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मुखपषृ्ठ वर्णन 
- गीता खरे, म्युननक  

दिवाळी म्हणज ेआपल्या सगळयाांचा आवडीचा सण.....आनांिाचा, उत्साहाचा, शुभेच्ाांचा आणण मुख्य 
म्हणजे भावनाांचे धाग ेघट्ट करण्याचा. सगेसोयरे एकत्र येऊन दिवाळी साजरी करून हर्षोल्हास वदृ्धांगत 
करण्याची मजा काही औरच. फराळ, गाणी, गप्पा आणण बरांच काही..... 
म्युननक सारख्या आपल्या ह्या "home away from home" मध ेदिवाळी साजरी करताना एक वेगळेपण 
असतां. एका पाश्चचमात्य सांस्कृतीचया मोठ्या शहरात आपल्याला एकिम ्ोटां वाटायला लागतां.. मग 
*मराठी* या नात्याने आपण पण एक ्ोटे कुटुांब बनतो आणण दिवाळीचया ननममत्ताने एकत्र येतो. 
यांिा मात्र ्चत्र वेगळां आहे! 
भेटीगाठी, बाहेरचां जग या सगळयापासून करोना ची लाट आपल्याला लाांब घेऊन गेली आहे. ्चत्रात 
िाखवलां आहे तशी बांि िाराआड यांिा दिवाळी साजरी करावी लागणार आहे. 
पण ननसगग आहेना आपल्या सोबतीला! आपल्या मनातलां ओळखून अगिी आपल्या िारापयतं रांगाांची 
उधळण करत सुरेख पानाांचया राांगोळया काढून आपल्याला दिवाळीचया शुभेच्ा िेतोय जणू! 
आकाशकां िील आणण पणत्या लावून आपण सध्याचया काळोख्या वातावरणात आशचेा प्रकाश पसरवूयात... 
चहूकडे अगिी ममट्ट काळोख असेल तरी मनाचया गाभाऱ्याला उजळवून टाकण्यासाठी आशेची एक ्ोटी 
पणतीही पुरते....आणण दहच पणती असते आपल्या सोबतीला येणाऱ्या उर्षःकालाकडे वाटचाल करताना... 
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संपादकीय 
 - डॉ प्राजक्ता ओक 

 २०२० हे आपल्या सगळयाांचयाच 
आयुष्ट्यातलां अववस्मरणीय वर्षग आहे. 
िरवर्षी प्रमाणे २०२० ची सुरुवात 
आपल्यापैकी ककत्येक जणाांनी वर्षगभराचया 
सुट्या, सण, मुांज, लग्न आणण काही 
resolutions असां सगळां plan करून केली 
असेल. पण माचग उजाडला आणण सगळां 
जग जणू काही थाांबलांच. एका ्ोट्याचया 
सूक्ष्म ववर्षाणूमुळे जगाचां चक्रच बिललां. २४ 
तास घरात आपल्या नवऱ्या/बायकोसोबत 
राहणां, होम ऑकफस, मुलाांची घर बसल्या 
online शाळा, आपल्या ममत्र पररवाराशी व 
भारतातल्या पररवाराशी फक्त virtual गाठी 
भेटी, घरातली सगळी कामां करून मग 

केलेला रोजचा िोन्ही वेळेचा स्वयांपाक 
आणण कमी झालेले get togethers हे 
सगळांच अपल्यासाठी नवीन होतां. 
सुरुवातीला अशक्य वाटणारे हे आव्हान 
आता आपल्या साठी "न्यू नॉमगल" झाले 
आहे. हळूहळू आपण सगळयाांनीच ह्या 
लॉकडाऊनचया काळात स्वतःबदिल, 
स्वतःचया ा्ंिाांबदिल, ह्या नवीन 
जीवनशैलीबदिल काहीतरी मशकून ह्यातून 
एक सकारात्मक मागग काढलाय. 
आपल्यापैकीच काही सभासिाांनी त्याांचे 
"lockdown" मधले अनुभविेखील ह्या 
अांकादवारे सगळयाांपयतं पोहोचवण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. एवढांच नव्हे, तर दहरव्या 
ममत्राांसोबत केलेले काही प्रयोग व काही 
सभासिाांचे साहसी ककस्सेसुदधा ह्या अांकात 
आपल्याला सापडतील आणण कौतुकास्पि 
म्हणज ेआपल्या बाल सभासिाांनी काढलेली 

्चत्रांिेखील ह्या अांकाची शोभा अनेक पटीने 
वाढवत आहेत.  
 आपल्या मांडळानेसुदधा 'न्यू 
नॉमगललाच' सांबोधून १ मे ला online get 
together चा प्रयोग यशस्वी पणे पार 
पाडला, ज्याला आपण सगळयाांनीच 
भरभरून प्रनतसाि दिला. नांतर मांडळाचया 
ननममत्ताने आपण online सवांचया घरी 
जाऊन घरचा गणशेोत्सव साजरा केला. 
कोजा्गरीचया ननममत्ताने एक मस्त online 
खेळसुदधा खेळून झाला आणण आतातर 
दिवाळीला आपण चक्कां  आपल्यातल्याच 

कलाकाराांना घेऊन दिवाळीपहाटचा कायगक्रम 
करणार आहोत. एका आगळयावेगळया 
वर्षागतील एक आगळावेगळा प्रयोग! आणण 
सालाबाि ह्या वर्षीपण आपल्या भेटीला 
कलाकार येत आहेत casting couch 
घेऊन भारतातून, फरक इतकाच की त े
इांटरनेटदवारे आपल्याला भटेतील! 
 सध्याचया काळाने इांटरनेटचां महत्त्व 
आपल्या सगळयाांनाच जाणवून/ पटवून दिलां 
आहे. आधी आपण आपल्या भारतातल्या 
पररवाराशी इांटरनेटचया माध्यमातून सांपकग  
करायचो; पण आता मात्र काम, ववरांगुळा व 
इथल्या ममत्र पररवारासोबत िेखील 
ननयममत contact हा इांटरनेट आणण 

इांटरनेट दवारेच होतोय. तर याच 
इांटरनेटदवारे आपणही सगळे ह्या आशेने 

साजरी करू की नवी उमिे लवकरच आपल्या 
सगळयाांचया उांबरठ्यावर येईल. सगळया 
सभासिाांना मांडळाचया सादहत्य सममतीतफे 
दिवाळीचया हादिगक शुभेच्ा!!  

आपला प्रनतसाि munich.sahitya@gmail.com वर नक्की कळवावा 
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एक घर लॉकडाउनमिलं  
- अद्वैत खरे, म्युननक 

 
 

 
 
 

नवी नवी ती सुरुवात आणण हवाहवासतो 
स्पशग 

नुसते आलात अांगणात तुम्ही अन मनी 
मावेना हो हर्षग 

कुठे ठेऊ आणण कुठे नाही अगिी असां 
झालां मला 

प्रवास आता होणार सुखाचा म्हटलां सोबत 
झाली चला 

 
माझ्याकडे बघून म्हणालात कुठल्याच 

आनांिाला नाही याची सर 
शेवटी एकिा स्वप्न साकार झालां, अगिी 

असांच हवां होतां घर 
उमेिीचा काळच तसा तो, तोरण 

आकाांक्ाांच ेमनात 

नसेल अनुभवाांची मशिोरी जवळ तरी 
खुणवी चाांिणां नभात 

शेवटी नव्याच ेनऊ दिवस ही सरले … 
नव्या वाटा नवे ा्ंि वाढलां तुमचां बाहेर 

जाणां 
बघता बघता मागे रादहलां सारखी तुमची 

वाट पाहणां 
रोज सकाळी कुलूप लावून तुम्ही 

सगळयाांनी बाहेर पडायचां 
घड्याळाची दटकदटक ककती ऐकायची साांगा 

माझां मन कसां रमायचां 
 

सांध्याकाळी परत आलात की मग यायचा 
जीवात जीव 

तुमचया लक्ातही यायचां नाही मग मलाच 
यायची माझी कीव 
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मादहत असायचां तुम्ही परत येणार, तरीही 
मला वाईट वाटायचां 

म्हणतात ना ते अगिी खरांय, एकटां घर 
अगिी खायला उठायचां 

हे का जण ूथोडां होतां, मग मोठ्या 
सुट्टयाांचां सुरू झालां पवग 

आता आपल्यात अजून िरुावा, म्हटलां 
सांपलांच आता सवग 

 
मी काय तुमचां कमी का केलां? कशाला 

काढली हॉमलडे होमची टूम 
जरा कुठे सुट्टी ममळाली की लागलीच 

ठोकायची नतकडे धूम 
 

मध्ये एकिा बोलणां झालां तुझ्या 
लहानपणचया घराशी 

ते म्हटलां मला, खूप लळा लावून पाखरां 
उडून गेली आकाशी 

ऐकून वाटलां मला त्यामानाने माझां बरां 
म्हणायचां 

असले जरी चढ-उतार तरी नातां आपलां 
खरां मानायचां 

 
काहीतरी झालां मध्यांतरी, घरी राहायला 

लागलात चोवीस तास 
सत्य का स् वप् न? ववचवास बसेना.. म्हांटलां 

होताहेत की काय आपल्याला भास? 

लोकडॉउनची चचाग ऐकली तुमची तेव्हा 
झाला खुलासा 

काही मदहने तरी तुम्ही कुठ्ठे जात नाही, 
ममळाला मला दिलासा 

 
खेळता पते्त, वाटता पानां जवे्हा घरचे 

मेंबसग मोजून 
जाणवत नसेल तुम्हाला, पण मी ही 

बसतो अगिी सरसावून 
स्वतःला वेगळां समजणारे ऑकफस आता 

मारत नाही गमजा 
घरूनच काम होणार आता म्हांटलां 

आम्हाला बरोबरीचां समजा 
 

तात्पुरतां आहे हे सगळां, लॉकडाऊनचा 
होईल लवकरच अांत 

परत ममळणार का हा प्रेमाचा सहवास 
एवढीच वाटत आहे खांत 

तक्रार करत नाहीये मी नको लावू चुकीचा 
अथग 

ववसावलात तुम्ही, पादहलांय मी ते 
समाधान.. बघत नाहीये मी फक्त स्वाथग 

 
सांपेल जेव्हा हा लॉकडाऊन, उांच माराल 

तुम्ही भरारी 
सोबतीला जपून ठेवले आहेत मी, हे 

मांतरलेले दिवस सोनेरी 
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भयभीत भवताल 
- वैभव डोलारे, म्युननक 

 
 

 
्ाया्चत्र सौजन्य इांटरनेट 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अधे जग झाले स्तब्ध 
भवताल भयभीत नन:शब्ि 
पसरली अनाममक िहशत 
श्जथे नतथे... 
  
व्यापले सारे जीवन 
गुांतले तन मन धन 
एकच ववचार डोई 
पुन्हा पुन्हा... 
  
ढासळले उांच बुरूज 
ननशाणे गळून पडली 
साम्राज्ये झाली हतबल 
पाठोपाठ... 
  
केले बांदिस्त स्वत:ला 
बाहेर ववहगाांचा मुक्त ा्ंि 
त्या स्वातांत्र्याची ओढ 
जागोजागी...  

सांभ्रमाचे गडि सावट 
सोबतीला उदयाची भ्राांत 
अननश्चचततेची सुरावट 
पिोपिी... 
  
हातावर पोट कुणाच े
धडपड ती केववलवाणी 
मरणच जगतो आम्ही 
क्णोक्णी... 
  
पुसल्या अस्पष्ट्ट रेर्षा 
ममटले अांतर सारे 
रुग्णशय्येवर त ेकसल े
तुझे नी माझे? 
  
ते िेवितू जणू सारे 
प्रयत्नाांची शथग अववरत 
यश ममळण्याची खात्रीही 
मनोमनी...  
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देव खरंच आहे का 
- रससका काकतकर, म्युननक 

 

 
्ाया्चत्र सौजन्य इांटरनेट 

 
 

आभाळातला थेंब जममनीवर पडतो, 
दहरवांगार रान फुलवतो। 
िोन पेशीांचा सांयोग होतो, 

नवीन जीव जन्माला येतो।। 
 

उडणाऱ्याला ममळे पांख, 
चालणाऱ्याला दिले पाय। 

खोल सागरी कुणी पोहोतो। 
कुणी सरपटत जाय।। 

 

जशी चोच तसा चारा, 
जशी गरज तसा ननवारा। 
धरती, सागर, सूयग तारा, 

ह्या ववचवाचा भव्य पसारा।। 

दिसतो तरीही कळत नाही, 
कुठां पेंड खातांय घोडां। 
िेव खरांच आहे का? 

हे न सुटलेलां कोडां।। 
 

अहो ह्यालाच कुणी, 
ववज्ञान म्हणतां। 
कुणी भगवान, 
म्हणून पूजतां।। 

 

म्हणा भगवान अथवा ववज्ञान, 
सत्य इतुके जाणा। 

हा ववचवाचया ननमागत्याचे, 
आभार नततुके माना।।
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'झोपाळ्यावर मी बसले असता' 
- रससका काकतकर, म्युननक 

 
्ाया्चत्र सौजन्य इांटरनेट 

झोपाळयावर मी बसले असता। 
मन ही नकळत झुलत होते।। 

 
आठवाांचा शेव धरुनी, 

मनमुराि वेडे ववहरत होत।े 
बालपणीचया खोड्या आठवून, 
नकळत वेडे णखिळत होते।।१।। 
झोपाळयावर मी बसले असता... 

 
आठवाांचा शेव धरुनी, 
तरुणाईला स्पर्षगत होते। 

नवथर कोवळया प्रेमफुलाने, 
पानोपानी बहरत होते।।२।। 

झोपाळयावर मी बसले असता..... 
 

कधी वरती, कधी खालती, 
झोपाळयावरती झुलत होते। 
्चांता, क्लेश ववसरून सारे, 
जीवन गाणे गात होत।े।३।। 

झोपाळयावर मी बसले असता..... 
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LockDown आणर् नवी वैश्ववक घडी 
- अद्वैत खरे, म्युननक 

 

 
्ाया्चत्र सौजन्य इांटरनेट 

 

#LockDown  
 
"काय हो, कुठे ननघालात?" 
मी चपापलो. इकडेनतकडे बनघतलां तर 
सोसायटीचया गेटवर कोणीच दिसेना. 
कोणीतरी चेष्ट्टा करत असेल म्हणून पुढे 
ननघालो.  
"साहेब lockdown आहे ना.. बाहेर जायला 
मनाई आहे." 
आवाज ओळखीचा वाटला. मग एकिम 
ट्यूब पेटली. आमचया सेक्युररटी गाडग चा 
आवाज होता तो. 

मी: "सांग्राम अरे कुठे आहेस तू?"  
संग्राम: "इकडां बघा. गुलमोहराचया 
झाडावर.." 
मी: "काय? अरे झाडावर काय करतोयस 
तू? " मी झाडावर सांग्राम कुठे दिसतोय का 
ते बघत होतो. 
संग्राम: "अहो साहेब झाडावर मी नाहीये. 
सीसीटीव्ही कॅमेरा लावलाय आणण गेटवर 
स्पीकर लावला आहे"  
मी: "अरे पण ही काय भानगड आहे?" 
संग्राम: "साहेब ही भानगड नसून याला 
work from home म्हणतात.. हा हा हा"  
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मी: "काय? तू कसां काय घरून करून काम 
करतोयस?" मला काही झेपनेा.   
संग्राम: "घरी बसून मी 8 सीसीटीव्ही कॅमेरे 
बघतोय. काम फार वाढलांय माझां साहेब 
work from home मुळे."  
मी: "अरे पण नुसतां घरी बसून सेक्युररटीच े
काम कसां काय होतांय?" 
संग्राम: "कसांय साहेब रस्त्यावर पोमलस 
आहेतच, त्यामुळे जास्ती टेन्शन नाही. 
मशवाय कोणी गडबड केली तर राजा आहेच. 
इथूनच राजाला आवाज िेतो." 
राजा म्हणजे आमचया सोसायटीतला कुत्रा. 
राजा माझ्याकडे रोखून बघत होता. 
सांग्रामचां हे Onsite offshore model 
मला भारी वाटलां. 
मी: “बरां मला भाजी घ्यायला बायकोनी 
पाठवलांय. ररकाम्या हाताने घरी गेलो तर…“ 
मी अजीजीने म्हणालो.  
माझी व्यथा सांग्रामला कळली.  
संग्राम: “काही काळजी करू नका हो. थोड्या 
वेळाने गेटवर भाजीवाला येणार आहे. मी 
फोन करतो तो आल्यावर. आत्ता घरी 
जा”.   
 
सध्या भाजी घ्यायला जाणां म्हणजे एक 
खेळ झाला होता. लहानपणीचया PT ची 
आठवण करून िेणारा. अांतर ठेऊन उभां 
राहायचां. तेही आखलेल्या गोलात. मग खो 
ममळाल्यासारखां पुढचा गोल ररकामा 
झाल्यावर त्या गोलात जाऊन उभां राहायचां. 
त्यातच ननयम तोडल्यास पोलीस साप 
मशडीचया ननयमाांसारखां परत line चया 
शेवटी उभां राहायला लावायचे.  सध्या तरी 
पडत्या फळाची आज्ञा घेऊन मी परतलो. 
 
#LockDown #महाचचाण 
 

 िपुारी जरा डुलकी काढत होतो. 
तेवढ्यात फोन वाजला. गडबडीत फोन 
उचलला. सोसायटीची मांडळी कॉलवर दिसत 
होती. त्यात माझा ममत्र अशोक दिसला. तो 
काहीतरी खाणाखणुा करतोय असां वाटलां. 
पण आवाज येत नव्हता. आपण कसे 
Techno saavy आहोत हे िाखवायला मी 
म्हणालो “अशोक तुझा आवाज येत नाहीये. 
Unmute कर ककां वा Mic चके कर.” 
“जयांतभाऊ मी unmute च आहे. माझां 
सोड. तू जरा स्वतःला आरशात बघ” 
बोंबला! मी झोपेतून खडबडून जागा झालो. 
पदहल्याांिा camera बांि केला आणण 
धडपडत टी-शटग शोधायला गलेो. हे श्व्हडडओ 
कॉल सुरु झाल्यापासून सारखां घरात सुदधा 
ever-ready होऊन बसायला लागतां. मी 
श्व्हडडओ ऑन केला तर कॉल वर चचाग सुरु 
झालेली. 
 
सावंत: “गचचीवर कफरायला जायलाच 
पादहजे का? त्यापेक्ा बाल्कनीतच का नाही 
चालत?”  
िडफळे: “चालायला जायलाच पादहजे. 
रक्तामभसरण वाढतां त्यानी. मशवाय या 
लॉक डाऊन मुळे माझां श्जम बांि झालांय.” 
“अहो वर्षगभरात कफरकला नाही आहात 
श्जमला. आत्ताच मेलां काय अडलां आहे? 
नुसती िेणगी भरताय श्जमची. 
ती आधी बांि करा.” धडफळे वदहनी मागून 
फणकारल्या.  
 
धडफळे एकिम बॅकफूटवर आले. 
 
सावंत: “अहो स्पेनमध्ये बाल्कनीत आख्खी 
मॅरेथॉन पळाला एक माणूस. तुम्हाला तर 
चालायचां आहे. जमेल तुम्हालाही.” शेवटी 
सेके्रटरी मधे पडले. गचचीवर जाण्यासाठी 
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ठराववक वाराांना ठराववक floors, फ्लॅट 
नांबर, odd even rule, गचचीत िार 
पायाने उघडणे वगैरे अस े बरेच श्क्लष्ट्ट 
ननयम ठरले आणण चचाग पुढचया मुददयाकडे 
वळली. 
देशपांडे: “चीन ने जगाची फसवणूक केली 
आहे. त्याांचा ननरे्षध म्हणून आपण ्चनी 
वस्तूांवर बदहष्ट्कार टाकावा” िेशपाांडे 
पोटनतडकीनां बोलत होते.   
खरां तर सदयपररश्स्थतीत आमचया 
सोसायटीत हा ठराव करून काय साध्य 
होणार आहे असा मी ववचार करत होतो 
पण एकां िरीत तापलेलां वातावरण बघता 
काही बोलण्याची सोय नव्हती. 
तेवढ्यात आमचया सौं.नी ववचारलां – “अहो 
ऐकलां का? डडनर ला काय करू?” 
 “गोबी मांचरुरयन आणण चायनीज फ्राईड 
राईस कर”. मी म्हणालो. 
 
मी माईक बांि न केल्यामुळे आमचां घरगुती 
सांभार्षण सगळयाांना ऐकू जातय याची मला 
कल्पनाच नव्हती. अचानक चचाग शाांत 
झाल्याची मला जाणीव झाली. 
 
मी: “Sorry हां. Please continue” 
िेशपाांडे माझ्याकडे साश्त्वक सांतापाने बघत 
होते. 
देशपांडे: “जयांतराव तुम्ही चायनीज 
खाणार?“ माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला. 
अचानक िेशववरोधी काम करताना रांगेहाथ 
पकडला गेल्यावर वाटणारी अपराधीपणाची 
भावना माझ्या चेहऱ् यावर पसरली. 
मी: “Sorry sorry. No Chinese from 
today. Go Chinese Go. अग ऐकलस 
का? वपठलां भाकरीच कर” 
 

िेशपाांडे शाांत झाले आणण चचाग पुढे सुरू 
झाली. 
 
Lockdown special surveillance साठी 
सोसायटीने ड्रोन घ्यावा अशी एक भन्नाट 
कल्पना पुढे आली. पण त्याचया ककमतीचा 
आकडा कोणीतरी साां्गतल्यावर 
अपेक्ेनुसार सिस्याांनी त्वररत यशस्वी 
माघार घेतली. भाजी, कचरा, िधू, ककराणा 
अशा सगळया बाबीांवर चचाग होऊन अखेर 
चचाग ज्येष्ट्ठ नागरीकाांचया सूचनाांवर आली. 
“वररष्ट्ठाांना coronacha धोका जास्त आहे. 
तरी राष्ट्रदहतासाठी मी बमलिान दयायला 
तयार आहे. बाहेरची सगळी कामे मी 
करीन.” सोसायटीतले िेशभक्त आजोबा 
म्हणाले. 
 
सेके्रटरी: “अहो आजोबा पण कोरोना हा 
व्हायरस आहे. तो काय बकासुर आहे का? 
की त्याचयाशी चचाग करून तुमचया 
बिल्यात तो इतराांना सोडून िेईल? तुम्ही 
कुठेही जाऊ नका. उलट तुम्ही काळजी 
घ्या. आम्ही मॅनेज करू सगळां.” 
 
त्यानांतर चचाग आरोग्यावर आली. आवळा, 
सांत्रे, मलांबू, कारले, लसूण अशा व्हॉट्सऍप 
युननव्हमसगटी मध्ये जन्मलेल्या ववववध 
गोष्ट्टीांचा ज्यूस कसा उपयोगी आहे आणण 
सिस्याांना कसा पोचवता येईल यावर 
प्रत्येक जण दहरीरीने बोलत होता. कोणी 
माघार घ्यायला तयार नव्हतां. शेवटी याचा 
उच्ाि येऊन मी नाईलाजाने चचेत उडी 
मारली. 
 
मी: “असां करूया का? या सगळया गोष्ट्टी 
एकत्र करून एक महाकवच रस बनवला 
तर? मी कोपऱ् यावरचया भाजीवाल्याला 
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साांगतो फोन करून, तो पोहोचवेल 
सोसायटीत” 
हा ममश्र रस वपऊन कोरोनाचां काय होईल 
मादहत नाही पण आपल्याला मात्र नक्कीच 
उलटी होईल म्हणून तो प्यायचा नाही हे 
मी मनात ठरवलांच होतां. पण माझी 
कल्पना मांजूर होऊन वायफळ चचाग 
थाांबल्यामुळे मी सुस्कारा सोडला. 
चचाग समाप्ती कडे वळत असताना अचानक 
मला खोकल्याची उबळ आली. श्व्हडडओ 
कॉल वर भयाण शाांतता पसरली. सगळेजण 
माझ्याकडे सांशयाने बघत होते. 
 
सेके्रटरी: “जयांतराव, तुम्ही जानेवारीत 
जमगनीला जाऊन आला होतात ना? तुम्ही 
सोसायटीला तसां कळवलां नाहीत..” 
मी: “बस का? ववसरलात का? तुमचयासाठी 
Chivas ची बाटली आणली होती मुांबई 
एअरपोटगहून. नाही का फोन केलेला 
ववचारायला.. JD आण ूका Chivas तर 
तुम्ही म्हणालात..” 
सेके्रटरी: “अां? हा हा.. असू िे.. तरी पुढचया 
वेळी लेखी कळवा सोसायटीला. बरां खोकला 
कसा काय आला तुम्हाला अचानक?” 
मी: “अहो काही नाही हो इथे Mrs नी 
ममरचीची धुरी दिली आहे. घरभर धूर 
झालाय. कुठेतरी व्हाट्सअप वर कोरोना 
वरचा उपाय वाचला असले. जाम ताप 
झालाय whatsApp मुळे”. माझ्या 
स्पष्ट्टीकरणामुळे सिस्य शाांत झाले आणण 
अखेरीस मीदटांग सांपली. 
 
