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िे ई पुस्िक वेबसाईटवि ठे वण्यापुवी
ककवा वाचनाव्यहिरिक्त कोणिािी वापि
किण्यापुवी

ई-साहित्य

प्रहिष्ठानची

पिवानगी घेणे आवश्यक आिे.

मनोगि

भाििामधून जे कु णी वयस्कि
लोक अमेरिके ि जािाि त्यािील नव्वि टक्के
लोक आपल्या मुलीच्या ककवा सुनेच्या
बाळं िपणासाठी

जािाि.

अमेरिके िील

लोकांना याचे आश्चयव वाटिे. त्यांच्या
िृष्टीने लग्न, बाळं िपण या गोष्टींसाठी
आईवहडलांनी यायची काय गिज? िाच
िि आपल्या आहण त्यांच्या संस्कृ िीमधला
फिक आिे ना? सुख िु:खामध्ये आपल्या जवळच्या लोकांना सामील करून घेणे
िी आपली संस्कृ िी.
माझी सगळ्याि लिान मुलगी िश्मी, हिच्या बाळं िपणाच्या
हनहमत्ताने मलािी असाच अमेरिके ला जाण्याचा योग आला. के वढे अप्रूप या
गोष्टीचे. माझ्या प्रवासाच्या आठवणी मी हलहून ठे वल्या. िी गोष्ट हडसेंबि २००८
मधील. त्यालािी आिा साि आठ वर्व झाली. मी आल्यानंिि बिे च लोक
कु िूिलाने मला अनेक प्रश्न हवचािीि. िेथील माहििी हवचािीि. िसेच कु णाला
जायचे असेल िि मला त्यांचे फोन येि ककवा कु णी प्रत्यि भेटून त्यांच्या
मनािील शंका कु शंका हवचािीि. (जशा मी पण कािी लोकांना जायच्या आधी
हवचािल्या िोत्या. ) त्यामुळे आपल्या अनुभवामध्ये इििानािी सिभागी करून
घ्यावे असे वाटले. िेव्िाच्या पेिा आिा अमेरिके ला जाण्याचे प्रमाण वाढले आिे.
पयवटन किण्यासाठी सुध्िा आिा लोक सिज युिोप, अमेरिके ची ट्रीप कििाि.
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त्यावेळी िसे नव्ििे. हशवाय या साि आठ वर्ावमध्ये आपल्याकडेिी मॉल
संस्कृ िी, इन्टिनेट, टी. व्िी., मोबाईल मुळे िोजच्या व्यविािामध्ये खूप फिक
पडला आिे. त्याि नाहवन्य असे कािी िाहिले नािी. त्यामुळे मी हलहिलेल्या
आठवणीिील बऱ्याचशा गोष्टी मला त्या वेळी जिी नवीन वाटल्या ििी आिा
कािी त्या िशा वाटणाि नािीि. हशवाय मी नांिड
े सािख्या एका छोट्या
हजल्याच्या रठकाणाहून एकिम अमेरिके ला गेले, त्यामुळेिी किाहचि िा फिक
मला जास्ि जाणवला असावा.
या ‘अमेरिका वािी’ प्रवास वणवनाचे मी एकं िि िीन भाग के ले.
पहिला भाग म्िणजे जाण्याचे ठिले िेव्िापासून हवमानाि बसेपयंि. सुिवािीला
ियािी कििानाचे अनुभव, पासपोटव, हव्िसा, चाि-पाच महिन्यासाठी जायचे
म्िणजे इथली सगळी ियािी, शािीरिक, मानहसक आहण आर्थथक, िा सगळा
अनुभव पहिल्या भागाि आला आिे. िुसऱ्या भागाि िेथील िोजचे घिािील
िैनंदिन जीवन. हिकडील बाळं िपणाचे आपल्याकडील लोकांना खूप कु िूिल
असिे. िसेच िोजचे जीवन कसे असिे याचीिी उत्सुकिा असिे. िे सगळे
सहवस्िि वणवन िुसऱ्या भागाि के ले आिे. आहण हिसऱ्या भागाि आम्िी हिथे
जवळपास कु ठे कु ठे दफिलो, काय काय बहघिले त्याच्या आठवणी.
आठवणी हलहििाना त्या सिळ सिळ हलहिल्या िोत्या. प्रहसध्ि
कििांना त्या बऱ्याच व्यवहस्थि संकहलि किाव्या लागल्या. मुख्य म्िणजे आधी
िश्मीला सगळे वाचायला दिले आहण हिची संमिी हमळाल्यावि नीलम आहण
नहमिा या िोघींना पण वाचून त्यांचे मि हवचािले. सगळ्यांच्या हवचािाने
शेवटची प्रि ियाि के ली. आगामी पुस्िकांच्या यािीि सुनील सामंि यांनी
बऱ्याच दिवसांपूवी या पुस्िकाची घोर्णा के ली, पण या सगळ्या गोष्टींमुळे
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थोडा उशीि झाला. त्याबद्दल मी ई-साहित्यची दिलगीि आिे. पण आपल्या
अनुभवामध्ये इििांना सामील करून घेणे िा आनंि एक वेगळे च समाधान िेवून
जािो.
माझ्या िीनिी मुली आहण जावई, नीलम-हगिीर्, नहमिा-हनखील,
आहण मुख्य िश्मी-सािं ग जयांच्यामुळे मला अमेरिके ला जाण्याचा योग आला, िे
सवव माझ्या आयुष्याचे अहवभाजय घटक आिेि, त्यामुळे त्यांचे आभाि मानणे
म्िणजे मी माझे स्विःचे आभाि मानण्यासािखे आिे. ििीपण अशा मुली आहण
असे जावई मला हमळाले िे मी माझे नशीब आहण त्याबद्दल पिमेश्विाचे आभाि
मात्र नक्कीच मानिे. या प्रवासाला जाण्यासाठी माझे नािेवाईक, हमत्र-मैहत्रणी,
कायावलयीन सिकािी यांचे सिकायव मला हमळाले, त्यांचीिी मी आभािी आिे.
सुनील सामंि यांनीिी त्यांच्या व्यापािून वेळ काढू न बिाच
पत्रव्यविाि के ला, आहण ई-साहित्यने िे माझे पुस्िक प्रकाहशि के ले त्याबद्दल मी
त्यांची आभािी आिे.
धन्यवाि.

