
जाग येणं आणण स्वप्नावसे्थत असणं या दोहोतंील सीमारेषा धूसर होती. मला वववित्र मात्र, 

स्पष्ट भ्रम होणं िालूि होतं. ववशेषतः  अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याववषयीिे भास कायम होत असत. 

कदावित पक्षाघात होण्यापूवी ववशेषतः  सन २०१६ मधे्य मी दूरवित्रवाणीवर सतत 

वनवडणूकववषयक बातम्या पाहात बसायिो. त्यािाि हा पररणाम असावा, असं मला वाट्लं.  

 

मी वविार करीत बसायिो. मी पूवीसारखा होईन का, ते मला समजत नव्हतं. एवढंि काय, 

पण पूवीसारखा होईन, याववषयी मी साशंकही होतो. माझ्या मनात फक्त ट्ोकािे वविार 

यायिे आणण बहुतेक वेळा मी वैतागून जायिो.  

 

माझी मुळं भारताति असली, तरीही भारतातील आरोग्यववषयक पारंपररक 

उपिारपद्धतीमंधे्य मला कधीही रस वाट्ला नव्हता. णशवाय या पद्धती आज जेवढ्या प्रणसद्ध 

आहेत, तेवढ्या त्या मी लहान असताना प्रणसद्ध नव्हत्या. आता मी नक्कीि म्हणू शकतो, की 

काही दशकांपूवीच्या तुलनेत आताच्या काळात योग खूप प्रणसद्ध झाला आहे आणण तो 

भारतात आणण पाविमात्य जगतात दोन्हीकडेही अवधक स्वीकारला गेला आहे. पािात्य 

औषधांच्या बरोबरि या उपिारांिाही अवलंब करावा, असं आता मला वाटू् लागलं होतं.  

 

आयुवेवदक औषधांिा दृवष्टकोन वेगळा असतो. तो अवधक समग्र, दीघघ काळ पररणाम 

करणारा आणण रोग होऊ नये, यासाठी घ्यायिी काळजी, अशा प्रकारिा असतो. वनयती 

आणण वास्तव यांिा  स्वीकार हा  वविार  त्यामागे असतो. त्यामुळे ‘जे आहे ते आहे,’ हा माझा 

नवा मंत्र बनला आहे. 



तरीही वनंबाला जाण्यासाठी स्वतः ला तयार करायला मला थोडा वेळ लागला. वनंबामधे्य 

समग्र उपिारपद्धती, मसाज, भोजन आणण वनवास, पूणघ वेळ देखरेखीसाठी सुववधा आदी 

अनेक गोष्टी उपलब्ध होत्या आणण तेही अमेररकेच्या तुलनेत अतं्यत परवडणाऱ्या दरात. 

 

घरी जायला मी उतावीळ झालो असलो, तरी वनंबामधे्य मला भेट्लेल्या पे्रमळ माणसांिा 

वनरोप घेणंही मला जड वाट्त होतं. ते सवघ जण आता माझं कुटंु्बि बनले होते. 

 

ववणशष्ट उपिार आणण व्यायामप्रकार या पलीकडे आरोग्य आणण आयुष्याकडे पाहाण्याच्या 

समग्र दृवष्टकोनािा माझ्यावर कायमिा प्रभाव पडला होता आणण तरीही त्यािा अवतरेक 

होणार नाही, यािी काळजीही मी घेत होतो. वनंबामधे्य राहाताना मला रोजवनशी णलवहण्यािी 

सवय लागली होती. त्यािबरोबर मी आणखी तीन गोष्टी णलवहत असे. त्या म्हणजे ज्याबद्दल 

मला अवभमान वाट्त होता आणण ज्याबद्दल कृतज्ञता वाट्त होती, अशा तीन गोष्टी. 

 

ववणशष्ट उपिार आणण व्यायामप्रकार या पलीकडे आरोग्य आणण आयुष्याकडे पाहाण्याच्या 

समग्र दृवष्टकोनािा माझ्यावर कायमिा प्रभाव पडला होता आणण तरीही त्यािा अवतरेक 

होणार नाही, यािी काळजीही मी घेत होतो. वनंबामधे्य राहाताना मला रोजवनशी णलवहण्यािी 

सवय लागली होती. त्यािबरोबर मी आणखी तीन गोष्टी णलवहत असे. त्या म्हणजे ज्याबद्दल 

मला अवभमान वाट्त होता आणण ज्याबद्दल कृतज्ञता वाट्त होती, अशा तीन गोष्टी. 

 

माझ्या प्रकृतीत झालेली सुधारणा योग्य मागाघनं पुढं िालू राहावी, असा वनिय मी परतल्यावर 

माझ्या कुटंु्बीयांसमवेत राहताना केला होता. त्यासाठी पािात्य आणण पौवाघत्य औषधं, 

व्यायाम आणण मंुबईत नव्यानं णशकलेले व्यायाम या सगळ्ांिा अवलंब मी करत होतो. 



