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झेप घे रे
पाखरा...!पाखरा...!

मला नंतर पिंिरीच्ा संत तुकाराम नगर ्ेथील नगरिापलकेच्ा प्ाथपमक शाळेत प्वेश 
पमळाला. तेथे शाळेत नेहमीचे पशक्षण घेण्ािेक्षा मी दांड्ामारून मैदानावर जासत रमा्चो. 
पशक्षकांच्ा तक्ारी असा्च्ा. असा प्कार मी िाचव्ा इ्त्ेत जाईि्यंत सुरू होता. 

तोि्यंत खेळाडूंची नावे दैपनकत ्ा्ची. त्ांना खेळात प्गती करण्ासाठी व शाळेला 
अपिकाअपिक िदके व बपक्षसे पमळपवत ्ा हेतूने शाळा त्ांच्ावरील पनबयंि पशपथल करा्चे. 
त्ांना शाळेत पवशेषमान पमळा्चा. हे माझ्ा बालमनावर ठसल नेमकी हीच गोष्ट पववेक 
साबळेसरांनी ओळखली महणून त्ांनी मला ्ोग पशकवा्ला सुरवात केली. िाठोिाठ वॉल 
क्ा्पबंग पशकवले. मी सहा ते आठ तास सराव करा्चो. त्ांच्ा प्ेरणेने मी ्ोग व वॉल 
क्ा्पबंग ्ा दोन सििायंपशवा्, िावणे, कबड्ी, खो खो, कुसती ्ा क्ीडा प्कारांच्ा सििधेत 
पहरररीने भाग घेऊ लागलो. 

सुरवातीच्ा सििधेत वै्क्तिक मला अि्श आले, तेवहा साबळे सरांनी मला जवळ बोलावले 
मला महणाले अजीज एक का्म लक्षात ठेव की, अि्श ही ्शाची िपहली िा्री असते.  ्ाने 
खचून गेला तर जीवनात िुढे अनेक िरीक्षा द्ा्च्ा आहेत अजुन तुला. तेवहा तु गरूड हो. तु 
पनसगागाचे पनरीक्षण केलेस तर तुझ्ा हे लक्षात ्ेईल की, जेवहा आकाशात काळे ढग जमतात 
आपण िावसास सुरवात होते तेवहा इतर सवगा िक्षी आसरा शोित असतात. तेवहा गरूड मात्र, 
ढगांच्ा वर जातो. 

 

अहजज जमील शेख 
भेटलथा. त्यथाची रोमहर्षक 

कहथाणी ऐकली तेवहथा मलथा 
एकथा प्रख्यथात कवीच्यथा 

कहवतेची ओळ आठवली. 
‘झेप घे रे पथाखरथा, तोंडी 
सोन्यथाचथा हपंजरथा’ आहण 

तोच म्ळथा ्यथा्यचे 
ठरहवले. त्यची क्था 

त्यथाच्यथाच तोंडूनच ऐकथा.

(पुढील पथानथावर)

“नवं पान, नवी ं, नवा दवस, 

 ना आशा, नवी ेयं, ना दशा, 

नवी माणसं,  नवं यश,  नवी नाती, नवा आनंद.

 ��ी संपूण�,  नवं व��...� ��ी �पूण�, नवा ���,

या स�ंद� व�ा�सा�ी सवा�ना खूप खूप श��े�ा��

ना व�ा�त, नवी स��वात 

खेळाडं�ा ��ा�ं नवं ासपी� ू
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िाऊस टाळतो खरे तर ढग व िाऊस ही तातकापलक 
समस्ा आहे. अन गरूडाकडून तुला दृष्टीकोनातील 
वेगळेिण पशकता ्ेते, तेवहा ‘झेि घे रे िाखरा...’ उठ झेि 
घेण्ासाठी त्ार हो. शेवटी सदगुरू वामनराव िै ्ांचा 
मागगादशगानिर सल्ा का्म लक्षात  ठेव, ते नेहमी सांगत 
होते की, ‘तुच तुझ्ा जीवनाचा पशलिकार आहेस.’ असे 
महणून सरांनी माझ्ातील आतमपवशवास जागपवला , 
तेवहा मला सरांच्ा कृतीचा अथगा लावताना महाभगवताची 
भूपमका समजली, तसेच, ‘मागागािारे वनागावे | पवशव हे मोहरे 
लावावे |’ ्ा सातत्ाने कानावर िडणाऱ्ा भजनाच्ा ्ा  
ओळींचा  अथगा समजला. माझ्ात पजद्द वाढली.

मी नेहमी प्माने शाळेत जाऊ लागलो. आमच्ा ् ेथील 
तुकाराम मंरदरात सरावासाठी जाऊन ्ेत होतो. कारन ्ोग 
वा वॉल हँपगगच्ा , सरावासाठी ्ोग् जागेची सो्च नाही 
ना. िण तेथे व शाळेत जाता ्ेता मागागात एका रठकाणी 
गुरूचररत्र सप्ाह सुरू होते. तेवहा गुरूची महती प्वचनकार 
सांगत होते. त्ातील लक्षणे कानावर िडली. तेवहा सर 
मला त्ांच्ाकडे सवगाज्ान देतात. मी चुकलो तर तर ती चुक 
कठोरिणे सांगतात ती सुिारून घेतात. पशवा् आताही 
त्ांनी ज्ा िधदतीने मला सावरले ते िाहता त्ातून मला 
त्ांच्ातील मा्ा कळली, ती माझ्ासाठी गुरुमाऊलीच 
होती. माऊली महणजे माताना!

्ानंतर माझे रूटीन सुरु झाले. गुरुवरची श्रद्ा वाढली. 
माझा सराव िुववीसारखाच नवहेतर आठ-आठ तास सुरु. 
िुसतके, वह्ा, िेन, िेक््सल, िट्ी इ. शाले् सापहत् वरच्ा 
वगागात गेलेल्ा दानशुर मुलांकडून पमळत होते. त्ावर 
आभ्ास सुरु होता. अभ्ासात खुिच हुशार नवहतो िण 
‘ढ’ सुद्ा नवहतो. जेवहढे पशक्षक पशकवा्चे त्ावर आपण 
मला सरावातून वेळ पमळाला की, जे मी वाचा्चो त्ावर 
मला 50 ते 60 टक्े माक्कस पमळा्चे. ्ात समािानी 
असा्चे. वडील सवता: पशकले नाहीत िण मुलाने पशकून 
मोठे वहावे नाव कमवावे आपण िररक्सथती बदलावी अशी 

त्ांची तीव्र इच्ा होती. 
असे ् ुद् सुरु होते. माझा पनिागार िक्ा होता. पशकता 

पशकता पक्डा क्षेत्रात नाव करा्चेच िक्े ठरले. त्ामुळे 
नंतर झालेल्ा सवगा आंतरशाले्, पजलहा, पवभाग, राज् 
आपण राष्टट्ी् सििायंमध्े भाग घेऊन प्शसतीित्रक, 
बपक्षसे आपण िदकांची सलग िाच वषधे ल्लूट केली. 
दहावीत गेलो तेवहा मनावर दडिण वाढले. क्ीडा क्षेत्राला 
सवलिपवराम रदला आपण आभ्ासाकडे लक्ष केंद्ीत केले. 
त्ाचे फळ मला पमळाले. मी चांगल्ा गुणांनी दहावी 
उत्ीणगा झालो. तेवहा लक्षाि्यंत िोहोचण्ािेक्षा प्वास 
चांगल्ा िद्तीने िूणगा करणे महतवाचे असे. ह्ा सवामी 
पववेकानंदांच्ा मैल्वान पवचारांची प्पचती आली. त्ाच 
वेळी बपहणाबाईच्ा कपवतेची ओळ, ‘आिी हाताला 
चटके मग पमळते पमळते भाकर’आपण रामदास सवामींनी 
दासबोिात तरुण पवद्ाथवी वगागाला जे मागगादशगान केले 
त्ानुसार, ‘कष्टाला मेहनतीला ि्ागा् नसतो’ हे तसेच 
गीतेमध्े कृषणाने अजुगानाला , ‘कमगाण्े वपिकारसते मा 
फलेशु कदाचन |’ महणजे का् हे कळले. मला जी बपक्षसे, 
िदके पमळाली त्ाचे घरात कौतुक झाले नाही तर दहावी 
िास झालो ्ाचे कौतुक होईल ्ाचीही अिेक्षा मी ठेवली 
नाही.

्ानंतर अकरावीसाठी िं. दीनद्ाळ पवद्ाल्ात 
प्वेश घेतला तेवहा माझ्ावर  इथे क्ीडा क्षेत्राची माझी 
आवड िूणगा करता ्ेईल का? ्ाचे प्चंड दडिण होते. 
िण तेथेही क्ीडा सििागा सुरु झाल्ा अन मी दडिणमुति 
झालो. मी भाग घेऊ लागलो. ्ोग सििधेत तृती्, क्वदती् 
आपण प्थम क्मांक पमळवत त्ा महापवद्ाल्ातील क्ीडा 
पशक्षक सोकटे सरांचे लक्ष वेिून घेतले. नंतर त्ांनीच मला 
अपिक मागगादशगान केले व खूिच संभाळून घेतले. साबळे 
सरांनी मला राष्टट्ी् सििधेत भाग घ्ा्ला प्ोतसाहन रदले. 
माझी िपहली राष्टट्ी् ्ोग सििागा रांची ्ेथे झाली. 

ज्ा मुलाने िुण्ातील बस बपघतली होती, जो किी 

एकटा 
िुने सोडून 
दुसऱ्ा राज्ात 
गेला नाही. फति 
राज्सतरी् सििधेसाठी लोकांनी 
केलेल्ा आपथगाक मदतीवरच राज्ात बस 
वा रेलवे प्वास संघाबरोबर गेला. त्ाला िरराज्ात कसे 
जा्चे? त्ासाठी िैश्ाची व्वसथा कशी करा्ची?  
हेच मापहत नवहते. जेथे एकवेळच्ा िोटभर अन्ाची भांत 
तेथे 24,36 तासाचा रेलवे प्वासा नंतर तेथील वासतव् 
व भोजनाच्ा व्वसथेचा प्शन मोठा होता.महापवद्ाल्ाने  
राष्टट्ी् सििागा आ्ोजकांना फति माझे नाव कळवले होते 
इतकेच माझ्ासाठी खूिच झाले होते. 

