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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

हसरी वारी 

हे 470 पानी पसु्तक फ़ुकट नाही 
 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पर्ण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारर्ण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजर्ण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पर्ण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवर्ण तमु्हाला आनांद वमळेल 

आवर्ण तमुचां काहीच कमी होर्णार नाही.  

तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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लेखक : श्याम कुलकर्णी 
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हसरी वारी  

लेखक : श्री. श्याम कुलकर्णी 

पत्ता  : द्वारा श्री.जयवतं कुलकर्णी,”गन्धार”फ़्लॅट क्र.५/४ 

           आयडियल कॉलनी,कोथरूि परेु्ण ४११०२९ 

संपर्क  –  व्हॉट्स ऍप क्र.९७६५४५६५८१ 

Email : sgk6642@gmail.com 

पसु्तकातील छायावचत्े: श्री श्याम कुलकर्णी 

मखुपषृ्ठ: श्री.सतीश ब्रह्मे 
 

यव पु् तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकाकडे सरुशित असनू पु् तकवचे शकां र्व 

त्यवतील अांिवचे पनुिुाद्रि र्व नवट्य, शचत्पट शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी 

लखेकाची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यवस कवयदिेीर 

कवरर्वई (दांड र् तरुुां गर्वस) होऊ िकते.  
 

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright 
protection in India is available for any literary, dramatic, 
musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 
1957 provides for registration of such works. Although an 
author’s copyright in a work is recognised even without 
registration. Infringement of copyright entitles the owner to 
remedies of injunction, damages and accounts. 
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प्रकविक:  :ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन  

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

 

प्रकविन : १५ ऑक्टोबर २०२१ (सीमोल्लांघन शके १९४३) 

 

©esahity Pratishthan®2021 

 
 
 
 

• शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह े फ़ॉरर्डा करू 

िकतव.  

• ह े ई पु् तक र्ेबसवईटर्र ठेर्ण्यवपरु्ी शकां र्व 

र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य 

प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े 
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श्री श्याम कुलकर्णी  

यांत् अवियाांवत्की मास्टसस 

पदवी M.E. 1975 

अवियाांवत्की 

महाववद्यालयातनू प्राध्यापक 

म्हर्णनू वनवतृ्त. लेखनाची 

लहानपर्णापासनू आवि. वकलोस्कर, मनोहर, वसांत, प्रपांच, 

लोकसत्ता अशा अनेक वनयतकावलकाांमधनू स्फुटलखेन 

प्रकावशत. 

 

सतीश ब्रह्म,े मी व्यवसायाने बँकर 

आह.े पर्ण लहानपर्णापासनू 

वचत्कलेची आवि होती. सध्या 

वनवतृ्तीनांतर परू्णसवेळ वचत्कला 

आवर्ण वशल्पकलेसाठी वेळ दते 

आह.े  



हसरी वारी श्याम कुलकर्णी 

पान | 7 

 

 

 

 

 

  

 

 

हसरी वारी 

 

  



हसरी वारी श्याम कुलकर्णी 

पान | 8 

 

दोन शब्द:  

 ह ेरूढ अर्ासन ेप्रवासवर्णसन आह ेअसे म्हर्णता येर्णार नाही. 

२००२ पासनू २०१५ पयंत आम्ही आठ वेळा अमेररकेस जाऊन 

आलो. त्यासाठी केलेली तयारी व प्रत्येक वेळेस प्रवासात आलेले 

काही अनिुव ह ेजस ेलक्षात रावहल ेतसे मी २००६ च्या म्हर्णजे 

वतसऱ्या वारीपासनू माझ्या लहरीप्रमार्णे वलहीत गेलॊ, त्यात बरेचसे 

हास्यकारक अनिुव आहते आवर्ण अनेकवेळा वारीस जावे तसे 

गेलो म्हर्णनू नाव हसरी वारी! आठवेल तसे वलहीत गेल्यामळेु त्यात 

क्रमबद्धता नाही. त्यामळेु काही वठकार्णी पनुरुक्ती झाली असण्याची 

शकयता प्रयत्नपवूसक टाळली असली तरी अनवधानान े झाली 

असण्याची शक्यता आह ेती कृपया दलुसवक्षत करावी.  

 २००२ ते २०२१ येवढ्या कालावधीत जग फारच बदलनू 

गेले आह े त्यामळेु २००२ ची वारी त्यावेळच्या पररवस्र्तीशी 

वमळती जळुती तर शेवटची ही ती पररवस्र्ती बरीच बदलल्यावर 

झालेली आह ेव या प्रकाशनाच्या वेळी तर ती आर्णखीच बदलली 

आह,े याची वाचकाांनी कृपया नोंद घ्यावी.  

 ही वारी वसद्ध होण्यास कारर्णीितू होर्णाऱ्यात अर्ासत पवहला 

मान माझ्या वितीय वचरांजीव सवुजतचा, तर वनम्मा वाटा त्यानांतर 

अमेररकेसच जार्णाऱ्या ज्येष्ठ वचरांजीव जयवन्तचा! वाऱ्या 
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घिवण्यात वसांहाचा वाटा अर्ासतच माझ्या सौिाग्यवतीचा! 

पवहल्या वारीहून परत आलो की लगेच दसुऱ्या वारीची वसद्धता 

करण्याच्या तयारीस ती लागायची व बॅगा िरण्याचा मी नसुता 

प्रयत्न करू लागलो तरी ती बॅगाांपासनू मला दरू ठेवायची. मी 

म्हर्णज ेवतच्या दृष्टीने पवहल्या वेळेला पाचवी बॅगच होतो.  

 ह े वलखार्ण करण्यास मला प्रवतृ्त करर्णारे माझे वमत् श्री. 

मकुुां दराव दऊेस्कर याांच्या ऋर्णातच रहार्णे मला आविेल. या 

कर्ेचा पवहला िाग वलहून मी गप्प बसलो होतो, पर्ण तो िाग 

त्यानी वाचला व मी त्याांच्यादृष्टीने काहीतरी वाचनीय वलवहतोय 

असे त्यानी मत प्रदवशसत केल्यामळेु पढुील िाग वलहून “मनोगत” 

या जालावरील वनयतकावलकात पाठवण्यास लागलो व त्यास 

बऱ्यापैकी प्रवतसाद वमळाल्यामळेु ह ेवलखार्ण परू्णस झाल ेत्याबद्दल 

मनोगतच्या प्रशासकाांचा व त्यावेळच्या वाचकाांचाही मी ऋर्णी 

आह.े श्री.सतीश ब्रह्मे यानी अगदी र्ोि्या पवूससचूनेवरून 

पसु्तकासाठी सयुोग्य मखुपषृ्ठ तयार करून करून वदले याबद्दल 

त्याांचे मन:पवूसक आिार! आता ह े वलखार्ण प्रकावशत करण्याची 

तयारी दाखवल्याबद्दल मी “ईसावहत्य” च्या प्रशासकाांचे आिार 

मानतो व माझे दोन शब्द परू्णस करतो.  

श्याम कुलकर्णी   
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प्रास्ताडवक 

 

 अमेररकेतील अनिुव पवहली वारी झाल्यावर जवळ जवळ 

सहा वर्ांनांतर वलहीत असल्याने आवर्ण आता तर त्याला जवळ 

जवळ वीस वर् ेलोटल्यामळेु त्यावेळी मागास वाटर्णारा आपला 

िारत (मेरा िारत महान!) अवतशय वेगान ेप्रगती करत असल्यामळेु 

आता अमेररकाच मागास दशे वाटायला लागलाय. त्यामळेु 

पवहल्या वारीतील अनिुव वलवहताना मी अमेररकेच्या प्रगतीचे 

बरेच वठकार्णी कौतकु केले आता हचे पहाना मी मारे ऐटीत 

चतवुमसती वचत्पटाववर्यी वलवहल ेतर आपल्याकिे आता र्वण्मती 

वचत्पट वनघालेही. आता सहा वमती कशाला म्हर्णायचे याववर्यी 

चचेला परेुसा वाव आह ेही गोष्ट वेगळी! मी मॉलववर्यी वलवहल ेन 

वलवहले तो त्याच्याहून आकाराने जास्त मोठे नसले तरी त्यापेक्षा 

वकतीतरी अवधक गदी असर्णारे मॉल आता आपल्याकिेही 

वनघालेले पाहतोय आवर्ण तेर्े वबल चकुते करायला त्याच्याहूनही 

जास्त वेळ लागण्याचा अनिुवही घेऊन झाला! येऊन जाऊन गािी 

(बैलगािी नव्ह)े घेऊन न गेल्यामळेु गािी पाकस  कुठे करायची 

याववर्यी काही अिचर्ण मात् आली नाही (तशी ती आपल्याकिे 

कोठेही उिी केली तरी चालते म्हर्णा) पर्ण नांतर घरी येताना अनेक 
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ररक्षावाल्याांची मनधरर्णी केल्यावर मीटरपेक्षा दहा रुपये जास्त दते 

असाल तर नेतो या प्रेमळ आग्रहाला मान्यता द्यावी लागली. तरी 

बरां पणु्यातच आह े बांगलोरला नाही नाहीतर मीटरच्या दपुटी 

वतपटीने पैसे मोजावे लागले असते. आता कदावचत बांगलोरची 

वस्र्तीही बदलली असेल. अर्ासत याबाबतीत तर िारत अगोदरच 

फार पढुारलेला दशे आह.े पर्ण आता मला ह ेसाांगा तमु्ही अमेररकेत 

टॅक्सीत बसल्यावर उतरताना एक दोन िॉलर गपुचपु वटप म्हर्णनू 

दतेाच ना मग तेच या ररक्षाचालकाांनी हक्काने आवर्ण प्रेमळपर्णे 

मागनू घेतले तर कुठे वबघिले.  

 अश्या पवूसग्रहदवूर्त दृष्टीमळेुच अमेररकेत जाईपयंत तो 

ववकवसत - पढुारलेला आवर्ण आपर्ण मात् ववकसनशील म्हर्णजे 

मागास असे वगीकरर्ण आपर्ण नव्ह ेतर इतर जगाने केले आह ेतेच 

आपर्ण खरे माननू चालतो. पर्ण अमेररकेत गेल्यावर अमेररकेलाच 

मागास दशे म्हर्णावे लागेल असे वाटू लागत.े ज्या क्षेत्ात आपर्ण 

पढुारलेले अर्ासत ववकवसत आहोत त्यात त्या दशेाला 

ववकसनशील तरी म्हर्णता येईल की नाही शांकाच आह ेकारर्ण त्या 

क्षेत्ात ववकास करण्याची मळू इच्छा तरी हवी ना! आता हचे पाहा 

व्यापारी म्हर्णनू एके काळी वब्रवटश लोक प्रवसद्ध होते आवर्ण 

त्यातीलच काही अमेररकेत गेल्यामळेु त्या क्षेत्ात तेच आघािीवर 

असायला हवेत की नाही? पर्ण नाही. कोंर्णत्याही गोष्टीचा 
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(वस्तचूाच नव्ह)े व्यापार करण्यात आपर्ण त्याांना केव्हाच मागे 

टाकले आह.े व्यापार करण्यासाठी आपल्याला कोर्णतीही गोष्ट 

चालते. मग त्यात वशक्षर्ण असो, पदव्या असोत वकां वा परीक्षेच्या 

प्रश्न पवत्का असोत.  

 अमेररकेत पयसटक यावेत म्हर्णनू प्रत्येक स्र्ळ सशुोवित 

करून प्रेक्षर्णीय करण्यात उगीचच पैशाचा अपव्यय करताना 

वदसतात. त्याऐवजी त्या स्र्ळातील वस्तूांचाच व्यापार केला तर? 

म्हर्णज ेसुांदर सुांदर दवुमसळ पेंवटांग्स वकां वा वशल्प ेउगीच सांग्रहालयात 

सित पिण्यापेक्षा त्याांचाच व्यापार करण्याची कल्पना नाही त्याांना 

सचुत! आपल्याकिे सगळ्याच वस्त ू एवढेच काय मार्णसेही 

ववकाऊ असतात. अमेररकेत ररपवब्लकन सेनेटर िेमोके्रट झालाय 

वकां वा उलटे झालेय असे कधी ऐकू आले नाही. कदावचत या 

बाबतीत फारच कमी पयासय असण्याचा हा फायदा (की तोटा?)! 

आपल्याकिे कसे दररोज राजकीय व्यक्ती वेगळ्याच पक्षात 

असतात. एवढेच काय पर्ण नवीन पक्षही काढतात. केवळ 

महाराष्ट्रात २०१९ च्या वनविर्णकुीत १६ पक्ष तर िारतात एकूर्ण 

२६९८ पक्ष आहते, असे वदसते. या व्यापारात वकती फायदा असतो 

याची याां अमेररकनाांना कल्पनाच नसावी. अनेक अियारण्य ेठेऊन 

जांगली प्राण्याांच्या सांरक्षर्णात पैशाचा अपव्यय करण्यापेक्षा त्याांची 

वशकार आपर्णच करून त्याांच्या कातिीचा वकां वा वशांगाांचा वा 
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सळु्याांचा व्यापार करण्याची शक्कल त्याांना सचुवण्यासाठी 

आपल्या वनमांत्रयाांनाच वतकिे पाठवायला हवां.  

 राम गर्णेश गिकऱ्यानी बाळकराम या नावान े वलवहलेल्या 

ववनोदी लेखात (पररवशष्ट पाहा) स्वयांपाकघरातील काही नव्या 

कृतींचा पररचय करून वदला आह.े (बघा गिकऱ्याांनाही या 

ववर्याचे महत्व वकती पवूी कळल ेहोते. अगदी कमलाताई ओगले 

याांच्या पसु्तकापवूी आवर्ण आपल्या दरूदशसन वावहन्यावर सांजीव 

कपरूचा खानाखजाना सरुू होण्यापवूी.) तर ते असो. 

बाळकरामाांच्या या लेखात त्यानी खाद्यपदार्ांच्या नावाांने प्रचवलत 

वाक्प्रचाराांचा गमतीशीर वापर करून तो लेख वलवहला आह.े त्यात 

गळुाचा गर्णपती, चापटपोळ्या, धम्मकलािू इ. पदार्ासबरोबरच 

बफीची चटर्णी हा पदार्स वदला आह.े त्या खाद्यपदार्स कृतीच्या 

शेवटी त्याांनी "माझ्या मत े आपल्या आवित्या कोर्णत्याही 

पदार्ासची चटर्णी सहज करता येते," असा ववनोदी शेरा मारला 

आह.े गिकरी आज हयात असते तर त्याांनी त्यात िखूांिाचे 

श्रीखांि, व  शक्षर्णाचे वशक्रर्ण, पदव्याांची वखरापत अशा नावाच्या 

पदार्ांची िर घालनू "आमच्या मत ेिारतात कोर्णत्याही गोष्टीचे 

खाद्यपदार्ासत रूपाांतर करून त्याची सहज चटर्णी करता येते."असा 

शेरा मारला असता. खात े वाटपाबाबत मांवत्मांिळातील 

घटकपक्षाांत उगीच नाहीत वाद होत. खात ेया शब्दातच खरे म्हर्णजे 
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हा अर्स लपला आह.े खाद्यसांस्कृतीत नाहीतरी आपर्ण 

पवहल्यापासनूच आघािीवर आहोत अशी आघािी घेर्णे 

अमेररकनाांना र्ोिेच जमर्णार आह?े तरी आपर्ण मात् 

मागासपर्णाचेच तरु्णतरु्णे वाजवत बसर्णार का? बशु, राइल्स 

िारतीयाांच्या खाण्यावर टीका करतात त्यातील गविसतार्स खरा तर 

हाच आह ेनाचता येईना अांगर्ण वाकिे म्हर्णतात ते याांच्याबाबतीत 

अगदी खरे ठरत.े ज्याना बाळकराम याांचा मळू लेख आठवत नसेल 

वा माहीत नसेल त्यानी पररवशष्ट पहाव.े  

 र्ोिक्यात िारत म्हर्णजे आपला दशे मागासलेला व 

अमेररका पढुारलेला हा माझा गैरसमज अनेक वाऱ्या झाल्यावर 

आता दरू झाला व खरे तर सवस जगात आपला दशे प्रर्म क्रमाांकावर 

आह.े सवस जग जेव्हाां अज्ञानाच्या अांध:कारात चाचपित होत ेतेव्हाां 

आपल्याकिे तक्षवशला, नालांदा अश्या ववद्यापीठात बाहरेील 

दशेातील लोक येऊन वशकत होते, रामायर्णकाळापासनू आपर्ण 

आकाशयानातनू (आठवा पषु्ट्पक ववमान) वफरत होतो. सयूासवरही 

पावसाळ्यात ढगाांची गदी झाल्यावर वनस्तेज व्हावे लागत े तसे 

काही काळ आपले झाले होत ेपर्ण तो पारतांत्रयाचा ढग दरू जाताच 

आपर्ण पनु्हा तेजान ेतळप ूलागलो आहोत,  
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 त्यामळेु ह े प्रवासवर्णसन नसनू अमेररकेत जाण्याची सांधी 

मलुाांनी आर्णनू वदल्यावर जाता येता जे काही मजेशीर अनिुव 

आले त्याववर्यी मी वलवहले आह,े यातनू अमेररकेववर्यी काही 

ज्ञान प्राप्त झालेच तर तो एक योगायोग समजावा. आमच्या 

वपढीतील पालकाांनी जरी परदशे पयसटन करर्ण ेवनवर्द्ध मानले नव्हते 

तरी “गि्या आपला दशे बरा” या उक्तीवर ठाम ववश्वास ठेवला तसे 

पढुील वपढीने ते मानले नाही, आवर्ण “जरा बाहरे जाऊन पाहूया 

तरी! ” असा ववचार करून ज ेबाहरे पिले ते वतकिचेच झाले. 

त्यामळेु अवधकावधक पालकाांना या “वारी”च्या वाचनाने 

पनु:प्रत्ययाचा अनिुव येऊ शकेल.  

------------------------------------------------------  
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१. पूववतयारी 

 

पारपत् (पासपोटस) 

 ’काशीस जावे वनत्य वदावे’ असे जनु्या काळी म्हर्णजे शांिर 

एक वर्ासपवूी (वकां वा त्याहीपवूी) म्हटले जायचे. त्यावेळीच्या 

मध्यमवगीयाांच ह ेस्वप्न असायचां. त्यावेळच्या लोकाांची स्वप्नही 

फारशी उच्च प्रतीची नसायची, त्यातल ेह ेत्यामानाने बरेच वरच्या 

दजासचे! इांग्रजाांच्या काळात इतकी सरुवक्षतता होती की काठीला 

सोन ेलावनू खशुाल काशीयात्ा करून यावे असे त्या लोकाांच 

म्हर्णर्णां असलां तरी इांग्रजान काठीला लावायला सोनांच इतकां  कमी 

ठेवलां होत की काठीला सोनां बाांधनू काशीला जाऊ इवच्छर्णारा त्या 

अगोदर स्वगासचीच वाट धरायचा.  

 पर्ण आता मात् जो तो काशीलाच काय परदशेातच पळतोय. 

मात् स्वतःच्या खचासने परदशेी जाण्यापेक्षा परदशेी कां पनीने वकां वा 

आर्णखी कोर्णी आमांवत्त केले म्हर्णनू आवर्ण पेपरात फोटो वगैरे 

छापनू येऊन परदशेी जाण्यातली ऐट काही वेगळीच! तसा 

स्वखचासने जार्णाऱ्याना फोटोही स्वखचासने (जावहरातीच्या दरात) 

छापनू घेता येतो म्हर्णा! सरकारी खचासने जाता येण्यासाठी तमु्ही 

मांत्ी अगर वकमान नगरसेवक तरी असावे लागत.े मग स्वदशेात 
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सहज उपलब्ध असर्णाऱ्या गोष्टीची पहार्णी परदशेात करण्याच्या 

महत्त्वाच्या कामासाठी जार्णाऱ्या वशष्टमांिळात तमुचा समावेश 

होऊ शकतो.  

 मी अवियाांवत्की पदवीधर असलो तरी त्या काळात 

अवियांत्याना परदशेी पाठवर्णे िारतीय कां पन्याना कमीपर्णाचे (पेक्षा 

अनावश्यक आवर्ण खवचसक) वाटे, तरीही जी काही र्ोिीफार 

शक्यता असे तीही मी अवियाांवत्की महाववद्यालयात प्राध्यापक 

होऊन आपल्या वाट्याला येर्णार नाही याची काळजी घेतली होती. 

नाही म्हर्णायला तशी एक वशष्ट्यवतृ्ती होती. त्यात तांत्वशक्षकाना 

(त्यावेळच्या) पविम जमसनीस पाठवण्यात येई. (त्या वेळी पवूस व 

पविम जमसनीचे एकीकरर्ण झाले नव्हते) ती वशष्ट्यवतृ्ती घेऊन 

प्राध्यापक प. जमसनीस जाऊन काय वशकून येत कोर्णास ठाऊक 

कारर्ण या योजनेतनू जाऊन येर्णाऱ्या प्राध्यापकानी तेर्े काय 

वशकवण्यात आले याववर्यी कधी एक चकार शब्द उच्चारल्याचे 

ऐवकवात नाही, वशष्ट्यवतृ्ती दणे्यापवूी अशी अटच तांत्वशक्षर्ण 

खात्याकिून घालण्यात येत असावी. याबाबतीत सवसच सरकारी 

खात्याइतकेच वकां वा जरा अवधकच ह ेखाते दक्ष! (त्यावेळी अण्र्णा 

हजारे याांचे मावहतीच्या अवधकारासाठीचे उपोर्र्ण व्हायचे होत.े)  
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 त्यामळेु वशक्षकान ेआपली पात्ता वाढव ूनय ेआवर्ण एकाद्याने 

स्वत:च्या प्रयत्नाने वाढवलीच तर वतचा उपयोग तांत्वशक्षर्णाचा 

दजास वाढवण्यासाठी तरी करू नय ेअसा दांिकच त्या काळी होता. 

आता सवस क्षेत्ातील वशक्षक प्राध्यापकाांना आपल्या ववर्यातील 

स्नातकोत्तर पदवी PhD करर्ण ेआवश्यक करण्यात आले आह े

त्यामळेु वशक्षर्णाचा दजास वकतपत सधुारला याचा पत्ता नसला तरी 

PhD चा दजास मात् घसरलाय असे ऐवकवात आह.े सध्या तर 

प्रार्वमक शाळेपासनूच ववद्यार्थयांना परीक्षेची जरुरी नाही असा 

वनर्णसय घेऊन आपला दजास वाढवण्याच्या बाबतीत ववद्यार्थयांनी 

आत्मवनिसर व्हावे असा वनर्णसय घेऊन शैक्षवर्णक दजास 

वाढववण्यासाठी एक दजेदार पाऊल शासकीय पातळीवरच घेण्यात 

येत आह.े असो!  

 मी नकुताच नोकरीला लागल्यामळेु या सगळ्या खाचाखोचा 

मला माहीत नसल्यामळेु त्या वशष्ट्यवतृ्तीसाठी अजस केल्यावर मी 

खरेच आपर्ण प. जमसनीला जार्णार अशा गोि धुांदीत काही वदवस 

वावरलो त्यासाठी जमसन वशकण्याचा उपद्याप पर्ण केला. पर्ण मांत्ी, 

नगरसेवक अशा महत्त्वाच्या व्यक्तीना महत्त्वाच्या कामासाठी 

परदशेात पाठवण्यातच सरकारच्या परदशेी चलनाची 

(अक्षरशः)वाट लागत असल्याने माझ्यासारख्या नकुत्याच 

शासकीय सेवेत प्रवेश केलेल्या प्राध्यापकास परदशेात पाठवनू 
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त्याचा दजास वाढवण्याची चैन सरकारला परविण्यासारखी नव्हती 

कारर्ण शासकीय सेवेत ज्येष्ठता हा महत्वाचा वनकर् त्यामळेु माझा 

परदशे या शब्दाशी सांबांध केवळ परदशे वशक्षर्णासाठी जार्णाऱ्या 

ववद्यार्थयासना लागर्णारी वशफारसपत्े दणे्यापरुताच काय तो रावहला 

पर्ण त्याचबरोबर माझ्या हातावर ववधात्यान े मारून ठेवलेली 

परदशेगमनाची रेर्ा अशी र्ोिीच वाया जार्णार होती? त्यामळेु 

मलुगा परदशेी गेल्यामळेु का होईना आम्हालाही परदशेगमनाचा 

योग आलाच पर्ण तो त्यानांतर जवळ जवळ ३५-३६ वर्ासनी म्हर्णजे 

मी सेवावनवतृ्त झाल्यावर!  

 आमचे कवनष्ठ वचरांजीव माझ्यासारखे " असेल माझा हरी तर 

दईेल खाटल्यावरी" म्हर्णनू कोर्णी आपल्याला परदशेी पाठवील 

अशा भ्रमात न रहार्णारे असल्यामळेु अवियाांवत्की पदवी प्राप्त 

होताच आम्हाला पत्ताही लाग ून दतेा त्यान ेखटपट करून एक 

वदवस आपर्ण अमेररकेत जार्णार आहोत असे जाहीर केले. अर्ासत 

मला जे जमले नाही ते त्यान े जमवल्याचा आम्हाला आनांदच 

झाला. तो जाऊन दोन वर्े झाल्यावर तो आता लवकर परत येत 

नाही अशी खात्ी झाल्यावर मात् एकवदवस आम्हाला जावे लागेल 

अशी आशा वाटू लागनू जावेच लागले तर वनदान पारपत् तरी 

असावे या दृष्टीन े (आवर्ण तेही त्याच्याच आग्रहामळेु) ते 

वमळवण्याच्या माग ेआम्ही लागायचे ठरवले. ही गोष्ट ववसाव्या 
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शतकातली! अशा बाबतीत चालढकल करण्यात मी पटाईत आह.े 

पर्ण त्यावेळी मी औरांगाबादला होतो आवर्ण तेर्े पासपोटस ऑवफस 

नकुतेच वनघाले होत ेआवर्ण ही बातमी फारच कमी लोकाना माहीत 

होती इतकी की मी त्या ऑफीसमध्य ेगेलो तेव्हा तेर्े पासपोटससाठी 

फॉमस मागायलासदु्धा माझ्याव्यवतररक्त फक्त एकच गहृस्र् तेर्े 

असलेल्या एकुलत्या एक वखिकीपाशी होता. त्यामळेु फार 

लाांबलचक राांग आह े अशा छान कारर्णासाठी माझा पासपोटस 

काढण्याचा ववचार रद्द करर्णे मला शक्य झाले नाही. वशवाय त्या 

वखिकीमधील व्यक्तीलाही नसुतेच बसनू कां टाळा आल्या मळेु 

“वा! कोर्णीतरी जातोय बवुा परदशेाला “ याचे कौतकु वाटून त्याने 

तो अजासचा नमनुा माझ्या हातात ठेवला. या वेळी आम्हाला परदशेी 

पाठवण्याचा जर्ण ुचांगच दवैान ेबाांधला होता.  

 पारपत्ासाठी अजस करण्याचा वववहत नमनुा वमळाल्यावर तो 

घरी आर्णनू त्यावर परेुशी धळू जमण्याची मी वाट पावहलीच 

त्यावशवाय अजाससोबत जोिावयास लागर्णाऱ्या एका प्रमार्णपत्ाची 

त्टुी माझ्याकिे होती. म्हर्णज े आमच्या लग्नाचे प्रमार्णपत् 

माझ्याकिे नव्हत े (पवूी नवराबायकोचा एकमेकावर िरिक्कम 

ववश्वास असल्यामळेु अशा प्रमार्णपत्ाची गरज पित नसावी) आवर्ण 

ते वमळवण्यासाठी पनु्हा लग्न करर्ण ेशक्य नव्हत.े त्यासाठी एक 

शपर्पत् करून िागर्णार होते असे या गोष्टीचा अनिुव असर्णाऱ्या 
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माझ्या वमत्ान ेमला साांवगतले पर्ण त्यासाठी लागर्णाऱ्या स्टॅ ांपपेपरचा 

नेहमीप्रमार्ण े दषु्ट्काळ होता. अर्ासत मला चालढकल करायला 

आर्णखीच चाांगले कारर्ण वमळाले. तेवढ्यात माझ्या आर्णखी एका 

वमत्ाची मलुगी पर्ण नकुतीच परदशेी गेलेली असल्याने आवर्ण तो 

माझ्याशी या ववर्यावर सहज बोलल्यावर त्याने तर पारपत् 

काढलेसदु्धा असे कळले, आवर्ण खरे तर तो माझ्याहूनही 

चालढकलप्रवीर्ण असतानासदु्धा त्यान ेपारपत् काढले ह ेऐकल्यावर 

मात् मी एकदम जागतृ झालो पर्ण त्याने माझ्यावर आर्णखी एक 

बोंबगोळा टाकला. त्यान े साांवगतले की आपर्ण सरकारी सेवेत 

असताना पारपत् काढायचे असल्यास सांबांवधत खात्याच्या 

प्रमखुाच े ना हरकत प्रमार्णपत् लागत.े म्हर्णज ेर्ोिक्यात माझ्या 

र्ोि्याफार झालेल्या मानवसक तयारीला खीळ घालण्याचे काम या 

बातमीने केले. त्यातल्यात्यात सदुवैाची गोष्ट एवढीच होती की 

असा अजस मला आमच्या महाववद्यालयाच्याच कायासलयात दऊेन 

तो पढेु तांत्वशक्षर्ण सांचालकाांकिे पाठवण्याची ववनांती केली की 

िागर्णार होते आवर्ण अशा वलखापढीत वशक्षकी पेशात असल्याने 

मी चाांगलाच तयार असल्याने असा अजस कायासलयात सादर करून 

माझे वाट पहाण्याचे व्रत मी इमान ेइतबारे चालवले.  

 मधल्या काळात लग्नाच्या प्रमार्णपत्ाववर्यी हालचाल 

करावी असा मी मानवसक प्रयत्न करत होतो कारर्ण शारीररक 
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हालचाल होण्यासाठी मनाची तयारी आवश्यक असते ना! पर्ण 

तेवढ्यात मला आठवल े की फार पवूी सौिाग्यवतीस वतचा 

शैक्षवर्णक दजास वाढवण्याची इच्छा झाली असताना लग्नाच्या 

प्रमार्णपत्ाची आवश्यकता पिली होती. त्यावेळी पाच रुपयाच्या 

स्टॅ ांपपेपरवर लग्न केल्याचे शपर्पत् वतला ववद्यापीठात सादर करावे 

लागले होत.े माझ्या वकील वमत्ानेच तो स्टॅ ांपपेपर आर्णनू मला 

कोटासची पायरी चढायला लावले होत.े आवर्ण शपर्पत् हाती 

पिताच न्यायाधीशमहाराांजाांशी हस्ताांदोलन करण्याचा अगाऊपर्णा 

माझ्या हातनू घित होता तो त्यान ेमोठ्या वशताफीने मध्य ेपिून 

टाळला होता. त्या शपर् पत्ाची प्रत ववद्यापीठास वतने वदली होती 

अर्ासत मळू प्रत घरातच असण्याची शक्यता होती आवर्ण या वेळी 

मात् आमच्या पत्नीच्या (ह ेउघिच आह)े व्यववस्र्तपर्णामळेु ते 

शपर्पत् सापिायला मळुीच त्ास झाला नाही. पत्नीच्या उच्च 

शैक्षवर्णक दजासचा वतला व मलाही झालेला हा एकमेव फायदा! मात् 

ह े पाच रुपयाचे प्रमार्णपत् चालते की नाही अशी शांका आम्हा 

दोघानाही वाटत होती कारर्ण मला तविर्यक सल्ला दरे्णाऱ्या 

वमत्ाला त्यासाठी कमीतकमी वीस रुपयाांचा तरी स्टॅ ांपपेपर लागतो 

असे साांगण्यात आले होत ेतरीही आता तरी तेच द्यायचे आवर्ण बघ ू

पढेु काय होते ते असा वनर्णसय आम्ही घेतला. वशवाय आम्ही चेंिू 

तांत्वशक्षर्ण सांचालकाांकिे टोलवला असल्यामळेु तेच नेहमीच्या 
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प्रर्ेनसुार “तमु्हाला काय करायचेय अमेररकेत जाऊन, आवर्ण वतर्े 

जाऊन तमु्ही काही दशेद्रोही कारवाया करर्णार नाही कश्यावरून?” 

असे ववचारून वकां वा परदशेपयसटर्ण वनवर्द्ध या आपल्या र्ोर 

परांपरेची आठवर्ण करून दऊेन कदावचत आम्हाला अिवतील व 

मग पढेु काही करण्याचा प्रश्नच उद्भवर्णार नाही अश्या समजतुीत 

राहून सध्यापरुतातरी तो ववर्य मी पार ववसरून गेलो.  

 मला परदशेात जायची मळुीच घाई नाही ह े आमच्या 

तांत्वशक्षर्ण कायासलयासही समजल्यामळेु नेहमीची दफ्तरवदरांगाई न 

करता एक वदवस अगदी अलगदपर्णे ना हरकत प्रमार्णपत् 

महाववद्यालयाच्या कायासलयात अवतीर्णस झाले. त्यानसुार मी 

परदशेात कुठल्याही प्रकारचे गैर वतसन न करण्याच्या बोलीवर तसे 

प्रमार्णपत् मला दणे्यात येत आह ेअसे वलवहले होत.े मी बायकोसह 

जात आह ेह ेकळल ेअसते तर त्यानी अशी शांकाही व्यक्त केली 

नसती अशी मला खात्ी वाटते.  

 पारपत् दाखल करण्यासाठी काही लोक मध्यस्र् वापरतात. 

ह ेमध्यस्र् अजस कायासलयात दाखल करण्यापलीकिे काहीच करत 

नाहीत असा इतराांचा अनिुव आह.े आवर्ण अजनूही 

औरांगाबादच्या पारपत् कायासलयास म्हर्णावी तशी ऊवजसतावस्र्ा 

प्राप्त झालेली नसल्याने केवळ अजस दाखल करण्यासाठी 
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मध्यस्र्ाची नेमर्णकू करावी असे मला वाटले नाही. तांत्वशक्षर्ण 

सांचालकाांनी ना हरकत प्रमार्णपत् वदल्यामळेु आता मात् 

पारपत्ासाठी अजस दाखल करण्यात कसलाच अिर्ळा न उरल्याने 

मला दोघाांचे अजस दाखल कराव ेलागले. मला पारपत् वमळण्याची 

मळुीच घाई नाही याची कुर्णकुर्ण पारपत् कायासलयातील 

कमसचाऱ्याांनाही कशी लागली दवे जार्ण े आवर्ण त्यामळेु या 

कामासाठी ववलांब लावण्याचा त्याांचा उत्साहच नष्ट झाला असावा! 

पर्ण तरीही काही अिर्ळे वशल्लक होतेच, काऱर्ण मी 

महाववद्यालयातनू एक वदवस घरी आलो तेव्हा घरी पोवलस येऊन 

गेल्याची सवुातास सौ. ने माझ्या कानावर घातली. सदुवैाने 

त्यावेळपयंत दरूदशसनवर मावलकाांचा सळुसळुाट झाला नव्हता 

त्यामळेु त्या बातमीने माझ्या मनावर कसलीच उलटसलुट 

प्रवतवक्रया झाली नाही वशवाय मावलकेत अशा वेळी त्या िागाचा 

शेवट करून प्रेक्षकाना पढुील वदवसापयंत टाांगनू ठेवतात तसे 

काहीही न करता लगेचच तो पारपत्ासाठी पोवलस तपास करायला 

आला होता हहेी वतन ेसाांगनू टाकले.  

 अशा वेळी पोवलस कायासलयात जाऊन त्याांची गाठ घेऊन 

योग्य ती दवक्षर्णा द्यायची असते असे शहाण्या व पवूासनिुवी 

मार्णसाांनी साांगनू ठेवले आह.े खरां तर मला पारपत् वमळायला 

वकतीही उशीर झाला तरी हरकत नाही अशी माझ्या मनाची तयारी 
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असल्याने त्या शहाण्या मार्णसाांचा सल्ला पाळण्याचे मला कारर्ण 

नव्हत.े पर्ण " होर्णारे न चकेु जरर तया ब्रह्मा असे आिवा " असे 

म्हर्णतात ना! त्यामळेु आमच्या पोवलस तपासातही काही अिचर्ण 

रावहली नाही असेही सौ. ने मला सनुावल.े त्याचे कारर्णही तसेच 

मजेदार होत.े त्यावेळी औरांगाबादला असर्णारे पोवलस कवमशनर 

वतच्या नात्यात होत ेआवर्ण ते एकदोनदा आमच्या घरी आल्याचे 

तपासर्णी करर्णाऱ्या पोवलसान ेपावहले होत ेते तमुचे कोर्ण एवढ्या 

प्रश्नाचे उत्तर हीच आमची पोवलस तपासर्णी झाली, आवर्ण 

खरोखरच एक वदवस रवजष्टर पोस्टान ेआमचे दोघाांचीही पारपत्े 

घरबसल्या आमच्या हातात पिली. नाहीतर पोवलस तपासर्णीसाठी 

आपल्या वविागाच्या पोवलस स्टेशनमध्य ेजाऊन अनेक कागदाांवर 

सह्या करून आपल्या कोर्णत्याही गनु्ह्यात सामील नसण्याची त्याना 

खात्ी करून द्यावी लागते, ह े त्यानांतर दोनदा पारपत् काढताना 

माझ्या अनिुवास आले त्यावरून या वेळी आम्हाला परदशेगमन 

घिवण्याच्या बाबतीत वनयती अगदी ठाम होती ह ेवनवित, याचा 

अनिुव पढेुही यायचा होता.  

 पारपत् जरी १९९९ च्या शेवटीशेवटी वमळाले तरी 

अमेररकेला जाण्याचा योग मात् तब्बल तीन सािेतीन वर्ासनी 

म्हर्णज े२००२ च्या मे मवहन्यात आला. खरे तर आता योग आर्णरे्ण 

आमच्याच हातात होत ेपर्ण मी नोकरी करीत असताना गेल्यास 
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फार वदवस रहाता येर्णार नाही अशी शक्यता होती. असे घाईघाईने 

जाऊन येण्यात आता आम्हाला स्वारस्य नव्हत.े जायचे तर 

आरामशीरपर्णे जाऊन यावयास हव ेअसे आम्हास वाटत होत.े 

आवर्ण त्याप्रमार्णे मी सेवावनवतृ्त झाल्यावर आता आम्हाला 

जाण्यास काही अिचर्ण नाही या कल्पनेन ेवचरांजीवानी आम्हाला 

य.ू एस. िेटीचे वनमांत्र्ण पाठवनू वदले अस े वनमांत्र्ण वव्हसा 

वमळण्यासाठी आवश्यक असते म्हर्ण.े !  
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२. अमेररकेचा डव्हसा (प्रवेशपत्र) 

 

 त्यामळेु आता वव्हसा वमळवण्याच्या मागे लागर्णे आवश्यक 

होत.े या बाबतीत आपर्ण िारतीय वजतके उदारहृदयी वततकेच ह े

अमेररकन लोक सांकुवचत वतृ्तीचे! त्यामळेु अमेररकन 

कॉन्सलुेटसमोर वव्हसा वमळवण्यासाठी उत्सकु िारतीयाांच्या राांगा 

लागलेल्या असतात असा पवूी जाऊन आलेल्याांचा अनिुव होता. 

माझ्या अमेररकेत गेलेल्या मलुालाच पहाटे पासनू राांगेत उि ेरहावे 

लागले होते. त्याांनी साांवगतलेल्या हकीकतींवरून त्यासाठी अजस 

िरून वदल्यावर मवहन्यादोनमवहन्यानी मलुाखतीला बोलावतात, 

तेर्े अमेररकन अवधकाऱ्याांच्या प्रश्नाच्या फैरीला तोंि द्यावे लागत.े 

ते काय ववचारतील याचा नेम नाही, अमेररकेला कशाला जाताय, 

कुर्णाकिे जाताय, वतर् ेजाऊन काय करर्णार, तेर्े तमुचा खचस कोर्ण 

करर्णार एक ना दोन. अरे या सगळ्या गोष्टी तमु्हाला काय 

करायच्यात. आमच्या दशेात येर्णाऱ्याांना कधी आम्ही ववचारले 

आह े का? तमुच्याच पवूसजाांपैकी काही आमच्या दशेात आले 

आवर्ण आमच्यावर राज्य करून गेले आवर्ण आता सदु्धा पहा बरे 

कसे आमच्याकिे आवजाव घर तमु्हारा. कोर्ण आलां  कोर्ण गेलां  

याकिे लक्ष दणे्याचा आगाऊपर्णा आम्ही करतो तरी का? मळुीच 
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नाही. काही वदवस त्याांना घसुखोर म्हटले तरी नांतर तेच आमच्यावर 

दादावगरी करू लागतात. बरेचदा आांतरराष्ट्रीय ख्यातीचे(दाउद 

इब्रावहम सारखे) लोकही आमच्याकिे येऊन गेल्यावर मग 

आम्हास जाग येते आवर्ण त्यानांतर त्याांचा पाहुर्णचार करायचा 

रावहला ही रुखरुख दरू करण्यासाठी त्याांना आपल्याकिे पाठवावे 

म्हर्णनू पोतुसगाल, पावकस्तान अशा दशेाांची ववनवर्णी करावी लागते. 

(मजा म्हर्णजे आम्हाला अिवर्णारे हचे लोक आमच्याच दशेातील 

घोटाळेबाज लोकाांना मात् आपल्या दशेात आनांदाने ववहार करू 

दतेात) 

 आपली ही सवहष्ट्र्णतेुची ऐवतहावसक परांपरा कोठे आवर्ण ह े

अमेररकन लोक म्हर्णज ेअसवहष्ट्र्णतेुचा कळस. बोटाचे ठस ेकाय, 

समोरून, बाजनूी फोटो काय काही ववचारू नका?जॉजस 

फनंविससारखे लढाऊ व्यवक्तमत्वसदु्धा याांच्या तिाक्यातनू सटुले 

नव्हत,े तेर्े आमच्यासारख्याांची काय कर्ा! त्यातनू ९/११ (या 

वदवशी ओसामा वबन लादनेने जळेु मनोरे म्हर्णजे Twin Towers 

पािले आवर्ण अमेररकेच्या सवसश्रेष्ठतेच्या कल्पनेसच जर्ण ु वखांिार 

पािले) नांतर मामला अवधकच किक झालेला.  

 मलुाखतीला गेलेल्या पवूासनिुवी लोकाांकिून कळलेले काही 

वकस्स ेअसे! एका वमत्ान ेमलुीच्या बाळांतपर्णासाठी जातो असे 
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साांगण्याचा त्याच्यामत े चतरुपर्णा केला तर त्यासाठी तमु्हाला 

जायचां कारर्ण नाही आमच्या दशेात हॉवस्पटलात सगळ व्यववस्र्त 

करतात असे साांगनू त्याला माघारी पाठवण्यात आले तर दसुऱ्या 

एका असाच चतरुपर्णा करर्णाऱ्या वमत्ाच्या बायकोला तमु्ही 

एकट्या मॅनेज करू शकाल का असे ववचारून वतला एकटीलाच 

वव्हसा दऊेन मलुीच्या बापाला हात चोळत गप्प बसवले. आमच्या 

एका स्नेह्याच्या िावी जावयाच्या अिचर्णीमळेु त्यानी मलुीला 

वेगळ्या पद्धतीने वव्हसा वमळवनू दऊेन अमेररकेत पाठवले आवर्ण 

लग्न अमेररकेत करण्याचा घाट घातला तर आता वतच्या 

आईबापानाच वव्हसा वमळून लग्नास हजर रहाता येईल की नाही 

अशी पांचाईत वनमासर्ण झाली आह ेअशा वव्हसाववर्यक कहाण्या 

ऐकून आपल्याला वव्हसा न वमळाल्यामळेु आपले पोराने पाठवलेल े

वनमांत्र्ण रद्द करावे लागते की काय अशी िीती मला पिली. पर्ण 

या सवस सांकटाांना तोंि दऊेन जाण्याचा प्रयत्नही मी कदावचत 

करर्णार नाही या शांकेमळेु की काय बशुमहाराजाांनी (हो तेच आपल े

त्यावेळी अमेररकेचे अध्यक्ष असलेले) प्रसन्न होऊन त्याच 

समुारास एक नवी योजना अमलात आर्णण्याचा सवुवचार केला 

होता. आवर्ण तो अमलातही आर्णला होता आियस म्हर्णजे 

आमच्या त्यावेळच्या वव्हसाप्राप्तीपरुताच तो अवस्तत्वात होता, 
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यावरून वनयतीने आम्हास अमेररकेस पाठवण्याचा वकती चांग 

बाांधला होता ह ेकलते.  

 आमच्याचबरोबर आमचे आर्णखी एक वमत्ही त्याांच्या 

मलुाच्या अिचर्णीवर मात करण्यासाठी अमेररकेला प्रर्मच 

वनघाल े होते. म्हर्णज े आमच्या वयाचे पालक अमेररकेतील 

मलुाांकिे जातात ते आपल्या सनेुच्या अर्वा मलुीच्या प्रसतूीसाठी 

म्हर्णज े ि्यटूीवर आवर्ण आमच्यासारखे जार्णारे म्हर्णज े सटु्टीवर 

जार्णारे अशी वगसवारी करण्यात येते त्यामध्ये ते ि्यटूीवर जार्णार 

होत ेअर्ासत त्याांचे जार्णे अवधक महत्त्वाचे होत ेत्यामळेु जोिीदार 

म्हर्णनू त्याांना बरोबर घेऊन जावे असा ववचार मी केला आवर्ण एका 

सपु्रिाती आम्ही दोघे पणु्यातील वव्हसाऑवफसला गेलो. अर्ासत 

तोपयंत बशुमहाराजाांचे हृदयपररवतसन झाल्याची बातमी 

आमच्यापयंत पोचली नसल्याने आम्ही आपले आपल्याला 

मलुाखतीला बोलावल्यास मराठीत बोलायचे की इांवग्लशमध्ये 

बोलायचे याववर्यीच चचास करत होतो कारर्ण अमेररकन इांवग्लश 

उच्चार आम्हाला कळर्णार नाहीत तेवढेच आमचे फिास इांग्रजी 

त्याांना समजर्णार नाही (कारर्ण दोघेही प्राध्यापक)अशी दहुरेी खात्ी 

आम्हाला होती त्यामळेु हा प्रश्न दिुाष्ट्याची मदत घेऊन सोिवायचा 

वनर्णसय आम्ही करत होतो.  
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 त्या चचेतच वव्हसा ऑवफसच्या पायऱ्या चढताना एक 

सटुाबटुातील व्यक्ती हातात बॅग घेऊन उिी आह ेयाकिे आमचे 

मळुीच लक्ष नव्हत.े पर्ण त्या इमारतीत वव्हसासाठी आवेदनपत् 

कोठे वमळेल याची चौकशी करण्यासाठी आजबूाजसू आम्ही पाहू 

लागलो आवर्ण अहो आियसम ् जर्ण ु आमचीच वाट पहात 

असल्याप्रमार्णे त्या व्यक्तीनेच आम्हाला आम्ही कशासाठी आलो 

आहोत ह े ववचारले, आवर्ण आमचे उवद्दष्ट साांगताच आपल्या 

बॅगेतनू सरळ वव्हसासाठी लागर्णारे आवेदनपत्ाांच ेनमनेुच काढून 

वदले आवर्ण त्यानांतर जी बातमी साांवगतली त्यामळेु आम्हाला 

आनांदाने वेिच लागायचे रावहले कारर्ण त्याच वर्ी बशुसाहबेानी 

कृपावांत होऊन पेटी परवाना पद्धत (ड्रॉप बॉक्स)ज्येष्ठ 

नागररकाांसाठी सरुू केली होती. त्यानसुार पणु्यातील नागररकाांना 

पणु्यातील कॉन्सलुेटच्या ऑवफसमध्य े अजस सवस प्रमार्णपत्ाांसह 

आवर्ण आवश्यक शलु्काच्या धनादशेासह दाखल केल्यावर तसे 

प्रमार्णपत् वमळेल, आवर्ण चार पाच वदवसात तमुच्या घरच्या 

पत्त्यावर कुररयरने वव्हसाच येईल, ते प्रमार्णपत् दाखवल्यावर ते 

तमुच्या हाती पितील अस े साांगण्यात आले आवर्ण वव्हसा 

ऑफीसची पायरीही न चढता ते आवेदनपत्ाचे नमनेु घेऊन आम्ही 

घरी परतलो.  
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 ते िरून त्यासोबत योग्य रकमेचा धनादशे वमळवण्यासाठी मी 

जवळची आवर्ण आपली म्हर्णनू महाबँकेत गेलो तर त्यानी तमु्ही 

बँकेचे खातेदार आहात का अशी सरुवात केल्यावर कदावचत 

वव्हसा ऑवफसपेक्षाही इर्ले लोक अवधक त्ासदायक ठरण्याची 

शक्यता आह ेअसे वाटून मी दसुऱ्या पर्ण जवळच्याच बँकेत गेलो. 

त्याांनी मात् मकुाट्याने मी मावगतलेल्या रकमेचा दशसनी धनादशे 

तयार करून त्यासाठी लागर्णारे शलु्क घेऊन माझ्या स्वाधीन केला. 

आवर्ण दसुऱ्याच वदवशी सवस कागदपत्ाांसह वव्हसा ऑवफसला गेलो 

अर्ासत सौिाग्यवतीलाही घेऊन! वतला मलुाखतीसाठी नाही तरी 

वनदान ऑवफस कसले आह ेह ेकळावे आवर्ण खरे तर मला जरा 

नैवतक धैयस प्राप्त व्हावे म्हर्णनू! जरी आमच्याजवळचे कागदपत् 

वगळता बाकी सवस सामान बाहरे ठेवनू आम्हाला त्या ऑवफसच्या 

आत सोिण्यात आले तरी पढेु मात् आम्हाला कसलेच प्रश्न न 

ववचारता आमचे कागदपत् वखिकीतील गोऱ्या मवहलेने घेतले 

आवर्ण तपासनू आम्हाला तशा अर्ासची पावती वदली. आवर्ण चार 

वदवसानी घरच्या पत्त्यावर वव्हसा येईल ही पावती दऊेन ते ताब्यात 

घ्या असे वतने साांवगतल्यावर मोठ्या धािसान ेमी मग आम्हाला 

दहा वर्ासचा वव्हसा वमळेल का असा प्रश्न ववचारल्यावर वतने ह े

मुांबईच्या ऑवफसमधील लोक ठरवतील असे साांगनू आमची 

बोळवर्ण केली. चार वदवस जीव टाांगर्णीला लागल्यावर अखेर 
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पाचव्या वदवशी खरोखरच कूररयरने दोघाांची अमेररकेची प्रवेशपत् े

(वव्हसा की वव्हसे?) आली. आम्हाला चक्क दहा वर्ासचे 

अनेकप्रवेशी (मवल्टपल एांरी) प्रवेशपरवान ेमांजरू होऊन आले होते.  

 अश्या प्रकारे काही का असेना या वेळी तरी “अगदी सोप्पे 

तर काम आह,े उगीचच लोक बाऊ करतात ” असे पारपत् व 

अमेररका प्रवेशपत् वमळाल्यावर आम्हास वाटले. “घी दखेा लेवकन 

बिगा नही दखेा “ या म्हर्णीची आठवर्ण पढुच्या वेळी पारपत् तसेच 

वव्हसा वमळवताना आम्हाला येर्णार होता. ह ेत्यावेळी माहीत नव्हते 

पर्ण त्याला अजनू दहा वर्ासचा अवकाश होता कारर्ण पारपत् व 

प्रवेशपत् दोन्ही दहा वर् ेमदुतीच ेहोत.े  
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३. डतडकटे काढरे्ण 

 

 अमेररकेचे प्रवेशपत् अर्ासत वव्हसा ववनासायास वमळाला 

आवर्ण तोही दहा वर्ासचा ही आमच्या दृष्टीन ेफारच मोठी उपलब्धी 

होती. ववमानप्रवासाची वतवकटे वमळवण्याचा अल्पसा प्रयत्न मी 

केला होताच. कारर्ण आमच्या पवूासनिुवी वमत्ानी वनरवनराळ्या 

ववमानकां पन्या एकाच प्रवासासाठी वेगवेगळी िािी आकारतात 

येवढेच काय पर्ण वनरवनराळ्या प्रवासी कां पन्या त्यातपर्ण आर्णखी 

काही सवलती दतेात आवर्ण त्यात वकफायतशीर िावात वतवकट 

खरेदी करून बरेच पैसे वाचवता येतात असा मोलाचा सल्ला 

वदला. आमचा यापवूीचा प्रवासाचा अनिुव मराठवाि्यात अवधक 

काळ कां ठल्यामळेु म. रा. मा. प. मां (महाराष्ट्र राज्य मागस पररवहन 

मांिळ) परुताच मयासवदत असल्यामळेु ववमानप्रवासास वनघर्ण े ह े

आमच्या दृष्टीन े वबगरीतल्या मलुाला एकदम एस. एस. सी च्या 

परीक्षेला बसववण्याचाच प्रकार होता. (आता तोही परीक्षाच 

नसल्यामळेु बस ूशकेल आवर्ण परीक्षाच नसल्यामळेु पासही होईल 

म्हर्णा!) त्यामळेु वनरवनराळ्या प्रवासी कां पन्याांकिून ऐकलेली 

मावहती फक्त ऐकून घेर्णेच आमच्या आवाक्यात होत,े त्या 

मावहतीचा िविमार आमच्यावर करत असताना एअर इांवियाच्या 
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महाराजाने मात् प्रवासी असले काय वकां वा नसले काय त्याला 

काही फरक पित नसल्याप्रमार्णे आमच्या प्रवासाची तारीख म े

मवहन्यातील असल्यामळेु आवर्ण आम्ही चौकशी माचसमध्य ेकरत 

असल्यामळेु एक एवप्रलपासनू दर बदलर्णार आहते असे साांगनू 

आम्हास लोंबकळत ठेवल े आवर्ण इतर कां पन्याांववर्यी आम्ही 

साशांक होतो. आियस म्हर्णजे एअर इांवियाचे दर ह ेनेहमीच बदलत 

असतात आवर्ण त्याची पक्की मावहती कोर्णत्याच प्रवासी 

कां पनीकिे नसते असे पढेु अनिुवास आले. इतराांपेक्षा आपर्ण दोन 

पाऊल पढेुच! (की माग?े) 

 अवलतावलयाने ज्येष्ठ नागररकासाठी काही सवलत दणे्याची 

तयारी दाखवली होती. टाइम्स ऑफ इांवियात मात् वनरवनराळ्या 

प्रवासी कां पन्या अगदी कमी िाि्यात अमेररकेला अर्वा जगात 

कुठेही नेण्याची तयारी दाखवर्णाऱ्या जावहराती दते होत्या. 

आमच्या सािूांना मी फोन करून ववचारले कारर्ण त्याांचा एक पाय 

नेहमी ववमानातच असतो तर त्यानी एअर फ्रान्स ची वतवकटे 

ब्लॉकच करून टाकली. एअर फ्रान्सचे िािे बरेच जास्त म्हर्णजे 

इतर काही कां पन्याांपेक्षा मार्णशी वीस हजार रुपये अवधक होते. 

आवर्ण त्याांच्या दृष्टीने ती अगदी वकरकोळ बाब होती. अर्ासत 

ब्लॉक करताना पैसे द्यावे लागत नसल्यामळेु मला फारसा धक्का 

बसला नाही. आमच्यासारख्या परत येर्णाऱ्या व्यक्तींसाठी वतवकट 
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परतीचेच असते आवर्ण एकेरी प्रवासाच्या िाि्याशी तलुना करता 

ते बरेच कमी पिते. तसेच तमु्ही चार मवहने रहार्णार की सहा मवहने 

यावरही वतवकटाचे दर अवलांबनू असतात. परतीची तारीख वनवित 

नसल्यास घेतलेल्या वतवकटास खलु े वकां वा ओपन वतवकट 

म्हर्णतात, पर्ण काही ववमानकां पन्या अशी वतवकटे दते नाहीत आवर्ण 

वदल्यास जास्त िािे लावतात सदुवैाने या सवस मावहतीच्या 

गोंधळातनू आम्ही सावरण्यापवूी सवुजतनेच एअर इांवियाचेच 

ओपन वतवकट पाठवनू आमची सटुका केली. अमेररकेतील 

महाराजाला मात् मे मवहन्यातले दर माहीत असावेत वकां वा 

महाराजाला बहुधा िॉलर वप्रय असावा. अर्ासत त्यान े पाठवले 

नसत ेतर मी शेवटी एअर इांवियाचेच वतवकट घेतले असते याला 

दोन कारर्णे होती. एक म्हर्णजे एअर इांवियाचे ववमान त्यावेळी सहार 

(आता छत्पती वशवाजी महाराज आांतरराष्ट्रीय) ववमानतळावरून 

वनघनू लांिन माग ेज.े एफ. के. (न्ययूाकस ) ववमानतळावर उतरे आवर्ण 

या प्रवासात लांिनला एक र्ाांबा असला तरी ववमान आवर्ण 

ववमानतळ बदलावा लागत नव्हता (आताही तीच पररवस्र्ती 

आह)े आवर्ण दसुरे कारर्ण एअर इांवियातील खानपान सवुवधा 

आमच्यासारख्या शाकाहारी मांिळींना योग्य होती.  
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४. प्रवासाची पूववतयारी 

 

 आता यापढुील तयारी म्हर्णजे सामान काय आवर्ण वकती 

न्यायचे याची! पर्ण ही तयारी सौ. ने आवर्ण त्यावशवाय आम्ही 

जार्णार याची वदी लागलेल्या आवर्ण ज्याांचे पाल्य अमेररकेत 

आहते अशा आमच्या वमत् आवर्ण वमत् नसलेल्याही लोकानी 

अगोदरच सरुू केलेली वदसली. सौिग्यवतीचा दरूदशीपर्णा इतका 

की पासपोटस वमळाल्या वदवसापासनूच वतने तयारी सरुू केली 

असावी असे वतने न्यावयाच्या सामानाचा िॊांगर माझ्यापढेु उिा 

केल्यावर मला कलले. यावशवाय आम्हाला बऱ्याच लोकाांच े

प्रेमळ आवाजात फोन येऊ लागले की आमच्या बॅगेत र्ोिी जागा 

असेल तर त्याना काहीतरी पाठवायचे आह.े त्यावेळी अमेररकेस 

जार्णाऱ्याांचा इतका सळुसळुाट झाला नव्हता. एक वदवशी 

सकाळीच आमचा फोन खर्णार्णला आवर्ण मी कानाला लावताच 

पवलकिून 'मी दशेपाांिे बोलतोय" असे शब्द ऐकू आले. दशेपाांिे ह े

नाव आमच्या कुलकर्णी नावाइतकेच सवससमावेशक असल्यान े ' 

आपर्ण कोर्णते दशेपाांिे" अशी पचृ्छा मी केली त्याव्र त्यानी 

साांवगतलेले नाव माझ्या पररचयाचे नव्हत ेपर्ण त्यानी त्याांचा मलुगा 

आमच्या मलुाचा वमत् असल्याची मावहती दऊेन अगदी र्ोिेसे 
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सामान आमच्याबरोबर पाठवायचे आह े असे साांवगतले. त्याांच े

सामान नेर्णे ही आमची जर्ण ुजबाबदारीच आह ेअसा त्याांचा सरू 

वाटल्यान ेमी 'माझ्या मलुाने काही तसा उल्लेख केला नाही" असे 

त्याांच्या कानावर घातले तेव्हाां"असे कसे म्हर्णता असे एकमेकाला 

साह्य कराव ेलागत े"असा उपदशे करायला सरुवात केल्यावर मात् 

मला फार आनांद झाल्याचे मी न दशसवल्यामळेु दशेपाांिे साहबेानी 

माझा नाद सोिला. आता अमेररकेत सगळ्याच गोष्टी कदावचत 

िारतापेक्षाही स्वस्तात उपलब्ध होऊ लागल्याने अशी मदत 

मागर्णारे कमी िेटू लागले आहते.  

 सामान काय न्यावयाचे यावर बरीच चचाससत्े झाली सवुजतला 

आवश्यक वस्तूांची यादी त्याने वदलीच होती. आम्हाला त्यावेळी 

प्रत्येकी ३६ वकलो वजनाच्या प्रत्येकी दोन बॅगा आवर्ण केवबनमध्ये 

प्रत्येकी सात ते दहा वकलो वजनाची एक बॅग नेण्याची मिुा होती, 

बॅगाचे आकारमानही वनवित केलेले होते. अशा प्रकारच्या बॅगा 

आमच्याकिे असर्णे शक्यच नव्हते त्यामळेु सांन्याशाच्या 

लग्नाप्रमार्ण ेआम्हाला बॅगेपासनू तयारीला लागर्णे आवश्यक होते, 

त्या बॅगा आर्णल्यावर त्या आपल्याला खेळण्यासाठी आर्णल्या 

आहते अशी आमच्या नातवाने समजतू करून त्यावर उि्या मारून 

बॅगा परेुश्या दर्णकट आहते याची शहावनशा करून वदली. त्यानांतर 

त्या बॅगात सामान िरण्याचे आवर्ण काढण्याचे काम जायच्या 
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आधल्या वदवसापयंत चाल ूहोत ेकारर्ण सामानाचे वजन जरा जास्त 

झाले तर ते काढायला लावतात असे ऐकले होत.े त्यावशवाय 

अमकु वस्त ु घेऊन जाता येत नाही तमकु वस्त ु अमेररकेच्या 

ववमानतळावर काढून फेकून दतेात असे पवूासनिुवी लोकानी 

आम्हाला घाबरवण्याचे बरेच प्रयत्न केले. अर्ासत त्याांच्या मते 

असा मोलाचा सल्ला दऊेन ते आमच्यावर उपकारच करत होते. 

या सल्ल्याांमळेु आमचे बॅगा िरण्याचे काम दपुटीने वाढले होते 

कारर्ण बॅगेत गेलेली प्रत्येक वस्त ूएकदोनदा तरी बॅगेबाहरे काढली 

जाऊनच शेवटी बॅगेत स्र्ानापन्न होत असे. त्यानांतर वजन बरोबर 

३६ वकलो करण्यासाठी बऱ्याच वस्तनूा आपली जागा बदलावी 

लागली. वजनाववर्यी मी एवढा काटेकोर कॉलेजात केवमकल 

बॅलन्स वापरतानाच झालो होतो आवर्ण त्यानांतर कधीतरी 

बायकोसाठी दावगना (अशी वेळ क्ववचतच आली) घ्यायला 

सोनाराकिे गेलो तेव्हाां! मात् त्यावनवमत्तान ेवजनमापक काटा घरी 

आला आवर्ण त्याचा उपयोग घरातील व्यक्तीची वजने करण्यातही 

झाल्यामळेु सौचे केवळ मानवसक वजनच नव्ह े तर शारीररक 

वजनही माझ्यापेक्षा जास्त आह ेह ेसप्रमार्ण वसद्ध झाले.  

 अमेररकेत जाताना स्वत: साठी मात् फारसे काही न्यावे लागत 

नाही म्हर्णजे अमेररकन लोक कपि्याांववर्यी (आवर्ण कपिे 

घालण्याववर्यीही) फारसे आग्रही नसल्यामळेु केवळ 



हसरी वारी श्याम कुलकर्णी 

पान | 40 

 

लज्जारक्षर्णापरुते कपिे नेल ेतरी चालते, मग हौस म्हर्णनूच ज्यादा 

कपिे न्यायचे असल्यास न्यायचे, वशवाय उन्हाळ्यातच आम्ही 

जात असल्यान े र्ांिीसाठी खास काही नेर्ण े आवश्यक नव्हत.े 

त्यामळेु माझे काम फारच सोप ेझाले. अर्ासत सौिाग्यवतीचे वस्त ू

गोळा करण्याचे काम अमेररकन प्रवेशपत् वमळाल्या वदवसापासनू 

सरुू झाले होत.े त्यामळेु वतची बॅग नेहमीप्रमार्णेच हाउसफुल्ल 

होती.  

 या वयात परदशेी(येवढेच काय पर्ण परगावीदखेील) जाताना 

न ववसरता नेर्णे आवश्यक असलेली गोष्ट म्हर्णजे आमची नेहमीची 

और्ध ेआवर्ण अमेररकेत जाताना त्याचबरोबर आवश्यक म्हर्णजे 

आरोग्यववमा. कारर्ण अमेररकेत तमुचा ववमा नसेल तर िॉक्टर 

तमुच्या अांगाला हातही लावायला घाबरतात म्हर्णे! आवर्ण तोही 

र्ोिार्ोिका नाही तर पाच लाख िॉलसस ची िरपाई करण्याइतका 

हवा असा मलुाचा आग्रह! बरे खचासची सबब साांवगतली तर तो पैसे 

पाठवायला तयार असल्याने नकार दतेा आला नाही त्यामळेु वाया 

जार्णार याची खात्ी असली तरी जनरल इन्शअुरन्स कां  ला सत्तर 

पांच्याहत्तर हजार रुपयाांचा नैवेद्य दाखवनू आलो. येवढ ेकरूनही 

आमच्या एका वमत्ाला एक दात काढण्यासाठी अमेररकेत आलेला 

खचस िारतात येऊन पाच सहा मवहने झाले तरी त्याची िरपाई झाली 

नव्हती असा त्याांचा अनिुव! कारर्ण त्या ववम्यात दाताांचा खचस मात् 
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अांतिूसत नसतो, त्यामळेु अमेररकेतील बरेच िारतीय लोक दाताांची 

दरुुस्ती िारतात येऊन करतात असे पढेु आमच्या दांतवैद्याकिून 

कळल.े . दसुऱ्या एका वमत्ाचा अनिुव वेगळाच होता. तो चार 

मवहनेच अमेररकेत रहार्णार असल्याने त्यान े ववमा तेवढ्याच 

मदुतीचा घेतला होता पर्ण त्याना मकु्काम वाढवावा लागला म्हर्णनू 

ववम्याची मदुत सांपल्यावदवशी ते ववमा कां पनीकिे वनघाले आवर्ण 

जातानाच वजन्यात पिून पायाला फॅ्रक्चर झाले प त्याांच े नशीब 

येवढ ेखराब की त्याच वदवशी मदुत सांपल्यामळेु त्याना एकही पैसा 

खचासची िरपाई वमळाली नाही. आवर्ण अश्या क्षलु्लक गोष्टीसाठी 

अमेररकेत वकती खचस होतो याचा धिा ववकत घ्यावा लागला.  

 बॅगा िरल्यानांतर आम्ही वनघायला वसद्ध झालो म्हर्णायला 

हरकत नव्हती 

 आमच्याशी फोनवर बोलनू आवर्ण एक मोठा ववरोप (ईमेल) 

पाठवनू सवुजतने सहार ववमानतळावर प्रवेश केल्यापासनू ते केनेिी 

(जे. एफ. के.) ववमानतळातनू बाहरे पिेपयंत कायकाय करावे 

लागत,े कोठे काय खबरदारी घ्यायला हवी याववर्यी बऱ्याच 

सचूना वदल्या होत्या. परीक्षेला बसर्णाऱ्या मलुासारखा मी त्या 

िोक्यात घोळवत होतो वशवाय जे पवूी जाऊन आले होत ेत्यानी 

त्याांच्या मलुाांना द्यायचे गाठोिे आमच्या बॅगमध्य ेबस ूशकले नाही 
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तरी वनराश न होता आपल्या अनिुवाच ेिले मोठे गाठोिे आम्हाला 

बरोबर दणे्यात कुचराई केली नव्हती.  

 बरोबर आमचे िारतातील वचरांजीव आवर्ण अनिुवी मांिळी 

होतीच, कारर्ण आम्ही पणु्याहून प्रर्म आमच्या सािूांकिे उतरून 

मग सहार ववमानतळावर गेल्याने आमच्या ववरोधास न जमुानता 

त्यानी ववमानतळावर आमच्या सोबत येण्याचा आपला हट्ट 

सोिला नाही आवर्ण त्यामळेु मी आता अगदीच वनधासस्त मनाने 

वनघत होतो कारर्ण काही अिचर्ण आलीच तर त्याांचा मदतीचा हात 

सदवै पढेु होताच ̱. एअर इांवियाच्या ववमानाची सहार 

ववमानतळावरून सटुण्याची वेळ सकाळी ६-३० अशी वदसायला 

सोवयस्कर असली तरी त्याअगोदर तब्बल चार तास ववमानतळावर 

हजर रहावे असा वशरस्ता असल्याने घरातनू पहाटे दोन अिीच 

अशा अगदी अिनेि्या वेळेला वनघावे लागत.े त्यात लवकर 

उठण्यासाठी लावलेला गजर एकचा न लागता चकुुन १२ चाच 

लागल्यामळेु िलत्याच वेळी आम्ही उठून बसलो आवर्ण त्यानांतर 

झोप येर्ण ेशक्य नव्हते, (हा गजर आमच्या सालेसाहबेाांनी लावला 

होता कारर्ण तोही बवहर्णीला वनरोप द्यायला म्हर्णनू आला होता 

त्यामळेु त्याच्यावर रागावण्या ऐवजी”बरे झाले आर्णखी एक तास 

तयारीला म्हर्णजे वतष्ठत रहायला, वमळाला असे त्याचे कौतकुच 
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करर्ण े िाग पिले) अर्ासत अगोदरही फार झोप लागली होती 

अशातला िाग नव्हता. त्यामळेु ववमानतळावर आम्ही पहाटे एक 

दीिलाच िोळे चोळत पोहोचलो.  

 यापवूी दोनदा या ववमानतळावर सवुजतला सोिण्यासाठी 

आलो होतो पर्ण त्याचे लफु्तान्साचे वतवकट असल्याने त्यावेळी 

वेगळ्या टवमसनलवर गेलो होतो. त्यावेळी २ए आवर्ण २बी अशी 

टवमसनल्स होती. आता २सी ह े नव े स्र्ानक झाले होत े म्हर्णजे 

आमच्या परदशेगमनासाठी सगळेच वकती उत्सकु होत ेह ेलक्षात 

यावे. आवर्ण त्यावरून केवळ एअर इांवियाच्याच ववमानाांचे उि्िार्ण 

होर्णार असल्याने अगोदरच आिवेळ असल्याने तेर्े इतका 

शकुशकुाट होता, की त्या ववमानतळावरूनच आपले 

ववमानोि्िार्ण होर्णार आह े यावर ववश्वास ठेवर्णे कठीर्ण होते. 

वशवाय केवळ एअर इांवियाचीच ववमाने म्हर्णज े केवळ िारतीय 

प्रवासीच जार्णार म्हर्णनू उगीच स्वच्छतेची वगैरे काळजी 

घेण्याचाही प्रयत्न केलेला वदसत नव्हता. आजचा ववमानतळ जो 

दशेापरदशेातही नावाजला जातो तो पहार्णाऱ्याना २ सी हा कसा 

होता याची कल्पना करर्णेच अशक्य आह.े पर्ण त्यामळेु एक झाले 

की हा वशवाजीनगर एस. टी. स्टॅन्िचाच ववस्ताररत नमनुा आह ेअसे 

वाटून माझे दिपर्ण र्ोिे कमी झाले वशवाय अनिुवी मांिळी बरोबर 

होती म्हर्णनूच मी तग धरला. बाहरेच बऱ्याच हातगाि्या उभ्या 
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करण्यात आलेल्या होत्या(, आपल्याकिे त्यासाठी काही पैसे 

मोजावे लागत नाहीत, अमेररकेत मात् ही सेवा मोफत नाही.) 

त्यातीलच दोन आमच्याबरोबर आलेल्यानी आमच्या हातात 

सोपवनू आमचे सामान त्यावर चढवनू आता वनघा अशी खरू्ण 

केल्यावर कळल े की आता खऱ्या अर्ासन े आम्ही 

परदशेपयसटनासाठी वनघालो कारर्ण यापढेु आम्हाला सार् दरे्णारी 

मांिळी आत येऊ शकर्णार नव्हती. ती बाहरेूनच आम्हाला धीर 

दणे्याचे काम करू लागली. येऊनजाऊन बाहरे ती उिी असल्याने 

जर तशीच काही अिचर्ण आलीच तर वकां वा बॅगेतील सामान 

काढावेच लागले तर परत घेऊन जाण्यासाठी ती तेर्े असल्याने 

आमची पांचाईत होर्णार नव्हती.  
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५. डनघालो एकदाचे!  

 

 आता अगदी हातातनू दोर सटुलेल्या पतांगासारखीच आमची 

अवस्र्ा झाल्यासारख े वाटले. आम्ही जर्ण ू काय एअरपोटस 

झािायलाच पोचल्यामळेु एक्सरे स्क्रीवनांग सरुू झाल्यावर त्यावर 

बॅगा चढवर्णारे पवहल ेआम्हीच होतो. आमच्या चार मोठ्या आवर्ण 

दोन लहान बॅगा बेल्टवरून एक्सरे मशीनखालनू खिखि करत 

वनववसघ्नपर्ण े पलीकिे जाऊन पिल्या आवर्ण पलीकिील 

कमसचाऱ्यान े त्या प्लॅवस्टक बेल्टन े सील करून टाकल्यावर 

ववमानतळावर वाचायला म्हर्णनू नेलेले पसु्तक आतच रावहल्याचे 

ध्यानात आले. पर्ण केवबन बॅगाांचे सील महत्त्वाचे नसत ेह ेत्यावेळी 

तरी माहीत नसल्यामळेु गप्प बसलो. बोविंग पास वमळण्यासाठी 

आता योग्य कौंटरवर जायचे होत ेअर्ासत तेर्ेही राांग लावनू उिे 

राहर्णारे आमच्यावशवाय कोर्णीच म्हर्णज ेप्रवासी आवर्ण कमसचारी 

पर्ण--- नव्हत.े बसलो वाट पाहत त्याांच्या येण्याची! कारर्ण आता 

सामान त्याांच्या ताब्यात दऊेन मोकळे झाल्यावशवाय हालचाल 

करर्ण ेअवघि होत.े र्ोि्या वेळान ेत्या कौंटरवरचे कमसचारी आले 

आवर्ण आमचे वतकीट व पासपोटस पाहून आमच्या बॅगाांना 

काउांटरशेजारून जार्णाऱ्या पट््टयावर आश्रय वमळाला. आम्ही 
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अगदी काटेकोर वजन करून आर्णल्यामळेु वजन जादा होण्याची 

शक्यता नव्हतीच त्यामळेु आमच्या चार बॅगा सरुळीतपर्णे आत 

गेल्या. आम्हाला ऐल सीट्स (किेच्या) घ्या असे मलुाने कळवले 

होतो (त्यावेळी पैलतोगे काऊ कोकताह ेया गाण्याची आठवर्ण 

झाली आवर्ण कदावचत तो अमेररकेतील आमच्या मलुाच्या 

घराबाहरे कोक(ल)त असेल असा ववचार मनात आला.)आम्ही 

तसे म्हटल्यावर आम्हाला पावहज े तशा जागाांच े बोविंग पासेस 

वमळाले. यापढेु वतवकटाऐवजी तेच दाखवावयाचे. आता हातात 

फक्त केवबन बॅग्ज च रावहल्या आवर्ण हलके हलके वाटू लागले.  

 इवमग्रेशनमध्ये जाण्यापवूी बरोबर आलेल्या सगळ्याांना 

जाऊन सगळे ठीक जमले असे साांवगतले. म्हर्णज ेआता त्याांना 

सटकायला हरकत नव्हती इवमग्रेशनच्या वाटेन ेआत गेले की परत 

बाहरे येता येत नाही, वनदान आमच्यासारख्या सामान्य मार्णसाांना 

तरी! त्या टेबलापाशी बसर्णाऱ्या मार्णसाने आमचा वव्हसा आवर्ण 

पासपोटस पाहून आम्हाला दहा वर्ासचा वव्हसा कसा वमळाला 

याववर्यी उत्सकुता (की आियस?व्यक्त केली. खरे तर आमच्या 

पढुील अनिुवावरून बहुतेकाना दहा वर्ासचाच वव्हसा वमळतो असे 

वदसले. वब्रवटश लोक मात् त्याबाबतीत कन्जरू् आहते ते सहा 

मवहन्याचाच वव्हसा दतेात आवर्ण त्यासाठीही िक्कम पैसे मोजनू 

घेतात.) कदावचत नकुताच त्याच्या मलुाला अमेररकेचा वव्हसा 



हसरी वारी श्याम कुलकर्णी 

पान | 47 

 

नाकारण्यात आला असावा नाहीतर अमेररकन कॉन्सलुेटने 

आमच्यावर मेहरेबानी केल्याचे त्याला द:ु ख व्हायचे तसे काही 

कारर्ण नव्हत.े त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर न दतेाच आम्ही पढेु सटकलो 

कारर्ण त्याची तशी अपेक्षा नसावी आवर्ण आम्हाला उत्तर माहीत 

नव्हत.े यापढुील िागात एका चौकटीतनू प्रवेश करावा लागत 

होता. त्या चौकटीच्या बाहरे ठेवलेल्या टोपलीत आपले बटू, 

घि्याळ, पसस, पँटचा बेल्ट, काढून ठेवावे लागते, त्या टोपल्या 

केवबनबॅगाांसह चाळर्णीखालनू जातात आवर्ण पलीकिे जाऊन 

पितात, आपर्ण मात् त्या चौकटीतनू प्रवेश करायचा त्यावेळी मेटल 

विटेक्टर सवांगावरून वफरवनू आपर्ण ववमान उिवण्याच्या तयारीत 

आलो नसल्याची खात्ी करून घेण्यात येते. पलीकिे जाताना सौ. 

च्या अांगावरून मेटल विटेक्टर वफरवल्यावर आवाज आल्यामळेु 

मी घाबरलो पर्ण नांतर ते चकुीच ेवनदान झाल्याचे कळले आवर्ण मग 

आम्ही केवबनबॅगाांसह ववमानात चढण्याच्या लायकीचे ठरवल्यावर 

आम्हाला पलीकिे प्रवेश वमळाला. बोविंग पासवरच कोर्णत्या 

क्रमाांकाच्या प्रवेशिारातनू ववमानात प्रवेश करावा लागेल याची 

नोंद असते त्या िागात जाऊन ते िार उघिण्याची आम्ही तेर्े 

असलेल्या अनेक आरामशीर खचु्यांपैकी आम्हाला सोवयस्कर 

वाटर्णाऱ्या खचु्यांत बसनू वाट पाहू लागलो.  
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 यापवूी ववमानप्रवासाचा अनिुव नसल्यामळेु वचत्पटात 

नायक नावयका ववमानाला लावलेल्या वशिीवरून उतरताना 

आपल्या आईवविलाांकिे पाहून हात हालवताना पावहल्यामळेु 

आपर्णही तसेच प्रवेशिार उघिल्यावर ववमानात वशिीन ेचढर्णार 

अशा कल्पनेने, " पायऱ्या जरा जपनू चढ " अशी सचूना सौ. ला 

दणे्याचा ववचार करत होतो. पर्ण तरीही ज्यना पाहून हात हालवायचे 

ती मांिळी तर बाहरेच रावहली होती. तेवढ्यात सहा वाजल्यामळेु 

आम्हाला " एअर इांवियाच्या न्ययूॉकस ला जार्णाऱ्या उि्िार्णातील 

प्रवाशाांनी तयार राहावे" अशी सचूना वमळाली व आम्ही लगबगीने 

तयार झालो. प्रर्म व्हीलचेअरवर बसर्णारे आवर्ण बालके बरोबर 

असर्णारे प्रवासी आवर्ण एवक्झक्यवुटव्ह क्लास च्या प्रवाशाांना आत 

सोिण्यात आले त्यानांतर आमच्या आसनक्रमाांकानसुार आम्हाला 

आत सोिण्यात आले. आत गेल्यावर बऱ्याच लाांबलचक 

बोगद्यासारख्या मागासने आम्ही चाल ू लागलो. तो मागस इतका 

लाांबलचक होता की ह ेआता आम्हाला जे. एफ्. के. पयंत चालतच 

नेतात की काय असे वाटू लागले तोच समोर एक प्रवेशिार आवर्ण 

त्यात हसतमखुाने उि ेराहून आमचे स्वागत करर्णारे हवाई सुांदरी 

आवर्ण इतर कमसचारी वदसल्यावर आपर्ण ववमानानेच जार्णार याची 

खात्ी वाटून वजवात जीव आला. हवाई सुांदऱ्या बहुतेक 

सेवावनवतृ्तीपवूीचा शेवटचाच प्रवास करायला वनघाल्या 
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असाव्यात. अर्ासत आमच्यासारख्या सेवावनवतृ्त होऊनच 

प्रवासाला वनघर्णाऱ्या प्रवाशाांसाठी महाराजाने ही खास योजना 

करर्ण े योग्य असले तरी इतर प्रवाशाांची त्यामळेु वनराशा झाली 

असण्याची शकयता असल्याने मला त्याांची दया आली. त्याांनी 

आम्हाला आमच्या हातातील बोविंग पासेस पाहून आमच्या 

बैठका कोर्णत्या िागात आहते याववर्यी वदग्दशसन केले आवर्ण 

त्याांच्या सचूनेनसुार आमच्या आसनक्रमाांकाकिे जाऊन हाशहुश 

करत बसलो.  

 ववमानात वशरल्यावर परत बरोबर घेतलेल्या पसु्तकाची 

आठवर्ण झाली. ते पसु्तक केवबन बॅगमध्य ेहोत ेआवर्ण केवबनबॅग 

आत वशरताच नेहमीच्या तत्परतेने िोक्यावरील सामान ठेवण्याच्या 

जागेत ठेवल्याचेही स्मरर्ण झाले. ते काढून घ्यायचा ववचार करतो 

तोच ववमानातील कमसचारी आवर्ण हवाई सुांदऱ्या सगळ्या वरच्या 

कप्प्याांची झाकर्णे जोरात आवाज करत लावनू जाताना बेल्ट 

बाांधायला आवर्ण मोबाईल बांद करायला साांगनू गेल्या. तेव्हा मला 

बेल्टची आठवर्ण झाली. त्याची टोके माझ्याच अांगाखाली गेलेली 

काढून लावायला गेलो तेव्हा एक टोक शेजारील सौ, च्या सीटचेच 

हातात आले आवर्ण ते ओढून बेल्ट बाांधायच्या प्रयत्नात वतच्या 

स्वातांत्रयावर आक्रमर्ण होऊन सगळ्या प्रवाशाांना ऐकू येईलशा 

आवाजात " अहो माझा बेल्ट कशाला ओढताय?" अशी माझी 
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कानउघािर्णी झालीच वशवाय लग्नाच्या वेळी दोघेही एकाच 

बेल्ट्मध्ये सामाव ू शकलो असतो एवढीच ती होती पर्ण ती 

पररवस्र्ती आता रावहली नव्हती. शेवटी वतनेच माझ्या बेल्टचे 

वतच्याच अांगाखाली गेलेले टोक माझ्या हातात वदल्यावर मला 

बेल्ट लावर्णे शक्य होऊन कतसव्यपतूीचा आनांद झाला.  

 आता ववमान चाल ू होण्याची आम्ही वाट पाहू लागलो 

सरुवातीला बराच काळ फक्त घरघराटच ऐकू येत होता आवर्ण 

वैमावनकाच्या सचूनेवरून आम्ही उि्िार्ण करत आहोत येवढे 

समजले पर्ण ववमान जागा सोिायला तयार नव्हत.े अर्ासत आमच्या 

नेहमीच्या एस.् टी. च्या प्रवासाप्रमार्णे सवस प्रवासी स्र्ानापन्न 

झाल्यावर या बसचा टायर पांक्चर झाल्यामळेु सवस प्रवाशाांनी खाली 

उतरून दसुऱ्या बसमध्य ेबसावे अशी सचूना ववमानप्रवासात होत 

नसावी अशी आशा मला होती. तो अनिुव पढुच्या वारीत येर्णारच 

होता. सदुवैाने वैमावनकाने काही ताांवत्क कारर्णामळेु ववमान 

सटुायला उशीर होत असल्याचे साांगनू वदलवगरी व्यक्त केली आवर्ण 

माझा जीव र्ोिासा िाांि्यात पिला कारर्ण ताांवत्क अिचर्णीमळेु 

वकती ववलांब होईल याचा अांदाज नव्हता पर्ण लगेचच पनु्हा घरघर 

सरुू होऊन ववमान गजगतीने चाल ूझाले. ते बराच वेळ चालले 

आवर्ण पनु्हा र्ाांबल ेमग परत ते उलट्या वदशेने धाव ूलागले पनु्हा 

ते र्ाांबले आवर्ण आता कसे काय होर्णार अशा वचांतेत मी 
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असतानाच ते एकदम वेगान ेयोग्य वदशेने धाव ूलागले ते आता मात् 

उि्िार्ण करायचेच या करारानेच! आर्णखी वीसपांचवीस सेकां दातच 

जवमनीशी सांपकासमळेु चाकाांचा होर्णारा खिखिाट एकदम बांद 

होऊन आपर्ण हवेत तरांगत आहोत याची जार्णीव झाली. आमची 

आसन े वखिकीजवळ नसली तरी शेजारच्या वखिकीतनू आपर्ण 

मुांबईच्या आकाशात ववहार करू लागल्याचे आवर्ण खालील रस्त,े 

इमारती. मार्णसे लहान होत जात आहते ह ेसमजत होत.े समोरच्या 

पिद्यावर ववमानाचा वेग, जवमनीपासनू उांची, वनघण्याची वेळ. 

गांतव्य स्र्ान आवर्ण अांतर तेर्े पोचण्याची वेळ या गोष्टी वदस ू

लागल्या.  

 ववमान वर जाताना कानाला दिे बसण्याची शक्यता असते 

त्यामळेु पवूासनिुवी मार्णसाांच्या सल्ल्यानसुार कानात घालण्यासाठी 

कापसाचे बोळे बरोबर घेतले होत े त्याांची आठवर्ण ववमान योग्य 

त्या उांचीवर वस्र्र झाल्यावर झाली आवर्ण ते बोळे मी शोध ू

लागल्यावर ” आता कश्याला कानात बोळे घालताय ती वेळ 

वनघनू गेली” ह ेसौ. ने बजावलेच. . र्ोिक्यात प्रत्येकालाच दिे 

बसतात असे नाही याचे प्रात्यवक्षक झाले. पसु्तक काढावे काय 

असा ववचार करत होतो पर्ण तेवढ्यात समोरील पिद्यावर 

सांकटकाळी तमुच्या िोक्यावरील ऑवक्सजन मास्क कसा 

वापरायचा वकां वा ववमान पाण्यात पिल्यास लावावयाचे लाईफ 
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जॅकेट कसे वापरायच ेयाचे वदग्दशसन झाले. त्यानांतर आता बेल्ट 

सोिायला आवर्ण हालचाली करायला हरकत नाही अशी सचूना 

वमळाल्यावर मी वरून पसु्तक काढाव ेकाय याचा ववचार करू 

लागलो, तेवढ्यात मनोरांजनासाठी ववमानात खचुीच्या मागील 

वपशवीत हिेफोन होते. ते खचुीस असलेल्या कनेक्शन पॉ ांई ांटला 

जोिल्यावर आवर्ण कानाला लावल्यास सांगीत अर्वा समोर चाल ू

असलेल्या वचत्पटातील सांवाद ऐकर्णे शक्य होत.े ह ेलक्षात आले. 

पर्ण येर्ेही बसच्या प्रवासाचाच अनिुव माझ्या वाटर्णीस आला. 

अगदी वातानकूुवलत लक्झरी बसन े प्रवास केला तरी नेमकी 

माझ्याच खचुीची पाठ हटवादीपर्णे आपला ताठ बार्णा सोिायला 

तयार होत नाही. आवर्ण रात्िर इतर लोकाांचे घोरर्ण ेमला ताठ मानेने 

आवर्ण पाठीने मला ऐकून घ्यावे लागत.े येर्ेही मी कानाला हिेफोन 

लावल्यावर काहीच ऐकू येत नव्हत े मात् नेहमीप्रमार्णे कनेक्शन 

करण्यात चकू करर्णारी माझी बायको मात् सांगीत ऐकण्यात (की 

समोरील वचत्पट बघण्यात) गुांग झाली. होती, माझी अिचर्ण मी 

वतला तसे साांगताच वतने मी लावलेल्या कनेक्शनची पाहर्णी केली 

आवर्ण ते बरोबर नसल्याचे प्रमार्णपत् दतेाच ववमानसुांदरीस 

बोलावनू वतला माझी अिचर्ण साांवगतली पर्ण आता ववमान चाल ू

झाल्यावर काही करता येत नसल्याबद्दल वतने वदलवगरी व्यक्त 
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केली. व ती उदार मनाने मी स्वीकारली. (कारर्ण दसुरा पयासयच 

नव्हता) 

 आमच्या बायकोन े आपल्या कानाला हिेफोन लावनू 

माझ्याशी बोलण्याचे कनेक्शन तोिून टाकले होत.े त्यामळेु मी मात् 

समोरच्या खचुीच्या पाठीवर असलेल्या पवुस्तकेत ववमान समदु्रात 

पिल्यास तरांगण्यासाठी वदलेले जाकीट कसे फुगवावे आवर्ण 

वापरावे वकां वा खचुीच्याच वरून येर्णारा ऑवक्सजनचा मखुवटा 

तोंिावर कसा चढवावा याववर्यी वदलेल्या सचूना वाचत बसलो. 

आवर्ण इतरेजन सांगीत वचत्पटाचा आस्वाद घेत असताना ववमान 

समदु्रात केव्हा पिते याची वाट पाहत बसलो. अर्ासत त्या सचूनाांचा 

एवढा अभ्यास केल्यामळेु ववमान खरोखरच समदु्रात पिल्यास मी 

वाचर्णार होतो अशातला िाग नव्हता फार तर बिुता बिुता 

(आपल्या पेश्याला अनसुरून) त्या ववर्यावर एकाद ेलेक्चर दऊे 

शकलो असतो. पर्ण त्यातही दःु खाची बाब ही की हा लेक्चर दतेा 

दतेा (तानाजी जसा लढता लढता) मेला असे साांगायला तरी कोर्णी 

उरेल की नाही याचीही शांकाच होती. पर्ण र्ोि्या वेळान ेसौ. ने 

उदार मनाने आपल्या खचुीचे कनेक्शन मला वदले आवर्ण मलाही 

सांगीत ऐकू येऊ लागले. आवर्ण र्ोि्याच वेळात वतच्या औदायासचे 

कारर्ण कळले. एक म्हर्णज ेवचत्पटाची िार्ा वतला कळत नव्हती. 

कारर्ण आमचे ववमान Air India असल ेसवस वचत्पट इांग्रजीच 
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होत.े अवलकिे मात् अगदी Air France ने गेलात तरी वहन्दीच 

काय पर्ण मराठी वचत्पटही असतात इतका िारतीय प्रवाशाांनी 

आपला लौवकक वाढवलाय. अर्ासत त्यावेळी तरी इांग्रजी वचत्पटच 

बघर्णे िाग होते व त्यातीलही िार्ा मलाही फार समजत होती 

अशातला िाग नव्हता, सांगीताच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर 

िारतीय शास्त्रीय आवर्ण उपशास्त्रीय सांगीताची एकच कॅसेट एअर 

इांवियाच्या साठ्यात उपलब्ध होती आवर्ण प्रत्येक पांधरा वमवनटाांनी 

तीच पनु्हा पनु्हा लावली जात होती, र्ोिक्यात वीस तासाच्या 

प्रवासात सवस गार्णी अर्वा ख्याल प्रवाशाला मखुोद्गत व्हावेत 

अशी एअर इांवियाची इच्छा असावी. उतरल्यावर त्याची चाचर्णी 

घेत नाहीत ह ेिाग्य! इतर चॅनेलवरील रॉक आवर्ण पॉप सांगीतात 

आम्हा दोघाांनाही मळुीच रस आवर्ण गम्य नव्हत.े खाद्यपेयाांच्या 

रॉलीज मधनू मधनू येत होत्या पर्ण नेमका तो मांगळवार 

असल्यामळेु आवर्ण तो आमचा उपवासाचा वदवस असल्यामळेु 

त्याांच्या खानपानापैकी सकुा मेवा काही फळे आवर्ण चहा आवर्ण 

काही शीतपेयाांचाच काय तो आम्ही समाचार घेऊ शकलो. मधल्या 

काळात मोठ्या धािसाने मी केवबन बॅग काढून त्यातील पसु्तक 

काढून वाचायला सरुवात केली आवर्ण रात्ी १२ पासनू िोळ्याला 

िोळा न लागल्याने मला हळूहळू झोप लागली आवर्ण जाग आली 
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तेव्हा लांिनचा ववमानतळ आला आता पटे्ट आवळा अशी सचूना 

ऐकूनच. !  

  

 लांिनला पोचायला जरी जवळजवळ दहा तास लागले होते 

तरी घि्याळात मात् सकाळचे अकराच वाजले होत.े आम्ही 

पविमेला चाललो होतो ना! हवा चाांगली असल्याची घोर्र्णा झाली 

त्यामळेु लांिन रावहल ेपर्ण हीथ्रो ववमानतळ तरी पाहायला वमळेल 

अशी आशा होती पर्ण तेर्ेही आमची पार वनराशा झाली. 

आम्हाला ववमानतळावर जाऊ वदले गेलेच नाही त्या ऐवजी बाहरे 

नेऊन एका अवतशय छोट्या हॉलमध्ये आमची रवानगी झाली. तेर्े 

सगळ्याांना बसायपरुतीही जागा नव्हती आवर्ण टॉयलेटही नव्हते. 

ज्या पवूासनिुवी मांिळींनी ववमानातील अवतआकुां वचत 

टॉयलेटऐवजी ववमानतळावरील प्रशस्त सवुवधेचा लाि घ्यायचे 

ठरवले होत े त्याांची पररवस्र्ती मात् फारच वबकट झाली. बाहरे 

सोिायचेच नव्हत ेतर वव्हसा तपासण्याची काय आवश्यकता होती 

कळल ेनाही. िाग्यच आमचे की सामान ताब्यात घेऊन पनु्हा ते 

चाळर्णीखालनू न्यावयास लावले नाही कारर्ण ९/११ नांतर प्रवास 

करर्णाऱ्या काही वमत्ाांवर असा प्रसांग आला होता. अधास पाऊर्ण 

तास त्या हॉलमध्ये काढल्यावर पनु्हा आम्हाांस ववमानात सोिण्यात 
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आले त्या काळात ववमानाची अांतगसत सफाई करतात म्हर्णे! आम्ही 

पवूीच्याच जागी स्र्ानापन्न झालो. त्यानांतरचा प्रवासही बराचसा 

झोपेतच झाला. माझ्या मागील आसनावरील प्रवासी बरोबर 

खाद्यपेयाांच्या गाि्या आल्या की जागा होत असे आवर्ण मद्याचा 

िरपरू मोठा िोस पचवनू पनु्हा झोपेच्या अधीन होत असे.  

 नऊ तासाांनी न्ययूॉकस चा ज.े एफ्. के. ववमानतळ आल्याची 

घोर्र्णा झाली तेव्हा तेर्ील घि्याळात दपुारचे चार वाजले होत.े 

आम्हाला आय- ९४ फॉम्सस प्रत्येकी एक आवर्ण दोघात वमळून एक 

विक्लेरेशन फॉमस िरायला दणे्यात आले. (आता फक्त विक्लरेशनच 

लागत)े मला आमचे दोघाांचे फॉम्सस िरायच े असल्याने आवर्ण 

अजनू िोळ्याांवर झोप असल्याने प्रत्येक वेळी फॉमस िरताना 

काहीतरी चकू व्हायची. कधी माझ्या फॉमसमध्य ेबायकोचा पासपोटस 

नांबर तर कधी वतच्या फॉमसमध्य ेमाझी जन्मतारीख असे घोटाळे 

करत मी बरेच फॉम्सस खराब केले. फॉम्सस मागण्यासाठी मी 

बायकोला पाठवत होतो, फॉमस िरण्याचे काम मी करत असल्याने 

वतलाही ती जबाबदारी आपली आह ेअसे वाटत होत ेपर्ण शेवटी 

ववमान कमसचाऱ्याांनी आता ह ेशेवटचेच फॉमस असे वनक्षनू बजावनू 

साांवगतल्यावर वतनेही मला तसे वनक्षनू साांवगतल्यावर मात् माझ्या 

हातनू चकू न होता फॉम्सस िरल ेगेले. फॉम्सस अगदी प्रवासाच्या 

शेवटी वदल्यामळेु िरायला परेुसा वेळ नव्हता अशी तक्रार बरेचजर्ण 
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करत होते त्याअर्ी त्याांच्याही हातनू अशाच चकुा झाल्या 

असण्याची शक्यता वाटली. मी फॉम्सस िरताना केलेल्या चकुा 

पाहून माझ्या माग े बसलेल्या प्रवाशान े प्राशन केलेल्या पेयाचा 

पररर्णाम त्याच्या ऐवजी माझ्यावरच झाला की काय की चकूुन 

हवाई सुांदरीने मला ज्यसूऐवजी आर्णखी काही वदले अशी शांका 

सौ. ला आल्याचे वतने बोलनू दाखवले. तो प्रवासी मात् एका 

झटक्यात फॉमस िरून मोकळा झाला होता. त्याचे कारर्ण त्याची 

बायको बरोबर नसल्यामळेु त्याच्यावर कसलेच दिपर्ण नव्हत ेअसे 

मी वतचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केल्यावर त्याचा पररर्णाम 

उलटाच झाला. असो! बाहरे पिताना ववमान कमसचाऱ्याांनी (अगदी 

सटुलो याांच्या ताविीतनू असा चेहरा न करता) हसनू व हात जोिून 

आम्हाला वनरोप वदला (की आमचा घेतला?) आवर्ण पनु्हा 

लाांबलचक बोगदा मागासने बाहरे पिलो.  
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६. आडर्ण पोचलोही!  

 

 लगेच इवमग्रेशनसाठी वनरवनराळ्या राांगा लागल्या होत्या 

त्यातील एका राांगेत आम्हाला उि े केले गेले. तेर्ील कमसचारी 

आमचे पासपोटस, वव्हसा याांची पाहर्णी करून आम्ही वकती मवहने 

राहायचे याचा ववचार करून तसा वशक्का आमच्या 

प्रवासपरवान्यावर मारत होते. आम्हा दोघाांची पाहर्णी करून आम्ही 

कोर्णाकिे आवर्ण कशासाठी चाललो आहोत असे ववचारल्यावर 

आम्ही मलुाला िेटायला आलो आहोत असे साांवगतल्यावर त्याचा 

पत्ता ववचारून खात्ी करून घेण्यात आली. आवर्ण वकती वदवस 

राहर्णार असे ववचारल्यावर मी इमानेइतबारे चार मवहने म्हर्णनू 

साांवगतले त्यावर वस्मतहास्य करून मारलेला वशक्का बघनू आियस 

वाटले कारर्ण त्यान ेसहा मवहन्याचा वशक्का मारला होता. कदावचत 

आमच्या पवूीच्या प्रवाशास त्यान ेतो वशक्का वापरला असावा तर 

तोच वशक्का मारावा उगीच कशाला बदलायचा नाहीतरी हा चार 

मवहनेच राहायचे म्हर्णतोय असा ववचार त्यान ेकेला असावा, वकां वा 

चार मवहन्या ऐवजी सहा मवहनेच काय वकतीही काळ रावहला तरी 

ही मांिळी काही ववशेर् त्ासदायक होर्णार नाहीत असाही केला 

असावा. काहीका असेना इतराांना येर्णाऱ्या अनिुवाच्या उलट 
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अनिुव आम्हाला आला. कारर्ण काही लोकाांना सहा मवहन े

साांगनूही तीनच मवहन्याचा वकां वा मवहन्याचाच परवाना दणे्यात 

आल्याचे अनिुव काही जर्णाांनी वनवेदन करून आम्हाला 

घाबरववले होतेच.  

 आमच्या एका वमत्ाचा अनिुव मात् नमनेुदार होता. त्याच्या 

पवूीच्या प्रवाशान ेमाझ्याचसारखा चार मवहन े राहण्याचा ववचार 

व्यक्त केला होता त्याला वापरलेला वशक्काच त्या 

वमत्वयांच्यासाठी इवमग्रेशनवाल्याने मारण्यासाठी हात उचलताच 

या आमच्या वमत्महाशयानी आपला हात मध्य ेघातला कारर्ण 

त्याांना सहा मवहने राहायचे होत.े त्या वमत्ाच्या सावधानतेचे मला 

तरी कौतकु वाटते कारर्ण आमच्याच िववतव्यतेच्या वचांतेत मी 

इतका मग्न असतो की आपल्यापढुची व्यक्ती काय बोलते आवर्ण 

त्यावर काय प्रवतवक्रया होते या गोष्टीकिे लक्ष दरे्णे मला तरी काही 

जमले नसत.े अर्ासत त्या वेळीही इवमग्रेशनवाल्यान ेमला जस ेचार 

मवहन ेसाांगनूही सहा मवहन्याचाच वशक्का मारून वदला होता तसाच 

प्रकार असता तर त्याला हात मध्ये घालण्याची काही जरुरी नव्हती 

असो त्याच्या हात घालण्याचा काही ववपरीत पररर्णाम झाला नाही 

ह े त्याचे सदुवै आवर्ण त्याांनाही सहा मवहन्याचा वशक्का मारून 

वमळाला. प्रत्येकाचा अनिुव प्रत्येक वेळी वेगळा असतो ही 

आियासची गोष्ट कारर्ण आम्हालाच पढुच्या वेळी आम्ही चार मवहने 
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म्हटल्यावर त्या खचुीवरील व्यक्तीन े आमचे वतकीट फायला 

मावगतले व तसा वशक्का मारून वदला. सध्या मात् फक्त अमेररकेत 

प्रवेश ज्या तारखेला केला त्या वदनाांकाचा वशक्का मारून दतेात 

कारर्ण वनयमाप्रमार्णे सहा मवहन्याच्या वर तमु्ही राहूच शकत नाही, 

त्यामळेु परत जाताना त्या मदुतीच्या आत तमु्ही परत गेलात म्हर्णजे 

झाले!  

