करके िसखो
इं िजिनअरं गला वेश घेतानाच माया लात आल होत क कॉलेजात जावून
िशकायचा जमाना खरतर आता संपलाय. जगात इं टरनेट आहे, पुयात पाहीजे ते
वक शॉप आहेत आिण मतदान करयाइतक अलही मायाकड आहे;
पण तरीही 'परं परे चा पाईक होयाची पा!ता माया अंगी यावी "हणून मी सदैव
य% करीन' अशी ित&ा लहानपणीच के ली अस(यामुळ मी अॅडिमशन घेतल.
*यातून लहाणपणी शाळे त असताना दरवष- िनयमीत भरणा-या िव&ान दशनामुळ
मी तांि!क योगांकड ओढला गेलो होतो. शाळे तले उ*साही िशक, गावातला
लोहारवाडा, गॅरेज-सायकल-हाडवेअर-ऑटोमोबाईल-बॅटरी-गवंडीकाम-शेतीइं िजिनअरं ग असे वेगवेगळे /वसाय करणारे माया घरातले/भावकतले माझे
चुलते, गावातले फटर-मेकॅिनक-भंगारवाले-दुकानदार 3ा सग4यां5या जीवावर
माझी आवड चांगलीच पोसली गेली होती. पुढ पुयात आ(यावर 'आयआयटी
जेईईचा दररोज बारा तास अ7यास' अशा भयंकर संकटांमधेही ही आवड 8टकू न
राहीली होती.
*यामुळ 'शाळा सोडलेले तांि!क लोक' मला जवळचे वाटू लागले. उदा. थॉमस
एडीसन, 9टी:ह जॉ;ज
*यां5या ेमात पडू न मी फ9ट ईयरला असताना 'अमे8रकन एंथुिझयॅझम' ची दीा
घेतली. हा उ*साह दोनेक वष 8टकला. मी भरपूर हायफाय ोजे<ट के ले. पुढ मी वीस
वषाचा झालो, अमे8रका मा! टीनएजरच राहीली.
साधारण याच सुमारास मी िनमाणमधे दाखल झालो. फॉम भरला - पिहला कॅ "प
झाला. काहीतरी नवीन आहे - समाजवादी आहे - दज?दार आहे. एवढच फ@ कळाल.
इकड अमे8रकन Aीमपाठोपाठ इतर सग4या आदशाCची पडझड सुD झाली. एक एक
त*व - मू(य - धम - िवचार कोसळत गेला. मग आधी त*व&ान नंतर जीवशाE नंतर
भौितकशाE वाचत वाचत शेवटी
'हे िवG मोकारच अि9त*वात आहे' या िनHकषापयCत मी पोहचलो.

मग िनमाणचा दुसरा कॅ "प झाला. आ"ही सगळे गडचीरोलीत(या वेगवेग4या गावात
जावून राहीलो. भातलावणीचा मोसम होता *यामुळ गावातून परत आ(यावर
झाले(या चच?त असा एक मुJा आला क 'भातलावणी करणा-यांना पाठदुखीचा !ास
होतो तर *यासाठी काही करता येयील का?.'
कॅ "पवDन आ(यावर मी पाठीला सपोट करणारे काही मेकॅिनझम िडझाईन के ले.
लवकरच अस लात आल क पाठीला सपोट करणार मेकॅिनझम पाठीवर5या
ओयाला पण सपोट करे ल *यामुळ याचा उपयोग भातलावणीपेा हमालांना जा9त
होईल.
आतापयCत माझ कॉलेज संपत आलत. 'पुढ काय?' हा L होताच. तर पुढ िनमाणचा
शेवटचा कॅ "प झाला. ब-याच गोMी 9पM होत गे(या. िनरं जन तोरडमलच वैयि@क
क8रयर ही आिजबातच मह*व देयासारखी गोM नाही अस लात आल. *यापेा
Pकतीतरी जा9त सुंदर गोMी जगात आहेत *या Qजॉय करा/ात, Pकतीतरी आकषक
आ:हानं आहेत तर जरा ितकड हातपाय मारावेत, जे सहज होणारच आहे तेच करत
बसयापेा अिनिSततेवर 9वार होयातली मजा अनुभवावी असं काहीकाही
वाटायला लागल. मग 'हमाल मदत यं!' या Pदशेनी जाव अस मी कॅ "प5या शेवटी
ठरवल.
या उपकरणा5या बेिसक िडझाइनमधे दोन मुTय भाग आहेत लोखंडी पाय आिण
कॅ 8रयर. कॅ 8रयर हे कापडी बे(ट वापDन खांUाना आिण कं बरे ला बांधल जात. जे
काही ओझ असेल ते या कॅ 8रयरवर ठे वल जात. नैसVगक पायांना समांतर असणा-या
लोखंडी पायांच खालच टोक चपलेशेजारी थेट जिमनीवर टेकत तर वरच टोक
कॅ 8रयर5या खाल5या बाजूला टेकत. या रचनेमुळे पाठीवर5या ओयाचा भार
कॅ 8रयर5या मदतीने लोखंडी पायां5या माWयमातून थेट जिमनीवर जातो आिण
*यामुळ मण<यावरचा, खांUांवरचा, गुडXयांवरचा भार कमी होतो.
दोनेक महीने काम के (यावर मी नेहमी माणे कं टाळू न ोजे<ट अधवट सोडला आिण
मुंबईत जॉब करायला लागलो. कदाचीत 'इं िजिनअरं ग संपल ना? मग काय करतोस
सWया?' अस िवचारणा-यांना मी जा9त वैतागलो होतो. मुंबई काही झेपली नाही
आिण मी दोन महीYयात परत पुयात येवून याच ोजे<टवर काम करायला लागलो.

