माझे अमेरिकाटन
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पुस्तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पुस्तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पुस्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापुढे आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची, हिा प्रवतसाद.

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.
प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत होते. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या
प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.
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ववनामल्ू य ववतिणासाठी उपलब्ध.
आपले वाचनू झाल्यावि आपण हे फ़ॉिवडड करू शकता.
हे ई पस्ु तक वेबसाईटवि ठे वण्यापवु ी वकिंवा वाचनाव्यवतरिक्त
कोणताही वापि किण्यापवु ी ई सावहत्य प्रवतष्ठानची पिवानगी घेणे
आवश्यक आहे.

मी डॉ. अरववदिं भालचिंद्र वैद्य (वय वर्ष ६९ )
बालपणापासनू महािाष्ट्राची
सािंस्कृ वतक नगिी असलेले पणु .े
येथेच माझे शालेय वशक्षण श्री
वशवाजी मिाठा हायस्कुल या
बहुजनािंचे शाळे त व पढु े फर्गयडसु न
कॉलेज पयंतचे वशक्षण झाले.
शवनवारड्याच्या साक्षीने आचायड
प्र.के .अत्रे , प.ु ल. देशपािंडे,
वशवाजीिाव भोसले, याांच्या अमोघ
अश्या वक्तृत्वाने व द. मा.
वमिासदाि, शिंकि पाटील यािंच्या कथाकथन कायडक्रमाने बालपण समृद्ध
के ले. तसेच येथील वसन्त व्याख्यानमाला मधील व्याख्यानािंनी ज्ञानाचे
भाडिं ाि खल
ु े के ले असे पणु े. गणपतीउत्सवात अरुण दाते, गजानन
वाटवे, बबनिाव नावडीकि, यािंचे गायन व सधु ीि फडके यािंचे गीत
िामायण याने कणड तृप्त के ले.
वैद्य- नावाला जागण्यासाठी अहमदनगिच्या कै .ग.िं शा.गणु े
आयवु ेद कॉलेजमधनू बी.ए.एम.अँड-एस. वैद्यकीय पदवीधि
(डॉक्टि) झालो. पढु े पणु े महानगि पावलके च्या आिोर्गयववभागात सलग
२४ वर्ड वैद्यकीय अवधकािी ते क्षेत्रीय वैद्यकीय अवधकािी पदावि

कायडित िाहून पणु ेकिानिं ा आिोर्गय सेवा वदली. अन २००९ साली वनवृत्त
झालो.
पेन्शन रुपी आवथडक वठबक वसिंचन सरुु झाल्याने वचिंता अशी
नव्हतीच. मदिं ाि -वमवलदिं या दोन्ही मल
ु ानिं ी त्याच
िं े स्वअध्ययनाचे
बळावि इर्गिं लिंड -अमेरिका येथे वशक्षण व आय. टी.क्षेत्रात यशस्वी पणे
आपला पाय िोवला. त्यामळ
ु े च आम्हालाही आमच्या पासपोटडवि त्या
त्या देशाच्िं या वव्हसाचा ठसा सहजपणे वमळाला.
२००७ पासनू सुरू झालेले पिदेश पयडटन इर्गिं लिंड -अमेरिका यिु ोप-कॅ नडा -श्रीलिंका - दबु ई -या देशािंच्या प्रदवक्षणेने २०२० साली
चिंचू प्रवेश के लेल्या “कोिोना “मळ
ु े ' भ-ू वस्थि झाले.
या नेत्रसख
ु द -ववलोभनीय पयडटनानेच अगिं च्या ”सप्तु वलखाणास
“चालना वमळाली. सिंगणकाशी मैत्री के ली अन अनेक वमत्र परिवािनातेवाईकाना घिबसल्या पिदेश प्रवास वणडन इ -.मेल द्वािे पाठववले व
आभासी आनदिं पोहोचववला. पत्नी सौ.जयश्री वहने न कुिकुिता
वलखाणास शािंतता व सिंवध उपलबद्ध करून वदली. आज पणु े मक्ु कामी
सौ. सह घिामध्येच सिु वक्षत िाहून दैनिंवदन पहाटे व्यायामाचे धडे
वगिवीत आिोर्गय पणू ड वाटचाल तसेच वलखाण कामाची ऊजाड घेत
आनिंदात वास्तव्य किीत आहे.
डॉ. अिवविंद वैद्य –(२८ ऑक्टोबि २०२०)

माझे मनोगत ****
सद्य परिवस्थतीत घिबसल्या सवड काही वमळणे शक्य झाले आहे.
अश्यातच इ - सावहत्य प्रवतष्ठानचे सनु ील सामिंत यािंचे व त्याच्िं या
इ -बक
ु खवजन्याचा परिचय झाला.
या उपक्रमासाठी माझे नक
ु तेच प्रकावशत के लेले “कवडसे
“पस्ु तक या उपक्रमासाठी उपलब्ध करून वदले.
हे प्रवास वणडन -लवलत लेखन -पत्र लेखन -अिंशतः कौटुिंवबक
परिचय असे समु ािे ४७० पानाचे पस्ु तक आहे. श्री. सामिंत सिािंनी त्याचे
अवलोकन करून त्वरित अवभप्रायही वदला. आवण याच पस्ु तकािंची
ववर्यावि अशी लहान लहान ४-५ इ -पस्ु तके तयाि करू असा प्रस्ताव
ठे वला. त्यास मीही आनिंदाने मान्यता वदली. एकमेकािंचे मसलती निंति
प्रथम अमेरिका वािीबद्दल पस्ु तक किण्याचे ठिले.
त्याबद्दलचे सवड लेख मी सिािंकडे पाठवनू वदले. त्यावि इ - बक
ु
साठीचे योर्गय ते सिंस्किण त्यािंनी व त्यािंच्या सहकायांनी के ले. त्याचेच
फवलत म्हणजे हे -''-माझे अमेररकाटन”.! हे पस्ु तक
रूपातील- दुसरे अपत्य होय.

हे वाचनू आपणास घिबसल्या अमेरिके ची आभासी पण आनदिं ी
सफि होईल अशी खात्री वाटते. पस्ु तक वाचनू अवश्य अवभप्राय
कळवा. त्यािंने आणखी पस्ु तक वलवहण्याची स्फूती येईल.
ई सावहत्य प्रवतष्ठानच्या सवड कायडकािी मिंडळाचे आभाि-!
डॉ. अिवविंद वैद्य
सहकािनगि-२,
पणु े
२७ ऑक्टोबि २०२०
९४२०१७५८०३
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१) अिाउिंड द वल्डड
२) ववमान प्रवासाची पात्रता ३) ववमान प्रवासाची पवू ड तयािी
४) हवा हवासा वाटणािा हवाई प्रवास -१)
५) हवा हवासा -२)
६) अमेरिके च्या -इस्ट वाटेवि ७) अमेरिके च्या वाटेवि -१
८) अमेरिके तील वाटेवि-२)
९) अमेरिके तील वाटचाल
१०) अमेरिके चा -आकर्डक इवतहास
११) अमेरिके तील दैनिंवदन जीवनाची झलक
१२) अमेरिके तील आमचा २०११चा गणेशोत्सव
१३)) अमेरिके तील नव्हे जगातील उिंच स्मािक
१४) यॉकड ते न्ययू ॉकड
१५) अमेरिके त भेटलेले माकडु स १६) अमेरिके तील चॉकलेटच्या बिंगल्याची सफि
१७) अमेरिके तील पशु प्राण्यािंचे स्नेहसिंम्मेलन
१८) अमेरिके तील अपाटडमेंट -अिंगणातील आठवणींचा पारिजात
१९) अमेरिके तील लाईफ टाइम अवचव्हमेंट २०) अमेरिके तील लाईफ टाइम अवचव्हमेंट -२

२१) अमेरिके तील लाईफ टाइम अवचव्हमेंट -३
२२) अमेरिके तील लाईफ टाइम अवचव्हमेंट-४
२३)अमेरिके तील लाईफ टाइम अवचव्हमेंट-५
२४)अमेरिके तील लाईफ टाइम अवचव्हमेंट -६
२५) सनीवेल मधील ज्ञानसागिास भेट.
२६) नायगऱ्याच्या तर्ु ािानिं ी वभजलेले क्षण -१)
२७)नायगऱ्यािंच्या तुर्ािािंनी वभजलेले क्षण-२)
२८) गोल्डन गेट ब्रीज -लोकल ते र्गलोबल
२९) कॅ वलफोवनडयातील -जनु ा बाजाि ( र्गयिाज सेल)
३०)कॅ वलफोवनडयातील- हनमु ान टेकडी
३१) डी एिंझा पाकड -पॉटलक चा जॅकपॉट
३२) अमेरिके चे अनोखे अिंतििंग
३३) आमचा पयडटक गणपतीबाप्पा
३४) सण सटु ् या अन जल्लोर् -(ह्यलोवीन )
३५) यसोमेटी -वनसगड सिंदु ि स्वप्न वशल्प
३६) शिंभि निंबिी -अष्टोन ब्रक
ु
३७) वफवनक्स भिािी
३८) अमेरिके तील आठवणींनचा गाशा गिंडु ाळताना
३९) ऋतू

अपडण पवत्रका ***
जयािंच्या भेटीच्या उत्सक
ु तेने आम्ही पविमेकडे प्रवास
किण्यास झेपावलो ती आमची
“दधु ाविील साय “रुपी असलेली नातवडिं े ,वच.अनष्ट्ु का -रुमानी -नील व िावी तसेच माझ्या प्रवास वणडन वलखाणास जयािंनी वेळीच प्रोत्साहन वदले व त्याचे पस्ु तकही तयाि झाले
असे
अमेरिके त भेटलेले गुरू बिंधू
तल्ु य व्यवक्तिंमत्व असलेले वसईचे -श्री. माकडु स डाबिे
याना सस्नेह अपडण.!

अराउिंड द वर्लडष
***
“देखी है. सािी दवु नया - जापानसे लेकि- िवशया
ऑस्रेलीयासे -लेकि. अमेरिका ”
मेड इन इविं डया - प्यािा सोवनया 'एक वदल चावहये बस्स?
हे गाणे प्रत्यक्ष्यात म्हणता येण्याची तयािी जोिात सुरु
झाली आहे. अवलशा वचनॉय चे हे फे मस गाण्याने आज स्फूती
आली आहे.
“आधी कळस मग पाया”- या नेहमीचा मागड न
अनसु िता. इर्गिं लिंड पासून -अमेरिके पयंत ति मजल मािली आहे.
अधी लढाई ति पणू ड झाली आहे. म्हणतात ना. Thousand
miles journey starts with one step ahead.

खिे च आपले भौगोवलक ज्ञान प्रत्यक्षात. उतिववण्याची
उत्तम सिंधी म्हणिंजे जगभिाचा प्रवास किण्याची मानवसक व
आवथडक तयािी किणे. भगू ोलाच्या नकाशा विील तीम्बािंच्या
शहिाचे ववशाल दशडन घडण्यास ववमानप्रवास हा छान पयाडय
आहे. पाहूया कसे जमते ते. Lets hope for the Best. -Will
will find a way-!
सगळ्याची पवू ड तयािी म्हणजे -पासपोटड -वव्हसा -आवण
फायनान्स.
चला ति मग तयािीला लागा. ववमान किंपन्या आपल्या
स्वागतास उत्सक
ु आहेतच.
घस घशीत सवलत देण्यास.
चला भेटू या ति -

ववमान प्रवासाची पात्रता
अश्या प्रकािे अडथळ्याची शयडत पाि. के ल्यानतिं ि मग
कुठे मल
ु ाच्िं या कतडत्ु वाला वाव वमळतो.
तो सिंगणक वा जी वमळे ल त्या शाखेचा इविं जवनयि होऊन
नवशबाने चािंगली साथ वदली ति वडग्री वमळण्यापवू ीच क्याम्पस
इटिं िव्यू मधनू वसलेक्ट होतो.
व खऱ्या अथाडने अथाडजडनास लागतो. व पालकािंना
हायसे वाटते.
किंपनीत काम. वमळणािे प्रोजेक्ट इर्गिं लिंड -अमेरिके तील
असतील ति वेळी अवेळी काम किावे लागते. त्याची तयािी
असावी लागते. व कामामध्ये चािंगला प्रोग्रेस वदसला ति किंपनी
डायिे क्ट त्यािंच्या क्लायिंत कडे म्हणजेच. इर्गिं लिंड -अमेरिके स
पाठववते.
त्या अगोदि आपला पासपोटड मात्र तयाि असावा
लागतो. आवण मग घिात सरुु होते ती वेगळीच - लगीन घाई.
पिदेशात जाण्याच्या अनोख्या तयािीस.

दसु िा पिदेशी जाण्याचा खष्ट्ु कीचा मागड म्हणजे बी. ई.
झाल्या निंति- M. S. किण्यासाठीची G. R. E. पिीक्षा देऊन
स्व खचाडन.े वतकडील नामािंवकत ववद्यापीठात प्रवेश घेणे.
तेथे गेल्यावि काहिं ी ववद्यापीठात स्टायपेंड वमळते. अथवा तेथे
सटु ीचे वदवशी काम करून बऱ्यापैकी पोके ट मनी वमळू शकतो.
आता मल
ु ािंची खिी तेथे “एकटे िाहण्याची -स्वैंपाक
करून खाण्याची -तेथील हवामानाशी जळ
ु वनू घेण्याची -होम
वसक न होण्याची पिीक्षा सरुु होते ती वेगळीच. आवण या
सवाडतनू जो “सही सलामत सटु तो - “तो खिा “मक
ु द्दि का
वसकिंदि “ठितो.
हळू हळू येथील उत्तम -स्वच्छ -नीट नेटक्या
वाताविणाची सवय होत जाते. बँक ब्यालिंस नजिे च्या टप्प्यात
येतो. ब्याचलि असे पयंत”शेयरििंग रूमचा “अनभु व वमळतो.
आता सरुु होते आई -बाबानिं ा पिदेश वािी घडववण्याची
तयािी.
पासपोटड व वव्हसा काढणे - एक वदव्य

पिदेश प्रवासास वनघण्याची पवहली पायिी-पास पोटड
असणे. सध्या त्यासाठी भक्तािंची मोठी िािंग असते.
तसेच पोलीस व्हेरिवफके शन वगैिे बाबींची पतू डता
होण्यास २-४ मवहन्याचा कालावधी लागतो. पासपोटड आला
म्हणजे पिदेशी जाण्याचे बेत हवेत ििंगवायला प्राििंभ होतो. पण
दाल आटे का भाव काय असतो त्याची प्रचीती हळू हळू येऊ
लागते. पासपोटड १० वर्ड कालावधीसाठी वमळतो.
पिदेश प्रवासास वनघण्या पवू ी त्या त्या देशाच्या
वनयमानसु ाि - अवधकृ त वव्हसा (Visitor Intended to Stay
Abroad ) काढावा लागतो.
त्यासाठी प्रत्येकाला स्थावि जिंगम मालमत्ता -बँक
पस्ु तके -इन्कम ट्याक्स रिटनड इ मावहतीची सवड मळ
ू कागदपत्रे
सादि किावी लागतात.
जयाच्या कडे पिदेशी िाहणाि त्याचा- पत्ता- -बँक
अकौंट -पासपोटड -वव्हसा-आमत्रिं ण के ल्याचे पत्र इ. सवड
मावहतीची कागद पत्रे लागतात

वफिंगि वप्रिंट्सचे वेळी हातावि मेंदी असता कामा नये
याची खबिदािी मवहलािंनी घ्यावी.
इर्गिं लडिं U. K. चा वव्हसा - ६ मवहन्यािंसाठीच वमळतो.
इति यिु ोप देशासाठी पन्ु हा वेगळा शान्घैन वव्हसा लागतो.
अमेिीका वव्हसा साठी - पत्यक्ष मल
ु ाखत द्यावी लागते.
U. S. वव्हसा नवशबात असेल ति पवहल्या फटक्यात वमळतो
अन्यथा कोणतेही कािण न देता नाकािला जाऊ शकतो.
६ मवहने थािंबावे लागते हा वव्हसा -सलग १० वर्ाडचा वमळतो.
या सवड सोप सिंस्कािातून अथाडत अवर्गनवदव्यातनू पाि
पडल्यावि आपण सटु के चा वनश्वास सोडतो आवण हवाहव्याश्या
ववमान प्रवासास पात्र ठितो. यासाठी आपली प्रकृ ती उत्तम
असणे जरुिीचे असते त्यामळ
ु े पिदेश प्रवासाचा चागिं ला आनदिं
लटु ता येतो. वेगवेगळ्या देशात गेल्यावि तेथील खाद्य
पदाथांचा आस्वाद घेण्याची तयािी करून ठे वावी म्हणजे
वनिाशा होत नाही.

एखाद्या प्रवासी किंपनी बिोबिही पिदेशी प्रवास किता
येतो. पण त्यामध्ये थोडी घाई होते कािण थोड्या वेळात जास्त
स्थळे ते दाखववतात. पण त्याची एक वेगळी मजा असते.
ववमानप्रवासाची पवू ड तयािी करून ३ मवहने अगोदि ववमान
वतकीट काडल्यास बऱ्या पैकी स्वस्त वमळते. आयता वेळी ८
-१० हजािापयंत फिक पडतो.

अधािंतरी
ववमान प्रवासाची पवू ष तयारी
जया ववमान किंपनीचे वतकीट काढले असेल त्यािंचेवनयमानसु ाि आपण वकती वजनाचे सामान घेऊ शकतो याचा
अदिं ाज घ्यावा.
साधािण पणे २ मोठ्या ब्यागा -(२३ वकलो प्रत्येकी )
या ब्यागा ववमानात स्वतिंत्र ववभागात असतात. व -१ के वबन
ब्याग ७ वकलो एवढे सामान घेता येते.
के वबन ब्यागेत ( ववमानात आपल्या बिोबि असणािी )
द्रव पदाथड -कोस्म्यातीक्स -धािदाि वस्तू अवजबात घेता येत
नाही हे चागिं लेच ध्यानात असू द्यावे. पासपोटड -वव्हसा वतवकटाच्या झेिोक्स प्रत्येक ब्यागेत असू द्यावी. मळ
ू पासपोटड वतकीट -जेथे जायचे तेथील पणू ड पत्ता फोन सह एका स्वतिंत्र
छोट्या ह्यािंडी पसड मध्ये घ्यावे. कािण ही मावहती जाता -येता
स्वतिंत्र पेपिवि वलहून द्यावी लागते.

आपल्या जवळ लागणािी और्धे डॉक्टिािंच्या
वप्रवस्क्रपशन सह असू द्या.
एवढी सवड तयािी करून आपण अववस्मिणीय अश्या
ववमान प्रवासास वनघतो. बिोबि एक वेळचे जेवण व एक दोन
वदवस वटकणािे खाद्य पदाथड घ्यावेत. ववमातळावि समु ािे ३ तास
अगोदि पोहोचावे अश्या बेताने पोहोचा. छान पैकी जेवण
किावे फ्रेश होऊन तयाि व्हावे. बिोबि आलेल्या स्नेहीजनािंचा
वनिोप घेऊन-त्यािंना पुन्हा भेटण्यासाठी थािंबवनू ,
आपले सामान त्र्वोलीवि घेऊन पास्स्पोतड /वतकीट
दाखवनू आत प्रवेश किावा. आत गेल्यावि जया किंपनीच्या
ववमानाने जायचे त्या कौन्ति पाशी जावे. तेथे आपले पास-पोटड
/वतकीट पाहून मोठ्या ब्यागाचे वजन करून त्या ताब्यात
घेतल्या जातात. त्यावि निंबि टाकून आपला ववमानात प्रवेश
किण्यास लागणािा बोवडंग पास वमळतो. त्यावि ब्यागाचिं े
नबिं िचे वस्टकसड असतात. आता ववमानात घ्यावयाच्या प्रत्येक
ब्यागेला-पसड अथवा स्याक असेल त्याला ववमान किंपनीचा

ट्याग लावनू घ्या म्हणजे ते अवधकृ त पणे आपल्या बिोबि
ठे वता येणािे सामान समजले जाते.
एवढ्या प्रक्रीये नतिं ि आपण पन्ु हा एकदा सवड ओ के झाल्याचे सागिं ण्यास व आपणास सोडवायला आलेल्या
नातेवैकािंना भेटण्यास जावू शकतो.
कािण यानिंतिची प्रवक्रया असते “इवमग्रेशन “अथाडत हादेश सोडल्याचा अवधकृ त “वशक्का “पास पोटड वि बसण्याची.
ह्या साठी आपल्या बद्दलच्या मावहतीची एक स्लीप भरून द्यावी
लागते. त्या मध्ये नाव -पत्ता -पासपोटडची मावहती इ. गोष्टी
भिाव्या लागतात. व आपण वसक्यरु िटी चेवकिंग साठी पढु ील
दालनात येऊन त्याच्िं या - पनु भेटी पयंत दृष्टी आड होतो.
येथ पयंतचा प्रवास प्रथमच ववमान प्रवास किणाऱ्यािंना
उत्चक्त
ु े चा -सिंभ्रमाचा -वाटतो.
अश्या या”अधातिं िी “प्रवासास आता अधडवविाम
देऊया!

हवाहवासा वाटणारा. “हवाई”. प्रवास
(भाग १)
हवा में उडता जाये. मेिा लाल दपु ट्टा मलमल का-जी हाया गाण्यातील दपु ट्टा जया सहजतेने हवेत उडत जातो
तसाच आजचा ववमान प्रवासही सहज सल
ु भ झालेला आहे.
याचा अनुभव एवढ्यात मिंबु ई -वावशिंर्गटन या ववमान
प्रवासात आला.
आजच्या आय. टी.च्या यगु ात घिोघिची मल
ु े आवण हो
मल
ु ीसद्ध
ु ा आपले ज्ञान अवधक समृद्ध किण्यासाठी ह्या मागाडचा
अवलिंब कितात. अन सहज पणे उच्च वशक्षण घेऊन तेथेच
इगिं लडिं -अमेिीका -जपान - जमडनी -ऑस्रेवलया येथे स्वछ्य शािंत -वनसगड िम्य वाताविणात िमतात. तेथे वमळणाऱ्या
सख
ु सोई मळ
ु े तेथील प्रवतकूल हवामानातही हळू हळू सवयीचे
होऊन जातात.

त्या निंति सरुु होते पालकािंची वािी कधी कन्व्होके शन अथाडत मल
ु ािंच्या पदवीदान समाििंभाच्या वनवमत्ताने ति कधी
लर्गनाळलेल्या मल
ु ीच्या वकिंवा सनु ेच्या बाळिंतपणासाठी.
त्यामळ
ु े च अनायासे वमळणाऱ्या”आजी-आजोबा “या
पिदेशात मफ्ु त मध्ये वमळणाऱ्या नव्या पदवीमळ
ु े . त्यामळ
ु े
वमळणािा आनिंद काही वेगळाच असतो.
पण या '“वि वि “वदसणािा आनिंद उप भोगण्यासाठी
त्यानाही बिीच कळ- काढावी लागलेली असते. हे मात्र -''वा
वा.! वनघालात वाटत- इर्गिं लिंड -अमेरिके ला. मजजा आहे बाबा
तमु ची! असे म्हणणायाड नातेवाईक मिंडळीच्या अथवा वमत्र
मिंडळींच्या गावीही नसते. ह्या कळा सद्ध
ु ा भववष्ट्यात सख
ु द
आनिंद देतात त्याचा प्रत्यय येतो तो या पिदेश गमनाने.
त्याचिं े मावहती साठीच हा प्रदीघड लेख -प्रपचिं .
या सख
ु ानिंदाची महु ूतड मेढ आपल्याला मुले
झाल्यापासनू च सरुु होते त्यासाठी काही - स्वानभु वाचे '- तिंत्र
आवण मिंत्र”
१) हल्लीच्या सख
ु ी जीवनाच्या मत्रिं ाप्रमाणे एक या दोन
अपत्यान विच फुल स्टोप वेळीच द्यावा.

२) मातृभार्ेतनू च शक्यतो प्राथवमक वशक्षण मल
ु ािंना
द्यावे.
३) मल
ु ाच्िं या सवांगीण गणु वाढी साठी आपला वेळ
मल
ु ानिं ा द्या सह कुटुिंब सहल काढा.
४) टी. वी. पाहण्याच्या- व्यसनापासून आपण सवडजण
जिा दिू च िहा (मोजके च कायडक्रम सह कुटुिंब पहा )
५) मल
ु ािंमधील सप्तु गणु ािंचा शोध घ्या त्या साठी अधून
मधनू शाळे तील वशक्षकािंना भेटा.
६) आपली मते मल
ु ािंवि लादू नका.
७) मल
ु ािंना एखादा छिंद जोपासू द्या ८) त्याच्िं या वमत्रानिं ा घिी बोलवा आपणही त्याचिं े घिी
जा.
९) शाळे व्यवतरिक्त एखादी पिकीय भार्ा ८ वी -९ वी
पासनू च वशकू द्या.
१०) घिातील वाताविण नेहमीच शातिं व प्रसन्न ठे वा.

११ ) आलेला वनकाल आनिंदाने स्वीकािा- पढु ील वेळी
सधु ािण्यास वाव असतो याचे भान ठे वा.
१२ ) व्यावसाईक वशक्षणाची वनवड किण्याची मभु ा
पणू डपणे मल
ु ानिं ा घेऊ द्या.
१३) स्पधाड पिीक्षा देण्याचा प्रयत्न किा.
१४ ) मल
ु ािंना नेहमी प्रोत्चाहनच द्या.
१५ ) इति मल
ु ािंशी आपल्या मल
ु ाची तल
ु ना करू नका.
कािण”आपण प्रत्येक जण “जगातील एकमेव असे असतो
आपल्या सािखा दसु िा नसतो यातच धन्यता बाळगा.
१६) वशक्षक - अनभु वी प्राध्यापकािंचा सल्ला घ्या.
१७) आपण तसेच मल
ु ािंनाही वेळीच सिंगणक साक्षि
किा.
१८) पोके ट मनी -मोबाईल- हॉटेवलगिं च्या खचाडवि
वनयत्रिं ण ठे वा.
१९) मल
ु ािंकडे -पती - पत्नी दोघािंनी सािखेच लक्ष्य
द्यावे.

२०) प्रयत्नािंती पिमेश्वि या मिंत्रावि ववश्वास ठे वा.
२१) स्वतःसाठी- दििोज १ तास वेळ काढा त्यात
व्यायाम -मेडीटेशन -ध्यान धािणा किावी.
२२ ) देव धमाडचे “अती अवडिंबि”- आचिण नसावे
२३ ) महत्वाचे -मल
ु ािंची - लर्गन ठिववताना मात्र
मल
ु ािंच्या पसिंतीलाच वाव द्या.
२४) त्यािंचे सिंसािात अती ढवळा ढवळ “आयािंनी”करू
नये.
२५) येतील ते - प्रसिंग -परिवस्थती -फायदा -नक
ु सान
याचा फाि ववचाि न किता मन मोकळ्या मनाने”Accept”किा
व Forget and forgive चा मत्रिं सतत ध्यानात असू
द्या.
कािण एखादी मनाववरुद्ध गोष्ट घडून गेल्या निंति त्याचा
फािसा त्रास करून घेऊन उपयोग नसतो.

हवाहवासा वाटणारा. “हवाई”. प्रवास .
भाग 2
“अधािंतरी''- ववमान प्रवासाचा प्रत्यक्ष
अनुभव
****
हवाई सिंदु िींच्या सुहास्य ' मुखवट्यानी' आपले ववमानात
स्वागत होते. आपल्याला स्थानापन्न होण्यास आपले सामान
विील के वबन मध्ये ठे वण्याबाबत मागडदशडन कितात. ववमान
किंपनी नसु ाि- त्यािंचे आकर्डक असे चेहिे - पेहिे ाव- भिपिू ”मेकप “असे प्रसन्न व्यवक्तमत्व प्रथमच जवळून पाहण्याची व
त्यािंचे कडून आिामशीि सेवा वमळववण्याची ती दवु मडळ सिंधी
असते.
आिामशीि सीट -वविंडो सीट असेलति उत्तमच.
प्राथवमक सचू ना माईक मधनू ऐकू येतात. त्याचे प्रात्यवक्षक
आपल्या सीट समोिील छोट्या स्क्रीनवि वदसतात. थोड्याच
वेळात सीट बेल्ट आवळण्याची सचू ना वमळते. सीट समोिील

कप्प्यामध्ये काही सचू ना पत्रके असतात. त्याचे जरूि
अवलोकन किावे. आपल्या सीटवि एक छोटी उशी -ब्लान्के ट
आवण ईअि फोन इ. वस्त-ू ”उसन्या”म्हणून आपणास वमळतात.
त्याचा योर्गय वापि कसा किायचा ते यथावकाश कळतेच.
आवण ववमान टेक ऑफ- घेण्यासाठी तयाि होते. धाव
पट्टीवि योर्गय अशी पोवझशन घेऊन हळू हळू धावू लागल्याचे
जाणवते अन क्षणाधाडत ते आकाशात झेपावनू इवप्सतस्थळाकडे मागडस्थ होते.
ववडिं ो सीट असेल ति वदवसा व िात्रीच्या वेळी त्या
शहिाचे ववहिंगम दृश्य पहावयास वमळते. थोड्याच वेळात
ववमान हवेत मागडक्रमण किताच लगबग सरुु होते ती हवाई
सदिंु िींच्या कसितीची. रोलीवि थडिं -गिम -पेयपान घेऊन
पत्येकाच्या आवडी प्रमाणे ते वदले जाते. हवेत भिपिू अश्या
उिंचीवि त्याचा स्वाद घेणे हा एक वेगळा अनभु व असतो.
आपल्या समोिील टी. व्ही. टच स्क्रीनवि गाणी -वसनेमा बातम्या पाहता येतात. तसेच एकाच्यानल्वि आपले ववमान
वकती उिंचीवरून व कसे चालले आहे याचे सवचत्र मावहती

वमळत िाहते. त्यामळ
ु े चािंगला टाईम पास होतो. आपल्या
काहीही अडचणी असल्यास हवाई सिंदु िींना सािंगाव्यात.
थोड्यावेळाने हवाई सदिंु िींच्या दसु ऱ्या प्रवेशास सरुु वात
होते ती ब्रेक फास्ट सव्हड किण्याच्या यामध्ये व्हेज -नोन व्हेज
असे दोन्ही प्रकाि असतात. ववमान वतकीट बक
ु किताना
याबाबत तसेच स्मोवकिंग की नोन स्मोवकिंग झोन हवा याची
मावहती घेतली जाते. ववमान कोणत्याही वेळी सटु ले तिी विील
पद्धतीने कायडक्रम चालतो.
लहान बालकािंना झोपण्यासाठी पाळण्याची सोय असते.
त्या बाबत ही अगोदि सूचना द्याव्या लागतात. अश्या प्रकािे
प्रवास सरुु असतो. ववमानातील वाताविण ए. सी. असते. काहिं ी
जण वाचन कितात ति काहीजण ब्रह्मानदिं ी टाळी वाजवनू झोपी
जातात. साधािण दोन तासानतिं ि मख्ु य भोजनाचा कायडक्रम सरुु
होतो. यामध्ये स्टाटडि मध्ये आवडीनसु ाि सोफ्ट व हाडड वरिंक
दोन्हीची सोय असते. हे सवड आपल्या जागेवि आणनू
देण्यासाठी हवाई सदिंु िींची चागिं लीच दाम- छाक होते.
आता ववमानातील िे स्ट रूम ववर्यी जाणून घेऊ यात.
हा ही एक महत्वाचा भाग असतो. अगदी छोट्या जागेत पण

उत्तम व्यवस्था असते. याबाबत योर्गय ती मावहती अगोदि
समजनू घ्यावी. हात धण्ु यासाठी साबणासह बेवसन मध्ये गाि
गिम पाण्याची सोय असते. टोईलेट चे मागे पश
ु बटन असते ते
दाबल्यास-”जोिात”-आवाज कित सक्शन पद्धतीने मोठा
आवाज होऊन त्याची.”वबन पाण्यानेच”चकाचक साफ सफाई
होत असते.
वदवसा वविंडो सीट वाल्या प्रवाशािंना पािंढऱ्या शुभ्र
ढगातनू चाललेल्या ववमानातनू वदसणाऱ्या ववशाल समद्रु ाचे
,अिब प्रदेशातील वाळवटािंचे आगळ्या वेगळ्या अश्या
दृश्यािंची डोळ्यात साठवण किता येते.
साधािणपणे ८ तासाच्िं या प्रवासानतिं ि ब्रेक घेण्याची वेळ
येत.े ववमान उतिण्यापवू ी तशी सचू ना वमळते सीट बेल्ट पन्ु हा
एकदा आवळावे लागतात. उसन्या वदलेल्या. वस्तू आठवणीने
पित घेतल्या जातात. एअि पोटड वि उतरून दसु ऱ्या
ववमानासाठी ४-५ तासासिं ाठी आपणास थाबिं नू िहावे लागते.
तेथे असणाऱ्या दैदीप्यमान अश्या मोल मधनू कस्टमफ्री वस्तिंचू ी पहाणी वा खिे दी किता येते. त्यासाठी आवश्यक

असते ते तेथील चलनाची. तेथील- एक्स चेंज काऊनटिवि
त्याची सोय असते.
आपल्या जवळ जरुिीपिु ते. डॉलसड असू द्यावेत तसेचजोखमीचा ववमा उतिववणे ही ववमान प्रवासा अगोदि करून
ठे वणे सोयीचे ठिते. या प्रवासात पास पोटडला आपल्या -जीवा
भावाच्या वमत्राप्रमाणे जपण्याची- ववशेर् काळजी घ्यावी
लागते. या वेळात तेथे असलेल्या ववववध सचू नािंची -सख
ु
सोयींची मावहती घ्यावी -आपल्या कॅ मेयाडत तेथील आठवणी
बिंवदस्त करून ठे वाव्यात -इति प्रवािंश्याशी सिंवाद साधावा
म्हणजे वेळ मजेत वनघून जातो.
पढु ील प्रवास दसु ऱ्या ववमानाने अश्याच प्रकािे पाि
पडतो.
आपणास आपली मावहती भिण्याचा फॉमड वदला जातो.
त्याविची मावहती -कोठे जाणाि त्या वठकाणचा पत्ता -फोन निंबि
नाव पासपोटड विील मावहती वलहून तयाि ठे वावा लागतो.
थोड्याच वेळात अलगदपणे खालील ववशाल एअि पोटडवि
आपल्या इवप्सत स्थळी ववमान उतरून आपले
स्वप्नातील”हव्या हव्याश्या अश्या पवहल्या - अधािंतिी हवाई

प्रवासाची सािंगता होते. पुन:शच्य एकदा प्रसन्न - हसमख
ु
चेहऱ्याच्या हवाई सिंदु िींचे दशडनाचा गडु बाय चा वनिोप घेऊन
आपण इवमग्रेशन चेवकिंग साठी एका भव्य दालनात येतो.
या वठकाणी आपणास एकवत्रतपणे देशो देशीचे- ववववध
ििंगाचे, पेहेिावातील लहान थोि अश्या नागरिकािंचा मेळावा
आपापल्या भार्ेत-हाव भाव कित सिंवाद किताना वदसतो.
वसधु ैव कुटुिंबकम-चे ववशाल दशडन घडते.
भिलेला फॉमड व पासपोटड- तयाि ठे ऊन आपणास
इवमग्रेशन ऑवफसिला िािंगेत उभे िाहून सामोिे जावे लागते. येथे
आपणास कोणाकडे आलात.? कश्यासाठी.? आपल्या बिोबि
काहिं ी ववशेर् सामान आणले आहे का.? याबाबत चौकशी
करून त्या देशात आल्या बाबत चे वशक्का मोतडब होऊन
आपण ( ववमानातील) -''आर्गयाहून “सटु का झाल्याचा आनदिं
घेतो आवण आतापयंतचा अधातिं िी प्रवास सपिं वनू जवमनीवि
वस्थिावतो.
आपले लगेज- घेण्यास दसु ऱ्या एका भव्य दालनात वफिणाऱ्या रुिंद अश्या अनेक सिकत्या पट्टयावि सवांच्या मोठ
मोठ्या ब्यागा वफिताना वदसतात. तेथील टी. व्ही. स्क्रीन वि

कोणत्या ववमानाचे सामान कोणत्या क्रमािंकािंच्या पट्ट्यािंवि
येईल याची मावहती वमळते. आपल्या ववमानाचे क्रमािंकानसु ाि
सिंबिंवधत वफिणाऱ्या पट्या जवळ जावनू आपले सामान
वदसताच बाजल
ू ा काढून तेथे असणाऱ्या रोलीवि ठे ऊन मोठ्या
वदमाखात बाहेि पडावे. आपल्या स्वागतास आपले सहृु द
मिंडळी- अिायव्हल वविंग. मध्ये अधीि झालेले असतातच.
ववमान ल्यािंड झाल्यापासनू बाहेि येई पयंत साधािण १ तासाचा
अवधी लागतो.
अश्या तऱ्हेने नव्या देशाच्या अनोख्या वाताविणाशीदोस्ती किण्यास सहृु दािंच्या गळा भेटीने”श्रीगणेशा होतो”. व
सरुु वातीस गणु गणु लेल्या गाण्यातील सहजतेने हवेत उडणाऱ्या.
देशी -लाल मलमली दपु ट्याचा. कें व्हाच ववसिही पडतो. तोपिदेशातील वनसगडिम्य. अशी वहिवीगाि मखमली दृश्ये
पाहण्याचे ओढीने.
त्यामळ
ु े च. “वहिवे वहिवे गाि गावलचे. हरित तृणाच्िं या
मखमालीचे -. या बालकवींच्या ओळी न आठवतील ति
नवलच नाही का.?

