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बाल्टिमोर मराठी मंडळ

िमस्कार मंडळी!
वसंत वनांत जनांत हांसे । सृष्टीदेवी जणू नाचे उटहासें ।
गातात संगीत पृथ्वीचे भाि । चैत्र-वैशाखाचा ऐसा हा थाि ।
भारती सृष्टीचे सौंदयष खेळे । दावीत सतत रूप आगळे ।।
सृष्टीचे सौंदयष चैत्रात नवचैतन्याने बहरते, मग ती भारती सृष्टी असो वा अमेररकी सृष्टी. ननसगाषची श्रीमंती
पाहून “देईल तो सहस्रकरांनी, घेशील नकती दोन हातांनी” अशी आपली अवस्था होते. जागोजागी
फुललेले तािवे, फुलांनी डंवरलेली झाडे मन प्रसन्न करतात. ह्या नवीन बहरासोबत मराठी जनता नवीन
वर्ाषचे गुढी उभारून स्वागत करते, मग ती जगाच्या पाठीवर कुठे ही का असेना! आपला मराठीपणा हा
आपटया जगण्याचा एक अनन्यसाधारण भाग असतो. रोजच्या जीवनात हा संदभष वैयनिक, घरापुरता,
ककवा “घरी” फोन करून आई-वडडलांशी बोलण्याएवढाच उरला असला, तरी तो पुरस
े ा नसतो आणण
म्हणूनच आपण मराठी मंडळाच्या नननमत्ताने एकत्र येतो. आपटया जगण्यातले मराठीपणाचे, भारतीय
असण्याचे सावष जननक संदभष पुन्हा जोडू पाहतो. मराठी मनाला मराठी लेखन-वाचनाची, नदवाळी
अंकांची, नािकांची जात्याच ओढ असते. बाल्टिमोर पररसरात काही वर्ाांपासून राहात असलेटया
नमत्रमंडळींना “मैत्र”चे अंक वाचटयाची, अंकासाठी लेखन केटयाची आठवण असेलच.
गुढीपाडव्याचा मुहूतष साधून नूतन “मैत्र”चा पनहला अंक प्रकाणशत करताना आम्हाला अडतशय आनंद
होत आहे. दर तीन मनहन्यांनी अंक प्रकाणशत करण्याची सध्याची योजना आहे. लललत, मानहतीपर आणण
वैचाररक लेख, अनुभव, प्रवास वणष न, कनवता, मुलाखत वगैरे नवनवध लेखनप्रकार हाताळू शकणारी
प्रडतभावान मंडळी इथे आहेत ह्याची आम्हाला खात्री आहे. रेखाडचत्रे, छायाडचत्रे, छं द-कलाडचत्रांचेही
अंकात स्वागतच आहे. पुढे प्रकाणशत होणाऱ्या अंकांसाठी तुमचे सानहत्य
editor@baltimoremarathimandal.org ह्या पत्त्यावर जरूर पाठवा.
बाल्टिमोर पररसरात राहणारी मराठी मंडळी महाराष्टराच्या आणण भारताच्या नवनवध प्रांतांमधून इथे आली
आहेत. आपले लहानपण जजथे गेले त्या पररसराला आपटया मनांत, आपटया आठवणींमध्ये नेहमीच
एक खास जागा असते. त्याच पररसरात वाढलेली, वावरलेली, डतथले संदभष , जागा, वैणशष्ट्ये माहीत
असलेली दुसरी व्यिी भेिली की ही जागा सुखावते, भूतकाळात रमते. तर अशा लोकांची एकमेकांशी
ओळख व्हावी म्हणून एका पररसरातून आलेटया काही व्यिींचा पररचय दर अंकातून करून देण्याची
कटपना “गड्या आपला गाव बरा” ह्या सदरातून राबवणार आहोत. नवदभष , मराठवाडा, खानदेश,
कोकण, पडिम महाराष्टर, महानगरे, दडिण, मध्य, वा उत्तर भारतीय राज्ये वगैरे वेगवेगळ्या पररसरांत
लहानपण गेलेटया लोकांना अशाच इतरांची ओळख करून देण्याचा हा प्रयत्न असेल. ह्या उपक्रमाची
तपशीलवार मानहती आणण नागपूरकर शेजाऱ्यांची ओळख ह्या अंकातून करून देणार आहोत. ह्या
उपक्रमाला तुम्ही भरभरून प्रडतसाद द्याल अशी आशा करतो.
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संपादकीर्
ह्र्ा अंकात…
• सुिंदा काकडेशलखित कववता
“पश्चिमी वसंत”, रांगोळी चित्र
व वविार......

