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संपादकWय 
नमXकार मंडळी, 
 
कधीच न बदलता िनयिमत चालू असतो तो बदल आण सतत धावत असते ते घ\ाळ.  ￮भतीवरचे 
कॅलंडर बदलून आता एक मिहना झाला सुMा. नcया वषा2dया सुरवातीला ठरवलेले बदल आप$याला 
जमत आहेत का fाचा अंदाज आता आला असेल. तुgहाला हवे तेच बदल घडोत fासाठी शुभेdछा! 
 
वष2 बदलले तरी मागील वषijमाणेच मै/चा नवीन अंक आgही घेऊन आलो आहोत. fा वषा2मध$या 
पिह$या अंकात नेहमीjमाणेच अनेक सािहlय jकारांची रेलचेल आहे.  बदलlया काळात हळूहळू 
कालबाf होत असलेले परमेmराचे िनःXवाथ2 सेवक gहणज ेवासुदेव. fा वासुदेवांची मािहती “वासुदेव 
आला हो वासुदेव आला...” लेखात आहे. पुणेकरांdया लJात असणारा िदवस gहणजे १२ जुलै १९६१. 
पानशेत धरण फुट$याने सगळीकडे हाहाकार उडाला होता. lया िदवसाची आठवण "मी अनुभवलेला १२ 
जुलै १९६१" fा लेखामIये सांिगतली आहे. आप$या बालपणी फारसा वापरात नसलेला पण आता 
िदवसात अनके वेळा ‘भेटणारा' शsद gहणजे थँuयू. या ‘थँuयू’बvलचे िवचार "थँuयू  - थँuयू " 
लेखामIये मांडले आहेत. आई आण मुलीdया नाlयावर अनेकांनी किवता, गाणी, लेख wलिहले आहेत.  
lयाच नाlयातले तणाव आण गंुतागंुत यावर आधाHरत लघुकथा आहे "मेहरबानी कसली, हे तर दरवानाचे 
कामच आहे". या लघुकथेcयतHरx एक अyतु कथानक वाचा "चरजंीव" कथेमIये. लzाला २० वषV 
झा$याdया िनिम{ाने Xफुरलेली "सखे" किवता देखील fा अंकात आहे. शवाय कलाच/, jकाशच/े व 
सं|ांतीबvलdया मािहतीने हा अंक सजला आहे. 
 
बा#$टमोर मराठी मंडळ आण मराठी कला मंडळाdया संयुx िवFमाने उप|म राबव}याबाबत दो~ही 
मंडळांdया काय2काHरणी सिमती िवचार करत आहेत. lया अंतग2त सािहlयाची देवाणघेवाण हा नवा उप|म 
fा अंकापासून सुर करत आहोत. कला मंडळाचे 'िहतगुज' हे मुखप/ आहे. मकर सं|ांतीिनिम{ 
jकाशत झाले$या 'िहतगुज'dया अंकामधील ‘The Irishman - आहे मनोहर तरी...’ हे राजन बापट 
fांनी wलिहलेले च/पट परीJण 'मै/'dया fा अंकात jकाशत केले आहे. fा अंकामIये jकाशत 
झालेली 'चरजंीव' ही कथा 'िहतगुज'dया पुढील अंकामIये फेÅुवारीत jकाशत होईल. बा#$टमोर, 
वॉ￮शÉटन डी. सी. आण cह￭ज2िनया पHरसरातील लेखक-कवंना मोठे cयासपीठ व मोÖा भागात 
पसरलेला वाचकवग2 उपलsध करन देणे हा fा उप|माचा उvेश आहे. ही देवाणघेवाण 'मै/' आण 
'िहतगुज'dया पुढील अंकांमIयेही होईल. 
 
महाराÜá ाdया िविवध भागांतून बा#$टमोर पHरसरात आले$या आप$या शेजाàयांची ओळख ‘ग\ा आपुला 
गाव बरा’ fा सदरातून आप$याला होत असते. fा अंकात सातारा, सांगली, को$हापूर, सोलापूर अशा 
दJण-पäम महाराÜá ातून आले$या शेजाàयांशी आपली ओळख होणार आहे. एिjल अखेरीस jकाशत 
होणाàया पुढील अंकात मंुबई, ठाणे ￭ज$हा, व कोकण पHरसरातून आले$या शेजाàयांची ओळख करन 
घेऊ. तुgही जर या पHरसरातले असाल तर आgहाला नãW कळवा. 
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हॅलोिवन, िदवाळी, थंॅuसिगंवग, wçसमस असा सुéèांचा मौसम संपून नवीन वष2 सुर 
झाले. नवीन वषा2पाठोपाठ आली मकर सं|ांत.  
 
आठवणीतील चंëकळेवर  
हळदीकंुकू डाग पडे  
सं|ांतीचे वाण íयावया  
पदर होतसे सहज पुढे  
 
सं|ांतीdया हळदीकंुकू आण बोर~हाणापासून नवीन वषा2तील सणांना आण काय2|मांना 
सुरवात झाली आहे. fा नवीन वषा2त बा#$टमोर मराठी मंडळाची नवीन काय2काHरणी 
सिमती काय2रत झाली आहे. नवीन सिमतीला शुभेdछा.  
 
सुéèा संपून शाळा, ऑफWस, मुलांचे खेळ, सराव सगळे सुर झाले. पण fा दैनंिदन 
cयîतेतून वेळ काढून तुgहाला आलेले अनुभव, तुमdया आठवणी आgहाला जरर wलहून 
कळवा. fाशवाय तुgही, मुलांनी काढलेले फोटो, च/ेसुMा आgहाला पाठवू शकता. 
पुढचा अंक ३० एिjलला jकाशत होईल. lयासाठी १५ एिjलपयóत तुमचे सािहlय 
editor@baltimoremarathimandal.org या प्यावर पाठवा. 
 
कळाव,े 
संपादक		मंडळ	
 

 

fा अंकात – 
 
लेख  
• थँuयू- थँuयू!! -	रोिहत		को$हटकर		
• वासुदेव आला हो वासुदेव आला - 
अवंती करदंीकर  

• मी अनुभवलेला १२ जुलै 
१९६१- िदलीप पHरख 

• The Irishman - आहे मनोहर 
तरी…- राजन बापट 

• सं|ांत - रिव कोôपरपु व वरदा 
वैF 

 
 

कथा 
• चरंजीव 	-		वरदा		वैF		
• मेहेरबानी कसली हे तर दरवानाचे कामच 
आहे -	धनंजय		वैF 

 
किवता 
• सखे! -		अरंवद फाटक	
 
कला 
• कलाच/ - आलाप मालवणकर  
• jकाशच/े - म$हार मंदसौरवाले 
	

बामम ंdया हाव2ड2 काउंटी आण बा#$टमोर 
काउंटीतील सं|ा~तीdया काय2|मांसाठी 
केलेली सजावट. fावषi jथमच 
सं|ांतीचे काय2|म दो~ही काउंट मंIये 
साजरे झाले. बोर~हाण, हळदीकंुकू, 
उखाणे, तळगुळाची देवाणघेवाण आण 
अंताJरी असे काय2|मांचे Xवरप होते. 
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रोिहत को$हटकर 

 थँ@य-ूथँ@य!ू! 
  माCया ऑिफससमोर असले$या कॉJफरJस रममLये बरेचदा नवीन उमेदवारांQया मुलाखती होतात. अशाच एका 

मुलाखतीतले शेवटचे संभाषण कानी आले. आले$या उमेदवारान ेशेवटQया एक-दोन िमिनटांत कमीत कमी आठ-दहा वेळा 
‘थँ@यू’ Yहटले असाव े(Zयावेळेस मोजले नाही, पण पढुQया वेळेस मोज]याचा िवचार आहे), आण तेही केवळ एका 
माणसाQया भेटीनंतर. Zया िदवशीQया ZयाQया मुलाखतीमLये कमीतकमी आणखी दहा जणांशी भेट न_`च ठरली असेल. 
Yहणजेच हा मनुaय आजQया िदवसात थँ@यूचे शतक पूण2 करणार तर !! तेवbात मला दसुरी िमंटग अस$यामुळे मी माCया 
कामाला लागलो. कम2धम2संयोगाने माCया Zया मीं टगमLये आणखी एक ‘थँ@यू महाशय’ भेटले. Zयांनी मांडले$या मुfावर 
कोणी कॉमंट केली क  ̀या महाशयांचे पिहले वा@य ठरलेले  “थँ@यू फॉर युवर कॉमंट”; आण एखादी कॉमंट ZयाQया वhरi 
अधकाkयाकडून आली असेल तर आणखी मुलामा, Yहणजे  “थँ@यू फॉर युवर कॉमंट, आय hरयली ॲिmशएट इट!” एकूण 
काय तर आधी थँ@यू, मग ॲिm￭सएशन, पुढे आता तो लोटांगण घालणार का काय? असा mq मला पडला !! 

एकूणच, या थँ@यू mकाराबrल माझे काही चांगले मत नाही हे माCया िम/ांना चांगलेच माहीत आहे; ंकबहुना, Zयावरन मी 
बरीच बोलणी सुtा ऐकली आहेत. तरीही mामाणकपणे बोलायचे Yहटले तर आजQया या जगात थँ@यूचा पूर आलेला आहे, 
का सुनामी आली आहे असाच mq मला पडतो. Yहणजे मी कोणाला घरी बोलावले तर तो मला थँ@यू Yहणणार, मग मी Zयाला 
hरटन2 थँ@यू Yहणणार, मग हाच mकार vहाwस ऍप yुप वर होणार, आण मग फेसबुक, िzटर इZयादी इZयादी. तर या थँ@यूिवषयी 
मनात$या काही आठवणी {लहून काढाvयात असे वाटले Yहणून हा खटाटोप. Zयातूनच ११ जानेवारी हा ‘आंतररा|}ीय थँ@यू 
िदवस’ अस$यामुळे ~ा अंकाची वेळही बरोबर साधली गेली. 

सव2mथम आपण थँ@यू कोणाला Yहटले असेल? (‘आपण’ हा �वतःसाठी आदराथÅ शÇद वापरताना जरा मान 
िमळा$यासारखे वाटत आहे, Zयामुळे माझेच मला एकदा “थँ@यू”) असा डो@यात िवचार आला आण लÉात आले क  ̀
बालपणी मी हा शÇद वापरला आहे अशी आठवणच नाही.  माझे एवढे िम/ कस ेकाय झाले देवालाच ठाऊक. हा कदाचत 
भारतीय आण पाÖाZय सं�कृत मंधला फरक असेल.  
 
माCया आयुaयातला थँ@यूबrलचा पिहला mसंग मला आठवतो तो Yहणजे मी कॉलेजला होतो तेvहाचा. का कोणास ठाऊक 
पण काही िदवस माCया बाबांना सायकल चालवणे श@य नvहते. Zयामुळे अ�मािदकांना (परत एकदा माझे मला थँ@यू!) 
बाबांना ऑिफसला सोडायची वेळ आली.  Zयांना ऑिफसQया गेटपाशी सोडले, आण मी िनघणार तेवbात कानावर शÇद 
पडले “थँ@स”!! Yहणजे खुr माCया बाबांनी मला- ZयांQया मुलाला- थँ@स Yहटले. हे िकती िवच/ आहे? आजQया 
जगातही मला हे िवच/ वाटते. तर Zया वेळेस, २५ वषाàपूवÅ, काय वाटले  असेल असा िवचार करा. बरे गंमत अशी क  ̀
“थँ@यू” नंतर “वेलकम” Yहणायचे असत ेहेसुtा ZयावेळQया Zया कॉलेजकुमाराला माहीत नvहते. 
 