मात्र, दो्ही गुरू, माझे पमत्र आपण िररसरातील दानशुर 
व्तिी िावून आल्ा. प्वासाच्ा दोन रदवस अगोदर 
जाण्ा ् ेण्ाच्ा भाड्ाचे व तेथील एक वेळच्ा जेवणाचे 
िैसे पमळाले. पमत्रांनी रेलवे पतपकट कसे आरपक्षत कराव्ाचे 
हे कृतीने पशकवले. बाबांची िरवानगी व आपशवागाद घेतले. 
आईने एक वेळच्ा जेवनाचा डबा रदला. अन माझा 
रांचीच्ा रदशेने प्वास सुरु झाला. त्ावेळी इतक्ा दुरचा 

एकट्ाने प्वास करण्ाची संिी अल्ामुळे त्ा अल्ाची 
मी िुढील शबदात दुआ मनातल्ा मनात मापगतली. ‘सब 
तारीफ अल्ाह ही के पलए है| पजसने मुझे किडा िहना्ा| 
पज से मै अिनी शमगा की पचज ्ुिाता हुँ| और अिनी पजंदगी 
में इस के जरीए खुबसुरती हापसल करता हुँ |’

सकाळी िोटात काही नवहते रात्री भुक लागली तेवहा 
आईने जो डबा रदला होता त्ातील तीन रोट्ांिैकी 
फति एक रोटी खाल्ी , भाजी खाल्ी िापण प्ालो 
भुक भागवली. तेवहा ‘चालीस हदीस्ां’ मिील रोटी व 
िाण्ासाठी असलेले दोन हदीसे महटलेः अकरीमुल खुबज 
तजुगामाः रोटी की इज्जत करो| ‘आलहमदु पलल्ापह हमदन 
कसीरन तरर्बम मुबारकन फीपह ग-र वला मुवद्दअन वला 
मुसत् न अ्हु रबबना| ्ावर बुखारींचा तजुगामा असा आहे. 
सब तारीफ अल्ाह के पलए है| ऐसी तारीफ जो बहुत हो 
और िाकीजा हो और बरकत वाली हो| ऐ हमारे रब! हम 
इसखाने को काफी समझ कर ्ा पबलकुल सखसत कर 
के ्ा उससे गैर- मुहताज होकर नही उठ रहे है| अशा 
नम्र भावनेने लक्् गाठण्ासाठी माझा प्वास सुरु झाला. 
मात्र माझे लक्् गाठण्ाच्ा इराद्ासाठी मी िु्हा दुआ 
मापगतली.   ् ा संदभागात अबुदाऊद ् ांचा तजुगामा आठवला. 
‘तमाम तारीफे अल्ाह के पलए है| अल्ाह िाक है| पजसने 
उसको हमारे कबजे मे रद्ा| और हम उसकी कुदरत के 
बगैर इसे कबजे मे करने वालेन थे| और पबला शुबहा हमको 
अिने रब की तरफ लौटना है| अलहमदु पलल्ाह! अलहमदु 
पलल्ाह!! अलहमदु पलल्ाह!!! अल्ाहु अकबर! 
अल्ाहु अकबर!! अल्ाहु अकबर!!! ्ानंतर रांची 
ि्यंतचा प्वास कुठल्ाही अडथळ्ापवना सुखरुि िार 

िडला. 
रांची सटेशनवर उतरलो. 

सििधेचे रठकाण 
शोिूनही 

काढले 
िण 

मुक्ाम 
कोठे करा्चा 

्ाचा ित्ाच नवहता 
खुि िावािाव दम्ाक झाली आपण 

मुक्ामावर िोहोचलो. रात्री िु्हा आईने रदलेला डबा िुणगा 
खाल्ा. दुसऱ्ा रदवशी लवकरच मैदानावर  िोहोचलो. 
तेथे अ्् राज्ातील सििगाक कोनी त्ा-त्ा राज्ाची 
अक्षरे असलेली जसवी वा जे आंतरराष्टट्ी् सििागा िुववी खेळले 
त्ांनी INDIA अक्षरे ठळकिणे रदसतील असे Track 
suit घातले होते िण मी मात्र साध्ा किड्ांवर मैदानात 
उतरलो. तेथे जमलेले अनेक सििगाक खुि अनुभवी व 
त्ारीचे होते. हे मला िपहल्ा फेरीतच कळून चुकले होते. 
आिला पनभाव लागणे कठीण आहे. हे जाणले िण आिण 
प््तनात कमी िडू न्े महणून मी सराव केला दुसरी फेरी 
िार केली असे करत फा्नल ि्यंत िोहचलो. अक्षरशाः 
पशविनुष् उचलण्ाचे आवहान होते. सोिे काहीच नवहते. 
तरीही उमेदीने व पजद्दीने सहभागी झालो. अल्ाचे नाव 
घेतले श्गात सुरु झाली. िण त्ांच्ािुढे मी कमी िडलो. 

िपहल्ा तीन मध्े ्ेऊ शकलो नाही ्ाचे मला दुःख झाले 
िण चौथा आलो ्ाचे समािान वाटले अगदी नामुषकी तरी 
िदरी िडली नाही ही अल्ाची कृिा. 

मला िदक पमळाले नाही िण पकमान राज्ाच्ा 
देशाच्ा नावांच्ा जसवी टट्रॅकसुटने मीही एक रदवस ते 
घालीनच ही पजद्द पमळीली इतकेच नवहे तर माझ्ा 
खेळात का् कमी होते? त्ातील उनीवा कोनत्ा हे 
मला पशका्ला पमळाले. पवजेत्ांनी पवजेतेिद कमावले 
ते कश्ाच्ा जोरावर? हे सुधदा मेंदुच्ा संगणात साठवून 
ठेवले. जे पशक्षण मला िुण्ात पशका्ला पमळाले नाही 
ते त्ांचे बघून आठवून व त्ाचा सराव करून पशकलो 
पशवा् राष्टट्ी् सििधेचा अनुभव पमळाला. तेंवहा सवामी 
पववेकानंदांच्ा, ‘सवानुभवासारखा दुसरा गुरु नाही.’ 
्ा वचनाची प्पचती आली आपण पतसरा महान गुरु ही 
पमळपवला.

्ा अि्शानंतर राष्टट्ी् सतरावरील पवपवि क्ीडा 
प्कारांच्ा तसेच ्ोगा आपण वॉल क्ा्पबंगच्ा सलग 
सहा वषधे सििागा झाल्ा. मरॅरेथॉनचीही सििागा झाली. तसेच 
जागपतक सतरावरील व आंतरराष्टट्ी् सतरावरील आपण 
आपश्ाची सििधेत मी सहभाग नोंदवला प्त्ेकवेळी हाता-
तोंडाच्ा ्ुधदात पजंकलो. 

इतकेच नवहे तर सलग सहा वषधे सुवणगा िदक 
िटकावणारा आपण सुवणगािदकांची हरॅरटट्क करणारा 
िपहला भारती् खेळाडू हरण्ाचा मानही मी िटकपवला. 
्ानंतरच्ा राष्टट्ी् सििधेत अि्श आले. ते वषगा माझे 
नवहतेच  िण िीर खचला नाही नंतरच्ा पतनही वषायंत मी 
िु्हा पफपनकस िक्षांची भरारी घेतली. आकाशात उंच झेि 
घेतली. िु्हा बांझ, रोप् आपण सुवणगा िदकांवर माझे नाव 
कोरले. तेही अगदी ‘शान’ से. 

्ा सििायंच्ा पनपमत्ाने दोन देशांचा दौरा करण्ाची 
संिी पमळाली. ्ासाठी आपश्ाई सििायंि्यंत माझी 
सुवणगाम्ी वाटचाल संिी दार माझा भमणधवनी वाजवत 
आली. माझे सवपन होते. माझ्ा देशाचा पतरंगा िरदेशात 
फडकवावा महणून िण दो्ही सरकारमिील क्ीडा खात्ात 
माझे आई बाि कोणी नवहते ना सवगा राज्ांमिील पवपवि 
भापषक दैपनकांमध्े माझ्ापवष्ी रकानेच्ारकाने भरुन 
बातम्ा, सफूट, लेख, मुलाखती ्ािून आल्ा. ते 
वाचूनही दो्ही रठकाणच्ा एकाही अपिकाऱ्ाने  
आंतरराष्टट्ी् व जागपतक सििधेसाठी माझे नाव सूचपवले 
नाही मलाही ती प्पक््ा का् असते? त्ासाठी का् 
का् करावे लागते? ्ाचे मला ज्ान नवहतेच मी 
्ा भमात होतो आिण सवगा िातळ्ांवर घवघपवत 
्श पमळपवले तर माझी जागपतक सििधेसाठी 
पनवड होण्ात अडथळा ्ेणार नाही. त्ा सििागा 
सरकारच्ा संमतीने भरपवलेल्ा होत्ा. िण माझ्ा 
भमाचा भोिळा फुटला. 

माझी सवपनिूतवी आता शक् नाही ्ा नैराश्ेने 
मी हताश झालो होतो. िण महणतात ना, ‘एक दरवाजा 

बंद झाला तर दुसरा उघडतो.’ तसेच ‘त्ा’ कॉलमुळे मला 
वाटले. त्ा व्क्तिने इंग्रजीतून ‘ही सििागा तेथील सरकारने 
तेथील जागपतक संघटनेच्ा साहाय्ाने आ्ोपजत केली 
आहे.’ आिली सुवणगाम् कामपगरी आपण आिण केलेले 
राष्टट्ी् पवक्म िाहून आिली आमही पनवड केली आहे. 
आिण ्ास संमती द्ावी ्ापशवा् त्ा अपिकाऱ्ाने 
त्ाचे नांव, िद, संिकागाचा ित्ा व अ्् दूरधवनी क्मांकही 
रदले.

अगोदर मला पवशवास वाटला नाही मला वाटले 
की हा ‘Fake call’ आहे. मग सवगा खातरजमा एक 
दोन रदवसात केली. पतसऱ्ा रदवशी त्ांचा िु्हा फोन 
आला. तेवहा त्ांनी मला अदबीने िु्हा पवचारले की, ‘सर 
तुमची संमती आहे ना.’ मी त्ांना माझी आपथगाक अडचण 
सांपगतली तेवहा ते महणाले की, तुमही िरॅरीसमध्े आलात 
व सििागा खेळू लागलात की तुमहाला िैसे पमळतील पजंकला 
तर िदक व अपिक रकमेचा चेक वा रोख रक्म रदली 
जाईल. तुमची रहाण्ाची, जेवणाची, तेथून मैदानावर व 
मैदानावरून हॉटेल हा प्वास सरकारी गाडीतूनच होणार 
आहे. तुमही आमच्ा सरकारचे िाहुणे आहात आमही 
तुमचा ्ोग् तो स्मान राखू. मला त्ांच्ा बोलण्ावरून 
पवशवास बसला. मी मागचा िुढचा कुठलाही पवचारच 
केला नाही मी होकार देऊन मोकळा झालो. 

िण भारत सोडून िरॅरीसला जाणे महणजे िुणे-मुंबई पकंवा 
िुणे-सोलािूर हा प्वास करणे नाही. मी माझ्ा सुहुदांना 
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सवगा सांपगतले आमही त्ारीला लागलो तीन चार रदवसात 
मापहती जमपवली. तेंवहा सवगा प्थम िासिोटगा काढणे नंतर 
त्ा देशाचा क्वहसा पमळवणे तेथे जाणाऱ्ा कोणत्ा पवमान 
कंि््ा आहेत. त्ा देशाची कोणती पवमान सेवा आहे. 
त्ातून जाण्ा ्ेण्ाचे तेथील पवमान तळािासून सििधेच्ा 
रठकाणी जाण्ाचे भाडे इ. मापहती गोळा केली. तोि्यंत 
माझ्ा संकेतसथळावर त्ा सरकारच्ा क्ीडा खात्ाच्ा 
त्ा अपिकाऱ्ाचे ित्र आले. िण मला तेथे िोहोचून िरत 
्ेण्ाचे पवमान भाडें आपण इतर खचगा पमळून सववालाख 
भारती् रूि्े लागणार होते. माझ्ा डोळ्ासमोर रदवसाच 
काजवे चमकले! कोठून आणू इतके िैसे? इथे एक वेळच्ा 
िोटभर जेवणाची मारामार तेथे इतके िैसे! शक्च नवहते-
बेत रद्दकरण्ाच्ा पनणगा्ा प्त िोहचलो होतो. 