नंदिनी िेशमुख
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अपवण पहत्रका

माझ्या मुली, जावई आहण नािी

नीलम-हगिीर्
नहमिा-हनखील
िश्मी-सािं ग
आहण
अमेया, िाहधका, हवभा, हमहिका आहण श्रुिी

यांना, त्यांनी माझ्या जीवनाि भिभरुन दिलेल्या आनंिाहप्रत्त्यथव.....
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या पुवीचे भाग वाचण्यासाठी
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सॅनिोजे येथे हमलीपीटास या रठकाणी साहित्य संमेलन िोिे. या सॅनिोजेची
पण एक गम्मि झाली. त्याचे स्पेललग ‘SANJOSE’ असे आिे . मी िे वाचिाना नेिमी
‘सॅनजोसे’ अशीच वाचायची. पण त्याचा उच्चाि ‘सॅनिोजे’ असा किायचा असिो िे माझ्या
लिाि िािायचे नािी. मी बिे चिा सॅनजोसे म्िणायची. मग िश्मी आहण सािं ग मला
हचडवीि असि. सािं ग िोज सकाळी आठ वाजिा मला हिथे नेवून सोडायचा. पहिले दिवशी
िि िो सवव कािी व्यवहस्थि िोवून मी आि िॉलमध्ये गेल्यावि वापस गेला. िात्री कायवक्रम
संपल्यावि मी त्याला फोन किायची. मग िो मला घ्यायला यायचा. हिथे सगळे मिाठी
बोलणािे लोक असल्यामुळे मला छान वाटि िोिे. साहित्य संमल
े न छान झाले. िे पहिले
मिाठी हवश्व साहित्य संमेलन िोिे. हिथल्या मिाठी लोकांनी वेळाि वेळ काढू न सगळी
ियािी के ली िोिी. लोकांनी अमाप उत्साि िाखवला. त्यांना आपल्या िेशाचा अहभमान
वाटि िोिा. आपल्याला जसे वाटिे की लोकांनी आपल्या घिी यावे, आपण त्यांची बडिास्ि
ठे वावी, त्यांच्या सिवासाि आपण कािी िण घालवावे, हवचािांची िेवाणघेवाण किावी.
िीच वृत्ती दिसि िोिी. एवढे सगळे एकत्र जमण्याचे साहित्य संमेलन िे प्रयोजन त्यांना
हमळाले. असा योग जुळून येण्यासाठी त्यांना बिे च कष्ट किावे लागले.
गंगाधि पानिावणे िे संमेलनाचे अध्यि िोिे. बिीच प्रहसध्ि, नावाजलेली
मंडळी आली िोिी. अहश्वनी भावे आहण सुधीि गाडगीळ यांनी कायवक्रमाचे संचलन के ले.
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चौिा फे ब्रुवािीला मोठ्या दिमाखाने किडी हनघाली. भाििापासून खूप िूि,
साि समुद्रापलीकडे असलेल्या एका िेशाि वािाविण मिािाष््मय झाले िोिे. मिािाष्ट्रीयन
वेशािील स्त्री, पुरुर् आहण मुले बघून डोळ्यांचे पािणे दफटले. त्यावि
कळस म्िणजे हिथल्या मिाठी लोकांनी ‘आम्िी मिाठी’ िा बिाििाि
कायवक्रम सािि के ला. आपले सण, त्या सणाचे प्रसंग, त्यािील बािकावे,
त्याचे मित्व नृत्य आहण गायनािून सािि करून लोकांची वािवा
हमळवली. त्या कायवक्रमाच्या संयोहजका माधवी मुटाटकि िोत्या.
त्यानंिि उिघाटनाची भार्णे झाली. िुपािच्या सत्राि मधुवंिी हभडे यांनी
सुिेश भटांची गीिे, ‘अंििं ग’ या कायवक्रमाि सािि के ली. जागहिकीकिण, मिाठी भार्ेचे
आव्िान या हवर्यावि परिसंवाि झाला. िा. िं . बोिाडे, वामन िोवाळ आहण ि. मा.
हमिासिाि यांच्या कथाकथनाने कायवक्रमाची िं गि वाढिच गेली. त्या दिवशीच्या
कायवक्रमाचा कळस म्िणजे संध्याकाळी सािि झालेला ‘खेळ मांडीयेला’ िा कायवक्रम.
बेहल्जयम येथून आलेल्या ‘जयुडी िस्ट’ या महिलेने सािि के लेला भहक्तगीिांचा कायवक्रम.
ज्ञानेश्वि मिािाज, िुकािाम मिािाज यांचे अभंग हिने हिच्या मिाठी उच्चािांप्रमाणे आहण
हिच्या लयीि म्िंटले. पण त्यामुळे त्या अभंगाचे मित्व कमी िि झालेच नािी उलट आपल्या
भार्ेचा झेंडा खऱ्या अथावने सािा समुद्रापाि फडकल्याचा आनंि सवांच्या चेिऱ्यावि दिसि
िोिा. त्या दिवशी िात्री पं. हृियनाथ मंगेशकि यांच्या गाण्याचा कायवक्रम झाला. खुसखुशीि
शैलीि स्विःच कायवक्रमाचे हनवेिन करून त्यांनी श्रोत्यांची मने लजकू न घेिली. सववजण
कायवक्रमाि िं गून गेले िोिे. िात्री िीन वाजेपयंि िा कायवक्रम चालला.
िुसिे दिवशी कायवक्रमाची सुिवाि एका परिसंवािाने झाली. परिसंवािाचा
हवर्य िोिा, ‘समकालीन मिाठी साहित्य – नव्या वाटा’ . परिसंवाि अहिशय िं गला. डॉ.
नागनाथ कोत्तापल्ले, िामनाथ चव्िाण, हवलास गीिे, डॉ. प्रमोि मुनघाटे, उर्ा िांबे, अपणाव
वेलणकि आहण सम्राट फडणीस यांनी आपले हवचाि व्यक्त के ले. अपणाव वेलणकि हिचे
भार्ण खूपच प्रभावी झाले. त्यापाठोपाठ ‘आजची मनोिं जनाची माध्यमे आहण अहभरुची’
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या हवर्यावि परिसंवाि झाला. त्याि हव. भा. िेशपांडे, मीना गोखले, अहजि िळवी, अरुण
प्रभुण,े अहश्वनी भावे, प्रकाश खांिगे आहण हवद्या िेवधि यांनी आपले हवचाि मांडले.
सुहप्रया पुिाहणक यांनी ‘नविस नृत्त्याहवष्काि’ िा कायवक्रम सािि के ला.
आपल्या नृत्त्यामधून आहण अहभनयािून त्यांनी नऊ िसांचे अहवष्काि प्रकट के ले. अमेरिके ि
जावून भिि नाट्यम आहण कथ्थक बघिांना आपण आपल्या िेशापासून फाि कु ठे ििी,
दकिीििी योजने िूि आिोि अशी भावना मनाला स्पशविी किि नव्ििी. िुपािी चाि वाजिा
प्रशांि िामले यांची मुलाखि सुधीि गाडगीळ यांनी घेिली. प्रश्न हवचािणािे
गाडगीळ आहण उत्तिे िेणािे