अमेररके च्या (इस्ट) वाटेवर
*****
आमच्या आयष्ट्ु यतील ववमान प्रवासाची “ह्यावत्रक
“यिंदाच्या अमेरिके च्या ववमान प्रवासाने होत आहे. याचा
वेगळाच आनिंद आहे.
वेळेच्या बाबतीत भािताच्या “मागे “िाहूनही हा
अमेरिका देश एव्हडा आघाडीवि कसा आहे बि? .
याचा”मागोवा “घेण्याची उत्तम सधिं ी “वमवलदिं -प्राजक्ता “यानिं ी
मिाठी नव वर्ाडच्या प्राििंभी उपलब्ध करून वदली आहे.
यासिंधीचे “सोने “कसे किता येईल हेच आता पाहायचे आहे.
नाहीतिी या सोन्यासािख्या सिंधीची “चािंदी “झाली तिी आनिंदी
आनिंदच आहे.
प्राथवमक पण कट - कटीची “पवू ड “तयािी व्यववस्थत
पणू ड झाल्याने, “पविमेकडील “गोष्टींचा उलगडा यथावकाश
सल
ु भ पणे होईल अशी खात्री आहे.

“लफ्ु तािंझा “या किंपनीच्या LH - 765 * या फ्लाइटने
वदनािंक. २८ एवप्रल २०११ िोजी भल्या पहाटे मिंबु ई - सहािा
वरून भल्या पहाटे १. १० वाजता आमचे ववमान अमेरिके कडे
प्रस्थान किे ल. व “२८ एवप्रल २०११ िोजी दपु ािी ३ चे
“समु ािास अमेरिके च्या भमू ीवि. वावशिंगटन येथे आमचे - पवहले
वहीले पाऊल पडेल.
सवडच पवहल्या गोष्टींची उत्छुकता माणसाला असते
तशीच आमची अवस्था झाली आहे. अमेरिका व अमेरिके तील
आपले सगे सोयिे यािंच्या भेटीस आतिु .!
टी. वी. विील “मृण्मयीच्या “शब्दात सािंगायचे ति,
आता ति.”लई भािी वाटतिंय”.!. आवण काय सागिं .ू ? .
बाकी नतिं ि सवड तेथनू च - “थडिं “डोक्याने सचु ेल तसे
कळवचू .

अनष्ट्ु का - अवश्वनी - मिंदाि यािंच्या
बिोबिच्या”इर्गिं लिंड”अवबिंर्गडन मधील मधिु ”आठवणी “धसू ि
होत नाहीत - तोच
वमवलदिं -प्राजक्ता बिोबि िाहण्याचा व अमेरिके च्या
प्रवासाचा ' दर्गु ध - शकड िा ' असा योग ४-५ मवहन्यातच लवकि
जळ
ु ून आला आहे.
आवण नव्या पयडटन “अध्यायाचा “शभु ाििंभ नव्या मिाठी
वर्ाडच्या प्राििंभीच आवण तोही “अक्षय तृतीयेच्या “आगामी
शभु महु ूताडवि होत आहे यातच “अक्षय “आनिंद भरून िावहला
आहे.

अमेररके च्या वाटेवर -( २ )
*****
दोन मवहन्याच्िं या प्रदीघड पवू ड तयािी नतिं ि २७ एवप्रल
२०११ दपु ािी ४. ३० वाजता स्यान्डीजच्या तवेिाने सहाि
ववमानतळाकडे प्रस्थान के ले. सामान वगैिे चेवकिंग थोड्याच
वेळात झाले ,सवड सामान व्यववस्थत वनयमानसु ाि झाल्याने
सटु के च वनश्वास सोडला तब्बल ६ ब्यार्गस होत्या. LH-765 ववमानाने पहाटे १. १० ला उड्डाण के ले. भौगोवलक असा
अिबी समद्रु
ओलाडिं ू न आम्ही सकाळी ६
वाजता”म्युवनच”जमडनी येथे ५ तासािंच्या ब्रेक साठी उतिलो.
फ्रेश होऊन सभोवतालच्या भव्य वेह ांग एरियावतल भव्य
दक
ु ानात आपल्या परिचयाची “जमडनची भािंडी '. कोठे वदसतात
का? हे पावहले पण त्याचा मागमसू ही वदसला नाही -वपकते वतथे
ववकत नसावे - बहुतेक?
म्यवु नच हे नवीनच ववमानतळ आहे लहानमोठ्या
ववमानािंची चहल पहल वदसत होती. डाव्या बाजसू ववस्तीणड
मैदानावि िन वे व वहिवे गवताचे पट्टे असे अनोखे नेत्र सख
ु देणािे

वमश्रण पहावयास वमळाले. त्यावि अलगद पणे उतिणािी
ववमाने”मोठ्या”फुलपाखिाप्रमाणे भासत होती. पढु चे ववमान १
तास उवशिा सटु णाि असल्याचे समजले. त्यामळ
ु े पन्ु हा एकदा
फ्रेश होऊन तेथेच पेपसड वाचत वेळ घालववला
१२. ३० वाजता LH- 414 हे ववमान वावशिंर्गटन डी सी
कडे झेपावले. अटलािंवटक हा महाकाय महासागि उल्लिंघनू 'अमेरिके तील वावशिंर्गटन डी सीच्या”डलेस “ववमानतळावि १०
तासािंच्या प्रवासानिंति दपु ािी ४ वाजता पोहोचलो. 'स्वप्नवत 'वाटणाऱ्या व आतापयंत फक्त भौगोवलक परिचयाच्या अश्या
अमेरिके च्या भमू ीवि आमचे पवहले पाऊल ठे वले व चिंद्रावि
उतिलेल्या चािंद्रवीिािंप्रमाणे आनिंद अनुभवला.
वमवलदिं - प्राजक्ता स्वागतासाठी हजाि होतेच. ववमान
तळाबाहेि पडताच ववशाल अश्या पावकं ग लॉट मधनू काि
बाहेि काढली व अमेरिके च्या उबदाि कुशीत ऐवतहावसक अश्या
HERNDON ,VA 20171 येथे ववसावलो देखील.

* अमेररके तील वाटेवर * ३
वावशर्गिं टन डी सी - Dulles ववमानतळावरून घिी
जातानाच अमेरिके च्या िस्त्यावि वाविताना पवहला फिक
जाणवला तो म्हणजे डाव्या बाजसू असणािे कािचे “रायववगिं
सीट “डाव्या बाजनू े जाणािी व उजव्या बाजनू े येणािी वाहतक
ू .
प्रशस्त चकाचक िस्ते - वसर्गनलच्या वदव्याचिं े लाबिं लचक
आडवे खाबिं व िस्त्याचे कडेला असलेले वदव्याचिं े उिंच असे
खाबिं . बाकी सवड आकाश मोकळे मोकळे भव्य वदसते.
आपल्या सािख्या लाईटच्या तािािंचे जाळे ,भले मोठे होडीर्गिं स
,जावहिातींची भाऊ गदी येथे अवजबात नसते.
त्यामळ
ु े भव्यता जाणवते. आवण -वफटे अिंधािाचे जाळे
झाले मोकळे आकाश- या गाण्याची प्रकर्ाडने आठवण येते.
वमवलदिं -प्राजक्ता िहात असलेली -Herendon-Little
current DR (DRIVE) HE छोठे खानी दमु जली

अपाटडमेंटची वसाहत ,सुबक आखीव िे खीव पावकं गची
व्यवस्था ,सभोवती वहिव्या गाि झाडािंची फौज. प्रत्येक
इमाितीवि त्यािंचे निंबसड ,दािावि फ्ल्यातचे निंबसड आमच्या
अपाटडमेंटचा निंबि -2444 व फ्ल्याट क्रमािंक - 4442 असा
वैवशष्ठ्य पणू ड आहे. सवड फ्ल्याट एकसािखे आतून बाहेरून
पािंढऱ्या शुभ्र ििंगाचे,. लाकडी जीने,. एक वेगळाच रुबाब
वदसतो.
या घिाची व्यवस्था - आत वशिताच डाव्या बाजसू
वकचनची व्यवस्था डाव्या कोपऱ्यात. वदवाणखाना व निंति २
बेड रूम्स. वदवाणखान्याला लागनू छोटी र्गयालिी.
कॉलनीच्या मध्यभागी छोटेसे पटािंगण-लहान मल
ु ािंना
खेळण्यास झोका ,घसिगिंडु ी ,वस्ववमिंग पूल
प्रशस्त आवाि. चालण्यासाठी वसमेंट कोन्क्रीतचा
वहिवलीभोवतीचा छानसा वळणा वळणाचा िस्ता.

आपल्याकडे सध्या टाउन वशप कॉलनीत असा प्रकाि
पहावयास वमळतो. इर्गिं लिंडच्या तल
ु नेत येथे िस्ते -दक
ु ाने -पावकं ग
-कासड सािे काही प्रशस्त असे वदसनू येते. काचेची तावदाने
असलेल्या भव्य कायाडलयामध्ये सिाडस िात्रभि वदवे चालचू
असल्याचे आढळतात. सगळीकडे नैसवगडक वहिवळ मात्र
आवजडनू पहावयास वमळते त्यामळ
ु े डोळ्यािंना आपोआपच
थिंडावा वमळतो.

अमेररके तील वाटचाल ५
आमचे पावहले औटींग
Harpers Ferry-National Historical Park
West Viriginia-,Maryland,-Virginia
****
येथील वशिस्त्या प्रमाणे ववक एडिं ला शवनवािी
सकाळीच नाश्ता करून व दपु ािच्या पोट पजु ेची व्यवस्था
बिोबि घेऊन वनघालो.
वदमतीला -Mitsubishi- Verginiya-XMS-2100
काि होतीच. प्राजक्ताने रायवविंग सीटची ति
बाजसू ”गाईड”म्हणनू वमवलिंद होताच. मागे आम्ही
“जेष्ठ नागरिक “व वमवलिंदचा एक वमत्र. स्वप्नील
कायेकि एक बडबडे व्यवक्तमत्व.

सकाळच्या प्रसन्न वाताविणात- कािने आपली
मागडक्रमणा लािंबवि पसिलेल्या िस्त्यावरून सरुु के ली. आवण
यथोवचत असे -पल पल पल
- हिपल हिपल- कै से कटेगा -पल- हिपल-हिपल -या
समु धिू गाण्या सोबत िस्ता मागे पडू लागला. दतु फाड वहिव्या गाि
गवताच्या गालीच्या मधनू पसिलेल्या िस्त्यावरून पळणािी
काि- Harpers Ferry-National Historical Park -जवळ
कें व्हा आली हे कळले देखील नाही.
आपली काि पाकड करून तेथील मोठ्या गाडीने आत
गदड झाडीतनू दिू वि सवाडना घेऊन जाण्याची उत्तम व्यवस्था
होती.
डोंगि दऱ्यातनू खळ खळ वाहणाऱ्या Shenandoah
आवण potomac या नद्यािंच्या सिंगमाच्या व सभोवतालच्या
दिीमधील ववलोभनीय अश्या थिंड वातावणात आपण येऊन
पोहोचतो. येथनू पाऊल वाटेने ववस्तीणड पसिलेल्या
सभोवतालच्या पाकड मध्ये भटकिंती सरुु के ली.

हे पाकड म्हणजे -जॉजड वावशिंर्गटन -अब्राहम वलिंकन यािंनी
प्रस्थावपत के लेली त्यावेळच्या”अम्युवनशन फ्याक्टिीचा
परिसि”. येथेच यद्ध
ु ास लागणािा दारुगोळा व बिंदक
ु ा तयाि होत
असत. त्याची मावहती म्युवझयम मधनू आजही जपनू ठे वली
आहे. आजू बाजसू टुमदाि वसाहत ,. डोंगि माथ्यावि चचड,
उिंचावरून वदसणािा नयन मनोहािी असा परिसि पाहून आनिंद
दणु ावतो
अश्या वाताविणातच झाडाखालील असलेल्या
बाकावि बसून वनभोजनाचा आस्वाद घेतला. अन पुनश्य नव्या
उत्चाहात मेिील्यािंड -वेस्ट ववजडवनया-ववजडवनया या तीन
ववभागािंचा दवु ा असलेल्या नदीकाठी भटकिंती करून तेथील
आईस्क्रीमची मजा चाखत
तेथील आठवणी मनात साठवनू सायक
िं ाळी आकाशात
उडणाऱ्या पाखिान समवेत आम्हीही घिाकडे पितलो.

अमेररके चा-आकर्षक - आधुवनक इवतहास.
*****
“४ जल
ु ै”. अमेरिके चा स्वातत्र्िं यवदवस”
.
स्विाजय हा माझा जन्म वसद्ध हक्क आहे व मी तो
वमळववणािच.! हा वटळकािंचा किािी बाणा.
ति -अवहसिं ा पिमोधमड -हा ति गािंधींचा बालपणापासनू चा हट्ट.!
या दोन यक्त
ु ीच्या गोष्टींमुळे चतिु ाईने- 'वब्रवटशािं पासून '
भािताला मक्त
ु के ले.
त्यामळ
ु े च -”मेिा भाित महान”.! म्हणण्याची स्फूती येते.
*****

अमेरिके तील जनतेच्या दृष्टीने त्यािंच्या - स्वातिंत्र्याचा
वहिो “जॉजड वावशिंर्गटन”
George Washington- "first in war, first in
peace, and first in the hearts of his countrymen
. " Historical scholars rank him as one of थेgreatest United States presidents.”.!
- महाकाय स्वतिंत्र लोकशाही अमेिीका. खिंडाचा
इवतहास जाणनू घेताना या देशाचा - पािंढिा -लाल -व नीळा या
तीन ििंगाचा ध्वज बिे च कािंही सािंगनू जातो. झेंड्या विील लाल
आवण पािंढिे एिंकसािख्या रुिंदीचे १३ पट्टे. मळ
ू अमेरिकन
वसाहतींचे दशडक आहेत. ति कोपऱ्यातील वनळ्या ििंगाचे
चौकोनातील ५० पािंढिे स्टासड हे या देशातील िाजयािंची सिंख्या
दशडववते. स्वातिंत्र्य - समता आवण- बिंधतु ा या वत्रसत्रू ीवि
अमेरिकन जीवनपद्धती आवण मानवसकता आधारित आहे.
१७७५ मधील -पवहल्या यद्ध
ु ानतिं ि फ्रान्सच्या मदतीने
“वब्रटीशाच्िं या “जोखडातनू मक्त
ु झाले. ४ जल
ु ै १७७६ हा
अमेरिके चा स्वातत्र्िं य वदवस. जेमतेम. २३५ वर्ाडच्या
कालावधीत. विस्तोफि कोलबिं साची ही अमेिीका. १९९१

मध्ये मावहती तिंत्र ज्ञानाच्या मदतीने उच्च पदाला पोहोचली.
यशस्वी लोकवप्रय योद्धा -प्रथम प्रेवसडेंट - जॉजड वावशिंगटन ववद्वान अब्राहम वलिंकन -अिंतिाळ यगु ाचे जनक जॉन एफ के नेडी
-िे गन -वक्लिंटन -बश
ु -ते आताचे पहीले- आवफ्रकन अमेरिकन
प्रेवसडेंट- हावडडड ववद्यापीठ पदवीधि. बिाक ओबामा यािंनी
आपापल्या कतडत्ु वाने व देशप्रेमाने अमेरिके चा आजतागायतचा
यशस्वी इवतहास जगापढु े. नावारूपास आणला आहे.
मावटडन ल्यथु ि वकिंग ( जयवु नअि )हाही अमेरिके च्या
इवतहासातील १९६४ चा. नोबेल पीस- प्राईज ववजेताआवफ्रकन अमेरिकन, गुलामवगिी सिंपववणािे . अब्राहम वलिंकन
व तरुण िाजवबिंडे. जॉन एफ के नेडी या गणु ी- जनािंची माथे वफरूिंनी के लेली हत्त्या हे -ऐवतहावसक “कलिंक “येथील
गोिे पणावि चािंगलेच उठून -( खपु नू ) वदसतात.
ति- “माय. ,वसस्टसड अन्ड ब्रदसड ऑफ- अमेिीका.! असे
सबिं ोधनू - भािताच्या सस्िं कृ तीची आवण अध्यावत्मक श्रेष्ठतेची
ओळख अमेरिके च्या व्यासपीठावि “वशकागो”येथे जगाला
पटवनू देणािे -थोि भाितीय सपु त्रु -स्वामी वववेकानिंद -त्याचिं े
हृदयात कायमचे स्थान वमळवनू िाहतात.

ववस्तृत भू भाग- -ववलोभनीय सृष्टी सौंदयड -अत्याधवु नक
यिंत्र सामग्रीचा सयु ोर्गय वापि आवण उच्च वशक्षणाचे. खल
ु े
महाद्वाि यामळ
ु े अनेक पिदेशस्थािंना येथे येण्याचा मोह. न
झाल्यासच आियड. वक्तशीिपणा -वाहतुकीची- किडी वशस्त सावडजवनक स्वच्छता - दैवदप्यमान - इवतहासाची भव्य
म्यवु झयम्सद्वािा व स्मािके उभारून भावीवपढीसाठीला
मागडदशडक अशी के लेली जपणक
ू . व्यक्तीच्या योर्गयते नसु ाि
जगातील. उत्तिंगु असे स्मािक उभारून त्यािंच्या त्यागालाशौयाडला आवण ववद्वत्तेला योर्गय तो वदलेला-सलाम येथे
पहावयास वमळतो. सिंशोधनाच्या असिंख्य सिंधी येथे उपलब्ध
आहेत.
कॉम्पटु िच्या अलौवकक शोधामळ
ु े येथे.”. वकड फ्रॉम
होम “- फोमडल रेस - ही सिंकल्पनाही उदािपणे स्वीकािली गेली
आहे. प्रत्येकाच्या गणु वत्तेला येथे- वाव आहे व. उत्कृ ष्ट
कामाचे भिघोस. दामही आहे. येथील आय बी एम किंपनीने
एवढ्यात शिंभिी गाठली आहे. जग भिाच्या वजव्हाळ्याचे तसेच
ववविंचनेचे - पेरोलचे भावाची चढ उताि येथे. ति सोन्याचे भाव
लिंडन मध्येच ठितात आवण आपले वेगळे पण जपतात.

माणसाला पक्ष्याप्रमाणे. ववहगिं म दृश्याचा अनुभव
घेण्याची. कायम स्वरूपी व्यवस्था करून ठे वलेल्या- िाईट
बिंधच्ू या प्रेिणेने आतापयंतच्या - भल्या मोठ्या बोईगिं
ववमानापासून - ते - वखश्यातील मोबाईल पयंतच्या असिंख्य
दैनिंवदन लागणाऱ्या सख
ु सोयींच्या शोधािंच्या या जननीने -िाईट
बिंध.ू ते वबल गेट्स या सािखे असिंख्य सपु त्रु वदले आहेत.
जगभिातील. मानवी ववद्वत्तेच्या. वहऱ्यािंना उत्कृ ष्ट पैलू
पाडण्याचे काम येथील- समृद्ध अश्या ववद्यापीठातून चालते.
आवण त्यातनू च जगप्रवसद्ध. असे. नोबेल *- ऑस्कि *ववम्बल्डन *- कान्स* -असे- अवाडड ववजेते-या
मावळतीकडील कोंदणात. उदयास येत आहेत.
हे पाहूनच आता पवू ेकडील. चीन -जपान. मधील
ववद्याथीसदु द्ध
् ा आपल्या पाििंपारिक भार्ेच्या. पाश्यातनू मोकळे
होऊन इग्रिं जी भार्ा आत्मसात किीत आहेत व या भार्ेच्या.
सतु ाचे जोिाविच- पविमेकडील. स्वगाडचे दाि असिंख्य.
भाितीयािंप्रमाणे ठोठावू लागले आहेत. मातृभार्ेतील
वशक्षणाच्या नाण्याची दसु िी बाज-ू इग्रिं जीची असली की ते
खणखणणािच यात आता शिंका िावहलेली नाही.

याच मोहाने अमेरिके च्या वाटेवि असिंख्य. इच्छुकािंची
भाऊगदी- देशातील पासपोटड ऑवफसमध्ये पहावयास वमळते.
तेथील. सत्व पिीक्षेत -तावनू सुलाखून जो उ-तितो. तो - जी
आि इ टोफे ल. चे अडथळे पाि के लेला वजज्ञासू - ववद्याथी येथे
आल्यावि आपल्या ज्ञानाचे. सोने कितो अन. डॉलसड कमाईस- व येथील ववववध पदास पात्र ठितो. त्यामळ
ु ेच
भाितीय विंशाचे श्री. सख
ु ात्मे हे येथील नामािंवकत ववद्यापीठाचे
आज कुलगरू
ु आहेत.
येथे सध्यातिी दवक्षण भाितीय. ववद्याथी. (यािंचे
एकमेकािंना खपू सहकायड वमळते -तसे महािाष्ट्रीय तरुणात
याचा- अभाव आढळतो ), गजु िाथी. व्यापािी मिंडळी व
पिंजाबी. हॉटेलओनसड प्रामख्ु याने अमेरिके त ववखिु लेले
पहावयास वमळतात. त्यामळ
ु े च एव्हड्यात अमेरिके ने आपली
कौवन्सलेटही. हैद्राबाद येथेही उघडली आहे.
असे हे आधवु नक. 'श्रावणबाळ' आपापल्या
“दीघडदृष्टीच्या “आईवडीलािंना “ऐटीत “या मोहमयी माया नगिी
-अमेरिके ची-वािी घडवनू आणल्याचे-भिघोस पण्ु य गाठीशी
बाधिं ण्याचे तयािीस लागतात, ते येथील आपल्या

भटकिंतीतल्या - प्रेक्षणीय स्थळी दृष्टोत्पत्तीस पडते. पालकािंच्या
चेहऱ्याविील मनस्वी समाधानाच्या. प्रवतमािंचे प्रवतवबिंबही
“क्यामेयाडच्या वक्लकने अन वववडओच्या सी डी मध्ये”कायमचे
बिंवदस्त होते ते पुनःपन्ु हा- मायदेशी. “उजळणी “किण्यासाठी व
सहृु दािंनाही. आभासी (virtual ) अमेिीकावािी घडववण्याचे.
प्रेझेंटेबल. प्रेझेंट देण्यासाठीच.
देशोदेशीचे - गणु ी बौवद्धकभक्त. न्ययू ोकड मधीलस्वातिंत्र्य देवतेची - पजू ा -अचेने - आळवणी कितात -त्यािंना ती
प्रसन्नही होते. व प्रत्येकास यथावकाश ,- डॉलसड -** U. S. रायवव्हगिं लायसन. *** ग्रीनकाडड. ****स्वतःचे अपाटडमेंट
अथवा स्वतिंत्र घि. तसेच *****वसटीझनवशप व उिला सिु ला
- अमेरिके चा पासपोटड या स्वरुपात प्रसाद यथावकाश देत िहाते
-आवण -''-स्वाथाडबिोबि पिमाथड''- या शब्दािंना नवा - अथडप्राप्त
होतो- हे ही नसे थोडके .
अश्या या अजब -आकर्डक अमेरिके स -४ जल
ु ै स्वातत्र्िं य वदनाच्या शभु ेछ्या.!
2 जल
ु ै – २०११

अमेरीके तील -दैनविं दन जीवनाची एक झलक
****
वेळेलाही वकिंमत असते. म्हणनू च वतच्या मोजणीला.
“डाऊन पेमेंट किावे “तसे काउिंट किावे लागते हे आपण
अनभु वतोच की.
वेळ आवण काळ- काही सागिं नू येत नाही म्हणनू - वेळ
आवण पैसा जपनू च वापिावयाचा असतो. अन्यथा वेळ एकदा
का वनघून गेली ति ती मात्र वकतीही पैशाने भरून वनघू शकत
नाही हे ही लक्षात घेण्यासािखे आहे.
अनेकदा त्याने माझा वेळ खाल्ला - वेळ खपू घेतलावेळ फुकट गेला. त्याची वाट पाहण्यातच माझा वेळ गेला.
आत्ता येतो सािंगून तास झाला तिी अजनू आला नाही. अशी
तक्राि आपण बऱ्याचदा ऐकतो. “TIME IS MONEY. “याची जपणक
ू किणािी -अमेिीकीन -सिंस्कृ ती अनभु वली. बस
-िे ल्वे -याचे पिफे क्ट टायवमगिं येथे पाळले जात असल्याचे येथे
जाणवले. त्यामळ
ु े त्या त्या वेळेला येवनू च प्रत्येक जण आपली

जागा घेतो. अशाने कोणाचाच वेळ वाया जात नाही. डॉक्टि
असो अक्टि असो कामगाि असो वा वकील. प्रत्येकाला वेळेचे
बिंधन असतेच असते.
वावशिंगटन येथे यवु झयम्स-प्रेक्षणीय स्थळे -व्हाईट हाउस
पाहण्यासाठी मोफत का होईना अगोदि वतवकटे काढून आपली
भेटण्याची वेळ वनिीत किावी लागते त्या प्रमाणेच गटागटाने
लोकािंना आपापल्या वेळेत - सोडण्यात येते. येथील वास्तव्यात
एक प्रकर्ाडने जाणवले ते हे की कोठे ही गदी -िे टािे टी आढळली
नाही. मिंवदिाचे बाहेि सुद्धा त्यात सामावणाऱ्या माणसािंची
सिंख्या नमदू के लेली असते. त्यानसु ािच आत माणसे असतील
या बाबत दक्षता घेतली जाते. तसेच िािंगेचा फायदा सवांनाच
होताना वदसतो. सब वे -वपझ्झा -कॉफी हाउस -अगदी-िे स्ट
रूमला देखील गदी झाली ति -िािंगेतच प्रवेश असतो. त्यामळ
ु ेच
एक िािंगेची एक अशीही वेगळीच वशस्त येथे पहावयास
वमळाली. मिंर्गु या देखील िािंगेने दिू विचा पल्ला गाठतात ते आपण
पाहतोच की.
काि प्रवास किताना -जी पी एस ( र्गलोबल पोवजशवनगिं
वसस्टीम ) या उपकिणा द्वािे आपल्या इवप्सत स्थळाचा

जवळचा -दिू चा - टोल टाळणािा अश्या आपल्या वनवडीचा
मागड ते वनधोक पणे दाखववते. तसेच प्रत्येक िस्त्याचे वेग
मयाडदने सु ाि -आपण - जाण्याच्या - वठकाणावि पोहोचण्याची
वनवित वेळ ही आपणास ते दाखववते. ना गडबड ना गोंधळ.
िस्त्यावि वाहनािंची वाहतूक ही वनयिंवत्रत वेगात सरुु असते.
असिंख्य काि असनू ही हॉनडचा वापि अभावानेच होतो.
काि पावकं गचे कडक वनयम आहेत. बहुतेक वठकाणी पेड
पवकं र्गज असते. लेन वशस्तही अत्यिंत महत्वाची. लेन चुकली ति
पढु ेच जावनू पढु े असणायाड एवक्झट ने यु टनड घेवनू यावे लागते.
कािचे वनयवमत सववडवसिंग किावे लागते. त्या बाबतची पढु च्या
वदनाकाची नोंद दशडनी भागावि वदसेल अशी लावावी लागते.
वनयमािंचा भिंग के ल्याचे वदसताच पोलीस मामा कधी मागे येवनू
दत्त म्हणनू उभा िाहील याचा नेम नसतो.
स्कूल बस-िस्त्याने जात असेल व ती मल
ु ाना घेण्यास
अगि सोडण्यास थािंबली असता -इति वाहनाचिं ी दोन्ही बाजचू ी
वाहतक
ू ठप्प थाबिं नू िाहते असे एक वेगळे पण येथे आढळले.
स्कूल बसच्या स्टोपवि येण्याच्या वेळाही तिंतोततिं असतात.