Zयानंतरचा mसंग आठवतो तो Yहणजे पु]यनगरीमधला, ￭जथ ेआYही नोकरीसाठी वा�तvय करत होतो. Zयावेळेस माCया एका 
भावाचा अपरा/ी पुण-ेमुंबई र�Zयावर मोटारीचा अपघात झाला होता. काकांनी मला बोलावून घेतले आण आYही दोघे 
अपघात�थळी गेलो. गाडी अव�था बघता या अपघातामLये कोणी ￭जवंत वाचले असेल असे वाटलेच नाही. मनात चर2 झाले, 
पण लागलीच भाऊ पुढे आला आण आYही सुटकेचा äास सोडला (१९९९ सालQया Zया ओपल ऍ�ट} ा गाडीचे डझाईन 
करणाkया इं￭जनीयरला खरोखरचा थँ@यू!). ती संपूण2 रा/ मी गाडीपाशी थांबलो. सकाळी गाडी पु]याला ने]याची सोय 
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झा$यावरच माझी तथून सुटका झाली. Zयानंतर पंधरा िदवसांनी मला एका शटा2चे कापड बÉीस Yहणून िमळाले. ते माझे थँ@यू 
िगéट होते. Zयावेळेला मला नुसते िवच/च वाटले नाही तर कापड देणाkयाचा थोडाफार राग सुtा आला. नातेवाईक हे 
एकमेकांना मदत कर]यासाठी असतात ना? मग, एकाने दसुkयाQया अडचणीत Zयाला मदत केली तर थँ@यू कशाबrल? अथा2त, 
आता वीस वषè उलटून गे$यावर Zया गो|ीबrल वाईट वाटत नाही. जगाची रीतच तशी आहे.  Zयात काय िवशेष? आण 
अशामुळेच कधी कधी वाटते क  ̀बरेचदा थँ@यू हे रीतीनुसार ंकवा एका सवयीmमाणे Yहटले जाते. उदाहरणाथ2: हॉटेलमLये 
वेटरने आप$याला खाfपदाथ2 िदले Yहणून “थँ@यू”. खरेतर ते Zयाचे कामच नाही का? आण Zयाला Zयासाठी िटपही िमळणार 
असते. बँकेमLये आपलेच पैसे आपण काढून आणले तरी कॅशयरला “थँ@यू”.  एवढेच काय, पो{लसांनी आप$याला ट} ॅफ`क 
तक ट̀ िद$यावर सुtा Zयाला थँ@यू!! कधीकधी तर घरी रॉंगनंबरचा फोन आला असेल तरी तकडQया माणसाला थँ@यू 
Yहणणारी मंडळी मी पािहली आहेत.  

या ‘थँ@यू’ मुळे लोक एकमेकांशी mेमळ वागत आहेत, तर Zयात वावगे ते काय? असाही िवचार मनात येऊ शकतो.  तर, वाईट हे 
क  ̀ ‘थँ@यू’ Yहण]याबरोबर ते ऐक]याची पण सवय होते आण लोकांQया एकमेकांकडून अपेÉा वाढतात. माCया िम/ाने आठवण 
करन िद$याmमाणे Seinfeld Qया एका एिपसोडमLये गाडी चालवतानाची ‘Thank you wave’ याचा भरपूर उहापोह झालेला 
आहे. 
माCया बाबतीत नुकताच घडलेला एक िक�सा सांगतो. माCया मुलीशी बोलता-बोलता एका दकुानातून बाहेर येत असताना 
एका बाईने दकुानाचे दार आमQयासाठी धरन ठेवले होत;े पण मी मा/ “थँ@यू” Yहण]याचे िवसरलो.  Zयानंतर Zया बाईने 
खा|पणे मला �प| ऐकू जाईल अशा आवाजात “यू आर वेलकम” असे  Yहटले. आता खरे Yहणजे मी काही Zया बाईला दार 
धरन ठेवायला सांिगतले नvहते. तने ते सामा￭जक भावनेपोटी धरन ठेवले असावे हे माJय. पण Yहणून अनवधानाने झाले$या 
Zया चुक ब̀rल एवढा राग? याचे कारण Yहणजे सLयाQया समाजात सुर असलेली ‘थँ@यू’ ची चढाओढ आण Zयामुळे 
वाढलेली लोकांची अपेÉा असे Yहटले तर वावगे ते काय? 

असे असताना, भारतीय सं�कृतीमLये मा/ थँ@यू Yहण]याचे mमाण कमी वाटते. Zयाची कारण ेिनराळी असतील. कदाचत 
इतरांना मदत कर]यात पु]य कर]याची भावना असून Zया पु]याचा िहशोब सव2साÉी देव ठेवेल अशा संक$पनेमुळे एकमेकांना 
थँ@यू Yहणायची पtत आप$या सं�कृतीमLये ततक`शी mच{लत झाली नसावी. आणखी एक वैचाhरक मुrा मांडायचा Yहटले 
तर नम�कार कर]याQया आप$या पtतीमLये मोëा माणसांना नकळत ‘थँ@यू’ Yहणणे असा आिवभा2व असावा. असो भारतीय 
सं�कृतीसारíया उì िवषयांवर माCयासारíया सामाJय माणसाने भाaय करणे बरोबर नvहे. शेवटी काळानुरप आण देशानुरप 
�वतःला बदलणे ~ातच शहाणपणा आहे. 

तीन मिहJयांपूवÅ माझा उजवा पाय îॅ@चर होता, Zयामुळे शरीराचा सव2भार डाvया पायाने सांभाळला.  Yहणून उजvया पायातफè  
डाvया पायाला थँ@यू! थँ@यू!! थँ@यू!!! 
 
आण हो, इथपयàत पोहचले$या सगïया वाचकांना रीतीनुसार नाही तर मनापासून थँ@यू! थँ@यू!! 
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सखे! 
सखे तुझी आठवण.. लेखणीत माDया झरली पािहजे... 

गौरवणK हातावर तुDया 
पुLहा एकदा मंदी ठसली पािहजे.. 

अन् नाजूक पावलांनी हळद उमटली पािहजे…  
सखे किवता आज तरी Tफुरली पािहजे.. || 

 
मंगलचरणातून सुर संवादी ऐकता.. 

िकणिकण तुDया िब$वरांची कानी गुंजली पािहजे.. 
नवथर हातांनी घास भरवता.. लाज डो[यांत उमलली पािहजे.. 

सखे किवता आज तरी Tफुरलीच पािहजे.. || 
 

सखे.. आसमंत आयु\याचा झगमगून जाता.. 
साथ तुझी िनरामय अशीच रािहली पािहजे.. 

आज तरी किवता... 

अरं वद फाटक 
पुणे	

	
_ी. अरं वद फाटक 
`ांनी लaाbया 
िवसाcया 
वाढिदवसािनिमe 
fयांbया सहचाgरणीला 
उhेशून केलेली ही 
उfTफूत2 किवता. 
	

सोिनक 

	

	
आलाप 
मालवणकर 
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अवंती करंदीकर 

  

काही वषा>पूव@ आBही पुDयाला गेलो होतो तेIहाची गोK. एका सकाळी घराबाहेर कुणीतरी गात आहे असा भास झाला. झोप येत 
अस$यामुळे दुल2R केले आण पांघरण घेऊन कूस बदलून पुWहा झोपले. असे एक-दोनदा झा$यावर तो भास नसून खरेच कुणी 
गात आहे का Yाची खा/ी करन घेDयासाठी गादीवरच उठून बसले आण परत काही ऐकू येते का Yाचा कानोसा घेऊ लागले. एIहाना 
माझी ही चुळबुळ बघून आमची दोन िप]े जागी होऊन मला “आई कसला आवाज येतो आहे गं?” असे िवचार लागली.  मी ̀ यांना 
कसलाही आवाज येत नस$याची खा/ी देऊन परत झोपवले. शेवटी ते गाणे हा भासच आहे असे ठरवून मी ही परत आडवी झाले, पण 
काही वेळाने परत तेच.  शेवटी मी तडक उठले आण bखडकc उघडून बाहेर कोणी िदसते का बघू लागले. Yा सगdया हालचालमुंळे 
ंकवा बाहेरgया गाDयाने Bहणा आBही सगळेच जागे झालो आण bखडकcतून बाहेर बघू लागलो. तेवhात माझी लेक ओरडली, “आई 
ते बघ तकडे कुणीतरी टोपी घालून गाणे गात आहे.” एIहाना माझेही तकडे लR गेले होते आण एकदम समोर 'तो' िदसला.  मोरपीस 
आण कृkणाचा फोटो लावलेली ि/कोणी टोपी, अंगावर साधा पांढरा आण नांरगी रंगाचा िठगळे लावलेला रेशमी सदरा, गdयाभोवती 
मळका रेशमी शेला, खालती पांढरे आण नांरगी रंगाचे रेशमी पण जुनाट मळकट धोतर, कपाळाला वारकरी लावतात तसे गंध, कानांत 
रqाRांची कंुडले, गdयात तुळशीची ंकवा रqाRांची माळ, हातामrये टाळ आण चपdया, बगलेला लावलेली एक मोठी कापडी झोळी 
आण तंडामधून पांडुरंग, कृkण आण िवkणूची tतुतीपर गाणी Bहणणारा असा हा तो परमेuराचा अनवाणी आण िनःtवाथ@ सेवक 
वासुदेव.  
 
य̀ाला बघत$याबरोबर मन भूतकाळात गेले आण आठवली ती सकाळी वासुदेवाने मोxान ेठोकलेली "दान पावलं हो दान 
पावलं!! वासुदेवाला दान पावलं !! वासुदेव आला हो वासुदेव आला !! सकाळgया परी तुBही हyरनाम बोला । वासुदेव आला हो वासुदेव 
आला !!" ही आरोळी. हा वासुदेव दारोदारी आण ग]ोग]ी भटकत गाणी Bहणत शधा मागत असे आण िवशेषतः सु{ीgया िदवशी 
सगळी मुले ̀ याgया मागे तो काय करतो ते बघDयासाठी धावत असत. कुणी िवचारे तो सकाळी उठवायला येतो का? कुणी िवचारे तो 
देवदूत आहे का? तर कुणाला वाटे तो भिवkय सांगायला येतो. एक ना दोन. पण मुलांना एकदा कळले कc हा फ| गाणी Bहणतो, शधा 
मागतो आण आशीवा2द देतो, कc ̀ यांची उ`सुकता शमत असे. मा/ ̀ याची ती मूत@ डोdयांसमोरन जाईtतोवर मुले मा/ तकडची 
हालत नसत.  शवाय ̀ याgया टोपीमधून गळलेले एखाददुसरे मोरिपस आप$याला वहीत ठेवायला िमळेल का ही सु} इgछा वेगळीच.  
भूतकाळातून	बाहेर	आले	तेIहा	लRात	आले	कc	माझी	लेक	मला	सारखे	हाताला	धरन		“तो	कोण	आहे	सांग	ना!”	असे	िवचारत	होती.	ती	
लहान	अस$यामुळे	अथा2तच	तला	भरपूर	उ`सुकता	होती	.		शवाय	असे	अनवाणी	आण	ि/कोणी	टोपी	घातलेले	rयान	तने	आधी		कधी		न	
पािह$यामुळे	ती	अधकच	उ`सुक	होती.	खरे	तर	आÄाgया	बदलले$या	पुDयामrये	िक`येक	िदवसांनंतर	,	नIहे	वषा>नंतर	हे	वासुदेवदश2न	कसे	
काय	झाले	Yाचे	मलासुÅा	जरा	आÇय2च	वाटले.			
	
वासुदेव Yा पंथाबÉल ंकवा समुदायाबÉल फारशी मािहती उपलÑध नाही. जी िमळाली ती आजी-आजोबा ंकवा घरातील इतर 
वडलधाÖयांकडूनच. असे सांिगतलेले आठवते कc संत एकनाथांनी वासुदेव पंथ उभा केला. त`कालीन समाजापय>त दैवी िवचार, 
सिÜचार पोहोचवून ̀ यांना भ|cचा माग2 दाखवणे हा पंथ उभारDयामागचा मुáय उÉेश. पुढे कुणीतरी सांिगतले कc छ/पती शवाजी 
महाराजांgया काळात खÖया अथा2ने वासुदेव पा/ साकारणारा समुदाय उदयाला आला. मुघलांची मािहती शवाजी राजांपय>त पोहोचवणे हे 
य̀ांचे मुáय काम, तर सामाWय लोकांना मुघल आण इतर अनेक छोàा-मोxा श/ूंबाबत सतक2  करणे हे जोडकाम. ̀ यामुळेच कc 
काय सामाWय जनतेशी वासुदेवाचे नाते घ{ जुळले ते अगदी २०Iया शतकाgया अखेरपय>त. वासुदेव भ|cपर âवचने गात दारोदारी 
भटकत असत. घरातील बायका अथवा मुली ̀ यांना कणक, तांदूळ, äवारी, बाजरी, डाळी इ̀ यादी धाWय ंकवा धन देऊन भि|भावे 
 

वासदुेव आला हो वासदुेव आला...	
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नमtकार करीत आण वासुदेव ̀ यांना “कृkण तुझे आण तुåया पyरवाराचे क$याण करो”, “तुझे भले होवो”, “तुझी कूस उजळो”, 
“तुला तीथ2या/ा घडो”, “तुåयाकडून सासू सासÖयांची आण थोरामोठयांची सेवा घडो” इ̀ यादी धाटणीचे आशीवा2द देऊन पुढील दारी 
गमन करी.			
	