#LockDown “लक्ष्य” 
 
 व्हाट्सअप वर मेसेज आला - 
गचचीवर चालायला जायचा माझा slot 
आला. बरेच दिवसाांनी योग आला होता 

म्हणून मी जरा पाय मोकळे करायला 
गचचीवर गेलो. हवेत मांि गारवा पसरला 
होता. एकां िरीत दृचय बघून माझा ववचवास 
बसेना. हे माझां शहर आहे? इतकां  शाांत? 
आणण एवढी स्वच् हवा? 
इतका मोहक सूयागस्त बरेच वर्षागत 
बनघतल्याचे आठवत नव्हतां.   
 घरट्याकडे परतणाऱ्या पक्ाांचा 
ककलबबलाट मनाला ताजांतवानां करणारा 
होता. मूक बबचारे पक्ी. एरवी आपण त्याांना 
कोंिट धुरात आणण ध्वनी प्रिरू्षणात ठेवतो. 
ते सध्या ववशेर्ष आनांिात आहेत असां वाटून 
गेलां. एरवी िरूपयतं धुरकट दिसणारे 
आकाश आज सुांिर मखमली रांग उलगडून 
िाखवत होतां. 
 कमालीचां शाांत वाटत होतां. इतके 
दिवस कुठे हरवली होती ही शाांतता? 
कुठल्या कोलाहलात अडकलो होतो आपण? 
Lockdown मुळे कधी नव्हां ते चक्क 
अांतमगनाचा आवाज ऐकू येत होता. 
ववसरलोच होतो ववसावा घ्यायला.  
 एकेकाळी शहरालाही नीज यायची. 
गेल्या काही वर्षांमध्ये शहरातले रस्ते हे 
कधी शाांत झालेच नाहीत. अगिी मध्यरात्री 
उशीरापयतं वाहणारे रस्त े आणण पहाट 
व्हायचया आधीच त्याांना येणारी जाग. 
िमलां बबचारां आमचां गाव. ननसगागची 
सहनशक्ती सांपत आहे असां जाणवलां. यांिा 
CORONA हे जरी ननममत्त असलां तरी 
िरवर्षी ननसगग आपलां रौद्र रूप िाखवायला 
लागलाच होता. कधी पूर, कधी िषु्ट्काळ तर 
कधी अवकाळी.  
 पयागवरणाचा ककती नाश केला 
आपण? ककती अांत पाहत आहोत आपण? 
Recorded history मधली सगळयात 
उष्ट्ण िशकां  आपल्या ओरबाडण्याचया 
lifestyle नी आपण पथृ्वीला दिली. 
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आईसारखी माया लावणारी झाडां.. ती ही 
आपण बेसुमार तोडली. अगिी कधीही 
Arctic खांड ववतळून ननसगगचक्र बिलेल 
असां शास्त्रज्ञ ओरडून साांगत आहेत. कधी 
ऐकणार आहोत आपण? या ववनाशकारी 
बिलाांमुळे जर मॉन्सून आलाच नाही तर? 
काय करणार आहोत आपण आपल्या 
कृबत्रम सुबते्तचां? नुसत्या ववचारानेच जीवाची 
घालमेल झाली. प्रिरू्षणामुळे सांपूणग 
शहरालाच व्हेंदटलेटरवर ठेवायची वेळ आली 
होती असां वाटलां. Globalization मुळे 
वववेकबुदधीकडे आपण जाणून बुजून साफ 
िलुगक् केलेलां आहे. जगाचया एका 
कोपऱ्यातून कचचामाल चीनपयतं न्यायचा 
आणण नतथे वस्तू बनवून परत िसुऱ्या 
टोकापयतं न्यायचया. मग त्यातली फक्त 
एखािी वस्तू घरपोच मागवायची. ककती 
प्रिरू्षण होतां आहे या सगळयामुळे? प्रचांड 
प्रमाणात वाढलेला Air Travel. त्यातच भर 
घालणाऱ्या Cruises. ह्या Cruise ships 
मुळे होणारे प्रिरू्षणाच ेआकडे वाचून खरां 
तर जगाला कधीच हािरे बसायला हवे होते. 
असां बरांच काही आठवलां.  
 
हा ववकास काही sustainable नाही.  
 
 Corona आणण lockdown 
आपल्याला झोपेतून खडबडून जागा 
करतोय. सगळे िेश आजही सीमेवरचया 
शत्रूशी लढण्यासाठी सज्ज राहायला 
पाण्यासारखा पैसा ओतत आहेत. पण 
पयागवरण आणण आरोग्य? ते मात्र ियु्यम. 
पण आता शत्र ू बिलला आहे. आज तो 

कोरोना आहे. उदया तो मानवननममगत 
प्रिरू्षणामुळे ननसगागचया कोपातून समोर 
येणार आहे. 
 Lock down मुळे आज नुसतां 
घरात बसून आपल्याला बचावाची सांधी तरी 
आहे. पण उदया Climate change चया 
भयानक परीणामाांपासून कुठे लपणार 
आहोत आपण?  
 कधीकधी आपण चुकीचां वागत 
आहोत याची प्रामाणणक जाणीव सुदधा 
समाधानाची असते.  तसांच काहीसां वाटत 
होतां. कोरोनाशी सामना करायला जर 
आपण जात, धमग, िेश अशा सगळया सीमा 
तोडून एकत्र येऊ शकतो तर पुढचया अदृचय 
सांकटाांशी पण नक्कीच लढू शकतो.    
 आपल्या मूळ गरजा खरांतर 
मयागदित आहेत हे lockdown मुळे लक्ात 
आलांच होतां. Lockdown मुळे का होईना, 
आपण प्रिरू्षण कमी करू शकतो हे मसदध 
झालां होतां! आता हेच रोजचया जीवनात 
अां्गकारायचां होतां. पयागवरण प्रिवूर्षत 
करणारी प्रत्येक गोष्ट्ट कमी करायचा 
प्रामाणणक प्रयत्न करायचा होता. 
सगळयाांनी आपापला वाटा उचलला तर हे 
होऊ शकतां. कोरोनाचया लढ्यासारखांच हे 
सगळयाांनी एकत्र येऊन करायचां होतां. 
अनेक मागग दिसू लागले. मळभ िरू झालां 
होतां. ध्रुव ताऱ् याकडे लक् गलेां. दिशा आणण 
ध्येय ममळालां होतां.  
 नकळत ओळी आठवल्या.. 
“उर्षःकाल होता होता काळरात्र झाली अरे 
पुन्हा आयुष्ट्याचया पेटवा मशाली..”
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लॉकडाउन आमच्या घरातलं 
- डॉ. स्वराली पुजारी, म्युननक 

 

 कोरो ो़नाचा राक्स दिवसेंदिवस 
हातपाय पसरू लागला आणण इथ े
जमगनीतही माचगचया िसुऱ्या आठवड्यात 
लॉकडाउनची घोर्षणा झाली. आम्ही नतघेही 
आता काही दिवस २४ तास एकमेकाांबरोबर 
घरात या कल्पनेने थोडां बरां वाटलां तर 
एकीकडे थोडां नकोसांही वाटलां. पुष्ट्करला 
ऑकफसमधून घरुन काम करण्याची 
परवानगी ममळाली होती त्यामुळे दिवसभर 
तो कामातच असणार होता. आमचया सहा 
वर्षांचया ववहानला वेगवेगळया 
खेळात/कामात गुांतवण्याचां मात्र मोठां 
आव्हान होतां. 
 पदहले चार पाच दिवस मजते गेले. 
उशीरा उठणां, हळूहळू कामां आवरणां, रात्री 
वपक्चर बघत जागरण करणां, मध्यरात्री 
कोल्ड कॉफी करुन वपणां असा मस्त 
सुट्टीचा माहौल होता. नांतर मग भारतातही 
लॉकडाउन जाहीर झालां, जगभरात 
वाढलेल्या सांसगागचया बातम्या येऊ लागल्या 
आणण खूप काळजी वाटू लागली. पूणग 
उत्साह नाहीसा झाला, हताश वाटू लागलां. 
ननराशेचे काळे ढग पूणग घरावर पसरू 
लागले. 
 यातून बाहेर आलां पादहजे हे कळत 
होतां पण वळत नव्हतां. मग एकिा सहजच 
पुष्ट्करने पु ु्.लां चां कथाकथन लावलां आणण 
क्णाधागत मूड बिलला.सगळां मळभ िरू 
झालां आणण पुन्हा घर हसू,खेळू लागलां. 
  मग िररोजची एक मशस्त आखून 
घेतली. व्हॅक्युम क्लीनरने घर स्वच् करणां 
आणण मशीनमधले धुतलेले कपडे वाळत 

घालणां ही कामां पुष्ट्करने स्वत:कडे घेतली. 
स्वयांपाकाचां मुख्य काम आणण बाकी ्ोटी 
मोठी अनेक कामां अथागत माझ्याकडे. 
 िररोज िोन वेळा जेवण आणण िोन 
वेळा चहा असा जरा सोईस्कर दिक्ीत डाएट 
पॅटनग आम्ही िोघाांनी सुरू केला. (ववहानचा 
मात्र ररकाम्या वेळामुळे दिवेकर पॅटनग सुरू 
होता.)घरी जमेल तसा व्यायाम सुरू केला. 
इथे बाहेर कफरण्यावर बांधन नसल्यामुळे 
कधी कधी ्ान बाहेर कफरायला जाऊ 
लागलो. रोज सांध्याकाळी दिवा लावला की 
ममळून रामरक्ा म्हणायला सुरुवात केली. 
अशा रुटीनमुळे मला स्वत:साठीचा वेळ 
ममळत होता. फेसबुकवर मलहीता येत होतां. 
गांमत म्हणजे या कालावधीत मला बरचसां 
ववनोिी सुचत होतां आणण ज ेसुचत होतां ते 
मी मलहीत होते. 
 काही ऑनलाईन लेखन स्पधेत 
भाग घेतला. (एकात तर नांबरही ममळाला) 
काही लोकाांचे ब्लॉग ननयममत वाचले. 
यूट्यूबवर मुलाखती, गाणी याांचा आस्वाि 
घेतला.  
 फेसबुक लाइव्हचया माध्यमातून 
बरेच लोक कथा, कववताांचां अमभवाचन करत 
होते, त्याचा आस्वाि घेतला. लहानपणी 
थोडांसां कथ्थक मशकले होते तेसुदधा लाइव्ह 
सेशनमधून पुन्हा मशकायला ममळालां. घरी 
पुस्तकां  असल्यामुळे वाचन तर सुरुच आहे. 
इतक्या सगळया उपक्रमाांतून कधी कधी 
वेळ पुरत नाही खरां तर! त्यामुळे घरी बसून 
बोअर मात्र वाटलां नाही, अजूनही वाटत 
नाहीये. 
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 सावगजननक दठकाणी जाणां श्जतकां  
कमी करता येईल नततकां  करण्याचां ठरवलां 
होतां. त्याप्रमाणे आठवड्यातून एकिाच 
सुपर माकेटमध्ये जाऊन फळां, भाज्या, िधू, 
बाकी सामान आणून ठेवायला सुरुवात 
केली. (िधू टेरा पॅकमधलां दटकणारां 
असल्यामुळे एकिम िहा मलटर आणलां की 
आठवडाभर पुरतां) 
तसांच जर काही दिवसाांनी सामानाची 
वाहतूक कमी ककां वा बांि झाली तर हा ववचार 
करून इांडडयन ग्रोसरीचा कमीत कमी वापर 
करून स्वयांपाक करण्याचां स्वत:च स्वत:ला 
चॅलेंज दिलां. त्यामुळे जेवणात सूप, कटलेट, 
भाताचे प्रकार, ब्रेडच ेवेगवेगळे प्रकार केले. 
प्रनतकारशक्ती वाढवणां सुदधा महत्त्वाचां होतां 
म्हणून आहारात भाज्या, फळां, िधू, पनीर 
याांचा वापर जास्तीत जास्त केला. चाांगलां 
खाणां असलां की मूड सुदधा चाांगला राहतो 
त्यामुळे स्वयांपाकघरात वेगवेगळया 
रेमसपीज केल्या.(तसांही िोनिाच जेवत होतो 
ना... त्यामुळे जेवण चाांगलां पादहजचे!) 
पावभाजीचा पाव, पाणीपुरीचया पु-या, 
ममल्कमेडपासून खरवस आणण दहरव्या 
ममरचीचे िेठ वापरून ् ान कवडीसारखां िही 
लावणां अस ेकाही यशस्वी प्रयोग केल.े या 
गोष्ट्टी घरात सगळयाांना इतक्या आवडल्या 
की आता इथून पुढे आम्हाला हे सगळां 
घरचच पादहज ेअसां सगळयाांचां मत बनलां. 
(माझांच काम मी वाढवलां      ) 
 ववहानचया बाबतीत साांगायचां तर 
त्याची सजगनशीलता आणखी वाढली.(जमगन 
ककां डरगाटगनमध्ये जात असल्यामुळे अभ्यास 
करण्याचा प्रचनच  नव्हता, त्यामुळे 
सुट्टीतला होमवकग  नाही की कुठला प्रोजके्ट 
नाही!) त्याने घरातल्या पडून असणा-या, न 
लागणा-या वस्तूांपासून स्वत:च स्वत:चे 
खेळ तयार केले. 

 आम्हीसुदधा त्याचयाशी काडग गेम 
खेळणां, त्याचया खेळातल्या अकॅ्टमधे 
सामील होणां, रोज त्याला आलटून पालटून 
मराठी, इांश्ग्लश आणण जमगन भारे्षतली 
गोष्ट्ट वाचून िाखवणां मनापासून एन्जॉय 
केलां.  
 बाकी नेटश्फ्लक्सवरच े वपक्चर, 
ममत्रमैबत्रणीांशी, नातेवाईकाांशी फोनवर 
गप्पा, व्हॉट्स ॲपवरची कोडी हे 
ववरांगुळेसुदधा मूड हलका ठेवत आहेत. 
 पूणगवेळ एकमेकाांबरोबर घरात राहून 
एकमेकाांवर ्चडण्याचे, रागावण्याचे, 
क्व्चत उगाच रडू येण्याच े मूड श्स्वांगस ु् 
अचानक नतघाांमध्येही होत आहेत पण 
पटकन िसुऱ्या गोष्ट्टीत गुांतवून घेऊन 
नॉमगल होण्याचां तांत्रही जमू लागलय हल्ली. 
 भारतातले नातेवाईक, युरोपातले 
प्रवास, मैबत्रणीबरोबरची कॉफी, उगाचच 
भटकत केलेलां ववांडो शॉवपांग या सगळयाांची 
खूप आठवण येतेय; कधी कधी रात्री झोपच 
येत नाहीये; ममत्राांबरोबर पुन्हा कधी 
खेळायला ममळेल याची मुलगा वाट 
बघतोय. 
 हे लॉकडाउन, बाहेरचां सांकट कधी 
सांपणार; पूवीचां साधां, सोपां आयुष्ट्य कधी 
पूवगवत होणार याची कोणालाच कल्पना 
नाही पण आपला आनांि आपणच शोधणां, 
आशावािी राहणां हे तर आपल्या हातात 
आहे. त्यामुळे बाहेरचया कोणत्याही 
नकारात्मक गोष्ट्टीांचा ववचार करून 
आपल्यावर पररणाम करुन घ्यायचा नाही, 
योग्य ती काळजी घ्यायची आणण चाांगल्या 
गोष्ट्टीांची मनापासून इच्ा/प्राथगना करायची 
असां आमचया घरी तरी ठरलांय! 
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लॉकडाऊन ने केलेले पररवतणन 
- सौ. सववता पाटील, म्युननक  

 

 

 लॉकडाउन मुळे मला स्वतःसाठी वेळ 
ममळाला आणण माझ्यात थोडे का होइना पण 
पररवतगन झाले. म्यूननक मध्ये आल्यापसून जे 
जमगन भार्षा मशकण्याचे शेपूट मागे लागले होते ते 
नेमके लॉकडाऊन चया थोडचे दिवस आधी सांपल े
ककां वा ते सांपले आहे असे मला वाटते आहे. आता 
जमगन भारे्षचा अभ्यास नसल्यामुळे माझा फावला 
वेळ मी िसुरे काही करण्यात कसा उपयोगात 
आणावा या वर कें दद्रत केला. सुरवानतचा वेळ 
सवगसामान्य गदृहणी सारखा वेगवेगळे चववष्ट्ट 
पिाथग बनवून खायला घालाणे आणण खाणे, मग 
त्याचा फोटो पोस्ट करणे यात घालावला, नांतर 
वजन वाढल्यावर कफटनेस च ेफॅड सुरू झाले, त्याच 
िरम्यान मुलाांन बरोबर पते्त, ऊनो ,चेस खेळून वेळ 
जाऊ लागला. मग एक दिवस माझी मुलगी 
वेदिकाला पेंदटग करताना पाहून माझ्या पण जुन्या 

ा्ंिाची आठवण मला झाली आणण एक दिवस मला 
ही ्चत्र काढण्याची इच्ा झाली. त्या दिवशी 
जवळ-जवळ १५-२० वर्षागनी मी एक स्केच काढले. 
ते स्केच काढल्यानांतर जो आनांि मला ममळाला 
तो मी व्यक्त नाही करु शकत. अत्ता पयतग मला 
माझा हा ा्ंि जोपासण्या पासून कोणीही कधीच 
अडवले नव्हते. तरी पण मी माझा हा ा्ं ि माझ्या 
पासून कधी िरू केला हे माझे मलाच समजले 
नाही. ब-याच भारतीय श्स्त्रया एकिा का लग्न 
झाले की स्वता:ला ववसरून जातात आणण आपल्या 
सांसारात गुरफुटुन जातात. किा्चत मी ही अशीच 
गुरफटले गेले असेन. लॉकडाऊन मध्ये माझ्या 
बाहेरील ववचवात खूप बरे वाईट बिल झाले. पण 
माझ्या जुन्या ा्ंिाला मी या िरम्यान पुनश्जगववत 
केले आणण आता ही कला जोपासण्याचा मी प्रयत्न 
करणार आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
© 2020 Maharashtra Mandal Munich- All Rights Reserved 

लॉकडाऊन आणर् पयाणवरर् 
- डॉ. मिुरा रानडे कारे्, म्युननक  

 

फक्त एक समननट 

करोना व्हायरस; काही मदहन्याांपुवीपयतं 
सामान्य माणसास अज्ञात असलेला हा शब्ि बघता 
बघता अक्राळ ववक्राळ रूप धारण करेल याची 
कोणी कल्पना िेखील केली नसेल. पण हा व्हायरस 
आपल्या उांबरठ्यावर पाहोचला िेखील, आणण 
आपण सगळेच लॉकडाऊन मध्ये अडकलो. 
तेंव्हापासूनच पथृ्वीला एक वेगळीच लकाकी आली 
जणू. कारखान्याांचया ्चमण्याांनी धूर ओकणां बांि 
केलां, आकाशात ववमानाांचया जागी पक्ी ववहार करू 
लागले, आणण मरीन ड्राईव्ह वर चक्क डॉलकफन्स 
सुदधा दिसू लागले. नासाचया अनेक उपग्रहाांनी 
घेतलेल्या ्ाया्चत्राांमधनू सांपूणग पथृ्वी वरील 
प्रिरू्षण िेखील ब-याच अांशी कमी 
झाल्याचे स्पष्ट्टपण े दिसून आले. एका सांशोधना 
मधून ओझोन चा थर पूवगवत होत असल्याच ेसुदधा 
दिसून आले आहे. वैश्चवक तापमान वाढीचया 
पाचवगभूमीवर हा बिल ननश्चचतच सुखावणारा 
वाटतो आहे, नाही का? पण खरांच हा बिल 
कायमस्वरूपी असणार आहे का? 

हे सांकट एका मोठ्या आ्थगक मांिीची नाांिी 
ठरू शकेल असा तज्ज्ञाांचा अांिाज आहे. ही मांिी 
१९३० चया प्रथम ववचव युदधा नांतरचया मांिी 
पेक्ाही मोठी असल्याची भीती वतगववण्यात येत 
आहे. असे असले तरी तज्ज्ञाांचा एक गट आशावािी 
आहे. त्याांचया म्हणण्यानुसार २०२० चया उत्तराधागत 
सवग मोठे उदयोग पुन्हा जोमाने उभारी घेतील ज े
या मांिीतून जगाला बाहेर काढू शकतील. नेमकी 

हीच श्स्थती एका नव्याच सांकटाला जन्म िेईल 
अशी भीती शास्त्रज्ञाांनी व्यक्त केली आहे. यालाच 
आता “revenge pollution” असे सांबोधण्यात येत 
आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू असलेल्या 
प्रयत्नाांनांतरही अनेक िेशाांना काबगन उत्सजगन कमी 
करता आलेलां नाही. प्रमसदध ननयतकामलक 
“Nature” मधील एका सांशोधनानुसार काबगन 
उत्सजगन हे फक्त जागनतक सांकटकाळातच कमी 
झाल्याचे दिसून आले आहे, जसे की, वैश्चवक 
महायुदधे, अथवा १९३० ची महामांिी. या 
कोश्व्हडचया सांकटातही काबगन उत्सजगनात अशीच 
घट दिसून येत आहे परांतु, आत्ताच याचा 
आनांिोत्सव साजरा करणे म्हणजे अध्याग हळकुां डाने 
वपवळे होण्यातला प्रकार आहे. 

खरांतर, सवग िेश ववस्कटलेली आ्थगक घडी 
पुन्हा बसवण्याचया प्रयत्नाांनात, पयगवरणाशी 
ननगडीत सवग मुददयाांना महत्त्व िेण्याची शक्यता 
धूसरच आहे. चीनने तर अनेक औश्ष्ट्णक ववदयुत 
प्रकल्पाांना (कोळसा) मांजुरी िेण्याचा धडाका लावत 
ही भीती खरीच करून िाखवली आहे. अथागत 
यामुळे काबगन चे उत्सजगन प्रचांड प्रमाणात वाढणार 
यात काही शांका नाही. शास्त्रज्ञ आणण पयागवरण 
स्नेदहांना हे “revenge pollution” अपेक्षक्तच आहे. 
याचा धोका लक्ात घेऊन यावर जागनतक स्तरावर 
वेळीच उपाययोजना व्हावी यासाठी हा गट आग्रही 
िेखील आहे. 

या सांकटाने एक गोष्ट्ट मात्र नक्की 
िाखवून दिली आहे. आपल्या िैनांदिन आयुष्ट्यावर 
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जोपयतं थेट पररणाम दिसत नाही, तोपयतं 
शास्त्रज्ञाांनी दिलेल्या धोक्याचया सूचनाांकडे 
कानाडोळा करणे हीच बहुतेकाांची वतृ्ती दिसून येते. 
४% मतृ्युिर असलेल्या या आजाराने िार 
ठोठावल्यावर लोकाांना या ववर्षयाचां गाांभीयग समजू 
लागलां परांतु जागनतक तापमान वाढीचे पररणाम 
या आजाराहून कैक पटीने घातक आहेत. फक्त 
याचे थटे पररणाम िैनांदिन आयुष्ट्यावर दिसून येत 
नसल्यामुळे हा ववर्षय बहुतेकाांचया णखजगणतीतही 
येत नाही. दिवसागणणक वाढत जाणा-या करोना 
बा्धत रुग्णाांचया सांख्येप्रमाणेच वैश्चवक तापमान 
वाढीच े पररणामही वेगाने वाढत चालले आहेत. 
आमेझोन आणण ऑस्रेमलया तील भीर्षण आग, 
केिारनाथ चा महापूर, लडाख मधील अनतवषृ्ट्टी, 
िर वर्षी कमी होत जाणारा ध्रुवीय बफग , ककां वा 
अगिी नुकतांच तयार झालेलां उत्तर ध्रुवावरील 
ओझोन न्द्र, या सवग ननसगागने दिलले्या 
धोक्याचया सूचना आहेत. फार उशीर होण्यापूवीच 
यावर उपाय करणे अत्यांत गरजेचे आहे. त्यामुळे 
या तात्पुरत्या कमी झालेल्या प्रिरू्षणाने हुरळून 

जाण्यात अथग नाही. हे प्रिरू्षण अजूनही औदयो्गक 
क्राांती पूवग काळातील प्रिरू्षणापेक्ा कैक पटीने 
जास्तच आहे. 

