करके सिखो
आजं िजनऄररंगला प्रवेश घेतानाच माझ्या लक्षात अल होत की कॉलेिात
िावनू जशकायचा िमाना खरतर अता संपलाय. िगात आटं रनेट अहे,
पण्ु यात पाहीिे ते वकक शॉप अहेत अजण मतदान करण्याआतकी
ऄक्कलही
माझ्याकड
अहे;
पण तरीही 'परंपरे चा पाइक होण्याची पात्रता माझ्या ऄगं ी यावी म्हणनू मी
सदैव प्रयत्न करीन' ऄशी प्रजतज्ञा लहानपणीच के ली ऄसल्यामळ
ु मी
ऄॅडजमशन घेतल.
त्यातनू लहाणपणी शाळे त ऄसताना दरवषी जनयमीत भरणा-या जवज्ञान
प्रदशकनामळ
ु मी ताजं त्रक प्रयोगाक
ं ड ओढला गेलो होतो. शाळे तले
ईत्साही जशक्षक, गावातला लोहारवाडा, गॅरेि-सायकल-हाडकवऄ
े रऑटोमोबाइल-बॅटरी-गवडं ीकाम-शेती-आजं िजनऄररंग ऄसे वेगवेगळे
व्यवसाय करणारे माझ्या घरातले/भावकीतले माझे चल
ु ते, गावातले
फीटर-मेकॅजनक-भगं ारवाले-दक
ु ानदार ह्या सगळयांच्या िीवावर माझी
अवड चांगलीच पोसली गेली होती. पढु पण्ु यात अल्यावर
'अयअयटी िेइइचा दररोि बारा तास ऄभ्यास' ऄशा भयंकर
संकटांमधेही ही अवड जटकून राहीली होती.
त्यामळ
ु 'शाळा सोडलेले तांजत्रक लोक' मला िवळचे वाटू लागले. ईदा.
थॉमस
एडीसन,
स्टीव्ह
िॉब्ि
त्यांच्या प्रेमात पडून मी फस्ट इयरला ऄसताना 'ऄमेररकन एथं जु झयॅझम'
ची दीक्षा घेतली. हा ईत्साह दोनेक वषक जटकला. मी भरपरू हायफाय
प्रोिेक्ट के ले. पढु मी वीस वषाकचा झालो, ऄमेररका मात्र टीनएिरच
राहीली.
साधारण याच समु ारास मी जनमाकणमधे दाखल झालो. फॉमक भरला पजहला कॅ म्प झाला. काहीतरी नवीन अहे - समािवादी अहे - दिेदार
अहे. एवढच फक्त कळाल. आकड ऄमेररकन ड्रीमपाठोपाठ आतर सगळया
अदशाांची पडझड सरू
ु झाली. एक एक तत्व - मल्ू य - धमक - जवचार
कोसळत गेला. मग अधी तत्वज्ञान नतं र िीवशास्त्र नतं र भौजतकशास्त्र
वाचत
वाचत
शेवटी
'हे जवश्व मोकारच ऄजस्तत्वात अहे' या जनष्कषाकपयांत मी पोहचलो.

मग जनमाकणचा दसु रा कॅ म्प झाला. अम्ही सगळे गडचीरोलीतल्या वेगवेगळया गावात िावनू राहीलो. भातलावणीचा
मोसम होता त्यामळ
ु गावातनू परत अल्यावर झालेल्या चचेत ऄसा एक मद्दु ा अला की 'भातलावणी करणा-यानं ा
पाठदख
ु ीचा त्रास होतो तर त्यासाठी काही करता येयील का? कॅ म्पवरून अल्यावर मी पाठीला सपोटक करणारे काही
मेकॅजनझम जडझाइन के ले. लवकरच ऄस लक्षात अल की पाठीला सपोटक करणार मेकॅजनझम पाठीवरच्या ओझ्याला
पण सपोटक करे ल त्यामळ
ु याचा ईपयोग भातलावणीपेक्षा हमालानं ा िास्त होइल.
अतापयांत माझ कॉलेि सपं त अलत. 'पढु काय?' हा प्रश्न होताच. तर पढु जनमाकणचा शेवटचा कॅ म्प झाला. ब-याच
गोष्टी स्पष्ट होत गेल्या. जनरंिन तोरडमलच वैयजक्तक कररयर ही अजिबातच महत्व देण्यासारखी गोष्ट नाही ऄस
लक्षात अल. त्यापेक्षा जकतीतरी िास्त संदु र गोष्टी िगात अहेत त्या ऐिं ॉय कराव्यात, जकतीतरी अकषकक अव्हानं
अहेत तर िरा जतकड हातपाय मारावेत, िे सहि होणारच अहे तेच करत बसण्यापेक्षा ऄजनजिततेवर स्वार
होण्यातली मिा ऄनभु वावी ऄसं काहीकाही वाटायला लागल. मग 'हमाल मदत यंत्र' या जदशेनी िाव ऄस मी
कॅ म्पच्या शेवटी ठरवल.
या ईपकरणाच्या बेजसक जडझाआनमधे दोन मख्ु य भाग अहेत लोखडं ी पाय अजण कॅ ररयर. कॅ ररयर हे कापडी बेल्ट
वापरून खांद्याना अजण कंबरे ला बांधल िात. िे काही ओझ ऄसेल ते या कॅ ररयरवर ठे वल िात. नैसजगकक पायांना
समांतर ऄसणा-या लोखडं ी पायांच खालच टोक चपलेशिे ारी थेट िजमनीवर टेकत तर वरच टोक कॅ ररयरच्या
खालच्या बािल
ू ा टेकत. या रचनेमळ
ु े पाठीवरच्या ओझ्याचा भार कॅ ररयरच्या मदतीने लोखडं ी पायाच्ं या माध्यमातनू
थेट िजमनीवर िातो अजण त्यामळ
ु मणक्यावरचा, खांद्यांवरचा, गडु घयांवरचा भार कमी होतो.
