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- आरती पटवर्धन (पुणे)   

 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        अमेरिका-The land of opportunities!   गेल्या अनेक दशकाांपासून, उच्च शशक्षणासाठी, चाांगल्या करिअिसाठी, 
हजािो भाितीय मुले-मुली अमेरिकेकडे आकर्षित होत आली आहेत  आमचा मुलगा र्ििाजसुध्दा अमेरिकेत 
शशक्षणासाठी येऊन, आता कॅशलफोर्नियात स्थार्यक झाला आहे. सहाजजकच मुलाांना, नातिांडाांना भेटायला 
आमच्यासािखे आई-िडील, िषि-दोन िषाांनी अमेरिकेला येत असतात. 
      यांदाही आम्ही दोघाांनी अमेरिका भेटीचा बेत केला. २०२० च्या जानेिािी महहन्याच्या मध्यात, सॅन फ्राजन्सस्कोच्या 
बे-एरियातील शमलपीटसमधे, र्ििाजच्या घिी, मी येऊन दाखल झाले! माझ्या निऱ्याने, डॉ. अजजतने, त्याची कामां 
पुिी करून, माचि महहन्यात यायचां, असां ठिलां होतां. पण चीनच्या िुहान भागात सुरू झालेल्या कुठल्याशा 
नव्याच िोगाच्या बातम्या यायला लागल्या. आणण एक हदिस, अचानक शाळा बांद झाल्या. पाठोपाठ ॲाफफसेस बांद 
झाली. मग हॅाटेल्स, मॅाल्स, सगळां बांद झालां! हळूहळू सगळ्या र्िमानसेिा थांडाित गेल्या र्न थाांबल्या! आम्ही आमची 
र्तकीटां िद्द केली. काही पैसे कापून का होईना, थोड ेपैसे पित शमळाले. 
       Work from home सुरू झालां, शाळा ऑनलाईन किायचे प्रयत्न सुरू झाले! नव्या परिजस्थतीतही काही हदिस 
'नव्याची निलाई' होती. िहदािी कमी, हिेतलां प्रदषूण कमी! Commute चा िेळ िाचला! घरूनही कामां किता येतात 
की! मग काही हदिस 'हिा स्िच्छ, पाणी स्िच्छ!  झाडां - पक्षी - प्राणी...सगळा र्नसगिच जणू मोकळा श्िास घेतोय,् 
पेट्रोल िाचतांय,् पैसे िाचतायत.्..'   अशा र्िर्िध र्िचािाांनी आनांदही िाट!ला  
         थोड्या हदिसाांनी मात्र लहान मुलां कां टाळली, मोठी माणसां िैतागली! काळजी घेत, आणण काळजी न किण्याचा 
प्रयत्न कित, सगळेच जण िाट बघत होत.े..हे कोिोना नािाचां सािट कधी हटतांय,् याची! अनेक देशाांमधली अनेक 
माणसां, जगात हठकहठकाणी अडकून पडली होती. एक हदिस कानािि आलां, की भाित सिकाि 'शमशन िांदे भाित' 
नािाच्या अशभयानाांतगित, अशा अडकलेल्या, अडचणीत सापडलेल्या भाितीयाांसाठी खास फ्लाईटस ् पाठिणाि आहे. 
मुलाच्या घिी तशी मजेत िहात असल्यामुळे मी 'अडचणीत सापडलेली भाितीय' नव्हत!े आणखी काही आठिड्याांनी 
मात्र अनेक लोक या योजनेचा फायदा घेत असल्याच ेसमजले. मग मीसुध्दा र्तकीट काढले! भाितात पितायला एअि 
इांडडया सोडून दसुिा पयािय नव्हता. Air Indiaने या 'र्िशेष' परिजस्थतीत, र्तफकटाची फकां मतही 'र्िशेष' आकािली, 
नेहमीपेक्षा बिीच जास्त! या फ्लाईटस,् थेट जाणाऱ्या होत्या. आमची फ्लाईट, SFO to Delhi अशी १६ तासाांची 
फ्लाईट होती. SFO Airport िि दोन फॅामि भिािे लागले. याांत नाि, पत्ता, पासपोटि नां., कुठली फ्लाईट इ. जुजबी 
माहहती होती. तसेच ताप नाही ना, हे infra red thermometer ने तपासले. कोिोनाचा सांसगि टाळण्याच्या उद्देशाने 
र्िमानात कमीत कमी सेिा हदल्या गेल्या. प्रत्येकाच्या सीटिि फूड पॅकेट्स ्ठेिलेली होती. यात दोन meals, काही 
snacks, पाण्याच्या दोन बाटल्या, फ़ेस मास्क, हेड मास्क आणण सॅर्नटायजि पॅकेटस.् हिे तेंव्हा गिम फकां िा गाि पाणी 
शमळू शकलां, बाकी, No service! No screen, no head phones, no blankets or cushions, no tea- coffee! काही 
अडचण न येता फ्लाईट र्नयोजजत िेळेत हदल्लीला पोहोचली. 

