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िे ई पुस्िक वेबसाईटवि ठे वण्यापुवी
ककवा वाचनाव्यहिरिक्त कोणिािी वापि
किण्यापुवी

ई-साहित्य

प्रहिष्ठानची

पिवानगी घेणे आवश्यक आिे.

मनोगि

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

जािाि.

अमेरिके िील

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

नंदिनी िेशमुख
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अपवण पहत्रका

माझ्या मुली, जावई आहण नािी

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

यांना, त्यांनी माझ्या जीवनाि भिभरुन दिलेल्या आनंिाहप्रत्त्यथव.....

ई साहित्य प्रहिष्ठान

www.esahity.com

माझी अमेरिकावािी

नंदिनी िेशमुख

माझी अमेरिकावािी भाग १
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/majhi
_amerikawari_nandini_deshmukh.pdf

माझी अमेरिकावािी भाग २
िुसिे दिवशी सकाळी सिा वाजिा हवमान अटलांटाला पोंचले. िेथील हवमान िळावि पाय

ठे विाच िेथील भव्यिेने माझे डोळे दिपून गेल.े सििा िासांचा प्रवास झाला ििी िािीख
सिा हडसेंबिच िोिी. इथून पुढे िा िािखेचा आहण वेळेचा गोंधळ सुरु िोणाि िोिा. आिा
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मात्र माझी खिी पिीिा िोिी. अटलांटाला उििल्यानंिि पुढील एक एक सोपस्काि पाि
पाडायचे िोिे. मायग्रेशन फॉमव भिणे, कस्टमचे चेककग या गोष्टी चालू िोत्या. बािेरून
आलेल्या प्रवाशांची कसून िपासणी िोि िोिी. त्यािल्या त्याि मुंबईला नुकिाच २६
नोव्िेंबिचा ििशिवािी िल्ला झाल्यामुळे

मुब
ं ईहून आलेल्या प्रवाशांची िपासणी िि

जास्िच कडक िोि िोिी. माझी वेळ आली. पासपोटवची िपासणी झाली. मी हिथे दकिी
िािखेपयंि िाहू शकिे याची नोंि के ल्या गेली. नंिि कस्टमला सामोिे जावे लागले. स्त्री
अहधकािी िोत्या. मी त्या ििवाजयािून आि जािांना प्रत्येक वेळी बीप असा आवाज येि
िोिा. सोन्याचे िाहगने काढू न ठे वले िोिे, पसव जवळ नव्ििी. ििी िसाच आवाज येि िोिा.
त्या स्त्री अहधकािी बाईंनी मला िोन िीन वेळेस आि बािेि किण्यास सांहगिले. ििी पण
िोच प्रकाि. त्यांना कािीििी शंका आली. त्यांनी मला एका बाजूला के ले आहण िुसऱ्या एका
स्त्री अहधका-याला बोलावले. मला जवळ जवळ पंधिा वीस हमहनटे िसेच उभे करून ठे वले.
त्या अहधकािी बाईंनी मला एका बाजूला नेले आहण माझ्या सवव अंगावि इलेक्ट्ट्राॅहनक
उपकिणे दफिवण्यास सुिवाि के ली.

िसा िो आवाज जास्िच येि िोिा. हिला कािीििी

वेगळीच शंका आली असावी असे हिच्या चेिऱ्यावरून वाटि िोिे. मी िि खूपच घाबरून
गेले िोिे. िणभि मनाि हवचाि आला, आिा िी काय आणखी नवीन भानगड? हिने पुन्िा
एकिा िे उपकिण दफिवले. आहण आम्िी िोघींनी एकिमच एकमेकींकडे बहघिले. मी
जिीची साडी नेसली िोिी. ब्लाउजिी िसेच जिीच्या काठाचे िोिे. हजथे जि िोिा, हिथे
त्या उपकिणाचा स्पशव झाला की िसा आवाज येि िोिा. हिने पुन्िा एक िोन वेळेस मुद्दाम
त्या साडीच्या काठावरून आहण ब्लाउजच्या काठावरून िे उपकिण दफिवले आहण खात्री
करून घेिली. माझ्यािी लिाि िी गोष्ट लगेच आली आहण

आम्िी िोघीिी िसायला

लागलो. भार्ा येि नव्ििी ििी भावना कळि िोत्या. एकिम अनोळखी रठकाणी, अनोळखी
व्यक्तींसमोि, िेिी कस्टममध्ये अडकले असिांना असे आम्िाला एकमेकींकडे िसिाना बघून
बाजूचे लोकिी आश्चयावने बघि िोिे. मी पण रिलक्ट्स झाले िोिे. हिने मला पुढे जाण्यास
सांहगिले. (आपल्या िेशािली खिी जिीची साडी नेसल्याचे िे प्रिाप. ििी िशी कािी फाि
भिजिी, शालू ककवा पैठणी वगैिे नव्ििी. थोडीशी बॉडवि िोिी फक्त.)

ई साहित्य प्रहिष्ठान

www.esahity.com

माझी अमेरिकावािी

नंदिनी िेशमुख

माझ्या बिोबिचे सगळे लोक पुढे हनघून गेले िोिे. आिा पिि एकिा सगळे
सामान काढू न चेक इन मध्ये द्यायचे िोिे. कािण आिा डोमेहस्टक एयि पोटववि जायचे िोिे.
मी सामानाजवळ गेले. हिथे एका मोठ्या पट्ट्ट्यावि सगळ्यांच्या सूटके स िोत्या आहण िो
पट्टा गोल चक्राकाि दफिि िोिा. आपली बग आली की ओळखून काढू न घ्यायची. िे असले
कािी हसनेमाि पािणे वेगळे आहण प्रत्यिाि त्याला िोंड िेणे वेगळे . आहण िे सवव पहिल्यांिा
घडि असल्यामुळे आणखीच टेन्शन. ईथेिी मी सगळ्याि शेवटी िाहिले. थोडी भांबावूनिी
गेले िोिे, पण हिथे एक साउथ इं हडयन मुलगी िोिी. हिने मला मिि के ली. माझे पूणव
सामान घेवून चेक इन किे पयंि िी माझ्या सोबि िोिी. सामान िि एकिाचे गेले. आिा
मला इं टिनशनल एयि पोटववरून डोमेहस्टक एयि पोटव वि ए-२५ या गेट नंबिवि जायचे
िोिे. सगळीकडे सूचना हलहिलेल्या िोत्या, खिे िि कु णाला कािी हवचािायची गिज
नव्ििी. ििी पण मी कु णाला ििी हवचारून खात्री करून घेि िोिे. माझा सगळ्याि आणखी
एक मोठा प्रॉब्लेम िोिा, िो म्िणजे मला त्या सिकत्या हजन्यांची खूप भीिी वाटि िोिी.
सािखे असे वाटि िोिे की आपण चढिाना आहण बािेि येिाना आपला पाय बिोबि त्या
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पायिीवि नािी पडला िि? आपली साडी िि त्या पट्ट्ट्याि अडकणाि नािी ना? एका
रठकाणी हलफ्ट िोिी हिथे मी हलफ्टनेच खाली गेले. ट्रेनसाठी खाली िळघिाि जाणािा िो
मागव िोिा. मला सिि असे वाटायचे की ट्रेनसाठी गिी असेल, आपल्याला ट्रेन पकडिा येईल
का? का पळावे लागेल? मला आपले भाििािील िे ल्वे स्टेशन आहण त्याविची गिी
डोळ्यांसमोि दिसि िोिी. ट्रेन हनघणाऱ्या प्लटफॉमववि मी पोंचले ििी िो िे ल्वेचा प्लटफॉमव
आिे िे मला समजले नािी. हिथे कािी लोक उभे िोिे. त्याि बिे चसे भाििीय आहण मिाठी
बोलणािे िी कािी लोक िोिे. त्याि एक पुण्याची मुलगी िोिी. िी आजूबाजूच्या लोकांना
मिाठीि समजावून सांगि िोिी. माझ्यासािखे बिे च जण हिथे िोिे. मी पण त्यांच्या त्या
ग्रुपमध्ये सामील झाले. हिने मला सगळे व्यवहस्थि समजावून सांहगिले. हिथूनच ट्रेन मध्ये
बसायचे िोिे. प्रत्येकाला कोणत्या ना कोणत्या ििी गेट वि जायचे िोिे. हिने आम्िाला
सगळ्यांना सांभाळू न घेिले. ट्रेन आली की ििवाजा आपोआप उघडला गेला. आम्िी आि
चढलो. आि प्रत्येक गेटचे नाव हडसप्ले िोि िोिे. प्रत्येक गेट येण्याआधी कोणिा गेट नंबि
येणाि त्याची अनाऊंसमेंट िोि िोिी. कोणिे स्टेशन, म्िणजे ए, बी. सी. डी. येणाि िे पण
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सांहगिले जायचे. मला थोडे िायसे झाले. त्या मुलीचा गेट नंबि आल्यावि िी उििली.
उिििांना हिने पुन्िा एकिा मला समजावून सांहगिले की िुमचा गेट नंबि आला की िुम्िी
उििा. त्याप्रमाणे मी उििले.
आिा पुन्िा त्या सिकत्या हजन्यावरून वि जायचे. मी हलफ्ट बघू लागले, पण
मला हलफ्ट सापडेना. आहण हलफ्टने जास्ि कु णी लोक जाि नव्ििे. मी थोडा वेळ िशीच
हिथेच उभी िाहिले. िो वि सिकणािा हजना एस्के लेटि (इलेव्िेटि आहण एस्के लेटि िे िोन्िी
शब्ि मला नंिि सािं गने सांगून माझ्याकडू न घोटू न घेिले िोिे.) रिकामा िोिा. आहण मला
एकटीला त्यावरून जायची भीिी वाटि िोिी. काय किावे? जास्ि वेळ िवडण्याि अथव
नव्ििा. मला पुढचे हवमान पकडायचे िोिे. िेवढ्याि पंधिा वीस जणांचा एक घोळका
आला आहण त्या हजन्यावरून जाऊ लागला. मी पण पटकन हिम्मि के ली. िािािील बग घट्ट
धिली. साडीची हनिी त्या पायऱ्यांमध्ये अडके ल असे वाटायचे म्िणून साडीच्या हनऱ्या
थोड्या वि करून एका िािाि घट्ट धरून ठे वल्या. एका पायिीवि पाय ठे वला. िेवाचे नाव
घेवून मी त्या दिव्यािून पाि पडले आहण माझ्या इहच्छि स्थळी, ए नंबिच्या प्लटफॉमववि,
जावून पोंचले. आिा गेट नंबि पंचवीस शोधायचा िोिा. मी िो शोधून काढला. हिथे
बसण्यासाठी आिामशीि जागा िोिी. आिा मी बिीच साविले िोिे. थोडे फ्रेश व्िावे असा
हवचाि के ला. पण हिथे कु ठे च मी जाणाि असलेल्या डीएल -७०१ बद्दल कािीच सूचना
दिसि नव्ित्या. पुन्िा मनाि हवचाि आला की आपले हवमान इथूनच हनघणाि आिे का
याची एकिा खात्री करून घ्यावी. हिथे काउं टि वि एक मुलगी बसली िोिी. मी माझ्या
इं हललश मधून हिला हवचािले, की गेट नंबि पंचवीस िाच आिे का? िी िो म्िणाली. मी
पुन्िा हवचािले, सनफ्राहन्सस्कोला जाणािी डीएल-७०१ िी फ्लाईट इथूनच जाणाि आिे
का? मी माझ्या िािािील बोर्डडग पास हिला िाखवला. िो बघून हिने नकािाथी मान
िलवली आहण कािीििी सांहगिले. पण िी काय बोलिे आिे िे मला कािीच कळि नव्ििे.
मला कािीच समजले नािी िे हिला समजले. िी स्विः मला एकोणीस नंबिच्या गेटवि
घेवून गेली. आहण हिथे येि असलेल्या सूचना मला िाखवल्या. माझ्या हवमानाचा गेट नंबि
बिलून आिा िे पंचवीस ऐवजी एकोणीस नंबिवरून हनघणाि िोिे. माझा जीव भांड्याि
पडला. (पििेशाि जािानािी जीव भांड्यािच पडिो, इिि कु ठे नािी याची मला जाणीव
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झाली आहण थोडेसे भरून आले.) त्या सूचना बहघिल्यावि िी काय सांगि िोिी िे मला
समजले. जािांना हिने मला एक गोड स्माईल दिले आहण ‘thanks’ म्िणाली. खिे िि मीच
आधी हिचे आभाि मानायला पाहिजे िोिे. पण मी िे नंिि मानले.
आिा मात्र मी एकिम हनवांि झाले िोिे. सकाळी सिा वाजल्यापासून िे
सगळे सोपस्काि चालले िोिे. आिा साडेआठ वाजले िोिे. पावणे ििाला माझे हवमान
हनघणाि िोिे. िसा माझ्याकडे एक िासभि वेळ िोिा. येिाना हवमानाि भिपूि खाणे झाले
त्यामुळे भूक नव्ििी पण ििान मात्र लागली िोिी. हिथे नळ दिसि िोिे पण पाणी
हपण्यासाठी माझ्याजवळ कािीच नव्ििे. काय किावे असा हवचाि किि असिांनाच एक
माणूस आला आहण त्याने नळालाच खाली िोंड करून िािाने पाणी हपले. त्याने नळ कसा
चालू के ला िे मी िळू च बहघिले. आहण मग मी पण िसेच करून िािानेच पाणी हपले.
(िािाने असे पाणी हपणे मला माहिि िोिे. लिानपणी शेिाि हवहििीवि गेले की शेिािील
गाडी माणसे पोिियाने पाणी काढि आहण िािावि ओिि, िे असे िािाने प्यावे लागायचे.
आिा नािी का आपण बाटलीने पाणी पीि?) हिकडे टॉयलेट वि सगळीकडे िे स्टरूम असे
हलहिलेले िोिे. (िी गोष्ट २००८ ची आिे, त्यावेळी मला ििी िे स्टरूम िा शब्ि माहिि
नव्ििा.) िे मला हचत्र बघून कळले. मी फ्रेश झाले आहण एका रठकाणी जावून बसले. कॉफी
हवमानाि हमळि असल्यामुळे घेिली नािी. लौकिच डीएल-७०१ च्या लोकांना आि
सोडण्यास सुिवाि झाली. झोन वगैिे प्रकाि मला मुंबईहून हनघिांना समजला िोिा. शेवटी
मी एकिाची सनफ्राहन्सस्कोला जाणाऱ्या हवमानाि बसले. आिा कािी काळजी नव्ििी.
हिथे गेल्यावि सािं ग आहण िश्मी घ्यायला येणाि िोिे. या हवमानाि मात्र मी एकटीच
भाििीय आहण िेिी साडीवाली िोिे. इथे मला हखडकी जवळची जागा हमळाली िोिी.
सकाळची वेळ िोिी. बािेि भिपूि उजेड िोिा. बािेिचे िृश्य मोठे हवलोभनीय िोिे.
दकिीिी बहघिले ििी माझ्या डोळ्यांची िृप्ती िोि नव्ििी. मी डोळे भिभरून बघि िोिे.
जसजसे हवमान विवि जाि िोिे, िसिसे ढग खाली जाि िोिे. आहण मग एक वेळ अशी
आली की सगळे ढग खाली आच्छािलेले दिसि िोिे आहण हवमान त्याच्या वरून चालले
िोिे. जमीन अहजबाि दिसि नव्ििी. असे वाटि िोिे की जणू आपण ढगािूनच जाि
आिोि. बािेि बघून बघून माझी मान िुखि िोिी पण स्वगावि असल्या सािखी मी िवेिून
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ििं गि चालले आिे अशी सुखि जाणीव मन व्यापून िाहिली िोिी.