ववमानाने या देशात येताच- वसक्यरु िटी चेकप होताच
आपल्या पितीच्या प्रवासाच्या शेवटच्या वदवसाचा वशक्का I -94 या फॉमड वि बसतो. त्या वदवसा पयंतच आपल्याला या
देशात िाहण्याची पिवानगी असते. याची मदु त जास्तीत जास्त
६ मवहनेच असते. तसेच ६ मवहन्याचे आत पन्ु हा आल्यास या
वेळी तमु ची जास्त खोलात चौकशी होऊ शकते असा एकिंदिीत
अनेकािंचा अनुभव आहे.
या देशात मक्त
ु पणे -फीिता येते. सप्रु ीम कोटड -स्पेस सेंटि
-कॅ वपटोल येथे सहज प्रवेश वमळू शकतो. काही वठकाणी प्रवेश
फी असते. आमच्या एकूण प्रवासात फक्त -अना पोलीस येथील
-नेव्ही सेंटि पाहतानाच फक्त -फोटो -आय डी प्रफ
ु
असल्यावशवाय आत प्रवेश वमळाला नाही. अश्यावेळी येथे
वफिताना आपल्या बिोबि -आपले पासपोटड जवळ असल्यास
कोणती अडचण येत नाही. पण तो सािंभाळणे फाि महत्वाचे
असते.
आवथडक व्यवहाि सवड क्रेडीट काडडने होतात. िोख कॅ श
बाळगण्याची झझिं ट येथील लोकािंना अवजबात नसते. तसेच”चौकशी काउिंटि”ऐवजी -सवड वठकाणाचिं े नकाशे -िे ल्वे -बसचे

वेळापत्रक वठकवठकाणी स्टेशनवि उपलब्ध असतात त्याचा
वापि किण्याची सवय लावनू घ्यावी लागते. कािण तमु चे शद्ध
ु
उच्चाि-एक्सेन्ट येथील लोकािंना समजतीलच याचा भिवसा
नाही.
ऑन लाईन -एखादी वस्तू घिपोच सहज येते , व प्रत्यक्ष्य
जावनू खिे दी पेक्षा स्वस्त वमळते. पन्ु हा पसिंत न पडल्यास ३
मवहन्यात वकिंवा त्यािंच्या स्कीम प्रमाणे बदलनू अथवा पितही
घेतात. जेवण किण्याचा किंटाळा आला असेल ति लगेच
हॉटेलला फोन करून गिमागिम जेवण -वपझ्झा -बगडि घिपोच
वमळू शकते.
येथे घि बदलणे -एक िाजयातनू दसु ऱ्या िाजयात नोकिी
वनवमत्ताने -जॉब बदलल्याने हे हमखास चालू असते. घिातील
सख
ु सोई सवडत्र सािख्याच असल्याने व हॉटेल मध्येही तशाच
सोई असल्याने फािसा फिक पडत नाही. त्या मल
ु े एक सिु ीपणा
भासतो. घि भाडे - लाईट- पाणी - र्गयास -ह्या मध्ये पगािातील
समु ािे -१/३ िक्कम खची पडते.
पििंतु त्याचा पिु े पूि मोबदला -कम्फटड-वमळून,-वेळ -श्रम
-पैसा याची बचतही होते. लाईट जाण्याची -नळाला पाणी

नसण्याची -र्गयास सिंपल्याची येथे वचिंता अवजबातच आढळत
नाही. अखिंड पिु वठा चालूच असतो अन वापिलेल्या प्रमाणात
वबले ही दि मवहन्यास येतच असतात. ती वेळेत भिली की तम्ु ही
वनवििंत िाहू शकता.
घिाचे आजू बाजसू स्वच्छता -वहिवाई - शािंत वाताविण
नम्रतेने आदबशीि वागणािी मिंडळी. कोणी ना अध्यात ना
मध्यात,ना भािंडणे ना तिंटा याने जणू स्वगीय सुखाचाच अनभु व
घेता येतो.
या आत्यिंवतक सख
ू -सोई बिोबिच ५वदवस कामात
पणू डपणे -वबझी िाहायचे - ववक एन्डला काि ने आववू टिंग करून
फ्रेश व्हायचे अशी येथे प्रथा आहे. घिटी माणसागवणक काि
असते. तशी आवश्यकताही असते ते येथे िाहताना ध्यानात
येते.
इमजडन्सी- मध्ये फोन किताच -अम्बुलिंस -फायि फायटि
त्वरित हजिही होतात,त्यामुळे वचिंतेचे कािणच उित नाही.
बॅकिं -शासकीय कामेही फोन वि अपोईन्ट- मेंट घेवनू
त्वरित होत असल्याचे जाणवते.

येथील ववववधतेने नटलेला वनसगड व हवामानातील
आत्यिंवतक ववर्मता याचेशी समथड पणे तोंड देण्याची मानवसक
तयािी-व बळ मात्र आपल्याजवळ असण्याची आवश्यकता
असणे आत्यिंवतक गिजेचे आहे तिच तम्ु ही येथील -स्वगीय
सख
ु ाचा अनभु व घेवू शकाल.
अश्या सवड “स्वगीय सख
ु सोई मळ
ु े च “अनेकािंची या
स्वप्नमय पिदेशी”-अमेिीका “य.ु एस. ए. दवु नयेस भेट देण्याची
मनोमन' स्वप्न ' असते त्यात वावगे ते काय -?
त्यासाठी आपल्याजवळ डॉलि कमाईस लागणािीबौवद्धक हुशािी- योर्गयता व सचोटीचे प्रयत्न मात्र हवेच हवे
त्यास मात्र पयाडय नाही हेही ध्यानात असू द्या.
त्याचीच येथे- चािंदी होते-ति चला ति या सिंधीचे- सोने
किण्याचा-ध्यास घ्या व तयािीस लागा.
स्वप्न उद्याचे आज पडते -वचत्र वचमणे गोवजिवाणे.
नयना पढु ती दडु दडु ते - यातील स्वप्नाचा शोध घ्या.
८ आक्टोबि २०११

अमेररके तील - यदिं ाचा ( आमचा ) गौरी गणपती उत्सव. २०११
.
पयडटनासाठी - आमचा श्री गणेशा - बैलगाडी पासनू
ववमान प्रवासापयंत पोहोचला.
पण वर्ाडनवु र्े -''-मर्ू क-”हेच वाहन असलेला- गणिाज
- त्याच वाहनावि बसनू मागील वर्ी”अिबी समद्रु पाि करून आमचे सह इर्गिं लडिं ला अवबगिं डनला ति या वर्ी अटलानटीक
महासागि लीलया तरून -अमेरिके त -हडिं न - व्हवजडवनया पयंत
भाद्रपद -शद्ध
ु चतथु ीला वेळेविच पोहोचले सद्ध
ु ा. ( १ सप्टेंबि
- २०११ ).
घिातील छोटेशे टेबल हॉलमध्ये ठे वले त्यावि ििंगीबेििंगी-”वक्वल्ट”पािंघरून ते सजववण्यात आले. -डॉलि स्टोअिमध्ये उपलब्ध झालेले लाल ििंगाचे काडडवशट -कागदी
रिबीन्स -जािंभळी -वपवळी फुले झमु डल्ु या अशी डेकोिे शन
सावहत्याची जमवाजमवी करून सून-बाई सौ प्राजक्ताने हौसेने
मखि तयाि के ले. एका जाड जडू पस्ु तकाचा आधि घेऊनच त्या

ववद्देच्या देवतेचे -आसन लाल ििंगाच्या रुमालाने कव्हि
किण्यात आले. अश्या तऱ्हेने पवू ड- ििंग सजले.
सकाळी- गणेशाचे आगमनाची तयािी सरुु झाली.
कलशामध्ये ववड्याची पाने -नािळ ठें वनू सजववला. गणेशाची
छोटी चािंदीची मतू ी-”इको फ्रेंडली”अशी आम्ही गेल्या काही
वर्ाडपासून बसवीत आहोत. त्यामळ
ु े फािच सोयीचे व गजानन
ही खश
ु आहेत. त्यामळ
ु े च ते देशोदेशीचे पयडटन काळातही आिामात आमचे -सहाय्यास येत आहेत व कृ पाशीवाडद देत
आहेत. नव्याने आलेल्या सनु ानाही पिदेशातही -लम्बोदिाचीलाबिं वि िाहून ही सेवा किण्याचा लाभ होत आहे. हे ही नसे
थोडके .
मागील वर्ी- मोठ्या सनु ेने सौ. अवश्वनीने- इर्गिं लिंडला
गणपती -प्रतीष्ठापनेचा आनिंद घेतला. या वर्ी”श्री''स भेटण्यास
-''अनिंत चतथु ीच्या “एक वदवस अगोदिच सह कुटुिंब येथे हजि
झाली आहे. त्यासाठी लागणािा- य.ु एस. -वव्हसाची सोयवक्रतन्ू डाने काळजीपूवडक - एक मवहना अगोदिच करून”विदहस्त”- कायम ठे वला आहे. त्यामळ
ड ीचा
ु े अनिंत चतदु श

सोहळा चािंगलाच ििंगणाि ति. याचा आनिंद घेण्यास सवड जण
उत्साहात होतोच.
एकदतिं ाची -यथासागिं ”प्रवतष्ठापना”करून -सख
ु -कताडदःु खहत्याडचे आगमन झाले. मोदकाचा नैवेद्य. तसेच उपलब्ध
फुले अपडनू पजू ा किण्यात आली. यिंदा हळद-किंु कू -पान- सपु ािी
-गळ
ु -खोबिे -अक्षता -गल
ु ाल -घिंटी -कापूि -उदबत्ती व
फुलवात अश्या- फुल तयािीतच गणेश- आगमन झाले. त्यामळ
ु े
मागील वर्ीची- त्रटू ीची भिपाई भिगच्चपणे झाली होती.
बाहेि जवळच-वहिवा वनसगड -उन पावसाच्या खेळात
िमला होताच. वहिव्यागाि - कोवळ्या लसु लुशीत दवु ाड -ववववध
झाडाचिं ी पाने -लाल- वपवळी- जािंभळी -पाढिं िी फुले व
ििंगीबेििंगी-”फॉलची”नादिं ी देणािी “पाने “याने तबक सजत असे.
त्याने- भक्ती भावाचा ििंगही अवधकच खल
ु त असे.
यथावकाश- गौिी पजू नाची तयािीची- लगबग सुरू
झाली. गोडधोड पदाथड तसेच चकली वगैिेची पूवड - तयािी के ली
होतीच. आता कृ तीची जरुिी होती. गौिी आवाहनही झोकात
झाले. यिंदा प्रथमच सौ. जयश्रीचे- मागडदशडनाखाली सुनबाई सौ.
प्राजक्ताने गौिी आवाहन के ले. त्यामळ
ु े पढु ील वपढीस ही घिचे

-कुलाचाि मावहती झाले याचे समाधानाने मन प्रसन्न झाले.
भाजी - भाकिी, -कढी - थालीपीठ,-तसेच पाििंपारिक पिु ण
पोळीचा बेत होताच. लाडू -चकली -वचिोटे -कििंजया -फळे
अश्या पदाथांची- झलकही दिू विच्या -अमेरिके त असनू ही
'“गौिाईस यथाशक्ती”-प्रयत्न पवू डक दाखववण्यात आली.
एकदन्ताचे-भेटीस ,माहेिपणास येणािी -”गौिाई “हीचे
तीन वदवसासाठी आगमन होते. आपापल्या घिातील पििंपिे
नसु ाि याची एकवत्रत मािंडणी ,सजावट के ली जाते. गौिी
आपल्या बिोबि येताना , घिातील भाववकािंसाठी
मल
ु ाबाळािंसाठी. धनधान्य -सख
ु - शािंती - समृद्धी -आयिु ािोर्गय
- व आनिंदी आनिंद घेऊन येते असे मानले जाते. त्यासाठी वतचे
दशडनास-'“आप्त-स्वकीय”भाववकपणे पजू न करून दशडन व
प्रसादाचा लाभ -आवजडनू घेतात अशी आपली पििंपिा आहे.
येथे वमवलदिं चा- वमत्र स्वप्नील कायेकि ,तर्ु ाि गोखले त्याची नव वधू सौ. वनशा, सौ. प्राजक्ताची आते बवहण बाल्टी
मोअिचे सौ. श्वेता व श्री. सवचन वायचळकि व त्याचिं ी मल
ु े वच.
अमृता -व जय तसेच आमचे अपाटडमेंट मधील सौ. व श्री
खेडकि याचिं ी मल
ु गी रुचा आवण सौ व श्री. डाबिे त्याचिं ी दोन

गोड मल
ु े वच. एवमली व सोवफया व घिातील आम्ही सवडजण
असा सवांनी वमळून. गौिी - गणपतीचे -पिु ण पोळी नैवेद्याचा
प्रसादाचा लाभ घेतला. स्वप्नीलने “स्व-हस्ते”-गोडाचा वशिा
उत्तम पणे बनवनू आणला होता. पिदेशात उच्च वशक्षणाबिोबिच आता -उत्तम स्वैपाकी ही बनत असल्याची
खात्रीच त्यामळ
ु े झाली. त्यानेच हा कायडक्रमही भिगच्च भोजन
व प्रसादाचा आनिंद देऊन गेला.
सख
ु कताड -दःु ख हताड- या सस्ु वि - आिती बिोबिच ,
मिंत्र पष्ट्ु पािंजली ,गणपती अथवडशीर्ड ,सिंकटनाशन स्तोत्र याचे
पठणही दििोज होई. अश्या भावपणू ड वाताविणाने दहा वदवस
घिातील वाताविण सगु िंधीत -सिु े ल -व भवक्तमय िसाने भािावनू
जाई व मन:शािंती ही वमळे अन भक्तीला ही पूि अन नवा सिू
येई.
मायदेशापासनू दिू असनू ही-”वेब क्यामेयाडचे
सहाय्याने”-वतकडील आप्त स्वकीय -''-दिू दशडनाचा”-लाभ
घेत होते व आितीला उपवस्थत िावहल्याचे आवत्मक
समाधानही वमळवीत होते ते सख
ु काही वेगळे च आवण

आगळे च असे होते. स्काय पी -गगु लची कमाल आवण आपली
मात्र -धमाल चालू असते.
अनतिं चतदु श
ड ी -९ ११-सकाळीच मदिं ाि - अवश्वनी
आम्ही सकाळी घिामागील- वनझडि -व छोट्या जिंगलातील
सफि करून आलो. येताना दवु ाड -फुले -पाने असा फ्रेश- वाण
आणला. अनष्ट्ु का बिोबि - छान छान गल
ु ाबाची फुले पूजेसाठी
घेतली. जोशात आिती झाली. कालच इर्गिं लिंडहून ही किंपनी
इकडे आली आहेत. आता गणपती ववसजडना निंति उद्या पासनू
त्यािंचे - अमेरिका दशडनाचा श्री गणेशा होणाि त्याचीच आज
झलक सरुु के ली. नैवैद्यासाठी -उकडीचे मोदक-!
गणपती ववसजडननैवेद्य दाखवनू सवडजण गणपती बाप्पास समािोप देण्यास
सजज झालो. /गणपती बाप्पा मोिया -पढु च्या वर्ी लवकि
या.!या स्विात - स्वप्नील -वमवलिंद -मिंदाि -अवश्वनी -प्राजक्ता जयश्री -अनष्ट्ु का -सामील झाले. व आम्ही दहा वदवस भक्ती भावाने पजु लेल्या मतू ीस -गणपती बाप्पा मोिया -पढु च्या वर्ी
लवकि या.!च्या गजिात घिातच ,श्रींची मतू ी पाण्यात ववसजडन
करून भावपणू ड वनिोप वदला. अश्या प्रकािे ६ मवहन्यापवू ी -

आम्ही एकमेकािंपासनू -हजािो मैल दिू होतो या भावनेतील
अिंति-खिे च- वझिो झाले होते. जाता जाता ,अमेरिके ची वािी
घडलेल्या “वपिंगाक्षाने “पढु ील-तब्बल * २१ * वदवस
आम्हासही एकवत्रत -िाहण्याचा व -''फ्लोरिडा - ओल्याडन्डो टूि
“घडववण्याचा”कृ पाप्रसाद “वदला आहे. त्याचे तयािीचा
आम्ही आता -श्री गणेशा -किीत आहोत तो आनिंदही वेगळाच
आहे.
अश्या िीतीने यिंदा- २०११ चा नेहमीचा -पण्ु यातील १७१
,घोिपडे
पेठ
पणु े
-येथील”लक्ष्मीछायेतील”लम्बोदिाच्या- भक्तीभावाचा लाभ- पविमेकडेलािंबवि पडणाऱ्या- सावलीप्रमाणे थेट अमेरिके तील - “एकत्र
“भेटीचा (भाित + इर्गिं लिंड + अमेरिका ) वत्रवेणी -सिंगम रूपाने
झाला आहे. हा आनिंद वद्वगुणीत किणािा व वचिकाल स्मिणात
िाहील असाही झाला. अश्या ऐवतहावसक भेटीच्या योग घडवनू
आणल्या बद्दल त्या -एक दतिं ास -वत्रवाि अवभवादन!-.”
“गणपती बाप्पा मोिया -पढु च्या वर्ी लवकि या.”-!

अमेररके तील -नव्हे जगातील उिंच स्मारक
साद- देती वहम वशखिे - शभ्रु पवडताचिं ी -/
वहमालय हा नैसवगडक उिंच पवडत आहे. त्याची बिोबिी ति
किणे के वळ अश्यक्य. पण माणसू हा मोठा कल्पक प्राणी आहे.
तो आपल्या कल्पकतेने वनसगाडची बिोबिी करू पहातो आहे.
याची साक्ष म्हणजे”वावशिंर्गटन येथील”वावशिंर्गटन मोन्युमेंट “हे ५५५ फुट उिंच- सिंपणू ड माबडल -ग्र्यानाईटचे - येथील लोकवप्रय
महान योद्धा - जॉजड वावशिंर्गटन याचे स्मिणाथड उभािलेले
जगातील उिंच प्रवसद्ध स्मािक.
देश मोठा- की माणसू -खिे ति देशातील थोिामोठ्या
माणसािंमळ
ु े च तो देश आपोआप मोठा होत जातो. लोकवप्रय
योध्याने- वब्रटन बिोबि झालेल्या यद्ध
ु ात ववजय वमळवनू
अमेरिके स स्वतिंत्र के ले व अमेरिके चा पवहला प्रेवसडेंट होण्याचा
मानही पटकाववला.

वावशर्गिं टन येथे आल्यावि या स्मािकाचे प्रथम दशडन
घेतल्यास त्यावरून आपोआपच सिंपणू ड वावशिंर्गटन शहिाचे गरुड
भिािी -दशडन घेता येते. फ्री एन्री -असली तिी आपली वतवकटे
व त्यास द्यावयाच्या भेटीची वेळ ठिवनू घ्यावी लागते.
एका भव्य अश्या ववशाल मैदानावि - सभोवतालच्या
वहिवळीवि उत्तिंगु चौिसाकृ ती सिंगम िविाचे स्मािक. विील
टोकाचा भाग वनमळ
ु ता वपऱ्यावमड सािखा. भोवती अमेरिकन
झेंड्यानी अखिंड फे ि धिलेला आहे. बसण्यासाठी सिंगमिविी
लािंबलचक बेंच. आपआपल्या वेळे नसु ाि आत एन्री वमळते.
आत मधील ए. सी. वलफ्टमधनू एका वेळेस १० -१२ जणािंना
विपयंत घेऊन जाते. तेथनू चािही बाजचू े अखिंड ववहिंगम दृश्य
पाहण्यास जाड काचेची मोठी तावदाने. त्यामधनू सिंपणू ड शहिाचे
ववहगिं म नेत्र सख
ु द दशडन उिंचावरून पाहण्यास वमळते.
िात्रीचे अधिं ािात आजू बाजचू ी सवड मख्ु य स्मािके
वदव्यानिं ी उजळून वनघतात. वदवाळीतील सदिंु ि भव्य वकल्ला
पहावा तसे भासते. एका बाजसू यएु स कॅ वपटोल-एका बाजसू
व्हाईट हाउस '-वतसऱ्या बाजसू असणािे वॉि मेमोरियल अन
वलक
िं न मेमोरिअल ,अन चौथ्या बाजसू जणू बेटावि असल्याचे

भासणािे पोटोम्याक नदीच्या- कुशीतील “िोनाल्ड िे गन डी. सी.
ववमान तळ. एका बेटावि असल्याचा भास होतो. ववमानािंचे
ल्यानवडिंग -व फ्लाइगिं ही वकल्ल्यातील वचमक
ु ल्या
ववमानाप्रमाणे मोहक वदसते. “टायडल बेवसन”'हे बेवसनच्या
आकािाचे मोठे तळे व सभोवती जपानी- चेिीची बाग.
१८४८ ते १८८४ या काळात बािंधल्या गेलेल्या व
मध्येच फिंड्स अभावी खिंवडत झालेले हे स्मािक त्यामळ
ु े दोन
ििंगाच्या माबडल मध्ये तयाि झालेले वदसते.
हे स्मािक पहात असताना- वब्रटनचे आयकॉन असलेले
-''लिंडन आयच्या”पािदशडक कॅ प्सल्ू स मधनू पावहलेल्या लिंडन
शहिाच्या - २००७ मधील सख
ु द स्मृती जागृत झाल्या.
दसु िी आठवण झाली ती- १९८६च्या -”सिंगे मिमिका
-आग्र्याच्या ताज महालची. एक आहे शभ्रु धवल असे
पत्नीविील वनस्सीम प्रेमाचे प्रवतक व कलाकुसिीचा असामान्य
नमनु ा ति हे- आहे देशभक्ताविील पिाक्रमाच्या -अवभमानाच्या
उच्च पिाकोटीची पिीसीमा. आजही ह्या स्मािकाचे रुपातताडासनात- उभे िाहून जॉजड वावशिंर्गटन आपल्या देशाच्या
सिंिक्षणाची जबाबदािी अववित पाि पाडत असल्याचे वदसते

,आवण “मिावे -पिी कीती रुपी उिावे”.! या शब्दािंना खिा अथड
प्राप्त होतो तो यासािख्या देश प्रेमींच्या स्वाथड त्यागाने.

मनसोक्तपणे- विील दृष्ट्ये कॅ मेऱ्यात साठवनू ठे वत व
डोळाभरून पहात वेळ कसा जातो ते कळतही नाही.
जगातील एका ऐवतहावसक वास्तच्ू या सहवासाची.
खणु गाठ मनाशी बािंधनू व- पयडटन खात्यात जमा करून
पितीच्या वलफ्टसाठी कािंही पायऱ्या उतरून यावे लागते. खाली
येताना त्या मनोऱ्याच्या आतील बाजसू ही काही अप्रवतम
कलाकृ तीच्या कोनवशलेचेही दशडनही गाईड आपणास
दाखवीत असतो. खाली येऊन पन्ु हा त्या वास्तचू ी-”टोक
के लेल्या पेवन्सली “प्रमाणे वदसणाऱ्या प्रवतमेसह फोटो काढून
त्या थोि स्मािकाचा आम्ही वनिोप घेतला. आवण अमेरिके तील
एक िात्र -”अिे वबयन नाईट”च्या - आववभाडवात सपिं ष्टु ात आली.

यॉकष - ते न्यू- यॉकष ****
म्याचिं ेस्टि मागे - यॉकड -इर्गिं लडिं मधील प्रवास-(-सप्टेंबि२००७ ), आज- वावशर्गिं टन मागे (ऑगस्ट -२०११) अमेरिके चे
प्रवेश द्वाि -न्यू यॉकड येथे येवनू पोहोचला. येताना दतु फाड उिंच
उिंच वदसणािी- झाडाचिं ी वहिवीगाि वभतिं ीची तटबदिं ी वभतिं नेवाकड ववमानतळाविील ववमाने बसमधनू -वदसू लागताच दृष्टी
आड होते. अन दिू वि उिंच बाहुल्या प्रमाणे एकत्र गदीकरून
आपापली मान उिंचावणाऱ्या काचेच्या शालुने लपेटलेल्या,
दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या इमाितींचे दिू -दशडन होते व न्य-ू
यॉकड आल्याची चाहूल लागते. न्यू जसी. या लगतच्या
शहिातनू च लािंबलचक अश्या -हडसन नदीतील -वलिंकन टनेल
मधनू च आपल्याला न्यू योकड शहिाची वाट मोकळी होते.
एलीस- आयलिंड विील”स्टयाचू ऑफ वलबटी “या
फ्रेंच वमत्राकडून अमेरिके स वमळालेल्या तािंब्याचे धातचू ी
असल्याने - वहिव्या पडलेल्या भेट वस्तनू े ने तेवढ्याच
वदमाखात आमचेही स्वागत मक
ू पणे हातातातील मशाल
उिंचावनू के ले. हा धातचू ा देखण्या स्त्रीचा डाव्या हातात पस्ु तक

व उजव्या हातात मशाल घेवनू अमेरिके ची- दैवदप्यमान वाट
दाखववणािा हा पतु ळा एकूण ३०० वेगवेगळ्या होणाऱ्या
भागािंचा बनलेला आहे. वतचे दशडन घेण्यासाठी - वसक्य्विू ीटीचेकअप ओघाने आलेच. त्यामळ
ु े यिु ोपातनू - ३०० वष्ट्याड पवू ी
आलेल्यािंची इवमग्रेशन चेकप ची झलकच झाली म्हणाना.
सिु वातीपासूनच या देशात येतानाची ही पद्धत असल्याने
स्वतःचे वेगळे पण अमेरिके ने - जपले आहे. याचा सवड इवतहास
या येथील एलीस आयलिंड विील भव्य दालनात ३०
वमवनटानचा वसनेमा व िवजस्टि -त्यावेळच्या प्रवासी ब्यागा फोटो माध्यमातनू पहावयास वमळतो. ववस्तृत अश्या
चादिं णीच्या आकािाचे चोथयाडवि हा भव्य - पतु ळा अटलाविं टक
महासागिातील बेटावि उभािलेला आहे. त्या पतु ळ्याचे
तळाशी ,१५६ पायऱ्या चढून जातायेते. व सभोवतालच्या
महाकाय -महासागिाचे भन्नाट सटु लेल्या वाऱ्या सिंगे खेळत
िाहून अवलोकन किता येते.
ब्याटिी पाकड येथील स्टेटन आयलिंड फे िी मधनू असिंख्य
देशी ववदेशी नागरिक मोफत प्रवासाचा आनिंद मक्त
ु पणे घेताना
वदसतात. म्यानहटन डाऊन टाउन मध्ये वफिण्यास (ब्याटिी पाकड

- ब्रक
ु लीन) ह्या काही मागाडवि मोफत बसेस आहेत त्यामळ
ु े
पायाविील चालण्याचा भाि सख
ु ावह होतो. अन्यथा पायी
भटकिंती वशवाय पयाडय नाही.
१००-१०० मजली देखण्या इमाितीची देखणी
मावलकाच येथे पहावयास वमळते. वनसगाडची वहिवाई आता
अभावानेच- बागेच्या स्वरुपात वदसू लागते. त्याची भिपाई
मात्र-ब्रक
ु लीन वब्रज -हडसन नदीचे सागिात बेमालमू पणे
सामावलेले पात्र खळाळणायाड लाटािंवि नाचणािी -बागडणािी
लहानमोठी -पािंढिी -के शिी -वनळ्या ििंगािंची जहाजे -वाटि
बसेस अन वेगात पळणाऱ्या स्कूटसड व वक्षवतजाचा शोध घेत
जाणािे व दििोज नव्या सयू ड वबम्बास जन्म देणािे नयनमनोहािी
दृश्य पाहून वनघते
स्टेट एम्पायि -च्या ८० व्या मजल्याविील त्या
इमाितीचा फोटोजवनक इवतहास जाणनू घेता येतो , -व ८६ व्या
मजल्यावरून वदसणािे िात्रीचे लक्ष लक्ष दीपानिं ी नेत्रानिं ा तृप्त
किीत उजळलेले चौफे ि वदवे नेत्र वदपवनू ति टाकतातच. पण
त्यासाठीची िात्रीची पाहण्याची वशस्त बद्ध सोय व क्षणात

तम्ु हाला ८० -८६ मजले घेवनू जाणािे उद्वाहक -(वलफ्ट )हे सािे
प्रत्यक्ष अनुभवले

वॉल स्रीट-म्हणजे जणू न्ययू ॉकड च्या हृदयाची धडकनच.
कािण याच िस्त्यावि न्यू यॉकड स्टोक एक्स्चेंज ची भव्य इमाित
आहे. बाजल
ू ाच पहीले प्रेवसडेंट जॉजड वावशर्गिं टन यािंनी शपथ
ग्रहण के लेला हॉल आहे. थोड्याच अतिं िावि दैनविं दन शेअि स्टोक माके ट हलवनू सोडणािा-उसळणािा- बैल ,अथाडत
वपतळी धातचू ा चौकात धमु ाकूळ घालत असलेला वदसतो.

शेअि बाजाि चढला अन उतिला ति त्यास -बल
ु -व- बेअि
अशी सिंज्ञा व्यापािी जगतात असल्याची नवी मावहती वमळाली.
त्याचेच हे प्रतीकात्मक रूप. त्यािंचे सह फोटो काढण्यासहीहौशी - पयडटकही त्यािंचे बिोबि उसळी घेताना पहावयास
वमळतात.

“टाईम स्क्वेअि''-हा िात्रीचे वेळी -वेळ काळाचे भान
ववसिायला लावणािा चौक. वनओन साईनचा झगमगाट
पाहण्यात दगिं झालेली देशोदेशीची आबाल थोि मिंडळी ,म्हणजे

-पण्ु यातील गणपती -व वदवाळीतील लक्ष्मी िोडची िात्र
जागववणािी- मेगा आवृतीच. आपापल्या क्यामेऱ्यात बिंवदस्त
करून ठे वण्याचा के ववलवाणा प्रयत्नही किण्यात दगिं असतात.
येथील इमाितींचे टोकाचे दशडन घ्यावयाचे झाल्यास मानेला पणू डपणे मागे खेचावेच लागते त्यावशवाय नजि- पढु े सिकतच
नाही हे मात्र १०० टक्के अनभु वास येते.
“ब्रक
ु लीन वब्रज”-हा असाच एक ऐवतहावसक हडसन
नदीविील दगडी देखणा पूल जो न्यू योकड व ब्रक
ु लीन मधील
भिभक्कम दवु ा. एव्हडी सािी िपेट मािल्यानिंति”स्टाि बक्स
“मधील चहा म्हणजे आपल्याकडील अमृततल्ु यच त्याचा
आस्वाद घेतल्यावाचून गत्यिंतिच नसते. अन पन्ु हा नव्या दमाने
पायपीट किीत -पितीच्या मेरोसाठी -पाथड -स्टेशन कडे
आगेकूच किावी लागते.

“पाथ स्टेशन”-म्यानहटन डाऊन टाऊन- परिसि हा ति
अगदी वजव्हाळ्याचा बनलेला परिसि. याच पाथ स्टेशनच्या
डाव्या व उजव्या हाताला -वझिो-ग्राउिंड -नावाने ओळखल्या
जाणाऱ्या -भतू काळातील - १० वष्ट्याड पवू ी - अमेरिके च्या
हृदयावि कोिलेल्या जखमािंची अथाडत -वल्डड रेड सेंटि -या
अती उिंच इमाितीवि झालेल्या ववमान हल्ल्याची -, असिंख्य
वनष्ट्पाप लोकािंचा बळी घेतलेल्या घटनेची आठवणींचा- मक
ू
सिंदश
े देणािा ठे वा.
सध्या त्यापैकी- एक टोवि पन्ु हा वदमाखात उभा िाहण्यास
-न्यू -वल्डड वफनान्शीयल सेंटि-(न्यू वल्डड रेड सेंटि) या नावाने
उिंच उभािी घेत असल्याचे वदसनू येते.
अमेरिके तील माणसाच्िं या हृदयातील या- कोंदणास
लवकिच मतू ड स्वरूप यावे यासाठी - १२०० कामगाि िोज तेथे
आपली हजेिी लावत आहेत व एक भव्य वदव्य देखणे उिंची
वशल्प “पनु श्च्य “तयाि किण्यात मर्गन आहेत हे वदसनू येते.

एका- माथेवफरू माणसाने मोह -गवड -व अवतिे काचा
कळस करून ,आधवु नक ववमानािंचे मदतीने जीवावि उदाि
होण्यास भाग पाडून माणसा किवीच ते दोन- वहिे क्षणाधाडत
जमीनदोस्त करून, धळ
ु ीस वमळाले. तो -दवु दडन म्हणजेच -९
/११ , ची २००१ ची घटना.
ते स्थान प्रत्यक्ष पाहताना- क्षणभि. त्या ददु वै ी घटनेच्या
बातम्या दिू वरून पावहल्याचे स्मिणाने मन गवहविले.
माणसातच देव- व माणसातच- दानव असतो याचीच
ती- प्रचीती दसु िे काय.?
थटी थडड स्रीट ते जनडल स्क्वेअि. या स्टेशन दिम्यान
दोन तीन वेळा न्यू योकड ते न्यू जसी असा पाथ प्रवास सख
ु कि
िीतीने पाि पडला व आमची न्य-ु योकड दशडन सहल सफ
ु ळ सपिं णू ड
झाली. यात वसिंहाचा वाटा होता - श्री. भसाळे याचिं े मेव्हणे श्री.
वकिण बािटक्के याचिं े जावई व कन्या श्री. लवलत व सौ. गौिी
चवाथे व त्याचिं ी कन्या वच. रुचा वय वर्ड २. याच्िं या घिातील
आदिा वतथ्याने,रुचकि भोजनाने व रुचाचे असख्िं य बोबड्या
गप्पानिं ी -वदवसभिाचा श्रम परिहाि -ववना सायास होत असे.

त्याचिं े सह जागववलेली”टाईम स्क्वेअि “परिसिातील िात्र व
“ग्र्यािंड 'सेन्रल' टवमडनस”ह्या देखण्या स्टेशन मधील भटकिंती
कायमच स्मिणात िाहील अशीच झाली.
वलबटी स्त्याच-ू येथे भटकिंती किण्यास आलेले श्री.
कमलाकि भसाळे यािंचे जावई श्री. वनखील खटावकि व सौ.
गौिी व त्यािंची मल
ु े देबावशर् व वैदेही यािंची ही अनपेक्षीतपणे
गाठ भेट ओळख झाली त्यािंनी आणलेले -िव्याचे लाडू -त्या
बेटावि - चाखताना एक वेगळीच गोडी वनमाडण झाली ती
कायमची.
आमचे, उत्साही व्याही श्री. चिंद्रकािंत भसाळे यािंनी
अमेरिके च्या मळ
ू - १३ िाजयाचिं े एके क प्रवतवनधी आमच्या
सेवेसाठी अगोदिच मक
ू िड ि के ल्याने आमची बाल्टी मोअि रीप
झाली. कनेवक्टकट -ची रीप मात्र वेळे अभावी इच्छा असनू ही
- होऊ शकली नाही. याचिं े थोडे वाईट ही वाटले. पण थोडा
पाहुणचाि पढु च्या वेळेस ठे वलेला बिा नाही का -? आवण अती
सवडत्र वजडयेत.! असेच बिे नाही का.?

