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•

हवनामूल्य हविरणासाठी उपलब्ध.

•

आपले वाचून झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडथ करू शकिा.

•

हे ई पुस्िक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककवा वाचनाव्यहिररक्त कोणिाही वापर करण्यापुवी
ई-साहहत्य प्रहिष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

यशवंि दादा मद्वाण्णा
माझे पहहले हशिक माझे वडील
यांच्या जन्मशिाब्दी वर्ाथहनहमत्त त्यांच्या स्मृिीस

राष्ट्रपहि पदक 1960 डॉ राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्िे.
जन्म 8 माचथ 1917 - मृत्यू 23 ऑगस्ट 1993
िुम्ही मला मुळािरे हशकवली अजून हशकणे चालूच आहे

जीवनसीमा
दररोजच्या विथमानपत्राि, वाहहन्यावर आलेल्या बािम्यािून कोणीिरी अपघािाि
सापडलेल्या, बचावलेल्या व्यक्तींची मृि झाल्याची ककवा आश्चयथकारकपणे बचावल्याची
माहहिी हमळिे. खाणीि पाणी हशरले पण पंधरा ददवसानी अडकलेल्या व्यक्तीना यशस्वीपणे
बाहेर काढल्याचे समजिे. अशा वेळी देव आहण दैवावरचा हवश्वास अहधक बळकट होिो.
कू पनहलके मध्ये पडू न चार वर्ाथचा मुलगा िीस िास सुखरूप. गणपहिपुळे येर्े समुद्राच्या
पाण्याि बुडालेल्या व्यक्तींचा शोध चालू. कारहगल येर्े हहमकड्याखाली जवान गाडले गेले,
उत्तर प्रदेशाि शीि लहरीमध्ये गोठू न मृत्यू. हहमबाधा झाली, अहि उं चावर ऑहससजनच्या
कमिरिेमुळे हगयाथरोहकांची टीम नाइलाजाने खाली आली. राजस्र्ानमध्ये उणतणिेची लाट
पाण्याअभावी वा उणतमाघािाने मृत्यू. बर्ाथच्या वादळाि यात्रेकरू सापडले. मंददरामध्ये
पौर्णणमेस चेंगराचेंगरीि 120 यात्रेकरू मरण पावले. आपण िटस्र्पणे वाचिो. पण अशा या
रठकाणी मदिकायाथमध्ये व्यक्ती वाचहवण्याचेही कायथ चाललेले असिे. शरीरशास्त्रीयदृणतट्या
आपली जीहवि राहण्याची िमिा मृत्यूस िोंड देण्याची आहे. पण ही िमिा नेमकी दकिी
आहे? आपण मृत्यूस दकिपि िोंड देऊ शकिो आहण हजवंि राहू शकिो हे सवथसामान्य
वाचकास कळण्यासाठी हे लेख हलहहले आहेि. आपहत्त व्यवस्र्ापन हे आपले काम नाही.
शासकीय पािळीवर हे कसेबसे चाललेलेच असिे.
शरीराची हजवंि राहण्याची िमिा र्ार र्ोडी आहे. िरीपण दहाव्या मजल्यावरून
पडू नही हजवंि, महहनाभर समुद्राि हजवंि अशा घट्ना आपण वाचि राहिो. नैसर्णगक
आपत्तीमध्ये शरीर कसे रटकिे याची कल्पना अशसय वाटावे अशी आहे. बर्याच आपिीमध्ये
असणारी जीवन व मृत्यू रे र्ा िीनचा हनयम पाळिे. हवेहशवाय िीन हमहनटे, पाण्याहशवाय
िीन ददवस आहण अन्नाहशवाय िीन आठवडे. मात्र इिर बाबींबद्दल नीट संशोधन झालेले
नाही. उदा. झोपेहशवाय माणूस दकिी ददवस जगिो? समुद्रसपाटीपासून उं च चढि गेले िर
दकिी हवरळ हवेमध्ये त्याला बेशद्ध
ु ी येिे याचे मापदंड वेगवेगळे आहेि. गेल्या दकत्येक
दशकाि मुद्दाम म्हणून ककवा अपघािाने वैज्ञाहनकाना याची उत्तरे हमळाली आहेि. हे पुस्िक
मानवी सहनशक्तीच्या पररसीमेबद्दल आहे. ज्या पररसराि आपण राहिो िेर्े लहानमोठे
अपघाि होि असिाि. आपण नेहमी 760 हमहम हवेच्या दाबास समुद्रसपाटीजवळ राहिो.
या हवेच्या दाबास ऑहससजन व काबथन डायऑससाइडचे हवेिील प्रमाण सहसा बदलि
नाही. पण जसे उं च जावे िसे हवेचा दाब कमी होिो. दाब कमी म्हणजे हवेि ऑहससजन
कमी. हबेचा दाब नेहमीपेिा 57 % झाला की सामान्य व्यक्तीचे मरण ओढविे. हगयाथरोहक

यासाठी टप्पप्पयाटप्पप्पयाने ोक दोन ददवस प्रत्येक मुक्कामावर हवश्रांिी घेि वर चढिाि. कमी
ऑहससजनची सवय झाली म्हणजे पुढचा मुक्काम.
साठ अंश सेहल्सयस िापमानास अहि दमट हवामानाि दहा हमहनटे काढली म्हणजे
बहुिेक व्यक्तीना उणतमाघाि होिो. पण शीि िपामानास शरीर अहधक रटकाव धरिे.
शरीराचे िापमान सदिीस अंश िापमानावरून ोकवीस अंश से (सत्तर र्ॅ ) झाले म्हणजे
व्यक्तीचा मृत्यू ओढविो. र्क्त िी व्यक्ती या िापमानास दकिी वेळ होिी यावर कधी मृत्यू
येणार हे ठरिे. नासा संस्र्ेने प्रहसद्ध के लेल्या ररपोटथनुसार चार िे पस्िीस हडग्री सेहल्सयस या
िापमानास व्यक्ती दकिीही ददवस आरामाि राहू शकिे. र्क्त हवेिील बाणतपाचे प्रमाण
पन्नास टससयाहून कमी हवे. कारण हवेिील बाणतप जेवढे कमी िेवढे शरीरािील घाम
हवेमध्ये हवसररि होिो.
पाण्याि बुडणे ककवा हहमघसरीि गाडले जाणे यािील भयानकिा जी व्यक्ती त्यािून
वाचली आहे त्यालाच अनुभविा येिे. बर्ाथखाली गाडल्या गेलेल्या व्यक्तीच्या चेहर्याभोविी
असलेल्या लहानशा हवेच्या कप्पप्पयाि जेवढी हवा हशल्लक आहे िेवढ्यावर त्याचा जीव
अवलंबून असिो. उच््वासािून बाहेर पडलेला काबथन डाय ऑससाइड पुन्हा श्वसनािून
र्ु फ्र्ु साि गेला म्हणजे रक्ताचा सामू बदलिो साि आठ टक्के काबथन डाय ऑससाइड
र्ु फ्र्ु साि साठला म्हणजे मृत्यू.
खोल पाण्याि ोरवी हनरुपद्रवी असलेला नायट्रोजन पाण्याच्या दाबामुळे रक्ताि
हवरघळिो. अहधक वेगाने पाण्याच्या पृष्ठभागाशी येिाना नायट्रोजनचे बुडबुडे रक्ताि
आल्याने मृत्यू. समुद्राि पाण्याखाली काम करणार्या पाणबुड्याना या धोसयाचा सामना
करावा लागिो.
या पुस्िकाि हवहवध अपघािी कारणाने मृत्यू ओढवणार्या व्यक्तींच्या आयुणतयािील
घटनांचे शरीरहवज्ञानाच्या दृष्टीने वणथन के ले आहे. मृत्यू ककवा हजवंि राहणे हे नशीबावर
अवलंबून नसून मृत्यू व जीवन हवज्ञानावर अवलंबून आहे.
आज 28 र्े ब्रुवारी 2017 या हवज्ञान ददनाददवशी हे माझे दुसरे पुस्िक िुमच्या
समोर आणण्यास मला आनंद होि आहे. ई साहहत्य प्रकाशन यानी माझे पहहले पुस्िक
मानवी जीनोम गार्ा प्रहसद्ध करून बरोबर ोक वर्थ झाले आहे.
मोहन यशवंि मद्वाण्णा
सांगली
madwanna@hotmail.com / 09370425899
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अविापन (हायपोर्र्णमया)

बेस कॅं पपासून वीस दकलोमीटर वरील िंबूमध्ये असलेल्या सैहनकाना जेवण व टपाल
देण्यासाठी हवालदार ग्यानी बर्ाथवर चालणारे टायसथ असलेली जीप घेऊन सकाळी साडे
दहावाजिा बाहेर पडला. आज हवा उबदार असल्याने र्ार कपडे अंगावर घािलेले नर्व्हिे.
जीपच्या टॅंकमध्ये दहा हलटर पेट्रोल असल्याची त्याला खात्री होिी. नेहमी जीप
चालवण्यासाठी ड्रायर्व्हर असिो पण ड्रायर्व्हर ऐंशी दकलोमीटरवरील हॉहस्पटल मध्ये
जखमी जवानाला पोहोचवण्यासाठी कालच गेलेला होिा. बर्ाथि बाहेर पडायचे िर बर्थ
काढण्यासाठी र्ावडे व वेळ प्रसंगी अडचणीि असल्याची खूण म्हणून फ्लेअसथ गाडीि
ठे वलेले असिाि. कारहगल, द्रास पररसराि दुपारी चारनंिर अंधारून येिे. हवा कधी
बदलेल, हहमवर्ाथव कधी सुरू होईल व दृश्यमानिा कशी कमी होईल हे कोणालाही सांगिा
येि नाही. आज गेले नाही िर पुढील दकिी ददवसाि जेवण देण्यासाठी जािा येईल याचा
भरवसा नाही. चार ददवस पुरेल ोवढा साठा िंबूि नेहमी असिो पण िो संपायच्या आि
दुसरा पुरवठा झालाच पाहहजे. शेवटी सैन्य पोटावर चालिे.
राशन पोहोचवून गप्पपा संपवून सेसशन कमांडरचा हनरोप घेऊन ग्यानी चारवाजिा
हनघाला. चार वाजिाचे िापमान उणे सर्व्वीस हडग़्री. र्ोड्याच वेळाि हहमवादळाचा इशारा
रे हडओ हसग्नल रे हजमेंटने ददलेला होिा. जेर्े हहम पडिे िेर्े जीपचा रं ग पांढरा व पांढरट
हचखलासारखाच ददलेला असिो. बायनॉसयुलरमधून सहसा जीप ओळखू येणार नाही याची
काळजी घेिलेली असिे. ग्यानीच्या अंगावर र्मथल त्यावर वूलन शटथ व त्यावर फ्लीसचे
स्वेटर. जीपची कं हडशन उत्तम असल्याहशवाय जीप पार्ककगमधून काढायला परवानगी नसिे.
रहजस्टरमध्ये जाण्याची वेळ साडे दहा व अपेहिि परिण्याची वेळ पाच नोंदवून त्याने सही
के ली होिी. वीस दकलोमीटर बर्ाथिून यायला िीस हमहनटे हा त्याचा हहशोब.
या सवथ भागाि कायमस्वरूपी रस्िे नाहीि. बोल्डर, मािी व खडी यांच्या आधाराने
कशी बशी जीप जाि असिे. हहमवर्ाथव झाला म्हणजे रस्िा ददसेनासा होिो. दुिर्ाथ
असलेल्या झाडांच्या सहाय्याने ददशा ठरवून मागथ काढणे हे स्र्ाहनकाना जमिे. पूणथ नव्या
व्यक्तीस आपण कोणत्या ददशेने व कोठल्या दरीि वर्ाथखाली गाडले जाऊ हे कधीच समजि

नाही. गेले अधाथ िास हहमवर्ाथव चालू झाला होिा. जीपच्या चाकाखालील आधी आल्याच्या
मािकट खुणा यावरून ग्यानी जीप चालवि होिा. याच वेळी जीपची चाके भुसभुशीि
बर्ाथि नुसिीच दर्रिाहेि हे त्याला जाणवले. पररसर वृि रे र्च्े या जवळपास असल्याने
अधून मधून उगवलेली खुरटी र्रची झाडे ददसि होिी. खाली उिरून त्याने चाकावर नजर
टाकली. मागील दोन िृहियांश चाके बर्ाथि रुिलेली होिी. आणखी ोकदा जीप ररर्व्हसथमध्ये
टाकू न पहहला हगअर टाकू न जीप पुढे काढण्याचा प्रयत्न त्याने के ला. पण चाके आहेि त्या
रठकाणी दर्रण्याहून अहधक काहींच झाले नाही. जीपचे दार उघडू न खाली उिरण्याहशवाय
दुसरा मागथ नर्व्हिा. जीपच्या त्या मानाने उबदार कोशािून बाहेर पडिाच र्ंडगार वार्याने
गालावर र्ोबाडीि मारल्यासारखे त्याला वाटले. डोळ्यािून पाणी वाहू लागले.
जादकटाच्या हखशािून काढलेल्या नकाशाि आपण कोठे आहोि हे पाहण्याचा ग्यानीने प्रयत्न
के ला पण जवळपासच्या दृश्य खुणा नसिील िर नकाशाि व्यर्थ होिा. िरी पण आपल्या
कॅं पपासून पंधरा दकलोमीटरवर कोठे िरी ोवढेच त्याला समजले.
शरीराचे अंिगथि िापमान दकिी होईपयथि व्यक्ती हजवंि असिे याचे अचूक
मोजमाप कधी झालेले नाही. नाझी छळ छावण्याि र्ंडगार पाण्याि कै द्याना बुडवून दकिी
िपमानास िे हजवंि राहिाि याचे प्रयोग जमथन डॉसटरानी के ले आहेि त्यांचे आकडे प्रहसद्ध
झाले आहेि. आपल्या शरीराचे िापमान 37. 5 सेहल्सयस हस्र्र असिे. पण शरीराच्या
आिील िापमान 25 अंश होईपयंि व्यक्ती हजवंि राहिे. जागहिक सवाथि कमी िापमानास
हजवंि राहहल्याचे प्रौढ व्यक्तीच्या बाबिीिील रे कॉडथ सोळा हडग्रीचे आहे. 1994 साली
नॉवेमधील ोका खेड्यािील अडीच वर्ाथची ोक मुलगी चुकून घराबाहेर पडली बाहेरील
िापमान त्या ददवशी उणे चाळीस होिे. दाराच्या उं बर्याजवळ सकाळी िी सापडली हिचे
हाि व पाय लाकडासारखे झाले होिे. हिच्या शरीराचे अंिगथि िापमान साडे िेरा झाले
होिे. रुग्णालयाि उपचार के ल्यानंिर िी शुद्धीवर आली. पण सवथच व्यक्ती ोवढ्या
नशीबवान नसिाि. र्मॉमीटरने शरीराचे बाह्य म्हणजे त्वचेजवळचे िापमान मोजिा येिे.
शरीराचे अंिगथि िापमान मोजण्यासाठी गुदद्वारािून र्माथमीटर घालण्याि येिो. कारण
बाह्य िापमान मोजण्यासाठीचा िापमापी यासाठी हनरुपयोगी ठरिो.
1964 साली युरोपमध्ये अविापनाचे (हायपोर्र्णमया) िीन मृत्यू याहून सौम्य
िापमानास झाले होिे. हब्ररटश मूर मधील ोका खेड्याि सकाळी सकाळी साडे साि
सेहल्सयस िापमानामध्ये चालण्याच्या स्पधाथ होत्या. त्याददवशी वारे वहाि होिे, अधूनमधून
पाऊसही पडि होिा. आयोजकानी हट्टाने स्पधाथ पार पडली. स्पधेमध्ये भाग घेणार्या िीन
व्यक्ती अविापनामुळे मरण पावल्या. या ददवशी िापमान गोठणस्बदूच्या जवळपाससुद्धा
पोहोचले नर्व्हिे. आजपयंि कोणत्याही शरीरवैज्ञाहनकास अविापनाने दकिी वेळाने व दकिी

िापमानास मृत्यू ओढवेल हे नेमके सांगिा आलेले नाही. प्रत्येक व्यक्तीचा र्ंडीसाठी असलेला
प्रहिसाद बदलिो. पुरुर् हस्त्रयांच्या मानाने शीििापमानास अहधक बळी पडिाि. सडसडीि
व्यक्तीहून जाड्या व्यक्ती र्ंडीस उशीरापयंि जीहवि राहिाि. स्वि:च्या शरीराच्या
प्रहिसादाबद्दल जागरुक असणार्या व्यक्ती अहधक काळ हजवंि राहिाि.
ोकदा शरीरावर र्ंडीचा पररणाम सुरू झाला म्हणजे शरीर प्रहिसाद देऊ लागिे.
स्कीइं ग म्हणजे बर्ाथवरून घसरण्याचा खेळ. या सवथ खेळाडू ना याची सवय झालेली असिे.
बंद गाडीिून बाहेर येऊन हािमोजे काढले व स्की पॅडलचे बंद बांधायला लागले म्हणजे
उघड्या स्की पॅडलच्या धािूच्या भागाचा बोटाना स्पशथ झाला म्हणजे बोटािून र्ंडी
हाडापयंि घुसिे. उघड्या त्वचेचे िापमान त्वररि दहा अंशानी कमी होिे. काहीं सेकंदाि
बोटामधून वेदना मेंदक
ू डे जायला लागिाि. शरीराच्या अनेक दक्रया सहजप्रवृत्तीने घडू न
येिाि. बोटे गारठली म्हणजे त्वचेलगिच्या रक्तवाहहन्यांचे जाळे आकुं चन पाविे.
त्वचेलगिचे रक्त त्याखालील खोल भागाकडे जािे. महत्वाच्या पण अहधक खोलवर
असलेल्या

अवयवांचा रक्तपुरवठा शाबूि ठे वणे

महत्वाचे असिे. नॉवेिील मासेमारी

करणारे व इन्युइट हशकारी मुद्दाम गारठणार्या र्ंडीि र्ोडा वेळ उघड्या हािाने काम
करिाि. र्ोड्या र्ोड्या वेळाने बोटे गारठली म्हणजे परि हािमोजे घािल्यानंिर
रक्तवाइन्यामधील गरम रक्ताचा प्रवाह त्वचेकडे वाहू लागिो. बोटे अशाने कायथिम
राहिाि. या प्रकाराने बोटांचे िापमान साि िे आठ हमहनटाि वीस पासून चाळीस अंश
पयंि वाढिे.
शरीरास र्ंडीची सवय होण्यासाठी हिबेटमधील बौद्ध साधू हािाचे व त्वचेचे
िापमान पंधरा अंशानी के वळ ध्यान करून वाढविाि.

ऑस्ट्रेहलयन मूळ हनवासी

जवळजवळ गोठलेल्या जहमनीवर कपडे न घालिा झोपिाि. दररोज अविापनाच्या सीमेवर
आल्याने सकाळी सूयथ उगवल्यानंिर त्यांच्या शरीराचे िापमान पूवथवि होिे. भारिीयांमध्ये
शरीराचे या पद्धिीचे कोणिेही अनुकूलन झालेले नाही. आपला ददवसभराचा कायथक्रम
नेहमीच्या िापमानास सुरू होिो व नेहमीच्या िापमानास संपिो. र्ंडीच्या ददवसाची
ियारी आधीच के लेली असिे. लोकरीचे कपडे, र्ायरप्पलेसमध्ये इं धन, काश्मीरसारख्या
रठकाणे अंगरख्याि कांगडी व हािाि हसगरे ट हशवाय पुरुर् ददसि नाहीि. काहश्मरी हस्त्रया
अंगरख्याि कांगडी हशवाय बाहेर पडि नाहीि. हगयाथरोहकांच्या शरीराचे िापमान पवथि
चढायला लागल्यानंिर दहा हमहनटाि ोकोणचाळीस िे चाळीस अंशापयंि जािे. अशा वेळी
शरीरािून घामाच्या धारा वहायला लागिाि.

जीपमधून बाहेर आल्यास ोक िास झाला होिा. जीपमध्ये बर्थ बाजूला
करण्यासाठी र्ावडे नर्व्हिे. आधीच्या रट्रपमध्ये िे दुसर्या जीपबरोबर पाठवलेले होिे. या
जीपमधील हत्यारे व र्ावडे कोठे आहे हे समजून आिा उपयोग नर्व्हिा. घाईघाईने ग्यानीने
चालि जाण्याचा हनणथय घेिला. अंदाजे दहा दकलोमीटर जाण्यास चार िास पुरिील.
मनाशी िो म्हणाला. ददशा समजण्याचे कोणिेही साधन सोबि नसिाना दहा दकलोमीटर
जाणे म्हणजे आत्महत्या. महाराष्ट्राि जंगलाि वाट चुकल्याने रात्रभर भटकणारे ज्या
रठकाणाहून प्रारं भ के ला त्याच्या आसपासच सापडिाि. याला चकवा म्हणिाि. मेंदच
ू ी
ददशा ठरवणारी यंत्रणा कशी त्याच त्याच रठकाणी घेऊन येिे हे अजून नीट समजलेले नाही.
पण पिी व वन्य प्राणी कधीही वाट चुकि नाहीि. त्याना जेर्े जायचे आहे िेर्े िे अचूक
पोहोचिाि. मध्यप्रदेशािून आणलेला ोक वाघ भंडारा हजल्ह्यािून सहा महहन्याि दोनशे
दकलोमीटर वरील त्याच्या मूळच्या वसहिस्र्ानाि पोहोचला.
र्ू टभर बर्ाथिून पावले टाकि रस्िा न ददसि जाणे हे दकिी अवघड आहे हे
ज्याच्यावर हा प्रसंग आला आहे त्यालाच समजिे. अंगावरील जादकटाचा र्ंडीपासून
संरिणासाठी र्ार उपयोग होि नाही हे त्याच्या ध्यानाि अध्याथ िासापूवीच आले होिे.
र्ंडीमध्ये िुम्ही जेवढी हालचाल अहधक कराल िेवढे शरीराच्या आिील भागािून उणतण रक्त
त्वचेजवळ येिे. त्वचेजवळील रक्तवाहहन्या मोठ्या झाल्याने शरीरािील उणतणिा
कपड्यामध्ये शोर्ली जािे. घामाने व वरील हहमामुळे ओले झालेले कपडे अहधक उणतणिा
शोर्ून घेिाि. हालचाल के ल्यामुळे जेवढी उणतणिा हनमाथण झाली त्याचा आिा उलटा
पररणाम र्व्हायला लागला. कपडे घामामुळे अहधक र्ंड झाले. बहुिेक आमीमधील व्यक्तींच्या
शरीरावर सििच्या व्यायामामुळे त्वचेखाली पोटाखाली कोठे ही मेदाचे र्र साठलेले
नसिाि. त्वचेखालील मेद म्हणजे उणतणिा रोधक र्र. शरीरािील उणतणिा शरीरािच राहू
देण्याचे ोक महत्वाचे साधन.
शरीरािून बाहेर पडलेल्या उणतणिेमुळे वाढलेले शरीराचे िापमान सिरा हमहनटाि
परि सामान्य म्हणजे 37. 5 झाले. त्यानंिर मात्र िापमान कमी होऊ लागले. 36. 1 अंश
िापमानास मान व खांद्याचे स्नायू िाठर होऊ लागिाि. शरीरास हुडहुडी भरण्यापूवीची ही
अवस्र्ा आहे. हुडहुडी भरणे म्हणजे शरीर र्डर्डण्यामुळे अहधक उणतणिा हनमाथण करण्याचा
प्रयत्न करीि असल्याची खूण. मेंदच्ू या िळाशी असलेल्या अधोर्ॅलॅमस (हायपोर्ॅलॅमस) मध्ये
शरीराचे िापमान हनयंत्रण कें द्र असिे. त्यामधून आलेल्या हसग्नलनुसार त्वचेलगिच्या सवथ
रक्तवाहहन्या आकुं चन पाविाि. र्ंडीमुळे हािा पायाची बोटे काकडिाि. बोटे दुखायला
लागिाि. बर्ाथि चालिाना आधारासाठी ोका झाडाची र्ांदी त्यानी मोडली. र्ांदी ओली

असल्याने झाडापासून वेगळी करण्यासाठी अहधक श्रम करावे लागले. कोठू न िरी मदि
हमळाली नाही िर आपले काहीं खरे नाही असे त्याला वाटू न गेले.
आणखी पंचेचाळीस हमहनटे ग्यानी चालिच राहहला. भुसभुशीि बर्ाथि चालण्याचा
वेग सहा पटीनी कमी होिो. अंधाराि िर िो आणखी कमी कारण ठे वलेला पाय दकिी खोल
जाईल याचा अंदाज घेऊनच दुसरे पाऊल उचलावे लागिे. बर्ाथमध्ये टॉचथचा उपयोग
जवळजवळ होि नर्व्हिा. चंद्र उगवण्यास अजून दोन िास लागणार. 35 हडग्री सेहल्सयस
िापमान ही सौम्य अविापन झाले असल्याची खूण. या िापमानास शरीराला हुडहुडी भरिे.
या हुडहुडीमुळे स्नायूमधून उणतणिा बाहेर पडिे. आिा पुढे जाण्याचा हवचार सोडू न मागे
जीपपयंि जावे असे त्याला वाटू लागले. जादकटाच्या हखशािून त्याने परि नकाशा काढला.
जीप कोठल्या ददशेला आहे िे त्याला ठावूक होिे. त्यासाठी दीड दकलोमीटर मागे जायला
हवे होिे. शरीराचे िापमान 35 हडग्री झाले आहे याची जाणीव मेंदल
ू ा होि नाही. मेंदच्ू या
हनणथयानुसार दीड दकलोमीटर परि जीप मध्ये गेलो की र्ंडीचा पररणाम र्ांबेल.

आकृ हि- अविापन टप्पपे
पण परि दीड दकलोमीटर चढण्यासाठी लागणारी ऊजाथ खचथ करणे अहधक कठीण
होणार. आिापयंि हािा पायाचे स्नायू र्ंडीने कडक झालेले होिे. त्यांचे आकुं चन नीटसे होि
नर्व्हिे. ोकदा पाय िाठ झाले म्हणजे िे वाकणे अहधक कठीण. भयंकर आजारािून उठलेल्या
रुग्णासारखे हाि शरीरापासून लांब करून सावकाश लांब पायाच्या दकड्यासारखा ग्यानी
चालायला लागला. अधून मधून अस्पष्ट ददसणार्या र्र वृिाच्या सावल्या व अंधाराि शुभ्र
प्रकाश परावर्णिि करणारे हहम यामधून वाट काढि िो चालि होिा. आपल्या िंबूि
हमत्रांच्या बरोबर गरम सिि उकळि ठे वलेल्या चहाचे घुटके आठवायची ही वेळ नर्व्हिी.
पण जवळपास असलेली उबदार जीप गाठणे हे ोकमेव ध्येय्य त्याच्या समोर होिे. त्याने

अंिर लवकर कापण्यासाठी र्ोडा वेग वाढवला. ोकदा जीपमध्ये हशरले की आठ दहा
िासानी मदि हमळाली िरी चालेल. ोका र्रच्या सावलीि आडवा पडलेला काळ्या रं गाचा
ओंडका त्याला ददसला नाही. वेग वाढल्याने िो िसा बेसावध होिा. कसा कोण जाणे त्याचा
बुटासहहि डावा पाय ओंडसयाखाली गेला व ग्यानी सरळ िोंडावर आडवा झाला.
गोंधळाच्या हस्र्िीि हनणथयिमिेवर पररणाम होिो. कसाबसा त्याने दुखरा पाय बुटासहहि
ओंडसयाखालून सोडवला.
र्ोडावेळ िो हहमावर उिाणा पडू न राहहला. कानाचे पडदे ढोलासारखे वाजू
लागलेले त्याला जाणवले. घोट्याखालील पाय चांगलाच दुखावला होिा. जादकटाि गेलेल्या
हहमाचे पाणी र्व्हायला लागले होिे. डोसयावरील हेलमेट हनसटलेले होिे. त्याने आधी
हेलमेट शोधून काढले. हेलमेटच्या आिील बाजूस लोकरीचे अस्िर असल्याने त्यामधून
उणतणिा रटकू न रहाि असे. डोसयावर आणखी ोकदा पडलो िर हेलमेटच त्याचा जीव
वाचवेल याची त्याला खात्री होिी. या र्ोड्याशा हालचालेने सुद्धा त्याला दमायला झाले.
ोक चांगली बाब म्हणजे दोन्ही हािमोजे हािाि शाबूि होिे.
शरीराचे िापमान नेहमीपेिा कमी र्व्हायला लागले म्हणजे मेंदि
ू ील रसायनांची
कायथिमिा कमी होि जािे. शरीराचे िापमान ोका अंशाने कमी झाले म्हणजे मेंदच्ू या
चयापचयाचा वेग पाच टससयानी कमी होिो. शरीराचे गाभा िापमान 33. 5 झाले म्हणजे
हवसरभोळे पणा यायला लागिो. आपण के लेली कृ िी दकिी वेळा के ला याचे भान रहाि
नाही. उदाहरणार्थ सारखे घड्याळ पाहणे. घड्याळािील आकडे काय दशथविाि हे समजि
नाही. उणे वीस िापमानास दर चाळीस हमहनटास अंिगथि िापमान ोका अंशाने कमी होिे.
32. 2 िापमानास औदाहसन्य येिे. िर 32. 1 िापमानास ग्लानी. या िापमानास
अविापनाची सीमा म्हणिाि. 31. 1 िापमान झाले म्हणजे शरीर आणखी ोकदा
र्डर्डायला लागिे. उणतणिा हनमाथण करण्याचा हा शेवटचा प्रयत्न. रक्त हळू हळू घट्ट
र्व्हायला लागिे. अहि र्ंडीि पूवी गाडीच्या इं हजनािील ऑइल घट्ट र्व्हायचे िसे. या
वेळेपयंि शरीराचा चयापचय पंचवीस टससयानी कमी झालेला असिो. मूत्रस्पड अशा वेळी
सुद्धा शरीराच्या महत्वाच्या अवयवामधील रक्तामधील नको िे घटक वेगळे करून पाठवीि
असिाि. मूत्र हवसजथन करावे अशी िीव्र जाणीव अशा िापमानास होिे. 30. 5 िापमानास
चेहरे ओळखणे र्ांबिे.
िीस िापमानास हृदयाची हवद्युि िरं ग यंत्रणा चेिांच्या शीिकरणामुळे नीट काम
करे नाशी होिे. हृदय बेिाल होिे. नेहमीचा हृदयाच्या कायाथि अस्लदे व हनलये ोका क्रमाने
आकुं चन पाविाि. हृदयािून शरीरास रक्ताचा पुरवठा सुरळीि होण्यासाठी हे आवश्यक
असिे. पण िीस िापमानास हृदयािून नेहमीपेिा दोन िृहियांश रक्त शरीरास पुरवले जािे.

पररणाम दृहष्टभ्रम व कानामध्ये आवाज ऐकल्याचा भास होिो. बहुिेकांच्या कानाि घंटा
वाजल्याचा भास होिो. शूणतक झाडांच्या मागून घोडागाड्या येि आहेि असे वाटू लागिे. उभे
राहण्याचा प्रयन ग्यानीने के ला पण िो कोसळला. पाय आखडू न गेल्याने उभे राहणे त्याला
जमले नाही. पण रांगि जाऊ शकू असे त्याला वाटले. उभ्या के लेल्या जीपपयंि सहज जाऊ
असे वाटू न िो खुरडायला लागला.
शरीराचे िापमान 29. 4 म्हणजे िुम्ही मृत्यूच्या दाराि उभे असल्याची खूण. या
िापमानास ोकाोकी मानहसक उद्रेकामुळे व्यक्ती शरीरावरील कपडे टरा टरा र्ाडू न टाकिे
ककवा काढू न टाकिे. या प्रकारास हवरोधाभासात्मक प्रहिदक्रया म्हणिाि. जेर्े शीिलाटेमध्ये
शरीराचे िापमान झपाट्याने कमी होिे अशा व्यक्ती मृत्यू पावल्यानंिर पोलीसाना अशा
के सेसमध्ये व्यक्तीवर शाररररक अत्याचार झाले असून त्या ददशेने िपास चालू होिे. हे असे
कसे होिे हे अजूनही नीट समजले नाही. पण बेशुद्धावस्र्ेि जाण्यापूवी त्वचेलगिच्या सवथ
रक्तवाहहन्यांचा आधीच संकोच झालेला असिो. या रक्तवाहहन्या पुन्हा ोकदा मोठ्या
होिाि. त्यामुळे त्वचेचे िापमान अहधक होऊन चटका बसल्याची जाणीव होऊन व्यक्ती
शरीरावरील कपडे र्े कू न देिे. आपण शेगडीजवळ बसलो आहोि, आिा कपड्यांची काय
आवश्यकिा? पण लवकरच व्यक्ती भानावर येिे. जवळ पास मदि करणारा कोणीही नाही.
ोकटेपणाच्या भावनेमध्ये शुद्ध कधी जािे हे ग्यानीला समजलेसद्ध
ु ा नाही.
अविापनाची ोक रे र्ा आहे. जोपयंि शरीर पुरेसे गरम आहे िोपयंि व्यक्ती मृि
होि नाही. वरकरणी अविापनामुळे मृि वाटणार्या व्यक्तीना आवश्यक उपचार व मदि
हमळि राहहल्यास त्या परि हालचाल करू शकिाि. रात्री नऊ वाजिा कें र्व्हािरी ग्यानीची
शुद्ध हरपली. सकाळी सािवाजेपयंि ग्यानी परिला नाही. जीप िळावर आली नाही हे
वाहन हनरीिकाने रात्री दहा वाजिाच कमांडटं साहेबाना कळवले होिे. रात्री हहमवर्ाथव
असल्याने शोध मोहहम सकाळी सािवाजिा सुरू करायची याच्या सूचना नव्या िुकडीस
हमळालेल्या होत्या. ोक बर्ाथमध्ये चालिील असे टायसथ असलेली जीप, उत्तम बायनॉसयुलर,
ब्लॅंकेटस, र्माथसमध्ये कॉर्ी, स्वेटसथ स्ट्रेचर व ोक प्रहशहिि हॉहस्पटल स्टार् यांच्यासह
जीप माचथ झाली. पस्िीस हमहनटानी सचथ जीपला ग्यानी ज्या जीपमधून गेला होिा िी ोका
ओंडसयाजवळ भुसभुशीि हहमामध्ये अधथवट गाडलेली सापडली. ग्यानीच्या जीपपासून
शंभर मीटरवर ोका चाळीस र्ू ट उं चीच्या कड्याजवळ हािापायाची लाकडे झालेला ग्यानी
ददसला. हजवंि असल्याची कोणिीही खूण त्याच्या चेहर्यावर नर्व्हिी. कोरड्या पडलेल्या
लांबीप्रमाणे त्याचे अवयव हर्जले होिे. त्याच्या पापण्या उघडू न टॉचथचा प्रकाश टाकू न
हॉहस्पटल स्टार्ने डोळ्याच्या बाहुलीवरील पररणाम पाहहला. बाहुलीची हालचाल शून्य.

व्यक्ती वैद्यकीय दृणतट्या मृि असल्याची ही खूण आहे. शीि प्रदेशाि अविापनामुळे
शीिलाटेमध्ये सापडलेल्या व्यक्तीवर कसे उपचार करायचे याचे ट्रेस्नग ददलेले असिे. अशा
रुग्ण मृि ददसि असिील िरी उपचार करून त्यािील दहापैकी आठ व्यक्ती मृत्यूच्या दारािून
परि आणिा येिा. सामान्य रुग्णालयामधील िज्ञानी अविापन हे र्क्त वैद्यकीय
पुस्िकामधूनच अभ्यासलेले असिे.
उणतणिा म्हणजे रें णूंचे वेगाने होणारे आंदोलन. रे णूंचे आंदोलन नाही म्हणजे र्ंडी.
बोली भार्ेि आपण जसे प्रकाश व अंधार हे शब्द वापरिो. िेर्े अंधार आहे म्हणजे
प्रकाशाचा अभाव. अंधार प्रत्यिाि नाही. आहे िो प्रकाशाचा अभाव. िसे रे णच्ूं या
आंदोलनाचा अभाव म्हणजेच र्ंडी. हनरपेि शून्य म्हणजे - 272

िापमानास रे णूंची

आंदोलने जवळजवळ र्ांबिाि. या िापमानास वायूंची हस्र्हि द्रवरूप, द्रव घनरूप व धािू
अहधक घन होिाि. हजवाणूंची वाढ र्ांबिे. रासायहनक दक्रया होि नाहीि. मानवी
शरीरािील चयापचयाचा वेग अविापनाि कमी होिे. र्ु फ्र्ु सामधील ऑहससजन कमी
प्रमाणाि वापरला जािो. हृदयािून होणारा रक्तपुरवठ अत्यंि कमी होिो. सामान्य
िापमानास हृदयािून कमी रक्त पुरवठा झाल्याने मेंदम
ू ध्ये कायमस्वरूपी बदल होिाि. पण
शीि िापमानास मेंदच
ू ी ऑहससजनची गरज कमी झाल्याने शीि िापमानास टप्पप्पयाटप्पप्पयाने
शरीराचे िापमान पूवथवि झाल्यास मेंदू परि प्रहिसाद देऊ शकिो.
नेहमी र्डर्डणार्या हृदयावर शस्त्रदक्रया करण्यापेिा हस्र्र हृदयावर शस्त्रदक्रया
करणे सुलभ होिे. शस्त्रदक्रया झाल्यानंिर शरीराचे िापमान हळू हळू पूवथवि झाले म्हणजे
ोक हवद्युि धक्का ददला म्हणजे हृदय पुन्हा धडधडू लागिे. जीपमधून स्ट्रेचर बाहेर काढू न
अहसस्टंट ियार होिा. त्यावर ब्लॅंकेट पसरले. ग्यानीच्या चेहर्यावरील साठलेले हहम बाजूला
के ले. ग्यानीच्या शरीरावर दोन ब्लॅंकेट्स घालून हािावर हािमोजे चढवले. पायािील बूट
काढू न पायावर लोकरीचे मोजे चढवले. ओल्या पायमोजासहहि बुटामध्ये पाय असल्यास
बोटाना हहमदंश होण्याची शसयिा अहधक असिे.
वीस हमहनटाि सवाथि जवळ म्हणजे दहा दकलोमीटर वरील मेहडकल टेंटजवळ जीप
पोहोचली. मेहडकल टेंट म्हणजे ोक शीि प्रदेशािील ोक लहान सुसज्ज हॉहस्पटल होिे.
टेंटमधून आणखी दोघे जीपजवळ धावले. ोक दोन िीन म्हणून त्यानी ग्यानी सहहि स्टेचर
उचलले. व हर्ोटरमध्ये नेले. टेबलावर असलेल्या वॉटर बेड मध्ये गरम पाणी होिे. त्यावर
ोक उबदार शाल. ही व्यवस्र्ा आजही काश्मीरमधील बहुसंख्य हॉटेल्स मध्ये आहे. इलेहसट्रक
ब्लॅंकेटस हवजेच्या सहाय्याने अंर्रूण उबदार ठे विाि. पण हॉट वॉटर बेड अहधक
पररणामकारकपणे ऊब पुरविो. मेल नसथने ग्यानीच्या ट्राउझर कात्रीने र्ाडू न शरीरापासून

वेगळ्या के ल्या. त्या मूत्रहवसजथनामुळे आधीच गोठलेल्या होत्या. अंडरवेअर बाजूला के ली.
अंगाबरोबर असलेले कपडे काडथबोडथ सारखे कडक झालेले होिे. छािीस हृदयाचे ठोके व
ददसिील असा मॉहनटर लावला. पल्स मीटर आधीच बोटाला जोडलेला होिा. त्याच्या
गुदद्वारामधून अचूक िापमान मोजणारा हडहजटल र्मॉमीटर घािला गेला. आंिरभागािील
िापमान मोजण्याचे ोवढे अचूक उपकरण दुसरे नाही. ोका िणाि बाहेरील मॉहनटर वर
िापमान झळकले 26. 2 याच वेळी पल्स मीटर हृदयाचे ठोके 24 दाखवीि होिा. उपचार
करणार्या डॉसटरानी आजपयंि ोवढ्या कमी िापमानाच्या कोणत्याही रुग्णावर उपचार
के लेले नर्व्हिे. रुग्णाचे प्राण जाऊ नयेि व िो परि हजवंि रहावा यासाठी काय करावे हे
त्याला समजेना.
अविापनाच्या िडाख्याि सापडलेले रुग्णांचा

हॉहस्पटलमध्ये उपचार करिाना

मृत्यू होि असे. या प्रकारास पुन्हा िापनाचा शॉक म्हणिाि. शरीराच्या र्ंडीने आकुं चन
पावलेल्या रक्तवाहहन्या िापमान वाढि असिा मोठ्या झाल्या म्हणजे रक्तदाब ोकाोकी
कमी होऊन असे मृत्यू होि. शरीराच्या हलसयाशा हालचालीमुळे हृदयाच्या स्नायूंची र्डर्ड
होऊन हनलय हवकं पन (र्व्हरें ट्रसयुलर दर्हब्रलेशन) होिे. 1980 साली ोका डेन्माकथ मधील
महच्छमारी बोटीसोबि र्ंडगार पाण्यामधून बाहेर काढले. दीडिासांच्या प्रयत्नानंिर त्याना
डेकवरून खाली उबदार जागी हलवले. स्वि:च्या पायानी िे चालि हजना उिरले. खाली
उिरिानाच िे सवथ सोळाच्या सोळाजण मरण पावले.
िापमान 26 अंश सेहल्सयस टेदिहशयनने डॉकटराना सांहगिले. बाहेरून
आणल्यानंिर सुद्धा िे दोन दशांशानी कमी झालेले होिे. याचा अर्थ बाह्य िापमान अजून ही
कमी होि होिे. डॉसटरानी त्वररि उबदार सलाइन रुग्णामध्ये चढवण्याचा हनणथय घेिला.
मायक्रोओर्व्हनमध्ये 43 अंश िापमानास आधीच गरम के लेले सलाइन रुग्णाच्या हशरे मधून
वाहू लागले. मध्यम वजनाच्या पुरुर्ास ोक अंश सेंरटग्रेड शरीराचे िापमान वाढण्यासाठी
60 दकलोकॅ लरी उणतणिेची आवश्यकिा असिे. ोक दकलोकॅ लरी म्हणजे ोक हलटर पाण्याचे
िापमान ोक अंश सेहल्सयसने वाढण्यासाठी आवश्यक उणतणिा. साठ अंश िापमानाच्या
शंभर हमहल सूपमधून िीस दकलोकॅ लरी ोवढी उणतणिा हमळिे. बाहेर पाऊस पडि असिाना
चहा ककवा गरम कॉर्ीचे घुटके आपण का घेिो याचे उत्तर हमळणार्या उणतणिेमध्ये आहे.
अद्ययावि रुग्णालयािून उपलब्ध असणारे कार्णडयोपल्मनरी बायपास मशीन असिे
िर रुग्णाच्या शरीरािील रक्त बाहेर काढू न उबदार िापमान झाल्यानंिर परि रुग्णामध्ये
घालिा आले असिे िर दर िीन हमहनटाि ोक अंश सेंरटग्रडने त्याचे िापमान वाढले असिे.

अशी यंत्रणा सीमेवरील वैद्यकीय सुहवधामध्ये अर्ाथिच नर्व्हिी. डॉसटराना आिा पयाथयी
व्यवस्र्ा करण्याचे ठरवले.
हर्ोटरमध्ये पेररटोहनयल डायहलहससची व्यवस्र्ा करा त्यानी नर्ससग व हर्ोटर
स्टार्ला सांहगिले. काहीं हमहनटाि ोक मोठा कॅ र्ेटर (सुई असलेली प्पलॅहस्टकची नळी)
रुग्णाच्या पोटाि घािली. उबदार सलाइन पोटािील अवयवाभोविी जमा होि होिे. ोका
दुसर्या कॅ र्ेटरमधून िे बाहेर येि होिे. गाडीच्या रे हडोटरमध्ये इं हजन र्ंड करण्यासाठी
कू लंट असिे. ज्या रठकाणी गाडी अहधक र्ंड होऊन बंद पडिे अशा रठकाणी रे हडोटर मधील
द्रव गरम करून इं हजन उबदार ठे वावे लागिे. रुग्णाच्या पोटािील अवयव हमळालेल्या
उणतणिेमुळे हळू हळू कायथिम होऊ लागले. आणखी ोक कॅ र्ेटर रुग्णाच्या मूत्राशयाि
घािला. उबदार सलाइनची ोक बॅग मूत्राशयाि ररकामी झाली.
रुग्णाचे कडक अवयव हशहर्ल झाले. नाडीचे ठोके सुधारले. कार्णडओग्राम मध्ये मात्र
अजूनही अविापन झाल्याची खूण असणारी J आकाराचा आलेख ददसि होिा.
अविापन J असलेला हृदयालेख

ह्रदय काहीं कारणाने अहनयहमि झाले िर बाहेरून हृदयास सौम्य शॉक देऊन
त्याची गहि सुधारिा येिी. या प्रकारास डीदर्हब्रलेशन- हवकं पन म्हणिाि. हव्या त्या
िमिेचा डीसी करं ट यासाठी वापरिाि. शस्त्रदक्रया चालू असिाना ककवा अपघािानंिर
हृदयाची अहनयहमि गहि हनयहमि करण्यासाठी हवकं पनाचा उपयोग होिो. शरीराचे
अंिगथि िपमान ोवढे कमी असिाना हवकं पनाचा दकिी उपयोग होईल याबद्दल डॉसटर

साशंकच होिे. रुग्णाच्या हबछान्याभोविी नसेस, वैद्यकीय स्टार् यानी िासभर कोंडाळे
के लेले होिे. हृदयाची गहि , हबछान्याचे िापमान यावर सवांचेच लि होिे. ोकट्याने जीप
घेऊन कशाला बाहेर पडायचे सोबि कोणीिरी न्यायला काय झाले होिे यावर सवांचीच
कु जबूज चालू होिी. आणखी ोक हलटर सलाइन शरीराि गेल्यानंिर रुग्णाचा प्रहिसाद चालू
झाला. ग्यानीचा रक्तदाब अजून बराच कमी होिा. हािा पायाच्या रक्तवाहहन्यामधून वेगाि
रक्त वाहू लागल्याने रक्तदाब कमी झाला. घाम व मूत्रहवसजथनामुळे रक्ताचा र्व्हॉल्यूम कमी
झालेला होिा. दर पंधरा िे वीस हमहनटाि ग्यानीच्या शरीराचे िापमान ोका अंशाने वाढि
होिे. हृदय हवकं पन के ले नाही िर रक्तदाब पुरेशा वाढणार नाही असे वाटू न िीनशे
हमहलर्व्होल्टचा ोक व त्यानंिर दुसरा शॉक ग्यानीच्या उघड्या छािीवर ददला. दुसर्याच
हमहनटास हृदयाची गहि सुधारली. त्यापाठोपाठ रक्तदाब साठवर आला. ग्यानी आिा
झोपेच्या अमलाखाली होिा.
गडद अंधाराि आपण आहोि. खोल पाण्यािून वर येि आहोि. ोक आश्वासक
आवाज कानाि हशरिोय, 'ग्यानीजी कसे आहाि ? माझा आवाज िुम्हाला ऐकू येिोय काय?'
आवाज ऐकू िर आला पण डोळे अहिशय जड झाले आहेि. डोळे उघडायची मुळीच इच्छा
नाही. पण पुन्हा ोकदा 'डोळे उघडा' पूवीचाच आवाज. डोळे उघडल्यानंिर ोक िीव्र
प्रकाशाची हिरीप आली. आपण कोठे आलो आहोि? जीप घेऊन अन्न पुरवण्यासाठी आपण
बाहेर पडलो होिो. ही ोवढी पांढरे हहरवे हॉहस्पटलमधील कपडे घािलेली माणसे माझ्या
भोविी काय करिाहेि? ग्यानीला समजेना. 'िुम्ही बर्ाथि अधथवट गाडलेले सापडलाि.
िुम्ही सध्या जवळच्या हॉहस्पटलमध्ये आहाि. दीड ददवसाि िुम्हाला काय झाले होिे हे
कदाहचि िुम्हाला आठवणार नाही. िुमच्यामध्ये ऊब आणण्याचा प्रयत्न आम्ही के लाय'
डॉसटर म्हणाले. ग्यानीने होकारार्ी मान हलवण्याचा प्रयत्न के ला. मान व पाठ खडी
दाबण्याच्या रुळाखाली चेचल्यासारख्या वेदना त्याला होि होत्या. पण लि वेधून
घेण्यासारख्या वेदना त्याच्या हािाच्या व पायांच्या बोटांिून झाल्याने त्याने र्क्त मान
वळवून हािांच्या बोटांकडे पाहहले. त्याचे नेहमीचे हािमोजे हािावर नर्व्हिे. बोटे उघडीच
होिी. त्यामधून दर्कट िांबड्या रं गाचा द्रव पाझरि होिा. रक्तापेिा दर्कट द्रव बोटामधून
कसा हे त्याला समजेना.
मी जे सांगिो आहे िे समजल्याबद्दल शसय झाल्यास र्क्त मान हलवीि रहा. िुला
बोलायला अजून नीटसे येणार नाही. सवथ शरीरभर िुला वेदना होि आहेि हे आम्हाला
ठावूक आहे. चवदा िास हहमाबरोबर राहहल्याने िुझ्या हािापायाची बोटे गोठलेली होिी.

त्यारठकाणी हहमदंशा मुळे र्ोड आले. या र्ोडामधून आिा पाणी वहायला लागले आहे.
हहमामुळे शरीराच्या त्वचेलगिच्या उिी गोठू न त्यािील पाणीसुद्धा गोठले. गोठल्याने उिी
मृि झाल्या. मृि उिी सभोविी असलेल्या पेशीमधील पाणी ओढू न घेि असिाि. त्यामुळे
उिींचा रक्तपुरवठा र्ांबला. िुझ्या बोटाना हहमदंशामुळे झालेल्या जखमा वरवरच्या वाटि
आहेि. आठवड्याभराि र्ोड बरे होिील. त्याखालील उिी नव्याने ियार होिील. जर िसे
झाले नाही िर त्वचा व नखाना ऑहससजन न हमळाल्याने काळे पडिील. असे झाले िर
आम्हाला नाइलाजाने िुझी बोटे जीव वाचवण्यासाठी कापून टाकावी लागिील. पण असे
घडणार नाही असे आम्हाला आज िरी वाटिे.

आकृ हि हहमदंश झालेली हािाची बोटे
ग्यानी दकिी वेळ उबदार ब्लॅंकेटखाली व उबदार वॉटर बेडवर झोपला होिा हे
त्याला कळले नाही. पण जागे झलयानंिर पोटामधील व मूत्रस्पडािील नळ्या गायब होत्या.
बेडभोविी उभी असलेल्या व्यक्तींचे कोंडाळे नसल्याने रूममध्ये भरपूर उजेड होिा. ोका
ददवसाि अंधारािून भरपूर प्रकाशाि आल्याची जाणीव ग्यानीला झाली. ज्या रठकाणी
स्र्ायू (मॅटर) आहे िेर्े उणतणिा आहे. जेर्े रे णूंमध्ये कं पने आहेि िेर्ेच उणतणिा हनमाथण होिे.
हवश्वामध्ये असलेल्या अज्ञाि पोकळीि र्ंडी सवथत्र आहे. उणतणिा म्हणजे ऊजेची लहान बेटे.
अनंि पोकळीि मात्र अहि र्ंडीहशवाय दुसरे काहींही नाही.
ग्यानीच्या जवळ उभे राहून कोणीिरी बोलि होिे. कमांडटं , ग्यानीचे हमत्र आहण
दुसर्या जवळच्या रे हजमेंट मधील भेटायला आलेला ग्यानीचा मोठा भाऊ त्याला म्हणि होिे
"आिा र्ंडीिर वाजि नाही ना?

वरून खाली

प्रस्िरारोहण हा धाडसी क्रीडाप्रकार आजच्या िरुणामध्ये चांगलाच लोकहप्रय होि
आहे. कोणत्याही क्रीडा प्रकाराि काहीं पथ्ये पाळावी लागिाि. दकिीही काळजी घेिली िरी
उत्तम प्रस्िरारोहण करणार्या व्यक्तीकडू न काहीं चुका होण्याची शसयिा असिे. बहुिेक
प्रस्िरारोही उं चावरून खाली पडू न जखमी होिाि ककवा मृत्युमुखी पडिाि. अशाच ोका
प्रस्िरारोहीच्या आयुणतयािील प्रसंग. असा प्रसंग प्रत्येक प्रस्िरारोहीच्या आयुणतयाि येईलच
असे नाही.
********
लांबून पाहहले िर खडकावर हचकटलेल्या
ोखाद्या घोरपडीसारखा समीर ददसि होिा. डावा
हाि लांबवलेला. डाव्या हािाची बोटांची पकड
घट्ट खडकाि आधारासाठी रुिवलेली. डावा पाय
खडकािील खाचेच्या आधाराने वर जाण्यासाठी
ियार. शरीराचे सवथ वजन डाव्या पायाच्या
िुलनेने

उजव्या

पायाच्या

अंगठ्यावर.

प्रस्िरारोहणाच्या भार्ेि शास्त्रशुद्धपणे सरळ
कड्यावर चढण्यासाठी आवश्यक पण सुरहिि
घटकांचा हवचार करून समीरचे प्रस्िरारोहण
चाललेले होिे. अडचण र्क्त उजव्या हािाची
होिी. त्याच्या डोसयापासून दोन र्ु टावर असलेल्या खडकामधील टेंगळासारख्या
उं चवट्याचा उजव्या हािाने आधार घेऊन डाव्या पायाने दोन र्ू ट वर चढले की सरळ खडक
माथ्यावर. वर जाऊन दहा बारा र्ोटो काढले की चार िासाि घरी. सायंकाळी नेहमीच्या
पुण्यािील कॉर्ी शॉपमध्ये हमत्रांच्याबरोबर काय करायचे याचा प्पलॅन डोसयाि होिाच.
समीरजवळ हगयाथरोहणासाठी लागणारी रोप नर्व्हिी ोवढीच उणीव. पाठीवरील
सॅकमध्ये आवश्यक सामान, र्ोडी सॅंडहवचेस, पाण्याची मेटल बॉटल, हपवळसर रं गाचा
टीशटथ अंगावर, कशीही वापरली िरी चालेल अशी भक्कम िीस हखशांची ट्राउझर, पायाि

हगयाथरोहणासाठी आवश्यक बूट होिे. बुटांच्या िळव्याला खडकावर हचकटू न बसिील असे
खास सोल बसवलेले होिे.
िीन्ही रठकाणी दोन्ही हाि व ोक पाय घट्ट व हस्र्र होिे. उजवा हाि मात्र सुटा
िाणलेला होिा. उजव्या हािाच्या बोटाना खडकावरील टेंगळापयंि पोहोचण्यासाठी पाच
इं च वर सरकण्याची गरज होिी. हाि अजून र्ोडा लांब असिा ककवा स्वि:ची उं ची र्ोडी
अहधक असिी िर बरे झाले असिे. पण त्याचा हवचार करण्याची ही जागा नर्व्हिी.
ट्राउझरच्या पुढील हखशाि राळ भरलेली होिी. उजवा हाि उजव्या हखशाि व डावा हाि
डाव्या हखशाि घािला िरी िळव्याना राळ लागावी यासाठीची ही सोय. िळव्यावरील
घामाने पकड सुटू नये म्हणून राळ नसेल िर प्रस्िरारोहण करणार्यानी कडे चढणे रद्द
करावे असा सल्ला ददला जािो. प्रत्येक छंदासाठी हनयम ठरलेले आहेि. जसे
हगयाथरोहणासाठी हखळे असलेले बूट व आइस अॅसस, सायकलपटूसाठी हेल्मेट, िसे
प्रस्िरारोहण करणार्याजवळ दोन टन वजन पेलू शके ल अशी रोप आहण राळ.
काळजीपूवथक समीरने डावा पाय खाचेमधून काढला. आधाराहशवाय डावा पाय
उभ्या खडकावर लोंबकळि होिा. हनरर्थकपणे त्याने िो िसाच लोंबकळू ददला. डाव्या
हािाच्या बोटांचे स्नायू र्कल्याचे त्याला जाणवले.

उजव्या पायाच्या बुटािील पाऊल

शरीराचा सवथ भार सांभाळू न र्कले होिे. पावलाची भगभग वाढली. त्वररि काहींिरी
हनणथय घेणे आवश्यक होिे. आपल्याजवळ पयाथय काय याची उजळणी चालूच होिी.
प्रस्िरारोहणाच्या भार्ेि अशा चढाईला 'डायनो' (घोरपडीसारखी) असे म्हणिाि. सवथ
शक्ती ोकवटू न वर जाण्यासाठी के लेली हालचाल. चढाई करणारा अशा वेळी सवथ आधार
सोडू न हािापायांची हालचाल करून झेप घेिो. अशा वेळी अहधक वर परि पकडणे अपेहिि
असिे. भीमाशंकर अरण्याि शेकरू ोका झाडावरून दुसर्या झाडावर जाण्यासाठी अशा
हालचाली करिे. पण शेकरू िे शेकरू आहण समीर म्हणजे समीर. ही शेकरू चढाई र्ार
उं चीची नर्व्हिी. र्क्त सहा इं च वर पकडले म्हणजे झाले. सहा इं च उं चावरील पकड भक्कम
होिी. हे आपण सहज करू शकिो ोवढा आत्महवश्वास त्याच्याकडे होिा. माउं ट अबू मधील
प्रस्िरारोहण संस्र्ेि या खडकाहून अवघड कडा िो दहा वेळा चढू न गेला होिा. अर्ाथि
कृ हत्रम कड्यावरून खाली घसरले िर र्क्त चार र्ू ट उं चावरून पडायला लागले असिे.
खाली र्ोमची गादी कायम अंर्रलेली असायची. दुदव
ै ाने या रठकाणी प्रस्िरारोहण
संस्र्ेिील प्रहशिण चालेलेले नर्व्हिे.

डायनो चढाई
पुण्यापासून दोन िासांच्या अंिरावरील सहसा ोकट्याने धाडस न करण्यासारख्या
रठकाणी समीर पोहोचला होिा. दोन वेळा हमत्रांबरोबर येऊन त्याने कड्याच्या चढणीचा
अभ्यास के लेला होिा. गेल्या आठवड्याि ोकट्याने दीडशे र्ू ट सरळ्सोट कडा चढिा येईल
या आत्महवश्वासाने दोन ददवसांच्या सुटीि िो येर्े पोहोचला. सोबि हमत्राला आणावे िर
कडा चढण्यािील हिल त्याला ोकट्याला अनुभविा आले नसिे. ोकटे आलो ही चूक झाली
असे आिा वाटू न काय उपयोग?
त्याने वरून खाली नजर टाकली. जहमनीवर असलेली रानर्ु ले त्याला ददसली.
डाव्या बाजूला खुरट्या झुडुपांची गदी झालेली. िीस र्ू ट उं च म्हणजे र्ार नर्व्ह.े पण डायनो
उडी चुकली आहण खाली पडलो िर हे अंिर चांगलेच अहधक म्हणजे िीनमजली
इमारिीोवढे होिे. डायनो उडीचा पयाथय घ्यावा असे त्याच्या मनाि यायला लागले. डायनो
उडी यशस्वी होण्याची शसयिा साठ /चाळीसच्या घरािील. व्यवसायाने आर्ककटेसट
असल्याने समीर टेंडर र्ॉमथ भरिाना साठ चाळीसच्या शसयिेिील र्ॉमथ भरीि असे. येर्े
मात्र हजवंि राहणे की नाही याचा पयाथय ठरवणे कठीण होिे. अयशस्वी असा हशक्का
त्याच्यावर कधीच नर्व्हिा. जगाि दोन प्रकारच्या व्यक्ती आहेि. पंचाण्णव टक्के व्यक्ती सवथ
साधक बाधक गोष्टींचा हवचार करून हनणथय घेिाि. पण पाच टक्के बेधडक ररस्क घेऊन
हनणथय घेणारे यशस्वी होिाि. त्याच्यासमोरील दुसरा पयाथय म्हणजे सरळ आल्या वाटेने
खाली उिरणे. उिरण्याि असलेली ररस्क खाली उिरावे िशी कमी कमी होिे. ोकदा खाली
उिरले म्हणजे दुसर्या पयाथयी मागाथने हा कडा चढणे. ोकट्याने (सोलो) सरळ कडा चढणे
यासाठी लागणारे धाडस आहण अनुभव दोन्ही त्याच्याकडे होिे. सोलो कडा चढिाना
खडकामध्ये हपना सळ्या ठोकू न वर जाणे हा सरळ धोपट मागथ त्याला कधीही आवडलेला
नर्व्हिा. कशाचाही आधार न घेिा कड्याखाली जाळी न बांधिा वर चढणे मदाथचे काम आहे

असे त्याला वाटे. ज्याला जीव गमावण्याची भीिी आहे त्याने सकथ समध्ये काम करावे असे िो
म्हणे.
प्रस्िरारोहण करणार्या व्यक्तीसाठी सोप्पया िे कठीण चढाईचे स्के ल उपलब्ध आहे.
अर्ाथि हे स्के ल पररपूणथ नाही. त्यावरून र्क्त कठीणपणाची कल्पना येिे. डोंगराळ भागािून
जािाना हािाचा उपयोग करण्याची पाळी आली नाही िर त्याला वगथ ोकचा मागथ म्हटले
जािे. वगथ दोनमध्ये अधूनमधून हािांचा वापर करावा लागिो. वगथ दोनच्या चढाईसाठी
प्रहशिणाची गरज नाही. नदी नाल्यांच्या दरडी सहज ज्याना चढिा येिाि त्या मागथ
दोनच्या असिाि. वगथ िीनच्या चढाईसाठी हािांचा वापर वारं वार करावा लागिो.
आधारासाठी भक्कम दोराची आवश्यकिा. वगथ चारसाठी दोर अत्यावश्यक. दोराहशवाय
अशी चढाई म्हणजे गंभीर अपघािाला हनमंत्रण. अपघािाि जीव गमावण्याची शसयिा. वगथ
पाचच्या चढाईि मागथदशथन आवश्यक. कृ हत्रम ककवा नैसर्णगक संरिण असेल िरच अशा
चढाईमध्ये भाग घ्यावा. मागथदशथक नसेल िर हजवावर उदार होण्याची ियारी हवी.
मागथदशथकाहशवाय स्वि:च्या जबाबदारीवर करण्याि येणार्या चढाईस 'फ्री
सलायंस्बग' म्हणिाि. याचे स्के ल पाचच्या पुढे चालू होिे. यामध्ये पाच िे पाच पूणांक चार
दशांश चढण कोणिाही सशक्त पवथिारोही करिो. प्रहशिणाची आवश्यकिा नाही. नैसर्णगक
खाच खळग्यांचा अभ्यास असेल िर कोणीही अशा चढणीवर प्रयत्न करू शकिो. पाच पूणांक
पाच दशांश िे पाच पूणांक नऊ दशांश ोवढी कठीण चढाई करण्यास रॉक शू आवश्यक.
प्रस्िरारोहणाचे उत्तम ज्ञान व सराव, स्नायूंमध्ये पूणथ शरीराचे वजन िोलून धरण्याची िाकि
नसेल त्याने या र्ं दाि पडू नये. यापुढील स्के ल िाकद, सराव व स्वि:च्या जबाबदारीवर
गाठावे.
समीर यावेळी पाच पूणांक नऊ दशांश स्के लच्या चढाईच्या प्रयत्नाि होिा.
त्याच्याकडे दोर, दोराची हशडी, कमरे ला बांधलेले हानेस नर्व्हिे. फ्री सोलो चढाईमध्ये जीव
पणास लावून काम करावे लागिे हे त्याला ठावूक होिे. ोकं दरीि फ्री सोलो सलायंस्बग हे
धाडसाचे व जोखमीचे काम आहे.
उद्या ऑदर्स लंच अवरमध्ये गप्पपा हनघणारच. त्या गप्पपामध्ये काय सांगायचे हे
त्याने ठरवले होिे. त्याच्या ऑदर्समध्ये त्याचा ोक अहसस्टंट गप्पपामध्ये रं ग भरण्याचे काम
करी. वास्िहवक त्याच्या अहसस्टंटने त्याच्याबरोबर यायचे कबूल के ले होिे. पण त्याच्या
मैहत्रणीने त्याला लंचचे हनमंत्रण ददल्याने िो आला नाही. ोकदा रहववारी रॉक

सलायंस्बगसाठी जायचे ठरवल्यानंिर समीर कायथक्रमाि सहसा बदल करीि नसे. ोकट्याने
िर ोकट्याने. आपल्याकडील अनुभवाच्या जोरावर दहा हमहनटाि कड्याच्या टोकावर
सपाटीला आपण पोहोचू याची त्याला खात्री होिी.
अध्याथ हमहनटामध्ये हवचार करून त्याने खाली उिरायचे ठरवले. पुढील रहववारी
ोका मदिहनसाबरोबर परि येऊ असा हवचार त्याने के ला. डावा पाय त्याने खडकावरून
खाली सरकवायला सुरवाि के ली. बुटािील पावलाना बुटाखालील उघड्या खडकाचा स्पशथ
जाणवि होिा. पाचच हमहनटापूवी डावीकडे ज्या खोबणीि पाय ठे वून िो वर चढलेनेला
होिा िी जागा त्याने पाहहली. नेमसया याच वेळी त्याच्या उजव्या पायाचा अंगठा र्ोडा
घसरला. डावा पाय अधांिरी डावा हाि व उजव्या पायाचा अंगठा यावर शरीराचा पूणथ
भार. उजव्या हािाने त्याने घसरणारी बॅगी पॅंट सावरली. डाव्या पायाने आधार चाचपडणे
चालूच होिे. त्याच वेळी पाठीच्या कण्याच्या पन्हाळीमधून घामाचा प्रवाह वहायला
लागला. आपण धोसयाच्या हस्र्िीि आहोि हे त्याला जाणवले. सोसाट्याच्या वादळाि र्क्त
ोका हबजागरीवर िोलून धरलेल्या मोडसया कुं पणाच्या दारासारखी त्याची अवस्र्ा होिी.
आिा वर जायचे िर डावा पाय हस्र्र करणे अशसय आहण र्क्त उजव्या पायावर शरीर
िोलून डाव्या हािाच्या जोरावर वर जाणे हे त्याहून अशसय. ोक सणसणीि हशवी हासडू न
त्याने खाली नजर टाकली. जहमनीच्या पृष्ठभागापासून िो जवळपास िीस र्ु टावर होिा.
भीिीची ोक हशरहशरी त्याच्या पाठीच्या कण्यािून गेलीहृदयाचे ठोके त्याला ऐकू
यायला लागले. हृदय हमहनटास जवळपास ोकशे साठ वेळा धडधडायला लागले. उजवा
गुढगा िाणामुळे र्रर्रू लागला. प्रस्िरारोहण करणा-यांच्या भार्ेि याला 'हशलाई मशीन
हालचाल' म्हणिाि. (ोहल्वस हप्रस्टले गाण्याच्या वेळी अशीच पायांची हालचाल करे )
मोठ्या कष्टाने पाय िाठ करण्याचा त्याने प्रयत्न के ला. पण आिापयंिच्या िाणाने पाय िाठ
ठे वणे त्याला अशसय झाले होिे. त्याच्या उजव्या पायाला र्ोड्या हवश्रांिीची गरज होिी.
डाव्या हािाची बोटे बहधर झाल्याचे त्याला जाणवले. भीिीची दुसरी लाट जवळ आली
होिी. िीस पस्िीस सेकंदाि जर काहीं के ले नाही िर? असा हवचार करून डाव्या हािाच्या
बोटानी पकडलेला आधार घट्ट धरून उजव्या पायावर भार देऊन शरीर र्ोडे वर
ढकलण्याच्या प्रयत्नाि डाव्या हािाची बोटे खडकाच्या टेंगळावरून हनसटली आहण समीर
कोसळला.
उं चावरून पडू नसुद्धा हजवंि राहण्याचा आजपयंिच हवक्रम अठरा हजार र्ु टांचे
आहे.

ोका डीसी-9 हवमानाचा

फ्लाइट अटेंडटं हवमान हवरोधी िोर्ांच्या मार्याि

सापडला. हा अपघाि चोवीस माचथ 1944 मध्ये झाला. आिा अपघािाचे हे रठकाण झेक

ररपहब्लक मध्ये आहे. हनकोलास अल्के मेड हवमानािील िोर्ांचा गनर हब्ररटश हवमानाि
होिा. हवमान जमथन प्रदेशावरून उडि असिाना हवमान पेटल्याने खाली आला. अठरा हजार
र्ू ट हवेच्या गादीवर पॅराशूटहशवाय खाली येिाना त्याच्या मनाि आलेला हवचार म्हणजे
पत्नीचा सावकाश हनरोप घेिा आला नाही. र्ंडगार वार्यािून चाललेला त्याचा प्रवास
झाडाच्या र्ांद्यानी अडवला. त्यानंिर िो जहमनीवर आदळला. जहमनीवर पोहोचेपयंि
त्याच्या शरीराने िाशी ोकशे पंचाण्णव दकलोमीटर वेग घेिलेला होिा.
हा उं चावरून खाली येिानाचा सवाथहधक वेग आहे. कोणिीही वस्िू याहून अहधक
उं चीवरून पडली िरी िाशी ोकशे पंचाण्णव दकलोमीटरहून अहधक वेग गाठू शकि नाही.
झाडाच्या र्ांद्या व बर्ाथने त्याचा त्वरण वेग कमी झाला. खाली येिाना झालेल्या
हवेबरोबरील घर्थणामुळे त्याचा चेहरा भाजला होिा हे त्याला शुद्धीवर आल्यावर जाणवले.
कापर्या हािाने त्याने हखशािील हसगरे ट पेटवली. आपण कोठे आहोि हे कळण्यासाठी त्याने
हशट्टी वाजवली. जमथन सैहनकानी त्याला पकडले. जमथन कमांडर समोर युद्धकै दी म्हणून उभे
राहहल्यानंिर आपण हजवंि राहहल्याचा आनंद त्याला झाला. अठरा हजार र्ु टावरून
पॅरॅशूटहशवाय कोसळल्याच्या त्याच्या र्ापेवर कमांडरचा हवश्वास बसला नाही. दोन
ददवसानी पंचवीस दकलोमीटरवर त्याच्या हवमानाचे अवशेर् हमळाले. अवशेर्ामध्ये त्याचे
पॅरॅशूट सापडले. खास बाब म्हणून त्याला हेरहगरी के ल्याच्या आरोपामधून मुक्त के ले. अठरा
हजार र्ु टावरून खाली कोसळू नसुद्धा मी कसा हजवंि राहहलो हे आपल्या नािवंडाना
सांगण्यासाठी त्याला सोडू न ददले.
गुरुत्वाकर्थण हे ोक वैहश्वक गूढ आहे. गुरुत्वाकर्थणावर प्रभुत्व हमळवण्यासाठी
माणसाजवळ र्क्त पाय आहेि. पावले टाकणे म्हणजे गुरुत्वमध्य पावलामध्ये ठे वायला
हशकणे. पण पावले टाकिा आली म्हणून आपण पडायचे र्ांबि नाही. लहान मूल बसायला
हशकले म्हणजे कसे पडायचे नाही याचे हशिण चालू होिे. चालणे, पळणे, सायकलवर
बसणे, स्कू टर मोटारसायकल घसरली, गाडी खड्ड्ड्याि गेली, बार्रूममध्ये पडलो,
झाडावरून पडलो, छिावरून घसरलो, हशडीवरून पडलो, डोंगरावर चढिाना, बर्ाथवरून
चालिाना, स्कीइं ग करिाना, घोड्यावरून, खुचीवरून, हबछान्यािून या सवथ रठकाणी िेर्ील
पृष्ठभाग कसा होिा यावर िुमचे भहविव्य अवलंबून असिे. मग िो हचखल, वाळू , पाणी,
नदीचा प्रवाह की घट्ट जमीन पररणाम वेगवेगळा.
पृथ्वीच्या पाठीवर िुम्ही कोठे ही असा गुरुत्वाकर्थण िुमची पाठ सोडि नाही. उत्तर
व दहिण धृवावर िे हवर्ुववृत्ताहून अधाथ टक्का अहधक असिे. गुरुत्वाकर्थण कसे कायथ करिे हे

शोधण्यासाठी हपसाच्या मनोर्यावरून गॅहलहलओने िीन वेगवेगळी वजने खाली टाकली.
वरून खाली पडिाना हिचा वेग सेकंदास बत्तीस र्ू ट असिो असे हसद्ध झाले. हा वेग प्रहि
िाशी बावीस मैल होिो. प्रत्येक सेकंदास िो आधीच्या सेकंदाहून दुप्पपट होिो. वस्िू खाली
येण्याचा वेग वस्िूच्या वजनावर अवलंबून नाही हे गॅहलहलओने हसद्ध के ले. त्याच्या
म्हणण्यानुसार ोखादे पीस, सर्रचंद अगर पाच दकलोचे वजन हनवाथि पोकळीि उं चावरून
ोकाच वेळी खाली टाकले िर िीनही वस्िू ोकाच वेळी जहमनीवर पोहोचिील. गॅहलहलओने
के लेला प्रयोग चंद्रावर आणखी ोकदा करून पाहहलेला आहे. चंद्रावर हवा नसल्याने पीस व
हािोडा उं चावरून टाकल्यानंिर दोन्ही ोकाच वेळी चंद्राच्या पृष्ठभागावर पोहोचले. पदार्थ
वैज्ञाहनकाच्या दृष्टीने खाली पडणे म्हणजे वस्िुमानावर होणारा गुरुत्वकर्थणाचा प्रभाव.
डॉसटरांच्या म्हणण्यानुसार अचानक बोर्ट वस्िूवर शरीर आदळल्याने झालेली इजा.
वैद्यकीय भार्ेि अशा अपघािाि वेगवान वस्िूस झालेल्या अडर्ळ्यामुळे लागलेला मार.
सायकल, स्कू टर, मोटार सायकल, चारचाकी, सहाचाकी वाहन यापैकी अशाचाही अपघाि
झाला म्हणजे वेग ोकाोकी झाल्याने लागलेल्या माराची िीव्रिा वस्िुमानाप्रमाणे वाढिे.

गॅहलहलओचा प्रयोग.
वेग वाढणे म्हणजे शास्त्रीय भार्ेि 'त्वरण' (अॅससीलरे शन) आहण अडर्ळ्यामुळे वेग
कमी होणे म्हणजे अवत्वरण (हडसीलरे शन). वेगाने जाि असिाना अडर्ळ्यामुळे इजा झाली
िर त्यास हडसीलरे शन इन्जुरी म्हणिाि. याि मानवी शरीर ोकाोकी र्ांबल्याने अगदी
खरचटल्यापासून हािपाय मोडणे, डोके र्ु टणे, पाठीच्या कण्यास इजा पोहोचणे िे
उं चावरून पडू न मृत्यू या सवथ पयाथयांचा समावेश आहे.
समीर खाली पडिाना घाबरला नाही. दोन िीन शिांश सेकंदाि प्रहिहिप्त दक्रयेने
त्याच्या शरीराचा िाबा घेिला. िीन चार महहन्याचे मूल कधी िुम्ही वर उडवून झेलून

पाहहले िर िुम्हाला ही प्रहिहिप्त दक्रया नीट समजेल. उं च उडवल्यानंिर लहान बाळचे हाि
कशाचा िरी आधार घेण्यासाठी शरीरापासून बाहेर दूर होिाि, डोळे मोठे होिाि आहण
शरीर अपघािाचा प्रहिकार करण्यासाठी आक्रसले जािे. ोकदा आपल्याला कोणीही पडू
देणार नाही हे

त्याला समजले की त्याची भीिी जािे. त्यानंिर बाप आहण मुलाचा

आनंददायी खेळ चालू राहिो.
याउलट

उं चावरून

खाली

पडिाना

गॅहलहलओच्या

सूत्रानुसार

शरीराचा

गुरुत्वाकर्थणामुळे सेकंदास बिीस र्ू ट सु िाशी बत्तीस मैल, दुसर्या सेकंदास चर्व्वेचाळीस
मैल, आहण हिसर्या सेकंदास सहासष्ट मैल. वरून खाली येण्याचे अंिर जेवढे अहधक िेवढा
हवेचा प्रहिरोध अहधक. त्यामुळे नवव्या सेकंदास शरीराचा वेग िाशी ोकशे दहा मैल होिो.
हवमानािून खाली झोकू न कसरिी करण्याच्या खेळास स्काय डायस्र्व्हग म्हणिाि. ोकदा
उडी मारली म्हणजे नवव्या सेकंदास हाि आहण पाय हवेि पसरून खाली येण्याचा वेग कमी
करिा येिो. हाि पाय पसरण्याच्या या प्रकारास पंख पसरलेल्या गरुडाची उपमा देिाि.
डोके खाली करून उं चावरून हवमानािून खाली सूर मारला िर हा वेग कधी कधी ोकशे
नर्व्वद मैलापयंि पोहोचिो.
पवथिारोहण करणा-यांचा नेहमीचा उिारावरून घसरण्याचा अनुभव म्हणजे
घसरल्यानंिर उिारावरून गडगडणे. उिारावरून गडगडिाना मानवी शरीर शरीर न
राहिा स्चध्यांची बाहुली म्हणजे वस्िू होऊन जािे. हिबेट अगर नेपाळच्या उत्तरे कडू न
हहमालयावर चढाई करिाना हगयाथरोहकाना अशा प्रसंगाचा सामना करावा लागिो. िीन
चार हजार र्ू ट गडगडि खाली येईपयंि डोसयाला गंभीर इजा झाल्याने त्याचे प्राण हनघून
गेलेले असिाि. हे कसे घडले याचा हवचार करे पयंि मृत्यू ओढवलेला असिो.
िीन मजली इमारिीच्या उं चीवरून समीरला खाली आदळायला दीड सेकंद
लागला. 'िुम्ही कसे आहाि?' हे वासय म्हणायला जेवढा वेळ लागिो िेवढ्याि समीर
आदळला. पडिाना सावरायला वेळ हमळण्याच्या आि िो उजव्या कु शीवर गोंधळलेल्या
अवस्र्ेि आपटला. ोक धपकन आवाज आपटल्याने आलेला त्याने ऐकला. पडण्याच्या
धससयामुळे त्याचे डोके मागे आदळले. मांडीच्या खाली असलेल्या ोका ओबडधोबड
दगडामुळे मांडीिून िीव्र वेदना हनघाल्या. डोके आदळल्याने कानािून जोराि हवा बाहेर
गेल्याचा भास त्याला झाला. त्यापाठोपाठ र्ोडे दगड खाली आल्याचा आवाज. वरील हनळे
आभाळ दर्रल्यासारखे वाटू न पोटाि खड्डा पडिो आहे असे त्याला वाटले त्यानंिर सवथ शांि
......

