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२०२० सालातीलही काही आनंदाचे क्षण 
अलका मुळे – (फ्रीमॉण्ट, कॅलिफोलनिया) 

      २०२० हे वर्ि सुरू झािे पण नव्या वर्ािचा आनंद उपभोगण्यापूवीच सगळीकडे हाहा:कार माजिा. चीनमधून 

रोगाची नवीनच साथ आिी आलण सवि जगात Pandemic सुरू झािे. आतापयंत पुष्कळ साथी आि्या; पण जग व्यापेि अशा नव्हत्या. 

अमेररकेत माचि मलहन्ांपासून सवित्र शाळा, लवद्यापीठे, कायाििये बंद करण्यात आिी. सवि साविजलनक कायिक्रमांवर बंदी आणिी आलण 

सविजण घरातून कामे करू िागिे. कुठेही जाणे -येणे - भेटणे बंद झािे. सण आलण राष्ट्र ीय सुट्ांच्या लदवशी िोक एकमेकांना भेटण्याची 

शक्यता असि्याने लनयम अलधकच कडक केिे गेिे. लहवाळ्यात थोडी कमी  झािेिी साथ परत उसळेि अशी शक्यता होती. अमेररकेत 

३००,००० हून जास्त  िोक मृतु्यमुखी  पडिे होते,  एकीकडे शास्त्रज्ञ िस शोधण्याचा  प्रयत्न  करत  होते.  

           दहा मलहन्ापूवी जानेवारी मलहन्ात आम्ही भारतातून चीनमागे  अमेररकेत आमच्या घरी परतिो. पुढे हे असे काही  होईि असं 

तेव्हा वाटिेच नाही. आम्ही घरी पोहचिो त्याच लदवशी चीनमधून लवमान वाहतूक बंद झािी. पुढे सगळीकडे हळूहळू  वाहतूक आलण 

लवमानतळे बंद होऊ िागिी. परमेश्वर कृपेने आम्ही अमेररकेत सुखरूप येऊन पोहचिो. पण मग पुढचे दहा मलहने घरातच अडकून 

पडिो.  वयस्क िोकांसाठी तर हा रोग भयानकच आलण लशवाय कुटंुबात इतरांची ही काळजी वाटत होती.  

           सप्टेंबरमधे्य गणपती स्थापनेिा लफ्रमॉण्टहून मुिीकडे अरवाईनिा जाता आिे. थोडा बदि लमळािा. वातावरण आलण हवामान 

बदििे. सवांच्या घरचे गणपती दशिन झमू वरून घेतिे. आरतीचा कायिक्रम पण झमू वरूनच झािा. त्यालनलमत्ताने सवांच्या व्हचु्यिअि भेटी-

गाठी झाि्या. सविजण उत्सालहत झािे.  

एक दीडमलहन्ांनी परत घरी  लफ्रमॉण्टिा  जाऊं असे ठरविे होते पण जावयाचा (संजयचा) पन्नासावा वाढलदवस नोव्हेंबरमधे्य 

होता. मुिगी अचिना लहने काहीतरी खास करायचं असं ठरविे होते. हळूहळू अचिनाने सरप्राइज वाढलदवसाची तयारी सुरू केिी. दोन-तीन 

लमत्रांनी खूप सहकायि केिे. वेगवेगळे गेम्स, वे्हनू् ठरलवण्यात मदत केिी. पूणि कायिक्रमाची आखणी करणे व संजयिा काही कळू न देण्याची 

काळजी सविजण घेत होते.  १० नोव्हेंबर २०२० िा थाटात वाढलदवस साजरा झािा. सकाळी ७ वाजि्यापासूनच भारतातीि नातिग, संजयची 

आई, भाऊ यांच्याबरोबर झमू मीलटंग झािी. िहानपणच्या, मोठेपणच्या कॉिेजच्या सगळ्या आठवणीचंी उजळणी झािी. दुसरी मीलटंग १० 

वाजता भारतातीि लमत्रांबरोबर झािी. सवांना प्रत्यक्ष भेटण्याचा आनंद िाभिा. आपापि्या भावना दूर राहूनही व्यक्त करता आि्या. 