या सांिभागत जीवाणूांचया एका प्रकक्रयेचा 
उल्लेख करावासा वाटतो. एका पात्रातील एका 
जीवाणचूे िोन जीवाणूांमध्ये एका ममननटात 
ववभाजन होते. पुढील ममननटात या िोन जीवाणूांच े
४ जीवाणू होतात, व त्यापुढील ममननटात चाराच े
आठ जीवाणू होतात. जर हे पात्र एका तासात पूणग 
भरत असेल, तर अधग पात्र भरायला ककती 
ममननटाांचा अवधी लागत असेल? िर ममननटाला 
िपु्पट होणारी सांख्या बघता, हे पात्र ५९व्या 
ममननटाला अधग भरलेलां असले. अथागत जरी ५९व्या 
ममननटाला पात्र अधगच भरललेां वाटत असेल, तरी 
ते पूणग भरण्यासाठी एकच ममननट पुरेसा आहे. 
जागनतक तापमान वाढीचां पात्र िेखील असांच अधग 
भरलेलां वाटत असलां, तरी ते पूणग भरून 
कलांडायाला फक्त एकच ममननट बाकी आहे. We 
are a minute away from midnight. 
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हहरवे हहरवे lockdown माझे 
- डॉ. प्राजक्ता ओक, म्युननक 

 बाळ, मोठां झाल्यावर "तुला काय 
व्हायचांय?" हा प्रचन आपण सगळेच लहानपणी 
अनेक वेळा ऐकतो. तेव्हाचया "fascinations" 
प्रमाणे आपली उत्तरां िेखील बिलत जातात. 
माझीपण अशी नक्कीच बिलली असणार. पण 
जेव्हा पासून आठवतांय तेव्हा पासून मला 
Scientist चया पाांढऱ्या कोटचां फार आकर्षगण होतां. 
म्हणून कायमच मी ह्या प्रचनाचां उत्तर Scientist 
असां दिल्याचां मला आठवतांय. आता, जग हे 
असांख्य प्रकारचया Scientists ने भरलय, नेमकां  
मला कशावर काम करायचां होतां? बघा ओळखता 
येतांय का? आपल्या मांडळाचया पररवारातल ेकाही 
सभासि पटकन म्हणतील Microbiology ककां वा 
Life science. मांडळी, माझां आताचां काम बघता 
हे उत्तर चकुीचां नाही बरांका! पण मला आठवतांय 
तेव्हापासून झाडां, पानां, फुलां ह्याांचया सोबत मी 
एक वेगळांच नातां जपत आल े आहे. अगिी 
आजीचया घरातलां अशोकाचां झाड असो ककां वा 
आमचया घरासमोर पडलेला पाररजातचा सडा. 
माझ्यासाठी दहरवळ म्हणज ेकेवळ ववरांगुळा नसून 
एक कुतूहल आहे.... something that brings 
out a new life within myself.... अहो नाही 
हो अनतशयोक्ती नाहीये ही! मला कायम Botany 
चां scientist व्हायचां होतां. त्यात थोडा हातभार 
'चुपके चुपके' कफल्म मधल्या अममताभ आणण जया 
बचचनचया व्यश्क्तरेखाांचा पण आहे बरां का.   
 नाही पटत का तुम्हाला? बरां मग हा 
अजून एक ककस्सा ऐका. आम्ही बाबाांचया 
बिलीमुळे आसाम चया मसबसागर शहरात राहत 
असताना खूप कफरायचो. तेव्हाची प्रमसदध असलेली 

Fiat गाडी काढून सुट्टी सुरु झाली कक 
आजूबाजूचया जांगलात आणण पवगताांवर आमची 
भटकां ती असायची. ननसगग समदृध अचया पूवेचया 
जांगलाांमध्ये माझी िोस्ती झाली ती "Ferns" 
सोबत. Fern म्हणजे एक ्ोटां झाड, ज्याला ना 
फुलां असतात, ना बबया असतात आणण ना खोड 
असतां. तोवर ववज्ञान चया अभ्यासक्रमात आम्हाला 
ह्या झाडाबदिल पुरेशी रोचक मादहती शाळेतफे 
िेऊन झालेली. I was so fascinated by Ferns 
कक मी त्याचां अध्ययन करण्यात मग्न झाल ेहोत.े 
मला काही पडलेली न्हवती की मी एकटी जांगलात 
राहेन आणण सगळे पुढे ननघून जातील. शेवटी 
आईने जोरिार िम भरला, माझा हात धरला आणण 
आम्ही पुढची वाटचाल सुरू केली. तेव्हापासून मी 
जरा जास्तच दहरवळीत रमू लागले.  
 पण तो काळ होता घरोघरी डॉक्टसग आणण 
इांश्जननयसग असण्याचा. आई बाबाांनी तशी कधीच 
माझ्यावर ह्या िोन क्ेत्रात जायची जबरिस्ती केली 
नाही. पण त्याांची माझां Botany प्रेमाचया मागची 
काळजी िेखील मी समज ूशकते. तवे्हा हे क्ेत्र 
इतकां  प्रमसदि न्हवतां आणण पुढचया आ्थगक 
यशाचया दृष्ट्टीन ेतर अश्जबातच लोकवप्रय न्हवतां. 
मला तो दिवस स्पष्ट्ट आठोवतोय जेव्हा मोठी लोकां  
त्याांचया परीने मला इतर यशस्वी पयागय आणण 
माझ्या बुद्धमते्तला शोभेल असा क्ते्र ननवड हे 
समजवायचा प्रयत्न करत होते. नांतर ११वी मध्ये 
पदहल्याांिा Genetics ह्या ववर्षयाची तोंडओळख 
झाली आणण माझां आयुष्ट्य बिललां.  
 अरेचया! बघा, मी तुम्हाला माझ्या जुन्या 
आठवणीत गुांतवलां आणण मुददयाचां बोलायचांच 
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रादहलां. असो, परत रॅक वर येऊया. आता तुम्ही 
म्हणाल lockdown चा आणण ह्याचा काय सांबांध? 
आहे! खूप जवळचा सांबांध आहे. तर ऐका पुढची 
गोष्ट्टां! मुांबईमध्ये बिली झाल्यावर पदहल्याांिाच 
flat system मध्ये राहायला आलो आणण माझां 
आणण घरचया बागेचां नातां हळू हळू ववरळ होत 
गेलां. मग college पासून ते आता नोकरी पयतं 
असा ननवाांत वळे ममळालाच नाही की ज्याने परत 
ही दहरवी नाती नव्याने ताजी करू शकेन. आई 
बाबाांकडे सध्या बाल्कनी मध्ये बाग आहे, पण ते 
नातां फक्तां सुट्टीपुरतां मयागदित आहे. बाकी मग 
बाबाांचया whatsapp photos वरून त्या दहरव्या 
ममत्रांमैबत्रणीांची खुशाली कळत असते.   
 स्वतःची एक ्ोटी बाग असावी हे स्वप्नां 
िोन वर्षांपूवी जेव्हा Taufkirchen ला राहायला 
गेलो तेव्हा बाल्कनी मध्ये एक फ्लॉवर बेड ची 
जागा बघून पुन्हा ताजां झालां. तेव्हा बरेच 
प्रयोगसुदधा करून झाल.े झेंडू, Aleo Vera, श्रावण 
घेवडा, टोमॅटो, गाजर, मेथी, को्थांबीर इत्यािी. 
That summer I found my other self back. 
पण नोकरी आणण भटकां तीचया नािात मला जास्त 
प्रयोग करण्याचा वेळ काढता आला नाही. बरां आता 
युरोप मध्ये राहून उन्हाळयात कफरलो नाही तर 
कसां चालेल? बघा एक अजनू सबब माझ्या दहरव्या 
ममत्राांपासून लाांब राहायचा! But this lockdown 
my green friends are keeping me happy 
and energized. जणु एक नवीन जग तयार 
झालांय माझ्या अवतीभोवती. आधी आला होता खरां 
कां टाळा lockdown चा, पण thanks to 
Amazon, मी सध्या आमचया बाल्कनी मधल्या 
बागेत बरेच प्रयोग करत आहे. ह्या वर्षी मी water 
cultivation पण करून बघतेय रताळी, काांदयाची 
पात व गाजर सोबत. ह्यामशवाय बागेत गवती 
चहा, मेथी, बटाटे, रताळां, आलां, लसूण, झेंडू आणण 

गुलाब असां सगळां लावलांय. काही बबया पेरल्या 
आहेत तर काही भाज्याांचा खालचा भाग ज्यातून 
नवीन ्ोटां झाड जन्माला येतां. ह्या वर्षी 
तुळशीचया बबया पण पेरल्या आहेत. And I am 
keeping my fingers crossed!!  Herbs मध्ये 
को्थांबीर, पुदिना आणण basil लावलाय.  
 खरां साांगू, मी गवती चहा पेरल्या पेरल्या 
रोपां यायची वाट बघत होत.े 3 आठवड्या नांतर 
जेव्हा गवती चहाची ्ोटी ्ोटी रोपां तयार झाली 
ना तेव्हा मी लहान मुलीसारखी उड्या मारत होत.े 
I felt like I gave birth to a new life. सध्या 
आतुरतेने वाट बघतेय wheat grass आणण तुळस 
ह्याांची रोपां यायची. रोज एक नवीन प्रयोग असतो 
माझा. आता मी हातात gloves घालून बाल्कनी 
कडे गेले, कक जयेश डोक्याला हात मारून घेतो!  
काय करणार बबचारा, माझी सांध्याकाळ ही माझ्या 
दहरव्या िोस्ताांसाठी असते ना. कधी कधी तर 
माझा होम ऑकफस चा break पण त्याांचया सोबत 
असतो.  आणण बाकीचा वेळ ऑनलाईन मादहती 
गोळा करण्यात ककां वा झाडाांववर्षयी वाचन करण्यात 
जातो. Probably he is feeling jealous ;-). 
पण तेवढांच प्रोत्साहन िेखील तो मला िेतो.  
 आज आणखीन एक नवा प्रयोग करून 
बनघतलाय. काांदयाचया आणण केळीचया सालाांच 
पाणी तयार केलांय. ह्यात Pottasium, 
Magnesium, Copper इत्यािी असतां ज े
नैस्गगक खताचां काम करतां. एक आठवड्याभरात 
कळेल की हा प्रयोग यशस्वी झाला कक नाही. 
 तर lockdown असल्यामुळे मला नक्कीच 
हा दिवसभरातला अनतररक्त वेळ ममळतोय जो 
normally मी ऑकफस मध्ये ककां वा भटकां तीमध्ये 
घालवत.े आणण हा जो वळे मी माझ्या दहरव्या 
िोस्ताांसोबत घालवतेय त्यातून ममळणारे समाधान 
आणण आनांि मी शब्िात व्यक्त करू शकत नाही. 
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हा माझ्यातला एक नवीन पैलू माझ्यासमोर 
आलाय आणण ह्याचा मी पुरेपूर आनांि लुटत आहे.  
 मला खात्री आहे की ह्या lockdown मुळे 
बऱ्याच लोकाांना माझ्यासारखाच आपला एक जुना 
ा्ं ि नव्या रूपात सापडला असेल. माझ्यासारखीच 

lockdown ची एक गोष्ट्टां तुमचयाकडे सुध्िा 
असेल. आहे ना? अहो मग करा की share, वाट 
कसली बघताय? 
 
  

 
 
 
 

 

लसूण बटाटा  

ममची   
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शेतीचा जमणन प्रयोग! 
- वैभव डोलारे, म्युननक 

हो ! जमगनीत सुदधा शेती करतात!  
 
 जमगनी म्हांटलां की फक्त 
ऑटोमोबाईल आणण इांश्जनीररांग क्ते्राचे नाव 
पुढे येते म्हणून हा खुलासा.  
अथागत, इथल्या वातावरणामुळे इथे वर्षागतले 
फक्त ६-७ मदहनेच शेती करता येते. 
साधारणपणे एवप्रल मदहन्याचया सुरुवातीला 
जेंव्हा दहवाळा सांपून हवामान उबिार 
व्हायला सुरुवात होते तेंव्हा इथले शेतकरी 
भाऊ आपली शेती नाांगरायला घेतात. 
आम्ही म्युननक मध्ये राहायला 
आल्यापासून इथल्या शेती बदिल कुतूहल 
होते. ऑकफसला जाण्याचया रस्त्यावर 
हायवेचया कडेला वेगवेगळया मदहन्यात 
वेगवेगळे पीक उगवलेले दिसत असे. एवप्रल 
ची सुरुवातच वपवळयाजिग मोहरीचया  
 फुलाांनी होत असे. त्यानांतर 
मदहन्याभराचया अांतराने पालेभाज्या आणण 

इतर भाज्या, गहू, barley, मका अशी वपकां  
बिलत जाऊन ऑक्टोबर मध्ये फक्त उरले 
सुरले गवत हेच 'पीक' दिसे. हो, 'गवत' हे 
सुदधा इथे एक महत्वाचे पीक मानले जाते 
कारण त्यावर वर्षगभराचा पशुउदयोग 
अवलांबून असतो. पशुउदयोग म्हणजे िधू 
आणण िगु्धजन्य पिाथग आणण अथागतच 
माांस आणण meat products. शेतीचया 
व्यवसायात बव्हेररया हे राज्य जमगनीत 
सवागत आघाडीवर आहे. Strawberry आणण 
Asparagus (शतावरी - ज्याला जमगन 
भारे्षत Spargel असे म्हणतात) याांचा 
स्वतांत्र उल्लेख करायला हवा. कारण या 
िोन वपकाांबाबत जमगन लोकाांची भावना 
आपल्याकडचया आांब्याांचया मसझनबाबत 
जशी असते अगिी तशीच आहे! Spargel 
चया मसझन मध्ये जर ते भरपूर प्रमाणात 
खायला ममळाल े नाही तर माणसां अगिी 
वेडीवपशी होतात! जमगनीत शेतीची कष्ट्टाची 
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कामे करायला पुरेसे मनुष्ट्यबळ नाही 
म्हणून मग पूवग यूरोपातील काही तुलनेने 
गरीब असलेल्या िेशातील शेतमजूर इथे 
हांगामी स्वरूपात येतात. अत्याधुननक आणण 
याांबत्रक पदधतीने शेती होत असली तरीही 
शेवटी मानवी हाताांची गरज असतेच. 
ववशेर्षतः पीक लागवड आणण कापणीचया 
वेळेस त्याांची अ्धक गरज भासते. 
आपल्याकडे जस े उसतोडणी कामगार 
राज्यभर कफरतात अगिी तसेच! 
आपल्याकडे जसे या ववर्षयावरून राजकारण 
होते तसेच पण अगिी अल्प प्रमाणात ह्या 
'युरोवपअन हांगामी शेतकामगाराांचया' 
बाबतीत सुदधा सुरु असते. (हे साा्ं गतले 
म्हणजे कसे आपल्याला बरे वाटते!) 
 
 प्रस्तावना थोडी लाांबलीच! पण 
जमगनीत शेती होते आणण ती कशी करतात 
हे कळण्यासाठी हे गरजेच ेहोते. 
 
 तर साांगायचा मुदिा हा की 
शहराजवळ ज्याांची शेती आहे त्यातील काही 
चतुर शेतकरी आपल्याकडे असलेल्या भरपूर 
शेतीचा खूप चाांगला व्यावसानयक उपयोग 
करतात. शेतीचा साधारण अधाग भाग स्वतः 
कडे ठेवून त्यात त्याांना हवे ते पीक 
काढतात. उरलेल्या अध्याग भागाचे साधारण 
हजार - िोन हजार चौरस फुटाांचे अनेक 
तुकडे पडतात. हे तुकडे मग शहरात 
जवळपास राहणाऱ्या 'हौशी' शेतकऱ्याांना 
भाडे तत्वावर िेतात. या जममनीचया 
तुकड्यात ८०% भागात शेतकरी भाऊ 
स्वतः तफे २०-२५ वेगवेगळया भाज्याांची 
पेरणी करून िेतो आणण उवगररत २०% भाग 
नाांगरून तयार करून िेतो. या भागात 
तुम्हाला हव्या त्या इतर भाज्या लावता 
येतात. एवप्रलचया सुरुवातीला तुम्हाला एक 

कॉन्रॅक्ट करावे लागते आणण मग 
ऑक्टोबरचया शेवटपयतं जममनीचा तो 
तुकडा पेरणी केलेल्या भाज्याांसदहत तुमचया 
'हांगामी' मालकीचा होतो! 
 माझा म्युननक मधील ममत्र अदवैत 
खरे गेली २ वरे्ष ह्या 'हौशी शेती' चा प्रयोग 
करत आहे. त्याने मागचया वर्षी जेंव्हा ही 
मादहती दिली तेंव्हाच मी ठरवले होते की 
पुढचया वर्षी आपणही हा प्रयोग करून बघू 
या. अदवैतचया घरी भारतात शेती नाही 
पण मुलाांना शेती बदिल मादहती व्हावी, 
थोड्याफार शारररीक श्रमाांची सोय व्हावी 
आणण वीकएांडला जाण्यासाठी एक हक्काच े
दठकाण असावे या उदिेशाने त्याने ही शेती 
करायची ठरवली. िसुरा ममत्र डॉ. प्रवीण 
पाटील हा तर अस्सल शेतकरी. अांमळनेर 
जवळ असलेल्या त्याचया गावी भरपूर शेती 
आहे. त्याचे वडील, भाऊ नतथे उत्तम प्रकारे 
शेती करतात. त्यानेही आपल्या मुलाांसाठी 
आणण स्वतः ला गुांतवून ठेवण्यासाठी यात 
सहभागी होण्याचे ठरवले. मग आम्ही 
नतघाांनी ममळुन शेतीचा एक तुकडा घेतला 
आणण आमची शेती सुरु झाली! अथागतच, 
नतघाांचया 'होम ममननस्टसग' चा या ननणगयात 
आणण त्याही पेक्ा ननणगयाचया 
'अांमलबजावणीत' महत्वाचा वाटा होता. 
योगायोगाची गोष्ट्ट म्हणजे माचग-एवप्रल 
मध्ये कोरोनाचे सांकट आले आणण त्यामुळे 
बाहेर कुठे जाण्यावर ननबधं आले. पण 
शेतावर जाऊन नतथे एकत्र येण्यास मात्र 
काही अडथळा नव्हता. उलट आठवड्यातून 
२-३ वेळेस शेतावर गेल्याने आपण 'लॉक 
डाऊन' मध्ये आहोत ह्याची फारशी जाणणव 
झाली नाही.  मला मात्र माझ्या घरी 
औरांगाबािला आणण ववशेतः बाजार सावांगी 
- श्जथे आमची शेती आहे - ही बातमी कशी 
साांगावी हा प्रचन होता. कारण सगळेजण 
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हेच म्हणाल ेअसते - पहा, घरचया शेतीत 
कधी लक् घातले नाही आणण आता 
जमगनीला िसुऱ्याची शेती 'बटईने' करतोय! 
(आमचया भागात िसुऱ्या कुणाची शेती 
वावर्षगक भाडेतत्वावर घेण्यासाठी 'बटई' हा 
ववमशष्ट्ट शब्ि आहे).  
 

  
 असो. शेती सुरु झाली आणण 
त्याबरोबरच अनेक गमती जमती सुदधा! 
सुरुवातीचे २-३ आठवडे काहीच उगवल े
नाही. आम्ही आपले शेतावर जायचो, पाणी 
टाकायचो आणण काही उगवले आहे का ते 
बघून परत यायचो. शेतकरी मालकाने त्या 
जागेत पाण्याचे ४-५ टँकर, पाणी टाकायला 
झाऱ्या, शेतीची अवजारे, एक ् ोटीशी खोली 
- ज्यात २-३ टेबल-खुचयाग, बाहेर १-२ मोठे 
बाक आणण टेबल अशी व्यवश्स्थत सोय 
करून ठेवलेली होती. आमचया 

सारख्याच जवळपास ५० हौशी शेतकऱ्याांनी 
जममनीचे तुकडे भाड्याने घेतले होते. 
शेतकरी भाऊां नी वेगवेगळया भाज्या - ज्यात 
काांिे, बटाटे, कोबी, बीट, मुळा, गाजर, 
पालक, beans, Zucchini आणण इथल े
अनेक प्रकारचे सॅलड लावून दिले होते. 
आम्ही आमचया २०% भागात मग टोमॅटो, 
मसमला ममरची, लाल भोपळा, वाांगे, काकडी 
वगैरे लावले. सवागत दहट ठरली ती आम्ही 
लावलेली मेथी! इथ ेमेथी सुपरमाकेट मध्ये 
ममळत नाही त्यामुळे ह्या घरचया मेथीने 
उन्हाळयात मजा आणली. मशवाय 
को्थांबीर, पुदिना वगैरे सुदधा लावले. 
 इथे उन्हाळयात बरेचिा पाऊस 
पडतो. जून-जुलै मदहना उन्हाचा, त्यामुळे 
पाणी टाकण्यासाठी नेहमी जावे लागले. 
एक-िोनिा चाांगला पाऊस झाला आणण 
जममनीत प्रचांड तण उगवल.े आमची खरी 
शेती इथूनच सुरु झाली! तण काढणे हे 
अनतशय कष्ट्टाचे आणण श्जककरीचे काम. 
एक तर खाली बसून/वाकून काम करण्याची 
सवय रादहलेली नाही, त्यात शेतातले अनेक 
प्रकारचे ककडे हातापायाला चावायचे! त्याही 
पेक्ा गम्मत तेंव्हा झाली जेंव्हा आम्ही तण 
समजून बटाट्याची एक आक्खी राांगच 
उपटून टाकली! नशीब िोन राांगा होत्या 
म्हणून थोडेफार बटाटे रादहले! 
 
 एकूण या प्रयोगात बऱ्याच गोष्ट्टी 
कळल्या. कोणती भाजी ककती दिवसात 
उगवते, कोणत्या भाजीला ककती पाणी 
दयावे लागते, कोणत्या रोपाांना आधार 
दयावा लागतो, कोणत्या भाज्याांवर लवकर 
कीड पडते वगैरे वगैरे. या सहा मदहन्याांचया 
काळात ववववध प्रकारचया भाज्या थोड्याच 
काळात वपकवता येतात. जममनीत फारसा 
कस नसतो त्यामुळे पुन्हा सगळे सांस्कार 
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करून पेरणी केल्यानांतरच िसुरे पीक 
उगवते. मशवाय शेतकरी भाऊां चया 
सूचनेनुसार कोणतीही रासायननक खते 
ककां वा कीटकनाशके वापरण्यावर पूणग बांिी 
होती.  लाल मुळा खूप लवकर उगवतो, 
Zucchini एकिा यायला लागली की इतकी 
येते की त्याचे काय करावे असा प्रचन 
पडतो. (मी गमतीने नतला 'अजरामर 
Zucchini’ असे नाव दिल े आहे!) दहरवे 
टोमॅटो इथल्या सुपरमाकेट मध्ये ममळत 
नाहीत पण लाल टोमॅटोचे मात्र ५-१० प्रकार. 
त्यामुळे आम्ही लावलेल्या टोमॅटोचया 
झाडावर आम्ही टोमॅटो लाल होऊच दिले 
नाहीत! िोन-तीन मदहने दहरव्या टोमॅटोची 
चटणी आणण भाजी! एक-िोन वेळेस शेतात 
जाऊन भोजनाचा आनांि सुदधा घेतला. 
 आमचया एका बाजूचा हौशी 
शेतकरी म्हणज े एक फ्रें च जोडपां आणण 
त्याांचे लहान मूल तर िसुऱ्या बाजुच े
स्पॅननश कुटुांब! जमगन शेतकरीही बरेच होते. 
ते जमगन आहेत हे त्याांचया शेती कडे 
बघूनच लक्ात यायचे! प्रत्येक गोष्ट्ट 
मशस्तबदध! मला वाटतां की शेतातला 
भाजीपाला सुदधा जमगन मशस्तीला घाबरुन 
अगिी ओळीत आणण मापात उगवत 
असावा! प्रत्येकाने त्या २०% मोकळया 
जागेत आपल्या आवडीनुसार भाजीपाला 
लावला होता. काहीांनी ्ान फुलाांची राांग 
लावली होती. त्यातल्या झेंडूचया फुलाांची 
राांग बघून तर थेट आपल्याकडे िसऱ्याचया 
सुमारास शेताांचया कडेला दिसणारे दृचय 
आठवले. शेताचा 'बाांध मारण्याचा' थोडासा 
प्रकारही बघायला ममळाला! आमचया 
शेजाऱ्याने सूयगफुल बाांधावर लावून आमचया 
भागावर थोडे अनतक्रमण केले होते. त्यानेच 
बाांधावर को्थांबीर लावली. को्थांबीर 
गुढगाभर वाढली तरी तोडणीचा पत्ता नाही. 

आमचया भागातली को्थांबीर काही नीटशी 
उगवली नव्हती. आमचा जीव तुटायचा. 
शेवटी एक दिवस त्याला साां्गतलेच की 
बाबा ही को्थांबीर कोवळी असताांनाच 
तोडायची असते. त्यावर तो म्हणाला की 
को्थांबीर आम्ही खात नाही - आम्ही तर 
नांतर येणाऱ्या 'Coriander seeds’ ह्या 
spice ची वाट बघतोय! 
 
 तर अशा प्रकारे आम्ही ह्या 
वर्षीचया आमचया शेतीचया प्रयोगाचया 
शेवटचया टप्प्यात आहोत. शेतात आता 
मुख्यतः कोबी प्रकारातील एक-िोन भाज्या, 
टोमॅटोची एक-िोन रोपां, भोपळयाची 
खुरटलेली वेल, अजरामर Zucchini आणण 
जममनीखाली िडलेले भरपूर (?) बटाटे उरले 
आहेत. जममनीखालचया बटाट्याचा खश्जना 
एकिा काढला की आमचा प्रयोग सांपणार! 
त्यानांतर मग जमा-खचागची गोळाबेरीज 
करायची आणण पुढचया मसझनची वाट 
बघायची! 
 