थोडीशी भूक लागल्यासािखी वाटि िोिी. पण िा प्रवास कमी असल्यामुळे
याि नाश्िा, जेवण असे कािी हमळि नव्ििे. जि आपल्याला कािी िवे असेल िि िे पैसे
िेवून हवकि घ्यावे लागणाि िोिे. कािीििी घेवन
ू खावे असा मी हवचाि के ला पण मी काय
म्िणि िोिे िे त्या एयि िोस्टेसला कळि नव्ििे. हिने शेजािच्या माणसाला हवचािले, की
िी बाई काय म्िणिेय? पण िो म्िणाला की त्यालािी कािी कळले नािी. शेवटी हिने एक
छोटीशी पुहस्िका दिली िोिी त्यािील ड्राय फ्रूट्ट्सचे हचत्र मी हिला िाखवले.
‘हसक्ट्स डॉलि’ माझ्याकडे थोड्या हवहचत्र नजिे ने बघि िी म्िणाली.
मी पटकन पसव मधून सिा डॉलि काढू न हिला दिले आहण लगेच मनािल्या
मनाि हिशोब के ला की, सिा डॉलि म्िणजे िीनशे रुपये. ड्रायफ्रूट्ट्स घेिले खिे पण त्याििी
मला जे आवडले िेच मी खाल्ले. नंिि कॉफी मागवली िी पण काळी. जावू िे आिा कु ठे िुध
मागि बसा म्िणून मी िी काळी कॉफी िशीच हपवून टाकली. समोि टी.व्िी. िोिा पण
त्याि हपक्ट्चि वगैिे कािी दिसि नव्ििा. नकाशा दिसि िोिा. आपले हवमान कु ठे आिे,
आपण हजथून हनघालो िे शिि, हजथे जाणाि िे शिि, सध्या िोन्िी रठकाणी दकिी वाजले
आिेि, आपण दकिी उं चीवि आिोि आहण आपल्याला हिथे जाण्यासाठी दकिी वेळ
लागणाि आिे िी सगळी माहििी त्याि दिसि िोिी. मी आधी जया हवमानाि बसले िोिे
त्याििी िे असे सगळे दिसि िोिे, पण िे कसे बघायचे िे मला माहिि नव्ििे. इिि लोक
बघि िोिे, िे मी बहघिले िोिे. आत्ता या वेळी मात्र माझी ट्यूब पेटली. नंिि मात्र िे
बघण्याि माझा बिाच वेळ गेला. आत्तापयंि अमेरिके च्या इहििासाि ऐकलेली गावांची नावे
त्या नकाशावि प्रत्यिाि अवििली िोिी आहण त्यािल्याच एका गावाला मी जाि िोिे.
हवमान सनफ्राहन्सस्कोला पोंचले िेव्िा हिथल्या घड्याळाि साडेबािा वाजले
िोिे. मी अटलांटाहून हनघाले िेव्िा हिथे सकाळी ििा वाजले िोिे. एकू ण प्रवास साडेपाच
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िासांचा झाला िोिा. ििा िे साडेबािा म्िणजे फक्त अडीच िास. इथले घड्याळ िीन िास
मागे असिे, त्याचा िा परिणाम. आहण िािीख सिा हडसेंबि. मी भाििािून सिा
हडसेम्बिला सकाळीच हनघाले िोिे आहण अजूनिी सिा हडसेंबिचा दिवस संपला नव्ििा.
माझे िि डोके चक्रावून जाि िोिे. वेळ मात्र भिपूि गेलेला िोिा. आिा इथे कािीच प्रॉब्लेम
नव्ििा. सिळ बािेि पडायचे िोिे. एहक्ट्झट... एहक्ट्झट असे बघि मी बािेि आले. सािं ग
आहण िश्मीला कसे आहण कु ठे शोधावे याचा मी हवचाि किि िोिे िो एकिम अनपेहििपणे
िश्मी येवून माझ्या गळ्यािच पडली. लग्न झाल्यानंिि एकिम िोन वर्ांनी मी हिला बघि
िोिे आहण िेिी अशा अवस्थेि. डोळ्यांच्या कडांवि येि असलेले पाणी मोठ्या प्रयत्ांनी
पििवले. आिा आपण हिच्याच जवळ कािी दिवस ििी िािणाि आिोि याचे मनाला
समाधान वाटि िोिे. त्यांना िोघांना बघून माझ्या मनावि आत्तापयंि असलेला सगळा
िाण एका िणाि नािीसा झाला. माझ्या बलज शोधायला त्यांनी िोघांनी मिि के ली.
सािं गने गाडी आणली िोिी. सनफ्राहन्सस्को िे सँिाक्ट्लािा अशी गाडी पळायला लागली.
एवढा वेळ मी िवेि ििं गि िोिे. आिा जहमनीवि िोिे ििी पण ििं गिच िोिे. स्वच्छ,
सिळ, सुंिि, भव्य डांबिी िस्िे. खेळण्यािल्या गाड्यांना चावी दिली की त्या जशा पळिाि,
िशा पळणाऱ्या गाड्या. कु ठे िी, कशाचािी आवाज नािी. कमालीची शांििा. छोटी छोटी
टु मिाि घिे . सगळीकडे दिसणािी फु लेच फु ले, वेगवेगळ्या आकािांची आहण प्रकािची
हििवीगाि झाडे असे आजूबाजूचे हनसगव सौंियव बघून मन एकिम भािावून गेले िोिे. आहण
त्यािल्या त्याि हवशेर् म्िणजे भि िुपाि असूनिी चटके न िेणािे आल्िाि िायक उन.
एवढ्या लांबचा प्रवास करून येवूनिी माझे मन उल्िाहसि झाले िोिे. साधािण एक
िासाचा िो प्रवास. पण संपूणव िस्त्याि मला एकिी माणूस दिसला नािी. आम्िी घिी येवून
पोंचलो िोिो िि घड्याळाि फ़्क़्क्क्त िीडच वाजला िोिा. मी पुन्िा एकिा मनाशी हिशोब
के ला. माझ्या अंिाजाने मी अटलांटाहून सनफ्राहन्सस्कोला िुपािी िीन वाजिा आहण घिी
सँिाक्ट्लािाला संध्याकाळी चाि िे साडेचािच्या ििम्यान पोंचायला पाहिजे िोिे. मी हवचाि
के ला िोिा की यांची जेवणे झाली असिील. पण त्यांचा सकाळी फक्त नाश्िाच झाला िोिा.
िश्मीने स्वयंपाक करून ठे वला िोिा आहण िी िोघे मला घ्यायला आली िोिी. इथूनच मला
एक एक आश्चयावचे धक्के बसायला सुिवाि झाली. घिाि पाउल टाकले आहण पाय पडला
िोच मऊ मऊ कािपेटवि. समोिच असलेल्या काचेविील ब्लाइं डस सािं गने िूि के ल्या.
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गलिी असलेला मोठा व्ििांडा िोिा. समोि नुकिीच पाने गळालेले िोन मोठे मोठे वृि,
नुसत्या वाळलेल्या फांद्या असलेल.े आहण डाव्या बाजूला असलेला हनळे शाि पाणी असलेला
हस्वममग पूल. िश्मी म्िणाली,
‘िे आमचे घि.’
‘व्वा, सुंिि. मस्िच आिे एकिम.’ मी पटकन म्िणाले. एक बेडरूम, िॉल,
कीचन. िॉल एकिम मोठा, प्रशस्ि. मोठा टी.व्िी., एका कोपऱ्याि डायमनग टेबल, सोफा,
माझ्यासाठी म्िणून खास ियाि के लेला एक बेड. िे सगळे च मला खूप खूप आवडले. मी
अगिी आधाशासािखे, कधी कािी न बहघिल्यासािखे िे सगळे बघि िोिे.
िेवढ्याि िश्मी म्िणाली,
‘आई, िुला आंघोळ किायची असेल ना? िोन दिवसांचा प्रवास झालाय.’
‘िोन दिवस?’ मी म्िणाले. पुन्िा डोक्ट्याि गोंधळ. यांचे घड्याळ आपल्यापेिा
बािा िास मागे. पूवी कधीििी शाळे ि असिांना हशकलो िोिो की पृथ्वी सूयावभोविी
प्रिहिणा घालिे, त्यावेळी हिचा जो भाग सूयावसमोि असिो हिथे दिवस आहण जो सूयावच्या
हवरुध्ि बाजूला असिो हिथे अंधाि, म्िणजे िात्र. िश्मी अमेरिके ला गेल्यानंिि जेव्िा के व्िा
आम्िी फोनवि बोलि असू ककवा चाटटग किि असू, िेव्िा पहिल्यांिा मी हिला हवचािायचे
की आिा िुमच्याकडे दकिी वाजले आिेि? पण आिा िि मी स्विःच हिथे िोिे. माझ्या
मनाि हवचाि आला की आिा भाििाि भि मध्य िात्र असून सगळे गाढ झोपले असिील. या
हवचािाने माझे मलाच िसू आले.
िश्मी सािं गला म्िणि िोिी, ‘अिे , आपण एक बािली आणणाि िोिो ना
आईला आंघोळीसाठी.’
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‘खिं च, िाहिलंच की गं. आज आणू.’ िो म्िणाला.
‘आई, िुला शॉविखाली जमेल का आंघोळ किायला?’ िश्मी मला हवचािि
िोिी.
‘शॉविखाली?’ मी उडालेच. आत्तापयंि शॉवि फक्त बहघिले िोिे. पण कधी
चुकून िे चालू झाले िि सगळ्या डोक्ट्यावि, िोंडावि पाणी उडायचे आहण जीव
घाबिाघुबिा व्िायचा.
‘अगं, सगळे पाणी डोक्ट्यावि येईल ना?’ मी माझ्या मनािली शंका बोलून
िाखवली.
िी म्िणाली, ‘िसे नािी िोि गं आई. बिोबि उभे िाहून पाणी अंगावि
घ्यायचे. कािी िोि नािी. मी सांगिे िुला कसे सुरु किायचे िे. आजच्या दिवस कि.
संध्याकाळी आपण िुझ्यासाठी एक बािली आहण मलगा घेवून येवू.’
मग बाथरूममध्ये जाण्याचा िो प्रकाि. िे पांढिे स्वच्छ टब. त्याि उििणे.
िश्मीने मला सगळे समजावून सांहगिले. डावीकडे दफिवले की गिम पाणी आहण उजवीकडे
दफिवले की थंड पाणी. अमेरिके ि कु ठे िी जा, सगळीकडे असेच असिे. आहण बािा महिने
गिम पाणी हमळिे. शेवटी कसाबसा िो अंघोळीचा सोपस्काि पाि पडला. शॉविखाली
के लेली िी पहिली आंघोळ. िश्मीला मी लिानपणी जशी समजूि घालून, गोड गोड बोलून
आंघोळ किायला लावि असे िोच प्रकाि आिा उलट घडला िोिा. हिने मला समजावून
सांगून, गोड गोड बोलून शॉविखाली आंघोळ किायला लावली. खिे िि आजकाल या
सगळ्या सुखसोयी आपल्याकडे पण आिेि. पण एकिि त्या आमच्यापयंि आल्या नव्ित्या
ककवा कु ठे बहघिल्या ििी िे जे कािी आिे िे आपल्यासाठी नािी, इिि खास कु णासाठी ििी
असेल असा मनावि मबबलेला एक संस्काि.
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िश्मीने स्वयंपाक करून ठे वलेलाच िोिा. आम्िी जेवण के ले. नंिि िी मला
म्िणाली,
‘आिा भाििािली िात्र आिे आई, िुला झोप येईल. झोपायचे असेल िि झोप
थोडावेळ. मग संध्याकाळी आपण बािेि जावू.’
मलािी झोप येिच िोिी. हवमानाि बसून अंग आखडू न गेले िोिे. पण थकवा
मात्र अहजबाि वाटि नव्ििा. थोडावेळ झोपावे असा हवचाि करून मी आडवी झाले.
िश्मीच्या िाक मािण्यामुळे मी िचकू न उठले. बहघिले िो काय! बािेि
सगळीकडे िाट अंधाि. लाईट चालू. िश्मी म्िणि िोिी, ‘आई, उठिेस कां? कॉफी करू का?’
‘दकिी वाजले?’ मी हवचािले. दकिी वाजले असिील मला अंिाजच कििा
येईना. दकिी वेळ झोपलो आपण?
‘संध्याकाळचे साडेपाच वाजले आिेि. उठायचे का? का अजून झोपणाि
आिेस थोडावेळ?’ िी हवचािि िोिी.
‘संध्याकाळचे साडेपाच, आहण एवढा अंधाि?’
‘अगं, इथे दिवस लौकि मावळिो. साडेचािपासूनच अंधाि पडायला सुिवाि
िोिे. िुला कॉफी करू का? आिा आणखी झोपलीस िि िुला िात्री झोप येणाि नािी. कािण
त्या वेळेस भाििाि दिवस असिो. कािी दिवस िुला आिा असेच िोईल. िुझा जेटलग सुरु
झाला आिे.’
िेवढ्याि सािं ग िश्मीला म्िणाला, ‘आपण असे करू, आिा कॉफी प्यायला
बािेिच जावू. म्िणजे मां फ्रेश िोिील. मस्िपैकी स्टािबक्ट्स मध्ये जावू.’ नंिि माझ्याकडे
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बघून िो मला म्िणाला, ‘चला मां, मी िुम्िाला इथली मस्ि कॉफी पाजविो. फ्रेश िोवून
जाल एकिम.’ (माझे िीनिी जावई मला ‘मां म्िणिाि.)
आम्िी ियाि िोवून बािेि पडलो. पुन्िा िेच. भव्य िस्िे. हशस्िीि धावणाऱ्या
गाड्या. शांि वािाविण आहण नो माणूस. जवळच स्टािबक्ट्सचे एक कॉफीशॉप िोिे. हिथे
आम्िी गेलो. मला वाटले, कॉफी शॉप ििी हनिान गजबजलेले असेल. ‘थ्री कॉफीज’, ‘टू
कॉफीज’ असे कािीििी आवाज येिील. पण कसचे काय? एका टेबलवि िोन माणसे
बसलेली िोिी. आहण आणखी िुसऱ्या टेबलवि एक मुलगा लपटॉप घेवून बसला िोिा.
सािं गने जावून कॉफीचे मलज आणले. िे मलज पण भले मोठे िोिे. कॉफी मात्र छान िोिी.
अगिी मला जशी पाहिजे िोिी िशी.
सािं ग सांगू लागला, ‘इथे लोक दकिीिी वेळ येवून बसू शकिाि. िुम्िी िुमचे
अभ्यासाचे सामान, लपटॉप, वाचायला एखािे पुस्िक कािीिी घेवन
ू या. ककवा नुसिे
आिामाि गप्पा मािि बसा. िुम्िाला कु णी उठा म्िणणाि नािी.’
‘अिे व्वा. मस्ि. दकिी छान, शांि वािाविण. इथे येवून एखािे पुस्िक घेवून
वाचि बसावे आहण छानपैकी कॉफीचे गिम गिम घोट घ्यावेि.’ माझ्या मनाि असलेली
कल्पना एकिम िोंडावाटे बािेि पडली. माझ्या डोळ्यासमोि आपल्या इकडचे गजबजलेले
िॉटेल्स दिसि िोिे. आम्िी पण हिथे बिाच वेळ गप्पा मािि बसलो. िी िोघेिी मला
हिकडचे बिे च कािी सांगि िोिी.
त्यानंिि आम्िी एका िुकानाि गेलो. आंघोळीसाठी बािली घ्यायची िोिी.
िुकान बघूनिी मी थक्क झाले. मोठी मोठी िालने, प्रत्येक रठकाणी पाट्या लावलेल्या, खिे िी
किणािे हगऱ्िाईकिी मोजके च. शांि वािाविण. िल्ली आपल्याकडेिी असे मॉल झाले
आिेि. पण वािाविणाि फिक वाटला. हिथून एक बािली, मलगा आहण कपड्याचा एक
साबण घेिला. आपल्याकडे सिा रुपयांना हमळणािा साबण हिकडे िोन डॉलिला हमळाला.
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म्िणजे शंभि रुपये? बाप िे ..! शंभि रुपयाि दकिी साबण येिील? माझे हवचािचक्र सुरु
झाले.
एवढे िोईपयंि साडेआठ वाजले. त्यांनी िोघांनी असा हवचाि के ला की आिा
घिी जावून कु ठे स्वयंपाक किणाि? त्यापेिा बािेिच कािीििी खाऊन घेवू म्िणजे घिी गेले
की झोपायाचेच काम. सािं ग मला म्िणाला,
‘कु ठे जायचे मां? काय खाणाि?’
िेवढ्याि िश्मीच म्िणाली, ‘अिे आज िि आईचा पहिला दिवस. हिला काय
माहिि असणाि कु ठे जायचे िे? आज ििी आपण इं हडयन िे स्टॉिं ट मधेच जावू या. मग पुन्िा
बघू नंिि कु ठे िुसिीकडे जायचे िे.’
त्याप्रमाणे आम्िी एका इं हडयन िे स्टािं ट मध्ये गेलो. मी आहण िश्मीने
पावभाजी घेिली. सािं गने पूणव जेवणाची थाळी घेिली. आम्िी जेवणाची पण टेस्ट घेिली.
सगळे च छान िोिे, मला आवडले.
घिी आल्यावि इथली िात्र म्िणून पुन्िा झोप आहण भाििािला दिवस म्िणून
मधून मधून जाग. िुसिे दिवशी सकाळी उठू न कॉफी, आंघोळ, पूजा, नाश्िा झाला की
आपोआप डोळे हमटायला लागले. भाििािली िात्र. अकिा वाजिा झोपले की एकिम िोन
िीन वाजिा उठणाि. िुपािचे जेवण की पुन्िा झोप. नंिि एकिम संध्याकाळी साडेपाचलाच
उठणाि. कॉफी घेवून बसायचे. सािं ग आला की थोडे बािेि जायचे. जेवण कधी बािेि िि
कधी घिी. आहण िात्री पुन्िा झोप. िुपािची झोप सुध्िा अशी गाढ लागायची की बस.
आधीच िि मला झोप हप्रय. आहण आिा िि कािण हमळाले िोिे. सध्या ििी माझ्या िृष्टीने
दिवस नव्ििाच. भाििािली िात्र आहण अमेरिके िली िात्र. बस. फक्त कामापुििे उठायचे.
आहण पुन्िा झोप. एकिा िि मी काळजीि पडले, वाटले िे जि असेच चालू िाहिले िि कसे
व्िायचे आपले? आपण इथे बाळं िपण किायला आलेलो आिोि, झोपा काढायला नािी.
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साधािण आठ दिवस माझा असा कायवक्रम चालू िोिा. जेटलग असिो िे
िश्मीला पण माहिि िोिे पण आिा िी सुध्िा कं टाळली िोिी. मला पण कसेििीच वाटि
िोिे. छे..! आिा आपण इकडच्या वािाविणाशी जुळवून घ्यायलाच पाहिजे. बस झाली
आिा िी नाटकं . आिा िुपािी झोपायचेच नािी. मी मनाशी पक्के ठिवले. आहण मग
प्रयत्पूववक िुपािची झोप टाळू लागले. िुपािी िश्मी आहण मी किम खेळायचो. टी.व्िी.
बघायचो. हिथे ऑन लाईन झी मिाठी चनल दिसि िोिे. माझ्या सगळ्या हसरियल्स
बघायला मी सुिवाि के ली. सािे गम हलटल चम्प्स, असंभव आहण इिि कायवक्रमाच्या
हिथल्या वेळा मी बघून घेिल्या. त्याप्रमाणे माझा िैनंदिन कायवक्रम ठिवला. िोज
संध्याकाळी बािेि जाणे चालू िोिे.
एकिा असेच संध्याकाळी आम्िी बािेि पडलो. िो भाग खूपच पॉश िोिा.
स्वच्छिा िि कमालीची िोिी. मोठमोठी िुकाने िोिी. हिथे पुस्िकांचे एक िुकान िोिे. खास
िे िुकान िाखवण्यासाठी सािं ग मला हिथे घेवून आला िोिा. वेगळ्या वेगळ्या पुस्िकांची
िालने. व्यवहस्थि लावलेली पुस्िके . हिथे जावून पुस्िक हवकिच घेिले पाहिजे असे नािी
िि हिथे जावून आपल्याला जे पुस्िक वाचायचे असेल िे घेवून हिथेच वाचि बसण्याची
सोय िोिी. कु ठलेिी पुस्िक काढा, हिथेच दकिीिी वेळ बसून िे वाचा, पुन्िा जागेवि ठे वून
द्या. कु णीिी कािीिी म्िणणाि नािी. हिथे िशी बसण्यासाठी, लपटॉप ठे वण्यासाठी जागा
पण असायच्या.