• मेरीलॅं ड राज्याच्या सीमा
क ा ठरल्या? वािा रोहित

कोल्िटकरशलखित लेिात.....
• बाश्ल्टमोर मराठी

ाळे बद्दल माहिती वर्ान

डोंगरें च्या

बदांत.....

• “गड्या आपला गाव बरा”
ह्या सदराअंतगनत कािी

एखाद्या नवणशष्ट नवर्याची सखोल मानहती देणारी लेखमाला वा एखादे सूत्र घेऊन त्यावर सदर चालवावे
असाही नवचार आहे. तुम्ही अशा प्रकाराचे लेखन देऊ शकत असाल तर आम्हाला जरूर कळवा.
प्रासंनगक लेखन, उदाहरणाथष - बाल्टिमोर मराठी मंडाळाच्या च्या नवनवध उपक्रम/कायष क्रमाबद्दल
मानहती, बाल्टिमोर पररसरातील इतर संस्थ्यांनी राबवलेले उपक्रम व कायष क्रमांचे अहवाल,
औडचत्यलेखन - उदाहरणाथष नवनवध सण, नदन (मराठी भार्ा नदन, महाराष्टर नदन, मनहला नदन वगैर)े ,
प्रजसद्ध व्यिींच्या जयंती-पुण्यडतथीनननमत्त मानहती, अशा लेखनाचेही स्वागत आहे.
सवाांना नवीन वर्ाषच्या आणण महाराष्टर नदनाच्या हार्ददक शुभेच्छा! नवीन वर्ाांमध्ये “मैत्र”च्या
पुनरागमनामध्ये सहभागी होण्याचा संकटप जरूर करा. तुमच्या लेखनाच्या प्रतीिेत आहोत.
-

संपादक मंडळ

िागपूरकरांिी ओळि….

• पवि बेंगेरीशलखित इंग्रजी
कववता “Dreams” .....

• अथवन बेंगेरीिे काढलेले
चित्र……

• सपिा औटे , आयनि जाधव
आखि वविी कोप्परपू ह्यांिी
काढलेली छायाचित्रे….

प्रायोजक

बाजटटमोि मिाठी मंडळ
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पश्चिमी वसंत
आला, आला हो
आला हो, आला
वसंत ऋतू आला हो
ऋतुराजा आला ।।
आली वर्ष प्रश्चतपदा
जागवीत रूपगंधा
कोंब कोवळे फुटले
ईस्टर लललीला ।।ध्रु ।।

सन
ु ंदा काकडे
‘पश्चिमी वसंत’ ही
एक माझी जुनी
कहवता. काही
वर्ाषपूवी हे गाणे
ललहून चालीवर
म्हटले होते
हमहनसोटात,
श्चतथल्या मराठी
असोससएशनच्या
‘वसंतबहार’ नावाच्या
वार्षर्क पाडव्याच्या
उत्सवासाठी, ते
आठवले….

थंडी होती कडाक्याची
गोठलेला आसमंत।
एक म्हातारा हहवाळा
सृष्टी त्याच्या तडाख्यात।।
दीर्ष रात्री अंधारात
वृक्ष उभा एकला।
पक्षी सोडू न उडू न गेले
दरू दश्चक्षणेला।।१।।
मोहरता सफरचंद ,
लेते माणणक् मोती चेरी।
लायलाक बहरली
गंधवती नीलांबरी।।
ससे आले चपळ भारी
हरीण उड्या टाकायला ।
रॉबबन देई ललकारी
मंजुळ स्वागताला ।।२।।
नदी नाले हवतळले
खळाळले पुन्हा पाणी।
हंसपक्षी तरंगती
हपल्ांसवे तळ्यातुनी।।
लाटासवे होडी झुले
मासोळीशी खेळायला।
आतुरली वॉिर स्की
जोर्ात् पाणी कापायला ।।३।।