 शेतीचया ह्या प्रयोगात फायिा 
झाला का नुकसान हा ववर्षय नाहीच. काही 
अनुभव पैचयात मोजायच ेनसतात! 
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मोती 
- अनघा महाजन, स्टुटगाटण 

 
्ाया्चत्र सौजन्य इांटरनेट 

 
 बस स्टॉपजवळ एक मोठां 
कडुमलांबाचां झाड होतां. त्या झाडाचया 
बुांध्याचया खड्ड्यात एका कुत्रीने वपल्लां 
घातली होती. झाडाची सावली त्याांचां 
उन्हापासून सांरक्ण करत.  शाळेतून 
येताना व जाताना त्या वपल्लाांना बघणां हा 
माझा रोजचा कायगक्रम झाला होता. ती कुत्री 
गुरगुरून मला त्याांचया जवळ जाऊ िेत 
नसे. जवळ जवळ एका आठवड्याने 
वपल्लाांनी डोळे उघडले व ती वपल्लां इकडे 
नतकडे चालू लागली. एव्हाना डब्यातील 
उरलेली पोळी व बबश्स्कटे कुत्रीला खाऊ 
घालून नतचयाशी माझी थोडी मैत्री जमली 
होती. आता ती गुरगुरत नसे. एक 
मदहन्यात ही वपल्लां शेपटी वर करून 
सैरावैरा पळू लागली होती. आम्ही सवग मुलां  

त्याांचया भोवती घोळका करून रोज खळूे 
लागलो. घरी येऊन आईला कुत्र्याचया 
वपल्लाांचया गोष्ट्टी साांगायचो.  
 या सवग वपल्लाांमध्ये एक भुऱ्या 
रांगाचां वपल्लू माझां लाडकां  झालां होतां. त्याचा 
भुरा रांग आणण काळेभोर डोळे मला खूप 
आवडायचे. मी बसमधून उतरताना दिसले, 
की ते पळत यायचां आणण अांगावर उड्या 
मारू लागायचां. बसस्टॉपपासून घर िहा 
ममननटाांचया अांतरावर होतां.  
 एके दिवशी घरी जाताना हे भुरां 
वपल्लू मागे पळत पळत आलां. ककतीिा बस 
स्टॉपवर सोडलां तरी परत मागे मागे येत 
होतां. शेवटी त्याला उचलून मी घरीच घेऊन 
आले. वपल्लू हातात बघताच आई रागावली, 
"हे काय उचलून आणलेस ग! कोण 
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साांभाळणार याला आता? तुम्ही सगळे काही 
मला कमी आहात का? अजनू या वपल्लाला 
कुठे ठेवू? तुम्ही शाळेत जाणार रोज, मग 
याला कोण बघणार?" 
 माझा चेहरा रडवेला झाला. 
वपल्लाला खाली सोडताच ते आईचया 
पायात घुटमळू लागलां. आईचे पाय चाटून 
कुई कुई आवाज काढू लागलां. शेवटी आईने 
त्याला िधू पोळी कुस्करून खायला दिली. 
पोटभर खाऊन वपल्लाने मस्त ताणून दिली. 
आणण त्या दिवसापासून हे वपल्लू म्हणजेच 
‘मोती’ आमचया कुटुांबाचा मेम्बर झाला. 
एक वर्षागतच मोतीचे एका "हँडसम डॉग" 
मध्ये रूपाांतर झाले. मोती आमचयाच 
घराचीच नव्हे तर सोसायटीतील सवगच 
घराांची राखण करत असे. फेरीवाल्याांना 
घाबरवणां, तसेच नवीन लोकाांवर भुांकणां 
यामुळे आम्ही त्याला "अगँ्री बॉय मोती" 
असे म्हणत असू. मोती आमचया 
सोसायटीत सवांचाच खूप लाडका होता. 
रोज मी शाळेत जाताना सोडायला बस 
स्टॉपपयतं मोती येणारच. कक ककतीिा 
साांगूनही मोती कधीही ऐकत नसे. "मोती 
घरी बस रे.. येऊ नकोस मागे." तरीही तो 
येणारच. रस्त्यात सवग कुत्र्याांशी भाांडण 
करत हा बस स्टॉपपयतं यायचाच. आम्ही 
बसमध्ये चढलो की मग घरी परतायचा. 
 यानांतर एक वर्षांनी मला शाळेत 
जाण्यासाठी नवीन सायकल घेतली होती. 
माझी आता सायकल स्वारी शाळेत जाणार 
होती. मोती बाहेर सज्ज उभा होताच. 
त्याला समजावलां, "मोती प्लीज, आता तरी 
मागे येऊ नकोस.. मी सायकलने शाळेत 
जाणार आहे आजपासून," पण मोती 
आलाच धावत धावत. माझी नवीन 
सायकलवर जाण्याची धडपड, त्यात मोती 
मागे पळतोय, रस्त्यात कुत्री भुांकत होती. 

धडधडत्या ्ातीने कशीतरी शाळेपयतं 
पोहोचले. आता तरी मोती घरी जाईल असां 
वाटलां होतां. तर हा वगागत माझ्यामागे आत 
मशरला. वगागत कुत्रा मशरलेला पाहताच 
एकच मोठा गोंधळ सुरू झाला. मुली उड्या 
मारून बेंचेस वर चढल्या. रडायला, 
ओरडायला लागल्या. बाईंनी मला मोतीला 
घेऊन वगागबाहेर जाण्यास साां्गतले. मी 
बाहेर येताच मोतीही बाहेर आला. बाईंनी 
वगागचां िार लावून घेतलां. मला आता रडू 
आवरलां नाही. मी रडत रडत मोतीवर 
ओरडले. "आत्ताचया आत्ता घरी परत जा 
...माझ्या मागे येऊ नकोस पुन्हा!" 
आमचयावरचया प्रेमापोटी मोती अशा अनेक 
लीला करतच रादहला.  
 अशाच एका घटनेने मोतीचया 
पे्रमळ व प्रामाणणकपणाची ख्याती अजूनच 
वाढली.  
 एकिा आमचया सोसायटीतील िोन 
वर्षागचां लहान मूल त्याचां रोलर घेऊन आईचा 
डोळा चुकवून गेटचया बाहेर पळालां. रोलर 
ढकलत ढकलत ते मेन रोडला आलां. 
िपुारची वेळ असल्याने सोसायटीचया बाहेर 
कोणीही नव्हतां. कोणाचयाही नजरेस न 
पडता हे मूल मेन रोडवर चालू 
लागलां.  मात्र या मुलाची पाठराखण मोती 
करत होता. मुलाचया मागे मोती ननमूट 
चालत रादहला. रस्त्यावर लोकाांना एकटे 
लहान मूल नजरेस पडले. हे मूल नक्कीच 
चुकून घराबाहेर पडलां आहे म्हणून लोक 
थाांबून चौकशी करू लागले. आता मूलही 
कावरांबावरां होऊन रडू लागलां. मोतीने मात्र 
कोणालाही मुलाचया जवळही येऊ दिलां 
नाही. जोरजोरात गुरगुरत तो मुलाची 
राखण करत रादहला. मेन रोडवर चौकात 
मूल, रोलर आणण मोती उभे असलेले 
सोसायटीतील एका व्यक्तीला दिसले. पण 
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मोती जवळ येऊ िेत नव्हता म्हणून त्याने 
मुलाचया घरी जाऊन वतृ्तान्त साां्गतला. 
घरी सवगजण मुलाचया शोधात होतेच. जेव्हा 
त्या मुलाची आई जवळ आली, तेव्हाच 
मोती नतथून हलला व घरी परत आला.  
 मोतीचया प्रामाणणकपणाचे ककस्स े
सवांना परर्चत होऊ लागल.े उन्हाळयाचया 
दिवसात आम्ही रात्री गचचीवर गादया 
घालून झोपत असू. रात्री आकाश व तारे 
बघत बघत ्ान झोप लागायची.  मोती 
िेखील आमचयाबरोबर गचचीचया कोपऱ्यात 
पोत्यावर झोपायचा. घराचया मागचया 
परसातील झाडां बरीच उांच झाली होती. 
बऱ्याच फाांदया गचचीवर पोहोचल्या होत्या. 
गचची गार ठेवण्याचां काम ही झाडां करत 
असत. पहाटे गार हवा सुटायची. त्यामुळे 
पहाटेची झोप अनतशय गाढ लागायची. एके 
दिवशी पहाटे सूयोियाचां थोडांसां ताांबडां 
फुटतच होतां, मोतीचया ववव्हळण्याचा 
आवाज मला ऐकायला आला. कुई कुई 
करत तो बहुिा रडत असावा. मी उठून 
बनघतलां, तर खरांच मोती रडत होता.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 मी सवांना जागां केलां. आईने 
गचचीचा दिवा लावला... आणण बघतो तर 
काय एक मोठा काळा साप गचचीत मरून 
पडला होता. बहुधा झाडावरून तो आला 
असावा. मोतीचया पोटावर सपगिांशाची 
जखम होती. त्याचया तोंडातून फेस येत 
होता. मोती शेवटच े चवास घेत घेत 
आमचयाकडे पाहत होता. त्याचया 
डोळयातून प्रामाणणकपणाच े अश्रू वहात 
होते.  
 मोतीने आमचया सवांचे प्राण 
वाचवण्यासाठी सापाशी झुांज दिली होती, 
पण सपगिांशाने त्याचे प्राण गेले.  
 मूकां  प्राण्याशी अतूट मैत्रीचां नातां 
आजही आमचया मनात कोरलेलां आहे. 
आम्ही सवग कुटुांबीय मोतीच ेकायम ऋणी 
आहोत. माहेरचया घरी गेल्यावर मोतीची 
आठवण आल्यामशवाय राहत नाही. 
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केल्याने होत आहे रे… 
- असमताप बवे, म्युननक 

 
 आपल्या िैनांदिन जीवनातील 
एकसारखेपणा जरी मनावरील ताण थोडा कमी 
करण्यास पूरक असला तरी उत्साह आणण पे्ररणा 
ननमागण करण्यास मारक ठरू शकतो. आपले ा्ंि 
आणण आपल्या सवयी आपला उत्साह कायम 
ठेवण्या मित करु शकतात असे मी अनुभवाने 
साांगू शकतो. आता माझे साांगायचे झाल्यास मी 
अस ेम्हणेन की माझ्या ा्ंिाचे बीज साधारण िहा 
वर्षांपूवी पेरले गेले. माझ्या बायकोला पळण्याचा 
ा्ंि. नतचया शयगतीांसाठी ववववध दठकाणी 

कफरल्यानांतर एक दिवस मी पण पळण्यास सुरवात 
केली आणण हा ा्ंि मी आजपयतं जोपासत आहे. 
आमचया मॅरेथॉन आणण सुट्ट्या ह्याांची आम्ही 
शक्यतो जोडूनच आखणी करतो. म्हणजे पळण े
आणण नव्या नव्या जागाांना भेटी िेणे ह्या िोन्ही 
गोष्ट्टी एकत्र करता येतात तसेच सुट्टी आणण 
पयगटन ह्याांचे कोष्ट्टक माांडता येतां. ह्या माांडणी 
नुसार गेली काही वरे्ष बरीच दठकाण े दहांडून 
झाल्यावर आकफ्रका  
 खांड आमचया रडारवर येऊ लागला होता. 
आकफ्रका खांडात टाांझाननयामध्ये ककलीमाांजारोचया 
पायथ्याशी मॅरेथॉन स्पधाग असते. ही स्पधाग नतचया 
ववशेर्ष जागेमुळे डोंगरावर पळणाऱ्या हौशी 
खेळाडूांमध्ये प्रमसदध आहे. आता ह्या स्पधेत भाग 
घेण्याचे ठरवल्यावर साहश्जकच त्याला जोडून 
एकतर, एका राष्ट्रीय उदयानाला भेट दयावी 
नाहीतर ककमलमाांजारो पवगत सर करावा असे ववचार 
करू लागलो. मादहतीची जमवाजमव करताना अस े
लक्ात आले की ककमलमाांजारोवर चढाई आणण 

ककलीमाांजारो मॅरेथॉन ह्या दवयीच े सांयोगाने 
आयोजन करणाऱ्या बऱ्याच सांस्था आहेत आणण हा 
सांयोग बराच लोकवप्रय पण आहे. झाले तर, आम्ही 
लगेचच अ्धक मादहती गोळा करुन एका जमगन 
सांस्थेबरोबर करार करुन मोकळेपण झालो. हा काळ 
होता नोव्हेंबर २०१८ चा आणण आमचया सहलीच े
दिवस ठरले होते २१ फेबु्रवारी ते ५ माचग २०१९. 
आम्ही जो करार केला होता त्यानुसार आम्ही प्रथम 
ककलीमाांजारोवर चढाई करणार होतो आणण नांतर 
मॅरेथॉन. मला वैयश्क्तकदृष्ट्ट्या हा सांयोग अगिीच 
हाताबाहेरचा वाटत नव्हता. मुळात हा पवगत खूप 
उांच असला तरी ज्याला आपण ताांबत्रक ्गयागरोहण 
म्हणतो ते फारसे इथे करावे लागत नाही. प्रमुख 
अडचण ही हवामान आणण जागेची उांची ही आहे. 
ककलीमाांजारो पवगत जरी ववरु्षववतृ्ताचया काहीसा 
पश्चचमेस असल्यामुळे पवगताचया पायथ्याशी 
हवामान सौम्य असले तरी पवगताची उांची खूप 
असल्यामुळे त्यावर चढाई करताना तुम्हाला पाच 
हवामान क्ेत्रातून जावे लागते. अथागतच कमी 
वेळात बिलणारे वातावरण आणण सतत ववरळ होत 
जाणारां हवेतील प्राणवायूचे प्रमाण ह्या मूळ 
कारणामुळे चढाई थोडी बबकट समजली जाते. हे 
सवग खरां असलां तरी जर तुम्ही वर्षागतील योग्य 
कालावधीची आणण चढाईसाठी योग्य मागागची 
ननवड करु शकलात तर यश फक्त नमशबावरच 
सोडण्याची गरज पडत नाही. आणण हो, 
ह्याचबरोबर सामान्य मानमसक आणण शारीररक 
स्वास्थ्य ककती महत्त्वाचे आहे हे सुज्ञास साांगणे न 
लागे! हे सगळे मादहती असल्यामुळे ्गयागरोहणाची 
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तयारी करण ेअपेक्षक्त होते परांतु फावला वेळ ना 
ममळण ेआणण खराब हवामान ह्या िोन चावून 
चोथा झालेल्या परांतु खऱ्या (!) कारणाांमुळे आम्ही 
्गयागरोहणाची मनाला पटेल अशी तयारी करु 
शकलो नाही. पण ‘हेही नसे थोडके’ चया चालीवर 
मॅरेथॉनची जय्यत तयारी करून शारीररक क्मता 
मात्र वाढवली होती.  
 सहलीचया तीन आठवडे आधी आम्ही 
ववमानाची नतककटे कायम केली आणण सहलीचे पूणग 
पैसे भरले. आता सगळया गोष्ट्टीचे जोखमीने 
ननयोजन करणे सुरु झाले. ममळेल त्या मागागने 
अ्धक खोलात जाऊन मादहती गोळा करणे सुरु 
झाले. ह्या कामी YouTube! तसेच इतर 
सांकेतस्थळाांचा उपयोग झाला. इतर लोकाांचया 
अनुभवातून बऱ्याच गोष्ट्टीांची मादहती ममळाली. 
एरवी एवढी मादहती गोळा करण्याची गरज नसते 
परांतु ही सहल जरा जोखमीची असल्यामुळे 
अनपेक्षक्त गोष्ट्टी घडू नयेत म्हणून जरा जास्त 
वेळ खचग करून सहलीच ेननयोजन करणे भाग होते. 
आमचया जमगन सांस्थेने सहलीची जय्यत तयारी 
केलीच होती. प्रत्येकाने बरोबर नेण्याचया गोष्ट्टीांची 
मोठी यािी आणण सहलीचया प्रत्येक दिवसाच े
ननयोजन ह्याची ् ोटी पुश्स्तकाच आम्हाला िेण्यात 
आली होती. आकफ्रकेत जाताना टोचून घ्याव्या 
लागणाऱ्या लशी, बरोबर ककती अमेररकन डॉलर 
घ्यायचे तसेच कुठल्या गोष्ट्टीांचा ववमा घ्यावा ह्या 
सांबांधी बरीच मादहती त्यात होती. त्या पुश्स्तकेत 
नमूि केलेल्या सगळया तपशीलवार सूचना पाळून 
आम्ही सहलीचया िोन दिवस आधीपासून बॅगा 
भरायला सुरवात केली. आमचया आयोजनानुसार 
आमची सोय एका ररसॉटगमध्ये केली होती आणण 
नतथेच आमचा प्रमुख मुक्काम होता. नतथून पुढे 
आम्ही ककलीमाांजारो आणण इतर दठकाणी तसेच 
मॅरेथॉनसाठी बाहेर पडणार होतो. त्यामुळे 

ववमानाचया प्रवासासाठी आम्ही नेहमीचयाच बॅगा 
ननवडल्या की ज्या आम्हाला चेक-इन करता येतील 
आणण िोन पाठीवर घेण्याचया बॅगा की ज्या आम्ही 
्गयागरोहणासाठी वापरणार होतो त्या आम्हाला 
केबबनमध्ये ठेवता येतील. सामानाची अशी वगगवारी 
केली आणण ते बॅगाांमध्ये असे ववभागले की जरी 
आमचे सामान ककमलमाांजारोचया ववमानतळावर 
पोहचायला उशीर झाला तरी आम्हाला ठरल्या 
वेळेनुसार सवग गोष्ट्टी सुरु करता याव्यात. आमचया 
हमालाांचया बरोबर िेण्यात येणाऱ्या आमचया ववशेर्ष 
बॅगा (डफल) आम्ही नेहमीचया प्रवासाचया 
बॅगाांमध्ये भरल्या. आमचया प्रमुख बॅगा ररसॉटगवर 
ठेवून डफल आणण पाठीवरचया बॅगा घेऊन 
्गयागरोहण करण्याचां आम्ही ननयोजन केलां. तसां 
पादहलां तर ककलीमाांजारोचया पायथ्याशी 
्गयागरोहणासाठी लागणाऱ्या सवग गोष्ट्टी उसन्या 
घेता येतात अथागत बूट सोडून. ह्या मादहती आधारे 
आम्ही आमचे ्गयागरोहणाच े बूट पायात घालूनच 
ववमानात बसण्याचा ननणगय घेतला. मनातून आता 
आम्ही आमचया काहीचया साहसी सहलीसाठी तयार 
झालो होतो!   
 प्रवासाचया पदहल्या दिवशी आम्ही अगिी 
ब्रह्म मुहूतागवर घर सोडले. आमची पदहली 
ववमानाची वारी होती म्युननक 
ते ऍमस्टरडॅम.  ऍमस्टरडॅम येथे िोन तास 
मुक्काम करुन पुढे ववमानाची वारी होती थेट 
ककलीमाांजारो पयतं. िोन्ही ववमाने वेळेवर सुटली 
आणण चेक-इन प्रसांगी सुिैवाने काहीही अडचणी 
आल्या नाहीत. मजेशीर बाब म्हणजे ऍमस्टरडॅम 
वरून ननघालेले ववमान ककलीमाांजारोला जाताना 
परत म्युननकवरूनच जाते. असो.. ते अांतर पार 
करण्यासाठी साधारण साडे आठ तास लागतात. 
KLM चे ते ववमान ककलीमाांजारो पयतं जाते नतथ े
अधागतास थाांबून पुढे ते िार-ए-सलाम पयतं जात े
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आणण इांधन भरुन परत आले त्या मागागने परत 
ऍमस्टरडॅम पयतं जाते. आम्ही ककलीमाांजारो 
ववमानतळावर पोहचायला सांध्याकाळचे सात 
वाजले. ववमानतळावर मोकळया हवेत थोडे चालून 
आम्ही ववमानतळाचया आतल्या ववभागात आलो. 
नतथे वेगवेगळया सांथाांचे प्रनतननधी आपापल्या 
प्रवाशाांना एकत्र करून, त्याांची कागिपत्रे एकत्र 
करून गठ्ठ्याने प्रवासी श्व्हसा ममळवत होते. 
आमचया सांस्थेचा प्रनतननधी नतथे नव्हता म्हणून 
आम्ही स्वतःच राांगेत उभे राहून प्रवासी श्व्हसा 
ममळववला. सुिैवाने आमचे सामानही वेळेवर 
ववमानतळावर पोहोचले होते. सामान घेऊन 
ववमानतळाबाहेर पडताच आमचया नावाची पाटी 
घेऊन उभा असलेला आमचया सांस्थचेा प्रनतननधी 
पण दिसला आणण थोडेसे हायसे वाटले. त्याने 
व्यवस्था केलेल्या जीपमध्ये बसून आमचा 
आमचया मुक्कामस्थळी जाण्याचा प्रवास चालू 
झाला. त्या एक तासाचया प्रवासात रस्त्याचया 
आजू बाजचूी ्ोटी ्ोटी गावे आणण त्यातली घरे 
पाहताना भारतातील एखादया खेड्यातून जातो 
आहोत असे वाटत होते. आम्हाला आमचया 
मुक्कामस्थळी पोहोचायला रात्रीचे नऊ वाजले होते. 
आम्हाला वपण्याचया पाण्याचया बाटल्या िेण्यात 
आल्या. पुढचा दिवस आराम करण्यासाठी मोकळा 
ठेवण्यात आला होता. िसुऱ्या दिवशी सांध्याकाळी 
पूणग सहलीची मादहती िेण्यात येईल असे आम्हाला 
कळवले गेले. आमचया राहण्याची सोय बरीच 
चाांगली होती. मोठ्या हवेशीर खोल्या, मोठे पलांग 
आणण मच्रिाण्या, गरम पाणी सगळे व्यवश्स्थत 
होते. िसुऱ्या दिवशी नाचता करायला गेलो तेव्हा 
त्या ररसॉटगचा पररसर बनघतला. फारच सुांिर 
पररसर, मोठा पोहण्याचा तलाव, आराम करता 
येईल अशी बसण्याची सोय आणण चाांगल्या दिवशी 
लाांबवर आकाशात दिसणारा ककलीमाांजारो पवगत. 

फारच नयनरम्य पररसर होता. त्या दिवशी ठरल्या 
प्रमाणे सांध्याकाळी जेमसका नावाची सांस्थचेी 
स्थाननक प्रनतननधी आम्हाला पूणग सहलीची सखोल 
मादहती िेऊन गेली. आम्ही ककमलमाांजारोवर 
(ककलीवर) चढाईसाठी "मरांगु" मागग ननवडला होता. 
ह्या मागागने तुम्ही ककलीवर जायला सहा दिवस 
लागतात. ह्या मागागची खामसयत अशी की ह्याच 
एका मागागवर कायमचया पक्क्या झोपड्या बाांधल्या 
आहेत. त्यामुळे तुम्ही िर रात्री झोपण्यासाठी स्वतः 
तांबू बरोबर नेण्याची गरज नसते. ह्या एका 
कारणामुळे हा मागग "सोपा" मागग म्हणून मानला 
जातो आणण बरेच वयस्कर लोकां  हा मागग 
चढाईसाठी ननवडतात आणण बऱ्याच वेळा असफल 
होतात. त्यामुळे हा मागग "सोपा" पण एकुणात यश 
सांपािनाची टक्केवारी कमी असलेला आहे. ह्या 
मागागचे अजून एक वैमशष्ट्ठ्य म्हणजे ज्या रस्त्याने 
तुम्ही वर जाता बऱ्याचअांशी त्याच रस्त्याने तुम्ही 
परत खाली येता. ककलीमाांजारो पवगत ककलीमाांजारो 
प्रािेमशक उदयानाचा प्रभाग आहे आणण आधी 
उल्लेख केल्याप्रमाणे ह्या प्रचांड भूभागात पाच 
हवामान क्ेत्रे अनुभवता येतात. सखल भागातलां 
"बुशलँड" क्ेत्रां ते पाच हजार मीटर उांचीवरील 
"ध्रुवप्रिेशी" अनतशीत क्ेत्र. खालचया सखल भागात 
िक्षक्ण गोलाधागमुळे सौम्य वातावरण अनुभवता 
येतां पण जसे जसे तुम्ही वर चढत जाता तसे तसे 
आजुबाजुचा पररसर, प्राणी, पक्ी, झाडे बिलू 
लागतात. सौम्य वातावरणातून तुम्ही काही 
तासातच बाहेर पडता आणण पावसाचया जांगलात 
प्रवेश करता. त्यापुढचया काही तासातच तुम्ही इतर 
वातावरणाचया क्ेत्रातून प्रवास करत ज्या उांचीवर 
झाडे उगवत नाहीत नतथे पोहचता. इथे एक नमूि 
करावेसे वाटते की "ककली" हा मुक्त पवगत आहे, 
पवगतराांग नाही. एकाच मुक्त पवगतावर पाच 
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हवामानक्ेत्रे असतील तर त्याची उांची कशी 
झपाट्याने वाढत असेल ववचार करा.  
 जेमसकाने साा्ं गतल्या प्रमाणे आम्ही 
िसुऱ्या दिवशी सकाळी बरोबर नऊ वाजता 
आमचया डफल बॅग्स आणण पाठीवरचया बॅगा घेऊन 
तयार होतो. आमचया मागगिशगकाांनी आम्हाला 
वेळेवर जीपमध्ये बसवलां आणण मरांगु गेट पयतं 
नेले. मरांगु गेटवर आम्हाला आमचया पूणग गटाशी 
ओळख करून िेण्यात आली. आमचया गटात िोन 
मागगिशगक, एक आचारी, एक वाढपी आणण पाच 
हमाल होते आणण आम्ही नतघे ्गयागरोहक! 
प्रथमिशगनी ह्या गटाची बाांधणी जरा व्यथग वाटली 
पण थोड्याच वळेात त्यामागील गरज आणण कारण े
समजली. ककलीमाांजारो पवगत ककलीमाांजारो 
प्रािेमशक उदयानाचया प्रशासनाखाली येतो आणण 
त्या उदयानात पयगटनाचे ननयम आहेत आणण 
बागेत येणाऱ्या सवांना त्या ननयमाांचे काटेकोरपण े
पालन करावां लागते. उिाहरणाथग, प्रत्येक गटाची 
रचना ्गयागरोहकाांचया सांख्येवर आवलांबून असते. 
हमाल फक्त पांधरा ककलो वजन वाहून नेऊ 
शकतात. हमाल शक्यतो वेगळया मागागने आणण 
अ्धक गतीने चढाही करतात. बऱ्याच वेळेला 
तुमची आणण हमालाांची भेट फक्त सुरवातीला 
आणण एकिा शेवटी एवढीच होते. आचारी सुदधा 
दिसत नाही. तुम्ही फक्त तुमचे मागगिशगक आणण 
वाढपी ह्याच नतघाांना भेटता.  आम्हाला लाभलेले 
मागगिशगक बरेच अनुभवी होते. मागगिशगक 
बनण्यासाठी त्याांना प्रमशक्ण घ्याव े लागते. 
प्रमशक्णात त्याना ववववध पररश्स्थतीमध्ये लोकाांना 
कसे साांभाळावे ह्याच ेमशक्ण त्याांना दिलेले असते. 
सवगसामान्यपणे मागगिशकग  हा मागगिशगक बनण्या 
आधी हमाल, वाढपी, किा्चत आचारीसुदधा असा 
प्रवास करत असतो. त्यामुळे मागगिशगक हे स्वतः 
ककली पवगतावर वेगवेगळया ऋतूांमध्ये अनेक वेळा 

