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अपूर्वरगं
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.

दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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अपूर्वरंग
लेवखका : वर्द्या हर्डीकर सप्रे
संपकव पत्ता: 39276 Beringer Dr. Murrieta, CA 92563, USA
email: vidyahardikar@gmail. com
blog: bhatkepakshi. home. blog
या पुस्िकािील लेखनाचे सर्व िक्क लेहखके कडे सुरहिि असून पुस्िकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे
पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेहखके ची लेखी परर्ानगी घेणे
आर्श्यक आिे. िसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई (दिंड र् िुरुिंगर्ास) िोऊ शकिे. लेवखका
अमेररकावथित असल्यामुळे न्यायालयीन कारर्ाई USA मध्ये तेिील वनयमांनुसार होईल.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.

प्रकाशक ई साहित्य प्रहिष्ठान :
www. esahity. com
esahity@gmail. com
प्रकाशन : ५ जून २०१९ (जागवतक पयावर्रण ददन)
©esahity Pratishthan®2019
• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.
• िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापूर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर
करण्यापूर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची-लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे.
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हर्द्या िडीकर सप्रे पररचय
हर्द्या िडीकर सप्रे
हशिणाने र्ैज्ञाहनक, व्यर्सायाने सिंगणकिज्ञ, र्ृत्तीने साहिहत्यक
आहण सार्ाहिक कायवकिी.
साहित्याि सर्ािाचे प्रहिबबिंब पडिे, िशी सर्ािाि सार्ाहिक
कायावबद्दल िागृिी हनर्ावण करण्याची िाकद साहित्याि असिे. या िाकदीचा उपयोग आपल्या
लेखनाि िाणीर्पूर्वक करण्याचे प्रयत्न. त्यार्ुळे साहित्य प्रर्ास , सार्ाहिक कायव आहण
अर्ेररके िील बृिन्र्िाराष्ट्र र्िंडळाचे कायव िे एकर्ेकाि गुिंफलेले आिे. र्ेगळा हर्चार करिा येि
नािी.
साहिहत्यक या नात्याने
१. र्िाराष्ट्रािील आहण अर्ेररके िील अनेक हनयिकाहलकाि हर्पुल लेखन. १९१5 र्ध्ये
लोकसत्ताच्या देशोदेशी या सदराि एक र्र्व लेखर्ाहलका. अनेक इ-हनयिकाहलकाि लेखन.
२. अर्ेररके िून प्रहसद्ध िोणार्या बृिन्र्िाराष्ट्र र्ृत्तार्र सिंपादक, सिसिंपादक, सल्लागार या
नात्यानी कार्.
३. ईग्रिंथाली ददर्ाळी २०१२; बृिन्र्िाराष्ट्र र्िंडळाच्या रौप्य र्िोत्सर्ाहनहर्त्त प्रहसद्ध झालेल्या
हर्शेर्ािंकाचे सिंपादन.
४. आत्तापयंि पुढील साि पुस्िके प्रकाहशि. :
स्र्हलहखि: “सिंर्ादने”, र्ािंिरफन, अर्ेररकन र्राठी: िन र्न अहधर्ेशन
सिंपाददि: हनरिं िर, ल्याले ऐलपैल
अनुर्ाददि: अर्त्यव भारि. ( र्ूळ लेखक : आहर्श हत्रपाठी)
सार्ाहिक कायवकत्यांसाठी कौशल्य प्रहशिण ( टाटा एहन्स्टट्यूट ऑफ सोशल सायन्स
पाठ्यक्रर्ासाठी पाठ्यपुस्िक)
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५. २०१०च्या पुण्यािील र्राठी साहित्य सिंर्ल
े नाि ‘अहनर्ासी र्राठी साहित्य’ या
पररसिंर्ादाचे सिंयोिन र् उत्तर अर्ेररके िील र्राठी लेखकािंची प्रहिहनधी या नात्याने सिभाग.
६. अर्ेररके िील सिंस्थािंच्या आहण बृिन््िाराष्ट्र र्िंडल अहधर्ेशनािील कािी कायवक्रर्ािंच्या
सिंहििा लेखनाचे कार्
७. स्थाहनक लेखकािंसाठी ‘शब्दािंच्यािं सिंध्याकाळी’ ‘अहभव्यक्ती’ असे उपक्रर् सुरु करण्याि
पुढाकार.
२००१च्या बृिन्र्िाराष्ट्र र्िंडळाच्या अहधर्ेशनाि ‘साहित्यिेत्रािला सन्र्ान’.

सार्ाहिक कायवकिी या नात्याने
१. र्िाराष्ट्र फ़ौन्डेशन, एकल हर्द्यालय अशा अर्ेररके िील भारिीय सिंस्थािंची पदाहधकारी
्िणून कार् आहण र्िाराष्ट्रािील अनेक सर्ाि सेर्ा सिंस्थािंबरोबर कार्. र्िाराष्ट्रािील
सेर्ाकायांचा पररचय अर्ेररके िील र्राठी सर्ािाला करून देण्यासाठी “एकिा“ या
हनयिकाहलकाि १० र्र्े लेखर्ाला हलहिली. अर्ेररके िील कािी अर्ेररकन स्र्यिंसेर्ी सिंस्थाि
स्र्यिंसेर्क ्िणून कार्.
२. “खेडे दत्तक योिना”( Social Reform of a village) या योिनेची सिंकल्पना अर्ेररके िील
र्राठी र्िंडळाना सर्ािार्ून देऊन र्िाराष्ट्रािील चार खेड्ािंच्या हर्कासाचे स्र्प्न साकार (
हनयोिन िे उपयोिन) करण्याि सक्रीय सिभाग. त्यासाठी हर्हर्ध हनहधसिंकलन कायवक्रर्ािंचे
आयोिन. या सर्व खेड्ािंच्या कार्ाचा गेली २५ र्र्े र्ागोर्ा.
३. बृिन्र्िाराष्ट्र र्िंडळाच्या सल्लागार सहर्िीचे अध्यि ्िणून कार्. सुर्ारे सोळा अहधर्ेशनाि
स्र्यिंसेर्क ्िणून हर्हर्ध प्रकारचा सिभाग. उत्तर रिं ग उपक्रर्ाि सक्रीय सिभाग.
४. बृिन र्िाराष्ट्र र्िंडळाच्या अनेक अहधर्ेशनाि र्िाराष्टािील सेर्ाकायावबाद्दद्दल पररसिंर्ाद
आयोहिि करण्यासाठी पररश्रर्.
१९९९च्या सान िोिे येथील बृिन र्िाराष्ट्र अहधर्ेशनाि सर्ािसेर्ब
े द्दल सन्र्ान
*************************************************************************************
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स्र्हलहखि पुस्िकाहर्र्यी िपशील :
सिंर्ादने : स्र्भार्िन्य उर्ी, कौशल्ये आहण किवव्ये यािंची सािंगड घालि; एक सिंर्ेदनाशीलिेचा
पिंख आहण दुसरा सार्ाहिक िाहणर्ेचा घेऊन के लेला सार्ाहिक कायावचा प्रर्ास आहण त्याबद्दल
अर्ेररके िील र्राठी लोकािंशी के लेला सिंर्ादसिंग्रि. ( ग्रिंथाली प्रकाशन)
अर्ेररकन र्राठी िन र्न अहधर्ेशन: अर्ेररके िील र्राठी सर्ािाची गेल्या ५० र्र्ावची
र्ाटचाल (ग्रिंथाली प्रकाशन)
र्ािंिरफन: ग्लोबलायझेशनच्या रे ट्याखाली िणार्युक्त िीर्न िागणाऱ्या र्राठी र्ाणसाचे
हनव्र्ळ र्नोरिं िन करणारे लहलि लेखनाचे पुस्िक ! ( ग्रिंथाली प्रकाशन )
हनरिं िर , ल्याले एल पैल : उत्तर अर्ेररके िील र्राठी लेखकािंना एकत्र करून कथा सिंग्रि र्
लेखसिंग्रि सिंपादन.
अर्त्यव भारि: भारिािील आिच्या िरूण र्ाचकाि हर्शेर् लोकहप्रय असलेले; हशर्ा
ट्रीयालोिी गािलेल्या िीन पुस्िकािंचे लेखक आहर्श हत्रपाठी यािंच्या Immortal India या लेख
सिंग्रिाचा र्राठी अनुर्ाद
**********************************************************************************

सार्ाहिक कायावचे िपशील :
१. र्िाराष्ट्र फौंडेशन:
१९८१पासून सिंस्थापक यशर्िंि आहण हर्िया काहनटकर यािंच्याबरोबर कार्.
कायवकाररणीर्र अनेक र्र्े कार् : सदस्य, उपाध्यि, हर्िरण सहर्िी अध्यि.
हनहधसिंकलन उत्सर्: न्यू िसी, र्ॉबशिंग्टन डी. सी. , हशकागो, लॉस एन्िेहलस, बे एररया.
हनयोिन िे सािंगिा आहण र्ागोर्ा ( फॉलो अप )
र्ािावपत्र, र्ार्र्वक अिर्ाल, हर्शेर् र्ािावपत्रे, िाहिरािी : सिंपादन, लेखन ई.
हर्द्याथी अनुगृिीि योिना: ( sponsor a child) : सिंकल्पना, कायवर्ािी, र्ागोर्ा,
आहण अशा र्ुलाना प्रत्यि दरर्र्ी भेटून प्रगिीची पिाणी.
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खेडे दत्तक योिना: सिंकल्पना िे कायवर्ािी. (सणसर्ाडी)
र्िाराष्ट्रािील ३०० सिंस्थािंची र्ाहििी : सिंकलन, आभ्यास, प्रकपासाठी हनर्डी.
र्िाराष्टािील सिंस्थाना भेटी: ५० चे र्र.
र्िाराष्ट्राि र्हिला बचिगट र्ोहिर्ेस र्दि.
१९९३ दकल्लारी भूकिंप: हनहधसिंकलन, हर्िरण, र्ागोर्ा. िरळी गार्ाचे पुनर्वसनाि
सिकायव र् त्यािं गार्ाचा गेली २३ र्र्े र्ागोर्ा. त्यार्र अनेक लेख हलहून देणगीदारािंना
आर्ािन. िरळीशाळे च्या ग्रिंथालयाचे सिंगणकीकरण करण्यास र्दि.
२. कोकण हर्द्या प्रसारक र्िंडळ, लोकर्ान्य पहब्लक charitable trust ई. सिंस्थािंच्या
सल्लागार सहर्िीर्र कार्.
३. एकल हर्द्यालय: लॉस एन्िेहलस भागाि १ र्र्व कायवकाररणीर्र कार्, र् अनेक र्र्े
स्र्यिंसेर्क.
४. प्रथर् : लॉस एन्िेहलस भागाि स्र्यिंसेर्क. प्रथर्च्या सिकायावने िराळी गार्ाच्या
हर्द्याथी र् हशिकासाठी प्रकल्प.
५. “खेडे दत्तक योिना”( Social Reform of a village) या योिनेची सिंकल्पना
अर्ेररके िील र्राठी र्िंडळाना सर्ािार्ून देऊन र्िाराष्ट्रािील चार खेड्ािंच्या
हर्कासाचे स्र्प्न साकार ( हनयोिन िे उपयोिन) करण्याि सक्रीय सिभाग. त्यासाठी
हर्हर्ध हनहधसिंकलन कायवक्रर्ािंचे आयोिन. या सर्व खेड्ािंच्या कार्ाचा गेली ३० र्र्े
र्ागोर्ा. ( सणसर्ाडी, िराळी, र्ािंगर्ली, हचखलगार्)
६ बृिन्र्िाराष्ट्र र्िंडळाच्या सल्लागार सहर्िीची अध्यि आहण हर्हर्ध अहधर्ेशनाि
हर्हर्ध नात्यानी स्र्यिंसेर्क ्िणून सिभाग.
७. उत्तर रिं ग: उत्तर अर्ेररके िील भारिीय आहण हर्शेर्ि: र्राठी लोकािंच्या उत्तर
आयुष्याचा हर्चार करण्यासाठी असलेल्या अशोक सप्रे यािंनी सिंस्थाहपि आहण सुस्थाहपि
के लेल्या उत्तररिं ग या उपक्रर्ाि सािायय आहण बृिन्र्िाराष्ट्रर्ृत्ताि उत्तर रिं ग िे सादर
चालहर्ण्याि पुढाकार.
******************************************************************************
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बृिन र्िाराष्ट्र र्िंडळाशी स्बिंहधि कायावचे िपशील :
१. र्ृत्त: ( १९८५ िे २०१५)
• सिंपादक , सिसिंपादक, सल्लागार, लेखक, स्र्यिंसर्
े क. सदर सिंयोिन,( उत्तर रिं ग, या
नोकरीि र्ला काय आर्डिे, ऐसी अिरे रहसके , व्यहक्तहर्शेर्, र्राठी लेखकाबद्दद्दल
सादर इ. ) अशा नात्यािंनी सिंबिंध.
२. कायवकाररणी : १९८५ िे १९९१ : सदस्य ( र्ृत्त सिंपादक या नात्याने )
२००७ िे २०११: सल्लागार सहर्िी/ अध्यि.
सहर्िीसाठी process documents ियार के ली. घटना दुरुस्िी
सहर्िीचे कार्, पुरस्कार सहर्िीर्र कार्
२००९ : हनर्डणूक अहधकारी
‘र्राठी हििुका र्ेळर्ार्ा’ िे बोधर्ाक्य ठरर्ण्याि पुढाकार.
३. अहधर्ेशने: सिंयोिन सिभाग, स्र्रहणका सिंपादन, अहधर्ेशन सल्लागार, कायक्रवर्
सूत्रधार, सािंगिा सर्ारिं भ सिंहििा लेखन, अहधर्ेशन घोर् र्ाक्य हनर्ड सहर्िीर्र कार्,
स्र्यिंसेर्ी सिंस्थािंसाठी प्रदशवन दालन ( booth sponsor), ‘िेिोर्यी’ : सर्ािार्र
कािुवव्त्र्ाचा ठसा उर्टर्लेल्या हियािंर्र प्रदशवन, चचव सत्रे सिंयोिन ( हर्शेर्ि:
र्िाराष्टािील सर्ाि कायावबद्दल).
अहधर्ेशनाि पुढील नव्या प्रथा सुरू करण्याि पुढाकार :
पुस्िक प्रकाशन.
उत्तररिं ग: एक ददर्साची पररर्द
चचाव सत्रे सिंयोिन र् सिभाग: उदा: रचनात्र्क काये, एकिा साहिहत्यक
र्ेळार्ा, कहर्सिंर्ल
े ने, सार्ाहिक प्रश्न, उत्तर रिं ग इ.
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४. उपक्रर्:
• र्राठी शाळा: स्थाहनक शाळाि र्दि. सक्रीय सिभाग.
• उत्तर रिं ग: िी सिंकल्पना र् चळर्ळ बृ र् र्िंडळाचा भाग बनर्ण्याि पुढाकार.
अनेक रठकाणी एक िे २ ददर्साच्या पररर्दा करण्याि अशोक सप्रे याना
र्दि.
२०१३: उत्तर रिं ग नार्दर्शवकेि अशोक सप्रे आहण र्ोिन रानडे याना
सािाय्य
२००४ िे आि: बृिन्र्िाराष्ट्र र्ृत्ताि उत्तर रिं ग िे सादर चालर्ण्याि
सिभाग.
२०१५: अहधर्ेशनास िोडू न उत्तर रिं ग िी स्र्ििंत्र एक ददर्साची पररर्द
घडर्ून आणण्याि पुढाकार.
• र्ागव: लॉस एन्िेहलस र्राठी र्िंडळाि िा िेल्प लाइन उपक्रर् सुरु के ला र् अन्य
र्िंडळािंनी करार्ा ्िणून प्रयत्न.
खेडे दत्तक योिना: एक र्राठी र्िंडळ एक गार् !
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अपवण पविका :
"छायामन्यथय कु र्ववन्त । वतष्ठवन्त थर्यमातपे ।।
फलान्यवप परािावय..... "
या र्ृत्तीने जयांनी मुलानातर्ंर्डांसाठी जीर्न व्यतीत के ले ,
ते माझे ददर्ंगत आई र्र्डील
सौ. सुमती आवण यशर्ंत हर्डीकर यांना अपवण.
माझ्या सर्व लेखनाचे ते साक्षेपी र्ाचकही होते.
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मनोगत
गेली कािी र्र्े ई साहित्य प्रहिष्ठानची एक चािंगली लेखन र्ाचन चळर्ळ सुरु आिे.
घरोघरी ई पुस्िके पोिोचर्ून या प्रकाशनाच्या स्र्यिंसेर्ी लोकािंनी िुन्या आहण नव्या लेखकािंना
एक आधुहनक व्यासपीठ हर्ळर्ून ददले आिे. र्ाचकािंच्या दाराि इर्ेल ने पुस्िके देऊन त्यािंना
र्ाचिे करण्याचा िा प्रयोग र्ाखाणण्यािोगा आिे.
या उपक्रर्ाला सददच्छा ्िणून र्ाझे ‘अपूर्रव िं ग’ अहिशय आनिंदाने र्ी त्यािंच्या
स्र्ाधीन करि आिे.
यािील बरे चसे लेख लोकसत्ता आहण र्िाराष्ट्र टाइ्स र्ध्ये पूर्ी प्रहसद्ध झाले आिेि.
त्यािंना र्ाचकािंचा ‘अपूर्व’ प्रहिसाद हर्ळाला. िेव्िा िे र्ाचकािंचे धन ईबुक रूपाने लोकापवण
करण्याची सिंधी ई साहित्य प्रहिष्ठानने र्ला ददली आिे. याबद्दल त्यािंना र्न:पूर्वक धन्यर्ाद.
अर्ेररके र्र अनेक लोक हलहििाि. कािी लेखन प्रर्ासाहनहर्त्त आलेल्या पाहुण्या
लोकािंचे असिे. िे लेखन कािीसे सर्ुद्राच्या काठार्रून के लेल्या लाटािंच्या र्णवनासारखे असिे.
अर्ेररके ि स्थाहयक झालेल्या र्ाझ्यासारख्या र्राठी लोकािंनी पुस्िके हलहिली आिेि. ‘अहनर्ासी
र्राठी साहित्य’ ्िणून त्यािंची दखल र्राठी साहित्य सिंर्ेलनाि घेिली गेली आिे. सर्ुद्राि झेप
घेऊन लाटािंशी दोन िाि करि प्रर्ािािंबरोबर सिंर्ाद साधणारे िे लेखन असिे.
अर्ेररके िील र्ािीशी आहण र्ाणसािंशी सिंर्ाद करिाना र्ला इथल्या िीर्नप्रर्ािाि
िे - ज्याला undercurrents ्िणिाि िे - िाणर्ले, त्यािंना शब्दाि पकडण्याचा िा प्रयत्न आिे.
त्या अनुभर्ािंची सूक्ष्र् थरथर िशी र्ला िाणर्ली, िशी िी ‘हप्रय र्ाचकािंनािी’ िाणर्ार्ी !
हर्द्या िडीकर सप्रे
(vidyahardikar@gmail.com)
र्े , २०१९
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वनसगावचे रुमझुम गाणे
गाडी र्िार्ागावर्रून धार्िे आिे. दोन्िी बािूला बदार्, सिंत्र्या-र्ोसिंब्याच्या,
हपस्त्याच्या फळबागा र्ैलोन् र्ैल पसरलेल्या. कॅ हलफोर्नवयािल्या दुष्काळाचे सार्ट पडू न र्धली
कािी र्ैलािंची फळबाग र्ाळू न गेलेली. र्न हर्र्ण्ण करणारी.
िळू िळू उिं च र्नरािी डोकार्ू लागिे. गाडी थािंबिे. हखडकीिून िसरा, प्रेर्ळ, खाकी
गणर्ेशािला रें िर आर्चे प्रर्ेशपत्र पाििो. आर्चे स्र्ागि करिो. िािाि नकाशा आहण
र्िवर्ानपत्रासारखी ददसणारी र्ागवदर्शवका देिो. आ्िी पुढे हनघिो.
रस्त्याच्या दोन्िी बािूिंना उिं चच उिं च सूहचपणी र्ृिािंचे दाट ििंगल. कु ठे
लिानशी सपाट कु रणाची हिरर्ाई.. बालकर्ींची आठर्ण देणाऱ्या
हनिबाळािंसि बागडणाऱ्या सुिंदर िररणी हिरव्या कु रणी. र्धेच बािू्च्या
टेकाडार्रून दशवन देणारी सर्त्स अस्र्लीण. गाडी हर्सार्ली. आ्िी
पाऊलर्ाट धरली. 'िो र्ारा दफरिो शीळ र्ुक्त घालिो' अशी शिंकर रार्ाणींच्या कहर्िेची आठर्ण
देणारी! र्ाऱ्याच्या सुराि आिा पाण्यानिं िाल धरला आिे. र्ृिरािीच्या हिरव्या सिारी गुणगुणि
डोलिािेि. त्यार्र उन्िाचा कर्डसा आहण पाण्याच्या िुर्ारािंची इिं द्रधून! सर्ोर आिे योसेहर्टीचा
िीन-िाली प्रपाि.. हनसगावचिं रुणझुणििं गाणिं. ििारो र्र्े हनसगावचे बदलिे ऋिू या र्ैफलीि रिं गून
गेले आिेि. प्रत्येक बदलिा ऋिू या सिंगीिर्ृिंदाला नर्नर्ीन चैिन्याचा साि चढर्िो. योसेहर्टी
राष्ट्रीय उद्यान- योसेहर्टी व्िॅली आहण ११०० चौरस र्ैलाचा िा अफाट पररसर ्िणिे सािाि्
चैिन्य आिे. दोन िासािंपासून दोन ििार र्र्े आयुष्य असलेल्या फु ले, पाने, झाडे, पिी, प्राणी,
दकडेर्कोडे अशा अनेक सिीर्ािंचिं िे िीर्नचररत्र आिे. कु णी त्याला ्िटलिं आिे-‘Vibrant
Tapestry of Life'!
कािी ििार र्र्ांपासून या अनाघ्राि पररसराला र्ाणसािंचा स्पशव िोऊ लागला. त्यािंना
'या र्िािे हर्णिो कोण' असा प्रश्न कदाहचि पडला असेल का? योसेहर्टीच्या पररसरानेिी
येणाऱ्या र्ाणसािंना बदलले आिे. अर्ाहनची िी अर्ेररकन इिं हडयन (आपण 'रे ड इिं हडयन' ्िणिो.)
िर्ाि इथे प्रथर् आली असार्ी. १८०० च्या सर्ारास युरोहपयन्स येऊ लागले. त्यािंनी
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घोडय़ार्रून या प्रदेशािल्या र्ाटा शोधल्या, िशीच सौंदयवस्थळे िी! कािी इथल्या भव्य, सुिंदर
कािळी पिाडािंनी हस्िहर्ि झाले. इथल्या हित्यािागत्या हनसगावचिं हर्राट रूप त्यािंना ददपर्ून
गेलिं. त्यािंनी लेखक आहण हचत्रकारािंना बोलार्लिं. र्णवनिं हचहत्रि के ली र् िगाला या पररसराची
ओळख करून ददली. कोणाचािरी गैरसर्ि झाला की 'योसेहर्टी' िा शब्द ्िणिे रे ड इिं हडयन
िर्ािीचे नार् आिे. त्यानिं या पररसराला नार् ददलिं- 'योसेहर्टी'! कािीिी असो- या पररसराि
नर्े लोक येऊ लागले. सर्वच सौंदयवपूिक नव्ििे. कािी सुर्णवपूिक िोिे. त्यािंना इथली र्ृिरािी
्िणिे सोन्याची खाण र्ाटली. ििंगलिोड सुरू झाली. कािींना अिरश: सोन्याची खाण सापडेल
असे र्ाटले! र्ग अनेक अथावनी 'गोल्ड रश' सुरू झाला. याला र्ाली कोण? या र्नुष्यधाडीपासून
या सुिंदर पररसराचिं रिण कोणी करायचिं? अनेक रिणर्ादी आहण हनसगवप्रेर्ींनी गाऱ्िाणिं र्ािंडले
आहण १८६४ र्ध्ये अर्ेररके चे अध्यि अब्रािर् बलिंकन यािंनी योसेहर्टीची सिंपूणव दरी र् भव्य
पररसर कॅ हलफोर्नवया राज्याकडे सुपूदव के ला. त्याआधीच इथे एका िॉटेलच्या व्यर्स्थापनासाठी
नेर्लेला हिशीिला िॉन ्यूर नार्ाचा िरुण या पररसराच्या प्रेर्ाि पडला. खूप भटकला. नकाशे
ियार के ले. लेख हलहिले. राज्याच्या िुटपुिंज्या पैशािून या पररसराचिं सिंरिण करण्यापेिा अहधक
कािी र्ित्त्र्ाचिं घडार्िं असिं त्याला र्ाटलिं. िी नुसिी राष्ट्रीय सिंपत्ती नािी, िर िो राष्ट्रीय हर्सार्ा
आिे असिं त्याला र्ाटे. त्यानिं भव्य स्र्प्न पाहिलिं की, िागोिागी अशी हनसगवर्िंददरिं .. राष्ट्रीय उद्यानिं
व्िार्ीि! त्याच्याच शब्दाि सािंगायचिं िर- Thousands of tired, nerve shaken, over
civilized people are beginning to find out that going to mountains is like going
home. Wilderness is necessary.
अखेर या द्रष्टय़ाच्या प्रयत्नािंना यश आले. १८९० साली बेंिाहर्न िॅररसन या
अर्ेररके च्या अध्यिािंनी िा पररसर राष्ट्रीय उद्यान ्िणून घोहर्ि के ला आहण कायद्याचे
हशक्कार्ोिवब के ले. कॅ हलफोर्नवया राज्याकडू न िे र्ध्यर्िी सरकारकडे पुन्िा गेले. अर्ेररकन सिंरिण
खात्याने सैहनक नेर्ून त्याचे सिंरिण आहण प्रगिी सुरू के ली.
िॉन ्यूर इथेच थािंबला नािी. त्याने निंिरचे अध्यि हथओडर रुझर्ेल्ट यािंच्यापयंि
पोिोचून त्यािंना िे उद्यान पािण्याचे हनर्िंत्रण ददले. १९०३ र्ध्ये अध्यि आले. त्यािंनी िीन रात्री
ििंबूि राहून या पररसराचा पररसस्पशव अनुभर्ला. िॉन ्यूर आहण रुझर्ेल्ट यािंची भेट ्िणिे
दोन हनसगवप्रेर्ी दाशवहनकािंचीच भेट! त्यानिंिर रुझर्ेल्ट यािंनी अर्ेररकन लोकािंसर्ोर एका
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भार्णाि सािंहगिले, National Parks are for the benefits and enjoyment of the
people. ' आि अर्ेररके ि सुर्ारे ४०० राष्ट्रीय उद्याने आिेि. एकटय़ा योसेहर्टी राष्ट्रीय
उद्यानाला चार दशलि लोक दरर्र्ी भेट देिाि. १९१६ र्ध्ये सरकारने राष्ट्रीय उद्यान सेर्ा
हर्भाग (National Park Service) सुरू के ला. त्याि २० ििार पगारी आहण अनेक हबनपगारी
स्र्यिंसेर्क कार् करिाि. हशर्ाय अनेक स्र्यिंसेर्ी सिंस्था या राष्ट्रीय सिंपत्तीच्या िपणुकीसाठी झटू न
कार् करिाि. पगारी र्ा हबनपगारी असोि- प्रत्येक रें िर प्रेर्ाने, आपलेपणाने र्दि करिो.
हनसगवसिली, र्ेळार्े, र्ुलािंसाठी र्ाहििीचे कायवक्रर्, उद्यानािंची स्र्च्छिा आहण व्यर्स्था,
अडकलेल्या लोकािंची सुखरूप सुटका, छायाहचत्रािंचे छिंदर्गव, रात्रीच्या सुिंदर नित्रखहचि
आकाशाची ओळख..
शुभ्र िुरे र्ाळू न आल्या
हनळ्या हनळ्या लाटा
रानफु ले लेर्ून सिल्या
या हिरव्या र्ाटा..
र्िंगेश पाडगार्करािंची िी कहर्िाच िे रें िर उलगडू न दाखर्िाि.
राष्ट्रीय उद्यान िी अर्ेररके ची सर्ावगसुिंदर सिंकल्पना आिे. या कल्पनेनिं अॅन्सेल
अॅड्ससारख्या िगप्रहसद्ध छायाहचत्रकाराला र्ेड लार्लिं आहण त्यानिं आपलिं बहुिेक आयुष्य
योसेहर्टीला र्ाहिलिं. बलिंकन, िॅररसन, रुझर्ेल्ट िे िीन अध्यि आहण ्यूर, अॅड्ससारख्या स्र्प्नहशल्पकारािंच्या प्रयत्नािंिन
ू सर्वसार्ान्य र्ाणसािंसाठी उलगडलेलिं िे भव्य, सुिंदर, हिर्िंि, सदाबिार
र्िार्ि!
अशा दकत्येक आठर्णी योसेहर्टीच्या हनसगावशी कायर्चिं नाििं हनर्ावण करून गेल्या
आिेि. २०१५ र्ध्ये त्याचा १२५ र्ा र्ाढददर्स. २०१४ साली बलिंकनने त्यास र्ान्यिा ददल्याचिं
दीडशेर्िं र्र्व िोििं.
यापूर्ीिी दकिीिरी र्ेळा इथे येण्याचिं भाग्य लाभलिं. दकिी रानफु लिं पाहिली. दकिी
सुिंदर िागी ट्रेककिं ग के लिं. आप्ािंबरोबर 'िाफ डोर्'च्या सािीनिं छायाहचत्रे काढली. हर्त्रािंबरोबर
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ग्लेहशयर पॉइिं टर्र अिंगिपिंगि के ली. दकत्येकदा 'हर्रर लेक'र्ध्ये उर्टलेली पर्विािंची प्रहिबबिंबिं
पाहिली. अनेकदा आकाशाि उर्टलेल्या सप्र्ीचिं दशवन घेिलिं. आहण 'एकच िारा सर्ोर' असिं
ध्रुर्दशवन करिाना कु सुर्ाग्रि आठर्ले. सर्ोरचा िीन-िाली योसेहर्टी धबधबा पाििाना िी
आठर्णींची स्र्रधून र्नाि पुन्िा उर्टिे आिे. 'िुझ्या स्र्रर्ेळाि र्ाझ्यािी िीण सुराची एक
िान' असिं ्िणणाऱ्या रर्ींद्रनाथािंची कहर्िा आठर्िे आिे.
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भव्यत्र्ाची जेि प्रवचती