बाल्टिमोर मराठी मंडळ

यंदाच्या बाल्टीमोर मराठीमंडळात चैत्री पाडवा व होळीच्या एकत्र
कायष क्रमासाठी मी उत्साहाने गणेश टेबलावर एक रांगोळी काढली. त्या
श्चचत्रात इथली वासंश्चतक फुले श्चचतारली. पण मधली डॅफोश्चडल्स व
ट्युललपची फुले काढे पयंत मला बराच वेळ लागला व उशीर झाला म्हणून
पटकन दोन्ही बाजूला चेरी ब्लॉसमच्या फांद्या काढल्या. गाण्याचा नवरस
कायष क्रम खूप मस्त रंगला. आयोजकानी व स्वयंसेवकानी खूप पररश्रम
र्ेतलेले सवष हठकाणी जाणवत होते. त्या बद्दद्दल मंडळाच्या WhatsAppवर
प्रेक्षकानी खूप कौतुकाचे छान अणभप्राय ललहहले. आणण माझ्या रांगोळीचेही
त्यात उल्ेख होते. खास करून मेररलंडच्या फुलांची म्हणजे ‘ट्यूललप व
मॅग्नोललया’ यांची हनवड हवशेर् उल्ेखनीय वाटल्याचे ललहहले होते. ते वाचून
मी तर मनोमन खजीलच झाले. बापरे, म्हणजे माझी चेरीची फुले आता
मॅग्नोललयासारखी हदसू लागली की काय? अहो, आता वयोमानाप्रमाणे व
संश्चधवातामुळे बोटे, हात पूवीसारखे लवश्चचक व आर्षटस्स्टक नाही राहहले ते
मान्य पण ही तर फसजतीच झाली. जर हमहनसोटातले माझे वरचे गाणे
पाहहलेत तर त्यात मॅग्नोललयाचा कुठे उल्ेखही नाही. त्याचे कारण म्हणजे
हमहनसोटाचा कडक ‘ओल्ड मॅन ववटर’ मॅग्नोललयाला मानवतच नाही. मी तर
आतापयंत फक्त एक दोनदा पूवी डीसीत आल्यावेळी मॅग्नोललयाचे वैभव
अगदी ओझरतेच पाहहले होते. मोठमोठे सुबक कळे व काहीशी कमळाच्या
फुलासारखी डौलदार, हनष्पणष शुष्क फांद्यावर मस्त सरळ उभे राहून
उमलणारी गुलाबी जांभळी भपकेबाज फुले ही तर मेरीलंडची खाससयत!
तेंव्हा आता मी ठरवले आहे की पुढील वर्ी रांगोळी मुद्दाम मेरीलंड
मॅग्नोललयाचीच काढायची. मात्र तोवर हातातून आता हनसटत असलेल्या
आय-हॅड
ं कोऑडीनेशनचे काय होईल कोण जाणे! प्रॅस्क्टस केली पाहहजे,
नाही तर मग तेंव्हा ती ‘चेरीची फुले’ वाटू न ती काढल्याबद्दल कौतुकाच्या
अणभप्रायांचे ओझे पुन्हा ओशाळे हासत पेलायची पाळी यायची! तर
आतापासूनच प्रॅक्टीसला लागावे नाही का?
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बा टमोर मराठी ाळा
सौ वषा ड गरे
मराठी ाळा तिनधी

