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 या पुस्िकािील लखेनाचे सवव िक्क 

लेखखकेकड े सुिखिि असून 

पुस्िकाचे ककवा त्यािील अंशाचे 

पुनमुवद्रण ककवा रुपांिि 

किण्यासाठी लेखखकेची पिवानगी 

घेणे आवश्यक आि.े िस ेन केल्यास 

कायिशेीि कािवाई िोऊ शकिे. 

 

 खवनामूल्य खवििणासाठी उपलब्ध. 

 आपले वाचून झाल्यावि आपण िे 

फ़ॉिवडव करू शकिा. 

 ि े ई पुस्िक वेबसाईटवि ठेवण्यापुवी 

ककवा वाचनाव्यखिरिक्त कोणिािी वापि 

किण्यापुवी ई-साखित्य प्रखिष्ठानची 

पिवानगी घेणे आवश्यक आि.े 

 

 

  



मनोगि 

 

 भाििामधून जे कुणी वयस्कि लोक अमेरिकेि जािाि त्यािील 

नव्वि टके्क लोक आपल्या मुलीच्या ककवा सुनेच्या बाळंिपणासाठी जािाि. 

अमेरिकेिील लोकांना याचे आश्चयव वाटिे. त्यांच्या िषृ्टीने लग्न, बाळंिपण या 

गोष्टींसाठी आईवखडलांनी यायची काय गिज? िाच िि आपल्या आखण त्यांच्या 

संस्कृिीमधला फिक आि े ना? सुख ि:ुखामध्ये आपल्या जवळच्या लोकांना 

सामील करून घेणे िी आपली संस्कृिी.  

माझी सगळ्याि लिान मुलगी िश्मी, खिच्या बाळंिपणाच्या 

खनखमत्ताने मलािी असाच अमेरिकेला जाण्याचा योग आला. केवढे अप्रूप या 

गोष्टीचे. माझ्या प्रवासाच्या आठवणी मी खलहून ठेवल्या. िी गोष्ट खडसेंबि २००८ 

मधील. त्यालािी आिा साि आठ वर्व झाली. मी आल्यानंिि बिेच लोक 

कुिूिलाने मला अनेक प्रश्न खवचािीि. िेथील माखििी खवचािीि. िसेच कुणाला 

जायचे असेल िि मला त्यांचे फोन येि ककवा कुणी प्रत्यि भेटून त्यांच्या 

मनािील शंका कुशंका खवचािीि. (जशा मी पण कािी लोकांना जायच्या आधी 

खवचािल्या िोत्या. ) त्यामुळे आपल्या अनुभवामध्ये इििानािी सिभागी करून 

घ्यावे असे वाटले. िेव्िाच्या पेिा आिा अमेरिकेला जाण्याचे प्रमाण वाढले आिे. 

पयवटन किण्यासाठी सुध्िा आिा लोक सिज युिोप, अमेरिकेची ट्रीप कििाि. 

त्यावेळी िसे नव्ििे. खशवाय या साि आठ वर्ावमध्ये आपल्याकडेिी मॉल 

संस्कृिी, इन्टिनेट, टी. व्िी., मोबाईल मुळे िोजच्या व्यविािामध्ये खूप फिक 

पडला आि.े त्याि नाखवन्य असे कािी िाखिले नािी. त्यामुळे मी खलखिलेल्या 
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आठवणीिील बऱ्याचशा गोष्टी मला त्या वेळी जिी नवीन वाटल्या ििी आिा 

कािी त्या िशा वाटणाि नािीि. खशवाय मी नांिडेसािख्या एका छोट्या 

खजल्याच्या रठकाणाहून एकिम अमेरिकेला गेले, त्यामुळेिी किाखचि िा फिक 

मला जास्ि जाणवला असावा.  

 या ‘अमेरिका वािी’ प्रवास वणवनाचे मी एकंिि िीन भाग केले. 

पखिला भाग म्िणजे जाण्याचे ठिले िेव्िापासून खवमानाि बसेपयंि. सुिवािीला 

ियािी कििानाचे अनुभव, पासपोटव, खव्िसा, चाि-पाच मखिन्यासाठी जायचे 

म्िणजे इथली सगळी ियािी, शािीरिक, मानखसक आखण आर्थथक, िा सगळा 

अनुभव पखिल्या भागाि आला आिे. िसुऱ्या भागाि िेथील िोजचे घिािील 

िनैंदिन जीवन. खिकडील बाळंिपणाचे आपल्याकडील लोकांना खूप कुिूिल 

असिे. िसेच िोजचे जीवन कसे असिे याचीिी उत्सुकिा असिे. िे सगळे 

सखवस्िि वणवन िसुऱ्या भागाि केले आिे. आखण खिसऱ्या भागाि आम्िी खिथे 

जवळपास कुठे कुठे दफिलो, काय काय बखघिले त्याच्या आठवणी.  

 आठवणी खलखििाना त्या सिळ सिळ खलखिल्या िोत्या. प्रखसध्ि 

कििांना त्या बऱ्याच व्यवखस्थि संकखलि किाव्या लागल्या. मुख्य म्िणजे आधी 

िश्मीला सगळे वाचायला दिले आखण खिची संमिी खमळाल्यावि नीलम आखण 

नखमिा या िोघींना पण वाचून त्यांचे मि खवचािले. सगळ्यांच्या खवचािाने 

शेवटची प्रि ियाि केली. आगामी पुस्िकांच्या यािीि सुनील सामंि यांनी 

बऱ्याच दिवसांपूवी या पुस्िकाची घोर्णा केली, पण या सगळ्या गोष्टींमुळे 

थोडा उशीि झाला. त्याबद्दल मी इ-साखित्यची दिलगीि आि.े पण आपल्या 

अनुभवामध्ये इििांना सामील करून घेणे िा आनंि एक वेगळेच समाधान िवेून 

जािो.  
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 माझ्या िीनिी मुली आखण जावई, नीलम-खगिीर्, नखमिा-खनखील, 

आखण मुख्य िश्मी-सािंग जयांच्यामुळे मला अमेरिकेला जाण्याचा योग आला, ि े

सवव माझ्या आयुष्याचे अखवभाजय घटक आििे, त्यामुळे त्यांचे आभाि मानणे 

म्िणजे मी माझे स्विःचे आभाि मानण्यासािखे आिे. ििीपण अशा मुली आखण 

असे जावई मला खमळाले ि ेमी माझे नशीब आखण त्याबद्दल पिमेश्विाचे आभाि 

मात्र नक्कीच मानिे. या प्रवासाला जाण्यासाठी माझे नािेवाईक, खमत्र-मैखत्रणी, 

कायावलयीन सिकािी यांचे सिकायव मला खमळाले, त्यांचीिी मी आभािी आि.े  

 सुनील सामंि यांनीिी त्यांच्या व्यापािून वेळ काढून बिाच 

पत्रव्यविाि केला, आखण इ-साखित्यने ि ेमाझे पुस्िक प्रकाखशि केले त्याबद्दल मी 

त्यांची आभािी आि.े  

 धन्यवाि.  

    

नंदिनी िशेमुख 
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अपवण पखत्रका 

 

माझ्या मुली, जावई आखण नािी 

 

नीलम-खगिीर् 

नखमिा-खनखील 

िश्मी-सािंग 

आखण 

अमेया, िाखधका, खवभा, खमखिका आखण श्रुिी 

 

यांना, त्यांनी माझ्या जीवनाि भिभरुन दिलेल्या आनंिाखप्रत्त्यथव. . . 

. .   
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‘िी वाट ििू जािे स्वप्नामधील गावा’ असे म्िणण्याऐवजी मी 

कधीििी असे म्िणाले असेन की ‘िी वाट ििू जािे, स्वप्नामधील िशेा’ आखण माझे 

िे स्वप्न पिाटेला पडले असावे. म्िणूनच िे खिे झाले असणाि. स्वप्न सगळीच 

बघिाि पण सगळ्यांची सगळीच स्वप्न सत्याि उिििील याची खात्री नािी. 

िसेच माझेिी एक स्वप्न िोिे, अमेरिका बघण्याचे. त्यावेळी िि िी गोष्ट अशक्य 

कोटीिील वाटायची. मोठमोठ्या शििािील उच्च खशखिि लोकांसाठी अमेरिकेला 

जाणे िी सिज साध्य गोष्ट असली ििी नांिडेमध्ये िािणा-या माझ्यासािखीला िे 

एक स्वप्न बघण्यासािखेच िोिे. कालांििाने िे स्वप्न सत्याि जिी उििले ििीिी 

अजूनिी स्वप्नच वाटिे.  

माझी खचमुकली िश्मी, लग्न िोवून अमेरिकेला गेली, िेव्िा सगळे 

म्िणायचे, आिा पासपोटव, खव्िसा काढून घ्या. िी गोष्ट मी िसण्यावािी नेि असे. 

िश्मीला खिकडे जावून िीड वर्व झाले िोिे आखण एक दिवस अचानक खिचा फोन 

आला.  
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‘आई, एक आनंिाची बािमी आि.े ’ 

‘िो का? काय गं? ’ आिा नवीन लग्न झालेले म्िटंल्यावि आनंिाची 

बािमी िसुिी काय असणाि? मला थोडा अंिाज आला पण खवचाि केला 

खिच्याच िोंडून ऐकावे. ’  

‘आई, िू आजी िोणाि आिसे. ’ माझ्या मनाि जो खवचाि आला 

िोिा िोच खिने सांखगिला. खिकडे खिचा आवाज आनंिाने ओसंडून जाि िोिा 

आखण इकडे आनंिाने माझ्या डोळ्याि पाणी आले. िी उत्सािाने बोलि िोिी,  

‘ आई, िू आिा लौकिाि लौकि पासपोटव आखण खव्िसा काढून घे. 

इकडे येण्याच्या ियािीला लाग. ’ माझ्या डोळ्यांसमोि एक प्रचंड पोकळी 

खनमावण झाली. अमेरिकेला जायचे? आपण? . . बाप िे. िश्मीचे बाळंिपण 

किायला जायचे िोिे पण इकडे माझ्या डोळ्यासमोि माझे बाळंिपण (म्िणज े

खऱ्या अथावने नव्ि,े कामाचे व्याप वाढले की जो िाडा िोिो िे बाळंिपण) दिसि 

िोिे. पासपोटव, खव्िसा, ऑदफसमधून सुट्टी खमळणे आखण चाि पाच मखिन्यासाठी 

जायचे म्िणज े इकडची सगळी ियािी करून जाणे. चला िि मग नंदिनीबाई 

लागा ियािीला. मी माझ्या मनाला सांखगिले.  

एखाद्या शुभ प्रसंगी जसे आद्य िवेिांना नमन किावे लागिे िसेच 

अमेरिका वािी म्िटंले की आधी पासपोटव आखण खव्िसा यांच्या मागे लागावे 

लागिे. त्याप्रमाणे पासपोटव खमळाला आखण खव्िसाची ियािी सुरु झाली.  
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२४ ऑक्टोबि २००८. खव्िसाच्या इंटिव््यूची िािीख ठिली आखण 

पोटाि एकिम गोळाच आला. इंटिव््यू कसा असिो? सोबि काय घेवून जायला 

पाखिजे? खिथे कसे प्रश्न खवचाििील, काय काय खवचाििील? इंटिव््यू घेणािे 

लोक कसे असिील? िे लोक जे काय बोलिील िे आपल्याला समजेल का? काय 

काय खवचाि डोक्याि येि िोिे. फॉमव भिणे, कागिपत्र गोळा किण ेयाची धांिल 

सुरु झाली. त्या फॉमव वि असलेल्या सवव सूचना वाचल्या. त्यावि लावण्यासाठी 

2x2 साईजचा फोटो काढावा लागणाि. फोटो जि त्यांच्या खनयमाप्रमाणे नसला 

िि अडचण येवू शकिे अस ेकळले. (िी अडचण काय असिे िेिी नंिि कळले). 

त्या फॉमववि िोन नमुना फोटो िोिे. फोटो कसा असावा आखण फोटो कसा 

नसावा याबद्दल कािी सूचना िोत्या. फोटोमध्ये चेििा अगिी समोरून आला 

पाखिजे, िोन्िी कान दिसले पाखिजेि, पाठीमागे पूणव पांढिी पाश्ववभूमी असावी, 

िोन्िी बाजंूना आखण डोक्याच्या वि एवढे एवढे अंिि असावे. इ. इ. मी त्या 

कागिाची प्रप्रट घेिली आखण िो कागि घेवूनच घिाजवळच्या एक 

फोटोस्टुडीओि गेले. त्याला िो कागि िाखवला. त्या सवव सूचना आखण िे नमुना 

फोटो पण िाखवले. असाच फोटो मला खव्िसासाठी काढून िवा आि ेआखण फोटो 

जि बिोबि नसेल िि फॉमव नाकािल्या जाण्याची शक्यिा आि े ि े पण त्याला 

सांखगिले. त्याने लगेच एक फूट पट्टी आणून फोटोची साईज मोजण्यास सुिवाि 

केली. त्याच्या चेिऱ्याकडे बघून ििी त्याला ि े काम जमेल अशी मला खात्री 

वाटली नािी. आखण िो िी िशी खात्री िेि नव्ििा. माझ्झ्या लगेच लिाि आले, 
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अिे िी कािी याच्या बसची बाि दिसि नािी. चला, िसुिीकडे कुठेििी शोध 

घ्यावा लागेल.  

  िसुिे दिवशी िसु-या एका चांगल्या मोठ्या स्टुडीओि गेले. 

मला काय िव ेिे सगळे त्यानािी सांखगिले. त्या माणसाने ित्पििेने मला एक 

चाटव िाखवला. िाखवणािच. कािण पासपोटवसाठी फोटो काढायचा म्िणज ेमी 

पििशेाि जाणाि ि े त्याच्या लिाि आले. म्िणजे आम्िी आिा फॉिेन रिटनव 

िोणाि. िेवढा िि भाव खायलाच िवा ना. त्याने कािी फोटोिी िाखवले, त्यावि 

त्या सगळ्यांची साईज खलखिलेली िोिी. माझ्या िािािील सुचानांशी मी िे 

सगळे पडिाळून बखघिले. माझ्या मनाचे समाधान झाल्याविच मी खिथे फोटो 

काढून घेिला. अथाविच िो फोटो कािी मला आवडला नािी पण खव्िसा, 

पासपोटवच्या फोटोसाठी आवडण,े न आवडणे ि े खनकर् लागू िोण्याचा प्रश्नच 

नव्ििा. िो कािी कुठे िाखवायला नव्ििा पाठवायचा. त्या फोटोग्राफिला आखण 

त्या पासपोटव ऑदफसला त्याचे कािी सोयि सुिक नव्ििे. असा म्िणजे असाच 

पाखिजे बस! आम्िी दिलेल्या सवव सूचना बिोबि पाळल्याि ना, मग ठीक आि.े 

त्या फोटोमध्ये नाक डोळे असलेली एक व्यक्ती दिसिे आि ेआखण िी व्यक्ती स्त्री 

आि ेका पुरुर् ि ेओळखू येि आि ेना, झाले िि मग!  

