नजरिया बदल गया
हे पस्ु तक विनामल्ू य आहे
पण फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे
१ वमवनट : लेखकाांना हे पुस्तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकानां ा या पुस्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल सागां ा.

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

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

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक
मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन
व्हािे आवण त्यातनू िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा आवण अखेर सपां णू च समाज एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर
जात रहािा.
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विनामूल्य वितरणासाठी उपलब्ध.

• आपले िाचून झाल्यािर आपण हे फ़ॉरिडच
करू शकता.
• हे ई पुस्तक िेबसाईटिर ठे िण्यापुिी वकांिा िाचनाव्यवतररक्त
कोणताही िापर करण्यापिु ी ई सावहत्य प्रवतष्ठानची परिानगी -

दिनानाथ मनोहर

दिनानाथ
मनोहर
वयाची
ऐशं ी
वर्षं
ओलाडं लेले एक िरूण
लेखक आहेि. त्यांना पाहून
वा त्यांच्या लेखनाचा,
समाजकायााचा व इिर
कामाचा झपाटा बघनू
त्याच्ं या वयाचा पत्ता लागि
नाही.
याि जसा त्याच्ं या चष्मा न लावण्याचा भाग आहे, िेवढाच
त्यांनी आदिवासींबरोबर जगलेल्या मक्त
ु पयाावरणाचा आदण
त्याच्ं या कायम नादवन्याचा शोध घेणार्या उत्साही, िंत्रस्नेही,
प्रागदिक दवचारांचाही आहे.
िसे िे पन्नासहून अदधक वर्षे दलहीि आहेि. १९७५ साली
ग्रंथाली प्रकाशनावर रोबो ही कािबं री प्रकादशि करून िे सादहत्य
क्षेत्राि उभे रादहले. िे पन्नास वर्षे दलहीिच आहेि. अनेक

दनयिकादलके व सामादजक चळवळींसाठी त्यांचे सादहदत्यक
योगिान फ़ार मोठे आहे. वयाची आठ िशके उलटल्यावरही िे
िरूणाच्ं या दवदवध उपक्रमांि भाग घेि असिाि.
कबीरा खडा बाजार में(लोकवाङ्मय गृह), मन्वंिर(राजहसं
प्रकाशन), प्रिेश साकल्याचा (मद्रु ा), आंिोलन, सीमांि(ग्रंथाली).
रोबो(शब्ि प्रकाशन), फत्ते तोरणमाळ या कािबं र्यांसह त्याचं ी
डझनाहून अदधक पस्ु िके प्रकादशि झाली आहेि. मराठीिील
लेखकांसाठीचा जीवनगौरव मानला जाणारा “भाऊ पाध्ये
परु स्कार” त्यानं ा लाभला आहे. त्याच्ं या अनेक पस्ु िकानं ा
मोठमोठ्या परु स्कारांनी गौरवले गेले आहे.
त्यांचा “जगावेगळ्या” हा दवज्ञानकथासग्रं ह लवकरच येि
आहे. समु ारे पन्नास वर्षांची त्यांची लेखणी आिाही साित्यपणु ा
नवदनदमािी करि असिे.
प्रस्ििु पस्ु िकािील लेखमादलका त्यानं ी फ़ार पवु ी दलहीली
असनू िे पदु स्िकारुपाने ई सादहत्यवर प्रथमच येि आहे.

नजरिया बदल गया
ददनानाथ मनोहि

१
आता ियाच्या साठाव्या िर्षी सिच अयिय हळू हळू दबु चल होत
जाणार, मेंदतु ील पेशीं कमी होत जाणार, आता रावहलेली िर्षे
पायऱ्या जपनू साांभाळत उतरायच्या आवण तळाला पोचायचे,
वकांिा मध्येच छातीला हात लािनू कोसळायचे आवण
गरुु त्िाकर्षाचच्या वनयमानसू ार तळाला पोचायचे असां गृहीत धरून
मी भर तारूण्यात न पावहलेली स्िप्नां पाह्यला सरुु िात के ली होती.
तसां म्हटलां तर ह्या सिच स्िप्नाच
ां ा आशय साधारणत: एक असला
तरी मी त्याच्या िेगिेगळया व्हजचन्स तयार के ल्या आहेत. आटच
वफल्म्सचा एक वदग्दशचक त्याच्या मख्ु य वफल्मचां शटु ींग सांपित
असताना, त्या वफल्मचा शेिटाच्या दोन तीन व्हजचन्स तयार
करायचा, आवण त्यातनू एक शेिट वनिडायचा. मीही तीच पध्दत
लाजलज्जा, भीडभाड न ठे िता लाटली आहे. आता मी सिच
व्हजचन्स काही तम्ु हाला साांगणार नाही.पण स्िप्नाचा आशय काय
आहे हे समजण्यासाठी वनदान एक व्हजचन तरी साांगािीच लागेल.
माझ्या एका वमत्राच्या िडलाांच्या बाबतीत मी कहाणी
हवककत म्हणनू ऐकली होती. तर मी आरामखचु ीिर पेपर िाचीत
असताना, कुणीतरी अत्यतां आदबीने माझी तद्रां ी भगां होणार नाही

अशी काळजी घेत जिळच्या स्टुलािर चहाचा िाफाळता कप
ठे िनू जाते. मी पेपरिरची नजर न काढता, एका हाताने पेपर माडां ीिर
टेकित उजिा हात लाांबितो, स्टूलाकडे न पाहाता कपाचा कान
शोधतो, कानात तजचनी अडकिनू कप तोंडाला लाितो, पवहला
घोट घेतो, काहीिेळ वजभेिर साांभाळत मग तो घोट मी खाली
घशाकडे ढकलतो. चहाची चि वजभेिर रें गाळत असतानाच
चहामळ
ु े येणारा तजेला अनभु िण्याचा यत्न करतो. मग कप
स्टूलािर ठे ितो, परत काही ओळी िाचल्यािर हात लाांबितो,
दसु रा घोट घशाकडे ढकलतो. पेपरच्या मजकूरािरील नजर न
िळिता, गरम गरम चहाचे घोट घेत चहा सपां िनू समाधानाने कप
बाजल
ू ा स्टूलािर ठे ितो, मग दोन्ही हाताांनी पेपरला बोटाांच्या
पकडीत धरून पेपर नजरे समोर आणतो, आवण वकांवचत काहीतरी
विवचत्र िेगळी जाणीि होते,
काहीतरी होतांय, मेंदतु का छातीत? प्रश्नाचां उत्तर वमळण्याच्या
आधीच पेपर माझ्या चेहऱ्यािर आवण छातीिर पडतो, दोन्ही हात
वढले होऊन खाली लोंबू लागतात, माझे पायही माडां ् यापासनू
वढलािनू दोन्ही बाजल
ू ा सरकतात. हृदयाची धडधड हळू हळू मांद
होतेय, श्वासोच्छिास मदां ाितोय, कलकत्ता मेल वव्हक्टोररया
टवमचनसला पोचल्यािर वतचे िाफे चे इवां जन जसे थाांबताना दीधच पण
जोरदार उसासे सोडायचे, छातीतनू तसे काही उच््िास सटु तात,

दोन ठोक्यामधील अांतर िाढत जाऊन शेिटचा ठोका पडतो, पण
तो शेिटचा ठोका होता हे मला कळतच नाही. छातीचा भाता
थाांबला आहे.
थोडक्यात शरीर आवण मन पणु चपणे कायचरत असताना, आवण
जाणीिेच्या ताब्यात असताना, आपल्याला शाांत ि िेदनारहीत
मृत्यू यािा अशा ह्या स्िप्नाचा आशय असतो. तेच तेच स्िप्न
पाहून कांटाळा येऊ नये म्हणनू मी स्िप्नाचा आशय न बदलता
त्याचे तपशील बदलत राहातो. म्हणजे माझ्या भोितालचे
सभोिताल बदलतो, बाकी हृदय थाांबल्यािर माझांही स्िप्नही
थाांबते. काहीजण आपण मेल्यािर आपल्या आप्ाांच्या,
स्िकीयाांच्या, इष्ट वमत्रमैवत्रणींच्या प्रवतविया काय असतील
ह्याचेही स्िप्न रांगिीत असतील. पण मी तसे स्िप्न रांगवित नाही.
तशी माझ्या कल्पनाशक्तीची उड्डाणिमता मयाचवदतच आहे.
पण असां सख
ु ान्त शेिटाचां स्िप्न पहात असनू ही वसदां बादच्या
सफरीतील पाठीिर स्िार झालेल्या म्हाताऱ्याप्रमाणे, गेल्या दोन
दशकाांपासनू माझ्या नाकािर वठय्या मारून बसलेला माझा चष्मा
माझ्या नाकाला मक्त
ु करे ल हे स्िप्न कधी पावहले नव्हते. अगदी
तरुणपणात म्हणजे ज्यािेळी नक
ु ताच बायफोकल िापरायला
सरुु िात के ली तेव्हाही हे स्िप्न पाहण्याची माझी वहमां त झाली