अर्ेररके िील भव्य, प्रेिणीय स्थळ ्िटले की सििपणे लोक ग्रँड कॅ न्यन नॅशनल पाकव चे
नार् घेिाि! िा देश सुर्ारे ५८ भव्य नॅशनल पाक्सवच्या सौंदयावने नटला आिे. नार्ाप्रर्ाणेच
असलेल,े कोलोराडो नदीने लाखो र्र्े खोदून हनर्ावण के लेले िे ‘ग्रँड कॅ न्यन’ आिे. िसेच युटा अहण
अॅररझोना राज्यािंच्या सीर्ािंर्रचा प्रदेश अनेक अद्दभुि हनसगवहशल्पािंनी आहण लाल, के शरी,
गुलाबी, हपर्ळ्या रिं गच्छटािंनी उिळू न गेलल
े ा आिे. त्यािील एक सुर्ारे २३० चौरस र्ैलाचा
भव्य आहण नेत्रदीपक चर्त्कार ्िणिे ‘झायॉन नॅशनल पाकव ’! (Zion National Park)
सर्ुद्रसपाटीपासून सुर्ारे ३००० फु टािंर्र या चर्त्काराचा िळ आिे. आहण ८००० फु टािंर्र याचा
पिाडी हशरपेच आिे! र्ाणसाला नम्र करणारे उत्तुिंग पार्ाणािंचे पिाड, उिं चीर्रून हस्िहर्ि
करणारी हर्स्िीणव पठारे आहण उसळि, कोसळि खळाळणारे प्रपाि! (त्यािंना धबधबे ्िणणिं
्िणिे नायगाऱ्याला ‘नळ’ ्िणण्यासारखिं र्ाटििं!) –
खरिं िर ‘उत्तुिंग’, ‘भव्य’, ‘प्रपाि’ र्गैरे शब्दसुद्धा खुिे र्ाटार्ेि असिं
या भागाचिं स्र्रूप आिे. ‘झायॉन नॅशनल पाकव ’ िे हिथे प्रत्यि िाऊनच
अनुभर्ार्िं असिं आिे. ििारो नव्िे, िर लाखो र्र्ांपूर्ी इथे िोिी एक नदी
(अिूनिी आिे). ‘व्िर्िवन ररव्िर’ िे हिचिं नार्! खळखळ धार्ि, फे साळि,
उसळि िािा िािा इथल्या ‘सॅन्डस्टोन’च्या प्रदेशाि हिनिं खोदली
पार्णहशल्पिं! कदाहचि कािी भूकिंप झाले असिील, कु ठे पिाड कोसळले असिील.. इहििासाच्या
खाईि! कधी पाण्यािून उभे राहिले असिील पर्वि! त्या सर्व घटनािंच्या नोंदी इथल्या पिाडािंर्र,
दगडािंर्र हनसगविःच उर्टल्या आिेि. पिाडािंर्र ददसणाऱ्या लाटािंच्या िन्र्खुणा, पर्विािंचे कािीर्
किं गारे , हनळ्याभोर आकाशार्र रे लून राहिलेली लाल- के शरी गोपुरािंनी नटलेली रे खीर् हशखरे िे
सर्वच अिंिर्ुख
व करून िाणारिं ! दरर्र्ी िीन दशलि लोकािंना हर्हर्ध प्रकारे गुिंिर्ून ठे र्णारा िा
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प्रदेश १९१९ च्या सुर्ाराला ‘नॅशनल पाकव ’ ्िणून ठरर्ला गेला. आहण त्याच्या सौंदयावचा
आस्र्ाद घेिा यार्ा यासाठी रस्िे बािंधले गेले. रािण्याच्या सोयी के ल्या गेल्या. सिंग्रिालय बािंधले.
आहण ३५-४० पायर्ाटािी बािंधल्या! त्याहशर्ाय पाठीर्र बॅगपॅक घेऊन ट्रेककिं ग करणाऱ्या
सािसर्ीरािंसाठी सुर्ारे १०० र्ैलािंच्या रानर्ाटािी शोधून, नोंदर्ून नकाशे बनर्ण्याि आले.
त्यािंच्यासाठी चाळीसेक हर्श्रािंिीस्थळािंच्या सोयी करण्याि आल्या. हनसगावच्या अिंिरिं गाि
डोकार्ून पािण्याचिं िे एक दालन आहण साधनिी आिे याचा हर्चार अथाविच के ला गेला. आहण
पयवटक, सािसर्ीर यािंच्याप्रर्ाणेच सिंशोधक आहण अभ्यासकािंसाठी इथे र्ेगर्ेगळ्या प्रकारचे
प्रकल्प सुरू आिेि. त्याि इथला भूगोल, भूगभवशाि, पयावर्रण, हनसगवसिंपत्ती, र्नसिंपदा, आहण
र्न्यप्राणीिीर्न असे सर्वच हर्र्य आिेि. हचत्रकार, छायाहचत्रकार अशा कलाकारािंसाठी िर िा
खहिनाच आिे. या सर्ावना सेर्ा हर्ळण्यासाठी सरकारी आहण स्र्यिंसेर्क असे सर्वच कायवकिे
िसिर्ुखाने ित्पर असिाि. पाकव चा कािी भाग पािण्यासाठी आहण प्रदूर्ण कर्ी करण्यासाठी
र्ोफि बसची व्यर्स्था आिे. कधी पायी िार्िं आहण ििार प्रकारच्या र्नस्पिी पािाव्याि. िर
कधी २०० प्रकारचे पिी असलेल्या या प्रदेशाि पिीहनरीिणाचा आनिंद घ्यार्ा. कधी रानफु लािंचे
नर्ुने गोळा करार्ेि. र्ाटेि एखादा ‘टॅरिंच्युला’ (tarantula) ्िणिे र्ोठ्ठा हर्र्ारी कोळी ददसला
िर घाबरार्े; पण आश्चयवचदकि िोऊ नये!
िरा िास्ि सािसी ट्रेकसवना खुणार्िो िो ‘नॅरोि’ िा भाग. नार्ाप्रर्ाणेच िा झायॉन
पाकव र्धील सर्ावि अरुिं द भाग! ्िणिे भोर्िी ििार- दीड ििार फु टािंची उिं च पर्विाची रािंग आहण
र्धे िेर्िेर् २० फु टािंची र्ाट. कािी भाग व्िर्िवन नदीचा. या प्रर्ािािून उलटय़ा ददशेने िाण्याचा
िा ट्रेक आिे. िसा खूप अर्घड नव्िे. पण आव्िान देणारा आहण त्याचर्ेळी डोळ्यािंचे पारणे
फे डणारा! अचानक र्ेगाने पूर येऊन धोका देणारािी! २०१५ र्ध्ये या नॅरोिने साि
सािसर्ीरािंचा बळी घेिला.
‘झायॉन’चा भाग ‘भीर्रूपी’, ‘भव्यरूपी’ आिे, िसाच र्िारौद्ररूपीिी आिे. पिाडािंचे
कािळ कोसळणे िा प्रकार कधी कधी िोिो.
सप्टेंबरच्या शेर्टच्या आठर्डय़ािली गोष्ट. आर्च्या इिं ग्लिंडहून आलेल्या हर्त्रािंना ‘ग्रँड
कॅ न्यन’, ‘ब्राईस कॅ न्यन’ आहण ‘झायॉन कॅ न्यन’ अशा िीन नॅशनल पाकव ची सफर घडर्ण्याचा बेि
आ्िी के ला िोिा. ग्रँड कॅ न्यनहून हनघून आठ िासािंचा प्रर्ास करून आ्िी झायॉनच्या एका
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प्रर्ेशद्वाराच्या ददशेने चाललो िोिो. २०१५ च्या २३ सप्टेंबरची िी सिंध्याकाळ. हिथून प्रर्ेश
करून िासभर प्रर्ास करून ‘झायॉन’ची झलक पाहुण्यािंना दाखर्ायची आहण दुसऱ्या टोकाच्या
प्रर्ेशद्वारार्ागे बािेर पडू न बस्प्रिंगडेल या हचर्ुकल्या गार्ाि र्ुक्कार् करायचा, असा बेि! पण
प्रर्ेशद्वारी गाडय़ािंची र्ोठ्ठी रािंगच रािंग! कोणाला आि िाऊ देि नव्ििे. द्वारपालािंनी सािंहगिले
की, आि रस्त्यार्र १९ फू ट X७२० फू ट X७५० फू ट आकाराचा दोनशे टनािंचा एक दगड
कोसळला आिे आहण रस्िा बिंद आिे! आिा िो दगड सुरुिंगाने उडर्ून फोडायचा की यिंत्राने ढकलून
बािूला करायचा, या प्रश्नाची सोडर्णूक चालू आिे. आिा र्ागव बदलून र्ळसा घालून बस्प्रिंगडेलला
पोिोचण्यास िीन िास लागले असिे. आर्च्यासारखे अनेक प्रर्ासी र् पयवटक र्ागे परिून
िर्ळपासचे िॉटेल शोधि िोिे. आ्िीिी िेच के ले. रात्री एका शेिार्रच्या फार्व िॉटेलर्र र्ुक्कार्
के ला. ‘किं ट्री ्युहझक’ ऐकि शेकोटीिर्ळ बसलो. निंिर खोलीच्या बािेर पायऱ्यािंर्र - बसून सुिंदर
चािंदणे अिंगार्र घेिले. आकाशगिंगेचे दशवन घेिले. इिं ग्लिंडच्या पाहुण्यािंना अर्ेररके च्या
हनसगवर्यिेचा र्ेगळा अनुभर् हर्ळाला. ‘झायॉन’च्या ‘भव्य’त्र्ाची प्रचीिी र्ग दुसऱ्या ददर्शी
र्ेगळ्या र्ागावने िाऊन घ्यार्ी लागली. कािी भाग सोडला िर उरलेल्या सर्व ‘झायॉन’ पाकव चा
अनुभर् पाहुण्यािंनी घेिला. प्रत्येक भागाचे दशवन त्यािंना ‘आश्चयव’चदकि करीि िोिे. आर्ची िी
झायॉनानिंदाची पाचर्ी-सिार्ी सफर असेल. पण दरर्ेळी िोिो िसा ‘आ’ र्ासण्याचा आनिंद
िेर्ढाच प्रत्ययकारी आहण ‘कर र्ाझे िुळिी’ची प्रचीिीिी!
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सेल्फी :थर्यंसेर्क
लािंब दािंडय़ाला सेलफोन अडकर्ून ‘सेल्(फ) फोटो’ काढणाऱ्याचा र्ुखडा पाहिला
आिे? एकदर् आनिंदी आहण हर्ियाचिं सर्ाधानी िसू चर्कणारा!
‘योसेहर्टी’ नार्ाचिं अर्ेररके िलिं राष्ट्रीय उद्यान- ्िणिे नॅशनल पाकव पाििाना िे
‘स्र्यिं’ भेटिाि, िसेच नॅशनल पाकव र्ध्ये कार् करणारे ‘स्र्यिं’सेर्किी रठकरठकाणी भेटिाि. त्यािंना
‘पाकव रें िर’ ्िणिाि. या राष्ट्रीय सिंपत्तीचिं रिण आहण सिंर्धवन करण्यासाठी सरकारच्या सिंपत्तीर्र
अर्लिंबून न राििा आपण िोऊन स्र्यिंप्रेरणेने र्दिीचा िाि पुढे करणारे िे स्र्यिंसेर्क! र्दि
के ल्याचा आनिंद, हनसगावचा र्नसोक्त सिर्ास आहण आपल्याला आर्डणारिं कार् करण्याचिं
सर्ाधान त्यािंच्या चेिऱ्यार्र ददसििं. अशा एका िोडप्याशी गप्पा र्ारण्याची सिंधी हर्ळाली.
र्ाईक आहण िॅहनस िे सुर्ारे ८०-८५ र्याचे स्र्यिंसेर्क! गेली पिंधरा-र्ीस र्र्े िे
स्र्यिंसेर्क ्िणून कार् करि आिेि. दोघे कॅ हलफोर्नवयािल्या सॅन्रॅ हन्सस्कोिर्ळील बे एररयाि
र्ाढले. िॅहनस दिा र्र्ांची असल्यापासून िर्ळच्या योसेहर्टी पाकव ला भेटी देऊ लागली. दिाव्या
र्र्ीच हिने आई-र्हडलािंबरोबर योसेहर्टी नॅशनल पाकव र्धील ‘िाफ डोर्’ या प्रहसद्ध हशखराचा
सोळा र्ैलािंचा सािसदौरा.. ‘ट्रेक’ सुर्ारे दिा िासािंि पूणव के ला. िॅहनसच्या हनसगवप्रेर्ाची िी
पहिली पायरी! त्यानिंिर िा ट्रेक हिने आणखी चार र्ेळा के ला.
आिा िर िा िीर्च अर्घा असा िखडला।
र्ी त्याच्या हिरव्या बोलीचा शब्द िािलो॥’
अशी र्िानोरािंच्या कहर्िेि भेटणारी िी िॅहनस! दुसऱ्या र्िायुद्धाि िर्वनी र्
रहशयाि सैहनक ्िणून कार् के लेला र्ाईक हिला भेटला आहण १९५७ र्ध्ये त्यािंनी हर्र्ाि के ला.
र्ाईकने पत्रकार ्िणून कार् सुरू के ले, िर िॅहनस िायस्कु लाि हशहिका ्िणून कार् करू
लागली.
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िे दोघे आहण यथार्काश त्यािंची िीन र्ुले यािंचिं हनसगवप्रेर् त्यािंना दरर्र्ी योसेहर्टीला
ओढू न नेिच राहिलिं. योगायोगाने पुढे त्यािंचा एक र्ुलगा िपानला गेला, िर दुसरा न्यूझीलिंडला.

अथाविच र्ाईक आहण िॅहनसने त्या दोन्िी देशािंचा हनसगव र्नर्ुराद अनुभर्ला. र्ाईकला
सैन्यािल्या कार्ार्ुळे रहशयन येिे. त्यार्ुळे दोन र्र्े आपापल्या कार्ािंिून सुट्टी घेऊन िे दोघे
रहशयािला हनसगव अनुभर्ण्यासाठी गेल.े क्रोएहशया, हस्र्स आल्पस्, पँटागोहनया, दहिण
अर्ेररका, स्पेन असे अनेक हनसगवर्य प्रदेश या िोडीने पालथे घािले. Travel bug bites you.
िॅहनसने आपल्या हचरप्रर्ासी र्ृत्तीचे िसि िसि र्णवन के ले. हखशाि फारसे पैसे नसिाना आहण
िीन र्ुलािंचा सिंसार सािंभाळू न आपला प्रर्ासाचा छिंद सािंभाळायचा ्िणिे कािी स्र्स्ि आहण
र्स्ि युक्त्या कराव्याच लागिाि. स्र्यिंसेर्क ्िणून कार् करण्याची युक्तीिी अशीच सुचली.
दोघािंना िेर्ढा हनसगव हप्रय, िेर्ढेच सिंगीििी! र्ग िॅहनसने सॅन्रॅ हन्सस्कोिील एका ऑपेरा
हथएटरर्ध्ये सिंध्याकाळचे स्र्यिंसेर्क ्िणून कार् सुरू के ले. हथएटरचे र्िागडे कायवक्रर् हर्नार्ूल्य
ऐकण्याची सोय झाली. त्यािून कािी दहिण अर्ेररकन, कािी स्पॅहनश हर्त्र हर्ळाले आहण त्या
देशािंि स्र्स्ि रािण्याच्या सोयी सर्िल्या. अशा िऱ्िेनिं त्यािंना हनसगवप्रेर्, सिंगीिप्रेर्, प्रर्ासप्रेर्
एकत्रच साधिा आले.
१९७० च्या सुर्ाराला र्ाईक आहण िॅहनस योसेहर्टी असोहसएशनचे सभासद झाले
आहण त्यािंच्या प्रकल्पािंि भाग घेऊ लागले. हिथला साठ र्ैलािंचा साि ददर्सािंचा एक सािसदौरा
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(िाय हसयारा लूप ट्रीप) या िोडप्याने के ला. बरोबर िीस लोक िोिे. आहण त्यािंचा नेिा िोिा
एक पाकव रें िर स्र्यिंसेर्क! त्यािून या िोडप्याला ‘पाकव रें िर’ ्िणून स्र्यिंसेर्कहगरी करण्याची
प्रेरणा हर्ळाली. पत्रकार र्ाईकच्या हनसगवप्रेर्ाच्या बिराने त्याला फु लािंचिं र्ेड लार्लिं आहण त्याने
बॉटनी ्िणिे र्नस्पिीशािाचे धडे हगरर्ले. िो त्याबद्दलचे लेख त्याच्या र्ृत्तपत्राि हलहू
लागला.
आपापल्या पोटापाण्याच्या कार्ािून िरा सर्ड झाल्यार्र आहण र्ुलािंची िबाबदारी
कर्ी झाल्यार्र र्ाईक आहण िॅहनसने पाकव रें िर ्िणून कार्ाला सुरुर्ाि के ली. र्हिन्यािून १२
िे २० ददर्सपयंििी िे कार् करिाि. पाकव र्ध्ये स्र्ि:चा ििंबू ठोकायचा. ‘आठर्डय़ाची पाच
िेर्णे, रोि हर्नार्ूल्य स्नानाची सोय आहण ददर्साला दिा डॉलरचे र्ानधन यार्र र्िेि राििा
येिे.. ’ असे र्ाईकने सािंहगिले. ‘र्ग िु्िाला प्रहशिण र्गैरे हर्ळििं का?’- ‘प्रहशिण? छे! फक्त
एक िासाचिं. बाकी सर्व ‘On job!’ िॅहनस िसि िसि ्िणाली. ‘उदा. िायककिं गची र्ाहििी
देण्याची कार्हगरी असली िर र्ाणसािंचे पाय पािार्ेि आहण िे कोणत्या र्ेळेला उगर्ले िे
पािार्िं. पायाि चपला असल्या अहण र्ेळ दुपारची- िर अध्याव र्ैलाच्या हचर्ुकल्या सािस
सफरीचा सल्ला द्यायचा, िे सुचििंच आपोआप. िेच On job Traingl!
िेव्िा िे ‘सेल्फ लनेड’ ‘सेल्फी : स्र्यिंसेर्क’ प्रर्ास र्ागवदशवन कें द्राि, कलादालनाि,
‘नेचर र्ॉक’ र्ागवदशवक ्िणून ‘रानझुडपािंचे सिंरिण दकिी र्ित्त्र्ाचे!’ याबद्दल लोक िागृिी
करणारा व्याख्यािा ्िणून अशी हर्हर्ध प्रकारची स्र्यिंसेर्ा करिाि. िे करि असिानाच लोकािंना
काय ऐकायला आर्डििं, काय नािी, याचा अिंदाि येिो. त्यािंना काय िर्ििं, िे र्ाहििी नसल्याने
सूचना देिाना काळिी घ्यार्ी लागिे. ्िणिे िायककिं गचे र्ागवदशवन करिाना I recommend
you this trail असिं ्िटलिं िर त्यािंना आर्डि नािी. त्याऐर्िी l like to do this trail- you
will like it! असिं ्िणायचिं- ्िणिे उगाच ‘िुला िे िर्णार नािी’ असा सपकारा र्ारण्याऐर्िी
‘याच्याऐर्िी िी र्ाट घेिलीस िर िुला छान छान फु लिं भेटिील.. ’ असिं गोड िसून सािंगायचिं.
योसेहर्टीहशर्ाय आणखीन कािी राज्य उद्यानािंििी (state parks) र्ाईक आहण
िॅहनस कार् करिाि. हिथे प्रहशिण िास्ि हर्ळििं. ९० िास प्रहशिण, ट्रेककिं गसाठी दफल्ड रट्रप्स23
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्िणिे अभ्यास सिली, दरर्र्ी उिळणी र्गव, र्हिन्यािून एकदा स्र्यिंसेर्क र्ेळार्ा अशा
हशकण्याच्या अनेक सिंधी हर्ळिाि.
िे सर्व हशिण उत्सािाने घेणाऱ्या र्ाईक आहण िॅहनसचा आणखी एक छिंद सर्िला,
िो ्िणिे नर्िं कािी हशकण्याचा! स्र्यिंसेर्क ्िणून कार् करिाना आपल्याला ‘हनत्यनर्ा ददर्स
िागृिीचा’ अशी सिंधी हर्ळिे आहण आपलिं िीर्न के र्ढिं सर्ृद्ध िोऊ शकििं, िे र्ाईकशी बोलिाना
पुन्िा एकदा र्नाि अधोरे हखि झालिं. एर्ढय़ा सगळ्या र्र्ांि िॅहनसला एकच र्ाईट असा अनुभर्
आला.. ‘बोरे गा बस्प्रिंगि्’ या स्टेट पाकव र्ध्ये! एक बाई िणिणि हिला ्िणाली, ‘इथे ‘झरा’ कु ठे च
नािी. र्ग याचिं नार् ‘बोरे गा बस्प्रिंग’ कशाला ठे र्लिंि? नार् बदला! उग्गाच िडर्डि आलो आ्िी
इथे!’ इ. इ. ‘स्र्यिंसेर्काची हर्नोदबुद्धी चािंगली असार्ी लागिे’ िे र्ाझिं प्रहशिण करणारी हिची
िी आठर्ण!’ िॅहनस सािंगि िोिी. ऐंशी र्र्े उलटू न गेल्यार्रिी िॅहनसची िब्येि खणखणीि
असण्याचिं हिचिं रिस्य ्िणिे हिची (आयुष्यभर र्ुलािंच्या िायस्कु लाि हशकर्ूनिी!) सणसणीि
हर्नोदबुद्धी, हनसगावशी नाििं, सिंगीिाचिं प्रेर् आहण नर्ीन हशकण्याचिं परकऱ्या पोरीचिं औत्सुक्य!
स्र्यिंसेर्क ्िणून कार् करिाना कधी लोकािंना आपण खूप कािी आश्वासनिं देऊन बसिो. र्ग िी
पुरी करिाना चािंगलीच िारािंबळ उडिे. ‘नािी’ कसिं ्िणायचिं, िे सर्िि नािी. (How to say
‘no’ is an art after all’’) िे सगळिं र्ान्य करूनिी या दा्पत्यानिं ‘स्र्यिं’ िा आपल्या आयुष्याचा
र्ित्त्र्ाचा भाग असिो िे ओळखून, स्र्ि:ला काय आर्डििं िे सर्िून घेऊन स्र्ि:साठी िगण्याचे
िे प्रयोग के ले आिेि. ‘सेल्फी’ला िेिूची चौकट ददली आिे. ‘िेिूचिं भान असलिं की खारीच्या
(पाठीला हचकटलेल्या) र्ाळू च्या कणालािी अथव येिो.. ’ िे िर सािाि् बाबा आर्टे ्िणून गेलेि!
‘स्र्यिं’सेर्क िोण्याचा र्ाईक आहण िॅहनसचा हनणवय स्र्यिंप्रज्ञेिून आलेला; ्िणूनच िर ददसली
त्यािंच्या छबीर्र न ढळणारी प्रसन्निा आहण हर्हिगीर्ू सर्ाधान!
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आयुष्याचे गवणत

