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स्टोयी आ^प अयवलंद गुप्ता…²
खगोरळास्त्रालय वंळोधन कयणायी ऩुण्मातरी आमुका नालाची जी वंस्था आशे ततथंच भुक्तांगण वलसान कंद्र आशे. गेरी अनेक लऴं
अयवलंद गुप्ता आणण त्मांचे वशकायी ततथं काभ कयतामत.
अयवलंद गुप्ता शे स्लत:रा वलसान प्रवायक म्शणलून घेतात. तततकं त्मांना ऩुयेवं लाटतं. ऩण शमा एका तळऴषकाभागं कोणता भाणूव
दडराम शे वभजून घेणं आलश्मक ठयतं.

भंडऱी घाफरू नका. शी त्मांची चरयत्रगाथा नाशीम. शमा भाणवारा वभजालून घेताना तायांफऱ शोऊ नमे म्शणून शा तरशून
फोरण्माचा घाट घातरा.

भुक्तांगण कंद्राभधरी शी खोरी म्शणजे ऊजाषकंद्र आशे. खोरीत गेल्मानंतय नजय एका ठठकाणी ठयत नाशी. वगऱमा तबंतींलय
यं गीफेयंगी खेऱणी, वलसानाचे प्रमोग, अवंख्म तबयतबये , कायं जी, ऩंऩ, कागदांच्मा लस्तू, टू थऩेस्ट आणण फाटल्मांची टोऩणं, ऩाण्माच्मा
फाटल्मा, रोशचुंफक,तायांची बंडोऱी, ओरयगाभीचे कागद, काडमांऩावून केरेल्मा बूतभतीम आकॄत्मा… अळा अनेक गोष्टी. शमा वगऱमा
टाकाऊ गोष्टींभधनं तमाय शोतात अद्भं ु त खेऱणी जी वलसानाची तत्लं तय वभजालून वांगतातच, ऩण त्मा आधी आऩल्मा चेशे¹मालय
शवू उभटलतात. आश्चमाषनं आऩण बारून जातो.

अयवलंदजींना वलसानाचा जादग
ू ाय म्शटरं जातं. ऩण आऩण इथं थांफूमा नको. जादग
ू ाय थक्क कयतो आणण तनघून

जातो. अयवलंदजी त्माच्मा ऩुढची जफाफदायी घेतात. गूढ उकरून दाखलण्माची. ऩाफऱचा वलसान आश्रभ जवं डी¹तभणस्टठपकेळनचं

काभ कयतो तवंच अयवलंदजीवुध्दा लस्तू खोरून भोडू न तोडू न ऩुन्शा नव्मानं फनलतात. ‘द फेस्ट तथंग अ चाइष ल्ड कॅन डू टू अ टॉ^म
इज टू ब्रेक इट’ – भुरांनी केरेरा एखाद्या खेऱण्माचा वलाषत उत्तभ उऩमोग म्शणजे त्मांनी ते भोडणं - अवं ते भानतात.

शमा कंद्रानं वलसान खेऱणी कळी फनलालीत शे वांगणा¹मा एकेक तभतनटाच्मा ठपल्भव फनलल्मा
आशे त. तब्फर ७५० ठपल्म्व² आणण त्मांचं रूऩांतय १८ बाऴांभधे. कोणत्मा
बाऴाÆ ठशं दी,, भयाठी,, गुजयाती,, भल्माऱभ,, कन्नड,, उठडमा,, ऩंजाफी,, तभीऱ,, फंगारी… शी मादी इथंच थांफत
नाशी. चामनीज,, कोरयमन,, जाऩनीज,, उझ्फेक,, ताणजक,, फ्रेंच,, यतळमन,, कोरयमन,, स्ऩॅतनळ..अजून ठकती शव्मातÆ एक भात्र आशे , शी
फशुतेक वगऱी बाऴांतयं त्मा त्मा बाऴेतल्मा रोकांनी उत्स्पूतषऩणे, आऩणशून केरेरी आशे त. कोणताशी कयाय न कयता, ऩैळांची
कोणतीशी दे लाणघेलाण न शोता शी काभं तनव्लऱ एकभेकांना जोडू न घेण्माच्मा इच्छे तून तमाय झारेरी आशे त.