नव्हती. तसां म्हटलां तर विज्ञानाच्या कतृचत्िशक्तीिर माझा विश्वास
आहे, पण तरीही असां स्िप्न मी पाहण्याचां धाडस करत नव्हतो.
मी समाधान करून घ्यायचो की, ठीक आहे, आपण
एकविसाव्या शतकात जन्माला आलोय, म्हणनू असा चष्मा तरी
आपल्याला िापरायला वमळतोय. इ.स.पिू ी पन्नास िर्षाांपिू ीच्या
काळात रोमन शोकाांवतकाचां ा जनक वसनेकाने रोममधील सिच
उपलब्ध पस्ु तकां हस्तवलवखते िाचनू काढली होती. आवण तीही
त्याचे डोळे अधू असताना. त्यािेळी अथाचतच चष्मा नािाचा प्रकार
नव्हता, काचेच्या पाण्याच्या चांबतू पाणी भरून एका बाजल
ू ा
हस्तवलवखताचा कागद ठे िायचा आवण चबां च्ू या दसु ऱ्या बाजल
ू ा
डोळा लािायचा अशा प्रकारे तो िाचायचा, असां मी िाचलां होतां.
जन्ु या काळातील म्हणजे मागल्या शतकातील पाचव्या सहाव्या
दशकाांत तयार झालेल्या काही वसनेमात मी वसनेमातील सरदार
एकाच वभांगाचा चष्मा डोळयाांच्या खोबणीत खोचनू समोरच्या
माणसाकडे, विशेर्षत: वियाक
ां डे रोखनू पाहात आहेत अशी दृश्ये
असायची. आता असा एका वभांगाचा चष्मा लािनू आपल्याला
िाचण्याची गरज पडत नाही ह्यािरच मी खर्षू होतो. थोडक्यात
वनदान गेल्या तीन चार हजार िर्षाचपासनू , म्हणजे वसवव्हलाईझड्
जगातील मानिाला अधू दृष्टीचा शाप लागलेलाच आहे हे माहीत

असल्याने मी फारशी कूरकूर न करता, आवण चष्म्यापासनू मक्त
ु ीचे
स्िप्न न पाहाता जगत होतो.
आता नेत्रतज्ञानेच मला साांवगतलां की, तमु चे डोळे अधू आहेत,
दोन प्रकारे . म्हणजे तम्ु हाला जिळचहां ी स्पष्ट वदसत नाहीये, आवण
दरु चेही स्पष्ट वदसत नाहीये. तेव्हा दोन्ही वभांगाचे, म्हणजे अांन्तगोल
वभांगाचे आवण बवहगोल वभगां ाचे नांबर तम्ु हाला काढून वदले आहे.
ही दोन्ही वभगां े लािलेला बायफोकल चष्मा तम्ु हाला लािािा
लागेल. तेव्हाही मी फारशी नाराजी दाखिली नाही. कारण सरळ
होते, हे बाय फोकल चष्मे अवस्तत्िात आले ते फ्रावन्सस बेकनमळ
ु े.
त्याचीही समस्या माझ्यासारखीच होती. पण त्यािेळी दोन्ही काांचा
एकाच फ्रेममध्ये बसिायची पध्दत नव्हती. त्यामळ
ु े त्याला दोन्ही
चष्मे जिळ बाळगािे लागायचे. जिळचे बघण्याकरता एक चष्मा
आवण दरू चे बघण्याकरता दसु रा चष्मा. ह्या चष्म्याची काढघाल
करताना, आवण नको तो चष्मा लािला गेल्यामळ
ु े होणाऱ्या
मनस्तापामळ
ु े तो असा िैतागला की त्यानां चक्क दोन्ही काचा
अध्याच अध्याच कापनू हे दोन्ही अधचगोल एका फ्रेममध्ये बसिण्याचा
प्रयोग करून पावहला. मग कालाांतराने सधु ारण होत आताचा
बायफोकल तयार झाला. हे सिच मला ज्ञात असल्याने बायफोकल
तर बायफोकल, दरु चे आवण जिळचे दोन्ही बघू शकतो ना, अशी
मी माझी समजतू घालत असे. तरीही चष्मा सतत डोळयािर,

म्हणजे नाकािर ठे िण्याचा उपदव्याप करायचा म्हणजे कशी सकच स
करािी लागते हे आजकाल सिाांनाच माहीत आहे. पण
चष्म्यापासनू मक्त
ु ता वमळण्याचे स्िप्न न पाहताही एक वदिशी
माझी चक्क मक्त
ु ी झाली, आवण तीही ियाची साठ िर्षे
घालिल्यानांतर.
साधारणत: पवस्तसाव्या िर्षी चष्मा िापरायला सरुु िात
के ल्यानतां र विसरण,ां सापडणां वकांिा हरिणां , निीन बनिणां, अशा
प्रकारचा काळ व्यवतत करत असताना, म्हणजे जगण्याचा रोजचा
वदनिम वनयवमत चालू असताना, अनपेवितपणे माझी नजर
सधु ारली. छवत्तसाव्या िर्षाचपासनू नाकािर येऊन बसलेला चष्मा
नाकािरून काही वदिस वखशात, नांतर टेबलािर, नांतर
फडताळातील फळीिर गेला आवण काही वदिसानां ी तर वनकामी
झालेल्या परांतु ज्याांच्याशी दीघच सहिासामळ
ु े आपलेपणाचे नाते
वनमाचण झालेले आहे अशा वनजीि िस्तू जेथे जपनू ठे िल्या जात
होत्या त्या पेटीत माझा शेिटचा चष्मा जाऊन बसला. अशी पेटी,
ट्रांक वकांिा माळा वकांिा काहीिेळा खोलीही आपल्या घरात असते,
जेथे अशा वनकामी झालेल्या िस्तांचु ा साठा आपण करत असतो हे
तर तम्ु हाला माहीतच आहे. ह्यामध्ये दात पडून गेलेल्या
कांगव्यापासनू , आपण तेव्हा वकती बािळट वदसायचो ह्याची कटू
जाणीि देणारे फोटो अल्बम, आवण एक पाय तटु लेली खचु ी,

तळाला भोक पडलेली कळशी, पाांगळा झालेला पागां ळ
ु गाडा,
अशा अनेक िस्तु ह्या वठकाणी पोचतात. तसाच माझा चष्माही
तेथे गेला, अथाचत चष्मा िापरणां सोडून चष्मा प्रत्यि त्या खोक्यात
जाईपयांत दोन िर्षाांचा कालािधी गेला होता. कारण मनात शांका
होती, माझ्या डोळयाांनी झालेला बदल नाकारला, आवण माझी
माझी बदललेली नजररया परत मळ
ू पदािर आली तर!
पण त्या वदिशी अगदी अनपेवितपणे चष्मा न िापरता
तम्ु हाला जगता येईल असां नेत्रतज्ज्ञानां साांवगतलां आवण माझी
नजरीया चक्क बदलली. स्ित:कडे पाहण्याची, माझ्या
भतू काळाकडे पाहाण्याची, जगाकडे पाहण्याची. आता नजरच
बदलली तर बाहेरचां डोळयाांनी वदसणारां जग बदलणार हे तकच दृष्टया
अटळच ना? आता ही नजर बदलणां ही बाब म्हणजे काही
वकरकोळ वकांिा कमी महत्त्िाची नाहीये. म्हणनू च मी वतच्याविर्षयी
वलवहणार आहे. सांशयी स्िभािाच्या, द्वेर्षी स्िभािाच्या माणसाची
तल
ु ना कािीळ झालेल्या माणसाश
ां ी करतात. कािीळ झाली की
डोळे वपिळे होतात, मग सिच जगच वपिळे वदसू लागते. नजर
बदलली की माणसाला वदसणारे जग आवण त्या जगाचा अथचच
बदलतो. आता माझी नजररया बदलली तर ह्या बदललेल्या
नजररयाची कहाणी साांगण्याच्या वनवमत्ताने बऱ्याच काही गोष्टी मी
सागां ेनही. परांतु माझ्या आयष्ु याची आत्मकथा तम्ु हाला िाचािी

लागणार नाही अशी खात्री बाळगा, तसां आश्वासन मी तम्ु हाला
देतो, ह्या आश्वासनािर भरिसा ठे िनू ( आश्वासनािर भरोसा ठे िता
येत असता तर त्याांना आश्वासनां कशाला म्हणायचे? असा प्रश्न
तम्ु ही विचारू नका.) वनधाचस्त पढु चा मजकूर िाचा.
तर िरच्या वििेचनािरून तमु च्या लिात येईल की, ही गोष्ट
आहे दोन डोळयाांची.वकांिा नजरे ची.
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सध्ां याकाळची सात िाजण्याची िेळ होती. मी गाधां ीरोडच्या
कोपऱ्यािरून स्टेशनरोडकडे िळलो. भारतातील लोकसांख्येने
बऱ्यापैकी असलेले, थोडीफार सधु ारणा झालेले कुठलेही गाि
असेल तर तेथे गाधां ीरोड असतोच, आवण जेथे रे ल्िेस्टेशन आहे
त्या गािात स्टेशनरोडही असतो. तेव्हा ह्या दोन खणु ाांिरून माझां
गाि ओळखण्याचा वनरथचक यत्न करू नका. तर मी रे ल्िेस्टेशनकडे
िळलो आवण समोरून येणाऱ्या ररक्शाच्या लाईटसचा प्रकाश
माझ्या चष्म्याच्या काचाांिर पडला, आवण दोन्ही काचा एकदम
प्रकाशमान झाल्या, प्रकाशमान झालेल्या काचेपवलकडे काय आहे
ते वदसेनासे झाले, मी भेदरलोच, मला माहीत होतां, माझ्या भोिती,
अनेक माणसां आहेत, िाहाने आहेत, मागनू पढु े जाताहेत, पढु ून
मागे येताहेत आवण माझे डोळे वदपलेत. चष्म्याच्या दोन्ही काचातनू
अनेक वकरणां एकमेकाला बाजल
ू ा ढकलत, माझ्या बब्ु बळ
ु सोडून
भोितीच गदी करत आहेत. एकाएकी पढु े टाकलेलां पाऊल
अडखळल,ां मी जागीच थाबां लो. जागीच थाबां नू मी चष्मा काढला
आवण हातात घेतला, त्या चष्म्याच्या काांचाना शटाचच्या खालच्या
शेिटच्या बटणाजिळील कापडाने खसाखसा पसु ले, मग एक