ोकदा हवेि िरं गिोय व पाठोपाठ काळोखाि खोलवर जािोय असे दकिी काळ
त्याला वाटि होिे हे त्याला कळे ना. पण काहींिरी पडि आहे ककवा घोड्याच्या टापांसारखा
आवाज ऐकू आल्याचे त्याला वाटले. डोसयामागे आलेल्या टेंगळामधून वेदना जाणवायला
लागल्यानंिर आपण हजवंि आहोि याची त्याला खात्री पटली. काहीं िरी पडल्यासारखा
येणारा आवाज खर्या दगडांचा होिा. त्याने श्वास घेण्याचा प्रयत्न के ला पण हवा घेिाना
नेहमीपेिा अहधक श्रम होि असल्याचे त्याला जाणवले. र्ाटसया र्ु ग्यासारखी त्याची
अवस्र्ाझाली होिी. जगण्यासाठी श्वास घेिलाच पाहहजे असे वाटू न त्याचा छािीि हवा
भरण्याचा प्रयत्न चालू होिा. प्रत्येक प्रयत्नाच्या वेळी छािी आहण पाठीिून भयंकर वेदना
होऊ लागल्या. पाठीच्या कण्यामधील मणका छािीिून कोणीिरी ओढू न बाहेर काढिय असे
त्याला वाटले. ोकाोकी वेदना कमी झाल्या. खाली असलेल्या दरीकडे त्याची नजर गेली.
खुरट्या झुडुपांची रांग अहधक लांब गेल्यासारखे त्याला वाटले.
र्ोड्याच वेळाि त्याच्या आिड्यािून भयंकर कळ आली. कळ आिड्यािून
जठरापयंि वर आली. त्यापाठोपाठ त्याला ोक सणसणीि उलटी झाली. सकाळी फ्लॅटमधून
बाहेर पडिाना घेिलेली कॉर्ी, व सॅंडहवच बाहेर पडले. आणखी ोक उलटी आल्यासारखे
त्याला वाटि राहहले. उलटीनंिर त्याला र्ोडे बरे वाटले. जीवघेण्या प्रसंगानंिर अनावश्यक
अन्न शरीर शसयिो पोटाि ठे वि नाही. अन्न पचवण्यासाठी ऊजाथ खचथ करण्याऐवजी िी जीव
वाचवण्यासाठी वापरावी याचा हा शॉटथकट.
समीर र्ोडा हस्र्रावला. त्याचा श्वास जड चालला होिा. काय झाले याची त्याने
र्ोडी उजळणी के ली. उभ्या सुळसयापासून वेगळे झाल्यापासून खाली आदळे पयंिचे अंिर
अंदाजे िीस पस्िीस र्ू ट. वरून येिाना वीस र्ु टावरील ोका प्रोजेसशनवर िो आदळला. त्या
धससयानंिर आणखी दहार्ू ट खाली येऊन िो हस्र्रावला. आणखी खाली चाळीस र्ु टावर
िो र्े कला गेला असिा िर काय झाले याचा हवचार करायला िो हजवंि राहहला नसिा.
खडकावर पडिाना पाठीवर पडल्याने हॅवरसॅकमुळे र्ोडा धक्का शोर्ला गेला.
पदार्थहवज्ञानाच्या हनयमानुसार वरून पडिाना जेवढे अंिर कमी िेवढे प्रहिबल अहधक.
त्याचे वजन साठ दकलो,वीस र्ू ट खाली येण्याचे अंिर. खालच्या टणक खडकावर
आदळण्याने खडकाच्या ोक पूणांक साि दशांश टन प्रहिबलाची शरीरावरील प्रहिदक्रया
अनेक रठकाणी झाली. पाठीवर न आदळिा िो जर डोसयावर आदळला असिा िर हीच
प्रहिदक्रया सिरा टनांच्या प्रहिबलाची झाली असिी. ोवढ्या प्रहिबलामुळे डोसयाची कवटी
र्ु टू न मेंदू बाहेर आला असिा.

त्याला परि ोकदा उलटी झाली. श्वास घेण्याची त्याची धडपड चालूच होिी.
र्ोड्या कष्टाने िो उजव्या कु शीवर वळला. उजव्या मांडीखाली काहींिरी र्ंडगार त्याला
लागले. उजव्या मांडीवरील काळ्या रं गाच्या पॅंटच्या कापडामधून काहींिरी टणक पांढर्या
रं गाचे बाहेर आल्याचे त्याने पाहहले. आपल्या उजव्या हखशाि पांढर्या रं गाची वस्िू
असल्याचे त्याला आठवेना. त्याच्यावरून हाि दर्रविाच पॅंट र्ाडू न बाहेर डोकावणारा
भाग मांडीचे मोडलेले हाड असल्याचे त्याला कळले. मांडीमधील स्नायू र्ाडू न िे
कपड्यामधून बाहेर डोकावि होिे. वाहणार्या रक्तामुळे पॅंटचा िो भाग ओलसर झाला
होिा.
भराभरा त्याचे हवचार चालू होिे. डोके शाबूि, हाि नीट काम करिाहेि, डावा
पाय शाबूि, शुद्ध आहे, डोळ्याला अंधारी नाही, र्ासळ्यामधून र्ोडी कळ येि आहे,
उजव्या मांडीचे हाड 'उरुअस्र्ी'

मोडले आहे. जवळ ोक हलटरभर पाणी आहे. र्ोडी

सॅंडहवचेस व दोन मोठी चॉकलेटस आहेि. ोवढ्या सामग्रीवर अठ्ठेचाळीस िास सहज काढिा
येिील. उद्या ऑदर्समध्ये गेलो नाही िर कोणीिरी शोध मोहीम काढेलच. आपण कोठे
जाणार आहोि हे कोणालाही न कळवण्याची चूक करायला नको होिी असे त्याला वाटू न
गेले. बॅकपॅकमध्ये नेहमीची दोनशे र्ू ट दोरी असिी िर हा प्रसंग आला नसिा. अर्ाथि दोरी
असूनिरी काय र्ायदा म्हणा. कोणीिरी वर चढायचे वर लोखंडी खुंट्या ठोकायच्या त्याला
दोर बांधायचा त्याचे दुसरे टोक कमरे च्या हुकामध्ये अडकवायचे हे सगळे करायचे िर
आणखी ोक सार्ीदार हवा. सोबि सार्ीदारच नसेल िर जर िरचा कशाला हवचार? पण
पाय मोडलेला त्याहशवाय दुसरी इजा झालेली नाही. त्यामुले यािून सुटका होण्याची
शसयिा अठ्ठ्ठ्याण्ण्व टक्के त्याच्या मनाने सांहगिले. उद्या संध्याकाळपयंि हॉस्पीटलमध्ये
अॅडहमट झालो िर महहन्याभराि कामावर रुजू होण्यास काहींच अडचण नर्व्हिी.
सोबि आणलेल्या ोका वस्िू िो जवळपास हवसरलेला होिा. दोन महहन्यापूवी
ोका ोजंटाने त्याच्या गळ्याि महागडा मोबाइल र्ोन घािलेला होिा. ोकदा बॅटरी चाजथ
के ली म्हणजे दोन ददवस काहींही पहायला नको याची खात्री झाल्यानंिर त्याने ोजंटाला
सवथ पैसे ददले. महाराष्ट्राि कर्व्हरे ज नसल्यास पैसे परि असे सांहगिल्यावर िो अहधकच खूर्
झाला. त्याने हॅवरसॅक पाठीवरून सोडवली. पाण्याची बाटली, नॅपदकन, हझप लॉक बॅगेिील
सॅंडहवचेस, चॉकलेटस गुड
ं ाळलेली र्ॉइल, गॉगल, गाडीच्या दकल्ल्या आहण ोका कप्पप्पयाि
असलेला मोबाइल त्याच्या हािाला लागला. सवाथि आधी र्ोन कोणाला करावा बरे ? पुणे
ग्रामीण पोलीस स्टेशन. ग्रामीण पोलीस स्टेशनचा नंबर त्याला पाठ होिा. हसलक, हसलक

हसलक. . . . नंबर लावला 'यू आर आउट ऑर् कर्व्हरे ज ोररया . . . र्ोनच्या स्क्रीनवरील
अिरे वाचून त्याच्या डोळ्यावरील हवश्वास बसेना. आणखी ोक प्रयत्न हमत्राचे घर . . .
परि िोच मेसेज. जवळपासचा कोणिाही टॉवर त्याच्या मोबाइलच्या रें जमध्ये नर्व्हिा.
रात्री कदाहचि रें ज हमळे ल असे त्याला वाटू न गेले.
आपत्कालीन अपघाि पररहस्र्हि हािाळणार्या डॉसटराना अपघािानंिर नेमके
काय होिे हे ठावूक असिे. कोणिाही अपघाि झाल्यानंिर पहहला िास अत्यंि महत्वाचा.
दुचाकी चारचाकी वाहन, उं चावरून खाली पडणे, हवजेचा धक्का, या सवथ बाबिीि पहहल्या
िासाि शरीर आपल्या परीने अपघाि हस्र्िीिून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करिे. डॉसटर त्याला
मदि करिाि.

अपघािाची िीव्रिा अहधक असल्यास रुग्णालयाि नेिानाच अपघाि

ग्रस्िाचा मृत्यू होिो. शरीराि कोठे ही अंिगथि रक्तस्त्राव झाला नसेल व पहहल्या िासाि
रक्तदाव हस्र्र असेल िर रुग्ण वाचण्याची शसयिा अहधक. पहहला िास उलटू न गेल्यानंिर
रुग्ण वाचण्याची शसयिा झपाट्याने कमी होिे.
खाली आदळल्यानंिर डाव्या बाजूच्या शेवटच्या बरगडीजवळ कळ येण्याचे कारण
मोडलेल्या बरगड्या असाव्याि असे त्याला वाटले. आदळिाना त्याच्या पोटािील प्पलीहा
(स्प्पलीन) र्ु टल्याचे त्याला कळलेच नाही. लहान हसिार्ळाच्या आकाराचा जठराच्या
खालील बाजूस आिड्याला जोडलेला हा अवयव हपकलेल्या हसिार्ळासारखाच नाजूक
आहे. बरगड्या मोडिानाच प्पलीहा र्ु टू न पोटाि रक्त वहायला सुरवाि झाली होिी. मुळािच
प्पलीहेस जोडलेल्या चेिांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे इजा झाल्यानंिर र्ार वेदना झाल्या
नाहीि. र्ु टलेल्या प्पलीहेिून पोटाि रक्त जमा होणे चालूच होिे. अपघािानंिरचा पहहला
महत्वाचा िास आपल्याशी बडबडण्याि आहण हवचार करण्याि गेला.
अपघाि झाल्यानंिर शरीराची संरिक यंत्रणा झपाट्याने कामाला लागिे.
मेंदम
ू धील नैसर्णगक ियार होणारी ोंडॉर्कर्न गटािील रसायने पहहल्या िासाि वेदना जाणवू
देि नाहीि. या गटािील ोक महत्वाचे रसायन ोनकॅ र्ॅ हलन उत्तम वेदना शामक आहे.
ोनकॅ र्ॅ हलन वेदना वाहक चेिांच्या टोकाजवळ ियार होिाि. वेदना मेंदप
ू यंि जाऊ न देणे हे
त्यांचे काम. पहहल्या िासानंिर चेिापेशी मोठ्या प्रमाणाि उत्तेहजि होिाि. समीरच्या
पायािून भयानक कळा यायला लागल्या. पायाचे काहींिरी के ले पाहहजे. पाठीवर रे लून
त्याने बॅकपॅक डोसयाखाली ठे वली. मोडलेल्या पायाच्या हाडाची टोकामुळे स्नायूना इजा
झाल्यामुळे झालेले वेदना संवेद पायापासून चारशे पन्नास दकलोमीटर वेगाने मेंदप
ू यंि गेले.
या असह्य वेदना दाि ोकमेकावर घट्ट आवळू न त्याने सहन के ल्या. (आकाशाि झेप घेिाना
हवमानाचा वेग िाशी दोनशे दकलोमीटर असिो. ) मुठी आवळल्या गेल्या. त्याचे शरीर िाठ

झाले. हपशवीिून बाहेर काढलेल्या सामानाि प्रर्मोपचार दकट होिेच. आयब्युप्रोर्े नच्या
दोन गोळ्या त्याने हजभेवर ठे वून पाण्याच्या घोटाबरोबर हगळल्या. इजा झालेल्या उिीमध्ये
प्रोस्टाग्लॅहन्डन नावाचे द्रव्य ियार होिे. प्रोस्टाग्लॅहन्डन मुळे चेिा उत्तेहजि होिाि .
आयब्युप्रोर्े न प्रोस्टाग्लॅहन्डन ियार होऊ देि नाही. पण मांडीचे हाड मोडू न िे जखमेिून
बाहेर येण्यावर दोन आयब्युप्रोर्े न गोळ्याम्हणजे के शकिथनकाराच्या र्वार्याने शंभर चोरस
र्ू ट आग हवझवण्यासारखे आहे हे त्याला ठावूक नर्व्हिे.
वेदना आिा समुद्राच्या लाटेसारख्या पायाकडू न मेंदक
ू डे यायला लागल्या. सूयथ
चांगलाच वर आला होिा. साडे अकरा झाले. दरीमध्ये सूयथ नेहमीच उशीरा होि असिो.
मदि येईपयंि काहीं िरी करणे आवश्यक होिे. उजव्या पायाचे पाऊल त्याने खडकािील
खबदाडीि अडकवले. मांडीच्या हाडाचे खालील टोक वरील टोकावर दोन इं च चढलेले होिे.
डावा पाय ोका भक्कम आधारावर टेकवून त्याने िीन वेळा दीघथ श्वास घेिला िो रोखून
धरला आहण चांगल्या पायाने शरीर वर ढकलायला सुरवाि के ली. पायािून वेदनेचा
कल्लोळ चाललेला होिा. हिकडे दुलथि करून िो उजव्या मांडीकडे पहाि होिा. मांडीचे
स्नायू िाणले गेले. ज्या जखमेिून मांडीचे हाड बाहेर आले होिे िे आि गेले. िळव्याचा
आधार घेऊन त्याने शरीर ढकलणे र्ांबवले. त्यािणी पायािील वेदना जवळजवळ
र्ांबल्याची त्याला जाणीव झाली. अद्ययावि रुग्णालयाि सुद्धा मोडलेल्या हाडाची जुळणी
करण्यासाठी ट्रॅसशन हशवाय दुसरा उपाय नाही. पायांच्या रक्तवाहहन्यामधून येणारे रक्त
र्ांबले. बॅकपॅकमधील चाकू काढू न त्याने बॅकपॅकचे पट्टे कापले आहण पायाला व्यवहस्र्ि
आधार ददला. मनाशी िो म्हणाला आिा सोमवारपयंि मदि हमळाली िरी चालेल.
स्वि:ला हस्र्हि सुधारल्यासारखे त्याला वाटले. छािीिील वेदना सहन
होण्यासारख्या होत्या पण पोटाि खालून कोठे िरी दडपण येि असल्यासारखे त्याला
जाणवले. पोटावरून हळु वारपणे त्याने बोटे दर्रवली. बहुिेक शटाथच्या खाली कोठे िरी
खरचटले असावे. असो ोवढ्याि काळजीचे र्ार कारण नाही. वास्िहवक शरीरािील ोकू ण
पाच हलटर रक्तापैकी दीड ोक हलटर रक्त त्याच्या उदरपोकळीि जमा झालेले होिे.
हृदयाकडे येणारे रक्त कमी झाले म्हणजे हृदयाची गहि वाढिे. पूवी ल्यूना नावाची ोक
बाइक होिी. त्याची िाकि पन्नास सी सी. त्या गाडीवरून चढ चढिाना गाडीचा
दमल्यासारखा आवाज यायचा. गाडी र्ांबू नये म्हणून पॅडल मारायला लागायचे. िसे
हृदयाचे होिे. समीरच्या हृदयाचे ठोके ोकशे िीस पयंि पोहोचले पण रक्तदाब 120/80
वरून 80/50 झाला. ोकशे वीस हा रक्तदाबाचा पहहला आकडा हृदय आकुं चन पाविाना
िर ऐंशी हा हृदय परि भरिानाचा असिो. हृदय भरिानाचा आकडा पन्नास म्हणजे ह्र्दय
हळू हळू लढाई हरण्याच्या मागाथवरील खूण आहे.

समीर अपघािानंिरच्या धससयामध्ये जायला लागला. अनपेहिि काहीं घडले िर
बहुिेकाना मानहसक धक्का बसिो. पण मोठी शाररररक इजा झाली िर व्यक्ती शाररररक
सहनशक्तीच्या पहलकडे जािे. वैद्यकीय भार्ेि याला रक्तदाब कमी झाल्याचा पररणाम
'हायपोर्व्हहे ल्मक शॉक' म्हणिाि. वृद्ध व्यक्तीमध्ये रक्तदाब ोका ोकी कमी झाल्यास
हृदयहवकाराचा ककवा पिाघािाचा झटका येिो. चोवीस वर्े वयाच्या समीरच्या बाबिीि
हृदयहवकाराचा झटका येण्याची शसयिा कमी होिी. पण कमी रक्तदाब झाल्यास स्नायूना
होणारा रक्तपुरवठा कमी होिो. रक्तपुरवठा कमी झाल्यास स्नायूना ऑहससजन कमी हमळिो,
स्नायूमध्ये लॅहसटक आम्ल साठू न राहिे. लॅहसटक आम्ल स्नायूमध्ये साठि गेले म्हणजे
स्नायूमध्ये वेदना सुरू होिाि. ोका ोकी सिि चाळीस पन्नास दकलोमीटर चालण्याची पाळी
आली म्हणजे पायाि गोळे येिाि िे स्नायूमधील साठलेल्या लॅहसटक आम्लामुळे. अमेररकन
र्ायटटग हसनेमाि जबर जखमी झालेल्या हीरोच्या झोकांड्या जायला लागिाि. िशी
त्याची अवस्र्ा झाली. शरीरािील रक्त कमी झाले म्हणजे आवश्यक द्रवाची पािळी
राखण्यासाठी िहान लागिे. सिि पाणी प्पयावे असे वाटिे. मेंदल
ू ा रक्तपुरवठा कमी झाला
म्हणजे डोळ्याला अंधारी येणे व काजवे चमकणे या दोन्हीची सुरवाि झाली. िात्पुरिा
मेंदल
ू ा रक्त पुरवठा झाला म्हणजे उत्तेहजि होणे आहण कमी झाल्यास ग्लानी येणे हे आलटू न
पालटू न र्व्हायला लागले.
सोमवारी ददवसभर मदि आली नाहीच िर कड्याच्या सुळसयाखाली आपला मृत्यू
होण्याची शसयिा दकिी याचा हवचार त्याच्या मनाि यायला लागला. सायंकाळचे पाच
वाजले. अपघाि होऊन साडेचार पाच िास झाले होिे. प्पलीहेमधून बरे च रक्त उदरपोकळीि
वाहून गेल.े िे आसपासच्या अवयवाभोविी साठू न गोठले. ज्या रठकाणी प्पलीहेस इजा झाली
िी आकुं चन पावून त्यािून रक्त वाहणे र्ांबले. शरीराची पंकचर ररपेअरी यंत्रणा उशीरा का
होईना कामाला लागली. पोटािील रक्तस्त्राव कमी झाल्याने त्याला बरे वाटले. नाडीचे ठोके
व श्वास वेग वाढलेला होिा िो िसाच रटकू न राहहला. त्याला िहान लागल्यासारखे वाटले.
काहींिरी खाऊन घ्यावे व नंिर पाणी प्पयावे या हवचाराने जॅकेटच्या वरील हखशािील
चॉकलेटचे दोन घास त्याने खाल्ले. िोंडाची चव पार गेली होिी. िोंडाि ओली मािी
खाल्ल्यासारखे वाटू न िो र्ोडे पाणी िो प्पयाला. काळवंडलेल्या आकाशाखाली सकाळपयंि
िो स्वस्र् पडू न राहहला.
रात्री त्याला झोप लागली. पहाटे कें र्व्हािरी जाग आल्यावर त्याने शरीर चाचपून
पाहहले. मांडीच्या जखमेिून रक्त वहाि नर्व्हिे. न मोडलेला डावा पाय िो हलवू शकि
होिा. सकाळी सहा सर्व्वासहाला पुणे ग्रामीण पोलीस स्टेशनला त्याने र्ोन लावला. दूर

र्ोनची टरग वाजल्याचा त्याला भास झाला. पण र्ोड्याच वेळाि 'यू आर आउट ऑर्
कर्व्हरे ज ोररया ' ऐकल्यावर त्याने र्ोन बंद के ला. मदि हमळण्याची शसयिा संपली. त्याची
झाडाखाली पाकथ के लेली गाडी पाहूनसुद्धा आपण कोणत्या ददशेला गेलो हे कसे कळणार ?
समीर स्वि:लाच प्रश्न हवचारून उत्तर शोधि होिा. हवचार करिा करिा सकाळच्या र्ंड
वार्याि त्याला पुन्हा झोप लागली. पोटाि आलेले दडपण कशाचे आहे याचा उलगडा मात्र
त्याला झाला नाही.
दहा वाजिा त्याला पुन्हा जाग आली. अपघाि झाल्यास वीस िास झाले होिे.
जेंर्व्हा िो वरून खाली आदळला िेंर्व्हा अवत्वरणामुळे हृदयावर झालेला ोक पररणाम
त्याच्या गावीही नर्व्हिा. झाली आदळिाना खालच्या टणक खडकामुळे शरीराचा वेग
र्ांबला पण छािीच्या पोकळीिील हृदय चांगलेच हेंदकाळले. हृदय छािीच्या पोकळीि
पाठीच्या मणसयाजवळ स्नायूबंधानी बांधलेले असिे. जेर्े हृदय बांधलेले असिे त्याजवळू न
भली मोठी हृदय महाधमनी पूणथ शरीरास रक्तपुरवठा करिे. पडिाना महाधमनीस इजा
होिे. भरधाव गाडी चालविाना ब्रेक दाबून गाडी र्ांबविाना गाडी झाडास ककवा समोरील
गाडीस घडकल्यास हस्टअटरग छािीस लागल्यानंिर ड्रायर्व्हरच्या महाधमनीस इजा
झाल्याचे शवहवच्छेदनाि उघडकीस येिे. बहुिेक ड्रायर्व्हर त्यामुळे मृत्युमुखी पडिाि. सीट
वेल्ट हा धक्का सत्तर टससयापयंि शोर्ून घेिो.
समीर आदळल्यानंिर त्याच्या छािीिून कळ आली. पण पाठीवर पडिाना छािीला
लागल्याने छािीि दुखि असेल अशी त्याची समजूि. धससयाने महाधमनीिील िीन
र्रापैकी मधल्या र्रािील स्नायू दुखावले. दगडाला ठोकरल्याने टायरच्या मधल्या र्राचे
जसे नुकसान होिे िसाच हा प्रकार. आदळल्यानंिर पंधरा सोळा िास दुखावलेली
महाधमनी शरीरास रक्तपुरवठा करीि होिी. सायकलचे टायर ज्यारठकाणी पािळ झालेले
असिे त्याभागािून ट्यूब जशी बाहेर येिे िसे महाधमनीचा आिील र्र बाहेर येण्याचा
प्रयत्न करीि होिा. अपघािानंिर झालेल्या दुखापिीमुळे शरीराि अड्रेनहॅ लन संप्रेरक स्त्रविे.
याच्या प्रभावाखाली शरीर अपघािास काहीं काळ िोंड देऊ शकिे. अड्रेनॅहलन मुळे त्याचा
रक्तदाब 120/80 पासून 140/120 पयंि वाढला. समीरला आिा स्वि:चाच राग आला
होिा. काय वाट्टेल िे झाले िरी चालेल असा हवचार करून धडपडि त्याने उठू न उभे
राहण्याचा प्रयत्न के ला. जोराि ओरडू न कोणाची मदि हमळे ल काय या आशेने िो
ककचाळला. त्यासाठी र्ु फ्र्ु साि शसय िेवढी हवा भरून घेिली. महाधमनीची जी शाखा
मेंदस
ू रक्तपुरवठा करिे त्याचे नाव गल धमनी (ज्युगुलर). ककचाळिाना रक्तदाब वाढला.
दुखावलेल्या महाधमनीस हा वाढलेला दाब सहन न झाल्याने महाधमनी र्ु टली त्यािून

बाहेर पडलेले रक्त गलधमनीिून मेंदक
ू डे जाण्याऐवजी छािीच्या पोकळीि साठायला
लागले. महाधमनी र्ु टल्यार्ु टल्या आपल्या छािीि कोणीिरी हचरडू न टाकिय अशा वेदना
त्याला झाल्या. समीरच्या हृदयाने शेवटचे शंभर दीडशे आचके ददले आहण िे बंद पडले.
छािीि आलेली दुसरी कळ समजण्या आधीच िो जहमनीवर कोसळला. दहा ोक सेकंदाि
त्याची शुद्ध हरपली. . . . . .
--------सोमवारी समीर ऑदर्समध्ये आला नाही. ऑदर्समधून के लेला घरचा र्ोन
लागेना. त्याचा स्वि:चा मोबाइल नॉट रीचेबल. त्याला स्वि:ला नािेवाईक नाहीि.
पाचव्या ददवशी पुणे रायगड रस्त्यावर ोक बेवारस गाडी असल्याची वदी पोलीस स्टेशनला
गेली. गाडीच्या नंबरवरून पोहलसानी ऑदर्समध्ये संपकथ साधला. समीर आपणहून परिला
ककवा त्याचा रठकाणा लागलाच िर पोलीस स्टेशनमध्ये कळवा असे सांगून पोलीस हनघून
गेले. समीर ऑदर्सची कॅ श सांभाळि असे. मोठ्या रकमांच्या वसुलीचे काम िोच करी. िीन
ददवसानी ऑदर्समधील अहधकार्यानी बॅंक खािी व कॅ श इन हॅंड िपासून पाहहली. पैशाचा
घोळ नाही हे समजल्यानंिर ऑदर्सचा समीरला शोधण्यािला उत्साह संपला.
ऑदर्समधील समीरचा ोकमेव हमत्र त्याच्या गावाकडील घरी जाऊन आला. पंधरा
ददवसाि समीरच्या जागी नवीन माणूस आला. समीरची गाडी हवमा क%पनीने िाब्याि
घेिली.
सहा महहन्यानंिरच्या ोका रहववारी ोक हौशी पहिहनरीिक बायनॉसयुलरमधून
डोंगराचे हनरीिण करीि होिा. त्याला बायनॉसयुलर मधून कड्याखाली पहाि होिा. िीस
र्ु टावर त्याला मानवी सांगाड्यासारखे काहींिरी ददसले. पोलीसानी दहा ददवसाि ोका
हगयाथ रोहकांच्या मदिीने कपडे घािलेला ोक सांगाडा व त्याजवळील सवथ सामान गोळा
के ले. गाडीच्या दकल्ल्या बॅक पॅकमध्ये होत्या. सामानाच्या पंचनाम्यामध्ये ोक मुद्दाम नमूद
के लेली बाब म्हणजे सांगाड्याच्या हािाि असलेला मोबाइल.

************

पाण्याखाली

"सवाथना सामावून घेणारा पाण्याहशवाय आकाशाखाली दुसरा कोणिाही पदार्थ
नाही. "
" िाओ िेह स्चग" इसपूवी सहावे शिक हचनी ग्रंर्
------------------------पाण्याि हशरल्या हशरल्या आजपयंि ोवढ्या वेगाने वाहणार्या पाण्याि आपण
कधीही उिरलो नाही याची मॅट ला जाणीव झाली. दकनार्याजवळील पाण्याि असलेल्या
संर् आविथ धारे मधून (ोडी िरं ग) मधून मुख्य धारदार प्रवाहाि येण्यासाठी मॅटने वल्ह्याचे
िीनचार िडाखे पाण्यावर मारले. लगेच त्याची कयाक मुख्य धारे ला लागली. मध्यभागी
पाण्याला असलेल्या वेगामुळे मॅटचे डोके मागे गेले. रे सर कारमधील अॅहससलरे टर पॅडल
वाढवल्यानंिर शरीर मागे खेचले जािे िसे त्याच्या शरीराचे झाले. जत्रेिील पाळण्यास
रोलर कोस्टर म्हणिाि. ोका अॅडर्व्हच
ें र स्पोटथ मध्ये असे अनेक चढ उिार असलेली
खुच्यांची साखळी मोठे अंिर पार करिे. खळाळणार्या पाण्याि लाटाबरोबर वरखाली
होणारी गविाच्या काडीसारखी मॅटच्या कयाकची अवस्र्ा झाली. उपजि प्रेरणेने डोके
खाली करून त्याने वल्हे पाण्यावर आपटले.
दकनार्यावर मॅटचा हमत्र उभा होिा. नदीच्या प्रवाहाि पाण्याच्या घुसळणीमुळे
ियार झालेला र्े स अजस्त्र प्राण्याची आठवण करून देि होिा. न र्ांबणार्या ट्रेन स्टेशन
मधून जाणार्या ट्रेन वरील नाव वाचण्याचा प्रयत्न के ला िर धुरकट अिराहशवाय दुसरे
काहींही ददसि नाही. सोसाट्याने जाणारी ट्रेन पहाि राहण्याहशवाय िुमच्या हािाि
काहींही नसिे. मॅटची कयाक पाण्यािून पुढे जािाना त्याच्या हमत्राने र्क्त पाहहली.
यांगत्सी नदी हिबेटच्या पठारावरून मोठ्या वेगाने मागथ काढिे. ज्या पठारावरून
यांगत्से वाहिे त्याला जगाचे छप्पपर म्हणिाि. नदीची लांबी आठशे दकलोमीटर. ोखाद्या
मोठ्या पाइप प्रमाणे ोकापाठोपाठ दर्यामधून िी वाहिे. जवळजवळ चारशे दकलोमीटर
अंिर नदीचा मागथ जेड ड्रॅगन माउं टनने अडवलेला आहे. जेड ड्रॅगन माउं टन म्हणजे अठरा
हजार र्ू ट उं चीचे नैसर्णगक धरण. या धरणाच्या हशखरावर काहीं कायमची बर्ाथची टोपी
असलेली हशखरे आहेि. काहीं दशलि वर्ाथपूवी ोका भूकंपामुळे िीन दकलोमीटर खोल घळ
ियार झाली. ही घळ 'टायगर लीप' या नावाने प्रहसद्ध आहे. घळीचे नाव टायगर लीप

पडण्याचे कारण म्हणजे कोणा ोके काळी भुकेलेल्या वाघाने ोका उडीि घळ पार के लेली
होिी . र्ोडसयाि जगािील चवथ्या क्रमांकाच्या या नदीनेखडकामधून वाट काढि समुद्रास
हमळण्याचा सवाथि जवळचा मागथ शोधून काढलेला होिा.

आकृ हि टायगर लीप घळ चीन यांगत्सी नदी
आजपयंि यांगत्सी घळे िून कयाक चालवण्याचा हवक्रम कोणीही के लेला नर्व्हिा.
िळाशी ओबडधोबड गोटे असलेल्या व उिाराच्या नदीिून कयाक चालवण्याचे कोणाच्या
मनािही आलेले नर्व्हिे. मॅट व त्याच्या हमत्रानी मात्र जगाि सवथप्रर्म कयाक याच नदीिून
चालवण्याचा प्रयत्न करण्याचे ठरवले. जर हे शसय झाले असिे िर अहभमानाने त्यांची मान
कयाककगच्या इहिहासाि उं च झाली असिी. िीन ददवस त्यानी घळीच्या ोका दकनार्यावर
िंबू ठोकला. िंबूच्या डाव्या व उजव्या ददशेने चालि जाऊन नदीच्या प्रवाहाची
बायनॉसयुलरमधून हनरीिणे करिाना प्रवाहाि मोठे दगड, पाण्याि लपलेले मोठे खडक,
प्रवाहाची गहि, भोवरे यांच्या नोंदी के ल्या. वाहत्या पाण्याचा होणारा आवाज त्याच्या
हमत्राना आकर्णर्ि करू शकला नाही. पण मॅटला मात्र नदीच्या खळाळणार्या पाण्याने मोहून
टाकले. आपण या प्रवाहाि कयाक घेऊन उिरणारच त्याने हमत्राना सांगूनही टाकले.
रात्री िंबि
ू गप्पपा मारिाना त्याचा ोक हमत्र म्हणाला ' िू पाण्याि कयाक घेऊन
जायचे म्हणिो आहेस. पण पाण्यािील मोठे भोवरे िुला ददसले नाहीि असे मी म्हणणार
नाही. दीडशे व्यक्ती घेऊन जाणारी प्रवासी मोटर बोट या भोवर्याि गडप होईल ोवढ्या
मोठ्या भोवर्याि िुझी कयाक गविाच्या काडीसारखी िळाशी जाईल. ' उत्तरदेण्याऐवजी
मॅट शेकोटीच्या ज्वाळा पहाि राहहला. खोल दरीिून नदीचा आवाज त्याला साद घालि
होिा. त्याच्या मनासमोर आपण भोवरे चुकवि नदीमधून कयाकच्या सहाय्याने पाण्याच्या
लाटांवर स्वार झालोय असे दृश्य ददसि होिे. नदीचा वेग जेर्े कमी होिो िेर्े भोवरे ियार
होिाि. वरील बाजूने येणार्या पाण्याने भोवरा सिि भरिो. असे भोवरे दगड गोट्यांच्या

खालील बाजूस प्रवाहाि ियार होिाि. पण धारदार प्रवाहाि मोठे खडक असिील िर
ियार होणारा भोवरा अत्यंि िाकिवान असिो. येणार्या पाण्यामुळे भोवर्याि सापडलेली
प्रत्येक वस्िू िळाशी जािे, र्ोड्या वेळाने पृष्ठभागाशी येिे व परि िळाशी जािे. या
भोवर्यािून सुटके चा ोकच मागथ खाली खाली िळाशी जाणे. ोकदा िळाशी गेले म्हणजे
र्ु फ्र्ु सािील ऑहससजन हवा न घेिा आल्याने कमी होिो. िुम्ही धडपडि पृष्ठभागाशी येिा
श्वास घेिा िेवढ्याि भोवरा िुम्हाला खाली खेचिो.
आजपयंि मॅटने भोवर्याि कयाक घुसवण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न के लेला होिा.
आपल्या कौशल्याच्या जोरावर िो भोवर्यािून सुखरूप बाहेर आला होिा. पण यांगत्सी
नदीिील भोवरे आजपयंि कशीही पाहहले नाहीि ोवढे मोठे होिे. महाहवद्यालया प्रवेश
घेिल्याच्या वर्ीच

िो

पाण्याि वल्हे मारायला पहहल्यांदा हशकला. हशहशराि

पाण्यापासून िो दूर राहूच शकला नाही. िीन वर्ाथि कसून मेहनि के ल्यानंिर कयाककग
मधील बारीकसारीख बाबी त्याने आत्मसाि के ल्या. कयाककग छंद म्हणून ठीक आहे पण पोट
भरण्यासाठी काहींिरी करायलाच हवे हे ओळखून त्याने अकटनटन्सीचा अभ्यास के ला. त्याि
त्याचे लि लागेना. त्यानंिर जगण्यासाठी रस्त्यावर डांबर ओिणे, पोहण्याचे िलाव बांधणे,
कॉक्रीट हमससर चालवणे असे अनेक उद्योग के ले. पण र्ावला वेळ हमळाला म्हणजे
र्े साळणार्या पाण्याि कयाक चालवणे त्याला स्वस्र् बसू देईना. आपले जुने कयाकमधील
सहकारी भेटावे म्हणून दरवर्ी िो ोक रट्रप अरें ज करीि असे. यावर्ी टायगर लीप
घळीमध्ये जायचे ठरवून िो चीनमध्ये आला. त्याचे हमत्र त्याच्यावर भरवसा ठे वून येर्े
पोहोचले. हमत्रांपैकी कं पनी मॅनेजर, सॉफ्टवेअर डेर्व्हलपर, शेअर ब्रोकर याना घरी परिणे व
अहधक सुरहिि काम करणे आवडल्याने टायगर लीप पाहहल्यापाहहल्या त्यानी परिीची
हिदकटे काढली. मॅट स्वि: आपल्याला व्यावसाहयक कयाकर समजि असल्याने जगािील
पहहला यांगत्सी नदीि कयाक चालवणारा अशी स्वि:ची ओळख करवून देण्याचे त्याने
ठरवले.
शेकोटीच्या उजेडाि त्याचे डोळे चमकि होिे. ' गेली दोन वर्े मी दगड हवटांची घरे
बांधिोय. हमळवलेला प्रत्येक डॉलर मी टायगर लीप मध्ये कयाक चालवण्यासाठी जमा के ला
आहे. मी कमीिकमी नदीि उिरल्याहशवाय परिणार नाही. मला प्रयत्निरी करूद्या. मी
मोठ्या भोवर्याि उिरणार नाही. अपघािाने मोठ्या भोवर्याने माझा घास घेिलाच िर
वरून येणार्या पाण्याने मी भोवर्यािून वर येईन मला खात्री आहे' मॅट म्हणाला. त्याच्या या

म्हणण्यावर कोणीच बोलले नाही. सरवजण र्ु सर्ु स आवाज करणार्या पेटलेल्या
कोळशांकडे पहाि राहहले. त्यांचे चेहरे बोलि होिे 'आपण त्याला र्ांबवायचे कां?
शेकोटीच्या हपवळ्या िांबड्या के शरी उजेडाि 'िुम्ही कोणी िाओ िे स्चग वाचलेले
आहे काय? ' असे मॅटने हवचारले. हचनी ित्वज्ञानामधील हे ोक पुरािन पुस्िक आहे. मॅट्ने
लौदकक हशिण पूणथ झाल्यानंिर स्वि: हे पुस्िक पुन्हा पुन्हा वाचून काढले होिे. ' या
पुस्िकामध्ये पाण्याबद्दल बरे च काहीं हलहून ठे वले आहे. पाणी प्रवाहािील प्रत्येक अडर्ळा
कसा दूर करिे, वाटेि मोठा खडक आला िर त्याला वळसा घालून कसे मागथ काढिे? िसेच
िुम्ही आयुणतयाि मागथ काढा. जर काहीं हमळवायचे असेल िर अडचणीस वळसा घाला. बोट
वल्हवणार्याने सिि अडर्ळे दूर कारण्याचाच हवचार के ला पाहहजे. प्रवाहामध्ये भोवरा
आलाच िर िुम्हाला त्यावर माि करिा येणे अशसय आहे. अशा वेळी िुम्ही भोवर्याला
शरण जा. िरच िो िुम्हाला मागथ दाखवेल. ' मॅट बोलिच राहहला. हमत्र ोकही शब्द न
बोलिा शेकोटीच्या ज्वाळामधून आरपार पहाि राहहले. प्रवाहाच्या बाबिील िू ज्या
प्रवाहाि उिरणार आहेस िो सहाव्या प्रिीचा प्रवाह आहे. जहमनीच्या उिारावरून
प्रवाहाचा उिार ठरवला जािो.
पहहल्या प्रिीचा उिार म्हणजे बोट हलसया हािाने वळविा येईल ोवढा उिार.
पाण्याच्या िळाशी लहान दगड गोटे असिाि.
दुसर्या प्रिीचा उिार अहधक खळाळणारे पाणी. िळाशी लहान खडक. ज्याला
व्यवहस्र्ि वल्हे चालविा येिे त्याला बोट व्यवहस्र्ि वळविा येिे.
हिसर्या प्रिीचा उिार.

खळाळणार्या पाण्यामुळे पाण्याचा रं ग पांढरा. बोट

चालवण्यािील कौशल्य आवश्यक.
चवथ्या प्रिीचा उिार . पाण्याि मध्यम आकाराच्या लाटा. उिार िीव्र. अहिशय
कौशल्याने बोट चालवावी लागिे.
पाचव्या प्रिीचा उिार. र्े साळणारे पांढरे पाणी. िळ शसयिो ददसि नाही.
पाण्याखाली मोठे खडक व भोवरे यािून मागथ काढिा येि नसेल िर पट्टीचे कयाकर अशा
पाण्याि उिरि नाहीि.
सहाव्या प्रिीचा उिार. अत्यंि असुरहिि उिार. खडक, पाण्याचा वेग यािून मागथ
काढणे याची सुरहिििा नाही. कयाक , अंगावरील सुरहिििा उपकरणे यांचा भरवसा
कोणिेही उत्पादक घेि नाहीि.

"िुम्ही कोणीही पाण्याि उिरि नसाल िर मी पाण्याि उिरणारच. िुम्ही आला
िर िुम्च्याबरोबर नाही िर िुमच्या हशवाय". मॅट म्हणाला.
दुसर्या ददवशी ग्रीन टी आहण हचनी नूडल्स च्या ब्रेकर्ास्ट नंिर मॅट व त्याचे हमत्र
कामाला लागले. नदीच्या दकनार्याजवळ असलेल्या ोका सपाट खडकावर कयाक आणली.
बहुिेक वेळा कयाक ज्याचे असिे िो स्वि: आपली कयाक सुहस्र्िीि आहे की नाही याची
खात्री करिो. आज मात्र सवथ हमत्र हमळू न ोकाच कयाकच्या दुरुस्िीमागे लागले होिे.
ोकांडा लढवय्या युद्धास ियार करायचा िर त्याचे सैहनक हचलखि घािण्यासाठी मदि
करिाि िसे मॅटचे चालले होिे. कयाककग साठी आवश्यक पूणथ लांबीचा गोरटेसस ड्राय सूट
बाहेर काढला. पाठीमागील चेन उघडू न मॅट सूटमध्ये उिरला. चेन बंद के ली. मनगटे, घोटे
व मानेजवळील रबर गॅस्के ट्स लावली. रबर गॅस्के टसमुळे बाहेरून पाण्याचा ोकही र्ेंब
कपड्याि येि नाही. अहधक सुरहिििेसाठी गॅस्के टच्या बाहेरून वेल्क्रो पट्टे बांधलेले होिे.
खाली गुढग्यावर बसून त्यानी मॅटचे नदीि वापरण्याचे खास बूट त्याच्या पायाि चढवले.
बुटाच्या वरील बाजूस असलेल्या जाळीमुळे बुटािील पाणी बाहेर येि असे. बुटाचे िळ मऊ
रबरी होिे. जर काहीं कारणाने कयाक मधून बाहेर पडण्याची पाळी आलीच िर प्रवाहाच्या
िळाशी असलेल्या दगडावरून सहज चालिा यावे ोवढे भक्कम सोल बुटांचे होिे.

कयाक

ड्राय सूट

र्व्हल्े क्रो पट्ट्यांची बांधाबांध चालू झाल्यानंिर मॅटचे शरीर युद्धास ियार
झाल्यासारखे ददसू लागले. शेजारी येणार्या नदीच्या गजथनेमुळे मॅटच्या मेंदन
ू े शरीरास
अॅड्रनॅहलन ियार ठे वण्याचा संदश
े देऊन ठे वला. दोन्ही वृक्कांच्या वर अहधवृक्क ग्रंर्ी असिाि.

या अहधवृक्क ग्रंर्ीिील अड्रेनॅहलन व नॉर अॅड्रन
े ॅहलन रक्तािून हृदयाि व त्यािून स्नायूंपयंि
पोहोचले. अॅड्रन
े ॅहलन व नॉरअॅड्रन
े ॅहलन ही दोन्ही संप्ररे के शरीरास 'जगा ककवा मरा' अशा
दोन्ही हस्र्िीसाठी ियार ठे विाि. समोर शत्रू चालून आला अशा वेळी ददलेली 'हरहर
महादेव' ही आरोळी संप्ररे कामुळे शत्रूवर िुटून पडण्यास भाग पाडिे.
त्याच्या साडे नऊ मीटर लांबीचे लहान आिड्याने अन्न पचनाचे काम र्ांबवले.
गुदद्वार घट्ट आकुं चन पावले. यकृ िािून ग्लूकोज स्नायूना पुरवले गेले. हृदयाची गहि
सत्तरवरून ोकशे चाळीसपयंि वाढली. छािीच्या व हवभाजक पडद्याच्या स्नायूना
हमळालेल्या अड्रेनॅहलनमुळे श्वसन हमहनटास बारा वरून वीसपयंि पोहोचले. शरीरास
आवश्यक ऑहससजनची गरज िाणामुळे ोकाोकी वाढली.
हमत्रानी त्याच्या कमरे भोविी हपवळ्या रं गाचे संरिक ट्यूब बांधली. जर मॅट
पाण्याखाली गेलाच िर हपवळ्या लाइर् ट्यूबवरून त्याचा शोध घेणे सोपे जावे हा हेिू. या
ट्यूबला बांधलेल्या व ोका हूकला अडकवलेला दोर ओढला म्हणजे दकनार्यावरून त्याला
पाण्याबाहेर ओढण्याची सोय होिी. सवाथि शेवटी कावलारचे हेलमेट चढवल्यानंिर मॅटचा
अविार लढाईसाठी सज्ज योध्यासारखा झाला. पाण्याखालील दगड व खडकावर आपटले
िरी हे हेलमेट अभेद्य असल्याची गॅरंटी कं पनीने ददली होिी. दक्रके ट खेळणारा बॅटसमन चेंडू
िोंडावर आपटू न इजा होऊ नये म्हणून हेस गाडथ घालिो. िसा र्े स गाडथ हेलमेटवर
लावायचा का असे ोकाने हवचारले. मी कोठे जािोय हे मला कळायला हवे असे म्हणून मॅटने
र्े सगाडथ नाकारला.
त्याची िांबड्या रं गाची पॉहलोहर्हलन पासून बनवलेली कयाक ियार होिी.
पारदशथक हपवळ्या रं गाची पािी असलेले वल्हे त्याने हािाि घेिले. ज्या खडकावर कयाक
ठे वलेली होिी िो प्रवाहामध्येच पाण्याच्या धारे स अडर्ळा येईल असा पसरलेला होिा.
प्रवाहास झालेल्या अडर्ळ्यामुळे प्रवाहाच्या हवरुद्ध ददशेस ोडी करं टमुळे पाणी उलटे वळले
होिे. मोठ्या ट्रकच्या मागे जसा उलटा वारा वहाि असिो िसे काहींसे. मॅटने कयाकमध्ये
आपले पाय सरकवले. कयाकचे हल पसरट असिे. उर्ळ पाण्यािसुद्धा खालच्या खडबडीि
पृष्ठभागावर िरं गि राहण्यासाठी कयाकची रचना के लेली असिे. कयाक बरोबर असलेले
कर्व्हर कमरे भोविी गुंडाळू न त्याने कयाकमध्ये पाणी येणार नाही याची खात्री करून घेिली.
'क्रीक बोट' या िांहत्रक नावाने त्याचे कयाक बनवलेली होिी. अरुं द प्रवाहामधून
सर्ाईदारपणे वळविा येईल ोवढीच त्याची लांबी होिी. लहान सहान धबधब्यािून पडली
िरी त्याचा सपाट िळ पाण्यावरच पडेल असा कयाकचा गुरुत्वमध्य साधलेला होिा.

ोका भल्या मोठे कोडे सोडवण्यासाठी कोठे िरी सुरवाि करावीच लागिे. ोका
दमाि त्याने प्रवाहाची व अडर्ळ्यांची उजळणी के ली. गेले िीन ददवस प्रवाहा जवळू न
दकनार्याबरोबर चालि जाऊन त्याने प्रत्येक वळण िे दकिी वेळाि पार करायचे व आपण
शेवटी दकिी अंिरानंिर र्ांबायचे याचा आराखडा त्याच्या मेंदम
ू ध्ये ियार होिा. आिा
पाण्याि उिरण्याचा िण जवळ आला होिा. भल्या र्ोरल्या वेगाने वाहणार्या नदीि कयाक
चालवणे म्हणजे बुहद्धबळाच्या ग्रॅंड मास्टरबरोबर दोन डाव टाकण्याची संधी हमळणे. बरे
आजपयंि र्व्हाइट वॉटरच्या ग्रॅंड मास्टरवर कोणीही माि के लेली नर्व्हिी.
दकनार्याने मॅटचे हमत्र हवखुरलेले होिे. प्रत्येकाकडे पाण्यावर िरं गि राहील अशी
पॉहलप्रॉपेहलनचा दोर गुंडाळलेला होिा. प्रत्येकाने आपल्या कमरे भोविी संरिक जॅकेट
बांधले. जर आवश्यकिा वाटल्यास मॅटने खूण के ली म्हणजे दोर पाण्याि र्े कायचा हे ठरले
होिे. मॅटची कयाक खडकाच्या कडेवर होिी. त्याने वल्हे सीलच्या पंखासारखे उं च के ले,
हमत्राकडे पाहून वल्हे हलवून त्यांचा हनरोप घेिला व कयाकमध्ये बसून ोक हलका धक्का
कयाकला ददला. कयाक हिरकी झाली. प्रवाहाच्या हवरुद्ध ददशेने जाणार्या ोडी प्रवाहाि
कयाक उिरली. धब्ब असा आवाज झाला पाणी वर उडले.
िीनदा वल्हे मारून िो पाण्याच्या मुख्य धारे मध्ये आला. आिा वेगाने वरखाली
होणार्या रोलरकोस्टरवर िो स्वार होिा. आपले हमत्र दकनार्यावरून पळि आहेि याचे
त्याला जाणीव झाली. डोळ्याचा कोपर्यामधून िो त्याना पहाि होिा पण त्याचे पूणथ लि
मात्र प्रवाहािील प्रत्येक अडर्ळ्याकडे होिे. 'मॅट जा पुढे जा' त्यांचा ओरडा त्याला ऐकू
आला.
मॅटने श्वास रोखून धरला, पहहल्या लाटेवरून कयाक गेली त्यानंिर खाली, परि
दुसरी हिसरी. आिा मात्र त्याला इं ग्रजी ोस आकाराच्या प्रवाहािून मागथ काढायचा होिा. हे
ोस वळण िीन र्ोरल्या खडकांच्या मुळे बनलेले होिे. त्यांच्या मधून पाणी वहाि होिे.
उजव्या बाजूस वळणावर िीन मजली घराच्या आकाराचा खडक र्ेट प्रवाहािच होिा.
त्यामुळे बनलेला त्याच आकाराचा भोवरा त्याला चुकवायचा होिा. ोस वलणावरील
पहहला खडक,उजव्या बाजूस वळण्यासाठी मॅटने वल्हे चालवले, परि डावी बाजू आिा
उजवी . त्याचे हमत्र श्वास रोखून मॅटकडे पहाि होिे. त्याचे िांबड्या रं गाचे हेल्मेट व हपवळे
वल्हे लहान मुलाच्या खेळण्यासारखे नदीच्या अजस्त्र प्रवाहावर

वर खाली होि होिे.

कयाकच्या खालून र्े साळणार्या पाण्याचा अजस्त्र आवाज येि होिा. आपण प्रवाहामधून
कयाकसह वर उचललो गेलो आहोि याची जाणीव त्याला झाली. जोराच्या वार्यामध्ये

र्डर्डणार्या पिंगासारखी त्याची अवस्र्ा झाली. दहा सेकंदाि वर र्े कली गेलल
े ी कयाक
जबरदस्ि भोवर्याच्या मध्यभागी नाहहशी झाली.
त्याच्या हमत्राना खडकाच्या मागे काय झाले हे दकनार्यावरून ददसले नाही. भल्या
मोठ्या लाटेवर स्वार मॅटची कयाक त्यावर वल्हे हलवणारा मॅट आहण त्यानंिर कयाक व मॅट
दोन्ही अदृश्य झाले.
------सागरी पाण्याखाली राहणारा सस्िन प्राणी म्हणजे र्व्हाइट र्व्हल
े डेहल्र्नाप्पटेरस
ल्युकास- बेलुगा र्व्हल
े . सिरा हमहनटे पाण्याखाली श्वास रोखून राहू शकिो. सािशे मीटर
पाण्याखालून िो समुद्राच्या पृष्ठभागावर येिो. र्व्हल
े चे रे कॉडथ ोलेर्ंट सीलने मोडलेले आहे.
हा पठ्या दोन िास पाण्याखाली असिो. इिर सील दीड दकलोमीटर खोल पाण्याि बुडून
राहू शकिाि. सागरी सस्िन प्राणी त्यांच्या उिी व रक्तामध्ये पृष्ठभागाशी असिाना
ऑहससजन साठवून ठे विाि. पाण्याखाली असिाना साठवलेला ऑहससजन त्याना पुरिो.
खोल पाण्यामध्ये असलेल्या प्रचंड दाबामुळे काहीं सस्िन प्राण्यांची र्ु फ्र्ु से स्पंजाप्रमाणे
दाबली जािाि. हृदयाचा वेग व चयापचयाचा वेग कमी होिो. अशा वेळी शरीराची
ऑहससजनची गरज कमी होिे. खोल पाण्याि बुड्या मारणारे पेंहग्वन स्नायूना लागणारी
ऊजाथ हवनॉहससश्वसनामधून हमळविाि. बर्ाथसारख्य र्ंडगार पाण्याि भक्ष्य शोधणारी बदके
मेंदच
ू े िापमान कमी करून ऑहससजनच्या कमिरिेमुळे मेंदव
ू र होणारा पररणाम टाळिाि.
मानवी शरीर मात्र या सवाथहून वेगळे आहे. सागरी सस्िन प्राणी जहमनीवरून
पाण्याि उत्क्रांि झाले आहेि. माणूस मात्र उबदार समुद्राजवळू न सरळ जहमनीवर
चालायला लागला आहे. मानवाच्या शरीराि ऑहससजन साठवून ठे वण्याची िमिा
जवळजवळ शून्य आहे. र्ार र्ोडा वेळ आपण श्वास रोखून ठे वू शकिो. जागहिक आरोग्य
संस्र्ेच्या सप्पटेबर 2016 च्या आकडेवारीनुसार दरवर्ी िीन लाख बहात्तर हजार व्यक्ती
बुडून मरण पाविाि. यामध्ये पूर, नैसर्णगक आपत्ती, आत्महत्या या सवांचा समावेश आहे.
ोकू ण मृत्यूमध्ये बुडणे हे हिसर्या क्रमांकाचे कारण आहे. सवाथहधक मृत्यूचे पहहले कारण
अपघाि हे आहे.
पाण्याि बुडून मरण्यामध्ये वाङमयीन मूल्य आहे. जलसमाहध घेऊन मृत्यूस सामोरे
जाणे याचे समर्थन भल्या भल्यानी के ले आहे. श्रीरामानी आपले इहिकिथव्य संपले हे ओळखून
शरयू नदीि प्रवेश के ला. सामान्य मृत्यूपेिा काहीं उदात्त, गंभीर, शरण जाण्याची भावना
असे अनेक पैलू या मागे आहेि. बुडणार्या बोटीचा कॅ प्पटन बोटीबरोबरच जलसमाधी घेिो.

1941 साली प्रख्याि लेहखका र्व्हर्णजहनया वुल्र् यानी जमथन बॉंबरचे इं ग्लंडवर हल्ले चालू
झाल्यानंिर र्रकोट च्या हखशामध्ये जड दगड बांधून त्यांच्या आवडत्या औस ( ouse)
नदीि प्रवेश के ला. हब्ररटश कहव शेले यांची प्रर्म पत्नी शेले यानी सोळा वर्े वयाची प्रेयसी
शोधून काढल्याबद्दल पाण्याि आत्महत्या के ली. स्वि: शेले त्यांच्या लहानशा यॉटबरोबर
काहीं वर्ाथनंिर 1822 साली टु स्कानी दकनार्यावर मृिावस्र्ेि सापडला.
दकत्येक शिके पाण्याि बुडून मृत्यू होण्यापासून व्यक्तीस वाचवण्याचे प्रयत्न चालू
होिे. सिराव्या शिकाच्या अखेरीस युरोप व अमेररके िील पहहल्या ह्यूमेन सोसायट्यानी
मानवी व प्राण्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी संस्र्ा स्र्ापन के ल्या. प्रारं भीच्या कायाथि पाण्याि
बुडालेल्या व्यक्तीस त्वररि मदि करून त्याचा जीव कसा वाचविा येईल यावर भर ददला.
याच सोसायटीचे नाव नंिर 'रॉयल ह्यूमेन सोसायटी र्ॉर अपेरंटली डेड' असे करण्याि
आले. पवथिावरून पडू न ककवा अपघािाि सापडलेल्या वीज पडू न जखमी झालेल्या व्यक्तींचा
समावेश कालांिराने सोसायटीच्या कामाि झाला. के वळ वीस वर्ाथि सोसायटीने हजारो
व्यक्तीना मृत्यूच्या दाढेिून बाहेर काढले.
अठराव्या शिकाि बुडालेल्या व्यक्तीचे प्राण वाचवण्यासाठी सीपीआर पद्धि (हृदय
र्ु फ्र्ु स पुनुरुज्जीवन) अहधक कायथिम करण्याि आली. बुडालेल्या व्यक्तीस त्वररि
पाण्याबाहेर काढू न त्यास उिाणे झोपवून िोंड ोका बाजूला घ्यावे. मानेखाली उशी देऊ
नये, दोन्ही हािाच्या िळव्याने उरोस्र्ीवर दर हमहनटास वीस वेळा दाब देणे व काढू न घेणे
हे कमीि कमी वीस हमहनटे करून पाहहल्यास बुडालेल्या व्यक्तीचे श्वसन चालू होिे. कृ हत्रम
श्वासोच््वास देण्याची आणखी ोक पद्धि म्हणजे बुडालेल्या व्यक्तीच्या िोंडावर रुमाल
पसरून दुसर्या व्यक्तीने आपल्या िोंडाने रुग्णाच्या र्ु फ्र्ु स्साि हवा भरणे. हा प्रकार सुद्धा
सिि पंधरा हमहनटे करून पहावा लागिो. असे उपचार सुरू के ल्यानंिर प्रारं भी रुग्णाच्या
श्वासनहलके मध्ये अडकलेले पाणी ककवा हचखल बाहेर पडिो. िो रुग्णाच्या श्वासनहलके मधून
आणखी खोलवर जाऊ नये याची काळजी घ्यावी लागिे. ही माहहिी वाचून ोका रुग्णाचे
प्राण वाचविा आले िर हे वाचल्याचे सार्थक होईल याची मला खात्री आहे. पहहल्या काहीं
हमहनटाि रुग्णाला बाहेर काढू न त्याला कृ हत्रम श्वसन देिा आले िर िो वाचण्याची शसयिा
ऐंशी टक्के आहे. अठराव्या शिकाि होणारे मृत्यू िलाव, नद्या व कालव्याि होि असि. आिा
सुधारलेल्या देशाि िे पोहण्याच्या िलावाि होिाि. महाराष्ट्राि बुडून होणारे मृत्यू
नद्यामध्ये िलावाि ककवा हवहीरीि पाणी भरिाना पायघसरून पाण्याि पडू न होिाि.

सीपीआर- हृदय र्ु फ्र्ु स पुनुरुज्जीवन
बुडणारे जहाज, गळ्याि दगड बांधून के लेली आत्महत्या, ककवा पाचव्या
पािळीच्या प्रवाहामध्ये कयाक उलटणे या सवांचा पररणाम ोकच बुडणे. बुडण्यामुळे
होणारा मृत्यू ोकाोकी मेंदस
ू ऑहससजन न हमळण्याने होिो. आजारपणाि ककवा र्ु फ्र्ु स
संसगाथमुळे मेंदस
ू हमळणारा ऑहससजन कमी होण्यास अनेक ददवस लागिाि. बुडण्यामुळे ही
दक्रया झपाट्याने पूणथ होिे. पाण्याखाली गेलेला माणूस दीडहमहनटापयंि श्वास रोखून धरू
शकिो. त्यानंिर त्याच्या डोळ्यासमोर अंधारी येिे. मेंदस
ू ऑहससजन न हमळाल्याची ही
पहहली खूण आहे. कोरड्या जहमनीवर श्वसन र्ांबल्यानंिर चार हमहनटाि मेंदम
ू ध्ये
अपररविथनीय बदल होिाि. दहा हमहनटे श्वास र्ांबल्यानंिर व्यक्ती परि हजवंि राहण्याची
शसयिा शून्य. अत्यंि र्ंड पाण्याि बुडालेली व्यक्ती र्ोडा अहधक वेळ हजवंि राहू शकिे
याचे कारण र्ंड पाण्याि मेंदस
ू कमी ऑहससजन हमळाला िरी मेंदव
ू र र्ारसा पररणाम होि
नाही. पण हे ब्रम्हवासय मात्र नाही. िुम्ही जेवढी अहधक धडपड कराल िेवढी हजवंि
राहण्याची शसयिा कमी होिे. पाण्याि बुडालेल्या व मृत्यूच्या दाराि पोहोचलेल्या सत्तावन्न
व्यत्कीवरील ोका अभ्यासाप्रमाणे अकरा हमहनटे िीस सेकंद ोवढ्या सरासरी वेळेपयंि या
व्यक्ती उपचारानंिर हजवंि राहहल्या. असे असले िरी अकरा हमहनटे िीस सेकंद हा वेळ
अगदीच अपुरा आहे.
----------पाण्याखाली जाण्यापूवी र्क्त िीन सेकंद: बुडण्यापूवी

दीघथ श्वास घ्यावा असे

मॅटला वाटले. हवचार करण्यास त्याला वेळही हमळाला नर्व्हिा. कोणत्याही हवपररि
हस्र्िीि सापडल्यानंिर मेंदन
ू े हवचार करण्याऐवजी व्यक्ती उपजिप्रेरणेने वागिे. र्ु फ्र्ु साि

पाच हलटर हवा भरून घेण्याोवढाच वेळ त्याच्या कडे होिा. अर्ाथि अहधक वेळ हमळाला
असिा िरी र्ु फ्र्ु साि याहून अहधक हवा ोका श्वासाि सामावून घेिा येि नाही. हवा हे
वायूंचे हमश्रण आहे हे वासय आपण शालेय अभ्यासक्रमाि अनेक वेळा पाठ के ले आहे.
त्यानुसार हवेमध्ये ऐंशी टक्के नायट्रोजन व वीस टक्के ऑहससजन असिो. या हहशोबानुसार
मॅटच्या र्ु फ्र्ु साि ोक हलटर ऑहससजन आहे. पाण्याखाली ोक हलटर ऑहससजनवर त्याचा
जीव दकिी वेळ िग धरून राहणार हे अवलंबून आहे.
भोवर्याि हशरिाना मॅटचे डोके खाली होिे. पाण्याच्या झटसयाबरोबर त्याची
कयाक शरीरापासून वेगळी झाली. पाण्याच्या त्याच िडाख्याने वल्ह्याचे दोन िुकडे झाले,
हेलमेट डोसयामधून हनसटले. शरीरावरील ोक ोक र्र अजस्त्र हाि खरवडू न काढल्यासारखे
त्याला वाटले. पाण्याि हशरिाना पाण्याचा रं ग पांढरा त्यानंिर गड्ड्द हहरवा झाला. िळाशी
पोहोचल्यानंिर हहरव्या काळ्या गुहि
े गेल्याचा भास त्याला झाला. वरून मोठा पाण्याचा
धबधब्यासारखा कानठळ्या बसवणारा आवाज सिि येि होिा.
पहहल्या काहीं सेकंदाि पाण्याि गेल्यागेल्य शरीराि प्रचंड बदल होिाि. हे बदल
म्हणजे मानवाचा जलचर सस्िन प्राण्यामधील जनुकीय वारसा आहे. पहहला बदल म्हणजे
चयापचयाचा वेग पाण्याखाली कमी होिो. बर्ाथचे पाणी असलेल्या टबमध्ये चेहरा बुडवल्या
बुडवल्या हृदयाची गहि सत्तर वरून पंचेचाळीसपयंि कमी होिे. काहीं खेळाडू बर्ाथचे िुकडे
असलेल्या पाण्यामध्ये डोके बुडवून हृदयाची गहि सहा पयंि कमी करिाि. ोकदा हृदयाची
गहि कमी झाली म्हणजे हािापायािील रक्त वाहहन्या आकुं चन पाविाि. त्यािील रक्त मेंदू ,
हृदय व इिर महत्वाच्या इं दद्रयाना पुरवले जािे. महाभारिाि दुयोधनास 'जलस्िंभन' हवद्या
येि असल्याचा उल्लेख आहे. िो पाण्याखाली लपून बसल्याने भीमाने बराच काळ त्याची
पाण्याबाहेर त्याची वाट पाहहली. चयापचयाचा वेग कमी करण्याची त्याला अवगि
असावी. सील ककवा र्व्हल
े प्रमाणे त्याला फ़ु फ्र्ु सािील 1000 हमहल ऑहससजन पाण्यावर
येईपयंि पुरवून वापरायचा होिा.
पाण्याखाली 12 सेकंद 825 हमहल ऑहससजन हशल्लक. मॅटने श्वास रोखून धरला
होिा. त्याच्या र्ु फ्र्ु सामध्ये िाण जाणवायला लागला होिा. पेशींच्या चयापचयािून बाहेर
पडलेला काबथन डाय ऑससाइड स्नायू व इिर पेशींभोविी साठायला लागला होिा. नेहमी
काबथन डाय ऑससाइड रक्तामधून र्ु फ्र्ु साकडे वाहून नेला जािो. मेंदम
ू ध्ये रक्तािील काबथन
डाय ऑससाइडचे प्रमाण नोंदवणारे अचूक सेन्सॉर आहेि. रक्तामध्ये काबथन डाय ऑससाइड
साठला की रक्ताचा सामू ककहचि आम्ल होिो. ोरवी रक्ताचा सामू 7. 4 म्हणजे अल्क

असिो. काबथन डाय ऑससाइड असलेले रक्ताचा सामू 0. 03 ने कमी झाला िरी त्यास
रक्ताम्लिा म्हणण्याची पद्धि आहे. अशा वेळी मेंदक
ू डू न र्ु फ्र्ु साना दीघथ श्वसन करण्याचा
संदश
े पाठवला जािो. दीघथ श्वसन करण्याची िीव्र इच्छा ही रक्तामधील ऑहससजन कमी
होि असल्याची व काबथन डाय ऑससाइड साठल्याची खूण आहे. ोवढ्यासाठी पाण्याखाली
काम करणारे कमथचारी आधीच र्ु फ्र्ु सामध्ये भरपूर हवा भरून पाण्याखाली काम करिाि.
मोिी कालव गोळा करण्याचा व्यवसाय अशा व्यक्तीवरच अवलंबून आहे.
पाण्याखाली जाण्यापूवी मॅटने दीघथ श्वसन के लेले नर्व्हिे. ोकं दरीि त्याचे शरीर
सुदढृ असल्याने त्याने श्वास घेण्याची उबळ दाबलेली होिी. पण छािीवर

प्रचंड दाब

ददल्यासारखे त्याला वाटले. भरपूर हवा घािल्यानंिर जसे टायर घट्ट र्ु गिे िसे त्याला वाटू
लागले. शरीर त्याला सांगि होिे---- श्वास सोड काबथन डाय ऑससाइड बाहेर पडू द-े --- .
जरा धीर धर, घाबरू नकोस त्याने मनाशी सांहगिले. अशा प्रसंगािून िू बाहेर पडला
आहेस.
पाण्याखाली 22सेकंद 640 हमहल ऑहससजन हशल्लक . भोवर्यामध्ये ओिल्या
जाणार्या अजस्त्र पाण्याचा आवाज त्याला ऐकू येि नर्व्हिा. आपण खाली जािोय त्यामुळे
ोवढ्या खोलीवर आवाज ऐकू येणार नाही असा त्याचा अंदाज. भोवर्यामध्ये त्याचे हाि व
पाय शरीरापासून हपळवटू न जाि आहेि असे त्याला वाटले. त्याचे लाइर् जॅकेट ोवढे जड
झाले की त्याची पाण्याि िरं गण्याची िमिा शून्य होिी. ोवढ्या सेकंदाि त्याच्या र्ु फ्र्ु साि
बरीच उलर्ापालर् झाली होिी. र्ु फ्र्ु सािील िीनशे दशलि वायुकोशामध्ये ोक हलटर
ऑहससजन असिो. सवथ वायुकोश परस्पराना जोडले िर त्यांचा पृष्ठभाग अध्याथ टेहनस
कोटाथोवढा होिो. वायुकोशाभोविी असलेल्या के शवाहहन्या सु शंभर हमहल रक्त
वायुकोशाभोविी ऑहससजन व काबथन डाय ऑससाइड देवाण घेवाणीसाठी उपलब्ध
करिाि. ोकदा यांची देवाण घेवाण झाली म्हणजे नवे शंभर हमहल िाजे रक्त पुन्हा ोकदा
ऑहससजन काबथन डाय ऑससाइड देवाण घेवाणीसाठी र्ु फ्र्ु साि येिे. या प्रकारास श्वसन
वायूंची देवाण घेवाण म्हणिाि.
पाण्याखाली 28 सेकंद 490 हमहल ऑहससजन हशल्लक. नदीच्या िळाशी प्रवाह
र्ोडा संर् झाला होिा. प्रवाहाच्या वेगामधील र्रक त्याला जाणवला. आिा आपण
पृष्ठभागाशी जायला हवे त्याच्या मनाने बजावले. त्याने पायाने पाण्याि वर येण्यासाठी
लार्ा मारायला सुरवाि के ली. मध्येच दमून उपयोग नाही. पृष्ठभागाशी पोहोचलेच पाहहजे.
जसा िो वर येि होिा िसा पाण्याचा रं ग हलका र्व्हायला लागला. गडद हहरवा िे दर्कट
हहरवा त्यानंिर हहरव्या पाण्याि हवेचे बुडबुडे. त्याच्या डोके व कानाशेजारी वेगाने

दर्रणारे र्े सासहहि बुडबुडे. पृष्ठभागाशी पोहोचले म्हणजे र्ु फ्र्ु साि हवा भरून घेऊ. पण
वरून येणार्या पाण्याच्या धारे मुळे िो र्ोडा वर उचलला गेला. पाण्याच्या धारे बरोबर िो
दुसर्या भोवर्याि र्े कला गेला. प्रवाहाि भरलेली घागर जशी दगड धोंड्यावरून गडगडि
जािे िसे त्याचे झाले. अिरश: दगडावरून गडगडि िो खाली बुडाला. पाण्याचा रं ग
दर्कट हहरवा गडद हहरवा व भोविीचे ददसायचे बंद झाले. कोणत्याही प्रकारे आपल्याला
वर आलेच पाहहजे यािून सुटका हवी असेल िर. . . जीव वाचवायचा असेल िर.
पाण्याखाली 37 सेकंद 415 हमहल ऑहससजन हशल्लक.

ऑहससजनच्या

कमिरिेमुळे त्याची शुद्ध हरपू लागली. हवजेच्या हपवळ्या बल्ब चे आयुणतय संपि आले
म्हणजे िो हळू हळू हवझि जािो शेवटी त्यािील िार िांबडी व त्यानंिर िी पेटिच नाही.
शरीरासाठी उपलब्ध ऑहससजन व काबथन डाय ऑससाइडचा हनचरा होण्याची यंत्रणा
धोसयाच्या पािळीपयंि पोहोचली. ऑहससजनने संपृक्त रक्त लालभडक ददसिे. त्यािील
ऑहससजनचे प्रमाण कमी झाले म्हणजे रक्ताचा रं ग हनळसर ददसायला लागिो. हृदयाचे
ठोके त्याला ऐकू येऊ लागले. कानामध्ये ठ्ठ्ण ठण आवाज यायला लागला. हवचार व कृ हि
सावकाश होऊ लागली. आपण येर्े अजून काहीं वेळ असेच राहहलो िर हजवंि राहणे
अशसय असे त्याला वाटून गेले.
त्याच्या शरीराने हवचारांची सार् सोडू न ददलेली होिी. कधी स्वप्नाि ोखाद्याला
ठोकल्याचे िुम्हाला आठविे? िुमचे हाि अगदी सावकाश स्लोमोशनमध्ये हालचाल करीि
असिाि. ही सवथ लिणे ऑहससजन कमिरिेची आहेि. शरीराच्या सवथ उिीपयंि ऑहससजन
कमिरिेची लिणे ददसायला लागली. हािा पायांची आग र्व्हायला लागली. शरीराि पुरेसा
ऑहससजन उपलब्ध नसल्यास स्नायूंमध्ये लॅहसटक आम्ल साठि राहिे. साठलेल्या लॅहसटक
आम्लामुळे स्नायूंमध्ये वेदना होिाि. पंढरपूर, िुळजापूर येर्े वारी व कोजाहगरीनंिर भाहवक
चालि येिाि. सवय नसल्यास चालून चालून पायामध्ये गोळे आले ोक पाऊलही उचलणे
शसय होणार नाही. असे म्हणणार्या व्यक्तींच्या पायामधील स्नायूमध्ये लॅहसटक आम्ल
साठलेले असिे. गरम पाण्याने पाय धुिले म्हणजे पायािील रक्तप्रवाह सुधारिो व साठलेले
लॅहसटक आम्ल वाहून नेले जािे. पूवी चालि घरी आलेल्या व्यक्तीसाठी पाय घुण्यासाठी गरम
पाणी व वाटीि गुळाचा खडा ठे वण्याची पद्धि होिी. िी याचसाठी. गूळ म्हणजे शरीरास
त्वररि ऊजाथ हमळण्याची सोय.
मॅटला वरून दाबणार्या पाण्याच्या प्रवाहामुळे पृष्ठभागावर येिा आले नाही. त्याने
वर पाहहले. वर ददसणारा दर्कट हहरवा रं ग पृष्ठभागाकडे जाण्याचा असावा. बाहेर हमत्र
त्याला शोधण्याचा प्रयत्न करि असावेि याची खात्री त्याला होिी. त्यांच्याकडे गेलेच

पाहहजे, आपल्याला येर्े पाण्याखाली राहून चालणार नाही. पूणथ लि कें दद्रि करून त्याने वर
जाि राहण्याचा प्रयत्न के ला. चंदरे ी पाणी म्हणजे वर हजवंि राहणे व खोल गडद पाणी
म्हणजे मृत्यू.
वर न पाहिा सुद्धा मॅटला आपण पृष्ठभागाजवळ आल्याचे समजले. त्याचे शरीर वर
उचलले गेले. डोसयाजवळू न बुडबुडे जाऊ लागले. पांढरा बुडबुड्यांचा र्े सामध्ये िो होिा.
पाण्याची गजथना ऐकू येि होिी. प्रहिहिप्त दक्रयेने त्याने काबथन डाय ऑससाइड उच््वासािून
सोडला. सस्िन जन्मजाि दक्रयेमधून त्याने डोके वर काढले. श्वास घेिला. श्वास घेि
असिानाच िो दुसर्या भोवर्याि र्े कला गेला. त्याचा शेवटचा श्वास म्हणजे र्े साळ बुडबुडे
असलेले पाणी.
पाण्याखाली 54 सेकंद 325 हमहल ऑहससजन हशल्लक. भोवर्याि पाण्याखाली
गेल्यानंिर प्रहिहिप्त दक्रयेने त्याने गटांगळी खाल्ली. या गटांगळीने त्याचे स्वरयंत्र र्े स व
बुडबुड्याच्या बुचाने बंद झाले. यानंिर त्याच्या र्ु फ्र्ु साि पाणी जाणे शसय नर्व्हिे. बहुिेक
पाण्याि बुडालेल्या व्यक्तींच्या श्वास मागाथि ग्लासभरच पाणी गेलेले असिे. या प्रकारास
'कोरडे' बुडणे म्हणिाि. दहा िे पंधरा टक्के व्यक्तींना असे मरण येिे. स्वरयंत्र आकुं चन
पावल्याने श्वसनमागाथि नव्याने पाणी हशरि नाही. अशा र्ु फ्र्ु साि र्ेंबभरसुद्धा पाणी
गेलेले नसिे.
आपल्या शरीराि नेमके काय होि आहे हे मॅटला ठावूक नर्व्हिे. आपण पाण्याच्या
प्रवाहाबरोबर लोळिोय ोवढेच त्याला समजले. वॉस्शग मशीनमध्ये कपडे जसे खळबळले
जािाि िसे भल्या र्ोरल्या वॉस्शग मशीनमध्ये िो वर खाली चक्राकार घुसळू न हनघि होिा.
ोक हमहनट 23 सेकंद पाण्याखाली. 230 हमहल ऑहससजन हशल्लक. पाण्यामध्ये गुदमरून
झालेला मृत्यू अचानक येि नाही. मृत्यू अगदी सावकाश येिो. त्याच्या जाहणवा मंद मंद होि
होत्या. त्यानंिर त्याच्यासमोर काळोख पसरला. त्याच्या शरीराची घुसळण चालूच होिी.
श्वसनमागाथि गेलेल्या पाण्याने त्याच्या वायुकोशामधील प्रहर्नांचा पािळ र्र धुवून काढला.
िांहत्रक भार्ेि या प्रहर्नांच्या र्रास पृष्ठसदक्रयक- सरर्ॅ सटंट म्हणजे वायुकोशाचा अंि:स्िर
हवा देवाणघेवाणीसाठी कमी पृष्ठिाण असणारा असा ठे विो. ( हसहस्टक र्ायब्रोहसस
नावाच्या ोका जनुकीय आजाराि असा र्र अहधक दाट झाल्याने जीव धोसयाि येिो. ) या
र्राहशवाय वायुकोश कडक बनिाि. त्यांची हस्र्हिस्र्ापकिा नष्ट होिे. अपुर्या ददवसांची
बालके स्वि: श्वास घेऊ शकि नाहीि कारण त्यांच्या र्ु फ्र्ु सामध्ये पृष्ठ सदक्रयक अजून ियार
झालेले नसिे. अशी बालके मानवी ककवा गायीच्या उल्ब द्रवापासून बनवलेल्या
पृष्ठसदक्रयकावर ठे वावे लागिे. मॅटला आिा जरी वर काढले असिे िरी िासादोन िासाि

पृष्ठसदक्रयक नसल्याने िो मृत्यू पावला असिा. अशा र्ु फ्र्ु साि वायुकोशामध्ये स्त्रवलेल्या
पाण्यामुळे बाह्य नर्व्हे िर आिील पाण्यामुळे बुडून मृत्यू म्हणिाि.
ोवढ्या वेळाि मॅटला कोणीिरी वाचवेल ही शसयिा जवळजवळ संपली होिी.
स्वच्छ सूयथप्रकाशाि दकनार्यावरून पाण्याि ददसणारा प्रत्येक खडक व भोवरा न्याहाळि
मॅटचे हमत्र पळि होिे. प्रवाहाि कयाकसारखी ककवा लाइर् जॅकेट ददसिे का याचा
बायनॉसयुलरमधून शोध घ्यायला ोकाने प्रारं भ के ला. त्याना आिा मॅटची काळजी
वाटायला लागली. दकनार्याजवळील शांि पाण्याि िो नक्की कोठे िरी असावा असे वाटू न
पाण्याि उिरण्याची ियारी करावे असे ोकाला वाटले. पण पाण्याि काहीं िरी ददसेपयंि
र्ांबू असे सवाथनी ठरवले. पण िे मॅटचा शोध ज्या रठकाणी घेि होिे त्या जागेपासून दोनशे
मीटर अंिरावर आठ र्ू ट पाण्याखाली भोवर्याि मॅट व त्याची कयाक गरागरा दर्रि होिी.
दोन हमहनटे 16 सेकंद 98 हमहल ऑससीजन हशल्लक. मॅटची अवस्र्ा स्चध्यांच्या
बाहुलीसारखी झाली होिी. शरीरािील रक्त मेंदू व हृदयामध्ये साठले होिे. शरीर मृत्यूच्या
दाराि वाट पहाि होिे. बुडालेल्या व्यक्तीचा मृत्यू कधीच िात्काळ होि नाही. बाबिीि
बराच काळ घेिे. िरुण व्यक्ती ोकदा पाण्याखाली गेली म्हणजे शरीराचे िापमान कमी होिे.
शरीराचा चयापचयाचा वेग कमी होिो. गोठलेल्या शरीर र्क्त धुगधुगी रटकवून राहिे
ोवढेच.
काळजीपूवथक नोंदवलेल्या के स प्रमाणे चार वर्ाथचा मुलगा 6 र्े ब्रुवारी 1974 या
ददवशी नॉवेमधील नदीि बर्ाथखाली बुडाला. पंधरा मैल दूर असलेल्या रठकाणाहून
अपघािग्रस्िास वाचवणारी मंडळीनी दहा र्ू ट पाण्याखालून मुलाला बाहेर काढले. त्याला
बाहेर काढेपयंि चाळीस हमहनटे उलटली होिी. त्याच्या शरीराचा रं ग राखेसारखा झाला
होिा. शरीर हनणतप्राण वाटि होिे. डोळ्यांच्या बाहुल्या उजेडास प्रहिसाद देि नर्व्हत्या. नाडी
लागि नर्व्हिी. त्याच्यावर त्वररि हृदय र्ु फ्र्ु स पुनुरुज्जीवन प्रर्मोपचार करीिच
रुग्णवाहहके मधून त्याला रुग्णालयाि नेले. त्याच्या र्ु फ्र्ु साि शुद्ध ऑहससजन भरला. गरम
पाण्याच्या हबछान्यावर त्याला झोपवले. रक्ताचा सामू पूवथवि करण्यासाठी बायकाबोनेट
सलाइन हशरे िून ददले. रक्ताि काबथन डायऑससाइड अहधक झाल्याने वाढलेली रक्ताम्लिा
कमी झाली. रुग्णालयाि आणल्यापासून िब्बल ोक िास बाह्य कृ हत्रम श्वास उपचार चालूच
ठे वले होिे. त्यानंिर त्याचे हृदयाने पहहला प्रहिसाद ददला. सायंकाळी त्याने डोळे उघडले.
हािाची बोटे हलू लागली. दुसर्या ददवशी रात्री िो सूचनाना प्रहिसाद देऊ लागला. हिसर्या
ददवशी िो पूणथ बरा झाला. आठव्या ददवशी त्याचा पाचव्या वाढददवसासाठी रुग्णालयािून
घरी सोडले. पुढील उन्हाळ्याि िो सायकल हशकला. मानहसक व शाररररक कोणिाही दोर्
त्याच्या शरीराि राहहलेला नर्व्हिा.