एका क्वारंटाईनची कथा... 
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     र्िमानतळािि सोशल डडस्टजन्सांगचा प्रयत्न चाांगला केला गेला. कस्टम्स, इशमगे्रशन इ. करून आपापलां सामान 
घेऊन सगळ्याांना जिळच्या एका इमाितीत पाठिलां. र्तथे काही फॅामि भिायच े होत.े इथे मात्र सोशल डडस्टजन्सांग 

नािापुितांच होतां! क्िािांटाईन होणाि, हे माहीत होतां, पण हदल्लीमधील अधधकाऱ्याांनी साांधगतले, की काही र्िशेष 
कािणाने जि घिी जाणे आिश्यक असेल ति तुम्ही पुण्यात (home town) जाऊन क्िािांटाईनमधे िाहू शकता. ज्येष्ठ 
नागरिक असलेला, जुनी पाठदखुी असलेला, एकटा असलेला माझा नििा, हे पुिेसां सबळ कािण होतां. शशिाय तसां 
नमूद किणािां डॅाक्टिचां सहटिफफकेट माझ्याकड ेहोतां. हदल्लीतल्या अधधकाऱ्याांकडून कागदपत्रािि सही-शशक्के घेऊन मी 
पित डोमेजस्टक टशमिनलिि आले. सध्या हदल्लीतील सिि फ्लाईट्स एकाच टशमिनल मधून ये-जा कित असल्याने 
त ेअांति फाि नव्हतां. मी फोनिरून पुण्याच्या फ्लाईटच ेबुफकां ग केले. एअि इांडडयाच्या िेबसाईटिि उल्लेख होता, की 
माझ्यासािख्या ‘िांदे भाित’ने येणाऱ्या प्रिाशाांना आांतिािष्ट्रीय  प्रिासात जजतके सामान न्यायची पििानगी आहे, तिेढे 
सामान, डोमेजस्टक प्रिासातही नेता येईल, अधधक िक्कम न भिता! पण प्रत्यक्षात  “ Indigo” च्या काऊां टििि साांगण्यात 
आलां, 'ही व्यिस्था आमच्या एअिलाईनला लागू नाही. कदाधचत एअि इांडडयाला लागू असेल!' िाद-र्ििाद किण्यात 
अथि नव्हता, तेंव्हा एक मोठीशी िक्कम भरून पुढच्या प्रिासाला सज्ज झाले. 
       ९० शमर्नटाांच्या फ्लाईटमधे पाण्याची बाटली आणण एक head mask एिढीच सजव्हिस  होती. काही अडचण न 
येता ठिल्या िेळेत पुण्याला पोहोचलो. िाटलां, आता घिी जाऊन १४ हदिस घिच्या घिी र्िलगीकिण (isolation) 