 आता सामान ताब्यात घेण्याची वेळ आली. बॅगेज क्लेम 

अशी खरू्ण असलेल्या िागात आम्ही प्रवेश केला. तेर्े वनरवनराळे 

पटे्ट वतुसळाकार मागासत वफरत होते आमच्या उि्िार्णाचा क्रमाांक 

असलेल्या पट््टयाजवळ जाऊन आम्ही सामान येण्याची वाट पाहू 

लागलो. त्यापवूी एक िॉलरमध्य े एक हातगािी ववमानतळावर 

उपलब्ध होईल अशी सचूना मलुाने दऊेन ठेवल्यामळेु एक एक 

िॉलरची नार्णी मठुीत पकिून आम्ही जात होतो पर्ण आम्हाला 

यावेळी तेवढाही त्ास होऊ नय ेअशी अमेररकनाांची इच्छा असावी 

त्यामळेु त्या पट््टयापाशीच दसुऱ्या कुर्णीतरी सोिलेल्या दोन 

हातगाि्या आम्हाला वमळाल्या आवर्ण वफरत्या पट््टयावरून सामान 

येण्याची वाट पाहू लागलो. आमच्या बॅगाांसारख्याच सगळ्या बॅगा 

वदसत असल्यान े आपल्याच बॅगा आपल्याला कशा वमळर्णार 

अशी िीती मला पिली होती पर्ण सौ. ने मात् कशी काय आपली 

बॅग बरोबर हरेली आवर्ण पट््टयावरून खाली खेचलीसदु्धा मग 
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वतच्यापाठोपाठ इतर बॅगाांनीही शरर्णागती पत्करली. एकूर्णच 

इतराांच्या अनिुवाचा आम्हाला काही उपयोगच होऊ नय ेअशी 

बशुसाहबेाांची इच्छा वदसली.  

 ववजयी वीराांप्रमार्णे आपले सामान दोन ढकलगाि्याांवर 

चढवनू आम्ही आता शेवटचा 

अिर्ळा म्हर्णज े सामानासह अमेररकन कस्टम 

अवधकाऱ्याांच्या चाळर्णीतनू बाहरे पिण्याचा पार करायला 

वनघालो. बाहरे पिताना आपल्या बॅगा उघिायला लावतात आवर्ण 

त्यातील त्याांच्या दृष्टीन ेआक्षेपाहस म्हर्णजे काही खाद्यपदार्स वगैरे 

(कारर्ण आमच्याकिे बाँब असर्णे शक्यच नव्हत)ेकाढून बाहरे 

फेकून दतेात का ह ेपाहर्णे आवर्ण काही प्रश्न ववचारतात का ह ेपाहर्णे 

येवढेच उरले होत.े पर्ण तेर्ेही आम्ही आवर्ण आमचे सामान 

अगदीच लक्ष न दणे्याच्या लायकीच ेठरलो आवर्ण आपल्याला 

मळुीच िाव न वमळाल्याचे कर्णिरही दःु ख न होता (उलट र्ोिासा 

आनांदच) आम्ही बाहरे पिलो. आम्ही बाहरे पित असतानाच 

सवुजतचा, आमच्या मलुाचा चेहरा वदसला आवर्ण जीव िाांि्यात 

पिला. पर्ण अनपेवक्षतपर्णे त्याच्याबरोबर एक व्यक्ती वदसली ती 

होती एक गोरी चष्ट्मा लावलेली मलुगी! आम्हाला िारतात 

करावयाच्या तयारीचा मेल करताना त्यान ेत्याच्या एका मैवत्र्णीचे 
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आई विील नकुतेच येऊन गेल्यामळेु वतन े केलेल्या तयारीचा 

उल्लेख त्यात होता. त्याउपर आर्णखी काही अवधक आह ेकी काय 

अशी शांका मला आली होती आवर्ण आता आम्ही बाहरे पिताच 

" ही सांयकु्ता राव " अशी वतची ओळख करून दतेाना वतने 

आम्हाला वाकून नमस्कार केल्यामळेु ती खरी असावी असे वाटले.  

 आता आम्ही वनविांत झालो कारर्ण मलुगा बरोबर होता. 

न्ययूॉकस  ववमानतळाबाहरे पिताना आमच्या सामानाचा ताबा त्या 

दोघाांनी घेतला होता आवर्ण आम्ही त्याांच्याबरोबर चाल ूलागलो, 

रस्ता ओलाांिण्यापवूी सांयकु्ताने समोरच्या खाांबावरचे बटर्ण दाबल े

आवर्ण समोरचा वदवा वहरवा होताच आम्हाला चला असे म्हटले. 

आपर्ण बटर्ण दाबनू रहदारी र्ाांबव ू शकतो ही गोष्ट आमच्या 

तकस शक्तीच्या बाहरेची होती कारर्ण वसग्नल ताांबिा असला तरी 

वाहन ेर्ाांबत नाहीत हा आमचा वसांहगि रोि अर्वा पणु्यातील 

कोठल्याही रस्त्यावरचा अनिुव! पढेु तर केवळ आम्ही बटर्ण 

दाबले म्हर्णनूच नाही तर आम्ही रस्ता ओलाांितो असे पाहूनही 

मांत्रयाांच्या गाि्या येताना र्ाांबावी तशी रहदारी र्ाांबते ह े पाहून 

आम्ही अगदी अचांवबत झालो. सवुजतने आम्ही येर्णार आमचे 

सामान बरेच असर्णार म्हर्णनू एक मोठी गािी िाि्याने आर्णली 

होती. बाहरे िला मोठा वाहनतळ होता आवर्ण त्यात आपली गािी 



हसरी वारी श्याम कुलकर्णी 

पान | 63 

 

शोधनू त्याने सामान चढवले आवर्ण आमचा अमेररकेतील 

रस्त्यावरचा पवहला प्रवास सरुू झाला.  

 गािीत आमच्या गप्पा चाल ूअसल्याने माझे लक्ष बाहरे जरा 

कमीच होते, वशवाय सौ̮. ला सांयकु्ताशी बोलण्यात अवधक रस होता 

कारर्ण मला ज्या गोष्टीची शांका होती त्याववर्यी वतला खात्ीच 

होती ज्यावेळी माझे लक्ष बाहरे गेले त्यावेळी आम्ही सवुजतच्या 

घराच्या बरेच जवळ आलो होतो असे तो म्हर्णत होता आवर्ण 

रस्त्यावरील दतुफास दकुाने आवर्ण हॉटेले यावरील पटेल कॅश अांि 

कॅरी, सब्जीमांिी वगैरे वाचल्यावर वचमर्णराव स्काउटमास्तराांच्या 

गािीच ेबैल रात्ी उलटे वफरून परत पणु्यातच आले तसे आम्ही 

पर्ण चकूुन पनु्हा िारतातच आलो नाही ना असे क्षर्णिर वाटले, पर्ण 

बरोबर अमेररकेतील मांिळी असल्याने तसे काही नाही याची खात्ी 

होती. वशवाय दकुाने िारतीय असली तरी रस्त्यावर वाहने वशस्तीत 

चालत होती त्या अर्ी आपर्ण िारतात असर्णे शक्य नाही असे 

वाटले. नांतर मात् न्य ूजसी तील हा िाग अगदी वमवनइांवियाच आह े

ह े समजले. काही वदवसाांनी येर्ील अमेररकनाांनाच गजुराती 

वशकावी लागेल अशी शक्यता वाटत.े कारर्ण येर्े िेटर्णारा 

कोर्णताही गजुराती आपल्याशी प्रर्म गजुरातीमधनूच बोल ूलागत.े 

आपल्या मराठी लोकाांचे तसे नाही बरां का. ते प्रर्म आवर्ण शक्यतो 
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नांतरही इांग्रजीतच बोलण्याचा प्रयत्न करर्णार. आपल्या दशेातही 

मराठी पढुारी आपली प्रवतवक्रया मराठीत न दतेा वहांदीमध्ये दणे्याचा 

प्रयत्न का करतात समजत नाही कारर्ण बहुतेक पत्कार मराठी 

जार्णतात. वशवाय वनदान महाराष्ट्रात तरी मराठीतच बोलावे असा 

आग्रह असायला काय हरकत आह?े. दोन अिीच तासाांच्या 

छोट्या प्रवासानांतर आम्ही सवुजतच्या घरात शेवटी प्रवेश केला 

त्याचा पत्ता होता 
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 ७. डहिन व्हलॅी ड्राइव्ह, एन ्जे. (न्यू जसी)  

 

 जे. एफ्. के. ववमानतळापासनू सवुजतच्या घराकिे यावयास 

जवळजवळ दोन अिीच तास लागले ̱.  

सवुजतचे घर म्हर्णज े एक सदवनका होती. आपल्याकिे 

महाराष्ट्र गहृवनमासर्ण मांिळ घरे बाांधनू िाि्याने दते असे, अजनूही 

दतेात म्हर्ण ेआवर्ण त्याांचा दखेिाल खचस त्या िाि्यातनू वनघत नाही 

असे वदसल्यावर काहीतरी  

एकमषु्टी रक्कम घेऊन त्या िािेकरूां च्या नावावर करण्याचा 

आांतबट््टयाचा व्यवहार करत होत ेत्याचप्रमार्णे येर्े  

काही खाजगी सांस्र्ा अशा प्रकारच्या सदवनका बाांधनू 

िाि्याने दतेात, मात् िािे आकारताना त्या उत्पन्नातनू  

दखेिाल व्यववस्र्त होईल याची काळजी करतात आवर्ण 

खरोखरच दखेिालही करतात. न्य ूजसीत वमिलसेक्स  

मॅनेजमेंटन े अशा अनेक सदवनकाांची सांकुले वनमासर्ण केली 

आहते. त्यापैकी वहिनव्हलॅी ड्राइव्ह या सांकुलामध्ये  

सवुजतची सदवनका होती. स्वयांपाकखोली, वदवार्णखाना 

आवर्ण एकच शयनखोली (र्ोिक्यात वन बी एच के) 
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अशी रचना होती पर्ण क्षेत्फळ त्यामानाने बरेच मोठे म्हर्णजे 

जवळजवळ ११०० चौरस फूट होते . वशवाय  

घरात गहृमांिळाकिूनच ए  सी. फ़्रीज. वॉवशांग मशीन  

स्वयांपाकाचा गॅस, या सवस सोयी वदलेल्या होत्या. त्या  

सांकुलामध्ये चारच इमारती होत्या आवर्ण सवस तीन मजली 

म्हर्णज ेतळमजला आवर्ण वर दोन मजले अशा होत्या̱.  

अर्ासत त्यामळेु उिाहक नव्हत,े आवर्ण त्याची सदवनका 

पवहल्या मजल्यावर असल्याने व त्यावेळी बरेच  

वजन ेचढण्याची रग आमच्या अांगात असल्यामळेु त्याचे काही 

ववशेर् वाटल े नाही. पणु्यातही आम्ही तेवढ्या पायऱ्या चढत 

होतोच. . आपल्यासारखे वजन्याचे ९-९ पायऱ्याांचे अर्वा ४-६-८ 

असे िाग 

पािलेले नव्हत.े वजना सरळ खालनू सरुू होऊन अठरा 

पायऱ्याांवरच सांपे आवर्ण तो सांपला की सवुजतचा गाळा  

असे वजन े आता आपल्याकिील खेि्यापाि्यात वकां वा 

पणु्यातील जनु्या वाि्यातच (आता वकती उरलेत परु्णे  

म. न. पा. च जार्णे) पहायला वमळतात सवस इमारतीच्या 

बाांधकामात लाकिाचा सढळ वापर. म्हर्णजे छत, जमीन  
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आवर्ण विांती सगळे लाकिी म्हर्णजे वजना लाकिीच ह े

ओघानेच आले. त्यामळेु आजबूाजलूा शाांतता असल्याने 

 कोर्णीही बाहरेून येत वकां वा बाहरे जात असल्याची वदी 

सगळ्या िािेकरूां ना वमळत असे.  

 जमीन लाकिी असल्याने आपल्या चालण्याचा आवाज 

नारायर्ण धारपाांच्या गढू कर्ाांतील सत्ार वकां वा अशाच पात्ाच्या 

पावलाांचा आवाज असल्याचा िास होई. इतके वदवस बरेच वेळा 

बायको जवळ येऊन उिी रावहली तरी मला पत्ता लागत नस ेपर्ण 

आता मात् ती घरात कोठेही चाल ू लागली की िकूां प होऊ 

लागल्याचा िास होऊ लागला अर्ासत असे बोलनू दाखवनू 

सवसजर्णाांसमोर आपली शोिा करून घेण्याचे धािस माझ्यात नव्हते 

आवर्ण ही केवळ वतचीच मके्तदारी होती अशातला िाग नव्हता. 

तळमजल्याच्या सदवनकाांच्या जवमनी कारपेटन े 

आच्छावदत होत्या मात् वरच्या दोन्ही मजल्यावर जवमनी 

गळुगळुीत लाकिी पट््टयाांच्या बनवलेल्या असल्यामळेु  

आवर्ण त्यावर कारपेट नसल्यामळेु आमच्या चालण्याचे 

पिसाद आमच्यापेक्षा खालच्या मजल्यावरील िािेकरूना  

अवधक जार्णवायचे आवर्ण त्याची कल्पना आम्हाला येऊ 

शकत नस ेत्यामळेु आमच्या नादात आवर्ण आमच्या दृष्टीन ेअगदी 
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हलक्या पावलाांनी चाललो तरी आमची चाल त्याांची झोप 

उिवण्यास परेुशी होत असे. त्याचा पढेु आम्हास अनिुव येर्णारच 

होता.  

 घराची एकूर्ण रचना केवळ लाकिाच्या वापरामळेु अशी 

होती की जवळच्या मेरो पाकस  स्टेशनवरून गािी  

जाऊ लागली की विांती हादरत. घराच्या वखिक्या पाहून तर 

मी चवकतच झालो कारर्ण जवळ जवळ विांतीचा अधास िाग 

व्यापर्णाऱ्या वखिक्याांना फक्त काचेचे तावदान आवर्ण कीटक येऊ 

नयेत म्हर्णनू बाहरेून बारीक जाळी. आमच्या सरुके्षच्या कल्पनेला 

पार सरुुां ग लावर्णारी योजना. मी घर बाांधताना काटकसर म्हर्णनू 

प्रत्येक विांत एक वीट जािीची घेतल्याबद्दल मला सवासनी वेि्यात 

काढल े होत े त्याांच्या मते बाहरेील विांत िक्कम दीि ववटेची 

हवी(त्यावेळी घरे लोिबअेररांग पद्धतीचीच असत). िक्कम 

लोखांिी जाळी असर्णाऱ्या वखिक्या बसवल्या होत्या तरी त्या 

उचकटून चोरी करण्याचा चोरानी प्रयत्न केला होताच आवर्ण नांतर 

ते मी ज्या िॉक्टरना ववकले त्यानी त्या घराचा इवतहास जार्णनू 

घेतल्यावर त्या जाळ्याांवर आर्णखी एक त्याहून अवधक जािीच्या 

जाळीचे आवरर्ण बसवले एवढेच नव्ह ेतर आतल्या प्रत्येक दाराला 

त्यानी आर्णखी एक लोखांिी सरकिार (रोवलांग शटर) बसवनू घेतले 
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आवर्ण आम्ही त्याांना िेटायला गेलो तेव्हाां सगळी शटसस खालीवर 

करून दाखवनू अविमानाने मला म्हर्णाल,े " तमुच्या घरात (अजनू 

ते त्या घराला याच नावान ेसांबोधत)चोर अगदी आलेच तरी सगळी 

दारे उघिेपयंत सकाळ वनवित होर्णार. " त्यावेळी मला त्या चोराांची 

दया आली होती. पर्ण आता मात् मला माझी काळजी वाटू लागली. 

अमेररकेत अगोदरच लहानलहान मलुेही हातात वपस्तलू घेऊन 

धिाधि वदसेल त्याच्यावर गोळी चालवतात असे ऐकलेले आवर्ण 

आता या अशा घरात रहायचे!  

 अमेररकेतल्या लोकाांच्या धािसाचे मला कौतकु वाटू 

लागले. मी िीत िीत माझी शांका मलुाकिे व्यक्त केल्यावर तो 

म्हर्णाला "काही काळजी करू नका येर्े पोवलस लगेच येतात. 

आवर्ण घरात कोर्णी रोख रक्कम दावगन ेअगर सोनेनार्णे ठेवत नाही 

ह ेचोरानाही माहीत असते. " मी मनात म्हटले की त्यामळेुच चोर 

सरळ बँकाच लटुत असावेत. आपल्याकिे चोर फारसा िेदिाव न 

ठेवता सगळ्याांचीच सारख्याच ममत्वान ेववचारपसू करत असतात 

अगदी आमदार, खासदार आवर्ण मांत्ी आवर्ण कधी कधी पोवलस 

कवमशनरसदु्धा! उलट त्याांच्या घरात चोरी म्हर्णज ेतर आपलाच 

माल आपर्ण परत घेण्यासारखे आह ेअसे चोराना वाटत असावे. 

अशाप्रकारे चोराांना मकु्तिार असले तरी येर्ील नागररक मात् 

येर्ील पोवलस यांत्र्णेच्या कायसक्षमतेवर परू्णसपर्णे ववसांबनू आरामात 
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राहत होते तरी मला मात् त्या रात्ी झोप लागली नाही. खरे तर 

आमचे सगळे सामान चोरानी पळवले असते तरी त्याची वकां मत 

फार फार तर पाचशे िॉलर तरी झालीअसती की नाही शांकाच होती, 

आवर्ण एवढ्या क्षलु्लक गोष्टीसाठीचोर वखिक्या तोिण्याचे आवर्ण 

१२८ वकलो वजनाच्याआमच्या बॅगा पळवण्याचे श्रम करेल अशी 

मळुीच शक्यता नव्हती. वशवाय येर्ील पोवलस 

आपल्याकिल्यासारख ेचोरी होईपयंत तेर्े गैरहजर राहून चोराांना 

हातिार लावर्णारे आवर्ण नांतर आपल्यालाच दटावर्णारे नसनू 

खरोखरच नागररकाांच ेसांरक्षर्ण करर्ण ेआवर्ण त्याना कायद ेपाळायला 

लावर्णे ह ेआपले कतसव्य आह ेअसे मानतात याचा अनिुवपढेु 

आलाच. घरात असताना दखेील बाहरेून पोवलसाांच्या गाि्या 

धावत आहते ह ेमधनूमधनू ऐकू येर्णाऱ्या सायरनवरून जार्णवत 

असे.  
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८. दक्ष पोडलस यंत्रर्णा 

 

 पोवलसाांच्या दक्षतेचा आम्हासही एकदा अनिुव आलाच. 

एक वदवस सांयकु्ता बाहरेून घरात वशरताना वतला शेजारच्या घरात 

वकां चाळण्याचा आवाज ऐकू आला तेव्हा दक्ष नागररकाप्रमार्णे वतने 

९११ या क्रमाांकावर(पोवलसाांना बोलावण्यासाठी) फोन केला तर 

दोनच वमवनटात पोवलस आले आवर्ण त्यानी वतला कशासाठी फोन 

केला ह ेववचारले तेव्हा वतने त्याांना हा प्रकार साांवगतला आवर्ण ते 

शेजारच्या इमारतीत गेले. र्ोि्या वेळाने परत आमच्या दाराची 

घांटी वाजली आवर्ण पोवलस "आम्ही चौकशी केली त्या घरातली 

लहान मलुेच गम्मत म्हर्णनू वकां चाळली होती" असे साांगबू वतने 

फोन केल्याबद्दल वतचे आिार माननू वनघनू गेले. मला खात्ी आह े

आपल्याकिे शेजारच्या इमारतीतच काय शेजारच्या सदवनकेतून 

असा आवाज आला असता तरी प्रर्म पोवलसाना फोन करण्याच्या 

िानगिीत सबुदु्ध नागररक पिलाच नसता पर्ण अमेररकेतनू नकु्ताच 

परत आल्याने सांवयीने त्यान े केलाच असता तर प्रर्म फोन 

उचललाच गेला नसता आवर्ण समजा दवैयोगाने उचलला गेलाच 

असता तर होर्णाऱे सांिार्र्ण असे झाले असते 

स.ु ना. पोवलसाांचा फोन नांबर लावतो. त्यावर 
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पोवलस स्टेशनमधनू 

"पवसती पोवलस ठार्णे कोर्ण बोलतय?काय काम आह?े 

स.ु ना. - मी अमकु अमकु बोलतोय 

"ते समजल हो पर्ण काय काम आह?े"(च्यायला काय कटकट 

आह ेसाली! अवलकिे पवब्लक काही स्वस्र् बस ूदते नाही) 

स,ु ना. अहो शेजारच्या फ्लॅट्मधनू वकां चाळण्याचे आवाज येत 

आहते.  

"मग आम्ही काय कराव अस वाटतय तमु्हाला? नवरा 

बायकोची िाांिर्णां चालर्णारच र्ोिा वेळ वाट पाहा होईल शाांत 

आपोआप. नाहीतर आम्हाला इतक्या लाांब चक्कर मारायला 

लावण्यापेक्षा तमु्हीच का जाऊन बघत नाही काय झाले ते? अगदी 

खनू वगैरे झाला असलाच तर बोलवा आम्हाला" 

स.ु ना. कपाळावर हात मारून घेतो.  

 अर्ासत याबद्दल त्या पोवलसाांना दोर् दणे्यात काही अर्स नाही. 

कारर्ण आपल्याकिे “अवत झालां आवर्ण हस ू झालां” अशी 

पररवस्र्ती आह.े त्यामळेु गांिीर घटना कोर्णती व क्षलु्लक कोर्णती 

याबद्दल पोवलसाांचाच मानवसक गोंधळ होत असावा, कारर्ण 

एकादी गािी वेगमयासदा ओलाांिून चालली असेल आवर्ण ती 
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अिवावी तर त्यामधनू एकादी अवतमहत्वाची व्यक्ती उतरत ेआवर्ण 

त्या पोवलसाचीच गचाांिी धरत.े .  

 अमेररकेतनू िारतात फोन करताना ९१ क्रमाांक प्रर्म 

लावावा लागतो त्यात र्ोिे चकू होऊन जर ९११ लागला तर र्ेट 

तो इर्ल्या पोवलसानाच लागतो आवर्ण मग त्याांच्या तपासर्णीस 

तोंि द्यावे लागत.े एकदा आमच्या वमत्ाांच्या नातवांिाने चकूुन 

असाच नांबर लावला आवर्ण दोन वमवनटात पोवलस हजर! लहान 

मलुाने चकूुन लावला साांगनू त्याांचा ववश्वास बसला नाही. कारर्ण 

इर्ली पोरे पर्ण शहार्णी असतात, आईबाप मारू लागले तर लगेच 

पोवलसाना फोन करतात. म्हर्णजे पवूी मलू रिू लागले तर आईबाप 

त्याला पोवलसाला बोलावण्याचा धाक दाखवत तर येर्े उलट 

पोरेच आईबापाना तसा धाक दाखव ूलागली आहते. पोवलसानी 

घरात येऊन सगळीकिे पाहर्णी केली आवर्ण खरोखरच काही नाही 

आईबाप पोराला मारत वगैरे नाहीत याची खात्ी झाल्यावरही र्ोिा 

वेळ घराबाहरे बसनू परत जाताना घरातील व्यक्तींना साांगनू वनघनू 

गेले.  

 आर्णखी एका वेळी मी माझ्या मलुाबरोबर गािीत बसनू 

स्वाध्याय ला चाललो होतो, दर रवववारी स्वाध्यायसाठी तो मला 

घेऊन जात असे, पर्ण त्यावदवशी जरा जास्त वेळ लागल्यासारखे 
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वाटले म्हर्णनू मी म्हटले, "आज फारच वेळ लागतोय! "यावर 

मलुगा म्हर्णाला "मामाची गािी मागनू येतेय" मला समजेना 

आमच्या पोराचा मामा इर्े कुठून आला. पाहतो तर पोवलस व्हनॅ 

मागनू येत होती. म्हर्णज ेलोकही पोवलसाना एवढे घाबरतात कारर्ण 

आपर्ण वेगमयासदा ओलाांिली वकां वा आर्णखी काही वाहतकुीच्या 

वनयमाचे उल्लांघन केले की ते ताबितोब आपल्याला पकिर्णार 

आवर्ण आपल्याला जबरदस्त दांि तर होर्णारच वशवाय आपल्या 

वाहन चालन परवान्यावर एक लाल खरू्ण होर्णार आवर्ण अशा तीन 

खरु्णा पिल्या तर परवानाच जप्त होर्णार याववर्यी सगळ्या 

नागररकाांना खात्ी असतें.  

 तेच आपल्याकिे पाहा बरे खशुाल एकदोघाना गािीखाली 

लोळवा कोर्णी ववचारर्णार नाही आवर्ण तमु्ही वचत्पटतारा वा तारका 

असाल तर मग काही ववचारायलाच नको, तमुच्या गािीखाली 

येण्याच ेिाग्य ज्याांच्या नवशबी आले असेल आवर्ण चकूुन माकून ते 

वजवांत रावहले असतील तर त्याांनाच जाब ववचारला जातो की असे 

ताऱ्याच्या गािीखाली येण्याचे धािसच कसे झाले त्याांचे. जरी 

कायदा गाढव असतो असे म्हटले जात ेतरी आपल्या दशेात मात् 

कायदा पाळर्णारा गाढव असतो असे म्हटलेजात ेवकां वा अनिुवास 

येते. आता आपल्याकिेही वेगमयासदा ओलाांिर्ण ेवकां वा असे गनु्ह े

घिू नयेत म्हर्णनू “वव्हविओ कॅमेरे बसवले आहते असे म्हर्णतात व 
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असा गनु्हा घिला तर घरी लगेच न्यायालयात हजर रहाण्याचे 

फमासन येते असेही म्हटले जात ेपर्ण करोना काळातही स्कूटर वा 

मोटर सायकलवर वतघ ेबसनू वजतका जास्त आवाज वनघेल अश्या 

पद्धतीन ेजार्णारे लोक वदसतात त्याांना पकिण्यापरुते पोवलसबळ 

नसाव ेलसीप्रमार्णेच त्याांचाहीपरुवठा मयासवदत असावा.  

 सगळ्या सवुवधा असनू या सदवनकेत आमच्या दृष्टीन ेएक 

फार मोठी त्टुी आम्हाला सकाळी उठल्याउठल्या  

जार्णवली ती म्हर्णज े उठल्यावर बार्रूम आत कोर्णी 

गेल्यामळेु बांद असली तर बाकीच्यानी तो/ती बाहरे येईपयंत  

हातावर हात धरून गप्प बसायचे (वकां वा तोपयंत 

झोपायचेच)कारर्ण बार्रूम (ज्याला ते रेस्ट रूम म्हर्णतात) मध्येच 

वॉशबेवसन, शॉवर आवर्ण कमोि सगळे एकत्! याबाबतीत आपली 

घरे लहान असली तरी वकती सोवयस्कर असतात सगळ्या गोष्टी 

एकत् नसल्यामळेु एकाच वेळी दात घासर्णारा, शौचाला जार्णारा 

आवर्ण अांघोळ करर्णारा अशा वतघाांची सोय होत ेअगदी तशीच वेळ 

आली तर आर्णखी एक जर्ण ताांब्या घेऊन बाहरेही जाऊन शदु्धी 

करून घेऊ शकतो अशा बऱ्याच बाबतीत आपर्ण अमरेरकनाांपेक्षा 

वकतीतरी पढुारलेले आहोत याचा प्रत्यय आला आवर्ण अविमान 

वाटला.  
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 रस्त्यावरही एकदा माझी अशीच पांचाईत झाली होती. 

मलुाबरोबर गािीतनू जाताना मध्येच मला लघशुांकेची  

िावना झाली आवर्ण मी मलुाला तसे साांवगतल्यावर तो 

म्हर्णाला आता रेस्ट एररया येईपयंत र्ाांबावे लागेल आवर्ण ती रेस्ट 

एररया बरीच दरू होती तेर्पयंत मी कसाबसा तग धरू शकलो. 

आपल्याकिे असे कधीच झाले नसत.े कोठेही मनात आले की 

गािी रस्त्याच्या किेला र्ाांबवा आवर्ण कोठेही जा(वऱ्हािकार 

लक्ष्मर्ण दशेपाांिे याांच्या शब्दात होल वावर इज यवुर) अर्ासत ह े

ववश्ववच माझे ववश्राांवतगहृ (रेस्टरूम) या आपल्या वतृ्तीमळेु 

आवश्यक असेल तेर्ेही अशा सोयी करण्याचा ववचार आपर्ण 

करत नाही ही मात् ददुवैाची गोष्ट! आता त्यानांतर जवळ जवळ वीस 

वर् ेलोटल्यावर र्ोिा र्ोिा बदल वदस ूलागला आह.े  

 लाकिाच्या सढळ वापरामळेु आगीचा धोका खपूच असतो 

त्यामळेु प्रत्येक सदवनकेच्या प्रत्येक खोलीत आगसचूक गजर 

बसवलेला असतो आवर्ण त्याच्या आवाजान ेलगेच आगीच ेबांब 

धाव घेतात ह ेववशेर्! याचा नांतरच्या आमच्या वास्तव्यात अनिुव 

आलाच. आमच्याच वर राहर्णाऱ्या एका स्वच्छताप्रेमी िारतीय 

गवृहर्णीने रेस्टरूममधील बेवसन आवर्ण अांघोळीचा टब यामधील 

जागा स्वच्छ करण्याचा घाट घातला. त्या िागात पार्णी वनघनू 
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जाण्याची सोय नसल्याने ते पार्णी जवमनीत वजरून विांतीमधील 

ववद्यतु्जोिर्णीच्या ताराांवरून ओघळून शॉटस सवकस ट होऊन आग 

लागनू धरू वनघ ूलागला आवर्ण ताबितोब सगळ्या इमारतीतील 

गजर वाज ूलागनू आगीच्या दोनतीन गाि्या तेर्े जमा झाल्या. 

त्यामळेु पढुच्या वेळी नवरात् अमेररकेत साजरे करण्याची 

आवश्यकता िासली तेव्हा घरात नऊ वदवस लावायचा वदवासदु्धा 

आम्ही िीतिीतच वापरला.  

 विांती वखिक्या याववर्यी येवढ े बेपवासई असर्णारे लोक 

दाराांच्या कुलपुाववर्यी मात् फारच आग्रही असल्याचे वदसले. 

त्यामळेु आमच्या सदवनकेच्या दाराचे कुलपू लावर्ण ेआवर्ण उघिर्णे 

आम्हाला वकत्येक वदवस कठीण्च जात होत.े त्यामळेु मलुगा बाहरे 

कामावर गेल्यावर आम्ही दोघेच घरात असलो तर बरेच वदवस 

आम्ही वफरायला दोघे एकदम बाहरे पित नस ूकारर्ण दोघे बाहरे 

पिलो आवर्ण कुलपू उघिता नाही आले तर काय करता. मग एक 

वदवस धािस करायच ेठरवले व मी वकल्ल्याांचा जिुगा घेऊन बाहरे 

पिलो व कुलपु लावले, हो कुलपू लावायलाही वकल्ल्या 

लागतातच. (अतासत आपल्याकिेही साध े कुलपु लावायला 

वकल्ल्या लागतातच म्हर्णा पर्ण खटक्याचे कुलपू ही िानगि मात् 

वकल्लीवशवाय लागनू वकल्ली आत ववसरली तर असनु खास 

मालक घरचा अशी पररवस्र्ती होतेच! आता तर लॅचचा जमाना 
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असल्यामळेु आपल्याकिेही वकल्ली बाहरे जातानासदु्धा वकल्ली 

ववसरली व सहज दार ओढून घेतले तर अनवस्र्ा प्रसांग ओढवतो. 

याचा बहुतेकाांनी अनिुव घेतला आह े असो! पर्ण अमेररकेत 

आपल्याच घरी आवर्ण आम्ही दोघेच असताना असे घिले तर 

मोठेच सांकट कारर्ण तेर्े आपल्या हाकेला धावनू येर्णारे आवर्ण 

कुलपू उघिण्यासाठी धिपि करर्णारे वकां वा असा कसा झाला 

तमुच्या हातनू बावळटपर्णा म्हर्णनू दात काढर्णारे शेजारी नसतात 

म्हर्णनू तर एवढी खबरदारी. तर असो! मी वकल्ली घेऊन बाहरे पिून 

कुलपू लावले. या कामी माझी योजना करण्याचे धािस सौ. ने केले 

ह ेआियसच पर्ण जर मी कुलपू उघिू शकलोच नाही तर वनदान मी 

बाहरे िटकत काळ काढू शकेन, हा त्यामागचा वतचा दवॄष्टकोन 

असावा, पर्ण सदुवैाने तसे काहीही न होता मी परत कुलपू 

उघिण्यात यशस्वी झालो त्यानांतर तोच प्रयोग सौ. ने यशस्वी 

रीतीन ेकेला व आता आम्ही दोघे कुलपू लावनू घराबाहरे पिण्यास 

मोकळे झालो.  

 प्रत्येक इमारतीसमोर मोकळी जागा होती आवर्ण तेर्े गाि्या 

पाकस  करण्यासाठी व्यववस्र्त आखीव जागा असत आवर्ण तेर्े 

वास्तव्य करर्णारालाच तेर्े गािी लावता येई. आमच्या इमारतीतनू 

बाहरे पिल्यावर उजवीकिे वळून र्ोिे अांतर गेल्यावर एक मोकळे 

मैदान होते तेर्े पवूी रोलर स्केवटांगची सोय असावी ह ेअमेररकन 
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स्केटस अशा तेर्ल्या पाटीवरून समजत होत.े त्याच्या र्ोिे पढेु 

गेल्यावर लगेचच एका मोठ्या इमारतीत ड्रग फेअर या नावाचे 

और्धाच े नाव असलेल े तरी बऱ्याच वस्त ू वमळर्णारे मॉल, 

त्याच्याच शेजारी माशसल्स या साखळी दकुानातील एक मोठे मॉल 

र्ोिे पढेु त्याच इमारतीस लागनू लाँड्री आर्णखी लागनू असलेल्या 

बऱ्याच इमारतीत बरेच मॉल्स, ज्वेलरी शॉप्स असा मोठा 

दकुानाांचाच िरर्णा असलेल्या इमारती होत्या. आवर्ण गाि्या पाकस  

करण्यासाठी असलेली जागाच आपल्याकिील िेक्कन वजमखाना 

बसस्टँिपासनू गरवारे पलुापयंतचे के्षत् व्यापेल इतकी होती. आता 

मात् या सगळ्या इमारती पािण्यात आलेल्या आहते ह े

अलीकिील वारीमध्य ेकळले.  

 त्यानांतर अवधक अवधक मोठे मॉल्स पावहले, बरेचसे मॉल 

परू्णस पाहण्यापवूीच पाय दखु ूलागले, पढेुपढेुतर मी मलुाांना खरेदी 

करा म्हर्णनू साांगनू कुठल्यातरी आरामशीर खचुीवर बसनू आराम 

करीत असे. वॉलमाटस, शॉपराइट, पार्माकस , माशसल्स ही काही 

प्रवसद्ध साखळीमॉल्सची नाव.े (ही गोष्ट २००२ मधील आह े

त्यामळेु यात आम्हाला नावीन्य वाटले आता या गोष्टी 

आपल्याकिेही आल्या आहते)मॉल्समध्य े खाद्यपेये, स्टेशनरी, 

वमळत असे त्यावशवाय ठराववक प्रकाराचेच सावहत्य ववकर्णारी तर 

असांख्य दकुाने. तीही इतकी ववस्तीर्णस की परू्णस पाहर्ण ेअशक्यच. बेि 
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बार् अांि वबयॉ ांि (शयन व स्नानगहृ सामान), होम िेपो (घर 

बाांधण्या वकां वा सजवण्यासाठीचे सामान), टॉयझरस, बेबी-ज-रस 

(खेलसावहत्यगहृ आवर्ण बालसावहत्यगहृ) आयवकया (नकुतेच 

आपल्याकिे आले आह)ेअशी वववशष्ट प्रकारचे सामान 

ववकर्णारीही असांख्य दकुाने. आमच्या सदुवैाने शॉपराइट. माशसल्स, 

ड्रगफेअर ही दकुाने आमच्या घरातनू चालत जाण्याच्या अांतरावर 

होती. दकुाने चालत जाण्याच्या अांतरावर असली तरी कामात 

असर्णाऱ्या व्यक्तीला आठवि्यातनू एकच वदवस वमळत असल्याने 

आवर्ण अगदीच वकरकोळ म्हर्णज ेअधास वलटर दधू, अधास वकलो 

िाजी अशा वस्त ूआर्णायला गेले तर वस्त ूघेण्यापेक्षा ज्या कौंटरवर 

पैसे द्यायचे तेर्े एवढी गदी असे की तेवढ्या वस्तचू्या पेमेंटसाठी 

सहज अधास तास मोिायचा. एकदा अधास िझन केळी 

शॉपराइटमधनू आर्णायला मला चालत जाऊन केळी घेऊन परत 

चालतच येण्यास अधास तास आवर्ण दीि िॉलर वकां मत चकुवण्यात 

एक तास असा वेळ गेला.  

 अजनूही िारतात आम्हाला घराबाहरे पिल्यापिल्या 

वदसर्णाऱ्या दकुानात हवी ती वस्त ूवमळत,े जास्त वस्त ूअसल्या तर 

वार्णी घरी पाठवनू द्यायलाही एका पायावर तयार असतो. त्यामळेु 

आमच्यासारख्या ज्येष्ठ आवर्ण सांवयीने आळशी बनलेल्या, गािी 

चालवता न येर्णाऱ्या नागररकाांमळेु तरी मॉल सांस्कृती आली तरी 
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अमेररकेसारखी ती परू्णसतया रुज ूशकली नाही. मॉल्समळेु वस्त ू

स्वस्त वमळतील आवर्ण चाांगल्या वमळतील असेही खात्ीने साांगता 

येत माही कारर्ण िेसळ करण्याची सांवय लागलेले िारतीय व्यापारी 

अमेररकेत माल पाठवतानाही (दशेाचे नाव बदनाम होईल याची 

अवजबात पवास न करता) जेर्े िेसळ करायला मागेपढेु बघत नाहीर ्

तेर्े मॉलची काय कर्ा?आपल्याकिे इतक्या मोठ्या जागा मॉल 

बाांधायला आवर्ण गाि्या पाकस  करायला उपलब्ध होण्याचीही 

अिचर्ण आह े अर्ासत सध्याच्या मॉलकिे नजर टाकली तर 

लोकाांना गाि्या लावायला जागा वमळत े की नाही याची ना 

मॉलचालकाांना काळजी ना त्याांना त्यासाठी परवानगी दरे्णाऱ्या 

महापावलका अवधकाऱ्याांना काळजी. रस्त्यावर वाहतकु कोंिी 

होऊन चारदोन अपघात झाल ेआवर्ण लोकाांनी दगिफेक केली की 

मग सगळ्या यांत्र्णा खिबिून जाग्या होर्णार. पर्ण करर्णार काय? 

कारर्ण काही करायला जागा तरी हवी!  
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९. रस्ता डवद्यापीठ 

 

 वफरायला कुठे जायचे हा प्रश्न अमेररकेत पिण्याचे कारर्ण 

नव्हत े कारर्ण वफरायला खपू मोकळ्या जागा होत्या तरी 

पोचण्याच्या दसुऱ्या वदवसापासनू वफरायला जायला योग्य जागा 

मी शोध ूलागलो. पणु्यात आम्ही रहायला गेलो तेव्हाां अगदी दाट 

झािी होती, इतकी की दपुारी किक उन्हात वफरायला बाहरे पिलो 

तरी र्ांि वाटावे, पर्ण त्या रस्त्याची रुां दी वाढवण्यासाठी त्या सवस 

झािाांची कत्तल करण्यात आली, त्यात अनेक दवुमसळ वकृ्षप्रजाती 

होत्या म्हर्ण,े पर्ण अश्या क्षलु्लक गोष्टींकिे लक्ष दणे्यास 

नगरसेवकाांना फुरसद नव्हती, त्यानांतर आता वसांहगि रस्त्यावर 

सकाळी सातपवूीच इतकी रहदारी चाल ूहोत ेकी मी सरुवातीला 

पणु्यातील आमच्या गहृ सांकुलाच्या मागील बाजसू असर्णाऱ्या 

आांबराईत वफरायला जाण्याचा पयासय शोधला होता आवर्ण 

माझ्यासारख्या बऱ्याच जर्णाना तो पसांत पिला होता पर्ण 

आांबराईच्या मालकाला इतके ज्येष्ठ नागररक या एकुलत्या एक 

शदु्ध हवेच्या वठकार्णाचा लाि घेऊ लागले तर ते अवधकच 

दीघासयरु्ी होऊन शासनास सेवावनवतृ्तीवेतनचा फारच िदूिं पिेल 

आवर्ण दशेाचे मोठे नकुसान होईल असे वाटून लगेच त्यान ेतेर्े 
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तारेचे कुां पर्ण घालनू टाकले. त्यामळेु शासनातफे त्याला बहुतेक 

काही बहुमान वमळण्याची शक्यता वाटत ेसध्या त्या वविागाचा 

नगरसेवक म्हर्णनू त्याला सांधी दणे्यात आली आह.े आता तर 

वसांहगि रस्त्यावरही आर्णखी एक हवाई रस्ता होर्णार आह ेम्हर्णे! 

अशा वातावरर्णातनू अमेररकेत गेल्यावर कोठेही वफरायला मला 

रान मोकळे वमळाल्यासारखे झाले तरीही मलुाने उगीच इकिेवतकिे 

जाऊ नका रस्ता चकुला तर पांचाईत व्हायची असा धाक घालनू 

ठेवला होता. त्यान ेमोबाइल घेऊन जा असा आग्रह पर्ण केला. पर्ण 

मी रस्ता चकुण्यापेक्षा मोबाइलच हरवनू टाकेन अशी मला िीती 

वाटत असल्यान े मी टप्प्याटप्प्याने आपली वफरण्याची कक्षा 

वाढवायची असे ठरवले. सरुवातीस तर आम्ही एकएकटे वफरायला 

बाहरे पिायचे ठरवल्यामळेु पवहला टप्पा फक्त मलुाच्या 

घराशेजारच्या रोलरस्केवटांगच्या मैदानावरच तासिर फेऱ्या 

मारायच्या असा मी बेत केला कारर्ण तेही तसे बऱ्यापैकी मोठे होत.े  

 त्यानांतर हळूहळू रस्त्यावर जायचे असे ठरवले म्हर्णनू बाहरे 

पिलो पर्ण रस्ता इतका मोकळा पाहून पढेु जाण्याचा मोह आवरेना. 

रस्ता पाहून अमेररकन लोकाना आमच्यापासनू वशकण्यासारखे 

वकतीतरी आह ेयाची जार्णीव झाली कारर्ण रस्ता अगदी जेवढी रुां दी 

उपलब्ध होती वततक्या रुां दीचा करून बाजलूा पदपर् ज्याला इर्े 

साइिवॉक म्हर्णतात ते परू्णस करून रस्ता करण्याला वशल्लक काही 
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ठेवलेच नव्हत े आपल्या गरजेपरुतेच वापरा आवर्ण गरजा 

कमीतकमी ठेवा हा म. गाांधींचा दृष्टीकोर्ण या लोकाना कुठला 

पटायला. येर्े रस्त ेअगोदर तयार असतात आवर्ण लोक त्या िागात 

नांतर रहायला सरुवात करतात. आपल्याकिे लोक नव्या िागात 

रहायला गेल्यावर बरेच वदवस ठेचकाळत जात रस्ता झाला तर बरे 

होईल असे म्हर्णत आवर्ण ते न करत असल्याबद्दल नगरसेवकाांना 

वशव्या दते दते प्रवास करतात  वशशपुालाचे शांिर अपराध परू्णस 

होण्याची वाट पाहर्णाऱ्या श्रीकृष्ट्र्णाप्रमार्णे नगरसेवक वशव्याांची 

लाखोली परू्णस होण्याची वाट पाहतात, तोपयंत लोकाांच्या 

चालण्यामळेु बऱ्यापैकी पायवाट तयार होत े आवर्ण रस्ता 

कमीतकमी वकती रुां दीचा केला तरी िागेल याची त्याांना कल्पना  

येते.  

 त्यानसुार एकवदवस नगरववकास रचनेत शांिर फुटी म्हर्णनू 

दाखवलेल्या रस्त्याची सरुवातीस वीस फुटाच्या रुां दीचीच आखर्णी 

होत ेआवर्ण तरीही नागररकाांच्या आशेला पालवी फुटते. त्यानांतर 

काही वदवसानी त्या आखलेल्या रुां दीच्या दोन्ही बाजनेू खिीचे ढीग 

वदस ू लागतात आवर्ण त्यामळेु पवूीपेक्षा चालर्णे वकां वा वाहन 

चालवर्णे अवघि झाल ेतरी रम्य िावी काळासाठी ही अिचर्ण 

नागररक सोसायला तयार होतात. मग वकत्येक वदवस काहीच घित 
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नाही आवर्ण त्या वढगातील खिी हळूहळू जार्णाऱ्यायेर्णाऱ्या 

पादचाऱ्याांना आजबूाजनेू जार्णाऱ्या वाहनापासनू बचावण्यासाठी 

त्या खिीच्या वढगावरून च चालावे लागनू रस्त्यावर पसरू लागत.े 

आवर्ण एक वदवस िल्या पहाटे बऱ्याच कामगाराांचा ताफा ती खिी 

पनु्हा वढगात रूपाांतररत करण्याचा प्रयत्न करून मग तीच वनयोवजत 

रुां दीची रस्त्याची पट्टी झािण्याचा प्रयत्न करून जार्णाऱ्या 

येर्णाऱ्याना त्यावरून चालर्णे वकां वा वाहनातनू जार्णे मवुश्कल 

करतात. त्यावदवसाच्या अखेरीस ती खिी रस्त्यावर पसरली जाते 

आवर्ण दसुऱ्या वदवसापासनू तेर्ील नागररकाांचे खरे हाल सरुू 

होतात, कारर्ण खिी पसरण्याचे काम परू्णस करून ठेकेदार आपली 

कामगारसेना दसुऱ्या तशाच कामासाठी हाकारतो पर्ण तोपयंत 

िाांबरीकरर्ण करर्णारा ठेकेदार ठरायचे बाकी असते कारर्ण कोर्णत्या 

ठेकेदाराकिून अवधक प्राप्ती होर्णार याची चाचपर्णी 

नगरसेवकाांकिून चाल ूअसते आवर्ण त्यामळेु पवहला रस्ताच  

बरा होता असे म्हर्णत पवूीपेक्षाही अवधक वशव्याांचा सांग्रह 

नगरसेवकाांपाशी तयार होतो आवर्ण नाइलाजान ेत्या खिीवरूनच 

चालण्याची सांवय नागररकाांना आवर्ण वाहनचालकाांना पर्ण लागत,े 

त्याांच्या जाण्याने खिी बऱ्यापैकी दबली जात ेआवर्ण असाच रस्ता 

तयार होईल की काय असा ववचार दृढ होताहोता एक वदवस 

रस्त्याच्या बाजलूा रोिरोलर वदस ूलागतो आवर्ण पनु्हा नागररकाांच्या 
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आशेला पालवी फुटू लागते पर्ण त्याला फळे येण्यापवूीच तो रोलर 

पनु्हा तेर्नू गपु्त होतो आवर्ण पनु्हा वशव्यासप्तशतीचा पाठ नागररक 

म्हर्ण ूलागतात. पर्ण अचानक एक वदवस त्या िागाला कोर्णीतरी 

बिी असामी िेट दरे्णार अशी आवई उठत.े आवर्ण एकदम 

कामगाराांची मोठी फौज, रोिरोलर, िाांबराची वपपे त्या िागात 

येऊन त्या वदवशी तो रस्ता वाहतकुीला बांद होऊन सांध्याकाळपयंत 

एकदम चकचकीत िाांबरी पट्टी त्या जागेवर वदस ूलागते आवर्ण त्या 

िागातील नागररकाांना स्वगस हाती आल्याचा िास होतो. इतक्या 

प्रतीके्षनांतर तयार होर्णारा रस्ता कसाही झाला तरी तो पवूीपेक्षा 

बराच होता याववर्यी नागररकाांत एकमत होत.े तो रस्ता ती बिी 

असामी येईपयंत कसाबसा तग धरतो आवर्ण हळूहळू रस्त्याच्या 

बाजचूी धळू त्यात पाऊस पिल्याने वचखलाच्या रूपाने तयार 

झालेल्या रस्त्यावर येऊन रस्ता िाांबराचा नसनू वचखलाचा आह े

असे वाटू लागते 

. असे झाल े तरी " ठेववले अनांते तैसेची राहावे" अशा 

वशकवर्णीत वाढलेले आपले नागररक तशाही  

अवस्र्ेत हसतमखु राहण्याचा प्रयत्न करतात. रस्ता करर्ण ेही 

इतकी सोपी गोष्ट आह ेह ेया बेट्या अमेररकनाांना माहीतच नाही 

आवर्ण एकदा केलेला रस्ता जर्ण ूकाही जन्मोजन्म वटकावा आवर्ण 
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तो पनु्हा कधीच करायचा नाही अशा र्ाटात करण्याचा त्याांचा 

अट्टाहास न समजण्यासारखा वाटतो. खरे तर रस्ता ही गोष्ट 

बायकाांच्या साि्यासारखी अर्वा इतर वस्त्रप्रावरर्णाप्रमार्णेच 

पनु्हापनु्हा करावी लागनू त्यातनू नगरसेवकाांच्या वकत्येक वपढ्याांना 

परेुल अशी तरतदू करावयाची असते ही साधी गोष्ट याांना कळत 

नाही. काहीका असेना अशा पद्धतीन े रस्ता तयार होताच 

महापावलकेच्या इतर वविागाना वकां वा टेवलफोनवाल्याना जाग येते, 

रस्ता तयार झाला आह ेअसा दरूध्ववन सांदशेच जर्ण ूत्याना जातो 

की लगेच केबल टाकण्यासाठी रस्ता खर्णण्याच्या तयारीत ते 

रस्त्यावर हल्ला करतात. या रस्त्याचा अनिुव मी सोलापरूला 

बदलनू गेल्यावर घेतला. त्यावेळी माझे घर सोलापरूच्या 

त्यावेळीच्या टोकास होत ेव शेवटच्या िागातील रस्ता पवहल ेसहा 

मवहन े इतका खराब होता (म्हर्णज े त्याच्यावर खिीचा र्र 

त्याकाळात पिून होता) की रात्ी जर परगावाहून रेलवेने कुर्णी आले 

तर त्याना रात् स्टेशनवरच काढावी लागे.  

 रस्त्याच्या बाबतीत मला येर्े आर्णखी जार्णवर्णारी गोष्ट 

म्हर्णज ेरस्ता केवळ वाहतकुीसाठीच वापरायचा असतो ही याांची 

गैरसमजतू! . आपल्याकिे कसे रस्ता हा शक्य झाले तर 

वाहतकुीसाठी वापरायची चीज आह.े त्याव्यवतररक्त िाजी ववके्रते, 

िेळपरुीवाले, वकल्ल्या तयार करर्णारे, या सवांना रस्त्याचाच 
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आधार असतो. दकुानदाराना आपला माल वगऱ्हाइकाांना वदसेल 

असा बाहरे ठेवायला रस्त्याचाच वापर करावा लागतो. वाहन ेपाकस  

करायला नागररकाांनाही रस्ताच आवितो वकां वा त्याना पयासयच 

नसतो, येर्े मात् रस्ता फक्त वाहनाांसाठीच वशवाय या रस्ताच्याच 

िाव्या उजव्या बाजसू नागररकाांनी कचरा टाकावा म्हर्णनू मोठ्या 

कुां ि्या ठेवलेल्या असतात, आपल्याकिेही िल्या मोट्या 

कचराकुां ि्या वशवाय त्यावर सुांदर परु्णे स्वच्छ परु्णे असा सांदशेही 

असतो. पर्ण या कुां ि्याांचा नागररक खोखो खेळण्याच्या खुांटासारखा 

वापर करून कचऱ्याचा सिा मात् रस्त्यावरच पिेल याची दक्षता 

घेतात. इर्े मात् पाकासत वफरायला गेलो तर बरोबर आर्णलेल्या 

पाळीव कुत्रयाच्या मालकाांना त्या कुत्रयामागे वपशवी घेऊन धावनू 

त्याची ववष्ठा बागेत पिू नये याची काळजी घ्यावी लागते नाहीतर 

त्याांना जबरदस्त दांि बसतो आपल्याकिे तर काही मानवप्रार्णीही 

रस्त्याच्या किेची शोिा वाढवण्यात धन्यता मानतात. सोलापरू या 

शहरात मी काही काळ तेर्ील तांत्वनकेतनात व्याख्याता होतो तेर्े 

तर घरात सांिास असनूही मोकळ्या हवेत उदरशदु्धी करण्याचीच 

लोकाांना इतकी सांवय की तांत्वनकेतनाच्या प्रवेशिाराचे 

सशुोिीकरर्ण त्याांच्याकिून होऊ नय े म्हर्णनू प्राचायांना पहाटे 

हातात दांिा घेऊन उि ेरहावे लाग.े  
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 रस्त्यावर वाहने अवतशय वेगान ेजात असतात आवर्ण आवर्ण 

ती फारच मोठ्या प्रमार्णात चारचाकीच असतात. आपल्याकिे 

वदसर्णारी वाहनाांची ववववधता येर्े वदसत नाही. आर्णखी एक 

जार्णवर्णारी गोष्ट म्हर्णज ेरस्त्यावर कोठेच पाळीव अर्वा कसलेच 

प्रार्णी वदसत नाहीत. याउलट आपल्याकिे पाळीव प्रार्णी 

मालकाकिे कामापरुते राहून बाकीचा काळ रस्त्यावरच व्यतीत 

करतात त्यामळेु आपला रस्ता ह े वशक्षर्णाचे मोठे कें द्रच असतो. 

अमेररकेतील मलुाांना साधे कोंबिे, गायी, घोिे. इ. प्रार्णी 

प्रावर्णसांग्रहालयातच जाऊनच पाहाव ेलागतात याउलट आपल्या 

बालकाांना मात् हती, घोिा, गाय बैल, म्हशी, कधीकधी उांट, 

कोंबि्या इ. चे साांगोपाांग ज्ञान रस्त्यावरच वमळत ेत्यासाठी त्याांना 

प्रावर्णसांग्रहालयात जावे लागत नाही. फक्त आता वाघ वसांह आवर्ण 

माशाांसारख े जलचर प्रार्णीच काय ते रस्त्यावर वदसत नाहीत. 

(अलीकिे तेही वदस ूलागलेत खरे म्हर्णज ेते आपल्या क्षेत्ात वदस ू

लागलेत म्हर्णण्यापेक्षा आपर्णच त्याांच्या क्षेत्ात त्याना वदस ू

लागलो य म्हर्णर्ण े अवधक योग्य ठरेल.)बोररवली वगैरे 

अियारण्याांच्या शेजारील रस्त्यावर तेही वदसतात आवर्ण मासेही 

रस्त्यावरच पर्ण ववकायला आलेले वदसतात, अर्ासत ते वजवांत 

नसतात.  
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 अधनूमधनू. रस्त्यावरील प्राण्याांची आठवर्ण येताच एका 

म्हशीन े केलेली माझी फवजती आठवल्यावशवाय कशी राहील. 

नकुतेच लग्न झाल्यावर ऐटीत बायकोला घेऊन एरांिवण्यातनू 

मेव्हण्याांच्या घरातनू बाहरे पिून लोकमान्यनगरात जाण्यासाठी 

वनघालो होतो अांगात त्यावेळी चाांगलेच म्हर्णता येतील असे कपिे 

म्हर्णज ेशभु्र शटस आवर्ण सावटन ब्ल्य ूपँट होती̮. लोकमान्यनगरला 

जाण्यासाठी कवे रस्ता ओलाांिून कॉजवेवरून(आता तेर्े पलू 

झाला आह.े) चालतच जाता येर्ण ेशक्य होत.े कॉजवेवर र्ोिे अांतर 

आम्ही गेलो तो समोरून म्हशींचा एक घोळका लविवाळपर्णे 

एकमेकाांच्या वशांगात वशांगे अिकवत आला त्यातील एका म्हशीला 

आमचे जोिीने चालर्णे आविले नसाव ेआवर्ण आम्ही जवळून जात 

असताना वतन ेशेपटीची एक िौलदार तान घेत समेचा एक फटकारा 

माझ्या छातीवर असा लगावनू वदला की त्यापढेु येसाजी कां काने 

ज्या तलवारीच्या एका वारात हत्तीची साँि उतरवली तो वारही 

वफका पिावा आवर्ण त्या फटकाऱ्यान ेमाझ्या शटासची पढुची बाज ू

खाांद्यापासनू कमरेपयंत जानव्यासमाांतर शेर्णाच्या पट््टयाने सजनू 

वनघाली अर्ासतच लगेचच परत घरी प्रवेश करून कपिे बदलनूच 

मला बाहरे पिावे लागले.  
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 यावशवाय श्वानवमत् सांस्र्ाांमळेु कुत्रयाांच्या तर झुांिीच रस्त्यावर 

वफरत असतात. त्यामळेु आपल्याकिे ज्याववर्यी उगीचच 

वशक्षर्णतज्ञ आवर्ण राज्यकते याांच्यातच जो चचेचा कल्लोळ चाल ू

आह े त्या लैंवगक वशक्षर्णाचे केवळ पसु्तकी ज्ञानच नव्ह े तर 

प्रात्यवक्षकही बालकाांना रस्त्यावरच पहायला वमळत असल्याने 

उगीचच त्या ववर्यावर चचाससत्े कशासाठी चाल ूआहते, समजत 

नाही. र्ोिक्यात रस्ता ह े आपल्याकिील ववद्यापीठच आह े

म्हर्णाना कुटुांबवनयोजनाचा प्रसार व्हावा तसा होत नसल्याने 

आपल्याकिे रस्त्याांचा लोकसांख्या वनयांत्र्णासाठीही उपयोग केला 

जातो त्यासाठी सलमानखान सारख्या ताऱ्याांची मदत होते. त्यामळेु 

आपल्याकिे िोळे उघिे ठेऊन अगदी काळजी पवूसक रस्त्यावर 

चालावे लागते आवर्ण तरीही तमुचे दवैच बलवत्तर असेल तर तमु्ही 

रस्त्यावर सखुरूपपर्णे चाल ूशकता. अशी सवय असल्याने रस्ता 

ओलाांिताना एक वाहन येत आह े म्हर्णनू मी र्ाांबलो तर तो 

वाहनचालकच र्ाांबनू मला रस्ता ओलाांिण्याचा आग्रह करू 

लागला आवर्ण माझे अांतः करर्ण अगदी िरून आले आवर्ण 

वबचाऱ्याचा वहरमोि करायला नको म्हर्णनू मी त्याच्या ववनांतीस 

मान वदला.  

 रस्त्याच्या बाबतीत आर्णखी एक बाब माझ्या लक्षात आली, 

ती म्हर्णज ेवेगवनयांत्क (स्पीिब्रेकर) पढेु आह ेवकां वा रस्त्याचे नाव 
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काय आह ेअश्या पाट्या लावण्याची महान सांकल्पना कोर्णत्या 

नगरसेवकाची वकां वा महापौराची आह ेयाचा उल्लेख कोर्णत्याही 

पाटीवर नव्हता. आपल्याकिे अशी महान सांकल्पना शोधर्णाऱ्या 

नगरसेवकाचे नावही त्या त्या वविागाच्या पाटीवर असते आवर्ण 

त्यामळेु शहरातील प्रत्येक वविागात अश्या सांकल्पना करर्णाऱ्या 

महान नगरसेवकाांची मावहती प्रत्येक नागररकास होते वशवाय 

वेगवनयांत्काच्या आजबूाजसू परेुशी मोकळी जागा ठेवनू ससुाट 

वेगान ेजार्णाऱ्या धािशी नागररकाांचे आशीवासद तर त्यामळेु ज्येष्ठ 

नागररकाांना जीव मटुीत घेऊन चालावे लागनू त्याांच्याकिून 

घिर्णाऱ्या नामस्मरर्णाचे पणु्यही त्याांच्या खात्यात जमा होत.े  

 रस्त्याचा असा अगदी मयासवदत वापरच माहीत असल्याने 

येर्ील वाहनचालकाना वाहन ेअगदी जपनू चालवावी लागतात. 

आवर्ण वजकिेवतकिे पाट्या वदसतात " कायद्यानसुार पायी 

चालर्णारास अग्रक्रम दरे्णे आवश्यक आह.े " आपल्याकिे असे 

केले तर मला वाटते गािी चालवर्णाऱ्याना एका वठकार्णाहून 

दसुऱ्या वठकार्णी चालतच जावेसे वाटेल. आवर्ण अशा प्रकारे 

इांधनाची बरीच बचत होईल.  
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१०. एक बेपत्ता देश? 

 

 अमेररकेत जाण्यापवूी पद्मश्री पु̮. ल. दशेपाांिे याांचा " एक 

बेपत्ता दशे" या शीर्सकाचा लेख वाचला होता. त्यात त्याांच्या 

अमेररका वास्तव्यात ते बाहरे पिले असताना एका म्हातारीला 

पोस्ट ऑवफस कोठे आह ेह ेववचारायला जातात तेव्हा ती म्हातारी 

कशी र्रर्र कापायला लागते याचा उल्लेख केला आह.े आता प.ु 

ल. याांना पाहून र्र र्र काांपावे असे काही त्याांचे व्यवक्तमत्व नव्हत.े 

पर्ण आता ह ेत्यानीच साांवगतल्यामळेु त्यावर ववश्वास ठेवायला हवा. 

पर्ण त्या र्र र्र काांपण्यामागे त्याांच्या व्यवक्तमत्वाचा काही सांबांध 

नसनू अमेररकेची त्यावेळीची पररवस्र्ती कारर्णीितू होती ह े

त्यानीच पढेु साांवगतले आह.े कारर्ण एकट्यादकुट्या व्यक्तीला 

गाठून लबुािण्याच ेप्रसांग बरेच घित असल्यामळेु हा आपल्यावर 

चाल करायला आलाय की काय अशी वतला कशी िीती वाटते 

याचा उल्लेख असल्यामळेु मी वफरायला बाहरे पिल्यावर 

अमेररकन म्हाताऱ्या बाईला आपल्या कोठल्याही कृतीमळेु िीती 

वाटू नय ेयाची दक्षता घ्यायचे ठरवले होत.े अर्ासत म्हाताऱ्या वा 

तरुर्ण कोठल्याच अमेररकन बाईला मी पत्ता ववचारायला जाईन ही 

शक्यता सांिवत नसल्यामळेु असा अनिुव येईल असे वाटत नव्हते 
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(तरुर्णीच्या बाबतीत माझ्याबरोबर सौ. असली तर ही शक्यताही 

नव्हती) अर्ासत प.ु ल. याांचा हा अनिुव १९६० च्या आसपासचा 

असावा! तसेच त्यावेळी सनुीताबाई त्याांच्याबरोबर नसाव्यात.  

ह ेतर वनवितच!  

 या पररवस्र्तीत सधुारर्णा का झाली ह े नांतर अमेररकेत 

असतानाच वाचण्यात आलेल्या फ़्रीकॉनॉवमक्स या स्टीव्हन जे. 

लेववट आवर्ण स्टीफन जे िुबनर या अर्सशास्त्रज्ञानी वलवहलेल्या 

पसु्तकावरून कळल.े १९७३ या वर्ासपयंत गिसपात वििन 

धमासनसुार गनु्हा मानला जाई पर्ण १९७३ मध्य े याववर्यी 

न्यायालयात एक खटला चालनू त्यात नको असलेल्या अपत्याचा 

िार मातावपत्यावर लादर्णे योग्य नव्ह ेअसा वनर्णसय होऊन हळू हळू 

जवळ जवळ सवसच अमेररकन राज्याांमध्ये गिसपात कायदशेीर 

करण्यात आला व त्यानांतर कृष्ट्र्णववर्णसयाांनी नको असलेली सांतती 

टाळल्यामळेु ही अनावश्यक व गनु्हगेारीकिे वळण्याची जास्त 

शक्यता असर्णारी मलु ेजन्माला न येण्याचा हा पररर्णाम झाला. 

अर्ासत हा त्यानी काढलेला वनष्ट्कर्स आह.े तरीही आमच्या तेर्ील 

वास्तव्यात सकाळी लवकर वफरायला जाऊ नका, वखश्यात जास्त 

पैसे ठेव ूनका मात् एकादा दसुरा िॊलर ठेवा कारर्ण असा कुर्णी 

मागायला आलाच तर अगदीच काही वदले नाही म्हर्णनू मार 
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बसायला नको असा सल्लाही नांतर आम्ही बरेच ज्येष्ठ नागररक 

एकत् जम ू लागलो तेव्हाां त्याांच्यापैकी जे अनिुवी होते 

त्याांच्याकिून वमळाला. त्यामळेु पलुांसारखा अनिुव आम्हाला न 

येता उलट या अमेररकनाांनी त्याही बाबतीत आमची दाांिी उिवली. 

कारर्ण एकदा मी आवर्ण सौ. दोघेही वफरायला बाहरे पिलो. 

आम्हाला फारशी र्ांिी वाजत नसल्यामळेु आम्ही साधे स्वेटसस 

घालनू बाहरे पिलो तर एक अमेररकन म्हातारा (म्हातारी 

नव्ह)ेआमच्याजवळ येऊन अगदी कनवाळूपर्ण े म्हर्णाला. "अरे 

तमु्ही एवढ्या र्ांिीत फक्त साधे स्वेटसस घालनू काय बाहरे पिलाय 

जॅकेटस घाला उद्यापासनू " अमेररकन मार्णसे अगदीच मार्णसूघार्णी 

वकां वा मार्णसाांना घाबरर्णारी असतात ही माझी गैरसमजतू दरू 

केल्याबद्दल आवर्ण आम्हाला प्रेमळ सल्ला वदल्याबद्दल त्या 

म्हाताऱ्याचे दसुऱ्या म्हाताऱ्यान(ेम्हर्णजे मी) आिार मानले आवर्ण 

आम्ही पढेु गेलो.  

 त्यानांतर पढेु बऱ्याच वाऱ्या झाल्यावर एका वारीत तर माझ्या 

मलुाच्या अमेररकन शेजाऱ्याने आमचा मलुगा नवीन घर बाांधनू 

शेजारी रहायला आल्यावर त्याच्या स्वागतासाठी स्वत: बनवलेले 

गरमागरम वचकन आर्णनू वदले आवर्ण िारतीयाांपेक्षा “हम िी कुछ 

कम नही” याचा प्रत्यय आर्णनू वदला.  
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. त्यानांतर पढेु एकदा माझ्या वमत्ाच्या मलुाकिे (तो माझ्या 

मलुाचा वमत्ही आह.े) आम्ही रहायला गेलो तेव्हा सकाळी 

वफरायला गेलो तेव्हा त्याच्या अमेररकन तरुर्ण शेजारर्णीनेही मला 

गिू मॉवनंग केले आवर्ण त ूमाझ्या शेजाऱ्याचा पाहुर्णा आहसे ना 

अशी माझी ववचारपसू पर्ण केली. रस्त्यावर बऱ्याच अमेररकनाांनी 

“गिुमॉवनंग” म्हर्णनू (त्यात वस्त्रयाही आवर्ण त्यात तरुर्णसदु्धा 

होत्या)आपल्या दशेाववर्यीचा गैरसमज दरू करण्याचा प्रयत्न केला 

उलट मधनूमधनू वदसर्णाऱ्या िारतीय वाटर्णाऱ्यानी मात् 

आमच्याकिे पावहलेही नाही. आजकाल कोर्णीही अमेररकेत 

यायला लागलेत बवुा वकां वा बाई असां त्याांच्या दृष्टीके्षपातनू व्यक्त 

झाल्यासारखे वाटे (आमच्याववर्यी ते पर्ण असेच म्हर्णत 

असतील). पर्ण एकूर्णच अमेररकन लोक समोर येर्णाऱ्या व्यक्तीला 

हाय हलॅो म्हर्णतातच असे वदसले. अगदी वतवकटाच्या वखिकीत 

गेलेला मार्णसू अगोदर हाय म्हर्णनूच वतवकट मागर्णार.  

 प.ु ल. याांचा अनिुव मनावर न घेता आम्ही मात् कोर्णत्याही 

वेळी वनधासस्तपर्णे वहांित होतो पर्ण एकदा आमच्या वमत्ाकिे 

आम्ही दोघेच त्याचे घर जवळ असल्यान े पायीच गेलो असता 

परतायला र्ोिा अांधार झाला तर त्याांच्या सनेुने आता चालत परत 

जाऊ नका असे साांगनू आम्हाला आपल्या गािीतनू सोिण्याची 

तयारी दाखवली कारर्ण आमच्या परतीच्या रस्त्यावर काही मलुाांनी 
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रस्त्यावर जार्णाऱ्या व्यक्तीना लटुण्याचा प्रयत्न केला असे वतला 

समजले होत.े आपल्याकिेही अगदी वदवसा ढवळ्या वस्त्रयाांच्या 

गळ्यातील साखळ्या, मांगळसतू् घेऊन पसार होण्याचे असे प्रकार 

चालतातच. पर्ण तरीही मदस मराठ्याांनी अांगावर दावगने घालनू बाहरे 

पिण्याची परांपरा सोिलेली नाही 

 पणु्यातील तर माझ्या एका वमत्ाला सकाळी नऊ वाजता तो 

रस्त्यावरून चालत असताना अगदी साळसदूपर्णे एका 

स्कूटरवाल्याने र्ाांबवल ेआवर्ण " अहो काका ते गहृस्र् तमु्हाला 

बोलावत आहते असे साांवगतले. माझ्या वमत्ान ेर्ाांबनू पावहल ेतर 

त्या व्यक्तीन ेजवळ येऊन " अहो काका पढेु दांगा सरुू झाला आह े

तमुची आांगठी, घि्याळ आवर्ण चेन काढून जपनू ठेवा म्हर्णनू 

त्याला अांगठी, घि्याळ आवर्ण चेन काढायला लावली आवर्ण 

त्यालाच रुमालात गुांिाळायला लावली आवर्ण त्याच्या हातातनू 

घेऊन त्याच्या वखशात ठेवण्याचे नाटक केले. आमच्या 

वमत्ाने"तमु्ही कोर्ण ववचारल्यावर गपु्त पोवलस असे साांवगतले आवर्ण 

वनघनू गेला. र्ोि्या वेळाने वमत्ान ेवखशात 

हात घालनू पावहले तर काय आांगठी, चेन आवर्ण घि्याळ 

बेपत्ता. एकूर्ण आपला दशे बेपत्ता नसला तरी येर्े वस्त ूआवर्ण 

कधीकधी मार्णसेही बेपत्ता होतात ह ेखरे! एक गोष्ट मात् खरी 
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आपल्या दशेात रस्त्यावर एकटेदकुटे असर्ण ेक्ववचतच शक्य असते 

आवर्ण येर्े मात् रस्त्यावर वहांिर्णारे लोक कमीच. एकदा तर मी रस्ता 

चकुलो तर योग्य रस्ता ववचारण्यासाठी मला अक्षरशः मार्णसे 

हुिकत वहांिाव ेलागले.  

 वफरण्यासाठी सगळेच रस्त ेमोकळे असल्यामळेु मी बऱ्याच 

रस्त्याांचा शोध घेतला. रस्त्याना वेगवेगळ्या प्रकारे सांबोधण्याचे 

कारर्ण काही मला कळले नाही. कधी रोि, तर कधी स्रीट तर कधी 

अव्हने्य ूतर कधी ड्राइव्ह तर कधी बलुेवािस, तर कधी नसुतेच सीटी 

(हा शॉटस फॉमस आह ेआवर्ण तो कोट्सचा आह ेअसे नांतर कळल)े, 

हायवेला रूट म्हर्णतात. आपल्याकिेही पवूी बोळ(शालकूराांचा) 

गल्ली (तपकीर), आळी (दार्णे)असे काही शब्दिेद होत ेपर्ण आता 

मात् शदु्ध रोि हा बहुताांशी एकच शदु्ध दशेी पयासय वापरला जातो. 

अगदीच मराठीचाच अविमानी असेल तर मागस अर्वा पर् ह ेशब्द 

वापरतो. उदा:सध्या आयवियल कॉलनी अश्या शदु्ध मराठी 

नावाच्या वस्तीत एका रस्त्याला चक्क सपु्रवसद्ध सावहवत्यक प.ु िा. 

िावे पर् व र्ोि्याच अांतरावर त्याच रस्त्याला नाटककार प.ु िा. 

िावे पर् अश्या पाट्या वदसतात. रस्त्याची लाांबी अवधक असती 

तर कर्ाकार प.ु िा. िावे पर् आण्खी कादांबरीकार प.ु िा. िावे 

पर् असेही नाव वदसले असते. या नावाच्या खाली मात् 

नगरसेवकाचे नाव नसत ेह ेआियस कदावचत प.ु िा. िावे कोर्ण 
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याची मावहती त्याना नसते. आयवियल कॉलनीच्या अांतगसत 

रस्त्यावर मात् आमच्या वविागाच्या अांतगसत रस्त्यावर त्यावरील 

सवस इमारतींची नाव ेअसर्णारा फलक आवर्ण प्रत्येक फलकावर या 

र्ोर कल्पनेचे जनक म्हर्णनू त्या वविागाच्या नगरसेवकाचे नाव 

असते पर्ण वनविर्णकुीच्या काळात मात् शासकीय आदशेानसुार 

त्यावर िाांबर फासण्यात येते, अश्या प्रकारे स्वत:चे नाव स्वत:च 

वलहून त्यावर काळे फासर्णे यात स्वकतृसत्वाचा योग्य सन्मान होतो 

असे त्याना वाटत असल्यास नकळे!  
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११. घरांचे प्रकार  

 

 अनेक रस्त्याांच्या पाहर्णीत येर्ील घराांचे बरेच नमनेु पहायला 

वमळाले. बाहरेून पहायला घरे एकाद्या काि्या पेटीच्या घरासारखी 

िासतात कारर्ण लाकिाचा जास्तीतजास्त वापर! वहांवाळ्यात बफस  

घरावर साठायला नको म्हर्णनू छते उतरती आवर्ण विांतींवरसदु्धा 

वतरप्या लाकिी पट््टया बसवलेल्या असतात̱ छताांना ती उतरती 

असल्यामळेु वहरवा, तपवकरी. , करिा, वनळा वेगवेगळे रांग वदलेले 

वदस ूशकले आवर्ण लाकिी विांतीना पर्ण. ! आपल्याकिे रांगीत छते 

हा प्रकार अगदीच दलुसि, घरासमोर िरपरू मोकळी जागा आवर्ण 

त्यावर वहरवेगार लॉन  समोर सुांदर फुलझािे आवर्ण त्याांच्यावर 

आलेली सुांदर फुले सकाळी शेजारच्या घरातील म्हातारी मार्णसे 

दवेपजुेला पळवत नाहीत ̮. लॉनवर छान सांगमरवरी पतुळे आवर्ण 

त्याना धक्का लागेल अशी मळुीच काळजी  

लोकाांना वाटत नाही ह ेआियस. कारर्ण आमच्या िारतातल्या 

घरापढुील बागेतील फुले आम्ही उठण्यापवूी शेजारच्या आजींच्या 

दवेाांची पजूा करण्यासाठी गायब होतात एवढेच काय समोर 

ठेवलेली कचऱ्याची कुां िीसदु्धा वटकत नाही. येर्े जागेचा तटुविा 

नसल्यामळेु घरेही चाांगलीच प्रशस्त असावीत. असावीत 
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म्हर्णण्याचे कारर्ण मी काही एकूर्ण एक घरे पावहली नाहीत पर्ण 

पावहली तेवढी कमीतकमी दहा हजार चौरस फुटाच्या क्षेत्फळावर 

बाांधलेली आवर्ण तीन शयनकक्ष तीन ववश्राम खोल्या (रेस्टरूम) 

आवर्ण तळघरयकु्त. तळघरात सांगीतवाद्ये, टेबलटेवनसचे टेबल 

आवर्ण बऱ्याच वस्तूांचा साठा असतो.  

 माझ्या एका ववद्यार्थयासने जागा ववकत घेऊन घर बाांधले आह े

त्यात सात शयनकक्ष आहते. त्या नवराबायकोस एकच मलुगी 

आहें नवरा कामावर गेल्यावर मलुीला शोधत राहर्णे एवढे एकच 

काम बायकोला परुत असेल. सवुजतनेही दोन वर्ासनी मोठे घर 

ववकत घेतले त्यातही तीन शयनकक्ष आहतेच. बहुतेक घरे तीन 

पातळ्याांची म्हर्णजे तळघर, तळमजला आवर्ण पवहला मजला, 

शयनकक्ष पवहल्या मजल्यावर तर तळमजल्यावर वदवार्णखाना, 

स्वयांपाकघर, आवर्ण कुटुांबखोली (फॅवमली रूम) अशी रचना 

असर्णारी असतात . समोर व माग ेबऱ्यापैकी लॉन असतेच. काही 

फुलझािाांचे ताटवे, मोठी झािेपर्ण वदसली, मात् फळझािे घराच्या 

आवारात कमी वदसली.  

  ̱. घराला कुां पर्ण घालण्याची पद्धत कमीच वदसली यावरून 

शेजाऱ्याांशी जागेच्या मालकीवरून वाद होत नसावेत. माझे घर 

बाांधनू काांपाउांि वॉलसदु्धा झाल्यावर ती आपल्या हद्दीतनू गेल्याचा 
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दावा नांतर घर बाांधर्णाऱ्या माझ्या शेजाऱ्यान े कसा केला होता 

आवर्ण आपली काांपाउांि वॉल माझ्या हद्दीतनू नेण्याचा कसा प्रयत्न 

केला होता याची यावेळी आठवर्ण झाली. बागेतील फुले फळे 

वकां वा शोिेच्या वस्त ूपळवल्या जाण्याची िीती लोकाांना वाटत 

नसावी. त्यामळेु गहृसांकुलातदखेील लोक लहान मलुाांच्या 

सायकलीसारख्या वस्त ूखशुाल बाहरे राहू दतेात.  

 कारर्ण घरात अिचर्ण होते. या उलट अमेररकेतील माझा 

मलुगा िारतात आल्यावर नकुतेच घेतलेले बटू सदवनकेबाहरेील 

त्यासाठी ठेवलेल्या रॅकमध्ये न टाकता बाहरेच उतरवनू आत 

वशरला आवर्ण नांतर र्ोि्या वेळाने बाहरे पिलो तो ते गायब. कारर्ण 

इतका चाांगला बटू असा उघि्यावर टाकायचा नसतो ह े त्याला 

कळायला नको का?.  
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१२. नावात काय आहे?. ` 

 

 रस्त्यावरून जाताना काही दकुानाांची नावे पावहल्यावर येर्ील 

लोकाना आपल्यासारखी काव्यदृष्टी नाही याची जार्णीव झाली. 

केस कापण्याचे वा कोठलेही दकुान असले तर त्यावर नाव नसुते 

हअेर कट वकां वा नेल्स (नखे कापण्यासाठी वेगळे दकुान प्रर्मच 

पावहल.े अर्ासत आता नखाांची पर्ण वकती वनगा राखावी लागत ेह े

दरूदशसनवरील मावलका वगैरे पाहून कळू लागले आह.े 

आपल्याकिे सलनूमध्ये सवसच गोष्टी एकत् करण्याची पद्धत! 

(अर्ासत ह ेफक्त परुुर्ाांच्या बाबतीतच) वकां वा कॉफीच्या दकुानावर 

एस्प्रेसो अर्वा जी असेल ती कॉफी वकां वा लाँड्रीला नसुते वॉशर. 

बटुाांच्या दकुानाला नाव काय तर म्हर्ण ेपेलेज शजू. आपल्याकिे 

कसे चैतन्य फूटवेअर,  

उत्कर्स लाँड्री अशी नाव ेवाचनूच दकुानात वशरायला उत्साह 

येतो. साि्याांच्या दकुानाांची नाव े तर काय ववचारायलाच नको. 

वस्त ूवापरण्याच्या बाबतीत सारख्या नवीननवीन वस्तूांचा आग्रह 

धरर्णारे अमेररकन लोक नावाांच्याच बाबतीत येवढ ेकां जरू् का काही 

समजले नाही. या बाबतीत त्याांच्या इांग्रज परांपरेचा वारसा त्याांनी 

सोिला नाही असे वदसते (िो पांचम जॉजस)त्यामळेु मलुाला 
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बापाचेच नाव ज्यवूनअर म्हर्णनू लावायची पद्धत बऱ्याच वेळा 

वापरलेली वदसते . जॉजस बशुसदु्धा या तिाक्यातनू सटुले नाहीत. 

आपर्ण पवहल्यापासनूच नावे ठेवण्याच्या (म्हर्णज ेदसुरा अर्स नव्ह)े 

कलेत पारांगत! त्यामळेु ववष्ट्र्णसुहस्त्र नाम आपल्याकिे असते आवर्ण 

तरीही मलू होताना आर्णखी 

नव्या नावाचा शोध अगदी इांटरनेटवर घेतला जातो. त्यामळेु 

शेक्सपीयरने नावात काय आह े असे म्हटले असले तरी 

आपल्याकिे तरी नावातच खपू काही आह ेह ेवनवित!  

१२. हवामानाचा अांदाज 

 आम्ही गेलो तो मे मवहना असल्यामळेु हवा बरीच उष्ट्र्ण होती. 

सकाळी तर किक ऊनही असे. अश्या पररवस्र्तीत एक वदवस 

स्वच्छ सयूस प्रकाश पिला असताही सवुजत छत्ी घेऊन कामावर 

वनघाला ह ेपाहून मी आियासन ेत्याला छत्ी घेण्याचे कारर्ण ववचारले 

तर त्यान े सांध्याकाळी पाऊस येर्णार म्हर्णनू ही खबरदारी असे 

साांवगतले. आवर्ण आियासची गोष्ट म्हर्णज े सांध्याकाळी तो 

कामावरून आला त्यावेळी खरेच धोधो पाऊस कोसळत होता. 

आपल्याकिेही दरूदशसनच्या बातम्यातील शेवटचा िाग हवामान 

असा असला तरी तॊ फार गाांिीयासने कोर्णी घेत नाही. यावरून 
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पणु्यातील वसमला ऑफीस ऊफस  ऑब्झवेटरीववर्यी मला एकान े

साांवगतलेला वकस्सा आठवला.  

 पणु्यातील वेधशाळाचे कायासलय इांग्रजाांच्या काळी 

वसमल्यास होते. . त्यावेळी जो व्हाइसरॉय होता त्याला एकदा 

त्याच्या खास वमत्ाांना पाटी द्यायची होती आवर्ण ती त्याच्या 

बांगल्याच्या पटाांगर्णात! त्यामळेु 

वेधशाळाप्रमखुाला फोन करून त्याने पाटीच्या वदवशी 

सांध्याकाळी हवा कशी असेल याववर्यी ववचारर्णा केली त्यावर 

त्यान ेसाहबेाांचे काम म्हर्णनू जरा जास्त व्यववस्र्त पहार्णी करून 

साांगतो असे साांवगतले. र्ोि्या वेळान ेत्यान ेसाहबेाांना फोन करून 

"काही काळजीचे कारर्ण नाही, हवा एकदम स्वच्छ राहर्णार आह,े 

पाऊस पिर्णार नाही "असे साांवगतले. साहबेानी मग पाटीचे वनवित 

करून वमत्ाांना आमांत्र्णे वदली. पाटीच्या वदवशी सकाळी साहबे 

वफरायला बाहरे पिले असता त्याांना एक लमार्ण आपली गाढवे 

हाकीत रस्त्यावरून जाताना वदसला. त्यान े साहबेाच्या 

बांगल्यासमोरील गिबि पावहली होती. आवर्ण उत्सकुतेने 

दरवानाला त्यामागचे कारर्णही ववचारले होत.े त्यामळेु साहबेाला 

पाहून आदबीन ेनमस्कार करून तो लमार्ण म्हर्णाला,  

"साहबे आज सांध्याकाळी पाऊस येर्णार आह.े " 
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"तलुा कसे कळले?" साहबेाने ववचारले.  

" माझ्या गाढवाांना कळत ेपाऊस येर्णार असेल तर. " त्याचे ते 

उत्तर ऐकून साहबेाला हांस ूआवरेना, तरीही घरी परत आल्यावर 

त्यान े वेधशाळाप्रमखुास पनु्हा फोन करून खरच पाऊस येर्णार 

नाहीना याची चौकशी केली. आवर्ण त्याला पाऊस वनवित येर्णार 

नाही अशी ग्वाही वमळाली, . त्यामळेु साहबे वनविांत झाले. पर्ण 

आियासची गोष्ट म्हर्णज ेसांध्याकाळी पाटी रांगात आल्यावर अगदी 

धोधो पाऊस आला आवर्ण पाटीच्या रांगाचा बेरांग झाला. साहबे 

एकदम सांतापल े आवर्ण त्यानी वेधशाळेचे ते ओवफसच तेर्नू 

उचलनू पार पणु्यात नेऊन टाका असा हुकुम वदला. तेव्हापासनू 

म्हर्ण ेवेधशाळा पणु्यात आली. वसमला ऑवफस या नावामागचा 

इवतहास असा आह ेम्हर्ण!े आांतरजालावर पाहता खरोखरच १९२८ 

मध्य े वशमला (हा कां िक्टरचा उच्चार जो वेधशाळेचा बसस्टॊप 

आला की पकुारतो))ऑवफस पणु्यात स्र्लाांतररत झाल्याचा 

उल्लेख वाचनू कदावचत गोष्ट खरीही असेल असे वाटले आवर्ण 

अजनूही त्याांनी आपली चकुीचे िावकत करण्याची परांपरा मात् 

सोिली नाही ह ेलक्षात आले. . त्यामळेु वेधशाळेने पाऊस पिर्णार 

नाही असा हवाला वदला की लोक छत्रया घेऊन बाहरे पितात. 

यावर आर. के. लक्ष्मर्ण याांचे एक काटूसनही प्रवसद्ध आह.े त्यात 

बसस्टॉपवर तीन चार मार्णसे उिी आहते व पाऊस पित असल्याने 
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सवांनी िोक्यावर छत्रया धरलेल्या आहते पर्ण त्यात फक्त एक 

मार्णसू मात् छत्ी नसल्यामळेु विजत उिा आह ेआवर्ण रागारागाने 

शेजारच्या मार्णसावर खेकसत आह,े ”हो मी वेधशाळेतच काम 

करतो पर्ण मला कळत नाही ह ेतमु्हाला कोर्णी साांवगतलां?” 

 येर्े अमेररकेत मात् हवामानाचा अांदाज क्ववचतच 

चकुल्याचा अनिुव मला आला. अगदी वदवसाच्या वेगवेगळ्या 

वेळी वकती तपमान असर्णार याववर्यीचा अांदाजही आठविा 

आठविा अगोदर वतसवला जातो आवर्ण तो क्ववचतच चकू ठरतो. 

आवर्ण न्य ूजसीतील हवा तर इतकी बेिरवशाची आह ेकी योग्य 

िाकीत आवश्यकच आह.े माझ्या मलुाने साांवगतले की इर्ल्या 

हवेववर्यी असे म्हर्णतात If you donot like NJ weather wait 

for five minutes and you will get good weather. 

यामागची अवतशयोक्ती सोिली तरी हवा फारच सारखी बदलत 

असते ह ेमात् खरे. पर्ण नांतरही वेगवेगळी वादळे येर्णार याववर्यी 

सचूना लोकाांना वेळेवर वमळत ेव त्याप्रमार्णे लोक पवूसतयारी करत 

व बरीच जीववत व ववत्तहानी टळे. .  

 अमेररकेत गेल्यावर वेळ घालवर्णे हा एक अवघि प्रश्न 

असतो असे पवूासनिुवींचे मत होते. वेळ घालवर्णे याबाबतीत 

माझ्याच पेशातील एका सेवावनवतृ्त वमत्ाची िवूमका मला पटत 
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नसली तरी मजेशीर वाटते. त्याना "वेळ कसा घालवता बवुा 

तमु्ही?" असे ववचारल्यावर त्याांच े नमनेुदार उत्तर असते " वेळ 

घालवण्यासाठी आपल्याला काय करावे लागत े बवुा?आपर्ण 

काहीही केले नाही तरी वेळ जातच असतो, त्याला र्ोिेच हाताला 

धरून चालवावे लागते?" याच वमत्ाने कामाच्याहीबाबतीत 

आपली िवूमका अशीच परखिपर्णे माझ्यापढेु माांिली होती. तो 

सेवावनवतृ्त झाल्यावर एकदा वफरतावफरता त्याची गाठ पिली 

असता मी " काय गरुुजी आता काय आराम ना?" असे 

ववचारल्यावर लगेच त्यान े "मग इतके वदवस काय करत होतो?" 

असे हसत हसत मलाच ववचारले  

होत,े काही वमत् तर खरोखरच वेळ जात नाही म्हर्णनू 

अमेररकेतनू लवकर परत आले होत,े अर्ासत सांगीत, वाचन व 

लेखन अश्या छांदाांमळेु मला हा प्रश्न कधी िेिसावत नाही. येर्ील 

ग्रांर्ालये इतकी िव्य ग्रांर्समदृ्ध असतात आवर्ण माांिर्णी इतकी 

व्यववस्र्त असते की मी अध्यास तासात हवी तेवढी पसु्तके वनविून 

बाहरे पित असे, ह ेग्रांर्ालय तसे घराच्या बरेच जवळ होत.े  

 बालसावहत्यासाठी वेगळा वविागच असनू अनेक दहा बारा 

वर्ासच्या मलुानी तो िाग िरलेला असे त्यात अनेक प्रकारची 

आकर्सक मखुपषृ्ठाची पसु्तके माांिून ठेवलेली असतात, वशवाय 
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पसु्तकाांनी गच्च िरलेली कपाटे उघिून कोर्णतेही पसु्तक घ्यायची 

मिुा असे, अर्ासत प्रवेशिाराजवळ तमु्ही पसु्तक 

ग्रांर्ालयकमसचाऱ्यास नकळत नेत असल्यास पहार्णी होऊन घांटा 

वाजण्याची सोय असते, पर्ण पसु्तक सहजासहजी उपलब्ध होत 

असताना ते पळवण्याची इच्छा होर्णारी व्यक्ती क्ववचतच! मलुाांनी 

पसु्तके वाचावीत म्हर्णनू वववशष्ट काळात त्यानी वकती व कोर्णती 

पसु्तके वाचली याची चाचर्णी घेत, त्यात मलुाांनी वाचलेल्या 

पसु्तकाचा साराांश मलुाांकिून घेत व जास्तीत जास्त पसु्तके 

वाचर्णाऱ्या मलुास अगर मलुीस काहीतरी उत्तेजनार्स बक्षीस वमळे. 

पढेु माझ्या नातवाने बरीच पसु्तके वाचनू बयासच वेळा बवक्षसे 

वमळवली. .  
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 १३. वैद्यकीय सेवा 

 

 न्य ूजसी एविसन ला आल्यावर लगेच जेट लॅगचा त्ास होईल 

अशी अपेक्षा होती. पर्ण तसे न होता उलट झोपच उिून गेली. 

कदावचत पषु्ट्पक मधील कमल हासनला गोंगाट नसलेल्या जागी 

झोप येत नाही तसेच येर्े प्रदरू्र्ण हवेचे आवर्ण ध्वनीचेही- 

नसल्यामळेुच की काय कोर्णास ठाऊक! . आमच्या पणु्याच्या 

सदवनकासांकुलात वाहनाच्या हॉनसचा वापर एकमेकाांना आव्हान 

वकां वा आवाहन करण्यासाठी केला जातो ्आवर्ण हा आपला वारसा 

अगदी “ धमसक्षेत्े कुरुके्षत्े“ पासनूचा आह.े पर्ण त्या काळात 

श्रीकृष्ट्र्ण व अजुसन एकमेकाला बोलावण्यासाठी शांख फुां कीत होते 

असे काही वदसले नाही. इर्े अमेररकेत आल्यापासनू हॉनसचा 

आवाज काढर्णे ह ेअसभ्यतेचे समजण्यात येते की काय अशी शांका 

येते उगीचच हॉनस वाजवल्याबद्दल वशक्षा होत असावी. 

आपल्याकिे कसे रस्त्यात रर्णवशांग फुां कत असल्यासारखे हॉनस 

वाजवत वाहने चालवत असतात. हॉनस ह ेएकाद ेमनोरांजन करण्याचे 

वकां वा कुर्णालाही घराबाहरे बोलावण्यासाठी वापरायचे साधन आह े

अशी लोकाांची समजतू असते. हॉनसचा आवाज कमी वाटतो म्हर्णनू 

की काय रस्त्यात वनरवनराळी घोर्र्णायदेु्ध चाल ू असतात. 
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ध्ववनप्रदरू्र्णामळेु बरीच जनता बवहरी झाली असली तरी आपला 

हा छांद सटुत नाही. यावशवाय हॉनसचा आवाज कमी पितो म्हर्णनू 

की की काय उत्साही तरुर्ण अपल्या गािीचे ध्ववनमन्दक 

(सायलेन्सर) काढून जास्तीत जास्त वेगाने गािी चालवनू आपर्ण 

वकती मोठा आवाज काढू शकतो ह े दाकवनू वेगमयासदा, 

ध्ववनप्रदरू्र्ण या कल्पना केवळ वेिगळ लोकाांसाठी आहते ह ेवसद्ध 

करतात. पांध्रा ऑगस्ट ला तर असे उत्साही तरुर्ण अश्या ध्ववनवधसक 

वाहनाांची प्रिातफेरीच काढून आपर्णास खरेच स्वातांत्रय वमळाले 

आह ेह ेजाहीर करतात, आवर्ण अश्या स्वातांत्रय वदग्दशसनास दशेबक्ती 

ह े नाव असल्याने त्याांना अदवण्याचा दशेद्रोह पोवलसही करू 

शकत नाहीत. येर्े मात् सारे कसे शाांतशाांत वाटत होते. वबचारे 

अमेररकन तरुर्ण!  

 तीच गोष्ट प्रदरू्र्णाची. आपल्याकिे पोल्यशून तपासर्णी 

करर्णाऱ्या पोवलसाांच्याच गाि्यातनू आवर्ण जवळजवळ सवस 

सावसजवनक वाहतकू करर्णाऱ्या वाहनातनू धरुाचे लोट बाहरे पित 

असतात. येर्े त्याचाही मागमसू नव्हता तरीही वनघाल्यापासनूच्या 

दगदगीमळेु आवर्ण नांतरही काही वदवस नीट झोप न लागल्यामळेु 

सदी आवर्ण खोकल्याने मला बेजार करून टाकले, तश्यातही 

दनैांवदन व्यवहार मी कसेतरी पार पाित होतो. इन्शअुरन्स काढला 

असला तरी सदीखोकल्यासाठी िॉक्टरकिे जावेसे वाटेना, त्यामळेु 
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नेहमीच्याच ज्या गोळ्या मी बरोबर आर्णल्या होत्या त्याांचा वापर 

आवर्ण गरम पाण्याच्या गळुण्या, वव्हक्सची वाफ घेर्णे अशा 

उपायाांचा अवलांब करूनच आपले दखुर्णे हटवण्याचा माझा इरादा 

होता आवर्ण तेच योग्य होत ेह ेपढेु माझ्या मलुाला सदीखोकला 

झाल्यावर येर्ील िॉक्टराांनी जो अांवटबायॉवटक्सचा मारा त्याच्यावर 

केला त्यावरून समजले.  

 

 त्यादृष्टीन े िारतात असर्णे खपूच फायदशेीर असते असे 

वाटले. येर् े अगोदर इन्शअुरन्स असल्यावशवाय िॉक्टरकिे 

प्रवेशच नसतो. आवर्ण परत िॉक्टरची अपोइांटमेंट वमळण्यापवूी रोग 

वकां वा रोगी सांपण्याची शक्यता असते. एकूर्ण िॉक्टराांची वतृ्ती 

लोकाांना घाबरवण्याची असते आवर्ण त्यामळेु आपल्या बदु्धीने 

उपचार करर्णे शक्यच नसते. त्यामळेु बरेच िारतीय आयवुेवदक 

उपचार सोवयस्कर, स्वस्त आवर्ण खात्ीलायक असतात तेही 

करायला िारतातनू गेलेल्या नव्या वपढीचे (म्हर्णज े आमच्या 

पढुच्या) लोक घाबरतात. अगदी लहानपर्णी मलुाला मधाचे बोट 

चाटवण्याची आपली िारतीय पद्धत, तर इर्े मधाची चवही 

वर्ासच्या आतील मलुास द्यायची नाही. तीच गोष्ट वरच्या दधुाची. 

आमच्या पवहल्या नातवाला गायीचे दधू चौर्थया पाचव्या मवहन्यात 
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आम्ही दऊे लागलो आवर्ण त्याचा अमेररकेत जन्मलेला धाकटा 

िाऊ मात् वर्ासचा झाला तरी पाविरचे दधूच पीत होता -त्याला 

फॉम्युसला म्हर्णतात म्हर्णे- माझा मोठा नात ूनऊ वर्ासचा झाला तेव्हाां 

त्याची दाढ वकिली ती काढण्यासाठी दांतवैद्याची अपॉइांटमेंट घेऊन 

मलुगा आवर्ण सनू त्याला घेऊन गेले तर तेर्े दोन तास वाट पाहून 

िॉक्टरकिे गेल्यावर हा आता ऍिल्ट झाला आह ेआवर्ण त्याचा 

इन्शअुरन्स तो वकि (म्हर्णजे अल्पवयीन)असताना काढला होता, 

त्याचा इन्शअुरन्स ऍिल्ट या सदरात काढून ऍिल्टचे दात 

काढर्णाऱ्या दांतवैद्याकिे त्याला न्या अशी त्याची बोळवर्ण 

करण्यात आली.  

 आता ज्या दांतवैद्याला दात काढता येतात त्याला लहान 

मलुाचे दात काढर्ण ेकाय वकां वा मोठ्या मार्णसाचे काय काय फरक 

पिर्णार आह?ेमी तर माझे आवर्ण माझ्या ह्याच नातवाच्या बापाचे 

(तो त्यावेळी सात आठ वर्ासचाच होता) एकाच िॉक्टरकिून 

एकाच बैठकीत (वकां वा खचुीत)काढून आलो होतो आवर्ण त्यातही 

त्याचा दात अगोदर काढून तो रिला नाही ह ेपाहून ह ेधािस मी 

केले होत.े याची आठवर्ण होऊन या िॉक्टरला काय म्हर्णावे असे 

म्हर्णनू कपाळावर हात मारून घेतला. बरां [ पनु्हा ऍिल्टचे दात 

काढर्णाऱ्या िॉक्टरची ऍपॉइांटमेंट घेण्यासाठी इन्शअुरन्स कव्हर 

नाही त्यासाठी पनु्हा इन्शअुरन्स कां पनीला कळवनू वाट पाहा. 
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त्यामळेु तोपयंत नातवाचा दात आपोआपच पिेल असे मला वाटून 

गेले.  

 मेविकल इन्शअुरन्स हा आर्णखी वेगळाच प्रकार आह.े त्यात 

काही गोष्टींचा समावेश होतो तर काहींचा नाही आवर्ण ह ेआपर्ण 

आजारी पिल्यावरच कळते. आपल्याला ज्या टेस्ट घ्यायला 

साांगतात त्याचा अहवाल आपल्या हातात पित नाही तो सरळ ज्या 

िॉक्टरकिून और्धोपचार घेता त्याच्याकिेच पाठवला जातो. 

वैद्यकीय बाबींवर होर्णारा खचस अगदी िोळे पाांढरे करर्णारा असतो. 

अमेररकेतच पररचय झालेले माझे एक वमत् हृदयववकाराने आजारी 

पिले आवर्ण पेसमेकर बसवावा लागला, त्यानी इन्शअुरन्स काढला 

असनूही त्याांच्या उपचाराचा खचस इतका झाला की त्यातील काही 

िाग अजनू दणे्याचे बाकी आह ेअसे त्याांच्या मलुाकिून आम्ही 

पढुच्या वारीवर आलो तेव्हाां कळल.े तरीही आम्ही काही लाख 

रुपये खचस करून दोघाांचा वैद्यकीय ववमा घेऊनच आलो होतो. 

आमच्या सात आठ वाऱ्याांमध्ये झालेल्या वैद्यकीय ववमा खचासत 

आण्खी दोन तीन वाऱ्याांचा वतकीट खचस होऊ शकला असता, 

अर्ासत त्यावशवाय वैद्यकीय ववमा कां पन्या तरी कश्या चालर्णार? 

 यावशवाय िॉ. रॉवबन कुक च्या कादांबऱ्या ज्यानी वाचल्या 

असतील त्याना या कां पन्या ववम्याची रक्कम द्यावी लाग ू नये 
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यासाठी काय काय उपदव््याप करतात हहेी समजले असेल, अर्ासत 

या बाबतीत आपल्या ववमा कां पन्याही काही कमी नाहीत ही गोष्ट 

वेगळी!  
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१४. शेजारी  

 

 येर्े सदवनकेत आजबूाजलूा कोर्ण आह ेयाचा पत्ता कमीच 

लागतो, कारर्ण दारावर नावाचे फलक लावण्याची पद्धत नाही. पर्ण 

काही कारर्णामळेु अगदी शेजारी त्याचबरोबर आमच्या बरोबर 

खाली पर्ण कोर्ण राहते त्याचा पत्ता जरा वेगळ्याच कारर्णाने 

लागलाच. ! एकदा आमचे वॉवशांग मशीन बांद पिल्यामळेु सवुजतने 

सांकुल कायासलयास फोन केला आवर्ण त्यानी मार्णसू पाठवतो म्हर्णनू 

साांवगतल्यावर तो कामावर गेला. आमच्या िारतीय अनिुवानसुार 

सवुजत घरी परत आल्यावरच वकां वा त्यानांतरही काही वेळा फोन 

केल्यावर मार्णसू येईल अशी अपेक्षा होती. पर्ण र्ोि्याच वेळाने 

दारावरील बेल टरारली. अशा वेळी कोर्ण येर्णार आवर्ण तेही सवुजत 

घरी नसताना तरीही आम्ही िीतिीत दरवाजा वकलवकला केला. 

एक उांचापरुा गोरा मार्णसू दारात उिा राहून काहीतरी साांगत होता 

पर्ण त्याचे इांवग्लश आमच्या कळण्यापवलकिले होत,े आता याला 

घरात घ्यायचे की नाही हा पेच आम्हाला पिला. कारर्ण असे लोक 

येऊन घर लटूुन नेतात अशी सचुना सवुजतने केली होती. सदुवैाने 

आमच्या शेजारच्या सदवनकेतील व्यक्ती बाहरे िोकावली आवर्ण 

त्यान ेतो आलेला मार्णसू सांकुल कायासलयाने पाठवलेला आह ेअसे 
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साांवगतले. आमचे वॉवशांग मशीन बांद पिल ेआह ेह ेत्यानेच त्याला 

साांवगतले. आलेल्या मार्णसाचे बोलर्णे तो स्पॅवनश असल्यामळेु 

आम्हाला कळले नव्हत.े आमच्या शेजाऱ्यान ेदिुाष्ट्याचे काम केले 

आवर्ण आमची अिचर्ण दरू झाली. आमचा हा शेजारी मुांबईचाच 

होता आवर्ण गजुराती असला तरी त्याला मराठी बऱ्यापैकी येत 

होत.े पढेु त्याच्या आईची आवर्ण माझ्या सौ. ची बरीच दोस्ती 

झाली. त्यानांतर तो मधनूमधनू गप्पा मारू लागला. तरी घरी येऊन 

बसण्याची प्रर्ा नाहीच म्हटले तर चालेल.  

