प्राणिप्रेमातून गवसलं आयुष्याचं ध्येय
एक शहरी मल
ु गा प्राण्ाांमध््ेच आपलां मैत्र शोधतो, त्ाांच््ातच राहतो आणि त्ाांच््ावर प्रेम
करतो, हे खरां वाटत नाही ना? पि ्ा प्राणिप्रेमातनू च त्ाला आ्ष्ु ्ाचां ध््े् गवसलां आणि
त्ा दृष्टीनां तो अभ््ास आणि काम करू लागला. स्थाणनक पशधु नवाढीसाठी त्ाचे सरू
ु
असलेले प्र्तन वाखािण्ासारखे आहेत. ‘अनवट वाटेवरचे वाटसरू’ ्ा सदरात आज पाहू
्ा हे वेगळ ां काम करिाऱ््ा सजल कुलकर्णी ्ा तरुिाणवष्ी...
मासवण या आदिवासी भागात मी काम करत असताना जवळपास सगळयाांच्या घरात
कोंबडी, बकरी, माांजर, कुत्रा असे प्राणी पाळलेले बघायला दमळत. घरातली लहान मल
ु ां आदण
हे सगळे प्राणी आपसाांत खेळत, दहतगजु करत. प्राणयाांसाठी राहणयाचां वेगळां दठकाण नव्हतचां .
तयाांचाही घरात दततकाच मनमोकळा वावर होता आदण तयाांना कुठे ही दिरायला मज्जाव नव्हता.
आज शहरीकरणामळ
ु े फ्लॅट पद्धतीत दजथां जास्त माणसचां सामावू शकत नाहीत, दतथां अशा
पाळीव प्राणयाांचा दवचार करणां कठीणच गोष्ट आहे. मल
ु ाांना शाळेतल्या पोस्टरवरून हम्मा, गाय,
कुकू, माऊ असां िाखवनू दशकवलां जाणयाचे दिवस आलेत. असां वातावरण असतानाच
आपल्यातलाच एक शहरी मल
ु गा प्राणयाांमध्येच आपलां मैत्र शोधतो, तयाांच्यातच राहतो आदण
तयाांच्यावर प्रेम करतो, हे खरां वाटत नाही ना? या मल
ु ाचां लहानपण गोठ्यात खेळणयात गेल.ां
तयाच्या आई-वदडलाांनी कधी तयाला ‘हात-पाय घाण होतील, जनावरां लाथा मारतील’ अशी
भीती घातली नाही. या मल
ु ाचां प्रादणप्रेम इतकां, की एके दिवशी हे महाशय चक्क म्हशीवर बसनू
शाळेत गेले. जणू काही ती म्हैस तयाच्यासाठी हत्तीची भदू मका दनभावत होती आदण हा
अबां ारीतनू दमरवणक
ू दनघाल्याचा आनांि लटु त होता.
सजल कुलकणी या तरुणाचा प्रवास प्रादणप्रेमातनू आयष्ु याच्या ध्येयापयंत कसा
पोहोचला, हे बघणयाकररता तयाच्याबद्दल थोडां जाणनू घ्यावां लागेल. सजल बायोटेक्नॉलॉजीचा
पिवीधर असनू , तो ‘बायि’ या सांस्थेत सश
ां ोधन अदधकारी म्हणनू काययरत आहे. तो
डॉक्टरे टिेखील करतो आहे. कें द्र सरकारमध्ये स्वतांत्र पशमु ांत्री असायला हवा, अशी मागणीही
तयानां के ली आहे. सजलला तयाच्या कामाबद्दल, सश
ां ोधनाबद्दल ‘यवु ा सश
ां ोधक’सह अनेक
परु स्कार दमळाले आहेत. अथायतच तयाला या परु स्काराांचा कुठलाही िभां नाही. तो आपलां काम
करत पढु े चालतो आहे.

लहान असल्यापासनू घरात गायी, कुत्री, पोपट असे पश-ु पक्षी पाळलेले असल्यामळ
ु े
मोठां झाल्यावर आपण याच
दवषयावर म्हणजे प्राणयाांचाच
अभ्यास करायचा, असां न
कळतया वयात सजलला
वाटायच.ां दशकत असताना
बारावीनांतर डॉक्टर, इदां जनीअर
न होता आपण व्हेटनयरी डॉक्टर
(प्राणयाांचां डॉक्टर) व्हायच,ां असां
सजलनां ठरवलां. मग काय,
लागला गडी अभ्यासाला.