बहुसिंख्य र्ुलािंना त्यािंच्या गहणिाच्या हशिकाबद्दलचिं र्ि हर्चारलिं िर र्ुले िराशी
घुटर्ळिाि. ्िणिे 'काय बोलार्े' िा प्रश्न नसिो; पण 'कािी बोलायचे िर आिे; परिं िु बोलणार
र्ात्र नािी', ककिं र्ा 'बोलू की नको' असा प्रश्न त्यािंना पडलेला असिो. 'गहणिाचे हशिक िरा कडकच
िोिे!' या प्रकाराि र्ोडणारी िेच िास्ि आढळिाि. लॉस एन्िेहलस िर्ळच्या एका कॅ थॉहलक
स्कू लर्धल्या र्ुलािंनािी िसेच र्ाटिे. िर्ळपास सत्तरीला आलेल,े पूर्ी अर्ेररकन नेव्िीि कार्
के ल्यार्ुळे एकदर् िाठ र्ानेने हशस्िीि र्गावि येणारे , करकरीि चेिऱ्याचे त्यािंचे कॅ लक्युलस आहण
बीिगहणिाचे हशिक ्िणिे एकदर् कडक कार्! आधीच कॅ लक्युलस ्िणिे अर्घड गोष्ट. र्गावि
नािी लि ददलिं, िर र्ेंदच
ू ी कर्ायिच िोिे. िशाि िास चालू असिाना िणभर िरी कोणी
घडय़ाळाकडे पाहिलिं की र्ास्िरािंच्या काळय़ा यादीि नार् िाििं. ्िणिे पुढे र्र्वभर काळ्या
पाण्याची हशिा! गहणिाचे गुरुिी असलेल्या हिर् ओ कॉनर यािंना याबद्दल हर्चारलिं िर िे
्िणिाि, “अिो, १५-१६ र्र्ांच्या ३० टग्या र्ुलािंचा र्गव ्िणिे काय कर्ी सिा आिे? त्याि
गहणिासारखा हर्र्य! िो र्ुलािंना नीट सर्िला पाहििे. त्यासाठी र्ाणसाला कडकच र्ागार्िं
लागििं."
“असल्या हर्हलटरी र्ास्िरला काळीि नार्ाचा एक अर्यर् आिे
िे र्ला अगदी योगायोगानिंच सर्िलिं.." असिं त्यािंच्या र्गाविला एक हर्द्याथी
एका र्ाहिनीर्रील कायवक्रर्ाि सािंगि िोिा. िे पाहून र्ाझिं लि त्या
कायवक्रर्ािंकडे र्ेधलिं. र्ाझी उत्सुकिा चाळर्ली गेली. र्ला र्ाटलिं, आिा 'To
sir... with lovel” या हसनेर्ासारखी गोष्ट दाखर्णार. गोष्ट दाखर्ली, पण
अगदी र्ेगळ्या प्रकारची.. काळिाला िाि घालणारी! िा हर्द्याथी सर्ािसेर्ेचा एक प्रकल्प करि
िोिा : शाळे िील हर्द्यार्थयांच्या रक्तदान र्ोहिर्ेचा! आपण िे रक्त िर्र्णार त्याचे कोणिे
उपयोग के ले िािाि, याची र्ाहििी हर्ळर्ण्यासाठी िा हर्द्याथी िर्ळच्याच िॉहस्पटलर्ध्ये
गेला िोिा. त्याने आपल्या शाळे चे नार् सािंहगिले आहण िादूची कािंडी दफरल्यागि त्याला िो
एकदर् 'व्िीआयपी' असल्यासारखाच लोक त्याला र्ागर्ू लागले. हिथल्या प्रत्येक र्ाणसाने “िो?
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या शाळे िून िू आलास? र्ग हिर् ओ कॉनरसर कसे आिेि? त्यािंना नर्स्कार सािंग ििं.." अशी
त्याची खािीरदारी करू लागले. िॉहस्पटलच्या प्रत्येकाला हिर्सरािंचे नार् कसे ठाऊक, याचा
उलगडा त्याला झाला रक्तपेढीच्या हर्भागाि! या रक्तदान कें द्राि सर्ावि िास्ि रक्तदान करणाऱ्या
लोकािंची यादी िोिी. त्या यादीि हिर् ओ कॉनर िे नार् अगदी ठळकपणे झळकि िोिे.
िर- या गोष्टीची सुरुर्ाि १९९० च्या सुर्ारास झाली. 'ओ हनगेरटव्ि' िा रक्तगट असा की िो
कोणत्यािी रक्तगटाशी िुळिो. ( .O- Can Be Given To O-, O+, A-, A+, B-, B+, ABand AB+) ्िणून या रक्तगटाच्या व्यक्तीला 'युहनव्िसवल डोनर' ्िणिाि. अथावि, या रक्तगटाला
र्ागणीिी िास्ि. ्िणूनच एकदा सिि रक्तदान करण्यासाठी गेलल्े या हिर्सरािंनी ठरर्ले, की
आिा र्हिन्यािून एकदा िरी रक्तदान करायचेच. आिापयंि हिर् ओ कॉनर यािंनी ७० गॅलनपेिा
िास्ि रक्त ददले आिे. त्याहशर्ाय िे ककव रोगग्रस्िािंना उपयुक्त ्िणून 'प्लेटलेटस्'िी दान करिाि.
त्यार्ुळे ििारो रुग्णािंना सिंिीर्नी हर्ळाली आिे.
पण िी कथा हिथेच सिंपली नािी. आठर्डय़ािून िीन ददर्स शाळे ि गहणि हशकर्णारे
हिर्सर उरलेले ददर्स या िॉहस्पटलच्या बालरुग्ण हर्भागाि स्र्यिंसेर्क ्िणून कार् करिाि.
हिथे त्यािंना 'बेबी हव्िस्परर' असे ्िटले िािे. या हर्भागाि अहिशय आिारी असलेली आहण
पुष्कळशी कॅ न्सरग्रस्ि बालके असिाि. पालकािंना रात्रिंददर्स त्यािंची सोबि करिाना काळिी
आहण िागरणाने थकर्ा येिो. अशार्ेळी त्यािंना थोडा र्ेळ हर्श्रािंिी देणारे ’tender loving
care’ ्िणिे र्र्िाळू स्र्यिंसेर्क लागिाि. हिर्सरािंनी िे कार् अिंगार्र घेिले आिे. नव्िे, िे
अिंगाखािंद्यार्र घेिले आिे. रडणाऱ्या, र्ेदनेने व्याकू ळ झालेल्या बालकािंना हिर्सरािंनी कु शीि
घेिले की िी शािंि िोिाि अशी त्यािंची ख्यािी आिे. हिर्सरािंच्या आयुष्याि िे 'र्र्िाळू ' र्ळण
कसे आले? रक्तदान करण्यासाठी िे आले असिाना एकदा त्यािंचे लि या बालहर्भागाकडे गेले
आहण िेव्िापासून त्यािंची िी 'र्र्िाळू सेर्ा' सुरू झाली. या हर्भागाि पुष्कळ बालके अनाथ
असिाि. कािींचे आई-बाप व्यसनी ्िणून र्ुलािंचा िाबा सरकारकडे असिो. कािींनी व्यसनािंर्ुळे
ककिं र्ा र्ानहसक आिारािंर्ुळे र्ुलािंचा छळ के लेला असिो. अशी आई-बाप असूनिी अनाथ झालेली
र्ुले इथे असिाि. हिर्सरािंचिं प्रेर् आहण र्ाया अशा बालकािंना सिंिीर्नी देिे हिर्सरािंना स्र्ि:ची
र्ुले नािीि. 'र्ुलाला िािार्र कसिं घ्यार्िं?' इथून त्यािंच्या प्रहशिणास सुरुर्ाि झाली. आपल्या
कडक गहणि हशिकािंची िी नर्ी ओळख झाली िेव्िा त्यािंचा िा हर्द्याथी अर्ाक् झाला. भारार्ून
गेला. आहण त्याने फे सबुकर्र त्यासिंबिंधी हलहिले. त्याला ििारो प्रहिसाद आले. चचवचे लि र्ेधले
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गेले. आहण नुकिेच हिर् ओ कॉनर यािंना त्यािंच्या या कायावबद्दल कार्डवनल पाररिोहर्क हर्ळाले.
न्यूयॉकव र्ध्ये चारचौघािंसारख्या चार-पाच र्ुले असलेल्या कु टुिंबाि र्ाढलेल्या हिर् ओ कॉनर यािंचा
आयुष्याचा प्रर्ास र्ेगर्ेगळ्या र्ळणािंचा आिे. बालपण सिंपून िारुण्याची र्िा अनुभर्ण्याच्या
र्याि िे अर्ेररकन नेव्िीि भरिी झाले. हव्िएिनार् युद्धाचा अनुभर्.. त्यानिंिर न्यूयॉकव
शिराच्या रस्िे बािंधणाऱ्या हर्भागाि इलेहक्ट्रहशयन ्िणून नोकरी.. आहण िी नोकरी करिानाच
रात्रीच्या शाळे ि पुढील हशिण.. असे करिा करिा हिसाव्या र्र्ी इिं हिनीअररिं गचे हशिण
घेण्यासाठी प्रर्ेश.. आहण र्ग पदर्ीधर झाल्यार्र नोकरीसाठी कॅ हलफोर्नवयाि!
नोकरी करि असिाना हिर् िरुण खेळाडू न
िं ा र्ागवदशवन करण्याचे कार् सिंध्याकाळच्या र्ेळी करीि
असि. त्यार्ेळी आपल्याि दडलेला हशिक त्यािंना सापडला. चािंगली भल्यार्ोठय़ा पगाराची
अहभयिंत्याची नोकरी सोडू न या र्ाणसाने शाळे िली िेर्िेर् पगार हर्ळणारी हशिकाची नोकरी
पत्करली. त्यािी नोकरीिून हनर्ृत्त झाल्यार्र आठर्डय़ािून िीन ददर्स गहणि हशकर्णे आहण
िीन ददर्स िान्या बालकािंना गोंिारणे.. असा िा प्रर्ास! या सर्व र्ळणािंना एकत्र बािंधणारिं सूत्र
आिे हिर्च्या कॅ थॉहलक हिश्चन धर्ावने सािंहगिलेल्या चार र्ूल्यािंचिं! सिानुभूिी, नम्रिा, सेर्ा
आहण चािंगुलपणा. (Compassion, Humility, service and Goodness) िो त्यािंच्या
आयुष्याच्या प्रर्ासाचा र्ागव आिे
िा 'way of life' ्िणिे त्यािंचा धर्व आिे. 'धारयिे इहि धर्व:' या व्याख्येि बसणारिं
पोर्णर्ूल्य हिर् ओ कॉनर यािंच्या रक्ताि आिे. र्गावि बीिगहणिािंचे फॉम्र्युले (सूत्र)े हशकर्णाऱ्या
हिर्सरािंना आपले कार् आहण आपले आयुष्य यािंचा एक 'फॉ्युवला' स्र्ि:साठी सापडला आिे.
थोडक्याि- sometimes we think we learn calculas, but the real lesson is LIFE.
l
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नामी पदयािा
एक प्रसन्न सकाळ.. कॅ हलफोर्नवयािली! हनळिं ,
र्ोकळिं आकाश आपलिं प्रहिबबिंब एका हनसगवर्य
सरोर्राि पािणारिं . सरोर्राकाठच्या र्ोकळ्या िागेि
उभारलेली हनळ्या-हपर्ळ्या फु ग्यािंची कर्ान आहण
भोर्िी पन्नासएक कापडी कनापींनी शोभणारी टेबलिं.
सकाळचे आठ र्ािलेल.े आहण ्िणून येणाऱ्या लोकािंचिं स्र्ागि करणारिं न्यािारीचिं टेबल.
न्यािारीचे र्दफन्स एका बेकरीनिं देणगी ददलेले; िर कॉफी ‘स्टारबक्स’ने देणगी ्िणून पाठर्लेली.
बािूच्या टेबलािंर्र र्ाहििीपत्रकिं घेऊन बसलेल,े रिं गीबेरिंगी टी-शर्टसव घािलेले िसिर्ुख
स्र्यिंसेर्क! आर्ाराि लगबग करणारे , ‘सेल्फो’(न) ‘सेल्फी’ घेणारे िसिे-हखदळिे टी-शर्टसवचे गट!
िािंभळ्या टी-शटवर्र बोधर्ाक्य आिे : ‘र्ेक अ हडफरन्स!’ हपर्ळ्यार्र हलहिलिं आिे : ‘एव्िरी
िनी हबहगन्स हर्थ दॅट फस्टव स्टेप!’ हिरर्ा टी-शटवचा िर्थथा ्िणिो : ‘कीप काल्र्.. लव्ि
युर्रसेल्फ!’ इथे ‘्िणि’ कोणीच नािी, आरोळ्या कोणीच देि नािी; पण प्रत्येक टी-शटवर्रचा
र्िकू र न बोलिा बोलिो आिे.. न सािंगिा र्नार्र ठसिो आिे. ‘चेंबििंग र्ाइिं ड- र्न स्टेप अॅट अ
टाइर्’, ‘हस्टग्र्ा स्टॉ्पर!’, ‘र्ॉक फॉर िोप!’, ‘रॅ प!’ (Wellness Recovery Action Plan),
‘प्रोव्िायबडिंग िेल्प.. My diagnosis is not ME, ए्पॉर्ररिं ग ररकव्िरी’ िी बोधर्ाक्ये ्िणिे
र्ाझ्या ‘नार्ी’ पदयात्रेची र्नाची ियारी! र्िबूि बूट आहण ट्रॅकसूट घालून पाच र्ैल पदयात्रेची
ियारी करून र्ाझ्यासारखेच आणखीन दोन ििार लोक आिूबािूच्या साि गार्ािंिून आलेले
आिेि. आर्च्या भागािलिं ‘नार्ी’ पदयात्रेचिं (NAMI WALK) िे दिार्िं र्र्व आिे. अर्ेररके ि
गार्ोगार्ी ‘नार्ी’चे िे हनधी-सिंकलन उत्सर् िोिाि. प्रत्येक यात्रीनिं आपापल्या हर्त्रर्िंडळींना
‘नार्ी’बद्दल सािंगायचिं.. िर्ल्यास पदयात्रेि सार्ील करून घ्यायचिं.. देणग्या हर्ळर्ायच्या..
आहण सािंगिा या नार्ी पदयात्रेिून करायची! हनसगावचा आनिंद, नव्या लोकािंच्या ओळखी आहण
र्ेंदू िािािर्ाना करणारा पाच र्ैलािंचा िा व्यायार्! (र्ेंदू िरिरीि राखण्यासाठी शब्दकोडय़ािंच्या
28

अपूर्वरंग

वर्द्या हर्डीकर सप्रे

बैठय़ा कार्ापेिा शारीररक व्यायार् िास्ि उपयुक्त!) १९७९ र्ध्ये एका घराि चार कु टुिंबािंनी
एकहत्रिपणे सुरू के लेली ‘नॅशनल अलायन्स फॉर र्ेंटल इलनेस’ (नार्ी) िी सेर्ासिंस्था आिा सबिंध
अर्ेररकाभर फोफार्ली आिे. आहण आि अर्ेररके िली र्ानहसक आरोग्यहर्र्यक र्ूलभूि कार्
करणारी सर्ावि र्ोठी सिंस्था आिे. ‘एज्युकेट, अड्
ॅ र्ोके ट, हलसन, लीड’ िी ‘नार्ी’ची चार सूत्र!िं
‘र्ेंदू िा हृदय र् यकृ िासारखाच शरीराचा एक अर्यर्. आहण कोणत्यािी अर्यर्ाला िोिो िसा
्िणिे र्धुर्ेि, रक्तदाबासारखाच हर्कार र्ेंदल
ू ािी िोऊ शकिो. िो हर्कार लाहिरर्ाणा नािी.
त्याि रुग्णाचा दोर् नसिो. ्िणूनच र्नोरुग्णाला और्धोपचार करण्याची आहण र्ाणूस ्िणून
सन्र्ानानिं िगायला र्दि करण्याची आर्श्यकिा आिे.. ’ िे र्ानहसक आरोग्याबद्दलचे हशिण
सर्ािाला देण्याचा र्सा ‘नार्ी’ने उचलला आिे. िाप आल्यार्र और्धोपचार हर्ळाला नािी िर
शरीर िगर्गििं- आरार् हर्ळण्यासाठी स्र्ि:च गोळ्या खा- पाणी पी, इ. स्र्यिंउपचार र्ाणसिं
करिाि. िसिंच र्ेंदच
ू िं आिे. र्ेंदच
ू ा कािी आिार झाला िर र्ेंदू िडफडिो, िकव शुद्धिेच्या िाहणर्ा
कधी थकिाि. और्धासाठी.. ‘बरिं ’ िोण्यासाठी त्याचा आक्रोश सुरू िोिो. त्यािून स्र्यिंउपचार
िोिाि- ्िणिे व्यसनाधीनिा येिे, हर्र्ेकाची बिंधनिं सुटिाि. त्यािून कधी गुन्िेगारी, कधी
अत्याचारी र्नोर्ृत्ती, िर कधी आत्र्घाि! र्ाणसाला कीड लागिे. पण िी हिथेच थािंबि नािी.
त्याच्या भोर्िालच्या कु टुिंबाि- आहण पयावयानिं सर्ािाि पसरिे. त्यासाठी र्नोरुग्णाचिं, त्याच्या
कु टुिंबीयािंचिं, सर्ािाचिं आहण सरकारचिं- अशा हर्हर्ध पािळ्यािंर्र प्रहशिण करणिं, िे ‘नार्ी’चिं
एक कार्!
र्ाहििी, प्रचार, सरकारशी बोलून पटर्णे अशी ‘अॅडव्िोकसी’ करून आि नार्ीने
राष्ट्रीय पािळीर्र र्ानहसक आरोग्यासाठी हर्धेयके आणली आिेि. र्ानहसक आिारािंर्र, र्ेंदर्
ू र
सिंशोधन, आिारािंचे हनदान, पररणार्कारक उपचार आहण दीघवकालीन रोगर्ुक्ती यासाठी
‘आधुहनक र्ानहसक आरोग्य योिना’ िा या हर्धेयकािंचा सारािंश! - नार्ीने फोन िेल्पलाइन्स सुरू
करून र्नोरुग्ण आहण त्यािंच्या कु टुिंबीयािंचा आर्ाि ऐकण्यासाठी आहण र्दिीसाठी र्ेगर्ेगळे
प्रकल्प सुरू के ले आिेि. आधारगट, ‘हपअर टू हपअर’, ‘फॅ हर्ली िेबल्पिंग फॅ हर्ली’ असे हशिणर्गव
असे बरे च कािी. हर्शेर् ्िणिे िे कार् करणारे स्र्यिंसेर्क र्नोरुग्ण आहण त्यािंच्या कु टुिंबािंिलेच
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असिाि. आत्र्ित्या प्रहिबिंध कें द्रे, व्यसनर्ुक्ती कायवक्रर्, लिान र्ुलािंर्र र्नोरुग्ण पालकािंकडू न
िोणारे अत्याचार थािंबहर्ण्यासाठी यिंत्रणा, शिरे , परगणे (कौंटी), राज्य आहण र्ध्यर्िी शासकीय
पािळीर्रून िोणारे फिं बडिंग, कायवक्रर्, पोलीस यिंत्रणा, हर्द्यापीठािंच्या आरोग्य, र्ैद्यकीय,
र्ानसशाि, सर्ािशाि, इ. हर्भागािंचे कायवक्रर्, हर्द्यार्थयांच्या स्र्यिंसेर्ी सिंस्था, रुग्णालये.. असे
र्ोठे सिंस्थािंचे आहण कार्ाचे िाळे आिे. त्यािंची र्ाहििी देणारे पन्नासएक िरी बूथ र्ी पािि िोिे.
इथे आलेले दोन ििार लोक नार्ी पदयात्रेला कािी ना कािी कारणाने िोडले गेले िोिे. ‘िु्िी
याि कसे सार्ील झालाि?’ िा र्ाझा पत्रकारी प्रश्न र्ी टाळि िोिे. िरी एका ऐंशी र्र्ांच्या
आिीबाईंना र्ी िो हर्चारलाच! ‘‘अगिं, र्ी आठव्या र्र्ांपासून नैराश्याच्या आिाराने आिारी
आिे. र्ला झटके येिाि. पण र्ाझा िा ब्याऐंशी र्र्ांचा नर्रा र्ला सािंभाळू न घेिो. सिंिच आिे
हबचारा! र्ला आिे सािंधद
े ख
ु ी. र्ी नािी चालणार. पण िो चालणार आिे. नार्ीच्या आधारगटाचा
र्ला फायदा झाला. र्ग सर्ािाला आपण परिफे ड करायलाच िर्ी ना?’’ आिीबाई िसिर्ुखाने
उत्तरल्या.
र्ी आिा र्ेगळ्या निरे ने सभोर्ार पाहिले. इथे पािंढरे , काळे , र्ेहक्सकन.. सर्व र्णावचे,
सर्व र्याचे, रािे असोि की रिं क- कोणार्र कोणत्या आिाराचा कधी िल्ला िोईल िे सािंगिा येि
नािी. एक सुदानहून आलेली हर्द्यार्थवनी आहण एक इराकहून आलेली ‘सार्विहनक आरोग्य’
(Public Health) हर्र्याची सिंशोहधका भेटली. िे आिार, सर्ािाने रुग्णािंना र्ाळीि टाकणे,
अिंधश्रद्धािंचा पगडा, र्नोरुग्णालयािंची दुदश
व ा इत्यादी प्रश्न कसे िागहिक स्र्रूपाचे आिेि, िे
त्यािंच्या बोलण्यािून लिाि येि िोिे. पोहलसािंचे दोन बूथिी शेिारी शेिारी िोिे. गुन्िेगारी,
व्यसने आहण र्नोहर्कार िे िािाि िाि घालून चालि असिाि. त्यार्ुळे पोहलसािंचा बूथ िसा
अपेहििच. दुसऱ्या बूथर्ाल्या पोहलसाला र्ी हर्चारले, ‘िू काय करिोस इथे?’ (पोहलसाला न
घाबरिा प्रश्न हर्चारण्याची सिंधी ्िणून र्ी खूश!) ‘अगिं, िो शेिारचा शेरीफ िास्ि चािंगला
ददसिो; पण र्ी िास्ि चािंगलिं कार् करिो!’ िो िसि िसि ्िणाला. (व्र्ा! अर्ेररके िल्या
पोहलसािंनािी हर्नोदबुद्धी असिे िर!) र्ग िसिा िसिा िो पुढे ्िणाला, ‘‘आर्चिं कार् कायदा
आहण सुव्यर्स्था राखणे. पण ्िणूनच के र्ळ नार्ीशी सिंबिंध नािी आर्चा; िर आ्िीिी र्ाणसिं
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आिोि. ्िणूनच र्नोहर्काराच्या हर्ळख्यािून आर्चीिी सुटका नािी. कार्ाचे िाण आहण
स्र्रूप ्िणून ्िणा- आत्र्ित्या करण्याची टक्केर्ारी पोलीस खात्याि िास्ि आिे. िेव्िा ‘नार्ी’
िा आर्चािी आधार आिे! नुसिीच लोकािंना र्दि नव्िे, िर सर्ािाि सुरिा, शािंििा
राखण्यासाठी र्दि करणाऱ्या या आधारसिंस्थािंचे िाळे एक नागररक ्िणून नार्ीशी र्ाझे धागे
िुळर्ायला पुरेसे कारण िोिे!’’ या नार्ी पदयात्रेला प्रर्ुख पाहुणे ्िणून आलेली गार्ची र्िापौर,
कौंटीच्या आरोग्य खात्याचा प्रर्ुख अशा बऱ्याच उत्सर्र्ूिी या पदयात्रेपर्
ू ी रिं गर्िंचार्र िोत्या.
पण कु ठे िारिुरे नािीि की पत्रकारािंच्या कॅ र्ेरािंचा हक्लकहक्लकाट नािी, की उत्सर्र्ूिीच्या
बरोबर घोटाळणारा गोिार्ळािी नािी! सुटसुटीि कायवक्रर्. सर्ावनी उिर्ा िाि हृदयार्र ठे र्ून
अर्ेररकन नागररकािंच्या- सर्ावना सर्ान स्र्ाििंत्र्य आहण न्याय यासाठी करटबद्ध असणाऱ्या
राष्ट्रध्र्िाला ददलेली र्िंदना.. लोकािंना िसर्णाऱ्या उत्सािर्ूिी सूत्रधाराने गप्पा र्ारिा र्ारिा
सिि सािंहगिलेली र्नोरुग्ण, उपचार, खचव आहण आिारािंची टक्केर्ारी (िा स्र्ि: एके काळी
र्नोरुग्ण िोिा. ) आहण र्िापौरािंचे र्ोिून दिा र्ाक्यािंचे र्ार्र्वक भार्ण! ‘आपण ऑहस्ट्रचसारखे
र्ाळू ि िोंड खुपसून आहण ‘आर्च्या घराण्याि नािी बाई ‘असलिं’ कािी!’ असिं ्िणून चालणार
नािी. आपल्या आसपास पाहू या. आपण, कु टुिंब, नािेर्ाईक, ओळखीचे- कु ठे ना कु ठे िरी आहण
के व्िा ना के व्िािरी आपला धागा र्नोरोगाशी िोडलेला ददसेल. िेव्िा सत्याला सार्ोरिं िाऊ या.
र्ानहसक आिाराशी सार्ना करू या. आहण रोगर्ुक्तीसाठी िी पदयात्रा करू या! ‘ररकव्िरी इि
नोइिं ग हू यू आर अँड युरटलायबझिंग युर्र स्ट्रेंग्र्थस टू बीकर् ऑल यू र्ेअर र्ेंट टू बी!’
िी र्िापौर सूट-टाय न घालिा चालण्याचे बूट र् िुर्च्या-आर्च्यासारखा साधाच टी-शटव घालून
आली िोिी. िी दोन ििारािंच्या पदयात्रेि सार्ार्ून चालू लागली. एक ‘सन्र्ान्य’ नव्िे, िर
‘सार्ान्य’ नागररक ्िणून!
प्रत्येक प्रर्ासाचा प्रारं भ होतो पवहल्या पार्लाने. चालणाऱ्या लोकांची पार्ले
मानवसक आजाराबद्दलची ‘कलंदकत’ भार्ना पुसून र्ाकण्याच्या ददशेने पर्डत होती. या
आजाराच्या संदभावतील कोणतीही मदत म्हणजे आजारमुक्तीची शक्ती वमळर्णे आहे, त्या
आशेच्या पार्लामागे प्रत्येकाचे पाऊल पर्डत होते. कोणी दमदार पायांनी तर कोणी काठीच्या
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आधारे .. कोणी तरुण तर कोणी म्हातारे .. स्त्री , पुरुष, मुल,े काळे , गोरे गरीब, श्रीमंत सगळे एकि
झाले होते..
प्रथर् र्ेगर्ेगळे असलेले गट निंिर र्ेगर्ेगळ्या र्ेगार्ुळे परस्परािंि हर्सळू न गेले.
काळ्या-गोऱ्या, लिान-र्ोठय़ा, िान्या-र्ृद्ध, लठ्ठ-बारीक, श्रीर्िंि-गरीब.. सर्व धर्ावचा िो
िनप्रर्ाि सरोर्राच्या काठाने चालि िोिा. एका कौटुिंहबक भार्नेचा िो प्रर्ाि. रठकरठकाणी
पाणी देणाऱ्या छार्ण्या.. भोज्याच्या छार्णीला ‘िाय’ ्िणि परि दफरायचिं. त्या प्रर्ािाचा भाग
्िणून चालण्याि ‘एक िरी ओर्ी अनुभर्ार्ी’चिं सर्ाधान िोििं. आहण सरोर्राि डोकार्ून
पाििाना र्नाची.. र्नािल्या हर्चारािंची प्रहिबबिंबिं उर्टि िोिी. िगाला िसर्णारा रॉहबन
हर्ल्य्स, नाचर्णारा र्ायके ल िॅक्सन, हेममंग्र्े सारखा सावहवत्यक, माइक र्ोलेस सारखा खंदा
पिकार, नोबेल पाररिोहर्काचा र्ानकरी डॉ. नॅश. पण असे असूनही या सर्व लोकांनी जगाला
मूल्यर्ान योगदान के ले आहे. तेव्हा They were beyond their diagnosis” ! नात्यापासून
पररहचिािंपयंिच्या स्र्ि:च्या हर्श्वािले हर्हिप्, छळर्ादी, व्यसनी, ऑरटहस्टक, हनराशार्ादीअनेकािंबद्दलचे िे हर्चार.. कधी सिानुभूिीचे, िर कधी रागाचे, कधी र्ाणूस नव्यानिं कळलेल्या
सािात्काराचे, िर कािी अगहिक.. नािी कशाला ्िणू? कधी कु णाबद्दल ‘त्याचा स्क्रू दढला आिे’
्िणून के लेल्या िेटाळणीचेिी! मानवसक आजार, समाजाने रुग्णांना र्ाळीत र्ाकणे, अंधश्रद्ांचा
पगर्डा, मनोरुग्णालयांची दुदश
व ा इत्यादी प्रश्न जागवतक थर्रूपाचे आहेत. म्हणून नामीसारख्या
संथिा गार्ोगार्ीच का देशोदेशी आर्श्यक आहेत. सुदर्
ै ाने पुण्यात आता “सा” सारख्या संथिा
जनजागृती आवण रुग्ण र् नातेर्ाइकांना ददलासा देण्याचे कायव करत आहेत. र्डॉ. मोहन आगाशे
यांच्या सारखे कलाकार आवण मनोवर्कार तज्ञ वर्वर्ध माध्यमातून जागृती करत आहेत. र्डॉ.
वर्द्याधर र्ार्र्े, र्डॉ. आनंद नार्डकणी यांच्यासारखे मनोवर्कार तज्ञ मेळार्े आवण असे उपक्रम
करत आहेत. पुथतके वलहीत आहेत. मानवसक आरोग्यासाठी तीही एक र्ार्चाल आहे.

