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नम;कार मंडळी,
२०२० <ा वषा2तील 'मै/' चा दस
ु रा अंक आप$यासमोर आणताना संपादक मंडळाला अतशय आनंद होत आहे. दरवषJ Kमाणे
बा#$टमोर मराठी मंडळाLया <ा वषJLया काय2 Mमांची सुरवात संMांतीLया बहारदार काय2 Mमाने झाली. संMांतीनंतर सगQयांना वेध
लागतात ते वसंत ऋतूLया आगमनाचे आण मराठी मंडळाLया होळी आण पाडवा <ा संयुVपणे आयो￭जत केले $या काय2 Mमाचे.
<ावषJ मंडळाने ‘Yहाईट [लली अँड नाइट रायडर’ <ा गाजले $या नाटकाचा Kयोग आयो￭जत केला होता, पण घडले मा/ वेगळे च.
जगभर पसर लागले $या करोना िवषाणूचा Kादभ
ु ा2व एYहाना अमेcरकेमdये येऊन धडकला होता. fयाचा Kसार हळू हळू वाढू लाग$याने,
अमेcरकेमधील साव2 जिनक समारंभ रh होऊ लागले होते. <ाचमुळे बा#$टमोर मराठी मंडळाने योiय वेळी िनण2 य घेऊन <ा नाटकाचा
Kयोग रh केला. <ामुळे लोकांची जरी िनराशा झाली असली तरी मंडळाला खा/ी आहे िक िवषाणूचा Kादभ
ु ा2व कमी झा$यावर आण
सdयाची िव;कळीत #;थती माग2 ;थ झा$यावर मंडळ आण काय2 कतl जोमाने कामाला लागून तुमLयासमोर नवनवीन काय2 Mम
आणतील.
तसे mहटले तर <ा Kादभ
ु ा2वाने सगळे जगच बदलत आहे आण एका नYया अनुभवाला सामोरे जात आहे. इतरवेळी कंटाळवाnया
वाटणाoया गोpी आता कदाचत आवडू लाग$या असतील. छं द जोपासणे, Yयायाम करणे, पाककृती करन बघणे, जुने नवे
भारतीय-अभारतीय च/पट बघणे, मुलांबरोबर जा;त वेळ घालवणे, वसंत ऋतूत$या पावसांत घरी बसून कॉफtचा आ;वाद
घेण,े वाचन, ले खन, वगैरे गोpी एरवी कामाLया रगाuात करायला जमत नYहfया fया काहंना करता येत असतील. काहंना
काम आण घर <ाचा ताळमेळ बांधणे अवघड जात असेलही, कारण घरातून काम करणे mहणजे अधक काम करणे आले च.
काही लोकांना कामावर जाणे आवwयक असेल तर काही लोकांना ददु xवाने आपले काम गमवावेही लागले असेल. पण तरी
Kfयेकजण आप$या परीने आप$या घरासाठी आण इतरांसाठी मदतीचा हात पुढे करत आहे. अशावेळी कवी
ंव.दा.करंदीकरांनी [लिहले $या किवतेLया ओळी आठव$याशवाय राहात नाहीत.
चुकली िदशा तरी ही हुकले ना {ेय सारे
वेuा मुशािफराला सामील सव2 तारे

म~ूर KाVनाचा मी फाडला नकाशा
िवझले तथेच सारे ते मागचे इशारे

मी चालतो अखंड चालायचे mहणून
धुंदीत <ा गतीLया सारेच पंथ |यारे

चुकली िदशा तरीही आकाश एक आहे
हे जाणतो तयाला वाटते तेथ यारे

डरतात वादळांना जे दास fया }ुवाचे
हे शीड तोडले िक अनुकूल सव2 वारे

आशा तशी िनराशा हे {ेय सावधांचे
बेसावध कैसे डसणार हे िनखार

आज <ा Kादभ
ु ा2वामुळे झाले $या पcरणामांनी काही लोक कंटाळले ले असतील तर काही हतबल झाले असतील. परंतु सdया
Kदषू णाची पातळी घटत आहे आण आपण ;वतःला आण आप$या पुढील िपढीला शकिवnयासाठी अधक वेळ देऊ शकत
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<ा अंकात –
ले ख व अनुभव

•
•
•
•
•
•

एक घटना - संdया गंधे
;मरणाचे ëत - िवदुला को$हटकर
सरीवर सरी - रोिहणी गोरे
िवí मराठी एकांिकका - िनले श
मालवणकर
मुंबई एक ;व|ननगरी - िहतगुज टीम
येवा कोकण आपलोच असा िहतगुज टीम

कथा

•
•

ऍîशन मूYही - िनले श मालवणकर
The Moment - तो Çण अपणा2 वाईकर

कला

•
•

Kकाशच/े व मुखपृå - म$हार
मंदसौरवाले
Kकाशच/े - सपना औटे

बालिवभाग

•

Kóसंच - अपणा2 वाईकर

बा#$टमोर मराठी मंडळ

आहोत <ा सdयाLया वाईटातून घडणाoया चांग$या गोpीच! कालगणनेसाठी आपण सdया जसे BC आण AD
वापरतो, fयाऐवजी करोनाचा Kादभ
ु ा2व संप$यानंतर आप$याला BC आण AC mहणजे 'िबफोर करोना' आण
'आÜटर करोना' असे mहणावे लागू नये हीच Kाथ2 ना!
जर सdयाLया िवलáवासामdये आपण काही नYया गोpी करत असाल, पाककृती करत असाल, एखादी समाजोपयोगी गोp
करत असाल तर fयाबhलचे तुमचे अनुभव मै/Lया पुढील अंकासाठी जरर पाठवा. <ाशवाय तुmही ंकवा तुमLया मुलांनी
काढले ले फोटो, च/ेसुÑा आmहाला पाठवू शकता. मै/चा पुढील अंक ३० जुलैला Kकाशत होईल. fयासाठी १५ जुलै
पयäत तुमचे सािहfय editor@baltimoremarathimandal.org या प्यावर पाठवा.
मागील अंकामdये घोिषत के$याKमाणे बा#$टमोर मराठी मंडळ आण मराठी कला मंडळाLया संयुV िवÅमाने राबिव$या
जाणाoया सािहfयाची देवाणघेवाण <ा उपMमांतग2 त <ावेळी 'िहतगुज' मुखप/ामधील ‘मुंबई एक ;व|न नगरी’ व ‘येवा
कोकण आपलोच असा’ हे दोन ले ख पृåसंçया मया2देमुळे झलक ;वरपात Kकाशत करत आहोत. संपूण2 ले ख
िहतगुजLया मे मिहयात Kकाशत होणाoया आगामी अंकामdये वाचता येतील.
महाराpéाLया िविवध भागातून बा#$टमोर पcरसरात आले $या आप$या शेजाoयांची ओळख ‘गuा आपुला गाव बरा’ या
सदरातून आप$याला होत असते. <ा अंकात मुंबई, ठाणे ￭ज$हा, व कोकण पcरसरातून आले $या शेजाoयांशी आपली
ओळख होणार आहे. जुलै अखेरीस Kकाशत होणाoया पुढील अंकात आपण पुणे ￭ज$हा आण पcरसरातून आले $या
आप$या मराठी शेजाoयांशी ओळख करन घेऊ. तुmही जर या पcरसरातले असाल तर आmहाला
editor@baltimoremarathimandal.org <ा पfयावर तुमची मािहती नèt कळवा.
तुmहा सवाäना महाराpé िदनाLया हाêदक शुभेLछा !!
कळावे,
संपादक मंडळ
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एक घटना
सगळे जण मला िवसराळू Bहणतात. "अशी कशी गं तू इतकG मह्वाची गोJ िवसरलीस?" असे अनेक वेळा ऐकावे लागते. घरNयांनी आण
मैि/णंनी थकून अखेर माझा हा िवसराळू पणा Vवीकारला आहे. माWया Xा िवसराळू पणामुळे मी माझा लाखमोलाचा मुलगा काही काळाकरता
गमावला होता ही अनेक वषाZपूव[ची घटना माWया मनाNया कोप\यात मी दडवून ठेवली आहे. ^या घटनेची आठवण जरी झाली तरी मन शहारते.
संyया गंधे

^याकाळी आBही इंदोरला व_भनगर येथे राहात होतो. माWया धाकbा िदरांचे लc १५ िदवसांवर आले होते, Bहणून माWया सासूबाईनं ी
आBहा सवाZना चंgलोक येथे राहाhयास बोलावले होते. पूव[ लcासाठी १५ िदवस आधीपासून पाहुणे यायला सुरवात होत असे. माWया
िमVटरांची िफरतीची नोकरी अस$याने मी व दोkही मुले चंgलोक येथे राहाhयास गेलो.
मे मिहkयाचे िदवस होते, बाहेर रणरणते ऊन होते. चंgलोक सोसायटी तशी गावापासून दरू होती. सकाळचे ११ वाजले होते. माWया सासूबाईनं ी
मला ब\याच कामांची यादी िदली होती. घरात सगळी मुलं दंगा करत होती. दीड वषा2चा अिनरmपण तथेच रमला होता Bहणून साडी बदलून,
पस2 उचलून मी सटकhयाNया बेतात होते. पण खुच[मागे लपले $या अनीने मला पािहले . आई बाहेर चालले ली आहे Xाचा ^याला अंदाज
आला व मला बाहेर घेऊन चल Bहणून मागे लागला. खूप आिमषे दाखवूनसुmा काही फायदा झाला नाही Bहणून ^याला घेऊन बाहेर पडले .
कडेवर अिनरm, ^याची बॅग, पस2 आण वर आग ओकणारा सूय2नारायण. बरेच चाल$यावर मेन रोड आला. तकडे गावाबाहेर अस$याने rरsा
सहज िमळत नसत Bहणून बसVटॉप वर उभी रािहले . खूप ऊन लागत होते Bहणून अिनरm खूप रडत होता. अगदी वैताग आला होता मला.
अखेर बस आली पण भरले ली. कंडuटरने पिहले च वॉvनग िदली "मॅडम Vटँडग जाना पडेगा." बसमyये गार वारा लाग$याने अिनरm
झोपला. शेजारNया सीटवर बसले $या मिहले ला माझी दया आली. "बेबी को मेरे पास देदो" असे Bहणाली. बसमधे खूप गद[ होती. z^येक
Vटॉपवर माणसं भरत होती. ^यामुळे नकळत ढकलली जाऊन मी दाराजवळ पोहोचले . "व_भनगर" असे कंडuटर Bहणाला आण मी नादात
पटकन खाली उतरले व चालत घरी पोहोचले . माWया बाबांनी पाठवले $या पेटीतला आं बा काढू न धुवून चरला व अनीला |ायला बाहेर
आले आण लsात आले , अरे अनी तर बसमyयेच रािहला!
sणभर सु} झाले . काय करावे कळे ना. तडक िनघाले , कॉन2 र वर rरsा केली व शेवटचा Vटॉप "राजवाडा” अस$याने तथे गेले. तथे
चौकशी के$यावर कळाले कG ती बस परत zवासी भरन उलbािदशेने गेलीसुmा होती. आता काय कर, मला ÄÅांडच आठवले . ती बाई
कुठे असेल? तला कसं शोधू? माझा एवढासा बाळ, ^याला नाव सुmा सांगता येत नाही. रडत रडत इकडे तकडे िफरत होते पण कोणी
काहीच सांगू शकले नाही. माWया िमVटरांचा रागीट चेहरा सारखा सारखा डोÉयासमोर येत होता. अशी कशी वंधळी तू? असे मला रागवत
आहेत असा भास होत होता. शेवटी पोÖलसांकडे जायचे ठरवले आण पोÖलस Vटेशनवर गेले तर महाशय पोÖलसाNया कडेवर मVत बसले
होते. माझा आनंद गगनात मावेनासा झाला. मी धावत जाऊन ^याला Üयायला गेले तर ^याने मानच िफरवली. जणू तो ^याचा राग áयà करत
होता.
पण आता मला वेगळीच भीती वाटली. आता मी पोÖलसांना कसे पटवू कG हा माझाच मुलगा आहे? तो तर माWयाकडे यायला सुmा तयार
नाही. पण पोलीसपण माणसचं असतात. माझा रडू न रडू न लाल झाले ला चेहरा व अनीNया आण माWया चेह\यातले साBय
पाहून काही फॉरमॅलीटीज पूण2 करन ^यांनी अनी मला परत िदला. िह गोJ घरी आ$यावर कुणालाच सांिगतली नाही. अनी इतका लहान
होता कG ^याने सांगhयाचा zâच नáहता. आज ^याच अनीकडे मी बा#$टमोरला आले आहे.
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iमरणाचे Öत
यंदा ब<याच वषा>नी आई-बाबा जूनमDये तHयाकडे आले होते. एका शिनवारी सकाळी नेहेमीOमाणे तचं लॅ पटॉपवर काहीतरी चालू होत तेSहा
अचानक आईचा OT आला "साबुदाणा आहे का ग? या गुरवारी माझा उपवास आहे.”
ती: "Zावण तर अजून लांब आहे आता हा कसला उपास?”
िवदल
ु ा को$हटकर

आई: "वटपौणमेचा”
ती हसली. ]या हस^याचा अथ2 ओळखून आई bहणाली "अग सािव/ीHया बुcमdेची, चातुया2ची आठवण bहणून हा उपवास.”
ती: "हो हो!”

हे ले खन मायबोली
संकेतiथळावर
Oकाशत झाले होते.