िण मी जे काही थोडे पमत्र वा चांगली माणसे जमपवली 
होती तीच कामी आली. प्त्ेक जण आिआिल्ा िरीने 
मदत करण्ासाठी िडिडत होता. आमही िापलका, 
क्ीडाखाते, नगरसेवक, आमदार खासदारांिासून 
िररसरातील सवगा क्ीडा प्ेमींच्ा घरांचे, का्ागाल्ांचे उंबरठे 
पझजवले. मदत फेरी काढली. काही जणांचा अिवाद 
वगळता बहुतेकांनी त्ांना शक् होतील इतकी मदत केली. 
सवायंचे पमळून चाळीस ते िन्ास हजार रुि्े जमा झाले. 
पमत्र महणाले पकमान तेथे जाण्ािुरते भाडे व अ्् प्ाथपमक 
्ातून भागेल. काही जणांनी आिल्ा त्ा देशातील पमत्र 
व नातेवाईकांना कळपवले व अडचण आलीच तर मदत 
करण्ाचे त्ाच्ाकडून शबद घेतले. मी सुधदा त्ाच्शी 
बोललो. त्ाचे दूरधवनी क्मांक व ित्े माझ्ा डा्रीत 
नोंदवले.

िासिोटगा काढण्ात तीन-चार रदवस गेले. िण क्वहसा 
काही केल्ा पमळेना. मी त्ांना कळवले तेवहा वरीष्ठ 
िातळीवरुन चक्े पफरली आपण मला क्वहसा पमळाला. 
्ा संदभागात ही सििागा त्ा देशाने आ्ोपजत केली आहे. 
तीथले जरी जागपतक िातळी वरील सििागा असेल तरी  
आमचा संबंि नाही. तुमही वै्तिीक िातळीवर जाऊन 
सििधेत भाग घेऊ शकताः असे तऱहेवाईक उत्र संबंपित 
का्ागाल्ाकडून ऐका्ला पमळाले. तेवहा क्षणभर 

मला असे वाटून गेले की, िुण्ात 
मी ज्माला आलो 

आमचे कुटुंब अलाहाबादचे शेतकरी. आमच्ा अनेक 
पिढ्ा भारतातच होउन गेल्ा. मी व माझे कुटुंबी् ्ा 
देशाला आमची मातृभूपम मानतो. आमहाला भारतभूपमचा 
अपभमान आहे. िण नोकरशाहीला माझी जात-माझा िमगा 
िरवानगी देण्ासाठी आड ्ेतो का? ती आमचा क्सवकार 
करत नाही? क्ीडा प्कारात जात-िमगा नवहे तर कतृगातव 
महतवाचे ठरते हे कसे कळत नाही? त्ांना देशाचा पतरंगा 
कोणाच्ाही कतृगातवाने िरदेशात रदमाखात फडकलेला का 
बघवत नाही? देशाच्ा अपभमाना िेक्षा मा्ा बाजारात 
आनंद मानण्ाची कुिमंडुक वृत्ी जोि्यंत बदलली जात 
नाही तोि्यंत पवद्मान िंतप्िान नरेंद् मोदीजी आपण केंपद्् 
क्ीडा मंत्री ऑपलक्मिक सििधेत भारताला जासतीत जासत 
िदके पमळवून पतरंगा अवकाशात सववोच्च सथानी फडकत 
ठेवण्ाचे जे सवपन बपघतले आहे. ते ही नोकरशाही 
रदवासवपन करण्ाची िडिड करत आहे. ्ामुळेच मला 
प्ामापणक िणे असे वाटते की, एकवेळ ऑपलक्मिक 
मध्े पवज् पमळवणे िदके पमळवणे हे प्ामापणक कष्ट 
करणाऱ्ा खेळाडूसाठी कठीन नाही. िण पतथि्यंत 
िोहचणे महाकठीणच. इथे मला जर जागपतक सििधेसाठी 
जाताना इतक्ा अडथळ्ांची श्गात िार करावी लागते. तर 
ऑपलक्मिक तर खुिच दुरचे ते सोडा. 

मी फांस एअरचे पतकीट काढा्ला गेलो तेथे मला 
पतपकट काढल्ावर समजले की, िरॅरीसला जाणारी फ्ाईट 
दोन रदवसांनी आहे. तोि्यंत पमत्रांनी माझ्ा मािाचा 
टट्रॅकसूट आपण जसवीही आणली. तो आनंद एका 
डोळ्ात असताना दुसऱ्ा डोळ्ात आसू 
होते. ्ाचे महतवाचे कारण ज्ा 
रदवशी मी पवमानात बसून 
देश सोडणार होतो. 
त्ाच रदवशी 
माझ्ा 

जागपतक सििधेची िपहली फेरी सुरु होनार होती. त्ात 
मला भाग घेता ्ेणार नवहता. मी तसे आ्ोजकांना सवगा 
सपवसतर कारणासह कळवले. त्ांनी ‘तुमही इथे ्ा - िुढे 
का् करता ्ेइल हे तेथे आल्ावर ठरवू.’ मी मनावर दगड 
ठेवला पनगगामनाच्ा रदवशी ठरलेल्ा वेळेच्ा आिी सहा 
तास अगोदरच. त्ावेळी मला कुठल्ा पवमानतळावरून 
त्ा पवमानाचे उड्ान होते हेच मापहत नवहते. मग आमही 
्ा पवमानतळावरून ्ोग् त्ा पवमानतळावर एकदाचे 
िोहचलो. माझी उतसुकता तर पशगेला िोहोचली होती. 
पमत्र पवमानतळाबाहेर होता. दोघांनाही खाण्ापिण्ाचे भान 
नवहते. चेक इन केले. मी पवमानाच्ा िा्रीवर िा् ठेवला. 
आपण सवगगा का् सवगागानंद का् असतो हे कळाले. 

हा माझा पवमान प्वास जीवनातील िपहलाच प्वास 
होता. मी पवमानात गेलो आपण चक् पवमानाला बस 
मानून पखडकी जवळची ररकामी रदसली तेथे 
बसतो न बसतो तोच हवाई सुंदरी माझ्ा 
जवळ आली आपण मला महणाली 
तुमही इथे बसू शकत नाहीत. 
मी त्ांना सांगतले 
की, ही जागा 
ररकामी 
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होती. त्ावर मी बसलो. आमही बसमध्े असेच करतो. 
तेवहा हवाईसुंदरीला कळून चुकले की हे साहेब िपहल्ांदाच 
पवमान प्वास करतात. तेवहा ती समजावणीच्ा सवरात 
महणालीः अहो साहेब बस प्वासाची गोष्ट वेगळी.  
पवमानप्वासाची वेगळी आहे. बघू बर तुमचे पतकीट. 
मी पतपकट दाखवले. तेवहा तेच दाखवले आपण मला 
महणाली, अहो साहेब तुमही तर इंग्रजी चांगले बोलता. 
हे पतपकट अगोदर बपघतले असते तर तुमही दुसऱ्ाच्ा 
जागेवर बसला नसता. ्ावर तुमचा जागेचा क्मांक व रांग 
पलहीली आहे वाचा. मी वाचले आपण मी खपजल झालो. 
पतची मनािासून हात जोडून माफी मापगतली. पतला माझा 
प्ामापणकिणा भावला असावा. तीने हसून ‘असू दे!’ 
महणाली नंतर संिुणगा पवमान प्वासात गट्ी जमली माझी 
पतने खुिच काळजी घेतली. मी आ्ुष्ात भलेही िैसे 
कमी कमावले असतील िण ऐनवेळी िावून ्ेणारे मीत्र 
आपण मैपत्रणी व आदरणी् माणसेच जमवली आपण तेच 
माझ्ा मदतीला िावून आले महणतात ना, ‘Friends 
inneed to friends indeed.’ असा पवचार करत 
किी िरॅरीसच्ा पवमानतळावर उतरलो. 

मी िरॅरीसला उतरलो खरा. िण सििायंच्ा रठकानी 
जा्चे कसे हेच मला कळेना. पवमानात माझे जे 

भारती् सहप्वासी होते, जे पवमानतळावरील 
सवायंकडे वेड्ासारखा पवचारत बसलो. 

प्त्ेकाकडून नकार वा अिगावट मापहती 
ऐकत दोन तीन तास गेले. त्ात 

मला लक्षात आले 
की, माझे सामान 

कुठेतरी 
गहाळ झाले 
आहे. त्ाची 
शोिाशोि 

करण्ात दोन 
तास गेले. आता 
फारवेळ पवमानतळावर 
राहता ्ेनार नवहते. 
महणून मी बाहेर िडलो 
तेथे तर रसत्ांचे जाळे 

होते. शहर िरके देश िरका 
पन्ोपजत रठकाणी जा्चे 

तर कोणत्ा रसत्ाने? 
माझ्ा िोटात गोळा उठला 
मी एका रसत्ाच्ा कडेला 
एक कठडा होता. तेथे कोणाची 
ओळख असण्ाचा प्शनच 
नवहता. माझे हात-िा् गळून 
गेले घाबरगुंडी उडाली िोटात 

भीतीचा गोळा उठला अन माझ्ा 
डोळ्ातून गंगा ्मुना िुण्ातील 

सवगा नद्ा ओसांडून वाहू लागल्ा. त्ाच 
अवसथेत ्ेणाऱ्ा जाणाऱ्ांकडे चौकशी 

करत होतो. शेवटी एक भारती् रदसला. त्ाच्ा 
हाता िा्ा िडून थांबवले त्ाला अिागा तास थांबवले 

माझी सवगा कमगा कहाणी सांपगतली. त्ाने थोडक्ात 
मला सांपगतले की, सटेपड्मवर जाण्ासाठी तीन ि्ागा् 
आहेत- (1)टरॅकसी (2)बस (3)मेटट्ो. िण मेटट्ो सटेशनकडे 
जाण्ासाठी तुझ्ाकडे जेवढे िैसे आहेत त्ात फति बसच 
तुला िरवडेल. बस सटॉि दोन-तीन पक.मी अंतरावर आहे.
त्ाने तेथे जाण्ाचा मागगा सांपगतला. िण िोटात अन् 
नसल्ाने तेवढे सुधदा चालण्ाची माझ्ात ताकद नवहती. 
अल्ाचा िावा करत िु्हा तेथेच बसलो.

माझी हाक अल्ाने ऐकली असावी कदापचत महणून 
एक कार माझ्ासमोर थांबली. मी का रडतो असे पवचारले. 
मी त्ांना सवगा सांपगतले. ते महणाले अरे घाबरु नकोस 
थोडा अपिक वेळ असला तर आमही तुला सटेपड्म ि्यंत 
िोचवले असते. आता तुला मेटट्ो सटेशनि्यंत सोडतो बस 
िटकन गाडीत. पबटीश जोडप्ावर पवशवास टाकला आपण 
गाडीत बसलो. त्ा क्षणी ते माझ्ासाठी देवदूत होते. 

माझा नंबर त्ांनी घेतला. त्ांचा नंबर व ित्ा असलेले 
काडगा मला मेटट्ो सटेशनच्ा जवळ सोडल्ावर 

रदले. तेवहा अजुनही जगात माणुसकी पशल्क 
अल्ाची जाणीव झाली.

