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आज १२ र्सप्टेंबि २०१५. अमेरिकेच्या र्सामर्थयााच प्रतीक, वर्ल्ा टे्र् र्सेंटिचे दोन मनोिे, जवळपार्स ३००० 
बळी घेऊन आणि अनेक हजाि लोकाांचे व तयाांच्या कुटुांबबयाांचे जीवन उध्वस्त करून जमीनदोस्त झाले. 
झाले नव्हे, किण्यात आल ेतया ननघघाि घटनेला काल १४ वर्ष ंपिूा झाली. तयाची स्मघती म्हिून दि वर्षी 
या ददवशी तया जागेतनू िात्रीच्या आकाशात दोन नील झोत र्सो्ले जातात. जिू जगाला बजावीत, ‘आम्ही 
पनु्हा या िाखेतनू पित उभे िाहिािच’. अजूनही अमेरिकेतर्लया लोकाांचा तया ददवशीच्या केवळ आठविीने 
थिकाप होतो. आज र्सकाळी टी. व्ही. वि तया स्मघती प्रीतयथा झालेंला कायाक्रम बघताना मन हेलावनू गेलां. 
तयावेळी कोवळां मन अर्सिािी मलुां आता वयात आली आहेत आणि जयाांचे आई-व्ील ककां वा नातलग तया 
वेळचे बळी ठिले होत ेतया मलुाांच्या भावना अनतशय तीव्र ददर्सर्लया. “कर्सां ववर्सिायचां?” हा प्रष्ि तयाांच्या 
ताांबािलेर्लया ्ोळयाांत ददर्सत होता. पि दुुःख शीतल अर्सतां अर्सां म्हितात पि तयावेळी र्सवा जगच तयाांच्या 
बिोबि अश्रू ढळत होतां अर्सां वाटलां. 

माझीही १४ वर्षांपवूीच्या तया ददवशीची आठवि स्मघतीतनू जात नाही. माझ्या आयषु्यातील दोन अतयांत 
जवळच्या व्यक्ती तया घनघोि प्रर्सांगातनू जेमतमे ननर्सटर्लया होतया.   

मी तया ददवशी पणु्यातच होतो. बाहेरून काहीतिी काम उिकून घिी आलो ति र्समोि टी. व्ही. वि दृश्य 
कोर्सळिाऱ्या मनोऱ्याांच! मी थथजूनच गेलो. र्समोिच बर्सलेर्लया वड्लाांना ववचािलां ति त ेम्हिाले काहीतिी 
सर्सनेमातलां अरे्सल. पि क्षिभिातच वस्तसु्स्थती माझ्या लक्षात आली. ॐकाि, माझा मलुगा न्ययूॉका च्या 
जवळच िाहत होता. माझ्या मनात शांकेची पाल चकुचकुली. ताब्तोब फोनक् ेधाव घेतली आणि तयाचा 
नांबि कफिववला, पि नो रिस्पॉन्र्स. वेड्या र्सािखा पनु्हा पनु्हा प्रयतन केला पि काही उपयोग नाही. शवेटी 
एक आयड्या र्सचुली. कॉम्प्यटुि वि गेलो आणि चॅदटांगचा चान्र्स घेतला. र्सदैुवाने लाईन समळाली आणि  
अजून र्सदैुव म्हिजे ॐकािही लाईन वि होता. खिां म्हिजे नतथां तयावेळी र्सकाळच े१० वाजत आले होत े 
म्हिजे तो ऑकफर्समध्ये अर्सायला हवा होता. तो म्हिाला ‘मी ऑकफर्सला पोहोचतच होतो तवे्हढ्यात ही 
बातमी ऐकली आणि मी घिी आलो’. काळजीची गोष्ट अशी होती की आमची र्सनूबाई आश्लेर्षा तया वेळी 
वॉलस्ट्रीटवि नोकिीला जायची आणि नतच्या टे्रनचां उतिण्याच स्टेशन वर्ल्ा टे्र् र्सेंटिच अर्सायचां. ॐकाि 
म्हिाला ‘िोज मी नतला आमच्या इथर्लया स्टेशन वि र्सो्तो पि आज मला उशीि झार्लयाने ती चालतच 
गेली होती. मी नतला फोन कितो आहे पि काहीही  र्सांपका  झालेला नाही’. झालां आमच्या काळजानां ठावच 
र्सो्ला. तयानांति जवळ जवळ ६ तार्स काहीही बातमी कळत नव्हती. आमचे र्सवा देवाांना नवर्स बोलनू 



