पाच महान कृष्णवणीय
शोधक

पाच महान कृष्णवणीय

शोधक

एस्टीबान डोरँ टेस
अमेररकेचा शोधक
(1500 – 1539)
1527 सालच्या फेब्रव
ु ारी महहन्यातील गोष्ट.
स्पेनच्या एका बंदरात पाच मोठी जहाजे उभी होती.
जहाजे शेकडो प्रवाशांनी भरलेली होती. तयांमध्ये सैननक
होते, स्थलांतर करणारे होते तसेच धाडसी दयाावदीही
होते. ते अमेररका नावाच्या नव्या दे शात जात होते.
तेथील फ्लोररडा नावाच्या प्रदे शाचा शोध घेण्यासाठी
स्पेनचा राजा फर्डानड
ं या साऱयांना नतथे पाठवत होता.
नतथे सोन्याचांदीसारखे मौल्यवान धातू ममळतील?
नतथे जाण्यात काही धोका तर नाही? कुणीच जाणत
नव्हते.

एस्टीबान व इतर प्रवासी दलदल भरलेल्या
जहाजावर एस्टीबान डोरँटेस नावाचा एक तरूण
होता. एस्टीबानचा जन्म उत्तर आफ्रिकेतील मोरोक्को
दे शात झाला. एके हदवशी तयाला पकडून व गल
ु ाम
बनवन
ू स्पेनमध्ये आणण्यात आले. तयाचा मालक
होता, अँड्रस
े डोरँटेस. एस्टीबान आपल्या या
मालकासोबत नव्या दे शात चालला होता.
1528 सालच्या एप्रप्रल महहन्यात जहाजे

फ्लोररडाला पोहोचली. या प्रदे शात प्रवेश करण्यासाठी
300 बळकट परु
ु ष ननवडण्यात आले. या ननवडलेल्या
परु
ु षांमध्ये एस्टीबानचाही समावेश झाला. स्त्रिया व
मल
ु े यांसोबत उरलेले लोक जहाजावरच राहहले.
या तीनशे परु
ु षांचे नव्या प्रदे शातील मळ
ू
ननवासींनी स्वागत केले नाही. तयांच्यात युद्ध झाले.
तयांनी मळ
ू ननवासींच्या गावांवर हल्ले केले.
अपालाचेन गावातील योद्धे खूप मजबत
ू व शरू होते.
तयांच्या धनष्ु यबाणांना घाबरून प्रवासी माघारी
फ्रफरले. तयांच्यातील फ्रकतयेक लोक ठार झाले. जे
वाचले ते फ्रकनाऱयावरील जहाजांकडे पळू लागले.

भागातन
ू जंगली श्वापदांना चुकवत पळू लागले.
तेथील हवामान अतयंत उष्ण व दमट होते. डासांच्या
हल्ल्यामळ
ु े अनेकजण आजारी पडले. आजार, ताप व
भक
ु े ने फ्रकतयेक परु
ु ष मेले. पण फ्रकनाऱयावर गेल्यावर
लोकांना आपली जहाजे कुठे हदसली नाहीत.

शेवटी उ रलेल्या लोकांनी स्वत:च बोट बनवन
ू नतथन
ू
ननसटायचे ठरवले. तयांनी पाच लाकडी नावा बनवन
ू
तयावर मशडे लावली. पण तयांनी चुकीच्या हदशेत प्रवास
केला. ज्या स्थानांवरून ते गेले ती स्थाने आज जॉस्त्रजय
ा ा,
अलाबामा, मममसमसपी व लुईझझयाना राज्ये म्हणन
ू
ओळखली जातात. तीन नावा समद्र
ु ात भरकटल्या. इतर
दोन नावांना टे क्सासच्या फ्रकनाऱयावर अपघात झाला.
एस्टीबान यांतीलच एका नावेवर होता. तयाचा मालक,
डोरँटेस, दस
ु ऱया नावेवर होता. दोघे या अपघातात
बचावले.
एस्टीबान व तयाचे इतर साथीदार यांना कॅपोकस
नावाच्या मूळ अमेररकन जमातीतील लोकांनी पकडले.
पाचेक वषे प्रवासी तयांचे कैदी बनन
ू राहहले. आता फक्त
चार प्रवासी मशल्लक राहहले होते – अँड्रस
े डोरँटेस,
अल्फान्सो डेल कॅस्टीलो, माल्डोनाल्डो, कॅवेझा डी वाका
आझण एस्टीबान.
एस्टीबान चतुर होता. तयाने मळ
ू अमेररकन
लोकांसोबत मैत्री केली. तो तयांची भाषा व संस्कृती

मशकला. 1534 साली एस्टीबान, डोरँटेस, डी वाका व
माल्डोनाल्डो कैदे तन
ू पळाले. तयांनी मेस्त्रक्सको मसटीमधील
स्पॅननश वसाहतीत जायचे ठरवले.