मक्ु या प्राणयाांवरचां प्रेम तयाला या दवषयाांकडे ओढत होतां. आपण पशवु ैद्यकीय दशक्षण घेतलां, तर
आपल्याला प्राणयाांची शास्त्रशद्ध
ु पद्धतीने काळजी कशी घ्यायची, तयाांना काही िख
ु लांखपु लां तर
तयाांच्यावर कोणते उपचार करायचे, हे कळेल, हेच दवचार तयाच्या मनात घोळत होते.
बारावीचा दनकाल लागला आदण अवघे पाच गणु कमी पडल्यानां सजलला ‘व्हेटनयरी’ला
प्रवेश नाकारला गेला. आता पढु े काय करावां हेच तयाला कळेनासां झालां. तयाला िसु रां काहीही
करायचां नव्हतां आदण आता तर सगळे रस्ते बांि झाल्यासारखी अवस्था झाली होती. आसपासचे
सगळे जण इतर शाखेत प्रवेश घेणयासबां ांधी सल्ले िेत होते; पण सजलची मनाची तयारी होत
नव्हती. अशा वेळी जैवतत्रां ज्ञान या शाखेत आपल्याला सश
ां ोधनाची अदधक सधां ी आहे ही गोष्ट
लक्षात येताच सजलनां नागपरू च्या आबां ेडकर महादवद्यालयात प्रवेश घेतला.
खरां तर सजलला बायोटेक्नॉलॉजी म्हणजे काय हेही नीटसां ठाऊक नव्हतां. मग सरुु वात
झाली ती तयातले वेगवेगळे दवषय समजनू घेणां आदण ते ते दवषय कुठे कुठे उपयोगी पडतात तेही
जाणनू घेणयापासनू . प्रॅदक्टकल करतानाही खऱ्या रोजच्या जगणयात याचा कुठे आदण कसा
उपयोग करता येईल याचाच दवचार तयाच्या डोक्यात घोळत असे. अभ्यासात रस घेणयाचा
प्रयतन के ला, तरी अभ्यासक्रमातला रुक्षपणा नकोसा वाटे. तया नीरस पद्धतीच्या
अभ्यासक्रमामळ
ु े दवषय नीट कळतही नसे. जायचां तर याच वाटेनां होत;ां पण वाटचाल सरु ळीत
चालू नव्हती.

तयातच एके दिवशी सजलला डॉ. अभय बांग आदण डॉ. राणी बांग याच्ां या पढु ाकारातनू
सरू
ु झालेल्या ‘दनमायण’ या उपक्रमाची बातमी वतयमानपत्रात वाचायला दमळाली. आपण या
उपक्रमात सहभागी व्हायचां तयानां कुतहु लापोटी ठरवलां. हा िोन वषांचा सहा-सहा मदहनयाांच्या
अांतरानां होणाऱ्या चार दशदबराांचा प्रवास
तयाला खपू च दवलक्षण वाटला.
‘मी’पासनू ‘समाजा’पयंत पोहेाचणयाचा
तो मागय होता. सजलनां आपलां कुटुांब,
आपले दमत्र आदण आपले नातेवाईक या
जगापेक्षा िसु रा दवचारच आतापयंत कधी
के ला नव्हता. तसचां ‘मी’ म्हणजे काय
याचाही दवचार तयानां कधी गांभीरपणे के ला
नव्हता. ‘दनमायण’मध्ये प्रवेश करताच या
‘मी’नां तयाला अांतमयख
ु के लां. आपण कोण
आहोत, काय आहोत, आपल्याला काय
करायचयां , आपल्या आजबू ाजचू ां जग कसां आहे, अशा सगळया गोष्टींचे प्रश्नच सजलच्या मनाला
पडू लागले. या प्रश्नाांच्या शोधात दनघालेल्या सजलला स्वतःबद्दलची स्पष्टता येत गेली.
आपल्यात कोणतया क्षमता आहेत, कोणतया मयायिा आहेत, या गोष्टी तयाला प्रथमच लक्षात

आल्या. क्षमताांचा वापर कसा करायचा आदण मयायिाांवर मात कशी करायची याबद्दलचे दवचार
मग मनात सरू
ु झाले. सजलमधले हे सकारातमक बिल घरच्याांनाही जाणवू लागले.