 कामांच्या यािीिले पखिले फोटोचे काम िि झाले. आिा िसुिा नंबि 

िोिा िजा मंजूि झाल्याचे ऑदफसचे पत्र. िे एवढ्या लौकि खमळणे शक्यच 

नव्ििे. कािण मी जाणाि िोिे खडसेंबि मध्ये आखण िजेसाठी अजव किणाि 
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जूनमध्ये. एवढे सिा मखिने आधी कोण आखण कुठल्या ऑदफसमध्ये िजेची मंजुिी 

िणेाि? मोठी िजा, लॉंग खलव्ि. आखण िेिी लेखी स्वरुपाि? माझी िजेची फाईल 

टेबलवि ‘अंडि प्रोसेस’ िोिी. मी माझ्याकडून अजव केला िोिा िी माझी जमेची 

बाजू. िो, पुन्िा कुणी म्िणू नये, िुम्िी आधी का सांखगिले नािी म्िणून?  

 त्यानंिि ऑदफसचे नेमणूक पत्र, पगाि पत्रक ककवा िुम्िी अमुक 

अमुक रठकाणी काम किि आिाि अस ेत्या ऑदफसचे प्रमाणपत्र िवे िोिे. बिीच 

जुनी कागिपत्रे काढल्यानंिि नेमणूक पत्र एकिाचे सापडले. िे चोवीस 

वर्ावपूवीचे िोिे. त्यािला स्केलिी त्या वेळेसचा. खवचाि केला, कािी का असेना 

आपण नोकिी कििो याचा पुिावा िि आि े ना? खशवाय ऑदफसमधून चालू 

िािखेमध्ये पगािाचे प्रमाणपत्र (salary certificate ) घेिले. . ि ेसवव कसेबसे 

ियाि करून खगिीर्च्या पत्त्यावि मुंबईला पाठवले. एच. डी. एफ. सी. बँकेमध्ये 

साि िजाि रुपये भरून एक पाविी घ्यायची िोिी, िी खगिीर्ने घेवून ठेवली 

िोिी. त्यांनी एकिा िी सगळी कागिपत्रे नजिेखालून घालून खव्िसाच्या 

ऑदफसमध्ये पाठवायची असे ठिले िोिे. िश्मी आखण सािंग कडूनिी कािी 

कागिपत्रे पाखिजे िोिी, िी त्यांनी पोस्ट केली िोिी. िी कागिपत्रे त्या फॉमव 

सोबि जोडायची आवश्यकिा नव्ििी. मी जािांना बिोबि घेवून जाणाि िोिे. 

खगिीर्ने खिकीटिी काढून ठेवल ेिोिे. पाच खडसेंबिला िात्री बािा वाजिा डेल्टा 

एयि लाईन्सचे फ्लाईट िोिे. मध्ये एकिा फ्लाईट बिलावे लागणाि िोिे. म्िणज े

डायिेक्ट बस ककवा टे्रन नसेल िि आपण मध्येच िी बिलिो िशी. पििशेाि 
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जािाना सुध्िा अशी बिला बिली किावी लागिे िि! मला गंमि वाटली. मुंबई 

िे अटलांटा आखण अटलांटा िे सॅनफ्रानखसस्को असा प्रवास िोिा. खगिीर्ने खूप 

खवचाि करून खिकीट बुक केले िोिे. कािण अटलांटाहून सॅनफ्रानखसस्को फक्त 

पाच िासाचा प्रवास िोिा आखण अटलांटा यू. एस. मधेच असल्यामुळे कािी 

प्रॉब्लेम आलाच िि सािंग आखण िश्मीशी लगेच संपकव  साधिा आला असिा. मी 

एकटीच जाणाि िोिे. मनाि एक वेगळीच हुिहूि िाटून आली िोिी. आपण 

एकटीने एवढ्या लांब जायचे िा खवचाि मनाि आला की छािीि धडधडायला 

लागायचे. आत्तापयंि एकटीने बिाच प्रवास केला असला ििी आिा एकिम 

खवमानाि बसून थेट अमेरिकेलाच? खवमानाििी पखिल्यांिाच बसायचे. अजून 

खवमानिळ पण कधी बखघिले नव्ििे, खसनेमाि काय बखघिले िेवढेच. खशवाय 

त्याबद्दल काय काय वाचले िोिे आखण ऐकले िोिे, िे वेगळेच. खवमान जेव्िा 

उडेल िेव्िा उडेल पण माझ्या मनाची आखण डोक्याची फडफड मात्र सुरु झाली 

िोिी.  

मधेच उगाचच असे वाटले की जाण्याआधी एकिा आपल्या 

कुलिवैिेचे, खिरुपिी बालाजीचे िशवन घ्यावे. अनायासे खनखील आखण नखमिा 

चेन्नईला िोिे, अमेरिकेला जाण्या आधी त्यांची पण भेट झाली असिी. मी त्यांना 

िसे बोलून िाखवले िि काय त्यांनी िोघांनी सुट्टी काढून खिरुपिीला 

जाण्यासाठी बुककगिी करून टाकले.  
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 बुककग कििांना त्यांनी मला खवचारूनच िािीख ठिवली. पण काय 

झाले कोण जाणे? कुठेििी, कािीििी खबनसल्यासािखे वाटू लागले. 

खवनाकािणच मन अस्वस्थ व्िायचे. खिे िि ऑक्टोबिचा िसुिा आठवडा 

अखिशय कामाचा. ग्रामीण भागािील टेखलफोन लाईन्ससाठी खमळणािी सबखसडी 

बनवून पाठवण्याचा सप्टेंबि क्वाटवि एंप्रडगचा िो काळ. पण खिकीट बुक कििांना 

िी गोष्ट माझ्या लिािच आली नािी. कािण बुककग बिेच दिवस आधी केले िोिे. 

सवव कायवक्रम आधीच ठिला असल्यामुळे नंिि िो िखिि किणे शक्य नव्ििे. 

खनखील, नमाला पण पुन्िा सुट्टी खमळाली नसिी. इकडे ऑदफसमध्ये सािबे 

नािाज झाले कािण िे संपूणव काम त्यांना एकट्यालाच किावे लागणाि िोिे. 

खशवाय त्याच काळाि ििंग सेवेचे नवीन पॅकेज आले िोिे. िे सवव काम पुण्याला 

सेन्ट्रलाईज झाले िोिे त्यामुळे माखििीसाठी सिि पुण्याच्या संपकावि ििावे 

लागे. मी सुट्टीवि जाण्यापूवी सवव कामांची बिीचशी ियािी करुन ठेवली. जेवढी 

जास्िीि जास्ि माखििी गोळा कििा येईल िेवढी केली. आपण सुट्टीवि गेल्यावि 

इििांना त्रास िोवू नये याची काळजी घेिली. खशवाय अडल्या नडल्या 

परिखस्थिीि मोबाईल िोिाच. मनाचा खनधावि करून मी खनघालेच. नांिडेहून 

िवेखगिीने खसकंििाबािला जावून खिथून संध्याकाळी सिा वाजिा खनघणािी 

चेन्नई एक्स्प्रेस पकडायची िोिी. सकाळी साडे आठ, नऊला नांिडेहून खनघणािी 

िवेखगिी खसकंििाबािला िपुािी िीन वाजेपयंि पोंचिे. जिी लेट झाली ििी 

जास्िीि जास्ि पाच वाजेपयंि गेली असिी. सिा वाजिाची चेन्नई एक्स्प्रेस 
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खमळणे अवघड नव्ििे. खशवाय मी पूवी एकिोनिा िशी गेले िोिे. पण त्या 

दिवशी साडे आठ नऊला येणािी िवेखगिी साडे अकिा वाजले ििी आली नािी. 

गाडी चाि िास लेट आि ेअशी अनाऊंसमेंट झाली. काय किावे? जाण्याचे िखिि 

किावे का? जावून काय उपयोग? पुढची गाडी खमळाली पाखिजे. नािीिि 

फखजिी. मी स्टेशन मास्िि कड ेगेले आखण त्यांना म्िणाले,  

  ‘सि, मला पुढची गाडी पकडायची आि,े िवेखगिी नक्की केव्िा 

येईल आखण खसकंििाबािला केव्िा पोंचेल? ’  

 िे म्िणाले ‘कािी सांगिा येि नािी. गाडी अजून आलीच नािी. 

खशवाय इथून खसकंििाबािला जाण्यासाठी कमीिकमी साडेपाच िे सिा िास 

लागिाि. ’  

मी पुन्िा त्यांना खवनंिी केली, ‘िुम्िी खसकंििाबािला फोन करून 

सांगू शकाल का की या गाडीने प्रवास किणािे कािी प्रवासी पुढे चेन्नई गाडीने 

जाणाि आििे. िेव्िा िवेखगिी येईपयंि िुम्िी चेन्नई एक्स्प्रेस सोडू नका. ’  

 त्यांनी माझ्याकडे थोडे खवखचत्र नजिेने बखघिले. पण प्रयत्न किण े

माझे काम िोिे. िे म्िणाले,  

 ‘िसं कसं सांगिा येईल बाई? िुम्िी अस ं किा, िी खिकडे िीन 

नंबिवि खनजामबाि गाडी उभी आि,े त्या गाडीने खनजामबाि पयंि जा आखण 

खिथून पुढे बसने खसकंििाबािला जा. खूप बस आििे खिथून. ’ (नशीब िो 
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स्टेशनमास्िि मिाठी बोलणािा िोिा म्िणून मी त्याला काय बोलले आखण िो 

मला काय बोलला िे खनिान आम्िाला एकमेकांना कळले ििी! )  

 त्याने दिलेला सल्ला अथाविच मला मान्य नव्ििा. एवढे सामान 

घेवून खनजामबाि पयंि जायचे, खिथून पुढे बस. पुन्िा िेल्वे स्टेशन िे बस स्टँड. 

छे. . छे. . आखण आपण त्या गाडीने खनघालो आखण िेवढ्याि िवेखगिी आली िि? 

खिला क्रॉस करून िी पुढे जायची. खशवाय नांिडे खसकंििाबाि सेकंड ए. सी. चे 

खिकीट वाया जाणाि. खनजामबाि गाडीचे साधे खिकीट काढावे लागणाि. बाप 

िे! सािखे काय किावे, कसे किावे असा जप चालला िोिा. बािा वाजले. 

िवेखगिी लौकि येण्याची कािीच आशा उिली नािी आखण आिा आली ििी 

आपण कािी चेन्नई एक्स्प्रेसच्या वेळेपयंि पोंचि नािी, असे वाटू लागले. 

खनखील, नमाला फोन किण्याचा प्रयत्न केला पण िी िोघे िॉखस्पटलमध्ये 

असल्यामुळे िो लागि नव्ििा. शेवटी मी खिकीट वापस किायचे ठिवले. 

रिझवेशन काउंटि वि गेले िि िो काउंटि विचा माणूस म्िणाला,  

 ‘बाई या खिदकटाचे अधेच पैसे खमळिील. ’  

 मी म्िणाले, ‘गाडी वेळेवि आली नािी याि माझी काय चूक आि?े 

मला पुढे चेन्नईला जायचे आि.े इथूनच उशीि झाला िि काय उपयोग? मला 

माझ्या खिदकटाचे पूणव पैसे खमळाले पाखिजेि. ’  
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 ‘एक काम किा, ’ िो म्िणाला. त्यालािी माझे म्िणणे पटल.े ‘गाडी 

जि िीन िासापेिा जास्ि उखशिा आली िि पूणव पैसे खमळिाि पण िुम्िी 

सािबेांकडून िसे खलहून आणा. ’  

 ‘ठीक आि.े मी आणिे िसे खलहून. ’ असे म्िणून मी खनघाले. मी 

सािबेांकडे खनघाले आखण िेवढ्याि गाडी येि असल्याची अनाऊंसमेंट झाली. 

पुन्िा मनाची चलखबचल. शेवटी ठिवल ेकी जे िोईल िे िोवो जायचेच. चेन्नई 

गाडी चुकली िि िात्री खसकंििाबािलाच वेटटग रूम मध्य ेमुक्काम किायचा आखण 

िसुिे दिवशी सकाळीच नांिडेला पिि यायचे. असा खवचाि करून, खिम्मि करून 

आखण िवेाचे नाव घेवून गाडीि चढले. गाडीि चढले िि काय? वेगळेच िशृ्य! 

गाडीि सगळीकडे काचा पसिल्या िोत्या. नंिि समजले की गाडी उखशिा 

येण्याचे कािण म्िणजे जालना स्टेशनच्या जवळपास कुठेििी गाडीवि िगडफेक 

झाली िोिी. आखण ए. सी. च्या डब्याच्या खखडक्यांच्या काचा फुटल्या िोत्या. 

आिील लोकांना कािी प्रमाणाि माििी लागला िोिा. बािा वाजिा गाडी नांिडे 

स्टेशनवि आली आखण सगळे लोक खिथे जमा झाले. पुढािी, बािमीिाि, 

डब्यािल्या काचा साफ किायला आलेले कमवचािी, िेल्वेिील अखधकािी, माि 

लागलेल्या लोकांना बघायला डॉक्टि आखण इिि बघे. माि लागलेल्या लोकांची 

खवचािपूस, और्धपाणी, पत्रकाि लोकांचे फोटो घेणे सुरु झाले. बािा वाजिा 

आलेली गाडी साडेबािा वाजले ििी नांिडे स्टेशनविच िोिी. माझा जीव 

सािखा खालीवि िोि िोिा. सकाळपासून पोटाि कािी नव्ििे. उठल्यावि फक्त 
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एक कपभि कॉफी घेिली िोिी. खाण्याचे बिोबि घेिले िोिे. नऊला गाडीि 

बसले की खायचे असा खवचाि केला िोिा. पण सगळेच खबघडले. कािीच सुचि 

नव्ििे. शेवटी बािा पस्िीसला गाडी खनघाली. गाडी िलल्यानंिि थोडा जीवाि 

जीव आला. इच्छा नव्ििी ििी थोडेसे खाऊन घेिले, कािण नािी खाल्ले िि 

पुन्िा त्रास आपल्यालाच िोणाि.  

 एक पखिला टप्पा िि पाि पडला िोिा. आिा खसकंििाबािला 

पोंचल्यानंििचा िसुिा टप्पा. डोक्याि खवचािांचा नुसिा गोंधळ सुरु िोिा. काय 

िोईल? कसे िोईल? िी गाडी वेळेवि खसकंििाबािला पोंचेल का? िी गाडी िीन 

ककवा चाि नंबि प्लॅटफॉमववि लागेल आखण चेन्नई गाडी एक नंबिवि असेल. 

सगळे सामान घेवून एक नंबिवि जायचे. कुली खमळेल का? आपल्याला पळिा 

येईल का? का कुठे पडू? आपण खिथे पोंचलो आखण िी गाडी खनघाली िि? 

एवढी धडपड करून चेन्नई गाडी नािी खमळाली िि? सािखे टेन्शन येि िोिे. 

