
अनभुव ांची शिदोरी 
 
"ने मजसी ने, परत मातभृूमीला...." ऐकले आणि पापण्ाांची कड ओलावली नाही अशी एक वेळ 
आठवत नाही. ववशषेतः आपल््ा देशाबाहेर राहून वेगवेगळ््ा देशाांत स्थाय्क झालेल््ा लोकाांचा 
"आपला भारत देश" हा अतीश् जजव्हाळ््ाचा ववष्! तुम्हाला कदाचचत ही अयतश्ोक्ती वाटेल, पि 
हे त्रिवार सत्् आहे. 
 
९ वषाांपूवी आपला देश सोडून कामाच््ा यनममत्ताने जेंव्हा इथ ेअमेररकेत ्ेिे झाले, तेंव्हा अनेकाांच््ा 
ममश्र प्रयतक्रि्ा पचवून घ््ाव््ा लागल््ा. 'आपल््ा देशाला तुमच््ा सारख््ा मशक्षित लोकाांची 
सवााचिक गरज असताना, तुम्ही अमेररकेत जावून ददवे(!) लाविार??'... 'एक एक फ़ॅ डां आहेत 
नुसती'.... ' आई-बापाांनी आ्ुष््भर ्ाांच््ासाठी खस्ता खा्च््ा आणि आता त््ाांच््ा म्हातारपिात 
पांख फुटल््ासारखे ्ाांनी दरू उडून जा्च'े....एक ना दोन, ्ा सारखी अनेक वविाने ऐकून मन 
ववषणि झालेले. अशाच द्वविा मनजस्थतीत, गळ््ात दाटलेला अवांढा कसाबसा चगळत मी आणि 
माझ््ासारखी अनेक मांडळी जगभरात ववखरुली....... 
 
पदहली १-२ वषां नवा जॉब, नवा देश, नवी मािस ेअशा नवलाईत गेली. आई-बाबा, भावांड,े नातेवाईक, 
ममिमांडळी ्ाांची आठवि ्ेत रादहली, जीवाला व््ाकूळ करत राहीली.....पि एकीकड ेनव््ा मातीत 
रुजून ्शस्वी होण्ाची जजद्द मनाला उभारीही देत रादहली. 
 
आता मागे वळून पाहीले, की हसू ् ेते. क़ॅ मलफोयना् ातील बे-एररआ..म्हिजेच 'मसमलकॉन व्ह़ॅली' ् ेथील 
इतक््ा वषाांच््ा वास्तव््ात केवढे बदल बयितले. ही भूमीच मुळी इममग्रांट लोकाांची. चा्नीज, 
स्प़ॅयनश, जव्हएतनामी, क्रफलीवपनो, इांडड्न्स..अशा व ् ाांच््ासारख््ा जगभरातील अनेक दठकािाांवरुन 
गोळा झालेल््ा लोकाांची अनोखी सरममसळ ्ेथे बिा्ला ममळते. आणि मग अमेररकन सांस्कृती 
समजून िेताना आपापली सांस्कॄती जपण्ासाठी ्ाच सवाांची चाललेली प्रामाणिक िडपड आणि 
प्र्त्न ्ाांचा मी ही एक अववभाज्् िटक बनून जाते. 
 
मुलाांना आपली मातॄभाषा, सांस्कॄत श्लोक मशकवविे, गिपतीच््ा ददवसाांत आरत््ा, ट़ॅलेंट शो मिे 
लेझीम, नवरािीला भ ांडला-दाांडड्ा, मशवा् ददवाळी, दसरा, मशवज्ांती अशा अनेक गोष्टी इथ े
स्थाय्क झालेले पालक कसोशीने आणि तेवढ््ाच प्रेमाने करत असतात. जेंव्हा आप्तेष्ट मांडळी 
नसतात ना जवळ, तेंव्हा अडचिीांतून मागा काढा्ला इथ े्ेवून ओळख झालेली देशी-ववदेशी 
ममिमांडळीच मदतीचा हात पुढे करतात. जगाच््ा पाठीवर कुठेही गेलां तरी ही "मानवता" मािसाला 
परस्पराांशी जोडून ठेवते. 