आई: "हे सात जeम, तोच नवरा, हे सगळं तुमHया ￭सनेमामुळे आले लं आहे. सािव/ीHया कथेत हे असलं काही नाही. हा िनSवळ िफ$मीपणा.
पूवhHया बायकांकडे दस
ु रं काय होत? bहणून सािव/ीची, तHया हुशारीची आठवण यासाठी हा उपवास. iमरण ठेवणं मह]वाचं.”
ती: "बरं. साबुदाणा आहे कपाटात. दाणे मा/ भाजावे लागतील.”
वा! या गुरवारी आईHया हातची kखचडी िमळणार तर! मनात$या मनात ती खूष झाली. स]यवानाचा एक वषा>नी मृ]यू होणार आहे हे माहीत
असतानासुcा एकदा मनाने lयाला पती मानलं ]याHयाशीच लm करणार असं िनnहाने सांगणारी, ]याHया मृ]यूवेळी iवतःHया हुशारीने
यमाकडू न स]यवानाचे Oाण परत िमळवणारी सािव/ी खरंतर कथेHया काळाHया पुढचीच आण तचं iमरण ठेवावं असं वाट^यात काहीच गैर
नाही. मा/ अrरश: लोकांचे शSयाशाप, दगड आण शेणाचा मारा झेलत काळाHया पुढचा िवचार करीत मुलंHया शrणासाठी झटणा<या
सािव/ीबाई फुले अगदी वंदनीय. अ]यंत Oतकूल पtर#iथतीतही नेटाने रीशrणाचे काय2 पुढे ने^यासाठी पु^यातील भडेवाvात सुरवात
करन एकंदर १८ शाळा सािव/ीबाईनं ी आप$या कारकीदhत सुर के$या. या शrणाने अनेकींना ंकवा खरंतर अनेक िपढयांना शrणाची,
अथा2ज2नाची आण पुढे आथक iवावलं बनाची संधी िमळाली. याच मागा2वर चालत iमरणासाठी उपवास सोडू न ब<याच गो|ी कर^याची
श}यता lयांHयामुळे फळाला आली ]या सािव/ीबाईच
ं ं iमरण आमHया आण पुढHया िपढयांसाठी मह्वाचं.
“आई” ले कHया हाकेने ती िवचारातून भानावर आली आण परत लॅ पटॉपमDये डोक घालून प/ पूण2 करायHया कामाला लागली."...
सािव/ीबाई फु$यांनी पु^यात मुलंची शाळा सुर करन १७० वषेर् झाली. ]यािनिमd, ]यांHया काया2ची आठवण bहणून आयो￭जत केले $या
काय2 Çमाला जरर यावे. सािव/ीबाईच
ं े काय2 आण िवचार आणखी पुढे ने^यासाठी सवा>चा सहभाग आवÉयक आहे...."
ले कला आण तHया मैि/णंना पण या काय2 Çमात सहभागी करन घेतलं पािहजे. लॅ पटॉप बंद करताना मनात$या मनात पुढHया कामाची नंद
करताना तHया मनांत िवचार आला, "सािव/ीबाईHं या काया2च,ं ]यागाचं, िवचारांचं iमरण ठेवणं मह]वाचं!"
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सरीवर सरी
पाऊस! ￭झम￭झमणारा, वादळवा@यांसोबत येणारा, ￮शतोडे उडवणारा, मुसळधार कोसळणारा, कसाही आवडतो मला. पाऊस हा शLद पण
मला खूप आवडतो!

रोिहणी गोरे

रोिहणीRयुगोरेजसO
, Rयू जसO

पूवO पुPयाला पडणारा वळवाचा पाऊस आठवतोय मला. उRहाची तलखी होत असतानाच दर
ु न कुठू न तरी पावसाचे आगमन होणार हे
जाणवायला लागायचे. रखरखीत ऊन गायब होऊन अंधारायचे. मातीचा सुगंध यायचा. आभाळात एकमेकांना बोलाव$यासारखे ढग जमा
Zहायचे. काळे िनळे ढग! उजेडाचा पूण2 अंधार Zहायचा. गार वारे सुर Zहायचे. एखादीच वीज ल\खकन चमकायची. अंधारात आ]ही दोघी
बिहणी पायरीवर बसून राहायचो. ￮शतोडे पडायला सुरवात Zहायची पण काही वेळा पाऊस रसून िनघून जायचा. असेच वातावरण काही वेळ
राहायचे. पण काही वेळा मा/ अगदी आम`या मनासारखे Zहायचे!
काळे कुa ढग जमा होऊन टपटप थंब पडायला सुरवात Zहायची. थंबांनी अंगण भरन जायचे. dणाधा2त िवजांचा लखलखाट व ढगांचा

गडगडाट यांचा धगाणा आण पाऊस. पावसा`या धारा जोरदार कोसळाय`या. पायरीवर उभे राहून आ]ही दोघी बिहणी हे दhय पाहPयात मi
होऊन जायचो. पावसा`या सरंचे पागोळीत रपांतर Zहायचे. अशा पावसात ओले चब भज$यावर खूप बरे वाटायचे! काही वेळाने सारे कसे
शांत शांत! िदवे गेलेले असायचे. पावसाचे काळे ढग गे$याने संlयाकाळचा थोडा उजेड असायचा. पंचाने ओले केस खसाखसा पुसून
पावसाने भजले ले कपडे बदलून जेZहा कोरडे कपडे घालायचो तेZहा खूप उबदार वाटायचे. अंगणात उंचसखल भागात पावसाचे पाणी
साठले ले असायचे mयात कागदी होnा करन सोडायचो. पाऊस पडू न गे$यानंतरचा गारवा खायला घराबाहेर एक फेरफटका मारायचो.
आम`या मैि/णीही बाहेर आले $या असाय`या.

थोnावेळाने घरी परतले तरीही िदवे आले ले नसायचे. घरी आ$यावर आईपाशी भुणभूण. आई कंटाळा आलाय. िदवे आ$याशवाय
काहीच करता येत नाही, काहीतरी खायला कर ना! भजी कर भजी! आई ]हणायची कांदा चरन rा, मग घालते भजी. मग मेणबsीची
शोधाशोध. एक मेणबsी कांदा चरणा@यांसाठी. एक बाहेर`या खोलीत कोणी आले तर कळायला, एक डायंनग टेबलावर व एक गॅस`या
शेगडी`या जवळ उंच डLयावर भजी नीट तळली जात आहेत का नाही ते पाहPयासाठी. कांदा चरन एक घाणा तळू न खायला सुरवात करतो
न करतो तोच फाटकाची कडी वाजायची आण बाबां`या िम/ाची मोvाने हाक यायची. अरे कुणी आहे का घरात? अरे ये रे ये साठे, इत बाबा.
लगेच मागून साठेकाकूंचा आवाज, “काय चालू आहे? भxयांचा वास छान येतोय! काय गं भजलात का पावसात दोघीजणी?”
वळवाचे दोन तीन वेळा दश2 न झाले कz चाहूल लागते ती रोिहणी नd/ाची. रोिहणी`या पाठोपाठ येतो तो मृग. मृग नेमेची येतो पावसा{या|माणे
बरोबर ७ जूनला हजेरी लावतो. याची हजेरी सहसा चुकत नाही. मग नंतर थोडे िदवसांकरता दडी मारन बसेल पण ७ जूनला सृ~ीची दारं
ठोठावून जाणार. आतापयत उRहाने आळसटले ली मृगामुळे ताजीतवानी होतात. उRहा`या |खरतेनंतर पावसाचा शडकावा सुखावून जातो.
जूनमlये तर शाळकरी मुलांची चंगळच असते. पाटी पुÄतकांची नवी खरेदी. पुÄतके वÅांना कागदी आवरण घालून mयावर एक Çॅ#Äटकचे
आवरणही असायचे पुÄतके भजू नयेत ]हणून. रेनकोटांची, छ/्यांची खरेदी. आ]हा दोघी बिहणंना रेनकोट खूप आवडायचे. रेनकोटाची एक
वेगळी टोपीही असायची. छोÑा फुलांचे ंकवा नdीवाले रेनकोट. दÖराबरोबर रेनकोट करता वेगळी िपशवी Üयावी लागायची. बाजारात
वेगवेग{या रंगां`या छ/्या आ$यावर रेनकोट मागे पडले . दहु ेरी तहेरी दमु डी`या घnां`या छ/्या. िपव{या, िन{या, रंगीबेरगं ी, बारीक नdीकाम
केले $या, चÑापÑां`या चáÑापaयां`या अनेकिवध छ/्या बघून ही घेऊ का ती घेऊ असे होऊन जायचे. या छ/्या ]हणजे तशा
िटचàया आकारा`याच. थोडे वारे आले तरी पूण2पणे उलÑा होणा@या. काही छ/्या खटका दाबला कz लगेच उघडाय`या. मग तोच सारखा
नाद लागला होता छ/ी उघडPयाचा. बाबांची छ/ी मा/ वषा2नुवषâ एकच. आ]ही mयाला तंबू छ/ी ]हणायचो. उघडली कz mयात चार पाच जण
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मावतील इतकz मोठी!
पावसा{यात छ/ी|माणे Çॅ#Äटक ंकवा रबरी चपलांची खरेदीही असायची. एकदा पाऊस सुर झाला कz ￭जकडे तकडे चखलाचे पाय.
आम`या अंगणात पाPयाने भरले ली बादली व mयात एक तांLया ठेवले ला असायचा. बाहेरन आले कz चपले वर पाणी ओतून पायावर पाणी
घालून पायां`या बोटांमlये लागले ला चखल साफ करन पोटरीवरही कुठे चखल उडाला असेल तर तोही साफ करन मग घरात शरायचे.
रÄmयाने चालताना बोलता बोलता अचानक कुठे चखलात पाय पडला तर मग आ]ही पावसाने साठले ले पाणी रÄmयावर कुठे िदसतंय का ते
बघायचो ]हणजे mया पाPयात पाय बुचकळला कz Äव`छ. शाळे तून जातायेता काहीजणं`या Äकट2 वर चखलांचे िठपके िदसायचे.
आषाढात तर पावसाची संततधार असते. सूय2दश2 न नसते. पावसाची एखादी जोराची सर आली कz mयानंतर बेडकांचे एका सूरलयीत डराव
डराव! कधी पोट िबघडले कz आईचा ओZयाचा अक2 तयार असायचा. दरवषO पनवेलवरन आई घरगुती ओZयाचा अक2 आणायची. पोटात
जरा कुठे खुa झाले कz पी ओZयाचा अक2! बाबा मंडईतून आठवणीने गवती चहा आणायचे. रा/ी झोपाय`या आधी गवती चहाचा काढा करन
ãयायला कz सदOपडसे दरू पळे ! सकाळी उठ$यावर आलं सुठ
ं घालून गरम गरम चहा घेतला कz तरतरी येई. शाळा कॉले जातून आले कz
ओवा घालून कांrाची भजीही ठरले ली असायची. तापाची कसर असली कz mयािनिमsाने शाळा बुडवून िदवसभर पडू न राहायचे. मlयेच उठू न
शाल पांघरन पायरीवर उभे राहायचे पावसाला बघत. पावसा{यात खरी मजा ]हणजे वाफाळmया भातावर चचगुळाची आमटी आण सोबत
कैरीचे ताजे लोणचे. पोळीबरोबर मोरंबा व गुळांबा. mयावर साजूक तूप. आ]हा दोघी बिहणंचा गुळांबा जाÄत आवडीचा होता.
आषाढात आषाढी एकादशीचा सोहळा काय वणा2वा! रेडओवर भिçगीते लागायची. यािदवशी खरा आनंद असायचा तर तो फराळाचा.
साéसंगीत उपवासाचा फराळ. व@याचे तांदळ
ू , दाPयाची आमटी, mयावर साजूक तूप, उकडू न बटाÑाची तुपातली भाजी, नारळाची चटणी,
लाल भोप{याचे भरीत, खमंग काकडी, दध
ु ातले गोड रताळे -èखरीसारखे, दाPयाचा लाडू , मध$यावेळी खायला गरम गरम बटाÑाचा कzस,
राजिग@या`या वnा, खजूर. रा/ी गरम गरम साबुदाPयाची èखचडी, उकडले $या भुईमुगा`या शंगा, उRहा{यात वाळवले ला उकडले $या
बटाÑाचा कzस तळू न mयाचा चवडा. भुईमुगा`या शंगांना भरपूर माती लागले ली असायची. mया पाPयात भजत घालून दोन तीन वेळा तरी
पाणी बदलावे लागे तेZहा कुठे mया Äव`छ होत.
êावणमासी हष2 मानसी िहरवळ दाटे चोहीकडे. êावणाचा उmसाह तर काय िवचारच नका. Äव`छ ऊन, नंतर पावसाची सर, नंतर इंëधनुíय.
घरात सणासुदीची तयारी. दर êावणी सोमवारी आम`या घरी संlयाकाळी ६ ला जेवण तयार असायचे. वडे घारगे यांचा नैवेr. आं बेमोहोर
तांदळ
ु ाचा गरम भात, mयावर हळद ंहग घालून दाट वरण, mयावर साजूक तूप, êावणघेवnाची को￮शबीर, उकडू न बटाÑाची भाजी, अळू ची
भाजी, नारळाची चटणी असा बेत असायचा. êावण सुर झाला कz मंगळागौरी, हरताèलका, गौरीगणपती यां`या पूजेसाठी फुलं व प/ी लागत
असत. आम`या घरी बाग अस$याने भरपूर फुले व प/ी असायची. mयाकरता एकेकzचे नंबर लागायचे. सव2 बायका पुरणावरणाचे नैवेr
करायला, पूजे`या तयारीत, mयाकरता लागणारे सािहmय - कापूर, वाती, अ~गंध, पंचामृत - आहे का नाही ते पाहून mयाची तयारी,
मंगळागौरीसाठी वशे{या िमळवPया`या तयारीत, êावणातले हळदी कुंकू यामlये पूण2 मi होऊन जाय`या.
आतापयत पावसाने सव2 सृ~ी भजले ली, िहरवीगार झाले ली असायची. सगळीकडे सणासुदीचे |सî वातावरण, सवा`या चेह@यावर समाधान.
पावसाने mयाचे काम चोख बजावले ले असायचे. पूवO पाऊस पण चार मिहने Zयव#Äथत पडायचा. नारळीपौणमेनंतर गौरीगणपतीचे थाटामाटात
Äवागत Zहायचे आण आता पाऊसही हळू हळू ओसरायला लागायचा. पाऊसही ]हणत असेल आता माझी िनघPयाची वेळ झाली, परत
यायचंय ना पुढ`या वषO!
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The Moment – तो wण

अपणा2 वाईकर

ही कथा २५ सhटंबर
२०१९ ला पु^यात
आले $या पुरा_यावेळी
घडले $या सHयdसंगावर
आधाãरत आहे.

