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जयाांचे मागडदशडि आनण पाठठबा याांच्यामुळे
माझे आयुष्य बदलले िे
डॉ. गौड, श्री. म्हस्के ि श्री सुिे याांचे चरणी
हे पुस्िक कृ िज्ञिापूिडक अपडण!
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अिुक्रम

करडकिाडी िे नसडिी
एकटा जीि सदानशि
नहहएन्ना
गाांि हरिलेला माणुस
सुरू करायचांय एक गुऱ्हाळ!
परदेशािील नशिणाच्या सांधी
दुनियादारी: गेला नमत्र कु णीकडे
Spain Diary
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करडकिाडी िे नसडिी...!

(हा लेख 'दैनिक सकाळ'च्या दद. २२ जुलै २०१०च्या महाराष्ट्रािील सिड आिृत्तयाांमध्ये
सांपादकीय पािािर प्रनसद्ध झाला होिा. िसेच दै. सकाळच्या इां टरिेट आिृत्तीिर पैलिीरआकाशभरारी' या सदरामध्ये उपलब्ध आहे. )

माझे िाि भारि गांगाधर करडक. मु. पो. करडकिाडी (मुककदपुर), िा-िेिासा, नजअहमदिगर. िनडल रयि नशिण सांस्थेमध्ये मुख्याध्यापक असल्यािे नशिणानिनमत्त
अहमदिगर नजल्यािील अिेक खेडग
े ािाांमधील शाळाांमध्ये झाले. पद्मश्री निखे पाटील
महानिद्यालय, लोणी येथे पदिी अि बोरािके महानिद्यालयाि रसायिशास्त्रािील पदव्युत्तर
पदिी (एम एस्सी) घेिली. सुरुिािीला पुणे अि जालिा इथे चाटे कोचचग क्लासेसमध्ये चार
मनहिे अि िांिर पुण्याि एका छोट्या रसायि कां पिीि दोि मनहिे िोकरी के ली अि मग
जगप्रनसद्ध 'नसप्ला' (Cipla) कां पिीमध्ये फे ब्रुिारी २००१ मध्ये दाखल झालो. येथे डॉ.
सिीश गौड याच्या मागडदशडिाखाली सांशोधि अि निकास निभागामध्ये काम करु लागलो.
डॉ. गौड सरािी माझ्या कामािर खुष होऊि मला कां पिीि बढिी ददली, पण त्याचिेळी
मोठ्या पदािर जायचे असले िर पीएच. डी पूणड करणे दकिी गरजेचे आहे हेही समजािले.
त्याांिी िेहमीच पीएच.डी. ला जाण्यासाठी प्रोत्साहि ददले. त्याांिी पीएच.डी. साठी अजड कसे
करािेि, कु ठे करािेि, मानहिी कु ठे नमळे ि अशी खुपच महत्िाची मानहिी ददली. त्या
मानहिीच्या आधारे , मग सुटीच्या ददिशी आय.आय.टी. पिईच्या कें द्रीय िाचिालयामध्ये
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ददिस ददिस बसूि सांशोधि िेत्रािील सध्याचे सांशोधि, सांशोधक अि त्याांचे सांपकाडची
मानहिी नमळिणे सुरु झाले.
ग्रामीण भागाि नशिण झाल्यािे येथील सिडच निद्यार्थयाांप्रमाणे एम एस्सी िांिर एक
िोकरी नमळिणे, हेच एकमेि लि समोर ठे िले जािे. शहरी भागाि निद्यार्थयाांिा जया
प्रकारचे मानहिीचे स्त्रोि उपलब्ध असिाि, परदेशािील उच्च नशिण अि िोकरीच्या सांधी
नजिक्या सहजिेिे उपलब्ध होिाि, िे ग्रामीण भागाि आजही उपलब्ध िाहीि. त्यामुळे
ग्रामीण भागािील लोकाांिा/निद्यार्थयाांिा नशिणासाठी परदेशी जाणे आजही अशक्य िाटिे.
पांचक्रोशीि एखाद दुसरे असे उदाहरण आढळू ि येिे.
अखेर जुलै २००२ मध्ये मला स्पेि मधील बास्क प्रदेशाचे निद्यापीठ, सॅि सेबास्टीयि
येथे प्रिेश नमळाला. परां िु आिा अडचण मोठी होिी. िोकरीमध्ये दीड िषे झाल्यािांिर
िडील पुन्हा नशिणासाठी िोकरी सोडायला िकार देि होिे. कु टुांबािील आनण पूणड
गािािील इिर कु णीही यापुिी परदेशी नशिणासाठी गेलेले िसल्यािे या 'प्रकारािर'
कु टुांबािील अिेकाांचा निश्वासच बसि िहहिा. त्यामुळे िोकरी सोडू ि परदेशी जाण्याला
सिाांचा निरोधच झाला. परां िु माझा निश्चय पक्का झालेलाच होिा. दुसरी अडचण होिी िी
पैश्याची. िोकरीिील बरे चसे पैसे पीएच.डी. अजड करण्यासाठीच खचड झाल्यािे जिळ
नशल्लक अशी िहहिीच. त्यािेळी पििेलला एक िास इां टरिेटचा दर चाळीस रुपये इिका
होिा. अि अजड के िळ इां टरिेटिरूिच पाठिले जाऊ शकि होिे. अिेकदा इां टरिेट स्पीड
इिका कमी असे दक एक िासाि एखादाच मेल पाठिला जाऊ शकि असे! म्हणूि मग
पुण्याला जाऊि ददिसभर िेट कॅ फे मध्ये बसूि अजड पाठिायला लागि असि. रनििारी
सकाळी ६ ला पििेलहूि निघायचे, सहकारिगरला ददिसभर सायबर कॅ फे मध्ये बसायचे
अि सांध्याकाळी पुन्हा पििेल! दुसर्या ददिशी कामािर हजर.. असे िब्बल एक िषे चालले.
त्यामुळे नहहसा, निमािप्रिास याांिा पैसे आणायचे कु ठू ि हा प्रश्न उभा रानहला..! त्याबद्दद्दल
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मी कां पिीिील िररष्ठ अनधकारी असेलल
े े माझे नमत्र श्री. सांजय म्हस्के आनण श्री. मिोहर सुिे
याांिा बोललो. दुसर्या ददिशी श्री सुिे साहेबाांिी पांचिीस हजाराांची रोकड माझ्या हािी
ददली. श्री म्हस्के साहेबाांिी दहा हजाराांची रक्कम ददली.... त्यािूिच नहहसाची फी अि
निमाि निदकटाचे पैसे ददले.
निसा नमळिण्यासाठी ददल्लीला जािे लागले. स्पेिची मुांबई मधील िकीलाि निसाची
कामे करि िाही. ददल्लीि प्रथमच जाणे, निथे जिळपास एक मनहिा राहणे अि निसासाठी
स्पॅनिश िदकलािीच्या चकरा मारणे हे मोठे ददव्यच असिे. पण ित्कालीि अिजड उद्योग
मांत्री श्री बाळासाहेब निखे-पाटील याांचे ददल्ली येथील कायाडलय अि त्याांचे ित्कालीि
सनचि श्री अनििाश ढाकणे साहेब, याांच्या सहकायाडमुळे ददल्लीिील कामाांिा खुपच मदि
झाली. ददल्लीमध्ये पनहल्याांदाच गेलेलो असिािा, राहण्याचा रठकाणा िसिािा, महाराष्ट्र
सदिाि 'नचट्ठी' नशिाय जागा नमळु शकि िसिािा, अिरशः रडकुां डीला आलेलो मी, जेंहहा
उद्योग मांत्रालयाि कु ठलीही ओळख िसूिही श्री अनििाश ढाकणे साहेबाांिा भेटलो, िेंहहा
आिश्यक त्या सिड मदिीसाठीचे आश्वासक शब्द मला खुपच धीर देऊि गेल.े .!
एक मनहन्याच्या प्रयत्ाांिांिर मला निसा नमळाला. कु टुांबाि अि बहुिेक नमत्र
पररिाराि पनहलाच पासपोटड धारक असल्यािे निसा ही खुपच मोठी लढाई होिी! एक िेळ
िर, कागदपत्राांच्या जांजाळाि अडकल्यािे 'िको िे परदेशी नशिण' असा निचार करि
ददल्लीच्या रायसीिा नहल अथाडि सांसद भिि पररसराि दफरि असायचो!
त्यािांिर मुळ गािी येउि स्टेट बॅन्क ऑफ इां नडया, शाखा िेिासा इथे शैिनणक कजाड
साठी अजड के ला. ही प्रदक्रया खुपच दकचकट आहे. पांधरा ददिस, ददिस अि रात्र, योग्य
कागदपत्रे, त्यािर योग्य िे अटेस्टेशिचे नशक्के, इिर कु ठल्याही बँन्के चे कजड िाही असे िा
हरकि प्रमाणपत्र (िेिासा शहराि चार बॅन्का िगळिा २० पिसांस्था आहेि, हे प्रथमच
कळाले!) अशी कागदपत्रे जमा के ली. ३० सप्टेंबरला मला स्पेिला जायचे होिे. पण २२
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सप्टेंबरला शेिटी निमा पॉलीसी मुांबईला जाऊि 'िोंदिूि' या असे बॅन्क मॅिेजर साहेबाांिी
फमाडि सोडिाच, मी िर कजड नमळण्याचे आशाच सोडू ि ददली... शेिटी बॅंकेच्या साहेबाांिी
इिर कागदपत्रे पूणड असल्यािे, निमा पोलीसी िांिर िोंदिूि ददली िरी चालेल असा शेरा
मारुि कजड रक्कम माझ्या खात्यािर जमा के ली. मग २५ सप्टेंबरला मुांबईला निमा पॉलीसी
िोंदिली.
शेिटच्या दोि ददिसाि आिश्यक िे कपडे/िस्िु याांची खरे दी झाली. अि ३० सप्टेंबर
२००२ ला रात्री दोि िाजिा निमािािे मुांबई निमाििळाहूि इटलीिील नमलाि मागे स्पेि
मधील बार्ससलोिाकडे प्रयाि के ले! १ ऑक्टोबरला मी स्पेि मधील सॅि सेबास्टीयि शहराि
पोहचलो. निथे माझे पीएच.डी.चे प्राध्यापक निमाििळािर घ्यायला आले होिे.
सांध्याकाळी िऊ िाजिा होस्टेलिर पोहचलो. निथे माझी स्ििांत्र खोली अि िरच्या
मजल्यािर असलेले एकनत्रि स्ियांपाकघर दाखिले. पनहल्याांदाच युरोपाि आल्यािे भारिीय
निद्याथी जीििा मध्ये 'जेिण बििणे' कधीच घडलेले िसल्यािे मी स्ियांपाकघराकडे लि
ददले िाही! पण याच स्ियांपाकघराि िांिर मात्र दकत्येक िास 'प्रयोग' करािे लागले.
सुरुिािीची फे लोनशप िुटपुांजी असल्यािे दोि िेळ कॅ न्टीिचे जेिण परिडि िहहिे. त्यामुळे
दुपारी कॅ न्टीि अि सांध्याकाळी ’भाजलेले अि जाळलेले’च्या सीमारे षेिरील नखचडीचे प्रकार
खाल्ले जाि! अिेकदा दूध, फळे , ब्रेड, अांडी यािरच समाधाि मािािे लागे. सांशोधिासाठी/
अभ्यासासाठी द्यािा लागणारा िेळ अि खाण्याची आबाळ याांचा योग्य पररणाम पुढील
चार िषे िब्येिीिर होि रानहलाच! स्पेिमधील युरोनपयि निद्याथी मात्र अांमळ स्िािलांबी
होिे. खाण्याच्या पद्धिी अि प्रकार िेगळे असल्यािे २० नमनिटापेिा जास्ि काळ ही मुले
स्ियांपाकघराि थाांबि िसि. मी मात्र दोि िीि िास भाांडी अि गॅसशी कबड्डी खेळि असे!
युरोपािील निद्यापीठ खुपच समृद्ध िाटले. पुस्िके , प्रयोगशाळे िील अत्याधुनिक
उपकरणे, ििीि के मीकल्स अि त्याहूि महत्िाचे म्हणजे, िी उपकरणे, पुस्िके अि के मीकल्स
ििीि, अगदी बी.एस.सीच्या मुलाांिा देखील िापरण्याचे स्िािांत्र्य अि प्रोत्साहि! याउलट,
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भारिाि िेंहहा अि आज २०१० साली देखील ििीि के नमकल, उपकरणे अि पुस्िके ही
के िळ

'दाखिायला'

ठे िली

जािाि.

निद्यार्थयाांिा

िापरणे

खुप

दूर,

अिेक

नशिक/प्राध्यापकाांिाही िी पहायला/हािाळायला नमळि िाहीि. यामागे कदाचीि
युरोपािील साधिाांची उपलब्धिा अि हािाळणार्याांची कमिरिा हा भाग आहे. अि िोच
मोठा फरक भारि अि युरोप मध्ये जाणिला.
मी Organic chemistry---Asymmetric synthesis या निषयािर Ph.D. के ली
आहे!
या निषयाचा आपल्या दैिांददि जीििाि प्रचांड िापर होिो. साधे उदाहरण द्यायचे िर
दोि जण जेंहहा एकमेकाांशी हस्िाांदोलि करिाि, िेंहहा िे आपण आपला उजिा हाि
समोरच्याच्या हािाि देिाि. पण समजा त्या पैकी एक डािखुरा आहे.....! काय गांमि होिे
िे बघा...... िो चुकूि त्याचा डािा हाि पुढे करिो.........!! अि मग mis-match होिे!
उपलब्ध िा आपल्याला माहीिी असलेल्या organic molecules पैकी बहुिेक
molecules हे असे डािे ककिा उजिे असिाि. महत्िाचे म्हणजे दक आपल्या शरीरािील
Amino acids, carbohydrates / Sugars हे पण एका अथी असेच एक कल्ली असिाि.
म्हांजे सगळे amino acids हे L- म्हांजे उजिे िर sugars या D- म्हांजे डािर्या असिाि.
त्यामुळे एखादे िनिि रसायि जेंहहा शरीराि प्रिेश करिे िेंहहा िे जर डािे िा उजिे असेल
त्या िुसार िे amino acid िा sugar शी react होिे.
दुसरे उदा. म्हांजे, चलबु! नलम्बामध्ये असलेले molecule अि सन्त्र्यामध्ये असलेले
molecule हे एकच organic molecule चे डािे िा उजिे रुप आहेि. त्यामुळे मूळ
molecule जरी Limonine हे असले िरी, त्याांचे दोि िेग-िेगळे िास अि चि असिाि.
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या शास्त्राचा म्हणजेच Chirality- (The Greek Word Which Means
Handedness,) चा शोध माििाला १८१५ साली लागला होिा, पण त्याचा सामान्य
माणसाला जबरदस्ि भयािक अिुभि मात्र १९५०-१९६० ला आला. झाले असे दक,
अमेररका अि युरोपा मध्ये गरोदर नस्त्रयाांिा ददले जाणारे एक औषध दक जयाचे िाि
Thalidomide (http://en.wikipedia.org/wiki/Thalidomide) होिे, त्याचे असे डािे
अि उजिे असे दोि प्रकार होिे. परां िु िे निकिािा डािे अि उजिे अश्या नमश्र स्िरुपाि
निकले जाई. अि त्या perticular औषधाचे आपल्या शरीरामधील रसायिाांमुळे डाव्याचे
उजव्याि िा vice versa रुपाांिर होणे खुप शक्य असिे, त्यामुळे िे िेगळे करिा येि
िाहीि. िर या औषधािे गरोदर नस्त्रयाांच्या morning sickness िर इलाज के ला जाई.
पण जेंहहा हे औषध ददले गेलेल्या नस्त्रया अधु अपांग अि निकृ ि बाळाांिा जन्म देउ लागल्या,
िेंहहा हा प्रकार उघडकीस आला. एकू ण १०,००० अधु अपांग बाळां जन्माला आली. अि
दकत्येक हजार जन्मण्यापुिीच जग सोडू ि गेली.
त्यािांिरही मेनडकल िेत्राि अशी अिेक औषधे आली दक जी डािे अि उजिे या दोि
प्रकाराि असल्यािे, पेशटां िा त्रास झाला. उदा. सेलाडेि िािाच्या anti-histamine ड्रग िे
काही पेशांट िा heart disease झाल अि िे प्राण गमािूि बसले.
यामुळे जगभरािील drug administrations िी अश्या डािे अि उजिे असणार्या
औषधाांच्या दोन्ही रुपािील biological activity िपासण्याचे बांधि कां पन्याांिर टाकले,
जेणे करूि आपल्याला फ़क्त उपयुक्त असणाराच molecule बाजाराि निकला जाईल.
सध्या पूणड बाजाराि उपलब्ध असलेल्या औषधाांपैकी ३० टक्के हे अश्या फ़क्त एकाच
प्रकारच्या molecules असिाि. अि बाकीच्याांची दोन्ही पण प्रकारािील biological
acticity माहीिी असिे.
असे एकाच प्रकारचे म्हणजे के िळ डािे िा के िळ उजिे molecule बििणे हे कष्टप्रद
असिे! िे अिेक प्रकारे साध्य के ले जाऊ शकिे.
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१) िैसर्सगकररत्या उपलब्ध डाव्या िा उजव्या molecule पासूि आपल्याला हिा िो
औषधी molecule नमळिणे.
२) डाव्या अि उजव्याच्या नमश्रणािुण िे िेग-िेगळे करणे...... हे नजकीरीचे असिे.
२) अशी एक methodology बििणे दक नजथे एक symmetrical precursor
पासूि फ़क्त डािा िा फ़क्त उजिा असा molecule बििणे........ मी या निसर्या भागाि
काम करिो.!
िर जो molecule symmetrical आहे, ( म्हणजे असां दक त्यािर निनशष्ठ रासायनिक
प्रदक्रया के ली असिा िो फक्त डािा अथिा फ़क्त उजिा molecule देउ शके ल ) त्यापासूि
सुरुिाि करुि फक्त डािा िा उजिा molecule नमळिणे! याला asymmetric
synthesis or chiral synthesis असे म्हणिाि. याि अिेक प्रकार आहेि. िे इथे
िेळेअभािी अि मराठी भाषाांिर करण्याच्या माझ्या कु ििीअभािी देउ शकि िाही.
महत्िाचे... डॉक्टर ( म्हांजे मी िहहे, िर खरे खुरे इां जेक्शि देणारे डॉक्टर ) जेंहहा
साांगिाि दक हे औषध dark and cold place ला ठे िा त्यामागे एक अथड असिो. कारण
डािे अि उजिे molecules िापमाि अि ओलािा यामुळे एका form मधूि दुसर्या form
मध्ये बदलले जाऊ शकिाि. अि जर दुसरा form जर निषारी असेल ि त्या औषधाचे side
effects भयांकर असिाि. यामुळे हल्ली मेनडकल दुकािाला A/c सक्तीचे के ले आहे!
दैिांददि जीििामध्ये स्पेि मधील अडचणी या अमेररका/इां ग्लांड/कॅ िडा/ऑस्रेनलया या
इां ग्रजी भाषक देशाांपेिा दकत्येक पटीिे अनधक आहेि. सिाडि मोठा अडसर आहे िो भाषेचा.
इां ग्रजी भाषेचे ज्ञाि िसल्यािेच स्पेि देशाबद्दल इिर जग अिनभज्ञ आहे. चाांगले लोक,
भारनियाांप्रमाणेच