जाऊन आलेले असतात आणण त्याांचा अनुभव 
िाांडगा असतो. प्रािेमशक उदयानसुदधा सगळया 
पररश्स्थतीमध्ये सवांना मित करण्यास सज्ज 
असते. स्रेचेसग, गाड्या आणण प्रसांगी हेमलकॉप्टसग 
घेऊन ्गयागरोहकाांचा बचाव आणण सुटका 
करण्याचया सुववधाांनी ही बाग नेहमी सज्ज असते. 
मागगिशगक नेहमीच मोबाइल फोन बरोबर ठेवतात 
आणण गटातील इतराांशी सांवाि साधू शकतात तसेच 
बागेचया प्रशासकीय अ्धकाऱ्याांशी सांवाि साध ू
शकतात. पायापासून ते मशखराांपयतंचा हा प्रवास 
अनेक टप्प्यात पूणग करता येतो तसेच प्रसांगी 
पररश्स्थतीनुसार ननयोजनात थोडे फेरफार करुन 
प्रवास कमी अथवा लाांबवता येतो, अथागत 
मागगिशगकाांनी तसे सुचवले तरच हे शक्य असते. 
तुमचया गटातील सवग मितनीसाांचा पगार हा 
प्रािेमशक उदयानाांनी ठरवलेला असतो तरीही 
रीतीप्रमाणे (अमेररकन पयगटकाांची कृपा) तुम्ही सवग 
मितननसाांना टीप िेणे अपेक्षक्त असते. प्रत्येक 
मितननसाला त्याचया कामाचया प्रमाणात काही 
ककमान रक्कम अनौपचाररकररत्या आधीच ठरवून 
ठेवलेली असते. मागगिशगकाांना अथागतच सवागत 
जास्त टीप िेण ेअपके्षक्त असते. त्यानांतर आचारी, 
वाढपी आणण नांतर हमाल. आपण शक्यतो हे पैसे 
(अमेररकन डॉलसग) वेगवेगळया पाककटात आधीच 
ठेवून दिलेले बरे. हे पैसे एकाच पाककटात ठेवून 
शेवटी ते एकाकडे िेऊन, वाटून घ्या वगैरे साांगून 
मितननसाांमध्ये भाांडणां लावून िेऊ नयेत! ह्या 
राष्ट्रीय उदयानात अजून काही मशष्ट्ठाचार पाळावे 
लागतात. उदयानाचया प्रत्येक दवारातून प्रवेश 
करताना तेथील नोंिणीपुश्स्तकेत आपली नोंि 
करावी लागते. ह्या नोंिणीमागे नुसता साांश्ख्यकीय 
हेतू नसून ह्या नोंिी नुसार ह्या उदयानातील 
अ्धकारी आपला अदययावत ठावदठकाणा ठेऊ 
शकतात ककां बहुना ठेवतात. अचानक 
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बिलणारे वातावरण आणण उांची ह्याांचयाकडे बघता 
एवढां करण ेअपेक्षक्तच आहे. 
 पदहल्या प्रवेशदवाराशी नावनोंिणी पूणग 
करुन, िोन चार फोटो काढून आम्ही आमच े
्गयागरोहण चालू केले. पदहला टप्पा होता मरांगु गेट 
ते मांिारा हट. ह्या टप्प्यातील लाल मातीतील 
नागमोडी वाट फारच प्रके्णीय होती. ह्या रेन 
फॉरेस्ट क्ते्रातून जाताना अत्यांत घनिाट झाडाांमुळे 
सूयगककरण े जममनीवर पडण े अवघड झाले होते. 
तापमान साधारण वीस डडग्री होते आणण हवा 
अश्जबात हालत नव्हती. आमचीच पाच जणाांची 
काय ती लगबग चालू होती. साधारण पांचचेाळीस 
ममननटे मागगक्रमण चालू होते. मागगिशगक 
आमचयाशी उत्साहाने बोलत होते आणण वेगवेगळी 
मादहती िेत होते. प्रमुख मागगिशगक आमचया पुढे 
काही पावले आणण त्याचा सहकारी आमचया मागे 
काही पावले असा आमचा प्रवास चालू होता. िोन्ही 
मागगिशगक उत्साही आणण आनांिी प्रवतृ्तीचे होते. 
एका तासानांतर वातावरण अचानक बिलणे सुरु 
झाले. पावसाने अचानक जोर धरला. पावसाची 
तीव्रता बघून आम्ही थोडे गडबडलो. िाट झाडी 
आणण वरून कोसळणारा पाऊस आणण कमी कमी 
होणार प्रकाश. हवामान बिलाने पदहली झलक 
िाखवली होती. आम्ही पटापट रेनकोट चढवले, 
टोप्या घातल्या आणण प्रवास चालू ठेवला. तसे ह्या 
मागागवर तात्पुरते आश्रयस्थान ककां वा ननवारा अशा 
सांकल्पना नाहीत. राष्ट्रीय उदयान हे आरक्षक्त क्ते्र 
असल्यामुळे इथे कमीत कमी मानवननममगत 
अनैस्गगक गोष्ट्टी ठेवल्या आहेत. त्यामुळे त्वररत 
बिलणाऱ्या पररश्स्थतीशी जुळवून घेऊन प्रवास 
चालू ठेवणे हेच शे्रयस्कर. आम्ही आमचा पदहला 
थाांबा जेवण्याचया सुट्टीचयावेळी घेतला. पावसात 
मभजत मभजत जेवण केले आणण परत प्रवास चालू 
केला. िोन एक तासाांनी पावसाची तीव्रता कमी 

झाली आणण आम्ही आमचया पदहल्या 
मुक्कामस्थळी: मांिारा हट जवळ पोहोचलो. 
प्रवेशदवार ओलाांडून पदहल्याप्रथम नावनोंिणी केली 
आणण आमचया हटची ककल्ली ममळवली. पदहला 
टप्पा पार करायला आम्हाला चार तास लागल े
होते. हट बघून आता आनांि होत होता. ह्या हट 
माफक प्रमाणात सुसज्ज होत्या. प्रत्येक हट मध्ये 
चार ते सहा बांकर बेड होते. आमचया हटमध्ये 
आम्ही नतघेच होतो. ह्या ननवासी हट मशवाय इथ े
एक भोजन कक् होता श्जथे सवग ्गयागरोहक 
एकावेळी नाचता ककां वा रात्रीच ेजेवण करायला एकत्र 
येऊ शकतात. प्रत्येक टप्प्यातील हट मध्ये 
तुम्हाला नाचता, िपुारचे जेवण, रात्रीचे जेवण आणण 
चहा असे ममळते. जर तुम्ही दिवसभर ्गयागरोहण 
करत असाल तर तुम्हाला तुमचे जेवण बरोबर 
बाांधून िेतात अन्यथा सगळे खाणवेपण े
भोजनकक्ातच करणे अपके्षक्त असते. आम्हाला 
हट मध्ये सकाळी सकाळी गरमागरम चहा 
ममळाल्यामुळे आम्ही खुश होतो. चहा बरोबरच एका 
मोठ्या भाांड्यात कोमट पाणी तोंड धुवायला दिल े
होते.  हे सवग इथे उपलब्ध आहे हे पाहून आपण 
चैन करत आहोत असे वाटू लागले. आम्ही शक्यतो 
प्रत्येक हट मध्ये सहा वाजता जेवण घेत होतो 
आणण साधारण आठ वाजता झोपायला जात होतो. 
प्रत्येक जेवणात आम्हाला प्रथम सूप आणण बे्रड 
दिले गेले. प्रत्येक वेळी सूप इतके चववष्ट्ट होतां की 
प्रत्येक जेवणात आम्ही सूप िोन िोन वेळेस वाढून 
घेत असू. आमचया आचाऱ्याने आम्हाला कधीही 
ननराश केले नाही. शाकाहारी भोजन उत्कृष्ट्ट होते. 
आचचयागची गोष्ट्ट म्हणज े आकफ्रकन शाकाहारी 
पिाथांमध्ये भारतीय मसाल्याचा वापर होता. 
आमचया पचनासाठी हे चाांगले आहे म्हणून मी 
आणण माझ्या बायकोला असा आहार ममळाल्यामुळे 
खरोखर आनांि झाला.  नेहमीच चाांगल्या िजागच े
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आणण ताजे पिाथग ममळाल्यामुळे आमचे कुणाचेही 
पोट बबघडले नाही. न्याहारीत आम्हाला िमलया, 
इन्स्टांट कॉफी, चहा आणण िोन फळां असायची. 
राहणे आणण जेवण े ह्या मूलभूत व्यवस्था सवग 
झोपड्याांमध्ये समान आहेत.  प्रत्येक हट क्ेत्रात 
शौचालयाची सुववधा आहे. मांिारा आणण होरम्बो 
हट क्ते्रामध्ये शौचालयामध्ये पाणी होत ेपण ककबो 
हटमध्ये नाही! मशखरावर तर शौचालय नाहीतच. 
पण हे सगळे स्वाभाववकच आहे.  ह्या पररसरात 
श्जथे वपण्याचया पाण्याची मारामार आहे नतथे 
शौचालयात काय पाणी खेळते ठेवणार.  
 प्रत्येक जेवणानांतर मागगिशगक आमचया 
टेबलवर येऊन आमचयाशी गप्पा मारायचा. 
आजचा दिवस तुमचयासाठी कसा गेला ह्याची 
चौकशी करून पुढचया दिवसाची आखणी समजावून 
साांगायचा. या बरोबरच तो आरोग्यववर्षयक मादहती 
गोळा करण्याचा एक मनोरांजक कायगक्रम करत 
असे. ते मागगिशगक आमचया रक्तातील 
ऑश्क्सजनची टक्केवारी ऑक्सी मीटर वापरुन 
मोजत असत आणण हृियाचया गतीची नोंि ठेवत 
असत. त्यामशवाय, चक्कर येणे, मळमळणे, 
अशक्तपणा आणण भूक ह्याांचे वगीकृत मूल्यमापन 
करून एक तक्ता भरून घेत असत.  प्रत्येक 
टप्यातील हटमध्ये आमचया कडून िर दिवशी ही 
मादहती िोनिा, एकिा नाष्ट्ट्यानांतर आणण एकिा 
रात्रीचया जेवणा नांतर भरून घेण्यात येत असे. ही 
मादहती सांकमलत केली जात ेजणेेकरून ती उदयान 
अ्धकाऱ्याांना तसेच पयागयाने डॉक्टराांना सािर 
केली जाऊ शकेल. जर आपली काही कारणाने 
पवगतावरून सुटका करण्यात आली तर डॉक्टराांना 
ही आरोग्यववर्षयक मादहती पुरवावी लागते. 
आपल्या सुटका होण्याचया आधीचया पररश्स्थतीचा 
अांिाज डॉक्टराांना यावा ह्या साठी तसेच वदैयकीय 
िाव्याांचा ननपटारा करण्यासाठी ववमा कां पन्याांना ही 

मादहती पुरवली जाते. असेही ककस्से घडले आहेत 
की काही वेळेस वयस्कर ्गयागरोहक मशखर सर 
करतात पण नांतर स्वतःहून परत खाली येण्यास 
नकार िेतात. त्या वेळी राष्ट्रीय उदयानाला स्वतः 
हेमलकॉप्टरची सोय करून त्याांना खाली घेऊन याव े
लागते. त्या वेळी ही आरोग्यववर्षयक मादहती 
उपयुक्त ठरते. असो..  
मांिारा हट क्ते्रात आमची दिनचयाग आमचया 
अांगवळणी पडली. िसुऱ्या दिवशी एकुणात बारा 
कक.मी. चालायच े होते आणण अांिाजे एक हजार 
मीटर उांची गाठायची होती. हा सगळा रस्ता मुरलँड 
ह्या हवामान क्ेत्रातून जातो. पदहल्या दिवशी 
आम्ही पावसाचया जांगलातून गेलो. उांची इतक्या 
हळूवारपणे वाढत होती आणण हवामानाची 
पररश्स्थती आणण सभोवतालची झाडेझुडपे सूक्ष्मपण े
बिलत होती. आम्ही ठरल्याप्रमाणे सकाळी नऊचया 
सुमारास चालायला सुरवात केली होती. रस्ता 
िगडगोटे आणण ्चखल ह्याांनी भरला होता. हळू 
हळू आमचया आजूबाजूची झाडे कमी कमी होत 
होती आणण अ्धक अ्धक मोठे िगड उघडे पडत 
होते. हा रस्ता म्हणजे तुम्ही एखादया 
पाण्याअभावी ओस पडलेल्या ओढ्यामधून चालत 
आहात असे वाटते. किा्चत हे खरेही असेल कारण 
आमचया मागगिशगकाचया साांगण्यानुसार जर इथ े
तुम्ही पावसात अडकलात तर चालताना फार हाल 
होतात. पावसाने एकिा सांततधार धरली की 
ओढ्यातून पाणी जोरात खाली वाहू लागते आणण 
वरती चालत जाणे अवघड होऊन जाते. आमचया 
सुिैवाने इथे आम्हाला पाऊस लागला नाही. पण 
जसे आम्ही ह्या भागातून पुढे गेलो तसे पावसाने 
पुन्हा डोके वर काढले आणण काही क्णाांत पावसाची 
जागा गारवपटीन े घेतली. तोंडावर गारा आपटत 
असताना आणण पुढच ेफारसे नीट दिसत नसताना 
त्या िगडाांचया मधून चालणे एक कसरतच होती. 
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पुढचा एक िीड तास आम्ही मान खाली घालून 
आमचया मागगिशगकाचया मागे एक एक पाऊल 
टाकत शाांतपणे चालत रादहलो.  आता माझे बूट 
पण ओले झाल ेहोते पण मला ओलेत्याने फारकाळ 
चालावे लागले नाही. आम्ही जवळ जवळ आमचया 
मुक्कामस्थळी पोहोचलोच होतो: होरोम्बो 
हटपाशी.  
 नेहमीप्रमाणे पोहचल्यावर आम्ही त्या 
पररसराचे जरा सवेक्ण केले.  होरोम्बो हट भागाच े
क्ेत्र मांिारा हटपेक्ा बरेच मोठे आहे. ह्या हटची 
खामसयत अशी की इथे ्गयागरोहक एक दिवस 
ववश्राांती घेतात. कारण असे की इथून वर हवेतील 
प्राणवायूचे प्रमाण कमी होत जाते. म्हणून 
बिलणाऱ्या वातावरणाची शरीराला सवय करून 
घेण्यासाठी इथे अ्धक वेळ मुक्काम केला जातो. 
इथे एक दिवसाची ्ोटी दरप आयोश्जत करून 
लोकां  थोड्या उांचीवर जाऊन परत खाली येतात 
आणण एक रात्र इथे थाांबून मग पुढचा प्रवास चालू 
करतात. ही हट अशी आहे की इथे वर जाणारे 
्गयागरोहक आणण परतीचया वाटेवरच े ्गयागरोहक 
एकाच हट मध्ये राहतात. ह्याच हट मध्ये तुम्ही 
बऱ्याच रम्य आणण करुण कथा ऐकता आणण 
आपल्या पुढचया प्रवासाबदिल थोडी जास्त काळजी 
वजा ्चांता करू लागता. हीच ती हट की श्जथ े
तुम्ही जास्तीत जास्त लोकाांना भेटता त्याांचयाशी 
बोलता आणण मतै्री करता. 
 यथावकाश आमचे जवेण झाले, 
नेहमीप्रमाणे आरोग्यववर्षयक मादहतीही गोळा 
करण्यात आली आणण आम्हाला पुढचया दिवसाची 
योजना कळली. उदया आम्हाला एका ्ोट्या चार 
पाच तासाांचया भटकां तीला जायचे होते. दठकाण 
होते: झेब्रा रॉक्स! साधारण चारशे मीटरची उांची 
साधारण िोन तासात गाठायची होती. सकाळी नऊ 
वाजता सुरु करून िपुारी लवकर परत येऊन 

ववश्राांती घेण्याचे ठरले होते. आमचया मागगिशगकाांनी 
आम्हाला ननयममत खा प्या आणण ववश्राांती घ्या 
ह्या त्रयीचां सूत्र दिलां होतां. दिवसभर ननयममतपण े
पाणी पीत रहाण े हे इथ े अांगवळणी पडण े फार 
महत्त्वाचां ठरते. आम्हाला तसेही िरोरोज उकळलेल े
पाणी ममळत होतां. सकाळी गरम पाण्याने भरून 
घेतलेला थमोस फ्लास्क सांध्याकाळी हट पयतं 
पोहचेपयतं ररकामा करायचा आणण नतथ े
पोहचल्यावर परत भरुन घ्यायचा असा आमचा 
ननत्यक्रम होता. जेव्हा तुम्ही ह्या उांचीवर वावरत 
असता तेंव्हा तुम्हाला तुमचया खाण्या वपण्याचया 
ननयमाचे काटेकोरपणे पालन करावे लागते. 
अन्यथा अनतशय उांच प्रिेशात प्राणवायूचा िाब 
कमी असल्याने शरीरात प्राणवायूअभावी 
उदभवणारे आजार उदभवू शकतात आणण 
मशखरावर स्वारी करण्याचे तुमचें स्वप्न हे स्वप्नच 
राहण्याची शक्यता असते. एक तर अती उांच प्रिेश 
आणण त्यात वाढलेलें पाण्याचे सेवन त्यामुळे 
तुम्हाला रात्री एक सलग तीन तास झोप लागेल 
तर शप्पत! आता त्या काळयाकुट्ट अांधाऱ्या 
हटमध्ये अडचणीत श्स्लपीांग बॅगमध्ये गुरफटून 
उबिार जागेत झोपलेलां असताना सगळी अांगावरची 
आवरणे काढणे, परत एक एक करत बाहेर प्रचांड 
गारव्यात जाण्यासाठी कपडे चढवणे, त्यातून बाहेर 
पाऊस असेल तर वर रेनकोट घालणे आणण 
हेडलॅम्प घालून अांधाऱ्या असखल पररसरात आज ू
बाजूला ्चत्र वव्चत्र (प्राण्याांचे) आवाज येत 
असताना सांडास शोधणे आणण नतथे गले्यावर 
आपण टॉयलेट पेपर ववसरलोय हे कळणे वगैरे 
मज्जा तुम्हाला रात्रीतून एक िोनिा तरी 
अनुभवायला ममळतेच! मागगिशगकाांनी साां्गतलेल्या 
प्रत्येक गोष्ट्टीचे पालन करण ेआणण पालन करताना 
ककां वा केल्याने ननमागण होणाऱ्या अडचणीशी पटकन 
जुळवून घेणे आणण उत्साहाने िसुऱ्या दिवसाची 
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वाट पाहण ेह्यातच तुमचया मोदहमेच ेयश िडलेल े
आहे असां म्हटलां तर फारसे वावगे ठरणार नाही. 
उांच प्रिेशात वावरताना तुमची भूक कमी होते पण 
िरोरोज ककमान पाच तास चालणे झाल्यामुळे 
तुमचया शरीराला अन्नाची गरज जास्त असते 
त्यामुळे भूक नसली तरी िोन घास जास्त खाण े
इष्ट्ट असते. आमची झेब्रा-रॉक्स सहल चाांगली 
झाली. सहली मागचा प्रमुख उदिेश होता अचानक 
वाढलेल्या उांचीशी जुळवून घेणे आणण आणण 
शरीराला थोडी जास्ती ववश्राांती िेणे. अजून तरी 
आम्हा िोघाांना अनत उांच प्रिेशात वावरताना 
हवेतील प्राणवायूचे प्रमाण कमी असल्यामुळे होणारे 
िषु्ट्पररणाम जाणवत नव्हते आणण ते प्रत्येकाला 
जाणवतातच असेही नाही. त्यामुळे ह्या ्ोट्या 
सहलीमागचा उदिेश आमचयासाठी सफल झाला 
होता. तसेच दिवसभर भरपूर ऊन असल्यामुळे 
आम्ही िोन दिवस मभजललेे सगळे कपडे आणण 
बूट ्ान उन्हात वाळवून घेतले.  
 ्गयागरोहणाचया चौथ्या दिवशी आम्ही 
सकाळी साडे आठ वाजता चालायला सुरवात केली. 
आजचे ध्येय होते ककबो हट! ककबो हटला 
पोहचायला आम्हाला नऊ ककलोमीटर अांतर 
चालायचां होतां आणण अजून एक हजार मीटर उांची 
गाठायची होती.  साधारणपणे आम्हाला त्यासाठी 
सहा ते सात तास लागणार होते. होरम्बो हट आणण 
ककबो हट मधील क्ेत्र अती उांच प्रिेशात मोडतां की 
श्जथ े वनस्पती उगवत नाहीत. ह्या भागातून 
चालताना तुम्हाला लाांबच लाांब बोडक्या पवगतराांगा 
दिसतात. ह्याच भागाला आल्पीन वाळवांट 
म्हणतात. इथे अवतीभवती काहीही दिसत नाही 
की श्जथ ेतुम्हाला आश्रय घेता येईल. ह्या भागातून 
चालताना पाऊस, गारा, बफग  आणण वािळां ह्याचा 
प्रत्यक् सामना करावा लागतो. ह्या भागातून 
चालताना तुम्हाला सारखां असुरक्षक्त वाटतां. आता 

तापमान वेगाने खाली येण्यास सुरवात झाली होती 
आणण वेगाने वारे वाहत होते. िरूवरून आम्हाला 
ककबो के्रटर खुणावत होता आणण आम्ही एक एक 
पाऊल पुढे टाकत आमचया ध्येयाकडे वाटचाल 
करत होतो!   
 ककबो ्ावणी क्ेत्र तसे अडचणीचया जागी 
आहे. नतथे राहण्यासाठी फारशी जागाच नाही. इथे 
तुम्ही पूणग रात्र कधीच काढत नाही. इथून पुढचा 
प्रवास हा रात्रीच चालू करायचा असतो. ह्या उांच 
आणण प्रचांड थांड जागेत एक िोन जुनी िगडी घरां 
आहेत. नतथे तुम्हाला पुढचया प्रवासाआधी थोडी 
ववश्राांती घेता येते. आम्ही ह्या ्ावणीत िपुारी 
साडेतीन वाजता पोहोचलो. रीतीप्रमाण े आधी 
नावनोंिणी करुन आम्हाला आमची ववश्राांतीची 
जागा िाखवण्यात आली. आम्ही नतघे इतर सात 
आठ लोकाांबरोबर ती बांक बेड्स असलेली 
अडचणीची खोली थोड्या काळासाठी वापरणार 
होतो. वर जाणारे आणण परतीचया वाटेवर असणारे 
्गयागरोहक अगिी थोड्या काळासाठी इथे ववश्राांती 
घेतात पण जागेची अडचण असल्याने एकमेकाांशी 
इथे सांवाि साधणे अवघड असते. इथे आम्ही 
साडेतीन वाजता पोहोचलो होतो आणण आम्हाला 
रात्री साडे बारा वाजता शेवटचया चढाईची सुरवात 
करायची होती. 
 ह्या जागेत एकूण पररश्स्थतीशी जुळवून 
घेण्यात अडचणी येऊ शकतात. अनतशय थांड 
वातावरण. हलायला पुरेशी जागा नाही. अशातच 
तुम्हाला अांगावर तीन चार आवरणे चढवायची 
असतात. भूक नसताना काहीतरी खायचां असतां 
आणण तहान लागली नसताना पाणी प्यायचां 
असतां. इथे जे काही तास तुम्ही काढता त्यात 
तुम्हाला कधीच स्वस्थ वाटत नाही. पण तरीही 
तुम्हाला चार तास ववश्राांती घ्यायची असते. इथ े
तुम्ही चार हजार सातशे मीटरवर असता आणण 
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काहीच कालावधीत ध्रुवीय क्ेत्रात प्रवेश करणार 
असता. त्यामुळे जे काही कपडे तुम्ही आणले 
आहेत ते सगळे अांगावर चढवले तरी काही हरकत 
नसते. मीही माझे ्गयागरोहणाचे बूट आणण आत 
िोन मोजे पररधान केले! सगळे कपडे घालून तयार 
होऊन मग बांक बेड मध्ये घुसून ववश्राांती घेऊ 
लागलो. आमचया ननयोजनानुसार आम्ही रात्री साडे 
बारा वाजता चढाईला सुरवात करणार होतो. 
्गलमन पॉइांटला बरोबर सकाळी सहा वाजता 
पोहोचू आणण उगवत्या सूयागचे िशगन घेऊ असां ठरल 
होतां.  तेथून पुढे िीड तास चढाई करून अांनतम 
जागी म्हणजे उहूरु मशखरावर पोहचणार होतो.  
 जेव्हा आम्ही चढाई ला सुरवात केली तेंव्हा 
आम्हाला लक्ात आल ेकी ही शेवटची चढाई ककती 
श्जककरीची आहे.  तसे बनघतले तर चढाई 
ताांबत्रकदृष्ट्ट्या अवघड नाही पण ही वाट सुट्ट्या 
िगड गोट्याांनी भरलेली आहे आणण चालताना 
तुम्हाला बुटाांनी जममनीवर नीट पकड घेता येत 
नाही. त्यामुळे वर चढताना अ्धक शक्ती वाया 
जाते आणण तीव्र उतार गडि अांधारात चढण े
अजूनच अवघड होऊन बसतात. चालताना समोर 
दिसत असतो फक्त तुमचया 
हेडलॅम्पचा प्रकाशझोत आणण ऐकू येत असतो तो 
बुटाांखाली घसरणाऱ्या रेतीचा आवाज! मान खाली 
घालून चालत असताना मधूनच मान वर करुन 
त्या काळयाममट्ट अांधारात बनघतले तर पुढे 
सरकणारी एक ्गयागरोहकाांची नागमोडी भलीमोठी 
राांग दिसते. हे ् चत्र अवणीय आहे आणण ते तुमचया 
मनात लगेच कोरले जाते. हळू हळू म्हणज े
आपल्याला झेपेल अशा वेगाने सतत चालत राहण े
हे इथे महत्त्वाच ेअसते. वेळोवेळी जरा एका जागी 
थाांबून चवासोचवास पूवगवत झाला की परत चालण े
सोयीचे असते. इथे कुठेही घाई ककां वा लगबग करुन 
काही साध्य होत नाही. "हाय अल्टीट्युड 