कािण- -चवाथे-न्ययु ोकड ,खटावकि -वशकागो ,मळ
ु ेकनेवक्टकट ,वायचळकि-बाल्टीमोअि , वदगिं णकि -स्यान
वदयागो ,वशिंपी -बोस्टन ,चुटके -आयोवा ,वनािसे - अटलािंता ,
अशोक काकडे -क्यावलफोवनडया ,ओतिू कि -न्यू हम्प्श्याअि
,वमवलिंद- हन्डन,स्विदा - वमवनया पोलीस ,शशी पाटील वसयाटल -अशी फौज तयाि आहेच. त्यामळ
ु े कािंही काळजी
नाही. असो न्यू योकड मधील उिंच टोवि-प्रमाणे लािंबलेले न्य-ू
योकड चे -आधवु नक. पुिाण आविते घेतो.
वदनाक
िं -२६ ऑगस्ट २०११ िोजी- ग्रीवफत स्रीट वरून
सौ. गौिीने आमचा - छोट्या -रुचा- सह त्यािंचे कािने. न्यू
जसीच्या पाथ स्टेशनवि रोप करून हृद्य - वनिोप घेतला. -पित
पन्ु हा असेच कधी तिी भेटण्यासाठी. २७ ऑगस्ट २०११

अमेररके त भेटलेले सुहृद -माकषु स. (. परीस
स्पशष जणू )
'गरुु वाि '
वदनािंक ४ ऑगस्ट २०११
फ्रेंड इन- नीड ईज- अ फ्रेंड- इन डीड.!
अमेरिके त- येऊन मवहना झाला होता. दििोज पायी
वफिण्यास आम्ही सगळे जण जात अस.ू इति वेळेस कधी कधी
मी एकटाच वफित असे. येथे पायी वफिणािे फािच”दवु मडळ
“लोक असतात. त्यामळ
ु े वफिताना- एकाकी वाटे. जोडीला
कोणीतिी सम ववचािी मनमोकळ्या गप्पा मािण्यासाठी असावे
मनात येई. असेच एके वदवशी शेजािच्याच अपाटडमेंट मध्ये
त्याच्िं या मल
ु ाकडे -वसईहून आपल्या पत्नीसह आलेले”माकडु स''यािंची भेट झाली. ७० ,वर्ाडचे तरुणच. काळे भोि भिपिू
के स डोक्यावि िाखनू असलेले, उिंच वशडवशडीत
बािंध्याचे,व्यसन मक्त
ु अश्या प्रसन्नतेच्या चेहऱ्याचे. तरुणच
जण.ू तेही वफिायला जाताना- जोडीदािाचे शोधात होतेच.

* दोन - जेष्ठािंची होते- अशी अमेरिके त भेट सिु े ल - सिु ाच्िं या- झनकािािंची फुटे. नवी पाऊल वाट -*

दििोज वनत्य वनयमाने आम्ही भेटू लागलो. नवनव्या
ववचािाचिं ी -गप्पाचिं ी मैफल ििंगू लागली. सायिंकाळच्या
भटकिंतीत नवेनवे स्नेहाचे - ििंग वक्षवतजावि फुटू लागले.
इवतहासाचे अभ्यासातील पदवीधि , एके काळचे -''व्होल्टास
किंपनीत कामास असलेले -तेथील कामगाि यवु नयनचे सेक्रेटिी
पद भर्ू ववलेले व -आपल्या पिखड ववचािानिं ी कामगािानिं ा
सयु ोर्गय- मागडदशडक म्हणनू लाभलेले असे हे- माकडु स डाबिे .
तरुणपणाचा काहीकाळ तडफदाि नेते- जॉजड फनांडीस -याच्िं या
सहवासात घालववल्याने त्यािंच्या वक्तृत्वाची छाप लोकािंच्याहृदया पयंत पोहोचत होती. त्यामळ
ु े च वसई नगिपावलके चे -

नगिसेवक पद भर्ू ववण्याची व वसईकिािंच्या तोंडचे पाणी
पळववणािी-पाण्याची समस्या दिू किण्याच्या - महतकायाडचे ते
वशल्पकाि झाले.”हरित वसई”-हे पस्ु तकही त्यािंचे लेखणीतनू झिझि पाझिले.
काँग्रेसच्या जेष्ठ उमेदवािाचा- पिाभव करून वनवडून
आले खिे पण- तो कायडकाल-यशस्वीपणे पणू ड करून पाय उताि
झाले -'ते पन्ु हा- या अश्या छोट्या वसई गावातीलच - कािंही
भली माणसे -दिु ावणाऱ्या -वनवडणक
ु ीच्या भानगडीत -न पडण्याच्या- ठाम वनियानेच ,गावातील स्नेहपणू ड माणसू पण
अखिंडपणे जपण्यासाठी. त्यािंनी अनेक सामान्य माणसािंना तिंबाखू व्यसन- त्यास यक्त
ु ीच्या चाि गोष्टींने पटवनू दिू किण्यास
उद्दक्त
ु के ले आहे.
स्वतः कॅ थोवलक विस्ती -असनू ही धमाडला - घिाच्याउिंबऱ्याची- लक्ष्मण िे र्ेची मयाडदा. - कें व्हाच अधोिे वखत करून
घेतलीआहे. सवड धमाडतील ििंजल्या गाजिं ल्याचे पाठीशी एक आधािवड बननू िावहले आहेत वसई -''पापडीतील “हे
लोकवप्रय माकडु स. समाज प्रबोधनासाठी- ज्ञान -मनोििंजनासाठीव्यापािी जावहिाती “नसणािे ”- “वसई टाईम्स”-नावाचे १६

पानाचिं े छोटेसे. सिंपावदत मावसकही वसईतील मिाठी भावर्कािंची
रुची जपण्यासाठी आजही सरुु आहे. त्यामध्ये त्यािंना
आवडलेला माझा”नायगिा”-धब -धबा याविील लेख-ऑगस्ट
-२०११च्या अिंकात इथनू च सिंबिंवधताना योर्गय सचू ना देऊन
छापनू ही आणला आहे. त्यामळ
ु े आनिंद झाला व खऱ्या मैत्रीचे
बिंध आगामी' िक्षाबिंधाना ' पवु ीच घट्ट झाले आहेत.
माकडु स यािंचे वडीलही “रिटायडड डेप्यटु ी कलेक्टि”- (हा
आमच्या मैत्रीतील एक समान भक्कम धागा )- वब्रटीश काळची
वशस्त अनभु वलेले. त्यामळ
ु े घिात वशस्तीचे व अभ्यासू
वाताविण होते. सहधमडचािीणी. सौ. क्याथिीन माकडु स डाबिे
,त्यािंच्या समाजातील पवहल्या ( सायन्स ) पदवीधि मवहला.
त्याही वशक्षक पदावरून पढु े सायन्स कॉलेजच्या प्राचायाड म्हणनू वनवृत्त झाल्या आहेत. वसईच्या मातीत - व घिात
जपलेल-े मिाठी भार्े विील प्रेम- त्यािंची अमेरिके तील नाती वच. एवमली व सोवफया पयंत दिू देशीही सहजपणे वझिपले आहे
हे- एवमलीच्या मिाठीच्या सहजपणे बोलण्यातनू जाणवते.
वक्रके टविील प्रेमापोटी मल
ु ाचिं ी नावे असलेली -' ववजय
' व ' सनु ील '- ही -त्याचिं ी दोन्ही कॉम्पटु ि इविं जनीअि - पदवीधि-

मल
ु े. घिातील शैक्षवणक वािसा थेट साता -समद्रु ा- पलीकडे
अमेरिके त घेऊन गेली आहेत. १० -१२ वर्ाडपासनू आपल्या
स्वकतडत्ु वाचे बळावि - डॉलसड -तसेच ग्रीन काडड धािक होऊन
अमेरिके तील मेिील्यािंड -व -हन्डनच्या मातीत रुजली आहेत व
त्यािंचे सिंसािही - वच. क्यािलीन-जस्टीन , व एवमली - सोवफया
या सिंदु ि - फुलािंनी फुललेही आहेत. अश्या फुलािंना मायेचे प्रेमाचे -वठबक वसिंचन किण्यासाठी डाबिे पती- पत्नी यिंदा
अमेिीके ची वतसिीवािी कित आहेत. रिझवड ब्यान्के तनू सेवा
वनवृत्त झालेले हिहुन्निी- व्याही श्री. पिे िा पती -पत्नी यािंचीही
योर्गय साथ त्यािंना वमळत आहे.
कामाच्या वनवमत्ताने -भाितभि ति. पयडटनाचे आवडीने
फ्रान्स-इटली -िोम -वफिलेले श्री. माकडु स डाबिे हे ऐवतहावसक ज्ञान व अनभु व सिंपन्न असे जेष्ठ नागरिक बनले आहेत हे
त्यािंच्याशी मनमोकळ्या गप्पा मािताना समजनू येते. तश्यातच
ते एके काळी -मधिु चवीच्या-' के ळीसाठी ' प्रवसद्ध असलेल्या
वसईचे. अथाडत कोकण- वकनाि पट्टीतील िवहवासी. अथाडतच कोकणची माणसे साधी भोळी -! काळजात त्याच्िं या
भिली शहाळी-!

या शब्दािंना नवा अथड प्राप्त करून देणािे असेच आहेत.
के ळ जसे वहिवे -वपवळे -असे सिंदु ि तनचु े - निंतिच्या वठपक्यािंनी
त्याच्यात ति अवधकावधक गोडी येत जाते तसेच कािंहीसे -''स्नेह
पणू ड अश्या दििोजच्या 'माकडु स ' यािंचे बिोबिील गप्पात एक
वेगळीच वमठास येत आहे. वसईची-' मिाठी 'ही पण्ु याच्या पेशवािंच्या वास्तव्याने अवधकच मधाळ झाली असावी.
वसईचेच- सपु त्रु असल्याने. ते आता आधवु नक ”वसईच्या झपाट्याने बदलणाऱ्या स्वरूपाने “कािंहीसे व्यवथत
होतात हे जाणवते. पििंतु -कालाय तस्मै : नमः.! याचीही त्यािंना
वततकीच जाण आहे.
असो-दहा वर्ांनी मोठे असणािे असे- सक्ख्या
भावाप्रमाणे दििोजच्या- आमच्या “भित भेटीत”- ज्ञान स्नेहाचे वठबक वसचिं न किणािे - माकडु स यानिं ी-”जीवन,आनदिं ात अन वनिपेक्षपणे जगण्यातच खिा -श्री-िाम -आहे “हे
स्वानभु वाने व कृ तीने दाखवनू वदले आहे. त्याच “दीप-स्तभिं ाचे
“प्रकाश झोताने आमची- पढु ील. वानप्रस्थ. आयष्ट्ु याची
वाटचाल- सख
ु ावह होणाि आहे यात शक
िं ा नाही. त्याच्िं याच
प्रेिणेन-े -''आयष्ट्ु यावि वलहू -काही”-!- या लेख मावलके ची

काहिं ी पानाचे वलखाण माझे हातनू ,- न सिंपणाऱ्या शाईच्या - पी.
सी.च्या पेनातून होत आहे. - ही. मोिपिंखी - आठवण
आयष्ट्ु यभि- प्रेिणा देणािी अशीच िहाणाि आहे.
लवकिच ते आपल्या -माय देशात पित आपल्या सर्गयासोययाडत त्यािंच्या सख
ु -द:ु खात िमण्यास- वसईला. प्रस्थान
कित आहेत.
“. शभु ास्ते पन्थान :.! /-''
अश्या सहृु दास- यापढु ील आिोर्गय सिंपन्न- -दीघाडयू
वाटचालीस व आमच्या,. अमेरिके त अिंकुिलेल्या “मैत्रीचा
वेल” असाच - वाििंवाि होत िाहणाऱ्या - “पनु भेटीसाठी”.
बहित िाहण्यास मनःपूवडक शभु ेच्छा.!
ऋणानबु धिं ाच्या-इथेच - पडल्या- गाठी -! भेटीत तष्टु तामोठी.!
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अमेररके तील - चॉकलेटच्या बगिं र्लयातील सफर
असावा सदिंु ि चोक्लेटचा बिंगला चदिं िे ी -सोनेिी चमचमता चागिं ला असा बाल- ववश्वातील भला मोठा-”बिंगला”आज
प्रत्यक्षात अमेरिके तील पेनवसल्वावनया िाजयातील - हिशी
येथील चॉकलेटच्या फ्याकटिीच्या रुपामध्ये बालचमिंच्ु या
समवेत पहावयास वमळाला. आवण तो वदवस लहानपणच्या
ववश्वात हिवनू गेला.
हडिं न -व्हवजडवनया -मेिील्यान्ड -निंतिच्या पेनवसल्वावनया
िाजयातील”हिशी”येथे तीन तासाच्या काि प्रवासाने १२ चे
समु ािास दाखल झालो. तेथील प्रवेशद्वािाविील आकर्डक
फलकच आपल्याला आगामी चॉकलेटी सफिीची चणु क
ू
दाखववतो. काि पावकं गसाठी त्या भल्यामोठ्या पावकं गलॉट
मध्ये- जागाशोधनू काि पाकड किणे हे येथील कलाकौशल्याचे
-आवन्हक- उिकून घेतले. समोि दिू च्या टेकडीविील
वहिवळीतील”WEL-COME TO HERSHY “अशी
पाढिं िी - अक्षिे दरू
ु नच दिू देशींच्या - सगळ्या बाल
िाजकुमािाचिं े स्वागत किीत होती.

समोिच एक लाल पािंढऱ्या ििंगाची आकर्डक टयाडम
आम्हास लवकि येण्यास खणु ावत होती. असिंख्य लहान थोि
मल
ु ािंचे ििंगीत कपडे व सवड पालकािंचे चेहऱ्याविील उत्सक
ु ता
स्पष्ट वदसत होती. पोपटी ििंगाचा रुबाबदाि पोशाख के लेल्या
चालकाच्या त्या रोलीत बसनू आतील फयाकटिीच्या मख्ु य
दालना जवळ ५ वमवनटाच्या प्रवासातच आलो. तेथील
चॉकलेटी ििंगाच्या वभिंतीवि-”HERSHY'S -GREAT
AMERICAN
-CHOCOLATE
-WORLD
TOUR”या पाटीकडे पाहताच क्यामेयाडची कवाडे उघडली.
तेथे अजनू एक वैशीष्ठ्य नजिे त भिले ते म्हणजे -बाहेिीलभागातील “कव्हडड प्र्याम पावकं ग लॉट “लहान मल
ु ािंच्या चाि
चाकी. कासड येथे ओळीमध्ये. आज्ञाधािक लहान मल
ु ािं
प्रमाणेच- गपु चपू आपल्या बाल- मालकाच्या प्रतीक्षेत उभ्या
होत्या.
सगळ्याचिं ी पावले आता त्या- अदभतू ववश्वात िमण्यास
वळाली. सिु वातीस चॉकलेट जया फळापासनू बनते त्या
अननसाप्रमणे असणाऱ्या कोको - फळाची झाडा पासनू कशी
तोड के ली जाते याची मावहती टी. व्ही. विील वफल्म मध्ये

आपणास वमळत िहाते. या वपवळसि ििंगाच्या फळातून फणस
बी प्रमाणे वदसणाऱ्या वबया वेगळ्या करून त्या वाळवतात. हे
बी- कडवट चवीचे असते. त्याची वगडवािी करून वाळलेल्या
वबया कािखान्यातील बेल्टवि पसरून त्यािंचा चोकलेटी प्रवास
सरुु होतो. त्याची बािीक भुकटीत-पावडि बनते. त्यात शद्ध
ु दधु
व साखि यािंचे वमश्रणाने सिंपणू ड यािंवत्रक
प्रवक्रयेने ववववध आकािाचे चॉकलेट्स बनलेले व त्याचे
लहान मोठी आकर्डक प्यावकिंग बाहेि येई पयंतचा सवड प्रवासाचे
दशडन आपल्याला तेथील अिंधाऱ्या- गहु मे धील रोलीच्या
प्रवासाद्वािे पहावयास वमळते. या अदभतू दवु नयेची सफि
“प्रत्येकास खमिंग सवु ास व”चोकलेटचे दोन लहान मोदकािंचा
प्रसाद देऊन मोठ्या आनिंदाचा ठे वा वमळून कें व्हा सिंपते हे
कळतही नाही. ववनामल्ू य- सफिीचे दाि आता उघडते ते”ववववध मल्ू य”असलेल्या- चोकलेटच्या खऱ्या मॉलमध्ये.
येथे आपापल्या आवडी वनवडीनसु ाि मनसोक्त
चॉकलेटची खिे दी के ल्यावशवाय बाहेि पडण्याचा मोह आविता
येत नाही. चॉकलेटच्या आकािाची खेळणी -टी शटडस -की
चेन्स -बॉल्स-याचीही हौसेने खिे दी होते. बाहेि येवनू तेथील

ििंगीत फुले व वहिवळीच्या सहवासात आपणास पोट पजू ा किण्याची आठवण होते. आजू बाजच्ू या नयनिम्य वातािणात
वफित असतानाच पितीच्या- कडवट- और्धाचीही आठवण
होते.
“अननस आहे जात फळाची खाण्या लागे फाि मधिु
आगगाडीही जलद धावते वनघतो तीच्या बिंबी धिू -''
या बाल गीताचीही आज प्रकर्ाडने आठवण झाली.
अननसाप्रमाणे वदसणाऱ्या -पििंतु कडवट चवीच्या फळातील
वबयािंपासनू तयाि होणाऱ्या व लहानथोिापयंत सवांच्याच
पसिंतीस उतिलेल्या मधिु अश्या “चोकलेटी दवु नयेच्या
िम्यआठवणी”- वखसा भि -भरून घेतच आम्ही वतचा वनिोप
घेतला तो- चोक्लेटचा िसमधिु आस्वाद घेतच.
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अमेररके तील- पशु -प्राणयािंचे स्नेह सम्मेलन.
****
( व्हवजडवनया - सफािी पाकड -सफि )
.
सन २००० साली- अमेरिके तील- व्हवजडवनया येथे सावहत्य समिं ेलनाचे धतीवि एक पशु -पक्षी - प्राणी समिं ेलन
भिववण्याचे ठिले. देशोदेशी -पक्षी वेगे वनिोप धाडले गेले. सवड
देशात वाताड पोहोचली. वसतिं ऋतू -ठिला. कािण म्हणेकाका काकः, वपका काकाः -को भेदयो काका वपक:/
वसिंत समये प्राप्ते काका- काकाः -वपका वपकः
कावळा काळा कोकीळाही काळी मग - दोघातील
फिक कसा ओळखायचा.? ति वसिंत ऋतू येताच कावळाकाव काव ति कोकीळा- कुहू कुहू -ओिडते त्यावेळी दोघे
वेगवेगळे ओळखता येतात म्हणे. झाले एकमताने ठिाव पास
झाला.

देशो देशीचे प्रवतवनधी जमू लागले. अमेरिके तील हवा तेथील वनसगड -ववस्तीणड जिंगल पाहायला वमळणाि तेथे
िाहायला वि- खायलाही आयतेच वमळणाि असा सािा बेत
असल्याने सवड खश
ु होते. हळू हळू सवडजण जमू लागले.
त्यासाठी मल
ु ाखती पण घेण्यात आल्या होत्या. यथावकाश
सिंमेलन पाि पडले खिे पण निंति कोणी- पित जाण्याचे नाव
घेईनात. येथेच िाहू असे म्हणू लागले. बैठक झाली. बहुमताने
वनणडय झाला. शेवटी एकदाचे ग्रीन - काडड वमळाले व तेंव्हा
पासनू -व्हवजडवनया सफािी पाकड - या अिण्यात ते गण्ु या गोवविंदाने
िाहू सद्ध
ु ा लागले. आतल्या - गोटातील गोष्ट वेगळीच होती त्या
सवाडना येथे मक्त
ु - पणे िाहण्यास वमळणाि होते. वपिंजिा वगैिे
काहीच नाही. उलट जे मनष्ट्ु य प्राणी त्यािंना पहावयास येणाि
त्यानिं ीच म्हणे आपापल्या काि मधनू येवनू त्यानिं ा येथे १ -२
मैल वफित वफित पाहायचे अशी योजना होती ती. सवाडना ती
आवडली. तेव्हा पासनू ते सवडजण येथेच शातिं वाताविणात
गण्ु या गोववदिं ाने िाहू लागले.

कोण कोणते प्राणी आहेत ते जवळून कसे वदसतात ते
काय खातात. हे पाहण्यास माणसे -छोटी मल
ु े जमू लागली.
त्यला आम्हीही नुकतीच २० ऑगस्ट २०११ िोजी -भेट वदली
व त्या प्राण्यािंशी सिंवाद साधला व त्यािंची मल
ु ाखत घेऊन
मावहती घेतली त्याचाच हा थोडक्यात वृत्तािंत ऑस्रीच (शहामृग )- -हा सवाडत मोठा पक्षी. पण न
उडणािा. धावतो मात्र तशी ३० मैल वेगाने. लािंब पाय व दोन
बोटािंचा. परुु र् काळे पण बायका मात्र किड्या ििंगाच्या. यािंचे
अिंडे सवड पक्षात मोठे पििंतु त्याचे शिीिाचे प्रमाणात लहानच
असते. हा आवफ्रके तील -गावात खाणािा पक्षी.
येम-ू हा पण न उडणािा. पाण्यात पोहोताना िमणािा. हा
ऑस्रवलयाचा- िाष्ट्रीय पक्षी. बायको ककड श आवाजाची. पण
परुु र् नसु तेच गिु गुिणािा.
िे ह -हा स्थावनक पण दवक्षण अमेरिके तील. हे सह कुटुिंब
प्रवास कितात. ५-६च्या ग्रपु ने. एक परुु र् एक वेळी ५० अडिं ी
उबववतो. परुु र् घि बाधिं तो व बायका त्यात अडिं ी घालनू
वफिायला मोकळ्या गावभि.

सस्तन -प्राणी -हिीण -तपवकिी ििंगाचे अिंगावि पािंढिे शुभ्र
वठपके असलेले. वशिंगे उिंच व माणसाच्या -हाताच्या पिंजाच्या
आकािाची. हा उत्ति -अमेरिके तील वडू ल्यािंड पाकड मधील
िवहवासी.
जपानी -वसका हिीण -हे जपानी लहान हिीण. पण १०
प्रकािचे -मिंजळ
ु वशटी पासनू ककड श अश्या पट्टीत आवाज
काढणािा वनशाचि प्राणी. पहाटे पासनू सायिंकाळ पयंतही दक्ष
असणािा.
वचतळ -हे भाितीय विंशाचे. पािंढिे वठपके तपवकिी
ििंगावि. गळ्यापाशी पणू ड पािंढिे असे. सिंदु ि -देखणे हेच तेसीतेला मोहात टाकलेले - अन िामाला वनवासात ही - वणवण
किायला लावलेले हरिणाचे वािसदाि.
डेवव्हडस -हिीण -चीन मधील. उिंटा प्रमाणे लािंब मान वशिंगािंच्या फािंद्या -गायी सािखे खिु -व गाढवा प्रमाणे शेपटी
असलेले.
उिंट -आवफ्रके तील -एका वेळी -३० र्गयालन पाणी वपऊ
शकणािा. डबल पापण्या -पाठीचा आकाि इग्रिं जी आडव्या-D-

प्रमाणे. ब्यकरीयन -उिंट -याची पाठ इग्रिं जी आडवा मोठा बी-B
प्रमाणे दोन उिंचवटे असलेला. जाडजडू असा- चीन मधील.
लामा -दवक्षण आवफ्रकन के साळ प्राणी.
वजिाफ -उिंच १२ ते १७ फुट. लािंब मान. २२ इचिं लािंब
जीभ असलेला. -आवफ्रका
दामा र्गयाझल-पािंढिे व मन तपवकिी असे िानटी बोकड चािी पाय एकाचवेळी वि उचलून वेगात पळणािे . -उत्ति
आवफ्रके तील
अिे वबयन ओिीक्स-पािंढिी पाठ -पाय व पोटाचा भाग
तपवकिी. गालावि काळे दाग असे हे. यािंना म्हणे पावसाचा
अदिं ाज येतो व त्याप्रमाणे ते वतकडे वळतात १००० मैल
परिसिात वावि.
इलाडिं -आवफ्रका -बैला प्रमाणे ठे वण -टोकदाि वशिंग.े
धोक्याचे वेळी पळताना एकमेकािंचे अिंगावरून उड्या माित
जाणािे .
पाढिं ऱ्या दाढीचे िानटी बीस्ट ( र्गनू )-आवफ्रका -जन्मताच
५ वमवनटात चालू शकणािे .

नील गाय -भाित -वनमळ
ु ते पाय -मानेवि वळ्याचे जाळे .
याक-मध्य अवशया -वहमालय -िानटी कोल्हा. अगिं ावि
के साळ झल
ू . पवडतावि चढण्यात -व -पोहोण्यात पटाईत.
बायसन -उत्ति अमेिीका -बोजड शिीि- पण पळण्यात
तिबेज असलेला.
म्हैस -आवशया - कोणत्याही - -पाण्यात डुम्बणािी.
स्कॉट -हाय ल्यािंड क्याटल -गिीब. लािंब के साळ.
स्कॉटलिंडमधील
वातश
ु ी -आवफ्रका -”-गिु ािंचा िाजा.”दोन लािंब ५-५
फुटी वतिकी वशिंगे. ह्या वशिंगा मधनू िक्त वाहतक
ू होऊन थिंड
होऊन पित शिीिात जाते. ( बोडी िे वदयेटि)
वव्हएतनामी ढेि पोटे डुक्कि (आय ) -चीन - फुटभि
उिंचीचे. चालताना पोट जवळजवळ जवमनीला टेकते ,. गाल
गबु गबु ीत.
झेब्रा -वझम्बाब्वे -आवफ्रका -अिंगावि तपवकिी ििंगाचे
पट्टे. हे ग्रपु मध्ये -आळी- पाळीने झोपून आपले सिंिक्षण कितात.

ग्रेववज झेब्रा -के वनया -सोमावलया -अिंगावि अरुिंद काळे
पट्टे असलेले. घोड्याचे वगाडतील िानटी जात.
असे प्राणी आनदिं ात मक
ू पणे- बागडताना वदसले.
त्यानिं ा खाद्यही आपण तेथनू ववकत - घेऊनच देऊ शकतो.
आपल्यापासनू फक्त कािच्या काचेचेच अिंतिावि िाहून त्यािंचे
दशडन होते. बिे च प्राणी एकवत्रत झाडाखाली गप्पामािताना
वदसतात. ति काही पाण्याशी खेळताना वदसतात. त्यािंना योर्गय
ती वशस्त लावण्यास चक्क- मनष्ट्ु य प्राणीही चाबूक घेऊन
होतेच. आपल्या कािची वाट ते मोकळी करून देत. वजिाफाला
अन्न भिववण्यासाठी उिंच स्टेजवि जाण्याची ही व्यवस्था तेथे
होती.
काही प्राण्यानिं ी आपल्या नेहमीच्या सवयी प्रमाणेवपजिं ऱ्यातच िाहणे पसदिं के ल्याने. त्या माकडानिं ा वपजिं िे वदलेले
आहेत. माकडाने आपले चाळे वपजिं ािभि खालीवि करून
दाखववले. त्यास आम्ही त्याच्या भाितातील - दक
ु ानाची
आठवण करून वदली.
एक माकडाने काढलय दक
ु ान त्यास. वगऱ्हाइके फाि
फाि -या गाण्याची.

. अन -शेपटी वाल्या प्राण्याचिं ी भिली होती सभा पोपट होता सभापती मधोमध उभा -याच्या सिंदभाडने
भाितातील सभेची.
तो वमस्कील पणे - हसला.!. म्हणाला अहो ते दक
ु ान कें व्हाच बिंद के ले इकडे येण्यापवू ी,येथेच छान चाललाय आता
आमच.
फ्लेवमिंगो -पािंढिे बगळे तळयाकाठी-एक पायावि डोळे वमटून पाण्यातील माश्याच्या वशकािीकडे डोळे - लावनू उभे
होते
कासव- -भाऊ ति- सशाचीच नजि चक
ु वनू इकडे आले
म्हणे अन मग काय झाडाखाली वनवािंत झोपले होते गािव्यात
वनधाडस्त पणे.
कागिं ारू -पण आळसावलेले वदसले. पाळायला वावच
नाही म्हणे येथे.
लोिीकत-पोपटाचिं े -ििंगबेििंगी भाऊबिंद ही होते. इकडून
वतकडे उडत.

वचत्ता -महाशय- त्या -पलीकडे िाजेशाही थाटात पहुडलेले वदसले.
सपड महाशय -नेहमीप्रमाणे काचेच्या पेटीतच बदिं होते.
वनपवचत पडले होते , आयतेच -खाल्लेले भक्ष पचवीत.
कोंबडा -कोंबडीही -आपली वेगळी चूल मािंडून
बसलेल-े नव्हे आनिंदात बागडताना वदसले.
याला-भेटू की त्याला असे- होवनू गेले दपु ािचे उनही
चािंगलेच तापले होते.
सवांचा वनिोप घेऊन आम्ही आमचे -पोटोबा कडे
वळालो. तेथे माणसे -आपापसात चचाड किीत होते या
सिंमेलनाची. तेव्हा कळाले.
ससा -कावळा -कोवकळा -गाय -कुत्रा माजिं ि -यािंचे
वव्हसाच -नाकािले म्हणे U. S. कौवन्सलेटने-आयत्या वेळी
त्यामळ
ु े ते सवड आता- वहिव्या पोपटाला- पढु े करून
भाितातच आपले एक वेगळे -की आगळे वेगळे -असे वमनी
सिंमेलन नव्हे

पावसाळी अवधवेशन भिवनू -अमेरिके त स्थावयक
झालेल्या आपल्या बािंधवाना पित -बोलाववण्यासाठीचा ठिाव
मािंडणाि आहेत.
माणसानिं ी नाही का - वस्वस बॅकेिं तील भािताचा- पैसाभाितात पित आणण्याचा प्रयन चालू के ला- त्या धतीवि.
बघू या काय होते ते -? .
लवकि - कळे लच-C. N. N. -NEWS -वि -तेंव्हा कळवचू पन्ु हा -कधीतिी. अलावहदा- -तो पयंत- बाय - बाय.
.
२१ ,ऑगस्ट २०११
“श्रीकृ ष्ट्णाष्टमी”

अमेररके तील - अपाटषमेंटचे अिंगणातीलआठवणींचा ' पाररजात '.
.
“घि असावे घिासािखे नकोत नसु त्या वभिंती. /
वतथे असावा प्रेम वजव्हाळा नकोत नसु ती नाती. /
या घिट्यातून वपलू उडावे वदव्य घेवनू शक्ती /
आकाक्ष
िं ाचे पख
िं असावे उिंबिठ्यावि भक्ती. /”
भाितातनू आपल्या-'-लक्ष्मी छाया ' या - वप्रय घिापासनू
दिू - अमेरिके तील घिे आवण भोवतालचे वाताविण कसे असेल
याची मोठी उत्सक
ु ता होती. माझा मल
ु गा- वमवलदिं HERNDON- या एका छोट्या गावात पििंतु - Dullesववमानतळापासून काि प्रवासाच्या के वळ १० -१५ वमवनटाचे
अिंतिावि िहातो. TREVORS RUN- -2444. Little

current Dr Apt 4442 Herndon VA 20171-4620
असा पत्त्यावि येताच बाहेि-सिंदु ि अक्षिात विील अपाटडमेंटच्या
नावाची पाटी सभोवती ििंगीत फुलािंचे अधड गोलाकाि आकािचे
मोहक ताटवे आपले स्वागत कितात. आत येताच काि
लावण्यासाठी फुट पाथ चे बाहेि पािंढिे शुभ्र पट्टे आपली नजि
वेधनू घेतात. त्या ठिाववक जागेतच काि लावल्याने सवड काि
ओळीने शोरूम मध्ये लावल्या प्रमाणे आकर्डक वदसतात. अधड
वतडळ
ु ाकाि अशी अपाटड मेंटस, दमु जली - आकर्डक पण एकाच
वडझाईन ची पािंढऱ्या ििंगाची एलेव्हेशन्स व मधोमध वजना.
मध्यभागी वस्ववमगिं पल
ू -टेवनस प्ले ग्राउिंड -लहान
मल
ु ासाठी चे झोपाळे व अधे मध्ये बसण्यासाठी बाके . फुट
पाथला लागनू वहिव्यागाि झाडाचिं ी िागिं . एका बाजल
ू ा लाकडी
पावटडशन मध्ये भले मोठे त्र्याश बॉक्स. वजन्या खाली लेटि बॉक्स
व सचू ना फलक अगदी सवड काही जेथल्या तेथे. वसमेंटच्या फुट
पाथ वरून तम्ु ही आिामात पायी चक्कि सभोवती मारू शकता.
छोट्या पाटीसाठी ग्रील असलेली आकर्डक लाकडी शेड सद्ध
ु ा
आहे.