किायचां! पण तसां व्हायचां नव्हतां! इतक्या दिूचा प्रिास करून आलेला इांटिनॅशनल प्रिासी सहज ओळखू येतो. त्या 
भल्या मोठ्या बॅगा, ते दमले भागलेले चहेिे ...माझ्यासािख्या अजून काहीांना एका बाजूला घेऊन 'कोणत्या हॅाटेलमधे 
क्िािांटाईन किायला चालेल, त ेया यादीमधील नािे िाचून ठििा.' असां साांगण्यात आलां. 
         'अहो, पण हदल्लीमध्ये ति आम्हाला home...' या माझ्या केर्िलिाण्या र्ििोधाला अथाितच यश नाही आलां! 
नांति त्या अधधकाऱ्यानां आम्हाला समजािलां...'मॅडम, इतक्या मोठ्या सांख्येने येणाऱ्या प्रिाशाांची सोय किणां 
हदल्लीतल्या शसस्टीमलाही अिघड जातांय. म्हणून शक्य आहे तिेढयाांना त्याांच्या त्याांच्या गािी पाठिून हदले जातांय. 
पण क्िािांटाईन ति किायलाच हिे!' 
       सध्याच्या परिजस्थतीला तोंड देण्यासाठी, सिकािी यांत्रणेमाफि त, अनेक हॅाटेल्समधे फकां िा काही हॅास्टेल्समधे 
िाहण्याची व्यिस्था केलेली आहे. यासाठीचा खचि, अथाितच िाहणाऱ्या व्यक्तीने स्ित: किायचा असतो. यासाठी 
ही हॅाटेल्स त्याांच्या नेहेमीच्या दिापेक्षा, थोड्या कमी दिाने पैसे आकाितात. एक चाांगलांसां हॅाटेल र्निडून र्तथे जाऊन 
पोहोचले. या हॅाटेलचा एक पूणि मजला, अशा क्िािांटाईनमधे िाहणाऱ्याांसाठी िाखून ठेिला होता. कोिोना सांसगि 
टाळण्यासाठी, इथेही  “ no service”! फोनिरून ॲाडिि केलेले जेिण, नाश्ता,टॅािेल्स, शलनन बदलायच ेअसल्यास तहेी 
दािाशी आणून हदले जात. मग “self-help”! 

    सात हदिसाांनांति पुन्हा एकदा, शािीरिक तापमान, काही फॅामि भिणे, हॅाटेलच े बबल भिणे, आिोग्यखात्याच्या 
अधधकाऱ्याने हदलेला सल्ला समजून घेणे इ.  गोष्टी करून घिच्या क्िािांटाईनसाठी घिाकडे यायला र्नघाले! 
     हे िाचून हा अनुभि फाि क्लेशकािक होता, असां कदाधचत काहीांना िाटेल. पण प्रत्यक्षात त्या अनुभिातून 
जाताना मात्र तसा र्िशेष त्रास झाला नव्हता. अनेकाांना िाटलां होतां, की सात हदिस एकटी िाहताना मी कां टाळेन. 
पण मी र्िचाि केला, जेट लॅग घालिायची ही नामी सांधी आहे! शशिाय, काहीही काम-धाम न किता, कसलाही 
disturbance नसलेला हा ‘5-star’ आिामाचा काळ! आयुष्यात पित कधी असा अनुभि येणाि? सात हदिस मी मजेत 
घालिले.  
   पिांतु तिीही सध्याचा हा काळ आनांददायी अनुभिाांचा नाही. सगळां जगच 'न भूतो न भर्िष्यर्त' अशा अनुभिातून 
जातांय.् ईश्िि किो आणण या र्िधचत्र अनुभिाचा अांत लिकि होिो. 'सिेर्प सुणखन: सन्तु, सिे सन्तु र्निामय:'   
टीप: ििील लेखातला माझा अनुभि जुलै महहन्यातला आहे. ॲागस्टच्या पहहल्या आठिड्यात माझी एक मैत्रीण न्यूयॅाकि -
हदल्ली-पुणे असा प्रिास, युनायटेड एअिलाईन्स’न ेकरून आली. दसुिी एक मैत्रीण शशकागोहून आली. दोघीांनाही ’युनायटेड 
एअिलाईन्स’न ेचाांगली सेिा शमळाली. या पुढच्या काळात असा प्रिास अधधकाधधक सुखकि ि सुखरूप होिो, ही सहदच्छा! 
 
                                                                                           *** 