हशवाय आपल्याला िवे िे पुस्िक शोधण्यासाठी जागजागी कॉम्पुटि

ठे वलेले िोिे. त्याि अनुक्रमहणका असायची. पुस्िकाचे ककवा लेखकाचे नाव टाकले की
त्याच्या कपाटाचा नंबि आहण पुस्िकाचा नंबि यायचा. िोन मजली हबल्डींग िोिी. हिथे िो
सिकिा हजना िोिा, जयाची मला भीिी वाटायची. सािं ग मला म्िणाला,
‘मां, या हजन्यावरून िोन िीन वेळेस खाली वि किा. म्िणजे िुमची भीिी
जाईल. मग भाििाि पिि जािांना िुम्िाला कािी वाटणाि नािी.’
मला वाटले, िसे कििांना आपल्याला कु णी बहघिले िि? त्यामुळे मला
संकोच वाटि िोिा. शेवटी िो स्विः माझ्याबिोबि आला. आम्िी हिघांनी पण त्या
हजन्यावरून िोन िीन वेळेस खालीवि के ले. िश्मीला नववा महिना लागला िोिा पण िी
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अगिी सिजपणे त्यावि उभी िोिी. मला एक जुना प्रसंग आठवला. अमेयाच्या वेळी हनलूला
नववा महिना लागला िोिा त्यावेळी हिला बाळं िपणाला आणण्यासाठी मी मुंबईला गेले
िोिे. नमा आहण िश्मी पण हिथेच हशकायला िोत्या. आम्िी सगळे असेच बािेि एका मॉल
मध्ये गेलो िोिो. हिथे असा सिकिा हजना आम्िी पहिल्यांिा बहघिला. सवांनाच भीिी
वाटि िोिी. पण मला थोडी जास्ि. मी हनलूला त्या हजन्यावरून जावू दिले नािी. मला
काळजी वाटि िोिी. नववा महिना लागलेला, उगाच कु ठे पाय वगैिे अडकला, घसिला
िि? आहण मी सगळ्यांनाच हलफ्टने जायला यायला लावले. िश्मीला पण आत्ता नेमके िेच
आठवले आहण आम्िी िोघी िसू लागलो.
माझा आणखी एक प्रॉब्लेम िोिा. हिथे थंडीचे दिवस असल्यामुळे मला सािखे
बाथरुमला जावे लागायचे. घरून हनघिांना जावून आले ििी बािेि पडल्यानंिि एखािा
िास झाला की त्रास सुरु व्िायचा. पण हिथे एक सोय मात्र खूप छान िोिी. जागजागी,
िुम्िी कु ठल्यािी िुकानाि, कॉफी शॉप मध्ये जा, हिथे िे स्टरूम असायच्या. आहण टॉयलेट
सुध्िा ििा बािा. लोकांना कोणत्यािी प्रकािचा त्रास िोवू नये याची काळजी घेिलेली
असायची. पाणी भिपूि. कािी रठकाणी िि ऑटो फ्लश असायचे. घाणीचे नाव नािी.
हिथल्या जवळ जवळ प्रत्येक िुकानािील आहण िॉटेल्स मधील िे स्टरूम मी बहघिल्या.
पुस्िकांच्या िुकानािून बािेि पडल्यानंिि आम्िी एका छानशा िे स्टाॅिं ट
मध्ये गेलो. थंडीचे दिवस असल्यामुळे बािेि जया खुच्याव टाकल्या िोत्या हिथे असे शेकोटी
सािखे लँम्प लावले िोिे. हिथली ऑडवि घेणािी मुलगी खूपच गोड, बाहुलीसािखी आहण
िसिमुख िोिी. टोमेटो सूप आहण हपझ्झा मागवला. सूप घेि असिांना माझ्या िोंडािून फु िव
फु िव असा आवाज येि िोिा. िश्मीने मला िळू च सांहगिले, की असा आवाज करू नको
म्िणून. मला कसेििीच झाले. माझ्या न कळि मी िे सूप हपणे एन्जॉय किि िोिे. आपण
कु ठे आिोि िे सुध्िा मी िणभि हवसिले िोिे. पण इथे मनसव आहण एरटके ट्ट्सला जास्ि
मित्व द्यावे लागिे िे माझ्या लिाि आले. आजूबाजूच्या लोकांच्या लिाि िि िी गोष्ट आली
नसेल ना? मी िळू च इकडे हिकडे बहघिले. शेजािच्या टेबलविची माणसे उठू न जाि िोिी
आहण जािांना एकमेकांचा हनिोप घेि िोिी. हनिोप घेिांना एका मुलीने त्यािील एका
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मुलाला भि िस्त्याि कीस के ले. आत्तापयंि फक्त ऐकले िोिे, आिा प्रत्यि डोळ्यांनी
बहघिले. अमेरिका िोिी िी..!
हिथल्या िोजच्या जीवनाशी जुळवून घेण्याचा मी प्रयत् किीि िोिे. िश्मीने
मला त्यांच्या अपाटवमेंटचा सगळा एरिया िाखवला. िेवढी िोज एक चक्कि मािली ििी अधाव
िास लागि असे. कािच्या पार्ककग लॉटचा भागच खूप मोठा िोिा. असे पाच पार्ककग हवभाग
िोिे. िेवढे जिी दफिले ििी खूप िोि असे. मी िोज दफिायला जायला सुिवाि के ली. कधी
पूणव अपाटवमटें ला फे िी मािायची िि कधी पार्ककग लॉट मधेच दफिायचे. मी सिसा िुपािी
िीन चाि वाजिा बािेि पडि असे. ििी थंडी वाजायची. स्वेटि घािल्याहशवाय कु ठे बािेि
जािा यायचे नािी. िस्िा क्रॉस किायच्या िि मी कधी भानगडीि पडलेच नािी. हसग्नलच्या
खांबाला एक बटन असिे, िे आपण प्रेस किायचे. आहण चालण्याचे इं डीके शन आल्यावि
चालायला लागायचे. कधी त्या रठकाणी माणसाचे हचत्र यायचे, कधी नुसिाच एक िाि
चालू, बंि व्िायचा िि कधी ‘डोन्ट वॉक’ च्या ऐवजी ‘वॉक’ असे यायचे. पंधिा पासून आकडे
सुरु व्िायचे िे शून्य येईपयंि. िेवढ्या वेळाि आिामाि िस्िा क्रॉस करून िोई. हजथे हसग्नल
नसिे हिथे पायी चालणाऱ्या लोकांना िस्िा क्रॉस किण्यासाठी प्राधान्य िेण्याि येई. पायी
चालणािा माणूस दिसला की गाड्या थांबिाि. आपण इकडे आधी गाड्यांना जावू िेिो आहण
दकिीििी वेळ िसेच थांबिो. हिकडे िसे नािी, माणूस दिसला की गाडी थांबिे. मी एकिोन
वेळेस अशी थांबले िेव्िा गाडीिील लोकांनी मला िािाने खूण करून िुम्िी जा असे
सांहगिले, िेिी िसिमुखाने.
घिािीलिी बऱ्याच नवीन नवीन गोष्टी मी समजून घेवू लागले. इथले लाईटचे
बटन उलटे असिे. िसे बिे च कािी उलटे असिे. िस्त्याने जािांना आपण डाव्या बाजूने
चालिो, गाड्या डाव्या बाजूने जािाि, हिकडे उजव्या बाजूने जायचे. गाडीि ड्रायमव्िग
सीटिी उलट्या म्िणजे उजव्या बाजूला. माणसे मात्र सिळ िोन पायांनी चालिाि. लाईटचे
बटन वि असले की लाईट चालू आहण खाली असले की बंि. पहिले दिवशीच लाईटची
सगळी बटने खाली बघून मी िश्मीला म्िणाले की, ‘अगं, िुमचे लाईट गेले की काय? लोड
शेडींग आिे का?’ िि सािं ग आहण िी िोघेिी िसू लागली. िश्मी म्िणाली, ‘आई, इथे लाईट
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जाणे वगैिे असा कािी प्रकाि नािी. इथे लोड शेडींग नसिे. इथली बटनंच अशी असिाि.’
मग मला पण िसू आले. खिे िि मी त्याबद्दल ऐकले िोिे, पण माझ्या लिाि नव्ििे.
घिािल्या कामांचेिी िसेच. सकाळी उठल्याबिोबि आपल्यासािखी कामांची घाई नािी.
िूधवाला, मोलकिीण, पाणी भिण्याचे, िस्त्यावि ओिडण्याचे आवाज, पेपिवाला कािी
नािी. िुधाचा कन एकिाच आणून ठे वायचा, आपण िेलाचा आणिो िसा. त्यावि
एक्ट्सपायिी डेट असिे िोपयंि वापिायचा. भांडी घासण्यासाठी डीश वॉशि कसे लावायचे
िे मला िश्मीने हशकवले. काम खूपच सोपे वाटले. मोलकिणीने सुट्टी घेिल्यावि पडलेला
भांड्यांचा दढगािा डोळ्यासमोि आला. कपड्यांचेिी िसेच. िोजच्या कपड्यांचे साि आठ
जोड ठे वायचे. िोज कपडे नािी धुिले ििी चालिे. आठ – ििा दिवसाला एकिा लॉन्ड्री
करून आणायचे. एका मोठ्या िॉलमध्ये वॉमशग मशीन आहण ड्रायसव असिाि. त्याि आपले
काडव इन्सटव किायचे. कपडे धुवून आहण वाळू न ियाि. घिी आणून घड्या करून ठे वल्या की
झाले. कु ठलेिी काम कििांना नगिी पैसे नािी, काडव पेमेंट. सकाळी उठल्यावि झाडू न काढणे
आहण लािी पुसणे िा प्रकाि नािी. कापेट असल्यामुळे िोन िीन दिवसाला मशीनने व्िक्ट्युम
किायचे. घिी असले की अखंड कामाच्या िगाड्याि बुडणाऱ्या आमच्या सािख्यांना िे सवव
दकत्ती दकत्ती सोप्पे. एखाद्या अवघड हवर्याचा सोपा पेपि सोडवायला जावे िसे वाटि
िोिे.
िोज संध्याकाळी आम्िी बािेि जाि असू आहण येिांना बािेिच खावून येि
असू. िश्मी एकिा बाळं िीण झाली की मग एवढे बािेि जायला हमळणाि नािी आहण असे
चमचमीि वेगवेगळे पिाथव पण खायला पण हमळणाि नािीि असे वाटि िोिे. इन्टिनेटवि
एक साईट िोिी. डॉक्ट्टिकडे चेकअप साठी नाव नोंिवले की त्या साईटवरून मेल येि.
िश्मीला िशा प्रकािचे मेल िि आठवड्याला यायचे. त्याि ‘your pregnancy this
week’ म्िणजे प्रत्येक आठवड्याला ‘20th week’, ‘30th week’, ‘31st’, ‘32nd’, नंिि
36, 37 आठवड्यापयंि असे असायचे. हिथे दिवस महिन्याि नािी, आठवड्याि मोजिाि.
आपण सािवा महिना लागला, आठवा महिना लागला, नववा महिना लागला असे म्िणिो
िसे हिथे ‘20th week’, ‘30th week’ असे म्िणि असि. त्या मेलमध्ये बिीच माहििी
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असायची. त्याि या आठवड्याि िुम्िाला असे िोि असेल, िसे िोि असेल, आिा िुम्िी
चांगले खाऊन घ्या, बािेि दफरून घ्या, हसनेमा बघून घ्या, झोपून घ्या असे असायचे. िे
वाचून मला मजा वाटायची. आपल्याकडे मोठ्या अनुभवी बायका पहिलटकिणीला असे
सांगिाि. मी पण हिला असे बिे च कािी सांगायची. पण म्िणिाि ना सोनािाने कान
टोचावे. आपण कािी सांहगिले की मुलीना वाटिे कािीििीच सांगिाि. पण त्याच गोष्टी
इन्टिनेटवि हलहून आल्या की.... असो. मला असे वाटायचे घिी आपण हिला कािीििी
वेगळे , हिच्या आवडीचे पिाथव करून खावू घालावे. त्याप्रमाणे मी सकाळी कािी बनवायची.
आहण िात्री िी िोघे मलाच बािेि नेवून कािीििी वेगवेगळे नवीन नवीन खावू घालीि
िोिी. मी पण ठिवले िोिे की आपण सगळे टेस्ट करून बघायचे. िेवढाच नवीन अनुभव.
‘क्रुंग फु ’ या थाई िे स्टोिं टमध्ये गेलो िोिो. हिथली किी, मसालेभाि आहण नािळाच्या िुधाि
हशजवलेला गोड भाि मला आवडला. पनीिा नावाचे एक

िे स्टोिं ट िोिे, हिथे ब्रेडचे

वेगवेगळे प्रकाि हमळायचे. ब्रेडच्या बाऊलमध्ये टोमेटो सूप. कु ठल्यािी िे स्टोिं टमध्ये ऑडवि
िेणे िा प्रकाि नािी. काउं टिवि जावून पैसे भरून काय पाहिजे िे सांगायचे. िे एक टोकन
िेिाि. आपला नंबि आला की अनाऊंसमेंट िोिे, मग आपण हिथे जावून िे घेवून यायचे. िे
टोकन इलेक्ट्ट्रोहनक पण असायचे. आपला नंबि आला की त्याि लाईट लागून आवाज
यायचा. िे सगळे असे कािी कािी बघून मला गंमि वाटायची. चायनीज िे स्टोिं टमध्ये
नूडल्सचे प्रकाि िि मेहक्ट्सकन िे स्टोिं टमध्ये मैद्याचे. हिथे आणखी एक प्रकाि मला खूपच
मजेशीि वाटला. िो म्िणजे ‘ड्राईव्ि थ्रू’. गाडीिून खाली न उिििाच ऑडवि द्यायची. आपण
गेट मधून आि प्रवेश के ला की हिथे एक फोन असिो. हिथे एक सेन्सि लावलेला असिो.
कोणिीिी गाडी आली की वेलकम िोिं. खाली न उिििाच त्या फोनवरून आपण आपली
ऑडवि द्यायची. आहण थोडे पुढे गेले की हिथे एक हखडकी असिे हिथून आपण ऑडवि दिलेले
खाण्याचे पिाथव घ्यायचे. नंिि सिळ बािेि पडायचे. हिथेिी आपल्या मागे बऱ्याच गाड्या
नंबि लावून उभ्या असिाि.
मी गेले िोिे िेव्िा हडसेंबि महिना िोिा. त्यावेळी त्यांचा नािाळचा मोठा
सण िोिा. िसेच एकिीस हडसेंबि आहण एक जानेवािी. जुन्या वर्ावचा शेवट आहण नवीन
वर्ावची सुिवाि िे िोन्िी दिवस िे लोक सणासािखे साजिे कििाि. त्यांचे बघून िल्ली
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आपल्याकडे पण िे वेड वाढि चालले आिे. पण आपल्या संस्कृ िीि सणांची भिपूि िे लचेल
आिे. प्रत्येक सणाचे त्या त्या वेळेप्रमाणे मित्व आिे. िे सोडू न अंधपणाने पाश्चात्त्यांचे
अनुकिण किण्याचे प्रकाि वाढि आिेि. हिकडे असलेले आपले लोक आवजूवन, आठवण ठे वून
आपले सण जसे जमेल िसे साजिे कििाि.
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हडसेंबिचा शेवटचा आठवडा म्िणजे अमेरिकन लोकांना आपल्या दिवाळी
सािखाच. प्रत्येक घिासमोि लाइटटग के लेली असायची. लाईटचे वेगवेगळ्या प्रकािचे सीन
ियाि के लेले असायचे. िात्री अंधािाि िे खूपच शोभायमान दिसायचे. कु ठे लाईटचे घि, कु ठे
लाईटचे प्राणी िि कु ठे लाईटची झाडे आहण फु ले. हिसमस ट्री िि प्रत्येक घिासमोि
असायचाच. आपल्याकडे दिवाळीच्या वेळेस आकाशकं िील असिो िसा. नािाळ
संपल्यानंिि िो कचिा जमा किण्यासाठी खास व्यवस्था के लेली असायची. नािाळच्या
हनहमत्ताने एका रठकाणी खास लाईट शो िोिा. सािं गच्या कं पनीिफे पण त्याि कािी सीन
के लेले िोिे. त्यांच्या कं पनीिील लोकांना हिथे िोन दिवस फ्री प्रवेश िोिा. एिव्िी पंधिा
डॉलि हिकीट िोिे. त्याच्या कं पनीने ठिवलेल्या एका दिवशी आम्िी गेलो पण खूपच मोठी
लाईन िोिी. आहण बिोबि ििा म्िणजे ििा वाजिा शो बंि व्िायचा. खूप मोठी लाईन
असल्यामुळे आम्िी त्या दिवशी वापस आलो. आहण मग पुन्िा नंिि एक िोन दिवसांनी
गेलो. खूप मोठा एरिया िोिा. संपूणव शो गाडीिूनच बघायचा िोिा. िळू िळू गाड्या एका
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लाईनमध्ये पुढे पुढे जाि िोत्या. वेगवेगळ्या प्रकािचे सीन लायटटगच्या सिाय्याने के ले िोिे.
प्राणी, पिी, झाडे, फु ले, लिान मुले बास्के ट बॉल खेळिांना, डायनोसॉि हशकाि कििांना,
कोळी जिाजावरून मासे पकडिाना, ििीण पळिाना अशी खूप सािी िृश्ये िोिी. लिान