कु टुांबव्यिस्थेिर

निश्वास

असणारी

समाजव्यिस्था

मुलभूि

सांशोधिामधील चाांगली कामे, याबद्दल जगाला फारशी मानहिी िाहीच. मी जेंहहा एक
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िषाडिांिर भारिाि परि येि होिो, िेंहहा एक निमाििळ अनधकार्यािे स्पेिला नशकायला
जाणारा िु पनहलाच निद्याथी भेटलास असे बोलूि दाखिले. बासीलोिा अि माद्रीद येथे
काही भारिीय निद्याथी आहेि, पण इिर इां ग्रजी भाषक देशाांच्या मािािे अगदीच कमी...
सॅि सेबास्टीयि या साठ हजार लोकसांख्येच्या गािाि मी एकमेि भारिीय होिो. २००८
ला पुन्हा काही कामासाठी निथे जाणे झाले िेंहहा निथे अजूि ५ ििीि निद्याथी आल्याचे
कळले. आिा निथे भारिीय निद्यार्थयाांची सांख्या िाढिेय हे पाहूि आिांद िाटला.
त्यामुळे इथे प्रथम स्पॅनिश भाषा नशकािी लागली. िीि मनहिे अनजबाि इां ग्रजी ि
येणार्या एका नशनिके िे आम्हा साि निद्यार्थयाांिा बर्यापैकी बोलिा येईल अशी स्पॅनिश
नशकिली! निद्यापीठाि काम करीि असिािा सिाांिाच इां ग्रजी येि असल्यािे फारशी
अडचण येि िसे, पण दुकािे, बस, ििीि घर शोधिािा येणार्या अडचणी, प्रिासाि
भेटणारी स्पॅनिश लोक, स्पॅनिश लोकजीििाि असणारे महत्िाचे सण-उत्सि याांि सामील
होण्यासाठी स्पॅनिश भाषा येणे खुपच गरजेचे आहे. स्पॅनिश भाषा नशकल्या िांिर मात्र
स्पॅनिश जीिि समरसूि जगिा आले. स्पॅनिश लोकिृत्य, सांगीि, बैलाांच्या झुांजी, स्पेिमधील
अिेक शहराांिील प्रिास हा प्रचांड मानहिीचा खनिजा मला नमळाला. स्पेि बरोबरच फ्रान्स,
जमडिी, बेनल्जयम, ऑस्रीया, इटली या देशाांिा भेटी देिा आल्या. पाश्चात्य जीििमाि,
िेथील सामान्य जििेला उपलब्ध सोयी सुनिधा, राहणीमािाचा दजाड याबद्दल खुपच
चाांगली मानहिी नमळाली.
स्पेि अि पाश्चात्य जगाि, दुसर्या व्यक्तीला त्याच्या आर्सथक िमिेपेिा एक माणुस
म्हणूि ददले जाणारी समिेची िागणुक प्रकषाडिे जाणििे. माणसाच्या प्रगिीचा िेग कमी
असला िरी त्याची हेटाळणी के ली जाि िाही. सामानजक अि सािडजनिक जीििाि अत्यांि
जबाबदारीिे िागणे, देशाप्रिी आपली किडव्ये चोख बजािणे, पयाडिरण रिण अि पुढील
नपढीला समृद्ध िारसा हस्िाांिरीि करणे या गोष्टी िे कटािािे पाळिाि! पाश्चात्य सांस्कृ िीचे
अिुकरण करिािा आपण या गोष्टी िेहमीच लिाि ठे िले पानहजे.
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आमच्या ररसचड ग्रुप मध्ये आम्ही साि देशाांिील एकू ण २० जण होिो. सिड जण एकाच
होस्टेलला राहि असु. एकत्र लॅबला जाणे-येण,े िीकें डला दफरणे, यश-अपयश एकत्र साजरे
करणे यामुळे चार िषे कशी निघूि गेली कळलेही िाही! अिेक देशाचे ििे नमत्र नमळाले.
जागनिक दजाडच्या िैज्ञानिक नियिकानलकाांमध्ये सांशोधिाचे निबांध प्रनसद्ध झाले... अि चार
िषाडिांिर पीएच.डी. पूणड करुि भारिाि परि आलो.
भारिािील दोि मोठ्या कां पन्याांमध्ये काम के ल्यािर काही कारणास्िि पुन्हा परदेशाि
जािे लागले. आिा जूि २००९ पासूि मी सहकु टुांब ऑस्रेनलया मध्ये दोि िषाांसाठी आलेलो
आहे. येथील िास्िव्य स्पेिच्या मािािे खुपच सोयीचे आहे. कारण इथे भरपूर भारिीय
आहेि अि येथील यांत्रणाही परदेशी लोकाांिी/निद्यार्थयाांिी/कामगाराांिी येऊि स्थानयक हहािे
यासाठी मदि करणारी आहे.
गेली सहा िषे परदेशाि रानहल्या िांिर मिाि असलेली खांि म्हणजे निसगाडचे िरदाि
अि किुडत्ििाि व्यक्तीमत्िाांची खाण असूिही आपले देशबाांधि 'एकी'च्या अभािामुळे
पाश्चात्याांपेिा कमी दजाडच्या सोयी सुनिधाांचे जीिि जगि आहेि. नशिण, सांशोधि, दक्रडा,
शेिी, आरोग्य याांचा आलेख दशडिणारा माििी निकासाचा निदेशक पानहला असिा ही बाब
प्रकषाडिे जाणििे. यामध्ये येथूि पुढे बदल घडिण्यासाठीच सुनशनिि भारिीय युिकाांचे
सांघटि करण्याचे माझे प्रयत् चालू आहेि. (www.kardakwadi.org)
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एकटा जीि.... सदानशि

सि २००० मध्ये एम. एस्सी. (रसायिशास्त्र) पूणड करुि एक दोि छोट्या मोठ्या
िोकर्या करुि, नसप्ला या जगप्रनसद्ध कां पिी मध्ये सांशोधि आनण निकास (मराठी: आर अॅन्ड
डी) निभागाि रुजु झालो. कु शल मागडदशडक डॉ. सिीश गौड आनण जेष्ठ सहकारी श्री सुिे
साहेब, श्री. के ळकर साहेब, श्री. म्हस्के साहेब याांच्या हािाखाली, ििीि कामाचे स्िरुप
समजािूि घेउि प्रचांड मेहिि के ल्यािे त्याांिी मला पीएच.डी. ला जाण्यासाठी प्रोत्साहि
ददले. दीड िषे अजड-नििांत्या झाल्यािांिर जुलै २००२ ला पीएच.डी. साठी युरोपमधील स्पेि
देशामध्ये, सॅि सेबास्टीयि शहराि जाणे निनश्चि झाले. पासपोटड, निसा सोपस्कार पूणड
झाल्या िांिर १ ऑक्टोबर २००२ ला मी अल-इटानलयाच्या निमािािे नमलाि (इटली)बार्ससलोिा (स्पेि) मागे नियोनजि शहर सॅि सेबास्टीयि (स्पेि, फ्रान्सच्या सीमेिर) ला
रािी ९.३० ला पोहचलो. निमाििळािर माझे पीएच.डी. चे मागडदशडक मला न्यायला आले
होिे. िेथूि त्याांिी माझ्यासाठी अगोदरच ठरिलेल्या िसिीगृहािर िेल.े प्रत्येक निद्यार्थयाडला
स्ििांत्र रुम, रुम मध्येच एक िॉश बेसीि/ छोटा फ्रीज, रुम मध्येच इां टरिेट सुनिधा,
जयाांच्याकडे सांगणक िाहीि त्याांिा-सांगणक कि, सहाव्या मजल्यािरचे अत्याधुनिक
सुनिधाांिी सजिलेले स्ियांपाकघर, टी.हही./नहहडीओ हॉल, अशा स्िप्निि सुनिधा पाहि
झोपी गेलो. मला िाटले स्ियांपाकघर कश्याला िे, मी खािािळ लािेल, पण िांिर कळाले
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दक इकडे असा प्रकार िसिो. आपण स्ििःच बििायचे अि स्ििःच जेिायचे! स्िािलांबिाचा
पनहला धडा!
सकाळी ९ िाजिा निद्यापीठाि न्यायला प्रोफे सर स्ििः आले. िसिीगृहापासूि निघुि
निद्यापीठाकडे जािािाच पूणड शहरामध्ये एक चक्कर मारली अि सुपरमाके ट, बस स्टॉप, रे ल्िे
स्टेशि, दक्रडाांगण, फु टबॉल स्टेनडयम, समुद्र दकिारा, हॉटेल्स/रे स्टॉरां टस, सरकारी कायाडलये,
पोलीस ठाणे, दिाखािा अशी उपयुक्त स्थळे दाखिली. शहराची ओळख अि सुरनिििेसाठी
काही नियम साांनगिल्या िांिर आम्ही निद्यापीठाि गेलो. निभागप्रमुख, अन्य प्राध्यापक अि
सहकार्याांची ओळख करुि ददल्यािांिर इमारिीिील अन्य निभागाांिा भेट ददली. मुबलक
ग्रांथ, मुबलक उपकरणे अि िी हािाळण्याचे स्िािांत्र्य, गुटखा-िांबाखुच्या डागानशिाय
असलेले इमारिींचे चकचकीि कोपरे , अि कोपर्याि बसलेले निद्याथी-निद्याथीिी.
िािािरणािला मोकळे पणा, मोठे पणाचा बडेजाि िसणारे िररष्ठ अनधकारी, प्राध्यापक अि
सहकारी पाहूि झाल्यािर माझ्या प्रयोगशाळे ि दाखल झालो.
प्रयोगशाळा अपेिेप्रमाणे सुसज्ज होिी. मुबलक रसायिे, त्िररि पृथक्करण करण्यासाठी
िांत्रज्ञ अि उपकरणे, ऑिलाईि िाचिालयाि ३०० हूि अनधक सांशोधिासाठीची
नियिकानलके , असा प्रशस्ि लिाजमा होिा. अपिाद िगळिा (सुरिेचे नियम/ योग्य
प्रनशिण प्राप्त के ले िसल्यास) सिड उपकरणे िापरिा येि होिी. ििीि उपकरणे अि प्रणाली
नशकण्यासाठी सहकारी ित्परिेिे मदि करि होिेच. सगळे काही मजेि सुरु झाले होिे!
प्रयोगशाळे िील जीििाखेरीज बाहेरचे 'निकें ड लाईफ' अि 'िाईट लाईफ' शी जुळिूि
घ्यायला सहकारी मदिीला होिेच! सांपूणड निद्यापीठाि अि शहराि एकमेि भारिीय
असल्यािे, भयािक एकटा असल्याची जाणीि होि होिी. परां िु िेथील एका प्रध्यापकाांिी
सुरुिािीला त्याांच्या सोबि शहराच्या आसपासची सिड प्रेिणीय स्थळे त्याांच्या कु टुांबासोबि
दफरिूि आणली. प्रयोगशाळे ि साि िेगिेगळ्या देशाांचे २० सहकारी होिे. त्यािूिच मग,
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सांध्याकाळचे सहभोजि हा एक सोहळा ठरु लागला. अिेकाांचे जेिण बििण्याचे कच्चे-पक्के
प्रयोग एकनत्रि 'एन्जॉय' करु लागलो. िसिीगृहािील सहकारी देखील, 'िीकें न्ड' िा सुटीच्या
ददिशी/रात्री एकनत्रिपणे सुटी साजरी करु लागलो! सांशोधिामुळे फार शक्य झाले िाही,
परां िु अिेक सहकार्याांच्या घरी/ शेिािर जाऊि स्पॅनिश लोककला, लोकजीिि आनण
शेिीबद्दल मानहिी नमळु शकली. िेथील लोककला, खाि-पाि सांस्कृ िी, नशिण, समाज,
आरोग्य, िाहिुक, पयडटि, अश्या दैिांदीि जीििािील अिेक पैलु पाहिा आहे. पाच ददिस
काम अि दोि ददिस धमाल अश्या समिोल कायडपद्धिीिे अभ्यास, सांशोधि अि सामानजक
जीििाचा आिांद लुटिा आला. फ्रान्स, जमडिी, बेनल्जयि, ऑस्रीया, इटली असे आस-पासचे
देश पाहिा आले. अिेक देशाांिील निद्यार्थयाडशी सांिाद करिा आला, अि त्यािूि
कायमस्िरुपी नमत्र निमाडण झाले. आज ८ िषाडिांिरही युरोप मधील अिेक नमत्र इ-मेलच्या
माध्यमािूि सांपकाडि आहेि.
पनहल्याांदा एकटा निघालो िेंहहा मिाि शांकाांचे काहुर होिे, पण जसजसे निथल्या
समाज जीििाि रमि गेलो, िस िसे आयुष्य अिुभिसांपन्न होि गेल.े दोि नभन्न जीििनशिण पद्धिींचा अिुभि घेिा आला हे सिाडि महत्िाचे. स्िािलांबि, स्िािांत्र्य, साधिाांची
मुबलक उपलब्धिा, सािडजनिक स्िच्छिा, पारदशडक कारभार अश्या अिेक गोष्टी
अिुभिायला नमळाल्या. अडचणींिर माि करि प्रिास करि गेलो म्हणूि िर, करडकिाडी
सारख्या शांभर लोकिस्िीच्या गािािील एक भारि, एक डझिाहूि अनधक देश दफरला हेच
ििल!
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नहहएन्ना

जर नहहएन्नािील त्या दुकािदारािे Adolf िािाच्या िरुण पोराला रां गार्याचे अथिा
सुिारकीचे काम ददले असिे िर काय झाले असिे…? कदानचि जग दुसर्या महायुद्धाच्या
खाईि लोटले गेले िसिे, कदानचि जयु लोकाांिा ईस्राएल सारखा ििा देश स्थापि करण्याची
िेळ आली िसिी. अि निथे रहाणारे मुळ अरब, पॅलेस्टाईि लोकाांिा आपल्याच
मािृभुमीसाठी गेली ६० िषे रक्तपाि करािा लागला िसिा. अि कदानचि त्या अरबाांचा
अघोनषि पुढारी म्हणूि ओसामाला जगभर रक्तरां नजि खेळ खेळायला कारण नमळाले
िसिे!(शेिटची शक्यिा ही कदानचि अनिशयोक्तीच )

सारे जग नहटलरला जमडि माििे पण फ़ार थोडे लोक हे जाणिाि दक नहटलर जन्मािे
Austrian होिा. मी युरोपाि िनििच आलेलो असिािा, इथे एक जमडि निद्याथी होिा,
जेहहा जेहहा नहटलरचा निषय निघे िेहहा िेहहा िो आिजूि
ड साांगे दक नहटलर जमडि िहहिा
…..!!! अथाडि आजही जमडिीि नहटलरला नहरो मािणारे residual amount मधे
अनस्ित्िाि आहेिच!
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िर अश्या या नहहएन्नाला जाण्याचा योग मला िुकिाच आला. माझा नमत्र जय अि
त्याची पत्ी अथाडि माझी बहीण िलुिाई याांिा भेटण्याच्या निनमत्तािे िािाळच्या सुट्टीि
नहहएन्नाला आठ ददिस दफ़रणे झाले. खरे िर निकडे दफ़रण्याच्या निनमत्तािे िाटेि
लागणार्या जमडिीिील चारु अि मयांक या अजूि एक मायबोलीकर दाांपत्यालाही नपडण्या
भेटण्याचा प्लॅि होिा पण त्या लोकाांिी थोडे ददिस अगोदर शहर बदलल्यािे िो बेि
बारगळला. हे दाांपत्य माझ्या I.I.T. ansच्या अिुभिाला अपिाद आहे.(ही दोघेही I.I.T.
ans आहेि निद्या निियेि शोभिे हे याांिा िांिोिांि लागु पडिे )

Air Franceचा मागील अिुभि फ़ारसा उत्साहिधडक िसिािाही ४०० पेिा ३००
लहाि या व्यिहाररक गनणिाला जागूि निदकटे बुक के ली. यािेळी त्याांिी चाांगलीच सेिा
के ली. म्हांजे एकिर मी नहहएन्नाि पोचलो िर माझे सामाि अगदी मी ददलेल्या पत्तयािर
त्याांच्या माणसािे पोचिले…. काय म्हांिा? कसे शक्य हे? अहो, जर निमाि कां पिीिे िुमचे
सामाि निमािप्रिासाि हरिूि टाकले िा भलिीकडेच पाठिले िर िे िुमच्याकडू ि पत्ता
नलहूि घेिाि अि जेहहा त्याांिा सापडेल िेहहा िुमच्या पत्तयािर त्याांच्या माणसाांकरिी
पोहचिां करिाि….. अथाडि २४,४८,७२ अश्या िासाांच्या पटीिील िेळ लागिो. मी थोडा
सुदि
ै ी होिो, मला २४ िासाि माझे सामाि घरपोच नमळाले. Paris to Viennaa हे
Asutrian Airlines चे निमाि खुपच सही होिे हे निशेषिः िमूद कारािेसे िाटिे. अगदी
Paris-Mumbaiच्या निमािाइिके मोठे िसले िरे खुपच प्रशस्ि होिे!!