 आमच्या बरोबर खाली राहर्णारा पर्ण िारतीयच होता पर्ण 

त्याचा पररचय जरा वेगळ्या सांदिासत झाला. एक वदवस आम्ही 

दोघेच घरात असताना दपुारी जरा वामकुक्षी घेत असताना बेल 

वाजली. आम्ही आियासने दार उघिले तर एक साधारर्ण पांचवीस 

वर्ासची िारतीय तरुर्णी दारात उिी. "अांकल, य ूआर मेवकां ग नॉइज 

अांि आय कॅनॉट स्लीप" अस त्ावसक मदु्रनेे ती म्हर्णत होती. 

आमच्या चालण्याचा आवाज होत असे ह ेखरे पर्ण आम्ही चालत 

नसताना होत असेल असे वाटले नव्हत.े वतला आम्हीही ववश्राांतीच 

घेत होतो असे साांवगतल्यावर चेहरा आर्णखीच वाकिा करून 

वनघनू गेली. सवुजत ऑवफसमधनू आल्यावर त्याला साांवगतल्यावर 

तो म्हर्णाला, "वतला असे वर येऊन आपल्याला साांगण्याचे कारर्ण 

नव्हते" ते प्रकरर्ण तेवढ्यावरच वमटेल असे वाटल े होत े पर्ण 
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त्यानांतरही आम्ही एकदा रात्ी उशीरा घरी आल्यावर त्या 

नवराबायकोला त्ास झाल्याचे नवऱ्यान े आम्हाला वर येऊन 

साांवगतले त्यावेळी सवुजत असल्यामळेु त्यान ेत्याला "व्हाय आर य ू

विस्टवबंग अस? य ूकॅन मेक कां प्लेंटटू अपाटसमेंट ऑवफस" असा दम 

वदला. ते एक वसांधी जोिपे होते. पढेु पढेु आम्ही चाल ूलागलो की 

तेच खालनू छतावर काहीतरी आपटून आवाज काढायचे. 

र्ोिक्यात आमचे अघोवर्त ध्ववनयदु्धच चाल ूझाले पर्ण त्याचा 

शेवट कसा होईल याचाच आम्ही ववचार करत असताना आियस 

म्हर्णज ेएकवदवस खरोखरच आम्हाला सांकुलकायासलयाकिून पत् 

आले आवर्ण त्यात तमुच्याखाली राहर्णाऱ्या िािेकरूला छतावर 

आवाज करून तमु्ही त्ास दतेा आवर्ण अशी तक्रारपनु्हा आल्यास 

तमु्हाला सदवनका सोिावी लागेल" अशी नोवटस आली.  

 त्यानांतर आम्ही ते पत् घेऊन सदवनका कायासलयात गेलो 

तेव्हा तेर्े असलेल्या सदवनका प्रवतवनधी ती एक तरुर्ण स्त्रीच होती 

आम्हाला धीर दऊेन "असा आवाज येतच असतो याची आम्हाला 

जार्णीव आह"े असे साांवगतले. त्यामळेु आम्ही वनविांत झालो तरीही 

आमच्यासारख्या नवागताांची झोप काही वदवस उिवायला ती 

घटना परेुशी झाली. िारतात शासकीय गहृसांकुलात राहत असताना 

शेजाऱ्याांशी िाांिण्याचे काही प्रसांग आले होत ेपर्ण त्यामळेु घरातनू 

हकालपट्टी होण्याची ताकीद वमळाली नव्हती. तेर्े आपली िाांिर्णे 
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आपाआपसात वमटवावी असा शासकीय दृवष्टकोर्ण होता. आबा 

(त्यावेळी महाराष्ट्राचे गहृमांत्ी आर. आर. पाटील गेले वबचारे)नी 

अशावेळी तांटामकु्त गाव तशी तांटामकु्त सदवनकेची योजना लाग ू

केली असती. पर्ण येर्े मात् या कारर्णामळेु लहान मलुे असर्णाऱ्या 

पालकाांना वरच्या मजल्यावर राहर्ण े ही वशक्षाच वाटत असर्णार 

असे वाटले. ते पढेु आमचे र्ोरले वचरांजीव नातवाला घेऊन येर्े 

आल्यावर अक्षरश: खरे ठरले!  
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१५. बंद नसे कधी!  

 

 आम्ही येर्े आल्यापासनू आर्णखी एक महत्त्वाची 

जार्णवण्यासारखी गोष्ट म्हर्णजे वीज पार्णी आवर्ण फोन अखांि चाल ू

होत ेते कधी बांद आहते असे जार्णवले नाही. िारतातनू येर्णाऱ्याना 

ही गोष्ट खासच जार्णवर्णार ववशेर्तः वनयवमत िारवनयमनाला तोंि 

दरे्णाऱ्या आम्हाला तरी. िारवनयमनामळेु बराच वेळ वाया जातो ह े

खरेच पर्ण गप्पा मारायला तो एक महत्त्वाचा ववर्य मात् असतो 

आवर्ण त्याबाबतीत आम्ही पणु्याच े लोक त्याहूनही मुांबई 

(उपनगरातील नव्ह)ेचे लोक वकती िाग्यवान आहोत याचा टेंिा 

मरवण्यातील शान काही औरच! आम्ही येर्े आल्यावर एकदाच 

काय ती वीज गायब झाली पर्ण तरीही सवुजतकिे गरम पार्णी 

गॅसच्या बॉयलरवरच होत असल्याने आम्हाला ती गोष्ट ववशेर् 

जार्णवेपयंत वीज पनु्हा सरुूही झाली. पणु्यात अवलकिे िारवनयमन 

बरेच कमी प्रमार्णात असले तरी त्याच्या वेळापत्काप्रमार्णे 

कामाचेही तांत् बसवावे लागत.े केबलवाल्याचे आवर्ण आमचे 

िारवनयमन वेगवेगळ्या वेळात असल्यान ेदरूदशसन दपु्पट काळ बांद 

असते. या सगळ्या गोष्टींच्या अिावामळेु बरेच वाटले. पर्ण वीज 

व पार्णी कधीच न जाण्याची सांवय पढुील वारीमध्ये निण्यची 
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शक्यता आह े ह े त्यावेळी लक्षात आले नाही पर्ण आम्ही तेर्े 

नसताना एकदा सवुजतच्या घरामागील झाि वादळान े पिले ते 

बरोबर स्वयांपाकघराची वखिकी तोिून घरात वशरले. त्यामळेु सवस 

वीजजोिण्या खराब होऊन सवस व्यवहारच बांद पिल े सदुवैाने 

शेजारी वमत् व एविसनमधील इतर वमत् याांच्या सहाय्यान े त्याना 

कसेबस ेदरुुस्ती होईपयंत वदवस काढर्ण ेशक्य झाले. वखिकीची 

विांतच उघिी पिल्याने घर बांद करून बाहरे पिर्ण ेशक्य नव्हत ेव 

अध े अवधक व्यवहार वीज बांद पिल्याने बांद अशी वववचत् 

पररवस्र्वत झाली होती.  

 आपल्याकिे कसे रात्ांवदन आम्हा यदु्धाचा प्रसांग असल्यामळेु 

कोठल्याही अिचर्णींना तोंि दणे्याची आपली क्षमता दाांिगी आह.े 

कदावचत त्याचसाठी स्माटस शहर असा नसुता पकुारा करून 

पररवस्र्ती जैसी र्े ठेवर्णे राज्यकत्यांना योग्य वाटत असावे. 

पावसाळ्यात वनम्मी अधी पाण्यात बिुलेली मुांबई पावसाळा 

सांपल्यानांतर पवूसवत कामाला लागली अश्या बातम्या छापनू 

कतसव्यदक्ष मुांबईकर म्हर्णनू कौतकु केले की झाले अश्या सांकटाांना 

तोंि द्यावे लाग ू नय े अशी काही काळजी घ्यावी असे मात् 

कोर्णाचेही शासन आले तरी शासनकत्यांना वाटत नाही ह ेआमचे 

केवढे िाग्य!  
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 सवुजतच्या घरातच वॉवशांग मशीन असल्यामळेु कपिे हव े

तेव्हाां धवुनू टाकता येत होते त्यामळेु कपिे धरु्णारी बाई आली 

आता अांघोळ करून घ्या असा लकिा लावण्याचे सौ. चे सौख्य 

वहरावले गेले होत ेआवर्ण माझी एक िोकेदखुी कमी झाली होती! 

काही सदवनकाांत स्वतांत् वॉवशांग मशीन नसते त्याांच्यासाठी 

सावसजवनक वस्त्रस्वच्छता कें द्र सांपरू्णस सांकुलासाठी असनू त्यात 

बरीच यांत्े ठेवलेली असतात आवर्ण ठराववक रकाम दऊेन तेर्े 

कपिे घेऊन जाऊन ठराववक रक्कम दऊेन कपिे धवुनू घेता येतात. 

आमच्या जवळील गजुराती बहुल वसाहतीत ही सोय होती. प्रर्म 

त्यात काही नार्णी टाकून यांत् वापरण्याची सोय होती परांत ुगजुिूाईनी 

त्यातनू शक्कल काढून अमेररकन नाण्याांच्याच आकाराची िारतीय 

नार्णी टाकून स्वस्तात कपिे धवुनू घेण्याची क्लपु्ती योजल्यामळेु ती 

व्यवस्र्ा बांद करून सरळ सरळ प्रर्म कपि्याांच्या 

आकारमानानसुार रक्कम घेऊनच यांत् वापरण्याची परवानगी 

दणे्यात येते. तेर्े बराच वेळ जात असल्यामळेु बरेच लोक 

आठवि्यातनू एकदा अगर दोनदाच कपिे धणु्याचा उपक्रम 

करतात. काही वठकार्णी अशी वस्त्रधलुाईकें द्र ेआहते तेर्े पैसे दऊेन 

कपिे धवुनू व वाळवनू वमळतात, त्यातही काही काटकसरी (त्यात 

िारतीयच असतात असे नाही) लोक घरी कपिे धवुनू फक्त 
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वाळवण्यासाठीही तेर्े आर्णतात. त्यामळेु एका धलुाई कें द्रात येर्े 

कपिे धतुले तरच वाळवनू वमळतील असा फलकच लावला होता.  
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१६. टपाल खाते 

  

सवुजत कामावरून आल्यावर घरात प्रवेश करताना एका 

हातात टपाल आवर्ण दसुऱ्या हातात बराच छापील कागदाांचा गठ्ठा 

घेऊन येत असे. सांदशेवहनात इतकी प्रगती झाली तरी अजनूही 

अमेररकन लोकाांचा ववश्वास टपाल खात्यावर आह ेयाचे कौतकु 

वाटले. आपल्याकिे मात् टपालखात्याचे ९०% काम कुररयर 

सेवेनेच उचलले आह.े यात बहुतेक बँका, वनरवनराळ्या कां पन्या 

याांचा समावेश होतो. एके काळी टपाल वदवसातनू दोनदा आवर्ण 

अगदी वेळच्यावेळी वमळत होत े याच्यावर कोर्णाचा ववश्वासच 

बसर्णार नाही. लग्न ठरल्यानांतर िावी पत्नीला मी दररोज पत् 

पाठवनू बेजार करीत असे त्यामळेु नाइलाजान ेचार ओळीचे का 

होईना उत्तर वतला पाठवावे लाग ेत्या काळात मी पाठवलेले एक 

पत् दसुऱ्या वदवशी वतला वमळून वतन ेलगेच पाठवलेल ेउत्तर मला 

वतसऱ्या वदवशी दणे्याचा चमत्कार पोस्ट खात्यान े केला आह.े 

आमच्या (माझ्याच)पत्वाचनातील आतरुता जर्ण ू

टपालखात्याच्याही लक्षात आली होती.  

 दसुऱ्या एका वेळी माझ्या बिोद्यात राहर्णाऱ्या बवहर्णीने 

माहरेपर्णासाठी घरी आल्यावर आपल्या पवतराजाांना पाठवलेल्या 
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पत्ावर सगळा पत्ता बरोबर वलहून बिोदा व वपन क्रमाांक वलवहताना 

वतला कसली एवढी घाई झाली होती कुर्णास ठाऊक (कदावचत 

टपालपेटीतनू टपाल वनघण्याची वेळ झाली असावी) पर्ण त्या जागी 

वतने फक्त " बी" एवढे एकच अक्षर वलवहल ेआवर्ण तसेच पत् 

पोस्टात टाकले आवर्ण आियस म्हर्णज ेपत्त्यातील खार्णाखरु्णाांवरून 

पोस्टखात्यान ेते बी म्हर्णज ेबिोदा असेल असा तकस  करून ते पत् 

बरोबर इष्ट पत्त्यावर पोहचववले ह े आम्हाला कळण्याचे कारर्ण 

म्हर्णज े लगेचच दोन तीन वदवसात आमच्या मेव्हण्याांचे एक 

जािजिू पाकीट आले. खरेतर त्याांचाही बायकोसाठीच्या प्रेमळ 

शब्दाांचा साठा माझ्याप्रमार्णेच लग्नापवूी वलवहलेल्या पत्ाांमध्येच 

खतम झाला होता असे असताना त्याांच्या त्या जािजिू पावकटाचे 

सवांनाच आियस वाटले पर्ण ते उघिून पावहल्यावर बवहर्णीच्या 

पत्ाचे पाकीट(अर्ासत वतने पाठवलेल्या पत्ाचा कागद काढून 

घेऊन) त्यात त्याांनी ठेवलेले आवर्ण पाहा कसा बावळटासारखा 

पत्ता वलवहला आहसे असा शेरा असलेले पत् त्यात वमळाले. .  

 एकेकाळी असे कायसक्षम असर्णारे टपाल खाते र्ोि्याच 

वदवसात इतके वबघिले की मी एकदा परगावी गेलो आवर्ण परत 

यायला शवनवारपयंत उशीर होईल अशी तार केली ती मी प्रत्यक्षात 

शवनवारी घरी पोचल्यावर वमळाली आवर्ण ती वेळेवर न 

पोचवल्याबद्दल सौ. ने तक्रार करताच हजरजबाबी पोस्टमनन े " 
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त्यात शवनवारी पोचत आह ेअसेच वलवहले आह े ना? " असा 

मुांहतोि जवाब वदला. म्हर्णज े पोस्टमन तारा वाचनू त्यातील 

तातिीनसुार त्याांचे वाटप करत असावेत! अलीकिे 

पोस्टखात्याकिे मदुतठेवीव्यवतररक्त आर्णखी बऱ्याच गोष्टींच्या 

ववक्रीचेही काम सोपवनू शासनानेच त्याांच्या मळू टपालववतरर्ण 

कामाकिे दलुसक्ष करण्यास उत्तेजन द्यायला सरुवात केली आह.े 

आता फक्त वबले आवर्ण नोवटसा एवढेच काय ते टपालाने येते बाकी 

सवसत् कुररयरच वापरले जात.े  

 सवुजतच्या सदवनकेच्या बाहरे असलेल्या पत्पेटीत मात् 

पोस्टमन अगदी वनयवमत टपाल टाकताना वदस े अर्ासत त्याांना 

टपालखात्याची गािी वदमतीस असे. आताही स्वतांत् घरात 

राहायला गेल्यावरही तीच पररवस्र्ती आह.े मात् त्यासाठी प्रत्येक 

घरमालकास घराबाहरे एक छोट्या खाांबावर स्वतः ची टपालपेटी 

बसवावी लागते. आर्णखी एक चाांगली बाब म्हर्णज ेआपल्याला 

पाठवावयाचे पत्ही या पेटीवर ठेवल्यास ते तो पोस्टमन घेऊन जातो 

आवर्ण पढेु ते योग्य वठकार्णी पाठवले जात ेत्यासाठी पोस्टाची पेटी 

हुिकावी लागत नाही. पोस्टाच्या पेट्याही बऱ्याच वठकार्णी 

असतात आवर्ण त्या चाांगल्या दर्णदर्णीत मोठ्या असनू आपल्या 

इकिल्यासारख्या झािाला अर्वा एकाद्या घराच्या विांतीला 

लटकवलेल्या नसतात. आपल्याकिील पेट्याांची अवस्र्ा पाहून 
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या पेटीत टपाल कसे टाकायचे याचाच पेच पितो. पत् आत 

घसुवताना ते न फाटता आत जाईल याची दक्षता घ्यावी लागत.े 

लग्नपवत्काांसारख्या आकाराने मोठ्या आवर्ण सांख्येने जास्त 

पाठवावयाच्या पावकटाांसाठी तर या पेट्या वनरुपयोगीच असतात 

त्यासाठी पोस्टाच्या इमारतीत जाऊनच सगळी पावकटे तेर्ील 

कमसचाऱ्याच्या ताब्यात द्यावी लागतात. काटकसर जास्तीत जास्त 

कशी करावी ह े आपल्या टपालखात्याकिून वशकावे कारर्ण 

टपालकचेरीपासनू टपालपेटीपयंत प्रत्येक गोष्ट कमीतकमी खचासचा 

आदशस नमनुा असते आवर्ण तरी जनता म्हर्णत े की “ सरकार 

उधळपट्टी करते “ उधळपट्टीसाठीच्या बाबी कोर्णत्या त्याची वेगळी 

यादी असते,  
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१७. मॉलामाल  

 

 सवुजतच्या हातातील कागदाांचा दसुरा गठ्ठा असतो 

वनरवनराळ्या मॉल्सच्या आकर्सक योजनाांच्या  

िेंिोळ्याांचा! एकावर एक फुकट हा प्रकार तर आपल्याकिेही 

अगदी सावसवत्क झाला आह े आवर्ण नवनव्या शॉवपांग 

कॉम्प्लेक्सेसच्या उद्घाटनाबरोबर याांची सांख्या वाढतच असते. 

इर्ल्या आवर्ण आपल्या ऑफसस यातील फरक एवढाच असतो की 

इर्े त्यात फसवर्णकुीचा प्रकार कमी असतो वकां वा नसतोच म्हटले 

तरी चालेल. घेतलेला माल परत घेण्याववर्यी तर ते इतके तत्पर 

असतात की काही बहाद्दर िारतीयाांनी िारतात जाताना नवा 

कॅ ांपकॉिसर वकां वा कॅमेरा घेऊन जाऊन तेर्ील मकु्कामात फोटो वकां वा 

वचत्र्ण करून मवहन्यािरात येर्े आल्यावर त्या वस्त ूपरत केलेल्या 

आहते आवर्ण काहीही प्रश्न न ववचारता त्या परत घेतल्या गेल्या 

आहते. कुठल्याही रीपला जाताना ते असेच करतात असे त्याांनी 

मला अविमानाने साांवगतले. मला स्वतःला आलेला अनिुव 

म्हर्णज ेमी एक घि्याळ एक िॉलरला वमळाले म्हर्णनू घेतले पर्ण 

घरी गेल्यावर त्यात काही दोर् वनघाल्यामळेु ते मी िीतिीतच परत 
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करायला गेलो तर ववके्रतीने एक शब्दही न बोलता पावती पाहून 

एक िॉलर काढून वदला.  

 र्ँक्स वगवव्हांग अर्वा विसमसच्या सेलनांतर तर वस्त ूपरत 

घेण्यासाठीच खास काउांटर उघिलेले असतात. वाढवदवसालाही 

िेटी दतेाना त्याचबरोबर वस्तचूी पावतीही वदली जाते ज्यामळेु 

आपल्याला पसांत नसेल तर ती वस्त ूबदलनू घेता येते. महत्त्वाची 

गोष्ट म्हर्णज े येर्े कोर्णतीही खरेदी करायला दरूच जावे लागत 

असल्याने केवळ वस्त ूबदलनू घेण्यासाठी दरू जाण्याचा कां टाळा 

येत नाही. आमच्या गावातील एक स्टेशनरी वस्त ु ववकर्णारा 

दकुानदार तर एवढा खववस होता की वस्त ुपरत घेण्याची बात तर 

दरूच पर्ण त्याच्या दकुानातील एकाद्या वस्तसू चकूुन तमुचा हात 

लागला तर त्याचा अर्स ती वस्त ुतमु्ही ववकत घेतली आवर्ण वतचे 

पैसे वसलू करून ती वस्त ु तमुच्या गळ्यात मारर्णारच, त्यामळेु 

त्याचे आिनाव महाविक होते तर आम्ही त्याला महाविन्क म्हर्णत 

अस.ू  

 ऑफसससाठी लोक वकती जीव टाकतात ह ेएका मॉलच्या 

र्ँक्सवगवव्हांग सेलच्या २२ नोव्हेंबरच्या खरेदीसाठी २१ तारखेच्या 

रात्ी बारापासनू लोक राांगा लावनू उि ेहोते यावरून लक्षात येईल. 

एक मवहला तर आठ मवहन्याची गरोदर असनू त्या मॉलपासनू ३०-



हसरी वारी श्याम कुलकर्णी 

पान | 130 

 

४० मैल अांतरावरून येऊन राांगेत उिी होती. वतला वॉवशांग मशीन 

अगदी स्वस्तात वमळाले म्हर्णे. बहुतेक होर्णाऱ्या बाळाचे कपिे 

घरच्याघरी धतुा यावे यासाठी वतचा हा सगळा आटावपटा असावा. 

माझ्या मलुाने पर्ण अश्याच एका ऑफससचा फायदा घेण्यासाठी 

पहाटे पाच वाजता मॉलपयंत जाण्याचा ववक्रम केला पर्ण तोपयंत 

त्याला हवी असलेली वस्त ूसांपल्यामळेु त्याला हात हालवत परत 

यावे लागले, पर्ण त्यात मजेची गोष्ट म्हर्णजे घरी आल्यावर सहज 

काँप्यटूरवर पाहत असताना तीच वस्त ूऑनलाइन खरेदीत त्याच 

कमी वकमतीत उपलब्ध असल्याच े त्याला वदसले आवर्ण त्याबे 

ऑिसर नोंदवल्यावर खरोखरच दोन वदवसात ती वस्त ू घरपोच 

वमळाली. आपल्याकिे मात् अशा ऑफससची लालचू दाखवनू 

ग्राहकाांना आकवर्सत करायचे आवर्ण नांतर मात् काहीतरी कारर्ण 

दाखवनू नको असलेली वस्तचू ग्राहकाच्या गळ्यात घालायची 

असे प्रकार होत असल्याचे आम्हाला आम्ही त्या िानगिीत पित 

नसल्यान े वतृ्तपत्ातील बातम्याांवरूनच कळत.े वसांहगि 

रस्त्यावरील मॉलमध्येच पेपरची रद्दी २५ रु. वकलो या िावाने 

घ्यावयाचे आवमर् दाखवनू तेवढ्या रकमेची खरेदी त्या मॉलमध्येच 

करायला लावनू त्याांना नको असलेला माल ग्राहकाच्या गळ्यात 

घालण्याचे प्रकार घिले आहते.  



हसरी वारी श्याम कुलकर्णी 

पान | 131 

 

 मॉलमध्य ेखरेदीस जाण्यात सवासत मोठी अिचर्ण म्हर्णज ेतेर्े 

वेळ फार जातो आवर्ण गािी पाकस  करायला जागा वमळेल याची 

खात्ी नसते. कधीकधी केवळ गािी लावायला जागा न 

वमळाल्यामळेु खरेदीच रद्द करावी लागली आह.े एकदा सवुजतसाठी 

जॅकेट घ्यायला गेलो, सदुवैाने गािी लावायला जागा वमळाली या 

आनांदात आम्ही मॉलमध्ये वशरलो. त्याच्या मापाचे जॅकेट 

शोधायला जवळ जवळ अधास पाऊर्ण तास लागला. कारर्ण तो 

काही माझ्यासारखा बसले ना अांगावर चला घेऊन टाका अश्या 

वतृ्तीचा नाही. मी मात् बायकोसदु्धा समोर जी पवहली आली 

वतलाच पसांत करून टाकले, तो माझा शहार्णपर्णाच झाला कारर्ण 

बऱ्याच पररवचताांनी बऱ्याच मलुी पाहून पनु्हा पवहली वजला नकार 

वदला होता वतलाच बाबापतुा करून तयार केले, असो! अर्ासत  

 जॅकेटची गोष्ट जरा वेगळी! असो येवढ्या पररश्रमानांतर ते 

सापिल्यावर सवुजतला रेस्टरूमला जायची इच्छा झाली. एवढ्या 

शोधानांतर सापिलेले जॅकेट मग माझ्या हातात दऊेन तो 

रेस्टरूममध्ये गेला आवर्ण मी त्या जॅकेटचा हगँर हातात धरून 

वेि्यासारखा उिा, जवळ कुठे बसायलाही जागा नाही. सवुजत 

आल्यावर त्याला आपल्याला पँटही घ्यायची आह ेयाची आठवर्ण 

झाली, पनु्हा तेर्े जॅकेटसह जाऊन अधास तास घालवला, हवी तशी 
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पँट सापिल्यावर मग ती अांगावर घालनू बघण्यासाठी तो रायल 

रूममध्य ेगेला तेर्नू परत येईपयंत परत मी जॅकेट घेऊन उिा!  

 सदुवैाने ती पँट त्याला बरोबर बसली. मग त्यानांतर एक लहान 

मलुाचे जॅकेट आमच्या नातवासाठी घ्यायचे होत.े सगळीकिे 

शोधले पर्ण लहान मलुाांचे कपिे कोठे वदसेनात अखेर मॉलमधील 

कमसचाऱ्यास ववचारल्यावर त्यान े तो वविाग वरच्या मजल्यावर 

आह ेअसे साांवगतले मग आम्ही मोठे जॅकेट आवर्ण पँटचे ओझे 

वागवीत वरच्या मजल्यावर वनघालो. तेर्े परत लहान मलुाांच्या 

जॅकेटचा वविाग शोधण्यात दहा पांधरा वमवनटे गेल्यावर सदुवैाने 

सापिलेल्या वविागात हव े असलेल े जकेॅट पाचच वमवनटात 

सापिल्यामळेु आनांदाने आम्हाला अगदी आवकस मेविजसारखे 

यरेुका यरेुका म्हर्णत नाचावेच वाटण्याचे बाकी होत ेपर्ण एवढ्यावर 

कुठे िागर्णार होत ेत्याच वविागात असर्णाऱ्या काउांटरवर आम्ही 

वबल करून पैसे दणे्यासाठी र्ाांबलो.  

 पर्ण तेर्ेही आमच्या अगोदर चारपाच मांिळी होतीच. त्या 

काउांटरवर खरे तर दोन वस्त्रया वबले करण्यासाठी होत्या पर्ण त्यातील 

एक कोठेतरी गपु्त झाली होती, आमच्या पढेु असर्णाऱ्या राांगेत 

सवासत पढेु असर्णाऱ्या िारतीय स्त्रीचेच वबल तेर् ेअसर्णारी मलुगी 

अगदी शाांतपर्णे करत होती. तो सेलचा हांगाम असल्याने आवर्ण त्या 
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पवहल्या स्त्रीने घरी आलेल्या िेंिोळ्याांतील सवलत पत्काांचा सकू्ष्म 

अभ्यास करून आपल्या दोन अपत्याांसाठी इतक्या वनरवनराळ्या 

कपि्याांच्या तऱ्हा घेतल्या होत्या की वतच ेवबल करण्यासाठी एका 

स्वतांत् काउांटरचीच आवश्यकता होती. त्यात वतने वनविलेल्या 

कपि्याांना वतन े गोळा केलेली सवलतीची वतवकटे लाग ू पित 

नसल्यास लगेच ती तो कपिा नाकारत असे. अशा प्रकारे वतने 

नाकारलेल्या कपि्याांचा ढीग माग े उि ेअसर्णाऱ्या आम्हा सवस 

ग्राहकाांच्या एकवत्त खरेदीपेक्षा जास्त होता. शेवटी अधास तास वाट 

पावहल्यावर एकदाचा वतचा ढीग सांपला तरी परत वबलाच्या 

रकमेववर्यी ती त्या क्लाकस शी हुज्जत घालत होतीच वतच्या आवर्ण 

आमच्या मध्ये असर्णारे तीन अमेररकन ग्राहक वबचारे शाांतपर्ण ेहा 

सवस गोंधळ पाहत होते अर्ासत आम्हीही िारतीय असलो तरी 

मनातल्या मनात वतला वशव्या दणे्यापलीकिे काय करर्णार 

होतो?िारतात मात् मागील ग्राहकाांनी “ए बाई, तझुा सगळा घोळ 

नांतर वमटव, आम्हाला एक दोन वस्तचू घ्यायच्यत तेवढ्या घेऊद े

मग बस त ूशान्तपर्णे तझुी खरेदी करत” असे सनुावले असते. 

मधल्या तीन वगऱ्हाईकाांनी मात् आमच्यासारखीच अगदी 

मोजकीच खरेदी केल्यामळेु त्यानांतर पाच दहा वमवनटातच आमचा 

नांबर लागला आवर्ण मी सटुकेचा श्वास सोिला,  
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 पर्ण तेवढ्यावर िागण्याचा तो वदवस नव्हता कारर्ण सवुजतने 

खरेदी केलेल्या जॅकेटवर वकमतीचा वशक्का असर्णारा कापिाचा 

तकुिा तेवढा बरोबर नव्हता त्यामळेुआम्ही खालच्या मजल्यावर 

जॅकेट वनविले असल्यामळेु तेर्ील वबलकाउांटरवरच त्याचे वबल 

होईल असे आम्हाला साांगण्यात आले आवर्ण मग आमची वरात 

खालच्या मजल्यावर आली सदुवैाने तेर्ील काउांटरवर दोन वबवलांग 

क्लक्सस होत े आवर्ण दोघाांच्याही पढेु एकएकच वगऱ्हाईक होते. 

त्यामळेु आमचा नांबर लगेचच लागला पर्ण तेर्ील क्लाकस नेही 

सवुजतचे जॅकेट उलटसलुट करून पाहत त्यावर वकमतीचा वशक्का 

नसल्यामळेु आम्ही जॅकेट जेर्नू वनविल ेतेर्े जाऊन तसलेच दसुरे 

जॅकेट घेऊन या त्याच्यावर असलेला वकमतीचा वशक्का पाहून मग 

वबल करता येईल असे साांगनू पनु्हा आम्हाला अगदी सापवशिीच्या 

खेळासारखे आरांिस्र्ानावर पाठवले.  

 आता त्या एवढ्या मोठ्या मॉलमध्य ेआम्ही इतके वफरलो 

होतो की ते जॅकेट कोठे वनविले होत ेह ेआठवण्यास आवर्ण ती 

जागा शोधायलाही बराच वेळ गेला सदुवैाने त्याच प्रकारचे दसुरे 

जॅकेट तेर्े होत ेह ेआमचे िाग्य नाहीतर आम्हाला जॅकेट तयार 

करर्णाऱ्या उत्पादकाकिेच जावे लागले असते अश्या प्रकारे 

जवळजवळ दोन तासात तीन वस्तूांची खरेदी (जी मी वसांहगि 

रोिवरच्या दकुानात घरातनू वनघनू पायी तेर्े जाऊन अध्यास तासात 
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करून घरी येऊ शकलो असतो)करून आम्ही ववजयी मदु्रनेे बाहरे 

पिलो. माझी पररवस्र्ती अगदी गाढव मेले ओझ्याने आवर्ण वशांगरू 

मेल हलेपाट्यानां त्यातल्या वशांगरासारखी झाली होती. इतके 

झाल्यावर जेव्हाां सवुजतला गािी कोठे पाकस  केली ह े आठवेना 

(साहवजकच आह,े एवढे उलटसलुट वफरल्यावर असे होर्ण)ेतेव्हा 

मी तेर्ेच बसकर्ण मारण्याच्या पररवस्र्तीत होतो पर्ण बसकर्ण 

मारायलाही जागा नव्हती. अखेर कसेबस ेगािीपयंत पोचनू घरी 

आल्यावर आता खरेदीसाठी कधीही न जाण्याचा वनियच जर्ण ूमी 

केला.  
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१८. ऑडिस ऑडिस!  

 

 सहा मवहन्यासाठी िारताबाहरे राहण्यात माझ्या दृष्टीने 

महत्त्वाचा फायदा म्हर्णज े त्या काळात कोठल्याही कायासलयाचे 

तोंि पाहाव े लागत नाही. आपल्याकिॆ कायासलयात मग ते 

कोर्णतेही असो, जायचे म्हर्णजे माझ्या अांगावर अगदी काटा उिा 

राहतो. अगदी आपल्या आपलुकीच्या मार्णसाांची अशी जावहरात 

केलेल्या बँकेतसदु्धा जायचे माझ्या वजवावर येते. आता ए. टी. एम.् 

वर पैसे काढण्याची सोय झाल्यामळेु बँकेत प्रत्यक्ष जायचे काम 

कमीच पिते म्हर्णा पर्ण त्यामळेु तर कधीतरीच बँकेत जाताना 

छातीत आर्णखीच धिधिू लागत.े ए. टी. एम.् मळेु प्रत्यक्ष बँकेत 

जावे लागले नाही तरी तेर्नूही दरूवनयांत्र्णाने ग्राहकास छळता येतच 

नाही असे नाही. एकदा माझ्या वमत्ाने एका नामवांत (म्हर्णजे परत 

तीच आपलुकीची आवर्ण आपली)बँकेच्या परु्णे ववद्यापीठ 

िारावरील ए. टी. एम.् मधनू पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला पर्ण 

बहुधा यांत्ातील कॅश सांपल्यामळेु वकां वा आर्णखी कोर्णत्यातरी 

कारर्णामळेु पैसे काही वमळाले नाहीत मात् जी वस्लप यांत्ातनू बाहरे 

पिली त्यावरून पैसे खात्यातनू वजा झाले होत ेअसे वदसत होते. 

त्या वबचाऱ्याचे धाब ेदर्णार्णले. त्यान ेलगेच तेर्नूच बकेँला फोन 
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केला पर्ण त्याांनी उलट वनढासवल्यासारखे त्यालाच ववचारले, 

"तमु्हाला पैसे वमळाले नाहीत कशावरून?" हा म्हर्णज ेचोराने चोरी 

करून आपर्ण मदु्दमेालासह पकिले तरी”ही वस्त ू तमुचीच ह े

कश्यावरून असे ववचारावे तसेच झाले. ते प्रकरर्ण नांतर बरेच वदवस 

चाल ू होत.े या बॅ ांकेने त्याांच्याच कमसचाऱ्याच्या मदुत ठेवीची 

पावतीच गहाळ करून मदुत सांपल्यानांतर वमळर्णाऱ्या रकमेसाठी 

त्याला बरेच तांगवले होते ह ेतो कमसचारी माझा वमत् असल्यामळेु 

मला कलले.  

 मला मात् एकदा कमसधमससांयोगाने बँकेलाच (तीसदु्धा 

आपलुकीच्या मार्णसाांची) छळण्याचा योग लािला. त्यावेळी मी 

औरांगाबादला होतो आवर्ण त्याच महान बँकेत माझे खात े होते. 

आर्णखी सदुवैाने माझे तेर्ील एका वखिकीधारकाशी मैत्ी परू्णस 

सांबांध होत.े त्यामळेु मला पैसे काढायला काही त्ास व्हायचा नाही. 

त्यावेळी पैसे चेकने काढण्याऐवजी बँकेतील वस्लप िरूनच काढले 

जायचे. (आजही त्या बँकेचा आग्रह असतो की चेकचा कागद 

महाग असल्यामळेु पैसे वस्लपनेच काढा वकती ही काटकसर! 

एकदा तर या बॅन्केन ेमी चेकबकु वापरून पैसे काढले म्हर्णनू मला 

ज्यादा आकार लावला होता तेव्हाां खात ेबांद करण्याची मी धमकी 

वदल्यावर बॅन्केच्या व्यवस्र्ावपकेने माघार घेतली!)त्यामळेु 

पासबकुच्या नोंदीवरूनच आपली वशल्लक(असलीतर) काय आह े
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ह ेकळायचे. माझे पासबकु सांपले होत ेआवर्ण मी मागर्णी करूनही 

मला नव े पासबकु वमळाले नव्हत े तसे मी शाखाप्रमखुाांच्याही 

वनदशसनास आर्णले होत.े त्यामळेु माझ्या खात्यात वशल्लक आह े

का नाही आवर्ण असल्यास वकती आह ेयाची कल्पना मला नव्हती.  

 वखिकीवरील वमत्ान ेवशल्लक असेल या कल्पनेने मला हवी 

ती रक्कम वदली आवर्ण मी वखिकी सोिली. त्यानांतर माझी बदली 

औरांगाबादहून सोलापरूला झाली आवर्ण मला त्वररत सोलापरूला 

जावे लागले. सोलापरूला मी र्ोिा वस्र्रस्र्ावर होईतोवर एक 

वदवस अचानक आमच्या घरी त्या बँकेचे मॅनेजरमहोदय हजर 

झाले. मला आियसच वाटले कारर्ण त्याांचा आवर्ण माझा पररचय 

असला तरी लगेच सोलापरूला माझ्या घरी येऊन माझी गाठ घ्यावी 

इतका दृढ नव्हता. त्याांचे बँकेचे काम तेर्े वनघाल्यामळेु आलो 

अशी सरुवात करून अांदरकी बात नांतर उघि करत ते म्हर्णाले, " 

अहो, तमुच्या खात्यात रक्कम नसताना तमु्ही पैसे काढलेत आवर्ण 

इकिे आलात आता आमची पांचाईत झाली आह.े " यावर मी 

बँकेकिून नवीन पासबकु न वमळाल्यामळेु असे झाल्याचे त्याांच्या 

वनदशसनास आर्णल्यावर “आता झाले ते झाले पर्ण आता लवकर 

पैसे िरून टाका” अशी ववनांती त्याांनी केली. मी बँकेला पत् वलहून 

माझी चकू नसताना असे झाल्यामळेु मला शक्य होईल त्यावेळी 

आवर्ण त्या पद्धतीने मी पैसे िरेन असे कळवले आवर्ण तसेच केले. 
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आता आपलुकी वसद्ध करर्णे बॅ ांकेला िाग होत.े त्याचा वचपा त्यानी 

बहुतेक मला वव्हसासाठी िी िी पावहजे होता त्यावेळी काढला 

(त्याचा उल्लेख सरुवातीसच केला आह)े 

 अश्या अनिुवाांमळेु िारतात कोर्णत्याही कामासाठी 

शासकीय वा वनमशासकीय कचेरीत जायचे म्हर्णज ेमाझे मानवसक 

सांतलुन तेर्े जाण्यापवूीच आपल्याला कोर्णते अनिुव येर्णार या 

कल्पनेन ेवबघिायला सरुवात होते कदावचत हा माझाही दोर् अस ू

शकेल. कोर्णत्याही ऑवफसच्या वखिकीमागील व्यक्ती 

आपल्याकिे शत्वुत ्पाहत आह ेअसे उगीचच वाटते. तरुर्ण वयात 

अांगात रग असल्याने अशा व्यक्तीशी आवश्यक असल्यास 

िाांिण्याची खमुखमुी होती पर्ण आता तो उत्साह उरला नाही. 

ऑवफस ऑवफस ही पांकज कपरूची मावलका जरा अवतशयोवक्तपरू्णस 

असली तरी त्यातील वनरवनराळ्या ऑवफसात येर्णारा अनिुव 

बऱ्याच अांशी आपल्याला येर्णाऱ्या अनिुवाांशी वमळताजळुता 

असतो. कोर्णत्याही ऑवफसात न जावेसे वाटण्यामागे हचे कारर्ण 

असते. त्यामळेु अमेररकेत अशा कामाववर्यीचे काही अनिुव 

ज्यात ते ज्या कामासाठी ऑवफसात गेले तेर्ील कमसचाऱ्याने चहा 

पाजनू नांतर त्याांच ेकाम केले असे मलुाकिून ऐकल्यावर. इतकेच 

काय एकदा मलाही तसा अनिुव आला. तेव्हाां येर्ील सामान्य 

नागररकाचा हवेाच वाटू लागला.  
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 माझ्या मलुाला ग्रीनकािस वमळण्याच्या वेळी जन्मतारखेचा 

दाखला आवश्यक होता. आजपयंत त्याच्या एस.् एस ्. सी. च्या 

प्रमार्णपत्ावरील तारखेवर काम िागत होते पर्ण आता मात् येर्ील 

कायासलयाला त्याचा जन्म ज्या तहसील वा ग्रामपांचायत क्षेत्ात 

झाला त्याांचाच म्हर्णजे सवुजतच्या बाबतीत औरांगाबाद 

महापावलकेच्या आरोग्यवविागाचाच हवा होता. जन्ममतृ्यचू्या 

दाखल्याववर्यी आकाशवार्णीवरील (त्यावेळी टी. व्ही. ऊफस  

दरूदशसन नव्हते) वनवेदक कानीकपाळी ओरित असतानाही 

नेहमीच्या आळशी प्रवतृ्तीनसुार लगेच आवश्यक नसल्यामळेु 

त्याच्या जन्माचे प्रमार्णपत् ताबितोब घेऊन ठेवावे असे काही मला 

वाटले नाही. मलुाांना शाळेत घालतानासदु्धा आम्हाला या 

दाखल्याांची जरुरी पिली नव्हती त्यामळेु सवुजतचा जन्माचा 

दाखला आपर्ण घेतलाच नाही याची आठवर्ण जेव्हा त्याने 

आम्हाला फोन करून त्याची अिचर्ण साांवगतली तेव्हा झाली. 

त्याच्या एका वमत्ाचा जन्म सोलापरूला झाला होता त्यालाही 

अशीच अिचर्ण उपवस्र्त झाली होती. आपापल्या 

महापावलकाांमध्ये आम्ही पालकाांनी बऱ्याच चकरा मारण्यासाठी 

कां बर कसली. कारर्ण इतक्या पवूीच ेप्रमार्णपत् वमळवायचे म्हर्णज े

वशवाजी महाराजाांच्या जन्माची तारीख शोधण्यासारखे 

इवतहाससांशोधनाचे काम होत े आवर्ण ते महापावलका 
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कमसचाऱ्याांकिून करून घ्यायचे होत.े त्यामानाने मी सदुवैी ठरलो 

कारर्ण सवुजतचा जन्म शासकीय रुग्र्णालयात झाला होता आवर्ण 

सवुजतच्या जन्माचे रेकॉिस रुग्र्णालयातनू महापावलकेला गेल्याचा 

परुावा उपलब्ध झाला त्याचा उपयोग होऊन तरीही र्ोिासा हात 

मोकळा सोिल्यावरच पर्ण काम झाले. !  

 सवुजतच्या वमत्ाच्या वविलाांना म्हर्णज ेमाझ्या सोलापरूच्या 

वमत्ाला महापावलकेन ेबऱ्याच चकरा मारायला लावनू शेवटी काही 

ताकास तरू लाग ूवदली नाही. त्याांचा लगचेच अमेररकेस जाण्याचा 

बेत होता त्यामळेु बरोबरच प्रमार्णपत् घेऊन जायचे त्याने ठरवले 

होत ेपर्ण आता ते शक्य नव्हत ेम्हर्णनू त्याांनी अमेररकेत गेल्यावर 

तेर्े तसे शपर्पत् (ऍवफिेववट)करायचे असे ठरवल.े त्यामळेु 

अमेररकेत गेल्यावर अगदी प्रर्म ते काम करायच ेत्याांनी ठरवले. 

त्याप्रमार्ण ेत्याांच्या मलुाने नोटरीच्या कायासलयात फोन करून अशा 

प्रकारचे ऍवफिेववट करावयाचे आह े त्यासाठी पवूससम्मती 

मावगतल्यावर त्याला नोटरीने एका वववशष्ट वदवशी वविलाांना घेऊन 

येण्यास आवर्ण काही कागदपत् परुावा म्हर्णनू घेऊन येण्यास 

साांवगतले. माझा वमत् त्या वदवशी साांवगतलेल्या वेळी गेला. नोटरी 

त्याच्या टेबलावर सवस कागदपत् घेऊन वाटच पाहत होत.े त्याची 

जी काही फी होती ती िरून पावती त्याांना दाखवल्यावर त्याांनी 

माझ्या वमत्ाच्या सह्या त्या ऑवफसन ेतयार केलेल्या कागदपत्ावर 
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घेतल्या ह ेकाम साधारर्णपर्णे दहा ते पांधरा वमवनटात झाले आवर्ण 

िारतात असलेल्या नोटरीच्या अनिुवानांतर दणे्याघेण्याच्या 

वाटाघाटी काय करायच्या या वचांतेत असर्णाऱ्या वमत्ाला 

अवधकाऱ्यानेच "तमुच ेकाम झाले आह ेआता तमु्ही जाऊ शकता" 

असे साांवगतल्यावर आियासचा धक्काच बसला. त्यान ेनांतर मला ह े

साांवगतल्यावर आपर्णही उगीचच महापावलकेच्या चकरा मारल्या 

असे वाटून गेले.  

 वरील घटना केवळ अमेररकेत सामान्य नागररकाांना 

लहानसहान कामासाठी कसा त्ास होत नाही याचे उदाहरर्ण म्हर्णनू 

साांवगतली. मात् अशा सोप्या पद्धतीन ेगोष्टी होत असल्याने जन्माचा 

दाखला वकां वा खोटे पासपोटससदु्धा दहशतवादी वकां वा आांतरराष्ट्रीय 

गनु्हगेार कसे वमळवतात याचे वर्णसन आर्सर हलेी याांच्या “द 

इवव्हवनांग न्यजू” या कादांबरीत वाचायला वमळाल्यावर (पर्ण तेच 

आम्हाला वव्हसा दतेाना कसे काय बदलतात कुर्णास ठाऊक?) 

सामान्य नागररकास त्ास झाला तरी चालेल पर्ण दशेाच ेनकुसान 

व्हायला नको केवळ या हतेनेू प्रेररत झाल्यामळेुच िारतीय 

पावलका, पोवलस वकां वा पासपोटस ऑवफसमधील कमसचारीही 

आपले काम एवढ्या बारकाईने करतात ह ेध्यानात येऊन त्याांच्या 

दक्षतेचे कौतकु करावेसे वाटले मात् त्याांच्या या दक्षतेतनू नेमकी 

नको असलेले (वकां वा पोवलसाांना हवे असलेले)लोकच कसे 
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सटुतात ह ेकोिे मात् उलगिले नाही. या दक्षतेचा अनिुव परत 

जाताना मला घ्यायचाच होता 

 अमेररकेतील ऑवफसचा आर्णखी एक अनिुव माझ्या 

मोठ्या मलुाला मोटर चालन परवाना (ड्रायवव्हांग लायसेन्स) 

घेण्याच्या वेळी आला. त्याला २००४ मध्य े त्याच्या कां पनीने 

अमेररकेत पाठवले त्यामळेु त्यालाही कार चालवण्याचा परवाना 

घॆर्णे िागच होत.े िारतात चारचाकी वाहन चालवण्याचा कायम 

स्वरूपाचा परवाना त्याचा होताच पर्ण येर्ील वनयम वेगळे वशवाय 

लेफ्ट हिँ ड्राइव्ह असल्यामळेु त्याला येर्ील आर. टी. ओ. (त्याला 

येर्े विपाटसमेंट ऑफ मोटर व्हइेकल्स म्हर्णतात)किे जार्णे आलेच. 

आमच्या घराजवळील ऑवफसला त्यान ेिेट वदली तेव्हा ते िी. 

एम.् व्ही. ऑवफस नसनू एकाद्या छोट्या आय. टी. कां पनीचे 

ऑवफस असावे असे त्याला वाटले. आत वशरताच त्याला एक 

छोटा फॉमस स्वागवतकेकिून वमळाला आवर्ण तो िरून वदल्यावर 

लेखी परीक्षेसाठी एका सांगर्णकाकिे त्याला पाठवण्यात आले. 

वाहन चालनाच्या वनयमाांववर्यी ३० प्रश्न सांगर्णकावर त्याांना 

ववचारण्यात येतात आवर्ण त्यातील ८०% प्रश्नाांची उत्तरे बरोबर येर्णे 

आवश्यक होते. माझ्या मलुाने अगोदरच तयारी केल्यामळेु त्याने 

२४ प्रश्नाांची उत्तरे ओळीने बरोबर वदल्यावर त्याला पढुचे प्रश्न न 

ववचारताच त ूपास झाला आहसे असे सांगर्णकावर सवूचत करण्यात 
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आले. त्यानांतर प्रत्यक्ष गािी चालवण्यास साांगतील असे त्याला 

वाटले पर्ण तसे काही न होता एकदम त्याच्या हातात परवानाच 

दणे्यात आला, कारर्ण त्याला परु्णे आर. टी. ओ. किून चारचाकी 

वाहन चालवण्याचा कायम परवाना वमळालेला होता आवर्ण बहुधा 

पणु्यात गािी चालवर्णारा जगात कोठेही गािी चालव ूशकेल याचा 

त्याांना ववश्वास असावा. तसा परवाना नसलेल्या त्याच्या 

बायकोलाही काहीही कटकट न करता परवाना वमळाला मात् वतला 

प्रर्म वशकाऊ परवाना काढून काही वदवसाांनी लेखी 

(सांगर्णकापढुील) परीक्षा दऊेन प्रत्यक्ष गािी चालवनू दाखवावे 

लागले.  

 याच ऑवफसन ेएका स्त्रीला या टेस्टसाठी जवळ जवळ २५-

३० वेळा यायला लावले होत ेआवर्ण इतक्या चकरा मारायला 

लावल्यावर वतन ेटेस्ट व्यववस्र्त वदल्यावरच वतला परवाना दणे्यात 

आला असे एका बातमीत मी वाचले होत.े कदावचत त्या तरुर्णीने 

आपले नाव वगनीज बकुमध्ये यावे या हतेनेू असे मदु्दामच केले 

असल्यास न कळे. पर्ण आर्णखी एक मजेची गोष्ट म्हर्णजे एकदा 

मोटर ड्रायवव्हांग स्कूलची फी िरली की परवाना वमळेपयंत 

कोर्णतीही ज्यादा फी न घेता त्या व्यक्तीला रेवनांग द्यावे लागत ेम्हर्णे. 

आपल्याकिे मात् एकदा फी िरली की एका मवहन्यात तमु्हाला 

गािी चालवता येवो अर्वा न येवो मोटर ड्रायवव्हांग स्कूल परवाना 



हसरी वारी श्याम कुलकर्णी 

पान | 145 

 

वमळवनू दणे्याची हमीच घेत असते. म्हर्णज ेदोन्हींचा अर्स एकच 

उलट आपल्याकिे वेळेची बचत हा उच्च हते ूवाचावव (वाहन 

चालन ववद्यालय)ेयानी बाळगलेला असतो. काही वेळा तमु्ही टेस्ट 

न दतेाही परवाना घरपोच वमळतो इतक्या सवुवधा असल्यावर 

उगीचच आर. टी. ओ. किे जाण्याची तसदी कशाला 

घ्यायची?वशवाय असे प्रवशवक्षत वाहन चालक अनेक लोकाांना 

स्वगसवास घिवतात वकां वा कमीतकमी नामस्मरर्णाचे पणु्य त्याांच्या 

पदरी बाांधतात ह ेआर्णखी वेगळेच!  

 अमेररकन शासकीय कायासलये जरी सामान्य मार्णसाचा असा 

ववचार करत असली तरी आपर्ण मात् काम बारकाईने आवर्ण शक्य 

तेवढ्या कां टाळवाण्या पद्धतीन े करण्याचा िारतीय बार्णा 

अमेररकेतसदु्धा सोिायला तयार नसतो. याचा अनिुव आपल्या 

परवान्याचे नतूनीकरर्णाच्या वेळी माझ्या मलुाांना आला. 

न्ययूॉकस मधील िारतीय पासपोटस ऑवफससदु्धा कोर्णत्याही िारतीय 

शहरातील पासपोटस ऑवफसच्या तोंिात मारेल इतके गचाळ आवर्ण 

वततकेच अकायसक्षम आह.े र्ोिक्यात आपले िारतीयत्व वटकवनू 

आह.े (आता मात् पणु्यातले खपूच चकचकीत व व्यववस्र्त जाले 

आह ेइतके की न्ययूोकस मधील पारपत् ऒफीसमधील कमसचाऱ्याांनी 

येऊन पहावे,)न्ययूॉकस मधील एका जनुाट इमारतीच्या तळघरातील 

दोन खोल्याांमध्ये ह ेर्ाटलेले आह.े पासपोटस आवर्ण वव्हसासांबांवधत 
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वेगवेगळी कामे साांिाळण्यासाठी यात आठ वखिक्या वकां वा टेबले 

आहते, पासपोटसचीच कामे जास्त असतात कारर्ण िारतात 

जाण्यासाठी वव्हसा मागायला अमेररकन नागररकाांची अजनू गदी 

व्हायला सरुवात झाली नाही. (मध्य े एका पेपरमध्य े एक काटूसन 

आले होत े त्यात रुपया इतका वधारलाय की िारतात जायला 

वव्हसा वमळत नाही याबद्दल एक अमेररकन नागररक खटू्ट झाल्याचे 

दाखवले आहे̀ .)त्यामळेु खरे तर पासपोटसचेच काम महत्त्वाचे असनू 

त्यासाठी तीन वखिक्याांचा वापर करण्यात येतो आवर्ण इतर 

वबनमहत्त्वाच्या कामासाठी बाकीच्या वखिक्याांचा! त्यामळेु 

पासपोटसच्या वखिक्याांसमोर बऱ्याच लाांब राांगा असतात बऱ्याच 

वेळा एवढ्या मार्णसाांना उि े राहायला परेुशी जागाही त्या 

ऑवफसात नाही. (मला माझा औरांगाबादमधील पासपोटस 

कायासलयाचा सखुद अनबुव आठवला.) 

 पासपोटसच्या नतूनीकरर्णासाठी लागर्णारे सवस कागदपत् घेऊन 

आवर्ण जनुा पासपोटस घेऊन आपर्ण त्या ऑवफसमध्य े प्रवेश 

केल्यावर राांग लावायच्या जागेपासनू अिचर्णीस सरुवात होते 

इतकी ती जागा आकाराने लहान आह,े नेहमीप्रमार्णे या वखिकीवर 

नको त्या वखिकीवर जा असे होऊन एका वखिकीवर कागदपत् 

स्वीकारल े जाऊन त्याची पावती वमळाल्यावर खास िारतीय 

पद्धतीनसुार आमच्या वचरांजीवाांना एक आठवि्यानांतर पासपोटस 
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न्यायला येण्यास साांगण्यात आले. आता परत एक वदवस रजा 

काढून येण्याऐवजी त्यातल्या त्यात प्रयत्न करायचा म्हर्णनू त्याांनी 

साांवगतलेल्या वदवशी ऑवफसमधनू जरा लवकर वनघनू पासपोटस 

वमळतो का पाहाव ेअसा त्याने ववचार केला.  

 पासपोटस ऑवफसमधील बऱ्याच वखिक्याांपैकी एकावर उिा 

रावहल्यावर त्याचा नांबर आल्यावर पावती पाहून ही पावती ज्या 

वखिकीवर वमळाली त्याच वखिकीवर जा असा सल्ला दणे्यात 

आला. त्या वखिकीवर बरीच गदी होती वशवाय त्या राांगेतील 

पवहला क्रमाांक वखिकीतनू वदसर्णाऱ्या मार्णसाशी हुज्जत घालत 

होता त्याअर्ी आपले काम आज होत नाही अशी वचरांजीवाांची 

खात्ी पटली पर्ण तेवढ्यात त्या वखिकीवर जास्त गदी आह ेअसे 

पाहून त्यावरील काही व्यक्तींनी शेजारच्या वखिकीवर जावे अशी 

सचूना करण्याचे सौजन्य दाखवण्यात आले खरे पर्ण झटपट ती 

वखिकी गाठर्णाऱ्या माझ्या मलुाने ती पावती दाखवताच त्या 

वखिकीतील कमसचाऱ्याने मात् त्या सौजन्याची ऐशी तैशी असे 

म्हर्णत हा क्रमाांक माझ्याकिे नाही असे म्हर्णनू हात झटकले पर्ण 

माझ्या मलुाने दोनच वमवनटापवूी तमु्हीच अशी घोर्र्णा केली होती 

असे साांवगतल्यावर आवर्ण सदुवैाने शेजारील वखिकीतील 

व्यक्तीकिे त्या क्रमाांकाचा पासपोटस होता ह ेध्यानात आल्यामळेु 

त्याला तो वमळाला खरा पर्ण पढुच्या लोकाांना मात् दसुऱ्या 
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वदवशीच या असे साांगण्यात आले. हा अनिुव ऐकल्यावर आपर्ण 

िारतातच आहोत असे वाटून गेले. तरीही आपल्याकिे पासपोटस 

नतूनीकरर्ण म्हर्णजे अगदी पनुि हरी ओम ्असा जो प्रकार असतो 

म्हर्णज ेपनु्हा पोवलस चौकशी वगैरे सव्यापसव्यास तोंि द्यावे लागते 

तेवढा तरी येर्े नसतो एवढीच त्यातल्या त्यात जमेची बाब!  
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१९. सुडजतचा साखरपुिा  

 

 अमेररकेला आल्यावर आमच्याकिून आर्णखी एक 

महत्वाची कामवगरी पार पिायची होती. सवुजतने अमेररकेत 

बोलावले की आपल्याला जावे लागेल अशी अपेक्षा होतीच. 

वशवाय सेवावनवतृ्तीनांतर न जाण्यासाठी काही सबब पर्ण दाखवता 

येर्णार नव्हती. आवर्ण तसे काही कारर्ण पर्ण नव्हत.े पर्ण मधल्या 

काळात आम्हाला एक नात ूझाला आवर्ण सगळे वचत्च बदलले. 

माझ्या आजोबा झालेल्या वमत्ाांच्या ज्या नातपू्रेमाला मी हसत होतो 

त्याचा आता मला उलगिा झाला म्हटले तरी चालेल. यापवूी 

माझ्या त्या वमत्ाचा मलुगा अमेररकेत गेला पर्ण जाताना तो एकटाच 

गेला त्याचा छोकरा आवर्ण बायको िारतातच रावहले. पर्ण नांतर एक 

वर्ासन ेत्याांना न्यायचा ववचार त्यान ेजाहीर केल्यावर माझ्या वमत्ाने 

त्याला ववरोध करण्याचा बराच प्रयत्न केला शेवटी त्याच्या 

धाकट्या िावाला मलुगा वकां वा मलुगी झाल्यावर त्याांना त्याने 

घेऊन जावे असे मत त्यान ेव्यक्त केले अर्ासत शेवटी त्याला मलुाच े

म्हर्णर्ण ेमान्य करावेच लागले.  

 त्यावेळी मी त्या वमत्ाची बरीच वखल्ली उिवली पर्ण आता 

माझ्यावर जवळ जवळ तसाच प्रसांग आल्यावर मात् त्याला काय 
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वाटले याची कल्पना आली. अगदी शेवटच्या क्षर्णापयंत मी सौ. 

ला " अग हा (म्हर्णज ेआमचा नात)ू र्ोिा मोठा झाल्यावर आपर्ण 

गेलो तर नाही का चालर्णार? " असे म्हर्णत होतो पर्ण "रघकुुलरीती 

सदा चली आयी प्रार्ण जाइ पर बचन न जाई" अशा वतच्या वतृ्तीमळेु 

एकदा ठरवलेल्या कायसक्रमात बदल घिर्ण ेशक्य नव्हत ेह ेमला 

माहीत होते. यापवूीही आमच्या लग्नानांतर सरुवातीच्या काळात 

जर एकाद्या वपक्चरला जायचे ठरवनू काही कारर्णाने मी तो 

कायसक्रम पार पािू शकलो नाही तर येर्णाऱ्या गांिीर प्रसांगाला तोंि 

दणे्याचा अनिुव पदरी असल्यान ेयात बदल घिर्णे शक्य नाही 

याची कल्पना मला नव्हती असे नाही आवर्ण झालेही तसेच. मात् 

माझ्या मनाववरुद्ध का होईना पर्ण वतच्या मनासारखे केल्यावर झाले 

ते बरेच अस े म्हर्णण्याची पाळी शेवटी मजवर येतेच आवर्ण 

यावेळीही तसेच झाले कारर्ण आमच्या जाण्यातच सवुजतचे लग्न 

ठरण्याची बीजे लपलेली होती.  

 बहुधा अमेररकेत गेलेल्या मलुाांच्या लग्नाची चाकोरीबद्ध रीत 

म्हर्णज े आईवविलाांनी बऱ्याच मलुींची पाहर्णी करून त्याांच्या 

पसांतीस उतरतील अशा काही मलुींची यादी मलुगा िारतात 

येण्याच्या समुारास करून ठेवायची, मग मलुाने िारतात आल्यावर 

धावता दौरा करून पाहर्णी करून एकादी मलुगी पसांत करायची 

आवर्ण लग्न करून वतला घेऊनच वकां वा एकही मलुगी पसांत पिली 
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नाही तर हात हलवत परत जायचे अशी आह.े अशा हातघाईने 

झालेल्या लग्नात बऱ्याच वेळा फोनवरूनच वनमांत्र्णे दणे्याची वेळ 

येते. अश्या हातघाईन े झालेल्या लग्नात काही फसवर्णकुीचेही 

प्रकार घितात. .  

 अलीकिे मलुीही फार चोखांदळ झाल्यामळेु बऱ्याच मलुाांना 

असे अनेक वेळा हात हलवत परत जावे लागले आह.े हल्ली मलुी 

अगोदर मलुाचा पगार, तो बरा (म्हर्णज ेत्याांच्या पगारापेक्षा बराच 

जास्त) आह ेका, त्याचबरोबर स्वत:चा फ्लॅट आह ेका, घरात 

फ्रीज, वॉवशांग मवशन वगैरे आह ेका आवर्ण मखु्यत्वे आई विील 

बरोबर रहार्णार आहते का (त्याना कचरा कुां िी असे म्हर्णतात म्हर्ण)े 

एवढ्या चौकश्या करून त्यात उत्तीर्णस होर्णाऱ्या मलुाचाच ववचार 

करतात.  

 बेकायदशेीर गिसजलवचवकत्सा करण्याच्या वतृ्तीमळेु मलुींचे 

प्रमार्ण घटते रावहल्यामळेु हा प्रश्न आर्णखीच गांिीर बनत चालला 

आह.े त्यामळेु िारतातच असर्णाऱ्या राजस्र्ानातील मलुासाठी 

वध ू आर्णण्यासाठी केरळात जावे लाग ू लागले आह.े काही 

वदवसानी मलुींना स्वयांवर माांिायला लागनू अनेक होतकरू 

मलुाांमधनू नवरा वनविण्याची सांधी वमळू लागेल अशी शक्यता 

वदसत.े तसे पाहता महािारतकाली वा रामायर्णकालीही 
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स्वयांवराची पद्धत होती वतचेच ह ेपनुरुज्जीवन समजायचे का? पर्ण 

त्यावेळी मलुींचे प्रमार्ण कमी नसतानाही ही पद्धत का होती समजत 

नाही वशवाय वििायासप्रवतबांधक कायदा नसल्यामळेु लग्न झालेल्या 

परुुर्ाांनाही स्वयांवरात िाग घेण्यास मज्जाव नव्हता ह ेवेगळेच. मात् 

बऱ्याच दरूदशसन मावलकाांमध्ये अवववावहत मलुी वववावहत 

परुुर्ाांच्यावरच का कोर्णास ठाऊक जीव टाकत असतात. म्हर्णजे 

स्वयांवराची पद्धत परत सरुू झालीच तर वववावहत परुुर्ाांनाही सांधी 

वदली तर वाव आह.े  

 सवुजत कॉलेजच्या शेवटच्या वर्ासला असतानाच त्याची 

मुांबईच्या एका कां पनीत वनवि झालेली होती आवर्ण त्याच्या अांतीम 

वर्ासचा वनकाल लागल्यावर तो लगेच मुांबईस रवाना झाला आवर्ण 

त्याच्या पढुील हालचालींची आम्हाला ववशेर् कल्पना नव्हती. तो 

यांत् अवियाांवत्की शाखेचा पदवीधर असला तरी सांगर्णक क्षेत्ाकिे 

त्याचा ओढा होता त्यामळेु सांधी वमळताच त्याची पवहली 

ग्राइांिवेल नॉटसन कां पनी सोिून त्याने टी. सी. एस(टाटा कन्सल्टन्सी 

सवव्हससेस)मध्ये उिी मारली होती. लगेचच कां पनीतफेच त्याला 

परदशेी जाण्याची सांधी प्रदान केली गेली पर्ण त्यासाठी काही काळ 

कां पनी न सोिण्याचे बांधन होत े म्हर्णनू त्यान ेती सांधी नाकारली 

होती. मधल्या काळात परदशेी नोकरी वमळवनू दरे्णाऱ्या एका 

मध्यस्र् सांस्र्ेतफे त्याची झालेली मलुाखत सफल झाल्यामळेु 
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त्याला परदशेी जाण्याची सांधी प्राप्त झाली त्यावेळी तो लफु्तान्सा 

ववमानान े वॊवशग्टनमागे बोस्टनला गेला होता आवर्ण तेर्ील 

कां पनीन ेत्याला वपटसबगसला पाठवले. तेर्े तो जवळजवळ पाच वर् े

रावहला.  

 आम्ही अमेररकेत जाण्याच्या काही वदवस अगोदर तेही 

वठकार्ण सोिून तो न्य ू जसीमध्य े नकुताच आला होता आवर्ण 

कामाला तो क्वाांट रेविांग नावाच्या न्ययूॉकस मधील कां पनीत जाऊ 

लागला होता. तो २००१ च्या सप्टेंबरमध्ये तेर्े रुज ूझाला आवर्ण 

लगेचच ९/११ चा ट्वीन टॉवरवरील हल्ला झाला, ते दृश्य आम्ही 

दरूदशसनवर पाहत होतो, त्यावेळी िारतातले सायांकाळचे सात 

वाजत होते. ते दृष्ट्य पाहून आमच्या पोटात िीतीने गोळा उठला 

आवर्ण आम्ही लगेच सांपकस  साधण्याचा प्रयत्न केला पर्ण सवस 

सांपकस यांत्र्णा बांद होत्या शेवटी एका सायबरकॅफेमध्ये जाऊन मी 

आवर्ण माझा र्ोरला मलुगा त्याला ई मेल करून घरी येतो न येतो 

तोच त्याचा फोन आला की तो सखुरूप आह ेआवर्ण आमचा जीव 

िाांि्यात पिला. त्यानांतर त्याचा सववस्तर फोन बराच उशीरा 

आला. त्याच्या ऑवफसपासनू पाचच वमवनटाच्या अांतरावर ही 

घटना घिली असे त्याने साांवगतले. तो न्ययूॉकस  स्टेशनपासनू 

ऑवफसला चालत जात असे तेव्हा त्याला दोन ववमान े ट्ववन 

टॉवससच्या रोखाने जात आहते असे वदसले आवर्ण ववमान ेइतक्या 
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खालनू कशी जात आहते याववर्यी आियस करत तो ऑवफसमध्ये 

वशरतो तो ऑवफसच्या वखिकीतनूच त्याला ती ववमान े ट्ववन 

टॉवससवर आदळत असल्याचे प्रत्यक्षच वदसले, त्यानांतर त्याच्या 

ऑवफसात काम होर्ण ेशक्यच नव्हत.े सगळीकिे शाांतता झाल्यावर 

ऑवफसकिूनच त्याांया न्ययूॉकस  स्टेशनपयंत पोचवण्याची व्यवस्र्ा 

करण्यात आली आवर्ण केव्हातरी रात्ी ते घरी पोचले ह ेसवस त्याने 

फोनवर साांवगतले.  

 क्वाांट रेविांग मधील त्याची नोकरी वस्र्र स्वरुपाची होती. पवूी 

ज्या कां पनीत तो नोकरी करत असे ती कां पनी त्याला वेगवेगळ्या 

कामावर वेगवेगळ्या वठकार्णी पाठवत असे या प्रकारास कन्सल्टांट 

असे म्हर्णतात त्यामळेु त्याचे आसन वस्र्र नस ेआता मात् जोपयंत 

कां पनी बदलली नाही तोवर न्ययूॉकस  सोिण्याची आवश्यकता 

नसल्यान ेत्यान ेन्य ूजसी येर्े स्र्ावयक व्हायचे ठरवले न्ययूॉकस मध्ये 

जागा घेर्णे आपल्याकिे मुांबईत जागा घेण्याइतकेच वकां वा त्याहूनही 

अवघि होत.े आवर्ण आह.े एविसन(न्य ूजसी) मधनू न्ययूॉकस ला 

कामावर जाण्यासाठी मेरोपाकस  स्टेशनवरून रेनन ेजार्णे सोवयस्कर 

होत,े वशवाय िारतीय वस्ती जास्त असल्यामळेु एविसन ह ेवठकार्ण 

िारतीय व्यक्तींना राहण्यास अवधक योग्य वाटते. त्यान े ज्या 

गहृसांकुलात सदवनका घेतली त्यापासनू मेरोपाकस  अगदी चालत 

जाण्यासारख्या अांतरावर होते. त्याने यापवूीच एक लाल रांगाची 
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स्पोटसस कार घेतली होतीच पर्ण कारमधनू दररोज न्ययूॉकस ला जार्णे 

सोयीचे नव्हत ेम्हर्णनू तो मेरोपाकस  स्टेशनपयंत चालत अर्वा कारने 

जाऊन तेर्नू रेनन े न्ययूोकला जाई. . न्य ू जसीतील वातावरर्ण 

आम्हाला मानवेल असे त्याला वाटल्यामळेु आवर्ण त्याच वेळी मी 

सेवावनवतृ्त झाल्यामळेु त्याने आम्हाला त्याच्याकिे येण्याचा 

आग्रह केला.  

 आमचे जाण्याच ेठरल्यावर त्याला बऱ्याच गोष्टींकिे लक्ष 

दरे्णे िाग पिले, कारर्ण तो एकटा असल्यामळेु त्याची सदवनका 

म्हर्णज ेचार विांती आवर्ण त्यात त्याांच्याकिूनच वमळालेल्या सोयी 

म्हर्णज ेफ्रीज, वोवशांग मशीन, गॅस, आवर्ण विशवॉशर याव्यवतररक्त 

काहीच नव्हते. अगदी झोपण्यासाठी पलांग, गादी अशा वस्तूांचाही 

अिाव त्याच्या मठीत होता. आर्णखी एक महत्त्वाची गोष्ट त्याच्या 

दृष्टीन ेम्हर्णजे त्याच्या स्पोटसस कारला पढुील दोनच दरवाजे होते 

त्यामळेु मागील सीटवर बसण्यासाठी बराच द्रावविी प्रार्णायाम 

करावा लागत होता आवर्ण तो आता या वयात आम्हास जमेल का 

याववर्यी त्याला शांका होती म्हर्णनू एक मोठी कारच घ्यावी असा 

त्याचा ववचार होता. नवीन कार घेण्यापेक्षा बऱ्याच वेळा िारतात 

परत जार्णारे लोक आपली कार ववकून परत जातात त्यामळेु ती 

कार स्वस्तात वमळण्याची शक्यता असते म्हर्णनू अशी एकादी कार 

कोर्णाची असेल तर साांगण्यासाठी त्याने आपल्या वमत्ाला साांगनू 
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ठेवले होत.े एकदा त्या वमत्ाकिे कसल्याश्या पाटीसाठी गेला 

असता त्यान ेत्याला अशी एक कार ववकाऊ आह ेअसे साांवगतले 

आवर्ण कारच्या मालवकर्णीशी त्याची गाठ घालनू वदली.  

 कारची मालकीर्ण सांयकु्ता राव या नावाची तरुर्णी होती. ती 

पर्ण तीन वर्ासपवूी अमेररकेत आली होती आवर्ण ज्या कां पनीत 

कामास होती तेर्े कराराची तीन वर् ेपरू्णस झाल्यामळेु िारतात परत 

जाण्याचा ववचार करत होती, त्यामळेु अमेररकेत आल्यावर खरेदी 

केलेली वतची कार ववकून जायचा वतचा ववचार होता, वतची आवर्ण 

सवुजतची गाठ पिल्यावर कार ववकायचा वतचा मनोदय असला 

तरी तीन वर् ेपरुी होण्यास अजनू काही वदवस आहते ह ेसाांवगतले. 

वतचेही आईवविल नकुतेच वतच्याकिे येऊन गेले होते त्यामळेु 

त्याांच्या मकु्कामासाठी वतने ज्या वस्त ूखरेदी केल्या त्याची मावहती 

वशवाय आमच्या प्रवासासाठी लागर्णाऱ्या गोष्टी याांची मावहती 

वतला असल्यान ेत्यासाठी वतच्या पवूासनिुवाचा फायदा घेण्याच्या 

उद्दशेाने सवुजतच्या आवर्ण वतच्या गाठी पित गेल्या आवर्ण त्याचे 

पयसवसान त्याांनी लग्न करण्याचा वनर्णसय घेण्यात झाले. त्यामळेु वतचे 

िारतात परत जार्ण ेवतर्चे बारगळले.  

 त्याांचा ववचार केव्हाां ठरला हा िाग शेवटी आमच्या दृष्टीने 

गौर्णच असल्यामळेु वमयावबबी राजी या तत्त्वानसुार आम्ही त्याांना 
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आमची सम्मती लगेच दऊेन टाकली. उलट आमचे काम हलके 

केल्याबद्दल मनातनू त्या दोघाांना धन्यवादच वदले. आमच्या 

सम्मतीनांतर सांयकु्ताच्या आईवविलाांची सम्मती फोनवरूनच घ्यावी 

लागली आवर्ण तीतर त्यानी वदलीच एवढेच नव्ह े तर आम्हीच 

त्याांच्या अनपुवस्र्तीत अमेररकेतच साखरपिुाही करून टाकावा 

असा प्रस्ताव माांिला. सांयकु्ताचे काही नातेवाईक न्य ूजसीपासनू 

जवळच राहत होत.े यावशवाय माझा एक ववद्यार्ी आवर्ण त्याचे 

बायकोही जवळच राहत होते आवर्ण सवुजतला िावासारखेच मानत 

होत.े सांयकु्ताची एक खास मैत्ीर्ण आवर्ण वतचा नवरा हहेी येर्णार होते 

आवर्ण सवासत महत्त्वाची आवर्ण आनांदाची गोष्ट म्हर्णजे माझ्या 

सौिाग्यवतीची बहीर्ण, माझे सािू आवर्ण त्याांची मलुगी हहेी बरोबर 

त्या काळातच त्याांच्या व्यवसायाच्या कारर्णाने अमेररकेत 

आल्यामळेु त्या लग्नाच्या साखरपि्ुयाला िारतात असतानाही 

जेवढी मांिळी जमली नसती त्यापेक्षा जास्त मांिळींनी एकत् येऊन 

हा आनांदाचा सोहळा पार पिला. उर्णीव होती ती फक्त सांयकु्ताच्या 

आईवविलाांची! अर्ासत लग्नसोहळा िारतात बांगळुरूला वतच्या 

घरी पार पिला त्यावेळी ही उर्णीव परू्णसपर्णे िरून काढण्यात आली 

ह ेउघिच आह.े  
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२०. रुझवेल्ट पाकव   

 

 अमेररकेत आल्यावर इर्ली महत्त्वाची प्रेक्षर्णीय स्र्ळे बघर्णे 

हा कायसक्रम ओघानेच आला. अमेररकेला गेलो असे म्हर्णताच 

प्रर्म मग तेर्े काय पावहल ेहा प्रश्न ववचारला जार्णार ह ेउघि होत.े 

पवूी वतकिून काय आर्णले याववर्यी पर्ण उत्सकुता असे आता 

वतकिे वमळर्णाऱ्या सगळ्याच गोष्टी आपल्याकिे वमळत 

असल्यामळेु ती बाब एवढी महत्त्वाची रावहली नाही म्हर्णा! तरीही 

आम्ही परत जाताना िारतातील तपासर्णी अवधकाऱ्याला मात् 

आम्ही काहीतरी आर्णले असलेच पावहज ेअसा कसा काय पर्ण 

सांशय आला होता. आवर्ण त्यान े आम्हाला बॅगा उघिायला 

लावल्या होत्या. माझ्या मागनू आलेल्या प्रवाशाने मला नांतर 

साांवगतल्याप्रमार्णे मी गपुचपु दहा िॉलरची नोट त्याच्या हातात न 

ठेवल्यामळेु आमच्यावर हा प्रसांग आला होता. त्यामळेु एकवेळ 

आम्ही काहीच आर्णले नाही ह ेकबलू केल्यावर आम्हाला काही 

फार नाव ेठेवली गेली नसती, पर्ण आम्ही काहीच न पाहता फक्त 

मलुाकिे राहून परत आलो असे साांवगतल्यावर मात् आमची 

वेि्यात गर्णना झाली असती. (अजनूपयंत काहीच न पाहता इर्ले 
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रस्त ेआवर्ण इतर बाबींचेच वर्णसन करीत बसल्याबद्दल काहीजर्णाांनी 

आम्हास वेि्यात काढलेच असेल.) 

 मला स्वतःला असा पाहण्याचा उत्साह जरा कमीच आह.े 

आता हा वयाचा पररर्णाम म्हटले तरी पवहल्यापासनूच अनायासे 

जमेल ते पहावे त्यासाठी फार दगदग करू नय ेही माझी नेहमीची 

रीत! . वशवाय प्रवासवर्णसन वलवहण्यासाठीच प्रवास करून आवर्ण 

मग प्रवासवर्णसनकार अशी ख्याती वमळवनू सावहत्य सम्मेलनाच्या 

अध्यक्षपदाच्या मारामारीत उतरण्याएवढी माझी योग्यता नाही 

याववर्यी मला खात्ी आह.े जे काही दोन चार वमत् वाचत असतील 

त्यापवलकिे िारतात कोर्णी मायमाउली मी वलवहलेले वाचत नाही 

की ज्यासाठी पाहण्याचा आटावपटा करून त्यावर आपल्याला ती 

गोष्ट कशी वदसली यावर फार मोठे िाष्ट्य मी कराव.े हल्ली तर 

लोकाांना वेळ व्हॉट्सॅपवरील सांदशे वाचायलाच परुत नाही ते 

त्याबाहरेचे वाचर्णार केव्हाां? माझी मोठी बवहर्ण (आता ती गेली 

वबचारी) या बाबतीत माझ्याही वरतार्ण म्हर्णज े आम्ही काही 

पहायला जाऊ म्हटले तर” कुठ जाताय धिपित त्यापेक्षा बसा टी. 

व्ही, बघत सगळ काही त्याच्यावर छान वदसेल. छान स्वयांपाक 

करत ेखा प्या आवर्ण आराम करा “अस म्हर्णनू आम्हालाच घरी 

रहायचा आग्रह करर्णार. कधीकधी ती मारे मोठ्या सहलीच्या 

योजना करायची आवर्ण आयत्या वेळी जाण्याच े रद्द करायची 
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त्यामळेु शेजाऱ्यापाजाऱ्याांनी वतच नाव कॅन्सल आँटी असच ठेवलां 

होत. वतच्या मत ेजाण्याची योजना ठरवण्यात जी मजा असते ती 

प्रत्यक्ष जाण्यात नसत.े अशा बवहर्णीचा िाऊ असल्याने ते गरु्ण 

माझ्यातही उतरले आहते.  

 माझ्या आईची गोष्टच वेगळी! आवर्ण वतचा काळही वेगळाच 

होता. वतच्या मत े आमच्या छोट्या गावातच वतने इतके काही 

पावहल ेहोते की दसुरीकिे फार बघण्यासारखे काही उरले आह ेअसे 

वतला वाटलेच नाही. तसे छोटे असले तरी ते एक सांस्र्ान होते 

आवर्ण बऱ्याच मोठ्या शहरातील नागररकाना पहायला वमळर्णार 

नाही असा सांस्र्ानी रुबाब वतला पहायला वमळाला होता ही गोष्ट 

मात् खरी! तरी उतार वयात माझ्या धाकट्या िावाबरोबर ती 

काशीयात्ा मात् करून आली. याउलट मी मात् काशीस जाऊन 

ववश्वेश्वराचे दशसन घेऊन आलो नाही, कारर्ण मी तकुाराम 

महाराजाांचा पक्का िक्त त्यामळेु त्यानी साांवगतलेले “दवे दहेात 

दहेात।कारे जाता दवेळात? ह ेअांगी पक्के विनलेल.े  

 पर्ण तरीही आपल्या आिगावात येर्णाऱ्या पाहुण्यालाही 

गावातल ेवैवशष््टय म्हर्णनू वनदान गावातले गर्णपती वा मारुतीचे 

मांदीर दाखवल्यावशवाय गाववाल्याला चैन पितच नाही. न. वचां. 

ऊफस  तात्यासाहबे केळकर अशाच आिगावी गेले असता त्याांच्या 
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यजमानानी गावातील सपु्रवसद्ध गायकाच ेगार्णे ऐकवण्यासाठी कसा 

वजवाचा आटावपटा केला, त्यासाठी वाद्ये गोळा करण्यापासनू वकती 

अिचर्णी आल्या आवर्ण त्या पाहुर्णचारात त्याांची गािी कशी 

चकुली याचे अगदी मजेदार वर्णसन त्याांच्या "माझी गािी कशी 

चकुली " या ववनोदी कर्ेत केले आह.े अर्ासतच सवुजतला 

आईवविलाना अमेररका दाखवण्याची इच्छा आवर्ण उत्साह होता 

त्यामळेु काही गोष्टी पाहण्याचा योग आलाच. वशवाय साखरेच 

खार्णार त्याला दवे दरे्णार म्हर्णतात तसा प्रकार होऊन माझ्या बरोबर 

आलेले माझे वमत्, ज,े सान होजेला आपल्या मलुाकिे गेले होत ेते 

मात् हौशी असल्यामळेु त्यानी वनघतानाच आम्हाला बजावनू 

साांवगतले होते की नायगारा पहायला जाताना आम्ही त्याांना 

आमच्याकिे बोलवायचे आवर्ण त्यानी हॉवलविु विस्नेलेंि 

पहायला जाताना आम्ही त्याांच्याकिे जायचे. त्यामळेु आमच्या 

दोघाांच्या मलुाांना पवूसपविम िागाचा दौरा करण्याचे कारर्ण पिले 

नाही. आवर्ण तरीही पवहल्याच अमेररका वारीत पवूसपविम िाग 

पहाण्याची सांधी आम्हास वमळाली.  

 अगदी सरुवातीला घराजवळील काही स्र्ळाांना आम्ही िेटी 

वदल्या. त्यात अगदी जवळचे म्हर्णज ेरूझवेल्ट पाकस . िारतातही 

काही शहरातील बागा प्रेक्षर्णीय आहतेच. मघुल गािसन तर 

जगातील उत्कृष्ट बागेत जमा होते. पर्ण अमेररकेत जागेचा तटुविा 
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नसल्यान ेयेर्ील बागा आकारान ेखपूच प्रचांि आहते. रूझवेल्ट 

पाकस  लहान म्हटली तरी वतचे क्षेत्फळ २७१ एकर आह.े आवर्ण 

अशा बागाांची सांख्याही िरपरूच आह.े प्रत्येक बागेत मलुाना 

खेळण्यासाठी घसरगुांि्या झोके असतातच त्याच्यावर खेळर्णारी 

मलुे पाहून त्याांचा मला हवेा वाटला कारर्ण आता आपल्याकिे 

बिुवुक्षत नगरसेवकाांनी मैदाने, बागा याांचा स्वतःच्या फायद्यासाठी 

बाजार माांिून नव्या वपढीला मकु्त बागिण्याच्या सखुापासनू 

कायमचे वांवचत केले आह.े नसुत्या न्य ूजसी स्टेटमध्ये महत्त्वाच्या 

१९ बागा आहते. आवर्ण छोट्यामोठ्याांची तर गर्णतीच नाही. 

त्यामळेु या स्टेटला गािसन स्टेट असेच म्हर्णतात.  

 रूझवेल्ट पाकस मध्य े मला आविलेली गोष्ट म्हर्णजे बरोबर 

मध्यिागी असर्णारा खपूच मोठा तलाव. तो आविण्याचे कारर्ण 

म्हर्णज ेआमच्या छोट्या गावात पर्ण अगदी असेच मोठे तळे होते 

आवर्ण त्या तळ्याच्या सिोवताली गलुमोहराची सांपरू्णस झािी होती. 

त्याची आठवर्ण या तलावामळेु झाली. आवर्ण लहानपर्णी त्या 

तलावात मारलेल्या उि्या आठवल्या या तलावाकाठी मोठी शाळा 

आह े वतच े नावही लेक व्ह्य ू स्कूल असेच आह.े आमची 

लहानपर्णीची एक शाळाही अशीच तळ्याकाठी होती आवर्ण 

आम्ही वतला तळ्यावरची शाळा असेच म्हर्णायच.े आवर्ण शेजारीच 

एक बागही होती आवर्ण वतचे नाव ववशालबाग असे होत ेपर्ण या 
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ववशाल बागेचा ववस्तार जेमतेम एकादा एकर असेल पर्ण त्यावेळी 

ती ववशाल वाटायची ह ेखरेच. येर्ील बागाांच्या आकारमानापढेु 

जशा आपल्याकिील बागा कुठे इांद्राचा ऐरावत आवर्ण कुठे 

शामिटाची तट्टार्णी अशा आहते तीच अवस्र्ा शाळेचीही आह.े 

आमची शाळा तळ्याच्या काठी होती एवढ्यावरच दोन शाळातील 

साम्य सांपते. कारर्ण आमच्या त्या प्रार्वमक शाळेत पवहले चार वगस 

िरायच.े आवर्ण प्रत्येक वगासत मोजनू तीस पस्तीस मलुे असायची. 

आता मात् लोकसांख्यावाढीतील आपल्या ववक्रमी वाटचालीमळेु 

त्या शाळेतील ववद्यार्थयांची सांख्याही बरीच वाढली असर्णार. 

येर्ील शाळा अवाढव्य. प्रत्येक वगासत मलुाांची सांख्या मयासवदत 

असली तरी प्रत्येक वगासच्या बऱ्याच तकुि्या असल्याने मलुाांची 

सांख्या हजाराच्या वरच असते. पढेु माझ्या मोठ्या मलुालाही 

अमेररकेत यावे लागले त्यावेळी त्याची सदवनका तर रूझवेल्ट 

पाकस पासनू केवळ पाच वमवनटात पायी जाण्याच्या अांतरावर 

असल्याने मी दररोज वफरायलाच तेर्े जाऊ लागलो.  

 आमच्या एविसन मधील वास्तव्याचा पवहला काही काळ 

वच. सवुजतचा साखरपिुा व माझी प्रकृती ठीक करर्ण ेयातच गेला, 

त्यामळेु जवळ्पास वफरर्णे हीच आमची मयासदा होती. आम्ही ८ 

मेला पोचलो होतो व २५ तारखेपयंत या दोन्ही गोष्टी सांप(व)ल्या 

व आता र्ोिे िटकू अस े ववचार सरुू झाले, त्यात सवुजतला 
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सांयकु्तावर िाव मारायचा होताच. २५ व २६ शवनवार रवववार सटु्टी 

असल्यामळेु त्यावेळी सवुजतने वपट््टसबगसला जाण्याचा बेत जाहीर 

केला, कारर्ण एविसनला येण्यापवूी तो काही वदवस वपट््टसबगसला 

होता. त्यामळेु माझी प्रकृती यर्ा तर्ाच असली तरी केवळ 

तेवढ्यामळेु इतराांच्या आनांदावर ववरजर्ण नको हा ववचार मी केला.  
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२०डपट्सबगव 

 

 वपट्सबगसला आम्ही एका मोठ्या हॉटेलमध्य ेउतरलो अर्ासत 

िारतात कोठेही गेलो तरी ओळखीच्या वकां वा नात्यातल्या 

मार्णसाांकिे उतरर्ण े ही परांपरा पाळर्णाऱ्या आम्हाला कोर्णतेही 

हॉटेल मोठेच वाटर्णार होते पर्ण अमेररकेतील हॉटेल्सना वकमान 

काही दजास राखर्णे आवश्यकच असल्यान ेआम्ही उतरलो ते हॊटेल 

त्याच दजासचे होत ेव आमच्या वातानकूुवलत खोलीला असलेल्या 

बाल्कनीतनू वपट्सबगसचे ववहांगम दृष्ट्य वदसत होते. वपट््टसबगस ह े

सवुजतचे माहरेच असल्यामळेु व आम्ही कारने आलो असल्यामळेु 

आम्ही र्ोिी ववश्रान्ती घेऊन लगेचच बाहरे पिायचे ठरवले.  

 वपट्सबगस मध्ये बालाजी मांदीर प्रेक्षर्णीय आह ेव तेच पहायचे 

असे आम्ही ठरवले होत ेपर्ण तेर्े गेल्यावर प्रर्मग्रासे मवक्षपात: 

असे झाले म्हर्णज े त्या वदवशी त्या मवन्दराचा रौप्य महोत्सव 

असल्यामळेु मवन्दरापयंत कार नेता येत नाही असे कळल े व 

आपली कार बऱ्याच अन्तरावर उिी करून तेर्नू सांस्र्ानच्या 

बसेस सोितात त्यात बसनू जावे लागेल असे समजले आता तो 

कारर्ाम्बा शोधनू तेर्नू जायचे वशवाय आज रौप्यमहोत्सवामळेु 

वचक्कार गदी असर्णार ह ेउघिच होत ेत्यामळेु आम्ही दसुरे एक जैन 
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मांवदर पहायचे ठरवले. िारतात मी वतरुपवत बालाजी दशसन 

तांत्वनकेतनाच्या ववद्यार्थयांच्या शैक्षवर्णक सहलीमध्य े त्याांचा 

वशक्षक म्हर्णनू गेलो असताना १९६४ मध्य े गेलो होतो त्याची 

आठवर्ण यावेळी झाली. तेर्ेही एका वववशष्ट वठकार्णावरून 

सांस्र्ानच्या बसेसमधनूच जावे लागत.े त्याचे कारर्ण मांवदराकिे 

जार्णारा रस्ता घाटाचा असल्यामळेु सांस्र्ानचे प्रवशवक्षत चालकच 

तो मागस व्यववस्र्त पार पािू शकतात, आता साांवगतले तर ववश्वास 

बसर्णार नाही की ३०-३५ ववद्यार्थयाचं्या बरोबर बालाजी दशसन 

घेऊन चार पाच तासातच आम्ही आमच्या सहलीच्या पढुच्या 

टप्प्याला लागलोसदु्धा!  

 अमेररकेत आपल्या इकिच्या सारखी रस्तोरस्ती मवन्दरे जेर्े 

लोकाांना रस्त्यावरून जाता जाता नमस्कार करून पणु्य पदरात पिते 

अशी पररवस्र्वत नाही. जसे िक्त तसेच दवे! रस्त्यावरील एकाद्या 

खाांबावरही एकादा दत्तप्रि ू आपल्या श्वान व गोमातेच्या 

गोळक्यासह उिा असतो. अर्ासत वििन धमासचा प्रिाव 

असल्यामळेु मवन्दराांचा िारतीय प्रकार येर्े असर्णे शक्यही नव्हते 

पर्ण वििन प्रार्सनामांवदरेही िव्य, आजबूाजसू िरपरू जागा व 

आतही प्रशस्त सिागहृ असत.े िारतातही चचेस िव्य व प्रशस्त 

सिागहृ असर्णारी असतात. िाववकाांची सोय आपल्या इतकी 

कोठेच पावहली जात नाही मात् दशसनाव्यवतररक्त इतर सोयींचा 
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आपल्याकिे जसा अिाव असतो तसा मात् तेर्े नसतो. मांवदरात 

वशरण्यापवूीच स्वच्छतागहृ असते व तेर्े जाऊन आपली पादत्ार्णे 

ठेवनू शाररररक शदु्धी करून मांवदरात आपर्ण वशरतो. पररसर व 

मांवदराचा गािाराही िव्य, सुांदर व ववशेर्त: स्वच्छ असतो ह े

वैवशष््टय या मांवदरातही होते, वशवाय वहन्द ुजैन मवन्दर असल्यामळेु 

एकीकिे महावीराची मतूी होती तर दसुरीकिे राम, लक्ष्मर्ण, सीता, 

ववष्ट्र्ण ुलक्ष्मी याांच्या मतूी होत्या. बहुतेक सगळ्या मांवदरात मखु्य 

दवेाबरोबर इतरही दवेाांच्या मतूी असतात. गािाऱ्यात प्रमखु दवे 

म्ह. बालाजी मांवदर असेल तर बालाजी वकां वा साईमांदीर असेल तर 

साईबाबा व गािाऱ्याच्या बाहरे बाहरे मोठ्या प्रेक्षागहृात 

प्रदवक्षर्णामागस व त्यावर बाजसू इतर सवस दवेाांचे छोट्या आकाराचे 

दवेालयाकार. जागा प्रशस्त असल्याने िाववक वकतीही आले तरी 

गदी होत नाही. रौप्य महोत्सव वकां वा ववशेर् वदनावनवमत्त मात् 

होर्णाऱ्या गदीने मांिप ओसांिून वहात असतो. .  

 त्याचा अनिुव दसुऱ्या वदवशी बालाजी मांवदरात गेलो तेव्हाां 

आला. आम्ही सकाळी लवकर म्हर्णजे ८-३० ला वनघालो. 

आमच्या गािीच्या पावकंग साठी कम्यवुनटी कॉलेजजवळ जागा 

वनयकु्त केली होती व तेर्नू सांस्र्ानच्या बसेस होत्या. अर्ासत ही 

व्यवस्र्ा रौप्य महोत्सवात होर्णाऱ्या गदीमळेु होती. इतर वेळेस 

आपले वाहन घेऊन मांवदरापयंत जाता येते. बसव्यवस्र्ा चाांगली 
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होती. मांवदरात ९-३० ला पोहोचलो. . सकाळी लवकर गेल्यामळेु 

गदी कमी होती. रौप्यमहोत्सवावनवमत्त यज्ञयाग चाल ूअसलेल्या 

मांिपात गदी होती पर्ण आम्हास फक्त दशसनच घ्यायचे असल्यामळेु 

आम्ही राांगेत उि े राहून आमची नाव ेनोंदवली व काही दवक्षर्णा 

दऊेन प्रत्येकास एक प्रवेशपत् वमळाले व ते घेऊन आम्ही राांगेत उिे 

रावहलो. आमचा क्रमाांक आल्यावर आमचे नाव, गोत् वगैरे 

ववचारर्णा झाली. अश्या प्रकारे गािारा परू्णस िरल्यावर आत अवधक 

लोक न सोिता आलेल्या सवस लोकाांच्या वतीन ेपजुाऱ्याने सांकल्प 

साांवगतला व प्रत्येकास एक केळ व बदाम असा प्रसाद दणे्यात 

आला. बाहरे अल्पोपहाराची सोय खपु प्रशस्त सिागहृात होती. 

दावक्षर्णात्य लोकाांचेच मांदीर असल्यान े त्याांचाच िरर्णा होता व 

अल्पोपहार अर्ासतच उपमा, इिली, इमली िात अश्या प्रकारचा 

होता. खाद्यपदार्स अवतशय सुांदर रीतीन ेपॅक केले होत.े  

 आर्णखी एक प्रेक्षर्णीय जागा म्हर्णजे िक्यसुने उतरर्ण. 

वपट््टसबगस ह ेफारच उांचसखल िमूीवर वसलेले आह ेव त्यातील 

त्यातल्या त्यात सखल जागा वेगवेगळ्या उद्योगानी व्यापल्या, 

शेवटी काही उांच जागी वस्ती करर्णे सरुू झाले. तेर्े पवूी 

कोळश्याच्या खार्णी असल्यामळेु त्या िागास कोळ्सा टेकिी 

असेच म्हर्णत पढेु त्याचे नामकरर्ण वॉवशांग्टन टेकिी असे झाले. वर 

रहार्णाऱ्या लोकाांना येवढी उन्च चढर्ण चढून जार्ण ेत्ासदायक वाटे. 
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शेवटी १८७७ मध्य ेमे मवहन्यात सॅम्यएुल िीशर या अवियांत्याने 

वर चढण्याचा लोहमागस तयार करून त्यावरून धावर्णारी आगगािी 

असा मागस तयार करून २० मेला त्याचे उद्घाटन झाले त्यावेळी असे 

चार लोहमागस तयार करण्यात आले.  

•  पवूी कोळश्याच्या खावर्ण असलेल्या या जागी 

कोळश्याची नेआर्ण करण्यासाठी अश्या बऱ्याच उतरर्णी व 

त्यावरून जार्णाऱ्या आगगाि्या धावत असत. अर्ासत त्यावेळी त्या 

वाफेवर चालत. पढेु या खार्णी बन्द पिल्या. त्या िागात वस्ती 

वाढत चालली त्यामळेु चाांगले रस्त े तयार झाले व त्यामळेु ह े

लोहमागस बन्द करण्याचे ठरले, पर्ण िक्यसुनेच्या नागररकाांनी 

आपल्या वविागाचे ह ेवैवसष््टय म्हर्णनू ते राखावे यासाठी स्वयांसेवी 

सांस्र्ा स्र्ापन करून वगसर्णी जमा करून तो मागस चाल ू ठेवण्याचे 

ठरवले व आता हा उतरर्ण लोहमागस वपट्स्बगसमधील एक महत्वाचे 

पयसटनस्र्ळ बनले आह,े पाच फूट रुां दीच्या (हो अजनुही अमेररकेत 

फूटच चाल ूआह)े या लोहमागासची लाांबी ७९३ फूट आह ेव चढर्ण 

४०० फुटाांची आह.े या चढर्णीचा जवमनीशी ३० अांशाचा कोन 

होतो. एका वेळेस त्यातनू एका वेळी २५ प्रवासी प्रवास करू 

शकतात. त्यावेळी वतवकट मार्णशी एक िॊलर ६० पेन्स चढण्याचे 

व तेवढेच उतरण्याचे होत.े त्या रेल्वेत बसनू ती चढर्ण चढर्णे व 

उतरर्णे असे दोन्ही अनिुव आम्ही घेतले.  
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 आता आपल्या िारतातही अगदी चक्क महाराष्ट्रात नावशक 

सप्तशृांगी येर्े ५१० पायऱ्या चढाव्या लागतात त्या ऐवजी त्या फक्त 

दीि वमवनटात ओलाांिून आपल्याला वर व पावहजे तर खाली 

नेर्णारी रेन झाली आह ेअसे नकुतेच अर्ासत व्हॉट्स ऍपवर ववविओ 

सह वाचण्यात आले तेव्हाां वपट्सबगसच्या उतरर्णीचे उगीच कौतकु 

नको. ह कुछ कम नही!  
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२१. लॉन्गवुि गािवन  

 

 एविसनपासनू एका वदवसाची दसुरी आमची सहल लॉन्गविु 

गािसनची होती. ह े पर्ण एक अवतशय िव्य वानस्पत्योद्यान 

(बोटॅवनकल गािसन)आह.े पेवन्सल्वावनयामधील ह े िव्य म्हर्णजे 

४३६ हके्टर एवढ्या क्षेत्ावर ते पसरलेले आह ेव वतला हजारो 

वर्ांचा इवतहास आह.े त्यात अनेक वेगवेगळ्या प्रकारची झािे 

असनू अमेररकन नागररकाांसाठी एक िेट दणे्याची जागा म्हर्णनू 

मालकान े ववकवसत केली पर्ण त्याच्या वारसाांना त्यात रस न 

उरल्यामळेु ती हस्ताांतररत होऊन १९०६ मध्य ेसवस झािे तोिून त्या 

लाकिाांचा वापर वनरवनराळ्या कामासाठी करता येईल अशी काही 

व्यापारी िोक्यातनू कल्पना आली, कदावचत एकादा कल्पक 

िारतीयही त्याना िेटला असावा. पर्ण वपअरी िू पॉन्ट या प्रवसद्ध 

उद्योजक आवर्ण पयासवरर्णाचे िान असर्णाऱ्या प्रवसद्ध िु पॉन्ट 

कुटुांबातील व्यक्तीस ह ेपाहवले नाही व त्यने ती जागा खरेदी करून 

आजच्या सुांदर व प्रेक्षर्णीय स्र्ळात ती ववकवसत केली. त्या बागेचे 

वर्णसन करण्यासाठी स्वतांत् पसु्तकच वलहाव े लागेल. एक 

वदवसाच्या मयासवदत वेळेत जे सौंदयस िोळ्यात साठवर्णे शक्य आह,े 

जे ववववध दशसनीय उपक्रम चाल ू होत े त्यातील जमतील तेवढे 
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पावहल ेव रात्ी रांगाांची उधळर्ण असलेले जलनतृ्य पाहून आम्ही घरी 

परतलो. त्या वदवशी योगायोगाने मी औरांगाबादच्या कॉलेजात 

व्याख्याता म्हर्णनू नकु्ताच प्रवेश केला त्याच वेळी तेर्े काही काळ 

दसुऱ्या वविागात काम करर्णारे प्राध्यापक िेटले. अर्ासत ४० 

वर्ासनांतर आम्ही िेटल्याने एकमेकास ओळखर्णे शक्यच नव्हत ेपर्ण 

केवळ मराठी बोलर्णारे कुटूांब म्हर्णनू आम्ही त्याांची ववचारपसू 

केल्यामळेु ह े कळल े तेही आमच्यासारखेच आपल्या मलुाकिे 

वकां वा मलुीकिे आले होत.े  
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२२. बोस्टन 

 

 आमचे एक स्नेही श्री. दउेस्कर याांचा मलुगा (हो तोच ज्याचा 

जन्मतारीख दाखला अमेररकेतच माझ्या वमत्ान ेप्रवतज्ञापत् करून 

वमळवले होते) पराग बोस्टनस्टेट्मधील क्रोटन येर्े रहात होता. 

सवुजतच्या घरापासनु त्याचे रहाण्याच े वठकार्ण यामधील अांतर 

कारने जाण्यासारखे होते त्यामळेु त्याच्याकिे. जनू मवहन्यात २० 

तारखेला जावे असे ठरले, आम्हाला र्ोिे जास्त रहाता यावे म्हर्णनू 

आम्ही काही वदवस अगोदर जावे व मागनू सवुजत सांयकु्ता यानी 

यावे असे ठरले. पर्ण त्यामळेु आम्हाला दोघाांना रेल्वेने जार्ण ेिाग 

पिले.  