मसकनेस"च े प्रनतबांधात्मक उपायच महत्त्वाच े
असतात. एकिा त्याची लक्णां दिसायला लागली 
तर अपयश हे नक्कीच, त्यामुळे खबरिारी 
घेतलेलीच बरी.  
 पाच तास अांधारात चढाई करून अांिाज े
सकाळी सहाचया सुमारास आम्ही ् गलमन पॉइांटला 
पोहोचलो.  हा पॉईंट मशखर म्हणून गणला जातो. 
बरेच लोकां  अजून पुढे न जाता इथूनच परत 
जाण्याचां पसांत करतात. तुम्ही इथून परत गेलात 
तरी तुम्हाला तसे प्रशश्स्तपत्रक ममळते. आमचयाही 
मागगिशगकाांनी आमची इथे चौकशी केली. आम्हाला 
िोघाांनाही पुढे जायचे होते. पण आमचया गटातल्या 
नतसरीला पुढे जाणे अवघड झाले होते. साहश्जकच 
मग आमचा उपमागगिशगक नतचया बरोबर परत 
जाण्यास तयार झाला आणण उरलेले आम्ही नतघे, 
आमचा मागगिशगक आणण आम्ही िोघे थोडी ववश्राांती 
घेऊन अांनतम ध्येयाकडे म्हणजे उहूरु मशखराकडे 
जाण्यास ननघालो. 
 ्गलमन पॉईंट आणण उहुरु मशखर याांचया 
िरम्यानचे अांतर फार तर िीड तासाचे असेल पण 
सवग बाजूचा पूणग िेखावा हा अववस्मरणीय आहे. 
िरू अांतरावर सूयग नुकताच उगवत असतो आणण 
त्या बफागच्ादित के्रटरचया अजस्त्र मभांतीवरती 
पडणारी कोवळी ककरणे त्या जागेची भव्यता 
जाणवून िेतात. अांनतम चढाव फार कू्रर आहे. 
चाळीस ममननटे चढाई केल्यावर आपण स्टेला 
पॉईंटवर पोहोचतो. नतथे मोजकीच ववश्राांती घेऊन 
उहुरु मशखराकडे वाटचाल सुरु होते. आपण जसे 
मशखराकडे कूच करू लागतो तशी त्या जागेची 
ववशालता आपल्याला कळू लागते. एकिा का 
आपण उहुरु पयतं पोहोचलो की नतथून सांपूणग 
ककलीचे वैभव तुम्ही सवगबाजूने अनुभवू शकता. 
के्रटरची मभांत, बफागच्ादित मशखरे डोळे दिपवून 
टाकतात. इथ े तापमान उण े पांधरा डडग्री 
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असल्यामुळे आणण हवामान ववरळ आसल्यामुळे 
इथे फार काळ थाांबणे उ्चत नाही. इथे मन एकाग्र 
करून काही बरे फोटो काढावेत हे म्हणाव ेइतके 
सोपे नाही. आपण इथे सरळ ववचार करू शकत 
नाही आणण या क्ेत्रात मुक्तपणे कफरू शकत नाही. 
परांतु आपल्या सवग प्रयत्नाांना अखेर यश आल्यामुळे 
काहीसे कृतज्ञ आणण बरेचसे आनांिी वाटते. इथले 
काही क्ण आपल्याबरोबर सतत जपून ठेवावे 
असेच असतात. 
 इथे अधाग एक तास थाांबून आम्ही आमचा 
परतीचा प्रवास चालू केला. परत जाताना परत 
एकिा स्टेला पॉईंट्सशी थाांबून आम्ही थोडे खाऊन 
वपऊन घेतले आणण आमचया लाांबलचक परतीचया 
प्रवासाला सुरवात केली. परत जाताना आम्ही 
रात्रभर ज्या रस्त्याने चालत येत होतो त्याच े
स्वरुप काय होते ते कळले. पवगताचा हा भाग 
पूणगपण ेसुट्या रेतीने भरलेला आहे. वरती चढताना 
तुम्हाला नागमोडी वाटेनेच यावे लागते पण 
ह्याचया बरोबर उलट उतरताना तुम्ही एक वेगळीच 
युक्ती वापरू शकता. ह्या पवगताची वाळू एखादया 
वाळवांटातील वाळूसारखी भुसभुशीत आहे. ह्या 
वाळूवरून खाली उतरताना थोडे अ्धक प्रयत्न 
करून तुम्हाला स्कीईंग केल्याप्रमाणे घसरत 
घसरत खाली येता येतां. अथागत थोडा वेळ वाचण े
ह्या व्यनतररक्त त्यात िसुरा मोठा फायिा नाही. 
ककां बहुना तसे करताांना येणारी प्रचांड मज्जा सोडली 
तर एकूण कष्ट्टच जास्त होतात. सहा तासाचया 
ह्या उतारावर साधारण पाच तास मी आणण माझ्या 
बायकोने रेतीवरून जोरजोरात उड्या मारत आणण 
घसरत खाली येण्याचा खेळ खेळला. पायाांचे आणण 
मुख्यत्वे पायाचया अांगठ्याचे चाांगलेच हाल झाले. 
अजून एक ववशेर्ष गोष्ट्ट म्हणजे इतक्या प्रचांड 
थांडीत आता उतारावर उड्या मारत घसरत खाली 
येताना ऊनही चाांगलेच लागत होते. मला अांिाज 

नव्हता पण ह्याच उन्हामुळे या पाच तासात मला 
"सनबनग" झाले! हातावर मोठे काळे चट्टे पडल े
होते आणण त्याच ेफोड होणार अशी ्चन्हे दिसत 
होती. हे एक माझ्यासाठी नवलच होते. 
 आम्ही जेव्हा परत ककबो हट पाशी आलो 
तेंव्हा गेले अनेक तास केलेल्या कसरतीमुळे 
पूणगपण े थकून गेलो होतो. एकीकडे सगळया 
शरीरात थकवा जाणवत होता आणण िसुरीकडे 
मनामध्ये उत्साह भरुन वाहत होता. इथ ेआम्हाला 
फक्त एक तास ववश्राांती घ्यायची होती आणण मग 
परत होरोम्बो हट कडे कूच करायचे होते. हे सगळे 
करताना गेल्या चोवीस तासात आम्ही एक 
ममननटभरपण झोपलो नव्हतो. आणण आता चार 
तास परत चालायचां होते. आमचया सुिैवाने 
मशखरावर आणण आमचया परतीचया प्रवासात द्रषु्ट्ट 
लागेल असे वातावरण आम्हाला लाभले. आमचया 
मनात फक्त होरोम्बो हट मध्ये एक रात्र ्ान 
झोप ममळावी एवढेच ववचार येत होते.  
 आम्ही होरोम्बो हट पयतं पोहचायला 
िपुारच े तीन वाजून गेले होते. आम्ही अजूनच 
िमून गेलो होतो. आमचया नमशबाने आम्हाला 
आधी ममळालेलीच हट परत ममळाली. त्यामुळे 
नतथून सांडासचा रस्ता ककां वा भोजनकक्ाकडे 
जाणारा रस्ता ओळखीचा झाला होता. अशा ् ोट्या 
्ोट्या गोष्ट्टी तुमचया मनावरचा ताण कमी 
करण्यास कारणीभूत असतात. आम्ही त्यादिवशी 
रात्रीच े जेवण लवकर केले आणण लवकरच 
झोपायला गेलो. त्या रात्री स्लीवपांग बॅगमध्ये 
झोपण े म्हणजे स्वगीय सुख वाटत होते. जरा 
लवकर बरे वाटावे ककां वा शाांत झोप लागावी म्हणून 
मी एक आयबुप्रोफेन घेतली. आम्ही त्या रात्री 
तुलनेने बरेच शाांत झोप अनुभवू शकलो. 
 िसुऱ्या दिवशी म्हणजे आमचया 
्गयागरोहणाचया शेवटचया दिवशी आम्हाला 
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एकोणीस कक.मी. चे अांतर पार करायच े होते. 
होरोम्बो हट मधून ननघून मांिारा हट मधून जाऊन 
मरांगु गेट पयतं प्रवास होता. आम्ही आलो त्याच 
वाटेने परत जात असलो तरी िोन्ही वेळेचया 
वातावरणामध्ये जमीन अस्मानाचा फरक होता. 
परत जाताना हवामान चाांगलां असल्यामुळे आणण 
कसलीही काळजी नसल्यामुळे आम्ही आजूबाजूचा 
पररसराचे नीट ननरीक्ण करू शकलो. नवनव्या 
वनस्पती, प्राणी आणण असामान्य भूभागपाहून मन 
थक्क होत होते. आम्हाला आनांि होत होता की 
आपल्याला सगळया प्रकारचया हवामानाचा इथे 
अनुभव घेता आला. अजून साडे आठ तास चालून 
झाल्यावर आम्ही अखेर पायथ्याशी मरांगु गेटपाशी 
पोहोचलो. उत्साहात आम्ही लगेच उदयानाचया 
कचेरीत जाऊन हजेरी नोंिवली. तेथील 
अ्धकाऱ्याांनी आमच े अमभनांिन करुन आम्हाला 
आमची प्रशस्तीपत्रके सािर केली. मरांगु गेटपाशी 
आम्हाला परत एकिा आमचया पूणग िलाला समोर 
समोर भेटता आलां. आम्हाला सवांचे मनापासून 
आभार मानण्याची हीच सांधी होती. आमचयासाठी 
गेले सहा दिवस मागगिशगक, आचारी, वाढपी आणण 
हमाल ह्याांनी प्रामाणणकपण ेकष्ट्ट घेऊन आमची 
मोहीम फते्त केली होती. सवगजण 
पदहल्यापासून नम्रपणे वागत होते. आम्हीही 
प्रत्येकाचे व्यश्क्तशः यथो्चत अमेररकन डॉलर 
िेऊन त्याांचे आभार मानले. सांपूणग मोदहमेचया 
ननयोजनात आणण हाताळणी मध्ये आम्हाला 
कुठल्याही त्रटुी आढळून आल्या नाहीत. आणण 
अथागत शेवटही चाांगलाच झाल्यामुळे ही मोहीम 
आमचया सिैव लक्ात राहील. एकिा आम्ही 
राष्ट्रीय उदयानाचया बाहेर आल्यावर आम्हाला 
जीपने माउांटन इन ु् ररसॉटग पयतं पोहोचण्यासाठी 
अजून चाळीस ममननटाांचा प्रवास होता. आम्ही िोघे 

गरम पाण्याची आांघोळ आणण शाांत झोप ह्याची 
चातका सारखी वाट पाहत होतो. 
 हॉटेलमध्ये परतल्यानांतर, आमचया पुढील 
साहसी मोदहमेसाठी अथागत "ककली मॅरेथॉन"चया 
आधी आम्हाला िोन दिवस ववश्राांती घ्यायची होती. 
बाकी उरलेला दिवस हा डफल बॅगमधून सवग गोष्ट्टी 
परत नीट बाहेर काढून एकतर धुऊन वाळत टाकण े
नाहीतर परत नीट बॅगमध्ये भरुन ठेवणे ह्यामध्ये 
ननघून गेला. उरलेल्या काही दिवसाांमध्ये वापरावे 
लागतील असे काही कपडे आम्ही स्वतः धुऊन 
वाळत टाकले. इथे पायथ्याशी आता खूप तापमान 
असल्यामुळे एक िोन तास सुदधा कपडे वाळण्यास 
पुरेसे होते. रात्रीचया जेवणाचयावेळी आम्ही िसुऱ्या 
दिवसाचां ननयोजन ननश्चचत केले. 
 आम्ही मोशीपासून साठ ककलोमीटर 
अांतरावर असलेल्या एका लहान नैस्गगक 
तलावाकडे कफरायला जायचे ठरवले. ती जागा 
खरोखरच अनतशय मोहक होती. आकफ्रकेचया 
ववस्तीणग भूमीमध्ये, भल्या मोठ्या जुन्या 
वकृ्ाांमध्ये लपलेला हा उबिार पाण्याचा तलाव 
ननसगागने तयार केलेला आहे. ह्या ननळयाशार 
स्तब्ध पाण्याकडे बघताना फार शाांत वाटते. 
तलावाचया शेजारीच एक औदयो्गक स्वयांपाकघर 
आहे जे काही मसालेिार खादय पिाथग योग्य 
ककमतीला ववकते.  आम्ही नतथे काही खुचयाग 
भाड्याने घेतल्या, ्ान खादयपिाथग व पेयाांची 
ऑडगर दिली आणण िपुारचया जेवणाचा आनांि 
लुटला. आमचयाकडे पोहण्याचे कपडे असल्यामुळे 
आम्ही तलावात पोहणे आणण पाण्यात उड्या 
मारण्याचा मनोसोक्त आनांि घेतला. तसेच 
तलावाचया काठावर पाण्यात पाय सोडून बसण े
आणण बऱ्याच ्ोट्या माचयानी एकिम येऊन 
आपल्या पायाांना चावण ेहा एक प्रकारचा उपचार 
अनुभवला. तलावाचया दिशेने आणण परत जाताना 
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आम्ही राष्ट्रीय उदयानाचया बाहेर आकफ्रकेच े
सामान्य जीवन अनुभवले. एकाच वेळी आयुष्ट्य 
ककती कठीण ककां वा सोपे आहे असा एक दृष्ट्टीकोन 
ननमागण होण्यास मित झाली. सांध्याकाळी चार 
नांतर आम्ही ररसॉटगवर परत आलो आणण नतथ े
सुांिर पोहण्याचया तलावा शेजारी आणण बागेभोवती 
बसून उरलेला दिवस ववश्राांती घेतली. 
 िसुऱ्या दिवशी आम्हाला आमचा 
मॅरेथॉनचा नांबर "बबब" घ्यायला जायच ेहोते. थेट 
एक्स्पोमध्ये जाऊन "बबब" घेतल्यानांतर शयगतीचया 
रस्त्यावरुन थोडे कफरुन यावे असां ननयोजन केले 
होते. आम्ही एकूण सात आठ जण मॅरेथॉन 
पळणार होतो म्हणून आम्ही एक ममनी बस 
भाड्याने घेतली होती. एक्सपोचया दठकाणी 
पोहोचल्यावर ही मॅरेथॉन ककती प्रमसदध असावी 
ह्याचा आम्हाला अांिाज आला. ् ान मोठ्या जागेत 
अगिी कोठेही युरोपात आयोजन करतात तसेच 
त्या स्पधेचे आयोजन केल्याचे जाणवत होते. ही 
स्पधाग गेली सोळा वरे्ष आयोश्जत केली जाते आहे. 
िर वर्षी जास्तीत जास्त स्पधगक ह्या स्पधेत भाग 
घेण्यास उत्सुक असतात. जरी ही स्पधाग 
ककमलमाांजारोचया पायथ्याशी होत असली तरी ही 
डोंगरावरची स्पधाग नाही. तरी अगिी सपाट 
रस्त्यावरीलपण नाही. साधारण पूणग मॅरेथॉन 
अांतरामध्ये अनेक ्ोट्या चढ उतारावरुन जाताना 
तुम्ही अांिाजे अधाग ककलोमीटर खालती-वरती करत 
असता. स्पधचेा रस्ता बऱ्याच भागात डाांबरी 
रस्त्यावरुन जातो तसेच उरलेल्या भागात ्ान 
मऊ लाल मातीचया रस्त्यावरून तुम्हाला पळायला 
ममळते. एक्सपोमध्ये कफरुन झाल्यावर बबब घेऊन 
आम्ही थोडे फोटो काढून आम्ही आमचया बस 
मधून मॅरेथॉनचया मागागची पाहणी केली. अथागतच 
त्या मागागवर कुठेच पोटाग-पॉटी ककां वा डडक्सी वगैरे 
अशा माफक सुववधा पुरववण्यात आल्या नव्हत्या!! 

पळता पळता तुम्हाला सांडास वापरायची गरज 
वाटली तर सरळ आजूबाजचूया झाडाांमध्येच जाण े
अपेक्षक्त होते.. पण ती तरी सोय असल्यामुळे 
आम्ही "हेही नसे थोडके" असे म्हणत उसासा 
टाकला.  
एक्सपोवरून ररसॉटगवर परत येताना आम्ही थोडे 
अजून लाांब कफरून आलो. थोडावेळ गावात जाऊन 
एक िोन िकुानात जाऊन आलो तसेच तेथील एका 
स्थाननक उदयोगाला भेट िेऊन आलो. तेथील सुांिर 
कलाकुसर केलेल्या लाकडी वस्तू आणण पुतळे 
पाहून मन हरखून गेले. ही गावाची सैर सांपवून 
ररसॉटगवर परत येताना सांध्याकाळ झाली होती. 
ररसॉटगचया िारातच मसाई मारा जमातीच े काही 
लोक त्याांचया पारांपररक पेहेरावात उभ े होते. 
त्याचयाशी थोडे बोलून आम्ही आमचया खोल्यावर 
परत आलो. 
 रात्रीचया जेवणाचया वळेी आम्ही 
सकाळचया नाचत्याची वेळ सकाळी चार अशी 
ठरवली आणण मॅरेथॉनचया जागी वेळेत 
पोहोचण्यासाठी ननिान पाच वाजता तरी ननघाव े
असे सांगनमताने ठरले. मॅरेथॉन चालू होणार होती 
पावणे सात वाजता आणण मॅरेथॉनचया जागी 
पोहोचण्यासाठी आम्हाला लागणार होती पांधरा 
ममननटे तरी पण प्रचांड गिीमुळे स्टेडडयमचया जागी 
पोहोचण्यासाठी लवकर ननघणे गरजेचे होते. 
मॅरेथॉनची सुरवात आणण शेवट मोशी स्टेडडयम 
मधून होणार होता. 
 मॅरेथॉनचया दिवशी आम्ही बरोब्बर पाच 
वाजता ररसॉटगवरुन ननघालो. नतथून स्टेडडयमपयतं 
पोहोचायला आणण पाककंग ममळवून आतमध्ये 
प्रवेश करेपयतं सहा वाजले होते. शेवटी कुठल्या 
जागेवर एकत्र यायच े हे ठरले आणण आम्ही 
मॅरेथॉनचया स्टाटग-लाईन कडे कूच केले. स्टेडडयम 
मधील वातावरण आकफ्रकन लोकाांचया गिीने फुलून 
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गेले होते. मोठ्यानां वाजणाऱ्या पॉप सांगीताने 
लोकाांचा उत्साह वाढवला होता. आम्ही आमचया 
जागेपयतं बरोबर पांधरा ममननटे आधी जाऊन 
पोहोचलो. स्टाटींग लाईनवर ्ान रांगीबेरांगी गिी 
झाली होती. तसे आजूबाजूला एकाच रांगाच े
साम्राज्य होते म्हणून हे उठून दिसत होते. मॅरेथॉन 
ठीक पावणे सात वाजता सुरु झाली. पदहले काही 
ककलोमीटर मी आणण माझी बायको बरोबर पळत 
होतो. काही ककलोमीटर नांतर जसा मला माझा 
ठेका सापडला तसा मी माझ्या नािात पळत गेलो. 
पुढे साधारण चोवीस ककलोमीटर पयतं मी सुझन 
बरोबर (अजून एक जमगन स्पधगक) पळत होतो. 
नांतर मात्र मी एकटाच पळालो. रस्त्याचया 
आजूबाजूला असलेल्या खेड्यातील लहानसहान पोरां 
अधून मधून आमचया मागे पळत होती. कधी कधी 
जोरात ओरडून टाळी पण िेत होती. आम्ही अधून 
मधून त्या ्ोट्या पुडीतून काय खातोय ह्याची 
त्याांना फार उत्सुकता होती. मी माझे एक अध े
जेल एक लहान मुलापुढे धरले तर ते त्याने इतक्या 
आनांिाने ओढून घेतले की ववचारु 
नका.  सिोनतसाव्या ककलोमीटरवर आमचा एक 
स्टॉल आमचया गटाचे स्वागत करण्यास सज्ज 
होता. स्टॉलवर केळयाांचा मोठा ढीग आणण शेजारी 
कोका-कोलाचया बाटल्या होत्या. एक केळां आणण 
थोडा कोका-कोला वपऊन मी नतथे अधाग ममननट 
उसांत घेतली. मला काही अमक्या तमक्या वळेेतच 
मॅरेथॉन पूणग करायची असे काही माझे स्वप्न 
नव्हते. म्हणून मी ननवाांतपणे शयगतीची मजा घेत 
होतो. 
 नतथून पुढे स्टेडडयममध्ये म्हणज े
स्पधेचया अांनतम रेर्षकेडे जाताना वातावरण 
आकफ्रकन लोकाांचया गिीने गजबजून गेले होते. 
आत स्टेडडयममध्ये मोठ्या मोठ्याांनी पॉप गाणी 
चालू होती आणण लोकां  वेगवेगळया स्टॉल्स वर 

ववववध प्रकारचया स्वादिष्ट्ट पिाथांचा आस्वाि घेत 
होती. उन्हाचा कडाका चाांगलाच जाणवत होता. 
त्या कोरड्या गरम हवेत तीस डडग्री तापमान जरा 
जास्तीच तीव्र वाटत होते. मी अांिाजे पाच तासात 
शयगत पूणग करुन भरपूर पाणी वपऊन ठरलेल्या 
जागी जाऊन इतराांना भेटलो आणण अजून ज े
पोहोचले नव्हते त्याांची वाट पाहू लागलो. सगळे 
एकत्र येऊन आम्ही गाडीने परत ररसॉटगवर यायला 
िपुारचे तीन वाजून गेले होते.  
 हा आमचया सांपूणग सहलीचा शेवटून िसुरा 
दिवस होता. उदया रात्री आम्ही परत म्युननकला 
जायला ननघणार होतो. मॅरेथॉन पळून थकवा 
जाणवत होता पण भूक चाांगली लागली होती. त्या 
सांध्याकाळचे जेवण माझ्यासाठी महत्वाचे होते. 
आज पोटाची काहीही काळजी न करता काय 
पादहजे ते खायचे असे ठरवून ववववध आकफ्रकन 
पिाथग चाखून बनघतले.  
 िसुऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही सवगजण 
मॅरेथॉन टी-शटग आणण मेडल घालून नाचता करायला 
एकत्र आलो. आम्ही एकत्र बसून गप्पा गोष्ट्टी 
केल्या, आमचया गटाच े फोटो काढल े आणण 
आपापल्या अनुभवाांच ेकथन केले. टाांझाननयातील 
ह्या अल्प मुक्कामात आम्हाला कुठेही वाईट 
अनुभव आला नाही. जे काही अनुभव आले ते 
सगळे चाांगलचे होते. गावात कफरताना दिसलेल े
ववववध जमातीच े लोक त्याांचे राहणीमान पाहुन 
ववशेर्ष वाटले. साधारणतः उघड उघड जागेमध्ये न 
दिसणारे मसाई लोक सुदधा बरेच वेळा रेसॉटगबाहेर 
आणण एरपोटगचया रस्त्यावर उभे असलेले दिसले. 
रेसॉटगमधून चके-आऊट करणे आणण एरपोटगवर रात्री 
चेक-इन करणे हे िेखील ननववगघ्न पार पडले. 
म्युननककडे घेऊन येणारे ववमान खूप कां टाळवाण े
वाटले पण गेल्या नऊ िहा दिवसाांचया आठवणीांनी 
मन भरुन आले होते... 
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तळटीप : 

• आपला मानमसक समतोल साांभाळा, सिैव 
सकारात्मक ववचार करा आणण काळजी 
करु नका. 

• स्वतः जवळील सवग गोष्ट्टी ओल्या होणार 
नाहीत ह्याची सिैव काळजी घ्या. 
ककलीमाांजारो पवगतात हवामान क्णाधागत 
बिलू शकते.  