सुधीि

प्रशांि िामले, मग मुलाखि न िं गेल ििच नवल. सुधीि

गाडगीळ यांनी आपल्या हमश्कील शैलीि प्रश्न हवचािले आहण प्रशांि िामले यांनी आपल्या
खुसखुशीि शैलीि त्यांना उत्तिे दिली.
त्यानंिि काव्य वाचनाचा कायवक्रम झाला. शंकि वैद्य यांनी कायवक्रमाचे
संचलन के ले. प्रवीण िवणे, अरुणा ढेिे, शंकि वैद्य, इं द्रजीि भालेिाव, श्रीधि नांिड
े कि,
प्रकाश िोळकि, सुधाकि गायधनी यांच्या कहविांनी श्रोत्यांची मने लजकू न घेिली. काव्य
वाचनानंिि संजय पाचपांडे यांनी दिग्िर्थशि के लेला बहिणाबाईंच्या जीवनावि आधारिि
‘माये मनगि’ िा सांहगहिक कायवक्रम खूप कािी सांगून गेला. गाण्याबिोबिच
बहिणाबाईंच्या जीवनािील प्रसंग नाट्य रूपाने प्रेिकांसमोि उभे के ले गेले . कायवक्रम खूपच
लांबल्यामुळे त्या दिवशी िोणािा ‘संि साहित्य आहण व्यवस्थापन शास्त्र’ िा संवाि िुसिे
दिवशी सकाळी घेण्याचे जािीि के ले गेल.े त्या दिवशी िात्री भिि जाधव, अंकुश चौधिी
आहण के िाि लशिे यांचा ‘िसा चकट फू ’ िा कायवक्रम झाला. िा कायवक्रम म्िणजे आत्तापयंि
झालेल्या सगळ्या कायवक्रमांमध्ये सवावि जास्ि आवडिा कायवक्रम ठिला. संपण
ू व िॉल
लोकांनी खचाखच भिला िोिा आहण िसून िसून लोकांची पुिेवाट िोि िोिी. िात्री िीड
वाजेपयंि िा कायवक्रम चालला.
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सोळा फे ब्रुवािीला शेवटच्या दिवशी सकाळी ‘संि साहित्य आहण व्यवस्थापन
शास्त्र’ िा परिसंवाि झाला. त्याि िामचंद्र िेखणे, माधवी वैद्य, भालचंद्र लशिे, हवहनिा
मिाजनी, िािा गोिे , हमललि जोशी, मधु नेने यांचा सिभाग िोिा. त्यानंिि ‘दिवाळी अंक’
या हवर्यावि परिसंवाि झाला. एवढा चांगला हवर्य, िोिी साहित्याशी हनगडीि असूनिी
वेळेअभावी िो लवकि गुड
ं ाळण्याि आला.
अहवनाश धमावहधकािी यांचे भार्ण लोकांच्या मनाची पकड घेवून गेले िि
लसधुिाई सपकाळ यांच्या मनोगिाने लोकांची मने िेलावून गेली. प्रवीण िवणे यांची
मुलाखि सुनील चव्िाण यांनी घेिली.
त्यानंिि सत्काि समािं भ आहण बिीस समािं भ झाला. कायवक्रमाचे प्रमुख
अहिथी िोिे मिािाष्ट्राचे सांस्कृ हिक मंत्री िर्ववधवन पाटील. पाटील सािेबांनी स्विः मंचावि
डॉ. गंगाधि पानिावणे, कौहिकिाव ठाले आहण संिीप िेवकु ळे यांना सिाईिपणे फे टे बांधन
ू
बिाि उडवून दिली आहण िेथील सववच लोकांमध्ये एक आपुलकीची भावना हनमावण के ली .
अहश्वनी भावे यांनी संचलन के लेला सािे गम िा कायवक्रम झाला. त्यानंिि
िेथील लिान मुलांनी मनाचे श्लोक सािि के ले.
त्या दिवशी िात्री सािि झालेला कायवक्रम म्िणजे सलील कु लकणी आहण
संिीप खिे यांचा ‘शब्ि सुिांच्या गाठी’ िा कायवक्रम. संिीप खिे यांच्या कहविा आहण िोघांनी
सािि के लेली गाणी कायवक्रमाची लज्जि वाढविच िोिी.
पहिल्या मिाठी हवश्व साहित्य संमेलनाचे िीन दिवस कसे गेले िे कळलेच
नािी. सािं ग िोज सकाळी आठ वाजिा मला हिथे नेवून सोडायचा आहण िात्री कायवक्रम
संपल्यावि मी फोन के ला की मला घ्यायला यायचा. नांिड
े हून सौ. शाििा िुंगाि, शंिनु
डोईफोडे आहण अच्युि बन िे हिघे आले िोिे. नांिड
े च्या लोकांना बघून मला खूपच आनंि
झाला. शंिनु िि अगिी घिाजवळच िािणािा. शाििा िुंगाि यांनी हलहिलेल्या ‘शांग्रीला’
या पुस्िकाचे हिथे हवमोचन झाले. खिे िि त्या हिघानािी मी घिी बोलवले िोिे. पण मी
स्विःच पूणव वेळ हिथे िोिे आहण त्या ििम्यान हिथे सिि पाऊसिी चालू असायचा त्यामुळे
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िे जमले नािी . शेवटचे दिवशी सलील कु लकणी आहण संिीप खिे यांच्या कायवक्रमाला
सािं ग आला िोिा. िो त्या दिवशी मला नेण्यासाठी थोडा लवकि आला. त्यामुळे त्यालािी
िो कायवक्रम बघिा आला. शेवटचा दिवस असल्यामुळे आहण उहशि िोि असल्यामुळे
बािेिगावचे बिे च लोक लौकि वापस गेले िोिे. िश्मीला मात्र िाहधका लिान असल्यामुळे
एकािी कायवक्रमाला िजि िाििा आले नािी.
हवश्व साहित्य संमल
े नाचे िीनिी दिवस सिि पाऊस पडि िोिा. वािाविण
अहिशय प्रसन्न िोिे. चिा, नाश्िा, जेवणाची व्यवस्था अहिशय उत्तम िोिी. या साहित्य
संमेलनासाठी संिीप िेवकु ळे आहण त्यांचे सिकािी यांनी अहिशय परिश्रम घेिले आहण िे
यशस्वी करून िाखवले.
ििम्यान िेमाला मुलगी झाली. एक दिवस आम्िी त्यांच्याकडे जावून आलो.
पाऊस सािखा सुरूच असायचा. पूणव आठवडाभि उन असायचे आहण शहनवाि, िहववाि
पाऊस. आिा िाहधकाला िोन महिने पूणव झाले िोिे. िश्मीला वाटायचे, आई एवढ्या लांब
आली आिे, इथे एवढे बघण्यासािखे आिे, लोक िुरून िुरून मुद्दाम बघायला येिाि. आपण
हिला कािीच िाखवले नािी. आईला सािखे घिािच काम किावे लागि आिे. सािं ग आहण
िी िोघे हमळू न कु ठे जायचे, के व्िा जायचे िे ठिवि बसायची.
ििम्यान माझ्या िािासाठी जया डॉक्टिांची अपॉइं टमेंट घेिली िोिी,
त्यांच्याकडे जाण्याचा दिवस आला. मी सािं गला आधीच सांहगिले िोिे, िू जयांची
अपॉइं टमेंट घेणाि आिेस िे इं हडयन डॉक्टि असावेि. त्यांनी मला फक्त गोळ्या हलहून
द्याव्याि, जेणेकरून त्या घेिल्या की माझे िुखणे थांबावे. त्यांनी जि िुसिे कािी अवघड
उपचाि सांहगिले िि िे मी करून घेणाि नािी. माझ्या या अटी ऐकू न िी िोघेिी िसायची.
ििी पण सािं गने एका इं हडयन डॉक्टिांचीच अपॉइं टमेंट घेिली. िे शीख िोिे आहण
अमेिीके िच स्थाहयक िोिे. त्या दिवशी सािं गने सुट्टी घेिली. डॉक्टिाना बघून मला बिे
वाटले. मुख्य म्िणजे िे माझ्याशी लििीि बोलले. मी त्यांना सांहगिले की मी नांिड
े हून आले
आिे. नांिड
े ला नुकत्याच झालेल्या ३०० व्या गुरुनानक जयंिीच्या सुवणव मिोत्सवाबद्दल मी
त्यांना सांगू लागले. त्याबद्दल त्यांना हवशेर् माहििी नसावी असे वाटले ििी मी जे काय
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सांहगिले िे त्यांनी ऐकू न घेिले. माझा िाि बघून त्यांनी गोळ्या हलहून दिल्या. आहण जि
त्याने बिे नािी वाटले िि इं जेक्शन घ्यावे लागेल असे सांहगिले. मला िि गोळ्या घेवून
नांिड
े ला येईपयंि कसे ििी दिवस काढायचे िोिे. हिकडे आपल्या इकडच्या सािखे डॉक्टि
हचठ्ठी हलहून िेि नािीि. आपल्याला कोणिे मेहडकल स्टोअि जवळ आिे आहण आपण नेिमी
कोणत्या िुकानािून और्धे घेिो त्याप्रमाणे आपले हप्रहस्क्रप्शन डॉक्टि डायिे क्ट त्या मेहडकल
स्टोअि मध्ये पाठविाि. नंिि िो मेहडकल स्टोअिवाला आपल्याला फोनवरून कळविो
आहण मग िी और्धे आपण घिी घेवून यायची. त्या मेहडकल स्टोअि मधून आपल्याला फोन
येिो . त्यानंिि आपण हिथे जावून िे और्ध घेवन
ू यायचे . इकडे येईपयंि मी त्या गोळ्या
घेि िाहिले. (ििी माझा िाि िुखायचा कमी झाला नािी. नांिड
े ला आल्यावि आमच्या
नेिमीच्या डॉ. मांडाखळीकि कडे जावून गोळ्या घेिल्या आहण नंिि दफ़हजओ थेिेपीस्ट कडे
जावून ट्रीटमेंट घेिली िेव्िा ििा दिवसाि माझा िाि िुखायचा थांबला.)
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एका शहनवािी थोडे उन पडले िोिे, त्या शहनवािी सॅनफ्राहन्सस्कोला जायचे
असे ठिवले. सकाळी ििा वाजिा आम्िी घिाच्या बािेि पडलो. हिथे ििा म्िणजे अगिीच
कोवळे उन. हशवाय िाहधकाचे सगळे आवरून हनघावे लागले. जािाना जेवणिी बािेिच
एका मेहक्सकन िॉटेल मध्ये के ले. बऱ्याचशा भाजया घालून के लेला भािाचाच एक प्रकाि
िोिा िो.
मी पहिल्यांिा इथे आले िोिे िेव्िा घिी जािाना आम्िी याच िस्त्याने आलो
िोिो. पण त्यावेळी मी नवखी िोिे. थोडी भांबावून गेले िोिे. िश्मी आहण सािं ग बऱ्याच
दिवसांनी भेटले िोिे त्यामुळे आम्िी खूप बोलि िोिो. आिा यावेळी मात्र मी त्या प्रवासाचा
पूणव आनंि घेिला. आजूबाजूला असलेल्या डोंगिाच्या लांबच्या लांब िांगा, त्याविील
िे शमासािखी दिसणािी हििवीगाि हििवळ, मोठमोठी झाडे, हनिहनिाळ्या िं गाची
आकर्वक, मन मोहून टाकणािी फु ले आहण त्या डोंगिावि असलेली छोटी, छोटी कौलारू घिे .
शििाि प्रवेश के ल्यानंिििी िेच िृश्य. अहिशय आखीव, िे खीव आहण
सुटसुटीि घिांचे शिि. पूणवपणे टेकड्ांवि जाणािे िस्िे. एका टोकावि असाल िि सिळ
खाली घसिगुंडीसािखा घसिि जाणािा िस्िा आहण समोिच पुन्िा विच्या समोिच्या
टेकडीवि टोकाशी हभडला जाणािा िोच िस्िा. चौकाि असलो िि चािी बाजूनी असे
टेकडीच्या टोकाला जाणािे सिळ िस्िे दिसायचे आहण आपण मध्यभागी एका खोलगट
भागाि आिोि असे वाटायचे. त्या चाििी िस्त्यांवि मोठ्या दिमाखाि उभी असलेली िी
टु मिाि िोन मजली घिे आपल्याकडे बघून हमस्कीलपणे िसि आिेि असे वाटायचे. प्रत्येक
घि बहघिले की आम्िी एकमेकांना म्िणि असू, िे बघ, िे बघ िे घि दकिी सुंिि आिे.
प्रत्येक घिापुढे सजवलेला छोटासा बगीचा, हनिहनिाळे आकाि दिलेली हििवीगाि सुंिि
झाडे. या सवांची शोभा वाढवणािी िं गीि फु लांची झाडे . हशवाय प्रत्येक घिाचे वेगळे
जपलेले असे कािी खास वैहशष्ट्य.
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सॅनफ्राहन्सस्को येथे पािण्यासािखे जगप्रहसध्ि रठकाण म्िणजे ‘गोल्डन गेट’.
समुद्राच्या एका टोकापासून िुसऱ्या टोकापयंि जाण्यासाठी बनवलेला एक लोखंडी पूल. त्या
पुलावि मोठे मोठे िीन गेट आिेि. भिभक्कम लोखंडी साखळ्या, िुसऱ्या टोकाला व््यू पॉइं ट.
त्या भव्य पुलाला, त्याच्या
गेटना संपूणव सोनेिी कलि
दिलेला िोिा. िे गोल्डन गेट
२७ मे १९३७ िोजी बांधून
पूणव झाले. त्याची लांबी
८९८१ फू ट एवढी आिे.
जेव्िा िो बांधून पूणव झाला
िेव्िा िो जगािील सवावि
लांब

असा

पूल

िोिा.

आिािी अमेरिकन इहन्स्टट्यूट ऑफ अकीटेकटच्या मिाप्रमाणे िो जगािील सवव पुलांमध्ये
पाचव्या क्रमांकावि आिे. त्याच्या एका बाजूला समुद्र िि िुसऱ्या बाजूला िस्िा आहण झाडे
आिेि. पायी चालणाऱ्या लोकांसाठी खास व्यवस्था आिे. सकाळी पाच िे संध्याकाळी चाि
वाजेपयंि हिथे पायी चालण्याची पिवानगी आिे. हिथून समुद्र बघण्यासाठी वेगवेगळे व््यू
पॉइं टस आिेि. कु ठू निी समुद्राकडे बहघिले की मन कसे अगिी शांि शांि िोिे. सगळा
थकवा, सगळा शीण एका िणाि नािीसा िोिो. िाहधका हिच्या कािसीट मध्ये झोपूनच
असायची. िाहधकाला स्ट्रोलि मध्ये घालून आम्िी पण त्या पुलावि पायी दफिण्याचा आनंि
घेिला.
गोल्डन गेट मधून बािेि पडल्यानंिि जवळच हिथे एक गोल्डन गेटचे पाकव
आिे. िे पाकव बघण्यासाठी आम्िी हनघालो. पिं िु पाकव ला जाण्यासाठी जे एहक्झट असिे िे
चुकले आहण आम्िी पुढे गेलो. त्यामुळे आम्िाला बिे च कु ठे कु ठे दफिावे लागले. हिथे गाडी
कु ठू निी कु ठे काढिा येि नािी. िस्त्यावि जसे बाण िाखवलेले असिाि त्याप्रमाणेच जावे
लागिे. आम्िी शििाि खूप दफिलो आहण आम्िाला सगळे शििच बघायला हमळाले. हशवाय
भि िुपािी दफिि असलो ििी पण िवेिला आल्िाििायकपणा यलत्कचीििी कमी झालेला
नव्ििा. त्यामुळे थकवा वाटि नव्ििा. आम्िी साडे चाि वाजिा पाकव मध्ये पोंचलो. थोडी
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संध्याकाळ िोि आली िोिी. िवेि गािवा सुरु झाला िोिा. हिथे फु लांचे प्रिशवन िोिे.
अहिशय योजनाबध्ि, गोल घुमटाकाि अशी एक इमािि िोिी. त्याि हनिहनिाळे हवभाग
िोिे. जया झाडांना जसे िवामान आहण पाणी पाहिजे िशी योजना हिथे के लेली िोिी.
त्याप्रमाणे िी झाडे वाढहवण्याि आलेली िोिी. दकिीिी बहघिले ििी समाधान िोवू नये