वासुदेवाgया भ|cपर âवचनांमrये कृkण आण िवkणूची tतुतीपर काIये असत तशीच पांडुरंगाची गाणी ंकवा संतांनी bलिहलेले काही çोक 
अथवा गाणीही असत.  Yा गाDयांचा वारसा ̀ यांgयाकडे आधीgया िपhांकडून आलेला असे. पुढे असे कळले कc Yा वासुदेवांचे Bहणे 
चार âकार होते - éावण बाळाचे वडील वासुदेव, éी संत èानेuरांचे वडील वासुदेव, यादवकुलीन वासुदेव आण ओम नमो भगवते 
वासुदेव. Yांना जोगी वासुदेव Bहणुनही ओळखले जात असे. Yा चार âकारांवरनच वासुदेव हे पा/ साकारणारी पूव@ १३ घराणी होती 
äयांपैकc काकडे, काळे, सनेuर, देरवंडे, गुरव आण सुपेकर ही घराणी अगदी अलीकडgया काळापय>त आपाप$या पÅतीने वासुदेव 
साकारDयाचे काम करीत असत. ̀ यांgया सादरीकरणामrये नेमका फरक कोणता हे कधी कळले नाही. असे ही ऐक$याचे आठवते कc 
éीकृkणाचे वडील वसुदेव Yांgया नावावरन Yा पंथाgया लोकांना वासुदेव हे नाव िमळाले आण जनमानसामrये रळले. तर काही जण 
असे मानतात कc नाशक ￭ज$Yामrये 'वासुदेववाडी' नावाचे एक छोटे गाव आहे, जे वासुदेव पंथाचे मूळ tथान आहे. Yा गावातूनच Yा 
पंथाची सुरवात झाली आण महाराKíातील गावोगावी पसरली Bहणून ̀ यांना वासुदेव Bहणतात. 
 
को$हापूर, सोलापूर, सातारा, सांगली, इचलकरंजी, धुळे, जळगाव, लातूर, नाशक, नगर, औरंगाबाद आण ̀ या आजुबाजूची गावे ही 
य̀ांची मुáय tथान ेहोती. सकाळी सगdया गावाला उठवDयाचे काम ही वासुदेवाची tवारीच करीत असे. वासुदेवपंथीय काही िनयम पाळत. 
जसे âातःिवधी करनच बाहेर पडणे, सतत देवाचे नामtमरण करणे, कुणाgया घरातील पाणी न िपणे, काम संप$याशवाय नैसîगक िवधी न 
करणे, इ̀ यादी. अथा2तच काळ बदलला आण वासुदेवांची संáया हळूहळू घटू लागली. ̀ याला कारणही तसेच होते. वासुदेवांना हवा तसा 
शधा िमळेनासा झाला. गावातील लोकांचा शकून छोàा-मोxा शहरात नोकरी धंदा करDयाकडे कल अस$यामुळे लोकांचे tथलांतर 
शहरांमrये होऊ लागले. ̀ यामुळे वासुदेवांना चyरताथा2साठी पुDया-मंुबईसारáया शहरांकडे वळावे लागले. पूव@ वासुदेव आण ̀ यांgया 
कुटंुबीयांचा संसार हा िमळाले$या शrयावरच भागत असे. पण कौटंुिबक जबाबदाÖया आण गरजा जशा वाढत गे$या तसं फ| Yा 
शrयावरच भागणे अशóय झा$यामुळे हे वासुदेवपंथीय इतर कामांकडे (जसे नळकामगार, वीजतं/ी, सफाई कामगार) वळू लागले आण 
मग वासुदेवांची संáया आपोआपच कमी होऊ लागली. हातात$या टाळ आण चपdयांची जागा हळूहळू यं/ सामòीने घेतली.   
 
वत2मानप/ामrये वाचले$या मािहतीतून कळले कc काही श]क अस$ये$या कुटंुबांपैकc काहंनाच ही कला आण हा पंथ पुढे नेDयाची 
इgछा आहे पण इतरांना पोटापाDयासाठी नोकरी धंदा करDयाची गरज आहे कारण बहुतांश समुदायाची पyर#tथती ही हालअपेKांची आहे. 
य̀ामुळे वासुदेव हा पंथ आण ̀ यांचा समुदाय हा जवळ जवळ नामशेष होत चालला आहे. आज òामीण भागातील काही कुटंुबांना आण 
मुलांना वासुदेव माहीत असला तरी शहरात$या नवीन िपढीला वासुदेव कोण हे माहीत असणे अशóयच आहे. कुणीतरी असेही 
सांिगत$याचे आठवते कc हा पंथ आण समुदाय जतन करDयासाठी महाराKí शासन वेळोवेळी मदत करत आले आहे .पण तरी äयांचा 
उदरिनवा2ह Yा Iयवसायावरच अवलंबून आहे ̀ या कुटंुबाना अधक मदतीची गरज आहे, जेणे करन Yा समुदायाला पुWहा âतôा िमळेल 
आण ̀ यांgया हालअपेKा दूर होतील.  
 
आपले बालपण समृÅ करणारा हा वासुदेव परत कधी िदसलाच तर मन हेलाव$यावाचून राहणार नाही आण बालपणीचा काळ सुखाचा हे 
वाóय राहून राहून आठवेल!!!  
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			िदलीप प>रख 
  
 

मी अनुभवलेला १२ जलैु १९६१ 
 

बुधवार िद. १२ जुलै १९६१ हा िदवस माJया आयुMयात खास िदवस ठरेल असे मला कधी वाटले नOहत.े Pयावेळी मी 
पुQयाRया फTयु2सन कॉलेजमVये Wथम वषा2ला, Yहणजे सVयाRया बारावीमVये होतो. पिह$या वष[ हॉ\टेलमVये रम िमळाली नस$याने मी 
पूना कॅYपमVये एका खोलीत राहात असे. नवीन िमळाले$या सायकलने मी रोज सकाळी ल म्ी रोडवरन लकडी पूल ओलांडून डेcन 
￭जमखाeयाRया बस \टॉपसमोर असले$या पूना कॉफf हाऊसमVये जेवून अकराRया आत कॉलेजला जात असे. 
१२ जुलैला नेहमीWमाणे सायकलवरन लकडी पूल पार करत असताना नदीचे पाणी नेहमीपेiा वाढलेले िदसले, पण मी लi न देता 
पूना कॉफf हाऊसRयासमोर सायकल लावली आण जेवायला आत गेलो. जेवण येईपयnत पायापाशी पाणी!!  तेOहा कळले कf पानशेत 
धरण फुटले आहे. मा/ आप$याला एवढा काही /ास होणार नाही कारण पानशेत फार दूर आहे असेही सांगQयात आले. नदीचे पा/ 
डेcन ￭जमखाeयाRया बस \टॉपपासून हळूहळू पसरत चालले होत ेआण पाQयाची पातळी वाढत चालली होती. पूना कॉफf हाऊसची 
सव2 कामगार मंडळी जेवायला आले$या आYहा तीन-चार लोकांना घेऊन Pया इमारतीRया वरती घेऊन गेली. साधारण अधा2 तास सुrा 
गेला नसेल आण पाQयाची पातळी आणखी वाढली होती.  Pया छतावर सव2 हॉटेल कामगारांची एक खोली होती. सवाnनी Pया खोलीRया 
छतावर जाQयाचे ठरवले. बाजूला पडले$या एका शडीवरती चढून आYही सव2 एक एक करन Pया खोलीRया छतावरती आलो आण 
वाटले कf आता आपण सुरiत आहोत.      

माझा ￭जवंत राहQयाचा Wयास	 Pया जागेवरन िदसलेले दMय मी कधीही िवसरणार नाही. जंगली महाराज 
र\Pयावर पाQयाची पातळी वाढून पाQयात िकतीतरी वाहने ओढली गेली 
होती. काही माणसेदेखील ओढली गेली होती. गरवारे महािवwालयाRया 
केिम\टx ी िवभागामधील केिमकलRया मोठमोyा बाद$या Pया पाQयात 
वाहत होPया. दूरवर सदाशव पेठेत$या इमारती पाQयाRया जोराने 
कोसळत होPया. जशा इमारती कोसळत होPया तसा धुळीचा मोठा ढग 
तयार होत होता आण मग पाQयाने सव2 गाडले जात होते. नदीRया 

पलीकडे सदाशव पेठेत मिहला आzमाRया छतावर िकPयेक मिहला वरती बसले$या िदसत होPया. लकडी पूल उ|Vव\त होत 
चालला होता. अशा प>र#\थतीत आYही }या खोलीRया छपरावर होतो ती खोलीही वाचणार नाही याची आYहा सवाnना खा/ी पटू 
लागली होती. दोनRया सुमारास पाणी आणखी वाढत गेले. Pया कॉफf हाऊस मागेच डेcन थएटर होते. तथ ेदहा फुटांवर एक दोन 
झाडे होती. डेcन थएटर व कॉफf हाऊसRया नोकरांनी PयांRया सतरं}या घेऊन Pयांचा एक दोर बनवला आण कॉफfहाऊसमागील 
पाQयात उतरन एकाने झाडाRया मजबूत फांदीला तो बांधला. Pया छतावरतीच पडले$या लांब बांबूRया साहा~याने आYही एकेक करन 
पायाने दोर पकडून आण Pया बांबूला पकडून अiरशः तारेवरची सक2 स करीत Pया छतावरन झाडावरती जाऊन पोहोचलो. तथून 
डेcन टॉकfजची गÅी फार लांब नOहती. आYही सव2जण Pया झाडावरन उÇा मारन Pया गÅीवर पोहोचलो. थएटरRया वरRया 
मज$यावर आYही पोहोचलो तेOहा वाटले कf आYही सुरiत आहोत. तोपयnत संVयाकाळचे चार वाजले असतील. मला माझी 
सायकल, पु\तके, चÉपल यांचे भान नOहते. आता आपण ￭जवंत राहणार यातच जा\त आनंद होता. पोटात भुकेची आग होती. 
तेवÑात डेcन ￭सनेमाRया बाजूला असले$या लकf रे\टॉरंट मधून गोÖयांRया मोyा बरQया पाQयातून वाहात चालले$या िदस$या. 
जवळच असले$या बांबूRया साहा~याने आYही Pया बरQया ओढून घेत$या. असे आYही सव2 आठ-दहा जण डेcनवर गोÖया खात 
बसलो होतो. संVयाकाळी पाणी कमी होत चालले आहे हे जाणवले. साधारण रा/ी दहा एक वाजता पूर ओसरला. िवजेचा तर पÜा 
नOहताच. Pया अंधारामVये आYही र\Pयावर आलो. मला माJया सायकलीची काळजी होती. पण काळाकुá अंधार, र\Pयातला चखल 
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लकडी पूल  

	

लकडी पूल व मागे पव2ती िदसत आहे.  

 

	

आण पाQयाबरोबर वाहून आले$या, पण आता न िदसणाàया अनेक गोâी कशाबशा चुकवत केOहा एकदा मी माJया खोलीत कॅYपमVये 
जातो याचाच Vयास होता. लकडी पुलाची अव\था मी पािहली होती आण Pयावरन पäलकडे जाणे बहुतेक शãय नसणार Yहणून मी 
नOया पुलाकडे जाऊ लागलो. र\Pयात बरेच लोक माJयासारखेच चाचपडत चालत होते. काहRंया हातात चc मशाली होPया. काँéेस 
भवनापाशी आ$यावर काही लोकांनी सांिगतले, “नवा पूल तुटला आहे तकडे जाऊ नका. लकडी पुलाकडे जा.” मी परत अंधारात 
पायाखाली चखलात पडले$या इले#ãटxकRया वायस2 तडुवत लकडी पुलाकडे िनघालो, तोच समोरन काही लोक अतशय सावधतेने 
मशाल घेऊन येताना िदसले. ते पाहून आपण पूल ओलांडू शकू याची खा/ी झाली. परंतु जेOहा Pया अंधारातून वरती आलो तेOहा 
साधारण चार पाच फूट एवढाच माग2 िदसत होता आण Pयातून लोखंडी िèज सपोट2 आडवे पडले होते. Pया WPयेक लोखंडी सपोट2वरती 
चढून पलीकडे जावे लागले. खाली नदीचे ओसरते पाणी. समोरन येणाàया लोकांना सतत “पलीकडे जाऊ शकतो ना आYही?” असे 
िवचारत आण Pयावर, “अहो, आYही तकडूनच आलोय, सावकाश जा.” असे ऐकत ऐकत साधारण पंचेचाळीस िमिनटांनंतर मी लकडी 
पूल पार केला आण अनवाणी पायांनी चालत िवजय टॉकfजपयnत आलो. ते साधारण एक मैल अंतर असेल. तथे आ$यावर एका 
>रiावा$याला िवनवणी केली कf ‘मला कॅYप मVये घेऊन जा, गे$यावर पैसे देईन.’ आजूबाजूला अंधारात लोकांचा गंधळ चालला होता. 
कुठेही लi देQयाRया प>र#\थतीत मी नOहतो. शेवटी कॅYप मध$या खोलीवर पोहोचलो. असा हा अPयंत थकवणारा िदवस होता. ￭जवंत राहू 
कf पुरात वाहून जाऊ या िवचारांत अíखा िदवस गेला होता. दुसàया िदवशी उठून आता माझी सायकल परत िमळते का बघQयासाठी 
परत डेcन ￭जमखाeयावर जाQयाRया िवचार करत होतो. तेवÑात खडकवासला धरण फुट$याRया अफवा पसर$या. पुढे कुठेही 
जाQयाचा बेत रì केला आण दुसàया िदवशी घरी को$हापूरला रवाना झालो. असा हा १२ जुलै १९६१ चा िदवस. आज जवळजवळ 
५९ वषाnनंतर देखील माJया \मरणात ताजा आहे.	