32

अपूर्वरंग

वर्द्या हर्डीकर सप्रे

जलतरं ग

परर्ा परर्ाची गोष्ट! र्ी एका किं पनीि कािी र्ाहििी
हर्ळर्ायला गेले िोिे. र्ी र्ाट पािि बसले िोिे. र्ाझी हिथल्या
र्ाहििी हर्भागाच्या कोणाबरोबर िरी गाठभेठ ठरली िोिी.
ठरल्या र्ेळी बािेर आली शेलाटी, िसऱ्या डोळ्यािंची.. ''िाय, र्ाझिं
नार् पॅट!'' हिनिं 'शेकिँड'साठी िाि पुढे के ला आहण एकदर्च आ्िी दोघी एकर्ेकींकडे पािि
्िणालो, ''ओ, िाय! व्िाट आर यू डु इिंग िीअर?'' आहण र्ग आ्िी एकर्ेंकींना हर्ठीच र्ारली
आनिंदाने!
र्ला िब्बल पाच र्र्ांनी पॅट भेटली अशी अनपेहििपणे! र्ाझ्या र्नाि आठर्णी
िाग्या झाल्या! खरिं िर अलिंकाररक भार्ेि 'आठर्णींचे िलिरिं ग' उर्टले! र्ी पाहिल्यािणी हिला
ओळखलिं नािी. कारण र्ी पूर्ी हिला फक्त पोिोण्याच्या कपडय़ाि पाहिलिं िोििं! शटव-पँटर्ध्ये
पाहिलिं नव्िििं फारसिं!
गेल्या पाच काय, खरिं िर आठ र्र्ांि पॅट फारशी बदलली नव्ििी. िो. आठ
र्र्ांपूर्ीची गोष्ट. घाईघाईि कािीिरी करिाना धडपडले आहण गुडघा दुखार्ला
डॉक्टरािंनी हनदान के लिं-'हर्हनस्कस फाटलिं!' आिा 'हर्हनस्कस' नार्ाचा अर्यर् र्ी
कधी ऐकलाच नव्ििा. पण गुडघ्याच्या सािंध्याि 'डोनट'च्या आकाराचा िा स्नायू असिो खरा! र्ग
व्िायचे िे सगळे 'सिवनी' सोपस्कार झाल्यार्र कोणीिरी र्ला सुचर्लिं, 'र्ॉटर हथरपी' घे.. चािंगली
िुझ्या गुडघ्याला. '' 'YMCA ' नार्ाच्या सिंस्थेि पोिण्याचा िलार् असिो आहण हिथे 'र्ॉटर
अॅरोहबक्स'चे क्लासेस असिाि िे सर्िल्यार्र र्ी घरािर्ळच्या ' YMCA 'र्ध्ये नार् नोंदर्लिं.
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सकाळी सािपासून िे 'िल'द व्यायार्ाचे र्गव िोिे. र्ला सोयीची र्ेळ- िास झाल्यार्र परस्पर
कार्ाला िाणिं र्ेळेि बसलिं. आहण त्यानिंिर िब्बल िीन र्र्े र्ी पॅटच्या िासाला िाि राहिले.
र्ाझा पायच नव्िे, िर फार र्ेळ बसून बसून कु रकु रणारी पाठिी सरळ झाली!
शािीय पररभार्ेि नािी, पण साध्या शब्दाि सािंगायचिं िर घार्ाघूर् िोण्यापयंि
दर्र्णारा व्यायार् ्िणिे 'अॅरोहबक' िोय. त्याि हृदयाचे ठोके िलद पडिाि, र्गैरे! उडय़ा,
पळणे असिं कािी कािी! िे 'स्थळी' िे 'िळी'- ्िणिे पाण्याि के लिं की त्याला 'र्ॉटर अरॅ ोहबक्स'
्िणिे 'िल'द व्यायार् ्िणायचिं. िलोपचारािंिला िा 'िल'द उपचार ्िणायचा. 'पाणी' ्िणिे
िादूगार.. दकर्यागार! हृदयाचे ठोके न र्ाढिा, फारसिं घार्ाघूर् न करिा हृदयाचा रक्तपुरर्ठा
र्ाढर्णारा, कॅ लरीचा साठा िाळणारा व्यायार् पाण्याच्या अनोख्या िादूर्ुळे करिा येिो. िा
व्यायार् कर्रे इिक्या पाण्याि उभिं राहून करिा येिो. पोिणे येण्याची आर्श्यकिा नसिे. पाण्याि
र्स्िूला उचलून धरण्याची दकर्या आहण (बॉयन्सी) िरीिी िालचालींना हर्रोध करण्याची
िोरकसिा एकाच र्ेळी! त्यार्ुळे स्नायूिंची िाकद र्ाढिे. शरीराचा िोल सािंभाळण्याचिं कौशल्य
र्ाढििं. िाि-पाय-र्ेंदच
ू िं सािंहघक कार् सुधारििं. स्नायूिंची लर्हचकिा र्ाढिे- आहण आरार्िी!
हशर्ाय िाडिं बळकटीला र्दि िोिे. पाण्यािून बािेर पडल्यार्र शरीर आहण र्न िलकिं , िाििं,
टर्टर्ीि िोििं. स्नायूिंच्या र्ेदना शर्िाि.
पाण्याि पडण्याची भीिी नसिे आहण बॉयन्सीर्ुळे लठ्ठ र्ाणसालािी िालचाल सोपी
र्ाटिे. थोडक्याि, 'एका दगडाि थर्ा' ककिं र्ा 'एका खडय़ाि अनेक िलिरिं ग' ्िणायला िरकि
नािी. त्यार्ुळेच की काय, िलोपचार, िलदोपचार 'योगा' आहण 'िाय ची' (Tai Chi) िा प्रकार
या सर्ावर्र 'अर्ेररकन आथवरायरटस फाऊिंडेशन' या सिंस्थेने, अहस्थरोगिज्ज्ञािंनी आहण
र्ज्जासिंस्थािज्ज्ञ (न्यूरो सिवन्स) यािंनी आशीर्ावदाचे हशक्कार्ोिवब के ले आिे. पाण्यािल्या
योगासनािंना 'िलयोग' (र्ॉटर योगा) आहण पाण्यािल्या 'िाय ची'ला ’र्ॉर्र ताय ची ' ्िणिाि.
पार्कव न्सन्स ्िणिे किं पर्ाि, र्हल्टपल स्के रॉहसस िा र्ज्जासिंस्था/स्नायूिंचा आिार, स्ट्रोक-्िणिे
अधावगासारखे प्रकार, िाडेर्ोडी आहण अनेक प्रकारच्या अपघािी दुखापिी या सर्ावसाठी िे
िलोपचार आहण व्यायार् असिाि.
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२००८ र्ध्ये अर्ेररकन आरोग्य खात्याने या सर्व फायद्यािंि आणखी कािी नोंदींची
भर घािली- 'िलदोपचाराने रक्तदाब ्िणिे 'ब्लड प्रेशर' कर्ी िोऊ शकिे.. शरीराि
आर्श्यकिेपेिा िास्ि र्ाढणारे 'लॅहक्टक अॅहसड' कर्ी िोण्यास र्दि िोिे. एकिं दरीि या 'आखूड
बशिंगी, बहुगुणी, बिात्तर रोगािंर्र अक्सीर इलाि' इ. उपचारािंबद्दल र्ला कािीिी र्ाहििी
नसिानािी र्ी िीन र्र्े पाण्याि डु ब
िं ून र्िा के ली िी 'पॅट'र्ुळे! िी र्ाहििी र्ला सर्िली िीिी
पॅटर्ुळे. आहण त्यािीपूर्ी र्ी कािी फायदे अनुभर्ले िे हिच्याचर्ुळे! हशर्ाय र्ला ४०-५० नर्ीन
र्ैहत्रणी हर्ळाल्या, िी पाणी आहण 'िलिरिं ग' उर्टर्णाऱ्या पॅटचीच देणगी! सकाळी साि िे
आठचा िास. पॅट येिे िी दकलहबलि, िािाि 'बूर् बॉक्स' ्िणिे गाणिं र्ािर्णारी कोणिीिरी
पेटी घेऊन! (सी. डी. प्लेअर- कॅ सेट प्लेअर.. असलिं कािी!) पाण्याि चाळीसेक हर्हर्ध र्याचे,
आकारािंचे हर्द्याथी! पॅट पाण्याि उिरून आधी िािापायािंचे व्यायार् करायला लार्िे. र्ग सरळ
सािंहघक कर्ायिींचे प्रकार! िास्यहर्नोद, गप्पा.. आहण एक साथ- र्न् अँड टू अँड.. अशा सूचना.
िास कसा सिंपिो िे सर्िि नािी. प्रत्येकीला िी नार्ानिं ओळखिे. कोणी आलिं नािी की 'बरी
आिेस ना?' ्िणून फोन करून चौकशी! दरर्िा र्ाढददर्स सािरे . िास सिंपल्यार्र सर्ावनी
(कु डकु डि) एका खोलीि िर्ून के क कापायचा. कोणी खाऊ करून आणि, िो र्ाटू न खायचार्िा करि! आर्च्या र्गाविल्या सर्ावि र्ोठय़ा- ्िणिे ९० र्र्ांच्या बाईचा र्ाढददर्स सािरा
करिाना हर्शेर् र्िा! िेव्िा पॅटचिं र्य सर्िलिं- ६८ र्र्े!
िलार्ािलिं पाणी कोर्ट असििं. पाण्याि हशरिाना फार हबचकार्िं लागि नािी.
क्लोररनर्ुळे आर्चे 'हस्र्र् सूर्टस' ्िणिे 'िल'कपडे फार 'िल'द फाटू न (दोन र्हिन्यािंि) िाि.
बािाराि स्र्स्ि 'सूट' आले की सगळ्या एकर्ेकींना र्ािाव देि. िास सिंपल्यार्र आिंघोळीचा
िर्ार्खाना सार्विहनक! एका खोलीि २५ शॉर्सव टािंगलेले! अपिंग, सुरकु त्यािंचिं िाळिं असलेल्या,
कािी थुलथुलीि, कािी शिदक्रयािंचे ओरखडे अिंगार्र र्ागर्ि.. सर्व प्रकारच्या हिया- र्ाणसािंकडे
पािण्याचा र्ाझा दृहष्टकोन बदलला. धडधाकट शरीराचिं र्रदान हर्ळाल्यानिं भाग्यर्ान र्ाटू
लागलिं. 'अनुकिंपा', 'कृ िज्ञिा' या शब्दािंचे अथव िरासे सर्िू लागले.
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अपिंग लोकािंना िलार्ाि उिरण्यासाठी यािंहत्रक खुचीची सोय असिे. एकदा त्यार्रून
एक २५ र्र्ांची र्ुलगी खाली उिरर्ली. बरोबर हिची आई. र्ुलीला धड बोलिा येि नव्िििं.
पाण्याि कािीिी करणिं हिला कठीण िोिे. त्यार्ुळे हर्र्ण्ण िोऊन, अगहिकपणे िी हचडचीड
करि िोिी. दोन र्हिन्यािंनी हिला एखादी गोष्ट िर्ू लागली िेव्िा हिनिं हिच्या परीनिं िसून िो
आनिंद सािरा के ला. आ्िी सर्ावनी उत्सािानिं टाळय़ा र्ािर्ल्या. घराि एकटी असिाना िी
िसिीखेळिी र्ुलगी धडपडली आहण डोक्यार्र आपटली. '९११' या फोनसेर्ल
े ा फोन
करण्यासाठी िी उठू शकली नािी. र्ेळीच र्दि हर्ळाली नािी. पररणार्ी र्ेंदल
ू ा रक्तपुरर्ठा
हर्ळाला नािी.. ककिं र्ा असिंच कािी. र्ुलगी लुळीपािंगळी झाली! हिची कथा ऐकिाना िळिळ
र्ाटली. अशा अनेक गोष्टी.. आर्चिं सर्ावचिं एक कु टुिंब झालिं िोििं!
या पाण्यानिं िीन र्र्ांि र्ला नुसििंच बरिं के लिं नािी, िर 'िीर्न'गाणिं हशकर्लिं! निंिर
आ्िी घर बदललिं आहण र्ाझा िो 'िीर्न'बिंध सुटला. परर्ा पॅट भेटली आहण िे सगळे 'िलिरिं ग'
र्नाि उर्टले!
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अमेररकन नाती गोती

र्ाझ्या अर्ेररकन शेिारणी दुपारी चिाला आल्या िोत्या. िगभरच्या सर्वच
बायकािंचा हिव्िाळय़ाचा एक हर्र्य असिो- 'सासू' (्िणिे हर्र्य हिव्िाळय़ाचा, 'सासू' नव्िे!)
र्ाझी शेिारीण 'सू' (सू- ्िणिे सूझॉन) ्िणाली, “I told my husband the other day! I
said, 'You know , I would be very upset if you bury me next to your mom!”
र्ी िर ऐकू न अर्ाक् च झाले! एकिं दरीिच अर्ेररकन नािीगोिी र्ला कोडय़ाि
टाकिाि. इथे हर्द्यार्थवदशेि असिाना एका अर्ेररकन कु टुिंबाि र्ी रािि िोिे. हिथे त्यािंच्या
नािेसिंबिंधािंचिं दशवन र्ला िरा िर्ळू न झालिं! हर्द्यापीठािर्ळच बेर्ली आहण रँ क स्टॅन यािंचिं चारपाच खोल्यािंचिं घर. घराि िे दोघेच. 'खोली भाडय़ानिं घ्या आहण स्र्यिंपाकघर आर्चिं र्ापरा. '
अशी योिना िोिी. पहिल्याच ददर्शी 'बेर्'निं बिार्लिं, “रीिचा िा कप्पा िुझा. र्ाझ्या
कप्प्यािलिं गािर सर्िा घेिलिंस, िर त्या बदली दुसरिं गािर दुसऱ्याददर्सापयंि आणून ठे र्लिं
पाहििे!” आिा एका घराि र्ाणसिं रािणार ्िणिे एर्ढा काटेकोर औपचाररकपणा कसा
सािंभाळणार, िा र्ला पडलेला प्रश्न! र्ी सििपणे ्िटलिं, “बरिं ! पण र्ाझ्या कप्प्यािला एखादा
पदाथव िुला चर् घेऊन पािार्ासा र्ाटला िर र्ाझी कािी िरकि नािी ििं! उष्टय़ा िािाचे बोट
त्याि बुडर्ू नकोस ्िणिे झालिं!”
एका घराि रािायचिं िर टेबलार्र 'आपापलिं' खायचिं, िे र्ला कसिंिरीच र्ाटे. ्िणून
र्ी आग्रिानिं र्ाझी र्टकी उसळ ('टेस्टी नटी स्टफ') इडली (हिच्या र्िे 'काडवबोडव स्टफ') रँ क
आहण बेर्ला खाऊ घाली. र्ग िळू िळू दोघिं िरा अघळपघळ झाली! 'िुझ्या घराि कोण? र्ाझ्या
घराि कोण?' अशा गप्पा र्गैरे सुरू झाल्या. एक ददर्स रँ कचा भाऊ आला. दुपारी िेर्ला. परि
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हनघाला! गप्पाहबप्पा औपचाररकच! ''िा रािणार नािी?'' र्ाझा भारिीय प्रश्न! ''िो. रािणार
ना, दोन ददर्स. पलीकडल्या रस्त्यार्र िॉटेल आिे, हिथे उिरला आिे!'' सख्खा भाऊ आलेला िो
िॉटेलर्ध्ये उिरिो, िे र्ला अिबच र्ाटलिं!
बेर्ची आई गिंभीर आिारी झाल्याचा फोन आला िेव्िा र्ी िासाला हनघाले िोिे! पण
बेर्निं िे सािंहगिलिं आहण र्ी हिच्या काळिीनिं िास बुडर्ला आहण हिच्यािर्ळ ्िणून थािंबले!
''अगिं, आधी हर्र्ानाचिं हिकीट काढ. बॅग भरायला
र्दि करिे र्ी िोपयंि!'' असिं ्िणि र्ाझी लगबग चालू िोिी! ''हर्र्ान कशाला?
र्िाग पडेल. र्ी ट्रेननिं िािे. र्ला स्टेशनर्र िेर्ढिं सोड!'' इहि बेर्! र्ी अर्ाक् ! 'हर्र्ान घेिलिं िर
आईची भेट िरी िोईल! ट्रेननिं ११ िास लागिाि! आहण आई आिारी असिाना पैशाचा कसला
हिशेब!' एर्ढिं बेर्लीला ऐकर्ण्याचा 'प्रेर्ळ' िक्क र्ी एव्िाना हर्ळर्ला िोिा!
शेर्ट िी ट्रेन घेऊन गेली, पण आईची हिची भेट कािी झाली नािी. याची िळिळ
र्लाच!
''र्ाझी र्हिनी इथल्या हर्द्यापीठाि सिंशोधन करायला येणार आिे एक र्र्ांसाठी!''
एक ददर्स र्ी आनिंदानिं बेर्लीला ऐकर्लिं! ''र्हिनी?- िुला कोण भार्िंडिं र्गैरे? हर्चारलिं िेव्िा
्िणालीस, ''फक्त बहिणी आिेि. र्ग िी र्हिनी कोण?'' बेर्लीचा प्रश्न! ''्िणिे काय? र्ाझ्या
चुलि भार्ाची बायको!'' र्ाझिं उत्तर! ''र्ग िी िुझी र्हिनी नािी!'' असिं बेर्लीचिं ठार् उत्तर!
अर्ेररकन नात्याि चुलि भार्िंडिं असिाि, पण त्यािंच्या बायका ककिं र्ा नर्रे आपले कोणीिी
नसिाि!
भाचे, भाच्या असिाि, पण नर्ऱ्याचे र्ेगळे आहण बायकोचे र्ेगळे !.. असे धडे र्ला
िळू िळू हर्ळि िोिे!
र्ग 'थँक्स हगबव्ििंग'चा सण आला. या सणाला अर्ेररकी लोकािंचा कौटुिंहबक र्ेळार्ा
िोिो आहण र्ुलिं, नािर्िंडिं र्ुद्दार् घरी येिाि. अथावि अर्ेररकी कु टुिंब ्िणिे नर्रा, बायको आहण
र्ुलिं, नािर्िंड!िं अन्य नािेर्ाईक त्याि येि नािीि. हर्त्रिी नािीि! स्र्ाभाहर्कपणेच र्ी बेर्लीला
्िणाले, ''अगिं, र्ी चार ददर्स र्ाझ्या ('र्ाझ्या'र्र िोर) र्हिनीला भेटायला िािे र्ग!''
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बेर्ली ्िणाली, ''र्ा! र्ा! असिं कसिं? िू आिा 'घरची' आिेस. िेव्िा िू 'थँक्स हगबव्ििंग'च्या सणाला
घरीच थािंबायचिं!'' र्ी चदकिच झाले! पण छान र्ाटलिं र्ला!
र्ग रँ क 'रुटॅन'- त्याची बायको ्िणून िी 'रुटीन', त्यािंची र्ुलिं (त्याची की हिची, या
प्रश्नाि र्ी पडले नािी. ) ्िणून आर्च्या सिंगणकीय पररभार्ेि लोकल सब रुटीन्स आहण र्ी चौथिं
'ग्लोबल

सबरुरटन'

अशी

आर्ची

सणासुदीला

पिंगि

छान

रिं गली!