मनाि येणाि ि े खवचाि कुणाशी ििी बोलून बिे वाटेल म्िणून डब्यािल्या 

लोकांशी गप्पा मािायला सुिवाि केली. कुणी म्िणे, िी गाडी जाईपयंि िी गाडी 

थांबविील, त्यांना थांबवावीच लागेल, िुम्िी काळजी नका करू. िि कुणी म्िण े

कािी सांगिा येि नािी. िी जि जास्िच उखशिा पोंचली िि िी गाडी कशी 

थांबेल? खशवाय डब्यािले वािाविणिी वेगळेच िोिे. सगळीकडे काचा झाल्या 

िोत्या, त्या झाडून कोपऱ्याि रठकरठकाणी काचांचे ढीग जमा केले िोिे. मधून 

मधून स्टेशनवि गाडी थांबली की िेल्वेच ेलोक, डॉक्टि येवून चौकशी करून जाि 
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िोिे. फोनाफोनी चालूच िोिी. डब्यािील लोकांच्या घिच्यांचे काळजी किणािे 

फोन येि िोिे. मी आपली प्रचिािूि िोवून िवेाचे नाव घेि बसले िोिे.  

 मी केलेला िवेाचा धावा आखण िेल्वेच्या ड्रायव्ििचे कौशल्य याची 

बिोबि सांगड जमली आखण बिोबि पाच पन्नासला गाडी खसकंििाबाि स्टेशनवि 

पोंचली. मनािल्या मनाि मी त्या वािन चालकाला शिशः धन्यवाि दिले. 

माझ्याकडे ििा खमखनटे वेळ िोिा. मी डब्याच्या िािािच सामान घेवून उभी 

िाखिले आखण जो कुली समोि दिसला त्याला पटकन सामान धिायला सांगून 

माझा चेन्नईचा गाडी नंबि, बोगी नंबि आखण सीट नंबि त्याला सांखगिला. 

पैशाच्या बाबिीि बोलायला ककवा घासाघीस किायला वेळच नव्ििा. िाििा 

चढून त्या कुलीच्या मागे पळि एक नंबिवि जािांना मी अििशः धापा टाकीि 

िोिे. िो कुली खबचािा थोडा पुढे जायचा आखण पुन्िा माझ्यासाठी थांबायचा. 

एसीचा डबािी सगळ्याि पुढे इंखजन जवळ िोिा आखण इकडे उिरून येिाना 

आम्िी गाडीच्या अगिी शेवटच्या टोकाला उििलो िोिो. पळि पळि कसाबसा 

एकिाचा िो डबा गाठला. कुलीने माझ्या सीट जवळ माझे सगळे सामान नीट 

लावून ठेवल.े मी धापा टाकिच डब्याि चढले. कशीबशी माझी सीट पकडली 

आखण सुटकेचा खन:श्वास सोडला. समोिच बसलेल्या बाईने पटकन पाण्याची 

बाटली माझ्यासमोि धिली. धापा टाकीि आलेल्या माझ्याकडे सगळे लोक 

‘खबचािी’ या अथावने बघि िोिे. कुलीने चाळीस रुपये माखगिले. मी त्याला 

पन्नासची नोट दिली आखण बाकी िुझ्याकडेच िाहू ि े असे खुणावले. मी 

बोलण्याच्या मन:खस्थिीि नव्ििे, कािण अजून माझ्या धापा कमी झाल्या 
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नव्ित्या. िोिी खूर् झाला. मी शांि बसले आखण गाडी सुरु झाली. आत्ता कुठे मी 

खनवांि झाले िोिे. नमाला फोन केला. आल्यावि सखवस्िि बोलू म्िणून 

सांखगिले. खिला ि े सगळे कािीच माखिि नव्ििे कािण िपुािी आमचे बोलणे 

झाले िेव्िा गाडी लेट आिे एवढेच मी सांखगिले िोिे. त्यािला गंभीिपणा खिला 

जाणवू दिला नािी. फोनवि बोलून झाल्यावि मी जेवण केले आखण आयपॉड 

काढून गाणी ऐकि शांि पडून िाखिले. आिा सकाळ पयंि, चेन्नई येई पयंि कािी 

घोि नव्ििा.  

 सकाळी सिा सव्वा सिा वाजिा गाडी चेन्नईला पोंचली िि खिथे 

िसुिेच िाट वाढून ठेवलेले. स्टेशनवि उिििाच बखघिले िि खिथे धुवांधाि 

पाऊस. खालची विची धाि एक. नुसिा िणिण आवाज येि िोिा. खनखील, 

नमाला फोन केला िोिा आखण िे मला घ्यायला स्टेशनवि येणाि िोिे, त्यामुळे 

असे घाबिल्यासािखे वगैिे कािी झाले नािी. पण िे िोघे मोटिसायकलवि 

असल्यामुळे पावसाि अडकून पडल ेिोिे. िेनकोट असले ििी वािन चालवण्या 

एवढा पाऊस आटोक्याि नव्ििा. फोनवि संपकव  िोिाच. नमाने मला सांखगिले 

िोिे की िू खजथे आिसे खिथेच थांब. मी खिला माझा प्लॅटफॉमव नंबि आखण एका 

फू्रट शॉपची खूण सांखगिली. िो पाऊस, िे वािाविण, स्टेशनविचा िो 

कलकलाट (िोिी वेगळ्या भार्ेिला), प्रवाशांची िी धावपळ, लगबग, चिा 

कॉफी आखण इिि खाण्याच्या पिाथांचे खमंग वास, या सगळ्यांचा मी मस्ि 

आनंि घेि िोिे. पावसामुळे त्या वािाविणाला जी खुमािी आली िोिी िी कािी 
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औिच िोिी. असा बिाच वेळ गेला. पाऊस थांबायची कािी खचन्ि ेदिसेनाि. मी 

खिथेच एका नळावि िोंड धुिले. पावसाळी वािाविणामुळे कॉफीच्या िकुानावि 

लोकांची झुंबड उडाली िोिी. िशीच त्या गिीि जावून एक कप कॉफी घेिली. ि े

सगळे किि असिांनाच सामानाकडे लि द्यायची कसिििी किावी लागि िोिी. 

मी त्या फू्रट शॉपच्या जवळ जवळच घोटाळि िोिे. कािण िी िोघे आली िि 

चुकामुक व्िायला नको. िसे मोबाईल असल्यामुळे प्रश्न नव्ििा. पाऊस मधूनच 

थांबल्या सािखा वाटायचा की पुन्िा एकिम जोि धिायचा. पाऊस थोडा 

थांबल्यासािखा वाटला की िी िोघे खनघि आखण पुन्िा सुरु झाला की कुठेििी 

थांबि. असा साधािण िोन अडीच िासांचा वेळ मी खिथे काढला. मजल िि 

मजल किीि िी िोघे एकिाची साडे आठ वाजिा स्टेशनवि पोंचली. पाऊस 

चालूच िोिा. मग खिथेच कॅन्टीनमध्ये नाश्िा करून ििाच्या सुमािास आम्िी 

घिी पोंचलो.  

 चेन्नईचा आठ दिवसांचा कायवक्रम ठिलेला िोिा. खनखील आखण 

नमा िोघांनी पण सुट्टी घेिली िोिी. िोन दिवस पॉन्डेचिीला गेलो. िेथील 

अिप्रविांची समाधी बघून मन कसे शांि झाले. िेथील समुद्र िि अगिी 

बघण्यासािखा आि.े समुद्रदकनािा अखिशय स्वच्छ. थोडासुद्धा कचिा कुठे दिसि 

नव्ििा. सगळीकडे शांििा पसिली िोिी. खशवाय त्या दिवशी पौर्थणमा िोिी, 

त्यामुळे िि त्या सौंियावि आणखीच भि पडल्यासािखी वाटि िोिी. जोिजोिाि 

उसळणाऱ्या त्या लाटा, त्यांचा फेस, त्यांचे िे उत्स्फूिव संगीि आखण चांिीसािखे 
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चमचमणािे पाणी. दकिी वेळ आम्िी चालि िोिो आखण दकिी वेळ खिथे बसलो 

िेच कळले नािी. मुंबईच्या बीचविचा कलकलाट, अस्वच्छिा आखण येथील 

शांििा आखण स्वच्छिा याची मनाि उगाच नकळि िुलना िोवू लागली.  

 त्यानंििचा एक दिवस खिरुपिीला गेलो. टुरिस्ट बस िोिी. 

सकाळचा नाश्िा, चिा, जेवण सगळे त्यांच्याकडेच िोिे. त्यामुळे आम्िाला फक्त 

जाणे आखण िशवन घेणे एवढेच काम िोिे. प्रसािाचे लाडू सुध्िा त्याच माणसाने 

आणून दिले. त्यामुळे खिथे कािीिी त्रास झाला नािी. िशवन छान झाले. िेथील 

िुफान गिीला आखण चेंगिाचेंगिीला मात्र िोंड द्यावे लागले. खिरुपिीहून 

आल्यानंिि एक दिवस चेन्नईला बाििे खिेिी, जेवण याि गेला. आठ दिवस कसे 

गेले ि ेपण कळले नािी.  

 ठिल्याप्रमाणे िसुिे दिवशी संध्याकाळी मी खिथून खनघाले. 

स्टेशनवि बसवून िणे्यासाठी नमा आली िोिी. सकाळी सिा वाजिा 

खसकंििाबािला पोंचले. नांिडेला जाण्यासाठी िवेखगिी िपुािी िीड वाजिा 

िोिी. िोपयंि भिपूि वेळ िोिा िो वेटटग रूम मध्ये काढायचा िोिा. वेटटग 

रुममध्ये सामान सगळे व्यवखस्थि लावून ठेवले. िोंड धुवून फे्रश झाले. थोड्या 

वेळाने कॉफी घ्यावी असा खवचाि केला. मला खसकंििाबाि स्टेशनविची कॉफी 

खूप आवडिे. आठ वाजून गेले ििी कुणाचा फोन आला नािी. आिा आपणच 

नमाला फोन करून आपण पोंचल्याचे सांगावे आखण नंिि कॉफी घ्यावी असा 

खवचाि करून मी पसव उघडली िि काय? पसवमध्ये मोबाइलच नािी. म्िणज े
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मोबाइल ििवला का काय? सगळी पसव शोधली. पण छे! मोबाइल कािी 

सापडला नािी. आिा मात्र मोबाइल ििवल्याची माझी खात्री झाली. काय 

किावे? मोठा प्रश्नच पडला. सगळे नंबि त्यािच स्टोअि केलेले िोिे. आखण 

मित्वाचे नंबि जिी मला पाठ असले ििी िािाि फोन नसल्यामुळे त्याचा काय 

उपयोग िोिा? आिा इथे स्टेशनवि मोबाइल कुठे शोधणाि? मोबाइल गेला असे 

गृिीि धरून मी स्वस्थ बसले. कॉफी खपण्याचा पण मूड गेला. थोड्या वेळाने 

मनाि पुन्िा खवचाि आला, असे स्वस्थ बसून िािण्याि काय अथव आि?े 

कािीििी िालचाल किावी. खिथेच वेटटग रूममध्ये बसलेल्या एका माणसाला 

मी खवनंिी केली,  

 ‘भाईसाब, मै अभी चेन्नईसे आई हु,ं मुझे िोपििकी गाडीसे आग े

जाना ि|ै लेकीन मेिा मोबाइल शायि गुम िो गया ि|ै आपके मोबाइलसे आप 

मेिा नंबि ट्राय किेंगे प्लीज? ’  

 त्या माणसाने त्याच्या मोबाइलवरून माझा नंबि लावला. िो एका 

माणसाने उचलला. त्यांचे िोघांचे िेलगुमधे कािीििी बोलणे झाले. त्याने नंिि 

मला सांखगिले की,  

 ‘आपका मोबाइल जॉजव नामके एक स्टेशनमास्टिको खमला ि|ै वो 

अभी प्लॅटफॉमव नंबि टेनपि उनकी केखबन मे ि|ै आप विा जाके अपनी पिचान 

िकेे कलेक्ट कि सकिी ि|ै’ 
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 त्याचे िे बोलणे ऐकून मला खूपच आनंि झाला. सामान खिथेच 

साखळीने बांधून ठेवून मी माझ्या मोबाइल शोधण्याच्या मोखिमेवि खनघाले. मी 

प्लॅटफॉमव ििावि गेले. खिथे ना कोणिी केखबन िोिी ना कुणी स्टेशनमास्िि. 

मला वाटले की िो टेन म्िणाला किाखचि िे िीन असेल, िो प्रििी बोलि िोिा. 

आपल्या ऐकण्याि चुकले असेल. मग मी िीन नंबिवि गेले. आखण असे करून मी 

खसकंििाबाि स्टेशनविचे सगळे प्लॅटफॉमव आखण त्यावि िोत्या त्या सगळ्या 

केखबन बखघिल्या. पण जॉजव नावाचा कुणीिी स्टेशनमास्िि खिथे नव्ििा. कुणी 

म्िणे की त्याने िुम्िाला खोटे सांखगिले. िि कुणी म्िणाले की िो िसुऱ्या एखाद्या 

स्टेशनवि असेल. एकजण िि म्िणाला की या नावाचा कुणी स्टेशन मास्िि इथ े

नािीच. शेवटी मी खसकंििाबाि स्टेशनवि असलेल्या पोलीस स्टेशन मध्ये माझा 

मोबाइल ििवला असल्याची िक्राि नोंिवायला गेले. पण िे माझी लेखी िक्राि 

घायला ियाि िोईनाि. आधी िुम्िी शोध घ्या अस ेत्यांनी मला सांखगिले. नंिि 

मी पुन्िा एकिा िाििा चढून गेले आखण असेच एका कोणत्याििी प्लॅटफॉमववि 

केखबन दिसली खिथे गेले. खिथे एक स्टेशन मास्िि बसले िोिे. त्यांना मी पुन्िा 

माझा सगळा इखििास सांखगिला. िे खबचािे चांगले िोिे. त्यांनी मला बसायला 

सांखगिले आखण माझ्या मोबाइलवि कॉल केला. पुन्िा िो जॉजव नावाचा माणूस 

त्यांना बोलला. पुन्िा त्यांचे िेलगु मध्य ेबोलणे झाले आखण त्यांनी मला सांखगिले 

की ि ेजॉजव नावाचे स्टेशन मास्िि नामपल्ली स्टेशनवि एक नंबि प्लॅटफॉमववि 

असलेल्या केखबन मध्ये बसलेले आििे. िुमचा मोबाइल त्यांच्या जवळ आि.े 

िुम्िी लौकि खिथे जावून घेवून या. त्यांची ड्युटी साडे अकिा पयंिच आि.े  
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बाप िे! आिा आणखी एक नवीनच संकट आ वासून उभे िाखिले 

िोिे. मला िेथील कािीच माखििी नव्ििी. कसे जायचे? दकिी लांब आि?े 

सामानाचे काय किायचे? कुठे ठेवायचे? आपल्या गाडीच्या वेळेपयंि जावून येणे 

िोईल का? असे दकिीििी प्रश्न मनाि येि िोिे. पण आिा नामपल्लीला जावून 

मोबाइल घेवून येणे िा एवढा एकच पयावय माझ्याकडे िोिा. आत्तापयंि एवढी 

खटपट केली, थोडे यश खमळाले आिा िि जावून मोबाइल आणायलाच िवा अस े

वाटू लागले. कािीजणांकडे चौकशी केली िि कुणी म्िण,े लोकल टे्रनने जा, कुणी 

म्िणे बसने जा. कािीच कळेना.  