तेथे भु्ारी मेटट्ो आहे. मी तर मेटट्ोचे नाव 

फति ऐकले होते. इथे भु्ारी मेटट्ो सटेशनकडे जा्चे कसे? 
त्ाचे पतकीट कुठे पमळते काहीच मापहत नवहते. मी मेटट्ो 
सटेशनच्ा प्रॅटफॉमगावर िोहोचलो. तेथे तुरळक प्वासी 
होते. मी त्ांच्ाकडे चौकशीला जा्चो तर ते टाळून िुढे 
जा्चे. तेथे सुधदा देवदूत प्गटला! 

ते दोन पमत्र होते. दोघेही क्ीडा प्ेमी होते. ते असखलीत 
फेंच बोला्चे िण ते भारती्ांपवष्ी आिुलकी दाखवणारे 
भारताला जगातील एक आदशगा देश मानणारे होते. हे 
नंतर त्ांच्ा फेंचपमपश्रत इंग्रजी संभाषणातून कळले. मी 
प्रॅटफॉमगाच्ा ्ा टोकािासून त्ा टोकाितयं् चौकशीसाठी 
्ेरझरा मारत होतो. तेवहा ते सुरपक्षत अंतर राखून माझ्ा 
मागोमाग पफरत होते. शेवटी त्ांच्ािैकी माझ्ाशी 
बोला्ला सुरवात केली. त्ाने माझ्ा भमनधवनीवर 
आ्ोजकांचा मेल वाचला. नंतर दुसरा महणाला ते सटेपड्म 
्ेथून 25-30 पकमी अंतरावर आहे. इथे ऑनलाईन िैसे 
भरुन काडगा पतपकट पमळतेही घरिोच पकंवा रेलवे सटेशनवर 
आता त्ाचीही वेळ संिली आता कोणत्ाही क्षणी गाडी 
्ेईल आमच्ा जवळ पतकीट आहे ते आमही गाडीच्ा 
दरवाजावर सवाईि करू तुला गाडीत ढकलू तु पतसऱ्ा 
सटेशनवर उतर समोरच तुझे सटेपड्म आहे. तुझा मोबाईल 
आमही पतपकटाचा फोटो काढतो. समजा सटेशनवर चेकरने 
िकडलेच तर त्ाला हा फोटो दाखव तु आरामात बाहेर 
िडशील त्ाने फोटो काढला. माझा मोबाईल मला देतो ना 
देतो तोच गाडी आली. त्ांनी पतपकट काडगा सवाईि केले 
दरवाजा उघडला त्ाने मला अक्षरशः माझ्ा सामानासह 
आत ढकलले अन गाडी सुटली. त्ांचे आभार माना्चे 
राहुन गेले मागे वळून बघेसतोवर ते गा्ब झाले अगदी 
प्रॅटफॉमगा संिेि्यंत ते रदसले नाहीत.्ालाच दैवी चमतकार 
महणतात का हो?

नंतर मी पतसऱ्ा सटेशनवर उतरलो. गाडीतही 
चेकर नवहता व प्रॅटफॉमगाच्ा दरवाजावरही नवहता. 
मी िु्हा ही िु्हा आच््गा वाटण्ाजोगी गोष्ट होती. मी 
रसत्ावर आलो. चौकशी केली तर मला सांपगतले की 
समोरच्ा फुटिाथच्ा गल्ीच्ा टोकाला सटेपड्म 
आहे. मी तेथे िोहचलो तर सवगाप्थम बपगच्ा रदसला. 
माझा सवगा क्षीण गेला. मी दरवाजावरील सुरक्षा रक्षकाला 
काही सांगण्ाच्ा अगोदर अंगावरची जसवी िाहून मला 
आत सोडले. मी अक्षरशः िावत जाऊन मैदानावर माथे 
टेकले. तेपथल िुळ किाळाला लावली थोडीशी जीभेला 
लावली. आपण गपलतगात्र झालेल्ा जीवात चैत्् 
सळसळले. मी तेथील लोकांना सवगा सांगून पवचारणा करत 
होतो. िण कुठेही काही समािानकारक उत्र पमळाल े
नाही. शेवटी शोिाशोि करुन सवागत कक्ष गाठला. 
त्ांना ित्र दाखवले. तेवहा ते महणालेः सर िपहली फेरी 
संिली आहे. दुसऱ्ा फेरीत तुमचा कसा का् समावेश 
होणार? आमही काही करु शकत नाही. तेवहा मी त्ांचे 
वरीष्ठ वररष्ठांचे वरीष्ठ असे करत अध्क्षांिढे उभा राहीलो 
इतका अटापिटा करून उिाशीिोटी मजल दरमजल करून 
आलो तो िरत जा्ला तेही हात हालवत जा्ला आलो 
नाही. मी त्ांच्ा समोर िािाटाकत घामेघुम होऊन 
उभा होतो. त्ांनी बसा्ला सांपगतले. िाणी रदले मला 
पवचारले आिण अजीज शेख ना? आिण भारतातून ्ा 
जागपतक सििधेसाठी आला आहात हे रठक आहे. िण 
आिणास दोन रदवस पवलंब झाला आहे. मी काही करू 
शकेन असे आतातरी मला वाटत नाही. मला त्ांच्ा 
अवतारी शबदांचा आिार पमळाला. मी त्ांना हात जोडनू 
इथे ्ेण्ास पवलंब झाल्ाबद्दल वारंवार माफी मापगतली. 
नंतर त्ांच्ा सरकारचे ित्र दाखवले. त्ावरील तारीख 
बघा्ला सांपगतली. नंतर त्ांना तेथिासून आिल्ा 
समोर ्ेईि्यंत सवगा समस्ा थोडक्ात िण मुदे्दसुद 
शबदात सांपगतल्ा. आताि य्ंत खेळलेल्ा सवगा सििागा 
त्ात पमळवलेली बपक्षसे प्माणित्रे िदके ्ाची तारीख-
वार-सथळ ्ाची सपवसतर मापहती असलेले ्ान इंग्रजीत 
पलहीलेले ित्र त्ांना रदले. जागपतक सििधेत भाग घ्ा्चे 
माझे सवपन आहे. त्ाची िुतगाता आिणच करु शकता जर 
मनात आणले तर. तेवहा त्ांनी मला ज्ांचे ित्र मला 
आहे. त्ांच्ा दुरधवनी फांस भाषेत काही तरी बोलले. 
मला दहा पमनीटे बाहेर बसा्ला सांपगतले. दहा पमनीटांनी 
आत बोलावले. माझ्ा हातात ओळखित्र रदले व इंग्रजी 
बोलणारी मदतनीस रदली व गाडी रदली. व आिला 
समावेश दुसऱ्ा फेरीसाठी झाल्ाबद्दल तुमचे अपभनंदन 
उद्ा सकाळी रठक आठ वाजता दुसरी फेरी होणार आहे. 

त्ाच्ा आिी ् ेऊन ररिोटगा करा्ला बजावले. मी त्ांच्ा 
िा्ाला हात लावून नमसकार केला. ते महणाले आता हे 
का्? मी महणालो ्ाला gratitude महणतात. तेच 
केले तेवहा त्ाने मला Best luck रदले. 

मी त्ा मदतनीसाबरोबर गाडीत बसलो. तीनेच त्ा 
हॉटेल मध्े चेक इन केले. माझ्ा रुम मध्े सोडले व 
महणाली सर माझा भमणधवनी तुमच्ाकडे िाठवला आहे. 
त्ात माझे नाव सुधदा आहे. त्ाचा उच्चार कसा करा्चा 
हे सुधदा तीने मला सांपगतले. पशवा् उद्ा सकाळी 
रठक 6.30 वाजता मी गाडी घेऊन ्ेईन तोि्यंत खाली 
त्ार रहा. काऊंटरला सवगा सुचना देऊन ती पनघुन गेली. 
जाण्ािूववी तीने काही फळे आणली होती. ती मला रदली 
पशवा् फुट ज्ुसचे तीन कॅ्सही रदले. मी रात्री हॉटेलवर 
अगदी माफकच भोजन केले. रात्री झोिून दुसऱ्ा रदवशी 
िहाटे िाचलाच उठून सवगा प्ातः र्आक््हके आटोिली 
आपण 6.15 वाजता दरवाज्ात उभा रापहलो. तोि्यंत 
प्ोरट्सचे गरम िे् माझ्ा हातात वेटरने रदले. ते प्ाले. 
तेवहढ्ात दरवाज्ात गाडी आली. मी त्ा गाडीत 6.20 
ला बसलो. 6.35 ला सटेपड्म मध्े दाखल झालो. माझे 
सामान लॉकर मध्े ठेवले व दुसऱ्ा जसवी घालून मैदानावर 
गेलो. तोि्यंत एकही सििगाक आला नवहता. मी Warm-
up करुन थोडा सराव केला. तोि्यंत 7.45 झाले. मैदान 
भरु लागले. मी तर सज्ज झालो होतो. नवहे किी एकदा 
पशटी वाजते अथवा पहरवा झेंडा दाखवला जातो त्ा 
क्षणाची अपिरतेने वाट बघत होतो. अध्क्ष मैदानात 
आले. प्त्ेक देशाचे तीन -चार खेळाडू असा एक संघ 
असे. आमच्ा वॉलक्ा्ंपबंग सििधेसाठी िाच संघ होते. 
प्त्ेकाने एकमेकांची ओळख करुन घेतली अघ्क्षांनी 
20 ही खेळाडूंची ओळख करुन घेतली. माझ्ासमोर ते 
थोडे घुटमळले. मला दबक्ा आवाजात महणालेः अजीज 
तुझ्ाकडून मला मोठी अिेक्षा आहे. तू पवज्ी हो. नंतर 
एक क्षण वा्ा न घालवता रठक आठ वाजता सििधेला 
सुरवात झाली. अजून सििधेच्ा तीन फेऱ्ा बाकी होत्ा. 
नंतर सेमी फा्नल आपण फा्नल होणे बाकी होते. 
महणजे माझ्ा हातात तश्ा िाच फेऱ्ा होत्ा. त्ामुळ े
त्ातील दोन फेऱ्ांमध्े चौथा नंतरच्ा दोन फेऱ्ांमध्े 
तीसरा आलो. मी सििागा संिेि्यंत माझी फेरी झाल्ानंतर 
इतरांचा खेळ बघा्चो व माझ्ा सुिारणा करत मैदानावर 
सां्काळी 7 ि्यंत सराव करा्चो. तेही रदवसा फळे 
खाऊन व ज्ूस पिऊन. असे करत करत मी पतसऱ्ा 
रदवशीच्ा अंपतम साम््ासाठी सज्ज झालो. ्ा दरम्ान 
सरावाच्ा वेळी मला ्ोटा अिघात झाला. ताबडतोब 
वैद्की् उिचार झाले आपण मी फा्नल जोमाने खेळलो. 
त्ात पतसरा क्मांक पमळवला. माझे व्रॉंझ िदक नक्ी 
झाले. आता वेळेचा पवक्म मोडला तर पवक्म मोडला 
तरच मला सुवणगा िदक पमळणार होते. 