बेर् आहण रँ क ्िणिे रुटॅन आहण रुटीन निंिर एकदा गार्ाला हनघाले. र्ी ्िटलिं, ''काळिी करू
नका. र्ी घर सािंभाळीन. '' बेर् ्िणाली, ''चालेल. र्ी िुला रोिचे दोन डॉलसव देईन हबदागी
्िणून. र्ािंिराला खायला घालण्याचा एक आहण सिंध्याकाळी बािेरचा ददर्ा लार्ण्याचा एक''
''ििं?'' र्ी पुन्िा एकदा बुचकळय़ाि! र्ला िी 'घरची' ्िणिे (र्ाझी र्टकीची उसळ िक्कानिं फस्ि
करिे!) आहण र्ािंिराला खायला घालण्याचे पैसे कसले देिे? आिा र्ी घराि आिे ्िटल्यार्र
र्ािंिराचिंपण करणार नािी का?..
र्ाझिं हशिण सिंपलिं. र्ी भाडय़ाची िी खोली सोडली. पण निंिरिी 'रुटॅन' कु टुिंबाशी
र्ाझा सिंर्ाद सुरूच राहिला. नािाळर्ध्ये एकर्ेकािंना भेटर्स्िू देण,े 'थँक्स हगबव्ििंग'च्या सणाला
र्ी (निंिर नर्ऱ्यासकट!) 'रुटॅन'कडे िेर्ायला िाणे, भेटकाडव, र्ाढददर्साला फोन.. सगळिं !
गेल्या र्र्ी रँ क बराच आिारी िोिा, ्िणून आ्िी दोघिं र्ुद्दार् त्यािंना भेटायला गेलो! घर अिून
िस्सिंच िोििं! दोघिं र्ात्र खूप थकलेले! ''िुझी खोली अिून िुझीच आिे! िश्शीच ठे र्ली आिे! आि
रात्री िु्िी िुझ्या खोलीिच रािा!'' बेर्लीनिं आग्रिानिं सािंहगिलिं. आ्िीिी िक्कानिं राहिलो!
गप्पािंच्या ओघाि उरलेल्या 'सब रुरटन्स'ची चौकशी के ली. “र्ुलिं आपापल्या कु टुिंबाि गुिंिली आिेि.
एहलनिं एकदा सुट्टी घेिली आठ ददर्स. कु रकु रि का िोईना, आली र्दिीला! हबल आहण एडर्डव
दफरकलेली नािीि! र्धून र्धून फोन करून बाबाच्या िब्येिीची चौकशी करिाि! भेटायला
धार्ि आलीस िी िूच आहण िुझा नर्रा!"
बेर्लीच्या डोळय़ािंि पाणी िोििं!
र्ला पुन्िा एकदा प्रश्न पडला, ''र्ाझिं हन रुटॅन्सचिं नाििं काय?''
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राष्ट्रीय कृ तज्ञता ददन

अर्ेररके ि आल्यार्र र्ाझ्या लिाि आलिं की, प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टीििी
एकर्ेकािंना 'थॅक्ँ यू' ्िणिाि! िे 'थॅक्ँ यू' प्रहशिण र्ी आल्या आल्याच इिकिं आत्र्साि के लिं की,
एकदा 'एलेव्िेटर'लािी 'थॅक्ँ यू' ्िणून टाकलिं!
यार्ुळे इथे 'थँक्सहगबव्ििंग'चा सण सािरा िोिो िे सर्िल्यार्र एर्ढिं आश्चयव नािी
र्ाटलिं. र्ाझा पहिला 'थँक्सहगबव्ििंग' सािरा झाला बेर्ली आहण रँ क रुटॅन कु टुिंबाच्या घरी! (र्ी
हर्द्यार्थवनी असिाना त्यािंच्या घरी भाडय़ाची खोली घेऊन रािि िोिे. ) या सणाची हिची ियारी
िीन र्हिने चालू िोिी! हिच्याकडे छान रिं गीि हचत्रािंची 'गुर्े कु ककिं ग'ची पुस्िकिं िोिी! या सणाला
काय करायचिं िे बरिं चसिं ठरलेलिंच असििं. िरीिी बेर्ली हिच्या खास खास पाककृ त्यािंचा हर्चार
करि िोिी. र्ला िर िे आपल्या ददर्ाळीसारखिंच र्ाटलिं. ्िणिे लाडू , चकल्या र्गैरे िर ठरलेलिंच
असििं- पण िरी 'र्हिनी िु्िी रव्याच्या लाडू चिं िे कसिं करिा?' असिं पूर्ी शेिारणी एकर्ेकींना
हर्चारि िसिं! (िल्ली 'गूगल'ला ककिं र्ा हचिळ्यािंना हर्चारिाि ्िणे!) घराि लग्न सर्ारिं भासारखी
ियारी चालू िोिी! सार्ानाच्या याद्या- र्ाणसािंच्या याद्या- र्ग टेबलार्र कोण कु ठे बसणार
त्याची रटपणिं- कोणिा पदाथव कोणत्या भािंडय़ािून र्ाढायचा- ओव्िनर्ध्ये काय- चुलीर्र कायपदाथव उरला िर कशाि काढायचा, भािंडी कोण धुणार, इत्यादी. बेर्लीनिं अगदी प्रत्येक िणाचिं
पद्धिशीर हनयोिन के लिं! िेर्णघराची खोली रिं गर्ून घेिली.
िसा सणाचा ददर्स िर्ळ आला िशा र्िवर्ानपत्रािंि 'थँक्सहगबव्ििंग' सेलच्या
िाहिरािी आल्या. बेर्लीने कू पन्सची कात्रणिं कापून कोणत्या दुकानािून काय घ्यार्िं याचािी
अभ्यास के ला! चार ददर्स आधी सार्ान आलिं. दोन ददर्स आधी िेर्णघर सिर्ून सुिंदर
ठे र्णीिल्या बशा र्गैरे र्ािंडून ियार झालिं. कोंबडीसारख्या 'टकी' पक्ष्यािंची हचत्रिं असलेले टेबल
नॅपदकन्स-टेबल र्ॅर्टस आहण सािेशी गृिसिार्ट. र्ेणबत्त्या-पानगळीच्या पानािंच्या रिं गािंच्या

40

अपूर्वरंग

वर्द्या हर्डीकर सप्रे

र्ेलबुट्टय़ा, 'पाइनकोन्स'च्या र्ासाचा घर्घर्ाट! - कािी पदाथव आदल्या ददर्शी बनर्ले िर कािी
सणाच्या ददर्शी सकाळी!
रँ कचिं कार् िोििं िो भला र्ोठ्ठा 'टकी' नार्े
पिी आणून त्याच्या पोटाि भाि आहण असलिं कािी
'स्टकफिं ग' भरून ओव्िनर्ध्ये 'बेक' करण्याचिं! (िो 'टकी'
नार्ाचा पिी र्ूखव असिो असिं ्िणिाि!) र्ी आहण बेर्ली
बाकीचिं सर्व! कोणी काय करायचिं याच्या सूचना आहण सर्व
कसिं चोख! र्ी शाकािारी ्िणून बेर्लीनिं र्ुद्दार्
एकाऐर्िी दोन भाज्या उकडल्या िोत्या. हशर्ाय सॅलड
आहण 'पिंपदकन पाय' ्िणिे लाल भोपळ्यापासून
बनर्लेला गोड पदाथव! हिचा पद्धिशीरपणा आहण
कार्ाचा चटपटीिपणा र्ाखाणण्यािोगा!
बरोबर र्ेळेला त्यािंची र्ुलिं आहण सुना-िार्ई उगर्ले! ठरलेल्या रठकाणी बसले!
ठराहर्क र्ाइन डेहव्िडनिं सर्ावना ददली आहण पुन:पुन्िा 'हधस लुक्स ग्रेट- थँक्स फॉर र्ेककिं ग हधस
हडनर' असिं सर्ावनी बेर्लीला सािंहगिलिं. र्ग 'ग्रेस' ्िणण्याचा कायवक्रर्! नुसििंच 'देर्ाला' थँक्यू
्िणायचिं नािी िर कशाबद्दल 'थँक्यू' िेिी सािंगायचिं! कोणी 'र्र्व सुखाचिं आहण आरोग्यदायी
गेल्याबद्दल' कोणी देर्ासोबि िोडीदार आहण हर्त्र यािंनािी कशा कशाबद्दल 'थँक्यू' ्िटलिं..
'आर्च्या कु टुिंबाि सिभागी झाल्याबद्दल थँक्यू' असिं र्ला बेर्लीनिं िर 'Dear Rutan family;
Thank you for including me as your subroutine' असिं ्िणून र्ीिी रिं ग भरला
र्ेिर्ानीि! सर्ावि शेर्टी सर्ावनी 'आर्ेन' ्िणायचिं आहण भोिन सुरू! प्रत्येक पदाथव ्िणिे
'कोसव'ला र्ेगळ्या सिार्टीची बशी- त्या उचलून, आि ठे र्ून दुसऱ्या आणण्याची-र्ािंडण्याची
र्ेबली आहण एलीची गडबड! पण िे ठरल्याप्रर्ाणे! उगाच बाकीचिं कोणी उठू न गोंधळ करि
नव्िििं! र्ाझिं कार् िो 'पिंपदकन पाय' नार्े गोड पदाथव बशािंि भरून आणण्याचिं िोििं! त्यासाठी
र्ाझिं आदल्या ददर्शी प्रहशिण करण्याि आलिं िोििं! कोणिािी गोंधळ, गडबड न िोिा- बश्या,
पेले-भािंडी धुर्ून िी अडकर्ण्यापयंिची सर्व कार्िं ठरल्याप्रर्ाणे चोख! िीन िासािंि सर्ारिं भ सिंपून
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र्ुलिं आपापल्या गाडय़ािंिून घरोघर गेलीसुद्धा! िािाना 'Everything was so perfect.
Dinner was delicious. Thank you for the dinner' असिं पुन:पुन्िा सािंगायला हर्सरली
नािीि! र्ीिी बेर्लीला प्रेर्ाने 'दर्लीस बाई! छान झालिं िो सर्व' असिं सािंहगिलिं आहण हिनिं र्ला
'Thank you for your big help' असिं ्िटलिं.
अशा कौटुिंहबक िेर्णाच्या र्ेळी स्र्ि: सर्व बनर्णाऱ्या बेर्लीसारख्या अन्नपूणाव फार
थोडय़ा. बहुिेक साऱ्या 'सोयपूणाव!' थँक्सहगबव्ििंगचिं िर्ळिर्ळ सर्व ियार हर्ळििं! फार िर एक
दोन 'कॅ न्स' उघडू न उपडी करायचे निीदार भािंडय़ािंि! पण र्र्ांिून एकदा िोणाऱ्या, पाच-सिा
र्ाणसािंच्या त्या िेर्णाचा र्ोठ्ठा बोभाटा! दोन र्हिने आधीच बायकािंना टेन्शन! पाककृ त्या
टीव्िीर्र, गूगलर्र-र्िवर्ानपत्रािंि येि असिाि! थँक्सहगबव्ििंगचिं िेर्ण ्िणिे सॅलड, क्रॅनबेरी
सॉस, उकडलेली ब्रॉकली, 'बीन्स' ्िणिे शेंगा उकडू न के लेला पदाथव, उकडलेल्या बटाटय़ािंचा र्ॅश
पोटॅटो, स्र्ीट या्स (उकडलेली रिाळी), टकीच्या पोटािलिं स्टकफिं ग, ब्रेड, टकी आहण 'पिंपदकन
पाय'! िे िेर्ण बनर्ायला लागिाि फार िर िीन िास! 'टकी' र्ात्र ओव्िनर्ध्ये कािी िास 'रोस्ट'
ककिं र्ा भािार्ा-हशिार्ा लागिो! प्रत्येक घराची सिंस्कृ िी आहण गृहिणीचिं व्यहक्तर्त्त्र्
'थँक्सहगबव्ििंग हडनर'र्ध्ये डोकार्ििं! र्ी एका 'ग्रीक' अर्ेररकन घरी पाहिलिं िर हिथे एकदर्
भारिीयािंसारखिं ऐसपैस र्ािार्रण! 'हबग फॅ ट ग्रीक थँक्सहगबव्ििंग!' भरपूर र्ाणसिं, गोंधळ, दिंगा!
र्ज्जा! इत्यादी. कािी हर्द्यापीठािंि प्राध्यापक र्िंडळी आिंिरराष्ट्रीय हर्द्यार्थयांना र्ुद्दार् घरी
िेर्ायला बोलार्िाि.
आिा 'व्िेहिटेररयन' आहण 'व्िेगन' थँक्सहगबव्ििंग हडनसव असिाि! सोयाहबनच्या
'टोफू 'चा टकी त्यासाठी बनर्िाि. बेर्लीकडे 'आदशव थँक्सहगबव्ििंग'चे प्रहशिण घेिल्यार्ुळे
आर्च्या घरी दर र्र्ी िा सण सािरा िोिो. नािेर्ाईक आहण हर्त्रर्िंडळी हर्ळू न २०-२५ र्ाणसिं
येिाि! क्रॅनबेरी सॉसला कदढबलिंब-र्ेथीची फोडणी देऊन या सणाला आ्िी चहर्ष्ट भारिीय साि
चढर्िो! थँक्सहगबव्ििंगच्या िेर्णाि अर्ेररकन र्ाणूस सुर्ारे पाच ििार कॅ लरीिचा ्िणिे दोनअडीच िेर्णािंचा खुराक फस्ि करिो. या सणाला गाडय़ा, रे लगाडय़ा आहण हर्र्ाने हर्ळू न
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र्र्ांिला िास्िीि िास्ि सिंख्येने प्रर्ास िोिो. या सणाला ऐहििाहसक, धार्र्वक, सािंस्कृ हिक िशी
सार्ाहिकिी बािू आिे!
िा सण आपल्या ददर्ाळीसारखाच धनधान्य सर्ृद्धीचा! आनिंद आहण कृ िज्ञिा व्यक्त
करण्याचा सण! ददर्ाळीच्याच सुर्ारास येिो आहण ददर्ाळीच्या र्सुबारसाला िशी दान
करण्याची, आपल्यािील धनधान्य गररबािंना देण्याची आपली िुनी प्रथा िशी या थँक्सहगबव्ििंग
सणाला गरीब आहण बेघर लोकािंना िेर्ण देण्याची प्रथा आिे. चचेस, सार्ाहिक सिंस्था त्याची
योिना करिाि. किं पन्या, दुकाने आपापल्या दाराि बपिंपे ठे र्िाि. त्याि लोक फू ड कॅ न्स घालिाि.
रठकरठकाणी असे 'food can drives' िोिाि आहण लोक सढळ िािािंनी र्दि करिाि.
या सणाच्या प्रथेचिं र्ूळ इिं ग्लिंडर्धील प्रॉटेस्टिंट पिंथाच्या परिं परे ि आिे. कॅ नडा,
अर्ेररका आहण इिरिी कािी देशािंि 'थँक्सहगबव्ििंग'ची प्रथा आिे. इिं ग्लिंडर्धून िी प्रथा घेऊन
अर्ेररके ि िे लोक आले, त्यािल्या र्ॅसच्ॅ युसेट राज्यािल्या हललर्थ या भागाि १६२१ र्ध्ये
पहिले 'थँक्सहगबव्ििंग हडनर' झाले असे ्िणिाि. १०० लोकािंच्या र्साििीिल्या सुर्ारे ५०
लोकािंचा दुष्काळ आहण अडचणींि र्ृत्यू झाला. र्साििर्ाल्यािंना शेिीसाठी स्थाहनक रे ड इिं हडयन
लोकािंनी र्दि के ली. िेव्िा पहिल्या चािंगल्या हपकानिंिर ५० युरोहपयन आहण त्यािंनी पाहुणे
बोलार्लेले ९० रे ड इिं हडयन्स असे िे भोिन झाले! त्यानिंिर िॉिव र्ॉबशिंग्टनने १७८९ र्ध्ये एक
िािीरनार्ा काढू न िी भोिनप्रथा देशभर सुरू करार्ी असे ठरर्ले! १८६३ र्ध्ये
बलिंकनसािेबािंनीिी िािीरनार्ा काढू न िा 'राष्ट्रीय ददन' ्िणून पाळार्ा असे ठरर्ले.
'थँक्सहगबव्ििंग' िा कोणत्यािी भेटर्स्िू एकर्ेकािंना न देिा हनव्र्ळ कौटुिंहबक सिभोिन
करण्याचा सण- सरकार दरबारी त्याचा ददर्स असिो नोव्िेंबरचा चौथा गुरुर्ार! ्िणिे िब्बल
चार ददर्सािंची सुटी- िद्दन सणासुदीचे िेर्ण- शुक्रर्ारी 'Black Friday' ्िणिे खरे दी न
करण्याचा ददर्स (पण त्या ददर्शी दुकानाि नािाळच्या खरे दीची झुिंबड उडिे) आहण
शहनर्ारपासून नािाळची ियारी- ्िणिे घरी-दारी-सरकारी उत्सर्ी र्ािार्रणाची सुरुर्ाि!
१९२४ पासून या दीघव उत्सर्ाची 'शोभा यात्रा' ्िणिे 'Macy's Thanksgiving Parade'
काढण्याची आणखी एक परिं परा! न्यूयॉकव , डेट्रॉइट अशा रठकरठकाणी या शोभायात्रा हनघिािशेर्टचा 'रथ' सािंिाक्लॉिचा! र्र्वभर र्नापासून कार् करा.. आपल्याला कार् देणाऱ्या
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िािािंबद्दल, कार् करायला शक्ती आहण आरोग्य देणाऱ्या परर्ेश्वर ककिं र्ा ित्सर् शक्तीबद्दल आहण
आनिंद देणाऱ्या सिोदरािंबद्दल कृ िज्ञिा व्यक्त करार्ी.
ज्यािंनी हपडलिं, त्या 'टकी' र्ृत्तीच्या र्ूखव लोकािंना िर्ा करार्ी- ज्यािंची चूल अडली
त्या दुदर्
ै ी लोकािंना आपल्यािला र्ाटा द्यार्ा..
आहण र्ग भरभरून आनिंदाचा, भेटर्स्िूिंचा र्र्ांर् करि येणाऱ्या सािंिाक्लॉिच्या
स्र्ागिासाठी गुढय़ािोरणिं उभारार्ीि- त्यासाठी असिो िा राष्ट्रीय कृ िज्ञिा ददन! 'व्िॅलटें ाइन्स डे'
आहण 'नािाळ'सारखा िा 'कृ िज्ञिा ददन'िी िगभर- हर्शेर्ि: भारिाि सािरा व्िार्ा!
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के क आय लव्ह यू
सािंहडएगो शिरािील अगदी भर र्ध्यार्रील ‘पल्स’ या र्ेररयाट
िॉटेलच्या बाराव्या र्िल्यार्रील हखडकीिून सर्ोर कोरोनाडोचा
ददर्ाखदार पूल ददसिो आिे. सर्ुद्राच्या हनळसर चकाकीचा लिान िुकडा
देखील ! र्ाझ्यासर्ोर कॉफीचा र्ाफाळिा कप आहण नुकत्याच आणलेल्या
सुिंदर के कचा कलापूणव कप !……
िासाभरापूर्ीच आ्िी या के कच्या कलार्िंि कृ िी बद्दल, के ककिीशी गप्पा र्ारि
िोिो ! हिल ‘ओ’ कॉनवर असे हिचे नािंर् !
त्याच असिं झालिं की, ‘कोरोनाडो’ भागा र्धील दिाव्या रस्त्याच्या एका कोपऱ्यार्र
एक पाटी ददसली, ’के कची चर् चाखा आहण पुस्िकार्र के ककृ िीची सिी घ्या – सर्ावना हनर्िंत्रण
आहण र्ुक्त प्रर्ेश’
‘कोरोनाडो’ िे सॅहडयागो शिराच्या कु शीिले एक हचर्ुकले बेट ! हनसगवर्य, हनळ्या
सागराने दकनारलेले टु र्दार घरािंची र्स्िी आहण हपटु कल्या बागा असलेले ! ्िणिे िणू सर्व
र्ाद्यर्ृिंद ियार िोऊन आिा प्रेिकािंसाठी स्र्रर्ेळाचा कायवक्रर् करणार असिं र्ािार्रण !
‘टु ररस्टािं’ साठी िबरदस्ि आकर्वक ‘पयवटना’ चे र्ुक्त प्रर्ेशद्वार !
सॅहडयोगािून िा पूल बािंधल्यार्ुळे प्रर्ाशािंना दिा हर्हनटाि कोरोनाडोर्र िािा येिे.
‘कोरोनाडो िॉटेल’ सारखे ऐहििाहसक स्थळ, कोरोनाडोचा इहििास सािंगणारे हर्नार्ूल्य प्रदशवन,
अत्याधुहनक सार्विहनक ग्रिंथालय, िर प्रकारच्या र्स्िूिंची सुबक ठें गणी दुकाने, सायकलस्र्ारािंसाठी
र्ागव, दकनारपट्टीर्र सर्फं ग, पोिोणे, बोटींगची करर्णूक – आहण नानापरीच्या खाद्य पेयािंनी
सुसज्ज रस्िे – याि प्रर्ाशािंना आणखी खूर् करण्यास उन्िाळ्याि बसची हर्नार्ूल्य सरकारी सेर्ा
! आि सकाळपासूनच आ्िी हिकडे बागडि िोिो. सर्ुद्रदशवक हखडकीिून बािेर पिाि दुपारचे
सुग्रास िेर्ण झाल्यार्र आ्िी हर्नार्ूल्य बसची र्ाट पािण्यापेिा चालि चालि िे बेट पिार्े
असे ठरर्ून डु लि डु लि हनघालो ! रस्िा हनर्ािंि िोिा. ्िणिे कॉफीचिं दुकानिं शोधायचिं िर अधाव
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र्ैल चालार्िं लागेल असिं र्नाशी ्िणि असिािंना एका कोपऱ्यार्र िी “के क” चाखण्याची अहभनर्
पाटी ददसली ! िोिी एका कलात्र्क के शकिवनालयाच्या दाराि ! िरा हबचकि आि गेलो. एका
कोपऱ्याि कलात्र्क के कचे प्रकार र्ािंडून के कच्या हचत्रािंचे एप्रन घािलेल्या प्रसन्न र्ुली के कचे
नर्ुने दाखर्ून हर्चारि िोत्या “कोणिा िर्ा ?”
दुसऱ्या कोपऱ्याि टेबलार्र “ के क आय लव्ि यू” या नार्ाच्या पुस्िकाच्या प्रिी आहण
प्रेर्ळ अगत्यशील ‘हिल’ पुस्िक दाखर्ि िोिी. कोणी हर्कि घेिले िर स्र्ािरी करून देि िोिी!
के कचा सर्ाचार घेऊन र्ी हिला ‘के क’ सुिंदर झाल्याची ददलखुलास पार्िी ददली! “र्ी सर्ेिण
्िणून हर्चारिे, “या िीन प्रकारािला कोणिा िास्ि आर्डला आहण का? “ हिने र्ाझ्याशी
सिंभार्णाला सुरर्ाि के ली. र्ी र्ाईनरीच्या गार्ािली – त्यार्ुळे ‘र्ाईन टेबस्टिंग’ िा प्रकार र्ला
र्ाहििी. सुर्ास, स्र्ाद, हिभेच्या हर्हर्ध भागािंना िाणर्लेल्या चर्ींचे पदर, निंिर रें गाळणारा
सुर्ास आहण चर्…. इ. प्रकारे या ‘टेबस्टिंग’ बद्दल बोलिा येणे िा. ‘टेबस्टिंग िज्ञिेचा’ र्ापक असिो.
र्ापकाच्या आधारे र्ी ठोकू न ददले, “र्ला ब्लूबरे ी आहण स्ट्रॉबेरीच्या फळािंनी सिर्लेला के क
आर्डला, खािािंना ब्लूबेरीच्या र्िंद चर्ीची गाि िाणर्ि िोिी आहण निंिर िलके िलके के ळे
आहण व्िॅहनलाच्या लाटा हिभेर्र सुरसुरून गेल्या ! के क ला र्ऊसर र्ेष्टन िोिे आहण िे चाखिाना
लोणी साखरे च्या र्धुर गुदगुल्या हिभेला सुखार्ून गेल्या !……” इ.
हिल एकदर् खुलली. र्ुळाि ‘र्ऊ लोण्याहूनी’ असलेली हिल साखर हर्रघळे ल अशी
िसली आहण के क- के कचे प्रकार- कृ िी पुस्िक या बद्दल भरभरून बोलू लागली…
हिलचा नर्रा सैन्याि (नेव्िीि) के व्िािरी ‘कोरोनाडो’ च्या र्ोक्याच्या बेटार्र
नेर्णूक िोऊन दोघे इथे आले. र्ग कधी िपानला कधी बोस्टनला….. अशी भटकिं िी करि आिा
हनर्ृत्तीनिंिर कोरोनाडोला छोटसिं घर घेऊन इथेच हर्सार्ले.
हिलला स्र्यिंपाक –पाककृ िी यािंची आर्ड. साधारणपणे अर्ेररकन र्हिला
‘सोयपूणाव’ ्िणिे सोययुक्त स्र्यिंपाकघरे असलेल्या असल्या िरी अन्नपूणाव नसिाि. त्यािंचा
‘स्र्यिंपाक’ ्िणिे कािीिरी ‘दफक्स’ करणिं असििं. (लेट र्ी दफक्स अ सॅडहर्च फॉर हडनर ! इ. )
त्यार्ुळे िे र्ला नर्लपूणच
व र्ाटलिं.
स्र्यिंपाकघराि हर्हर्ध प्रयोग करि हिने के क च्या कृ िी ियार के ल्या. र्ग त्यािून
पुस्िक ियार झाले, “के क, आय लव्ि यू !”- लोकािंना कािी पदाथव खूप आर्डिाि कािी कर्ी.
46

