौिुक केले. 

       ही संधी आपापल्या सभासदांपयांि पोहोचवण्यासाठी बहृन्महाराष्ट्र मंडळाबरोबरच अनेक महाराष्ट्र मंडळांनी मोलाच ेसहकाया केले. सवाांच े

सहकाया, स्पधाक आणण पालकांचा उत्साह, माननीय परीक्षकांच ेआशीवााद आणण महाराष्ट्र मंडळ बे एररयाच्या कायाकत्याांचे अथक पररश्रम यामुळेच या 
स्पधेला एक वेगळी उंची प्राप्ि झाली.  
       स्पधेिील ववजेिे: https://www.facebook.com/mmbayarea/posts/3904897322885473    

 

      सवा स्पधाकांचे ववडडओ: https://www.youtube.com/channel/UCMFuCUWWxCuD_ePmT9LhDpA/playlists 
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