चार हमहनटे 21 सेकंद , 37 हमहल ऑहससजन हशल्लक. नॉवे मधील मुलाोवढा मॅट
लहान नर्व्हिा. पण त्याचे अशक्त झालेले त्याचे हृदय अजूनपयंि मेंदल
ू ा उरला सुरला
ऑहससजन पुरवि होिे. साि हमहनटे 55 सेकंद र्ु फ्र्ु सािील ऑहससजन संपल्याि जमा.
मॅटचे हमत्र अजूनही नदीच्या खडकाळ दकनार्यावरून मॅटचा धांडोळा घेि होिे.
कयाक,पॅडल, मॅट यापैकी कशाचाही पत्ता लागि नर्व्हिा. ोकोणीस हमहनटे 36 सेकंद.
मॅटच्या मेंदच
ू े कायथ जवळजवळ र्ांबले. र्क्त अत्यंि िीण हवद्युि लहरी अजूनही मेंदच्ू या
काहीं चेिापेशीमध्ये होत्या. आिा मॅटच्या दोन हमत्रानी टायगर लीपच्या खालील बाजूस
मदिीसाठी धावायला सुरवाि के ली. दुसरे दोन हमत्र नदीच्या दकनार्यावर पाण्याबरोबर
चालि होिे. मॅट सापडण्याची त्यानी आशा सोडलेली नर्व्हिी.
ोक िास 6 हमहनटे. शोध कायाथिील त्याच्या हमत्रानी अधाथ मैल दकनारा पालर्ा
घािला होिा. ज्या रठकाणी मॅटने कयाक पाण्याि ढकलली िेर्े िे परि पोहोचले. पांढर्या
र्े साळणार्या पाण्याचा डोंगर पाण्यािील खडकावर आदळू न आणखी र्े स आणि होिा.
त्याच्या हमत्रानी परस्पराना आरडू न ओरडू न संपकथ साधला होिा. ज्या ज्या रठकाणी मॅट
अडकला असण्याची शसयिा त्याना वाटली िेर्े वारं वार पाहणी करून सुद्धा त्याना काहींही
आढळले नाही. मनोमन मॅट बुडाला याची त्याना खात्री झाली.
पाच िास 23 हमहनटे. मॅटचे दोघे हमत्र आणखी मदि हमळिे काय याच्या शोधाि
पवथिाच्या पायथ्याशी असलेल्या पाच मैलावरील लहानशा हचनी

गावाि पोहोचले.

मािीच्या हवटानी बनवलेल्या शासकीय कायाथलयामध्ये ोक टेबल व जुनाट टेहलर्ोन
ोवढ्याच शासकीय वस्िू िेर्े होत्या. शासकीय कायाथलयािील कमथचार्याने िे काय
सांगिाहेि िे ऐकू न घेिले. वररष्ठ कायाथलयाबरोबर त्याचे बोलणे सत्तर सेकंदानी संपले.
बर्याच वेळाच्या शांििेनंिर मोडसया िोडसया इं ग्रजीि िो म्हणाला हेहलकॉप्पटर ककवा
अत्याधुहनक पाणबुडे या पररसराि कोठे ही नाहीि. दररोज या नदीि हचनी महहला व पुरुर्
पडिाि. यािील कोणीही वाचि नाही. जेर्े पाणी संर् होिे िेर्े पन्नास मैलावर त्यांचे
पाण्याि र्ु गलेले देह पाच सहा ददवसानी सापडिाि. िेर्े बोटी भाड्यानी हमळिाि. त्यािून
हमत्राचा देह ओळखिा आला िर िेर्ील ऑदर्सर िो देह िुमच्या िाब्याि देण्याची व्यवस्र्ा
करू शकिो. िुमच्या हमत्राने या भयंकर नदीि आत्महत्या के ली आहे असे समजा. त्याला येर्े
येण्यासाठी कोणीही आमंत्रण ददलेले नर्व्हिे. कदाहचि त्याचा देह समुद्रापयंि वहाि
जाण्याची शसयिा नाकारिा येि नाही.
मॅटच्या हमत्रांचा राग अनावर झाला हचडू न कायाथलयािील टेबलावर बुससया
मारण्याहशवाय िे काहींही करू शकि नर्व्हिे. हनराश होऊन कायाथलयािून िे बाहेर पडले.

परििाना हचनी कमथचारी, कायाथलय हचनी वृत्तीवर हशव्याशाप देणे ोवढेच त्यांच्या हािाि
होिे. मािीच्या स्भिी व लहानसे हचनी गाव पहहल्या वेळी पाहिाना अत्यंि रम्य वाटले
होिे. गावाच्या दुसर्या टोकाजवळ असलेल्या िाओ मंददराजवळू न जािाना मंददराच्या
स्भिीवर हलहहलेली हचनी हलपीिील अिरे त्याना ददसली. त्याना हचनी वाचिा येि नर्व्हिे
पण त्याचा अर्थ ' सवोच्च देणगी पाण्यासारखी असिे. पाणी कोणालाही र्सवि नाही. मानव
जेर्े नाही िेर्े िे आधीच
प्राचीन धमथ आहे. )

पोहोचले आहे. पाणी म्हणजेच िाओ. (िाओ हा चीनमधील

अहधक उं च

'िृणतणा अडखळिे आहे ' माररया जवळजवळ ओरडली. बेस कॅं पपासून हिसर्या
टप्पप्पयावर जाण्यासाठी ोका पाठोपाठ िीन महहला हगयाथरोहक हहमाच्या दढगार्यािून वाट
काढि होत्या. माररयाला स्वि:च्या श्वासोस््वासाचा आवाज ऐकू येि होिा. ोक. दोन,
िीन चार पवथिाच्या चढणीवर पाऊल टाकिाना हिची छािी भरून आली होिी. या
िीघींच्या वरील बाजूस असलेल्या चढावर पहहल्या हशखरापयंि पोहोचलेल्या आणखी िीन
महहला खालील टीमची वाट पहाि होत्या. माररयाच्या ओरडण्याचा पररणाम म्हणजे
वरीि िीघीनी मान वळवून खाली उिाराच्या ददशेने पाहहले. माररयाने हिच्या हपवळ्या
गॉगलमधून वरील टीम पासून खाली आलेली दीडशे र्ु टांची माररयापयंि पोहोचलेली रोप
ददसली. हिच्या टीममध्ये िृणतणा पहहली व हिच्या पाठोपाठ माररया.
िृणतणाचे डोके झुकलेली होिे. ोखाद्या अदृश्य शक्तीने हिचे डोके छािीि दाबून
ठे वल्यासारखे ददसि होिे. आधी गेलल्े या टीमच्या बुटाखाली लावलेल्या धािूच्या 'क्रॅम्पॉन'
(िळव्याच्या खाली लावलेले टोकदार हखळे बर्ाथि पाय घसरू देि नाहीि. ) मुळे पडलेल्या
बर्ाथिील खळग्यामधून

ोक ोक पाऊल टाकणे ोवढेच काम िृणतणाचे होिे. हिचे सहकारी

िृणतणाकडे पहाि असिानाच ोखाद्या गूढ शक्तीने वळवल्यासारखी िृणतणा डावीकडे वळली.
डाव्या गुढग्यावर टेकून खाली कोसळण्यापासून िी स्वि:ला वाचवीि होिी. त्यासाठी
आपला चेहरा बर्ाथि वापरण्याच्या कु -हाडीवर हिने टेकला. पण हिचा हाि कु -हाडीवरून
घसरला व िी बर्ाथवर अस्िाव्यस्ि पसरली.
कोसळिाना हिचा चेहरा बर्ाथवर होिा. स्लो मोशनमध्ये पोहिाना जसे हाि
होिाि िसे जणू पाण्याने भरलेल्या डबसयाबाहेर येण्याचा हिचा प्रयत्न चालू होिा. दोरीच्या
सवाथि शेवटच्या टोकाला हशवांगी होिी. आपल्या समोरच िृणतणा कोसळलेली पाहिाना
हिला धीर द्यावा यासाठी िी म्हणाली ' िृणतणा घाबरू नकोस आपण अजून वर जाणार
आहोि. ोकदा हिसर्या टप्पप्पयावर गेलो म्हणजे सवाथनाच हवश्रांिी हमळणार आहे. '
सावकाशपणे िृणतणा गुढग्यावर भार देऊन उठली. दुसरा पाय सोडवून घेिला आहण पुढे चालू
लागली. ोका िासाि दोन्ही गट हशखरावर पोहोचण्याच्या बेिाि होिे. या उं चीवर

पोहोचण्यापूवी

त्यांचे िीन आठवड्यांचे प्रहशिण पार पडले होिे.

ही चढाई त्याना

ऑहससजनहशवाय करायची होिी. यािील अहधक अवघड भाग म्हणजे हहमालयाच्या
उत्तरे कडील अन्नपूणाथ हशखर गाठायचे होिे. अन्नपूणाथ हे जगािील दहाव्या क्रमांकाचे
26,506 र्ू ट उं चीचे हशखर आहे. नेपाळच्या हहरव्यागार भािशेिीमधूनच अन्नपूणाथ
आकाशाि झेपावले आहे. ोर्व्हरे स्ट ोवढे कठीण व पादकस्िानमधील के 2 ोवढे भयानक
नसले िरी

अन्नपूणाथची काहीं वैहशणतठ्ये अडचणीची

आहेि. अन्नपूणाथच्या उिारावर

भरमसाठ बर्थ साठलेले असिे. हे साठलेले बर्थ उिारावरून घसरि येिे. त्याच्या हहमनद्या
बनिाि. सिि हहमघसरीच्या घटना अन्नपूणाथच्या उिारावर घडि असिाि.
माररया त्यांची वाट पहाि असलेल्या िीन हगयाथरोहाकांच्या जवळ पोहोचली.
िृणतणाला हवश्रांिीची गरज होिी म्हणून आम्हाला वेळ लागला. प्रत्येक पाऊल टाकिाना
हिची हस्र्हि हबघडल्याने आम्हाला असे करावे लागले. माररयाने सावरून घेण्याचा प्रयत्न
के ला.
' आपल्याला हवश्रांिीची चैन परवडणार नाही' ररबेका म्हणाली. अन्नपूणाथच्या
संपूणथ चढाईचे प्पलॅस्नग ररबेकाने के लेले होिे. सवथ महहला हगयाथरोहक, प्रत्येक ददवसाचा
कायथक्रम रे खीव. िी स्वि: टीम प्रमुख असल्याने वेळ व टप्पपा काटेकोरपणे गाठणे
अत्यावश्यक होिे. वेळापत्रकाप्रमाणे चढि गेले िरच हशखर गाठण्याची शसयिा वाढिे.
पररहस्र्िीची जुळवून घेिल्याहशवाय अहधक उं चावरील िळ गाठिा येि नाही. त्यासाठी
वेळ द्यावा लागिो. हगयाथरोहकाची िमिा अत्युच्च अस्ल्याहशवाय हे शसय होि नाही. मान्सून
कोठल्याही िणी कोसळण्याची शसयिा ददसि होिी. मान्सून म्हणजे हहम वादळे .
हहमवादळ झाले म्हणजे चढाई अशसय.
आपल्या गृपबरोबर जाण्यासाठी िृणतणाने शेवटची धडपड के ली व पावले उचलली.
ोकदा गृपमध्ये आल्यानंिर हिने बसकण मांरली. हिचे डोके गुढग्याि होिे. श्वासोच््वास
वेगाने चाललेला होिा. र्ोड्याच वेळाि हशवांगी िृणतणाजवळ पोचली. 'आिा िू कशी
आहेस? अजून वर जाऊ शकिेस की िुला र्ोडी हवश्रांिी घ्यायची आहे? ' हशवांगीने
हवचारले. 'आज मला नेमके काय झाले हे समजणे माझ्या शक्तीच्या पहलकडे आहे. ' िृणतणाचे
उत्तर. दोन्ही गट ोकत्र आल्याचे पाहून हशवांगी जवळ आली. हवस्िृि बर्ाथच्छाददि
उिारावरील ोका बर्ाथच्या दढगार्यावर दोन्ही गट बसलेले होिे. ' िृणतणा आपल्याबरोबर

येण्याची वाट पाहूया मग हनघू. ' ररबेकाचा हवचार. यापूवी अन्नपूणाथ वर चढाई के लेली
ोकमेव मेंबर गौरीअजून सवथ काहीं कं ट्रोलमध्ये आहे असे वाटि होिे.
----------खूप प्राचीन काळापासून हचनी व्यापारी रे शीम घेऊन हिबेटमधून काराकोरम
स्खडीिून दोन मागाथनी भारिाि येि असि. ोका मागाथचे नाव 'डोके दुखी' व दुसर्या मागाथचे
नाव 'िीव्र डोके दुखी. ' दोन हजार वर्ाथपूवी िू दकन नावाच्या अहधकार्याने या दोन्ही
मागांची नावे ठे वलेली होिी. त्याकाळी उं चावर हवा हवरळ होिे त्यामुळे श्वसनामधून
हमळणारा ऑहससजन कमी उपलब्ध होिो याची जाणीव कोणासही नर्व्हिी. अहधक उं चावर
गेल्यास डोके दुखी, मळमळ, शहक्तपाि अशा लिणासहहि होणारा हवरळ हवेमुळे होणारा
आजार असा काहीं असेल हे समजलेही नर्व्हिे. इं ग्रजीमध्ये याला माउं टन हसकनेस म्हणिाि.
अहधक उं चावरून प्रवास करणार्या व्यक्तीनी या प्रकारास वेगवेगळी नावे ददलेली आहेि.
काराकोरमच्या पूवेकडू न नेहमी हिबेटी प्रवासी भारिाि येि असि. त्यांच्या म्हणण्यानुसार
उं च पवथिहशखरावरून वाहणार्या हवर्ारी हवेमुळे असा त्रास होिो. पृथ्वीच्या बरोबर
उलट्या गोलाधाथि असलेल्या अॅंडीस पवथिावरील वसाहिीमधील व्यक्ती याला ऊंच
वाळवंटावरील सी हसकनेस म्हणि. याचे दुसरे नाव 'सोरोची' म्हणजे अॅंरटमनी धािूच्या
खाणीमधील हवर्ारी वायू. उं च पवथिरांगावरील खाणीमध्ये अॅंरटमनी हा धािू सापडिो. या
धािूच्या हवर्ारी वार्े मुळे आजार सी हसकनेस आजार होिो असे अॅंडीस मधील व्यक्तीना
वाटे. जोस हड कॉस्टा नावाचा ोक हजसुइट प्रीस्ट सोळाव्या शिकाि स्पेनच्या िाब्यािील
अॅंडीस मधून प्रवास करीि होिा. हा प्रवास पूणथ होईपयंि माझा जीव जाण्याची पाळी आली
होिी असे त्याने हलहून ठे वले आहे.
ोका चौरस सेमी हवेच्या स्िंभाचा

दाब समुद्रसपाटीस 760हमहम पार्याच्या

स्िंभाोवढा असिो. यास समुद्रसपाटीचा हवेचा दाब म्हणिाि. अठरा हजार र्ू ट उं चीवर िो
कसाबसा अधाथ म्हणजे 380 हमहम पार्याच्या स्िंभाोवढा असिो. याच प्रमाणाि अठरा
हजार र्ु टावरील हवेमध्ये ऑहससजन समुद्रसपाटीहून हनम्मा असिो. जसे जसे उं च जावे
िसे हवेचा दाब कमी कमी होिो. हवेचा दाब समुद्रसपाटीवर अहधक व पवथि हशखरावर
कमी होण्याचे कारण म्हणजे पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्थण. जसे उं च जावे िसे हवेवरील
गुरुत्वाकर्थणाचा प्रभाव कमी कमी होि जािो. जेर्े गुरुत्वाकर्थण कमी िेर्े हवा नाही.
आपल्याला ठावूक असलेले उदाहरण म्हणजे चंद्रावर हवा नाही. याचे शास्त्रीय कारण म्हणजे
चंद्राचे गुरुत्वाकर्थण ोवढे िीण आहे की चंद्राच्या गुरुत्वाकर्थणमुळे हवा रटकू च शकि नाही.

जेर्े अहधक गुरुत्वाकर्थण आहे िेर्ील हवा मात्र रटकू न आहे उदाहरण गुरु. अर्ाथि गुरू
ग्रहावरील हवा पृथ्वीवरील हवेप्रमाणे मुळीच नाही.

पृथ्वीवर कोठे ही सिरा हजारर्ु टांच्यावर कायमची मानवी वसिी नाही. पेरू
देशामधील 19,000 र्ू ट उं चीवरील अॅंरटमनी खाण कामगारांच्या हनवार्याच्या रठकाणी
अहधक काळ राहहल्यास शरीर अनुकूहलि न झाल्यास शरीरावर दुणतपररणाम होिाि.
अशक्तपणा व वजन कमी होणे हे त्यािील प्रमुख पररणाम. अहधक उं चीवर अनुकूहलि न
झालेली व्यक्ती ऑहससजन पुरवठ्याहशवाय 29,035 र्ु टावर ोवरे स्ट हशखरावर राहहल्यास
हवेचा दाब अवघा दीडशे हमहम पार्याच्या दाबाोवढा असिो. या हवेि ऑहससजन र्क्त
साि टक्के असिो. दीड हमहनटाि येर्े व्यक्तीची शुद्ध हरपिे. रटसॅहन्डअर नावाची ोक व्यक्ती
उणतण हवेच्या बलूनमधून साडेिीन िासाि सर्व्वीस हजार र्ु टावर पोहोचली. बलून ददसेनासे
झाली. दीडिासानंिर बलून आपोआप खाली आहे. रटसॅहन्डअर शुद्धीवर आला पण त्याच्या
भोविी असलेल्या सवथ व्यक्ती मृि झालेल्या होत्या.
आपण ज्या उं चीवर बेशद्ध
ु पडिो त्याहून अहधक उं च पिी सहज प्रवास करिाि.
त्यांच्या शरीरामध्ये उच्च पािळीवर राहण्याच्या दृष्टीने अनुकूलन झालेले आहे. पक्ष्यांची
र्ु फ्फ्र्ु से जेट इं हजनासारखी कायथ करिाि. श्वास व उच््वास या दोन्ही वेळेस
र्ु फ्र्ु सामधील वायुकोश ऑहससजन शोर्ून घेिाि. र्ु फ्र्ु साना जोडलेल्या हवेच्या हपशव्या
मध्ये घेिलेली हवा ोकसारखा ऑहससजनचा पुरवठा करण्यासाठी वापरली जािे. पक्ष्यांच्या
रक्तािील खास हीमोग्लोहबन मुळे ऑहससजनची पािळी कमीिकमी असली िरी
हीमोग्लोहबन ऑहससजनचे वहन करिे.

श्वास व उच्छवास दोन्ही वेळेस र्ु फ्र्ु साना ऑहससजन पुरवला जािो.

अहधक उं चीवरून उड्डाण करणारी बदकांचे स्नायू मायोग्लोहबनमुळे चक्क काळे
ददसिाि. हीमोग्लोहबन जसे रक्तामधील ऑहससजनचे वाहक आहे िसे मायोग्लोहबन
स्नायूमध्ये ऑहससजन राखून ठे विे. डोसयावर दोन पट्टे असणारा हंस दरवर्ी हिबेटमधून
हहमालय ओलांडून भारिािील सपाट प्रदेशाि स्र्लांिर करिो. सवाथहधक उं चीवर
सापडणारा रुप्पपेल हग्रर्ॉन पक्ष्याचे रे कॉडथ अजून कोणीही मोडलेले नाही. हा पठ्ठ्ठ्या चक्क
37,000 र्ू ट उं चावरील आदफ्रके मधील सपाट प्रदेशािील उबदार हवेच्या प्रवाहाि प्रवास
करिो. हेस्मग्वेच्या नावाने ओळखला जाणारा हचत्ता दकहलमांजारो मधील बर्ाथमध्ये
आढळिो. िो ोवढ्या उं चीवर नेमके काय करिो हे अजूनही कळलेले नाही. घरामध्ये
आढळणारी हचमणी िीस हजार र्ू ट

म्हणजे साडेसाि दकलोमीटर उं चीवर कसल्याही

त्रासाहशवाय आरामाि श्वसन करिे.

मानवी शरीर उं चावरील हवरळ हवेच्या बाबिीि हचमणीोवढे सिम नाही पण
अठरा हजार र्ू ट उं चावर िे रटकू शकिे. काहीं बरे च ददवस अनूकूहलि झालेले रे न्होल्ड
मेसनर व पीटर हॅबलर सारखे हगयाथरोहकानी बाह्य ऑहससजन पुरवठ्याहशवाय ोवरे स्टवर
चढण्याचा हवक्रम के लेला आहे. शेवटचे हजार र्ू ट चढिाना त्यांच्या िमिेची खरी कसोटी
लागली होिी. दर पंधरा वीस पावलानंिर त्याना बर्ाथि बसकण मारावी लागि होिी.
आपले शरीर हवरळ हवेस कसा प्रहिसाद देिे हे बरे च समजले आहे. रक्ताचा सामू, रक्त व
पेशीमधील पाण्याचे प्रमाण, हृदय दक्रया, श्वसनाचा वेग जसे जसे उं च जावे िसे बदलि
जािे. मोटारीच्या इं हजनामध्ये असलेली संगणक हचप समुद्रसपाटीपासून लदाखमध्ये
पोहोचेपयंि हवा पेट्रोलच्या हमश्रणाि आवश्यक बदल घडवून आणिे. िसेच काहींसे
शरीराच्या बाबिीि होिे.
ोका प्रयोगामध्ये पेरूमधील हायलॅंडर -उं चावर वसिी करणार्या व्यक्तीना कृ हत्रम
कोठड्यािून बंद करून िीस हजार र्ू ट हवेच्या समकि वािावरणाि ठे वले गेले. सोळापैकी
आठ व्यक्तीवर कसलाही पररणाम झाल्याचे ददसले नाही. पण दोघेजण समुद्रस्पाटीवर
राहणार्या व्यक्ती िीस हजार र्ू ट उं चीवरील वािावरणाि दीड हमहनटाि बेशुद्ध पडले.
माउं टन हसकनेस म्हणजे अहधक उं चीवर शरीराचा प्रहिसाद न हमळणे. ककवा
प्रहिसादासाठी आवश्यक वेळ न हमळणे. जगािील सवाथहधक उं चीवर लडाखमधील हवाई
धावपट्टी आहे. आपले ोक डेप्पयुटी संरिण मंत्र्याना जगािील सवाथहधक उं चावरील
धावपट्टीवर आपले हवमान उअिरवण्याची हुक्की आली. हािाखालच्या अहधकार्याना िेर्ील

हस्र्हि ठावूक होिी. जन्मभर गुडगाव मध्ये राहहलेल्या डेप्पयुटी संरिण मंत्र्याना नाही कसे
म्हणावे हे त्याना समजेना. आडमागाथने सुचवून पाहहले पण मंत्री समजावून घेण्याच्या
हस्र्िीि नर्व्हिे. हडर्े न्स सेक्रेटरींच्या खास ऑडथर नुसार हवमानाने जम्मूहून उड्डाण के ले पण
हवमान लडाख मध्ये धावपट्टीवर उिरि असिानाच मंत्रीमहोदयाना अस्वस्र् वाटू लागिाच
वीस हमहनटाि त्याना परि जम्मूस आणावे लागले.
माउं टन हसकनेसची लिणे आठ हजार र्ू ट उं चीवर स्पष्ट र्व्हायला लागिाि. अहि
उं चीचे दोन पररणाम सामान्यपणे ददसिाि. ोकास अहि उं चीमुळे र्ु फ्र्ु साभोविी पाणी
साठणे व दुसरा पररणाम अहि उं चीमुळे मेंदभ
ू ोविी पाणी साठणे. हेप हाय अहल्टट्यूड
पल्मनरी ोहडमा व हाय अहल्टट्यूड सेरेब्रल ोहडमा हे िे दोन पररणाम. िीन िे पाच टक्के
ोवरे स्ट चढणार्या हगयाथरोहकाना 14,000 र्ू ट उं चीनंिर माउं टन हसकनेस जाणविो. ोका
अभ्यासानुसार त्यािील ोक टक्का व्यक्तीना पल्मनरी ोहडमाचा त्रास होिो. माउं ट दकन्ली या
अलास्का मधील सवाथहधक उं चीवरील हशखरावर (अंदाजे 17,000 र्ू ट) शीि हवेि वेगाने
चढाई करणार्या हगयाथरोहकापैकी दर पन्नास पैकी ोका व्यक्तीस पल्मनरी ोहडमाचा त्रास
होिो. वािावरणािील ऑहससजनची कमिरिा व र्ु फ्र्ु सावर येणारा िाण यामुळे
वायुकोशामध्ये द्रव साठिो. हा प्रकार वेळीच लिाि आला नाही िर र्ु फ्र्ु से आिून हनकामी
होिाि. यास आिून बुडणे म्हणिाि. अनेक दशके माउं टन हसकनेसची लिणे न्यूमोहनया
म्हणून ओळखली जायची. जलद गिीने चाललेला श्वास, शहक्तपाि, खोकला, कर्ामधून रक्त
पडणे ही िी लिणे. सेरेब्रल ोहडमाची लिणे िुलनेने कमी असली िरी मेंदम
ू ध्ये व
मेंदभ
ू ोविी साठलेल्या पाण्यामुळे सूज येिे. याची लिणे हॅंग ओर्व्हरसारखी असिाि.
अडखळि चालणे, हालचाली असंबद्ध होणे, गळू न गेल्यासारखे वाटणे वगैरे. यानंिर
बेशुद्धीि गेलल
े ा रुग्ण कोमामध्येच संपिो. िो परि शुद्धीवर कधीच येि नाही.

हेप- र्ु फ्र्ु सामध्ये पाणी साठणे

हेस - मेंदम
ू ध्ये पाणी साठणे

हेस व हेप वर उपाय अत्यंि सोपा व पररणामकारक आहे. अहि उं चीचा पररणाम
झालेल्या रुग्णासाठी ोका डॉसटरानी सांहगिलेला उपाय म्हणजे 'सिि खाली खाली खाली
कमी उं चीवर येणे. कमी उं चीवर येणे प्रत्येक वेळी शसय होईलच असे नाही. कारण माउं टन
हसकनेस उद्भवल्यास सर्व्वीस हजार र्ु टावर रुग्णालय असेलच असे नाही.
------------' िृणतणाची मला खात्री वाटि नाही. ' पाच हमहनटांच्या हवश्रांिीनंिर हशवांगीने
हवर्याला घािला. ररबेकाने आपला हाि िृणतणाच्या पाठीवर हळु वारपणे ठे वला व म्हणाली
'िुला आणखी र्ोडी हवश्रांिी हवी आहे ? ' वरसुद्धा न पाहिा िृणतणाने होकारार्ी मान
हलवली. हशवांगीच्या मनाि काहींिरी सकारात्मक चाललेले होिे. 'मला वाटिे हिला आपण
खाली घेऊन जाऊया. हिला नेमके काय झाले आहे हे आपल्याला नीट समजलेले नाही. ोक
िास काहींच न करिा येर्े र्ांबण्यापेिा खाली उिरलेले बरे . ' हशवांगी म्हणाली. ररबेकाने
मान वर करून अन्नपूणाथच्या टोकाकडे पाहहले. गडद हनळ्या पाश्वथभूमीवर अन्नपूणाथ पांढर्या
हपसासारखे ददसि होिे. हे सवथजण पहहल्या वेळेस अन्नपूणाथवर चढणार होिे. कोणी काहींच
बोलले नाही. माररयाला िाण जाणवला. आिा ररबेकाला हनणथय घ्यायचा होिा. अन्नपूणाथ
गाठण्याच्या ोवढ्या जवळ आलेले असिाना असा हनणथय घेणे सोपे नर्व्हिे. बर्याच बाबी जर
िर वर अवलंबून नसिाि. जर आपल्याकडे र्ोडा अहधक वेळ असिा िर? ककवा मान्सून
आणखी चार ददवसानी चालू झाला िर? वगैरे.
'जर दुसरे कोणी नसेल िर मी िृणतणाबरोबर येर्ेच हिला सोबि करायला ियार
आहे' हशवांगी म्हणाली. 'इिर सवाथना हशखरावर जाण्यास संधी हमळे ल. िुम्ही सवथजण
खाली येईपयंि आम्ही येर्ेच राहू. ' हशवांगीचा मागथ सवथमान्य होण्यासारखा होिा. 'हा
हनणथय सवथस्वी िुझा आहे. अन्नपूणाथ पयंि येऊन िू हशखर चढली नाहीस असे िुला वाटायला
नको. ' ररबेकाने खुटं ी हलवून बळकट करण्याचा प्रयत्न के ला. 'िृणतणा माझी रोपमेट व टेंटमेट
आहे. माझी चांगली मैत्रीण आहे. हशखरावर जाण्याऐवजी मला हिची सोबि करायची आहे.
' सवथ ग्रुपचे लि आिा या दोघींच्याकडे लागले. ोका ग्रुपमधील दोन हगयाथरोहक आिा येर्ेच
राहणार होिे. 'माररया िू आमच्याबरोबर येऊ शकिेस. ' ररबेकाने सुचवले. आिा हवचार
करण्याची पाळी माररयाची होिी. उं च पवथिावर ढग जसे हवरळ होिाि िसे हिच्या
हवचारांचे चालले होिे. हायस्कू ल मध्ये असल्यापासून िी हगयाथरोहणाचे धडे घेि होिी.

हिच्या स्कू ल मेट बरोबर ोका कॅं पमध्ये गेलल
े े असिाना हिच्या आई वहडलानी हिला ोक
लहानसे हशखर चढण्यासाठी प्रोत्साहन ददले होिे. त्यानंिर दरवर्ी उन्हाळ्याि िी
माउं टेहनअटरग कॅं पला जाि राहहली. चार वर्ाथि िी माउं टेहनअटरग इं स्ट्रसटर बनली.
महाहवद्यालयीन हशिणासाठी हिने मुद्दाम हगयाथरोहण संस्र्ेजवळचे कॉलेज हनवडले.
पवथिावर चढणे आवडण्याची हिच्याकडे हजार कारणे होिी. जवळ असलेली सवथ हशखरे
हिला जवळ बोलावि असि. हनळ्या गडद आकाशाि घुसलेले शुभ्र पांढरे हहमहशखर, िर
कधी पवथि हशखरावरून ददसणारा खालील देखावा, अहधक उं च गेल्यानंिर ददसणारे अहधक
हवस्िृि हिहिज, ोकदा हशखरावर र्ोचले म्हणजे आपण दकिी खुजे आहोि याची होणारी
जाणीव हे सवथ हिने अनुभवले होिे. ोकदा हगयाथरोहण करायचे म्हणजे समूहाने सवथ बाबी
करणे ओघानेच आले. कारण दकिी व्यक्ती प्रत्यि हशखरावर जाऊन आल्या त्यापेिा
कमीिकमी दकिी व्यक्तींची टीम यशस्वी झाली हे अहधक महत्वाचे ठरिे. अन्नपूणाथवर पाय
रोवून र्ोडा वेळ उभे राहणे हिच्या दृष्टीने अहभमानाची गोष्ट होिीच. पण ोकदा खाली
उिरले म्हणजे माररया अन्नपूणाथवर गेली नाही असे कोणीही म्हणाले नसिे.
ररबेकाने जेंर्व्हा हशवांगीला अन्नपूणाथवर जाण्यासाठी र्क्त महहला हगयाथरोहकांच्या
टीममध्ये सहभागी होण्याबद्दल हवचारले िेंर्व्हा हिला स्वि:चा अहभमान वाटला. माररयाने
आनंदाने उड्या मारायचे हशल्लक ठे वले होिे.
लहान सहान हशखरावर चढण्याहून अन्नपूणाथवर चढणे मररयाने आपसूकच पसंि
के ले. अन्नपूणाथ हिबेट पठारापासून के वळ अठ्ठेचाळीस दकलोमीटरवर आहे. या पठारावरून
बार हेड गूज (ोक हंस) स्र्लांिर करीि भारिाि येिो. जगािील ोका अत्युच्च पठारावर
बौद्ध अनुयायी ोके काळी पसरले. या बौद्धानी जगामध्ये शांििेचा मागथ नेला. आपण
हशखरावर गेलो काय व नाही काय हिबेटचे पठार पाहण्याची आपली इच्छा पूणथ झाली. 'मी
येर्ेच िृणतणाला सोबि करिे. ' माररयाने आपला हनणथय सांहगिला. ' माररया िुला येर्ेच
राहहले पाहहजे असे बंधन नाही' हशवांगी म्हणाली. िृणतणाचे डोके अजूनही गुढग्यावर टेकलेले
होिे. हिने आपला उजवा हाि आभारासाठी पुढे के ला .
-----------

िृणतणाचा प्रॉब्लेम काहीं आठवड्यापासून उद्भवलेला होिा. अन्नपूणाथच्या पायथ्याशी
असलेल्या दोन आठवड्यांच्या बेस कॅं प ोका नेपाळमधील दरीि लावलेला होिा. िंब,ू
हशखरावर चढण्यासाठी

अल्युहमहनयमच्या हशड्या, पवथिारोहणासाठी आवश्यक दोर्या

हूसस आहण मुख्य म्हणजे दहा ददवस पुरेल ोवढे अन्न. हे सवथ घेऊन पोटथरबरोबर सवथ महहला
हगयाथरोहक हळू हळू वर चालि होत्या. भािाच्या शेिीपासून वर वर जाि असिाना त्यांच्या
शरीराचे अनुकूलन आपोआप होि होिे. दहा हजार र्ु टांचा टप्पपा येईपयंि त्यांच्या शरीराने
हवरळ हवेस प्रहिसाद द्यायला प्रारं भ के ला होिा. हवरळ हवेमुळे शरीराि दोन उलट सुलट
प्रहिदक्रया होिाि. शरीरािील दोन संवेदके हवरळ हवेमध्ये शरीर अॅडजेस्ट करण्याचा प्रयत्न
करिाि. मेंदस
ू रक्तपुरवठा करणार्या 'कॅ रोरटड' धमनीमध्ये रक्तािील ऑहससजन संवेद कें द्र
असिे. हवरळ हवेि रक्तािील ऑहससजन कमी झाला म्हणजे ऑहससजन संवेद कें द्र
र्ु फ्र्ु साना संदश
े पाठविे. या संदश
े ानुसार प्रत्येक वेळी र्ु फ्र्ु से अहधक खोलवर श्वास घेऊन
अहधक ऑहससजन रक्तामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करिाि. अहधक खोल श्वसनामुळे अहधक काबथन
डाय ऑससाइड उच््वासािून बाहेर पडिो. काबथन डाय ऑससाइड संवेद कें द्र मेंदम
ू ध्ये
असिे. या कें द्रामुळे रक्तािील काबथन डाय ऑससाइड कमी झाला म्हणजे र्ु फ्र्ु साना
सावकाश श्वसन करण्याचा संदश
े मेंदक
ू डू न येिो. जोर जोराि श्वसन करून हगयाथरोहक
महहला रक्तािील रासायहनक बदलास प्रहिसाद देि होत्या.
त्यांच्या शरीराची खरी गरज हवरळ वािावरणाशी अनुकूलनाची होिी. हळू हळू
वृिरे र्ेवरून सवथ टीम पंधरा हजार र्ु टावरील कॅं पवर पोहोचली. िंबू रोवले. ओबडधोबड
गोट्यांच्या मध्ये सपाट जागा पाहून िंबू रोवावे लागले कारण येर्े सपाट जागा हशल्लक
रहाि नाही.

घसरणार्या बर्ाथबरोबर दर आठ ददवसानी नवे दगड वरून सरकि येिाि.

आठ ददवसांच्या हवश्रांिीनंिर त्यांच्या शरीराने उं च वािावरणाला प्रहिसाद द्यायला सुरवाि
के ली. पहहला गोंधळ मूत्रस्पडाने के ला. शरीरािील काबथन डाय ऑससाइड संवेदी यंत्रणा
मूत्रस्पडाच्या युक्तीला र्सली. प्रत्यिाि रक्तामध्ये जेवढा काबथन डाय ओससाइड होिा
त्याहून िो कमी दाखवण्यासाठी वृक्कािून रक्तािील अल्कधमी रसायने वेगळी के ली. त्यामुळे
रक्ताचा सामू िुलनेने आम्ल झाला. रक्ताचा सामू 7. 40 - िे 7. 43 या श्रेणीमध्ये असिो.
सामू साि म्हणजे न्यूट्रल -उदासीन असिो. सािपेिा अहधक म्हणजे अल्क व सािपेिा कमी
सामू म्हणजे आम्ल. याचा अर्थ रक्त आम्ल कधीच नसिे. पण सामू 7. 43 पासून 7. 04
झाला म्हणजे िो आम्ल झाला (अहसडॉहसस) असे म्हणण्याची पद्धि आहे.
मूत्रस्पडाकडू न आलेल्या उलट सुलट संदश
े ामुळे ऑहससजन व काबंडाय ऑससाइड
संवेद ोकच सूचना र्ु फ्र्ु साकडे पाठवीि होिे 'अहधक खोल श्वास हवा. '

अहधक उं चीवर असिाना शरीराच्या गरजेप्रमाणे खोल श्वास घेणे हे ऑहससजन
हमळवण्यासाठीचे आवश्यक अनुकूलन आहे पण व्यक्तीपरत्वे याचा पररणाम बदलिो. या
प्रकारास स्ट्रॉंग हायपॉहससक र्व्हरें टलेटरी ररस्पॉंन्स असे म्हणिाि. मराठीि िीव्र ऑहससजन
कमिरिा पररणाम म्हणिा येईल. अहधक उं चावर शरीरास पुरेसा ऑहससजन उपलब्ध
होण्यासाठी याहून दुसरा उपाय म्हणजे सरळ बाह्य ऑहससजनचा पुरवठा. बहुिेक व्यक्तीना
खोल श्वसन हा प्रहिसाद ऑहससजन कमिरिेवर माि करण्यास पुरेसा ठरिो. त्यामुळे अहधक
उं चीवर राहण्यास शरीर अनुकूहलि होिे. काहीं दुबळ्या व्यक्तीमध्ये मात्र पवथिीय
आजाराची लिणे उद्भवू लागिाि. आपल्या हवचारानुसार प्रॅसटीस मेसस मॅन परर्े सट या
सुभाहर्िाप्रमाणे कोणालाही संधी हमळाली िर कोणिाही खेळ ककवा खेळ प्रकारामध्ये
कौशल्य प्राप्त करिा येईल. पण संशोधनानुसार हमळालेले पररणाम र्ोडे वेगळे आहेि. िीव्र
ऑहससजन पररणाममुळे अहिशय सुदढृ व्यक्तीमध्येसद्ध
ु ा पवथिीय आजार उद्भवण्याची
शसयिा असिे. पुरुर्ांमध्ये पवथिीय आजार होण्याची शसयिा हस्त्रयांपेिा िुलनेने अहधक.
ोस्ट्रोजेन व प्रोजेस्टेरॉन संप्रेरके श्वसन दक्रया सुरळीि ठे विाि. 14,000 र्ु टावरील
कोलोराडो हशखरावर के लेल्या ोका संशोधनाि हस्त्रयांच्या रक्तािील ऑहससजनचे प्रमाण
पुरुर्ांहून अहधक आढळले. संशोधकांच्या म्हणण्यानुसार हस्त्रयांमध्ये अहधक उं चावर गेल्याने
र्ु फ्र्ु साभोविी पाणी साठण्याच्या रुग्णांची संख्या पुरुर्ाहून कमी आहे. असे असले िरी त्या
र्ु फ्र्ु साभोविी पाणी साठण्यापासून मुक्त मात्र नाहीि.
बेस कॅं पवर जाि असिानाच िृणतणाला डोके दुखीचा त्रास जाणवि होिा. र्ोडे ददवस
बेस कॅं पमध्येच काढायचे होिे. िेवढ्या ददवसाि त्रास कमी झाला. त्रास कमी होण्याचे
कारण अहसटॅझोलामाइड ककवा डायमॉसस च्या गोळ्या. रक्तािील आम्लिा कमी करून
श्वसन वेग वाढवण्यावर हे और्ध पररणामकारक आहे. त्यानंिर सावकाशपणे टीम
अन्नपूणाथच्या उत्तर ददशेने ोका कॅं पपासून अहधक उं चावरील कॅं पपयंि सामान हलवीि
होत्या. अहधक उं चावरील कॅं प लाविाना ोक महत्वाचा हनयम कोणीही हवसरले नाही. ज्या
रठकाणावरून प्रारं भ के ला त्याहून ोक ककवा दोन हजार अहधक उं चीवर कधीही रात्र
काढायची नाही. म्हणजे आधल्या रात्री अकरा हजार र्ु टावर असेल िर दुसर्या रात्री बारा
हजार र्ु टावर. भरपूर हवश्रांिी घ्यायची. ददवसा अहधक उं चावर जाण्याची परवानगी
होिी. रात्री मात्र हवश्रांिीसाठी ोक िे दोन हजार र्ु टावरच परिणे. शरीराच्या
अनुकूलनासाठी हे अत्यावश्यक होिे. हगयाथरोहकांच्या मंत्राप्रमाणे 'अहधक उं च जा पण
झोपण्यासाठी खाली या. '

बेस कॅं पमध्ये िृणतणाला बरे वाटायला लागल्यानंिर पवथिाच्या पायथ्यापासून
हहमनदीिून टीम वर चढायला लागली. हा पूणथ मागथ अवघड होिा. बर्ाथि पडलेल्या भेगा,
घट्ट झालेले बर्थ यांच्यामधून मागथ काढिाना बुटांचे स्पाइसस, दोन बर्ाथिील कु -हाडी दोन्ही
हािाि, जादकटाच्या हखशाि बर्ाथि ठोकण्यासाठी अल्युहमहनयमचे पोकळ स्क्रू यांच्या
सहाय्याने ोखाद्या कोळ्यासारखे खड्या बर्ाथच्या कािळाि हचकटू न त्याना वर जावे लागि
होिे. दमल्यानंिर उभ्या अवस्र्ेि हशडीच्या पायरीवर राहणे ोवढीच हवश्रांिी घेणे शसय
होिे. अशा वेळी कमरे भोविी दोरी बांधणे व ोक व्यक्ती दोरी सैल करून वर पोहोचली
म्हणजे खालील व्यक्तीने आणखी वर जाणे अशा क्रमाने टप्पप्पयाटप्पप्पयाने िे पाचव्या िळाशी
पंचवीस हजार र्ु टाहून र्ोडे खाली पोहोचले.
पाचव्या कॅं पमध्ये पोहोचल्यानंिर त्यांच्या शरीरामध्ये नव्याने िांबड्या रक्तपेशी
ियार होऊ लागल्या. अहधक ऑहससजन हमळवण्याचा हा शरीराचा शॉटथ कट आहे. िंबूि
आडवे झाल्यानंिरसुद्धा हृदयाची गहि पन्नासऐवजी हमहनटास नर्व्वद झालेली असायची.
सामानासहहि चढायचे झाल्यास हृदय हमहनटास ोकशे ऐंशी र्व्हायची. हगयाथरोहकांचे हृदय
पाचव्या कॅं पमध्ये ोकशे पंधरा सामान्यपणे धडधडि असिे. या उं चीवर हृदयाचे ठोके ोकशे
पंधरा झाले िरी हृदय पुरेसा ऑहससजन सवथ अवयवाना पुरवू शकि नाही. सवाथहधक
ऑहससजन र्ु फ्र्ु साच्या स्नायूना पुरवला जािो. पाचव्या कॅं पमध्ये पोहोचेपयंि िाशी पाचशे
र्ु टावर त्यांचे चढणे र्व्हायचे. समुद्रसपाटीवरून वर येिाना हा वेग िाशी दोन हजार
र्ु टांचा असिो. ोवरे स्ट चे हशखर 29000 र्ु टावर आहे.
पाचव्या कॅं पच्या िंबम
ू ध्ये िृणतणा चढाईच्या ददवशी जागी झाली. र्ोडे
मळमळल्यासारखे होि आहे अशी हिची िक्रार होिी पण काहींही करून िी हशखरापयंि
जाऊ शके न असे हिला वाटले. अन्नपूणाथच्या पररसरािील पण र्ोड्या कमी उं चीच्या
हशखरावर हिने याआधी पाऊल ठे वलेले होिे. सकाळच्या दहा वाजेपयंि आपण वर पोहोचू
याची हिला खात्री होिी.
िृणतणा उठण्यासाठी धडपडिे आहे. साधे उभे राहण्याि हिला त्रास होिोय हे
हशवांगी व माररयाला जाणवले. त्यांच्या आधी चढायला लागलेल्या टीमला हाक देऊन त्या
दोघीनी र्ांबवले. ' िृणतणा आपण खाली जाऊया ना? माररयाने िृणतणाला हवचारले. िृणतणा
अजूनही बर्ाथवर बसलेली होिी. हिने र्क्त मान हलवली. हिच्या बुटािील पाय हवहचत्र
पद्धिीने हलवले िी उठू न उभे राहण्याचा प्रयत्न करीि होिी. माररया व हशवांगीने िृणतणाचे
दंड धरून हिला उभे राहण्यास मदि करण्याचा प्रयत्न के ला. हशवांगीने हिच्या कमरे ला

आधार ददला व िृणतणाला उभे के ले. त्या दोघी अनेक वर्े ोकत्र हगयाथरोहण करि होत्या.
िृणतणा अडखळि उभी राहहली. ोकदा उभे राहहल्यानंिर िृणतणा वळली. हिचा चेहरा
माररयाकडे होिा. ' मी िुम्हा दोघीना चांगलेच ओळखून आहे. िुम्हाला मी अन्नपूणाथ
गाठायला नको आहे. ' िृणतणा रागाने म्हणाली. त्वेर्ाने हिचे िोंड लालभडक झाले. िृणतणा
काहींिरी हवनोदाने म्हणिे आहे असे माररयाला वाटले. पण हिच्या गडद बर्ाथि
वापरायच्या गॉगलमधून हिचे डोळे वेगळे च काहीं िरी सांगि होिे. हिच्या चेहर्यावर राग
स्पष्ट ददसि होिा. हेस हाय आहल्टट्यूड सेरेब्रल ोहडमाचे पहहले लिण असंबद्ध विथन.
'िृणतणा िुला बरे वाटि नाही आम्ही िुला खालील कॅं पवर नेि आहोि. त्याने िुला
बरे वाटेल. '

माररया म्हणाली. ' िुम्हाला दोघीनाच अन्नपूणाथ गाठायचे आहे िेसद्ध
ु ा

माझ्याहशवाय मला िुमची लाज वाटिे. िुम्ही माझ्याहवरुद्ध कट के लाय. '
ऐकण्याच्या हस्र्िीि नर्व्हिी.

िृणतणा

' हा कट वगैरे नाही. ' हशवांगीने िृणतणाला परोपरीने

समजावण्याचा प्रयत्न के ला. ' बरे आम्ही दोघी वीस र्ु टावरील बर्ाथच्या उं चवट्यापयंि
जािोय. िेर्े िू आलीस िर आपण िुझ्यासहहि हशखरावर जाऊ. ' हशवांगीने मागथ
काढण्याचा प्रयत्न के ला. ोकही अिर न बोलिा िृणतणानेचक्क बर्ाथि ढासळली.
हशवांगीने िृणतणाला बांधलेल्या दोरीपासून स्वि:ला मुक्त के ले. वीस र्ु टावरील
दढगार्यापासून आपल्याला हिबेट ददसेल असे हशवांगीला वाटि होिे. आपल्याला अन्नपूणाथ
चढिा येणार नाही या संिापाचा हिच्यावर पररणाम झाला असावा अशी हशवांगीची
समजूि झाली. माररया र्ारसे न बोलिा बर्ाथच्या दढगार्याकडे वळली. 'मला र्ोडा वेळ दे
मी र्ोड्याच वेळाि परििे. ' माररयाच्या बोलण्याकडे िृणतणाचे लिच नर्व्हिे. माररयाने
िृणतणाला बांधलेली दोरी सोडली. बर्ाथच्या कु -हाडीची टोकदार बाजू बर्ाथि घुसवून आधार
घेि हिने बर्ाथच्या उं चवट्याकडे जायला प्रारं भ के ला. अहि उं चीवर अंिराचा अंदाज चुकिो.
र्क्त वीस मीटर अंिरावर वाटि असलेला उं चवटा प्रत्यिाि पन्नास मीटरवर होिा. पन्नास
मीटर गेल्यानंिर आणखी ोका दडलेल्या उं चवट्याने हिबेटचे पठार झाकले आहे याची हिला
जाणीव झाली. काळजीपूवथक पावले टाकि परिायला हिला अधाथ िास लागला. काहीं काळे
पक्ष्यांचे काळे रठपके हशखरापासून दूर जािाना हिने पाहहले. खालून धुसयाचे ढग िर
आकाश पांढर्या ढगासहहि हनळे भोर ददसि होिे.
माररयाची काळजी वाढली. उिारावरून िी घाईघाईने खाली जेर्े होिी िेर्ेच
खाली उिरली. सर्व्वीस हजार र्ु टावर के लेल्या घाईमुळे हिचा श्वास वाढला. पाचव्या

कॅं पपयंि ढग वर पोहोचेपयंि जाणे अत्यावश्यक होिे. ोकदा ढगानी हशखर हगळले म्हणजे
वादळाि सापडणे ोवढाच पयाथय होिा. हिने वर हशखराच्या ददशेने पाहहले. हनळ्या
आकाशाच्या पाश्वथभूमीवर िीन रठपके हिला ददसले. बहुिेक पहहली टीम अन्नपूणाथ चढू न
खाली येि होिी. िृणतणा व हशवांगी याना गाठे पयंि वार्याचा वेग वाढला होिा. 'िू
गेल्यानंिर िृणतणा बोलिच राहहली माररया जवळ नसली िरी िी िुझ्याशीच बोलि होिी.
िरी मी िू गेलेल्या ददशेने सारखा हाि दाखवीि होिे. ' हशवांगीने सांहगिले. हगयाथरोहकाना
हा येणारा अनुभव नवा नाही. या प्रकारास 'र्ॅं टम कं पॅहनयन' म्हणजे भुिाची सोबि
म्हणिाि. माउं टन हसकनेस मधील हा आभासी प्रकार मेंदम
ू ध्ये पाणी साठल्याचे दुसरे
लिण. वीस हजार र्ु टावर चढलेल्या अॅंडीस पवथिावरील हगयाथरोहकाना हायवे वर ट्रॅदर्क
चालल्याचा आवाज ऐकू यायला लागिो. ज्या रठकाणाहून रस्िा चालि गेले िरी दहा
ददवसांच्या अंिरावर असिो. ोवरे स्ट वर चढणार्यानी शेजारी कोणीही नसिाना त्याना
चॉकलेट ऑर्र के लेली आहेि. मेंदम
ू ध्ये पाणी साठलेल्या ोका हगयाथरोहकाला रुग्णालयाि
बरे होि असिाना हॉहस्पट्लमध्ये त्याला मरहलन मनरो भेटायला आल्यासारखे वाटि होिे.
1981

साली नोंदवलेल्या ोका घटनेमध्ये स्वीहडश हगयाथरोहक 23191 र्ु टावरील

अन्नपूणाथशेजारी असलेल्या ोका हशखरावर गेला असिा. कोणी ोका जमथन हगयाथरोहकाने
शॉटथकट दाखविो म्हणाल्याचे सांगि होिा. प्रत्यिाि त्या हशखरावर दुसरी कोणिीही टीम
गेल्या महहन्याभराि गेलल
े ी नर्व्हिी. िरी त्याच्या मनािील हगयाथरोहकाच्या मागोमाग उणे
पंधरा िापमानास िो खाली उिरि राहहला. हहमघसरीमध्ये त्याचा प्राण जायचा पण
त्याच्या सहकार्यानी चार िासानंिर त्याला शोधून काढले. िोपयंि त्याच्या पायांच्या
बोटाना हहमबाधा झालेली होिी. त्याने सांहगिलेल्या गोष्टीवर कोणीही हवश्वास ठे वला
नाही. िो म्हणि होिा त्याच्या हमत्राने त्याच्यासाठी के बल कार हशखरावर पाठवली होिी.
पण के बल कार अहसस्टंट त्याला के बल कारमध्ये चढू देि नसल्याने नाइलाजाने िो चालि
खाली आला. आपल्या म्हणण्यावर पंधरा ददवस िो ठाम होिा.
माररया व हशवांगी यानी िृणतणाचे गाठोडे कसेबसे ओढि उिारावरून काखेि हाि
घालून न्यायला प्रारं भ के ला . िृणतणाची पावले अडखळि होिी. हिचे पाय ोकमेकाि अडकि
होिे. हिच्या बुटाला लावलेले क्रॅंपॉन न काढिा हिला चालि ठे वणे हे मोठे आर्व्हान होिे.
टोकदार क्रॅंपॉनमध्ये अडकू न हिचे कपडे पायाजवळ र्ाटि होिे. हिला उभे ठे वणे व खाली
ओढणे हे पाय नसलेल्या हसमेंटचे पोिे बर्ाथमधून खाली नेण्याोवढे अवघड होिे. िृणतणाचा
खाली येण्याि कसलाही सहभाग नर्व्हिा. हिचे हािमोजे आहेि की नाहीि याची सुद्धा हिला

शुद्ध नर्व्हिी. माररयासमोर ोकच आर्व्हान होिे िे म्हणजे पाचव्या कॅं पपयंि िीघीनी
सुरहिि जाणे.
अडखळि चालणे, शरीरावरील हनयंत्रण नाहहसे होणे व स्वि:ची काळजी घेण्यास
असमर्थ असने ही िीनही लिणे मेंदम
ू ध्ये पाणी साठल्याची होिी. हे र्क्त िृणतणाच्या
बाबिीिच का र्व्हावे याचे उत्तर कोणत्याही डॉसटरकडे नर्व्हिे. या िेत्राि संशोधन करणार्या
व्यक्तींच्या म्हणण्याप्रमाणे अहधक वेगाने अहधक उं चीवर जाणार्या प्रत्येक व्यक्तीच्या मेंदस
ू
र्ोडी र्ार सूज आलेली असिे. काहीं व्यक्ती सूज आली िरी त्यांच्यावर र्ारसा पररणाम
ददसि नाही. अशी सूज येण्याचे नेमके कारण अजून नीटसे समजले नाही. पहहल्यांदा वेगाने
उं चावर जाणार्या व्यक्तीच्या मेंदच
ू ा रक्तपुरवठा पंचवीस टससयानी कमी होिो. पण काहीं
ददवसांच्या अनुकूलनानंिर िो पूवथवि होिो. पण पहहल्या वेळेस मेंदल
ू ा आलेल्या
सुजवट्यामुळे काहीं के शवाहहन्या र्ु टिाि. त्यािून महस्िणतक द्रव बाहेर येिो. या बाहेर
पडलेल्या महस्िणतक द्रवामुळे मेंदस
ू सूज येिे.
कारण कोणिेही असो पण मेंदल
ू ा सूज येिे हे खरे . मेंदच्ू या पोकळीि व बाह्य
पोकळ्यामध्ये महस्िणतक मेरुद्रव असिो. मेंदू कवटीमध्ये बंददस्ि असल्याने मेंदल
ू ा सूज आली
म्हणजे कवटीिील दाब वाढिो. कवटीिील दाब कमी करणारी यंत्रणा हनसगथि: आहस्ित्वाि
आहे पण िी काहीं व्यक्तींच्या बाबिीि सुरळीि िर काहीं व्यक्तींमध्ये कमकु वि असिे.
मेंदि
ू ील दाब वाढला म्हणजे महस्िणतक द्रव मज्जारज्जूच्या प्रारं भीच्या भागाि असलेल्या
नहलके मधून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करिो. ही नहलका पहहल्या मणसयामध्ये असलेल्या
आणखी ोका पोकळीस जोडलेली असिे. काहीं व्यक्तीमध्ये पहहल्या मणसयामधील पोकळी
मोठी असिे. अशा व्यक्तीना सेरेब्रल ोहडमा होण्याची शसयिा कमीिकमी असिे. कदहचि
हशवांगीच्या बाबिीि पहहल्या मणसयामधील पोकळी अरुं द असल्याने सेरेब्रल ोहडमाची
लिणे लवकर ददसायला लागली असावीि.
------------

पहहली टीम माररया व हशवांगीजवळ पोहोचेपयंि िृणतणा उिारावरून सावकाश
खाली येि होिी. हिच्या पाठीमागील आकाशाि ढगामधून वाट काढणारे मावळिीचे
सूयथदकरणांचे पट्टे ददसि होिे. अन्नपूणाथच्या उिारावर ऊन सावल्यांचा मनोहर खेळ ददसि
होिा. िी जवळ येिाच ' िू येणार हे मला ठावूक होिे. ' माररया म्हणाली. उत्तरादाखल

ररबेकाने आपला हाि इं ग्रजी र्व्ही आकाराची खूण के ली. ररबेका आहण हिच्या टीममध्ये
हशखरावर गेल्याचा कसलाही आनंद ददसि नर्व्हिा. कदाहचि या हवजयाची कोणिी ककमि
मोजावी लागेल याबद्दल त्यांच्या मनाि संभ्रम असावा. त्याऐवजी ररबेकाने र्क्त िी कशी
आहे ोवढाच प्रश्न हवचारला. हशवांगी म्हणाली ' दक्ररटकल'.
अहधक वेळ घालवणे म्हणजे संकटाला हनमंत्रण देणे हे प्रत्येकाला ठावूक होिे.
िणािणाला हवा बदलि होिी. पहहली टीम कमी उिारावरून जाऊ लागली त्यांचा हेिू
मागून येणार्याना अनपेहिि धोसयापासून वाचवणे होिे. माररया हशवांगी िृणतणाच्या दोन्ही
बाजूने हिला आधार देि होत्या. या उं चीवर हवस्कटलेल्या ढगामुळे व वार्याने झोडपल्याने
ोवढे धुके जमा र्व्हायला लागले की मागून येणार्याना पुढील टीम मुळीच ददसेनाशी झाली.
चारपावलानंिर खाली उिार आहे की चढ आहे हे सुद्धा समजेना. िृणतणाचे डोके ोर्व्हाना
गरगरू लागले व हिच्या डोळ्यासमोर काजवे चमकू लागले. वीसच हमहनटाि आपण
पाचव्या िळापयंि खाली उिरू शकू असे कोणालाच वाटेना. िृणतणा वरचेवर खाली लोळण
घेि होिी. हिला उभी ठे वण्याि बाजूच्या दोघी दमून गेल्या. ददवस अंधक
ु र्व्हायला लागला.
ोका दमाि हशखरापयंि जाऊन परिायचे असल्याने त्यानी स्लीस्पग बॅग ककवा िंबू पाचव्या
िळावरच ठे वलेले होिे.
'मला वाटिे र्ोडा उजेड आहे िोपयंि बर्ाथि गुहा खोदून आजची रात्र येर्च
े
काढावी हे बरे . ' ररबेका म्हणाली.

आकृ हि बर्ाथिील िात्पुरिी गुहा.

आधीच दमले असले िरी बर्ाथि गुहा खोदण्यासाठी योग्य िी जागा त्यानी
लवकरच शोधून काढली. बर्थ खोदण्यासाठी भुसभुशीि पण िसे पक्के असले पाहहजे. त्याचा
आकार कायम राहहला पाहहजे ही पहहली अट. वाळू ि दकल्ला ककवा खोपा बांधला म्हणजे
जराशा धससयाने िो कोसळिो. िसे बर्ाथि झाले िर िेर्ेच गाडले जाण्याचा धोका अहधक.
उजेड कमी कमी होि असिाना दोन बर्ाथि वापरण्याच्या र्ावड्यानी त्यानी गुहा खोदली.
त्याचे बाहेरील िोंड अरुं द पण आिील जागा मोठी होिी. सरळ उभे राहण्योवढी उं च
नसली िरी आरामाि बसिा येईल ोवढ्या उं चीची िी सहज होिी. सवाथि उं च जागी
आिील हवा बाहेर जाण्यासाठी ोक पाच इं च व्यासाचे लहान हछद्र पुरेसे होिे. ोकदा आि
आल्यानंिर आि हशरण्याच्या अरुं द मागाथमुळे त्यांच्या शरीरािील उणतणिेमुळे िापलेली हवा
पुन्हा र्ंड होण्याची प्रदक्रया र्ांबली. गुहा खोदिानाच सपाट जहमनीवर खोदलेल्या
बर्ाथचाच लादीसारखा उं चवटा बनवला गेला. त्यावर आडवे होणे ककवा आरामाि बाकावर
बसल्यासारखे पाय खाली सोडणे शसय होिे. बर्ाथमध्ये बरीच हवा अडकलेली असल्याने िे
उणतणिा रोधक आहे. इन्युइट जमािी मधील बर्ाथि खोदलेल्या घरािून बाहेरील शून्याखाली
िापमान असले िरी आिील व्यक्ती कमरे वरील भागावर ोखाद्या टी शटथवर सहज राहू
शकिाि. सीलच्या चरबीपासून जळि राहील ोवढ्या ददव्याची उणतणिा आिील िापमान
पंधरा से राखिे.
सवाथि आधी त्यानी िृणतणाच्या बेडची व्यवस्र्ा ररकाम्या सॅकने के ली. त्या खाली
अंर्रून िृणतणाला त्यावर आडवे झोपवले. ोका सॅकमध्ये मेणबत्त्या होत्या त्यािील दोन
मेणबत्त्या लावल्या. गुहच्े या िोंडावर बर्ाथचा गोळा दाबला. आिा बाहेरील र्ंड हवा आि
यायचे बंद झाले. मेणबत्तीच्या उजेडाि गुहा आिून हपवळ्या रं गाची ददसू लागली. र्ोड्याच
वेळाि गुहा बरीच उबदार झाली. त्यानंिर ोक मेणबत्ती हवझवली. मेणबत्ती पुरवून वापरणे
आवश्यक होिे.
मेणबत्तीच्या उजेडाि वॉटर बॉटलमधील र्ोडे र्ोडे पाणी प्पयाल्यानंिर त्याना
भुकेची जाणीव झाली.
हशवांगी व माररयाच्या सोबिीमुळे असावे कदाहचि पण िृणतणा र्ोडी फ्रेश वाटि
होिी. हिला कसे वाटिे आहे याचा अंदाज करण्याहशवाय त्यांच्या जवळ काहींही उपाय
नर्व्हिा. खाली बाराशे र्ू ट आल्याने हिची लिणे सुधारलेली होिी. ररबेकाच्या आग्रहावरून
िृणतणा ने दीघथ श्वसन के ले त्यामुळे हिच्या मेंदल
ू ा र्ोडा अहधक ऑहससजन हमळाला. िृणतणा
पंचवीस हजार र्ु टावर बर्ाथि नुकत्याच खोदलेल्या गुहम
े ध्ये हवश्रांिी घेि आहे हे हिला
ठावूक आहे की नाही कोणास ठावूक? हशवांगीला वाटले. ररबेकाने हिच्या बॅकपॅकमधून ोक

स्टोर्व्ह ोक लहान भांडे व सूपची पादकटे काढली. इन्स्टंट सूपमुळे सवांच्या शरीराि र्ोडी
ऊब आली. माररयाला हिच्या धमन्यामधून ऊब वहाि असल्यासारखे वाटू लागले.
सायंकाळी नेहमीच्या वेळी ठरल्याप्रमाणे ररबेका गुहच्े या दारावर लावलेला बर्थ बाजूला
करून बाहेर आली. हिच्या जवळील टू वे रे हडओ वरून बेस कॅं म्प बरोबर संपकथ साधला. बेस
कॅं म्प मधून आलेल्या वैद्यकीय सल्ल्याप्रमाणे ररबेकाजवळील अहि उं च प्रदेशािील मेहडकल
दकटमधील डेससाहमर्ॅसोनचे इं जेसशन द्यायचे होिे. त्यामुळे हिच्या पवथिीय आजाराची
लिणे दूर होिील. सेरेब्रल इहडमा कमी करण्यासाठी दर सहा िासानी त्याच गोळ्या देणे
आवश्यक होिे. त्यािल्या त्याि हिला बसवून ठे वा आडवे झोपू देऊ नका. िी बसल्या बसल्या
झोपली िरी चालेल.
हेडलॅंपच्या उजेडाि ररबेकाने िृणतणाच्या हनिंबामध्ये इं जेकशन ददले. आिा सकाळ
होईपयंि वाट पहाण्या व्यहिररक्त काहींही करिा येणार नाही हे सवाथना पुरेपूर ठावूक होिे.
िासभर हपणे व गुहब
े रोबर जुळवून घेण्याि गेले. पहहल्या टीममधील गौरी सवाथि
प्रर्म बोलली ' मेणबत्ती हवझवून टाकू या' यावर र्ोडीशी हचडू न हशवांगी म्हणाली िृणतणाला
मेणबत्तीच्या उजेडाि आिा कोठे बरे वाटायला लागलेय. मग मेणबत्ती कशाला
हवझवायची? ' कदाहचि आणखी र्ोड्या वेळाने मेणबत्ती लागली िर? कोणीिरी शंका
काढली. उद्या हवा कशी आहे कोणास ठावूक? गौरी ने त्वररि प्रश्न उपहस्र्ि के ला. हशवांगी
म्हणाली 'उद्याच्या हवेची आिा स्चिा करू नका. आत्ता काय करायचे िे ठरवा. ' ररबेकाने
टीम कॅ प्पटन असल्याने शेवटी ऑडथर ददली. अजून पंधरा हमहनटानी मेणबत्ती हवझवा.
आपल्या हेड लॅंपच्या सहाय्याने वेळ मारून नेिा येईल. आिा र्ोडी झोप घ्या. मेणबत्ती
हवझवल्यानंिर गुहम
े ध्ये काळोख पसरला. बाहेरील वादळाचा आि आवाजसुद्धा येि
नर्व्हिा. अनेक र्ू ट बर्थ सभोविाली असल्याने आवाज आिपयंि पोहोचि नर्व्हिा. इकडू न
हिकडे वळिाना कपड्यांचा व हिच्या शेजारी बसलेल्या िृणतणाच्या धापा टाकण्याचा आवाज
र्क्त येि होिा. वास्िहवक हवश्रांिीनंिर हशवांगीचा श्वास सुरळीि व सावकाश होणे
अपेहिि होिे. माररयाचे स्वि:चे श्वसन खोकल्यामुळे त्रासदायक झाले होिे. श्वसन वेग
वाढणे हे र्ु फ्र्ु साभोविी पाणी साठल्याने िी नीट काम करीि नसल्याचे पहहले लिण आहे.
अहि उं च रठकाणी र्ु फ्र्ु साभोविी पाणी साठणे िसेच मेंदम
ू ध्ये द्रव नेमका का साठिो हे
अजून नीट समजलेले नाही.
अहि उं चावर ऑहससजनच्या कमिरिेमुळे र्ु फ्र्ु साच्या काहीं भागािील
रक्तवाहहन्या आकुं चन पाविाि उरे लेल्या िशाच राहिाि. बहुघा ज्याना र्ु फ्र्ु साि पाणी

साठण्याची वारं वाररिा असिे अशा व्यक्तीमध्ये याची शसयिा अहधक. ज्या रक्तवाहहन्या
उघड्या आहेि त्यािून रक्त वेगाि वाहिे. वायुकोशाच्या पािळ आवरणािून रक्तरस व
रक्तपेशी बाहेर आल्या म्हणजे श्वसन मागाथमध्ये द्रव साठण्यास प्रारं भ होिो. िृणतणाच्या
छािीला स्टेर्ॅस्कोप लावला असिा िर माररयाला िृणतणाच्या प्रत्येक श्वासाबरोबर सूक्ष्म
बुडबुडे श्वास मागाथि आल्याचा आवाज ऐकू आला असिा. अधून मधून माररया िृणतणाच्या
छािीस कान देऊन ऐकि होिीच. हा र्ु फ्र्ु साि पाणी साठण्याचा -पल्मनरी इहडमा चा
प्रकार असल्याची भीहि हिला वाटि होिी. ररबेका, हशवांगी, स्लडा ,गौरी याना याची
भीहि होिीच र्क्त िसे स्पष्ट कोणी बोलले मात्र नाही. शेवटी माररयाने झोपण्याचा प्रयत्न
करण्याचे ठरवले. िृणतणाच्या धापा टाकल्यासारख्या आवाजाकडे दुलथि करून िी आडवी
झाली. पण बेंचची लांबी कमी असल्याने हिचे पाय बर्ाथवर गेले. िी मुकाट्याने पायाची
घडी करून कु शीवर पहुडली.
झोपणे अशसय होिे. हिने ध्यान लावण्याचा प्रयत्न के ला. दररोज िी घरी सकाळी
ध्यान करीि असे. हिच्या ध्यानाच्या खोलीि टाकलेल्या मऊ कापेटवर ध्यान करणे वेगळे व
येर्े बर्ाथच्या गुहि
े शेजारी असलेल्या व्यक्तीच्या सिि खाकरणे व खोकणे चालू असिाना
ध्यान लावणे वेगळे . अंधार्या रे दफ्रजरे टरमध्ये दाटीवाटीने चारपाच व्यक्तींच्या कपड्याची
सळसळ व खाकरण्यासोबि ध्यान वेगळे . र्ोड्याच वेळाि हिने ध्यानाचा प्रयत्न सोडू न
ददला. हिच्या सभोविी सिि खुडुक खुडुक आवाज येिच राहहले.
असो पोटॅटो हचप्पस कोणी आणल्या आहेि? ोक आवाज अंधारािून आला. हबअर व
म्युहझक हसस्टीम आणायला गेलल
े े आले काय? दुसरा आवाज डाोट पेप्पसी माझ्यासाठी
हिसरा आवाज . यावर सवाथनी हखदळायला सुरवाि के ली. या हखदळण्यामागे िाण कमी
करणे हे ोकमेव कारण होिे. हसण्यामुळे हशणलेल्या मेंदच्ू या पेशीना र्ोडा अहधक
ऑहससजन हमळावा हा हेि.ू पण पुरुर् कोठे आहेि? यावर िे सवथ िीन मैल खाली बेस
कॅं पमध्ये आहेि हे हवसरला काय असे उत्तर हमळाले. खाली िे सगळे जण भांडी घासिाहेि,
कपडे आवरिआहेि. आहण आपण मजा मारिोय. यावर आणखी ोकदा ह्सण्याचा स्धगाणा
झाला. हसण्याचा आवाजाि िृणतणासुद्धा सामील होिी असे माररयाला वाटले. बहुिेक
डेससाहमर्ॅसोनमुळे ऑहससजन कमिरिेची उणीव भरून हनघाली असावी. हे सवथ रात्रभर
असेच चालले होिे.
आपले पहहले पवथिारोहण, पहहले प्रेम, आयुणतयाि आलेले हमत्र आवडिे म्युहझक, बेस
कॅं म्प मध्ये पोहोचल्यानंिरचा मेनू अॅपल पाय की पॅन के क आहण मॅपल हसरप. गप्पपा मारिा

मारिा प्रत्येकजण डु लसया काढि होिा. जाग आली म्हणजे गप्पपा चालूच होत्या. जागे
असणार्या व्यक्तीला झोपलेल्या व्यक्तीच्या श्वासाचा घोगरा खरखरीि आवाज यायचा.
अहि उं चीवर व्यक्ती िाशी ोकशे पन्नास वेळा झोपी जािे व जागी होिे. याचे
कारण मोठे हवहचत्र आहे. शरीर श्वसनाच्या दुष्ट चक्राि सापडिे. हवेमधील ऑहससजनची
कमिरिा शरीरािील ऑहससजन संवेदास उत्तेहजि करिाि. त्यामुळे श्वसन वेग वाढिो.
श्वसन वेग वाढला म्हणजे काबथन डाय ऑससाइड बाहेर पडिो. रक्तािील काबथन डाय
ऑससाइड बाहेर पडला म्हणजे शरीरािील काबथन डाय ऑससाइड संवेद र्ु फ्र्ु साना आिा
र्ार घाई करण्याची आवश्यकिा नसल्याचा संदश
े पाठविो. र्ु फ्र्ु सामधून हवा घेणे
िात्पुरिे बंद झाले म्हणजे ऑहससजन कमी पडिो व व्यक्ती गुदमरल्यासारखे वाटू न जागी
होिे. परि श्वसन वेग वाढिो. हे ोकसारखे र्ु फ्र्ु सांचा वेग वाढणे व कमी होण्याने व्यक्ती
हैराण होिे. शरीरामधील काबथन डाय ऑससाइड व ऑहससजन संवेद कें द्रे मेंदस
ू रक्तपुरवठा
करणार्या करोरटय धमनी- कॅ रोरटड आटथरी मध्ये असिाि. अहधक उं चीवर मुक्काम करून
हवश्रांहि घेिली िरी हवरळ हवेची सवय होि नाही. 19000 हजार र्ु टावर कायमची
मानवी वस्िी नसण्याचे नेमके कारण असे आहे. भारिीय सैन्य जगािील सवाथि उं चावर
आपले किथव्य बजावि असिे. त्यांचे प्रहशिण कें द्र
15,000 र्ु टावरील कॅं पमध्ये ददले जािे.

आकृ हि ऑहससजन व काबथन डाय ऑससाइड संवेद स्र्ाने करोरटय धमनीमध्ये
असिाि

झोप झालेली असली िरी िृणतणाचा कर्ामुळे रात्रभर हैराण झाली होिी. पहाटे
सिि आलेल्या खोकल्याच्या उबळीमुळे हिच्या र्ु फ्र्ु सािील कर् बाहेर यायचा प्रयत्न करीि
होिा. िी ओणवी झाल्यावर हिच्या िोडािून कर् पायाजवळ पडला. ररबेकाने हेड लॅंप
लावून काय झाले िे पाहहल्यावर पािळ कर्ाबरोबर र्ोडे रक्तही पडलेले ददसले. हृदय व
र्ु फ्र्ु से उिींमध्ये ऑहससजन भरण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीि होिे पण हवेमध्ये
ऑहससजनची कमिरिा असल्याने रक्तामध्ये ऑहससजन येिच नर्व्हिा. अधून मधून शांििा
त्यानंिर िृणतणाच्या छािीिून येणारा घरघर आवाज छािी भरि असल्याचा होिा. हिच्या
िोडामध्ये आिा र्े स जमा होि होिा. पण अंधाराि िो ददसि नर्व्हिा. िीव्र अहि उं चावर
गेल्यावर होणारी र्ु फ्र्ु सांची सूज आलेली असिाना हिच्या मेंदल
ू ा सूज आलेली समजलेली
नर्व्हिी.
सकाळी सहा वाजेपयंि वाट पाहू असे सवाथनी मनाशी ठरवले होिे. उिरिाना
पुरेसा उजेड असणे आवश्यक होिे. त्यानंिर गुहच्े या िोंडाशी असलेला बर्थ काढू न बाहेर
पडणे. िृणतणा चालण्याच्या हस्र्िीि असली िर हिसर्या कॅं पपयंि खाली न्यायचे. िेर्ील हवा
बर्यापैकी ऑहससजन युक्त असल्याने हिची हस्र्िी सुधारे ल. हजर दोन हजार र्ू ट खाली
उिरले िरी र्ु फ्र्ु सावरील सूज कमी झाली असिी. जगािील सवाथि उं चावर राहणार्या पेरू
देशामधील स्पॅहनश लोकांचा अनुभव असाच आहे. गुहि
े ील सवाथनी बॅक पॅकमधून बुटावर
बांधण्याचे क्रॅंम्पॉन काढले, जादकटाची हझप लावली. डोसयावर टोप्पया चढवल्या. प्रत्येक
पाच दहा हमहनटानी िे घड्याळाकडे पहाि होिे. बरोबर सहा वाजिा गौरी गुहच्े या
िोंडामधून सरपटि बाहेर आली. माररयाला गुहम
े ध्ये अंधुक प्रकाश आल्यासारखे वाटले ,
पाठोपाठ गार वार्याचा झोि आि आला. त्यापाठोपाठ ककचाळणार्या वार्याचा आवाज.
'गौरी बाहेर काय चाललय? ' ररबेकाने चौकशी के ली. 'बाहेर बर्ाथच्या वादळाने सवथ पररसर
पांढरा शुभ्र झाला आहे. ' गौरीचे उत्तर. ' ' आपल्याला खाली उिरिा येईल काय? '
ररबेकाचा प्रश्न. उत्तरादाखल गौरी गुहच्े या िोंडामधून सरपटि आि आली. येिाना गुहच
े े
िोंड बर्ाथच्या ठोकळ्याने बंद करायला िी हवसरली नाही. ' आपण पहहल्या शंभर
पावलािच हरवून जाऊ. ' बाहेर ददशासुद्धा समजि नाही. ' गौरीचे उत्तर. ' मान्सून सुरू
िर झाला नसेल?'

गौरीने हवचारले. आिा हशवांगीचा पारा र्ोडा चढलेला होिा

'हशखरावर जायची िुला घाई होिी. मान्सूनबद्दल चचाथ करि बसण्याऐवजी जर वेळेि
खाली आलो असिो िर ोर्व्हाना िृणतणाने हिसर्या कॅं म्पमध्ये आराम के ला असिा. व आपण
सवथ स्लीस्पग बॅगमध्ये वार्ाळलेला चहा ढोसला असिा. ' हशवांगी म्हणाली. गौरीने मानेला

झटका ददला गुहि
े ील अंधाराि हिचा हेड लॅंप हशवांगीच्या चेहर्यावर हस्र्र झाला. 'जसे
िुला हशखरावर जाण्याची हौस नर्व्हिी. आहण जर िुला वर यायचेच नर्व्हिे िर अन्नपूणाथ
हशखरावर िू कॉर्ी शॉप शोधायला आली होिीस काय?' गौरीला राग अनावर झाला होिा.
'मला वर यायचे होिे पण कधी परिायचे हे मला ठावूक नर्व्हिे. आहण आपल्या
सहकार्याचा जीव धोसयाि घालणे हे मला कधीच मान्य नर्व्हिे. हशवांगी म्हणाली. ' उगाच
ोकमेकाबरोबर वाद घालू नका. पवथिावर चढणे हे सटनदयाथचा आस्वाद घेण्यासाठी असो
ककवा अॅडर्व्हच
ें रसाठी असो ोकदा वर चढायला सुरवाि के ली म्हणजे िुमचे व
िुमच्याबरोबर दुसर्या टोकाला बांधलेल्या सहकार्याचे जीव धोकयाि येणे हे स्वाभाहवक
आहे. जर हे करायचेच नर्व्हिे िर चक्क घरी बसून टेहलहर्व्हजन पहावा . त्याि कसलाच धोका
नाही. ' आहण आिा वाद नकोि. र्क्त पुढे काय करायचे हे ठरवूया. 'असे म्हणून ररबेकाने
हवर्य र्ांबवला.
प्रत्यिाि र्ार काय करण्यासारखे हशल्लक नर्व्हिे. वादळ र्ांबल्याहशवाय िर
मुळीच नाही. माररयाच्या मनाि अपराधीपणाची भावना यायला लागली. पाचव्या
कॅं पमधून शेवटच्या चढाईला जािाना िी र्ोड्या लांबच्या मागाथने गेली. कारण दकरकोळ
होिे. उत्तरे कडे असलेल्या टेकाडावर चढू न हिला हिबेटचे पठार पहायचे होिे. हे सवथ करून
वादळापूवी परिणे शसय होिे. त्यांच्या अंदाजापेिा अहधक वेळ लागल्याने सध्याच्या
अडचणीि सवथजण सापडले.
ररबेकाला आिा वेळेचे गहणि होिे. िी िोंडािून बाहेर आली. रे हडयोवरून बेस
कॅं पला मेसेज पाठवला. वर अडकलेल्या ोका व्यक्तीच्या र्ु फ्र्ु साला सूज आल्याचे त्याना
आिापयंि कळले होिे. प्रयत्न पूवथक र्ु फ्र्ु सािील कर् वाहेर काढला िर हिची लिणे कमी
होिील ोवढा उपाय त्यानी सांहगिला. हशवांगी आहण माररया यानी िृणतणाला गुढग्यावर
बसवून ओणवे के ले. पाठीमागून शरीराभोविी हाि घालून पाठ आहण छािीवर दाब ददला.
दाब जोराि ददल्यानंिर िृणतणाला खोकला आला. खोकल्याबरोबर झालेल्या उलटीिून कर्
बाहेर पडला. हिला र्ोडा आराम वाटला. पण हे आिा सारखे र्ोड्या र्ोड्या वेळाने करणे
आवश्यक होिे.
हपण्याचे पाणी हा मोठा प्रश्न आिा उद्भवला होिा. त्यांच्या वॉटर बॉटलमधील
पाणी संपलेले होिे. अहि उं चावर िहान लागण्याची जाणीव कमी होिे. पण त्यामुळे
पाण्याची गरज र्ांबि नाही. ोवढ्या उं चीवर दररोज चार िे सहा हलटर पाणी प्पयायला
हवे. समुद्रसपाटीला िी र्क्त िीन हलटर ोवढी असिे. ोकदा बावीस हजार र्ु टाच्या वर

गेले म्हणजे सवथच हगयाथरोहकामध्ये जलशुणतकिा येिे. र्ंड व कोरड्या हवेि घसा व
र्ु फ्र्ु सामधून बाणतप मोठ्या प्रमाणाि हवेि हवरून जािे. बरे या उं चीवर वाहणारे पाणी
नाही. हहम व बर्ाथचे पाणी दररोज हविळवून प्पयावे लागिे. कमी िापमानामुळे पाणी
सावकाश हविळिे. पाणी उकळल्यासारखे वाटले िरी िे उणतण नसिे.
माररयाने ररबेकाला स्टोर्व्ह पेटवण्यास मदि के ली. भांड्याि स्भिीवरील बर्थ
खरवडू न घािला. प्रत्येक हालचाल काळजीपूवथक करणे आवश्यक असिे. आिा जे करिो आहे
त्यानंिर काय करायचे याचे हनयोजन करावे लागिे. चौदा हजार र्ु टानंिर स्मृहि व
िकथ शक्ती र्ार काम करीि नाही. ोखाद्या मशीनची जुळणी ककवा स्क्रू घट्ट ककवा सैल करणे
कमालीचे सावकाश होिे. हे सवथ हवेिील ऑहससजनच्या कमिरिेमुळे होिे असा
हगयाथरोहकांचा हवश्वास आहे. याला वैज्ञाहनक पुरावा मात्र हमळि नाही. कधी कधी
बुहद्धमत्ता कायमची हबघडू न जािे असेही म्हणिाि. उदाहरणार्थ डॅहनश भोहिकवैज्ञाहनक
नील्स बोर स्वीडनमधून इं ग्लंडमध्ये दुसर्या महायुद्धाि नाझी सैन्याच्या छळाला कं टाळू न
हवमानािून पळू न आला. ऑहससजन चालू करण्याची वैमाहनकाची सूचना त्याला कळलीच
नाही. हवमानाने पाठलाग टाळण्यासाठी िीस हजार र्ु टांची उं ची काहीं काळ गाठली होिी.
सरासरी पंधरा हजार र्ु टावरून हवमानाचा प्रवास चालू होिा. जेंर्व्हा हवमान जहमनीवर
उिरले िेंर्व्हा नील्स बोर हनणतचेष्ट पडलेला होिा. पण यािून िो बचावला आहण
अणुहवभाजनाचे मह्त्वपूणथ संशोधन त्याने के ले.
भांड्यािील पाणी हविळल्यानंिर त्यानी आपापल्या वॉटर बॉटल्स भरून घेिल्या.
ोक बाटली वादळाि बाहेर जाणे शसय नसल्याने मूत्रहवसजथनासाठी राखून ठे वलेली होिी.
िी गुहच्े या ोका कोपर्याि ररकामी के ली.
बराच वेळ शांििेि व पेंगण्याि गेला. त्यािल्या त्याि स्वि:शी बोलणे व स्वि:च्या
हवचाराि राहण्याचा दुसर्याला त्रास होि नाही. जसा जसा ददवस वर येईल िसा िृणतणाचा
खोकला िीव्र झाला. कर् अहधक घट्ट झाल्यावर श्वसन मागथ व र्ु फ्र्ु से कर्ाने भरली. श्वास
अहधक जड झाला. 'माझा श्वास कोंडिोय. माझ्या छािीवर कोणीिरी बसल्यासारखे
वाटिय. ' हशवांगीच्या या बोलण्यानंिर हिला खोकल्याची मोठी उबळ आली. गुहच्े या बाहेर
उजेडाि कोणी हशवांगीला पाहहले असिे िर हिची त्वचा ओठ , जीभ , कान व नखे हनळसर
झाल्याचे आढळले असिे. यास नीलमयिा- सायनोहसस म्हणिाि. रक्ताि कमी असल्यास
अशी लिणे ददसिाि. नाकावर र्े स मास्क लावून नळीवाटे सहा िे बारा हलटर ऑहससजन
दर हमहनटास ददल्यास ही लिणे नाहहशी होिाि. पुरेसा ऑहससजन शेवटच्या टप्पप्पयावर
घेऊन जाणे अनेक वेळा अडचणीचे ठरिे .