डोळा बारीक करून काचेकडे पाहात असताना मला जाणिलां की,
चष्मा न लािताही मला चार पाच फुटािरील माणसाचा चेहरा
चाांगलाच स्पष्ट वदसतोय. मी भोिताली नजर वफरिली आवण
आश्चयच म्हणजे मला बऱ्यापैकी वदसत होतां, वनदान माझ्या अांगािर
एखादी गाडी येईल आवण मी बेसािध राहीन, अशी शक्यता नाहीये
अशी माझी खात्री झाली.. आवण त्याचिेळी माझ्या मागेच
असणाऱ्या एका तरुणीने 'ए बाबा, चल ना पढु े, मध्येच थाबां लाय?'
असा एक फटका मारल्याने मी रहदारीच्या रस्त्यािर असल्याची
जाणीि मला झाली. मी तसाच चष्मा हातात घेऊन चालत रावहलो.
पढु च्या चौकात िळलो आवण दसु ऱ्या रस्त्याला लागलो.
रस्त्याच्या काठाकाठाने जरा साांभाळूनच चालत रावहलो आवण
कुणािरही न आदळता सख
ु रूप घरी पोचलो. त्यावदिशी मी घरात
देखील चष्मा न लािता आमच्या घरात ह्या खोलीतनू त्या खोलीत
वहडां त रावहलो.
माझ्या लिात आलां की गेल्या काही वदिसाच्ां या काळात,
काही िेळा असांच आपण डोळयाांिरचा चष्मा हातात घेऊन चालत
होतो, आवण तरीही आपल्याला बरांच स्पष्ट वदसलां होतां. म्हणजे
समोरून येणारी व्यक्ती बाप्या आहे की बाई हे तर समजत होतचां ,
पण ियस्क की तरुण हेही लिात येत होतां. मग माझ्या हेही लिात
आलां की आज जे अनभु िलां ते काही पवहल्या प्रथमच नाही. गेल्या

काही वदिसाांपासनू ही समस्या आपल्याला सतािायला लागली
होती. सध्ां याकाळी वफरताना समोरून कार वकांिा ररक्शा आली तर
हेडलाईटस्ची प्रकाशवकरणे चष्म्याच्या काचाांिर पडून वकरणां अशी
विखरु ायची की समोरचां वदसायचांच नाही. स्पष्ट आहे की
सभोितालच्या िस्तांिू रून येणारे प्रकाशवकरण चष्म्याच्या
काचातां नू माझ्या बब्ु बळ
ु ाांपयचत गेली तर मला हे जग वदसणार! पण
त्याऐिजी हे वकरण काांचेतनू आरपार होऊन डोळयापयांत
पोचण्याऐिजी विकें वद्रत होऊन फै लािली जाऊ लागले. मग
डोळयाांना वदसण्याऐिजी काचेिर चमकणाऱ्या प्रकाशानां डोळे वदपू
लागले.
आता गेली िीस-पांचिीस िर्षे मी चष्मा िापरतोय. जेव्हा
सध्ां याकाळच्या मदां प्रकाशात पाच सहा फूटािरील माणसाचा
चेहराही मला धसू र वदसायला लागला, ितचमानपत्र वकांिा पस्ु तक
िाचताना बारीक आकाराची अिरे िाचणां मश्ु कील व्हायला
लागल,ां डोळे दख
ु ायला लागलां, डोकां चढायला लागलां, तेव्हा
मनात म्हटलां, आपलां बालपण जसां लिकर हरिलां आपण, तसांच
तारुण्याचांही झालेलां वदसतांय. चाळीशी वतशीतच अिवतणच
झालीय. मग चष्मा घेतला बनिनू . तेव्हापासनू चष्मा सतत
डोळयािर, जणू शरीराचा एक अियिच झालेला. आवण आता
बािीस तेिीस िर्षे सातत्याने चष्मा िापरल्यानतां र ियाच्या

साठाव्या िर्षी, सांध्याकाळी रस्त्यातनू चालताना मी चक्क
डोळयािां रचा चष्मा काढून चालतोय. हा चमत्कारच, अप्रपू च.
मला िाटलां, चष्म्याच्या काचेिरील वकरण पराितीत होतात,
विकें द्रीत होतात, ह्याचा अथच माझ्या डोळयाच्ां या काचा आवण
चष्म्याच्या काचाांत बेबनाि वनमाचण झालेला वदसतोय. बहुधा
आपल्या डोळयाांचा नांबर िाढला असािा, आवण त्यामळ
ु े चष्मा ि
डोळे ह्याच्ां यातील िाढलेल्या विसिां ादाचा हा पररणाम असािा.
दसु ऱ्या वदिशी आमच्या चष्मेिाल्याला मी सकाळीच भेट
वदली. त्यानां सावां गतलां, ''साठी आली की वकत्येक जणाच्ां या
डोळयाांचे नांबर बदलतात. तज्ञाकडून नांबर तपासनू घ्या.'' हे
साांगताना अथाचत ''तम्ु ही एिढे ियस्क वदसत नाही' असांही तो
म्हणाला ह.ां म्हणजे तो खरांच बोलत होता. तसा तो चष्मािालाही
िेगिेगळया कमीजास्त जाडीच्या काचा डोळयाला लािनू योग्य
नबां रची काच शोधनू काढू शकत होता, पण त्यानचां सल्ला
वदल्यामळ
ु े मी नेत्रतज्ज्ञाच्या पढु ्यात जाऊन हजर झालो. डोळयात
बॅटरीचा फोकस टाकून त्यानां डोळयाांचां वनररिण के लां, मग स्टूलािर
बसनू एका यत्रां ाच्या काचेत डोकिायला सावां गतलां, आवण दसु ऱ्या
बाजनू ां तोही काचेच्या पलीकडून माझ्या डोळयाला डोळा देऊन
बघत बसला. मग त्या यांत्रातनू माझां डोकां बाजल
ू ा करून, माझ्या

चष्मेिाल्याप्रमाणे डोळयािरील काचा बदलत त्यानां बाजच्ू या
वभतां ीिरील बोडचिरील अिरां िाचायला लािली. आवण अखेर
पैश्याची पािती आवण तपासणीचा ररपोटच हाती देताना तो म्हणाला,
''तमु चा डोळयाचां ा नांबर कमी झालाय. चष्मा बदलनू घ्यािा
लागेल.''
चष्मा डोळयािर चढिनू मी त्याच्याकडे काही िण वनरखनू
पहात विचारलां, ''नबां र कमी झालाय, म्हणजे नजर सधु ारलीय? कसां
शक्य आहे? हे कसां झाल?ां ''
तो समजतू दारपणे हसला, तज्ज्ञानां ा अडाण्याच्ां या अशा प्रश्नानां ा
उत्तर द्यािीच लागतात, म्हणाला, ''तीन कारणां सांभितात, एक तर
साठी जिळ आली की काही जणाांचा नांबर कमी व्हायला लागतो.
पण हा बदल तात्परु ता असतो, काही काळानांतर नांबर परत
िाढतो.'' मी मनात म्हटलां विझताना वदव्याची ज्योतही मोठी होती,
ह्या नेत्रज्योतीचहां ी तसच
ां असेल. ''दसु री शक्यता की ह्या ियात
नेत्रवबांदहु ी होण्याची शक्यता असते, त्यामळ
ु ांही नांबर कमी होतो,
पण काही वदिसाांत धसू र वदसायला लागतां. कॅ टरॅ क्ट ऑपरे शन
करून काढािा लागतो. पण आता तरी तमु च्या कुठल्याच डोळयात
कॅ टरॅ क्ट वदसत नाहीये.'' तो थाांबला, मी वदलेल्या नोटा त्यानां
छातीिरील आधीच फुगलेल्या वखशात कोंबल्या.