फा्नल सुरु झाली अन त्ाच बरोबरीने असह् वेदना 
होऊ लागल्ा त्ाकडे दुलगाक्ष केले. मी सििधेत सहभागी 
झालो. मी माझ्ातील सवगा कसब िणाला लावले. िण मी 
0.03 सेकंदाच्ा फरकाने चौथ्ा सथानावर क्सथरावलो. 
तेवहा मला खुि दुःख झाले. िण भलेजरी मला िदक 
पमळाले नसले तरी मी माझ्ा िपहल्ाच जागपतक सििधेत 

िूवगा अनुभव नसताना असंख् संकटांशी ्शसवीिणे तेही 
अखेर ि्यंत करत चौथा आलो हेही नसे थोडके. प्चंड 
अनुभवांनी श्रीमंत झालो हे ही काही कमी नवहते. त्ाच 
बरोबर जे िदक पवजेते ठरले त्ांनी ्ा अगोदर दोन- 
तीन-चार जागपतक सििायंमध्े भाग घेतला होता. त्ांच्ा 
देशात जागपतक दजागाच्ा सुपविा होत्ा. माझ्ाकडे होता 
डोंगर-कडे-िठार आपण भोसरी पिंिरीतील इरावसथेतील 
पभंती चढण्ाचा दांडगा अनुभव माझ्ाकडे होती ्ोगाची 
जोड आपण ्ातून पमळालेला आतमपवशवास.

मला हॉटेल सोडण्ािूववी अध्क्षांनी माझे कौतुक 
केले. ते महणाले हे बघ पमत्रा एपश्न गेमस व्पतरीति 
तुझ्ाकडे ्ा सििधेसाठी लागणारा िूवागानुभव नसताना, 
पशवा् तु अिघातग्रसत आपण वेदनाग्रसत असताना तु 
पवक्माच्ा अगदी जवळ गेलास हीच गोष्ट कौतुकासिद 
आहे. तेच लक्षात ठेव आता हा खेळ ऑपलक्मिक मध्े 
गेला आहे. त्ा दृष्टीने अपिक जोमाने व नव- नवे कसब 
तंत्र पशकून तु तेथे नक्ीच सुवणगा िदक पजंकशील माझे 
तुला आशीवागाद आहेत.

त्ांचे हे शबद मला िीर देणारे ठरले. माझ्ा हाती 
पवमानाने जाण्ा्ेण्ाचे भाडे पतपकटासह रदले. फ्ाईट 
एक रदवसानंतर होती. मला हॉटेल सोडावे लागणार 
होते. मदतनीसाने मला खाण्ासाठी डबा फळे आणली. 
दुसऱ्ा रदवशी सात वाजता हॉटेल सोडावे लागले. तो 
संिूणगा रदवस मी चालत जाऊन बघता ्ेतील असे सथळ 
दशगान केले. रात्र कशी व कुठे काढावी ही पचंता होती. मी 
बस िकडली व जवळ असलेल्ा बगीचात रात्रभर थंडीत 
कुडकुडत िथारी िसरली. डबा तर रात्रीच संिला होता. 
आता पवमानात बसेि्यंत तीन चार फळांचा आपण फुट 
ज्ुसचाच का् तो आिार होता. फ्ाईट संध्ाकाळची 
होती तरीही मी दुिारीच तीन वाजताच आत घुसलो. सगळे 
सोिसकार आटोिून शेवटी पवमानात घुसलो. चार वेळा 
खात्री करुन माझ्ाच हक्ाच्ा जागेवर बसलो. तेथून 
रदल्ी-मंुबई-िुणे असा प्वास करत रात्री झोिडिट्ीत 
असलेल्ा ित््ाच्ा माझ्ा घरी आलो. 

दुसऱ्ा रदवशी ही बातमी वाऱ्ासारखी िुण्ात 
िसरली. अनेकजण भेटा्ला आले. त्ात माझे गुरुव्गा 
होते. अनेक पवद्ाथवी होते, माझ्ा पमत्र मैपत्रणी होत्ा. त्ा 
देशातील िेिरमध्े आलेले माझे फोटो सवागानी बपघतले. 
्ा भेटणाऱ्ामध्े ज्ांनी िूववी मला वरचटासमान वा 
तुच्मानून हेटाळणी करणारे ही होते. िण मी त्ांनाही 
स्मान रदला. माझे िा् जपमनीवरच होते अन हात 
आकाशाला लागले नवहते. अगदी ऑपलक्मिक मध्े 
सुवणगािदक पजंकले तरीही मी असाच राहणार हा माझा 
पनिागारच मी िपहले सुवणगािदक पजंकले तेवहाच केला होता 
ना.

मी िुणगािणे दमलो होतो. वेदना होत्ा. आईच्ा हातचे 
जेवलो. ती डोके व हात िा् चेित असताना पनद्ा देवीच्ा 
अपिन किी गेलो हे मला कळलेच नाही. दुसऱ्ा रदवशी 
10-11 वाजता उठलो. आपण रोजमरे जीवन ्ुधदास सज्ज 
झालो. 

सेफटी इंडसटट्ीमध्े माझे का्गा सुरु झाले. माझ्ाकडे 
काही मुले ्ोगाचे ज्ान घेण्ासाठी व पशकण्ासाठी 
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्ेतात. काही वॉल क्ा्पबंग पशकण्ासाठी ्ेतात. तर 
काही िावणे व कुसतीसाठी ्ेतात. मी त्ांना मानिन न 
घेता पशकवतो. ज्ांना शक् आहे ते जे मानिन देतात 
त्ातून त्ातील गरीब गरजू मुलांसाठी ्ोगा ्ोगा चे 
आसन देतो. भावी िाविटूंना बुट देतो. कोणाला किडे 
देतो तर कोणाला पकमान वडािाव पकंवा जासतीत जासत 
दालचा राईस देतो. मी बुट नसताना िावण्ाची श्गात 
पजंकली तेही उिाशीिोटी ्ासारखे दुःख त्ांच्ातरी 
वाटेला ्ेऊ न्े हीच ्ामागील माझी प्ामापणक भावना 
आहे. इतकेच कशाला त्ांना मला जेवहढे जमेल तेवहढे 
पशक्षणातील संगणकामिील ज्ान देतो. माझे सवायंना 
एकच सांगणे असते. सरसवतीला िूजा लक्मी िाठोिाठ 
्ेईल. िण जर लक्मी चे भति झालात तर सरसवती मात्र 
कोिऱ्ात अडगळीत िडेल आपण तुमही तुरुंगाचे वारकरी 
वहाल. हेच मी त्ांच्ा प्पशक्षणा दरम्ान गेल्ा दहा 
वषागािासून गाजावाजा न करता करत आहे. 

हे का्गा सुरु असताना राज् शासनाच्ा पवपवि क्ीडा 
िुरसकारांसाठी अजगा केले. मग िु्हा िापलका, क्ीडा 
अपिकारी- नगरसेवक- आमदार- खासदार ्ांचे पशफारस 
ित्र पमळवण्ासाठी त्ांचे उंबरठे पझझवने सुरु झाले. तेवहा 
आता वेळ नाही.आता ते बैठकीत आहेत. दौऱ्ावर आहेत 
दोन रदवसांनी ्ा, चार रदवसांनी ्ा, आठ रदवसांनी ्ा. 
असे ऐका्ला पमळाले तर काहींनी तर भेटणेही टाळले. 
त्ातून 1-2 नगरसेवक, आमदारांचे पशफारसित्र हाती 
िडले.

त्ाच्ा झेरॉकस, माझ्ा ज्म जात दाखल्ांची 
झेरॉकस, आिार- िरॅन कडागाच्ा झेरॉकस, िदवीची 
झेरॉकस, आताि य्ंत पमळालेल्ा िदकांचे फोटो, 
प्माणित्रांच्ा झेरॉकस ्ाच्ा चार -िाच फा्ली त्ार 
केल्ा. आमदार खासदार सथापनक क्ीडा अपिकारी 
्ांच्ाकडे त्ा सुिूदगा केत्ा. मंत्राल्ात ततकालीन क्ीडा 
मंत््ाच्ा सवी्-सपचवाकडे रदल्ा. आठ दहा रदवस 
गेल्ावर चौकशी करु लागलो तर नोकरशाहीने ठापशव 
िधदपतची उत्रे द्ा्ला सुरवात केली. िण िुरसकाराची 
घोषणा होईि य्ंत त्ांची टोलवा टोलवी सुरु होती. घोषणा 

झाल्ावर माझे नाव नसल्ाचे िाहून 
माझे पमत्र पनराश झाले. 

मी कृषणाचा संदेश कमगाण्े 
वापिकारसते मा फलेषूकदाचन हाच 
कालही जगला, आजही जगतो 
आपण उद्ाही जगणार. भले मी 
राष्टट्ी् सििायंमध्े पकतीही सुवणगा िदके 
पमळपवली वा िुढे पमळवीन तररही तुमही 
शासकी् नोकरी रदली नाहीत तरीही तोच 
जगत राहणार माझ्ा िमागाची आदशगा मुल्े ही 
प्ाणािपलकडे जिणारच.

त्ाची ददगाभरी कहाणी सांगून तो थांबला िण 
माझ्ासारख्ा 70 वषवी् ज्ेष्ठ ित्रकाराला गदागदा 
नखपशखा्त हादरवूनच माझ्ाकडे त्ाला देण्ासाठी 
अश्रूिारा होत्ा. कागद होते. बॉल िे्स होते. शबदांचा 
साठा मुबलक होता. 

वाचकहो! तुमहाला का् वाटले अपजजची कहाणी 
ऐकुन? जर तुमही खरोखरचे राज्प्ेमी, पशवभति आपण 
सच्चे देशभति असाल तर भारताला ऑपलक्मिकचे 
आणखी एक मेडल देण्ासाठी िुढे ्ा. त्ाला आज 
आिल्ा सवायंच्ा िारठंब्ाची गरज आहे. तो तुमही एकतर 
भरीव आपथगाक मदत देऊन, त्ाला चांगले ्ोटे घर देऊन, 
त्ाला नोकरी वा अथागाजगानाचे एखादे सािन उिलबि करुन 
देऊ शकता. आजचे सत्ािारी सुधदा सवतःचे, सवतःच्ा 
िक्षाचे, राज्ाचे नाव उंचावण्ाच्ा हेतूने सवतःहून मदत 
करु शकतील. राज्ाच्ा मंपत्रमंडळात दोन मुसलमान मंत्री 
आहेत. त्ांनी सुधदा आिल्ा िमागातील तरूणाची िडिड 
िाहून सवतःहून िुढाकार घेऊन त्ाच्ावरील दाररद्राचा 
डाग घालवू शकतात. िण सवतः वाचले तरच तुमही 
त्ाला व राज्ाला वाचवू शकाल ना!