झाले. शवेटी आपर्लया िात्री दोन वाजता ॐकािचा समत्र लाईनवि आला. तो म्हिाला की आश्लेर्षाचा 
कॉन्टॅक्ट झाला आणि ॐकाि नतला आिायला जर्सी स्ट्रीट स्टेशन वि गेला आहे. आमच्या तयावेळेच्या 
मन:स्स्थतीचां  विान कििां कठीि आहे. तिी प्रतयक्ष आश्लेर्षाशी बोलायला अजून दोन तार्स लागलचे. 
नांति नतनां र्साांथगतलेली हकीगत म्हिजे ‘एक अज्ञात किाांगलुी सलदहत’े यावि ववश्वार्स बर्सावा अशीच होती. 
ती तयाददवशी स्टेशन वि चालत गेर्लयानां नतची नेहेमीची टे्रन चुकली. घेतलेली पढुची टे्रन काही 
स्टेशनाांनांति थाांबली आणि अनाउन्र्समेंट झाली कक ही टे्रन इथून पढेु जािाि नाही. जयाांना न्य ूयॉका ला 
जायचे अरे्सल तयाांनी दरु्सयाा प्लॅटफॉमा वरून टे्रन घेऊन सम् टाउनला जावां. नेटवका  जॅम अर्सर्लयाने नतला 
कुिाशीही बोलता येईना. शवेटी, नतने सम् टाउनला जाऊन नांति बर्सने वॉलस्ट्रीटला जावां अर्सा ववचाि 
केला. तया प्रमािे ती जायला लागली ति न्य ूयॉका ला पोहोचर्लयावि पोसलर्साांनी र्सवांना र्साांथगतलां की इथे 
र्सवा बांद किण्यात आल आहे तिी आर्लया पावली पित ननघा. नतथे तपार्स केर्लयावि मग नतला वर्ल्ा टे्र् 
र्सेंटिविच्या हर्लर्लयाची र्सवा हकीगत कळली. पित घिी यायचां ति गाड्याांचे गोंधळ आणि प्रचां् गदी. शवेटी 
नतने बर्स समळत ेका तयाचा तपार्स केला. नतथेही नरु्सता गदािोळ. सशवाय अ्चिीची वेळ म्हिून 
आपर्लयाक्च्या र्सािखीच, अव्वाच्या र्सव्वा भा्ां मागनू अ्विूक. शवेटी काही लोकाांनी वाटाघाटी करून 
मागा काढला आणि ती जर्सी सर्सटीला येऊन पोहोचली. तया ददवशी नतची नेहेमीची गा्ी चुकली नर्सती ति 
काय अनथा झाला अर्सता तयाच्या कर्लपनेनेच अांगावि शहािे येतात.    

तयाच ददवशी माझा धाकटा भाऊ र्सतीश र्सदु्धा वर्ल्ा टे्र् र्सेंटिच्या र्समोिच्याच बबर्ल्ीांग मध्ये होता. तयाची 
बायको कुमदु न्य ूजर्सी मध्ये कामाला होती. ती ऑकफर्सला जात अर्सतानाच कािमधर्लया िे्ीओवि नतने 
या हर्लर्लयाची बातमी ऐकली आणि काळजीने लगेचच र्सतीशला फोन केला. र्सदैुवाने तयावेळी नेटवका  चाल ू
होत आणि फोन लागला. र्सतीशच्या शब्दात र्साांगायचां म्हिजे ‘आम्हाल आधी काहीच कर्लपना नव्हती, पि 
प्रचां् मोठा आवाज झाला म्हिून र्सगळे णख्क्याांशी जमनू बघायला लागलो. आधी काहीच कळत नव्हतां 
पि थोड्या वेळानां विच्या मजर्लयाांवरून काळा धूि येताना ददर्सला, तया नांति कागदपत्र ेतयाच्या बिोबि 
बाहेि येऊन तिांगायला लागली आणि मग भयानक म्हिजे मानवी देह तया शांभिा पके्षा विच्या 
मजर्लयाांच्या णख्क्याांतनू बाहेि फेकले जाऊ लागले. तयानांति नतक्च्या आजूबाजूच्या र्सवा ऑकफर्सेर्स 
मधर्लया लोकाांना बाहेि प्ायच्या र्सचूना ददर्लया गेर्लया आणि जर्थथेच्या जर्थथे तया घटना स्थळा पार्सनू 
शक्य तवे्हढ्या लाांब जाण्या र्साठी पळू लागले. काय झालां आहे याची कोिालाच कर्लपना नव्हती तया मळेु 
काय गोंधळ माजला अर्सेल आणि ककती भीतीदायक वाताविि अर्सेल याची कर्लपनाच केलेली बिी.’ वर्ल्ा 
टे्र् र्सेंटिची बबर्ल्ीांग बाजूच्या बबर्ल्ीांग्र्सवि कोर्सळली अर्सती ति काय अनथा झाला अर्सता? 
महाभाितातर्लया यदु्धात घटोतकच कौिवाांच्या र्सनै्यावि कोर्सळला तयाचीच आठवि! तया नांति र्सतीश 
ककतयेक मलै चालत जाऊन उसशिा न्य ूयॉका लाच एका समत्रा क् ेिादहला. तयाला प्रतयक्ष पाही पयतं 
कुमदु्च्या जीवात जीव नव्हता.   