अपूर्वरंग

वर्द्या हर्डीकर सप्रे

त्यार्ुळे के कच्या पुस्िकाचे हिने पदाथावनुसार भाग पडले. उदा. के ळे . – र्ग त्याि के ळ्याच्या
के कच्या कृ िी. प्रथर् करायला सोप्या र्ग गुिंिागुिंिीच्या….. र्ेगळे पणार्ुळे लोकािंना िे पुस्िक
चटकन घ्यार्ेसे र्ाटिे. नािीिर बािाराि के कची ििारो पुस्िके हन गुगलर्र ििारो कृ िी !
आिा िे पुस्िक लोकािंपयंि पोिोचार्े कसे असा हर्चार करिािंना के शकिवनालयाच्या
सिंचाहलका असलेल्या र्ैहत्रणीने सुचर्ले की रहर्र्ारी दुपारी दुकान बिंद असिे. पयवटकािंच्या झुिंडी
या रस्त्याने िािाि, िेव्िा असा पुस्िक स्र्ािरी-हर्क्रीचा अहभनर् कायवक्रर् करार्ा ! कादिंबरी
हलहिणारा लेखक अशा स्र्ािरी कायवक्रर्ाि नर्ुना कादिंबरीिले उिारे र्ाचिो- र्ग के ककृ िी
हलहिणाऱ्या लेहखके ने के कचे नर्ुने चाखायला द्यार्ेि !”
िा अहभनर् कायवक्रर् चहर्ष्ट आहण लज्जिदार व्िायला आहण पुस्िक हर्क्री व्िायला
र्ेळ नािी लागि.
“के क कृ िीच्या प्रात्यहिकािंचे कायवक्रर्/ क्लास के लेस िर र्ी येईन –कारण ‘बेककिं ग’ या
प्रकाराि र्ी अनहभज्ञ आिे.” र्ी हिला ्िणाले. - हिला िी कल्पना आर्डली….
हिलचे िे सिार्े पुस्िक… या आधीची चार पुस्िके गोड पदाथांना र्ाहिलेली आिेि,
िर एकाि गोडाबरोबर कािी हिखट, खारे पदाथव (अथावि चटकदार आिेि) एका पुस्िकाि लिान
र्ुलािंसकट सर्व कु टुिंबासाठी पाककृ िी आिेि ! िर एकाि ईस्टरसाठी रिं गर्ण्याच्या अिंडाकृ िीसि
अनेक गिंर्िी ििंर्िीच्या कल्पना !
आहण िो, एक पुस्िक आिे खास ‘रें च पेस्ट्री’ बर ! नर्लपरीच्या रें च पेस्ट्रीि ्िणिे
रें च पाकिज्ञ (शेफ) आहण खाद्यिज्ञ यािंची खासीयि !
‘साखरे चिं खाणार त्याला देर् देणार’ िे खरिं असलिं िरी, ‘साखर खाणाऱ्याला कधीकधी
‘र्धुर्ेि’ िोणार िेिी िोऊ शकििं. त्यार्ुळे कर्ी साखरे चे ककिं र्ा हर्ना साखरे चे पदाथव कसे करार्े
याबद्दलचिं हिलचिं “स्र्ीट नबथिंग” िे पुस्िकिी लोकहप्रय आिे !
प्रत्येक पुस्िकाि सुरर्ािीला कोणिे भािंडे कशासाठी योग्य यािंचिं र्ागवदशवन. कृ िीसाठी
र्ापरण्याच्या पदाथांची र्ाहििी आहण योग्य पदाथव र्ापरण्याची र्ाहििी आिे. बारीक सारीक
सूचना आिेि. नर्हशक्यािंना प्रोत्सािन आहण बुिग
ु ांना बारकार्े सािंगणारी ििंत्रे !
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पदाथांच्या सोप्या कृ िी आधी आहण िे करि करि िळू िळू अर्घड र्ळणे घेि पारिं गि
िोण्याच्या गुरुदकल्ल्या आिेि.
चुलीर्रच्या भािंड्ाि आधी अिंडी घालून र्ग त्याि िळू िळू साखर हर्सळा- उलटे
के ले िर साखरे बरोबर अिंडी िळिाि.
चॉकलेट र्ध्ये ककिं हचि कॉफी हर्सळा आहण लज्जि र्ाढर्ा.
के कचे हर्श्रण घट्ट झालेसे र्ाटले िर गरर् पाणी घालि िे पािळसे करा. (गार पाणी
नको).
के कचे रॉबस्टिंग एक ददर्स आधी करा.
के क बनर्णे अगदी सोपे – पण ‘लेअर’ ्िणिे बहुपदरी के क बनर्णिं िी कला आिे
बरकािं !
आहण रें च पेस्ट्री बनर्णिं खर ्िणिे आपला पाय बनर्ण्या इिकिं सोपिं असििं- पण
रें च पेस्ट्री बनर्ून िु्िी एकदर् ‘इिं प्रेशन’ र्ारू शकिा !
अशा खाचा खोचा पुस्िकाि िागोिागी ददसिाि – आहण सिार्टीसि के क आहण
पदाथांची सुिंदर छायाहचत्रे ! पुस्िकािला प्रत्येक पदाथव हिलच्या कृ िीनिं सिीर् िोऊन िर येिोच
पण िो हिच्या ह्रदयािून येिो !
हिचिं पाककृ िी प्रेर् आहण ‘टेंडर हलबव्ििंग के अर’ पानोपानी ददसिे ! हिलशी बोलिािंना
सिि िाणर्ििं की हिचिं पदाथावर्र, हिच्या खास खास पाककृ िींर्र अगदी अपत्यर्ि प्रेर् आिे !
हिलला पाककृ िीि लिानपणापासून रस – त्याि अर्ेररके च्या पहश्चर् दकनाऱ्यार्र
्िणिे ‘सॅन िोिे’ – कॅ हलफोर्नवयाचा उर्देपणा, अघळपघळपणा व्यहक्तर्त्र्ाि उिरलेला !
र्ुळाि इिं हग्लश घेऊन बी. ए झालेली हिल लग्न िोऊन नर्ऱ्याबरोबर इिं ग्लिंडला गेली
िी आपल्या व्यहक्तर्त्र्ाला (आहण रसनेला) पोर्क अशा कु ककिं ग स्कू लर्ध्ये ! इिं ग्लिंडर्ध्ये हिला
हब्रटीश पदाथांर्ध्येिी गोडी र्ाढली. एका किं पनीि िी र्ुख्य पाकिज्ञ झाली आहण किं पनीच्या
खाद्यपदाथांचा दिाव उिं चार्ण्यासाठी हिने खूप पररश्रर् घेिले. ‘गोल्डन डोअर, स्पा’ या प्रख्याि
किं पनीि िी ‘पेस्ट्री शेफ’ ्िणून कार् करू लागली.
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व्िाईट िाउसच्या पेस्ट्री शेफ बरोबर हशकण्याची सिंधीिी हिला हर्ळाली. एर्ढिं सारिं
‘र्धुर’ कररअर हिनिं आपल्या गोहिरर्ाण्या र्धुर र्ुलीच्या सिंगोपनासाठी बदललिं आहण र्ग िी
सिंसार सािंभाळू न पाककृ िी करणे, पुस्िके हलहिणे, र्ाहसकाि हलहिणे िे करू लागली नर्ऱ्याची
दफरिी असल्यार्ुळे आपले स्र्यिंपाकघर आपल्या पाठीर्र घेऊन बििंडिा बििंडिा हिने ‘पेस्ट्री िज्ञ’
्िणून पुष्कळ यश हर्ळर्ले आहण आिा कोरोनाडो या हचर्ुकल्या बेटार्र िी र्िेि पेस्ट्री आहण
के क लोकािंना हखलर्िे आिे !
हिच्या पुस्िकािला एकिरी के क करून अनुभर्ण्याच भरघोस आश्वासन देऊन र्ी
हिचा हनरोप घेिला आहण र्ाझ्या सारख्या नर्हशक्यािंसाठी के क बनर्ण्याचे र्गव सुरु करण्याचिं
आश्वासन देऊन हिलने र्ला प्रेर्ळ हनरोप ददला !
िो के क घेऊन र्ी िॉटेलर्र आले. र्स्ि कॉफी बनर्ली... हखडकीशी असलेल्या
टेबलार्र कॉफी चा र्ाफाळिा कप आिे. सर्ोर कोरोनाडोचा पूल आहण सर्ुद्र ! कॉफीच्या कडर्ट
चर्ी र्ागून के क र्धल्या बदार्ाची चर् हिभेर्र अलगद हर्सार्िे आिे आहण के कच्या र्धला
गोडीचा र्ुलायर् लेप हिभेला सुखार्ून िािो आिे !
या के कर्र खरोखर शिदा प्रेर् करार्े !
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अमेररकन कोर्ावची पायरी
शिाण्या र्ाणसानिं कोटावची पायरी चढू नये ्िणिाि! भारिाि असिाना
कोटवकचेरीचा प्रसिंगच आला नसल्याने कोटव, र्कील, आरोपी, सािीदार र्गैरे शब्दसुद्धा
अथावपुरिेच र्ाहििी! अर्ेररके ि र्ात्र र्ला चार कोटावच्या पायऱ्या चढाव्या लागल्या. िेिी र्ी
र्कील, िज्ज, सािीदार नसिाना! र्ी नुकिीच इथे आले िोिे.
िेव्िा पोस्टानिं एक पत्र आलिं. त्यार्र हलहिलिं िोििं, ‘सर्न्स!’ बापरे ! िी काय भानगड?
त्या सर्न्सर्र ‘िे पाळलिं नािी िर.. ’ अशा बऱ्याच धर्क्या ददलेल्या िोत्या. गुन्िेगारी
के ल्यासारख्या पडेलपणे र्ी पुढे र्ाचलिं आहण सर्िलिं- ‘िी ज्युरी डय़ुटी आिे. आहण िी अर्ेररकन
नागररकािंसाठी असिे!’ र्ी िेव्िा अर्ेररकन नागररक नव्ििे, िेव्िा त्यािून सुटले!
पण िी ‘ज्युरी डय़ुटी’ काय असिे, िे सर्िून घेण्याचा र्ी प्रयत्न के ला. सर्वसार्ान्य लोकािंना न्याय
देण्याच्या प्रदक्रयेि सार्ील करून घेण्याच्या सिंकल्पनेिून या ‘ज्युरी डय़ुटी’चा िन्र् झाला.
न्यायाधीशाचा खटल्याकडे पािण्याचा दृहष्टकोन कायद्याच्या चौकटीिला असिो. िर सर्वसार्ान्य
र्ाणूस खटल्याकडे िीर्नाहभर्ुख चौकटीिून पाििो. रोिच्या िगण्याि आपला दृहष्टकोन काय
असिो? आपली र्ूल्यिं कोणिी? ज्याला ‘कॉर्न सेन्स’ ्िणिाि, त्या सिंर्ेदनेिून खटल्याचा हर्चार
कसा व्िार्ा? िे सर्वसार्ान्य र्ाणसाला ददसििं. थोडक्याि- खटला, आरोपी इ. बाबि सर्वसार्ान्य
र्ाणसाने ददलेला हनणवय िा िनिेच्या र्िाचा र्ापक असिो. कायद्याच्या कचाटय़ािून आरोपी
युहक्तर्ादाने सुटला ्िणून िो िनिेच्या दृष्टीनिं हनदरे र् असेलच असिं नािी. उलट, कोणी
कायद्याच्या कचाटय़ाि अडकला ्िणून िो दोर्ी असेल असिंिी नािी. या दोिोंच्या चष््यािून
आरोपीकडे पािार्े र् हशिा ठरर्ार्ी, यासाठी िा ‘पिंच’ ककिं र्ा ज्युरी र्िंडळाचा र्ापर िगािल्या
अनेक न्यायसिंस्थािंनी सुरू के ला. भारिाििी हब्ररटश रािर्टीि न्यायालयाने ज्युरीचा र्ापर के ला
िोिा. पुढे िा प्रकार भारिािून नािीसा झाला.
अर्ेररके िील न्यायदानाि प्रत्येकाला ‘ज्युरी’ची र्दि घेण्याचा िक्क घटनेने ददला आिे.
आरोपीला दोर्ी अथर्ा हनदरे र् ठरर्ण्याचे, दोर्ी आरोपीला हशिा दकिी द्यार्ी, िे ठरहर्ण्याचे
ककिं र्ा खटल्याि नक्की काय घडले, िे शोधून िो िपशील कोटावला पुरर्ण्याचे असे िीन र्ेगळ्या
स्िरािंर्रचे कार् ज्युरी र्िंडळाला करार्े लागिे. िु्िी १८ र्र्ांच्या र्रचे अर्ेररकन नागररक
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असाल आहण इिं ग्रिी सर्िि असले की झाले! अर्ेररके ि बहुसिंख्य खटले ज्युरी र्िंडळाच्या र्दिीने
चालिाि. फारच थोडे ज्युरीहर्ना ्िणिे ‘बेंच ट्रायल’ पद्धिीने चालिाि. आिा एर्ढी प्रचिंड (?)
र्ाहििी हर्ळर्ल्यार्र ज्युरी डय़ुटीचिं ‘सर्न्स’ पाहून र्ी ‘र्ा! आपण फार र्ित्त्र्ाचे अर्ेररकन
नागररक आिोि! आहण सरकारने फारच र्ित्त्र्ाची िबाबदारी ददली िर िी चोख पूणव करार्ी,’
या उत्सािाने र्ी ऑदफसाि सािेबासर्ोर ‘सर्न्स’ नाचर्ले. त्याने नाक र्ुरडलिं- ‘ििं! ्िणिे िू
आठ ददर्स िरी कार्ाला दािंडी र्ारणार आहण िुझिं कार् र्ला करार्िं लागणार. र्र पुन्िा िुला
पगार द्यायचा! िू असिं कर- र्ी देिो िे पत्र त्यािंना पाठर्, ्िणिे िुझी सुटका िोईल. ’ आहण र्ग
‘हिच्यार्ाचून किं पनीचिं कार् अडििं.. ’ र्गैरे त्यानिं हलहून ददलिं. ऑदफसािले बाकीचे कार्
करणारे िी ‘ज्युरी डय़ुटी कशी टाळार्ी?’ यार्र र्ाझिं बौहद्धक घेऊ लागले. ‘अगिं, हिथे अडाणी
र्ाणसािंना घेिाि!’ ‘िुझ्यासारख्या हडग्रीर्ाल्यािंचिं िे कार् नािी. हिथिं ‘िोर्लेस’ र्गैरे र्ाणसिं येिाि
र् ददर्साला पाच डॉलरचा सरकारी भत्ता घेऊन िािाि!’ ‘सरळ सािंग त्यािंना, की र्ी िेव्िा
गार्ाला िाणारे य, िेव्िा िी डय़ुटी करायला र्ला र्ेळ नािी!’ ‘नािीिर सरळ हसक हलव्ि र्ार!’
(र्ा! ्िणिे िु्िीिी अशी ऑदफसला दािंडी र्ारिा र्ाटििं? र्ला र्ाटलिं िोििं, अर्ेररकन लोक
भारिीयािंपेिा िास्ि प्रार्ाहणक असिाि!)
िीन-चार ‘सर्न्स’ या ना त्या कारणाने र्ी यशस्र्ीपणे परिर्ली. र्ग गार्ािल्या
छोटय़ा कोटावचिं एक ददर्साच्या ज्युरी डय़ुटीचिं एक सर्न्स आलिं. ‘अगिं, िा ना. कळे ल िरी काय
गिंर्ि असिे! र्ला ज्युरी डय़ुटी करायची आिे, पण सर्न्सच येि नािी!’ अशा नर्ऱ्याच्या
आग्रिखािर र्ी कोटावि गेले.
एका खोलीि ज्युरी उर्ेदर्ारािंना कोंबून ठे र्लिं िोििं. एक बाई कोणालािी न कळे ल
अशा उच्चाराि रूिपणे सूचना देि िोिी. िरब अशी, की आपण चुकून गुन्िेगारािंच्या खोलीि िर
नािी ना आलो, असिं सर्ावना र्ाटार्िं! इथे ददर्सभर थािंबायचिं िर लघुशिंका आली िर िाऊ देिाि
की नािी, या शिंकेनिंच र्ला ‘िार्िंसिं’ र्ाटू लागलिं.
आ्िाला गडबड करायला परर्ानगी नव्ििी. चूपचाप आपलिं कार्, र्ाचन करि
बसायचिं. र्धूनर्धून पुकारा येई. पाच-दिा नार्िं पुकारि. ‘िािीर िै!’सारखिं ‘येस!’ ्िणि पाच-
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दिा र्ेंढरिं आि िाि. ‘त्यािंचिं काय िोणार आि?’ अशी र्ला उगाचच भीिी! िणू कािी िज्ज नार्े
बसिंि त्यािंना खाऊनच टाकणार! र्ी चुळबुळि बसलेली. दुपारी १२ िे १ िेर्ायला ‘सोडलिं. ’
एकला पाच हर्हनटिं असिाना सर्ावनी आलिंच पाहििे- असिं फर्ावन! र्ग सर्ावची पुन्िा ििेरी!
िीनच्या सुर्ाराला आ्िाला सािंहगिलिं गेलिं की, “िुर्ची डय़ुटी पूणव झाली. घरी िा.
िािाना पलीकडल्या हखडकीिून पाच डॉलरचा ददर्साचा भत्ता घेऊन िा!” अर्ेररके िलिं दकर्ान
र्ेिन िासाला पाच डॉलर असिाना र्ला आठ िासािंचे फक्त पाच डॉलसव असिं नगण्य र्ेिन
सरकारकडू नच हर्ळालिं. अशा िऱ्िेने पहिल्या ज्युरी डय़ुटीर्र हशक्का बसला.
दुसरी ज्युरी डय़ुटी आली काऊिंटीच्या कोटावि! एका र्ुलीने शॉबपिंग र्ॉलर्धल्या एका प्रख्याि
दुकानािून ‘शॉप हलबलटिंग’ के लिं िोििं. थोडक्याि, िी चोरीची आरोपी िोिी. यार्ेळी बोलार्लेल्या
५०-६० लोकािंना एकदर् कोटवरूर्र्ध्येच खेचण्याि आलिं. न्यायाधीशानिं ठोकठोक करून सर्ावना
चूप बसर्लिं. ििंबी ददली- ‘याद राखा.. कािी करून बािेर पडायचा प्रयत्न के लाि िर! इथून बािेर
पडलेल्यािंना दुसऱ्या कोटवरूर्र्ध्ये ििर रािार्िं लागेल. िी के स र्ी एका ददर्साि उडर्णार आिे!
बाकीच्या रूर्र्ध्ये सगळ्या आठ-दिा ददर्सािंच्या के सेस आिेि!’
र्ग त्यािंनी के स सर्िार्ून सािंहगिली. "कोणी चोरी के ली असेल (्िणिे कोणार्र के स
झाली असेल) िर त्यािंना ज्युरी िोिा येणार नािी. त्यािंनी बािेर पडार्े. कोणी पूर्ी या दुकानाि
ककिं र्ा त्यािंच्या किं पनीि कार् के लेलिं असेल िर त्यािंनािी ज्युरी िोिा येणार नािी.." न्यायाधीश
र्िाराि यादी र्ाचि िोिे. अथावि खऱ्या-खोटय़ाची शिाहनशा के ल्याहशर्ाय सोडि नव्ििेच.
्िणिे िशी सुटका नव्ििीच! या के सर्र कार् करून एका ददर्साि कोटावचा अनुभर्, सुटका
(आहण भत्ता!) असा एका दगडाि थर्ा र्ारार्ा असा हर्चार िोिा. पण र्ी पूर्ी त्या किं पनीि
कार् के लिं िोििं. ्िणिे र्ी या ज्युरी डय़ुटीसाठी योग्य नव्ििे. आिा ‘खरिं सािंगू नये हन खोटिं बोलू
नये’ अशा कात्रीि र्ाझी बाकबूक सुरू झाली. एव्िाना ५० पैकी बाकीचे हनघून गेले िोिे. आ्िी
पाचिण हशल्लक िोिो. िेव्िा र्ी सरळ गुपचूप रािायचिं ठरर्लिं. (न्यायाधीशालािी सटकायचिं
िोििं!)
के स सुरू झाली. िी पोरगी हनढावर्लेली िोिी. पूर्ी चार र्ेळा हिला चोरीर्रून हशिा
झालेली! हशर्ाय आ्िाला चार-पाच र्ेळा हिच्या ‘शॉप हलबलटिंग’चा रिं गेिाथ पुरार्ा ्िणून
हव्िडीओ दाखर्ण्याि आला. (आिा एर्ढा सबळ पुरार्ा असिाना िा कोटवरूर् ड्रार्ा कशाला,
असा प्रश्न र्ला पडला. ) दोन्िी बािूिंचे र्कील हक्लष्ट अशा कायद्यािंचा कीस काढि िोिे. र्ला पेंग
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येऊ लागली. पण िरी र्ी सगळिं आज्ञाधारकपणे आहण किवव्यभार्ाने ऐकि िोिे. दोन िासािंनी
‘ठकठक’ करि न्यायाधीश र्िारािािंनी आज्ञा ददली- “आिा ज्युरी र्िंडळानिं चचाव करार्ी आहण
हनणवय घेऊन बािेर यार्िं!" र्ाझा हनणवय झालेला िोिा. ‘स्र्च्छ पुरार्ा िोिा. िेव्िा आरोपी दोर्ी!’
पण अन्य पाचिणािंची चचाव सुरू झाली. एकाच घटनेकडे प्रत्येकिण कसिं हनरहनराळ्या निरे निं
पाििो याची िी झलक िोिी. आरोपीचिं र्य, र्णव, हिची उत्तरिं द्यायची पद्धि, हिचे शब्द.. एक
ना दोन, अनेक बािूिंनी उलटसुलट चचाव! िो हव्िडीओ त्याच स्टोअरचा की पूर्ीच्या चोरीचा, िा
र्ुद्दा कोणीिरी काढला. शिंभर गुन्िेगार सुटले िरी चालिील, पण हनदोर् र्ाणसाला हशिा िोिा
कार्ा नये, िा र्ुद्दािी चचेि आला. ज्युरी र्िंडळाचे सर्व सदस्य आपली ‘डय़ुटी’ अहिशय गिंभीरपणे
बिार्ि िोिे. र्ाझ्यािला सिर्, किवव्यदि ‘ज्युरी’ िागा झाला. िी कोणाला िुरुिंगाि धाडण्याची
के स आिे. आर्च्या सिीच्या फटक्याहनशी एका र्ाणसाचिं भहर्ष्य बदलणार आिे! (र्ग िे एका
ददर्साचिं का असेना!) चािंगली दोन िास चचाव करून, िीन र्ेळा हव्िडीओ पाहून खात्री के ल्यार्रच
आर्चिं एकर्ि झालिं. ‘ज्युरी डय़ुटी’चा अथव र्ला िेव्िा खरा सर्िला!
र्ला हिसरी ज्युरी डय़ुटी आली िी एका र्ोठय़ा कोटावि! ज्युरी हनर्ड कशी चालिे,
याची कल्पना असल्यानिं र्ी िरा हबनधास्िच िोिे. र्ाझी पहिल्या फे रीि हनर्ड झाली. पुन्िा
५० िण कोटवरूर्र्ध्ये! सर्ोर आलेली के स खुनाची िोिी! बापरे ! िादरायलाच झालिं! न्यायाधीश
र्िाराि एके काला प्रश्न हर्चारून पास-नापास करून हनर्डि िोिे. आरोपी सर्ोर बेडरपणे
आर्च्याकडे पािि िोिा. र्ला र्नािल्या र्नाि चळाचळ कापायला िोि िोििं. ‘देर्ा, र्ला
नापास कर.. ’ अशी र्ी र्नािल्या र्नाि प्राथवना करि िोिे.
न्यायाधीश र्िारािािंनी काय हर्चारलिं हन र्ी काय बोलले, देर्ास ठाऊक! पण
हिसऱ्या प्रश्नाला ‘खून करणिं िे पाप आिे!’ असिं उत्तर र्ला सुचलिं. र्ाझी िािडीने बािेर रर्ानगी
करण्याि आली. निंिर दोन रात्री र्ला झोप लागली नािी. िा र्ाणूस खुनी असला आहण
आरोपािून
सुटला
िर
आपल्या
र्ागे
लागेल
असिं
र्ाटि
राहिलिं.
कािी र्हिन्यािंपूर्ी पुन्िा एकदा र्ला डय़ुटीचिं सर्न्स आलिं. पुन्िा कोटावची पायरी चढले. िे
न्यायाधीश र्िाराि अिबच! त्यािंनी ४५ हर्हनटािंचा इहििासाचा िास घेऊन अर्ेररका,
अर्ेररकन नागररक, सैहनक, युद्ध,े त्यािंनी देशासाठी के लेला त्याग असिं बरिं च सुनार्ून आपल्या
देशासाठी ज्युरी डय़ुटी करणिं िे कसिं र्ित्त्र्ाचिं आिे, िे पटर्ून ददलिं. र्ी आज्ञाधारकपणे ज्युरी
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डय़ुटी करार्ी ्िटलिं. पण िेर्ढय़ाि र्ला पररणार्कारक उत्तर सुचलिं, “र्ी सेल्फ ए्प्लॉइड असून
डय़ुटी के ली िर उत्पन्न बुडल
े र् र्ाझा पोटापाण्याचा प्रश्न येईल, िेव्िा र्ायबाप सरकारने िो
सोडर्ार्ा. र्ी िन्र्भर रोि कोटावि येईन. कोटावचा ददर्साचा १५ डॉलरचा भत्ता र्ला पुरि
नािी!”
र्ाझिं उत्तर ऐकू न न्यायाधीश र्िारािािंनी हर्चारलिं, “काय आिे िुझा पोटापाण्याचा
व्यर्साय?”
र्ी उत्तरले, “र्ी आठर्डय़ािून एक िास योगासनािंचे र्गव चालर्िे!”
र्ास्िराने अभ्यासाचिं र्ित्त्र् सािंगणारिं िासभर लेक्चर देऊनिी एखाद्या पोरानिं ‘सर,
र्ी अभ्यास नािी के ला. कारण र्ाझ्या पापणीचा के स दुखि िोिा,’ ्िणार्िं, िसिं िे र्ाझिं उत्तर
ऐकू न न्यायाधीश र्िाराि स्िब्धच झाले.
पुढच्या िणी त्यािंनी पुकारा के ला- "execused! go home!”
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अमेररकन शेतकरी
2015

च्या

आसपासचे

र्षव..

कॅ वलफोर्नवयातील एका महामागावर्रून आमची गार्डी
पळत होती. दुतफाव “पळती झार्डे पाहूया “ अशी बदाम,
वपथते आवण फळ झार्डे. पण काही भागात माि बने च्या
बने र्ाळू न वपर्ळी झालेली! वर्षण्ण करणारे दृश्य होते.
कॅ वलफोर्नवयातील दुष्काळाचे ते दृश्य थर्रूप. पाण्याचा दर परर्र्डो की न परर्र्डो ;
पाणी बंद करून झार्डांना मारणे अपररहायव झाले होते. र्षावनुर्षे मशागत करून जगर्लेली आवण
सोन्यासारखं पीक देणारी ती बने मारताना शेतकऱ्याना काय र्ार्ले असेल ?
भारतातील सुके, ओले आवण कृ विम असे सर्व प्रकारचे दुष्काळ; पाणी र्ार्प प्रश्न;
सरकारी मदत; शेतकऱ्यांच्या कजवबाजारीपणाचा उहापोह; शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या; मदतीचे
हात, संथिाचे आवण मदतीचे राजकारण …. असे अनेक वर्षय र्डोक्यात येऊन गेले आवण आवण
त्या पार्श्वभूमीर्र अमेररकन शेतकऱ्यांबद्दल कु तूहल वनमावण झालं.
.
“अमेररकन शेतकऱ्यांपक
ै ी जर्ळ जर्ळ प्रत्येकाकर्डे शेकर्डो एकर जवमनी असतात.
आधुवनक यंि आवण तंिे असतात! समृद् देशातील सर्व सुवर्धा हात जोर्डू न उभ्या असतात. आवण
वशर्ाय शेतकऱ्यांना वमळणाऱ्या सरकारी सर्लतींची रे लचेल तर असणारच! तेव्हा समृद्
अमेररके तील शेतकरीसुद्ा समृद् असणार. त्याला कसली मचंता?” असा एक गैरसमज असतो.
“ अमेररके तील शेती म्हणजे सरकारी अंदाजपिकातील लठ्ठ गाय “अशी माझीच काय
पण अनेक अमेररकन लोकांचीही समजूत असते. या समजुतीला धक्का देणारी एक मावहती
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समजली. ती म्हणजे, अमेररके तील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रमाणाचे थिान प्रमाण एकू ण
आत्महत्यांच्या प्रमाणात सर्ावत र्रच्या थिानार्र आहे.
दर शंभर हजार शेतकऱ्या तील सुमारे 85 शेतकरी शेतीच्या मचंतेने आत्महत्या
करतात!