प्रते्यक व्यक्तीिं मूल्यमापन नैवतक मूलं्य असणारं आणण समाजाला काही ना काही योगदान 

देण्यािी क्षमता असणारं व्यक्तक्तमत्व या दृवष्टकोनातून होणं महत्त्वािं आहे. तुम्ही कोणीही 

असा, भारतात, अमेररकेत वकंवा जगातील कोणत्याही प्रदेशात राहात असा, ही गोष्ट 

प्रते्यकाला लागू होते. मी आजवर अनेकदा प्रवास केला. पण कोठेही असलो, तरी मी 

आजवर ज्यांना ज्यांना भेट्लो आहे, त्यांच्यापैकी बहुतेकांमधे्य मला िांगुलपणा वदसला आहे. 

बरं होण्याच्या प्रवियेत हा वसू्तपाठ मला ठळकपणे वमळाला. 

 

माझ्या नव्या आयुष्यात धके्क बसणं िालूि होतं. पण मी काही छोट्ी छोट्ी यशंही संपादन 

केली होती. मधल्या काळात णजममधे्य जाता आलं नसलं, तरी सुमारे एक मवहन्यानंतर मी 

पुन्हा एकदा णजममधे्य जाऊन व्यायाम करणं सुरू केलं. पण योगायोगानं (वकंवा नसेलही 

तसं) भोवळ येणं आणण डोकेदुखीबरोबरि आता माझ्या उजव्या खांद्यातपण वेदना जाणवू 

लागल्या होत्या. 

 

माझ्या या मयाघदांमुळे मी बरेि जुगाड करायला णशकलो. जुगाड करण्यात भारतीय वनष्णात 

असतात. माझी आईही जुगाड करण्यात पट्ाईत होती. कदावित वतिी काही कौशल्य 

माझ्याकडे आली होती. आई एक वदवस ‘जुगाड’ नावािा एक वित्रपट् पाहात होती. ते पाहून 

मला हसू आलं आणण मी वतला ‘जुगाडिी राणी’ असं विडवलं. जे वतला ओळखतात, त्यांना 

वतिा हा गुण मावहती आहे. 

 

 



अध्यक्ष ट्र म्प भारताच्या दोन वदवसांच्या दौऱ्यावर आले होते. मेंदूवरील शस्त्रवियेनंतर आपण 

अध्यक्ष ट्र म्प यांच्यासमवेत मंुबईमधे्य आहोत, असा भ्रम मला झाला होता. आता मी इथं 

मंुबईत असताना ट्र म्प खरोखरि भारत भेट्ीवर आले होते. अथाघति मी त्यांच्याबरोबर 

नव्हतो. पण मी उत्साहानं त्यांच्या भेट्ीिी वृते्त ट्ीव्हीवर पाहात होतो. मला भ्रम झाला तसा मी 

खरंिि अध्यक्ष ट्र म्प यांच्यासमवेत असतो, तर वकती बरं झालं असतं. 

 

अवती भवती मंुबईतील रस्त्ांवर आयुष्य अव्याहत सुरू होतं. मात्र गेल्या दोन वषाांपूवीच्या 

तुलनेत मला त्यात अनेक बदल जाणवत होते. त्यांतील बहुतांश बदल िांगले होते; परंतु 

िांगल्याबरोबर नको असलेल्या गोष्टी येत असताति. अथाघत, गोष्टी जेवढ्या बदलत असतात, 

तेवढ्याि त्या पूवीच्या रूपात कायमही राहतात. मी लहान असताना आमच्या घराच्या 

क्तखडकीखाली एक भांडीवाला भांडी ववकण्यासाठी ओरडत उभा असायिा. त्याच्या जोडीला 

सुऱ्यांना कल्हई लावून देणाऱ्यािा आवाज ऐकू यायिा. मी लहान होतो तेव्हा आईच्या 

इमारतीिं झाडूकाम करणाऱ्या एक बाई होत्या, त्याि बाई आताही कामासाठी येत होत्या. 

एक कडकलक्ष्मी पैसे मागण्यासाठी यायिी. एक रद्दीवाला आईच्या इमारतीत दर मवहन्याला 

यायिा आणण पेपरिी रद्दी घेऊन जायिा. मी लहान असताना त्यािे वडील आमच्याकडे रद्दी 

न्यायला यायिे. माझ्या लहानपणापासून मंुबई या शहरािा आणण एकूण भारतािाि 

िेहरामोहरा बदलून गेलेला असला, तरी या ओळखीच्या गोष्टी अजूनही कायम होत्या. 

लॉकडाउन ३.० संपण्यासाठी मी पुन्हा एकदा नव्यानं वदवस मोजायला लागलो आणण 

आतापयांत कशाकशातून गेलो आहे आणण पुढिा मागघ कसा असेल, यािा आढावा घेतला. 

मी मंुबईला येऊन तीन मवहने होत आले होते. हा मुक्काम इतका लांबेल, असं मला वाट्लं 

नव्हतं. या वेळी फक्त माझ्याबाबतीि नवे्ह, तर साऱ्या जगासंदभाघनंि अनेक गोष्टी घडल्या 

होत्या.  