िववेकानंद मंचातफA आयो￭जत केले $या सHकार समारंभाला आले $या लोकांनी संगम सभागृह तुडुंब भरले होते. सव2 उप#Nथतांचे
Nवागत करन झा$यावर िनवेदक Rहणाले ,“आण आता मी Uी.संतोष राठी व सौ. बापटताई Xांना मंचावर आमंि/त करतो. आपण
राठीसाहेबांना Uी सुपर माकAटचे मालक Rहणून ओळखतो, पण आज मी Hयांची एक वेगळीच ओळख करन देणार आहे. गे$या
मिह]यात पु^यात आले $या पुरा_यावेळी Xांनी एका मिहले ला आण छोaा मुलीला पा^यात वाहून जाणाbया गाडीतून वाचवले .
cयांचा जीव संतोषदादांनी वाचवला Hया Rहणजे बापटताई! Hया dसंगाबeल बोल^यासाठी मी बापटताईनं ा बोलवतो.”
“नमNकार माझं नाव संfया बापट. २५ सhटंबर हा िदवस मी कधीही िवसरणार नाही. जीवन आण मरण Xात िकती कमी अंतर
असतं हे मला Hया िदवशी कळलं . काळ आला होता पण वेळ आली नlहती आण ती वेळ आली नाही Hयाला कारण संतोषदादा!
मला तो िदवस काल घड$यासारखा आठवतो. मी आण माझी छोटी मुलगी गाडीतून घरी िनघालो होतो. अचानक पा^याचा लंढा
आला आण मला माझी गाडी कंटpोल करणं अवघड झालं होतं. Hया लंढयाबरोबर माझी गाडी वाहून रNHया_या कडे_या
कठqाजवळ जाऊन अडकली. मी दार उघडायचा आण बाहेर पडायचा खूप dयHन करत होते पण काहीही उपयोग होत नlहता. खूप
वेळ दार ढकललं पण ते उघडायला तयार नlहतं आण कोणीही माsया िदशेने येताना पण िदसत नlहतं. नेहमी इथ$या गदuला
शlया देणारी मी, कोणीतरी येवू दे आण आRहाला वाचवू दे अशी dाथ2 ना करत होते. गाडीभोवती सगळीकडे पाणी आण चखल
िदसत होता. िकती वेळ गेला माहीत नाही पण मला कोणीतरी येत आहे असं वाटलं Rहणून मी Hयांचं लw वेधून xयायचा dयHन
केला तर ती lयyz पुढे जायला लागली. माझा धीर सुटायला लागला होता. जणू काही ही शेवटची संधी Rहणून मी {खडकzवर
जोरजोरात हात आपटायला लागले . मनात Rहंटलं कz देवा |ीज Hया lयyzला परत पाठव. देवाने जणू काही dाथ2 ना ऐकली आण
ते गृहNथ Rहणजे संतोषदादा परत गाडीजवळ आले आण दार उघडायचा dयHन कर लागले , पण दार उघडेना! Hयांनी मला थांबा
असं खुणेने सांिगतलं आण कुठू नतरी दगड आणून मागची {खडकz फोडू न माsया मुलीची आण माझी सुटका केली. संतोषदादा
थॅंक यू! मला Hया िदवशी जग^याकडे बघ^याचा वेगळा दिÄकोन िमळाला. नेहमी आपण समजतो कz आप$याकडे खूप वेळ आहे.
खूप साbया गोÄी आपण गृहीत धरतो. हे िकती wणभंगुर आहे Hयाचा मला dHयय आला. जणू काही हा dसंग माsयासाठी एक वेकअप कॉल होता. खरंच अशा संकटा_या वेळी भेटतात ती कोण कुठली अनोळखी माणसं, एकमेकां_या आयुÇयात थोडा वेळ येऊन,
आयुÇयभरासाठी ठसा उमटवून जाणारी! एक सांग?
ू मला नंतर कळले कz संतोषदादां_या दक
ु ानात Hया िदवशी पाणी शरन Hयांचं
खूप नुकसान झालं होतं. Hयाच िवचारात ते रNHयावर िवमनNक मनः#Nथतीत ंहडत होते तेlहा आRहाला ते भेटले . Nव:ताचं द:ु ख
िवसरन Hयांनी आमचे dाण वाचवले ही गोÄ मी कधीही िवसरणार नाही. संतोषदादा तुRही आता दोन शÖद बोलावेत अशी मी
तुRहाला िवनंती करते.”
“नमNकार, मी संतोष राठी आण माझा सHकार के$याबeल मी आपला आभारी आहे. संfयाताई तुRही मला थॅंक यू Rहणून लाजवू
नका. मी जे केलं Hयात िवशेष काहीही नाही, माsया जागी कोणीही असतं तरी Hयांनी हेच केलं असतं. तुम_या नकळत तुRही मला
कशी मदत केलीत हे तुRहाला माहीत नाही. तुम_याdमाणे मीही तो िदवस कधी िवसरणार नाही. Hया िदवशी सकाळपासून पाऊस
पडत होता, पण मला Hयाचं िवशेष काही वाटलं नाही, वाटलं नेहमीसारखाच पाऊस चालू आहे.पण अचानक ओÜाची ￮भत पडली
असा ओरडा झाला आण बघता बघता पा^याचा मोठा लंढा आला. काही कळाय_या आत पाणी दक
ु ानात शरलं .जवळजवळ
तीन- साडेतीन फूट पाणी दक
ु ानात साठलं . जिमनीलगतचे सगळे कhपे पा^याने भरले आण एका wणात लाखं रपयां_या
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वाणसामानाचे नुकसान झालं . नेमकं िकती नुकसान झालं आहे हे पाणी उतर$याशवाय कळणार नlहतं. आता पुढे काय Xा
िवचाराने मला काहीही सुचत नlहतं. डोकं बधीर झालं होतं. पिहला धåा ओसर$यानंतर मी िवचार करायला लागलो कz काय हा
दैवाचा खेळ! सगळं सोडू न माsयाच वाaाला हे काय आलं ? मी काय कोणाचे वाकडं केलं आहे Rहणून देवाने मला हे द:ु ख
िदलं ? काय हा देवाचा ]याय आहे? जी लोक खोटी वागतात Hयांचं सगळं नीट होतं आण मला मा/ हा /ास! मला वाटलं आता
सगळं संपलं , आता Xा पãर#Nथतीतून मी कसा बाहेर येणार? एवढं नुकसान झालं य, भरन यायला िकती वेळ लागेल काय
माहीत? घरात बसून डोकं शांत होणार नाही Rहणून अHयंत िनराश, खचले $या मनः#Nथतीत मी बाहेर पडलो आण िदसेल Hया
रNHयावर चालायला लागलो. चालता चालता सातारारोडवर कधी आलो कळलचं नाही. रNHया_या कडेला कठqाजवळ मला एक
गाडी िदसली. फार लw çाय_या मनः#Nथतीत मी नlहतो. मनात Rहटलं कुणा िबचाbयाची गाडी वाहत आली आहे कोण जाणे!
Rहणजे बघा, काही कारण नसताना आणखी कोणाचं तरी नुकसान! तसाच पुढे िनघालो पण एकदम गाडीत काहीतरी हल$यासारखा
वाटलं . Rहटलं जवळ जाऊन बघावं, पाहतो तर काय गाडीत एक बाई आण छोटं बाळ! मी गाडीचं दार उघडायचा खूप dयHन केला.
काही के$या दार उघडत नlहतं. मी {खडकz फोड^यासाठी दगड शोधायला लागलो पण सगळीकडे नुसता चखल आण राडारोडा
होता. मी ताईनं ा थांबा अशी खूण केली. Hयां_या चेहbयावरन मला कळतं होतं कz मी गेलो तर काय अशी भीती Hयांना वाटतं होती.
मी खाणाखुणा करन Hयांना सांिगतलं मी आलोच काळजी कर नका. काही अंतरावर मला एक दगड िमळाला, पण आत बाळ
अस$यामुळे मागची {खडकz फोडायची ठरवली. शेवटी ताईनं ा आण बाळाला बाहेर काढलं . तुRही दोघी गाडीतून बाहेर आलात
तेlहा मला काय वाटलं हे शÖदात सांगणं अवघड आहे. तुRहा दोघंना Hया गाडीत पािह$यापासून मी, माझं दक
ु ान, झाले लं
नुकसान, भिवÇयाची भीती.... अगदी सगळं िवसरलो. तुRहा दोघंना गाडीतून बाहेर काढणं एवढंच काय ते डोèयांसमोर िदसत होतं.
आण cया wणी तुRही दोघी गाडीतून सहीसलामत बाहेर आलात तेlहा मला जग ￬जक$यासारखं वाटलं . माsया आयुÇयात$या
सवा2धक िनराशे_या wणी, cयावेळी मला वाटत होतं कz सगळं संपलं आहे, आता कशात काही अथ2 नाही आण माझे झाले लं हे
आथक नुकसान मी कसं भरन काढणार, अशा वेळी तुRही मला भेटलात. मी तुRहाला नाही तर एका अथu तुRही मला वाचवलं
आहे. cया देवाला मी दोष देत होतो Hयानेच मला योíय वेळी योíय िठकाणी पाठवलं . Nवत:_या नìयातोaाशवाय Xा जीवनात
आणखीही मह्वाचं काहीतरी असतं हे दाखवून मला एक मोलाचा धडा िदला. ￭जथे काही लोकांची घरदारासकट सगळी कमाई एका
wणात नÄ झाली होती, काहंची जवळची माणसं कायमची Hयांना सोडू न गेली होती, Hयां_या समोर माsया फy मालमïे_या
नुकसानाचं एवढं काहीच नाही! आण ते काय आज नाही तर उçा नåzच भरन िनघेल Xा िवचाराने मी नlया जोमाने कामाला
लागलो. Hयामुळे ताई मीच तुमचा आभारी आहे, मला Hया िदवशी भेट$याबeल आण माझा पãर#Nथतीकडे बघ^याचा दिÄकोन
बदलायला मदत के$याबeल!”
िनवेदक परत Nटेजवर आले आण Rहणाले ,”मी आज_या काय2 ñमाची सांगता कर^यापूवu सव2 dथम Uी.राठीसाहेब, सौ.बापटताई
आण सव2 उप#Nथतांचे मनापासून आभार मानतो. आज राठीसाहेब व बापटताईच
ं े अनुभव ऐकताना मला भावले ली गोÄ Rहणजे
आयुÇयात येणारा तो एक wण जेlहा आपण आयुÇयाकडे वेगèया नजरेतून पहायला लागतो. आपला जग^याकडे बघ^याचा
दिÄकोनच बदलून जातो. Xा दोघां_याही जीवनात बदल घडवणारा तो wण आण Hयातला िनराशेकडू न आशेकडे जाणारा Hयांचा
dवास नåzच आप$या सवाóना dेरणा देणारा असेल अशी आशा करतो.”
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ॲEशन मुIही

अँड धीस इयस2 िफ$म फेयर ॲवाड2 फॉर बेDट डायरेEटर फॉर ॲEशन मुIही गोज टू ... अवर डअर िमDटर मंगेश कदम... टाPयांचा जोरदार
कडकडाट झाला. Dपॉटलाईट मंगेशUया िदशेने वळला. कॅमेWयांचे Xॅश चमकू लागले . उप#Dथत सारे िफ$मी जगत एका सुरात मनापासून
टाPयांचा कडकडाट करत होते. आण का नाही करणार, `यांUया समोर होता, मराठी च/पट सृaीचा नवीन तारणहार, साWयांचा लाडका
एकमेवािbतीय मंगेश कदम. "येDस..."
िनले श मालवणकर

ही कथा 'माझी विहनी'
मा￭सका-या जून
२०१४-या अंकाम7ये
9काशत झाली होती.