आकृ हि हायपर बेररक बॅग़ बाहेरील पंपाने याि हवा भरिा येिे.
यावर असलेला ोक उपाय म्हणजे घडी करिा येईल असे ोक उपकरण. याला
हायपरबेररक बॅग म्हणिाि. अहधक दाबाची हवा या हपशवीि बॅटरीवर चालणार्या पंपाने
ककवा पायाने चालवण्याच्या पंपाद्वारे भरिा येिे. ोका हवाबंद प्पलॅहस्टक हपशवीि रुग्णाला
घालून बॅगेिील हवेचा दाब वाढवला म्हणजे पाच िे सहा हजार र्ु टावरील हवेच्या
दाबाोवढा पररणाम साधिा येिो. पण सोबि ऑहससजन ककवा हायपरबेररक बॅग या
दोन्हीपैकी काहींही नर्व्हिे. खाली उिरणे ोवढाच पयाथय सवांच्यासमोर हशल्लक होिा. दर
िासाला ोक जण गुहच्े या िोडािून सरपटि बाहेर जाई व परि येई. हस्र्िीि सुधारणा
नर्व्हिी.
दुपारी ोक च्या सुमारास िृणतणाला सरळ बसून राहणे अशसय झाले. िी ोकदा
हशवांगीच्या व दुसर्या वेळेस माररयाच्या अंगावर आडवी झाली. िी शुद्धीवर असल्याची
ोकमेव खूण म्हणजे हवचारलेल्या प्रश्नांची अधथवट असंबद्ध उत्तरे . िृणतणाची पाठ व छािी
दाबून कर् बाहेर काढणे हळू हळू अवघड होि गेले. वादळ असेच चालू राहहले िर आणखी
ोक रात्र गुहि
े िृणतणाबरोबर काढावी लागणार याची त्याना खात्री झाली. आपल्याला
िृणतणासाठी काहींच करिा येि नाही याचे दु:ख्ख पाचही जणाना होिेच. काहींिरी करावे या
कल्पनेने हनदान गुहा अजून मोठी करावी यासाठी ोक स्भिीचे बर्थ र्ावड्याने काढायला
प्रारं भ के ला. मोठ्या गुहम
े ध्ये िृणतणाला आराम करण्यासाठी मोठी जागा होईल ही त्यांची
समजूि. आइस अॅसस- बर्ाथिील कु -हाड व र्ावड्याने आळीपाळीने त्या स्भिीिून बर्थ
खरवडू न जमीन बनवि होत्या. बर्थ र्ोडण्याची माररयाची पाळी आली िेंर्व्हा हिने
र्ोडलेल्या स्भिीिून बाहेर पडण्यासाठी ोक डोके जाईल ोवढे हछद्र पाडले व िी बाहेर

डोकावली बाहेर डोकाविाच िी ककचाळली 'अरे देवा' हछद्रािून करड्या रं गाचा प्रकाश
गुहम
े ध्ये पसरला.
िी ज्या रठकाणी ओणवी झाली त्यापासून चार पाच र्ु टावर खडकावर र्ांबलेल्या
बर्ाथच्या दढगार्याचा लहान डोग़र संपलेला होिा खाली सरळ हजार र्ु टांच्या दरीि
पाहिाना हिच्या छािीचा ठोका चुकला. सायंकाळच्या वादळाि बर्ाथमध्ये गुहा खोदिाना
सगळीकडे पांढरे शुभ्र बर्थ साठल्याने या बाजूला दरी आहे हे लिािच आले नर्व्हिे. के वळ
नशीबाने डोंगराच्या बाजूला पाठ करून खोदल्याने व त्याला टेकून बसल्याने डोंगराचा
आधार हमळालेला होिा. त्याऐवजी उलट्या बाजूला खोदि राहहले असिे िर सवथजण
कें र्व्हाच दरीि गाडले गेले असिे. माररयाने पडलेल्या हछद्रावर अधथपारदशथक बर्ाथची लादी
लावून हवा येणे बंद के ले. त्यामुळे र्ोडा उजेड आि हझरपि राहहला पण र्ंड हवा बंद
झाली. नव्याने खोदलेल्या साइड चेंबरमध्ये बॅकपॅक ठे वल्याने मुख्य गुहि
े जागा ियार झाली.
बॅकपॅकवर िृणतणाला झोपवल्याने हिच्यावर र्ंडीचा र्ार पररणाम होणार नाही अशी त्यांची
समजूि.
पण सायंकाळी िृणतणा कोमामध्ये गेली. बाहेर वारा घोंगावि होिा. त्यांची
कोणाचीही बाहेर जाऊन हस्र्हि काय आहे हे पाहण्याची इच्छा झाली नाही. सवथजण शांि
होिे. ररबेकाच्या स्टोर्व्हमधील इं धन जवळजवळ संपले होिे. अन्नाचा प्रत्येक कण पोटाि
गेलेला होिा. उद्यापयंि वादळ र्ांबले नाही िर िीव्र जलशुणतकिा व उपासमार झाल्याने
त्याना सामानासहहि चवथ्या कॅं पपयंि पोहोचणे सुद्धा अवघड झाले होिे. माररयाचे िोंड
कोरडे पडू न लाळे चा हचकटा टाळू ला हचकटलेला होिा. हािापायािून र्ंडी आिपयंि
पोहोचल्यासारखे हिला वाटायला लागले. हािापायाची बोटे गोठल्याने शरीराि र्डर्डी
भरायला लागली. जरी कोणीही उघड बोलले नाही िरी त्यांचे आहस्ित्वच धोसयाि आलेले
होिे. ' हे वादळ जेवढ्या लवकर र्ांबल
े िेवढे बरे असे परस्पराना म्हणून झाले.
अनेक िास बसल्याने प्रत्येकीस आलेली उदासीनिा वेगळ्या प्रकारची होिी. त्याना
िृणतणाचा मृत्यू पाहहला पण स्वि:च्या मृत्यूची कल्पना करणे ोवढे सोपे नर्व्हिे. हशवांगी
आपली मैत्रीण िृणतणाच्या हािा पायाला सारखी मसाज करीि होिी. अधून मधून धीर सोडू
नको आपण सवथजण खाली सुखरूप जाऊया असे पुटपुटि होिी. शेवटी स्लडा हुंदके द्यायला
लागली. त्यामागे मैत्रीणीच्या मृत्यूचे दु:ख होिे की आपल्या समोर आपला मृत्यू होणार
याचा हिचा गोंधळ कायम होिा. ररबेका बाहेरून कणखर ददसि होिी. जेंर्व्हा ररबेकाची
िृणतणाजवळ बसायची पाळी आली िेंर्व्हा िी हिचे कपडे आहण स्लीस्पग बॅगमधून र्ंडी िर
आि येि नाही हे दर पाच हमहनटानी चाचपडू न पहाि होिी. त्यामुळे िृणतणा शुद्धीवर आली

िर आपले प्रयत्न कमी पडायला नकोि ही भावना. गौरीने शेजारी नव्याने बनवलेल्या
कोठडीमध्ये जाण्याचे सुद्धा नाकारले. न राहवून शेवटी हशवांगीने हिला हवचारले '
हिच्याबरोबर 'काहीं हमहनटे िरी घालव , िी िुझी मैत्रीण व टेंट मेट होिी ना? ' ' मी िेर्ेच
बसून राहीन ' हशवांगीने उत्तर ददले. िी गुहच्े या िोंडाजवळ बसून राहहली. याउलट
माररयाने िृणतणाचा लोकरी हािमोजे घािलेला हाि आपल्या हािाि घेिला व आधी
वाचलेल्या 'हिबेरटयन बुक ऑर् द डेड' या पुस्िकािील काहीं उिारे आठवण्याच्या प्रयत्न
के ला. हिबेटमधील बौद्ध परं परे प्रमाणे जगण्याोवढेच मृत्यूची वेळ सुद्धा िेवढीच महत्वाची
असिे. पाहश्चमात्याना नेहमी मृत्यूची भीहि वाटि असिे. हिबेटी बौद्ध मात्र मृत्यू म्हणजे
जीवन मृत्यूच्या र्े र्यािून सुटके ची संधी हमळण्याची वाट पहाि असिाि. यासाठी ज्याचा
मृत्यू जवळ आला आहे त्याला मुक्ती कशी हमळवायची याचे ट्रेस्नग आवश्यक आहे. अशा
वेळी लामा मरणासन्न व्यक्तीच्या कानाि हिबेरटयन बुक ऑर् द डेद मधील शेवटची काहीं
पाने वाचून दाखविो. याचा मृत्यू जवळ आलेल्या व्यक्तीस पुढील वाट दाखवण्यासाठी
उपयोग होिो. ोका लामाने हलहून ठे वले आहे की प्रत्येक मरणासन्न व्यक्ती माझी हशिक
आहे. अजून िृणतणा कोमाि होिी. हिचा श्वास खोल चालू होिा. ररबेकाने जवळची उरलेली
मेणबत्ती हिच्या डोसयाजवळ लावली. उबदार हपवळसर उजेडाने गुहा उजळू न हनघाली.
ोक ोक करून सवथजण िृणतणाजवळ जमल्या. हशवांगी सुद्धा आपली जागा सोडू न मांडी
घालून र्ोडी आि बसली.
----------हिबेटी बुहद्धस्टांच्या मिे मृि व्यक्तीचा आत्मा पररसराि हवरघळू न जािो. अचानक
मृत्यू आला िर हवरघळण्याची दक्रया त्वररि होिे. प्रर्म झानेंदद्रये काम करे नाशी होिाि.
मृत्यू जवळ आलेल्या व्यक्तीस आसपास बसलेल्या व्यक्ती ददसेनाशा होिाि. त्याच्या
शरीरािून पृथ्वी ित्व हनघून गेल्यानंिर व्यक्तीस उठू न बसिा येि नाही. जल ित्व शरीरािून
हनघून गेल्यानंिर शरीरािील द्रव हनघून जािाि. अहग्नित्व हनघून गेल्यानंिर मृत्यू जवळ
आलेल्या व्यक्तीचा श्वास वेगाने होिो. आयुणतयभर नकारात्मक वृत्ती असणार्यास भीिी
वाटायला लागिे. जुने हमत्र व मृि नािेवाईक ददसायला लागिाि. श्वास खोल व कमी कमी
होि जािो. शेवटी िीन दीघथ श्वासानंिर श्वास ोकाोकी र्ांबिो. सवथ हजवंि पणाची लिणे
नाहहशी होिाि. याच वेळी आिून हवरघळण्याची दक्रया चालू होिे.
दुपारी िीनच्या र्ोडे आधी हशवांगीने िृणतणाला बर्ाथच्या बाकड्यावरून कवेि
घेिले. िृणतणाने शेवटचा ोकच श्वास घेिला. हशवांगी िृणतणाला अजून जवळ घेऊन बसली

होिी. इिर सवथ मैहत्रणी ोकमेकाजवळ मांडी घालून परस्परांचे हाि धरून बसून राहहल्या.
हस्र्र हपवळी मेणबत्तीची ज्योि अजून िेवि होिी. काहीं हमहनटानी ररबेकाने िृणतणाच्या
हािािील लोकरी ग्लोर्व्ह काढला व नाडी लागिे का पाहहले. जड आवाजाि िी म्हणाली
'िृणतणा गेली. '
पाहश्चमात्य वैद्यक हवज्ञानानुसार मृत्यूची कायदेशीर व्याख्या म्हणजे मेंदच
ू े कायथ
र्ांबणे. त्यािल्यात्याि महस्िणतक स्िंभाकडू न श्वसन व हृदयाचे कायथ हनयंहत्रि करण्याचे
र्ांबले म्हणजे मृत्यू. जमथनी, ऑहस्ट्रया व नॉवे हॉलंड ग्रीनलंड मध्ये मेंदम
ू धील रक्तप्रवाह
र्ांबणे ही मृत्यूची व्याख्या प्रचहलि आहे. हिबेटमधील बौद्ध परं परे नुसार मृत्यू जवळ
आलेल्या व्यक्तीचे श्वसन र्ांबले िरी त्याच्या शरीरािील अंिगथि श्वसन वीस हमहनटापयंि
चालूच असिे. ोवढ्या वेळेि कधीकधी मृि व्यक्ती परि जीहवि होऊ शकिे. हपत्याकडू न
आलेले आहशवाथद व्यक्तीच्या हृदयापयंि आले म्हणजे व्यक्तीचा राग नाहहसा होिो. मािेच्या
भावना पोटाकडे जािाि मृि व्यक्तीच्या इच्छा त्यामुळे नाहहशा होिाि. असे झाल्यानंिर
मृि व्यक्तीस ोक ददव्य प्रकाश ददसिो त्यािून िो पुढे वाटचाल करिो.
भारिािील अनेक स्मशानाजवळ ोका चौकाि मृि व्यक्तीचा देह चक्क स्ट्रेचर ककवा
हिरडी र्ोडा वेळ र्ांबवून ठे वण्याची पद्धि आहे. या चौकास हवसावा चौक असे म्हणिाि.
व्यक्ती नक्की मृि झाल्याची खात्री करण्याची ही परं परागि पद्धि. त्यानंिर देह
अंत्यसंस्कारासाठी नेला जािो.
---------माररया दकिी वेळ झोपली हे हिला समजले सुद्धा नाही. कें र्व्हािरी सकाळी
काहींिरी खरवडल्यासारख्या अवाजाने िी जागी झाली. ररबेका गुहच्े या िोंडािून बाहेर
आली होिी. िी परि आि आली व म्हणाली ' वादळ र्ांबले आहे. सूयथ वर आला आहे. '
सवथजण आळीपाळीने बाहेर येऊन उभे राहहले. बराच काळ अन्न व पाण्याहशवाय राहहल्याने
त्याना सरळ उभा रहािा येि नर्व्हिे. त्यांचे दोन ददवस भयानक स्वप्नासारखे गेलल
े े होिे. '
आपण आिा बाहेर पडलो िर हिसर्या कॅं पवर दुपारी पोहोचू ' ररबेका म्हणाली. 'िृणतणाचे
काय करायचे?' न राहावून हशवांगीने हवचारले. ' आपल्याला र्ारसा पयाथय नाही. ररबेका
म्हणाली. ' हिला अशा हस्र्िीि खाली उचलून नेणे शसय नाही. आपल्याला अशाने खाली
उिरायला दोन ददवस लागिील. मान्सून सुरू झालाच िर खाली उिरणे अशसय होईल.
हिला येर्े ठे वणे हिलासुद्धा आवडले असिे. '

हिला बर्ाथच्या गुहि
े च ठे वून जाण्यावर सवांचे ोकमि झाले. ोर्व्हाना माररयाने
आपल्या वस्िू पॅक के लेल्या होत्या. दुसरे वादळ सुरू होण्याच्या आि हिला खाली
उिरण्याची घाई झाली होिी. ररबेकाने सवाथना िृणतणाला ज्या भागाि ठे वले होिे िेर्े
र्ांबायला सांहगिले. सवाथनी हिचा चेहरा नीट न्याहाळला. िृणतणाची त्वचा करड्या पांढरट
रं गाची झाली होिी. नैसर्णगक प्रकाशाि सुद्धा त्वचा हनस्िेज ददसि होिी. हजवंिपणाची
कोणिीही खूण त्वचेवर नर्व्हिी.
हिबेटी बौद्ध परं परे नस
ु ार मृि शरीर जसे आहे िसे िीन ददवस ठे वण्यावर भर ददला
जािो. त्यानंिर पवथिावरील हवहशष्ट रठकाणी नेऊन धमथगुरु शरीराचे िुकडे करून त्यावर
बालीचे पीठ पसरिाि. आकाशािून उं चावरून उडणारे पिी त्यानंिर मृि शरीराचे िुकडे
खाऊन टाकिाि. या पद्धिीस हिबेटमध्ये स्काय बररयल म्हणिाि. हिबेटमधील
समजुिीनुसार िृणतणाला आपल्या मृत्यूची जाणीव नसल्याने हिचा आत्मा ोकोणपन्नास
ददवस आपल्या आणखी ोकदा जन्म घ्यायचा की नाही या संभ्रमाि असिो. हिच्या या
जन्मीच्या कमाथनुसार िी पुढील जन्म कसा घेणार हे त्या ददवसाि ठरिे. िी कोणत्यािरी
मािेच्या उदराि पुन्ही जन्म घेणार या कल्पनेने माररयाला बरे वाटि होिे. ररबेकाने लहान
प्रार्थना के ली. 'आणखी कोणाला काहीं करायचे आहे काय? हिने हवचारले. हशवांगीने
हमहनटभर हवचार के ला कागदाची घडी उघडल्याचा आवाज झाला. अंजीराचे दोन ोनजी
बार व टी बॅग पादकटािून बाहेर काढले ' हिच्या पुढील प्रवासासाठी माझ्याजवळील जे आहे
िे हिच्यासाठी मला ठे वायचे आहे. ' असे म्हणि हशवांगी ने आपल्या वस्िू हिच्या उशाशी
ठे वल्या. माररयाच्या घशाि हुंदका आला. हिने सोनेरी कागदािील अधाथ फ्रुट नट बार बाहेर
काढला व िृणतणाच्या उशाशी ठे वला. ररबेकाने हलप बाम ची डबी व सन स्क्रीन लोशनची
बाटली ठे वली.

सवाथि शेवटी गौरीची पाळी आली. माझ्याकडे खाण्यासारखे काहींच

हशल्लक नाही. हिच्या टटथल नेक स्वेटरच्या आि हाि घालून हिने मानेिून ोक सोन्याची
साखळी बाहेर काढली. हिच्या पेंडटं मध्ये लहान माहणक जडवलेले होिे. ' मी पाच वर्ाथची
असिाना माझ्या आजीने ही साखळी माझ्या गळ्याि घािली. िृणतणाला ही माझी भेट नक्की
आवडेल. हिच्या पुढील प्रवासाि हिला शुभच्े छा. ' गौरीने हलसया हािाने साखळी हिच्या
कपाळावर गुंडाळू न ठे वली. साखलीमधील माहणक सलायंस्बग सूटच्या हझपवर आला होिा.
माररयाने िृणतणाला शेवटची दीघथ हमठी मारली व िी गुहच्े या बाहेर पडली. बाहेर आकाश
गदथ हनळे झालेले होिे.

ोकापाठोपाठ सवथजण बाहेर आले. सवाथनी डोळे भरून बर्ाथची गुहा व हवरुद्ध
बाजूचे हिबेटचे पठार पाहून घेिले. बाहेर पडण्याआधी हखडकीच्या जागी लावलेला बर्ाथचा
ठोकळा काढू न टाकला. ोखाद्या पक्ष्याला आि जाण्याची वाट मोकळी करून ठे वली. हग्रफ़ॉन
ककवा पवथिीय घारी अधून मधून ोवढ्या उं चीवर हघरट्या घालिाि हे त्याना माहहि होिे.
आपापल्या कमरे ला दोरी बांधून परस्पराना सुरहिि करून बॅक पॅकचे ओझे घेऊन त्या खाली
उिरायला लागल्या.
***********

गदीिील चेंगराचेंगरी.

भारिाि गदी र्व्हायला र्ारसे कारण लागि नाही. यात्रा, ोखादा वार्णर्क उत्सव,
कोण्या ोका महात्म्याचे दशथन, त्याची पंचाहत्तरावी कसलेही कारण असले िरी दोन िीन
लाख व्यक्ती सहज जमा होिाि. मग बारा वर्ाथहून ोकदा येणारा कुं भमेळा अशा वेळी िर
गदीचा उच्चांक र्व्हायला वेळ लागि नाही. यंदा आमच्या मेळाव्यामध्ये झालेल्या गदीची
हगनीज बुकने नोंद घेिली अशा बािम्या गदी होण्यासाठी आहधक मदि करिाि. गदी
म्हणजे हनयोजनशून्य माणसे ोकत्र येणे. मग हे भारिाि यात्रेच्या हनहमत्ताने असो की
युरोपमध्ये र्ु टबॉलच्या सामन्याहनहमत्त असो. गेल्या िीस वर्ाथि चेंगराचेंगरीमध्ये जगभराि
साि हजार व्यक्ती मरण पावल्या आणी 14,000 जखमी झाल्या. ोकू ण 215 अशा
घटनापैकी 49 स्टेहडयममध्ये, 25 ऑके स्ट्राच्या कायथक्रमाि, 38 राजकीय मेळाव्याि आहण
41 धार्णमक कायथक्रमामध्ये. उरलेल्या साठ घटना उस्र्ू िथ कसलेही सकृ ि कारण नसिाना
झालेल्या

होत्या. जत्रा, धार्णमक यात्रा, मेळे अशारठकाणी झालेल्या चेंगराचेंगरीमध्ये

सवाथहधक व्यक्ती मृि झाल्या. धार्णमक रठकाणी झालेल्या चेंगराचेंगरी जगाच्या सवथ भागाि
झालेल्या आढळल्या िरी मध्य पूवथ आहण भारिासारख्या हिसर्या जगामध्ये जेर्े दाररद्र्य
रे र्ेखालील व्यक्ती अहधक संख्येने ोकत्र येिाि िेर्े घडल्या आहेि. बंददस्ि रठकाणी झालेल्या
घटनाहून मोकळ्या रठकाणी झालेल्या उदा. शबरीमले, नैनादेवी, मांढरदेवी अशा घटनांचे
स्वरूप अहधक भयंकर होिे. अशा घटनामध्ये जमलेली गदी आहण मृि पावलेल्या व्यक्तींची
संख्या यांचा सबंध लाविा आलेला नाही. दर वर्ी अशा घटनांमध्ये वाढ होि आहे.
कोणिेही शासन अशा घटना र्ांबवू शकलेले नाही.

मांढरदेवी
गेल्या िीस वर्ाथमध्ये ोकट्या हज येर्े िीन हजार व्यक्ती भीर्ण गदीि हमना
र्व्हल
ॅ ीमध्ये मरण पावल्या. दर वर्ी िीस लाख व्यक्ती मक्का मददना येर्े हज साठी जािाि.
प्रत्येक वर्ी गेल्या वर्ाथहून अहधक व्यक्ती येि राहिाि. चालण्यासाठी बनवलेले रस्िे व पूल
ोकाच ददशेने जाणार्या व्यक्तीनी ओसंडून जाि असिाि. अहधकाहधक यात्रेकरू मक्केि
येणार्या पेिा जमलेल्या प्रवाशामुळे सुरिेचा प्रश्न अहधक गंभीर होिो. गेल्या वीस वर्ाथि
अडीच हजार व्यक्ती सैरावैरा धावणार्या गदीमध्ये िुडवल्यामुळे मरण पावले. ोकाोकी
गदी अनावर झाली म्हणजे पुढे जाणे ोवढे ोकच ध्येय्य गदीसमोर असिे. सौदी शासनाने
2004 साली अहधक रुं द रस्िे व अहधक सुरहिि पूल बांधून पूणथ के ले. िरीपण रस्िे व पूल
सुधारल्यानंिर दोनच वर्ाथि 350 व्यक्ती चेंगरून मरण पावल्या. हा भयंकर प्रसंग वारं वार
होण्यामागे हाजी जबाबदार नाहीि. असे प्रसंग जगभर वारं वार घडिाहेि.

पुलावर जमलेले हाजी सौदी अरे हबया
असे का घडिे याचा अभ्यास ोडबटथ स्यू इमरजन्सी मेहडहसन यानी के ला. लान्सेट
या जगप्रहसद्ध वैद्यकीय जनथलमध्ये त्यानी त्यांचे हनणतकर्थ प्रहसद्ध के ले. आपले संशोधन
करण्यासाठी त्यांच्यासमोर विथमानपत्रािील बािम्या व चॅनल मध्ये दाखवलेल्या
हसलपहशवाय दुसरे काहींही नर्व्हिे. 1980 पासून 2007 पयंि घडलेल्या जगािील 215
चेंगराचेंगरीच्या घटनांचा अभ्यास त्यानी के ला. या घटनांमध्ये सािहजर व्यक्ती मृि
झालेल्या होत्या िर त्याहून दुप्पपट म्हणजे चवदा हजार व्यक्ती जखमी झाल्या. बहुिेक घटना
आदफ्रका व दहिण आहशयािील होत्या. धार्णमक कारणानी ोकत्र येणे हे कारण प्रामुख्याने
ददसून आले. संधोधकांच्या म्हणण्यानुसार सौदी अरब शासनाने के लेल्या प्रभावी उपायानंिर
सुद्धा गदीमध्ये चेंगराचेंगरीच्या घटना वाढलेल्या आहेि. हवकसनशील देशामध्ये शासन
गदीवर कोणिेही हनयंत्रण आणण्याचा हवचारही करि नाही. कारण त्याि राजकीय,आर्णर्क
व धार्णमक प्रश्न गुंिलेले असिाि. जर वेळीच हनयंत्रण के ले िर अशा घटनामध्ये मृत्यू व
जखमी व्यक्तींची संख्या कमी होईल.
स्यू यांचे संशोधन अशा प्रकारचे पहहलेच संशोधन होिे. गदीमध्ये सापडलेल्या
व्यक्तींची मानहसकिा बदलल्याने मृत्यू कसे होिाि याचा अभ्यास त्याना करायचा नर्व्हिा.
कारण अशा घटनेमध्ये नेमसया दकिी व्यक्ती जखमी व मृि झाल्या याचा अचूक आकडा

कधीच हािी लागि नाही. कारण त्वररि जखमीना मदि करण्याच्या नादाि ही आकडेवारी
गोळा करणे महत्वाचे वाटि नाही. त्या दृष्टीने कॅ रट्रना चक्री वादळ ककवा भूकंप झाल्यानंिर
के लेला अभ्यास उपयोगी पडला असे स्यू म्हणाले.
गदीमध्ये व्यक्तींचे विथन कसे असेल याचे मानवी प्रयोग करिा येि नाहीि. पण
अनेक घटनांच्या अभ्यासािून काढलेले हनणतकर्थ परस्पराशी जुळिे आहेि. याचे उत्तम
उदाहरण म्हणजे मुंबईिील दाराि लोकलचा दुसर्या वगाथचा डबा. गाडी प्पलॅटर्ॉमथवर
र्ांबण्याच्या आि ज्याना प्रवास करायचा आहे िे दारािून डब्याि घुसण्याचा प्रयत्न करिाि.
व ज्याना उिरायचे आहे िे दाराि उभे राहून उिरण्याचा प्रयत्न करिाि. ोका अरुं द
रठकाणामधून उिरणारे व चढणारे ोकत्र आले की परस्पराना ढकलणे याहून दुसरे काहीं
होऊ शकि नाही. ज्या समूहाची िाकि कमी पडिे त्या व्यक्ती डब्यािून खाली पडिाि. येर्े
रे ल्वे चल असल्याने खाली पडलेली व्यक्ती जखमी ककवा रुळावर पडू न दुसर्या लोकलखाली
मृि होिे. अरुं द ककवा कमी जागेि कोंडले गेल्यानंिर आपल्याला वैयहक्तक मोकळी जागा
हवी याची िीव्र जाणीव होिे.
जमथनीमध्ये झालेल्या ोका म्युहझकल कॉन्सटथ मध्ये कॉन्सटथ कडे जाणार्या बोगद्याि
ोकवीस व्यक्ती मृि व पाचशे जखमी झाल्या. नंिर प्रहसद्ध झालेल्या बािम्यानुसार
स्टेहडयममध्ये आठ लाख व्यक्तींची बसण्याची सोय के लेली होिी. पण त्याददवशी चवदा
लाख व्यक्ती कॉन्सटथ स्टेहडयममध्ये जाण्याचा प्रयत्न करीि होिे. बोगद्यािून दकिी व्यक्ती
ोका वेळी जाऊ शकिील याचा अंदाज व्यवस्र्ापकाना कधीच आला नर्व्हिा. ोका बंददस्ि
जागेि कोंडले गेल्यानंिर मानवी विथन कसे होिे याचा अभ्यास के ला गेला. कॉंन्सटथ मध्ये
चांगली जागा हमळावी म्हणून समोरच्या व्यक्तीना मागील व्यक्ती ढकलि राहहल्या. असाच
प्रकार ोखाद्या धार्णमक मेळाव्याि होि असिो. जी व्यक्ती प्रवचन करिे त्याला जवळू न
पहाण्याच्या इच्छेने गदी पुढे येि राहिे.

राजमहेंद्री गोदावरी पुणतकर घाट
ोका चौरस मीटरमध्ये दहा व्यक्ती उभे राहू शकिाि असे गृहहि धरले िर मध्यम
आकाराच्या खोलीि हजार माणसे कोंडली िर दुसरा कोणिाही हवचार न करिा त्यािील
पन्नास टक्के व्यक्ती बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करिाि. दुसरा पयाथयी मागथ असेल याचा हवचारही
मनाि येि नाही. गदी त्यामुळे अहस्र्र होिे व ढकलाढकली चालू होिे. स्यू यांच्या
अभ्यासाि ोका रठकाणी के वळ साि व्यक्तीनी ोकाच ददशेने ददलेल्या दाबामुळे स्टील
रॉडसुद्धा वाकडा झाला.
खाली सापडलेल्या व्यक्तीवर पाय देऊन जािाना बहुघा पाय छािीवर ककवा
पाठीवर पडिो. पाय छािीवर पाठीवर ककवा पोटावर पडल्यास पररणाम ोकच श्वास
कोंडिो. वेदनेमुळे श्वास र्ांबिो. ोरवी सुद्धा िीव्र वेदना झाल्यानंिर श्वसन िात्पुरिे र्ांबिे.
उं चावरून पुराच्या पाण्याि उड्या मारणार्या व्यक्तीस हवचारा. उडी हाि पुढे करून सूर
मारायचा की हनिंबावर उडी मारून गठ्ठा मारायचा याचा हवचार उडी मारण्याआधी
करावा लागिो. छािीवर ककवा पाठीवर उडी मारल्यास होणार्या वेदनेमुळे श्वास र्ांबिो.
आहण पाण्याखाली गेलेले शरीर लवकर वर येऊन श्वास परि चालू झाला नाही िर अनेक
वेळा बुडून मृत्यू ओढविो. पट्टीच्या पोहणार्यास हे ठावूक असिे. त्यामुळे िो स्टाइलच्या
मागे न लागिा सर्ाईदारपणे उडी मारून पाण्यावर येिो.
गदीखाली सापडलेल्या व्यक्तीच्या अंगावरून दकिी व्यक्ती जाणार हे कळण्याच्या
आि खाली सापडलेल्या व्यक्तीचा श्वास र्ांबिो. अशा वेळी जर त्याला र्ोडे गदीमधून
बाजूला घेऊन अंगावरील कपडे सैल करून त्याला कोंडलेला श्वास परि घेिा आला िर अशी
व्यक्ती वाचण्याची शसयिा अहधक. वेदनेमुळे र्ांबलेल्या श्वासास वैद्यकीय भार्ेमध्ये
दडपल्यामुळे झालेली इजा असे म्हणिाि. चेंगराचेंगरीिच नर्व्हे िर ोरवी सुद्धा असे प्रसंग
अनेकवेळा येिाि. चार चाकी गाडीखाली सापडलेली व्यक्ती, कारचे चाक बदलिाना ककवा
गाडीखाली काम करिाना जॅक हनसटू न गाडीखाली सापडल्यास, अंगावर पोत्यांची र्प्पपी
कोसळू न अनेक अपघाि गोडाउनमध्ये होिाि. हवहीर खोदिाना अंगावर मािीचा दढगारा
कोसळणे, बांधकामाचे वेळी स्लॅब अंगावर कोसळणे या सवथ प्रकाराि दडपल्याने श्वास
र्ांबणे आहण लवकर मदि हमळवून रुग्णालयाि उपचार हमळाले नाहीि िर अपघािाि
सापडलेल्या व्यक्तीचा दहा िे पंधरा हमहनटाि मृत्यू होिो.
श्वास र्ांबल्याने शरीरामध्ये ऑहससजनची गंभीर पािळीवर कमिरिा उत्पन्न होिे.
अजगराने ककवा अनाकोंडा सारख्या अजस्त्र सापाने हवळखा घािल्यानंिर श्वास र्ांबिो.

अगदी सामान्य उदाहरण म्हणजे ोकाच अंर्रुणावर झोपलेल्या मोठ्या व्यक्तीने कू स
बदलिाना अंगाखाली लहान मूल चेंगरून त्याचा श्वास र्ांबल्याची उदाहरणे घडली आहेि.
ोवढ्यासाठी रुग्णालयाि आई आहण बाळ याना ोकाच बेडवर झोपू देि नाहीि. स्िनपान
करिाना बाळाचे िोंड आहण नाक स्िनाच्या दाबाने बंद होऊ शकिे.
मोठ्या संख्येने ढ्कलल्याने खाली सापडणार्या व्यक्तीवर दकिी दाब पडिो याचा
अभ्यास 1971 साली झालेल्या हलर्व्हरपूल र्ू टबॉल स्टेहडयम दुघथटनेनंिर के ला गेला. अरुं द
जागेमध्ये सापडलेल्या व्यक्तीनी के लेल्या चेंगराचेंगरीने ोका गच्चीवरील लोखंडी रे स्लगवर
460 दकलो वजनाचा दाब पडल्याने रे स्लग वाकले. या दुघथटनेमध्ये 96 व्यक्ती श्वास
र्ांबल्याने मरण पावल्या. सवाथि खालच्या र्राि सापडलेल्या व्यक्तींवर 380 दकलो
वजनाचा दाब पडल्याने श्वास र्ांबून त्या मरण पावल्या.
काहीं क्रीडा प्रकाराि दुसर्या खेळाडू स हालचाल आहण प्रहिकार करू न देण्यास
महत्व असिे. डोहजमे या कोररयन क्रीडा प्रकारामध्ये गुढगा प्रहिस्पध्याथच्या पोटाि दाबून
धरण्याने प्रहिस्पध्याथचा श्वास र्ांबिो. हा पहवत्रा जीवघेणा ठरू शकिो. िसाच प्रकार
कु स्िीमध्ये पायाच्या कै चीने प्रहिस्पध्याथच्या छािीवर दोन्ही बाजूस दाब ददल्याने श्वास
र्ांबिो. पंच यावर बारकाईने लि ठे वून कु स्िी त्वररि सोडविाि.
गदीमध्ये जाण्याचे जसे शास्त्र आहे िसे गदीिून बाहेर पडण्याचे सुद्धा शास्त्र आहे.
प्रवाहाचा हनयम गदीला लागू पडिो. प्रवाहाच्या मध्यभागी रे णूंची हालचाल अहधक.
म्हणजे प्रवाहाच्या मध्यभागी पाण्याला वेग अहधक आहण प्रवाहाच्या दकनार्याला िो कमी.
रे ल्वे बस, स्टेहडयम, अशा गदीच्या रठकाणी प्रवाहाच्या हनयमानुसार िुम्हाला लवकर आि
जायचे असेल िर मध्यभागी मुसंडी मारल्यास िुम्ही गदीच्या कडेने प्रयत्न करणार्या
व्यक्तीहून लवकर आि पोहोचिा. पण चेंगराचेंगरीमध्ये बाहेर पडिाना कधीही गदीच्या
प्रवाहाच्या मध्यभागािून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करू नका. मागील व्यक्तींच्या लोंढ्याचा
जोर िुम्हाला कधी सपाट करे ल आहण िुमचे पाय जहमनीपासून उचलले जािील हे
समजणारसुद्धा नाही. गदीिून बाहेर यायचे असेल िर स्भिी, रे स्लग खांब यांच्या आडोशाने
हळू हळू पुढे येण्याचा प्रयत्न करा पुढे जाणार्या हस्त्रया आहण मुले याना असे करण्यास सांगा.
ढोपर आहण हाि यांचा प्रभावी वापर के ल्यास गदी आपोआप हनयंहत्रि होिे.
ोवढे करून िुम्ही सुरहिि बाहेर आल्यास जखमीना मदि करा. आधी सुरहिि
रठकाण शोधा. शसयिो स्भि मोठ्या दगडाचा आडोसा, डोंगराची बाजू (दरीकडेची नको)
हनवडा. जखमी व्यक्तीच्या नाका िोंडाि चेहर्यावर मािी हचखल लागला असल्यास िो दूर

करा. अहस्र्भंग झाला असल्यास त्या अवयवाची हालचाल होणार नाही याची काळजी घ्या.
ओढणी, मोठा रुमाल, पटका, यांच्या सहाय्याने मोडलेला हाि शरीराशी आहण मोडलेला
पाय दुसर्या पायाशी बांधिा येिो. वैद्यकीय सेवा हमळे पयंि मोडलेल्या अवयवास आणखी
इजा न होण्यासाठी हे आवश्यक आहे. जखमी ककवा बेशुद्ध व्यक्तीचा श्वसन मागथ मोकळा
ठे वा. जीभ दािाखाली सापडू नये म्ह्णून रुमालाची घडी दािाखाली ददल्यास श्वासमागथ
मोकळा राहिो. मानहसक घससयािून रुग्णास बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करा. जवळ पाणी
असल्यास आहण जखमी व्यक्ती पाणी हपण्याच्या हस्र्िीि असल्यास त्यास बसवून पाणी
पाजा. झोपलेल्या अवस्र्ेि पाणी पाजण्याचा प्रयत्न के ल्यास पाणी श्वासमागाथि जाण्याची
शसयिा असिे.
याहून अहधक प्रर्मोपचार चेंगराचेंगरीि सापडलेल्या जखमीवर करिा येि नाहीि.
अवयव दाबाखाली सापडल्याने रक्त स्नायूमध्ये साठलेले असिे. अशा वेळी अवयवांची
हालचाल के ल्यास िीव्र वेदना होिाि. दोन व्यक्तीनी जखमीस उचलून सावलीि ककवा
सुरहिि रठकाणी नेल्यास अपघािाची िीव्रिा कमी होिे. यात्रेमध्ये गदीच्या रठकाणी सवाथनी
ोकाच ददवशी जाणे टाळल्याने गदीचे हनयोजन व्यवहस्र्ि करणे प्रशासनास सुलभ होिे.
भारिासारख्या रठकाणी अशी दुघटथ ना झाली िर न्यायालयीन चौकशी कशी होिे व
त्या चौकशीमधून काय बाहेर येिे हे सामान्य जनिेस कधीच समजि नाही. महापररहनवाथण
ददन, गणपहि हवसजथन, दुगाथपूजा, कुं भमेळा शाही स्नान अशा रठकाणी दकिीही बंदोबस्ि
ठे वला िरी गदीपुढे सवथ काहीं वाहून जािे. अशावेळी स्वयंहशस्ि पाळल्यास दुघटथ ना
टळिील. गदीि जायचे टाळा ोवढाच सल्ला दुघटथ नेमधून वाचण्यासाठी योग्य ठरे ल.

स्टेलार शेवटचे हस्मि

दर्ल हब्ररटश नेर्व्हल ऑदर्सर हनवृत्तीनंिर हनवांि घरी बसायचे सोडू न हशडाच्या
लहान बोटीिून प्रवास करणे हा त्याचा आवडिा छंद बनला. सलून मध्ये सागवानी टेबलावर
ोक उघडे पुस्िक व बॉडॉसस रे ड वाइनचे घुटके घेि अधून मधून पुस्िकाची पाने चाळणे
चालू होिे. हसअटॅ लमधील वाइन व्यापार्याने लांबच्या प्रवासासाठी बॉडॉसस वाइनसारखी
दुसरी वाइन नाही असे सांहगिल्याने पूणथ क्रेटभर वाइन त्याने खरे दी के ली. त्याची पसंिी
वेगळी होिी. हाय कॅ दर्नेटेड सोडा त्याच्या पसंिीचे पेय असायचे. प्रत्येक नेर्व्हल ऑदर्सरचे
स्वप्न उत्तर पहश्चम बाजूने समुद्र गोठण्याचा आधी हशडाच्या बोटीिून प्रवास करणे हे
असायचे. अंधारायला लागलेले होिे. बोटीिील बारा र्व्होल्ट बॅटरीच्या सहाय्याने चालणारा
ददवा लावण्याची वेळ झालेली होिी. िीनच ददवसापूवी हसअॅटल सोडिाना ोकशे
नर्व्व्याण्णव डॉलर खचथ करून रॉके लवर चालणारा ोक हपिळी ददवा त्याने खरे दी के लेला
होिा. या मागाथचा दर्लचा हा पहहलाच प्रवास होिा.
इलेसट्रॉहनक बीपबरोबर मरीन रे हडओने हवामानाचा दुसरा ररपोटथ प्रसाररि के ला.
दर्लने पुस्िकािून डोके वर 'ररपोटथ नुसार लहान बोटीना इशारा देण्याि येिो की
उद्यापासून दहिणपहश्चम ददशेने जुआन द र्ु का सामुद्रधुनीिून वारे वाहिील. वार्याचा वेग
पंचवीस िे पस्िीस सागरी मैल असेल. या वार्यामुळे सहा िे आठ र्ू ट उं चीच्या लाटा
समुद्राि येिील. . . . . ' गेल्या दुपारपासून हा इशारा अनेकवेळा देण्याि आलेला होिा.

बेररग सामुद्रधुनी- जुआन द र्ु का. या सामुद्रदुनीि कॅ नडा व अमेररके ची
आंिरराष्ट्रीय सीमा आहे.

या वादळानंिर लगेचच दुसरे वादळ होण्याची शसयिा होिी. रहववारपयंि ही
हस्र्िी अशीच राहील. दर्लसमोर दोन पयाथय होिे. पहहला सामुद्रधुनीिून ोकशे नर्व्वद
मैल वादळाि प्रवास करायचा ककवा चार पाच ददवस हवामान सुधारे पयंि वाट पहायची.
िीन चार ददवस काहींही न करिा र्ांबायचे हे त्याच्या स्वभावाि बसण्यासारखे नर्व्हिे.
दर्लची मैत्रीण मायनाथने दर्ल याला स्टेलार जनथल प्रवास चालू होण्यापूवी अनेक
महहने वाचायला ददले. त्यावेळी दर्लने प्रवासाचा आराखडा बनवायला प्रारं भ के ला होिा.
मायनाथ सोबि आली िर त्याला ोकत्र प्रवास करायचाच होिा. पण त्याची कल्पना येिाच
मायनाथने प्रवासाची कल्पना मोडीि काढली. ोकदा नर्व्हे िर अनेक वेळा हिने प्रवास
करण्यास हवरोधही के ला. त्या दोघांचे ोकमि काहीं के ल्या होईना. मायनाथला शांि आयुणतय
जगायचे होिे. स्वि:चे समुद्रदकनार्यावर घर, परसदारी भाजीपाला, दहा िे सहा नोकरी,
नोकरीची वेळ संपली म्हणजे शॉस्पग खेळणारी मुले असे आयुणतय हिला हवे होिे. दर्लला हे
शांि आयुणतय नको होिे असे नर्व्हिे. पण त्याचे म्हणणे ोकदा बोटीिून प्रवास करून परिलो
म्हणजे हे आयुणतय जगायला भरपूर वेळ आहे. मायनाथ हे समजून घेि नाही ही त्याची िक्रार.
'िू परि येईपयंि वाट पाहणे मला शसय नाही' असे म्हणि मायनाथ व दर्ल वेगळे झाले.
अर्ाथि िसे िे कायदेशीरपणे कधीच ोकत्र आलेले नर्व्हिे.
दर्लने शेवटी उत्तरे कडू न जुआन द र्ु का ओलांडायचे ठरवले. नकाशावरून त्याने
लगेचच रुं द दकनारपट्टा शोधला. दहिणेऐवजी उत्तर दकनारपट्टी त्याला अहधक सुरहिि
वाटली. अलास्काच्या जवळू न जर बोट नेण्याचे त्याने ठरवले असिे िर बेटांच्या जवळू न
त्याला अहधक सुरहिििा हमळाली असिी. र्क्त र्ोडे अंिर भर समुद्रािून कापावे लागले
असिे ोवढेच. हसअटॅ ल सोडल्यानंिर िीनच ददवसानी पंचवीस मैल अंिर कापून िो जुआन
बेटाजवळू न हर्व्हसटोररया व हब्ररटश कोलंहबयाला पोहोचला असिा. त्याच्या बोटीचे नाव
मायनाथ ले वर वारा व मोठ्या लाटा र्डकायला लागल्या होत्या. वारा व पाऊस यामुळे सी
सॉ सारखी बोट खाली वर होि होिी. शेवटी कं टाळू न दुपारी र्र वृिांच्या जंगलाने
आच्छाददि ोका बेटाजवळ त्याने बोटीचा नांगर टाकला.
स्टेलार जनथलमधून दर्ल सकाळपासून नांगर टाकण्यासाठी धाडस शोधि होिा.
बेटरग शोधमोहहमेमधील अडचणी दूर करण्यासाठी त्याकाळी वादळी आजपयंि कधीही न
गेलेल्या मागाथवरून हशडाच्या बोटीिून प्रवास करणे येरा गबाळ्याचे काम नर्व्हिे. िीन
ददवसांच्या आपल्या प्रवासाि काय होऊ शके ल याची र्ोडी र्ोडी कल्पना त्याला यायला
लागली.

हपवळा उजेड सोडणार्या हपिळी ददव्याच्या काचेिून िो पुन्हा जनथलमध्ये डोके
घालून बसला. त्याच्या बोटीवर त्याच्याशी वाद घालायला दुसरे कोणीही नर्व्हिे. चार जून
1741 या ददवशी सेंट पीटर व सेंट पॉल नावाची दोन हशडांची जहाजे सायबेररयाच्या
कमचॅत्का सामुद्रधुनीिून हनघाली. स्टेलार हा ोका संगीि हशिकाचा बत्तीस वर्ांचा मुलगा
बेटरग च्या सेंट पीटर जहाजावर चढला. ित्वज्ञान, धमथशास्त्र, मेहडहसन व नॅचरल सायन्सचा
अभ्यास त्याने जमथनीिील हॅली मधील त्यावेळी असलेल्या प्रहसद्ध हवद्यापीठाि के लेला होिा.
हवद्यापीठािील हशिण पूणथ झाल्यानंिर कामाच्या शोधाि रहशयामध्ये आला. त्याची गाठ
रहशयािून अहि पूवेकडे व पॅहसदर्क महासागराच्या उत्तरे कडील शोधमोहहमेवर जाणार्या
दयाथवदी व्यक्तींशी पडली. मोहीम चालू झाल्याझाल्या त्याच्या वैज्ञाहनक हनरीिणांच्या
जोरावर स्टेलारने रहशयन ऑदर्सर, खलाशी व बोटीवरील क्रू याना नको असलेले सल्ले
द्यायला सुरवाि के ली.
अमेररके च्या उत्तर सागराि पोहोचल्यानंिर पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वहाि
आलेल्या सागरी वनस्पिी पाहून जवळच उत्तरे कडे जमीन असावी असे त्याच्या ध्यानाि
आले. पण बोटीच्या अहधकार्यानी त्यालाच वेड्याि काढले. ' िुला सागरामधले काहींही
कळि नाही. िू समुद्रािून कधीही प्रवास के लेला नाहीस. ' बोटीवरील ोकाही व्यक्तीने िो
काय सांगिो याकडे लि ददले नाही. त्याच्या सल्ला न ऐकल्याचा पररणाम चार पाच
ददवसािच आला. सेंट पीटर व सेंट पॉल ही दोन्ही जहाजे परस्परापासून दूर गेली. जमीन
ददसायला त्याना सहा आठवडे अहधक लागले. ज्या दकनार्यावर सहा आठवड्यानी िे लागले
िो म्हणजे सध्याचा अलास्का.

दकनार्यावरील पाण्याची िारिा व प्रवाह यांचा

अभ्यास करून आपण नदीच्या -खाडीच्या िोंडाजवळ आहोि येर्े नांगर टाकण्याचा सल्ला
त्याने ददला. कोणत्याही नदीच्या मुखाशी गाळ असल्याने समुद्र उर्ळ असिो. येर्े नांगर
टाकला िर दकनार्यावर जाणे सोपे जािे. बोटीवरील अहधकार्यानी त्याला आणखी ोकदा
मूखाथि काढले. 'िू यापूवी येर्े कधी आला असल्यासारखा सांगिो आहेस' त्याला हवचारले.
बोटीवरील अहधका-यांच्या अकलेप्रमाणे ज्या रठकाणी बोटीने नांगर टाकला िेर्े शसय
िेवढ्या कमी वेळाि बोटीवरील हपण्याचे पाणी भरून घेणे ोवढी मुभा ददली गेली. बोटीला
त्वररि परि सायबेररया गाठायचे होिे. सेंट पीटरवरून उिरायची परवानगी सुद्धा त्याला
लवकर हमळाली नाही. त्याला घाईघाईने हमळालेल्या दहा िासाच्या परवानगीमध्ये त्याला
वनस्पिींचे नमुने गोळा करायचे होिे. त्याचे वनस्पहि गोळा करण्याचे काम चालू

असिानाच त्याच्यासाठी हनरोप आला ' बोटीवर िुझे बूड िाबडिोब टेकायचे, यायला वेळ
के लास िर आहेस त्या रठकाणी िुला सोडू न आम्ही बोटीची हशडे उभी करि आहोि. '
असे प्रसंग दयाथवदींच्या आयुणतयाि वरचेवर येि राहिाि. खरी अडचण
सायबेररयाच्या परिीच्या प्रवासाि आली. स्कर्व्हीने आपले हािपाय पसरले. परिीच्या काहीं
आठवड्यानंिर खलाशाना अशक्तपणा जाणवू लागला. सेंट पीटर जहाजाने अलास्का मधील
ोका बेटाजवळ पाणी भरण्यासाठी नांगर टाकला त्यावेळी बेटरग स्कर्व्हीमुळे अंर्रुणाला
हखळला होिा. स्टेलारने बेटावरील काहीं वनस्पहि गोळा करण्यासाठी र्ोड्या स्टार्करवी
मदि करण्यास हवनंहि के ली. ज्या रठकाणाहून मचूळ पाणी बोटीि भरण्याचे काम चालले
होिे त्यापासून जवळच असलेल्या अहधक चांगल्या गोड्या पाण्याचे रठकाणही दाखवले. पण
अडेलिट्टू अहधकारी आपल्या म्हणण्यावर ठाम राहहले. त्याचा कसलाही सल्ला नाऐकण्याचे
त्यानी ोकमिाने ठरवले होिे. त्यािणी स्टेलार ने दकनार्यावरच शपर् घेिली.
' सायंकाळी आलेल्या पावसाि मी स्वि:साठी हनवारा उभा के ला होिा. रात्र येर्च
े
काढावी असे माझ्या मनािही होिे. िरी पण मुद्दाम माझे न ऐकिा मी मला आवश्यक
वनस्पहि गोळा करणार. सवांच्या भल्याची काळजी करण्याऐवजी मला स्वि:च्या
आरोग्याची काळजी घेणे अहधक महत्वाचे आहे. यापुढे ोकही अनाहूि सल्ला कोणालाही न
देिा ोकटे बोटीवर न बोलिा राहण्याचे मी ठरवले आहे. '
------------दर्लच्या बोटीमधील रे हडओसंदश
े ाचे बीप वाजले. त्याने जनथलमधून डोके वर
काढले. आधीचाच संदश
े पुन्हा वाजला. सोसाट्याचा वारा, पाऊस व सहा िे आठ र्ु टांच्या
भरिीच्या लाटा. बोटीच्या पुढील भागािून कु रकु र आवाज यायला लागला होिा. त्याने
बोटीचा कणा नांगराच्या ददशेने समांिर करून घेिला. नांगराच्या ददशेने बोट वळवून
घेण्याचा त्याचा अनुभव र्ार चांगला नर्व्हिा. आधुहनक बोटीि सवथ काहीं मोटरच्या
सहाय्याने ोका बटणावर होि असे. पण शीड खाली घेणे व त्याच वेळी बोट वळवणे सोपे
नर्व्हिे. शेवटी बोटीच्या मॅन्युअल मधून हवी िी माहहिी वाचून आपण के लेला प्रकार बरोबर
असल्याची खात्री त्याने करून घेिली.
स्वि:साठी हॉउट मेडोक वाइनचा दुसरा ग्लास भरला. बोडोसस वाइन ज्या भागाि
बनिे त्याच फ्रान्सच्या

भागाि हाउट मेडोक वाइनचे उत्पादन होिे. स्टेलारच्या

हलखाणािील खाद्याचे वणथन वाचून त्याला भूक लागल्याची जाणीव झाली. त्याने सलून

धुंडाळायला प्रारं भ के ला. हपिळी ददवा, लाकडी पॅनेल, पुस्िकांचे शेल्र्. शेल्र्च्या बाहेर
लावलेली आडवी पुस्िके पडू नयेि म्हणून लावलेली र्ळीव व अन्न साठवण्याची जागा.
शेल्फ़ िीन कप्पप्पयांचे होिे. वरील कप्पपा पुस्िकांसाठी व त्याखालील दोन अन्न साठवणीचे.
अन्न साठवण्याच्या जागेि स्मोक के लेल्या पोटॅटो हचप्पसच्या दोन मोठ्या हपशव्या, रॅ हर्व्हओली
चे पाच डबे ( आपल्या खारवलेल्या शंकरपाळ्यासारखे त्याच आकाराचा दर्लर असलेला
पास्िा) क्रीम हचकनची आठ पॅकेटस, िीन प्रत्येकी दोन हलटर डाोट कोला व गमी बेअसथचे
आठ औंसाचे ोक पॅकेट. खालच्या कप्पप्पयाि पीनट बटरचा जार, जेलीचा जार, दोन र्व्हाइट
ब्रेड, टोर्टटला हचप्पस (मसयाच्या हपठापासून टोर्टटला हचप्पस बनिाि), हसअॅटलमधील दोन
पाउं ड वजनाची सवोकृ ष्ट कॉर्ी, पाच पाउं ड साखर . . . ज्या वेळी त्याने सवथ शेल्र्ची
पाहणी के ली त्यावेळी आपल्याकडे िाजी र्ळे ककवा भाजीपाला यापैकी काहींही सोबि
नसल्याचे त्याच्या ध्यानाि आले.
----------सन 1400 नंिर बोटींचे हडझाइन बदलून अहधक वेगाने जाण्यार्या हशडांच्या
जहाजांचा जमाना चालू झाला. हडझाइन बदलाचे ोकमेव कारण म्हणजे पूवेकडे असणार्या
भारिामधून अखंड मसाल्याच्या पदार्ाथचा पुरवठा आवश्यक बनला. खुणतकीच्या मागाथने
मसाले आणण्याि बराच वेळ व पैसा खचथ र्व्हायचा. पण या खटाटोपाि भारिापयंि दकिी
ददवसाि आठवड्याि कसे जायचे याचा नेमका आराखडा कोणाकडेही नर्व्हिा. लांबच्या
प्रवासास जािाना ोक अनोळखी 'खलाशांच्या आजाराने ' खलाशी आजारी पडि. हा प्रकार
दहा िे बारा आठवड्यांच्या समुद्र प्रवासाि हमखास ओढवि असे. 1497 साली वास्को द
गामा याने आदफ्रके च्या दहिण टोकास वळसा घालून भारि गाठिाना हलहून ठे वले की '
भारिाि पोहोचेपयंि बोटीवरील बहुिेक व्यक्तींचे हाि व पायाना सूज येि असे, हहरड्या
र्ु गून दािावर येि असि, दुखर्या हहरड्यामुळे काहींही खािा येि नसे' हा प्रकार मोंबासाला
पोहोचेपयंि होि असे. मोंबासामध्ये मूर जमािीचे व्यापारी खलाशाना बोट भरून संत्री
हवकि. ही संत्री पुिुथगॉलपेिा अहधक चहवष्ट होिी. ोकदा पाच सहा ददवस ही संत्री खाल्ली
म्हणजे हहरड्या परि घट्ट होि असि.
वास्को द गामा च्या प्रवासानंिर असा प्रसंग शेकडो वेळा बोटींच्या सागरी
सर्रीमध्ये येि गेला. िीन महहन्याहून अहधक सागरी प्रवासानंिर बोटीवरील कमथचारी

स्कर्व्हीमुळे हैराण होि असि. दकनार्यावर बोटीमध्ये नवे सामान भरण्यासाठी र्ांबले
असिा िाज्या भाज्या व र्ळे आहाराि आली म्हणजे िे बरे होि. 1634 साली ोका
बोटीवरील कॅ हशयरने गेल्या पाच वर्ाथि पाच हजार सैहनकानी हलस्बन पासून भारिाि
प्रवास के ल्याची नोंद ठे वली . यािील अधे सैहनक बोटी र्ु टल्याने आहण स्कर्व्हीने मरण
पावले होिे. ोकदा मृत्यू ओढवला म्हणजे त्याचा पगार र्ांबायचा. पे मस्टरवर िांबडी रे घ
म्हणजे मृत्यू. डेकच्या खालील भागािील

दूहर्ि हवेमुळे स्कर्व्ही होिो अशी सैहनकांची

समजूि होिी. स्पॅहनश खलाशाना के प ऑर् गुड होप ओलांडल्यावर आजारी हवा सुटिे व
स्कर्व्ही होिो हे ठावूक होिे.
वैयहक्तक रीत्या बोटीचे कॅ प्पटन व डॉसटर याना िाज्या फ़ळे व भाजीपाला आहाराि
असल्यास स्कर्व्ही होि नाही व झाला असल्यास बरा होिो हे समजले होिे. िरीपण
स्कर्व्हीचा गोंधळ िसाच िीनशे वर्े रटकू न राहहला. हनसगाथि स्कर्व्हीचा हमखास उपचार
उपलब्ध असिाना समुद्रावर राज्य करणार्या युरोहपयनानी त्याकडे दुलथि कसे के ले हे
आजही कोडेच आहे. इस 1500 िे 1800 मध्ये युरोपमधून बाहेर पडणार्या प्रत्येक
जहाजावर दकिी व्यक्ती होत्या व त्यािील दकिी परि आल्या याचे रे कॉडथ हनरहनराळ्या
बंदराि उपलब्ध आहे. ोका अंदाजानुसार या िीनशे वर्ाथि वीस लाख व्यक्ती स्कर्व्हीने मरण
पावल्या.
स्कर्व्हीची कारणे व उपाय याबद्दल 1530च्या सुमारास बरीच माहहिी हमळाली
होिी. जॅदिस कार्टटोच्या कमांडखाली उत्तर अमेररका खंडाचा शोध लावण्यासाठी ोक फ्रेंच
जहाज बाहेर पडले होिे. उत्तर अमेररके िील सेंट लॉरे न्स नदीच्या बर्ाथच्छाददि भागाि या
जहाजाला हहवाळा घालवावा लागला. र्े ब्रुवारीच्या मध्यास जहाजावर स्कर्व्हीचा प्रकोप
चालू झाला. शेवटी कार्टटो सहहि र्क्त िीन चार व्यक्ती आपल्या खुराड्यासारख्या
के हबनमधून कशाबशा बाहेर पडल्या. त्यांच्याकडे स्वि:चा अन्न साठा असावा असा अंदाज
आहे. ोकशे दहा जहाजावरील व्यक्तीपैकी पंचवीस स्कर्व्हीने मरण पावल्या. कार्टटोने
आपल्या ऑडथरनुसार ोका मृि व्यक्तीचे शवहवच्छेदन करायला सांहगिले. दर्हलप रॉग्मॉंट हे
त्या व्यक्तीचे नाव. शवहवच्छेदनाि मृत्यूचे कारण स्पष्ट होईल असे त्याला वाटले. ोकदा
कारण समजले म्हणजे आजारामुळे जहाजावरील सवथ व्यक्तींचे प्राण वाचिील असे त्याला
वाटले.

स्कर्व्ही लिणे
या प्रवासाची डायरी हलहहणार्याने हलहहले की ' मृि व्यक्तीचे हृदय पांढर्या रं गाचे
झाले होिे. हृदयाचा आकार नेहमीच्या ोक िृहियांश झाला होिा. हृदयाि कसेबसे ोक
लहान मग भरे ल ोवढे खजूराच्या रं गाचे पाण्यासारखे द्रावण होिे. यकृ िाची हस्र्हि
सामान्य होिी पण र्ु फ्र्ु से काळ्या रं गाची व त्यावर ििे पडली होिी. दोन बोटांच्या
आकाराची प्पलीहा पाठीच्या कण्याजवळ होिी. पण प्पलीहेचे आवरण दगडाने घासल्यासारखे
ददसि होिे. त्याच्या मांड्या काळ्या पडलेल्या होत्या. मांडीमध्ये छेद घेिल्यानंिर आिील
स्नायू सुहस्र्िीि वाटले. ोवढे झाल्यानंिर त्याचा देह लवकर पुरण्याची व्यवस्र्ा के ली गेली.
बोटीजवळ कार्टटो स्र्ाहनक इं हडयन्सना येऊ देि नर्व्हिा. हनम्म्याहून अहधक
आजारी व्यक्ती बोटीवर पाहून त्यावर हल्ला र्व्हावा असे त्याला वाटि नर्व्हिे. जहाजाच्या
बाहेर ोके ददवशी डॉम अगाया या स्र्ाहनक व्यक्तीची कार्टटोची भेट झाली. र्ोड्याच
ददवसापूवी डॉम अगाया स्कर्व्हीने पछाडलेला होिा. पण त्याचा आजार बरा झाल्याचे पाहून
कार्टटोने त्याच्या बरे होण्याचे रहस्य हवचारले. डॉम अगाया व दोन स्र्ाहनक महहलेने
कार्टटोला स्र्ाहनक अॅनड
े ा झाडाचे खोड व पाने पाण्याि उकळू न दर दोन ददवसानी हा
काढा प्पयायचा व सुजलेल्या पायावर िो लावण्याचा सल्ला ददला.
डायरी हलहहणार्याने आजारी व्यक्तींसाठी या झाडाचा काढा बनहवण्याची ऑडथर
ददल्याचे हलहहले. पण आजारी व्यक्तीपैकी कोणाचेही हा काढा हपण्याचे धाडस झाले नाही.
ोक दोघानी काढा हपण्याचे ठरवले. दोन िीन वेळा हा काढा प्पयायल्यानंिर आजाराची
लिणे जादूसारखी गायब झाल्याचे ददसले. याहशवाय पाच सहा वर्ाथपासून काहीं खलाशाना
'फ्रेंच पॉसस' ची लागण झालेली होिी. या उपचारानी िे पूणथपणे 'फ्रेंच पॉसस- हसदर्हलस'
मधून बरे झाले. यानंिर के वळ आठच ददवसाि अनेडाची लहान मोठी सवथ झाडे और्धासाठी
वापरली गेली.

आधुहनक काळाि ोका संशोधकाने अॅनेडा झाड म्हणजे कदाहचि र्व्हाइट हसडार
असावे असे सांहगिले. कार्टटो नंिर पाच वर्ाथनी र्व्हाइट हसडार फ्रान्स मध्ये आणले गेले.
फ्रान्स मध्ये त्याला नाव हमळाले 'आबोरर्व्हायटे' आबोर म्हणजे वनस्पहि व र्व्हायटे म्हणजे
जीवन देणारी. साडे चारशे वर्ाथनंिर िे फ्रान्स व जमथनीिील प्रत्येक उद्यानाची शोभा वाढवू
लागले. स्कर्व्ही बरे करण्याची या झाडाचा गुणधमथ लवकरच हवसरला गेला. कार्टटोनंिर
के वळ दहाच वर्ाथनी आणखी ोका फ्रेंच जहाजाने सेंट लॉरे न्स बेटावर मुक्काम के ला.
दोनशेपैकी पन्नास जण या मुक्कामाि स्कर्व्हीने दगावले. दोन िीन दशकानंिर सेंट क्रॉइसस
नदीच्या मुखाशी सध्याच्या माइन येर्े ऐंशीपैकी छत्तीस व्यक्ती 'जहमनीवरील आजाराने'
दगावल्या. या जहाजावरील वृत्तांि हलहहणार्याने या आजारास शरीर कु जवणारा
जंगलािील आजार असे हलहून ठे वले.
1570 साली सर फ्राहन्सस ड्रेक यानी बोटीिून पृहथ्वप्रदहिणा के ली. जहाजावरील
खलाशी हनयहमिपणे दहिण अमेररके िील वनस्पहि, सेलेहबस बेटाजवळील क्रेदर्श
(शेवंडाचा ोक प्रकार), पहश्चम आदफ्रके िील स्लबू आहण िाजी कालवे

खाि असि.

हब्ररटशाना लांबवर चालणार्या जहाज प्रवासाची त्यामुळे कधीच काळजी वाटली नाही.
पौिुथगीज जहाजावर मात्र सिि स्कर्व्हीची भीहि असायची. सिराशे चाळीस साली हब्ररटश
खलाशाच्या आहाराि ोक पाउं ड हबहस्कटे, ोक गॅलन हबअर, ोक पाउं ड खारवलेले बीर्
ककवा पोकथ , दोन औंस चीज, ोक औंस बटर, साि औंस ओट्स, चार िे पाच औंस बीन्स
ककवा वटाणा असे. ोवढ्या िगड्या आहारामुळे हब्ररटश वसाहिींची रठकाणे पौिुथगीज,
स्पॅहनश व फ्रेंच वसाहिीहून अहधक झाली. ोकदा हब्ररटश वसाहिी ियार झाल्या म्हणजे
त्यानंिर येणार्या व्यक्तीनी जहाजािून स्लबू आणायला सुरवाि के ली. सर ररचडथ हॉदकन्स या
हब्ररटश नेर्व्हल ऑदर्सरने स्लबू हे जगािील आश्चयथ कारक र्ळ असल्याचे कबूल के ले.
त्याच्या जहाजावरील खलाशांचा जीव ब्राझीलमध्ये 1593 साली र्क्त स्लबू खाल्ल्याने
वाचला.
हॉदकन्सच्या सर्री व नोंदीमधून पुढील दोनशे वर्े जहाज सर्री करणार्यानी र्ार
मोठा धडा घेिला नाही. वेस्ट इं डीजच्या सर्रीमध्ये हगलबटथ ब्लेन नावाचा हब्ररटश वैद्यकीय
अहधकारी होिा. त्याने डझनाहून अहधक स्कर्व्हीच्या रुग्णावर यशस्वी उपचार के ले होिे.
त्याच्या सूचनेनुसार प्रत्येक जहाजावरील व्यक्तीस दररोज पाउण औंस स्लबाचा रस घेण्याची
सक्ती करण्याि आली. ही ऑडथर 1795 मध्ये प्रत्यिाि अमलाि आली. त्यानंिर पुढील वीस
वर्ाथि सोळालि गॅलन स्लबाचा रस जहाज सर्रीसाठी हब्ररटश कं पन्यानी हवकि घेिला.

याचे रूपांिर लवकरच लाइम ज्यूसमध्ये झाले. आिा िर स्लबाचा रस व लाइम ज्यूस हे
दोन्ही शब्द परस्पराना पयाथयी झाले आहेि. ोकदा स्लबाचा आहाराि समावेश झाल्यानंिर
स्कर्व्हीच्या रुग्णांची संख्या आश्चयथकारकपणे कमी झाली. 1805 साली झालेल्या
ट्रॅर्ल्गारच्या युद्धाि िगड्या सैहनकांच्या बळावर हब्ररटशानी स्पॅहनश व फ्रेंचांच्या हवरुद्धचे
युद्ध स्जकले. हब्ररटश साम्राज्य स्लबू वगीय र्ळांच्या हबयामधून उदयास आले असे ोका
वैद्यकीय अहधकार्याने हलहून ठे वले आहे.
स्कर्व्ही पूणथपणे नाहहसा झालेला नाही. युरोपमधील बटाट्याच्या दुणतकाळाि व
कॅ हलर्ोर्णनयामधील सोने शोधण्याच्या लाटेि 1840 च्या सुमारास, ध्रुवीय मोहहमेमध्ये
स्कर्व्ही अधूनमधून डोके वर काढीि होिा. अमेररकन हसहर्व्हल वॉर मधील कै दी कु प्रहसद्ध
अॅंडसथनहर्व्हले िुरुंगाि बारा हजार युद्धकै दी स्कर्व्हीने मरण पावले. अठराशे सालाच्या शेवटी
शेवटी युरोप व अमेररके ि बालकामध्ये स्कर्व्हीची सार् पसरली. याचे प्रमुख कारण डबाबंद
बेबी र्ू ड व बालकाना मािेचे दूघ न पाजण्याची र्ॅ शन.
स्कर्व्हीचे उपचार आिा सोपे झाले असले िरी स्कर्व्ही नेमसया कशामुळे उद्भविो हे
नीटसे समजले नर्व्हिे. 1907 साली दोन नॉवेमधील वैज्ञाहनकानी बेररबेरी आजार अन्नािील
कमिरिेमुळे (बी जीवनसत्वाच्या) हनमाथण कसा होिो यावर संशोधन के ले. नॉवेमधील या
संशोधकानी

हगनीहपगच्या

खाद्याि

र्क्त

ब्रेडचा

अंिभाथव

के ला.

बेररबेरीऐवजी

हगहनहपगमध्ये स्कर्व्हीची लिणे ददसू लागली. या घटनेमुळे स्कर्व्हीवरील संशोधनास चालना
हमळाली. 1911 साली कॅ हसमीर नावाच्या पोहलश रसायनवैज्ञाहनकाने आहारािील काहीं
घटकांच्या कमिरिेमुळे स्कर्व्ही व इिर काहीं आजार होिाि असे जाहीर के ले. या घटकाना
त्याने 'र्व्हायटल अमाइन्स' असे नाव ददले. इिर वैज्ञाहनकानी लगेचच मेद हवद्राव्य घटक 'ो'
, व जलहवद्राव्य घटक 'बी' असे त्यांचे नामकरण करून टाकले. वैज्ञाहनकानी आणखी ोक
घटक खणून काढला त्याचे नाव योगायोगाने र्ॅ सटर 'सी' असे पडले. कॅ हशहमर र्ं क याची
संज्ञा र्व्हायटल अमाइन्स चे लघु रूप झाले हवटॅहमन्स. काहीं काळ हर्व्हटहमन ो, बी व सी
याना 'र्ं दकन' म्हटले गेल.े
प्रत्यिाि

हर्व्हटॅहमन

सी

वेगळे

करण्याचे

श्रेय

हंगेररयन

बायोके हमस्ट-

जीवरसायनवैज्ञाहनक आल्बटथ झेंट गायरोगी याला हमळाले. िो बैलाच्या अहधवृक्क ग्रंर्ीिून
कशाचे िरी स्र्रटक वेगळे करण्याचा प्रयत्न करीि होिा. िेच स्र्रटक त्याला कोबी, संत्री व
स्लबू वगीय र्ळांच्या रसाि हमळाले. वेगळे के लेल्या स्र्रटकांचा रे णभ
ू ार व रचना ग्लूकोज

व फ्रुसटोजबरोबर हमळिी जुळिी होिी. रासायहनक दृणतट्या याला र्टकाबथनी शकथ रा-हेससोज
म्हणिाि. या स्र्रटकांची नेमकी रासायहनक रचनेबद्दल साशंक असल्याने झेंट गायरोगीने
याचे नाव 'इग्नोज' ककवा 'गॉड्ड्नोज' असे ठे वले. वैज्ञाहनक जनथलच्या संपादकानी िे नाव
हेससुरोहनन अॅहसड के ले. शेवटी हे स्र्रटक हर्व्हटॅहमन सी ककवा अॅस्कॉर्णबक अॅहसड या नावाने
प्रहसद्ध झाले. झेंट गायरोगीने हर्व्हटॅहमन सी शोधून काढले नसले िरी त्याच्या संशोधनामुळे
हर्व्हटॅहमन सीचा शोध लागल्याने 1937 साली त्याला दर्हजऑलॉजी व मेहडहसनमधील
नोबेल पुरस्काराने गौरवण्याि आले.
------------ग्लासमधील बोडोसस वाइन अधथवट सोडू न दर्ल सलूनमध्ये उभा राहहला. त्याने
र्ू ड कप्पप्पयामध्ये नजर दर्रवली. सुपरमाके टमध्ये संत्र्यांच्या पेट्या त्याने पाहहल्या होत्या.
पण संत्री सोलून खाण्याचा त्याला कं टाळा होिा. सर्रचंदांचे वजन र्ार होिे, लेट्यस
ू ची
पाने बॅगभर आणावी याचे त्याला भान राहहले नाही. पहहल्यापासूनच त्याला सॅलड खाणे
आवडि नर्व्हिे. अहधक कॅ लरीज असणारे खाद्य त्याच्या अहधक पसंिीचे होिे. दोन िीन
शिकापूवीच्या खलाशांप्रमाणे िो भरपूर वेळा बोटीिून प्रवासही करीि असे. खाद्याची
कमिरिा हा त्याच्यापुढील प्रश्न नर्व्हिा.
आपला मूखथपणा त्याच्या लिाि र्ोडा उशीरा आला. सहजपणे त्याने आपला
उजवा हाि पुढील दािावरून दर्रवला. दाि र्ोडे हलवूनही पाह्ले. पुढील वरचे दाि
त्याला सैल वाटले. हचकट गमी बेअर (सवथ युरोप अमेररके ि मुलानी हर्व्हटॅहमन्स खावीि
म्हणून हचकट हर्व्हटॅहमन कॅं डी टेबलावर ठे वण्याची पद्धि आहे. या कॅं डीचा आकार लठ्ठ
डु करासारखा आहे म्हणून गमी बेअर) खाण्याचा हवचार त्याच्या मनाि आला. आपल्याला
भासिर होि नाहींना त्याला वाटले. हसअटॅ ल मधून बाहेर पडल्यास र्क्त िीन ददवस झाले
होिे. पण कदाहचि त्याच्या शरीराि हर्व्हटॅहमन सीची कमिरिा आधीपासूनच असेलिर?
आपल्याला र्ोडा अशक्तपणा जाणवायला लागलाय त्याला वाटले. अशक्तपणा हे स्कर्व्हीचे
पहहले लिण आहे. दकिी ददवसापूवी खाण्याि सॅलड आले होिे हे त्याला मुळीच आठवेना.
मग र्ळे ककवा हहरव्या पालेभाज्या दूरच. मायनाथने त्याच्या िोंडाि ग्रीन ऑहलर्व्ह डवल
मोझरे ला चीज टॉस्पग असलेला हपझा घािलेला मात्र त्याला आठवला. त्याददवशीची िी
त्यांची शेवटेची भेट. र्ू ड कप्पप्पयामधून हाि घालून दर्ल हर्व्हटॅहमन सी असलेले काहींही
शोधण्याचा प्रयत्न करीि होिा.
--------------

सेंट पीटर वरून प्रवास करिाना स्टेलार याला स्कर्व्हीवरील उपचार माहीि होिे
की नाही याबद्दद्दल खात्रीलायक त्याने काहीं हलहून ठे वले नाही. अलास्का समुद्राि
दकनारपट्टीवर उगवणारे कोचलेररया गवि मात्र त्याला ठावूक होिे. शंभर वर्ाथपासून या
मागाथने प्रवास करणारे खलाशी व समुद्र प्रवासी स्कर्व्हीवरील उपचारासाठी याचा वापर
करीि होिे. के वळ कु िूहलापोटी स्टेलार यानी कामचत्का बेटावरील स्र्ाहनक व्यक्ती हे गवि
खाि असि याची त्याने नोंद के ली. अलास्काच्या दकनार्यावर ोकदाही त्याने पाऊल टाकले
नाही. सायबेररयामधील ोहस्कमो मात्र अशा प्रकारचे गवि खाि असि हे त्याला माहीि
होिे. के वळ स्वि:च्या व कॅ प्पटन साठी त्याने सायबेररयन गवि वाळवून ठे वले होिे.
स्टेलार ज्यावेळी सायबेररयाजवळील बेटावर गवि गोळा करण्यासाठी उिरला
त्याच ददवशी हनदकिा शूमॅहगन नावाचा स्कर्व्ही पीहडि खलाशी बेटावर उिरला. त्यावेळी
असलेल्या समजुिीप्रमाणे स्कर्व्ही झालेल्या व्यक्तीला जहमनीचा स्पशथ झाला म्हणजे त्याचा
आजार कमी होिो. पण दुदव
ै ाने शूमॅहगन परि बोटीवर परिू शकला नाही. ज्या बेटावर
उिरला िेर्ेच त्याचा मृत्यू झाला. सेंट पीटरवरील या पहहल्या मृत्यूमुळे या बेटाचे नाव
शूमॅहगन आयलंड असे ठे वले गेले.
स्टेलारच्या समजुिीप्रमाणे सेंट पीटरवरील इिर स्कर्व्ही झालेले खलाशी गवि
गोळा करण्यासाठी मदि करिील. आधी गविाला स्पशथही न करणारे खलाशी त्याला
स्वि:हून गवि आणून द्यायला लागले. स्टेलारने जहाजाच्या कॅ प्पटन कमांडर ला के वळ इिर
खाण्याबरोबर बेटावरील गोळा के लेले गवि खायला घालून उभे राहण्याोवढे बरे के ले.
त्याला पाय हलविा सुद्धा येि नर्व्हिा. आठव्या ददवशी कमांडर डेकवर उभा पाहून आपण
पुन्हा प्रवासाला सुरवाि करू असा आत्महवश्वास सवाथना वाटायला लागला. कच्चे गवि िीन
ददवस खाल्ल्यानंिर हलणारे दाि पुन्हा घट्ट झाले.
गविाचा पुरेसा साठा होण्याच्या आि र्ाजील आत्महवश्वासामुळे जहाजाने 6
सप्पटेबरला पुन्हा नांगर उचलला. उत्तर पॅहसदर्कमध्ये असिाना उन्हाळ्याच्या पूवी येणार्या
वादळामुळे पुढे जाणे अशसय झाले. स्कर्व्हीचा प्रादुभाथव पुन्हा झाला. वार्याच्या ककचाळ्या
सारख्या आवाज कानाि घण घालि होिा. िोर्े च्या गोळ्यासारख्या लाटा जहाजाच्या
नाळे वर आदळि होत्या. पन्नास वर्े समुद्रप्रवासाचा अनुभव असलेला जाणिा अहधकारी
अॅहन्ड्रआस हेस्सेलबगथ याने आपल्या पूणथ आयुणतयाि असे वादळ कधीही अनुभवले नर्व्हिे.
कोठल्याही िणाला जहाज र्ु टू न जाईल याची भीिी आम्हाला वाटि होिी . कोणीही ोका
रठकाणी हस्र्र राहू शकि नर्व्हिा. बसणे, उभे राहणे व आडवे होणे अशसय होिे. स्टेलारने
हलहून ठे वले 'आम्ही सवथजण ईश्वराच्या हािािील खेळणे झालो होिो. आमच्यावर िो

कसला राग काढि होिा कोण जाणे. जहाजावरील हनम्मे लोक आजारी व अशक्त झालेले व
उरलेले सिि हलणार्या जहाजामुळे वेडहे पसे झाले होिे. '
2ऑसटोबर या ददवशी स्टेलार याने जहाजावरील व्यक्तींची हजेरी घेिली. चोवीस
आजारी व दोघे मृि. सोसाट्याच्या वार्याबरोबर जहाज अमेररके च्या ददशेने दोनशे िीस मैल
वहाि गेले होिे. ब्रॅंडीचा स्टॉक संपला होिा. वादळाबरोबर स्कर्व्हीचे र्ैमान र्ांबलेले नर्व्हिे.
20 ऑसटोबरपयंि दररोज ोक व्यक्ती मरण पावि होिी. र्क्त दहा व्यक्ती जहाजावर
हशल्लक होत्या. ज्या व्यक्ती जहाजावर होत्या त्यापैकी स्टेलारने दाखवलेल्या बेटावरून
पाणी आणण्यास ियार नर्व्हत्या. त्यामुळे बेटाजवळ नांगर टाकला गेला नाही.
याच वेळी जहाजावरील दोन सवोच्च ऑदर्सर मास्टर हखत्रार्व्ह आहण लेफ्टनंट
वॅसस्वेल या दोघानी ोकाोकी सरळ उत्तर ददशेने जान्याची हवहचत्र ऑडथर ददली. पूवीच्या
मूळ प्पलॅनप्रमाणे कॅ मचेत्का द्वीपकल्पािील अर्व्हाचा बंदराकडे जाण्याची होिी. र्ोड्याच
ददवसाि अचूक गहणिावर आधारलेल्या प्रवासाप्रमाणे आपण सायंकाळी कॅ मचेत्का
दकनार्यावर पोहोचणार याची खात्री अहधकार्यानी ददली. 5 नोर्व्हब
ें र 1741 या ददवशी
ज्या व्यक्ती उभे राहू शकि होत्या ककवा चालू शकि होत्या त्या डेकवर जमल्या. आश्चयाथची
बाब म्हणजे नऊ वाजण्याच्या ददशेस जमीन ददसली.