आजच्या युगात झमू मुळेच हे शक्य झािे. दुपारच्या जेवणािा श्रीखंड पुरीचा बेत होता. परत संध्याकाळी स्थालनक लमत्राबरोबर झमू मीलटंग 

झािी.  त्यात उत्साही नाटक मंडळातीि लमत्रांनी नाटकातीि लनवडक उतारे आलण दृश्ये सादर केिी.  रात्री दोन-तीन कुटंुबाबरोबर सोशि 

लडस्टन्स पाळून पावभाजी, पुिाव, गोड -धोड  असा कायिक्रम उत्साहात पार पडिा. लदवस आनंदात सरिा. गेि्या ११ मलहन्ात असा 

आनंद-उत्सव साजरा झािाच नव्हता.  

 १४ नोव्हेंबरिा शलनवार होता. आमची थोरिी मुिगी, मुिगा आलण सूनेसह कुटंुब अरवाईनिा आिे. आदि्या लदवशी अचिना- 

संजयची मुिगी अटिांटाहून वडिांच्या वाढलदवसासाठी आिी होती. रोजच “बथिडे बॉयिा” आश्चयािचे धके्क बसत होते. आता आणखी 

आश्चयि म्हणजे   ११  वाजतां एक  लिमो  आिी. आम्ही सवि लिमोने जवळच्या एका ररसॉटिवर गेिो.  एक-दीड तासाची राईड होती. आमच्या 
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पैकी काही जण लिमोत प्रथमच बसत होते. ररसॉटि खूप मोकळा होता. एका  धबधब्याजवळ  मोठा ओपन व्हरांडा होता. एका टेबिापाशी 

एक कुटंुब असे सहा फूट अंतर ठेवून बसण्याची सोय केिी होती. संुदर सेंटर पीस आलण फुिांनी टेबि  छान सजविे होते. काही लमत्रांनी 

लनरलनराळे गेम्स आयोलजत केिे होते. संजयच्या आवडीचे लवर्य घेऊन त्यावर प्रश्नोत्तरी होती. संजयिा स्वयंपाक करायिा आवडतो  म्हणून 

पाककिेलवर्यी प्रश्नांचाही समावेश  होता. बॉिीवूडवरीि प्रश्नांना तीन-चार मंडळी पटापट उत्तरें  देत होती. एक पाहुणी  तर बॉलिवूडची  

encyclopedia च  ठरिी. मराठी मंडळी लक्रकेटपे्रमी तर असतातच. जेवण पण भारतीय होते. ररसॉटिच्या कुकिा भारतीय जेवण करण्याची 

सवय नव्हती; कारण लतथे भारतीय जेवण सहसा देत नाहीत. पण संजयच्या एका लमत्राच्या मदतीने त्याने आपिे जेवण बनविे. लवरे्शतः 

मराठी शाकाहारी पदाथि आलण गोड-धोड चांगिे केिे होते. नेहमीच आठवण राहीि असा कायिक्रम झािा. प्रसन्न हवा, प्रसन्न वातावरण, 

प्रसन्न व्य्क्तम्व   त्यामुळे उत्साहािा उधाण आिे होते.  

सवि कायिक्रम संपवून, सवांना बाय करून आम्ही चार वाजता घरी परत आिो. दुसऱ्या  लदवशी रलववारी आम्ही फ्रीमॉण्टवासी 

आनंदाने परतीच्या वाटेिा लनघािो. हा वाढलदवस नेहमीच सृ्मतीत राहीि. िवकरच ही रोगाची साथ जावो आलण पूवीसारखे जीवनमान सुरू 

होवो ही  सलदच्छा! 

सवांना िस लमळािी की  मग अचिना- संजयच्या २५व्या िग्नाच्या वर्िलदनाची आम्ही वाट बघतोय.  
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