अशी वेगवेगळ्या िं गांची, आकािाची फु ले, आहण प्रत्येक गोष्टीकडे बघून, अिािा ... ओि..
व्वा व्वा ... बाप िे दकत्ती सुंिि असे उिगाि हनघायाचेच. हिथे कॉम्पुटिच्या हनिहनिाळ्या
पाटवस पासून दकिीििी वस्िू बनवल्या िोत्या. हबल्डींग्स, डोंगिाच्या मधून वळणे घेि
चालणाऱ्या ट्रेन, आहण बिे च कािी.
अंधाि पडायला सुिवाि झाली. थंडगाि वािे सुरु झाले. िाहधकाला घेवून
जास्ि वेळ बािेि थांबिा येणे शक्य नव्ििे. थोडा वेळ हिथे बागेमध्ये बसून चािीमुिी
खाण्याचा आनंि आम्िी घेिलाच. बागेि जायचे आहण कािी न खािाच िसेच वापस यायचे,
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म्िणजे काय? खािाना एक गोष्ट प्रकर्ावने जाणवली. पूणव बागेमध्ये कमालीची स्वच्छिा
िोिी. कु ठे िी कचिा, भेळेचे कागि, कागिाचे फे कलेले बोळे कािीिी पडलेले दिसि नव्ििे.
रठकरठकाणी कचिा टाकण्यासाठी डबे ठे वलेले िोिे. त्यािच लोक कचिा टाकीि. लिान मुले
गविावि खेळि िोिी. मोठी माणसेिी िसणे, हखिळणे, गप्पा, खाणे एन्जॉय किि िोिी.
पूणव बागेचा िो परिसि खूपच मोठा आहण ििी पण अहिशय स्वच्छ िोिा.
सॅनफ्राहन्सस्कोला जाण्यापूवीच िश्मीने नंििच्या वीकएंडचे लेक टािोचे
रिसॉटव बुक करून ठे वले िोिे. हिथून चाि िासांच्या अंििावि असलेले िे एक हनसगविम्य
स्थळ. सकाळी ििा साडेििा वाजिा आम्िी लेक टािोला जाण्यासाठी बािेि पडलो.
प्रवासाि खाण्याचे कािीििी बिोबि असावे म्िणून आम्िी सोबि इडली आहण चटणी घेिली
िोिी. बािेि पडले की िे नेिमीचेच प्रसन्न वािाविण आपले स्वागि कििे आिे असे
वाटायचे. आहण आिा िि आम्िी खास पयवटनालाच हनघालो िोिो. िस्त्याने जािानाच एक
एक िृश्य नजिे स पडि िोिे. एखाद्या खहजन्यािून एक एक दकमिी चीज बािेि काढावी िसे
िे हनसगव सौंियव मनाि भिि िोिे. एखाद्या अिी िम्य, अिी भव्य अशा प्रेिणीय स्थळाकडे
आपण जाि आिोि याचा प्रत्यय येि िोिा. िस्त्याि दिसणािे डोंगि, त्यावि पसिलेला िो
पोपटी िं गाचा मऊ मऊ गालीचा आहण त्या दफकट पोपटी गाहलच्यावि मधूनच निी
काढल्यासािखी गडि हििव्या िं गाची ठें गणी, ठु सकी, झुबके िाि झाडे. प्रत्येक हििव्या िं गाची
छटा वेगळी. आहण या सवव हििव्या िं गाच्या पाश्ववभूमीवि मधेच एखािे हपवळे झाड आपला
िोिा हमिविाना दिसे. पुन्िा एकिम जांभळ्या आहण लाल िं गाची फु ले दिसि. आपण िे
सगळे डोळ्याि साठविोय न साठविोय िोच एकिी पान नसलेले आहण पांढऱ्या िं गाच्या
फु लांनी गच्च भिलेल्या अशा झाडांच्या िांगा मधून मधून सािख्या दिसायच्या. या सवव
गोष्टींकडे गोष्टींकडे मी डोळे फाडू न बघायची.
चाि िासांचा प्रवास िोिा त्यामुळे मध्ये थोडा आिाम घेणे आवश्यक िोिे.
सािं ग एकटाच गाडी चालवि िोिा. आम्िी िस्त्याि एका रठकाणी थांबलो. एका मेहक्सकन
िॉटेलमध्ये चलुपा घेिला. मला िो पिाथव आवडला. मध्ये वाफवलेल्या भाजया आहण चीज
घालून पुिीचा के लेला िो िोल असायचा. आपल्या भाििीय जेवणाशी थोडा हमळिा जुळिा
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वाटायचा. िश्मी मला नेिमी म्िणायची, ‘िे काय गं आई िुझं? िे आवडि नािी, िे आवडि
नािी, िे चालि नािी. कु ठलािी व्िेज पिाथव आहण कु ठल्यािी िॉटेलमध्ये गहू, िांिळ
ू ,
भाजया या पासूनच ियाि के लेला असिो ना? त्याि िेल ककवा िूप असणाि. आणखी काय?
न खाण्यासािखे आहण न आवडण्यासािखे काय आिे त्याि?’ यावि मी िसले की िी
म्िणायची ,’ मला माहिि आिे, िू का िसिेस िे.’ िीच िश्मी लिानपणी जेवण्यासाठी दकिी
नखिे किायची, िे आवडि नािी, िे नको म्िणून दकिी िडायची िे मी हिला कधी कधी
बोलून िाखवी, िे हिला आठवले असणाि.
लेक
टािोच्या एरिया मध्ये प्रवेश
किि असिानाच बफावनी
आच्छािलेले डोंगि आहण
घिे यांनी आमचे प्रथम
स्वागि

के ले.

प्रत्येक

घिाविचे

छप्पि

बफावचे

आहण िािापुढे एवढा मोठा
बफव साचलेला. आम्िी अशा
वेळी आलो िोिो की जेव्िा
खूप अिी बफव नव्ििा आहण पूणव बफव हविळू निी गेला नव्ििा. थोडेसे उन पडले की िो बफव
हविळिाना दिसे. आम्िी जया िॉटेलमध्ये उििलो िोिो हिथे पण आजूबाजूला आहण वि
छपिावि थोडा बफव साचलेला िोिा. िॉटेलची रूम पॉश िोिी. त्याि दकचनिी िोिे.
मायक्रोवेव्ि आहण क्रोकिीचा सेट िोिा. फोलल्डगचा बेड िोिा आहण आणखी एक सोफा कम
बेड िोिा. िो फोलल्डगचा बेड पूणव लभिीला उभा करून ठे वलेला िोिा. रूम बघूनच आम्िी
खुश झालो. रुममध्ये प्रवेश कििानाच चॉकलेट, कु कीज, पेस्ट, शाम्पू या गोष्टी आम्िाला
िेण्याि आल्या िोत्या. आम्िी जया िॉटेलमध्ये उििलो िोिो िे िॉटेल अगिी मध्यविी
रठकाणी िोिे. हिथून सगळे जवळ िोिे. पायी जाण्यासािखे. िुपािी चाि वाजिा आम्िी
हिथे पोंचलो. रूमवि जावून थोडे फ्रेश िोवून आम्िी लेकवि गेलो. चािी बाजूना मोठे मोठे
ई साहित्य प्रहिष्ठान

www.esahity.com

माझी अमेरिकावािी

नंदिनी िेशमुख

पववि आहण आि एक मोठे जलाशय. असे िे लेक टािो. िे पववििी साधे सुधे पववि नािीि िि
संपूणव बफावच्छादिि . पांढिे शुभ्र.
िाहधकाला हिच्या कािसीट मध्ये एकिम पॅक करून घेिले िोिे. कािण हिथे
आजूबाजूच्या परिसिाि पूणव बफव च बफव िोिा. हसनेमाि बफव बहघिला िोिा पण एवढा बफव
प्रत्यिाि पहिल्यांिाच बहघिला िोिा. काय करू अन काय नको असे झाले िोिे. मी बफव
िािाि घेिला, आम्िी बफाववरून चाललो. सािं गने आहण मी आम्िी एकमेकांच्या अंगावि
बफव टाकला. िश्मीच्या अंगावि बफव टाकायची सोय नव्ििी कािण िाहधका लिान िोिी
आहण हिला सिी बाधेल िी भीिी वाटि िोिी. हिथे खूपच गाि वािा िोिा. िाहधकाला
दकिीिी पॅक के ले असले ििीिी हिला थंडी बाधेल िी भीिी वाटि िोिी. त्यामुळे आम्िी
हिथून हनघालो. आणखी एक िोन व््यू पॉइं ट बहघिले. प्रत्येक रठकाणाहून वेगवेगळ्या
कोनािून दिसणािे लेकचे िृश्य अप्रहिम िोिे. संध्याकाळ पण लौकिच िोि िोिी. आम्िी
रूमवि पिि आलो. सोबि घेिलेली इडली चटणी िोिीच. िी आम्िी आल्याबिोबि
फ्रीजमध्ये ठे वली िोिी. मायक्रोवेव्ि मध्ये इडल्या गिम के ल्या आहण पोटभि जेवण के ले.
िुसिे
दिवशी सकाळीच ियाि
िोवून गंडोला िाईडला
हनघालो.

के बलवि

चालणाऱ्या

कािने

पवविाच्या

एकिम

टोकावि जायचे िोिे.
िुरूनच िो पांढिाशुभ्र
पववि

मोठा

दिसि
जािांना

िेखणा

िोिा.