हाच तो cण होता dयाची गेली वीस वषe मंगेशने आतुरतेने चातकासारखी वाट पाहीली होती. हा cण येणार याची मंगेशला पुरेपूर खा/ी होती
आण आज तो g`यcात उतरला होता. िनवेिदकेने पुhहा अनाउhस केले , " मंगेश, iीज कले Eट युवर ॲवाड2 ." मंगेश खुचjतून उठला.
िफ$मी जगतातले िकती तरी िदkगज `याUयाकडे पाहून हात हलवत होते. मंगेशने g`युlरादाखल हात उं चावून `याचा Dवीकार केला.
िनवेिदकेने मंगेशला हलकेसे आलगन देऊन `याचे Dवागत केले . च/पट सृaीतले एक बुजुग2 ॲवाड2 घेऊन उभे होते. मंगेश `यांUया पाया
पडला. पुhहा एकदा टाPयांचा जोरदार कडकडाट झाला. मंगेशने ॲवाड2 उंचावून qहटले , "मी शतशः ऋणी आहे माtया आई वडलांचा,
कुटु ंबीयांचा, माtया िम/ांचा आण साWया चाह`यांचा. आपण सवाuनी माtयावर दाखवले $या िवvासामुळेच मी आज येथे उभा आहे. तुqहा
साWयांमुळेच मी हे यश संपादन कर शकलो. पण.... पण `याच बरोबर मला हे सांगावेसे वाटते िक मला फार पूवjपासून माहीत होते िक मी एक
यशDवी ॲEशन मुIही काढणार जी साWया च/पट सृaीला हादरवून टाकेल. `या च/पटातील Dटhट एIहढे उ`कंठावध2 क असतील िक gेcक
तो पूण2 च/पट खुचjUया टोकावर बसून पाहतील. हा च/पट साWया च/पट सृaीतली मरगळ दरू करेल आण ॲEशन च/पट qहणजे मंगेश
हे समीकरण रढ होऊन जाईल.” मंगेशUया या वाEयांवर पुhहा एकदा टाPयांचा कडकडाट झाला. मंगेश साWयांना अभवादन करन
िनघणार तोच मघाचीच टंच िनवेिदका पुhहा `याला आलगन yायला पुढे आली. मंगेश तला आलगन देणार, तेवzात `याची बायको
qहणाली, "अहो, चहा थंड झाला तुमचा.” आप$या बायकोला कुठे काय बोलायचे याची अ{ल नाही, हेच खरे असे qहणून मंगेशने तUया
बोल|याकडे दल
ु 2 c केले आण तो पुhहा `या िनवेिदकेकडे वळला. पण `याUया बायकोने काही हार मानली नाही.ती पुhहा qहणाली, "अहो, चहा
थंड झाला तुमचा!” आता मा/ मंगेश चडला,"अगं, ॲवाड2 सोहळा एhजॉय करायचा सोडू न चहाचा कसला िवचार करते आहेस?” "अरे
देवा, पुhहा ॲवाड2 सोहळा. अहो क$पनेUया दिु नयेतून जरा वेळ बाहेर या आण चहा }या तुमचा!” बायकोने मंगेशचे िवमान यशDवीपणे
वाDतवाUया धावप~ीवर उतरवले .
पण एक िदवस आपण हे Dव}न स`यात उतरवणार याची मंगेशला खा/ी होती. कॅलफोÄनयात$या आप$या बंगलोUया गॅलरीत बसून तो चहाचे
घुटके घेत बाहेरचे िनसग2 संदय2 hयाहाळू लागला. मंगेश अमेÇरकेत$या हजारो सॉÉटवेअर gोफेशन$सपैकÑ एक. गेली बारा वषe अमेÇरकेत होता.
या वषाuत बराच पैसा कमावला होता. पण भारताची ओढ `याला कायम होती. आणखी फÜ दोन-तीन वषe अमेÇरकेत काम करन थोडा
आणखी पैसा कमवून भारतात परतायचे असा `याचा िवचार होता. ‘आणखी फÜ दोन-तीन वषe...’, असा िवचार तो गेली बारा वषe करत होता.
पण अलीकडे `याला या चौकटीत$या आयुàयाचा कंटाळा आला होता. काही तरी वेगळे , आप$या आवडीचे करावे असे िवचार `याUया
डोEयात घोळू लागले होते.
तेवzात `याचा मोबाइल वाजला. मोबाईल वर बँकेचा अकॉउंट बॅलhस कळवणारा एस एम एस होता. `याने अकंट बॅलंस पािहला, सॅलरी
अकंटमâये जमा झाली होती. करोडपती झा$याबäल `याने Dवतःचे अभनंदन केले . भारतात जा|याचा `याचा िवचार बँक बॅलंस पािह$यावर
काहीसा डळमळीत झाला. तो एस एम एस बäल बायकोला सांगणार होता, पण ती युरोप टãीपसाठी ह~ करन बँक बॅलंसला खडार पाडेल
अशी भीती `याला वाटली. पण मग या पैशांचे करायचे तरी काय असा gå `याला पडला. आण लगेच `याला उlर सापडले सुçा. या पैशांत
एक मराठी ॲEशन मुIही न{Ñच बनेल. मराठी च/पटात$या हéीUया तर|याबांड नèा `याUयाभोवती फेर धरन नाचू लाग$या. `याला
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Dवत:ला बॉ|ड झा$यासारखे वाटले .माय नेम इज कदम, मंगेश कदम!!
तो जेqस बॉ|डUया Dटाइलने बोलला. `याला मनाशी गुदगु$या झा$या. झाले तर. आता मंगेशचा िनण2 य प{ा झाला. आपण आता भारतात
परतायचे. मंगेशला लहानपणापासूनच मसाला ॲEशन च/पटांची आवड होती. सुरवातीला अिमताभ बëन, धमíì आण नंतर सनी देवल िह
`याची दैवते बनली होती. `यांचे च/पट तो फDट2 डे फDट2 शो पहात असे. माDतर वगा2त येताना एकदा `याने चुकून "कुlे कमीने, मै तेरा खून
पी जाऊंगा" हे वाEय उëारले . `यावर माDतरांनी `याला बदड बदड बदडला होता. सनी देवलवर `याचे एवढे gेम होते िक "ये ढाई िकलो का
हाथ..." हा डायलॉग वगा2त$या गुंड मुलासमोर `याने उëारला होता. नंतर तोच हात बँडेजमâये अडकवून `याला दोन मिहने शाळे त यावे
लागले होते ही गोa वेगळी. पण `याने `याUया सनीवरUया gेमाला अ￭जबात ध{ा लागला नाही. सनीवर `याचे एवढे gेम होते िक तो
`याUयासारखा (qहणजे मंगेश सनी सारखा... सनी मंगेश सारखा नIहे.) नाचतही असे.नंतर नंतर `यांUया िहरंमâये जेqस बॉ|ड, जॅकÑ चान,
￭स$वेDटर Dटॅलॉनची भर पडली. मध$या काळात हैìाबादला जॉब करताना `याने रजनीकांतचे काही च/पट पािहले . `याचे लाज2 र दॅन लाइफ
कटऔóस, पोDटस2 आण Dटhट पाहून मंगेश पुरता भारावला. मराठी लोक ￭सनेमावर असे gेम करायला कधी शकणार असा `याला gå
पडला.तर सांगायचा मुäा असा िक मंगेशने भारतात येऊन मराठी ॲEशन मुIही बनवायचा िवचार प{ा केला. बायकोने हे कळ$यावर
आकांडतांडव करन दोन मजली बंगला डोEयावर घेतला. भारतात गे$यावर सासू सासWयांबरोबर राहायचे qहणजे आपले संपूण2 Dवातं/्य
नाहीसे होणार. टी-शट2 , शॉट2 स् आण िमनीजऐवजी पुhहा सलवार कमीज घालायचे ही क$पनाच तला सहन होईना. तरी मंगेश ऐकेना qहणून
तने ही गोa `याचा खास िम/ सचन ठाकूरUया कानावर घातली. पण मंगेशचा िनöय आता ठाम होता. "एक बार जो मैने कमीटमंट कÑ तो मं
खुद िक भी नही सुनता," `याने सचन ठाकूरला सुनावले .
साWयांचा िवरोध मोडू न मंगेश एकदाचा मुंबईला आला. िवमानतळावर उतरताच आपण बॉलीवूडUया भूमीवर पाय ठेवला या िवचाराने `याला
गदगदनू आले . आता हीच आपली कम2 भूमी, `याने Dवत:ला बजावले .आ$याबरोबर पिह$या gथम `याने एका िफ$म डायरेEशनUया कोस2 ला
ॲडिमशन घेतली. डायरेEशनचा `याला पूवj अनुभव होता तो qहणजे शाळा- कॉले जUया गॅदंरगचा. िफ$म डायरेEशन फार वेगळे होते. पण
मंगेशने ￭जäीने कोस2 पूण2 केला.
दरqयानUया काळात `याने कथा लहून काढली. ही कथा qहणजे `याने आजपयuत पािहले $या साWया ॲEशन च/पटांचा अक2 होती. `याने
पािहले $या च/पटातले आवडले ले घटक `याने या कथेत एक/ केले होते. मराठीमâये ॲEशन च/पट चालणार का अशी शंका काही
शंकासुरांनी उ`पû केली, पण नुक`याच ंहदीत िहट झाले $या दबंग, रेडी, गजीनी, बॉडीगाड2 या च/पटांनी `यांची तंडे परDपर बंद केली.
उलट मंगेशनेसुçा आप$या च/पटाUया कथेला साउथ इंडयन टच yावा अशी सूचना ते कर लागले . मंगेशने ही सूचना आनंदाने
Dवीकारली.आता शोध सुर झाला ॲEशन च/पटाUया िहरोचा. मंगेशUया डोEयात नाव आले अ￬जEयकुमारचे. `यांची पस2 नॅलटी रांग°ा
ॲEशन िहरोला साजेशी होती. अ￬जEयकुमारचा "गजा2" हा बैलावरचा ॲEशन च/पट फार लोकिgय झाला होता. पण नंतरचे मराठी ॲEशन
च/पट एकंदरीतच ततकेसे चालले नIहते. या च/पटाने अ￬जEयकुमारला पुhहा लाँच करायचे असे मंगेशने ठरवले . सुदैवाने
अ￬जEयकुमारनेसुçा चांगला gतसाद िदला. शुटंग सुर झाले .
अ￬जEयकुमार आण इतर कलाकारांनी मंगेशला चांगले सहकाय2 केले . `यामुळे च/पट वेळेत आण बजेटमâये पूण2सुçा झाला. आप$या
पिह$या च/पटासाठी मंगेश फार हळवा झाला होता. च/पटाची Çरळे `याने को$हापूरची अंबाबाई, साईबाबा आण बालाजी यांना
वािहली.च/पटासाठी gाइम Dलॉट िमळव|यासाठी `याला संघष2 करावा लागला.पण एका राजकÑय पcाने काही च/पटगृहाUया काचा
फोड|याची धमकÑ िद$यानंतर थोडासा फरक पडला. च/पटाचा पिहला शो. च/पट cे/ातील अनेक माhयवर IयÜÑ उप#Dथत हो`या. Dवतः
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अ￬जEयकुमार मंगेशUया बाजूला बसले होते. मंगेश मनात झाडू न साWया ३३ कोटी देवांचा धावा करत होता. आण एकदाचा च/पट सुर
झाला. आप$या ॲEशन िहरोची एhटãी एकदम साउथ इंडयन िहरोसारखी दणEयात आण लाज2 र दॅन लाइफ iॅन केली होती. पिह$याच
सीनला टाPया आण शóèाची बरसात झाली पािहजे असा सीन मंगेशने लिहला होता. सारे #Iहलन आप$या गा°ा रD`यावर उ§या
करन िहरोला अडवून चोप|यासाठी िहरोची वाट पहात असतात. बराच वेळ िहरो न आ$यामुळे तो घाबरला असे समजून ते िहरोची खéी

उडवू लागतात. तेवzात जमीन धरणीकंप झा$याgमाणे थरथर लागते. सारे #Iहलन काय होते आहे हे न कळ$याने गंधळू न जातात.
तेवzात `यांना समोरन िहरो येताना िदसतो. तो रणगाडा घेऊन आले ला असतो. •ा सीनला मंगेश आण अ￬जEय शóèा आण
टाPयांची अपेcा करत होते, पण अचानक रणगाडा आले ला पाहून लोक हसू लागले . मंगेशने दचकून अ￬जEयकडे पािहले , तो सुçा चिकत
होऊन मंगेशकडेच पहात होता. मंगेशने पटकन नजर पुhहा पडyाकडे वळवली. पण पुढUया सीनबäल मंगेशला खा/ी होती िक या सीनला तर
शóèा आण टाPया न{Ñच येणार.पुढचा सीन qहणजे रणगा°ातून िहरो खाली उडी मारतो. #Iहलन `याला मारायला येतात, `याबरोबर
रागाने िहरो जिमनीवर पाय जोरात आपटतो. एवzा जोरात कÑ जिमनीला भेगा पडतात आण सारे #Iहलन आण `यांUया गा°ा तोल न
सावर$यामुळे `या भेगांमâये जाऊन पडतात. पण इथेसुçा मंगेशचा पुरता अपेcाभंग झाला. शóèा, टाPया मार|याऐवजी या सीनला लोक
पोट धरधरन हसू लागले . काही तरी न{Ñच मो¶ा घोळ झाला होता. मंगेशने भीत भीत चोरन डोPयांUया कोपWयातून अ￬जEयकुमारांकडे
पिहले , तर खुचj Çरकामी होती, अ￬जEय कुमार उठू न च/पटगृहाUया बाहेर िनघाले होते. "अ￬जEय सर.." मंगेशने `यांना हाका मारन
थांबव|याचा gय`न केला, पण `या न ऐक$यासारßया करन अ￬जEय तडक च/पटगृहाUया बाहेर िनघून गेले.
मंगेशला एसीमâये दरदरन घाम फुटला. `याचे डोके गरगर लागले . `याने बनवले $या ॲEशन मुIहीचे हसे झाले होते. `याचे डोके गरगर
लागले . या साWया gकारात `याने आतापयuत Dवतःचे पûास-साठ लाख घातले होते, `या नोटांमधून `याला धूर िनघताना िदसू लागला.
झाली तेवढी शोभा पुरे, qहणून तो सरळ कुणालाही न सांगता पा®कग लॉटमâये आला. डãायIहरला गाडी तडक घराकडे ©यायला
सांिगतली.मोबाईल Dवीच ऑफ केला. तडक बेडरममâये येऊन बेडवर Dवतःला झोकून िदले . पण झोप येईना.
"तू माझं कÇरयर उçवDत केलं स, मूख2 माणसा!" अ￬जEयकुमार बोट रोखून `याला qहणताना िदसू लागला. "तुqही आप$या सुखी
आयुàयाची वाट लावलीत," `याची बायको `याUयाकडे बोट रोखून qहणत होती,"तरी मी सांगत होते, पण तुqही ऐकाल तर शपथ." वर
देणेकWयांचे चेहरे फेर धर लागले . ते आप$या पैशांसाठी ह~ कर लागले . दार ठोठावू लागले . मंगेशने घाबरन दाराशी पलं ग लावला. पण
देणेकरी दार ठोक|याचे थांबवेनात. आतापयuतUया थकIयामुळे आण ताणामुळे मंगेशला kलानी आली. "तुqही आता इथून िनघून जा. मी तुqहा
साWयांचे पैसे Iयव#Dथत चुकवीन. मला थोडा वेळ yा" असे ओरडत असताना केIहा कोण जाणे मंगेशची शुç हरपली, पण डोळे िमटत
असताना `याला िदसले िक काही देणेकरी दरवाजा तोडू न आत शरले होते.
मंगेशला शुç आली, तेIहा बायको बाजूला बसली होती.
"आता कशी आहे तुमची त´येत? “ तने gेमाने िवचारले .
"ठीक आहे. सÇरता, मी तुझे ऐकायला हवे होते. मला माफ कर."
"माफ कशाबäल?" सÇरताने िवचारले .
"मी इतकÑ वषe मेहनतीने कमावले ले सारे एका मूख2 लहरीUया नादात उधळू न टाकले आण रD`यावर आलो."
"अहो काय बोलताय काय तुqही?” सÇरताने गंधळात पडत िवचारले , "अहो तुqही तर इतहास घडवलाय!”"qहणजे?” मंगेशने गंधळू न
िवचारले ."अहो तुमचा च/पट सुपर °ुपर िहट झाला आहे!” "काय सांगतेस काय? पण मी तर लोकांना ॲEशन सीhसना हसताना, `यांची
खéी उडवताना पाहीले ," मंगेशने गंधळू न qहटले . "अहो, तुqही ॲEशन च/पट qहणून काढला असेल, पण लोकांना मा/ तो तुफान िवनोदी
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वाटला. `यांनी तो िवनोदी समजून पिहला. अहो लोक g`येक सीनला पोट धरधरन हसत होते. िकतीतरी लोक हसता हसता खुUयाuवरन