साता-समु ापार वस े या न या िपढी ा आप ी मातृभाषा ￭ िहता-वाचता यावी हे येय ठे वन
ू
बा टमोर मराठी मंडळा या मा यमातून मराठी ाळे ची थापना एि
२०१६ म ये झा ी. आप या
न या िपढी ा मराठी सं कृतीचे आण मराठी इतहासाचे मह व कळावे ा हेतन
ू े मराठी ाळे ची सुरवात
झा ी.
बृहन् महारा मंडळ आण भारतीय िव ापीठ यांनी तयार के े या अ यास मानुसार मराठी ाळे म ये
मु ांना ￭ हाय ा आण वाचाय ा  कव े जाते. दर दुस या ु वारी Veterans Elementary School,
ए￭ कॉट ￭सटी, मेरी ँ ड येथे सं याकाळी ६:३० ते ८:३० ाळा भरव ी जाते. १२० तासां या
अ यासानंतर िव ाथ परी ा दे यासाठी पा होतो. त डी आण े खी असे परी ेचे व प आहे. मराठी
ाळे साठी ही एक मह वाची पायरी आहे. ावष इय ा पिह ी आण इय ा दुसरी असे दोन वग
भरव यात येत आहेत. जून २०१७ सा ी भारती िव ापीठातफ पिह ी परी ा घे यात आ ी. एकूण १०
िव ा यानी परी ेम ये भाग घेत ा होता.
मराठी ाळे म ये अनेक सां कृतक काय मही के े जातात. मु ांना मराठी ोक, ाथना, तो पठण
देखी  किव े जाते. हान मु ांना वेगवेग या गो ी सांगून, च े दाखवून बो ते कसे करता येई
याकडे
िद े जाते. मु ांना आप ी सं कृती जपता यावी, यांना मराठी सणवार भारतीय प तीने
साजरे करता यावेत यासाठी आप े सगळे सण (िदवाळी, दसरा, सं ा त, गुढीपाडवा, गणपती) ाळे त
साजरे के े जातात. िदवाळीत बा -िव ाथ सां कृतक काय मात आण नाटकात सहभाग घेतात.
२०१७ आण २०१८ सा ी वा -वादकां या मागद नाखा ी मु ांनी समूह-गायनाम ये सहभागही
घेत ा होता. तसेच २०१८ सा ी "ज परी" ा नाटका या मा यमातून हान मु ांनी आप ी क ा
द त के ी होती. मराठी ाळे ती मु ांनी फे ुवारी २०१९ म ये, ी गणे जयंती आण वसंत
पंचमी या िदव ी गणे मंिदरात गणपती अथव ीषाचे स ग दोन तास पठण के े . मराठी भाषेबरोबर
सं कृत भाषाही समजून घे याचा य न मु े करत आहेत. मराठी भाषे या मा यमातून मु ां या
क ागुणांना वाव िमळावा हणून ाळा नेहमी त पर असते.
मराठी ाळे ब अधक मािहतीसाठी पुढी प यावर संपक करावा baltimoreshalainmd@gmail.com. तसेच, baltimoremarathimandal.org ा संकेत थळा ा
ज र भेट ावी. आज मराठी ाळे ची एक तिनधी हणून हा े ख ￭ हीताना म ा खूप अभमान वाटत
आहे. मी जानेवारी २०१७ पासून ाळा तिनधी हणून मराठी ाळे त  कवत आहे. मु ांची गती
पाहून तसेच मु ांना मायबो ी त आवड आण आदर िनमाण होत आहे हे पाहून यांना  कव याची
उमेद वाढत आहे.
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सपना औटे

ननळे आकाश, शाुंत तळे ...
पस्तकािा आनुंद घेण्यास पररपूणग सेटटर्!
पावसाने नदली या छायाचित्राला
रुंर्ािी एक आकर्ग क उधळण

मी एक हौशी छायाचित्रकार
आहे. ननसर्ग नेहमी सुंदर
असतो, हे माझे मानणे
आहे. Lake Elkhorn िे
ऋत आपणास हेच
दशग वतील.

पाुंढराशभ्र हा फलोरा, देई वसुंतािी िाहूल
वाटे शाुंत नन ननवाुंत, इथे दोन क्षण नवसावता
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या र्ोठलेल्या तळ्यावर स्लाईड आणण
स्केट करायला नकती धमाल येईल ना!
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बाल्टिमोर मराठी मंडळ
ह्ा अंकापासून ”गड्या आपला
गाव बरा” हे सदर सुरू करत
आहोत. मराठी
बाल्टिमोरवासीयांची एकमेकांशी
ओळख व्हावी, तयांच्यातील
मनेह वृद्धिंगत व्हावा, हा ह्ा
सदराचा उद्देश. सुरुवातीच्या
काही अंकांमध्ये आपटया
शेजाऱयांपैकी काहींची
महाराष्टरातील प्ांतांनस
ु ार
ओळख करून घेऊ. आपटया
गावा/शहरातील इतर
लोकांच्या ओळखींमधून मैत्रीचे
नवे धागे जुळतील आणि जुने
धागे बळकि होतील अशी
आशा करतो. ह्ा अंकामध्ये
नागपूर शहरामध्ये वाढले टया,
ततथे अनेक वर्े रावहले टया, तया
शहराशी लागेबांधे असले टया
आपटया काही शेजाऱयांची
ओळख करून घेऊ.
नागपूरकरांनी कमी कालावधीत
उत्तम प्ततसाद वदटयाबद्दल
तयांचे मन:पूवषक आभार. पुढील
अंकामध्ये मराठवाड्यातील
लोकांची ओळख करून देण्याचा
ववचार आहे. तुमचे बालपि
मराठवाड्यात गेले असेल, वा
णशक्षि/नोकरी वगैरे वनवमत्तांनी
तुम्ही काही वर्े मराठवाड्यात
घालवली असतील, तुम्ही
मवतःला मराठवाड्याचे मानत
असाल तर पुढील अंकामध्ये
तुमची ओळख करून द्यायला
आम्हाला आवडेल. संपादक
मंडळाच्या पत्त्यावर
(editor@baltimoremarathi
mandal.org) आम्हाला जरूर
संपकष करा.
बाल्टिमोर मराठी मंडळ
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'गड्या आपला गाव बरा'- आम्ही नागपूरकर
ववकास आणि ल्ममता दािे
o दोघेही नागपूरचे. गेली ४० वर्े अमेररकेत
आणि बाल्टिमोर पररसरात वामतव्य.
o सध्या Perry Hall पररसरात राहतात.
o ववकास काका हे फामाषससमि आणि ल्ममता
काकू लॅब केवममि म्हिून काम करतात.
o नातवंडांबरोबर वेळ घालविे हा तयांचा
सध्याचा आनंदाचा ववर्य. तयाच बरोबर संगीत,
विकेि, आणि फ़ुिबॉल ह्ांची आवड आहे.
काका तबला उतकृष्ट वाजवतात.
o अजूनही नागपूर मधील वमत्रपररवार,आठविी,
आणि रहािीमानाववर्यी आतमीयता.
ववकास आणि ल्ममता दािे