कोणत्याही व्यर्सायातील माणसाला असहाय र्ार्णारा तणार् (थरेस) आला तर
आत्महत्येचे वर्चार र्डोकार्ून शकतात. “आत्महत्येच्या सात एक कारणातील एक कारण म्हणजे
तणार् आवण मचंता”, असे तज्ञ सांगतात आत्महत्या हा मदतीसाठी के लेला एक प्रकारचा आक्रोश
असतो पण मदत कशी वमळर्ता येईल हे समजल्यामुळे हतबल होऊन आत्महत्येचा मागव
थर्ीकारला जातो. त्या दृविकोनातून पावहले तर कोणत्याही व्यर्सायातील कोणीही माणूस या
मागावने जाऊ शकतो. मग तो जगातील कोणत्या का देशाचा असेना!.
त्याच प्रमाणे मचंतातुर होण्याची काही कारणे जगातल्या कोणत्याही शेतकऱ्याला लागू
पर्डू शकतात.
उदारणािव: १. उत्पन्नापेक्षा खचव जाथत म्हणून कजवबाजारी होणे
२. कजावपायी ककं र्ा अन्य कारणांमुळे जमीन हातची जाणे.
शेतकऱ्याचं थर्त्र् म्हणजे जमीन. तीच सरकली पायाखालून तर काय उरणार ? शून्य.
कारण शेतकऱ्याची जवमनीशी भार्वनक बांवधलकी (म्हणजे emotional attachment) असते.
थर्त्र् गेलं, उत्पन्न गेलं आवण अन्य कोणतीच अिावजवनाची कौशल्य नाहीत. अशार्ेळी
कजावच ओझ र्ार्ू शकतं तस जगण्याचां ओझ र्ार्ू शकतं..
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अिावतच अमेररकन शेतकरी सुद्ा या समथयांना सामोरे जात असतात. एर्ढेच नव्हे
, तर शेती व्यर्सायात आत्महत्यांचे प्रमाण सर्ावत जाथत आहे.
त्याची काही कारण मीमांसा करता येते.
उदाहरणािव अमेररकन शेतकऱ्यांकर्डे जमीन बरीच असली तरी पैसे बरे च वमळतात
असे नाही. कारण जवमनीच्या प्रमाणात अर्जारे , बी वबयाणे, जंतुनाशके हे सर्व लागते. त्यासाठी
लागणारे कजवही मोठे असते.
सरकारी कजावचे दर र्ाढतच असतात त्यामुळे तोही मचंतेचा वर्षय. कधी उत्पादन
अपेक्षेपेक्षा कमी येत.े
कधी उत्पादनासाठी होणाऱ्या खचावपेक्षा वर्क्रीचा दर कमी वमळतो. तो ठरर्णे अिावत
शेतकऱ्याच्या हातात नसते. त्यामुळे उत्पन्नात घर् होते
शेतकऱ्यांच्या आर्ाक्याबाहेर असतात ते हर्ामानात होणारे पराकोर्ीचे बदल.
पृथ्र्ीचे र्ाढते तपमान म्हणजे ग्लोबल र्ॉर्मिंग हे एक कारण. इतर नैसर्गवक आपत्तीही
उत्पादनार्र अक्षरशः पाणी दफरर्ू शकतात. त्यामुळे अिावतच उत्पादन घर्ते. अशा घर्नांचे
अंदाज येत नाहीत म्हणून त्यासाठी तरतुदी आवण योजना करता येत नाही.
अमेररके तील आरोग्य सेर्ा प्रचंर्ड महाग असते. ती खेड्यात उपलब्धही नसते. त्यामुळे
तो खचव हाताबाहेर जाऊ शकतो. व्यवक्तगत आरोग्य वर्मा खूप महाग असतो. कं पनीत काम
करणाऱ्या लोकांना हा वर्मा थर्थत दरात वमळतो. त्यामुळे जर्ळजर्ळ 75% शेतकरी शेतीच्या
बरोबरच. दुय्यम नोकऱ्या शोधतात म्हणजे वबगर शेती उत्पन्नार्र अर्लंबून राहण्याचा प्रयत्न
करतात.
कु र्ुंबातील सगळे च लोक शेती करतात; म्हणजे त्यांना फक्त शेतीर्रच अर्लंर्बून
रहार्े लागते.
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२०१३ पासून शेती उत्पन्नात सातत्याने घर् होत आहे. २०१३ चे उत्पन्न आज २०१८
मध्ये ३५ % घसरले आहे.
त्यातून सध्या गाजत असलेल्या आयात करामुळे शेतकऱ्यांच्या समथयांमध्ये दुहरे ी भर
पर्डली आहे. उदाहरणािव अमेररके ने आयात मालार्र कर बसर्ल्याने अर्जारे महाग झाली आहेत
तर सोयाबीनर्र चीनने कर लादल्यामुळे सोयाबीन वपकर्ून चीनला वनयावत करणारे शेतकरी
मचंताग्रथत झाले आहेत असे प्रश्न अंगार्र येऊ लागले की काही शेतकरी ददर्ाळखोरी जाहीर
करतात. त्या कायदेशीर प्रदक्रयेत त्यांची सर्व जमीन सरकार जमा होते.
शेकर्डे एकर जमीन असलेला शेतकरी भूवमहीन होतो.
1920 च्या सुमाराला आर्िवक मंदीचे संकर् होते त्यार्ेळी आवण 1980 मध्ये शेती प्रश्न
इतके गंभीर झाले की शेतकरी वनराश होऊ लागले आवण त्यार्ेळी आत्महत्यांचे प्रमाण र्ाढले असे
आकर्डेर्ारी सांगते
आत्महत्या रोखण्यासाठी काही सरकारी प्रयत्न असतात. तसेच काही संथिांनी
‘समुपदेशन दूरध्र्नी सेर्ा’ म्हणजे फोन हॉर् लाइन सुरू के ल्या आहेत. त्या काही काळ चालतात
पण सरकारकर्डू न पुरेसे आर्िवक पाठबळ न वमळाल्याने बंद पर्डतात. उदाहरणािव 2000साली र्डॉ.
रोजमन या कायवकत्याव समुपदेशकाने “sowing the seeds of hope” या नार्ाची एक मोहीम
सुरू के ली. त्या मोवहमेचा भाग म्हणून सात राजयात मानवसक आरोग्य सेर्ा देणारे जाळे वर्णले
त्यात समुपदेशन दूरध्र्नी सेर्ा सुरू के ल्या. आर्िवक समथया आवण कोर्वकचेऱ्या यासारखी मूलभूत
कारणे शोधून काढू न त्यार्र घार् घातले की तणार् हा वनयंवित करता येतो. पररणामी
आत्मघाताने होणारी जीवर्त हानी कमी करता येते. , हे र्डॉ. रोजमन यांचे म्हणणे. त्यांच्या
मोवहमेला चांगले यश आलेही.
परं तु तो कायवक्रम 2014 मध्ये पैशाअभार्ी बंद करार्ा लागला
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रोजमनसारख्या अनुभर्ी मानसशास्त्रद्नन्यचे वनरीक्षण असे की शेतकऱयांची के र्ळ
भूमीशी वनष्ठा एर्ढेच नाही तर , ते अन्न आवण र्स्त्र वनर्मवतीचे कामही समर्पवत भार्नेने करत
असतात. अशी मानवसक गुंतर्णूक असल्यामुळे
यातून पैसे वमळर्णे त्यांना अशक्य होते तेव्हा ते मानवसक दृष्या कमकु र्त होतात.
तात्पयव काय तर देश गरीब असो की श्रीमंत ! शेतकऱ्यांचा प्रश्न जगभर असतो.
र्ातार्रणातील बदला (ग्लोबल र्ॉर्मिंग आलेच) मुळे हा प्रश्न ददर्सेददर्स तीव्र होण्याची शक्यता
र्ाढतच आहे !
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दुष्काळ फार झाला

कॅ हलफोर्नवयाच्या प्रथर्दशवनाने प्रत्येक र्ाणूस ददपून िािो. र्ैलच्या र्ैल र्ुक्तर्ागव (री
र्े) आहण त्यािंच्या र्ध्यभागी बिरलेले फु लािंचे िाटर्े, त्यािंच्यार्र पाण्याचे हशडकार्े करणारे
बस्प्रिंकलसव, हिरर्ीगार गोल्फची र्ैदाने, बदार्, सिंत्री, र्ोसिंबीच्या र्नराया. सुबत्ता, र्ुबलकिा
आहण ऐश्वयावची दकनार. सिंपूणव राज्याला सुिंदर सर्ुद्रदकनारा लाभलेला सुर्णवर्य (गोल्डन स्टेट)
कॅ हलफोर्नवया! पिंधरा-र्ीस इिं च र्ार्र्वक पाऊस पडला की सारे खूश! आणखी पाऊस पडू न करायचे
काय? िर्ाईचिं कािी कौिुक नािी. उिं च, दाट झाडािंचिं घनदाट ििंगल िर नकोच नको! िॉलीर्ूडचिं
रे ड कापेट आहण गोल्फसाठी असलेली र्नुष्यहनर्र्वि ग्रीन कापेट यार्ुळे सारे च र्िेि! त्यार्ुळे
चार-पाच र्र्ांपूर्ी या राज्याि पाऊस कर्ी पडला िेव्िा आ्िी चक्क छत्र्याहबत्र्या अडगळीि
टाकल्या. आहण गव्िनवरने सािंहगिलिं- "पाणी िपून र्ापरा यिंदा!” िर सगळिं िसण्यार्ारी नेल!िं
कोणी हर्चारलिं िर थट्टेच्या स्र्राि “अिो, आर्च्याकडे कसली पाणीटिंचाई? ्िणिे रोि गाडय़ा
धूि असाल िर आिा आठर्डय़ािून चारदा धुर्ा फक्त!” असिं ्िणून उडर्ून लार्लिं िायचिं.
त्यानिंिरच्या र्र्ीिी पाऊस कर्ी पडला िेव्िा पार्साची थट्टा सुरू के ली. 'अिो, कॅ हलफोर्नवयाचा
पाऊस ना? धो-धो पडेल सािंगिाि िेव्िा उगाच हझरहर्ळिो. बोलूनचालून िे र्ूळचिं र्ाळर्िंट!
पाणी घालून घालून इथे हिरर्े र्ळे बिरिाि. पण क्या बाि िै! अिो, अख्ख्या देशाला बदार्
पुरर्िो आ्िी! आहण आर्च्या सिंत्र्यािंच्या झाडािंना बिर येिो िेव्िा सबिंध कॅ हलफोर्नवया घर्घर्िो.
' त्यार्ुळे पाऊस कर्ी झाला िरी लोक र्िेि िोिे. फु लिं बिरि िोिी. र्णर्े लागून ििंगलिं
भस्र्साि िोि िोिी. फळािंच्या बिराने फािंद्या र्ाकि िोत्या. धरणािील पाण्याची पािळी र्ेगानिं
कर्ी िोि िोिी. एक-दोन रठकाणचे 'हडसॅहलनेशन प्लँटस्'- ्िणिे सर्ुद्रिलापासून उपयुक्त पाणी
ियार करण्याचे कारखाने छत्र्यािंसारखेच दुलवहिि िोिे.
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िीन र्र्े उलटू न गेली. बाि्यािंर्रून कळू लागलिं, की कॅ हलफोर्नवयाि दुष्काळ पडिो
आिे! चचाव सुरू झाल्या. र्िवर्ानपत्रे रकाने भरू लागली. शािज्ञ, रािकारणी, अथविज्ज्ञ सर्ावच्या
दुर्बवणी कॅ हलफोर्नवयाकडे र्ळल्या. कोणी िज्ज्ञ ्िणाले, ''कॅ हलफोर्नवया िे िगािलिं सर्ावि र्ोठिं
हिओ-इिं हिनीयररिं ग प्रोिेक्ट. पण त्याि एक िीर्घेणी फट आिे. इथलिं पाण्याचिं चक्र कसिं चालििं
त्याची कल्पना कु णाला नािी. पाणी पडििं िे र्ाहून सर्ुद्राला हर्ळििं. आिा िुर्ची आशा आिे िी
्िणिे सर्ुद्रच! िेव्िा उघडा िी हडसॅहलनेशन प्लँर्टस. बािंधा नर्ीन कािी; नािीिर आणखी कािी
र्र्ांनी कॅ हलफोर्नवया कसा ददसेल? आिा र्िंगळार्रचा फोटो ददसिो िसा!''

गेल्या र्र्ांपासूनच घराघराि या चचाव पोिोचू लागल्या आहण नकळि पाण्याचे नळ
सोडिाना बारीक धार पडू लागली. नर्ी घरे बािंधिाना बाथरूर्र्धल्या ललशर्ध्ये कपाि
करण्याची ििंत्रे र्ापरली िाऊ लागली. हिरर्ळीला पाणी घालण्याचे बस्प्रिंकलसव बारीक िोऊ
लागले. रठबक बसिंचन- ्िणिे हड्रप इररगेशनचे ििंत्र र्ापरले िाऊ लागले. सािंडपाणी
पुनर्ावपराच्या ििंत्रािंचा हर्चार िोऊ लागला. कािी रठकाणी नर्ी घरे बािंधण्यार्रच बिंधने घािली
गेली. प्रत्येकाने रोि हलटरभर पाणी र्ाचर्लिं िरी ३९ दशलि हलटर पाण्याची बचि िोिे!
कािींनी शॉर्रसर्ोर घडय़ाळिं लार्ून पाणी कर्ी कसे र्ापरार्े, याचे प्रयोग करून पाहिले.
रे स्टॉरिं टर्ध्ये पाण्याचे र्ोठ्ठाले ग्लास भरले िाि. आिा हर्चारल्याहशर्ाय पाणी सर्ोर येि नािी
असेिी कािी रठकाणी िोऊ लागले. “चला, पाण्याऐर्िी बीअर हपऊ,” असा उपाय आर्च्या एका
शेिाऱ्याने सुचहर्ल्याचे ऐकले. दुसऱ्या शेिाऱ्याने पाण्याचे पेले इिके छोटे के ले, की त्याि एका
र्ेळी घोटभरच पाणी र्ार्िे! आर्च्या गृिसिंकुलािले कािी बिाद्दर सोसायटीच्या सार्विहनक
िर्ार्खान्याि िाऊन स्नान करू लागले. ्िणिे आपल्या घरचिं पाणी र्ाचर्लिं की झालिं, िा
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सोयीस्कर हर्चार! "अिो, असिं करून कॅ हलफोर्नवयािलिं पाणी कसिं र्ाचणार?” असिं ्िणणाऱ्या
लोकािंना “त्यापेिा िू न्यू िसीि िाऊन अिंघोळ कर ना!” असा सल्ला देऊन त्यािंची हखल्ली
उडर्ण्याि आली. एकिं दरीि प्रत्येकाने आपापल्या परीने पाणीबचिीची िबाबदारी अिंगार्र घेऊन
पाणीटिंचाईर्र उपाय सुरू के ले.
दुष्काळ के र्ळ पाऊस कर्ी पडल्यार्ुळे येि नािी. नैसर्गवक आपत्ती आहण पाण्याच्या
गैरव्यर्स्थापनाची र्ानर्ी प्रर्ृत्ती यािून दुष्काळ उद्भर्िो. दुष्काळाचे हर्श्लेर्ण प्रत्येकिण
आपापल्या परीने करिो. िर्ार्ान खात्याचे िज्ज्ञ ओलेपणाचा अभार् आहण कोरडेपणा दकिी
काळ राििो याचा अभ्यास करून हनष्कर्व काढिाि. शेिीिज्ज्ञािंना पाण्याच्या कर्िरिेने शेिीर्र
िोणारे पररणार्, िहर्नीर्र िोणारे पररणार् (र्ृद्दसिंधारण, इ. ), िलार्ािंची घसरणारी पािळी
ददसू लागिे. अथविज्ज्ञािंना शेिीचे नुकसान, त्यािून सर्ृद्धीर्र िोणारे पररणार् असे गुिंिागुिंिीचे
प्रश्न भेडसार्ू लागिाि.
यार्र्ीच्या प्रारिं भीच गव्िनवरने कॅ हलफोर्नवया िे दुष्काळी राज्य असल्याचे घोहर्ि कले.
पाणीटिंचाईर्र र्ाि करण्यासाठी राज्यपािळीर्र प्रयत्न सुरू झाले. पाण्याच्या र्ाििुकीसाठी
पाइप्स टाकणे, इस्रायलकडू न हडसॅहलनेशन प्लँटची नर्ी ििंत्रे हशकणे, नर्ीन प्लँर्टस बािंधणे आहण
राज्यािल्या सुर्ारे ३९ दशलि लोकािंपयंि पोिोचून पाण्याच्या कपािीचे आर्ािन करणे, असे
हर्हर्ध र्ागव! १ िूनपासून राज्याि २५ % पाणीकपाि िािीर झाली. गार्ोगार्ी ग्रार्सभा
बोलार्ून लोकािंना या प्रश्नाचे गािंभीयव सर्िार्ून सािंहगिले गेले. याि 'स्पेसहशप अॅप्रोच' आहण
'प्रॉब्लेर् सॉहल्व्िग अॅप्रोच'िी आला. पृर्थर्ी (र्ा कॅ हलफोर्नवया ्िणा!) िी एक अर्काशयान सर्िा.
अर्काशयानाि िेच पाणी पुन:पुन: र्ापरण्याची ििंत्रे असिाि. िसे पाणी 'ररसायकल' करा,
पार्साचे पाणी अडर्ा आहण त्याचा र्ापर करा- िा हर्चार ्िणिे अर्काशयान ििंत्राने
पाणीटिंचाईच्या प्रश्नाला िाि घालणे!
अर्ेररके ि एखादा प्रश्न सोडर्ण्यासाठी पद्धिशीर प्रयत्न के ले िािाि. िसे- प्रश्नािंचा
सर्ावगीण अभ्यास, लोकािंकडू न, िज्ज्ञािंकडू न सूचना र्ागर्णे, लोकहशिण, त्यासाठी प्रथर्
लोकािंर्ध्ये िागरूकिा हनर्ावण करणे.. निंिर सार्ुदाहयकरीत्या प्रश्न सोडर्ण्यासाठी र्दि आहण
प्रहशिण ददलिं िाििं. आर्थवक सर्लि िािीर के ली िािे. िे सर्व झाल्यार्र हनयर् करून िे न
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पाळणाऱ्यािंना सार्-दार्- दिंड.. अशा पायऱ्या. याि िसे नर्ीन कािी नािी; पण अशाने
कायविर्िा नक्की र्ाढिे. लोक हनयर् पाळिाि की नािी, िे पािण्यासाठी दिंडुकेशािी न र्ापरिा
लोकािंच्या सर्यी कशा बदलिा येिील, िे पाहिले िािे.
आ्िी आर्िूवन आर्च्या गार्च्या ग्रार्सभेस गेलो िोिो. सभेला खच्चून गदी िोिी.
पाणी खात्याच्या प्रर्ुखािंनी सुरुर्ाि के ली- “िे पािा, पाणीकपािीचा हनयर् िु्िाला कदाहचि
आर्डला नसेल. र्लािी िो आर्डला नािी. पण सर्ावनी िो पाळू या.." अशा गोड शब्दािंिल्या
आर्ािनाने सुरुर्ािीलाच त्यािंनी सर्ावना आपलेसे के ले. लोकािंची सिानुभूिी हर्ळर्ली. एक र्ात्र
आिे- व्यहक्तश: एखादा कायदा र्ान्य नसला िरी िो पाळण्यासाठी स्र्ि:च स्र्ि:र्र पिारा
ठे र्ण्याची र्ृत्ती इथे बहुसिंख्य लोकािंर्ध्ये ददसिे. र्ागे िेव्िा 'ऑदफसर्ध्ये कार्ाच्या रठकाणी
हसगरे ट ओढायची नािी, धूम्रपानासाठी राखीर् िागेि िाऊन ओढायची-' असा हनयर् गार्ाि
झाला िेव्िा िो फिर्ा आर्ची किं पनीप्रर्ुख िोंडाि हसगरे ट धरून िो र्ाटि िोिी. हिला िा
कायदा र्ान्य नव्ििा, िे हिने न बोलिा सािंहगिले. पण दुसऱ्या ददर्सापासून हिने कार्ाच्या
रठकाणी हसगरे ट ओढणे बिंदिी के ले. िळू िळू सार्विहनक रठकाणी धूम्रपान करणे आपोआप बिंद
झाले. लोकािंना िशी सर्य लागली. िर या पाण्याच्या ग्रार्सभेििी लोकािंच्या सदसहद्वर्ेकबुद्धीला
आर्ािन के ले गेल.े र्ग पाण्याच्या र्ापरासिंबिंधी सरकारी कायवक्रर्ािंची र्ाहििी ददली गेली.

*कोणी घराभोर्िीची हिरर्ळ कर्ी के ली िर र्दि.
*कोणी कर्ी पाणी र्ापरणारे कपडेधुर्क- ्िणिे 'र्ॉशसव' नर्े घेिले िर सर्लि.
*'िाय एदफहशयन्सी टॉयलेर्टस' बसर्ण्यासाठी सर्लि.
*पाण्याचा र्ापर कसा कायविर् करार्ा यासाठी र्ोफि सल्ला देण्याची सोय.
नव्या बस्प्रिंकलसवसाठी योिना. प्रत्येकाला पहिले २५ बस्प्रिंकलसव र्ोफि.

*दुष्काळाि िगणारी झाडे लार्ण्यासाठी र्दि.
*पाण्याचा कर्ी र्ापर करणाऱ्यािंना आयकर सर्लि देण्याचा हर्चार.
पाणीपट्टीि र्ाढ.
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*पाणी र्ाया घालर्िाना कोणी ददसले िर ददर्साला ५०० डॉलपयंि दिंड!
या आहण अशा योिनािंची र्ाहििी सािंगून घरी िािाना प्रत्येकाला एक पाण्याची
बादली भेट ददली गेली.
अिूनिी आर्च्या राज्याि नळाचे पाणी २४ िास येि.े 'पाणी आले, पाणी गेले' अशी
धार्ाधार् नािी. बादल्या घेऊन रािंगा नािीि की टँकरची र्ाट पािणे नािी. बदार्ाचे हन सिंत्र्याचे
उत्पादन कर्ी न करिा पाणीकपाि कशी करार्ी, यार्र हर्चार िोिो. आ्िी िसे र्िेि आिोि.
पण 'पाणी िा र्ाणसाचा िन्र्हसद्ध अहधकार आिे' असे ्िणिाना आ्िा कॅ हलफोर्नवयाकरािंना
पाणीर्ापराच्या िबाबदारीची आिा िाणीर् झाली आिे.
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जुने र्ाकु नी नर्ीन घ्या
फ्लोररर्डा मधील एका ‘खाद्य
र्थतू

भाजी

भांर्डार’

म्हणजे

ग्रोसरी

थर्ोअरमध्ये सामान भरून पैसे देण्याच्या
रांगेत मी उभी होते. माझ्या आधीच्या बाईचे
सामान प्लावथर्क वपशव्यात भरून ददले जात
होते. . 25 एक वपशव्या भरल्या असतील .
त्या वपशव्या पाहून माझा पयावर्रण प्रेमी
जीर् िोर्डा िोर्डा होत होता. माझा नंबर
लागला तेव्हा मी पर्कन माझ्याकर्डच्या दोन तीन कापर्डी वपशव्या पुढे के ल्या!
त्या बाईने मागे र्ळू न पावहले आवण माझ्याकर्डे वर्वचि कर्ाक्ष र्ाकला ! तेव्हा मीच
वतला हसत म्हणाले, “ मी कॅ वलफोर्नवयाची आहे. आमच्या राजयात प्लावथर्क वपशव्यांचा कायदा
आहे. त्यामुळे मला घरून कापर्डी वपशव्या आणायची सर्य आहे. “
मी उत्तर ददले तेव्हा मला आठर्ण झाली ती तीस चाळीस र्षािंपूर्ीची ! भारतातून
नुकत्याच आवण प्रिमच आलेल्या माझ्या शेजारणीला बरोबर घेऊन मी भाजी आणायला जाणार
होते. ती आपली आली हातात वपशर्ी घेऊन ! तेव्हा मी वतच्याकर्डे अथसाच वर्वचि कर्ाक्ष र्ाकला
होता. म्हणजे सर्यीची िेर् पृथ्र्ी प्रदवक्षणाच झाली की !

गंमत म्हणजे मीसुद्ा पुण्यात असताना , लहानपणी भाजीला जाताना हातात कापर्डी
वपशर्ीच घेऊन जात असे ! लहानपणी कापर्डाच्या वपशव्या, काग दात वमळणारी भेळ, झार्डाच्या
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पानात बांधलेले फु लांचे पुर्डे हे सरावस ददसत असे. र्हीचे न र्ापरलेले कागद फार्डू न त्यांच्या नव्या
र्ह्या वशर्त असत. कोकणात तर वनसगव अवभमुखता पदोपदी असे. घरातला ओला कचरा साठर्ून
आवण सांर्डपाणी र्ापरून त्यार्र भाजीचा मळा फु लत असे.घरापुढे मांर्डर् असे तो झार्डांची पाने
र्ापरून बांधलेला. . के ळीची पाने नाहीतर पिार्ळी र्र जेर्ण असे. मग ती पाने गाई म्हशींच्या
तोंर्डात जात. र्ाया म्हणून काही जात नसे. गुरांच्या शेणाने जवमनी सारर्ल्या जात. आजी जुन्या
लुगड्याच्या गोधड्या वशर्त असे.वतिले सर्वच रहाणीमान वनसगवचक्राशी बांधलेल.े

या सर्यी घेऊन अमेररके त आल्यार्र ‘इिे सगळीच नर्लाई । दुकानात हात हलर्त
जाई।’ कारण र्ाचणीपासून हत्तीपयिंत सर्वच गोिी कागदी खोक्यात नाहीतर प्लावथर्क आर्रणात
बांधून वमळत. नेण्यासाठी लहान मोठ्या प्लावथर्क वपशव्या ! घ्या आवण र्ाका असा खाक्या !

दुधासाठी कागदी खोके नाहीतर प्लावथर्कच्या च्या बरण्या असत. तेव्हा ‘जीर् िोर्डा
िोर्डा होई’, र्ाकायला. “ हो बाई! एर्ढी छान बरणी फे कू न कशाला द्यायची” असं म्हणत ती
साठर्ली जात असे. सुरर्ातीला काही ददर्स त्या बरण्या अध्याव कापून त्यांचा कुं र्डी सारखा
उपयोग करून त्यात झार्डे लार्ण्याचे प्रयोग होत असत. पण दर आठर्ड्याला र्ाणसामानातून
येणार्या या र्डबे बरण्याचा साठा इतका होई; की एक ददर्स ‘त्या’ वजर्ाचा धर्डा करून ते सगळं
कचऱ्यात र्ाकार्ं लागे. हळू हळू ‘तो’ जीर् वनढावर्ला आवण प्लावथर्क र्ापरून ते धर्डाधर्ड कचरा
र्ाकण्याची सर्य लागून गेली ! िरमोकॉल आवण प्लावथर्क यांच्या बशा पेले र्ापरून पायाव
करण्याची चर्क लागली. या देशाच्या कचऱ्यात जाणाऱ्या कागदात आणखी एक देश जगेल असे
म्हणणारा ‘तो’ जीर् वबनधाथतपणे कागदाची ररमे च्या ररमे कचऱ्यात जमा करू लागला. एर्ढेच
नव्हे तर “आपण एके काळी प्लावथर्क, नायलॉन अशा उपयुक्त गोिींवशर्ाय जगत तरी कसे होतो
” अशा वर्चारांचं अर्लंवबत्र्ही आलं, . माणसांना म्हणजे अख्या देशालाच !
66

अपूर्वरंग

वर्द्या हर्डीकर सप्रे

मग हळू हळू ‘कागद र्ाचर्ा झार्डे जगर्ा’ असे पयावरर्ण प्रेमी वर्चार अमेररके त आवण
तिाकवित सुधारलेल्या देशात होऊ लागले. काही लोक कागदी कचरा र्ाकण्यासाठी र्ेगळे र्डबे
करा असा आग्रह धरू लागले शाळे तले वर्द्यािी घरोघरची रद्दी गोळा करून ती पुनर्ावपर म्हणजे
ररसायकल कें द्रात वर्कू न शाळे च्या उपक्रमांसाठी पैसे जमर्ताना ददसू लागले. पयावर्रणाचा
करताना कचरा वनयोजन ,व्यर्थिापन, पुनर्ावपर, वनमूवलन, आवण धोकादायक र् र्ाकाऊ र्थतूंची
वर्ल्हेर्ार् लार्ण्याचे मागव या सर्ािंर्र एकवित वर्चार करण्याची गरज र्ार्ू लागली. इलेक्रॉवनक
कचरा, न र्ापरलेली औषधे, रुग्णालयातील कचरा, र्ापरून उरलेली रसायने यांच्या योग्य
वर्ल्हेर्ार्ीचे प्रयत्न सुरू झाले.