मध्यभागीच्या एका खोलीत वजम. त्यात िवनिंग सायकवलिंग -वेट वलवफ्टिंग इ. उत्तम चकाचक सावहत्यासह सोयी
सवु वधा. आपले कडे येणाऱ्या गेस्ट साठी स्वतिंत्र पावकं ग ची
व्यवस्था. कािची ये- जा कोणताही आवाज न किता होनड न
वाजवता शािंत पणे होत असते. जाता येता ववववध देशाचे
नागरिक िवहवासी- हाय -ह्यालो कित-' ववश ' कताना वदसतात.
सायिंकाळी जेष्ठ नागरिक बाकावि गप्पा किताना वदसतात.
प्रत्येक घिात छोटेशे वकचन त्यात र्गयास -ओव्हन -डीश
वाशि- वावशिंग मशीन -मायक्रो वेव -व ऑटोम्याटीक बफाडचे
लहान लहान वपसेस एका रे मध्ये जमाकिणािा मोठा फ्रीज ही
५ - ६ इलेक्रोवनक- भावडिं े एकाच नाळे ने जोडलेल्या
भावडिं ाप्रमाणे- एकवदलाने- कुिकुि न किता िाहतात. अगदीच
कोणी मधेच- रुसला ति त्याची समजतू काढून त्याला पवू डवतखश
ु किण्याची जबाबदािी घेणािी मडिं ळी येथे फोनच्या हाके वि
कें व्हाही-तत्पि सेवेस तयाि असतात.
येथील हवामानानसु ाि ए. सी. ची यिंत्रणा असते. वाश
रूम - बेवसन -टब बाथ व आवश्यक असे गाि गिम पाणी

असणािे बेवसन अशी उत्तम व्यवस्था बेमालमू पणे बसववलेली
असते. घिाच्या वभिंती- फ्लोरििंग लाकडी त्यावि कापेट. त्याची
सफाई किण्यास व्ह्याकुम क्लीनि ओघाने असतोच. घिातील
ििंग एकच ऑफ व्हाईट असतो.
आमचे अपाटड मेंट चे मागील बाजसू भिपिू वहिवीगाि
उिंच झाडािंची फौज उभी आहे. खळाळत वाहणािा-'वनझडि'आहे.
तेथे सायिंकाळी वफिताना 'वनिाईतनू ' वफिल्याचा आनिंद
आम्ही दििोज घेतो. कधी मधी- चपळ”हिणेही “दरू
ु नच दशडन
देतात. व आम्ही- िामिाजय सख
ु अनभु वतो. त्यािंचे मोहातही
पडतो व त्यास-”एका वक्लकने''- क्यामेऱ्यात शटू कितो. आजू
बाजसू देखण्या इमाितीतील हॉटेल्स - ऑवफसेस व भोवताली
नेत्र सख
ु द वहिवळ असते , व त्यालगत काि पावकं गचीही तीन
-चाि मजली इमाित पहावयास वमळते. सकाळ -सायक
िं ाळ
खल्ु या - शद्ध
ु हवेतील फे िफटका घेवनू व वमत्राश
िं ी गप्पामाित
तेथील बाकावि बसनू - आमचा प्रत्येक वदवस उद्याच्या
तातडीच्या - प्रतीक्षेतच सपिं तो. (नाईलाजाने).

स्वच्छता - चकाचक परिसि हा ति येथील नागरिकािंचा”आत्माच “जणू अशीच त्याची जपणक
ू होताना वदसते.
त्यामळ
ु े च- घिाला घिपण देणािी माणसे- इथेही भेटतात.
यातच यादेशाच्या -यशाचे गमक आहे. याची देही याची डोळा
-निंदनवनात वाविल्याचा स्वगीय आनिंद हमखास वमळतोच
वमळतो यात मात्र- वतळमात्र शिंका नाही. त्यामळ
ु े च जवमनीला
पाठ टेकताच शािंत झोप कें व्हा लागते कळतही नाही,अन , सकाळच्या प्रसन्न -पाखिािंच्या वचव वचवाटाने
नवा-पवू ेकडील -पहाटेचा सयू ोदयही -झटकन होवनू नव्यादमाने - डौलाने पावले टाकीत तो - चालतच िाहतो.
चालतच िहातो- चालतच िहातो -सायक
िं ाळच्या नयन मनोहािी
ििंगानी भिलेल्या- वक्षवतजापलीकडील -पविमेच्या सयू ाडस्ता
पयंत- पन्ु हा -नव्या उद्याच्या शोधासाठी. अगिं णात नवा पारिजात फुलववण्यासाठी.
हा आठवणींचा पारिजात आता मोिपिंखी आठवणीबननू स्मृतीच्या”सेफ लॉकि”मध्ये लवकिच िवाना होईल.

येथील वास्ततू ६ मवहने असे पिु े पिू वास्तव्य झाले -श्री.
माकडु स डाबिे या सािखे सहृु द लाभले व वमवलिंद -मिंदाि अवश्वनी -अनष्ट्ु का -प्राजक्ता या सवां बिोबि आम्हा दोघािंना
काही वदवस एकवत्रत िाहून -श्री. गजानन कृ पेने -वदवाळीपूवड
धमाका -साजिा किता आला आवण समाधान - आनिंदाचा '
वनझडि ' पहाता आला व जीवनातील- नव्या उमेदीची एक पहाट
उगवली अन- झिंजु ू मिंजु ू झाले.
उठा उठा सकळीक.
वाचे स्मिावा गजमख
ु .
ऋद्धी वसद्धींचा नायक ,.
सख
ु दायक भक्तासिं ी -असे भपू ाळीचे स्वि कानी घमु ू
लागले.
डॉ अिवविंद वैद्य
अमेरिका, गरुु वाि ७ आक्टोबि , २०११

अमेरीके तील -लाईफ टाईम - यावचव्ह मेंटही वाट दिू जाते स्वप्नामधील गावा -/ शातिं ाबाई शेळके
याच्िं या- कवी मनाला दाद द्यावी तेव्हडी थोडीच आहे.
ही दिू दिू - जाणािी वाट आम्ही आमच्या गेल्या आठ
वदवसाच्या सफिीमध्ये पावहली आहे. गेल्या आठ वदवसात
आम्ही मजल दिमजल कित सफि के ली ती तब्बल ४००० की.
मी. ची. ती वाट सभोवतालची भिगच्च वहिवाई -लािंबवि
पहुडलेले आिामदायी िाजमागड -त्यावि असलेले मानव वनवमडत
फ्लाय ओव्हसडची नाग मोडी उतििंड -समद्रु ावि साम्राजय
गाजवनू ७-७ मैल लािंबीचे पल
ू बािंधनू त्यास उल्लिंघनू
जाण्यासाठी के लेली मानवाची वकमया पाहून तो सागिही
नक्कीच सुखावलेला वाटला. शािंतपणे आपल्याच तिंद्रीत
लाटािंशी खो खोचा खेळ खेळत माणसाच्या प्रगतीत -खोघालण्यापासनू दिू च िाहण्यात आनिंद मानणािा वदसला.
अमेरिके च्या स्वप्नमय जगतातील व्हवजडवनया -नॉथड
क्यािोवलना - फायेट व्हील येथील डेज इन -या मोटेल मध्ये ४५ तासािंच्या प्रवासानिंति िात्रीचा ववसावा घेतला. सकाळी फ्रेश

होऊन -साउथ क्यािोवलना -जॉवजडया भाग पाि करून गेलो. ओल्याडन्डो -ओलािंडण्या अगोदि तेथेच बहामा बे-या नयनिम्य
परिसिात वसलेल्या रिसोटड मध्ये बस्तान बािंधले.
* सी वल्डड- मधील डॉवल्फन नसडिी पावहली.
अनटाकड टीक अश्या अवतथिंड प्रदेशात वास्तव्य असलेल्या
पेंवर्गवन -शाकड -सी गल माश्यािंच्या सहवासाचा व तश्या
वनवमडलेल्या वाताविणाचा अनभु व घेतला. डॉवल्फन माश्यािंना
ववववध कसिती किावयास लावणािे प्रवशक्षक व त्याचे
बिहुकूम शहाण्यासािखे वागणािे अजस्र डॉवल्फन माश्यािंच्या
कसिती पाहून डोळे वदपनू न जातील तिच नवल. गमती जमती
कित कोलािंट्या उड्या माित ,मध्येच तलावात फे िी मािताना
शेपटीच्या फटकायांनी पाणी उडवनू र्गयालिीत बसलेल्या
प्रेक्षकािंना ओलेवचिंब करून सोडत व नकळत अिंगावि शहिे
आणीत असत. प्रवशक्षक त्यािंच्या पाठीवि स्वाि होऊन सवफं ग
किीत ति काही मासे आपल्या तोंडानी मसु िंडी मारून
प्रवशक्षकास हवेत उिंच उडवीत व दोघेही आनिंवदत होऊन जात.
त्या तलावावि बािंधलेल्या तािािंविील वहदिं ोल्यान वि के लेली
प्रवशक्षकािंची सकड स पाहूनही-मन आवण हृदय आवण डोळे ही -

भरून आले. त्यामळ
ु े च त्यािंचा वनिोप घेताना अनेकािंनी त्यािंचे
बिोबि आपल्या प्रवतमा क्यामेयाडत बिंवदस्तही के ल्या त्या पन्ु हा
पन्ु हा पाहून आठवणीना उजाळा देण्यासाठीच.
समद्रु ात आढळणािे ववववध ििंगीत माश्यािंच्या असख्िं य
ििंगीत ववववध आकािाच्या आवण प्रकािाच्या प्रजाती पाहून व
गण्ु या गोवविंदाने नािंदताना पाहून -पाण्यात िाहून माश्याशी वैिअशी”वविोधाभासी म्हण”माणसाने का तयाि के ली असावी.?
असाच प्रश्न खिे प्रश्न पडला. याची कमतिता पडेल म्हणनू की
काय एका बिंवदस्त थीयेटि मध्ये ििंगीत माश्यािंच्या वेशातील
आबाल थोिािंनी त्यािंची सकड सच पाण्याबाहेि िाहून - आम्हाला
दाखवनू व हम भी कुछ कम नही /-हेच जणू त्या माश्यािंना
दाखवनू वदले झाले. तो सिंपणू ड वदवस त्या सी वल्डड मध्ये
माश्यािंच्या जगात वाविताना कसा -एखाद्या माशी सािखा भूि
वदशी उडून गेला कळलेही नाही. नात अनष्ट्ु कानेही त्याचा पिु े पिू
आनिंद घेतला. त्याच आनिंदात आम्हीही सचैल न्हाऊन
वनघालो.
डॉ. अिववदिं वैद्य २७ सप्टेंबि २०११

अमेरीके तील -लाईफ टाईम - यावचव्ह मेंट- (२ )***
जेथे वमळे धिे ला आभाळ वाकलेले /
अस्ताचलास जेथे िवववबिंब टेकलेले /
जेथे खळ्
ु या ढगानिं ी ििंगीन साज ल्यावा /
स्वप्ना मधील गावा स्वप्ना मधनू जावे /
स्वप्नातल्या सुखािंचा स्वप्नीच वेध घाव्या / अश्या सख
ु ािंचा वेध घेत आम्ही -आय ९५ नॉथड - या
सिळ सोट िस्त्याने -क्रायस्लि ७ -सीटि कािने प्रवास सरुु के ला.
तो वदवस होता -१६ सप्टेंबि २०११ -सिंकष्टी चतथु ी सायिंकाळी
६ वाजताचा-गोिज महु ूतड. वमवलिंद -प्राजक्ता -मिंदाि -अवश्वनी ही
जोडी रायवव्हगिं ची भक्कम बाजू सािंभाळीत होती. सोबत डॉ.
सलील कुलकणी -सिंदीप खिे -वैशाली सामिंत -बेला शेंडे अवधतू गप्तु े -स्वप्नील बादिं ोडकि याच्िं या सस्ु विानी भािलेल्या

मिाठी गाण्याच्या सी डी ऐकत आम्ही आम्ही िस्ता मागे टाकीत
होतो. मध्येच वहदिं ी जन्ु या गाण्याची फमाडईश होई त्यावेळी खद्दु
स्वि सम्राज्ञी लता मिंगेशकि आपल्या भाविंडा समवेत - आभासी
रूपाने आमच्या समवेत होत्याच. त्यामळ
ु े वेळही मजेत जात
होता.
वडस्ने वल्डड - WALT DISNEY -या एके काळी
पत्रकाि -काटुडवनस्ट असलेल्या हौशी माणसाने आपल्या
कल्पकतेच्या जोिावि -वमकी माऊस चा अदभतू - वचिस्मिणीय
असा िाज दिबाि तयाि के ला. त्यानेच त्यास पवहला उसना
आवाज वदला व सगळ्या बाल जगताच्या गळ्यातील ताईत
बनला आहे.
आवण -पिीकथेतील िाजकुमािा स्वप्नी माझ्या येशील
का -?
अशी कल्पनेत िचलेली गाणी प्रत्यक्षात अनभु वास
येतात. तो आनिंद काही वेगळाच असतो. त्यामळ
ु े च जगातील
असिंख्य नागरिकािंची आपल्या मल
ु ािं नात्वान समवेत भेट देणािी
अलोट गदी -येथे पहावयास वमळते. पण ना कोठे गडबड- ना
कोठे गोंधळ सवड काही वशस्त बद्ध िीतीने पहावयास वमळते.

वडस्ने वल्डड ची ििंगीत कमान आपले स्वागत किते.
आपली काि ओळीत पाकड किण्यास प्रशस्त जागा तयाि
असतेच. आकर्डक अश्या गाडीतनू सवाडना घेऊन एका िे ल्वे
जवळ येवनू थािंबते. ती ििंगीत बल
ु ेट रेन पन्ु हा सवाडना घेऊन
आपणास -अदभतू अश्या वमकी माउसच्या दवु नयेत आणनू
सोडते. टोवकयो -प्यािीस -हॉिंग कॉिंग येथेही याच्या शाखा
आहेत.
त्या वदवशी आम्ही ही नात अनष्ट्ु का समवेत -त्या
अदभतू दवु नयेची सफि के ली. वमकी माऊसचा दिबाि -गफ
ु ीप्लटु ो -डोनाल्ड -वमनी यािंना प्रत्यक्ष भेटलो. त्यािंची अनोखी
पिे ड ििंगीबेििंगी कपड्यातील पिे ड पावहली. भव्य स्टेजवि
गाण्याच्या तालाविील डान्स पवहला ,मेिीगो िाउिंडची सफि देशोदेशीच्या बाहुल्यािंचे भव्य प्रदशडन फािच नेत्रदीपक असे
वाटले. येथे सवड काही आखीव िे खीव असेच पहावयास
वमळते. वदवसभिची भटकिंती शेवटी अपिु ी वाटू लागते. लहान
थोिही आपले बालपणात िमनू जातात.

सध्िं याकाळ होऊ लागताच सप्तििंगािंच्या वदव्यािंनी हे
स्वप्न्यमय जगत वदवाळीतील िोर्णाई प्रमाणे दही वदशा
उजळून टाकते. पित जाण्यास आता बोटी ची वाट धिता येते.
त्या ववशाल तलावातनू पित जाताना मागे वदसणािी-पाण्यात
प्रवतवबिंवबत झालेली - ही दश वदशा ििंगीत किणािी वमकी माउस
ची दवु नया नेत्रपटलावि उमटवीतच आपण सस्नेह असा वनिोप
घेतो.
पन्ु हा कधी तिी येवचू भेट द्यावयास याच आशेने ,अन
तो पयंत भेटूच -टी वी मधील काटूडन वफल्मच्या रूपाने.
अन ,- लहानपण देगा देवा मिंगु ी साखिे चा िवा -याचे
स्मृतीने.
डॉ. अिवविंद वैद्य
२८ सप्टेंबि २०११
' घटस्थापना '

अमेरीके तील -लाईफ टाईम - यावचव्ह मेंट-( 3 )***
आय ९५- साउथ या िाजमागाडशी- पाठ वशवणीचा खेळ खेळतच आम्ही
-बहामा बे या रिसोटड मध्ये आम्ही ३ िात्री मक्ु काम के ला. रिसोटड चा
देखणा रुबाब त्यािंचे प्रवेश दािाशी वदसणाऱ्या-छोट्या वनझडिाने
लक्ष्य वेधून घेतले. रूम्स चकाचक ति होत्याच पण त्यातील
टोवेलच्या ववववध आकृ तींनी लक्ष्य वेधनू घेतले. त्यात
बदकािंची जोडी बेडवि शािंतपणे बसल्याने क्यामेयाडत बिंवदस्त
के लीच. वेल फवनडश्ड वकचन -प्रशस्त डायवनिंग टेबल -गबु गबु ीत
गाद्यािंच्या बेड रूम्स मध्ये वदवसभिाचा शीण िात्रीत नाहीसा होई
झोपही छान लगत असे.
आजची भेट होती -यवु नव्हसडल ओलेन्डो रिसोटड ला - (
अथाडत यवु नव्हसडल स्टुडीओ -फ्लोरिडा )

चिंदिे ी दवु नयाची तीही अमेिीके तील ववशाल अश्या भू
खिंडावि पसिलेल्या वफल्मी नगिीची ही पावहली ववहली भेट.
तशी देशातील- िामोजी वसटी पावहली होतीच. JAW-वविंग ला
काि पाकड के ली व वलफ्टने एअि पोटड प्रमाणेच असलेल्या
व्यवस्थे प्रमाणे पढु े सिकत्या वजन्याने आपले यवु नव्हसडल ओल्याडन्डो नगिीत स्वागत होते. आत वशिताच भव्य वसनेमा
पोस्टसड- आपले लक्ष वेधनू घेतात.
लख लख चिंदिे ी तेजाची न्यािी दवु नया -/
झळाळती जयोती कोटी कोटी या हा हा -/
या-' शेजािी ' १९४१च्या वसनेमातील गाण्याची
आवजडनू आठवण झाली. तसाच सगळा माहोल जमला होता
येथे.
तेथे आत वशिणािी देशोदेशीची माणसाचिं ी गदी पावहली
की -”माणसू ”- हा येथनू तेथनू मनोििंजन वप्रय असल्याचे
ध्यानात येते तो मग भाितीय असो वा शेजािील चीनी वा दिू चा
जपानी वा अमेरिकन. सवड जण आपापल्या वेशात अन झोकात
- मनोििंजनाच्या काशीयात्रेला उत्साहात आलेले वदसत
होते.”प्र्याम”वप्रय बालकािंचीही भाऊ गदी त्यात होती. त्यातही

अनेक ट्वीन प्र्याम्सही वदसत होत्या ति काही वयोवृद्ध व अपिंग
व्यक्तीही आपल्या दचु ाकी अथाडत स्रोलि काि मध्ये वफरून
अन त्यात बसनू या नेत्र दीपक दवु नयेची सफि आनिंदात कित
असलेले पहावयास वमळत होते.
रुपेिी पडद्यावि मानवी स्वभावाचे अनेक पैलू
दाखववणािी व आभासी दवु नयेत घेवनू जाणािी अनेक दालने या
भव्य वदव्य अश्या नगिीत ववखिु लेली आहेत. त्यासाठीची
पायवपटी ची आपली तयािी मात्र जय्यत असावी लागते.
काल पावहलेली बाल मनोििंजनाची वमकी माउसची
वडसने ल्यािंडची दवु नया ति आज होती आबाल थोि दोघािंना
ववशेर्तः तरुण तरुणींना - भल
ू ववणािी न्यािी व प्यािी दवु नया.
या अवतववशाल परिसिात पसिलेल्या वफल्म बनववणािी
असख्िं य दालने पहावयास वमळतात. वफल्म तयाि झाल्यावि ती
'३डी ' वफल्म असेल ति त्यासाठी लागणािे चष्ट्मे घालनू
पाहण्यासाठी वातानक
ु ु लीत सख
ु ेनैव बसनू पाहण्याची छोटी
वसनेमा गृहे आपला आनदिं व उत्साह वद्वगणु ीतच कितात.

आपली अवस्था मात्र या- ,टोपी खाली दडलय काय.?
कोणी आम्हाला पटापट सािंगेल काय.?
अशी होऊन जाते.
येथे- प्रोडक्शन सेन्रल -न्यू यॉकड -स्यान फ्र्यावन्सस्को वल्डड एक्स्पो -हॉलीवडू अशी दालने आहेत. याच दालनात JAWS -TERMINATOR-DISASTER-TWISTERMUMMY-अश्या इग्रिं जी वचत्रपटािंचे वचत्रीकिण झालेले
आहे.
वकड्स झोन -अजनू वेगळा आहे. एक वदवसाचे भेटीत
या सवांचा आढावा घेणे के वळ अशक्य आहे. पण आपणास
दधु ाची तहान ताकावि भागववण्याची सवय असतेच त्यामळ
ु े
समाधान होवनू जाते.
आमचेही त्याप्रमाणे दोन गट पडले -अनष्ट्ु का -आजी अवश्वनी यािंनी कीड झोन कडे आपला मोचाड वळववला. ति
आम्ही मदिं ाि -वमवलदिं -प्राजक्ता यानिं ी धाडसाने -हॉिि मेकप दालनात प्रवेश के ला. तेंव्हा प्राजक्ताच्या मागनू एक -भयानक

हात पढु े आला. थोडावेळ ती भािंबावनू गेली. पण तो मेकप
के लेला हात घेवनू च एक आजीबाई सवांचे अनोखे स्वागत
किीत असल्याचे वदसले. काही जण अचानक असा वववचत्र
हात पढु े आल्याने वकिंचाळत ही होते. व त्याचा खोटेपणा
कळताच आपले आपल्यालाच पन्ु हा खळाळून हसतही होते.
इतिािंना मात्र पाहायला मजा येत होती.
अधाड तास त्या दालनात हॉिि मेकप कसा
कितात,बिंदक
ु ा अश्या उडववतात. -जखमा कश्या प्रकािे कितात
यािंचे प्रात्यवक्षक दाखववले जाई. त्यासाठी प्रेक्षकातूनच -बळीचे
बकिे वनवडले जात. अश्याच एका शो साठी -”सौ.
प्राजक्ताची”वनवड त्यािंनी के ली. हात कापण्याचे प्रात्यवक्षक
दाखववण्यात आले. तोडलेले चाि पाच हाताचे नमनु े तेथे होतेच
ते हाताळण्यास वदले. निंति टेबलावि हात ठे वनू तो कापतानाचे
आिंखो देखा हाल सरुु झाला. धािदाि चाकू आिपाि घसु वनू िक्त
बिंबाळ झालेला हात पण चेहऱ्यावि मात्र वभतीदशडक भाव
आणनू हसू अशी अवस्था होती वतची. हे सवड कसे के ले जाते
याचा खुलासा किण्यात आला पण पाहताना मात्र अिंगावि
काटा आल्यावशवाय िहात नाही. असो अश्या प्रकािे अचानक

पणे -हॉलीवडू मध्ये- वनवड झाल्याने आता -ऑस्कि काही दिू
नाही- या आववभाडवातच आम्ही पढु च्या दालनात प्रवेश के ला.
कीड झोन सपिं वनू आम्ही पन्ु हा लचिं ब्रेक घेतला. ऊन
खपु च तापले होते ,बाहेि पाण्याचे तर्ु ािाचिं ी काििंजी थडिं ावा
देण्यास सजज होतीच. त्याचा लाभ ही घेतला.
नतिं ि सवांनी वमळून DISASTER झोनला भेट वदली.
तेथे इमाितीवरून माणसे कशी पडतात. इमाित कशी पाडली
जाते. िे ल्वे व ट्यानकिची धडक कशी होते हेही प्रेक्षकातील
काही वनवडक लोक घेवनू दाखववले त्यात सौ. जयश्री वहस ही
बागकाम किणाऱ्या आजी बाईचा िोल वमळाला. हे सवड
पाहताना पडद्यावि वदसणाऱ्या दृश्यातील फोलपणा ध्यानात
येतो व मजा ही येते.
हॉलीवडू ला- एकाच घिातील सासू -सनू ''अक्रेस”वमळाल्याने आम्ही ही खश
ु ीत होतोच. त्यानिंति
सवांनी वमळून - JAWS या वचत्रपटाचे शटु ींग कसे झाले याचा
अनभु व बोटीत बसून व पाण्यातील छोट्याश्या बोटीची सैि
करून घेतला. त्या पाण्यातनू मध्येच वि येणािा शाकड मासा

पवहला. पण एव्हाना आमची भीतीही पाि दिू पळाली होती.
हॉिि शो पाहून आम्ही शिू ही बनलो होतो.
सध्िं याकाळी झाली होती. पितीचा प्रवास ही किावयाचा
होता. अजनू खपू पाहावेसे वाटत होते. पण
अखेिचा हा तुला दडिं वत. तल
ु ा दडिं वत सोडून जातो गाव
-हे गाणे आठवतच - नाईलाजास्तव त्या रुपेिी - चिंदिे ी नगिीचा हृद्य वनिोप
घेतला तो - तेथील स्टािबक्सच्या - चववष्ट चहाची चव वजभेवि
िें गाळत ति. मनािंत वदवसभिाच्या मजेशीि आठवणी
घोळवतच.
डॉ. अिववदिं वैद्य
२९ सप्टेंबि २०११
गरुु वाि

अमेरीके तील लाईफ टाईम अवचव्हमेंट. (. ४ )
KSC ****
यवु नव्हसडल स्टुडीओचा “लोगो “असलेली आसाभोवती वफिणािी वनळीशाि पृथ्वी दृष्टीआड झाली होती.
आता लक्ष्य होते त्या बाहेिील दिू विील जगाची जवळून
ओळख करून देणाऱ्या KSC -अथाडत के नेडी स्पेस सेंटि ची.
बहामा बे चा पाहुणचाि सपिं वनू सकाळीच आगेकूच सरू
ु झाली.
काउिंट डाऊन कित ११चे समु ािास त्या जी पी एस वि- अदृश्य
असलेल्या के एस सी चे कें द्राचे- प्रत्यक्ष्य दशडन झाले.
खिे च- माणसू हा नेहमी अतृप्तच िहात असल्याची खात्री
पटली. पृथ्वी-आप -तेज -वायू -आकाश यािंना आपल्या
बद्ध
ु ीच्या जोिावि आपलेसे करूनही तो तृप्त न झाल्याने , पृथ्वी
बाहेिील हजािो की मी दिू असलेल्या चिंद्रावि जाण्यासाठी
अमेरिकन शास्त्रज्ञानी धडपड सरुु के ली. त्यासाठी अनेकयानािंची पडझड सद्ध
ु ा झाली अन माणसेही कामास आली

अतोनात धनही वाया गेले. तिी सद्ध
ु ा तसभू िही मागे पावल
ू न
घेता एकदा उचलेले पावल
ू -थेट चिंद्रावि उमटववलेला - तो
मानवच , -नील आमड स्त्रोंग ,आज जगापढु े -एक नव्या अिंतिीक्ष
यगु ाचा वेध घेण्यासाठीचा असा सिंगणक - ववज्ञान जगतातील
तरुण तरुणींना प्रोत्सावहत किणािा “प्रेिणादायी आदशड -”ठिला
आहे.
त्याचीच ही - कहाणी सुिस -सिु म्य अन -साहसी अशी
असलेली. आम्ही प्रत्यक्ष्य त्या कमड भमू ीस - अथाडत -NASA
- NATIONAL AERONATIC SPACE
ADMINISTERATION -या साठी कायडित असलेल्याKSC या DELWARE NORTH PARKS AND
RESORTS किंपनी तफे चालववलेल्या कें द्रास भेट वदली -21
सप्टेंबि २०११ या वदवशी.
( फ्ल्याश ब्याक- १९९८ साली वमवलदिं एस एस सी
बोडाडत जेंव्हा चमकला तेंव्हा- भववष्ट्यात”अतिं िीक्ष
शास्त्रज्ञ”व्हायला आवडेल अशी”मवनशा “व्यक्त के ली होती.
त्याचे आदशड आहेत डॉ. जयतिं नािळीकि. त्याचाच थोडासा
पिीणाम म्हणनू च की काय -त्यास येथनू जवळच असलेल्या -

अलाबामा हन्त्स वव्हले येथील यवु नव्हवसडटीत प्रवेश वमळाला.
व येथील सिंस्थेस प्रत्यक्ष भेट देण्याचा- तब्बल १३ वर्ांनी का
होईना आम्हासही हा “कवपला शस्ठीचामहान योग “आला हे
ही नसे थोडके . आयष्ट्ु यातील “वनवास”सिंपवनू वानप्रस्थाश्रमचे
मागाडविील अपवू ड अशी भेटच वमळाली त्यामळ
ु े धन्यता
वाटते)ति असो.

के एस सी -अमेरिके चे तरुण तडफदाि माजी प्रेवसडेंट जॉन
एफ के नेडी - यािंच्या प्रेिणेतनू - गरुड भिािी घेतलेले हे कें द्र आज
पयडटकािंच्या पसिंतीसही उतिल्याने अनेकािंची िीघ येथे
पहावयास वमळते. अटलािंवटक महासागिाचे कुशीत समु ािे
२२० एकि जागेत वसलेले हे अिंतिीक्ष यानािंचे -पिीक्षेचे गावच
जण.ू येथील मोजक्या ए सी रूम मध्ये सिंगणक ससु जज यिंत्रणा
,काचेची तावदाने असलेला उिंच असा भव्य वनिीक्षण मनोिा,
येथनू च आपणास या वठकाणाचे चोफे ि सस्ु पष्ट असे ववहगिं म
परिसि दशडन होते. ए सी बसेस मधनू आपणास या परिसिाला
प्रदवक्षणा घडववली जाते. प्रत्यक्ष यानात बसल्याचा-”आभासी
अनभु व”ही ति फािच अनोखी अशी पण काळजाचा ठोका न
कळत चक
ु ववणािी अशी सफि अनभु वता येते. त्यानेच
आपणासही प्रत्यक्ष अतिं रिक्षात झेपावणाऱ्या व मवहनोन - मवहने
आपल्या कुटुिंबीयापिं ासनू दिू िाहणाऱ्या त्या अतिं िाळ वीिाच्िं या
साहसाची-धैयाडची व वजद्दीची जवळून धसु िशी जाणीव होते.
अन -प्रयत्ने कण वाळूचे िगडीता तेलही गळे .!तसेच जया अगिं ी मोठे पण तया यातना कठीण या शब्दाचिं ा अथड येथे उमगतो अन समजतोही.

'३ डी ' वफल्म द्वािे सयू ड माला व अिाउिंड द वल्डड ची
सफिही घडते ती य.ु एस. अस्त्रोन्याटच्या हॉल ऑफ फे म मध्ये.
तसेच इच्छुकािंना प्रत्यक्ष अिंतिाळ वीिान समवेत लिंच घेत गप्पा
मािण्याची सिंधी सद्ध
ु ा येथे उपलब्ध आहे. अमेिीका ,-अिंतिाळ
सिंशोधनात वकती अग्रेसि आहे याचे सिंपणू ड दशडन येथे आपणास
घडते त्याचा लाभ घेण्याची वचवकत्सक वृत्ती आवण जाणनू
घेण्याचा उत्साह मात्र हवा. मग - काय-स्काय इज द वलवमट-!
ही िहाणाि नाही.
एका भव्य दालनात यानािंच्या भव्य प्रवतकृ ती-त्यातील
अिंतगडत व्यवस्था -अिंतिाळ वीिािंचे पेहिे ाव -तसेच चिंद्राला (
तेथनू आणलेल्या अवशेसास-दगडास ) प्रत्यक्ष स्पशड किण्याची
सिंधी सद्ध
ु ा वमळते. आवण हे सवड अनुभवनू - पाहून झाल्यावि
पाय-पीटीने दमल्या भागलेल्या आपणास अल्पोपहािाचे
िे स्तोिनट तेथेच उपलब्ध आहे. िे स्टरूम मधनू फ्रेश होऊन
यथेच्च ताव मािीत ,चिंद्रावि जावनू आल्याच्या सफिीचापृथ्वीविील - खचु ीत बसनू च आनिंद. घेण्यात धन्यता मानायची.
अन,- चादिं ोबा चादिं ोबा भागलास का.?
वलिंबोणीच्या झाडामागे लपलास का-?

या ओळी आठवीत आपल्या बालपणात िमनू जाण्याचा
आनिंदही घेत िाहायचा अन नात्वानाही नव्या अन खऱ्या चािंदोबाची ओळख करून देण्याचाच - ध्यास घ्यायचा हे
मनाशी पक्के करूनच आम्ही येथील यान दशडनाचे -काउिंट
डाऊन -सिंपवनू पढु ील -”की वेस्ट “कडील मागडक्रमणा
किण्यास दपु ािी ४ चे समु ािास सजज झालो. क्रमश:-( ४ )
डॉ. अिवविंद वैद्य
३० सप्टेंबि २०११
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“नासा “तील चाद्रिं यानाची - के सी एस ची अववस्मिणीय
भेट सपिं वनू फ्लोरिडाच्या -' की वेस्ट ' कडे आगेकूच करून
पोहोचेपयंत- चादिं ोमामा-पाि डोक्यावि येवनू बसला.
की वेस्ट- म्हणजे वमयावमचे लािंबलचक शेपूट
समद्रु ाविील पुलानी जोडलेले दसु िे टोकच. फ्लोरिडा सीटी
सिंपवनू आवण समद्रु ाविील ४-५ पल
ू पाि करून 'की लागो एस्लाम्राडो -म्यािे थोन -अशी छोटी छोटी बेटे पाि करून एका
सलग”७ मैल पल
ु ावरून”पलीकडे आपण”वकवेस्ट”अथाडत यु
एस ए चे पवू ड- भागातील- दवक्षणे कडील शेवटचे टोकाचे
बेटावि आमचे -”पहीले”पाऊल पडले. “डेजइन “या मोटेल
मध्ये आम्ही िात्री १२. ३० ला पोहोचलो अन लगेच गाद्यािंविपहूडलो देखील.
सकाळी वनवािंत उठून नाश्ता पाणी करून- की वेस्टच्या
बीचवि गेलो तेथे ववशाल सागि लािंबवि पसिलेला वदसला.
ऊन मी म्हणत होते. थोडावेळातच तेथनू पळ काढला. कािनेच

गावात भटकिंती के ली. की वेस्ट हे टुमदाि असे छोट्या छोट्या
बिंगल्यािंचे गाव. आकर्डक व झाडािंनी वेढलेले गल
ु मोहोिानी
सजलेले. अमेरिके त घिािंवि नावाच्या पाट्या अभावानेच
पहावयास वमळतात. तेथील एका बिंगल्या बाहेि चक्क लाकडी
पाटीवि“Earnest Hemingway's-Home”अशी पाटी
वदसली. ती आम्ही क्यामेिा बदह् ी के ली. वलटिे चि -१९५४ सालचे”नोबेल पारितोवर्क ववजेता”- हा हिहुन्निी
अमेरिके तील लोकवप्रय - लेखक. त्याची भार्ा सोपी व
ओघवती इग्रिं जी होती. प.ु ल. देशपािंडे यािंनीही यािंच्या पस्ु तकाचे
-''एका कोवळयाने “(द ओल्ड म्यान अन्ड द सी ) या नावाचे
पस्ु तक भार्ािंतरित के ले आहे. हा तरुण वयात दसु ऱ्या महायद्ध
ु
मध्ये अम्बुलिंस चालवीत असे. त्या कालखिंडावि एक पस्ु तक
वलवहले. पढु े पत्रकारिताही के ली व नावारूपास आला. आयष्ट्ु य
फाि धकाधकीत गेले. वडील वफवजवशयन ति आई मुवझवशयन.
चाि लर्गने झाली. दारूचे व्यसनाधीन. ब्लड प्रेशि -डायबेटीस
चा वशकािी बनला ववमान अपघातातून मिणाच्या दाढेतनू
बचावला. की वेस्ट पासनू ९० मैलावि “क्यबु ा”देशातही त्यािंचे

वास्तव्य होते. पयडटन -वफवशिंग -शवू टिंग -वरिंवकिंग चा नाद. तेथेच
- पढु े मानवसक रुर्गण -शॉक रीटमेंटही घ्यावी लागली. वलवहता
येणे अशक्य झाले. त्यास किंटाळून - तोंडात गोळ्या उडवनू
आत्महत्या के ली. त्यािंचे घिातील इति 4 जणािंचा मृत्यहू ी
आत्महत्येने झाला. (वडील -भाऊ -बवहण-व मोडेल- अकरेस
नात ) याचे की वेस्ट -”प्यािाडाईज “येथील 'घि' आज एक”त्याच्या स्मृतींचा ऐवतहावसक असा ठे वा झाला आहे.”