जंगलातन
ू जाताना एस्टीबान तयांचा वाटाड्या
बनला. तयाने मूळ अमेररकन लोकांचे ररती-ररवाज
जवळून पाहहले होते. तयामुळे प्रवासात अन्न कुठे
ममळे ल तसेच जंगली श्वापदांपासन
ू सरु क्षित कसे
राहायचे हे तयाला चांगले माहहत झाले होते. तयाने
तयाच्या सहकाऱयांना मरू हदले नाही.

इस 1500 दरम्यान मेस्त्रक्सको मसटीचे चचत्र

एस्टीबानने प्रवासादरम्यान मळ
ू अमेररकन

अखेरीस, 1536 साली ते चौघेही मेस्त्रक्सको मसटीत

ननवासींसोबत मैत्री केली. तो तयांच्या भाषा मशकला.

पोहोचले. प्रवासादरम्यान तयांना काही स्पॅननश सैननक

यामळ
ु े तयाला फ्रकमान सहा मळ
ू अमेररकन भाषा

भेटले. सैननक तयांना सरु क्षितपणे शहरात घेऊन गेल.े

अवगत झाल्या.
फ्रकतयेक महहने गेले, वषा सरले, दोन वषे सरली. पण
एस्टीबानने मेस्त्रक्सको मसटी शोधण्याचे प्रयत्न सोडून
हदले नाहीत.

मग चौघांनी मेस्त्रक्सको मसटीतील लोकांना आपल्या
धाडसी शोधाची कहाणी सांचगतली. फार कमी गौर व
कृष्णवणीय लोकांनी नव्या भम
ू ीचा एवढा मोठा भभ
ू ाग
पायाखाली घातला होता.

एस्टीबान आझण तयाच्या साथीदारांनी तब्बल तीन हजार
मैल प्रवास केला.
मेस्त्रक्सको मसटीतील लोकांनी तयांचे एखाद्या “हहरो”सारखे
स्वागत केले. एस्टीबानने या िणांचा आनंद लट
ु ला. पण
तयाच्या मनात एक प्रवचार घोळत होता. प्रवासादरम्यान
तया पाचजणांचा दजाा समान होता. पण आता तयाचे काय
होणार? तयाला स्वतंत्र व्यक्ती म्हणन
ू जगता येईल? की

पुन्हा तयाला गुलाम बनवतील? लवकरच तयाला याचे उत्तर
ममळाले.
एस्टीबानने फ्रकतयेक वेळा डोरँटेसचा जीव वाचवला होता.
एस्टीबान खप
ू साहसी व बप्रु द्धमान होता. तयाने दे शभरात

एस्टीबानने अमेररकेच्या संयक्त
ु संस्थानाचा दक्षिण भाग व
मेस्त्रक्सकोचा दौरा केला.

अनेक कठीण प्रवासांचे नेततृ व केले होते. पण डोरँटेस

अजन
ू ही तयाला गल
ु ाम मानत होता. तयाने एस्टीबानला
मेस्त्रक्सको मसटीच्या गव्हनारला प्रवकून टाकले.

पण एक शोधक म्हणन
ू एस्टीबानचे हदवस अद्याप संपले

नव्हते. तयाला “सोन्याची सात शहरे ” शोधण्याचे काम
दे ण्यात आले. या प्रवासात तयाने आज अॅररझोना व न्यू
मेस्त्रक्सको म्हणन
ू ओळखले जाणारे प्रदे श शोधले.

द:ु खाची बाब म्हणजे, या मोहहमेदरम्यान
एस्टीबान मारला गेला. पण तयाने इनतहासात
आपले महत्त्वपण
ू ा योगदान हदले. अमेररकेच्या
मोठ्या भभ
ू ागाला प्रकाशात आणण्याचे काम
तयाने केले. नैऋतया भागातील मळ
ू अमेररकन
लोकांच्या लोककथांमध्ये तयाच्या आख्यानयका
आजही स्त्रजवंत आहे त.