 आतापयंत अमेररकेत रेल्वे प्रवास करण्याचा अनिुव घेतला 

नव्हता. तसे मेरोपाकस  स्टेशन सवुजतच्या घरापासनू चालत 

जाण्याच्या अांतरावर होते त्यामळेु तो दररोज न्ययूॉकस ला 

जाण्यासाठी मेरोपाकस ला चालातच जात असे व बरेच वेळा 

सांह्याकाळी तो परत येताना आम्ही स्टेशनवर येऊन बसत अस ूव 

सांयकु्ताही जवळ जवळ त्याच वेळी येई व आम्ही चौघे वतच्या 

गािीतनू घरी जात अस ूअर्ासत आता ती आमची गािी झाली 

होती. (तशी सवुजतची लाल स्पोट्सस कार अजनू होतीच.) हा रेलवे 
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मागस न्य ूजसी रॅवन्झट (N. J. Transit)ही कां पनी चालवते. ती 

कां पनी न्यजूसी मध्य ेअन्तगसत बससेवा पर्ण चालवते. त्यामळेु न्य ू

जसीतील मेरोपाकस पासनू न्ययूॊकस पयंत जार्णारी बससेवा पर्ण त्या 

कां पनीच्याच अखत्यारीत आह.े पर्ण आम्ही क्रोटनला जार्णारी रेल्वे 

सेवा ऍमरॅक होती. आपल्याकिे जशी मध्य रेल्व,े दवक्षर्ण रेल्वे 

अश्या वविागीय रेल्वेज आहते तश्याच या वेगवेगळ्या कां पन्याच 

आहते. स्वातन्त्रय वमळण्यापवूी िारतात एम. एस. एम. बी. बी. सी. 

आय, जी. आय. पी. अश्या वेगवेगळ्या कां पन्या होत्या पर्ण नांतर 

त्याांचे राष्ट्रीयीकरर्ण होऊन िारतीय रेल्व ेव वविागीय रेल्वेज या 

वतच्या शाखा बनल्या तसे येर्े नाही. अजनूही त्या आपले स्वतांत् 

अवस्तत्व व ववैशष््टय वटकवनू आहते.  

 सवुजतला एन जे रॅवन्झट्चा अनिुाव दररोज येतच होता व तो 

काही फारसा उत्साहवधसक नव्हता. एकदा तो घामेघमू होऊन घरी 

आला तेव्हाां एन. जे. त्ॅवन्झटन ेमध्येच मकु्काम घेतला होता व त्यात 

वीजही गेल्यामळेु आवर्ण गािीचे दरवाजे बांद असल्याने सगळ्या 

प्रवाशाांची उकिहांिी कशी झाली होती ह ेत्याच्याकिून ऐकायला 

वमळाले. एकदा तर न्ययूॉकस  स्टेशनवर पोचल्यावर रेन रद्द करण्यात 

आली आह े अशी सचूना व प्रवाश्याांनी त्या बदल्यात एन जे 

रॅवन्झटच्याच बसन ेप्रवास करण्याची मिुा दणे्यात आली.  
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स्टेशनच्या बाहरे आल्यावरही ती बस कोठे उिी केली होती 

याचा पत्ताच नव्हता, र्ोिक्यात आपल्याकिे म. न. पा. वजतका 

गोन्धळ करू शकतात तेवढा गोंधळ त्यानी करून दाखवला.  

 पर्ण ऍम्रॅकववर्यी ती चाांगली आह े असे कळले होत े व 

आम्हाला खरेच चाांगला अनिुव आला. येर्े स्वत:च्या वाहनानेच 

वकां वा अांतर जास्त असेल तर ववमानान ेप्रवास करर्णेच लोक पसांत 

करत असल्यान े आगगािीने प्रवास करर्णाऱ्याांची सांख्या खपूच 

कमी असते त्यामळेु गािीत गदी मळुीच नव्हती. अर्ासत त्यामळेु 

िािे खपूच जास्त असते. व्यवस्र्ा मात् उत्तम होती. सवस गािी 

वातानकूुवलत, आरामशीर बैठका, प्रत्येक स्टेशनवर वाहक नावाची 

घोर्र्णा करत असे त्यामळेु आरामशीर प्रवास होऊन सकाळी ९वा. 

४५ वम, वनघनू दपुारी ३-१५ ला आम्ही बोस्टनला सखुरूप पोचलो. 

परागची बायको आम्हाला न्यायला स्टेशनवर आली होती व 

वतच्याबरोबर व वतच्या छोकरीबरोबर ५वा, १५ वम. घरी पोचलो. 

मधल्या प्रवासात त्या छोकरीने त्या िागाचे सांपरू्णस मागसदशसन 

आम्हाला घिववले.  

 दसुऱ्या वदवशी सकाळी र्ोिे वफरायला मी एकटाच गेलो 

तेव्हा परागची शेजारीर्ण िेटली वतने”Good Morning”म्हर्णनू 

अविवादन केले व “तमु्ही परागच ेपाहुर्णे आहात ना? मग माझ्या 
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घरी अवश्य या असा आग्रह केला, व “एक बेपत्ता दशे” खरच 

सधुारलाय याची ग्वाही वदली. त्यावदवशी आम्ही सकाळी दहा 

वाजता परागच्या कुटुांवबयाांसह बाहरे पिलो. त्याचा मामेिाऊ पर्ण 

त्याच्याकिे अला होता त्यामळेु परागच्या मोठ्या गािीतनू सवसजर्ण 

रेल्व ेस्टेशनला जाऊन तेर्नू अांतगसत (आता आपल्याकिे ज्याची 

परु्णेकर आतरुतेने वाट पहात आहते त्या मेरो)आगगािीन ेप्रवसद्ध 

हारवि्सला गेलो.  

 शैक्षवर्णक क्षेत्ावर अवधक लक्ष दरे्णे दशेाची प्रगती साधण्याचे 

महत्वाचे कतसव्य आह ेयाची जार्णीव ठेवनू इ. स. १६३६ पासनू 

५०७६ एकर इतक्या िव्य क्षेत्ावर तीन वेगवेगळ्या वविागात 

हारविस ह ेववद्यापीठ पसरलेले आह.े आपल्याकिील साववत्ीबाई 

फुले परु्णे ववद्यापीठाचे के्षत् ४११ एकर तर १८५७ मध्य ेस्र्ापन 

झालेल्या ममु्बई ववद्यापीठाच्या सवसत् पसरलेल्या वेगवेगळ्या 

िागाांचा एकूर्ण ववस्तार २५० एकर, , तर िॊ. जयन्त नारळीकर 

याांनी वशक्षर्ण घेतलेल्या व १९१६ मध्ये स्र्ापन झालेल्या बनारस 

वहांद ू ववद्यापीठाचा ववस्तार १३०० एकर, वशवाजी ववद्यापीठ 

कोल्हापरूचा ववस्तार ८५३ एकर या आकि्याांचाच नसुता ववचार 

केला तरी शैक्षवर्णक क्षेत्ात आपले आज काय स्र्ान आह े ह े

समजत,े आवर्ण ह े त्या दशेात जेर्े जगातील लोक अज्ञानाच्या 

अन्ध:कारात चाचपित असताना नालांदा, तक्षवशला अशी 
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ववद्यापीठे नाांदत होती व परदशेातील लोक तेर्े येऊन वशक्षर्णाचा 

लाि घेत होत!े आपर्ण तेव्हाां काय पराक्रम केले याचेच गोिव े

गार्णार! हल्लीच्या वपढीतील मलु े मात् बारावीपयंत कसे बसे 

िारतात कळ काढतात आवर्ण पढुच्या वसक्षर्णासाठी अमेररकेत पळ 

काढतात, त्यामळेु परीक्षा नको म्हर्णर्णाऱ्या पालकाांचीच मलु े

िारतीय ववद्यापीठात वशक्षर्ण घेऊन िारताचे िावी शैक्षवर्णक धोरर्ण 

ठरवर्णार असे वदसत.े हारविस एवढ्या प्रचांि ववद्यापीठाच्या 

ज्ञानसागरात िुांबण्यासाठी आम्हास वेळ नव्हता व आता आमच्या 

आयषु्ट्यातील ती वेळही वनघनू गेली होती. त्यामळेु आम्ही आमचा 

मोचास आर्णखी एका प्रेक्षर्णीय स्र्ळाकिे म्हर्णज ेम्यवूझयम ऒफ 

नॅचरल वहस्टरी किे वळवला.  

 या सांग्रहालयात अगवर्णत वनस्पतींच्या व त्याचे वनरवनराळ्या 

कोनातनू घेतलेले छेद याांच्या प्रेक्षर्णीय काचेच्या प्रवतकृती, 

वनस्पवतशास्त्राच्या अभ्यासकास तर उपयकु्त तर आहचे पर्ण 

आपल्यसारखा सामान्य मार्णसूही ते पाहून अगदी आचांवबत होतो. 

त्यावशवाय जगातील सवस प्रकारच्या प्राण्याांचे पेंढा िरलेले नमनेु, 

ववववध खिकाांच ेनमनेु अश्या प्रकारचे ज्यावर अनेक ग्रन्र् वलवहता 

येतील अश्या वस्तूांच ेते सांग्रहालय पहार्णे ह ेएक दीि तासाचे काम 

नव्हत.े अश्या सांग्रहालयाला आपर्ण िेट वदली एवढेच 

साांगण्यासारखे असते. हदै्राबादचे सालारजांग वकां वा अगदी 
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आमच्या औन्ध (सातारा वजल्हा) सांस्र्ानच्या औन्ध या 

राजधानीतील वस्तसुांग्रहालय या गोष्टी पाहून ववस्मयचवकत होर्णे व 

आपर्ण ते पावहले येवढेच ध्यानात ठेवर्णे शक्य असते. दोन अिीच 

तास तेर्े घालवनू पाय दखु ूलागले व आम्ही पोटपजूा करून 

सायन्स पाकस  किे वळलो.  

 सायन्स पाकस ही तसेच िव्य आह ेकारर्ण त्यात तर िव्य कृवत्म 

तारामांिळ, तसेच ववज्ञान सांग्रहालय आह.े तारामांिळात बसलेल्या 

व्यक्तीस आपर्ण खरोखरच अांतराळात ववहार करतोय असा िास 

होतो. नेहमीसारखे केवळ आकाशदशसन असे त्याचे स्वरूप नाही 

तर त्यात वेगवेगळे तारामांिल वचत्पटच असतात. त्या वदवशी 

Mountains of Kilimanjaaro हा शो होता ती वफ़ल्म पहार्ण ेहा 

एक रोमहर्सक अनिुव होता. सायन्स पाकस ही असेच िव्य व 

प्रेक्षर्णीय आह,े येवढेच परेु. येता जाता ियुारी रेलवेचा अनिुव 

मजेशीर होता. त्यात एकदा एक िॊलरचे वतवकट काढा आवर्ण 

वकतीही कुठेही वफरा. पवूी मुांबईला रॅम अश्याच प्रकारे चाले म्हर्णे 

त्यात एकदा वतकीट घेतले की वकतीही फेऱ्या मारता येत. मी 

ममु्बईला १९५९ मध्य ेगेलो तेव्हाां रॅमने प्रवास करण्याचा अनिुव 

घेतला आह ेपर्ण तरीही तेर्े रॅम बदलता येत नसे पर्ण येर्े एकदा 

वतकीट घेतल्यावर वेगवेगळ्या गाि्यातनू प्रवास करता येतो. एक 
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िॊलर वदल्यावर आपल्याला एक नार्ण ेवमळत ेव प्रवेशिारावळील 

स्लोवटन्ग मशीनमध्ये ते सरकवल्यावर प्रवेशिार उघिते व आत 

वशरता येते. आत वशरल्यावर आपल्याला हवी असेल त्या रेनमध्ये 

चढायचे, सवस प्रवासी आत वशरल्यावर दरवाजे बांद होतात. आवर्ण 

नांतरच रेन सरुु होत.े ही गोष्ट सवसच रेलवेजना लाग ूआह,े त्यामळेु 

तमुचे एकाद ेअांग बाहरे असेल तर दरवाजा बांद होत नाही अर्ासतच 

पायठ्यावर लोंबकळत उि ेरहाण्याची व्यवस्र्ा यात नाही त्यामळेु 

िब्यात कोंबनू वजतके प्रवासी बसतील तेवढेच प्रवास करू 

शकतात आपल्यासारखे िब्याबाहरेून वकां वा छपरावरून प्रवास 

करर्णाऱ्या धािसी मांिळींना येर्े वाव नाही. ज्यामधनू आम्ही 

परागकिे आलो होतो, त्या ऍमरॅकमध्ये तर वाहक सवस प्रवासी 

आत वशरल्याची खात्ी करून वाहक दार बांद करतो व मगच गािी 

सरुू होत.े  

 वतसऱ्या वदवशी मत्स्यालयाची िेट ठरली होती. त्यासाठी 

ALEWIFE या स्टेशनला तासािरात पोचनू तेर्नू लाल, वहरव्या 

व वनळ्या अश्या वेगवेगळ्या रांगाच्या आगगाि्या वापरून 

मत्स्यालयाला गेलो. ियुारी मागासच्या गाि्याांना असे रांगवैवशष््टय 

आता आपल्याकिील ियुारी मागाससही आह े म्हर्ण.े वदल्लीतील 

ियुारी रैल्मागासवरील गाि्याांना ह ेरांग आहते आवर्ण परु्णेकर ज्याची 

आतरुतेने वाट पहात अहते त्य मेरोलाही कदावचत असतील. मेरो 
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झाल्यावर कार न वापरता मेरोनेच कामावर जार्णार असे माझ्या 

मलुाचे स्वप्न आह ेते तो सेवावनवतृ्त होईपयंत परेु व्हावे! अर्ासत ह े

फार अलीकिले.  

 आम्ही Parkstreet पयंत रेि लाइनने नांतर Government 

स्टॆशन पयंत वहरव्या व तेर्नू वनळ्या गािीन े Acquerium या 

स्टेशनला पोचलो. मत्स्यालयाचा ववस्तार व प्रार्णी पाहून र्क्क 

झालो. तोपयंत आम्ही फक्त पणु्यातील सांिाजी उद्यानातील 

मत्स्यालय पावहल े होते. त्यामळेु त्यात काय ववशेर् मास े तर 

पहायच ेया आमच्या समजतुीला हादरा बसला, िारतातील सवासत 

मोठे तारापोरवाला मत्स्यालय १९५१ मध्य े स्र्ापन झल ेअसनू 

तेर्ील मोठ्यात मोठा हौद २२, ००० वलटरचा व त्यात ४०० 

जलप्रजाती आहते.  

बोस्टनमधील या मत्स्यालयात टाकीची क्षमता ७, ६०, ००० 

वलटर व त्यात ६०० प्रजातींच े २०, ००० जलचर आहते. 

त्यावशवाय त्याच बरोबर सायमन्स आयमॅक्स वचत्पट गहृ व 

व्हलेदशसन ही अर्णखी दोन आकर्सर्णे आहते. वशवाय पेंवग्वन 

प्राण्याांचा एक वविाग आह ेव सी टायगर वॉलरस सील सारख्या 

वदसर्णाऱ्या प्राण्याचा खेळ प्रेक्षर्णीय होता. हा प्रार्णी फारच हुशार 

वकां वा त्याला तसे तयार केले असावे त्यामळेु त्याच्या 
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मागसदशसकाच्या आजे्ञबरहुकूम पाण्यात कोलाांट्या उि्या आर्णखीही 

अनेक खेळ करत होता.  

 अश्या खेळाांच्या बाबतीत लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हर्णजे 

वेळापत्कानसुार अगदी वेळेत सरुू होतात आवर्ण र्ोिा वेळ होर्णार 

असेल तर तेवढा वेळही प्रेक्षकाांना बोलावनू त्यानाही त्यात गुांतवनू 

उगीचच बसनू रावहलो असे वाटून दते नाहीत.  
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२३. न्यूयॉकव   

 

 सवुजत दररोजच न्ययूाकस ला जात असल्याने त्याला 

न्ययूॉकस ची नवलाई नसली तरी आम्हाला मात् न्ययूॉकस  शहर 

बघण्याची इच्छा होतीच आवर्ण या वास्तव्यात ती बऱ्याच वेळा 

परू्णस झाली. या शहराच्या काही िागात वफरताना मुांबईच्या फ़ोटस 

िागाची आठवर्ण होत,े पर्ण न्ययूॉकस  स्टेशन मात् िलतेच मोठे आह े

तेर्े योग्य वखिकीजवळ जाऊन वतवकट काढर्ण े ह े सदु्धा मोठे 

अवघि काम वाटले, वशवाय आपल्याला हवी असलेली गािी 

कोठे, केव्हाां येर्णार याच्या घोर्र्णा ऐकून पलापळ करत तेर्े पोचर्णे 

म्हर्णज ेमोठे अवघि काम. मुांबईत सी. एस. टी. खपू प्रचांि वाटले 

तरी त्यामानाने अगदीच वकरकोळ म्हर्णावे लागेल. न्ययूॉकस ला 

आम्ही बरेच वेळा गेलो. एकदा तर खास दोन तीन वदवस जाऊनच 

रावहलो होतो. एकदा सवुजतला रवववारी त्याच्या वररष्ठानी काही 

कामासाठी बोलवले होत े तेव्हाां त्याच्याबरोबर आम्ही पर्ण गेलो 

होतो. वररष्ठाची बायकोही आली होती. ते मराठी िार्कच 

असल्याने सवुजत व त्याांचे काम चाल ूअसताना त्याच्या बायकोने 

वतच्या गािीतनू आम्हाला सेन्रल पाकस  या मोठ्या उद्यानाची सहल 

घिवली.  
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 सेन्रल पाकस  असे एका िेटीत पाहून परू्णस होण्यासारखे नाही. 

त्यानांतर आम्ही पनु्हा एकदा दोनदा गेलो होतो. न्ययूॉकस मध्ये 

एम्पायर स्टेट इमारत, पािले गेलेले ट्ववन टॊवसस, सवुजतच्या नव्या 

कायासलयाची इमारत, वनरवनराळे मॉल्स व चायना टौन असे पहाव े

वततके र्ोिेच आहवे आपर्ण पावहल ेह ेसाांगण्यापरुतेच आमच्या 

लक्षात रहाण्याचे ह ेवय असल्याने त्याचे वर्णसन करर्ण ेअवघि आह.े 

पर्ण अमेररकन म्हातरे म्हाताऱ्या मात् अगदी चाक खचुीत बसनू का 

होईना या सगळ्या गोष्टी पहाण्याचा आनांद घेतात, मत्स्यालयात 

वकां वा इतर सवस वठकार्णी आमच्यापेक्षा अवधक उत्साहाने ती मांिळी 

खचु्यास दामटत होती,  

 एम्पायर स्टेट ही इमारत १०२ मजली आह ेव आम्ही िेट 

दतेाना ती अमेररकेतील सवासत उांच इमारत होती. अर्ासत आम्हाला 

ह े श्रेय वमळण्याचे कारर्ण ओसामा वबन लादने होता कारर्ण 

वतच्याहून अवधक उांच असर्णारी इमारत एकच वर्स अगोदर म्हर्णजे 

२००१ मध्ये ११ सेप्टेंबर या वदवशी त्यान े पािली होती. 

अमेररकेतील जागवतक व्यापार कें द्र (World Trade Centre) या 

इमारतीचे दोन िव्य मनोरे ओसामा वबन लादनेच्या आदशेानसुार 

पािले गेले, त्याच वेळी सवुजत वपट्सबगस सोिून न्ययूॉकस च्या 

कां पनीत कामाला लागला होता व तॊ न्ययूॉकस  स्टेशनवरून काही 

अांतर चालत कचेरीत जात असतानाच त्याला अगदी खालच्या 
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पातळीवरून ववमान ेजाताना वदसली व इतक्या खालनू ती कशी 

जातात याचे आियस करत तो ऑवफसमध्य े पोचला तर 

त्याच्यासमोर वखिकीतनू ती ववमान ेत्या दोन मनोऱ्यावर आदळली 

व ते एकाद्या पत्याच्या बांगल्याप्रमार्णे खाली आलेले त्यान ेपावहले. 

त्यावेळी आम्ही िारतात होतो व त्याचे ऑवफस त्याच िागात 

असल्याची अांधकु कल्पना असल्याने काळजीत पिलो पर्ण 

दसुऱ्या वदवशी सकाळी त्याचा सांदशे आला व आमची काळजी 

दरू झाली. पर्ण त्यामळेु आम्हाला फक्त ते मनोरे ज्या जागेवर होते 

तेर्ील खि्िे पहायला वमळाले.  

 आम्ही िेट वदल्या वदवशी एम्पायर स्टेट इमारत अमेररकेतील 

सवोच्च इमारत होती तर आज वमतीला वतच्याहून उांच इमारती 

न्ययूॉकस मध्येच सहा, तर अमेररकेत आठ आवर्ण जगात तर 

अठे्ठचाळीस झाल्या आहते तरी त्यामळेु एम्पायर स्टेट इमारतीचे 

महत्व कमी होत नाही. एम्पायर स्टेट ह ेनाव पवूी न्ययूॉकस  शहराचे 

टोपर्ण नाव असल्यामळेु इमारतीचे ह े नाव. १८९३ मध्य े मळू 

वॉल्िोफ़स  ऍस्टोररया या नावाचे होटेल एम्पायर स्टेट इनकापोरेटेि 

कां पनीने ववकत घेऊन त्याजागी १९३०-३१ या वर्ासत ती 

उिारण्यात आली. ती उिारताना वतचा आराखिा पांधरा वेळा ती 

जगातील सवोच्च इमारत ठरावी म्हर्णनू बदलण्यात आला होता. 

जरी आज जगातील सवोच्च इमारत नसली तरी वतच्या 
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वैवशष््टयाांमळेु दररोज जवळ जवळ ४० लाख लोक वतला िेट 

दतेात. आम्हाला १०२ व्या मजल्यावर जाता आले व तेर्नू 

दवुबसर्णीतनू शहराचे दशसन घेता आले. अर्ासत आत प्रवेशासाठी 

वतवकट व दवुबसर्णीतनू पहाण्यासाठी वेगळी दवक्षर्णा, अर्ासत सवसत् 

दवक्षर्णा आमच्या वखश्यातनू जात नसल्यामळेु ती वकती आह े

याववर्यी आम्ही बेपवास होतो. आजच्या घटकेला आम्ही इमारत 

पावहली म्हर्णण्याइतकेच श्रेय घेऊ शकतो, सध्या ४५ वमवनटात 

इमारतीच्या धावत्या दशसनासाठी ३, ४९९ रुपये म्हर्णजे 

साधारर्णपर्णे $50 मोजावे लागतात.  
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२४. नायगारा 

 

 आमचे पविम वकनारस्र् वमत् आल्यावर आम्ही नायगारा 

पहाण्यास गेलो व त्यासाठी महूुतस अमेररकन स्वातांत्रयवदनाचा 

म्हर्णज े४ जलुैचा काढण्यात आला होता. आमचे वमत् आधल्या 

वदवशी आमच्याकिे आले व ४ जलुैला सांध्याकाळी आम्ही 

नायगारा शहरात पोचलो. आपल्याकिे उन्हाळ्यात वदवस मोठा 

होतो तसा जगाच्या इतर िागातही होतॊ, त्यामळेुच मध्यरात्ीचा 

सयूस हा चमत्कार नॉव ेदशेात जास्त काळ पहावयास वमळतो व 

त्यासाठीही लोक नॉवेची सफर करतात. आपल्याकिे मात् 

पहाटेचा सयूस हाही काही लोकाांसाठी चमत्कार असतो. तर 

साांगायचे कारर्ण म्हर्णजे अमेररकेतही या काळात आठ आठ 

वाजेपयंत सयूस मावळत नाही आवर्ण उगवतोही खपू लवकर त्यामळेु 

या वदवसाच्या दीघसत्वाचा उपयोग येर्े या काळात एक तास वेळच 

बदलनू म्हर्णज ेसकाळी सात वाजता आठ वाजले म्हर्णायच ेव 

तसेच वागायचे म्हर्णज े कायासलये एक तास लवकर उघितात 

अर्ासत एक तास लवकर बांदही होतात. याला तेर्े िे लाइट सेवव्हांग 

म्हर्णतात. कारर्ण वदवसाच्या उजेिाचा उपयोग कामासाठी होतो.  
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 नायगारा पहायला आम्ही चार जलुैला म्हर्णजे अमेररकेच्या 

स्वातांत्रयवदनी गेलो होतो त्यामळेु तेर्े त्या वदवशी रात्ी बरीच 

रोर्र्णाई केलेली वदसली अशी रोर्र्णाई इतरही बऱ्याच वदवशी 

करतात म्हर्ण!े आवर्ण अक्षरशः हजारोंच्या सांख्येने पयसटकाांचे ताांिे 

तेर्े आले होतें. . नालाच्या आकाराचा हा धबधबा कॅनिाच्या 

बाजनेू अवधकच चाांगला वदसतो असे ऐकले होत ेपर्ण त्यासाठी 

वव्हसा काढावा लागर्णार असल्यामळेु तो उपदव््याप न करण्याची 

आम्ही काळजी घेतली. त्या वदवशी आम्ही सांध्याकाळी नायगारा 

शहराजवळ पोचलो तेव्हा सांध्याकाळचे आठ वाजले होत े पर्ण 

सांवधप्रकाश अगदी आपल्याकिे सांध्याकाळी सहा वाजल्यासारखा 

होता. आमचे पवूसवनयोवजत उतरावयाचे वठकार्ण म्हर्णजे बॉिसर इन 

या नावाचे एक गजुिुाईचे मोटेल होत.े तेर्नू धबधबा अगदी जवळ 

म्हर्णज ेअध्यास तासाच्याच अांतरावर होता. पर्ण रात्ी रोर्र्णाई पाहून 

परत येताना काहीतरी चकू होऊन सवुजतचा मागस चकुला. तरी त्याने 

बरोबर नकाशा घेतला होता. आजकाल मागसदशसक जी. पी. एस. 

(ग्लोबल पोवझशवनांग वसवस्टम)वमळत ेतसे त्यावेळी नव्हते त्यामळेु 

जाताना अध्यासच तासात गेलेलो आम्ही परत येताना तब्बल दोन 

तासानी मोटेलवर आलो.  

 उन्हाळ्याच ेवदवस असल्याने हवा बरीच गरम होती अर्ासत 

याचा जास्त अनिुव दसुऱ्या वदवशी धबधब्याखालनू नावेतनू 
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जाताना पररधान करायच्या रेनकोट आवर्ण बटू या वस्तूांसाठी किक 

उन्हात राांगेत उि े रहायला लागले तेव्हा आला. दोन वठकार्णी 

रेनकोट घालण्याची वेळ आली. मेि ऑफ वमस्टच्या (Maid of 

Mist) धबधब्याखालनू जाताना वनळा रेनकोट पररधान करावा 

लागतो आवर्ण धबधब्याजवळून लाकिी मागासवरून पायी 

वफरतानाही उिर्णाऱ्या तरु्ाराांपासनू कपिे विज ू नयेत म्हर्णनू 

घालावा लागर्णारा वपवळा! त्यातला वनळा रेनकोट काहीजर्णाांनी 

आठवर्ण म्हर्णनू ठेवनूही घेतला होता. रेनकोटसाठीच्या व एकूर्णच 

सवस वठकार्णी राांगाांचे वनयांत्र्ण सट्ु्टयाांवर असलेली चौदा पांधरा वर् े

वयाची शाळेतील मलुेच करत होती ही बाब उल्लेखनीय!  

 एकदा धबधब्याजवळील लाकिी पायऱ्याांवरून चालताना 

चष्ट्मा न काढण्याची चकू मला चाांगलीच िोवली, कारर्ण चष्ट्म्यावर 

उिर्णाऱ्या त्या तरु्ाराांमळेु मला काही वदसेनास े झाले म्हर्णनू 

गिबिीत चष्ट्मा उतरवनू माझ्या अांदाजाने रेनकोटच्या आत 

असर्णाऱ्या शटासच्या वखशात म्हर्णनू टाकला पर्ण प्रत्यक्षात मात् तो 

सरळ खाली जाऊन पिला अर्ासतच त्यानांतरचा प्रवास मला 

चष्ट्म्यावशवायच करावा लागला. अमेररकेत िोळ्याच्या िॉक्टरकिे 

जाऊन िोळ्याचा नांबर काढर्णे आवर्ण चष्ट्मा तयार करून घेण्याचा 

उपदव््याप टळावा म्हर्णनू अगोदरच मी दोन चष्ट्मे नेले होते म्हर्णनू 

बरे पर्ण तो दसुरा चष्ट्मा पर्ण असाच गहाळ होण्याची वेळ पढेु आली 
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होती. पर्ण त्याची कहार्णी पढेु कधीतरी! नायगारा धबधबा पाहून 

झाल्यावर तेर्ील एक सांग्रहालय व एक वफ़ल्म शो पावहला.  
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२५. स्वतंत्रतादेवीचा पुतळा  

. 

 दसुऱ्यावदवशी स्वतांत्तादवेीच्या पतुळ्याचे दशसन घेण्यासाठी 

न्ययूोकस  बांदरावरील वलबटी बेटावर जावे लागले. पवूीपासनू पतुळे 

हा आपल्या सांस्कृतीचा मानदांि आह े त्यामळेु पतुळ्याांच्या 

सांख्येबद्दल आपला जगात पवहला क्रमाांक असेल. आता तर 

वल्लििाई पटेल याांचा सवस जगातील सवोच्च पतुळा Statue of 

Unity आपल्याकिे नमसदाकाठी गजुरात राज्यत उिारला गेला 

आह े त्यची उांची १८२ मीटर आह.े अमेररकेतील स्टॅच्य ूऑफ़ 

वलबटी या नावावरूनच ह ेनाव वदले असावे फक्त या यवुनटीचा 

अनिुव आपर्ण केव्हाां घेर्णार येवढाच प्रश्न आह.े  

 स्वतांत्तादवेीच्या पतुळ्याकिे जाण्यासाठी खपूच किक 

सरुक्षाव्यवस्र्ा येर्ेही होती. सवस तपासण्या करून बोटीने आम्ही 

वलबटी बेटावर पोचलो. येर् ेपतुळा पहाण्यासाठी वतकीट नाही पर्ण 

फेरी बोटसाठी मात् बरेच वतवकट होते व त्या बोटी तेर्े वनयकु्त 

केलेल्याच होत्या, पतुळ्याच्या चर पायऱ्या चढून जायला वतकीट 

होत े व त्याचे आरक्षर्ण करावे लागत े व वर जाऊ शकर्णाऱ्या 

व्यक्तींची सांख्या मयासवदतच असते.  
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 पतुळा तर केव्हाांपासनू 

वदसत होता पर्ण त्याच्या 

पायर्थयाशी जाऊन त्याचे दशसन 

घिल्यावर एकदम वेगळाच 

उत्साह अांगात िरल्यासारखे 

वाटले. हा िव्य पतुळा ४६ मीटर 

उांच असनू ताांब्याचा उपयोग 

करून बनवला आह.े . 

स्वतांत्तादवेीचा पतुळा वलबटास 

या रोमन स्वातांत्रय दवेीचा 

वस्त्राधारी पतुळा आह ेव वतच्या 

उजव्या हातात धरलेली स्वातांत्रयज्योत वतन ेआपल्या िोक्याच्या 

वर उांचावनू धरली आह.े वतच्या िाव्या हातात एक पसु्तकाकार 

चौकट असनू तीवर रोमन िार्ेत JULY IV MDCCLXXVI 

(July 4, 1776) अमेररकेच्या स्वातांत्रयाचा जाहीरनामा प्रसाररत 

केला तो वदनाांक कोरलेला आह,े तसेच त्या मतूीच्या पायाशी 

तटुलेली साखळी व बेि्या पिलेल्या दाखवनू स्वातांत्रयाचा 

आववष्ट्कार केला आह.े  
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 हा पतुळा “स्वातांत्रय, समता आवर्ण बांधतु्व” या वत्सतू्ीचा 

प्रर्म उच्चार करर्णाऱ्या फ़्रें च जनतेने अमेररकेला प्रदान केला आह े

व फे्रवड्रक ऑगस्ट बार्ोल्िी या फे्रन्च मवूतसकाराने फ़े्रन्च 

प्राध्यापक व राजकारर्णी एि्विस लेबलुे याांच्या १८६५ मध्ये 

“अमेररकेच्या स्वातांत्रयाचे प्रतीक असर्णारे कोर्णतेही वशल्प फ़े्रन्च व 

अमेररकन लोकाांच्या सहकायासने व्हायला हव े“ या उद्गारातमू स्फूवतस 

घेऊन त्यासाठी प्रयत्न सरुू केले. लेबलुेने पतुळ्याचा खचस फ़्रान्सन े

करावा व उिारर्णीचा अमेररकेने असे सचुवल.े त्यानांतर मतूीचे िोके 

व स्वतांत्ताज्योतधारी हात बार्ोवल्िने तयार करून वफलािेवल्फया 

येर्े १८७६ मध्य ेप्रदवशसत केला, पढुील कामासाठी पैसा उिा करर्णे 

अवघि बनले होत.े . जोसेफ पवुलत्झर या प्रकाशकाने त्यासाठी 

जनतेला आवाहन केले व एक िॉलरसदु्धा दरे्णारे असे १, २०, ००० 

दरे्णगीदाराांकिून पैसे जमा केले.  

फ्रान्स मध्ये पतुळ्याचे िाग तयार करून त्यावेळी बेिलोज या 

नावाच्या बेटावर वायमुागे आर्णनू तेर्े त्याांची जळुर्णी करून तेर्े 

तयार केलेल्या चबतुऱ्यावर त्याची स्र्ापना करण्यात आली. 

त्यानांतर पतुळ्याच्या बाबतीत अनेक घटना घिल्या. दसुऱ्या 

महायदु्धात त्याला सांरक्षर्ण दणे्यात आले तरी तो पहाण्यासाठी 

उपलब्ध होता फक्त रात्ीची प्रकाशयोजना बांद ठेवण्यात आली 
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होती. १९५६ मध्य ेबेि्लो बेटाचे “स्वतांत्ता बेट “अस ेनामकरर्ण 

करण्यात आले. आपल्याकिे नागररकाांना दषु्ट्काळ, परू, िकूां प वा 

करोनासारख्या राष्ट्रीय आपत्तीसाठी दरे्णग्या दणे्याचे आवाहन 

करण्यात येते. कारर्ण पतुळे वकां वा मांवदरे उिारर्णे अश्या अवधक 

महत्वाच्या कामासाठी शासनाचा पैसा कारर्णी येतो अर्ासत तोही 

कराच्या रूपाने नागररकाांनीच वदलेला असतो हहेी आहचे!  

  

 आमचे वमत् आमच्याकिे येऊन नायगारा आवर्ण न्ययूॉकस  

पाहून परत जाताना आम्हाला पनु्हा एकदा त्याांच्याकिे येण्याची 

आठवर्ण करून गेले आवर्ण आम्ही पर्ण येण्याचे आश्वासन त्याांना 

वदले. पर्ण आपर्ण जाऊच अशी मला खात्ी नव्हती, कारर्ण माझा 

नेहमीचाच बाहरे जायचा वनरुत्साह. वशवाय तेही परु्णेरी 

असल्यामळेु त्याांचा आग्रहही एकदा आमच्याकिे या की राव 

अशा परु्णेरी र्ाटाचाच असण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती 

पर्ण परु्णे सोिून बरेच वदवस रावहल्यामळेु की काय त्यानी 

परु्णेरीपर्णाही सोिून वदला असावा. कारर्ण एक वदवस खरोखरच 

त्याांचा दरूध्वनी आला आवर्ण त्यानी आम्हाला त्याांची हॉवलविू, 

यवुनव्हससल स्टुविओला िेट दणे्याची तारीख ठरत आह ेआवर्ण ती 
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आम्हा जमण्यासारखी आह ेवकां वा नाही असे ववचारले. असे त्यानी 

ववचारल्यावर मात् या ववर्यावर गांिीर ववचार करर्ण ेआलेच  

आम्ही नेहमीप्रमार्णे या ववर्यावर चचाससत् सरुू केले. 

आमच्या घरात कोर्णतीही गोष्ट चचास केल्यावशवाय ठरत नाही. (वा 

ठरवनू मग बहुतेक वेळा रद्दही होते) बरीच साधक बाधक चचास 

झाली. सवुजतचे मत अर्ासतच आम्ही जावे असेच होत.े चचेचे 

मखु्य कारर्ण आम्हाला अमेररकेत एकट्याने ववमानाचाच काय पर्ण 

कसलाच प्रवास जमेल की नाही याची शांका होती आवर्ण खरोखरच 

आम्ही अमेररकेच्या िमूीवर पाय ठेवल्यापासनू पायी 

वफरण्यापलीकिे स्वतांत्पर्णे कोठेही जाण्याचा प्रयत्न केला नव्हता. 

त्यात त्याांच्याकिे सानहोजेला जाण्यासाठी एकदा ववमान बदलावे 

लागत होत ेहीसदु्धा महत्त्वाची अिचर्ण होती. तरीही आता इतक्या 

लाांब आलोच आहोत तर एकदा हाही अनिुव घ्यावा असा शेवटी 

वनिय करून आम्ही येत असल्याचे त्याांना कळवले आवर्ण सवुजतने 

आमची सानहोजेची वतवकटे खरेदी केली. अमेररकन एअरलाइन्सचे 

ह ेववमान वपटसबगसला बदलावे लागत होते.  
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२६. नेवाकव  ते सनॅ होजे  

 

 नेवाकस हून ते ववमान सांध्याकाळी सािेसहाला सटूुन 

वपटसबगसला सािेसातला पोचर्णार होते आवर्ण तेर्नू आठ वाजता 

सटुर्णारे ववमान आम्हाला पकिायचे होते. आमचा सांपकस  सतत 

राहावा म्हर्णनू सवुजतने एक भ्रमर्णध्वनी आम्हाला वदला होता 

आवर्ण त्यावरून सांपकस  कसा साधायचा याववर्यी सचूना पनु्हापनु्हा 

वदल्या होत्या कारर्ण उघिच होत.े यापवूी आम्ही िारतातही 

भ्रमर्णध्वनी वापरला नव्हता. वशवाय प्रत्येक यांत्ाच ेवापरण्याचे तांत् 

वेगवेगळे असते. अमेररकेत तर काही बोलायलाच नको. साधा 

बार्रूममधला नळसदु्धा कधीकधी उघिायला जमत नाही. एकदा 

खरोखरच एका हॉटेलमध्ये आम्ही उतरलो असताना अांघोळ 

करण्यासाठी कपिे काढून शॉवरखाली उिा रावहलो आवर्ण पार्णी 

सोिण्याचा प्रयत्न केला पर्ण वकतीही वेगवेगळ्या प्रकारे नळाची 

आराधना केली तरी तो मळुीच दाद द्यायला तयार नाही. अखेर 

त्याचा नाद सोिून कपिे पनु्हा चढवनू बार्रूमबाहरे येवनू मलुाला 

तो नळ कसा उघितात ह े ववचाराव ेलागले(त्यालाही त्यासाठी 

बरीच कसरत करावी लागली होती) तेव्हाच अांघोळ करर्ण ेशक्य 

झाले. असो! ववमानतळावर आम्हाला सोिायला सांयकु्ता आली 
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होती कारर्ण सवुजतला तो गरुुवार असल्याने कामावरून घरी 

लवकर येर्ण ेजमर्णार नव्हते. वतने वजतक्या आतपयंत आम्हाला 

सोिर्ण ेशक्य होत ेतेर्पयंत आम्हाला सोबत केली. पढेु अांग आवर्ण 

बॅगझिती होऊन आम्ही आत गेलो. ज्या गेटमधनू ववमानात प्रवेश 

करायचा तेर्े जाऊन बसल्यावर त्याला भ्रमर्णध्वनीवरून सांदशे 

पाठवल्यावर ती आवर्ण आम्हीही वनधासस्त झालो. या प्रवासात 

भ्रमर्णध्वनीचा फारच उपयोग करावा लागर्णार आह ेयाची तेव्हा 

कल्पना नव्हती.  

 बोविंग पासवर उल्लेखलेल्या गेटमधनू आत प्रवेश करण्याची 

सचूना लगेचच वमळाली आवर्ण सहा वाजता आम्ही ववमानात 

स्र्ानापन्नही झालो आवर्ण तसा सांदशे भ्रमर्णध्वनीवरून पाठवनू 

ववमानकमसचाऱ्याांच्या सचूनेनसुार तो बांद करून सौ. वतीच्या 

पससमध्य े आम्ही त्याची प्रवतष्ठापना केली. आता वपटसबगसला 

पोचल्यावरच त्याला कळवायचे तोपयंत त्याची आवश्यकता नाही 

असे वाटल ेहोत.े पर्ण तसे घिायचे नव्हत.े सािेसहा वाजले तरी 

ववमान उिण्याचे वचन्ह वदसेना उलट पायलटने सचूना वदली की 

"खराब हवामानामळेु ववमान वनघायला उशीर होत आह े पर्ण 

आम्ही वेळेत ववमान वपटसबगसला न्यायचा प्रयत्न करू. " असे 

ऐकल्यावर आता आपर्ण वपटसबगसला काही आपर्ण वेळेत पोचत 

नाही आवर्ण पढुची फ्लाइट काही आपल्याला वमळत नाही अशी 
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िीती मला वाटू लागलीच. म्हर्णनू मी लगेचच पससमध्य ेस्र्ानापन्न 

केलेला भ्रमर्णध्वनी बाहरे काढून सवुजतला पररवस्र्तीची कल्पना 

वदली.  

 माझ्या शेजारी एक अमेररकन प्रवासी होता त्याला पढुची 

फ्लाइट चकुली तर काय असे ववचारल्यावर बहुतेक ते दसुऱ्या 

फ्लाइटमध्य ेबसवण्याचा प्रयत्न करतात असे गळुमळुीत उत्तर त्याने 

वदले. म्हर्णज ेतो अमेररकन असला तरी या अिचर्णीला नवखाच 

असावा. मला एकदम नेहमीच्या एस. टी. च्या प्रवासाची आठवर्ण 

झाली. बऱ्याच वेळा आम्ही बसलेल्या एवशयाि गािीचा टायर 

नेमका पांक्चर होतो आवर्ण गािीत ज्यादा टायर नेहमीप्रमार्णेच 

नसतो. कां िक्टरला असे का ववचारल्यावर तो त्ावसकपर्णे काहीतरी 

उत्तर दतेो कारर्ण सगळेच प्रवासी तोच प्रश्न ववचारत असल्यामळेु 

तोही वैतागलेलाच असतो आवर्ण मागनू येर्णाऱ्या लाल िब्याच्या 

गािीत कसेबस े आम्हाला कोंबनू पढेु रवाना करून आपली 

जबाबदारी पार पाितो. ववमानात क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी 

िरल्यामळेु अवतओझ्याने ववमान कोसळले अशी बातमी कधी 

वाचलेली नसल्यामळेु ववमानप्रवासात तसे काही असर्णार नाही 

याची खात्ी नसली तरी अांदाज होता, पर्ण ववमानतळावर असेपयंत 

प्रवासी ही ववमानसेवेची जबाबदारी असते असे पढुील 

अनिुवावरून समजले.  
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 सात वाजले तरी हवामान सधुारत नव्हत े आवर्ण पढुची 

फ्लाइट चकुण्याची दाट शक्यता मला वदस ूलागली. सवुजतचा परत 

फोन आला की त्याने वपटसबगसला असलेल्या त्याच्या वमत्ाला 

फोन करून आम्हाला रात् तेर्ेच काढावी लागली तर आमची 

राहण्याची सोय करावयास साांवगतले होते. फ्लाइट चकुण्यापेक्षा पढेु 

आमच्या वमत्ान े दसुऱ्या वदवशी पहाटेच त्याच्या घरून वनघनू 

विस्नेलँि आवर्ण यवुनव्हससल स्टुविओजवळील आमच्यासाठी 

आरवक्षत केलेल्या हॉटेलची व्यवस्र्ा वाया जार्णार की काय याची 

मला जास्त काळजी पिली होती. सािेसात वाजले आवर्ण पनु्हा 

हवा खराब असल्याचीच सचूना दणे्यात आली. शेवटी आठला 

पाच वमवनटे कमी असताना हवा सधुारल्याची खात्ी पायलटला 

झाल्यामळेु त्यानी उि्िार्ण करायला सरुवात केली.  

 पायलटने अजनूही आम्हाला पढुील फ्लाइट वमळवनू 

दणे्याचा आशावाद दाखवला होता आवर्ण खरेच आम्ही नेवाकस  

ववमानतळ सोितो न सोितो तोच वपटसबगस ववमानतळावर आपर्ण 

उतरण्याची तयारी करत आहोत अशी सचूनाही झाली. म्हर्णज ेहा 

प्रवास जेमतेम वीस पांचवीस वमवनटाांचाह होता एस. टी. च्या 

प्रवासाचे गवर्णत माझ्या िोक्यात इतके घट्ट बसले होत े की 

आतापयंत दोन वेळा ववमानात प्रवेश करण्याचा अनिुव असनूही 

आता वपटसबगसला जर पढुची फ्लाइट वनघायच्या तयारीत असली 
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तर आपर्ण धावत जाऊन सटुर्णाऱ्या एस. टीच्या मागील वा पढुील 

दरवाज्यावर र्ाप मारावी तसा ववमानाचा दरवाजा खिखिावयाचा 

आवर्ण तो उघिायला लावनू आत प्रवेश करायचा असे मी ठरवनूही 

टाकले. या बेताला सवस गोष्टी ववचारपवूसक करर्णाऱ्या सौ. ने कशी 

मान्यता वदली ह ेआस्चयसच!  

 वपटसबगसला उतरतानाच ज्या प्रवाशाांना पढुची फ्लाइट 

पकिायची असेल त्याांना अगोदर उतरू द्यावे अशी सचूना होऊन 

आम्हाला बाहरे पिून लगेच कोर्णत्या गेटकिे जायचे याची 

सचूनाही वमळाली. आम्ही दोघे जमेल वततक्या वेगाने सामानासह 

बाहरे पिलो. ववमानतळावर एका गेटमधनू प्रवेश करून 

वपटसबगसहून सानहोजेला जार्णाऱ्या फ्लाइटच्या गेटकिे जाऊन त्या 

ववमानात प्रवेश करायचा होता. प्रवेशिारावरील ववमानकां पनीच्या 

कमसचाऱ्यान ेआम्हाला हवे असलेल्या गेटकिे कसे जायचे याचे 

मागसदशसन केल्यावर आम्ही अगदी पळतच आमच्या वयाला न 

शोिर्णाऱ्या इतक्या वेगाने त्या गेटकिे गेलो की आम्ही त्या गेटकिे 

जाऊन खरोखरच गेटचा बांद दरवाजा खिखिवीत आहोत की काय 

अशी शांका बाहरे बसलेल्या कमसचारी स्त्रीला येऊन वतने मला 

बोलावले आवर्ण"Hay man what are you doing? " असे 

ववचारल्यावर मी वतला आमची फ्लाइट कशी उशीरा आली आवर्ण 

त्यामळेु आम्ही वकती घाईघाईने आलो याववर्यी खलुासा 
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करण्याचा प्रयत्न केल्यावर "Hi what are you doing?Do you 

think you can enter the plane like this? " असे ववचारून 

माझ्या अिार्णीपर्णाची जर्ण ूकीवच केली आवर्ण अजनू तमुच्या 

फ्लाइटची अनौन्समेंटही झाली नाही असे बजावनू साांवगतले तेव्हाां 

वतच्या बोलण्याचा राग न येता वकां वा आपल्या अिार्णीपर्णाचे 

प्रदशसन झाल्याची लाज न वाटता आता पढुील प्रवास पदरात पिला 

या कल्पनेन ेआमचा जीव िाांि्यात पिला आवर्ण मग भ्रमर्णध्वनी 

बाहरे काढून आम्ही सवुजतला सांदशे पाठवनू त्याचीही काळजी दरू 

केली. मग नेहमीच्या पद्धतीने आम्ही सॅन होजेला जार्णाऱ्या 

ववमानात स्र्ानापन्न झालो.  

 वपटसबगसपयंतचा प्रवास अगदीच छोटा असल्याने आवर्ण 

आम्ही वेगळ्याच काळजीत असल्याने प्रवासात पेयपान अर्वा 

इतर काही गोष्टींकिे आमचे मळुीच लक्ष नव्हत ेपर्ण आता प्रवास 

तीन-चार तासाांचा असल्यामळेु त्या गोष्टी व्यववस्र्त सरुू झाल्या 

मात् या प्रवासात येता जाता दोन्ही वेळा फूटबॉलवर आधाररत 

एकाच इांवग्लश वपक्चरन ेआमची पाठ परुवली. दसुरी गोष्ट म्हर्णजे 

यावेळी एअर इांवियासारखे श्रवर्णयांत् (हिेफोन) फुकटात नसनू 

त्यासाठी चक्क पाच िॉलर मोजावे लागर्णार होते, आवर्ण ते 

लावनूही आम्हाला ऐकू येर्णाऱ्या शब्दाांपैकी वकतीसे कळर्णार होते 

हाही प्रश्नच होता त्यामळेु आम्ही वतकिे लक्ष न दतेा एकादी िुलकी 
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काढता येतेय का याकिेच लक्ष दरे्णे पसांत केले. अमेररकेच्या 

अवतपवूेकिून अवतपविमेकिे आम्ही जात असल्यामळेु वेळेत तीन 

तासाांचा फरक होता त्यामळेु नेवाकस हून आठ वाजता वनघनूही 

आम्ही सान फ़्रवन्सस्कोला रात्ी सािेदहालाच पोचलो. आम्हाला 

न्यायला ववमानतळावर आमचे वमत् आपल्या वचरांजीवाांना घेऊन 

आले होतेच त्याांच्याबरोबर फ्रीमोन्टला अमरच्या वनवासस्र्ानी 

पोचलो.  
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२७. डिस्नेलॅन्ि  

 

 विस्नेलँि आवर्ण यवुनव्हससल स्टुविओसाठी लॉस 

एांजेवलसजवळ एका होटेलमध्ये आमच्या सवांच्या वास्तव्याचे 

आरक्षर्ण वमत्ाच्या मलुाने केले होत.े तो प्रवास बराच मोठा होता 

आवर्ण गािी चालवण्याच े काम त्याला एकट्यालाच कराव े

लागर्णार असल्यामळेु पहाटे लवकरच वनघण्याचा त्याचा ववचार 

होता. त्यामळेु वमत्ाच्या घरी पोचनू र्ोिेबहुत वस्र्रस्र्ावर होऊन 

कशीबशी दोन तीन तास झोप काढली की लगेच आमची बाहरे 

पिायची वेळ झाली.  

 दसुऱ्या वदवशी पहाटेच आम्हाला वनघावे लागले. अर्ासत 

कुठेही दसुरीकिे काही बघण्याच्या दृष्टीन ेजावयाचे म्हटले की 

कमीतकमी वेळ झोपेत घालवर्णे आवश्यक असते तरच काही 

बघायला वेळ वमळतो. आमच्या वमत्ाचे कुटुांबीय म्हर्णजे ते स्वतः, 

त्याच्या सौिाग्यवती, त्याांचे वचरांजीव अमर आवर्ण नात आयास 

आवर्ण आम्ही दोघे असे आम्ही सवस लोक असल्यामळेु त्यानी एक 

मोठी कार िाि्याने घेतली होती. अमरच्या बायकोला सध्या परू्णस 

बेिरेस्ट साांवगतल्यामळेु ती येर्णार नव्हती. कार चालन अर्ासत अमर 

करर्णार होता. अशा प्रवासाला वनघताना सवुजत बहुधा रस्त्याचा 
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नकाशा अगोदर आांतरजालावरून छापनू घ्यायचा आवर्ण तो बरोबर 

घेऊन सॅमी त्याला मागसदशसन करायची. अमरन े तसे काही केले 

नव्हत ेतो मोठे अमेररकन मागसदशसक नकाशाचे पसु्तक घेऊन गािीत 

बसला होता आवर्ण माझा वमत् त्याला त्या पसु्तकावरून मागसदशसन 

करर्णार होता. अवलकिे जी. पी. एस.् (ग्लोबल पोवझशवनांग 

वसवस्टम) वनघाले आहते. ह ेउपकरर्ण गािीत बसवल्यास आपले 

वनघण्याच े आवर्ण गांतव्य स्र्ान याची मावहती परुवल्यावर त्या 

उपकरर्णात आपल्या मागासचा नकाशा दाखवला जातो एवढेच काय 

त्यातनू मागसदशसक सचूनाही ऐकवल्या जातात. त्यामळेु चालकाला 

गािी चालवर्णे अवतशय सोप ेजात.े आपर्ण मागासत र्ोिा बदल 

केला की लगेच ते उपकरर्ण तसा बदल केल्याचे आपल्याला 

सनुावनू पनु्हा त्याप्रमार्णे योग्य मागसबदल करून आपले सचूना 

दणे्याचे काम चाल ूठेवते अस ेते फार उपयकु्त उपकरर्ण आह ेआवर्ण 

आता ते आपल्याकिेही वदस ू लागले आह.े काही काही 

भ्रमर्णध्वनीतही ते बसवलेले असते आवर्ण परक्या शहरात 

वावरायला ते फार उपयकु्त असते. त्यावेळी ह े उपकरर्ण इतके 

प्रचारात आले नसाव ेआवर्ण आांतरजालावरून वमळर्णारा नकाशाही 

बरोबर घेतला नसल्यामळेु त्या मोठ्या पसु्तकात पाहून आमच्या 

वमत्ाच्या मागसदशसनावर गािी चालवर्णे अमरला िाग होते.  
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 प्रवासाला वनघण्यापवूी अमरच्या आईन े दोन वदवसाच्या 

प्रवासाची िक्कम तयारी केली होती. तामळेु खाण्यावपण्याची 

चांगळ वनघाल्यापासनूच सरुू झाली होती पर्ण त्यामळेु वमत्ाचे लक्ष 

मागसदशसक पसु्तकापेक्षा खाण्याकिेच जास्त लागल्यामळेु त्याचा 

पररर्णाम त्याच्या मागसदशसनावर होऊ लागला आवर्ण बऱ्याच वेळा 

अमरची गािी िलत्याच वदशेने िरकटू लागली. एकादी खरू्ण गेली 

का ह ेत्यान े ववचारल्यावर ती यायची आह ेअसे आत्मववश्वासाने 

साांवगतल्यावर र्ोि्या वेळाने ती पवूीच गेल्याचे वमत्ाच्या ध्यानात 

यायचे अशा वेळी आपली बाज ूसावरण्यासाठी “अरे मी तर तलुा 

मागेच साांवगतल े होत े “असे वमत्ान े म्हर्णावे आवर्ण अमरबाबनूा 

गािी र्ाांबवनू पसु्तक आपल्या हातात घेऊन सगळा नकाशा आवर्ण 

मागसदशसक खरु्णा तपासनू पाहाव्या लागावे असे बऱ्याचदा घित 

होत.े . र्ोिक्यात मागसदशसना ऐवजी वमत्ाकिून मागस चकुवण्याचेच 

काम मोठ्या प्रमार्णात चाल ूहोत.े  

 पणु्याच्या अवियाांवत्की महाववद्यालयात वशकत असताना 

बोटक्लबवर नौकानयन हा आमच्या महाववद्यालयाच्या 

ववद्यार्थयांच्या एक आविता छांद असे त्या काळात मीही र्ोिाबहुत 

या नौकानयनाचा आनांद उपिोगला त्यात टब्फोर या बोटीचा 

समावेश होता. त्यात चार जर्ण वल्ह े मारायचे. आवर्ण एक 

सकुार्णधुारक नावेचा मागस योग्य राहील याची दक्षता घ्यायचा. त्या 
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सकुार्णधुारकाला कॉक्स म्हर्णतात. माझ्या नौकाचालन कारकीदीत 

या सकुार्णधुारकाचे काम माझ्याकिे असे. त्याचे कारर्ण मागसदशसन 

ह ेकाम म्हर्णजे केवळ नाव फार वाकिी वतकिी जाऊ न दरे्णे 

येवढ्याप्रतेच मयासवदत असे. कारर्ण त्यातनू आम्ही जगप्रवास 

करर्णार नव्हतो. वल्ह ेमात् जोरात न मारल्यास शयसतीत हरण्याची 

शक्यता असे. त्या अनिुवाच्या जोरावर आताही वमत्ाला बाजसू 

सारून आपर्ण मागसदशसकाचे काम कराव ेअसा मोह क्षर्णिर मला 

झाला पर्ण त्यामळेु अमरचे काम मी फार सोप े केले असते की 

अवघि याववर्यी मला जरा शांका होती. माझ्या चकुा दाखवनू 

द्यायलाही त्याला जरा सांकोच वाटला असता. वशवाय 

वपतापतु्ाांच्या प्रेमळ (सां)वादाचा जो आनांद आम्हाला उपिोगायला 

वमळत होता त्याला आम्ही मकुलो असतो!  

  

 यापवूी आमचा सगळा प्रवास पवूस वकनाऱ्यावरील रस्त्यावर 

झाला होता आवर्ण त्या रस्त्याांवर अवतशय दाट झािी दतुफास होती 

आता मात् अमेररकेच्या पविम िागात आम्ही आलो होतो आवर्ण 

जलुै मवहना असनूही रस्ताांवर झािी जवळजवळ नव्हतीच म्हटले 

तरी चालेल. हा प्रदशे एकदम रुक्ष वाटला. रस्त्याच्या किेला 

असलीच तर बारीक बारीक झिुुपे असायची. िोंगर सगळे उघिे 
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बोिके असा एकूर्ण या प्रदशेाचा रागरांग होता. प्रवासात गािीतनू 

बाहरे पाहण्यासारख ेकाही नव्हत ेत्यामळेु गािीतील प्रवासी गप्पा 

मारण्यातच काळ घालवीत होत े त्यामळेुही वमत्ाला रस्ता 

चकुवण्याला अवधक वाव होता. असे चकुतमाकत आम्ही दपुारी 

बाराच्या समुारास आमच्या वास्तव्याच्या वठकार्णाजवळ पोचलो 

पर्ण मागसदशसक कोळून वपऊनही अमरला त्यान ेआरवक्षत केलेले 

हॉटेल सापिायला तयार नव्हत.े बहुधा हॉटेल न सापिल्यामळेु 

आपल्याला असेच परत जावे लागत ेकी काय अशी शांका माझ्या 

मनात नेहमीप्रमार्णे लगेच आलीच. अमर आवर्ण माझा वमत् 

दोघाांच्या स(ुवव)सांवादातनू अखेर कधीतरी योग्य रस्ता 

वमळाल्यामळेु अचानक होटेल फेअरवफ़ल्ि वदसले आवर्ण यरेुका 

म्हर्णत आम्ही सवांनी सटुकेचा वनःश्वास टाकला.  

 अमेररकेतील होटेल्स आम्ही पावहलेली तरी चाांगलीच 

वाटली. यापवूी वपट्सबगस च्या होटेलचा अनिुव घेतला होता. 

त्यापेक्षा ह े जरा अवधक चाांगल े वाटले. आत प्रवेश केल्यावर 

लगेचच एका मोठ्या प्रशस्त हॊलमध्ये सवस प्रकारच्या चहाच्या 

परुचुांि्या(टीबॅग्ज), कॊफीपिू, मध, वलांबरूस अशा गोष्टी एका 

मोठ्या टेबलावर ठेवल्या होत्या. आपल्याला हव ेतेव्हा हव ेतेवढे 

घ्यावे. सकाळी न्याहारीच्या वेळी इतर खाद्यपदार्स असत. आम्ही 

जेवर्णाचे पदार्स बरोबर घेऊन गेलो होतो. आमच्या खोल्या 
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चाांगल्या प्रशस्त असनू त्यात दोन मोठे पलांग  जािजिू गाद्या त्यावर 

र्ांिीचा परेुसा बांदोबस्त होण्याइतकी पाांघरुर्णे, ए. सी. फ्रीज, 

मायक्रोवेव्ह ओव्हन, दोन टेबले चार पाच खचु्यास असत . सोबत 

प्रशस्त बार्रूम, त्यात स्वच्छ चार चार टवकस श टॉवेल्स. तेवढेच 

नॅपवकन्स, गरम गार पाण्याचे नळ तसेच वॉश बेवसन्स त्यातही गरम 

र्ांि पाण्याचे नळ, तीच गोष्ट शॉवरची खाली मोठा टब अशी सवस 

व्यवस्र्ा होती. आम्ही सोबत आर्णलेले पदार्स शीतकपाटात ठेऊन 

नांतर मायक्रोवेव्हमध्य ेते गरम करून खाऊ शकत होतो. आम्ही ज्या 

ज्या होटेलाांमध्ये रावहलो ती बहुताांश अशीच होती.  

 दपुारी लॉसएांजेवलसला पोचल्यावर लगेचच विस्नेलॆांिला 

जावयासाठी आम्ही वनघालो आवर्ण दपुारी तीन वाजताच तेर्े 

पोचलो. वॉल्टर एवलयास ऊफस  वॊल्ट विस्न े १९०१ मध्ये 

वशकागोला जन्माला आला आवर्ण व्यांगपटाच्या क्षेत्ात काहीतरी 

धिपि करीत असताना अनेक अपयशानांतर वमकी माउस या 

पात्ात त्याला यशाची वाट सापिली आवर्ण मग त्यान ेमाग ेवळून 

पावहलेच नाही. अनेक व्यांगवचत्पट आवर्ण बोलपट त्यान ेकाढले. 

१९५५ मध्य े त्यान ेपवहली विस्नेनगरी कवलफोवनसयामध्ये वनमासर्ण 

केली २००१ मध्य े त्याच्या शेजारी दसुरी अशीच वनवमसती त्याने 

केली. याव्यवतररक्त फ्रान्समध्ये पॅररस, जपानमध्य ेटोवकयो आवर्ण 

हॊांगकॊांग येर्ेही विस्नेनगरी वनमासर्ण केल्या.  
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 विस्नेनगरीत आम्ही पोचलो तेव्हा लगेचच वमकी माउस, 

िोनाल्ि िक, वनरवनराळ्या पऱ्या अशा विस्नेच्या काटूसन्समधील 

सवस पात्ाांची जी मोठी वमरवर्णकू वनघत ेती बघायला रस्त्याच्या 

दतुफास लोकाांची गदी वशस्तीत उिी राहून वाट पहात होती. अशा 

गदीत वदसर्णारा आनांद, उत्साह तेर्े वशगोशीग िरून वहात होता 

पर्ण आरिाओरिा, धक्काबकु्की, खाद्यपदार्स खाऊन त्यावरील 

आवरर्ण े वकां वा उरलेले खाद्यपदार्स फेकर्णे अशा गोष्टींचा मात् 

अिाव होता. जो तो कटाक्षाने त्या गोष्टी कचराकुां िीत टाकायचा, 

आवर्ण त्यासाठी कचराकुां ि्या पर्ण अगदी सोवयस्कर वठकार्णी 

ठेवलेल्या. आम्ही कॆमेरे सज्ज करून काटूसन पात् फेरीची वाट पहात 

होतो. प्रर्म समुधरू सांगीताचे सरू ऐकू यायला लागले आवर्ण 

पाठोपाठ हळूहळू एकामागनू एक वचत्रर् वदस ूलागले. त्याच्यावर 

एक अर्वा दोन पात्े आरूढ झालेली असत. वनरवनराळ्या 

प्रकारच्या वाहनातनू, रर्ातनू अर्वा चालत वनरवनराळी पात्े 

वमरवर्णकुीने येत होती. िोळ्याचे पारर्ण े फेिर्णारी सखुद 

आनांदयात्ाच होती ती जर्ण.ु आम्ही वनरवनराळ्या जागाांवरून 

जास्तीतजास्त छायावचत्े काढण्याचा प्रयत्न करून त्या यात्ेचे 

काही क्षर्ण परत जाताना सोबत नेण्यासाठी गोळा करण्याचा प्रयत्न 

करू लागलो.  
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 वमरवर्णकू सांपल्यानांतर वनरवनराळ्या सवाऱ्याां(राइि्स)चा 

आस्वाद घेण्यासाठी आम्ही वनघालो. विस्न े लॆांिमध्ये प्रवेश 

करतानाच आम्ही प्रवेशपत् खरेदी केलेले असल्यामळेु नांतर 

आतील सवस वठकार्णी आम्हाला मकु्तप्रवेश होता. अिचर्ण होती 

परेुसा वेळ वमळण्याची आवर्ण त्या सवाऱ्या आमच्या प्रकृतीस सहन 

होण्याची. ! कारर्ण प्रत्येक वठकार्णी लाांबचलाांब राांग असायची या 

सवाऱ्या लहान मलु ेआवर्ण तरुर्ण स्त्रीपरुुर्ाांच्यासाठी तयार केल्या 

होत्या आवर्ण या दोन्ही वगासत आमच्यापैकी फक्त अमर आवर्ण 

आयासच बस ूशकत होत.े लहान मलुेही काही वेळा अशा गोष्टींचा 

उपिोग घेण्यास घाबरण्याची शक्यता होती. अवलस इन वांिरलँि, 

वसांडे्रला, वहमगौरी आवर्ण सात बटुके अशा वनरवनराळ्या परी वकां वा 

ितूकर्ाांच्या पाश्वसिमूीवर या सवाऱ्या बेतलेल्या होत्या. त्यातनू 

जाताना लहान मलुाांना काही िीवतदायक आिास होत आवर्ण मग 

ते वकां काळ्या फोित. एकदम अांधार, आग, ितेु, वेताळ असे िास 

होर्ण ेवकां वा मधनूच पाण्यातनू तर कधी आगीच्या ज्वाळातनू आपर्ण 

जात आहोत असे आिास होत.े कधी एकदम उांचावर जाऊन 

एकदम खोल गहुते प्रवेश होई. काही सवाऱ्याच्या प्रवेशाजवळ 

हृदयरोग, स्पॊांविलायवटस अशी दखुर्णी असर्णाऱ्याांनी स्वतःच्या 

जबाबदारीवर सवारी घ्यावी असा इशाराही वलवहला असे. तरीही 

धािस करून मी आवर्ण माझे वमत् (आमच्या बायकाांनी केव्हाच 
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माघार घेतली होती)दोघानी एक धािसी सवारी पार पािली आवर्ण 

त्यातनू कोर्णतेही हाि अर्वा अवयव न मोिता सखुरूप बाहरे 

पिल्यावर सटुकेचा वनःश्वास टाकला. आयाससाठी ितुाखेताच्या 

काही सवाऱ्या आम्ही सहजपर्णे पार पािल्या त्यात सवांनाच िाग 

घेता आला.  

 

 रात्ी लेसर शो व फायर वक्सस अवतशय प्रेक्षर्णीय होते. लेसर 

शोमध्य ेलेसर वकरर्ण, पाण्याची कारांजी, प्रत्यक्ष नतृ्य याांचा वापर 

केलेला होता. त्यातही विस्नेच्या काही पात्ाांचा समावेश होता. 

वनरवनराळ्या पाश्वसिमूीवर विस्नेच्या काही कर्ाांतील प्रसांगही 

दाखवण्यात आले होत.े फायर वक्ससमध्य ेशोिेचे दारूकाम होते 

त्यातनूही वमकी माउस वगैरे वनरवनराळे आकार तयार करण्याचा 

प्रयत्न केला होता. रात्ी बराच उशीरापयंत ह ेनेत्दीपक शोिानतृ्य 

चाल ूहोत.े  

 रात्ी होटेलवर उशीरा पोचल्यामळेु दसुऱ्या वदवशीचा 

कायसक्रम उशीरा सरुू झाला. त्यात आम्ही नेहमीप्रमार्णे रस्ता 

चकुवल्यामळेु पढुच्या गोष्टी पहायला आम्ही दपुारी दोनच्यानांतरच 

सरुवात केली. त्यावदवशीचा कायसक्रमही खपू धावपळीचा होता 

कारर्ण ऍिवेंचर पाकस , सी वल्िस, आवक्टसक राइि, िॊवल्फन शो, सी 
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लायन शो, वपरेट चतवुमसती(four D show) शो, आवर्ण शामजु शो 

एवढ्या गोष्टी पहायच्या होत्या.  

 शामजु शो, िॉवल्फन शो आवर्ण सी लायन शो या वतन्हीमध्ये 

सागरी प्राण्याांकिून वनरवनराळ्या कसरती करून घेतलेल्या 

पवहल्या. शामजु शोमध्ये वकलर व्हले्सचा बराच मोठा ताफा होता 

तर सीलॉयन म्हर्णज ेसील हा एकच प्रार्णी सगळ्या कसरती करत 

होता. हा प्रार्णी इकिील समदु्रात मोठ्या प्रमार्णात आढळतो आवर्ण 

अवतशय बवुद्धमान असतो नाकावर चेंिू तोलर्णे अर्वा झेलर्णे, 

वशि्या चढर्णे, वशांग फुां कर्णे अशा कसरती ते लीलया करतात. 

त्याांचा उपयोग य.ू एस.् नेव्हीमध्य े पर्ण करतात म्हर्ण!े सी 

िायव्हससना वाटािे म्हर्णनू अर्वा शत्चू्या िायव्हससना जाळ्यात 

अिकवर्णे अशी कामे त्याांच्याकिून करून घेतात.  

 िॊवल्फन शोमध्ये अर्ासतच अनेक िॊवल्फन माशाांच्या 

कसरती पहावयास वमळाल्या. अशा प्राण्यानी ज्या कसरती करून 

दाखवल्या त्या पाहून त्याांच्या प्रवशक्षकाचे कौतकु कराव ेवाटले. 

असे शोज अवतशय प्रिावीपर्णे सादर करण्यात या मांिळींचा 

हातखांिा आह.े वेळेच्या बाबतीत अवतशय काटेकोर, म्हर्णजे 

एकादा शो ५-३० ला सरुू होर्णार असे जाहीर झाले की एक 

वमवनटही मागेपढेु नाही. तयारीला र्ोिा वेळ लागर्णार असेल तरी 
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वेळेवर एकाद े वगटारीसारखे वाद्य वाजवण्यास सरुवात करर्णार 

आवर्ण प्रेक्षकापैकी काही जर्णाांना बोलावनू त्याांच्या वफरक्या घेर्णार, 

त्यामळेु प्रेक्षकाांनाही सहिागी झाल्यासारखे वाटते. मध्य े मोठा 

तलाव त्याच्या एका बाजसू प्रेक्षक आवर्ण दसुऱ्या बाजसू शो सादर 

करर्णारी/रा प्रवशक्षक, कधी एक अर्वा कधी दोघे. तलावाच्या 

अगदी जवळच्या बैठकाांवर बसर्णाऱ्या प्रके्षकाांना काही अवखळ 

िॊवल्फम्सनी वा व्हले्सनी उिवलेल्या पाण्यात विजण्याची सांधी 

असते आवर्ण काही प्रेक्षकही त्यासाठी मदु्दाम पढेु बसतात आम्ही 

मात् ते चकुवण्याच्या उद्दशेाने पवूीच्या शोमध्य े पार्णी कोठवर 

उिाल ेआह ेह ेपाहून आमच्या बैठका पकित अस.ू  

 वपरेट्स फोर िी शो एका छोट्या वचत्पटगहृातच दाखवतात, 

त्या शो मध्य ेकाही चाच्याांची कर्ा गुांफली होती कर्ा साधारर्णच 

होती महत्वाचा िाग म्हर्णजे नेहमीच्या दोनच लाांबी रुां दी या 

वमतीबरोबर खोलीचा आिासही होतो. यात रानात गरु्णगरु्णर्णारी 

माशी आपल्या कानाजवळून गेल्याचा िास होतो तर काही अशाच 

गोष्टी अगदी आपल्या पढ्ुयात घित असल्याचा आिासही होतात. 

पाऊस पित असेल तर र्ेंबही अांगावर पितात वकां वा काही सगुांधी 

फुले पावहल्यास त्याांचा गांध येतो यालाच त्यानी चतरु्स वमती असे 

नाव वदले आह.े यापवूी याहून िव्य वत्वमती शोज बवघतल े

असल्याने यात ववशेर् काही वाटले नाही 
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२८. युडनव्हसवल स्टुडिओ  

 

 वतसऱ्या वदवशी आम्ही बरेच लवकर म्हर्णज ेनऊ वाजता 

वनघनू यवुनव्हससल स्टुविओला िेट वदली. तेर्ील वातावरर्ण एकदम 

रांगीबेरांगी, चमकदार असे होते. वजकिे पहावे वतकिे रांगाांची उधळर्ण 

होती. प्रवेशापाशी अवतशय मोठा परृ्थवीचा गोल ह े यवुनव्हससल 

स्टुविओच े वचन्ह(लोगो) होत े त्याचेसिोवती मोठे कारांजे होत.े 

त्यातनू उिर्णाऱ्या पाण्याशी खेळर्णाऱ्या लहान मलुाांमध्ये एक र्ेट 

आमच्या नातवासारखा वदसतो असे माझ्या वमत्ाने माझ्या 

वनदशसनास आर्णल्यावर त्याला उचलनू घेण्याचा मोह झाला पर्ण 

अमेररकन लोकाांना ते आविेल की नाही असे वाटून तो टाळला. 

मात् पढुच्या वारीत अमेररकन लोक आमच्या नातवालाही 

गोंजारून त्याला जवळ घ्यायचे ह े पावहल्यावर लहान मलुाच े

कौतकु कोर्णत्याही दशेातील सहृदय मार्णसाला असतेच ह ेध्यानात 

आले. ववस्ताराच े दृष्टीने हा स्टुविओ अवतिव्य आह.े कदावचत 

इकिचे इतर स्टुविओही असेच िव्य असतील अनेक मजली 

सरकत े वजन े आहते आवर्ण त्यावरून वनरवनराळे िाग पहाताना 

अगदी दमछाक होत.े सांपरू्णस स्टुविओ दाखवर्णारी बस असनू त्यात 

बसवनू सवस स्टुविओचे महत्वाचे िाग दाखवतात. हदै्राबादचा 
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रामोजी वफल्मवसटी याच धतीवर उिारण्यात आला आह ेअसे नांतर 

तो पावहला तेव्हा वाटले. .  

 या स्टुविओत बऱ्याच इांवग्लश वचत्पटाांमध्ये वापरलेले सेट्स 

ठेवण्यात आले होत,े . त्यात वहचकॉकच्या काही वचत्पटाचे मला 

ओळख ूआले. अर्ासत त्या सेट्ससमोर ते कोर्णच्या वचत्पटातील 

आहते त्याांची नाव ेवलहून ठेवली होती. नकुतेच २जनू १९९८ ला 

या स्टुविओला लागलेल्या आगीच्या िक्षस्र्ानी काही सेट्स पिले 

अशी बातमी वाचली पर्ण त्याच बरोबर सवांची एक प्रवतकृवत 

ठेवण्यात आली आह ेअसे व्यवस्र्ापकाांचे वनवेदन पर्ण वाचले 

म्हर्णज े मवीन िेट दरे्णाऱ्याांना काही कमी झाल्याचे जार्णवर्णार 

नाही. कदावचत पवूी ज्याांनी पावहला होता ते अमेररकन नागररक 

स्टुविऒवर फसवर्णकुीचा दावा करतील या िीतीन ेत्या प्रवतकृती 

आहते असा उल्लेख असावा कारर्ण असे दावे करून लढायला 

लावर्णारे वकीलच अमेररकेत आहते त्याांना टोट्सस असे म्हर्णतात.  

 येर्ेही वेगवेगळ्या सवाऱ्या(राइि्स)होत्या त्यात काही 

वचत्पटावर आधाररत दवुनयेची सफर अांतिूसत करण्यात आली होती 

पर्ण त्याचबरोबर प्रवाशाांना मधनूमधनू आियासचे आवर्ण शारीररक 

धक्के पर्ण होते. ज्यरुावसक पाकस च्या सवारीत बोटीतनू प्रवास होता 

आवर्ण ती वेगवेगळ्या िोंगर गहुा अरण्यातनू नेताना ज्यरुावसक 
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पाकस मधील प्रार्णी मधनू मधनू िोकावत होते. या सवारीत शेवटचा 

हादरा अनपेवक्षत असल्यामळेु माझी मान लचकली, सगळे कपिे 

ओले झाले आवर्ण सवासत वाईट गोष्ट म्हर्णजे माझा चष्ट्मा उिून गेला 

आवर्ण आता या दसुऱ्या चष्ट्म्यासही मकुाव े लागनू (पवहला 

नायगाऱ्याला अपसर्ण केला होता)एक तर आता वाचन बांद करावे 

लागेल वकां वा अमेररकेतील महागिा चष्ट्मा घ्यावा लागेल अशी 

िीती वाटली. पर्ण सदुवैाने तो उिून आमच्या पायालगत नावेतच 

पिला होता ह े वमत्वयांनी वनदशसनास आर्णनू वदले. आवर्ण माझा 

जीव िाांि्यात पिला. (चष्ट्मा म्हटल्यावर आठव्ले की त्यानांतर 

एकदा मॉलमध्य ेकाही चष्ट्मे ववकायला ठेवलेले वदसल्यावर सहज 

म्हटले की काय वकां मती आहते बघाव्या आवर्ण त्याखाली 

वलवहलेले आकिे वाचनू मी बचुकळ्यात पिलो कारर्ण ते आकिे 

अगदी दोन(२)पासनू होते आवर्ण मनात म्हटले एवढी का वकां मतीची 

िीती बाळगतात ह.े पर्ण नांतर मलुाशी बोलताना कळले ते आकिे 

वकां मतीचे नसनू चष्ट्म्याच्या नांबरचे होत े(वकां मतीचे आकिे मला न 

साांगण्याची खबरदारी माझ्या मलुाने घेतली.). या शेवटच्या 

हादऱ्यात पार्णीपर्ण जोरात उिून नावेत त्याचा फवारा उिून आम्ही 

सवस ओलेवचम्ब झालो आवर्ण आमचे ऍिवेंचर पाकस मध्ये टाळलेले 

विजर्ण ेअनपेवक्षतपर्णे होऊन गेले. आता परत होटेलला जायचे 

नव्हत.े ते आम्ही सकाळीच वनघताना सोिले होते त्यामळेु 
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यवुनव्हससल स्टुविओपासनू वनघनू र्ेट वमत्ाच्या घरीच पोचलो 

त्यावेळी रात्ीचे बारा वाजले होत.े  
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२९. गोल्िन गेट डिज 

 

 शेवटच्या म्हर्णजे चौर्थया वदवशी आम्ही आमचा वमत् आवर्ण 

अमर एवढेच सानफ्रावन्सस्कोला गेलो कारर्ण आमच्या वमत्ाचे 

वास्तव्यच तेर्े असल्यामळेु ववहनीनी बऱ्याच वेळा तो िाग 

पावहला होता. वशवाय घरात नात आवर्ण सनेुची काळजी त्याांना 

घ्यायची होती. सान फ्रावन्सस्कोला गोल्िन गेट वब्रजवर गेलो. हवा 

छान होती. स्वच्छ ऊन पिले तरी हवेत सखुद गारवा होता.  

 गोल्िन गेट वब्रज सान फ्रावन्सस्को आवर्ण पॅवसवफक महासागर 

याांना जोिर्णाऱ्या िागावर १९३७ मध्ये उिारण्यात आला आवर्ण 

त्यावेळपयंत जगातील सवासत मोठा झलुता पलू होता. आता मात् 

त्याच्याहून अवधक मोठे झलुते पलू झाले आहते पर्ण तरीही 

आधारावशवाय येवढी लाांबी असर्णारा हाच सवासत मोठा पलू आह.े 

आपल्या िारतात या प्रकारचे लक्ष्मर्ण झलूा, राम झलूा असे पाच 

पलू असनू त्यातील गोकाक नदीवरील पलुाला मी लहानपर्णी िेट 

वदली होती. त्यावेळी मी सातवी आठवीत होतो आवर्ण आमच्या 

शाळेची सहल गोकाकला गेली होती. त्यावेळची 

आठवण्यासारखी गोष्ट म्हर्णजे गोकाकला गेल्यावर नेमकी माझी 

दाढ दखु ू लागली आवर्ण अशा वेळी ताबितोब इलाज करर्णे 
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त्यावठकार्णी शक्य नव्हत,े पर्ण आमच े वमत्मांिळ याबाबतीत 

िलतेच तयार त्यापैकी एकाने मला एक और्ध दतेो म्हर्णनू त्याच्या 

परुचुांिीतील तांबाकूची गोळी करून मला दाढेत धरावयास 

साांवगतले आवर्ण त्याच बरोबर धोक्याचा इशाराही वदला होता की 

तोंिात तयार झालेला रस लगेच र्ुांकून टाकायचा एक र्ेंब ही 

पोटात जाऊ द्यायचा नाही. या बाबतीत मी अगदीच नववशका 

असल्यामळेु त्याच्या सचूनेची किक अांमलबजावर्णी करर्ण ेशक्य 

न झाल्यामळेु र्ोि्याच वेळात झलुत्या पलुापेक्षा अवधक वेगान ेमी 

झलु ूलागलो. असो!  

 गोल्िन गेट पलुावर गौरी गोववल ही दोन वर्ासची छोटी मलुगी 

२१ विसेंबर १९९७ या वदवशी घसरून पलुाच्या रेवलांगला 

असलेल्या दहा इांचाच्या फटीतनू सरळ १७० फूट खाली कोसळून 

जागच्या जागीच मरर्ण पावली, त्या जागेवर वतच्या नावाने एक 

खाांब उिा केलेला आह ेआवर्ण त्यावर या अपघाताचे वर्णसन वलवहले 

आह.े पलू उिारल्यानांतर साठ वर्ासत असा अपघात झालेला नाही 

असे म्हर्णनू अवधकारी वगस अपघाताचे खापर त्या छोट्या मलुीवर 

वकां वा एकमेकावर फोित बसले नाहीत तर ताबितोब कायसवाही 

करून अशा प्रकारचा अपघात पनु्हा होर्णार नाही अशी दक्षता 

घेण्यात आली. पणु्यातील शासकीय अवियाांवत्की 

महाववद्यालयाकिे जार्णाऱ्या पलुाच्या अवतअरुां द पदपर्ावरून 
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चालताना त्याच्या कठि्याचा िाग एका वठकार्णी परू्णस नाहीसाच 

झाला आह े त्यातनू पिून लहान मलूच काय मोठा मार्णसूसदु्धा 

दगाव ू शकतो असे मला वाटते पर्ण आपल्या नगरपावलका 

अवधकाऱ्याांना धन्यवाद अशासाठी द्यायला हवेत की सवसच रस्ते 

वा पलू अशी वठकार्ण ेधोकादायक करून सवसच नागररकाांना त्याांनी 

इतके तयार केले आह े की कोर्णत्याही सकस शीत झलू्यावरील 

कसरती ते सहज करू शकतील त्यामळेु अशा वकरकोळ दरुुस्त्या 

करून आपला अमलू्य वेळ वाया घालवण्यात त्याांना स्वारस्य 

नाही.  

 गोल्िन गेट पलू प्रेक्षर्णीय तर वनवितच आह.े त्याच्या 

शेवटच्या िागात छोटी बाग आवर्ण बसण्याची जागा आह ेआवर्ण 

अमेररकेतील पद्धतीप्रमार्णे बागेत काही प्रेक्षर्णीय पतुळे बसण्यास 

छान बाके वगैरे आहते. त्यावर बसनू आम्ही ववश्राांती घेतली आवर्ण 

बागेत काही फोटो काढर्णे ह ेओघान ेआलेच. हा पलू दोन मजली 

आह.े जाताना वरून जावे लागत ेतर परतताना खालनू 

 सान फ्रवन्सस्कोत आर्णखी एक पहाण्यासारखी गोष्ट (खरे 

म्हर्णज े पाहण्यासारख्या अजनू पषु्ट्कळ आहते पर्ण आम्ही 

पावहलेली) म्हर्णजे लोंबािस स्रीट. अवतशय उतरता आवर्ण 

वळर्णावळर्णाचा हा रस्ता कू्रकेि स्रीट या नावानेच प्रवसद्ध आह.े 
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काही लोकाांच्या मत ेसान फ्रवन्सस्कोमधीलच व्हमेौंट स्रीट याहून 

अवधक कु्रकेि आह ेपर्ण त्याला आम्ही िेट वदली नाही. याचा 

उतार जवळजवळ वक्षवतजाशी ५० अांशाचा कोन करर्णारा आह े

आवर्ण त्यात ४०० मीटर अांतरात आठ वळर्णे आहते, हा रस्ता फक्त 

एका वदशेने म्हर्णजे पवूेकिे खाली जाण्यासाठी वापरतात आवर्ण 

त्यावर वेगमयासदा ताशी ५ मैल अर्वा ८ वकलोमीटर इतकी कमी 

आह.े अशा रस्ताच्या दोन्ही बाजसू घरे आहते ह ेववशेर्.  

 त्या वदवशी सांध्याकाळी आमच्या दसुऱ्या एका वमत्ाच्या 

मलुीकिे जायचे असल्यामळेु दपुारी घरी आलो आवर्ण सांध्याकाळी 

ती आम्हास घेऊन गेली. अमरच्या कुटुांबाचा त्याच वेळी आम्ही 

वनरोप घेतला कारर्ण आम्ही वतच्या घरी रात् काढून परतीच्या 

वाटेला लागर्णार होतो. वतच्या घरी जार्ण े हा परू्णसपर्णे घरगतुी 

कायसक्रम होता त्यामळेु गप्पा आवर्ण खार्णेवपर्ण ेयात पढुचा वेळ 

वनघनू गेला आवर्ण आम्ही दसुऱ्या वदवशी पहाटे चार वाजताच उठून 

पहाटे पाच वाजता परतीच्या प्रवासासाठी सान फ्रावन्सस्को 

ववमानतळावर जायला वनघालो.  
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२९. मुक्काम डपट्सबगव 

 

 आमच्या वमत्कन्यकेने आवर्ण वतच्या नवऱ्यान े व्यववस्र्त 

बोविंग पास वमळेपयंत आम्हाला सोबत करून अगदी 

प्रवेशिारापाशी सोिले आवर्ण आमचा वनरोप घेतला. यावेळी 

वपट्सबगसला जार्णारे ववमान अगदी वेळेत म्हर्णज ेसात वाजनू दहा 

वमवनटाांनी सटुले आवर्ण तसा भ्रमर्णध्वनी आम्ही सवुजतला केला. 

वपट्सबगसला आम्ही दपुारी ३ वाजता पोचर्णार होतो आवर्ण तेर्नू 

पढुची फ्लाइट दपुारी ४-३० वाजता होती. त्याप्रमार्णे आम्ही 

वपट्सबगसला अगदी योग्य वेळी पोचलो आवर्ण पढुच्या उि्िार्णाची 

वाट पाहू लागलो. पर्ण आमच्या उि्िार्णदारापाशी अगदी 

शकुशकुाट वदसत असल्यामळेु मला जरा शांका यायला लागली 

आवर्ण म्हर्णनू फ्लाइट शेि्यलु्िचा तक्ता मी पाहू लागलो आवर्ण 

माझ्या पोटात गोळा आला कारर्ण आमची फ्लाइट रद्द झाल्याचे 

त्यावर नमदू केले होत.े  

 अशा वेळी काय कराव ेलागत ेयाववर्यी आम्ही अनविज्ञ 

होतो तेव्हा सोपा उपाय म्हर्णज े तेर्ील कोर्णालातरी ववचारर्ण.े 

आमच्या फ्लाइटच्या गेट्पाशी असर्णाऱ्या आसनापैकी एकावर 

एक मवहला कमसचारी बहुधा त्या ववमानकमसचाऱ्याांपैकीच एक 
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असेल म्हर्णनू वतला ववचारू लागल्यावर ती कमसचारी नसनू एक 

प्रवासी स्त्रीच होती असे समजले पर्ण वतने माझे ववचारर्णे मनावर न 

घेता मला US Airways special service counterवर 

जाण्यास साांवगतले. तेर्े र्ोिी राांग होती पर्ण माझा नांबर लवकरच 

लागला आवर्ण तेर्ील वखिकीतील मवहलेने माझा बोविंग पास 

पाहून दसुरा एक वतवकटवजा कागद मला वदला पर्ण त्यावर फ्लाइट 

क्रमाांक वगैरे काही वलवहले नव्हत े त्यामळेु आम्ही कोर्णत्या 

ववमानातनू पढुचा प्रवास करर्णार याववर्यी काही उलगिा होत 

नव्हता म्हर्णनू सरळ सवुजतला भ्रमर्णध्वनी केला आवर्ण आमची 

पररवस्र्ती त्याच्या कानावर घातली. त्यान े पनु्हा त्याच 

वखिकीजवळ जाऊन सवस गोष्टींची खात्ी करून घेण्यास साांवगतले 

आवर्ण मग मी पनु्हा त्याच वखिकीधाररर्णीला जाऊन टोकले आवर्ण 

यावर सीट नांबर नाहीत असे साांवगतल्यावर वतने नवीन बोविंग 

पासच तयार करून वदले तेव्हाां आमचा जीव िाांि्यात पिला. . 

मात् ते पासेस चक्क रात्ी ११-३० च्या फ्लाइटचे होत े म्हर्णजे 

आम्हाला तेर्े अजनू सात तास मकु्काम करायचा होता. .  

 त्यावदवशी इतक्या फ्लाइट्स रद्द होत होत्या की ही तरी 

जार्णार की नाही याववर्यी शांकाच होती. येऊन जाऊन आम्ही 

आमच्या गांतव्य वठकार्णापासनू बरेच जवळ असल्याने अगदी 

तशीच वेळ आली तर सवुजत आम्हाला गािीनेही घेऊन जाईल 
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अशी खात्ी होती. वपट्सबगस ववमानतळाची मात् अगदी खिान 

खिा मावहती झाली. अर्ासत त्या मावहतीचा उपयोग पनु्हा कधी 

वपट्सबगसवरून जावयाचे असेल तरच होर्णार अवर्ण तोपयंत ती 

मावहती लक्षात रहाण्याची शक्यता नाही. वपट्सबगस ववमानतळ 

बराच मोठा पसरलेला आह े आवर्ण त्यात सवस गोष्टी एकाच 

मजल्यावर आहते हा एक मोठा फायदा मला वाटला. बरेच मोठे 

अांतर जाण्यासाठी सरकते रस्त ेआवर्ण छोट्या मोटारगाि्या पर्ण 

आहते. मी बोविंग पास काढून आल्यावर एका गजुसर िवगनीची गाठ 

पिली ती तर इांवियानापोवलसहून सािेबारालाच तेर्े येऊन बसली 

होती. पढेु मधली सवस उि्िार्णे रद्द झाल्यावर वतलाही आमच्याच 

उि्िार्णातनू यायचे होत ेआवर्ण तरी वतन ेबोविंग पास काढलाच 

नव्हता. रात्ी फ्लाइटची घोर्र्णा झाली तेव्हाही बऱ्याच रद्द 

उि्िार्णाांचे प्रवासी येर्णार असल्यामळेु जे प्रवासी स्वतः आपले 

गमन रद्द करतील त्याांना रात्ी उत्तम होटेलमधील वास्तव्य आवर्ण 

दसुऱ्यावदवशीच्या उि्िार्णाने फुकट प्रवासाचे आवमर् दाखवण्यात 

आल े होत े त्याचा लाि घेण्यास ती गजु्ज ु मवहला तयार होती, 

याबद्दल वतचे कौतकु करावे वाटले. कदावचत आम्हीही त्याच 

वगासतले अस ू असे पवहल्याांदा वतकीटवजा कागद दतेाना त्या 

वखिकीधाररर्णीन े केला असावा, शेवटी रात्ी सािेअकराच्या 

उि्िार्णात स्र्ानापन्न होऊन सवुजतला भ्रमर्णध्वनी केल्यावर 
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हायस ेवाटले. वपट्सबगसला ववमानात बसनू ववमान चाल ूहोर्ण ेह े

नेवाकस ला पोचण्यासारखेच होत.े आवर्ण तसेच झाले. ववमानतळावर 

सवुजत आलाच होता. घरी पोचनू जेवर्ण करून झोपलो तेव्हा रात्ीचे 

तीन वाजले होते.  
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३०. काही इतर भेटी 

 

 पविम वकनारादशसन झाल्यावर काही वदवस फारसे काही 

बघर्णे झाले नाही. िारताचा स्वातांत्रयवदन अमेररकेतच साजरा केला 

अर्ासत घरात बसनूच! श्री. लोर्णकराांनी तेर्ील एका मैदानावर 

ध्वजारोहर्ण होते त्यासाठी बोलावले होत े पर्ण सवुजतला सटु्टी 

नसल्यामळेु इतक्या लाांब चालत जार्ण ेशक्य नव्हते. पढुील एका 

वारीत जाण्याचा योग अला होता त्यावेळी एविसनचे महापौर पर्ण 

आले होत ेव जवळ जवळ सगळा समारांि गजुराती मांिळींनीच 

आयोवजत केला आह,े अस ेवाटत होत,े ह ेकौतकुास्पद होत.े हळू 

हळू एविसन वमवनगजुरात होर्णार असे वाटते. आता तर नेवाकस  

ववमानतळावर गजुराती पाट्या वदस ूलागल्या आहते. कदावचत 

काही वदवसाांनी स्पॅवनशप्रमार्णेच वतसरी िार्ा म्हर्णनू गजुरातीला 

मान्यता वमळायला हरकत नाही. .  

 स्वातांत्रयवदनानांतर दोन वदवसाांनी 6 Flag Park मध्य ेसफारी 

पहाण्यास गेलो. ह ेएक अियारण्यच आह ेसवस प्रार्णी मोकळेपर्णाने 

वहांित होते त्यामळेु मार्णसाांवरच वफरण्याची बांधने होती. त्या 

प्राण्याांमध्ये वसांह, पाांढरा व पटे्टदार वपवळा वाघ, वजराफ, झेब्रा, हत्ती, 

गवे, साांबरे, हरर्णे, अस्वले, एम.ू हांस, काळा व पाांढरा शहामगृ, 
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काांगारू असे प्रार्णी होते. एक शहामगृ आमच्या गािीच्या शेजारी 

येऊन आमच्याकिे िोकावनू पहात होता. बहुधा “मेरे अांगनेमे 

तमु्हारा क्या काम ह”ै 

म्हर्णत असावा.  

 पढुच्या आठवि्यात कनेवक्टकटला आमच्या वमत्ाचा 

मलुगा व तसा सवुजतचाही वमत् श्रीधर रहात होता, त्याच्याकिे 

गेलो होतो त्याच्या मलुीचा फ्ल्यटूचा कॉन्सटस त्यावदवशी 

त्याच्याकिेच होता. येर्ील त्याच्या मलुीच्या शाळेत ववद्यार्थयासना 

कुठले तरी एक वाद्य वशकावे लागत.े रश्मी (त्याची मलुगी)ज्या 

शाळेत वशकत होती वतर्े ज्या वाद्याांचा वशक्षर्णक्रमात समावेश 

होता त्यातील फ्ल्यटू ह ेवाद्य वतच्या बापान ेवनविल.े आर्णखी ड्रम, 

कीबोिस अशी पर्ण वाद्ये वशकवली जात होती म्हर्ण!े त्या शाळेच्या 

सांचालकानी ते वाद्य म्हर्णजे फ्ल्यटू तो ववकत घेर्णार की िाि्याने 

घेर्णार असा प्रश्न ववचारल्यावर िाि्याने घेण्याच्या कल्पनेचा 

ववचारही त्याच्या मनात आला नाही कारर्ण िारतात त्यावेळी 

पांचवीस तीस वकां वा जास्तीत जास्त पन्नास- शांिर रुपयापयंत 

वमळर्णारा फ्ल्यटू अमेररकेत फारफार तर दहा पांध्रा िोलरला वमळेल 

या कल्पनेन ेत्यान ेववकत घेर्णार असे ठामपर्णे साांवगतले आवर्ण तो 

ववकत घ्यायला गेल्यावर मात् त्या फ्ल्यटूची वकां मत ७९९ िॉलसस 
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आह ेह ेऐकल्यावर त्याचे िोळे पाांढरे झाले. अर्ासत त्यान ेमग तो 

ववकत घेण्याचा ववचार रद्द केला. हा फ्ल्यटू आपल्या बासरीसारखा 

अगदी साधा नसतो, तर क्लॅरोनेट या वाद्यासारखा तो धातचूा असनू 

त्याला बरीच वछद्र ेअसतात आवर्ण त्यातील काही वाजवताना बांद 

करावी लागतात तर काही उघिावी लागतात ह ेतो पावहल्यावर 

कळल.े फ्ल्यटू िाि्याने (मवहन्याला १० िोलसस) घेऊनच वतने मग 

सराव सरुू केला. तो सराव कसा चालला आह े ह े सवांसमोर 

दाखवण्याच्या या कायसक्रमाला कॉन्सटस म्हर्णज े आपर्ण ज्याला 

बैठक म्हर्णतो तसा हा प्रकार. मलुा/लीला छांद जोपासण्यासाठी एक 

प्रकारचे उत्तेजन म्हर्णाना! त्यासाठी शेजारी वमत्मिळींना त्याने 

प्रेक्षक म्हर्णनू बोलावले होत.े त्याची मलुगी सहावीत होती व वतचा 

फ्ल्यट्ुचा कोन्सटस दसुऱ्या वदवशी होता. माग ेउल्लेखलेला $799 

चा फ्ल्यटू ती वाजवर्णार होती, अर्ासत तो ववकत घेतलेला नव्हता. 

बोस्टनहून परागही त्याच्या कुटुांबासमवेत आला होता त्यामळेु छान 

कौटुांवबक मेळा व सांगीत कायसक्रम त्यावदवशी झाला.  
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३१. आडर्ण परत 

 

 आम्हाला जरी अमेररकेत सहा मवहन े राहण्याचा वशक्का 

आमच्या पासपोटसवर मारून वमळाला तरी आम्ही वनघताना 

ठरवल्याप्रमार्णे चारच मवहन्यात परत जायचे ठरवले कारर्ण आता 

सवुजतच्या लग्नाची तयारी करायची होती. र्ोिक्यात आमचे 

अमेररकेत जार्णे त्याच्या लग्नाच्या वनवितीला कारर्णीितू ठरले 

तसेच परतर्णेही त्यामळेुच आवश्यक ठरले. अर्ासत मधल्या 

काळात आमचे अमेररका दशसन, काही वमत्ाांच्या गाठी िेटी ह े

कायसक्रम व्यववस्र्त पार पिले आवर्ण मे मवहन्यात तेर्े गेलेले 

आम्ही सप्टेंबरम्ध्ये परतण्याची तयारी करू लागलो. यावेळी 

आमचे परतीच्या उि्िार्णाचे वेळापत्कही ठरलेलेच होत ेत्यामळेु 

फक्त एअर इांवियाकिून त्या वदवशी उि्िार्ण वनघण्याची आवर्ण 

आमच्या आसनव्यवस्र्ेची वनविती करर्णे तेवढ ेआवश्यक होत 

आवर्ण ते केल्यावर आम्ही न्ययूॉकस  ववमानतळावरून उि्िार्ण केले.  

 यावेळी मात् लांिनला ववमान र्ाांबल्यावर आम्हाला 

ववमानतळावर उतरू दणे्यात आले. आमचे एक वमत् त्याचवेळी 

िारतात परत चालले होत े पर्ण ते वॊवशांग्टनवरून वनघाल्यामळेु 

त्याांची आवर्ण आमची गाठ लांिनला आम्ही ववमानतळावर 
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उतरल्यावर पिली. त्याांना आमच्या नांतरच्या एअर इांवियाच्या 

उि्िार्णातनू यायचे होत े पर्ण आमच्या ववमानातच बरीच जागा 

ररकामी असल्याने त्यानाही त्यातच बसवण्यात आले अशा रीतीने 

त्याांचा आवर्ण आमचा प्रवास लांिनच्यापढेु बरोबरच झाला. मुांबई 

ववमानतळ रात्ी १२ वाजता वदस ूलागला. यावेळी जातानाच्या 

बरोबर उलटी पररवस्र्ती होती, म्हर्णजे आम्ही जाताना सकाळी 

सात वाजता वनघालो आवर्ण आमचा सगळा प्रवास वदवसाच झाला 

कारर्ण वेळेतील बदलामळेु आम्ही जेर्े पोच ूतेर्े वदवसच होता 

त्यामळेु वनघाल्या वदवशीच सांध्याकाळी चार वाजता आम्ही 

न्ययूॉकस ला पोचलो होतो आता परत येताना मात् सांध्याकाळी 

आठला वनघाल्यामळेु लांिनला आम्ही उतरलो तेव्हाां सकाळचे 

दहा वाजले होत ेहोती आवर्ण मुांबईला आम्ही चक्क रात्ी बाराला 

पोचलो.  

 ववमानातनू उतरून दीघसमागासतनू बाहरे पिल्यावर उतरताना 

िरायच ेफॉमस एका वखिकीपाशी परत करण्याचे काम केले आवर्ण 

नांतर आमचे सामान पट््टयावरून वफरत होते ते हस्तगत केले, बाहरे 

पिताना नेहमीप्रमार्णे एक राांग आमच्यासारख्या अमेररकेतनू काही 

घेऊन न येर्णाऱ्याांची आवर्ण दसुरी असे काही आर्णले असल्याची 

मावहती ज्याांना द्यावयाची असते आवर्ण कस्टम अवधकाऱ्याांच्या 

परवानगीन े ते बाहरे घेऊन येर्णाऱ्याांची! बहुतेक सगळे लोक 
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पवहल्या प्रकारात मोिर्णारे म्हर्णज े वहरव्या वदव्याच्या राांगेत 

असतात, आवर्ण आम्ही पर्ण त्याच राांगेतनू जार्णार होतो पर्ण यावेळी 

कधी नव्ह े ते कस्टमने त्याच कामासाठी आर्णखी एक कस्टम 

अवधकाऱ्याला लावलेले वदसले. आवर्ण तेर्े गदी कमी म्हर्णजे फक्त 

एकच कुटुांब आह ेअसे पाहून आम्हाला वतकिे जाण्याचा मोह 

झाला. त्या कुटुांबाच ेसामान बाहरे गेल्यावर आम्ही पढेु झालो तर 

तो मागस फक्त सपु्रवसद्ध गायक श्री. सरेुश वािकर याांच्या 

कुटुांवबयाांसाठीच उघिला होता आवर्ण आता तो बांद करण्यात 

आला आह ेअशी सवुातास आमच्या कानावर घालण्यात आली. 

त्यावेळपयंत सौ. ने सरेुश वािकराांशी गप्पा मारायला म्हर्णज,े " 

आपर्ण सरेुश वािकर ना? " या स्वरुपाच्या सरुू केले होत ेत्यावरून 

आम्ही सरेुशजीना ओळखत होतो तरी ते आम्हास ओळखत होते 

असे काही वसद्ध होत नव्हते नाहीतर आमच्या साठी पर्ण तो मागस 

खलुा रावहलाही असता. सरेुशजीही तेवढ्यात वनघनू गेले नाही तर 

सौ. च्या गप्पाांमधनू काहीतरी ओळख वनघनू आम्ही सरेुशजींच्या 

पररवारातलेच आहोत असे वतन ेवसद्धही केले असते.  