खचु ीिरून उठत मी विचारलां '' आवण वतसरां सांभाव्य कारण?''
तो दाराकडे िळता िळता म्हणाला, ''तम्ु ही एिढयात
डोळयाांचे काही व्यायाम घ्यायला सरुु िात के ली असेल वकांिा
एखादे और्षध िापरायला सरुु िात के ली असेल तरी असां होऊ
शकतां!''
हे सत्य सागां णां एकूण त्याच्या फार जीिािर आलां होतां असां
मला िाटलां. अन् असां साांगणां जीिािर येणे, िाईट िाटणां,
सहावजकही होतां ना? आता डॉक्टरकडे कुणीतरी आलाय,
कानावां िर्षयी काहीतरी तिार करतोय, डॉक्टरानां ा पैसे कमािण्याची
सांधी आली आहे, एक पेशांट वमळतो आहे, आवण डॉक्टराांना
साांगािां लागलां की, तम्ु हाला कानाांना काहीही झालेलां नाही. तर हे
साांगताना काय डॉक्टराांना आनांद िाटेल? बरां हा डॉक्टर पडला
आय स्पेशावलस्ट, नाहीतर जनरल प्रॅवक्टशनरसारखां त्यानां
ताबडतोब मला रे फरन्स देऊन दसु रीकडून अनेक मेवडकल टेस्ट
ररपोटच आणायला लािले असते. पण हा तज्ञ आय स्पेशावलस्ट
होता, आवण जरा जन्ु या िळणाचा असािा, आवण काहीसा
प्रामावणक असािा.
नाहीतर हल्ली तर 95 िर्षे जगलेल्या पेशांटचा मेंदु पणू पच णे
कामातनू गेला असेल, तो ज्यातनू कधीच उठणार नाही अशा

कोमामध्ये गेला असेल तरी डॉक्टर यांत्र जोडून त्याचां हृदय चालू
ठे ितात, आवण मग त्या यत्रां ाच्या साह्याने पेशटां च्या चालू
रावहलेल्या हृदयाच्या प्रत्येक ठोक्याबरोबर डॉक्टराांच्या बीलाचा
आकडा पढु े धाित राहतो. त्या िाढत्या बीलाांच्या धास्तीमळ
ु े
पेशांटचे बील भरणाऱ्या गृहस्थाला हाटच ऍटक येईल की काय अशी
शक्यता वनमाचण झाल्यािरच डॉक्टर हृदयाला झटके देणारे यांत्र बांद
करतात. अथाचत त्याआधीच शरीरातील एके का अियिाने टूल्स
डाऊन करायला सरुु िात के लेलीच असते. एक डोळा बदां झाला,
एका हाताची सांिेदना गेली, अशी प्रगती चालचू असते.
आता डॉक्टरीची ही निी प्रथा रूढ होत चालली असल्यामळ
ु े,
माझ्या नेत्रतज्ञाला माझी नजरीया सधु ारत आहे, आवण तीही काही
नैसवगचक ररत्या वकांिा काही व्यायाम घ्यायला सरुु िात के ल्यामळ
ु े,
असां साांगणां जीिािरच येणार की! तेव्हा त्या सत्य बोलणाऱ्या
तज्ञाला दोन हात जोडून, आवण मनातनू साष्टाांग नमस्कार घालनू मी
बाहेर पडलो.
खरां तर मला पवहलीच शक्यता जास्त आहे असां िाटत होतां.
हे ऐकून एखादा मानसतज्ञ सिच माणसाचां ी हा पेसीवमस्ट
(नैराश्यिादी), तो ऑप्टॅवमस्ट (आशािादी) अशी विभागणी करत
असेल तर तों मला पेसीवमस्टच ठरिेलां. अथाचत मी हे त्याचां म्हणणां

मान्य करणार नाही, त्याच्याशी िादही घालेन. पण हे ही खरां आहे
की, साप्रां तकाळी जगात जे चाललां आहे ते पाहून हट्टाने आशािादी
म्हणनू तगनू राहाणां फारच कठीण होत आहे. काळ मोठा कठीण
आला आहे.
पेसीवमस्ट असो िा ऑप्टॅवमस्ट त्यािेळी आपल्या डोळयाला
बहुधा मोतीवबांदू होण्याची सरुु िात झाली असािी असांच मला
िाटत होतां. म्हणजे एकदोन िर्षाचनतां र आपल्याला
नेत्रशल्यकाराकडे जािां लागणार असांच मला िाटत होतां. पण
तोपयांन्त तरी चष्म्यापासनू मक्त
ु ी झाल्याचा अनभु ि घ्यािा ह्या
मोहानां, मी रस्तािर आल्याबरोबर डोळयाांिरील चष्मा काढून
वखशात टाकला. डोळयाांिर चष्मा न ठे िता खरां तर चक
ु ल्या
चक
ु ल्यासारखां िाटायला हिां पण तसां होत नव्हत.ां एक कारण
म्हणजे चष्मा नसतानाही चष्मा डोळयािरच आहे असां भासत होतां.
आवण चष्मा डोळयाांिर नसतानाही कुठल्याही शहराच्या
रहदारीच्या रस्त्यािां रून स्ित:चा जीि मठु ीत धरून चालणाऱ्या
इतर पादचाऱ्यासारखा मी ही चालू शकत होतो.
दसु ऱ्या वदिशी चष्मेिाल्याकडे सकाळीच हजर झालो. त्यानां
सगळां नीट ऐकून घेतलां, मग म्हणाला, ''तमु चा नांबर कमी झालाय
हे माझ्या लिात आलां होतां. त्याची कारणांही मला माहीत होती,

पण मी काही डॉक्टर नाही, नेत्रतज्ञ नाही. मी आहे के िळ तांत्रज्ञ.
आता तम्ु हाला माझा सल्ला आहे तम्ु ही फक्त िाचण्याकरता चष्मा
िापरा. तम्ु ही कॉम्प्यटु रिर काम करता, तेव्हा तम्ु हाला त्यासाठी
एक चष्मा देतो मी तम्ु हाला. पण पढु ील काळात अधनु मधनू
आपल्या डोळयाांची तपासणी करत राह्यची. एके क म्हणजे
एकािेळी एक डोळा बांद करून भोिती बघायचां, जर डोळयाच्या
काचेिर धरु कटलेला डाग आहे असां जाणिलां तर ताबडतोब
डॉक्टरकडे जायचां.''
त्यानां चार पानाांचां छापीि पत्रक माझ्या हातात वदलां, ''हे िाचनू
त्याप्रमाणे िागा. िाटलां तर कुठल्याही चाांगल्या नेत्रशल्यकाराकडे
जा. त्या पत्रकािर कुठल्याही नेत्रशल्यकाराचां नाि नाही, हे लिात
घ्या. लोकानां ी आपल्या डोळयाच
ां ी कशा प्रकारे काळजी घ्यािी हेच
के िळ त्यात सावां गतलां आहे. काही गडबड िाटली तर सरळ
नेत्रतज्ज्ञाकडे जायचां. माझ्याकडे यायची गरज नाही.''
मी त्याचा वनरोप घेऊन बाहेर पडलो. आता माझ्याकडे येऊ
नका असां साांगणारा नेज्ञतज्ज्ञ भेटणां म्हणजे अघटीतच ना?
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मी बाहेर पडलो, तसाच घरी न जाता भटकायला गेलो.
डोळयािर चष्मा न ठे िता. मक्त
ु तेचा आनदां उपभोगत. मला
खरोखरच चष्मा न लािता चाांगलां वदसतां हे स्ित:पाशीच वसध्द
करण्याकरता समोरून येणाऱ्या बघण्यासारख्या सिाांकडे मी
वनरखनू पाहात होतो.
त्यानांतर दसु री शक्यता लिात ठे िनू पढु चे काही मवहने
आठिण झाली की, मी डािा डोळा बदां करून उजव्या डोळयाने
समोर बघायचो, मग उजिा डोळा बांद करून डाव्या डोळयाने
बघायचो, समोरचां दृश्य धसू र वदसत नाही ह्याची खात्री करून
घ्यायचो. वनदान दीड दोन िर्षे तरी माझा हा कायचिम चालू होता.
पण खरां म्हणजे मला मनात असां िाटत होतां की माझी नजरीया
सधु ारली ती मी घेत असलेल्या विवशष्ट डोळयाांच्या व्यायामामळ
ु े.
पण आपण हा व्यायाम घेत आहोत ह्याची मला कधी जाणीिच
झाली नव्हती. डॉक्टराांनी नजर सधु ारण्याच्या कारणाांतील वतसरां
कारण सावां गतल्यािर माझ्या लिात आलां होतां की मी तसा
डोळयाांचा व्यायाम काही वदिसापासनू घेत होतो. पण मी असा

व्यायाम घेत आहे ह्याची मलाच जाणीि नव्हती. खरां तर तो एक
अपघातच होता.
त्याचां असां झालां, मी लेखक असलो तरी पोटाकरता डीटीपीही
करायचो. लेखकापां ैकी बहुसख्ां य प्राध्यापक का असतात, ह्याचां
कारण प्राध्यापकाांना सावहत्य कळत असल्यानां सावहत्य वनवमचती
करता येते हे नसनू , सावहवत्यकाांना जगण्यासाठी इतर धांदे करािे
लागतात हे आहे, असां माझां मत आहे. तर ह्या व्यिसायात अनभु िी
झाल्यािर कॉम्प्यटु रच्या स्िीनसेव्हरिर स्कॅ न के लेली वडवजटल
वचत्रां, फोटो टाकता येतात हे माहीत झाल्यािर चाांगलां वचत्र वदसलां
की स्कॅ नरमध्ये स्कॅ न करून स्िीन सेव्हर म्हणनू िापरण्याचा नादच
मला लागला होता.
त्या काळात सायकॉलॉजीिरील एक पस्ु तक आमच्या घरी
आलां. त्या पस्ु तकाच्या कव्हरिर वस्टररओग्रॅमची कलर इमेज
िापरली होती. कव्हरच्या आतल्या बाजल
ू ा ह्या वस्टररओग्रॅमबद्दल
मावहती होती आवण ही इमेज कशी पाह्यची ह्याबद्दल काही
सचू नाही होत्या.