जीन बॅस्त्रटटस्ट पॉइंटे ड्यस
ू ेबल
मशकागोचे संस्थापक
(1745 – 1818)
“शांत काळा िेंच मनुष्य“ या नावानेच मूळ
अमेररकन ननवासी जीन बॅस्त्रटटस्ट पॉइंटे ड्यस
ू ेबलला
ओळखत.
ड्यस
ू ेबल 1745 सालच्या आसपास है ती दे शात
जन्मला. तयाचे वडील गौरवणीय िेंच सागरी कप्तान
होते. तयाची आई कृष्णवणीय गुलाम होती. तयाच्या

आईच्या मतृ यन
ू ंतर वडील तयाला शाळे च्या मशिणासाठी

िान्सला घेऊन आले. ड्यस
ू ेबलने नतथे उच्च मशिण
घेतले. तो इंग्रजी, िेंच व स्पॅननश भाषा बोलायला
मशकला.

नंतर ड्यस
ू ेबल है तीला परतला व वर्डलांच्या
जहाजांवर नाप्रवक म्हणून काम करू लागला.
वयाच्या प्रवसाव्या वषी तो व तयाचा जवळचा ममत्र
जॅक्स क्लेमॉगान अमेररकेला गेले. वादळामळ
ु े तयांची
बोट लई
ु झझयाना राज्यातील न्यू ऑरमलयन्स
शहराजवळ फुटली. सद
ु ै वाने तयांना काही दख
ु ापत
झाली नाही. ते न्यू ऑरमलयन्सला सहीसलामत
पोहोचले. पण तेथील अनभ
ु व चांगला नव्हता.
न्यू ऑरमलयन्समध्ये कृष्णवणीय परु
ु ष व महहला

यांना गल
ु ाम म्हणून प्रवकत. रस्तयावरुन चालताना
कृष्णवणीय मनष्ु यासोबत गोरा मनष्ु य नसेल तर
तया कृष्णवणीय मनष्ु याला पळून आलेला गल
ु ाम

समजत. ड्यस
ू ेबल व क्लेमॉगान यांना आपल्यालाही

पकडून गल
ु ाम म्हणून प्रवकतील, असे भय वाटले.
ते तडक न्यू ऑरमलयन्स सोडून पढ
ु े ननघाले.
ते बोटीतन
ू मममसमसपी नदीपयंत गेले. मग ते
उत्तर हदशेत ननघाले. वाटे त तयांनी अनेक प्राणी
जाळ्यात पकडून तयांचे फरयक्त
ु कातडे प्रवकले.
लवकरच ते ममसरू ी राज्यातील सेंट लई
ु स शहरात
वसले आझण यशस्वी व्यापारी बनले.

कालांतराने ड्यस
ू ेबल इमलनॉय राज्यातील फोटा
पेओरीया शहरात गेला. नतथे तयाला फ्रकट्टीहावा नावाची
िी भेटली. ती मळ
ू अमेररकन ननवासी होती. ती
पोटोवाटोमी जमातीची सदस्य होती. ड्यस
ू ेबलने
नतच्याशी मळ
ू अमेररकन लोकांच्या पद्धतीनस
ु ार लग्न
केले. तो नतच्या जमातीचा सदस्यही बनला.
ड्यस
ू ेबल व क्लेमॉगान यांनी फर प्रवकले.

ड्यस
ू ेबल प्राणी पकडण्यासाठी बऱयाचदा कॅनडाला

दोन वषांनत
ं र ड्यस
ू ेबल, तयाची पत्नी, मल
ु े व

जात असे. प्राण्यांचे फर प्रवकण्यासाठी तो

पोटोवाटोमी जमातीचे सदस्य इमशकागो येथे गेले.

इमलनॉयला परतत असे. प्रतयेक दौऱयाच्या वेळी तो

तयांनी मांस हटकवण्यासाठी घरे , गोदामे व

एके हठकाणी आराम करत असे. या हठकाणाला मळ
ू

स्मोकहाऊस बांधली. ड्यस
ू ेबलच्या घरी पाच खोल्या व

अमेररकन ननवासी इमशकागो म्हणत. अनेक व्यापारी
नतथे थांबत असत.
1779 साली ड्यस
ू ेबलला एक कल्पना सच
ु ली.

इमशकागोमध्ये एक व्यापारी चौकी बांधावी. नतथे तो

एक चचमणी होती. हे घर तयाची व्यापारी चौकी
बनली. तयाला इतर इमारती जोडण्यात आल्या.
लवकरच, इमशकागो येथे लोकांची वस्ती वाढू लागली

इथेच ड्यस
ू ेबलची पहहली मल
ु गी सझ
ु ानचा जन्म

इतरांकडून फर खरे दी करे ल व तयांना तयांच्या

झाला. नतचे नाव नतच्या आईच्या नावावरुनच

गरजेच्या वस्तू परु वेल.

ठे वण्यात आले.