			

	
बा#$टमोर मराठी मंडळ                      http://baltimoremarathimandal.org     मै/ वष2 २०२० अंक १ प ृ१० 

  

	
	
	
	
	
	
	
	
				
	
	
वरदा वै; 

  
डॉ. रिव को>परपु यांनी 
Bलिहले$या 
“चरजंीवी” Iा मूळ 
तेलुगू कथेNया Oयांनीच 
केले$या इंQजी 
अनुवादावरन हा 
मराठी अनुवाद केला 
आहे. मूळ तेलुगू 
कथेसाठी पहा: 
https://telugu.pratilipi.

com/read/%E0%B0%

9A%E0%B0%BF%E

0%B0%B0%E0%B0

%82%E0%B0%9C%

E0%B1%80%E0%B0

%B5%E0%B0%BF-

FUvzVASM492V-

455468759bo4s41 

  

!चरंजीव 
  UाVयापक आय2 - अOयंत सWमानाने आण आदराने Zयावे असेच हे नाव. इतहासाचे सखोल \ान आण इतहासावर जबरद]त पकड 

असलेला दुसरा मनु^य मा_या पाह̀ यात नाही.  इतहासाबaल OयांNयाहून अधक मािहती असलेला मनु^य अजून जWमालाच आलेला 
नाही असे cहट$यास चुकdचे ठरणार नाही. ऐतहा￭सक घटनांचे वण2न बारीकसारीक तपशीलांसकट ते असे काही करतात कd जणू ती 
घटना अगदी कालच घडली असावी. Oयांची वण2नशैलीही अशी कd घटना घडतेवेळी तथेच बाजूला उभे राहून ती घटना ते याच देिह 
याच डोळां अनुभवत होते कd काय अशी शंका ऐकणाkयाला यावी! Oयामुळेच OयांNया वगा2त िव;ाlयाmची कायम गदn असते. इतर 
UाVयापकांची टर उडवणारे िव;ाथn UाVयापक आयाmचे oयाpयान मा/ कधीच चुकवत नाहीत. अधूनमधून इतर UाVयापक आण प/कार 
मंडळीही OयांNया oयाpयानांना हजेरी लावतात. आज मीही Oयांचे oयाpयान ऐक`यासाठी आले$या मंडळमंVये उप#]थती लावून आहे. 
Uा. आय2 आज सुभाषचंr बोसांवर बोलत आहेत आण oयाpयान ऐकताना sोOयांची tuानंदी टाळी लागली आहे.  
 
“आझाद ंहद सेनेची ]थापना के$यानंतर नेताजी ￬सगापूरात दोनेक वषm रािहले. ६ जुलै १९४४ रोजी आझाद ंहद आकाशवाणी 
कंrातून Oयांनी इंQजांशी लढ`यासाठी गांधीजNंया आशीवा2दाची याचना केली. परंतु दुद~वाने वष2भरातच िवमान अपघातात Oयांचे Uाण 
गेले….” 
 
एका िव;ाथनीने UÅ िवचार̀ यासाठी हात वर केला. “सर, तुcही cहणत आहात कd नेताजी िवमान अपघातात गेले. पण इतर काही 
इतहासकारांचं cहणणं आहे कd ते Oया अपघातातून बचावले. आण नुसते बचावलेच नाहीत तर नंतर अनेक वषm जगलेसुÇा! तेही 
गुÉपणे! आता हे खरं, कd तुcही सांगत आहात ते खरं?” 
 
आता सवाmचे लÑ आय2 काय cहणतात Iाकडे लागले. OयांNया चेहkयावर हसू पसरले आण Oयांची नजर खाली झुकली. िव;ाथनीला 
Iा UÅाचे उÖर सो>या, पटेल अशा भाषेत कसे ;ावे Iाचा Ñणभर िवचार करत ते cहणाले, “चला, आपण Iा गोÜीचा बारकाईने 
िवचार करया. नेताजी हे काही तुमNया-आमNयासारखे सव2सामाWय oयàd नoहते. अगदी घराघरांतून ते U￭सÇ होते. कोणीही Oयांना 
कुठेही सहज ओळखू शकेल असे होते. आता अशी oयàd फार काळ लपून राहू शकते का? शवाय, भारताला ]वातं/्य 
िमळा$यानंतरसुÇा गुÉपणे राह̀ याची गरज Oयांना का वाटली असेल? ]वातं/्य िमळावं हीच Oयांचीही इNछा होतीच कd!” 
 
Oया िव;ाथनीने मान हलवत सहमती दश2वली. OयांNया Iा तका2ला खोडता येईल असे मुaे तNयाकडे वा कुणाकडेच नoहते. आयाmकडे 
ताçकक युिàवादांची कमतरता कधीच नसते. मलाही एक UÅ पडला होता. मा/ तो िवचार̀ याची संधी िमळ`यापूवnच तास संप$याची 
घंटा झाली आण oयाpयान संपले. वग2 éरकामा होऊ लागला तसा मी गदn ओसर̀ याची वाट बघत कोपkयात उभा रािहलो. प/कार, 
िव;ाथn, पु]तक-Uकाशक, आण इतर अनेकांचा वेढा आयाmभोवती पडला होता. सगळे िनघून गे$यावर मी Oयांना सामोरा गेलो आण 
िवचारले, “नेताजंचं आयु̂ य सगêयांसमोर तुcही छानच मांडलंत. नेताजंबaलची एवढी सखोल मािहती मी आज पिह$यांदाच ऐकली. 
आण केवळ हाच िवषय नाही तर मागे Oया िदवशी तुcही मोहंजोदारो सं]कृतीबaल मािहती िदलीत तीही अUतमच होती! एवëा 
ऐतहा￭सक घटना आण Oयाही अगदी बारकाoयांसकट, तुमNया लÑात राहतात तरी कशा?” 
 
“अहो बालसंुदरम,् शेवटी मी पडलो इतहासाचा UाVयापक!  मी इतहास चांगला जाणतो cहणून तर हे िव;ापीठ मला इथे UाVयापकd 
कर देतंय! नाहीतर मीही तुमNयासारखा िव\ान-शÑक नसतो का झालो?” आय2 हसत cहणाले. 
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मीही हसत cहणालो, “ते जाऊ ;ा. तुcहाला संVयाकाळी वेळ असेल तर आमNयाकडे जेवायलाच या!” 
“आमं/ण तुcही करताहात कd सुरेखाने बोलावलंय?” 
“का? मा_या मुलीने बोलावलं तरच तुcही येणार का? मला ]वयंपाक करायला चांगला जमतो cहटलं! तसेही तुcही खा̀ यािप`याNया 
बाबतीत फार काही चोखंदळ नाही. आजवर तुcही एवëा वेगवेगêया िठकाणी आण इतके वेगवेगळे पदाथ2 चाखले आहेत कd माझा 
]वयंपाक तुcही नíd गोड मानून Zयाल, खरं कd नाही?” 
 
माझे हे शेवटचे वाìय ऐकताच त ेचपापले. Oयांनी कागदप/े िपशवीत भरताभरता मा_याकडे रोखून पािहले. मा_याकडून अशा वाìयाची 
Oयांची अपेÑा नसणार! मी Oयांना रंगेहाथ पकडले कd काय? OयांNया चपाप`यामुळे मा_या मनातला OयांNयाबaलचा संशय अधकच 
बळावला.  
 
“मग या सहा वाजेपयmत. आधी थोîा ग>पागोÜी कर आण मग जेवायला बसू.” मी िनघतािनघता cहणालो.  
 
मी आण आय2 िव;ापीठाNया UाVयापक िनवासी वसाहतीत राहतो. आमचे िव;ापीठ नावाजलेले अस$यामुळे आcहाला िदलेली घरे आण 
वसाहतीचा पéरसरही िव;ापीठाNया pयातीला साजेसाच आहे. दुतफा2 झाडे असलेले रंद र]ते, आखीवरेखीव उ;ाने, Oयांत उडणारी 
कारंजी असलेला असा हा रcय पéरसर, िनवासी वसाहतीपेÑाही एखादे éरसॉट2च वाटावे असा आहे. अनेक जगU￭सÇ शार\ इथे राहतात. 
Oयातील काहंना नोबेल पुर]कारही िमळालेला आहे. आयाmचे घर आमNया घराNया अगदी समोरच आहे.  
 
आमNया घराNया Bखडकdतून मी संVयाकाळचे रंगीबेरंगी आकाश Wयाहाळत होतो. सहा वाजत आले होते. आय2 आता कधीही येतीलच 
असा िवचार करत असतानाच एका गोÜीने माझे लÑ वेधून घेतले. मा_यापेÑा १५-२० वषाmनी तरी मोठी, cहणजे ऐंशीNया आसपास 
असावी अशी एक वृÇा आयाmNया घराजवळ घुटमळताना मला िदसली. आमNया पéरसरात Iापूवn मी कधी तला पािहले नoहते. तNया 
पेहेरावाकडे पाहता ती चांगली घरंदाज असावी असे वाटत होते. र]ता चुकली असावी का? असा िवचार करत तला मदत करावी cहणून 
मी िनघणार, तेवëात आय2 OयांNया घरातून बाहेर पडताना िदसले. Oयांनीही Oया वृÇेला पािहले आण तNयापाशी जाऊन ते तNयाशी 
थोडावेळ बोलले. Oयांचे बोलणे मला ऐकू येत नoहते, पण ती र]ता चुकली आहे का ते िवचारत असावे असा मी कयास केला. Oया वृÇेने 
मग बोलायला सुरवात केली आण ती बराच वेळ बोलत रािहली. आयाmNया देहबोलीत आता संकोच जाणवत होता. Oया वृÇेने पुढे होऊन 
आयाmचा हात धर̀ याचा UयOन करताच आय2 शताफdने मागे सरकले. जे काही घडत होते ते Oयांना अ￭जबात आवडत नस$याचे OयांNया 
चेहkयावर ]पÜ िदसत होते. Oयांनी वेगाने Oया वृÇेपासून लांब जायला सुरवात केली तशी ती वृÇाही OयांNया मागोमाग येऊ लागली. झरक2 न 
वळत ते Oया वृÇेवर खेकसले. हात उंचावून Oयांनी तला Oयांचा पाठलाग थांबवायला सांिगतला असावा. घाबरन ती तथेच उभी रािहली 
आण आय2 आमNया घराकडे येऊ लागले.  
 
मा_या मनात पुWहा Oयाच संशयाने जोर धरला. मी OयांNयासाठी दार उघडले तेoहा आयाmNया चेहkयावरची अ]व]थता लपत नoहती.  
 
“काय हो, काय झालं? तुcहाला बरं वाटत नाहीये का?” मी िवचारले.  
“हो… हो cहणजे मला तुमNयाकडे पोहोचायला उशीर होतो कd काय अशी काळजी वाटत होती..” Oयांनी खोल òास घेत सारवासारव 
कर̀ याचा UयOन केला. “हुôôय, पण पोचलो एकदाचा….” मुaाम हसत ते cहणाले.  
“तुcही नेहमीच वेळेवर येता. पण आज तुcहाला उशीर झाला cहणजे मह् वाचं काहीतरी काम िनघालं असणार..” सुरेखा ]वयंपाकघरातून 
बाहेर येत cहणाली.  
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“ हो.. हो ना.. मी िनघालो आण तेवëात कुणीतरी भेटायला आलं. OयांNयाशी बोल`यात थोडा वेळ गेला. लोक तरी काय हो, जाता जात 
नाहीत!” Oयांनी पुWहा सारवासारव केली.  
“कोणी ‘जुने’ ]नेही होते का?” मी OयांNयावर नजर रोखत िवचारले.  
Oयांनी मा_याकडे संशयाने बघत$यावर “तुcही काय इतहासाचे UाVयापक. तुमNया ‘जुWया’ ओळखी असणारच!” cहणत मी िवनोदाचा 
Ñीण UयOन केला.   
ते ही हसले. Oयांचा अ]व]थपणाही आता कमी झाला होता. 
“सुरेखा, तुझी पीएचडीची परीÑा कधी आहे?” बसता बसता Oयांनी UÅ केला.  
“पुढNया मिहWयात बारा तारखेला. तेoहा इथेच आहात ना तुcही?” 
“अथा2त. मी इथेच आहे. मा_या होणाkया बायकोसाठी मी एवढंही करणार नाही कd काय?” 
“परीÑा होईपयmत अõयासावरच लÑ कंिrत कर असं सांिगतलं आहे मी तला. अजून परीÑाही झाली नाही आण आÖाच तला चांग$या 
नोकkयांNया ऑफस2 यायला सुरवात झाली आहे. लùाची काय घाई आहे एवëात?” मी घाईत cहणालो. 
“अहो बालसंुदरम,् तला काय करायचं आहे ते तीच ठरवेल. ती माझी जीवनसाथी होणार आहे. तचा िनण2य, ती जे िनवडेल, ते मी अगदी 
आनंदाने माWय करीन. मी तNयावर कोणतीही गोÜ लादणार नाही आण कशाची घाईही करणार नाही. मग तर झालं?” आय2 माझी काळजी 
दूर कर̀ याचा इरा;ाने cहणाले.  
 