नहहएन्ना निमाििळािर जय मला घ्यायला आला होिाच! िब्बल िीि िषाडिे आमची
भेट होि होिी. अगदी कडकडू ि गळाभेट झाली!!! त्याची िब्येि थोडी खराब झालीय असे
म्हणलो िर, मीच जरा रुां दीला जास्ि झालो असे त्यािे मला सुिािले! माझा बटाटा इां झमाम
झालाय का? असे मलाही िणभर िाटले!!
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घरी पोचिाच िलुिाईच्या हािच्या पुरण पोळ्या माझी िाटच पहाि होत्या! नचकार
पोळ्या खाल्ल्या. इथल्या आठ ददिस मला आिडीचे पदाथड खायला नमळाले. फ़माडईश
साांनगिली जाि होिी अि िी पूणड होि होिी! एक गांमि साांगिो, घराि लहाि असल्याचे
जसे िोटे असिाि िसे फ़ायदेही असिाि. कारण घराि हुकु म फ़क्त दोिच लोक सोडु
शकिाि, एक म्हणजे सिाडि मोठा अि दुसरा सिाडि लहाि. मोठ्याांचे हुकु म पाळलेच जािाि
पण लहान्याचे काही हुकु म पाळले जािाि िर काही िाही. मग? मी सिाडि लहाि
असल्यािे, मला हे ठािुकच हे. मग मी काय कररिो, िर n number of हुकु म सोडिो
म्हणजे त्या पैकी काही पाळले जािािच अि लहाि असूिही हिी िी गोष्ट साध्य होिे. . मग
िीिे मला ' जािे त्याांच्या देशा ' हे पुस्िक िाचायला ददले! अलभ्य लाभ! त्या िांिर नजगसाॅॅ
पझल सारखे १००० िुकड्ाांचे एक पझलही ददले. Austrian Empire ची राणी
Elizabeth हीचे नचत्र आहे असे समजले! पण िे पझल पाहूि, अरे िा! खुप छाि!! असे
म्हणूि मी िे बाजुला ठे िूि ददले अि पुस्िकाि डोके खुपसले! िांिर ' पु. लां. एक साठिण '
हेही पुस्िक िाचायला नमळाले. ( पझल सोडिण्यासारखी डोक्याला त्रास देणारे कु ठलीही
कृ त्य ९ जािेिारी पयांि करायचे िाही असे ठरिलेच होिे.)

दुसर्या ददिसापासूि नहहएन्नािील दफ़रिी सुरु झाली. त्या शहराि छोटी अशी एकही
िास्िु िाही. नजकडे पहािे निकडे भव्य अि अनिभव्य इमारिी! िैभिशाली Austrian
Empireच्या इनिहासाचे साि देि उभ्या आहेि. जुन्या िव्याचा अिोखा सांगम इथे पहायला
नमळिो. जशी जुिी राम आहे िशीच आधुनिक राम गाडीही येथील रस्त्यािरूि धाििािा
ददसिे. नहहएन्ना ची िाहिुक व्यिस्था मोठ्या शहराला साजेशीच आहे! Bus, Train,
Metro, Tram अि हेही जर िाही भािले िर अगदी जुन्या काळािील घोडा गाडीही
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िुमच्या ददमिीला ददलेली आहे! ( फ़ोटो मध्ये ददसेलच्) पनहल्या ददिशी फ़क्त city
centreला दफ़रलो. देशो देशीचे दुिािास, अि 'Stephansdom' हे भव्य चचड पाहीले.
िापमाि खुपच कमी होिे. उणे १०!!

दुसर्या ददिशी सकाळीच मला गदगदा हलिूि उठिले गेले अि घरासमोर पहायला
लािले………. चक्क बफ़ड पडि होिे! मी िर चाटच. san sebastian समुद्र दकिारी
असल्यािे इथे बफ़ड पडि िाही, गेले ३ िषाडि एक दोि िेळेस पडले पण िेही एखादी सकाळ
अि १ इां च फ़क्त. पण मी समोर पहाि होिो िे अगदी दढगाणे बफ़ड पडलेले होिे.
मुांबईकराांच्या भाषेि, कचर्यासारखे नजकडे पहािे निकडे िुसिे पाांढरे शुभ्र बफ़ड च पडलेले
होिे. थोड्ा िेळािे जयचे प्रोफ़े सर आले अि आम्हाला snow sliding ला घेिूि गेले. बफ़ड
पडण्याचे िोटे िेंहहा मला समजले. खुप अि जाड जाड कपडे घालूि दफ़रािे लागिे रे भो!
िर लहाणपणी नशकलेल्या टुांड्रा प्रदेशािील इग्लु मध्ये रहाणार्या एनस्कमो लोकाांप्रमाणे िेष
करूि आम्ही स्लेट गाडीसारख्या िाहिािूि snow sliding के ले!

नहहएन्ना हे शहर एक सांग्रहालयाांचे सग्रहालयच आहे असे म्हटले िरी िािगे ठरणार
िाही. इथे १५० हूि जास्ि सांग्रहालये आहेि. निनिध कला, दक्रडा, प्राचीि सांस्कृ िीची
प्रिीके , िैभिशाली साम्राजयाांचा इनिहास, जय पराजयाच्या स्मृिी अि पराभूि साम्राजयाचे
भग्न अिशेष, हे सगळे च अगदी िीट िेटक्या रुपाि निथे जपलेले आहे. २३ युरोला ७
नििडक सांग्रहालयाांचा पास नमळिो िो घेउि काही नििडक सांग्रहालये पाहिा येिाि.
Albertina हे सिाडि मोठे अि Modern Artचे सांग्रहालय मात्र त्या पास िे पाहिा येि िाहे.
सिड सांग्रहालयाांच्या प्रिेश दाराि इिरही सांग्रहालयाांची माहीिी देणारी मानहिीपुस्िके
उपलब्ध आहेि. िेळे अभािी मी त्या ७ मधील फ़क्त ४ सांग्रहालयाांिाच भेटी देिु शकलो. १)
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Neurenburg: ित्कालीि राजाचा Winter Palace अि त्यासोबिची राजपुत्र अि
कमडचार्याांची नििासस्थािे याांचे सांग्रहालयाि रुपाांिर के ले आहे. या ३ मजली इमारिीि,
सांगीि अि शस्त्राांचे जिि के लेले आहे. (Music and Armour Museum) पनहल्या
निभागाि प्राचीि काळािील शस्त्राांचे िेग िेगळे प्रकार, िमुि,े नशरस्त्राणे अि नचलखिे
माांडली आहेि. भाले, िलिारी, बांदक
ु ा ई.ई. घोडदळ अि पायदळािील सैन्याच्या
प्रनिकृ िीही माांडलेल्या आहेि. दुसर्या निभागाि ित्कालीि सांगीि िाद्याांचे जिि के लेले
आहे. नगररराजला spanish guitarra फ़ार आिडिे, या सांग्रहालयाि अगदी हजारो िषाड
पुिीपासूिच्या नगटारी ठे िलेल्या होत्या. िांिुिाद्ये, चमडिाद्ये, नपयािो, बासरी, इ. असे
िािानिध प्रकार होिे. निसर्या निभागाि प्राचीि रोमि अि इनजप्शीयि, ग्रीक अश्या
साम्राजयाांचे अिषेश होिे. िेथील पुिळे , नशलालेख अि उत्खििाि जे जे नमळालेले महत्िाचे
अिषेश माांडले होिे. त्या सोबि उत्खिि करिािाचे फ़ोटोही लािलेले होिे. अि सध्या िो
भाग कसा आहे ि पुिी कसा होिा िेही फ़ोटोिे दाखिलेले आहे. काही इमारिींच्या प्रनिकृ िी
माांडिािा, िास्िुशास्त्रज्ञाांिी त्याांचे मुळ कलाकृ िीशीचे गुणोत्तर अि त्याचा आराखडाही
ददलेला होिा. ही माहीिी जमडिमध्ये लािलेली होिी अि दुभाषक यांत्राद्वारे िुम्ही िी ऐकु ही
शकिा!

२) Kunsthistorisches Museum (Art history Musum) मध्ये प्राचीि
इनजप्शीयि ममीच्या खुप सार्या प्रनिकृ िी माांडलेल्या होत्या. लहािपणी पुस्िकाि नचत्राि
पाहीलेल्या त्या ममीज पहािािा जाम मजा येिे! माणसाच्या सामानजक स्थािािरूि त्याची
ममी कश्याि जिि के ली जाईल हे ठरिले जाि असािे. कारण काही ममीज ठे िण्याचे साचे
खुप भव्य अि दगडी, लोखांडी होिे िर काही अगदी दकरकोळ लाकडी होिे! त्याच
museumच्या दुसर्या भागाि ित्कालीि भाांडी, अिजारे , यांत्रे, दानगणे, इ. दैिांददि
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गरजेच्या गोष्टी माांडलेल्या होत्या. या िस्िु दगड, लाकु ड, धािु, हाडे इ.पासूि बििले
गेलेल्या होत्या. ित्कालीि माििाची प्रगिी कशी होिी हे त्यािूि ददसूि येिे. इथेच सिाडि
िरच्या मजल्या िर देशो देशीची पुरािि काळापासुन्ची चलिे देखील ठे िली गेली आहेि.
त्याि एक नब्रटीश कालीि भारिीय रुपया पण आहे. अगदी िाांब्याच्या पैश्या पासूि िे ५००
युरोच्या िनिि िोटेपयांि सिड चलिे माांडलेली आहेि. याच रठकाणी एक मोठे निसमस री
पण होिे!

३) Schatzkammer Museum (Treasury Museum) मध्ये ित्कालीि राजे
महाराजाांिी, याि युरोपभर पसरलेली साम्राजये अि सोबि जगािील इिरही महत्िाच्या
देश अि सांस्कृ िी मध्ये िापरली गेलेले दागीिे, राजिस्त्रे, अि नचत्रकला याांची माांडणी आहे.
दानगन्याांसाठीही सोिे, चाांदी, मानणक, मोिी, रत्े हे माध्यम िापरले गेले आहे.
राजिस्त्रािरील कोरीि काम अि भव्यिा डोळे ददपिूि टाकणारी आहे. रामािांद सागर अि
बी आर चोप्रा कृ पेकरूि रामायण अि महाभारिाि जे काही राजेशाही पानहले जाि होिे िे
इथे प्रत्यि ददसिे. अि िेही खरे खुरे!!

४) एका Lipizzaner Museum: मध्ये घोडेस्िारी ची कला हा निषय ठे िूि
घोड्ाांशी सांबांनधि गोष्टी जिि के ल्या आहेि. जुिे अलांकार ( अथाडि घोड्ाांचे खोगीर, लगाम
इ.ई ) त्याांच्या प्रनिकृ िी, फ़ोटो, अि दफ़ल्म्सही आहेि. िळमजल्याि एका screen िर १५
नमनिटाांची घोड्ाांची िृत्ये दाखििाि. जुन्या काळी ककिा अजूिही २६ जािेिारीला जसे
राजपथिर घोड्ाांची िृत्ये अि कसरिी दाखिल्या जािाि िसे. निथे लष्करी नशस्िीि घोडे
कसे साांभाळले जािाि हीही माहीिी नमळिे. मीही कधी काळी एकदा ( च ) घोड्ािर रपेट
मारली आहे त्यामुळे मला जरा बरे च कळले असे िलीिीला िाटले
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Vienna शहरािूि Blue Danube िािाची एक मोठी िदी िाहिे. िी Austriaिील
सिाडि मोठी िदी आहे असे िे माििाि. ( िेिाश्याच्या प्रिरा िदीचे पात्र रुां दीिे हीच्या फ़क्त
निम्मेच येईल हा भाग िेगळा! ) या िदीला खुप पूर येि असल्यािे निला दोि बायपास
कॅ िाॅॅल काढले गेले आहेि. अि िे पुढे शहर सांपल्यार निच्याि पुन्हा एकत्र के ले आहेि. या
दोन्ही बायपासच्या मध्ये जे एक कृ त्रीम बेट ियार झाले आहे निथे खुपश्या आधुनिक
इमारिी बाांधल्या आहेि. निथेच एक मोठे Donau park ही निकनसि के ला आहे. त्याच
पररसराि एक Vienna Internacional Centre ही United Nations ची एक मोठी
ईमारि आहे. एके ददिशी मग त्या पररसराि गेलो. सध्या इराण प्रश्नी जागनिक समुदायाचे
लि लागुि राहीलेले Internacional Atomic Energy Agencyचे मुख्य कायाडलय इथे
आहे. यािीलच एका भारिीय अनधकार्याशी जे IAEAचे councillor आहेि, त्याांच्यासोबि
निघण्यापुिीच्या रात्री जेिणाचा योग जुळूि आला. Dinnerच्या निनमत्तिे सद्य पररनस्थिी
िर चचाडही करिा आली. भारिाची या बाबिची भुनमका अि त्यािील िाट्यमय बदल हा
एक मिोरां जक चचेचा निषय आहे याच पररसराि Donautrum(Donaube Tower)
िािचे एक अिोखे हॉटेल आहे. कु िुबनमिार सारखे, परां िु २५३ मीटर उां चच उां च स्िांभािर
१५३ मीटरला हे चक्राकार दफ़रणारे हॉटेल आहे. िरिी िीि मजले आहेि प्रेिाकाांसाठी एक
गॅलरी आहे, नजथूि सांपण
ू ड शहर बघिा येिे. आनण त्यािर दोि मजली रे स्टॉरां ट आहे. निथे
जाण्यापुिीच िे बुक करािे लागिे. या टॉिरचे िेगळे पण म्हणजे खराब weather मध्येसद्ध
ु ा
या टॉिरिरचा flashing light air traffic साठी नसग्नलचे काम करिो. याचे दुसरे
िैनशष्ट्य म्हणजे १९४६ साली झालेल्या १६५ km/hच्या िादळािे सुद्धा फ़क्त िरच्या
१.२५ नम. भागािे ३० से. नम.चे दोलण घेिले होिे. हॉटेल मध्ये मी प्रत्यि गेलो िाही पण
त्याच्या पायर्थयापयडन्ि जािूि आलो! खालीच जर एिढा बफ़ड पडि असेल िर िर खुप थांडी
असेल याची नभिीही होिीच. निमािािूि Mumbai, Paris, Milan, Viennaa सारखी
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शहरे पाहण्याचे अिुभि असल्यािे १५३ मीटरहूि िे काय ददसणार असाही एक निचार
होिा. निमािािूि जािािा Paris to Vienna निमाि Paris ला एक गोल चक्कर मारिे,
काय सुांदर ददसिे Paris रात्री!!! अहाहा! िुसिा निजेचा लखलखाट. त्या सौन्दयाडचे िणडि
करायला माझी लेखणी असमथड आहे!!! मुम्बई िर २९ जुलै २००५ ला अगदी दीड िास
हिेि नघरट्या मारि असिािा पाण्याि डु ब
ां लेली पहीली आहे मी. त्यासाठी निमािाि
बसिािा िेहमीच window seat पकडिो. काउां टरिरल्या सुांदर पोरी या बाबिील
माझ्यािर जाम दफ़दा हेि भो!

जयच्या प्रोफ़े सरच्या घरी ३१ नडसेंबर साजरा के ला. निथे प्रोफ़े सरिे निमांनत्रि
पाहुण्याांसाठी एक खेळ आयोनजि के ला अि त्याला बनिसे ददली गेली. जाम बनिसे चजकली.
Herbal medicinal chemistryचे एक उपयुक्त पुस्िकही नमळाले. त्याांच्याच घराच्या
िरच्या मजल्याच्या गनच्चिूि Fire works ची आनिशबाजीही पाहीली.

आठ ददिसाच्या नहहएन्ना िास्िव्यािूि निघिािा जरा जड गेले. निघिािाचा शेिटचा
निमाििळापयांिचा प्रिास प्रोफे सरच्या गाडीिूि झाला. vienna िल्या सगळ्या िाहिुक
व्यिस्थेचा मी पुरेपुर फायदा घेिला. Vienna निमाििळाहूि निमािािे उड्डाि करिािा
नखडकीिूि खाली पाहीले िर सारे शहर पाांढरी शुभ्र गोधडी लपेटूि निदद्रस्ि पडलेले
होिे!......... पॅरीस निमाििळािर आलो. पुढील निमािाला ३ िास अिकाश होिा. एका
air franceच्या office समोरील किाि बसलो होिो. िासाभरािे अचािक निथे कमाांडो
आले. निमाििळ अि आयफ़े ल टॉिर पररसराि शस्त्रधारी कमाांडो ची उपस्थीिी लिणीय
असिे. आजु बाजुचे प्रिासी त्याांिी उठिूि ददले…… मला िाटले मला पकडायला आलेि दक
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मला security द्यायला आलेि? मी िर काय security मानगिली िहहिी, मग
पकडायलाच आले असािे असा सांशय आला?
थोड्ा िेळािे एका सुांदरी कमाांडो िे दक नजच्याकडे गि पण होिी ( िुझां आहे
िुजपाशी िाटकाि पु. लां. िी दाांडपट्टे दफ़रिणार्या िरुणींिर कोटी के ली होिी, त्याांिी जर
गिधारी िरुणी पाहीली असिी ि िे काय म्हणाले असिे…….. !!! असो. ) मला निथूि
जायला साांनगिले. मग निथले दुकािे अि air franceचे office ही बांद के ली गेली अि
प्रिाशी बाजुला के ले गेल.े थोड्ा िेळािे मग एक unattended handbag मुळे हा प्रकार
घडल्याचे समजले.