अनेक व्यापारी व ननवासी लोक इमशकागो येथे थांबू
लागले. सेंट लुईस व माँहिअल शहरांच्या दरम्यान

इमशकागो ही एक सवोतकृष्ट व्यापारी चौकी बनली.

1800 साली ड्यस
ू ेबलने आपला व्यवसाय व व्यापारी

चौकी जीन ला लाईम याला 12,000 डॉलरला प्रवकली. जॉन

गेली दीडशे वषे मशकागो शहराच्या प्रवकासात ड्यस
ू ेबलने
हदलेले योगदान लिात घेतले गेले नाही. याउलट जॉन
फ्रकन्झीला मशकागो शहराचा संस्थापक म्हणन
ू श्रेय हदले
गेले. अंनतमत: 1968 साली ड्यूसेबल या महान शोधकाला
मशकागो शहराचा संस्थापक म्हणन
ू मान्यता ममळाली.

फ्रकन्झी या व्यवहाराचा सािीदार होता. फ्रकन्झीने या
व्यवहाराची नोंदणी मममशगन राज्यातील सेंट जोसेफ
शहरात केली. पण ही नोंदणी तयाने स्वत:च्या नावे केली.

आपला व्यवसाय व व्यापारी चौकी बारा
हजार डॉलसाला प्रवकली
ड्यस
ू ेबल व तयाचे कुटुंब इमलनॉय राज्यातील पेओररया

शहरात परतले. नतथे ड्यूसेबलच्या मालकीची आठशे एकर
जमीन होती. नऊ वषांनंतर फ्रकट्टीहावाचे ननधन झाले व

ड्यूसेबल ममसूरी राज्यातील सेंट चाल्सा शहरात गेला. 1818
साली तयाचे नतथे ननधन झाले.

जीन बॅस्त्रटटस्ट पॉइंटे ड्यस
ू ेबलने वसवलेली इमशकागो
वस्ती आज मशकागो शहर म्हणन
ू ओळखले जाते. मशकागो
हे जगातील सवाात मोठ्या शहरांपक
ै ी एक शहर आहे .
जगातील सवाात उं च इमारत, मसयसा टॉवर, याच शहरात
आहे . जगातील सवााचधक व्यस्त प्रवमानतळांपैकी एक
मशकागोमध्ये आहे .

मशकागो मममशगन
सरोवराकाठी आहे .

मशकागोचे क्षिनतज

जेम्स प्रपयसा बेकवथा
अमेररकन शोधक
(1798 – 1866)
मसएरा नेवाडा पवातावर जाणाऱया तया बारा
लोकांच्या गटामध्ये जेम्स बेकवथाने सवाात आधी

चढाई केली. तो खूप घाईत हदसत होता.
ते सवा तया पवातावर सोन्याचा शोध घेण्यासाठी
गेले होते. पण बेकवथाच्या मनात काही वेगळे च
मशजत होते. तो असा मागा शोधत होता ज्यामळ
ु े
पवाताच्या पमलकडील बाजूस जाण्यासाठी पवात
चढावा लागणार नाही.
जेम्स बेकवथा पडलेल्या एका ममत्राला मदत करतो.

पव
ू ा कॅमलफोननायाच्या पवातरांगा सम
ु ारे चारशे मैल
पसरलेल्या आहे त. तयांना ओलांडणे हे कष्टप्रद काम होते.
बेकवथाला तो शोधत असलेला रस्ता ममळाला. तयाने
पमलकडे एक अभत
ू पव
ू ा दे खावा पाहहला. नतथे एक
अनतरम्य हहरवीगार दरी होती. सवात्र प्रवप्रवध प्रकारची
फुले उमलली होती. नतथे राजेशाही पिी आझण सवा
प्रकारचे रानटी प्राणी होते. आपण काहीतरी प्रवशेष
शोधलेले आहे , याचा बेकवथाला अंदाज आला. तयाने
मसएरा नेवाडा पवातातून पमलकडे कॅमलफोननायाच्या दरीत
जाण्यासाठी मागा शोधला होता. इतर सवा मागांपेिा हा
मागा छोटा होता.

काही वषांनत
ं र या मागााला लोक “बेकवथा मागा”
म्हणून ओळखू लागले. हजारो स्थलांतररत लोकांनी
तसेच सोन्याच्या शोधाथा ननघालेल्या लोकांनी
कॅमलफोननायाला जाण्यासाठी या मागााचा वापर केला.