वेटटग रूम मध्ये सामान ठेवून घायला खिथला वॉचमन ियाि 

नव्ििा. शेवटी पुन्िा खवचाि केला की याला त्याला खवचािण्यापेिा पोलीस 

स्टेशन मध्य ेजावूनच नीट चौकशी किावी. त्या लोकांनी स्पष्ट सांखगिले,  

‘मॅडम, आप ऐसा दकजीये, आपका सब सामान लेके ऑटोसे 

नामपल्ली जाईये| जयािा ििू निी| जानेका सौ औि आनेका सौ रुपया लगेगा | 

एक घंटेमे आप जाके आ सकिी ि|ै’ 

त्यांच्या बोलण्याने मला धीि आला आखण सगळे सामान घेवून 

आमची स्वािी खसकंििाबाि स्टेशनच्या बाििे ऑटोच्या शोधाि खनघाली. त्या 

लोकांनी सांखगिल्याप्रमाणे मी शंभि रुपये िवेून नामपल्ली स्टेशनवि गेले. खिथे 

एक नंबिवि असलेल्या केखबनमध्ये गेल.े खिथे जावून चौकशी केली िि समजल े

की जॉजवची ड्युटी संपली िोिी आखण िे खनघून गेले. ििी पण मी धीि सोडला 
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नािी आखण त्या केखबनमध्ये जे स्टेशनमास्िि बसले िोिे त्यांना भेटले. त्यांना 

पुन्िा माझा सगळा इखििास सांखगिला. आणखी एक गंमि, या स्टेशनमास्िि 

लोकांशी बोलिांना माझ्या इंखललश बोलण्याचा कस लागि िोिा. खिथे 

कुणाशीिी बोलिांना मला इंखललश, प्रििी (िेिी साउथ इंखडयन स्टाईल मध्ये) 

असा द्राखवडी प्राणायाम किावा लागि िोिा. िशी मी बऱ्यापैकी इंखललश बोलि 

िोिे. ऑदफसमध्ये, खमटींगच्या वेळेस बोलावे लागि अस.े पण िे ऑदफसचे 

बोलणे वेगळे आखण ि े िसुिे व्यविािामधले बोलणे वेगळे. पण केली खिम्मि. 

(िीच पुढे आपल्याला अमेरिकेला जािांना उपयोगी पडणाि आि,े ि ेलिाि येि 

िोिे. खिे िि अमेरिकेचे प्रवास वणवन खलखिण्यापेिा ि े सगळे खलखिणे म्िणज े

नमनालाच धडाभि िेल िोि आि.े पण िी एवढी सगळी पाश्ववभूमी खलखिण्याचा 

उदे्दश एवढाच की मी केलेला िा प्रवास आखण प्रत्यि अमेरिकेला जाईपयंिचे 

पुढील सगळे प्रसंग असे िोिे की त्यापुढे माझी अमेरिकेचा प्रवास एकटीने 

किण्याची भीिीच खनघून गेली. आखण एक वेगळाच आत्मखवश्वास माझ्यामध्ये 

खनमावण झाला. )  

 त्यांनी मला इंखललशमधून बिेच प्रश्न खवचािले. त्या सवव प्रश्नांची 

उत्तिे मी समाधानकािक दिली असावीि. लौकिच आमचा िा सुसंवाि संपला 

आखण त्यांनी िळूच त्यांच्या ड्रावि मधून माझा मोबाइल काढून माझ्या िािाि 

दिला. माझा ििवलेला मोबाइल मी जेव्िा माझ्या स्विःच्या डोळ्यांनी बखघिला 

िेव्िा मला अगिी कृिकृत्य झाल्यासािखे वाटले. माझे आत्तापयंिचे कष्ट, माझी 
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मेिनि फळाला आली िोिी. जगािील एखािी अप्राप्य वस्िू आपल्या िािाि 

पडली आि े अस े वाटले आखण अिीव समाधानाने मन भरून गेले. (फक्त 

डोळ्यािून आनंिाश्रू यायचे िेवढे बाकी िाखिले िोिे. ) 

पुन्िा िसुिा ऑटो करून, त्याला शंभि रुपये िवेून मी खसकंििाबाि 

स्टेशनवि आले. माझे मोबाइल खमशन यशस्वी झाले िोिे. बािा वाजले िोिे. 

िीड वाजिा गाडी िोिी. वेळ भिपूि िोिा. सकाळी सिा वाजल्यापासून िीड 

वाजेपयंि वेळ कसा काढायचा िा प्रश्न पडला िोिा, िो आपोआपच सुटला. उलट 

वेळ कसा गेला िे पण कळले नािी. माझा चिा, नाश्िा सगळेच िाखिले िोिे. मी 

पुन्िा सगळे सामान वेटटग रूम मध्ये ठेवले. एखािी मोिीम फत्ते करून 

आल्यानंििच्या खवजयी वीिा प्रमाणे माझा चेििा फुलला िोिा. कॅन्टीन मध्य े

जावून मी नाश्िा केला, कॉफी घेिली. आखण पुढच्या प्रवासासाठी सज्ज झाले.  

एकोणीस ऑक्टोबिला मी नांिडेला आले. िोन दिवस ऑदफसच े

काम करून पुन्िा चोवीस िािखेला मुंबईला खव्िसा साठी जायचे िोिे. आिा 

पुन्िा सुट्टी मागावी लागणाि िोिी. िेवढ्याि िेवीस िािखेला मुंबईला खमटटग 

असल्याबद्दलचा मेल आला आखण माझा जीव भांड्याि पडला. थोडेसे िायसे 

झाले. म्िणज ेआिा मला िेखवसची खमटटग अटेंड करून चोवीसला माझे खव्िसाचे 

काम कििा येणाि िोिे. खशवाय ऑदफसच्या कामासाठी जायचे म्िणून टी. ए. 

डी. ए. खमळाला असिा िो वेगळाच.  
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िाबडिोब रिझवेशन केले. खवशेर् म्िणजे या वेळेस माझी सीट 

अपग्रेड िोवून मला एचए1 मध्ये सीट खमळाली आखण माझा प्रवास अखिशय 

सुखाचा झाला. खमटटग संपल्यानंिि नेिमी ठिल्याप्रमाणे मी आखण खनलू 

चचवगेटला भेटलो आखण िोघी खमळून घिी आलो. िात्री खगिीर्ने पुन्िा एकिा 

सगळी कागिपत्रे बखघिली. आमचा सगळ्यांचा िा पखिलाच अनुभव 

असल्यामुळे कुणालाच कािी माखिि नव्ििे. अमेरिकेला जावून आलेल्या बऱ्याच 

लोकांना मी त्याबद्दल खवचािले पण प्रत्येकाचा अनुभव वेगळा िोिा. कािी 

जणांना खव्िसा नाकािण्याि आला िोिा. पण माझा खव्िसा नाकािण्याि येणाि 

नािी अशी आम्िाला खात्री वाटू लागली. कािण मला नोकिी िोिी. माझ्या िोन 

मुली भाििाि िोत्या. मला वापस येणे आवश्यक िोिे, म्िणज ेमी येणािच िोिे. 

पण माझे जे जुने वीस वर्ांपूवीचे नेमणूक पत्र िोिे त्याबद्दल खगिीर्ला थोडी 

शंका वाटिच िोिी. मला मात्र सािखे धडधडि िोिे. कसे जायचे, काय किायचे 

वगैिे सगळी चचाव िात्रीच झाली. खिथे इिि कुणाला प्रवेश नसल्यामुळे सोबि 

कुणी येण्याचा प्रश्नच नव्ििा.  

ठिल्याप्रमाणे मी आखण खनलू सकाळी आठ वाजिा लोकलने खनघून 

मिालक्ष्मी स्टेशनला उििलो. मुंबईला लोकलने प्रवास म्िटंले की माझी 

घाबिगुंडीच उडिे. बिोबिचे सामान कुणीििी चोिेल िी भीिी. असे वाटायचे 

की आपल्या िािािील मित्वाची कागिपत्रांची बॅग खिसकावून घेवून कुणी पळून 

गेले िि? मी िी बॅग खनलूच्याच िािाि दिली. मिालक्ष्मीला उिरून, टैक्सी 
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पकडून आम्िी खव्िसाच्या ऑदफसमध्ये पोंचलो. खिने मला खिथे सोडले आखण िी 

खिच्या ऑदफसला खनघून गेली. अमेरिकन एम्बसीचे िोन ऑदफस खिथे िोिे. 

पखिल्यांिा आम्िी खजथे गेलो खिथे वेटटग िॉल िोिा. िोनशे पन्नास रुपये भरून 

खिथे थांबायचे. खिथे चिा, नाश्िा खमळायचा. िे पैसे खगिीर्ने आधीच भरून 

ठेवले िोिे. त्या िॉल मध्ये टी. व्िी. पण िोिा आखण त्यावि न्यूज चालू िोत्या. 

शेअि माकेट सािखे डाऊन िोि िोिे आखण पिि पिि िेच िाखवि िोिे. मंिी 

चालू िोिी. डॉलिचा भाव वाढि िोिा. त्या दिवशी डॉलिचा भाव सगळ्याि 

जास्ि म्िणज ेपन्नास रुपये असा िोिा. का कोण जाणे पण मला एकूण वािाविण 

प्रखिकूलच वाटि िोिे. खव्िसाच्या इंटिव््यू साठी िसुऱ्या ऑदफसमध्ये जावे 

लागायचे. त्यासाठी लोकांना खिथे घेवून जाण्यासाठी त्यांची गाडी असायची. 

वेळेप्रमाणे लोकांच्या बॅच असि. माझा नंबि येण्यासाठी वेळ िोिा. मला त्या 

दिवशी शुक्रवािचा उपास िोिा, त्यामुळे कािी खायचे पण नव्ििे. कॉफी 

घेण्याचीिी इच्छा झाली नािी.  

खिथे बसलो असिांना एका पुण्याच्या बाईची थोडी ओळख झाली. 

खिचा मुलगा इंखजखनयि झाला िोिा. त्याचा खव्िसा काढण्यासाठी िी िोघे खिथे 

आली िोिी. त्या मुलाची आखण माझी इंटिव््यूची वेळ एकच िोिी, साडे 

अकिाची. सामान खिथेच लॉकि मध्य े ठेवले िोिे. आमच्या बॅचला नेण्यासाठी 

गाडी आली िेव्िा िेथील रिसेप्शखनस्टने सवावना ियाि िािण्यास सांखगिले. 

माझी पसव लॉकि मध्ये ठेवली िोिी. मी त्या बाईंना खवचािले, की खिकडे कािी 
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पैसे लागिील का? िेव्िा त्या म्िणाल्या की खिकडे पैसे वगैिे कािी लागणाि 

नािीि. मी पुन्िा एकिा त्या रिसेप्शखनस्टलािी पैशांबद्दल खवचािले. खिनेिी िेच 

सांखगिले. ‘विा पैसा वगैिे कुछ निी लगेगा. अपने अपने कागि संभालके लेके 

जाव. ’. मी थोडी खनधावस्ि झाले. गाडी आल्यानंिि आम्िी सगळे त्या िसुऱ्या 

ऑदफसमध्ये जाण्यासाठी खनघालो. खिथे पोंचल्यावििी माझी मन:खस्थिी बैचैनच 

िोिी. आम्िी लाईनमध्ये उभे िाखिलो आखण मला पखिला फटका बसला िो 

खिथेच. िेथील एका मुलीने मला लाईन मधून बाजूला केले. मला एकिम धसकन 

केले. बाकीचे लोक सगळे िांगेि पुढे जाि िोिे, त्यांना टोकन खमळि िोिे. त्यांची 

कफगि प्रप्रट साठी लाईन लागि िोिी. आखण मी आपली ि े सगळे बघि एका 

बाजूला उभी िोिे. थोड्या वेळाने त्या मुलीने मला सांखगिले की िुमचा फोटो 

बिोबि आलेला नािी. आत्ताच्या आत्ता िसुिा काढून लावा. खिथे एक फोटोग्राफि 

बसलेलाच िोिा. िो िाबडिोब फोटो काढून प्रप्रट काढून ििे िोिा. मी त्याला 

जावून खवचािले की दकिी पैस ेलागिील? त्याने सांखगिले िोनशे रुपये. िाय िे 

िवैा! मी िि माझी पसव त्या आधीच्या ऑदफसमध्ये लॉकि मध्ये ठेवून आले िोिे. 

आिा पुन्िा त्या ऑदफसमध्ये जा, लॉकि मधून पैसे काढा. खशवाय आि येिाना 

सेक्युरिटी चेक िोवून आि प्रवेश खमळाला िोिा. त्या ऑदफसमध्ये जायचे म्िणजे 

त्यांच्या गाडीप्रमाणे येणे, जाणे. सगळेच अवघड िोवून बसले िोिे. माझ्या 

अंगािले अवसानच गेले. िािपाय गळून गेले. अंगाला िििरून घाम सुटला. एक 

वाजून गेला िोिा आखण मी सकाळपासून पाणी सुध्िा प्याले नव्ििे. आिा काय 
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किावे? इथे आपल्या ओळखीचे कोण असणाि? आखण मला एकिम त्या 

पुण्याच्या बाईच्या मुलाची आठवण आली. िो माझ्या बिोबिच लाईन मध्य े

उभा िोिा पण आिा बिाच पुढे गेला िोिा. मी पटकन त्याला शोधून काढल े

आखण सिळ सिळ त्याला िोनशे रुपये माखगिले. मी त्याला स्पष्ट सांखगिले की 

माझा फोटोचा प्रॉब्लेम झालाय आखण सगळे लोक म्िणि िोिे की खिथे पैस े

लागणाि नािीि, म्िणून मी माझी पसव इथे आणली नािी. त्याला िे माखिि िोिे, 

कािण त्याच्या समोिच मी ि े त्याच्या आईला खवचािले िोिे. मी असे पण 

म्िणाले की त्या ऑदफसमध्ये गेल्यावि मी िुमचे पैस ेिवेून टाकीन. त्या मुलाने 

मला पटकन िोनशे रुपये काढून दिले. खिे िि त्याचे उपकाि मी जन्मभि 

खवसिणाि नािी. कसा बसा मी फोटो काढला. आपल्यासािखेच असे फोटो काढून 

घेणािे आणखी कुणी खिथे आि ेका िे पण मी िळूच बघि िोिे म्िणजे िेवढाच 

मनाला दिलासा. पण त्यावेळी ििी खिथे िसे कुणी दिसले नािी.  

झाले! एकिाचा फोटो खमळाला. मी िो त्या मुलीला दिला. खिने 

मला पिि एका जागेवि बसायला सांखगिले. िी मला म्िणाली िुमच्या नावाची 

अनाऊंसमेंट िोईल िेव्िा िुम्िाला जया प्रवडोवि बोलविील खिथे जा. मी खिथे 

बसले खिी, पण माझी सािखी चुळबुळ चालू िोिी. सवावना टोकन खमळाले िोिे. 

सवांच्या िािाि िे टोकन आखण गुलाबी िंगाचा एक कागि िोिा. त्यांचा नंबि 

आला की िे खव्िसाच्या इंटिव््यूसाठी जया प्रवडोवि बोलावले खिथे जाि. त्या 

प्रवडोवि इंटिव््यू घेणािे सगळे अमेरिकन बघून िि माझे धाबेच िणाणले िोिे. 
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िे काय बोलिील िे आपल्याला कळेल का? आपण काय बोलू िे त्यांना कळेल 

का? एकमेकांचे बोलणे नीट ऐकू येईल ना? का आपले काय. . ऊं. . आं. . अस े

किावे लागेल? िश्मीने फॉमवमध्ये इंटिव््यू साठी मिाठी भार्ाच दिली िोिी, िे 

ििी बिे झाले. नािीिि आपल्या इंखललश बोलण्याचे चांगलेच वाभाडे खनघायचे. 