मुलांप्रमाणेच मोठी माणसेिी एन्जॉय किि िोिी. िो शो बघून खूप छान वाटले.
सािं ग किम खूप छान खेळायचा. आम्िी हिघेिी आळीपाळीने खेळि असू.
कधी िो मजकायचा, कधी मी िि कधी िश्मी. िात्री िीड िोन वाजेपयंि आमचा गेम
चालायचा. कधी िात्री हपक्ट्चि बघि असू. हिथे हसनेमाच्या सी. डी. हमळण्याची एक
लायब्रिी िोिी. मििी हसनेमाच्या सी.डी. पण हमळि. आपल्याला िवे िे हपक्ट्चि ऑन लाईन
बुक किायचे. िे पोस्टाने सी.डी. पाठवि. हशवाय िी वापस कििांना आपल्याला पोस्टाि
जायची गिज नािी. अपाटवमेंटच्या ऑदफसमध्ये एक ट्रे ठे वलेला असे. अपाटवमेंट मधील सवव
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लोकांनी आपले टपाल हिथे नेवून टाकायचे. िुपािी पोस्टाची गाडी येवून िे घेवून जायची.
पोस्टमनचा ड्रेस म्िणजे पांढिा शुभ्र शटव आहण पांढिी शुभ्र िाफ पँट. कामाि एवढा
हनयहमिपणा की त्याची वेळ कधी चुकायची नािी. अशा प्रकािे सी.डी. मागवून इथे माझे
बघायचे िाहिलेले बिे च हपक्ट्चि मी हिथे बघून घेिले. अगिी खूप जुने जुने सुध्िा.
सािं गचा आवाज खूप छान आिे आहण त्याला गाण्याची पण आवड आिे. झी
मिाठीवि मी जया हसरियल्स बघायचे त्याची सगळी टायटल सॉंलस त्याला पाठ झाली िोिी.
मनाि आले की के व्िािी िो िी गुणगुणायचा. वहिनीसािेब, कु लवधू, असंभव, िोम
हमहनस्टि, सािे गम अशा सगळ्याच हसरियल्सची. िात्रीचा वेळ िि असाच, िसण्याि,
खेळण्याि आहण गप्पांमध्ये जायचा. सािं ग खूप गमिीजमिी किायचा आहण आम्िाला खूप
िसवायचा. हसिीयल मधल्या लोकांची नक्कल किायचा. माझ्या सगळ्याि आवडत्या िोन
हसरियल्स म्िणजे असंभव आहण सािे गम हलटल चँम्प. माझ्यामुळे िी िोघे पण त्या िोन्िी
हसरियल्स बघायची. आहण मग असंभव मधील त्या आजोबांसािखा मान िलवून िो
बोलायचा.
‘मी.. काय म्िणिो... िश्मी, बाळ, आिा िुला नववा महिना लागला आिे...
िेव्िा थोडं सावकाश काम किि जा... बिं का!.. ऐकि जावं थोडं म्िािाऱ्या माणसाचं’....
इकडे सकाळी अकिा वाजिा सुरु िोणािे सािे गमचे रिपीट टेहलकास्ट हिकडे
िात्री ििा वाजिा दिसि असे. त्यावेळी आमची जेवणे चालू असि. जेवणाचा बेि कसा
झाला, भाजी आवडली का? असे हवचािले की अवधूि गुप्तेची नक्कल किीि िो म्िणायचा.
‘व्वा.. चाबूक, फं टू, कसं काय जमिं बुवा िुम्िाला िे सगळं ? मला िि खिं
आश्चयवच वाटिं. एकिम झकास. च्या मािी धरून फटाक..’
िो असे कािी बोलू लागला की िश्मी आहण मी िसून िसून लोटपोट िोि असू.
त्यांचा िोघांचा हमत्र परिवाि पण िसाच. जवळच िोन घिे सोडू न गणेश
आहण प्रीिी िािायचे. त्यांचा एक वर्ावचा मुलगा आदि. अहिशय गोड. िसेच आनंि – अमृिा
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आहण िेमा - पिाग. आनंि अमृिाचा मुलगा ईशान सिा महिन्यांचा िि िेमा पिागचा अथवव
िोन वर्ांचा. िेमा िुसऱ्यांिा प्रेग्नंट िोिी आहण एक िोन महिन्याि हिची पण डेट िोिीच.
सववजण जमले म्िणजे, खाणे, चिा-पाणी, गप्पा चालायच्या. त्यािल्या त्याि कु णाचे आई
वडील आले म्िणजे सगळ्यांनाच आनंि िोि असे. प्रीिीची िि िोज एक चक्कि असायचीच.
िेव्िा िी पण जॉब किि नव्ििी. घिीच असायची. िी एखािे दिवशी नािी आली िि
आम्िाला चुकल्या चुकल्या सािखे व्िायचे.
ठिल्याप्रमाणे िश्मीच्या लेडी डॉक्ट्टिांकडू न हिचे चेकअप िोि असे. यावेळी
मीिी हिच्याबिोबि गेले िोिे. हिकडे आपल्यासािखे डॉक्ट्टिांच्या के हबनमध्ये बोलवि
नािीि. छोट्या छोट्या चेकअप रूम्स असिाि. त्या रूम मधेच पेशंटची चेअि आहण
िपासण्याचे सगळे सामान असिे. ठिलेल्या वेळी आपण वेटटग रूम मध्ये जावून बसल्यानंिि
त्या त्या डॉक्ट्टिांची नसव येवून आपल्या पेशटं चे नाव घेवून त्याला बोलविे. सगळ्या प्री
टेस्ट्ट्स घेवून पेशंटला एका रूम मध्ये बसविे. आहण मग डॉक्ट्टि त्या रुममध्ये येवून पेशंटला
िपासिाि. िश्मीची डॉक्ट्टि एक हव्ियेिनामी लेडी डॉक्ट्टि िोिी. मुलगीच िोिी आहण खूप
गोड िोिी. हिची पण नुकिीच हडहलव्ििी झाली िोिी आहण हिला चाि महिन्यांचे बाळ
िोिे. हिथे पेशटं ला िपासिाना जवळ आई, वडील आहण नविा यांना उपहस्थि िाििा येि.े
त्याप्रमाणे मी आहण सािं ग िोघेिी हिथे िोिो. िश्मीने माझी ओळख हिच्याशी करून दिली.
िेव्िा िसून िी मला म्िणाली,
‘ओि, नाईस टू मीट यू.’ मी फक्त िसले. त्यावि काय म्िणावे िे मला सुचलेच
नािी. सगळे िपासून झाल्यावि पिि जािाना िी पुन्िा म्िणाली, ‘ललड टू हमट यू.’ मी पुन्िा
फक्त िसले.
नंिि बािेि आल्यावि िश्मी मला म्िणाली की आपण पण हिला िसेच
म्िणायचे. नाईस टू हमट यू, ललड टू हमट यू ककवा सेम टू मी.. मग मी हिला म्िणाले, की
‘अगं मला माहिि िोिे पण वेळेवि सुचले नािी. आहण िू पण मला आधी का सांहगिले
नािी. मला वाटले की आपण कािीििी चुकीचे बोलून गेलो िि उगाच कशाला. म्िणून मी
गप्प बसले.’
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िश्मीला िोन जानेवािी डेट दिली िोिी. मी सिा हडसेंबिलाच हिथे गेले िोिे.
त्यामुळे आम्िाला आधी बिे च दफििा आले. िश्मी एकिम चुणचुणीि िोिी. सुस्ि हबलकु ल
झाली नव्ििी. कु ठे िी जायचे म्िंटले की उत्सािाने िी पुढे असे. हिलाच खूप दफिावेसे वाटि
असे.
माझी पुिणी अनघा हिचे िीि शािूल
व आहण मेघना िेशपांडे िे प्लेझन्टनला
िािायचे. मेघनाने आम्िाला सवांनाच एक दिवस जेवायला बोलवले िोिे. त्यांची मुलगी
अनुष्का हिच्या गोड बडबडीमध्ये दिवस कसा गेला िे कळले पण नािी. हिथून लाइव्िमोअि
िे मंदिि जवळ िोिे. हिथे आम्िी गेलो. सगळ्याच मििू िेविेविांच्या छोट्या छोट्या मूिी
िोत्या. मंदिि स्वच्छ िोिे, शांििा िोिी आहण बऱ्यापैकी गिी पण िोिी. हिथे त्यावेळी
भगविगीिेचा सप्ताि चालू िोिा. सकाळी प्रवचन झाले िोिे आहण संध्याकाळी पण प्रवचन
िोिे. मध्यंििीच्या काळाि हिथल्याच मुली भजन आहण अभंग म्िणि िोत्या. या सवव
लोकांना िे माहिि आिे, त्यावि िे अभ्यास पण कििाि िे प्रत्यि बघून मला आश्चयव वाटि
िोिे. आपल्या मििू संस्कृ िीचा अहभमान वाटू न मन सुखावले िोिे.
त्याच वेळी सत्तावीस हडसेंबिला आदिचा पहिला वाढदिवस िोिा.
अपाटवमेंटच्या ऑदफसमध्ये एक िॉल िोिा आहण हिथे असे कायवक्रम कििा येि. इकडचे
कायवक्रम कसे असिाि, सगळे हमळू न कसे एन्जॉय कििाि त्याची मला उत्सुकिा िोिीच.
आम्िाला सािखे वाटायचे की िश्मीची हडहलव्ििी पण सत्तावीस िािखेलाच िोिे का काय?
प्रीिीच्या आहण हिच्या गप्पा चालायच्या. त्या िोघी एकमेकीना म्िणायच्या, ‘आपण
आपल्या िोघींच्यािी बाळाचा वाढदिवस एकत्रच साजिा किि जावू. एकाच िॉलमध्ये एका
बाजूला एकीकडे मपक आहण एकीकडे ब्ल्यू अशी सजावट किि जावू.’ हिकडे मुली असल्या
की मपक कलि आहण मुलगा असला की ब्ल्यू कलि वापििाि. िश्मीला मुलगी िोणाि िे
आधीच माहिि िोिे. त्यामुळे त्यांच्या या गप्पा चालायच्या. पण सत्तावीस िािखेचा दिवस
मजेि गेला. आदिच्या वाढदिवसाला िश्मी िजि िाहिली. त्यावेळी यांचे सगळे भाििीय
हमत्र मैहत्रणी आलेल्या िोत्या. सुहप्रया आली िोिी. त्यावेळी िी पण प्रेग्नंट िोिी, हिलािी
नववा महिना लागला िोिा आहण हिचे पण आईवडील आलेले िोिे. हिची आई आली
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असल्यामुळे मला सोबि झाली आहण बिे वाटले. आपल्या बिोबिीचे कु णीििी आिे याचे
समाधान झाले. त्यानािी नक्कीच िसे वाटले असणाि.
सगळे मिाठीिून बोलि िोिे, जेवणाचा मेनू पण आपल्या सािखाच. या सवव
वािाविणामुळे आपण भाििापासून फाि कु ठे ििी िूि, लांब आिोि असे मुळीच वाटले नािी.
एकोन्त्तीस हडसेंबिला
संध्याकाळी दफिण्यासाठी म्िणून आम्िी बािेि पडलो. त्यावेळी िश्मीला थोडे
थोडे पोटाि िुखायला सुिवाि झाली. हिला कािीच सुचि नव्ििे. आम्िी लगेच घिी आलो.
मी पटकन गिम गिम हखचडी के ली. आधी हिला जेवायला घािले. हिकडे स्त्री प्रेग्नटं
असिानाच नविा बायको, िोघानािी एक ट्रेमनग िेिाि. त्याि बिीच माहििी िेिाि. कळा
सुरु झाल्याबिोबि लगेच िॉहस्पटल मध्ये िाखल करून घेि नािीि. त्यांचे वेळेचे कािी
हनबंध सांहगिलेले असिाि. म्िणजे कळा सुरु झाल्यानंिि पहिल्यांिा येणाऱ्या कळा अध्याव
अध्याव िासांनी येिील. िी कळ िोन सेकंि असेल. नंिि िळू िळू वेळेचे अंिि कमी कमी िोि
जाईल. आहण ििा ििा हमहनटांच्या अंििाने कळा येवू लागिील. त्यांचा वेळ पाच सेकंि
असेल. त्यानंिि पाच पाच हमहनटांच्या अंििाने कळा येिील. त्यावेळी िुम्िी िॉहस्पटलमध्ये
आणायचे. त्या आधी नािी.
जि

िुम्िी

िुखायला

खूप

आधी,

लागल्याबिोबि

गेलाि िि प्रवेश हमळि नािी.
अशावेळी
कु णाचे घि खूपच िूि असेल
िि िे आधीच जावून हिथेच
गाडीि बसून िाििाि. खिे
िि हिथे स्विःची गाडी असिे, स्विःच ड्राईव्ि किायचे असिे आहण िस्िे एकिम स्मूथ
असिाि, िििािी खोळं बून िािण्याचा प्रश्न नसिो. त्यामुळे वेळेवि िॉहस्पटलमध्ये जाणेिी
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कािी जास्ि अवघड नािी. जया हस्त्रयांना झि किायचे असिे, त्यांचा दिवस आहण वेळ
ठिलेली असिे. त्या िि दिलेल्या वेळेि स्विःच हिथे जावून िजि िोिाि.
ट्रेमनगमध्ये सांहगिल्याप्रमाणे सािं ग िे सगळे , म्िणजे