 पर्ण तेवढ्यात तेर्ील अवधकाऱ्यास आमची दया येऊन त्याने 

तपासर्णी करर्णाऱ्या जवानास "ठीक आह ेयाांचे तेवढे तपासनू टाक 

आवर्ण मग बांद कर" असे साांवगतल्यावर आम्हाला तात्परुते बरे 

वाटले कारर्ण त्या जवानाने आमचे सामान चाळर्णीतनू पलीकिे 
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गेल्यावर "तमुच्या सामानात कॉस्मेवटक्स आहते असे वदसत े" असे 

म्हर्णनू आम्हाला बॅगा उघिायला साांवगतले. मी त्याला "तसे काही 

नाही मी एक प्राध्यापक आह ेमी असे करीन असे तलुा का वाटते? 

"अशी त्याची समजतू घालण्याचा प्रयत्न केला. पर्ण व्यर्स! मला 

एकदम माग े श्री. लक्ष्मर्ण दशेपाांिे (हो तेच वऱ्हािकार)याांना 

आलेल्या अनिुवाची आठवर्ण झाली. त्याांना एकदा अमेररकेत 

कस्टमच्या तपासर्णीत अिवले होत ेपर्ण ते प्राध्यापक आहते ह े

कळल्यावर त्याना अिवल्याबद्दल अमेररकन कस्टम अवधकाऱ्याने 

त्याांची माफी मावगतली होती. त्यानांतर त्याांना िारतात येताना मात्, 

"अरे ही मास्तरिी ही काय आर्णर्णार आहते" असे म्हर्णनू त्याांना 

सोिण्यात आले होत.े यापैकी कोर्णत्याही पयासयाने का होईना मला 

सोिून वदले असते तरी माझी काही हरकत नव्हती पर्ण आता 

कस्टमवाल्यान े त्याला केवळ आमच्याच सामानाची तपासर्णी 

करायची असल्यान े िरपरू वेळ आमच्यावरच खचस करायला 

हरकत नाही असा ववचार केला असावा. वकां वा आता एकच 

वगऱ्हाईक (कारर्ण सरेुशजी व्ही. आय. पी. असल्याने त्याांच्याकिून 

काही अपेक्षा करण्यात अर्स नव्हता) घावले तर आता तरी बघावे 

काही प्राप्ती होते का असाही ववचार केला असावा. त्यामळेु मी 

प्राध्यापक आह े ह ेसाांवगतल्यावर अमेररकन कस्टमवाल्याप्रमार्णे 

माझी माफी मागनू वकां वा िारतीय अवधकाऱ्याप्रमार्णे मास्तरिा 
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म्हर्णनू का होईना मला सोिण्यात दईेल हा माझा अांदाज खोटा 

ठरवला. शेवटी मी एक बॅग उघिायला सरुवात केली आवर्ण 

आमच्या (म्हर्णजे सौ. च्या) किेकोट बांदोबस्तातनू योग्य वकल्ल्या 

शोधनू ती योग्य त्या बॅगला लावनू ती उघिायला लागलो आवर्ण 

एक बॅग कशीबशी उघिून ती त्याला दाखवल्यावर त्यात आमच्या 

नातवासाठी आर्णलेली केळ, पेरू, सफरचांद अशी प्लावस्टकची 

फळे बाहरे पिली तेव्हा त्यान,े "अहो ह्या गोल वस्त ू वदसल्यावर 

मला कॉस्मेवटक्स आहते असे वाटल े" अस ेम्हर्णनू बाकीच्या बॅगा 

उघिायला मला लागर्णाऱ्या वेळेचा अांदाज घेऊन, " अहो साहबे 

आम्हाला अशी नीट तपासर्णी करावी लागत"े असे साांगनू जायला 

साांवगतले, एकूर्ण बॅग बांद करण्यातील सौ. च्या व ती उघिण्यातील 

माझ्या कौशल्याचा असा फ़ायदा झाला मग मीही त्याला "अशीच 

किक तपासर्णी करत जा, म्हर्णज ेदशे अवतरेक्याांपासनू वाचेल" 

अशी शाबासकी दते उघिलेली बॅग तेवढ्याच वेळात बांद करून 

बाहरे पिलो.  

 त्यावेळी आमचे लाांबलचक राांगेत उि ेरावहलेले वमत् केव्हाच 

बाहरे पिून आमची वाट पाहत उि ेहोते, आम्हाला पाहून, " काय 

इतका वेळ का घेतला, काय कॅमेरा, व्ही. सी. आर. वगैरे आर्णलेय 

की काय? " असे चेष्टचे्या सरुात ववचारू लागले. पर्ण मी त्यापैकी 

काहीच आर्णले नसनू इतका वेळ का लागला ह ेसाांगनू त्याांची 
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करमर्णकू केल्यावर ते ज्या एका रॅव्हलच्या बसन ेपणु्यास जार्णार 

होत े त्यात येर्णार का असे त्यानी ववचारल्यावर आमचा मलुगा 

दसुऱ्या रॅव्हलची गािी घेऊन आल्याचे त्याांना साांवगतल्यावर ते 

वनघनू गेले. आमचे वचरांजीव बाहरे वाट पाहतच होते. आमच्या 

वचरांवजवानी आर्णलेल्या क्वावलस गािीतील चौर्ा प्रवासी 

लफु्तान्साने येर्णार असल्याने आम्हाला त्याच्यासाठी र्ाांबाव े

लागले. तो आला तेव्हा त्याच्याकिे काहीच सामान नसताना 

त्याला बाहरे पिताना दहा िॉलर द्यावे लागले असे तो साांग ूलागला 

त्यावरून मी वदलेला सल्ला कस्टम अवधकाऱ्यान ेकाही पाळलेला 

वदसला नाही वकां वा त्याचा अर्स माझ्या मेहनतीची वकां मत दहा 

िॉलसस होती.  
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३२. दुसरी वारी 

  

अमेररकेच्या पवहल्या वारीहून परत आल्यावर आता शाांतपर्णे 

पणु्यातच रहायचे आवर्ण सवुजतकिून दसुऱ्या नातवांिाची वदी 

वमळाल्यावरच परत जायचे असा ठाम वनिय मी केला पर्ण 

आपल्या ठरवण्यावर गोष्टी घित नसतात. खरे तर आपल्या दशेाचे 

सखु दसुरीकिे नाही, अश्या अर्ासची कववताही मी करून टाकली 

होती.  

आमच्या पणु्यातील मलुाला-जयवांतला तो काम करीत 

असलेल्या टी. सी. एस.् या कां पनीने अमेररकेत पाठवायचे ठरवले 

आवर्ण त्याला कमीतकमी तीन वर् े तरी जावे लागेल असे 

समजल्यावर सनू िाग्यश्री आवर्ण नात ूप्रर्मेश याांना घेऊनच जार्णे 

त्याला आवर्ण आम्हालाही योग्य वाटले. अर्ासत आमचे 

त्याच्याबरोबर जार्ण ेआवश्यक होते अशातला िाग नव्हता पर्ण 

त्याच वेळी त्यानेच दसुरे नातवांि येण्याची वदी वदली. त्याचा जन्म 

अमेररकेत व्हावा असा वनर्णसय आम्ही नेहमीप्रमार्ण ेसवासनमुते घेतला 

आवर्ण मग त्याच्या आगमनाचे वेळी आम्ही अमेररकेत असावे असे 

ठरले. त्यामळेु आम्हाला परत वारीवर वनघर्णे िाग पिले. मात् 

जयवन्तला कां पनीच्या कामामळेु तातिीन े जावे लागले व तो 
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सहकुटुांब गेल्यानांतर आम्ही मात् मागील सगळे सोपस्कार करून 

वनघायची तयारी करू लागलो.  

 या वेळी आम्हाला जायची तयारी मागील वेळेप्रमार्णे 

शेंिीपासनू म्हर्णजे पासपोटस वव्हसा या गोष्टीपासनू करायची नव्हती 

पर्ण मागील वेळी घर जयवांत िाग्यश्रीवर सोिून गेलो होतो तसे 

आता करायचे नव्हत.े जयवांतला घाईन ेजावे लागल्यामळेु आवर्ण 

आम्ही आर्णलेल्या बॅगा त्यानी नेल्यामळेु पनु्हा एकदा बॅगाांची 

जमवाजमव करर्ण ेआले. यावेळी दोन नवीन बॅगा घेऊन दोन मात् 

पवूी अमेररकेला जाऊन आलेल्या आमच्या वमत्ाांकिून आर्णल्या. 

ते आता अमेररकेत जाण्याची शक्यता नव्हती. त्यामळेु घरातील 

जागा अिवर्णारे ह ेसामान आनांदाने त्याांनी आम्हाला वदले.  

 मागील वेळी फोन वीजवबल या गोष्टींची आम्हाला काळजी 

करण्याचे कारर्ण नव्हते पर्ण यावेळी जाण्यापवूी टेवलफोन आवर्ण 

महाववतरर्ण याांच्याबरोबर झुांज घेर्णे आवश्यक होते. आपल्याकिे 

काही गोष्टी वमळण्यासाठी झगिावे लागले ह ेसमज ूशकत ेपर्ण त्या 

काही काळ नको असल्या तर केवळ त्या त्या खात्याना कळवनू 

चालत नाही. टेवलफोन खात्यान ेजाताना तमुचा फोन आमच्या 

कस्टिीत ठेवा आवर्ण तो साांिाळण्याची जबाबदारी 

स्वीकारल्याबद्दल २५०/- दरमहा िरा असा वकां वा सरळ सरेंिर 
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करा असे दोन पयासय वदले. आल्यावर लगेच फोन परत वमळेल 

याची खात्ी त्यावेळी नसल्याने पवहला पयासय स्वीकारावा की काय 

असे मला वाटू लागले कारर्ण त्यावेळी आजच्यासारखे फुकटात 

भ्रमर्णध्ववन दरे्णाऱ्या प्रेमळ अांबानीनी या क्षेत्ात प्रवेश केला नव्हता 

व टेवलफोन वनगमचीच मके्तदारी चाल ू होती. पर्ण टेवलफोन 

खात्याला सहा मवहने फोन न वापरल्याबद्दल ३०००/- रु. दान 

करण्यापेक्षा सरेंिरच करू आल्यावर बघ ूअसे ठरवले.  

 महाववतरर्णने वीजवबल कोर्णालातरी दसुऱ्याला िरायला 

साांगा कारर्ण त्या काळात कमीतकमी येर्णारा ३०/- रु. दरमहा 

ववजेचा आकार िरावाच लागेल असे साांवगतले. मी आगाऊ पैसे 

िरतो असे म्हटल्यावर आमच्याकिे तशी पद्धत नाही असे 

साांगण्यात आले. र्ोिक्यात ग्राहकाची कसलीही सोय शक्य 

असेल तरी करायची नाही ही वतृ्ती, शेवटी आगाऊ पैसे घेण्यात 

महाववतरर्णचे काही नकुसान नाही उलट र्ोिे पैसे आगाऊच 

वमळर्ण ेफायद्याचे आह ेह ेत्याना पटवनू द्यावे लागले. आता मात् 

महाववतरर्ण ग्राहकाांना आगाऊ रक्कम िरा व वबलात सटू वमळवा 

असा सल्ला दऊे लागले आह.े त्यानांतर पढुच्या वेळेस जयवांतला 

साांगनू ऑनलाइन वीजवबल िरण्याची सोयच मी करून घेतली.  
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 यावशवाय सामानखरेदी बॅगा िरर्ण ेआवर्ण त्याांचे वजन करून 

बघर्णे या गोष्टी चाल ूहोत्याच. यावेळी जाताना एकावेळचा अनिुव 

जमेस असला तरी प्रवासाचा तार्ण घेण्याचा नेहमीचा स्विाव उचल 

खात होताच. आमच्याच सांकुलातील एका सदवनका धारकाने 

गाि्या िाि्याने दणे्याचा व्यवसाय सरुू केल्याच ेसौ. ने पाहून 

ठेवले होत ेत्याच्यावरच मुांबईस आम्हाला सोिण्याचे काम सोपवनू 

मग मी वनधासस्त झालो.  

 सवुजतने वतकीट पाठवले असे कळवल्यावर आवर्ण आम्ही 

दोघेच घरात असल्याने आम्ही घरात नसतानाच वतकीट घेऊन 

पोस्टमन आला तर काय घ्या म्हर्णनू बरेच वदवस आम्ही कोर्णीतरी 

एकजर्ण घरात सदवै राहील याची दक्षता घेत होतो, बरेच वदवस 

झाले तरी वतवकटाचा पत्ता नाही. पर्ण अमेररकेतनू रवजस्टर पोस्ट 

केले असले तरी त्याची पावती अमेररकेत परत पाठवायची 

नसल्यामळेु की काय पोस्टमनने आमच्या सदवनकेच्या 

टपालपेटीतच एक वदवस वतवकटे टाकलेली आढळली. आमच्या 

सदुवैाने आम्ही पाहीपयंत ती सरुवक्षत रावहली ह ेआमचे िाग्य!  

 या वेळीही आमची वारी एअर इांवियानेच व्हायचा होता. 

आवर्ण वेळही तीच त्यामळेु आधल्या वदवशी रात्ी झोप न लागता 

उरलेली रात् ववमानतळावर काढून पढुचा वदवस ववमानात 
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घालवला. या वेळी ववमानप्रवासाची नवलाई रावहली नव्हती, 

पॅरीसला दोन तास ववमानाचा मकु्काम होता पर्ण आम्हाला खाली 

उतरू न दतेाच ववमानाची सफाई करण्यात आली, त्यावेळी एस. 

टी. स्टॅन्िवर बसल्याचा अनिुव आला आम्ही नेवाकस ला सोमवारी 

सांध्याकाळी पाचच्या समुारास पोचलो आवर्ण या वेळी आमच्या 

स्वागताला दोन्ही मलुगे सहकुटुांब हजर होत े ववशेर्त: ज्याला 

पहायला मी अगदी उत्सकु होतो तो नात ूप्रर्मेशही आला होता. 

गेल्यावर या मकु्कामात त्याच्याइतका वकां वा त्याच्यापेक्षाही 

अवधक वनरुद्योगी मीच राहर्णार असल्यामळेु त्यान ेमला ताब्यातच 

घेतले.  
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३३. डनविरु्णकीचे डदवस  

 

 आम्ही पवहल्या वेळी ज्या जागेत रावहलो होतो त्या वहिन 

व्हलॅीमध्येच ही त्याची नवी जागा होती फक्त मधल्या काळात 

सवुजतने इमारत बदलली होती. पवहल्या वेळी तो एका बेिरूमच्या 

जागेत राहत होता तर इर्े दोन बेिरूम्स होत्या आवर्ण मखु्य म्हर्णजे 

ही तळमजल्यावर होती त्यामळेु प्रर्मेशने वकतीही पाय आपटले 

तरी शेजारी तक्रार करर्णार नव्हत.े उलट पढेु त्यान ेआरिाओरिा 

सरुू करताच आम्हालाच पोवलसाना बोलावतो अशी धमकी 

त्याला द्यावी लाग ूलागली 

 या वेळी आम्ही गेलो ते अध्यक्षीय वनविर्णकुाांचे वदवस होते. 

बहुतेक आमचे जार्ण ेआवर्ण वनविर्णकुाांचा सांबांध असावा. पर्ण 

आमच्यासारख्या बाहरेच्या लोकाांनाच काय पर्ण अमेररकेतील 

लोकाांना तरी ते समजत होते की नाही कुर्णास ठाउक. कुठे काही 

आवाज नाही, पताका नाही माळा नाहीत तोरर्णे नाहीत, कमानी 

नाहीत रस्त्यावर पोस्टसस नाहीत. ढोल नाहीत ताशे नाहीत कशी या 

दशेाची प्रगती होर्णार? येर्ील छापखान्याांना, वचत्काराांना, घोर्र्णा 

रचर्णाऱ्याना आवर्ण दरे्णाऱ्याांना कसे काम वमळर्णार? आमच्याकिे 

साधा गल्लीतील पढुाऱ्याचा वाढवदवस असला की त्या िागातील 



हसरी वारी श्याम कुलकर्णी 

पान | 241 

 

सगळ्या रस्ताांवर कटऔटस, पोस्टसस याांचा खच पितो आवर्ण इकिे 

एक साधी पोस्टसस नाहीत की जावहरात नाही. फक्त येऊन जाऊन 

दरूदशसनवरील वनरवनराळ्या वावहन्याांवर त्याांच त्या वमळवमळीत 

चचास. त्यामळेु नांतर त्या वावहन्याांच्या ऑफीसवर हल्ले नाहीत. 

त्यात ना कसला आवेश ना दांगा धोपा ना रस्ते बांद असे सगळे शाांत 

आवर्ण म्हर्णे ह ेजगाचे नेततृ्व करर्णार. अरेरे याांना प्रवशक्षर्णासाठी 

आपल्याकिेच बोलवायला हव ेअस ेवाटून गेले. र्ोिक्यात काय 

आमची वतृ्ती म्हर्णज ेअगदी " घरकी मगुी दाल बराबर".  

 त्या काळात वनविर्णकुीचा हांगाम आह ेह ेफक्त दरूदशसनवरील 

जॉन केरी या िेमोकॅ्रवटक पक्षाच्या उमेदवारच्या व वबल वक्लन्टन, 

वहलरी वगैरे त्याच्या पावठराख्याांची िार्र्णे ऐकूनच कळत होत ेखरे 

तर आम्ही उपकाराची जार्णीव ठेवनू बशुसाहबेाांना पावठांबा द्यायला 

हवा होता. अर्ासत आमच्या पावठांब्याचा काही उपयोग नव्हता ह े

अलावहदा! कारर्ण आमच्यापैकी कोर्णीही अमेररकेचे नागररक 

नव्हतो. पर्ण एकूर्ण वनविर्णकुीचा रागरांग अगदीच वमळवमळीत! 

आमच्या घरात िेमोके्रवटक पक्षासच पावठांबा होता, त्यामळेु जॉन्सन 

व त्याच्या पावठराख्याांची िार्र्णे ऐकायला वमळाली नाहीत. काही 

िारतीयाांचा ररपवब्लकनाांना पावठांबा असतो असे मोठ्या 

वचरांजीवाांकिून कळल ेतो बहुधा मा. मोदीजींच्या “अबकी बार 

रम्प सरकार” या घोर्र्णेचा पररर्णाम असावा. तसे पहायला गेले तर 
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कोर्णत्याही पक्षाचे अध्यक्ष आले तरी िारताला जेवढी द्यायची 

तेवढीच वकां मत दतेात. आपल्याकिेही कोर्णाचेही सरकार आले 

तरी सामान्य मार्णसाचे हाल सांपत नाहीतच! मात् अमेररकेतील एक 

गोष्ट चाांगली की वनदान वनविर्णकुीचा त्ास तरी सामान्य मार्णसाला 

होत नाही. अर्ासत अवतसामान्य मार्णसास र्ोिीबहुत अर्सप्राप्ती 

सिा व वमरवर्णकुीत सामील होण्यामळेु 

आपल्याकिे जी होते वतलाही येर्ील जनता मकुत असर्णार 

अरेरे!  
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३४. प्रथमच सगळे एकत्र.  

 

 या दसुऱ्या वारीतला महत्वाचा अनिुव म्हर्णज ेआमच्या 

कुटुांबातील आम्ही सवस सिासद प्रर्मच एकत् रावहलो. कारर्ण 

मलुाांची वशक्षर्णे होऊन ते नोकरीला लागल्यावर म्हर्णजे गेली दहा 

वर् े आम्ही दोन्ही मलुाांबरोबर कधीच रावहलो नव्हतो. कधी 

लग्नाकायासवनवमत्त एकत् जमलो अस ू तेवढेच. बाकी सवुजत 

अमेररकेत, जयवांत पणु्यात आवर्ण आम्ही औरांगाबादला अस े

आमचे वतघाांचे तीन सांसार होत ेआम्ही आता पवहल्याांदाच अगदी 

सास बहू मावलकासारखे दोन मलु ेसनुा आवर्ण नातवासह एकत् राहू 

लागलो. आजकाल लग्न झाले की मलुाला वेगळा फ्लॅट घेऊन 

दणे्याच्या जमान्यात आमचा बरोबर उलटा प्रवास झाला म्हटले 

तरी चालेल. आवर्ण तो खपू आनांददायक पर्ण होता.  

 एकत् कुटुांबपद्धती फायदशेीर असते असा वनष्ट्कर्स एका (की 

दोघा) वचनी समाजशास्त्रज्ञानी काढल्याचे वाचनात आह.े त्यात 

त्यानी ऊजास बचत होत े असा एक मदु्दाही माांिला आह.े 

आांतरजालावर शोध घेतला असता एकत् कुटुांब, लग्नानांतर मलुाने 

वेगळे राहर्ण ेवा वेगळे राहून आपल्या आईवविलाशी चाांगले सांबांध 

ठेवर्णे या तीन पयासयाांपैकी पवहल्या आवर्ण वतसऱ्या पयासयाला 
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अवधक पसांती दणे्यात आलेली असली तरी प्रत्यक्षात पवहला 

पयासय कमी प्रमार्णात अवस्तत्वात आह ेअसे आढळते. फक्त मराठी 

वकां वा वहांदी दरूदशसन मावलकाांमध्ये मात् िली मोठी कुटुांबे व 

त्यातील अनेक सदस्याांचे हवेेदावे, रुसव ेव िाांिर्णे दाखवनू एकत् 

कुटुांबपद्धती वकती हावनकारक आह े ह े उत्तम तऱ्हनेे दशसकाांच्या 

मनावर वबांबवण्यात येते. माझ्या अगदी जवळच्या वमत्ाांची मलु े

लाांब राहून चाांगले सांबांध ठेवर्णेच पसांत करतात असे वनदशसनास 

आले आह.े  

 बरेचदा मलुाांना वेगळे राहर्णे अपररहायस होत ेकारर्ण बहुतेक 

मध्यम वगीयात जागा मोठ्या कुटुांबास एकत् राहता येण्याइतक्या 

मोठ्या नसतात. आवर्ण दसुरी महत्वाची गोष्ट म्हर्णजे वशक्षर्णानांतर 

मलुे मळू गावीच राहतील याची वनविती नसते. अगदी माझेच 

उदाहरर्ण घेतले तर औरांगाबादला घर बाांधताना मी अगदी मलुाांच्या 

लग्नानांतरही सवांना एकत् राहता यावे म्हर्णनू तीन शयनगहृ े

असलेले घर बाांधनू घेतले इतका ववचार करून की पढेु घराची 

वाटर्णी करण्याची पाळी आली तरी ती व्यववस्र्त करता यावी. पर्ण 

कसचे काय इांवजवनयर होताच दोघे दोन वदशाांना पळाले आवर्ण 

आम्हाला दोघानाच घरात एकमेकाला शोधण्याची वेळ आली.  
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 या दसुऱ्या वारीत आम्हा सवस कुटुांवबयाांना अनेक वर्ासनांतर 

एकत् राहण्याची सांधी वमळाली पर्ण या सांधीचा जास्तीतजास्त 

फायदा प्रर्मेशनेच लाटला. आता तो चार वर्ासचा होता. त्यान ेया 

काळात आपले िरपरू लाि परुवनू घेतले. तो आता दादा होर्णार 

असल्याने त्यान ेसगळ्याांवरच दादावगरी गाजवायला सरुवात केली. 

मी तर त्याच्या लेखी त्याच्या बरोबरीचा (वकां वा कदावचत 

लहानच)होतो त्यामळेु वफरायला जाताना मला त्याला बरोबर 

घेऊन जावे लाग े वकां वा तोच मला वफरायला घेऊन जात असे. 

बहुतेक आमच्या वफरण्याचा मागस आमच्या सदवनकेच्या आसपास 

असर्णाऱ्या शॉपराइट, ड्रगफेअर, या मॉलमधनू जात असे. तेर्ील 

खेळ आवर्ण वनरवनराळ्या वस्त ूपाहण्यात त्याला खपू मजा यायची. 

आमच्या घरात पैसे आर्णण्याचे काम माझे आवर्ण ते खचस करण्याचे 

त्याच्या आजीचे ही वविागर्णी पवहल्यापासनूच आह ेआवर्ण वतला 

मी अमेररकेत असतानाही धक्का लावला नाही त्यामळेु 

आजोबाांच्याकिे पैसे नसतात अशी त्याची ठाम समजतू 

असण्याचा मला फायदा असा झाला की कोर्णतीही वस्त ूवा खेळ 

मी घेउन दऊे शकर्णार नसल्याने फक्त ते पाहण्यात वकां वा ते 

आजीकिून घेऊन दणे्याच्या आश्वासनावर मी त्याची बोळवर्ण करू 

शकत होतो.  
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 बऱ्याचदा या खेळण्याांचा कारखानाच काढण्याचे स्वप्न तोच 

रांगवत असे आवर्ण ती सवस खेळर्णी त्यातच बनवण्याचे मनोराज्य 

करीत असे. असा उद्योगी नात ूअसण्याचा मला होर्णारा फायदा 

म्हर्णज े त्याला खेळर्ण े घेऊन दणे्याचे माझ्यावरील सांकट टळत 

असे. शॉपराइटमध्य ेत्याला आर्णखी एक आकर्सर्ण म्हर्णजे तेर्ली 

वपकअप व्हनॅ! ती खरेतर एक प्रकारची रॉलीच होती. वतच्या 

केवबनमध्य ेमलुाना बसवनू खरेदी करून घेतलेल्या वस्त ूमागील 

रॉलीत टाकता यायच्या. बाकी इतर रॉलीजनाही मलू ठेवण्याची 

सोय असायची पर्ण यात त्या मलुाला गािीत बसण्याचा आनांद 

वमळायचा त्यामळेु ती प्रर्मेशला फार वप्रय होती. शॉपराइटमध्ये 

गेल्यावर त्यामध्य ेत्याला बसवर्णे हा एक माझा महत्वाचा कायसक्रम 

असे. बऱ्याच वेळा इतर कोर्णीतरी ती नेली असेल तर ती बाहरे 

आर्णनू ठेवेपयंत आम्हास तेर्े र्ाांबाव ेलागे. पवूी ज्या मार्णसान ेती 

नेली असेल त्यान ेजर मळू जागी आर्णनू ठेवली नसेल तर हा पठ््ठया 

पावकंगमध्ये जाऊन बरोबर ती शोधनू मला दाखवायचा की मग 

त्याला वतच्यात बसवनू काही खरेदी करायची असो वा नसो मला 

वफरवावे लागेच.  

 ह ेत्याच्या दृष्टीन ेखरे तर दधुाची तहान ताकावर िागवण्याचा 

प्रकार होता. कारर्ण त्याच्या वाढवदवसाला त्याला दचुाकी घेऊन 

दणे्याचा आमचा ववचार होता आवर्ण त्यानेही घरात होतो तो पयंत 
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या गोष्टीला मान्यता वदली होती. पणु्यात त्याला तीनचाकी 

सायकल घेतलेली होतीच. आता तो दचुाकी चालवेल आवर्ण 

शयसतीत िाग घेऊन पवहला नांबर वमळवेल असे स्वप्न त्याच्यापढेु 

आम्ही रांगवल ेहोत.े पर्ण आम्ही वफरत असताना काही मलुाांच्या 

खेळातील मोटारगाि्या बाहरे ठेवलेल्या त्यान े पावहल्या होत्या 

आवर्ण त्याच्या मनात तशी गािी घेण्याचे स्वप्न साकार होत होते. 

बऱ्याच वेळा तो त्या बाहरे ठेवलेल्या गािीत बसण्याचा हट्ट 

करायचा. सांकुलात अशी खेळर्णी उघि्यावर पिली तरी ती 

चोरीला जाण्याची िीती नसे त्यामळेु घरात अिचर्ण नको म्हर्णनू 

लोक अशी अवजि खेळर्णी बाहरेच ठेवत. ववशेर्त: वरच्या 

मजल्यावरील लोकाांना ती खाली राहू दरे्णेच परविायचे आवर्ण 

प्रर्मेशच्या मत ेती त्यानी त्याच्यासाठीच तेर्े ठेवलेली होती.  

 त्यामळेु वाढवदवसाला आपल्याला तशी मोटरगािी वमळावी 

अशीच त्याची इच्छा होती. त्यानांतर आम्ही प्रत्यक्ष त्याच्या 

वाढवदवसाच्या वदवशी सायकल घ्यायला खेळण्याांच्या दकुानात 

गेलो त्यावेळी आर्णखीच अवघि प्रकार झाला. येर्ील खेळण्याची 

दकुाने म्हर्णजे तेर्े येर्णाऱ्या पालकाला कोठून येर्े येण्याचा 

मखूसपर्णा केला असे वाटायला लावर्णारी, कारर्ण त्या दकुानात 

खेळण्याांचा येवढा मोठा साठा मलुाांच्यासमोर वदसत असे की त्याांना 

आवर्ण त्याांच्या हट्टाला तोंि दतेा दतेा त्याच्या पालकाांना वेिच 
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लागावे. वशवाय कुठलेही खेळर्ण े हाताळण्याचा मकु्त परवाना 

असल्यामळेु सगळी पोरे हवे ते खेळर्ण ेखेळून पहायची. आम्ही 

प्रर्मेशसाठी सायकल खरेदी करण्याच्या उद्योगात गुांग होतो त्या 

काळात हा पठ््ठया हमर गािीत चढून बसला होता आवर्ण तेर्ील 

ववके्रत्याने ती कशी चालवायची याचे तेवढ्यातल्या तेव्ढ्यात 

प्रवशक्षर्णही दऊेन त्याला त्याच्या बापा, काका पेक्षाही गािी 

चालवण्यात तज्ञ करून टाकले आवर्ण आम्हाला मोठ्या सांकटात 

टाकले कारर्ण आता त्याला वाढवदवसाची िेट म्हर्णनू ती हमर 

गािीच हवी होती. ती अजनू तरी त्याच्या बापाच्या अांदाजपत्कात 

बसत नसल्यामळेु शेवटी त्याला सायकलवरच आनांद मानावा 

लागला होता. ते त्याचे द:ुख वेळीअवेळी फर्णा काढत असे.  

 रस्त्यावर ज्या शेकिो गाि्या लावनू ठेवलेल्या असत 

त्याांच्या मेकची नाव ेजाता जाता साांगर्णे हा एक त्याच आविता 

उद्योग होता. मग आमची फेरी सरुू झाली की प्रत्येक गािीकिे बोट 

दाखवीत ही होंिा वसववक ही फोिस ही टोयाटो ही करोला(करोना 

नाही) अशी त्याची उजळर्णी सरुू होत असे. लहानपर्णी सगळीच 

नातवांिे आपल्या आजीआजोबाांची अशीच करमर्णकू करून स्वत: 

ही आनांद वमळवीत असतात. आवर्ण प्रत्येक आजी आजोबाला 

आपले नातविच काय ते जगात सगळ्यात शहार्णे आह ेअसे वाटत 

असते. याचा अनिुव मला नेहमीच येत असे कारर्ण माझ्या 
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वमत्ासमोर वकां वा त्याच्या पत्नीसमोर मी प्रर्मेशचे गरु्णवर्णसन सरुू 

केले की लगेचच त्याांचे आपल्या नातवांिाचे गरु्णवर्णसन सरुू व्हायचे 

आवर्ण मग मला गप्प बसनू ते ऐकून घ्यावे लागायचे. याला अपवाद 

फक्त अजनू जे आजी आजोबा झालेले नाहीत असे वमत्. ह े

वाचर्णारे कोर्णी आजी आजोबा असतील तर त्याांनाही लगेच 

आपल्या नातवांिाच ेगरु्णवर्णसन करण्याची स्फूती आलीच असर्णार.  

 त्याची स्मरर्णशक्ती चाांगलीच तीव्र होती असे म्हर्णावे लागेल. 

मलुाांना आविर्णाऱ्या गोष्टी बरोबर ध्यानात राहतात ह ेखरेच. पर्ण 

या त्याच्या स्मरर्णशक्तीमळेु त्याने एकदा एका मोठ्या अिचर्णीतनू 

मला वाचवल.े आमच्या दररोजच्या प्रिातफेरीत आम्ही मॉलयात्ा 

करतो ह ेमाहीत असल्याने येताना दोनतीन वस्त ूघेऊन यायला 

त्याच्या आजीन े मला साांवगतल.े मी नेहमीच्याच पद्धतीन े ते 

ऐकल्यासारखे करून वपशवी आवर्ण पैसे घेऊन प्रर्मेशसह बाहरे 

पिलो. नेहमीचा फेरा सांपल्यावर मी वस्त ूखरेदी करण्याचा ववचार 

करू लागलो तर एकाही वस्तचू े नाव काही केल्या आठवेना. 

मोबाइल बरोबर नेत नसल्यामळेु तीही सोय नव्हती. नाहीतर सवुजत 

वा जयवांत एकेकटे खरेदीला गेले तर त्याांची सांपरू्णस खरेदी मोबाइल 

कानाला लावनूच होत असते. आता घरी जाऊन पनु्हा ववचारून 

यावे असा ववचार मी करू लागलो पर्ण एक गोष्ट त्याचवेळी 

आठवली की त्या वस्तूांची नाव े वतने प्रर्मेश च्या समोरच 
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साांवगतली होती(कदावचत मी ववसरलो तरी प्रर्मेश बरोबर लक्षात 

ठेवील अशी वतला खात्ी असेल) म्हर्णनू एक चान्स घ्यायचा 

म्हर्णनू त्याला ववचारले, "अरे आजीने कायकाय वस्त ूआर्णायला 

साांवगतले आठवते का? " त्यान ेताबितोब होकार दऊेन सगळी 

यादी मला म्हर्णनू दाखवली आवर्ण मी त्या वस्त ूघेऊन घरी आलो 

आवर्ण आजीच्या शावब्दक माऱ्यातनू वाचलो. .  

 घरातील कॅवसओ, व्ही. सी. आर. टी. व्ही. या सगळ्या 

वस्तवूर पवहला हक्क त्याचा असा त्याचा दावा होता, त्यामळेु तो 

सकाळी उठण्याच्या वेळी मी जर हररप्रसाद चौरवसया वा रववशांकर 

याांची सी. िी. लावलेली असेल तर तो जागा होताच "ह े कुर्णी 

लावलेय? " असे एकाद्या मोठ्या मार्णसाच्या आवविासवात म्हर्णनू 

ते खटकन बांद करून तो टी, व्ही. वर काटूसन लावायचा. मी कॅवसओ 

वाजव ूलागलो की या पठ््ठयालाही तोच वाजवण्याचा उत्साह येत 

असे. येऊनजाऊन अजनू सांगर्णकावर त्यान े हक्क दाखवायला 

सरुवात केली नसल्यामळेु मी त्यावर काही काम करत असलो तर 

त्याचा इलाज चालत नस.े वादवववाद करण्यात तर त्या वयातही 

त्यान ेआजीचा वकत्ता वगरवला होता आवर्ण वतच्याकिील मोठे 

अस्त्र तर त्याच्याजवळचा हुकुमी एक्का होतेच. त्यामळेु त्याला 

एकादी गोष्ट नाकारताना तो लहान आह ेअसे म्हटल्यावर तो आपर्ण 

मोठा असल्याचा दावा करायचा आवर्ण त्याचा आधार घेऊन आता 
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त ूमोठा झालास ना मग ही गोष्ट करू नको म्हटल्यावर त्यान ेएक 

यवुक्तवाद शोधनू काढला होता तो म्हर्णे, "मी लहान झालेला मोठा 

आह"े आता यावर काय बोलर्णार? 

 एकदा तर त्यान ेफारच कमाल केली. तेर्े असतानाही मी 

मधनू मधनू काहीतरी वलहीत असे. त्याच काळात त्याच्या 

आजीचा वाढवदवस होता म्हर्णनू मी एक ववनोदी िाष्ट्य आमच्या 

सांसारावर करून रात्ी घरातील सवांना वाचनू दाखवले त्यातील 

ववनोदाला सवस जर्ण हसनू दाद दते होत.े ते पाहून यालाही अचानक 

स्फूती आली आवर्ण माझे वाचनू झाल्यावर एक कागद घेऊन 

माझ्यासारखाच खचुीवर बसनू वाचण्याचे नाटक करून 

सगळ्याच्याकिे पाहून"जोक" म्हर्णनू स्वत:च हस ूलागला. म्हर्णजे 

मी काहीतरी जोक केला असावा असा त्यान ेअांदाज केला होता.  

 पणु्यात असताना तो ज्य.ू के. जी. त जात होता त्यामळेु आता 

त्याला सीवनअर के. जी. त घालर्णे आवश्यक होते. जवळच्याच 

शाळेत घालर्णे बांधनकारक नसल ेतरी आवश्यक होते कारर्ण या 

शाळाांच्या बसेस नसतात, पालकाांनाच पाल्याच्या शाळेत नेण्या 

आर्णण्याची सोय करावी लागत.े जवळच्या म्हटले तरी कारमधनू 

पांधरा वमवनटात जाता येइल अशा अांतरावरील शाळेत त्याला 

घालण्याचा वनर्णसय घेण्यात आला. शाळा छान होती आवर्ण त्याच्या 
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वगासत फक्त अकरा ववद्यार्ी होत.े त्यात दोन तीन िारतीय होते पर्ण 

मराठी नव्हते. त्याला शाळेत नेण्या आर्णण्यासाठी वहतेशिाई या 

गजुराती गहृस्र्ाला साांगण्यात आले. त्याचा हाच व्यवसाय होता. 

फक्त तो खाजगी पद्धतीने चालवत होता. वहतेशिाई त्याच्या 

गािीतनू जास्तीतजास्त फायदा वमळवण्याच्या उद्दशेाने धांदा करत 

असल्यामळेु प्रर्मेश ह ेत्याच्या दृष्टीन ेअगदी वकरकोळ वगऱ्हाईक 

होत.े त्यामळेु त्याच्या नेण्या आर्णण्याववर्यी जरा बेवफकीरच होता. 

त्यामळेु काही वेळा शाळेत त्याला न्यायला उशीर होई आवर्ण 

शाळेचे व्यवस्र्ापन वेळेववर्यी काटेकोर असल्याने शाळेची दारे 

बांद करत आवर्ण मग त्याची पांचाइत होई.  

 नेण्या आर्णण्यासाठी त्याला बारा िॉलसस दररोजचे ठरले होते 

आवर्ण ते प्रत्येक आठवि्याच्या शेवटी म्हर्णजे पाच वदवसाचे साठ 

िॉलसस द्यायचे ठरले होत.े पर्ण त्यातही तो नाखरू्च होता. वशवाय 

शाळेची वेळ सांिाळावी लागायची असल्यामळेु त्या काळात मोठे 

िािे वमळण्याचा योग आला तरी तो त्याला सोिावा लाग.े त्यामळेु 

तो पवहल्यापासनू जरा कुरकुरतच होता. तरी दसुऱ्या वदवशी 

त्याच्या सोयीनसुार शाळेची वेळ आम्ही बदलनू घेतली होती. एक 

वदवस प्रर्मेशला त्यान ेशाळेत सोिले पर्ण परत आर्णायच्या वेळेस 

त्याचा फोन आला की तो रॅवफक जॅममध्य े अिकला तेव्हाां 

अर्ासतच त्याला घरी आर्णायला आम्हालाच टॅक्सी करून जावे 
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लागले. आवर्ण त्यासाठी पांचवीस िॉलसस मोजावे लागले. येर्े 

टॅक्सीसदु्धा आपल्याकिे ररक्षा जशी रस्त्यावर वमळते तशी वमळत 

नाही. त्याांच्या एजन्सीला फोन करावा लागतो. त्याचा असा 

आम्हाला अनिुव आला.  

 या सगळ्या गिबिीत एक गोष्ट तेवढी बरी झाली होती ती 

म्हर्णज े प्रर्मेश शाळेवर खरू् होता आवर्ण त्याने इांग्रजी बोलता 

आले नाही तरी तेर्े बऱ्यापैकी जम बसवला होता. पवहल्या वदवशी 

शाळा लवकरच सटुर्णार होती आवर्ण अजनू त्याच्या आईची तब्येत 

तशी बरी असल्यान ेती शाळेत परू्णस वेळ र्ाांबली होती पर्ण दसुऱ्या 

वदवसापासनू त्यान ेस्वतांत्पर्णे जार्ण ेअांगवळर्णी पािून घेतले होते 

इतके की तो जाता येता वहतेशिाईशी बऱ्याच गप्पा मारायचा असे 

त्यान े आम्हास साांवगतले. लगेचच त्याचा वाढवदवसही झाला 

आवर्ण त्याच्या वमत्ाांनी त्याला शिुेच्छापत्े वदली. त्या वदवशी 

िाग्यश्री शाळेत चॉकोलेटस घेऊन गेली होती. शवनवारी घरी पर्ण 

आम्ही त्याचा वाढवदवस आजबूाजचू्या लहान मलुाांना बोलावनू 

साजरा केला. प्रर्मेशमळेु आमच्या आजबूाजचू्या बऱ्याच 

लोकाांच्या ओळखी झाल्यामळेु त्याच सांकुलात पाच सहा 

महाराष्ट्रीय कुटुांब ेराहतात हा शोध आम्हाला लागला. खरे तर ही 

मांिळी मागील वेळीही तेर्ेच होती पर्ण त्याांचा पत्ता आम्हास 

नव्हता.  
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३५, डलबटी राष्ट्रीय संग्रहालय  

 

 या वेळी जयवन्त, सौ. िाग्यश्री व प्रर्मेश असल्यामळेु व सौ. 

िाग्यश्रीला फार दगदग सोसर्णार नसल्यामळेु स्र्लदशसन करर्णे 

अवघि होत ेतरी सरुवातीस वतच्या प्रकृतीला मानवेल अश्या काही 

स्र्लाांना िेटी वदल्या. आठच वदवसाांनी वलबटी नॅशनल म्यवूझयम 

पहायला आम्ही गेलो. लोकाांमध्ये ववज्ञानाची गोिी वनमासर्ण व्हावी 

या उद्दशे्यानेच ही उिारलेली होती त्यामळेु जादगुार ज्या क्लपु्त्या 

करतात त्यामागील ववज्ञान काय आह े उदा: खचुीसह मार्णसू 

उचलला जार्णे, गळ्यापासनू वरचा िाग व धि अलग होर्णे ह े

आरश्याच्या सहाय्यान े कसे होत े याचे वदग्दशसन वकां वा लेसर, 

दरूदशसन, इलेक्रॉवनक्स या क्षेत्ातली प्रगती दाखवर्णारे प्रयोग होते. 

आपल्या स्पशेंवद्रयाांची क्षमता एका अांधाऱ्या बोळकां िी मागासतनू 

जाऊन पहाण्याची मिुा होती अर्ासत आपल्या जबाबदारीवर. मी ते 

धािस करताना बोळकां िीच्या मध्य ेआल्यावर आता काही जमत 

नाही असे वाटले तरी मागे वफरर्णे शक्यच नव्हत ेकारर्ण मागचा 

मार्णसू आवर्ण मीही चेंगरलो असतो. त्यामळेु कसाबसा बाहरे 

पिलो तेव्हाां हायस े वाटले, आमचे आतले धिपिर्णे बाहरेील 

पिद्यावर वदसत होत ेआवर्ण प्रत्यक्ष बोळकां िीतनू चालर्णाऱ्याांपेक्षा 
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बाहरेून पहार्णाऱ्यानाच अवधक मजा येत होती असे नांतर बाहरेील 

आमच्या कुटुांवबयाांनी साांवगतले.  

 श्री. लोर्णकर जे मागील वारीत पररवचत झाले होत े त्यानी 

काही वस्त ूवदल्या होत्या त्य न्यायला त्याांचा मलुगा ववजय आला. 

त्याचेबरोबर असलेल्या व्यक्तीचा आपले श्वशरु म्हर्णनू त्याने 

पररचय करून वदला. त्याचवेळी कनेवक्टकटचा श्रीधर अत्े 

आलेला होता त्याला पाहून या सासरेबवुाांनी “अहो तमु्ही 

पोवलटेवक्नक मधील प्रोफ़ेसर अत् े याांचे वचरांजीव का?” असे 

ववचारले त्याने हो म्हर्णनू त्याला घाई असल्यान ेतो वनघनू गेला. मी 

मात् बचुकळ्यात पिलो कारर्ण ह े ववचारर्णारी व्यक्ती औरांगाबाद 

पोवलटेवक्नक मध्य ेअसली पावहज ेह ेसरळच होत ेम्हर्णनू मी त्याना 

ववचारले, ”अहो तमु्ही अत्े याांना कसे ओळखता?” तर त्यान े“मी 

औरांगाबाद पोवलटेवक्नकमध्येच वशकलो” असे उत्तर वदले यावर मी 

जरा घशु्श्यातच म्हटले तरी चालेल, ववचारले, ”मग तमु्ही मला कसे 

ओळखत नाही?” त्यावर ओशाळवार्णे होत त्याने “मी तमु्हाला 

पहाताच ओळखले होते पर्ण सराांना कसे ववचाराव ेअसे वाटले “ 

मग उठून पाया वगैरे पिला पर्ण याला नम्रता म्हर्णाव ेकी सांकोचाचा 

अवतरेक कळले नाही. अर्ासत मधल्या काळात त्याच्यात जसा 

बदल झाला तसा माझ्यातही झाला असर्णार, असो! काही अपेक्षा 

परू्णस होत नाहीत तर काही अनपेवक्षतपर्णे परू्णस होतात, कारर्ण पवहल्या 
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वारीत शेजारच्या घरात आलेला ववद्यार्ी मी तेर्े आल्याचे 

कळल्यावर सहकुटुांब येऊन िेटला होता.  
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३६. सदडनकांची तपासर्णी  

   

 वहिन व्हलॅीच्या आमच्या या वास्तव्यातच सदवनकाांची 

तपासर्णी करण्यात येर्णार आह े अस े समजले. त्या काळात 

सांकुलाचे कायसकारी सिासद वशवाय फायर वब्रगेि, वीजमांिळ 

इत्यादींच े काही सिासद याांची एक सवमती प्रत्येक सदवनकेची 

पाहर्णी करून आगीच्या, ववद्यतुजोिर्णीच्या दृष्टीने सदवनकेच्या 

सरुवक्षततेची पाहर्णी करतात. यावशवाय सदवनका व्यववस्र्त ठेवली 

आह े अर्वा नाही, अिगळ कोठेही साठवत नाहीत याची 

कसोशीन े पाहर्णी करतात. सदवनकेच्या बाांधकामात लाकिाचा 

वापर जास्त असल्याने आगीचा धोका मोठ्या प्रमार्णात सांिवतो 

त्यामळेु इतकी किक तपासर्णी केली जाते. तरीही आगीची जराही 

शक्यता असेल तर धरू दशसक (स्मोक विटेक्टर) लगेच वशट्टी 

वाजवतात. आवर्ण र्ोि्याच वेळात आगीच ेबांब घटनास्र्ळावर 

धाव घेतात. त्यामळेु सौ. ला िाकरी करण्यात बरेच कौशल्य 

वापरावे लाग ेवकां वा नवरात्ामध्ये वदवसरात् वदवा लावर्ण ेअवघि 

काम झाले होते. कारर्ण त्यामळेु काही कारर्ण नसताना आगीच ेबांब 

घरासमोर यायची िीती!  
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 यावशवाय सदवनकेत वकती व्यक्तींनी राहावे याववर्यीही 

वनयम आहते. त्यानसुार एक शयनकक्ष असर्णाऱ्या सदवनकेत 

नवराबायकोचे एक कुटुांब आवर्ण त्याांचे एक मलू एवढ्याच व्यक्ती 

राहू शकत होत्या. एक आर्णखी मलू झाल ेकी दोन शयनकक्ष 

आवश्यक! पर्ण न्य ूजसी मध्य ेिारतीय आवर्ण त्यातही गजुराती 

बहुसांख्य असल्यामळेु ह े वनयम र्ोिे वशवर्ल झाल े आहते. 

व्हराांि्यात कपिे वाळत घातलेले चालत नाही मात् आमच्या या 

सदवनकासांकुलाशेजारीच गजुरातीबहुल सांकुलात कपिेच काय 

पर्ण घरी लाटलेले पापिही बाहरे वाळत घातलेले असत त्यामळेु 

आमच्या घरात सध्या वनयमापेक्षा जास्त व्यक्ती राहत असल्या तरी 

(त्यातील आम्ही पाहुर्णे असल्यामळेु) त्याकिे कार्णािोळा 

करण्यात येईल असे आम्हाला वाटत होते, तरीही या सवमतीच्या 

िेटीच्या वेळी शक्यतो जास्तीत जास्त व्यक्ती घराबाहरे वेळ काढून 

घरात वनयमाएवढ्याच व्यक्ती राहतात असा आिास वनमासर्ण 

करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.  

 प्रत्यक्षात पाहर्णी सवमतीने मात् आग आवर्ण वीज याांच्या 

दृष्टीन ेसरुवक्षतता आवर्ण अिगळ या गोष्टींच्या पाहर्णीकिे अवधक 

लक्ष वदले. त्यादृष्टीन े वॉवशांग मशीनच्या खोलीतील अिगळ 

काढण्याची सचूना त्यानी केली कारर्ण मशीनमध्ये तपमान जास्त 

असते पर्ण बाकी घरातील व्यक्तींची मोजर्णी काही त्याांनी केली 
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नाही. सदवनकेच्या तपासर्णीसाठी वदलेल्या वेळी ती उघिी ठेवर्णे 

बांधनकारक असते. ज्या सदवनकेतील नवराबायको नोकरी करतात 

त्यानी सदु्धा त्या वेळी कोर्णाकिे वकल्ली ठेवनू का होईना तपासर्णी 

करून घेर्णे आवश्यक असते. अर्ासत सदवनकेच्या तक्रारवनवारर्णाचे 

बाबतीतही मांिळ दक्ष असते. याचा अनिुव आमच्या 

वास्तव्यातही आला.  
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३७. अमेररकेत घर खरेदी  

 

 त्याच काळात सवुजतने घरच ववकत घेण्याचा ववचार सरुू 

केला, कारर्ण दरवर्ी िाि्यापोटी बारातेरा हजार िॉलसस 

घालवण्यापेक्षा एकदाच बरेच पैस ेघालवनू ते ववकत घेर्णेच जास्त 

फायदशेीर होण्याची शक्यता वाटली. वशवाय आता त्याला ग्रीन 

कािस असल्यामळेु त्याला कजस वमळू शकत होत.े घर ववकर्ण ेआवर्ण 

ववकत घेर्णे ही कामे येर्े बहुताांशी परू्णसपर्णे एजांटाांमाफस तच केले जात.े 

(आपल्याकिेही हाच प्रघात आह ेम्हर्णा) काही िारतीय व्यक्तीही 

या व्यवसायात आहते. काही एजांट अवतशय माहीतगार असतात 

आवर्ण ववके्रता आवर्ण ग्राहक दोघाांनाही फायदा होईल अशा 

पद्धतीन े ते व्यवहार करतात. एजांटामाफस त ववकल्या जार्णाऱ्या 

घरासमोर एका पाटीवर त्या एजांटच ेवकां वा एजन्सीचे नाव व फोन 

नांबर वलवहलेला असतो. मालकच घर ववकर्णार असेल तर फॉर सेल 

बाय ओनर अशी पाटी असत.े सेंच्यरुी २१ ही एक मोठी एजन्सी 

आह ेआवर्ण सवुजतचे घर त्याच एजन्सीच्या एका एजांटकिून आम्ही 

घेतले.  

 अमेररकेत गेल्यावर सरुवातीचे बरेच वदवस सेंच्यरुी २१ ही 

काय िानगि आह ेह ेमला माहीत नव्हते त्यामळेु एकदा माझी 
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फवजती झाली होती. मी वफरायला जाताना नवे नव े मागस 

धुांिाळायचा प्रयत्न करायचो तेव्हाां काही खरु्णा लक्षात ठेवायचो. 

एके वदवशी जरा नवीन मागस पकिून एक खरू्ण म्हर्णनू मी सेंच्यरुी 

२१ ही पाटी लक्षात ठेवली आवर्ण माझा घात झाला कारर्ण तशा 

पाट्या जी घरे ववक्रीस होती अशा बऱ्याच घरापढेु होत्या आवर्ण 

परतीच्या वाटेवर मी त्याच प्रकारच्या दसुऱ्या पाटीचा वेध 

घेतल्यामळेु मी िलत्याच रस्त्यावर गेलो. मात् फार दरू गेलो 

नसल्यामळेु मी योग्य मागासला फारसा न िटकता लागलो. त्यावेळी 

मला लाहानपर्णी वाचलेली “रातोरात लांबी दाढी” या गोष्टीची 

आठवर्ण झाली.  

 सवुजतने प्रर्म जवळच्याच एका एजांटाकिे आपल्याला घर 

पावहज ेअसल्याची मागर्णी केल्यावर त्याने काही घरे सचुवली. 

खरी पर्ण त्याचबरोबर सवुजतने र्ोिाकाळ र्ाांबाव ेअसा सल्लाही 

त्यान े वदला ह्या एजांटाला सवुजत घर घेईल याववर्यी शांका 

असल्यास नकळे! कदावचत दोघाांची वेव्हलेंग्र् जळुली नसावी. 

वशवाय सवुजतने घरासाठी आपली खचस करण्याची जी मयासदा 

साांवगतली वतला अगदी घट्ट पकिून तो घरे दाखवत होता. आम्हीही 

सवुजतबरोबर काही घरे पाहवयास गेलो. काही घरात अजनू मालक 

राहत असल्याचे वदसले पर्ण एजांटाबरोबर आम्ही गेल्यावर मालक 
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मध्य े काही लिुबिु न करता एजांटास आमच्यासमवेत घराची 

पाहर्णी करू दईे.  

 काही घरे मात् ओपन हाउस अशी पाटी लावलेली असत तेर्े 

वेगवेगळे एजांट आपआपल्या वगऱ्हाइकाना त्या वववशष्ट वेळेत 

घेऊन येताना वदसत त्यामळेु त्या काळात त्या घराला एकाद्या 

म्यवूझयमचे स्वरूप येत असे. काही घराांच्या चाव्या एजांटाांकिे 

असत आवर्ण ते घर ववकत घेऊ इवच्छर्णाऱ्या आमच्यासारख्या 

व्यक्तीस फोन करून त्याांना योग्य वाटर्णाऱ्या वेळी पत्ता दऊेन 

बोलावनू घेत आवर्ण ते घर उघिून त्यातील सवस सखुसोयींची 

कल्पना परू्णसपर्णे दते. आमच्या परत वनघण्याच्या काळातच अशी 

बरीच घरे आम्ही पावहली. बहुतेक घरात गॅस वॉवशांग मशीन. फ्रीज, 

ओव्हन, मायक्रोवेव्ह, ए. सी. व हीटर या गोष्टी असतच. मग 

त्याांच्यात काही कमी ज्यादा सोयी असत आवर्ण सामान 

ठेवण्यासाठी कपाटे, माळे या गोष्टी कमी अवधक प्रमार्णात असत. 

काही घराांना तळघर असे 

 आपल्याकिेही अलीकिे फवनसचरसह घरे ववकण्याची पद्धत 

वनघाली असली तरी बहुधा आपल्याला ववकत घ्यावयाचे घर ह े

केवळ विांती, दारे, वखिक्या आवर्ण छत एवढ्याच ऐवजावनशी 

वमळत ेकारर्ण घर ववकर्णारा आपला सतुळीचा तोिादखेील घरात 
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राहर्णार नाही याची काळजी घेतो. मीसदु्धा घर ववकताना हचे केल.े 

सरकारी सामान हलवण्याची अर्वा ववकण्याची " आह े तेर्नू 

आवर्ण आह ेतशा पररवस्र्तीत" जशी वनववदा मागवण्यात येते तसेच 

येर्ील घराबाबतीत ववकर्णाऱ्याचे धोरर्ण असते.  

 त्यामळेु घर ववकताना सवस फवनसचरसह आवर्ण शक्यतो 

सवुस्र्तीत आर्णनू ववकण्याची प्रर्ा आह.े अर्ासत काही 

मोिकळीला आलेली घरे ववकत घेऊन ती व्यववस्र्त सवुस्र्तीत 

आर्णनू परत चाांगल्या वकां मतीस ववकर्णारेही काही लोक येर्े 

आहते, त्याांचा तोच व्यवसाय असतो आवर्ण त्यातनू प्राप्ती पर्ण 

चाांगली होते. आपल्याकिे आता बांगला हा प्रकार मोठ्या शहरात 

हळूहळू लपु्तच होत आह ेआवर्ण सदवनका घेर्णेच इष्ट ठरत आह.े 

याचे एक महत्वाचे कारर्ण बांगल्याची दखेिाल करर्ण े वजवकरीचे 

होत आह.े आमच्यासारख्या ज्यानी बांगले बाांधनू हौसेने बाग केली 

त्याांना बागेत काम करण्यासाठी अांगात त्ार्ण नाही आवर्ण त्या 

बागेकिे दलुसक्ष होऊन झािे वाळत चाललेली पाहवत नाही. 

बांगल्यािोवती आपर्ण हौसेने केलेल्या बागेकिे लक्ष द्यायला नव्या 

वपढीला फुरसत आवर्ण उत्साह नाही. एकीकिे हररत क्राांतीचा नारा 

लावायचा आवर्ण घरात मात् त्याच्या उलट पररवस्र्ती, त्यामळेु 

वकत्येक लोकाांनी नाइलाजाने बांगल ेववकले आवर्ण ते सदवनकेत राहू 

लागले असे आढळत.े वशवाय राहण्याच्या जागेचे क्षेत् जसजसे 
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आक्रस ूलागले तसे बांगल्याांिोवती उांचउांच इमारती उभ्या राहून 

बांगल्याांची हवाच बांद होऊ लागली.  

 अमेररकेत अजनू तरी जागेचा दषु्ट्काळ जार्णव ून लागल्यामळेु 

बांगल्याांच्या राांगा वदसतात. पर्ण पवहल्या एजांटाने बऱ्याच जागा 

दाखवनूही आम्हास एकही पसांत पिली नाही. सवुजतच्या सदुवैाने 

लवकरच एका चाांगल्या एजांटाचा पता त्याला लागला. ती एजांट 

आांटोवनओ ही अवतशय उत्साही बाई होती ती मळू इटावलयन. मळू 

दशे सोिून येर्े स्र्ावयक झाल्यावर इांवग्लश वशकून वतने हा 

व्यवसाय सरुू केला. प्रर्म सांयकु्ता वतच्याकिे गेली. वतच्याकिे 

गेल्यावर लगेचच वतने एक घर दाखवायलाच वतला नेल.े ह ेघर खरे 

तर एका वगऱ्हाइकाला पटले होत.े तसे पटले की लगेच खरेदीदार 

आपला वकां मतीचा आकिा मालकाला कळवतो, आवर्ण तो 

मालकाला पटल्यास पढुील कायसवाही सरुू होत.े दोघवतघानी जर 

घर पसांत असल्यामळेु आपले आकिे कळवले तर जास्तीतजास्त 

बोली करर्णाऱ्यास बहुधा मालक पसांत करतो. जर दोघाांचा आकिा 

सारखाच असला तर जो अगोदर मालकाला कळवतो त्यालाच 

प्राधान्य द्यावे लागत.े या घराचे बाबतीत पवहल्या खरेदीदारास कजस 

वमळण्यास अिचर्ण उत्पन्न झाल्यामळेु ते घर पनु्हा बाजारात आले 

होत.े  
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 अांटोवनओच ेवैवशष््टय ह ेकी वतला आमची अपेक्षा काय आह े

याचा बरोबर अांदाज आला होता त्यामळेु वतन ेआमच्या मयासदपेे क्षा 

बरीच जास्त वकां मत असलेले ह ेघर आम्हाला दाखवले. . वतच्या 

मत े ह ेिारतीय कुटुांबाला योग्य घर होते. घराचे स्र्ान ही गोष्ट 

महत्वाची होती. न्य ूजसी मधील एविसन िाग वशक्षर्णाच्या दृष्टीने 

प्रवसद्ध होता, येर्ील शाळा सगळ्याच उत्तम होत्या त्यामळेु या 

िागातील घराांच ेिावही जास्त होत.े त्यामळेु सवुजतच्या मयासदपेेक्षा 

जवळजवळ एक लाख िॉलर अवधक वकां मत असलेले ह े घर 

आम्हाला पसांत पिले. अर्ासत आम्हा दोघाांना त्या वकां मतीशी काही 

दरे्णे घेर्णे नव्हत े पर्ण सवांना पसांत पिल्यावर वकां मतीबाबत 

सवुजतला हात आखिता घेर्णे अवघि गेले. १० हदेर ड्राइव्ह या 

घराच्या प्रर्मदशसनीच आम्ही प्रेमात पिलो. या घराचा दरवाजा 

पविमाविमखु होता. १०, ००० चौरस फुटाच्या प्लॉटवर ह ेघर उि े

होत.े खालच्या मजल्यावर मोठा हॉल, स्वयांपाकघर, िोजनासाठी 

जागा, अवधक र्ोिी मोकळी जागा आवर्ण अधी बार्रूम, तर 

वरच्या मजल्यावर तीन शयनगहृ ेआवर्ण दोन परू्णस स्नानगहृ ेअशी 

रचना होती. अध्यास स्नानगहृात फक्त कमोि आवर्ण बेसीन असते. 

वजना लाकिी आवर्ण हॉलमधनू वर जार्णारा होता.  

 घरमालकान ेअगदी हौशीन ेवनरवनराल्य़ा सोयी करून घेतल्या 

होत्या आवर्ण त्याची परू्णस कल्पना अांटोवनओला होती, त्यामळेु 
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आम्हाला घर दाखवताना त्या सवांचे यर्ायोग्य प्रदशसन वतने केले. 

नोकरीसाठी मालकाला टेक्साससारख्या बऱ्याच दरूच्या िागात 

जावे लागल्यामळेु त्याला ह ेघर ववकाव ेलागत होते. ज्या वदवशी 

सांयकु्ता अांटोवनओकिे गेली त्याच वदवशी ह ेघर परत बाजारात 

आले होत ेआवर्ण ते लगेच ववकले जाईल याची खात्ी असल्याने 

वतने घर दाखवण्याची घाई केली. त्यावेळी सवुजत नव्हता तेव्हा 

त्याला त्याच वदवशी रात्ी घर दाखवनू मालकाला आपला आकिा 

कळवण्यास ऍ ांटोवनओने जवळजवळ िागच पािले. ह ेघर महाग 

असले तरी या िागात तमुच्या सवस अपेक्षा परू्णस करर्णारे असे घर 

वमळर्णार नाही असे वतने त्याला बजावनू साांवगतल्यामळेु त्याचाही 

नाइलाजच जर्ण ू झाला आवर्ण त्यान े त्याची बोली मालकाला 

कळवली आवर्ण खरेच अांटोवनओचा अांदाज बरोबर होता कारर्ण 

दसुऱ्य़ाच वदवशी आर्णखी एका व्यक्तीस ते घर पसांत पिले आवर्ण 

त्याचा दकेार सवुजतपेक्षा र्ोिा जास्तच होता पर्ण अांटेवनओने काय 

जाद ूकरून मालकाला पटवले कुर्णास ठाउक पर्ण त्याने सवुजतचा 

दकेार मान्य केला.  

 त्यापढुील पायरी म्हर्णजे दोन्ही बाजूांनी आपापले वकील 

नेमनू त्याांनी घराववर्यी बोलर्णी करायची यात कायदशेीर बाज ू

सांिाळल्या जातात. यावशवाय घराची पाहर्णी इन्स्पेक्टर करतात 

आवर्ण पाहर्णीचा अहवाल खरेदीदारास दऊेन घरात कायकाय त्टुी 
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आहते याची मावहती दतेात. आियस म्हर्णजे ह े इन्स्पेक्टर दोन्ही 

बाजकूिून पैसे घेऊन हवा तसा अहवाल सादर करर्णारे नसतात. ते 

खरोखरच बारकाईन ेपाहर्णी करतात. इन्स्पेक्टरने पाहर्णी करायला 

जातो असा सवुजतला फोन केल्यावर सवुजत घराकिे उशीरा गेला 

पर्ण इन्स्पेक्टर मात् आलेला होता आवर्ण अगदी बारकाईने पाहर्णी 

करत होता. या पाहर्णीनसुार घरातील त्टुी त्यान ेदाखवल्या आवर्ण 

त्या मालकाने परू्णस करून द्यायच्या असतात वकां वा सवुजतला 

त्यासाठी योग्य तेवढी िरपाई वमळावी असे त्यान ेसाांवगतले. या 

भ्ररपाईववर्यी वकील चचास करतात आवर्ण तसे मालकाला कळवले 

जात.े  

 येर्े घराचे परू्णस वर्णसन येर्ील नगररचना कायासलयात उपलब्ध 

असते त्यामळेु त्या जागेची िकूां पप्रवर्णता, जवमनीतनू पार्णी 

येण्याची शक्यता इ. गोष्टींचे परू्णस ज्ञान ग्राहकास अगोदरच वमळते. 

काही घराांवरून उच्चदाब ववद्यतु्वाहक तारा जात होत्या, त्याचा 

पररर्णाम आत राहर्णाऱ्या व्यक्तींवर ववशेर्त: लहान मलुाांवर 

होण्याची शक्यता असल्यामळेु अशी घरे कमी वकां मतीत उपलब्ध 

होत असनूही आम्ही टाळली. या बाबतीत एकूर्णच जागरुकता 

असल्यामळेु अशी घरे अनेक वदवस For sale च्या पाट्या 

लावलेल्या असनू मोकळीच पिलेली आढळली. माझ्या 

वफरायच्या मागासवरील एक घर असे ववक्रीसाठी असल्याची पाटी 
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लावलेले मी िारतात येऊन परत पढुच्या वेळी गेलो तरी तसेच 

मोकळे पिलेले वदसले.  
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३८. एअर इडंिया डझन्दाबाद!  

 

 सवुजतच्या घराचा व्यवहार आम्ही तेर्े असेपयंत परू्णस 

झालाच नाही. पर्ण तो परुा होऊन ताब्यात आल्याचे आम्ही पणु्यात 

जाऊन वस्र्रस्र्ावर झाल्यावर आम्हाला समजले. आमचे ओपन 

वतकीट असल्यान े आवर्ण इवमग्रेशन अवधकाऱ्याने वदलेल्या 

तारखेपवूी केव्हाही आम्ही वनघ ूशकत असल्याने सवस जर्ण जरा 

जास्तच वनविांत होत,े पर्ण त्यामळेु मी तगादा लावनूही परतीचा 

वदवस ठरवनू त्याची एअर इांविया किे बोलनू वनविती करण्याकिे 

मलुाांचे म्हर्णज ेत्यातही सवुजतचे जरा दलुसक्षच झाले, त्याला बऱ्याच 

आघाि्या सांिाळाव्या लागत असल्याचा पररर्णाम! जयवांत तसा 

सध्या पाहुर्णाच होता. शेवटी ज्यावेळी प्रत्यक्ष वनविती करण्याची 

वेळ आली तेव्हाां काही ठराववक तारखाांनाच जागा उपलब्ध होत्या 

शेवटी १० जानेवारीच्या उि्िार्णात जागा उपलब्ध असल्याचे 

एअर इांवियातफे साांगण्यात आले आवर्ण आमचे त्या वदवसाचे 

वतकीट वनवित झाले.  

 नेवाकस  ववमानतळ आता पररवचत झाला होता आवर्ण आज 

त्याचा अवधकच पररचय होर्णार होता. कारर्ण नेहमीचे उपचार 

पटकन व्यववस्र्त पार पिल.े पर्ण मी दारातनू आत वशरताना 
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सांकेतध्वनी झाल्यामळेु माझ्या बॅगेत काहीतरी आक्षेपाहस वस्त ू

असल्याच े सरुक्षा पाहर्णी करर्णाऱ्याच्या बरोबर लक्षात आले, 

वनघण्याच्या घाईत एक चकू माझ्याकिून झाली होती ती म्हर्णजे 

दाढी करून ब्लेिचे पाकीट मी केबीन बॅगमधील पाउचमध्येच 

ठेवले होत ेआवर्ण तेच कारर्ण त्या बझर होण्यामागे होते. पर्ण मला 

मात् आपर्ण खात्ीन ेकाही घेतले नाही असे वाटत असल्याने मी 

माझ्याकिे आक्षेपाहस काही नाही असे साांग ूलागलो पर्ण माझी 

केवबनबॅग उघिल्यावर त्यातनू ब्लेिचे पाकीट बाहरे पिल्यावर 

मात् मी ओशाळलो, पर्ण तपासर्णी करर्णाऱ्या अवधकाऱ्यान ेमात् 

त्याचे िाांिवल न करता अशा चकुा होतातच असा उलट मलाच 

धीर वदला एवढेच नव्ह े तर मला ते पाकीट बरोबर आलेल्या 

कोर्णाला द्यायचे असेल तर ते दणे्याचीही परवानगी वदली पर्ण 

आम्हाला सोिायला आलेल्या व्यक्तींना सोिून जवळजवळ ३-४ 

शे मीटर इतके अांतर परत चालत जाऊन आमच्या मलुाांना उपयोगी 

नसर्णारे पाकीट त्याांच्या हवाली करण्याऐवजी ते तेर्ेच फेकून दरे्णे 

मी पसांत केले. पढेु मात् काहीही अिर्ळा न होता आम्ही पढेु गेलो 

आवर्ण तेर्नू फक्त ववमानातच चढायचे बाकी असताना मलुाांना 

फोन करून सगळे व्यववस्र्त आह ेआता तमु्ही घरी जायला हरकत 

नाही असे साांवगतले. र्ोि्याच वेळात राांग आवर्ण क्रमाांकानसुार 
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ववमानाच्या आत आम्हास सोिण्यात आले आवर्ण आम्ही आत 

जाऊन स्र्ानापन्न झालो.  

 र्ोि्या वेळाने नेहमीप्रमार्णे सवांना मोसांबीचा रस दणे्यात 

आला. हा इतका आांबट रस एअर इांवियावाले कोठून पैदा करतात 

कोर्णास ठाऊक. त्यानांतर येर्णाऱ्या शीतपेयात बरेच पयासय असतात 

पर्ण या रसाला मात् तो न घेर्णे हा एकच पयासय असतो. ववमान 

सटुण्यापवूी समोरील पिद्यावर कवठर्ण प्रसांगात सरुक्षातरतदुी कशा 

वापरायच्या याववर्यी मावहती दणे्याचे काम सरुू झाले. हल्ली 

त्याचबरोबर एक कमसचारीही त्याचे प्रत्यक्ष वदग्दशसन करतो. ववमान 

सटुण्यापवूी हा िाग परू्णस झाल्यावर बेल्ट बाांधर्ण.े मोबाइल बांद 

करर्ण,े वगैरे सचूना न होताच एकदम ववमान हल ूलागले आवर्ण मी 

आियसचवकत झालो पर्ण नांतर ती हालचाल र्ाांबली 

ध्ववनके्षपकातनू ववमानातील वबघािामळेु ववमान सटुण्यास ववलांब 

होत असल्याचे साांगनू प्रवाशाांना होर्णाऱ्या गैरसोयीबद्दल त्याांची 

क्षमा मागनू झाली आवर्ण तरीही इांवजनाची दरुुस्ती शक्यतो लवकर 

करून लवकरच वनघ ू अशी आशा पर्ण दाखवण्यात आली. 

तासािरात वनघ ूअसा वदलासा दणे्यात आला. पवहल्याांदा ववमान 

हल ूलागण्याचे कारर्ण वेगळेच होत ेआवर्ण ते नांतर समजले.  
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 आमच्या शेजारी एक फ्रें च यवुती पॅररसला उतरर्णारी बसली 

होती. आत वशरल्यावर लगेच वतच्या लॅपटॉपवर काम करण्यात 

गुांगनू गेली वतला या घोर्र्णा ऐकू गेल्याच नाहीत. पर्ण र्ोि्या 

वेळान ेवतला जाग येऊन ती अजनू ववमान का सटुत नाही असे मला 

ववचारू लागली त्यावर मी वतला वदलेल्या उत्तरावर वतचा ववश्वास 

बसला नाही बहुधा एअर इांवियाच्या ववमानात प्रवास करण्याचा हा 

वतचा पवहला अनिुव असावा. त्यामळेु ती ववमानकमसचाऱ्यापैकीच 

एकाला ववचारण्यासाठी त्याांच्या बसण्याच्या जागेवर गेली, ते 

वतला काय साांगतात या उत्सकुतेने मीही वतच्या पाठोपाठ गेलो 

आवर्ण त्याांच्या साांगण्याचा मवततार्स ऐकून मी गारच झालो. त्याांच्या 

साांगण्यानसुार प्रवाशाांचे सामान ववमानात चढवर्णाऱ्या रकनेच 

ववमानाला जोरदार धिक वदल्यामळेु इांवजन नादरुुस्त झाले आह ेह े

ऐकल्यावर ववमान अचानक हालण्याचे कारर्ण कळल े व 

त्याचबरोबर माझ्या अवियाांवत्की वशक्षर्णानसुार तासािरात 

आपल्याला वनघता येईल हा त्यानी प्रवाशाांना दाखवलेला 

आशावाद खरा ठरण्याची शक्यता मला कमी वाटू लागली. कारर्ण 

रस्त्यावर कार बांद पिली तर ती पमु्हा सरुू करण्यास चार पाच तास 

लागतात असा आमचा अनिुव! आमच्य घरातील प्रत्येक लग्नात 

वहासिी मांिळींची बस वकां वा रेनसदु्धा बांद पिून वऱ्हािी कायसस्र्ळी 

पोचतात की नाही हा अबिुव गाठीशी असल्यामळेु अशा 



हसरी वारी श्याम कुलकर्णी 

पान | 274 

 

दरुुस्तीला कमीतकमी १५ ते २० तास लागतील असा माझा 

अांदाज! वशवाय नादरुुस्त होऊन बांद पिून बदलाव ेलागर्णे हा म. 

रा. वव. प. मांिळाचा अनिुव िारतीय महाराजा ववमानाच्या 

बाबतीतही आम्हाला करून दईेल ही माझ्या पवहल्या वारीतील 

अपेक्षा आता परुी करण्याची सांधी त्याने साधली.  

 माग े वपटसबगसला आम्हाला ववमानतळावर मकु्काम 

करण्याची एक सांधी आली होती त्याची िरपाई आता होर्णार की 

काय असे बाटू लागले तेवढ्यात घोर्र्णा झाली, " ववमान उद्या चार 

वाजेपयंत वनघ ूशकर्णार नाही. (म्हर्णज ेत्यानांतर केव्हा वनघ ूशकेल 

याचा नेम नाही) प्रवाशाांना ववमानात जेवर्ण करून हॉटेलमध्य े

नेण्यात येईल. ज्याांना हॉटेलमध्ये जेवायचे असेल त्याांना जेवण्याचे 

वतवकट दणे्यात येईल. ज्याांना घरी जायचे असेल त्याांनी आपले 

सांपकस  दरूध्वनी एअर इांविया च्या वखिकीवर दऊेन घरी जावे. " 

र्ोिक्यात आमच्यासारख्या घर जवळ असर्णाऱ्याांना आमचा 

मकु्काम वाढवण्याची सांधी(की सक्ती?) आता वनमासर्ण झाली.  

 आम्ही आपल्या केबीन बॅगा घेऊन खाली उतरलो आवर्ण मी 

घरी फोन करून ही सवुातास साांवगतली. आम्हाला सोिून ते नकुतेच 

घरी पोचनू जेवायला बसले होत.े आमचा फोन वमळाल्यावर 

सवुजतने तमु्ही तेर्ेच र्ाांबा मी तमु्हाला न्यायला येतो असे 
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साांवगतले. वटकेवटांग कौंटरवर जाऊन आमचे बोविंग पासेस परत 

केले आवर्ण त्याना आमचे सांपकस  दरूध्वनी दऊेन सवुजतबरोबर घरी 

परत आलो. आमचे मखु्य सामान ववमानतळावरच राहू दणे्यात 

आले कारर्ण आमचे सवस सामान ववमानात चढवल्यानांतर ववमानात 

वबघाि झाला होता. आम्हाला पढेु वमळर्णाऱ्या उि्िार्णात सामान 

चढवले जाईल अशी अपेक्षा होती.  

 आम्ही घरी आल्यावर खरा खरू् झाला असेल तर तो प्रर्मेश. 

कारर्ण आम्ही ववमानतळावर त्याला घेऊन गेलो नव्हतो त्यामळेु 

आम्ही असेच कुठेतरी खरेदी करावयास गेलो अस ूअसा त्याचा 

गैरसमज झाला होता वकां वा करून दणे्यात आला होता. दसुऱ्या 

वदवशी सकाळी आपल्याला एअर इांवियाच्या ऑफीसकिून फोन 

येईल अशी अपेक्षा होती पर्ण ती परू्णस न झाल्यामळेु आम्हीच फोन 

लावल्यावर त्याांनी उत्तरादाखल एक ध्ववनफीतच लावनू ठेवली 

होती आवर्ण त्यावर " दहा जानेवारीची एअर इांवियाचे सांध्याकाळी 

सहा वाजता होर्णारे उि्िार्ण ववमान नादरुुस्त झाल्यामळेु पढेु 

ढकलण्यात आले आह ेआवर्ण प्रवाशाांशी सांपकस  साधण्यात येईल. 

" अशी उद्घोर्र्णा ध्ववनमवुद्रत करून ठेवली होती. त्यामळेु 

आम्हाला वदवसिर तीच ऐकण्याचे काम करावे लागले. मध्येच 

एकदा त्याांचा फोन आला, वाटल े चला वनघाव े लागर्णार पर्ण 

त्याच्याकिून ववचारर्णा झाली की आमची ग्रीनकािे आहते का. 
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बहुधा लांिनमागे जार्णाऱ्या उि्िार्णात आम्हाला समाववष्ट 

करण्याचा त्याांचा ववचार असावा. पर्ण ती नाहीत असे कळल्यावर 

तो ववचार त्याांनी रद्द केला. अशा रीतीन ेतो वदवस काहीच न होता 

गेला. आता मानवसक तयारी वनघण्याची झाल्यान ेआवर्ण महत्वाचे 

सामानही बरोबर नसल्यामळेु (अगदी ज्ञानेश्वरीही मखु्य सामानात 

गेली होती.) आमची अवस्र्ा वत्शांकूसारखी झाली होती. अकरा 

जानेवारीचा वदवस असाच गेला.  

 १२ तारखेस सकाळपासनू काहीच हालचाल नाही, आम्ही 

बेचैन. मलुाांना कामावर जार्णे िागच होत.े ते गेल्यावर जर अचानक 

एअर इांवियाला जाग आली तर काय करायच े म्हर्णनू एका 

टॅक्सीच्या एजन्सीला फोन करून ठेवले. तशात एकदम दपुारी फोन 

आला की लफु्तान्साने जाण्यास तयार आहात का, फ्लाइट 

सांध्याकाळी ५-४५ ला होती. आम्ही सवुजतचा फोन नांबर दऊेन 

त्याच्याशी बोलायला साांवगतले. त्याचा नांतर तयार राहा असा फोन 

आल्यावर आम्ही पनु्हा तयार झालो. नेवाकस  ववमानतळावर पोचलो 

तेव्हाां दपुारचे ४ वाजले होते. सामानाचे काम नसल्याने वेळ कमी 

लागेल असे वाटत होत ेपर्ण तेर्े सगळा सावळा गोंधळ होता. एअर 

इांवियाच्या कौंटरला अगदी एकाद्या एस. टी. स्टॅ ांिची कळा आली 

होती. त्या उि्िार्णाने मखु्यत्व े १४ जानेवारीच्या सांक्राांतीसाठी 

जार्णाऱ्या गजुराती बांध ूिवगनींची गदी होती. त्यातले बरेच ग्रीन 
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कािसधारक कालच लांिनमागे उिून गेले होत े पर्ण अजनूही 

त्याांच्यापैकी बरेच वशल्लक होत.े त्या सवांचा गजुराती कलकलाट 

चाल ूहोता आवर्ण सगळ्यात वाईट गोष्ट म्हर्णज ेआपआपले लगेज 

ताब्यात घ्या अशी उद्घोर्र्णा झाली आवर्ण आमच्या पायातले 

अवसानच गळाल.े म्हर्णजे सामान ताब्यात घेऊन पनु्हा चेवकां ग 

होर्णार होते आवर्ण ते सामानही ववमानतळाच्या तळमजल्यावर 

रकमधनू आर्णनू टाकण्यात (अक्षरश: टाकण्यातच येत होत ेह ेपढेु 

कळल)े येत होते. ते आपले आपले शोधनू घ्यायचे, ते घेऊन तीन 

मजले वर येऊन मग त्याचे चेवकां ग व्हायचे आवर्ण त्यानांतर आम्ही 

ववमानात चढायचे म्हर्णजे आमच्यासारख्या पैलवतरी नेत् 

लागलेल्याांना ते वमटण्याचीच वेळ होती.  

 सवुजत सामान आर्णण्यासाठी रॉली घेऊन गेला. वरचा िाग 

वातानकूुवलत होता पर्ण तळमजला अगदी उघिाच होता आवर्ण तो 

जानेवारी मवहना होता त्यामळेु तेर्े किाक्याची र्ांिी होती त्यामळेु 

तेर्े उि े राहून त्याचे पाय गारठून गोठण्याची वेळ आली, तरी 

सामान रकन ेहळूहळू येतच होत.े आर्णनू ते गॅसची वसवलांिरे ज्या 

पद्धतीन ेमजरू रकमधनू वाटेल तशी फेकत असतात तसेच सामान 

फेकण्यात येत होत,े काही प्रवाशाांच्या बॅगाांची दोन िागात 

वविागर्णी होऊन सामान बाहरे िोकाव ूलागले. असा एक प्रवासी 

सांतापाने एअर इांवियाच्या अनेक कुळाांचा उद्धार करत होता आवर्ण 
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याववर्यी तक्रार करर्णार असा दम िरत होता पर्ण त्याचा पररर्णाम 

त्या फेकर्णाऱ्याांवर जवळजवळ होतच नव्हता म्हटले तरी चालेल. 

सवुजतचे पाय गोठून जाण्याची पाळी आली तरी आमचे सामान 

येतच होते. शेवटी त्यान ेजयवांतला फोन करून लवकर येण्याचा 

आग्रह केला आवर्ण तो आल्यावर त्याला तेर्े उिा करून तो वर 

आमची पररवस्र्ती काय आह ेपाहण्यास आला.  

 वर आम्ही आमच्या मळू वतवकटाच्या ऐवजी बदललेल्या 

उि्िार्णाचे वतकीट वकां वा बोविंग पास यापैकी जे काही वमळेल ते 

घेर्णाऱ्याांच्या राांगेत उि ेराहण्याचा प्रयत्न करत होतो आवर्ण शेवटी 

कां टाळून बसकर्ण मारून बसलो होतो तरी राांग पढेु सरकत नव्हती. 

उि्िार्ण सांध्याकाळी ५-४५ च ेहोत ेआवर्ण पाच तर वाजनू गेले 

आवर्ण त्या उि्िार्णातील जागा सांपल्याचे घोवर्त करण्यात आले. 

अजनू आमचे सामानही आमच्या ताब्यात वमळाले नव्हत.े 

तेवढ्यात खालच्या मजल्यावरून जयवांतचा मोबाइल वाजला तो 

आमच्या बॅगा सारख्या वदसर्णाऱ्या बॅगा आमच्याच आहते वकां वा 

नाहीत ही ववचारर्णा करत होता. त्यावर चचास होऊन त्या 

आमच्याच आहते असा वनष्ट्कर्स वनघाल्यावर सवुजतने इकिे 

घसुखोरी करत एअर इांवियाच्या कौंटरवरील कमसचाऱ्याला बराच 

दम वदल्यावर शेवटी दसुऱ्या वदवशीच्या उि्िार्णात जागा 

वमळवली. ते उि्िार्ण फॅ्र ांकफटसवरून जार्णारे होते. जे वमळेल ते घे 
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असा वनवासर्णीचा सरू मी काढला आवर्ण दसुऱ्या वदवशीच्या त्या 

उि्िार्णाचे वतकीट वमळवले.  

 तोपयंत आमचे सामान रॉलीवर घालनू हलवण्यासाठी 

जयवांतने त्याचा धावा केला आवर्ण वतवकटाबदली वदलेला कागद 

आमच्या ताब्यात दऊेन सवुजत खाली गेला. सांयकु्ता 

आमच्यासोबत होती. अशा प्रकारे १२ तारखेचाही वदवस वाया 

गेला होता तरी आता वनदान १३ ला तरी वनघण्याची वनविती झाली 

या ववजयानांदात आम्ही आमचे वीर सामानाच्या गाि्या घेऊन वर 

आल्यावर ववमानतळावरील खानपानसेवेचा लाि घेत आमचा 

ववजय साजरा केला. जयवांत ऑफीसमधनू तिक आलेला होता 

आवर्ण सगळेच दमलेल ेहोतो. सवांनी र्ोिीफार पोटपजूा करून 

आमच्या बॅगा बऱ्याच सरुवक्षत रावहल्याबद्दल आमच्या िाग्याच े

मनात व उघिपर्णेही कौतकु करत आमची वरात पनु्हा एकदा वहिन 

व्हलॅीत तोंि खरोखरच लपवायला आली व वहिन व्हलॅी ह ेनाव 

सार्स केले.  

 त्या वतवकटाचीही जरा िानगिच होती म्हर्णज े नेवाकस पासनू 

फॅ्र ांकफटसपयंत ते लफु्तान्साचे होत.े तेर्े आम्ही १४ तारखेस सकाळी 

सात वाजता पोचर्णार होतो आवर्ण तेर्नू एअर इांवियाचे ववमान १४ 

तारखेस सांध्याकाळी चार वाजता सटूुन पढेु मुांबईस जार्णार होते 
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वशवाय या पढुच्या प्रवासाचा बोविंग पास आम्हाला फॅ्र ांकफटसलाच 

वमळर्णार असे फक्त आश्वासन दणे्यात आले होत.े त्यामळेु आम्ही 

फॅ्र ांकफटसला नऊ तास वनराधार अवस्र्ेत लटकर्णार होतो. त्या 

काळात ववमानतळावरून मलुाांशी सांपकस  साधता यावा म्हर्णनू 

त्याांनी एक वप्रपेि कािस घेऊन त्या क्रमाांकाशी सांपकस  साधण्याचे 

प्रवशक्षर्ण इांटरनेटच्या सहाय्यान े आम्हाला (म्हर्णज े मला) वदले 

आवर्ण काही अिचर्ण आली तर वकां वा न आली तरी तेर्नू सांपकस  

साधावा असे आम्ही ठरवले कारर्ण त्यानाही आम्ही पढेु बरोबर 

जात आहोत की नाहीत याची मावहती वमळर्णे आवश्यक होतेच.  

. १३ तारखेचा वदवस बॅगाांची िागिुजी करण्यात गेला कारर्ण 

फेकाफेकीत आमच्या बॅगा र्ोि्याफार जायबांदी झाल्या होत्या. 

एका बॅगेचे कुलपु तटुले होते. या वेळी मात् आम्ही सवस बॅगाांना 

अगदी मौज े खबालवािी वकां वा वाकळवािीचे लोक वळकटी 

बाांधतात तसे सवस बाजनूी बळकट नाि्यानी बाांधनू टाकले हो पनु्हा 

फेकाफेकी झालीच तर बॅग वििावजत व्हायला नको. वशवाय 

आपल्या बॅगा ओळख ूयाव्यात म्हर्णनू त्यावर लेबलाांवशवाय पनु्हा 

के्रयॉनच्या काांि्याांनी नावे वलवहली होती त्यात प्रर्मेशनेही आपले 

हात साफ करून घेतले. अशा प्रकारे दहा तारखेस वनघालेले आम्ही 

प्रत्यक्षात १३ तारखेस सांध्याकाळी मुांबईस जावयास वनघालो.  
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 १३ जानेवारीच्या सांध्याकाळी वतसऱ्याांदा आम्ही नेवाकस  

ववमानतळावर गेलो. पनु्हा सामानाची तपासर्णी, बोविंग पास 

वमळवर्णे आमची तपासर्णी या सवस गोष्टींना तोंि दऊेन आम्ही 

एकदाचे लफु्तान्सा ववमानकां पनीच्या ववमानात वशरलो. त्यात एक 

गोष्ट बरी झाली होती ती म्हर्णज ेही फ्लाइट अहमदाबादला १५ 

तारखेस म्हर्णजे अगदी सांक्राांतीच्याच वदवशी पोचर्णार असल्यामळेु 

पतांगोत्सवात िाग घेर्णाऱ्या बऱ्याच गजुराती बांधनूी आपले 

उि्िार्ण आदल्या वदवशी वमळवण्याचा प्रयत्न केला होता आवर्ण 

ज्याना तो जमला नव्हता त्याांनी आपला जाण्याचा बेतच रद्द केला 

होता त्यामळेु या ववमानात बरेच कमी प्रवासी होते आवर्ण त्यामळेु 

ववमानकमसचाऱ्याांनी पवहला पेयपान वगैरे उपचार झाल्यावर जादा 

बैठका अिवनू खशुाल झोप काढा असा प्रेमळ सल्ला वदला. 

ववलांबाची िरपाई! अर्ासत उद्या आपल्याला बोविंग पास वमळतो 

की नाही या वचांतेत मग्न असर्णाऱ्या मला जागा िरपरू वमळाली तरी 

झोप लागली नाहीच. सौ. ने मात् या सांधीचा परेुपरू उपयोग करून 

घेतला.  

 लफु्तान्सा जमसन कां पनी असल्यामळेु उद्धोर्र्णा प्रर्म जमसन 

िार्ेत आवर्ण नांतर इांग्रजीत होत होत्या. वसनेमाही जमसन िार्ेतील 

आवर्ण अगदीच टाकाऊ होता. उि्िार्ण सरुू होताच ववमान गदगदा 

हाल ूलागले आवर्ण आता याचे काय होते या वचांतेने मला ग्रासले 
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पर्ण या वेळी कारर्ण वेगळे होत ेम्हर्णजे जोराच्या वाऱ्याने ते हालत 

होत ेअसे साांगण्यात आले पर्ण शेवटी त्यान ेहालर्ण ेर्ाांबवनू र्ोिेसे 

माझ्या छातीचे ठोके सामान्य वस्र्तीत आर्णले आवर्ण रात् 

कशीबशी पार पिून फॅ्र ांकफटस ववमानतळावर आमचे ववमान 

सकाळी सात वाजता पोचले.  

 फॅ्र ांकफटस ववमानतळ बराच मोठा होता पर्ण तेर्े नऊ तासाचा 

मकु्काम असनूही जमसनीचा वव्हसा नसल्यामळेु आम्हाला बाहरे 

पिर्ण ेशक्य नव्हत.े अर्ासत वव्हसा असता तर लगेच आम्ही शहरात 

फेरफटका मारला असता असे नाही पर्ण वनदान ववमानतळाबाहरेील 

िाग कसा आह ेयाचा तरी र्ोिा अांदाज आला असता. सवुजत 

पवहल्याांदा गेला त्या वेळी त्यान ेअसा फेरफटका मारला तो इतका 

लाांबला की तो परत आला तेव्हाां त्याच्या नावाने ववमान सटुत आह े

तरी लवकर आपली जागा घ्या असा कां ठशोर् चाल ूहोता. िाग्यच 

त्याचे की तो येण्यापवूी ववमान हलले नाही. आमच्यापैकी 

वनम्मेअवधक गजुराती प्रवासी होते त्याना अशा प्रवासाचा बराच 

अनिुव असल्याने त्याांच्या मागोमाग राहून पढेु जे काय करायच ेते 

ठरव ूअसा आम्ही ववचार केला. प्रर्म पढुील प्रवासाचा बोविंग 

पास वमळण्यासाठी एअर इांवियाचा कौंटर हुिकू लागलो तो एका 

कोपऱ्यात पर्ण बांद अवस्र्ेत वदसला आवर्ण तेर्ील कमसचारी केव्हा 
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येईल (वकां वा येर्णार का नाही) याचा जवळच्या कौंटरवरील 

कोर्णालाच माहीत नव्हत.े  

 आम्हाला मलुाांना फोन करायचा होता म्हर्णनू आम्ही फोनचा 

अि्िा शोध ूलागलो. सदुवैाने तो रेस्ट रूमच्या बाहरेच सापिला 

आवर्ण मी मलुाांनी वदलेला नुांबर हुिकून फोन करण्याचा प्रयत्न करू 

लागलो. वनघताना केलेल्या सरावानसुार मी सगळे क्रमाांक वफरवले 

तरी तो मला चार आकिी कसलातरी क्रमाांक माग ूलागला आवर्ण 

तो काही आमच्याकिे नव्हता अर्ासतच फोन करण्याचा ववचार 

रद्दच करावा लागला कारर्ण त्या फोनशेजारी वलवहलेल्या सगळ्या 

सचूना जमसन िार्ेत होत्या. आशयस म्हर्णजे आमच्या 

सहप्रवाशाांपैकी कोर्णालाही या फोनवरून फोन कसा लावायचा 

याचे ज्ञान नव्हत,े त्यामळेु बऱ्याच जर्णाांना ववचारूनही काही 

फायदा झाला नाही. त्यावेळी मोबाइलचा प्रसारही इतका झाला 

नव्हता.  

 अगोदरच धास्तावलेल्या मला या दरूध्वनीतील अपयशान े

अवधकच खचल्यासारखे झाले आवर्ण घशास कोरिही पिली. 

एवढ्या मोठ्या एअरपोटसमध्ये वपण्याच्या पाण्याचा फौंटन मात् 

कोठेही वदसत नव्हता. अमेररकेतच काय पर्ण िारतातही पार्णीसदु्धा 

वमळत नाही अशी पररवस्र्ती कधीच वनमासर्ण झाली नव्हती पर्ण 
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इतक्या पढुारलेल्या दशेाने मात् माझ्या तोंिचे पार्णी पळवले. 

तेवढ्यात मला तेर्े सांगर्णक कें द्र वदसले आवर्ण तेर्नू मलुाांना मेल 

करून आपला ठाववठकार्णा कळवता येईल आवर्ण आपल्या 

अिचर्णींची त्याना कल्पना दतेा येईल म्हर्णनू एका टवमसनलवर 

जाऊन पावहले तर त्यात मेल करण्यासाठी तीस यरुो सेंटस लागतील 

अशी सचूना होती आवर्ण त्यात पाच वमवनटाचा सांगर्णक अवधी 

उपलब्ध होर्णार होता. माझ्याकिे असलेल्या िॉलरचे यरुोत रूपाांतर 

करण्यासाठी वववनमयकें द्र मात् जवळच उपलब्ध झाले आवर्ण 

आता आपल्याला पार्णीही ववकत घ्यावे लागर्णार याचा अांदाज 

येऊन मी पाण्यातही काही यरुो घालवण्यासाठी िॉलरचे रूपाांतर 

करून घेतले आवर्ण पाच िॉलरचे रूपाांतर करण्यात एक िॉलर 

वटर्णावळ घालवनू जवळजवळ अिीच यरुो िॉलसस वमळवले पर्ण 

नांतर आपर्ण ही चकू केली असे वाटल ेकारर्ण पाण्याची बाटली 

अमेररकन िॉलरमध्य े पर्ण ववकत वमळत होती पर्ण वतच्यावर 

वलवहलेल्या वकां मतीपेक्षा ववके्रतीने काही सेंटस ज्यादा घेतले असे 

वाटून मी ववचारर्णा केल्यावर ररकामी बाटली परत केल्यास ते परत 

वमळतील असे साांगण्यात आले. ररकामी बाटली इतकी मौल्यवान 

असते ह ेप्रर्म कळल ेपर्ण नांतर प्रवाशाांनी ररकाम्या बाटल्या कोठेही 

फेकून ववमानतळावर घार्ण करू नय ेयासाठी ही तरतदू असल्याचे 

कळल.े  
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 वमळालेले यरुो सेंटस वापरून मी मेल करण्याचा प्रयत्न केला 

पर्ण माझा कां जसूपर्णा निला म्हर्णज ेमी फारच आत्मववश्वासाने तीस 

सेंटमध्येच काम होईल म्हर्णनू तीस सेंट वापरले पर्ण वमळालेल्या 

वेळात मला मेल करर्ण ेजमले नाही कारर्ण येर्ील कीबोिस र्ोिा 

वेगळा होता त्यामळेु माझा वमळालेला वेळ एक ओळ कशीबशी 

वलवहण्यातच खचस झाला आवर्ण वेळ सांपला असा सांदशे आला. 

मग नांतर जरा जास्त सेंटस वापरून अवधक वेळ ववकत घेतला 

यावेळी मात् वेळ परुला एवढेच नव्ह ेतर उरलाही म्हर्णनू दसुरा मेल 

करायला घेतला पर्ण तो मात् परू्णस होऊ शकला नाही. पर्ण एकदा 

अांदाज आल्यावर नांतर मेल करर्ण ेसोप ेझाले.  

 बरोबर आर्णलेले खाद्यपदार्स खाऊन ववकत घेतलेल्या 

पाण्याने तहान िागवली. या सवस प्रकाराने वैतागनू मी " 

हार्णकावबगार पनु्हा अमेररकेत पाऊल टाकर्णार नाही" अशी प्रवतज्ञा 

केली पर्ण माझ्या प्रवतज्ञेत वकती िीष्ट्म आह ेह ेमाहीत असर्णाऱ्या 

माझ्या सहधमसचाररर्णीने त्यावर िाष्ट्य करण्याचे टाळले. ववमानतळ 

इतका दररद्री की बसायला सदु्धा चाांगली जागा नव्हती. खाद्यपेयाांचे 

स्टॉल्स जेमतेम उि ेराहण्याइतकीच जागा ठेवलेले होत.े पढेु त्या 

ववमानतळावरून अनेक वेळा प्रवास करर्णाऱ्या व्यक्तीकिून उच्च 

वगासचे लाउांज चाांगले असते आवर्ण इतर प्रवाशानाही तेर्े बसता 

येते अशी मावहती वमळाली पर्ण त्यावेळी ते माहीत नव्हत ेआवर्ण 
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त्यानांतर या मावहतीचा खरेपर्णा पिताळून पाहता न आल्यामळेु 

फॅ्र ांकफटस ववमानतळाववर्यीचे माझे मत अजनू सधुारले नाही.  

 आम्हाला ववमानतळावर येऊन पाच सहा तास झाले तरी 

एअर इांवियाचा कौंटर बांदच होता. शेवटी एका सहप्रवाशाने बातमी 

आर्णली की बोविंग पासेस सांध्याकाळच्या उि्िार्णासमयीच 

वमळतील आवर्ण आम्ही कसाबसा वेळ घालवण्याचा प्रयत्न करू 

लागलो. शेवटी आमच्या उि्िार्णाची घोर्र्णा होऊन अिकलेल्या 

प्रवाशाांनी कोर्णत्या क्रमाांकाच्या गेटमधनू जावे ह ेसाांगण्यात आले 

आवर्ण आनांदाची गोष्ट म्हर्णजे प्रवेशिारापाशीच उभ्या असर्णाऱ्या 

कमसचाररर्णीने आमच्याकिे असर्णारा कागद पाहून आम्हाला 

पढुील एअर इांवियाच्या उि्िार्णाचे बोविंग पासेस वदले आवर्ण 

आम्ही लाउांजमध्ये जाऊन बसलो.  

 चार वाजण्यास अधास तास असताना ववमानात प्रवेश दणे्यात 

आला आवर्ण याही वेळी प्रवाशाांची सांख्या बरीच कमी असल्याने 

आम्हाला प्रत्येकाला झोपायला जागा वमळाली. हवाई 

कमसचाऱ्याांनीच आम्हाला गपुचपु झोपनू जा असा सल्ला वदला 

आवर्ण या वेळी मात् मी वचांतामकु्त होऊन खरोखरच तीन आसनाांची 

जागा अिवनू झोपी गेलो ते सकाळी एकदम मुांबईतच पहाटे पाच 

वाजता जागा झालो. अशा रीतीन ेआमची दसुरी वारी तब्बल पाच 
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वदवस घेऊन समाप्त झाली. आमच्याबरोबर एक हदै्राबादचे नवरा 

बायको आवर्ण मलू असर्णारे कुटुांब होते त्याांना मुांबईतही पढुचे 

उि्िार्ण लगेच नव्हतेच ते त्या वदवशी सांध्याकाळी होते त्यामळेु 

त्याांच्या तीन आठवि्याच्या सटु्टीतील एक आठविा त्याांना 

प्रवासातच घालवावा लागला. एअर इांविया वझांदाबाद!  
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३९. तरीही पुन्हा!  

  

 दसुऱ्या अमेररका वारीनांतर परत िारतात येताना एअर 

इांवियाने इांगा दाखवल्यामळेु फॅ्र ांक्फटस ववमानतळावरच नऊ तास 

घालवताना मी यापढेु झेल्या (पहा:मार्णदशेी मार्णसे) च्या िार्ेत 

आता हार्णकाबगार अमेररकेत जानार न्हाय असे पटुपटुत असलेले 

सौ. ने गांिीर चेहरा करून ऐकून घेतले असले तरी मनातल्या मनात 

ती आवर्ण वतच्याबरोबर वनयतीही वनवितच हसली असर्णार.  

 त्या घटकेला तरी मी याबाबतीत अगदी ठाम होतो. पर्ण असे 

मोठे वनिय करण्यात वजतका मी प्रवीर्ण होतो वततकाच ते पार 

पािायला जो ठामपर्णा लागतो त्याचा मात् माझ्याकिे परू्णसपर्ण े

अिाव आह.े आवर्ण आपर्ण काहीही ठरवले तरी शेवटी पररवस्र्ती 

आपल्याला काही वववशष्ट प्रकारे वागायला िाग पािते तसेही झाले 

असावे त्यामळेु २००५ च्या जानेवारीत िारतात परत आल्यावर 

माचस २००६ पयंतच काय ते आम्ही िारतात र्ाांब ू शकलो. 

सवुजतलाही विसेंबर २००५ मध्य े एक छोकरा झाला. त्यावेळी 

आलेले सांयकु्ताचे आई विील माचस ३१, २००६ ला परत जार्णार 

होत ेएअर इांवियाच्या (हो हो एअर इांवियाच्याच अहो कशीही झाले 

तरी ती आपली हवाई सेवा) ज्या उि्िार्णाने ते िारतात जार्णार होते 
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तेच ववमान िारतातनू आम्ही घेऊन आलो (वा तेच ववमान 

आम्हाला घेऊन आले) म्हर्णजे त्याांची आवर्ण आमची नेवाकस  

ववमानतळावरच गाठ पिली. शासकीय सेवेत असताना चाजस 

हॅ ांविांग आवर्ण टेवकां ग ओव्हरचा जो प्रकार असतो तो आम्ही अगदी 

ववमानतळावर पार पािला, आवर्ण त्याांच्या लेकीची आवर्ण 

नातवांिाची जबाबदारी घेऊन आता सखुाने घरी जा असे त्याांना 

साांवगतले अर्ासत लेकीला आवर्ण नातवाला सोिून जाताना जे वाईट 

वाटायचे ते त्याांना वाटलेच असर्णार.  