आता तम्ु ही म्हणाल, ही वस्टरीओग्रॅम ही काय भानगड आहे?
काही गोष्टी समजािनू सागां णां अशक्य असत.ां अथाचत अशक्य
गोष्टीसध्ु दा शक्यतेच्या किेत आणण्याची माणसाची नेहमीच
धडपड चालू असते. म्हणनू तर विज्ञानानां एिढी प्रगती के लीय.
विज्ञानाांनांच कशाला अध्यात्माच्या िेत्रातही हे झालां आहे. आत्मा
म्हणजे काय? हे साांगणां अशक्य आहे असां म्हणत, प्राचीन
ॠर्षींनीही ना इवत, ना इवत म्हणनू आत्माचां रूप समजािनू
साांगण्याचा प्रयत्न के लाच होता की नाही? आता जे वदसत नाही,
जे ऐकू येत नाही, ज्याचा स्पशच होत नाही, हे नाही आवण ते नाही
असां िणचन त्यानां ी के लच
ां का नाही? तसां वस्टरीओग्राम म्हणजे काय
ह्याची िैज्ञावनक व्याख्या मी येथे देतोच, पण त्याचा फारसा उपयोग
होणार नाही. वस्टररओग्राम ही देखील अनभु िण्याची बाब आहे, ती
बध्ु दीनां समजनू घेण्याची बाब नाही. तर या आधीच्या पेजवरचा
वस्टरीओग्रॅम बघा. आता ही जी काय प्रवतमा आहे ना त्यात
तम्ु हाला काय वदसतांय? नको, उत्तर देण्याची घाई करू नका. कारण
इथां प्रथमदशचनी जे वदसतयां ते तसां नाहीये, हे लिात घ्या. वदसतां तसां
नसतां हे वस्टरोओग्रॅम्सच्या बाबतीत सत्य आहे. पण हे िणचनही
शभां र टक्के खरां नाही. वदसतां तसां नसतां ह्या िणचनापेिा जे वदसतां ते
असतांच पण ह्याहून आणखी काहीतरी िेगळेही असतां असां िणचन
वस्टरीओग्रॅमचां करािां लागेल.

प्रथमदशचनी झालेलां दशचन हे फसिां असतां ह्या सत्याचा
सािात्कार तम्ु हाला हल्ली रोजच्या जीिनातही येतो. चमकदार,
काळेभोर के शसभां ार डोक्यािरच नव्हे तर ओठाांिरही वमरिणारा
राजवबांडा तरूण पाचां सहा वदिसाांनी पावहला तर दरु ां गी वमशा आवण
डोकां घेऊन तमु च्यासमोर येतो. तळाला पाांढरी छटा, मध्ये
वपिळांसर, लालसर छटा, आवण िर काळी. अजनू तरी कातडीच्या
आत घसु नू , के साच्या मळ
ु ातच जाऊन के साचां ा रांग मळ
ु ापासनू
बदलणारां तांत्र िैज्ञावनकाांनी शोधनू काढलेलां नाही. पण तरीही
आपला चेहरा सांदु र देखणा करण्यासाठी पालचसचला भेट देणाऱ्या
िीपरुु र्षाचां ी सख्ां या िाढत चालली आहे हे आपल्याला माहीत
आहेच. लग्नाच्या आदल्या वदिशी ब्यटु ी पालचरला भेट देऊन
आलेली आपली वप्रया लग्नानांतर दसु ऱ्या वदिशी सकाळी झोपली
असताना कशी वदसते ह्याचा अनभु ि घेतल्यािर काही नििराचां े
डोळे नक्कीच उघडत असतील. पण ते सोडा, विर्षयापासनू फार दरू
जाणां योग्य नाही.
तर मी म्हणत होतो की वस्टररओग्रामचां असांच असतां वतथे
प्रथमदशचनी जे वदसतां ते तसां नसतां. म्हणनू वस्टररओग्राम कसा
पहायचा ह्याची सचू ना वस्टररओग्राम कत्याचनां कुठे तरी वदलेली
असते. तर असा वस्टररओग्राम मी एका सायकॉलॉजीच्या कव्हरिर

पावहला. लेखकानां आतल्या पानािर वदलेल्या सचू नाांप्रमाणे मी
वस्टरोओग्राम पावहला. खालील दोन सचु ना उदारणाथच देत आहे.
1) वचत्राला डोळयापासनू साधारणत: एक - वदड फुटािां र धरा.
मग वचत्रािरील नजर न ढळिता वचत्र न हलिता, कल्पना करा की
तम्ु ही वचत्राांपवलकडे पाहात आहात, दृष्टी चळू न देता पाहात राहा,
2) वचत्राला डोळयापां ासनू साधारणत: एक - दीड फुटािां र धरा.
तमु ची नजर वचत्रािर कें द्रीत करा, मग दृष्टी ढळू िा चळू न देता वचत्र
हलके हलके तमु च्या डोळयापां ासनू दरू नेत जा.
तमु च्या डोळयाांना ही ट्रीक साधली तर काही िणात
प्रथमदशचनी वदसणाऱ्या वचत्रातनू दसु रे च एक वत्रवमती वचत्र
वदसायला लागेल आवण तमु च्या ओठातनू 'आ..' असा ध्िनी बाहेर
पडेल. मी तो अनभु ि घेऊन मोवहत झालो. ताबडतोब कव्हरिरील
वस्टरीओग्राम स्कॅ न करून ती प्रवतमा मी डेस्कटॉपिर घेतली.
(आता कॉम्प्यटु रच्या यगु ात डेस्कटॉप, ,डाटा, इटां रनेट, स्िीन
सेव्हर, कसचर हे शब्द तम्ु हाला माहीत नसले तर तसां कुणाला साांगनू
तम्ु ही विसाव्या शतकातील आहात हे वसध्द करून स्ित:ची इमेज
खराब करू नका.)
मग कुणीतरी कागदािां र वलवहलेला डाटा कॉम्प्यटु रमध्ये एन्टर
करताना कांटाळा आला की, मी हा वस्टरीओग्राम स्िीनिर आणनू

त्याच्याकडे पाह्यला सरुु िात के ली. थोडासा खल
ु ासा करतो, तेव्हा
मी स्ित: काम्प्यटु रिर लेखन करायचोच, पण दसु ऱ्या काही
परु ोगामी मावसकाांसाठी डी.टी.पी.देखील करायचो. त्यामळ
ु े
दसु ऱ्याांनी वलवहलेला मजकूर मला टाईप करािा लागायचा, आवण
काही काही िेळा हा मजकूर असा भयानक असायचा की, तो टाईप
करताना माझ्या शरीराला आवण मनालाही थकिा यायचा.
थोडक्यात मला सागां ायचयां की, कॉम्प्यटु रिर काम करता करता मी
अधनु मधनू कॉम्प्यटु र स्िीनिरील िॉलपेपर इमेज पाहू लागलो.

अशा प्रवतमा पाहाताना, म्हणजे के िळ प्रथमदशचनी जेिढां
वदसतां तेिढां तर असतच
ां पण त्यावशिायही िेगळां काहीतरी असतां
अशी ती वस्टरीओग्रॅम प्रवतमा पाहाताना माझ्या मनात प्रश्न वनमाचण
झाला, हे वचत्र तर तेच आहे, बघणारा मी तोच आहे, माझे डोळे
तेच आहेत, पण एकच वचत्र आपण िेगळया प्रकारे का पाहू
लागतो. हा चमत्कार कोण घडितो, आपला मेंदु की आपले डोळे?
प्रथमदशचनी वदसणारी प्रवतमा जाऊन वत्रवमती प्रवतमा वदसू
लागते तेव्हा नेमके काय होते ह्याचां वनररिण मी करू लागलो. एका
िणाला मला प्रथमदशचनी वदसणारी प्रवतमा वदसत असायची आवण
दसु ऱ्याच िणाला वत्रवमती प्रवतमा अिवतणच व्हायची. मला असां
अस्पष्ट जाणिायचां की माझ्या डोळयातच काही तरी फरक होतो
आवण प्रवतमा िेगळया प्रकारे वदसायला लागते.
डोळयाांमध्ये वनवश्चत बदल काय होतो हे उमजािां म्हणनू मग
मी ह्यात आणखी एक प्रकार सरू
ु के ला. डेस्कटॉपिर वत्रवमती
प्रवतमा वदसू लागली की माझी नजर, स्िीन िरून काढून
वखडकीतनू रस्त्यापवलकडे वदसणाऱ्या वबल्डींगकडे वफरित असे.
काही िण समोरच्या वबल्डींगकडे टक लािनू पाह्यल्यािर मी परत
नजर स्िीनिर आणत असे. माझा उद्देश एिढाच होता की,
नेहमीच्या नजरे ने बघणां आवण वत्रवमती प्रवतमा वदसािी म्हणनू