खाली पडले . अ￬जEय साहेबसुçा gेcकांUया gतसादाने फार खुश झाले . ते तुqहाला शोधत होते. तुमचा मोबाईल पण टãाय केला, पण तो
#DवUड ऑफ होता." "काय सांगतेस अ￬जEयने च/पट पूण2 पिहला? पण मी तर `याला दस
ु Wयाच सीनला उठू न जाताना पिहले ."मंगेशने
qहटले . "अहो `यांना घरन फोन आला qहणून ते मâये उठू न गेले होते, पण परत आ$यावर पाहतात तर तुqही गायब होता. च/पट संप$यावर
आqही घरी आलो तर तुqही कडी लावून घेतली होती. दरवाजा उघडेना qहणून शेवटी फोडावा लागला."
"अरे देवा, असा घोळ आहे तर!" मंगेशने कपाळावर हात मारला,"मला वाटले िक िपEचर Xॉप झाले , qहणून सगPयांना चुकव|यासाठी घरी
येऊन लपलो." "शाबास! qहणजे या Dटोरीवर सुçा एक नवीन िवनोदी च/पट बनवता येईल." आनंदाने सÇरता च`कारली. "बाई ग, आता
वष2 भर तरी ￭सनेमाचे नाव नको काढू . झाला तेवढा घोळ पुरे झाला", मंगेशने हात जोडू न िवनवले .पुढचे काही मिहने अभनंदन, स`कार
समारंभ Dवीकार|यात गेले. मंगेशUया "ॲEशन" पटाने त´बल २५ कोटंचा धंदा केला. मराठी ￭सनेमा सृaीचे उ`पûाचे सारे िव≠म तोडले .
मंगेशला िवनोदी च/पटांसाठी ंहदीतूनही बWयाच ऑफस2 आ$या.
*** काही मिहhयांनतर “ॲhड धीस इयस2 िफ$म फेयर ॲवाड2 फॉर बेDट डायरेEटर फॉर कॉमेडी मुIही गोज टू ... अवर डअर िमDटर मंगेश कदम...”, टाPयांचा
जोरदार कडकडाट झाला. Dपॉटलाईट मंगेशUया िदशेने वळला. कॅमेWयांचे फलॅ श चमकू लागले . उप#Dथत सारे िफ$मी जगत एका सुरात
मनापासून टाPयांचा कडकडाट करत होते. आण का नाही करणार, `यांUया समोर होता, मराठी च/पट सृaीचा नवा तारणहार, साWयांचा
लाडका एकमेवािbतीय मंगेश कदम. "येDस..." हाच तो cण होता dयाची गेली 20 वषe मंगेशने आतुरतेने चातकासारखी वाट पाहीली होती. हा
cण येणार याची मंगेशला पुरेपूर खा/ी होती आण आज तो g`यcात उतरला होता. िनवेिदकेने पुhहा अनाउhस केले ,"मंगेश, iीज कले Eट
युवर ॲवाड2 ." मंगेश खुचjतून उठला. िफ$मी जगतातले िकती तरी िदkगज `याUयाकडे पाहून हात हलवत होते. मंगेशने g`युlरादाखल हात
उंचावून `याचा Dवीकार केला. िनवेिदकेने मंगेशला हलकेसे आलगन देऊन `याचे Dवागत केले . च/पटसृaीतले एक बुजुग2 ॲवाड2 घेऊन

उभे होते. मंगेश `यांUया पाया पडला. पुhहा एकदा टाPयांचा जोरदार कडकडाट झाला. मंगेशने ॲवाड2 उं चावून qहटले , "मी शतशः ऋणी आहे
माtया आई वडलांचा, कुटु ंबीयांचा, माtया िम/ांचा आण साWया चाह`यांचा. आपण सवाuनी माtयावर दाखवले $या िवvासामुळेच मी आज
येथे उभा आहे. तुqहा साWयांमुळेच मी हे यश संपादन कर शकलो. पण.... पण `याच बरोबर मला हे सांगावेसे वाटते िक मला फार पूवj पासून
मािहत होते िक मी एक यशDवी कॉमेडी मुIही काढणार जी साWया च/पटसृaीला हलवून टाकेल. `या च/पटातील िवनोद एIहढे उlम
असतील िक gेcक च/पट बघताना हसता हसता खुUयाuवरन खाली पडतील. हा च/पट साWया च/पट सृaीतली मरगळ दरू करेल. आण
कॉमेडी च/पट qहणजे मंगेश हे समीकरण रढ होऊन जाईल.” मंगेशUया या वाEयांवर पुhहा एकदा टाPयांचा कडकडाट झाला.
कॅलफोÄनयामâये सचन ठाकूर आण `याची प`नी हा सोहळा मोÆा कौतुकाने पाहत होते. मâयेच मीनल सचनला qहणाली,"सचन, तुला
आठवते, तू कॉले जमâये असताना माउथ ऑग2 न आण िगटार सुरेख वाजवायचास. खरे तर तुtया `या कलागुणांवर भाळू नच मी तुला होकार
िदला होता. तुला नाही वाटत तू ही वाyे पुhहा वाजवायला सुरवात करावी?" सचन आ वासून मीनलकडे पाहत रािहला.
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िवM मराठी एकांिकका EपधPत कलाSेशनचे ने/दीपक यश

िनले श मालवणकर

रोटरी ;ब ऑफ पुणे हेरीटे ज या संEथेने आयो￭जत केले $या िवM मराठी एकांिकका EपधPमQये बा#$टमोरRया ‘कलाSेशन’ Uा नाVसंEथेने
पदकांची लयलूट केली. Uा EपधPत जगभरातून सतरा देशांमधील मराठी नाVसंघांनी भाग घेतला होता. अशा अटीतटीRया EपधPत
कलाSेशनRया चमूने त]बल सहा ब_सांवर आपले नाव कोरले . कलाSेशनRया वतीने पुणे येथे `ेरणा मोहोड यांनी ब_से Eवीकारली.
aयेb अभनेते िवdम गोखले , महाराfg सािहhय पiरषदेचे काया2Qय_ िमलद जोशी, `ांतपाल पंकज शहा, kीकांत कानेटकर, महेश ओझा,
मधुिमता बवP आण िविनता ंपपळखरे Uा नामवंतांRया उप#Eथतीत पाiरतोिषक सोहळा संपp झाला. EपधPचे परी_ण िदqदश2 क आिदhय इंगळे ,
अभषेक केळकर आण पौणमा मनोहर Uांनी केले . िवdम गोखले Uांनी मराठी नाटकासाठी महhवाचे योगदान िद$याबuल EपधPत सहभागी
झाले $या Eपध2 कांचे आण रोटरी ;ब हेरीटेजचे कौतुक केले . परदेशात राहूनही आपले मराठी बांधव नाटकांvारे आपली संEकृती, सािहhय
जोपासत अस$याबuल िमलद जोशी Uांनी Eपध2 कांचे कौतुक केले . अिवनाश ओगले आण लीना गोगटे Uांनी आप$या सू/संचालनाने
काय2 dमाला रंगत आणली.
कलाSेशनने ￬जकले ली पाiरतोिषके १. उhकृf अभनेता `थम dमांक - संदीप सावंत (एक एि`ल)
२. उhकृf अभने/ी `थम dमांक - लीना मालवणकर (kी तशी सौ)
३. उhकृf िदqदश2 न िvतीय dमांक - माधवी तावडे भोसले (एक एि`ल)
४. उhकृf नाटक तृतीय dमांक - एक एि`ल
५. उhकृf अभनेता उxेजनाथ2 - रोिहत को$हटकर (एक एि`ल)
६. उhकृf अभनेता उxेजनाथ2 - संदीप सावंत (kी तशी सौ)

कलाSेशनिवषयी थोडyयात :
कलाSेशन ही मराठी नाVसंEकृतीRया संवध2 नासाठी झटणारी अमेiरकेतील बा#$टमोर पiरसरातील महhवाची नाVसंEथा आहे.
बा#$टमोरमधील नाVर￭सकांचे मनोरंजन व सामा￭जक `बोधन ही संEथा गेली काही वषP करत आली आहे. िविवध नाV/एकांिकका Eपधा2,
मोzांसाठी तसेच बाळगोपाळांसाठी नाV `श_ण वग2 , बालनाV/एकांिकका असे िविवध उपdम कलाSेशनतफP चालवले जातात.
नजीकRया काळात बालनाVमहोhसव व {यावसायक नाटक आयो￭जत कर|याचा संEथेचा मानस आहे.
कलाSेशनचा इतहास - वेडात मराठी वीर दौडले सात २०११ पासून बा#$टमोर भागात नाVसंEकृती जोपासणा}या सात जणांनी एक/ येऊन २०१४ साली कलाSेशनची Eथापना केली.
सुरवातीलाच सादर केले $या 'एक एि`ल' आण '`े_कांनी _मा करावी' Uा दोन एकांिककांवर `े_कांनी तुफान `ेम केले . hयानंतरRया वषÄ
'तुला मी मला मी' आण ']लॅ क गेम'ने `े_कांचा गेम केला. hया पुढचा टÉपा Ñहणजे िवजय तंडूलकर ÜलÜखत 'कमला' हे नाटक. hयानंतर
'वाEतव' आण योगेश सोमण यांची 'kी तशी सौ' ही ही धमाल एकांिकका.
३० जून २०१९ रोजी कलाSेशनने एकांिकका महोhसव यशEवीरीhया तडीला नेला. एकापे_ा एक सरस अशा चार एकांिककांचा आEवाद
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hयािनिमxाने नाV र￭सकांना घेता आला. hया पाठोपाठ सई परांजपे ÜलÜखत ‘पxे नगरीत’ हे त]बल १६ बालकलाकारांचा समावेश
असले ले बालनाV ब$टीमोर मराठी मंडळाRया िदवाळी काय2 dमामQये यशEवीरीhया सादर कर|याचे शवधनुåय लीलया पेलले .
hया{यतiरç मोzांसाठी एक व लहानांसाठी एक अशी दोन नाV शिबरेदेखील कलाSेशनने समथ2 पणे आयो￭जत केली.
मराठी भाषा व नाV संEकृतीचा झंडा कलाSेशन अमेiरकेत ‘यावéंèिदवाकरौ’ असाच डौलाने लहरत ठेवेल, Uात तळमा/ शंका नाही.
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गvा आपुला गाव बरा: मुंबई, ठाणे व कंकण
अवंती आण अभषेक रेगे

मुंबई, ठाणे व कंकण
िवभाग

Öा अंकात " गvा
आपला गाव बरा"
सदरामTये आपण
महाराÜáाwया मुंबई, ठाणे
व कंकण िवभागातील
लोकांची ओळख करन
घेणार आहोत

गvा आपला गाव बरा
Öा सदराची मूळ
संक$पना ãी. रोिहत
को$हटकर Öांची आहे.

बा#$टमोर मराठी मंडळ

अवंती आण अभषेक मूळचे मुंबईचे. ते दोघे आण Hयांची चार वषाJची कKया ऊजा2,
एOलकॉट ￭सटीमTये राहतात. अभषेकचे बी. टेक. पयJतचे आण अवंतीचे बी.ई. पयJतचे
शWण मुंबईमTये झाले . पुढे अभषेकने जॉन हॉपिकKस मधून पीएचडी केली व अवंतीने
मेरीलँ डमधून एम. एस. व बो^टनमधून एमबीए फायनाKस केले . गेली सोळा-सतरा वष`
अभषेक मेरीलँ डमTये आहे तर अवंतीला मेरीलँ डमTये येऊन आता पाच वष` झाली.
अभषेकची ‘aहॅसो#cटक मेडकल’ नावाची वैeकfय उपकरणे बनवणारी ^टाट2 अप
कंपनी आहे. अवंती गुंतवणूक Wे/ात काम करते. अभषेकला िhकेट खेळायला आण
िम/ांबरोबर गcपा मारायला फार आवडते. अवंतीला गुंतवणूक, ^वयंपाक, बागकाम
आण ले खनाची आवड आहे. अवंतीचा “फूड, लाइफ अँड मनी” नावाचा kलॉग
आण यूlूब चॅनल आहे, mयामTये ती गुंतवणूक आण पाककृतंबooल Oलिहते.
तुpही तो kलॉग आण यूlूब चॅनल अवqय पाहा आण आवड$यास लाईक करा.
ऊजा2ला नाचाची आवड आहे. दोघांचे बहुतेक नातेवाईक मुंबई व गोवा येथे आहेत. मुंबईत गे$यावर बहुतेक वेळ नातेवाईक, िम/-मैि/णंना
भेटsयात जातो आण उरले ला वेळ खाsयात. अशोकचा वडापाव, चंtूची पाणीपुरी, सरोजची िमठाई, गोaयात चकन काufल, बांगvाचा
सुका आण िवसवणाची आमटी हे न िवसरता येणारे पदाथ2 . शवाय आवडीचे अनेक पदाथ2 आहेत mयांwयाबxल सांगताना इथली
जागा संपेल पण माशांwया नाना yकारांची यादी काही संपणार नाही! गोaयात गेलात तर ऑथंिटक गोवन जेवणाचा अनुभव घेsयासाठी एखाeा
अप^केल रे^टॉरंटमTये न जाता एखाeा खानावळीत जेवा असा अवंती आण अभषेकचा स|ा आहे.