दकिी वाजिा कळ

आली, िी दकिीवेळ िाहिली, बोडववि हलहून ठे वीि िोिा. जेव्िा पाच हमहनटांच्या अंििाने
कळा सुरु झाल्या िेव्िा आम्िी िॉहस्पटल मध्ये जाण्यासाठी हनघालो. िात्रीचे बािा वाजले
िोिे. मी िेवापाशी दिवा लावला. िश्मीने िेवाला नमस्काि के ला, मला नमस्काि के ला.
हबचािी अगिी मुकाट्याने सगळे सिन किि िोिी. िे बघून माझा जीव थोडा थोडा िोि
िोिा. पण मी माझ्या मनाची समजूि घालीि िोिे, आई व्िायचे म्िणजे िे सगळे सिन
किणे आलेच. िॉहस्पटलमध्ये गेल्याबिोबि आम्िाला आि प्रवेश हमळाला. इथे पण िसेच.
प्रत्येक पेशंटची वेगळी रूम. सवव सोयींनी उपयुक्त असलेली. त्या रूम मध्ये त्या स्त्री बिोबि
हिचा नविा आहण आई, म्िणजे नवऱ्याची ककवा बायकोची, यांना प्रवेश हमळिो. नॉमवल
हडहलव्ििी असेल िि हडहलव्ििी िोिाना सुध्िा िे हिथे थांबू शकिाि. बायकोच्या
बाळं िपणाि नवऱ्याचा मात्र पूणव सिभाग असिो. प्रत्यि बाळं िपण िोिाना नविा जवळच
असिो आहण कळा िेिांना (‘पुश कििांना) नवऱ्याने सुध्िा बायकोला सपोटव किायचा
असिो. हुं... हुं... असे जोि लावून म्िणायचे असिे. िे सुध्िा त्यांना ट्रेमनगमध्ये सांहगिलेले
असिे. बाळाचा जन्म झाल्यावि बाळाची नाळ सुध्िा नवऱ्याला कापायला िेिाि असे मी
ऐकले िोिे. बाळं िपणाि बायकोला काय यािना िोिाि िे पुरुर्ांना समजण्याचा या पेिा
आणखी कोणिा चांगला उपाय अहस्ित्वाि असू शके ल?
माझ्या डोळ्यासमोि आपल्या इकडचे बाळं िपण दिसि िोिे. पहिल्या वेळी
सिसा बायको मािेिी गेलेली असिे आहण िी बाळं िीण झाल्याविच फोनवरून नवऱ्याला िी
बािमी सांहगिली जािे. आमच्या वेळी िि फोनची सोय नव्ििी. िाि के ली िि िी लौकि
हमळे लच याची शाश्विी नव्ििी. हनलू आहण नमा िोघींच्यािी जन्माच्या वेळी िे इचलकिं जी
आहण सांगलीला िोिे. त्यावेळी नांिड
े पिभणी पासून इचलकिं जी, सांगली म्िणजे पििेशाि
गेल्यासािखेच वाटायचे. माझे लग्न ठिि असिाना माझ्या मािेिच्या लोकांनी सांगली कु ठे
आिे िे नकाशाि बघून अभ्यास के ला िोिा. हनलू, नमाचा जन्म झाल्याची बािमी त्यांना
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पत्राने चाि पाच दिवसानंिि कळली िोिी. िश्मीच्या वेळी मात्र िे जवळ िोिे म्िणजे इिि
नवऱ्यांप्रमाणे िवाखान्याच्या बािेि चकिा मािि िोिे.
हिथे िसे नव्ििे. मी आहण सािं ग िश्मीच्या जवळच बसून िोिो. डॉक्ट्टि
आहण नसव सािखे येवून बघि. पण जसजशा िश्मीच्या वेिना वाढि िोत्या िसिसे मला िे
सिन िोि नव्ििे. हशवाय मला वािं वाि िोणािा बाथरूमचा त्रास. त्यांना आपला हडस्टबव
नको म्िणून मी बािेि वेटटग रुममध्ये थांबले. िे िॉहस्पटल, िॉहस्पटल वाटिच नव्ििे, एवढे
िेथील वािाविण छान िोिे. डॉक्ट्टि आहण नसव सगळे च िसून स्वागि किि िोिे, बोलि
िोिे. भेटणािा प्रत्येकजण एकमेकांना िसून हवचािीि असे, ‘िाय, िलो, िाऊ आि यू?’ आहण
िो िुसिा ककवा िुसिी म्िणे, ‘ओि! फाईन, थँक यू.’ मला मात्र िे असे बोलणे कािी जमि
नसे. मला कु णी कािी बोलले ककवा हवचािले की मी नुसिी िसि असे. किाहचि त्यांना असे
वाटि असेल की या बाईला इं हललश बोलिा नसेल ककवा कळि नसेल. पण कािी का वाटेना
बापडे, हबन ओळखीच्या लोकांना प्रहिसाि न िेण्याची इथली िक्तािली सवय कशी
जाणाि? बुजिे पणा असे गोंडस नाव त्याला िेिा येईल.
मी िात्रभि वेटटग रूम मध्ये बसून सािं ग के व्िा येिो आहण मला िी गोड
बािमी िेिो याची वाट बघि िोिे. सकाळी सािं ग आला पण अद्यापिी िश्मीची सुटका
झाली नव्ििी. मला काळजी वाटू लागली पण मी कािीच बोलले नािी. िात्री बािा वाजिा
जोिाि कळा येि असिाना, आत्तापयंि हिची हडहलव्ििी व्िायला पाहिजे असा माझा अंिाज
िोिा. पण आजकाल वेिना न िोण्याचे जे इं जेक्ट्शन हनघाले आिे िे दिल्यामुळे कळा येिाि
पण िुखि नािी, त्यामुळे पुश किण्यासाठी जसा म्िणावा िसा जोि पडि नािी, असे माझे
लॉहजक िोिे. पण मी िे सगळे माझ्या मनािच ठे वले. सािं गने मला कॉफी आहण नाश्िा
आणून दिला आहण िो पुन्िा हनघून गेला. मी आपली काळजी किि वाट बघि बसले. शेवटी
िुपािी सािं ग आला आहण त्याने मला िी गोड बािमी दिली. ३० हडसेंबि २००८ ला,
िुपािी साडे बािाला िाहधकाचा जन्म झाला. िश्मीला, आपल्या सगळ्याि छोट्या बाळाला,
बाळ झाले िी बािमीच इिकी आनंिाची आहण उत्सािाची िोिी की अिी आनंिाने मला
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एकिम िडायलाच आले. मी पटकन बाळाला बघायला गेले. नुकिेच जन्मलेले िे गोड बाळ
बघून माझ्या डोळ्यांचे पािणे दफटले.
हिथे एक पुरुर् नसव िोिा आहण बायका ििी काय कििील एवढ्या सिजिेने
िो बाळाला िािाळीि िोिा. सगळी माहििी सांगि िोिा. िुम्िाला कािी अडचण आिे का?
िुम्िाला कािी प्रश्न हवचािायचे असिील, िुमच्या मनाि कािी शंका असिील िि हवचािा
असे िे लोक म्िणायचे. रुममध्ये एक बोडव िोिा, त्यावि जी नसव ड्युटीवि असेल हिचे नाव
असायचे. बेडला सगळी बटने िोिी. नसवला बोलवण्यासाठी एक बटन िोिे. िे िाबले की
आधी इं टिकॉमवि िे हवचािीि, ‘िुम्िाला काय पाहिजे?’ आहण मग त्या ियािीने लगेच िी
नसव हिथे िजि िोई. चिा, नाश्िा, जेवण सगळे िॉहस्पटलमधूनच हमळे . बाळासाठी िीन
पयावय िोिे. एक िि संपूणव वेळ िात्री िुम्िी िुमच्या बाळाला िुमच्या जवळच ठे वू शकिा.
िुम्िी जेव्िा के व्िा बोलवाल िेव्िा नसव िुमच्या मििीला िजि िोईल. िुसिे म्िणजे बाळ
िात्रभि नसविीमध्ये िािील. जेव्िा त्याला भूक लागेल िेव्िा त्या वेळेप्रमाणे िोन िोन
िासाला नसव त्याला िुमच्याजवळ घेवून येईल. त्याची भूक भागली की पुन्िा त्याला
नसविीमध्ये घेवून जाईल. बाळाला इकडू न हिकडे ने आण किण्यासाठी बाबा गाड्या असि.
बाळाला कु णीिी सािखे िाि लावि नसे. आहण हिसिा पयावय म्िणजे बाळ िात्रभि
नसविीमध्येच िािील. हिथेच त्याला िूध वगैिे पाजवण्याि येईल. आईच्या िब्येिीप्रमाणे
िुम्िी कु ठलािी पयावय स्वीकारू शकिा. बाळाची िे लोक खूपच काळजी घेिाि. बाळाच्या,
बाळाच्या आईच्या आहण बाळाच्या बाबांच्या िािाला एक बेल्ट बांधलेला असिो. त्यावि
एक नंबि असिो. प्रत्येक वेळी बाळाला िुमच्या जवळ िेिांना िो नंबि बघूनच बाळाला
िुमच्या जवळ िेिाि.
रुममध्ये एक टी.व्िी. असिो. त्याचे बटन सुध्िा आईच्या बेडला असिे. त्या
टी. व्िी. वि नुकत्याच जन्मलेल्या बाळाला कसे िािाळावे, काय किावे, त्याला िूध कसे
पाजवावे इ. हव्िडीओ चालू असिाि. िसेच िुपािी एक िास एक क्ट्लास असिो. िो प्रत्येक
आईवहडलांनी एक वेळेस अटेंड किायचा असिो. हिथे डॉक्ट्टि येवून कािी सूचना िेिाि.
िुम्िाला कािी प्रश्न हवचािायचे असिील, िुमच्या कािी शंका असिील िि त्याचे पण
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हनिसन कििाि. प्रेग्नंसी मध्ये जे एक दिवसाचे ट्रेमनग दिलेले असिे, त्याचाच िा पुढचा भाग
असिो. बाळाचे नाव जन्मल्याबिोबि सांगावे लागिे. कािण िेथील सगळ्या कागिपत्रांवि
त्याच नावाची नोंि असिे.
कािमध्ये लिान मुलांसाठी एक कािसीट असिे. िे बाळाच्या जन्माच्या
आधीच बसवून घ्यावे लागिे. कािसीट नसले िि बाळाला गाडीि मांडीवि घेवून बसिा येि
नािी. िो एक मोठा गुन्िा आिे. कािमध्ये बाळाला कािसीट मधेच ठे वावे लागिे. दकिीिी
िडले ििीिी गाडी चालू असिाना बाळाला कािसीटच्या बािेि काढायचे नािी. बाळ जि
खूपच िडि असेल िि गाडी एका बाजूला थांबवून बाळाला घ्यायचे. पण काि अशी मधेच
कु ठे िी थांबविा येि नािी. पार्ककगच्या हनयमाप्रमाणेच िी पाकव किावी लागिे. प्रत्येकाकडे
काि असणे अगिी आवश्यक आिे. त्याहशवाय िुम्िी कािीच करू शकि नािी. हसटी बस
आहण लोकल ट्रेन पण दिसि िोत्या पण त्याि माणसे खूपच कमी दिसायची. टक्ट्सी पण
असिाि पण आपल्याला िवी िेव्िा, िवी हिथे टक्ट्सी हमळि नािी. त्यांचे नंबि इन्टिनेटवि
शोधून त्यांना बोलवावे लागिे आहण त्याचे िििी खूप जास्ि असिाि.
मुलगी िोणाि िे आधीच माहिि असल्यामुळे हिचे नाव काय ठे वायचे िे िश्मी
आहण सािं गने आधीच ठिवून ठे वले िोिे. त्याप्रमाणे बाळाचे ‘िाहधका’ िे नाव जािीि के ले.
िे लोक ‘िहडका’ असा उच्चाि किीि. िाहधकाचा जन्म झाल्याबिोबि त्यांच्या पध्ििी प्रमाणे
सवव उपचाि सुरु झाले. जन्मल्याबिोबि बाळाला डायपि बांधिाि, त्यामुळे शी-शू ची