 
भारतभर आज अशी खपू मध््मवगी् कुटुांब आहेत की ज््ातील पालकाांनी आपला देश सुद्िा अजून 
नीटसा पादहला नाही्े... पि परदेश वारीच ेभाग्् त््ाांना लाभले आहे. त््ा ्ोगाने बर् ् ाच प्रगत व 
नवीन गोष्टीांचा त््ाांना अनुभव िेता आला. त््ाांच््ा चहेर् ् ावरच ेसमािान पाहून कृतकॄत्् होिार् ् ा 
माझ््ासारख््ा मुला-मुलीांच््ा भावना शबदाांत व््क्त करिे अविड आहे.... 
 
आज अमेररकेत ् ेवून एवढी वषां झाली तरी आपल््ा देशाबद्दलची ओढ, आपल््ा मािसाांची आठवि 
आणि त््ाांच््ाववष्ी मनात असलेले प्रेम रोज वाढतेच आहे. आपल््ा आई-वडडलाांच््ा आजारपिात 
भारतात जावू न शकलेल््ा माझ््ा इथल््ा ममि-मैत्रििीांच््ा जजवाची िालमेल मी खपू जवळून 
बयितली आहे. परवाच््ा मुांबई हल्ल््ानांतर प्रचांड अस्वस्थ झालेली मािस ेमी पहात आहे. 
देशप्रेम-राष्रयनष्ठा हे फक्त देशात राहूनच करता ्ेते अस ेनाही. 
 
मी तर म्हािते, आमच््ा सारख््ा जगाच््ा वेग-वगेळ््ा भागाांत जावून रादहलेल््ा लोकाांनी आपल््ा 
सांस्कॄतीची, परांपरेची खरी ओळख जगाला करुन ददली आहे, देत आहे... मी माझ््ा मागच््ा लेखात 
म्हांटल््ाप्रमािे आपले ्ोगा-आ्ुवेद-कला-वेषभूषा हे सगळे जगाच््ा कानाकोपर् ् ात जावून पोहोचले 
आहे. भारती् नागररकाच ेप्रयतयनचित्व जगभरात अमभमानाने करिारी ही आजची वपढी बर् ् ाच 
अडचिीांना तोंड देत जस्थरस्थावर होते्. 
 
सद्ध््ाच््ा काळात परदेशी वास्तव््, परदेशी प्रवास ् ा कॉमन गोष्टी झाल््ा आहेत. त््ामुळे आपले 
अनुभव का् अजून लोकाांना वेगळे अस ेसाांगा्चे हा सवासािरि ववचार करून आपि ् ा मुद्द्ाकड े
कानाडोळा करतो. परस्पराांच््ा अनुभवाांतून आपि खपू काही मशकत असतो. वेळेला कोिाला मदत 
करा्ला आपल््ाकड ेपैसा असेलच अस ेनाही, पि ्ेथे प्रत््ेकजि समदृ्ि अनुभवाांची मशदोरी िेवून 
वावरतो्. आणि ही मशदोरी प्रत््ेकाने थोड््ाफार प्रमािात जरी मोकळी केली ना तरी कोिाला ना 
कोिाला त््ाचा प्रत््ि वा अप्रत््ि फा्दा होिार आहे. 
 
माझ ेअनुभव हे त््ा मानाने खपू पररपूिा क्रकां वा सांपन्न असतीलच अस ेनाही...पि जी काही आहे 
माझ््ाकड ेअनुभवाांची मशदोरी, त््ाची गाठ मी नुकतीच जरा सैल केली आहे. बिु्ात आता त््ातनू 
का्-का् बाहेर पडते् त े!!!!! 
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