हिथे

मध्ये

एका

रठकाणी उिरून हिथून
पण कािी िृश्ये बघिा येि िोिी. आम्िी हिथे उििलो. हिथे एक िुकान िोिे आहण हिथून
आजूबाजूचे िृश्य बघिा यावे म्िणून कठडे बनवले िोिे. हिथले िृश्य बहघिल्यावि आम्िी वि
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गेलो. पवविाच्या उं चावरून बघिानाचे िृश्य मोठे हवलोभनीय िोिे. सगळीकडे बफावचे डोंगि
आहण मध्यभागी असलेले लेक, वरून अगिी स्पष्ट दिसि िोिे. त्याच्या आजूबाजूला असलेले
िे छोटेसे शिि त्याची शोभा वाढवि िोिे. बफाववि उन पडल्यामुळे िे चमकि िोिे. हिथे वि
एक िॉटेलिी िोिे. लोक खूप मजा किि िोिे. कु णी खाि पीि बसले िोिे िि कु णी बफाववि
लोळि पडले िोिे. लिान मुलांची िि काय मजाच िोिी. बफाववि घसिगुंडी खेळण्याि िी
िंग िोिी. कु णी स्कीईंग किि िोिे. आत्तापयंि जे कािी फक्त हसनेमािच बहघिले िोिे आहण
जे कल्पनेििी आपल्याला कधी बघायला हमळे ल असे वाटले नव्ििे िे सगळे प्रत्यि
डोळ्यांना दिसि िोिे. आपण स्वप्नाि िि नािी ना याची खात्री करून घेिली. िश्मी आहण
सािं गने के बल कािमध्ये आहण वि गेल्यावि सगळीकडे भिपूि फोटो आहण हव्िडीओज घेिले.
हिथेच आम्िी थोडेसे खाल्ले. िाहधकाला घेवून जास्ि दफिणे शक्य नव्ििे. आम्िी रूमवि
आलो. बािेि सगळीकडे दफििाना िाहधका मस्ि झोपायची आहण रूमवि आलो की खूप
खेळायची. जणू कािी िी सगळी एन्जॉयमेंट हिला पण कळि िोिी.
िाहधकाची आणखी एक गम्मि िोिी. हिथे घिी हसललग पंखा नव्ििा. आम्िी
जया रूममध्ये थांबलो हिथे वि पंखा िोिा. पलंगावि टाकले की िो वि अगिी समोि
दिसायचा. पंखा लावला की िी त्याच्याकडेच बघि ििायची आहण जोिजोिाि िािपाय
िलवून खेळायची. मग आम्िाला िो नािच लागला. थोडावेळ पंखा लावायचा, त्याला गिी
आली की िो बंि किायचा. आम्िी हिघेिी आळीपाळीने िे काम किि िोिो. हिने खेळायला
सुिवाि के ली आहण त्याची गिी मंि झाली की िो पुन्िा चालू किायचा. कािण हिथे एवढ्या
थंडीि पंखा सिि चालू ठे वणे शक्य नव्ििे. िाहधकाचे िसे खेळिानाचे आहण एकटक
पंख्याकडे बघिानाचे दकिीििी फोटो आहण हव्िडीओ घेिले.
िुपािी एका मेहक्सकन िॉटेलमध्ये बरिटो खाल्ला. बरिटो म्िणजे चलुपा
सािखाच पण पुिीऐवजी पोळीमध्ये िो सगळा मसाला भिलेला. नंिि स्टािबक्स मध्ये
कॉफी घेिली. हिथला चाय-टी-लाटे िा प्रकाि मला खूप आवडायचा.
िुपािी थोडासा आिाम करून संध्याकाळी पुन्िा जवळच एक वॉटि फॉल
िोिा िो बघायला गेलो. बफावच्या पवविामधून घाटाचा िस्िा िोिा. सािं ग एकटाच ड्राईव्ि
किि िोिा. िश्मी अजून ड्रायलव्िग हशकली नव्ििी. मी हिला म्िणाले की मी पुढच्या वेळेस
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येईन िेव्िा िुला ड्रायलव्िग आले पाहिजे. म्िणजे कु ठे गेलो िि एकट्या सािं गवि िाण
पडणाि नािी. त्या पवविाच्या िांगांमधून जािाना पण असेच हनिहनिाळे व््यू पॉइं टस दिसि
िोिे. लोक बाजूला गाडी घेवून हिथे उिरून बघि िोिे. अगिी साध्या साध्या गोष्टीना पण
कािीििी हवहशष्ट नाव िेवून त्याला कसे उचलून धिावे आहण लोकांपुढे िे कसे प्रिर्थशि
किावे िे या लोकांकडू न हशकायला पाहिजे. प्रत्येक पॉइं टला कािीििी नाव दिलेले असे.
प्रत्येक रठकाणी पार्ककगला जागा असायची, बसण्यासाठी कािी बेंचेस असायचे. आम्िी पण
कािी पॉइं टस खाली उिरून बहघिले, कािी गाडीिूनच बहघिले. कािण प्रत्येक वेळेला
िाहधकाला घेवून उििणे शक्य नव्ििे. बघि बघि आम्िी बिे च पुढे गेलो िो पूणव ट्रादफक
जाम. असे कळले की आम्िी जो वॉटि फॉल बघायला जाणाि िोिो त्या िस्त्यावि कु ठे ििी
बफावचा कडा कोसळू न िस्िा जाम झाला िोिा. िो बफव काढण्यासाठी गाड्ा मागवल्या
िोत्या. बफव बाजूला किण्याच्या त्या गाड्ा वेगळ्या असिाि. त्यांच्या चाकांना मोठमोठ्या
साखळ्या असिाि. आहण त्याद्वािे बफव बाजूला किण्याि येिो. नुकिाच जमा झालेला बफव
बाजूला किायला सोपा जािो पण एकिा का िो घट्ट झाला की मग अवघड जािो.
पोहलसांच्या गाड्ा पण आलेल्या िोत्या. हिथे ‘िेल्प’ िा प्रकाि फाि उत्तम आिे. एवढा
आडवळणाचा िस्िा पण जागजागी टेहलफोनच्या लाईन्स आहण जागजागी सूचना िोत्या.
‘मििीसाठी या नंबिवि कॉल किा’, ‘ड्रायव्िि हपलेला असेल िि या नंबिवि कॉल किा’
अशा सूचना िोत्या. याहशवाय आणखी इिििी सूचना असि. म्िणजे, िॉटेल, पेट्रोल पंप,
िॉहस्पटल, िे स्टरूम इ. िुम्िाला कु ठे जायचे आिे त्याप्रमाणे त्या सूचना बघून जािा येिे.
जी.पी.एस. िा प्रकाि सािं गने अद्याप घेिला नव्ििा पण िो घेणे दकिी आवश्यक आिे िे
आम्िाला सॅनफ्राहन्सस्कोच्या ट्रीपमध्ये कळले िोिे.
िस्िा जाम झाल्यामुळे िो धबधबा न बघिाच आम्िी रूमवि वापस आलो.
आम्िी हजथे उििलो िोिो हिथे कसीनो खूपच जवळ िोिा. म्िणजे िोडच्या एका बाजूला
आमचे िॉटेल आहण थोडे पुढे गेलो आहण िोड क्रॉस के ला की िुसऱ्या बाजूला कसीनो.
कॅ हलफोर्थनयाच्या बॉडविच्या एका बाजूला नेवाडा स्टेटची िद्द सुरु िोि िोिी आहण
नेवाडामध्ये कसीनो खेळावि बंिी नव्ििी. मला कसीनो िाखवायची िश्मीची खूप इच्छा
िोिी. आम्िी हिथे गेलो. मला खिे िि भीिीच वाटि िोिी. कािण िे कसीनो, जुगाि वगैिे
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सगळे हसनेमाि बहघिले िोिे. हिथे खून, मािामाऱ्या िोिाि असा पण एक समज िोिा.
हसनेमाि जे कािी बहघिले िोिे िे कािी फाि सुखकािक नव्ििे. हिथे जाणे म्िणजे आपल्या
सािख्यांना, त्यािल्या त्याि बायकांना कािी बिे नव्िे असे वाटायचे. बायकांना जाणे िि
वजयवच. िे असे कािी हचत्र माझ्या डोळ्यासमोि िोिे. पण िश्मी मला म्िणाली, ‘िू चल िि
खिं . हिथे गेल्यावि िुला कळे ल कसे असिे िे. िू फक्त बघ. कािी खेळू वगैिे नकोस.’
आम्िी आिमध्ये पाउल टाकले िो काय..! एका मोठ्या िॉल मध्ये िजािोनी
वेगवेगळ्या खेळांच्या मशीन्स. प्रत्येक मशीनवि कु णीििी बसून खेळण्याि मग्न. बायका
आहण मुली िि खूपच िोत्या. बायकांना िल्लीन िोवून खेळिांना बघून वेगळे च वाटि िोिे.
त्यांना

बघून

डोळ्यासमोि

माझ्या
आपल्या

इकडच्या गिीब, हबचाऱ्या
बायका येि िोत्या. हिथे
सोळा वर्ावखालील मुलांना
प्रवेश

नसिो.