(ज्या रठकाणी ददशा समजि नाही अशा रठकाणी पररसरावर घड्याळ अंर्रले आहे
अशी कल्पना करून ददशा सांगिा येिे. बारा वाजिा म्हणजे समोर, नऊ वाजिा म्हणजे
डाव्या हािाच्या ददशेस नर्व्वद अंशावर. िीन वाजिा म्हणजे उजव्या ददशेस नर्व्वद अंशावर.
अशाच पद्धिीने ोक वाजिा म्हणजे िीस अंश उजवी कडे. सैहनक मॅप रीस्डग करिाना ही
पद्धि वापरिाि. समुद्रावर जेर्े जहमनीवरील खुणा उपयोगी पडि नाहीि िेर्ेही ही
'घड्याळ पद्धि' ददशा दाखवण्यास अहिशय उपयुक्त आहे. बंदक
ु ीच्या गोळ्या ककवा िोर्े चे
गोळे डागण्यासाठी ओरडू न सांगण्याऐवजी अचूक गोळा सोडण्यासाठी ही पद्धि वापरिाि.
'दो बजे पाचसो गज दुश्मन र्ायर' असे म्हटले म्हणजे साठ अंश उजवीकडे पाचशे मीटर वर
दोन िोर्े चे गोळे जाऊन पडिाि. )
आनंदाच्या भराि देवाची प्रार्थना करून झाली. ऑदर्सर व खलाशानी अर्व्हाचा
बंदराचे नकाशे िाडू न पहायला सुरवाि के ली. ऑदर्सरपैकी दोघे याच्याशी असहमि होिे.
पण दोघानी अर्व्हाचा बंदरावरील लाइट हाउस सुद्धा दाखवले. सूयथ उगवल्यानंिर सेसस्टंट
(सूयाथच्या उं ची मोजून अिांश रे खांश काढण्याचे यंत्र) च्या सहाय्याने पंचावन्न िे छप्पपन अंश
उत्तरे कडे जहाज असल्याचे लिाि आले. प्रत्यिाि अर्व्हाचा बंदर बावन्न अंश अिांशावर

होिे. अशा हस्र्िीि त्यानी जहाज परि दहिणेकडे वळवले. के प आयसोपा आल्याची खूण
समजेपयंि पुन्हा वादळ सुरू झाले. कोणालाही डोलकाठीवर चढू न हनरीिणे करण्याोवढी
िाकि हशल्लक राहहली नर्व्हिी. रात्रभर

सोसाट्याच्या वार्याि खाली उअिरवलेल्या

हशडांच्या र्डर्डण्याने दोरखंड जवळजवळ िुटण्याच्या बेिाि आले होिे. अशा
दोरखंडामुळे जहाजाची मुख्य डोलकाठी सावरली जाणे अशसय होिे.
दुसर्या ददवशी सकाळी नोर्व्हब
ें र 6 जहाजाचे सवथ ऑदर्सर आहण कमांडर यांचा
कसे पुढे जायचे यावर वाद झाला. बेटरगच्या म्हणण्यानुसार दहिणेकडे जाि राहहलो िर
अर्व्हाचा पयंि पोहोचण्याची शसयिा अहधक. याचे कारण प्रमुख डोलकाठीची हस्र्िी
नाजूक त्यावर हशडांचा भार पेलला जाईल याची खात्री नाही. जहाजावरील कामगार
अशक्त. मास्टर हखत्रार्व्ह यानी कमालच के ली. ' आपण कॅ मचेत्का वर नक्की आलो आहोि. जर
हे खोटे ठरले िर माझे डोके उडवा. ' अशा म्हणण्यामुळे जहाजावरील कमथचार्यानी हखत्रार्व्ह
यांची बाजू घेिली. हखत्रार्व्ह यांच्या म्हणण्याला त्यांच्या अहसस्टंटने हवरोघ के ला. यावर
हखत्रार्व्ह व मॅसस्वेल ोवढे भडकले की त्यानी अहसस्टंटला हमटटगमधून चक्क हाकलून ददले.
त्या रात्री सेंट पीटर जहाज अनोळखी दकनार्यावरील सुरहिि जागी उभे के ले.
त्याच वेळी समुद्र ोवढा खवळला की जहाज चेंडूसारखे पाण्याबरोबर खालीवर होि होिे.
खलाशांच्या मनाि ोक भीिी होिी. िी म्हणजे नुकत्याच झालेल्या ोका व्यक्तीचे प्रेि
जहमनीवर पुरण्यासाठी बोटीवर िसेच ठे वलेले होिे. जहमनीवर उिरण्यासाठी समुद्र शांि
होण्याची गरज होिी. या प्रेिामुळे समुद्र अहधक खवळला असावा अशी त्यांची समजूि
झाली. सिि वनस्पहि चघळल्यामुळे स्टेलार हा जहाजावरील ोकमेव स्हडिी दर्रिी व्यक्ती
दुसर्या ददवशी प्पलेन्सर जहाजावरील सवेअर आहण स्टेलारचा कोसॅक जमािीचा सेवक हे
िीघेजण जहमनीवर उिरले. जहमनीवर उिरिाना सोबि जेवढे सामान जहाजावरून आणिा
येईल िेवढे सामान घेिलेले होिे. 7 नोर्व्हब
ें र चा ददवस त्यानी पाहणी करण्याि घालवला.
समुद्र ऑटर जहाजावरील माणसाना न घाबरिा सहज दर्रि होिे. कॅ मचेत्का बेटावर समुद्र
ऑटरत्याच्या सुंदर के साळ कािड्यासाठी सराथस मारला जायचा. पण या रठकाणी लहान
नावेिून दकनार्यावर उिरिाना ऑटरच्या कु टुंबाने खलाशांचे चक्क स्वागि के ले. िासा दोन
िासानी ज्या रठकाणी उिरले िेर्े परिल्यावर आधीच स्कर्व्हीने अशक्त झालेला लेर्टनंट
वॅसस्वेल दकनार्यावर हवा खायला उिरलेला त्यानी पाहहला.
' हे नक्की कॅ मचेत्का आहे की नाही हे देवालाच ठावूक' स्टेलार म्हणाला. ' मग
दुसरीकडे कोठे ? र्ोड्याच वेळाि काहींजणाना पक्के रठकाण शोधायला पाठवूया. ' वॅससवेलने

उत्तर ददले. पुढील दोन ददवस स्टेलार त्याचा नोकर प्पलेहनसर आहण र्ोमा नावाचा जमथन
हमत्र असे िीघे जण अनोळखी दकनार्यावर दर्रि होिे. स्टेलारला आणखी काहीं खुणा
हमळि गेल्या. या पूणथ दकनार्यावर हनळसर रं गाची झाक असलेले कोल्हे आहण आळशासारखे
वाळू ि लोळि पडलेल्या समुद्र गायी ददसल्या. कॅ मचेत्कावर कोठे ही समुद्र गायी नर्व्हत्या.
उन्हाळ्याि काळे व हहवाळ्याि पांढरी हपसे होणारा युरोहपयन पिी त्यांच्यासमोरून
चालि गेला . टारहमगन जािीचा हा पिी पाहिाच स्टेलारचा जमथन हमत्र र्ोमा ोकाोकी
भडकला. हे सवथ िुझ्यामुळे घडलेले आहे. अशी त्याची समजूि झाली.
स्टेलारने आपल्या डायरीि हलहहले ' ही जमीन म्हणजे आपला देश नसला िरी
आपण भुकेमुळे मरणार नाही हे नक्की. जहाजावरील क्रूने माझ्यावर हवश्वास ठे वला नाही
िरी मी वाट पहायला ियार आहे. िुम्ही सवाथजण माझ्याबरोबर येर्ेपयंि आला आहाि हे
िुम्हाला कोठे िरी मी बरोबर असेन म्हणून ोवढे नक्की. देव आपल्या सवाथनाच मदि करील.
' हहवाळ्याि या जागी मुक्काम करण्याच्या दृष्टीने काय करिा येईल याचा हवचार चालू
झाला. प्पलेहनसर या स्टेलारच्या नोकराने झोपडी बांधायला मदि करण्याचे कबूल के ले.
िात्पुरत्या लाकडी शॉर्व्हल
े चा उपयोग करून वाळू ि खड्डा करून त्यावर दकनार्यावर वाहून
आलेल्या लाकडी ओंडसयांचे छप्पपर बनवून त्याि राहणे हा प्रकार स्र्ाहनक कॅ मचेत्का जमािी
नेहमीच करीि असि. सेंट पीटर वरील आणखी िीन जमथन व दोन कोसॅक , बेटरगचे दोन
नोकर त्याना येऊन हमळाले.
ोक दोन ददवसाि जहाजावरून दकनार्यावर लहान नावेिून वल्ही मारण्याोवढी
िाकि असलेले काहींजण दकनार्यापयंि येऊन पोहोचले. स्टेलार त्यांचा हीरो बनला. त्याचे
प्रयत्न पाहून आलेल्या सवाथनी आपले आश्रयस्र्ान बनवले. स्टेलार आिा र्क्त डॉसटर ककवा
वनस्पहििज्ञ उरलेला नर्व्हिा. मास्टर हखत्रार्व्हची हस्र्हि ददवसेददवस खालावि होिी.
आजारी खलाशी त्याला दररोज ही पररहस्र्िी आणल्याबद्दल हशव्याशाप देि होिे. मास्ट्रर
हखत्राव याने जमथन क्रूकडे त्याला आपल्याला ोका कोपर्याि त्यांच्याबरोबर राहू देण्याची
हवनंहि के ली. सामान्य खलाशांच्याबरोबर राहणे त्याच्यासारख्या अहधकार्याला मान्य
नर्व्हिे. स्टेलार व त्याच्याबरोबर राहणार्या कोणीही हे म्हणणे मान्य के ले नाही. कारण या
सवथ हस्र्िीला ोकमेव मास्टर हखत्रार्व्ह जबाबदार होिा.
12 नोर्व्हब
ें रला हनवारा बांधण्याचे काम संपले. जहाजावरून दकनार्यावर आल्यास
ोक आठवडा झाला होिा. जहाजावरील िोर् चालवणारा मोकळ्या हवेि आल्यानंिर
लगेचच मरण पावला. काहीं जण लहान नावेिून दकनार्यावर येिाना मरण पावले. त्यांचे
दर्न होण्याआधीच कोल्ह्यानी त्यांचे लचके िोडायला सुरवाि के ली. काहीं खलाशी अधथमृि

असिानाच कोल्हे त्यांचा वास घेऊन त्यांचा चावा घेि. कारण मोकळ्या आकाशाखाली िे
कोणत्याही संरिणाहशवाय पडू न होिे. र्ंडीसहन होि नसल्याने ओरडणारे , भुके िहानेने
हवर्व्हळणार्या व स्कर्व्हीने गहलिगात्र झालेल्या व्यक्तीनी दकनारा भरलेला होिा. त्यांचे
रिण करण्यास स्चध्या व र्ाटसया अंर्रुणाहशवाय झाकण्यासारखे दुसरा कपडा हशल्लक
नर्व्हिा. स्कर्व्हीच्या िीव्रिेमुळे काहींही खाणे अशसय झाले होिे. हहरड्या स्पंजासारख्या
सुजल्याने जबडा हलविाना मरणाच्या वेदना होि असि. स्टेलारने नक्की दकिी व्यक्ती
स्कर्व्हीने मरण पावल्या याचा नेमका आकडा हलहहलेला नाही. पण स्कर्व्हीची लिणे त्याने
हलहून ठे वली.
अशकिपणा हे स्कर्व्हीचे बाह्य कोणिीही लिण ददसण्यापूवी उद्भवणारी हस्र्हि.
दुसरे लिण हनिंब व मांडीच्या मागील बाजूस उठणारे हनळ्या जांभळ्या रं गाच्या
पुटकु ळ्या. के सांच्या मुळाशी रक्त साठणे व त्वचा खरबरीि व कोरडी होणे. श्वास घेण्यास
त्रास , प्रचंड सांधेदख
ु ी, गुढगे, कमरे चे सांधे व घोट्यावर सूज व वेदना. शरीराच्या
वजनामुळे वेदना झाल्याने सांध्यावर सूज. पायावर सूज त्वचेखाली रक्त साकळणे. र्ोड्याशा
खाजवण्याने त्वचेमधून रक्त येण.े जुन्या जखमा पुन्हा उघडणे, जखमा बर्या न होणे. हाि
पाय हलवण्याोवढेसुद्धा कष्ट सहन न होणे. के शवाहहन्यार्ु टू न रक्त वाहू लागणे हे स्कर्व्ही
झाल्याचे कु प्रहसद्ध लिण आहे. त्यािल्यात्याि हहरड्यामधील के शवाहहन्या र्ु टल्या की
हहरड्या सुजून दाि पूणथपणे झाकले जािाि. काळ्या जांभळ्या हहरड्या . अन्न चावण्याच्या
प्रयत्नाि हहरड्यामधून वेदना व दािामधून रक्त वाहिे. प्रचंड वेदना होिाि. अन्न चावणे हे
नरकप्राय होऊन जािे. जबड्यामधील दाि सैल होऊन पडिाि. बोटानी दाि उपटू न टाकणे
अहधक सुसह्य होिे. ही हस्र्हि हबघडि गेली िर शरीर रक्त व सैल उिीनी बनलेले गाठोडे
बनिे. त्रास असह्य होऊन मृत्यू सुटका वाटू लागिे.
वेदनानी हवर्व्हळणारे

खलाशी र्ंडगार दकनार्यावर लोळि आश्रयस्र्ानी

पोहोचण्याच्या श्रमाने आपल्या ऑदर्सरानी येर्े आपल्याला कशाला मरायला आणले आहे
असे हशव्याशाप देि असिा झालेल्या श्रमामुळे शरीरािील प्रमुख हशरा र्ु टू न रक्त स्त्रावामुळे
मृत्युमुखी पडि.
------------आिापयंि दर्लने सवथ खाद्यपदार्ाथच्या पॅकेटची आवरणे टरकावून सलूनच्या
िक्तपोशीवर र्े कली होिी. त्याला काहींिरी िाजे हर्व्हटॅहमन सी असलेले खायचे होिे.
जहमनीवर हमरची सॉसचे डबे व िळलेल्या बीन्सची पॅकेटस लोळि होिी. आिापयंि

डेकवरील पावसाचा जोर वाढला होिा. आपल्याला दकिी वेळ या हपजर्याि बसायला
लागणार आहे कोण जाणे त्याला वाटू न गेले. त्याला टॅको शेलचा ोक बॉसस व ोक कॅ न
अॅंकोर्व्ही आहण ोक टूर्पेस्ट हमळाली. दोनिीन ददवसाि ब्रश के ल्याचे त्याला आठवेना. पण
ज्या ददवशी ब्रश के ले िेंर्व्हा कोपर्यािील स्टेनलेस स्सकमध्ये िोंड खळबळिाना रक्ताच्या
रे र्ा ददसल्यासारखे त्याला वाटले होिे. स्टेलारच्या प्रवासाचे वणथन वाचिाना स्कर्व्ही
झालेल्या खलाशांच्या हहरड्या त्याला आठवल्या. अजून दकिी ददवस आपण स्कर्व्हीपासून दूर
राहू शकिो याचा हवचार त्याच्या मनाि सुरू झाला. ोखाद्या हाडथ ब्रशने हहरड्या
घासण्यापेिा सरळ आरशाि दाि पहावे असा हवचार करून दर्ल आरशासमोर उभा
राहहला.
--------आपणहून स्कर्व्ही कसा होिो याचे संशोधन हवल्यम स्टाकथ यानी अठराव्या
शिकाच्या मध्यास के ले. हवल्यम स्टाकथ हा हब्ररटश डॉसटर पूवी बेंजाहमन फ़्रॅंकहलन याना
भेटलेला होिा. बेंजाहमन फ्रॅंकहलनचे ोकमेव र्ॅ ड म्हणजे र्क्त ब्रेड खाणे व पाणी हपणे.
1939 साली हावडथ मेहडकल स्कू ल मधील जॉन क्रॅंन्डॉन यानी मुद्दाम स्कर्व्ही शरीराि उत्पन्न
होण्यासाठी प्रयत्न के ले. आहाराि सी हर्व्हटॅहमन पूणथपणे घेण्याचे बंद के ल्यानंिर बारा
आठवड्यानी स्कर्व्हीची पहहली लिणे ददसायला लागली. ब्रेड क्रॅकसथ,चीझ,अंडी, साखर,
चॉकलेट व बीअर यावर त्यानी ददवस काढायला प्रारं भे के ला होिा. दुसर्या महायुद्धाि
इं ग्लंडमधील शेर्ील्ड येर्ील काहीं र्व्हॉलेंरटअर सैहनक हर्व्हटॅहमन सी च्या अभावाने काय
होिे याच्या प्रयोगाि सहभागी झाले. त्यांच्या खाद्यामधील हर्व्हटॅहमन सी पूणथपणे काढू न
घेिलेले होिे. चार िे अकरा आठवड्यानी त्यांच्या रक्तािील सी हर्व्हटॅहॅँ मनची पािळी
कोणत्याही परीिणामध्ये ददसेनाशी झाली. वीस आठवड्यानी त्यांच्या हनिंबावरील व
मांडीच्या आिील बाजूस असलेल्या के सांच्या मुळाशी रक्त साठू लागले. दहापैकी सहा
व्यक्तींच्या त्वचेखाली रक्त साठले. सर्व्वीस आठवड्यानी त्यांच्या झालेल्या जखमा बर्या होणे
र्ांबले. जखम बरी होणे र्ांबल्याने हे सैहनक युद्धासाठी हनरुपयोगी ठरवले गेले.
छत्तीसाव्या आठवड्याि दहापैकी नऊ सैहनकांच्या हहरड्या हनळसर जांभळ्या
होऊन सुजल्या. ोक बावीस वर्ाथचा र्व्हॉलेंरटअर व्यायामानंिर कोसळला. त्याला
हृदयहवकार झाल्याचे हनदान करण्याि आले. दुसरा छािीमध्ये दुखायला लागल्याने
अपरात्री रुग्णालयाि अॅडहमट झाला. त्याचे हनदान

हृदयामधून आकुं चनाच्या वेळी

अपसामान्य आवाज- हसस्टॉहलक मरमर करण्याि आले. हिसर्या सैहनकाच्या छािी ि
दकरण परीिेमध्ये पूवीपासून असलेल्या ियाच्या संसगाथची अहिररक्त वाढ झालेली

आढळली. त्वररि हर्व्हटॅहमन सी च्या भक्कम डोसामुळे सवथ िक्रारी दूर झाल्या. कमीिकमी
दहा हमहलग्राम हर्व्हटॅहमन सी कमीिकमी िािडीने सवथ र्व्हॉलेंरटअरना दररोज ददल्यानंिर
दोन आठवड्याि सवांच्या प्रकृ िीमध्ये चांगलीच सुधारणा झाली. दहा िे चवदा आठवड्याि
सवथजण ठणठणीि बरे झाले.
हवहवध जैवरासायहनक हवश्लेर्णामधून वैज्ञाहनकाना हर्व्हटॅहमन सी शरीराच्या प्रहर्न
हनर्णमिीमधील महत्वाचा भाग आहे हे समजले. प्रत्येक पेशीमध्ये प्रहर्न हनर्णमिी सिि चालू
असिे. पेशीिील हझजलेले भाग बनवण्यासाठी प्रहर्ने आवश्यक आहेि. बालकाच्या पहहल्या
काहीं वर्ाथि अधाथ टन प्रहर्ने ियार होिाि. िर उवथररि आयुणतयाि सु पाच टन वजनाची
प्रहर्ने ियार होिाि. पेशीमधील रायबोसोम मध्ये प्रहर्ने वीस अहमनो आम्लापासून
आवश्यकिेनुसार दीड लाखाहून अहधक प्रकारची प्रहर्ने बनवली जािाि. यािील ोक
महत्वाचे प्रहर्न म्हणजे कोलॅजेन. अत्यंि हचवट व लवहचक कोलॅजेन अहस्र्, स्नायूबंध,
कं डरा, रक्तवाहहनीचा आिील र्र व त्वचेिील भाग आहे. उदाहरणार्थ कािडे म्हणजे
जनावरांचे रटकवून ठवलेले कोलॅजेन. कोलॅजेनची दुसरी र्व्हरायटी 'इलॅहस्टन' या नावाने
ओळखली जािे. संयोजी उिीिील बंध इलॅहस्टनने बनलेले असिाि. रक्तवाहहन्यांची
लवहचकिा इलॅहस्टन िंिूमुळे रटकू न राहिे.
हवर्व्हळणारर्या

सेंट

पीटर

वरील

कमथचा-यांचा

शरीरािील

उिी

व

रक्तवाहहन्यामधील कोलॅजेन प्रहर्नाच्या कमिरिेमुळे चक्क उसवल्यासारखे झाले होिे.
सुिाची दोरी जुनाट झाल्यानंिर र्ु लिे िसे (सध्या आपल्याला र्क्त नायलॉनची दोरी ठावूक
आहे पण अजूनही ग्रामीण भागाि वैलाच्या नाकाि वेसण सुिी दोरीची व बैलगाडीचा
कासरा सुिी असिो. ) सवथ कमथचार्यामधील कॅ प्पटन बेटरगची प्रकृ िी अत्यवस्र् पािळीस
पोहोचली होिी. त्याला दकनार्यावर हशडापासून कसेबसे बनवलेल्या िंबूमध्ये बसवलेले
होिे. बेटरग याने स्टेलारला ज्या दकनार्यावर आपण उिरलो आहोि त्याबद्दल त्याचे मि
हवचारले.
'मला हवचाराल िर कॅ मॅचेत्का सारखे हा भाग मला मुळीच ददसि नाही. ' स्टेलारचे
उत्तर.
' जहाज वाचवण्याचा मला दुसरा कोणिाही मागथ ददसि नाही. जहाजाला वाचणे
आिा र्क्त परमेश्वराच्या हािाि आहे. ' कमांडटं बेटरग म्हणाला. जहाजावरील डॉसटर या
नात्याने स्टेलार बेटरगला अधूनमधून िपासि होिा. त्याने बेटरगला पाणी व अन्न देण्याचा

प्रयत्न के ला. त्याच्या खाण्याि ऑटरच्या कोवळ्या हपलांचे मांस हमसळले. हे पचण्यास हलके
असिे हे स्टेलारला ठावूक होिे. पण कमांडटं ला या मांसाचा िीव्र हिटकारा होिा. यावेळी
सुद्धा सेंट पीटर वरील ऑदर्सर स्टेलारचे ऐकण्याच्या हस्र्िीि नर्व्हिे. असे करून आपल्या
पायावर त्यानी धोंडा मारून घेिला. आपल्या हेकटपणाने स्वि:चे नुकसान करणे हा त्यांचा
स्वभाव बनला होिा. स्टेलार याउलट पररहस्र्िीशी जुळवून घेि गेल्याने हजवंि राहहला.
टारहमगान पक्ष्याचे मांस खाऊन त्याच्या शरीराि िाकि राहहली होिी. बेटरग ची हस्र्िी
ददवसेददवस खालावि गेली. त्याच्या त्वचेवर उवां वाढल्या.
(उवांचे दोन प्रकार आहेि डोकयािील व शरीरावरील. शरीरावरील उवा गचाळ

घाणेरड्या कपड्यामध्ये वाढिाि. त्या त्वचेमधून रुग्णाचे रक्त हपिाि. कपडे काढू न टाकले
िर त्या कपड्यामध्ये राहिाि पण त्वचेवर कधीच ददसि नाहीि. धमथशाळा, सैहनकांचे
खंदक, जेर्े अहिशय दाटीवाटीने माणसे राहिाि अशा रठकाणी शरीरावरील उवांचा
प्रादुभाथव होिो. याला ोकमेव उपाय स्विंत्र स्वच्छ हबछान्यावर झोपणे. जहाजावर ही
हस्र्हि अशसय. )
बेटरगने स्वि:ला कमरे पयंि वाळू ि पुरायला सांहगिले. कमांडटं बेटरगच्या
नोकराना आिा स्वि:चा जीव वाचवायचा होिा. नोकरानी लगेचच त्याची आज्ञा पाळली.
8 हडसेंबर 1741 या ददवशी सूयोदयापूवी दोन िास कमांडटं बेटरगचा मृत्यू झाला.
स्टेलारच्या डायरीि हलहहल्याप्रमाणे 'जर आम्ही कॅ मॅचेत्काला पोहोचलो असिो िर उबदार
हनवारा आहण िाजे अन्न हमळाले असिे िर कमांडटं जगला असिा. त्याचा मृत्यू उपासमार,
र्ंडी, िहान, उवा व हनराशेमुळे झाला. बेटरगच्या सांधे व पायावर स्कर्व्हीच्या खुणा
ददसायला लागल्या होत्या. िो शेवटपयंि बोलि होिा. त्याची हवचारशक्ती व हनणथयशक्ती
शाबूि होिी. शेवटपयंि आपल्या मूळ रठकाणी परिू शकलो नाही याची खंि त्याच्या मनाि
होिी. पण अशाही हस्र्िीि मोकळ्या आकाशाखाली जेर्े त्याचा मृत्यू झाला त्याहून अहधक
चांगली जागा त्याला हमळाली नसिी. '
-----------सलूनच्या कोपर्याि लटकवलेल्या आरशामध्ये दर्लने

आपल्या हहरड्या पाहून

घेिल्या. आरशावर बारा र्व्होल्टचा बल्ब उदास प्रकाश र्े कि होिा. त्याला हहरड्या र्ोड्या
काळसर झाल्यासारखे वाटले. दािांचा रं ग िांबूस झाल्याचा भास त्याला झाला. बोडॉसस
वाइनचा हा पररणाम असावा. त्या आधी मांडीच्या मागील बाजूस असलेली के सांची मुळे

पहावी असा हवचार त्याच्या मनाि आला. झटकन त्याने जीन ट्राउझर काढली. शॉटथ खाली
सरकवली शटथचा मागील भाग वर के ला आहण मान वळवली. त्याला मागील बाजू नीट
ददसेना. आपला हाि कु ल्ल्यावरून दर्रवला. लहान पुटकु ळ्या हािाला लागल्या. त्याखाली
मांडीवर हनळसर झाक असलेल्या िीन चार पुटकु ळ्या त्याला ददसर्या. हे पहहले स्कर्व्हीचे
लिण िर नर्व्ह?
े
ोका हािानी ट्राउझर वर ओढि िो सलूनमध्ये िक्तपोशीवर हवखुरलेल्या
पॅकेटसच्या दढगार्याि हर्व्हटॅहमन सी असलेले काहीं सापडिे काय याचा शोध घेि होिा.
----------कमांडटं बेटरगच्या मृत्यूनंिर कमथचार्यापैकी अनेक जण जगण्यासाठी धडपडू
लागले. दक्रसमस पयंि बर्याच जणांची प्रकृ िी सुधारली. शरीराि िाकि आली. आलेल्या
नव्या वादळाने सेंट पीटर जहाज दकनार्यावर ढकलले गेल.े जहाजाची नाळ वाळू ि रुिून
बसली. असे जहाज समुद्राि ढकलणे म्हणजे आत्महत्या करण्यासारखे होिे. बेटावर शोध
मोहहमेवर गेलल
े े कमथचारी दोन चार ददवसांच्या अंिराने परिले. या पूणथ बेटावर कोठे ही
मानवी वस्िीच्या खुणा आढळल्या नाहीि. स्टेलारला याचा अंदाज पूवीपासून होिा. हनराश
होऊन परिलेल्या

कमथचार्याना हहवाळ्यानंिर पुन्हा उन्हाळा सुरू होईपयंि जगणे

आवश्यक होिे.
हहवाळ्याि

सागरी सस्िन प्राणी हा त्यांचा खाण्याचा प्रमुख स्त्रोि बनला.

ोहस्कमो हपढ्यानहपढ्या मांसाहार करीि असले िरी त्याना स्कर्व्हीचा कधीही प्रादुभाथव
झाला नाही. याचे कारण कमी हशजवलेले ककवा कच्चे मांस िसेच खाणे. साडे िीन औंस
सीलच्या कच्या यकृ िामधून दररोज पुरेसे सी हर्व्हटॅहमन उपलब्ध होिे. (ोक औंस म्हणजे
28 ग्रॅम; साडेिीन औंस म्हणजे शंभर ग्रॅम) ककवा दोन िे िीन पटनड सीलचे मांसामध्ये
िेवढ्याच वजनाचे हर्व्हटॅहमन सी असिे. हशजवण्यासाठी अहधक उणतणिा ककवा प्राणी
मारल्यानंिर त्याचा अहधक वेळ हवेशी संपकथ आला म्हणजे हर्व्हटॅहमन सी चे हवघटन होिे.
कॅ नडा व उत्तर अमेररके िील युकान इं हडयन जमािीचे लोक उं दराच्या अहधवृक्क ग्रंर्ी सी
हर्व्हटॅहमनची कॅ पसूल खाल्याप्रमाणे घशाि सोडि असि. मांचुररया, ग्रीनलॅंड व शीि उत्तर
प्रदेशािील हरणाचे यकृ ि व वृक्क िाज्या हशकारीमधून काढू न अजूनही खाल्ले जािे. र्व्हल
े च्या
त्वचेखाली ब्लबर नावाचा ोक र्र असिो. ब्लबर मध्ये मोठ्या प्रमाणाि हर्व्हटॅहमन सी
साठलेले असिे. या सवथ सागरी सस्िन प्राण्यांच्या शरीराि ग्लूकोजपासून हर्व्हटॅहमन सीची
हनर्णमिी होिे. जहमनीवरील सस्िन प्राण्यामधील हगनी हपग, र्ळे खाणारे वटवाघूळ, मानव

व हबन शेपटीचे कहप याना ग्लूकोजपासून सी हर्व्हटॅहमन बनविा येि नाही. यासाठी
आवश्यक ोल गुलॅनोलॅसटोन ओहससडेझ हवकराचा अभाव मानवी यकृ िामध्ये असल्याने
मानवामध्ये ग्लूकोजचे रूपांिर अॅस्कॉर्णबक अहसड (हर्व्हटॅहमन सी)

मध्ये होि नाही.

लालबुड्या बुलबुल या पिीवगाथपैकी ोकमेव पिी आवश्यक हर्व्हटॅहमन सी खाण्यािून
हमळविो. त्यामुळे अन्नामधून हवटॅहमन सी घेणे हा ोकमेव पयाथय मानवासमोर आहे.
िाज्या मांसामुळे खलाशांच्या रक्तािील अस्कॉर्णबक आम्लाची पािळी सुधारायला
लागली. अवयवामध्ये अस्कॉर्णबक आम्ल शोर्ले गेले. उपलब्ध अस्कॉर्णबक आम्लामुळे
अहधवृक्क ग्रंर्ी ोहपनेदफ्रन व नॉरोहपनेदफ्रन स्त्रवू लागल्या. शरीर कसल्याही िाणाखाली
असेल िर र्ाइट ऑर फ्लाइट ' भांडा ककवा पळ काढा' हा शरीराचा प्रहिसाद ोहपनेदफ्रन नॉर ोहपनेदफ्रन संप्रेरकामुळे होि असिो. या संप्रेरकामुळे हृदय दक्रयेचा वेग वाढणे,
रक्तवाहहन्या हवस्िृि होणे, रक्तामध्ये अहधक ऊजेसाठी ग्लूकोजचा अहधक पुरवठा होणे असे
पररणाम होि असिाि. खलाशी कायम जीवन मरणशी झुंजि असिाि. अशा व्यक्तीना सी
हर्व्हटॅहमनची हनिांि आवश्यकिा असिे.
त्याना दररोज 10 हमग्रॅ सी हर्व्हटॅहमन खाण्यािून उपलब्ध झाले असे गृहहि धरले
िर सेंट पीटर वरील कमथचारी दोन आठवड्याि सामान्य झाले असे म्हणायला जागा आहे.
त्यांचे सैल दाि पुन्हा हहरड्यानी आवळू न धरले, शरीराि िाकद आली, त्वचेचा रं ग पूवथवि
झाला. अपवाद र्क्त त्वचेखाली झालेल्या रक्तस्त्रावाचा िी आणखी काहींददवस िांबूस
िपदकरी रं गाचीच रहाणार. दहा िे चवदा आठवड्याि हहरड्या पूणथपणे सुधारल्या.
लांबलेल्या हहवाळ्यामुळे व र्ारसे काम नसल्याने िंबूमध्ये जुगार व भांडण हा
नेहमीचा प्रकार चालू झाला. ऑदर्ससथनी िाबडिोब जुगार खेळण्यास बंदी घािली. र्ंडी
कमी झाल्यानंिर सेंट पीटरच्या र्ळ्या व लाकडापासून लहान बोट बनवण्याचे काम चालू
झाले. गोंधळाच्या हस्र्िीिून ोकत्र काम करण्याचा नवा आदशथ कमथचार्यानी घािला.
कमथचार्यापैकी बारा व्यक्तीना लाकू डकाम कसे करायचे हे ठावूक होिे. पूणथ वेळ काम करून
िे बोटबांधणीच्या कामावर असि. हशल्लक व्यक्ती हशकार व मांस रटकवून साठवून
ठे वण्याच्या मागे लागले. बर्थ हविळल्यानंिर भरपूर प्रमाणाि मासे हमळू लागले. ोक ददवस
मासे पकडण्यासाठी जाळे टाकले म्हणजे आठ ददवस पुरिील ोवढे मासे हमळि. स्टेलारच्या
बारीक नजरे िून कॅ मचेत्कावर ज्या प्रकारचे गवि होिे त्याचा ोक प्रकार, सराना हलली,

रानटी सेलरी, ऑयस्टर लीर्, स्कर्व्ही ग्रासचे सॅलड, ब्रोकोली सारखी वनस्पहि यांचे सूप
करून प्रत्येकाने ोक बाउल भरून िे हपण्याची सक्ती स्टेलारने के ली.
जुलै महहन्याच्या मध्यावर जहाजाची नाळ नव्याने जोडण्याि आली. दुसर्या
महहन्याि जहाजावरील दोर्या, कप्पप्पया, वल्ही बनवली. जुन्या डोलकाठीपासून नवी लहान
डोलकाठी बनली. हशडे हशवून घेिली. वाचवलेल्या हपठापासून हबहस्कटे बाजली. सी काऊ
चे मांस खारवून हपपामधून भरून ठे वले. ऑगस्ट 13 ला बेचाळीस र्ू ट लांब जहाज बनले.
त्याचे बारसे पुन्हा ोकदा सेंट पीटर असे झाले. मूळ 78 कमथचार्यापैकी उरलेल्या 46 जणाना
जहाजावर झोपण्यासाठी पुरेशी जागा नर्व्हिी. पण खाद्य हशडे दोर्या यांच्या गदीि
प्रत्येकास आळीपाळीने हवश्रांिी हमळे ल याची खबरदारी ऑदर्ससथनी घेिली. जहाजावरील
मौल्यवान भाग म्हणजे हशकार के लेल्या के साळ ऑटरची नऊशे कािडी. उिरलेल्या बेटाला
त्यानी बेटरग आयलंड असे नाव ददले.
उत्तम वारा व स्वच्छ सूयथप्रकाश यांच्या सोबिीने बेटरग आयलंडच्या दहिणेस
वळसा घालून बेटावरील डोंगर दर्या शेवटचे पाहून त्यानी बेटाचा हनरोप घेिला. के वळ
ईश्वराच्या कृ पेने व सामुदाहयक जबाबदारीमुळे आम्ही सुखरूप परिलो असे स्टेलारने हलहून
ठे वले.
---------उघड्या पायानी दर्लने खाली हवखुरलेल्या पॅकेटवरील नावे व त्यािील समाहवष्ट
गोष्टी हपिळी ददव्याच्या उजेडाि वाचायला सुरवाि के ली. हचली कॅ न हर्व्हटॅहमन सी शून्य
टक्के, िळलेले बीन्स - शून्य टक्के , टू र्पेस्ट - मुळीच नाही, साखर , कॉर्ी शसयच नाही,
स्पॅगेटी चे पॅकेट शून्य टक्के. त्याच्या पायाशी असलेल्या बटाटा हचप्पस चा आवाज झाला.
बॅगेवर हलहहलेले वाचून त्याला हर्थवायू झाला. पंधरा हचप्पस मधून सहा

हमहलग्राम

हर्व्हटॅहमन सी उपलब्ध. पण स्कर्व्हीपासून वाचायचे असेल िर दररोज दहा हमहलग्राम
हर्व्हटॅहमन सी ची आवश्यकिा होिी. िरीपण त्याने हचप्पसची बॅग उघडली. हािाि माविील
िेवढ्या हचप्पस त्याने िोंडाि कोंबल्या. साल्साचा ोक कॅ न त्याच्या पायाने लांब गेलाहोिा.
सध्या साल्सा हा ोकमेव पदार्थ िाज्या भाज्याऐवजी उपलब्ध होिा. आणखी ोकदा हचप्पस व
साल्सा यांचा त्याने र्डशा पाडला.
िेवढ्याि त्याला ग्रेप कू ल ोड ची पॅकेटस सापडली. ोका पॅकेटमध्ये हर्व्हटॅहमन सी
सहा हमहलग्राम वाचून िो खूर् झाला. बॉसस मध्ये बहात्तर कू ल ोड ची पॅकेटस सध्या पुरेशी

होिी. (कू ल ोड हे र्ळापासून के लेले पावडर स्ड्रक 1927 पासून अमेररके ि हमळिे. मूळ
र्ॅ सटरी नेब्रास्का मध्ये आहे. ) ोका पॅकेटमध्ये दोन ग्लास स्ड्रक बनिे. ोका दमाि दोन ग्लास
स्ड्रक घेिल्याने त्याला धीर आला. आिा जांभळ्या पुटकु ळ्यांचे त्याला काहीं वाटेना.
डेकच्या आिील बाजूस स्सकच्या खाली असलेल्या शेल्र्मध्ये त्याची नजर गेली.
स्टेलार जनथलच्या जवळ ोक खाकी खोके होिे. खोके हलवल्यानंिर त्यामध्ये काहीं िरी
वाजल्याचा त्याला भास

झाला. िाजी सुकवलेली र्ळे असावीि या कल्पनेने त्याने

खोसयाचे आवरण टराटरा र्ाडले आि ोक ब्राउन रं गाची बाटली त्यावरील लेबल हर्व्हटॅहमन
सी 500 हमहलग्राम . बाटली सोबि ोक हचठ्ठी 'िुझ्या सुरहिििेसाठी लर्व्ह मायनाथ' दर्लचे
डोळे भरून आले.
---------

हर्व्हटॅहमन सी असलेली र्ळे ग्रेप फ्रूट, संत्री, मोसंबी, दकवी वगैरे.

उणतमाघाि

ोकदा स्पधेमध्ये टेकडीवर पोहोचले म्हणजे स्जकल्यासारखे झाले. त्यानंिर खाली
उिरल्यानंिरच हवश्रांहि. आिा लवकरच उिार चालू होणार.

हेलमेट मधून जािाना

वार्याचा हशटीसारखा आवाज येि होिा. सायकलच्या स्पोक मधून वारा कापल्याचा येणारा
आवाज मात्र वेगळा होिा. जमथनीिील ोका सवाथि मोठ्या सायकल कं पनीने ही स्पधाथ
स्पॉन्सर के लेली होिी. पहहले पाररिोहर्क पन्नास हजार यूरोचे होिे. अमेररके िाल खडिर
अलाबामा स्टेट मधील शंभर मैलाचा रर् ट्रॅक ददलेल्या वेळेि पूणथ करणे हे आर्व्हान र्ार
र्ोड्या सायकलपटू नी स्वीकारलेले होिे. पहहले काहीं मैल रस्िा सोपा व दुिर्ाथ दुकाने
रे स्टॉरं ट असलेला होिा. त्यानंिर मात्र चढ धूळ व दगड गोटे सोबिीला होिे. आपल्या
बरोबर असलेल्या स्पधथकाना ज्यूहलयाने कें र्व्हाच मागे टाकले होिे. पहहली टेकडी हिने सहज
पार के ली. हिचा प्रहशिक नेहमी म्हणायचा पहहला अॅटॅक जो करिो िोच यशस्वी होिो.
हिने मागे वळू न पाहहले नजरे च्या टप्पप्पयाि दुसरे कोणीही नर्व्हिे.
ऑल टेरेन सायकल चालवणे हा हिच्या हािाचा मळ होिा. आजपयंिच्या हिने
र्क्त पन्नास मैलांच्या शयथिीि भाग घेिलेला होिा. आजची हस्र्हि र्ोडी वेगळी होिी. पण
शयथि स्जकणे अशसय मुळीच नर्व्हिे. सोबि असलेल्या स्पधथकामध्ये ोक इटाहलयन फ्रेंच व
कोलंहबयामधील सवोत्कृ ष्ट सायकलपटु होत्या. ज्यूहलयाला आपली िमिा ठावूक होिी. पण
स्पधेि भाग घेिल्याहशवाय याचा िाण आपण सहन करू शकिो की नाही हे कसे कळणार?
हिच्या डोसयािील प्पलॅन जरा वेगळा चाललेला होिा. मागून आलेल्या स्पधथकाना धक्का देणे
व त्यानंिर आरामाि उिारावरून पुढे गेले म्हणजे शयथि स्जकण्याची शसयिा अहधक. मागून
येणारे स्पधथक हिच्यापयंि पोहोचणार नाहीि असा हिचा अंदाज.
हा वळणावळणाचा सरळ चढि जाणारा रस्िा र्ोड्याच वेळाि संपल
े असे हिला
वाटले. आिापावेिो चढावर पॅडल मारून हिच्या मांड्या व स्पढर्या भरून आल्या होत्या.
मान, खांदे व पाठ दुखायला लागली होिी. ोका पाठोपाठ ोकदा डाव्या व नंिर उजव्या
पायाचे स्नायू पाय वर खाली करिाना हिचे शरीर वर खाली होि होिे. आपल्याला लवकर
र्कवा िर आला नाही ना? अलाबामा स्टेटमध्ये उन्हाचा िडाखा चांगलाच बसिो. हवा
र्ु फ्र्ु साि घेणे म्हणजे गरम वार् आि घेण्याप्रमाणे झाले होिे. दीघथ श्वास घ्या हिला

हमळालेला पहहला धडा. पण िापमान वाढल्याने चढावर पहहला हगअर टाकलेली मोटार
जशी िापून बंद होण्यापूवीचा आवाज काढिे िसे हिचे झाले होिे. हिच्या सायकलचा वेग
कमी झाला होिा. हिने सायकल र्ांबवली पॅडलवर पाय िसाच ठे वून मागे वळू न पाहहले.
मागील स्पधथक ोकत्र पण ोका हनहश्चि वेगाने पुढे सरकि होिे. हिने पायडल पुढे दाबले
पुढ्याि ोक दीड मैलावर बीच वृिांची सावली हिला ददसली.
अजून वेग वाढव हिच्या मनाने हिला सांहगिले. आधीच ऊन िापलेले होिे. हिच्या
मानेिून काखेिून व पायांच्या घडीिून घामाच्या धारा वाहि होत्या. आजच्या अंदाजानुसार
िापमान 43- 44 अंश होईल असा अंदाज होिा. बीच वृिांची पाने गडद हहरव्या रं गाने
कोणीिरी

रं गवल्यासारखी

ददसि

होिी.

हिच्या

प्रहशिकाने

अलाबामामधील

ह्युहमहडटीबद्दल हिला आधीच सांहगिलेले होिे. या प्रकारची ह्युहमहडटी युरोपमध्ये कधीही
अनुभविा येि नाही. या हवामानाची सवय होण्यासाठी हिला दोन आठवडे आधी
अलाबामामध्ये येणे आवश्यक होिे. बाहल्टक समुद्रावरून येणारे र्ंड वारे घेि घरी सराव
करण्यापेिा अलाबामामध्ये के लेला सराव अहधक महत्वाचा आहे याची पूवथसूचना हिला
होिी. प्रहशिकाचे न ऐकणे महागाि पडणार असे हिला आिा वाटून काय उपयोग?
प्रहशिकाहशवाय शयथि पूणथ करण्याहशवाय दुसरा उपाय नर्व्हिा. शयथि मध्येच सोडू न
परिण्याोवढे पैसेही जवळ नर्व्हिे. शयथि स्जकण्याचे हिचे काहीं स्वि:चे आडाखे होिे. बीच
वृिांच्या सावलीि हवश्रांिी घेणे सहज शसय होिे पण त्यासाठी पहहल्या बहिसाची रक्कम
हािाि पडायला हवी. ोकदा टेकडीच्या माथ्यावर गेले म्हणजे त्यानंिर असलेल्या
उिारावरून खाली जाणे ोवढाच कष्टाचा भाग आहे. पैसे हमळाल्यासारखेच आहेि.
दुदव
े ाने आज उणतमा खूप आहे.
----------वैद्यकीय दृणतट्या जीजस ख्राइस्टचा मृत्यू उणतणिेमुळे झाला असावा. पर्णशया व
भूमध्य सागराभोविीअसलेल्या राज्यांच्या पद्धिीनुसार क्रूसावर चढवून मृत्यू येण्याची वाट
पहाणे हे सोपे होिे . ोकदा क्रूसावर चढवले म्हणजे दोन िीन ददवसानी मृत्यू ओढविो.
अशा हशिेचे प्रदशथन हाच मुळी त्याची जाहहराि करण्याचा हेिू. हशिेची सामान्य व्यक्तीला
भीिी वाटणे आपोआप घडिे. आणखी ोका िकाथनुसार हािाि पायाि व छािीि हखळे
ठोकले म्हणजे हािा पायांचे स्नायू काम करीि नाहीि. छािीिील हखळ्यामुळे श्वसन र्ांबिे.
क्रूस भर उन्हाि उभा के लेला असिो. शरीराच्या िापमान कमी करण्याच्या यंत्रणेमुळे
पायाच्या रक्तवाहहन्या मोठ्या होिाि व त्याि रक्त साठिे. पण पायांची हालचाल झाली
नाही िर पायािील रक्त हृदयाकडे जाि नाही. रक्तवाहहन्यामधील झडपा पायािील रक्त

वर ढकलि नाहीि. पायामधील धमन्या व हशरामध्ये बरे च रक्त साठू न राहिे. मेंदस
ू पुरेसे
रक्त उपलब्ध होि नाही. यामुळे उन्हाि बराच काळ गाडथ ड्यूटी करणारे सैहनक पायांची बोटे
बुटािल्या बुटाि हलवि राहिाि. रक्तवाहहन्यामधून रक्ताहभसरण होण्यासाठी हे आवश्यक
असिे. असे के ले नाही िर िे उभ्या उभ्या कोसळिाि. आडवे झाल्यानंिर मेंदक
ू डे रक्तपुरवठा
सुरहळि होिो व नंिर िे शुद्धीवर येिाि.
उभ्या हस्र्िीि िासनिास हालचाल करिा न आल्याने क्रूसावर चढवलेली व्यक्ती
हळू हळू बेशुद्ध होिे. चेहर्याचे िापमान कमी होिे. हृदयदक्रया व श्वसन मंदाविे. याचा
शेवट मृत्यूि होिो. अशा व्यक्तीच्या पायाि लोखंडी घट्ट बेड्या घािल्या िर रक्तवाहहन्या
र्ु टू न रक्तस्त्रावाने मृत्यू ओढविो. ोका ऐहिहाहसक प्रसंगाि क्रूसावर चढवलेली व्यक्ती प्रत्यि
मृि झालेली नसली िरी मृि झाल्यासारखे वाटल्याने क्रूसावरून खाली उिरवली. काहीं
िास र्ंड रठकाणी आडवी झोपवल्यानंिर रक्तदाब सामान्य झाला व व्यक्ती पुन्हा हजवंि
झाली. जीजस गुहम
े धून दारावरील हशळा उघडू न पुन्हा बाहेर आला याचे वैद्यकीय कारण
असे असू शकिे. "risen from the dead".
जुन्या करारािील अनेक घटनांमध्ये उणतम्यामुळे मृत्यू ही कल्पना वारं वार आलेली
आहे. नरक म्हणजे जळिी खाई अशी कल्पना भारिािही रूढ आहे. जुडाइझम, हख्रश्चन व
इस्लाम या िीनही परं परा भाजणार्या िापलेल्या वाळू ि व रे िाड भूप्रदेशाि जन्मलेल्या
आहेि. असह्य ऊन व िहानेने व्याकू ळ होणे ही पापी व्यक्तीला झालेली हशिा. इकडे
युरोपािील र्व्हायककग यांच्या कल्पनेप्रमाणे नरक म्हणजे गोठलेली हाडे र्ोडणारी र्ंडी व
अंधार. सूयथप्रकाशाचे दशथनही नाही. बायबलमध्ये उणतमाघािाने मरण पावलेल्यांच्या कर्ा
रठकरठकाणी आहेि. उदा मॅनास्सेस कडक उन्हाि बालीचे पीक काढिाना मरण पावला.
अरब लोक उणतमाघािाला हसररअॅहसस या नावाने ओळखायचे. याचा उगम उन्हाळ्याि
ददसणार्या 'हसररयस' व्याध िार्याबरोबर आहे. व्याध हा 'डॉग स्टार म्हणून अरबस्िानमध्ये
ओळखला जािो. सूयाथमागे लागलेला हसररयस हा हमखास उन्हाळ्याि ददसणारा िारा.
हख्रस्िपूवथ 24 मध्ये रोमन सैन्याने अरब प्रदेशावर हल्ला के ला. अरब सैन्यापेिा रोमन
सैहनकांची उणतमाघािाने अहधक हाहन झाली. प्रारं भी भारिाचा शोध घेण्यासाठी गेलल्े या
युरोहपयन लोकानी खुणतकीचा मागथ शोधण्याचा प्रयत्न के ला. त्यािील बहुिेक कडक उन्हाशी
सामना करिा न आल्याने मधूनच परिले. हब्ररटश सैन्य भारिाि सिि उन्हापासून रिण
करण्यासाठी हपर् गुंडाळू न के लेली हॅट वापरि असि. अजूनही उन्हापासून संरिण
करण्यासाठी ज्या खाकी हॅटस वापरल्या जािाि हॅटच्या आि भारिाि दलदलीच्या प्रदेशाि
उगवणार्या

ऐहस्चनोमीन अस्परा नावाच्या वनस्पिीच्या आंिरभागाि असलेल्या

भेंडासारख्या भागाचा उपयोग के लेला असिो. अत्यंि हलकी व उणतणिारोधक असल्याने
उन्हापासून डोकयाचे उत्तम रिण या हॅटमुळे होिे.
2015 साली भारिाि आलेल्या उणतणिेच्या लाटेि 2,500 व्यक्ती मरण पावल्या.
त्यािील 1735 ोकट्या आंध्रप्रदेशािील होत्या. खम्माम, झासरगुडा, हैद्राबाद या रठकाणी
िापमानाची नोंद 45 अंश से हून अहधक नोंदवली गेली. यािील खम्माममध्ये िापमान 48
अंश से होिे. महाराष्ट्राि चंद्रपूर मध्ये िे 47. 6 अंश गेलल
े े होिे. उणतमाघाि कोणालाही होऊ
शकिो. पण वृद्ध, अहधक वजन असलेले , दीघथकालीन हृदयहवकार असल्यास व मद्यपानाची
सवय असणार्याना उणतमाघाि लवकर होिो. ोके कटे राहणारे , घरी काळजी घेण्यासाठी
पुरेशी माणसे नसणारे , सवाथि वरच्या मजल्यावर राहणारे याना उणतमाघािाची भीहि असिे.
हसस्लग र्ॅ नमुळे उणतमाघािाची िीव्रिा कमी झाली िरी िापमान 35 अंश से च्या वर
गेल्यास हसस्लग र्ॅ न अपुरा पडिो.

आकृ हि उणतमाघाि लिणे
र्ारशी हालचाल न करणार्या व्यक्तीना उणतण वािावरणाि सिि राहण्याने
शरीराचे िापमान सावकाश वाढिे. अशा वेळी उणतमाघाि होण्याची शसयिा अहधक असिे.
खाणीिील कामगार, बांधकाम मजूर, बॉयलर शेजारी काम करणारे व वेस्ल्डग करणार्या
व्यक्ती उणतमाघाच्या बळी ठरिाि. उणतमाघाि होणार्या व्यक्तींचा दुसरा गट म्हणजे
सायकलपटु व र्ु टबॉल खेळाडू . कमीि कमी वेळाि त्याना अहिशय श्रम करावे लागिाि.
मानवी शरीराची अविापनाची िमिा अहधक आहे. म्हणजे शीि लाटेि शरीर
अहधक काळ िग धरून ठे वू शकिे. शरीराची ऊजाथ हनर्णमिी कें द्रे पुरेशी उणतणिा हनमाथण

करून ऊब पुरविाि. पण शरीराचे िापमान वाढि गेल्यास उणतमाघािाची लिणे त्वररि
ददसू लागिाि. हस्त्रया पुरुर्ांपेिा अहधक र्ंडी सहन करू शकिाि. याचे कारण त्यांच्या
त्वचेखाली असलेला मेदाचा र्र. पण उणतमा हस्त्रया र्ार काळ सहन करू शकि नाहीि.
शरीराचे िापमान नेहमीपेिा अहधक होि राहण्याचे पहहले लिण म्हणजे हीट इलनेस. या
प्रकारास नेमका मराठी शब्द उपलब्ध नाही. या प्रकाराि पायाकडील रक्तवाहहन्यांचा
आकार वाढल्याने पायावर सूज येिे. त्यानंिर मूच्छाथ ककवा आपण काय करिो आहे हे
समजि नाही. 500-1000 रुपयांच्या

नोटा बदलण्यासाठी रांगेि बराच काळ उभे

राहणार्या व्यक्ती मधूनच खाली कोसळण्याचे कारण उन्हाचा िडाखा हे आहे. उणतम्यामुळे
पाय, दंड ककवा पोटाि असह्य कळा येण्याची िीव्रिा शरीराि िार व पाण्याचा अभाव
यामुळे वाढिे. मी स्वि: नागपूरजवळील कामठी येर्े ऑदर्सर ट्रेस्नग स्कू लमध्ये ोक
महहन्याचे असे िीन ररफ्रेशर कोसथ के लेले आहेि. नागपूर व कामठी येर्ील िापमानामध्ये
र्ार र्रक नाही. प्रत्येक कोसथ मे जून महहन्याि चालू र्व्हायचा. उन्हाळा हहवाळा व
पावसाळा यािील दर्हजकल ट्रेस्नग सारखेच असायचे. पंचेकाळीस हमहनटांच्या हड्रल ककवा
पीटी मध्ये कपडे घामाने हभजून जायचे. पण ोक िास झाला म्हणजे दोनशे हमहल पाणी व
ऑरें ज गोळी यामुळे उन्हाचा त्रास कधीच झाला नाही. िीव्र उणतणिेमुळे शरीरािील िार
कमी होणे याला हीट ोसझॉशन म्हणिाि. हीट ोसझॉशन व उणतमाघाि यामध्ये र्रक आहे.
सििच्या उणतण वािावरणाि काम करण्याने शरीराचे िापमान शंभर िे ोकशे पाच अंश र्ॅ
पयंि वाढ्णे हे हीट ोसझॉशनचे लिण आहे. याची िीव्रिा उणतमाघािापेिा कमी असिे. हीट
ोसझॉशनमध्ये डोके दुखी, मळमळ, उलट्या, अधूनमधून र्ंडी वाजणे भरपूर घाम येण,े
रक्तदाब कमी होणे, नाडीचे ठोके जलद पडणे असे प्रकार ददसून येिाि.
हीट ोसझॉशन वर सावली, हवश्रांिी, पुरेसे पाणी हपणे, िार व साखर सरबिािून
घेणे असे उपचार के ले नाहीि िर अहधक गंभीर उणतमाघाि हस्र्हि ओढविे. या प्रकाराि
शरीराचे िापमान 105 अंशर्ॅ पेिा वाढलेले असिे. यािून वाचणे दकिी वेळ रुग्ण
उणतमाघाि हस्र्िीि आहे यावर अवलंबून असिे. त्वररि उपचार के ले िर अशी व्यक्ती वाचू
शकिे. उपचार म्हणजे त्वररि शरीराचे िापमान कृ हत्रम उपायानी कमी करणे. 1980 साली
अटलांटामधील स्वि:च्या फ्लॅटमध्ये वाळवंटाि हवहल जोन्स नावाची व्यक्ती बेशद्ध
ु ावस्र्ेि
सापडली. त्याच्या शरीराचे िापमान 120 अंश र्ॅ झालेले होिे. त्याला बर्ाथच्या पाण्याि
बुडवून त्याचे िापमान कमी करण्याि आले. दुसर्या ोका व्यक्तीच्या मोटारीचा पोलीस
गाडीशी दकरकोळ अपघाि झाला. त्याच्या जवळ मेर्ॅम्र्े टहमन नावाचे बंदी असलेले ोक
ड्रग पोहलसाना सापडेल म्हणून ोक ग्रॅम ड्रग हगळू न िो पळाला. त्याला शोधण्यासाठी

पोलीस त्याच्या मागे लागले. त्याच्या शरीराचे िापमान 113 अंश र्ॅ पयंि वाढलेले होिे.
अशा अवस्र्ेि त्याला पोहलसानी पकडले. त्याचे िापमान शंभर अंश पयंि उिरवण्याि
हॉहस्पटल यशस्वी झाल्याने त्याचे प्राण वाचले. सर्व्वीस िास िो कोमामध्ये होिा. पाचव्या
ददवशी त्याला रुग्णालयािून हडस्चाजथ हमळाला. हॉहस्पटलबाहेर पोलीस त्याची वाट
पहािच होिे. उणतमाघिाचा शरीराच्या सवथ अवयवावर हवपररि पररणाम होिो.
उणतमाघािाने मृत्यू ओढवण्याची शसयिा ऐंशी टक्के असिे. सवथच रुग्णालयाि उणतमाघावरील
उपचार हे अत्यंि िािडीने करण्याचे उपचार म्हणून के ले जािाि. नागपूर, चंद्रपूर,
अमराविी ही महाराष्ट्रािील सवाथहधक िापमान असणारी रठकाणे. शासकीय रुग्णालयाि
ोक पूणथ वॉडथ या रठकाणी उणतमाघाि रुग्णावरील उपचारासाठी राखून ठे वलेला असिो.
िापमान वाढि राहण्याची शरीराची प्रहिदक्रया अत्यंि वेगळी आहे. शरीराचे
वाढलेले िापमान कमी करण्यासाठी सावलीि बसणे, पाणी हपणे, स्नायूना हवश्रांिी देणे,
आडवे होणे असे उपाय के ले नाहीि िर शरीराचे िापमान अहधक वाढि राहिे. शरीराचे
िापमान कमी करणारी नैसर्णगक यंत्रणा कोलमडू न पडिे. पेशींचा चयापचयाचा वेग वाढिो.
त्यामुळे अहधकच उणतणिा हनमाथण होिे. पररणामी बेशुद्धी, झटके व मृत्यू येिो. गॅस बंद
के लेल्या कु करमधील अन्न जसे वार्े वर हशजिे िसे शरीरािील उिी हशजण्याची दक्रया होिे.
पंचेचाळीस हडग़्री से या िापमानास पेशीिील प्रहर्नांचे हवघटन होिे व मृत्यू ओढविो.
--------------अजून जोराि असे मनाशी म्हणि ज्यूहलयाने पॅडल दाबायला पुन्हा सुरवाि के ली.
हिच्या व मागे असलेल्या स्पधथकामधील अंिर वाढले पाहहजे जर िे कमी झाले िर िे परि
वाढवणे ोवढे सोपे नाही हे हिला ठावूक होिे. ोखादा रबर बॅंड िाणला म्हणजे िो
लांबहोिो. पण िाण कमी के ला म्हणजे टोके जवळ येिाि िसे हिचे झाले होिे. हिच्या
मांडीचे स्नायू ोकापाठोपाठ पॅडल दाबि होिे. सायकलची चेन मागील चाकाच्या स्प्रॉके टला
गहि देि होिी. अहधक िाकि म्हणजे कमी वेग. रस्िा अरुं द होि गेला. अजून चढ होिाच.
बीच मॅपल व ओक वृिांची सावली दहा पंधरा हमहनटाि आली म्हणजे सावलीमध्ये उन्हाचा
िडाखा बसणार नाही. हिचे लि पायाच्या स्नायूंची गहि, श्वासाचा वेग व सायकलचा
ोकसारखा येणारा आवाज यावर कें दद्रि झाले होिे. पण आलेल्या चढाने हिची गहि र्ोडी
कमी झाली.
र्ेंबानी जमा होणारा हिच्या घामाची धार कधी झाली हे हिला समजलेही नाही.
दर नऊ सेकंदामध्ये हिच्या त्वचेखालील वीस लाख घाम ग्रंर्ी आकुं चन पावून शरीरािील

पाणी सूक्ष्म र्ेंबाच्या स्वरूपाि बाहेर टाकि होत्या. िाशी पावणे दोन हलटर घाम अशा
वेळी शरीरािून बाहेर येि होिा. घाम म्हणजे 99. 5% पाणी व त्याि हवरघळलेले िार.
अधूनमधून िी सायकलच्या फ्रेमला अडकवलेल्या पाण्याच्या बॉटलमधून पाणी पीि होिी.
जठरामधून पाणी पुरेशा प्रमाणाि शोर्ले जाऊ शकि नाही. त्यामुळे दर पंधरा हमहनटानी
पाणी पीि राहहले िरी शरीरािून घामावाटे गेलल्े या पाण्याची पूणथ भरपाई जठराि दकिीही
पाणी ओिि राहहले िरी होि नाही. शरीरािील पाणी जोपयंि घामावाटे उत्सर्णजि होि
राहिे िोपयंि शरीरािील पाणी कमी कमी होिजािे.
र्ंड हवेि हिच्या शरीरािील पाण्याची त्वचेवरून जािाना बचि झाली असिी.
दर्हजससच्या भार्ेि याला उणतणिेचे प्रक्रमण असे म्हणिाि (कन्र्व्हस
े शन). िापमान ्त्तीस
अंशाहून अहधक असल्यास घाम हे शरीराचे िापमान कमी करण्याचे ोकमेव साधन आहे.
शरीराच्या चयापचयामधून बाहेर पडणारी उणतणिासुद्धा शरीराचे िापमान वाढण्यास मदि
करीि असिे. शरीर र्ंड ठे वण्याची यंत्रणा जर नीट काम करीि नसेल िर चयापचयामुळे
िाशी ोक अंश से ने शरीराचे िापमान वाढि राहिे. ोका िासाि 15-20 वॅट बल्बमधून
जेवढी उणतणिा बाहेर पडिे िेवढी उणतणिा ोकट्या मेंदम
ू धून बाहेर पडिे. िे सुद्धा मेंदू जागा
असो ककवा झोपलेला. शरीरास व्यायामाचा िाण ददल्यानंिर जर हनमाथण झालेल्या उणतणिेचे
घामामुळे हनयमन झाले नाही िर दहा िे बारा हमहनटाि उणतमाघाि होण्यासारखी हस्र्हि
होिे. सध्या ज्यूहलयाच्या शरीरािील उणतणिेचे घामावाटे हनयमन होि आहे असे गृहहि
धरलेले आहे.
चढ आल्यामुळे हिने पॅडलवर अहधक जोर ददला. शरीराचे िापमान अजूनही
व्यायामामुळे शरीर िापण्याच्या अवस्र्ेिच होिे. या ला 'ोसझरसाइझ र्ीर्व्हर' म्हणिाि.
सििच्या काम करण्याने शरीराचे कोणिेही नुकसान न होण्याचे िापमान शंभर िे ोकशे
चार ोवढे आहे. ( भारिाि िापमापनासाठी सेंरटग्रेड ोककाचा उपयोग के ला जाि असला

िरी अजूनही िापमापीमध्ये र्ॅ रे नहाइट ोकक लवकर समजिे. कोणिाही डॉसटर िाप
शंभरच्या वर आहे िो नव्याण्णव होऊदे म्हणजे बरे वाटेल असेच सांगिो. यासाठी हवेचे
िापमान सेंरटग्रेडमध्ये व शरीराचे र्ॅ रे नहाइिमध्ये हलहहलेले आहे) 1903 साली बोस्टन
येर्ील ऑलेंहपक मॅरॅर्ॉन मध्ये

पहहल्यांदा र्ीर्व्हर ऑर् ोसझरसाइझ व हीट स्ट्रोक-

उणतमाघाि यािील र्रक स्पष्ट झाला. प्रत्यिाि या दोन्हीमधील रे र्ा अहिशय अस्पष्ट आहे.
प्रत्येक वेळी जोर लावून पॅडल खाली दाबिाना ज्यूहलयचे िपमान ोका हडग्रीच्या
शिांशाहून कमी भागाोवढे वाढिे. शरीर हे वाढलेले िपमान कमी करण्याचा प्रयत्न करिे.
मोटारीच्या रे हडोटर प्रमाणे शरीरामध्ये िापमान हनयंत्रणाची जन्मजाि व्यवस्र्ा आहे.

त्वचेखाली असलेल्या रक्तवाहहन्यामधून स्नायूकडू न आलेले अहधक उणतण रक्त वहाि असिे.
वाढत्या िपमानामुळे त्वचेखालील रक्तवाहहन्यामधून हमहनटाला आठ हलटर ोवढे रक्त
वाहािे. र्ंडीि त्वचेमधून वाहणार्या रक्ताचे प्रमाण या उलट अवघे ोक हलटर असिे.
ोवढ्या मोठ्या प्रमाणाि रक्तवाहहन्यामधून रक्त वहािे ठे वण्यासाठी हृदय नेहमीपेिा
दुपटीहून अहधक वेगाने काम करिे.
आिा रस्िा वळणावळणाचा झाला होिा. अजून चढ चालूच होिा.

सवाथि

खालच्या हगअर वर सायकल दर्रि होिी. ोर्व्हाना ज्यूहलयाच्या मांड्यामधील स्नायूमधून
भाजल्यासारख्या वेदना र्व्हायला लागल्या. पायािून गोळे येणे याचा अर्थ स्नायू र्कल्यानंिर
त्यामध्ये लॅहसटक आम्ल साठि राहिे. रक्ताहभसरणामधून हे लॅहसटक आम्ल जोपयंि
स्नायूमधून दूर जाि नाही व नवा ग्लूकोजचा पुरवठा होि नाही िोपयंि भाजल्यासारख्या
वेदना होि राहणार. ज्या वेळी वाहिुकीची साधने र्ारशी नर्व्हिी िेंर्व्हा भारिािील
खेड्यापाड्यािून दूरच्या गावी लोक चालि ककवा सायकलने जाि असि. शाळे िील हशिक
सहज दररोज िीस चाळीस मैल सायकलवरून दुसर्या गावी नोकरी करून रात्री घरी परिि
असि. अशा वेळी घरी परिल्यानंिर पाय धुण्यासाठी गरम पाणी टॉवेल व गुळाचा खडा
ओसरीवर ठे वलेला असे. गरम पाण्यामुळे पायाचे रक्ताहभसरण वेगाने होऊन स्नायूमधील
लॅहसटक आम्लाचा हनचरा होण्यास मदि. टॉवेलने पाय खसाखसा चोळण्याने पाय दाबल्याने
आणखी ोकदा रक्ताहभसरणास मदि व गुळाच्या खड्यामुळे िार व पाणी यांची कमिरिा
पूणथ करणे. आिा चालणेच बंद झाल्याने हा सवथ प्रकार इहिहासजमा झाला आहे.
ज्यूहलया च्या पॅडलचा वेग हमहनटास साठवरून पन्नासवर आला, आिा र्कवा नको
हिने मनाशी बजावले. सायकलच्या टायसथचा रप रप आवाज व हिच्या श्वास घेण्याचा असे
दोनच आवाज हिला ऐकू येि होिे. सायकलच्या चाकाखालील मािी हभजलेली ददसि होिी.
त्यामुळे जहमनीिून उन्हाने वार्ा येि होत्या. अधून मधून पाण्याची लहान डबकीही रस्त्याि
होिी. डबकयामधून सायकल जािाना टायर मुळे पाणी उडि होिे पण पाण्याचे र्ेंब हिच्या
चेहर्यापयंि पोहोचि नर्व्हिे. हिच्या अंगािून हनघालेल्या घामाने शरीर र्ंड होईल म्हणावे
िर हवेिील बाणतप नर्व्वद टससयाहून अहध झाले िर घामाचे बाणतपीभवन होि नाही.
पयाथयाने शरीर िापलेलच
े राहिे. हवेिील बाणतप व हवेचे िापमान यांचा संबंध व्यस्ि आहे.
जेवढे बाणतप कमी िेवढे र्ंडी अहधक. वाळ्वंटाि रात्री िापमान झपाट्याने उिरिे कारण
हवेि बाणतप मुळीच नसिे. दमट हवेि दर्रणारा हसस्लग र्ॅ न दकिीही वेगाने दर्रला िरी
उकाडा कधीच कमी होि नाही. ऐन उन्हाळ्याि लोकलने प्रवास करिाना चारही बाजूने
दर्रणार्या र्ॅ नच्या गराड्याि अंगािून घाम येणे व उकडणे दोन्ही ोकाच वेळी चालू असिे.
ोकदा सीोसटी वर लोकलमधून उिरले िरच र्ोडे बरे वाटिे. ज्यूहलया ोका ठराहवक

वेगाने पुढे जाि होिी. हिच्या पुढे जाण्याने जेवढा हवेचा झोि ियार होि होिा िेवढा
हिच्या शरीराचे िापमान कमी करण्यास पुरेसा होिा पण आिा वारा पूणथपणे पडलेला
होिा. हवेि असलेल्या बाणतपामुळे शरीरािून बाहेर आलेल्या घामाचे बाणतपीभवन र्ांबले
होिे. घामयेणे चालूच होिे. याचा अर्थ शरीर र्ंड करणारी यंत्रणा बाणतपामुळे काम करीि
नर्व्हिी. भर पावसाि गाडीचा ोसी लावून गाडी चालवून पहा म्हणजे मला काय म्हणायचे
आहे हे समजेल.
आिून व बाहेरून आपण उणतम्याने गुंडाळलो आहोि असे हिला वाटायला लागले.
काळ्या डांबरी रस्त्यावर असलेल्या झाडाच्या सावल्या िून जािाना सुद्धा त्या गरम आहेि
असे हिला वाटू लागले. हिच्या प्रहशिकाचा सल्ला ऐकू न िी दोन आठवडे आधी सरावासाठी
येर्े आली असिी िर हिच्या शरीराला रक्तवाहहन्या उणतणिेप्रमाणे मोठ्या होण्याची सवय
झाली असिी. मोठ्या रक्तवाहहन्यामुळे घाम ग्रंर्ीमधून आलेल्या घामाने शरीर लवकर र्ंड
झाले असिे. उणतण हवामानाची सवय झाली म्हणजे नेहमीपेिा घाम ग्रंर्ीमधून दीडपट
अहधक घाम बाहेर पडिो. सिि ोअर कं हडशन लावून काम करणार्या व्यक्तीना हीट
स्ट्रोकचा धोका अहधक असिो िो यामुळे. चारचाकीमधून सिि ोअर कं हडशन लावून प्रवास
करणार्यानी उन्हाचा िडाखा कमी झाल्यानंिर काचा खाली करून नेहमीच्या िापमानाि
प्रवास करावा.
पाच लहानशा घरांचा समूह ओलांडून िी पुढे सरकली. आवाराि जुन्या चारचाकी
ोका कोपर्याि होत्या. पोचथमध्ये ठे वलेल्या जुन्या र्र्णनचरवर कपडे लोळि होिे. सोफ्यावर
टीशटथ व बम्युथडा घािलेल्या व्यक्ती गप्पपा मारि होत्या. त्यानी हिच्याकडे झाडावरील सरडा
जसे ोकटक पहािो िसे पाहहले. वेग िाशी पंचवीस मैल पाटी ओलांडली. वेग मयाथदच
े ा बोडथ
गंजलेला व हपस्िुलाच्या गोळीने भोके पडलेला होिा. रस्त्याच्या कडेला वीस पंचवीस
मोबाइल घरे पाकथ के लेली होिी. त्यािील काहीं घरांची दारे उघडी होिी पण आि कोणी
असल्याची कसलीही खूण बाहेरून ददसि नर्व्हिी. ज्यूहलयाच्या शरीराने 105 अंश र्ॅ
िपमान गाठले होिे. व्यायामामुळे शरीराचे िापमान होणे ही नेहमीची बाब आहे. या
िापमानास व्यक्ती हचडखोर बनिे. ररकामी मोबाइल होम्स पाहून हिला उगीचच राग
आला. हिच्या गावाि प्रत्येक गोष्टीचा पुन्हा पुन्हा वापर होिो. अशी घरे सोडू न देण्याचाच
हिला राग आला होिा. येर्े मोकळी जागा भरपूर होिी. त्यावर कोणिेही पीक घेिलेले
ददसि नर्व्हिे. दकिी उधळपट्टी.
िी पुढे सरकली. या देशािून हिला र्क्त बिीसाचे पैसे घेऊन जायचे होिे. त्यानंिर
हिला येर्े कधीही परिायचे नर्व्हिे. हवरळ होणार्या झाडीिून सूयथप्रकाश हिच्या शरीरावर
येि होिा. पररसराचा रं ग हहरव्याकडू न अहधक हपवळट झाला. सगळीकडे जहमनीवर

वाळलेले गवि ददसू लागले. हपवळ्या कोरड्या गविाचा गाहलचा पुढ्याि पसरि जाि आहे
असा हिला भास झाला. आणखी ोक चढ िो पार के ला म्हणजे दुसरा आिा र्ार पुढे जायला
लागणार नाही असे हिला वाटि होिे. ोका मोठ्या हचत्रािील हहरवा रं ग घासून कोरडा
हपवळामािकट रं ग कोणीिरी भरिे आहे असे वाटले. भाजून काढणार्या मािकट
जहमनीमधून आिा कोरड्या गरम लाटा यायला लागल्या. वळणावळणाचा हिहिजापयंि
ददसणारा डांबरी रस्िा, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस पाण्याने ओली झालेली डबकी. कधी ोकदा
ही शयथि संपिी असे झालेले असिाना आपल्या समोर रस्िा येिोच कसा याचा हवचार िी
करि होिी. रस्त्याकडेला सायकल आडवी करून जहमनीवर लोळण घ्यावी असे हिला
वाटले. ोकदा आडवे झाले म्हणजे दोन वर्ाथचे लहान मूल जसे गुरफ़टू न झोपिे िसे
करण्याची हिची इच्छा झाली.
शयथिीवर लि कें दद्रि कर हिने स्वि:ला बजावले. िुला हे सहज शसय आहे. बुढ्ढीके
बाल झालेली आजी, आई, भाऊ सवथजण हिच्या परि येण्याची वाट पहाि होिे. मान
वळवून हिने मागे पाहहले. मैलभर अंिरावर सायकलचे हॅंडल चमकि होिे. रांगेि मागील
चार

स्पधथक ोकसारख्या वेगाने पुढे सरकि होिे. त्यांच्या जसीवरून पहहली जमथन,

हिच्यापाठोपाठ इटाहलयन, फ्रेंच व कोलंहबयन. जमथन स्पधथकाचा जोर हिच्या ोवढ्या लांबून
लिाि घेण्यासारखा होिा. त्यांच्या मांड्यांची हालचाल ोकसारखी िालाि होणे म्हणजे
त्याना दम लागल्याचा मागमूसही ददसि नर्व्हिा. सायकलवर ोक मैल म्हणजे िीन िे चार
हमहनटे. पुश, पुश, पुश हिच्या प्रहशिकाचे शब्द हिला आठवले. अजून जोर लाव ोकदा
दर्हनश लाइनवर पोहोचलीस म्हणजे झाले. िी सायकलच्या सीटवर झुकली, अहधक जोर
पॅडलवर ददला. यापुढील रस्िा म्हणजे हवटकरी रं गाच्या मािीचा उिार होिा. दमट हवेमुळे
हिला गुदमरल्यासारखे झाले होिे.
आपण दर्हनश लाइन गाठू याची खात्री हिला वाटेना. अंगािील त्राण
हरवल्यासारखे हिला वाटले. दंडािून व पोटरीच्या स्नायूमध्ये गाठ बसावी असे झाले होिे.
पोटाच्या स्नायूमधून गोळा आला होिा. सिि येणार्या घामामुळे हिच्या शरीरािील
सोहडयम आयनांचे प्रमाण कमी झाल्याचे हे लिण होिे. (घामािून बाहेर पडलेल्या
िारामध्ये सोहडयम आयने असिाि) . हृदयाची गहि वाढलेली होिी. हृदय दकिीही वेगाने
धडधडि असले िरी मोठ्या झालेल्या रक्तवाहहन्या भरण्याोवढे रक्त हृदयािून पंप करिा
येि नर्व्हिे. कारण श्रमामुळे स्नायूंची ऑहससजनची गरज वाढलेली होिी. उदाहरणादाखल
शंभर भोके पडलेला र्ु गा पाण्याच्या नळाला बांधला िर बाहेर येणार्या पाण्याचा दाब

कमी होणार. शरीराच्या वरील भागाकडे जाणारे रक्त अपुरे झाले म्हणजे मेंदू नीटसे काम
करीि नाही. हिच्या डोळ्यासमोर अंधारी आली,

डोळ्यासमोर काजवे चमकू लागले,

शरीरािून ोक र्ंडीची लाट पसरली, दंडावरील शहारे उभे राहहले,सायकल वेडीवाकडी
होऊ लागली, सायकलवरील हिची पकड दढली झाली व पाय पॅडलवरून हनसटू लागले.
ोक दोन हमहनटाि हिला मळमळू न उलटी होणार असे वाटू लागले. ही सवथ लिणे हीट
ोसझॉशनची आहेि.
आपल्याला नेमके काय करायचे हे हिला समजेना. लहान मूल चढावर सायकल
चालविाना जसे लडबडिे िसे हिचे र्व्हायला लागले. मागे वळू न पाहण्याचे धाडस हिच्याि
उरले नाही. ऊणतणिेच्या लाटेने हिच्या छािीमधून लोहाराच्या भात्यासारखा आवाज येि
होिा. स्पढर्या , मांड्या , हाि व पाय यांच्यामधील वेदना यांच्या ोकहत्रि पररणामामुळे
हािापाय हलणे बंद झाले. आपण र्ंडगार सावलीि झुळझुळ वार्यामध्ये झोपलो आहेि असा
भास हिला झाला. हिच्या मनाि सायकलचा हगअर बदलून टेकडी उिरायची होिी. पण
हगअर बदलायची हलर्व्हर कोणत्या ददशेने दर्रवायची हे हिला समजेना. के सांच्या जटा
झालेली हिची आजी वाटेि उभी होिी. हिच्या ददशेने सायकल सरळ नेऊन आपण खाली
उिरिोय असे वाटू न हिने सायकल र्ोडी वळवली. आपण दर्हनश लाइन क्रॉस के ली हे हिला
समजले. ोका बांधावर हिची सायकल कलंडली आहण त्यानंिर र्क्त अंधार.
--------ज्यूहलया सावलीि पडली असिी िर हिचे भहवणतय र्ोडे वेगळे ठरले असिे.
त्याऐवजी िी भर उन्हाि डोके , हाि व पाय आडवी झाली. हिची काळ्या हनळ्या रं गाची
स्पोटथ शॉटथ, जसी व काळ्या रं गाची ब्रा उणतणिा शोर्ून घेणार्या रं गाच्या होत्या. हिच्या
अंगावर हिची सायकल होिी. हिच्या स्नायूंच्या आकुं चनामधून बाहेर पडणारी उणतणिा
र्ांबली पण शरीर अजून चयापचयाद्वारे उणतणिा हनमाथण करीिच होिे. चालण्यामधून
जेवढी उणतणिा हनमाथण होिे िेवढी उणतणिा हिला उन्हामधून हमळि होिी. र्क्त उन्हाि
बसण्याने सुद्धा शरीरास िाशी 100 दकलोकॅ लरी ोवढी उणतणिा हमळि राहिे. याचा अर्थ
साठ दकलो वजनाची व्यक्ती ऊन खाि बीचवर बसली आहे सकाळच्या नऊ वाजिा दर दहा
हमहनटाि त्याच्या शरीराचे िापमान ोका हडग़्रीने वाढिे. त्वचा र्ंड करण्यासाठी अधूनमधून
समुद्राि डु ब
ं णे व परि बाहेर येणे ककवा अंगावर टॉवेल घेणे हे टाळले िर िासाभराि
िापमान 105 अंश फ़ॅ रे नहाइट पोहोचिे.