 या वेळी आमचे दोन्ही वचरांजीव एविसनमध्येच पर्ण वेगळ्या 

वठकार्णी रहात होत.े सवुजत त्याच्या नव्या घरात १० हदेर ड्राइव्ह 

येर्े तर जयवांत टॉल ओक रोिवरील एव्हरग्रीन अपाटसमेंट मध्य.े 

मागील वर्ी प्रर्मेश नससरी म्हर्णज ेप्रीस्कूलमध्ये जात होता. ती 

खाजगी वशक्षर्णसांस्र्ा होती आवर्ण तेर्ील फी पर्ण िरपरू होती पर्ण 

आता पवहल्या वगाससाठी येर्ील पवब्लक स्कूलमध्ये प्रवेश घेतला 

होता. या शाळेत फी नसतेच पर्ण पालकाचे वास्तव्य त्या वविागात 

असर्णे आवश्यक असते त्यामळेु जयवांतला स्वत:च्या नावावर घर 

असर्णे आवश्यक होत.े या पररवस्र्तीमळेु प्रर्मेश मात् जाम 

वैतागला होता. आजी आजोबा एविसनमध्य ेअसताना ते आपल्या 

जवळ न रहाता काकाकिे रहातात ह े त्याला पटत नव्हत.े 

मधनूमधनू जरी आम्ही प्रर्मेशकिे रावहलो तरी त्याचे समाधान 
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तेवढ्याने न झाल्यान ेआमचे वतवकट वाया गेले असे तो म्हर्णायचा. 

काकाकिे आल्यावर त्याला परत जायचेही वजवावर यायचे. तेर्े 

आम्ही तर होतोच वशवाय घरातच झोका, घसरगुांिी ही साधने 

असल्याने त्याला खेळायला आविायचे. सवुमत(सवुजतचा मलुगा) 

अजनू लहान असल्याने ही साधन ेवापरण्यात तो त्याचा स्पधसकही 

नव्हता.  

 आम्ही अमेररकेत पोचलो तेव्हाां उन्हाळा नकुताच सरुू झाला 

होता त्यामळेु अजनू झािाांवर पानाांचा पत्ता नव्हता, पर्ण आम्ही 

गेल्यावर पालवी फुटू लागली. या नव्या िागात सवस रस्त्याांना हदेर, 

लव्हेंिर, पेररववांकल, हवनसकल अशी वनरवनराळ्या फुलझािाांची 

नाव े वदली आहते आवर्ण त्या त्या रस्त्याांवर खरोखर तशी झािे 

होती. ववांटरग्रीन हा रस्ता या सगळ्या गल्ल्या जोित पढेु ग्रोव्ह 

ऍव्हने्यलुा वमळतो. त्या िागात सगळी स्वतांत् घरेच आहते, आवर्ण 

बहुतेकाांची रचना बरीचशी सारखी म्हर्णजे तळमजल्यावर मोठा 

हॉल, वकचन िायवनांग व वलवव्हांग रूम आवर्ण वरच्या मजल्यावर 

तीन बेिरूम. वशवाय वर दोन आवर्ण खाली अधी बार्रूम. काही 

घराांना तळघर होते पर्ण सवुजतच्या घरात ते नव्हते. या िागात 

अपाटसमेंट जवळजवळ नाहीतच म्हटले तरी चालेल.  
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४०. ज्येष्ठ नागररक मेळावा 

 

 ग्रोव्ह ऍव्हने्य ुआवर्ण इनमन ऍव्हने्य ुअसे दोन मखु्य रस्त ेत्या 

िागाकिे येर्णारे आहते. या दोन रस्त्याांच्या जोिर्णाऱ््या कोपऱ्यावर 

एक ज्येष्ठ नागररक गहृ (Senior's home)आह ेत्याला इनमनग्रोव्ह 

असेच नाव आह.े त्यात रहार्णारे ज्येष्ठ नागररक बहुधा स्वत:च्या 

कार चालवर्णारे आहते. त्यामळेु या इमारतीसमोर िली मोठी जागा 

गािीतळ म्हर्णनू राखनू ठेवलेली आह े यावशवाय सिोवती 

इमारतीच्या क्षेत्फळाच्या अनेक पट मोठी मोकळी जागा आह.े 

अशा जागा पावहल्या की पणु्यात वफरायला जाऊ इवच्छर्णाऱ्या 

आमच्यासारख्या ज्येष्ठ मांिळींना मोकळा रस्ता शोधर्ण े वकती 

कठीर्ण जाऊ लागले आह ेयाची आठवर्ण होऊन परत गेल्यावर 

तीच कसरत आपल्याला करावी लागर्णार या कल्पनेने अगदी दाटून 

कां ठ आला.  

 इनमन ग्रोव्हच्याच बाजलूा एक शॉवपांग कॉम्प्लेक्स आह े

त्यात खरेदी करण्यासाठी फक्त रस्ताच ओलाांिावा लागतो. ज्येष्ठ 

नागररक सांकुलातनू ज्येष्ठ नागररक रस्ता ओलाांिून मॉलमध्ये 

जातात त्याांना सोवयस्कर व्हावे म्हर्णनू मध्य े आिवा पट्टा 

त्याांच्यासाठी रेघा मारून सरुवक्षत ठेवलेला आह ेत्यावर सीवनअसस 
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क्रॉवसांग असे वलवहलेले त्याचेवर एकादा/दी ज्येष्ठ चालत असेल तर 

गािी/ि्या खरोखरच र्ाांबतात. आपल्याकिेही वसांहगिरस्त्यावर 

एका वठकार्णी असा पट्टा मारून ठेवला आह ेपर्ण इतर वेळी तर 

सोिाच पर्ण वाहनाांसाठी लाल वदवा असला तरीही मी जीव मठुीत 

धरूनच त्यावरून रस्ता ओलाांिायला सरुवात करतो.  

 आपल्याकिे ज्येष्ठ नागररकाांची सांख्या वाढत चालली 

असली तरी त्याांच्यासाठी रेल्वे अर्वा एस. टी. त िाि्यात आवर्ण 

आयकरात र्ोिी सवलत वदली की त्याांची योग्य ती काळजी घेतली 

असे शासनाला वाटते. अर्ासत शासनाला दोर् दणे्यात काय 

अर्स?कारर्ण घरातील पढुच्या वपढीलाही ज्येष्ठ मांिळी शक्यतो 

नकोच असतात. नकुतेच अमेररकेत गेलेल्या एका मलुाने 

अमेररकेत नेण्याचे आपल्या आईवविलाांना कबलू करून त्याांना 

रहात ेघर ववकायला लावले आवर्ण त्या सवस पैशासह ववमानतळावर 

नेऊन त्याांना तेर्ेच सोिून तो एकटाच अमेररकेत गेल्याची 

हृदयद्रावक घटना वाचण्यात आली होती. अमेररकेत वा पाविमात्य 

राष्ट्रात ज्येष्ठ नागररकाांना आपली मलु ेवा नातवांिे साांिाळतील 

अशी वेिगळ कल्पनाच बाळगली जात नाही त्यामळेु काही 

म्हातारी मार्णसे आपल्या मलुा नातवांिाांसमवेत रहात असली तर 

तो अपवाद समजण्यात येतो आवर्ण त्यामळेुच बहुधा ज्येष्ठाांना योग्य 

त्या सवलती दणे्याचा प्रयत्न केला जातो. याउलट आपल्याकिे 
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मलुाने अर्वा मलुीने आपल्या आईवविलाांचा साांिाळ केला 

पावहज े असा कायदा केला की आपले कतसव्य सांपले अशी 

शासनाची समजतू असते. त्यानांतर त्या तरतदुीचे पढेु काय होते 

याकिे कोर्ण लक्ष दरे्णार?  

 या िागात आम्ही प्रर्मच आल्यामळेु रस्त्याांची नीटशी 

मावहती नसल्याने मी सकाळच्या वफरण्याची सरुवात जरा 

वबचकतच केली. पर्ण नांतर लक्षात आले की हा िाग ग्रोव्ह 

अव्हने्य.ू इनमन अव्हने्य,ू आवर्ण ववांटर ग्रीन या रस्त्याांनी असा 

वेढला गेला आह ेकी त्यावर चकुर्णे शक्यच नाही. त्यामळेु माझे 

वफरर्णे अगदी मोकळेपर्णी होऊ लागले. वफरता वफरता एक वदवस 

एक िारतीय गहृस्र् समोरून येताना वदसले. तसे बरेच िारतीय या 

रस्त्यावर वदसत आवर्ण त्यातील बहुताांश गजुराती असल्याने "केम 

छो " नेच सरुवात करत कारर्ण जगात फक्त गजुराती िार्ाच चालते 

असा त्याांचा ठाम समज असतो. मग गजुरातमध्ये गेल्यावर तर 

बोलायलाच नको. मी एकदा बिोद्याच्या एम. एस. यवुनव्हवससटीत 

एका वशक्षर्ण वशवबरासाठी गेलो असताना तेर्े प्रवशक्षर्ण दरे्णारे 

प्राध्यापकही समोरील सगळे प्रवशक्षर्णार्ी गजुरातीच आहते अशा 

समजतुीत बेवदक्कतपर्णे आपल्या िार्र्णात गजुरातीचा सढळ वापर 

करत त्यावेळी मला उठून त्याांना तेर्ील वनम्मे लोक गजुरातच्या 

बाहरेून आलेले आहते याची जार्णीव करून द्यावी लागली. 
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याउलट महाराष्ट्रात ववशेर्तः मुांबईत घराबाहरे पिले की वहांदी 

वकां वा इांग्रजीच चालते असा मराठी मार्णसाचा दाट समज असतो 

मग अमेररकेत गेल्यावर तर प्रश्नच नाही. त्यामळेु याांनी प्रर्म 

इांग्रजीत सरुवात केल्यावर ते गजुराती नाहीत याची खात्ी झाली 

आवर्ण त्याांच्या उच्चारावरून बहुधा द. िारतीय नसावेत असे 

वाटले आवर्ण खरेच ते आमचे आिनावबांधचू वनघाले आवर्ण मग 

एकदम मराठीत बोलायला सरुवात झाली. त्याांना मग इतकी 

आपलुकी वाटली की ते आपले घरच दाखवायला मला बरोबर 

घेऊन गेले. ववांटर ग्रीन रस्त्याच्या शेवटी असर्णाऱ्या बॉक्सविु कोटस 

या िागात ते रहात होते आवर्ण त्याांच्या मलुाकिे ते आले होत.े 

त्यानांतर त्याांची व माझी इतकी दोस्ती झाली की ते दररोज मला 

वफरायला बोलवायला यायचे वकां वा मी त्याांच्याकिे जाऊन मग 

आम्ही वफरायला जात अस.ू पढेु िारतात गेल्यावरही ही दोस्ती 

वटकून आह.े  

 

  

 आम्ही दोघे वफरायला जाऊ लागल्यावर व आम्ही वनरवनराळे 

रस्त े पहात जात असतानाच वाटेत आम्हास चन्द्रशेखर ह े

हदै्राबादकर िेटले, त्याच वेळी आमच्यासारखेच आलेले एक 
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ममु्बईकर श्री. आया वसांग, आमच्याच िागात रहार्णारे श्री. पटेल, 

नैवनतालहून आलेले श्री. बिोनी, आमच्या घराच्याच शेजारी 

रहार्णाऱ्या िारतीय मलुीचे विील श्री. सवुे, असा सात आठ 

िारतीय ज्येष्ठ नागररकाांचा एक छान मेळावाच तयार झाला त्यामळेु 

आम्ही सवस ज्येष्ठ नागररकासाठी बाांधलेल्या इनमन ग्रोव्ह समोरील 

बाकावर बस ूलागलो व हा आमचा जर्ण ुवनत्यक्रमच झाला. पर्ण 

एक वदवस आम्हा ज्येष्ठ नागररकाांना तेर्ील व्यवस्र्ावपकेने 

परवानगीवशवाय असा समदुाय करून येर्े बसर्णे ह ेखाजगी जागेवर 

अवतक्रमर्ण समजले जाईल असे बजावल्यामळेु (आवर्ण तेर्ील 

सचूनाफलकानसुार कैद वकां वा दांि होर्ण े शक्य असल्यामळेु व 

र्ोिीशी वचररवमरी दऊेन त्यातनू सटुका होण्याची शक्यता 

नसल्यामळेु)आमचा मकु्काम शेजारच्याच बागेत हालला, तेर्ेही 

बसण्यास बाके होती वशवाय टेबल टेवनस, बॅिवमन्ग्टनसारखे खेळ 

खेळण्याची सोयही होती, अर्ासत आमच्यापैकी वसांगच काय ते 

र्ोिेफार खेळर्णारे होते, पर्ण आमचा गप्पाांचा अि्िा तेर्े बस ू

लागला. पढेु आमच्या घरच्या गर्णेशोत्सवासाठी या सवांनी हजेरी 

लावली. त्यानांतरच्या आमच्या अमेररका िेटीत त्याांच्यापैकी 

त्यावेळी त्याांच्या मलुाांकिे आले असले तर आमच्या गर्णपतीसमोर 

आवजूसन हजरी लावायचे.  
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४१. शुभ वतवमान 

 

 सकाळी वफरताना वेगवेगळे रस्त ेशोधण्याचा मी प्रयत्न करत 

असे. अर्ासत रस्ता न चकुण्याची दक्षता घेऊनच! इनमन अव्हने्य ू

या मखु्य रस्त्याला वमळर्णारे बरेच रस्त े पढेु ग्रोव्ह अव्हने्यलूा 

वमळतात असे मला आढळून आले. या रस्त्यावरून वफरताना 

माझ्यासारखेच वफरर्णारे क्ववचत काही लोक वदसायचे त्यातील 

काही वचनी असायचे त्याव्यवतररक्त काही िारतीय आवर्ण तेसदु्धा 

गजुरातीच असायचे. एका वदवशी माझ्या प्रात:फेरीत एक नवीन 

रस्त्याचा शोध घेताना अचानक एक कार माझ्याशेजारून गेली ती 

र्ोिी पढेु जाऊन र्ाांबली आवर्ण पनु्हा माग ेयेऊन माझ्या शेजारी 

र्ाांबली आवर्ण त्यातनू एक मध्यमवयीन स्त्री उतरली. वतच्या 

चेहऱ्या आवर्ण पेहरेावावरून ती िारतीयच आह ेह ेसमजले त्यामळेु 

कदावचत मी पर्ण िारतीय म्हर्णनू ती उतरली असावी अशी माझी 

समजतू झाली. नेहमी अमेररकन करतात तसे अविवादन "हाय 

हले्लो"झाल्यावर वतने प्रर्म मी गजुराती आह ेका याची चौकशी 

केली आवर्ण मी नाही म्हटल्यावर इांग्रजी िार्ेत बोलायला सरुवात 

केली, आवर्ण म्हर्णाली "Sir I have a good news for you! " 
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 मी एकदम आियसचवकत झालो कारर्ण या परक्या दशेातच 

काय िारतात दखेील मला एकादी चाांगली बातमी घरातल्या 

लोकाांकिून वकां वा फार झाले तर वमत्ाकिून ई मेलन,े पत्ान ेअर्वा 

दरूध्वनीवरून कळण्याची शक्यता होती पर्ण ही परकी बाई 

अचानक गिू न्यजू दतेे म्हर्णज े फारच झाले. कदावचत हा 

जावहरातीचा प्रकार असावा असेही वाटले कारर्ण िारतात 

असतानासदु्धा बऱ्याच वेळा असे फोन यते, " You have been 

selected by our company " अशा र्ापा मारून फोन 

घेर्णाऱ्याकिून पैसे उकळ्ण्याचे बरेच प्रकार होत असतात असाच 

हा प्रकार असावा असे वाटले. पर्ण वतने एक पसु्तकाचे पान उघिून 

मला वाचायला साांवगतले वतन े अशी माझी वाचनाची चाचर्णी 

घ्यायचे कारर्ण मला समजेना पर्ण त्यावेळी मी चष्ट्मा घातला 

नसल्यामळेु मला वाचता येर्णार नाही अशी असमर्सता व्यक्त 

केल्यावर वतनेच वाचायला सरुवात केली आवर्ण मग माझ्या 

िोक्यात प्रकाश पिला की ते "येशचूे शिुवतसमान "होत.े मग मीही 

वतला मला न समजलेले, ब्रह्म, वनवासर्ण, वनयवत वगैरे गोष्टी 

साांगायला सरुवात केली. त्यामळेु हा आपल्यापेक्षही वरचि 

वदसतोय असे वाटून माझा नाद सोिून परत आपल्या गािीत बसनू 

पढेु जार्ण ेपसांत केले. अश्या ररतीन ेमी वतच्या ताविीतनू सटुका 

करून घेतली आवर्ण अशी कार आपल्याकिे परत येताना वदसली 
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तर वतच्यापासनू पळ कसा काढायचा याची मनात आखर्णी करून 

ठेवली. त्यामळेु मदर तेरेसाच्या आत्म्यास जरा वाईट वाटल े

असण्याची शक्यता होती.  

 यावेळी आम्ही माचसमध्ये आल्यामळेु आमचा मकु्काम 

सेप्टेंबरमध्येच सांपला. आम्हाला हुबळीकर कुलकर्णी मकु्काम 

वाढवण्याचा आग्रह करत होत े पर्ण शक्यतो गोष्टी यदृच्छया 

घितील तशा घिू दरे्णे इष्ट असे मला वाटत असल्यामळेु ज्या 

तारखेची मोहर इवमग्रेशन अवधकाऱ्याने उमटवली होती त्याच्या 

आठ वदवस अगोदरच आम्ही वनघायच ेठरवले. वशवाय िारतात 

जाऊन नवरात् पार पािण्याची वनकि सौिाग्यवतीला होती त्यामळेु 

त्या अगोदर वनदान आठ वदवसतरी पोचले तर घराची साफसफाई 

करून नवरात् व्यववस्र्त पार पािता येईल असा वतचा बेत होता.  

 त्याप्रमार्ण ेआम्ही १६ सेप्टेंबरला नेवाकस  ववमानतळावरून 

सांध्याकाळी वनघनू नेहमीचा एअर इांवियाचा पॅररसचा र्ाांबा बाहरे 

न उतरता घेऊन िारतात १७ तारखेच्या रात्ी पोचलो तेव्हा १२ 

वाजनू गेले असावेत. कस्टम वाल्याांनी पवहल्यावेळी आम्हाला 

बॅगा उघिायला लागर्णारा वेळ पावहला होता आवर्ण एवढे करून 

त्यातनू काहीच वनष्ट्फन्न झाले नव्हत े त्यामळेु अशा अनतु्पादक 

कामात वेळ न घालवण्याचे ठरवनू त्याांनी आमची मळुीच दखल 
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घेतली नाही. आम्हाला न्यायला आमच्या सािूांनी गािी पाठवली 

होती आवर्ण चालक मारुती हनमुानाने रामाची वाट पहावी तसा 

प्रवेशिारापाशी आमची वाट पहात असल्यामळेु मळुीच त्ास न 

होता आम्ही त्याांच्या घरी पोचलो. मुांबईहून एकच वदवस र्ाांबनू 

लगेचच घरी पणु्यास जायचे होत े कारर्ण नवरात् घटस्र्ापना 

लगेचच होर्णार होती त्यामळेु सौ. ला घरी जाण्याची घाई होती. वतने 

मुांबईहूनच आमच्या कामवालीस फोन करून आमच्या येण्याची 

वेळ कळवनू त्यावेळेस हजर रहाण्याचे आदशे वदले होत.े  
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 ४१. आडर्ण अशुभ वतवमान 

  

नेहमीप्रमार्ण ेटूररस्ट टॅक्सी करून २० तारखेस सकाळी आम्ही 

वनघनू अगदी वेळेवर म्हर्णज े दपुारी १२ वाजताच घराच्या 

दारापाशी पोचलो. इतका सगळा प्रवास कुठलाही अिर्ळा न येता 

पार पिल्यामळेु मी आनांदाने घर उघिताउघिता सौ. ला "चला 

कुठलेही ववघ्न न येता सखुरूप घरी पोचलो " असे म्हर्णालो. ह े

वाक्य कलीच्या कानावर पिले असावे कारर्ण दार उघिून आत 

प्रवेश करतो तो काय एकदम नाक बवधर करर्णारा दगंुध नाकात 

वशरला. त्याचबरोबर घराच्या हॉलमधील पाांढऱ्याशभू्र फरशीवर 

काळे काळे मध्येच पाांढरे पर्ण असे असांख्य िाग पिलेले वदसत 

होत.े हा काय प्रकार आह े काही लक्षात येत नव्हते. टॅक्सीचा 

चालक आमच्याबरोबर आला होता तो म्हर्णाला, "बहुतेक 

कबतुराांनी घार्ण केलेली वदसते. " पर्ण दारे वखिक्या बांद असताना 

कबतुरे आत येण्याची शक्यता नव्हती वकां वा आमची सदवनका 

सवासत वरच्या मजल्यावर नसल्याने छताला िोक पािून येण्याचीही 

शक्यता नव्हती. पर्ण तेवढ्यात माझ्या पायाजवळून काहीतरी 

जोरात सरकत गेले आवर्ण मी उिी मारून खाली पहातो तर एक 

टोलेजांग उांदीर. आवर्ण मग त्याच्यामागनू अनेक उांदराांचे लेंढारच 
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पळाल.े टी. व्ही. आम्ही जाताना त्यावर चादर टाकून झाकून ठेवला 

होता ती बाजलूा करताच त्यातनू पाच पांचवीस उांदराांची टोळी बाहरे 

पिली. आमची कामवाली वतला फोन करून ठेवल्यामळेु बरोबर 

त्याच वेळी आत आली आवर्ण वतचे स्वागत उांदराांच्या एका टोळीन े

केले. मी सांगर्णकाच्या कपाटाकिे पावहले तर त्यात एका मरू्क 

कुटुांबाने वास्तव्य केलेले वदसले. आम्हाला पहाताच त्याांची 

पळापळ सरुू झाली. स्वयांपाकघरातील कपाटात त्याांच्या अनेक 

कुटुांबाांनी वास्तव्य केले होते. हॉलमधील वबछाइतीचा परुा वनकाल 

लागलेला होता. सदुवैाने बेिरूमचे दरवाजे बांद होत ेत्यामळेु त्याांचा 

मोचास वतकिे वळला नव्हता. फ्रीज आम्ही बांद करून ठेवला होता 

पर्ण मागील कॉ ांप्रेसर वरील जाळीत काही उांदराांनी वबऱ्हाि र्ाटले 

होत.े  

 गािीच्या चालकाला पैसे दऊेन मी वाटेला लावले आवर्ण 

त्यानांतर मी, सौ. आवर्ण आमची कामवाली अशा वतघा जर्णाांनी 

प्रर्म घरावर धाि घालर्णाऱ्या सवस अवतरेक्याांची हकालपट्टी 

करण्याचे काम सरुू केले. त्याांना दरवाजातनू बाहरे काढर्णे शक्य 

नव्हत ेकारर्ण इतराांच्या घरात वशरून त्याांनी त्याांचेही नकुसान केले 

असते आवर्ण त्याांचे वशव्याशाप आम्हाला वमळाले असते. म्हर्णनू 

सवस दारे बांद करून फक्त सांिासचा दरवाजा उघिा ठेवनू सवस 

उांदराांचा शोध व पाठलाग सरुू केला. इतके वदवस घरात राहून 
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त्याांनी बराच पाहुर्णचार घेतल्यामळेु अगदी चाांगले पोसनू ते गलेलठ्ठ 

झाले असल्यामळेु ते आमच्यावरच हल्ला करतात की काय अशी 

िीती वाटत असली तरी मोठ्या धािसान े वतघाांनीही हात धवुनू 

त्याांच्या पाठीमागे लागनू त्याांना प्रर्म घरातनू सांिासमागे बाहरे 

पाठवले. त्यात आमचे जवळजवळ दोन तास गेले.  

 त्यानांतर घरात त्याांनी जी घार्ण करून ठेवली होती त्याची 

सफाई करण्याचे काम सरुू केले. सगळ्या घरात एक अवतशय 

घार्णेरिा वास िरून रावहला होता तो वकतीही सफाई केली तरी 

जार्ण े अवघिच होत.े . आमच्या कामवालीला यापवूीच्या 

आमच्या दौऱ्यानांतर ती साफसफाई करायला आली तेव्हा 

तासािरात सफाई होत े असा अनिुव असल्यामळेु ती वबचारी 

जेवर्णही न करता आली होती. आम्ही बरोबर जे खाद्यपदार्स 

आर्णले होत े ते त्या दगंुधी वातावरर्णात खार्णेही शक्य नव्हते 

त्यामळेु आम्ही आवर्ण आमच्याबरोबर तीही उपाशी राहूनच 

सांध्याकाळी चार वाजेपयंत स्वच्छता करीत रावहलो. मध्य े मी 

एकदा बाहरेून चहा घेऊन आलो आवर्ण त्या दोघींनाही प्यायला 

वदला तेवढाच काय तो पोटाला आधार.  

 सांध्याकाळी पाच सहा वाजेपयंत आम्ही केवळ आवश्यक 

तेवढीच सफाई करू शकलो. . टी. व्ही. लावनू पावहला आवर्ण 
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आियस म्हर्णजे तो शाबतू होता. बहुधा दररोज रात्ी मरू्कसेना 

कायसक्रम पहात असावी. फ्रीज वॉवशांग मशीन मी चाल ूकेलेच नाही 

न जार्णो कोठे शॉटस सवकस ट झाल ेअसेल तर आग लागायची. दसुऱ्या 

वदवशी आमचे एक माहीतगार तांत्ज्ञ वमत् आले आवर्ण त्यानी 

पहार्णी केल्यावर फ्रीज ठाकठीक आह ेअसा वनवासळा वदला आवर्ण 

मग तो चाल ू केला. वॉवशांग मशीनची मागील एक दोरी उांदराांनी 

कुरतिून ठेवली होती ती बदलल्यावर ते चाल ूझाले.  

 उांदराांनी सांगर्णकाच्या छपाई यांत्ाचा वनकाल लावला होता. 

सगळ्या तारा तोिल्या होत्या. प्रोसेसरची काय गत आह े ह े

पहाण्यासाठी तज्ञाला बोलावनू पावहल.े उांदराांनी सवस उपकरर्णाांना 

आपले स्वच्छतागहृ बनवले होते तसेच सांगर्णकालाही केल्यामळेु 

त्याला हात लावायलाच तो तयार होईना. शेवटी तो सटुा करून 

आम्ही वदल्यावर आपल्या कें द्रात नेऊन पहाण्याचे व दरुुस्त होत 

असेल तर करण्याचे त्यान ेमान्य केले.  

 सदुवैाने मायक्रोवेव्ह ओव्हन व त्यासाठीचा इन्व्हटसर दोन्ही 

शाबतू होत.े उांदराांनी, हॉल आवर्ण स्वयांपाकघर यामधील वविाजक 

पिदा आवर्ण वखिक्याांचे पिद ेयावर ताव मारला होता त्यामळेु ते 

ताबितोि उतरून ठेवर्णे िाग पिले. त्यानांतर वकत्येक वदवस सौ̮ 

ला घरात जेवर्ण जात नव्हते.  
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 खरेतर आम्ही यापवूीही एकदा घर परू्णसपर्णे बांद करून 

अमेररकेस सहा मवहने गेलो होतो पर्ण त्यावेळी असा प्रकार झाला 

नव्हता मग याच वेळी असे कसे झाले याचा शोध घेता मध्यांतरी 

आमची पतुर्णी जी त्यावेळी पणु्यात वशकत होती. वतच्यासाठी 

आम्ही वकल्ली शेजाऱ्याांकिे ठेवनू गेलो होतो ती आपल्या 

मैवत्र्णींना घेऊन एक वदवस आमच्या घरात मकु्कामास होती. त्या 

मैवत्र्णी परत जाताना स्वच्छतागहृाचे दार उघिे रावहले आवर्ण 

त्यातनू या उांदराांनी प्रवेश केला होता असा अांदाज आला. . 

त्यावशवाय या वेळी पणु्यात पाऊस जोरदार पिला होता आवर्ण 

आमच्या सदवनकासांकुलाला लागनू असलेल्या एका मोठ्या 

शेताचा ताबा घेऊन तेर्े एका नव्या मोठ्या सांकुलाचा आरांि 

आम्ही अमेररकेत जायला वनघताना झाला होता त्या शेतातील 

वनवासवसत झालेल्या उांदराांपैकी काहीनी आमच्या सदवनकेची 

वनवासवसत छावर्णी केली होती. त्याांच्या शेतावर आम्ही आक्रमर्ण 

केल्यावर त्याांना तरी दसुरा काय पयासय होता? वाघाांच्या अरण्यावर 

मार्णसान े अवतक्रमर्ण केल्याने तेही आता घरात वशरू लागले 

आहतेच ना. या अनिुवावरून बोध घेऊन पढुच्यावेळी 

स्वच्छतागहृाची दारेच काय पर्ण िोकेही बांद ठेवायची आवर्ण तशी 

सचूना कोर्णी घरात रहावयास येर्णार असेल तर त्याांना करायची 
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दक्षता आम्ही घेऊ लागलो. आमच्या वतसऱ्या वारीची साांगता ही 

अशी झाली.  
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४२. अग अग म्हशी!  

  

पवूीच्या काळी अनेक बाळांतपर्णाना तोंि दरे्णारया वस्त्रया 

प्रत्येक वेळी आता पनु्हा नको ग बाई म्हर्णत पनु्हा पनु्हा त्या 

आपत्तीस तोंि दते, (अर्ासत त्या वबचारया त्या आपतीला 

कारर्णीितू नसत.) तशीच काहीशी अवस्र्ा माझी प्रत्येक 

अमेररकेच्या खेपेनांतर होते म्हर्णजे प्रत्येक वेळी मी आता पनु्हा नाही 

म्हर्णतो आवर्ण वर्सिरातच पनु्हा "अग अग म्हशी(अर्ासत असे 

कुर्णाकिे पाहून म्हर्णायची काय वबशाद आह!े)म्हर्णत जायच्या 

तयारीला लागतो. यावेळी मात् अगदी वनक्षनू मी तरी जार्णार नाही 

असा कृतवनिय जाहीर केला त्याबरोबर "ठीक आह े तर मी 

एकटीच जाईन? " असा आमच्या झाशीच्या रार्णीन े पकुारा 

केल्यावर मात् "अब तेरा क्या होगा काल्या? "असे गब्बरने 

ववचारल्यावर काल्याची जी वस्र्ती झाली तीच माझी झाली. 

अर्ासत वनियाच्या महामेरूपढेु आम्हाला नेहमीप्रमार्णे हार खावी 

लागली. आवर्ण आम्ही आपले रॅव्हल कां पनीला फोन करून वतवकट 

कुठले उपलब्ध आह ेयाचा शोध घेऊ लागलो. मात् सध्या फारच 

गदी आह े कारर्ण अमेररकेहून आलेले सगळे लोक ऑगस्ट 

मवहन्यातच परततात वशवाय सेप्टेंबरमध्य ेशाळा कोलेजे उघड़त 
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असल्याने ववद्यार्थयांचीही गदी असते असे कळल्यावर कदावचत 

वतवकटच न वमळाल्याने जार्णे रवहत होईल अशी आशा वाटू 

लागली पर्ण प्रवासी कां पनीलाही माझ्यापेक्षा सौ, चीच काळजी 

जास्त असल्याने त्यानी जमवाजमव करून आम्हाला १० 

ओगस्टच्या िेल्टा ववमानकां पनीचे वतवकट उपलब्ध करून वदलच 

आवर्ण मग रड़तराव घोि्यावर बसायला वनघाले.  

 ठरल्याप्रमार्णे नऊ ओगस्टला दपुारी चार वाजता आम्ही 

एविसनला प्रयार्ण करण्यासाठी घरातनू केके रॅवेल्सच्या गािीतनू 

वनघालो. यावेळी आमचे वचरांजीव व सनूबाई आवर्ण नातवांिेही 

घरात असल्यान ेगॅस, ववजेचा मेनस्वीच व सगळ्यात शेवटी घराचे 

दार नीट बांद केले की नाही याववर्यी दक्ष राहूनही शेवटी खरोखरच 

आपर्ण बांद केले की नाही याववर्यी एकमेकावर सांशय व्यक्त 

करण्याचा त्ास वाचला. आर्णखी दोन प्रवासी आमच्याच गािीतनू 

मुांबई हवाई अि्ियावर यायचे होत े त्या बाजलूा गेल्यावर त्या 

घराकिे जार्णारा रस्ता बांद होता असे कळले त्यामळेु चालकाला 

आजबूाजचू्या लोकाांच्या वशव्या खात गािी रस्त्यावर उिी करावी 

लागली. र्ोि्या वेळात त्या घरातील गहृस्र् कुठुनतरी येऊन उिे 

रावहल ेव त्याांच्या वदग्दशसनाखाली गािी घराजवळ नेता आली. 

सदुवैाने सामान बाहरे काढून प्रवासी ललना आपल्या छकुल्यासह 

बाहरेच उिी होती. आम्हाला वदग्दशसन करर्णारे गहृस्र् वतच ेसासरे 
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असावेत तेही वतला व नातवाला सोिायला येर्णार होते. र्ोिावेळ 

वनरोपसमारांि होऊन गािी रस्त्याला लागली.  

 आम्ही घरातनू वनघताना छत्ी घ्यावी की नको या ववर्यावर 

चचास झालीच होती कारर्ण पणु्यात मधनूमधनू पाऊस चाल ूहोता व 

मुांबईत असेलच असे वाटत होत.े पर्ण त्याचबरोबर एविसनला 

मलुाकिे अनेक छत्रया असताना आर्णखी एका छत्ीचे ओझे 

कशाला न्यायचे हा दसुराही ववचार होता. छत्ी घेण्याची कल्पना 

माझी होती पर्ण वतच ेओझे होईल असे मलाच वाटत होत ेतरीही 

नेहमीप्रमार्ण े वनर्णसय घेण्याची प्रवक्रया दसुऱ्या पक्षाकिे पक्षी 

आमच्यातील अवधक व्यवहारचतरु व्यक्तीकिे सोपवण्याची प्रर्ा 

पाळून मी गप्प रावहलो. कोर्रूि सोिल्यावर पाऊस पिू 

लागल्यावर मग मला छत्ीची आठवर्ण झाली. व त्यावेळी छत्ी 

घेतली नाही ह ेमाहीत असनूसदु्धा जर्ण ूमला ह ेआताच लक्षात येतय 

अशा र्ाटात "शेवटी दोघाांच्या ही छत्ी घेण्याचे लक्षात रावहलेच 

नाही की " असे म्हर्णनू मी दोर्ाच्या अध्यास वाट्यातनू तरी मकु्तता 

वमळते का ह ेपावहल ेपर्ण हा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही कारर्ण 

"तमु्ही म्हर्णत होता म्हर्णजे घेतलीच असर्णार म्हर्णनू मी लक्ष वदल े

नाही " असा प्रवतसाद वमळाल्यावर वाल्याकोळ्याचीच गत माझी 

झाली. वशवाय कधी नव्ह े ते एक काम तमुच्यावर सोपवले तर 

तेवढेही धि करता येत नाही ना? या मदु्रनेे माझ्याकिे दृवष्टक्षेप 
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टाकण्यात आल्यावर बाहरे पिर्णारया पावसाच्या पाण्यात बिूुन 

जायचेच काय तो मी बाकी राहीलो. चलु्लिूर पानीम े िूब मरना 

म्हर्णज ेकाय ते अशा वेळी कळत.े  

 यानांतर मुांबई ववमानपत्तनवर पाऊस आला आवर्ण 

आमच्यावर विजण्याची पाळी आली तर माझी काय दशा होईल 

याची कल्पनाही करण्याचे धािस मी केले नाही कारर्ण अशा 

कल्पना करर्णे हा माझ्या हातचा मळ आह.े आवर्ण त्या कल्पनानी 

बेचैन होऊन उगीचच समोर आलेला गोि घासही किू होऊन 

जातो. उदा. ऍम्स्टरिॅम ला पोचेपयंत आपल्याला पढुचे ववमान 

पकड़ता येईल की नाही ही काळजी मला कुरतित असत,े (जर्ण ू

काही ववमान पकड़र्णे म्हर्णजे आगगािीच पकड़र्णे आह,े) तर तेर्े 

चाांगला तीन तास बसनू कां टाळून ववमानात चढल्यावर आता 

नेवाकस  ववमानतळावर आपल्या हाताच्या बोटाांचे ठस ेजळुतील की 

नाही की तेर्नूच आपल्याला परत हाकलनू दतेील अशा वचांतेचा 

िुांगा मला कुरतिून टाकत असतो. कारर्ण अशा गोष्टी आमच्या 

काही पररवचताां (इतकेच काय पर्ण जोजस फनांविस, शाहरुख खान 

अशा महनीय व्यक्तींच्याही)बाबतीत घिलेल्या त्यानीच (म्ह. 

पररवचतानी, फनांविस व शाहरुख खान यानी नाही)केव्हातरी 

कानावर घातलेले असते.  
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 गािी जरा पढेु गेल्यावर चालकाने महामागासवर आांदोलन 

चाल ूआह ेआवर्ण त्यात गोळी बार झाला चार लोक मेले असे 

साांगनू आमच्या सगळ्याांची झोप उिवली. आता आपर्ण 

मुांबईलाच पोचतो की नाही अशी सगळ्याांना िीती वाटू लागली 

सदुवैाने तसे काही झाले नाही. शीवच्यापढेु मुांबईची वाहतकू 

अवतशय सांर् गतीने चाल ू झाली. आम्ही पहाटे एकच्या 

उि्िार्णासाठी इतक्या लवकर म्हर्णज ेदपुारी चार वाजता म्हर्णजे 

तब्बल नऊ तास अगोदर वनघाल्याबद्दल आम्हाला हसर्णाऱ्या 

लोकानी(हो वाटेत आमच्या मेहुर्णीचा फोन आला होता आवर्ण 

आम्ही इतक्या लवकर वनघालयाबद्दल वतने आम्हाला अगदी 

वेि्यातच काढल ेहोत)े वाहतकुीचा तो वेग पाहून उलट आम्हाला 

शाबासकीच वदली असती. त्यामळेु आम्हाला ववमानतळावर आत 

प्रवेश न वमळता काही काल बाहरेच र्ाांबाव ेलागेल हा आमचा 

अांदाजही खोटा ठरला.  

 गािीतनू सामान काढून ढकल गािी म्ह. रॉली वर लादनू 

र्ोिावेळ प्रतीक्षा कक्षात बसण्याचा ववचार आम्ही करत होतो 

कारर्ण मागील वेळेचा अनिुव तसा होता व पहाटे एकच्या 

उिदार्णासाठी रात्ी दहा वाजण्यापवूी आत सोिर्णार नाहीत असा 

सवांचा इशारा होता. आमच्या िेल्टा ववमानकां पनीचे नाव 

कोर्णत्याच िारावर नव्हते पर्ण ववमानतळावर वशरताना रस्त्यावर 
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लावलेल्या एका फलकावर िार क्रमाांक ८ असे वलवहलेले आमच्या 

बरोबरच्या तीक्ष्र्ण नजरानी पावहल े होते. आमच्या बरोबरच्या 

सहप्रवावसनीला लफु्ताांसा ववमानान े जायचे होत े व वतचा िार 

क्रमाांक ६ होता पर्ण त्याचबरोबर चालकाने ढकलगाि्या ८व्या 

िाराजवळ आहते ह े हरेल्यामळेु गािी त्या िारावर र्ाांबवली व 

तातिीन ेजाऊन आमच्यासाठी दोन व आमच्या सहप्रवावसनीसाठी 

एक ढ. गािी आर्णली व आमचे सामान केकेच्या गािी बाहरे 

काढून त्यावर लादले.  

 आता आमचा स्वतांत् प्रवास सरुू झाला. ८ क्रमाांकाच्या 

िारावर चौकशी करता िेल्टा ववमानासेवेसाठी तेच िार होत ेअसे 

िार पालानी साांवगतले एवढेच नव्ह े तर आतापासनूच आत 

सोिण्याचीही तयारी दाखवली त्यामळेु आमचा बरोबर आर्णलेले 

खाद्यपदार्स खाऊन मग आत वशरण्याचा बेत बारगळला व आम्ही 

लगेचच पासपोटस व वतवकटे फिकवत आत वशरलो. मुांबई हवाई 

अि्ियात आमच्या पवहल्या म्हर्णज े२००२ च्या उि्िार्णा नांतर 

बराच चाांगला बदल होत जात आह ेअसे जार्णवले यावेली तर 

प्रवेशिारातनू आत वशरल्यावर समोर स्वयांचवलत दार आम्हास 

पाहून उघिताना पाहून खरोखरच दजास सधुारत असल्याची जार्णीव 

झाली.  
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 आपोआप उघिलेल्या दरवाजातनू सामानासह प्रवेश 

केल्यावर लगेचच िावीकिे िेल्टा ववमानकां पनीचा फलक वदसला 

व तेर्नू आत वशरल्यावर तर आियासने आर्णखीनच र्कक 

होण्याची पाळी आमच्यावर आली कारर्ण एका सटुाबटुातील 

कमसचाऱ्यान े Welcome Mr. and Mrs. Kulkarni" असे 

आमचे स्वागत केले. आमची सौिाग्यवती तर आपली व आपल्या 

नवऱ्याची ख्याती इर्पयंत पोचल्याचे पाहून इतकी प्रिाववत झाली 

की र्ोिावेळ काय बोलावे वतला सचुेचना. खरतर ती घरात जा. 

जा. (जानकी जाससू) म्हर्णनू प्रवसद््ध होती कारर्ण आमच्या मलुानी 

वकां वा मीही एकादी गोष्ट वकतीही वतला नकळत केलेली 

असली(मलुाांच्या बाबतीत म्हर्णज ेचोरून वस्त ूखार्ण ेवकां वा माझ्या 

बाबतीत चकूुन माकून मी वतच्या अनपुवस्र्तीत चहा करून 

घेण्याचा प्रयत्न केल्यास दधुाचे िाांिे साांिून ते परत जसेच्या तसे 

ठेवण्याचा प्रयत्न करर्ण ेवगैरे) तरी ती त्याांची चोरी पकिायचीच 

अशी वजची ख्याती वतला इतके प्रिाववत झालेले पाहून अर्ासतच 

तो कमसचारी प्रसन्न झालाच कारर्ण वतन ेआपले आियस गपु्त न ठेवता 

" आपको कैसे पता चल गया " असा सवाल करून झाकली मठू 

सव्वालाखाची ठेवण्याचे आपले नेहमीचे कसब दाखवले नाही मग 

तर आर्णखीच उत्तेवजत होऊन त्या कमसचाऱ्यान े"फ्रॉम परु्णे ' अस े

म्हर्णनू वतला अवधकच चवकत केले. तोपयंत त्याचा सहकारी पढेु 
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आला व त्यानेही "अब्दलु्लाको सब जानकारी रखनी पड़ती ह ै

"असे म्हर्णनू वतला आर्णखीच कोियात टाकले. मग मात् र्ोिावेळ 

जाऊ दऊेन त्यानी शेरलोक होम्सप्रमार्णेच "Its very simple 

तमुच्या बॅगेवर एवढ्या मोठ्या अक्षरात तमुचे नाव व पत्ता वलवहला 

आह ेकी फक्त आांधळ्याला वकां वा वनरक्षर मार्णसालाच काय ते 

तमु्ही कोर्ण ह ेकळर्णार नाही " असे म्हर्णनू वतला आपले गवुपत 

उघि करीत जवमनीवर आर्णले.  

 तरी िेल्टा ववमानकां पनीने इतर कां पन्याांच्या पाश्वसिमूीवर 

आम्हाला प्रिाववत केले यात वादच नाही, कारर्ण त्यापढेु 

अब्दलु्लानेच प्रर्ेनसुार आम्ही कोर्णी इतराांचे सामान आपल्या 

बेगेत घेतले नाही ना व बेगा इतर कोर्णाच्या हवाली केल्या नव्हत्या 

ना ह ेआमच्या बेगेत बोंब वगैरे नाही याची खात्ी करून घेण्यासाठी 

ववचारले. इतर बऱ्याच कां पन्या आता एकच बॅग न्यायला 

मोकळीक दते असताना िेल्टा ववमानसेवेत प्रत्येकी २३ वकलो 

वजनाच्या २ बॅगा नेण्याची परवानगी अजनूही आह े ह े ववशेर् 

आवर्ण त्यावरही कड़ी म्हर्णजे आमची एक केबीन बॅगसदु्धा 

ववमानात ती ठेवायला कदावचत अिचर्ण होईळ म्हर्णनू चेक इन 

बॅगा बरोबरच पाठवायचा सल्ला त्याने वदला, आम्हीही तो मानला, 

तोवर आमचे सामान ववमानकमसचारी एका कौंटरवर घेऊन गेलाही, 

वतवकट काढताना आम्हाला जे बैठक क्रमाांक वदले होत े तेच 
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आम्हाला दणे्यात आले. आरक्षर्ण करताना आम्ही व्हील चेअर 

मावगतली होती पर्ण मला ते फारसे आवित नव्हते म्हर्णनू ती न 

घेण्याचा मी वनर्णसय घेतला होता पर्ण कौंटरवरील यवुतीने मात् तमु्ही 

मावगतली आह ेतर घ्याच असा आग्रह धरला व मी आढेवेढे घेतले 

तरी वतन े बळेबळे मला खचुीत बसवलेच, नांतर मात् ही गोष्ट 

फायदशेीर झाली असे वदसले कारर्ण इवमग्रेशनसाठी बरीच मोठी 

राांग होती पर्ण आमच्या खचुीचालकाने वशवाजीच्या मावळ्याच्या 

र्ाटात आम्हास एकदम राांगेच्या पढेु नेऊन 

इवमग्रेशानावधकाऱ्याच्या पढ्ुयातच नेऊन सोिेले. त्या मार्णसाने 

आमचे कागदपत् पाहून उगीचच काहीतरी ववचारायचे म्हर्णनू 

मागच्या वेळी िारतात परत येताना कोर्णत्या ववमानसेवेन े व 

कोर्णत्या क्रमाांकाच्या ववमानाने आला होता असे ववचारले 

कदावचत आमच्या खचुी चालकाने फारच चपळाईने आम्हाला 

त्याच्या पढ्ुयात आर्णनू उिे केल्याच्या धक्क्यन ेतोच गाांगरून गेला 

असावा! अर्ासत मला ते आठवत नव्हते व तसे मी कबलू केले व 

असे पवूी ववचारत नव्हत ेअसेही त्याला साांवगतले तर आता त्याची 

आवश्यकता आह ेम्हर्णनू त्यान ेआम्हाला सोिून वदले. (पर्ण नांतर 

कधी हा प्रश्न अम्हास ववचारला गेला नाही) त्यावेली प.ु ल. 

दशेपाांिे यानी वतवकट जपनू ठेवायला साांगर्णाऱ्या कां िकटरला जे 
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उत्तर वदले ते दणे्याचा मोह मी टाळला कारर्ण त्या अवधकारयाला 

तेवढी ववनोदबदु्धी नसली तर उगीचच आम्हाला अिकवायचा.  

 खचुी चालकाने मग आम्हास आमच्या जवळील सामान व 

आमची खचुी screening करण्याच्या राांगेत नेल ेतेर्ेही खचुीवर 

बसण्याचा फायदा वमळून आमच्याबरोबर असलेले खाद्यपेयही 

चाळर्णी तनू सखुरूप आत पोचले व त्यापाठोपाठ आम्हीही, या 

वेळी आमच्या सामानातनू वा आमच्या शारीररक तपासर्णीतून 

काहीच वनष्ट्पन्न झाले नाही व त्यानांतर एकदम आमच्या प्रवेशिारा 

शीच चालकाने आम्हास नेऊन सोिले, त्यावेली १२ ही वाजले 

नव्हत ेत्यामळेु आम्हाला अगदी आरामात खाद्यपेयाचा समाचार 

घेता आला वशवाय खचुीचालक तमु्हाला आत सोिायला परत 

येतो असे साांगनू गेला त्याने आर्णखी काही प्रवाशाांचाही िार 

घेतला होता. . १-१० ची वेळ ववमान सटुण्याची होती व तसे ते 

सटुलेही! आता जरा झोप घ्यावी असा ववचार होता कारर्ण 

वदवसिर झोप घेर्णे जमल ेनव्हत ेपर्ण त्या आिवेळीसदु्धा िेल्टा 

ववमानसेवा आपल्या आदरावतर्थयपरांपरेत खांि पिू द्यायला तयार 

नव्हती आवर्ण त्यानी तशाही वेळी अगदी यर्ासाांग आम्हाला 

शाकाहारी व इतराांना सावमर् जेवर्णाचा घाट घातलाच त्यामळेु 

नकुताच घरातनू आर्णलेल्या धपाटयाां चा आस्वाद घेतला असनू 
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या जेवर्णास तोंि द्यावे लागलेच अर्ासत मला जमला तवेढाच त्या 

िोजनास मी न्याय वदला.  

 त्यानांतर मात् मी र्ोिीफार झोप घेण्याचा प्रयत्न केला. 

नेवाकस च्या या प्रवासात एक र्ाांबा ऍमस्टरिॅमचा होता. तेर्े उतरण्या 

पवूीही पनु्हा एकदा खानपानाचा लाि घ्यावा लागला. 

आरक्षर्णाच्या वेळी येर्े अगदी मामलूी र्ोड़ा वेळ र्ाांबेल असे 

साांवगतले गेले होत ेप्रत्यक्षात मात् तेर्े तब्बल तीन तासाांचा मकु्काम 

होता. येर्े आमचे ववमानतळावर उतरण्याच े िार क्र. ६ व परत 

चढावयाचे िार क्र. ३ यात अांतर अगदीच कमी असल्याने मी खचुी 

न घेता चालत जार्णेच पसांत केले. तीन तास बाहरे बसल्यावर आत 

सोिल्यावर पनु्हा एकदा तपासर्णीला तोंि द्यावे लागले. खरे तर 

ववमानतळ सोित नसताना अशी पनु्हा पनु्हा तपासर्णी करण्याचे 

काय कारर्ण असते ते कळत नाही, अर्ासत त्याांचीही काही कारर्णे 

असतील ववमानतळ बराच मीठा आह े म्हर्ण े पर्ण त्याच्या 

ववस्ताराची कल्पना येण्यासाठी वफरण्याचे बळ व कारर्ण दोंहींचा 

अिाव असल्याने एवढ्या मावहतीवरच समाधान मानावे लागले. 

ववमानतळावर बराच वेळ बसल्यामलुे की काय बरेच ताजेतवाने 

झाल्यामळेु पढुील वेळ बरा गेला त्यातही दोनदा खानपान झालेच. 

यावेळी बसल्यावर लगेचच अमेररकेच्या इवमग्रेशन वविागात 

द्यायचे फॉम्सस वदले व ते नांतर चकुा होतात म्हर्णनू मी शाांतपर्णे िरल.े 
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तरी एक चकू झाली होती पर्ण मागच्या वेळी जेटच्या कमसचार्याने 

एकादी चकू वकां वा खािाखोि चालते असे साांवगतले होते म्हर्णनू 

दसुरा फ़ॉमस न घेता गप्प बसलो. पढुचा टप्पाही नऊ तासाांचा होता 

व तोही शेवटीशेवटी घि्याळाकिे पाहत सांपवला. म्हर्णज े तो 

सांपला त्यासाठी आम्हाला बसनू राहण्यापवलकिे काही करावे 

लागले नाही.  

 आता मात् खरच नेवाकस  आलां  तेव्हा आता उतरायचां. येर्े 

मी काही चाकाची खचुी घ्यायची नाही असे ठरवले. इवमग्रेशनची 

राँग बरीच लाांब असली तरी खपूच कौंटसस असल्यामळेु फारसा वेळ 

लागला नाही. सदुवैाने आमचे बोटाच ेठसे जळुले. मात् आम्ही 

सहा महीन ेराहर्णार म्हटल्यावर समोरील आफ्रोअमेररकन यवुतीने 

आमचे वटवकट पाहण्यास मावगतले व आम्ही खरच पाच 

मवहन्यातच परत जार्णार आहोत ह ेपाहून सहा मवहन्याचा वशक्का 

मारून वदला, आता एकच काम रावहले होत े ते म्हर्णजे सामान 

ताब्यात घेर्णे व नांतर तपासर्णी फारशी न होता बाहरे पड़र्णे. त्यासाठी 

अगोदर रॉली घेर्णे आलेच. दोन रोल्या घेण्यासाठी सहा िॉलसस 

आम्ही घट्ट मठुीत धरून ठेवले होत.े तेर्े पोचल्यावर आम्ही तीन 

िॉलसस मशीनच्या आत सरकावले पर्ण रोली काही वनघता वनघेना 

तेव्हाां तेर्ील मार्णसाने अजनू दोन, अजनू दोन असे म्हटले पर्ण 

आमच्या िोक्यात तीनचा आकिा इतका घट्ट बसला होता की तो 
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आम्ही पनु्हा पनु्हा तीच रोली सोिवायचा प्रयत्न करू लागल्यावर 

त्यान ेत्या मशीनवर लावलेली पाटी दाखवली त्यावर एका रॉलीला 

पाच िॉलर असे वलवहलेले पावहल्यावर कुठे आमच्या हातनू 

आर्णखी दोन िॉलसस सटुले.  

 अमेररकेची आवर्सक वस्र्ती वबघिल्याचे कानावर आले होते 

पर्ण ओबामाना इतके दात कोरून पोट िराव ेलागेल असे वाटल े

नव्हत े मग त्यावर मात म्हर्णनू आम्ही एकाच रॉलीवर िागवनू 

ओबामाचेच एक िॉलरचे नकुसान करण्याचा वनर्णसय घेतला. 

सामानाचे पटे्ट वफरत होते तेर्े पोचलो पर्ण िेल्टाचा पट्टा कोठेच 

वदसेना, तो पट्टा बराच दरू होता व ववचारत ववचारतच वतकिे 

पोचावे लागले सदुवैाने आमच्याच बॅगा आशाळितूपर्णे आमची 

वाट पाहत त्यावर वफरत होत्या, त्यावर आपल्या छाव्याना 

पावहल्यावर झिप टाकर्णाऱ्या वावघर्णीच्या आवेशात सौ. ने झेप 

घेतली. सामान ताब्यात घेतले व अर्ासतच एका रॉलीवर लादनू 

मला एकट्यालाच ढकलावे लागले. कारर्ण मी एक िॉलर 

वाचवला होता ना! पर्ण फारसा त्ास न होता आम्हाला सरळ 

बाहरेचा रस्ता दाखवण्यात आला बाहरे वचरांजीव आमची वाट 

पाहत उिा होतेच तेर्नू पढेु काय करायच े याववर्यी ववचार 

करण्याचे मी सोिून वदले  



हसरी वारी श्याम कुलकर्णी 

पान | 320 

 

४३. करायला गेलो गर्णपती  

 

 "व्हने इन रोम वबहवे लाइक रोमन" असे म्हर्णतात. पर्ण 

आपर्ण िारतीय मात् कुठांही गेलो तरी आपला िारतीय बार्णा 

सोित नाही. उलट दसुरीकिे गेल्यावर तर त्याला आपर्ण अवधकच 

जपतो. आवर्ण अमेररकेत तर आपला तो हक्कच आह े कारर्ण 

कोलांबस जरी अमेररकेला आला तरी आपर्ण इांवियातच आलो 

असेच तो अगदी मरेपयंत समजत होता.  

 त्यामळेु आमच्या घरातील गौरी गर्णपती व नवरात् ह े

कुळाचार बांद पिता उपयोगाचे नाही असे ह ेघरातल्या (खरां तर 

पवूीचा कतास परुुर् हा वाक्प्रचार आता बदलायला हवा) कत्यास स्त्रीने 

ठाम ठरवल्यावर व दोन मलुाांना ते अमेररकेत असोत वा जगाच्या 

पाठीवर कोठेही असोत प्रत्येकी एक कुळाचार चाल ूठेवला पावहजे 

असा दम िरल्यावर काय वबशाद आह ेमलुाांची आवर्ण सनुाांची 

त्यावर काही हरकत घेण्याची! वबचारे वनमटूपर्णे आईची आज्ञा 

पाळतात, बापाचा आदशस आह ेना त्याांच्यासमोर. ! आवर्ण ज्या 

सनेुकिे गौरीगर्णपतीच्या सर्णाची जबाबदारी वतन ेसोपवली होती 

वतलाच वतन ेगर्णपती बनवावा लागेल अस ेबजावले होत.े पवहल्या 

वर्ी दोन्ही सनुाांनी गर्णपती बनवण्याचा प्रयत्न केला त्या परीक्षेत 
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त्या पासही झाल्या. त्यामळेु त्याांनी हातानेच गर्णपती बनवावा व 

त्याचेच ववसजसन कराव ेव एक मोठा गर्णपती ववसजसन न करता 

घरात राहू द्यावा असे ठरल ेव या आदशेाचीच अांमलबजावर्णी दोन 

तीन वर् ेकरण्यात आली. त्यासाठी िारतीय मातीच वापरण्याचा 

आग्रह असल्यान ेप्रत्येक वेळी अमेररकेत जाताना इतर वस्तूांबरोबर 

मातीचीही एक परुचुांिी असते.  

 आम्ही अमेररकेत आल्यामळेु या वेळच्या गौरी गर्णपतीच्या 

सर्णाचा ताबा अर्ासतच कत्यास स्त्रीकिेच असर्णार होता त्यामळेु 

िारतातनू वनघतानाच इतर गोष्टींबरोबरच अमेररकेत गर्णेशमतूी 

बनवण्याची जय्यत तयारी वतने केली होती. वनघतानाच पणु्यात 

गर्णपती बनवर्णाऱ्या काही लोकाांना गाठून कोठल्या प्रकारची माती 

ते वापरतात याची केवळ मावहतीच नव्ह ेतर साच्यातील गर्णपती 

बनवर्णाऱ्याांना वतने कसे पटवले कोर्णास माहीत पर्ण एक साचाही 

वतने पैदा केला. मातीचेही दोन प्रकार एक लवकर घट्ट होर्णारी तर 

दसुरी जरा वेळ घेर्णारी वतने बरोबर घेतले. अशा जय्यत तयारीवनशी 

आलेल्या वतच्या जय्यत तयारीकिे पाहून व त्यातही गर्णपतीचा 

साचा आर्णला ह े पाहून मलाही जरा या उत्सवात आपलाही 

हातिार लागावा अशी बदु्धी गर्णरायाने वदली मला माझ्या 

बालपर्णीच्या कसबाची आठवर्ण झाली व मी साच्यातील का 

होईना गर्णपती बनवण्याचा वनिय जाहीर केला.  
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 माझ्या या वनर्णसयावर कोर्णत्याच वदशेने कोर्णतीच प्रवतवक्रया 

न आल्याने मी जरा बचुकळ्यात पिलो. कारर्ण "राहू द ेकी उगीच 

कशाला त्ास करून घेता तमुची सनूबाईच करेल" असा अविप्राय 

मलुाकिून वकां वा "लहानपर्णी तमु्ही केलेले गर्णपती लाववलजाव 

असायचे असे तमुच्याच आईसाहबे म्हर्णायच्या ना?" असा 

प्रवतसाद अपेवक्षत वदशेने न आल्यान ेमी जरा वहरमसुलोही कारर्ण 

वनयोवजत कायासला ववरोध झाल्यावर कायसपतूीचा जो आनांद 

वमळतो तो काही औरच! .  

 सौ चा लाववलजाव हा शेरा खरां तर आमच्या मातोश्रींचा 

होता. आमच्या मातोश्रींचा सनेुवर इतका ववश्वास की आमच्या 

लग्नानांतर वतने मी आता चलुीपाशी वफरकर्णारही नाही फक्त बाहरे 

बसनू मलुे साांिाळीन असे साांवगतलेच पर्ण इतर वस्त्रया "मेरे बनेकी 

बात ना पछूो मेरा बना हररयाला ह ै"असे आपल्या कुलदीपकाचे 

कौतकु करतात तर वहने मात् कौतकुानेच पर्ण आपल्या मलुाच े

सगळे दोर्सदु्धा वकां वा मखु्यत्वे दोर्च अगदी वतखटमीठ लावनू 

सनेुच्या कानावर घातले. आवर्ण त्यामळेु बायकोच्या कोर्णत्याही 

दोर्ावर बोलण्याचा कसला हक्क तर मला उरलाच नाही पर्ण 

वेळोवेळी "हो माहीत आह ेतमुच्या आईनेच साांवगतले"असे म्हर्णनू 

मला विवचण्याची एकही सांधी ती दवित नस.े या बाबतीत वतची 

स्मरर्णशक्ती इतकी तीव्र की माझ्याच आईन ेमला साांवगतलेल्या 



हसरी वारी श्याम कुलकर्णी 

पान | 323 

 

गोष्टीही माझ्यापेक्षा तीच अवधक अवधकारवार्णीने साांग ूलागली. 

त्यातच हा लाववलजाव गर्णपतीचा प्रकार!  

 इतर मलुाांप्रमार्णे मीही गर्णपती बनवावा अशी आईची इच्छा 

असे या बाबतीत (केवळ माझे नावच श्याम म्हर्णनू नाही) तर अगदी 

खऱ्या अर्ासने ती श्यामची आई शोित होती. त्यामळेु रित खित 

का होईना वतची ही इच्छा परुी करण्याचे मी मनावर घेई. श्रावर्ण 

वनम्मा सांपला की या कामा माग े मला लागावे लागे. आमच्या 

गावाबाहरे एक माळ होता त्यावर शािूच्या मातीचा एक बराच 

मोठा पट्टा होता. तेर्े जाऊन शािू आर्णर्णे हा या कायसक्रमाचा 

पवहला िाग असे नकुताच पाऊस पिून गेलेला असल्यामळेु 

गावाबाहरेचा तो रस्ता वचखलाने िरलेला तर असेच पर्ण 

त्याचबरोबर शािूचा पट्टा तर अगदी विांक घातल्यासारखा वचकट 

असे त्यातनू मातीचा गर्णपती तयार होईल इतक्या प्रमार्णात शािू 

गोळा करर्ण े ह े मोठ्या कसबाचेच काम असे. त्या वचखलातनू 

चालनू शािू गोळा करून परत येईपयंत माझ्या अांगावर चढलेल्या 

शािू व वचखलाच्या लेपामळेु माझाच जर्ण ूगर्णपती झालेला अस.े 

शािू घराच्या माग ेव्यववस्र्त ठेवल्यावर या कामातील पवहला हप्ता 

पार पिायचा.  
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 यानांतरचा दसुरा हप्ता म्हर्णजे ती मतूी तयार करण्यासाठी त्यात 

कापसू वमसळून ती माती कुटर्ण ेहा िाग वततकाच महत्त्वाचा असे 

कारर्ण मातीत कापसू वजतका एकजीव होत असे तेवढीच मतूी 

एकसांघ होण्याची शक्यता वाढत असे. नाहीतर मतूीचे अवयव 

एकमेकाांशी सहकायस करीत नसत व त्यातल्या त्यात सोंि व हात 

मळू शरीरापासनू अलग होऊन पनु्हा त्याांना एकत् आर्णरे्ण अवघि 

होत असे. माती कुटण्याचा माझा आळस नेहमीच माझ्या मतूीच्या 

कारावगरीत आिवा येत असे. आवर्ण वकतीही प्रयत्न केले तरी 

मतूीचे हात व सोंि अलग होऊन खाली लोळर्ण घेत. आई माझ्या 

गर्णपतीला लाववलजाव गर्णपती म्हर्णे. कारर्ण तटुलेले अवयव मी 

धातचू्या तारा वापरून जोिून ते पनु्हा एकमेकापासनू फारकत घेर्णार 

नाहीत असा प्रयत्न करत असे व या प्रयत्नास दाद न दतेा ते पनु्हा 

पनु्हा खाली लोळर्ण घेत. गर्णपती लाववलजाव असल्यामळेु त्याचे 

हात पाय ववशेर्तः सोंि कोर्णत्याही क्षर्णी शांकराांची वाट न पाहता 

आपोआपच तटुण्याची शक्यता जमेस धरून माझे विील एक 

चाांगली मतूीही ववकत आर्णत व प्रवतष्ठापना त्याच मतूीची करत.  

 अशा प्रकारे माझ्या लाववलजाव गर्णपतीचीच प्रवसद्धी जास्त 

झालेली असल्यामळेु कदावचत माझा हा वनर्णसय नेहमीप्रमार्णेच 

अल्पकालीनच ठरेल याची सवांनाच खात्ी असावी. पर्ण जेवर्ण 

झाल्यावर खरोखरच मी साचा घेऊन बसल्यावर वनमटूपर्णे 
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सौिाग्यवतीने मातीचे तीन पिेु माझ्यासमोर आर्णनू ठेवले. त्या 

सगळ्या मातीचे गर्णपती बनवले असते तर बहुतेक अख्ख्या 

अमेररकेला नाहीतरी एविसनला तरी गर्णपतींचा परुवठा 

करण्याइतके गर्णपती तयार झाले असते. त्या पि्ुयातील मातींचे 

वेगवेगळे प्रकार होत ेम्हर्णे. एक माती ताबितोब घट्ट होत असे तर 

दसुरी घट्ट होण्यास बराच वेळ घेते तर वतसरी या दोहींच्या वमश्रर्णाने 

तयार झालेली कारर्ण दोन्ही पिुकी फुटल्यामळेु त्यातनू जी माती 

गळाली त्या दोन्हींच्या एकत्ीकरर्णाने ह ेपिुके बनले आह ेअशी 

मावहती मला दणे्यात आली. त्यामळेु त्यातील कोर्णती माती 

वापरावी हाच मला प्रश्न पिला. कारर्ण दसुऱ्या वदवशीपयंत गर्णपती 

वाळर्ण ेआवश्यक होत.े वशवाय वजन ेहा सगळा प्रपांच केला होता 

वतच्याही लक्षात त्यातली कोर्णती माती लवकर घट्ट होते ही गोष्ट 

नव्हती. तेव्हा मी अांदाजाने एक पिुा वापरण्याच ेठरवले.  

 सौन े आर्णलेला साचा रबरी होता व तो एका बाजनेू 

पेटीसारखा उघिता येत होता. तो बांद करून माती अगदी सरसरीत 

पातळ करून त्यात खालच्या बाजनेू ओतायची व त्यावर दाब 

दणे्यासाठी त्याचबरोबर वदलेले लाकिी तकुिे त्यावर दाबनू वरून 

घट्ट सतुळीने बाांधनू ठेवायचे की दोन तासात ती माती घट्ट होत ेव 

साचा उघिून गर्णपती बाहरे काढता येतो अशी मावहती मला 

दणे्यात आली.  
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 माती अगदी पातळ करून ती साच्यात ओतण्याचीच आज्ञा 

श्रीमतीजींनी केली होती तरीही मातीच्या घट्ट होण्याच्या 

गरु्णधमासववर्यी मी जरा साशांक होतो त्यामळेु ती साच्यात िरर्णे 

शक्य व्हावे इतपतच पार्णी त्यात टाकून साच्याच्या खालच्या 

िागातनू मी साच्यात िरून तो अगदी वशवगशीग िरल्याची खात्ी 

करून साच्यावरील लाकिी आवरर्णाचे तकुिे ठेवनू सतुळीने ते घट्ट 

बाांधनू टाकले. बऱ्याच काळानांतर गर्णपतीच्या तयारीला हातिार 

लागल्याच्या आनांदात मी हातावरील मातीचा वचखल धऊुन 

टाकला. माती ववकर्णाऱ्याने दीि ते दोन तासातच गर्णपती घट्ट होतो 

व बाहरे काढता येतो असे साांवगतले होते. पर्ण आम्ही उगीच घाई 

न करण्याचे ठरवनू दसुऱ्या वदवशी सकाळीच काढून ताजा ताजा 

गर्णपतीच बसवायचा असे ठरवले. या गर्णपतीस फक्त कपाळावर 

कुां कुमवतलक तेवढाच काय तो लावायचा बाकी रांगाचे काही कारर्ण 

नाही मातीचा शभु्र वर्णसच गर्णपतीस चाांगला वदसतो असे अगोदरच 

ठरले होत.े  

 दसुऱ्या वदवशी सकाळी उठल्यावर अर्ासतच 

गर्णपतीदशसनाची उत्कां ठा होती. अशी उत्कां ठा बरेच वदवसात 

अनिुवली नव्हती. अर्ासत मी उठण्यापवूीच आमच्या अपयशावर 

वशक्का मोतसब करायला श्रीमतीजी उठल्याच होत्या माझ्या 

अपयशाववर्यी वतला इतकी खात्ी कशी होती याचे मला नवल 
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वाटले नाही कारर्ण वतच्या मत ेअशी खात्ी मला कोर्णतेही काम 

साांगताना वतला असेच. पर्ण या वेळचे कारर्ण मला नांतर कळल.े ते 

म्हर्णज ेयावेळी साचेवाल्याने जी माती दीि तासात वाळत ेअशी 

खात्ी वदली होती त्या मातीचे पिुके मागेच रावहले आवर्ण घट्ट न 

होर्णाऱ्या मातीचेच पिुके मला दणे्यात आले होत े असे नांतर 

वतच्याकिूनच कळल.े त्यामळेु कोर्णीही गर्णपती केला असता तरी 

वनर्णसय हाच लागर्णार होता. मात् सरुवातीला मातीचा गोंधळ 

झाल्याच ेन साांगता वतने वनववसकार मदु्रनेे माझा प्रयत्न फसल्याचे 

माझ्या कानावर घातले "म्हर्णज े झाले तरी काय?" असे मी 

ववचारल्यावर "गर्णपती चाांगला झाला होता पर्ण परेुसा वाळला 

नाही त्यामळेु साच्यातनू काढताना काही िाग आतच रावहला 

"असे उत्तर वमळाल्यावर आपली लाववलजाव गर्णपतीची परांपरा 

खांवित न झाल्याचे दःुख मला झाले व त्याचबरोबर आता गर्णपती 

कोर्णता बसवायचा हा प्रश्नही अनतु्तररत रावहला.  

 तरीही वतच्या मदु्रवेर कुठल्याही प्रकारचे वचांतेचे लक्षर्ण वदसले 

नाही. त्यामळेु आियस वाटून मी ववचारले "मग आता गर्णपती 

कोर्णता बसवायचा? की पनु्हा दसुऱ्याांदा दसुरी माती वापरून 

करायचा? ""त्याची काही आवश्यकता नाही. काल तमु्ही गर्णपती 

करायला घातला तेव्हाच एक स्टँि बाय गर्णपती सनूबाईला हाताने 

बनवायला साांवगतला होता मी "असे उत्तर वमळाल्यावर आवर्ण 
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त्यावर सनूबाईने सांगर्णकीय िार्ेत "एक बॅक अप गर्णपती तयार 

ठेवला होता"असे असे साांवगतलेले ऐकल्यावर माझी काळजी 

वमटली.  

 एकूर्ण काय तर "करायला गेला गर्णपती आवर्ण झाला मारुती 

" अशी म्हर्ण असली तरी माझ्या हातनू मात् गर्णपतीच काय पर्ण 

मारुतीही झाला नाही इतकेच खरे!  

परांत ु यावेळी या गोष्टीस खरे तर मी जबाबदार नव्हतो व 

जबाबदार व्यक्तीस तसे म्हर्णण्याची सोयच नव्हती!  
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४४. आयररन आडर्ण आम्ही 

 

मराठीत ज ेआपर्ण सरळ सरळ "आगीतनू फुफाट्यात" म्हर्णनू 

मोकळे होतो त्यासाठी एक मजेशीर सस्कृत श्लोक आह.े  

 

खल्वाटो दिवसेश्वरस्य दिरण ैः संतादितो मस्तिे 

वाञ्छंिेशमनातिं दवदिवशाि् तालस्य मूलं गतैः। 

तत्राप्येिफलेन मूद्नि ितता भग्नं सशब्ि ंदशरैः 

प्रायो गच्छदत यत्र भाग्यरदितस्तत्रादि यांत्याििा॥  

 

एका टकल्याचे उन्हातनू चालताना िोके गरम झाले आवर्ण 

त्यामळेु वैतागनू वबचारा जरा र्ांिावा वमळावा म्हर्णनू समोर 

वदसलेल्या झािाखाली सावलीत जावे म्हर्णनू जे झाि वनवितो ते 

बरोबर नारळाचे झाि वनघत ेआवर्ण तो त्या झािाखाली जायला 

आवर्ण वरून एक नारळ सटूुन त्याच्याच िोक्यावर पिायला एकच 

गाठ पिते आवर्ण मग काय झाले असावे याची कल्पना येतेच. 

र्ोिक्यात ददुवैी मार्णसू कोठेही गेला तरी आपत्ती त्याची पाठ 

सोित नाही हचे खरे. याचाच अनिुव आम्हाला यायचा होता 



हसरी वारी श्याम कुलकर्णी 

पान | 330 

 

म्हर्णायचा. कारर्ण पणु्यात पावसाने धमुाकूळ घातल्यामळेु 

अमेररकेत मलुाकिे एविसनला आल्यावर छान हवा असल्यामळेु 

बरे वाटले पर्ण दोनच वदवसात आयरीन नावाचे चक्री वादळ 

(हररकेन आयरीन) येर्णार आवर्ण ते काय ियानक प्रलय घिवनू 

आर्णर्णार याच्या बातम्या यायला लागल्या आवर्ण पणु्यातच बरे 

होत ेअस वाटायला लागल. बरां अमेररकेतील मावहतीचे स्रोत म्ह. 

दरूदशसनवावहन्या इतक्या तत्पर की वनरवनराळे नकाशे वगैरे दाखवनू 

आयरीन काय धमुाकूळ घालर्णार याच्या साांगोपाांग चचास 

दाखवायला केव्हाांच सरुवात झाली होती. . पवूी केव्हाां व काय 

झाले होत ेआता नागररकानी काय काळजी घ्यायला पावहज ेव 

शासन काय काळजी घेत आह ेयाचे पनु्हा पनु्हा दळर्ण दळले जात 

होत.े हो नाहीतर एकादा वादळानांतर कोटासत दावा ठोकून शासनाने 

मला या वादळाची पवूसकल्पना वदली नाही म्हर्णनू कोट्यावधी 

िॉलससची नकुसान िरपाई मागायचा.  

 अर्ासत केवळ तेवढ्याच कारर्णाने नव्ह े तर खरोखरच 

शासनास लोकाांची काळजी आह े म्हर्णनू ह ेसगळे चालले आह े

असे जार्णवत होत ेकारर्ण ज्या िागातील लोकाांना स्र्लाांतर करावे 

लागर्णार होते त्याना अगोदरपासनूच त्यानी कोर्णत्या वठकार्णी 

सांपकस  साधायचा याची मावहती दणे्यात येत होतीं. नाहीतर 

आपल्याकिे पावसान ेरस्ते वाहून पार्णी घरात (की घरे पाण्यात?) 
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वशरू लागल्यावर नागररकाांनी घराबाहरे पिू नय े असा इशारा 

(आवर्ण तोसदु्धा परु्ण ेहवामानखात्याकिून मुांबई अर्वा परु्णेवासी 

जनतेच्या जनवहतार्स जारी)वदला की काम िागल े(खरे तर नागररक 

बाहरे पिूच शकत नाहीत त्यामळेु या इशाऱ्याची आवश्यकता तरी 

काय?) असा प्रकार नव्हता.  

 एविसनमध्य ेआम्ही जातो तेव्हाां आमच्यासारखेच आपल्या 

मलुाांकिे अर्वा मलुींकिे आलेले ज्येष्ठ नागररक वदसतात व 

आपोआपच त्याांची मैत्ी जमते. अमेररकेत न्य ूजसी त्यातल्या त्यात 

एविसन म्हर्णजे वमवन इांवियाच आह ेम्हटले तरी चालेल. म्हर्णजे 

रस्त्यावर अमेररकन वदसला तर हा कोर्ण परका आलाय बवुा इर्े 

असे सगळे टवकारून पहायला लागतात. आता तर या िागातली 

घरे ववकून अमेररकन जायला लागलेत आवर्ण त्याांची घरे घेर्णारे 

सगळे िारतीयच आहते. अमेररकेत जेवढे िारतीय आहते त्यात 

वनम्म्याहून अवधक गजुराती आहते आवर्ण त्यात वनम्म्याहून अवधक 

पटेल आहते. यगुाांिामधनू इदी अवमनने परदशेी लोकाांना पळवनू 

लावले त्यात अांगावरच्या वस्त्रावनशी अमेररका गाठलेले असे एक 

पटेल आमच्या गटाला म्होरके म्हर्णनू लािले होते. अर्ासतच 

अमेररकनापेक्षाही ते इर्ल्या पररवस्र्तीचे अवधक जार्णकार होते. 

त्यामळेु आधल्या वदवशी सांध्याकाळी आम्ही एकत् जमलो 
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असताना या चक्री वादळास तोंि दणे्यासाठी काय काळजी घेर्णे 

आवश्यक आह ेयाववर्यी त्यानी बरेच काही आम्हाला साांवगतले 

 हररकेन हा प्रकार अमेररकेतल्या लोकाांना फारसा नवीन नाही. 

फ्लोररिात तर अगदी वनयवमतपर्ण े अशी चक्री वादळे येतात. 

फ्लोररिासारख्या समदु्रवकनाऱ्याच्या िागात त्याची तीव्रता जास्त 

असते. तेर्े तर चक्री वादळ येऊन गेल्यानांतर तेर्े वस्ती होती का 

नव्हती असेच वाटते अशी सगळी मावहती पटेल साांगत होत.े ते 

चाळीसपेक्षाही अवधक वर्ासपवूी अमेररकेत आलेल्या 

िारतीयाांपैकी एक होत ेत्यामळेु आमच्यासारख्या आपल्या सनुाांना 

चार वदवस सासचूे(ह े मावलकेसारखे न सांपर्णारे नसतात) काय 

असतात ह ेदाखवण्यासाठी येर्णाऱ्या लोकाांना अनिुवामतृाचे घटुके 

पाजर्णे ह ेआपले कतसव्य आह ेअशी त्याांची समजतू होती. . आता 

आपल्याकिेही बरीच मोठी मोठी वादळे येऊन लोकवस्तीस 

हादरव ूलागली आहते, येवढेच काय दरिी कोसळून गावेच्या गावे 

वगळू लागली आहते पर्ण त्या वेळपयंत आम्ही अश्या वादळास 

सरावलेले नव्हतो.  

 यावेळी ज ेहररकेन येऊ घातले होत ेत्याचे नाव आयरीन असे 

होत.े 'माग ेकेव्हाां तरी आलेल्या हररकेनला कवत्ना असे नाव होते 

त्यावरून नटनट्याांची नावे त्याांच्या वादळी व्यवक्तमत्वामळेु 



हसरी वारी श्याम कुलकर्णी 

पान | 333 

 

हररकेनला नावे दते असावेत असा मी अांदाज केला. पर्ण मग. एका 

हररकेनचे नाव वहलरी असे (आवर्ण एकाचे वबल सदु्धा) असल्याचे 

लक्षात आले व आपला तकस  चकुीचा आह ेह ेध्यानात आले.  

त्यासाठी आांतरजालावर शोध घेता वदसनू आले की अगदी 

सरुवातीच्या काळात अमेररकेतील हवामानखाते या वादळाांना 

त्याांच्या उत्पवत्तस्र्ानाच्या अक्षाांश रेखाांशावरून नावे दते. पर्ण ती 

वकचकट व त्यामळेु समजण्यास अवघि व कधीकधी 

स्र्ानबदलामळेु चकुीचीही वाटत त्यामळेु दसुऱ्या महायदु्धाच्या 

काळात लष्ट्करी हवामानतज्ञानी वस्त्रयाांची नाव ेवापरण्यास सरुवात 

केली. आर्णी ती मात् समजण्यास व लक्षात राहण्यास (तर फारच) 

सोपी वाटू लागली त्यामळेु १९५३ पासनू अटलाांवटक 

महासागरावर वनमासर्ण होर्णाऱ्या चक्री वादळाांना नावे दणे्यास तीच 

पद्धत वापरण्यात आली आवर्ण या नावाांमळेु (सहावजकच 

आह)ेजनतेचीही या वादळाववर्यीची जागतृी वाढली. १९७८ 

पासनू पवूोत्तर पॅवसवफक महासागरावरील वादळाांना नावे दतेाना 

मात् परुुर्ाांच्यावर अन्याय होत आह े याची जार्णीव होऊन 

परुुर्ाांचीही नावे दणे्यास सरुवात झाली. सम वर्ासत म्हर्णजे 

(उदाः१९७८) ववर्म क्रमाांकाच्या वादळास परुुर्ाचे तर सम 

क्रमाांकाच्या वादळास स्त्रीचे नाव (तर ववर्म वर्ासत याच्या उलटे) 

दणे्याचा प्रघात सरुू झाला.  
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दर वर्ी नाव ेदतेाना इांग्रजी मळुाक्षराांच्या पवहल्या अक्षरापासनू 

सरुवात करतात व प्रत्येक मळुाक्षरापासनू सरुू होर्णारे एक नाव 

वापरले जात ेतरी दर वर्ी जवळजवळ सगळी मळुाक्षरे वापरावी 

लागतात इतकी वादळे येतात. तरी त्यात अटलाांवटक सागरावरील 

व पॅवसवफक सागरावरील यादी वेगळी केलेली असते. 

अटलाांवटकवरील चक्री वादळाांना नाव ेदणे्यासाठी फक्त Q, U, X, 

Y Z ही पाच अक्षरे तर पॅवसवफकवरील चक्री वादळाांसाठी फक्त 

Q, U, ही फक्त दोनच अक्षरे वापरली गेली नाहीत. म्हर्णजे प्रत्येक 

वर्ी अटलाांवटकवरून २१ तर पॅवसवफकवरून २४ चवक्रवादळे 

येतात. या सगळ्याांना वेगवेगळी नावे दणे्यासाठी लागर्णारी 

आपल्या लोकाांना लािलेली कल्पकता या अमेररकनाांना 

नसल्यामळेु काही नाव ेपनु्हा पनु्हा वापरली जातात तरीही काही 

नावाांना वनवतृ्तही करण्यात आले आह े कारर्ण ती चक्री वादळे 

अगदी लक्षर्णीय रीत्या धोकेबाज व हावनकारक होती. २००५ मध्ये 

आलेले कवत्ना ह े त्यापैकी एक. त्यावेळीही आम्ही अमेररकेत 

होतो. पर्ण ते पॅवसवफकवर आलेले असल्यामळेु त्याच्याशी आमचा 

सांबांध नव्हता मात् त्याच वेळी आयरीन याच नावाचे चवक्रवादळही 

अटलाांवटकवर आले होत ेआवर्ण ते आमच्या िागाशी सांबांवधत 

होत.े पर्ण तेही आम्हाला फक्त चाटून गेले. होती. आपल्याकिे 

अशी वादळे आलीच असती तरी त्या सवस वादळाांना परुून उरतील 
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इतकी नाव ेशोधण्याची स्पधासही आयोवजत करता आली असती व 

त्या नादात तेवढीच मार्णसेही वाहून गेली असती तरीही नवीन नाव 

शोधनू वजतां मया म्हर्णनू आपर्ण आपली पाठ र्ोपटून घेण्यातच 

धन्यता मानली असती.  

या वेळेस आम्हाला वादळाचे महत्त्व एवढ्याचसाठी की कधी 

नव्ह े ते आमच्याही िागात कोसळर्णार होत.े न्य ूजसीच्या चक्री 

वादळाांच्या इवतहासात १८६६ पासनू आजवर आलेल्या चक्री 

वादळात जीववतहानी फक्त १६ वेळा झाली आह े न्य ूजसी च्या 

स्र्ान वैवशष््टयामळेु हवामानतज्ञाांच्या मत े वादळाचा हल्ला 

होण्याची शक्यता फक्त ०. ५% इतकी कमी असल्यामळेु फारच 

र्ोिी चक्री वादळे या राज्यावर प्रत्यक्ष चाल करून आलीत. या 

वेळी मात् न्य ूजसीला बराच मोठा चक्री वादळाचा झटका बसर्णार 

असल्याच्या हवामानखात्याच्या अांदाजामळेु आम्हा 

एविसनकराांची पर्ण झोप उिवली होती. खरे तर तसे व्हायला नको 

होत े कारर्ण अलीकिे अमेररकेतील हवामानखातेही िारतीय 

हवामानखात्याकिून धिे वगरवीत असल्याची शांका आम्हाला येऊ 

लागली होती कारर्ण हमखास पाऊस हा अांदाज त्यानी आम्ही 

आल्यापासनू दोन वेळा चकुवला होता. तरीही चक्री वादळाबाबत 

कोर्णताही धोका घेर्णे योग्य नव्हत.े  
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१९०३ पासनू मोठ्या प्रमार्णात नकुसान करर्णारे ह ेपवहलेच 

चक्री वादळ होते. आर्णी त्यामळेु अटलाांवटक वसटीमधील कॅवसनो 

सरुू झाल्यापासनू बांद करण्यास िाग पािण्याची ही वतसरीच खेप 

होती. बऱ्याच वकनारी िागातील लोकाांना हलवण्यात आले होत.े 

आपल्याकिे नेमेची येतो पावसाळा या उक्तीस अनसुरून रस्त्यावर 

व घरातही पार्णी वशरण्याचे प्रकार दर पावसाळ्यात घित 

असल्याने अगदी गळ्याशी आल्यावरच मार्णसाांना हलवण्याचा 

प्रकार घितो. आम्ही पणु्यात रहात असलेल्या वसांहगि रस्त्यावरही 

काही िागात लोकाांना हलवावे लागल्याच्या बातम्या आम्ही 

वाचत होतो पर्ण आता वतकिे नसनूही आपल्यावर ती पाळी येर्णार 

की काय अशी िीती आता वाटू लागली. वादळ २८ ऑगस्टला 

रौद्र स्वरूप धारर्ण करेल असे िावकत करण्यात आले होत ेआवर्ण 

तो रवववार होतात्यामळेु शवनवार रवववार आर्णीबार्णीच जाहीर 

करण्यात आली होती. त्यामळेु सावधवगरी म्हर्णनू न्य ू जसी 

रॅ ांवझटच्या रेन्स, बसेस शवनवार रवववार दोन वदवस बांद ठेवण्यात 

आल्या होत्या. सदुवैाने शवनवार रवववारच असल्याने कुर्णाला 

बाहरे पिण्याचे कारर्ण नव्हत.े येऊन जाऊन सटु्टीसाठी बाहरे 

पिर्णाराांची पांचाईत होर्णार होती.  

हररकेन २८ तारखेस रौद्र रूप धारर्ण करर्णार होते म्हर्णजे तेव्हाां 

काहीही घिू शकर्णार होत,े म्हर्णज े माझ्यासारख्या कल्पना 
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करण्यात पटाईत असर्णाऱ्याला आमचे घर उिून जाण्यापयंत 

कल्पना तार्णर्णे सहज शक्य होत.े आवर्ण आदल्या वदवशी पटेल 

याांनी जे सववस्तर वर्णसन केले होत े त्यावरून तसे घिर्णे अगदी 

अशक्य नव्हते. त्याांनी वीज व पार्णी परुवठा बांद होण्याची शक्यता 

असल्याने अन्न पार्णी इतकेच काय पर्ण मरे्णबत्त्याांचाही िरपरू साठा 

करून ठवण्याचा उपदशे केला होता. त्यावेळी अण्र्णाांचे आांदोलन 

िारतात जोरात होत े त्यामळेु वतकिल्यासारखाच मेर्णबत्त्याांचा 

तटुविा येर्े पर्ण िासर्णार असे वदस ूलागले. अगदी घर उिून नाही 

गेले तरी घराबाहरेील वस्त ूउिण्याची शक्यता होती. त्यात कार 

उितील असे काही गवृहत धरले नव्हत ेतरी घराबाहरेील कुां ि्या ज्या 

नकुत्याच गौरी गर्णपतीच्या सर्णासाठी सौं. ने मोठ्या हौसेने येर्ील 

होम िॅपो तनू आर्णल्या होत्या त्या फुलझािाांसकट उिर्णे शक्य 

होत.े  

शकु्रवारी सवस कचेऱ्या, शाळा कॉलेजेस सगळे काही लवकर 

सोिण्यात आले होत ेत्यामळेु वचरांजीवही घरी आले होते त्यामळेु 

त्याला कुां ि्या घरात आर्णण्याचा आग्रह सरुू झाला. खरे तर 

आमच्या कुां ि्या उिून शेजाऱ्याच्या िेकवर गेल्या असत्या तर 

दसुऱ्या शेजाऱ्याच्या इतकेच काय पर्ण होम िेपोतल्याही कुां ि्या 

उिून आमच्या िेकवर येण्याची शक्यता आह े असा वदलासा 

दणे्याचा प्रयत्न मी केला असता. पर्ण माझ्या सचूनेमळेु कुां ि्याांच्या 
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ऐवजी माझीच गच्छांती गराजमध्य ेहोण्याची शक्यता वनमासर्ण झाली 

असती म्हर्णनू मी स्वतःला आवरले. . त्या कुां ि्या घराच्या मागील 

िेकवर होत्या त्या उचलनू गॅरेजमध्ये न्यायचा ववचार होता. पर्ण 

त्यान ेघरी येताच दसुराच प्रस्ताव माांिला त्याच्या मते वादळामळेु 

वीज पार्णी बांद पिण्याची शक्यता असते वशवाय त्या काळात 

आवर्ण कदावचत पढेुही काही काळ सगळी दकुाने बांद असर्णार 

त्यामळेु प्रर्म पोटापाण्याची व्यवस्र्ा करून ठेवायला हवी त्यामळेु 

अगोदर अपना बाजार, सब्जीमांिी सारख्या िारतीय दकुानाांवर 

हल्ला करर्ण ेआवश्यक. आमच्या अनिुवी पटेलाांनी हाच उपदशे 

केल्याचे मलाही आठवले.  

सनूबाई त्यावेळी नातवाला शाळेतनू आर्णायला गेली होती व 

ती वतकिूनच येताना काही खरेदी करर्णार होती. मला खरेदी या 

गोष्टींचा कां टाळा असल्यामळेु जाण्याची काही इच्छा नव्हती पर्ण 

अशा अवघि प्रसांगी प्रत्येकाने आपला वाटा उचलायला हवा असे 

वाटून मीही वचरांजीव व सौ. याांच्या बरोबर येण्याची इच्छा व्यक्त 

केली व आम्ही वतघ ेवनघालो. अपना बाजारवर जर्ण ूएविसनवासी 

िारतीय या नावाच्या चक्री वादळान ेहल्लाच केल्याचा िास होत 

होता. यावेळी एक तारखेस गर्णपती येत असल्याने ती खरेदीही 

याच वेळी करर्ण े आवश्यक होत.े त्यामळेु नेहमीच आठवि्या 

अखेरीस असर्णारी गदी वतपटीन ेवाढली होती. सामान घेण्यासाठी 
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ढकलगािी दखेील उपलब्ध नव्हती. तेवढ्यात एका तरुर्णाला 

आपले सामान ढकलगािीवरून आपल्या गािीत उतरवताना 

आमच्या वचरांजीवाांनी हरेले व त्याने ताबितोब ती गािी 

त्याच्याकिून हस्तगत केली.  

अपना बाजारमध्य ेअक्षरशः हातघाईची जर्ण ूलढाईच चाल ू

होती. प्रत्येकजर्णाचे दोन्ही हात प्लॅवस्टकच्या बॅगाांच्या गुांिाळीतनू 

बॅगा तोिर्ण ेव दसुऱ्या हाताने त्यात सामान िरर्ण ेयाच उद्योगात मग्न 

होता. अशा हातघाईच्या लढाईचे रर्णाांगर्ण पावहल्यावर आमच्या 

झाशीच्या रार्णीला स्फुरर्ण न चढेल तरच नवल. ती प्लॅवस्टक बॅग 

केव्हाां तोित होती आवर्ण त्यात दोिके, िोपळे केव्हाां िरत होती ह े

ह ेमला तर कळतच नव्हते वतची तलुना बाजीप्रिचू्या हातघाईच्या 

लढाईशीच काय ते करता येईल. मी आपला हातगािीच्याच 

लढाईत धन्य मानत होतो. जरी हातगािी ढकलण्याचे काम 

वनरुपद्रवी होते तरी त्या गदीतनू ती वफरवर्णे ह े वततकेच अवघि 

काम होते त्यामळेु एका कोपऱ्यात ती उिी करून सौिाग्यवतीने 

हस्तगत केलेला माल वतच्याइतक्या नाही तरी जमेल तेवढ्या 

चपळाईने त्यात नेऊन टाकण्याचे काम मी करत होतो. वचरांजीवाांना 

इतर काही वस्त ूशोधनू हातगािीत टाकण्याच्या कामी जुांपण्यात 

आले होत ेहातगािी िरली तरी त्याांचे वस्त ूगोळा करण्याचे काम 

चालचू होत.े  
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तेवढ्यात आपल्याला बाहरे पिताना चेक इन कौंटर या एका 

महत्त्वाच्या अिर्ळ्यास तोंि द्यावे लागर्णार आह ेयाची कल्पना 

आल्यावर सामान घेऊन बाहरे पिर्णाऱ्याांच्या राांगेत मी उि ेराहावे 

असे ठरले आवर्ण पाहतो तो काय मी जेर्े उिा होतो अगदी त्याच 

जागेपयंत ती राांग येऊन पोचली होती त्यामळेु फक्त हातगािीचा 

रोख बदलनू आपर्ण राांगेतच उि ेआहोत ह ेइतराांना कळेल याची 

काळजी घेर्णे एवढेच काय ते मला करायचे होत.े अर्ासत माझ्या 

राांगेत उि ेराहण्यामळेु हातगािीत सामान येऊन पिण्याची वक्रया 

काही प्रमार्णात मांदावली असली तरी र्ाांबली होती अशातला िाग 

नव्हता. मी मात् अमेररकेत येण्यापवूी बॅगा िरल्या जात असताना 

माझ्या बॅगेव्यवतररक्त इतर तीन बॅगात व माझ्या कपि्याव्यवतररक्त 

माझ्याही बॅगेत काय सामान टाकले जात आह ेयाववर्यी वजतका 

वन: सांग असतो तेवढाच हातगािीत पिर्णाऱ्या सामानाववर्यी 

होतो. अगदी तकुारामाांच्या िार्ेत फोिले िाांिार धन्याचा हा माल 

मी तो हमाल िारवाही अशीच माझी िवूमका होती.  

सामान िरण्याची ही प्रवक्रया अगदी मी वस्तूांचा वहशोब 

करर्णाऱ्या ललनेच्या टेबलपयंत पोचल्यावरही चाल ू होती. ती 

यवुतीही वततक्याच चपळाईन े त्या वस्त ू वकां मतमापक यांत्ाखाली 

नेऊन गर्णकयांत्ावर बेरीज करण्याचे काम करत होती. या वेळी 

वतच्या मदतीस आम्ही आर्णलेले सामान िरािर मोठ्या 
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प्लवस्टकच्या वपशव्यात टाकण्यासाठी एक मदतनीस दणे्यात आला 

होता. त्यामळेु आम्ही तासािराने अपना बाझार च्या बाहरे 

आमच्या हातगािीसह पिून आमच्या कारपयंत कसे बसे पोचलो 

व गािीच्या विकीत सामन टाकून हातगािी मोकळी करण्याची 

वाटच बघत असल्यासारखा एक तरुर्ण पढेु येऊन आमची 

हातगािी पळवत घेऊन गेला. काही वस्त ून वमळाल्याचा अहवाल 

भ्रमर्णध्वनीवरून आमच्या सनूबाई ांपयंत पोचला होता व त्याांच्या 

रस्त्यावर असर्णाऱ्या दसुऱ्या अशाच मॉलमध्य े त्या वस्त ू त्याांनी 

वमळवल्या होत्या.  

इतकी हातगािीिर खरेदी करूनही पार्णी व दधू घ्यायचे 

रावहलेच होत ेकारर्ण त्या वस्त ूतेर्े वमळतच नव्हत्या, त्यामळेु परत 

येताना घराजवळच असलेल्या र्ाांबा आवर्ण ववकत घ्या (Stop 

and Shop) या नावाच्या मॉलमध्य ेवशरलो. तेर्ेही वततकीच गदी 

असेल असा अांदाज होता पर्ण त्या मानाने ते बरेच मोकळे होते व 

हातगाि्या र्ोि्याफार वशल्लक होत्या. आत वशरल्यावर 

दाराजवळच अगदी छोट्या म्हर्णज े एक वलटरच्या पाण्याच्या 

बाटल्या वदसल्या. खरे तर वीस पांचवीस वलटर पार्णी बसर्णारे कॅन 

ववकत वमळतात त्यामळेु अशा छोट्या तीस चाळीस बाटल्या 

घ्यायच्या की नाही असा ववचार मनात आला पर्ण वचरांजीवानी 

आता घेऊ आवर्ण आत मोठा कॅन असेल तर ह्या तेर्ेच ठेव ूअसा 
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शहार्णपर्णाचा ववचार केला कारर्ण आत मोठा कॅन नव्हताच उलट 

दोघा वतघाजर्णाांनी आम्हालाच या बाटल्या कुठून वमळवल्या असे 

ववचारल ेव त्यामळेु आम्ही आपली पाठ र्ोपटून घेतली. येर्े दधू 

आवर्ण वपठीसाखर घेतली. अशी साखर केकसाठी वापरतात 

त्यामळेु ती येर्ेच वमळते हा शोध अर्ासतच सौ. चा! असो अशा 

प्रकारे जवळ जवळ एक वक्वांटलिर माल आम्ही घेऊन घरी आलो. 

अशी वक्वांटलने खरेदी आम्ही औरांगाबादमध्ये सवसजर्ण एकत् राहत 

होतो त्यावेळी तेर्ील मोंढ्यावर जाऊन करत अस.ू पर्ण त्यावेळी 

मोंढ्यावरून सामान बैलगािीतनूच वकां वा हातगािीवरून आर्णावे 

लाग.े  

आजचा सगळा वेळ खरेदीत गेल्यामळेु बाहरेील सामान आत 

आर्णनू टाकण्याचे काम उद्यावर ढकलावे लागले. पर्ण त्याच्यापेक्षा 

अवधक लाांबवर्णे शक्य नव्हते त्यामळेु दसुऱ्या वदवशी म्हर्णजे 

शवनवारी सकाळी सगळेच घरी असल्यामळेु सामन गराजमध्ये 

आर्णनू टाकण्याच्या कामात सौं नेच आघािी घेतली म्हटल्यावर 

इतराांना आवर्ण मलाही गप्प राहर्ण ेशक्य नव्हत.े सवांनी आपल्या 

आपल्या कुवतीनसुार सामान आत आर्णनू टाकले. शवनवारी 

सांध्याकाळी पाऊस र्ोि्याफार प्रमार्णात चाल ूहोताच तरीही मला 

इर्ारा दरे्णारे पटेल छत्ी घेऊन वफरायला येर्णार का म्हर्णनू 
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ववचारायला आलेच होत.े त्याना त्याांच्याच इर्ाऱ्याची आठवर्ण 

करून दऊेन मी घरी वपटाळले.  

त्या वदवशीची रात् म्हर्णजे "राजा रात् वैऱ्याची आह ेजागा 

राहा "अशा इशाऱ्याची होती. रात्ी काहीही होऊ शकते म्हर्णजे 

घरावर झाि पिण्यापासनू ते घर उिून जाण्यापयंत त्यामळेु अशा 

पररवस्र्तीत रात्ी आम्हालाही स्र्लाांतर कराव ेलागलेच तर एका 

बॅगेत आवश्यक कपिे व पससमध्य े पासपोटस वगैरे कागदपत्े, 

आवश्यक और्ध े असे सामान िरून ठेवनू धड़धित्या 

अांत:करर्णाने झोपलो. वादळ अवतशय जोरात येर्णार व झािे पर्ण 

उन्मळून पितील असे िावकत होत े त्यामळेु आम्ही सांध्याकाळी 

आमच्या मागील व पढुील झािाकिे पाहून बहुतेक ती पिर्णार 

नाहीत व अगदी पिलीच तर घरावर पिर्णार नाहीत असा अांदाज 

केला होता. त्यावशवाय बाबेक्य ूसारख्या अगदी जि वस्त ूघरात 

नेर्ण े शक्य नसल्यामळेु दोराच्या सहाय्यान े त्या िेकला बाांधनू 

ठेवल्या. इतर काही करता येर्णे शक्यच नव्हत.े  

सगळी अशी जय्यत तयारी करून झोपायला गेलो. मला 

बराच काळ झोपच लागली नाही मध्येच जोरात वारा सटुल्याचा 

िास ्झाला पर्ण नांतर एकदम सकाळी सात वाजताच जाग आली 

तेव्हाां त्यावेळी घर तर जाग्यावर होतेच पर्ण त्याचबरोबर घराबाहरे 
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िोकावनू पावहले तर सगळी झािे जागच्या जागी होती. त्यामळेु 

झाि पिले नाही ह ेउघि झाले. रात्ी १२ ते २ जोरात हवा वहात 

असल्याचा सौ. ने हवाला वदला तर वचरांजीवाांच्या मते रात्ी २ नांतर 

जोरात वारे सटुल े होत.े त्या काळातच बरोबर मला गाढ झोप 

लागली असावी त्यामळेु त्यावर काही मत व्यक्त करर्ण ेशक्य नव्हते 

पर्ण सकाळी वफरायला मात् घरच्याांनी नको नको म्हर्णत असताना 

गेलो तर वफरण्याच्या रस्त्यावर काही झािे पिल्याचे वदसले पर्ण 

अपेक्षेच्या मानान े हा वकरकोळ मामला होता. दरूदशसनवर मात् 

बातमीदार अगदी उिून जातील की काय अशा वाऱ्यात वकां वा 

गिुघािर पाण्यात उि े राहून इतरत् वकती नकुसान झाले याच्या 

बातम्या दते होते. अनेक वठकार्णी घरे उड़र्णे, झािे पड़र्णे असे प्रकार 

झाले होत.े व वादळात सापिून जीववतहानी पर्ण झाली होती. 

शेवटी १० लोक मरर्ण पावल्याचा अवधकृत आकिा कळला. . 

तेव्हाां आता वादळ ओसरले म्हर्णनू आम्ही स्वस्र्वचत्त झालो 

तरीही त्यानांतर दोन वदवस रेल्वेगाि्या व बसेस बांद असल्यामळेु 

चाकरमान्याांचे र्ोिेफार हाल झालेच. तरी त्याना सांगर्णकाच्या 

सहाय्यान ेघरून काम करता येत असल्यामळेु रजा वाया घालवावी 

लागली नाही. काही िागातील वीज गेली होती त्यामळेु त्या 

िागातील माझ्या मलुाच्या वमत्ाांनी अगोदर आर्णलेले दधुासारखे 

पदार्स आमच्या घरातील फ्रीजच्या आश्रयास आर्णनू ठेवले होत.े 
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आयरीन वादळाच्या तिाक्यातनू आम्ही मात् बालांबाल बचावलो 

होतो.  