मी थोîा नाखुषीनेच, पण होकाराथn मान डोलावली. मा/ Oयांचे लù होणार आहे ही गोÜ काही मा_या पचनी पडलेली नाही. cहणजे तसा 
माझा OयांNया लùाला अगदी कûर िवरोधही नाही. आय2 आण सुरेखा, दोघेही हुशार आहेत, दोघांNयाही कéरयस2 उÖम असणार आहेत. 
दोघे आनंदात राहतील Iात मला शंका नoहती…. पण माझा आयाmबaलचा संशय मला अ]व]थ करत होता. आज काही करन Oया 
संशयाचा सोÑमोÑ लावायचाच असे मी पíे ठरवले होते.  
 
जेवणानंतर काहीतरी कर̀ यासाठी सुरेखा आत गेली तेoहा मी आण आय2 िदवाणखाWयात आमोरासमोर ग>पा मारत बसलो होतो.  
“आज सकाळी Oया मुलीने तुcहाला जो UÅ िवचारला… आठवतोय ना?” 
“हो हो, आठवतोय कd. आजवर अनेकांनी मला तो UÅ िवचारला आहे. Iा प/कार मंडळनंा काय हो, छापायला सनसनाटी काहीतरी 
हवंच असतं. मग तशी बातमी िमळत नसेल तर ते ती ]वतः तयार करतील! आता नेताजी िवमान अपघातात मेले असं cहटलं कd Oयात 
सनसनाटी काहीच नाही. पण तेच ते अपघातानंतर ￭जवंत होते, लपून रािहले होते, असं cहटलं कd मग लोकांचं कुतूहल चाळवतं. 
लोकांनाही अशा कपोलक#$पत, भ†ाट बातcया आवडतात. खरं Bलिहलेलं वाचायला Oयांना कंटाळवाणं होतं.” आय2 cहणाले.  
मी Oयांचे बोलणे लÑपूव2क ऐकत होतो. “हो, मलाही अशी एक कपोलक#$पत गोÜ माहीत आहे. कुणास ठाऊक, कदाचत खरीही असेल. 
सांगू का?” 
“बालसंुदरम ्तुcहीसुÇा? तुमNयासारखा िव\ानाचा UाVयापक अशा भाकडकथांवर िवòास ठेवतो?” 

“cहणून तर तुcहाला सांगतोय ना. ऐका आण मग खरं वाटतं कd नाही सांगा.” 
 
मी उठलो. पु]तकांNया कपाटातून मी जुनी, छो°ा सुटकेसNया आकाराची प/्याची पेटी बाहेर काढली आण आयाmसमोरNया टेबलावर 
ठेवली. ती उघडून Oयातून काही जुने कागद बाहेर काढले.  
“तुcही खरं तर Oया िव;ाथनीNया UÅाचं उÖर िदलंच नाही, बरोबर?” मी िवचारले.  
“उÖर िदलेलं तुcही ऐकलंत कd!” 
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“नाही. तुcही Oया िव;ाथनीला उÖरादाखल UÅच िवचारला. तNया UÅाचं ठोस उÖर तुcही िदलंच नाही. बाकdचे cहणतात ते चूक आहे, 
केवळ अफवा आहेत असं ]पÜ का सांिगतलं नाहीत?” 
Oयावर काय बोलावे ते न सुचून आय2 cहणाले, “पण Oयावेळी मला जे सुचलं ते मी सांिगतलं.”  
मी पेटीतून एक जुना फोटो बाहेर काढला आण आयाmसमोर ठेवला. “हे मा_या वडलांचे भाऊ. माझे सpखे काका. हे काका आझाद ंहद 
सेनेत होते. नेताजंसोबत. ते नेताजनंा अनेकवेळा भेटले होते. तुcहाला १८ ऑग]ट १९४५ चा िदवस आठवतो का?”  
“अथा2त! Oयाच िदवशी नेताजी िवमान अपघातात मेले.” आय2 cहणाले.  
“Oया दुद~वी िवमानात चढ`यापूवn नेताजनंी सैिनकांसोबत एक फोटो काढला होता. माझे काका Oयावेळी तथे होते.” पुढे झुकत मी 
फोटोतील एका oयàdवर बोट ठेवत cहणालो, “हे माझे काका. मा_या काकांNया बाजूला, नेताजNंया थोडं मागे उõया असले$या Iा 
माणसाला तुcही ओळखता?” 
 
आयाmनी तो फोटो हातात घेऊन िनरखला. मा/ ते मा_याकडे बघायलाही तयार होईनात आण मा_या UÅाचे उÖरही देईनात cहणून मीच 
पुढे cहणालो, “मी सांगू? तो माणूस हुबेहूब तुमNयाचसारखा िदसतो कd नाही? खरं सांगा!” 
काही वेळ असाच शांततेत गेला.  
 
आयाmNया हातावर थोपटत मी िवचारले, “Iा िव;ापीठात नोकरीला लागून तुcहाला िकमान १५ वषm तरी झाली असतील. Oयावेळी तुcही 
cहणाला होतात कd तुमचं वय ३२ आहे. cहणजे आता तुcही ४७ चे तरी असणार. आता तुमचा हात बघा आण माझा हात बघा. मा_या 
हातावर cहातारपणाNया खुणा िदसायला लाग$या आहेत, पण तुमचा हात मा/ तेoहा होता तसाच आहे. तुcही िदसताही प#]तशीत 
अस$यासारखे. हे कसं काय शìय आहे?” 
 
आय2 उठून उभे रािहले आण BखडकdNया िदशेने गेले.  
“आय2, तुcहाला एवढा इतहास कसा काय माहीत झाला?” 
OयांNयाकडून कोणतेच UOयुÖर येईना.  
“तुcही बोलत का नाही? आमNयाकडे ये̀ यापूवn तुcही बाहेर Oया वृÇेशी बोलत होतात ते मी पािहलं होतं. कोण होOया Oया बाई? Oया बाईंना 
बघून तुcही इतके अ]व]थ का झालात?”  
मा_या UÅांची सरबÖी सुर होती, पण आयाmकडून कोणतेच उÖर येत नoहते.  
 
“तुमचं वय काय आय2? मा_या अंदाजानुसार तर तुcही िकमान १०० वषाmचे असाल!” 
“हीच का तुमची भाकडकथा?” शेवटी Oयांनी मौन सोडत िवचारले.  
“ही कथा भाकड आहे कd नाही ते केवळ तुcही सांगू शकता!” 
“उÖरं सहन होणार नसतील तर UÅ िवचार नयेत. खरं उÖर ऐक`याची तयारी आहे तुमची?” मा_या िदशेने वळत Oयांनी िवचारले.  
“अं? cहणजे नíd काय cहणायचं आहे तुcहाला?” मा_या संशयाचा पारा वरवर चढत होता.  
“मला जे काही cहणायचं आहे ते कोणाला समजणार नाही. कोणी ऐकून घेऊ शकणार नाही.“ 
“मी समजावून घेईन! शेवटी मा_या मुलीNया भिव̂ याचा UÅ आहे हा! तुcही सांगाच काय ते.” मी ठामपणे cहणालो.  
एक सु]कारा टाकत ते cहणाले, “ती वृÇा cहणजे माझी बायको होती.” 
“íाय? तुमची बायको?” मा_या आ¶या2ला पारावार नoहता.  
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 “हो. साठ वषाmपूवn आमचं लù झालं. sीमंत बाई आहे. पण दुद~वाने काळ सरत गेला तशी ती cहातारी होत गेली. मी मा/ होतो तसाच 
रािहलो. कोणाला काही संशय येऊ नये cहणून मग मी तथून िनघालो. तला तशीच मागे सोडून अगदी दूरवर आलो. तला माझा पÖा 
कसा लागला माहीत नाही.” 
“cहणजे अजून अशा िकती जणंशी तुcही लùं केली आहेत? cहणजे मा_या मुलीचंही हे असंच होणार? असं िकती जणनंा फसवणार 
आहात तुcही? तुcही आहात तरी कोण? वय काय तुमचं?” मला फारच अ]व]थ वाटू लागले.  
 
आय2 मा_या शेजारी येऊन उभे रािहले. “मी मोहंजोदारोवर एकदा बोललो होतो आठवतंय? मी अगदी छान मािहती िदली असं तुcही 
cहणाला होतात…” 
“ह… हो.. “ मी हो cहणालो खरा, पण आता पुढे ते काय सांगतील ते ऐक`याची माझी खरोखरच तयारी आहे का असा UÅ मला पडू 
लागला होता.  
“मी Oयावेळी ￭जवंत होतो!” ते शांतपणे cहणाले.  
“cहणजे तुcही … पाच हजार वषाmचे आहात?” 
“जा]तीच!”  
मला धììयांवर धíे बसत होते.  
“जा]त?” माझी मतीच कंुठली होती. 
मंद हसत आय2 cहणाले, “मी तुcहाला आणखी एक गोÜ सांगतो. पण तुमचा िवòास बसणार नाही.” 
आता माझी काहीही ऐक`याची तयारी झाली होती. “सांगा!” मी cहटले. “कोणती गोÜ?” 
“रामायण तर तुcहाला माहीत आहेच!” 
“अथा2त!” आता हा मनु^य पुढे काय सांगणार असावा Oयाचा अंदाज मला काही येईना.  
“रामायण कोणी Bलिहलं?” Oयांनी मला िवचारले.  
“वा#$मकdन.े” 
“आण लोकांना ते आवडलं!” ते अभमानान ेcहणाले.  
cहणजे? हे वा#$मकd होते? 
“शìय नाही!” मी िवòास ठेवूच शकत नoहतो.  
“Iावर जर तुमचा िवòास बसत नसेल तर मी पुढे काय सांगणार आहे ते तर तुcही माWयच कर शकणार नाही!” ते हसत cहणाले. OयांNया 
बोल`यावर िवòास ठेव̀ याची माझी तयारी नाही हे मा_या चेहkयावर ]पÜच िदसत असावे.  
“महाभारत कथेत शेवटी काय होतं?” 
“अं … शेवटी सगळे ]वगा2त जातात… ” मी cहणालो.  
“हां, cहणजे पु]तकात तसं Bलिहलंय खरं. पण मला सांगा, कृ^णाचं पुढे काय झालं?” 
“कृ^णाचं काय? कृ^ण मेला… कोणीतरी चुकून मारलेला बाण पायाला लागून…” 
Oयांनी मला मVयेच थांबवले. “चुकून नoहे… मुaाम!” 
“कशावरन? तुcहाला कसं माहीत?” मी िवचारले खरे, पण मा_या UÅातला फोलपणा मा_या लगेच लÑात आला. आता हे काय 
सांगणार आहेत Iापुढे?  
“तो बाण मारणारा मीच होतो!” 
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 “तो, cहणजे कृ^ण, तोही मा_यासारखाच. चरंजीव! हजारो वषm वयाचा. आcही दोघं एकमेकांबaल जाणून होतो. दोघांनी एक/ काम केलं तर 
आप$याला जगावर अधराßय गाजवता येईल असं मी Oयाला cहटलं होतं, पण Oयाने माझं ऐकलं नाही. तो सOकृOय करत गेला तसं Oयाचं 
मह् वही वाढत गेलं. तो डोईजड होत आहे हे लÑात आ$यावर मी... “ 
 
बापरे! काय बोलत आहे हा मनु^य? Iाने कृ^णाला ठार मारले?!  
“आता सांगा. तुcहाला Iा सगêया कथा कपोलक#$पत वाटत आहेत का?” Oयांनी िवचारले.  
“कोणताही मनु^य इतकd वषm जगूच शकत नाही!” मी आता काहीच पटवून घे`याNया मन:#]थतीत नoहतो.   
“‘तुमNया’सारखी माणसं एवढी जगत नाहीत.” तुमNया श®दावर जोर देत ते cहणाले. “पण 
‘आमNया’सारpयांना अशी कोणतीच मया2दा नाही. हो, मा_यासारखे इतर बरेच आहेत. वेगवेगêया िठकाणी 
वेगवेगळे oयवसाय आण नोकkया करताहेत. UOयेकजण सारpयाच वयाचा नाही. आमचा जWमही तुcहा मानवांसारखाच झाला. पण िनसगा2ने 
आcहाला चरंजीिवOवाचा शाप िदलेला आहे.” 
“शाप? तुमNयासारखं अमर हो̀ यासाठी िकतीतरी लोक तयार होतील! लोक कशाला, मीच तयार आहे. तुमNयासारखं चरंजीिवOव मलाही 
हवं आहे. मला सांगा, तुcही चरंजीव हो̀ यासाठी काय केलंत?” मी UÅ केला.  
“काही केलं नाही. आcही जWमत:च तसे आहोत. आcहाला नैसçगक मृOयू नाही. मा/ अपघाताने मर शकतो. सुरवातीला हे दैवी वरदान 
वाटू शकतं, पण मग तुमचे िम/, नातेवाईक, तुमNया डोêयांसमोर मरतात. आण हे असं वारंवार घडत राहातं तेoहा हा शापच आहे हे पटतं. 
नरक cहणतात तो हाच!” 
 