माझे सगळे लि त्या इंटिव््यू िवेून येणाऱ्या लोकांकडेच असायचे. कुणाला 

खव्िसा खमळे, कुणाला नािी. आिला माणूस पासपोटव िािाि घेवून वापस आला 

की बाििे बसलेले सगळे लोक हू ं SSSSSSSS. . करून एक मोठा सुस्कािा 

सोडि. जयांना खव्िसा खमळाला िे िसि िसि बाििे येि. बाििे बसलेल्या 

प्रत्येकालाच उत्सुकिा िोिी की आपले काय िोईल? माझे िि अजून कशािच 

कािी नव्ििे. मी मधूनच िोनिा उठून जावून त्या मुलीला खवचािले की माझे 

काय झाले? शेवटी िी माझ्यावि खचडली आखण मला म्िणाली, ‘िुम्िाला 

बसायला सांखगिले ना, मग िुमचे नाव येईपयंि बसा खिथेच. ’ मी आपली 

मुकाट्याने बसून िाखिले. शेवटी एकिाची िेिा नंबिच्या खखडकीवि येण्यासाठी 

माझ्या नावाची अनाउन्समेंट झाली. मी िेिा नंबिच्या खखडकीवि गेले. खिथे 

मला टोकन खमळाले आखण िो गुलाबी िंगाचा कागि पण खमळाला. िेथील 

मुलीने मला कफगि प्रप्रट साठी नंबि लावण्यास सांखगिले. म्िणजे आत्ता कुठे 

माझी सुिवाि झाली िोिी. कफगि प्रप्रट झाल्यानंिि मग मला खव्िसा 

इंटिव््यूसाठी पुन्िा खिथेच बसून िािावे लागले. शेवटी अडीच वाजिा माझा 

नंबि लागला. साि नंबिच्या खखडकीवि मला बोलावण्याि आले. एक छोटीशी 
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केखबन िोिी. खिथे आिमध्ये गेल्यावि मला थोडे िायसे झाले, कािण खिथे मी 

एकटीच िोिे, िसुिे कुणी नव्ििे. उभे िाहूनच मुलाखि द्यावी लागणाि िोिी. 

त्यांचे बोलणे आपल्याला ऐकू येण्यासाठी आखण आपले बोलणे त्यांना ऐकू 

जाण्यासाठी समोि एक माईक िोिा. िो बखघिल्यावि माझ्या शंकेचे खनिसन 

झाले. खिथे एक िभुार्ा िोिा. मी गेल्याबिोबि त्याने मला खवचािले,  

‘िुम्िी कोणत्या भार्ेि बोलणाि? ’ 

‘मिाठीि. ’ मी सांखगिले.  

त्यांनी प्रश्न खवचािण्यास सुिवाि केली. अमेरिकन माणूस प्रश्न 

खवचािायचा, िो िभुार्ा िो प्रश्न मला मिाठीि खवचािायचा. खिे िि त्यांचे 

सगळे बोलणे मला कळि िोिे, पण त्या अमेरिकन माणसासमोि इंखललश मध्य े

बोलायची माझी प्रिमि िोि नव्ििी. खशवाय त्या अमेरिकन माणसाच्या 

कपाळाविील आठ्या आखण खिथले िे एकंिि वािाविण बघून मला सािखे असे 

वाटि िोिे की नको िो खव्िसा आखण नको िे अमेरिकेला जाणे. आपण आपले 

इथेच बिे. आमची प्रश्नोत्तिे झाली िी अशी,  

‘िुम्िाला अमेरिकेला कशासाठी जायचे आि?े ’ 

‘माझी मुलगी आि ेखिथे, खिला भेटायला जायचय. ’ 

‘खचव कोण किणाि? ’ 

‘जावई’ 

‘िे काय कििाि खिथे? ’ 
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‘खसस्को कंपनीि इंखजखनयि आििे. ’ 

मुलगी काय कििे? ’ त्यांना बहुिेक जावयाशी कािी िणेे घेण े

नसावे.  

‘एम. एस. ’ 

‘कुठल्या खवर्याि’ 

‘कॉम्पुटि सायन्स मध्य’े  

‘िुम्िाला दकिी मुली आििे? ’ 

‘िीन’ 

‘त्या काय कििाि? ’ 

मुलींबद्दल त्यांनी खवचािले मात्र, मी बोलायला लागले. ‘एक 

मुंबईला असिे, सर्थव्िस कििे. िसुिी चेन्नईला असिे, िी डॉक्टि आि.े िोघींची 

लग्ने झाली आििे. ’  

खिे िि ि ेवाक्य मी बोलायला नको िोिे पण िे मला नंिि कळले. 

त्यांनी जेवढे खवचािले िेवढेच उत्ति द्यायचे असिे. त्यांनी मला मुलींची लग्ने 

झाली आििे का अस ेथोडेच खवचािले िोिे?  

त्यांची प्रश्नांची सिबत्ती सुरूच िोिी.  

‘घिी आणखी कोण कोण आि?े ’ 

‘माझ्या सासूबाई आििे. म्िािाऱ्या आििे. माझ्याजवळच असिाि. 

’ 
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‘मग आिा िुम्िी अमेरिकेला गेल्यावि त्यांना कोण बघणाि? ’ 

‘माझे िीि, जाऊ आिेि. ’ 

‘िुम्िी कुठे नोकिी कििा? ’ 

‘बी. एस. एन. एल. मध्ये’ 

‘बी. एस. एन. एल. म्िणजे काय? ’ 

एवढी मोठी कंपनी, त्यांना माखिि नािी? मला आश्चयव वाटले. 

‘भािि संचाि खनगम खलखमटेड. मी खिथे अकौंटंस ऑदफसि आि.े ’ 

‘िुम्िाला पगाि दकिी खमळिो? ’ 

‘मखिन्याला पस्िीस िजाि. ’ 

‘आिा िुम्िाला जाण्यासाठी सुट्टी मंजूि झाली का? िसे िुम्िी लेखी 

खलहून आणले आिे का? ’ 

‘म्िणज े िशी िोंडी मंजूि झाली आि.े फाईल अजून प्रोसेस मध्ये 

आि.े मी िसे लेखी कािी खलहून आणले नािी. ’ मी बोलले खिी. पण आिा माझा 

आत्मखवश्वास िळू िळू डळमळीि िोवू लागला. मनाि म्िणाले, िुमची चाि 

मखिन्यांची सुट्टी मंजूि झाली आि ेअसे िोन मखिने आधीच कोणत्या कायावलयाि 

लेखी खलहून ििेील?  

एवढे बोलून झाल्यावि िो अमेरिकन माणूस आि कुणाकडे ििी 

गेला. त्याने कुणाला ििी खवचािले (बहुिेक त्याचे वरिष्ठ असिील) पस्िीस िजाि 



माझी अमेरिकावािी  नंदिनी िेशमुख 

ई साखित्य प्रखिष्ठान  www.esahity.com  

मंथली इन्कम आि,े खव्िसा द्यायचा का? मला िो दिसििी िोिा आखण काय 

बोलि िोिा िेिी कळि िोिे.  

थोड्याच वेळाने िो पिि आला आखण मला सांगण्याि आले,  

‘सॉिी. िुमची आर्थथक परिखस्थिी कािी एवढी चांगली वाटि नािी, 

त्यामुळे आम्िी िुम्िाला खव्िसा िवेू शकि नािी. ’ त्यांनी लगेच कॉम्पुटि मधून 

िसे एक पत्र काढले आखण िे पत्र आखण माझा पासपोटव मला पिि दिला. मी 

बाििे आले. माझे डोके बधीि झाले िोिे. काय िोि िोिे िे कळि िोिे पण 

डोक्याि खशिि नव्ििे. बाििे आल्यानंिि जेव्िा लोक माझ्याकडे बघू लागले 

िेव्िा एकंिि प्रकाि माझ्या लिाि आला आखण पुन्िा मी गखलिगात्र झाले. 

एकिम थकून गेल्यासािखी खिथेच एका खुचीवि बसले. खिे िि मला खव्िसा 

खमळणे अखिशय आवश्यक िोिे. पण ि ेकाय िोवून बसले? आिा कसे िोईल? 

खवमानाचे खिकीट िि काढून ठेवले िोिे. आखण िश्मीचे दिवसिी जवळ येि 

चालले िोिे. अशा वेळी मी खिथे खिच्याजवळ असणे आवश्यक िोिे. लग्नाला 

िोन वर्े िोि आली िोिी आखण लग्न झाल्यावि िी अमेरिकेला गेली, त्यानंिि 

िि मी खिला बखघिलेिी नव्ििे. गिोििपणािले डोिाळे पुिवण ेिि िाहूच द्या, 

खनिान बाळंिपणाच्या वेळी ििी खिच्या जवळ असणे आवश्यक िोिे. आखण मी 

ि ेकाय करून बसले? मी या गोष्टीला एवढी घाबिले का िोिे? सुिवािीपासूनच 

माझ्या मनाि सािखी नकािघंटा का वाजि िोिी?  
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थोड्याच वेळाि मी भानावि आले. आिा मला घिी बोरिवलीला 

वापस जायचे िोिे. एवढ्या लांब? िेिी लोकलने. बाप िे! मी घड्याळाि 

बखघिले. िीन वाजि आले िोिे. पुन्िा त्यांच्या त्या बसने आम्िी त्या आधीच्या 

ऑदफसमध्ये आलो. जयाच्याकडून मी पैस ेघेिले िोिे िो पुण्याचा मुलगा आखण 

त्याची आई मला कुठे दिसली नािीि. त्याला खव्िसा खमळाला ककवा नािी िे पण 

कळले नािी. सकाळपासून पोटाि कािीच नसल्यामुळे कसेििीच िोि िोिे. मी 

खिथे एक कप कॉफी घेिली. लॉकि मधून माझी पसव घेिली आखण सिळ टॅक्सी 

करून चचवगेटला जाण्यासाठी खनघाले. खिे िि समोिच मिालक्ष्मीचे मंदिि िोिे 

पण खिथे जावून िवेीचे िशवन घेण्याचे पण मला सुचले नािी. टॅक्सीमध्ये 

बसल्यावि थोडे खनवांि वाटले. आधी मी खगिीर्ला फोन केला. नंिि सगळ्यांना 

एस. एम. एस. केले. खिकडे िश्मी जागीच िोिी आखण माझ्याच खनिोपाची वाट 

बघि िोिी. खिने सांगूनच ठेवले िोिे की दकिीिी उशीि झाला ििीिी काय झाले 

िे मला सांग. माझा एस. एम. एस. खमळिाच खिचा फोन आला. एकंििीि 

सगळी परिखस्थिी लिाि येिाच आम्िाला िोघीनािी िडायला येि िोिे. खिला 

वाटि िोिे, आपल्या खडखलव्ििीच्या वेळेस आई येिे का नािी? आखण मला वाटि 

िोिे एवढ्या अडचणीच्या वेळेस आपण खिथे खिच्याजवळ नािी जावू शकलो 

िि? कसे िोणाि? मी खिला म्िणि िोिे टेन्शन घेवू नको आखण िी मला म्िणि 

िोिी टेन्शन घेवू नको. बघू काय कििा येईल िे, असे म्िणून खिने फोन ठेवला. 

िस्त्याि िो टॅक्सीवाला कािीििी बडबड किि िोिा, िि मी त्याच्याविच 
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खचडले आखण माझ्या खास प्रििीि त्याला म्िणाले, ‘िुम्ि े पिा नािी ि ै क्या 

चचवगेट स्टेशन दकधि ि?ै िुम्ि ेमालूम िोना चाखिये की कैसे जाना ि,ै दकधिसे 

जाना ि.ै मैने एक बाि बिाया ना की मुझे चचवगेट स्टेशन छोड िो, िो बस विा 

छोडनेका. ’ िो खबचािा गप्प बसला. त्याच्या लिाि आले असावे की माझा मूड 

चांगला नसावा. त्याने मला चचवगेटला सोडले आखण मी बोरिवलीची स्लो 

लोकल पकडून घिी आले.  

शुक्रवािचा उपास चांगलाच घडला िोिा. घिी येईपयंि पाच 

वाजले िोिे. जेवण्याची इच्छा नव्ििी. घिाि उपासाचे कािी ियाि नव्ििे. 

खगिीर्ने लगेच उपासाचा वडा आखण थालीपीठ मागवले. चिा केला. खाणे 

झाल्यावि थोडे बिे वाटले.  

िात्री खनलू आली. जेवणे आटोपली पण िो खवर्य कािी माझ्या 

मनािून जाि नव्ििा. मी खूप म्िणजे खूपच नािाज झाले िोिे. मनाि सािखे 

िेच खवचाि यायचे. असे कसे झाले? आखण आिा पुढे कसे िोणाि? खनलू, मी, 

खगिीर् त्या लोकांनी खवचािलेल्या प्रश्नांची उजळणी किि िोिो. त्यांनी मला 

खूपच प्रश्न खवचािले िोिे.  

‘मला िुमच्या त्या नेमणूक पत्राबद्दल शंका वाटिच िोिी. ’ खगिीर् 

म्िणाले.  
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‘आखण आई, िू अस ेका म्िणालीस की माझ्या सगळ्या मुलींची लग्ने 

झाली आििे म्िणून. त्यांनी िुला िसे खवचािले िोिे का? ’ 

‘नािी गं. पण मी बोलून गेल.े ’ मी म्िणाले.  

‘खशवाय असे पण सांगायला नको िोिे की घिी सासूबाईंना 

बघायला िीि जाऊ आििे म्िणून. त्यामुळे काय झाले की, त्या लोकांना वाटले िू 

भाििाि पिि येणािच नािीस. खिथेच िािशील. ’ 

‘थोडक्याि काय िि त्यांना असे वाटले की िुमची आर्थथक 

परिखस्थिी चांगली नािी’ खगिीर् म्िणाले, ‘आपण इथे कािी मालमत्ता आि ेअसे 

पण िाखवले नािी. म्िणजे िुम्िाला इथे कािीच जबाबिािी नािी. भाििाि 

पिि यावे अस ेकािी जबििस्ि कािण त्यांना सापडले नािी. ’  

‘खिंच. चुकलेच माझे. पण आिा काय किायचे? ’ मी म्िणाले.  

‘जावू ि े गं आई. िोईल कािीििी. टेन्शन नको घेवू. आखण खिकडे 

बाळंिपण किण ेिसे सगळे सोपे असिे. खनघेलच न कािी ना कािी ििी मागव. ’ 

खनलू माझी समजूि काढि िोिी.  