बेकवथा या मागाावरून रे ल्वेची पहहली वाघीण घेऊन
गेला. नंतर पस्त्रिमी पॅमसफ्रफक रे ल्वेनेही या मागााचा
वापर केला.
फ्रकतयेक वषे बेकवथा जवळच्याच एका दरीत
राहात होता. तयाने नतथे एक हॉटे ल व व्यापारी केंद्र
चालवले. पण लवकरच तो नवीन प्रवास करण्यासाठी
आतरु झाला. मनाने तो एक धाडसी माणस
ू होता.

जेम्स प्रपयसा बेकवथाचा जन्म 1798 साली व्हस्त्रजना नया
राज्यातील िेडररक प्रांतात झाला. तयाचे वडील एक
गौरवणीय होते व गल
ु ामांचे मालक होते. तयाची आई
कृष्णवणीय गल
ु ाम होती. तो सात-आठ वषांचा असताना
तयाच्या वर्डलांनी आपल्या या कुटुंबासह ममसरू ी
राज्यातील सेंट लई
ु स शहरात स्थलांतर केले.
जेम्स चौदा वषांचा असताना तयाच्या वर्डलांनी तयाला

एके हदवशी जनरल प्रवल्यम हे न्री अॅशले
काही लोकांसोबत पस्त्रिम भागात मशकार
करण्यासाठी जात होते. पव
ू ा भागात प्राण्यांच्या
फरला मोठी फ्रकं मत होती. बेकवथा या
लोकांमध्ये सामील झाला. इथूनच दे शाचा
महान सीमावती बनण्याच्या हदशेत तयाच्या
आयष्ु याला कलाटणी ममळाली.

जॉजा कॅस्टर नावाच्या गोऱया लोहारासोबत राहून ते काम

मशकण्यासाठी पाठवले. जेम्सला लोहार बनण्यात रस
नव्हता. पण हळूहळू तयाला ते काम आवडू लागले.

जेम्स एकोणीस वषांचा असताना एका तरुण गल
ु ाम
मल
ु ीच्या प्रेमात पडला. तो आपल्या या मैत्रत्रणीला
भेटण्यासाठी रात्री उशीरापयंत घराबाहे र राहू लागला.

कॅस्टरला हे पसंत नव्हते. तयाने जेम्ससाठी काही कडक
ननयम केले. यावरुन दोघांमध्ये नेहमीच मतभेद होत.
एके हदवशी जेम्स व लोहारामध्ये मोठा वाद झाला.
जेम्सने लोहाराला मारले आझण तो पळून गेला. तो पन्
ु हा

कधीही नतथे परतला नाही.
काही काळ जेम्सने एका मीठाच्या खाणीत काम केले.
तो न्यू ऑरमलयन्सला गेला. पन्
ु हा सेंट लई
ु सला परतला.

जेम्स प्रपयसा बेकवथा

आपल्या आयष्ु यकाळात बेकवथाने न्यू मेस्त्रक्सको,
अॅररझोना, फ्लोररडा व मेस्त्रक्सको येथे प्रवास केला.

बेकवथाचा प्रवासमागा दाखवणारा
नकाशा

सहा वषे तो मोंटाना राज्यात क्रो नावाच्या मळ
ू
अमेररकन जमातीसोबत राहहला. तो या जमातीचा
प्रमख
ु ही बनला. हा धाडसी सीमावती तयांच्यासोबत
अनेक लढाया व साहसांमध्ये सहभागी झाला. पण
एके हदवशी हे सवा सोडून तो नव्या आव्हानांच्या

बेकवथाची ररकीब व बंदक
ु ीच्या
गोळीचा साचा

शोधात ननघाला.
1866 साली बेकवथाचे ननधन झाले. सैन्यदलाने
बेकवथाला क्रो जमातीसोबत शांतता प्रस्थाप्रपत
करण्यासाठी पाठवले होते. असे म्हणतात की क्रो
जमातीने पढ
ु ील फ्रकतयेक वषे आपला प्रमख
ु म्हणून
बेकवथाची आठवण काढली. तयांनी बेकवथाला पन्
ु हा

आपला प्रमख
ु बनण्याची प्रवनंती केली. पण बेकवथाने
नकार हदला. कदाचचत यासाठीच तयाला प्रवष दे ण्यात

शोधलेल्या मागाावर बेकवथाने बनवन
ू घेतलेली खोली

आले असावे. पण या दं तकथेला काही परु ावा नाही.
अमेररकेचा पस्त्रिम भाग जगासमोर आणण्यामध्ये
फ्रकतयेक कृष्णवणीय शोधक आझण सीमावती

लोकांची मदत झाली. जेम्स प्रपयसा बेकवथा हा
असाच एक महान शोधक होता.

