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मनोगत 

सौ. प्रतिभा बोपर्डीकर 

इथल्या व्यापािून मोकळे होऊन, आम्ही वेळ काढून जवळ जवळ ७/८ वर्ाांनंिर भारि भेटीला 
गेलो. ठरल्याप्रमाणे माझा भाचा, म ंबईला एअरपोटटवर घ्यायला आला होिाच. आिा नवीन म ंबई-
प णे हायवे झाल्याम ळे आम्ही सरळ प ण्याला आलो. घरी आलो िेव्हा सवट वगेळे वाटायला लागले. 
नवीन नवीन छोटे चहेरे, भाचयांची म ले, आमचयाकर्ड े हे नवे पाह णे कोण? असे क ि हलाने बघू 
लागले. 

मागचया भेटीि भाचा-भाची जी लहान लहान होिी िी शिक्षण पूणट करुन आपापल्या व्यवसायाि 
स्थथर झाली आणण तयांचे संसार स रु झाले आहेि. घरािही बदल झाले आहेि. आिा आईवडर्डल 
आणण अधिचया पपढीच े कोणीही नसल्याम ळे घर ररकामे ररकामे वाटू लागले. माझ्या वेळचया 
थोर्डयाच मैत्रिणी आिा आहेि आणण तयास द्धा आपापल्या म लाम लींकर्ड ेरहायला गेल्या आहेि. 

आमच ंगाव पूवीसारख राहहल नाही. कोपऱ्याकोपऱ्यावर ब्यूटी पालटसट झाली आहेि. हे बघून हसू 
आले. लहान म लं आिा इंस्ललि मेडर्डयम ् थकूलमध्ये जाऊ लागली आहेि. आणण िी ही 
इंस्ललिशमसं्ललि मिेच बोलिाि. प ण्याला िर एवढी गदी, रथतयावर (फ टपाथवर) चालणे कठीणच. 
गाड्या किा चालविाि हे बघूनच िथस होि. म ली िोंर्डाला रुमाल बांिनू थकूटसट चालविाि. 
पोलीस न सिे बघे असिाि. आिा सायकली क ठे हदसिच नाहीि. कॉलेजमध्ये जाणारी म ल आिा 
केव्हां परदेिी जाऊ या पवचाराि असिाि. तयांच ेसगळे लक्ष अमेरीकेकर्डचे असिे. 

सरकारी यंिणा पोकळ असल्याम ळे हठकहठकाणी धचरीमीरी द्यावी लागिे. इकर्डचया काही लोकांनी 
तिकर्ड ेघरे घेिली आहेि पण तयांि कटकटी खूपच झाल्या आहेि. सरकारी तनयम कसे केव्हां 
बदलिील हे सांगिा येि नाही. आिा िर र्डॉलरचा भाव ५७ रुपयांपयांिगेला आहे. घरीस द्धा 
पूवीसारखे खाण्याच े पदाथट थवि: कोणी बनवि नाही. बाहेरूनच मागविाि. आिा िर इकर्डचा 
पपझ्झास द्धा शमळायला लागला आहे. हॉटेलमध्ये जाण्याची प्रथा िर फारच बोकाळली आहे. 

 TVवर स द्धा इकर्डचया िोज ् ची नक्कल हदसून येिे. “कौन बनेगा करोर्डपिी”, “इंडर्डयन Idol”, 

“झलक हदखलाजा” वगैरे. शसनेमांच े ि टींगस द्धा परदेिी अलाथका, नेवार्डा, न्यूयॉकट , टोरोंटो 
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ह्याहठकाणी सराटस केलेले हदसिे. आिा िर श्री गणेिाचया मूिीस द्धा Made in China आहेि. 
इकर्डचा Valentine Day पण तिकर्ड ेसाजरा होिो.  

शिवाय महागाईचा िर कळसच झाला आहे. हदल्लीचया पवमानळावर लहान कप कॉफी  २०० 
रुपयाला शमळिे. 

ििेावर काम करणाऱ्या बायकास द्धा सेल फोनवरून गाणी ऐकि ऐकि गवि कापि असिाि. 
भांर्डीवाली स द्धा सेल फोनवरून तनरोप देिे, appointment घेिे. म ली िर पंजाबी ड्रसे, जीन्स-
tops सराटस वापरू लागल्या आहेि. साड्या फारच कमी. 

आठवड्यािनू दोन-िीन वळेा skype वरून न्यूयॉकट चया आमचया म लीिी गप्पा करि होिो. दररोज 
E-mails येि होिेच. आणण आमचयाही हालचाली E-mail द्वारा कळवि होिोच. न्यूयॉकट चया 
बािम्या रोजच TV वर तिकर्ड ेबघि होिो. खरच, जग ककिी लहान झालयं, अगदी जवळ जवळ 
आलय! 