• पाणी थमोस-फ्लास्क मध्ये बरोबर घ्या.  
• अमेररकन डॉलसग बरोबर घ्या.  
• जाड कपड्या ऐवजी एकावर एक अस े

पातळ कपडे घाला. पररश्स्थतीनुसार कपडे 
काढणे आणण घालणे सोपे जाते.  

• डास चावू नयेत ह्याची काळजी घ्या.  

• सतत वापरण्यास सोपे असां जांतुनाशक 
बरोबर ठेवा आणण सातत्याने वापरा.  

• कमीतकमी एक अनतररक्त बुटाांची जोडी 
बरोबर ठेवा.  

• हेडलॅम्प सतत बरोबर ठेवा.  
• काही अमेररकन डॉलसग स्थाननक फॉरेक्स 

आउटलेटमध्ये स्थाननक चलनात 
रूपाांतररत करा. खरेिीस ककफायतशीर 
पडते. 

• जास्तकाळ गावात राहणार असाल तर 
वपण्याचया पाण्याचया मोठ्या बाटल्या 
गावातून ववकत घ्या. हॉटेल मध्ये महाग 
पडतात. 

• आपल्या सांस्थेने साां्गतलेल्या सगळया 
गोष्ट्टीांच ेनीट पालन करा - यश आपलेच 
आहे. 

 
पवणतारोहर् वेळापत्रक: 

हदवस प्रवास उंची अंतर वातावरर् 
पदहला 
दिवस मरांगू गेट ते मांिारा हट १८८३ मी.  ते २७२० मी. ८ कक.मी. / 

३-४ तास 
बुशलँड/रेन 
फॉरेस्ट 

िसुरा 
दिवस 

मांिारा हट ते होरोम्बो 
हट 

२७२० मी. ते ३७२० मी. १२ कक.मी. / 
६-७ तास मूरलँड 

नतसरा 
दिवस 

होरोम्बो हट – (झेब्रा 
रॉक्स भेट) 

३७२० मी. त े४००० मी. ५ कक. मी. / 
३ तास मूरलँड 

चौथा 
दिवस होरोम्बो हट ते ककबो हट ४००० मी ते ४७२० मी ९ कक.मी. / 

६-७ तास 
अल्पाइन 
वाळवांट 

पाचवा 
दिवस 

ककबो हट ते मशखर ते 
होरोम्बो हट 

४७२० मी.  ते ५८९५ मी. ते 
३७२० मी 

1.5 कक. मी. /  
५-७ तास / ५-६ 
तास 

आश्क्टगक झोन 

सहावा 
दिवस होरोम्बो हट ते मरांगू गेट ३७२० मी. ते १८८३ मी. १९ कक. मी.  /  

८ तास 
बुशलँड/रेन 
फॉरेस्ट 
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काही छायाधचत्रे: 

माउंटन इन ्ररसॉटण 
 

 

 

 

 

 

 

 

मंदारा हट 
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रेन फॉरेस्ट आणर् स्वाती 
 

 

 

 

 

 

 

 

बाओबाब आणर् ककली 

 

 



 

45 
© 2020 Maharashtra Mandal Munich- All Rights Reserved 

उहूरु सशखर (५८९५ मी.) 

 

आमचा गट 
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बेड ते आयनण मॅन ५ महहनयांत 
- संदीप माळवदे, म्युननक   

 

 कामाननममत्त गेली ५ वरे्ष जमगनीतल्या 
म्युननक या शहरात वास्तव्य करून आहे. वर्षागतून 
एखािा िौरा होतो भारतात. जानेवारी २०१९ मध्ये 
भारतात गेलो होतो. भारत िौरा म्हटलां की 
घरचयाांचया, नातेवाईकाांचया, ममत्र-मांडळीांचया 
आग्रहाला ऊतू येतां आणण आपलाही आपल्याच 
श्जभेवर ताबा राहत नाही. माझा तर नाहीच नाही! 
प्रत्येक अननवासी भारतीयाचा भारत िौऱ्यामध्ये 
हाच अनुभव असावा. श्जभेवर ताबा नसणां 
म्हणजेच वाढणाऱ्या वजनाला ननमांत्रण. यावेळी 
मात्र कहर झाला. भारतातून परत आल्यावर वजन 
तपासलां आणण जागेवर उडालोच! वजन काटा ९७ 
ला मशवू पाहत होता. लवकरच काहीतरी करण्याची 
गरज होती. 
 सातारा सैननक ववदयालयाचा माजी 
ववदयाथी असल्यामुळे शारीररक तांिरुुस्तीचे महत्त्व 
मी जाणतो. वजन कमी करण्याचा प्रयत्न मी 
आधीही बऱ्याचिा केला आहे. सुरुवात चाांगलीच 
व्हायची, पण प्रेरणा दटकवणे अवघड जायचे. 
वर्षागनुवरे्ष अांगात साठलेला आळस जास्त काही 
हालचाल करूच दयायचा नाही. त्यामुळे यावेळी 
काहीतरी वेगळां करायचां ठरवलां. पण नक्की काय? 
हा मोठा प्रचन होता. नुकतांच माझा ममत्र आदिशने 
आयनग मॅन िबुई यशस्वीररत्या पूणग केल्याच े
समजलां. मनात ववचार आला, "आपण आयनगमॅन 
व्हायचां का?" 
आयनग मॅन ७०.३: २ कक.मी. पोहणे, ९० कक.मी. 
सायकमलांग आणण २१ कक.मी. धावणे हे सवग ८ 
तासाांत पूणग करावां लागतां. खरांच आपल्याला जमेल 

हे? कोणीतरी म्हटलांच आहे "कोमशश करनेवालों 
की कभी हार नहीां होती, लेहरोंसे डरकर नैय्या पार 
नही होती. " 
ठरलां तर मग..... आपण आयनग मॅन व्हायचच !  
पूवग तयारी:  
तयारी सुरु करण्यापूवी स्वतःचया क्मतेचां 
ववचलेर्षण करणां गरजेचां होतां.  
१) पोहणे: पोहण्यात मी तरबेज होतो, एवढांच काय 
तर १९९५ साली सैननक ववदयालयाचा 'बेस्ट 
स्वीमरसुदधा' होतो. त्यामुळे पोहण्याबाबत 
आत्मववचवास होता. हाच फाजील आत्मववचवास 
पुढे जाऊन नडणार होता, कारण ५० मी. ककां वा 
१०० मी. पोहण ेमी खूप वेगात करायचो पण लाांब 
अांतरासाठी खूप सरावाची गरज असते आणण नेमकां  
नतथेच माझां थोडां िलुगक् झालां.  
२) सायकमलांग: गेली ४ वरे्ष रोज ऑकफसला 
सायकलनेच जातो, रोजच े १० - १२ कक.मी. 
सायकमलांग व्हायचे त्यामुळे ९० कक.मी. सुदधा पूणग 
करू शकू असा आत्मववचवास होता. तेच 
आजमावून पाहण्यासाठी माझी माउांटन बाईक १ 
तास वेगात चालवून पादहली तर ताशी १८ कक.मी. 
चा वेग साध्य करू शकलो. रेमसांग बाईकवर हाच 
वेग ५ कक.मी. ने जास्त साधता येतो. आता फक्त 
एका रेमसांग बाईकची कमतरता जाणवत होती.  
३) धावणे: लहानपणापासूनच लाांब अांतर धावणे ही 
माझी कमजोरी होती. १०० मी. ककां वा २०० मी. 
धावण्यात मी अनेक पिकां  ममळवली आहेत; पण 
लाांब अांतर असेल तर माझां धाबां िणाणायचां. आता 
तर ९७ ककलो शरीरासकट २१ कक. मी. धावायच े
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होते. याचीच चाचणी म्हणनू ५ कक.मी. धावायचां 
ठरवलां, पण पदहल्या १ कक.मी. मध्येच मला धाप 
लागली... थाांबत, पळत ५ कक.मी. पूणग करायला 
मला ४६ ममननटां लागली. मला माझ्यातल्या 
कमजोरीची जाणीव झाली होती व मी समजून 
गेलो की जोपयतं माझां धावणां सुधरत नाही 
तोपयतं आयनग मॅनचा ववचार ननरथगक आहे. मला 
धावण्यावर लक् कें दद्रत करणां आवचयक होतां.  
 लागलीच माझा ममत्र ववनय रावखांडे, 
ज्याने अनेक लाांब पल्ल्याचया स्पधाग अनायसे पूणग 
केल्या होत्या त्याचयाशी सांपकग  साधला. बरीच 
उपयुक्त मादहती आणण दटप्स ममळाल्या. जसे की, 
सरावािरम्यान वेग नततकाच ठेवावा की धाप लागू 
नये, कॅडेन्स (एका ममननटात पडणारी पाऊले) 
वाढववण्यासाठी २ पावलाांमधील मधील अांतर कमी 
करणे, धावतानाचा योग्य पववत्रा, पाऊल कसे पडल े
पादहजे इत्यािी इत्यािी.. हे सवग ठरवता ठरवता 
में मदहना उजाडला.  
तयारी: मला आता योग्य ननयोजन आणण 
वेळापत्रकाची गरज होती. मे मदहन्याचया पदहल्याच 
आठवड्यात आिीशला फोन केला आणण माझा 
मनसुबा साां्गतला. त्याचयाकडून खूप सकारात्मक 
प्रनतसाि ममळाला. त्याचयाकडूनच पुढील ५ 
मदहन्याांचां वेळापत्रक बनवून घेतलां कारण आयनग 
मॅन इटली स्पधाग २२ सप्टेंबर, २०१९ रोजी होणार 
होती आणण माझ्याकडे ५ मदहनेच मशल्लक होते.  
 माझा ममत्र आदिश पाटील व ववकास पवार 
जो आमीमध्ये ले. कनगल या पिावर रुजू आहे, या 
िोघाांनी इटलीतील आयनग मॅन स्पधेसाठी नोंिणी 
केली होती. मी मात्र माझा वेळ घ्यायचा ठरवलां... 
धावण्यामध्ये आत्मववचवास येणां गरजेचां होत 
आणण त्यासाठीचा माझा प्रयत्न सुरु होता.  
 आदिश कडून घेतलेल्या वेळापत्रकाची 
अांमलबजावणी सुरु केली. वेळापत्रकाप्रमाण े

आठवड्यातील ७ दिवसाांपैकी २ दिवस धावणे, २ 
दिवस सायकमलांग, १ दिवस पोहणे, १ दिवस 
स्रेंथननांग एक्सरसाइज आणण १ दिवस आराम असां 
ठरवलां होतां. पण मी धावण्यावर जास्त लक् कें दद्रत 
करायला सुरुवात केली. थोडां थोडां अांतर रोज 
वाढवत रादहलो आणण हेच सरावासाठी उपयोगी 
पडलां. जून मदहन्याअखेर पयतं मी पोहण्याचा 
दिवससुदधा धावण्यासाठीच वापरत रादहलो, 
त्यामुळे धावण्यामध्ये बऱ्यापैकी सुधारणा होत 
होती आणण िोनच मदहन्याांत १५कक.मी. अांतर 
मी १०० ममननटाांत पूणग करू शकत होतो. 
धावण्यामध्ये आत्मववचवास आल्यानांतरच मी 
आयनग मॅन इटली स्पधेसाठी नोंिणी केली, आता 
मागे कफरणे नाही.  
 सायकमलांगचया सरावासाठी माझी जुनी 
माउांटन बाईक वापरायचां ठरवलां. आठवड्यातील २ 
दिवस ननत्यनेमाने २० ते २५ कक.मी. सायकमलांग 
करायचो. हळूहळू सायकमलांगचा वेगसुदधा वाढत 
होता. कधी कधी रेमसांग बाईकसुदधा घेऊन जायचो 
पण नतचया ्गअसगचा अांिाज घेण्यात बराच वेळ 
गेला. 
 स्रेंथननांगसाठी मी सूयगनमस्काराांची ननवड 
केली कारण सूयगनमस्कार म्हणजे सवांगाचा 
व्यायाम. सुरुवात २५ सूयगनमस्काराांनी केली व 
हळूहळू वाढवत नेले. ऑगस्ट मदहनाअखेरीस मी 
३ सेट्स मध्ये ९० सूयगनमस्कार घालत होतो.  
 िरम्यानचया काळात मी १२०० युरो 
ककांमतीची एक रेमसांग बाईकसुदधा ववकत घेतली. 
केलेल्या ऍश्क्टश्व्हटीचया योग्य मोजमापनासाठी 
२२० युरो ककमतीचां गामीन कां पनीचे मनगटी 
घड्याळ, २२५ युरोचा श्स्वम वेट सूट, १०० युरोचा 
रायसूटसुदधा घेतला.  
 खचग यासाठी माांडतोय कारण तुम्ही केलेला 
खचगसुदधा तुमचां पे्ररणास्थान असतां. जेव्हा जेव्हा 
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मला कां टाळा यायचा ककां वा सरावाला जायचां 
जीवावर यायचां तेव्हा मी केलेला खचग डोळयापुढे 
आणायचो आणण आपोआपच उठून सरावाला 
लागायचो.  
 जसजसे दिवस पुढे जात होते तसतशी 
माझ्या व्यायामात वाढ होत होती, अनुक्रमे माझा 
आत्मववचवास, तग धरण्याची क्मता आणण 
एकूणच क्मता याांत वाढ होत होती. एका वेगळया 
आणण नव्या जगाची ओळख झाली होती. 
वेगवेगळया ऍश्क्टश्व्हटीज करताना आपला वेग 
(Pace), हृियाची गती (Heart Rate), अांतर, बनग 
केलेल्या कॅलरीज ु् या सवग गोष्ट्टी आपली क्मता 
ठरवतात. धावण्याचा, सायकमलांगचा ककां वा 
पोहण्याचा वेग आणण अांतर वाढवताना आपला 
(Heart Rate) वा हृियाचया ठोक्याांची गती मात्र 
कमी होत गेली पादहज.े  
 आधी साां्गतल्याप्रमाण े पोहण्याबाबत 
असलेला माझा फाजील आत्मववचवास मला 
महागात पडणार असल्याची कल्पना मला ऑगस्ट 
मदहन्याचया सुरुवातीलाच आली.  पोहण्याचया 
सरावाला सुरुवात केली आणण समजून चुकलो की 
थोडां अांतर पोहणे आणण लाांब अांतर पोहणे यात 
खूप फरक आहे. फ्रीस्टाईल या प्रकाराने पोहोताना 
मला लाांब अांतर कठीण जाऊ लागले. 
फ्रीस्टाईलने लाांब अांतरासाठी ववमशष्ट्ट तांत्र वापरून 
पोहण्याची गरज असते. तसे तांत्र मशकून आत्मसात 
करण्यासाठी बराच सराव लागतो, ज्यासाठी वेळ 
खूप दयावा लागला असता आणण आता तोच 
माझ्याकडे नव्हता.  
म्हणून मी बे्रस्टस्रोक, जो त्यामानाने सांथ असतो 
पण कमी त्रासिायक असल्याने त्याची ननवड केली. 
म्युननक शहराचया आसपास बरेच तलाव आहेत, 
त्यामध्येच पोहण्याचया सरावाला सुरुवात केली. 
पण १००० मी. चया वर पोहताना माझा वेग कमी 

होत होता आणण पोहण्याचया सरावासाठी कमी वळे 
िेऊन मोठी चूक केल्याचां जाणवू लागलां 
होत.  आणखी एक चकू माझ्याकडून झाली होती, 
सुरुवातीला तर मी वेळापत्रक काटेकोरपण ेपाळलां 
पण नांतर त्याकडे िलुगक् झालां. त्यामुळे शेवटच े
२०-२५ दिवस टेपरीांग करायचां असतां याची नोंि 
मी घेतलीच नाही. भारतातून या स्पधेसाठी 
सहभागी होणाऱ्या ८ जणाांचा एक व्हॉट्सऍप गु्रप 
आम्ही बनवला होता, ऑगस्ट मदहन्याचया 
शेवटचया आठवड्यात गु्रपचया काही लोकाांनी जेव्हा 
टेपरीांग बदिल बोलायला सुरुवात केली तेव्हा मला 
टेपरीांग असा काही प्रकारसुदधा असतो हे समजलां.  
 टेपरीांग म्हणजे शेवटचया काही दिवसाांत 
आपल्या स्नायूांवर जास्त ताण येऊ नये, एखािी 
इजा होऊ नये यासाठी सराव हळूहळू कमी करत 
जाणे. स्पधेआधी म्हणजचे शेवटचया आठवड्यात 
तर काहीच व्यायाम करायचा नव्हता, फक्त थोडी 
वॉमग अप एक्सरसाईज करणे आवचयक असते.  
 टेपरीांग, उिाहरणाथग परीक्ेचया आधी काही 
दिवस हळूहळू अभ्यास कमी करत, मनावरचा ताण 
कमी करणे आवचयक असते. पण माझां म्हणाल 
तर मी शेवटचया मदहन्यात अभ्यास करून उत्तीणग 
होणारा ववदयाथी (परीक्ाथी) होतो, त्यामुळे मी तर 
बराच सराव शेवटचया ३० दिवसाांत करायचया 
ववचारात होतो. आता मोठी गोची झाली होती! 
वेळेअभावी मी फक्त १० दिवसच टेपरीांग करायचां 
ठरवलां. यात धोका होता पण माझ्याकडे पयागय 
नव्हता.  
आता बऱ्याच ठरवलेल्या ऍश्क्टश्व्हटीज मला येत्या 
१५ दिवसाांत करायचया होत्या, कारण ११ ते २१ 
सप्टेंबर मी टेपरीांग करणार होतो. त्यातीलच एक 
ऍश्क्टश्व्हटी म्हणजे, स्पधेचया ननम्मां अांतर 
ननम्म्या वेळात पूणग करणे. म्हणजचे १ कक.मी. 
पोहणे, ४५ कक.मी. सायकमलांग आणण १० कक.मी. 
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धावणे.  लागलीच २४ ऑगस्टला शननवारी 
सुट्टीचया दिवशी ही मोहीम हाती घेतली. २५ 
ममननटात १ कक.मी. पोहून झालां आणण माझी 
माउांटन बाईक घेऊन ४५ कक.मी. सायकमलांग (२ 
तास ७ मम.) केलां. लागलीच धावायलाही गेलो; पण 
४ कक.मी. नांतरच माझ्या उजव्या पायात 
भयांकर गोळे (क्रयाांप) यायला लागले. त्या 
मैिानावर मी अक्रशः लोळण घेतली. १५ ते २० 
ममननटां मी पायही हलवू शकत नव्हतो.  
 मोहीम अयशस्वी झाली, आत्मववचवास 
मावळला. स्पधेतून माघार घायचा ववचारही डोकावू 
लागला, कारण श्जथे मी ननम्मां अांतर पार करताना 
जायबांिी झालो होतो, नतथ ेपूणग अांतर पार करण े
म्हणजे अशक्यच होतां.  
खचलेल्या मनाने मी आिीशला फोन केला, त्याने 
माझ्या ३ चुका िाखवून दिल्या.   
१. स्पधेचया सरावासाठी माउांटन बाईक वापरणे.   
२. सरावािरम्यान कोणताही खुराक न घेणे.  
  सराव करताना वेळोवेळी आपल्या शरीराला 
पाणी आणण ववववध क्ाराांची गरज असते, त ेजर 
योग्य प्रमाणात नाही ममळाले तर श्रम करणारे 
आपले स्नायू थकून जातात आणण तक्रार म्हणून 
क्रयाांप यायला सुरुवात होते. माझ्या बाबतीत नेमकां  
हेच झालां होत. मी फक्त वपण्याचे पाणी वापरलां 
होतां. 
 स्पधेचया िरम्यान घेण्यासाठी खुराक 
म्हणुन खास प्रकारचे जेल्स व बासग बाजारात 
ममळतात, ज ेआपल्या शरीराला कमी पडणाऱ्या 
ग्लुकोज, पोटॅमशयम, मॅग्नेमशयम व सोडडयम 
इत्यािी क्ाराांची पूतगता करतात.  माझा ममत्र 
ननलेश व्यवहारे याने घ्यावयाचे जेल्स आणण बासग 
यासाठी उपयुक्त मागगिशगन केले.  
 
३. बब्रकवकग चा अपुरा सराव.   

बब्रकवकग  म्हणजे २ ककां वा ३ ऍश्क्टश्व्हटीज 
एकामागून एक जोडून करणे. एक ऍश्क्टश्व्हटी 
बराच वेळ केल्यानांतर लगेच िसुरी ऍश्क्टश्व्हटी 
करायला आपले स्नायू तयार नसतात. रायथलॉन 
स्पधेसाठी अशाप्रकारचया बब्रकवकग चया सरावाचा 
खूप फायिा होतो.  
 या केलेल्या सवग चकुा सुधारण्यासाठी 
स्वतःला आणखी एक सांधी दयायची असां ठरवलां. 
२ दिवस ववश्राांती घेऊन पुन्हा सरावाला सुरुवात 
केली. यावेळी बब्रकवकग वर जास्त भर दिला. 
अयशस्वी मोदहमेनांतर ६ दिवसाांनीच ८५ कक.मी. 
सायकमलांग आणण १० कक.मी. धावण्याचा बेत 
आखला.  
 यावेळी तयारी करूनच ननघालो. माझी 
रेमसांग बाईक घेतली होतीच, मशवाय प्रत्येक 
तासानांतर घेण्यासाठी जले्स, ग्लुकोजममश्रीत पाणी 
(१ली.) आणण साधां पाणी (१ली.) घेऊन ननघालो. 
४२ कक.मी. १ तास ५० मी. मध्ये पूणग केले. या 
िरम्यान जेल आणण पाणी ननयममत घेत रादहलो. 
१० ममननटाांची ववश्राांती घेतली आणण परतीचया 
मागी लागलो. येताना हेच अांतर २ तासाांत पूणग 
केले. वाहतुकीचया कोंडीमध्ये िवडलेला वेळ पाहता 
वेग ठीकठाक होता. आल्यावर लागलीच धावायला 
गेलो व १० कक.मी. अांतर ७३ ममननटाांत पूणगसुदधा 
केलां. पाय थोडे िखुत होते पण महत्वाचां म्हणज े
कॅ्रम्प्स आले नव्हते. मोहीम यशस्वी झाली होती. 
माझा आत्मववचवास परतला होता.  
सप्टेंबरमध्ये स्रेन्ग्थननांग साठी खालील मलांकवर 
दिलेला आय.टी.बी. ररहॅब रूटीनसुदधा करत होतो.  
https://www.youtube.com/watch?v=ydcy3d
Pf__M&feature=youtu.be 
बघता बघता स्पधाग १ आठवड्यावर येऊन ठेपली 
होती. माझा ममत्र ननलेश याला सतत हेच वाटत 
होत की आमची तयारी पूणग झालेली नाहीये. १७ 
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सप्टेंबरला ववकास व आदिश म्युननकमध्ये िाखल 
झाले आणण िसुऱ्याच दिवशी १८ सप्टेंबरला आम्ही 
सश्व्हगया, इटलीसाठी रवाना झालो. १९ सप्टेंबरला 
सकाळीच आम्ही आयनग मॅन डेस्क वर ररपोटींग 
केलां, नतथ ेआम्हाला स्पधगकाांचे ककट आणण आमग 
बॅण्ड्स िेण्यात आले. ही स्पधाग खूपच तपशीलवार 
पदधतीने आयोश्जत केली जाते आणण आम्ही त े
अनुभवत होतो. कुठेच शांकेला जागा ठेवली नव्हती. 
स्पधगकाांसाठी एक ववशेर्ष सत्र घेतलां गेलां, ज्यामध्ये 
स्पधेची सवग मादहती पुरवली गेली व सवग शांकाांच े
ननरसन करण्यात आले. नतथेच आम्हाला आणखी 
५ भारतीय स्पधगक भेटले. आनांि वाटला आणण 
कुतुहूलही वाटले की हे लोकां  आपल्या मायभूमीतून 
खास या स्पधेसाठी नतथ े आले होते. त्यातील 
बहुतेकाांनी ही स्पधाग आधीही पूणग केली होती, 
त्यामुळे ते सवग बरेच ननवाांत वाटत होते; पण मी 
व ववकास पदहल्याांिाच भाग घेत होतो, त्यामुळे 
आम्हाला ववशेर्ष धाकधकू जाणवत होती. चेहऱ्यावर 
जरी हसू असलां तरी पोटात खड्डा पडला होता, 
पण साांगतोय कोणाला?   
 जमेची बाजू हीच, की माझे २ शाळकरी 
ममत्र माझ्याबरोबर होते आणण अस े ममत्र बरोबर 
असतील तर ् चांता, ताण आपोआपच िरू राहतात.  
२० सप्टेंबर रोजी आम्हा सवांना सकाळी १० 
वाजता रायल श्स्वममांग पॅ्रश्क्टस साठी बोलावलां 
होतां. वेळेप्रमाणे आम्ही पोहोचलो आणण बहुतेक 
आम्हा सवांचयाच काळजाचा ठोका चुकला. आयनग 
मॅन स्पधेत भाग घेऊन चकू झाली की काय अस े
वाटायला लागले. याची २ कारणे होती.  
१. समुद्राने भयानक रूप धारण केले होते. भल्या 
मोठ्या लाटा ककनाऱ्याकडे वगेाने येत होत्या आणण 
भले भले ऍथलीट्स समुद्रात मशरायला कचरत 
होते.  