िेगळया नजरे नां बघणां ह्यात काय फरक आहे, हे जाणनू घ्याि.ां
कृ पया लिात घ्या की, मी समोरच्या वबल्डींगच्या वभतां ीकडे
पाह्यचो, वभांतीमध्ये असलेल्या वखडक्या, आवण वखडक्याांमधनू
वदसणाऱ्या आतील दृश्याांना मी बघायचो नाही.
काही वदिसाांनी माझ्या लिात आलां की िरील दोन्ही
सचू नाांचा मवतताथच एकच होता, नजर एका वबांदिू र एकाग्र करायची
नाही. समाधीचा अभ्यास करायला ज्योतीिर िा समोरच्या मतु ीिर,
प्रवतमेिर नजर कें द्रीत करायला साांगतात, येथे मात्र नजर कें द्रीत न
करता विकें वद्रत करायची आहे. इग्ां लीशमध्ये साांगायचां तर फोकस
न करता डीफोकस करायची आहे. आपल्या नजरे त काय बदल
होतो हे शोधनू काढण्याच्या नादात मी रोजच वदिसाांतनू सात आठ
िेळा तरी हा प्रयोग करीत असे.

४
नेत्रतज्ञानां े मी काहीतरी डोळयाच
ां ा व्यायाम घेत असलो पावहजे
आवण म्हणनू माझी नजर सधु ारली असािी असा अांदाज व्यक्त
के ल्यािर माझ्या लिात आलां की हाच व्यायाम माझी नजर
सधु ारायला कारणीभतू झाला असािा. काय होत असािां ह्याचा
अांदाजही मला आला. सतत एका वबांदिू र नजर कें द्रीत के ल्यामळ
ु े
डोळयाांच्या स्नायिू र सातत्याने ताण येत असािा, जेव्हा नजर
डीफोकस करतो तेव्हा हे स्नायू ररलॅक्स होत असािेत, वढले पडत
असािेत, त्यामळ
ु ेच नजर सधु ारत असािी, असा शोध मला
लागला.
मग अनेक िर्षाचपिू ी धळ
ु े वजल्ह्यातील शहादा तालक्ू यात
श्रवमक सांघटनेबरोबर काम करताना आलेला एक अनभु ि मला
आठिला.
त्यािेळी कुरांगी नािाच्या गािां ात मी िरचेिर जात असे. त्या
भागातील सांघटनेचे ते मजबतू आधार असलेले गाि होते. त्यामळ
ु े
तेथे जाऊन तेथील तरुण पोराांना घेऊन मग जिळपासच्या दसु ऱ्या
गािानां ा भेट द्यायला जायचां असा माझा वशरस्ता होता. सघां टनेच्या
कायाचलय असलेल्या शहाद्यापासनू 15-16 वकलोवमटसचिरील

खेतीयापयांत बसने जायचां, मग पढु चे 2॥ - 3 वकमी. अांतर
पायीपायी जायच.ां गािात जाताना हा बैलगाडी रस्ता गािााच्या
अवलकडे पाऊणएक वकलोवमटसचिर नाल्यात उतरत असे आवण
परत िर चढत असे.
गािात वशरताना गािाच्या बाहेरच्या सीमेिर असणाऱ्या
झोपडीशी पोचलो की मी झोपडीच्या दाराशी बसलेल्या अपगां
रघबू ाबाशी काही िेळ गप्पा मारीत बसत असे. मग गािात घसु त
असे. रघबू ाबाांचे पाय अधू होते. त्यामळ
ु े एकदा भाकर खायला
घातली की त्याची सनू िा मल
ु गा त्याला झोपडीच्या दाराशी
आणनू ठे ित असत, मग सांध्याकाळपयांत तो तेथेच बसलेला िा
आडिा पडलेला असायचा. पवहल्या एकदोन भेटीतच माझ्या
लिात आलां होतां की, रघबू ाबाचां बसल्याबसल्या दृष्टीसमोर
पसरलेल्या वकत्येक चौरस वकलोवमटसच भभू ागाकडे लि असतां.
त्याच्या नजरे समोर असलेल्या गािच्या वशिारातील कुठल्याही
शेतात गरू
ु घसु लां की तो त्या शेताच्या मालकाच्या नािानां , वकांिा
गरु ाखी पोराच्या नािाने बोंब मारून त्याांना सािध करत असे.
एका वदिशी मी रस्त्यानां येताना खाली नाल्यात पाण्यात पाय
बचु कळून चाांगला िीसपांचिीस वमवनटां रें गाळत रावहलो होतो.
त्यावदिशी रघबू ाबाांजिळ पोचल्याबरोबर त्यानां नाल्यात कोण

भेटलां होतां अशी चौकशी के ली आवण माझ्या लिात आलां
त्याच्या नजेरच्या टप्प्यात घडणारी प्रत्येक गोष्ट त्याच्या लिात
येते. मग मी त्याच्या शेजारी बसनू त्याच्या चेहऱ्याकडे, विशेर्षत:
नजरे कडे बघायचो. समोरील दृश्यािरून त्याची सतत नजर वफरत
राहात असािी अशी काहीशी माझी कल्पना होती. पण माझ्या
लिात आलां की तो सांथ नजरे नां समोर बघत असायचा, कुठांच तो
बघत नसायचा, त्याची नजर जणू शन्ू यात लागलेली असायची,
आवण तरीही त्या पररसरात काही हललां की त्याच्या लिात यायचां.
तेव्हा ह्या रघबू ाबाांच्या ह्या नजरे बद्दल मला काहीतरी िेगळां
िाटलां होत,ां अस्पष्ट जाणिलां होतां. पण त्यािर मी फारसा विचार
के ला नव्हता. परांतु माझ्या बदललेल्या नजरीयाांचा विचार करताना
मला तो प्रसगां आठिला. मग मला असां िाटलां की रघबू ाबाचां िय
साठीच्या िर जाऊनही तो वदडदोन वकमीच्या पररसरातील
हालचाल बघू शकत असे ह्याचां कारण त्याची विवशष्ट प्रकारे
बघण्याची पध्दतीच असािी. मग माझ्या हेही लिात आलां की,
रघबू ाबा अवशवित होता, ज्याला आपण वनरिर म्हणतो असा
होता. िाचणाऱ्या माणसाला अिरां िाचण्याकरता, मजकूर
िाचण्याकरता नजरे ला एक वशस्त लािािी लागते, बारीक
शब्दाांिर नजर कें वद्रत करािी लागते, एिढेच नाही तर एका
अिरािां रून दसु ऱ्या अिराकडे, एका शब्दाकडून दसु ऱ्या

शब्दाकडे, एका ओळीिरून खालच्या ओळीिर अशी नजर
सरकित जािे लागते. वदिसातां नू सात आठ तास िाचणाऱ्या
माणसाला, म्हणजे झोपेचा िेळ सोडून वदिसातील वनम्मा िेळ
नजरे ला एका जागी कें द्रीत करणाऱ्या माणसाची नजर सतत फोकस
असणां सहावजकच आहे. परांतु अशी एकटक बघणारी, फोकसड्
नजर नैसवगचकही नाही हेही लिात घेतलां पावहजे. ग्रामीण भागातील
माणसाचां ी नजर बहुताश
ां ी बऱ्याच ियापयांत तेज राहाते ह्याचां हेच
कारण असायला हिां. ह्याउलट िाचणाऱ्या, वलवहणाऱ्या,
सक्ष्ू मदशचकातनू सक्ष्ू म प्रवतमा वनरखणाऱ्या बध्ु दीिांताांना चाळीशी
लािािी लागते ह्याचहां ी कारण हेच असाि.ां थोडक्यात एका वबदां िु र
नजर कें द्रीत करणां ही डोळयाांची नैसवगचक सहजािस्था नाही असां
मनात आल्यािर मला पक्ष्याांची, विशेर्षत: घार, वगधाड, ससाणा
ह्यासारख्या वशकारी पक्ष्याच
ां ी आठिण झाली. हे पिी आकाशात
विहार करताना जवमनीिर वबळाबाहेर येऊन पळापळ करणाऱ्या
उांदीराचां वपल्लू कसे शोधत असतील? झडु पाचां ा, गिताचा आधार
घेऊन िािरणाऱ्या सापाकडे घारीचां लि कसां जात असेल?
आकाशात तरांगत राहून खालील विवस्तणच भप्रू देशाचा एक एक
भाग हे स्कॅ न करीत असतील का?
मग बेडूक, सरडे, पाली ह्यासारख्या प्राण्याांना त्याचां भि
जेव्हा हालचाल करते तेव्हाच ते आपल्या उपयक्त
ु भि असल्याचे