 पण मला मात्र सािखे असे वाटि िोिे की मी सािखा नकािात्मक 

खवचाि किि िोिे त्यामुळेच अस ेझाले. त्यािल्या त्याि एक बिे झाले िोिे की 

खिरुपिीला जावून बालाजीचे िशवन घेवून आल्यामुळे मनाला समाधान वाटि 

िोिे. नािीिि असे वाटि िाखिले असिे की बालाजीचे िशवन नािी घेिल े

म्िणूनच अस ेझाले.  
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 िसुिे दिवशी सकाळीच िश्मीचा फोन आला. िी म्िणाली,  

 ‘आई, िू टेन्शन नको घेवू. आपण पुन्िा पंधिा दिवसांनी अजव करू 

शकिो. मी पुन्िा ऑन लाईन फॉमव भििे. िू लगेच एच. डी. एफ. सी. मध्ये पैसे 

भरून पाविी घेवून ठेव. िू खडसेंबि मध्य े येणाि आिसे. अजून अवकाश आिे. 

आपल्याजवळ एक मखिना आि.े नोव्िेंबिच्या खिसऱ्या आठवड्याि जिी पुन्िा 

एकिा खव्िसाचा इंटिव््यू झाला ििी िू येवू शकिेस. काळजी नको करू. ’ 

 मी खिला धीि द्यायच्या ऐवजी िीच मला धीि ििे िोिी. खगिीर्ने 

लगेच एच. डी. एफ. सी. मध्य ेपैसे भरून पाविी आणून ठेवली. आखण मग आिा 

पुढे काय काय किावे लागेल याची चचाव सुरु झाली. काय काय कागिपत्रे 

लागिील त्याची एक यािी केली. यावेळी खव्िसा नाकािल्या जाणािच नािी 

याची आम्िी काळजी घेि िोिो. आिा मात्र अखजबाि िलगजीपणा किायचा 

नािी आखण नकािात्मक खवचाि िि मनाि मुळीच आणायचे नािीि असे मी 

ठिवल.े  

 धनत्रयोिशीच्या दिवशी मी नांिडेला पिि आले आखण जोमाने 

कामाला लागले. िोज नेटवि चेक किण ेचालू असायचे. खव्िसा खमळालेल्या, न 

खमळालेल्या लोकांचे व््यूज बघायला खमळाले. खशवाय आपल्या ओळखीचे जे 

कुणी अमेरिकेला जावून आले त्या सवावना खवचारून झाले. मालमत्तेची कागिपत्रे, 

वापस येण्याखवर्यीचे खडक्लेिेशन नोटिी करून घेिले. खशवाय सािबेाना भेटून 

सुट्टी मंजूि करून घेिली, िसे लेटििी ऑदफसमधून घेिले. वार्थर्क उत्पन्नाचे एक 
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लेटि घेिले. िश्मी, सािंगनेिी कािी कागिपत्रे पुन्िा खिथून पाठवली. सििा 

नोव्िेंबि िी िािीख घेिली. सगळी कागिपत्रे खगिीर्कडे पाठवली. त्यांनी िी 

नजिेखालून घािली. यावेळी त्यांचेिी समाधान झाले. मागच्या वेळेस प्रमाणे 

यािी वेळेस त्यांनी िी कागिपत्रे खव्िसाच्या ऑदफसमध्ये पाठवली आखण िोनश े

पन्नास रुपये भरून एक दिवसाची खिथे वेटटग रूम मध्ये थांबण्याची आखण चिा 

नाश्त्याची पाविी घेिली. या वेळी मात्र आपला आत्मखवश्वास अखजबाि 

गमवायचा नािी याची खूणगाठ मी मनाशी पक्की बांधली.  

एकीकडे ि े कायावलयीन कामकाज चालू िोिे, िि िसुिीकडे 

जाण्याची ियािी. बाळंिपणासाठी जायचे िोिे. अमेरिकेिील बाळंिपण. कस े

असेल? काय किावे लागेल? आपल्या इकडची घिगुिी और्धे खिकडे ििेा येिील 

का? त्यांचे डॉक्टि काय म्िणिील? पण मुळाि िी और्ध े आपल्याला इथून 

सामानाि नेिा येिील का? कुणाला खवचािले िि आणखीच पंचाईि. कुणी म्िण े

घेवून जा, कािी िोि नािी. िि कुणी म्िणे, नको, आपल्या बॅगेि चेककग मध्य े

सापडली िि? कस्टमच्या लोकांनी ऑबजेक्शन घेिले िि? प्रॉब्लेम िोईल.  

 या वेळी इंटिव््यूला जाण्याआधी कंधािला जावून मिािाजांचे, 

माझ्या गुरंुचे िशवन घ्यायचे आखण त्यांचा आशीवावि घ्यायचा असे ठिवून मी एक 

दिवस कंधािला गेल.े मी कंधािला असिांनाच कागिपत्रे पोंचल्याचा खगिीर्चा 

फोन आला. थोडे बिे वाटले.  
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 अशा एकंिि गोंधळलेल्या मन:खस्थिीिच सििा नोव्िेंबिच्या 

खव्िसाच्या मुलाखिीला िसुऱ्यांिा मी मुंबईला जाण्यासाठी खनघाले. या वेळी मी 

बिीच उत्सािाि िोिे. नकािात्मक खवचाि मनाि आणायचाच नािी असे ठिवल े

िोिे. एकिा नापास झाल्यावि पुन्िा परििेला बसण्याचा अनुभव घेि 

असल्यासािखे वाटि िोिे.  

या वेळी मात्र सकाळी लोकलने न जािा गाडी करून जायचे ठिवले. 

त्याप्रमाणे खगिीर्ने गाडी सांखगिली. साडे अकिा वाजिा मुलाखि िोिी. गाडी 

सकाळी आठलाच आली. बोरिवलीहून मिालक्ष्मीला जायचे िोिे. सकाळची 

ट्रादफकची वेळ िोिी. ििी मुलाखिीच्या वेळेपयंि पोंचू असा अंिाज िोिा.  

सव्वा आठला मी घिािून बाििे पडले. सगळे कािी व्यवखस्थि 

बिोबि घेिल ेआि ेयाची खात्री करून घेिली. गाडीि बसल्यावि मी ड्रायव्ििला 

खवचािले,  

‘िुम्िािा नाम क्या ि?ै ’ 

‘िाजकुमाि’ त्याने सांखगिले.  

‘िखेो िाजकुमाि, िमे वो मिालक्ष्मी मंदििके सामने खव्िसाका 

ऑदफस ि ैना विा जाना ि.ै िुम्ि ेमालूम ि ैना? ’ 

‘िा ंमॅडम, मुझे वो मंदिि मालूम ि.ै ’ िो म्िणाला.  

‘ठीक ि ैदफि. मुझे वो ऑदफस मालूम ि.ै चलो. ’ 
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आखण मी िाजकुमाि बिोबि माझ्या मोखिमेवि खनघाले. 

सांिाकू्रझपयंि गाडी व्यवखस्थि आली. ट्रादफक नेिमीप्रमाणेच जाम िोि िोिी. 

गाडी िळूिळू चालि िोिी, पण आमच्याजवळ वेळ भिपूि असल्यामुळे टेन्शन 

येि नव्ििे. बांद्र्यापयंि आलो आखण िेवढ्याि भि िस्त्याि, ट्रादफकमध्ये गाडी 

बंि पडली. माझ्या छािीि एकिम धसकन झाले. आिा काय किायचे. मधेच भि 

िस्त्याि िा प्रकाि झाला. चोिोबाजंूनी गाड्या. मागचे लोक जोिजोिाि िॉनव 

वाजवि िोिे. मी िाजकुमािवि भडकले.  

‘क्या ि ैये? ऐसे कैसे हुआ? गाडी कैसे बंि पड गई? ’ 

‘गाडी का क्या भिोसा मॅडम, बंि पड गई िो मै क्या करू? ’ 

त्याच्या या उत्तिाचा मला आणखीच िाग आला. मी म्िणाले,  

‘खनकलिे समय िखेा निी क्या? िमािी सुखवधाके खलये गाडी ली ि,ै 

ऐसा प्रॉब्लेम किनेके खलये निी. अभी इिने जरुिी काम के खलये जा िि ेि,ै टाईम 

पि निी पहुचें िो क्या िोगा? ’ 

 मी िागािागािच माझ्या खास प्रििीि बडबड किि िोिे. मी 

घड्याळाि बखघिले. िसा वेळ िोिा पण रिस्क घेण ेअवघड िोिे. मला वेळेवि 

पोंचणे आवश्यक िोिे. एकिा वाटले खिथेच मध्ये उिरून एखािी टॅक्सी पकडावी 

ककवा बस. पण खिथे िायवे वि कुठे उििणाि? आखण टॅक्सी, बस नािी खमळाली 

िि? काय किावे? माझा जीव नुसिा खालीवि िोि िोिा. िाजकुमािने िळूिळू 

गाडी एका साईडला घेिली. िो खाली उििला आखण मला म्िणाला,  
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‘मॅडम, इसको धक्का िनेा पडेगा’ 

मी एकिम गािच पडले. मी आखण धक्का? िेिी मुंबईच्या या भि 

िस्त्याि? िायवेवि? एकिा वाटले प्रयत्न करून पािायला काय ििकि आि?े 

पण माझा जोि िो काय पडणाि? आखण मी धक्का माििानाचे िे िशृ्य 

डोळ्यासमोि येवून त्यािी परिखस्थिीि मला िसू आले. या िाजकुमािाने 

माझ्यावि अशी वेळ आणली िोिी. िागावलेल्या मला िसिाना बघून त्याच्या 

चेिऱ्याविचा िाणिी थोडा सैल झालेला दिसला.  

िस्त्यावि उभा िाहून िो येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रत्येकाला धक्का 

मािण्यासाठी खवनंिी करू लागला. पण कुणी ढंुकूनिी बघायला ियाि नव्ििे. 

उलट येणािे, जाणािे सगळे लोक मधेच थांबलेल्या त्या गाडीला आखण त्याि 

बसलेल्या मला बघि िोिे.  

शेवटी मी खाली उििले. एक िोन मुले जाि िोिी. मी त्यांना 

खवनंिी केली,  

‘भाईसाब, जिा िले्प किो ना. मुझे टाईमपे पहुचंना ि.ै बिोि जरुिी 

काम ि.ै प्लीज. . . ’ 

माझ्या खवनंिीला मान िवेून त्यांनी गाडीला धक्का मािायला मिि 

केली. आखण एकिाची गाडी चालू झाली. माझा जीव भांड्याि पडला. िाििच्या 
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पुढे थोडी ट्रादफक कमी झाली. आखण कशी बशी अकिा वाजिा आमची स्वािी 

खव्िसाच्या ऑदफसमध्ये पोंचली.  

या वेळेस मला कुठलािी वाि नव्ििा. त्यामुळे खिथे गेल्यावि चांगल े

खायचे, प्यायचे असे मी ठिवल े िोिे. मागच्या वेळेसची फखजिी बघून घरून 

कािीििी खाऊन खनघण्याचा आग्रि खनलू आखण खगिीर् यांनी केला िोिा. पण 

एकिि सकाळी सकाळी एवढ्या घाईि खावेसे वाटि नव्ििे आखण मला वाटले 

आपल्याला खिथे पोंचल्यावि भिपूि वेळ खमळेल. आपण आिामाि खाऊ. िसुिी 

वेळ असल्यामुळे थोडी भीड चेपली िोिी. खशवाय खाण्याचे वेगळे अडीचशे रुपये 

भिले िोिे. िेिी वसूल किायचे िोिे. मागच्या वेळी त्या िेवढ्या अडीचशे 

रुपयांमध्ये मी फक्त एक कपभिच कॉफी घेिली िोिी.  

पण आिा आल्यावि बखघिले िि वेळ खूपच कमी िोिा. मी पटकन 

एक सैंडखवच घेिले. िे कसेबसे संपवले. आखण कॉफी िािाि घेिली िो 

साडेअकिा वाजिाच्या लोकांनी चला, असा पुकािा झाला. गिम गिम कॉफी मी 

िशीच घशाि घािली आखण खनघाले.  

यावेळी पखिल्यासािखी भीिी वाटि नव्ििी. थोडे पैसेिी जवळ 

फाईलमध्ये घालून ठेवले. (पण यावेळी काम पडले नािी). फोटोचा प्रश्नच 

नव्ििा. कािण मागच्या वेळी खिथेच काढलेला फोटो यावेळी फॉमववि लावला 

िोिा. कागिपत्रिी सगळे व्यवखस्थि ियाि िोिे. मागच्या वेळी त्यांनी कािीच 



माझी अमेरिकावािी  नंदिनी िेशमुख 

ई साखित्य प्रखिष्ठान  www.esahity.com  

कागिपत्र बखघिले नव्ििे. यावेळीिी जि त्यांनी कािीिी कागिपत्र बखघिले 

नािी आखण खव्िसा नाकािला िि िे सवव त्यांना िाखवायचेच असे माझे आखण 

खगिीर्चे ठिले िोिे. माझ्या आधी एकिोघांना खव्िसा नाकािला िेव्िा मात्र मला 

टेन्शन येवू लागले. पण मोठ्या खनग्रिाने मी मनािील नकािात्मक खवचाि काढून 

टाकि िोिे. दिवस भिि आलेल्या िश्मीचा चेििा माझ्या डोळ्यासमोि येि 

िोिा. मागच्या वेळेसपेिा या वेळेस गिी कमी िोिी. माझा नंबि लौकि 

लागला. यावेळी िभुार्ाचे काम किणािी एक मुलगी िोिी. िी खूप गोड िोिी 

आखण खिचा चेििा िसिा िोिा. मुलाखि घेणािा िो अमेरिकन मुलगािी छान 

िसऱ्या चेिऱ्याचा िोिा. त्याच्या कपाळावि आठ्या खबठ्या कािी नव्ित्या. या 

वेळेस त्या मुलीने थोडी गुगली टाकलीच. मी मिाठी भार्ा मुलाखिीसाठी 

िवेूनिी खिने मला प्रििीमध्ये प्रश्न खवचािायला सुिवाि केली. सुिवािीला मी 

सटपटलेच. पण एकिम साविले. कसािी का असेना पण मला प्रििी बोलण्याचा 

सिाव िोिा.  

‘आप अमेरिका क्यूं जाना चाििी िो? ’ खिने मला पखिला प्रश्न 

खवचािला.  

मी सावध िोिे. मी म्िणाले,  

‘मेिी बेटीने मुझे विां खिसमसके खलये इन्व्िाईट दकया ि.ै ’ मागच्या 

वेळी मी मुलीला भेटायला जायचय अस े म्िणाले िोिे. त्याि बिल केला. 
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खिसमस जवळ आला िोिा. िो त्यांचा मोठा सण, आपल्या दिवाळीसािखा. 

सािखजकच त्या सणासाठी कुणी आपल्या िशेाि बघायला जाणाि म्िणजे त्यांना 

बिेच वाटणाि. िे थोडे सेंटी िोि असिील. िी सगळी आपली माझ्या (भाबड्या) 

मनाची समजूि.  

‘यिां कौन ि?ै ’ िसुिा प्रश्न.  

‘मेिी बेटी’ माझे थोडक्याि उत्ति.  

‘क्या कििी ि?ै ’ 

‘जॉब कििी ि’ै. पुन्िा िसेच, थोडक्याि.  