बेकवथाने
बनवलेला
लाकडी टे बल

मॅथ्यू ए. हे न्सन
उत्तर ध्रव
ु ाचा शोधक
(1866 – 1955)
पथ्
ृ वीच्या उत्तर टोकावरील प्रदे शातील हवामान

गोठवन
ू टाकणारे असते. तो प्रदे श बफााने आच्छादीत
असतो. या प्रदे शाला उत्तर ध्रव
ु म्हणतात.

1893 सालापयंत कुणाही मनष्ु याने उत्तर ध्रव
ु ावर

पाऊल ठे वले नव्हते. तया वषी अॅडममरल रॉबटा प्रपयरे
आझण मॅथ्यू हे न्सन हे उत्तर ध्रव
ु भागात जाण्यासाठी
ननघाले. पण तयांना तयात यश ममळाले नाही. 1898
साली तयांनी पन्
ु हा प्रयत्न केला व पुन्हा अपयशी ठरले.
1909 साली ते पन्
ु हा या मोहहमेवर ननघाले.
प्रपयरे , हे न्सन व रॉबटा बाटा लेटसोबत असलेला एक
गट हे सवा एकत्रच उत्तर ध्रव
ु ावर ननघाले.

तया सवांनी न्यय
ू ॉकाच्या फ्रकनाऱयापासन
ू
कॅनडापयंत दीघा प्रवास केला. तयांनी कॅनडातील
कोलंत्रबया प्रांतात आपला मख्
ु य तळ उभारला.
तेथून उत्तर ध्रुव सम
ु ारे 450 मैल दरू होता. माचा
1909 मध्ये तयांनी अन्न व गरजेच्या वस्तू
कुत्रयांच्या गाडीवर लादल्या. मग ते ध्रुवीय
बफााच्या समद्र
ु ावरून उत्तर ध्रुवाकडे ननघाले.

मॅथ्यू ए. हे न्सन

अॅडममरल रॉबटा प्रपयरे

रुझवेल्ट जहाज हे न्सन आझण तयांच्या गटाला
न्यूयॉकाच्या फ्रकनाऱयावरून उत्तर ध्रुवावर घेऊन

गेले.

काही लोक नतथल्या असह्य थंडीमळ
ु े बेजार
झाले. तयांना मख्
ु य तळावर परतावे लागले.
शेवटी, प्रपयरे ने हे न्सन आझण ऊटाह, मसग्ल,ू
एचगंग्वा, ऊक्वेआ या चार वाटाड्यांना सोबत
घेऊन शेवटच्या टटटयाचा प्रवास सरू
ु केला. हे
एप्रप्रल 1909 चे सरु
ु वातीचे हदवस होते. यापव
ू ी
कुणीही उत्तर ध्रुवाच्या इतक्या जवळपास पोहोचले

नव्हते.
हे न्सन, प्रपयरे आझण तयांचे वाटाडे बफाावर चालू
लागले. प्रपयरे च्या पायाला दख
ु ापत झाली होती.
तो हे न्सनएवढ्या वेगात चालू शकत नव्हता.
हे न्सन व तयाचे वाटाडे पढ
ु े ननघून गेले आझण
तेव्हाच एक संकट आले.
चालताना मॅथ्यू हे न्सनचा पाय बफााच्या एका
कमकुवत जममनीवर पडला. तयामळ
ु े ती जमीन
फुटली आझण हे न्सन जममनीखालच्या गार
पाण्यात पडला. ते पाणी -15 अंश फॅरे नहाईटपेिा
थंड होते. या पाण्यात काहीच ममननटांत मॅथ्यू
हे न्सन गोठून मरण पावला असता.

अचानक हे न्सनच्या कपड्याला धरून कुणीतरी

ओढू लागले. कुणीतरी तयाला पाण्याबाहे र खेचत

होते. तो ऊटाह होता. तयाने हे न्सनला पाण्याबाहे र
काढले. तयाने हे न्सनचे ओले झालेले बट
ू व कपडे
उतरवन
ू कोरडे बट
ू व कपडे घालायला मदत केली.
मग तयाने हे न्सनने घातलेल्या फरच्या कपड्यांतील
पाणी गोठून जाण्याआधी झटकून टाकले. तयानंतर
हे न्सन, ऊटाह व मसग्लू पढ
ु े चालू लागले. अॅडममरल
रॉबटा प्रपयरे , एचगंग्वा व ऊक्वेआ तयांच्या मागोमाग
होते. उत्तर ध्रुव आता फक्त पस्तीस मैल दरू होता.

हे न्सन उत्तर ध्रव
ु ाच्या अचधकाचधक जवळ पोहोचू
लागला. शेवटी तो थांबला. तयाने चहूकडे पाहहले.