दोनेक महीने काम के ल्यावर मी नेहमीप्रमाणे कंटाळून प्रोिेक्ट ऄधकवट सोडला अजण मंबु इत िॉब करायला लागलो.
कदाचीत 'आजं िजनऄररंग संपल ना? मग काय करतोस सध्या?' ऄस जवचारणा-यांना मी िास्त वैतागलो होतो. मबंु इ
काही झेपली नाही अजण मी दोन महीन्यात परत पण्ु यात येवनू याच प्रोिेक्टवर काम करायला लागलो. लवकरच
जनमाकणची 'करके देखो फे लोजशप' सरू
ु झाली. त्यामळ
ु कामात िरा जशस्त अली, माझा संयम वाढला. तेव्हापासनू मी
करके देखो फे लो म्हणनू च काम करतोय.
काम करताना कॉलेिमधल्या ऄनेक वाइट सवयींचा त्रास व्हायला लागला. ईदा. 'चलता है।' एखाद होल ऄधाक
जमलीमीटर सरकल तरी ऄसेंब्ली होत नसायची. त्यामळ
ु 'जझरो टॉलरन्स'ची सवय करूण घयायला लागली.
हळूहळू ईपकरणाची ऄसेंब्ली नीट व्हायला लागली, मग ईपकरण बेल्ट वापरून शरीराला नीट िोडता यायला
लागल, मग ईपकरण घालनू चालता यायला लागल, मग पाय-या चढता ईतरता यायला लागल्या, मग ओझ घेवनू
चालता यायला लागल, मग ओझ घेवनू चालताना तोल संभाळता यायला लागला, मग चालताना झटका बसू नये
म्हणनू ऑइल डॅम्पर अले, मग ओझ्यांच्या प्रकारानसु ार ऄॅटॅचमेंट्स अल्या. ऄिनू सधु ारणा चालचू अहेत.
ब-याचदा एखाद्या टेजक्नकल प्रॉब्लेमवर ऄडकून पडायचो. लोकांच्या सवयी, लोकांची मानसीकता ऄसा काही
प्रॉब्लेम ऄसल तर लैच ऄवघड वाटायच. तस लहानपणापासनू च मी स्वताला लै हुशार समिायचो. आजं िजनयर म्हणनू
स्वताची लायकी जसद्ध करायची पण लै खमु खमु ी होती. आथ स्वताची ऄक्कल-हुशारी, लायकी सगळ समित होत;
जदवसातनू चार वेळा!

हे सगळ करत ऄसताना वकक शॉपमधल्या कामगारांसोबत चांगलीच िवळीक वाढली. जमळतेत तेवढ्या पैशात
िास्तीत िास्त स्वाजभमान अजण नैजतकता जटकवनू ठे वण्यासाठीची त्याच
ं ी धडपड बघनू मला त्यांच्याबद्दल लैच
अदर वाटायला लागला. नायतर मी नारायण मतू ीनं ा कारकून ठरवायचो अजण रतन टाटांना मिदरू . कामगारांच्या
सोबत राहून माझा वैयजक्तक खचक थोडाफार कमी झाला अजण कम्फटक झोन ब-यापैकी एक्सपान्ड झाला.
तत्रं ज्ञानाबद्दलही माझी काही मतं बनत गेली. सायकल - मोटारसायकल - कार या प्रत्येक टप्पप्पयावर तंत्रज्ञानाच्या
िजटलतेसोबत प्रवासाचा दिाकपण ब-यापैकी वाढतो; मारूती एट हड्रं ेड ते ऑडी अर एट या टप्पप्पयासाठी मेहनत तर
खपू घयावी लागते पण प्रवासाचा दिाक 'जततकासा' वाढत नाही ऄस लक्षात अल. तर मग आजं िजनऄर म्हणनू मी नेमक
कुठ फोकस करायला पाहीिे हे स्पष्ट व्हायला लागल. बाकी तंत्रज्ञान ही नक्कीच चांगली गोष्टय कारण त्याच्यामळ
ु च
माणसाला जवचार करायला फुरसत जमळाली अजण त्या फुरसतीच्या वेळेतच ही पढु ची सगळी मनोरंिन नगरी ईभी
राहीली.
एकुणच जवचार करायचा झाला तर ह्या जवश्वाच्या ऄजस्तत्वाला कसला ऄथक नाही, कसला हेतू नाही हे नक्कीच खरय.
पण मागचे दोनपाच हिार वषक माणसाची स्वतामधल्या सभ्यतेचा जवकास करण्यासाठी िी काही धडपड सरू
ु अहे ती
धडपड अजण ती सभ्यता माझ्या ईत््ांत डोळयांना संदु र जदसते हे सद्ध
ु ा जततकच खरय.
िर ईद्या ह्या प्रोिेक्टमळ
ु हमालांवर समािाने लादलेला पाठदख
ु ीचा, गडु घेदख
ु ीचा त्रास कमी झाला जकंवा िरी नाही
झाला तरीही धडपडणा-याच्ं या त्या भल्यामोठ्या गदीत मी नक्कीच स्वतःला पाहू शके न.
अजण त्या संदु रतेच्या अकषकणातनू हे सगळ घडण खपू च िास्त नैसजगकक अहे.
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