प्लावथर्क बंदी आवण पुनर्ावपर ( ररसायकमलंग ) यासाठी साठी पद्तशीर प्रयत्न
करणारे कॅ वलफोर्नवया हे अमेररके तील पवहले राजय.
शाळाशाळांतून पाण्याच्या बार्ल्या भरून घेण्यासाठी यंिणा ठे र्ली जाऊ लागली.
त्यातून प्लावथर्क बार्ल्यांचा र्ापर कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले.
गार्ागार्ातील नगरपावलकांनी कागद, कोरर्डा कचरा,वहरर्ा कचरा, पुनर्ावपर कचरा
,ओला (आवण बायोवर्डग्रे र्डेबल) कचरा असे र्गीकरण करण्यासाठी नागररकांना कचऱ्याचे र्डबे
ददले. पुनर्ावपराच्या दुधाच्या प्लावथर्क बरण्या ककं र्ा खाद्यपदािािंचे र्डबे कचऱ्या त र्ाकण्यापूर्ी
धुर्ून , थर्च्छ करून घ्यार्े लागतात. सुरर्ातीला सुखर्थतू आळशी मनांना त्याचा कं र्ाळा येई.
पण मग पयावर्रण प्रेम, कतवव्यबुद्ी इ. भार्नांचे मोचे आळसार्र धार्डी घालू लागले. दूरदशवन,
मावसकातील लेख आवण मावहतीचा मारा यामुळे र्प्प्यार्प्प्यानी ‘वबघर्डलेलें लोक ‘घर्डू ’ लागले.
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सगळे च प्लावथर्क पुनर्ावपरायोग्य नसते. र्डब्यांच्या मागे त्यासंबंधी खुणा असतात.
याचेही प्रवशक्षण यिार्काश झाले .
कॉफीचे कागदी कप कागदी कचऱ्याबरोबर जातात अशी समजूत चुकीची असू शकते.
कारण या कपार्र पातळ प्लावथर्क चे आर्रण असते, हे लोकवशक्षण होण्यासही र्ेळ लागला.
प्लावथर्क वपशव्या पुनर्ावपरायोग्य कचर्यात र्ाकल्या तर त्यामुळे कचरा
सुव्यर्थिापन यंिात अर्डकू न ती यंिणाच तुंबते र् प्रश्न येतात. तेव्हा त्या वपशव्या त्यासाठी मुद्दाम
ठे र्लेल्या र्डब्यातच र्ाकाव्यात ही मावहती नीर् समजण्यास काहीसा र्ेळच लागला.

1991 मध्ये प्लावथर्क पॅकेमजंग कं र्ेनर संबंधी चा कायदा या राजयात झाला. .काही
पयावर्रणप्रेमी भा जी भांर्डारे कागदाच्या वपशव्या देऊ लागली. एर्ढेच नव्हे तर “तुमच्या कापर्डी
वपशव्या आणा” असे प्रोत्साहन देर्ून त्या दुकानांनी कागद र्ापर कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू के ले.
नंतर काही ग्रोसरी दुकानांनी ग्राहकांना सांवगतले की, “ तुम्ही तुमची थर्तःची वपशर्ी आणल्यास
आम्ही तुम्हाला प्रोत्साहन म्हणून प्रत्येक वपशर्ीमागे काही पैसे परत देऊ.”

2016 मध्ये कॅ वलफोर्नवयात असा कायदा झाला की दुकानदारांनी ग्राहकांना पुनर्ावपर
करता येण्यासारख्या वपशव्या वर्कत द्याव्यात ककं र्ा ग्राहकाला सामान भरण्यासाठी प्लावथर्क
वपशर्ी ददली तर ददलेल्या प्रत्येक प्लावथर्क वपशर्ी मागे दकमान 10 सेंर् लार्ार्ेत. म्हणजे
िोर्डक्यात; तुमची वपशर्ी तुम्ही न्यायला वर्सरलात तर दुकानदार तुमची गैरसोय करत नाहीत.
पण तुम्हाला त्याबद्दल भुदर्ड
िं पर्डतो ! त्यामुळे हळू हळू ग्राहकांना आपापल्या वपशव्या भाजीला
नेण्याची सर्य लागली. प्लवथर्क र्ापर कमी झाला. अिावत दुकानात सुया पालेभाजया , फळे
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इत्यादी भरण्यासाठी त्या-त्या वर्भागात प्लावथर्कच्या वपशव्या ठे र्लेल्या असतात. इतर र्थतूंच्या
दुकानात र्थतूंर्र प्लावथर्कची आर्रणे र्ापरलेली असतात. तेव्हा हा प्रश्न अजून पूणव सुर्ला नाही.

असाच प्रश्न उपहार गृहात येत असतो लोक जेर्ल्यानंतर उरलेले पदािव घरी घेऊन
जाऊ शकतात. आता हे अन्न देण्यासाठी प्लावथर्क अिर्ा थर्ायरो फोम चे र्डबे र्ापरले जातात.
यार्र उपाय काय ? ‘वगर्हाइकांचा संतोष हाच आमचा फायदा’ असे ब्रीद असल्यामुळे “आता
तुम्ही आपापले र्डबे घेऊन या” असे सांगणे शक्य नाही. . तसेच “ सगळं . संपर्याच हं ! घरी काही
न्यायचां नाही. आम्ही उरल्या सुरल्याला र्डबे देत नसतो. ” अशी प्रेमळ पार्ी लार्णे इिे जमणार
नाही. काही शहरात थर्ायरोफोमचे र्डबे बाद के ले आहेत. वतिे प्लावथर्क र्डबे हा उपाय उरतो.
म्हणजे प्लावथर्क कचरा र्ाढतो ! (काही रठकाणी कागदी र्डबे देण्याचा प्रयत्न होतो.)
नॉिव कॅ रोलीनातील दक्रथर्ल ड्रेसबँक नार्ाच्या पयावर्रण प्रेमी मवहलेला या प्लावथर्क
आवण थर्ायरोफॉम कचऱ्याचा उबग आला. सॅन फ्रावन्सथको शहरात थर्ायरोफोमचे र्डबे बाद
के ल्याची बातमी दक्रथर्ल ने र्ाचली. तेव्हा आपल्या गार्ातील थिावनक कारभाऱ्यांना वतने असे
प्रयत्न करण्याची वर्नंती के ली. पण ब्युरोक्रसीमध्ये वतचे कागदी घोर्डे अर्डकू न पर्डले.
तेव्हा वतने थर्तः एमी र्ेलर नार्ाच्या दुसऱ्या मवहलेबरोबर भागीदारीत ‘ग्रीन र्ु गो
’ नार्ाची संथिा थिापन के ली या संथिेने उपहारगृहं बरोबर सहकायावने काम सुरू के ले. त्याची
िोर्डक्यात कल्पना अशी की या उपहारगृहानी पुनर्ावपर करण्यासारख्या प्लावथर्क र्डब्यात पदािव
भरून द्यायचे. ग्राहकांनी आपले काम झाल्यार्र ररकामे झालेले र्डबे ‘ग्रीन र्ू गो’ या संथिेच्या ’
ग्रीन र्ू गो’ नार्ाच्या कचरा र्डब्यात र्ाकायचे मग या संथिेचे थर्यंसेर्क र्डबे घेऊन जातात. ते
र्डबे थर्च्छ धुर्ून वनजिंतुक करणारी यंिणा गार्ात असते. तेिे व्य र्वथित वनजिंतुक करून र्डबे
पुन्हा उपहारगृहात परत पाठर्ले जातात. हा प्रयोग यशथर्ी झाला तर आणखी गार्ात तो
करण्याची योजना आहे संथिेचे संकेतथिळ www.greentogo.com आहे. ड्यूक वर्द्यापीठाने
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या प्रयोगार्र संशोधन करून वसद् के ले की असा एक र्डबा एक हजार र्ाकाऊ र्डब्यांचा कचरा
र्ाचर्ू शकतो.

पाणी वपण्यासाठी जगात सगळीकर्डेच र्ापरल्या जाणाऱ्या प्लावथर्क बार्ल्याबद्दलची
आकर्डेर्ारी पावहली की त्या प्रश्नाने आ र्ासला जातो ! एका प्लावथर्क बार्लीचे पूणव वर्घर्न
होण्यास सुमारे ४०० र्षे लागतात. या पृथ्र्ीतलार्र ददर्साला एक वमवलयन बार्ल्या कचऱ्यात
जातात !
तसाच प्रश्न पेयपानासाठी र्ापरल्या जाणाऱ्या नळयांचा आहे. नुसत्या अमेररके त दर
ददर्शी ५०० वमवलयन नळया र्ापरून फे कल्या जातात. या प्रश्नाला र्ाचा फोर्डली एका “ sea
turtle with a straw “ या यु यूब व्हीर्डीओ ने !
जरी या नळया पुरार्ापर करता येणाऱ्या पॉलीप्रोपावलन पासून बनर्लेल्या असल्या
तरी त्या पुनर्ावपर र्डब्यापयिंत पोहोचतच नाहीत. त्या सरळ कचऱ्या त जातात. ककं र्ा त्या इतक्या
हलक्या असतात त्यांचे योग्य र्गीकरण होण्याची यंिणा नसते. इ .स. १८०० मध्ये कागदी पेय
नळया सुरु झाल्या. १९६०मध्ये प्लावथर्क पेयनळया तयार होऊ लागल्या.
तेव्हापासून हा प्रश्न आहे. आता अमेररके तील काही शहरात या नळया र्र बंदी येत
आहे. काही रठकाणी या नळया मावगतल्या तरच ददल्या जातात. तर काही रठकाणी कागदी नळया
र्ापरल्या जातात. थर्ारबक्स सारख्या काही कं पन्या पेयनळया देणे बंद करणार आहेत. त्यांच्या
कपांची जमीनदोथत होणारी म्हणजे बायोवर्डग्रेर्डब
े ल झाकणे र्ापरल्याने नळया र्ापरण्याची गरज
पर्डणार नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. (जयांना नळीनेच पेय घार्े लागते अशा वर्कलांग लोकांचे
काय असा नर्ा प्रश्न यातून वनमावण होऊ शके ल.. पण )
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अमेररकन माणूस दर ददर्साला सुमारे सरासरी सार्डेचार पाउं र्ड प्लावथर्क कचरा
र्ाकतो असे म्हणतात. अमेररके तील काही राजयांनी हालचाल र् कायदेकानू के ले तरी अजून काही
राजयांनी प्लावथर्क र्ापरासाठी कायदे के ले नाहीत याचा अिव अजून बराच प्लावथर्क कचरा
समुद्रात जातो ! जगात बाकीचे देशही मागे नाहीत !
प्लावथर्क आवण इतर रर्कार्ू पॉवलमर च्या कचऱ्याचा प्रश्न र्थतूंइतकाच रर्कार्ू आवण
आवण वचर्र् आहे !
श्रीमंत देशांच्या श्रीमंतीचे प्लावथर्क पाश जगासाठी शाप ठरले आहेत.

अमेररके तच नव्हे तर जगात हा प्रश्न आहे. १९६९मध्ये चंद्रार्र पॉवलमर धाग्याचा
झेंर्डा रोर्ून आपण हा प्रश्न चंद्रार्रही नेला आहे. १९५०पासून आपण सुमारे ८ वबवलयन र्न एर्ढे
पॉवलमर वनमावण करून पृिर्ी भोर्ती त्याचे चार वर्ळखे होतील एर्ढा फास वनमावण के ला आहे.
यातील फक्त ९% प्लावथर्क पुन्हा र्ापरले गेले. ६० र्क्के कचऱ्यात र्ाकले गेल.े उरलेले अिावतच
समुद्रात गेले. या समुद्रात गेलेल्या पॉवलमरचे काय होते याचे एक प्रदशवन मी अलाथकामध्ये
पावहले. सूयव आवण समुद्रातील मीठ यामुळे या पॉवलविनचे सूक्ष्म तुकर्डे होतात. त्यांच्याभोर्ती
अन्य गोिी साचून त्यांची वर्षे तयार होतात. ते सर्व समुद्रातील जीर्ांच्या पोर्ात जाते. यातले
काही समुद्रजीर् “सी फू र्ड” म्हणून माणसाच्या पोर्ात जातात. तज्ञाचे म्हणणे असे आहे की २०५०
पयिंत समुद्रातील प्लावथर्कचे प्रमाण माशांपेक्षा जाथत असेल ! जर दर र्षी ८ वमवलयन र्न एर्ढे
प्लावथर्क समुद्रात जात असेल तर हे भाकीत अपररहायव आहे !

‘पयवर्रण- पृथ्र्ी र्ाचर्णे’ हा मोठा व्यापक वर्षय आहे, आवण प्लावथर्क र् तत्सम
पदािव हा त्याचा एक भाग आहे. त्यामुळे या जागवतक समथयेर्र सर्व जगात वर्चार के ला जात
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आहे. या वर्षारी प्रदक्रयेचा जीर् सृिीर्र काय पररणाम होईल याची मचंता दहा युरोवपयन
लोकातील नऊ लोक करतात.वब्रर्नमधील अगदी वभन्न वर्चारांची दैवनके सुद्ा या प्रश्नासाठी
हातवमळर्णी करून लोकवशक्षण आवण प्रचार करत आहेत.

यार्र एक चांगला उपाय काय ? तर प्लावथर्कचा र्ापर कमीत कमी करणे आवण ते
कचऱ्यात न र्ाकता गोळा करून त्याची योग्य व्यर्थिा करणे. कचराव्यर्थिापन हा प्रश्न प्लावथर्क
इतकाच गंभीर होत जाणार आहे
त्यामुळे दोन्हीचा वर्चार एकवितपणे करार्ा लागतो.

श्रीमंत देशात कचऱ्याची वर्ल्हेर्ार् लार्ण्यासाठी चांगली यंिणा असते. वतिे हे काम
मुळातच सोपे असते. जनमानसाची जागृती करण्यासाठी प्लावथर्क वपशव्यांर्र बंदी नाहीतर दंर्ड
या उपायांचा उपयोग चांगला होतो.

२०१८च्या जानेर्ारीपासून चीनने काही प्रकार च्या पुनर्ावपरा योग्य प्लावथर्क
कचऱ्याची आयात बंद के ली. तसेच कचऱ्यातील अथर्च्छ प्लावथर्क साठी दंर्ड लार्णे सुरु के ले.
असा कं र्ेनर जर चीनने नाकारला तर तो अमेररके त परत पाठर्णे इ . साठी १००,००० र्डॉलसवचा
खचव येतो. याचा अिव आपल्या कचऱ्याचा काही प्रश्न चीनर्र ढकलणे आता अमेररके ला र् अन्य
देशाना शक्य नाही. त्यामुळे त्यांच्या यंिणेचे बळ र्ाढर्ार्े लागेल. कदावचत त्यांना प्लावथर्क
र्ेगळे करून त्याचे व्यर्थिापन करणे आर्िवक दृष्या सुखाचे होणार नाही.. मग ते प्लावथर्क जर
अन्य कचऱ्याबरोबर गेल,े तर काळाच्या ओघात सुमद्रात जाण्याची शक्यता र्ाढेल.
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अिावत चं अमेररका र् युरोप या देशातील प्रयत्न प्लावथर्कचा जागवतक प्रश्न सोर्डर्ू
शकणार नाहीत. कारण प्लावथर्क प्रदूषण करणाऱ्या पवहल्या आठ देशातील सर्व देश आवशयात
आहेत ! समुद्रात जाणाऱ्या एकू ण प्लॅवथर्कच्या दोन तृतीयांश प्लावथर्क या आठ देशातून जाते !
चीन अिावतच या आठ देशातील एक देश आहे. पण त्यांना कचरा आवण प्लावथर्क वनमूवलनाची
सुसज्ज यंिणा वनमावण करणे परर्र्डणारे आहे.
वव्हएतनाम, िायलंर्ड या देशात धर्ड कचरा वनमूवलन व्यर्थिा नाही आवण वतिे
भारतासारखी भंगार , मचंध्या गोळा करण्याची मोठी उलाढाल होत नाही ( या उलाढालीमुळे
भारताचा नंबर या आठ देशात अजून नाही; पण के व्हाही लागेल !) . तेव्हा प्रगत देशानी आपले
पैसे आवण तंिज्ञान पणाला लार्ून आवशयाई देशाना मदत करणे महत्र्ाचे होत आहे. कचरा
व्यर्थिापना यंिणा, कायदे करण्यासाठी प्रयत्न , आवण मुख्य म्हणजे लोकवशक्षण र् लोकजागृती
हा सर्वच आघाड्यांर्र युद्पातळीर्रचे प्रयत्न करण्याची र्ेळ आलेली आहे.
के वनया , बंगला देश यासारख्या मागास देशात प्लावथर्क बंदीचा उपयोग जाथत
पररणामकारक होतो असे वनरीक्षण आहे.
आपल्या लहानपणाच्या कोकणातले वनसगवचक्राशी सुसंगत साधे जीर्न गेले . पण नर्े
तंिज्ञान आवण सुखसोयी यांचा र्ापर करून पयावर्रण आवण वनसगवचक्राची पायमल्ली न करता
जीर्न सुखाने घालर्ण्याचे नर्े मागव असू शकतात.
सौर ऊजेचा र्ापर, घरातील सांर्डपाण्याला र्ेगळया पाईपद्वारे र्ार् काढू न ते पाणी
गार्ातल्या शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पुरर्णे , ‘थमार्व घरे ‘बांधून ऊजेची बचत असे नर्े पयावय आता
कॅ वलफोर्नवयातल्या लहान लहान गार्ात सुरु झाले आहेत. ( कॅ वलफोर्नवया मध्ये पाण्याचाही प्रश्न
आहे!) . तसेच शाळांशाळांतून पयावर्रण वर्षयक जागृती साठी उपक्रम सुरु के ले आहेत.
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सगळे च प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत. पण पृथ्र्ीभोर्तीचा प्लावथर्क फास ददर्सेंददर्स
आर्ळत चालला आहे आवण समुद्रालाही वगळं कृत करत आहे हे सत्य प्रत्येकाने समजार्ून घेणे
आवण जागरूकतेने प्लावथर्कचा र्ापर आवण व्यर्थिापन करणे हे नक्कीच आपल्या प्रत्येकाच्या
हातात आहे. िेंबे िेंबे तळे च का समुद्र साचे, या म्हणीनुसार आपल्या जबाबदारीचा िेंबभर
हातभार मोलाचा आहे.
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समारोप

“लोकसत्ता” आवण महाराष्ट्र र्ाईम्स मधून पूर्ी प्रवसद् झालेल्या लेखांचा
हा अपूर्वरंग ! मराठी संथकृ तीचे संथकारसंपन्न लेणे घेऊन अमेररकन संथकृ तीतही
वततक्याच सहजतेनं आपली कु तुहुलर्ृत्ती जागृत ठे र्ून इिल्या समाजाची थपंदनं वर्द्या
हर्डीकर सप्रे यांनी अचूक रर्पलेली ददसतात.
अमेररका या वर्षयार्र यापूर्ीपण अनेक लेखकांनी भरपूर वलवहलेले आहे.
परं तु, वर्द्याच्या सर्व लेखांतून वतचे र्ेगळे पण ठायी ठायी जाणर्ते. येसोवमर्ीच्या
राष्ट्रीय उद्यानातील भव्यता आवण कोमलता ती सहज रर्पते. वजम ओ कॉनर सारखा
वशक्षक ककं र्ा माईक आवण जेवनस यांसारखे थर्यंसेर्ी जोर्डपे ककं र्ा के कच्या वर्र्श्ात
रमलेली वजल असो. या व्यक्तींच्या मागील माणूसपण वतने अवधक सहजतेने रं गर्लं
आहे. माणसामाणसांतील परथपर संबंध र्ाचताना आपणही त्यात रं गून जातो.
अमेररकन शेतकरी, कॅ वलफोर्नवया तील दुष्काळ , जागवतक झालेला
प्लावथर्क आवण ररसायकमलंगचा प्रश्न यांना थपशव करताना ददसतं ते एक संर्ेदनाशील
आवण

सामावजक

बांवधलकी

असलेलं

मन

!

जलतरं ग – water aerobics – ककं र्ा मानवसक आरोग्याबद्दल कायव करणारी “नामी
पदयािा” असो, “educate – advocate – listen – lead” याच चतुःससूिीभोर्ती
या अपूर्व रं गाचे कर्र्डसे दफरताना ददसतात.
हे पुथतक म्हणजे अमेररकन संथकृ तीत रुजतानाचा झालेला आत्मसंर्ाद
आहे; देश संथकृ तीच्या वक्षवतजापारचा !
------अनुराधा धुपकर, बोथर्न
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ई सावहत्य प्रवतष्ठान दहा र्षािंपुर्ी सुरू झालं. जगभरात ई पुथतकांची संकल्पना रुजू लागत
असतानाच मराठीतही ई पुथतकं सुरू झाली. मराठीत अमॅझॉन सारखे प्रचंर्ड इन्व्हेथ्मेंर् करणारे
वखलार्डी उतरले. त्यांच्यासमोर ई सावहत्य म्हणजे अगदीच मलंबुटर्ंब.ू पण गेली दहा र्षिं आवण
आजही गुगलर्र “मराठी पुथतक” ककं र्ा “Marathi ebook” र्ाकले की ४ कोर्ी ९३ लाख
नांर्ांमध्ये पवहले दुसरे नार् येते ते ई सावहत्यचेच. ही करामत आहे आमच्या लेखकांची.
र्ाचकांना सातत्याने दजेदार मनोरं जक उच्च प्रतीची पुथतके “वर्नामूल्य” देणारे आमचे लेखक
हेच या थपधेचे वर्जेते आहेत.
मराठीत “सावहत्यरत्नांच्या खाणी” वनपजोत या ज्ञानोबांनी मावगतलेल्या पसायदानाला ईर्श्राने
तेर्ढ्याच उदारतेने खाणींचा र्षावर् के ला. मराठीचे दुदर्
ै हे की या खाणींतली रत्ने बाहेर आणणे
आवण त्यांचे पैलू पर्डल्यार्र त्यांना शोके स करणे आवण जागवतक र्ाचकांसमोर ते पेश करणे
यात आपण कमी पर्डलो. इिे उत्तम सावहत्यासाठी भुकेलेले र्ाचक आवण उत्तम र्ाचकांच्या
प्रवतक्षेतले सावहवत्यक यांच्यात वब्रज बनणे आर्श्यक आहे. वर्शेषतः र्डॉ. वनतीन मोरे यांसारखे
सावहवत्यक जयांना वलवहण्यात आनंद आहे पण त्यापुढील जर्ील प्रदक्रयेत पर्डण्यात रस नाही
अशांसाठी. वर्देशांत मोठे लेखक एजंर् नेमतात आवण ते बाकी सर्व व्यर्हार पहातात. मराठीत
ही सोय नाही.
ई सावहत्य प्रवतष्ठान ही काही अनुभर्ी प्रोफ़े शनल प्रकाशन संथिा नव्हे. पण गेल्या दहा र्षािंत
आमच्या हे लक्षात आले की मराठीत रत्नांच्या खाणी आहेत आवण त्यांत उतरून हात काळे
करून माती गाळ उपसत राहून जर वचर्र्पणे काम करत रावहले तर एकाहून एक भारी रत्ने
गर्सणार आहेत. एखाद्या मोठ्या धवनकाने, पंवर्डतांच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह जर हे
काम हाती घेतले तर मराठी भाषेतले सावहत्य जागवतक पर्लार्र आपला ठसा नक्की उमर्र्ेल.
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र्डॉ. वनतीन मोरे यांची तेरा अप्रकावशत पुथतके प्रकाशात आणण्याचा मान ई सावहत्यला
वमळाला. शंभू गणपुले यांची नऊ, र्डॉ. र्संत बागुल यांची बारा, शुभांगी पासेबंद यांची सात,
अवर्नाश नगरकर यांची,र्डॉ. वथमता दामले यांची पाच, र्डॉ. र्ृषाली जोशी यांची तीन अशा
अनेकांच्या पुथतकांना र्ाचकांपयिंत नेण्याचे भाग्य ई सावहत्यला लाभले. असे अनेक
“थर्ांतःसुखाय” वलहीणारे उत्तमोत्तम लेखक कर्ी या मराठीच्या “सावहत्यरत्नांवचया खाणीं” मध्ये
आहेत. अशोक कोठारे यांनी महाभारताच्या मूळ संवहतेचे मराठी भाषांतर सुरू के ले आहे.
सौरभ र्ागळे , सूरज गातार्डे, ओंकार झाजे, पंकज घारे , वर्नायक पोतदार, ददप्ती काबार्डे, भूपेश
कुं भार, सोनाली सामंत, के तकी शहा असे अनेक नर्ीन लेखक सातत्यपूणव लेखन करत आहेत. ई
सावहत्यकर्डे हौशी लेखकांची कमी कधीच नव्हती. पण हौसेच्या र्रच्या पायरीर्रचे, लेखनाकर्डे
गंभीरपणे पहाणारे आवण आपल्या लेखनाला पैलू पार्डण्याकर्डे लक्ष देणारे लेखक आता येत
आहेत. त्यांच्या सावहत्याच्या प्रकाशाला उजाळा वमळो. र्ाचकांना आनंद वमळो. मराठीची
भरभरार् होर्ो. जगातील सर्ोत्कृ ि सावहवत्यक प्रसर्णारी भाषा म्हणून मराठीची ओळख
जगाला होर्ो. व्हार्ी. होईल. होईलच.
या सर्ावत ई सावहत्याचाही खारीचा र्ार्ा असेल हा आनंद. आवण या यशात ई लेखकांचा
मसंहाचा र्ार्ा असेल याचा अवभमान.
आमेन
सुनील सामंत
र्ीम, ई सावहत्य प्रवतष्ठान
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