o
o
o
o

o
समीर, मीनल, आणि ररया डाबरे

http://www.baltimoremarathimandal.org

समीर आणि मीनल डाबरे
समीर नागपूरचा तर मीनल वध्याषची.
समीर २००२ पासून अमेररकेत, बाल्टिमोर
पररसरात २००८ पासून वामतव्य.
समीर आणि मीनल दोघेही IT क्षेत्रात काम
करतात.
विकेि, Poker, आणि पररवारासोबत वेळ
घालविे हे समीरचे आवडीचे छं द. मीनलला
नािकात काम करायची आवड आहे.
नागपूरमधील तेलेंखेडी येथील हनुमान मंवदर हे
समीरचे अजूनही आवजूषन भेि देण्याचे वठकाि.
तेथील सामोसा-चाि हा आिखीनच
सजव्हाळ्याचा ववर्य.
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'गड्या आपला गाव बरा'- आम्ही नागपूरकर
ज्योती रेगे
o ज्योती काकू खरे म्हिजे नागपूरच्या, परंतु
अमेररकेत येण्याआधी तया मुंबईकर होतया.
o णिक्षि आणि नोकरी वमळू न तयांनी तब्बल बावीस
वर्े नागपूरमध्ये होतया.
o गेटया १० वर्ाांपासून तया अमेररकेत रहात
आहेत.
o वनवृत्तीपूवी Pathology क्षेत्रात काम.
o अजूनही नागपूरमधील वमत्रमंडळींची तयांना खूप
आपुलकी आहे. वमत्रमंडळींना भेिायला तया
नागपूरला आवजूषन चक्कर िाकतात.

ज्योती रेगे आणि नातू वीर

रोवहत कोटहिकर

o रोवहतचे णशक्षि नागपूरमध्ये.
o २००० साली उच्च-णशक्षिासाठी म्हिून
अमेररकेत. Detroit-BaltimoreChicago-Baltimore असा अमेररकेतील
प्वास. सध्या इसलकॉि ससिी मध्ये मथातयक.
o Pharmaceutical Research क्षेत्रातील काम.
o नागपूरसारखी पािीपुरी कुठे ही वमळत नाही आणि
Florida and California च्या संत्र्याना
नागपूरच्या संत्र्याची चव नाही असे काही ठाम
समज. नागपूरमधील हटदीरामच्या पवहलया
उपहारगृहात वमळिारा डोसा अजूनही मनात घर
करून आहे.
o संगीताची आवड, ववरंगुळा म्हिून बासरी
वाजवायला आवडते.
रोवहत, ववदुला, आणि सान्वी
कोटहिकर

बाल्टिमोर मराठी मंडळ
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चारही दिशा चीत पण आपला मेरीलँड दिट !!