त्याांना कळते असे कुठे तरी मी िाचले. मग पािसाळयात
टयबू लाईटजिळील वभतां ीिर अनेक पािसाळी वकडे येऊन
वस्थराितात, पण ह्या वकड्याांची भिण करणारी पाल सिचच
वकड्याांना भि करू शकत नाही. पालीच्या अगदी तोंडाशी जरी
एखादा कीडा असेल, आवण त्यानां काहीही हालचाल के ली नाही,
तर पाल आरामात आपली वदशा बदलनू त्याला सोडून दसु ऱ्याच्या
शोधात का जाते ह्याचा उलगडा मला झाला. म्हणजे वतच्या भिाने
हालचाल के ली तरच त्या वकड्याची बॉडी लॅन्ग्िजे वतला समजते,
आवण आपल्या भिािर ती झडप घालते. आकाशात वहडां णारे घार,
गरूड, ससाणा, बाजसारखे पिी त्याच्ां या दृष्टीच्या टप्प्यात येणाऱ्या
सिचच िेत्रािर सहजदृष्टी टाकत असािेत आवण कुठे भक्ष्य
असण्याची शक्यता दाखिणारी हालचाल झाली की ताबडतोब ह्या
पिी आपली नजर त्या विवशष्ट स्थानाकडे िळित असािेत असां
माझ्या लिात आलां.
आणखीही एक गोष्ट मला आठिली, आवण वतचा िेगळाच
अथच माझ्या लिात आला.
ट्रेवकांग करणाऱ्यानां ा माहीत आहे की, दमझाक करणारी, आवण
खालच्या दरीची खोली दाखिनू पढु चे पाऊल उचलताना हृदयाची
धडकन् िाढिणाऱ्या पाऊलिाटेिरून सिाचत उांच स्थानापयांत

पोचले की, पवहला आनांद सख
ु रूप िर पोचल्याचा लाभतोच, परांतु
त्यानतां र खरां समाधान असतां भोितालचा विवस्तणच प्रदेश
वनरखण्यात. अनेक मैलाांपयांन्त आपली नजर पोचत असते,
पायाशी रांगीबेरांगी आकाराांचे तक
ु डे विखरु लेले असतात, आवण ह्या
विवस्तणच भप्रू देशाकडे आपली नजर लागलेली असताना, एकाएकी
झाडीमध्ये लपलेल्या रोडिरून सरकणारी कार आपले लि िेधनू
घेते. खरां तर आपल्याला तेथे रोड आहे ह्याचीही जाणीि नसते,
आवण कारचा िा तत्सम िाहानाचा शोध आपण वनवश्चतच घेत
नसतो, तरीदेखील वकत्येक स्क्िेअर वकलोवमटसच पसरलेल्या त्या
दृश्यात ती लहानशी कार आपलां लि िेधनू घेते. त्यािेळी आपण
समोरचां दृश्य आपण स्कॅ न करत नसतो, कुठल्यातरी एका वबांदिु र
आपली नजर रोखनू हळूहळू ती विवशष्ट वदशेने सरकित नेऊन
प्रत्येक इचां नइचां आपण तपासत नसतो, आवण तरीही िहानाची,
वकांिा प्राण्याची हालचाल आपलां लि िेधनू घेते. कारण आपली
नजर त्यािेळी कुठे च कें वद्रत झालेली नसते. कुठे च फोकस झालेली
नसते. पण त्याचमळ
ु े डोळयासमोरील विवस्तणच भप्रू देशाचा आपण
सहज शोध घेऊ शकतो.
थोडक्यात मी अशा वनष्कर्षाचिर आलो की, आपली वडफोकस
नजर हीच डोळयाांची सहजािस्था आहे, नजरे ला एका विवशष्ट
वबदां िु र कें द्रीत करणां ही नैसवगचक अिस्था नाही. आपण जेव्हा

वलवखत भार्षेचा, म्हणजे अिराांचा उपयोग ज्ञानसांग्रहाकरता,
ज्ञानसपां ादनाकरता, आवण सिां ादाकरता करायला लागलो
त्यािेळीच ही नजर कें द्रीत करण्याची, बब्ु बळ
ु ाकडून कागदाच्या
मैदानािर सैवनकासारखी ड्रील करून घेण्याची गरज वनमाचण झाली,
आपण आपल्या बब्ु बळ
ु ाांना राईट टनच, क्िीक माचच अशी कमाांड
द्यायला लागलो, वकांिा उदचू िाचताांना लेफ्ट टनच, क्िीक माचच अशी
ऑडचर सोडायला लागलो. आवण एनसीसीमधील कॉलेजीयन्सना
वकांिा वमलीटरीतील जिानानां ा परे ड ग्राऊांडिरील ही ड्रील वकती
थकिणारी, आवण ताण वनमाचण करणारी असते ह्याची चाांगलीच
कल्पना आहे. डोळयाच
ां ेही तसेच होत असणार ह्यात काही शक
ां ाच
नाही. विशेर्षत: सािर, बध्ु दीिादी लोकाच्ां या डोळयाांना तर ही ड्रील
वनवश्चतच थकिणारी असणार. पररणाम वतसाव्या िर्षी चावळशी
लागणे हाच होणार.
मग मी िेबिर स्पेक्स ह्या शब्दाला पकडून िाट वदसेल त्या
िाटेनां जायला सरुु िात के ली.
आवण पवहल्या काही तासातच मला ऑस्ट्रेवलयातील एका
नेत्रतज्ञाचां दशचन झाल.ां वमस्टर एक्स नािाच्या ह्या नेत्रतज्ञाचे मत
आहे की, चाळीशीमळ
ु े नजर कमी झाली की त्यािर उपाय म्हणनू
चष्मा लािण्याचा हा प्रकार म्हणजे जगातील चष्माउत्पादक आवण

नेत्रतज्ञ ह्याांचे कटकारस्थान आहे. ह्या तज्ञाचां असां आग्रही म्हणणां
आहे की चष्मा डोळयामां ध्ये वनमाचण झालेले व्यगां घालिू शकत
नाही, वकत्येक प्रसांगी तर ह्या व्यांगाचा दष्ु पररणामच िाढितो.
डोळयाांचा योग्य प्रकारे उपयोग करण्याचां धडे देण्याऐिजी,
डोळयाांचा योग्य पध्दतीने िापर करून हे व्यांग कमी करण्याऐिजी
नेत्रतज्ञ डोळयाांचा दोर्ष कायम करतात, वकांिा िाढितातही.
आपला हा वनष्कर्षच नेत्रतज्ञासां मोर आवण जगासमोर ठे िण्यासाठी
ऑस्टे्रवलयातील नेत्रतज्ञाांच्या सेवमनारमध्ये त्यानां आपला वनबांध
िाचायचा ठरिले, त्याप्रमाणे त्यानां त्याांची परिानगीही मावगतली.
प्रथम कवमटीनां त्याला परिानगी वदलीही, कदावचत त्यानां ी त्यािेळी
के िळ त्याचे क्िावलवफके शन पावहले असािे, वकांिा तो काय
माांडणार आहे ह्याच्या वसनॉप्सीसिर त्याांनी धािती नजर टाकली
असािी. मग तो काय माडां णार आहे हे लिात आल्यािर कवमटीनां
आपलां वनमांत्रण मागे घेतले आवण त्यानाां असां काहीतरी भलतां
सलतां माांडण्याची सांधीही वमळू नये म्हणनू प्रयत्न सरू
ु के ले. हे
महाशयही हट्टी होते, जागवतक पातळीिरील इतक्या
दीघचकालापासनू अवस्तत्िात असलेले ह्या कटकारस्थानाचा
पदाचफाश करण्यासाठी, आवण चष्म्याबद्दल असलेली अधां श्रद्धा
उखडून लािण्यासाठी त्याांनी सप्रु ीम कोटाचकडे धाि घेतली, आवण
सप्रु ीम कोटाचने त्याांचां म्हणणां ऐकून सेवमनारच्या व्यिस्थापनाला

त्याला िक्ता म्हणनू बोलािणां भाग पाडलां, आवण त्याचा पेपरचां
बाकायदा िाचन ि त्यािर चचाच झाली पावहजे असां फमाचन काढल.ां
हे िाचल्यािर माझां धाडस आवण विश्वासही काहीसा िाढला.
मी माझ्या वमत्राच्ां या मद्दु ामनू लिात आणनू देऊ लागलो की, जिळ
जिळ िीस िर्षे सातत्याने चष्मा लािणारा मी हल्ली चष्मा लाित
नाही. आवण तरीही ह्या वमत्राांना रस्त्याने मी ओळख दाखितो,
त्याच्ां या लहानमोठ्या पायऱ्या असलेल्या वजन्यािरून मी सहजतेने
आवण काहीसा गतीनेही िरखाली उतरतो, थोडक्यात माझी
नजरीया बदलली आहे हे त्याांच्या लिात आणनू देण्याचा प्रयत्न
करत होतो. िेबिर ह्यावशिाय अनेक वस्टररओग्राम्स फ्री
अव्हेलेबल असतात, ते डाऊनलोड करून घेता येतात, हेही माझ्या
लिात आल.ां मग त्यातील काही वस्टरीओग्राम्सचे प्रीन्ट आऊट
काढून मी घरामध्ये डोळयाच्या उांचीिर सहज नजरे त येतील अशा
प्रकारे लािले.
माझ्या मनात असाही विचार चमकून गेला की, ज्याप्रमाणे
वदिसातनू आठ-आठ तास ड्रील करणारा सैवनक इतरिेळी
चालतानाही परे डग्राऊांडिर असल्यासारखा चालतो, तसचां
सातत्याने पस्ु तकां िाचणाऱ्या डोळयाांच होत असणार, आवण हे जर
खरां असेल तर डोळयाांना निीन डीफोकस अिस्थेची सियां लािणां

देखील शक्य आहे. घरामध्ये जागोजागी वस्टरीओग्राम्स लािनू
सधां ी वमळाली की मी डोळयानां ा वडफोकस वस्थतीत आणू
लागलोच, पण वडफोकस अिस्थेतच नजर वस्टररओग्रामिरून
बाजल
ू ा घेऊन एकूण जगाकडेच आपण तशा नजरे नां पाहू शकतो
का हे अजमािण्याकरता मी प्रयोगही सरू
ु के ले. मग एका िणी
माझ्या लिात आलां की, ज्याला आपण शन्ु यात नजर लािणां
म्हणतो ते दसु रां काही नसनू डोळयानां ा वडफोकस करणचां आहे.
मला अशीही शांका आली की, समाधी अिस्था प्राप् करण्यासाठी
एका वबांदिू र डोळयाांना फोकस करून दीघचकालपयांत तशाच
अिस्थेत ठे िण्यातनू अखेर डोळे थकून वडफोकस होत असािेत.