आपण उत्तर ध्रुवावर पोहोचलो की काय? हे न्सनने
नतथेच तळ ठोकला. तो प्रपयरे ची वाट बघू लागला.
अॅडममरल नतथे पोहोचताच तयांनी वेगवेगळ्या
स्थानांवरून ननरीिण केले. तळावर परतन
ू तयांनी
घोषणा केली. तयांचा तळ अचूक उत्तर ध्रुवावर
होता. मग हे न्सन आझण चार वाटाडे एका
उं चवट्यावर उभे राहहले व प्रपयरे ने तयांचा फोटो
काढला. हे न्सनने हातात अमेररकन झेंडा धरला.
तयाला खूप अमभमान वाटत होता. ही मोहीम
अतयंत रोमांचक व धाडसी ठरली.

उत्तर ध्रुवाचा सुरुवातीचा नकाशा
शोधक आपल्या कुत्रयांच्या
गाडीसोबत

मॅथ्यू हे न्सनचा जन्म 1866 साली मेरीलँ ड

राज्यातील चाल्सा प्रांतात झाला. तयाच्या आईचे
ननधन झाल्यावर तो वॉमशग्टन डी.सी. येथे
तयाच्या मामांसोबत राहू लागला. हे न्सनला

साहसाची आवड होती. चौदा वषांचा झाल्यावर तो

केटी हाइन नावाच्या जहाजावर केत्रबन बॉय
म्हणन
ू काम करू लागला. पाच वषे तयाने
जहाजाचा नाप्रवक म्हणन
ू ही काम केले.

हे न्सन आराम करत असताना

मे सी. जेममसन
अंतराळवीर
(जन्म 1856)
फ्लोररडाच्या केनेडी स्पेस सेंटरमध्ये संशोधक
एका रोमांचक िणाची तयारी करत होते. स्पेस
शटल एंडव्े हर अंतराळात उड्डाण करण्यास सज्ज
होते. तयाचे नाक सरळसोट आभाळाकडे रोखलेले
होते. तयात सात अंतराळवीर शांतपणे आपापल्या
जागेवर बसले होते. ते सवा आपल्या उड्डाणाच्या
िणाची वाट पाहात होते. तयांच्यामधील एक
अंतराळवीर होती, मे सी. जेममसन.

शाळे त असतानाच मेने अंतराळवीर बनन
ू
अंतराळात सफर करण्याचे स्वटन पाहहले होते. 12
सटटें बर 1992 रोजी नतचे स्वटन सतयात उतरत
होते. उलटमोजणी सरू
ु झाली. “10, 9, 8 ….”
अनेक गोष्टी चुकू शकल्या असतया. उड्डाणाला
उशीर होऊ शकला असता. “7, 6, 5, 4 ….”
एकदा एका अंतराळयाने उड्डाण घेताच तयात
स्फोट झाला होता. तयातील सवा अंतराळवीरांचा
मतृ यू झाला होता.
“3, 2, 1 . उड्डाण!”

एंडव्े हर वर झेप घेऊ लागले. मग ते ढगांच्या वर
लुप्त झाले. स्पेस सेंटरमधील लोकांनी एकच जल्लोष
केला. उड्डाण यशस्वी ठरले. मे जेममसनचा
अंतराळप्रवास सुरू झाला.
मेचा जन्म जॉस्त्रजय
ा ा राज्यातील डेकातुर शहरात
झाला. लहान असताना नतचे कटुंब मशकागो येथे
स्थलांतररत झाले. नतच्या आईवर्डलांनी नतला
मशकण्यासाठी, अभ्यास करण्यासाठी खप
ू प्रोतसाहन

हदले. मेलासद्ध
ु ा मशकायला आवडत असे. ती
लायब्ररीत तासनतास प्रवज्ञान व प्रवज्ञान कथांची
पस्
ु तके वाचत बसे.

मे ही 1960 च्या दशकात वाढली. तयाकाळात
संपण
ू ा दे श अंतराळ प्रवास व संशोधन याप्रवषयांनी
भारलेला होता. इतर मल
ु ामल
ु ींप्रमाणेच मेलासद्ध
ु ा
अतंराळवीर बनायचे होते. पण तयावेळी अमेररकेत
कुणी महहला अंतराळवीर नव्हती. कुणी कृष्णवणीय
अंतराळवीरही नव्हते. मग मेला कुठून संधी

ममळणार? तरीही मे अंतराळात जाण्याचे स्वटन
पाहात राहहली. कुणीही नतला यापासन
ू रोखू शकले
नाही.