“मग हे सगळं असं असूनही तुcही मा_या मुलीशी लù का करणार होता?” मी रागाने िवचारले.  
“मी मा_या वयावर िनयं/ण ठेऊ शकत नाही. आमNयासारpयांNया आयु̂ यातला एकटेपणा िकती भयाण असू शकेल Iाची क$पना आहे 
तुcहाला? मलाही सोबतीची गरज वाटते. सुखं-दुःखं इतरांसोबत वाटून Zयावी असं मलाही वाटतं. अनेकवेळा मी शेकडो वषm एकाकd 
काढली आहेत. आण मा_यावर िवòास ठेवा, एकाकd जगणं फार भयानक असतं!” 
आता मा/ माझा तोल सुटला. “मा_या मुलीशी लù करन तचं आयु̂ य उVव]त कर̀ याचा तुcहाला काही एक अधकार नाही. cहणे 
एकाकdपण घालव̀ यासाठी बायको हवी! तुमचं ंबग मी सगêयांसमोर फोडतो कd नाही ते बघाच आता!” मी संतापाने थरथरत cहणालो.  
आय2 हसत cहणाले, “हो. तुमNयाकडून मला Iाच Uति©येची अपेÑा होती. cहणूनच मी अगदी पूण2 तयारीिनशी आलो आहे.” 
“कशाची तयारी?” आता माझा धीर सुटला होता. संतापाची जागा आता भीतीने घेतली होती.  
मा_या कानी कुजबुजत आय2 cहणाले, “चरंजीव मी आहे, तुcही नoहे!” 
मा_या मणìयांमधून टोकदार सुई आरपार जाताना मला जाणवली आण आOयंतक वेदनेने मी कळवळलो. मला हालचाल करता 
येईनाशी झाली. आय2 मा_याकडेच बघत होते.  
“दोन हजार वषाmपूवn बगदादमध$या एका फिकराने मला ही सुई िदली. तो cहणाला ही वापरली कd काही िमिनटांतच ™दय बंद पडतं…. 
तुcहाला काय वाटतं..?” 
… आण बेशुÇ पडता पडता शेवटNया Ñणी मी पािहले कd आयाmNया डोìयावर मागून कोणी जोरदार Uहार के$यामुळे ते खाली कोसळत 
आहेत आण Oयांनीच भेट िदलेली पुरातन शळा हातात घेऊन सुरेखा OयांNया मागे उभी आहे. 

	

sीमती सéरता 
sीकांत कुलकणn, 
पुणे  
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धनंजय वै? 

  
 

मेहरबानी कसली, ह ेतर दरवानाचे कामच आह े
 "काय झालं, मेहता मॅडम? काही मदत कर का मी?" िबL$डगचा दरवान आपली जागा सोडून धावत आला आण नुकRयाच 

बाहेर पडले$या पोS बाईला Uहणाला.  
 
लखनवी चकनचे भरतकाम केलेला कडक इरीचा शु\ सफेद सलवार सूट घातलेली इंद ूमेहता धुळकट फुटपाथवर फतकन 
बसली होती. तने ओठांना लावलेली वाईनची बाटली तaया हातात Rयाला आधी िदसलेलीच होती. इमारतीaया सामायक 
भागांतून दारची उघडी बाटली cयायला मनाई आहे, हे तला ठाऊक असणारच. दहा वषe ती सोसायटीaया काय2कारी 
मंडळाची सदfय होती. पण gलhटमधून खाली येताना सोसायटीची शfत पाळiयासाठी तचे डोके िठकाणावर नjहते.  
घरात इंदूचे डोके इतके भणभणत होत,े कk तला राहावले नjहते. टेबलावरची वाईनची बाटली खसकन हातात धरन ती 
lॅटबाहेर पडली होती. Rयाआधी अधा2 तास ती आंगmांनी िनnफळपणे कानशले दाबत बसली होती. एक हळूहळू आण एक 
घटाघटा pयायलेला वाईनचा qलास तला शांत कर शकला नjहता.  pयायले$या दोन qलासांपैकk तने एकच fवतःकsरता 
भरलेला होता. दसुरा मुळात कौमुदीकsरता भरला होता, पण तची मुलगी कौमुदी वाईनचा qलास तंडाला लावiयापूवvच दार 
आपटत घराबाहेर पडली होती.  
 
"मUमीजी, तुमaया या घरात एक wणभरही मी थांबणार नाही," ओरडत ती सोhयावरन उठली होती. "या घरात, या िठकाणी 
बसून तुUही माxया संसाराची नासधूस करायचे कारfथान रचलेत." चढत-चढत िटपेला जाiयापूवv तचा आवाज 
सुरवातीला अगदी कुजबुज$यासारखा होता. "या-या-याचा अथ2 Uहणजे आधी हष2लला माझा संशय आला तो तुUही 
सांिगत$यामुळे. हष2लन ेमाxयामाग े{ायjहेट इcjहे#fटगेटर लावला, ते खरे कk खोटे?-तुUहीच मला सांिगतले होते. माझी 
िदवसाची चैन आण रा/ीची झोप खराब केलीत. हष2ल आण माxयात तणाव वाढायला लागले तेjहा मी तुमaयाशी पुcहा 
समेट करायलाच नको होता. तुUही हष2लशी भांड$यानंतर आमaया दोघांशी आधी अबोला धरला होता तेच बर ंहोतं. Rयाआधी 
आमaया घरी येऊन तुमचे रसव-ेफुगवे, पॅ￭सjह ॲ~े￭सjह टोमणे नकोसे jहायचे आUहाला. अगदी आमaया ल�ाaया 
शुभेaछासुÅा तुUही इतÇया िवच/ िद$या होRया! तुUही Uहणालात, ‘खर ंवाटणार नाही, पण कौमुदी-हष2लनी हा अशÇय 
अपो￭झÉस-्अटÖ ॅÇट गाडा ल�ापयÜत यशfवीपणे आणला, अ-भ-नं-द-न!’"  
 
ही कडवट िनभ2Rस2ना सुर होiयापूवv आईaया हातातून तन ेवाईनचा qलास fवीकारला तेjहा कौमुदी ठीकच होती. पण 
कौमुदी सोhयाशेजारaया टोपलीतली मा￭सके उगीच चाळून बघत होती, ते इंदaूया नजरेला िदसले नjहते. कारण 
fवयंपाकघरातून डशेस बाहेर आणiयाची इंदचूी लगबग चालू होती. कौमुदीचे चá आज Uलान असणार हे तला माहीत 
होते. तला बरे वाटावे Uहणून जेवणानंतर डेझट2 Uहणून इंदनूे àंच बेकरीतून तचा आवडता fटÖ ॉबेरी चीजकेक खास आणला 
होता.  अगदी लहानपणापासून रडवे$या कौमुदीची कळी या चीझकेकaया एका चमaयाने खुलत असे. बेकरीतून परत येत 
असताना इंदनूे मनात$या मनात कागदप/े नीट आवरiयाचे ठरवलेले होते. पण एका हातात िकãी, आण दसुåया हातात 
चीझकेकaया खोÇयाचा तोल सांभाळत इंद ूघरात आली, तेjहा तला कौमुदी आधीच आत आलेली िदसली. वाईनची 
बाटली उघडायaया आण जेवणाची तयारी करायaया नादात ती आवराआवरीचे साफ िवसरन गेली होती. बेकरीत जाता-
येताना कौमुदीaया हष2लपवा2चा सगळा इतहास इंदaूया मनात घोळत होता. हष2लपव2, नjहे हष2लकांड, आता 
संपुçात येणार होते. कौमुदीaया मानगुटीवरचे हष2लचे िपशाé उतर$यावर कदाचत ती अजय वमा2कडे 
लw देऊ लागेल अशी आशा इंदaूया मनांत पालवली होती. अजय डjहोसv असला तरी मुलाबाळांशवाय 
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fवतं/ होता, Rयाचे वय कौमुदीपेwा दोन-एक वषe कमीच होते. सालस अजयaया तुलनेत हष2ल कौमुदीकsरता कुठ$याही 
िनकषानुसार अयोqय होता. Rयाने कौमुदीवरती हात उगारला असता तर इंद ूतडक पोgलसांकडेच गेली असती. पण हष2लन े
कौमुदीचा छळ केला तो वगेêयाच – मान￭सक - {कारे. कौमुदीचे वागणे, बोलणे, खाण,े आण मुëय Uहणजे कौमुदीचा आईशी 
असलेला í? संबंध, या सगêया गोç बंîल तो तुaछतेने बोलत असे. हे आठवताच काहीतरी घाणेरडी चव ￭जभेवर 
आ$यासारखे इंदचेू तंड वाकडे झाले. हष2लनेच कौमुदीaया मनात िवष कालवून तला दोन वषe आईपासून तोडले होते. 
हष2लaया fवाथv {ेमाaया आण िवखारी टीकेaया िमïणाला कावूनच कौमुदी पुcहा आप$याजवळ आली अशी इंदचूी खा/ी 
होती. हष2ल-कौमुदीचा मñये एक-दोन मिहन ेóेक-अप झाला होता तेjहा इंदनूे कौमुदीला अजय वमा2जवळ आणiयाची योजना 
आखली होती. इंदनूे आ~ह के$यामुळे कौमुदीने अजयला एकदोन मै/ीपूण2 प/ोáरेही gलिहली होती. पण इंदनूे जुळवलेला तो 
िहतकर संबंध वाढiयाऐवजी कौमुदी-हष2ल ताणले$या रबरबँडaया sरबाउंडसारख ेपुcहा एक/ आले होते.  
 
हष2लचे हे कृतक {ेम िटकणार नjहते ते इंदलूा चांगले ठाऊक होते. कौमुदी याबाबत आंधळी असली तरी इंदलूा fपç िदसते 
होते कk हष2ल खरोखर {ेमळ नjहता – हाडाचा संशयी आण मRसरी होता. आज नाही तर उ?ा िनöतच Rयाaया संशयाचा िकडा 
वाढून अजगर होणार होता. कौमुदीचा õास वषा2नुवषe गुदमरiयापेwा एका घावात दोन तुकडे झाले तर बरे होईल असे इंदलूा 
राहूनराहून वाटे.  शेवटी काल रा/ी जे jहायचे तेच झाले. कौमुदी रडत-रडत फोनवर Uहणाली कk हष2लन ेघटfफोटाची कागदप/े 
तयार केली आहेत आण Rयासाठी कौमुदीचे िववाहबाú संबंध असे कारण िदले होते. Rयाला Uहणे अजयaया आण कौमुदीaया 
{ेमप/ांaया {ती िमळा$या होRया. इंदनूे कौमुदीला लगेच दसुåया िदवशी यायला सांिगतले. आईaया घरùात ये ग पुcहा 
चमणे! 
 
हष2लaया हाती ûयाaया झेरॉÇस पड$यामुळे कौमुदी मुS होणार होती, ती मूळ प/ ेअजयने इंदaूया प्यावर पाठवलेली होती. 
बेकरीत जाiयापूवv सकाळी इंदनूे ती प/े पुcहा-पुcहा कुरवाळत वाचली होती. अजयने gलिहलेली ही उघड {ेमप/े होती आण 
Rयांत कौमुदीaया प/ांचा उãेख होता. अजयपाशी असलेली कौमुदीची उáरे गुळमुळीत, मोघम होती हे इंदलूा माहीत होते – 
पाठवiयापूवv कौमुदीने ती इंदलूा दाखवलेली होती. अशा या अñया2 लेखाजोëयावरन हष2लसारखा संशयराwसच कौमुदीला 
दोष देऊ शकला असता ही इंदचूी अटकळ खरी ठरली होती. पण बेकरीत जायaया घाईत इंद ूकुलूप लावून प/ ेकपाटात 
ठेवायला िवसरली होती – प/ ेसोhयाजवळaया मा￭सकांaया टोपलीतच रािहली होती.  
 