िाहधकासािखी

पण
अगिीच

लिान मुल,े ककवा िीन
चाि वर्ावपयंिची मुल,े जी
आई वहडलांहशवाय िाहू
शकि नािीि त्यांना आि प्रवेश हमळिो. त्यांना जवळ घेवून खेळण्याची पिवानगी नसिे.
अशा लोकांसाठी एका बाजूला बसण्याची व्यवस्था के लेली असिे. सािं ग िाहधकाला घेवून
हिथे बसला. त्याच िॉलमध्ये एका बाजूला एक छोटेसे िॉटेल िोिे. लोक हिथेच खाि, पीि,
गप्पा मािीि बसि. कािी सुंिि मुली िोकडे कपडे घालून आहण एका ट्रे मध्ये िारूचे ग्लास
घेवून दफिि िोत्या. प्रत्येकाच्या जवळ जावून त्या सव्िव किायच्या. िी िारू फु कट असायची.
एका कोपऱ्याि एक छोटेसे स्टेज िोिे. हिथे बँड वाजि िोिा आहण एकजण मोठ्या
आवाजाि कोणिेििी इं हग्लश गाणे म्िणि िोिा. िे गाणे ऐकण्यासाठी कािी लोक समोि
खुच्याव टाकू न बसले िोिे.
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िश्मीने एका मशीनसमोि बसून कसे खेळायचे िे मला िाखवले. हिला एका
डॉलिवि बेचाळीस डॉलि हमळाले. हिने पुन्िा िे बेचाळीस डॉलि लावले आहण सगळे ििले.
मला गम्मि वाटू लागली. हिने मला पण एक डॉलि दिला आहण खेळून बघ म्िणाली. मी िो
एक डॉलि लावला आहण मला िेवीस डॉलि हमळाले. मी खेळ संपवून उठू लागले पण
िश्मीने आग्रि के ला म्िणून पुन्िा बसले. पुन्िा पैसे लावले आहण िे सवव िेवीस डॉलि िरून
बसले. एवढे पैसे ििि असिाना माझा जीव थोडा थोडा िोि िोिा. आम्िी िोघी हमळू न
ऐंशी डॉलि ििलो िोिो. मी िश्मीला म्िणि िोिे, ‘नको गं बाई, िे असले कािी.’ िि िी
म्िणाली, ‘अगं आई, आपल्याला कािी िे व्यसन थोडेच आिे? आपण काय िोज येवून आपले
सगळे पैसे इथे लावणाि आिोि का ? आहण िे असे खेळणे सगळीकडे चालि नािी. फक्त
कािी रठकाणीच खेळायला पिवानगी आिे. याच्यापेिा लॉसवेगासचा कसीनो बघशील िि
िू काय म्िणशील की! सिज एक मजा म्िणून आपण इथे आलो आिोि. घिी नािी का आपण
पत्ते खेळिो आहण आपल्या कािी छोट्या छोट्या वस्िू िििो, िसेच.’ पण मला हिथे जास्ि
वेळ बसवले नािी. पैसे ििल्यामुळे िश्मीिी नािाज झाली िोिी. सािं ग िाहधकाला घेवून
बसला िोिा, हिथे आम्िी आलो. िश्मीचा एवढासा चेििा बघून सािं गने ओळखले की िी
पैसे ििली आिे. ऐंशी डॉलि ििल्याचे सांहगिल्यावि िो म्िणाला,
‘अजून वीस डॉलि माझ्याकडू न घे आहण खेळ. आज िुला माझ्याकडू न
वाढदिवसाबद्दल शंभि डॉलि हगफ्ट समज. िू ििलीस ििी मी कािी म्िणणाि नािी.’
त्या दिवशी पंधिा माचव. िश्मीचा वाढदिवस िोिा. मी म्िणाले,
‘आिा मी िाहधकाला घेवून बसिे, िुम्िी िोघे जावून खेळून या.’
मी िाहधकाला घेवून हिथे बसले. िी छान खेळि िोिी. सगळीकडे िं गीबेिंगी
लाईटचा झगमगाट िोिा. हशवाय संगीििी चालू िोिे. येणािे जाणािे लोक हिच्याकडे बघून
िाय, िेलो किीि आहण माझ्याकडे बघून स्माईल िेि. िारू सव्िव किणाऱ्या मुली माझ्याकडे
वेगळ्याच नजिे ने बघि िोत्या. (असे किाहचि मला वाटि असेल) आजूबाजूची लिान मुले
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पण मधेच येवून िाहधका बिोबि खेळि. थोडावेळ खेळून िाहधका झोपली. मी आपले िे
सगळे आजूबाजूचे बघि बसले.
कािी वेळानंिि सािं ग आहण िश्मी वापस आले. िश्मीचा खुललेला चेििा
बघूनच मी ओळखले की िी नक्कीच लजकली असणाि म्िणून. माझा अंिाज खिा ठिला. िी
एकू ण एकशे िीस डॉलि लजकली िोिी. म्िणजे ििलेले ऐंशी डॉलि सोडले ििी पन्नास
डॉलिचा फायिा झाला िोिा. हिथेच एक ए.टी.एम. मशीन असिे ककवा कॅ हशयि पण
बसलेला असिो. आपण जेवढे पैसे लजकले िेवढ्याचे एक हिकीट आपल्याला हमळालेले
असिे. त्या हिदकटावि आपण ए.टी.एम. मधून ककवा कॅ हशयि कडे जावून पैसे घेवू शकिो.

िश्मी आहण सािं ग जावून पैसे घेवून आले. एकं ििीि हिचा वाढदिवस िि छान साजिा
झाला िोिा. पैसे लजकल्यामुळे त्या खुर्ीि आणखी भि पडली िोिी. मग मात्र आम्िी जास्ि
वेळ हिथे थांबलो नािी. हिथल्याच िॉटेलमधून हपझ्झा आहण ब्रेड घेिला. रूमवि
मायक्रोवेव्ि िोिाच, क्रोकिीिी िोिी. िश्मीने मॅगीची िोन पादकटे बिोबि घेिली िोिी.
मॅगी बनवली आहण मग एक मस्िपैकी इं हग्लश हपक्चि बघि आम्िी िाणून दिली.
िुसिे दिवशी मात्र भाििीय जेवण घ्यायचे ठिवले. कािण आम्िी, म्िणजे
जास्ि करून मीच, या अशा वेगळ्या प्रकािच्या खाण्याला कं टाळलो िोिो. एका भाििीय
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िॉटेलमध्ये जावून आम्िी िालफ्राय, िाईस, पिाठा, भाजी असे जेवण के ले आहण वापस
येण्यासाठी हनघालो. त्या िॉटेलमध्ये पंजाबी बाई िोिी आहण आमच्याशी बोलिांना
(किाहचि माझ्याकडे बघून असेल ) िी चक्क लििीमधून बोलि िोिी.
जेव्िा लेक टािोला येण्यासाठी िश्मीने रिसॉटव बुक के ले िोिे िेव्िा हिथले त्या
दिवशीचे िवामान बहघिले िोिे. त्याि िोन दिवस ढगाळ आहण ककहचि पावसाची, हशवाय
बफव पडण्याची शक्यिा िाखवली िोिी. पण िोन दिवस बऱ्यापैकी उन पडले िोिे. िात्री
थोडासा पाऊस पडला िोिा. आिा आम्िी हनघिेवेळी मात्र आभाळ भरून आले िोिे. पण
बफव पडिाना बघण्याची आमची इच्छा मात्र अपूणव िाहिली. येिानाचे िस्त्यािले िृश्य पुन्िा
िसेच. हविंगम. आिा िि त्याि पाळणाऱ्या ढगांची भि पडली िोिी. सगळ्या डोंगिावरून
ढग पळि िोिे. मधेच एका रठकाणी छोटासा धबधबा बघायला हमळाला. आमची कालची
मोठा धबधबा बघण्याची इच्छा त्या लिान धबधब्याने पूणव के ली. आम्िी िस्त्यावि खाली
उिरून त्या ढगांमधून चालून बहघिले. ढगांचे आहण त्या ढगाळ वािाविणािले खूप फोटो
काढले. येिानािी त्याच हनसगव सौंियावचा आस्वाि घेि आम्िी पिि आलो.
लेक टािोला जावून आल्यानंिि आमचे फोटो आम्िी इकडे हनलू आहण नमाला
पाठवले. िेव्िा हगिीर्ने कॉमेंट के लीच. त्यांच्या मिे मां, म्िणजे मी, एवढ्या लिान बाळाला
िाहधकाला, बफावि कसे काय नेले आहण वि बफावमध्ये काढलेले फोटो सगळ्यांना पाठवले.
इकडे असत्या िि त्यांनी चाि महिने बाळाला गाि वाऱ्याि पण नेवू दिले नसिे. अथावि िे
त्यांचे मला हचडवणे िोिे िे मला कळले. कािण िाहधकाचा जन्मच मुळाि अमेरिके ि झाला
त्यामुळे हिथले वािाविण हिला बाधले नसिे, िे त्यांना माहिि िोिे. आहण खिे च
िाहधकाला त्या िेवढ्या थंडीचा पण कािी त्रास झाला नािी.
माझी भाििाि वापस येण्याची िािीख जवळ जवळ येि चालली िोिी.
आणखी काय काय बघायचे िाहिले आिे, मला काय िाखविा येणे शक्य आिे याचा िश्मी
आहण सािं ग हवचाि किि िोिी. जवळच ‘सेव्िंटीन माईल्स’ म्िणून एक ड्राईव्ि िोिा.
म्िणजे सििा मैलांचा प्रवास पूणव समुद्र दकनाऱ्याच्या काठाने. हिथे जायचे ठिले. त्याप्रमाणे
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एका शहनवािी सकाळी ‘सेव्िंटीन माईल्स’ बघायला आम्िी हनघालो. जािाना एका
चायनीज िॉटेलमध्ये थाई हडश घेिली. िो भाि खूपच टेस्टी िोिा.
त्या दिवसाि कु ठे िी बािेि पडले की वािाविण खूपच आल्िाििायक असिे.
िो पूणव सििा मैलांचा िस्िा डोंगिामधून जाि िोिा. िुसऱ्या बाजूला प्रशांि मिासागिाचा