मॅरॅर्ॉन धावपटू ककवा लांब अंिरावरील सायकलपटू चे शरीर म्हणजे ऊजाथ
हनर्णमिीची भट्टी झालेले असिे. बाह्य िपमान कमी वाटि असले िरी शरीरामधून उणतणिा
हनर्णमिी चालूच असिे. पेशी चयापचय साधा ोरोहबक व्यायाम के ला िरी चयापचयाचा वेग
पन्नास टससयाहून अहधक वेगाने होिो. अहिशय श्रमाचे काम के ले िर चयापचय दुप्पपट
वेगाने होिो. ज्यूहलयचे शरीर घामाने डबडबले होिे. पण हवेिील दमटपणामुळे घामाचे
बाणतपीभवन जबळजवळ र्ांबले होिे. त्यामुळे त्वचा व पररणामी शरीराचे िापमान कमी
होण्याची कोणिीही शसयिा नर्व्हिी. अगदी नेहमीचे साधे उदाहरण म्हणजे भर पावसाि
माठािील पाणी र्ंड होि नाही. भर उन्हाि बेशुद्धीि असलेल्या ज्यूहलयाची हस्र्हि हीट
ोसझॉशनची होिी. िी उणतमाघािाकडे कधीही जाऊ शकली असिी. शरीराचे िापमान
वाढि राहहल्याने अवयवावरील व शरीरािील बदलांचा मागोवा घेणे सुद्धा अशसय झाले
होिे.
िापमान 105 िे 106 अंश र्ॅ . . . हाि व पायाच्या व पाठीच्या स्नायूमधून झटके
येऊ लागले.
िापमान 107. . . 108. . . 109 अंश र्ॅ . . . लागोपाठ दोन िीन उलट्या
त्यानंिर मूत्राशय व गुदद्वाराचे स्नायू सैल झाले. मूत्रहवसजथन व मलहवसजथन कधी झाले हे न
समजण्याची हस्र्हि.
िापमान 110. . . 110. . . उणतणिेमुळे शरीरािील पेशींचा नाश. याचे कारण
प्रहर्नांची हत्रहमहि रचना बदलिे. हे स्पष्ट होण्यासाठी आणखी ोक नेहमीचे उदाहरण
अंड्यािील बलक िव्यावर टाकण्याआधी द्रव रूपाि असिो. िव्यावर टाकल्या टाकल्या िो
घट्ट होिो. त्याची रचना उणतणिेमुळे बदलिे. शरीराच्या प्रत्येक पेशीमध्ये ऊजाथ हनर्णमिीचे
कें द्र म्हणजे िंिुकहणका- मायटोकॉंहड्रया. या िापमानास मायटोकॉंहड्रयाचे कायथ र्ांबिे. वृक्क
व यकृ ि पेशी अकायथिम बनिाि. दोन चेिापेशीमधील वृहिका संदश
े वहन करि नाहीि.
स्नायूवरील मेंदच
ू े हनयंत्रण नाहहसे होिे. शरीरांिगथि रक्त रक्तवाहहन्यामधून बाहेर हझरपू
लागिे. हृदय व र्ु फ्र्ु साि अशी हस्र्हि होणे हे गंभीर लिण आहे. रक्त जोपयंि
रअक्तवाहहन्यामध्ये असिे िोपयंि िे द्रवरूपाि असिे. ोकदा रक्त रक्तवाहहनीमधून बाहेर
आले म्हणजे रक्त गोठण्याची दक्रया सुरू होिे. रक्त गोठणे ही पत्याचा बंगला
ढासळण्यासारखी हस्र्हि आहे. असे रक्त रक्तवाहहन्यामध्येसुद्धा गोठायला लागिे.
रक्तवाहहन्यामध्ये रक्ताच्या गुठळ्या होिाि.
र्ोड्या वेळाने हिला रक्ताची उलटी झाली. लहान आिड्यािील अंि:त्वचा
उघडल्याने आिड्यािील हवर्ारी द्रव्ये रक्ताि हमसळली. अन्ननहलके मध्ये असलेले हजवाणू

जोपयंि अन्ननहलके मध्ये असिाि िोपयंि त्यांचा रक्ताशी संबंध येि नाही. पण
अन्ननहलके च्या अंि:त्वचेखालील रक्तवाहहन्या र्ु टल्या म्हनजे अन्ननहलके िील हजवाणू
रक्तप्रवाहाि हमसळिाि. या प्रकारास सेहप्पटक शॉक- पूहि आघाि म्हणिाि. अपेंहडसस र्ु टले
िरी असा पूहि आघाि होिो. वेळीच उदर पोकळीिील घाण स्वच्छ के ली नाही िर रुग्णाचा
जीव जाऊ शकिो. अशा प्रकारामुळे हृदय दक्रया बंद पडिे. याचे कारण म्हणजे हृदय स्नायूंचे
हवघटन.
ऊणतमा हवकारामुळे शरीराि होणार्या हबघाडाची यादी र्ार लांबि जािे.
उणतमाघािाने मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या शवहवच्छेदनािून शरीरािील प्रत्येक अवयवावर
पररणाम झाल्याचे समजिे. अणुभट्टी हबघडल्यानंिर जशी हस्र्हि होिे िसे शरीराचे होिे.
त्यािल्यात्याि ोक बरा भाग म्हणजे ोखादा सुदव
ै ी उणतमाघािानंिर वाचलाच िर त्याला
आपण रुग्णालयाि असिाना नेमके काय झाले होिे हे मुळीच आठवि नाही.
--------ज्यूहलया कोसळल्यानंिर िीन हमहनटानी इटाहलयन, कोलंहबयन व फ्रेंच स्पधथक
ोका सरळ रे र्ेि रस्त्यावरून पास झाले. आपल्या बरोबर जमथन स्पधथकाने वेग घेिलेला आहे
हे पाहून त्या िीघीना आश्चयथ वाटले. पुढील िीन स्पधथकाना ओलांडायची जमथन स्पधथक
आटोकाट प्रयत्न करीि होिी. शेवटच्या स्पधेच्या टप्पप्पयाि कोणीही कोणाचा हमत्र नसिो.
हसलक. . . हसलक. . . हसलक. . . . आवाज करीि िीनही स्पधथकानी टेकडीवरील शेवटचा
चढ पार के ला. त्यांच्या सायकलने हवा कापल्याचा आवाज कानाला सुखावि होिा.
रस्त्यापासून दूर झुडुपाजवळ ज्यूहलया पडलेली आहे हे कोणाच्या लिािही आले नाही. जर
कोणाच्या वेळीच लिाि आले असिे व हिच्या शरीराचे िापमान त्वररि कमी करिा आले
असिे िर ज्यूहलया वाचली असिी. हे काम बर्ाथचे िुकडे शरीरावरून दर्रवण्याने ककवा
पाण्याच्या र्ंड स्पेनेसुद्धा झाले असिे. वाळवंटाि हीट स्ट्रोक मध्ये सापडलेल्या सैहनकावर
हेहलकॉप्पटरमधून पाण्याचे र्वारे मारून त्वररि रुग्णालयाि भरिी के ले जािे. सवाथि
कु प्रहसद्ध उणतमाघािाच्या िडाख्याि सापडलेल्या आंध्र प्रदेशािील ज्या 1735 व्यक्ती 45 अंश
से िापमानास मरण पावल्या त्यांच्यावर कोणिेही उपचार करिा आले नाहीि.
सिरा हमहनटानंिर शयथि स्जकण्याचा मान इटाहलयन स्पधथकाला हमळाला. ऐन
वेळी सवथ िाकि ोकवटून िी पन्नास मीटर पुढे गेली. त्यासाठी शेवटच्या पंधरा सेकंदापयंि
हिने िाकि राखून ठे वलेली होिी. शयथि संपल्यानंिर िी ोका लहानशा झुडुपाच्या सावलीि
कोसळली. हिचा प्रहशिक र्ंडगार पाण्याि बुडवलेले टॉवेल्स घेऊन लगेचच हिच्याकडे
धावला. आपण शयथि स्जकली आहे यावर हिचा दहा हमहनटे हवश्वासच बसला नाही.

बिीस समारं भ झाला िरी कोणाला ज्यूहलयाची आठवण सुद्धा आली नाही.
िासाभरानंिर र्ायनल टॅलीच्या वेळी छािी व पाठीवरील नंबर गोळा करिाना ोक नंबर
कमी पडू लागला. स्पधथकामध्ये मात्र आपल्या सवांच्या पुढे असलेली स्पधथक कोठे ददसली
नाही याची चचाथ सुरू होिी. दोन िासानंिर शेरीर्ला कोणीिरी ोक स्पधथक शेवटापयंि
आली नसल्याचे कोणीिरी सांहगिले. हस्नकर्ग कु त्रे आणून चारही ददशेना सोडले. प्रत्येक
कु त्र्याबरोबर ोक मोटर सायकल. सायंकाळपयंि िापमान िीस अंशापयंि उिरले. ज्यावेळी
ोका सचथ कु त्र्याला -होडोडेंड्रॉन झुडुपाच्या आडोशाला ज्यूहलया सापडली िेंर्व्हा सुद्धा हिचे
शरीर गरम होिे पण हृदय पूणथपणे र्ांबलेले होिे.

उणतमाघाि उपचार - रुग्णास आडवे झोपवा, डोकयाची पािळी पायाहून खाली.
अंगावर ओला टॉवेल, िाप उिरण्यासाठी र्ॅ न, पुरेसे पाणी व िार अधून मधून हपण्यास द्या.
शसय असल्यास ोअर कं हडशन सुरू करून रुग्णाला त्याि हलवा.

गोठलेल्या हमठीि

सकाळपासून हनळ्या भोर अकाशाखाली उटाह येर्ील वॅस्टाक रॉकी पवथिराजीच्या
उिारावर स्नोबोडथ घेऊन िीन हमत्र भटकि होिे. या रठकाणी जगािील सवाथि खोल,
वजनाला हलके भुरभुरणारे पावडरसारखे हहम पडिे. पॅहसदर्कच्या महासगराच्या
नैऋत्येकडू न येणारे दमट वारे उबदार सॉल्ट लेकावरील हवा घुसळू न काढिाि. ही हवा
अकरा हजार फ़ू ट उं च वॅस्टॉक पवथिाची सरळसोट स्भि चढि जािे. वर चढिाना हवरळ र्ंड
हवेमधील बाणतप हपसासारख्या हहमाच्या रूपाि खाली येि राहिे. हे हपसासारखे हहम
पवथिराजीच्या उिारावरून घरं गळि असिाना पाहणे यासारखे सुख दुसरे कोणिेही नाही.
स्नोबोडथ आहण स्कीइं ग या दोन्हीसाठी जगभरािून येर्े स्वटर ररझॉटथमध्ये येि असिाि. ज्या
रठकाणी ऑदर्हशयल स्की ोररया आहे िो नेहमी हनरीिण टॉवर व स्की ोसस्पटथ दररोज
पाहून ठे विाि. जरासा धोका वाटला िरी स्वटर पाकथ चा िो भाग स्कीसाठी बंद के ला जािो.
स्वटर

पाकथ च्या

बाहेर

अनेक

व्यक्तींच्या

खाजगी

जागेमध्ये

अनहधकृ ि

हनवासस्र्ानािून अध्याथ कच्च्या माहहिीच्या जोरावर हनम्या दकमिीि हनवास व साधने
पुरवणार्या व्यक्तींची गदी हॉटेलसमोर नेहमीच झालेली असिे. अहधकृ ि स्वटर पाकथ च्या
बाहेरील भागाि कोणिेही बंधन नसल्याने पैसे वाचवण्यासाठी अनेक व्यक्ती अनहधकृ ि
भागास अहधक पसंिी देिाि. स्कीइं ग साठी हे िीनही हमत्र स्वटर पाकथ च्या बाहेर मुख्य
भागापासून अध्याथ उं चीवर र्रवृिांच्या जंगलाजवळ हनम्म्या उं चीवर पोहोचले. ोका
ट्रॅकवरून ोक र्ॉरे स्ट सर्णवस रें जर पायी खाली उिरि होिा. ' िुम्ही दरीच्या िळाशी
जािाहेि बहुिेक' रें जरने हवचारले.

िीघापैकी जेरेमी या भागाि आधी आलेला होिा.

त्यामुळे िो साहहजकच मागथदशथक झाला. त्याने दरीच्या िळाशी बोट दाखवले. 'काळजी
घ्या. मी आिाच त्या भागािून जाऊन आलो आहे. हहमाचे ढीग मला बरे च अहस्र्र
वाटिाहेि. ' रें जरच्या नजरे िून जेरेमीच्या कानाि अडकवलेल्या साि ईअर टरग सुटल्या
नाहीि. 'आम्ही काळजी घेऊ' जेरेमीने उत्तर ददले. रें जरच्या पाठोपाठ िीघानी स्नो शूज
चढवायला सुरवाि के ली. रें जर हे िीघे कोठल्या ददशेने जाि आहेि यावर लि ठे वून होिा.
िो हनघून जाईपयंि िीघेही मुद्दाम रें गाळले. रें जर त्यांच्या वाटेिच होिा. शेवटी रें जरने

त्यांची वाट सोडली. आपले स्नो शूज उिरवले. जािा जािा जे करणार आहाि िे जपून करा
असा सल्ला देऊन रें जर उिारावरून दुसर्या ददशेने हनघून गेला.
वास्िहवक आपण नक्की काय करणार आहोि हे त्या िीघाना ठावूक होिे.
हहमघसरीवर अनेक सेहमनार त्यानी ऐकली होिी. हहमघसर टाळण्यासाठी काय करायचे
याचा अभ्यास त्यानी के लेला होिा. नेहमी हहमघसर होि असलेल्या अनेक अपररहचि
रठकाणी िे भटकलेले होिे. दरीच्या िळाशी असलेल्या हहमाने भरलेल्या वाडग्यासारख्या
रठकाणी काय काळजी घ्यायची हे त्याना िोंडपाठ होिे. दकिीही अभ्यास असला िरी
स्र्ाहनक रें जर गाइड जी माहहिी देिो त्याचे महत्व त्याना समजले नर्व्हिे. अहधकृ ि स्की
पररसराबाहेर प्रवासी काय करिाि याची दखल रें जरने घेण्याचे वास्िहवक काहींही कारण
नर्व्हिे.
सकाळचे अकरा वाजले होिे. स्वच्छ सूयथप्रकाशाि स्नो बाउलकडे जािाना
उकडायला लागले होिे. दरीच्या िळाशी असलेल्या बाउलच्या कडेवर िीघेही पोहोचले.
हहमाचे लहान मोठे ढीग कडेवर सवथत्र होिे. कडेपासून बाउलचा िळ हजार र्ु टांच्या
उिारावर होिा. बाउलच्या िळाशी स्वच्छ पांढरे हहम भरलेले होिे. गेल्या आठ
ददर्व्सापासून हहमवर्ाथव होि असल्याने दकिी हहम िळाशी साठलेले असेल याचा अंदाज येि
नर्व्हिा. काढापासून िळापयंि मोठ्या वाडग्यासारख्या ददसणार्या पांढर्या शुभ्र हहमाचे
आकर्थण वाटले नसल्यासच नवल. हा सवथ प्रकार दोन हजार र्ू ट व्यासाच्या अर्
ॅं ी
हर्ोटरसारखा ददसि होिा. ज्या रठकाणी हहमवाडग्याचा उिार सुरू झाला होिा हिर्े
िीघेही र्ांबले. पायािील स्नो बूट काढले व मांडीोवढ्या हहमाच्या दढगार्याि िे उिरले.
हहम दूर करण्याचे ोक शॉर्व्हल
े (खोरे ) त्यानी सॅकमध्ये आणलेले होिे. शॉर्व्हल
े च्या सहाय्याने
त्यानी हहमाच्या दढगार्याि कमरीवढा खड्डा काढला. िळाशी असलेले हहम शॉर्व्हल
े ने बाहेर
काढले.
जेरेमी खड्ड्ड्याि उिरला. हािमोजे घािलेल्या हािानी त्याने ओंजळीि हहम घेिले
मूठ बंद करून उघडली. शुभ्र हहमाचे कण परस्परास न हचकटिा िसेच सुटे राहहले. मुठीि
धरलेल्या वाळू सारखे िे हािािून घरं गळले. 'अजून हहम सुटेच आहे. ' जेरेमी म्हणाला. 'पण
सध्या जवळपास कोठे ही हहमघसर झाल्याचे हचन्ह नाही. मग काळजी कशाला करायची?'
त्याचा भरवसा हहम साठलेल्या दढगार्याच्या पाया व उिाराचा कोन यावर आधारलेला
होिा. त्यािल्या त्याि जेरेमी अनुभवी होिा हलझ व डु गी याना हहमघसरीचा अनुभवच
नर्व्हिा. त्यानी शॉर्व्हल
े जेर्ल्याहिर्े ठे वले, स्नो शूज बॅकपॅकमध्ये घािले व मऊ पोटरीपयंि
येणारे उं च शूज चढवले स्नोबोडथला असलेल्या प्पलॅहस्टक कर् बरोबर शूज अडकवले.

स्की बोडथ साहहत्य

स्नो बोडथ त्यावर स्नोशू

अडकविा येिो.
हहमघसर झालीच िर त्याचा इशारा देण्यासाठी रे हडयो संदश
े यंत्रणा असिे. संदश
े
यंत्रणेचे उपकरण प्रत्येकाने छािीवर अडकवले. या उपकरणामधून 457 ह्रटथझ िरं ग लांबीचे
रे हडओ संदश
े प्रसाररि होिाि. काहीं कारणाने भरकटलेले हवमान र्ोसथ लॅंस्डग करावे लागले
व दुसरी कोणिीही संपकथ यंत्रणा शसय झाली नाही िर याच्या सहाय्याने हवमानाचा शोध
घेिा येिो. हहमघसरीमुळे गाडल्या गेलल्े या व्यक्तीपयंि पोहोचण्यासाठी ही यंत्रणा जगभराि
वापरण्याि येिे. ोखादा बेडूक सर्थ बोडाथवर बांधल्याप्रमाणे िीघेही बोडाथसहहि उड्या मारीि
होिे. ज्या रठकाणी िे उभे होिे त्याच्या खाली हजार र्ू ट हहमाचा उिार होिा. गेले दहा

ददवस पड्ड्लेल्या हहमामुळे ोक सुंदर आकाराचा भला मोठा वाडग्यासारखा आकार
मध्यभागािील हहम खाली दबल्याने आलेला होिा. या हहमवाडग्याि उिरण्याची पहहली
पाळी सवाथि लहान डाउगीची होिी. हहमवाडगा ोवढ्या हवस्िृि आकाराचा होिा व
मध्याभागापयंि असलेली पोकळी पाहूनच त्याच्या छािीि दडपण आले. िो ोकटक
उिाराकडे पहाि राहहला.
'ददवसभर र्क्त पहाि बसणार आहेस काय?' जेरेमीने हवचारले. हेबघ हा त्याचा
पहहलाच अनुभव आहे त्याला त्याचा वेळ घेऊदे' डाउगीच्या मदिीला हलझ धावून आला.
'मला समजले. पण ोवढ्या सुंदर रठकाणी काहींही न करिा मी िरी उभा साहू शकि नाही
असे म्हणि जेरेमी र्ोडा मागे सरकला. ' सोबि के ट ला आणले असिे िर अजून मजा आली
असिी. ' हलझ ला त्याची पत्नी आठवली. िी या जागेच्या प्रेमाि पडलीअसिी. हववाहानंिर
त्या दोघाना झालेल्या मुलीचे नाव कायला. िी र्क्त िीन वर्ांची झाली होिी. त्यामुळे
हिला येर्े आणणे शसय नर्व्हिे. ज्या ज्या रठकाणी स्नो सर्कर्ग लोकहप्रय आहे िेर्े ही िीघे
हमत्र सर्थ रना मदि करून सुरहिि सर्कर्ग हशकवि असि. सर्कर्ग साहहत्य हवकि घेण्यास
मदि करि. यािून जे पैसे हमलि होिे त्यािून स्वि:ची हौस पूणथ करि. हलझच्या धनाढ्य
मािा हपत्याना हलझचे उद्योग आवडि नर्व्हिे. हलझचे अभ्यासाि लि नसल्याने शाळे िून
डच्चू हमळाला. मानसशास्त्रज्ञाने त्याला समुपदेशकाकडे पाठवले. शेवटी स्नोबोडथच्या हवश्वाि
िो ोवढा रमला की आपले स्र्ान सापडल्याचा आनंद त्याला झाला.
डाउगीचा बाउलच्या पृष्ठभागाचा अभ्यास चालूच होिा. बोटाने ोक भाग दाखवि
िो म्हणाला 'पाचशे र्ु टावर ोक उं चवटा मला वाटिोय. त्याच्या पहलकडे खड्डा िर नसेल?'
हहमाने आच्छादलेल्या शुभ्र पृष्ठभागाचा काहींही अंदाज येि नर्व्हिा. चार चौरस दकलोमीटर
पांढर्या शुभ्र चादरीवर चुण्या दकिी व कोठे आहेि हे सांगणे जसे अशसय िसेच या
पृष्ठभागाचा अंदाज हमहनटाहमहनटाला बदलि होिा.

हहमाचे अब्जावहध ोकत्र आलेले

स्र्रटक प्रत्येकाची दाब सहन करण्याची िाकि वेगळी. िापमान, हवेिील बाणतप आहण
परस्पराशी झालेल्या सैल बंधामुळे लिावहध पयाथय हहम साठण्याचे होिाि. हहम
पृष्ठभागाशी झालेला र्ोडा अहधक दाब व स्नोबोडथचा वेग यामुळे सर्थ र कसाही कोलांट्या
खाि खाली उिारावरून जाईल याचा भरवसा कोण देणार? ोकदा उिारावरून खाली
पोहोचले त्यानंिर हहमघसर झाली िर सवथच संपले. िीस चाळीस हजार टन हहमाच्या
दढगार्यािून व्यक्तीला शोधणार कोण व कसे?

' मला र्ोडे र्ांबावे वाटिेय. 'डाउगी म्हणाला. त्याने आणखी ोकदा हस्र्िीचा
अंदाज घेिला. त्याच्या जांभळ्या हॅटवर अडकवलेला िांबड्या काचांचा गॉगल डोळ्यावर
ओढला. हॅंडग्लोर्व्हजवर जादकटाचे स्नो कफ़ चढवले. मी पहहल्यांदा उिरिोय असे म्हणि
डाउगीने पोहझशन घेिली. सी सर्कर्ग व स्नो सर्कर्ग करण्याची पद्धि ोकच आहे बोडथ व
िुमचे पाय नर्व्वद अंशाच्या कोनामध्ये हवेि. 'डाउगी पुढे हो' जेरेमीने त्याला प्रोत्साहन ददले.
िणभर डाउगी बाउलच्या कं गोर्यावर उभाराहहला. सर्कर्ग करिाना पहहले लॅंस्डग कोठे
होणार हे पाहून घेिले. सावकाश खोल श्वास घेिले. लि कें ददि करण्यासाठी हे आवश्यक
होिे. त्या रठकाणी महस्िणतक आलेख (इलेसट्रोोहन्सर्ॅ लोग्राम -इईजी) घेिला असिा िर
त्याच्या डाव्या मेंदम
ू धून 8-13 हटथझ िरं ग लांबीच्या अल्र्ा लहरी हनघाल्याचे ददसले असिे.
शांिपणे

मेहडटेशन करणार्या व्यक्तीच्या मेंदम
ू ध्ये अशा लहरी हनघाल्याचे आढळिे.

आचथरीचे स्पधथक जेंर्व्हा बाण टारगेटवर कें दद्रि करिाि त्यावेळी त्यांच्या मेंदम
ू ध्ये अल्र्ा
लहरी ददसून येिाि. अनेक मेंदू हस्र्र ठे वून र्क्त लक्ष्याकडे मन कें दद्रि करण्याचे प्रहशिण
ददले जािे. डाउगीने िीन वेळा दीघथ श्वास घेिला बोडाथवर पाय हस्र्र के ले ोक बोडाथसहहि
िेक ऑर्ची उडी मारली व पापणी लविे ना लविे ोवढ्या वेळाि िो बाउलच्या
कं गोर्यावरून खाली सटकला. (मौि का कु आ पाहलाय? त्यामध्ये मोटर सायकल
चालवणारा वरून आि ोका ठराहवक वेगाि दर्रि जािो िसाच हा प्रकार. )
बाउलच्या कं गोर्यावरून खाली येिाना त्याच्या कानाि वार्याचा हशट्टीसारखा
आवाज येि होिा. ोकदा स्नो बोडथ हवेि आल्यानंिर त्याने आपले हाि शरीरापासून लांब
के ले, पाय गुढग्याि वाकवले, त्याचे डोळे स्नोबोडथ ज्या रठकाणी स्नोवर टेकणार होिा त्याकडे
लि ठे वून होिे. र्व्हूप ssss असा पोिे जहमनीवर पडल्यासारखा आवाज येऊन डाउगी
सर्ाईदारपणे हहमाच्या दढगार्यावर उिरला. स्नो बोडथरच्या भार्ेि अशा उिरण्याला
'स्टॉंम्पड' म्हणण्याची पद्धि आहे. स्नोबोडथमुळे हहमावर ोक लहानसा खळगा ियार झाला.
त्याचे सत्तर दकलो वजन हहमाने शोर्ून घेिले. दुसर्या मजल्याच्या हखडकीमधून खाली
लॉनवर उडी मारल्यावर जेवढा र्ोसथ उत्पन्न होईल िेवढा र्ोसथ डाउगीच्या उडीिून ियार
झाला होिा. हहमाच्या दढगार्यावर टेकल्याटेकल्या गुढग्याि वाकवलेले पाय त्याने
स्स्प्रगसारखे सरळ के ले, बोडथ पायानेच र्ोडा मागून दाबला. स्नो बोडथचा पुढील भाग त्यामुळे
वर उचलला. ोक झटका देऊन त्याने पायानेच बोडथ पुढे ढकलला दुसर्याच िणी िो
उिारावरून खाली बंदक
ु ीच्या गोळीसारखा हनघाला.

पायाची बोटे बुटािल्या बुटाि त्याने बोडथच्या उजव्या बाजूस दाबली. बोडथ दोन्ही
कडापेिा मध्यभागी पािळ असिो. डाउगीला उजव्या बाजूस वळायचे होिे. धनुणतयासारखे
शरीर वाकवून त्याने बोडथ उजव्या बाजूस वळवला. मऊ हहमाचे कण बोडथ वळवल्याने हवेि
उडाले. त्याचे िांबड्या रं गाचे जॅकेट व काळ्या रं गाची स्पोटथ ट्राउजर यांच्या पाश्वथभूमीवर
ोखाद्या नाजूक ब्रशाने र्वारे मारल्यासारखे हे दृश्य ददसि होिे. आिा वळ हलझ व जेरेमी
दोघेही ोकाच वेळी ओरडले. डाउगीने पहहले वळण घेिले, त्यानंिर िो अिरश: हवेि
िरं गि होिा. हवेिल्याहवेि िो डावीकडे वळला, त्यानंिर दुसरे वळण बाउलच्या उिारावर
स्वार झाल्याने भराभरा खाली सरकिाना त्याच्या चेहर्यावर अवरणनीय आनंद ओसंडून
वहाि होिा. आपण पूणप
थ णे स्विंत्र आहोि, र्ंडगार वारे त्याच्या चेहर्यावर र्टकारि होिे.
हनळ्याभोर आकाश व खाली शुभ्र हहमाचा पृष्ठभाग. शरीर व बोडथ यावर अदृश्य
गुरुत्वाकर्थणाचा प्रभाव शरीर भल्या मोठ्या र्व्हायोहलनच्या बो प्रमाणे त्याला इकडू न हिकडे
हलवीि होिा. अत्यंि आनंद झाला म्हणजे मेंदम
ू ध्ये बीटा िरं ग ददसू लागिाि. सामान्य
हस्र्िीि येणार्या िरं गाना बीटा 1 असे म्हणिाि. अहधक कौशल्याचे ककवा जबाबदारीचे
काम करिाना हेच िरं ग बीटा 2 दशथविाि. जेट हवमानािून जािाना अचूक बॉंब वर्ाथव
करिाना बीटा 2 व काम पार पडले म्हणजे बीटा 1 लहरी वैमाहनकाच्या मेंदि
ू येि राहिाि.
आिा िीन वळणे वार्याचा आवाज कानाि येि होिाच. चवर्े वळण त्याला
सर्कर्गचा सूर सापडला. पाचवे वळण पाचवे वळण अहधक अवघड व अहधक लांबीचे होिे.
उडणार्या हहमाचा धूमके िूच्या हपसार्यासारखा पट्टा लांबून जेरेमीला ददसला. सहावे वळण
या वळणावर ोक उं चवटा होिा आपल्याला काळजी घ्यायला पाहहजे त्याने मनाला
बजावले. सािवे वळण उं चवटा टाळायला हवा पण उं चवट्यामुळे त्यावरून स्नोबोडथ
गेल्यानंिर त्याला समजले आपण हवेि आहोि. त्याने खाली पाहहले सोपे लॅंस्डग सहज
हहमाच्या पृष्ठभागावर उिरू असे त्याला वाटले.
पण खाली पृष्ठभागावर टेकण्यास र्ोडे अहधक सेकंद लागले िेंर्व्हा त्याच्या मनाि
पाल चुकचुकली. त्याने स्नोबोडथची टाचेकडील डाव्या हािाने मागील बाजू पकडली. या
प्रकारास मेर्ड ोअर म्हणिाि. िणभर पक्ष्याप्रमाणे आपण आकाशाि आहोि पण
कॉंदर्डन्स आहे त्यामुळे आपण सुरहिि उिरू असे त्याला वाटि होिे. त्याप्रमाणे सुरहिि
लॅंस्डग. ओ वाऊ . . . . हलझ व जेरेमी ओरडले. आठवे वळण सर्कर्ग करिाना डोळ्याच्या
कोपर्याि त्याला काहीं िरी वेगळे ददसल्याची जाणीव झाली ोक लांब हनळसर रं गाची
हहमामधील भेग. त्याचा बोडथ सरळ भेगेकडेच जाि होिा. काहींही समजण्याच्या आि ोक
दबलेला हहमाचा पोकळ आवाज. मोठ्या भोपळ्याि सुरी दर्रवावी िसे िो बोडथ सहहि आि

जाि होिा नवव्या वळण आहण घट्ट बर्ाथमधून िो जाि होिा. स्वि:च्या ओरडण्याचा
आवाज र्क्त त्यानेच ऐकला.
अचानक आधाराहशवाय खाली पडि असिाना उपजि प्रेरणेने त्याने शरीरापासून
लांब काटकोनाि हाि लांबवले. आश्चयथ वाटि असिाना घडलेल्या दक्रयेस धक्का प्रहिहिप्त
दक्रया म्हणिाि. चुकून हवहहरीि पडणे, रात्री खड्ड्ड्याि पडणे ोवढेच काय झोपेि कॉटवरून
पडणे अशा वेळी जी अवस्र्ा होईल व शरीर जी दक्रया ऐनवेळी करे ल यास धक्का प्रहिहिप्त
दक्रया म्हणिाि. या वेळी जीव वाचवणे व कमीिकमी इजा होईल अशी शरीराची हस्र्हि
होणे महत्वाचे असिे. या दक्रयेच्या वेळी रक्तािील अॅड्रन
े ॅहलनची पािळी वाढिे. मेंदच
ू ी
हनणथय िमिा अत्यंि उच्च हस्र्िीि असिे.
डाउगीच्या चारही बाजूने धोका वाढला. हहमाऐवजी बर्ाथने िो वेढला गेला. याच
वेळी हहमस्खलन झाले. मोठ्या बर्ाथच्या स्लॅब घसरि बाउलच्या मध्यभागाकडे घसरू
लागल्या. पाच सहा मजली इमारि स्र्ोटाने खाली आणावी िसे त्याच्या भोविी बर्ाथचे
दढगारे कोसळू लागले. डाउगीने बोडथ उजव्या बाजूस वळवण्याचा प्रयत्न के ला. ोक . . .
दोन. . . . िीन . . . . . िेवढ्याि िीन र्ू ट जाडीच्या बर्ाथच्या लादी त्याच्या पाठीवर येऊन
आदळली. भाराने त्याचे पाय पृष्ठभागापासून सुटले. धससयाने िो उिाणा झाला. त्याच्या
भोविी घडणार्या हहमघसरीचा वेग िाशी चाळीस, पन्नास , साठ दकलोमीटर झाला.
हहमाच्या दढगािून वर पृष्टभागाशी राहण्याचा िो प्रयत्न करीि होिा. हाि वर करून आपण
पृष्ठभागाजवळ कसे येऊ याचा प्रयत्न िो करीि होिा. पण िो आणखी ोकदा कोलमडला.
श्वासाबरोबर पावडर त्याच्या श्वासमागाथि जाि होिी. पाण्याि र्े साळणार्या पाण्यािून
जािाना लाट र्ांबण्याची वाट पहावी लागिे. पण हहमकणांची लाट र्ांबण्याचे कोणिेही
लिण ददसि नर्व्हिे. र्क्त ोखादा खडक ककवा झाडाचा बुंधा यानेच ही लाट अडली असिी.
डाव्या हािाने िोंड व नाक त्याने झाकू न घेिले. दुसर्या हािाने वर असलेल्या हमत्राना खूण
करावी म्हणून त्याने हाि उं च के ला. पण हहमकणांचे ओझे वाढि होिे. दहा बारा सेकंदाि
अंधार झाला त्यानंिर हहमलाट र्ांबली.
--------पॉंहडचरी मध्ये वैद्यराज योहगराज नावाची ोक व्यक्ती जहमनीि िासनिास पुरून
घेऊन काहीं ददवसानी बाहेर येण्याचे प्रयोग करीि असे. त्याच्या योगहवद्येचे प्रात्यहिक
करण्यासाठी ोका लहान पेटीि स्वि:ला बंद करवून घेि असे. 1973 साली ोल्मर ग्रीन
नावाच्या यूोसो अमेररके िील ोक टीम पॉंहडचरीि आली. साडेिीन र्ू ट बाय साडेिीन र्ू ट

व पाचर्ू ट लांब पेटार्याि त्याला बंद करण्याि आले. बाहेरून आि काय चालले आहे हे
पहाण्यासाठी पेटार्याला ोक काचेची हखडकी होिी. मेण व पॉहलयुरेर्ीन र्ोम लावून
पेटीच्या सवथ र्टी बंद करण्याि आल्या. ही पेटी हवाबंद आहे की नाही हे पहाण्यासाठी
पेटीि ोक मेणबत्ती पेटवून ठे वली. दीड िासाने आिील ऑहससजन संपल्यानंिर मेणबत्ती
हवझली. वैद्यराज योहगराज यांच्या डोसयाला काहीं इलेसट्रोड हचकटवून त्याला पेटीि
उिरवले. पेटी सील के ली. वैद्यराज पेटीि पद्मासनाि बसलेले होिे. त्यानंिर ग्रीन यानी
त्यांची हनरीिणे चालू के ली. बाहेरील उपकरणामध्ये योगीराजांच्या मेंदम
ू ध्ये बीटा िरं ग
ददसू लागले. हे जागृिावस्र्ेचे व त्यांची सवथ ज्ञानेंदद्रये काम करीि असल्याचे लिण होिे.

आकृ हि मेंदू हवद्युि िरं ग आलेख
र्ोड्याच वेळाि बीटा िरं गाऐवजी कमी वेगाच्या अल्र्ा िरं ग ददसू लागले. मेंदू
शांि व ध्यानस्र् हस्र्िीि गेल्याचे हे लिण आहे. त्यांच्या हृदयाचे ठोके नेहमीपेिा हनम्मे
म्हणजे चाळीस पडू लागले. श्वासोच््वास कमी होि होि हमहनटास र्क्त चारवर आला.
पूणथ रात्रभर योगीराज या अवस्र्ेि होिे पण सकाळी त्यांच्या डोकीला लावलेल्या
उपकरणामधून सौम्य हवजेचा झटका बसि असल्याची त्यानी िक्रार के ल्याने त्याना बाहेर
काढण्याि आले.
योगीराज हहमाखाली अडकलेल्या व्यक्तीवरील संशोधन करण्यासाठीची उत्तम
व्यक्ती होिी. हहम म्हणजे पाणी व 95% हवा. बर्ाथचा गोळा खाणे म्हणजे हवा व र्ंड पाणी
खाणे. िोच प्रकार आइसक्रीमचा दूध साखर व दुधामधील लोणी यांच्यामधील हवेचे बुडबुडे.
के वळ याच साठी आइसक्रीम कधीही वजनावर हवकले जाि नाही िे र्क्त हलटरवर हवकले
जािे. हहम वर्ाथव झाल्यानंिर सवाथि वरील र्रामध्ये 95% हवा िर जसे हहम दबले जाईल
िसे हवेचे प्रमाण 60% पयंि कमी होिे. पण हहमघसरीनंिर सरासरी 70% हवा व
त्यामध्ये अडकलेले 30% पाण्याचे गोठलेले कण हे सवथसाधारण प्रमाण लिाि घ्यायला

हरकि नाही. हहमाच्या दढगार्याखाली सापडलेली व्यक्ती हहमकणांच्या मध्ये असलेल्या
पोकळीिील हवेच्या सहाय्याने र्ोडा काळ काढू शकिी.
या मध्ये गृहहि धरलेल्या बाबी म्हणजे वेगाने खाली येणार्या हहमप्रवाहामुळे
झाडाच्या बुंध्यावर ककवा खडकावर व्यक्ती आपटू न जायबंदी झालेली नाही. नाका िोंडाि
हहमकण गेल्याने श्वास कोंडलेला नाही. हहमाच्या दढगार्याखाली अडकलेल्या व्यक्तीच्या
छािीवर भार पडलेला नाही. त्याचे श्वसन चालू आहे. हहमकणाच्या रे ट्याने िो खोल दरीि
र्े कला गेलल
े ा नाही. ोवढ्यािून व्यक्ती हजवंि राहहली व हहमाच्या दढगार्याखाली त्याचा
श्वासोच््वास चालू असल्यास िो र्ोड्याच हमहनटाि गुदमरण्याची शसयिा अहधक असिे.
त्याच्या र्ु फ्र्ु सािून नाकावाटे बाहेर पडलेला काबथन डायॉससाइड चेहर्याभोविी असलेल्या
पोकळीि साठिो. या पोकळीि के लेल्या श्वसनामुळे रक्तािील काबथन डायऑससाइडचे प्रमाण
वाढिे. या प्रकारास अहिकबथरक्तिा असे म्हणिाि. रक्तािील काबथन डायऑससाइडचे प्रमाण
वाढल्यास रक्ताम्लिा हनमाथण होिे. चेहर्याभोविी असलेल्या पोकळीिीलच हवा
श्वसनासाठी उपलब्ध असल्याने त्यािील ऑहससजनचे प्रमाण कमी कमी होिे. र्ोड्या वेळाि
ोक पािळ बर्ाथचा मुखवटा चेहर्यावर जमा होिो. मुख्यत्वे िोंड व नाक यावर जमा
झालेल्या बर्ाथमुळे र्ु फ्र्ु सामध्ये जाणारी हवेचा पुरवठा जवळजवळ र्ांबिो.
हहमाच्या दढगार्याखाली सापडलेल्या व्यक्ती वाचण्यामागील संख्याशास्त्र नाउमेद
करणारे आहे. बर्ाथखाली गाडले गेल्यानंिर पंधरा हमहनटाि व्यक्ती सापडली िर िी
वाचण्याची शसयिा 92% असिे. पण पस्िीस हमहनटानी सापडलेल्या व्यक्तीची जीहवि
राहण्याची शसयिा 30% टससयावर येि.े िर दोन िासानंिर व्यक्तीचा िपास लागलाच िर
हजवंि राहण्याची शसयिा र्क्त 3% हशल्लक राहिे. काहीं सुदव
ै ी व्यक्ती मात्र यानंिरही
सुरहिि राहहल्या आहेि. 1955 साली पंचवीस वर्े वयाची ोक स्वीहडश ोर्व्हटथ स्टेनमाकथ
नावाच हशकारी हहमस्ख्लनानंिर आठ ददवसानी हजवंि सापडला. ज्या हवेच्या पोकळीि िो
होिा िी बर्थ हविळू न बनलेली होिी. त्याच पोकळीि गोठलेला टार्णमगान पिी होिा.
त्याचे कच्चे मांस,स्की बोडथवरील मेण,

बर्थ हविळलेले पाणी आहण शोधपर्काला िो

सापडील या आशेवर िो हजवंि राहहला. स्टेनमाकथ ला हसनेमाचे दांडगे वेड होिे. पाहहलेल्या
हसनेमाचे प्रत्येक हिकीट िो पादकटाि जपून ठे वायचा. त्याचा भाऊ स्टेनमाकथ च्या शोधाि
होिा. ोका झाडाच्या र्ांदीला स्की बोडथवरून खाली पडिाना त्याच्या हखशािून उडालेले
स्टॉकहोम येर्ील ब्लॅक कॅ ट हर्ोटरचे िांबड्या रं गाचे अधे हिकीट अडकलेले त्याच्या
भावाला ददसले. त्याच रठकाणी शॉर्व्हल
े च्या सहाय्याने खड्डा करिाना स्टेनमाकथ हजवंि
सापडला. डोसयावरील बर्थ बाजूला काढिाच त्याने डोके वर के ले.

िीन र्े ब्रुवारी 2016 या ददवशी हसअॅचीन ग्लेहशयरच्या उत्तरे कडील भारिीय
सैन्याच्या बेसवर हहमघसर झाली. त्यामध्ये भारिीय सैन्याचे दहा सैहनक गाडले गेले.
भारिीय पायदळ व हवाई दलाने मोठी शोधमोहीम चालू के ली. लेह आहण उधमपूर येर्ून
याचे नेिृत्व के ले गेले. हा सवथ प्रकार ोकवीस हजार र्ु टावरील जगािील सवाथि उं च युद्ध
सदृश रठकाणी झाला. भारिीय सैन्य अशा खडिर रठकाणी उभे ठे वण्यासाठी भारिास
दररोज पाच कोरट रुपयांचा खचथ येिो. सैन्याबरोबर लढण्याऐवजी के वळ हवामानामुळे
870 सैहनकाना आजपयंि प्राण गमवावा लागला आहे. िीन र्े ब्रुवारीला झालेल्या या
घटनेमध्ये लान्स नाइक हनुमंर्प्पपा कोप्पपल हा मद्रास रे हजमेंटचा जवान उणे 45 अंश सेंरटग्रेड
िापमानास 35 र्ू ट खोलीवर अडकलेला होिा. पाचव्या ददवशी िो जीहवि सापडला.
उरलेल्या नऊ लोकांचा कसलाही मागमूस लागला नाही. 11 र्े ब्रुवारीस हनुमर्
ं प्पपा ोकोक
अवयव हनकामी झाल्याने मरण पावला.
ोका अंदाजानुसार दर वर्ी रॉकीपवथि, हसोरास आहण कॅ स्के हडस येर्े जवळजवळ
ोक लाख व्यक्ती हहमघसरीखाली अडकिाि. कॅ नडा व युरोपमध्ये हेच प्रमाण दहा
हजारोवढे आहे. अमेररके िाल बहुिेक व्यक्ती अनहधकृ ि रठकाणी स्नो सर्कर्ग साठी गेलेल्या
असिाि. पण अमेररके ि हहमघसरीमध्ये मरण पावणार्या व्यक्तींची संख्या दरवर्ी चाळीस
िर कॅ नडा युरोपमध्ये िी शंभर ोवढी आहे. अमेररके ि बहुिेक व्यक्ती स्नोबोडथ , स्कीअर,
स्नोशूअर आहण स्नो स्कू टर चालवणार्या असिाि. अनहधकृ ि रठकाणी असणारे स्नो स्पोटथ
लोकहप्रय होण्याचे कारण म्हणजे खाजगी स्नोस्पोटथ हॉटेल्स मध्ये र्ोड्याशा भाड्याि सवथ
उपकरणे सहज उपलब्ध असणे. अहधकृ ि रठकाणी हीच उपकरणे घेण्यासाठी हिप्पपट रक्कम
मोजावी लागिे. इकडे युरोपमधील आल्पसच्या कु शीि राहणारे

गावकरी सिि

हहमस्खलनाच्या सावलीि शेकडो वर्े वावरि आहेि. आपल्या बचावसाठी त्यानी अनेक
उपाय अनुभवािून योजलेले आहेि. िीव्र उिारावर बर्थ अडवण्यासाठी झाडे लावणे
गावाभोविी जंगल वाढवणे बर्थ घसरून जाईल अशा वाटा काढणे घरे व चचेसचे हडझाइन
जहाजासारखे के ल्याने त्याच्या दोन्ही बाजूने घसरणारे बर्थ सहज वाहून जािे.
हहमघसरीची िाकि त्याच्या अचानकपणाि आहे. समुदाची भरिी ओहोटी कधी
येिे हे आधीच ठावूक असिे. पण साचलेले हहम कधी घसरू लागेल याचा अंदाज करणे हे
अनुभवावरून ठरिे. ज्या जहमनीवर आपण घरे गावे वसवली आहेि ज्या पवथिांच्या कु शीि
राहिो िी भक्कमपणा व हस्र्रिेची प्रिीके आहेि. पण गजथना करि येणारी हहमाची लाट
सवथकाहीं सपाट करीि खाली येि.े जपानमध्ये आलेली हहमलाटेचा वेग िाशी िीनशे
दकलोमीटर मोजण्याि आलेला आहे. अलास्कामध्ये 1970 साली आलेल्या हहमलाटेने चवदा

दकलोमीटर अंिर कापले होिे. पेरूमधील भूघसरीने हजारो र्ू ट उिारावरील झाडे
लहानमोठ्या टेकड्या व घरे व वीस हजार मानवी हजवांचा घास काहीं हमहनटाि घेिला
होिा.
इसवी सनापूवी 218 या वर्ी आल्पस पवथिाच्या उत्तरे कडू न स्पेनच्या बाजूने
रोमवर स्वारी करणारे हाॅँहनबालचे सैहनक हत्तीसहहि हहमघसरीच्या िडाख्याि सापडले
होिे. हसहलअस इटाहलकस नावाच्या कहवने याचे वणथन हलहून ठे वलेले आहे. िो हलहहिो'
पवथिाच्या हशखरावरून घसरि येणार्या बर्ाथने हजवंि सैन्याच्या िुकड्या हगळू न टाकल्या. '
1991 साली याच प्रदेशािून हायककग करणार्या दोन जमथन िरुणाना हहमनदीमध्ये पाच
हजार वर्ाथपूवी गोठलेल्या हशकार्याचा देह सापडला होिा. या व्यक्तीचे नाव आइस मॅन
ककवा ऑटझी ठे वले गेले. या भागास ऑटझटाल आल्पस म्हणिाि यावरून हे नामकरण
झाले. इहिहासपूवथ काळाि झालेल्या हहमघसरीमधील हा बळी असावा. 1988 साली हप्रन्स
चाल्सथ हहमघसरीमधून स्कीइं ग करिाना र्ोडसयाि बचावला होिा. बरोबर असलेला
स्वीहडश गाइड व हप्रन्स चालथसचा हजवलग हमत्र मेजर ह्यूज स्लडसे नाहहसा झाला.
इं ग्लंडच्या राणीचा पदरी िो घोड्याचा प्रहशिक होिा. जगभर हहमघसरीमध्ये शेकडो
व्यक्ती मरण पावल्या आहेि. अलेसस लोवे हा अमेररके िील सवोत्कृ ष्ट आप्पल्स पवथिावर
स्कीइं ग करणारा खेळाडू 1999 मध्ये हिबेटमध्ये झालेल्या भल्या मोठ्या हहमघसरीमध्ये
गाडला गेला.
जगािील सवाथि कु शल व उत्तम हगयाथरोहक हहमघसरीच्या िडाख्याि कसे
सापडिाि ककवा कायमचे बेपत्ता होिाि हे समजणे र्ार अवघड नाही. हहमभौहिकी म्हणजे
हहमकणांचे भौहिक हवज्ञान. याचा दकिीही सखोल अभ्यास झाला िरी हहमघसर ही
बर्ाथच्छाददि हशखरावरील भयानक घटना आहे. हहवाळ्याि बर्ाथच्छाददि हशखरे लांबून
ोवढी सुंदर ददसिाि की िी िुम्हाला सिि खुणावि राहिाि. िुम्ही जेवढे त्यांच्या जवळ
जाि िेवढी हहमघसरीची शसयिा वाढिे. दरवर्ी लाखो पयथटक स्नोबोडथ, स्कीइं ग,
पवथिारोही, आइस स्के टर स्वि:हून हहमघसरीच्या टप्पप्पयाि येिाि. ज्या हहमदढगार्यावरून
नुकिेच कोणीही गेलेले नाही त्यावरून आपण गेले िर काय होिे? जर हहम साठलेला
दढगारा सुरहिि असलाच िर जी मजा घसरायला येईल िी आयुणतयभरासाठी असेल. हहम
दढगारा हा ोका प्रकारे हवश्वासाचा दढगारा असिो. अत्युच्च आनंद ककवा दढगार्याखाली
सापडू न गुदमरून मरणे हे दोनच पयाथय यामध्ये हशल्लक असिाि.
-----------

बर्ाथच्या दढगार्यािून अस्पष्ट उजेड ददसि होिा. दुधी काचेिून संधाकाळी जेवढा
ददसिो त्याहूनही कमी. पण बाहेरून कोणिाही आवाज येि नर्व्हिा. त्याची छािी चारही
बाजूने हहमामुळे दबलेली होिी. डाउगीने श्वास घेण्याचा प्रयत्न के ला. र्ोड्या प्रमाणाि
छािी मोठी झाली पण बाजूच्या हहमाच्या दडपणामुळे िी परि पूवथहस्र्िीला आली. हसमेंट
कॉंक्रीट अपल्याभोविी कोणीिरी ओिून ठे वले आहे असे त्याला वाटले. त्याला ओलसर
कािड्याचा वास आला. िळव्यावर असलेला

हॅंडग्लोर्व्ह त्याच्या गालाजवळच होिा.

त्यामुळे ोक लहनशी हवेची पोकळी बनलेली होिी. डाउगीने र्ोडा र्ोडा श्वास घेण्यास
सुरवाि के ली. िो कु शीवर पडलेला होिा. पण चेहरा वर वळल्याने मान अवघडली होिी.
िो कळवळला. दंडापासून हाि हलवण्याचा त्याने प्रयत्न के ला. ऑपरे शन टेबलावर हाि पाय
बांधून ठे वल्यावर हालचाल करणे अशसय होिे िशी त्याची हस्र्हि झालेली. आिा पाय
हलवून पाहू म्हणून प्रयत्न के ले. र्क्त पायाची बोटे बुटािल्या बुटाि हलि होिी. कमरे पासून
वरील शरीर हलवण्याचा प्रयत्न के ला पण व्यर्थ. िो र्ंडगार ट्रंकेमध्ये हाि पाय बांधलेल्या
अवस्र्ेि होिा.
त्याला ओरडावे वाटले. धडपडि त्याने डोके डावी उजवीकडे हलवण्याचा जोरकस
प्रयत्न के ला. डोके र्ोडेसे हलले. हहम या हालचालीमुळे कानाि हशरायला लागले. त्याची हॅट
डोसयावर नर्व्हिी. त्याला र्ंडीची जाणीव झाली. अविापनाची र्ारशी भीहि त्याला
वाटली नाही. कारण जोपयंि शरीरावर कपडे आहेि व हहम शरीराभोविी आहे िोपयंि
हहमाचे र्र र्ंडीपासून त्याचे रिण करिील याची त्याला खात्री होिी. बर्ाथमध्ये खोदलेल्या
ख्ड्यािून हगयाथरोहक स्लीस्पग बॅग सहहि बारा िास सहज झोपिाि. हािाची बोटे
ग्लोर्व्हमध्ये हलवून त्याने चेहर्यापुढील साठलेले हहम काढण्याचा प्रयत्न के ला.
चेहर्याजवळील पोकळी ोक दोन इं चानी मोठी झाली. पण बोटावर साठलेल्या हहमाचा
गोळा त्याच्या उघड्या िोंडाि पडला. हहमाच्या गोळ्याने िो गुदमरला. िोंडावर उशी
दाबलेल्या व्यक्तीची जशी होिे िशी त्याची अवस्र्ा झाली. त्याने िो हहमाचा लगदा
र्ुंकण्याचा प्रयत्न के ला. पण हहमाचा लगदा मोठा होिा. िजथनी िोंडाि घालून त्याने िो
कसाबसा िोंडािून बाहेर काढला.
त्याचा श्वास पुन्हा चालू झाला. त्याला श्वास घ्यायला आधीच त्रास होि होिा.
आि घेिलेली हवा दमट बाणतपयुक्त होिी. त्याला घाबरल्यासारखे झाले. लहानपणी त्याची
खोली अगदीच लहान व काळोखी होिी. जागे झाल्यानंिर काळोख्या रात्री िोंडावर
घेिलेल्या उशीने त्याला घाबरल्यासारखे र्व्हायचे. आई ककवा बाबाना बोलवण्याची व
ओरडण्याची आधीच भीहि वाटायची.

'हेल्प' िो डोके मागे पुढे करून ओरडला. ोवढ्याशा श्रमाने त्याला धाप लागली.
चेहर्यावर कोणीिरी उशी दाबून धरली आहे असे त्याला वाटले. सभोविी साचलेल्या
हहमामुळे त्याचा आवाज बाहेर आला नाही. हपस्िुलाला लावलेल्या सायलेन्सरचा पररणाम
असाच होिो. ोवढ्याशा श्रमामुळे िो धापा टाकायला लागला. जर मी कोणालाही सापडलो
नाही िर माझा शेवट येर्ेच होणार असा हवचार त्याच्या मनाि आला. त्याने डोके बर्ाथच्या
स्भिीवर आदळले. मूठ वळवली. त्याचा श्वास जलद चालू लागला. छािी बर्ाथच्या घट्ट
पेटीि कोंडल्यासारखी झाली. हृदयाचे ठोके हमहनटास शंभर पडू लागले.
बर्ाथखाली गाडले जाऊन त्याला र्क्त दोन हमहनटे झाली होिी. रक्तािील
ऑहससजनचे प्रमाण र्ोडे कमी म्हणजे 92% झाले होिे. ोकवीस वर्ाथच्या िरुणाच्या रक्ताि
नऊ हजार र्ु टावर ोवढाच ऑहससजन असिो. पण त्याच्या श्वासावाटे र्ु फ्र्ु साि जाणार्या
हवेिील काबथन डायोससाइड मात्र चार टससयावर गेला होिा. म्हणजे िो बाहेरील हवेपेिा
शंभर पटीनी वाढलाहोिा. काबथन डायऑससाइडची ही पािळी मेंदव
ू र पररणाम
करण्याोवढी घािक अजून झाली नर्व्हिी. श्वासावाटे 15-20 ट्क्के काबथन डाय ओससाइड
जोपयंि र्ु फ्र्ु साि जाि नाही िोपयंि मेंदू र्ु फ्र्ु साना अजून श्वासाचा वेग वाढवण्याचा
संदश
े देि राहिो. रक्तािील काबथन डायऑससाइड ची पािळी वाढली म्हणजे मेंदि
ू बीटा
िरं ग हनमाथण होिाि. मेंदू अहधक उत्तेहजि झाला व व्यक्ती घाबरल्याचे हे लिण आहे.
त्याने आणखी ोकदा ओरडण्याचा प्रयत्न के ला. ररकाम्या भांड्याि िोंड घालून
ओरडल्यावर जसा स्वि:लाच आवाज ऐकू येिो िसे त्याचे झाले. के ट व कायला यांची त्याला
आठवण आली. आपण परिायची िी वाट पहाि असणार. हनराशेने त्यानी बर्ाथच्या
स्भिीवर डोके मागेपुढे आपटले. िो आिा धापा टाकायला लागला होिा. आरडा ओरडा
करावा येर्ून बाहेर पडण्यासाठी धडपड करावी असे त्याला वाटले. पण ोकाोकी िो शांि
झाला. आपण अहधक धडपडलो िर येर्ील हवा भरकन संपणार हे त्याच्या लिाि आले.
िो गाडला जाऊन चार हमहनटे झाली. रक्तािील ऑहससजन 89% झाला. रक्तािील
ऑहससजन पन्नास टक्के होि नाही िोपयंि शरीरावर र्ार पररणाम ददसि नाही. पण त्याच
वेळी चेहर्याजवळील उपलब्ध हेल्मेटच्या आकाराच्या पोकळीि सहा टक्के काबथन डाय
ऑससाइड साठलेला होिा. हे प्रमाण सिि वाढि राहहल्यास पहहला पररणाम मानहसक
हस्र्िीवर होिो. त्याच्यावर अहिकबथरक्तिेचा ( काबंडायऑससाइड रक्ताि अहधक असणे)
पररणाम झाला होिा. श्वसनामध्ये काबथन डायऑससाइड चार टक्के असल्यास श्वसनवेग
वाढणे श्वसन अहधक खोल होणेव मेंदच्ू या कायाथवर पररणाम होणे असे पररणाम ददसिाि.
हे प्रमाण 15 िे 20 टक्के झाल्यास बेशद्ध
ु ी येिे. अशा हस्र्िीि पुन्हा ऑहससजन काबथन डाय

ऑससाइडचे प्रमाण सामान्य झाल्यास हृदयाची गहि बराच वेळ अहनयहमि राहिे. त्यािल्या
त्याि हनलय र्डर्डि राहिे. यास र्व्हरें ट्रसयुलर दर्हब्रलेशन म्हणिाि.
डाउगी जवळ सध्या नव्याने उपलब्ध असलेले सेफ्टी जॅकेट असिे िर िो हहमाच्या
दढगार्याखाली अडकू न पडलाच नसिा. कार मध्ये जसे अपघाि झाल्यानंिर ोअर बॅग़
ड्रायर्व्हर व प्रवाशांचे रिण करिे िसे हहमघसर झाल्या झाल्या िीन सेकंदाि उघडणार्या
दोन बॅग िुम्हाला हहमामध्ये गाडण्यापासून वाचविाि. त्याच्या के शरी रं गामुळे व
आकारामुळे त्वररि मदि हमळणे सुलभ होिे. लहान िमिेची ऑहससजन बॉटल दोन िास
ऑहससजन पुरविे. त्यामुळे अगदी खोलवर गाडले गेले िरी मदि येईपयंि िुम्ही सुरहिि
असिा. हे सेफ्टी जॅकेट भाड्याने हमळण्याची सवथ स्नो सर्कर्ग व स्की ररझाटथ मध्ये व्यवस्र्ा
आिा झाली आहे.

आकृ हि हहमघसर सुरहिििा जॅकेट
दुदव
ै ाने डाउगी जवळ सुरहिििा जॅकेट नर्व्हिे. त्याच्या प्रत्येक घाईघाईने के लल्या
उ्वासाबरोबर अहधक काबथन डाय ऑससाइड भोविी जमा होि होिा. वायुकोशामध्ये
अहधक काबथन डायऑससाइड व कमी ऑहससजन झाल्याने त्याला हवस्र्ापन श्वासावरोध
(हडस्प्पलेसमेंट अहस्र्हससया) झाला. काबथन डाय ऑससाइड

ऑहससजनहून जड आहे.

र्ु फ्र्ु साि असलेल्या वायुकोशामध्ये ऑहससजन कमी झाला व काबथन डायऑससाइड वाढला
म्हणजे ऑहससजनची जागा काबथन डाय ऑससाइड घेिो. ोका जड वस्िूने जागा व्यापली
म्हणजे हलकी िेर्ून हवस्र्ाहपि होिे. ग्लासमध्ये पाणी भरले म्हणजे ग्लासमधील हवा
हवस्र्ाहपि होिे. ोवढे हे समजण्यास सोपे आहे.

---------हलझ व जेरेमी डाउगीचा स्नोबोडथ जसा हहमकणाची रे र्ा उडवि बाउलच्या
िळाच्या ददशेने गेला िसे खूर् झाले. हहमाच्या उं चवट्यावरून िो खाली गेला व ददसेनासा
झाला ोवढे त्याना समजले. हवेिून खाली उिरि असिाना त्याने दकिी स्टायहलशपणे
डाव्या हािाने बोडाथची खालील बाजू उचलून धरली आहे हे पाहून त्यांच्या डोळ्याचे पारणे
दर्टले. आपल्याला हे सहज जमेल ोवढा आत्महवश्वास त्यांच्यामध्ये आला. आनंदाने डाउगी
वाऊ . . . . . . ओरडलेले सवाथनी ऐकले. पण हहमावर लॅंड होिाना िो सरळ उिरण्याऐवजी
कु ल्ल्यावर उिरला, िोल सांभाळण्यासाठी त्याने हाि उचलल्याचे त्यांच्या लिाि आले.
त्याच

वेळी जेरेमी व हलझ याना उजव्या बाजूने जमलेल्या हहमाचा दढगारा खाली

डाउगीज्या रठकाणी ददसेनासा झाला त्या बाजूस सरकिाना ददसला. प्रारं भी िो सावकाश
सरकि होिा पण र्ोड्याच वेळेि त्याचा वेग वाढला. हहमघसर जेर्े झाली त्याच्या वरच्या
बाजूस िे शंभर ोक मीटर वरच्या बाजूस असल्याने त्याना हहमघसरीचा धोका नर्व्हिा. पण
डाउगीला असलेल्या धोसयाची त्याना जाणीव झाली. 'डाउगी िेर्ून बाहेर पड ' बाजूला हो
हलझ ककचाळली. डाउगी म्हणजे र्क्त ोक काळा िांबडा रठपका ददसि होिा. िणाधाथि िो
घसरि आलेल्या शुभ्र हहमाच्या दढगार्याखाली गाडला गेला. ोक दोन सेकंद स्िब्ध होिे.
कसलाही आवाज झाला नाही. हहमबशीच्या काठावर हलझ व जेरेमी होिे. पाठोपाठ ढग
कोसळल्यासारखा आवाज झाला. शेकडो -हजारो टन बर्थ बशीच्या िळाच्या ददशेने घसरि
होिा. दहा टनी ट्रकमधून खडी ओििाना जसा आवाज व धूळ उडिे िसे या रठकाणी आवाज
त्याचप्रमाणे पण धुळीऐवजी हहमाचे ढग उडि असिाना ददसले.
' डाउगी शेवटचा जेर्े ददसला िी जागा हवसरू नको' जेरेमी हलझला म्हणाला. मी
त्याला शोधिो. काहीं सेकंदाि हहमाचा दढगारा चार पाचशे मीटर खाली हहमबशीच्या
िळाशी जाऊन हस्र्र झाला. घसरलेल्या हहम दढगार्याचा ोकू ण र्र र्ू टबॉल ग्राउं डच्या
आकाराचा होिा. हहम दढगार्याची हालचाल र्ांबल्यानंिर गडगडाचा प्रहिध्वहन पण
र्ांबला. त्यानंिर होिी र्क्त शांििा. जेरेमी ोखादा काळा ककवा िांबडा रठपका ददसिो का
हे न्याहाळि होिा. पण िांबड्या काळ्या रठपसयाचा मागमूसही नर्व्हिा. 'मी सांगिे िो कोठे
ददसला' हलझ ने

उजव्या बाजूस पन्नास मीटरवरील ोका रठकाणाकडे बोट दाखवले.

दोघानीही ही जागा लिाि ठे वली.
'दोघानाही अहिशय काळजीपूवथक हहमािून गेले पाहहजे नाहीिर आपण दोघेही
हहमाखाली जाऊ. ' जेरेमी म्हणाला. मी आधी पुढे जािो. डाउगी ज्या रठकाणी ददसेनासा

झाला िेर्े मी पोहोचलो म्हणजे मागोमाग िू ये असे सांगून जेरेमी पुढे झाला. मी जर
कोसळलेल्या हहमाखाली गेलो िर िू पाठोपाठ ये असे सांगून हहमबशीच्या कडेने जेरेमीने
आपला स्नोबोडथ मोठी वळणे घेि डाउगीच्या ददशेने नेला. त्याच वेळी हलझला आपण
ददसिोय याची िो खात्री करून घेि होिा. हमहनटभराि हलझ त्याच्या पाठोपाठ आली. ज्या
रठकाणाहून हहम घसर झाली त्या कडेवर दोघेही होिे. या रठकाणी िीन र्ू ट खोल हहम
सुटून खड्डा ददसि होिा. या खडड्याि मऊ हहमाऐवजी बर्ाथचे मोठे स्िर ददसि होिे.
त्याच्या वरील बाजूस बाइं स्डग हनसटलेल्या पुस्िकाची पाने हवखरून पडावी िसे
हहमाच्या र्रांची चळि ददसि होिी. हहवाळ्याि पडलेल्या हहमवर्ाथवाचा इहिहास
त्याखाली उलगडलेला होिा. दोन महहन्यापूवी झालेल्या भक्कम हहमवर्ाथवानंिर बरे च
ददवस हहम वर्ाथव झालेला नर्व्हिा. उबदार जहमनीवर पडलेले हहम आहण वरील र्ंडगार
हवा यामुळे खालच्या र्राच्या हहमाची वार् झाली. पाण्याची वार् हलकी असल्याने वर
जािे. हवेच्या बरोबर वार्े चा संपकथ आल्यानंिर त्याचे परि हहमस्र्रटकामध्ये रूपांिर
झाले. हसमल्यामध्ये काचेचा िावदानावर हचकटलेले बर्थ कण असेच जमा होिाि. पुन्हा
स्र्रटकामध्ये रूपांिररि झालेले हहमकणाना शुगर स्नो म्हणिाि. बारीक शुभ्र साखरे सारखे
िे ददसिाि. मुठीि धरलेल्या वाळू चे कण जसे हनसटू न जािाि िसे शुगर हहम कण
ोकमेकाना हचकटि नाहीि. वाळू चा मोठा ढीग करायचा प्रयत्न करा नवीन वाळू खालील
र्रावरून घसरि खाली येिे. हहमाच्या बाबिीि नवीन हहम खालच्या हहमावर साठि जािे.
खालील उबदार जमीन व त्यावरील र्ंडगार हवा यांच्यािील िापमानामधील र्रक र्ार
नसिो. नव्याने आलेले हहमकण परस्पराना हचकटिाि. पण त्यांचे गोल बर्थ कण बनिाि. या
हहमकणांचा आकार मजेशीर असिो िुम्ही गारा पाहहल्याअसिील िर याची कल्पना येईल.
लहान गारा वेड्यावाकड्या आकाराच्या िर मोठ्या अहधक गोलाकार असिाि. येर्े
परस्पराना हचकटलेले हहमकण मोत्यांच्या माळे प्रमाणे ददसिाि. लिावहध हहमकणांचा
हजारो टन वजनाचा ढीग कधीही ढासळणार्या पायावर साठणे हेच मुळी काळजीचे कारण
असिे. डाउगीचे अशा सुट्या रठसूळ दढगार्यावर उिरण्याने खालील र्रापासून वरील र्र
वेगळा झाला. वजनामुळे शुभ्र हहमकणांच्या घसरण्याऐवजी बर्ाथच्या प्पलेट्स खाली आल्या.
हलझ व जेरेमी स्नोबोडथवरून उिरले. जेर्े डाउगी गाडला गेला िेर्े काळजीपूवथक
पोहोचले. शेिािील नांगरटीप्रमाणे जेर्े डाउगी असण्याची शसयिा होिी िेर्ील हहम
उकरले गेलेले होिे. पण हहमाचा पृष्ठभाग भुसभुशीि हहमाऐवजी घट्ट बर्ाथचा होिा. आपण
रे हडयो ररसीर्व्हर लावून पाहूया. जेरेमी म्हणाला. त्याचा धीर सुटि चालला होिा. त्याच्या
हृदयाचे ठोके हमहनटास 135 पयंि पोहोचले. त्यानी स्वि:च्या हािािील ग्लोर्व्हज
ओरबाडू न काढले. जॅकेटच्या हखशाि हाि घािला आहण ट्रान्सररसीर्व्हर बाहेर काढला.

डाउगीच्या ट्रान्स्मीटरवरून प्रसाररि होणारा संदश
े येिो का हे सवथ लि ोकवटू न त्यानी
ऐकण्याचा प्रयत्न के ला. बीप बीप बीप ऐकिाच डाउगी येर्ेच कोठे िरी असणार याची त्याना
खात्री झाली. र्क्त िो नेमका कोठे आहे? ट्रान्सररसीर्व्हरला ददशा ओळखणारा अॅंटेना असिो.
ददशा पक्की झाली म्हणजे िांबड्या रं गाचा बाण ददसायला लागिो. हहमघसर झालेल्या
रठकाणी हस्र्र बीप येईपयंि त्यांच्या हजवाि जीव नर्व्हिा.
--------डाउगी नाहहसा झाल्याला आिा साि हमहनटे झाली होिी. काहीं वर्ाथपूवी डाउगी
उं च पवथिावर चढि होिा. हवरळ हवेि पुरेसा ऑहससजन नसल्याने िो धापा टाकि होिा.
वर चढिाना आपण हहमघसरीमध्ये सापडलो िर असा हवचार त्याच्या मनाि अधूनमधून
येि होिा. प्रत्येक नवा श्वास घेिाना ऑहससजनच्या कमिरिेमुळे र्ु फ्र्ु सािील काबथन डाय
ऑससाइड चे प्रमाण साि टससयावर पोहोचले होिे. मेंदव
ू र िीव्र मानहसक पररणाम
होण्याच्या पािळीवर हे प्रमाण पोहोचले होिे. रक्तािील ऑहससजन 83 टक्के झाला होिा.
काबथनडायऑससाइड अहधक झाल्याने श्वसन वेग हमहनटास िीसपयंि पोहोचला.
हहमघसरीखाली सापडलेले हगयाथरोहक नेमके ऑहससजन कमिरिेमुळे (हायपॉससेहमया )
मरण पाविाि. ऑहससजन कमिरिा म्हणजे नदीच्या भोवर्याि गुदमरून मरण्यासारखा
प्रकार आहे. रक्तािील ऑहससजन कमी झाला म्हणजे मेंदू व हृदयाची गहि सावकाश होिे.
हृदयाचे ठोके सावकाश पडू लागले म्हणजे रक्तदाब कमी होिो. डोळ्यासमोर अंधारी येिे.
रक्तदाब कमी होण्याने हृदयाच्या स्नायूना होणारा ऑहससजन पुरवठा कमी होिो.
ऑहससजनचा पुरवठा कमी झालेले हृदय अहधकच सावकाश काम करू लागिे. रकिदाब
अहधकच कमी होिो. पंधरा िे पस्िीस हमहनटाि हृदय कायमचे बंद पडिे.
मनाित्या मनाि डाउगीला के ट आहण कायलाची आठवण आली. त्या दोघी
सोफ्यावर कशा हखदळि असिील याचे दृणतय त्याच्यासमोर िरळू न गेले. त्याला खच्चून
ओरडावे वाटले. ओरडण्यामुळे ऑहससजन अहधक खचथ होऊन आपण आधीच मरणार असे
वाटू न िो र्ांबला. त्याऐवजी आपण स्वस्र् बसावे. आपल्याला शोधायला कोणी येर्ेपयंि
आलेच िर आपण हजवंि राहहले पाहहजे त्याने स्वि:ला बजावले. चेहर्याजवळच असलेल्या
ग्लोर्व्हमधील बोटे हलवून त्याने चेहर्याजवळ र्ोडी जागा ियार के ली. दोन इं च रुं द व
आठदहा इं च लांब मोठ्या पोकळीिील हवा त्याने नाकाने घेिली. िाजी हवा र्ु फ्र्ु साि
गेल्यानंिर त्याला बरे वाटले. अजून शांि राहणे आवश्यक आहे. त्याचे मन म्हणाले.
साि वर्ाथपूवी ज्युहनयर हायस्कू लमध्ये असिाना त्याला स्टोअरमध्ये चोरी
के ल्याबद्दल पकडले होिे. अल्पवयीन असल्याने कोटाथने त्याला समुपदेशकाकडे पाठवले.

याची समुपदेशक न्यूरोर्ीडबॅकमध्ये प्रहशहिि होिी. प्रर्मदशथनी प्रेमळ वाटणारी
चाहळशीच्या घरािील समुपदेशकाने डाउगीच्या वाढलेल्या के सािून सहा साि इलेसट्रोडच्य
चकत्या त्याच्या डोसयावर हचकटवल्या. ोका मागे सरकणार्या ररसलाइअस्नग चेअरवर
त्याला बसवले. त्याच्या समोर ोक कोंम्प्पयूटर स्क्रीन होिा. स्क्रीनवर ोक मोठा रस्िा
वाळवंटािून सिि पुढे जाि असलेला त्याला ददसला. त्याला अररझोनामधील वाळवंटाची
आठवण झाली. समुपदेशकाने त्याला खुचीवर असलेल्या बटणाच्या सहाय्याने रस्िा अरुं द
करायला सांहगिले. हे कसे करायचे हे िुला आपोआप समजेल असे म्हणून िी हिच्या
ऑदर्समध्ये गेली.
रस्त्याची रुं दी प्रत्यिाि डाउगीच्या मेंदू िरं गांचे मापन होिे. मेंदम
ू ध्ये जेवढ्या
हवद्युि िरं गांची हनर्णमिी होि असे िेवढा रस्िा अहधक रुं द. मेंदच्ू या िरं गामध्ये जसे बदल
होिील िसे रस्िा रुं द ककवा अरुं द होि राहिो. ोकाच वेळी अनेक गोष्टीवर हवचार सुरू
झाला म्हणजे रस्िा रुं द व ोकाच बाबीवर लि कें दद्रि के ले म्हणजे रस्िा अरुं द.
न्यूरोर्ीडबॅक वैज्ञाहनकानी शाळे ि कशािही लि न देणार्या हवद्याथ्यांवर संशोधन करून ही
पद्धि शोधून काढलेली होिी. अहस्र्र कोठे च हस्र्र न होणार्या मुलांच्या मेंदम
ू ध्ये कमी
कं प्रिेच्या अल्र्ा आहण बीटा िरं ग मेंदू िरं ग आलेखामध्ये ददसिाि. अशी मुले ददवास्वप्ने
पहाि असिाि. त्यासाठी प्रयत्न करावे लागिाि हे त्यांच्या गावीही नसिे. अशा मुलाना
हायपरअहॅ सटर्व्ह अशी संज्ञा आहे. अशा मुलांच्यामध्ये अहस्र्र बीटा िरं ग अहधक प्रमाणाि
ददसिाि. न्यूरोर्ीडबॅक म्हणजे पुरेसे ट्रेस्नग ददले म्हणजे िी अभ्यासाि अहधक लि देऊ
लागिाि.
र्ोड्याच वेळाि लि कें दद्रि के ले व मन भरकटू ददले नाही म्हणजे सिि हालणारा
रस्िा हलायचे बंद होऊन त्याची रुं दी कमी करिा येिे. ठराहवक रुं दीचा रस्िा झाला म्हणजे
कॉंम्प्पयूटर बीप आवाज करून त्याला गुण देई. कॉंम्प्पयूटर गेम खेळल्यासारखाच हा प्रकार
होिा. चाळीस हमहनटांच्या सेशननंिर कॉंम्प्पयूटरवर ोक रं गीि चौकोन येई. चाळीस
हमहनटानंिर दहा हमहनटांची सुटी. सहा महहन्यांच्या ट्रेस्नगनंिर अभ्यासाि मन कसे हस्र्र
करायचे हे त्याला जमू लागले. त्याचा शाळे िील अभ्यास सुधारला.
हजारो टन हहमाखाली दबल्यानंिर अंधाराि , धापाटाकिाना ओरडण्याची उबळ
दाबून त्याला आपण के लेले आधीचे प्रयत्न आठवले. त्याने या वेळी आपले लि हवचारावर
कें दद्रि करण्याऐवजी पोकळीवर कें दद्रि के ले. हहमकणांच्या मध्ये असलेली पोकळी.
अब्जावहध हहमकणामधील पोकळी आहण हवश्वामधील पोकळी. सोफ़्यावर खेळि असलेल्या
के ट आहण कायला यांची आठवण त्याला झाली नाही. िे हॉटेलमध्ये आपली वाट पहाि

असिील याचा हवचार करण्याऐवजी िो र्क्त अनंि अवकाशािील पोकळीचा हवचार करीि
होिा.
सध्या डाउगी जे करीि होिा िो भारिीय व हिबेटी योग्यांच्या ध्यान करण्याच्या
पद्धिीहून र्ार वेगळे काहीं नर्व्हिे. मनािील ोक ोक हवचार कमी करणे अशामुळे मेंदच
ू ी
ऊजेची गरज कमी होिे. िाण कमी होिो. आत्ता या वेळी त्याच्या डोसयावर मेंदू िरं ग
लेखनाचे इलेसटोड लावले असिे िर अहधक उं च बीटा िरं ग यंत्रावर उमटले असिे. हळू हळू
बीटा िरं गांची उं ची कमी झाली.