पूवी न सिा टेशलफोन करायचा िर िीन हदवस लागायच.े पि ेयेण िर जवळ जवळ बंदच झालंय. 
सवटजण फोन E-mail नीच  ख िाली कळविाि. क्षणािाटि संपकट  साििा येिो. 

आिा पवमान कंपन्याही बऱ्याच तनघाल्या आहेि. न्यूयॉकट -प णे सरळ जािा येिे. खर म्हणजे 
कलकतिा, हदल्ली, मद्रास पेक्षा आमची न्यूयॉकट  न्यूजसी सवट दृष्टीनेजवळ वाटू लागली आहे. इथ े
िीस-चाळीस वर्ाांपूवी आलेल्या आमचया पपढीचया प ढची पपढी, इथेच जन्मलेली वाढलेली, रुळलेली 
आहे. प ष्कळांची मािभृूमी अमेररकाच आहे. 

आिा बऱ्याच जणांचे रोटी-बेटी व्यवहार इथेच झाले आहेि . शिवाय नाि नािू अिी तिसरी गोर्ड 
पपढी इथेच जन्मलेली आमचयाि आहेि. ह्या सवट नवीन वािावरणाि आम्ही रमून, रुळ न गेलो 
आहोि. आिा इथे ज ने झालो आहोि. 

म लांचया नािवंर्डांचया िाळेि, िजेारी, ऑकफसमध्ये, स परमाकेटमध्ये आम्ही अमेररकन झालो 
आहोि.  

Thanksgiving, णिथिमस,् सणही आम्ही साजरे करिो. ह्याचबरोबर Z-TV, Sony, Z-मराठी हे 
आहेिच. शिवाय मराठीपवश्व सारख्या संथथेम ळे संक्ांि, हदवाळी, गणपिी, साहहतयाक ं ज, मराठी 
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िाळा, असे खास मराठी कायटक्म पण आहेिच. शिवाय महाराष्रािून अनेक कलाकार नेहमी 
येिच असिाि. दोन्ही हठकाणचया चांगल्या गोष्टींचा आपल्याया इथे आथवाद घेिा येिो. शिवाय 
आपल्या सण-समारंभाम ळे इथल्या अमेररकन समाजालाही आपल्या संथकृिीची, देिाची, माहीिी 
होऊ लागली आहे. 

तया दृष्टीने आपण भारिाच े दिूच झालो आहोि. िसेच रंगदीप, एकिा, अिंराळ यांचयाम ळे 
इकर्डचीही माहहिी तिकर्ड े कळि आहे. इथनू पाठवलेल्या आधथटक मदिीम ळे प ष्कळ संथथांना 
आणण क ट ंबाना चांगलाच फायदा झाला आहे. पवूी अमेररकेि आलेल्यांना, भारि देि किाला 
सोर्डला? असे म्हणायच.े पण आिा िर प्रतयेक घरािून, एकिरी अमेररकेि आलेला आहे ककंवा 
येण्याचया प्रयतनाि आहे. ररटायर झाल्यावर आपण प ण्यासारख्या हठकाणी घर घेऊन रहाव ेअसा 
पवचार प ष्कळांचया मनाि येि होिा पण आिा बदललेल्या पररस्थथिीम ळे, technology म ळे जग 
फारच जवळ आले आहे.  

“आम्हाला सोरू्डन फार हदवस तिकर्ड े राहू नका” असे म ले, नािवंर्ड े म्हणिाि. िस बतघिलं िर 
थथळांिर हे एक अतिप्राधचन, मानवी, ऐतिहाशसक सतय आहे. अमेररकेि सवटच बाहेरून येऊन 
थथातयक झालेले आहेि. इंस्ललि, फ्रें च, Spanish, इटाशलयन, रशियन, चायनीज,् इतयादी. 
ग जराथी, पंजाबी, मद्रासी सवट जगभर पसरलेले आहेि. सवाांनी आपली सथंकृिी जपून ठेवण्याचा 
प्रयतन केला आहे. तयामानाने आपण मराठी इथे अतयंि अल्पसंख्य आहोि. खर िर अटकेपार 
झेंर्ड ेफर्डकवणारे आपणच. आपली संख्या इथे खपूच वाढली पाहहजे. 

ललन करुन म लगी सासरी आली िरी, माहेरबद्दलच तिच प्रेम कमी होि नाही. तयाचप्रमाणे आपण 
भारि सोरू्डन अमेररकेि आलो िरी भारिावरच ेआपले प्रेम कमी झालेले नाही. ह्याम ळे सध्या िरी 
“इथे टाकूया िंब”ू असे ठरवले आहे. 

आपण ह्या माझ्या पवचारांिी सहमि असाल असेच मला वाटिे. 

       Thanks     

          सौ. प्रतिभा बोपर्डीकर 

          न्यूयॉकट    