िनले श आण लीना मालवणकर
िनले श आण लीना मालवणकर हे मूळचे मुंबईचे. िनले श आण
लीना हे आप$या दोन मुलांसह (आलाप आण आशय अनुhमे
११ आण ५ वष`) हे ५ वष` अमे~रकेत आहेत व Hयातली गेली
अडीच वष` ते हॉवड2 काउंटी मTये एOलकॉट ￭सटी मTये वा^तaयास
आहेत. िनले श ड^कaहरी वािहनीसाठी सॉटवेअर टेÄ^टगचे काम
करतो. िनले शला वाचन, ले खन, च/पट पाहणे आण जुनी ंहदी
गाणी ऐकsयाचा छं द आहे तर लीनाला नाटकांमTये अभनय
करsयाची तसेच गायनाची आवड आहे. िनले श आण लीनाwया
मोÑा मुलाला, आलापला काटू 2 Kस काढsयाची आवड आहे तर
Hयांचा छोटा मुलगा आशयला गcपा मारsयाचा छं द आहे. िनले शला एOलकॉट ￭सटी मTये आयो￭जत केले जाणारे िविवध काय2 hम, उपhम
आण सं^थांwया माTयमातून जोडला गेलेला मराठी समाज Öािवषयी आHमीयता आहे.
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अçनी आण रमे श देवरे

रचरा आण रिवशेखर महाजन

रमेश आण अçनी गेली ८ वष` एOलकॉट ￭सटीत दोन मुली- मानसी आण सािनका- यांwया
समवेत रहातात. रमेश मूळचा ठाsयाचा व Hयाचे शाले य आण पदवी पयJतचे शWण मुबंईत झाले .
पुढे Hयाने अमे~रकेत ‘मॅनेजमंट इKफॉम`शन ￭स#^टpस’मTये मा^टस2 पूण2 केले . अçनी लèानंतर
ठाणेकर झाली असली तरी ती मूळची धुêयाची. रमेश आयटी Wे/ात, तर अçनी हावड2 काउंटी
प#kलक ^कूल ￭स^टीममTये काय2 रत आहे.
रमेशला नाटकांत कामे करsयाची आवड आहे. कलाëेशन या सं^थेत तो गेली ५ वष` काम करत
आहे तर अçनीला वाचन, शारीय संगीत आण पाककले ची आवड आहे.
रमेश आण अçनीचे मुबंईचा वडापाव, मुबंई चाट, महाल्मी येथील िम$क शेक हे पदाथ2
आवडीचे तर दादरची काही मराठमोळी हॉटे$सही Hयांना खूप आवडतात. तसेच मुबंईतील न~रमन
पॉईटं , िवîटो~रया टïमनस, दादरचे शवाजी नाlगृह, ￭सñिवनायक मंदीर आण जहांिगर आट2
गॅलरी ही Hयांची काही आवडती िठकाणे आहेत.

रचरा आण रवी हे दोघंही मुंबईचे. रचरा भाईदं रची तर रवी सांताhूझचा. दोघांचं
बालपण आण शWण मुंबईतच झाले . ते २००८ पासून अमे~रकेत असून Hयातली
गेली आठ वष` ते बा#$टमोर प~रसरात आहेत. ते आण Hयांची दोन मुले (मुलगी रहा
आण मुलगा राघव) हॉवड2 काउंटीत वूड^टॉक भागात राहतात. रवी हे$थकेअर
ऐनाली^ट आहे. या चौघांना टáेल वॉîसला जायला, वेगवेगêया संôहालयांना भेट
eायला आण बोड2 गेpस खेळायला आवडतात. रवीला मुंबईचा वेग आण उHसाह
आवडतो. रचराला मुंबईत मरीन डáाईaह (öfKस नेकले स) आण फॅशन
^टáीटला जायला आवडते.

वैशाली आण बtी शरगुर
वैशाली मुंबईची तर बtी पुsयाचा. दोघे उõशWणासाठी अमे~रकेत आले . हे दोघे आण
मुली सािनका आण अिनशा एOलकॉट ￭सटीत राहतात. शरगुर कुटु ंब साधारण १५ वष` या
भागात आहे. बtी Aerospace Engineer आहे तर वैशाली Medical Librarian pहणून
काम करते. बtी होता Hयावेळेस पुणे एक शांत गाव होते. छान हवा आण टे कvांनी
वेढले $या पुsयात पारंप~रक पेठांपासून आधुिनक कॅंटोKमंट सगळे काही आहे असे
बtीला वाटते. मुंबईचे लोक, बॉOलवूड, हातगाvांवर िमळणारे पदाथ2 , वडापाव,
पावभाजी, लोकल टáेन, सतत जागी असणारी "आमची मुंबई" वैशालीला फार आवडते.
Hयांना सॉकर, टेिनस, ￭सनेमा बघायची, वाचनाची, हायंकगची, ^वयंपाकाची, व बेंकगची
आवड आहे.

बा#$टमोर मराठी मंडळ

http://baltimoremarathimandal.org

मै/ वष2 २०२० अंक २ पृ.१७

वैशाली आण राजेश जाधव

वैशाली आण राजेश हे दोघे सांताhूज मुंबईचे. वैशालीचे एम. ए. पयJतचे
शWण एस. एन. डी. टी. महािवeालयातून झाले . राजेशचे बी. ई.चे शWण
aही. जे. टी. आय. व Hया पुढचे M.H.R.D.Mचे शWण वेलगकर
इ#K^टटयूट मधून झाले .
राजेश, वैशाली आण Hयांची दोन मुले (थोरला मुलगा आय2 न आण
धाकटा अण2 व) गेली १० वष` अमे~रकेत आहेत. २०१३ पासून ते हॉवड2
काउंटीमTये एOलकॉट ￭सटीत राहतात. वैशालीला लहान मुलांना
शकवsयाची आवड आहे आण ती सेलेëी शाळे त शकवते. राजेश
फामा2^युिटकल इंड^टáी मTये 'एस. ए .पी. सो$युशन आïकटेîट' आहे.
वैशालीला कला आण नृHयामTये रस आहे. राजेशला वाचनाची,
धावsयाची आण yवासाची आवड आहे. वैशालीला नेहमी आठवणाûया
मुंबईwया गोÜी pहणजे दीनानाथ मंगेशकर नाlगृहातील नाटके, राम-कृüण हॉटेल मधील वडा सांबार, बांtा लंकग रोडला
केले ली खरेदी आण जुहू चौपाटी वरची संTयाकाळ. या चौघांना मुंबईचा वडा-पाव, मुंबई चाट आण पावभाजी फार आवडते.
वैशालीwया मते "आमची मुंबई" ही वैिवTयाने नटले ली आण चैतKयाने भरले ली आहे आण मुंबईचे हे चैतKय व उHसाह "बॉpबे
(मुंबई) मेरी है" Öा गाsयात अगदी तंतोतंत उतरले आहे.

साग~रका आण अिमत जोशी

साग~रका आण अिमत हे दोघेही ठाsयाचे. ते गेली ११ वष`
अमे~रकेत/बा#$टमोर भागात आहेत. सTया साग~रका, अिमत आण
Hयांची ५ वषाJची कKया ^वरा हॉवड2 काऊंटीत कोलं िबया प~रसरात
राहातात.
अिमत ￭स#aहल इं￭जिनअर असून तो yाईम ए इ ôुप येथे हायवे
डायरेîटर पदावर काय2 रत आहे. साग~रका 'सर जे.जे. ^कुल ऑफ
आट2 स'् ची िवeाथनी असून ती सTया सुयश कK^लंटग
कंपनीमTये अध2 वेळ 'कॅड टे#îनशयन'चे काम करते. Hयाबरोबरच ती
uf लाKस ôािफक डझायनरही आहे.
अिमतला िhकेट, aहॉलीबॉल, टेिनस खेळायला आण पोहायला
आवडते तर साग~रकाला च/कला, योगासने, नृHय आण

aहॉलीबॉल ÖामTये रस आहे.
तेहेतीस तळी असले ले ठाणे हे तêयांचे शहर आहे! ठाsयातील तलावपाळी, गडकरी रंगायतन आण डॉ. काशीनाथ घाणेकर
नाlगृह Öा Hयांwया आवडHया जागा. मामले दार िमसळ, राजमाता वडापाव आण जोगदेव आई^hीम Hयांना खूप आवडते. Hया
दोघांwया शkदांत सांगायचे झाले तर “We are aging but so proud that our city is getting younger by the day.”

बा#$टमोर मराठी मंडळ
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^नेहा आण संदीप अिनखडी

^नेहा अिनखडी (पूवा2ãमीची ^नेहा रेगे) ही मुंबईची
(लèाआधी बांtयाला तर लèानंतर ठाsयाला). ￬सधुदगु 2
￭ज$Öातले Kहैचआड हे ^नेहाwया माहेरचे मूळ गाव. ^नेहा,
संदीप आण Hयांचा दहावीत असले ला मुलगा ￭सñाथ2 हे गेली
अडीच तीन वष` बॉ#$टमोर प~रसरात वा^Hयaयास आहेत. ते
आधी हंट aहॅली मTये राहत होते व गे$या दीड-दोन वषाJपासून
एOलकॉट ￭सटीमTये रहातात. ^नेहा गृिहणी तर संदीप आयटी
aयावसायक आहे. गे$या काही मिहKयांपासून ^नेहा सं^कृत
शकत आहे. कोरोनाwया साथीतही तचे सं^कृत शWण ऑनलाइन सुर आहे. तला संगीताची, िवशेषत: शारीय संगीताची आवड
आहे. ^नेहा मुंबईwया अगदी yेमात आहे. मुंबईबxल बोलावे ततके कमीच असे तला वाटते. वेगवेगêया yसंगांना धीटपणे सामोरे
जायला शकवणारी, सगêयांना सामावून घेणारी मुंबई आण मदतीला तHपर असले ले मुंबईकर यांचा तला आवजू2न उ|ेख
करावासा वाटतो.

ãीरंग आण रेखा नाबर

ãीरंग आण रेखा नाबर दोघेही मुंबईचे.

ãीरंग यांनी IIT मTये केिमकल
इं￭जिनअंरग केले आण नंतर काही
वषाJनी अमे~रकेत आले . काही वषाJनी रेखा
आण मुलगी सुñा अमे~रकेत आले . yथम
ओहायो, नंतर Kयू जस•, मग ¶ो~रडा असा
yवास करन शेवटी बा$टीमोरेमTये
^थायक झाले . बा#$टमोर मTये गेले २०
वष` Hयांचे वा^तaय आहे. ह|ीwया
िपढीला काही माग2 दश2 न हवे असेल तर
ãीरंग आण रेखा दोघेही तHपर असतात.
रेखा आथक विनयोजन Wे/ात काम
करतात तर ãीरंग मुंबईwया िपडीलाईट कंपनीwया यूएस ऑिफसचे अTयW आहेत. Hयाआधी जवळ जवळ ५-६ वष` मुबं ईwया
िपडीलाईट R&Dचे व$ड2 वाईड yमुख होते. Hयांना दोन मुले - मेघना आण रोहन. मेघना आण तचे कुटु ंब कने#îटकटमTये
वा^तaयास आहेत. तर रोहन आण Hयाचे कुटु ंब एOलकोट ￭सटीमTये राहतात. ãीरंगना शारीय संगीताची आवड आहे तर रेखा
वेगवेगळे आं तरराÜáीय पदाथ2 उßम yकारे करsयाची कला जोपासून आहेत. दोघांनाही िëज खेळsयाची, yवासाची आण नवीन िम/
जोडsयाची आवड आहे.