दपु ािचा ५ वाजताचा आमचा वेळ चक्क- भि
समद्रु ाविील -हवेतच गेला. सवांनी - प्यािा सेवलिंग के ले. छोट्या
बोटीतून आम्हाला भि समद्रु ात नेले. तेथे गेल्यावि एक
प्यािाशटू हवेत उिंच सोडले गेले. त्याचे एका टोकास झोक्यावि
बसल्या प्रमाणे दोघािंना बसववले. व हळू हळू पतिंग जसा वि
जातो त्या प्रमाणे आपण उिंच जातो डोक्यावि प्यािाशटू चा
हवेशीि फुगा. बसताना चािंगलीच भीती वाटली पण वि वि
जाताना मात्र वस्थिता वाढतच गेली. त्या- खाऱ्या हवेतील गोडवा चाखतच त्या “हवेत- तििंगत िहातच सवांनी सपत्नीक

आनदिं घेतला. थोडक्यात -पतिंग हवेत गेल्यावि कसा वस्थि
िहातो व डौलात असतो तसा अनभु व आला. तो ही ताशी ३० मैल पाळणायाड बोटी-व समद्रु ापासनू -५०० फुट उिंच. असा
आगळा वेगळा अनुभव अमेरिके च्याही- भू भागा बाहेि - पवू ड
वदशेच्या - दवक्षण टोकावि घेतला. व अटके पाि झेंडा
लावल्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला.
“२३ सप्टेंबि २०११-सकाळीच- मिंदािला वाढ
वदवसाच्या हावदडक शुभेच्छा वदल्या.
“सकाळी की वेस्टच्या बीचवि भटकिंती. टुमदाि
बिंगल्यािंचे फोटो सेशन. समद्रु ातील जेली वफश चे व्हीडीओ
वचत्रीकिण. अमेरिके च्या सदनड मोस्ट भू प्रदेशाचे प्वाईिं ट ची खणु -गाठ असलेल्या ववशाल वशळे जवळील फोटो यातच वेळ
गेला. एका टपिीवजा छोट्या - हॉटेल मध्ये गिमा गिम अमेरिकन कॉफीचा आस्वाद घेतला.
मिंदािच्या - ३२ व्या वाढ वदवसाचे सेलेब्रेशन हॉटेल रूम
मध्येच -के क- कापनू के ले. वयाच्या- ३-३२ -५३ -व ६० या
िें ज मध्ये असलेल्या आमचा हा अमेिीका वास्तव्यातील

अववस्मिणीय असा -क्षणही अनभु वला. त्याने की
“वेस्ट”मधील वेळ -जिासद्ध
ु ा- वाया न जाता साथडकी लागला.
दपु ािी पणू ड ववश्रातिं ी झाली. वमवलदिं -मदिं ाि -प्राजक्ता ४
वाजता स्नबु ा डायवव्हगिं साठी िवाना झाले व आम्ही समोिील
-वस्ववमिंग पल
ु ात डुिंबत िावहलो. पित आल्यावि सवांनी वमळून
अनष्ट्ु का सह तिवन्गवनचा पिु े पिू - फायदा घेतला. अश्या
आगळ्या -वेगळ्या पद्धतीने आजचा वदवस आनिंदातच
अस्तास गेला. सायिंकाळचे- वडनि- टी जी एस फ्रायडे मध्ये
घेवनू . पढु ील वदवसाच्या अथाडत -पितीच्या प्रवासाचे आडाखे
बािंधीत वनद्राधीन झालो.
डॉ. अिवविंद वैद्य
३० सप्टेंबि २०११
अमेिीका
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Will will find it's way. -इच्छा तेथे मागड.!
मागड- ही अनेक प्रकािचे असतात. हवाई -जल-भू मागड
बिोबिच खश्ु कीचे - काट्या- कुट्यानचे , खडति -डोंगिाळ अन पाऊल वाट ते िाजमागड असेही त्याच
िं े उपप्रकाि अन आत
वशिण्याचा व बाहेि पडण्याचा,चागिं ला व वाईट असेही पोटप्रकाि एक ना दोन. अन हो एक िावहलाच की जाण्याचा अन
पितीचा सद्ध
ु ा मागडच असतो.
की - वेस्ट-च्या- वकल्लीचे आकािाचे”भ”ू भागासगवसणी घातली अन लक्षात आले की येथनू पढु ील मागड ति
जल मागाडने- लॉक-झाला आहे. जवळच ९० मैलावि -क्यबु ानावाचा नवा देश वसला आहे. पििंतु -पािपत्र जवळ नसल्याने
पितीचा मागड चोखाळण्या वशवाय दसु िा पयाडयच नसल्याने

आम्ही महािाष्ट्रातील-' मान्सनू 'प्रमाणेच घिाकडेव्हजीवनयाकडील पितीच्या प्रवासाकडे प्रस्थान ठे वते झालो.
सकाळची- सयू ोदयाची प्रसन्न वेळ. थडिं गाि खािी हवा
व सयू ड वकिणाचिं ा- की वेस्टच्या ववशाल जलाशयावि पडणािा
नेत्र दीपक ' फ्ल्याश' पहात ,आमच्या या “न भतू ो न
भववष्ट्यवत”.! अववस्मिणीय - अश्या दिू देशीच्या भमू ीविील '
फ्यावमली गेट टुगेदि ' सफिीच्या - ववववध मर्गु ध -मधिु आठवणी
मनात बिंवदस्त कितच आमच्या कािची चाके ' पितीच्या
मागाडला 'लागली. ३ वष्ट्याडचा नातीने वदलेली सहष्ट्यड - सक्रीय
साथ ही एक मोठी -जमेची बाजू होती. पण पितीचा प्रवास
थोडा सख
ु कि व्हावा या दृष्टीने आम्ही ऐन वेळी -''अनष्ट्ु का सौ. अवश्वनी व सौ प्राजक्ता”वतघींना ववमानाने पढु े पाठववण्याचा
वनणडय घेतला. फोटड लोडि डेल-हॉलीवडू - इटिं ि न्याशनल एअि - पोटड वरून दपु ािी १. ३९ चे ववमानाची वतवकटे ऑन
लाईन बुक के ली अन अजून - दोन वदवसाचा कािचा - प्रवास
-दोन तासाचे ववमान प्रवासातच सिंपणाि होता. त्यानसु ाि
वनघालो सद्ध
ु ा.

पितीचा प्रवास भि उजेडी असल्याने येताना िात्रीच्या
अिंधािात पहावयास न वमळालेली वचिंचोळ्या अश्या एकमेव
मागाडच्या सागि तीिाविच्या- नव्हे सागिाविील अधािंतिी अश्या
““७ मैल “सलग पल
ु ाविील व त्या जोडीला असलेल्या तीन चाि पुलावरून मागड क्रमणा सरुु के ली. जी पी एस वि ही
वनळ्याशाि पाश्वड भमू ीवि सिळ नाम ओढावा तसा एकचगल
ु ाबी भू -मागड वदसत होता. आकाशात ढगािंच्या सिंवमश्र गदीने
सयू ाडचा लपिंडाव ही सरू
ु च होता. ४-५ तासािंचा एके िी - मागड
४५ की मीच्या मयाडदेने लवकि सिंपत नव्हता. ववमान तळावि
पोहोचण्याची वेळ १२. ४५ अशी जी. पी. एस. दाखवीत होता.
आजू बाजच्ू या वनसगडिम्य दृश्याचिं ा वेध घेत मागड मागे पडत
होता आवण आम्ही पढु े जात होतो.
' फ्लोरिडा ' मध्ये काि वशिताच िाज मागाडवि गाडीचा
वेग वाढला खिा पण डाऊन टाऊन जवळ येताच पन्ु हा त्र्यावफक
मळ
ु े अपेवक्षत वेळेत गाडी ववमान तळावि पोहोचेल या आशा
धसु ि होऊ लागल्या. तेंव्हा नाईलाजास्तव फ्लाइट िी -शेडूल
करून त्या निंति िात्री ८ ची करून घेतली. आम्ही ववमानतळाव

यालाच म्हणतात -MAN PROPOSES AND
GOD DIS-POSES. असो ववमानतळावि- ७ तास
मनमोकळ्या वाताविणात काढून पढु ील हवाई प्रवासास
शभु ेच्छा देवनू - त्या वतघींचा आम्ही वनिोप घेतला व
फ्लोरिडातील पढु ील मागड क्रमणेस नव्या जोमाने शभु ाििंभ के ला.
वमवलदिं - गाडीचे सािथ्य साथडपणे कित होता. मध्येच
धवु ािंधाि पावसानेही आपले -डोके वि नव्हे , वरून खाली
जवमनीकडे जोिदािपणे मसु िंडी माित -करून आमच्या अपेवक्षत
वेगात -खो - घालत आमच्याशी लपिंडाव खेळत िावहला २.
३० वाजता कॉफी ब्रेक घेवनू मदिं ािने कािचे स्टीअरििंग हाती
घेतले ते थेट -शानटी येथील होवडड जोन्सन या मोटेलवि
मध्यिात्री मक्ु कामास थाबिं लो. भाितीय वन्श्याच्या पटेल स्त्रीचे
ते मोटेल होते.
सकाळी उठून त्यािंचाच भिपेट ब्रेकफास्ट करून
व्हाजीवनयाकडील शेवटच्या टप्प्याच्या प्रवासास सरुु वात
के ली. अनष्ट्ु का -अवश्वनी -प्राजक्ता िात्री ११. ३० लाच हडिं न ला
घिी पोहोचल्याने वचिंता नव्हती. आम्ही चौघेही वनवािंत

गप्पामािीत ही सकाळी - ९ वाजता वनघालो ते थेट मध्ये एक
कॉफी ब्रेक घेवनू सायिंकाळी ५ ३० ला -लीटल किनट राइव्ह
येथील घिी सख
ु रूप पणे पोहोचलो.
अमेरिके त आल्यावि सहजच - मिंदािला आम्ही
वदवाळीचे गेटटुगेदि इकडेच रीप करून करूयात असे सािंवगतले
त्याप्रमाणे त्याने य.ु एस. वव्हसा साठी अजड के ले व मवहन्याच्या
अवधीत वव्हसा वमळून आम्ही मनात योजलेली रीप प्ल्यावनिंग
नसु ाि पािही पडली. त्यासाठीची पवू ड तयािी -हॉटेल बक
ु ींगसाईट सीन दशडन वगैिेची तयािी मवहना भि अगोदि सौ.
प्राजक्ताने के ली. आम्ही त्यास अनमु ती दशडववली. रायवव्हगिं ची
जबाबदािी चौघानिं ी समथड पणे स्वीकािली.
-आजी - आजोबा -मल
ु े- सनु ा आवण - नात अनष्ट्ु कासह
“तीन”वपढ्यािंच्या ह्या अभूतपवू ड -दीघडअश्या
- काि सफिीचा- आनदिं -आम्ही , सवांनी सहकुटुिंब
वमळून - लवकिच दािी येणाऱ्या - दसऱ्याच्या आगमना
अगोदिच -अक्षिश: दसऱ्याच्या सोन्या प्रमाणेच मनसोक्तपणे
लटु ला.!

आवण - २००७ - इर्गिं लडिं - मदिं ाि कडे * यॉकड
यवु नव्हिवसटी येथे यॉकड मधील भाितीयाचिं े गेट टुगेदि.
२०१० - इर्गिं लिंड. -मिंदाि कडे * अवबिंर्गदन -ऑक्सफडड
,येथे बाळ शेटे यािंच्या घिी गेट टूगेदि.
२०११ -अमेिीका -वमवलिंद कडे * हडिं न येथे-रेवोसड िन
येथील घिी गेट टूगेदि.
अशी”भािताबाहेिील- वसमोन्ल्लघनाची आमची
“ह्यारीक ' पणू ड झाली व स्मृतीतील क्षण”सवु णड-कणमय”झाले.
दसिा सण मोठा आनिंदा नाही तोटा .
२०११-च्या
ववजया -दशमीच्या सहृदय -हावदडक -हावदडक शभु ेच्छा आपणा सवांनाही -

वदवाळीचा”सह -कुटुिंब एकवत्रत येण्याच्या”-”आनदिं ाचा
बोनस “-यदिं ाचीवदवाळी मायदेशीच्या दािी' येण्या अगोदिच वमळालाही
आवण धन्य झालो.

डॉ. अिवविंद वैद्य आवण कुटुिंबीय
६ ऑक्टोबि - २०११
दसिा ( सीमोल्लिंघन -३ )
अमेिीका

सनीवेल मधील ज्ञान सागरास भेट -!
****
अमेरिके त प्रत्येक शहिामध्ये आबाल वृद्धाच्िं या बद्ध
ु ीला
चालना देण्यासाठी ववपल
ु ग्रथिं ानिं ी सजज असलेली सम्रद्ध
ु
ग्रथिं ालये आढळून येतात.
थेंबे थेंबे तळे साचे- हे सवडश्रतु आहेच. तसेच शब्द शब्द
वमळून पस्ु तके अन ग्रिंथ तयाि होत असतात. दधू जसे पणू ाडन्न
तसेच शब्द हे सद्ध
ु ा ज्ञािंनान्नच असते येथील “सनीवेल पवब्लक
लायब्रिी “स भेट देण्याचा योर्गय आला. पण्ु यात “फर्गयडसु न
कॉलेजला “असताना वाटेविील िानडे इवन्स्टट्यटू लगत
असलेले छोटेखानी “वब्रवटश कौवन्सल लायब्रिी “ग्रिंथालयास
भेट वदल्याची आठवण जागी झाली. तेथील स्वच्छ व शािंत
वाताविणात िॅ क व काचेच्या कपाटातील इग्रिं जी ग्रिंथ सम्रद्ध
ु ी
पाहून अप्रपू वाटे. त्याची मेम्बिवशप वमळववण्यास सुद्धा कािंही
कालावधी लागे.

ते वदवस भावी जीवनाचा पाया घडववण्याचे असल्याने
फक्त अभ्यासाची पस्ु तके च तेथील २ वर्ाडच्या अल्प काळात
सिंपकाडत हाताळता आली. ती ग्रिंथ सिंपदा पाहूनच इग्रिं जी भार्ेला
“वावघणीचे दधू “का म्हणतात हे समजले. ते वमळण्यास अन
पचववण्यास वततके च जड असते. पु ल सािख्या थोि मिाठी
लेखकािंनी सद्ध
ु ा या भार्ेचा यथेच्छ समाचाि घेऊन त्यातील
सौन्दयाडचा अववष्ट्काि “तीन पैशाचा तमाशा “ती फुलिाणी
अशा मिाठी नाटकातनू आपल्या समोि आणला. शालेय
जीवनात ड्याफोडील्स या कववतेचे ववल्यम वड्डसवथड -टेवनसन
-टेल ऑफ टू वसटीज चे चाल्सड वडकन्स - शेक्सवपअि- यािंची
फक्त तोंड ओळख झालेलीच होती.
पी जी वडू हाउस- , टॉलस्टाय - अनेस्ट हेवमिंर्गवे अश्या
थोि इग्रिं जी लेखकािंचा मागोवा घेण्याचे िाहूनच गेले याची खिंत
आता वाटते. पण असो बेटि लेट द्यान नेव्हि म्हणतातच ना.
असो या लायब्रिीत पाऊल ठे वता क्षणीच- मन पाखरू फ्लॅश
ब्याक मध्ये गेले खिे . -पाहू या आता- या ज्ञान सागिातून वकती
पाणी चाखता येते ते.

समोिच “वेलकम टू सनीवेल पवब्लक लायब्रिीचा
“वपवळ्या ििंगातील आकर्डक असा फलक आपले लक्ष वेधनू
घेतो व येथेच आपली ज्ञान वपपासेची तहान भागणाि हे लक्षात
येते. शासकीय असल्याने मक्त
ु प्रवेश असतो. उजव्या दालनात
सटु ीमध्ये लहान मल
ु ािंसाठी स्टोिी टाईम - इग्रिं जी ऱ्हाईम्स
हावभावासह गाऊन दाखवनू मल
ु ािंचे मनोििंजन व लायब्रिीची
तोंड ओळख होण्या साठीची उत्तम सोय असते. अश्या
कायडक्रमासाठी पालकािंसह १२० लोकािंना बसता येईल एव्हढा
हॉल असतो. येथे सवड वठकाणी जेथे जेथे लोकािंनी एकत्र
जमण्याची जागा असते अशा मिंवदिातही तेथे वकती लोकािंनी
जमावे या बाबत बधिं ने असतात व ती कटाक्षाने पाळली
जातात. बाजच्ू या हॉल मध्ये लहान मल
ु ासिं ाठी वयानसु ाि कमी
उिंचीच्या िॅ क मध्ये ििंगीत मख
ु पृष्ठाचिं ी - लहान मल
ु ािंना सहजपणे
उलटता येथील अश्या जाड पानाच्िं या पस्ु तकाचिं ा भिगच्च
भिणा असतो. येथे खाली बसनू तसेच टेबल खचु ी वि बसनू
आपल्याला हवे ते पस्ु तक वाचण्याची सोय असते. याच
मनमोहक वाताविणात मल
ु ाचिं ी अन त्या बिोबि पालकाचिं ीही
वाचनाची आवड वाढीस लागते. आवण “वाचाल ति वाचाल
“याची अनुभतू ी येऊ लागते.

दसु ऱ्या बाजसू मोठ्यासाठी वाचनासाठीची सोय असते.
सभोवताली असिंख्य िॅ क मध्ये ववर्यानरू
ु प पस्ु तके व अनेक
वसनेमािंच्या ( वहदिं ी - इग्रिं जीसह ) डी व्हीडीज क्रमवाि लावलेली
आढळून येतात. मध्य भागी लािंब लचक टेबलवि कॉम्पटु िसड
ची व्यवस्था असते. तेथे बसनू आपल्याला घिच्या प्रमाणे तो
हाताळता येतो. आपणास एखादे वववशष्ट पस्ु तक हवे असल्यास
त्याचे नाव टाकून कॉम्पुटि स्क्रीनवि त्याचा क्रमािंक व ते
कोणत्या िॅ क मध्ये वमळे ल याची मावहती वमळून येते. काही भाग
रिसचड किणाऱ्या अभ्यासिंसू ाठी व शािंतता िाखण्यासाठी िाखीव
ठे वण्यात आलेले वदसतात. मधनू च पाणी पाण्यासाठीची व
वॉशरूमची सोय असते. स्वतत्रिं पणे एकट्याने बसता येईल
अशीही सोय असते. सगळीकडे शातिं असे वाताविण असते.
वभतिं ीविील सचू ना फलक योर्गय ते मागडदशडन कितात. अनेक
अभ्यासू - िवसक वाचक याचा मोफत व मक्त
ु आनिंदाने लाभ
घेत असल्याचे वदसनू येतात. जेष्ठासिं ाठी मोठा टाईप असलेली
पस्ु तके असतात. आपल्याला पस्ु तकाच्या पानाचिं ी झेिॉक्स /
स्क्यावनगिं हवे असल्यास त्याचीसद्ध
ु ा येथे तत्पितेने सोय
के ल्याचे वदसनू येते. येथील-”शासकीय ग्रथिं ालयाची”अशी

समृद्ध ठे व पाहूनच - ववद्या ववनयेन शोभते!व -ग्रिंथ हेच आपले
गरुु - याचा गवभडताथड अनुभवास येतो.
घिी नेण्यासाठीच्या पस्ु तकाच्िं या सख्िं येवि येथे बिंधन
नसते, ती वकतीही नेऊ शकता पण डीव्हीडीज साठी मात्र
आठवड्याला २० असे बिंधन आहे. त्याची नेल्याची नोंद
आपणच आपल्या मेम्बिवशप काडड द्वािे इलेक्रॉवनक पद्धतीने
वक्लक करून ( मॉल मध्ये वबवलिंग कितात त्या प्रमाणे ) घ्यावी
लागते. ती पित किण्यासाठी लायब्रिीचे बाहेिील बाजसू खास
वखडक्याचे झिोके ठे वलेले आहेत. त्यातनू एके क पस्ु तक आत
सोडवायचे प्रत्येक वेळी वहिवा वदवा लागतो. व पस्ु तक
वमळाल्याची नोंद होते. लायब्रिी बिंद असली तिी ही व्यवस्था
चालचू असते. त्यामळ
ु े सुटी वदवशी सद्ध
ु ा वदलेल्या मदु तीत
पस्ु तके कें व्हाही पित किता येतात व दडिं ा पासनू दिू िाहता येते.
आजू बाजसू वहिवळ व झाडािंची वनिाई व चहापानाची (
स्वतःची पदिमोड करून ) व्यवस्था असते. यामळ
ु े वाताविण
अवधकच प्रसन्न झालेले वदसते.
सनीवेल पवब्लक लायब्रिी टाइम कॅ प्सल
ू -१९८५-ते
२०८५ -अशी पाटी असलेली कोनवशला जवमनीवि

आढळली. त्याची पाश्वडभूमी अशी- या कोनवशले खाली
१९८५ साली अवस्तत्वात असलेली पस्ु तके - चलने -पेहिे ाव इ येथील सिंस्कृ तीची ओळख करून देणाऱ्या वस्तू १०० वर्ड
जतन करून ठे वल्या जातात. २०८५ सालीच ती वशला उघडून
त्या वेळच्या लोकािंना मागील १०० वर्ांपूवीच्या पििंपिे ची
मावहती व्हावी हा त्या मागील उद्देश असतो असे समजले.
अश्या ह्या ग्रिंथ सिंपन्न सागिाची धावती भेट घेऊन पनु ःि
भेट देण्याचे आश्वासनाने आम्ही घिाकडे पितलो. पाहू या
आता- हात वकतीसे ओले होतात ते.! ****
सनीवेल अमेरिका एवप्रल २० -२०१७

नायगऱ्याच्या -तुर्ारानिं ी वचिंबवभजलेले- क्षण
***
२८ मे २०११ -आज येथे येऊन एक मवहना झाला
देखील.
पवू ड वनयोवजत”लॉिंग ववक एडिं ”च्या प्ल्यान नसु ाि सोनेिी
सकाळी-. वनसान - ALTIMA-कािने आम्ही सवडजण
वनघालो.
ववजडवनया -मेिील्यान्ड-पेनवसल्वावनया -ह्या तीन स्टेट
पलीकडील न्यूयोकड येथे पोहोचण्यास- आठ तास लागले
. एव्हढा प्रदीघड प्रवास असूनही प्रशस्त िस्ते -सभोवतीची
वहिवळ -दाट वृक्षिाजी मुळे प्रवास नयन मनोहािी झाला. िे ड
कापेट- मोटेल (लोवजिंग ) मध्ये येऊन फ्रेश झालो
लगेच तेथनू -१० मैल दिू असलेल्या मख्ु य
आकर्डणाच्या ओढीकडे आपोआपच ओढले गेलो.

न्ययु ोकड मधील सायिंकाळच्या िहदािीतनू वाट काढीत
आम्ही”नायगिा धबधब्याच्या”-NIAGARA -FALLSNEWYORK STATE PARK “परिसिात प्रवेश के ला.
डाव्या बाजसू सथिं अश्या ववस्तीणड पसिलेल्या नायगिा
नदीचे पात्राचे दृश्य वदसू लागले.
काि पाकड - करून पायी त्या ऎस- पैस पसिलेल्या बागेतून
कामेयाड सह. वहिवळीचा लािंब रुिंद पट्टाओलािंडून नदीकाठाने
वफरू लागलो.
हळू हळू नदीच्या पाण्याच्या पात्राचा खळखळाट ऐकू
येऊ लागला. जसजसे पढु े वनघालो तसा नदीचा अवखळ पणा
वाढू लागला.
पात्रातील दगड धोंडे खाच खळगे ओलाडिं तही मिंजळ
ु
पणे आवाज कित वेगाने पढु े वहात होती. सफे द फे साळ लेले
पाण्याचे वाढत जाणािया फुगवट्यानी नदीचे पात्र अवधकच
देखणे वदसू लागले अन- क्यामेयाडचा वकलवकलाट- (वक्लक क्लीकाट )कें व्हा सरुु झाला हे कळलेच नाही.

आजू बाजसू ववववध देश वासीय आपापल्या पेहेिावात
-प्रसन्न भाव मद्रु ते आपली छाप उमटवीत होते.
िस्त्यावरून वहिव्याििंगाची जोड बस पयडटकािंना ववस्तीणड
बागेचे दशडन घडवीत मजेत वफिववताना वदसत होती.
नदीविील पल
ु ावरून जाणािे येणािे उत्चाही जन सागि
त्यावरून वदसणाऱ्या व वेगाने पढु े पळणाऱ्या पाण्याच्या शभ्रु
धवल मोठ्या लाटा पाहत भान ववसरून जाऊ लागला.
पल
ू ओलािंडून पलीकडे”महाजनो गतः - सः पिंथः नसु ाि
मागड क्रमण करू लागलो. वृक्ष वेलीतून वाट उतािाचे वदशेने
उतित होती. काहिं ी पायऱ्या उतरून आम्ही एका ववशाल
टप्प्यावि आलो नी उजव्या बाजसू पहातो तो काय -? नदीच्या
सफे द - फे साळ पाण्याचा लाबिं रुिंद पडदा - खोलवि दिीत
झेपावणािा- घनगभिं ीि आवाजातील प्रपात!
. अहाहा.!
वाउ- हे शब्दही अपिु े पडतील असे ते नेत्र सख
ु द-दृश्य.

नायगऱ्याचे प्रथम दशडनातच -' ती पाहता मधिु -बाला
कवलजा-खलास झाला “अशी अवस्था न होईल तिच नवल.
ते दृश्य पाहण्याचे आपणही साक्षीदाि आहोत याची
प्रत्यक्ष्य छबी उमटववण्याचा सवांची अहमहवमका सरुु होतीच.
अधिं ाि पडू लागला. वदवे चमकू लागले. नदीतील पाणी
खोलवि दिीत आतापयंतच्या धावपळीने दमछाक झाल्याने
सिंथ गतीने जाताना वदसत होते.
समोि नदी पलीकडे “क्यानडा “देशाची िाजधानी
“टोिािंटो शहिातील देखणी उिंच अशी िीव्हावल्विंग हॉटेल क्यावसनो आदी इमाितीचा देखावा वतकडे येण्यास खणु ावत
असतो.
क्षण भिातच समोरून वदव्याचिं े फोकस पाण्याच्या
प्रपातावि पडून वनळे सि -गल
ु ाबी- वहिवे ििंगाचिं े पट्टे वाहताना
वदसू लागले. या धबधब्यातनू पडणाऱ्या पाण्याचा प्रचिंड अश्या
पाण्याच्या पाढिं ऱ्या शभ्रु तर्ु ािािंवि पडणािे प्रकाशझोत
इद्रिं धनष्ट्ु याची मजा आणतात.

तसेच या नदीच्या दिीतून दोन्ही तीिािंना जोडणाऱ्या
महाकाय लोखिंडी कमानीवि”RAINBOW BRIDG''हा
पल
ू वदमाखात उभारून येथील वनष्ट्णात तिंत्रज्ञाची
कालाकुश्ल्ताही नजिे त भिते.
त्या वरून पायी व काि द्वािे हाके च्या अिंतिाविील
क्यानाडा -अमेरिका वाहतक
ू वनधोकपणे वहात असल्याचे
वदसनू येते. त्यासाठी आवश्यक असते ती फक्त अवधकृ त
पािपत्राची

नायगऱ्याच्या -तुर्ारानिं ी वचिंबवभजलेले- क्षण
भाग २
*****
मनष्ट्ु य हा एक सदा अतृप्त प्राणी असतो. हे येथील इति
५ आकर्ाडनावरून वदसनू येते. आतापयंत नेत्रसख
ु वदलेल्या
“नायगऱ्याच्या “अवधकावधक जवळ जाण्यासाठी ती असलेली
ती ५ आकर्डणे या ववस्तीणड परिसिात आहेत.
१ ) MAID OF THE MIST -एका मोठ्या मनोऱ्या
वरून धबधब्याचे तीन भाग वदसतात. १ AMERICAN
FALLS- BRIDAL VEIL FALLS-HORSESHOE
FALLS
येथील “ओब्झव्हेर्ण “टोवि मधील वलफ्टने खोलवि
दिीतनू नायगिा नदीकाठी क्षणात उतिायचे. तेथील दमु जली
बोट आपणास नदी पात्रात खोलवि पडणायाड पाण्याचे प्रपाताचे

जवळून फे िफटका मारून आणते. त्यासाठी िे नकोट घालावे
लागतात. पण बोट जेंव्हा त्या जवळ येते तेंव्हा पाण्याच्या प्रचिंड
तर्ु ािािंच्या धसू िपणाचा फायदा घेत ते पाणी आपणास नख
वशखािंत वभजवनू मोकळे होते. ही अनोखी ििंग पिंचमीची मजा
सवड पयडटक आनिंदात फोटो घेत लटु तात.
२ ) CAVE OF THE WINDS - यासाठी डोंगि
पोखरून सोय के लेल्या वलफ्ट मधनू नायगिा नदी तळाशी येतो.
तेथनू लाकडी वजन्याने HURRICANE DECK WAR
वरून पडणाऱ्या पाण्याचे तर्ु ािािंच्या थिंडगाि लोंढ्याने सचैल
आिंघोळ किण्याचा मनमिु ाद आनिंद घेता येतो. 3 )
NIAGARA GORGE DISCOVERY CENTERछोट्या वथयेटि मध्ये वचत्रपटाद्वािे या नायगयाड नदीचा इवतहास
उलगडला जातो.
४) AQUARIUM OF NIAGARA - ववववध
माशाचिं े प्रदशडन येथे पहावयास वमळते.
५ )NIAGRA FALLS SCENIC TROLLEY अध्याड तासाच्या या जोड बसमधनू आपल्याला या पाकड चा

अखडिं प्रवास घडतो. विील सवड वठकाणे पाहून झाल्यावि
यामधनू पढु े- पढु े प्रवास कित आिामात टाईम पास होतो.
हौशी पयडटकासिं ाठी -Rainbow Air HELICOPTER TOUR-above and around the falls
to enjoy the majestic power and beauty of the falls
from air is available.
अश्या अत्याधुवनक यािंवत्रक सख
ु सोयींनी-”नायगऱ्याने
पढु े के लेल्या दोन हातािंच्या प्रचिंड वमठीत सामावण्याचा एक
प्रयत्न अमेरिकन कुशल तिंत्रज्ञािंनी के लेला वदसनू येतो आवण
आपणही त्याची मजा लटु तो.
हे सवड पहात असताना पायपीटही भिपिू होते. उदि
भिणासाठी आम्ही”कोवहनिू ”या पिंजाबी हॉटेलच्या बफ
ुे
जेवणाचा आस्वाद घेतला. तेथे चक्क -कढी- भाजी -पालक
पनीि -बिंदु ी िायता बटाटा-कोवबवमक्स भाजी चपाती आवण
भिपिू पाणी सद्ध
ु ा असा भिपेट इविं डअन मेनू होता.

न्यू योकड मधील”तोनाविंदा “शहिाच्या कोंदणातील
”नायगिा” ह्या पािंढिा शुभ्र वहऱ्याची नेत्रदीपक चमक डोळ्यात
साठवनू त्याचे पाण्याने “वचिंब वभजनू च “आमची दोन वदवसािंची
लॉिंग ववक एिंड टूि ची सािंगता झाली. आमच्या “पयडटन खात्यात
“पिंच ज्ञानेन्द्रीयाना तृप्त किणािी जगप्रवसद्ध वनसगड वकमयेची
NIAGARA - FALLS ची नोंद झाली ती कायमची.