अयवलंदजी झऩाटू न अनुलाद कयत अवतात. जगबयातरी चांगरी ऩुस्तकं ते एक शाती बाऴांतयीत कयतात. अनुलादाचा फॅक¹टू ¹फॅक
नॉन स्टॉऩ धभाका इथं वुरू अवतो. जगबयात चांगरं काशी तनभाषण झारं की त्माचा अनुलाद भयाठीत आणण ठशं दीत
शोतो. चांगरा भयाठी रेख ठदवरा की तो इं ग्रजीत बाऴांतरयत शोतो. तचत्ररूऩी ऩुस्तकांलय त्मांचं बायी प्रेभ आशे. त्मांना अनेक
तभत्र बेटरेत जे स्लत: तचत्रं काढतात आणण अयवलंदजी तरखाण कयतात. आणण शां शां म्शणता नलं ऩुस्तक वभोय
मेतं. अयवलंदजींनी स्लत: बयऩूय तरखाण केरं आशे. दतु भषऱ ऩुस्तकं स्लत: टाइष ऩ करून रोकांना लाचामरा उऩरब्ध करून ठदरी

आशे त. दयू दळषनलय त्मांचे वलसानखेऱण्मांचे अवंख्म कामषक्रभ झारे आशे त. अजून एक गोष्ट. त्मांच्मा आ^ठपवभधरा स्क^नय वतत

चारू अवतो. बायतातरी आणण जगबयातरी उत्तभोत्तभ ऩुस्तकं ऩूणष स्क^न करून वगऱमांना भोपत लाचता मेतीर आणण डाऊनरोड
कयता मेतीर अळी वोम शमा भाणवानं केरी आशे. जे जे चांगरं आशे ते ते रोकांऩमंत ऩोचरं ऩाठशजे अवा ध्माव घेतरेरा शा
भाणूव आशे . कॉऩीरेफ्ट चऱलऱ ठकंला ओऩन वोवष चऱलऱीचा शा बायतातरा पाय भशत्लाचा भाणूव आशे.
त्मांच्मा लेफवाइष टलय जाऊन फतघतरंत तय चक्रालून जामरा शोतं. थोय तळषणतज्ज्स जे.ऩी.नाइष क मांची जलऱजलऱ वंऩूणष
ग्रंथवंऩदा,,डी.डी.कोवंफींची ऩुस्तकं,, आमझ^क अ^तवभोव्शची ऩुस्तकं,, अनेक थोय रेखकांची भशत्लाची ऩुस्तकं,, तळलाम
ऩदाथषवलसान,, यवामनळास्त्र,,अंतयाऱ,, आयोग्म,, रंतगकता,, ऩमाषलयण,, गणणत,, अणुऊजाष,, ळेती,, वभाजळास्त्र,, भशायाष्ट्रातल्मा चऱलऱी
अळा जगण्माच्मा वगऱमा अंगांना स्ऩळष कयणायी जगबयातरी भशत्लाची ऩुस्तकं शमा लेफवाइष टलय आशे त. दययोज ५००० ऩुस्तकं
शमा लेफवाइष टलरून डाऊनरोड शोतात.काशी राख रोक योज शमा ठपल्म्व फघतात. अनुलाठदत कयतात. अयवलंदजींच्मा खोरीभधे
जगबयची भाणवं, - ऩुस्तकं -, वलचाय वतत मेत जात अवतात. जे जे ऊजाषदामी आशे ते ते त्मा खोरीत आऩोआऩ ऩोचतं.
वगऱमात भशत्लाची गोष्ट. वभाजाऩावून आणण भुरबूत प्रश्नांऩावून स्लत:रा तोडू न घेऊन काभ कयणाये अनेक ळास्त्रस आणण रोक
आऩल्मारा ठदवतात. अयवलंदजी त्मातरे नाशीत. ळंकय गुशा तनमोगींच्मा वंघऴाषत्भक काभात ते शोते. डॉ. अतनर
वद्गोऩार,,प्रो.मळऩार,, प्रो.कृ ष्णकुभाय,, रीराताइष ऩाटीर अळा तळषणषेत्रातल्मा भशत्लाच्मा रोकांफयोफय ते काभ कयत
आरे आशे त. आऩल्मा जडणघडणीभधे मदन
ष वांगतात. आऩण शे
ु ाथ थत्त्मांचा आणण याष्ट्र वेलादराचा भोठा लाटा आशे शे ते आलजून
रषात घेऊमा की त्मांचं वलसानावंदबाषतरं काभ शी त्मांची व्माऩक याजकीम कॄती आशे. त्माभुऱं त्मांना त्मा वंदबाषऩावून तोडू न
आऩण फघूमा नको. त्मांचा आऩण वलसानाचा जादग
ू ाय फनलूमा नको. आऩण त्मांचं ऩोस्टय फनलूमा नको. आणण आजच्मा
भा^रवंस्कृ तीभधे त्मांची वलक्री शोऊ नमे माचीशी आऩण काऱजी घेऊमा,