बा#$टमोर मराठी मंडळ
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गजानन आण शारदा सबनीस

सबनीस कुटु ंब कोलगाव (सावंतवाडीजवळ) आण
गोaयाचे. गजानन काकांचे वा^तaय अमे~रकेत
१९६४पासून तर शारदा काकूंचे लèानंतर १९६९ पासून.
गजानन काकांनी Cornell िवeापीठामधून पीएचडी पूण2
केली आण शारदा काकूंनी एमबीबीएस नंतर पॅथॉलॉजी
Wे/ातील शWण अमे~रकेत$याच वॉ￮श™टन हॉ#^पटल
संटरमTये पूण2 केले . Hयानंतर काकूंनी AFIP या
जगy￭सñ सं^थेत (ही सं^था जी वॉ$टर रीड बरोबर
संलè होती) काम केले . गजानन काका आधी
बे^टेलमTये कामाला होते आण नंतर हावड2 िवeापीठामTये इं￭जनीअंरगचे yाTयापक होते. दोघांनी एकाच िदवशी - मे २००६
मTये- सेवािनवृßी घेतली. िनवृßीनंतरही ते भारतात आण अमे~रकेत राहून खूप गोÜी करतात. ￭स$वर Ä^yगमधील सुमारे
चाळीस वषाJwया वा^तaयानंतर २०११ पासून ते कोलं िबयामTये राहात आहेत. Hयांwयाकडे ´बरम अस$यामुळे बा#$टमोर
मराठी मंडळाचे सद^य काकांwया मदतीने तेथे मींट™ज करतात. ३०-५० जणांसाठी जर जागा पािहजे असेल तर सबनीस
काकांना कधीही संपक2 करsयाची ^टॅंडग ऑफर Hयांनी िदले ली आहे. बा#$टमोर मराठी मंडळाचे सभासदHव घेsयापूव• दोघांनं
वॉ￮श™टन डीसीwया मराठी कला मंडळाwया काय2 hमांमTये सुरवातीपासून हातभार लावला. बृहन महाराÜá मंडळाwया
बा#$टमोरमTये झाले $या कKaहंशनमTये देखील Hयांनी सिमतीवर काम केले . Hयांनी अमे~रकेत पैठsया, पूजेसाठी चौरंग इHयादी
िवकsयाचा उपhमसुñा केला. काकांनी Hयांwया िवषयाशी संबंधत १०६ पु^तके आण २००wयावर ले खही Oलिहले आहेत.
मराठीमTयेही ३-४ पु^तके Oलिहली आहेत व HयामTये अमे~रकेतील मराठी लोकांिवषयी मािहती िदली आहे. एवढी वष` अमे~रकेत
राहीले असले तरी Hयांना मुंबईबxल yेम आहे. भारत व अमे~रकेतील सं^कृतंना समजावून घेत आजwया िपढीला माग2 दश2 न
करsयात Hयांचा सिhय हात असतो. दोघेही बा#$टमोर मराठी मंडळ आण कलाëेशन मTये जोमाने मदत करतात. कोणीही
कधीही सबनीस काकांना फोन के$यास ते नेहमीच मदत करsयास तयार असतात ही Hयांची खा￭सयत आहे.

^नेहा जाधव आण कमल भािटया

^नेहा आण कमल दोघे मुंबईचे. ^नेहा पा$या2ची (िवले पाल̀) तर
कमल भांडुपचा. दोघांनी टोपीवाला नायर कॉले जमधून एम. बी. बी.
एस. केले . गेली १२ वष2 दोघे अमे~रकेत आहेत आण Hयातली ६
वष2 बा#$टमोर भागात. सTया ते दोघे आण Hयांची ले क मीरा एOलकॉट
￭सटीमTये राहतात. दोघेही वैeकfय Wे/ात काम करतात. ^नेहा child
and adolescent psychiatry तर कमल adult psychiatryमTये
काय2 रत आहे. ^नेहाला वाचनाची आण नवीन भाषा शकsयाची

आवड आहे. कमलला गाणी गायला आण ukulele/keyboard
वाजवायला आवडते. ^नेहा, कमल आण मीरा अaहंजस2 , मॅिटáîस ￭सरीज, ^टार वॉस2 , रामायण आण महाभारताचे फॅन आहेत. यावष•
अमे~रकन साईन लँ ™वेज शकायचा Hयांचा िनधा2र आहे. They like crabs, inner harbor and BMM!

बा#$टमोर मराठी मंडळ
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िवनी आण शुभांगी रेगे

िवनीचा जKम नागपूरचा पण तो मुबं ईमTये वाढला.
मेरीलँ डमTये तो पेरी हॉलमTये आई डॉ. mयोती रेग,े
बायको शुभांगी, आण मुलगा वीर Öांwयाबरोबर गेली
वीस वषJ राहात आहे. िवनी मुंबईत मी हाजीअलीला
राहात असे. Hयाचे शाले य शWण दादरwया बालमोहन
िवeामंिदरमTये झाले .
मुंबईहून बीकॉम आण हॉटेल मॅनॅजमेsटचा ड≠ोमा
के$यानंतर अमे~रकेत आ$यावर िवनीने मॅनॅजमेsटमTये
BS आण MS के$यावर बा$टीमोरमTये एका कॉले जमTये
yाTयापक pहणून तीन वष` काम केले . २००५मTये तो
हॉवड2 कpयुिनटी कॉले ज मTये डायरेîटर pहणून रजू
झाला. िवनीला िफलाडे#$फयातील टे pपल युिनaह￭स2 टी आण डáेîसेल युिनaह￭स2 टीमTये शकवsयाची संधी िमळाली. नुकतीच
बो^टन जवळील एका कॉले जमTये िवनीची Dean of School of Business pहणून िनयुÆf झाली आहे. या कारणा^तव येणाûया दोन
ते तीन मिहKयात िवनी व कुटु ंबीय बो^टनला ब^तान हलवणार आहेत.
गे$या वीस वषा2त िवनीला बा#$टमोरमTये बरेच िम/ आण ^नेही िमळाले . यात$याच काही िम/ांसमवेत Hयाने बा#$टमोर मराठी
मंडळ सुर केले . जे बीज Hयांनी ११ वषाJपूव• पेरले होते Hयाचे आज मोठे झाड झा$याचे पाहून Hयाला आनंद होतो.
तुpही कधी मुंबईला गेलात तर या खाsयाwया जागांना नØf भेट eा असा िवनीचा स|ा आहे - कfत• कॉले जwया समोरचा
अशोकचा वडापाव (दादर), महेश लं च होम (फोट2 ) ंकवा गजाली (िवले पाल` ) मधील सीफूड, नूराणी (हाजीअली) ंकवा
बघदादी (कोलाबा) मधील मोघलाई, ठाकस2 (िगरगांव चौपाटी) मधील गुजराती थाळी, िद|ी दरबारमधील िबया2णी, िëटािनका
आण कंपनी (बेलाड2 इ^टेट) मधील पारसी जेवण, गो$डन डáॅगन (ताज महाल हॉटेल) मधील चायनीज, र^तमचे आई^कfम
सॅKडिवच (चच2 गेट), आण हाजीअली जूस संटरमधील mयूसेस आण ^टáॉबेरी hीम.

^वाती आण राकेश गांधी

^वाती गांधी (बागवे) मुंबईची. ती गेली २२ वष2 अमेरीकेत आहे आण Hयातील १३ वष2 बा#$टमोर भागात. सTया ती, राकेश आण
आठवीतला ∞ुव पेरी हॉल भागात राहातात. दोघे आयटी Wे/ात काय2 रत आहेत. Hयांना नाटकांची आण ^वयंपाकाची आवड आहे.
बागकाम करायला देखील Hयांना आवडत मा/ वेळेअभावी ते करणे शîय होत नाही. मुंबईकरांची आपुलकf, अगदी सहजपणे
एकमेकांकडे, शेजाûयांकडे जाणे-येणे असे ते तला आवडत असे.

बा#$टमोर मराठी मंडळ
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बाममं आण मराठी कला
मंडळाHया संयुÑ िवÖमाने
सुर केले $या सािह\याची
देवाणघेवाण sा नjया
उपÜमाअंतग2 त
'िहतगुज'Hया आगामी
अंकामधील दोन ले ख
झलक Mवरपात सादर
करत आहोत. मै/Hया sा
अंकातील गáा आपुला
गाव बरा सदारांतग2 त मुंबईठाणे-कोकण sा
भागातील शेजाrयांशी
आपली ओळख होणार
आहे. \याच [देशांिवषयी
मािहती देणारे िहतगुजHया
अंकांमधील ले ख
[काशनाथ2 िनवडले
आहेत. दोAही ले ख
अनेकपानी आहेत. मै/Hया
पृâसंÇयेHया मया2देमुळे
दोAही ले खांतील
सुरवातीचे भागच केवळ
[काशत केले आहेत.
संपूण2 ले ख िहतगुजHया मे
मिहAयात [काशत
होणाrया अंकात वाचIयास
िमळतील.
लेखक चमू - अभ￭जत
देवधर, माधवी आगाशे,
7ीती फडके, सुजाता
देशमुख, अतुल प=क>,
महे@र पाटील, सोनाली
आं Eे-तेरेदेसाई

बा#$टमोर मराठी मंडळ

मुंबई एक MवÉननगरी
'मुंबई, ब;बई, बॉ;बे','The City that Never Sleeps', 'Financial Capital of
India', 'भारताचं Aयूयॉक2' ! असं काय आहे खास मुंबईHया पाIयात? यामागे
दडलाय तो मुंबईचा बहुसांMकृतक इतहास, Pयातून मुंबईसारख़े सुंदर
रंगीबेरगं ी फूल उमलले . येथील माणसे जणु या फुलाHया अनेक पाकXया.
काळानुसार एकेक पाकळी उमलत गेली आण [\येक पाकळीत \यांHया
भाषेचा, चिव^ खाIयाचा, रीती-परंपरांचा अक2 िमसळत गेला. असे अनेक
पदर असले ले फूल ;हणजेच मुंबई.

Inset Photo of Gateway of India, by Ameya
Deshmukh

इतहास ;हटलं क_ एखादा पुणेकर, को$हापूरकर अ`या2 झोपेतदेखील
साbाPय, युc वगैरे घडाघडा ऐकवू शकतो, पण मुंबईचा इतहास पण ततकाच
जुना आहे, बरं का!! मुंबईHया लोकल टgेनचा [वास मुंबई-बाहेरHया
माणसाला PवालामुखीHया उhेकासारखा वाटत असला तरी मुंबईची
िनiमतीच PवालामुखीHया उhेकातून झाली अस$याने आ;हाला \याचे फार
काही वाटत नाही. मुंबईची सात बेटे ;हणजे Isle of Bombay, परळ, माझगाव,
माहीम, कुलाबा, वरळी आण Old Woman's Island. आमHया jयापारपरंपरेची रेखा थेट अगदी शूपा2रक बंदरापयkत जाऊन पोचते. पिह$या
शतकातील शूपा2रक बंदर (स`याचे नाला सोपारा) एक मह्वपूण2 jयापारकंh
होते आण रोमशी jयापारी संबंध होते. मुंबईत एक चचा2 तु;हाला नेहेमी नp_
ऐकू येईल - तु;ही मुंबईतले क_ बाहेरचे? पण मुंबईत Mथलांतर सतत सुरच
आहे. अगदी दस
ु rया शतकातील शलाहारांHया काळापासून आता sा
tणापयkत कुणी ना कुणीतरी मुंबईत सेटल होतच आहे. तेराjया शतकात देखी
स$तनतHया काळात बांधले ला हाजी अली दगा2 ंकवा अगदी \याही
आधीHया काळी कोरली गेलेली जोगेvरी ले णी; एwलफंटा ले णी; वाळकेvर
मंिदर; बाणगंगा टँक ले णी ही चांगली उदाहरणे ;हणून देता येतील.

पंधरावे शतक: पोतु2गीजांनी मुंबईवर कyजा केला \यावेळी Island of Bombay आण वरळी येथे पोतु2गीज, कोळी, भंडारी, जे मुळचे
समुhी jयापारी होते; कुणबी, आzी, जे शेतकरी होते; व माळी समाज Mथायक झाला. उ{रेHया बेटांवर माहीम, परळ, वडाळा
आण सायन गावात [भू, |ा}ण, वाणी आण पारशी यांशवाय कोळी आण भंडारी समाज Mथायक झाला. या बरोबर कावेल,
कोलभट, नायगाव, डंगरी आण काही लहान गावे वसली. या काळात, अनेक wMती िगÄरजाघरे बांधली गेली आण हजारं
लोकांना wMती धमा2त पÄरवत2 न करIयास जबरदMती करIयात आली. समाजात यामुळे अशांतता वाढली आण हळू हळू
लोकसंÇया आण jयापार कमी झाला.
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सोळावे शतक: ि|िटश राPय आले आण वाiषक भाáावर मुंबईला East India Company ला देIयात आले . \यांनी मुंबईत
िकåा, रMते बांधले , इमारती उभार$या, कोठारे आण रçणालय बांधली. मुंबई कारागीर, jयापारी आण उÖोगपतंचे संपè शहर
बनले . \यानंतर लोकसंÇया वाढायला सुरवात झाली. १६४७ मधे पारशी समाजातील िवणकर आण इतर कारागीर मुंबईत आले
आण १६७३ मधे \यांनी मुंबईत$या मलबार िहल येथे पिहला Dakhma, Tower of Silence बांधला. १६८६-१६९६ मधे
Malaria आण Plague मुळे मोñा [माणात लोकसंÇया कमी झाली.
सतरावे शतक: पुनव2 सन सुर झाले अण मुंबईत पुAहा धंÖात भरभराट होऊ लागली. East
India Company चे या काळात राजक_य शÑ_ ;हणुन रपांतर झाले . Old Woman's
island वर Gunpowder Mill आण डंगरी येथे तुरंग बांधIयात आले . डॉóस बांधून
नौदलाची तैनात झाली. पिहला बगदादी यहुदी (Jew), जोसेफ सेमा, १७०३ म`ये
सूरतहून मुंबईला आला, आण बेने इराईल समुदायाचा पिहला सदMय मुंबईHया दtण
कोकण खेáातून शहरात आला. १७९६ म`ये Samuel Ezekiel Divekar यांनी "The
Gate of Mercy" synagogue Mथािपत केले . १७२० मधे पिहली बँक बांधून jयापारास
[ो\सािहत केले गेले. लोकसंÇया वाढत गेली. याच शतकात, सा^ी बेट, एwलफंटा, हॉग
बेट, कारंजा, वसई, खंदेरी आण इतर बेटे East India Company ने मराñांकडू न
बळकावली. १७८० मधे मुंबईची लोकसंÇया एक दशलt झाली. १७८२ मधे [थमच
देवीHया साथीदार;यान (Smallpox) लसीकरण सुर केले . १७९० मधे गुजरातम`ये
छाया$च& संदभ,:
ं ईत आले .
https://commons.wikimedia.or दöु काळ पडला आण पारशी मोñा [माणात मुब
g/w/index.php?curid=69235