असा हा अजीज गोड मुलगा आहे. त्ाने क्ीडा क्षेत्रात 
दमदार िाऊल तर टाकले आहेच. तो सेफटी इंडसटट्ी मध्े 
भरीव का्गा करतो. त्ाच्ा दोन गुरूंनी माती दगडातून 
चांगली मुतवी घडपवली. तीच िरंिरा का्म ठेवून त्ानेही 
अनेक गोर गरीबांच्ा मुलांच्ा मिुन चांगल्ा मुत्ागा 

घडपवण्ाचे काम पवनामोबदला सवतःच्ा िोटाला पचमटा 
लावून घडपवण्ाचा वसा घेतला आहे. त्ाचे वाचनही 
अफाट आहे. जेथून चांगले पवचार आदशगा आचार तो जेथून 
ज्ा िमागामिून पशका्ला पमळेल वाचा्ला पमळेल तेथून 
त्ाचे तो ग्रहन करतो. महणून तो आदशागाच्ा वाटेवरुन 
चालला आहे. त्ाने सव्ंिाक चांगला पशकून घेतला. 
तो पशवणकाम पशकला. पशक्षणातही तो कमी िडला 
नाही िररक्सथतीशी झगडून पडग्री घेतली. असे हे िाखरू 
ऑपलक्मिकच्ा पशखरावर पतरंगा घेऊन उडण्ाच्ा झेि 
घेण्ाच्ा त्ारीत आहे. तो गझल कलाकार आहे. आपण 
डाक्ुमेंटरीचा लेखकही आहे. अशा ्ा गुणी िाखरासाठी 
मला असे वाटले की, ‘मेरा मानना है, की पसफ्क नाम ही 
इ्सानोको शक्खस्त नही देता, इं्सान भी नामको एक 
रुतबा, एक चररत्र देता है|’ अशा ् ा चाररत्् वान अजीजला 
भले आमही मोती मानला नाही. िण त्ाच्ा डोळ्ातील 
प्त्ेक आश्रूच्ा प्त्ेक थेंबातून अनेक ताजमहाल पनमागाण 
झाले. िुढे ही होतील तेवहाच प्त्ेकाला उघडलेले तोंड 
बंद करण्ासाठी त्ांच्ात ताकदही राहणार नाही. महणून 
मी महणतो, ‘कतरा-ए-अशक (अश्रूचा एक बारीक कण 
थेंब) हमारा न बना मोती भी, शाह (बादशाह) की ऑख 
से टिका तो बना ताजमहल|’ तेवहा मी तुमहाला ‘कोई 
ितथर से ना मारो मेरे रदवाने को| हुसन हापजर है मुहबबत 
की सजा िाने को| कोई ितथर से ना मारे मेरे रदवाने को|’ 
त्ाचा खूशबू वाढावा असेच मला वाटते िण तो खूशबू 
चारी रदशांना िसरवा्चा असेल तर त्ाला हवेची गरज 
असतेना. हेच मी 
त्ाला 

सांगेन, अरे 
बाबा माझी इच्ा का् आहे त्ाच्ा मागचा हेतू तू समजून 
घे, ‘खूशबू को महकनेका बडा शौक है मगर, मुमकीन 
हवाओ से ररशता पक्े बगैर|’ [हा सलीम ्ांचा शेर आहे.] 
अशी गुणी िाखरासाठी मजरुह सुलतािुरी आपण सपचन 
पिळगावकर ्ा पमत्राची माफी मागून त्ाला मी एक गजल 
भेट देतो. माना ‘शब-ए-गम’ (दुःखाची रात्र) ‘सुबह की 
महरम’ जाणकार तो नही है| सूरज से तेरा ‘रंग-ए-हीना’ 
[मेंदीचा रंग] कम तो नही है| अब कार गहे दहर| दुपन्े 
तली काम मे लगता है बहाते रदल ए्ार कही ्े भी तेरा 
गम तो नही है| चाहे पकसी का हो तहू दामन-ए-गुल 
[फुलाची िाकळी] िर सै्ाद [िारिी पशकारी] ्े कल 
रात की शबनम [दव] तो नही है| कु् जखम ही खऍ, 
चलो कु् गुल ही पखलाए हरचंद [जरी] बहारॉ [वसंत 
ऋतू] का ्े मौसम तो नही है| सेहरा [वाळवंट] मे बगूला 
[चक्ीवादळ] भी है मिू सबा [जखमी] भी हमसे को 
आवारा-ए-आलम [मुलखाचा भटक्ा] तो नही है|| ्ावर 
तू नम्रिणे का् सांगशील ते मला माहीत आहे. ‘मै अकेला 
ही चला था| जापनब-ए-मंपजल मगर, लोग आते ग्े और 
कारवॉ बनता ग्ा|’ बरोबर ना! 
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्ुटो हॉररगोम : 7 जानेवारी, 1999 रोजी टोपक्ो जिानमध्े ज्मलेला, ्ुटो होररगोम सकेटबोडगावर 
उभा राहण्ािूववी सकेटबोडगावर बसला होता. त्ाचे वडील ्वोटा होररगोम, एक माजी सटट्ीट सकेटबोडगार, 
त्ांनी चालण्ाआिी आिल्ा तरुण मुलाला खेळात ओळख करून रदली.

लवकरच बोडगा खेळण्ांमिून अपभव्तिीच्ा सािनांकडे वळला आपण होररगोमने टोपक्ोमिील 
सथापनक “अमेपझंग सक्ेअर” सकेट िाक्कमध्े सकेरटंग कसे करावे हे पशकण्ात आिले रदवस 
घालवा्ला सुरुवात केली. व्ाच्ा 15 व्ा वषवी, होररगोमने अमेररकेत सकेटबोपडयंग सििायंमध्े प्वेश 
करण्ास सुरुवात केली आपण मोठ्ा प्माणात रेल आपण अंतर उचलण्ाच्ा त्ाच्ा क्षमतेकडे सवायंचे 
लक्ष वेिले. सेक््संग कॅपलफोपनगा्ा हे त्ाच्ा कररअरमध्े प्गती करण्ाचे रठकाण होते, 2016 मध्े 
Horigome ने िूणगावेळ सटेटससाइड हलवले. मे 2018 मध्े सटट्ीट लीग सकेटबोपडयंग सििागा पजंकणारा 
तो िपहला जिानी अरॅथलीट बनला तेवहा त्ाचे नाव उजळून पनघाले. तो कोणत्ाही अथागाने फ्ूक नवहता 
हे दाखवून, टोपक्ोमध्े ज्मलेल्ा सकेटरने त्ाच्ा लंडन पवजेतेिदानंतर आणखी एक पवज् 
पमळवला. त्ाच वषवी नंतर दोन घटना.

2019 मध्े फति Horigome 
साठी गोष्टी चांगल्ा झाल्ा. 
त्ाने दोन ऑपलक्मिक िात्रता 
सििागा पजंकल्ा आपण तीन वेळा 
गतपवजेत्ा आपण जागपतक 
क्मवारीत अववल सथानी असलेल्ा 
अमेररका ् ्ाह हसटनच्ा मागे जागपतक 
चरॅक्मि्नपशिमध्े उिपवजेतेिद िटकावले. 
रोममिील 2021 वलडगा चरॅक्मि्नपशिमध्े, 
गेमसच्ा फति एक मपहना अगोदर, जिानी 
सकेटरने त्ाच्ा अमेररकन प्पतसिध्ागाला मागे 
टाकून जेतेिद िटकावल्ानंतर हसटनपवरुद् 
आणखी एक पवज् नोंदवला.

टोपक्ो 2020 मध्े, 2021 
मध्े, Horigome ने इपतहास 
रचला जेवहा तो सकेटबोपडयंगचा 
िपहला ऑपलंपिक सुवणगािदक 
पवजेता बनला.     एरर्ाके 
अबगान सिोटसगा िाक्कजवळ 
वाढलेल्ा मूळ गावातील 
ना्काने जगभरातील 
प्ेक्षकांना वाहवले. दोन 

िावा आपण िाच ्ुतिीच्ा फेऱ्ांमध्े, अंपतम गुणांच्ा गणनेसाठी त्ाचे 
सववोच्च सकोअर 9.03, 9.35, 9.50 आपण 9.30 होते, ज्ामुळे 
आशच्गाकारक 37.18 गुणांची भर िडली.

"कोटो वॉडगामध्े िरतणे महत्वाचे वाटले, ्ाचा अथगा 
माझ्ासाठी खूि काही आहे," हॉररगोम त्ाच्ा 
पवज्ानंतर महणाला. "मी चौथी ्ुतिी चुकवू 
शकलो नाही महणून मी माझ्ावर पवशवास 
ठेवला आपण त्ा ्ुतिीसाठी मी 
काम केले."  

लेखक : श्री विजय विश्रा सर सांगिरी
िोबरा. 9823370324

प्रबोधनातून प्रबोधनातून साक्ात्ारसाक्ात्ार
॥ ज्ांनरी जराणरीले हरी विठ्ठलरास 
ज्ांनरी पुजले पांडुरंगरास नराहरी उणरीि 
रराहहली जरीिनरी कशराचरी ज्ांनरी स्मरले 
िरायबरापरास कैिल्राचरा पुतळरा तो, 
िरायबराप हिनांचरा कैिरारी तो िरायबराप 
सराऱयरा लेकरांचरा तो आहे िरायबराप करा 
चचतंरा असरािरी । 
भराि भक्तीचरा भुकेलरा पांडुरंग श्धिेलरा 
जराणणराररा हरी विठ्ठल भक्राचरा 
जराणकरार तरारी लेकररास वनरंतर ॥

जरागवतक खेळराडंूचरी ओळख

गेल्ा शंभर वषायंमध्े, सकी जंपिंग 
मोठ्ा प्माणात पवकपसत झाली आहे, 
पवपवि जंपिंग तंत्रांमुळे जंिसगा आणखी 
जासत अंतर गाठू शकतात. 

नॉवधे मध्े सुरुवात सकी जंपिंगचा 
उगम ओले रा् ्ांच्ाकडे शोिला 
जाऊ शकतो, ज्ाने 1808 मध्े 9.5 
मीटर उडी मारली होती. नॉवधेपज्न 
सोंडट्े नॉरहेम हे आिुपनक सकी जंपिंगचे 
जनक मानले जाते. 1866 मध्े, 
त्ाने ओफटे, हा्डलसमो, नॉवधे 
्ेथे आ्ोपजत केलेल्ा बपक्षसांसह 
जगातील िपहली सकी जंपिंग सििागा 
पजंकली. प्ारंपभक िा्पन्सगा 
िपहल्ा महा्ुद्ानंतर, थुपलन थरॅमस 
आपण पसगमंड रुड ्ांनी कॉंगसबगगार तंत्र 

महणून ओळखली जाणारी नवीन जंपिंग 
शैली पवकपसत केली. ्ामध्े शरीराचा 
वरचा भाग पनतंबांकडे वाकलेला, रुंद 
िुढे झुकलेला आपण समोरच्ा बाजूने 
सकी एकमेकांना समांतर असलेल्ा 
हातांनी उडी मारणे समापवष्ट होते. ्ा 
तंत्राचा वािर करून, ऑक्सटट््ाचा सेि 
बरॅडल 1936 मध्े 101 मीटर उडी 
मारून 100 मीटरिेक्षा जासत उडी 
मारणारा िपहला ठरला. 

िुढील सुिारणा 1950 च्ा 
दशकाच्ा मध्ात, क्सवस जमिर 
अँपडट््ास डेशर हा िपहला जमिर 
बनला ज्ाने हात शरीराच्ा अगदी 
जवळ जवळ िरले. त्ानंतर 
1985 मध्े, सवीपडश जमिर जरॅन 

बोक्ोएवहने त्ाच्ा सकीच्ा रटिा 
“V”   आकारात िसरवण्ास सुरुवात 
केली. 

सुरुवातीला थट्ा केली गेली, हे तंत्र 
इतके ्शसवी ठरले की 1992 ि्यंत 
सवगा ऑपलक्मिक िदक पवजेते ही शैली 
वािरत होते. ऑपलक्मिक इपतहास 
1924 मध्े कॅमोपनकस मॉ्ट-बलँक 
्ेथे झालेल्ा िपहल्ा खेळािासून 
सकी जंपिंग हा ऑपलंपिक पहवाळी 
खेळांचा भाग आहे. 1964 इ्सबक 
गेमसच्ा ऑपलक्मिक का्गाक्मात 
सामा्् पहल सििागा समापवष्ट करण्ात 
आली होती. 1988 िासून, सांपघक 
सििागा पतसरी सििागा महणून जोडली 
गेली.