लवकरच िनमाणची 'करके देखो फे लोिशप' सुD झाली. *यामुळ कामात जरा िश9त
आली, माझा संयम वाढला. ते:हापासून मी करके देखो फे लो "हणूनच काम करतोय.
काम करताना कॉलेजमध(या अनेक वाईट सवयZचा !ास :हायला लागला. उदा.
'चलता है।' एखाद होल अधा िमलीमीटर सरकल तरी अस[;ली होत नसायची.
*यामुळ 'िझरो टॉलरYस'ची सवय कDण Xयायला लागली.
हळू हळू उपकरणाची अस[;ली नीट :हायला लागली, मग उपकरण बे(ट वापDन
शरीराला नीट जोडता यायला लागल, मग उपकरण घालून चालता यायला लागल,
मग पाय-या चढता उतरता यायला लाग(या, मग ओझ घेवून चालता यायला लागल,
मग ओझ घेवून चालताना तोल संभाळता यायला लागला, मग चालताना झटका बसू
नये "हणून ऑईल डॅ"पर आले, मग ओयां5या कारानुसार अॅटॅचम[\स आ(या. अजून
सुधारणा चालूच आहेत.
ब-याचदा एखाUा टेP^कल ॉ;लेमवर अडकू न पडायचो. लोकां5या सवयी, लोकांची
मानसीकता असा काही ॉ;लेम असल तर लैच अवघड वाटायच. तस
लहानपणापासूनच मी 9वताला लै `शार समजायचो. इं िजिनयर "हणून 9वताची
लायक िसa करायची पण लै खुमखुमी होती. इथ 9वताची अल-`शारी, लायक
सगळ समजत होत; Pदवसातून चार वेळा!
हे सगळ करत असताना वक शॉपमध(या कामगारांसोबत चांगलीच जवळीक वाढली.
िमळतेत तेवbा पैशात जा9तीत जा9त 9वािभमान आिण नैितकता 8टकवून
ठे वयासाठीची *यांची धडपड बघून मला *यां5याबJल लैच आदर वाटायला
लागला. नायतर मी नारायण मूतcना कारकू न ठरवायचो आिण रतन टाटांना मजदूर.
कामगारां5या सोबत राdन माझा वैयि@क खच थोडाफार कमी झाला आिण क"फट
झोन ब-यापैक ए<सपाYड झाला.
तं!&ानाबJलही माझी काही मतं बनत गेली.
सायकल - मोटारसायकल - कार या *येक टeeयावर तं!&ाना5या ज8टलतेसोबत
वासाचा दजापण ब-यापैक वाढतो; माDती एट हंAेड ते ऑडी आर एट या
टeeयासाठी मेहनत तर खूप Xयावी लागते पण वासाचा दजा 'िततकासा' वाढत

नाही अस लात आल. तर मग इं िजिनअर हणून मी नेमक कु ठ फोकस करायला
पाहीजे हे प हायला लागल.
बाक! तं"#ान ही न$!च चांगली गोय कारण &या'यामुळच माणसाला िवचार
करायला फु रसत िमळाली आिण &या फु रसती'या वेळेतच ही पुढची सगळी मनोरं जन
नगरी उभी राहीली.
एकु णच िवचार करायचा झाला तर /ा िव0ा'या अित&वाला कसला अथ2 नाही,
कसला हेतू नाही हे न$!च खरय. पण मागचे दोनपाच हजार वष2 माणसाची
वतामध7या स8यतेचा िवकास कर9यासाठी जी काही धडपड सु; आहे ती धडपड
आिण ती स8यता मा<या उ&=ांत डो>यांना सुंदर ?दसते हे सु@ा िततकच खरय.
जर उAा /ा BोजेCटमुळ हमालांवर समाजाने लादलेला पाठदुखीचा, गुडघेदख
ु ीचा
"ास कमी झाला Fकं वा जरी नाही झाला तरीही धडपडणा-यां'या &या भ7यामोGा
गदHत मी न$!च वतःला पाJ शके न.
आिण &या सुंदरते'या आकष2णातून हे सगळ घडण खूपच जात नैसMग2क आहे.
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