नबल्बािला जाणार्या निमािाि बसलो िर पडणार्या अगदी दकरकोळ बफ़ाडिेही िे
छोटे निमाि उडु शकि िहहिे. एक िास िाट पाहूि अि मग पांखाांिर de-iceing करूि
एकदाचे निमाि रिािा के ले गेले! ढगाच्या िर जाइस्िोिर शांकाच होिी पण मग िर एकदम
लक्ख सुयडप्रकाश ददसला अि मि आिांदले िगैरे…….!!! spain ला उिरलो िर िेहमीप्रमणे
पाऊस चालू होिा………. आ.भो. आ. क. फ़. असे म्हणूि आपला घराकडे निघालो…….

Vienna भेटीि िलीिीिे मला अिेक पाककृ िींचे प्रनशिण ददले अि गेले आठिडाभर
मी उजळणी कररिो हे. एका िेळी एकच भाजी ( मी पुिी सिड भाजया एकत्र करूि नशजिि
असे. अगदी कां दमुळे िगैरे प्रकारासारखे लागिे िे! ) भाि, नपठले अि चपात्या अगदीच जमु
लागल्या आहेि असे ददसिेय. निकडे िाफ़े च्या शक्ती िे जेम्स िॅट िे आख्खी औद्योनगक क्राांिी
घडिली पण भाि नशजििािा भाांडे झाकू ि ठे िािे ही अक्कल आम्हाला आत्ताशी आली!
चपात्या िर सही बििाहेि. पहीला प्रयत् ऑस्रेनलया खांडाशी साधम्यड दाखिि होिा, िर
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दुसरा काश्मीर सारखा ( आटा पादकस्िािी आहे, बहुिेक त्यामुळे ) पण गोल चपात्याही एक
ि एक ददिस बििील अशी आशा (= hope) मिाि ठे िूि प्रयत् चालू आहेि!

Vienna भेटीचा अजूि एक लिाि राहण्या जोगा घटक म्हणजे जयची लॅब. मी काम
कररिो िी लॅब फ़ारशी modern िाही. Cipla ची lab या मािािे पुढारलेली होिी. पण
जय ची लॅब एकदम सही आहे. मुख्य म्हणजे user friendly उपकरणे दक जी त्याच्या
प्रोफ़े सर िे स्ििः design करूि बििूि घेिली आहेि िे अप्रिीमच आहे! अि निथे उपलब्ध
असलेला chemistry database माझ्या सध्याच्या database पेिा खुप मोठा आहे. बरे च
िनिि नशकायलाही नमळाले.

अश्या ररिीिे, नजिलगाांच्या भेटी, थोडेसे पयडटि, अि उनलसे के नमस्रीचे प्रयोग याांिी
नमळू ि िािाळचा vienna दौरा यशस्िी ररत्या पार पडला. museam मध्ये फ़ोटो
काढिािा प्रकाश रचिा अशी के लेली आहे दक फ़ोटो मध्ये खुप reflections येिाि. प्रत्येक
object चा अगदी जिळ जाऊि फ़ोटो घेिला िरच िो रठक येण्याची शक्यिा असिे. या
अडचणीिर माि करूि िलीिीिे चाांगले फ़ोटो रटपले आहेि. ( मी फ़क्त पोज घेउि उभा
रहायचो!! ) निशेषिः अिेक िस्िुांची माांडणी अि सजािट याांचे फ़ोटो घेण्याचे कारण म्हांजे
इथे कु णी सांग्रहालयाशी सांबांनधि िाचक असिील िर त्यािाही उपयोग हहािा. बाकी
कलाकृ िी खुप पाहण्यासारख्या आहेि, Kunsthistoriesche museum मधले नचत्रकलेचे
दालि िर एक एक नचत्र िासांिास पाहिा येिील. Pha आनण Rachana सारखे कलाकार
असिील िर! मी मात्र एका िासाि सगळी नचत्रे पानहली ित्कालीि लोककला, अि येशुचे
जीिि असे निषय आहेि! एकिेळ अिश्य पाहण्यासारखे रठकाण एिढे िोंद करािेसे िाटिे!!!
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गाांि हरिलेला माणुस

हा लेख मेलबिड, ऑस्रेनलया येथे एनप्रल २०१० मध्ये झालेल्या 'अनखल ऑस्रेनलया मराठी सांमेलिा' निनमत्त प्रकानशि
के लेल्या "नहिगुज' निशेषाांका मध्ये प्रनसद्ध झाला होिा. निशेषाांकाचे प्रकाशि जेष्ठ अनभिेिे श्री. निक्रम गोखले याांचे हस्िे झाले
होिे - श्री. भारि करडक

प्रसांग १:
स्पेि मधील एक समुद्र दकिारा. िेहमीप्रमाणे शुक्रिारी सांध्याकाळी समुद्रदकिार्यािर
दफरि असिािा एक आनशयायी चेहर्यािे ओळखीचे नस्मि ददले. मीही हसलो. पुणड गािाि
मी एकटाच भारिीय असल्यािे कु णी भारिीय िा आनशयायी ददसला दक मी लगेच दोि
शब्द बोलायला बघिो. यािेळी, समोरचा चेहराही बोलायला जास्ि उत्सुक आहे असे
िाटले. साधारण पन्नाशीचे िय, काळा रां ग, मजबुि शरीर, चेहर्यािर एका जखमेचा ठळक
व्रण! िो श्रीलांकेचा होिा, भारिाबद्दल निषेश आस्था होिी. बाळासाहेब ठाकरे अि इां ददरा
गाांधींबद्दल अत्यांि आदरािे बोलला. त्याांच्या आयुष्याि या दोघाांिा देिापेिाही िरची जागा
आहे असे म्हणाला.
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िीस िषाड पुिी िो श्रीलांकेिील एका खेडे गािाि राहि असे. त्याचे आई-िनडल, भाऊ,
बनहणी अि इिर कु टुांबीय. सुखािे जीिि जगि होिा. लग्नही ठरले होिे..स्िपाळु ददिस
होिे! पण भनिष्याि काही औरच नलनहलेले होिे..... अचािक काही नमत्राांच्या साांगण्यािरूि
िो िानमळ अनस्मिेसाठी सुरु झालेल्या चहसक लढ्याि ओढला गेला. हािी शस्त्र आले, अि
िरुण रक्ताला साजेश्या पद्धिीिे त्यािे सरकारी यांत्रणे निरुद्ध बांड पुकारले. पण लढाई म्हटले
दक हार जीि आलीच. एक ददिस गािािर सरकारी सैन्यािे हल्ला के ला. अि याच्या
स्ििाांचा चक्काचुर झाला.. िो अि त्याचे काही साथीदार पळू ि जाण्याि यशस्िी झाले पण
बाकी पूणड गाि िष्ट झाले. सगळे कु टुांनबय अि त्याची भािी जीििसाथी मारले गेल.े
सांपूणड कु टुांब िानहसे झाल्यािर चहसक मागाडचा निटकारा िाटु लागला. आपण
मारलेल्या लोकाांिाही आई िनडल भाऊ बनहण असिील .... हा निचार प्रथमच मिाि आला.
शस्त्र खाली टाकले. पण िथाकनथि क्राांिीच्या या मागाडिर परिीचे मागड िसिाि हे लगेच
ध्यािाि आले. जे साथीदार होिे, िेच मारे करी म्हणूि जीिािर उठले. जीि मुठीि धरूि
देश सोडू ि परदेशाि आश्रय घ्यािा लागला. दनिण आनशयािील अिेक देश पालथे घालूि
शेिटी युरोपािील एका देशाि आश्रय नमळाला. पण जीिािरची नभिी कमी झाली िाही!
आिा व्यिसायाि चाांगला नस्थरािला होिा. आनशयािील अिेक देशाांिूि िस्िु आणूि
युरोपाि निकण्याच्या व्यिसायाि खुप प्रगिी के ली होिी. आर्सथक दृष्ट्या सांपन्न झाला होिा.
मध्यांिरी एक जीििसाथीही नमळाली होिी अि दोि बछड्ाांसह आयुष्य अगदी सुखाि
चालले होिे...
पण असा एक ददिस येिो जेंहहा 'आपल्या' कडचे कु णीिरी भेटिे, अि मग जुन्या
जखमा पुन्हा िाजया होिाि. जुिे गाि पुन्हा आठििे. आई िनडल भाऊ बनहणी अि सिडच
जण िजरे समोर ददसिाि..... पण आिा गाि हरिलेले असिे अि त्याचे स्िप्न फक्त मिाि
घर करुि रानहलेले असिे!
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प्रसांग २:
युरोपािील एक प्रख्याि सांशोधि सांस्था. मी िुकिाच पोस्ट डॉक्टरे ट साठी निथे रुजु
झालेलो. पांचनिसीिील एक जमडि (!) िरुणी माझ्या लॅबला पी एच डी साठी प्रिेश घेि.े
सुांदर, हुषार अि अभ्यासाव्यनिररक्त कला, सांस्कृ िी, खेळ याांि रस असणारी! ददिसाचेच
िहहे िर आठिड्ाचे िेळापत्रक काटेकोर पणे आखलेले अि एक िेळ सुयड उगिायचा
निसरे ल पण पॅररनशया (निचे िाि) िेळापत्रकािील िेळ चुकु देणार िाही. सोमिारी
नस्िचमग, मांगळिारी स्पॅनिश भाषा, बुधिारी टेनिस, गुरुिारी लॅटीि िाच, शुक्रिारी फ्रेंच
भाषा असा सांशोधिाव्यनिररक्तच्या िेळेिील भरगच्च कायडक्रम. शुक्रिार अि शनििार फक्त
कु टुांबाकररिा (निचा जोडीदार त्याच शहरािील दुसर्या सांशोधि सांस्थेि पी एच डी करि
होिा)..!
आनशयायी कु टुांबाचा अिुभि असेल िर पाश्चात्य देशाांि कु टुांब फारच कृ नत्रम िािी
असलेले िाटिे. पण पॅररनशयाला भारिीय/ आनशयायी कु टुांब म्हटले दक स्ििःचे कु टुांब
आठिायचे अि िी हळिी हहायची.
िी दहा िषाडची असिािा पोलांड मधूि निच्या आई िनडलाांसह एका रात्रीच्या खडिर
प्रिासाि िी जमडि प्रदेशाि आली. दहा िषाडची असल्यािे पोलांड मधील मूळ गािाि निच्या
आठिणी िश्या कमीच होत्या, पण खेळािील सिांगडी, शेजारची काही कु टुांबे, सायकल
नशकिािा पडलेले दाि, कु त्र्याचे नपल्लु! अि सिाडि महत्िाचे म्हणजे क्म्युनिस्ट िािडीिूि
सुटूि स्ििांत्र जगाि जाण्यासाठी अिेक िेळा प्रयत् करणारी गािािील अिेक कु टुांबे!! एक
प्रयत् निफल झाला दक काही ददिस निश्राांिी घेऊि पुन्हा ििीि जोडीदार शोधूि (मागच्या
प्रयत्ािील अिेक जण मध्यांिरी िो निचार सोडू ि देिाि ककिा इिर मागड पत्करिाि) निचे
आई िनडल सांपण
ु ड कु टुांबाला जमडि प्रदेशाि घेऊि जाण्याचा प्रयत् करीि.
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अि एक ददिस त्याांच्या प्रयत्ाांिा यश येिे. एक मध्यरात्री पॅररनशयाला ििा गाांि
नमळिो. निथे िी लहािची मोठी होिे. शाळा , कॉलेज, नमत्र, मैनत्रणी भरपुर नमळिाि. उच्च
नशिणासाठी िी पुन्हा िव्या गािी येिे..... ििििीि देशािील नमत्र भेटिाि. त्यािील काही
पोलांडचेही असिाि... अि जुन्या गािािील कोणी आहे का? अशी पुसटशी शांका मिाि
घेऊि िी त्याला गािाचे िाि निचारिे! अजूि निला कु णी निच्या जुन्या गािािले कु णी
भेटलेले िाही....पण नििे माघार घेिलेली िाही!!!
प्रसांग ३:
ऑस्रेनलयािील एक समुद्र दकिारा. शुक्रिारी सांध्याकाळी समुद्रािर दफरि असिािा
एक िृद्ध जोडपे बाकािर बसलेले ददसिे. भारिीय असिील अशी शांका मिाि ठे िूि मी
हसिो. (इथे खुप भारिीय आहेि, त्यामुळे मी बरे चदा ओळख काढायचा प्रयत् करिो, पण
समोरची व्यक्ती मात्र पाहूि ि पानहल्या सारखे करुि निघुि जािे!) पण मग, िे जोडपेही
ओळखीचे हसिाि. मग मी पुढे जाऊि िमस्कार करिो अि बोलु लागिो. चक्क चहदी भाषेि
बोलु लागिाि.(माझ्यासारखेच त्याांिाही मी बोलायला थाांबलो म्हणूि आश्चयड िाटिे!..
पनहला धागा जुळिो.)
दोघेही ियाची सत्तरी पार के लेल.े के स रुपेरी पण मि िरुण. मुलगा मुलगी दोघेही
डॉक्टर अि सुखी सांसाराि जम बसलेल.े प्रापांनचक काळजी काहीच िाही. मुळचे अखांड
चहदुस्थािचे! लाहोर जिळचे. (आिा िे पादकस्िािाि गेलेल)े लाहोर पादकस्िािाि गेले
िेंहहाच हे जोडपे अि अशी असांख्य 'निजािीय' जोडपी पादकस्िािािूि बाहेर पडली. िरुण
रक्त असल्यािे आगीिूि िाचले, जे काही हािी लागले िे घेउि जीि मुठीि धरुि जन्मगाि
सोडू ि पळाले. जुन्या आठिणी ... अनग्नकुां डाि स्िाहा!
आदफ्रके च्या अिेक देशाां मध्ये िशीब आजमािूि शेिटी दनिण आदफ्रके ि महात्मा
गाांधींची पुण्याई कामी येिे. सांसार चालू लागिो, मुले नशकिाि. मग एक ददिस मुलाांच्या
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आग्रहाखािर ऑस्रेनलयाला येणे होिे. आिा िोकरीिूिही नििृत्ती झालेली. मग असेच कु णी
'आपले' भेटिाि का? म्हणूि दफरि राहिो. ओळख दाखिेल त्याला मिािले गाि दाखिायचे
अि मिािच खुश हहायचे! काही लोकाांिा दकमाि पुन्हा दफरुि जुण्या गािी जाण्याची
शक्यिा िरी आहे..पण याांिा िर गािच रानहला िाही! आिा गाांि फक्त स्िप्नाि!
प्रसांग: ४
युरोप, अमेररका, ऑस्रेनलया इ. प्रगि देशािील एखाद्या मोठ्या शहरािील सुखसुनिधाांिी युक्त अश्या घरामध्ये बसलेला 'मी'!!! ियाची २०-२५ िषे भारिािील छोट्या
छोट्या खेड्ाांमध्ये घालिल्यािांिर उच्चा नशिण अि िांिर िोकरीसाठी गेली साि-आठ िषे
अश्या मोठ्या मोठ्या देशािील मोठ्या मोठ्या शहराांमध्ये राहि आहे. अभ्यासाच्या काळाि
अभ्यास अि कामामध्ये इिका बुडलेला दक बाकी जगाचा निसर पडािा... आिा अभ्यास
सांपुि ठरानिक िेळेची िोकरी सुरु झाल्यािर मात्र, आसपास काय चाल्लेय? कसे चाल्लेय?
अि मुख्य म्हांजे 'आपलां' कु णी आपलां ददसिय का? हे बघायला सुरुिाि के लेली... माझ्या
गािापेिाच िहहे िर देशाि पानहलेल्या शहराांपेिाही िीज, पाणी िर मुबलक होिे अि
रस्िेही आरशासारखे चकाचक होिे. िा! मग, थोडे ओळखीचे चेहरे ददसल्यािर अजूि बरे
िाटले....पण िी ओळख खुपच कृ नत्रम आहे हे लिाि आल्यािर मि खट्टु झालेल.े रस्िे अि
इमारिीशी बोलिा येि िहहिे अि जयाांच्याशी बोलािेसे िाटि होिे, िे माझ्याकडे पाहूि ि
पानहल्यासारखे करि होिे! जे दोि चार लोक ओळख देि होिे, त्याांच्यािच नमळू ि नमसळू ि
मजेि ददिस घालिि असिो! पण मिामध्ये मात्र 'गाांि' आठिि राहिो. गाांि हरिलेल्या
माणसाांमध्ये मीही सामील होिोय दक काय अशी नभिी िाटायची!
अि मग असा एखादे ददिशी मग एकटा असलो दक िो श्रीलांकि नमत्र आठििो, िी
जमडि (!) पोलीश मैत्रीण आठििे, अखांड चहदुस्िािाि हरिलेल्या गािािले दादा-दादी
आठििाि... मग मलाही माझा गाि आठििो... िसा मी खुप शाळा नशकलेलो. खुप गािाांि
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रानहलेलो. िनडल नशिक असल्यािे दर दोि िषाांिी बदलीच्या गािची ििी शाळा अि ििे
नमत्र मला नमळायचे. पुि:श्च हररओम िर दकत्येकदा के लेला. रस्िे, िीज, पाणी िर
दकत्येकदा िसायचे! पण त्यामुळे 'जगणे' काही थाांबले िाही. आिाशा अधूि मधूि गािाकडे
गेलो दक त्यािही बरीच प्रगिी झालेली ददसिे! आपणही त्याि काही हािभार लािािा असे
िाटिे! परदेशािूि आलेले काही भारिीय आपल्या देशाि काही ििे प्रकल्प सुरु करिाि
अशी उदाहरणे जेंहहा स्ििः बघिो ककिा िृत्तपत्राांि िाचिो, िेंहहा मिाला उभारी नमळिे.
आपल्या गािाि ििे जग निमाडण करायला मी स्ििःच प्रत्यि गािी जायला हिे असे काही
िाही! दळणिळण अि दूरसांचारािील प्रगिीचा आधार घेिला िर दूर देशाि राहूिही मी
माझा गाि माझ्या स्िप्नाांप्रमाणे सजिू शकिो! िहहे िो मी सजिणारच असा एक निश्वास
मिाि येिो. मग मीही एक प्रयत् करिो. दोि िषाडपुिी गािाकडे (बांधुांिा साांगुि) दूध
व्यिसायाची सुरुिाि के ली होिी. खुप छाि प्रनिसाद नमळाला. जिळपास चारशे कु टुांबाला
त्याचा फायदा झाला. प्रकल्प छाि चालल्यािे त्याांचा आिा अपेिा अजूि िाढल्याि! अि
मलाही, आपल्याच 'गािाि' आपण एक पूणडपणे 'ििे जग' निमाडण करु शकिो हा
आत्मनिश्वास मिाि दृढ झाला!!! श्रीलांकि नमत्र, जमडि मैत्रीण अि अखांड चहदुस्थािी दादादादीपेिा माझे िशीब थोडे चाांगले होिे अि म्हणूि त्याांच्या सारखे 'गाांि हरिलेला माणुस'
झालो िाही याचा अनिशय आिांद झाला!
(मिोगिः माझ्या सारखे अिेक जण दूरदेशी िसलेले असिील. त्याांिाही त्याांचा गाांि
आठिि असेल. व्यािहाररक अि िास्िि अडचणींमुळे काही लोक पुन्हा गािाकडे िाही जाऊ
शकि. पण दूरदेशािूि आपल्या गािाि एक ििे जग निमाडण िर करु शकिाि!! अशा
समनिचारी लोकाांिा एक व्यासपीठ नमळिूि ददले आहे िे 'ग्रांथाली प्रकाशि''चे श्री. ददिकर
गाांगल साहेब याांिी 'स्ि.. देश' या श्री. भुषण के ळकर याांिी सांपाददि के लेल्या पुस्िकाच्या
रुपािे! परदेशाि नशिण िा िोकरी निनमत्तािे पाच-दहा िषे राहूि मग भारिाि परि
आलेली अि स्ििःचा व्यिसाय िा आिडीचे सामानजक प्रकल्प सुरु के लेली २५ प्रानिनिनधक
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उदाहरणे त्याि ददलेली आहेि. 'स्ि..देश' हे के िळ पुस्िक ि राहिा िी एक चळिळ झालीये
अश्या समनिचारी लोकाांिा एकत्र आणणारी अि ददपस्िांभाप्रमाणे मागड दाखिणारी! )
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सुरू करायचांय एक गुऱ्हाळ!