नॉववेहज्यन सोंड्े नॉरहेम  
आधुहनक सककी जंहपंगचे जनक

अपिक मापहतीसाठी...
श्री. सतीश बांदल ( वासतू अभ्ासक )

संसथािक संचालक - वासतू अभ्
श्री शवेता ्ेन समृद्ी पबक्लडं, फ्रॅट नंबर २१, पिंिळे गुरव पवज्राज कॉलनी िुणे 411061 मोबाईल - 9552377308

पूववेकडून सू्य्षप्रकथाश आतथा ्यथावथा
हॉल मधल्यथांनी त्यथाचथा आनंद घ्यथावथा...
▪  ईशथान्य ददशेतील देवघरथाचथा आशीवथा्षद घ्यथावथा.
▪  आग्े्यददशथा ( हकचन ) मधील मथातथा भहगनींनी सू्य्षहकरणथांचथा लथाभ घ्यथावथा...
▪  उत्तर ईशथान्य आहण पूववेतील बथा्रूम मध्ये सनथानथाचथा आनंद घ्यथावथा...
▪  ब्रमहस्थान जड न करतथा हत्े जरथा मोकळथा शवथास घ्यथावथा...
▪   वथा्यववेच्यथा गॅलरीतून सथांज वथाऱ्यथाचथा मनमुरथाद आनंद घ्यथावथा...
▪  दहषिण नैऋत्येच्यथा श्यनगृहथामध्ये हनरोगी जीवनथाचथा आनंद घ्यथावथा...

पररणामकारकपररणामकारक तत्े तत्े
वास्ू यशाचे वास्ू यशाचे 

वथासतु अभ्य ्यथा संस्ेच्यथा मथाध्यमथातून आमही आपल्यथालथा ्यथाचथा कथानमंत्र 
देत आहोत आपण अनुभव घ्यथावथा आहण आपल्यथा सुखी, समथाधथानी आहण 

हनरोगी जीवनथाचथा शुभथारंभ आजच करून घ्यथावथा...
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भारतातील समुद्सिाटीिासून हजारो मीटर उंचीवर 
असलेल्ा पहवाळ्ातील वंडरलैंडमध्े, आइस हॉकी 
हा आवडीचा खेळ बनला आहे. पहमाल्ातील बफागाळ 
तलावांवर खेळल्ा गेलेल्ा, भारताच्ा लडाख प्देशात 
आइस हॉकीच्ा सरावाने जागपतक पवक्म मोडला, 
हवामानातील बदलांवर प्काश टाकला आपण खेळ हा 
प्त्ेकासाठी आहे असा संदेश रदला. 6 फेबुवारी 2018 
रोजी, आइस हॉकीसाठी एक नवीन जागपतक पवक्म 
प्सथापित झाला.

भारती् पहमाल्ातील समुद्सिाटीिासून िूणगािणे 
4,361 मीटर उंचीवर, हॉकीप्ेमींचा एक गट - ्ूएस क्सथत 
िमागादा् संसथा द हॉकी फाउंडेशनच्ा अरॅडम शेपलगािच्ा 
नेतृतवाखाली - एका बफागाळ तलावावर तातिुरती ररंक 
बांिण्ासाठी आपण सवागात उंचावरील खेळ खेळण्ासाठी 
मागगा काढला. खेळाचा इपतहास. हा एक सािा प््तन 
नवहता - जेट लरॅग, उंचीचे आजार आपण उिकरणे साइटवर 
िोहोचवण्ाची लॉपजक्सटकस हे जवळजवळ गेम बेपकंग 
आवहान ठरले - िरंतु सथानाची पनवड देखील रदसते 
पततकी पवपचत्र नवहती. िपहली नजर.

हॉकी फाउंडेशन 2009 िासून लडाख प्देशात सपक्् 
आहे आपण 2018 मध्े खेळ होण्ािूववी 7,000 हून 
अपिक उिकरणे सथापनक लोकांना दान केली आहेत.      
आपण 13 वषागािूववी हॉकी फाऊंडेशन िपहल्ांदा पतथे 
गेल्ािासून पहमाल्ातील बफ्क-थंड तलावांवर होणार््ा 
अनेक आइस हॉकी साम््ांिैकी एक हा पवशवपवक्म 
मोडणारा प््तन होता.    ऑपलक्मि्न भारती् आइस 
हॉकी क्ांतीमध्े सामील होतात       पवक्मी आठ िुरुष 
ऑपलक्मिक पवजेतेिदांसह भारत फीलड हॉकीसाठी अपिक 
ओळखला जातो, िरंतु िवगाती् उत्र पहवाळी क्ीडािटूंच्ा 
पवकासासाठी आदशगा आहे.

पहमाल्ात प्पशक्षण घेणारा भारती् सिीड सकेटर 
पवशवराग जडेजा ्ाने Olympics.com ला सांपगतले: 
“भारतातील दहा प्ांत पहमाल्ाने व्ािलेले आहेत, 
त्ामुळे पहवाळी खेळांना अिार शक्ता आहे. ्ा प्देशात 
16 तलाव आहेत आपण मी फति दोनच शोिले आहेत. 
हे तलाव 100 पकमी लांब आपण 20 पकमी रुंद आहेत 
आपण ते िूणगािणे गोठलेले आहेत.       लडाखमध्े दरवषवी 
फति दोन पकंवा तीन मपहने असे असतात पजथे बफ्क 
पवतळण्ािूववी तलावांवर खेळणे शक् असते.

िरंतु त्ा मपह््ांत, शेकडो क््रि्ा, िुरुष आपण मुले 
बफागावर जातात - त्ांच्ा खेळाची आवड जोिासण्ासाठी 

- उत्र अमेररकेच्ा नरॅशनल हॉकी लीग (NHL) द्ारे प्दान 
केलेल्ा काठ्ा आपण िकांसह सश्रि. ही आवड त्ांना 
जगातील काही महान आइस हॉकीिटूंसोबत खांद्ावर 
घासण्ाची संिी देखील देते, ज्ात कॅनडाची चार वेळा 
ऑपलक्मिक सुवणगािदक पवजेती हेली पवकेनहाइसर ्ांचा 
समावेश आहे, ज्ांनी तरुण मपहला आइस हॉकी खेळाडूंना 
प्पशक्षण देण्ासाठी ्ा प्देशाला भेट रदली होती. "त्ांनी 
आमच्ासोबत मोकळ्ा हातांनी सवागत केले आपण 
आमच्ाबरोबर बफागावर राहण्ासाठी आपण आमहाला 
का् महणा्चे आहे ते पशकण्ासाठी ते खूि उतसापहत 
होते," पतने Olympics.com ला सांपगतले.

पवकेनहाइसरने मुली आपण मपहलांसाठी खेळण्ासाठी 
70 िेक्षा जासत पिशव्ा उिकरणे आणली आपण प्पशक्षण 
सत्रात सहभागी झालेल्ा इतर लोकांच्ा संख्ेने पतला 
सिशगा केला.  “[तेथे] अिंग मुले िुठ्ठाच्ा तुकड्ांवर 
होती आपण मग आमही त्ांना सलेजवर ठेवले आपण 
अचानक ते बफागावर उडू शकले,” त्ा आठवड्ात 
पतच्ाशी सामील झालेल्ा मुलांच्ा पवपवि श्रेणीचे 
प्पतपबंपबत करत ती महणाली.

लडाखला ्ेण्ाचे पतचे कारण का् असे पवचारले 
असता, पवकेनहाइसरने पतचा हेतू सिष्ट केला. "फति 
हॉकी सवायंसाठी आहे हा संदेश देण्ासाठी," ती महणाली. 
"हा ्ा प्देशातील सवागात लोकपप्् खेळ आहे, आपण 

मुले तेथे शाळेत जात नाहीत त्ामुळे आतमहत्ा आपण 
आशा आपण कंटाळवाणेिणाच्ा अनेक समस्ा आहेत." 
हवामान बदल हा्लाइट करण्ासाठी आइस हॉकी  
पहमाल्ात आइस हॉकी खेळण्ाचे आणखी एक कारण 
महणजे हवामान बदलाच्ा प्भावावर प्काश टाकणे.

2020 मध्े, हॉकी फाऊंडेशन आपण लडाख 
पवंटर सिोटसगा क्ब, रँडसटरॅड इंपड्ा आपण ्ुना्टेड 
नेश्स फेमवक्क क्वहे्शन ऑन क्ा्मेट चेंज ्ांच्ा 
सहका्ागाने, जगभरात खेळल्ा गेलेल्ा आइस हॉकी 

साम््ांच्ा मापलकेचा एक भाग महणून द लासट गेमचे 
आ्ोजन केले. हवामान बदल.     NHL हॉल ऑफ 
फेमर आपण दुहेरी ऑपलक्मिक सुवणगािदक पवजेता सलावहा 
फेरटसोवह ्ांनी िुढाकार घेतला कारण टीम इंपड्ाने 
सं्ुति राष्टट् संघापवरुद् सामना केला, त्ा भागातील 
प्ाक्सटकचा वािर कमी करण्ासाठी लडाख प्देशातील 
लोकांना 8,000 कािडी पिशव्ांचे वाटि करण्ात आले.

रँडसटरॅड इंपड्ाचे सीईओ िॉल डुिुइस, जे ् ा का्गाक्मात 
बोलले, त्ांनी लडाखवर आिीच िररणाम करणाऱ्ा 
हवामान बदलाच्ा मुद्ांकडे लक्ष वेिले, टाइमस ऑफ 
इंपड्ाने आसिासच्ा प्देशातील पहमनद्ांमध्े बफागाचे 
दृश्मान नुकसान झाल्ाचे वृत् रदले.     "मला वाटते 
की खेळ हा सववोत्म कनेकटर आहे," डुिुईस महणाले. “हे 

समुदा् त्ार करते, मैत्री पनमागाण करते आपण आज ते 
हवामान बदलापवष्ी जागरूकता पनमागाण करणार आहे.

"आमहाला मापहत आहे की लडाखमिील तुमच्ा 
सवायंवर हवामान बदलाचा िररणाम झाला आहे. आपण 
आमही जागरुकता वाढवणार आहोत आपण मोठ्ा 
आवाजात तुमची गोष्ट जगाला सांगणार आहोत आपण 
तुमहाला िारठंबा देण्ासाठी कृती करणार आहोत." 
पहमाल्ातील आइस हॉकीचे भपवष् आइस हॉकीने 
पहमाल्ात इतका मजबूत िा् रोवल्ामुळे, त्ाचा 
िररणाम िुढील अनेक वषधे आपण अनेक दशकांि्यंत 
जाणवेल हे पनक्शचत.