िीस सायकल्स प्रहि सेकंदापासून कमी होि िी आठ िे

अकरा सायकल्स प्रहि सेकंद झाली. डाउगीच्या मेंदि
ू शंभर अब्जाहून अहधक चेिापेशी
होत्या. हहमकणाप्रमाणे प्रत्येक चेिापेशीचे कायथ व कं गोरे वेगवेगळे होिे. ोका चेिापेशीचा
संपकथ र्क्त सभोविी असलेल्या उण्यापुर्या शंभर चेिापेशीबरोबर होिा. आपण मानवी
हािांची साखळी करिो त्याप्रमाणे ोका चेिापेशीचा अप्रत्यिपणे लाखभर चेिापेशीबरोबर
संपकथ येिो. जगािील कोणत्याही चेिावैज्ञाहनकाला डाउगीच्या मेंदम
ू ध्ये काय चालले आहे हे
कधीही समजले नसिे. ही सवथ यंत्रणा ोवढी गुंिागुंिीची आहे की महासंगणाला सुद्धा
मेंदम
ू ध्ये काय चालले आहे हे समजि नाही.
डाउगीच्या मेंदम
ू धून पोकळीचा हवचार करायला लागल्यापासून सुसूत्र अल्र्ा िरं ग
येऊ लागले. भ्रामरी प्राणायम करिाना ोकाच िरं ग लांबीचा ध्वहन मेंदच्ू या बहुिेक सवथ
पेशी व्यापिो. त्यामुळे खोलवर शांििेचा अनुभव येिो. शरीराची उत्तेहजि अवस्र्ा हस्र्र
करण्यासाठी याचा उपयोग होिो. उत्तेहजि अवस्र्ेिून शांि अवस्र्ेि गेल्यानंिर हृदयाची
गहि सामान्य ोकशेवीस वरून सत्तर वर पोहोचिे. श्वसनवेग कमी झाला. जहमनीखाली
पुरून घेणार्या योग्याच्या हस्र्िीि िो गेला. समाहध अवस्र्ेि पोहोचल्यानंिर त्याची
धडपड र्ांबली. त्याच्या हृदयाचा आवाज त्याला ऐकू यायला लागला. पहहल्यांदाच
कानािील बर्ाथची जाणीव र्ांबली. त्याच्या जवळ असलेल्या ट्रान्सररसीर्व्हर मधून गेलेले
हसग्नल त्याला जाणवले. सूक्ष्म बीप बीप येि होिा. आपण हजवंि येर्ेच कोठे िरी आहोि असे
वाटू न िो अहधकच शांि झाला.
----------इकडे हहमटेकडीच्या पृष्ठभागावर हलझ आहण जेरेमी साठलेल्या बर्ाथच्या
दढगार्यामध्ये जेरेमी डाउगी अस्ल्याची खूण शोधि होिे. पाठोपाठ दुसरी हहमघसर
त्यांच्यावर होण्याची शसयिा अहधक होिी. बर्ाथच्या खड्यामधून वाट काढिाना जेवढे
लवकर डाउगी शोधून काढिा येईल िेवढे िो हजवंि वाचण्याची शसयिा अहधक हे त्याना
ठावूक होिे. हािािील ट्रान्सररसीर्व्हर डावी उजवीकडे हलवि िे हहमाखाली दबलेल्या

झाडांच्या शेंड्यामधून वाट काढि होिे. वर हशल्लक असलेल्या ोका सूहचपणी वृिाच्या
शेंड्यावर बसलेल्या कावळ्याला हे दोघे आपल्या हद्दीि आल्याचे मुळािच आवडले नर्व्हिे.
अशा वेळी त्या दोघानाही बर्ाथखाली वेगळ्या रं गाचे काहींिरी ददसले. 'डाउगीची हॅट' हलझ
ओरडली. जेरेमी धावि बर्ाथच्या खड्यामधून धावि जेर्े हॅट ददसली िेर्े पोहोचला.
ट्रान्सररसीर्व्हर ऑन कर असे म्हणि दोघानीही आपले ट्रान्सररसीर्व्हर चालू के ले. हलझच्या
ट्रान्सररसीर्व्हरच्या हसग्नलला डाउगीचा हसग्नल हमळाला. दुसर्या हखशािील हपवळ्या
रं गाच्या चोकोनी डबीि हसग्नल दकिी खोलीवरून येि आहे हे त्यानी पाहहले. 12. . 11. .
10. . . . . 6. . . 1 बारा र्ु टावर डाउगी खाली कोठे िरी आहे. दोघेही र्ांबले सॅकमधून बर्थ
उकरण्याची र्ावडी बाहेर काढली. घट्ट बर्थ उकरायला जेरेमीने सुरवाि के ली.
डाउगी भोविी असलेली शांििा संपली. त्याच्या स्वप्नाि डाव्या कानाजवळ
कसलािरी खणल्याचा आवाज ऐकू येि होिा. बहुिेक िो गाढ झोपेि होिा. त्याचा खांदा
कोणीिरी हलवला. त्याने डोळे उघडले. ोक काळा हािमोजा घािलेला हाि त्याच्या
चेहर्याजवळील साठलेले बर्थ मोकळे करीि होिा. त्यानंिर िो बेशद्ध
ु झाला.
**********

स्स्टग ऑर् पॅरॅडाइझ

हािािील र्ू ल मेरीने हगलच्या नाकाजवळ चुरडू न नेले ' दकिी छान वास येिोय'
'आपल्या लग्नाच्या वेळी अशी र्ु ले असिी िर दकिी मजा आली असिी. ' मेरी म्हणाली.
नाइलाजाने हगलने र्ु लाचा वास घेिला मान दर्रवली व म्हणाला ' चल कोठल्यािरी
बीचवर जाऊया. ' मेरीचे अजून समाधान झाले नर्व्हिे. 'िू नेहमी असेच करिोस. िुला
कसली घाई असिे कोण जाणे?' मेरीने जंगलािल्या पायवाटेवर चालिा चालिा र्ू ल
आकाशाि उडवले. वर्ाथवनाि पररसराि मनगटाहून अहधक जाड खोडे असलेल्या वेलीनी
झाडावर चढण्याची स्पधाथ लावली होिी. झाडांच्या खोडावर ऑर्ककड र्ु ललेली होिी. हे वन
खास असावे. कदाहचि अॅडम व ईर्व्हने येर्ेच जीवनाची सुरवाि के लेली असावी. मेरीच्या
मनाि वाटू न गेले.
'मी कारकडे जािोय. ' हगल कोरडेपणाने म्हणाला. त्याने सॅंडल घािलेली पावले
भराभरा उचलायला प्रारं भ के ला. र्ु लानी आच्छादलेल्या पायवाटेवरील मुंग्या त्याच्या
पायांच्या बोटांवर चढल्याचे त्याला जाणवले. 'िुला ोवढ्या सुंदर रठकाणाचे कौिुक कसे
नाही कोणजाणे? ' आिा मेरीला हगलचा राग यायला लागला. 'हेबघ सगळी जंगले
सारखीच हशवाय येर्े मुग्ं या आहेि. आपण जाऊया. ' हगल हनिून म्हणला. त्याच्या खाकी
ट्रॅवल अध्याथ चड्डीच्या मागील हखशाि मेरीने र्ू ल सरकवले. सीट पॉके टवर मेरीच्या
हालागिाच त्याने हाि बाजूला घेिला. बाजूला असलेल्या स्स्ट्रगर झुडुपचा स्पशथ र्ोडसयाि
चुकला. स्स्ट्रगर झुडुपाच्या पानावरील पोकळ काटे हािाच्या त्वचेि घुसले िर त्यामधून
त्वचेि सोडलेल्या रसायनाने सहामहहने त्वचेची आग व खाज होि राहिे. शंभर ोक
पावलावर िैपेन मधील अहि हवर्ारी साप वेटोळे घालून बसलेला होिा.
'िुला प्रत्येक वेळी नव्या रठकाणी भटकायला आवडिे' मेरी हगलला उद्देशून
म्हणाली. 'आहे हिर्े स्वस्र् बसायला िुला काय होिे?' 'िुला घाई नसिी िर आपण
ोवढ्याि लग्नही के ले नसिे. ' हगल म्हणाला. 'िुलाच आधीच्या बायकोपासून सुटका हवी

होिी. म्हणून मी हो म्हणाले' मेरीचे उत्तर. हिचे उत्तर ऐकण्यापूवीच हगल कारच्या ददशेने
चालायला लागला. रागारागाने पायावर चढलेल्या मुंग्या झटकि त्याने पाय झाडले.
उत्तरे कडील शांि दकनार्याने जाणार्या हायवेवरून त्यानी गाडी काढली. त्यांच्या
डाव्या बाजूला जमलेल्या ढगािून पाऊस पडायला सुरवाि झाली होिी. भाड्याने घेिलेल्या
जीपच्या डाव्या स्वड शील्डच्या काचेवर पावसाचे र्ेंब पडि होिे. उजव्या बाजूच्या
जंगलाच्या र्टीिून समुद्रदकनार्याचे दृणतय मधूनच डोकावि होिे. शांि काळसर हहरव्या
रं गाचे पाणी त्याना खुणावि होिे. उत्तर ऑस्ट्रेहलयािील स्र्ाहनक लोक इकडच्या पावसाला
'ओले ददवस' म्हणि. पावसाळा जवळ जवळ संपला होिा. र्ोड्या हमहनटाि पाऊस र्ांबला.
ढगािून सूयथ बाहेर आला. अगदी याच महहन्याि मधुचंद्रासाठी िीन्सलॅंड पेहनन्सुला मधील
के प यॉकथ मध्ये करण्यासाठी दोन आठवड्यांची सुटी काढू न अध्याथ जगाला वळसा घालून ही
जोडी अमेररके िून येर्े उिरली. मुख्य भूमीपासून वेगळा सुटलेला हहरव्यागार झाडीचा भाग
व उर्ळ समुद्राच्या पाण्याि प्रवाळांची वस्िी असलेल्या रठकाणी र्ार गदी नसिे. ोखाद्या
मोठ्या पक्ष्याच्या सर्े द पांढर्या पोटासारखा समुद्र अधूनमधून ददसि असिो. प्रत्यि हा
भाग म्हणजे िीन्स लॅंड मधील ोक बेट आहे. हगलने आपल्या जीपचे स्टेअटरग सरळ धरून
साठलेल्या खार्या पाण्यामधून पुढे नेली. डाव्या बाजूस ऊन खाल पसरलेल्या खार्या
पाण्यािील सुसरीकडे त्याचे लि गेले नाही. 'प्रवाळामधून िुला कधी बाहेर यायचे आहे?'
हगलने हवचारले. कोणिीही बाब ऑर्र करायची हगलची ही पद्धि होिी. 'उद्या कसे
प्पलॅस्नग करायचे पाहूया. आज सायंकाळी हॉटेल डेस्कवर बोट बुक करूया. पण आज मात्र
बीच वर काढू या. कमीिकमी िीन िास' मेरी म्हणाली. ोखादी गोष्ट आवडली म्हणजे िी
ोकाऐवजी दोन बाबी अॅससेप्पट करीि असे. ोकदा हॉटेलच्या खोलीि गेले म्हणजे मोठ्या सी
र्े स्सग हखडकीिून समुद्र पहाय वाइनचे

घुटके घेि हडनर म्हणजे स्वगथ. दोघानाही

हडनरमध्ये घाई चालि नसे. अमेररके ि असे काहीं करायला दोघानाही वेळ नर्व्हिा.
त्यांचा मधुचंद्र िसा घाई गडबडीचाच होिा. दररोज ोकदा िरी वाद
घािल्याहशवाय त्यांचा ददवस मावळि नसे. वाद घािल्यानंिर बर्याच िासांचा अबोला.
अमेररके ि असे कधीच होि नसे. न्यू इं ग्लंडमधील पिी हनरीिण कॅं पमध्ये िे पहहल्या वेळेस
भेटले. मेरीची पहहल्या लग्नापासून सुटका झाली होिी. िी मुक्त होिी. हगलच्या लग्नाचा
शेवट जवळ आला होिा. त्याच्या वदकलीच्या व्यवसायाि त्याला पत्नीकडे लि द्यायला वेळ
हमळि नर्व्हिा. पत्नीची नाराजी दूर करणे म्हणजे हिला घटस्र्ोट देणे. ददलेल्या भक्कम
पैशावर िी खूर् होिी. पिी हनरीिण कॅं प संपिाना त्यानी ोका समुद्र दकनार्यावर आपली

आयुणतये परस्परांच्या संगिीि घालवायचे ठरवले. बहामा बेटावरील चार ददवसांच्या
स्नॉके स्लग सेशन मध्येच हगलने मेरीला रीिसर मागणी घािली. िेर्ेच त्यानी के प यॉकथ
पेहनन्सुलामध्ये हनीमूनला जायचे ठरवले.
ही जागा कशी वाटिे बघ असे म्हणि हगलने कार हायवेवरून बीच वरील वाळू ि
घािली. ' झकास बीच' मेरी हरखली होिी. ओबड धोबड ट्रॅकवरून त्याने कार मऊ वाळू िून
पाम व हनलहगरी झाडांच्या जवळ उभी के ली. गाडीिून टॉवेल्स, कॅ मेरा, सनस्क्रीन, वॉटर
बॉटल काढले व गाडीिून बाहेर पडले. बीचवर उिरिाना पुरेशी काळजी घ्या. वाळलेल्या
झाडाच्या र्ांद्यासारखे ददसणारे ऑस्ट्रेहलयािील डेर् अॅडर सापापासून सावध रहाण्याबद्दल
सूचना त्याना हमळालेल्या होत्या.
'वाऊ ब्यूरटर्ु ल ' असे म्हणि मेरीने बीचवर पाय टाकला. ओल्या काळसर ढगािून
सूयथ डोकावि होिा. हहरव्या झाडांच्या कोंदणाि बसवल्यासारखा बीच ददसि होिा.
झाडांच्या नंिर हपवळी सोनेरी वाळू त्यापाठोपाठ हनळे शार पाणी. िीन मैलाच्या
अधथचंद्रकोरीसारख्या बीचवर मानवाची ोकही खूण ददसि नर्व्हिी. हगलने मेरीच्या
कमरे भोविी हाि घालून हिला हलसया हमठीि घेिले. 'अशा रठकाणी िू मला आणशील असे
आयुणतयाि मला वाटले नर्व्हिे. ' असे म्हणि मेरीने त्याच्या हनळसर टी शटाथवरून त्याला
बोटाने गुदगुल्या के ल्या. सोबि आणलेल्या बॅगा वाळू ि ठे वून त्यानी बीच टॉवेल्स वाळू वर
पसरले. दोघानीही आपल्या ट्रॅर्व्हल शॉटथ काढल्या . हगलने सोबि र्ॅ शनेबल बॅगी आणलेली
चढवली. मेरी लहानशा काळ्या हबदकनीि हशरली. हिच्या रे खीव शरीराचा हिला अहभमान
होिा. पहस्िशीि असूनही पंचहवशीची वाटण्यासारखी हिची दर्गर होिी. ' दकिी स्वच्छ
पाणी आहे आपण पोहायला जाऊया' मेरी लाहडकपणे म्हणाली. हगल ने र्ोडी चुळबुळ
के ली. पसरलेल्या टॉवेलवर िो बसला. ' मला या जागेची र्ारशी माहहिी नाही.
पोहण्यासाठी हॉटेलच्या सुरहिि बीचवर जाळे लावलेले असिे त्याच्या आि पोहले िर बरे '
हगल ने आपला हवरोध नोंदवला. अशा जाळ्याना स्स्ट्रगर नेट म्हणिाि. जेहलदर्श पासून ही
जाळी सुरहिि आहेि. स्स्ट्रगर नेटमध्येच पोहायला जा. ऑसटोबर पासून मे महहन्यापयंि
जेहलदर्शचा धोका या दकनारपट्टीवर आहे. बॉसस जेहलदर्शच्या िडाख्याि सापडला िर
काय करायचे याच्या सूचना बीचवर पाहहल्याचे त्याला आठवले. मला िरी या रठकाणी
पोहावे वाटि नाही हगलने मेरीला सांगून टाकले. 'मी स्स्ट्रगर नेटच्या बाहेर पोहणारे
पाहहलेि. आहण जेहलदर्शचा सीझन कधीच संपलाय. ' िू अगदी रटहपकल वदकलासारखा

करिो आहेस. ' मेरी म्हणाली. हगलकडे लि न देिा हिने अंगावरील पांढरा टीशटथ काढू न
टाकला. शटाथखाली हिने काळा टॉप घािला होिा. िी सरळ मोह पाडणार्या हनळ्या
पाण्याकडे चालि हनघाली. ' वेडप
े णा करू नकोस. ' हगल आपल्या म्हणण्यावर ठाम होिा.
'असो मी असल्या हनळ्या स्वच्छ पाण्याि न उिरण्याचा वेडप
े णा िरी के ला नाही' असे
म्हणि मेरी पाण्याि हशरली.

-----------माणूस 'होमो सेहपयन्स' मानवाचे शास्त्रीय नाव. पृथ्वीवरील सवाथि घािक प्राणी.
िीक्ष्ण दाि नाहीि , सहज भक्ष्य र्ाडिा येईल असे पंजे नाहीि, शरीराि सोडिा येईल असे
हवर् कोठे ही नाही असे असले िरी उत्तमपणे चालणार्या मेंदू व हािाच्या पाच बोटांचा
वापर करून सोटा, बाण, चाकू , सुरी, िलवार, कु -हाड, कोणिाही प्राणी पकडण्यासाठी
सापळा, बांबूच्या नळीिून र्े किा येिील असे हवर्ारी बाण, ोम-16 रायर्ल, भूसुरुंग,
नापाम बॉंब, नर्व्हथ गॅस, आवाजाहून हिप्पपट वेगाने जाणारी लढाऊ हवमाने, आहण न्यूट्रॉन
बॉंब मानवाने बनवले. दहा लाखाहून अहधक माणसे र्क्त पहहल्या व दुसर्या महायुद्धाि
त्याने ठार के ली. दरवर्ी दोन लाख व्यक्ती दहशिवादी हल्ल्याि व गंभीर गुन्ह्याि मारली
जािाि. माणसांचा जीव घेण्याि पहहला क्रमांक माणसाचाच. दुसरा क्रमांक हवर्ारी
सापाचा. दरवर्ी लाखभर माणसे सपथदश
ं ाने मरण पाविाि. मानवाने के लेल्या स्हसेहून ही
संख्या र्क्त दहा टक्के आहे. हिसरा क्रमांक सुसरीचा सुसरीच्या हल्ल्याि र्क्त 960 व्यक्ती
मरण पाविाि. चवर्ा क्रमांक वाघ व हबबट्या. र्क्त 740 मृत्यू. ज्याची अहिशय भीहि

वाटिे अशा टायगर शाकथ च्या हल्याि र्क्त नऊ माणसे मरण पाविाि. िसा कमी माहीि
असलेल्या शहामृगाच्या हािोडीसारख्या लार्ेच्या िडाख्याने दरवर्ी 14 माणसे मरण
पाविाि. िे सुद्धा शहामृगाची कोंडी झाल्यावर पायाच्या नखाने समोर आलेल्या व्यक्तीची
आिडी बाहेर काढण्याोवढी िीक्ष्ण पायाच्या नखे असल्याने. त्याखालोखाल भयानक
ददसणारे हग्रझले अस्वल. भारिाि अस्वलच्या हल्ल्याने हवद्रूप झालेल्या व्यक्ती अनेक आहेि.
पण सहसा अस्वलाच्या हल्ल्याने मृत्यू होि नाही. अस्वलाची मादी हपलासमवेि असल्यास
समोर आलेल्या दोन पायांच्या माणसावर हल्ला करिे. कारण लाकू ड फ़ाटा गोळा
करण्यासाठी जंगलाच्या अंिभाथगाि हस्त्रया जािाि. अस्वल स्वि:हून जंगलाच्या बाहेर येऊन
माणसावर हल्ला करीि नाही. अमेररके ि वीजल, बॅडगर, स्कं क र्े रे ट सारख्या कृं िकांच्या
चाव्याने र्क्त चार व्यक्ती मरण पाविाि. पाळीव र्े रे टने पाळण्यािील लहान मुलांवर हल्ला
के ल्याच्या घटना झाल्या आहेि.
युनायटेड स्टेटस व कॅ नडा मध्ये गरीब ददसणार्या व काटूथन कॅ रॅ सटर मूसमुळे अहधक
व्यक्ती मरण पाविाि हे कोणासही खरे वाटणार नाही. टन भर वजनाचा मूस प्रणय काळाि
जवळ आलेल्या माणसास आपला प्रहिस्पधी समजल्याने स्शगानी भोसकू न ठार करिो.
गमिीची गोष्ट म्हणजे 1992-98 पयंि युनायटेड स्टेटस मध्ये सुसरीमुळे िीन व्यक्ती मृत्यू
पावल्या त्या दलदलीच्या रठकाणाऐवजी गोल्फ़ कोसथमध्ये. समुद्राच्या पाण्याि पोहि
असिाना नॉर्थ अमेररके ि शाकथ च्या हल्याि मरण पावण्याची शसयिा दहा लाखाि ोक.
उत्तर कॅ हलर्ोर्णनया जवळ असलेल्या रे ड ट्रॅंगलमधील समुद्राि शाकथ चे हल्ले अहधक होण्याचे
कारण येर्ील शाकथ चे आवडिे खाद्य ोलेर्ंट सील. सी बोडथ वरील व्यक्ती वल्र्व्हिाना ददसली
कीत्याना ोलेर्ंट सीलची आठवण येिे.
भारिीय वाघ माणसावर हल्ला करिो असे म्हटले जािे पण अशा ोकांड्या
वाघाला माणसाची भीहि वाटि नाही. जंगलाि प्राणी शोधून हशकार करण्याऐवजी हनशस्त्र
माणूस मारणे त्यामानाने सोपे असिे. आदफ्रके िील स्सहांची माणसाबद्दलची भीहि संपलेली
आहे. वन्य प्राण्यानी माणसावर हल्ला के ल्याच्या घटना वन्य प्राण्यांच्या अहधवासाि त्याने
प्रवेश के ल्याने ककवा हपलांचे रिण करण्यासाठी घडिाि. सवथ जगाि माणसाकडू न साप
सवाथहधक संख्येने मारले जािाि. आपल्या आहस्ित्वाची खूण दाखवल्याहशवाय साप
स्वि:हून कधीही हल्ला करीि नाही. अंधाराि त्याच्या अंगावर पाय पडल्यावर
चावण्याहशवाय सापाकडे दुसरा प्रहिकार नाही. भारिािील खेड्यामध्ये सरपण गोवर्या
दगड साठवून ठे वलेले असिाि अशा रठकाणी असलेले उं दीर हे सापाचे भक्ष्य. अंधाराि
सरपण काढिाना साप चावण्याच्या घटना वरचेवर घडिाि. अमेररके ि व ऑस्ट्रेहलयाि

मद्यपान करून अडखळि चालिाना सापावर पाय पडल्याने सपथदश
ं झाल्याच्या घट्ना
घडल्या आहेि.
स्वि:पेिा बलवान प्राण्याचे मानवाला पूवीपासून भय वाटि आले आहे. पशु व
बलवान प्राण्यांची पूजा कमी अहधक प्रमाणाि जगभर के ल्याची उदाहरणे आहेि.
इहजहप्पशयन व्यक्तीमध्ये ऐहिहाहसक काळाि सुसर देवाची पूजा होि असे. उत्तरे कडील
जंगलािील स्र्ाहनक अस्वलदेवाची पूजा करीि. अस्वल मारण्यापूवी िे त्याची िमा मागि
असि. अमेझॉनमधील आददवासींचा जॅग्वार देव होिा. पुराणािील अजस्र प्राण्यानी सृष्टी
बनवली ककवा नष्ट के ली. भारिाि सपथदव
े िा नाही असे गाव नाही. नंदी बैल व गोमािा हे
दोन्ही पाळीव असले िरी दैविे कृ हर् िेत्राची देणगी आहे. भारिीय देवदेविांची वाहने जसे
स्सहावर बसून वाघावर बसून येणारी देवी, शेर्शायी हवणतणू वगैरे. आदफ्रके िील मसाई
जमािीिील हववाहापूवी नवर्याने ोकट्याने के लेली स्सहाची हशकार हे पराक्रमाऐवजी
जगाि रटकू न राहण्याच्या िमिेची खूण होिी.
जेर्े मानव जमािीचा उगम झाला त्या आदफ्रके ि स्सह, वाघ, हत्ती, दोन स्शगी गेंड,े
रानरे डे यांची रे लचेल होिी. त्यामुळे संघर्थ दररोजचा होिा. अमेझॉन खोर्याि हवर्ारी
हबनहवर्ारी सापांची दाट वस्िी आहेच. हर्व्होटनामधील भािशेिीि नाग, मण्यार व घोणस
यांच्या दंशामुळे दरवर्ी लहान मोठ्या 2700 व्यक्ती मरण पाविाि. या यादीमध्ये उत्तर
ऑस्ट्रेहलयािील दकनार्यावरील के प यॉकथ पेहनन्सुला चा उल्लेख के ला पाहहजे. येर्ील डेर्
अॅडर हवर्ारी साप, स्पशाथमुळे वेदना होणार्या मरुवनस्पहि, हवर्ारी मासे आहण खार्या
पाण्यािील सुसर क्रोकोडायलस पोरोसस चा समावेश के ला पाहहजे. भारिािील सुंदरबनाि
खार्या पाण्यािील सुसर आढळिे. आदफ्रका भारि बांगला देश व ऑस्ट्रेहलयािील या सुसरी
वीस र्ु टापयंि वाढिाि. जबड्याि प्रचंड िाकि असलेली ही सुसर स्पीड बोटीचा
प्रॉपेलरचा िुकडा पाडू शकिे. माणसावर हल्ला के ला म्हणजे जबड्याि धरून िी पाण्याि
धुण्याचा हपळा बादलीि दर्रवल्यासारखे विुथळाकार दर्रविे. अहि रक्तस्त्रावाने ककवा
पाण्याि बुडून माणसाचा जीव जािो. ोका ऑस्ट्रेहलयन सुसरीच्या पोटाि ऑस्ट्रेहलयन
मूळवासीच्या अवशेर्ाबरोबर चार गॅलनचा चावून भोके पडलेला डबा व दोन ब्लॅंकेटस
सापडली
पण सुसर, साप व हवर्ारी झाडांहशवाय ऑस्ट्रेहलयािील आकाराने ग्रेप फ्रूट ोवढा
लहान असला िरी या सवाथवर माि करणारा प्राणी बॉसस जेहलदर्श या नावाने ओळखला
जािो. याचे शास्त्रीय नाव कायरोनेसस फ्लेकेरी. याला सी वास्प म्हणजे समुद्र भुंगा सुद्धा

म्हणिाि. हवर्वैज्ञाहनकांच्या मिे याचे हवर् मानवाच्या बाबिीि सवाथि जहाल आहे. उत्तर
ऑस्ट्रेहलयाि आजपयंि जवळजवळ साठ व्यक्तींचा मृत्यू बॉसस जेहलदर्शमुळे झाला आहे.
िशा बॉसस जेहलदर्शमुळे हवर्बाधा झाल्याच्या ोकोणीसशे के सेस नोंदवलेल्या आहेि.
त्यािील काहीं दर्हलपाइन्स मधील आहेि. अटलांरटक महासागराि आणखी ोक जेहलदर्श
आढळिो. त्याचे नाव पोिुथगीज मॅन ऑर् वॉर. याच्या शुंडकावर असलेल्या हवर्पेशीमुळे
वेदना होिाि पण हवर्ामुळे मृत्यू सहसा ओढवि नाही. याउलट बॉसस जेहलदर्शच्या
हवर्बाधेमुळे ोका हमहनटाि मृत्यू ओढविो.

आकृ हि - हनळ्या रं गाने दाखवलेल्या प्रदेशाि बॉसस जेहलदर्शचा धोका आहे.

कोणत्यािरी

अज्ञाि प्राण्याचा स्पशथ समुद्राि झाल्यानंिर शरीराि आग

लागल्याप्रमाणे वेदना होिाि हे पोहणार्याना समजले होिे. अशा स्पशाथमुळे कालांिराने
मृत्यू होिो. हा अज्ञाि प्राणी कोणिा हे मात्र समजलेले नर्व्हिे. ोका बारा वर्ाथच्या मुलाचा
1955

साली

जेहलदर्शच्या

हवर्ामुळे

मृत्यू

झाल्यानंिर

िीन्सलॅंडमधील

ोका

रे हडओलॉहजस्ट व हौशी हनसगथ हनरीिकाच्या लिाि िो जेहलदर्श आला. रे हडऑलॉहजस्टचे
नाव ह्यूज फ्लेकर. स्र्ाहनक पोहलसाना त्याने समुद्राि जाळे लावून

जेहलदर्श

गोळाकरण्यास सांहगिले. त्यामुळे या जेहलदर्शचे नाव कायरोनेसस फ्लेकेरी पडले. काहीं
काळ जेहलदर्श सी वास्प या नावाने ओळखला जायचा. पण ऑस्ट्रेहलयाच्या इिर भागािील
पयथटक डोसयावर हॅट घालून हािाि छत्री घेऊन िीन्स्लॅंडच्या दकनार्यावर येऊ लागले.
त्याना सी वास्प म्हणजे भुंग्यासारखा कीटक वाटला. त्यामुळे सी वास्प हे नाव मागे पडले.
आिा पावसाळी महहन्याि ज्यावेळी बॉसस जेहलदर्शचा हंगाम असिो िेंर्व्हा गदीच्या
दकनारपट्टीवर सुरहिि जाळे लावलेल्या समुद्रािच पोहण्याची परवानगी आहे. बॉसस

जेहलदर्शपासून बचाव करण्यासाठी पोहण्याचा पोशाख बनवणार्यानी लायक्रा नायलॉन
सूट बनवले. वैज्ञाहनकानी बॉसस जेहलदर्शचे हवर् मेंढीला टोचून हिच्या रक्तािून
प्रहिहवर्ाची हनर्णमिी के ली. बॉसस जेहलदर्शच्या संपकाथि आल्यानंिर प्रहिहवर् व्यक्तीला
टोचल्यानंिर व्यक्ती बरी होिे. कधी कधी हृदय र्ु फ्र्ु स पुनुरुज्जीवन दक्रयेनंिर व्यक्तीस
हॉस्पीटलमध्ये नेण्याोवढा वेळ हमळिो. सध्या कायरोनेसस फ्लेकेरी ने हवर्बाधा होण्याचे
पयथटकामधील प्रमाण कमी झाले आहे. पण बॉसस जेहलदर्शव्यहिररक्त इिर जेहलदर्शच्या
संपकाथि आल्यानंिर त्वचा दाह होणे चालूच आहे. पयथटकांच्या पुरेशा जागृिीनंिर अशा
के सेस अजून कमी होिील.
-----------'इकडे पाण्याि ये घाबरण्यासारखे येर्े काहींही नाही. ' मेरीने हगलला आवाज
ददला. ' मी घाबरलो नाही पण मला सुरहिि रहायचे आहे. ' हगल बीचवर अंर्रलेल्या
टॉवेलवरून उभा सुध्दा राहहला नाही. िो कोपरावर डोके टेकवून मेरीकडे र्क्त त्याच्या
सनग्लासेसमधून पहाि होिा. ' िुला नव्या पत्नीबरोबर पोहावे कसे वाटि नाही? मी
ोकट्याने पोहणार िू बस ोकटाच' हिने लाहडकपणे त्याला हचडवण्याचा प्रयत्न के ला. 'मी
येर्ूनच िुझे कौिुक पहािोय' हगलने उत्तर ददले. मेरी वळली आहण र्ोड्या खोल पाण्याि
उभी राहहली. उबदार खारे पाणी हिच्या मांडीपयंि पोहोचले होिे. त्यावरील भागावर
लागलेली वाळू चमकि होिी. शांि हनळा हहरवा समुद्र ग्रेट ऑस्ट्रेहलयन बॅररयर रीर्चा ोक
लहानसा भाग होिा. लॅगूनमुळे िो मुख्य समुद्रापासून वेगळा झाला होिा इिके च. मेरीला
िीस मैलावरील बॅररयर रीर् पहाण्याची अत्यंि इच्छा झालेली होिी पण िेर्े जाणारी बोट
उद्या हनघणार होिी. सध्या हिला हगलने आपल्यासोबि पोहायला यावे असे वाटि होिे.
हगल नुसिा बसून होिा. पाण्याि यायला काय झाले हिने मनािच हवचारले. मधुचंद्र चालू
झाल्यापासून त्याचा उत्साह मावळला की काय?र्ु लपाखरे ,र्ु ले,नव्या वनस्पहि, पिी प्राणी
पहाि दर्रण्याऐवजी हॉटेलमधील ोअर कं हडशण्ड रूममध्ये लोळायला त्याला आवडायला
लागले आहे. हडश टेहलहर्व्हजन,हमहनबार आहण अठरा होलचे गोल्र् कोटथ यावरच त्याचा
ददवस जािोय. हिने आणखी र्ोडे हाि पाण्याि मारले व र्ोडे पुढे गेली. पाणी हिच्या
कमरे च्य वर पोहोचले. आपण र्ार सुरहिि नाही याची हिला जाणीव झाली. पण पाण्याचा
रं ग व हनिळपणा असा होिा की अजून खोल व लांब जाणाचा मोह हिला आवरिा आला
नाही. कधीही नकार हिला आवडि नर्व्हिा. हिला नव्या रठकाणी जावे नव्या लोकाना भेटावे
मैत्री करावी नवे पदार्थ चाखून पहावे असे सिि वाटि असे. याच्या बरोबर लग्न करून

आपण चूक िर के ली नाही? मॉलमध्ये गेल्यानंिर हगलबरोबर झालेल्या वादावादीची हिला
आठवण झाली. या उलट हिचा पूवीचा नवरा टॉम हिला खूर् करण्यासाठी नव्या कल्पना
काढि असे. जंगलाि दर्रायला त्याला आवडि असे. समुद्रदकनारी नवे प्राणी िो हिला सिि
दाखवि असे. ोस्टेट डेर्व्हलपर असल्याने त्याला सटनदयथदष्ट
ृ ी होिी. कधीही नव्या रठकाणी िो
घाबरि नसे. धाडस त्याच्याकडे होिे. ऑस्ट्रेहलयाि ोका सुंदर रठकाणी पूणथ रे स्टॉरें ट कोरून
काढण्याची कल्पना त्याच्याकडे होिी. जर हगल र्क्त पैशाकडेच लि देणारा असला िर िी
र्ार ददवस त्याच्याबरोबर राहू शकणार नाही. त्याला हिच्यापासून मूल हवे आहे. िे
त्याच्याकडे देऊन आपण त्याला रामराम ठोकावा.
------------वर्ाथपूवी नेहमीच्या पावसाआधी दोन कायरोनेसस फ्लेकेरीनी आपल्या शुक्रपेशी व
अंडपेशी ज्या रठकाणी हगल व मेरी पोहायला उिरले त्यापासून जवळच्या खाडीि
सोडलेल्या होत्या. उबदार पाण्याि त्यांचे र्लन झाले. र्हलि अंड पेशीच्या हवभाजनानंिर
त्यापासून ोक लहान आकाराचा प्पलॅन्युला नावाचा स्डभक ियार झाला. स्डभकाची वाढ
नदीच्या िळाशी झाली. िोपयंि िो खडकाच्या िळाशी हचकटलेला होिा. पावसाळा
संपल्यानंिर त्याची वाढ होऊन त्याचे बहुशुंडकाि रूपांिर झाले. कोरड्या सीझननंिर त्याचे
पाण्याि िरं गणारे ह्त्रक बनले. आिा िो लघु जेहलदर्शच्या आकाराचा ददसायला लागला.
मान्सूनपूवी जेहलदर्शच्या छहत्रकामध्ये पाण्याि पोहण्याची िाकि आली. नदीिून शेवटी िो
प्रवाळ समुद्राि दाखल झाला. पुढचे पाच महहने िो शांि पाण्याि अधूनमधून आपली
हालचाल करीि राहहला. मोठ्या लाटा व वेगाने वाहणार्या पाण्यापासून कसे सुरहिि
रहायचे हे त्याला जन्मि: ठावूक असावे. मोठ्या लाटामुळे त्याच्या नाजूक ्त्रीच्या कधीच
स्चध्या झाल्या असत्या. समुद्रािील सूक्ष्म जीवावर त्याचे पोर्ण होि होिे. आधीपासून पक्का
मांसाहारी असल्याने र्ोड्याच महहन्याि त्याचा आकार चोकोनी झाला. म्हणून याचे दुसरे
नाब बॉसस जेहलदर्श. ्त्रीच्या चार कोपर्यािून चार लांब शुंडक लोंबायला लागले.
कायरोनेसस आहण त्याच्या सारखे ददसणारे सयूबोमेड्युसी कु टुंबािील जेहलदर्श आपण छत्री
उघडिाना ्त्रीच्या पोकळीि पाणी घेऊन बंद करिाना आि घेिलेले पाणी बाहेर टाकू न
हालचाल करिाि. अर्ाथि ही हालचाल पाणी र्े कण्याच्या हवरुद्ध ददशेने होिे. जेहलदर्श
िाशी सहादकलोमीटर वेगाने पोहू शकिो. जेहलदर्शचे शरीर हशजवलेल्या साबूदाण्याप्रमाणे
अधथ पारदशथक असल्याने पाण्याि सहज अदृश्य होिे. पूणथ वाढ झालेल्या जेहलदर्शच्या
कोपर्यािून आलेल्या प्रत्येक र्ू टभर लांबीच्या चार शुंडकाना आणखी पंधरा उपशुंडके
र्ु टिाि. ही उपशुंडके हझगझॅग के लेल्या दोरीच्या हडझाइनप्रमाणे ददसिाि. िाणली गेली

म्हणजे त्यांची लांबी दहा र्ू ट होिे.

हशजवलेल्या नूडलप्रमाणे िी पाण्याि पसरलेली

असिाि.

आकृ हि बॉसस जेहलदर्श शुंडकासहहि.
उपशुंडकावर अगदी प्रार्हमक स्वरूपाचे दृश्यक (डोळ्याप्रमाणे प्रकाश संवेदक)
असिाि. पाण्यामध्ये उजेड आहे की अंधार आहे व समोर ोखादा अडर्ळा असल्यास िो
कसा पार करायचा याचे उपजि ज्ञान जेहलदर्शला आहे. वाळू च्या दकनार्यापासून दूर
स्झग्यांच्या झुंडीचा माग काढि त्याची हालचाल चालू असिे. ददवसा पाण्याच्या
पृष्टभागाकडे जेहलदर्श येिो. आपले शुंडक कोळ्याने जाणे पसरल्यासारखे पसरून सावकाश
हालचाल करणे हा त्याचा कायथक्रम. बहुघा भरिीच्या लाटाबरोबर स्झगे दकनार्याकडे येि
असिाि. चुकूनसुद्धा स्झग्याचा शुंडकाला स्पशथ झाला म्हणजे जेहलदर्श शुंडकामध्ये स्झगा
गुंडाळू न घेिो. िणाधाथि स्झगा मरिो. छत्रकाच्या मध्यभागी असलेल्या चौकोनी ओठापयंि
स्झगा नेला म्हणजे चवीने िो खाणे त्याला आवडिे. ोक स्झगा खायला त्याला अधाथ ददवस
लागिो.
---------समुद्र भलिाच शांि होिा. सूयथ डोसयावरून खाली सरकला होिा. मेरीने आपले
हाि डोकयावरून खाली घेिले व िी सूर मारण्यास ियार झाली. हिच्यापासून बारा र्ू ट
समुद्राच्या बाजूस पाच र्ू ट खोलीवर खाली पाण्याि जेहलदर्श स्झग्याच्या शोधाि पोहि
होिा .
मेरीला जेहलदर्श ददसण्याचा प्रश्नच नर्व्हिा. हनिळ पाण्याखाली हिने सूर मारला.
सहज िी पुढे जाि राहहली. कानाि पाण्याचा खळबळाट ऐकू येि होिा. उबदार खार्या

पाण्याच्या स्पशाथने हिची त्वचा अहधकच संवेदनिम झाली होिी. पाण्याखाली
सर्ाईदारपणे पाय मारि पुढे जाण्याि मेरीला अवणथणीय आनंद होि होिा. हगलला सोडू न
जाण्याचा हिचा हवचार आधीच पक्का झाला होिा. िेवढ्याि हिच्या उघड्या ओल्या दंडाला
कशाचािरी स्पशथ झाला. हिने दंड आकसून घेिला. बहुिेक समुद्रािील वनस्पहि असावी
असा हिचा हवचार. पण त्या पाठोपाठ खांदा व पाठीच्या कण्यावरून मध्यभागी.
कशाचाही स्पशथ झाला म्हणजे आकसणे ही जेहलदर्शच्या शुंडकाची प्रहिदक्रया. लूप
व ोस च्या आकाराि शुड
ं क गुंडाळिाना मेरीच्या त्वचेवर हचकटले. प्रहिहिप्त दक्रयेने अहधक
अहधक पृष्ठभाग व्यापणे ही जेहलदर्शच्या शुंडकाची सवय. जेवढा स्पशथ पृष्ठभाग अहधक िेवढे
अहधक हवर् भक्ष्याच्या शरीराि सोडिा येिे. जेहलदर्शच्या प्रत्येक शुंडकावर लिावहध सूक्ष्म
हवर् भरलेल्या हनमॅटोहसस्ट नावाच्या पेशी असिाि. पूणथ जेहलदर्शच्या शरीरावर अशा
चार अब्ज हवर् पेशी असिाि. के वळ स्पशथ हीच जेहलदर्श हवर् पेशीिून हवर् बाहेर
पडण्याचा संवेद. िी मेरीची त्वचा आहे की स्झगा याच्याशी जेहलदर्शचे काहींहे देणे घेणे
नाही. िेवढी सिम चेिासंस्र्ा जेहलदर्शच्या मध्ये कधी हवकहसि झालेली नाही. अहिशय
प्रार्हमक स्वरूपाची चेिासंस्र्ा प्राहणसृष्टीि जेहलदर्श मध्ये सवाथि प्रर्म ियार झालेली
आहे.

हनमॅटोहसस्टच्या पुढील भागाि ोक िीक्ष्ण स्पर्णशका असिे. त्याच्याखाली स्स्पग

सारखी गुंडाळलेली ोक अणकु हचदार नहलका. स्पर्णशके च्या रट्रगरला स्पशथ झाला म्हणजे
हनमॅटोहसस्टचे टोपण उघडिे. स्स्प्रगच्या स्वरूपािील नहलका बाहेर येिे त्वचेि घुसिे. ोका
वेळी हजारो नहलके िून हनमॅटोहसस्टमधील हवर् मेरीच्या त्वचेि सोडले गेले. त्वचेचे दोन
भाग बाह्यत्वचा व अंि:त्वचा. हवर्वाहक नहलका अंि:त्वचेपयंि सहज घुसिाि. हवर्
अंि:त्वचेिील रक्तवाहहन्याि पसरिे. या पावेिो शुंडकावर असलेल्या असंख्य काटेरी
िारासारख्या बंधकानी शुंडक त्वचेबरोबर जखडलेला असिो. म्हणजे शुंडक सहजासहजी
त्वचेपासून वेगळा सोडविा येि नाही.

आकृ हि दंश पेशी हनमॅटोहसस्ट
पाण्याखाली मेरीने ोक गटांगळी घेिली. हिच्या िोंडािून हवेचे बुडबुडे बाहेर
पडले. हिच्या शरीराि घुसलेल्या हवर्ामुळे पेटलेला र्ु लबाजा उघड्या त्वचेवर दर्रवल्यास
जशा वेदना होिील िशा वेदना होऊ लागल्या. उघडे दंड, खांद,े पाठ, आहण पाठीच्या
कण्याबरोबर वेदना होिाहेि याची जाणीव हिला झाली. ही नक्की समुद्रािील वनस्पहि
नाही. दोन िीन सेकंदाि जेर्े जेर्े जेहलदर्शच्या शुंडकांचा स्पशथ झाला िेर्े लालभडक पट्टे
उठले. पाण्याि आपल्या त्वचेवर असे काहीं झाले आहे हे हिला समजले सुद्धा नाही.
पायाने झटके देऊन िी पाण्याबाहेर वळली. पृष्ठभागावर आल्यानंिर हिने त्वचेवर
हचकटलेले शुंडक हािाने झटकण्याचा प्रयत्न के ला. वेदनेने कळवळू न ओरडिाना हिच्या नाका
िोंडािून हवेचे बुडबुडे बाहेर पडले. अशा अवस्र्ेि सुद्धा हिचा मेंदू काम करीि होिा. 'आधी
डोके बाहेर काढ डोके वर' हिच्या मनाने बजावले.
हगल वाळू ि पसरलेल्या टॉवेलवर कोपरावर डोके टेकवून आपल्या नवपररहणि
पत्नीकडे पहाि होिा. आपल्या साडेिीनशे डॉलरच्या सनग्लासेसमधून हिला सर्ाईदारपणे
पोहिाना पाहून त्याला आपली पत्नी ोवढ्या कमनीय बांध्याची आहे याचे कौिुक वाटले.
पोहिाना ोकाोकी िी पाण्याखाली गेली. पृष्ठभागावर बुडबुड्यांचा कल्लोळ उठल्यावर िो
उठू न बसला. पाण्याबाहेर ओल्या के सासहहि आलेले हिचे डोके वेड्याप्रमाणे शरीरावर
दर्रणारे हिचे हाि पाहून त्याच्या काळजाचा ठोका चुकला. आपल्या शरीरावरून मेरी काय
ओरबाडू न काढिे हे त्याला लांबून ददसले नाही. हिच्या ककचाळ्या आहण आरडाओरड्याने
शांि समुद्रदकनारा भरून गेला. पण त्या ऐकायला हगलहशवाय दुसरे कोणीही नर्व्हिे.
धडपडि िी दकनार्याकडे येऊ लागली.
नेमके काय झाले हे हगलला िाबडिोब समजले. 'आपण दकिी हवनवण्या के ल्या िरी
हिने हट्ट सोडला नाही. सवथ हस्त्रयांची डोकी देव ोकाच र्ॅ सटरीि बनविो काय कोण जाणे' .
'मी आलोच' असे म्हणि हगल टॉवेलवरून उठला. आपली पत्नी

संकटाि आहे हे

ददसल्यानंिर हिला सोडवणारा हीरो िो कधीही होिा. आपले ऐकले नाही याचे वैर्म्य
त्याला वाटले. आपल्या 350 डॉलरच्या सनग्लासेस त्याने ओरबाडू न काढल्या व र्े कू न
ददल्या. हगल पाण्याि हशरला. पाण्याि हशरल्याने त्याच्या पावलामुळे पाणी उसळले.
गुढगाभर पाण्याि जाईपयंि त्याचा वेग कायम होिा. त्यानंिर मात्र िो र्ांबला. मेरीला
ज्याचा स्पशथ झाला त्याचा झटका आपल्याला बसला िर? मेरी त्याच्यापासून पन्नास

र्ु टावर हिचे डोके बुडल
े ोवढ्या पाण्याि होिी. आपले पाय वाळू ि टेकवण्याची हिची
धडपड चालू होिी. हिच्या सभोविी असलेल्या पाण्याकडे त्याने पाहहले. त्याला नेहमीपेिा
वेगळे काहीं ददसले नाही. जेहलदर्शचे शुंडक दकिी लांब असिाि? त्याला ठावूक नर्व्हिे.
जेहलदर्श कोठे आहे कोणास ठावूक? िो कोठे ही असू शकिो. िी मोठ्या आशेने त्याच्याकडे
पहाि होिी. जखमी श्वापदासारखी आिा र्ोड्याच वेळाि प्राण जाणार हे हिला कळू न
चुकले होिे. त्याला बोलावण्याचा हिने प्रयत्न के ला पण वेदनेचा कल्लोळ शरीराि चालला
असल्याने हिच्या िोंडािून र्ु टलेले शब्द उमटलेच नाहीि. सभोविालच्या पाण्याि अदृश्य
शुंडकाना आपल्यापासून दूर ढकलण्याचा हिचा प्रयत्न चालूच होिा.
' कोठे आहे िो कोठे आहे?' हगल ओरडला. पण पायाि हशसे भरल्यासारखे हगलचे
ोकही पाऊल पुढे पडले नाही. त्याने वर खाली डावीकडे उजवीकडे पाहहले. ोखादी र्ळी,
लांब दोर, बोट, काठी यापैकी या वेळेस दकनार्यावर काहींही नर्व्हिे. मुद्दाम हनमथनुणतय
दकनारा त्यानी आपणहून हनवडलेला होिा. कारमध्ये हिला बाहेर काढण्यासाठी ोखादे
साधन असण्याची शसयिाच नर्व्हिी. पाण्याि मेरीची चाललेली धडपड पाहण्याऐवजी
त्याच्या हािाि काहींही नर्व्हिे.

आकृ हि बॉसस जेहलदर्श शुंडकाच्या स्पशाथमुळे पडलेले वण

'िू माझ्याकडे पोहू शकिेस काय? पोहि इकडे ये' हगल ओरडला. यावर हिने
हिाशपणे आपला हाि वर के ला. हिच्या दंडावर जेहलदर्शच्या शुंडकाने के लेली चाबकाच्या
फ़टकार्यासारखी लालभडक रं गाची निी त्याला ददसली. आिा आपण काहीं के ले नाही िर
मेरी आपल्या डोळ्यादेखि मरणार . काहींिरी के लेच पाहहजे. पाचहमहनटाि िो गाडी सुरू

करू शकिो. गावाि जाऊन मदि आणायला कमीिकमी ोक िास लागणार. आपण
परिेपयंि हिचे प्रेिच दकनार्यावर लागणार. असे झाले िर कोरोनरच्या प्रश्नाना उत्तरे .
ऑस्ट्रेहलयन कोटाथच्या कायद्याप्रमाणे मदि न करिा र्क्त पहाि बसणे गुन्हा आहे काय?
त्याच्यामधील वकील अजून जागाच होिा.
----------कायरोनेसस फ्लेकेरी जेहलदर्शमधील हवर्ाची नेमकी रसायने कोणिी हे अजून नीट
समजले नाही. याचे कारण रासायहनक पृथ्र्करण करिाना िापमान वाढले म्हणजे त्यािील
काहीं भागाचे हवघटन होिे. 131 र्ॅ िापमानाहून अहधक िापमानास िे िापविा येि नाही.
वैज्ञाहनकांच्या मिे त्यािील काहीं घटक प्रहर्नाप्रमाणे असावेि. प्रमुख िीन घटक आजपयंि
जेहलदर्शच्या हवर्ाि सापडले आहेि. पहहला त्वचा पेशींचे हवघटन करणारा. दुसरा
रक्तावर पररणाम करणारा आहण हिसरा अहधक घािक हृदय व इिर अवयवावर पररणाम
करणारा. त्वचेमध्ये िीव्र वेदना हनमाथण करणारा घटक 5-हायड्रॉहससरट्रप्पटाहमन अनेक
जािीच्या जेहलदर्शच्या शुंडकाि आढळिे. या घटकामुळे शरीरािील हहस्टाहमन स्त्रविे.
हहस्टाहमन शरीरािील रक्त वाहहन्या हवस्िारिे. हा शरीराच्या प्रहिकारिमिेचा ोक भाग
आहे. ज्या रठकाणी हहस्टाहमन आहे त्यारठकाणी आग होिे व शरीराची प्रहििमिा यंत्रणा
कामाला लागिे. साधा डास चावल्यावर डासाच्या लाळे मुळे अशीच प्रहिदक्रया घडिे.
हहस्टाहमनमुळे झालेली त्वचेची आग कायरोनेसस फ्लेकेरीच्या हवर्ामुळे झालेल्या
वेदनेच्या िुलनेने अगदीच सौम्य असिे. कायरोनेससच्या हवर्ामध्ये आणखी कोणिेिरी
वेदनाकारी द्रव्य असावे. या हवर्ाचा रक्तावर कसा पररणाम होिो हे नीटसे समजले नाही
िरी हृदयावर त्याचा होणारा पररणाम समजला आहे. कायरोनेसस फ्लेकेरीचे हवर् हनरोगी
व्यक्तीच्या रक्तप्रवाहाि वीस सेकंदाि पोहोचिे. याचे कारण ोकाच वेळी हजारो सूक्ष्म
नहलकावाटे िे त्वचेखाली ोकाच वेळी टोचले जािे. याउलट सापाचे हवर् त्याच्या दािािून
उिीमध्ये टोचले जािे. उिीमधून सापाचे हवर् सावकाशपणे शरीराि पसरिे. सापाच्या
हवर्ाचा पररणाम ोका वेळी दकिी हवर् टोचले गेले त्यावर अवलंबून आहे. नाग व मण्यार
सापाच्या हवर्ाचा पररणाम अध्याथ िासानी ददसायला लागिो. घोणस ोका वेळी भरपूर
हवर् चाव्यािून सोडल्याने घोणस चावल्यावर त्वररि उपचार हमळाले नाहीि िर अध्याथ
िासाि व्यक्तीचा मृत्यू होिो. मण्यार चावल्यावर दकत्येक िासानी हवर्बाधा झाल्याची
उदाहरणे आहेि. कारण कोणिेही असो जीव वाचवण्यासाठी सुसरीच्या िोंडािील पाय
सोडवण्यासाठी व जेहलदर्शच्या िडाख्याि सापडलेली व्यक्तीच्या शरीराची प्रहिदक्रया
ोकसारखीच असिे.

मेरीच्या शरीराच्या प्रहिदक्रयेमुळे हिच्या शरीरािील अड्रेनॅहलनची पािळी
ोकाोकी वाढली. अॅड्रन
े ॅहलनमुळे हृदयाचे ठोके नेहमीच्या ऐंशीवरून हमहनटास ोकशे
सत्तरवर पोहोचले. हिच्या धडपडीमुळे स्नायू आख़डले. आखडलेल्या ऑहससजनमुळे रक्त
हृदयाकडू न र्ु फ्र्ु साकडे व िेर्ून स्नायूंकडे मोठ्या प्रमाणाि वाहू लागले. स्नायूंकडू न िे
परिले. या प्रकारास वैद्यकीय भार्ेि मसल पंप म्हणिाि. मसल पंपामुळे त्वचेखालील
के शवाहहन्यािील हवर् खेचून ह्र्दयापयंि त्वरे ने पोहोचवले .
हवर्ाचे पुरेसे रे णू ोकदा हृदयाि पोहोचल्यानंिर हृदयाच्या हवद्युि यंत्रणेि गोंधळ
उडवून टाकण्यासारखा पररणाम होिो. सामान्य हस्र्िीि हृदयाच्या स्नायूच्ं या आिील
बाजूस ऋणभार असिो. स्नायू व चेिापेशी यांच्या पेशीमध्ये घनभार रे णू कमी व पेशीबाहेर
घनभार असलेले रे णू अहधक असिाि. अचूकपणे सांगायचे िर पेशीपटलामध्ये दोन आयन
पंप असिाि. पोटॅहशयम पंप व सोहडयम पंप. सोहडयम पंप पेशीजलािील सोहडयम बाहेर
टाकिाि िर पोटॅहशयम पंप बाहेरील पोटॅहशयम पेशीमध्ये आणिाि. मुळािच सोहडयम व
पोटॅहशयम आयनांचे प्रमाण व्यस्ि असिे. ोका पोटॅहशयम आयनाबरोबर दहा सोहडयम
आयने. स्नायू आकुं चनासाठी आणखी ोक आयनाची आवश्यकिा असिे िो म्हणजे कॅ हल्शयम.
कोणत्याही कारणाने स्नायू पेशीजलाि कॅ हल्शयम आयनाचा समावेश झाला िर सोहडयम
आयने पेशीजलाि घुसिाि व स्नायू आकुं चन पाविो. जोपयंि कॅ हल्शयम आयने पेशीजलािून
बाहेर काढले जाि नाहीि िोपयंि स्नायू आकुं चन पावलेचाच राहिो. ही दक्रया अगदी
सर्ाईदारपणे हनयंहत्रि के लेली असिे.
कायरोनॉसस फ्लेकेरीचे हवर् हृदयािील घनभाररि कॅ हल्शयम आयनांचा
हृदयस्नायूपेशीिील प्रवेश ोकाोकी वाढविे. मोठ्या प्रमाणाि स्नायू पेशीमध्ये आलेले
कॅ हल्शयम आयनामुळे स्नायूपेशींचे कायमचे आकुं चन होिे. काळजीपूवथक हनयंहत्रि के लेले
हृदयाचे आकुं चन व प्रसरण हबघडिे. या प्रकारास स्पाझम -आखडणे म्हणिाि. ोकाोकी
िीस चाळीस दकलोमीटर चालल्यानंिर पाय उचलि नाहीि पायाि गोळा येिो िसाच
प्रकार हृदयाच्या स्नायूमध्ये होिो. चालू हवद्युि मोटारीवर बादलीभर पाणी ओिल्यानंिर
मोटार जळे ल िसा पररणाम हृदयाच्या स्नायूवर होिो.
ोकाोकी मेरीच्या हृदयाचा समिोल हबघडू न त्यामध्ये अवव्यवहस्र्िपणा आला.
हृदयाचे चार कप्पपे वरील अस्लदे व खालील हनलये म्हणजे ऑररकल व र्व्हरें ट्रकल.
अस्लदामध्ये शरीरािील रक्त येिे व उजव्या हनलयामधून र्ु फ्र्ु साकडे व डाव्या हनलयामधून
शरीरभर पसरिे. हनलये आकुं चन पाविाना आधी खालील बाजू आकुं चन पाविे व आकुं चन
लाट वरील बाजूस पसरिे. अशामुळे हनलयामधील सु साठ हमहल रक्त व्यवहस्र्िपणे
महाहशरे िून शरीरास पुरवले जािे. जेहलदर्शच्या हवर्ामुळे हनलय खालील टोकाऐवजी

कोठे िरी मध्यभागापासून र्व्हायला लागले. हनलय आकुं चनाचा वेग हमहनटास 240 ोवढा
झाला. हनलयास परि प्रसरण पावण्यास वेळ न हमळाल्याने हृदयािून नेहमीपेिा ोक
दशांश ोवढेच रक्त हृदयाकडू न बाहेर पडू लागले. रक्तदाब कमालीचा कमी झाला. रक्तदाब
कमी झाला म्हणजे मेंदच
ू ा रक्तपुरवठा म्हणजे र्ेंबर्ेंब येणारे सलाइन. हिच्या डोळ्यासमोर
स्वच्छ सूयप्र
थ काशाि सुद्धा अंधारी येऊ लागली. डोके वर ठे व, हालचाल चालू राहूदे असा
मेंदम
ू धून खोल संदश
े हिला येि होिा.

हिची शुद्ध हरपिे आहे असे हगलला वाटले. हिचे डोके समुद्राच्या पृष्ठभागाकडे
झुकले, पुन्हा वर आले आहण परि खाली आले. हिच्या ककचाळ्या र्ांबल्या होत्या. चेहरा
पाण्याकडे करून िी र्क्त पाण्याि िरं गि होिी. पण डोकयाचा मागील भाग अजून
पाण्यावर िरं गि होिा. हिच्या हािांची िीण हालचाल चालू असल्याने िी बुडाली नाही
ोवढेच. 'मेरी मेरी' हगलने आवाज ददला. त्याची हाक मेरीला ऐकू गेल्याची कोणिीही खूण
हगलला ददसली नाही.

आजपयंि हगलने ोकाही व्यक्तीचा मृत्यू पाहहलेला नर्व्हिा. पण जवळजवळ हिचा
मृत्यू झाला आहे असे त्याला वाटले. आयुणतयभरासाठी हिचा मृत्यू पुन्हा पुन्हा ददसि राहील
याची त्याला खात्री होिी. 'चेहरा खाली करून हिचे पाण्यावर िरं गणे, हिचे पाण्यावर
पसरलेले के स, स्वि:चे स्िब्ध झाल्यासारखे पाण्याि खांबासारखे उभे राहणे आहण र्क्त
पहाि राहणे. त्याचा सामना धावून येणार्या स्सहाबरोबर, गुरगुरणार्या अस्वलाबरोबर
ककवा भुकेलेल्या सुसरीबरोबर नर्व्हिा. जवळ जवळ अदृश्य मोसंबीच्या आकाराचा
जेहलदर्श. हगल आिा हिाश होऊन धापा टाकायला लागला होिा. त्याच्या हृदयाचे ठोके
150 पयंि वाढले. आपले हनणतक्रीय राहणे त्याला सहन होईना. ोका टॅससेशन लॉयरच्या
नशीबाि आपल्या पत्नीचा मृत्यू होिाना र्क्त पाहणे आयुणतयभर ्ळि राहील याच्या
जाहणवेनेच त्याचा र्रकाप झाला. र्क्त आपला जीव वाचवण्यासाठी की वाचविाना
आपला जीव जाईल म्हणून घाबरल्याने? र्क्त त्याच्या काहींही न करण्याने त्याची पत्नी
मृत्यूच्या दाढेि जावी?

गुढगाभर पाण्यािून िो ोक र्ू ट पुढे आला. त्यानंिर दुसरे पाऊल. त्यानंिर िो
हिच्या ददशेने पाण्याि पुढे झेपावला. आपले काय होईल याचा त्याच्या मनाि हवचार
यावेळी नर्व्हिा. िोल सांभाळण्यासाठी त्याने हाि शरीरापासून लांब के ले. मांडीोवढे पाणी,
कमरे ोवढे, छािीोवढे . िी सत्याच्यापासून र्क्त सहा र्ु टावर िरं गि होिी. िो र्ांबला.
उजव्या हािाने त्याने पाणी हलवून पाण्यावर काय िरं गिे आहे काय याची खात्री करून
घेिली. हिचा डाव्या दंडाला त्याने धरले. नूडलसारख्या रं गाचा हिच्या डाव्या हािावरील
शुंडक त्याने हािाने ओरबाडू न काढला. हािाला काहींही टोचल्यासारखे झाले नाही.
शुंडकािील हवर् पेशी संपल्या वाटिे त्याला वाटले.
प्रत्यिाि शुंडकाि हवर्पेशी हशल्लक होत्या. पण हनमॅटोहसस्टमधील पोकळ
हवर्वाहक नहलका िळहािाच्या त्वचेमधून आि जािील ोवढ्या लांबीच्या नसिाि.
हािाच्या मागील बाजूस असणारे के स सुद्धा हवर्वाहक नहलकांच्या घुसण्यास प्रहिबंध
करिाि. हस्रया व मुले यांची त्वचा अहधक नाजूक व पािळ असिे. त्वचेवर के स कमी
असिाि. नाजूक त्वचा कमी वजन असल्याने कायरोनेसस फ्लेकेरीचा धोका हस्त्रया व मुलाना
अहधक असिो. पाण्याखाली वापरण्याि येणारा हस्वस्मग सूट जेहलदर्श प्रहिबंधक आहे.
ऑस्ट्रेहलयन समुद्र रिक हस्वस्मग सूट घालूनच जेहलदर्श असलेल्या पाण्याि उिरिाि.
समुद्रािील कासवांचे आवडिे खाद्य जेहलदर्श. जेहलदर्शचा पाठलाग करून जेहलदर्श
मटकावयाला त्याना र्ार आवडिे. त्यांच्या अन्ननहलके वर जेहलदर्शच्या हवर्ाचा कसलाही
पररणाम होि नाही. जेहलदर्श खाण्याच्या सवयीमुळेच सध्या समुद्र कासवांचा जीव जायला
लागला आहे. याचे कारण सागराि बोटीवरून र्े कलेल्या व िरं गि रहाणार्या प्पलॅहस्टक
हपशव्या. पाण्याखालून पोहिाना प्पलॅहस्टक हपशवी जेहलदर्शसारखीच ददसिे. िी घशाि
अडकिे व त्यामुळे कासव गुदमरून मरिे.
डाव्या मनगटावरील शुड
ं क हवरहहि जागा पाहून हगलने हिचे डावे मनगट धरले.
हिचा साठ दकलो वजनाचे शरीर उर्ळ पाण्याबाहेर ओढू न त्याने हिला वाळू ि पसरलेल्या
टॉवेलवर झोपवले.

त्याचे सवथ लि आिा मेरीला वाचवण्याकडे होिे. हिच्या शेजारी गुढगे टेकून िो
ओणवा झाला. असा प्रसंग त्याच्या आयुणतयाि पहहल्यांदाच आलेला. हिचा चेहरा जहमनीकडे
पाठीवर इं ग्रजी ोस आकाराचे शुंडक हचकटलेले. ज्यारठकाणचे शुंडक हिने ओरबाडू न काढले

होिे िेर्े आिा जांभळ्या िांबड्या रं गाची निी ददसि होिी. हिच्या गोर्या त्वचेवर या
खुणा कायमच्या रहाणार या कल्पनेनेच त्याला कसेसे झाले.

हगलला दकनार्यावरील ोक सूचना आठवली ज्या रठकाणी शुंडकाचा स्पशथ झाला
आहे िेर्े हर्व्हनेगार लावा. दकनर्यावर हर्व्हनेगारने भरलेले गॅलन आकाराचे काबो ठे वलेले
त्याने पाहहले होिे. सध्या हर्व्हनेगार उपलब्ध नर्व्हिे. बीच टॉवेलचा हािमोजासारखा वापर
करून त्याने हिच्या पाठीवरील शुंडक काढले. जवळजवळ बारा र्ू ट लांबीचे शुंडक मेरीच्या
त्वचेवर हचकटलेले होिे. कायरोनेसस फ्लेकेरीच्या दकिी शुंडकाचा स्पशथ त्वचेस झाला यावर
व्यक्तीची हवर्बाधा अवलंबून असिे. सहा र्ू ट शुंडक त्वचेवर असिील िर माणसास
हवर्बाधा झाली असे म्हणिा येिे. ोका पूणथ वाढलेल्या कायरोनेसस फ्लेकेरीच्या सवथ
शुंडकामध्ये दहा िे वीस माणसाना मारण्याोवढे हवर् असिे.

त्याने हिला पाठीवर वळवले . शुंडकाचा काहीं भाग पाठीच्या कण्यावर होिा. िो
त्याने त्वररि काढला. प्रहशिणाचा भाग म्हणून सीपीआर चा ोक उजळणी वगथ त्याने
कॅ ररहबयन बेटाच्या सहलीपूवीच पूणथ के ला होिा. सध्या या रठकाणी त्वररि वैद्यकीय सेवा
उपलब्ध असण्याची कोणिीही खात्री नर्व्हिी. त्याला प्रहशिणािील स्लोगन आठवली '
श्वसन र्ांबले िर कृ हत्रम श्वसन द्या' व हृदय र्ांबले असेल िर हृदय मसाज' त्याचे हाि कापू
लागले होिे. स्वि:चे हृदय धडधडल्याचा आवाज त्याला ऐकू येि होिा. सीपीआर क्रम
आठव त्याने मनाला बजावले.

आकृ हि सीपीआर माउर् टु माउर्

आकृ हि हृदय र्ु फ्र्ु स पुनुरुज्जीवन

हिच्यावर वाकू न , त्याने हिचे िोंड ोका हािाने उघडले, दुसर्या हािाने हिच्या
नाकपुढ्या बंद के ल्या, हिच्या उघड्या िोंडावर आपले उघडलेले िोंड ठे वले व आपल्या
र्ू फ़्र्ु सािील उच््वास हिच्या श्वसनमागाथि सोडला. पुन्हा ोकदा त्याने िसेच के ले. र्ोडे
र्ांबून हिच्या छािीची हालचाल पाहहली. हिच्या र्ु फ्र्ु साि हवा गेल्याने हिची छािी र्ोडी
वर आली व पुन्हा खाली गेली. याचा अर्थ हिच्या श्वासमागाथि कोणिाही अडर्ळा नर्व्हिा.
हिला कृ हत्रम श्वसनाची गरज मात्र होिी. पण हिच्या हृदयाचे काय? हािाचे मधील बोट व
िजथनी हिच्या गळ्यावर ठे वून दोन्ही बोटे त्याने श्वसन मागाथने खाली आणली. श्वसनमागथ
मानेचे स्नायू यांच्या जोडाजवळ मेंदल
ू ा रक्तपुरवठा करणारी कॅ रोरटड वाहहनी असिे. िेर्े
नाडी लागिे काय याची चाचपणी िो करीि होिा. वाळू ने माखलेला त्याचा हाि कापि
होिा. त्याच्या हािाला नाडी लागली नाही. हिचे हृदय त्यावेळी हमहनटास दोनशे वेळा
र्रर्रि होिे. कॅ रोरटड धमनीमधील नाडी हृदय आकुं चन पाविाना ऐंशी हून कमी असले
िर ोका बोटाने जाणवि नाही. सामान्य पणे नाडीचे ठोके ोकशे वीस पडिाि. हिचे हृदय
या वेळी वेगाने र्रर्रि असले िरी चालू अवस्र्ेि होिे. कायरोनेसस फ्लेकेरी हवर्ाचा
पररणामाने हिचा रक्तदाब ह्र्दय आकुं चन पाविाना र्क्त चाळीस होिा. हृदय प्रसरण
पाविाना ह्रदयाचा दाब कमी होिो िो शून्य होिा.

त्याला मेरीचे हृदय व श्वसन दोन्ही पुन्हा चालू करायचे होिे. कमीिकमी
जेहलदर्शच्या हवर्ाच्या शॉक मधून हिला बाहेर काढण्यासाठी हे आवश्यक होिे. ोकट्याने
हे काम करणे ोवढे सोपे नर्व्हिे. त्याला त्वररि कामाला लागणे आवश्यक होिे. काळजीने
त्याच्या कपाळावर, काखेि आहण हािावर घामाचे र्ेंब जमायला लागले होिे. हिच्याजवळ
ओणवे होऊन त्याने आपला डावा हाि हिच्या उरोस्र्ीवर ठे वला. उरोस्र्ीच्या शेवटच्या
टोकाजवळ जायचे त्याने मुद्दाम टाळले. (कधीकधी जादा ददलेल्या दाबामुळे उरोस्र्ीचे
शेवटचे टोक सुटे होऊन आि घुसिे. ) कोपरे िाठ के ली, व दोन इं च दाबिा येईल ोवढा
उरोस्र्ीवर दाब ददला. हमहनटास ऐंशी हा उरोस्र्ी दाबण्याचा वेग त्याने कायम ठे वला.
हमहनटास साठ हा कृ हत्रम हृदय पुनुरुज्जीवन दक्रयेचा वेग त्याला ठे विा आला असिा. पण
त्याला अधूनमधून हिच्या र्ु फ्र्ु साि पण हवा भरायची होिी. त्यामुळे 15:2 हे प्रमाण
त्यानेच ठरवले. हे प्रमाण ोकट्याने सीपीआर करण्यास योग्य होिे. याचा अर्थ पंधरा हमहनटे
उरोस्र्ीवर दाब त्यानंिर दोनदा कृ हत्रम श्वसन र्ु फ्र्ु साि हवा भरण्यासाठी. पहहल्या पंधरा

हमहनटानी िो र्ांबला. मेरीची नाक दाबले िोंड उघडले व दोनदा आपल्या िोंडािून हिच्या
र्ु फ्र्ु साि हवा भरली.

आकृ हि हृदय र्ु फ्र्ु स पुनुरुजीवन

आपल्या िोंडािून बाहेर पडलेल्या उ्वासाि पंधरा टक्के ऑहससजन असिो. आि
घेिलेल्या हवेि असणा-य वीस टक्के ऑहससजनचे प्रमाण बाहेर पडिाना पंधरा टक्के होिे.
पाच टक्के ऑहससजन आपले शरीर ोका अहभसरणाि वापरिे. त्यानंिर आणखी ोक पंधरा
हमहनटांचा सेट. प्रत्येक वेळी उरोस्र्ीवर दाब ददला म्हणजे मेरीचे डावे व उजवे हनलयावर
दाब पडि होिा. र्ु फ्र्ु साि सोडलेला ऑहससजन डाव्या व उजव्या हनलयामधून पूणथ
शरीरभर पसरला जाि होिा. ोकसारख्या वेगाने ददलेल्या दाबामुळे रक्तप्रवाह कॅ रोरटड
धमनीमधून हिच्या मेंदक
ू डे जाि राहहला. मेंदक
ू डे पोहोचलेले रक्त नेहमीपेिा ोक िृहियांश
असले िरी िे मेंदस
ू ाठी अत्यावश्यक होिे. िीस सेकंद झाले. हगल पुन्हा छािीवर दाब देि
राहहला. हिच्याशी बोलण्याचा त्याला धीर झाला नाही, िी पुन्हा शुद्धीवर यावी यासाठी

प्रार्थना करण्याचा त्याने प्रयत्नही के ला नाही. परि परि छािी दाबा . . . . छािी दाबा. . . .
. श्वास द्या . . . . . श्वास द्या. . . .
ोक हमहनट झाले. स्वि:चा श्वास घेण्यासाठी िो र्ांबला. हिच्या कॅ रोरटडमध्ये
नाडी लागिे का हे त्याने पाहहले. नाडी लागेना म्हटल्यावर पुन्हा िेच. . . त्याने पुन्हा अहधक
जोमाने कृ हत्रम श्वसन व कर्णडअॅक मसाज सुरू के ला. अजून दकिी वेळ हे चालू ठे वायचे हे
त्याला समजेना. पण हगल र्ांबला नाही.
उजव्या अस्लदाच्या वरील बाजूस हनलयाच्या र्ोडे वर हृदयाच्या स्नायूमध्ये
ह्र्दयाचा नैसर्णगक पेसमेकर असिो. हा पेसमेकर म्हणजे हृदयाचेच हवद्युि िरं ग उत्पन्न
करणारे स्नायू असिाि. र्ार आधी गभाथवस्र्ेिच त्यांचे आकुं चन पावण्याच्या कामाऐवजी िे
हवद्युििरं ग हनर्णमिी करायला प्रारं भ करिाि. या कें द्रास सायन्यु अॅरट्रयल नोड -हशरानाल
अस्लद कि म्हणिाि. यापासून स्वयंहनर्णमि हवद्युि िरं ग उत्सर्णजि होि असिाि. हे हवद्युि
िरं ग ह्र्दयाच्या स्नायूपयंि लाटेप्रमाणे आल्यानंिर हृदय स्नायू आकुं चन पाविाि. याचा वेग
हवहवहिि असिो त्यामुळे हृदय आकुं चन व प्रसरण लयबद्ध गिीने होि राहिे. जेहलदर्शच्या
हवर्ामुळे हृदयपेशी आवरणामधील सूक्ष्म पंप उघडेच राहिाि. त्यािून पेशीमध्ये हशरलेले
कॅ हल्शयम आयन पेशीिच राहहले म्हणजे आकुं चन पावलेले ह्र्दय स्नायू िसेच राहिाि.

दुसरे हमहनट झाले पंधरा वेळा दाब ददल्याचे आठ सेट आिापयंि हगलने पूणथ के ले
होिे. हगल र्ोडा र्ांबला आणखीोकदा कॅ रोरटड धमनीमध्ये नाडी लागिे काय हे त्याने
पाहहले. त्याला कॅ रोरटडमध्ये िीण नाडी जाणवली. पण िे नेमके काय असावे आपल्या
ह्र्दयाची हालचाल िर नसावी? आपल्या बोटे सुन्न िर झाली नाहीि? आपल्या डोळ्यावर
आलेला घाम त्याने पुसला. परि ोकदा नाडी पाहहली. नाडी असो वा नसो आिा काहींिरी
जलद करणे आवश्यक आहे. हगलने मेरीच्या उरोस्र्ीवर परि हाि ठे वला पंधरा वेळा दाब
देण्याचे चार सेट , प्रत्येक सेटच्या मध्ये कृ हत्रम श्वसन. आपण बराच काळ हे करयोि आिा
र्ांबूया असे त्याला ोका वेळी वाटले. यावेळी िो शांि बसला. हािावरील वाळू पुसली.
कॅ रोरटड धमनीवर बोटे ठे वली. त्याच्या हािाला नाडी हनहश्चि जाणवली त्याच वेळी मेरीला
ोक लहान उचकी आली. हिच्या छािीची सूक्ष्म हालचाल झाली.

त्याने कॅ रोरटडचा नाद सोडला. मेरीच्या छािीवर कान लावला हृदय चालू
झाल्याचा लब डब असा मंद आवाज यावेळी आला. मेरी धीर सोडू नको िो चक्क ओरडला.
त्याच्याहशवाय हा आवाज ऐकणारे कोणीही नर्व्हिे. हिच्या छािीवरील डोके त्याने बाजूला
घेिले. मेरीचा श्वास अडखळि का होईना चालू होिा. हिच्या छािीच्या हालचालीची त्याने
खात्री करून घेिली. खरे च आपण हिच्या मध्ये प्राण र्ुं कला?हिच्या हािाची बोटे वाळू मध्ये
हालली. हिच्या मेंदम
ू ध्ये आपण कोठे िरी पोहि असल्याची जाणीव झाली. हगलने हिच्या
चेहर्यावरील वाळू पुसली. मेरीचे डोळे अजून हमटलेले होिे. आिा प्पलॅन बी. येर्ून बाहेर
पडण्याचा.
हिने डोळे उघडल्यानंिर हिला उचलून गाडीकडे न्यावे पामच्या झाडाखाली गाडी
उभी आहे. पॅसेंजर सीटवर िी बसली म्हणजे पाच हमहनटांचा ओबडधोबड रस्िा. त्यानंिर
हायवे. पंधरा वीस हमहनटाि गावािील हॉहस्पटलमध्ये. गावािील हॉहस्पटलमध्ये खात्रीने
बॉसस जेहलदर्शचे प्रहिहवर् असणार. हिला िे कदाहचि कृ हत्रम श्वास व ऑहससजन देिील,
हिच्या वेदना कमी करणारे काहींिरी वेदनाशामक देिा येईल.
ोवढे झाल्यानंिर काय? आपण ोकत्र आल्यानंिर काय बोलूया? िी शुद्धीवर
आल्यानंिर पूवीप्रमाणे वागेल की नवी व्यक्ती असेल? ोका कसलाही मेंदू नसलेल्या
जेहलदर्शने आपल्या दोघांच्या आयुणतयाि दकिी उलर्ापालर् करून दाखवली?
हगल उठू न उभा राहहला. कपड्यांचा वाळू िील ढीग गोळा के ला. त्याचे पाऊचमध्ये
गाडीची दकल्ली असल्याची खात्री करून घेिली. ' मेरी कशी आहेस? डोळे उघड ' हगल
म्हणाला.
कायरोनॉसस फ्लेकेरीच्या हवर्बाधेच्या धससयािून हिने बाहेर यावे. जर पुन्हा
हिला जर हवर्बाधेची प्रहिदक्रया आलीच िर आपण हिच्यासाठी वाट्टेल िे करायला ियार
आहोि. जेहलदर्शच्या हवर्बाधेनंिर काहीं व्यक्तींचा रक्तदाब िात्पुरिा सुधारिो. त्यानंिर
मृत्यू ओढविो हे त्याला आठवले. आपण हिला वाचण्याच्या साठी जेवढे प्रयत्न करणे शसय
होिे िेवढे के ले. हिला उचलून गाडीमध्ये बसविाना हिच्या छािीची लयबद्ध हालचाल
त्याला जाणवली आहण त्याच्या डोळ्यािून आपोआप अश्रू वहायला लागले.
**********

पािाळािून वर

राबटथ अर्वा रॉबटोचा घेिलेली अपॉंट्मेंट सांभाळण्यासाठी दगडी रस्त्यावरून
चालि येिाना श्वास र्ोडा जलद झाला होिा. गेली नऊ महहने िो स्पेनमधील ोका
हपढ्यानहपढ्या स्पेनमध्ये वास्िव्य करणार्या व्यापार्याच्या घरासमोर उभा होिा. 49 कॅ ले
सॅन जो म्हणजे खारा वारा व पाऊस खाल्लेल्या जाड लाकडी र्ळ्या असलेल्या लाकडी
दरवाज्यासमोर हा पत्ता. कॅ हडझ हे जुन्या स्पेनमधील जुने बंदर. कॅ ले सॅन जो ही गल्ली.
स्पेनमधील बंदरांचा इहिहास रॉबटथ ला िोंडपाठ होिा. पहश्चम युरोपमधील हे िटबंदी
असलेले सवाथि जुने बंदर. र्ोहनहशयन व्यापार्यानी िीन हजार वर्ाथपूवी हे बंदर वसवले
होिे. स्ट्रेट ऑर् हजब्राल्टरच्या बाहेरील बाजूस खडकाळ व वाळू ने भरलेल्या शसय िेवढ्या
सपाट भूभागावर बांधलेली दगडी घरे म्हणजे हे गाव. स्पेन मधून बाहेर अमेररके च्या ददशेने
हनघालेली व स्पेनमध्ये परिलेली अमेररके िून सोने लुटून आलेली जहाजे कॅ हडझ बंदराला
सवाथि प्रर्म लागि. रॉबटथच्या दृष्टीने शेवटची माहहिी अहधक मौल्यवान होिी.
गालावर व कपाळावर ओघळलेला घाम रुमालाने पुसि त्याने चेहरा र्ोडा हसरा
ठे वला व ोका दगडी खोबणीिील बेलचे हस्वच दाबले. 'िे ?'