२. ककत्येक स्पधगक आपापल्या सुडौल 
शरीरयष्ट्टीसदहत ममरवत होते आणण आम्ही 
स्वतःकडे बघून खजील होत होतो.  
असो, थोडा वेळ त्याकडे िलुगक् करायचां ठरवलां.  
 समुद्रात पोहोण ेया प्रकारासाठी बरेच जण 
नवखे असतात, त्याचाच अांिाज येण्यासाठी हे 
पॅ्रश्क्टस श्स्वम ठेवले जाते. श्स्वम रायलसाठी 
समुद्रात ४०० मीटर आत एक मोठा बलून लावला 
होता व त्यालाच वळसा घालून पुन्हा ककनाऱ्यावर 
यायचां असा क्रम होता.  
 समस्या एकच होती, समुद्र भयांकर वाटत 
होता आणण त्याचया १० ते १५ फुटाांचया लाटा 
खळाळत ककनाऱ्याकडे वेगाने येत होत्या. बऱ्याच 
ऍथलीट्सनी सराव रदि करून परतीचा रस्ता 
धरला. आम्ही मात्र मराठे मावळे होतो, ववचार 
केला "आज नाही करू शकलो, तर उदया काय 
करणार?" 
 भयानक येणाऱ्या लाटाांशी सामना करत 
आम्ही एकमेकाांपासून जवळ जवळच पोहायला 
सुरुवात केली, हात पाय मारत थोडे अांतर पुढे 
जायचो, तोच एखािी लाट आम्हाला मागे रेटायची. 
१० - १५ ममननटाांनी पादहले तर आम्ही 
ककनाऱ्यापासून खूपच कमी अांतर कापले होते पण 
एकमेकाांपासून मात्र आम्ही खूप िरू गेलो होतो. 
आणखी १५ ममननटां प्रयत्न केला, पण वाटलां 
समुद्राला आज काही ऐकायचांच नव्हतां. सरतेशेवटी 
आम्ही माघारी कफरलो.  
 आठवड्यापूवी घोड्याचया वेगाने धावणारा 
माझा आत्मववचवास, इटलीमध्ये आल्यावर लांगडू 
लागला होता...आणण आता रायल श्स्वम नांतर तो 
सरपटू लागला होता.  
मजेची गोष्ट्ट म्हणजे, समुद्राची भरती बघून, रायल 
श्स्वम आधीच रदि करण्यात आला होता; पण 
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आयोजकाांनी पाठवलेला सांिेश आम्ही पादहलाच 
नव्हता! :( 
 २१ सप्टेंबर रोजी (पूणग-आयनगमॅन) स्पधाग 
झाली. सवग स्पधगकाांना एकमेकाांशी ककां वा स्वतःशी 
स्पधाग करताना पाहण ेही एक पवगणीच होती. स्पधाग 
पाहण्यासाठी व स्पधगकाांना प्रोत्साहन िेण्यासाठी 
िेश-वविेशातून अफाट सांख्येने आलेल्या पे्रक्काांचा 
उत्साह वाखाणण्याजोगा होता. जमेची बाजू 
म्हणजे, भारतातून आलेल्या आणण नुकतेच 
आमचयाशी मैत्री केलेल्या सवग ऍथमलटसनी स्पधाग 
दिलेल्या वेळेआधी पूणग केली. त्याांना ममळालेली 
पिकां  बघून आमचाही उत्साह िणुावला.  
 
 २२ सप्टेंबर आमचया स्पधेचा (अधग-
आयनगमॅन) दिवस उजाडला.  
आिल्या रात्री स्वप्नेही वव्चत्र पडली होती... कधी 
मी समुद्रात गटाांगळया खात होतो, तर कधी माझी 
सायकल पांक्चर झाली होती. सकाळी उठलो तरी 
मनातील धाकधकू सुरूच होती, चक्क १२ वीचया 
बोडग परीक्ेची आठवण झाली.  
 सकाळी नाचता आटपून, स्पधेचया २ तास 
आधी आम्ही सायकल आणण इतर सामानासह रेस 
पॉईंटला ररपोटींग केलां. सायकल व इतर सामान 
राश्न्सशन एररयामध्ये ठेवण्याआधी त्याांची सांपूणग 
तपासणी करण्यात आली. प्रत्येक ऍथमलटचया 
पायात जी. पी. एस. रॅकर लावण्यात येतो, 
ज्यादवारे त्या त्या ऍथमलटची प्रत्येक ऍश्क्टश्व्हटी 
आयोजक रॅक करू शकतात.  ऍथमलटच े
चाहतेसुदधा हव्या त्या ऍथमलटची पोझीशन 
आयनगमॅनचया अ्धकृत साांकेनतक स्थळावर रॅक 
करू शकतात. आमची स्पधाग िपुारी १२ वाजता सुरु 
होणार होती. पदहली स्पधाग पोहण्याची असल्यामुळे 
११ वाजता आम्ही श्स्वमसूट पररधान करून, 
स्टाटींग पॉईंटसाठी कूच केलां. सश्व्हगयाचा 

समुद्रककनारा पे्रक्काांचया गिीने तुडुांब भरला होता, 
इतका की गिीतून वाट काढत आम्हाला स्टाटींग 
पॉईंटला पोहोचावे लागले. वातावरण खूपच उत्साही 
होतां, स्पधाग बघायला आलेले लोक कौतुकाने 
स्पधगकाांना पाहात होते व प्रोत्साहन िेत होते.  
 हवामान पण ्ान होतां, महत्त्वाचां म्हणज े
समुद्र शाांत होता. स्पधेची वेळ जसजशी जवळ येत 
होती, तसतशी मनातील धाकधूक वाढत चालली 
होती.  
 बरोबर १२ वाजता स्पधेला सुरुवात झाली. 
सवगप्रथम प्रो-ऍथमलटना सोडण्यात आलां, प्रो-
ऍथमलट म्हणजे ते स्पधगक जे या रायथलॉन 
प्रकारात ननष्ट्णात आहेत आणण ज्याांनी आधीचया 
स्पधेतून आपला चॅश्म्पयन असल्याचा िावा मसदध 
केला आहे.  
 तर अशा प्रो-ऍथमलटसचया वेगावर इतर 
रेग्युलर ऍथमलटसचा पररणाम होऊ नये म्हणून 
त्याांना १५ ममननटां लवकर सोडण्यात येतां. त्यानांतर 
िर ५ सेकां िाांनी ५ ऍथमलटसना समुद्रात सोडण्यात 
येत होतां, आम्हाला १२:४० चया िरम्यान सोडण्यात 
आलां.  
 एक बीपचा आवाज झाला, रोटेदटांग गेट्स 
उघडले आणण आम्हाला समुद्रात सोडण्यात आलां. 
स्पधगकाांचया सुरक्खेातर जवळ जवळ ५० ्ोट्या 
बोटी आणण नततक्याच कयाक बोट्स स्पधेचया 
मागागवर तैनात होत्या. आपत्कालीन सुववधेसाठी 
एक हेमलकॉप्टरही हवेत नघरट्या घालत होतां.  
 ४ मोठे बलून्स समुद्रात तरांगत ठेवले होते, 
जे स्पधगकाांसाठी पथिशगक आणण मैलाांचया िगडाांचां 
काम करणार होते. या बलून्सचया ववमशष्ट्ट बाजूनेच 
वळसा घालून पुढे सरकायच ेहोते, बाजू चकुली तर 
तो शॉटगकट समजून स्पधगक अपात्र ठरू शकतो. 
समुद्राचया थांड पाण्यात पाय पडताच मी पूणगपण े
शहारलो. ३० ममननटाांत २००० स्पधगक पाण्यात 
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उतरले होते. सवग ऍथमलट फ्रीस्टाईलचा वापर करत 
सपासप हातपाय मारत पुढे जात होते, मी आपला 
बे्रस्रोकने हळूहळू पुढे सरकत होतो. प्रत्येक जण 
"शॉटेस्ट पाथ" घेण्याचा प्रयत्न करू पाहत होता 
त्यामुळे ककत्येक लोकाांचे हात पाय एकमेकाांना वमी 
लागत होते.  
 पदहल्या ५०० मीटरमध्ये मलाही बऱ्याच 
लाथा खाव्या लागल्या, गॉगल्समध्ये पाणी गेलां 
पण सगळयात मोठी अडचण माझ्या बे्रस्रोकमुळे 
आली. या पोहण्याचया पदधतीमुळे व समुद्राचया 
लाटाांमुळे मी सुरुवातीलाच २-३ वेळा खारे पाणी 
प्यायलो, त्यामुळे घुटमळलो, गोंधळलो; पण 
एकसारखे हातपाय चालवत रादहलो. जलतरण 
तलावात पोहणे आणण सतत हेलकावणाऱ्या 
समुद्राचया पाण्यात पोहण ेयात खूपच फरक असतो 
आणण तो मी अनुभवत होतो. आजूबाजूचया 
गिीमुळे म्हणा ककां वा हेलकावणाऱ्या पाण्यामुळे 
म्हणा, सरळ रेरे्षत पोहणां खूप अवघड जात होतां 
आणण हवा तसा वेगही घेता येत नव्हता.  
 पोहताना २ वेळा मी इतका िमलो की 
पाण्यातच १-२ ममनीटां स्वस्थ पडून ववश्राांती घेतली, 
माझ्या वडडलाांनी मशकवलेली ही कला मोक्याचया 
वेळी कामी आली.  पण मला तसां करताना पाहून 
प्रत्येक वेळी तैनात असलेल्या सुरक्ा रक्काने मला 
िरुूनच ववचारले की "काही समस्या तर नाही?" 
मी िोन्हीही वेळेस हाताचा अांगठा उांचावून ठीक 
असल्याचा प्रनतसाि दिला. शेवटचे ५०० मीटसग 
खूपच जीवावर उिार होऊन पोहलो.  
ककनाऱ्याला जवे्हा माझे पाय लागले तेव्हा खूप 
आनांि झाला, वाटल सांपलां एकिाचां दिव्य! पण 
िोन बत्रतीयाांश लढाई अजनू बाकी होती. शरीर 
आणण डोकां  जड झाल्यासारखां वाटत होतां. खूप 
थकवा जाणवत होता, अगिी पायसुदधा लटपटत 
होते; पण ककनाऱ्यावर जमलेले प्रेक्क असा काही 

जल्लोर्ष करत प्रोत्साहन िेत होते की मी त्या 
अवस्थेतही धावत राश्न्सशन एररयामध्ये पोहोचलो. 
तोच आदिश माझ्या सामोरा आला आणण म्हणाला 
"मी स्पधाग अधगवट सोडली...!" 
 अरे िेवा, ज्याचा आिशग डोळयासमोर 
ठेऊन आम्ही स्पधेत उतरलो त्यानेच स्पधाग अधगवट 
सोडली म्हटल्यावर ननराश झालो. स्पधाग सोडण्याचा 
ववचारही मनात येऊन गेला. पण िसुऱ्याच क्णी 
ववचार केला, श्जांकणां ककां वा हरणां हे जरी माझ्या 
हातात नसलां... तरी शेवटपयतं लढणां नक्कीच 
माझ्या हातात होतां, आणण मी लढायचां ठरवलां. 
राश्न्सशन एररयामध्ये ववकास भेटला, आिीशन े
स्पधाग अधगवट सोडल्यामुळे तोही थोडा ववचमलत 
वाटला पण मला बघून खुश झाला. त्याला म्हटलां, 
तू हो पुढां, मी आलोच! मी ५ ममननटां ववश्राांती 
घ्यायचां ठरवलां. नांतर सायकमलांगचा पोशाख 
चढवून मी सायकमलांग सुरु केली. ९० ककलोमीटरचां 
आव्हान पुढे आ वासून उभां होतां. 
 मी जोमानां सायकमलांग करायला सुरुवात 
केली. पण ८ ते १० ककलोमीटसगनांतर मला 
गरगरल्यासारखां वाटू लागलां, इतकां  की मी 
सायकल थाांबवली आणण मला ओकारी झाली. 
समुद्राचां प्यायलेलां पाणी बाहेर पडलां होतां, त्यामुळे 
थोडां हलकां ही वाटलां. नतथेच पुन्हा ५ ममननटां 
ववश्राांती घेऊन पुढे ननघालो.   
 सुरुवातीलाच एक मोठा चढ लागला 
त्यामुळे मी बरेच ् गअसग बिलले.   मी मला जमेल 
तशा वेगाने सायकल चालवणे सुरूच ठेवले. बरेच 
स्पधगक माझ्या मागून येऊन पुढे जात होते आणण 
प्रयत्न करूनही मी हवा तास वेग साध्य करू 
शकलो नाही. काही तरी चकुतांय असां वाटत होतां, 
पण िलुगक् केलां.  
 आयोजकाांनी दठकदठकाणी पाणी, ज्यूस, 
इलेकरॉलाइट, ग्लुकोज, फळे याांचे स्टॉल्स ठेवले 
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होते. आम्हाला फक्त ननरांतर सायकमलांग करत 
राहायचां होतां. सायकमलांग सुरु करून २ तासाांनी मी 
पादहलां तर फक्त ४२ कक.मी. अांतर सांपलां होतां.  
 माझां धाबां िणाणलां. या वेगाने मी स्पधाग 
पूणग करूच शकलो नसतो. मी एकिा ्गअसग 
तपासले, उजव्या हातातले व्यवश्स्थत होते, डाव्या 
हातातील ्गअसग पादहले आणण माझ्या काळजाचा 
ठोका चुकला. मी चुकीचया ्गअरवर होतो. 
सुरुवातीचया चढतीला टाकलेला डाव्याबाजूचा 
्गअर अजूनही तसाच होता.  
 माझ्या कमी वेगाचां कारण स्पष्ट्ट होतां. 
पटकन मी योग्य तो ्गअर बिलला आणण वेग 
वाढवला. आता मला माझ्या वेगात पडलेला फरक 
जाणवत होता.  
 ४४ कक.मी. नांतर एक मोठी टेकडी लागली, 
१ कक.मी. चा चढ होता श्जचया माथ्यावर जाऊन 
यु-टनग घेऊन परत कफरायचां होतां. चढाचया पदहल्या 
३००-४०० मीटसग नांतरच माझ्या उजव्या पायात 
गोळा (कॅ्रम्प) आला, कळवळलो आणण लागलीच 
उतार झालॊ आणण पायाला मसाज करायला 
सुरुवात केली. नतथे मीच माझा मितगार होतो. 
थोड्याच वेळात आराम पडल्यानांतर मी उरलेलां 
अांतर पायीच चढण्याचां ठरवलां, उदिेश हाच की 
पायाचे वेगळे स्नायू वापरले जावेत आणण 
सायकमलांग करणाऱ्या स्नायूांना थोडा आराम 
ममळावा. टेकडी माथ्यावर पोहचलो तेव्हा बरांच 
ताजांतवानां वाटत होतां. सायकमलांगचां ननम्म अांतर 
सांपलां होतां आणण स्पधाग सुरु होऊन ३ तास २२ 
ममननटां झाली होती, उरलेल्या ४ तास ३८ ममननटाांत 
मला ४५ कक.मी. सायकमलांग आणण २१ कक.मी. 
धावायचां होतां. आता परतीचा प्रवास थोडा सुखकर 
होता कारण परतीचया वाटेवर उतार जास्त 
होता.    

 ्त्रपती मशवाजी महाराजाांचां नाव घेतलां 
आणण सायकमलांगला सुरुवात केली. टेकडीचया 
उताराचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेतला व 
तुफान वेगात परतीचया वाटेवर ननघालो. आता 
्गअसगही योग्य होते त्यामुळे वेगही चाांगलाच 
साधला जात होता.   
 पण जसजसा वेळ जात होता, तसतसा 
ताण वाढत होता, बऱ्याच वेळा वाटलां की बास 
झालां आता, सोडून दयावी स्पधाग. पण अशा वेळी 
्त्रपती मशवाजी महाराजाांची प्रनतमा सामोरी 
आणायचो आणण एक वेगळांच स्फुरण अांगी 
सांचारायचां आणण मन म्हणायचां आणखी थोडां कष्ट्ट 
तर तू नक्कीच घेऊ शकतोस.   
सातारा सैननक ववदयालयामध्ये घेतलेल्या 
प्रमशक्णामुळेही माझ्या सहनशक्तीचया पररसीमा 
रुां िावल्या होत्या आणण नतथचे "यु कॅन डू इट" चा 
दृश्ष्ट्टकोन नसानसात मभनला होता.  
 परतीचया वाटेवर योग्य वेग राखत मी 
बऱ्याच जणाांना मागे टाकले. मी अववरतपण े
सायकल चालवत रादहलो, शेवटी शेवटी तर अस े
वाटत होते की गेली ककत्येक युगां मी सायकलचां 
चालवतोय. सतत सीट वर बसून पाचवगभागही 
तक्रार करू लागला होता, कधी एकिा उतरतोय 
असां झालां होत.  
 ३ तास ४४ ममननटाांचया अखांड 
सायकमलांगनांतर मी एकिाचा राश्न्सशन एररया 
मध्ये पोहोचलो.  अहाहा.... ककती बरां वाटलां 
म्हणून साांगू! 
 परतीचां अांतर मी बऱ्याच कमी वेळात पूणग 
केलां होतां. मनातच स्वतःची पाठ थोपटली आणण 
पटकन सायकल लावून धावण्यासाठी तयार झालो. 
आता माझ्याकडे २१ कक.मी. धावण्यासाठी ३ 
तासाांपेक्ा जास्त अवधी होता व ते अांतर ठरलेल्या 
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वेळेत पूणग करण्याचा आत्मववचवास आता आला 
होता. 
 आणण जर कधी आत्मववचवास 
डगमगलाच, तर मशवाजी महाराज होतेच मानमसक 
बळ दयायला.   
धावण्यासाठी सश्व्हगया शहरातून जाणारा ७ कक.मी. 
चा मागग आखला होता जो स्पधगकाांना ३ वेळा 
धावायचा होता. प्रत्येक फेरीनांतर एक वेगळया 
रांगाांचा बँड स्पधगकाचया हातात बाांधण्यात येत होता 
जेणेकरून त्या स्पधगकाची ककतवी फेरी सुरु आहे 
याची कल्पना सांयोजकाांना येते. त्याचबरोबर 
ववववध दठकाणी जी.पी.एस. रॅकर लावलेल ेअसतात 
ज्याांचयामुळे आयोजकाांची फसवणूक करण ेकेवळ 
अशक्य होते. ७ कक.मी. चया फेरीचा प्रारांभ आणण 
अांत एकच होता आणण इथे ज्या स्पधगकाकडे नतन्ही 
रांगाचे बँड्स असतील त्याला कफननश लाईन कडे 
रवाना करण्यात येत होते. मशवाय, प्रत्येक 
ककलोमीटरवर पाणी, जेल्स आणण इतर 
रेफे्रशमेंटची सोय केलेली होती. आम्हा स्पधगकाांना 
फक्त पळायचां होत. जास्त वेळ न िवडता मी 
धावायला सुरुवात केली. जसा मी राश्न्सशन 
एररयामधून बाहेर पडलो .... नतथलां दृचय आणण 
वातावरण पाहून हबकून गेलो. धावण्याचा पूणग 
मागग ितुफाग पे्रक्काांनी गचच भरला होता, आरोळया 
आणण मशट्याांनी वातावरण खूपच उत्साहवधगक 
बनले होते. प्रत्येक स्पधगकाला सेलेबब्रटीप्रमाण े
वागवले जात होते. ककत्येक प्रेक्क, खास करून 
लहान मुले स्पधगकाांना टाळी िेण्यासाठी 
रस्त्याकडेला आतुरतेने उभी होती. अशा 
उत्साहवधगक वातावरणात आलेल्या थकव्याच े
भानही राहत नाही. पदहली ७कक.मी. ची फेरी कधी 
सांपली कळालां पण नाही. माझ्या मनगटावर लाल 
रांगाचा बँड झळकला होता.  

२ऱ्या फेरीबरोबर पाऊसही सुरु झाला. झालेल्या 
शारीररक श्रमामुळे शरीर बरांच तापलां होतां आणण 
घामाचया नुसत्या धारा वाहत होत्या, त्यामुळे 
आलेल्या पावसाने बराच गारवा आणण दिलासा 
दिला. पण हे समाधान फार काळ दटकले नाही 
कारण पावसामुळे ििी पे्रक्काांची गिी पाांगली, 
आणण आयते ओसांडून वाहणारे प्रोत्साहन आता 
जेमतेम उरले होते. उरलेल े१३-१४ कक.मी. आता 
स्वपे्ररणेतूनच पूणग करायचे होते. आता थकवा प्रचांड 
जाणवू लागला होता. पावसामुळे माझे बूट पूणग 
मभजले होते आणण अांशतः जड झाले होते. एरव्ही 
तो जडपणा जाणवला नसता पण तेव्हा मला तो 
नक्कीच जाणवला होता. आता मी एक एक 
ककलोमीटरचा दहशोब ठेवू लागलो. प्रत्येक 
ककलोमीटरनांतर स्वतःला १०० मीटर चालण्याची 
मुभा दिली. काही वेळातच दहरवा बँड माझ्या 
मनगटावर चढला होता. आता शेवटची फेरी फारच 
मोठी आणण भयानक वाटू लागली. पण मी माझ्या 
घड्याळाकडेही लक् ठेवून होतो. शेवटचया ७ कक.मी. 
साठी माझ्याकडे अजून ८० ममननटां मशल्लक होती. 
आता मला पूणग कल्पना आली होती की मी स्पधाग 
पूणग करणारच, त्यामुळे थोडा ननधागस्त झालो. 
उरलेलां अांतर जास्त ताण न घेता पूणग करायचां 
ठरवलां. आता मी िर ५०० मीटरनांतर थोडां 
चालण्याची मुभा घेतली होती. अजूनही बरेच लोकां  
्त्री घेऊन स्पधगकाांना प्रोत्साहन िेत उभे होते. 
काही जणाांनी तर मी चालतोय असे बघून, 
माझ्याबरोबर पळायला सुरुवात केली आणण ्चअर 
अप करत खूपच जोरिार उते्तजन दिलां. अखेर ३ऱ्या 
फेरीचा ननळा बँड माझ्या मनगटावर ववराजमान 
झाला होता. कफननश लाईन ककपरने माझे ३ ही 
बँड तपासले व सन्मानाने मला कफननमशांग 
लाईनकडे रवाना केलां. शेवटचे १५० मीटर अांतर 
पूणग रेड कापेट आच्ािलेली होती. या कापेट वरील 
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िौड ही खूप ववशेर्ष मानली जाते. असांख्य प्रके्क 
तुम्हाला अमभवािन करण्यासाठी नतथे उपश्स्थत 
असतात आणण डी.जे. लाऊड स्पीकरवर तुमचयावर 
कौतुकाचा वर्षागव करत खूप काही बोलत असतो. 
नतथेच सुरुवातीला भारतीय चमूतील एक ममत्राने 
माझ्याकडे भारतीय नतरांगा दिला. खूप थकलो 
असतानाही मी मोठ्या अमभमानाने तो झेंडा 
फडकावत धावत सुटलो, एक वेगळीच ऊजाग 
माझ्यात सांचारली होती. ती १५० मीटरची िौड मी 
माझ्या आयुष्ट्यात कधीच ववसरणार नाही. कफननश 
लाईन मी उडी मारून जल्लोर्षात पार केली. 
जगभरातून आलेले बरेच पे्रक्क नतथ े टाळया 
वाजवत उभे होते. नतथेच आयोजकाांपैकी 
सािरकत्यागने ते मौल्यवान पिक ज्यावर मोठ्या 
अक्रात "आयनग मॅन" कोरलां होतां, माझ्या गळयात 
घातले व अमभनांिन करत म्हणाला " नाऊ यू आर 
अ आयनग मॅन". गेली ५ मदहने केलेल्या मेहनतीचां 
फळ आता माझ्या गळयात होतां. हा क्ण माझ्या 
आयुष्ट्यात एक मैलाचा िगड बनून राहणार 
होता.  त्याक्णी मला काहीच सुचत नव्हते. मी 
एखादया उांच मशखरावर असल्याचा भास मला होत 
होता.  मी पुन्हा एकिा पे्रक्काांचां वाकून अमभवािन 
केलां, नतरांगा पुन्हा एकिा हवेत फडकावला आणण 
एका वेगळयाच धुांिीत व्यासपीठ सोडलां. आयनग 
मॅन हे आव्हान मी ७ तास ४० ममननटाांत पूणग केलां 
होतां. ववकासनेही स्पधाग ७ तास २० ममननटाांत पूणग 
केली होती. आम्ही ममळून आनांि साजरा केला.  

 काही मदहन्याांपूवी अशक्य वाटणारी गोष्ट्ट 
आज साध्य केल्याचां समाधान काही वेगळाच 
आनांि िेऊन जात होतां. त्याचवेळी माझ्या 
स्वप्नपूतीसाठी झटलेल्या सवग लोकाांचे चेहरेही 
माझ्या नजरेसमोर तरळत होते.  
 माझी पत्नी तपृ्ती श्जने माझ्या सरावाचया 
आणण डाएटचया वेळा साांभाळल्या, माझे ममत्र 
ज्याांनी वेळोवेळी मला मागगिशगन केले, माझी आई 
आणण बरेच लोकां  ज्याांचया शुभाशीवागिामुळे माझ्या 
प्रयत्नाांना यश आले.   
 माझ्या तरुण ममत्राांना इतकां च साांगेन की 
योग्य ध्येयननश्चचती, मागगिशगन व स्वतःशी 
वचनबदधता असेल तर काहीही अशक्य नाही.  
जय महाराष्ट्र!  
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सान्वी होले
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चिया जोशी
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शशवाांजली भोसले
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कृष्णा भोसले
५ वर्षे

58© 2020 Maharashtra Mandal Munich- All Rights Reserved



- रसिका काकतकर, म्युनिक
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