बर्फ  हॉकी हा हहमालयातील  
सवा्फत लोकहप्रय खेळ कसा बनला

प्रिेशरातरील अनेक खेळराडंूचरा सिरािेश असलेल्रा लडराख संघराने 2008 िध्े अबू धराबरी येथे 
आशशयराई चॅलेंज कपिध्े पिराप्पण केले. तेव्रापरासून, हॉकती फराऊंडेशनचे संस्रापक शेरल्पप यांनरी 
प्रशशशषित केलेल्रा भरारतराच्रा रराष्ट् रीय आइस हॉकती संघरासोबत आंतररराष्ट् रीय सरािने खेळण्रासराठी 
िोठ्रा प्रिराणरािर प्रिरास केलरा, 2009 िध्े त्राचे पहहले सरािने खेळले. 2020 िध्े खेळो इंडडयरा 
हहिराळी खेळांच्रा कराय्पक्रिरात प्रथिच आइस हॉकतीचरा सिरािेश केल्राने यरा खेळराचरी लोकडप्रयतरा 
अरलकडच्रा िर्षांत आणखरी स्पष् झराली आहे. विलरानो-कॉड््पनरा 2026 आिराक्राबराहेर हिसत 
असतरानरा, हहिरालयरातरील खेळराडंूसह भरारतरीय आइस हॉकती संघरालरा संधरी विळण्राचरी शक्तरा आहे     
एक हििस ऑरलम्पिक हहिराळी खेळांिध्े भराग घेईल.
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क्कीडथा वेध महथारथाष््थाचथा न्युज नेटवक्क
रथा्यगड : खोपोलीच्यथा कु. समदृ्ी कथाबंळे हहची 

महथारथाष्् हक्कटे असोहसएशनच्यथा पंधरथा वरथा्ष खथालील 
मलुींच्यथा हक्कटे संघथात हनवड करण्यथात आली 
आह.े बीसीसीआ्य आ्योहजत मलुींच्यथा पंधरथा वरथा्ष 
खथालील हक्कटे सपधवेसथाठी आज महथारथाष््थाचथा सघं 
घोहरत करण्यथात आलथा त्यथात समृद्ीची हनवड अंहतम 
15 च्यथा प्कथा मध्य ेकरण्यथात आली आहे. 

महथारथाष््, बडोदथा, हदर्यथाणथा, पथँाहडचरेी, 
छत्तीसगड, आहण मुबंई ह्था संघथंाबरोबर महथारथाष््था 

मकुथाबलथा होणथार आह,े 26 हडसेंबर पथासनू सपधवेलथा 
सरुुवथात होत आह,े महथारथाष््थाचथा पहहलथा सथामनथा 
रथाचंीच्यथा ओवल मदैथानथावर मुबंई सघंथा हवरुद् होणथार 
आह.े समदृ्ी कथंाबळ े हह क्लिक-क्लिक हक्कटे 
लिब खोपोलीची खळेथाडू असनू हतलथा रोहहत कथालवे 
प्रहशषिक महणून मथाग्षदश्षनथाखथाली करत आहते. 

समदृ्ीची महथारथाष््थाच्यथा सघंथात हनवड झथाल्यथाबद्दल 
रथा्यगड प्रीहम्यर हलग सह हजलह्थातील हवहवध 
भथागथातनू हक्कटे प्रमेी अहभनदंनथाचथा वरथा्षव करीत 
आहते.

खोपोलीच्ा कु. समृद्ी कांबळेची 
महाराष्टाच्ा मुलींच्ा संघात ननवड

क्कीडथा वेध महथारथाष््थाचथा न्युज नेटवक्क
हपंपरी : आ्य.आ्य.ई.बी.एम आहण हिटीस्थान 

्यथांच्यथा सं्युक्त हवद्यमथाने जवथानथांच्यथा सनमथानथा््ष हवज्य 
ददनथाहनहमत्तथाने सोलजरॅ्ॉन- हवज्यरन  मॅरे्ॉन 
सपधवेचे आ्योजन करण्यथात आले होते. ्यथा रन मध्ये ५ 
हकमी व १० हकमी धथावणे  सपध्षक सहभथागी होणथार 
आहेत.

१९७१ रोजी पथाहकसतथानवर भथारती्य सेनेने 
ऐहतसथाहहक हवज्य हमळवल्यथाने प्रत्येक वरषी १६ 
हडसेंबरलथा हवज्य ददवस' सथाजरथा केलथा जथातो. तर 

१९७१ च्यथा ्युद्थात बथांगलथादेशथाच्यथा मुक्तीसथाठी 
भथारती्य सेनेकडून पथाहकसतथानवर हवज्य हमळवल्यथाच्यथा 
कथारणथासतव हथा ददवस सथाजरथा केलथा जथातो. ्यथा 
हनक्ममतथाने हिटीस्थान व आ्य.आ्य.ई.बी.एम. ्यथांच्यथा 
सं्युक्त हवद्यथामथाने दद. १८/१२/२०२२ रोजी  सकथाळी 
६.०० वथाजतथा आ्य.आ्य.ई.बी.एम.इंडस हबझनेस 
सककूल, वथाकड ्ये्े  “हवज्य ददवस “ च्यथा हनहमत्तथाने 
सोलजरॅ्ॉन- हवज्यरन  मॅरे्ॉन सपधवेचे आ्योजन 
करण्यथात आले  होते. 

१५० हवद्यथा्षी ्यथा सपधवे मध्य ेसहभथागी झथाल,े सपधवेचे 

उदघथाटन महणुन हहंजवडी पोलीस सटेशनच ेवदरष्ठ पोलीस 
हनरीषिक डॉ हववके मगुळीकर  ्यथाचं्यथा हसते झेंडथा दथाखवनू 
झथाल,े अशी मथाहहती आ्योजक डॉ. ज्यहसगं मथारवथाह 
व्यवस्थापककी्य संचथालक, आ्य.आ्य.ई.बी.एम.्यथानंी 
ददली. दरम्यथान, हवज्य ददवसथाहनहमत्त पथाहकसतथान सोबत 
झथालले्यथा ्यदु्थात शहीद झथालले्यथा जवथानथंाची आठवण 
महणून त्यथानंथा श्रद्थाजंली ददली. तसचे  भथारती्य सनेतेील 
्यथा वीर जवथानथंाची वीरगथा्था ्यणेथाऱ्यथा हपढथानंथा प्रदेरत 
करणथारी ठरणथार आह.े तदुंरुसत भथारत आहण जवथानथाचं्यथा 
सनमथानथा््ष हथा उपक्म रथाबहवण्यथात आलथा.

आय.आय.ई.बी.एमच्ा वतीने हवजयरन मॅरेथॉनआय.आय.ई.बी.एमच्ा वतीने हवजयरन मॅरेथॉन

क्कीडथा वेध महथारथाष््थाचथा न्युज नेटवक्क
हपपंरी : हपपंरी हचचंवड महथानगरपथाहलकथा 
क्कीडथा हवभथाग व हजलहथा क्कीडथा पदररद,पणुे 
्यथाचं्यथा स्ुंयक्त हवद्यमथान ेशथाले्य वशु ूसपधथा्ष- 
२०२२ -२०२३ च ेप.ै मथारुतरथाव लथंाडगे 
आतंररथाष््ी्य कुसती प्रहशषिण केंद्र, भोसरी 
्ये्  ेसपधवेच ेआ्योजन करण्यथात आल ेहोत.े 

भोसरी येथे शरालेय  
िुशू स्पधधेचे आयोजन

क्कीडथा वधे महथारथाष््थाचथा न्यजु नटेवक्क
भथारती्य हतरदंथाजथंानी शथारजथाह ्ये्  ेझथालेल्यथा आहश्यथा 

कपच्यथा सटजे 3 मध्ेय - पथाच सवुण्ष, तीन रौप्य आहण 
दोन कथंास्य - 10 पदक ेहजकंली. सव्ष हवजते्यथानंथा जथाणून 
घ्यथा.  20 त े25 हडसेंबर दरम्यथान शथारजथाह ्ये्  ेझथालेल्यथा 
आहश्यथा चरक 2022 सटजे 3 मध्ेय भथारती्य हतरदंथाजथानंी 
वच्षसव रथाखले आहण कॉक्नटननेटल मीटमध्य े पथाच 
सुवण्ष, तीन रौप्य आहण दोन कथासं्य अशी 10 पदकथासंह 
पदकतथाहलकेत अववल स्थान पटकथावले.

हतरदंथाजी आहश्यथा चरक 2022 सटजे 3 मध्ेय 
भथारतथाच्यथा 10 पदकथंापकैकी सथात कपंथाऊंड हतरदंथाजथानंी 
हजकंल.े महहलथाचं्यथा व्ैयक्क्तक कपंथाऊंड सपधवेत भथारती्य 
हतरदंथाजथासंथाठी हथा पोहड्यम लिीन सवीप होतथा कथारण 
प्रगतीने अंहतम िरेीत दशेबथाधंव अददती गोपीचदं सवथामीचथा 
144-142 असथा परथाभव करून सुवण्षपदक हजकंले.

उपथातं्य िरेीत अददतीलथा नमवण्यथापूवषी उपथंात्यपवू्ष 
िरेीत अववल मथानथाहंकत दहषिण कोदर्यथाच्यथा ओह ्योह्नूलथा 
परथाभूत करणथाऱ्यथा परनीत कौरन ेकथासं्यपदकथाच्यथा चरुशीच्यथा 
लढतीत आणखी एकथा कोदर्यथाच्यथा से्ंुयग्योन हथानचथा 146-
145 असथा परथाभव केलथा. प्रगती आहण अददती गोपीचदं 
सवथामी ्यथा दखेील कंपथाऊंड महहलथा सघंथाचथा भथाग होत्यथा 
ज्यथानंी अंहतम सथामन्यथात तीव्र शटूआऊटमध्य े दहषिण 

कोदर्यथालथा हरवनू सवुण्षपदक हजकंल.े ्यथा दोघथंानी ऐशव्यथा्ष 
शमथा्षसोबत हथातहमळवणी करून भथारतथालथा शथारजथाह सपधवेत 
पहहले पदक हजकंकून ददले.

हप्र्यथाशं, ओजस प्रवीण दवेतळ े आहण मथानव 
गणशेरथाव जथाधव ्यथाचं्यथा भथारती्य परुुर कपंथाउडं सघंथानेही 
अहंतम िरेीत कोदर्यन सघंथाचथा 230-224 असथा परथाभव 
करून त्यथाचं्यथा सपधवेत सवुण्षपदक हजकंल.े      हप्र्यथाशं 
आहण ओजस प्रवीण दवेतळ ेह ेदखेील व्ैयक्क्तक सपधवेत 
अहंतम िरेीत होते, हज् े हप्र्यथाशंन े अववल मथानथंाहकत 
ओजसलथा १४८-१४१ अस ेहरवनू सवुण्षपदक हजकंल.े 
मथानव जथाधवलथा उपथातं्यपूव्ष िरेीत ओजसने नॉकआउट 

कले.े दरकवह्ष हतरदंथाजीमध्य,े भथारतथाच ेएकमवे वै्यक्क्तक 
पदक ह ेकथासं्य होत,े पुरुर गटथात पथा ््ष सशुथंात सथाळंुकनेे 
हजकंल.े इरथाणमधील सपधवेच्यथा सटजे 2 मध्यहेी छथाप 
पथाडणथाऱ्यथा ्यथा तरुण हतरदंथाजथान े उपथातं्य िरेीत अहंतम 
सवुण्षपदक हवजतेथा कझथाकचथा हतरदंथाज इलिथात अबदहुलन 
्यथाच्यथाकडून 6-4 असथा परथाभव पतकरथावथा लथागलथा पण 
कथासं्यपदकथाच्यथा लढतीत कोदर्यथाच्यथा हमनसेंग कथंागचथा 
7-3 असथा परथाभव कलेथा. पथा््ष सथाळंुक,े खरं तर, दरकवह्ष 
हतरदंथाजी प्रकथारथात भथारतथाच्यथा हतनही पदकथाचंथा भथाग होतथा. 
पथा ््षने मणृथाल चौहथान आहण आकथाशसह पुरुर दरकवह्ष 
सथाहंघक सवुण्षपदक हजकंल.े 

आशशया चषक 2022 ततरंदाजी: 10 पोरडयम हरननशसह भारत अव्वल 