अवघा १० र्सेकां दाचा खेळ. १९७० पार्सनू ददमाखदाि पिे उभां अर्सलेलां, जगातलां एक आश्चया मानावां अर्सां, 
११० मजली उांच देखिां वास्तसुशर्लप बघता बघता जमीनदोस्त झालां. तयाांच्या १४०० फूट उांच गच्चीवि उभ 
िाहीलां की र्सबांध ववश्व कवते आर्लयाचा भार्स होई. समनोरू यामार्साकी या आकीटेक््ने या टॉवर्साच्या 
बाांधिीचे आव्हान स्वीकािल ेहोत.े इतक्या उांचीचे बाांधकाम किायचे अर्सर्लयाने त ेबाांधताना बाहेिील बाजूने 
ववसशष्ट प्रकािच्या िचनेने स्टीलच्या कॉलम्र्सचे जाळे उभे केले होत.े तयाची र्सांपिूा बाांधिीच मखु्यत: 
ववववध प्रकािच्या योग्यतचेे स्टील वापरून केली होती. या टॉवर्साची बाांधिी किताना, अनपेक्षक्षत येिािा 
वायााचा जोि, भकूां प इ. गोष्टी ववचािात घेतर्लया होतया तयामळेु ३०० टन वजनाच्या ववमानाच्या ध्केमळेु 
र्सरुुवातीला फाि मोठ नकुर्सान झाल नाही पि तया ववमानातर्लया जवळ जवळ ९०००० सलटर्सा इांधनाने पेट 
घेतर्लयावि जी प्रचां् उष्िता ननमााि झाली तयामळेु र्सवा स्टीलचां जाळां कमजोि झालां (structural failure 
due to distortion) आणि टॉवर्सा कोर्सळायला र्सरुुवात झाली. बाहेिील बाजूचे कॉलम्र्स बाहेि वाकले तयामळेु 
र्सबांध बबर्ल्ीांगचा अांतस्फोट (implode) झाला आणि टेसलस्कोप बांद किावा तशी बबर्ल्ीांग उभीची उभी  
खाली आली. विच्या मजर्लयाांचां प्िािां वजन र्सहन न झार्लयाने खालच ेमजले झपा्याने प्त गेले. या 
र्सवा कक्रयेला आग लागर्लया पार्सनू तार्सभिच लागला अर्सेल आणि नांति जवळ जवळ ५०,००० टन वजन 
अर्सिािा टॉवि १० र्सेकां दात जमीनदोस्त झाला. ९०व्या मजर्लयावि ववमानाची ध्क बर्सलेली होती तयामळेु 
विच्या मजर्लया विच्या मािर्साांना बाहेि प्ायची र्सांधीच समळाली नाही. होिपळून जाण्याच्या भीतीने 
अनेकाांनी  तयाही उांचीवरून बाहेि उड्या टाकर्लया (तयाच ेउपलब्ध फोटो आणि स्व्ह्ीओ बघवत नाहीत), ति 
अनेक आगीच्या भक्षस्थानी प्ले. तयातनूही जे वाचले त ेककतीतिी काळ नांति मानसर्सक धक्क्यातनू 
र्साविलेच नाहीत. टॉवर्साच्या र्समोि नदीच्या पलीक् ेन्य ूजर्सीच्या सलबटी पाका  मध्ये या दघुाटनेत बळी 
प्लेर्लयाांची नावे अर्सलेले एक स्मघतीस्थळ उभािले आहे. तयात पदहलांच नाव एका भाितीयाचां आहे. अशी 
स्मघतीस्थळे अनेक दठकािी उभािली गेली आहेत. हे टॉवर्सा बाांधताना २ लक्ष टन स्टील वापिलां होत. टॉवर्सा 
प्र्लया नांति या पकैी बिांच स्टील हे य.ुएर्स.एर्स. न्य ूयॉका  ही यदु्धनौका बाांधण्यार्साठी वापिले गेले आहे. 
स्टील अनेक चे तकु् ेअमेरिकेतील प्रतयेक िाजयात म्यणुझअम्र्स, आणि र्सावाजननक र्सांस्थाांनी स्मघतीथचन्हे 
म्हिून जतन केले आहेत. अजूनही या र्साठी मागिी होतच अर्सत.े पदहर्लया टॉवर्साच्याच दठकािी आता 
तर्साच भव्य टॉवि उभािला गेला आहे पि अमरेिकेच्या हृदयाविची  जखम अजून भळभळतचे आहे.   

इतयलम. 

र्सिेुश. 