रोहित कोटििकर

मी गेली अनेक वर्षे अमेररकेत स्थायिक आहे. अमेररकेतील दवदवध राजिाांतन
ू प्रवास करताना मला नेहमी
आश्चिय चदकत करणारा दवर्षि म्हणजे इथल्िा राजिाांच्िा सीमा. अमेररकेतल्िा बऱ्िाच राजिाांच्िा सीमा सरळ
रेर्षेत आहेत. पयश्चमेकडील राजिाांकडे नजर टाकली तर ही गोष्ट आणखी प्रकर्षायने जाणवते. िोन वर्षाांपूवी
‘व्हर्जयदनिा’ (Virginia) राजिामधील Williamsburg िा गावात जाण्िाचा िोग आला. त्िा गावामध्िे
दिरताना साहर्जकच थॉमस जेिरसन (Thomas Jefferson ) िाांचा उल्लेख जागोजागी िेत होता आणण
एक गोष्ट लक्षात आली की त्िाकाळीसुद्धा थॉमस जेिरसन िाांनी व्हर्जयदनिा राजि आणण एकूणच त्िा
प्रिेशाची भौगोललक दृष्ट्या मादहती दमळवण्िासाठी भरपूर प्रित्न केले होते. ह्या मादहतीचा त्िा वसाहतीच्िा
सीमा ठरवण्िात बहुमल्
ू ि उपिोग झाला. तेंव्हाच मनात प्रश्न पडला की आपल्िा मेरीलँड (Maryland)
राजिाच्िा सीमा कशा ठरल्िा असाव्िा? खरां म्हणजे असे अनेक प्रश्न मला पडतात आणण काही दिवसात
कामाच्िा व्िापामध्िे ते दवसरले जातात. िोगािोगाने काही दिवसाांनी लािब्ररीमधे पुस्तके चाळत असताना
एक छान पुस्तक हाती लागले आणण त्िा प्रश्नाची आठवण झाली. त्िा पुस्तकाचे नाव आहे ‘How the
States Got Their Shapes’ by Mark Stein. ह्या पुस्तकात प्रत्िेक राजिाच्िा सीमाांबद्दल व्िवस्स्थत
तपशीलवार मादहती दिली आहे. आपल्िा मेरीलँड (Maryland) बद्दलची मादहतीही गमतीिार आहे. ती
वाचल्िावर 'चारही मुड्य
ां ा चीत' म्हणतात तसे मेरीलँडला 'चारही दिशा चीत' असे म्हणावेसे वाटते.
अमेररकेतील पदहल्िा १३ वसाहतींबद्दल माझी कल्पना अशी होती की जशा जशा वसाहती स्थापन होत
गेल्िा तशा तशा त्िाांच्िा हद्दी घडत गेल्िा. आणखी एक ढोबळ तकय असा की नैसर्गगक आणण महत्त्वपूणय
खुणाांनुसार भौगोललक सीमा पडल्िा असाव्िा. काही अांशी हे तकय बरोबरही आहेत. उिाहरणाथय मेरीलँड ची
ियक्षण सीमा ही बहुताांशी ‘चेसदपक बे’ (Chesapeake bay) आणण ‘पोटोमॅक’ (Potomac) निी अशा
नैसर्गगक पद्धतीने घडलेली आहे. परांतु आपल्िा राजिाच्िा सीमेबद्दलच्िा बऱ्िाच गोष्टी मला बुचकळ्िात
सुद्धा टाकतात. उिाहरणाथय मेरीलँड राजिाची पूवयसीमा. ही सीमा बहुताांश भागात एक सरळ उभी रेर्ष
ओढावी अशी आहे. आणखीन एक मजेिार गोष्ट म्हणजे 'डेलमारवा' (Delmarva) ह्या चेर्सदपक बे आणण
अटलाांदटक महासागर ह्याांच्िामधील द्वीपकल्पातील (penninsula मधील) बरोबर एक काटकोन-दिकोणी
भाग मेरीलँड मधून वगळला गेला आहे. हा भाग म्हणजे 'डेलावेर' (Delaware) हे राजि होि. मेरीलँड ची
उत्तर सीमा ही बरोबर सरळ आडव्िा रेर्षेत आहे, पण त्िा रेर्षेमळ
ु े एके दठकाणी राजिाचा काही भाग इतका
अरांि झाला आहे की राजिाचे िोन तुकडे केल्िासारखे वाटतात.
आता मेरीलँड ला चारही दिशा चीत म्हणण्िाचे सांिभय साांगतो. पूवय, पयश्चम, उत्तर, आणण ियक्षण अशा चारही
दिशाांच्िा सीमाांबद्दल मेरीलँडला पराभव पत्करावा लागला आहे. उत्तर सीमेवरील पराभव त्िातल्िात्िात
समजािला सोपा. चाल्सय राजाच्िा आिेशावरून १६३२ साली नवीन जगात इांग्लड
ां मधल्िा कॅथललक
लोकाांना स्थान दमळावे म्हणून मेरीलँड ची दनर्गमती झाली. कालाांतराने १६८२ साली दवल्िम पेन (William
Penn) ला मेरीलँडच्िा उत्तरेला वसाहत स्थापन करण्िास साांगण्िात आले. ही वसाहत म्हणजेच
पेनर्सल्वेदनिा (Pennsylvania). त्िानुसार ४० उत्तर अक्षाांश ही मेरीलँड आणण पेनर्सल्वादनिा िा िोन्ही