कोठे िरी बसवलेल्या

स्पीकरमधून स्पॅहनश ढंगािील आवाज आला. रॉबटथने नाव सांहगिले. कोणत्याही
प्रत्युत्तराहशवाय ोक ककथ श बझर व दार उघडले. रॉबटथने जड दार ढकलले. या कॅ हडझमधील
व्यापार्याकडे िो यापूवी आलेला होिा. जुनी अनेक घरे नवी झालेली रॉबट्ने पाहहलेली
होिी. पण जशीच्या िशी काळ हर्जल्यासारखे घर त्याने यापूवी पाहहलेले नर्व्हिे.
घुमटाकार ्प्पपर असलेले स्वागि कि ओलांडून िो चालि होिा. स्वागिकिाची जमीन
बुहद्धबळाच्या पटासारखी काळ्या पांढर्या संगमरवराने मढवलेली होिी. ' इकडे '
स्पॅहनशमध्ये कोणीिरी म्हणाले. त्यानंिर आवाज आला 'या'. रॉबटथने वर पाहहले. काळ्या
स्कटथ व पांढरा पूणथ बाह्यांचा ब्लाउझ ोक िरुण मुलेने हिसर्या मजल्यावर जाणार्या लोखंडी
हजन्याकडे बोट दाखवले. पॅसेजमध्ये उघडणारे अनेक दरवाजे ओलांडून िो हिसर्या
मजल्यावरील ददवाणखान्याि आला. पॅसेजमध्ये निीदार हहस्िदंिाचे कोरीव काम के लेल्या
लाकडी ोकसारख्या पेट्या होत्या. या पेट्या ोके काळी जहाजावर मसाल्याचे पदार्थ भरून
हवक्रीसाठी नेि असि. हे सवथ सुिारकाम स्पेनमध्ये रें गाळणार्या मूर सुिारानी अकराव्या

शिकाि के लेले होिे. ोका मोठ्या टेबलाच्या दोन्ही बाजूस लाकडाि कोरलेल्या व भरिकाम
के लेल्या कािड्याच्या सीट्स असलेल्या सोळाव्या शिकािील खुच्याथ होत्या. जेर्े दृष्टी जाईल
िेर् रॉबटथला जुने अॅंरटक र्र्णनचर व वस्िू ददसि होत्या. िेलाचे ददवे, झुंबरे , काचेच्या हंड्या,
हपिळी वस्िू स्पेनच्या गिवैभवाची खूण सांगि होत्या.
मध्यभागी असलेल्या टेबलाच्या मागे असलेल्या उं च पाठीच्या खुचीवर ोक
सत्तरीची महहला आपले हाि खुचीच्या आमथ रे स्टवर ठे वून बसली होिी. मुहस्लम स्पेन
मधील उं ची शाल हिने लपेटलेली होिी. हिचे पांढरे के स चोपून मागे वळवलेले होिे. हिने
हािाने रॉबटथला हिच्या जवळ असलेल्या आणखी ोका उं च खुचीवर बसण्याची खूण के ली.
खुचीने र्ोडा आवाज के ला. रॉबटथ खुचीवर बसला. त्याने पुन्हा ोकदा आपल्या कपाळावरील
घाम पुसला.
' िू येर्े येणारा दुसरा आहेस. ' त्या वृद्ध महहलेले अचानक बोलायला सुरवाि के ली.
आिा आश्चयथचदकि होण्याची पाळी रॉबटथची होिी. आपले आश्चयथ लपवून िो म्हणाला '
म्हणजे माझ्या आधी कोणी आले होिे?'

'माझ्या कारकीदीि नाही. मी अगदी लहान

शाळकरी मुलगी होिे िेंर्व्हा माझ्या आजीने मला सांहगिलेले. माझ्या आजीला हिच्या आईने
सांहगिलेल.े कोणीिरी बुडालेल्या जहाजाच्या शोधाि आले होिे. पण जहाजापयंि कोणी
पोहोचेल असे वाटि नाही. कारण जहाज खोल पाण्याि बुडालेले आहे. '
िुम्ही सांहगिलेली माहहिी अनेक वर्ाथपूवीची आहे. सध्या पाण्याि खोलवर जाणे
आधुहनक साधनानी सोपे झालेले आहे. 'असेलही कदाहचि' असे म्हणून िी वृद्ध स्त्री गप्पप
झाली. र्ोडावेळ रॉबटथ शांि बसला. अहधक बोलण्यासारखे त्याच्याकडे काहींही नर्व्हिे.
सरळ पाठीच्या खुचीि बसून दमट हवेि त्याला अंगभर घाम सुटायला लागला होिा. ज्या
िरुण मुलीने रॉबटथला हॉलमध्ये आणून बसवले िी मुलगी हािाि चांदीच्या ट्रेमध्ये चांदीचे
कॉर्ी पॉट घेऊन आली. कॉर्ी पॉटचे वजन त्याला ददसल्यािणी जाणवले. त्यावरील
हडझाइन हािाि हाि धरलेल्या बेडकाच्या आकृ त्या अझटेक हस्पररटचे प्रिीक होिे. अॅझटेक
साम्राज्याि स्पॅहनश अमल असिाना सहाशे वर्ाथपूवी हे भांडे मुद्दाम करवून घेिलेले असावे.
त्या िरुण मुलीने हिच्या नाजूक गोर्या हािानी चांदीच्या दोन कपाि दाट कॉर्ी ओिली.
वृद्ध स्त्री व रॉबटथ दोघेही कॉर्ी ओििाना ोक शब्दही बोलले नाहीि.
' ही माझी नाि' वृद्ध स्त्री म्हणाली. आिापयंि रॉबटथचे घरािील अॅंरटक वस्िू व
र्र्णनचर पहाि होिा. आिाच त्याचे घरािील व्यक्तींकडे लि गेले. अहिशय सरळ नाक,

नाजूक हजवणी आहण स्वच्छ गोरी हनिळ त्वचा. काळे भोर के स मागे बांधल्याने गोरी उं च
मानेमुळे िी अहधकच सडपािळ वाटि होिी. रॉबटथ आपल्याकडे पहाि आहे हे हिच्या
लिाि आले. र्ोडेसल
े ाजून हिने रॉबटथला कॉर्ीि आणखी काहीं हवे आहे काय हवचारले.
हिने उत्तम हलपहस्टकने ओठ रं गवलेले रॉबटथच्या ध्यान्याि आले. ' र्ोडी साखर' धन्यवाद
रॉबटथ म्हणाला. हिच्या लांबसडक बोटाि चमचा धरून हिने दीड चमचा साखर व दूध
कॉर्ीमध्ये घािले. ककहचि मान लववून िी हनघून गेली.
'मी िुम्हाला मदि करे न असे िुम्हाला का वाटले? ' वृद्ध स्त्रीने हवचारले.
'प्पलीज हसनोरा' रॉबटथ बोलायला लागला. ' सेहर्व्हला मधील दप्तराचा मी अभ्यास
के ला आहे. बंदराला लागलेल्या जहाजामधील मालाचे वणथन व उिरवलेल्या मालाची
व्यापारी हबले मला सापडली.

1605 साली झालेल्या वादळाि नाहहशा झालेल्या

जहाजांच्या यादीि िुमचे जहाज होिे. मी हे सवथ िुम्हाला हलहहलेल्या पत्राि नमूद के ले आहे.
िुमच्या पूवथजांचे दकिी नुकसान झाले आहे हे मला ठावूक आहे. या जहाजाबद्दद्दल मला
बरीच माहहिी आहे. यािील बुडालेल्या संपत्तीचा शोध आजपयंि कधीही घेिला गेला नाही.
' िुम्हाला सोने चांदी शोधून काय हमळणार? आधीच सोने व चांदीने अनेकांचे रक्त सांडून
बरे च नुकसान के ले आहे. ' 'मला जुन्या वस्िू जमा करण्याचा छंद आहे. ' रॉबटथने आपले
बोलणे र्ांबवले. न जाणो अहधक बोलल्याने नुकसान होईल असे त्याला वाटले.
----------स्कॅ न्डेहर्व्हयन प्रदेशाि म्हणजे स्वीडन, नॉवे, डेन्माकथ या राष्ट्रािून समुद्र िळाशी
वास्िव्य असलेल्या अगेर नावाच्या कायम दुसर्याचे वाईट स्चिणार्या रािसाने रन
नावाच्या ोका कामािुर व लोभी स्त्रीबरोबर हववाह के ला. इच्छा पूणथ करण्यासाठी रन
समुद्राि वादळ हनमाथण करीि असे. स्कॅ न्डेहर्व्हयन प्रदेशािून जहाजे हनघाली म्हणजे जहाज
बुडवून खलाशाना िी जाळ्याि पकडि असे. खलाशानी हिला सोने ददले िर हिच्या
महालाि पाण्याच्या गादीवर हिला सोबि करण्यासाठी िी हजवंि ठे वि असे.
बुडालेल्या खलाशांची रन ही ोकमेव स्त्री शय्यासोबि करीि असे. हिची सोबि
करण्यासाठी अनेक खलाशी उपलब्ध होिे. अशा दुष्ट आहण हवश्वासघािकी हस्त्रयांच्या गोष्टी
प्रत्येक देशाच्या खलाशी व जहाजािून लांबवर प्रवास करणार्या व्यापा-यांच्या पोिडीि
नेहमी चघळल्या जाि असि. भूमध्य सागराि हसरे न ही अिीव सुंदर अप्पसरा आपल्या मधुर

गाण्याने जहाजावरील खलाशाना आपण बसलेल्या खडकाकडे येण्यास भाग पाडीि असे.
आयररश व स्कॉरटश खलाशांच्या साठी लाटाखाली स्वच्छ पांढर्या हस्त्रयांचे घर असे. स्लार्व्ह
व्यक्तींच्या मिे राउसाल्की म्हणून ओळखल्या जान्यार्या सुंदर मुली समुद्राने दडवून
पाण्याखाली ठे वलेल्या आहेि.
हस्त्रयांच्या अशा गूढ गोष्टीमागे दोन चेहरे दडलेले आहेि. ोक क्रूर र्सवा व दुसरा
मोहक व आश्वासक. या समजुिीवर खलाशांचा शिकानुशिके हवश्वास होिा. समुद्राि बुडून
काम करणार्या आधुहनक व प्राचीन पाणबुड्यांमध्ये पाण्याि जसे अहधक खोल जावे िसे
पाण्याच्या दाबामुळे दबल्या गेलल्े या हवेमुळे होणार्या पररणामाचे वणथन खोलीमुळे
झालेला हबघाड अशा शब्दाि के ले जािे.
मानवी शरीर खोल पाण्याि बराच वेळ िग धरून ठे वू शकिे. हा बदल म्हणजे
पाण्याच्या व हवेच्या दाबास रटकाव धरणे . समुद्र सपाटीला हवेचा दाब ोक पास्कल ोवढा
असिो. ोक पास्कल म्हणजे ोका चोरस इं चावर 760 हमहम पार्याच्या स्िंभाोवढा. आपले
शरीर प्रत्येक वेळी ोवढ्या बाह्य दाबाखाली सिि असिे. शरीरािून प्रहिदाब ोवढाच
असिो. आपली र्ु फ्र्ु से, गळा, त्वचा यावर असलेला दाब प्रहिदाबामुळे लिाि येि नाही.
ोक पास्कल हवेच्या दाबाोवढा पाण्याचा दाब होण्यास र्क्त िेहिीस र्ू ट पाणी पुरेसे आहे.
ोक पास्कल म्हणजे ोक अॅटमॉहस्र्अर. पाण्याबाहेर असलेला ोक अॅटमॉहस्र्अर दाब
पाण्याि दर िेहिीस र्ु टास ोक अॅटमॉहस्र्अर ने वाढि असिो सहासष्ट र्ु टास दोन
अॅटमॉहस्फ़अर. अहधक खोलीवर अहधक दाब. ोकशे बत्तीस र्ू ट ही स्कु बा डायर्व्हरची
खोलीवर जाण्याची मयाथदा. या खोलीवर असलेला पाण्याचा दाब पाच अॅटमॉहस्र्अर ोवढा
म्हणजे 100 टनाोवढा असिो.
हजारो वर्े पाण्याखाली या ना त्या हनहमत्ताने काम करणार्या व्यक्ती प्रचंड दाब
कसा सहन करायचा व त्याबरोबर श्वास कसा घ्यायचा यासाठी झगडि होिे.
अररस्टॉटलच्या काळापासून ग्रीक समुद्र िळाशी स्पंज गोळा करणारे कमरे भोविी दोर
बांधून पाण्याि उिरायचे. पाण्याच्या वाढत्या दाबाला िोंड देण्यासाठी कानाि स्पंज
िेलामध्ये बुडवून कान बंद करायचे. कानाच्या पडद्याचे त्यामुळे रिण र्व्हायचे. त्यांच्या ोका
हािाि खुरप्पयासाखे हत्यार व दुसर्या हािाि जड दगड असायचा. बोटीि असणारा सोबिी
आपल्याला वर ओढू न काढणार या भरवशावर िे अहधकाि अहधक वेळ पाण्याखाली
घालवायचे. कमरे भोविी बांधलेल्या जाळ्याि स्पंज असायचा पण व्यक्ती मृि आहे हे वर
आल्यानंिरच समजायचे. इहिहास काळाि समुद्र िळाशी मोिी कालव शोधण्याचे काम
अरब पाणबुडे करायचे. कानाच्या पडद्याचे पाण्याच्या दाबापासून रिण र्व्हावे म्हणून िे

कानाच्या पडद्याला आधीच हछद्र पाडू न ठे वीि. िाहहिीच्या आग्नेयेस टुआमाटोच्या बेटांच्या
समूहामध्ये श्वास कोंडू न घेण्यामध्ये प्रवीण पाणबुडे ददवसािून अनेक वेळा पाण्याि मोिी
कालव काढण्यासाठी शंभर र्ु टापयंि जा ये करिाि. भोवळ येण,े मळमळ, पिाघाि व मृत्यू
यामुळे येर्ील पाणबुडे अकाली मृत्यूच्या दाढेि जािाि.
ोकोहणसाव्या शिकाच्या मध्यास पाणबुड्याच्या पोशाखाि सुधारणा करून त्याना
अहधक खोल सुरहिि रहािा यावेि याचे प्रयत्न सुरू झाले. श्वास रोखून पाण्याखाली
रहाण्यापेिा हे बरे वाटले. पोकळ धािूच्या हेलमेटमध्ये रबरी पाइपच्या सहाय्याने अहधक
दाबाची हवा पुरवणे व पाणबुड्याने ही हवा आपल्या नाकाने र्ु फ्र्ु साि घेणे ोवढीच सोय
अशा पोशाखाि के लेली होिी. ग्रीक पाणबुड्यानी अररस्टॉटलच्या काळािील श्वास रोकू न
धरण्याची पद्धि बंद करून पाणबुडी पोशाखाची हनवड के ली. कारण जेवढा वेळ
पाण्याखाली घालवाल िेवढा र्ायदा अहधक.

पण पाण्याखाली उिरलेल्या व्यक्तीच्या

छािीवरील पाण्याचा दाब ोवढा प्रचंड असे की त्याच्या छािीची हालचाल करणे अशसय
होिे. ोका स्पंज गोळा करणार्या टीममधील चोवीसपैकी दहा पाणबुडे समुद्राच्या
पृष्ठभागावर आल्यानंिर मरण पावले. या उपकरणाचे नाव होिे ोरोर्ोअर

आकृ हि ोरोर्ोअर
औद्योहगक प्रगहिबरोबर खोल पाण्याि श्वसन करिा येईल याचे िंत्र हवकहसि
झाले. फ्रेंच इं हजहनयसथनी पुलाच्या खांबाचे काम पाण्याखाली जाऊन करण्याचे िंत्र शोधून
काढले. नदीच्या पाण्याि मोठे धािूच्या हसस्लडर मध्ये अहधक दाबाची हवा भरायची. या
हसस्लडरमध्येच पुलाच्या खांबांची पायाभरणी करायची. ोकोहणसाव्या शिकाच्या शेवटी
शेवटी ब्रुकहलन नदीच्या पुलाच्या बांधकामाि हे िंत्र वापरले गेले.

प्रेशर चेंबर मधून बाहेर आलेल्या कमथचा-यांचे हनिंब मागून बाहेर आल्यासारखे
ददसायचे. हर्व्हसटोररयन काळाि मागे आलेले हनिंब हे हस्त्रयांच्या सटनदयाथचे लिण समजले
जाि अहे. दुसर्या महायुद्धाि जॅदिस युर्व्हस
े काउस्िेव्यु नावाच्या फ्रेंच गॅस इं हजहनयरने
पाण्याखाली श्वास घेिा येईल असे उपकरण बनवले याचेच नाव स्कु बा.

आकृ हि - स्कु बा - self-contained underwater breathing apparatus
(scuba) स्वयंपूणथ पाण्याखालील श्वसन यंत्रणा
या यंत्रणचे वैहशणतठ्य म्हणजे पाणीवरील हसस्लडरमध्ये भरलेली दाबाखाली हवा
िोंडाने हव्या त्या वेळी रे ग्युलेटरच्या सहाय्याने ओढू न घेणे. रे ग्युलेटर पाण्याचा दाब मोजून
त्याप्रमाणे हवेचा दाब हनहश्चि करून प्रमाणाि हवा उपलब्ध करण्याचे कायथ करिो.
प्रारं भीच्या काळाि दाबाखालील हवा घेणार्या पाणबुड्यामध्ये पाण्याच्या पृष्ठभागावर
येणार्या व्यक्ती अचानक बेशुद्ध होि असि त्यानंिर त्यांचा दुदव
े ी मृत्यू होि असे. त्यांच्या
शवहवच्छेदनानंिर समजलेली बाब म्हणजे त्यांच्या रक्तािील व उिीमधील नायट्रोजनचे
वाढलेले प्रमाण. सामान्य दाबास र्क्त ऑहससजन हीमोग्लोहबनबरोबर संयोग पाविो. हवा
म्हणजे ोक पंचमांश ऑहससजन व चार चिुर्ांश नायट्रोजन. अहधक दाबास नायट्रोजन

रक्ताि हवरघळिो. वेगाने पाण्यावर येिाना होणार्या कमी दाबामुले नायट्रोजनचे बुडबुडे
रक्तािून सुटे होिाि. पाण्याखाली शंभर र्ु टावर पोहोचल्यानंिर हवरघळलेल्या नायट्रोजन
मुळे मेंदव
ू र पररणाम होिो. ोके काळी नायट्रस ऑससाइडचा वेदनाशामक म्हणून उपयोग
करीि असि. लाकर्ग गॅस इर्े सट म्हणजे नायट्रोजन नाकोहसस ककवा नार्णसस. स्वि: अत्यंि
सुखाि असल्याची भावना. या खोलीवरून पाण्याखाली गेलल
े ी व्यक्ती सावकाश पृष्ठभागावर
येि गेली िर रक्तािून व उिीमधून वेगळा झालेला नायट्रोजन र्ु फ्र्ु सािून हळु वारपणे बाहेर
टाकला जािो. सोड्याची बाटली उघडल्यानंिर जसे दाबाखालील काबथन डाय ऑससाइड
र्सर्सून बाहेर पडिो िसे हवेचा दाब कमी झाल्यानंिर नायट्रोजनचे बुडबुडे बाहेर
पडिाि. याचा पररणाम म्हणजे गुढगे, खांदे व कोपराि बाक येिो व वेदना होिाि. त्वचा
मेंदू व मज्जारज्जू मध्ये असे बुडबुडे सुटे झाल्यास पिाघाि व मृत्यू ओढविो.
ोकोणीसाव्या शिकाच्या शेवटी जे ोस हाल्डेन ( हा हब्ररटश डॉसटर वेल्लोर मधून
हनवृत्त झाला) यानी पाण्याखाली काम करणार्या व्यक्तींवरील संशोधनािून हनणतकर्थ काढला
की दोनास ोक या प्रमाणाि हवेचा दाब कमी कमी झाल्यास व्यक्तीवर र्ार पररणाम होि
नाही. दोन अटॅ मॉहस्र्अर वरून ोक अटॅ मॉहस्र्अर दाब होण्यास त्याला िेहिीस र्ू ट वर
यावे लागिे. िसेच नर्व्व्याण्णव र्ु टावरून िेहिीस र्ू ट वर आल्यानंिर दाब दोन
अॅटमॉहस्फ़अर होिो. वर येिाना त्या त्या खोलीवर र्ोडे र्ांबले िरच सांध्यामध्ये वेदना
होि नाहीि. डॉ हाल्डेन यानी ठरवून ददलेल्या योजनेप्रमाणे कधी कधी वेगाने वर येण्याची
पाळी आलीच िर व्यक्तीस पुन्हा दाब वाढविा येईल अशा कोठडीि ठे वून दाब सावकाश
कमी के ला िर व्यक्तीवर दुणतपररणाम होि नाही. सोडावॉटरच्या बाटलीिील गॅस बाहेर पडू
नये म्हणून पुन्हा बूच लावण्यासारखाच हा प्रकार आहे. पाण्याखाली दाब वाढवण्याची सोय
करणे र्ार सोपे नाही यासाठी दकनार्यावर ककवा बोटीिच 'दाब कोठड्या' बनवलेल्या
असिाि.

आकृ हि र्ु फ्र्ु सािील हवेचा दाब वाढणे

नायट्रोजन बुडबुडे हे पाणबुड्यांचे मृत्यूचे ोकमेव कारण नाही. या प्रकारास
हडसबेररझम म्हणिाि. हवेचा दाब ोकाोकी कमी होणे. बॅरोमीटर हे हवेचा दाब मोजण्याचे
उपकरण. यावरून हा शब्द बनवलेला आहे दाब कमी होणे. घाईघाईने खोल पाण्यािून वर
येण्याचा प्रयत्न करण्यामुळे र्ु फ्र्ु सािील अहधक दाब असलेली हवा र्ु फ्र्ु सािील हवेचा दाब
वाढविे. हायड्रोजन वायूने भरलेला र्ु गा जसा उं च जािो िसे त्याचा आकार वाढिो. िसे
र्ु फ्र्ु साच्या वायुकोशांचा आकार वाढल्याने वायुकोश हनकामी होिाि. पाणबुड्याने अशा
वेळी श्वास रोखून धरण्याचा प्रयत्न के ला िर र्ु फ्र्ु स उिी र्ु टिाि. हवा सरळ रक्ताि
हमसळिे. पररणाम अहधक मोठे हवेचे बुडबुडे रक्ताि ियार होऊन मृत्यू. या प्रकारास
आणखी ोक समान नाव आहेि पल्मनरी ओर्व्हरप्रेशरायझेशन स्सन्ड्रोम आहण आटेररयल गॅस
ोम्बोहलझम. र्ु फ्र्ु सािील हवेचा दाब प्रमाणाहून अहधक झाल्याने धमन्यामध्ये हवेचे
बुडबुडे होणे. पाणबुड्याना वैद्यकीय भार्ा समजेलच असे नाहीं. सामान्य भार्ेि र्ु फ्र्ु स
र्ु टू न मृत्यू.
-----------ज्या लहान बोटीिून रॉबटो कॅ ररहबयन समुद्रािून जाि होिा त्याच्या बाहेरील
बाजूस असलेल्या इं हजनाचा प्रॉपेलर ोकसारख्या सुराि आवाज करीि होिा. रॉबटथने बोटाने
त्याला कोठे जायचे आहे िे दाखवि होिा. 'हिर्े जाऊन िुला काय हमळणार आहे?
पाण्याखाली र्क्त रं गीि मासे मात्र ददसिील. ' मासेमारी बोटीचा चालक र्े हलसस
म्हणाला. पाण्याचा रं ग बदलून गडद हहरवा झाला. पाण्याचा रं ग व समुद्राची खोली याचा
जवळचा संबंध आहे. रॉबटथ ज्या ददशेकडे बोट दाखवि होिा त्याकडे र्े हलससचे लिच
नर्व्हिे. िो अध्याथ मैलावरील प्रवाळ िळ असलेल्या समुद्राकडे रं गीबेरेंगी मासे पाहण्याचे
मनाि ठरवि होिा. रॉबटथने स्वि:जवळील नकाशा बाहेर काढला. हािाि धरायच्या
जीपीोस वरून िो नकाशा पडिाळू न पहाि होिा. उपग्रहाच्या सहाय्याने त्याचे जीपीोस
नेमकी स्र्ानहनहश्चिी करीि होिे. रठकाणाचे नेमके अिांश रे खांश त्याने नकाशावर आधीच
नोंदवलेले होिे. त्याने पुन्हा ोकदा प्रवाळ रांगांची पांढर्या रं गाची रे र्ा व गडद हनळे पाणी
ोकत्र येिे िी जागा दाखवली. 'अगदी येर्ेच मला उिरायचे आहे' रॉबटथ म्हणाला. र्े हलसस
ने पुन्हा ोकदा त्याला हवचारले 'िुला खाली जाऊन काय करायचे आहे? खाली र्क्त वाळू व

वाळू च आहे. ' ' हे बघ मला येर्ेच जायचे आहे. येर्े आणण्याचे मी िुला पैसे ददलेले आहेि. '
रॉबटथ हनिून म्हणाला. त्याला र्े हलससच्या बडबडीचा कं टाळा आला होिा.
------------दोनच ददवसापूवी रॉबटथ मेहससको हसटी िे मादद्रदच्या जेट हवमानािून प्रवास करून
आला होिा. कॅ हडझ मधील व्यापार्याच्या घरी उं च सरळ पाठीच्या खुचीवर बसून त्याने वृद्ध
स्त्रीशी बोलणी के ली. अत्यंि सरळ विथनाच्या हिच्या नािीच्या हािची कॉर्ी हपऊन त्याला
हिच्या बद्दल अहधकच आकर्थण वाटू लागले. अजून त्याच्या नजरे समोर घर आहण त्या
घरािील कॉर्ी िरळि होिी. िेहिीस हजार र्ू ट उं चीवरून समुद्र सपाटीला आल्यानंिर
त्याचे डोके जड झाले होिे.
रॉबटथला हवहवध वस्िू गोळा करण्याचे वेड होिे. नेहमी अंधार्या जुन्या घरािून
िळघरे , अडगळीिील कपाटे अशामधून हमळालेली नाणी, जुन्या काचेच्या बाटल्या, र्ु टकी
चांदीची भांडी लेबल के लेल्या काडथबोडथवर लावून त्याने हमळवलेला खहजना बेडरूममधील
ोका मोठ्या खोसयाि भरून ठे वलेला होिा. हवमानािून सहा मैल उं चीवरून खाली
अटलांरटक महासागराि पाहिाना काहीं ना काहीं शोधि राहण्याची उमी माणसाच्या
जनुकामध्येच असावी असे त्याला वाटि होिे. दोनच ददवसानंिर रॉबटथला पाण्याखाली
काहींिरी शोधायला जाण्याची इच्छा झाली. त्याच्या आजपयंिच्या आयुणतयािील ही सवाथि
कठीण शोध मोहीम ठरणार होिी.
दोनच ददवसानी रॉबटथला स्पेनमधील कॅ हडझ बंदराजवळील समुद्राि जावे असे
वाटू न िो येर्े पोहोचला सुद्धा. र्े हलससने बोटीचा हगअर बदलला. बोट सावकाश पुढे आली.
नेहमी दकनार्याजवळचे समुद्राचे पाणी अहधक गढू ळ असिे. दकनारपट्टीपासून पुढे पाण्याि
जावे िसे समुद्राची खोली सावकाशपणे वाढि जािे. पाण्याच्या िळाशी असलेल्या
जहमनीच्या भागास भूखड
ं मंच असे म्हणिाि. त्यानंिर असलेल्या उिारावरून खोल समुद्र
सुरू होिो. उिार जेवढा अहधक िेवढा समुद्र अहधक लवकर खोल होि जािो. उिार कमी
असल्यास कधीकधी ोक दोन दकलोमीटर उर्ळ पाण्यािून चालि जािा येिे. ओहोटीच्या
वेळी अहलबागच्या दकल्ल्याि ोक दीड दकलोमीटर पायी चालि जािा येिे. भरिीच्या वेळी
मात्र याच रठकाणी सहा िे दहा र्ू ट पाणी भरिे. याउलट गणपहि पुळे येर्े समुद्राि
पोहणार्या हौशी व्यक्ती बुडून मरिाि कारण पुळ्याचा दकनारा संपून खोल पाणी कधी सुरू
होिो हे समजि सुद्धा नाही.

पाण्याचा रं ग बदलून गडद हहरवा व स्वच्छ झाल्या रठकाणी र्े हलससने बोट
र्ांबवली व नांगर टाकला. िुम्ही जा. ' र्े हलसस म्हणाला. बोटीच्या नाळे वर बसून रॉबटथने
पाण्याि उिरायची ियारी करायला प्रारं भ के ला. जवळच्या कोळ्यांच्या वस्िीवरून
आजच्या ददवशी र्े हलसस व त्याची बोट त्याने भाड्याने घेिली. िो ोवढा झटपट यायला
कसा ियार झाला याचे रॉबटथला आश्चयथ वाटले. ' िुम्हाला जेर्े जायचे िेर्े नेण्याची
जबाबदारी माझी. ' असे म्हणून रॉबटथची पाण्याि उिरण्याची ियारी र्े हलसस काळजीपूवथक
पाहू लागला. स्कु बा डायस्र्व्हग कसे करायचे हे रॉबटथला आधीपासून ठावूक होिे. दहा
वर्ाथपासून पाण्याच्या िळाशी िो बोटीिून टाकलेल्या जुन्या पुराण्या काचेच्या बाटल्या
गोळा करीि होिा.
सोबि आणलेले हवेचे हसस्लडर त्याने पाठीला पट्याने बांधले. ोका

कमरे ला

अडकवलेल्या रुं द पट्ट्यासारख्या उपकरणामध्ये हवा भरून ककवा सोडू न पाण्याि हव्या त्या
रठकाणी हस्र्र रहािा येिे. हवेच्या टॅंक र्व्हाल्व रॉबटथने पूणथपणे चालू करून बंद के ला. परि
ोक चिुर्ांश र्व्हाल्व सोडल्यानंिर हवेच्या दाबाचा काटा िीन हजार पाउं ड प्रहि इं च झाला
होिा. आिाचा आकडा हवेच्या चेंबरमधील दाब दशथवि होिा. िोंडाने श्वास घ्यायच्या
रे ग्युलेटरची नळी त्याने िोंडाि धरली. बाहेर सोडिा आलेल्या हवेचा हहस्स आवाज ऐकू न
हवेचे बुडबुडे बाहेर पडिाहेि याची खात्री करून घेिली. िोंडाने श्वास घेऊन पाहहला ोकदा
, दोनदा , िीनदा. हवा सरळ र्ु फ्र्ु साि जाि होिी. त्याच्याजवळील स्पेअर रे ग्युलेटर

िपासला. जादा रे ग्युलटे रचे नाव ऑसटोपस.
आकृ हि ऑसटोपस ोअर रे ग्युलेटर
टॅंकचा रे ग्युलेटर हनकामी झाला िर हवा आि घेण्याच्या नळीजवळ अडकवला.
पाण्याि जाण्याच्या सवथ कायथक्रमाची उजळणी के ली. नर्व्वद र्ू ट खोलीवर सध्या उपलब्ध
असलेल्या साधनांच्या सहाय्याने त्याला वीस ोकवीस हमहनटे हमळि होिी. ज्या रठकाणी
त्याला उिरायचे होिे िेर्ील खोली नकाशावर हििकीच होिी. रॉबटथने आजपयंि हौशी
व्यक्तींच्या बरोबर डायस्र्व्हग के लेले होिे. डायस्र्व्हगचे सवथ हनयम त्याला ठावूक होिे. र्क्त

ोका हनयमाचे पालन त्याच्याकडू न होण्यासारखे नर्व्हिे िो म्हणजे 'अनोळखी पाण्याि
ोकट्याने कधीही उिरू नका.
'िुम्ही ियार ददसिा' . र्े हलसस म्हणाला. रॉबटथने टॅंकचे खांद्याजवळील पट्टे चढवून
आवळले. ग्लोर्व्हज, दर्न आहण र्े स मास्क घािला. माउर् पीस िोंडाि धरला,
रे ग्युलेटलमधून हवा घेिली, ोका हािाने माउर् पीस चेहर्यावर घट्ट धरून ठे वला आहण
र्े हलससकडे पाहून मान हलवली. 'ओके वन टू िी अॅंड गो' र्े हलसस म्हणाला. र्े हलसस कडू न
ओके हमळिाच रॉबटथ बोटीच्या कडेवर बसून उलटा पाण्याि पडला. पाण्याि पडिाना पाणी
उसळले. खोली पाचर्ू ट,दाब ोक पूणांक दोन दशांश अॅटमॉसदर्अर, 17. 6 पाउं ड /स्वेअर
इं च. बुडबुड्यांची रे र्ा माउर् पीसपासून सरळ वर जाि होिी. उबदार पाणी त्याच्या
कानाजवळ व हस्वम सूट वरून गुदगुल्या करीि होिे. भूखंड मंचाच्या खालून येणारे पाणी
बोट वर खाली करीि होिे. मािेच्या गभाथशयाची आठवण करून देणार्या लाटा हळु वारपणे
शरीराला मसाज करीि होत्या. लाटा व वार्याचा आवाज ऐकू यायचे र्ांबले होिे.
प्रवाळामधून ददवसा वर येणारे रं गीहबरं गी मासे सभोविाली कोण आहे या प्रश्नार्थक मुद्रन
े े
रॉबटथकडे कु िूहलाने पहाि होिे.
आपले वेडे वाकडे हलणारे शरीर रॉबटथने हस्र्र के ले, पोट व चेहरा जहमनीसमांिर
के ला. त्याच्या डाव्या हािािील ोक लहानसे उपकरण ोका लहान होज पाइपने टॅंकला
जोडलेले होिे. त्यािील ोक डायल हवेचा दाबदशथक व दुसरी पाण्याची खोली दशथवणारी.
हिसरे उपकरण म्हणजे त्याचा कं पास स्र्ानहनहश्चिीसाठी. कं पासच्या सहाय्याने त्याने उत्तर
पूवथ ददशेकडील अिांश रे खांश पाहहले. पायाि अडकवलेले दर्न हलवीि िो आणखी खाली
हनघाला. रॉबटथला नेमके कोठे जायचे िे ठावूक होिे. मनािल्या मनाि त्याने कॅ हडझमधील
त्या आजी व नािीचे आभार मानले.
--------' ही खोली नीट बघून घे' बोलिा बोलिा त्या वृद्ध उभ्या चार कोरीव पायावर
असलेल्या पुढील भाग हलहहण्यासाठी व स्भिीकडील भागाि अनेक कप्पपे असलेल्या
टेबलाकडे बोट दाखवले. टेबलाचे लाकू ड वॉलनटचे, सरळ पाठीच्या खुच्याथ, ्िावरील
निीचे पॅनल्स काहीं शिकापूवी सयूबाच्या जंगलािील लाकडापासून बनवून जहाजामधून
सरळ येर्ेच आणली होिी याची रॉबटथला खात्री होिी. ' या सवाथचे मी आिा काय करू? वृद्ध

स्त्रीने परि बोलण्यास सुरवाि के ली. ' येर्ील र्र्णनचर अहिशय सुंदर आहे' रॉबटथने आदराने
उल्लेख के ला. ' अनेक हपढ्यापासून हे सवथ घरी आलेले आहे. अगदी 1605 साली आमचे
व्यापारी जहाज बुडले त्याच्या आधीपासून. ' वृद्ध स्त्रीचा आवाज आिा र्ोडा कापरा झाला.
' हे सवथ जिन करून मी आिा काय करणार?'
सेहर्व्हले येर्ील दप्तराि येणार्या जहाजाि काय होिे याचा िपशील जिन के लेला
होिा. रॉबटथला जहाजािील वस्िूंचा अंदाज आधीच आला होिा. दहिण अमेररके िून गोळा
के लेल्या दाहगने हविळू न बनवलेल्या सोन्याच्या कमी अहधक लांबीच्या कांबी, पाचू
जडवलेले सोन्याचे क्रूस, सोन्याच्या मण्यांच्या जपमाळा (रोझरी- रोझरी ही कॅ र्ॉहलक
चचथवर हवश्वास ठे वणार्या व्यक्तींनी वापरण्याची जपमाळ आहे. यािील 53 मणी हेल
मेरीच्या नावाने व 6 पीटरच्या नावाने अशा 59 मण्यानी बनवलेली असिे. त्याखाली
असलेल्या विुथळाि क्रूस अडकवलेला असिो. ) चांदीची भांडी आहण जहाजाच्या िळाशी
भरलेल्या चांदीचे ओबडधोबड खडे. जहाजाच्या िळाशी खडी पसरल्यासारखी ही चांदीची
खडी भरलेली होिी.
'झालेले नुकसान बरे च होिे. आमच्या धंद्यावर त्याचा चांगलाच पररणाम झाला.
माझी आई व आजी यानी हार मानली नाही. आिा िू पहािो आहेसच या धससयािून सुद्धा
आम्ही सावरलेले आहोि. ' बोलिाबोलिा वृद्ध स्त्रीचे रोझरीचे महण दर्रवण्याचे व जप
करण्याचे काम प्रहिहिप्त दक्रयेने चाललेले होिे. ोक महण पुढे सरकला म्हणजे त्याचा हसलक
असा आवाज येि होिा. हिच्याकडे असलेल्या रोझरीमध्ये ोका आड ोक सोन्याचा व
लालभडक पोवळ्याचे महण होिे. हपढ्यानहपढ्या वापरल्याने सोन्याच्या मण्यावरील
हडझाइन ददसेनासे झाले होिे. िी हवचाराि गढू न गेली होिी. हिची दृष्टी हखडकीबाहेर
असलेल्या कॅ हडझ कॅ र्ेड्रलच्या चमचमत्या घुमटावर लागलेली होिी. मोठ्या हपवळ्या
हसरॅ हमक बाउलसारखा घुमट मूर लोकानी बांधलेल्या महशदीची आठवण करून देि होिा.
इसवी सन 711 मध्ये या रठकाणी मूर लोकांचे राज्य होिे. त्यानी येर्े मशीद बांधली.
बांधलेली मशीद म्हणजे कॅ हडझमधील मूळ रोमन देऊळ होिे. रोमन देऊळ िीन हजार
वर्ाथपूवी र्ोहनहशयन जमािीचे जुने देऊळ होिे. या रठकाणी प्राचीन समुद्र प्रवासी व
व्यापारी बाल या वायुदव
े िेला सुरहििपणे आपली जहाजे परि यावीि म्हणून मेंढ्या व
लहान बालकांचे बळी देि असि. या देवळािील आणखी ोक दैवि म्हणजे इश्िार ही
र्लन देविा . हहच्यासमोर बळी ददल्याने युद्ध . व्यापार, प्रवास यामध्ये यश हमळि असे.

कॅ र्ेड्रलमधील हबशपच्या वसहिस्र्ानाच्या पोचथमध्ये अंग़ठीवर डॉलदर्न कोरलेली अंगठी
उत्खननाि सापडली होिी. पोहणारा डॉलदर्न दर्हनहशयन काळापासून र्लनाचे प्रिीक
म्हणून ओळखले जाि होिे. वृद्ध स्रीचे रॉबटथ काय करिो याकडे लिच नर्व्हिे िी ोकटक
कॅ र्ेड्रलच्या घुमटाकडे पहाि होिी.
रॉबटथ खुचीवरून वृद्ध स्त्रीकडे झुकला. त्याला र्क्त उत्सुकिा दाखवायची होिी
आपण अधीर आहोि हे चुकूनही िेर्े वाटले असिे िर सगळे च काम र्सले असिे. पुढे
झुकल्याने त्याचा शटथ पुढून सैल झाला त्यामुळे घामाची धार त्याच्या पोटावरून वाहू
लागली. ' िुमच्या पूवज
थ ापैकी कोणाला नेमके जहाज कोठे बुडले हे ठावूक होिे काय? '
त्याने काळजीपूवथक शब्दरचना के ली. ' या अपघािाबद्दल अनेक पत्रे त्यानंिर आलेली आहेि.
ज्या रठकाणी जहाज बुडाले िेर्े पाण्याखाली प्रवाळ आहे. पण जहाज बुडालेल्या रठकाणी
पाण्याची खोली अहधक आहे. ' वृद्ध स्त्री बोलून गेली. रॉबटथ खुचीिून अहधकच पुढे झुकला
'सध्या िी पत्रे हशल्लक आहेि काय? ' रॉबटथ . उत्तराऐवजी हिने आवाज ददला 'सलारा'
आणखीोक रोझरी मण्याची हसलक. ' कोठे आहेि िी पत्रे? ' रॉबटथ आिा अधीर झाला. 'सवथ
पत्रे इर्ेच आहेि. ' हिने हिच्या खुचीजवळील टेबलावर असलेली ोक हपिळी लहान घंटा
वाजवली. ' सवथ पत्रे माझ्या बेड खालील पेटीि आहेि. माझी नाि िुम्हाला पत्रे दाखवेल. '
आनंदाने रॉबटथ खुचीिून खाली पडायचा हशल्लक राहहला होिा.
----------पाण्याि खाली जािाना दर चार पाच र्ु टावर रॉबटथ त्याच्याजवळील उपकरणे
िपासून पहाि होिा. त्याच वेळी कानावर येणारे दडपण कमी करण्यासाठी िो प्रयत्न करीि
होिा. घशािील हवेचा दाब वाढवून िो कानािून घशामध्ये आलेल्या युस्टेहशयन नहलके च्या
आिील बाजूने आंवढा हगळण्याचा प्रयत्न करि होिा. जसे खोल जावे िसे युस्टेहशयन
नहलके च्या वाहेरील बाजूने हवेचा दाब वाढि जािो. मध्यकणाथच्या बाह्य बाजूने
पडद्यावरील दाब असाच वाढि राहहला िर कानाचा पडदा र्ाटू न त्याला कायमचे
बहहरे पण येण्याची शसयिा असिे. िोर्खान्यािील सैहनक यासाठी िोर् उडविाना िोंड
उघडे ठे विाि. िोर्गोळ्याचा स्र्ोट झाला म्हणजे स्र्ोटाबरोबर हवेचा दाब वाढिो.
कानाच्या पडद्याच्या दोन्ही बाजूस हवेचा दाब समान ठे वण्यासाठी िोंड उघडे ठे विाि.
पाण्याखाली िोंड उघडे ठे वून हवेचा दाब समान करणे अशसय असल्याने आंवढाहगळू न दाब

समान करावा लागिो. असे के ले नाही िर कानामध्ये असह्य वेदना होिाि. वैद्यकीय भार्ेि
याला हमडल इयर बॅरोट्रॉमा- मध्यकणथ आघाि म्हणिाि.
33 र्ू ट दोन अॅटमॉहस्र्अर ककवा 29. 4 पाउं ड / चौरस इं च दाब. र्क्त काहीं र्ू ट
खाली रॉबटथला र्े हलससच्या बोटीचा नांगर ददसला. या खोलीवर त्याच्या शरीरावरील दाब
दुप्पपट झालेला होिा. बोटीि असलेला बारा हलटर आकारमानाचा र्ु गा ोवढ्या खोलीवरील
दाबामुळे र्क्त सहा हलटर आकारमानाचा झाला असिा. हे बॉइलने शोधून काढलेल्या
हवेच्या दाबानुसार घडिे. त्यानुसार त्याच्या हािािील रे ग्युलेटर टाकीिील दुप्पपट हवा
त्याला पुरवीि होिा. याचा अर्थ ोवढ्या खोलीवर उपलब्ध हवा त्याला हनम्मा वेळच
पुरली असिी. अजून खाली खोल गेल्यानंिर आणखी कमी वेळ.
रॉबटथने नांगर ओलांडून 340 अंश उत्तर पूवेकडे आग्नेयेकडे जायला प्रारं भ के ला.
येर्ून प्रवाळाचा उिार सुरू झाला होिा. पोहणे अहधक सोपे झाले होिे. त्याचे लि सरळ
पुढे जाण्याकडे होिे. काहीं हमहनटानंिर पाण्याखाली असलेल्या स्भिीबरोबर िो आणखी
खाली खोल गेला.
55 र्ू ट -2. 7 अॅटमॉहस्र्अर- 39. 7 पाउं ड /प्रहि चौरस इं च . ोवढ्या खोलीवर िो
ककहचि र्ांबला. खोल खाली त्याला हनळसर वाळू िळाशी ददसि होिी. काळ्या पांढर्या
रठपसयांचे ड्रम दर्श, डॅमसेल दर्श, इं हडगो हॅमलेट दर्श त्याच्या सभोविी हघरट्या घालि
होिे. रॉबटथने त्याकडे दुलथि के ले. त्याला अजून मोठे घबाड शोधायचे होिे. पाठीवरील
टॅंकमध्ये 2,750 र्ू ट हवा हशल्लक होिी. पाण्याि जायला लागून आिापयंि र्क्त साि
हमहनटे झाली होिी. त्याच्या मानहसक गहणिाने त्याला बरे वाटले. श्वास नॉमथल झाला.
त्याच्या ओल्या हस्वम सूटमध्ये त्याला उबदार वाटू लागले. कोठल्याही शोध मोहहमेवर
जाण्याआधी ोक उत्सुकिा असिे, त्यापाठोपाठ आपण अचूक के लेल्या कामाचे समाधान,
त्यानंिर काम करीि असिा शेवट जवळ यायला लागल्यानंिरचे समाधान शेवटी
शोधामधील आनंद. प्रवाळ स्भिीजवळू न आणखी खाली खोल जािाना िो मध्यमवयीन
हशिक न रहािा सडपािळ काळ्या सूटमधील समुद्रािील शाकथ असल्याचा भास त्याला
झाला. शाकथ के वळ गंधशक्तीने भक्ष्य शोधि पोहिो. येर्े मात्र त्याला आपल्या शोधक बुद्धीचे
कौिुक वाटि होिे.
72 र्ू ट 3. 2 अॅट्मॉहस्र्अर ककवा दाब 47 पाउं ड प्रहि चौरस इं च. प्रवाळ स्भि जणू
हवर्ुववृत्तावर र्ु ललेली उलट्या बागेसारखी समुद्रािील बाग त्याला वाटली. प्रवाळ
स्भिीजवळू न जािाना जुन्या प्रवाळावर उगवलेले नवीन खडक प्रवाळ, सी र्ॅ न, काळे प्रवाळ

आहण हपवळ्या रं गाचे नळीसारखे स्पंज त्यासोबि समुद्रािील लहान मोठे प्राणी त्याला
ददसि होिे. त्याचे शरीर सध्या प्रहि चौरस इं चास पन्नास पाउं डांचा बाह्य दाब सहन करीि
होिे. पण शरीरावरील ोवढ्या दाबाचा पररणाम नगण्य होिा. त्याला युस्टेहशयन नहलका
मोकळी ठे वण्यासाठी अहधक वेळ घशाि दाब उत्पन्न करावा लागि होिा ोवढेच.
पास्कलच्या हवेच्या दाबाच्या हनयमानुसार द्रवावरील ोका रठकाणी ददलेला दाब समान
प्रमाणाि सवथ द्रवावर हविररि होिो. शाळे ि हशकलेल्या द्रवाच्या दाबाच्या हनयमाचा
प्रत्यिाि पररणाम पाहण्याची वेळ आपल्या बाबिीि कधीच येि नाही. रॉबटथच्या शरीराि
सवथ मानवाप्रमाणे साठ टससयाहून अहधक पाणी आहे. त्यामुळे बाह्य दाबामुळे प्रत्येक पेशी
आिून िेवढाच प्रहिदाब उत्पन्न करीि असल्याने शरीरावर काहींच पररणाम होि नाही.
80 र्ू ट 3. 4 अॅट्मॉहस्र्अर ककवा दाब 50 पाउं ड प्रहि चौरस इं च. रॉबटथने आणखी
ोकदा खोली दशथवणार्या उपकरनाकडे पाहहले. त्यानंिर प्रवाळ स्भि संपून जहमनीचा िळ
पाहहला. िो आपल्या 90 र्ू ट खोलीपयंि खोल जाण्याच्या शेवटापयंि पोहोचला होिा. पण
अजून समुद्राचा िळ सापडलेला नर्व्हिा. दकिी खोल जायचे आहे त्याची पूणथ ियारी करूनच
पाण्याि उिरा हा पाणबुड्यांचा मंत्र आहे. त्या प्रमाणेच पाण्याि िेवढ्याच खोलीवर जा हा
दुसरा मंत्र. याच्या खाली जाणे म्हणजे धोका हे त्याला पूणथ ठावूक होिे. त्याला बुडालेले
जहाज कोठे िरी जवळच आहे असे वाटायला लागले. जहाजािील मौल्यवान धािू त्याची
वाट पहाि होिे. शुद्धिेच्या खुणा असलेल्या सोन्याच्या कांबी, चांदीच्या हवटा, लुटलेला
खहजना, सोन्याच्या साखळ्या,

पाचू जडवलेले सोन्याचे क्रूस, आहण पोवळी. आपण

अचूक येऊन पोहोचलो आहोि असे त्याला वाटले. ोवढ्या जवळ येऊन िसेच परि जाणे ही
कल्पनाच त्याला सहन होईना. त्यािल्या त्याि आिा िर नाही िर पुन्हा कधीही नाही.
आपण मूळ प्पलॅनप्रमाणेच वागिोय. र्क्त त्याि र्ोडाच बदल करायचा आहे. नर्व्वद
र्ु टापयंि जाऊ. कदाहचि र्ोडे अहधक खोल. आहण त्यानंिर िळ िपासू.
99 र्ू ट खोल, चार अॅटमॉहस्र्अर ककवा दाब 59 पाउं ड प्रहि चौरस इंच. त्याला
आिा समुद्राचा िळ स्पष्ट ददसि होिा. पण िळापासून अजून बराच वर िो होिा. िळ
सपाट व वाळू चा होिा िळाच्या पृष्ठभागावर हनळ्या हहरव्या रं गाच्या ्टा ददसि होत्या.
प्रकाश दकरणािील र्क्त हनळ्या व हहरव्या रं गाच्या लहरीच र्क्त ोवढ्या खोलीवर पोहोचू
शकिाि. कारण ोकच िरं ग लांबी कमी असल्याने हनळ्या व हहरवे दकरण

अहधक

खोलीपयंि पोहोचिाि. सपाट वाळू च्या पृष्ठभागावर मोडसया प्रवाळांचा खच पडलेला
होिा. पाण्याखाली र्ांबण्याच्या कोष्टकाप्रमाणे त्याला आिा ोकवीस हमहनटाऐवजी र्क्त
पंधरा हमहनटे र्ांबिा येणार होिे. नर्व्वद र्ु टावर त्याला वर येिाना ोक सुरहिििेसाठी

हवसावा घेण्याची आवश्यकिा होिी. टॅंकमध्ये असलेल्या हवेची डायल पुन्हा ोकदा
पाहण्याचे सुद्धा गरज होिी.
110 र्ू ट , 4. 3 अॅटमॉहस्र्अर ककवा हवेचा दाब 63. 2 पाउं ड प्रहि चौरस इं चास.
अजूनही िो 340 अंश उत्तर पूवस
े जाि राहहला. र्क्त िो आिा डाव्या उजव्या बाजूस मान
हलवून िळ बारकाईने न्याहाळि होिा. िो ज्या खोलीवर पोहोचलेला होिा िेर्े आिा
बॉइल व पास्कल यांच्याहशवाय आणखी ोका हवेच्या दाबाचा पररणाम जाणवायला
लागला. या हनयमाचे नाव मार्टटनीचा हनयम. दर पन्नास र्ू ट पाण्याखाली येिाना ररकाम्या
पोटी ोक मार्टटनीचा पेग घेिल्यावर होणारा पररणाम.
नायट्रोजन वायू हा सामान्य िापमानास व दाबास हनणतक्रीय आहे. पण शरीरािील
मेदउिीमध्ये

िो सामान्य दाबास हवरघळिो. अहधक दाबास त्याचा पररणाम गुंगी

आणणार्या अमली पदार्ाथसारखा होिो. दोन चेिापेशीमधील संपकथ स्र्ानामध्ये त्यामुळे
अडर्ळा येिो. पाण्याखाली खोलवर गेलल
े े पाणबुडे दाबाखालील हवा र्ु फ्र्ु साि घेि
असल्यास भ्रम , ददवास्वप्न व हर्थवायू अशी लिणे ददसिाि. या प्रकारास वैद्यकीय
पररभार्ेि नायट्रोजन ग्लानी असे म्हणिाि. पाण्याखाली गेलेल्या ोका पाणबुड्याने आपली
हवेची नळी चक्क नायट्रोजनच्या अमलाखाली माशाच्या िोंडाि घािली. िसेच ोका फ्रेंच
पाणबुड्याने आपल्या हस्वमसूटमध्ये असलेल्या हखशाि हसगरे टचे पाकीट शोधायला सुरवाि
के ली. पाण्याखाली विथनािील बदल होण्यास शंभर र्ु टावर सुरवाि होिे. या िेत्रािील
िज्ञांच्या मिे 180 र्ु टावर मानवी विथनाची कसलीही खात्री देिा येि नाही. िीनशे र्ु टावर
दाबाखालील हवा घेण्याऐवजी हेहलयम, ऑहससजन, हायड्रोजन व नायट्रोजनचे हवहशष्ट
हमश्रण श्वासावाटे घेिल्यास नायट्रोजन ग्लानी येि नाही. त्याऐवजी दाबाखालील हवा घेि
राहहल्यास डोळ्यासमोर अंधारी येऊन व्यक्ती पोहणे बंद झाल्याने व्यक्ती बुडिे.

आकृ हि -नायट्रोजन नाकोहसस झालेली व्यक्ती िोंडाि धरलेला रे ग्युलटे र काढू न
हसि राहिे

115 र्ू ट 4. 5 अट्ॅ मॉहस्र्अर ककवा दाब 66. 2 पटनड प्रहि इं च . रॉबटथला हसायला
यायला लागले. इं डीजमधील खहजन्याचा शोध आपण ोकट्याने लावल्याबद्दल त्याला
स्वि:चाच अहभमान वाटायला लागला. सापडू घािलेला खहजना येर्च
े कोठे िरी आहे.
स्पेनमधील हपढ्यानहपढ्या व्यापार करणार्या कु टुंबाि जाऊन त्यांच्याच बुडालेल्या
जहाजाबद्दल माहहिी हवचारून खहजन्याचा शोध लावणे ोवढे सोपे असावे? हिची नाि
मात्र लाखाि शोभावी अशी होिी.
--------त्या वृद्ध स्त्रीच्या नािीने रॉबटथला आपल्या मागे यायला सांहगिले. हसटटगरूममधून
िो बाल्कनीि आला. हसटटगरूमच्या शेजारी बेडरूम. संगमरवरी र्रशीवरून हिचे
गुढग्यापयंि येणार्या बुटांचा टकटक आवाज येि होिा. हिच्या काळ्या हसल्क स्कटथच्या
चुण्या बुटापयंि आलेल्या होत्या. िी चालि असिाना हिचे लयबद्ध हनिंब मागून सिि
पहावे असे त्याला वाटले पण कॅ ररडॉर संपला. बेडरूमधील ोका खुचीवर रॉबट्लाथ बसायची
हिने खूण के ली. बेडरूमध्ये दुमीळ वस्िूंचे जणू प्रदशथन वाटावे अशा वस्िू खच्चून भरलेल्या
होत्या. ोकही चुणी नसलेल्या बेडकर्व्हर मुळे बेडरूममधील पलंगाचा बाज वेगळा वाटि
होिा. बेडखाली वाकू न हिने ोक लहान लाकडी पेटी काढली. अशा पेट्या व्यापा-यांच्या
घरी महत्वाचा पत्रव्यवहार ठे वण्यासाठी मुद्दाम सांभाळलेल्या असि. पेटीवर हहस्िदंिाचे
कोरीव काम होिे. पेटी रॉबटथच्या हािाि येिाच बोलण्याला कशी सुरवाि करावी हे त्याला
कळे ना.
त्याचा आवाज त्यालाच ओळखिा येईना. ' िू आहण िुझ्या आजीने ही पत्रे मला
ददली िर मला जे सापडेल त्यािील वाटा मी िुम्हा दोघीना द्यायला ियार आहे. ' रॉबटथ
म्हणाला. िी त्याच्याजवळ उभी होिी. स्त्रीसुलभ लज्जा हिला असल्याने िी त्याच्या र्ार
जवळ गेली नाही. हिने हखडकीिून बाहेर कॅ र्ेड्रलच्या घुमटाकडे पाहहले. घुमटावर येशू
हख्रस्ि पृथ्वी देविा व समुद्र देविांचे पुिळे होिे. भूमध्य समुद्रािील प्रत्येक गावाच्या वेशीवर
असे पुिळे त्याने अनेक रठकाणी पाहहलेले होिे. हखडकीबाहेरील नजर हटवून हिने रॉबटथकडे

पुन्हा पाहहले. रॉबटथच्या हािाला घाम सुटलेला त्याला जाणवले. स्वि:च्या कॉडु रथ ाय
ट्राउझरला त्याने हाि पुसला.
'माझी आजी वृद्ध आहे. हिला संपत्तीचा मोह कधीच नर्व्हिा. हिला िू काहीं
ददलेसच िर िी िे कॅ र्ड्रलला दान करून टाकील. िुला हमळालेल्या संपिीचे िू काहींही कर
पण हिच्या नकळि माझा वाटा मला दे. मला येर्ून घेऊन जा. मी िुझ्याबरोबर कोठे ही
यायला ियार आहे. ' हे बोलिाना हिच्या पापण्या खाली झुकलेल्या होत्या. हिने दोन पावले
त्याच्या ददशेने टाकली आहण हािािील पॅकेट त्याच्या हािाि ठे वले.
--------रॉबटथने आणखी ोकदा समुद्र िळाशी नजर टाकली त्याच्या डाव्या हािाि धरलेल्या
उपकरणानुसार त्याला 340 अंश उत्तर पूवेकडे जायचे होिे. आिा र्ार लांब जाण्याची
आवश्यकिा नाही. िेवढ्याि त्याला त्याच्या खाली पंधरा िे वीस र्ु टावर वाळू िून वर
आलेले काहींिरी ददसले. त्याचा आकार नैसर्णगक नसून मानवी हािानी घडवलेला होिा.
त्याने प्रेशर मीटरवर नजर टाकली. अजून 1700 र्ू ट हवा हशल्लक होिी. ोका िणाचाही
हवचार न करिा त्याने अहधक खोल पाण्याि जाण्यासाठी डोके खाली करून पायाचे हफ्लपर
हलवायला सुरवाि के ली. शाकथ माशाने मासा ददसिाच सर्ाईदार हालचाल करून भक्ष्याचा
पाठलाग करावा अशा र्ाटाि िो पोहि होिा.
135 र्ू ट 5. 1 अटॅ मॉहस्र्अर ककवा दाब 75 पाउं ड प्रहि चौरस इं च. चार पाच र्ू ट
वाळू िून डोकावणारी वस्िू हलवण्याचा त्याने प्रयत्न के ला. बहुिेक बाहेर ददसणारा भाग
ओिीव लोखंडाचा असावा. त्याच्यावर प्रवाळे व मृदक
ु ाय प्राणी हचकटलेले होिे. बहुिेक हा
बोटीचा नांगर असावा. पाण्याि चारशे वर्ाथपूवी बुडालेल्या बोटीचे लाकडी भाग समुद्रािील
लाकू ड पोखरणार्या मृदक
ु ाय सजीवानी र्स्ि के ले असेल. हशल्लक रहाणार र्क्त काच व
धािूच्या वस्िू. लाकू ड जर वाळू ि खोलवर पुरलेले असल्यासच अहधक काळ हशल्लक
रहाणार. अंधुक प्रकाशाि आणखी काहीं ददसिे काय याचा त्याने शोध घेिला. वस्िू स्पष्ट
ददसि होत्या त्यांचे रं ग खार्या पाण्याि पूणथपणे बदललेले होिे. ोखादा जुना कृ णतण धवल
हसनेमा जुन्या र्व्हाल्वच्या टेहलहर्व्हजन सेटवर पहावा असे दृश्य त्याला ददसि होिे. पन्नास
र्ु टावर ोक लांब धािूच्या नळीसारखे काहींिरी त्याला ददसले. त्याचा आकार समुद्रािील
स्पंजापेिा वेगळा होिा. ोक हवहशष्ट कोन असलेली वजनदार धािूची नळी. पाण्यािून सिि
येणार्या ोकसारख्या आकाराच्या कणामुळे िी झाकू न गेलेली होिी. हनओप्रेन हािमोजाने

त्याने नळीवरील पृष्ठभाग सार् के ला. पाण्याि भांड्यावरील हचखल उडू न पाणी गढू ळ झाले.
झाकली गेलल
े ी वस्िू म्हणजे बोटीवरील िोर् होिी. िीस र्ु टावर िसलाच आकार.
165 र्ू ट , सहा अटॅ मॉहस्र्अर ककवा दाब 88. 2 पाउं ड प्रहि चौरस इं च. िो
ोवढ्या खोलीपयंि हिरका झपाट्याने आला. या रठकाणी असलेला बोटीिील भंग़ाराचा ढीग
अस्िाव्यस्ि अनैसर्णगक आकाराचा होिा. पृणतठ्ठ्भागावरील गाळामध्ये त्याचा हािमोजे
असलेला हाि सहज हशरला. त्याने अहधक खोलीवर बोटानी चाचपून पहाण्याचा प्रयत्न
के ला. कोपरापयंि हाि हशरल्यानंिर त्याला बोटाना काहींिरी घनाकृ हि असल्याचे वाटले.
बोटानी चाचपडल्यानंिर त्याला वीट असल्यासारखे वाटले. बांधकामाच्या हवटेप्रमाणे पण
जड अशी वस्िू काय असावी याचा त्याला अंदाज होिाच. चांदीची लगड हलवून िी बाहेर
काढण्याचा त्याने प्रयत्नही के ला. पण समुद्रािील सजीवानी आसपासच्या भंगाराबरोबर
त्यावर आपली घरे के ल्याने िी हलवून काढणे अशसय होिे. आसपास अजून काहीं सापडिे
काय याची चाचपणी चालूच होिी. दहा बारा ोकसारख्या चांदीच्या ोकसारख्या लगडी
चाचपल्यावर त्याने साठलेला गाळ ोका हािाने काढायला सुरवाि के ली. पाण्याि गाळाचा
लोट उसळला. ोवढ्या श्रमामुळे त्याच्या हेलमेटच्या ोसझॉस्टमधून हवेचे बुडबुडे मोठ्या
प्रमाणाि बाहेर पडले.
चांदीच्या लगडी हािमोजे घािलेल्या हािानी चाचपडिाना रॉबटथच्या मनाि माया
, अॅझ्टेक व इं का मधील रहहवाशानी कराच्या रूपाि ददलेल्या चांदीच्या नाण्यांच्या
हविळवून लगडी करून जहाजािून स्पेनपयंि आणणार्या स्पॅहनश लोकांचे कौिुक वाटले.
राज्ये उलर्ून पडली की जेत्यानी लूटमार व हत्या करून सवथ लुटून आणणे हे नेहमीचेच होिे.
दोन अॅंहडस व युकाटन कु टुंबे स्पेन िेर्ून उत्तर युरोप व शेवटी उत्तर अमेररके ि हनघाली.
चार शिके हा खहजना िसाच समुद्राच्या िळाशी शांि होिा. आपण हा खहजना उजेडाि
आणला. या खहजन्यामुळे आपले आयुणतय बदलणार आहे. आधीच्या व्यक्तींसारखी चूक िो
करणार नर्व्हिा. त्या वृद्ध स्त्रीच्या नािीला िो हिचा वाटा देऊन हिला येर्ून सोबि घेऊन
जाणार हे नक्की.

आकृ हि चांदीच्या हवटा समुद्रािून काढलेल्या स्वच्छ के लेल्या
साठलेल्या गाळाि हािाने दोन र्ू ट रुं दीचा खड्डा करून पाणी हनवळण्याची त्याने
वाट पाहहली. पाणी हनवळल्यानंिर त्याला खड्ड्ड्याच्या िळाशी काळ्या पडलेल्या चांदीच्या
हवटा ददसल्या. चारशे वर्े पाण्याि राहहल्यानंिर चांदी काळी होणार. आणखी ोकदा प्रयत्न
करू म्हणून त्याने ोका हवटेला हाि घािला व िी काढण्यासाठी जोर लावला. त्याने ोक
दीघथ श्वास घेिला पण श्वासाबरोबर त्याचे र्ु फ्र्ु स अधेच भरले. िोंडाि घािलेल्या नळीिून
हवाच आि येईना. त्याने चांदीच्या हवटेवरील हाि सोडला. िोंडाि येणार्या होजच्या
टोकास असलेल्या उपकरणाची डायल पहहली. ोवढ्या खोलीवर हवा वापरण्याचा त्याचा
वेग सहापटीने वाढलेला होिा. उपकरणाची डायल धोसयाच्या िांबड्या रं गाच्या रे र्ेखाली
गेलेलीहोिी. ोकहजार र्ू ट हवा हशल्लक असिानाच धोसयाची खूण सुरू झाली पण त्याकडे
त्याचे लिच नर्व्हिे. त्याने वर पाहहले. माउर् पीसमधून सोडलेले शेवटच्या शेवटच्या
उच््वासाचे बुडबुडे संर्पणे चकाकणार्या समुद्राच्या पृष्ठभागाकडे सरकि होिे. त्याच्या
डोसयावर अजून सोळामजले वर जावे लागेल ोवढे पाणी होिे.
कॅ हडझमध्ये हनरोप घेिाना अपररहचि व्यक्तीच्या दोन्ही गालावर ओठ टेकण्याची
पद्धि आहे. पत्राचा गठठा रॉबटथला देिाना वृद्ध स्त्रीची नाि त्याच्याजवळ आली आहण दोन्ही
गालावर हिचे ओठ टेकवले. हिने त्याला जवळ ओढले िेंर्व्हा त्याच्या बळकट बाहूमध्ये हिचे
कृ श शरीर सहज सामावले. 'बोोना सुोिे' (गुड लक) िी त्याच्या कानाि पुटपुटली.
र्ु फ्र्ु साि हवा नसिाना त्याला हिचे शब्द आठवले. आपण त्या मुलीच्या हमठीि गुदमरलो
आहोि याची त्याला जाणीव झाली.
165 र्ू ट 6 अॅट्मॉहस्र्अर र्ु फ्र्ू साि दोन हलटर हवा हशल्लक. ही र्ु फ्र्ु साची
िमिा आहे. उच््वास जरी सोडला िरी र्ु फ्र्ु स पूणथपणे कधीही ररकामे होि नाही.
पाठीवरील हवेच्या टॅंकचे पट्टे त्याने ग्लोर्व्ह घािलेल्या हािाने खांद्यावरून सोडवले. खाली
येिाना हवेच्या टॅंकच्या वजनामुळे त्याला मदि झाली पण आिा वर जािाना त्याचे
पृष्ठभागाकडे जायला अहधक वेळ लागला असिा. श्वास घेिा न आल्याने र्ु फ्र्ु सावर आधीच
िाण जाणवायला लागला होिा. आिा त्याला येर्ून सुटक हवी होिी. ोका दमाि कें र्व्हा
ोकदा वर जाऊन मोकळ्या हवेि श्वास घेऊ असे त्याला झाले.
132 र्ू ट 5 अटॅ मॉहस्र्अर . कमी झालेल्या पाण्याच्या दाबामुळे त्याच्या र्ु फ्र्ु से 2.
4 हलटर हलटर पयंि मोठी झाली . रॉबटथच्या पायाि अडकवलेले दर्न पाकोळी माशाच्या
मागे भिक मासा लागल्यासारखे फ़डर्डि होिे हिकडे त्याचे लिही नर्व्हिे. स्वि:च्या
माउर् पीसमधून पाण्याि वर वर जायला लागलेल्या हवेच्या बुडबुड्यांचा िो पाठलाग

करि

होिा.

पाण्याखाली असिाना बुडबुड्यांच्या वेगाहून अहधक वेगाने पाण्याि वर

जाण्याचा प्रयत्न कधीही करू नये हा पहहला हनयम. असे के ले िरच शरीराच्य उिीमधील
नायट्रोजन बाहेर सावकाश पडि िाहिो. हा हनयम न पाळण्याचे कारण म्हणजे घाबरले
असिाना जीव वाचवण्याच्या नादाि उपजि प्रेरणा अहधक कायथिमपणे कायथ करिे.
99 र्ू ट चार अट्ॅ मॉहस्र्अर. र्ु फ्र्ु सािील हवेचे आकारमान िीन हलिर. यामुळे
हवा घेणे र्ोडे सोपे झाले. पाठीवर बांधलेला भोपळा िुम्हाला बुडू देि नाहे िसे
र्ु फ्र्ु सािील हवेमुळे वर येण्यास रॉबटथला मदि झाली. िो वेगाने पृष्ठभागाकडे हनघाला.
स्कु बा पाणबुड्याना साठ र्ु टावरून िािडीच्या वेळी ोका दमाि पृष्ठभागावर
येण्याचे प्रहशिण ददलेले असिे. िेच प्रहशिण पाणबुडीि काम करणार्याना पूणथ पाण्याने
भरलेल्या टॉवरमध्ये ददलेले असिे. या प्रहशिणाि र्ु फ्र्ु से हवेच्या झालेल्या कमी दाबामुळे
र्ु ग्याप्रमाणे र्ु गल्यास श्वासावाटे हवा र्ोडी र्ोडी सोडू न द्यायला हशकविाि.
66 र्ू ट िीन अॅट्मॉहस्र्अर. पाण्याचा पृष्ठभाग अगदी जवळ आल्याने रॉबटथचा धीर
सुटला. त्याच्या र्ु फ्र्ु साि आिा चारहलटर हवा होिी. िी झपाट्याने र्ु फ्र्ु सावर आिून
दाब देि होिी. पायाने दर्न्सची वेगाने हालचाल करून पृष्ठभाग गाठण्याची घाई त्याला
झालेली होिी. प्रत्यिाि हाल्डेनच्या हवेचा दाब कमी झाल्यानंिर त्याने वीस सेकंद र्ांबणे
अपेहिि होिे. त्यामुळे उिीमधील नायट्रोजन सावकाशपणे बाहेर येण्यास अवकाश हमळाला
असिा. सोड्याच्या बाटलीचे बूच उघडावे व काबथन डाय ऑससाइड बाहेर पडावा िसे
बाहेर पडलेला नायट्रोजन सांधे व त्वचेखाली जमा झाल्यास सांध्यािून वेदना हनमाथण
होिाि, त्वचेवर खाज येिे. खोलवर असलेल्या वाहहन्यामध्ये बाहेर आलेल्या नायट्रोजनमुळे
के शवाहहन्या र्ु टिाि. बुडबुडे धमनीमधून रक्तप्रवाहाि येिाि.
आजपयंि नायट्रोजन व मज्जारज्जूमधील श्वेि भागाचे आकर्थण कसे होिे हे
समजलेले नाही. या श्वेि भागािून मज्जामार्थ ि शरीर व मेंदू यामधील हनयंत्रण होिे.
शरीरभर मुंग्या येण,े छािीि दडपण येणे व पृष्ठभागावर आल्यानंिर पोटाि गोळा येणे ही
आणखी काही नायट्रोजन शरीराि आल्याची लिणे आहेि. या पाठोपाठ िीस िे नर्व्वद
हमहनटाि शरीर सुन्न होणे, अशक्तपणा , मूत्राशय व मोठ्याआिड्यावरील हनयंत्रण सुटणे ,
पाठ व छािीमध्ये वेदना होिाि. शेवटी बेशुद्धीि गेलेली व्यक्ती शुद्धीवर आल्यानंिर पायांचा
पिाघाि झाल्याचे उघडकीस येिे.
33 र्ू ट दोन अटॅ मॉहस्र्अर . पृष्ठभागाखालून

चकाकणार्या पाण्याने रॉबटथला

आकर्णर्ि के ले. त्याच्या र्ु फ्र्ु सािील हवेचे आकारमान सहा हलटर झाले. ोवढी हवा अगदी

दीघथ श्वास घेिल्यानंिर र्ु फ्र्ु साि येिे. पण 33 र्ु टानंिर पृणतठ्ठ्भागावर येण्याचा वेग अत्यंि
धोसयाचा असिो.

आकृ हि घाईने पाण्यावर येण्यािील अपघाि पाण्याची खोली आहण र्ु फ्र्ु सािील
हवा.
दोन अॅटमॉहस्र्अर वरून हवेचा दाब ोक अॅटमॉहस्र्अर होिाना र्ु फ्र्ु सािील
हवेचे आकारमान दुप्पपट होिे. पाण्याखाली असणार्या व्यक्तीने सुरहिि वर येिाना श्वास
रोखून र्क्त चार िे आठ र्ू ट वर आले िरच र्ु फ्र्ु साना इजा होि नाही. 25 र्ू ट 1. 8
अॅटमॉहस्र्अर . आिा छािीि वेदना होि नर्व्हत्या. त्याने वर येण्याची घाई करिाना र्ु फ्र्ु से
गच्च भरलेली आहेि याची त्याला जाणीव झाली असिी िर िो सावकाश वर आला असिा.
पण समुद्राच्या िळापासून ोखादे हमसाइल वर यावे िसे ोकसारख्या वेगाि रॉबटथ वर येि
राहहला. शेवटच्या 25 र्ु टाि र्ु फ्र्ु सािील वायुकोश कोठल्याही वेदनेहशवाय र्ु टले. िो
पृष्ठभागाशी येईपयंि त्याच्या र्ु फ्र्ु सािील हवा 12 हलटर झाली. त्याला ोवढी हवा
र्ु फ्र्ु साि कोंडिा आली नाही. शेवटचे चारपाच र्ू ट गाठीपयंि त्याच्या नाकािोंडािून
हवेचे बुडबुडे बाहेर पडले.
0 र्ू ट समुद्र सपाटी ोक अॅटमॉहस्र्अर. रॉबटथ स्वि:च्या नाकािोंडािून बाहेर
पडलेल्या बुडबुड्याच्या र्े साि वेढला गेला होिा. वेगाने वर आल्याने त्याचे शरीर र्व्हल
े
पाण्याबाहेर येऊन घाडकन पाण्यावर पडिो िसे बाहेर येऊन िो पालर्ा पाण्यावर चेहरा
पाण्याकडे करून पडला. पाण्याच्या िळापासून वर यायला त्याला र्क्त ोक हमहनट लागले

होिे. त्याने नाकािून श्वास सोडला. हवा र्ु फ्र्ु साि घेण्यासाठी िोंड उघडले. पाण्यावर
येिाच त्याला सु िीनशे र्ु टावर र्े हलससची बोट ददसली. आपला ोक हाि त्याने कसाबसा
उचलला. आपल्याला बाहेर काढण्यासाठी र्े हलससला खूण के ली. अहिशय र्कवा आल्याने
त्याच्या हािापायांची हालचाल र्ांबलेली होिी. श्वास घेण्यासाठी िो धडपडि होिा.
र्ु फ्र्ु सािील र्ु टलेल्या वायुकोशाभोविी असलेल्या रक्तवाहहन्यामध्ये सरळ हवा हमसळि
होिी. रक्तप्रवाहािून रक्तािील हवेचे बुडबुडे व नायट्रोजनचे बुडबुडे हृदयाच्या डाव्या
कप्पप्पयािून रक्तासहहि मेंदक
ू डे सरकले. मेंदच्ू या रक्तवाहहन्यामध्ये हवेचे बुडबुडे व रक्त यांचे
हमश्रणामुळे मेंदच
ू ा रक्तपुरवठा र्ांबला. काहीं सेकंदाि मेंदच
ू ा रक्तपुरवठा र्ांबल्याने त्याची
शुद्ध हरपली.
--------रॉबटथ ददसल्याददसल्या र्े हलससने नंगर उचलला बोटीचे इं हजन सुरू के ले आहण
रॉबटथ जवळ आला. त्याचे पालर्े शरीर त्याच्या हनओप्रेन सूटमुळे िरं गि राहहले. मोठ्या
काळ्या माशासारखे त्याचे शरीर पाण्याच्या लाटेबरोबर हेलकावे खाि होिे. र्े हलससने
त्याचा मास्क ओरबाडू न काढला. अंगाबरोबर हचकटलेल्या सूटची हझप खाली ओढली.
त्याची पांढर्या रं गाच्या छािीची हालचाल र्ांबलेली होिी. िो हजवंि असल्याची कोणिीही
खूण र्े हलससला आढळली नाही. त्याच्या दृष्टीने दकत्येक वर्ाथपूवी बुडालेल्या जहाजाच्या
शोधाि रॉबटथ पाण्याखाली गेला होिा ोवढेच. कदाहचि र्े हलसस ककवा त्याच्या
सार्ीदारांच्या जाळ्याि खोलवर मासे पकडिाना र्ु टसया जहाजािील ोखादी चांदीची
वीट आली असिी िरच खाली काहीं आहे याचा अंदाज आला असिा.
र्े हलसस ने वार्याचा व लाटांचा अंदाज घेिला. रॉबटथच्या शरीराजवळ वृद्ध स्त्रीच्या
कडू न हमळवलेल्या पत्रांचा गठठा पडलेला होिा. त्याचा ररकाम्या गॅस टासया व मास्क
डोसयाजवळ होिे. र्े हलससने हगअर बदलले व भरिीच्या लाटा चुकवण्यासाठी वळसा घेऊन
िो सावकाश हनघाला. आिा त्याला घाई करण्याचे काहींच कारण नर्व्हिे.
************

प्रा. मोहन मद्वाण्णा
ई साहहत्य प्रहिष्ठानचे वाचक प्रा. मोहन मद्वाण्णा याांना
मानवी जीनोमची कथा या पस्ु िकामळ
ु े आधीपासूनच ओळखिाि.
मराठी भाषेि हवज्ञान या हवषयावर लेखन अत्यांि कमी आहे. जे आहे
िेही हवज्ञानकथा या प्रकाराि मोडणारे. गांभीर पण समजायला सोपे असे
लेखन क्वहचिच. ही उणीव भरून काढण्याचा प्रयत्न काही लेखक
करीि आहेि. श्री मोहन मद्वाण्णा हे त्याांपैकी एक.
सेहचाळीस वषाां पवु ी जीवशास्त्राि पदव्युत्तर प्राणीशास्त्र
(एम एस सी झूलॉजी) हशवाजी हवद्यापीठ कोल्हापूर येथून हशक्षण घेिल्यानांिर प्रा. मोहन मद्वाण्णा याांनी दयानांद
महाहवद्यालय सोलापरू येथे 38 वषे पदवी व पदव्यत्त
ु र वगाा ना अध्यापन के ले. या काळाि त्याांनी हवज्ञानािील
जागहिक स्िरावरील घडामोडींचा आहण सांशोधनाचा मागोवा घेण्याचे काम सरू
ु च ठे वले. आपल्या
हवद्यार्थयाांनाही त्याांनी कायम नव्या जगाशी अद्ययावि ठे वले. हवशेष म्हणजे मराठीमध्ये जागहिक स्िरावरचे
नवनवीन हवज्ञान आणण्याचे काम त्याांनी २५० हून अहधक लेख हलहून के ले आहे. हे लेख हदव्य मराठी,
सोलापूर सांचार व सोलापूर िरुण भारि दैहनकािून अहधक लेख प्रहसद्ध के ले आहेि.
प्रा. मोहन मद्वाण्णा २००८ साली महाहवद्यालयीन शैक्षहणक जबाबदारीिून हनवत्त
ृ झाले
असले िरी त्याांचे लेखन काया सरू
ु च आहे. सध्या मराठी हवश्वकोश महामांडळाच्या 'कुमार हवश्वकोश- जीवहवज्ञान
व पयाा वरण' उपक्रमामध्ये लेखक व अभ्यागि सांपादक सहभाग आहेच. त्याहशवाय िे देहदान,नेत्रदान
चळवळीशी हनगहडि आहेि.
प्रस्िुि पस्ु िकाि त्याांनी मानवी जीवनाची पररसीमा हा हवषय त्याच्या क्लीष्ट टहमा नॉलॉजीला
टाळून जास्िीि जास्ि सल
ु भ करून मराठी वाचकाांसमोर आणला आहे. आपल्याला हे पस्ु िक कसे वाटले िे
नक्की कळवा.
त्याांचा पत्ता : प्रा. मोहन यशवांि मद्वाण्णा
'ओशन' सी1, व्यांकटेश िीथा अपाटा मेंट , जनु ा धामणी रस्िा,
हवश्रामबाग साांगली
फ़ोन: 09370425899
Mail ID : madwanna@hotmail.com

ई साहहत्य प्रहिष्ठान

मराठी पुस्िक वाचायला कु ठे जायची गरज नाही. िुमच्या
मोबाईलवर आिा हजार मराठी ई पुस्िके आहेि.
मराठी ई पुस्िकं िुम्ही www. esahity. com वरून डाऊनलोड करा.
ककवा esahity@gmail.com ला कळवून मेल ने हमळवा. ककवा
7710980841 हा नंबर सेर्व्ह करून या नंबर ला िुमचे नांव व गांव
Whatsapp करून पुस्िके whatsapp मागे हमळवा. ककवा ई
साहहत्यचे app. https://play. google. com/store/apps/details?id=com. esahity. www.
esahitybooks

या स्लकवर उपलब्ध आहे. िे download करा. हे सवथ

मोफ़ि आहे. No terms. No Conditions.
आिा ठरवलंय. मराठी पुस्िकांनी अवघं हवश्व व्यापून टाकू .
प्रत्येक मराठी सुहशहििाच्या मोबाईलमध्ये दकमान पन्नास मराठी
पुस्िकं असलीच पाहहजेि. प्रत्येक मराठी माणसाच्या!
िुमची सार् असेल िर सहज शसय आहे हे… कृ पया जास्िीि
जास्ि लोकांना याि साहमल करून घ्या.
आपले नम्र
टीम ई साहहत्य