वयाच्या सोळाव्या वषी मे पदवीधर झाली. नतला
चांगले गण
ु ममळाले. स्टॅ नफोडा प्रवद्यापीठाने नतला
मशष्यवत्त
ु े ती नतथे मशकायला गेली.
ृ ी हदल्यामळ

नतला डॉक्टर व्हायचे होते म्हणून नतने वैद्यकीय
शाळे त प्रवेश घेतला. नंतर मे इतर दे शातील गरजू
लोकांना मदत करण्यासाठी शांतता दलात गेली.
ती पस्त्रिम आफ्रिकेतील मसएरा मलऑन व
लायबेररया दे शांत गेली. वैद्यकीय शाळे त घेतलेले
ज्ञान नतने लोकांना मदत करण्यासाठी वापरले.
पण मे अजूनही अंतराळवीर बनण्याचे स्वटन
पाहात होती. 1985 साली ती अमेररकेत परतली.
नतने नॅशनल एरॉनॉहटक्स अँड स्पेस

अॅडममननस्िे शन (NASA) यांच्या अंतराळवीर
प्रमशिण कायाक्रमासाठी अजा केला. तयांच्या
उत्तराची ती वाट पाहू लागली. पण नंतर चॅ लेंजर

(वर) अंतराळवीर
जेममसन व सहकारी
अंतराळवीर डेव्हीस

एंडव्े हरमध्ये प्रमशिण
घेताना

या अंतराळयानात स्फोट होऊन तयातील सात

अंतराळवीर मरण पावले. तयामळ
ु े नासाने नव्या
अंतराळवीरांना प्रवेश दे णे बंद केले.
पण अंतराळवीर प्रमशिण कायाक्रम नव्याने
सरू
ु झाल्यावर मेने पन्
ु हा अजा केला.

(उजवीकडे) डॉ.
जेममसन संशोधन
करताना

दरम्यान ती कॅमलफोननायाच्या मसग्ना हे ल्थ

टलॅ न्ससाठी काम करू लागली. ती लॉसएंजेमलस येथे
जाऊन इंस्त्रजनीयरींग पदवीचे मशिणही घेऊ लागली.
ऑगस्ट 1987 मध्ये एके हदवशी नासामधील एका

व्यक्तीने नतला एक खष
ु खबर ऐकवली. जेममसनला

(डावीकडे) डॉ. जेममसन

एंडव्े हरमध्ये एक परीिण
करताना.

अंतराळवीर प्रमशिण कायाक्रमासाठी ननवडण्यात आले
होते. नतला खप
ू आनंद झाला. सम
ु ारे दोन हजार
लोकांनी यासाठी अजा केला होता. फक्त पंधरा जणांची

(खाली) डॉ. जेममसन एका

ननवड झाली होती. मे जेममसनला आपण काही प्रवशेष

अंतराळ मोहहमेदरम्यान

आहोत, असे वाटू लागले.
प्रमशिण कायाक्रम खप
ू कष्टप्रद होता. अंतराळवीरांना
खप
ू मजबत
ू व तंदरु
ु स्त असायला हवे. यासाठी ते
व्यायाम करतात. ते गझणत, पथ्
ृ वीवरील साधनसंपत्ती,

हवामानशाि, नौकानयनशाि, खगोलशाि, भौनतकशाि
आझण संगणक यांचा अभ्यास करतात. अंतराळात
जाण्याआधी तयांना बरे च काही मशकावे लागते.
वषाभराच्या प्रमशिणानंतर मे सी. जेममसन
अचधकृतपणे अंतराळवीर बनली. ती अंतराळात

जाण्यासाठी उतसुक होती. पण नतची पाळी येण्यासाठी
नतला वाट पाहावी लागली. शेवटी 1991 साली नासाने

एंडव्े हर यानातन
ू अंतराळात जाण्यासाठी नतला ननवडले.

शून्य गुरुतवाकषाणाचे
परीिण करताना.

या अंतराळ प्रवासासाठी मेने खप
ू तयारी
केली. नतला प्रवज्ञान मोहीम तज्ज्ञ म्हणून
ननवडण्यात आले होते. अंतराळात नतला
अनेक प्रयोग करून पाहायचे होते.
अखेर तो हदवस उजाडला. एंडव्े हर
पथ्
ू दरू अंतराळात गेले आझण मे सी.
ृ वीपासन
जेममसन अंतराळात जाणारी पहहली
कृष्णवणीय महहला ठरली.

जेममसनसारख्या आतमप्रवश्वासू िीसाठी हा

एक अप्रवस्मरणीय हदवस होता. ती खूप
आनंदात होती. नतचे स्वटन पण
ू ा झाले होते.

समाप्त