वसाहतींची हद्द ठरवण्िात आली होती. परांतु William Penn िाांच्िा नकाशामधे ४० उत्तर अक्षाांश चुकून
ियक्षणेला काढण्िात आले होते. ह्या चुकीच्िा नकाशामुळे पेन आणण मेरीलँड ह्याांच्िा मधे वाि उद्भवला.
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त्िात आणखी भर म्हणजे खरी ४० उत्तर
अक्षाांश रेर्षा ही पेन ह्याांनी ठरवलेल्िा
दिलाडेस्ल्ििा (Philadephia) ह्या त्िाांच्िा
वसाहतीच्िा राजधानीमधून जात होती.
अथायतच दिलाडेस्ल्ििासारखे शहर
मेरीलँडला स्वाधीन करणे पेन आणण
त्िाांच्िा वसाहतीला मान्ि नव्हते. हा
मेरीलँडचा उत्तर सीमा वाि बरीच वर्षे चालू
होता. जवळपास ५० वर्षाांनांतर, म्हणजे
१७३२ साली, पूवेकडील सीमेचा वाि टाळण्िाच्िा सांिभायत मेरीलँडचे तत्कालीन गव्हनय र लॉडय बास्ल्टमोर
ह्याांनी माघार घेऊन पेनर्सल्वेदनिाच्िा मागणीला मान्िता दिली खरी पण त्िा ठरावात आपण पूवेकडील
आणण उत्तरेकडील िोन्ही बाजूने जागा गमावून बसलो ही चूक लक्षात आल्िावर त्िाांनी परत वाटाघाटी सुर
करण्िाची मागणी केली. अथायतच िातओठ खात बसण्िाणशवाि मेरीलँडच्िा वायाला काहीही आले नाही.
अखेर १७६३ मधे चाल्सय मेसन (Charles Mason) आणण जेरम
े ािा यडक्सन (Jeremiah Dixon) िा
िोन तज्ाांच्िा कदमशनने पेनर्सल्वेदनिाची पाठराखण करत उत्तर सीमेवरती णशक्कामोतय ब केले. हीच ती
मेसन यडक्सन लाईन. ह्या रेर्षेमुळे एके दठकाणी मेरीलँडचा प्रिेश इतका लहान झाला की त्िाचे िोन तुकडे
पडल्िासारखे वाटतात.
आता पूवय सीमेवरती मेरीलँडला माघार का घ्िावी लागली ते पािूया. ह्या इयतहासात डेलावेरच्िा
दनर्गमतीचाही इयतहास िडलेला आहे. थोडक्िात म्हणजे, मेरीलँडची वसाहत स्थापन झाली तेंव्हा चेसपीक
बे च्िा पूवेला म्हणजेच 'डेलमारवा' ह्या द्वीपकल्पावर डच लोकाांच्िा वसाहती होत्िा. मेरीलँडच्िा
दनर्गमतीनांतर ४० वर्षाांनी इांग्लड
ां ने डच लोकाांना हद्दपार केल्िावर तो भाग कोणी घ्िािचा हा वाि उत्पन्न
झाला. अथायतच, मेरीलँड आणण पेनर्सल्वेदनिा ह्या िोघाांनीही त्िावर िावा टाकला. भौगोललक दृष्टीने दवचार
करता ह्या भागाचा मेरीलँड मधे समावेश करण्िात काहीच हरकत नव्हती. माि ह्या भागात पूवीपासून
राहणाऱ्िा प्रोटेस्टांट पांथीिाांनी मेरीलँडमधल्िा कॅथललक लोकाांमध्िे सामील होण्िास नकार दिला. त्िावेळचा
इांग्लड
ां चा राजा प्रोटेस्टांट असल्िामुळे त्िाने प्रोटेस्टांट लोकाांची बाजू घेऊन हा भाग पेनर्सल्वेदनिा
वसाहतीला भाडेतत्वावर दिला. ह्या दनणय िादवरद्ध मेरीलँड ने बरेचिा िाि मादगतली. परांतु काही िरक पडत
नव्हता. शेवटी मेरीलँड च्िा गव्हनय र लॉडय बास्ल्टमोर ह्याांनी तडजोडीचा मागय स्वीकारला आणण 'डेलमारवा'
ह्या द्वीपकल्पाचे साधारणतः िोन समान भाग करण्िात आले. त्िाचीच एक उभी रेर्षा आपल्िाला नकाशात
दिसते. ह्या िोन भागाांपैकी पयश्चमेचा भाग मेरीलँड ला िेण्िात आला तर पूवेकडच्िा भागाचे 'डेलावेर' हे
राजि तिार झाले. डेलमारवाचा भाग घेण्िाच्िा तडजोडीमध्िेच लॉडय बास्ल्टमोर ह्याांनी मेररलँड ची
उत्तरसीमा १५ मैल ियक्षणेकडे सरकावण्िाचे मान्ि करून बराच भूखड
ां गमावला. डेलमारवाचे ियक्षण टोक
हे पदहल्िापासून व्हर्जयदनिाचे असल्िामुळे तो भाग तसाच व्हर्जयदनिाकडे रादहला. एकूण काि तर ह्या
छोयाशा द्वीपकल्पाचे तीन तुकडे तीन वसाहतींमध्िे दवभागण्िात झाले.
आता रादहली ियक्षण आणण पयश्चम सीमा. ह्या सीमेंवरती मेरीलँडला व्हर्जयदनिाची िािादगरी सहन करावी