बेकरीत जाताना दाराबाहेर पडता-पडता तने दरवानाला Uहटले, “आज कौमुदी बेबी येणार आहे, तोवर मी परत आले नसले तर 
तला माxया lॅटचा दरवाजा उघडून ?ाल का? – मेहरबानी होईल!" दरवान Uहणाला, "मेहरबानी कसली मॅडम! हे माझे कामच 
आहे." 
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;काशच/ े

	

	

Niagara Falls: This picture was taken in 
Niagara, New York, on the Prospect Point 
Observation Tower. The image features the 
popular boat "The Maid of the Mist" in the 
foreground. The waterfall on the left is 
American Falls, and the waterfall in the 
background is Horseshoe Falls. Combined 
with Bridal Veil Falls, these three waterfalls 
make up Niagara Falls. 
	

Streetlight at Dusk: This picture was 
taken on I-70 West towards Frederick. 
The photo was captured in low-light 
conditions, while the sun was on the brink 
of sunset. The clouds and lighting 
matched perfectly to create a mysterious 
undertone, while preserving the sunset.	

Patapsco Falls: This photo features a 
local waterfall in Patapsco State Park. 
The grey and blue theme of the water is 
contrasted by the bright orange clothing 
of the subject on the right. 	

Miracle on 34th Street: Taken 
during the holiday season, this 
picture on 34th St. in Baltimore City 
lives up to its iconic name "A 
Miracle on 34th Street", and is truly 
a miracle to see! Neighbors work 
together to craft elaborate lighting 
and holiday-themed activities during 
the holiday season.  

म$हार 
मंदसौरवाले 
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राजन बापट 

बामम ंआण मराठी कला 
मंडळाAया संयुE िवGमाने 
सुर केले$या सािहKयाची 
देवाणघेवाण Oा नPया 
उपRमाअंतग2त जानेवारीत 
Uकाशत झाले$या 
'िहतगुज'Aया अंकामधील 
हे च/पट परीZण इथ े
Uकाशत केले आहे. 
 
 

 
माट]न ̂ कॉस`सी 

 

 
च/पटाचे पो^टर 

The Irishman - आहे मनोहर तरी… 
 
 

सुU￭सb ￭सनेिदcदश2क माट]न ̂ कॉस`सीAया ‘द आयdरशमन’ नावाAया ￭सनेमाAया नेटिefसवर होत असले$या 
िUिमयरबgलAया बातhया गे$या दोन-सPवादोन वषाiपासून ऐक$या होKया. माट]न ̂ कॉस`सी, रॉबट2 दी नीरो, अल पचीनो 
आण जो पेची अशी मोठी नावं या Uक$पाशी िनगडत असणार होती. Kयाशवाय हाव` िकlल, रे रोमानो हे आहेतच. It does 
not get any more heavyweight than this. नेटिefसने थँfसिगnPहग वीकंडचा मुहुत2 साधून ￭सनेर￭सकांना िदलेली ही 
मेजवानी असं या Uकाराचं ̂ वरप असणार होतं. 

^कॉस`सीची ￭सनेमाची कारकpद2 बहुआयामी आहे. याबgल मी पामर काय बोलणार?  ‘आयdरशमन’ हा मािफयापट असणार 
आहे; Kयामुळे या िनिमrाने ̂ कॉस`सीAया सुU￭सb मािफयापटांAया आठवणी मनात जागवणं अपdरहाय2 होतं. मग Kयात 
‘गुडफेलाज्’ आला, ‘कसीनो’ आला, ‘द डपाट̀ड’ आला. ‘गुडफेलाज्’ मधला “फनी हाऊ?" यांसारखे अिव̂ मरणीय 
Uसंग रगंवणारा जो पचेी आठवला. ̂ कॉस`सीAया या मािफयापटांAया जोडीला KयाAया ‘रे￬जग बुल’ मधला बॉfसर, 
आण  सव2 ￭सनेमांचा बादशहा शोभेल असा ‘टॅfसी डy ायPहर’ साकारणारा , ̂ कॉस`सीचा इ#^पक ए{ा रॉबट2 दी िनरो - 
माट]चा खास बॉबी Kयात असणार होता. आण अल पचीनो-डनीरो एक/ hहट$यावर, आण Kयातही मािफयापट hहट$यावर 
Kया दोघांAया ‘गॉडफादर-२’ ची जाद ू आठवणं अपdरहाय2 होतं. ‘हीट’ ￭सनेमामध ेरगंलेला KयांAया साम|याचा थरारसुbा. ‘द 
आयdरशमन’ हा ￭सनेमा कदाचत ̂ कॉस`सीचा शेवटचा ￭सनेमा नसेलही. अजून बरेच ￭सनेमे तो बनवेल सुbा. पण इतका 
सुपरडुपर ̂ टार ̂ टडेड ￭सनेमा तो परत बनवेल का? माहीत नाही.  
 
UKयेक पु^तक वाचायला घेताना, ￭सनेमा पाहताना, मनाची पाटी काळीकुळकुळीत ठेवावी hहणजे Kयावर जी काय उमटायची 
ती अZर ंउमटणार. अगदी लहान मुलालाही जी गो} समजत ेती अथा2तच मलाही ठाऊक होती. Kया गो}ीची अडचण या 
￭सनेमाAया आ^वादाAया मध ेयेऊ नये अशी Uाथ2ना करत होतो. अथा2त, अशा Uाथ2नांना फारसा अथ2 नसतोच. 
 
^कॉस`सीचा हा लेटे^ट, नवा कोरा करकरीत ￭सनेमा मा~यापुरता फसलेला आहे. रॉबट2 डी नीरोला ३०-३५ वषाiनी कमी 
वयाचा दाखवÅयाAया नादात संपूण2 च/पटभर Kयाचा ̂ पेशल इफेflस आण मेकपने बरबटलेला चेहरा सहन करावा लागतो. 
तेच अल पचीनोAया मेकप आण केशरचनेAया बाबत खर ंठरतं. जो पचेीने अUतम अंडरÇ ेकेलेला आहे. ददुÉवाने डी नीरो 
आण अल पचीनो बgल तस ंhहणता येत नाही. hहणजे काय गंमत आहे पहा. Ñया जो पेचीला ‘ओPहर द टॉप’ वागणुकpमुळे 
ंहर, खुनशी दाखवÅयात ‘गुडफेलाज्’मàये तुफान यश िमळालं Kयालाच या ￭सनेमामध,े KयाAया बरोâबर उलट अंडरÇ े
करन बाजी मारता आली. 
 
साडेतीन तासांची ￭सनेमाची लांबी ‘आयdरशमन’ला मारक ठरलेली आहे. या साडेतीन तासांत असा एकही Uसंग नाही 
Ñयामधला संवाद लZात राहील. अशी एकही Uतमा नाही जी मनावर कायमची कोरली जाईल. कुठ$याही PयिEरेखेची घृणा 
येईल, कुणाबgल भीती वाटेल, कुणाबgल अपार करणा दाटून येईल, कुणाAया िवचार करÅयाचा दि}कोनाने आपलंच 
म^तक भंजाळून जाईल, एखाGा Uसंगाचा थरार जाणवेल असं काही काही काही नाही. It is a slow burn. I get it. पण Kया 
नादात ही उदबrी अध2वट जळ$या-न-जळ$यासारखी  होऊन पुरती न पेटता िवझलेली आहे असंच वाटतं. ￭जमी हॉफा 
नावाचा ç} आण गु|हेगार कामगारपुढारी आण èँक शीरन नावाचा मारेकरी hहणून आयुêयभर काम केलेला Kयाचा सहकारी 
यांचं कथानक कुठ$याही अथा2ने Towering वाटू देÅयामधे ̂ कॉस`सी, दी नीरो आण पचीनो यांना मा~या िहशोबाने अपयश 
आलेलं आहे. 
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गे$या मिह|यात नेटिefसवर ‘ëेंकग बॅड’वरचा ￭सनेमा असाच िनराशाजनक होता. आण आता íीयुत माट]नपंत ̂ कॉस`सी 
यांनी वाढलेली शळी डश.  देवा, देवा, मी न{pच माग$या ज|मी पाप केलेलं आहे Ñयाची ही, ही, ही फळं मला तू देत आहेस. 
 
अथा2त ‘आनुयुb महायुb टाळÅयाचे उपाय ठाऊक असलेला’ पुलंAया असा मी असामी मधला ìयून ंकवा ‘मु#|शपा$टीमध े
उंदीर मारÅयाAया खाKयात’ असताना कशाबgलही आप$या मताची ं पक टाकणाîयांचेच आपण कोणीतरी सगेसोयरे आहोत 
याची, मला ‘नhë’ जाणीव आहेच. ‘आयरीशमन’ला अनेक पाdरतोिषकं आण समीZकpय मानस|मान िमळÅयाची मोठी शfयता 
आहे.  Kयामुळे मजसारïया यःकóत पामराने वाजवले$या तुणतुÅयाची ंकमत ततकpच असायची. 

 

 
रिव कोìपरप ुव 
वरदा वैG 

संRांत hहणजे संRमण वा बदल. सूय2 दर मिह|याला Ñया िदवशी एका राशीतून दसुîया राशीत जातो तो िदवस संRमणाचा, 
hहणजेच संRांतीचा. दर वषाiत १२ संRांती येतात. जानेवारीमàये सूय2 धनू राशीतून मकर राशीत Uवेश करतो तो मकर 
संRातीचा िदवस आपण साजरा करतो. मग आपण कक2  संRांत, मीन संRात असे संRांतीचे इतर िदवस साजरे का करत 
नाही? 
 
सुमारे १७०० वषाiपूव] मकर संRांतीचा िदवस २१/२२ डसंबराAया आसपास येत असे. २१/२२ डसंबर हा उrर 
गोलाधा2मàये राहणाîया आप$याला सवा2त मोôा रा/ीचा िदवस hहणून माहीत आहे. Oा िदवशी उrर गोलाधा2मàये सूय2 
ZतीजाAया सवा2त जा̂ त जवळून, सवा2त कमी लांबीAया आकाशपथावरन जातो. Oा िदवसापासून सूया2ची वाटचाल  
उrरेAया िदशेने सुर होते. Oालाच आपण उrरायण असे hहणतो. अयन hहणजे चलन. उrरेAया िदशेने होणारे चलन ते 
उrरायण. काही लोक मकर संRांतीलाच  उrरायण hहणतात. ‘उrरायण’ Oा शâदाचा उöेख वराहिमहीरान ेइ.स. ५०० मàये 
õलिहले$या ‘सूय2￭सbांत’ Oा úंथामàये पिह$यांदा आला. इAछामरणाचा वर िमळाले$या भीêमांनी शरपंजरी Uाण 
सोडÅयासाठी उrरायणाचा िदवस िनवडला असा उöेख महाभारतात येतो.  
 
सàया २१/२२ डसंबरला उrरायण सुर होते. मग आपण Kयानंतर जवळपास मिह|याभरान ेयेणाîया मकर संRांतीला 
उrरायण का hहणतो? १७०० वषाiपूव] आप$या पूव2जांना िनरीZणाने लZात आले कp २१/२२ डसंबरनंतर िदवस हळूहळू 
मोठा होत जातो. सूय2 आधीAया तुलनेत आकाशात अधक वरन जाऊ लागतो. Oाचा अथ2 भारतात आता िहवाळा संपत 
येणार आण लवकरच पेरणी/शेती सुर करता येणार. Kयावेळी सूय2 मकर राशीमàये Uवेश करत अस$यामुळे Oा मकर 
संRमणाला िवशेष मह् व Uाü झाले.  
 
मा/ पृ†वीAया परांचन गतीमुळे सूया2चा मकर राशीतला Uवेश सुमारे ७०/७२ वषाiत एका िदवसाने लांबतो. असे करता करता 
मकर संRमणाचा िदवस पुढे पढेु जात रािहला, मा/ उrरायणाचा िदवस डसंबरातच रािहला. सàया प°ाशीत वा Kयापुढे वय 
असणाîयांना लZात येईल कp KयांAया लहानपणी १३ वा १४ जानेवारीला येणारी मकर संRांत आता बहुतेक १४ वा १५  
जानेवारीला येते. आप$या पूव2जांसाठी उrरायण आण सूया2चा मकर राशीतील Uवेश Oा दो|ही घटना एकाच वेळी घडत 
अस$या तरी आता तस ेरािहलेले नाही.  तरीही मकर संRांत साजरी करÅयाची परपंरा मा/ पुढे चालू रािहली आहे.  
 