सदर लेख दद. २२ ऑगस्ट २०१०च्या 'दैनिक सकाळ'च्या 'सप्तरां ग' पुरिणी मध्ये
प्रकानशि के ला गेला होिा.

शेिकरी िरूण...
मी मूळचा िगर नजल्यािील एका शेिकरी कु टुांबािील आहे. एकत्र कु टुांबाि िाढलो.
िडील नशिक होिे (आिा नििृत्त झाले आहेि), अन्य चुलिे आनण चुलि भाऊ हे सिड जण
शेिकरी. माझ्या कु टुांबाची िगर नजल्याि िेिासा िालुक्याि करडकिाडी (िेिासा फाटामुककदपूर) येथे शेिी आहे. माझे नशिण पी. एच. डी. (रसायि शास्त्र) इिके झालेले आहे.
भारिािील नसप्ला आनण ररलायन्स या मोठ्या कां पन्याांमध्ये 'सांशोधक' म्हणूि िीि िषे मी
काम के ले. स्पेि, जमडिी, फ्राांस, बेल्जीयम, इटली, ओस्रीया, ऑस्रेनलया आदी देशाांमध्ये गेली
आठ िषे िास्िव्य आनण प्रिास के लेला आहे. कु टुांबािील आठ भािाांमध्ये फक्त मी एकटाच
िोकरी करिो! दोि िषाांपूिी माझ्या बांधूांिी एक दूध प्रकल्प सुरु के ला आनण िो अत्यांि
चाांगल्या प्रकारे सुरु आहे. (www.kardakwadi.org) एकू ण साांगायचां, िर मी बालपण
खेड्ामध्ये गेलेला, सुदि
ै ािे नशिणाचा सूर गिसलेला, शेिीशी घट्ट िाळ असलेला, उच्च
नशिणासाठी िात्पुरिा परदेशी राहि असलेला, एक प्रानिनिनधक ग्रामीण युिक आहे.
ई सानहत्य प्रनिष्ठाि

www.esahity.com

निळ्या क्षिनिजाची हाक

डॉ. भारि करडक

आजिर घेिलेल्या नशिणाचा आनण देश-निदेशी के लेल्या प्रिास आनण िास्िव्याचा उपयोग
भािी काळाि ग्रामीण भागािील माझ्यासारख्याच िरुणाांिा हहािा अशी इच्छा असणारा
एक भारिीय युिक !

त्याचां स्िप्न...
ग्रामीण भागािील महत्िाची उत्पादिे म्हणजे दैिांददि जीििाि अत्यािश्यक असणारे
दूध, ऊस, भाजीपाला. सहकार चळिळीिे यािील दूध आनण ऊस व्यिसायािे ग्रामीण
जीिि बदलिूि टाकले. परां िु आज सहकार चळिळ जया िाईट प्रिृत्तींच्या हािी गेली आहे,
िे पाहिा सुनशनिि िरुणाांिी निशेषिः शेिकरी कु टुांबािील नशकलेल्या िरुणाांिी एकत्र येऊि
ही चळिळ हािाि घेिली पानहजे. याच निचारािर माझ्या िालुक्यािील समनिचारी
िरुणाांिा एकत्र करूि असे उपक्रम/व्यिसाय सुरु करण्याचा प्रयत् करिो आहे. दूध प्रकल्प
याच धरिीिर सुरु आहे. आिा गुळ निर्समिी प्रकल्प हािी घेि आहोि. जागनिक व्यापाराचा
इनिहास पानहला असिा साखर उद्योगािे जगाला फक्त 'गुलामी'ची देणगी ददलेली आहे.
आजही थोड्ा फार फरकािे हीच पररनस्थिी आहे (सांदभड: इट्स ऑल फॉर सेल हे इां ग्रजी
पुस्िक). याउलट गुळाला आयुिेदािे गौरनिलेले आहे. गुळ निर्समिीची प्रदक्रया शेकडो
िषाांपासूि ग्रामोद्योगाच्या रूपािे सिडत्र आढळिे. खाण्याचा गुळ, औषधी गुळ पािडर आनण
औषधी महत्ि असलेली काकिी बििूि ग्रामीण आनण शहरी बाजारपेठेि ग्राहकाांच्या
गरजेिुसार उपलब्ध करूि ददली िर ग्रामीण युिकाांिा गािोगािी रोजगाराची सांधी नमळू ि
शहराकडे रोजगारासाठी असलेला त्याांचा ओढा कमी होईल. परां िु महागडी मनशिरी आनण
कजड देण्यासाठी अिुत्सुक बँका या दुष्टचक्राि सध्या आपण अडकलेलो आहोि. शेिीला
पिपुरिठा करणे हे बँकाांच्या अनिशय जीिािर येिे हे खूप जिळू ि अिुभिले आहे. गुळ
व्यिसायासांबांधाि महाराष्ट्रामध्ये पाहणी करि असिािा, कोल्हापूर ि पररसर िगळिा इिर
नजल्याांमध्ये (परप्राांिीय) स्िस्ि मजूर (राजस्थाि, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, नबहार) कामािर
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ददसिाि. महाराष्ट्रीयि आनण िुलिेिे नशकलेले लोक अनजबाि आढळि िाहीि. त्यामुळे
गुऱ्हाळ घरे ही अत्यांि निस्कळीि, अस्िच्च्छ, अनियोनजि ददसिाि. त्यामुळे मी जेहहा गुऱ्हाळ
सुरु करायचे म्हणिो िेहहा सोबिचे नमत्र 'पाहण्यासारखे' चेहरे करिाि! पण मला असे
िाटिे की, मी या व्यिसायाला सुनियोजीि स्िरूप देऊ शकिो. दूध आनण साखरे प्रमाणेच
गुळ निर्समिीलादेखील नशनिि मजूर, ठरलेले कामाचे िास, अत्याधुनिक यांत्र सामग्री,
सुरिेचे सिड नियम अमलाि आणलेली एक कां पिी/कारखािा असे स्िरूप देिा येईल.
त्यािेळी जे 'ग्लॅमर' या व्यिसायाला नमळे ल त्यामुळे पररसरािील शेिकरी अनधक सुखी
होईल. एकाच कु टुांबाची निरां कुश सत्ता असणाऱ्या 'सहकारी' कारखान्यािर त्याला अिलांबूि
राहािे लागणार िाही.
सारां कशासाठी...?
शेिी हा शाश्वि धांदा आहे. त्यामुळे शेिीला व्यािसानयक दृष्टीिे पाहण्याची गरज आहे.
अडाणी आनण दुसरे काही नमळि िाही, म्हणूि करायचे िे काम िाही. हे ग्रामीण युिकाांच्या
मिािर रुजिायचे आहे. जयाप्रमाणे साि समनिचारी अनभयांिे एकत्र येऊि 'इन्फोनसस'
सारखी एक जागनिक दजाडची 'सेिा िेत्रािील' कां पिी सुरु करू शकिाि, त्याचप्रमाणे असे
साि 'िेड'े शेिकरी एकनत्रि येऊि जागनिक दजाडची शेिी उत्पादिाांची कां पिी सुरु करू
शकिील का? या प्रशाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत् करायचा आहे. 'बॅकिडड इां रटग्रेशि' या
ित्तिाला धरूि स्िगीय धीरूभाई अांबािी याांिी िेल उत्पादिाि जागनिक दजाडची कां पिी
निमाडण के ली. के िळ कच्चा माल 'नपकिणाऱ्या' शेिकऱ्याला 'उत्पादि, प्रदक्रया आनण निक्री'
या िीिही िेत्राि एकाच साखळीिे बाांधूि 'फॉरिडड' निचाराांचे आनण कृ िीचे आधुनिक
शेिकरी उभे करणे हे माझे उदद्दष्ट आहे. 'नशकला नििका हुकला' हे माझ्या शेिकरी
आजोबाांचे िाक्य मला िेहमी आठििे. 'दोि बुक' नशकलेला मुलगा शेिाि काम करायला
ियार होि िाही अि त्यामुळे िो 'हुकिो' हे आजोबाांचे गनणि मला दुरुस्ि करायचे आहे.
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पीएच.डी. करूि, प्रदेशाि काही िषे राहूि पुन्हा शेिी करिा येिे. त्याि लाज
िाटण्यासारखे काहीही िसिे, हा सांदश
े ग्रामीण सुनशनिि युिकाांपयांि पोहाचिायचा आहे.
आनण त्यादृष्टीिे का होईिा पण शेिीि ग्लॅमर आणिा येिे, हा प्रयोग करूि पहायचा आहे.
सिाडि शेिटी आनण सिाडि महत्िाचे म्हणजे, दूध, गुळ अि भाजीपाला या सिडच
िेत्राि हा प्रयोग राबिल्यास महात्मा गाांधींची ग्रामस्िराजयाची सांकल्पिा प्रत्यिाि येईल!
'खेड्ाकडे चला' या गाांधीजींच्या नशकिणीिर काम करिािा जगाला 'िैनश्वक खेड'े
मािणाऱ्या सांिश्रेष्ठ ज्ञािेश्वराांच्या भूमीमध्ये एका ििा निचार फु लिायचा आहे!
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परदेशािील नशिणाच्या सांधी

परदेशाि उच्च-नशिणासाठी जाणे, हे बहुिेक नजज्ञासु निद्यार्थयाांचे ध्येय असिे.
साधिाांची मुबलकिा, मुलभुि सोयींचा निकास, नशिण-सांशोधिा साठी पोषक िािािरण,
यासारखे मुद्दे त्याांचे मिाि असिाि. शहरािील निद्यार्थयाांिा याबद्दद्दल मानहिी नमळणे
सहज शक्य होिे, परां िु ग्रामीण भागािील निद्यार्थयाांिा अशी मानहिी नमळणे खुपच अिघड
असिे. म्हणूि, ग्रामीण भागािील शालेय निद्यार्थयाांिा मानहिी पुरिण्यासाठी हा प्रयत्.
परदेशाि नशिणासाठी दोि प्रकारे जािा येिे.
१) नशिणाचा खचड स्ििः भागिण्याची िमिा असणे.
२) उत्कृ ष्ठ गुणाांची अि अिुभिाची नशदोरी सोबि घेउि परकीय निद्यापीठाकडू ि
नशष्यिृत्ती नमळिूि.
पनहल्या प्रकारािील निद्याथी हे खुपच कमी असिील. ग्रामीण भागािील निद्याथी
इिका मोठा खचड पेलिु शकि िाही. शक्यिो, मोठे व्यापारी, अनधकारी अि राजकारणी
याांचीच मुले पनहल्या प्रकाराि मोडिाि.
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दुसर्या प्रकाराि आपली सिडसामान्य निद्याथी असिील. त्याांिी कु ठल्या देशाि उच्च
नशिणासाठी जायचे िे अगोदर निनश्चि करािे. इां ग्रजी भानषक देश (अमेररका, इां ग्लांड,
कॅ िडा, ऑस्रेनलया, न्युझीलांड) अि इिर देश (युरोप, रनशया) असे दोि प्रकार लिाि असु
द्यािेि. कारण, इां ग्रजी भानषक देशाि जाण्यासाठी टोफे ल (http://www.ets.org/toefl)
अि आईएलटीएस (http://www.ielts.org/default.aspx) सारख्या इां ग्रजी भाषेच्या
पररिा बांधिकारक असिाि. (अिेक युरोपीय देशाांि देखील आिा अश्या पररिा बांधिकारक
के ल्या जाि आहेि.) काही प्रकारच्या नशष्यिृत्याांसाठी जीआरई सारख्या पररिा देखील
द्याव्या लागिाि. अश्या पररिाांचा अभ्यास िेळीच सुरु करुि, पदिीिांिरचा िेळ िाया
घालिणे टाळले जाऊ शकिे. अनधक मानहिीसाठी खालील चलक पहािी.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Graduate_Record_Examination)
काही देश/निद्यापीठे पूणड नशिणखचड/राहण्याचा खचड भागेल इिकी नशष्िृत्ती देि
िाहीि. अशािेळी िेथे अधड-िेळ काम करण्याची परिािगी नमळिे. अश्यािेळी िेथील
भारिीय निद्याथी सांघटिा मदि करिाि. परदेशाि गेल्यािांिर अश्या सांघटिाांमध्ये सामील
होणे िेहमीच मदिीचे असिे. 'श्रमाला प्रनिष्ठा' या सुत्रािर परदेशािील जीिि पद्धिी
आधारलेली असल्यािे कु ठलेही काम हलके िाही, हे मिाि ठे िािे. रे स्टॉरां ट, दुकािे, फास्टफु ड चेि, पेरोल पांप, इ. रठकाणी कामे सहज नमळिाि.
सांशोधिासाठी परदेशाि जाऊ इनच्छणार्या निद्यार्थयाांिी पदिी सोबि, काही अिुभि
देखील नमळिला पानहजे, दक जेणेकरुि परदेशािील नशिण पद्धिीि आपण सहज िािरु
शकिो. कारण, परदेशाि पदिीच्या निद्यार्थयाडला त्याच्या निषयािील जो प्रत्यि अिुभि
असिो, िो आपल्याकडीि निद्यार्थयाडला िसिो, कारण आपली नशिण पद्धिी प्रत्यि
अिुभिापेिा पुस्िकी ज्ञािाला अि माकाांिा जास्ि महत्ि देिे.