भंडऱी आऩल्मा वगऱमांना वध्मा खूऩ याग मेतोम. गदीचा, गाडमांचा, धुयाचा, स्लत:चा, इतयांचा, दव
ु ¹मा जातीचा , दव
ु ¹मा

धभाषचा. आऩण वाये अस्लस्थ आशोत. चटकन तनयाळ शोतो आशोत. अयवलंदजी तनयाळ शोतात की नाशी भाठशत नाशी. त्मांना याग
मेतो की नाशी भाठशत नाशी. ऩण याग आराच तय ते एक ऩुस्तक बाऴांतरयत कयत अवालेत ठकंला पायच याग आरा तय स्लत:च
ऩुस्तक तरठशत अवालेत अवं लाटतं. अवो. शी थोडी गंभत झारी.
अयवलंद गुप्ता शा एक आलेग आशे . जफयदस्त ऩॅळन आशे . शमा धफधब्माखारी गेल्मालय तुम्शी कोयडे याशू ळकत नाशी. तुम्शीशी
लाशते शोता. वाचरेऩण दयू शोतं. त्मांच्मा खोरीत जाताना आऩण तवतनक अवतो,, नायाज अवतो,, तनयाळ अवतो,, वाळंक

अवतो. फाशे य मेताना भात्र आऩण भुरावायखे ताजेतलाने शोऊन मेतो. जगण्मात जे जे वत्म आणण वुंदय आणण भंगर आशे
त्माची ऩूजा कयणाया शा भाणूव आशे. वध्मा काशी ळब्द पायच फदनाभ झारेत, आऊटडे टेड झारेत. वुंदय आणण भंगर शे ळब्द
ऐकल्मालय एक गट खलऱतो. ऩूजा शा ळब्द ऐकल्मालय दव
ु या खलऱतो. ऩण शा भाणूव चांगल्मा ठपल्भरा ‘मे तो प्रळाद शै ²’ अवं
म्शणून शात जोडामरा कचयत नाशी.

‘स्टोयी आ^प स्टप’ शी भातरका भयाठीत आणण्मावाठी अयवलंदजींनीच उद्युक्त केरं. ते मा भठशन्माऩावून भुक्तांगणभधून तनलृत्त
शोतामत. आता शा भाणूव ‘रयटामय’ शोणाय म्शणजे काम शोणाय कुणाव ठाऊक. ऩण माऩुढं त्मांची अनेक ऩुस्तकं, अनुलाठदत
ऩुस्तकं आऩल्मारा लाचामरा तभऱणाय माची भरा खात्री आशे.
त्मांच्मा खोरीत मानंतय ती वऱवऱती ऊजाष अवणाय नाशी माची फेचैनी आशे. ऩण त्मांचे वशकायी शे काभ जोभानं लाढलतीर
माची खात्री आशे. अयवलंदजींनी अनेकांच्मा आमुष्मात वलश्वाव तनभाषण केरा आशे, आळा तनभाषण केरी आशे. तभत्रावायखं लागलरं
आशे . त्मांना वराभ कयण्मावाठी शा आजच्मा कामषक्रभाचा घाट घातरा आशे.
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