गोर्लडन गेट ब्रीज -!(लोकल ते ग्लोबल )
***
ओढ्याविती पल
ू बाधिं ती इकडून वतकडे जाण्याला
,वतकडून इकडे येण्याला -हे सपु ा. गावी. आजोळी ओढा पहात
आळवलेले बालगीत आवण
सेतू बािंधािे सागिी-सेतू बािंधािे सागिी -असा गीत
िामायणातील वानि सेनेचा उद्घोर् हीच काय ती सेतू बद्दलची
ओळख. हळू हळू पण्ु यातील सिंभाजी पल
ू (लकडी पूल ) हा
पल
ू अगोदि लाकडािंचा होता. अशी पुलाबद्दलची ओळख वर्ाड
गवणक वाढत गेली.
आज वमतीला मानव क्षणाधाडत जवमनीवरून आकाशात
अन जल मागाडनेवह पिदेशात जात आहे व सािे जग काबतू
घेण्याचा प्रयत्न कित आहे. पििंतु जलाशयाने ववभागलेल्या दोन
जवमनीच्या टोकािंना पुलािंनी जोडण्या वशवाय पयाडय नसतो.
त्यामळ
ु े च दोन्ही बाजिंच्ू या लोकािंचे दृष्टीने जाणे येणे सख
ु कि
होते. अश्याच एका महाकाय पल
ु ाचे दशडन आज अमेिीके त
झाले.

तो म्हणजे स्यानफ्रॅवन्सस्को खाडी अन प्यावसवफक
महासागि याना जोडणािा गोल्डन गेट ब्रीज. १९३४ ते १९३७
या चाि वर्ाडत बािंधनू झालेला व कुशाग्र बद्ध
ु ीच्या इविं जवनअसडचा
महत्वाकािंक्षी जगभिचा त्या काळातील १ निंबिच प्रकल्प ठिला
होता. त्या मळ
ु े च त्यािंची नावे तेथील पोलवि कोरून ठे वलेली
आहेत. ,.
दोन भव्य उिंचीचे वपलसड व त्यािंना दोन्ही बाजसू
जोडणािी जाडजडू समु ािे तीन फूट व्यासाची ““सस्पेन्शन
के बल्समळ
ु े “त्याची भव्यता जाणवते. त्या के बलचा एक ५फूट
लाबिं व ३ फूट व्यास असलेला दडिं गोल तक
ु डा पयडटकानिं ा तेथे
ठे वण्यात आलेला आहे तो एखाद्या तोफे पेक्षा कमी नाही.
त्यावेळी याची उभािणी कशी के ली असेल याची कल्पनाच
के लेली बिी. सिंपणू ड पल
ू लालभडक ििंगानी ििंगववलेला
असल्याने त्याचे सौन्दयड सयू ाडचे लख्ख प्रकाशात चागिं लेच
उजळून वदसत होते. बऱ्याच वेळी पयडटकानिं ा धक्ु याने अथवा
ढगानिं ी वेढलेल्या अवस्थेतील पल
ु ाचे दशडनावि समाधान
मानावे लागते.

पल
ु ाच्या कडेने पयडटक आवण सायकलस्वाि यािंच्या
भ्रमिंतीसाठी सिु वक्षत पदपथ आहे. त्यावरून आम्ही मोठ्या
वपलसड पयंत जाऊन पल
ु ाविील थिंड वाऱ्याला अिंगा खािंद्यावि
खेळवले. असिंख्य पयडटक आपल्या इवल्याश्या कॅ मेऱ्यात त्या
भव्य पल
ु ाला बिंवदस्त किण्याचा किण्याचा आटावपटा किताना
वदसत होते. पितीच्या मागाडवरून समोिचा चकाकता सागि
वकनािा. वसलीकाॅॅन व्हॅली आवण डोंगिावि चढत जाणािी
स्यानफ्रॅवन्सस्को मधील घिािंची उतििंड मनोवेधक वदसत होती.
आजोळ सपु े- येथील दगड धोंड्याचा ओढ्याविीललोकल पल
ु ापासनू सरुु झालेला प्रवास - पण्ु यातील सभिं ाजी
पल
ू -. तसेच नवी मबिंु ई येथील खाडी ब्रीज -वाद्रिं े येथील नवीन
झालेला “सी वलक
िं वब्रज”-हृवर्के शचा लक्ष्मणझल
ु ा - िामेश्विचा
पबिं न ब्रीज -इर्गिं लडिं चा लडिं न ब्रीज २००७ त्यानतिं ि आज १०
वर्ाडनतिं ि २०१७ साली अमेरिके तील- गोल्डन गेट ब्रीज पयडन्त
पोहोचनू र्गलोबल झाला आवण दृष्टीसद्ध
ु ा दसपट ववशाल झाली
आहे.

. ओढ्याविील पुलासािखाच या सवड पल
ु ािंचा वापि
इकडून वतकडे अन वतकडून इकडेच जाण्या येण्यासाठीच होतो.
फिक एव्हढाच ओढ्याविील पल
ु ावि गावातील मठू भि
मिंडळींचीच हालचाल असते ति या जगप्रवसद्ध पल
ु ािंवि
देशोदेशीचे पयडटक आपली चहल पहलची हौस भागवनू घेताना
वदसतात ति कधी वचत्रपटािंतनू याचे नेत्रसख
ु द दशडन होते. अहो
पण हे सवड घडण्यास कािणी भतू ठितात ते दोन महत्वाचे
कागदी पल
ू च आवण ते म्हणजे आपणास परिवचत असेपासपोटड आवण वव्हसा.! *****
सनीवेल
एवप्रल २४ / २०१७

अमेररका -कॅ वलफोवनषयातील- जुना बाजार -( ग्यारेज सेल )-!
****
या पृथ्वी तलावि बदल हा एक नैसवगडक िीवाज आहे.
त्यामळ
ु े प्रत्येकासच आपल्या जीवनात बदल हवा असतो.
त्यासाठी प्रत्येकजण प्रयत्नशील असतो.
अन्न -वस्त्र- वनवािा या मल
ू भतू गिजा देखील स्थल
कालानसु ाि बदलाव्या लागतात हेच अनभु वास येते.
असे असेल ति जन्ु या झालेल्या वस्तिंचू े किायचे काय.?
देश तसा वेश अन खानपानाचा वह वेगळा सोस
अवलिंबावा लागतो.
हे पयडटनात वह चागिं ले अनभु वास येते.
जन्ु या वस्तिंचू ा आढावा आपण वदवाळी दसऱ्याचे
आगमनापवू ी घिाची स्वच्छता किताना घेतो. अनेक जन्ु यावस्तू
आपण माळ्यावि ठे वल्याचे लक्षात येते

अश्या वस्तिंचू ा आपण ३-६ मवहने उपयोग कित नसू ति
सिळ जन्ु या बाजािात भिंगाि भावात लवकिात लवकि ववकून
घि हलके किीत जावे.
अथवा आपल्या ओळखीच्या गिजनू ा घिी बोलावनू
ववनामल्ु य त्याचे दान किावे व सत्कायड के ल्याचे वेळीच
समाधान वमळवावे.
या मळ
ु े गिजू देखील आनिंदनू अन हिखनू जातो असे
वदसते.
पण्ु यामध्ये सिंगम पल
ु ाजवळ असा जनु ा बाजाि दि
बधु वािी -अन िवववािी िस्त्याविच अधी बाजू बदिं करून
भिववला जातो.
या बाजािात फे िफटका मािला असता अनेकववध वस्तू
खिे दी किण्यासाठीची भाऊ गदी तेथे पाहावयास वमळते.
साधे वतडमानपत्राचेच घ्याना , आजचा पेपि उद्याची िद्दी
होते.

तोच पेपि भेळवाला -दक
ु ानदाि -इस्त्रीवाला -प्यावकिंग
व्यवसायात -लेडीज पसड ववकणाऱ्यास अमल्ू य असा असतो.
हल्ली कपड्याचिं ी क्वावलटी उत्तम असल्याने ते फाटत
नाहीत व असे बिे च कपडे कपाटात न वापिता पडून असतात.
लहान मल
ु े मोठी होतात. त्यामळ
ु े त्याचे कपडे- खेळणी
वाििंवाि बदलावे लागतात. पण जनु े आपण लवकि दिू न किता
घिातच पडून िाहतात
याचे सवाडनीच विचेवि अवलोकन करून गिजनू ा देऊन
टाकून मानवसक समाधान वमळवावे. हे बिे .
. आमच्या अमेरिके तील वास्तव्यातील याबाबतचा
अनभु व पढु ील प्रमाणे- ( भाग १ )
येथे आल्यानिंति प्रथम िाहण्यासाठी लीजींग अपाटडमेंटचा
आश्रय घ्यावा लागतो.
घिात िाहणाऱ्या व्यक्ती नसु ाि वन रूम वकचन -२बेडरूम
-अश्या अपाटडमेंट मध्ये िाहावे लागते.

त्यामळ
ु े मोजक्याच घिगतु ी वस्तू घिात असतात.
हळू हळू त्यात भि पडत जाते अन जेव्हा घि बदलण्याची
वेळ येते तेंव्हा सगळ्याच वस्तू घेऊन जाणे अवघड होऊन
बसते.
यामध्ये इकडील पविमात्य घिातील गिजेनसु ाि पढु ील
वस्तिंचू ी खिे दी किावीच लागते.
व्ह्याकुम वक्लनि. (घि साफ किण्यासाठी)
गािबेज किंटेनि. सायकल. ऑवफस दिू असल्यास काि
अत्यावश्यक. त्यामध्ये. प्र्याम तसेच. छोट्या बेबीसाठी. ५वर्ड.
व त्याविील मल
ु ािंसाठी स्वतिंत्र असे काि सीटस.् असावी
लागतात. त्या वशवाय लहान मल
ु ािंना कािमध्ये बसववता येत
नाही.
वयोमानानसु ाि ववववध खेळणी. तीनचाकी सायकल.
होवपगिं स्कूटि. स्के वटिंग बोडड. ऋतु माना नसु ाि कॉटन. व गिम
कपडे. कॉटन तसेच थडिं ीसाठी
ची ब्लँकेटस.् एक ना अनेक गोष्टींनी घि भिते.

घिातील अत्यावश्यक फवनडचि अजनू वेगळे च. या
सगळ्याचिं ी एकच भाऊगदी घिात होते.
दसु ऱ्या गावी अन्य वठकाणी िहावयाचे जायचे झाल्यास.
सामान गोळा किताना अनेक अनावश्यक गोष्टी असल्याचे
लक्षात येते. तसेच सवड सामान घेवनू जाणे सध्ु दाअडचणीचे
होते.
अश्यावेळी अनावश्यक वस्तिंचू ी ववल्हेवाट
लावण्यासाठी येथे या वस्तिंचू ा आपल्या र्गयािे जमधेच
सटु ीवदवशी " सेल " लावला जातो. त्याची व्हॉट्स अप तफे
जावहिात के ले जाते. तसेच गॅिेज बाहेि छोटासा बोडड लावला
जातो.
अश्या प्रकािे वस्तिंचू ी घिबसल्या यथायोर्गय भावात
गिजिंनू ा ववक्री कितात.

कमी वस्तू असतील ति गॅिेज बाहेिच उघड्यावि ठे वल्या
जातात. त्यावि फ्री. वकिंवा अपेवक्षत वकिंमत वलहून फोन नबिं ि
देऊन ठे वल्या जातात.
गिजू त्यानसु ाि घेवनू जातात.
बेड. गादी. कपाटे अश्या जुन्या वस्तू वेळीच ववकल्या न
गेल्यास नाईलाजास्तव स्वखचाडने त्याची ववल्हेवाट
लावण्यासाठी माणसे बोलवावी लागतात. अन् अक्कल खाते
डॉलसड जमा किावे लागतात.
येथे यजु अँड थ्रो ची चलती असल्याने जन्ु याची ववक्री.
दरुु स्तीची सोय नसते.
तसेच वकिकोळ वस्तू पॅवकिंग स्वरूपातच वमळतात.
त्याची जळ
ु णी देखील आपणास त्यातील सचू नेनसु ाि घिीच
किावी लागते.

चागिं ल्या आवश्यक सामानासाठी मव्ु हिस अँड प्याकसड
माफड त डॉलसड पेड बहुमल्ू य सवव्हडस उपलब्ध असतेच.
अन् या वेळी " जनु े ते सोने " याची महती पटते.
चला आपल्यालाही लवकिच " दसऱ्याला सोने
लटु ावयाचे " आहे ते ठे वण्यास थोडी जागा घिात वनमाडण
किण्यास लगबगीने सुरूवात करू या.
(भाग. २)
Sannyvel
California
USA

अमेररके तील -( कॅ वलफोवनषयातील ) “हनमु ान
टेकडी”.!
*****
आपल्या पण्ु यनगिीमध्ये पेठापेठातील गणपती तसेच
मारुती मिंवदिासाठी सपु रिवचत आहे.
सािसबाग -हनमु ान टेकडी ति पण्ु यातील पेन्शनिािंची
वफिण्याची हक्काची वठकाणे.
दोन्ही दैवते ववघ्न नाशक आवण सिंकट मोचनासाठी
प्रवसद्ध आहेत.
पण्ु यातील घिा -घिातील अनेक मल
ु े आपल्या
बालवयातील याच दैवतािंच्या सख
ु कताड दःु खहताड वाताड ववघ्नाची -या आितीच्या
आवतडनाने आवण
मनोजवम मारुतीतल्ु य वेगिं अशा मारुतीला शिण जात -

भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनमु ान मारुती -या िामदास िवचत
सिंकट वनिसन किणाऱ्या स्तोत्रािंचे पठण के ल्याने
तीसद्ध
ु ा त्याच्िं या कृ पाप्रसादाने “वायवु ेगाने “इर्गिं लडिं अमेरिका -ऑस्रेवलया -युिोप येथे जाऊन िाहू लागली आहेत.
त्याच्िं या मागोमाग त्यािंच्या पालकािंनाही अश्या
वायवू ेगाचा पिदेश प्रवास घडताना आज वदसत आहे.
पण यिंदाच्या गणेश आगमना पवू ीच्या “वीकें डच्या
आऊवटिंग “ला चक्क या “सिंकट मोचन मारुतीिायाचेच दशडन'
आम्हाला येथे अमेरिके तील वृक्षिाजींनी वेढलेल्या
माऊिंट मेडोना टेकडीविील, प्राणवायनू े भिलेल्या मोकळ्या
वाताविणात घडले.
अथाडत आपल्या भक्तािंपाठोपाठ बलोपासक
मारुतीिायािंनाही इकडे येण्याचा मोह आविता आला नाही हेच
या वरून वदसते.
त्याचीच ही सवु ाताड. -.

बाबा हरिदास या भाितीय व्यक्तीने -माऊण्ट मेडोना सेंटि
-वॉट्सनववले -कॅ वलफोवनडया येथील मिंवदिाची पाया भिणी
२००३ मध्ये के ली.
बाब हरिदास हे भाितातील अल्मोिा येथील १९२३
मध्ये जन्मलेले वैष्ट्णवी वैिागी.
त्यािंनी १९५२ पासून मौन व्रत धािण के ले.
२०१२ मध्ये येथे गणेश मतू ीची देखील येथे स्थापना
झाली.
त्यािंच्या मते HANUMAN-is one of the main characters in
the Ramayan, spiritual classic from India.
He is regarded as the embodiment of pure
devotion, service,, and prana ( vital life force )
Hanuman symbolizes the connection
between the individual self and the infinite spirit.
The temple complex continues. to evolve.

. A percentage of all temple donations go to
support the children of our orphanage in India.
येथील आपल्याकडील तळजाई वजा घाटमागाडच्या
टेकडीवि ,भिपिू झाडे ,शािंत वाताविणात िवहवासासाठी प्रशस्त
जागा,माऊिंट मेडोना स्कुल ,
योग तसेच आयवु ेदाचे वगड ,कायाकल्प वेलनेस कें द्र व
पोटपजू ेसाठी अिंजनेय वल्डड कॅ फे व पस्ु तक ववक्रीकें द्र एवड्या
सवु वधािंनी सजज आहे.
Welcome to a place of inspiration MOUNT MADONNA CENTERIS truly a place for reflection, learning and
dropping into a deeper connection to the earth,
self, and others.
Our resident community is honored to host
our guests as well as to steward the sacred natural
environment.

Enjoy this space of beauty-redwood forest,
ponds majestic, oaks with sweeping views of the
valley and ocean.
Opportunity for friendships, connections,
transformations and more. await your discovery.
अशी आकर्डक जावहिात करून हौशी पयडटक येथे
आिक्षण करून आकवर्डत होतात त्यािंचा अनुभव-अवभप्राय
पढु ील प्रमाणेWhat a beautiful home you all hold, deep
within your hearts, deep within your souls.
Thank you for creating the opportunity to
connect and practice, to release, and to grow.
I learned so much about myself, yoga, life,
love, and community.
आतापयंत सीतामाईच्या शोधासाठी अशोकवनापयंत
श्री लिंकेला भेट वदलेला व “सिंजीवनी “आणण्यासाठी

मरुत वेगाने द्रोणावगिीपयंत दिू वि गेलेला हनमु ान
मावहती होता.
पण आपल्या असख्िं य एन आि आय भक्ताच्िं या ओढीने
थेट अमेरिके तील कॅ वलफोवनडयात हवेशीि वाताविणात
येऊन रुळलेल्या अश्या आगळ्या वेगळ्या सिंकट
ववमोचन हनमु िंतास भेटण्याचा “योग”
आजच्या शवनवाि वदनािंक ३१ ऑगस्ट २०१९ िोजी
आला.
****.
सनीवेल , अमेरिका
२ सप्टेंबि २०१९
( गणेश चतथु ी

अमेररके तील डी एन्झा पाकष मधील पॉटलकचा -जॅकपॉट अर्ाषत
(वनभोजन )-!
****
A potluck is a communal gathering where
each guest or group contributes a different, often
homemade dish of food to be shared.
चौिस आहािाला आपल्याकडे चािंगलेच महत्व आहे.
सवड वमत्र - आप्त वमळून एखादे वन भोजन के ल्याने
आपले मैत्रीचे सिंबिंध अवधक धृढ होत जातात.
इकडे पिदेशात येथील अपाटडमेंट मध्ये भाितातील
ववववध भावर्क तावमळ -कन्नड -वहदिं ी -तसेच मिाठी पिंजाबी
तसेच चीन -जपान -इ. कुटुिंब िहात असतात.

बहुतािंशी पती -पत्नी कामास व मुले डे के अि सिंस्थेत
वदवसभि अडकून िहातात.
५ वदवस काम शवनवाि - िवववाि आठवड्याची कामे व
आउवटिंग मध्ये वेळ कसा जातो हे कळत नाही.
शाळे ची उन्हाळी सटु ी दोन मवहने असते या काळात
आजी आजोबाचेही देशातून आगमन होते.
त्याचिं ीही एकमेकािंची ओळख होते व त्यािंचाही वेळ
गप्पात मजेत जातो.
आता लवकिच शाळा सरुु होणाि. आहे
त्यापवू ी जवळील डी -एिंझा पाकड मध्ये आज एका
पॉटलक पाटीचे आयोजन के ले होते.
प्रत्येकाने एक एक पदाथड आणण्याचे ठिले. एकूण ५
कुटुिंबानिं ी भाग घेतला.

त्यामळ
ु े ५ ववववध गृवहणींच्या तसेच आलेल्या
आजीच्या हातच्या चवीचे पदाथड आणले गेले.
सोबत ३ वर्ाड पासनू च्या जोशनी पासनू -लोही -िावी रुमानी -पाथड -प्रणव-अथवड आवण अवनी या १३ वर्ाड पयंतच्या
छोट्या मल
ु ािंची पलटण होतीच.
बागेतील वहिवाई ,मल
ु ाना खेळण्यास मक्त
ु सिंचाि ,
बसण्यास बाके व झाडाखालील थिंडावा अन प्राणवायचू ा
अखिंड पिु वठा मक्त
ु पणे उपलब्ध असतो.
मल
ु ािंची अिंगत पिंगत उिकली अन ते आपापल्या खेळात
दगिं देखील झाली.
गृवहणींचा व परुु र्ािंच्या ग्रुप आपापल्या गप्पात अन
आणलेल्या पिंचपक्वान्नािंचा आस्वाद घेण्यात मर्गन झाली.

हैद्राबादी -के िळी -मध्यप्रदेश -उत्तिाखिंड -महािाष्ट्र
प्रदेशातील गृवहणींच्या पाककलेचे नमनु े एकवत्रत चाखण्यास
वमळाले.
यामध्ये नवीन ओळखी बिोबिच नवागताचिं े स्वागत ति
देशात पित वनघालेल्या कुटुिंबास पनु ःि भेटण्यासाठी सेंडऑफ
वदला जातो.
काहिं ी वेळा सायिंकाळी बागेतच -बािबेक्यू (A meal or
gathering at which meat, fish, or other food is
cooked out of doors on a rack
over an open fire or on a portable grill. -)
चे वह आयोजन के ले जाते. यामध्ये बागेतच भट्टी पेटवनू
त्याविील गिमागिम ग्रील -के लेल्या पदाथांचा समाचाि घेतला
जातो.
त्याची गिंमतही वेगळीच असते.

बागेतील वृक्षवेलींच्या सहवासातील पॉटलकचा नवा
जॅकपॉट अनभु वण्याचे भार्गय आम्हास यिंदाचे “श्रावणी िवववािी
“दपु ािी लाभले.
अन मन प्रफुवल्लत होऊन वीक एन्ड सिंम्पन्न होऊन नव्या
दमाने पढु ील वीक चे स्वागतास स्रॉिंग झालो.
***
सौ. जयश्री व डॉ अिवविंद वैद्य
सनीवेल
अमेरिका
१२ ऑगस्ट २०१९

-अमेररके चे अनोखे अिंतरिंग.! २०१९
****
कोलबिं सने शोधलेली अमेरिका खपू ववस्तािाने
पसिलेली आहे. ववववध िाजयात अनोखी अशी नेत्रदीपक
सौंदयाडने नटलेली स्थळे आहेत. त्यापैकीच एक. रुबी फॉल.!
अशी स्थळे रॅव्हल किंपनी माफड त पहावयास वमळत
नाहीत. या साठी स्वतःच " काि " पीट किीत लाँग राईव्ह साठी
एकवदवस घालवावा लागतो.
दतु फाड उिंच वहिवी किंच झाडी लाबिं लचक नागमोडी
वळणाचा एक्स्प्रेस हाय वे सोबतीला असतातच.
टेवनसी िाजयातील चेट्टानगु ा येथील.
रुबी फॉल. उिंच तसेच २६ मजले खोलवि असलेला
धबधबा आहे.
१९२८ मध्ये लक
ु आऊट माउिंटन खाणींमध्ये उत्खनन
किीत असताना वलओ Lambert
या अववलयास याचा प्रथम शोध लागला.

गहु मे धील अरुिंद अश्या वाटेने पढु े पढु े जाताना असिंख्य
नैसवगडक रित्या दगडामध्ये तयाि झालेली सिंदु ि वहिे माणके
पाहताना डोळे वदपून जातात. ही अिंधािी वाट ववद्यतु वदव्यािंनी
खबु ीने सजव लेली असल्याने फािच मोहक वदसते.
अधनू मधनू नैसवगडक पाणी वझिपत असल्याने आत
थिंडावा व ओल असते.
मासे. हत्तीचा पाय. बटाटा वचप्स. झक
ु ता मनोिा.
नायगािा धबधबा. झिंबु िे . अश्या आकािातील नक्षीकाम
पहावयास वमळते.
पढु े गेल्यावि उिंचीवरून कोसळणािा पाण्याचा
ववलोभनीय प्रपात पाहण्यास आपली मान आपोआपच
उिंचावते.
येथील या नयन मनोहि दृष्ट्यास ििंगीत ववद्यतु प्रकाश
झोताने अवधकच ििंगत येते. येथेच पहात िहावेसे वाटते. पििंतु
मागे िागिं ेत असलेल्या असिंख्य वाट सरुिंना वाट करून देण्याची
सचू ना प्रकाश ,झोत बदिं करूनच वदली जाते.

डोळ्यात ते मोहक क्षण साठववत आपण गुहे बाहेि
पडतो.
समु ािे दीड तास चालणािा हा प्रवास कसा सपिं तो कळत
नाही.
या दगडी वहिा रुपी गहु चे ा शोध लावणाऱ्या वलओ याने
आपली पत्नी रूबी हीचे सन्मानाथड ह्या सौंदयड स्थळास " रुबी
फॉल " नाव बहाल के ले.
अमेरिके चा ऐवतहावसक वािसा असलेली ही भवू मगत
गहु ा पाहण्यास असिंख्य पयडटक धाव घेताना व मोबाईल मध्ये
ते क्षण बिंवदस्त किण्याचा आटावपटा किताना येथे पहावयास
वमळतात ते एक वेगळे च दृष्ट्य असते. त्याचा अनभु व आम्ही
दोघािंनी मल
ु ा. नातींसह ५ जल
ु ै २०१९ ला घेतला.
***
टेवनसी
अमेरिका
६ जल
ु ै २०१९

आमचा इको फ्रेंडली)
“पयषटक- गणपती बाप्पा”-!
*****
*गणेशोत्सवा वनवमत्त कोकणासाठी जादा एस टी गाड्या
सोडण्यात येणाि अशी बातमी
वतडमानपत्रात झळकते अन कोकणातील चाकिमान्यािंची
गावाकडे जाण्याची लगबग सरुु होते.
गणपतीसाठी आपल्या गावाकडे जाण्याचे हे स्थावनक
“पयडटन “ऐन पावसाळ्यात सरुु होते.
लाडक्या बाप्पासाठी सजावटीचे सावहत्य ववववध खाद्य
पदाथड तसेच गणेश मतू ीचिं ी पसतिं ी
अश्या गोष्टींसाठीची दक
ु ाने सजू लागतात अन
बाजािपेठेलाही ििंग भरू लागतो.
पण्ु यातही जादा बसेस सोडण्याची तयािी सरुु होते.

शाडूच्याच मातीचा गणपती असावा असा आता आग्रह
वदसू लागला आहे
. गत काळात के लेल्या आपल्या असख्िं य चक
ु ाचिं े भयिंकि
परिणाम
वदसू लागल्याने शासन अन भक्तगण चािंगलाच जागृत
झाला आहे.
प्रदर्ू ण मिंडळ सद्ध
ु ा आपली कामवगिी काटेकोिपणे
बजावण्यात दक्ष असल्याचे वदसते आहे.
आमची मल
ु े पिदेशी असल्याने एवप्रल / मे मवहन्यापासून
वतकडे जाण्याचे बेत आिवक्षत के ले जातात.
पढु ील सहा मवहन्याच्या वास्तव्यात गणपतीचेही
आगमन असल्याने आमची तयािी याच वेळी सरुु होते.
पिदेशातील प्रदर्ू ण िक्षणासाठी असलेले अतीकठोि
वनयमावली असल्याने,
आम्ही सदु धा २००५ पासनू च गणेशाच्या चादिं ीच्या
“छोट्या “मतू ीला पसिंती वदली.

मोजके च डेकोिे शन ििंगीबेििंगी ववद्यतु माळा अन स्थावनक
फुले याने छान डेकोिे शन के ले जाते.
२०११-(व्हवजडवनया )- वॊवशिंर्गटन -२०१७ अन यिंदा
२०१९ मध्ये (सनीवेल ) कॅ वलफोवनडया
अशी अमेरिके त “पयडटक गणेशोत्सव “साजिा किण्याची
आमची ३िी वेळ.
मल
ु े -अन नातविंडा समवेत तो आनिंदात साजिा के ला
जातो.
सख
ु कताड दःु ख हताड ची प्रवचती येते. तसेच अथवड
शीर्ाडचे पठणाने डोके वह शािंत िहाते
आपल्याकडील धडाके बाज ढोल लेझीम -कणड ककड श
हृदयाची धडकन वाढववणािे डी. जे , अन िे टािे टी किीत

गणपती दशडन याचा अवतिे क आम्हा जेष्ठ नागरिकािंना असह्य
होऊ लागल्याने इकडील शािंत वाताविणात गणेशोत्सव साजिा
के ल्याचे मनोमन समाधान वमळत आहे.
या वनवमत्तानेच आमच्या लाडक्या बाप्पाचे “पयडटक
गणपती बाप्पा “असे समयोवचत नामकिण झाले आहे.
****
डॉ. अिवविंद वैद्य
सनीवेल
अमेरिका
५ सप्टेंबि २०१९
( वशक्षक वदन )

सण - सट्टु ् या अन जर्ललोर् -!
*****

( अमेररके तील -ह्यालोवीन )
चैत्र शद्ध
ु प्रवतपदेपासनू अथाडत गढु ीपाडव्यापासनू ते थेट
फाल्गनु मवहन्यातील होळी पौवणडमा असे वतथी नसु ाि सवड सण
साजिे के ले जातात.
अपवाद आहेत ते १५ ऑगस्ट -२६ जानेवािी आवण
वशवजयिंती जी वतथी व इग्रिं जी तािखेनसु ाि साजिी किण्यात येते.
सण लोकािंनी एकत्र येऊन आनिंदाने साजिे किण्याचे
वदवस असल्याने त्यामध्ये जोश अन जल्लोर् यािंची एकच
सिवमसळ असते.

त्यामळ
ु े च दसिा सण मोठा आनिंद नाही तोटा. वदवाळी
पण अिंगणात येऊन थािंबली आहे.
अमेरिके त सणािंचा उत्सव भव्य अश्या स्टेवडयममध्ये
अथव हॉल मध्ये के ले जाते. सामवू हक रित्या फटाके वाजववले
जातात.
ह्यलोवीन हा शािंतपणे साजिा के ला जातो.
आपल्याकडील वपतृपिंध्रवडा सदृश कल्पना असते.
उन्हाळा सिंपून वहवाळा सरू
ु असण्याचे समु ािास व वदवस
लहान होण्यास सुिवात होण्याचे समु ािास
हा सण साजिा के ला जातो.
आपले पवू डज आपणास भतू सदृश अवतािात भेटावयास
येतात अशी धािणा आहे.

त्यामळ
ु े सापळा सदृश अिंगिखे घालतात. कवटी- वववचत्र दात सदृश मेकअप करून िात्री घिा समोि उभे िाहतात.
आपणास ते भीती सदृश वाटते.
वडनि पाटी असते त्यात तटु के हात -पाय अश्या
आकािाचे लाल भडक ििंगाची चॉकलेट अथवा भीतीदायक
स्वरूपातील खाद्य पदाथड असतात.
लाल भोपळ्याचे पीक भिपूि आलेले असल्याने व त्याचे
कवच कडक असल्याने. त्यामध्ये कावव्हंग करून िात्री वदवे
लावले जातात.
घिाबाहेि आपल्या आकाश किंदील स्वरूपात
भीतीदायक असे भतू सदृश्य अश्या वस्तू लटकववलेल्या
असतात.
लहान मल
ु े सद्ध
ु ा असे पेहिाव करून घिोघिी जाऊन
चॉकलेट कॅ ण्डी गोळा कितात व िात्र गमती जमती किीत
घालववतात.

सवड माहोल नवीन माणसाला घाबिवणािा पण गमतीशीि
असा असतो.
HalloweenFestival is at the Doorstep. This
is an annual holiday celebrated each year on
October 31,
It originated with the ancient Celtic festival
of Samhain when people would light bonfires and
wear costumes to ward off ghosts.
In the eighth century, Pope Gregory III
designated November 1 as a time to honor all
saints; soon,

All Saints Day incorporated some of the
traditions of Samhain.
The evening before was known as All
Hallows Eve, and later Halloween.
Over time, Halloween evolved into a day of
activities like trick-or-treating,
carving jack-o-lanterns, festive gatherings,
donning costumes and eating sweet treats.
Children of all ages dress up in costumes and
travel from house to house
to receive treats in response to their call of
“trick or treat!" The phrase is a subtle suggestion
that,

if a treat (like candy) is given, then the child
will not perform a “trick" (mischief) on the owner
of the house.
In the United States, pumpkins go hand in
hand with the fall holidays of Halloween and
Thanksgiving.
An orange fruit harvested in October, this
nutritious and versatile plant features flowers,
seeds, and flesh that is edible and rich in vitamins.
Pumpkin is used to make soups, desserts, and
bread, and many Americans include pumpkin pie
in their Thanksgiving meals.
Carving pumpkins into jack-o’-lanterns is a
popular Halloween tradition that originated
hundreds of years ago in Ireland.

Back then, however, jack-o’-lanterns were
made out of turnips or potatoes; it wasn’t until
Irish immigrants arrived in America and
discovered the pumpkin that a new Halloween
ritual was born.
****
Dr. Arvind Vaidya
Sunnyvale
Californiya
U. S. A.
13th October 2019
( Kojagiri Pornima )

योसेवमटी -जॉन मईु रने साकारलेले एक
वनसगषसुिंदर स्वप्नवशर्लप ****
It is by far the grandest of all the special
temples of Nature I was ever permitted to enter. JOHN MUIRYosemite,s natural beauty can be found in
things big and small, from towering grinities cliffs
and giant sequoias to diminutive wild flowers.
Varied conditions in four geographic areas1) High sierra 2),Granite cliffs,3) Sequoia
groves and Valley -makes diversity possible.
Explore Yosemite's many facts , take in its
many moods and enjoy its views, sounds , and
smells.

जॉन मईु ि -हा शेतकऱ्याचा मल
ु गा -मेंढपाळ -सिंशोधक
वनसगडप्रेमी -साहसीप्रवासी -लेखक -वनसिंिक्षक अश्या गणु ािंनी
समृद्ध असल्याने त्याचेच शब्दात योसेवमटी कशी आहे याची
विील शब्दातनू आपणास कल्पना येते.
योसेवमटी येथील नैसवगडक सौन्दयड वटकवनू ठे वण्यात
पढु ाकाि घेऊन व त्याचा पाठपिु ावा किण्यात तो यशस्वी झाला.
समु ािे ६००० फूट खोल अशी नैसवगडक दिी म्हणजे
ग्रॅनाईट खडकािंचे उिंच उिंच सळ
ु के तसेच अधडवतडळ
ु ाकाि डोम उिंच लािंब सडक देवदाि झाडािंनी वेढलेले जिंगल अन वततक्याच
उिंचीवरून खोलवि दिीत झेपावणािे धबधबे व त्याचेच पढु े
खळाळत वेगाने वहात जाणािे व रुिंदावत जाणािे फे साळ
“मसेड-”नदीपात्र. हे सवड पहात घाटातील वळणे घेत जाणािी
आपली बस. -खिे च देहभान ववसिायला लावणाऱ्या वनसगडिम्य असिं
वाताविणाचा आम्ही लाभ घेतला.