िुपटी, कपडे ओले िोणे वगैिे कािी भानगड नािी. बाळाच्या जन्माच्या आधीच आवश्यक
गोष्टींची सगळी खिे िी करून ठे वली िोिी. सगळीकडे अगिी स्वच्छ. घिाििी िसेच, सगळे
स्वच्छ. डास नािीि, माशा नािीि, मुंलया नािीि, गमी नािी, त्यामुळे बाळ िडण्याचा
प्रश्नच नािी. वेळच्या वेळी भूक भागली आहण त्याचे कािी िुखि नसले की झाले.
या सवव काळाि सािं ग आहण िश्मी यांचे हमत्र गणेश-प्रीिी, आनंि-अमृिा,
पिाग-िेमा या सवांची खूप मिि झाली. सािं गचा मोठा भाऊ मकिं ि िा पण हिथेच असिो,
िोिी िोन िीन दिवस िॉहस्पटलमध्ये आमच्या सोबि असायचा. मी िात्री िॉहस्पटलमध्येच
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झोपायची. िात्री बाळाला िश्मीजवळ िेणे, डायपि बिलणे िे काम िेथील नसव किायच्या,
त्यामुळे मला िेिी काम नव्ििे. सकाळी मी घिी येवून अंघोळ, पूजा, स्वयंपाक करून पुन्िा
िॉहस्पटलमध्ये जायची. या हमत्रांपैकी कु णीिी मला नेवून, आणून सोडि. िेमाने एक दिवस
जेवणाचा डबा पाठवला िोिा. िश्मीला जिी हिथे जेवण िोिे ििी मी हिला घरून हशिा,
मऊ भाि करून पाठवि िोिे. हिथे मायक्रोवेव्ि असल्यामुळे के व्िािी िो गिम कििा येई.
हडहलव्ििी नॉमवल झाल्यामुळे िीन दिवसांनी िश्मी आहण िाहधकाला घिी
आणले. घिी आणिेवेळी प्रीिी-गणेश िोिेच. प्रीिीने मला घि सजवण्यासाठी मिि के ली.
गणेशने फु गे आणले. आम्िी घि सजवले आहण िाहधकाच्या स्वागिाची जय्यि ियािी के ली.
िश्मी आहण िाहधकाला घिी आणल्यानंिि मात्र माझ्या समोि बिे च प्रश्न उभे
िाहिले. पहिला मोठ्ठा प्रश्न िोिा िो म्िणजे िाहधकाच्या आंघोळीचा. डॉक्ट्टि म्िणाले िोिे
की नाळ पडल्याहशवाय आंघोळ घालू नका. हशवाय थंडी पण खूप िोिी. आपल्याकडे िि
मूल जन्मले की लगेच त्याला आंघोळ घालिाि. पण हिथल्या िवेमळ
ु े आहण डॉक्ट्टिांनी
सांहगिल्यामुळे मी कािी आंघोळ घालण्याचा घाट घािला नािी. नंिि पंधिा दिवसांनी
बाळाला चेकअप साठी घेवून जायचे िोिे त्यावेळी हवचारून पुढे कसे किायचे िे आम्िी
ठिवले. हशवाय बाळ थोडे मोठे पण झाले असिे.
बाळाच्या आंघोळीसाठी एक छोटे टब आणले िोिे. पण एवढ्या छोट्या
बाळाला टबमध्ये ठे वून व्यवहस्थि आंघोळ घालिा येि नव्ििी. मला आपली भाििीय
पध्ििच छान वाटली. मी बाळाला िेल लावून, मालीश करून आपल्याप्रमाणेच िोन्िी
पायांवि घेवूनच आंघोळ घालण्यास सुिवाि के ली. हवशेर् म्िणजे िाहधकालािी िे आवडू
लागले. आंघोळ घालिाना िी अहजबाि िडि नव्ििी, त्यामुळे माझे काम सोपे झाले.
बाळं िीण बाईला मात्र अंगाला िेल-िळि लावणे, माहलश किणे, शेक-शेगडी असले कािी
प्रकाि कििा येि नव्ििे. ििी मी एक िोन दिवसाला िश्मीला अंगाला िेल लावून द्यायची.
िश्मीच्या खाण्याहपण्याची मात्र मी काळजी घेि िोिे. भाििािून येिांना
कािी घिगुिी और्धे आणली िोिी, िी दिली. गिम, िाजे, कमी हिखटाचे जेवण मी
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हिच्यासाठी बनवि असे. सव्वा महिना िोईपयंि कु ठे िी बािेि जायचे नािी असे मी ठिवून
टाकले. सािं ग मात्र या बाबिीि माझ्याशी बिाच वाि घालीि असे. िो सािखे म्िणे िे असेच
का? िसेच का? िे खावू नये, िे खावू नये िे िुम्िी कशाच्या आधािावि ठिविा? का आपले
पूवावपािपासून चालि आिे म्िणून िेच चालू ठे वायचे. िे बिोबि आिे का याचा िुम्िी कधी
हवचाि कििा का? सव्वा महिना घिाच्या बािेि पडायचे नािी याच्या मागे काय कािण
आिे? ‘सव्वा महिना’ िा काय प्रकाि आिे? िो कु णी ठिवला? त्याला कािण काय? िे
सगळे िुम्िी पुिाव्याहनशी हसद्ध करून िाखवा. मी पण बिाच वाि घाली पण हसद्ध कसे
करून िाखवायचे?
प्रीिीकडे बालाजी िांबे यांचे पुस्िक िोिे. त्याि भाििीय पध्ििीप्रमाणे
बाळं िपण, त्याची कािणमीमांसा सगळे व्यवहस्थि दिलेले िोिे. प्रीिीने मला िे मुद्दाम
आणून दिले िोिे. त्या पुस्िकाचा आधाि घेवून मी सािं गशी चचाव किी आहण िो लेखी
पुिावा त्याला िाखवी. शेवटी िो म्िणे ‘बिं बाबा, िुमचंच खिं ’.
अमेरिके ि असलो ििी आपल्या घिी किावयाचे भाििीय संस्काि मला स्वस्थ
बसू िेि नव्ििे. पण िे कसे हनभावून न्यावेि िा समोि पडि असलेला मोठा प्रश्न. पाचवे
दिवशी पाचवीची पूजा. कशी मांडावी, कु ठे मांडावी? पाटा विवंटा नािी. मभिीवि कािी
हचत्र वगैिे काढायचे नािी. पूजेचे सामान मी इथून जािाना बिोबि घेवून गेले िोिे. पण
काय किावे असा मी हवचाि करू लागले. माझे प्रीिीच्या आईशी आधीच बोलणे झाले िोिे.
आदिच्या वेळेला त्या आल्या िोत्या. त्यांनी सांहगिल्याप्रमाणे मग िेवाजवळ एका चौिं गावि
मी एक ब्लाउजपीस ठे वून त्यावि सगळी पूजा मांडली. सामान बिोबि नेल्यामुळे थोडे
समाधान वाटले, नािीिि उगाच मनाला रुखरुख लागून िाहिली असिी.
संध्याकाळी व्यवहस्थि स्वयंपाक करून िेवाला नैवेद्य िाखवला. जेवढे शक्ट्य
िोिे िे सगळे के ले. हजविीची पूजा करून िाहधकाच्या िािाला हजविी बांधली. िसेच
बािावे दिवशी पण असेच िेवापुढे ठे वून बाळाचे नाव ठे वले. खिे िि िॉहस्पटलमध्ये आधीच
हिचे िाहधका िे नाव ठे वून झाले िोिे. पण आपल्या रििी प्रमाणे सगळे किावे अशी माझी
इच्छा िोिी. िेमा-पिागला जेवायला सांहगिले. पुिण घािले. आपल्या भाििीय
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पध्ििीप्रमाणे पािळ भाजी, कढी, भजे असा स्वयंपाक के ला. मी माझ्या सोबि जे आिेिाचे
सामान आहण बाळासाठी सोन्याचे िाहगने नेले िोिे िे सवव त्या दिवशी त्यांना दिले. त्या
दिवशी प्रीिी आहण अमृिाला यायला जमले नािी. मी पुिण जास्ि घालून ठे वले िोिे. िुसिे
दिवशी सकाळी पोळ्या करून ठे वल्या. िात्री िे सववजण आले. सवांनाच पोळ्या खूप
आवडल्या. खूप दिवसांनी अशा आपल्या घिगुिी पुिणपोळी खायला हमळाल्यामुळे त्यांना
आनंि झाला िोिा.
सवांच्या बिोबि मी सािं गलािी आग्रि किि िोिे. ‘सािं ग, िुम्िी आणखी एक
पोळी घ्या.’ (सािं ग माझा जावई असल्यामुळे मी बिे च दिवस त्याला अिो जािो किि िोिे.
त्याने मला दकिीिा ििी सांहगिले, िसे म्िणि जावू नका. मला अिे सािं ग म्िणा, पण मला
िे पटि नव्ििे.) गणेश आहण आनंि सािं गला हचडवू लागले, ‘अिो घ्या िो जावईबापू. घ्या
िो अजून एक पोळी.’ िश्मी मला िसि िसि म्िणाली, ‘आई, िू सािं गला अिो जािो
म्िणिेस ना, त्यामुळे िे सगळे त्याला हचडवि आिेि. मग मला पण वाटले की, खिं च िे
सगळे दकिी लिान आिेि आपल्यापेिा, अगिी आपल्या मुलांसािखेच. आहण त्यांना आपण
िे असे अिो वगैिे असे का म्िणिो? हशवाय िेथील वािाविणिी िसे नव्ििे. पण प्रयत्
करूनिी मला सािं गला अिे िुिे किणे जमेना. पटकन ‘िुम्िी’ असेच िोंडाि यायचे. िश्मीचे
लग्न ठिले िेव्िा पण सािं गचे आई वडील मला म्िणाले िोिे की, सािं ग िुमचा जावई आिे
खिा, पण िो िुमच्या मुलासािखाच आिे. त्याला िुम्िी अिे सािं ग असे म्िणालाि ििी
आमची कािी ििकि नािी. पण मला कािी िे जमेना. िो आपला जावई आिे आहण त्याला
आपण असे अिे म्िणायचे म्िणजे मला उगाच अपिाध्या सािखे वाटायचे. िश्मी सोबि
बोलिांना त्याच्या माघािी मात्र मी त्याचा एके िी उल्लेख किि असे.
एक दिवस िात्री आम्िी सगळे जेवायला बसलो िोिो. सािं गला भाजी िवी
िोिी. मी त्याला भाजी वाढण्यासाठी उठू लागले. िेवढ्याि िो मला म्िणाला, ‘नको, नको,
मां िुम्िी उठू नका, मी घेिो.’ मी पटकन म्िणाले, ‘पािेल्याि आिे िी घे, सगळीच घेवन
ू
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टाक.’ िश्मी सािं गला म्िणाली, ‘सािं ग, ऐकलंस का आई िुला काय म्िणाली िे!’ िो
म्िणाला, ‘मी ऐकलंय, पण मला खिच वाटि नािी िे. मां काय म्िणालाि िुम्िी?’ मी
म्िणाले, ‘त्याि खिं न वाटण्यासािखं काय आिे? पािेल्यािली सगळी भाजी घेवून टाक असे
म्िणाले.’ आहण िी िोघे िसायला लागली. िेव्िा माझ्या लिाि आले की आपण त्याला
‘घेवून टाका’ असे नािी िि ‘घेवून टाक’ असे म्िणालो. मी कािी बोलणाि िेवढ्याि िो
म्िणाला, ‘िे बघा मां, आिा िुम्िाला मागे जािा येणाि नािी. एकिा िुम्िी ‘िू’ असे
म्िणालाि ना, िि आिा पुन्िा ‘िुम्िी’ म्िणायचे नािी.’ एका साध्या प्रसंगाने आम्िी दकिी
जवळ आलो िोिो. सिवासाने माणसे जवळ येिाि म्िणिाि िे खिे च आिे. िेव्िा पासून मी
त्याला अिे िुिे किायला लागले.