मला वाटले, आिा िी आणखी काय काय खवचािणाि? मी कागिपत्र 

िाखवण्याच्या ियािीिच िोिे. आखण आणखी कािी खवचािले िि थोडक्याि 

उत्ति द्यायचे अस ेठिवि िोिे. िेवढ्याि िी मुलगी म्िणाली,  

‘िुम्िाला खव्िसा खमळाला आि,े िुम्िी जाऊ शकिा. ’ 

माझा माझ्या कानांवि खवश्वासच बसेना. पण खात्री करून 

घेण्यासाठी मी पुन्िा एकिा खवचािले,  

‘काय म्िणालाि? ’ 

िी पुन्िा शुध्ि मिाठीि म्िणाली,  

‘िुम्िाला खव्िसा मंजूि झाला आि.े खव्िसा आखण पासपोटव उद्या 

िुमच्या घिी पाठवण्याि येईल. िुम्िी जाऊ शकिा. ’ 
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एखािी मोठी लढाई प्रजकल्यासािखा मला आनंि झाला. त्या 

िोघांचेिी आभाि मानून मी बाििे पडले. बाििे बसलेले लोक माझ्या चेिऱ्याकडे 

बघून काय समजायचे िे समजले.  

यावेळेस गाडी िोिी म्िणून मी थोडी सैल झालेली िोिे. मिालक्ष्मी 

मंदििाि जावून िशवन घेवून आले. िाजकुमािला फोन करून बोलवून घेिल.े 

िश्मीला एस. एम. एस. केला. आजिी रिझल्ट काय लागणाि या काळजीि िी 

िोघेिी खिकडे जागीच िोिी. खगिीर्लािी फोन केला. इििांनािी फोन, मेसेज 

केले. सगळ्यांनाच आनंि झाला िोिा.  

आिा मात्र पूणवपणे जाण्याचे वेध लागले. यावेळी नांिडेला जािांना 

औिंगाबािला उििले. मनोज न्यू इंखडया एशुअिन्सचे काम किि असल्यामुळे 

खिथेच मेखडकल इन्श्युिन्स काढायचे ठिवले. त्यासाठी मेखडकल चेकअप किण े

आवश्यक िोिे. खिे िि मला आत्तापयंि कािीच आजाि नव्ििा पण मेखडकल 

चेकअप मध्य ेबी. पी. आखण शुगि खनघाली. त्यामुळे पुन्िा एकिा टेन्शन आले. 

पण आिा त्याला कािी इलाज नव्ििा. डॉक्टि कडे जावून और्ध घेण े आखण 

िब्येि आटोक्याि ठेवणे आपल्या िािाि िोिे.  

खिथे माझी मावस बखिण अनघा नेवपूिकि खिने माझा एक प्रश्न 

सोडवला. मी कािी घिगुिी और्धे बिोबि घेवून जाणाि िोिे. त्यावि कस्टम 

मध्ये कािी ऑब्जेक्शन येईल का असा खवचाि माझ्या मनाि येि िोिा. त्याबद्दल 
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मी खिला खवचािले. िेव्िा खिने सांखगिले की िी सगळी और्धे आयुवेदिक 

असिाि. िुमच्या इिि और्धांसाठी जसे िुम्िी डॉक्टिांचे खप्रखस्क्रप्शन ठेविा 

िसेच या और्धांसाठी पण डॉक्टिांचे एक प्रमाणपत्र ठेवायचे. आम्िी आमच्या 

पेशंटना िे ििेो. िुला पाखिजे असेल िि िुला पण िसे िईेन. िू काय काय सोबि 

घेवून जाणाि आिसे िे मला सांग. ’  

औिंगाबािला असिांना आणखी एक मित्वाची गोष्ट घडली. िी 

म्िणजे सुखनलिावांचे आिेभाऊ श्री. काटे, जे अमेरिकेिच स्थाखयक झाले िोिे, िे 

त्याच वेळी भाििाि आलेले िोिे. त्यांच्याशी फोनवि बोलणे झाले. त्यांनी पण 

बऱ्याच गोष्टी सांखगिल्या. त्यांनी मला खवचािले, िुम्िी कसे जाणाि? मी 

सांखगिले, डेल्टा एअि लाईन्सची फ्लाईट आि.े मला अटलांटाला खवमान बिलावे 

लागणाि आि.े आखण मला एकिम आठवले की मी एकिा पेपिमध्ये वाचले िोिे 

की अटलांटाचे खवमानिळ ि ेजगािील सवावि मोठे खवमानिळ आि.े खिथे एका 

टर्थमनलहून िसुऱ्या टर्थमनलवि जाण्यासाठी टे्रन असिे. त्या कल्पनेनेच माझा 

जीव कधी कधी खालीवि व्िायचा. मला आपले सगळे सामान िािाि घेवून 

लोंबकळि जाणािी माझीच छबी िसुऱ्या टर्थमनलवि जाण्यासाठी टे्रन पकडायला 

जािांना दिसि िोिी. आखण माझ्याच चेिऱ्याविचे िे वेंधळेपणाचे भाव मला 

दिसि िोिे. (खवमानाि बसल्यावि सामानाची आपल्याला कािी काळजी नसिे 

िी कल्पनाच अद्याप मनाि रुजली नव्ििी. ) िि मी माझ्या मनािली िी शंका 

त्यांना खवचािली. त्यांनी सांखगिले, ‘टे्रन असिे ि े खिे आि,े पण िी आपल्या 
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इकडच्या टे्रन सािखी नसिे. िी ग्राउंड फ्लोअिला असिे आखण सािखी गोल 

दफिि असिे. खवशेर् म्िणजे त्या टे्रनला ड्रायव्िि, कंडक्टि असं कुणी नसिं. त्याचे 

ििवाजे आपोआपच उघडिाि आखण बंि िोिाि. (म्िणजे अजूनच टेन्शन. ) पण 

खनिान माखििी ििी खमळाली. त्यांनी आणखी ि ेपण सांखगिले, अटलांटा आखण 

सॅनफ्रानखसस्को िा साडेचाि िे पाच िासाचा खवमानाचा प्रवास आि.े 

अटलांटाला थंडी खूप जास्ि असिे पण िुम्िाला एयि पोटवच्या बाििे जाण्याची 

आवश्यकिा नसल्यामुळे कािी त्रास िोणाि नािी. अटलांटा आखण 

सॅनफ्रानखसस्कोच्या घड्याळाि िीन िासाचा फिक आिे. अटलांटाचे घड्याळ 

िीन िास पुढे असिे. ि ेऐकून मला गंमि वाटि िोिी पण एकीकडे टेन्शनिी येि 

िोिे. त्यांनी पुन्िा ििेी सांखगिले की खवमानाि बसल्यावि घशाला कोिड पडिे. 

त्यामुळे सािखे पाणी पीि िािा. प्रवासासाठी त्यांनी मला शुभेच्छा दिल्या.  

या सवव गोष्टींमुळे माझ्या मनाविचे बिेच मोठे ओझे ििू झाले. 

एकंििीि अशा प्रसन्न मन:खस्थिीिच मी नांिडेला पोंचले. नांिेडला पोंचल्यावि 

िेल्व े स्टेशनवरून घिी जािांना थोडा प्रॉब्लेम झालाच. सामान घ्यायला कुली 

केला िोिा आखण मी त्याच्या मागून चालि जाि िोिे. पण िाििा उिििांना 

माझा पाय सिवकन घसिला. मी बिीच खाली आले. पण डाव्या िािाने मी 

िािऱ्याचा कठडा गच्च धरून ठेवला िोिा िो िाि िसाच वि िाखिला. त्यामुळे 

माझ्या डाव्या िािाला खांद्याच्या रठकाणी खूपच जोिाि खिसका बसला. माझा 

डावा िाि खूपच िखुायला लागला. आधीच मेखडकल टेस्ट मध्य ेबी. पी. आखण 
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शुगि खनघाली िोिी त्याि आणखी पुन्िा ि े िािाचे िखुणे. पण मी ि े िािाचे 

िखुणे कुणालाच सांखगिले नािी. थोडे आयोडेक्स वगैिे लावून िसेच सिन केले. 

मनािल्या मनाि िवेाला प्राथवना मात्र किि िोिे की, आिा ििी कािी अडथळा 

आणू नको िे िवेा.  

सिा खडसेम्बिचे खवमानाचे खिकीट िोिे. पुन्िा मुंबईला जाण्यासाठी 

िोन खडसेंबिचे रिझवेशन करून ठेवले. आिा ियािीला दिवस कमी पडि िोिे. 

िेवीस दकलोच्या प्रत्येकी िोन सूटकेस म्िणजे शेिचेाळीस दकलो आखण वि नऊ 

दकलो पयंिची एक केबीन बॅग, एवढे सामान बिोबि नेिा येणाि िोिे. िश्मीला 

िणे्याची आयुवेदिक और्धे घेिली. अनघाने खिचे प्रमाणपत्र पाठवले, िसेच 

मनोजने इन्शुिन्सचे पेपसव पाठवले. डॉक्टि कड े जावून एकिा चेकअप करून 

घेिले. शुगि आणखी वाढली िोिी. िुमची िी शुगि टेन्शनची आि,े काळजी करू 

नका असा धीििी त्यांनी दिला. गोळ्या खलहून दिल्या. म्िणजे आिा िोज 

आठवण ठेवून िोन्िी वेळा गोळ्या घेण्याचे आणखी एक काम वाढले िोिे.  

ििम्यान एक अखिशय काळजाचा थिकाप उडवणािी घटना घडली. 

26-11-2008 ला पाकीस्िानच्या लष्कि-ए-िाएबाने मुंबईवि बाँब िल्ला केला. 

त्यांनी एकंिि बािा रठकाणी बाँब टाकले. संपूणव भाििाच्या आखण मिािाष्ट्राच्या 

ईखििासाला िाििवून टाकणािी िी घटना सगळ्यांच्या ह्रियाचा थिकाप 

उडवणािी िोिी. मुंबईमधे छत्रपिी खशवाजी टमीनस, ओबेिाॅॅय िाॅॅटेल, 

िाजमिाल िाॅॅटेल, कामा िाॅॅखस्पटल, निीमन िाऊस, मेट्रो खसनेमा आखण सेंट 
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झेखवयि काॅॅलेज ई. रठकाणी 26 िे 29 नोव्िेंबि या काळाि ि ेबाँब स्फोट झाले. 

एकूण एकशे चौसष्ट लोक मािले गेल ेआखण िीनशेच्या वि जखमी झाले.  

या िल्ल्यामधे खवजय साळसकि, (Sr. Police Inspector), िमेंि 

किकिे (Chief of Mumbai Anti Terriorist Squad) आखण अशोक कामटे 

(Additional Commissionar of Mumbai Police) ि ेशिीि झाले.  

सगळीकडे ििशिीचे वािाविण िोिे.  

गाड्या बंि िोत्या. एिव्िी गजबजलेले असणािे सी. एस. टी. स्टेशन 

सुनसान आखण भकास वाटू लागले. मुंबईला जाण्याची भीिी वाटू लागली. 

खवमानिळ उडवण्याि येणाि असल्याच्या अफवा पसिि िोत्या. माझा जीव 

भीिीने थोडा थोडा िोि िोिा. पण मिािाजांचे आशीवावि माझ्या पाठीशी िोिे 

त्यामुळे सवव कािी व्यवखस्थि िोईल याची खात्री िोिी.  

 िोन खडसेंबिचे माझे मुंबईला जाण्याचे खिकीट िोिे. िोपयंि 

ििशिीचे वािाविण थोडे खनवळले िोिे पण लोकांच्या मनािली भीिी कमी 

झाली नव्ििी. माझ्या बखिणीची मुलगी खिथेच सेंट जॉजवला िोस्टेलवि ििाि 

िोिी. त्या मुलींनी प्रत्यि गोळ्यांचे आखण लोकांचे ओिडण्याचे आवाज ऐकले 

िोिे. खिला फोन करून आम्िी वािाविणाचा अंिाज घेि िोिो.  

शेवटी नांिडेहून मुंबईला जाण्याचा दिवस आला. घिािली सवव 

आविाआवि केली. भास्कि भावजी आखण भावना सवव कािी व्यवखस्थि बघि 
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असल्यामुळे मला घिची कािी काळजी नव्ििी. सवांचा, सासूबाईंचा खनिोप 

घेिांना िडू आले. आपण कुठे ििी खूप ििू ििू जाि आिोि असे वाटू लागले. 

त्यानािी वाईट वाटि िोिे पण माझे जाणेिी िेवढेच आवश्यक िोिे. मला िि 

जाण्याचे ठिल्यापासूनच सािखे वाईट वाटि िोिे. मनाि सािखा खवचाि यायचा 

की आज िश्मीचे बाबा असिे िि आम्िी िोघे खमळून गेलो असिो. पण 

आत्तापयंिचा चोवीस वर्ांचा आयुष्याचा प्रवास एकटीनेच केला िोिा. िि या 

प्रवासाचे काय? त्यांची उणीव प्रत्येक प्रसंगािच जशी प्रकर्ावने भासि िोिी िशी 

यावेळी िी थोडी जास्िच भासली. आयुष्यािील सववच प्रसंगांना मनावि िगड 

ठेवून सामोिे जावे लागि िोिे.  

नांिडेच्या स्टेशनवि मला खनिोप िणे्यासाठी सािंगचे आई बाबा 

मनोिि धमावपुिीकि आखण सौ. िमा धमावपुिीकि िोघेिी फुलांचा बुके घेवून आले 

िोिे. आत्तापयंि माझ्यासाठी असा फुलांचा बुके वगैिे कुणी आणला नव्ििा 

त्यामुळे थोडे संकोचल्यासािखे झाले, गिीवरूनिी अले. पण मनािून खूप छान 

आखण प्रसन्न वाटले.  

मुंबईला आल्यानंिि पुन्िा खिेिी. खनलूने पण िश्मीसाठी आखण 

खिच्या बाळासाठी कािी सामान घेवून दिले. अमेया िि लिान मुलांसाठी कािी 

पण वस्िू दिसली की िी घेवून बास्केटमध्ये टाकि िोिी. भिपूि खिेिी आखण 

िोज जाण्याबद्दल िोणािी चचाव. अटलांटाला खवमान बिलायचे िोिे, िे वेगळेच 

टेन्शन. खगिीर् सािखे म्िणायचे की अटलांटापासून िश्मीचे रठकाण जास्ि ििू 
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नािी. िे यू. एस. मधेच असल्यामुळे िुम्िी पटकन संपकव  साधू शकिा. खिथून 

िुम्िाला कुणीिी फोन लावून िईेल. मला पण थोडे बिे वाटायचे. खगिीर्ने पैस े

एक्स्चेंज करून आणले. डॉलि मी पखिल्यांिाच बघि िोिे. जवळ कािी डॉलि 

आखण भाििीय चलन पण ठेवले. अमेयाची सािखी बडबड चालू िोिी. खिलािी 

माझ्या बिोबि यावेसे वाटि िोिे. िी मला सािखी म्िणायची,  

‘आजी, मी पण िुझ्या बिोबि िश्मी मावशी कड ेअमेरिकेला येिे. ’ 

‘िुझा पासपोटव नािी िाजा. आपण आधी िो काढून घेवू, मग िुला 

येिा येईल. ’ मी खिची समजूि काढायचे. मग िी एवढेसे िोंड करून बसायची. 

