सुट्टीसाठी आल्यापासून अनुज २७ डिसेम्बर चे गुपपत कसे लपवून ठे वावे याच पवचारात होता. मागच्या
महहन्याभरापासून त्याने आई विलाांच्या जवळच्या ममत्र मैत्रत्रणीांशी फोन, मेसेज आणण भारतातल्या

जुन्या ममत्र मैत्रत्रणीांशी, त्याच्या आजी आजोबा आणण मावशी काकाांच्या सहाय्याने सांपकक साधला होता.
अमेररकेतल्या सगळ्या दरू दरू च्या नातलगाांना, स्नेह ांना त्याने बोलावले होते. आणण भारतातल्या

लोकाांकिून व्हहिीओ क्ल प मागवल्या होत्या. आई बाबाांच्या आविते अगद अळूविी, मोदक पासून ते
सोलकढ पयंत मेनू ठरवला होता.

ननममत्त होते आई विलाांच्या लग्नाच्या २५ हया वाढहदवसाचे. आणण अव्जबात कोणालाह याची काह ह
वाताक न लागू दे ता अशा समारां भाचे ननयोजन करणे म्हणजे खरे तर खप
ू अवघि काम होते पण
आत्तापयंत तर जमले होते.

या सगळ्या गिबिीत त्याने त्याची व्जवाभावाची सखी जॉय ची सद्ध
ु ा मदत घेतल होती. जॉय मळ
ु ची
घाना दे शातल होती पण मशकायला अमेररकेत आल होती. पैशाच्या मागे न लागता समजत जयाांना

पवद्याकीय मदतीची गरज आहे अशाांना मदत करणे या एक ध्येय असलेल्या अनज
ु आणण जॉय ची घट्ट
मैत्री जमल होती आणण बघता बघता प्रेमात रुपाांतर दे खील झाले होते.

जॉय दे खील समारां भाला येणार होती. अनुज च्या मनात आईविील जॉय ला स्वीकारतील का असे राहून
राहून मनात येत होते.
इकिे ननशा आणण श्री आणण काका सगळे चचांतेत होते कक या मुलाला नक्की झालय काय? अनुज ने
एकदाच नतघाांना बसवून साांचगतले कक माझी काळजी करू नका मी हयवव्स्ित आहे .

पाहता पाहता २७ डिसेम्बर आला, दप
ु ार ठरल्याप्रमाणे आईबाबाांचे ममत्र त्याांना बाहे र घेऊन गेले आणण

परोस्पर पार्टी च्या हठकाणी घेऊन आले. सगळे लोक बरे चसे त्यातले भारतीय असून दे खील वेळेवर आले
होते आणण अनुज आणण ननशाला मोठ्ठा आनांदाचा धक्काच बसला. इतके हदवस आपल्याशी तुर्टक

वागणारा मुलगा आपल्याचसाठी, आपल्या आनांदासाठी झर्टत होता याहून आईविलाांना कोणता मोठा

आनांद असणार…. श्री आणण ननशा चे िोळे भरून आले. काका दे खील हे सगळे बघत होते, त्याांनाह खप
ू
आनांद झाला.

आता आलेल लोकां ननवाांत गप्पा मारत, जेवणाचा आस्वाद घेत होती. अनुज आई बाबाांना एका

र्टे बलाजवळ घेऊन गेला आणण जॉय शी ओळख करून हदल . सध्या, मध्यमवगीय घरातून आलेल्या ननशा
आणण श्री ला जोय ला बघून िोिा धक्काच बसला.

पार्टी झाल्यावर घर अनज
ु शी बोलायला दोघेह बसले आणण जॉय कुठे भेर्टल वगैरे प्रश्न पवचारले. काळ
परवा पयंत जादच्ू या गोष्र्ट वाचणारा आपला मुलगा आज त्या दोघाांना खप
ू प्रगल्भ वार्टत होता.

अनुज ने आई विलाांना स्पष्र्ट साांचगतले कक मेडिकल चे मशक्षण पूणक झाल्यावर तो आणण जॉय, भारतात
जाऊन काम करणार आहे त आणण नतिेच राहणार आहेत. ननशा आणण श्री चा पवश्वास बसत नहहता,
त्याांनी अनुज ला समजवायचा िोिा प्रयत्न केला.

पण अनुज चा ननणकय ठाम होता, अशा वेळी काका पुढे झाले आणण म्हणले कक तम
ु च्या काळी तुम्ह

तुमचा दे श सोिून इिे अजून उजवल भपवष्यासाठी आलात आज जर तुमची पुढची पपढ अजून काह तर
समाजच्या पवकासासाठी काम करू इच्चीते तर त्यात आिकाठी आणणारे आपण कोण आणण दे श, रां ग,

जात, पैसा याच्या पल किे जाऊन जर इतक्या वर्ाकनांतर दे खील आपण पवचार करायला मशकलो नसू. मी,
माझे घर आणण माझी मुले आणण माझा पैसा या चाकोर बाहे रचे जगच तुम्हाला हदसेनासे झाले असेल तर
या वैभवाचा काय फायदा.

परदे शात राहून आपण आपल्या मल
ु ाला योग्य ती मल्
ु ये मशकवतोय का असा प्रश्न पिलेल्या ननशाला मनात

कुठे तर खूप बरे वार्टत होते.त्या क्षणी ननणकय झाला, ननशा म्हणाल कक मी दे खील तुमच्या कामात तुम्हाला

मदत करणार. तुम्ह व्जिे जाल नतिे, तुमची सहाय्यक म्हणून काम करणार. आपल आई दे खील

आपल्या ननणकयाशी सहमत आहे हे पाहून अनुज ला खूप आनांद झाला.
शेवर्ट ते गाणे आहे न तसे, दर लागी लेककन मैने अब ह जीना मसख मलया. फार लहान वयातच अनुज

ला. जॉय ला आणण त्याांच्यामुळे ननशा ला दे खील एक फार सुांदर हदशा ममळाल आयुष्य जगायला तशीच
तुम्हाांला आम्हाांला ममळो, आणण हह साठ प्रश्नाांची कहाणी एकाच उत्तर सुफळ सांपूण.क