िेवीस जानेवािीला िश्मी आहण सािं गच्या लग्नाचा िुसिा वाढदिवस िोिा.
योगायोगाने मी त्यावेळी हिथे िोिे. िश्मीला बाळं िीण िोवून िीन आठवडे झाले िोिे. मी
िश्मीला बािेि कु ठे जावू िेण्यासाठी ियाि नव्ििे. मला वाटायचे की, बाळं िीण बाईने
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बाळाला घेवून पहिल्यांिा बािेि पडायचे िे आधी िेवाच्या िशवनाला जाण्यासाठीच. िेिी
सव्वा महिना झाल्याविच. मी िश्मीला ‘बाळं िीण बाई’ असे म्िणाले की सािं ग िसि असे.
त्यामुळे िश्मी नािाज िोवू नये म्िणून अमृिा आहण प्रीिीने घिीच एक मस्ि प्रोग्राम
ठिवला. िात्री ऑदफस सुटल्यानंिि िे सगळे घिी आले. अमृिा आहण प्रीिीनेच पाव भाजी
के ली. िश्मीसाठी हिला खािा येईल असा पुलाव के ला. आनंि- अमृिाने येिांना के क आहण
‘स्लमडॉग हमलेहनअि’ ची सी.डी. आणली िोिी. मला त्यांनी िोघींनी कािीिी करू दिले
नािी. सगळ्यांनी हमळू न गप्पा, िसणे, फोटो, हसनेमा अशी काय काय धमाल के ली.
िाहधका आिा िळू िळू मोठी िोि िोिी. दिवसभि हिच्याशी खेळण्याि कसा
वेळ जाि िोिा िे कळि नव्ििे. िी अंगाला आळोखे हपळोखे फाि मस्ि द्यायची. सगळे अंग
खूपच वाकडे किायची. सािं ग हिची नक्कल किायचा. किम खेळिांना िो वाकडा िोवून
एखािा शॉट मारू लागला की आम्िी ‘िाहधका शॉट’ म्िणून त्याला हचडवायचो. िो पण
किम खेळिांना मी जया कािी कॉमेंट्ट्स किायची त्याची नक्कल किायचा. मग खेळणे बाजूला
िाहून आम्िी नुसिे िसि बसायचो.
मधून मधून सािखा पाऊस पडायचा. थंडीचे दिवस असल्यामुळे िाहधकाला
जपावे लागि िोिे. सव्वा महिना झाल्यावि िाहधकाला घेवून आम्िी सनीवेल भागािील
एका मंदििाि गेलो. येिांना िेमा पिागकडे गेलो. िेमाला पण नववा महिना लागला िोिा.
आम्िी गेलो िि िेमा स्वयंपाकाची ियािी किि िोिी. भाि, भाजया वगैिे करून ठे वल्या
िोत्या. हिला त्रास नको म्िणून पिाग म्िणाला की आम्िी जवळच्या िॉटेलमधून कािी घेवून
येिो. िो सािं गला म्िणि िोिा की ‘चल, आपण पैंसट मधून कािीििी आणू.’ िो एकिोनिा
िेमाला पण म्िणाला की, ‘मी आहण सािं ग जावून पैंसट मधून पोळ्या, भाजी, पुलाव
आणिो. िश्मीला जे खािा येईल िेच आणू. इंहडयन िे स्टोिं ट आिे. चांगले हमळिे हिथे
सगळे .’ मी मनािल्या मनाि हवचाि करू लागले की िे असे कसे नाव? पैंसट..? पण वाटले
की इं हडयन िे स्टोिं ट आिे, मििीमध्ये पैंसट म्िणजे मिाठीमध्ये पासष्ट िोिाि. असेल
कािीििी. मनाि शंका िोिी पण हवचािणे बिोबि वाटि नव्ििे. जावू द्या म्िणून सोडू न
दिले. त्याप्रमाणे त्यांनी िोघांनी हिथून बिे च कािी मागवले आहण आम्िी भिपूि जेवलो.
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नंिि आम्िी एकिा असेच िेमा पिागकडे जाि िोिो िेव्िा मला िे िे स्टोिं ट दिसले. त्याचे
नाव ‘स्पाईस िट’ असे िोिे. पिाग बोलि असिाना ‘स्पाईस िट’ असे भिभि म्िणि िोिा
आहण मला िे पैंसट असे ऐकू येि िोिे. एक मोठे कोडे उलगडल्याचा मला आनंि झाला. मी
िे कु णालाच सांहगिले मात्र नािी. पण डोक्ट्यािला गुंिा सुटल्यामुळे छान वाटि िोिे.
अजूनिी िे आठवले की मला िसू येिे.
इकडे येण्याच्या अगोिि मी औिं गाबािला गेले िोिे आहण नांिड
े ला वापस
येिांना िे ल्वे स्टेशनवि पाय घसरून पडले िोिे. त्यावेळी डाव्या िािाला हिसका बसून िो
िुखायला लागला िोिा. त्यावेळी मी िे कु णालािी सांहगिले नव्ििे. मध्यंििी िो िाि
िुखायचा कमी झाला िोिा पण आिा पिि िो िाि थोडा थोडा िुखायला सुिवाि झाली
िोिी. डावा िाि असल्यामुळे काम अडि नव्ििे पण कधी कधी िुखणे अगिी असय िोवून
जाई. सािं ग माझा िाि िाबून िेि असे. िश्मी िो शेकून काढण्यासाठी मला गिम पाणी िेई.
पण िो कमी िोि नव्ििा. िे िोघेिी म्िणि की आपण डॉक्ट्टिकडे जावू. पण हिकडे
डॉक्ट्टिकडे जाणे एवढे सोपे नव्ििे. आधी डॉक्ट्टिांची अपॉइं टमेंट घ्यावी लागि असे. िे
डॉक्ट्टि ‘क्ट्लोज’ असले िि िुसिे डॉक्ट्टि शोधावे लागि. ‘क्ट्लोज’ म्िणजे हिथे डॉक्ट्टिांना
ठिाहवकच पेशंट घेण्याची पिवानगी असे. िेवढे पेशंट झाले की िे त्यांच्याकडील प्रवेश बंि
किि. लिान मुलांसाठी सुध्िा िे जन्मायच्या आधीच लिान मुलांचा डॉक्ट्टि ठिवून ठे वावा
लागि असे. नािीिि िो ‘क्ट्लोज’ झाला िि िुसिा लांबचा डॉक्ट्टि बघावा लागे. कोण
डॉक्ट्टि उपलब्ध आिेि िे सगळे इं टिनेटवि, त्यांच्या सगळ्या माहििीसकट बघायला हमळे .
िश्मी आहण सािं ग िाहधकासाठी डॉक्ट्टि बघि त्यामुळे मला िे सगळे समजले िोिे.
कोणत्यािी गोष्टीहवर्यी माहििी हमळवायची असेल िि िी गुगल सचव वि पटकन हमळे .
कु णाच्या घिी जायचे असेल िि गुगल मपवि त्याचा संपूणव नकाशा बघायला हमळे . त्याच्या
डायिे क्ट्शन्स, कसे जायचे, कु ठे जायचे सगळे कळि असे. कु णाला कािी हवचािायचे काम
नािी. िसेच गाडीमध्ये पण जीपीआिएस िी एक नवीन हसस्टीम असायची. गाडी चालू
असिाना िी हसस्टीम चालू के ली की समोिच्या छोट्या स्क्रीनवि सगळे दिसे. आपली गाडी
कु ठे आिे, कशी जाि आिे, सध्या आपण कु ठे आिोि, आपल्याला हजथे जायचे िे रठकाण कु ठे
आिे, आपण हजथून हनघालो िे रठकाण कु ठे आिे या सगळ्या सूचना ऐकू येवू शकि. एक एक
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बघावे िो सगळे आश्चयव वाटण्यासािखेच िोिे. (या सगळ्या आठ वर्ावपव
ू ीच्या असल्यामुळे
त्या वेळी त्याचे खूपच अप्रूप वाटायचे. आिा आपल्याकडेिी िे सवव प्रकाि आले आिेि
त्यामुळे त्याि कािी नाहवन्य िाहिले नािी.)
माझ्या िािाचा िा असा प्रॉब्लेम िोिा. िोज मी त्याला मूव्ि ककवा
आयोडेक्ट्स लावून शेकि िोिे. सािं गने एक बेल्ट आणला िोिा. िो बांधला की बिे वाटे.
सािं ग माझ्या िािाला िो बेल्ट नीट बांधून िेई. िी िोघे डॉक्ट्टिच्या शोधाि िोिी. मलाच
नको वाटायचे. वाटायचे कािी भलिेच हनघाले िि? त्यापेिा एक िोन महिने असेच सिन
किावे. आपल्या नांिड
े ला गेले की बघिा येईल. कािी का असेना. अमेरिके ि जे लोक िाििाि
त्यांचे इन्शुिन्स असिे. आहण त्यांची सगळी मेहडकल हबले इन्शुिन्सद्वािे भिली जािाि. मी
पण येिांना मेहडकल इन्शुिन्स काढले िोिे पण त्याच्या भानगडी कु णी हनस्ििि बसा ?
आहण िुखणे िसे जास्ि प्रमाणाि नव्ििे. जास्ि िाण पडला ििच िाि िुखायचा. कािी
िालचाल नािी के ली िि बिा असायचा. मी डॉक्ट्टिकडे जाण्याचे टाळू लागले.
आपल्याकडच्या सािखे िस्त्याने चालिा चालिा िवाखान्याि जाणे हिथे जमि नसे. पण
माझा िाि िुखू लागला की त्यांना िोघांना कसेििीच वाटे. कािण िो मागेपुढे िोि नव्ििा.
शेवटी सािं गने एका इं हडयन डॉक्ट्टिची अपॉइं टमेंट घेिलीच. िी सििा दिवसानंििची
हमळाली.
त्याच ििम्यान सनिोजे इथे चौिा, पंधिा आहण सोळा फे ब्रुवािीला पहिले
मिाठी हवश्व साहित्य संमेलन िोणाि िोिे. िे साहित्य संमेलन बऱ्याच अथांनी गाजले.
हविोध, मिभेि सवव कािी पेपिमधून वाचायला हमळि िोिे. मी भाििाि असिानाच िे वािे
विाि िोिे. त्याच वेळेस मी िश्मीला पण या बद्दल सांहगिले िोिे. िी िोघे पण त्याबद्दल
पेपिमध्ये वाचि िोिी. िश्मी मला फोनविच म्िणाली िोिी, ‘आई, सनिोजे आपल्या
घिापासून खूप जवळ आिे. िुला साहित्य संमल
े न अटेंड कििा येईल.’ पण मी हवचाि के ला
िोिा की या बाळं िपणाच्या घाई गडबडीि कशाला कािी ठिवायचे. नंििचे नंिि बघू.
हिला बाळं िीण िोवून दकिी दिवस िोिाि, हिची आहण बाळाची िब्येि कशी आिे त्यावि
सगळे अवलंबून िोिे. पण िेवाच्या कृ पेने सगळे कािी ठीक िोिे. िाहधका िीड महिन्याची
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झाली िोिी. िी स्विःशीच छान खेळि असे. िडणे िि अहजबाि नव्ििे. जवळ माणूस
असलेले हिला कळू लागले. जवळ कु णी नसले की िी िडि असे. सगळे िोजचे रुटीन चालू
िोिे. िश्मीने घिाि वाविायला सुिवाि के ली िोिी. त्या वेळेस िोन दिवस सािं गला पण
सुट्ट्ट्या िोत्या. िश्मीने माझे ऑन लाईन िहजस्ट्रेशन करून टाकले. िीन दिवस सवव कायवक्रम
अटेंड किण्याचे एकशे पंचवीस डॉलि िोिे. आम्िाला वाटले जेवण, नाश्िा त्यािच असेल.
सुनीलिावची आिेबिीण, म्िणजे माझ्या बहिणीची, उर्ाची नणंि हिथे
हसएटलला असिे. िी आहण हिचे हमस्टि िोघेिी साहित्य संमल
े नाला येणाि िोिे. िी आहण
मी आम्िी िोघी एकमेकीना ओळखि िोिो पण अद्याप भेटलो नव्ििो. एकिोनिा फोनवि
बोलणे झाले िोिे, हशवाय मेलिी किि िोिो. आिा िी साहित्य संमेलनाला येणाि
असल्यामुळे भेटीचा योग येणाि िोिा. िी हिच्या मैहत्रणीकडे उििली िोिी. एक दिवस
संध्याकाळी आम्िी हिला जेवायला बोलवले. आपल्या नात्यािले कु णीििी येणाि म्िणून
आम्िाला सवांनाच खूप आनंि झाला िोिा. िी पण खूप गहप्पष्ट हनघाली. हिच्या सिवासाि
आहण गप्पांमध्ये चाि पाच िासाचा वेळ कसा गेला िे कळलेच नािी. गेल्या पस्िीस, छत्तीस
वर्ांपासून िी आहण हिचे हमस्टि िोघेिी अमेरिके ि िोिे. बऱ्याच रठकाणी दफिले. त्यांचे
सगळे अनुभव िी सांगि िोिी. सिज बोलिा बोलिा िी म्िणाली की साहित्य संमल
े नाचे
हिकीट आिा कमी झाले आिे. एकशे पंचवीस डॉलि ऐवजी आिा नव्वि डॉलि के ले आिे.
आम्िाला आनंि झाला की आिा आपले बाकीचे पस्िीस डॉलि पिि हमळिील. िश्मीने
लगेच बे एरियाच्या मंडळाला मेल के ला. पण त्यांचे उत्ति आले की आम्िी जे एकशे पंचवीस
डॉलि भिले िोिे िे फक्त िहजस्ट्रेशनचे िोिे. जेवण, चिा, नाश्िा यासाठी वेगळे एकशे
पंचवीस डॉलि भिायचे िोिे, िे आम्िी भिले नव्ििे. त्या एकशे पंचवीस डॉलिचे कमी
िोवून नव्वि डॉलि भिायचे िोिे. म्िणजे साहित्य संमल
े न अटेंड किण्याचा एकू ण खचव
अडीचशे डॉलि िोिा, िो आिा िोनशे पंधिा झाला िोिा. म्िणजे आमचे पस्िीस डॉलि
वापस हमळणे िि िूिच उलट आम्िाला अजून नव्वि डॉलि भिावे लागणाि िोिे. मी
मनाशी हवचाि के ला की, िोनशे पंधिा डॉलि म्िणजे जवळ जवळ ििािजाि रुपयांच्या वि
झाले. मी िि दिवसभि संमल
े न अटेंड किणाि िोिे. चिा, जेवण, नाश्िा बुककग नािी के ले
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िि दिवसभि कसे िोणाि? सोबि डबा वगैिे नेलेला थोडाच बिा दिसणाि िोिा? िश्मी
मला म्िणाली, ‘आई, िू िीन दिवस सकाळी आठ वाजिा जावून िात्री बािा-एक वाजिा
घिी येणाि. दिवसभि कशी िािशील? बिे झाले आपल्याला लौकि कळले, नािीिि िुझी
खाण्याहपण्याची पंचाईि झाली असिी.’ िेिी खिे च िोिे म्िणा. िश्मीने लगेच नव्वि डॉलि
क्रेडीट काडव द्वािे जमा करून माझे िीन दिवसांचे चिा, नाश्िा, जेवण सवव बुककग करून
टाकले. िसे हिथे पण वेळेवि िोजचे खाण्याहपण्याचे हिकीट हमळि िोिे, पण आम्िाला िे
आधी कु ठे माहिि िोिे?
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ई साहित्य प्रहिष्ठान