त्यानांतर आपल्याकिेही म्हर्णजे िारतातही अशी वादळे 

येऊन गेली होती व या दोन वर्ासत त्याचा अनिुव वचपळूर्णकराांनी 

व समदु्रवकनाऱ्यावरील अनेक शहराांनी घेतला आह ेह ेकळू लागले 

आह,े अगदी याच वर्सिरात वहन्दी महासागरावर आतापयंत 

पाबकू, फर्णी, वाय,ू बॉब. वहक्का, लॅ ांि आवर्ण क्यार अशी सात 

मोठी वादळे येऊन गेली. १९६५ ते २०१७ या कालावधीत 

अवतववध्वांसक अशी ३९ वादळे पवूस वकनारपट्टीवर येऊन गेली. 

फक्त औरांगाबाद, परु्ण ेअश्या दशेाच्या अगदी मध्यिागात रहात 

असल्याने त्याांचा अनिुव आम्हास आला नाही इतकेच!  
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४५. हसरी हजामत  

 

 सध्या अमेररका जगातील कोर्णत्याही राष्ट्राची हजामत 

करण्याचा आपल्याला हक्कच आह ेअशा समजतुीत आह.े चीन 

इरार्णसारखी राष्ट्रे त्याांना िीक घालत नाहीत ही गोष्ट वेगळी. पर्ण 

अमेररकेच्या हजामतीला तोंि कसे द्यायचे या वचांतेत असलेल्या 

राष्ट्राच्या माझ्यासारख्या नागररकास मात् वचांता वेगळीच असते ती 

म्हर्णज ेअमेररकेत गेल्यावर आपली हजामत कशी व्हायची? खरे 

तर ए पी जी सारख्या िरघोस केस राखनू हसत हसत तो केशसांिार 

सांिाळर्णाया आदरर्णीय राष्ट्रपरुुर्ाचा आदशस मी समोर ठेवायला 

हरकत नाही पर्ण िोक्यावर वनम्मेच केस उरल्यावर ह्या प्रश्नाचे 

स्वरूप बदलत.े परवाच सलनूमधनू बाहरे पिल्यावर माझे एक वमत् 

समोर आले व माझ्याकिे पाहून "काय कवटांग केले वाटते? " असा 

प्रश्न ववचारत ेझाले. यावर मी "हो आहते र्ोिेफार केस त्यामळेु 

जावे लागत ेकधी कधी " असे म्हटल्यावर ते म्हर्णाले " खरे आह.े 

खरे तर आपली कवटांग वनम्म्या दरातच करायला हवी ""हो बरोबर 

"असे मी उत्तर वदल्यावर ते पढेु म्हर्णाल े "अहो कसचे काय मी 

माझ्या कारावगराला तसे म्हर्णाल्यावर तोच् उलटा म्हर्णाला काका 

तमु्हाला दपु्पट आकार घ्यायला हवा"मी आियसचवकत होऊन 



हसरी वारी श्याम कुलकर्णी 

पान | 347 

 

म्हर्णालो, " बराच वदसतोय की. अस का म्हर्णाला? "त्यावर ते वमत् 

म्हर्णाल े "अहो तो म्हर्णाला काका तमुची कवटांग करायला 

आम्हाला केस शोधनू शोधनू कापावे लागतात " यातील ववनोदाचा 

िाग सोिला तरी अमेररकेत कवटांग करण्यातील अिचर्णी 

आर्णखीनच वेगळ्या असतात ह ेखरेच!  

 अमेररकेत हजामत करून घेण्यातील मला येर्णारी पवहली 

अिचर्ण खरे पाहता क्षलु्लक आह ेती म्हर्णजे तेर्ील हजामतीचा 

दर आपल्याकिील तलुनेत फारच आह े अर्ासत आता 

आपल्याकिेही काही पालसससनी त्याांच्या तोिीस तोि िाव 

वाढवण्यास सरुवात केली असली तरी माझी मजल तेर्पयंत जात 

नसत ेउलट आमच्या घराच्या बाहरे पिले की प्रर्म वदसर्णाऱ्या 

कवटांग सलनूला मी आश्रय दतेो, ते सलनू घरापासनू पाच 

वमवनटाच्या अांतरावर आह.े सध्या मी कमीतकमी अांतर चालायला 

लागावे याववर्यी फारच दक्ष आह े कारर्ण मायबाप सरकारने 

वकतीही वनबंध जनवहतार्स जारी केले तरी वाहनचालक आपल्या 

मजीनसुार कोर्णत्याही वदशेने व पद्धतीन े वाहने चालवत 

असल्यामळेु त्या वाहनचालकाांच्या तिाक्यातनू वाचर्णे हा 

महत्त्वाचा उद्दशे असतो. त्यामळेु पाच वमवनटाच्या अांतरावरील 

सलनूच्याही अगोदर वदसर्णाऱ्या एका झािाखाली बसलेल्या 

कारावगराला आश्रय द्यावा की काय असाही ववचार कधीकधी 
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माझ्या मनात िोकावतो पर्ण त्यानांतर घरात होऊ शकर्णाऱ्या 

हजामतीचा ववचार करून तो मोह मी टाळतो. त्या कारावगराच्याच 

काय पर्ण कोर्णत्याही महागात महाग (कदावचत माझी 

कल्पनाशक्तीची कुवतच तेवढी!) सलनूचाही ववचार केला तरी 

अमेररकेतला कवटांगचा दर रुपयात रूपाांतररत केल्यावर यापढुील 

िारतातील त्यातही पणु्यातीलसदु्धा सलनूमध्ये माझी जन्मिराची 

हजामत तेवढ्या पैशात होऊ शकेल हा ववचार मनात 

आल्यावशवाय राहत नाही.  

 पर्ण कवटांगसाठी िॉलसस मलुगाच दरे्णार असल्याने हा प्रश्न 

त्याला गांिीर वाटत नाही पर्ण दसुरा एक गांिीर प्रश्न मात् उरतोच तो 

म्हर्णज ेयेर्े जस ेमनात आले की कवटांगला बाहरे पिता येते तसे 

तेर्े र्ोिेच जमर्णार आह?े तेर्े र्ोिेच हाकेच्या अांतरावर सलनू 

आह े आवर्ण सलनूपयांत जायला वाहन कोर्ण चालवर्णार? 

र्ोिक्यात लहानपर्णी मलुाांना गािीवर घेऊन कवटांग करायला मी 

जात असे त्या ऐवजी त्याच मलुाांना आता मला गािीत घालनू 

कवटांगसाठी घेऊन जावे लागत े आवर्ण त्यासाठी त्याांच्या 

कायसमग्नतेतनू त्याांना वेळ वमळायला हवा. त्याांना जो काही वेळ 

वमळर्णार तो आठवि्याच्या साचलेल्या कामासाठी वापरावा 

लागर्णार. त्याची कवटांग तर तो ऑवफसला जाताना वकां वा येतानाच 

उरकून येतो त्यामळेु आमच्या दोघाांच्या वेळा जळुर्णे कठीर्णच.  
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 अर्ासत हा प्रश्न कधीतरीच उपवस्र्त होत असतो आवर्ण 

यावेळी माझ्या मलुाने अनेक गोष्टींची साांगि घालत माझी, त्याची 

व आमच्या नातवाचीही कवटांग करर्ण ेआवर्ण मॉलमधील खरेदी या 

दोन्हींवतन्ही कतसव्याांचा एकत् मेळ घातला म्हर्णज ेयावेळी आम्ही 

कवटांगसाठी सहकुटुांब गेलो. माझ्या जावळानांतर माझ्या कवटांगसाठी 

सवस कुटुांब उपवस्र्त असण्याचा हा पवहलाच योग. त्यात वेळेच्या 

वनयोजनामळेु मॉलमधील खरेदी आमची सौ. व सनूबाई याांनी 

नातवास बरोबर घेऊन करावी तोपयंत मी व आमचे वचरांजीव याांनी 

कवटांग करावी, खरेदी आटोपनू त्या दोघींनी नातवास घेऊन तेर्े 

यावे व त्यानांतर त्याची कवटांग करून आम्ही सहकुटुांब घरी परतावे 

असा एकूर्ण बेत होता.  

 ठरलेल्या बेतानसुार खरेदीपर्कास मॉलमध्य ेसोिून आम्ही 

दोघे सलनूमध्ये वशरलो. सलनू म्हर्णज ेएक प्रशस्त हॉलच असतो 

व अनेक आरामशीर खचु्यास व त्याहूनही आकर्सक मलुी हातात 

कात्रया घेऊन आपल्यावर हल्ला करण्यासाठी वाट पाहत असतात. 

त्याांच्यातील प्रमखु तरुर्णी आपल्या रवजस्टरमध्ये आपल्या 

येण्याची नोंद घेऊन योग्य त्या खचुीकिे आपली रवानगी करते. 

नेहमीची वगऱ्हाईके आपल्या वववशष्ट कारागीर स्त्रीकिेच जाण्याचा 

आग्रह धरतात. िारतात सदु्धा आमचे काही वमत् ठराववकच 

सलनूमध्ये ठराववकच कारावगराचा आग्रह धरर्णारे आहतेच. माझ्या 



हसरी वारी श्याम कुलकर्णी 

पान | 350 

 

बाबतीत िारतातही असा काही प्रकार उद्भवत नाही तर अमेररकेत 

तर तो प्रश्नच नाही वशवाय अमेररकेच्या प्रत्येक िेटीत 

जास्तीतजास्त दोनच वेळा आवर्ण तोही वेगवेगळ्या सलनूमध्ये 

कवटांग करर्णाऱ्यास एका वववशष्ट स्त्रीवरच (त्यातही आर्णखी एका 

स्त्रीची किक नजर आपल्यावर आह ेही जार्णीव असताना) लोि 

जिण्याची शक्यता आता कुठली? त्यामळेु आम्हाला त्या प्रमखु 

स्त्रीच्याच वदग्दशसनाखाली आपली कारागीर वनविावी लागली. 

वववशष्ट कारावगराचा आग्रह धरर्ण ेअगदीच चकू नव्हत ेह ेआमच्या 

लवकरच लक्षात येर्णार होत.े  

 त्यावेळी सवसच कारावगररर्णी व्यग्र असल्याने उपलब्ध 

असलेल्या एकाच कारागीर तरुर्णीकिे प्रर्म मलुाची रवानगी 

झाली. मी माझा वेळ तेर्े पिलेल्या फेवमनासारख्या मावसका 

साप्तावहकातील छायावचत्े पाहण्यात घालवत बसलो र्ोि्याच 

वेळात मलुाचे कवटांग आटोपले आवर्ण त्याच कारागीर तरुर्णीकिे 

जाण्यासाठी मला त्या प्रमखु स्त्रीन ेपाचारले. मलुाकिे पावहल्यावर 

त्याच्या अगदीच बारीक कापलेल्या केसाांकिे माझे लक्ष गेले व 

त्याच्या उजव्या बाजचू्या कानाजवळ बराच मोठा चट्टा 

उमटल्यासारखे जार्णवले व जरा बारीक वनरीक्षर्ण केल्यावर तो त्या 

केशकतसन कलावतीचाच प्रसाद असल्याच ेजार्णवले पर्ण माझा 

मलुगाही माझ्यासारखाच सहनशील (लग्नानांतर हा गरु्ण प्रामखु्याने 
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अांगी बार्णवर्णे आवश्यक असते) असल्यामळेु ही बाब त्याने 

नजरेआि केली असावी म्हर्णनू मीही त्यावर बोलण्याचे टाळले.  

 तेवढ्यात आमचे खरेदीपर्क आपले काम आटोपनू 

सलनूमध्ये प्रवेश करत ेझाले आवर्ण मी चहा वपताना चकूुन माझ्या 

हातातील कपातनू एकादा चहाचा र्ेंब शटासवर पिला असला तर 

"दाग अच्छे होते ह"ैजावहरातीतील मलुगाच मी आह ेअश्या मदु्रनेे 

माझ्याकिे पाहर्णाऱ्या सौ. ला लगेच आपल्या मलुाच्या सौंदयासचा 

इतका अवधक्षेप झालेला पाहावयाला कसे आविर्णार? वतने 

लगेचच आपल्या तीक्ष्र्ण स्वरात "ह ेकाय उजव्या बाजलूा असे 

(केसाांच ितू करून घेतलेले)काय वदसतेय? "असा प्रश्न ववचारला 

पढुील वादळात माझा समावेश होण्याची शक्यता व तेवढा उत्साह 

मला नसल्यामळेु मी माझ्या खचुीचा व तेर्ील त्याच कलावतीने 

माझ्या िोक्याचा ताबा घेतला.  

 माझी कवटांग तशी फारच सोपी असल्यान ेव त्याचबरोबर त्या 

कलावतीकिे बऱ्याच केशकतसनयांत्ाांचा साठा असल्याने पर्ण 

त्याांचा उपयोग कसा करावा याचे यर्ातर्थय ज्ञान वतला तर त्याहूनही 

मला नसल्याने वतने दहा पांधरा वमवनटातच मला मोकळे केले 

तोपयंत आमची सनूबाईही तेर्े आल्यामळेु माझा मलुगा आता 

दहुरेी सांकटात सापिला होता. त्याच्या उजव्या बाजचूा कानच 
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(ववन्सेंट वॅन वॉगसारखा?) कोर्णीतरी कापला असावा इतका गहन 

प्रसांग कोसळल्याचा िास त्या दोघींना झाल्यासारखे वदसले व 

तसाच वाद सरुू झाला होता तो सोिवण्याची जबाबदारी त्या प्रमखु 

स्त्रीवर पिली होती. . माझ्या मलुावर अवतशय गांिीर प्रसांग 

कोसळला आह ेह ेवतने मान्य केले अर्ासत ही वतची समजतू त्याच्या 

कानाजवळील केसाांच्या चट््टयामळेु असण्यापेक्षा त्यामळेु त्याच्या 

दृष्टीन ेअवतमहत्त्वाच्या ज्या दोन वस्त्रयाांच्या ताविीत तो सापिलेला 

होता त्याच व्यक्तींच्या ताविीत तीही सापिल्यामळेु झाली असावी 

अशी माझी धारर्णा आह.े या पेचप्रसांगावर तोि काढण्यासाठी 

आमच्या दोघाांचे कवटांग करर्णाऱ्या कारागीर स्त्रीला वतने बोलावले 

व माझ्या मलुाच्या दखेर्णेपर्णास केशकतसनातील वतच्या 

वनष्ट्काळजीपर्णामळेु लागलेला बट्टा दरुुस्त करण्याचा आदशे वतने 

वदला.  

 माझा मलुगा त्या खचुीवर पनु्हा एकदा स्र्ानापन्न झाला. ती 

कारागीर नववशकी असावी त्यामळेु वतन ेर्ोिीफार खटपट करून 

शेवटी त्या सलनूमधील सवासत कुशल समजल्या जार्णाऱ्या 

कारागीर स्त्रीला आवाहन केले. अर्ासत माझ्या मलुाची 

उचलबाांगिी वतच्या खचुीवर झाली. त्या कुशल कारागीर स्त्रीनेही 

आपल्यापरीने बरीच खटपट केली तरी ज्या दोन वस्त्रयाांनी हा प्रश्न 

मळू उपवस्र्त केला होता त्या दोघींचे समाधान करर्ण ेवतला काही 
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शक्य झाले नाही खरे तर वबरबलाच्या गोष्टीतील काांि्या केलेला 

ऊस पनु्हा पवहल्यासारखा करून दणे्याच्या आग्रहासारखाच हा 

प्रकार होता शेवटी त्या प्रमखु स्त्रीन े त्यावर तोिगा काढला की 

आता केसाांची झालेली अवस्र्ा बदलर्ण े शक्य नाही त्यामळेु 

यावेळी त्या कवटांगचे पैसे घेण्यात येर्णार नाही इतकेच नव्ह ेतर र्ोिे 

केस वाढल्यावर मलुाने पनु्हा त्याच सलनूमध्ये यावे व त्याची 

कवटांग अगदी मनासारखी व तीही मोफत करून दणे्यात येईल 

त्यामळेु कवटांगमळेु र्ोिाफार दखेर्णेपर्णा कमी झाला तरी त्यावरील 

वनकालामळेु माझ्या मलुाचा, वनदान एका कवटांगचे तरी पैसे वाचल े

या आनांदात माझा, कशी वजरवली सलनूची या आनांदात या 

नाटकातील दोन प्रमखु वस्त्रयाांचा व या नाटकात मळुीच सहिागी 

नसला तरी बाकी सगळे खशू आहते ह ेपाहून नातवाचा असे सवांचे 

उजळलेले हसरे चेहरे घेऊनच आम्ही घरी परतलो. सध्या करोनाचा 

फायदा घेऊन िारतात बरेच लोक (ज्यात मीही आलोच) दाढी व 

कटींग दोन्हींनाही रजा दऊेन माननीय पांतप्रधानाांच ेअनकुरर्ण करू 

लागले आहते.  
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४६. मागे पॅररस 

 

 अमेररकेला जाण्यापवूी जशी तेर्े आपर्ण व्यववस्र्त पोचतो 

की नाही आवर्ण पोचल्यावरही आपल्याला योग्य वशक्के वमळून 

आपर्ण दशेात प्रवेश करतो की नाही ही काळजी असत े तशी 

परतताना नसते कारर्ण ज्या आपल्या दशेात कोर्णीही वबनवदक्कत 

घसु ूशकतो तेर्े आपल्याला प्रवेश तरी कोर्णी नाकारर्णार नाही 

याची खात्ी असते. यापवूी दोन वेळा पॅररसवरून एअर इांवियाच्या 

ववमानान ेउि्िार्ण केले होत ेपर्ण त्या चारही वेळा पॅररसचे नखही 

आमच्या दृष्टोत्पत्तीस येऊ नय े याची दक्षता महाराजाने घेतली 

होती. उगीच वैिवसांपन्न नगरीच्या दशसनाने िारतीयाांची मवत भ्रष्ट 

व्हायला नको असा ववचार त्यामाग ेहोता की काय कोर्ण जार्ण.े पर्ण 

पॅररसमध्य ेदोन तास ववमान र्ाांबले तरी तेर्े उतरण्याची आम्हाला 

परवानगी नव्हती. त्यामळेु ववमानाची साफसफाई खरांच करतात की 

नाही याची पाहर्णी मात् आम्हाांस करता येत असे, अगदी येश्टी 

स्टॅ ांिासारखे " साहबे जरा पाय वर करा " असे सफाई कमसचाऱ्याांचे 

ववनांतीवजा हुकूम ऐकत आपल्या पदस्पशासने त्याांच ेमस्तक पववत् 

होऊ न दणे्याची दक्षता आम्हाला घ्यावी लागत असे, पर्ण आम्ही 

पॆररसपयंत केलेला कचरा पढुच्या प्रवासात आम्ही बरोबर बाळगत 
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नसल्याची खात्ी झाल्याने नवा कचरा करण्यास आम्हाला परेुशी 

मोकळीकही वमळत असे.  

 पर्ण यावेळी मात् िेल्टा एअर लाइनने गेल्यामळेु जाताना 

आम्ही जरी ऍमस्टरिॅअमवरून गेलो तरी परतताना मात् एअर 

फ्रान्सशी त्याांचा समझौता झालेला असल्यामळेु आम्हाला एअर 

फ्रान्सच्याच ववमानाने परतावे लागर्णार होते आवर्ण त्यात पॅररसला 

ववमान बदलावेच लागत होते त्यामळेु पॅररसचा ववमानतळ काही 

झाले तरी पाहावा लागर्णारच होता त्यामळेु मी जरा आनांदात होतो 

पर्ण माझ्या आनांदावर इतर पवूासनिुवी प्रवाशाांनी ववरजर्ण टाकले 

त्यात माझी बहीर्णही सामील होती. मागील वर्ी तीही त्याच 

ववमानान ेगेली असल्याने त्या ववमानतळावर स्र्ानक (टवमसनल) 

बदलावे लागत े व त्यासाठी बसमधनू जावे लागते असे वतने 

साांवगतले त्याच बरोबर आमच्या एविसनच्या वास्तव्यात त्याच 

प्रकारचा प्रवास केलेला एक ज्येष्ठ नागररक िेटला व त्यानेही तेर्े 

बयाच बसेस असतात व योग्य त्या बसमध्य ेचढर्णे आवश्यक 

असते आवर्ण मधला वेळ अगदी कमी असतो असे साांगनू माझ्या 

ववमानप्रवासाच्या िीतीत आर्णखी िर घातली त्यामळेु 

आपल्याला बस बरोबर पकिता न आल्यामळेु आपर्ण पॅररसच्या 

ववमानतळावरच अिकून पिलो आहोत अशी िीर्र्ण दृश्ये मला 

वदस ू लागली त्यामळेु बवहर्णीने केलेली"त ू आपली 



हसरी वारी श्याम कुलकर्णी 

पान | 356 

 

चाकखचुीच(व्हीलचेअर)कर" ही सचूना मला पसांत पिली कारर्ण 

मग तो खचुीवाला बरोबर जेर्े जायचे तेर्ेच सोिेल असे वतने 

साांवगतले. तशा माझ्या सगळ्या बवहर्णी िावाांना फार जपतात 

आवर्ण ही लहान असली तरी त्याच पठिीत तयार झालेली!  

 चाकखचुीसाठी आम्ही नावे अगोदर वतवकटे काढतानाच 

नोंदवली असल्यान ेती वमळण्याचा काही प्रश्न नव्हताच वशवाय 

मुांबई सहार ववमानतळावरच आम्ही एकदा त्या सेवेचा अनिुव 

घेतला होताच त्यामळेु प्रत्येक वठकार्णी ती उपलब्ध असेच. तरी 

ऍमस्टिॅसम व नांतर नेवाकस  दोन्ही वठकार्णी मी त्या सेवेचा लाि 

घेण्याचे टाळले होत े कारर्ण ऍमस्टिॅसमला ज्या िारावर आमचे 

ववमान र्ाांबले आवर्ण ज्या िारावरून ते पनु्हा सटुर्णार होत ेत्या दोन्ही 

मधील अांतर इतके कमी होते की ते चालण्यासाठी लागर्णाऱ्या 

वेळापेक्षा जास्त वेळ कदावचत चाकखचुीचा शोध घेण्यातच गेला 

असता, तर नेवाकस ला बॅगा हुिकण्यासाठी आपर्ण आपल्या 

पायावर उिे असलेले बरे असा दृवष्टकोर्ण ठेवल्याने तेर्ेही 

चाकखचुीवाल्याांची मी वनराशा केली होती त्यामळेु िारतातील 

खचुी वाहकाांप्रमार्णे अमेररकन वकां वा िच वाहक आपल्याला योग्य 

स्र्ळी पोहोचवल्यावर आपला वनरोप घेण्यापवूी माझ्या 

स्विावानसुार मी एकादा िॉलर त्याच्या हातावर वटकवल्यावर 

"साहबे जरा तरी गररबाच्या पोटाचा ववचार करत जा " या अर्ासचे 
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कोर्णते वाक्य म्हर्णतात याची मला कल्पना नव्हती. अर्ासत 

अर्सखात ेसाांिाळर्णारी व्यक्ती फारच उदार असल्याने ती बहुधा 

त्याांच्या सगळ्या खानदानाचा ववचार करून बवक्षशी त्याांच्या 

हातावर वटकवत असल्याने "द्येव तजु्या पोराबाळाचां कल्यान 

करील गां माय" हचे वाक्य कदावचत मला फे्रन्च िार्ेत कसे 

म्हर्णतात ह ेऐकायला वमळण्याची शक्यता होती. तरीही यावेळी 

अगदी पवहल्या वेळेपासनू म्हर्णज े नेवाकस पासनूच व्हीलचेअर 

सेवेचा लाि आवर्ण तो दोघाांनीही घ्यायचा असे आम्ही ठरवले होत.े 

त्याप्रमार्ण ेनेवाकस च्या ववमानतळावर बोविंग पास घ्यायला गेल्यावर 

लगेचच खचुीची मागर्णी करायची असे ठरले.  

 पर्ण प्रर्म ग्रास े मवक्षकापात: असे झाले कारर्ण पॅररस 

पयंतच्याच बोविंगपासवर आम्हाला बैठकक्रमाांक वमळाले व 

पढुच्या प्रवासाचे बोविंग पास वमळाले तरी बैठकक्रमाांक मात् 

पॅररसलाच वमळतील अस े साांगण्यात येऊन माझ्या काळजीत 

आर्णखी िर टाकण्यात आली कारर्ण ह े काम काही 

खचुीवाल्याांकिून होण्यासारखे नव्हत.े अर्ासत आवलया िोगासी 

असावे सादर म्हर्णत आम्ही खचुीची मागर्णी केली तेव्हा तमु्ही 

सरुक्षा पिताळर्णीस जाण्यासाठी तयार व्हाल तेव्हा येर्ेच मागर्णी 

करा म्हर्णजे वमळेल असे साांगण्यात आले. त्याांचेही बरोबरच होते 

कारर्ण आम्हालाही आम्ही नेहमीप्रमार्णेच िरपरू आधी म्हर्णजे 
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सांध्याकाळी सव्वासातच्या उि्िार्णासाठी दपुारी तीन वाजता 

गेल्यामळेु आमचे बोविंग पास घेण्याचे काम आटोपल्यावर दोन 

अिीच तास खचुीवाल्याांच्या सहवासात बसनू काढण्याचे कारर्ण 

नव्हत े त्यामळेु ववमानतळावर वरच्या मजल्यावरील खान 

पानसेवेचा लाि घेण्यासाठी गेलो व तेर्ील कायसिाग 

आटोपल्यावर खालच्या मजल्यावर खचुीसाठी जायला वनघालो 

तर ज्या गेटमधनू आमच्या उि्िार्ण स्र्ळाकिे जायचे ते वाटेतच 

वदसले व वचरांजीवाांनी आम्हाला याच गेटन े जायचे आह े असे 

साांवगतल्यावर मग खाली जाऊन खचुी घेऊन परत वर येण्यासाठी 

आत्ता होते त्या अांतराच्या दपु्पट अांतर चालण्याचा द्रावविी 

प्रार्णायाम करण्या ऐवजी सरळ त्या गेटने चालतच आत का जाऊ 

नय ेअसे माझ्या मनात आले व तसे बोलनू दाखवल्यावर सवांना 

ववशेर्त: सौ. लाही योग्य वाटले त्यामळेु आम्ही वचरांजीव व 

कुटुांबीयाांचा तेर्ेच वनरोप घेऊन आत वशरलो. िॉ. ए पी जे कलाम, 

जॉजस फनांविस, शाहरुख अश्या बि्या बि्या लोकाांना 

अिवर्णाऱ्या अमेररकन सरुक्षा कमसचाऱ्याांना आमच्याकिे मात् 

ढुांकूनही पाहावे वाटत नाही तसेच आताही झाले व यावेळी सौ. 

नेही आपले सगळे धातचूे पदार्स अगोदरच टोपलीत काढून 

ठेवल्याने वतलाही काही अिकावे लागले नाही आवर्ण दहा पांधरा 

वमवनटातच तेर्नू मोकळे होऊन आम्ही टोपलीतील बटू घि्याळ, 
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पॅन्टचा बेल्ट असा सवस ऐवज पनु्हा आपल्या अांगावर चढवत 

असताना एक प्रवासी इर्ेही बोटाचे ठसे कशाला लागतात या 

चोराांना असा वनर्ेधात्मक सरू काढत आमच्या जवळून गेला 

अर्ासत आम्ही त्याच्याकिे सहानिुतूीचा कटाक्ष टाकण्यापलीकिे 

काही मदत करू शकलो नाही. व आमच्या उि्िार्ण िारापाशी 

जाऊन बसलो.  

 सध्या इांधनदरातील प्रचांि वाढीमळेु ववमानकां पन्याांच्या 

काटकसर मोवहमेत ववमानाच्या बैठकाांचा आकारही बराच 

आक्रसला असल्यामळेु आठ नऊ तास त्या खचु्यांवर बसनू काढर्णे 

ह े अगदी मोठे सांकट वाटत.े मात् खाद्यपेयाांचा मारा करून या 

असवुवधेकिे प्रवाशाांच े दलुसक्ष होईल असे त्याांना वाटत असावे. 

सध्या बरोबर न्यावयाच्या सामानासाठीची मयासदा आर्णखीनच 

कमी करून आता फक्त २३ वकलोच्या एका बॅगेवर आर्णली आह.े 

काही वदवसाांनी प्रवाशाांचेही वजन करून अवधक वजनाच्या 

प्रवाशाांसाठीही अवधिार लावायची कल्पना त्याांना सचुली तर 

नवल नाही. आम्ही जातानाचे वतवकट घेताना ती िेल्टा 

एअरलाईनन ेदोन बॅगाांपरुती ठेवली असल्याने आम्हाला यावेळी 

तरी आमचे सामान नेण्यास अिचर्ण आली नाही.  
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 नेवाकस  ते पॅररस हा प्रवास फक्त पाररसला (खरा उच्चार पारी 

इवत मीना प्रि)ुपोचल्यावर काय होर्णार याची काळजी करण्यात 

गेला या ववमानात आम्हाला वखिकीजवळच्या व दोन आसनाांच्या 

बैठकी वमळाल्या त्यामळेु उठण्यासाठी काही अिचर्ण आली नाही. 

खानपान व्यवस्र्ा चाांगली होती. या ववमानात प्रर्म श्रवर्णयांत् 

(हिेफोन्स) दणे्यात आले नव्हत े त्यामळेु समोर दरूदशसन पिदा 

असनूही त्याचा आस्वाद कसा घ्यायचा याचा पेच सौ. ला पिला. 

यापवूी अमेररकेत एका स्र्ावनक ववमानप्रवासात आम्हाला 

त्यासाठी पाच िॉलसस मोजावे लागर्णार होत.े तसे झाले असते तर 

कदावचत मी श्रवर्णसखुावर पार्णी सोिले असते पर्ण ते सौ. ला शक्य 

झाले असते की नाही साांगता येत नाही पर्ण नांतर एकादा खाद्यपदार्स 

द्यावा तसा आम्हाला श्रवर्णयांत् बहाल करण्यात आल्यावर सौ. चा 

जीव िाांि्यात पिला व लगेच वतने कानाला ते लावनू 

दरूदशसनवरील वावहन्या धुांिाळायला सरुवात केली. मी बरोबर 

घेतलेले पसु्तक वाचण्याचा प्रयत्न करत होतो पर्ण नांतर एक इांग्रजी 

वचत्पट पाहण्याचा प्रयत्न केला शेवटी सौ. च्या सल्ल्यानसुार " 

माय नेम इज कलाम" या इांवग्लश नावाचा वहांदी वचत्पट पावहला व 

तो छोटा व बरा वाटला. नांतर काही सांगीत कायसक्रम ऐकले व मध्ये 

मध्य ेिोळे वमटून झोप घेण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. पॅररसला 

पोचायला अपेवक्षत वेळ ८ तासाांचा होता व तेवढ्याच वेळात 
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आम्ही पोचलो पर्ण ववमानतळावर पोचल्यावर जी उद्घोर्र्णा झाली 

त्यानसुार आम्हाला वीस पांचवीस पायऱ्याांची वशिी उतरून बसने 

आमच्या २ई या उि्िानस्र्ानकाकिे जायचे होत े याचा अर्स 

स्र्ानकापासनू बरेच दरू ववमान उि ेकरण्यात आले होत.े .  

 आमच्या चाकखचुी घेण्याच्या वनर्णसयास नाट लागायला 

सरुवात नेवाकस ला झाली होतीच वतचीच आवतृ्ती येर्ेही झाली 

कारर्ण २ई पयंत गेल्यावशवाय खचुी उपलब्धच होर्णार नव्हती. 

म्हर्णज े पॅररस ववमानतळावर आमच्या बस प्रवासाची सरुवात 

झाली व पॅररस म्हर्णज ेबसचा प्रवास ह ेसमीकरर्ण ठाम होण्यास 

ववमानतळावरीलच पढुचा प्रवास कारर्णीितू ठरला. पायऱ्या 

उतरल्यावर बस मात् अगदी जवळ उिी होती व खाली 

ववमानतळावरील एक कमसचाररर्णी आम्हाला वदग्दशसन करायला 

उिी होती. दोन तीन बसेस मधनू आमची रवानगी २ई च्या दारात 

झाली व आम्ही २ई उि्िार्णस्र्ानकामध्ये प्रवेशलो. तेर्े 

आमच्यासारखेच एक जोिपे वदसत होते तरी त्या गहृस्र्ाची 

बायको बऱ्यापैकी त्याचे ऐकत होती. ते गजुराती असले तरी 

त्यातील परुुर् मुांबईत रावहल्यामळेु मराठी चाांगले बोलत होता. या 

गायवाला नावाच्या गहृस्र्ाबरोबर माझी चाांगली गट्टी जमली 

त्यामळेु आम्ही पढुील उि्िार्णाचा िार क्रमाांक तेर्े लावलेल्या 

वदग्दशसन फलकावर पाहू लागलो व तेर्े तो सापिर्णार नाही ह े
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आमच्या दोघाांचाही एकदमच लक्षात आले कारर्ण आमच्या मुांबई 

कडे़ जार्णाऱ्या ववमानाचे उि्िार्णस्र्ानक २सी होते. आम्हाला 

नेवाकस  वर जो बोविंग पास वमळाले होत ेत्यात पॅररस ववमान तळावर 

कोर्णत्या स्र्ानकावर पोचल्यास इतर स्र्ानकाकिे कसे जायचे 

याचे स्वतांत् नकाश ेछापलेले होत.े आनांदाची गोष्ट म्हर्णजे २ई 

स्र्ानकात आम्ही उभ्या असलेल्या जागीच २बी २ सी २ जी या 

स्र्ानकाांकिे जार्णाऱ्या बसची राांग दशसवर्णारी पाटी होती व काही 

प्रवासी तेर्े उिेही होते तेव्हा आम्ही व गायवाला दांपतीने त्या राांगेत 

उि ेराहण्याचा वनर्णसय घेतला. खचुीवाल ेखरे तर आमची वाट बघत 

तेर्े उि ेहोते पर्ण बसनेच जायचे असेल तर मग त्याांची काय जरूरी 

हा माझा वनर्णसय बायकोलाही पटला. आम्ही राांगेत उि ेअसतानाच 

एकदम बस आल्याचे वदसले व बसमध्य ेचढण्यासाठी असलेले 

स्र्ानकाचे दार उघिण्यात आले व आम्हाला त्यात चढण्यास 

साांगण्यात आले. यावेळी बसमध्य ेबरेच कोंबनू प्रवासी िरण्यात 

आले. तरी गायवाला जोिपे व आम्हाला बसायला जागा वमळाली. 

ती बस २बी २ सी २ जी किे जात होती व पवहला र्ाांबाच आमचा 

होता.  

 या बसन ेआम्ही २ सी स्र्ानकावर पोचल्यावर मात् एक गहन 

प्रश्न उिा रावहला या स्र्ानकावर जाण्यासाठी एस्कलेटरचा उपयोग 

करावा लागर्णार होता व तेर्े सौ. चे घोिे पेंि खात.े इतरत् बहुधा 
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एस्कलेटरबरोबर पायऱ्याांचे वजन े वकां वा उिाहक असतात ते येर्े 

नव्हत.े मग मात् मी वतला एस्कलेटरवर हात धरून नेण्याचे धािस 

केले आवर्ण यावेळी मात् प्रर्मच सावसजवनक वठकार्णी माझा हात 

धरण्याचे लावजरवार्णे कृत्य लग्नानांतर प्रर्मच वतला करावे लागले. 

फारच उच्च सांस्कारात वाढलेली कन्या ना ती! आम्ही व गायवाला 

दांपती २ सी कडे़ पोचलो व तेर्ील फलकावर आमच्या पढुील 

यात्ेच्या ववमानाच्या िारक्रमाांक वलवहलेला वदसला व पनु्हा एकदा 

येर्ेही एस्कलेटरवरून जाण्याचा योग आला व पवहल्यावेळची 

पनुरावतृ्ती करावी लागली शेवटी ८८ क्रमाांकाच्या दाराजवळील 

खचुीवर जाऊन बसल्यावर मी ससु्कारा सोिला. त्या दाराबाहरेील 

टेबलावर कोर्णीही कमसचारी नव्हत ेव आम्ही जवळ जवळ दोन 

तास अगोदरच तेर्े पोचलो होतो. आमच्याबरोबर आतापयंतच्या 

प्रवासातील एक गजुराती िवगनीने खचुीचा वापर केला होता ती 

आमच्यानांतर पोचली वतच्याकिून खचुीवाल्याांसाठी वेगळी बस 

असते असे कळल.े ती नांतरच्या प्रवासात आमच्याच शेजारी होती.  

 पॅररसला आम्ही सकाळी ८-१० ला पोचलो व पढुच्या 

उि्िार्णाची वेळ १०-३० होती. बराच वेळ असल्याने मी व श्री 

गायवाला याांने ववमानतळाचा फेरफटका घ्यायचे ठरवल.े पॅररस 

वकतीही छान असले तरी ते वकती छान ह ेअजनू आम्हाला कळले 

नाहीच-आवर्ण हा ववमानतळही छान म्हर्णण्याच्या लायकीचा नसनू 
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अगदीच छोटा वाटला. २सी या आमच्या स्र्ानकावर ८१ ते ९० 

क्रमाांकाची िारे होती व त्याांच्यापढुील जागा प्रवाशाांनी अगदी गच्च 

िरली होती त्यामळेु आमच्या फेरफटक्यातनू परतताना बऱ्याच 

उि्िार्णाांची वेळ झाल्याने प्रवासी राांगेत उिे रावहल्यावर त्या राांगा 

एवढ्या लाांब होत्या की परतीसाठी आम्हाला अगदी त्याांना बाजसू 

सारूनच परत यावे लागले त्यानांतरही आमच्या उि्िार्णाचा पत्ता 

नसल्यामळेु आता िवगनी मांिळाने आता सौ. गायवाला, सौ. 

अस्मावदक व आर्णखी एक गजुसर िवगनी असे मांिळ जमले होत-े 

ववमानतळाचा फेरफटका घेण्याचे ठरवले व त्याांचा फेरफटका 

आमच्या सारखा हा गेलो आवर्ण हा आलो अशा स्वरूपाचा नव्हता 

बहुधा पनु्हा या ववमानतळावर आपर्ण कुठले यायला या ववचाराने 

त्याांनी ववमानतळातील असतील नसतील ती ववक्रीकें द्र ेपाहण्याचे 

ठरवले असावे त्यामळेु आमच्या िारावर कमसचारी आले व प्रवासी 

राांगेत उि ेरावहल ेतरी त्याांचा पत्ता नव्हता व त्यात आमचे वतवकट 

प्रवासपरवाना वगैरे सवस गोष्टी आमच्या सौ. च्या पससमध्य ेअर्ासतच 

वतला शोधनू आर्णरे्ण मला िाग पिले व आता पनु्हा प्रवाशाांच्या 

राांगाांतनू "माफ करा" चा मांत् जपत मला ८१ क्रमाांकाच्या िारापयंत 

जावे लागले तेव्हा िवगनी मांिळ पॅररसलाच मकु्कामाला 

आल्याच्या र्ाटात वावरत होत ेमग मी ठेवर्णीतला आवाज काढून 

सौ, लाच िार क्रमाांक ८८ किे जाऊन बैठक क्रमाांक घेण्यास 
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साांवगतले व ववमानात वशरण्यापवूी एकदा स्वच्छतागहृास िेट 

दणे्याचे काम केले व नांतर मात् शक्य तो जलद हालचाली करत 

परतलो तो काय आमच्या उि्िार्णाच्या सवस प्रवाशाांची राांग 

लागलेली व सौ. ला बैठक क्रमाांक वमळालेच नव्हते मग मी 

आम्हाला वमळालेले बोविंग पास घेऊन प्रवेशिारावरील 

अवधकाऱ्याला आमच्या बैठकाांची अिचर्ण वनवेदन केल्यावर 

त्यान ेराांगेतच उि ेराहा तमु्हाला नव ेबोविंग पासेस वमळतील असे 

साांगनू आर्णखी एक प्रश्न ववचारला " तमु्हाला खचुी नको 

का?"आमच्या वतवकटावर खचुीची मागर्णी असल्याने हा प्रश्न होता 

पर्ण आता ववमानात चढताना खचुी कशाला ह ेमला समजेना व 

तसे मी त्याला साांगनू इतका प्रवास वबनखचुीचाच केला असे 

साांवगतल्यावर त्याचे समाधान होईल असे वाटले पर्ण उलट त्यान े

"गेटमधनू आत गेल्यावर पनु्हा वजन्यावरून खाली उतरावे लागेल 

आवर्ण तेर्नू आर्णखी एका बसन े ववमानापयंत व तेर्नू आर्णखी 

पायऱ्याांच्या वजन्यावरून परत ववमानात चढायच ेआह ेइतके सगळे 

तलुा जमेल का?"असे ववचारल्यावर आता माघार घ्यायची नाही 

असे ठरवनू मी त्याला "त्याची मला काळजी नाही"असे साांगनू 

परत जाऊन राांगेत उिा रावहलो.  

 राांगेतनू प्रवेशिारापयंत गेल्यावर आम्हाला आसनक्रमाांक 

असलेले बोविंग पास वमळाले व नेवाकस च्या ववमानतळावरील 
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कमसचाऱ्याांनी आश्वासन वदल्याप्रमार्णे ते शेजार शेजारचेच होते 

तरीही ते ई व एफ म्हर्णज ेकिेचे नसावेत अशी शांका मला आली. 

पर्ण ववमानात चढेपयंत ते कळर्णार नव्हते. त्या अगोदर एकदा 

सरुक्षा तपासर्णी होती यावेळी नेहमीप्रमार्णे आम्ही सवस तयारीवनशी 

व अांगावरील कपि्यावशवाय बाकी सवस पदार्स टोपलीत टाकून 

गेल्यावर मला तर त्या चाळर्णीतनूही न जाता आत प्रवेश वमळाला 

व दसुऱ्या बाजनेू आम्ही सवस एका वजन्यावरून खाली उतरून आता 

वतसऱ्याांदा बसमध्य ेबसनू ए एफ १८ या उि्िार्णाच्या ववमानाकिे 

प्रयार्ण केले यावेळी मात् पॅररसहूनही बरेच िारतीय प्रवासी आलेले 

वदसले व बस अगदी मुांबईच्या बेस्ट सारखीच कोंबनू िरण्यात 

आली त्यामळेु यावेळी आम्हाला बसमध्ये बसायला वमळाले नाही 

व बरोबरच्या अमेररकन व यरुोवपयन प्रवाशाांना "आता िारतातील 

बसमध्य े बसण्याचा सराव तमु्हाला होईल "असे मी ववनोदाने 

म्हटले. ती बस ववमानाच्या अगदी जवळ नेऊन उिी करण्यात 

आली व आम्ही आत वशरताना अगदी वहांदसु्तानी िार्ेत आमचे 

स्वागत करण्यात आले. ववमानकां पन्या आता िारतीय प्रवाशाांना 

बऱ्याच िाव दऊे लागल्या आहते. अगदी अमेररकेत असतानाही 

आम्ही एविसनहून वफवनक्सला य.ू एस. एअरलाइनच्या ववमानाने 

गेलो तरी कमसचाऱ्याांनी आवजूसन वहांदीमध्ये आमचे स्वागत व 

आम्हाला वनरोप वदला व त्याचीच आवतृ्ती तेर्ेही झाली आता तर 
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ह ेववमान िारतातच चालले असल्यान ेउद्घोर्र्णाही इांग्रजी, फे्रन्च व 

वहांदी िार्ेत करण्यात येत होत्या पर्ण त्याही पढुचा धक्का आम्हाला 

आमच्या आसनाांकिे गेल्यावर बसला, माझ्या अांदाजापमार्णेच या 

बैठका किेच्या नव्हत्या या ववमानातली आसनव्यवस्र्ा ३, ४, ३ 

अशी होती व मधल्या चार आसनातील मधली दोन आम्हाांस 

वमळाली होती त्यात प्रवेश करताना किेच्या अमेररकन मवहलेने 

आम्हाला " या बसा" म्हटल्यावर आता ववमानातल्या 

कमसचाऱ्याांप्रमार्णे प्रवाशाांनाही आमच्याशी सांिार्र्ण करता यावे 

म्हर्णनू काही प्रवशक्षर्ण दणे्यात आले आह ेकी काय याची शांका 

मला आली पर्ण नांतर त्या मवहलेने आर्णखीही मराठी सांिार्र्ण 

करून आमच्या आियासत िर टाकलीच वशवाय ती चाळीस 

वर्ासपासनू िारतात येत असनू महानिुाव पांर्, महाराष्ट्रातील काही 

वास्तूांचा अभ्यास पार्णीप्रश्न यावर िारतात येऊन ती सांशोधन करते 

व त्यावर वतने िॉक्टरेटही केली आह ेअशी मावहती वतने वदली व 

कदावचत आमच्यापेक्षाही शदु्ध मराठी बोलत आम्हाांस चवकत 

केले. जनु्या मराठी सावहत्याचाही वतचा अभ्यास होता.  

 बरेच िारतीय प्रवासी व अमेररकन मराठी िार्ातज्ज्ञ याांच्या 

सहवासात हा प्रवास फारसा कां टाळवार्णा झाला नाही व अपेवक्षत 

वेळेपेक्षा अधास तास उशीरा आम्ही मुांबई सहार ववमानतळावर 

पोचलो व आता या शेवटच्या टप्प्यात मात् चाकाची खचुी 
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वापरायचीच असे उियताांच्या एकमताने ठरले. पॅररसप्रमार्णे येर्े 

मात् बसप्रवास नव्हता आम्ही बोगद्यातनू बाहरे पिल्यावर 

खचुीवाले आमची वाटच पाहत बसल्यासारख ेउि ेहोते त्यातील 

दोघाांना आम्ही पकिले व आमचा ववमानप्रवासाचा शेवटचा 

अध्याय सरुू झाला. येर्े लगेचच उिाहकासमोर खचु्यास उभ्या 

रावहल्या बरेच प्रवासी आमच्या सारखे खचुीधारी होये त्यामळेु 

उिाहकासमोर राांगच लावावी लागली कारर्ण एका वेळी एकच 

खचुी वर जाऊ शकत होती नांतर आम्ही ज्या प्रवेश अवधकाऱ्याच्या 

समोर खचु्यास आर्णल्या तोच कोठेतरी बेपत्ता झाला त्यामळेु 

खचुीमळेु सोयीच्या ऐवजी गैरसोयच होते की काय असे वाटू 

लागले पर्ण मग दसुऱ्या टेबलावर आमची वर्णी लावण्यात आली 

व शेवटी तेर्नू आमचे प्रवास परवान ेव आम्ही िरलेला तक्ता पाहून 

आम्हाला पढेु सोिण्यात आले.  

 बॅगेजच्या पट््टयापढेु मात् आम्हाला बराच काळ खचु्यांमध्ये 

बसनू राहावे लागले कारर्ण आमच्या सामानाचा पत्ताच नव्हता. 

बऱ्याच प्रतीके्षनांतर ते एकदाचे आले. आमच्याच उि्िार्णातील 

वरच्या दजासच्या प्रवाशाांचे सामान आलेच नव्हत.े आमच्या 

खचुीचालकाांनी सामान व प्रवासी असे दोन्ही िार साांिाळत 

आम्हाला बाहरे काढले व आमच्यासाठी पाठवण्यात आलेल्या 
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गािीचा चालक येऊन आमचा व सामानाचा ताबा त्याच्याकिे 

दऊेनच आमचा वनरोप घेतला 
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४७. बायको हरवली आडर्ण (हुश्श) सापिली!  

 

 बायको ही काय हरवण्याची चीज आह?ेपर्ण हरवल्यावर 

हुिकण्याची मात् आह.े आवर्ण आता ज्या वयात चष्ट्मा कोठे ठेवला 

ह ेसापित नाही. बाहरे पिताना शटासची बटर्णे बरोबर लावली की 

नाही आवर्ण पॅ ांटची तर लावली की नाही हहेी लक्षात न रहाण्याची 

शक्यता असते अश्या वेळी "एवढे कसे हो वेंधळे तमु्ही " असे 

म्हर्णनू आठवर्ण द्यायला दसुरे कोर्ण सापिर्णार? पर्ण ती हरवली 

आवर्ण तेही रस्त्यात नाही तर अगदी अमेररकेस जाताना 

ववमानतळावर! आता बोला मग माझे कसे होर्णार? 

 अगोदरच अमेररकेस जाताना बऱ्याच गोष्टींची मला काळजी 

वाटत असते. घर सोिून कुलपुबांद करून बाहरे पिल्यावर त्या 

घराचे कसे होर्णार. आपर्ण परत येईपयंत त्याची पररवस्र्ती नीट 

राहील की नाही. एकदा उांदराांनी आमच्याच घरावर हल्ला करून 

घरातील बऱ्याच वस्तूांची वाट लावल्यामळेु आवर्ण दसुऱ्या वेळी 

आमच्या एका वमत्ाचे घर अमेररकेत असताना चोराांनी 

फोिल्यामळेु परत आल्यावर घराची काय हालत पहायला वमळते 

याववर्यीची काळजी मनात असतेच पर्ण त्याच वेळी अमेररकेत 

पोचल्यावर जॉजस फनांविस वकां वा शाहरुक खान अश्या मोठ्या 
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मार्णसाांनाही प्रवेश नाकारर्णारे अमेररकन इवमग्रेशन खाते 

आपल्याला प्रवेश नाकारत ेकी काय वकां वा सहा मवहन्याचा रावहला 

पर्ण वनदान वजतक्या मवहन्यानांतरचे परतीचे वतवकट काढलेले 

तेवढ्या मदुतीचा तरी स्टॅ ांप मारून दतेील की नाही अश्या 

काळज्याांनी मन कुरतित असते. एकदा इवमगेशनवरील बाईने 

अगदी वतकीट पाहूनच स्टॅ ांवपांग करून वदले होत.े म्हर्णज े या 

अमेररकनाांच काम काही औरच! अगोदर वव्हसा दतेा दते नाहीत 

आवर्ण तो वदल्यावरही परत वनयमाप्रमार्णे वनदान सहा मवहन ेका 

होईना पर्ण तेही सखुासखुी राहू दते नाहीत. एवढां काय याांच्या 

दशेाला सोनां वचकटलय काही कळत नाही. तरी आम्ही, म्हर्णजे 

कोर्ण ह ेसाांगायला नकोच, वमळालेला वव्हसा वापरून घ्यायलाच 

हवा या तत्त्वाला अनसुरून परत परत अमेररकेला जायला 

वनघतोच.  

 तसे आम्ही घराचा अगदी परुता बांदोबस्त करून याही वेळी 

वनघालो होतो. आमची कामवाली मावशीही या बांदोबस्तात आता 

चाांगलीच तरबेज झाली आह.े कारर्ण उांदराांनी धमुाकूळ घातला 

त्यावेळी वतलाही बराच त्ास झाला होता. घर बांद करून 

शेजाऱ्याांवा वनरोप घेऊन त्याांना घरावर लक्ष ठेवायला साांगनू व 

घराची एक चावी त्याांच्याकिे दऊेन आम्ही रॅव्हलच्या गािीत 

दपुारी दोन वाजताच म्हर्णजे आमच्या उि्िार्णाच्या वेळेच्या 
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तब्बल १२ तास अगोदर बसलो. . खरे तर आमचे उि्िार्ण दसुऱ्या 

वदवशी पहाटे दोन वाजता असल्यामळेु आम्ही दपुारी चारच्या 

गािीन ेगेलो असतो तरी चालले असते. पर्ण घरात माश्या मारत 

आवर्ण काळजी करत बसण्यापेक्षा ववमानतळावर जाऊन बसलेले 

बरे असा ववचार मी नेहमीप्रमार्णे केला होता. वशवाय घरात आम्ही 

दोघेच असल्याने व ह ेआमचे पवहलेच परदशेगमन नसल्यान ेवनरोप 

घ्यायला अगर द्यायला येर्णाऱ्याांचीही वाट नव्हती त्यामळेु लवकर 

वनघर्ण ेश्रेयस्कर होत.े  

 एक पाय नेहमीच अमेररकेस जार्णाऱ्या ववमानात असर्णाऱ्या, 

बायकोच्या बवहर्णीचा फोन गािीत आला व आम्ही इतक्या 

लवकर वनघालो ह े पाहून वतने आमची बरीच वफरकी घेतली. 

आमच्याबरोबर आर्णखी एक प्रवासी होता पर्ण त्याचे उि्िार्ण रात्ी 

नऊच े होत े त्यामळेु त्याला मात् खरेच घाई होती. तो आमच्या 

अगोदरच टॅक्सीत बसला होता आवर्ण अर्ासतच चालकाशेजारीच 

बसलेला होता.  

 गािी मध्ये धाब्यावर र्ाांबली त्याबरोबर बायकोने 

मोबाइलची मागर्णी माझ्याकिे केली. इतक्या लवकर वहला 

कोर्णावी आठवर्ण झाली ह े मला समजेना. शेवटी वतला 

ववचारल्यावर भ्रमाचा िोपळा फुटला, म्हर्णज े वनघताना आपर्ण 
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नीट दार बांद केले की नाही याववर्यी ती साशांक होती असे कळल.े 

म्हर्णज ेमाझ्या आईची एक आविती म्हर्ण होती "मोरीला बोळा 

आवर्ण दरवाजा मोकळा " ही अलांकाररक अर्ासने नव्ह ेतर शब्दश: 

खरी करण्याचे सौ. ने मनावर घेतलेले वदसले कारर्ण उांदराांनी मागे 

मोरी आवर्ण सांिासमधनू प्रवेश केल्यामळेु त्या सवस वछद्रात बोळे 

घालनू व ती दारे अगदी व्यववस्र्त बांद करून वतने पढुचे दारच 

उघिे ठेवलेल े वदसले. आम्ही इतक्या लवकर वनघालो होतो की 

पनु्हा घरी परत जाऊन त्याववर्यी खात्ी करर्णे सहज शक्य होत ेपर्ण 

आमच्या सहप्रवाश्याने त्याला हरकत घेतली असती. त्यामळेु ज्या 

शेजाऱ्याांकिे वकल्ली ठेवली त्याना फोन करून ती खात्ी करून 

घेण्याचा ववचार ती करत होती पर्ण फोनच लागला नाही.  

 ह ेकारर्ण कळताच आता मात् कमाल झाली, अशा अर्ासने 

मी कपाळावर हात मारून घेतला पर्ण हा माझा अविनय फारच 

महागात पिला कारर्ण दार नीट बांद न करण्याचे कारर्ण मीच होतो 

असे माझ्या ध्यानात आर्णनू दणे्यात आल.े म्हर्णज ेगािी घरासमोर 

आल्यावर मी सामानाबरोबर खाली जाऊन वतची वाट पहात उिा 

रावहलो असता खालनू वतला लवकर येण्याची जी घाई लावली 

त्यामळेु दार नीट बांद झाले की नाही याकिे वतला नीट लक्ष दतेा 

आले नव्हत.े वशवाय मी जर वर जाऊन पनु्हा स्वत: दार बांद 

झाल्याची खात्ी करून घेतली असती तर असे झाले नसत.े 
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र्ोिक्यात झाल्या प्रकाराला मीच जबाबदार होतो. म्हर्णजे पढेु काय 

होर्णार याची काळजी करायला लागण्यापवूीच माग ेकाय झाले 

असेल याचीच काळजी करण्याची पाळी आली.  

 आम्ही नऊ वाजता जार्णाऱ्या प्रवाश्याच्या सोयीनेच 

ववमानतळावर पोचलो. पोचल्यावर चालकान े व सहप्रवाश्याने 

आम्हाला सामान उतरवनू ढकलगािी शोधनू त्यावर सामान 

चढवनू आत जाण्यास तयारच केले. आमच्या सहप्रवाश्याने 

"तमु्हालासदु्धा आत सोितील असे साांवगतल्यावरून आम्ही तसा 

प्रयत्न केला पर्ण ववमानपत्तनाचे सरुक्षा कमसचारी अवधक जागरूक 

असल्यामळेु आमच्या सारख्या आगांतकुाांना आत सोिून आतील 

गदी वाढवण्याची त्याांची इच्छा नव्हती असे वदसनू आले. 

त्याचबरोबर बाहरे आमच्यासारख्या प्रवाशाांसाठी ववश्रामस्र्ान 

आह े व ते सशुीतल आह े असे त्याांनी सावगतले व ते ज्या 

प्रवेशिारापाशी आम्ही उि ेहोतो त्याच्यापासनू बरेच दरू असलेल्या 

कोपऱ्यात आह ेअसे वदसनू आले. जरा अवधक चौकसपर्णे पावहले 

असते तर तसा आर्णखी एक ववश्रामकक्ष त्या प्रवेशिाराच्या 

िावीकिे अगदी लागनूच होता ह ेसमजले असते पर्ण ही गोष्ट 

आमच्या चौकस बायकोच्या नजरेतनू कशी सटुली समजत नाही. 

ती बरोबर आह ेम्हटल्यावर माझ्या लक्षात येर्ण ेशक्यच नव्हत.े  
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 ववश्रामस्र्ळापयंत जाऊन आत प्रवेश करताना तेर्ील 

िाररक्षकाने आत प्रवेश करण्यासाठी ५० रु. चा प्रवेशपरवाना 

लागेल असे साांवगतले सदुवैाने परवाना वखिकी जवळ होती, 

अर्ासतच आम्हाला दोन परवान ेघेऊनच आत प्रवेश वमळाला. या 

बाबतीत अमेररकन ववमानतळाची सोय मला आविते तेर्े बरेच 

आतपयंत प्रवाश्याांना वकतीही अगोदर जाऊन बसता येते. आतील 

खानपान सेवेचा लाि घेता येतो आवर्ण सोिायला येर्णाऱ्या 

व्यक्तींनाही अगदी सरुक्षा आचर्णीच्या िारापयंत जाता येते. आत 

गेल्यावर व आम्ही स्र्ानापन्न झाल्यावर पवहल ेकाम अर्ासतच 

आमच्या पणु्यातील शेजाऱ्याांना भ्रमर्णध्वनी करून आमच्या 

घराच्या सरुक्षाव्यवस्र्ेची चौकशी करर्ण ेह ेहोत ेव त्याांनी आमच्या 

सदवनकेपाशी जाऊन दार उघिून आवर्ण पनु्हा बांद करून, आता ते 

खरोखरच बांद झाले आह,े याची खात्ी करून आम्हाला तसे 

कळवले व आम्ही वनविांत झालो. त्यानांतर भ्रमर्णध्वनी सौ. ने 

आपल्याजवळच ठेवला.  

 आम्ही बरोबर काही खाद्यपदार्स आर्णलेल ेअसल्यामळेु त्या 

वेळी त्याांचा समाचार घेर्णे आम्हाला शक्य झाल.े त्यानांतर 

आजबूाजचू्या लोकाांचा समाचार सौ. ने घेतला व मी बरोबर 

आर्णलेल े पसु्तक चाळत बसलो. आमचे उि्िार्ण पहाटे दोन 

वाजताचे असल्यामळेु रात्ी दहा वाजता आत सोित असतील या 
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अांदाजाने आम्ही परत एकदा सामानासह प्रवेशिाराकिे वनघालो 

आवर्ण आता मात् आत वशरण्यास मिुा वमळाली व त्याच वेळी त्या 

प्रवेशिारापाशीच एक सशुीतल ववश्रामकक्ष होता असे वदसनू 

आले. व आम्ही अगोदर उगीचच दसुऱ्या टोकास जाऊन बसलो 

अशी हळहळ वाटली पर्ण मग नाहीतरी आपल्याला वेळच 

घालवायचा होता अशी मनाची समजतू घालनू घेतली.  

 चरकात घातलेले उसाच े काांिे जस े आपोआपच दसुऱ्या 

बाजनेू बाहरे पिते तसे आपल्या ववमानसेवेच्या एका बाजनेू प्रवेश 

केला व राांगेत उि ेरावहले की फारसा ववचार न करता आपोआप 

आपर्ण योग्य वठकार्णी पोचतो. सामान आम्ही नेहमीप्रमार्णे 

तीनतीनदा वजन करून आर्णल्यामळेु कुठल्याही 

अिर्ळ्यावशवाय आत गेले, बोविंग पासेस हातात पिले आता 

सरुक्षाचाळर्णीतनू आत वशरण्याचेच बाकी होत ेआवर्ण तेर्ेच सगळा 

घोळ झाला. तेर्े स्त्री परुुर्ाांची वेगळी राांग होती. बरेच वेळा राांग 

एकच असते. त्यावेळी आम्ही शेवटपयंत बरोबरच असतो त्यामळेु 

एकमेकाांची चकुामकू होण्याची शक्यता नसत.े पर्ण आता मात् 

मकुाट्याने आपआपले कागदपत् व सामान घेऊन आम्ही 

वेगवेगळ्या राांगेत उि ेरावहलो.  
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 बोविंग पासवर आमचे बैठक कमाांक व प्रवेशिार क्रमाांक 

वलवहलेले होते. नेहमीप्रमार्णे परुुर्ाांची राांग मोठी वदसत होती 

त्यामळेु सौ. ची तपासर्णी अगोदर होऊन ती बाहरे उिी राहील ही 

माझी कल्पना. नेहमीप्रमार्णे बटू, बेल्ट, घि्याळ इ. जोखमीच्या(?) 

वस्त ुबास्केटमधनू तपासर्णीपट््टयावर ठेवल्यावर कसलाही आवाज 

न करता सरुक्षाचाळर्णीतनू आत जाऊन पिल्या व मीही तपासर्णी 

चौकटीतनू आत जाऊन तपासर्णी अवधकाऱ्याच्या तपासर्णीस तोंि 

दऊेन बाहरे पिलो व परत सवस वस्त ुअांगावर जेर्ल्या तेर्े स्र्ापन 

करून मागील दारातनू बाहरे पिलो. तेर्े एक खाली जार्णारा वजना 

आह ेतेर्े सौ. चा पत्ता नव््ता त्यामळेु ती वजना उतरून खाली उिी 

रावहली असेल असे वाटून वजना उतरून खाली गेलो तर तेर्ेही ती 

नव्हती.  

 खरेतर नेहमीप्रमार्णे ती माझी वाट पाहत बसलेली असेल 

असा माझा अांदाज होता पर्ण यावेळी बरेच ववमानप्रवास केल्यामळेु 

अवधकच हुशार होऊन व िार क्रमाांक माहीत असल्यामळेु ती सरळ 

वतकिेच गेली असेल असे वाटून मी त्या वदशेने िरिर चालायला 

सरुवात केली. वाटले की या गतीन ेचालल्यावर आपर्ण वतला गाठू. 

पर्ण यावेळी वतन ेिलतीच चपळाई दाखवली असे वदसले कारर्ण 

वाटेतही मी वतला गाठू शकलो नाही. आवर्ण आमच्या बोविंग 

पासात नमदू केलेल्या िारक्रमाांकासमोरील ववश्रामकक्षात ती 
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वदसेल अशा आशेने पहातो तो काय तेर्ेही वतचा पत्ता नाही. आता 

मात् शांकेची पाल मनात चकुचकुली की ही वाटेत चकुली की काय. 

खरे तर ववमानतळावर चकुण्याच ेकारर्ण नाही. बरां मोबाइलवर 

सांपकस  साधावा तर आमच्या शेजाऱ्याांशी बातचीत करून आमच्या 

फ्लॅटच्या सरुवक्षततेची खात्ी करून घेतल्यावर अवतशहार्णपर्णा 

करून तो मी बांद करून ठेवण्यास साांवगतला होता. आता वतला तो 

चाल ूकरण्याची बदु्धी व्हावी अशी दवेापाशी मी प्रार्सना केली व 

परत येताना एका वठकार्णी मदतकें द्र होते तेर्े जाऊन माझी बायको 

हरवली आह ेवतच्याशी सांपकस  करायचा आह ेअसे साांवगतले.  

 मदत कें द्रावरील सरुक्षासेवकाने जत्ेत हरवलेल्या 

मलुासारख्या (त्या मलुाच्या दृष्टीन े त्याची आई हरवलेली 

असते)माझ्या केववलवाण्या मदु्रकेिे पावहल्यावर मी साांवगतले नसते 

तरी याची बायको हरवली असर्णार ह ेसमजनू घेतले असत,े त्यामळेु 

मला मोबाइल क्रमाांक ववचारून तो लावला व माझ्या हातात 

ररसीव्हर वदला पर्ण "आप वजस मोबाइलसे सांपकस  करना चाहत ेह ै

वह अिी बांद ह ै" असा सांदशे मला वमळाला. आवर्ण तो अपेवक्षतच 

होता कारर्ण मी बांद केलेला मोबाइल चाल ूकरर्ण े वतच्या लक्षात 

येईल अशी शक्यता फारच कमी होती 
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 मग पनु्हा एकदा मी आमच्या ववमानसेवेचे िार क्रमाांक ३४ 

किे मोचास वळवला. आशा होती की तेर्े मला वदसेल. पर्ण पनु्हा 

तेर्े वतचा मागमसूही नाही. म्हर्णजे "स्वप्नवासवदत्ता " नाटकातील 

राजासारख,े "दशवदशाांस पसुतो पसुतो वेि्या निा, ती कुठे राजसा 

माझी वप्रय वल्लिा "असे म्हर्णत वफरण्याची वेळ आली. परत 

येताना पनु्हा त्या सरुक्षा जवानाला काय झाले ते साांवगतले व 

अजनूही ती सरुक्षाचाचर्णीच्याच वविागात असेल तर वतच्या 

नावाचा पकुारा करून माझ्याशी सांपकस  वतन ेसाधावा असे घोवर्त 

कराव ेअशी ववनांती त्याला केल्यावर त्याने तसे करण्याचे मान्य 

केले. त्यालाही कदावचत माझ्यावरील गांिीर प्रसांगाची कल्पना 

आली असावी.  

 सरुक्षा रक्षकान े सरुक्षा चाचर्णी चाल ू असलेल्या िागात 

उद्घोर्र्णा करण्यासाठी वतकिे तसे कळवले म्हर्णज ेआमची बायको 

हरवली ही आता बे्रवकां ग न्यजू झाली पर्ण ती वतच्या कानावर 

पिण्याची शक्यता आह ेकी नाही याववर्यी मी साशांक होतो म्हर्णनू 

स्वत: शोध घेर्णे मात् जारीच ठेवायचा वनिय केला व सगळ्यात 

जास्त ती कोठे असण्याची शक्यता आह े याचा ववचार करू 

लागलो.  
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 वस्त ू शोधण्याच्या बाबतीत आमच्या बायकोनेच घालनू 

वदलेला जो वनयम मी कटाक्षान े पाळण्याचा प्रयत्न करूनही 

माझ्याकिून पाळला जात नाही तो म्हर्णजे वजर्े ती वस्त ू

असण्याची जास्तीतजास्त शक्यता असत े ती जागाच अगदी 

कसोशीन ेशोधायची, पर्ण याबाबतीत कसे काय कुर्णास ठाउक मी 

कमी पितोच आवर्ण नांतर ती शाांतपर्णे त्याच वठकार्णातनू ती वस्त ू

काढून"ही काय इर्ेच आह"े असे म्हर्णनू माझ्या मत ेमला वखजवते, 

पर्ण वतच्या मत ेती फक्त दाखवते. वतच्या मदु्रवेरील िाव खरे तर 

मलाच कळतात पर्ण असो, आता वतलाच शोधायला वतच्या या 

कसबाचा उपयोग होर्णार नसला तरी वतच्या या पद्धतीचाच वापर 

करावा लागेल असे मला वाटून अगदी वनवितपर्ण ेती र्ाांबण्याची 

जागा म्हर्णजे सरुक्षाचाचर्णीतनू बाहरे पिल्यावर म्हर्णजे जो वजना 

उतरून मी घाईन ेवनघालो होतो त्याच वजन्याखालील जागाच नीट 

तपासर्ण ेआवश्यक आह ेअसा वनष्ट्कर्स काढला आवर्ण मी तेर्े 

जाऊन पाहतो तो काय समोर साक्षात तीच उिी. पर्ण नसुती नव्ह े

तर साक्षात मवहर्ासरुमवदसनीच्या अवतारात उिी!  

 आता Best way of defense is offense या तत्त्वानसुार 

मी वतला शोधण्यासाठी जी धावपळ केली त्याचा अहवाल दऊेन 

"कमालच आह े तझुी सगळा ववमानतळ पालर्ा घातला तलुा 

शोधण्यासाठी, आवर्ण मोबाइल चाल ूकरायला काय झाले होत?े " 
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अश्या चोराच्या उलट्या बोंबा मारण्याचा प्रयत्न केला. पर्ण हा 

माझा बचाव करण्याचा प्रयत्न करून मी चाांगलाच तोंिघशी 

पिलो. आतापयंत वतने दगेुचा अबतारच धारर्ण केला होता पर्ण 

आता तेवढ्यावर र्ोिेच िागर्णार होते? आमच्या िारक्रमाांकापयंत 

जाईपयंत आवर्ण नांतरही बराच काळ लग्नानांतर मी आजपयंत वकती 

आवर्ण कोर्णत्या चकुा केल्या याचा परू्णस इवतहास मला वतच्या तोंिून 

ऐकावा लागला. जर्ण ुअमेररकेपयंत मी वतला चालतच यायला 

लावले आह ेअश्या र्ाटात यापवूीही एकदा स्कूटरवर माझ्या मागे 

ती बसली असताना एका वठकार्णी काही कारर्णान ेर्ाांबावे लागले 

असता, नांतर गािी सरुू करताना ती माग ेबसलीच नव्हती याची 

दखल न घेता मी गािी तशीच दामटून घरी गेलो आवर्ण वतला कसे 

चालत घरी यायला लावले याही प्रसांगाची उजळर्णी झाली. 

वतच्याकिून मात् आयषु्ट्यात एकच चकू झाल्याच ेवतने कबलू केले 

ती म्हर्णज ेमाझ्याबरोबर लग्न करर्ण,े हहेी समजले. तरीही माझ्या 

चकुा पदरात घेर्णारी व्यक्ती सापिल्याच्या आनांदात ते सवस मी 

शाांतपर्णे ऐकून घेतले कारर्ण आता आर्णखी चकुा करायला मी 

मोकळा झालो होतो.  
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४७. मुक्काम डमडनओपोडलस 

  

 आमच्या पाचव्या वारीच्या काही वदवस अगोदरच 

जयवांतला एविसनहून हलावे लागले होत.े कारर्ण टी. सी. एस. च्या 

ज्या प्रकल्पासाठी तो तेर्े गेला होता तो सांपला होता. त्यावेळी तो 

जी. ई. हले्र् या कां पनीसाठी काम करत होता. त्याांनी त्याांचे खाते 

सत्यमकिे सोपवायचे ठरवले (त्यावेळी सत्यमचा घोटाळा बाहरे 

आला नव्हता)त्यामळेु त्याला दसुऱ्या जागी जावे लागर्णार ह े

उघिच होत ेकारर्ण टी. सी. एस. चा दसुरा ग्राहक एविसनजवळ 

नव्हता. त्याला दोन तीन जागा सचुवण्यात आल्या होत्या. हा 

सगळा प्रकार आम्ही चौर्थयाांदा अमेररकेस गेलो होतो तेव्हाांच 

चालला होता. पर्ण आम्ही परतल्यावर त्याला वमवनआपोवलसचे 

अवलयाांझ या कां पनीच्या कामावर रुज ू व्हायला साांगण्यात आले 

आवर्ण तो माचसमध्य ेतेर्े सहकुटुांब गेला होता. आम्ही फेब्रवुारीत 

परतलो होतो त्यामळेु लगेचच परत जाऊ असे वाटत नव्हत ेपर्ण 

आमच्या नातवाांचा हट्ट आवर्ण त्याना पनु्हा पहाण्याची इच्छा याांनी 

आम्हाला िारतात बस ू वदले नाही आवर्ण त्यामळेु आम्ही परत 

आलयावर सहा मवहन्यातच परत जाव ेअसे वाटू लागले आवर्ण 
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पनु्हा २००८ च्याच ऑगस्ट मवहन्याच्या २७ तारखेस आम्ही 

कॉ ांवटनेंटलच्या ववमानसेवेने परत अमेररकेत जावयास वनघालो.  

 कॉ ांवटनेंटलने आम्ही यावेळी प्रर्मच प्रवास केला. या 

उि्िार्णाचा मोठा फायदा असा वाटला की ह ेमुांबईहून रात्ी नऊ 

वाजता वनघनू कोठेही न र्ाांबता सरळ पहाटे ५-४५ ला नेवाकस ला 

जार्णारे उि्िार्ण आह,े त्यामळेु मुांबईतनू आिवेळेला वनघावे लागत 

नव्हत,े प्रवास जवळजवळ रात्ीच होत होता आवर्ण नेवाकस ला 

न्यावयास येण्यासाठी मलुाला रजा घ्यायचे कारर्ण नव्हत.े एकूर्ण 

प्रवासही ठीक झाला.  

 नेवाकस ला पोचल्यावर इवमग्रेशन अवधकाऱ्यानेही लगेचच 

सहा मवहन्याच्या वास्तव्याची परवानगी वदल्यावर सटुकेचा वनश्वास 

सोिून बाहरे पिल्यावर आम्हाला आमच्या बॅगा आमची जर्ण ु

वाटच पहात असल्यासारख्या सामानाच्या पट््टयावरून वफरत 

असलेल्या वदसल्या. येऊनजावनू त्यासाठी रॉल्या मात् सहा िॉलर 

िरून घ्यावयाच्या होत्या त्या बरोबर असर्णाऱ्या एका सहप्रवाशाने 

सोिवनू वदल्यावर (अर्ासत सहा िॉलर आम्ही वदले) लगेचच 

आम्ही बाहरे पिलो त्यावेळी पहाटेचे सािेसहाच वाजत होते. मात् 

नेहमीप्रमार्ण ेआम्हाला न्यावयाला येर्णाऱ्या सवुजतचा वा सांयकु्ताचा 

पत्ता नव्हता या वेळी जयवांत आवर्ण त्याांचे कुटुांबीय तेर्े नव्हतेच 
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त्यामळेु. आजपयंत प्रत्येक वेळी आम्ही बाहरे पिताच सवस मलुा 

नातवांिाांच ेचेहरे पहाण्याची सांवय झालेल्या आम्हाला पहाटेच्या 

र्ांि वेळी अशा र्ांि्या स्वागताची अपेक्षा नव्हती. मग एक िारतीय 

व्यक्ती भ्रमर्णध्वनी करत्त असताना पावहल्यावर वतलाच वेठीस 

धरून त्याच्या मोबाइलवर सांयकु्ताचा नांबर लावला आवर्ण तो 

लागला ती ववमानतळावरच होती पर्ण नेहमीप्रमार्णे आम्ही एअर 

इांवियाने न आल्यामळेु वतचा अांदाज जरा चकुला होता. म्हर्णज ेती 

कॉ ांवटनेंटलसाठी राखीव पावकंग बघनूच वतकिे गेली होती पर्ण 

तेर्ील प्रवेशिार आांतरराष्ट्रीय ववमानाच्या प्रवाशाांना बाहरे वकां वा 

आत जाण्यासाठी नव्हत ेही सचूना वतला वदसली नव्हती. काहीका 

असेना आमचा सांपकस  साधला होता त्यामळेु ती केव्हातरी येईल 

आवर्ण आम्हाला घेऊन जाईल याची खात्ी होती.  

 शेवटी आम्ही एकदाचे पाचव्याांदा अमेररकेत पोचलो होतो. 

एविसनला आम्ही पोचल्यावर लगेचच गर्णपती आवर्ण गौरी याांची 

आगमन होत होत.े खरे तर त्याांच्या स्वागतासाठीच इतके 

तिातापिीन ेआम्ही गेलो होतो. त्यामळेु आम्ही फारशी ववश्राांती न 

घेता लगेचच तयारीला लागलो. यावेळी सांयकु्ता पर्ण नोकरीवर 

जाऊ लागली होती पर्ण सदुवैाने त्या काळात वतला सटु्टी म्हर्णजे 

रजा वमळाली होती आवर्ण त्यामळेु अगदी पणु्यात व्हावा तशाच 

उत्साहात गर्णपतीचे व गौरींचेही आगमन झाले. आजबूाजचू्या 
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िारतीय कुटुांबानी त्यात िाग घेऊन आमच्या उत्साहात िर घातली 

आवर्ण त्यानांतर आम्हाला नवरात् साजरे करण्यासाठी 

वमवनआपोवलसला जाण्याचे वेध लागले.  

 पवहल्याांदा २००९ मध्ये नेवाकस हून वमवनआपोवलसला २० 

सेप्टेंबरला वनघर्णारी आवर्ण वतकिून २५ विसेंबरला परत येर्णारे 

कॉ ांवटनेंटलचेच उि्िार्ण आम्हाला वमळाले. हा प्रवास फक्त दोनच 

तासाचा असल्यामळेु आवर्ण वमवनआपोवलसची प्रमार्णवेळ 

एविसनपेक्षा एक तासाने मागे असल्यामळेु आम्ही सांध्याकाळी ५-

४५ लाच वमवनआपोवलसला पोचलो.  

 िोमेवस्टक उि्िार्णाच्या बाबतीत एक गोष्ट चाांगली असते 

त्यात पोचवायला अगर न्यायला येर्णारी मांिळी अगदी बॅगेज ज्या 

वविागातनू उतरवनू घेतो तेर्पयंत आत येऊ शकतात त्यामळेु 

आमच्यासारख्या नवागताांची पांचाईत होत नाही. आमचे ववमान 

वमवनआपोवलसच्या ववमानतळात वशरतानाच मी जयवांतला 

मोबाईलवरून सांपकस  साधनू आमचे उि्िार्ण तेर्े पोचल्याची वदी 

वदली त्यामळेु बॅगेज क्लेमच्या पट््टयापाशीच तो आमची वाट पहात 

उिाच होता त्यामळेु पट््टयावरून सामान काढण्यापासनूच 

आम्हाला त्याची मदत झाली. सौ. िाग्यश्री आवर्ण नातवांिे येण्याची 

अपेक्षा आवर्ण आवश्यकता नव्हती.  
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 वमवनआपोवलसमध्ये प्रवेश करतानाच ह ेजरा लहान शहर 

आह ेह ेजार्णवले. येर्े र्ांिी फारच आह ेअशी िीती आम्हाला 

घालण्यात आली होती, आवर्ण त्यात तर्थयही होतेच कारर्ण आम्ही 

येण्यापवूीच एकदा तेर्े वहमवर्ासव होऊन गेलाच होता. त्यामळेु 

आम्ही ववमानात बसतानाच स्वेटर, जॅकेट असे कपि्याांचे एकावर 

एक र्र चढवले होत ेत्याची काही आवश्यकता नव्हती असे खाली 

आल्यावर जार्णवले. कारर्ण आम्ही येर्णार असे कळल्यावर बहुधा 

र्ांिीने आपला मकु्काम हलवला होता इतका की त्या वदवशी 

एविसनपेक्षाही हॉपवकन्स या जयवांत रहात असलेल्या उपनगराचे 

तपमान जास्त होत.े  

 हॉपवकन्स या वविागात जयवांतची सदवनका होती. त्या 

रस्त्याचे नाव व्हनॅ ब्यरेून अवेन्य ूनॉर्स असे आह ेआवर्ण त्याच्या 

इमारतीचा क्रमाांक ४२१ होता. या सांकुलाचे नाव रॅम्सगेट असे 

असनू त्यात तीन इमारती आहते त्यातील बाकीच्या दोन ५०० 

आवर्ण ७२५ क्रमाांकाच्या होत्या. ह ेक्रमाांक कसे दणे्यात आले ह े

कोर्णालाच माहीत नाही पर्ण बहुधा ह ेप्लॉट क्रमाांक असावेत असे 

मला वाटते.  

 आमचे स्वागत जरी कमी र्ांिीने झाले तरी एकूर्ण येर्े र्ांिी 

खपूच असते. कधीकधी तपमान शनू्याखाली २०-२५ अांश फॅ. 
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इतके जात असल्यामळेु रस्ते वहमवर्ासवामळेु खराब होतात त्यामळेु 

त्याांची दखेिाल चाांगली असत ेआवर्ण र्ांिी सरुू होण्यापवूीच रस्ते 

व्यववस्र्त करण्याची दक्षता घेतात ह े मला वफरायला जाताना 

पहावयास वमळाले. आवर्ण पावसाळा सरुू आल्यावर गटारे साफ 

करायला सरुवात करर्णाऱ््या आपल्या महापावलकाांची आठवर्ण 

झाली.  
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४८. रॅम्सगेट संकुल 

 

 रॅम्सगेट सांकुलाववर्यी साांगर्णे आवश्यक आह े असे मला 

वाटते कारर्ण अशा प्रकारचे सांकुल अस ू शकते यावर वनदान 

िारतातील तरी कुर्णाचाच ववश्वास बसर्णार नाही इतकेच काय 

आम्ही आमच्या अमेररकेतील पररवचताांना फोन करून वर्णसन 

केल्यावर त्याांनाही आियस वाटले. जयवन्तच्या साांगण्यावरून 

असेही कळले की त्यान ेएविसनहून येतानाच त्याच्या वमत्ाला तेर्े 

जागा घेऊन ठेवण्यास साांवगतले होत ेतर तो त्याच्या कुटुांबासह तेर्े 

पोचला तेव्हा त्याचा फ्लॅट त्याच्या स्वागतासाठी तयार ठेवण्यात 

आला होता. म्हर्णजे स्वच्छ करून रेस्ट रूममध्य ेसाबर्ण, , टॉयलेट 

कागदाच्या गुांिाळ्या व विवसन्फेक्टन्ट्ची बाटली एवढेच काय पर्ण 

वदवार्णखान्यात पषु्ट्पगचु्छ अशी त्याच्या स्वागताची तयारी करून 

ठेवण्यात आलेली होती. वमवनओपोवलसम्ध्ये रहाण्याच्या जागा 

मबुलक प्रमार्णात उपलब्ध असल्याचा पररर्णाम असेल कदावचत! 

नांतरही बऱ्याच वठकार्णी जागा िाि्याने दणे्याच्या पाट्या आम्हाला 

बाहरे वफरू लागल्यावर वदसल्या.  

 ज्या वदवशी आम्ही रॅम्सगेटमध्ये पाऊल ठेवले त्याच वदवशी 

सांध्याकाळी सांकुलातफे सांध्याकाळीचे गेट टुगेदर होत.े त्यात सवस 
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सांकुलातील कुटुांबे ४२१ म्हर्णज ेआमच्याच इमारतीच्या आतील 

पाटी हॉलमध्ये जमली होती. अशाच पद्धतीने मवहन्याच्या 

शेवटच्या रवववारी सकाळी नाश्त्यासाठी सवस कुटुांबाांना सांकुलातफे 

बोलावण्यात येते. त्यामळेु गेलो त्याच वदवशी आमच्या 

सांकुलातील चार पाच मराठी कुटुांबाांचा पररचय झाला. त्यातील 

एकातील आजी आजोबा पर्ण आले होते आवर्ण ते 

आमच्यासारखेच पणु्याहून आले होत े एवढेच नव्ह े तर आमचे 

काही समान वमत्ही आहते याचा शोध लागला. िारतीय कुटुांबे तर 

इतकी होती की आम्ही अमेररकेत आलो नसनू काही अमेररकनच 

िारतात पाहुर्णे म्हर्णनू आलेत असे वाटू लागले. या सवस मराठी 

मार्णसाांचे स्नेहसम्मेलन वदवाळीत आमच्या सनेुने आवर्ण वतच्या 

मैवत्र्णीने पढुाकार घेऊन आयोवजत केले त्याला ३०-३५ जर्ण आले 

होत.े  

 दसुऱ्या वदवशी सकाळी आमच्या मोठ्या नातवाने माझ्या 

वफरण्याच्या वेळी त्या िागाचे एक टुररस्ट गाइिच्या र्ाटात त्याला 

व मला झेपेल एवढ्या मागासवर वहांिवनू मागसदशसन केल्यामळेु 

दसुऱ्या वदवसापासनू मी एकटाच सकाळच्या माझ्या वफरण्याचे 

आयोजन करू लागलो.  
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 रॅम्सगेट सांकुलात तीन अगदी सारख्या इमारती एकमेकाकिे 

पाठी करून उिारण्यात आल्या आहते आवर्ण त्या वतन्ही इतक्या 

सारख्या आहते की चकूुन आपर्ण दसुऱ्या इमारतीत वशरलो तरी 

पत्ता लागर्णे शक्य नाही. बाहरेूनही त्या अगदी सारख्या आहते 

तेव्हा आत वशरताना नांबर पावहला तरच आपर्ण आपल्याच 

इमारतीत वशरतो याचा बोध होतो. एकमेकाशी काटकोन करून 

उभ्या असल्यान ेसमोरील रस्ते मात् वेगवेगळे आहते. आमच्या 

४२१ समोरील रस्ता व्हनॅ ब्यरेून अव्हने्य ूनॉर्स तर बाकीच्या दोन 

इमारतीसमोरील रस्त्याांची नाव े कें वब्रज रोि व लेक रोि अशी 

आहते. माझा वफरण्याचा मागस लेक रोिवरून टायलर रोि त्याला 

काटकोनातील सेकां ि स्रीट, नांतर ब्लेक रोि व शेवटी कें वब्रज 

रोिवरून रॅम्सगेट असा होता. प्रत्येक इमारतीच्या समोर मोठे 

पावकंग के्षत् तर आहचे पर्ण समोर छान झािी पर्ण लावलेली आवर्ण 

व्यववस्र्त राखलेली आह.े समोर फुलाांचे ताटवे पर्ण आहते. 

अर्ासत आम्ही तेर्े गेल्यावर पवहल ेकाही वदवसच त्या सौंदयासचा 

आस्वाद घेर्ण ेशक्य झाले कारर्ण नांतर वहमवर्ासवामळेु त्या सवांची 

वाट लागली एवढेच काय झािाांपैकी फक्त सवूचपर्णी झािेच काय 

ती वटकून रावहली बाकी सवस झािाांवर एकही पान पहायला वमळत 

नव्हत े आम्ही गेल्यावर काही वदवस आम्हाला फॉल कलर 

पहायला वमळाल.े प्रवेशिारासमोर रॅम्सगेटचा छाप म्हर्णज े
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मेंढ्याच्या मखुवट्याच े वचत् आह,े आवर्ण छोटासा पाण्याचा हौद 

आवर्ण त्यात काही प्रदशसनीय दगि धोंिे छोटासा शोिेचा धबधबा 

पर्ण होता. र्ॅ ांक्स वगवव्हांगपासनू त्यात हरीर्ण, रेनवियर व स्नोमॅन 

याांच्या प्रवतकृतींचे लोखांिी साांगािे ववद्यतुमाळाांनी प्रकावशत केलेले 

ठेवले होत ेते बहुधा नाताळपयंत ठेवत असावेत.  

 प्रत्येक इमारतीत वशरण्यासाठी एक काचेचे मोठे प्रवेशिार 

आह ेत्यातनू आत वशरल्यावर एक छोटा मोकळा िाग असनू त्यात 

उजव्या बाजसू छोटे बाक ठेवलेले आह.े . िाव्या बाजसू 

इमारतीतील िािेकरूां ची नाव े वलवहलेली यादी एका काचेच्या 

चौकटीत लावलेली वदसते. जर तमुच्याकिे वकल्ली असेल तर 

आतील काचेचा दसुरा दरवाजा तमु्ही उघिू शकता पर्ण तमु्ही 

पाहुर्ण े असाल तर ज्याांच्याकिे तमु्ही आला असाल त्याांच्या 

नावासमोरील क्रमाांक समोरील फोनसारख्या तबकिीवर दाबला 

की त्या घरातील व्यक्ती येऊन तो दरवाजा उघिते व तमु्हाला 

इमारतीत प्रत्यक्ष प्रवेश वमळतो. (आता पणु्यातील आमच्या 

सदवनकेतही अशीच सोय आह.े मात् ह ेकाचेचे दार बांद करण्याची 

खबरदारी फारच र्ोिे रवहवासी घेतात. मध्ये एकदा मात् मी बाहरे 

पिताना प्रवेशकािस न घेता बाहरे पिलो. आवर्ण परत आल्यावर 

पहातो तो काय काचेचे दार बांद! नांतर एक मवहला वतच्या दोन 

मलुींना घेऊन आली. मोठी मलुगी दहा बारा वर्ासची तर धाकटी 
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किेवर होती. वतच्याकिे कािस असेल असे वाटले पर्ण ते नव्हतेच 

आवर्ण आमच्या सदवनका क्रमाांकाची बटर्णे दाबनूही वरची घांटी 

वाजय नव्हती त्यामळेु आम्ही सगळेच अि्कून पिलो तेव्हाां त्या 

मवहलेने आपल्या मोठ्या मलुीला “हां द ेधक्का “म्हटल्यावर मी 

वतला ववचारू लागलो, ”अहो काय करताय?असे बळजबरीने दार 

उघिलां तर ते वबघिेल रात्ी पर्ण आपली सरुवक्षतता कमी होईल 

पर्ण ती माझा सल्ला ऐकण्याच्या मनवस्र्तीत नव्हती व आपल्या 

मलुीला वतने जोर लावनू दार उघिायला साांवगतले व तसे ते 

उघिलेही. मग वतच्याबरोबर आत जाताना माझे 

नागररकशास्त्रावरील िार्र्ण वतने ऐकून घेतले पर्ण वतच्या किेवर 

मलुगी होती त्यामळेु असे कराव ेलागले असे मलाच सनुावले 

होत.े)येर्े आत वशरल्यावर आतील िाग वातानकूुवलत असतो. 

आम्ही गेलो तो र्ांिीचा काळ असल्यान ेहीटसस चाल ूहोते.  

 आमच्या इमारतीत सांकुलाची कचेरी आह ेती या काचेच्या 

दारातनू प्रवेश केल्यावर जो मोठा हॉल आह ेत्याच्या दोन बाजचू्या 

मोठ्या दालनात असनू आठवि्यातील सातही वदवस तेर्े एक वा 

दोन कमसचारी असतातच त्यामळेु काही तक्रार नोंदवायची असेल 

तर कोर्णीतरी उपलब्ध असतेच. ऑवफसातच सटुी नार्णी 

वमळण्याची सोय आह ेकारर्ण वॉवशांग मशीनसाठी ती लागतात. 

समोरच्या हॉलमध्ये आपल्याला पाठवावयाच्या पत्ाांसाठी 
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पोस्टाची पेटी आह ेआवर्ण िािेकरूां ना आलेली पत्े टाकण्यासाठी 

त्याच िागात प्रत्येक सदवनकेसाठी वेगळ्या छोट्या छोट्या पेट्या 

बसवलेल्या आहते. त्याची वकल्ली सदवनकाधारकाकिे असते. या 

हॉलच्या आत गेल्यावर वर जाण्यासाठी वजना आवर्ण त्याचशेजारी 

एलेव्हटेरही आह े पर्ण तो फार हळू चालतो इतका की त्याच्या 

शेजारी "In case of immergency use the staircase"सचूना 

आह ेह ेवाचनू हस ूयेईल पर्ण हा एलेव्हटेर खरे तर जि सामान घेऊन 

आलेल्या वरच्या िािेकरूां साठी आह.े येर्े आठवि्यातनू एकदा 

अगर दोनदाच खरेदीसाठी बाहरे पिता येत असल्याने एकदम बरेच 

सामान आर्णावे लागत ेआवर्ण इतके सामान घेऊन वजन्यावरून 

चढर्णे अवघि जात.े सामान वाहून नेण्यासाठी रॉलीजही ठेवल्या 

आहते त्या वजन्यावरून चढवर्णे शक्यच नसत ेम्हर्णनूच एलेव्हटेर 

लागतो नाहीतर दोनच मजले असल्यावर त्याची आवश्यकताच 

नाही. त्यामळेु वजन्यावरून वर चढर्णे आवर्ण एलेव्हटेरमधनू खाली 

येर्ण े हा आमच्या धाकट्या नातवाचा आविता खेळ होता. 

वजन्याच्याजवळच िावीकिे व उजवीकिे जार्णारे पायरस्ते असनू 

ते खालच्या सदवनकाांकिे जातात. त्याांच्या प्रवेशिाराांवर कोर्णत्या 

क्रमाांकाच्या सदवनकाांकिे ते जातात ते क्रमाांक वलवहलेले आहते.  

 या हॉलमध्ये दोन मोठी गोल टेबले व त्याांच्यासिोवती चार 

चार खचु्यास, त्याव्यवतररक्त दोन बाक. एक छोटे टेबल व त्यावर एक 
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शोिेची कपबशी ठेवलेली वर काच लावलेली छोटी लाकिी पेटी, 

वतच्या शेजारी दोन खचु्यास, मध्य ेएक मोठे आिवे टेबल यावशवाय 

विांतीवर काही चाांगल्या लाकिी वचत्ाांच्या चौकटी यावशवाय 

विांतींवर आर्णखीही काही शोिेच्या वचनी मातीच्या वस्त ुयाांनी 

हॉल सजवलेला आह,े हॉलमध्ये हवा वातानकूुवलत असनूही दोन 

पांख ेचोवीस तास चालचू असतात व शोिेचे व प्रकाश दरे्णारे 

हांि्याांमध्ये चोवीस तास जळर्णारे वदवे आहते. इमारतीच्या रचनेत 

लाकिाचा सढळपर्णे वापर ही येर्ील र्ांि हवेमळेु आवश्यक बाब 

बनली आह.े त्याच बरोबर आगीचाही धोका बराच असतो त्यामळेु 

आगीची सचूना दरे्णारे गजर सदवनकाांकिे जार्णाऱ्या आतील 

पायवाटावर जागोजागी आहते त्याांच्या साखळ्या इतक्या खाली 

लोंबतात की एकाद ेलहान मलूही मजा म्हर्णनू सहज ओढू शकेल. 

एकदा एक िारतीय गवृहर्णी त्या पायवाटेवर उिी राहून वतच्या 

मैवत्र्णीशी गप्पा मारत उिी होती, वतच्या खाांद्यावर लहान मलू होते 

त्यान ेसहज ती साखळी ओढली आवर्ण अवतशय जोराचा आवाज 

करर्णार िोंगा सरुू झाला. आम्ही व सगळेच लोक घाबरून 

आपापल्या महत्वाच्या सामनाच्या बॅगा िरून बाहरेच्या मोकळ्या 

जागेत जमा झाले. दोनच वदवस अगोदर सगळ्या सरुक्षा यांत्र्णेची 

पहार्णी करायला सदवनकेचे अधीक्षकवगस येऊन गेले होते आवर्ण 

त्यानी अशा वेळी काय दक्षता घ्यायची त्याच्या सचूना वदल्या 
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होत्या, त्यानसुार आमच्यासारखे पाहुर्णे आपले पासपोटस व वव्हसा 

एका बॅगेत िरून मध्य ेजमा झाले. जरी त्या छोट्या मलुाच्या आईने 

आपल्या मलुाची करामत कबलू केली तरी पहार्णी करायला 

अवग्नशामक दलाची गािी येऊन त्याांनी परवानगी वदल्यावरच 

आम्हाला आपापल्या सदवनकेत जाता आले.  

 प्रत्येक इमारतीस तीन बाजसू सदवनका असनू मागील एक 

बाज ू मोकळी ठेवनू त्यात काही झािे लावलेली होती. वशवाय 

कृवत्म रीतीने टेकिीसारखा उांचवटाही मदु्दाम करून सवसत् िरपरू 

वहरवळ लावलेली आह ेया मागील बाजनेूही बाहरे पिण्यासाठी 

इमारतीला काचेचे दरवाजे असनू ते उघिण्यासाठी िािेकरूला 

आपल्याकिील वकल्लीचा वापर करावा लागतो. त्याच िागात 

दोन बाबेक्य ू िट््टया असनू त्याच जवळ काही बाके व खचु्यास 

ठेवलेल्या असतात. हवा चाांगली असताना काही कुटुांबे त्या 

िट्टीचा वापर करून पाटीची मजा लटूु शकतात. लहान मलुाांसाठी 

वबांगोसारखे काही खेळ वगैरे या िागातही हवा चाांगली असताना 

सांकुलातफे घेण्यात येतात. या िागात आवर्ण सवसत्च सीमेंटचे 

पायरस्त ेअसनू वहमवर्ासवानांतर बहुधा लगेचच ते साफ करण्यात 

येतात असे वदसले. त्यासाठी नेमलेले सेवक सांकुलातच रहातात.  
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 बहुतेक दोन शयनकक्षाांच्या सदवनका असनू आत विशवॉशर, 

रेवफ्रजरेटर, गॅसच्या शेगि्या व गॅसचे कनेक्शन, एक परू्णस व एक 

अधी बार्रूम. त्यात एक टब व गरम व र्ांि पाण्याचे नळ तसेच 

वॉश बेसीनवरही, आवर्ण स्वयांपाकघरातील बेसीनलाही, 

वातानकूुलन आवर्ण उष्ट्र्ण हवेसाठी वेगळी व्यवस्र्ा या सगळ्या 

व्यवस्र्ा बहुतेक सवसच सदवनका सांकुलाप्रमार्ण.े पर्ण येर्ील 

वैवशष््टय म्हर्णजे माझा मलुगा रहायला आला तेव्हा बार्रूम व 

स्वयांपाकघरात कागदी हातरुमाल व टॉयलेट पेपर, छोटी सेंटची 

बाटली व वेलकमची छोटी पाटी त्याच्या स्वागतासाठी सांकुलातफे 

ठेवण्यात आलेले पाहून त्याला आवर्ण ह ेऐकून आम्हाला आियस 

वाटले. नांतर त्याच्याच वविागासाठी िारतातनू आलेल्या त्याच्या 

सहकाऱ्याला हाच अनिुव आला. त्याच्यासाठी सदवनका राखनू 

ठेवल्याबद्दल जयवांतला २०० िॉलरची िेटही वमळाली. येर्े 

सदवनकाांची सांख्या बरीच असल्यामळेु असेल पर्ण िाि्याने दरे्णे 

च्या पाट्या जागोजागी वदसल्या आवर्ण सध्या (त्यावेळी म्हर्णजे 

२००९ मध्य)े जागाांचे िावही पिल्याने ववकाऊ घराांच्या पर्ण! 

अशी वस्र्ती आपल्याकिे कधीच येर्ण ेशक्य नाही.  

 सांकुलातफे मवहन्याच्या एक तारखेस ऑफीससमोरील 

टेबलवर कुकीज व र्ांि वा गरमही पेय सकाळी आठ 

वाजल्यापासनू सांध्याकाळी सहा वाजेपयंत ठेवलेले असते. प्रत्येक 
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व्यक्तीने दोन कुकीज व एक ग्लास वा कप पेय घ्यावे अशी अपेक्षा 

असते. मवहन्याच्या दसुऱ्या गरुुवारी वा शकु्रवारी सांध्याकाळी सात 

वाजता अपाटसमेंटच्या पाटी रूममध्य ेिेसटस या नावाखाली केक्स, 

पाय व आर्णखी काही वस्त ूठेवलेल्या असतात आवर्ण सात ते आठ 

आपल्या सोयीप्रमार्णे जाऊन तेर्ील टेबलाांवर बसनू तमु्ही खाऊ 

शकता अर्वा वेळ नसेल तर विशमध्य ेघेऊन घरी जाऊ शकता. 

एका गरुुवारी विनर असते. ते सांध्याकाळी ६-३० ते ८ या काळात 

असते. एका सांध्याकाळी ४ ते ५-३० या काळात वचत्पट 

दाखवण्यात येतो. मवहन्याच्या चौर्थया रवववारी सकाळी कॉ ांवटनेंटल 

ब्रेकफास्ट ९-३० ते ११ या काळात असतो यात कुकीज, केक्स, 

फळे व गरम वा र्ांि पेय याांचा समावेश असतो. या प्रत्येक 

कायसक्रमास सांकुलाचे कमसचारी हसतमखुाने प्रत्येकाचे स्वागत 

करून दखेरेख करीत असतात. आियस म्हर्णज े११ वाजल्यानांतर 

त्यातील काही वस्त ूउरल्या तर त्या कमसचाऱ्याांच्या घरी न जाता 

ऑफीस समोरील टेबलवर त्या ठेवल्या जातात आवर्ण जे सकाळी 

येऊ शकले नसतील असे िािेकरू त्याांचा आस्वाद घेऊ शकतात 

यावशवाय अिल्ट वबांगो वकि्स वबांगो, वचल्डे्रन्स क्राफ्ट असे 

कायसक्रमही असतात.  

 यावशवाय होमवकस  हले्पर असा एक उपक्रमही राबवला जातो 

त्याला र्ोिी फी असते व त्यासाठी वेगळी खोली असनू तेर्े लहान 
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मलुाांची बरीच पसु्तके काही खेळर्णी व शैक्षवर्णक सावहत्य ठेवलेले 

आढळले. काही ठराववक वदवशी शाळेत जार्णाऱ्या मलुाना गहृपाठ 

करण्यास मदत केली जाते. प्रत्येक आठवि्याच्या सरुवातीला त्या 

आठवि्यातील कायसक्रमाची छापील मावहतीपवत्का प्रत्येक 

इमारतीत प्रवेश करण्याच्या प्रत्येक दारात प्रवेश केल्यावर वदसेल 

अशी काचेच्या फे्रममध्य ेलावनू ठेवलेली असते.  

 या सांकुलाचे आर्णखी एक मजेशीर वैवशष््टय असे आह ेकी 

तमु्हाला जर कराराच्या मदुतीपवूी जागा सोिून जावे लागले तर 

तमु्ही सांकुल व्यवस्र्ेतफेच त्या काळात पोटिािेकरू ठेऊ शकता 

आवर्ण त्या काळात पढुील काळाचे िािे तमु्हाला िरावे न लागता 

तो पोटिािेकरू िरतो, मात् तमु्ही तसे न करता जागा सोिली तर 

कराराची मदुत िरेपयंत िािे तमु्हाला िराव ेलागते, अर्ासत हा 

वनयम सवसच सांकुलात असतो पर्ण इतरत् ही पोटिािेकरू 

ठेवण्याची सोय नसत.े प्रत्यक्षात तमुची कराराची मदुत सांपल्यावर 

जर तमु्हाला पढेु रहायचे असेल तर िािे काही प्रमार्णात वाढत ेपर्ण 

तेच तमु्ही दसुऱ्या कोर्णी जागा सोिल्यान े पोटिािेकरू म्हर्णनू 

गेलात तर मात् पवूीचेच िािे चाल ूरहात ेत्यामळेु बरेच लोक िािे 

वाचावे म्हर्णनू कराराची मदुत सांपल्यावर कोर्णी त्याचा करार 

सांपण्यापवूी सोिून जात असला तर त्याच्या सदवनकेत स्र्लाांतररत 

होतात. अगदी पोटिािेकरू म्हर्णनू न जाता कराराची मदुत 
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सांपल्यावर याच सांकुलातील दसुऱ्या सदवनकेत नव्याने जाता येते 

आवर्ण िािेवाढ वाचवता येते अर्ासत स्र्लाांतराची कटकट बरीच 

असते पर्ण तरी पैसे वाचवण्यासाठी बरेच लोक अनेक वेळा 

स्र्लाांतर करताना आढळले.  
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४९. मनोरंजन? 