ई सानहत्य प्रनिष्ठाि

www.esahity.com

निळ्या क्षिनिजाची हाक

डॉ. भारि करडक

आपण जया िेत्रामध्ये काम करिो, त्या िेत्रािील शोधनिबांध जया िैज्ञानिक
नियिकानलकामध्ये प्रनसद्ध होिाि, त्यािूि सांशोधि सांस्था अि त्याांचे निषय मानहिी होउ
शकिाि. असे शोधनिबांध इां टरिेट िर देखील उपलब्ध असिाि. त्यािूि, आपल्याला हव्या
असलेल्या निषयाच्या सांस्थेकडे/प्राध्यापकाांकडे इ-मेल िे सांपकड करािा. िो करि असिािा,
आपल्या अिुभिाचा, नशिणाचा व्यिनस्थि उल्लेख करािा. त्या सांदश
े ाला आलेल्या
उत्तरािर कायडिाही करािी. इां ग्रजी जर व्यिनस्थि येि िसेल, िर एक दोि नमत्राांशी सल्ला
मसलि करुि अजड नलहािा अि मगच िो पाठिािा. इां ग्रजी ि येण्याचा न्युिगांड बाळ्गु िये,
परां िु आपण नलनहलेला अजड समोरच्या सांशोधकाला कळे ल याची दििा घ्यािी. नििाकारण
अिास्िि मानहिी ि देिा, अि पुन्हा पुन्हा इ-मेल ि पाठििा, सांशोधि सांस्थेच्या उत्तराची
िाट पहािी. ही प्रदक्रया िेळ्खाऊ असिे, त्यामुळे अजड करिािा सांयम राखणे उत्तम! सांशोधि
कायाडचे मुळ स्िरूप साित्यािे अि सांयमािे काम करण्यािच असिे!
पासपोटड कसा काढािा? परदेशािील उपलब्ध सांधींची मानहिी कु ठे नमळे ल? परदेशाि
िोकरीची सांधी कु ठे नमळे ल? अश्या प्रशाांिा उत्तर देण्यासाठी इथे काही सांकेिस्थळे ददली
जािील. (आपल्याला मानहिी असलेली सांकेिस्थळे आम्हाला जरुर सुचिा.)
http://www.mea.gov.in
http://passport.gov.in/
http://www.spainexchange.com
http://www.daad.de
http://israeleducation.net
http://www.organicworldwide.org
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http://www.chemseer.com
निज्ञाि आनण निशेषिः रसायि शास्त्रािील काही महत्िपूणड मानहिी सांकलीि के लेली
सांकेिस्थळे :
http://phoenix.tuwien.ac.at/chemistry/default.htm
http://www.czollner.at.tt/bookmarks.htm
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दुनियादारी: गेला नमत्र कु णीकडे....|

िुकिेच दुनियादारी हे श्री सुहास नशरिळकर याांचे पुस्िक िाचले.... सुरुिाि टु
शेिट... लै भारी! एकदम कालीजच्या ददिसाांची याद आली!
कॉलीजला असिािा लै दुनियादारी के ली .... त्यािली काही िर कॉलीजिांिर अिेक
िषे निस्िरण्याि गेली! अश्याच एका दुनियादारीि एक जण भेटला, िो पुढे नमत्र
झाला....पुढील ८ िषे िो नमत्र म्हणूि िागि होिा, पण "िुम्ही एखाद्याला सिडकाळ मूखड
बििु शकिा, िुम्ही सिाांिा काही काळ मूखड बििु शकिा, पण िुम्ही सिाांिा सिडकाळ मूखड
बििु शकि िाही" या उक्तीिुसार काही काळािे त्या मैत्रीचा बुरखा फाटायला सुरुिाि
झाली..
त्याच 'नमत्रा' शी निगडीि गेल्या दोि िषाड पुिी के लेल्या एका दुनियादारीबद्दद्दल...
मी अि माझा बी एस्सीच्या शेिटच्या ददिसापासूिचा (दुसर्या एका दुनियादारीबद्दल
कॅ न्टीििर रात्री १० िाजिा बोलणे चालू असिािा हा भेटला! िसा िगाडिलाच होिा, पण
एस. िाय. ला एक िषड िापास झाल्यािे टी. िाय.ला िो ििीि क्लासमेटपासूि िुटक
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रहायचा, असो). पुढे अगदी नजिलग, नमत्र अगदी नजिलग बिलो! एकाच कपाि चहा
नपणारे , िगैरे इत्यादी!
एम एस्सी िांिर त्याला कां पिीि िोकरी (आर अॅन्ड डी निभागाि) नमळाली िाही,
म्हणूि िो माके टींगला गेला. एम आर झाला. जाम िैिागला. त्याची मैत्रीण त्यािेळी नशकि
होिी. दरम्याि, मी एक दोि िोकर्या बदलूि नसप्लामध्ये जॉईि झालो. एका मनहन्याि
त्याला नसप्लामध्ये बोलािूि घेिला! (बॉस अि काही िररष्ठ अगदीच दफदा होिे माझ्या
कामािर... मग नमत्राचे काम करुि टाकले.) दफरिीची िोकरी सुटल्यािे, अि एकाच
रठकाणची िोकरी लागल्यािे, िोकरीच्या १० व्या ददिशीच त्यािे त्याच्या जुन्या
मैत्रीणीसोबि लग्न के ले. (िी स्टोरी िेगळी! लै इां टरे चस्टग हे! असु द्या!) सहा मनहन्यािांिर
त्याला ग्लेिमाकड च्या आर अॅन्ड डी चा कॉल आला. सहा मनहिे नसप्लाि होिाच. अिुभि
कामी आला.... ग्लेिमाकड ला नचकटला िो!
नसप्लाि असिािा आमच्या नसनिअर मुळे आम्हाला पी एच डी बद्दल कळले. अि मग
सोबि प्रयत् सुरु के ले. त्या काळी माझ्या नखशािले सगळे पैसे असेच नमत्र खात्याि खचड
हहायचे! नहशेब कधी के ला िाही.. मला घरची काहीच आर्सथक जबाबदारी िसल्यािे, पगार
हा कधी ि भेटलेल्या पॉके टमिीसारखा खचड हहायचा!
पुढे एक िषाडि मी युरोपाि पी एच डी ला गेलो. त्याचेही प्रयत् चालूच होिे. पण
बायको नशकि्/पाटड टाईम िोकरी करि होिी, मग त्याचे काम थोडे हािचे राखूि होिे. मी
माझ्या लॅबला प्रयत् करूि पानहला, पण मॅररड म्हणूि प्रोफे सर िको म्हणाले. एका
फे लोनशप/पगाराि दोि जण राहिील अशी पररनस्थिी िहहिी.
त्याच्या बायकोचे नशिण सांपले. गेल्या एक दोि िषाडि िेहमी भेटूि िीही माझी
'चाांगली मैत्रीण' झाली होिी.. पुढे नििे आम्हाला राखी बाांधली होिे, मग काय.... मािलेली
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बहीणच! मग िर नहशेबाचा प्रश्नच िहहिा..... नििेही पाटड टाईम िोकरी सुरु के ली. नििेही
त्याच्यासाठी पोनझशि बघणे सुरु के ले (मी अि नमत्रािे निला हे सिड कसे करायचे िे
साांनगिले होिेच. िी िशी खुपच चिुर आहे!). मग नमत्राला युरोपािच दुसरीकडे पोनझशि
नमळाली!
िे चार िषे आम्ही हिेिच होिो.... पण राहूि राहूि, कॉलेजचे अि नसप्ला मधले
ददिस आठिि होिो.... पीएच्डी ला जरी जमले िाही, िरी पुढे कधी शक्य झाल्यास एकत्र
एका रठकाणी रहायचे अि एकत्र काम करायचे असे आम्ही दर आठिड्ाला
फोि/साईप्/याहु/जीमेल िर ठरिि होिो........
मी ४ िषाडि पी एच डी पूणड के ली अि २००६ ला परि आलो. युपीएससी, टाटा
कॅ न्सर हॉस्पीटल मागे ररलायन्सला जॉईि झालो, ऑगस्ट २००७. िोिर नमत्र पी एच
डीच्या शेिटापयांि आला होिा. मध्यांिरी त्याच्याच निद्यापीठाि एका प्राध्यापकाशी बोलूि
त्याच्या बायकोला काही काम नमळिले, अि पुढे त्याच कामािर थेनसस नलहूि निलाही एक
पी एच डी नमळाली होिी. काही थािुर मािुर कामाला या देशाि पीएच. डी. देिाि, हे
नसद्ध झाले! (म्हांजे नहचे नशिण, नडप्लोमा इां नजिीअरींग, मग बी कॉम, मग दूर नशिणािे
कु ठे एम एस्सी कश्याि िरी, अि मग पी एच डी ददली िी शैिणीक कामासाठी /
निद्यार्थयाांिा नशकिायला काही अॅनिमेटेड फाईल बििायच्या कामाि!) असो. मी दुसर्याच्या
िेत्रािल्या कामाचे मुल्यमापि करु िये. पण निला निच्या कामाि मदि करिािा मला
कळलेले कामाचे स्िरुप असे होिे.
नशिणािे माणुस मोठा होिो, त्याचे निचार प्रगल्भ होिाि, पाय जनमिीिर येिाि
असे मला िाटिे. पण दोघाांिा पीएचडी नमळाल्यामुळे ही दोघे जनमिीच्या िर हॅनलकॉप्टर
मध्येच होिी असे कळायला लागले. दोघेही कमाििे झाल्यािे अि युरोि कमाई झाल्यािे
याांच्या डोक्याि हिा जाऊ लागली होिी दक काय अशी शांका आली. कारण, काही जुन्या
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नमत्राांसोबिच याांचे सांबध
ां कारण िसिािा (िुल्लक आर्सथक कारणाांिरूि?) नबघडले गेले..
गािाकडेही याांच्या भेटी काही अनप्रय बािम्या देऊ लागल्या. पण िो घरोघरी असणारा
िाद असिो त्यामुळे असो असो.
ऑगस्ट २००८. नमत्राची पीएच्डी पूणड झाली. पण नमत्राला परि भारिाि यायचे
िहहिे, अि निथे काही पुढे काम नमळि िहहिे. परे शाि झाला होिा. त्याच्या बायकोची पी
एचडी सांपल्यािे िी भारिाि आली होिी. कारण मध्ये दोि अडीच िषे िी आली िहहिी.
मी मुांबईि िोकरी करि होिो अि मला भारिा बाहेर जायचे िहहिे. िश्यािच,
२००७ पासूि जुन्या साहेबािे बोलािणे धाडले होिे दक िु ये परि इकडे युरोपाि ये म्हणूि!
मी एक िषे टांगळ्मांगळ के ली... मग या नमत्राला साांनगिले, जा माझ्या साहेबाकडे जागा
आहे, िु अजड कर. मी साहेबाला िाही म्हणालो, अि नमत्राला त्याच ददिशी साहेबाकडे अजड
करायला साांनगिला..... साहेबािे त्याल बोलािले! (िशीब मी, साहेबाला हा माझा नमत्र
आहे हे साांनगिले िाही, अन्यथा अजूि एक रामायण घडले असिे!) अि मला साहेबािे मेल
के ला, दक मी अजूि एक भारिीय घेिला आहे, िु आिा इथे ये! (मी निथे एकटा भारिीय
असल्याला कां टाळलो होिो) पण मी िाही म्हणालो.
एक गोम अशी होिी, दक माझ्या साहेबाकडे िीि िषाडची पोनझशि होिी, पण पनहले
एक िषे बायकोला नडपेंडटां नहहसा नमळणार िहहिा, नहहनजटर म्हणूिच िीि/सहा मनहिे
अश्या भेटी देिा येणार होत्या. माझ्या लग्नाला १ च िषड झालेले होिे, अि घरचे लोक अश्या
दूर राहण्याला निरोध करि होिे. पण मग नमत्र अि त्याची बायको, मला भयािक फोसड करु
लागले. शेिटी, मी अि नमत्रािे िे युरोपाि रहायचे, अि त्याच्या अि माझ्या बायकोिे
मुांबईि रहायचे. नहहनजटर नहहसा िर िीि्/सहा मनहिे युरोपाि जायचे असा पयाडय देऊि
मला समजािले.... अि एक िषड, असे भुर्र्र्रर्डर्र्र्रर्र्र्र्ड रर्डर्र्र्रर्डर उडू ि जाईल असे हेही समजािले.
पण मला भारिाि के िळ बायकोसोबि राहणेच िहहे, िर स्ििःचा व्यिसाय करण्यासाठी
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थाांबायचे होिे. दरम्याि मी गािाकडे दूध धांदा सुरु के ला होिा, अि ऊस/साखर/गुळ
डोक्याि बसले होिे. त्यासाठी प्रयत् सुरु होिे....
िश्याि नमत्राची बायको भारिाि आली होिी.. िी मुांबईि माझ्या घरी आली, अि
मला कागदपत्रे घेऊि ददल्लीला नहहसाला पाठिले.... पनहल्या ददल्ली भेटीि मी हाि हलिि
परि आलो. कारण िेच िे एम्बसी समोर उभे रहा, भारिीय परराष्ट्र सेिेचे नशक्के घ्या... या
सिड प्रकाराला मी िैिागलो होिो. पाच ददिस ददल्लीि राहूिही फक्त एकच नशक्का झाला
अि मी पुन्हा आलो. पण नमत्राच्या बायकोिे मला परि पाठिले, दक िाही, आपल्याला
युरोपािच एकत्र राहायचे आहे... िु काही कर पण नहहसा नमळि. (िे दोघे निथे युरोपािच
राजधािीच्या शहराि राहि असल्यािे, त्याांिा नहहसा खुप सहज नमळाला होिा. पण इथे
भारिाि, मुांबई ददल्लीच्या िार्या करायला मी िैिागलो होिो. पी एच डीच्या िेळीही खुप
त्रास झाला होिा!) मग, दुसर्या भेटीि रे ल्िे निदकटे नमळाली िाही, िर निमािािे ददल्लीला
गेलो. पण िेच! कागदपत्र पूणड झाली िाही.... मी मागे दफरणार होिो. पण नमत्राच्या
बायकोिे माझ्यािर ददल्लीि असिािा पण फोििर िॉच ठे िला होिाच... शेिटी एका
एजांटकडे पासपोटड अि कागदपत्रे देऊि मी परि मुांबईला आलो.....मग दोि मनहन्याि
ररिसर नहहसा झाला.
नमत्राची बायको युरोपला परि निघाली. माझेकडे काही ददिस राहूि अि गािाकडे
काही ददिस राहूि िी पुन्हा युरोपला जाणार होिी. अि मग िे दोघे कामाच्या रठकाणी
हजर होणार होिे. निचे निमाि राखी पौर्सणमेच्या दुसर्या ददिशीचे होिे. िी आदल्या
ददिशी माझेकडे मुांबईि आली. ददिसभर खरे दी के ली. नििे एक दोि रठकाणी राख्या
खरे दीसाठी ककमिी निचारल्या, पण महाग िाटल्यािे घेिल्या िाहीि. (िाशीचे मॉल दकत्त्ती
महाग!) मीही गुपचुप एक नगफ्ट खरे दी के ले. खुप महाग िहहिे, पण निला छाि काही येईल
असे होिे! चांपी िे सुचिले होिे. ... सांध्याकाळी घरी आलो, मला िाटले िी आिा राखी
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बाांधेल. पण िाही...... िी निसरली! मग मीच निला नगफ्ट ददले, पण िी म्हणाली दक लगेज
जास्ि झालेय, िको! निला कळलेच िाही, दक हे मी युरोपाि जाणार्या मैत्रीणीला देि िाही
िर, रिाबांधिानिनमत्त एका (मािलेल्या) बनहणीला देिोय! ..... िािेसांबांध बहुदा निसरली
होिी! सांध्याकाळी निला निमाििळािर पोहचिले, अि मग मी चांपीजिळ बोललो, दक
आज नििे मला दुखािले! भािाला निसरली! रिाबांधिच्या ददिशी इथे असूिही राखी
बाांधली िाही!
मग मी ररलायन्सचा राजीिामा ददला.... निदकटे काढली.....! बायकोला अि
घरच्याांिा समजािले दक एक िषड थोडा त्रास होईल पण मग सिड ठीक होईल. पण- ककिुलेदकि- परां िु- अि, अि अि... माििीय परम नमत्राचा मेल आला दक, िो माझ्या साहेबाकडे
जाणार िाही, त्याला दुसरीकडे जास्ि पगाराची पोनझशि नमळाली आहे. आिा मी
एकट्यािेच जािे! त्यािे अि त्याच्या बायकोिे दुसरीकडील पोनझशिचे नहहसा नमळिले
आहेि अि िे निकडे जाणार आहेि! .......झाले, आमचे हाि पायच गळाले..... जे िको िेच
पुन्हा...... एकटेपण! (बायकोला लगेच िेिा येणार िहहिे, िांिर प्रयत् करािे लागणार होिे.
सहा मनहिे िे एक िषे लागु शकि होिे! पोनझशि ३ िषाडची होिी, कायम पण होऊ शकि
होिी!.....)
नमत्राला खुप निििणी के ली...... पण नमत्रािे मग, त्या दुसर्या पोनझशिला पैसे कसे
जास्ि नमळणार आहेि िे मला साांनगिले, पटिायला बनघिले. पण मग, नजथे खचड जास्ि
निथेच पगार जास्ि हे सुत्र त्याला समजािले. त्याला जया ििीि शहराि पोनझशि होिी, िे
युरोपािले महाग शहराांपैकी एक आहे हेही समजािले. पण मग, िो बायकोला लगेच िेिा
येईल या पॉइां टिे अडू ि बसला.....अि आम्हा दोघाांिा एकाच लॅब मध्ये काम करायला
नमळणार, या सुरुिािीला मला पोनझशि अॅक्शेप्ट करायला लाििािा िापरलेल्या
इमोशिल िाक्याचा त्याला निसर पडला..... असो असो.
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त्यािे अचािक िकार देऊि, मला जो धक्का ददला िो अिणडिीय होिा... पण मला
इलाज िहहिा. भारिािली िोकरी सोडू ि मी निमािाची निदकटे काढू ि बसलो होिो.
शेिटी, पत्थर पे ददल रखके , बायकोला साश्रु ियिाांिी निरोप देऊि मी युरोपाला गेलो.
(अगदी, इनमग्रेशिच्या टेबलािर नशक्का मारे स्िोिर काचेिूि बायको कडे बघि होिो!
अिरशः बायकोच्या डोळ्याि पाणी पाहूि, मि नपळिटले होिे. पण पररनस्थिी अशी झाली
होिी, दक जाण्यािाचूि पयाडय िहहिा!) पण युरोपाि रटकलो िाही. िब्येि अि मािनसक
नस्थिी ढासळली अि चार मनहन्यािच परि आलो. चार मनहन्याि ४०० युरो फोििर खचड
झाले हा भाग िेगळा! पण निथे के लेल्या कामािर एक ररसचड पेपर नमळाला! हेही िसे
थोडके !
अथाडि, पुढे नमत्रालाही ििीि रठकाणी गेल्यािर एकाच मनहन्याि बायकोला पुन्हा
भारिाि पाठिािे लागले, कारण िब्बल दहा िषाडिांिर त्याांिा गुड न्युज होिी! पण त्या
देशाि निला लगेच प्रेग्नांसी बेनिदफट नमळू शकले िाही... मेडीकल इां न्स्युरांसला एक िषे िेठटग
टाईम िांिर प्रेग्नांसी बेनिफीट देिाि. जर सोशल नसक्युरीटी असेल िर मग लगेच बेनिदफट
नमळिाि. ..... अि आज दोि िषाडिांिरही त्याला त्याच्या बायकोला युरोपाि िेिा आले
िाही! प्रेग्नांसी अि लहाि बाळाचे सांगोपि याि ही इकडे अि िो निकडे असे झाले! त्याला
लिकर भारिाि यायचे िाही, 'युरो' मध्ये कमिायची सिय सुटि िाही.... मला
फसिल्याची नशिा त्याांिा नमळाली असे समजुि मी आिांदी होऊ शकिो, पण िाही, असे
एकमेकाांपासूि दूर राहणे कधीही िाईट! देि करो अि त्याांिा लिकरच एकाच रठकाणी
एकत्र रहायला नमळो!
***
पुढे नडसेंबर २००८ ला परि भारिाि आलो. िोिर ऑस्रेनलयि प्रोफे सर िे बोलािणे
धाडले होिे! पण त्या नहहसाि ६ मनहिे िाया गेल.े नडसेंबर २००८ िे जुि २००९ हे सहा
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मनहिे बेकार रानहलो... निसा ची कागदे जमिणे अि अजड करणे.......जे िको िेच पुन्हा
पुन्हा करािे लागले! पैसेही सांपि आले होिे. युरोपाला जाऊि येण्यािच (निमाि प्रिास अि
पाच मनहिे बेकारी ) निथली के लेली कमाई सांपली होिी! भारिाि िोकरी नमळणे अिघड
होिे, कारण मी पोस्ट डॉक मध्येच सोडली होिी. ररलायन्स ची िोकरी १२ मनहन्यािच
सोडली होिी. माझी िकड नहस्टरी खराब झाली होिी! (सुदि
ै ािे ऑस्रेनलयि प्रोफे सर, जो दक
माझा खुप जुिा नमत्रही आहे, त्याला हे सगळे मानहिी होिे, त्यामुळे त्यािेच धीर ददला. अि
आज मी, चांपी अि ... एकत्र राहि आहोि!)...... मग एका नमत्राकडू ि पैसे ऊसिे घेिले, अि
आमचे दोघाांचे ऑस्रेनलयाचे निदकट काढले! एका मनहन्यािे इथूि त्याचे पैसे परि के ले!
****
आज जिळपास एक िषाडिांिर जेंहहा हा सगळा निचार करिो...िेंहहा असे िाटिे,
१) नमत्रािर भरोसा ठे ऊि जर भारिािील िोकरी सोडली िसिी, िर भारिाि बढिी
नमळाली असिी. ग्रुप नलडर झालो असिो.
२) गािाकडे भारिािच दुधाच्या धांद्याि अजूि िाढ करिा आली असिी. दुसरा धांदा,
पिी- उसाचे गुहाडळ, चालू करिा आले असिे.
३) भारिाि असिािा बाळ झाले असिे. अि आिा इथे एकट्यािे/दुकट्यािे बाळाचे
करिािा आमचे जे हाल होि आहेि, होणार आहेि, िे झाले िसिे. चांपीला अगदीच एकटे
पडल्यासारखे झाले िसिे! (दोघाांच्या आई इिक्या ियस्कर आहेि, दक त्याांिा इथे येणे शक्य
िाही. चांपी िे मला एकट्याला इथे सोडू ि परि जायला िकार ददला. अि बनहणी अि
िनहिी पण येणे अिघड आहे. निथे गािी अडचण!)
***
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या दुघडटिेला सुरुिाि होउि दोि िषे झाल्यािांिर, आज त्या नमत्राची अि त्याच्या
बायकोची प्रचांड आठिण येिे आहे!
पण यािूि काही नशकणार का?....... िाही, कारण दुनियादारी हा आमचा धमड आहे,
िो आम्ही पाळणारच! हम कभी िही सुधरें ग!े