दकनािा. हिथे पण वेगवेगळे व््यू पॉइं टस िोिे. अगिी विपयंि डोंगिावरून समुद्र कसा
दिसिो, एका हवहशष्ट रठकाणावरून कसा दिसिो आहण अशा रठकाणांची वेगवेगळी नावे.
एका पॉइं टला ‘लोन सायप्रस’ असे नाव िोिे. हिथे सायप्रसचे एकच झाड असे िूिवि समुद्राि
िोिे. त्या झाडाला चांगला िगडाचा पाि बांधून त्याला शो पीस बनवले िोिे. ‘घोस्ट पॉइं ट’
म्िणून एक रठकाण िोिे. हिथे कािी वाळलेली झाडे अगिी वेड्ा वाकड्ा आकािाि
वाढलेली िोिी. िी पांढिी शुभ्र झाडे भुिासािखी दिसि िोिी म्िणून घोस्ट पॉइं ट. एक बडव
िॉक िोिा. हिथे खूप सािे पिी एका मोठ्या खडकावि बसलेले असायचे. िो खडक समुद्राि
िोिा. हिथे समुद्रलसिाचे .. सी लायनचे आवाज ऐकायला यायचे. खिे िि या असल्या
सगळ्या िृश्यांची आपल्या भाििाििी कु ठे कमी नािी पण त्याचे एवढे स्िोम माजवणे
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आपल्याला जमि नािी. त्यामुळे अशी िृश्ये कु ठे आिेि, काय काय आिेि िे पण जास्ि
लोकांना माहिि नसिे. ििी आिा आपल्या िेशाििी लोक पयवटनाचा आनंि लुटायला लागले
आिेि. िे सगळे बघि असिाना मला आपल्याकडील कोकण, के िळ आहण काश्मीि पण या
पेिा कािी कमी नािी याची सिि जाणीव िोि िोिी. उलट आपल्याकडच्या सािखी
हशल्पकला इिित्र कु ठे दिसायची नािी. थोडावेळ एका रठकाणी समुद्राच्या पांढऱ्याशुभ्र,
मऊ, बािीक िे िीवि बसून आम्िी पिि हनघालो. समुद्राच्या िशवनाने मन प्रसन्न झाले िोिे.
हनघण्याची ियािी सुरु झाली. खिे िी किणे चालू िोिे. कु णासाठी काय काय
न्यायचे त्याचा हवचाि चालू िोिा. एक िि वस्िू वजनाने िलकी असावी हशवाय आपल्या
बजेटमध्ये बसणािी असावी असे वाटायचे. कािीिी बहघिले ििी कमीिकमी पाच डॉलि
लागायचे. मग माझा मनािल्या मनाि हिशोब चालू व्िायचा. पाच डॉलि म्िणजे अडीचशे
रुपये. िेवढ्या पैशाि भाििाि दकिीििी चांगल्या वस्िू हमळिील असे वाटायचे. एवढे पैसे
जायचे आहण वस्िू साधीच वाटायची. हवचाि किण्याि बिाच वेळ जायचा. िश्मी िोज
इं टिनेटवि शॉलपग मध्ये जावून मला काय काय िाखवायची. िे सगळे बघायला बिे
वाटायचे. हिचे म्िणणे असे की आपण घिी बसून सगळे बघायचे, पसंि किायचे आहण मग
फक्त िुकानाि जावून घ्यायचे.
एकीकडे िी ियािी िि िुसिीकडे सािं ग-िश्मीचे हमत्र मैहत्रणी यांच्याकडे
जेवायला बोलवणे चालू िोिे. आनंि-अमृिा, रूपा (आमच्या हवडू ळचीच एक मुलगी,
हनलूची मैत्रीण हिथेच िोिी.), जयोिी (आमच्या अनुची चुलि नणंि), अनुिाधा ( अनघाची
चुलि नणंि हजच्या लेटेस्ट हडहलव्ििीबद्दल आमचे औिं गाबािला बोलणे झाले िोिे) या
सगळ्यांच्या कडे एक एक दिवस जेवायला जाणे झाले.
आम्िी िोज बािेि दफिायला जाि िोिो. बािेिच जेवण, खिे िी असे
चालायचे. िेथील एक एक िुकाने बघून िि माझे डोके च चक्राऊन जायचे. पण एका गोष्टीची
मला नेिमी खंि वाटायची. हिथे सगळ्याच िेशािील िुकाने आहण िॉटेल्स असायची. त्या
त्या िुकानाचे नाव आधी इं हग्लशमध्ये हलहिलेले असायचे आहण त्याखालीच त्यांच्या मूळ
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भार्ेििी िे नाव हलहिलेले असायचे. म्िणजे चीनी, मेहक्सकन, जापनीज, स्पॅनीश इ. पण
आपल्या कोणत्यािी भाििीय िॉटेलवि इं हग्लशच्या खाली लििीमध्ये नाव हलहिलेले दिसले
नािी. िी गोष्ट मी सािं गलािी बोलून िाखवली, त्यालािी माझा मुद्दा बिोबि वाटला. पण
आम्िी काय करू शकि िोिो?
आिा फक्त एकच शहनवाि िाहिला िोिा. एकोणिीस माचवला िहववािी
सकाळी पाच वाजिा मला हनघायचे िोिे. जशी गेले िोिे िशीच वापस येणाि िोिे.
सॅनफ्राहन्सस्कोहून अटलांटा आहण हिथून िात्री आठ वाजिा मुंबईची फ्लाईट. िीस माचवला
िात्री ििा वाजिा मी मुंबईला पोंचणाि िोिे. अमेरिके ला जािाना मी सिा िािखेला
हनघून सिा िािखेलाच पोंचले िोिे. आिा येिाना मात्र मी एकोणिीसला सकाळी हनघून
िीसला िात्री ििाला पोंचणाि िोिे.
मला एखािा हसनेमा िाखवावा असे िश्मीच्या मनाि िोिे. माझ्या मनाि
वेगळे च हवचाि चालू असि. मला वाटायचे की आपण कु ठे िी गेलो ििी हिथल्या िेविशवनाला
जािो. आपल्याकडे िि कु ठल्यािी पयवटन स्थळी जा, हिथे एखािे प्रहसध्ि मंदिि असिेच.
आपण अमेरिके मध्ये आलो, एवढे दिवस िाहिलो, एखाद्या चचवमध्ये जायला काय ििकि
आिे? आपल्याकडचे चचव बहघिले िोिे पण हिकडचे चचव बघणे िा एक वेगळा अनुभव
आपल्याला घेिा येईल. मी माझी इच्छा सािं गला बोलून िाखवली. सािं ग हवचाि किि
िोिा, की हिथून जवळच स्टॅनफोडव युहनव्िर्थसटी आिे िी बघायला जावे. हिथे एक मोठे चचव
आिे. युहनव्िर्थसटी आहण चचव िोन्िीिी बघिा येईल. पण आिा आमच्याजवळ वेळ कमी
िोिा. हसनेमा आहण युहनव्िर्थसटी िोन्िी बघायचे िोिे.
शहनवािी एका दिवसाि सगळे किायचे आम्िी ठिवले. शुक्रवािी िश्मीने
सिजच माझ्या फ्लाईटची पोहझशन इन्टिनेटवि बहघिली. मी एकोणिीसला सकाळी घरून
हनघून अटलांटाला पोंचणाि िोिे आहण अटलांटाहून िात्री आठ वाजिा माझी मुंबईची
फ्लाईट िोिी. पण इं टिनेटवि माझी िी फ्लाईट एकोणिीसच्या ऐवजी िीसला िात्री
िाखवली िोिी आहण एकोणिीसला कोणिीिी फ्लाईट जाणाि नव्ििी असे िाखवले. माझ्या
जवळ हिदकटाचे जे लप्रट आउट िोिे त्याप्रमाणे मी अटलांटाहून एकोणिीसला िात्री हनघणाि
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िोिे. िो घोळ काय आिे िे आम्िाला कळे ना. म्िणजे मी जि एकोणिीसला अटलांटाला
िुपािी पोंचले आहण िीसला िात्री जि माझी फ्लाईट असेल िि एकोणिीसचा अधाव दिवस
आहण िीसचा पूणव दिवस िात्री आठ वाजेपयंि मी हिथे काय किणाि िोिे? िे पण आधीच
समजले म्िणून, वेळेवि मी अटलांटाला गेल्यावि समजले असिे िि मी काय के ले असिे.
दकिी घाबरून आहण गोंधळू न गेले असिे. सािं ग ऑदफसमधून आल्यावि त्याला िे सगळे
सांहगिले. त्यानेिी इं टिनेटवि सगळे नीट बहघिले आहण त्या कं पनीला फोन के ला. त्यांनी
सांहगिले की एकोणिीसची फ्लाईट कॅ न्सल झाली म्िणून त्यांनी मला िीसच्या फ्लाईटमध्ये
िाखवले. िे सगळे कळवण्यासाठी त्यांच्याकडे माझा काँटॅक्ट नंबि नव्ििा. सािं गने फोनवि
त्यांची खूप खिडपट्टी काढली. त्यानंिि त्या लोकांनी माझे सॅनफ्राहन्सस्कोचे एकोणिीसचे
फ्लाईट िीसला सकाळी करून दिले. म्िणजे िीस िािखेलाच सकाळी घरून हनघायचे आहण
िीसलाच िात्री मुंबईची फ्लाईट पकडायची. त्यामुळे आम्िाला पुन्िा एक दिवस जास्ि
हमळाला.
एकाच दिवसाि किावयाचे िोन कायवक्रम आिा आम्िी िोन दिवसाि
आिामाि किायचे ठिवले. शहनवािी िुपािी एका मॉलमध्ये गेलो. हिथे ‘मॉन्सटि व्िसेस
अलाइन्स’ िा लिान मुलांचा ३डी हपक्चि बहघिला. मी आहण िश्मी हसनेमाला गेलो, सािं ग
िाहधकाला घेवून बसला. ३डी हसनेमा मी पहिल्यांिा हिथेच बहघिला.
िुसिा दिवस आम्िाला बोनस म्िणून हमळाला िोिा. सकाळी सवव आटोपून
पहिल्यांिा आम्िी ‘कोकीळाज दकचन’ म्िणून हिथे एक प्रहसध्ि भाििीय िॉटेल आिे हिथे
गेलो. हिथे छानपैकी जेवण के ले. जेवण खूपच मस्ि िोिे. हिथून मग आम्िी स्टॅनफोडव
युहनव्िर्थसटीकडे हनघालो. कॅ हलफोर्थनया मधील पालोआल्टो इथे सॅनफ्राहन्सस्कोला जािाना
स्टॅनफोडव िी जगप्रहसध्ि युहनव्िर्थसटी आिे. थोडक्याि हसहलकॉन व्िॅलीचे िे िाटवच आिे.
जगािील सगळ्याि उत्तम अशी िी एक संशोधन आहण हशिण संस्था आिे. हिथे प्रवेश
हमळणे म्िणजे जगभिािील हवद्याथी आपले भाग्य समजिाि.
हललॅड आहण जेन स्टॅनफोडव या िांपत्याने आपल्या मुलाच्या स्मिणाथव १८९१
मध्ये या युहनव्िर्थसटीची स्थापना के ली. मानवी जीवनाि सुधािणा िोण्यासाठी हशिणाचे
मित्व पटहवण्यासाठी आहण मानविेचा प्रभाव वाढहवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न के ले.
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या युहनव्िर्थसटीला भेट िेण्यासाठी ििवर्ी दकमान एक लाख पन्नास िजाि
लोक येिाि.
हिथे एक खूप मोठे म्युहझयम आिे. त्याि युिोहपयन संस्कृ िीिील खूप हशल्पे
आिेि. िॉडीन

या एकाच हशल्पकािाच्या हिथे जवळ जवळ िोनशे कलाकृ िी आिेि.