एकिा िी मला म्िणाली,  

‘आजी, माझ्याकडे माझ्या शाळेचे आयप्रडटी काडव आि ेना. त्यावि 

माझा फोटो पण आि.े िू खवचाि ना त्यांना की िे काडव िाखवले िि जावू ििेाि 

का ि?े ’ पण खिला बिोबि घेवून जाणे दकिी अशक्य आि ेि े खिला सांगिाना 

जड जाि िोिे. िश्मी मावशीच्या बाळाचे नाव ‘िोझी’ ठेवायचे ि ेखिने मला िीन 

िीनिा बजावून सांखगिले िोिे. त्या दिवशी माझी पुिणी डॉ. सौ. अनघा 

िशेपांडे पण घिी आली िोिी. खिचे िीि खिथेच असिाि, त्यांना िणे्यासाठी खिने 

कािी पासवल आणले िोिे.  

खनघेखनघे पयंि सामानाची बांधाबांध सुरूच िोिी. सुटकेसच्या 

वजनाचा अंिाज येि नव्ििा. खगिीर्ने िोन्िी खिन्िी बॅग िकुानाि नेवून वजन 
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करून आणल्या. िे व्यवखस्थि िोिे. शेवटी जाण्याचा दिवस येवून ठेपला. 

खनघिांना एकिा नमा, खनखखल आखण घिी भावनाला फोन केला. त्या दिवशी 

मला शुक्रवाि िोिा. िपुािी उखशिा जेवण े झाल्यामुळे िात्री कािी खाण्याचा 

प्रश्नच नव्ििा आखण इच्छा पण िोि नव्ििी. एयि पोटववि जाण्यासाठी खगिीर्ने 

गाडी सांखगिली िोिी. सव्वीस िािखेच्या अखििेक्यांच्या िल्ल्यामुळे 

खवमानिळावि खूपच कडक बंिोबस्ि िोिा. कुणालािी आि येवू ििे नव्ििे. 

खगिीर्, खनलू, अमेया सोडवायला आले िोिे पण त्यांना थांबिा आले नािी. मला 

आि सोडून िे लगेच खनघून गेले. खिथे आि प्रवेश किायचा म्िणजे मला एखाद्या 

जािईू नगिीि प्रवेश किि असल्यासािखेच वाटले. िे अवाढव्य खवमानिळ मी 

पखिल्यांिाच बघि िोिे. घाबिलेले असले ििी िाखविा येि नव्ििे. िश्मीने पण 

मला सांगून ठेवलेच िोिे की िुला जि कािी अडचण आली िि िू कुणालािी 

खवचाि. संकोच करू नकोस. खिने िि मला एक लांबलचक सूचनांची यािी 

पाठवली िोिी. एयिपोटव वि आि प्रवेश केल्यापासून िो सॅनफ्रानखसस्कोला ि े

िोघे दिसेपयंि काय काय किायचे िे सगळे खलहून पाठवले िोिे. िी यािी पण 

मी जवळच ठेवली िोिी.  

खवचािि खवचाििच मी डेल्टाच्या चेक इन पयंि पोंचले. िांगेि उभ े

असिांना खिथले एजंट प्रश्न खवचािि िोिे. सामान कुणी भिले? सामानाि काय 

काय आि?े सामान मधेच सोडून िुम्िी कुठे गेला िोिा का? वगैिे, वगैिे. त्यांनी 

कािी फॉमविी भरून घेिले. सािखी धाकधूक वाटि िोिी. शेवटी एकिाचे चेक 
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इन झाले. एकिाचा बोर्डडग पास खमळाला. फक्त साडेनऊ वाजले िोिे. अजून 

भिपूि वेळ िोिा. खगिीर्, खनलूला फोन करून सांखगिले की िुम्िी कािी काळजी 

करू नका. आिा घिी जा. सगळे व्यवखस्थि झाले आि.े माझा फोन जाईपयंि िे 

असेच जवळपास कुठेििी थांबणाि िोिे.  

ििा वाजायला आले िशी पोटाि थोडी थोडी भुकेची जाणीव िोव ू

लागली िोिी. एवढा वेळ टेन्शन असल्यामुळे कािी सुचले नव्ििे. आिा एकिम 

फ्री झाले िोिे. कॉफी घ्यावीशी वाटली म्िणून एका कॉफी शॉप मध्ये गेले. पैसे 

िणे्यासाठी त्याला खवचािले,  

‘दकिना पैसा िनेेका? ’ 

िो म्िणाला ‘खसक्स्टी’.  

मी ििा रुपयांची नोट आधीच पसव मधून काढून ठेवली िोिी. नंिि 

वीस रुपयांची नोट काढून त्याला िवेू लागले. मला वाटले िो खसक्स्टीन 

म्िणाला.  

‘मॅडम, खसक्स्टीन नािी, खसक्स्टी. खसक्स खझिो. ’ िो म्िणाला.  

मी िबकूनच गेल.े बाप िे! एका कपाला साठ रुपये? िेवढ्याि िि 

एका माणसाचे छान जेवण िोईल. मला िािवलेच नािी. मी त्याला म्िणाले,  

‘इिना मिगंा कैसे? ’  

‘ये इंटि नैशनल एयि पोटव ि ैमॅडम. ’ त्याने एकाच वाक्याि उत्ति 

दिले. त्याने माझी कीव केल्यासािखेच मला वाटले.  



माझी अमेरिकावािी  नंदिनी िेशमुख 

ई साखित्य प्रखिष्ठान  www.esahity.com  

िी साठ रुपयांची कॉफी मी प्याले खिी पण मन खूपच अस्वस्थ 

झाले िोिे. आिा िी पोटािली मळमळ कुणाला ििी सांगावीशी वाटि िोिी. 

मग लगेच बखिणीला, उर्ाला, औिंगाबािला फोन केला. (अशा गोष्टी 

बखिणीखशवाय िसुिे कोण समजून घेणाि? ) खिला आखण सुनीलिावला जेव्िा मी 

सांखगिले की मी साठ रुपयांची कॉफी खवकि घेवून प्याले, आखण त्यांनीिी िसून 

त्याला प्रखिसाि दिला, त्यावि कॉमेंटस केल्या िेव्िा कुठे मला थोडे बिे वाटले.  

वेटटग िॉलमध्ये बसल्यावि जवळपासच्या बायकांशी बोलणे सुरु 

केले. त्यािली एकजण चांगली िोिी. िी पण एकटीच िोिी आखण एकिोनिा 

अमेरिकेला जावून आलेली िोिी. खिने बिेच कािी सांखगिले. पंधिा खमखनटे आधी 

प्रवेश किि असलेली पायलट आखण एयि िोस्टेसची टीम िाखवली. आपल्या 

जवळ असलेल्या बोर्डडग पासवि असलेला झोन नंबि पुकािला की आपण जायचे 

असे सांखगिले. आधी म्िािािी माणसे, लिान मुले यांना सोडि िोिे. िळू िळू 

बािा वाजायला येि िोिे. नमा, खनलू आखण भावनाला पुन्िा एकिा फोन केला. 

कािण थोड्याच वेळाि िो बंि िोणाि िोिा. बिोबि सिा खडसेंबिला सकाळी 

बािा वाजून ििा खमखनटांनी डेल्टा एयि लाईन्सच्या डीएल १८५ या खवमानाने 

मुंबईहून अटलांटाला जाण्यासाठी िवेि उड्डाण केले.  

आत्तापयंि जखमनीविचे प्रॉब्लेम िोिे आिा िवेिील प्रॉब्लेम सुरु 

झाले. कुणीििी सांखगिले िोिे की कानाि कानठाळी बसिे, कान िखुिो. त्यामुळे 

मी आधीच कानाि घालण्यासाठी खूप सािा कापूस जवळ घेवून ठेवला िोिा. 
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त्या कापसाची पण गंमि झाली. मी चांगला घिचा कापूस खनवडून आणला 

िोिा. खनलूने िो बखघिला आखण िी माझ्यावि ओिडलीच. िी म्िणाली,  

‘आई, िू खवमानािून अमेरिकेला जािे आिसे. असा घिचा गाठी 

असलेला कापूस बिोबि नेवू नकोस. ’  

मी म्िणाले, ‘अग ंमी िो खनवडून आणलाय स्वच्छ. ’  

िि िी िसूच लागली. मला म्िणाली, ‘खनवडून कशाला आणलास? 

िुला खवमानाि खूप वेळ खमळाला असिा की िो खनवडायला. आखण त्यािली 

सिकी टाकण्यासाठी खिथे डस्टबीन पण खमळाली असिी. ’  

खिने माझ्या पसवमधला िो सगळा कापूस काढून टाकला आखण 

खिच्याकडे असलेला पादकटािला स्वच्छ घडीचा कापूस माझ्या पसवमध्ये ठेवला. 

आिािी िो कापूस कानाि घालिांना ि ेसगळे आठवून मला िसायला येि िोिे. 

त्यानंिि बेल्ट कसा लावायचा िे माखिि नव्ििे. जवळच्या एका मुलीला 

खवचािले. खिने मला बेल्ट लावून दिला. खगिीर् आखण खनलूने सांखगिले िोिे की 

खवमान वि जािांना पोटाि थोडी कळ येिे, ििी िुम्िी घाबरू नका. त्याची पण 

मी मनाची चांगलीच ियािी करून ठेवली िोिी. खूप जोिाि कळ येईल अशी 

अपेिा मी केली िोिी, पण िी केव्िा येवून गेली िेच मला कळले नािी. 

िवाईसुंििी (त्या पण आपल्या सािख्याच असिाि. ) इकडून खिकडे दफरून 

अगत्याने काय िवे, काय नको िे खवचािीि िोत्या. त्यांनी सवावना टी. व्िी. 
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बघण्यासाठी िडे फोन्स दिले. िसेच कानाि घालण्यासाठी िबिी बूच, कुणाला 

प्रकाश नको वाटि असेल िि डोळ्यांवि ठेवण्यासाठी िोन कापडी गोल, अस े

बिेच काय काय दिले. त्या वस्िू घेवून कोण काय काय कििे िे मी बघि िोिे. 

अंधाि असल्यामुळे बाििे बघण्याचा प्रश्नच नव्ििा. प्रत्येकाच्या सीटसमोि टी. 

व्िी. िोिा. आखण प्रत्येकजण आपल्या समोिचा टी. व्िी. बघण्याि मग्न िोिे. मी 

शेजािच्या मुलाला खवचािले. त्याने िो कसा सुरु किायचा िे सांखगिले. त्यान े

माझा टी. व्िी. सुरु करून दिला. एकिा सांखगिल्यावि मला जमले. 

(खवमानािील सगळे प्रवासी भाििीय िोिे म्िणून आपलेच वाटि िोिे. ) एकिा 

टी. व्िी. सुरु झाल्यानंिि त्याि काय काय आि ेिे बखघिले. वेळ कसा गेला िे 

समजले नािी. पण आिा भूक लागल्यासािखी वाटि िोिी. िेवढ्याि 

खवमानािील जेवण आले. िात्रीचे बािा वाजून गेल्यामुळे शुक्रवाि संपला िोिा. 

त्यामुळे आिा जेवण किायला ििकि नव्ििी. जेवण झाल्यानंिि पुन्िा टी. व्िी., 

मधून मधून कॉफी, खायला कािीििी अस ेिात्रीचे व्यविाि सुरु िोिे. मी पण 

‘भूिनाथ’ िा खसनेमा बखघिला. थोडी झोप घेिली. माझे ‘िवेि उडणे’ चालू िोिे.  
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ई साखित्य प्रखिष्ठान िी कािी व्यावसाखयक प्रकाशन संस्था नािी. कािी सामाखजक 

ध्येय डोळ्यांसमोि ठेवून मिाठी भार्ा, साखित्य आखण संस्कृिी यांच्यासाठी िी िरुणांची 

संस्था काम किि ेआि.े सध्या ई साखित्य प्रखिष्ठानचे सव्वा िोन लाख वाचक आििे. 

ई साखित्य प्रखिष्ठानच्या पुस्िक खखजन्याि साित्याने नवनवीन भि पडि असिे. 

२०१४ मध्य े सुमािे शभंि ई पुस्िके आम्िी प्रकाखशि केली. नवीन खपू सािी पुस्िकं 

लवकिच येि आििे. एकाहून एक भािी. िी सवव पुस्िकं सववच्यासवव सव्वा िोन लाख 

वाचकांना िणे्याचा आटोकाट प्रयत्न केला 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 आि.े आपल्या ओळखीच्या ििा लोकांचे मेल आय 

डी कळवा आखण बना VIP सभासि. 

एका िमाि िीन कामं. 

1. पखिल ं म्िणजे िुम्िी VIP सभासि बनिा. िुम्िाला ई साखित्य प्रखिष्ठानचं 

पुस्िक ई मेलवि सवावि आधी खमळिं. त्यांच्या भावी योजनांची माखििी खमळिे. त्यांच्या 

कामाि स्विः सिभागी िोण्याची संधी खमळिे. 



माझी अमेरिकावािी  नंदिनी िेशमुख 

ई साखित्य प्रखिष्ठान  www.esahity.com  

2. जया ििा ककवा अखधक खमत्रांना िुमच्यामुळे फ़्री पुस्िकं खमळिाि िे खशु 

िोिाि. त्यांना त्यांच्या आवडीची पुस्िकं खमळाली की िे इिि लोकांना िुमच्याबद्दल 

सांगिाि. त्यांच्यासाठी िुम्िी म्िणजेच ई साखित्यचे प्रखिखनधी बनिा. 

3. आखण यािून िुम्िी मिाठी भारे्च्या संवधवनाला अमलू्य असा िािभाि 

लाविा. आमचा उद्देश आि ेमिाठीिल्या सिा कोटी साििांना वाचक बनवणं. आखण ि ेलक्ष्य 

साध्य किण ं ि े केवळ आखण केवळ मिाठी लोकांना त्यांच्या भारे्वि असलले्या प्रेमािूनच 

शक्य आि.े आपल्या भारे्चं िाजय व्िावं म्िणून १०६ हुिात्मे झाले. आपल्या भारे्नं िाजा 

व्िावं म्िणून आपण एक ििा-वीस ई मले आयडी िणेािच ना! वाचनाची आवड असो वा 

नसो. फ़क्त मिाठी सािि अशा ििा लोकांचे ई मेल पत्ते पाठवा. त्यांना वाचनाची आवड 

आपोआप लागेल. आपणच लावू. लावूच लावू. करूनच िाखवू. 

आि ेना : एक िम : िीन काम. 

संपकव  साधा : esahity@gmail.com 

िी सेवा पूणवपणे खनःशुल्क आि.े त्यामुळे आपले खमत्र आपल्यावि खुश िोिील. खशवाय 

आम्िी िी खात्री ििेो की या ई मले्सचा वापि फ़क्त आखण फ़क्त मिाठी साखित्य 

पाठवण्यासाठीच केला जाईल. इिि कसल्यािी जाखििािी पाठवून त्यांना त्रास दिला जाणाि 

नािी. िेव्िा लवकिाि लवकि आपल्या माखििीिल्या ििा ककवा अखधक मिाठी साििांचे ई 

मेल पत्त ेआम्िाला द्या. 

www.esahity.com या वेबसाईटला भटॆ द्या.  

आपल्या पत्राची वाट पिाि आिोि. 

धन्यवाि 

आपले नम्र 
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