बाल्टिमोर मराठी मंडळ

http://www.baltimoremarathimandal.org

मैत्र वर्ष २०१९ अंक १ पृ ०९

लागली. आधी साांदगतल्िाप्रमाणे मेरीलँडची ियक्षण सीमा ही बहुताांशी पोटोमॅक निीला लागून आहे. परंतु
ह्या निीला पयश्चमेकडे गेल्िावर िोन शाखा आहेत. अथायतच आपल्िाकडे जास्त भूभाग राहावा म्हणून
उत्तरेकडील शाखा ही मेरीलँड ची सीमा ठरवावी हा व्हर्जयदनिाचा िुदिवाि तर ियक्षणेकडील शाखा मोठी
असल्िामुळे ती मेरीलँडची सीमा ठरवावी असा मेरीलँडचा िावा होता. ह्या वािामध्िे प्रस्थादपत व्हर्जयदनिाने
िािादगरी करून त्िाांना पादहजे ते मागणे रेटत नेले. हा वाि आत्ताआत्तापिांत म्हणजेच सन १९१० पिांत
चालू होता. शेवटी सुप्रीम कोटायनेसद्ध
ु ा व्हर्जयदनिाच्िाच बाजूने दनणय ि दिला आणण त्िानुसार पोटोमॅक निीची
उत्तर शाखा ही मेरीलँडची हद्द असे ठरवण्िात आले. ह्या शाखेच्िा उगमापासून उत्तरेकडे सरळ रेर्षेत ४०
अक्षाांशापिांत रेघ काढू न मेरीलँडची पयश्चम सीमा मांजूर करण्िात आली.
मेरीलँड सीमेदवर्षिी आणखीही बरेच काही बारकावे आहेत. पण एकांिरीत मेरीलँडला सवय सीमेवरती
िेनकेन प्रकारेण पराभव पत्करावा लागलेला आहे. माि हे सगळे पराभव पत्करनही मेरीलँड प्रगतीपथावर
रादहले आणण आज ते िेशातील सवायत श्रीमांत राजि आहे.

Title: Hiking the
Potomac
Description: this is a
photo taken while
hiking the Maryland
side of the Potomac
river. The white
clouds against the
blue sky enhances
the quality of this
picture.

छायाचित्रकार
आयष न जाधव

बाल्टिमोर मराठी मंडळ

http://www.baltimoremarathimandal.org

मैत्र वर्ष २०१९ अंक १ पृ १०

‘Dreams’ Poem By:
Pavan Bengeri

Dreams
Life is like a company
It can thrive with dreams of reaching
higher
Or it can wither like a plant in a frier
It can soar high into the clouds
Or it can be covered like dead body's
in shrouds
With dreams you can be successful
Or without them you can be stressful
With dreams you can have fun
Or you could be the ruined one
With dreams you could live a positive
life
Or you could live with lots of strife
You could live like a king
Or not like anything
With dreams you can make
improvement
Or without you will create no
movement
With belief in your dream
You will gleam

‘घरापासून दरू घरी’ चित्रकार: अथिष बेंगेरी

‘El gato’ by:
विनी कोप्परपू

Title: El gato
Description: The facial
expression of a cat can
tell you what he’s
feeling, but the eyes of a
cat can tell you what he’s
thinking.
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