ई सानहत्य प्रनिष्ठाि

www.esahity.com

निळ्या क्षिनिजाची हाक

डॉ. भारि करडक

Spain Diary

Spain
MARCH 22, 2006
स्पेिच्या राजदकय इनिहासाि आजचा ददिस ठळक पणे िोन्दला जाईल. गेली ४० िषे
जया दहशििाद्याांिी दकमाि १००० लोकाांचे प्राण घेिले अि प्रचांड नित्तहािी के ली त्याांिी
आज जाहीरररत्या शस्त्रे खाली ठे िि असल्याची घोषणा के ली.
हे िसे अचािकच घडले. गेला मनहिाभर या ४ राजयाि खांडणी अि स्फ़ोटाांिी धुमाकु ळ
घािला होिा. इथल्या उद्योजकाांकडू ि खांडणी नमळाली िाही िर त्याांच्या व्यािसानयक
जागाांमध्ये बॉम्ब्स्फ़ोट घडि होिे. अि आज अचािक त्या दहशििाद्याांिी TV िरील थेट
प्रिेपणाि शाांििेच्या मागाडिर येण्याचे जाहीर के ले. त्याांच्या पत्रपररषदेि कधी िहहे िो
स्पेिचा राष्ट्रध्िज बाजुला ठे िलेला होिा, जो आजिर मी िो दकत्येकदा शहरािील रस्त्याांिर
जळिािा पाहीला, िे लोक स्पेिच्या national TV ला थेट मुलाखि देि होिे!!!
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शहराचे महपौर अि राजयाचे मुख्यमांत्री याांिी िर शॅम्पेि फ़ोडू ि आिांद साजरा के ला.
पण right wing िाली popular party याला काय उत्तर देिे िे पाहणे रां जक ठरे ल!

द्वेष अि चहसेिे कायड नसनद्धस जाि िाही हे त्याांिा समजले, िसे आपल्या देशािील
काही लोकाांिा समजले िर दकिी बरे होइल!!!

----

APRIL 10, 2006
काल बिगरिाडी पानहला.

माझे िडील मुख्याध्यापक असल्यािे त्याांचा बदलीच्या निनमत्तिे अिेक गािे अि
आसपासच्या िाड्ा िस्त्यािर जाणे होि असे. या नचत्रपटािील अिेक व्यक्तीरे खा प्रत्यि
पानहल्या आहेि, अिेक प्रसांग असे आहेि दक जे मी अिुभिले आहेि, असे राहूि राहूि िाटि
होिे.

मी आई बद्दल नलनहले िेंहहा मला Itsme िी ’आम्ही अि आमचा बाप’ हे पुस्िक
िाचायला सुचिले होिे. त्यािांिर देशाि जाणे झाले, पण पुस्िक िाचायचा योग आला
िाही. पण हा नचत्रपट पानहल्यािर मात्र माझ्या जुन्या आठिणी जाग्या झाल्याि.
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िेळ नमळाला दक नलनहिोच

औंधच्या राजयाांचा प्रजानहिदि असा लौदकक होिा, पण या नचत्रपटाच्या शेिटािे
मात्र त्या समजाला थोडा धक्का बसला. अजूि माहीिी नमळिािी लागेल.

शुक्रिारी Mother Teresa de Calcutta हा spanish भाषेिला नचत्रपट दाखिला
गेला. छाि िाटले.

---------

APRIL 12, 2006
Foreign Investors िी पैसा काढू ि घेिला िर market पुन्हा कोसळणार का?

हे साांगायला कु णा अथडिज्ञाची गरज आहे असे मला िाटि िाही.

एकू णच आपल्याकडे जी बुम झालेली आहे, िे म्हांजे शरीराची प्रमाणबद्ध िाढ ि होिा
शरीराला आलेली सुज आहे असे िाटिे.
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देशाची growth ही स्ियांपूणि
ड ेिूि असािी. परक्या भाांडिलािर दकिी अिलांबूि
रहायचे हे ठरले पाहीजे. भाांडिलदार लोकाांिा देशाच्या सीमा िसिाि. आज भारिाि सोयी
अि स्िस्ि मजुर आहेि म्हणूि िे भारिाि गुांििणुक करीि आहेि, उद्या दुसर्या कु ठल्या
देशािे या सोयी ददल्या दक गेले निकडे.

पण सामान्य माणसाचा उद्देश हा के िळ त्याच्या एकट्याचे जीििकालाि खुप सुख
उपभोगािे असेच असिे. त्यामुळे िो फ़ार पुढचा निचार कररि िाही.

उदाहरण द्यायचे झाले िर
Olympic games host citiesचे देिा येईल. जया जया रठकाणी या games
होिाि, त्या शहराि काही काळापुरिे व्यिसायाि बुम येिे, पण िांिर मात्र त्या शहराची
अथडव्यिस्था पुरी नबघडू ि जािे. उभा के लेला डोलारा साांभाळण्याची कु िि राहि िाही.
कारण कायम स्िरुपी उत्पन्नाचे साधिच हािाशी िसिे.

देशाचे िेिृत्ि करणार्याांिी या बाबी लिाि घेिल्या पाहीजेि. सामान्याांचे जाऊ द्या
पण िेत्याांिी दकमाि २५ िे ५० िषे पुढचा निचार के ला पाहीजे. िर िे दूरदृष्टी असणारे
िेिृत्ि माििा येईल.
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APRIL 14, 2006
काल लॅब मधील एका सहकार्यासोबि फ़्रान्सच्या hossegor गािामध्ये एका िार्सषक
खरे दी महोत्सिाला गेलो होिो. दर िषी ईस्टरच्या सुटी मध्ये इथे हा महोत्सि भरिो.
सुट्टीचा हांगाम असल्यािे ७५ दक.मी. अांिर जायला िब्बल २ िास िेळ लागला.

कपड्ाची २० िे २५ िेगिेगळ्या कां पन्याांची दुकािे अगदी ओसांडूि गेली होिी. त्याला
जोडू िच sports articles चीही खुप सारी दालिे होिी.

सगळ्या स्पेि अि फ़्रान्स मधली पोरे अि पोरी निथे आलीि दक काय असी शांका मला
आली. दालिाांमध्ये जाण्यासाठी काही रठकाणी िब्बल दोि दोि िास राांगा लागल्या होत्या.
िी रठकाणे सोडू ि मी अि सहकारी बाकी सगळी दालिे धुांडाळू ि आलो. माझा खरे दीचा
उद्देश िहहिा नखशाि पैसेच िहहिे पण सहज दफ़रायला ( निथला समुद्र दकिारा खुप सही
आहे) म्हणूि गेलो होिो. म्हणूि काही िोन्दी....
१) कु ठल्याही कपड्ािर made in US or Europe ददसले िाही. निक्रीला ठे िलेले
सगळे कपडे Made in Brazil, Vietanam, Indonesia, China, Thiland, Shri
Lanka, Pakistan, Malysia, etc.
२)निथली दुकािे एकाच मोठ्या दालिाि ि ठे ििा १०० िे २०० मीटरच्या अांिरािर
निखुरलेली ठे िली होिी. अि आग प्रनिबांधक यांत्रणी ची जाणिण्या इिपि सोय के लेली
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होिी. अथाडि निक्री प्रनिनिधी असणार्या smokers िी मात्र दालिाच्या प्रिेश िा exit
जिळ जािूि नसगारे टी फ़ुां कण्याचे कायड के लेच! ( हे मीरि दुघडटिेच्या पाश्वडभुमीिर )
३)गडबड होऊ िये म्हणूि प्रत्येक कां पिीचे स्ििःचे सुरिा रिक अि त्यािा मदिीला
स्थानिक पोलीस.
एक िीट िेटके सांयोजि असलेला मोठा मेळािा अिुभिायला नमळाला!

----

APRIL 15, 2006
श्री ददिेश कृ पेकरुि काल िीि िाटके पाहिा आली

रणाांगण : सद्य नस्थिीिही माजलेल्या दुहीमुळे या िाटकािील सांिाद अगदी
काळजाचा ठाि घेिाि.

¨ ददल्लीच्या त्या जालीम िख्िािर मराठ्याांचां बुड एकदा िरी टेकु द्या की ¨

आपण इनिहासापासूि काहीच नशकि िाही का? एब्राहीम गारद्याचा िो अिृप्त आत्मा
अजूिही महाराष्ट्रदेशी सांदश
े घेऊि आलेला ददसि िाही!
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सखाराम बाईंडर : सखारामला चांपी ची ित्िां पेलिली िाहीि. िेहमी खरा िागणारा
सखाराम शेिटी मात्र ईिर सामान्य लोकाांसारखाच िागला. पापनभरु िाटणारी लक्ष्मी
शेिटी खलिानयका िाटली!

आिांद ओिरी : िुकारामाच्या भािाचां मिोगि, एकदम छाि िाटिां हा एकपात्री प्रयोग
पाहिािा!

-------------

APRIL 18, 2006
गेल्या चार ददिसाच्या सुटी मध्यी स्पेिच्या रस्िे अपघािाि १०८ लोक मरण पािले!
अमयाडद िेग, दारु नपऊि िाहि चालिणे अि नििापरिािा िाहि चालिणे याांचा एकत्रीि
पररणाम.
मागील िषीही याच सुटीि १०५ लोक मरण पािल्या ची माहीिी ददली जाि होिी.
िसे प्रत्येक िीकें डला इथे १० िे १५ लोक िाहि अपघािाि जािािच!
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अपघािाला पररस्थीिी जबाबदार आहे, िाहि चालक िाही, असा कायदा इथे आहे.
त्यामुळे िाहि चालकािे दकिीही मोठा अपघाि घडिला िरी िो िुरुांगाि जाि िाहे, िर
के िळ त्याचा परिािा काही काळासाठी रद्द होिो! अि त्याला जुजबी दांड होिो. इथे आिा
िे कायद्याि बदल करण्याचा निचार करि आहेि.

िुकिाच फ़्रान्स मधील होसेगर गािाला जािािा नमत्रा सोबि अपघािाचा निषय
निघाला होिा. त्याला म्हटलो, दक इथे िाहिे उत्तम आहेि, रस्िे उत्तम आहेि मग अपघाि
का होिाि? मला िर शांका आहे दक इथले लोक चाांगले िाहीि??

अि त्यािर त्याचे उत्तर होिे ... हो! इथले लोक चाांगले िाहीि.

----------MAY 03, 2006
शेिटी प्रमोद महाजि याांच्या िर मृत्यु िे जय नमळिला.........

आजिर भारिािील अिेक िरुण िेिे, ऐि उमेदीच्या काळाि काळाच्या पडद्याआड
गेले आहेि. एक लढिय्या सैनिक ियार करण्यासाठी दकिी िेळ अि पैसा खचड होिो, याची
जयाांिा समज आहे, त्याांिा असा एक लढिय्या सेिापिी गेल्यािर दकिी िुकसाि झाले असेल
याचा अांदाज येईल.
ई सानहत्य प्रनिष्ठाि
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प्रमोद महाजिाांचा पररचय अि किुडत्ि यािर आिा माध्यमाांिूि खुप काही नलहीले
बोलले जाईल. त्याांच्या कामाच्या पद्धिीचा हा एक िेगळा अिुभि!

िगर नजल्यािील कोपरगाि ची आठ दहा लोक ददल्लीला कामानिनमत्त सुमो गाडी
घेऊि गेले होिे. ददल्ली मध्ये दफ़रिािा एका रठकाणी त्याांच्या गाडीला अपघाि झाला. अि
पोलीसाांिी गाडी जप्त के ली अि याांिा स्टेशिमध्ये बसिूि ठे िले. इिक्या दूर प्रदेशाि काय
करािे अि कोणाला भेटािे हे ि समजल्यािे लोक भाांबािले होिे. कोपरगािचे एक गृहस्थ
भाजपाचे राजय सभेचे खासदार आहेि. िे काही काळ भाजपाचे प्रदेशाध्यिही होिे. िर
अपघािग्रस्ि गाडीिील एका िे मग त्याांिा फ़ोि के ला. पण त्या खासदार गृहस्थािे ओळख
दाखिायचे िाकारले.

मग सहजच एकािे श्री. प्रमोद महाजिाांिा फ़ोि के ला, अि पररनस्थिी साांनगिली.
त्यािर, श्री. महाजि याांिी िात्काळ त्या पोलीस अनधकार्याशी बोलूि कोपरगािच्या या
लोकाांची सुटका करिली. अि यापुढह
े ी काही झाले, िर मला अथिा माझ्या कायाडलयाला
कळिा असा शब्दही ददला!

िेिा जेंहहा मोठा होिो, िेंहहा िो एका पिाचा असू शकि िाही. श्री. महाजि याांच्या
जाण्यािे त्याांच्या पिाचेच िहहे िर राजयाचे अि देशाचांही िुकसाि झाले आहे.
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अश्या िेत्याला अखेरचा सलाम!!!

-----------

MAY 10, 2006
आज के िकीचे मेल आले!!! निचे मेल आले हे पाहिाच आज चाांगली बािमी नमळणार.
YESS निचे लग्न ठरले!

िी पुण्याि LAW नशकि होिी. मागील िषी भारि भेटीि िी ची भेट झाली होिी,
िेंहहा मेल आय डी ची देिाणघेिाण झाली. अि आज मेल आले, िेंहहाच समजले.........
YESS!!!