प्रवेशद्वािाजवळच ‘ि गेट्स ऑफ िेवन’ िे त्याचे प्रहसध्ि हशल्प आिे. स्वगावि ककवा निकाि
गेल्यानंिि माणसाला कोणकोणत्या गोष्टींचा सामना किावा लागिो िे हनिहनिाळ्या
कलाकृ िींच्या द्वािे िाखवले आिे. या हशल्पांचा कालावधी १८८० िे १९०० असा आिे.
िसेच हिथेच असलेल्या बागेि ‘बघविस ऑफ कॅ लेईस’ या नावाचे हशल्प आिे. त्याि ब्राँझचे
चाि मानवी पुिळे आिेि. आहण त्यांच्या चेिऱ्यावि वेगवेगळ्या प्रकािचे भाव िाखवले
आिेि. या हशल्पाचा काळ १८८४ िे १८९५ असा आिे. िी सवव हशल्पे बहुि करून ब्राँझ,
प्लास्टि आहण टेिाकोटा पासून बनवलेली आिेि.
म्युहझयमची इमािि िीन मजली असून इिि िेशािील ऐहििाहसक हशल्पे पण
आिेि. एहशयन िेशािील कलाकृ िींमध्ये चीनचा प्रभाव जास्ि दिसि िोिा. गौिम बुद्धाचे
पुिळे खूप िोिे पण िे चीनच्या विीने प्रिर्थशि किण्याि आले िोिे. कािण बौध्ि धमावचा
प्रचाि भाििापेिा चीनमध्ये फाि मोठ्या प्रमाणाि झाला िोिा. भाििीय संस्कृ िीिील फक्त
श्रीकृ ष्णाची मूिी हिथे दिसली.
स्टॅनफोडव मधेच एक भले
मोठे चचव आिे. हिथे आम्िी गेलो.
चचवमध्ये खूप शांििा िोिी. कोणिीिी
पहवत्र जागा असो, आपलेिी मन हिथे
शांि िोिेच. हिथे कािी आपल्यासािखे
िशवन घ्यायचे नसले ििी आपले िाि मात्र
अपोआप जुळले जािाि. मध्यभागी एक
खूप मोठे असे स्टेज िोिे. िॉलमध्ये
बसण्याची व्यवस्था िोिी. हमसेस स्टॅनफोडवने आपल्या पिीच्या स्मिणाथव १९०३ मध्ये िे
चचव बांधले.
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िे सवव बघून संध्याकाळी आम्िी घिी पिि आलो.
िुसिे दिवशी सकाळी पाच वाजिाच आम्िी सॅनफ्राहन्सस्कोला हनघालो.
िश्मीने मला जेवण्यासाठी सोबि पुलाव करून दिला िोिा. पुन्िा िोच पििीचा प्रवास. पण
िोन्िी वेळेसच्या प्रवासाि दकिी फिक िोिा. मुलांना, हवशेर्िः िाहधकाला सोडू न येिांना
अंि:किण खूप जड झाले िोिे. जसजसे इकडे येण्याचे दिवस जवळ येि चालले िोिे, िसिसे
िश्मीच्या आहण माझ्या डोळ्यांना खंड नव्ििा. सािखे िडायला येि िोिे. आिा पुन्िा
भेटीचा योग कधी येईल असे वाटायचे. िाहधका िि खूपच लिान िोिी. सॅन्फ्राहन्सस्कोला
माझे चेक इन झाले, आहण िी िोघे पिि गेली.
येिांना सुध्िा सॅनफ्राहन्सस्को िे अटलांटा या प्रवासाची सीट मी
हखडकीजवळच घेिली. िोच ढगांचा िेखावा, वरून दिसणािी छोटी छोटी घिे , पववि, िस्िे,
िस्त्यावरून पाळणाऱ्या त्या खेळण्यािल्या सािख्या गाड्ा, हििवीगाि झाडे... साडे चाि िे
पाच िास माझी नजि हखडकीला हखळू न िाहिली िोिी. यावेळी मला आणखी एक गम्मि
दिसली. कािी हवमाने क्रॉस झालेली दिसली. माझ्या मनाि हवचाि आला, माणसाला पण
असेच िवेि उडिा आले असिे िि? आपले ट्रॅदफक जामचे दकिीििी प्रॉब्लेम हनकालाि
हनघाले असिे. वािनांचा, पेट्रोलचा खचव वाचला असिा आहण हशवाय वेळेची पण बचि
झाली असिी. असे िवेिून जािांना जि कु णी ओळखीचे भेटले िि? मधेच कु ठे िी थांबून
आपण त्याला बोलू शकू का?
अटलांटाला उििल्यावि मी अगिी सिाईिपणे त्या ट्रेनमधून डोमेहस्टक
एयिपोटववरून इं टिनॅशनल एयिपोटववि गेल.े या वेळी कु णाला कािी हवचािायचे काम पडले
नािी आहण त्या दफित्या हजन्याची पण भीिी वाटली नािी. िात्री आठ वाजिा माझी डीएल
१८५ िी फ्लाईट मुंबईकडे हनघाली. प्रवास पूणव िात्रीचा िोिा. नकाशावि सवव कािी दिसि
िोिे. मुंबई जसजसे जवळ येि िोिे िसिसे मन भरून येि िोिे. िाहून िाहून एक हवचाि
सािखा मनाि येि िोिा, िुसऱ्याचे दकिीिी, कािीिी चांगले असले ििी शेवटी आपले िे
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आपलेच. आपली मािृभूमी आपल्याला दकिी हप्रय आिे. अगिी आईच्या कु शीि
हशिल्यासािखे वाटि िोिे. मनाि साविकिांच्या ओळी घुमि िोत्या.
‘ने मजसी ने पिि मािृभम
ू ीला
सागिा प्राण िळमळला ... िळमळला’
िात्री बिोबि ििा वाजिा मी मुंबईला पाउल टाकले. सामान घेिांना कािी
सुध्िा त्रास झाला नािी. उििल्याबिोबि माझा मोबाईल पण चालू झाला. हगिीर्ला फोन
के ला. िे मला घेण्यासाठी गाडी घेवून आले िोिे. िात्रीची वेळ िोिी ििीिी िस्त्याि
नेिमीप्रमाणेच ट्रॅदफक जाम झाली िोिी. बािेि गाडी काढायलाच दकिीििी वेळ लागला.
िस्त्याि नेिमीप्रमाणेच गजबजाट िोिा आहण उकाडा सुरु झाला िोिा. मी एवढा प्रवास
करून थकू न भागून आले िोिे, ििी पण मला िे सवव िवेिवेसे वाटि िोिे.
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ई साहित्य प्रहिष्ठान िी कािी व्यावसाहयक प्रकाशन संस्था नािी. कािी सामाहजक
ध्येय डोळ्यांसमोि ठे वून मिाठी भार्ा, साहित्य आहण संस्कृ िी यांच्यासाठी िी िरुणांची
संस्था काम कििे आिे. सध्या ई साहित्य प्रहिष्ठानचे सव्वा िोन लाख वाचक आिेि.
ई साहित्य प्रहिष्ठानच्या पुस्िक खहजन्याि साित्याने नवनवीन भि पडि असिे.
२०१४ मध्ये सुमािे शंभि ई पुस्िके आम्िी प्रकाहशि के ली, २०१५ मध्ये सव्वाशे. २०१६
मध्ये नवीन खूप सािी पुस्िकं लवकिच येि आिेि. एकाहून एक भािी. िी सवव पुस्िकं
सववच्यासवव साडेिीन लाख वाचकांना िेण्याचा आटोकाट प्रयत्न के ला जािो. पण प्रत्येक वेळी
िे जमिेच असे नािी. अनेक वाचकांपयंि कािी पुस्िके पोिोचि नािीि. पण VIP सिस्यांना
मात्र सवव पुस्िके नक्की दिली जािाि. िुम्िाला सववच्या सवव पुस्िके िवी असिील िि VIP
सभासि बना.
VIP सभासि बनणं अगिी सोप्पं आिे. आपल्या ओळखीच्या ििा लोकांचे मेल आय
डी कळवा आहण बना VIP सभासि.
संपकव साधा : esahity@gmail.com
िी सेवा पूणवपणे हनःशुल्क आिे. त्यामुळे आपले हमत्र आपल्यावि खुश िोिील. हशवाय
आम्िी िी खात्री िेिो की या ई मेल्सचा वापि फ़क्त आहण फ़क्त मिाठी साहित्य
पाठवण्यासाठीच के ला जाईल. इिि कसल्यािी जाहििािी पाठवून त्यांना त्रास दिला जाणाि
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नािी. िेव्िा लवकिाि लवकि आपल्या माहििीिल्या ििा ककवा अहधक मिाठी साििांचे ई
मेल पत्ते आम्िाला द्या.
www.esahity.com या वेबसाईटला भॆट द्या.
आपल्या पत्राची वाट पिाि आिोि.
धन्यवाि
आपले नम्र
टीम ई साहित्य प्रहिष्ठान
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