 

 वतन्ही इमारतींच्या बरोबर मध्यावर एक मोठी इमारत रेक सेंटर 

म्हर्णज े recreation club सारखी असनू तेर्े दोन टेबलटेवनसची 

टेबले, एक वबवलअिस टेबल एका मोठ्या हॉलमध्ये आवर्ण त्यास 

लागनू असर्णाऱ्या दसुऱ्या हॉलमध्ये तीन रेि वमल्स, एक 

सायकवलांग मशीन, दोन वेगळी व्यायामाची मशीन्स, वशवाय 

िांबेल्स, व्यायाम करण्यासाठी योग्य छोटी टेबले अशी साधने 

ठेवलेली. त्या खोलीत टी. व्ही. , पांखे, वातानकूुलन अर्ासतच 

असते. व्यायाम करायला येर्णाऱ्या वस्त्रयाांना सोयीचे जावे म्हर्णनू 

एका छोट्या खोलीत लहान मलुाांच्या खेळण्याची काही साधन.े 

मखु्य हॉलच्या उजव्या बाजसू एका मोठ्या हॉलमध्ये टी. व्ही. पाच 

सहा आरामशीर खचु्यास. दोन मोठी टेबले असनू त्यावर बवुद्धबळ 

वगैरे बैठे खेळ खेळण्याची सोय असते. त्यास जोिूनच परुुर् आवर्ण 

वस्त्रयाांची वेगळी प्रसाधन गहृ.े या मखु्य हॉलमध्ये प्रवेश 

करण्यासाठी इलेक्रॉवनक चाव्या सवस सदवनकाधारकाांना वदलेल्या 

असतात. तसेच काचेचे दार मागील बाजसूही असनू त्यातनू बाहरे 

पिल्यावर एक मोठा व एक छोटा असे पोहण्याचे तलाव आहते 

अर्ासत आम्ही गेलो तेव्हाां र्ांिीमळेु ते बांद होत.े त्याच्या पलीकिेही 
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र्ोिा उांच िाग करून त्यावर टेबल खचु्यास ठेवलेल्या असनू 

उन्हाळ्यात त्यावर बसनू सयूसस्नानाचा वकां वा काही पेयपान करायचे 

असेल तर त्याचा आनांद लटुता येतो. त्या आनांदासही र्ांिीचे वदवस 

असल्यामळेु आम्हाला मकुाव ेलागले. या िागातनू आत प्रवेश 

करायला पनु्हा चावी वापरावी लागत ेनाहीतर आतनू कोर्णालातरी 

दार उघिावे लागत.े  

 या दारामळेु आम्ही एकदा मोठ्याच अिचर्णीत सापिलो 

होतो. विसेंबरमध्य े तपमान अगदी कमी म्हर्णज े शनू्याखाली 

गेल्यावर वहमवर्ासव होऊ लागल्यावर सकाळच्या वफरण्याच्या 

कायसक्रमास आम्हाला रजा द्यावी लागली त्यामळेु त्याऐवजी 

रेकसेंटरमध्येच रेिवमलवर आपला चालण्याचा हप्ता परू्णस करावा 

असा ववचार आम्ही केला आवर्ण त्याप्रमार्णे आम्ही सकाळीच तेर्े 

जाऊ लागलो. एक वदवस वहमवर्ासव बराच झाल्याने त्या 

पाश्वसिमूीवर काही छायावचत्े घ्यावीत असा ववचार करून आम्ही 

खेळ सावहत्याबरोबरच कॅमेरा पर्ण घेऊन गेलो. वहमवर्ासव झाला 

असनूही चक्क छान ऊन पिले होत े त्यामळेु मागील िागात 

गोठलेल्या तलावाच्या पाश्वसिमूीवर फोटो काढण्याचा मोह सौ. ला 

झाला. अर्ासत त्यात आमच्या छबीपेक्षा पाश्वसिमूीच महत्वाची 

होती ह ेउघिच होत.े आम्ही जाताना गरम जावकटे, हातमोजे, गरम 

कपिे असा सगळा जामावनमा करून जात होतो इतका की आत 
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वशरल्यावर आम्हाला घामच यावा त्यामळेु आत वशरल्यावर ते 

सगळे ओझे आम्ही उतरवनू ठेवले आवर्ण त्यानांतर फोटो घेण्याची 

स्फूती सौ. ला झाली. त्यामळेु नेहमीच्या कपि्यावरच मागील 

काचेच्या दारातनू आम्ही बाहरे पिलो. बाहरे पिताना चावी घेतली 

आहसे का हा प्रश्न मी वतला ववचारला आवर्ण वतनेही अगदी 

आत्मववश्वासपरू्णस होकारार्ी उत्तर वदल्यावर त्यावर शांका घ्यायचे 

मला काहीच कारर्ण नव्हते.  

 एकुलता एक फोटो काढल्यावर आम्ही आत जाण्यासाठी 

सौ. ने वकल्ली बाहरे काढली आवर्ण ती पाहून बेशदु्ध पिण्याची 

पाळी माझ्यावर आली कारर्ण ती चावी रेकसेंटरची नसनू घराची 

होती आवर्ण रेक सेंटरची आम्ही काढून ठेवलेल्या जावकटामध्ये 

रावहली होती. रेक सेंटरमध्ये काहीजर्ण व्यायाम करत होत े पर्ण 

त्यानी आतील टी. व्ही. जोरात चाल ूठेवला होता त्यामळेु आम्ही 

दारावर वकतीही ठोठावले तरी त्याांचे लक्ष जाऊ शकत नव्हत.े 

मागील बाजसू अगदी िक्कम कुां पर्ण असल्यान ेआम्हाला पढुील 

िागात येता येर्ण ेशक्य नव्हत ेकारर्ण पढुील दारावर ठोठावले तर 

आतील व्यक्तींना ऐकू येण्याची जास्त शक्यता होती. वशवाय पढुील 

दारान ेबऱ्याच वेळा वकल्ली घरी ववसरून येर्णाऱ्या व्यक्ती ठोठावनू 

आत प्रवेश वमळवत. मात् पढुील दाराने प्रवेश करूनच मागेजाता 

येत असल्यामळेु कोर्णी दीिशहार्णे वकल्ली आत ठेवनू मागील 
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बाजसू जातील अशी शांका आतील व्यक्तींना येर्ण ेशक्य नव्हते, 

वशवाय मागील दार व्यायामाच्या जागेपासनू पढुील दारापेक्षा जास्त 

अांतरावर होते. त्यामळेुही त्यावरील ठोठावर्णे आतल्या व्यक्तीना 

ऐकू जार्ण े अवघि होत.े या सवस कारर्णामळेु मी आता गोठून 

जाण्याची मानवसक तयारी केली. मागील कुां पर्णावरून चढून बाहरे 

पिून पढेु जाण्याचा प्रयत्नही मी करून पावहला आवर्ण तो माझ्या 

वयाला साजेसा नव्हता ह ेकळल्यावर तो लगेच सोिूनही वदला 

कारर्ण कुां पर्णावरून पिून हातपाय मोिून घेण्यापेक्षा काही काळ 

गोठून जार्ण े परविण्यासारखे होत.े कारर्ण केव्हातरी कोर्णाचेतरी 

लक्ष जाईल व आमची तेर्नू सटुका होईल ह ेवनवित होते. सदुवैाने 

ऊन बऱ्यापैकी किक असल्याने पारा जरी शनू्याखाली असला तरी 

अगदी असह्य होत नव्हते. मी वेगवेगळ्या पद्धतीने बाहरे कसे पिता 

येईल याचा ववचार करत होतो. अशा र्ांिीत कोर्णी घराबाहरेही 

पिायला तयार नव्हत े नाहीतर कोर्णी वदसले असते तर त्याला 

साांगनू पढुील बाजनेू ठोठावण्यास साांगता आले असते. अशी पांधरा 

वमवनटे गेली तीसदु्धा आम्हाला अगदी अनांत काळासारखी वाटली. 

सदुवैाने त्याच वेळी एका सांकुलातनू एक गवृहर्णी बाहरे पिून रेक 

सेंटरजवळून बाहरे जाण्याच्या ववचारात होती. आियस म्हर्णजे 

नकुताच जयवांतच्या ऒफीसमध्येच रुज ू झालेल्या त्याच्या 

सहकाऱ्याचीच ती पत्नी होती. आम्ही रेक सेंटरच्या मागील बाजसू 
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वहमववहार करण्याचा आनांद लटुत आहोत असा वतचा समज झाला 

व आमच्याकिे पाहून हात हालवनू ती पढेु जाऊ लागल्यावर सौ. 

ने आम्ही तेर्े मजा लटुत नसनू ती आमच्या मखूसपर्णाची सजा 

िोगत आहोत ह ेसाांगनू पढेु जाऊन पढुचा दरवाजा ठोठावण्यास 

साांवगतले, त्यानांतर आतील कसरतपटूांना जाग येऊन त्यानी मागील 

दार उघिून आम्हाला आत घेतले आवर्ण मग आमच्या शरीरात 

ऊब व वजवात जीव आला.  
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५०. डमडनओपोडलस दशवन 

 

 वमवनओपोवलसच्या आमच्या मकु्कामात वदवस र्ांिीचे 

असल्यामळेु आम्हाला बाहरे पिून वकतपत वफरता येईल याववर्यी 

शांकाच होती पर्ण र्ांिीने आमच्यावर मेहरेबानी केल्यामळेु 

सरुवातीला आम्ही मॉल ऑफ अमेररका या अमेररकेतील सवासत 

मोठ्या मॉलला िेट दऊे शकलो. या तीन मजली अवतिव्य 

मॉलमध्य ेवस्त ूखरेदीप्रमार्णेच लोकाांना वनरवनराळ्या राइिसचाही 

अनिुव घेता येतो. अर्ासत आम्ही विस्न े लॅ ांिमध्ये बऱ्याच 

राइिसचा अनिुव घेतला असल्यामळेु आवर्ण आमच्या 

वयोमानानसुार चढण्यापेक्षा घसरण्याचाच आमचा व्यासांग दाांिगा 

असल्यामळेु आम्ही त्या फक्त पाहर्णेच पसांत केले मात् आमच्या 

मलुाांनी व नातवांिाांनी काही राइिसमध्ये बसनू त्याांचा आनांद 

उपिोगला.  

 मॉलमध्य ेप्रवेश करताच एक मोठे लेगो सेंटर लागते त्यात 

प्लॅवस्टकच्या एकमेकात फसवता येर्णाऱ्या लहानलहान 

तकुि्याांपासनू (याांनाच लेगो म्हर्णतात)परृ्थवीचा गोल, ताजमहाल, 

स्पेस क्राफ्ट अशा मोठ्या वस्त ूबनवनू त्याांच ेप्रदशसन केले होते 

त्यासाठी कोट्यावधी लेगो तकुि्याांचा वापर करावा लागला होता. 
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वशवाय एका टेबलावर लेगोचे अगवर्णत तकुिे ठेवनू लहान मलुाांनी 

हवी ती वस्त ूबनवावी असे मलुाांसाठी आकर्सर्ण करून ठेवले होते 

आवर्ण त्यािोवती पाचपांचवीस बाळे आवर्ण त्याांची माता वपतरे 

बागित होती. अर्ासत या सांधीचा लाि न घेईल तो प्रर्मेश कसला 

त्यान ेर्ोिा वेळ तेर्े बसकर्ण मारलीच आमचा वस्त ूखरेदीचा 

ववचार नसल्यामळेु सवस मॉल वहांिून पाहर्ण ेआवर्ण जमल्यास मलुाांना 

राइिसचा आस्वाद घेऊ दरे्णे एवढाच कायसक्रम होता तरीही मध्ये 

खानपानासाठी ववश्राांती घेऊन आम्ही पाच सहा तास त्या मॉलमध्ये 

काढून सायांकाळी घरी परतलो. त्या मॉलमध्येही एक महाराष्ट्रीय 

कुटुांब आम्हास िेटलेच आवर्ण र्ोि्याफार ओळखी पर्ण वनघाल्या. 

आवर्ण मग त्याांच्याबरोबर एक छायावचत् घेऊन पढेु गेलो.  

 दोन वेळा प्रर्मेशबरोबर वफरायला बाहरे पिून त्याची शाळा 

पहायला जाण्याचा योग आला तो फार आनांददायक वाटला. नेहमी 

तो बसने शाळेस जातो पर्ण तशी शाळा बरीच जवळ आह ेत्यामळेु 

दोनदा रवववारी शाळेला सटु्टी असनूही माझ्या वफरायला जायच्या 

वेळी तोही जागा झालेला होता नाहीतर एरवी तो सटु्टी असल्यामळेु 

नऊपयंत झोपण्याचा आनांद लटुायचा. तो उठून माझ्याबरोबर येतो 

म्हर्णाला आवर्ण खरेच तो मला शाळेपयंत घेऊन गेला. हॉपवकन्स 

िाउनटाउन किे जार्णाऱ्या रस्त्यावर त्याची शाळा होती आवर्ण 

त्यान े मला व्यववस्र्त चालवत शाळेपयंत नेले. वाटेतच 
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हॉपवकन्सचे ग्रांर्ालयही लागते. तेर्ेही आम्ही एकदा गेलो. यावेळी 

येर्ील मकु्कामात या ग्रांर्ालयात बऱ्याच वेळा आलो. आमच्या 

घरात प्रर्मेशनेच या ग्रांर्ालयाचा जास्तीतजास्त वापर केला 

असावा.  

 ग्रांर्ालयात पसु्तके घेण्यासाठी आपल्याला एक प्लवस्टकचे 

ओळखपत् वमळत ेते प्रवेशिाराशेजारी असलेल्या यांत्ाच्या फटीत 

सारल्यावर पसु्तके ठेवा असा आदशे येतो मग एक एक पसु्तक 

टेबलावरील खरू्ण केलेल्या जागेवर ठेवताच त्याची नोंद होत.े अशी 

सवस पसु्तके घेवनू झाल्यावर ते ओळखपत् काढून घेतल्यावर सांपरू्णस 

यादी बाहरे येते त्यावर सवस पसु्तकाांची नावे घेतल्याचा वदनाांक व 

परतीचा वदनाांक याची नोंद झालेली असते. . पसु्तक वेळेवर परत 

न केल्यास काही रक्कम दांि म्हर्णनू वसलू करतात आवर्ण ती 

दईेपयंत नवीन पसु्तके वमळत नाहीत. या सगळ्या सेवेसाठी आवर्ण 

पसु्तके वमळण्यासाठी मात् काहीही शलु्क लागत नाही. एका वेळी 

तमु्ही वकतीही पसु्तके घेऊ शकता. एकटा प्रर्मेशच एकावेळी वीस 

वीस पसु्तके घेत असे आवर्ण ती मवहन्यािरातच वाचनू त्याांचा 

फिशा पाित असे. ग्रांर्ालयात त्याच्याच बरोबरीची बरीच मलुे 

येऊन वाचन करत असलेली पाहून आनांद वाटला. वयाच्या 

आठव्या वर्ी अगदी सहज सांगर्णकावर आपल्याला हव्या 

असलेल्या पसु्तकाच ेनाव वलहून ते उपलब्ध आह ेका ह ेपाहून 
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तेर्ील कमसचाऱ्यास ते केव्हा उपलब्ध होईल याववर्यी तो चौकशी 

करत असलेला पाहून मला मोठे कौतकु वाटले. आपल्याकिे 

ग्रांर्ालयाचा लाि घेर्णारी या वयाची मलु ेफारच कमी आढळतात. 

त्याचे मखु्य कारर्ण चाांगले ग्रांर्ालय घराजवळ नसतेच म्हटले तरी 

चालेल आवर्ण वजतक्या सलुितेने मलुाांना पसु्तके उपलब्ध होत 

होती त्या सलुितेचा अिाव. आपल्याकिील ग्रांर्ालयात 

आपल्याला हवे ते पसु्तक वमळर्ण ेम्हर्णजे अगदी कवपलाशष्ठीचा 

योग. चकूुन ते पसु्तक असलेच तर ते कोर्णीतरी नेलेले असते आवर्ण 

ते आपल्याला केव्हा वमळेल ह ेसाांगर्णे ग्रांर्ालय चालकाला शक्य 

नसत.े येर्े मात् प्रर्मेशने मावगतलेले पसु्तक त्याला वकती 

मवहन्यानी उपलब्ध होईल ह े बरोबर साांगण्यात आले. तमु्ही 

मावगतलेले पसु्तक उपलब्ध होताच तमु्हाला ववरोपाने कळवले 

जात ेमात् ते तमु्ही न नेल्यास तमु्हाला र्ोिा दांि िरावा लागतो.  

 वमवनआपोवलसमध्ये आर्णखी एक सांस्मरर्णीय सहल म्हर्णजे 

बसन े िाउनटाउनला प्रवास. या बसेस आगदी आमच्या 

सांकुलाच्या दारातच र्ाांबत होत्या त्यामळेु एक वदवस कारने गावात 

न जाता बसने जायचे ठरवले. सकाळी अकरा वाजता वनघर्णाऱ्या 

बसन ेआम्ही वनघालो. कोठेही गेले तरी वतवकट तेवढेच म्हर्णजे 

पावर्णेदोन िॉलर प्रत्येकी होते. बसचा पासही असतो. बसला दोन 

दरवाजे असतात त्यातील पढुचा चालकाशेजारचा मोठा असतो. 
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त्यातनू आत वशरल्यावर वतवकटाएवढी रक्कम चालकाशेजारील 

पेटीत टाकल्यावर तोच वतवकटे दतेो. पास असल्यास तो 

दाखवल्यावर आत प्रवेश वमळतो. एकादा अपांग मार्णसू 

बसस्टॉपवर चाकाच्या खचुीवर असेल तर समोरील दाराची रचना 

बदलनू एक उतरती फळी पढुील दारातनू रस्त्यापयंत जात े मग 

चालक खाली उतरून त्यावरून त्या अपांग मार्णसास खचुीसह 

आत ढकलतो. चालकाच्याच मागील िागात खचुीसाठी जागा 

असते आवर्ण बस चाल ूझाल्यावर खचुी हाल ूनय ेम्हर्णनू वतच्या 

पायात अिकवण्यासाठी साखळी असते. ह े सवस काम अपांग 

व्यक्तीबरोबर दसुरे कोर्णी नसेल तर चालकच करतो. आवर्ण त्या 

व्यक्तीस योग्य त्या र्ाांब्यावर उतरवनूही तोच दतेो. या अपांगाांना 

वतवकटातही सवलत असते, तशीच सवलत ज्येष्ठ नागररकाांनाही 

असते आमच्याकिे तसे प्रमार्णपत् नसल्यामळेु आम्ही त्याचा वापर 

करू शकलो नाही. सवस लोक व्यववस्र्त चढल्यावर बसची दारे 

लागतात आवर्ण मगच बस सरुू होत.े  

 बसची लाांबी बरीच असते आवर्ण मागील िाग जरा वरच्या 

पातळीवर असतो. काही जागा ज्येष्ठ नागररकाांसाठी (खरोखरच) 

राखलेल्या असतात. मागील दार बसच्या लाांबीच्या मध्यावर 

असते आवर्ण मागील िागातील प्रवासी त्याचा वापर करतात पर्ण 

ते दार जोपयंत तमुचा हात वववशष्ट खरू्ण केलेल्या िागात असतो 
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तोपयंतच उघिा राहतो त्यामळेु तमु्ही खाली उतरला की ते 

आपोआप बांद होत ेत्यामळेु ते बांद करण्याकिे चालकास लक्ष द्यावे 

लागत नाही. पढुच ेदार उघिर्णे आवर्ण बांद करर्ण ेही मात् त्याची 

जबाबदारी असते. बस वातानकूुवलत असल्यामळेु दारे घट्ट बांद 

असर्णे आवश्यक असते. मात् या सवस गोष्टींमळेु बसला एकूर्ण 

प्रवासास बराच वेळ लागतो. म्हर्णज ेती रॅम्सगेट सांकुलासमोरूनच 

वनघाल्यावर िाउनटाउनच्या शेवटच्या र्ाांब्यावर पोचायला सहज 

एक तास घेत असे. त्यामळेु मला आम्ही काही काळ सोलापरुात 

राहत होतो त्याकाळात सोमपा (सोलापरू महानगरपावलका)च्या 

बसन े केलेला प्रवास आठवला. म्हर्णज ेआम्ही राहत होतो त्या 

कुमठा नाकापासनू सटुर्णारी बस शेवटी गावात जात असे वतचा मागस 

ववकासनगर, सात रस्ता करून सोलापरू स्टेशन वरून महापावलका 

ते हुतात्माचौक असा होता. आमची मलु ेत्या बसन ेशाळेत जायची 

आवर्ण ती त्यावेळी वयान े लहान असल्यान े ववकासनगरमधील 

शाळेपयंत त्याांना सोिायला माझी पत्नीच जायची. दोनतीन वेळा 

वतला पावहल्यावर एके वदवशी वाहकास दया येऊन त्याने वतला 

साांवगतले, "बाई तमु्ही कशाला त्ास घेताय त्या मलुाांना आम्ही 

बरोबर शाळेसमोर उतरव ू आवर्ण ती शाळेच्या फाटकात 

वशरल्यावरच बस हलव ू मग तर झाले? "अशा प्रेमळ वाहक 

चालकामळेु कुमठानाक्यापासनू हुतात्मा चौकात जायला ती बस 



हसरी वारी श्याम कुलकर्णी 

पान | 411 

 

बरोबर एक तास घ्यायची वशवाय स्टेशनच्या र्ाांब्यावर वाहक 

चालक बदलत असत त्यामळेु आर्णखी पाच दहा वमवनटे सहजच 

जायची.  

 त्यावेळी सोलापरुच्या लोकाांच्या सहनशक्तीचे मला कौतकु 

वाटत होत ेपर्ण आता वमवनआपोवलसमधील िाउनटाउन बस हा 

वतचाच अवतार आह े ह े पाहून आता वमवनआपोवलसकराांचेही 

कौतकु करावे वाटायला लागले. या बसच ेआर्णखी एक वैवशष््टय 

म्हर्णज ेएकदा घेतलेले वतवकट तीन तास चालत असे त्यामळेु तमु्ही 

मध्य ेउतरून काही काम आटोपनू पढेु जायचे असेल आवर्ण ते काम 

तीन तासाच्या आत आटोपले तर पढेु वकां वा परत त्याच वतवकटावर 

जाऊ शकता, त्यामळेु त्यावदवशी आम्ही गावातील चक्कर 

आटोपनू त्याच वतवकटावर परत वनवासस्र्ानी गेलो. एकाद्या 

र्ाांब्यावर एकादा अपांग प्रवासी उिा असेल तर त्यासाठी बसच्या 

प्रवेशिाराजवळील पायऱ्याांच्या जागी एक रॅम्प टाकून चालक 

स्वत: उतरून त्या प्रवाश्यास आत चढवतो, नांतर तो रॅ ांप काढून दार 

बांद करून मग गािी सरुू करतो. त्यामळेु ही बस प्रवाश्यास 

लागर्णाऱ्या वेळेच्या बाबतीत सोलापरूच्या बसवर वरतार्ण करत.े  

 याच बसन ेआर्णखी एकदा आम्ही िाउनटाउनला गेलो ते 

र्ॅ ांक्स वगववांगची परेि बघायला. ती सांध्याकाळी सहा वाजता वनघत 
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असे. त्यामळेु आम्ही चार सािेचार वाजताच्या बसने गेलो. त्या 

परेिमळेु बसचे मागसही जरा बदलले होत े त्यामळेु बस नेहमीच्या 

वठकार्णी र्ाांबर्णार नव्हती पर्ण बसमधील एका प्रवासी मवहलेने 

अगदी उत्साहान ेती कोठे र्ाांबते आवर्ण परेि कशी जाते याचे वर्णसन 

केले आवर्ण त्यामळेु आम्ही योग्य वठकार्णी उतरलो. आियस म्हर्णजे 

ज्या रस्त्यावरून परेि जार्णार होती त्याच्या दतुफास लोकानी अगदी 

जत्ेत करावी तशी गदी केली होती, रस्त्यात उघि्यावर र्ांिी बरीच 

वाजत असल्याने आवर्ण मॅसीज या मोठ्या मॉलच्या वरच्या 

मजल्यावरूनही ती परेि चाांगली बघता येते असे कळल्यामळेु 

आम्ही मॅसीजमध्य े वशरून वतसऱ्या मजल्यावरील दोन िागाांना 

जोिर्णारा जो मोठा बांद मागस होता त्याच्यावर गेलो. तो वरून 

बांवदस्त केलेला असल्यामळेु व बाजलूा काच बसवलेली 

असल्यामळेु तेर्नू परेि चाांगली वदसण्याची शक्यता होती, पर्ण 

मजा म्हर्णज ेतेर्ेही लोक अगदी खचु्यास, शाली सतरांज्या घेऊन पाच 

वाजल्यापासनूच ठार्ण माांिून बसलेले होत.े दोन बाजलूा तात्परुते 

कठिे करून बघर्णाऱ्या लोकाांनी त्याच्या आतच राहून मधला मागस 

येर्णाऱ्या जार्णाऱ्या लोकाांसाठी खलुा राहील याची दक्षता पोवलस 

घेत होत.े  

 बरोबर सहा वाजता परेि सरुू झाली आवर्ण विस्नेची 

वनरवनराळी पात्े (वमकी माउस वसांडे्रला वगैरे)वमरवर्णकुीने येऊ 



हसरी वारी श्याम कुलकर्णी 

पान | 413 

 

लागली. सहा वाजले तरी सयूासस्त सांध्याकाळी चार वाजताच होत 

असल्याने अांधार बऱ्यापैकी होता अर्ासत परेिमधील पात्ाांवर 

बऱ्यापैकी प्रकाशदीप होते तरीही त्याांच्यावर फारसा उजेि पित 

नव्हता आवर्ण त्यामळेु इतक्या उांचावरून त्याना नीट पाहता येत 

नव्हत.े अशा प्रकारची परेि आम्ही िर वदवसा कॅवलफोवनसयाच्या 

विस्नेलॅ ांिमध्येच पावहली असल्यान ेआम्हाला त्याची फार अपवूासई 

वाटली नाही. अशाच प्रकारची न्ययूॉकस मधील परेि फारच प्रेक्षर्णीय 

असते म्हर्ण.े  

 त्या परेिनांतर खालच्या मजल्यावर जे प्रदशसन होत े त्यात 

नाताळाची सवस तयारी दाखवली होती. त्यात मलुाांनी साांताला 

पाठवलेल्या पत्ाांचे गटे्ठ घेऊन जार्णारा पोस्टमन त्या ओझ्याने 

पिलेला, कॅ ांिीज बनवर्णाऱ्या वस्त्रया, त्याची तयारी इत्यादी गोष्टी 

छोटे छोटे पतुळे करून दाखवले होत.े तसे ह ेछोटेच प्रदशसन होत.े 

सवासत शेवटी एका हॉलसमोर बरीच मोठी राांग वदसली आवर्ण 

आम्ही र्ोिावेळ तेर्े उि ेरावहल्यावर ती साांताबरोबर फोटो काढून 

घेण्यासाठी होती ह ेकळल्यावर आम्ही तेर्नू ताबितोब काढता 

पाय घेतला कारर्ण आमच्याबरोबरच्या कोर्णत्याच बालकाला 

साांताबरोबर फोटो काढायचा नव्हता. आवर्ण तसाही इशानने 

अपट्समेन्टच्या सान्ताच्या अगदी माांिीवर आवर्ण किॆवर बसनू फोटो 

काढल ेहोते.  
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 आपर्ण सवससाधारर्णपर्णे बफस  हा एकच शब्द वापरतो आवर्ण 

वहम हा दसुरा माहीत असलेला शब्द आपर्ण बहुधा 

काव्यावबव्यातच वापरतो. मात् इकिे स्नो. आइस, फ्लरी असे 

वेगवेगळे शब्द बफासच्याच वनरवनराळ्या प्रकारास वापरर्णे 

आवश्यक ठरत,े कारर्ण स्नो बराच हलका व िसुिशुीत असतो 

तोच घट्ट झाल्यावर त्याचा आइस होतो आवर्ण िरुिरु पित असेल 

तर त्याला फ्लरीज म्हर्णतात. वमवनओपोवलसमधील बफस  लवकर 

घट्ट होत नसल्याने त्यावर चालायला त्ास होत नाही पाय त्यात 

बिुतात पर्ण चाांगले बटू असतील तर बाहरे काढले की पाय 

स्वच्छच राहतात. उलट एविसनमधला मात् धोकादायक असतो 

कारर्ण तो र्ोि्याच वेळात किक व पारदशसक होतो त्यामळेु साधा 

रस्ताच आह ेया समजतुीने आपर्ण नेहमीसारखे चालायला गेलो तर 

मात् त्यावरून घसरण्याचा धोका असतो. येर्े या वदवसात तपमान 

बऱ्याच वेळा शनू्याखालीच असल्यामळेु आवर्ण वहमवर्ासव जोरदार 

होत असल्यामळेु साफ केलेले रस्त ेआवर्ण घराची छपरे उतरती 

असल्यामळेु तेवढीच काय आपले मळू स्वरूप दाखवतात एरवी 

सगळीकिे फक्त शभु्र पाांढरा रांग वदसतो. त्या काळात तेर्ील एक 

तलाव पहायला गेलो तो परू्णसपर्णे वर्जनू गेला होता आवर्ण 

त्याच्यावर आइस हॉकीसारखे खेळ खेळले जात होत.े गोठलेले 

तलाव बघायलाही येर्णारी आमच्यासारखी हौशी मांिळी खपू होती.  
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 वमवनटोंका येर्ील तलावाला िेट दणे्यासाठी गेलो पर्ण तो 

गोठण्याच्या अवस्र्ेत होता त्यामळेु तेर्ील बीच बांद होता. तेर्े 

गेलो तेव्हा चक्क ऊन पिले होत े त्यामळेु जवळ लहान मलुाांना 

खेळण्यासाठी केलेल्या वहरवळीवर आम्ही िरपरू बागिलो आवर्ण 

मलुाांनी घसरगुांि्या वगैरे साधनाांचा आनांद लटुला. आर्णखी 

वमवनहाहा येर्े एका बागेत लहान धबधबा आह ेअसे कळल्यावरून 

तो पाहण्यासाठी गेलो. तेर्े जॉजस बशु यऊेन गेले असा उल्लेख 

होता पर्ण तेर्े गेल्यावर मात् तेर्े पाण्याचा एक र्ेंबही नव्हता असे 

वदसले एवढेच काय बशुसाहबे येर्े आल ेत्यावेळी बाहरेून पार्णी 

पांप करून हा धबधबा वाहता केला होता असा फलकच तेर्े 

लावला होता. एकूर्ण वमवनहाहान े आमचा अगदी मवक्सहाहा 

केल्याच ेजार्णवले  

 आमचा वमवनओपोवलसचा मकु्काम र्ांिी असनूही 

जयवांतच्या घरात मात् हीटरची उष्ट्र्णता िरपरू असल्यामळेु 

आम्हाला कुठलाच त्ास न होता पार पिला इतका की त्या 

काळातही पातळ चादरीवशवाय काही पाांघरण्याची आम्हाला गरज 

पिली नाही. आम्ही एविसनला २५ विसेंबरला जार्णार होतो 

आमचे परतीचे वतवकट वनघायच्या वेळीच काढल ेहोते कारर्ण त्या 

एकाच वदवशी परतीच्या उि्िार्णात जागा उपलब्ध होत्या त्याचे 

एक कारर्ण विसमसच्या वदवशी कोर्णी प्रवास करायला शक्यतो 
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वनघत नसावे. आमची कॉ ांवटनेंटलची परतीची वतवकटे होती आवर्ण 

उि्िार्णाची वेळ सांध्याकाळी सहाची होती. त्यावदवशी जयवांतला 

सटु्टीच होती त्यामळेु वनघायला काही अिचर्ण नव्हती. ववशेर् 

म्हर्णज ेअगोदर दोन तीन वदवस वहमवर्ासव चाल ूअसमू आमच्या 

वनघण्याच्या वदवशी मात् र्ाांबला होता त्यामळेु आम्हाला 

ववमानतळापयंत पोचायला काहीच त्ास झाला नाही.  

 कोंवटनेंटलच्या कौंटरसमोर काही गदी नव्हतीच त्यामळेु 

सामान दऊेन बोविंग पासेस घेउन ठेवावे असा ववचार केला. आम्ही 

एक एक केबीन बॅग व एक एक बॅग एवढेच सामान घेऊन चाललो 

होतो. जाताना एक बॅग जास्त होती यावेळी सामान कमी 

असल्यामळेु मोठ्या बॅगेत छोटी बॅग ठेवनू एकूर्ण बॅगाांची सांख्या 

आम्ही कमी केली होती. स्र्ानीय (िोमेवस्टक) प्रवासात एकच 

मोठी २३ वकलो वजनाची आवर्ण वववशष्ट आकाराची (हा आकार 

आवर्ण वजन आांतदशेीय प्रवासासाठीही तेवढाच लाग ूआह)ेबॅग 

प्रत्येकी नेता येते, मात् आांतदशेीय प्रवासात प्रत्येकी दोन बॅगाांचे 

लगेज नेण्याची परवानगी असते. त्यामळेु वमवनआपोवलसला 

जाताना एका जादा बॅगेसाठी $२५ िराव ेलागले होत ेते वाचाव ेहा 

उद्दशे! कदावचत त्यामळेु वकां वा काही प्रवाशाांच ेसामान तपासनू 

पहायच ेया उद्दशेाने आमच्या त्या बॅगेची तपासर्णी करण्याचे त्याांनी 

ठरवले. अगोदरच बॅगेला कुलपू आह ेका ह ेत्यानी ववचारल्यावर 
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आम्ही वकल्ली त्याच्या तपासर्णी अवधकाऱ्याकिे वदली. मोठ्या 

बॅगेत छोटी बॅग बसवनू सौ. ने अवतशय कौशल्याने बसवलेले 

सामान त्या अवधकाऱ्यानेच बॅग उघिून बाहरे काढले त्यात त्याला 

आक्षेपाहस काही सापिले नाहीच पर्ण मग त्यानेच तशाच पद्धतीन ेते 

सामान िरण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी तो त्याला वततकासा 

जमला नाही पर्ण तरीही त्यान ेती जबाबदारी स्वत:च पार पािली 

आवर्ण कुलपू लावनू वकल्ली आमच्याकिे वदली. मुांबई 

ववमानतळावर पवहल्याांदा परतताना मात् कस्टम अवधकाऱ्याने 

आमची बॅग आम्हालाच उघिायला आवर्ण बांद करायला लावली 

होती याची त्यावेळी आठवर्ण झाली. अर्ासत बॅग उघिण्याच्या 

माझ्या कूमसगतीमळेु त्याचा तपासर्णीचा उत्साह बराच र्ांि पिला 

ह ेवेगळे! शेवटी कोठेही असलो तरी आपर्ण िारतीय आहोत ह े

ववसरता येतच नाही.  

 आम्ही घरातनू वनघतानाच सांगर्णकावर बैठकाांचे क्रमाांकही 

ठरवनू ठेवले होत ेत्यामळेु त्याच क्रमाांकाच ेबोविंग पासेस वमळाले. 

आमचे सामान आत पाठवल ेजाऊन फक्त केवबनबॅगा घेऊन आम्ही 

पढेु वनघालो. जयवांतने तेर्ील अवधकाऱ्याशी बोलनू आम्हाला 

आतपयंत सोिण्यासाठी पासही वमळवला त्यामळेु तो आम्हाला 

गेटपयंत सोबत करू शकत होता आवर्ण ते फारच बरे झाले कारर्ण 

आम्ही घरातनू दपुारी चारलाच वनघनू एविसनला रात्ी पोचर्णार 



हसरी वारी श्याम कुलकर्णी 

पान | 418 

 

असल्याने आत जाण्यापवूी काही खाद्यपदार्स बरोबर आर्णलेले 

खाऊन मगच सरुक्षातपासर्णी करून आत वशरावे कारर्ण ते 

खाद्यपदार्स आत नेऊ दरे्णार नाहीत या उद्दशेाने बाहरेील बाकावर 

बसनू खाण्याचा ववचार करत असतानाच जयवांतचा भ्रमर्णध्वनी 

वाजला आवर्ण तो ऐकून त्यान ेआम्हाला सचूना केली, "अगदी 

सावकाश जेवर्ण करून घ्या ववमान तीन तास उशीरा म्हर्णजे नऊ 

वाजता सटुर्णार आह.े आमच्या उि्िार्णाची मावहती असल्याने 

सवुजतने एविसनहून चौकशी केली तेव्हाां त्याला हा सांदशे वमळाला 

होता आवर्ण तो त्यान ेआम्हाला कळवला होता. त्यामळेु जयवांतने 

आम्हाला आत सोिून मगच घरी जाण्याचा वनर्णसय घेतला. कारर्ण 

उि्िार्णात एकदा ववलांब होण्याची सरुवात झाली की मग ते वनवित 

केव्हाां सटेुल ह ेसाांगता येत नाही. त्यामळेु शाांतपर्णे खाद्यपेयाांचा 

समाचार घेतला व सरुक्षायांत्र्णा पार करून आमच्या उि्िार्णासाठी 

वनयत िाराच्यासमोरील सोफ्यावर जाऊन बसलो आवर्ण तेर्े 

आमच्यावशवाय आर्णखी कोर्णीही प्रवासी नव्हत.े  

 आज नाताळामळेु फारच र्ोिे लोक प्रवासासाठी बाहरे 

पिलेले वदसले. प्रवेशिारापाशी उभ्या असर्णाऱ्या कमसचारी 

यवुतीकिे चौकशी केल्यावर वतने ते ववमान जेर्नू वनघते तेर्ेच 

त्यात दोर् आढळल्यामळेु मळू ववमान बदलनू त्या जागी दसुरे 

ववमान पाठवत असल्याने ववलांब होत असल्याचे साांवगतले. 
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आियस म्हर्णजे त्या बाजसू जेवढी प्रवेशिारे होती त्यापैकी फक्त 

आमच्याच प्रवेशिारासमोर काही तटुपुांज ेप्रवासी वदसत होत ेबाकी 

इतरत् अगदी शकुशकुाट होता. मध्य ेआम्ही आतील रेस्टॉरांटमध्ये 

कॉफी घेतली तेर्ील कमसचारीदखेील ते बांद करून घरी जाण्याच्या 

घाईत वदसले म्हर्णज े आमची कॉफी वपऊन होईपयंत त्यानी 

खरोखरच शटर ओढून घेतले म्हर्णज े मला अगदी एकाद्या 

खेिेगावातील एस. टी. स्टॅ ांिवर असावे तसे वाटू लागले अर्ासत 

असा वदव्याांचा झगझगाट तेर्े असर्णार नाही ह ेउघिच आह.े बराच 

वेळ असल्यान ेआम्ही दसुऱ्या वविागाची जरा चक्कर मारली त्या 

बाजलूा मात् बरेच प्रवासी व हालचालही वदसली. वतकिील दकुाने 

व खाद्यपेयाांचे स्टॉल्सही बऱ्यापैकी चाल ूहोत.े  

 र्ोि्या वेळान ेचौकशी केल्यावर ववमान दहा वाजता येईल 

अशी मावहती वमळाली. एकून त्या िागात आम्ही दोघे प्रवासी 

आवर्ण कोंवटनेंटलचे तीन कमसचारी असे पाच जर्ण आवर्ण आम्हाला 

सोिायला आलेला जयवांत सहावा असे लोक होतो त्यामळेु 

प्रवासी नाहीत म्हर्णनू उि्िार्ण रद्द तर होर्णार नाही ना अशी शांका 

मला येऊ लागली पर्ण बाहरे गप्पा मारत बसलेल्या कमसचाऱ्याांपैकी 

एकान ेतसे होर्णार नाही असा वदलासा आम्हाला वदला. सािेनऊ 

वाजता एक प्रवासी स्त्री धावत धावत आली आवर्ण 

प्रवेशिाराजवळील कमसचारी ललनेला फ्लाइट उशीरा झाली आता 
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माझी जेवर्णाची वेळ झाली असे साांवगतल्यावर वतला त्या ललनेने 

एक कुपन दऊेन तेर्ील खाद्यवस्त ूववकत घेण्याची ववनांती केली, 

मग जयवांतलाही ते कळल्यावर त्यानेही दोन कुपन्स वमळवली व 

आम्हाला जेवायचे नसल्यामळेु तो बाहरे जाऊन खाऊन आला. 

त्याचबरोबर त्यान ेकार तात्परुत्या पावकंगमध्ये लावली होती आता 

तेर्े जादा आकार पिेल अशी तक्रार केल्यावर त्यासाठी मात् आता 

आकार िरून एअरलाइन त्याची िरपाई करेल असे त्याला 

आश्वासन दणे्यात आले.  

 शेवटी दहा वाजता एकदाचे ववमान आले. त्यातनू मोजनू सात 

आठ प्रवासी उतरले त्यातील काही उशीराबद्दल कमसचाऱ्याांकिे 

तक्रार करत होत े पढुील उि्िार्ण ज्याना गाठायचे होत े त्याांना 

ताबितोब ववमानतळावरील छोट्या गाि्याांमधनू योग्य त्या 

प्रवेशिारापयंत पोचवण्याची व्यवस्र्ा करण्यात आली. शेवटी 

आम्ही दोघे आवर्ण आर्णखी दोन तीन प्रवासी असे पाच सहाजर्ण 

आम्ही ववमानात बसलो. ववमानसुांदरींनी कोठेही बसा सगळे ववमान 

तमुचेच आह ेअसे लक्ष्मर्ण दशेपाांि्याांच्या याांच्या "होल वावर इज 

यवुसस" या र्ाटात साांवगतले आवर्ण आम्ही दोघे प्रर्मच अगदी दोन 

वेगवेगळ्या राांगेतील वखिकीजवळील बैठकाांवर बसलो. आत 

बसल्यावर भ्रमर्णध्वनीवरून आत स्र्ानापन्न झाल्याचे जयवांतला 

साांगनू भ्रमर्णध्वनी बांद केला. र्ोि्यावळेाने "एकटीला फारच 
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कां टाळवार्णे होते" म्हर्णत सौ. आपली बैठक सोिून माझ्याचजवळ 

येऊन बसली. असां बऱ्याच वदवसात प्रर्मच घित होतां.  

 ववमान उिाल्यावर एक ववमानसुांदरी आमच्याजवळ येऊन 

गप्पा मारत बसली. प्रवासी इतके कमी असल्याने वतलाही काही 

उद्योग नव्हता एकूर्ण पाच सहा प्रवासी आवर्ण दहा बारा कमसचारी 

अशी त्या उि्िार्णाची अवस्र्ा होती. मध्य ेएकदा पेयपान झाले 

आवर्ण र्ोिा वेळ जातो न जातो तोच एविसन आल्याची 

वैमावनकान ेसचूना केलीच तसे त्याने सचूना दणे्यापवूीच सौ. ने 

IKEA व Toys 'R'Us ही नेवाकस  ववमानतळाशेजारील मोठी 

दकुाने ववमानातनूच पाहून मला साांवगतले होत ेपर्ण इतक्या लवकर 

पोच ूअसे मला वाटत नसल्याने मी वतच्यावर ववश्वास ठेवला नव्हता 

पर्ण मग अशी उद्घोर्र्णा झाल्यावर ववजयी मदु्रनेे वतने माझ्याकिे 

पावहल.े  

 आम्ही बाहरे पिण्यापवूीच सवुजतला भ्रमर्णध्वनी करून 

कळवल्यामळेु त्यामळेु बॅगेज क्लेम पाशी तो उिाच होता आवर्ण 

आमच्याच दोन बॅगा त्या पट््टयावरून दोन तीन चकरा मारून 

आमच्या येण्याची प्रतीक्षाच जर्ण ूकरत होत्या आम्ही बाहरे पिताच 

सवुजतने त्या ताब्यात घेतल्या आवर्ण त्याांच्यासह त्याच्या कारमधनू 
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आम्ही एविसन १० हदेर ड्राइव्ह ला पोचलो तेव्हाां एक वाजला 

होता 
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५१. पुण्याहून थेट नेवाकव  आडर्ण परत 

  

आमच्यासारखे लोक जाऊन जाऊन वकतीवेळा परदशेी 

जार्णार? आमची परदशेात जाण्याची सरुवातच मळुी अगदी 

“लागले नेत् रे पैलवतरी “ म्हर्णण्यासारख्या वयात नसली तरी 

आम्ही शासकीय सेवेतनू वनवतृ्ती घेतल्यानांतरच आवर्ण तीही केवळ 

आमच्या पढुील वपढीन ेपरदशेात जाण्याचे धािस दाखवल्यामळेु 

झालेली! त्यामळेु आवर्ण वशवाय दसुऱ्या वेळी वव्हसा दतेाना त्या 

वखिकीवरील अवधकाऱ्याने तमु्ही फारच वेळा अमेररकेत जाता 

बवुा असे म्हर्णनू आम्हाला वव्हसा न दणे्याचा दम वदल्यामळेु 

“आता नाही पनु्हा असे होर्णार “ असे आश्वासन आम्ही दऊेन 

बसलेलो (त्याच्या अगोदर तर त्या वखिकीवरील खिूस ललनेने 

तेवढ्याच कारर्णान े आम्हास वव्हसा नाकारलेला!)त्यामळेु 

“आधीच उल्हास त्यात फाल्गनु मास “ अशी पररवस्र्ती झालेली 

अर्ासत त्यामळेु अगदी मोजक्या वेळीच आमचे अमेररकेस जार्णे 

घिते. म्हर्णनूच प्रत्येक िेटीतील वकां वा प्रवासातील अनिुवही 

अगदी रोमहर्सक नसल ेतरी काही कारर्णामळेु तरी अगदी लक्षात 

रहाण्यासारखे असावेत यात आियस कसले? 
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 २०१८ मध्ये अमेररकेस जाण्याची मानवसक तयारी नसली 

तरी वचरांजीव दस्तरुखदु्द काही कारर्णामळेु िारतात आल्यामळेु 

जाताना आम्हाला घेऊनच जायचे असा त्यान े वनिय केलेला व 

त्यासाठी यावेळी पवहल्याांदाच पणु्याहूनच र्ेट नेवाकस  

(नअूकस ?प्रिबूाई ांइतके शहराच्या नावाच्या उच्चाराबद्दल दक्ष 

रहायचे म्हटले तर) असे प्रवासाचे आम्हा वतघाांचे वतकीटही त्याने 

काढलेले त्यामळेु आता ते वतकीट वाया जाऊ नय े म्हर्णनू तरी 

अमेररकेस जार्णे प्राप्तच झाल.े आतापयंत आमचे वतकीट नेहमी 

मुांबई ते नेवाकस  असे त्यामळेु परु्णे मुांबई हा प्रवासाचा एक टप्पाच 

असायचा. व बहुधा पावसाळ्यातच आमचे प्रयार्ण होत असल्याने 

परु्णे मुांबई हा प्रवासच सरुळीत न होण्याचा “प्रर्मग्रासे 

मवक्षकापात:।“ असा योग कधी दरि कोसळून तर कधी शेतकरी 

आांदोलन अश्या ववववध अिचर्णींनी साधला जायचा कधी कधी 

तर चाकखचुीच्ग्या अनपुलब्धतेमळेुही आमचे उि्िार्ण चकुते की 

काय अशी आशा मी बाळगनू होतो पर्ण तरीही आमच्या 

सहचाररर्णीच्या तीव्र इच्छाशक्तीपढेु काही न चालनू आम्ही 

नआुकस पयंत पोचायचेच. । 

 यावेळी हा अिचर्णीचा पवहला टप्पाच टाळण्याची चतरुाई 

आम्ही दाखवली होती, म्हर्णज े सरळ पणु्यातनूच आमच्या 

ववमानप्रवासाची सरुवात करायची सांधी आता उपलब्ध झाल्यामळेु 
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पणु्याहूनच र्ेट नआूकस  अशी प्रवास योजना आम्ही केली होती. 

अर्ासत या प्रवासातही मुांबई आम्ही टाळू शकत नव्हतोच आवर्ण 

तेर्ेही चाांगला चार तासाचा मकु्कामही करावा लागर्णार होता 

त्यामळेु अगदीच काळजीमकु्त प्रवास घिण्याचा योग याही वेळी 

आमच्या नवशबात नव््ता, कारर्ण यांदाही त्या काळात वेधशाळेने 

पाऊस न पिण्याचा अांदाज व्यक्त केल्यामळेु पणु्यात िरपरू पाऊस 

पित होता. परु्णे मुांबई मागासवर दरिी कोसळून अर्वा इतरही काही 

कारर्णान ेवाहतकू कोंिी होण्याचा उपद्रव आम्हास न झाल्यामळेु 

त्याची उर्णीव िरून काढण्याचा पावसानेच चांग बाांधला होता  

 आम्ही ज्या वदवशी वनघर्णार होतो त्यावदवशी तर पाऊस 

अवधकच जोरात पित होता पर्ण घरापासनू लोहगाव ववमानतळ 

येवढेच अांतर जायचे असल्यामळेु व प्रवासाची सवस सतू् ेआमच्या 

मलुाांवर व सवससत्ताधारी त्याांच्या मायवर सोपवनू आम्ही म्हर्णज ेमी 

बेवफकीर होतो. आमचे उि्िार्ण सांध्याकाळी सािेपाचचे होत.े 

पणु्याहून मुांबई व पढेु तेर्े चार तास र्ाांबनू नआुकस चे जेट एअर वेजचे 

उि्िार्ण होते. परु्ण ेववमानतळावर दपुारी३-३० च्या दरम्यान पोचावे 

म्हर्णनू दोन गाि्या पणु्यातील वचरांजीवाांनी साांगनू ठेवल्या होत्या. 

परु्णे सोिेपयंत सवस व्यवस्र्ेचा तो सतू्धार होता. जेवर्णखार्ण 

आटोपनू आम्ही त्या दोन गाि्या द.ु एक वा. पयंत येतील या 

अपेक्षेन ेसामान वगैरे आवरून बसलो. पर्ण पावसामळेु त्या गाि्या 
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जेर्े गेल्या होत्या तेर्नू परतच आल्या नव्हत्या त्यामळेु त्याांचा 

येण्याचा ववचार नाही असे कळल.े शेवटी उबर ओला वगैरेना फोन 

केले, आमची घरची गािी व आर्णखी कोर्णाची गािी वमळत ेका 

याची चाचपर्णी झाली अखेर दोन छोट्या गाि्या वमळाल्या. 

सवुजतचे तो स्वत: त्याची पत्नी व आमचा नात ूअसे वतघेजर्ण व 

आम्ही दोघे व आमचे सामान या सगळ्याांना त्या अपऱु्याच होत्या. 

पर्ण कसेबस े मार्णस ेव सामान याांचे वनयोजन केले व लोहगाव 

ववमानतळावर वेळेत म्हर्णजे ३-३० ला पोचलो व सटुकेचा श्वास 

सोिला  

 पर्ण तेर्ेही आर्णखी एक अिचर्ण उपवस्र्त होती. ती म्हर्णजे 

पावसाच्या अवतरेकामळेु ववमानतळावरील सांगर्णकाचा सव्हसर बांद 

होता वकां वा अवतशय मांद गतीन ेचालत होता. त्यामळेु आम्ही तेर्े 

पोचनू एक तास झाल्यावरही फक्त दोन प्रवेश परवान(ेबोविंग पास) 

छापले गेले होत ेत्या गतीने सवस प्रवाशाांना बोविंग पास वमळायला 

रात्ीच ेबाराच वाजले असते. एकदा सांगर्णकाची सवय लागल्यावर 

हातान ेकाम करण्याची सांवय सटुलेल ेववमानतळ कमसचारी (हाताने 

काम करायचे नसल्याने)हातावर हात धरून बसले होत े आवर्ण 

अवतशय मांद गतीन ेबोविंग पास दणे्याचे काम चाल ूहोते चेन्नईचे 

उि्िार्ण आमच्याही बरेच अगोदर असल्यामळेु एका 
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अवधकाऱ्यास शहार्णपर्ण सचुल े आवर्ण परवान े हाताने वलहून 

दणे्यास त्यान ेफमासवले आवर्ण कामास र्ोिी गती आली. .  

 हा इतका वेळ आम्हास राांगेत उिेच रहाण्याची पाळी आली 

असती पर्ण सदुवैाने  

आम्हाला चाकखचु्यास अगोदर वमळाल्यामळेु वनदान राांगेत 

उि ेराहून खिा पहारा दणे्याचे आमचे काम टळले. हातान ेकाम 

करण्याची सांवय सटुलेले कमसचारी घाई गिबिीत सवुजतचे नाव 

सवुजत श्याम ऐवजी श्याम सवुजत अश्या ढोबळ चकुा करत होते. 

वशवाय त्यानांतर चकुीची दरुुस्ती करण्याचाही इतका आळस की 

पढुील कमसचाऱ्यापयंत तो परवाना तसाच पाठवनू चकुा करर्णारी 

ललना त्याला फोन करून चकुीची दरुुस्ती करण्याची सचूना दते 

होती. एकूर्ण चटपटीतपर्णा जो काय असेल तो फक्त वेर्िरू्ा आवर्ण 

केशिरू्ा यातच! तरीही दोन तासानांतर का होईना पर्ण प्रवेशपरवाने 

हातात पिून ववमानात चढण्यासाठी आम्हाला रवाना करण्यात 

आले.  

 ववमान मखु्य इमारतीपासनू बऱ्याच अांतरावर उि े होते व 

पाऊस २०१८ मध्येही त्यावदवशी िववष्ट्यात म्हर्णजे २०१९ मध्ये 

पिर्णाऱ्या पावसाची चरु्णकु दाखवत होता पर्ण याबाबतीत आमची 

काळजी घेऊन ववमानतळ कमसचारी छत्रया घेऊन उि ेहोते आवर्ण 
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त्या छत्रयाही अगदी ऐसपैस ज्यामळेु आम्ही अांगास पाण्याचा एक 

र्ेंबही न लागता ववमानात वशरू शकलो.  

 एवढ्या मोठ्या ववमानात अगदी मोजके म्हर्णज ेवीस पांचवीस 

प्रवासी होते. आमचे उि्िार्ण अगदी अध्यास तासाचेच असल्यामळेु 

एवढ्या प्रवासासाठी खान पान परुवण्याची आवश्यकता जेट एअर 

वेजला वाटली नसावी आवर्ण आम्हालाही तशी आवश्यकता 

नव्हती. मुांबईत ६-३० ला पोचलो. आता चार तास ववमानतळावर 

बसायचे, कारर्ण पढुच्या उि्िार्णाची वेळ रात्ी १०-३० होती आता 

चार तास ववमानतळावर इकिे वतकिे वहांिायचे, ववमानतळावरच्या 

चहाची वकां मत ऐकून धािस झाले तर चहापान करायचे अश्या 

मनवस्र्तीतीत आम्ही असताना आमचा वेळ वाया जाऊ नय ेअशी 

सोय परु्णेकर ववमानतळ कमसचाऱ्याांनी अगोदरच करून ठेवली 

होती. आमच्या चाकखचुी चालकानी आमच्या अगोदरच्या 

उि्िार्णाची मावहती असल्याने आता तमुच ेसामान तमु्हाला पनु्हा 

परत घेऊन ते पनु्हा सामानाच्या चाळर्णीतनू न्यावे लागेल असा 

इशारा वदला. ह ेचालक या सवस गोष्टींना सरावलेले असल्यामळेु 

पणु्यात झालेल्या गोंधळामळेु जरी पणु्यात आमचे सामान पढुच्या 

उि्िार्णाकिे वळवले जाईल असे आश्वासन वदले असले तरी तसे 

होत नाही असे त्यानी अगदी खात्ीपवूसक साांवगतले आवर्ण याचा 

प्रत्यय सामान ज्या मागासने पढुच्या उि्िार्णाकिे नेले जात होते 
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त्यातनू आमची एक बॅगच बरोबर आमच्या चाकखचु्यांच्या 

समोरच येऊन पिल्यावर आम्हाला आला अर्ासतच ते सवस सामान 

गोळा करून पनु्हा योग्य वठकार्णी नोंदर्णीपत्क तयार करून ते योग्य 

वठकार्णी जाईल ह ेपहाण्याचा उद्योग करावा लागला व त्यात दोन 

तीन तास व्यववस्र्त व्यतीत झाले. आम्हा खचुी धारकाना काही 

काळ खचुी ऐवजी ववमानतळावरील स्वच्छतागहृ ेव आसनाांचा 

लाि घेर्णे येवढाच उद्योग त्या काळात करर्ण ेशक्य होते.  

 त्यामळेु आमच्याबरोबरचे सवस प्रवासी सामान वाहून नेर्णाऱ्या 

पट््टयाजवळ र्ाांबल ेव आपापल्या बॅगा घेऊन पनु्हा चेवकां गसाठी 

गेले आमच्या मात् उरलेल्या बॅगा गलु झाल्या होत्या, त्यामळेु त्या 

पढुच्या प्रवासास गेल्या असाव्यात असा समज करून घेण्यात 

फारसा अर्स नव्हता. आम्ही मुांबईपयंत जेट एअरवेजने आलो होतो 

व पढेु नेवाकस ला मात् यनुायटेि ने जार्णार होतो त्यामळेु आमच्या 

चाकखचुीचालकानीही आमचा ताबा त्या उि्िार्णाच्या 

चाकखचुीवाल्याांकिे वदला व या हस्ताांतरर्णानांतर बवक्षशी कोर्णाला 

द्यायची हा पेच आम्हाला पिला पर्ण तशी अपेक्षा त्यानी न 

दाखवल्यामळेु आवर्ण वशवाय आम्ही मलुाबरोबर जात असल्याचा 

फायदा घेऊन या गोष्टी आमच्या अखत्यारीत नाहीत असे दाखवले, 

त्यानांतर जेट एअरवेजला फोन लावल्यावर आमच्या उवसररत बॅगा 

यनुायटेिकिे गेल्या असाव्यात पर्ण त्या आमच्याच आहते याची 



हसरी वारी श्याम कुलकर्णी 

पान | 430 

 

खात्ी करून घ्यावी अशी सचूना वमळाली, त्याची खात्ी सवुजतने 

करून घेतल्यावर आमच्या एका बॅगेसह आम्ही यनुायटेिच्या 

वखिकीवर ववमानाचे प्रवेशपरवाने (बोविंग पास)घेतल्यावर पनु्हा 

सरुक्षाचाचर्णी वगैरे उपचार पार पिून आमची ववमानात वशरण्याची 

वेळच आली व आत प्रवेश करेपयंत ११ वाजले व ११/२० ला 

वैमावनकान े धावपट्टीवर ववमान हलवण्यास सरुवातही केली 

र्ोिक्यात मुांबईस दु्रतगवत मागासवरून ववलांवबत गतीने न जाता 

ववमानान ेअवतदु्रत गतीने जाऊनही आम्हास एक तास उशीरच 

झाला होता त्यामळेु मुांबई ववमानतळावर आमचा वेळ कसा जाईल 

याची काळजी ही अशी घेण्यात आली त्याचे श्रेय पावसास की बांद 

पिलेल्या आांतरजाल सेवेस की आर्णखी कोर्णाला द्यायचे याचा 

ववचार करण्याचे आता कारर्णच उरले नाही. आवर्ण आता १५ 

तासाचा तरुुां गवास सरुू झाला होता,  

. कमीतकमी खचासत ववमानप्रवास होण्याच्या दृष्टीन े

काढलेल्या वतवकटावर केलेल्या ववमानप्रवासात आपर्ण वकती 

वेळा स्वच्च्हतागहृाकिे गेलॊ व खाद्यपयेे वकतीवेळा परुवली गेली 

(तेही आपर्ण त्या कालात झोपेच्या गुांगीत नसलो तर) यापलीकिे 

आपल्या आसनासमोरील पिद्यावर आपल्याला हवा असर्णारा 

एकादा वचत्पट पहायला वमळण्याचा कवपलार्ष्ठीचा योग कधी 

कधी आलाच तर त्या वचत्पटाचे नाव एवढ्याच गोष्टी प्रवासानांतर 
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लक्षात रहाण्याची शक्यता असते. अश्या प्रवासात एकदा 

एवलझाबेर् एकादशी तर एकदा वपकु पहाण्याचा योग आला होता 

या वेळीही असाच काही योग येतो का याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न 

करण्याचा ववचार केला, माझ्या या योजनेत ववघ्न येण्यास एक 

कारर्ण घिले म्हर्णज े “आधीच उल्हास (या म्हर्णीची पनुरावतृ्ती 

वकतीदा होर्णार कुर्णास ठाऊक ---- कारर्ण आधीपासनूच सगळा 

उल््हासच होता) तश्यातला प्रकार! कारर्ण आियस म्हर्णजे समोर 

वचत्पट अर्वा इतर गोष्टी वदसत असताना माझ्या समोरील 

गहृस्र्ाला आपल्या लॅप्टॉपवर काहीतरी शोध घेण्याची उबळ 

आली. अर्ासत त्याला माझी काही हरकत असण्याचे कारर्ण नव्हते 

पर्ण त्याच्या लॅप्टॉपचा प्रखर प्रकाश माझ्या िोळ्यावर येऊन मला 

माझ्या पटलावर काही पहाण्याची वकां वा ते न जमलेच आवर्ण झोप 

घ्यावीशी वाटली तर ती वमळण्याची शक्यता कमी झाली. . सदुवैाने 

काही वेळान ेत्यान ेतो नाद सोिला ह ेमाझे िाग्य! तोपयंत सौ. ने 

वतच्या पिद्यावर वनम्मा वचत्पट पावहलाही होता. त्यामळेु आता 

मला स्वतांत् वचत्पट वकां वा तत्सम काहीतरी शोधनू पहार्ण े प्राप्त 

झाले. Bend it like Beckman पावहला येवढ ेतरी आठवते. 

आवर्ण बॅ ांक चोर अधसवट पावहला. मधनू मधनू झोप लागत असावी. 

यावेळी चाकखचुीवाल्याांनी मेहरबानी केली होती म्हर्णजे अगदी 

पणु्यापासनू जर्ण ुआम्ही चाकखचुीवरूनच प्रवास केला की काय 
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असे वाटाव े इतकी तत्परतेने चाकखचु्यास उपलब्ध होत होत्या 

अर्ासतच नेवाकस लाही तोच अनिुव आला वशवाय तेर्े वचरांजीव 

बरोबर असल्यान ेसामानाची अदलाबदल करायला सौ. ला वाव 

नव्हता आवर्ण चाकखचुीवाल्याला वकती िॉलर द्यायचे हा 

यक्षप्रश्नही मनात नव्हता. सगळेच बरोबर असल्याने ओला कॅब 

लगेच वमळून आम्ही पहाटे सहाला घरी पोचलो दखेील.  
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५२. सेविव जोन्सन्स स्कल्पचर गािवन  

 

 आमच्या नव्या वव्हसावर केलेल्या पवहल्या अमेररका 

वारीतील या गािसनला िेट हा लक्षात रहाण्यासारखा अनिुव होता. 

हा वशल्पकार न्य ूजसीमध्येच १६ एवप्रल १९३० ला जन्मला. 

वचत्कलेपासनू सरुवात करून अवतिव्य वशल्प ेत्याने तयार केली. 

वप्रन्स्टन मधील हवॅमल्टनमध्ये ४२ एकर इतक्या मोठ्या क्षेत्फलावर 

अनेक वैवशष््टयपरू्णस वशल्पाांचे ह ेप्रदशसन होत ेव त्यातील वशल्प ेकाही 

अवतशय प्रचांि तर बरीचशी इतकी हुबेहूब की त्या प्रत्यक्ष व्यक्ती 

वकां वा प्रार्णी असावेत असे वाटावे. प्रदशसनात वशरतानाच आमचे 

स्वागत करर्णाऱ्या व्यक्ती ह े

पतुळेच होते आवर्ण खरेच 

आमचे स्वागत ते करत 

आहते असा िास आम्हाला 

झाला. या प्रदशसनातील 

मलीन मन्रो चे वशल्प तसेच 

नससच े चुांबन घेर्णारा नाववक 

(Unconditional 

surrender ह ेत्या वशल्पाचे 
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नाव) ही वशल्प े जवळ जवळ आठ मीटर उांचीची आहते, 

त्याव्यवतररक्त तशीच िव्य बरीच वशल्पे व हुबेहूब आकाराची 

अनेक वशल्प ेअशी २७० वशल्प ेत्यावेळी प्रदशसनात होती, मलीन 

मन्रोचे वशल्प 

आम्ही गेलो त्या 

काळावधीतच तेर्े 

ठेवण्यात आले 

होत े व नांतर ते 

वॉवशन्ग्टनच्या 

दसुऱ्या प्रदशसनात हलवण्यात येर्णार होते. . एकूर्ण ५००च्या 

जवळपास वशल्प े त्या सांग्रहात असनू त्यातील २७० आम्ही िेट 

वदली होती त्यावेळी माांिण्यात आली होती. ते प्रदशसन अवतशय 

िव्य असल्यान े एका वेळी परू्णस पहार्ण ेशक्य नसल्यामळेु पन्ध्रा 

वदवसाांनी पनु्हा एकदा गेलॊ तेव्हा काही वशल्पे नवी होती पर्ण मलीन 

मन्रोचे वशल्प अजनू होते. प्रवेशिाराजवळ न्ययूोकस  टाइम्स 

वाचर्णाऱ्या ग्रहुस्र्ाच्या हतातील पेपर सदु्धा वशल्पाचा िाग असला 

तरी खराखरुा वाटतो. सांफूर्णस प्रदशसनाच्या वाटेवर अनेक प्रेक्षर्णीय 

फुलबागा, वकृ्ष (ह ेमात् खरोखरीचे), वैवशष््टयपरू्णस रस्ते, जलाशय 

असनू काही पतुळे मोठ्या दालनात तर बोठे उघि्या मैदानात असा 
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तो पररसर सकाळी ११ वा. पासनू सांध्याकाळी ४ वाजेपयंत दोन 

वेळा जमेल तेवढा पावहला.  

  

 सेविस जोन्सन्स च्या व्यवतररक्त इतरही काही वशल्पकार व 

रांगकमी ांच्या कलाकृती त्या प्रदशसनात ठेवण्यात येतात. १८ एवप्रल 

१९३० मध्य ेजन्मलेल्या सेविस याांचे माचस १०, २०२० मध्य ेवनधन 

झाले.  
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५३. एडिसन टॉवर 

 

 आठ नऊ वेळा अमेररकेस तेही एविसन या गावी जाऊनही 

आम्ही एविसन टॉवर मात् पावहला नव्हता. आम्ही त्या रस्त्यावरून 

अनेक वेळा जात येत होतो व प्रत्येक वेळा वचरांजीव “आपल्याला 

एविसन टॉवर बघायचाय असां म्हर्णायचा शेवटी तो योग अचानक 

आला. तोसदु्धा अगदी शेवटच्या वारीत म्हर्णजे २०१८ मध्ये 

आम्ही आर्णखीनच कुठल्या तरी कामासाठी सकाळी बाहरे पदलो 

असताना परत येताना एविसन टॉवर वरूनच येत असताना मी 

आपर्ण इतक्या वर्ासत राहूनही व इतक्या जवळ असनू तो पावहलाच 

नाही असे म्हटल्यामळेु उतरून ते स्र्ळ पहार्ण ेझाले. तेर्े एक 

सांग्रहालयही असनू त्यात एविसनने लावलेल्या शोधाांची 

छायावचत्े, काही प्रवतकृती ठेवलेल्या होत्या. त्यामळेु एविसनने 

तयार केलेला पवहला फोनोग्राफ (ग्रामोफोन) पहायला वमळाला. 

ववद्यदु्दीपासाठी त्याला अनेक प्रयोग करावे लागले. त्याच्यापवूीही 

अनेक जर्णाांनी असे प्रयोग केले होत ेव त्या प्रयोगाांमध्येच काय 

उर्णीवा आहते याचा शोध घेत प्रर्म काबसन वफलॅमेन्ट चा वापर 

करण्याचा त्याचा प्रयोग यशस्वी झाला. १८७९ मध्य ेत्यान ेतयार 

केलेल्या त्या वदव्याची प्रवतकृती तेर्े ठेवली आह.े    
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५४. लंकेस्टर व आडमश िामव 

  

अमेररकेतील आम्ही िेट वदलेल्या सांस्मरर्णीय अशा स्र्ळात 

लॅन्कास्टर व आवमश फामस याांचा उल्लेख करर्ण ेआवश्यक आह.े 

लॅन्कास्टर पेवन्सल्वावनया स्टेटमध्ये असनू एविसनपासनू खपू 

जवळ म्हर्णजे १६२ मैल एवध्या अांतरावर असनू आम्ही सकाळी 

वनघनू कारने दपुारी २-३० वा. पोहोचलो. वाटेत जाताना दवेी या 

नावाच्या िारतीय खाद्यपदार्स वमळर्णाऱ्या रेस्टॉरांटमध्ये फारच छान 

िारतीय जेवर्ण वमळाले. फ़ुल्टन स्तीमबोट इन ह े हॉटेल 

नावाप्रमार्णेच बोटीच्या आकाराचे आह.े सिोवती जलाशय, त्यात 

मास,े बदके, कारांज,े जलाशयाच्या काठावर खचु्यास ठेवनू त्यावर 

बसनू गप्पा मारण्याची सोय, बाजसू बालोद्यान, त्यात एक 

आजबूाजलूा रम्य वनसगस, जलाशय व आरामशीर खोल्या, या 

जलाशयातच बोटीच्या आकाराचे ही इमारत आह.े समोरील रस्ता 

ओलाांिून गेल्यावर खेळाचे बांवदस्त मैदान(प्लेस्टेशन) असनू त्यात 

वमवनगोल्फक्लब होता. त्यात अठरा वठकार्णी केलेल्या वबळात 

आपला चेंिू घालवर्णे असा गोल्फचा प्रकार होता. वेगवेगळ्या 

रांगाचे चेंिू घेऊन आमच्या पाच जर्णाांनी ती अठरा वबळे 

सांपवण्याचा प्रयत्न केला व अपेक्षेप्रमार्णे अगदी वयोमानपरत्वे 
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नातवाचा पवहला व माझा शेवटचा नांबर लागला, याही बाबतीत 

सौ. वर मात करर्ण ेमला व त्याच्या सौ. वर मात करर्ण ेसवुजतलाही 

जमले नाही. त्याच िागात एक छोटा धबधबा होता. एकूर्ण 

पयसटकाांना वेळ कसा गेला ह े समजर्णे अवघिच! शेवटी 

नाइलाजानचे तेर्नू परत स्टीमबोटीकिे यावे लागले 

 दसुऱ्या वदवशी आवमश वस्तीकिे जाण्याचा बेत ठरला होता. 

आवमश. अवतशय साधी रहार्णी, साधा वेश, कोर्णत्याही याांवत्क 

अवजाराांचा उपयोग न करर्ण ेया प्रकारच्या जीवनपद्धतीचे अनसुरर्ण 

करर्णारी वििन जमात आह.े सवसत् रोमन कॅर्ॉवलक वििन धमस 

वाढत असताना मावटसन ल्यरु्र सारख ेत्यातील काही त्यातील काही 

त्या तत्वाांना ववरोध करर्णारे वनघाल े व प्रोटेस्ट म्हर्णज े ववरोध 

यावरून त्याना प्रोटेस्टन्ट म्हर्ण ू लागले. असे वििन रोमन 

कॅर्ॉवलकाांना नकोस ेझाले आवर्ण त्यामळेु ते वेगवेगळ्या दशेात 

स्र्लाांतररत झाले. तसेच मेन्नो सायमन याचे काही अनयुायी 

स्वत:स मेनोनाइट चचसचे सदस्य म्हर्णवनू घेऊ लागले. जन्मताच 

बावप्तस्मा दणे्याच्या पद्धतीस त्याांचा ववरोध होता त्यामळेु त्याना 

ऍनाबावप्टस्ट म्हर्ण ूलागले व त्याना रोमन कॅर्ॉवलक व प्रोटेस्टन्ट 

या दोन्ही चचस मानर्णाऱ्या लोकाांचा ववरोध सहन करावा लागला, 

आवर्ण क्ववचत प्रार्णासही मकुाव े लागले. त्यामळेु त्याना 

वेगवेगळ्या दशेात परागांदा व्हावे लागले. अठराव्या शतकाच्या 
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प्रारांिी ह े अवमश (तचु्छ व्यक्ती या अर्ी) अमेररकेच्या 

पेवन्सल्वावनया या िागात स्र्लाांतररत झाले आवर्ण अमेररका हा 

दशेच स्र्लाांतररताांचाच असल्याने त्याना तेर्े त्याांची 

जीवनओअद्धती राखनू रहार्णे शक्य झाले.  

 आवमश हा पेवन्सल्वावनया मधील वस्वस जमसन व 

अल्सेवशयन ऍनाबावप्प्टस्ट जमसनाांचा एक समदुाय आह.े इरार्णमध्ये 

झोरोथ्रसु्ट्चे अनयुायी म्हर्णजे पारशी लोक जसे मसु्लीम 

आक्रमर्णामळेु पवशसया सोिून आले व िार्तात स्र्ावयक झाले व 

आपल्या वेगवेगळ्या परांपरा चालीरीती जपनू राहू लागले तसाच 

काहीसा हा प्रकार. या चचसचा जन्मत: बावप्तस्मा दणे्यास ववरोध 

आह ेत्यामळेु बावप्तस्मा सोळा ते तेवीस वर् ेया वयात दणे्यात येतो. 

आधवुनक अवजाराांचा उपयोग न करर्ण ेयामळेु आम्ही उतरलो होतो 

त्या होटेलपासनू फक्त काही वकलोवमटर अांतरावर रहार्णारे ह ेलोक 

अजनूही वहातकुीसाठी घोि्याांकिून ओढली जार्णारी बग्गी वकां वा 

टाांगा वापरत होते. ववजेचा वापरही न करण्याकिे त्याांचा कल आह,े 

त्याांच्या शाळा एकाच खोलीच्या असनू आठव्या वगासपयंतच 

वशक्षर्ण वदले जात.े दोन आठवि्यातनू एका रवववारी त्याांचे चचस 

कोर्णाही एका सदस्याच्या घरीच िरवण्यात येते. कुटुांब वनयोजनास 

त्याांचा ववरोध आह े त्यामळेु त्याांची सांख्या बऱ्याच पटीन ेवाढत 

आह,े  
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 तेर्े आमच्या कारने गेल्यावर मात् कार सोिून बग्गीचा प्रवास 

आम्हाला करतच ती वसाहत पहावी लागली. या घोिागाि्यात 

१०-१२ जर्ण बस ूशकत होत.े अश्या घोिागािी तळावरच आम्ही 

कार र्ाांबवनू घोिागािीसाठी राांग लावनू बसलो. आम्हाला वतवकटे 

व क्रमाांक दणे्यात आले होते. वतवकटे दरे्णाराही एक अवमश म्हातारा 

होता व वतकीट दतेाना काहीतरी ववनोदी बोलत होता अर्ासत 

अमेररकन इांग्रजीच कळण्याची मारामार असलेल्या आम्हाला 

त्यातील ववनोद कळर्ण े अवघि होत.े चार घोिागाि्या होत्या 

त्यापैकी एकीत आम्हा सवांना बसायला जागा वमळाली. यापवूी 

टान्ग्याचा प्रवास औरांगाबादला गेल्या गेल्या व सायकल ररक्षाचा 

प्रवास अमरावती व आांबेजोगाई येर्े केला होता त्याची आठवर्ण 

झाली. बग्गीचा चालक मात् तरूर्ण व गमत्या होता व ववनोदी िार्ेत 

आम्हाला मावहती दते होता त्याचे िार्ाांतर करून सवुजत व सॅमी 

आम्हाला साांगत होत.े अर्ासत गावात यांत्ववरवहत शेती, 

ववद्यतुदीपावशवाय घरे अश्या गोष्टी पहावयास वमळाल्या, एका 

मोठ्या घराच्या वरच्या मजल्यावर अवमश जीवनपद्धतीचे दशसन 

घिवर्णारे प्रदशसनच होत े त्यात वस्त्रयाांचे, परुुर्ाांच े लहान मलुाचे 

वेगवेगळ्या प्रकारचे कपिे. शेतीची अवजारे असे प्रकार पहायला 

वमळाले.   
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५५. काही अनायास स्थलदशवन 

 

 मदु्दाम जाऊन पवहलेल्या स्र्ळाांवशवाय पवहल्या िेटीत 

आम्ही चार मवहन्यातच परत अल्यामळेु आम्ही पाहू न शकलेला 

अमेररकेतील एक सुांदर दखेावा म्हर्णज े फ़ॉल कलसस! दसुऱ्या 

वारीपासनू आम्ही बहुधा मे जनू मध्य े जाऊन सहा मवहने 

रावहल्यामळेु प्रत्येक वेळा कोठेही न जाता आम्हाला ह े पहाता 

यायचे. सेप्टेम्बर मवहन्यात झािाांच्या पानाांना अवतशय मोहक 

लाल, वपवळे रांग यायला लागतात आवर्ण त्याचबरोबर पाने 

गळायला (fall) सरुवात होत े त्यामळेु या कालास फ़ॉल सीझन 

असेच नाव आह.े आपल्याकिेही त्या काळात वपवळी होऊन 

झािाांची पाने गळतात. पर्ण असे मोहक रांग त्याना येत नाहीत. 

एविसन वकां वा अमेररकेत सवसत्च अस े रांग पालटतात, काही 

वठकार्णी ते अवधक सुांदर असतात. त्यामळेु आम्ही रस्त्यात 

वफरताना झािाांचे रांग पालटताना अनायास पहायला वमळायचे. 

अर्ासत काही वठकार्णी अवधक मोहक रांग झािाांच्या पानाांना येतात 

तेर्े नांतर मदु्दामही जाऊन आम्ही िेट वदली.  

पर्ण नोव्हेंबरनांतर झािाांना एकही पान उरत नाही त्यावेळी 

त्याांच्याकिे अगदी पहावत नाही. झािे म्हर्णजे उलटे खराटे असेच 
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वाटू लागत.े त्यातनू सटुतात ती फक्त सवूचपर्णी वकृ्ष! विसमस री 

अश्या झािाांपैकी एक असते, त्यामळेुच नाताळाच्या वदवशी त्याची 

सजावट करतात. िारतातही काश्मीरच्या काही िागात ही रांगाांची 

उधळर्ण पहायला वमळते म्हर्णे, म्हर्ण े म्हर्णण्याचे कारर्ण आम्ही 

अमेररकेला आठ वेळा गेलॊ पर्ण काश्नीरला गेलो नाही.  

 आमच्या पवहल्या वारीत आम्ही सेप्टेंबरमध्येच परतल्याने 

फ़ॉल काळात आम्ही परतलो होतो. त्यावेळी आम्ही वहिन व्हलॅी 

ड्राइव्हला रहात होतॊ. तेर्े प्रवेश करताना इतकी दाट झािी होती 

की सवुजतच्या घ्राच्या समोर उि े रावहल्यास फकत वहरवागार 

पिदाच वदसायचा. पढुच्या वेळेस मात् आमचा मकु्काम 

फ़ेब्रवुारीपयंत तेर्े असल्यामळेु नोव्हेंबर अखेरीस त्या झािाांची 

सगळी पान ेगळून एकदम पलीकिे पर्ण एक बैठ्या घराांची वसाहत 

आह ेह ेवदस ूलागले. पर्ण सेप्टेंबरपासनू मवहनािर रांगाांची उधळर्ण 

पहाण्यासारखी असते. त्या काळात सयुोदय उशीरा व सयूासस्त 

लवकर होत असल्यामळेु पान ेक्लोरोवफल हररतद्रव्य वनवमसती करू 

शकत नाही व त्यामळेु त्याना येर्णारा वहरवा रांग न आल्याने त्याांच े

मळूचे लाल, वपवळे रांग उघिे पिून ही रांगाांची उधळर्ण वदस ूलागते 

आवर्ण ती पहाण्यासाठी कोठ जावे लागत नाही रस्त्याांवर ती 

आपोआपच दृष्टोत्पत्तीस पिते.  
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 पवहल्या वारीत वमत् जालेल्या श्री. लोर्णकर याांच्या सांकुलात 

बरेच गजुराती लोक रहात होत ेव ते िलतेच हौशी होत.े त्याांचा 

मोठा मेळावा जवळ जवळ दरवशी अटलांवटक वसटीला िेट दईे व 

तेती समदु्रवकनारा व ववशेर्त: कॅवसनो याांना िेट दईे. त्याांच्या 

आग्रहावरून त्या मेळाव्यात अम्ही दोनदा सामील झालो. 

पवहल्यावेळी एक अनपेवक्षत प्रसांग घिला. अम्ही त्यावेळी हदेर 

ड्राइव्ह ला रहावयास गेलो होतो.  

अटलाांवटक वसटीला जार्णारी बस आम्ही प्रर्म ज्या वहिन 

व्हलॅी वसाहतीत रहात होतो, तेर्ेही मोठी गजुराती वस्ती होती, 

त्यामळेु बस तेर्नू वनघनार होती. श्री. लोर्णकराांच्या वनरोपाप्रमार्णे 

आम्ही सकाळी आठ वाजता तेर्े पोचलो, तेव्हाां श्री. लोर्णकर 

आलेले नव्हत े पर्ण एक उांचवनांच गहृस्र् आम्हाला पाहून 

आमच्याकिे आले आवर्ण “आपर्ण श्याम कुलकर्णी ना?” असे 

ववचारू लागले, अर्ासत आमचे होकारार्ी उत्तर ऐकून त्यानी 

स्वत:ची ओळख “मी गगुळे “ अशी करून वदली, ते माझ्याबरोबर 

पणु्याच्या अवियाांवत्वक महाववद्यालयात एक वर्स वशकायला होते. 

अर्ासत आम्ही ४०-४२ वर्ांनी िेटत असल्याने एकमेकास 

ओळखर्ण ेशक्यच नव्हत,े पर्ण ते श्री. लोर्णकराांचे शेजारी असल्यने 

व लोर्णकराांनी पवूसकल्पना वदली असल्यामळेु त्यानी मला हरेले. 

श्री. व सौ. लोर्णकरही नांतर आले.  
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 अटलाांवटक वसटीत अनेक कॅवसनो म्हर्णजे जगुाराचे अि्िे 

आहते व ते येर्े कायदशेीर उद्योग म्हर्णनूच चालवले जातात. 

आम्ही पढेु लास व्हगेासला गेलो होतो तेर्ेही असेच कॅसोनो 

आम्ही ज्या होटेलमध्य ेउतरलो होतो तेर्े होत.े पर्ण अटलाांवटक 

वसटीत आम्ही खास तेवढ्यासाठीच गेलो असल्याने प्रर्म 

आम्हास जगुाराची चटक लावण्यासाठी आत प्रवेश करताना 

प्रत्येकाला $20 ची वतवकटे दऊेन 

त्याचा वापर करून खेळण्यास प्रवतृ्त केले गेले व बऱ्याच वेळा 

आम्ही वजांकलो व पैसे वमळू लागले की आर्णखी खेळायची बदु्धी 

होऊन त्याांनी वदलेले िॉलसस सांपवनू आपल्या वखश्यातील 

िॉलस्चीही वाट लागली की मग खेळ्र्ण े आपर्ण र्ाांबवतो. 

आमच्या बसमधील र्ोिे कसलेले वखलािू सोिले (अर्ासत ती 

सगळी गजु्ज ू मांिळीच होती) तर बाकीच्याांनी आपल्याला 

वमळालेले २० िॉलसस तरी कमीतकमी आपल्याजवळ वशल्लकच 

रहातील याची काळजी घेतली. आमच्यातही काही िाग्यवान 

लोकाांनी तर १०० िोलससपयंत प्राप्तीही केली. आम्ही आमचे २० 

िॉलसस तरी सरुवक्षत रहातील याची काळजी घेतली व अश्या प्रकारे 

वरप फुकटात पािली. श्री. गगुळे आम्हाला मागसदशसन करण्याचेच 

काम मखु्यत्वे करत होत.े त्यानांतरच्याही एका वारीत आम्ही 

अटलाांटाला असेच गेलो होतो.  
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 यावशवाय दोन तीन वेळा बीचवर गेलो होतो. अर्ासत 

अमेररकेतील बीचेस आपल्याकिील बीचहून काही फार वेगळे 

नसतात ह ेआम्ही गोवा, अांदमान, केरळ येर्ील बीचेसना िेट 

वदलेली असल्यामळेु म्हर्ण ूशकतो.  

 आर्णकी एक वेगळा अनिुव बलनू वारीचा! वायिुाररत मोठा 

फुगा व त्याच्या खालील पेटीत आपर्ण उि ेराहून हवेत तरांगण्याचा 

तो अनिुव आनांददायक असतो अर्ासत अश्या बलनू राइि्स 

आपल्याकिेही असतात. महाराष्ट्रात त्या कामशेतला आहते 

म्हर्ण!े आम्हाला त्यासाठी अमेररकेत ब्लमू्नरग्ला जावे लागले 

येवढेच! खालील वचत् आपल्याकिील  
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 ५६गोळी कशी डगळू मी!  

.  

अमेररकेत जाताना आमच्या नेहमीच्या आजाराच्या म्हर्णजे 

माझा उच्च रक्तदाब आवर्ण सौ. चा िायबेवटस व वशवाय इतरही 

वकरकोळ दखुर्णी अश्या गोळ्याांचा मोठा साठाच घेऊन जातो. 

साध्या दखुण्यासाठी और्धाच्या दकुानात सरळ सरळ नाव 

साांवगतले की ववकत वमळर्णाऱ्याही गोळ्या वतर्ल्या और्धाांच्या 

दकुानात वमळतात वकां वा त्या ग्राहकाला स्वत:च वनविून घेता येईल 

अश्या पद्धतीने ठेवलेल्या असतात त्याना ऒ टी सी (over the 

counter) म्हर्णतात. आपल्याकिे फारच र्ोि्या गोळ्याांना 

िॉक्टराांचे प्रमार्णपत् (वकां वा वचठ्ठी)लागत.े त्यामळेु आपली 

सगळीच और्ध ेओ टी सी असतात. अश्या पद्धतीने घेतलेल्या 

टायनेलॊन या वेदना शामकाच्या पाचशे गोळ्याांच ेिबिे माझ्या 

मलुाकिे पिलेले असते. .  

 सवस प्रकारच्या दक्षता घेऊनही अमेररकेत असताना एकदा 

मला सदी झालीच मला सदी झाली असे समजताच लगेच मलुाने 

ऒवफसमधनू येतानाच सदीवरील अमेररकेतील रामबार्ण इलाज 

असर्णाऱ्या गोळ्या आर्णल्याच, व त्यान ेत्या काढून मला वदल्या 

त्या वदवसा वेगळ्या व रात्ी वेगळ्या अश्या स्वरूपाच्या होत्या. 
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वदवसाच्या िेवक्वल व रात्ीच्या नाइवक्वल. त्या गोळ्याांचा आकार 

पाहून मी एकदम सटपटलोच खरे तर गोळ्या सटकन वगळण्यात 

माझा हातखांिा आह ेअशी माझी समजतू होती. नाहीतर बऱ्याच 

लोकाांना गोळ्या वगळताच येत नाहीत आवर्ण मग त्याना गोळीचे 

चरू्णसच करून घ्यावे लागते श्या लोकाांना िेवक्वल व नायवक्वल 

म्हर्णज े रोगापेक्षा उपाय ियांकर म्हर्णावा लागेल कारर्ण मीसदु्धा 

िेवक्वल कशी बशी वगळली. त्या गोळ्या तकुिे करून वकां वा 

िकुटी करून घेर्णेही शक्य नव्हत ेकारर्ण पारदशसक आवरर्णात द्रव 

और्ध (वलवक्वकॅप्सलू)असा त्या गोळ्याांचा प्रकार होता, त्यामळेु 

परू्णस गोळी वगळर्ण ेहीच एक पद्धत वापरर्ण ेशक्य होत.े रात्ीची गोळी 

नाइवक्वल तर िॆवक्वलपेक्षाही मोठी म्हर्णजे एकाद्या छोट्या पक्षाचे 

अांिे असावी तशी! तरी बराच मोठा घसा तार्णनू मी ती तोंिात 

सारली व पाण्याच्या घोटाबरोबर वगळण्याचा प्रयत्न केला पर्ण 

गोळीचे आवरर्ण गळुगळुीत असनू व त्यावर पाण्याचा मोठा घोट 

घेऊनही गोळी घशातनू खाली उतरायला तयार नाही अशी 

पररवस्र्ती झाली बरां ती घश्याच्या इतकी आत गेलेली की बाहरे 

काढावी म्हटले तर तेही शक्य नाही अश्या प्रकारे और्धाच्या 

गोळीन ेश्वास कोंिून मतृ्य ूपावर्णारा जगातील पवहला रुग्र्ण होण्याचा 

मान मला वमळून वशवाय ही गोष्ट अमेररकेत घिल्याने हौिी 

मोदीसारखीच त्याला प्रवसद्धी वमळर्णार (आवर्ण मरर्णोत्तर प्रवसद्धी 
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वमळून मला त्याचा काय उपयोग ह ेआर्णखी वर द:ुख) की काय 

अशी िीती वाटू लागली. खरे म्हर्णज ेबऱ्याच मोठ्या आकाराच्या 

कॅप्सलू घेण्याचा मला सराव होता तरीही ही कॅप्सलू मात् रोगहारक 

न ठरता रुग्र्णसांहारक ठरर्णार की काय अशी िीती वाटू लागली. पर्ण 

बऱ्याच प्रयत्नानांतर कशी बशी ती घश्यातनू आत न जाता (कारर्ण 

ती आशा मी सोिूनच वदली होती)बाहरे पिली व गोळीपेक्षा सदी 

परविली असा ववचार करून मी ती गोळी घ्यायची नाही असे 

ठरवले व गोळीच्या ताविीतनू माझी सटुका करून घेतली.  

, नांतर जालावर शोध घेतला असता नाइवक्वल आवर्ण तत्त्सम 

कॅप्सलू्स वगळण्याववर्यी अनेक लोकाांनी आपले अनिुव 

नॊांदवलेले वदसले. त्यात एका प्रकारात गोळी मान वर करून कशी 

घ्यावी अगदी ती गोळी ओठावर कोठे ठेवावी व मानेचा कोन कसा 

करून पाण्याची बाटलीच तोंिाला लावनू घोट कसा घ्यावा इतक्या 

बाररकसाररक सचूनाही त्यात होत्या तर दसुऱ्या प्रकारात मान 

खाली करूनही अशीच अगदी सलुितेने गोळी कशी वगळली जाते 

याचे आकृतीसह वर्णसन केलेले आढळले. यावरून ही समस्या 

केवळ माझ्यापरुतीच मयासवदत नसनू त्याला जागवतक पररमार्ण आह े

ह े ध्यानात आले. इतक्या मोठ्या आकाराची वलवक्वकॅप्सलू 

केल्याबद्दल बऱ्याच लोकाांनी खास अमेररकन र्ाटात कां पनीला 

वशव्या मोजल्या आहते असेही वदसले (एका गहृस्र्ाने तर अगदी 
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वैतागनू ही गोळी वरून न घेता खालनू घ्यावी की काय असाही प्रश्न 

केला आह)े तरी कां पनीने एक मोठी गोळी करण्या ऐवजी छोट्या 

दोन गोळ्या का केल्या नाहीत समजत नाहीत. या गोष्टीला तीन वर्े 

झाली आता कां पनीने कॅप्सलूच्या ऐवजी साध्या गोळ्या ज्याांचे 

तकुिे करता येतील वकां वा चरू्णस करता येईल अश्या तयार करायला 

सरुवात केली असनू. तेच और्ध द््रवरूपातही उपलब्ध केले आह े

असे समजत.े एकूर्ण बऱ्याच लोकाांच ेवशव्याशाप खाऊन कां पनीला 

सबुदु्धी सचुली म्हर्णायची!  

------------------------------------------------------- 
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पररडशष्ट 

 

१)राम गर्णेश गिकरी यानी बाळकराम या नावान ेवलवहलेल्या 

ववनोदी लेखाचा सांदिस मी वदला आह े अवलकिील बऱ्याच 

वाचकाना तो माहीत नसेल आवर्ण तो इतक्या सहजासहजी 

उपलब्धही होर्णार नाही म्हर्णनू त्यातील काही िाग येर्े उद्धतृ 

करीत आह.े  

स्वयांपाकघरातील गोष्टी ल.े बाळकराम ऊफस  राम गर्णेश 

गिकरी 

राष्ट्राचे खरे जीवन स्वयांपाकघरावरच अवलांबनू आह े ---- 

स्वामी वववेकानांद 

अन्नाद्भवांती ितूानी (असतील वशते तर जमतील ितेु) 

श्रीमद्भगवद्गीता 

 चापटपोळ्या 

स्वतःखेरीज दसुरी चाांगलीशी पाठ घ्यावी. आपल्या हाताची 

बोटे नीट पसरून हात खपू जोराने त्या उघि्या पाठीवर आपटावा. 

असेच पाच सहावेळा करावे. चाांगल्या चापटपोळ्या होतात.  
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 बिीची चटर्णी 

चाांगली शेर दीि शेर सरुती बफी घ्यावी व सहज हाताला येईल 

अशी उघिी ठेवावी. स्वयांपाक करताांना अगर येताजाता वतचा 

एकएक बकार्णा िरत जावे. घटकेच्या आत सगळ्या बफीची 

चटर्णी होत.े माझ्या एका िवगनीने कुरकूर केली आह ेकी " दररोज 

नवीन चटर्णी करण्यास फार अिचर्ण होत"े. माझ्या मते कोर्णत्याही 

आवित्या पदार्ासची तेव्हाांच चटर्णी करून टाकता येते.  

 गुळाचा गर्णपती 

आपलेच तीन चार वर्ासचे पोर घ्यावे. त्याला नेहमी 

स्वयांपाकघरामध्ये बसवनू ठेवावे. नेहमी त्याच्या हातावर 

गोिाधोिाचे काहीतरी ठेवीत जावे. त्याला इकिची कािी वतकिे 

करू दऊे नये. शाळेत सदु्धा जाऊ दऊे नय.े खायला हव े तेव्हा 

घालावे. पर्ण जागचा हल ूदऊे नय.े लौकरच मलुगा अगदी गळुाचा 

गर्णपती होतो. हा पषु्ट्कळ वर् ेवटकतो.  
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येथून भारतात िरत गेल्यावर रस्यावर 

बािेर िडल्यावर मनात दवचार आला 

२. चालू कुठे कसा मी? 

(येऊ—कशी वप्रया – च्या चालीवर म्हर्णनू पहा) 

चाल ूकुठे कसा मी येर्े मळुी न जागा 

रस्त्यात वाहनाांच्या वदसतात फक्त राांगा 

वदसतात चालताना रस्त्यात लोक चार (?) 

परर चालतात त्याना बसती वशव्याच फार 

'कैसे मधेच घसुता?पर् काय बापजाद्या 

आांदर्ण आह ेवदलेला?'िोळे तपासनुी घ्या" 

अधासअधीक रस्ता तोिून ठेवलेला 

होता दरुुस्त, जागा वमळर्णार चालण्याला 

ऐसी मनात आशा नच शक्य परू्णस होर्णे 

रस्ता वकतीजर्णाांचे लाग ेसदवै दरे्ण े

त्या तीन चावक ररक्षा, रक आर्णखीच मोठे 

सांख्या वकती तयाांची ते राहर्णार कोठे? 

फळिाजी हातगाि्या करण्यास सोय तमुची 

करण्या दरुुवस्त चपला आवर्ण वाहनाांची 

वमळण्या चहा फराळास्तव खाद्यवस्त ु
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चाय्नीज वमळेल, जागा नच चालण्या परांत ु

महनीय व्यवक्तमत्वाां नगरात स्वागताचे 

अवतिव्य फलक मध्य ेरस्त्यात लावलेले 

जर्ण ुसवस जनप्रवाह त्यासावठ र्ाांबलेला 

जरर तेच वाचण्याला नच वेळही कुर्णाला 

तैसी वसवलन्िराांची ही माळ लाललाल 

वकवत सोय ही जनाांची होई वतन्ही वत्काळ 

गायीगरेु म्हशीही त्या मात् सांर् शाांत 

घोिेवह दौितात रस्त्यात या प्रशाांत 

पाहू वजर्ेवजर्े मी सवसत् धळूधरू 

अन फलक प्रदरु्र्णाचा लाजनू होइ चरू 

मन्दीर चचस दग ेरस्त्यात माांितात 

िावीक िक्त सगळे तेर्ेच िाांितात 

जरर चालण्यास रस्ता आह ेपरुा वनकामी 

मोचे सिा वमरवर्णकुा याना सदा इनामी 

कवध ती गर्णेशमतूी ताबतू वा कधीचे 

कवध ही जयांवत अर्वा कवध लग्नही कुर्णाचे 

यासावठ मागस बन्द हा आज तो उद्याही 

आहते जावग रस्ते या सचूनेत ग्वाही!  
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३. गि्या आपुला देश भला 

 

मवन्त् न कुवर्ण मी महापौर 

वकां वा न कुर्णी महाचोर 

त्यामळेु जायचे परदशेी 

स्वप्नातच याची खात्ीशी 

पर्ण प्रयत्न केले लेकान े

अन ्सार् त्या वदली नवशबान े

त्यामळेु जाय तो अमेररका 

मग मीवह साधला तो मौका 

परदशे त्यामळेु एक िला 

तो य.ू एस.् ए. ची असे मला 

स्वगासत कोर्ण जाउनी आले 

पर्ण जे सगळ्यानी ववर्णसयले 

ते वर्णसन लाग ूयेर् पिे 

जर्ण ुस्वगसिारवच हो उघिे 

सुांदर रस्त ेसुांदर जागा 

सुांदर झािे सुांदर बागा 

सुांदर नारी सुांदर बाळे 

पाहतो सवस िरुनी िोळे 
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ववस्तीर्णस पसरली वकवत जागा 

जे हवे हव ेसगळे मागा 

अर्ासत वखसा िॉलरिरला 

तर असेल दखेावा सगळा 

रस्त्यात पाय ना ठेवावे 

नच कारववना कोठे जावे 

पर्ण असनुी सगळे सौख्य मला 

बांधनी जीव जर्ण ुसापिला 

खाउनी पान मग वपचकारी 

मारण्या इर्े होई चोरी 

रस्त्यात घशामवध कफ दाटे 

र्ुांकण्या वशांकण्या िय वाटे 

स्वातन्त्रयदवेतेचा पतुळा 

नसुता बेट्यानी उिारला 

स्वातांत्रय कसे उपिोगावे 

आम्हीच तयाना वशकवावे 

स्वातन्त्रय कसे कुठले घ्यावे 

ना कवठर्ण त्याां कसे साांगावे? 

स्वातन्त्रय वकती आपल्याकिे 

बागिा मकु्त वजकिेवतकिे 
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स्वातन्त्रय आम्हाला सगळ्याचे 

सवसत् हव ेते करण्याचे 

रस्त्यावर नाचनु घेण्याचे 

(चालर्णे जरी अवघि साचे) 

बागेवतल पषु्ट्प ेखिुण्याचे 

वसग्नल वा तोिुन जाण्याचे 

ऑवफसात काम ना करण्याचे 

पवर् गरुाांस सोिुन दणे्याचे 

रस्त्यातच टपरी घालवुनया 

वा बसनू धांदा करण्याचे 

वेठीवर धरुनी जनतेला 

मोक्यावर सांपवह करण्याचे 

स्वातन्त्रय वतर्े नसत ेअसले 

वशस्तीत वागती ते सगळे 

त्यामळेु न तेर्े गम ेमला 

हो गि्या आपला दशे िला 
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  1 White House 

2 White House 
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3 Capitol hill 

4 Capitol hill 
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5 Capitol hill 
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6 Washington 

A.Lincon monument 
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  7 Rainbow bridge 

Niagara 
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8 Niagara 
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9 Niagara 

10 Niagara 
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Sculpture Garden 
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  11 Sculpture Garden 
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12 Sculpture Garden 

13 Sculpture Garden 
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14 Sculpture Garden 

15 Sculpture Garden 
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16 Sculpture Garden 
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बलून राइड 
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दुगव दुघवट भारी 

आसेतहूिमाचल 

स ुंदर िा दशे 

त्या सुांदर यात्ेसाठी 

www.esahity.com वर महाराष्ट्र, िारत व जग 

प्रवासाची अवतशय सुांदर प्रवासवर्णसनां आहते. 

तमुच्याआमच्यासारख्या लोकाांनी आपापल े प्रवास अनिुव 

शब्द आवर्ण छायावचत्ाांतनू माांिले आवर्ण पाठवले. ई 

सावहत्यच्या टीमने त्याची सजावट वगैरे करून त्याांना 

पसु्तकरूप वदलां. अशी शांिराहून अवधक पसु्तकां  आता ई 

सावहत्यवर आहते. आवर्ण ही सांख्या काही हजाराांत जाईल 

याची आम्हाला खात्ी आह.े कारर्ण… 

कारर्ण आपर्ण वलहीर्णार आहात. आपर्ण वजर्े वजर्े 

वफ़रायला जाल वतर्ल ेफ़ोटो व वर्णसनां पाठवा. आपर्ण वजर्े 

रहाता त्या पररसरातील वठकार्णाांच ेफ़ोटो व मावहती पाठवा. ते 

प्रवसद्ध पयसटनस्र्ळ असेल वा नसेल. तमु्हाला ते स्र्ळ 

आविलां ना? मग वलहा. पाठवा. अलांकाररक िार्ेची वचांता 

करू नका. बाकी सगळां आम्ही बघनू घेऊ.  
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सांपिुा जग, सांपिुा भवरत दिे, िहवरवष्ट्रवतलव प्रत्येक शजल्हव, 

प्रत्येक तवलकुव आशि प्रत्येक गवर् सुांदर आह.े आशि त्यवचां 

सौंदया पवहू िकेल असव कोिीही शदव्यदृष्टीचव पवईक आिच्यव 

यव “िी पवशहलेलव…” शसरीजिध्ये भवग घेऊ िकतो. 

याचा फ़ायदा त्या त्या वठकार्णाला िेट दरे्णाऱ् याांना होईल. 

वकां वा परदशेात राहर्णाऱ् या मराठी वाचकाांना त्या जागेला िेट 

वदल्याचा आनांद वमळेल. वकां वा प्रकृती अस्वास्र्थयामळेु वफ़रू न 

शकर्णारे जीव त्याचा आनांद घेतील. वाटा. आनांद वाटा. वाटा 

आवर्ण वळर्णाांचा आनांद वाटत रहा. 

आपल्या लेखनाची मेल व foto पाठवा. 

esahity@gmail.com  

 