६
मधल्या काळात माझी साठी उलटून सहा सात िर्षे झाली
आहेत. अगदी बारीक अिरां िाचण्यासाठी क्िवचत मला
चाळीशीचा चष्मा म्हणजे प्रवतमा एन्लाजच करणाऱ्या वभांगाचा
उपयोग करािा लागतो, विशेर्षत: सध्ां याकाळच्या प्रकाशात तशी
गरज भासते. परांतु बाकी भोितालचां जग बघताना मला अजनू ही
काहीही समस्या येत नाही. दरू पयांत मी व्यिवस्थत बघू शकतो.
अजनू तरी मला नेत्रवबदां चू ा त्रास झालेला नाही, तशी काही लिणहां ी
वदसत नाहीयेत. माझी दृष्टी अजनू परु े शी चाांगली आहे. कदावचत
मी जर जास्त काळ माझी नजर डीफोकस ठे िण्याचा प्रयत्न करत
रावहलो, तर वडफोकस नजरे ने, नजररया बदलल्याने भोितालचे
जगाचे िेगळे दशचनही मला होईल.
पण इतक्या िर्षाांच्या काळात लागलेली िाचनाची लत मी
सोडू शकत नाहीये. वशिाय मी लेखक असल्याने आपण काय
वलवहत आहोत ते िाचल्यावशिाय मी वलहू शकत नाही. त्यामळ
ु े
िाचनाकरता तरी मला दृष्टी फोकस करािीच लागते. मी
कॉम्प्यटु रिर लेखन करतो, वदिसातील सहा ते आठ तास मी
स्िीनकडे नजर लािनू बसलेला असतो. आवण हे गेली वनदान दहा

िर्षे तरी चाललेले आहे, तरीही माझी नजर चाांगली शाबतू आहे.
अथाचत एक आहे की, अजनू ही मी स्िीनिर अधनु मधनू
डोकािणाऱ्या वस्टररओग्रामकडे नजर वडफोकस करून पाहात
असतो. बहुधा माझा कॉम्प्यटु र घरात अशा जागी असतो की,
स्िीनिरून नजर काढून मी वखडकीतनू बाहेर दरू िर लािू शकतो.
नजरे ला अधेमधे ररलॅक्स होण्याची सांधी मी देत असतो. त्यामळ
ु ेही
हे असेल. पण कधीकधी मला असां िाटतां की, पोटापाण्याकरता
आवण शौकाकरता डोळयानां ा फोकस करण्याची गरज कमी
करण्यात मी यशस्िी झालो, आवण एकूणच माझ्या नजरे चा
स्िभािधमच मी बदलला, थोडक्यात जर माझी नजर बराच काळ
शन्ू यात लागू लागली, जेव्हा वलवखत भार्षेचा शोधच लागला
नव्हता, त्यािेळी आपले पिू जच ज्या प्रकारे जांगलािर,भोितालच्या
विश्वािर कटाि टाकत असतील तसां मी पाहू लागलो तर.. तर
माझ्या भोितालचे जग मला वनवश्चतच िेगळे , अवधक आकर्षचक,
अवधक रांगीबेरांग वदसू लागेल. ते जग म्हणजे कदावचत जगाचे
िास्ति दशचन असेल. पण तसे नसेल तरीही काय वबघडतांय?
हल्लीच्या काळात िास्ति पहाणेही वकती तापदायक प्रकार आहे
हे आपण पाहातोच आहोत ना?

या दवर्षयावरील अदधक मादहिीसाठी व डोळ्यांचे व्यायाम करण्यासाठी
खालील साइट्स उपयक्त
ु आहेि.
(लेखनकाल २००५)

https://www.easystereogrambuilder.com/howstereograms-work
www.eyetricks.com,
http://geometricon.com

http://www.hidden-3d.com/how_to_view_stereogram.php

दिनानाथ मनोहर यांचे ई सादहत्यिफ़े प्रकादशि पदहले पस्ु िक
कृ पया कवरवर एकिाच दललक/टॅप करा. पस्ु िक उघडेल.

ई सादहत्य प्रदिष्ठानचे हे िेिावे वर्ष.
दिनानाथ मनोहर याांचे हे िुसरे पुस्िक.
दिनानाथ मनोहर हे मराठी सादहत्यािील एक सप्रु दसद्द नाव.
१९७५ साली त्यांची पदहली कािबं री प्रकादशि झाली त्याआधीपासनू
िे दलहीि आहेि. त्यांची अनेक पस्ु िके दवदवध भारिस्ि
प्रकाशनगृहांिफ़े प्रकादशि झाली आहेि. नवीन लेखकांना िे मागािशान
करिाि. िसेच सािपडु ् यािील आदिवासी भागाि त्यांचे काया गेली
पन्नासेक वर्षे सरू
ु आहे. त्यांच्या पस्ु िकांना दवदवध प्रकाशकांकडून
मागणी असिे. परंिु िरूण वाचकांपयंि पोहोचण्याच्या दृष्टीने िे काही
पस्ु िके ई सादहत्यकडे प्रकाशनासाठी िेिाि.
दिनानाथ मनोहर यांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पस्ु तके ई
सावहत्यच्या माध्यमातनू जगभरातील मराठी िाचकाांना विनामल्ू य
देतात. असे लेखक ज्यानां ा लेखन हीच भक्ती असते. आवण त्यातनू
कसलीही अवभलार्षा नसते. मराठी भार्षेच्या सदु िै ाने गेली दोन हजार
िर्षे किीराज नरें द्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तक
ु ारामाांपासनू ही परांपरा सरू
ु
आहे. अखडां . अजरामर. म्हणनू तर ई सादहत्यवर दिनानाथ मनोहर(२
पस्ु िके ), शभां ू गणपल
ु े (नऊ पस्ु तके ), डॉ. मरु लीधर जािडेकर (९
पस्ु तके ), डॉ. िसांत बागुल (१७ पस्ु तके ), शुभाांगी पासेबांद (८ पस्ु तके ),
अविनाश नगरकर (४ पस्ु तके ), डॉ. वस्मता दामले (७ पस्ु तके ), डॉ.
वनतीन मोरे (२६ पस्ु तके ), अनील िाकणकर (९), अनतां पािसकर(४),
मधू वशरगाांिकर (६), अशोक कोठारे (बारा हजार पानाचां े महाभारत),

श्री. विजय पाढां रे (ज्ञानेश्वरी भािाथच), मोहन मद्वण्णा (जागवतक कीतीचे
िैज्ञावनक३), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १६ पस्ु तके ), विनीता
देशपाांडे (७ पस्ु तके ) उल्हास हरी जोशी(६), नांवदनी देशमख
ु (५), डॉ.
सजु ाता चव्हाण (८), डॉ. िृर्षाली जोशी(१७), डॉ. दनमालकुमार
फडकुले (१९), CA पनु म संगवी(४), डॉ. नंदिनी धारगळकर (८),
अंकुश दशंगाडे(५), आनंि िेशपांडे(२), दनलीमा कुलकणी, अनादमका
बोरकर असे अनेक ज्येष्ठ ि अनभु िी, कसलेले लेखक ई सावहत्याच्या
द्वारे आपली पस्ु तके लाखो लोकाांपयांत विनामल्ू य पोहोचितात.
अशा सावहत्यमतू ीच्ां या त्यागातूनच एक वदिस मराठीचा सावहत्य
िृि जागवतक पटलािर आपली ध्वजा फडकिील याची आम्हाला
खात्री आहे. यात ई सावहत्य प्रवतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळिळ
आहे. अनेक निनिीन व्यासपीठे उभी रहात आहेत. त्या त्या
व्यासपीठाांतनू निनिीन लेखक उदयाला येत आहेत. आवण या सिाांचा
सामवू हक स्िर गगनाला वभडून म्हणतो आहे.

आवण ग्रांथोपजीविये । विशेर्षीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट विजयें । होआिे जी ।