के िकी, माझी DEBATING ची पाटडिर. M.SC. ला असिािा आम्ही दोघाांिी खुप
सारी बनिसे चजकली. एक िेळ अशी आली, दक आमच्या प्राचायाांच्या के बीि मधे चषक
ठे िायला जागा िाही म्हणूि आिा स्पधाड बांद करा असा सल्ला प्राचायाांिी ददला

माझ्या सारखा गबाळ्या पाटडिरची नििे दोि िषे खुपच काळजी घेिली!!
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निचा HERO, जो दक सध्या E-TV मधे नििेदक आहे. त्याची अि हीची
DEBETINGच्या निनमत्तािेच झालेली ओळख आहे! पोराचा आिाज सही होिा, पुणेरी
आहे हे निषेश! लग्न जर िे LIVE दाखिणार असिील, िर मला पहायला निसरु िका !

-----------------

दद. १६ नडसेंबर २००६
पूल(् POOL )
माझा एक लॅब मेट, िोच जो मला घोडेस्िारीला घेऊि गेला होिा, िो दररोज कॅ न्टीि
मध्ये माझ्या सोबिच जेिण घेिो. िो जेििािा फ़ारच िेगािे जेिण करिो. मी त्याला
अिेकदा इिके फ़ास्ट का जेििो िे निचारि असिो. ( बाकीच्याांची First plate सांपिच
असिे दक िो जेिण सांपिूि मोकळा!!) त्यािर िो, ¨ िु एक ददिस माझ्या घरी जेिायला ये
मग िुला समजेल ¨ असे म्हणि असे. खुप ददिसाच्या प्लॅचिग िांिर काल त्याच्या घरी
जेिायला जाण्याचा योग आला. िो, त्याची गलड फ़्रेंड, त्याचा जुळा भाउ, अजूि एक मोठा
भाउ त्याची आजी िय िषे ९५ फ़क्त!!! अगदी टु णटु णीि हे म्हािारी. प्रकृ िी पाहूि अांदाज
करायला साांनगिले िर कु णी ७०च्या पुढे िय आहे असे म्हणणार िाही. स्ििःची सगळी
कामे स्ििः करायला सिम आहे.) अि त्याचे आई बाबा, असे ८ जण होिो.
मी त्याांिा जमडिीहूि आणलेले नलज्जि पापडचा िमुिा िेला होिा. िेलाि िळलेले
पापड त्याांिी जानहरािीिील सश्याप्रमाणेच मटकािले! जेिणाच्या टेबलािर सगळे
बसल्यािर, त्यािे अगोदर मला हिे िे िाटाि िाढू ि ददले अि मला म्हणे दक आिा गांमि
बघ! पुढच्याच िणाला त्या लोकाांिी इिक्या स्पीड िे जेिण सुरु के ले दक मला काही
ई सानहत्य प्रनिष्ठाि
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कळायच्या आि सगळ्या अन्नाचा फ़डशा पाडला. इिके सगळे मासे, prawns , सलाड,
आईसक्रीम, के क, इ.ई सगळे चट्टा मट्टा त्याि िी म्हािारी आज्जी पण मागे िहहिी! मग िो
मला म्हणाला दक ¨ बघ, मी जर हळु हळु जेिलो ि इथे मला उपाशीच रहािे लागले.
त्यामुळे मला िेगािे जेिायची सिय आहे! ¨
जेिल्यािर स्पॅनिश प्रथेप्रमाणे फ़क्त् ) त्याची आजी दुपारच्या िामकु िीला निघूि गेली.
त्याचे भाउ अि आई िनडलाांशी गप्पा सुरु झाल्या. त्याचे आई िनडल आज पयडन्ि, मॉस्को,
नबचजग,रोम, प्राग, नहहएिा, इस्िांबुल, कै रो, मोरोक्को, न्युयोकड अश्या मोठ्या शहराांिा भेटी
देउि आलेले आहे! मग त्याांिी जपूि ठे िलेले अल्बम अि माहीिी पुस्िके चाळली! अगदी
िल्ली हेि दोघे पण. कलासक्त प्राणी. घरािील सगळ्याांची पेंनसल / रां ग िापरूि पोरेट
काढू ि आणली अि चभिी िर लािलेली आहेि. देशो देशीच्या कलाकु सरीच्या असांख्य िस्िु
प्रिासाि गोळा के लेल्या आहेि अि आिा अशी पररनस्थिी आहे दक घराि अिरश पाय
ठे िायला जागा िाहीये. आम्ही जेिायला बसलेलो िे टेबल पण फ़ोचल्डगचे होिे म्हणूि त्या
एहढ्याश्या खोलीि ८ जण बसु शकले, अि जेिल्यािर जेंहहा टेबलाची घडी के ली मी िर
चाटच एकदम, त्याचा अगदी छोटा स्टु ल झाला त्यािर पण मग काही शो नपसेस ठे िली
गेली! कमीि कमी जागेि एिढा पसारा पाहण्याची माझी नह िशी दुमीळच सांधी होिी.
मग िो नमत्र अि त्याची गलड फ़्रेंड िे मला आपण बाहेर समुद्रािर जाणार आहोि असे
साांनगिले. रस्त्यािे जािािा मला म्हणे दक एक सरप्राईज द्यायचे आहे, अि मग आम्ही एका
बार मध्ये गेलो. निथे िळमजल्यािर काही लोक चक्क pool जो दक स्नुकर अि नबनलयर्डसड
सारखाच खेळ आहे) िो खेळि होिी. गीि सेठी अि मायके ल परे राला टीिी िर दकत्येकदा
नबनलयर्डसड खेळिािा पानहले आहे. पण स्िि खेळण्याची ही पनहलीच िेळ होिी. (हा मांद
प्रकाशािील पुलबार िहहिा रे भो! मागे आपल्या देशािील काही शहराि मांद प्रकाशािील
पुल खेळाचे फ़ॅ ड भलिेच िाढले होिे. अि लोक येड्ा सारखे पुलच्या मागे लागले होिे!
जाणकाराांिा मानहिी असेलच्
ई सानहत्य प्रनिष्ठाि
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पाांढरा बॉल अि दोि खेळाडु असा हा डाि. कॅ रम सारखाच प्रकार, फ़क्ट स्रायकर हािािे
मारन्या ऐिजी काठी िे मारायचा हे! इथे मी अि िो नमत्र असा एक सांघ अि त्याची गलड
फ़्रेंड दुसरा सांघ असे निभागलो. त्याांिा दोघांिाही हा खेळ मानहि असल्यािे जर कु णी जास्ि
स्कोर कररि असेल िर एकमेकाांचे लि निचलीि करण्याचे हर एक प्रयास के ले गेल.े (
Everything is fair in

.. असो!) त्याच्या मैत्रीणी िे त्याला इिके नपडले दक त्याला

स्कोर कररिािा काही िेमच लागेिा. लहाणपणी गोट्या खेळायचा प्रचांड अिुभि असूिही
इथे मला काही येईच िा, अि मग आम्ही दोन्ही गेम हरलो.
मग आम्ही िीघे समुद्रािर गेलो अि बराच िेळ भटकलो. अजूि काही लॅब मेट भेटले.
पुन्हा भटकलो अि रात्री हा िृत्ताांि नलहूि मगच झोपी गेलो!

---------------

Thursday, December 08, 2005 - 10:49 am:
काल सांध्याकाळी टीहही िर सहारा िाळिांटािील जया प्रदेशािर मोरोक्को देशािे
अनिक्रमण के ले आहे त्या प्रदेशािील लोकाांिर डॉक्युमेंटरी दाखिली. स्पॅनिश भाषेि
असल्यािे बरे चसे सांदभड िीट समजले िाहीि. पण मोरोक्को राजिटीिे या दुबडल जििेला
त्याांच्या मुळ प्रदेशािूि हुसकािूि देउि िो भाग िाब्याि घेिला अि आज िे लोक सहारा
िाळिांटाच्या आिील भागाि दकिी कष्टप्रद जीिि जगिाहेि िे दाखिले. त्या उरलेल्या
भुभागाचे िरी मोरोक्को कडू ि रिण हहािे म्हणूि त्याांिी जे सैन्य उभारले आहे िे अजूिही
मोरोक्कोच्या अि निसगाडच्या आक्रमणाला बळी पडिेच आहे... अि हे सगळे निस्थानपि
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आिा युिो अि मुख्यिः स्पेिच्या आर्सथक मदिीिरच जगि आहेि. अगदी रोजच्या
जीििािश्यक बाबीही या लोकाांिा दुसर्याांकडू ि मदि रुपािेच नमळिाि.
या लोकाांचे असले हाल अपेष्टाांचे जीणे पानहले दक आपण स्ििः दकिी भाग्यिाि
आहोि असेच िाटल्यानशिाय राहि िाही!
...

हा हहेनिसचा रे नस्परे शि नब्रज आहे. कोटड अि जेलला जोडणारा. फ़ाशी ददल्या
जाणार्या कै द्याांिा इथूि िेले जाि असे म्हणूि त्याला शेिटचा श्वास घेणारा पूल असे म्हटले
जािे!

-------------

Thursday, February 16, 2006 - 2:01 pm:
काल सांध्याकाळी खास निमािािे श्री ददिेश याांिी पाठिलेला बहुचर्सचि ’युिा”
नचत्रपट मी रात्रीच पाहीला. शेिट जरी सुखदायक के ला असला िरी नचत्रपट छाि आहे.
अनभषेक डािखुरा आहे हे पाहूि आमचे डािखुरे मि भरूि आले. त्याच्या सोबि िी गळ्याि
कायिरी अडकलेली राणी का होिी? असो.
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आमच्या नजल्यािही असे काही प्रकार घडले आहेि. श्री बबिराि पाचपुिे, श्री.
भािुदास मुरकु टे, श्री. यशिांिराि गडाख अि िांिर श्री. िुकाराम गडाख हे त्याांच्या पनहल्या
नििडणुका लोकिगडणीिूि लढले. गेल्या निधािसभा नििडणुकीला आमच्या िालुक्यािील
श्री. निठ्ठलराि लांघे हे अयशस्िी ठरलेले उमेदिार लोकिगडणीिूिच लढले होिे. अथाडि आज
हे सिड जण प्रस्थानपि राजकारणी झालेले असल्यािे त्याांची उदाहरणे आिा out dated
झाली आहेि.

सािारा / साांगली भागाि श्री राजु शेट्टी िािाचे आमदार मात्र अजूिही सामान्य
लोकाांिूि िगडणी करूि नििडणुका चजकिाि हे अनभिांदिीय आहे.

चाांगला नचत्रपट दाखिल्याबद्दल श्री ददिेश याांचे आभार!

--------------

Thursday, February 23, 2006 - 5:30 pm:
चॅनम्पयन्स नलग ची एक मॅच काल पहायला नमळाली. (चेल्सा इां ग्लांड् निरुद्ध
बार्ससलोिा स्पेि.) दोन्ही बलाढ्य टीम. निशेष म्हांजे, स्कोअर जेंहहा 1-1 होिा त्यािेळी िे
दोन्ही गोल हे त्या टीम िे स्कोअर के लेले self goal होिे. आधी बारसाचा नडफ़ें डर िे चुकूि
स्ििःच्याच टीम िर गोल के ला अि मग चेल्साच्या कॅ प्टि टेरर िे कोिडर अडििािा
स्ििःच्याच टीम िर गोल के ला...
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शेिटच्या काही नमिीटाि, बासाडच्या सॅन्युअल इटो जो दक गेली िीि िषे आफ़्रीके चा
बेस्ट प्लेयर आहे! एका उत्कृ ष्ट हेडर िे गोल के ला......
निकाल : बासाड निजयी, २ नि. १
थोड्ा िेळािे निचाराि पडलो, दक फ़ु टबॉल मध्ये पायािे चेंडु मारािा असा साधारण
समज असिािा लोक डोक्यािे हेडर मारुिही गोल करु शकिाि. म्हांजे पाया पासूि िे
डोक्या पयांि या खेळाची व्याप्ती िाढिली गेली आहे!

-------------

२८ फ़े ब्रुिारी २००६
आज आमच्या निद्यापीठा मध्ये Cambridge Univeristyच्या Prof. Peter
Lawrence याांचे Why we do science? िर व्याख्याि झाले. २८ फ़े ब १९५३ हा
िैज्ञानिक िेत्रािील अत्यांि महत्िाच्या अश्या DNA Structure discoveryचा! त्या िेळी
दक्रक अि िॅटसि या जोडी िे लािलेला शोध अि त्यािेळी त्याांिा झालेला आिांद, त्याांिी
साजरी के लेली पनहली पाटी, नज दक कें नब्रज समोरच्या एका पब मध्ये के ली गेली िो पब!
याची एक नहहनडओ दफ़ल्मही दाखिली गेली.

प्रो. लॉरे न्स याांिी असे मि व्यक्त के ले, दक, एखादा सांशोधक जेंहहा एखादा शोध
लाििो, िो िण त्या पासूि कु णीही नहरािूि घेउ शकि िाही. त्या िणाचा आिांद हा फ़क्त
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त्याचाच! िांिर कदानचि त्या यशाचे श्रेय दुसर्या कु णाला नमळे ल, त्यािूि कु णी िेगळाच
एखादा पैसे कमािेल. पण शोधाचा आिांद मात्र िेगळाच!

आज publicationच्या दृष्टीिे के ल्या जाणार्या बाजारु सांशोधिालाही त्याांिी निरोध
के ला. नजथे उजेड आहे निथेच लोक सांशोधि करिाि, हे योग्य िाही, जया िेत्राि अजूि खुप
काम करणे बाकी आहे, निकडे लोक लि देि िाहीि अशी खांि बोलूि दखिली. सांशोधिाचा
निषय हा के िळ त्या कालखांडािील समस्याांपुरिा मयाडददि ि ठे ििा पुढील दकत्येक दशके ,
शिके उपयुक्त ठरे ल असे िेत्र नििडले जािे.

त्याांच्या िैयक्तीक सांशोधिाची कथाही साांगीिली. पनहले ६ िषे त्याांचा सांशोधिाला
एकाही निद्यापीठाकडू ि मागणी येउ शकली िाही, अशी आठिण साांनगिली.

एकू णच, सध्याच्या publication and commercial अश्या cheap research
interest ठे िणार्याांबद्दद्दल चीड व्यक्त के ली.
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िाचि हा एक चाांगला टाईमपास आहेआपण िाचि असिो .पण िो के िळ टाईमपास िाही .
पुस्िकाांिले शब्द आपले नछन्नी हिोड्ाचे काम चोख बजािि .िेहहा आपण घडिही असिो
त्यामुळे .असिाि िाचि करणारा समाज आनण निहिळ पोटाथी समाज याांच्याि फ़रक असिो.
ददसिो. जाणििो.
त्यािूिही शब्द जर मािृभाषेिूि असिील िर त्या नछन्नीला धार येिे. हािोडी जोमदार होिे.
आनण मािृभाषा जर मराठीसारखी भरजरी, िैभिशाली आनण धारदार असेल िर मिािर होणारा
पररणाम आनण सांस्कार अनधकच गडद असिाि. म्हणूि मराठीि िाचि सांस्कृ िी रुजिायची आहे.
िाचिाची आिड जोपासायची आहे. िाचिाची िृत्ती, िाचिाचा छांद फ़ु लिायचा आहे.
एकट्यादुकट्या व्यक्तीि िाही. मराठीच्या कोट्यिधी सािराांि मराठी िाचिाची गोडी निमाडण
करणां आनण त्याचां छांदाि रुपाांिर करणां हे आमचां ध्येय आहे. आनण त्यासाठी माध्यम आहे इां टरिेट.
एक सत्य आहे. अगदी रुस्िमािला रुस्िम िाचक आपलां पनहलां पुस्िक नििामूल्य नमळििो.
कधी घराि पडलेलां. कधी शॆजारूि. कधी िाचिालयािूि. मग जसजशी गोडी लागि जाईल
िसिसां ककमिीची पिाड ि करिा पुस्िक नमळिूि िाचायला लागिो. पण ही गोडी पेरािी,
रुजिािी, जोपासािी लागिे. म्हणूि आम्ही नििामूल्य पुस्िकां दर आठिड्ाला निमाडण करूि
पाठिि असिो. या अनभयािाि आम्हाला लेखकाांचां खुप पाठबळ आहे. अिेक चाांगले चाांगले लेखक
आपली उत्तम दजाडची पुस्िकां आम्हाला नििामूल्य उपलब्ध करूि देिाि. म्हणूि िर आम्ही
आपल्याला उत्कृ ष्ट पुस्िकां नििामूल्य देऊ शकिो. नििामूल्य आहे म्हणूि कानहही साधांसुधां देि
िाही. बाजाराि पैसे देऊिही नमळणार िाहीि अशी भारी पुस्िकां आम्ही नििामूल्य देऊ शकिो िी
के िळ आमच्या लेखकाांच्या कृ पेिे.
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आिा आम्हाला िाचकाांचां पाठबळ हिांय. जयाांिा पुस्िकां िाचायला आिडिाि त्याांचे ई मेल
पत्ते पाठिाच. पण जे सािर असूि, मराठी असूि िाचि िाहीि, ककिा ’मराठी’ िाचि िाहीि
अशाांचे मेल पत्ते आिजूडि पाठिा. अशा दहा लोकाांपैकी एकाला जरी मराठी िाचिाची आिड
लािण्याि आपण यशस्िी झालो िरी िे एक पुढचे पाऊल असणार आहे. म्हणूि ही कळकळीची
नििांिी आहे की आपल्या आजूबाजूच्या दहा ककिा अनधक मराठी सािराांचे ई मेल पत्ते आम्हाला
द्या. या पत्तयाांचा िापर फ़क्त आनण फ़क्त मराठी पुस्िके पाठिण्यासाठी के ला जाईल. त्याचबरोबर
िुम्हाला ई सानहत्य प्रनिष्ठािचे VIP सभासद म्हणूि िोंदले जाईल. ही सेिा पूणडपणे निःशुल्क आहे.
आपल्या पत्राची िाट पहाि आहोि.

धन्यिाद

आपले िम्र

टीम ई सानहत्य प्रनिष्ठाि

ई सानहत्य प्रनिष्ठाि

www.esahity.com