ई साहित्य प्रहिष्ठान िी कािी व्यावसाहयक प्रकाशन संस्था नािी. कािी सामाहजक
ध्येय डोळ्यांसमोि ठे वून मिाठी भार्ा, साहित्य आहण संस्कृ िी यांच्यासाठी िी िरुणांची
संस्था काम कििे आिे. सध्या ई साहित्य प्रहिष्ठानचे सव्वा िोन लाख वाचक आिेि.
ई साहित्य प्रहिष्ठानच्या पुस्िक खहजन्याि साित्याने नवनवीन भि पडि असिे.
२०१४ मध्ये सुमािे शंभि ई पुस्िके आम्िी प्रकाहशि के ली, २०१५ मध्ये सव्वाशे. २०१६
मध्ये नवीन खूप सािी पुस्िकं लवकिच येि आिेि. एकाहून एक भािी. िी सवव पुस्िकं
सववच्यासवव साडेिीन लाख वाचकांना िेण्याचा आटोकाट प्रयत् के ला जािो. पण प्रत्येक वेळी
िे जमिेच असे नािी. अनेक वाचकांपयंि कािी पुस्िके पोिोचि नािीि. पण VIP सिस्यांना
मात्र सवव पुस्िके नक्की दिली जािाि. िुम्िाला सववच्या सवव पुस्िके िवी असिील िि VIP
सभासि बना.
VIP सभासि बनणं अगिी सोप्पं आिे. आपल्या ओळखीच्या ििा लोकांचे मेल आय
डी कळवा आहण बना VIP सभासि.
संपकव साधा : esahity@gmail.com
िी सेवा पूणवपणे हनःशुल्क आिे. त्यामुळे आपले हमत्र आपल्यावि खुश िोिील. हशवाय
आम्िी िी खात्री िेिो की या ई मेल्सचा वापि फ़क्त आहण फ़क्त मिाठी साहित्य
पाठवण्यासाठीच के ला जाईल. इिि कसल्यािी जाहििािी पाठवून त्यांना त्रास दिला जाणाि
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नािी. िेव्िा लवकिाि लवकि आपल्या माहििीिल्या ििा ककवा अहधक मिाठी साििांचे ई
मेल पत्ते आम्िाला द्या.
www.esahity.com या वेबसाईटला भॆट द्या.
आपल्या पत्राची वाट पिाि आिोि.
धन्यवाि
आपले नम्र
टीम ई साहित्य प्रहिष्ठान
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