जॉन मईु ि - हा जॉन ऑफ द माउिंटन -म्हणनू देखील
नावाजला गेला. पनु ःि त्याचेच शब्दातValley “Everything is flowing-. going some
where,animals and so called lifeless rocks as well
as water''. Most of the year, the Merced River
flows peacefully through Yosemite valley.
Shrubs and decidues trees enrich the river
banks with green ribbon of life.
Moist meadows give way to black oak trees
that provide nutritious acorn deer, bears, and
wood peckers, as they did for early Indian people.
A flooding Merced however, seems to shout
“change “and reconfigures the handiwork of both
humans and natures.

खिे ति अश्या शब्दातीत वणडन किणाऱ्या अश्या योसेवमटे व्हॅली पाहण्यास जगभिातील हौशी पयडटक दिवर्ी
येत िहातात.
अनसेल अॅडम्स -फोटो ग्राफिच्या मते -”Yosemite
Valley , to me is always a sunrise, a glitter of green
and golden wonder in a vast edifice ( वशल्प ) of
stone and space. ****
डॉ. अिवविंद व सौ. जयश्री वैद्य
सनीवेल
अमेरिका
जनू २७ २०१७

शभ
िं र नबिं री. अश्टोन ब्रुक. अपाटषमेंट.
*****
उन्हाळ्याची सटु ी म्हटलेली आमची मामाच्या गावाची
सफि ठिलेलीच असते.
पावसाळा आला की ज्ञानिायाच्या पालखीची धामधमू
सरुु होते. तक
ु ोबा. मा ऊ ली यािंची पिंढिीकडे वाटचाल सरू
ु
होते.
यदिं ा आम्ही याच काळात आम्ही कॅ नडा. न्याश ववल.
Huntsville. चेट्टा नगु ा. या गावािंना भेट देवनू आलो.
आम्ही पविमेकडे ति मामा पवू ेकडे. जगाबिोबि नातीही
आपली जागा आता बदलू पाहत आहे.

त्यामळ
ु े यावेळी मात्र आम्ही नातींच्या मावशीकडे व
रूचाकडे त्यािंचे बिोबिच " न्याशववल " ह्या टेनीसी िाजयातील
छोट्या गावी गेलो ते ही ४ तासाचा ववमान प्रवास करून.
डोमेवस्टक. छोटेखानी अलास्का ववमानाने आम्ही
न्याशवील ववमानतळा विील गिम हवेतच उतिलो.
लवलतची काि तयाि होतीच.
100 ,Ashton Brook. या टूमदाि अश्या दमु जली
अपाटडमेंट मध्ये प्रवेश के ला.
घिात आमचे स्वागत किण्यास " फ्रेस्नो " हा छोटा
पाळीव कुत्रा होताच. त्याने उच्च स्विात आमचे सवांचे
आनिंदात स्वागत के ले अन् आसमिंत दमु दमु नू गेला.

थोड्याच वेळात तो सवांचा वमत्र बननू गेला अन् नातींची
आमच्या पासनू सटु का द.
२ जल
ु ै - छोटी नात वच. िावी चा वाढवदवस असल्याने.
औक्षण के ले. के क कवटिंग करून जोशात वाढवदवस मावशीकडे
साजिा झाला.
येथील मक्ु कामात जवळील प्रेक्षणीय असणािी रुबी
फॉल. अिंतिाळ सिंशोधन कें द्र तसेच िोके ट सेंटि.
. िॉक वसटी. इनक्लाइन िे ल्वे िाईड घेतली. तसेच येथील
गणपती मिंवदि दशडन घेऊन पण्ु य गाठीशी जोडले.
येथे वफिताना सिंदु ि घिे त्याभोवती प्रशस्त वहिवळीचे च
किंपाऊिंड मेपलची डेिेदाि झाडे असा नेत्रसख
ु द माहोल
पहावयास वमळाला.

१०० Aston Brook. अपाटडमेंट.
परिसि आम्ही येथील ४ -५ वदवसाचे मक्ु कामात वपिंजनू
काढला. शेजािीच असलेल्या तळ्यातील थईु थईू उडणािे
काििंजिं. खेळाची मैदाने लहान मल
ु ािंची खेळण्याची वनमडळ
जागा.
सायक
िं ाळी बागेत वफिावयास येणािी आमच्या सािखीच
आलेली उडती पाखििं भेटल्याने गप्पाही ििंगल्या.
येथील मक्ु कातील अखेिच्या सायिंकाळी सभोवताली
फे िफटका मािताना.
येथील घिे जणू शोरुम मधील चकाचक गाड्या अन्
सभोवतालची वहिवी गाि झाडे म्हणजे प्राणवायचु ा अखिंड
स्रोतच. वहिवळीवि स्वछिंद पणे उड्या मािणािा ससा तसेच
तरुु तरू
ु पळणािी खाि पण भेटायला आली.

सयु ड अस्ताला जातानाचा मोहक देखावा मोबाईल मध्ये
बद्ध के ला.
सभोवताली भिगच्च झाडी , अिंधाि पडू लागलेला
सायिंकाळची वेळ तशी उदासवाणी भासते पण त्याची भिपाई
झाली.
गवताच्या व झाडाभोवती चमकू लागलेल्या अिंधािातील
वदव्यािंच्या असिंख्य काजव्यानी समोि दत्त म्हणनू लपिंडाव खेळू
लागली.
तो प्रसिंग मोबाईल फोन मध्ये बिंवदस्त किण्याचा थोडा
प्रयत्नही के ला
आवण ते द्रुष्ट्य पाहून. कट्याि मधील. शक
िं ि महादेवन
याचिं े मन मविं दिा. तेजाने उजळून घेई साधका -हे स्मिले.

शहिात पाहावयास न वमळणािे हे दवु मडळ दृश्य येथे
पाहावयास वमळाल्याने ते गाणे गणु गणु तच प्रसन्न मनाने १००
नबिं िी असलेल्या Ashton Brook या सदिंु ि घिकुल परिसिाचा
ह्रद्य असा वनिोप घेतला.
अशा प्रकािे नातीननी मावशीच्या मायेचा तसेच
रूचाच्या मैत्रीचा अनुभव घेतला व घिी बनवलेल्या कुकीज ची
वशदोिी घेवनू आम्ही पिदेशातील नातीच्या आजोळचाच जणू
वनिोप घेत कॅ वलफोवनडया कडे उड्डाण के ले.
****
डॉ. अिवविंद वैद्य
SANNYVALE
USA
12 July 2019

वफवनक्स भरारी ****
ग्रीक -जपान -चीन - पौिावणक कथेमध्ये “वफवनक्स “हा
गरुड सदृश्य पक्षाचा उल्लेख आढळतो. त्यानसु ाि हा पक्षी
दीघाडयर्ु ी असतो. याचा सयू ाडशी सम्बन्ध असतो
आगीच्या जवाळात हा स्वतःला झोकून देतो व त्याच्या
िाखेतून नव्या वफवनक्स जन्म घेतो.
शेक्स वपअिच्या " हेन्री ८वा ' नाटकात देखील त्याचा
सदिं भड वदसनू येतो. आपल्या लाडक्या लेकीला प्रोत्साहन
देण्यासाठी तो एक कववता वाचनू दाखववतो त्यावरून प्रेरित
होऊन ती पढु े एवलझाबेद िाणी होते.
Nor shall this peace sleep with her; but as
when The bird of wonder dies, the maiden
phoenix,
Her ashes new create another heir
As great in admiration as herself;

So shall she leave her blessedness to one,
When heaven shall call her from this cloud
of darkness,
Who from the sacred ashes of her honour
Shall star-like rise as great in fame as she was
And so stand fix'd.
थोडक्यात प्रवतकूल परिवस्थतीतनू नव्या जोमानें उठून जो
बाहेि पडतो अश्या साठी-”वफवनक्स भिािी “हा शब्द प्रयोग
वापिण्यात येतो. जपानी लोकािंनी वहिोवशमा -नागासाकी बॉम्ब
हल्यानिंतिही अल्प कालावधीत आपले वचडस्व वसद्ध के ले के ले
ती होती त्यािंची- वफवनक्स भिािी.
हे सवड आठवण्याचे कािण म्हणजे आम्ही सद्ध
ु ा सनीवेल मधनू साऊथ वेस्ट एअि लाईन्सच्या वनळी पाठ व
लालििंगाचे पोट असलेल्या ववमानाने सनीवेल मधनू घेतलेली
दोन तासाचिं ी ' वफवनक्स ' भिािी.

वनवमत्त होते आमची पुतणी प्राजक्ता हीचा अरिझोना स्टेट
यवु नव्हवसडटी मधील (ए एस यू ) -ग्र्याड वॉक -अथाडत एम. एस.
- पदवीदान समाििंभ.
अमेरिके तील िखिखीत वाळवटिं सदृश ववस्तीणड प्रदेशात
या शहिाची वनवमडती झालेली आहे. ए एस यु च देखणा
वहिवागाि झाडािंनी वेढलेला - वहिवळीचे गावलचे असलेला
असा शािंत परिसि व त्याचे पाश्वड भमू ीवि असलेले उजाड असे
वहिवळ नसलेले डोंगि.
येथे दिू वि येऊन येऊन पदवी वमळवणे म्हणजे आपल्या
भाितीय पििंपिे तील परिवचत -सािंवदपनी ऋर्ींच्या आश्रमातील
श्रीकृ ष्ट्ण - बलिामाने घेतलेले धडे , लव कुशानी
वावल्मकींकडून घेतलेले प्रवशक्षण ,द्रोणाचायांच्या आश्रमातील
पाडिं वानिं ी के लेला धनवु वडद्दचे ा सिाव तसेच अलीकडील
िववद्रिं नाथ टागोि याच्िं या शाविं तवनके तन मधील गरुु कुल
प्रवशक्षणाचे आधवु नक रूपच भासते दसु िे काय.?
येथील दमु जली,- ग्रिंथािंनी ओसिंडून वाहणािी " हेडन
लायब्रिी “लेक्चि हॉल्स - वमवटिंग के वबन्स -एकािंतात अभ्यास
किावयाच्या स्वतिंत्र क्युवबकल्स. वठकवठकाणी कॉप्यटु ि

असलेली टेबल खच्ु यांची व्यवस्था. प्रािंगणात मन प्रसन्न
किणािे व पाण्याचे तर्ु ाि अिंगावि उडववणािे थईु थईु नाचणािे
काििंजे. अभ्यास करून किंटाळा आल्यानिंति रिफ्रेश होण्यास (
पोट पजू ेस ) आवश्यक असणािी कॉफी शॉप्स - स्टािबक्स फूड
आउट लेट्स वह सवड दालने तेथे ववद्याथ्यांना भिभरून उपलब्ध
आहेत.
ह्या सवांचा योर्गय तो सदपू योग करून ग्र्याड वॉक ला
सामोिे जाण्यास सवडजण उत्सक
ु असतात. हीच ति असते
त्यािंच्या उजजवल भववष्ट्याची नािंदी.
येथील प्रािंगणात वफिताना प्रदर्ु ण िोखण्यासाठी
सायकलचा मक्त
ु वापि ववद्याथी किताना वदसतात. सायकली
ठे वण्यास स्ट्याडिं ची व्यवस्था असते. पण येथेही आधवु नक
किंस व िावण कुलपू बदिं सायकलींची चाके , सीट्स पळवनू
नेण्यात यशस्वी झाल्याचे वदसनू येतात. असो.
अश्या या देखण्या वाताविणातील प्रशस्त हॉल मध्ये
उद्या सायिंकाळी पदवीदान समाििंभ होणाि आहे. एखाद्या लगीन
घाई प्रमाणेच येथील सािा माहोल वदसून येत आहे. त्याची

उत्सक
ु ता आहेच. त्या साठी पढु ील लेखाच्या प्रतीक्षेत िाहावे
लागेल. त्या पवू ीचा हा मध्यानिंति.!
*****
( टेमपी ) वफवनक्स
अरिझोना
मे ११ २०१७

. ऋतू.
*****
सही -हीच माणसाची ओळख असते. तसेच ऋतू म्हणजे
वनसगाडची ओळख.
लहानपण -तरुणपण -म्हातािपण -अन वानप्रस्थापण असे ढोबळमानाने माणसाच्या आयष्ट्ु याच्या अवस्था असतात.
त्यामळ
ु े तो काहीसा अस्वस्थ होतो खिा. पण त्यास कोणाचाही
इलाज चालत नाही. यासाठी ति इग्रिं जीतून- वय सािंगताना
त्याची बालपणा पासनू च ओळख करून वदली जाते. ओघाने
त्याचीही सवय होऊन जाते. अवस्था बदल हा कधी सख
ु ावह
ति कधी मोहरून टाकणािा ति कधी वनिाशा-जनक असाही
असतो. ऋतू सद्ध
ु ा असाच असतो. कािण बदल- हाही ऋतचू ा
आत्मा असतो. त्या वशवाय त्यात ना िाम -ना- चामड.
वनसगड -हे एक अजब - िसायन आहे- ऋतिंचू े. कधी ते भावते ,कधी -रुसते ,कधी- फुगते ,कधी -भल
ु ववते ति कधी
मोहोिववते. अन कधी होत्याचे नव्हतेही करून टाकते.

कवींचा ति हा वजवलग सखाच नव्हे उजवा हातच. त्या
पासनू च त्यािंना स्फूती आवण वदगिंत अशी कीतीही वमळते.
. -ऋतू वहिवा -ऋतू बिवा पाचचू ा वनी रुजवा यगु वविही हृदयावि , सिसितो मधु वशिवा नभी उमटे इद्रिं धनू मदनाचे चाप जण.ू
गगनाशी धिणीचा , जुळववतसे सहज दवु ा. ( शािंत
शेळके -श्रीधि फडके -अशा भोसले )
अश्या चपखल शब्दात त्यािंचे वणडन -शािंताबाईनच्या
िं
लेखणीतनू झिझिते अन श्रीधि फडक्यािंच्या सिंगीत साजाने,
आशा ताईनच्या गळ्यातून' सस्ु विासह वझिपते'. अन भाव
गीताचा साज ल्याते ते उगीच नाही.
ऋतिु ाज मनी आला. ऋतिु ाज वनी आला.

नवथि शीतल सिंदु ि-' वनझडि 'त्यात ििंगनु ी गेला. -(
ववद्याधि गोखले -प. िाम मिाठे ,प्रभाकि भालेकि -मधवु िंती
दािंडेकि )असे गाणे.”मदनाची मिंवजिी”अश्या समु धिू - नाट्य
गीताने एखादी -हिणी त्यातील- शब्द बाणािंनी घायाळही होऊन
जाते ते वेगळे च.
ति असे हे- ऋतिु ाज आपल्या सर्गया सोययांनसह
बहुरुपाने पृथ्वीवि अवतितात ते -वहवाळा-उन्हाळा -पन्ु हा पावसाळा-या सृष्टी चक्रात
बसनू च. ववववध मनमोहक ििंगी शाल.ू पाचू अन वनझडिािंच्या बटा
स्वैिपणे उडवीतच दऱ्या खोयांना वहिव्या गाि शालनु ी नटववत
,सजवीतच धिणीवि अवतितात.
पिदेशात हेच ऋतू - -फॉल-वविंटि-ऑटम -समि -या
अनोख्या नावात अन अदभतू रुपात अवतितात अन सृष्टीतील
सौंदयाडला नेत्रदीपक असा बहाि आणतात. पावसाळा त्यािंचे
लेखी स्वतिंत्र ऋतू नसतोच. त्यािंचे वठबक वसिंचन वर्डभि चालचू असते. त्यानेच येथे - शद्ध
ु हवा - अहोिात्र वीज-अन
मबु लक पाणी अशी सजु लाम सफ
ु लाम , चकाचक -असा

भमू ीविील-स्वगड अवतिलेला पहावयास वमळतो. अन तन
मनाला प्रसन्न कित िहातो.
फॉल - झाडानिं ा त्याचिं े ििंगीबेििंगी वसने लेऊन ती
मनमोहक कितो. त्यानतिं ि वनष्ट्पणड अशी अवस्थाही आणतो
अन ओकी बोकीही कितो.
जन पळभि म्हणतील हाय हाय मी जाता िाहील कायड काय-? अशी अवस्था होऊन
जाते.
पण त्याची भिपाई अिंगावि पािंढिे शभ्रु असे बफड वभि वभरून त्यावि मोत्यािंचा साज चढववतो. थोड्याच वदवसात
तपियेला बसलेल्या पािंढयाडशभ्रु दाढीवाल्या साधचू े रूप घेतो.
अन तपियाड फळाला येताच पन्ु हा वहिव्या पानािंच्या मेंदीने अन
ििंगीत फुलािंनी सवांग बहरून टाकतो व पािंढऱ्या ििंगाचाच मी
अववष्ट्काि असल्याची जाणीवही करून देतो झाले.
वसधिंु िे स हेच ऋतू -जादगु ाि बननू - नख वशखातिं
मोहरून टाकतात. तरू तळी भरून अन भरून जातात. काळी

माती वहिवागाि शालू लेवनू फुला-फळािंनी खुलनू जाते.
माणसासही िीझववतात -मोहववतात. एखाद्या िागावलेल्या
क्षणी होत्याचे नव्हतेही करून टाकतात. पण माणसाविील
अतटू प्रेमाने ऋणानबु िंधाच्या वजथनू पडल्या गाठी भेटीत तष्टु ता मोठी.
या न्यायाने त्यािंचे जवळ येतो ,बसतो. हसतो आवण कधी धसु फुसतोही. पृथ्वीच्या भ्रमिंतीत वतलाही साथ देत. सयू ड चिंद्रािंसह लपाछपीचा खेळ खेळतच िहातो, अहोिात्र माणसानेच वदलेल्या -आिाम हिाम है -! या मिंत्राला
जागनू पण -आपल्याच तत्रिं ाने चालत असतो -चालतच िहातो.
न जन्मदेचे ऋण वफटे -!-ह्याची जाण ठे वनू .
१५ सप्टेंबि २०११
गरुु वाि

अमेररके तील- आठवणींचा-' गाशा 'गुिंडाळताना ****
अशी पाखिे येती आवणक स्मृती ठे ऊनी जाते.
दोन वदसािंची ििंगत -सिंगत दोन वदसािंची नाती -.
कुठे कुणाच्या घडल्या भेटी गीत एक मोहिले. ओठी
त्या जळ
ु ल्या हृदयािंची गाथा सिू अजनु ही गाती ( मगिं ेश पाडगावकि -यशवतिं देव -सधु ीि फडके )
स्वप्नवत -वाटणाऱ्या अन -मल
ु ािंनी घडववलेली “अमेिीका -सफि''. २०११. आज शेवटच्या टप्प्यावि येवनू
थािंबली आहे ,अन काऊन्ट डाऊनही सिंपला आहे.
येथे अनभु वलेले - स्वा-नभु व -भेटलेले सहृु द -पावहलेले
अवणीय असे वनसगड सौंदयड -व माणसािंच-े जीवन सख
ु मय
करून टाकणाऱ्या ,-अचिंवबत किावयास लावणाऱ्या प्राथवमक
सख
ु सोई अन सिंपणू ड प्रवासात - हमखास धक्का देणािे -खड्डे

न भेटल्याने. बसलेला आियाडचा -सख
ु द धक्का. बसलाच की
शेवटी. असो धक्काच होता तो. पण सुखावह असा.! हे सवड ,
आता “स्मृतींच्या पानामध्येच “पहावयास अन वाचावयास
वमळणाि आहे. “गत स्मृतींची पाने चाळताना-! पढु े असेच
कधी तिी.
याच साठी -'वदसामाजी काही तिी वलवहत जावे. या
समथड िामदासािंच्या उक्ती प्रमाणे आचिणही किणे झाले.
आपल्यासी जे जे ठावे ते ते -दसु यांना सािंगावे -शहाणे
किावे सकल-जन असा -असमथड-का होईना अल्पसा प्रयत्न
करून पहाता आला. अन -''अमेिीका सफि - टाइम्स-ची
तात्पिु ती आवृत्ती ई-मेल द्वािे काढून -जी मेल द्वािे सहजपणे
आपल्या घिातील पी सी पयंत पोहोचववता आली चक्क एका
वक्लक द्वािे ,. गगु ल माफड त त्याने मतीही गगिंु होते कधी कधी.
मागे वळून पहाताना - २००७ मधील- छोटी वच.
अनष्ट्ु का आता चािंगलीच मोठी' बडबडी' -इग्रिं जी बोलणािी
अशी -२०११ मध्ये- बोलकी बाहुलीच झाली आहे. वतचीही
अनपेवक्षत -अमेिीका सफि झाली अन -नात -भेटीचा आनिंद ही
अनभु वला. (-२१ वदवस -गजाननाचा कृ पा-प्रसाद समजनू ).

लहानवयातच पयडटनाचा दािंडगा अभ्यास किावयास वमळत
असल्याने -तीचा पासपोटड- देशो देशीच्या ठ्श्यानी ति- आमचे
मन- तृप्तीच्या समाधानाने भित चालल्याचे जाणवत आहे.
प्रत्यक्षात -दिू वि पसिलेली जगाची टोके या- पयडटनाचे
वनवमत्ताने - क्षणात जवळ येत आहेत हेही जाणवले.
अमेरिके च्या या - सफिीने जगाचे -पविम टोकाच्या-'
पवू े कडील ' सूयोदय पहाता आला. नायगिा धब-धब्याचा
जगभि असलेला ' 'दबदबा' अनुभवला. न्ययु ॉकड -स्टयाचू ऑफ
वलबटी, वावशिंर्गटन मोन्यमु ेंट - व्हाईट हाउस- वस्मथसोवनयन
म्यवु झयम्स- लुिे के व््ज -बाल्टी मोअि फोटड - वसटी -वल्डड रेड
सेंटि -एम्पायि स्टेट -अश्या जगप्रवसद्ध -वास्तू मान-उिंचावनू
पाहण्याचा -अपूवड -असा योग आला व एका नव्या-”जगाची
तोंड-ओळख झाली.
हडिं न - व्हवजडवनया जवळील- मेिील्याडिं -अना पोलीस
येथील”य.ु एस. ए. नेव्हल अकादमी''चा सागिी पसािा क्रुझ वि
फे िी घेवनू पवहला. हशीज-येथील चोकलेट फ्याक्टिी - आवण
व्हवजडवनया सफािी-मधील वन्य प्राण्याचिं े मक्त
ु जीवन
अनभु वताना बाल जगतात िमनू गेलो. न्याचिल वब्रज ची भव्य

कमान पाहून वनसगाडची ' स्थापत्य अभीयािंवत्रकी 'पाहून
चक्रावनू ही गेलो.
पवू ड वदशेलाही- -पन्ु हा उत्ति व दवक्षण अशी दोन टोके
असतात. त्यामळ
ु े दवक्षणे कडे मोचाड वळववला. ओल्याडन्डो मधील-”वडस्ने वल्डड -सी वल्डड -यवु नव्हसडल स्टुडीओ”- नात
अनष्ट्ु कासह सहकुटुिंब पवहला. त्या पलीकडील “के नेडी स्पेस
सेंटिला “भेट देऊन- चान्द्र्यानाचा आभासी का होईना अनुभव
घेतला. धन्य झालो. न भूतो न भववष्ट्यवत असाच तो-सुवणड क्षण
होता.
' अनेस्ट हेवमिंर्गवे'-या महान लेखकाचे दृष्टीने - '
प्यािडाईज '-असलेल्या-वक-वेस्ट पयंत त्याचिं े सागिवकनािी
असलेल्या घिापयंत मजल मािली व वलखाणाची नवी स्फूतीच
वमळाली.
येथे अमेरिके त दािापढु े-िािंगोळी काढण्याची- पििंपिा
नाही. पण घिासमोिील िस्त्यावि येताच, सरुु होणािे - पािंढिया वपवळ्या ििंगािंच्या पथदशडक खणु ािंची- िे खावली- सतत
आपल्या पढु े पायघड्या पसिीतच असते. िस्ता वळे ल तशीझोकात वळणे घेणािी सस्ु पष्ट अशी िस्त्याची दभु ाजक िे खावली

सद्ध
ु ा सिंदु ि िािंगोळी प्रमाणेच मन लभु ावते. खिंवडत ति कधी
अखिंवडत पळणाऱ्या िे घािंची -' म्यािे थोन ' प्रवासात अगदी
शेवटच्या ईवप्सत टप्प्या पयंत आपला हात आवण साथ सोडीत
नाही. त्यामळ
ु े एकटेपणाही भासत नाही. एकसे भले दो-ची
जाणीव ही होत िहाते अधून मधनू काि मधील समु धिू गाण्यािंचे
साथी प्रमाणे.
वदनाक
िं -९ - आक्टोबि २०११च्या-' कोजावगिीपूवडिम्य िवववाि सायिंकाळी'येथील- दगु ाड टेम्पल ला भेट वदली. एकाच भव्य हॉल
मध्ये सवड देवावदक ठाण मािंडून आपल्या भक्तािंची- त्यािंच्या
कल्याणासाठी आतिु तेने वाट पहात स्थानापन्न झालेले वदसले.
येथेही २१ डॉलिची नािळ -नैवेद्याची पजू ा थाळी होतीच.
भाववक आपले भक्ती भाव देवीस ववनम्रपणे अवपडताना वदसत
होते. बाहेिील पटागिं णात -िावण दहनाचा-वमनी सोहळाही
पहावयास वमळाला. दशानन ' िावणाने 'येथेही ' अटलाविं टक
महासागि 'ओलाडिं ू न आपले स्थान अढळ के ल्याचे आढळले
व त्याचा महानतेची प्रचीती आली. असो एकिंदिीत पृथ्वी गोल

असल्याचा आणखी एक पिु ावा वमळाला व भौगोलीक
सत्याची पडताळणी झाली.
श्री. माकडु स डाबिे कुटुिंबीयाक
िं डे -स्नेहपणू ड -सेंड ऑफ
कम वडनिचे आयोजन होते. सौ. क्याथिीन ववहनी -धाकटा
मल
ु गा सनु ील -सौ. िोववना त्यािंच्या मल
ु ी एवमली ,सोवफया. जेष्ठ
मल
ु गा ववजय त्याची मल
ु े क्यािलीन -व जस्टीन सवांच्या प्रेमळ
सहवासातील अमेिीका वास्तव्यातील या सफिीच्या भेटीचा शेवटचा क्षण गोड व अववस्मिणीय असाच झाला.
वलटल कििंट राईव्ह मधील - अल्पश्या वास्तव्यात'
त्र्याव्होसड िन 'मधील प्रािंगणात आमच्या जेष्ठानच्या गप्पा
ििंगल्या -मल
ु ाचिं ी मैत्री झाली -त्याच प्रािंगणात आमच्या नाती एवमली -सोवफया व अनष्ट्ु का याच्िं याही बाललीला ििंगल्या व
येथील स्मृतींनी आमच्यातील स्नेह -प्रसन्न -झाला.
योगायोगाने दोन्हीही कुटुिंबे हा परिसि सोडून लवकिच -अन्यत्र
िहावयास जात आहेत. जणू आमची' भेट' होण्याचाच योग
यायचा होता. असो आम्हाला आता पन्ु हा अवमरिके त यायचायोग आला ति एक हक्काचे घि तयाि झाले आहे कािण सनु ील

येथनू नव्या- स्वतःचे घिात िहावयास जात आहे. ति वमवलिंद
येथनू जवळच लहान फ्ल्याट मध्ये िहावयास जात आहे.
येथील मक्ु कामात नव्या देशात -वमवलदिं चे वमत्र स्वप्नील कायेकि -तर्ु ाि व सौ. ईशा गोखले (याचिं े लर्गनही
येथेच झाले ) बडोद्याचे श्री व सौ. डॉ. कुलकणी(ईशाचे आई
वडील ) -सतीश -सिंगीता -त्यािंची मल
ु गी रिचा -खेडकि -गौिी
-श्वेता -लवलत -सवचन -रुचा -अवम्रता -जय व डाबिे कुटुिंबीयगोडबोले नव परिणीत जोडपे -फोंडा व अरुणेश -असे नवे-'
गणगोत ' जमले आवण भेटले. आवण एक छान असे -२०११
चे मिाठी भावर्क -'स्नेह सिंमेलन' हडिं न व्हवजडवनया येथे यशस्वीपणे पाि पडले - तेही अध्यक्ष पदाच्या - वाद-वववादा
ववना.
येथील वनसगडही आता आपला चेहिा मोहिा बदलनू फॉलची - ििंगपचिं मी -खेळण्याच्या मडू - मध्ये -ििंगू लागला
आहे.
आठवणी दाटतात-!- धक
ु े जसे पसिावे -/
जे घडले ते सगळे -सागिं ा कसे ववसिावे -?

फॉलच्या ििंगीबेििंगी उधळणीचे पविमेकडील - ववहिंगम
दशडन डोळे भरून पहात व स्मृतीत साठवतच आम्ही आता
वदनािंक -१२ आक्टोबि २०११च्या -लफ्ु तािंझाच्या
सायिंकाळच्या ६च्या फ्लाईटने- झिु ीच मागे माय देशाकडे
अथाडत- पवू ेकडच्या”आपल्या भाितभमू ीकडे “झेपावत
आहोत. लवकि समक्ष भेटूच.
.
काहीना -”स्वानुभवाचे हे - कथन -कीतडन “-भावले
असेल -ओळखीचे वाटले असेल -कािंहींचे मनोििंजनही झाले
असेल -काहीना मागडदशडक वाटले असेल ति. काहींना”अनाहूत आलेल्या पाहुण्या प्रमाणे “कधी. खपु लेही असेल.
बोअि सद्ध
ु ा झाले असेल- प्रदीघड अश्या वणडनाने. त्यातही काही
अनावधानाने “उणे दणु ”े िावहले असेलच की.!
असो -वपिंडे वपिंडे मवतवभडन्ना - हेही असतेच ना -!. तिीही
- मजा आली-त्यािंनी ते मनमोकळे पणाने कळववले सुद्धा. खपू
आनिंद झाला.

काहीजण -' मौनिं सवाडथड साधनिं ' -च्या शािंती पाठात मर्गन
असल्याचे ही जाणवले. असो ,पण त्यानेच
पन्ु हा पन्ु हा- वलवहण्यास, नव- नवीन उजाड वमळाली. इमेल् चे पेन मधील शाई सुद्धा. अजनू वशल्लक आहेच.
पण -कुठे तिी - द-एन्ड - असतोच ना.!
असेच भेटत िाहू -अधनू मधनू वर्डणाऱ्या- “वळवाच्या
पावसाप्रमाणे''- आनिंदाचा वशडकावा घेत आवण देत िाहू.
अशा आभासी भेटीच्या आठवणीत वभजत िाहू.!
( भाित- इर्गिं लिंड - अमेिीका )
' कोजावगिी '
अवश्वनी * पोवणडमा
११ ,आक्टोबि २०११

दुिग दुर्गट भारी
आसेतहू िमाचल

सुंदर हा देश
त्या सांदु र यात्रेसाठी
www.esahity.com वर मिाराष्ट्र, भारि व जग प्रवासाची अहिशय
सदांु र प्रवासवर्णनां आिेि. िुमच्याआमच्यासारख्या लोकानां ी आपापले
प्रवास अनुभव शब्द आहर् छायाहचत्राांिून माांडले आहर् पाठवले. ई
साहित्यच्या ीमने त्याची सजाव करून त्याांना पस्ु िकरूप हदलां. अशी
शभां रािून अहिक पस्ु िकां आिा ई साहित्यवर आिेि. आहर् िी सख्ां या कािी
िजाराांि जाईल याची आम्िाला खात्री आिे. कारर् आपर् हलिीर्ार
आिाि. आपर् हजथे हजथे हिरायला जाल हिथले िो ो व वर्णनां पाठवा.
आपर् हजथे रिािा त्या पररसरािील हठकार्ाचां े िो ो व माहििी पाठवा. िे
प्रहसद्ध पयण नस्थळ असेल वा नसेल. िुम्िाला िे स्थळ आवडलां ना? मग
हलिा. पाठवा. अलांकाररक भाषेची हचांिा करू नका. बाकी सगळां आम्िी
बघनू घेऊ. सपिं णु ड जग, सपिं णु ड भाित देश, महािाष्ट्रातला प्रत्येक वजल्हा,
प्रत्येक तालक
ु ा आवण प्रत्येक गाव सिंदु ि आहे. आवण त्याचिं सौंदयड पाहू
शके ल असा कोणीही वदव्यदृष्टीचा पाईक आमच्या या “मी पावहलेला…”
वसिीजमध्ये भाग घेऊ शकतो.
याचा िायदा त्या त्या हठकार्ाला भे देर्ारयाांना िोईल. हकांवा
परदेशाि रािर्ारया मराठी वाचकाांना त्या जागेला भे हदल्याचा आनांद
हमळे ल. हकांवा प्रकृ िी अस्वास््यामळ
ु े हिरू न शकर्ारे जीव त्याचा आनदां
घेिील. वा ा. आनांद वा ा. वा ा आहर् वळर्ाांचा आनांद वा ि रिा.
आपल्या लेखनाची मेल व foto पाठवा. esahity@gmail.com