अठरावे शतक : १८०३ म`ये जुना िकåा, तेथील घरे आण बाजारपेठ येथे [चंड आग
लागून बरीच िव{ आणी जीिवत हानी झाली. मया2िदत जागा आण वाढती लोकसंÇया यामुळे ि|िटशांनी भरणी टाकून बेटे
जोडायचा [क$प सुर केला. या आगीनंतर येथील मुसलमान वMतीतील बरेच लोक जुना नागपाडा व इतर भागात Üॉफड2 (महा\मा
फुले ) माकõटHया उ{र-पúमेकडे Mथायक झाले , आण मग जेjहा ि|टीश पायदळ (infantry) रेषा बांध$या गे$या तेjहा \यांना
पायधुनीHया उ{रेस, मांडवीतील भंडीबाजारHया भागात हलिवIयात आले . मुंबई बेटाला सा^ी बेटाबरोबर जोडणारा 'सायन
कॉजवे' १८०३ म`ये पूण2 झाला. हॉन2 बी वेåाड2 , नावाHया समुhी ￮भतीमुळे सखल भागाची पुन[ा2ûी झाली आण सुमारे ४००
एकर जमीन पुरिवली गेली. महाल्मी, कामाठीपुरा, ताडदेव आण भायखळयाचा भाग Mथायक झाला. कामाठी कामगार
कामाठीपुराम`ये वसले आण मग जशी जशी नगरी वाढत गेली तसे ते धोबी तलाव, िगरगाव, चौपाटी आण खेतवाडी या जागेत
वसले . jयापार करणारे समुदाय (कHछी आण पारशी) मुंबईत येत रािहले आण आता िक$$याबाहेर मांडवी, चकाला आण
उमरखेडी या िठकाणी वसू लागले . उमरखडी, खेतवाडी, तरवडी, माहीम, भंडीबाजार आण डंगरी या जागेची लोकसंÇया वाढू
लागली.
१८१९म`ये राPयपाल Mountstuart ElphinstoneHया अधप\याखाली jयापाराचा िवMतार आण शैtणक संMथेची Mथापना
झाली. jयापार वाढत गेला आण १८३६म`ये Bombay Chamber of Commerce ची Mथापना झाली. १८३७म`ये मोñा

[माणात पारशी मुंबईत आले . १८३८ म`ये 'कुलाबा कॉजवे' पूण2 झाला. १८५३ रोजी, मुंबईला ठाIयाशी जोडणारी भारतातील
पिह$या [वासी रे$वेमागा2ची Mथापना झाली. १८५७ म`ये पिह$या Mवातं/्ययुcानंतर East India Company वर गैरjयवMथेचा
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आरोप झाला आण ि|िटश राजाने मुंबई ताyयात घेतली. १८५८ मुंबईम`ये पिहली कापड िगरणी बांधIयात आली. १८६१ १८६५ American Civil War Hयावेळी हे शहर जगातील [मुख कापूस jयापारकंh बनले . १८६९ला Suez Canal उघडला आण
मुंबई शहर अरबी समुhावरील सवा2त मोठे बंदर बनले . १८७०म`ये गटार बांधकामात काम करIयासाठी अनेक लोक मुंबईत आले .
मुंबई महानगर पाwलकेची Mथापना १८७२म`ये झाली. १८७३म`ये 'बॉ;बे पोट2 टgMट’ [Mथािपत झाले आण गोदी(docks)
बांधIयात आ$या. £ोरा फाउंटेन आण #jहóटोÄरया टiमनस, हँंगग गाड2 न आण सरोवर याच काळात बांधIयात आले . वMती
वाढत गेली. माझगांव, मलबार िहल, माकõट, मांडवी, उमरखडी आण भुलेvर, िगरगाव, भायखळा, चचपोकळी, पांजरपोळ येथे
निवन घरे उभी रािहली. िक$$यात दोन मोठे बाजार- चायना बाजार आण चोर बाजाराम`ये गोदामांची गद• झाली. १८७६ १८८१म`ये देवीची साथ (Smallpox) पसरली. १८८८ मधे मुबं ई महानगर पाwलका Mथािपत झाली. १८९८ला मुंबईम`ये
िगरIयांची (Mills) संÇया १३६ पयkत वाढली. या काळात पारशी समाज, गोआनीज, रेशीम िवणकर, धाAय jयापारी, बेने
इराईली, मजूर लोक, कोळी समाज, मुसलमान, अरब आण |ा;हणांची मुंबईतील वMती वाढली.
१९२० म`ये कामािनिम{ मुंबईत Mथलांतर करणारे अनेक दtण भारतीय माटु गं ा आण धारावीHया उ{रेकडे असले $या
झोपडप¶ीत Mथायक झाले . Mवातं/्य चळवळीत मुंबईने पुढाकार घेतला. १९४७म`ये भारताला Mवातं/्य िमळाले आण
पािकMतानमधील शरणाथß (￬सधी समाज) मुंबईत आले . \यांनी लोकसंÇयेम`ये आणखी भर घातली. १९४७म`ये भारताHया
Mवातं/्यानंतर मुंबई राPय तयार झाले . १९५० म`ये मुबं ई उपनगरी ￭ज$हा व मुंबई शहर िवलीन करन मुंबईHया महानगर
पाwलकेHया ह™ीत वाढ करIयात आली. आज मुंबई महानगर पाwलका, मुंबई महानगर [देशाचा भाग आहे. मुंबईत बदल घडत गेले
आण शहर वाढत गेले. टेóसटाईल इंडMटgी गेली, िफ़$म् इंडMटgी आली. नवीन jयवसाय व \याबरोबर येणारी नवी माणसे आली.
या शहराने येथे राहणाrया [\येक माणसाला मुंबईकर करन टाकले . जो इकडे आला आण रािहला तो इकडचा झाला. जरी काही
कारणाने तो बाहेर गेला, तरी \याचा मुंबईHया [ती ओढा कमी झाला नाही. अशी ही मुंबई येथील Mथायक मुंबईकराHया
िनरिनराXया रंगात रंगली.

These raindrops falling on water symbolize
how life, like the water, was normal until a
small irregularity disturbed the water.
Though the ripples will last for a while, they
will eventually fade away and return back to
normal.

मल्हार मंदसौरवाले

sा अंकाHया
!या अंका(या
मुखपृâावरील
मुखप.ृ ठावर2ल
[काशच/ही म$हारने
4ाकाश6च8ह2
िटपले
आहे.
म:हारने =टपले
आहे .
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बाममं आण मराठी कला
मंडळाgया संयुç िवuमाने
सुर केले $या सािहMयाची
देवाणघेवाण Hा नrया
उप~माअंतग2 त
'िहतगुज'gया आगामी
अंकामधील दोन ले ख
झलक Qवरपात सादर
करत आहोत. मै/gया Hा
अंकातील गéा आपुला
गाव बरा सदारांतग2 त मुंबईठाणे-कोकण Hा
भागातील शेजाDयांशी
आपली ओळख होणार
आहे. Mयाच eदेशांिवषयी
मािहती देणारे िहतगुजgया
अंकांमधील ले ख
eकाशनाथ2 िनवडले
आहेत. दोêही ले ख
अनेकपानी आहेत. मै/gया
पृëसंíयेgया मया2देमुळे
दोêही ले खांतील
सुरवातीचे भागच केवळ
eकाशत केले आहेत.
संपूण2 ले ख िहतगुजgया मे
मिहêयात eकाशत
होणाDया अंकात वाचÜयास
िमळतील.
लेखक चमू - रिव
मनोहर, अतुल प2क3,
ऐ5या8 हरेर, िदनेश
जाधव, =ाज>3 =भू,
=वीणा अिनखडी

येवा कोकण आपलोच असा!

छायाचF संदभ8 :
http://divcomkonkan.gov.in/Docume
nt/en/page/MapGallery.aspx

कोकण ;हटलं क> समुAिकनाDयाशी समांतर सHाAी पव2 तरांगेची गुंफण, Mयामुळे
अनेक नागमोडी वळणांचे उंचसखल घाटरQते, नयनर;य अशी िहरवी दाट झाडी व
शेती हे दUय डोVयांसमोर येते. पहाटेचं धुकं, Mयामधून राQता कापणारी, माडाझावVयांचा अडसर दरू करन पडणारी सूया2ची कोवळी िकरणं, Mयामुळे उजळणारी
लाल कौलार घरं, आण Mयाबरोबर प्यांचा िकलिबलाट, कोिकळे ची तान, काकड
आरMया आप$या कानात फेर धर लागतात. असा हा कोकण भाग ;हणजे या
भूतलावरील Qवग2 च आहे. महारा`aाची राजधानी मुंबई ही या कोकण पcdातच
आहे. हा eदेश महारा`a, गोवा आण कना2टक या तीन राfयांgया सीमावतh भागात
येतो. भारताला ७२० िक.मी. (४५० मैल) लांबीचा समुAिकनारा असणारी कोकण
िकनारपkी लाभली आहे. िकनाDयाला समांतर असले ली सHाAी डंगररांग यांgया
मध$या भागात असले ली ही कोकणपkी अपार िनसग2 संदया2ने नटले ली आहे.
माडांgया रांगा, आं बे, सुपारी, केळीgया बागा, फणस, काजू, कोकमाची झाडे आण
डंगरउतारांवर केले ली भातशेती यांनी कोकणाची जमीन संपn केली आहे.
अतशय सुपीक जमीन, मुबलक पाणी पुरवठा आण पाऊस असा िनसगा2चा वरदहQत
कोकण eदेशाला लाभला आहे.

घाटावरन जेrहा तु;ही कोकणात उतरन तथ$या गावात eवेश करता तेrहा तुमचे Qवागत करते ती कोकणातली लाल माती,
नारळाची उंच झाडं, सुंदर गडद रंगांची फुलं Mयांचा सुवास आण अशा िकMयेक गो`ी. एखाuा बस थांvयावर जेrहा गाडी थांबते व
तुgयात तथ$या Qथािनक लोकांचा eवेश होताच गाडीत मासे, रानमेवा, आं बा, फणस, अबोली, बकुळ, सुरगं ीची फुले असा एक
िमw वास येतो.
eवासासाठी रQता व रे$वे ही eमुख साधने असली तरी आता समुA वाहतुक>चा वापर वाढत आहे. कंकण रे$वे हे आyय2 २५
वषा2पूवh ई. wीधरन हयांgया िनzणात rयवQथापनातून िनमा2ण झाले . अMयंत दगु 2 म भागातील Hा बांधकामात ९२ बोगदे व १७९
मोठे पूल Hांgया िन}मतीने अनेक िव~म eQथािपत झाले . रMनािगरीजवळ पानवल नदीवर असले ला पुल भारतातील सवा2त उंच
तर एशया खंडातील ३ नंबरचा उंच पूल आहे. कंकण रे$वेवरील सवा2त लांब बोगदा रMनािगरीतील उÄी व भोके Qथानकांमधील
करबुडे िठकाणी असुन Mयाची लांबी तvबल ६.५ िकमी. आहे. १९८६ मÉयेच रोHापयÑत पोचले $या कंकण रे$वेचे काम २६
जानेवारी १९९८ला पूण2 झाले .
अÖलबागला जाÜयास बोट वाहतूक गेट वे ऑफ इंडयावरन गेली अनेक वषâ उपलvध आहे, परंतु ती पावसाळयात बंद असते.
आता मा/ Qवतःची कार बोटीत घेऊन जाÜयाची रो-रो कार फेरी सेवा भाऊचा धãा येथून वष2 भर सुर असते.
कोकणातील पाउस हा एक अिवQमरणीय अनुभव आहे. कधी मुसळधार, तर कधी रीपरीप असा िकMयेक िदवस नुसता पडतच
असतो. पावसात सगळीकडे भाताची शेती केली जाते. Mयाची सव2 / लुसलुशीत पाती पािहली क> जमीन िहरवा शालु पåरधान
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केले $या निवन नवरीसारखी िदसते. डंगरातुन भरभरन कोसळणारे धबधबे, कलावतीची सुंदर गडद फुले , Mयांgया पानावर
संततधार पडणारा पाउस बघत तुमचा वेळ कसा जातो ते कळतच नाही. जीवनशैली चाकोरीबì झाले $या शहरी चकरमाêयाला हे
सव2 भरभरन अनुभवता येतं. ;हणूनच इथे दरवषh पावसाची मजा घेÜयासाठी पय2 टकांची गदh होते.
कोकणाबîल ￭जतकं Öलहावं ततकं कमीच आहे. एकदा मन तथं गेलं क> परत यावंसं वाटत नाही. आपण खूप नशबवान ;हणून
आप$याला हे सव2 अनुभवता आलं असं कायम वाटत राहतं. परशुरामांची ही पावन भूमी सवाÑना अनुभवता येवो.

बालिवभाग
मराठी Jलहा-वाचायला शकणाLया मुलांसाठी =Mसंच
मराठी आण इंñजी रंगांgया जोéा जुळवा.

गुलाबी
लाल
िपवळा
काळा
पांढरा
नांरगी
िहरवा
जांभळा
आकाशी
राखाडी

अपणा2 वाईकर

Green
Grey
Purple
Pink
Sky blue
Yellow
Red
Orange
White
Black

खालील शvद िदले $या वाòयात अथा2eमाणे वापरा.

मी, मला, माझे, माôया, माôयाकडे, माôयासाठी, माôयाकडू न
१. ---- नाव आभा आहे.
२. ---- बाबांचे नाव वैभव आहे.
३. ---- आईने शरा केला.
४. ---- केक खूप आवडतो.
५. ---- िनVया रंगाचा फुटबॉल आहे.
६. ----मराठी शकÜयासाठी मराठी शाळे त जातो.
७.

बा#$टमोर मराठी मंडळ

आई ;हणाली,” ---- हे तुला बÄीस!”

http://baltimoremarathimandal.org
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