 
 

संRांत  
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राहुल व राखी केसरकर  

राहुल मूळचा को$हापूरचा आण राखी मुंबईची. ते GयांIया 
दोन मुली सारा आण अLवी MांIया बरोबर एOलकॉट 
￭सटीमRये राहातात. राहुलचे Sाथिमक शWण 
को$हापूरमRये आण इं￭जिनयं रगचे शWण पु\यात झाले. 
राहुल Mा प^रसरात गेली २१ वष_ राहात आहे. राहुल-राखी 
Mांची कोलंिबयामRये 'सुयश कLस`$टग'  नावाची ￭स#aहल  
इं￭जिनयं रग कंपनी आहे. Gयांना आऊटडोअर ऍ#dट#aहटीज 
-हायं कग, #fवंमग, रन गं, बाइं कग करायला आवडते. 
को$हापूरमध$या आवडGया गोi बंjल सांगायला गेले तर 
एक अंक अपुरा पडेल असे राहुलला वाटते. को$हापूरला 
गे$यावर न चुकता कर\याIया गोiी kहणजे नातेवाईकांना 

आण िम/ांना भेटण,े अंबाबाईचे (महाल्मी) दश2न, आण महाnार रोड व रकंाoयावर फेरफटका. खा\याIया बाबतीत एकदम 
नादखुoया गोiी kहणजे फडतरे/बावडा िमसळ, तांबडा-पांढरा रfसा (शाकाहारी आण मांसाहारी), कॉकटेल आईसrीम 
(इंिप^रयल/सोळंकs), आण खाऊ गtीचा पाहुणचार. Mाशवाय वेळ आण मौसमानुसार करायला आवडणाvया गोiी kहणजे 
जोतबा-पLहाळा सहल, आंबाघाटाची सहल, गुvहाळावर जाऊन उसाचा ताजा आण शुz रस िपणे, रा/ी क{|ावरचे दधू िपणे, 
घराIया बागेतील फळे (नारळ, चकू, आंबा, काजू, पेर, केळी) खाणे. को$हापूरIया िट~पवरन गोड आठवणंची शदोरी घेऊन ते 
अमे^रकेत परत येतात ते ही शदोरी पुढIया िट~प पय�त पुरेल Mा आशेवर.  
 

शामल शेटे आण अभजीत होनराव  
 
शामल मूळची साताvयाची तर अभ￭जत मुंबईचा.  ती, अभजीत 
आण Gयांचा मुलगा राणक हे गेली ११-१२ वष_  एOलकॉट 
￭सटी-कोलंिबया मRये वाfतaयास आहेत.  ती 'िबझनेस 
अनॅOलfट' kहणून काय2रत आहे तर अभ￭जत मेकॅिनकल 
इं￭जिनयर आहे . राणक 'नॉथ2िफ$ड एOलमंटरी' शाळेत पािहलीत 
शकतो. शामलला fवयंपाकाची आण संगीताची आवड आहे. 
सातारा शहर सात ताvयांनी kहणजे सात िक$$यांनी वेढलेले 
अस$यामुळे Gयाला सातारा हे नाव पडले. अशा साताvयाचा 
िनसग2रkय प^रसर शामलला आवडतो.  

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Mा अंकात " गÇा 
आपला गाव बरा" 
सदरामRये आपण 
महाराi~ ाIया दWण-पÉम 
िवभागातील लोकांची 
ओळख करन घेणार 
आहोत  
 
 
गÇा आपला गाव बरा 
Mा सदराची मूळ 
संक$पना Öी. रोिहत 
को$हटकर Mांची आहे. 

गÇा आपुला गाव बरा: दWण-पÉम 
िवभाग(सातारा,सांगली,सोलापूर,को$हापूर) 

	

दWण-पÉम िवभाग 
(सातारा, 

सागंली,सोलापूर, 
को$हापरू) 
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 मधसुदून आण सनुदंा काकडे 
मधुसूदन काकडे मूळचे सोलापूरचे. ते बायोकेिमfट~ ी िवषयात 
पु\याला माfटस2 करन १९६१ साली िमशगनला आले. 
पी.एच.डी.नंतर पुढे िमिनसोटामRये अनेक वष_ वाfतaयास होते. 
सुनंदा आपटे - काकडे Mा मूळIया जमखंडी या 
कना2टकातील मराठी संfथानात$या. प\ुयाIया बी. जे. 
मेडकल  कॉलेजमधून  एम.बी.बी.एस. (M.B.B.S) करन 
युिनaह￭स2टी ऑफ िमिनसोटा येथे रीहॅब मेडसीनमRये पोfट 
âॅजुएट करन नंतर िमिनसोटात सुमारे ४२ वष_ Sॅdटीस केली. 
दोघेही सेवािनवृãीनंतर मोठी मुलगी सीमा काकडे  (जी तIया 
कुटंुबासह åाdस2aहील मध ेराहते) िहIयाजवळ राह\यासाठी 
कोलंिबया मॉल जवळ राहायला आले. नातवंडांचा सहवास व 

िमिनसोटाIया तुलनते खूपच सुसM असा मेरीलँडमधील सौkय िहवाळा यामुळे इथे ते छान रमले आहेत. सुनंदा काकू बा#$टमोर 
मराठी मंडळाIया २०२० Mा वषा2तील èयेê नाग̂ रकांIया काय2rमांIया संचाOलका आहेत. बा#$टमोर  मंडळातील व 
प^रसरातील जाfतीत जाfत èयेêांशी संपक2  साध\यास सवा�नी Gयांना मदत करावी अशी Gयांची िवनंती आहे. सोबतचा फोटो १६ 
डसंबर २०१९, kहणजे मधुकाकांIया ८५ aया वाढिदवशी काढलेला आहे. 
 
िदलीप आण लीना प र̂ख 

िदलीप प̂रख Mांचा जLम को$हापूरचा. Gयांचे पाचवी पय�तचे 
शWण को$हापूरमRये झाले व Gयानंतरचे शालेय आण 
महािवìालयीन शWण पुण-ेमुंबईत झाले. Gयांचे 
को$हापूरमRये राहते घर आहे आण Gयांचे भाऊ तथ े
राहातात. ते आण Gयांची बायको लीना, गेले  ५० वष_ उãर-
अमे^रका खंडामRये वाfतaयास आहेत.  Gयातील ९ वष_ 
कॅनडामRये तर ४१ वष_ ते अमे^रकेमRये आहेत. गेली ३० वष_ 
ते कोलंिबया- एOलकॉट ￭सटीमRये राहातात. िदलीपकाका 
केिमकल इं￭जिनयर आहेत तर लीनाकाकू डॉdटर आहेत.  

Gयांचा मुलगा (िनहार) व सून दोघेही डॉdटर आहेत. मुलगा, सून आण नातवंडे (क$याण आण तेज अनुrमे ८ आण ५ वष_) 
िमशगनमRये राहातात. काका  लेखन-वाचन, पय2टन, फोटोâाफs, टेिनस आण नाटक बसिवण ेहे Gयांचे काही छंद आवजू2न 
जोपासतात. GयांIया को$हापूरIया आठवणी kहणजे को$हापुरी िमसळ, महाल्मीचे दश2न आण पLहाळा गड. 
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पïृवीराज भोसले आण माधवी तावडे-भोसले 
 
पृïवीराज मूळचा को$हापूरचा तर माधवी मुंबईची. तो गेली १३ वष2 अमे^रकेत व 
Gयातली ११ वष_ बा#$टमोर भागात वाfतaयास आहे. aयवसायान ेसॉñटवेअर 
इं￭जिनयर असले$या पृïवीला टेिनस आण 'नेचर फोटोâाफs'ची आवड आहे. खास 
को$हापुरी पदाथ2, Gयातही को$हापुरी मटण Gयाला िवशेष आवडते. सRया तो आण 
माधवी Gयांचा मुलगा सोहम समवेत एOलकॉट ￭सटीमRये राहतात. 
 

 
fव#óनल आण सिुSया कंडे 

 
fव#óनल मूळचा पुण-ेसाताvयाजवळIया खेड-शवापूर Mा गावातला तर सुिSया 
(पासलकर) ही मूळची मुंबईकर. fव#óनलचे शWण पुण-े साताvयामRये  तर सुिSयाचे 
पुण-े मुंबईत झाले.  fव#óनल जेaहा GयाIया गावात जातो तेaहा Gयाला घरपण अनुभवता 
येत.े  fव#óनल हा ￭स#aहल इं￭जिनयर/कॉLट~ ॅdटर असून, तो, सुिSया आण Gयांची दोन 
मुले (रö ८ वष_ आण fवरा २ वष_) गेली १०-१२ वष_ एOलकॉट ￭सटीमRये वाfतaयास 
आहेत. Gयाचा आण सुिSयाचा कLfट~dशन आण ̂ रमॉडेलग चा aयवसाय आहे.  
fव#óनलचे छंद kहणजे घरे बांधणे, अनवट भागांमRये पय2टन आण िrकेट, तर सुिSयाला 
कfटम केक करणे, पंंटग आण पय2टनाची आवड आहे. 
 

 
मधरुा दãवाडकर-गोडसे आण अिमत गोडसे 

मधुरा मुळची सांगलीची तर अिमत औरगंाबादचा. मधुरान ेबी. कॉम व िबझनेस 
मॅनॅजमेLट मRये डùोमा केला असून ती अकाऊंटस व ऍडिमनमRये काम करत असे.  
सRया ती गृिहणी आहे. अिमतने बी.सी.एस व Sोजेdट मॅनेजमंट मRये पोfट âॅजुएशन 
केले आहे. तो लास2न अँड टूûो कंपनीमRये आय. टी. âुपमRये  Sोजेdट मॅनेजर 
kहणून काम करतो.  त ेव Gयांची मुलगी आया2 (वय वष_ १०) गेली साडेतीन वष_ 
मेरीलंॅड मधील िटमोिनयम येथ ेवाfतaयास आहेत. गोडसे प^रवाराला भटकंतीची 
खूप आवड आहे व Gयांना वेगवेगळी िठकाणे पाहायला आवडतात. अिमतला 
फोटोâाफsची आण मधुराला fवयंपाकाची आवड आहे. सांगलीचा कृüणामाई घाट 

आण गणपती मंिदर मधुराIया मनात घर करन आहेत. कृüणाकाठची वांगी व काकÇा, गोरे भडंग व सांभाची भेळ सांगलीसारखी 
बाकs कुठेही िमळत नाही असे तचे ठाम मत आहे. 
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बा#$टमोर मराठी मंडळ कलािव=कार सं?थेBया सहयोगाने होळीिनमG 
काय2Hमात आप$यासाठी सादर करत आहे एक खास िवनोदी आण 
खेळकर नाटक ‘Pहाईट Rलली आण नाईट रायडर’. Sा नाटकाचा 
Uयोग रिववार, १५ माच2ला दुपारी ३ ते ६ Sा वेळामZये कोलंिबया 
येथील लॉंग रीच हाय?कूलमZये आयो￭जत केला आहे. Sा 
नाटकामZये मराठी आण ंहदी च/पट सृaीतील U￭सb अभने/ी 
सोनाली कुलकणd Sांची Uमुख भूिमका असून eयांBया जोडीला आहेत 
fयातनाम मराठी अभनेत ेिमलद फाटक. अभने/ी कै. र￭सका जोशी 
आण िमलद फाटक Sांनी Rलिहलेले हे नाटक देशा-परदेशांत 
गाजले आहे.  बाममं आण मराठी कला मंडळ डी. सी. Bया सद?यांना 
Sा नाटकाची तिकटे सवलतीBया दरात िमळतील. तिकटांसाठी इथ े
पाहा: 
https://www.hungamacity.com/event/24398/white-lily-
and-night-rider-marathi-play	
 
अधक मािहती www.baltimoremarathimandal.org वर उपलmध 
आहेच ! 

Pहाईट Rलली आण नाईट रायडर	

आवाहन 
नम?कार मंडळी, 
 
संHांतीBया काय2HमाBया िनिमGाने तुमBयापैकn बoयाच लोकांची भेट झाली, खूप नवीन ओळखी झा$या.  तुमBया सवाrBया सहयोगानेच बा#$टमोर मराठी 
मंडळ नािवsयपूण2 काय2Hम आयो￭जत कर शकत.े 
 
आप$यापैकn बoयाच लोकांनी मंडळाचे सद?यeव घेतले आहे, eयाबvल मनःपूव2क आभार! xयांनी अजून सद?यeव घेतलेले नाही त ेलवकरच सद?य 
होतील अशी आशा करतो.  आपले Uेम आण आपुलकn बाममसंोबत सदैव राहील अशी आyहाला खा/ी वाटते. सद?यeव घेzयासाठी बाममBंया 
वेबसाईटला भेट {ा : https://baltimoremarathimandal.org/become-a-member-2/ 
 
‘Pहाईट Rलली आण नाईट रायडर’ नाटकासाठी येताय ना? मग लवकरच भेटू! 
 
कळाव,े  
बामम ं२०२० काय2का|रणी  