दनमायण उपक्रमानां िे लोदशप जाहीर के ली होती. एक वषय आपल्या दशक्षणाचा उपयोग
करून आपल्या आवडीचां काम करून समाजाचे प्रश्नल सोडवणयासाठी तळापयंत पोहोचायचां
सजलनां ठरवलां. सजलनां ‘बायि’ या उरुळीकाांचन इथां असलेल्या मध्यवती सश
ां ोधन कें द्रात
पशसु वां धयनादवषयीची (Semen freezing activity quality testing) िे लोदशप करायचां
ठरवलां. िसु रीकडे तयानां नागपरू च्या डॉ. आबां ेडकर महादवद्यालयातनू दवज्ञान शाखेतली
जैवतांत्रज्ञानाची पिवीही प्राप्त के ली.
‘बायि’ ही सांस्था गाांधीजींचे अनयु ायी मदणभाई िेसाई याांनी पणु याजवळ
उरुळीकाांचनमध्ये १९७३ साली स्थापन के ली. गाांधीजींनी मदणभाईवर
ां दतथल्या दनसगोपचार
कें द्राचीही जबाबिारी सोपवली. तया वेळी उरुळीकाांचन हे गाव िष्ु काळ आदण गररबी याांनी
ग्रासलेलां होतां. गोपालनातनू आदथयक उननती कशी होऊ शके ल, याच एका दवचारानां मदणभाईनाां
झपाटलां. या झपाटलेपणातनू च ‘बायि’ या सांस्थेचा जनम झाला. उरुळीकाांचनमध्ये सरुु वातीला
िेशी गायींचां पालन आदण सवां धयन होत असे; पण नांतर असां लक्षात आलां, की िेशी गायींच्या
िग्ु धोतपािनात वाढ करणयासाठी काही तरी प्रयतन करायला पादहजेत. मग मदणभाईनीां भरपरू िधू
िेणाऱ्या गायींच्या प्रजाती दविेशातनू उरुळीकाांचनला आणल्या. तया गायींचा सांकर करून तयाांनी
आपल्या शेतकऱ्याांना जास्त िधू िेणाऱ्या गायी दमळवनू दिल्या. तयामळ
ु े शेतकऱ्याांचा िायिा
होऊ लागला. सक
ां र होणयाच्या प्रदक्रयेसाठी कृदत्रम पद्धतीनां रे तन करणां आवश्यक होत;ां पण
तयाचबरोबर वेगवेगळया अवस्थेतनू जाणाऱ्या प्रयोगशाळेचीही आवश्यकता होती. मदणभाईनीां
दतचीही उभारणी के ली. आज या प्रयोगशाळेमध्ये उतकृष्ट वांशावळीच्या शद्ध
ु जातींच्या वळांूचां
वीयय गोठीत करून शेतकऱ्याांकडल्या गायींना कृदत्रम रे तनाद्वारे गभयधारणा के ली जाते. तयामळ
ु े
या गायींच्या पोटी चाांगली वासरां जनमाला येतात आदण शेतकऱ्याांच्या उतपननात वाढ होते. आज
उरुळीकाांचन हा गररबीनां ग्रासलेला भाग रादहला नसनू , मदणभाईच्या
ु े आदण
ां प्रयतनाांमळ
पररश्रमामळ
ु े तो सधन शेतकऱ्याांचा भाग म्हणनू ओळखला जातो. हे सगळां घडलां ‘बायि’ या
सांस्थेमळ
ु े!
सजलनां उरुळीकाांचनला आल्यानांतर लगेचच आपल्या सांशोधनकायायला सरुु वात के ली.
आसपास असलेली शेतकऱ्याांची घरां तयाला आपलीशी वाटू लागली. तया तया घरातल्या
जनावराांशी तयाची िोस्ती झाली, इतकी की काही वेळा तया शेतकऱ्याला िधू काढायला तयाचीच
गाय हात लावू िेत नसे; पण सजलचा स्पशय होताच ती दनमटू पणे तयाला िधू काढणयासाठी

परवानगीच िेत असे. सजल उरुळीकाांचनच्या गोठ्याांमध्ये रमला. इथल्या प्रयोगशाळेत तयानां
वळूच्या वीययतपासणीवरून वळूची गणु वत्ता तपासायला सरुु वात के ली. तयात तयानां स्रेस टेस्ट,
ररअॅदक्टदव्हटी टेस्ट, क्रोमॅदटन डॅमेज अॅसे अशा टप्प्याांतनू अभ्यास के ला.
आपल्या िेशात िेशी जनावराांची म्हणजेच गायी आदण बैल याांची उतपािकता
वाढवणयासाठी दविेशी वाण आणनू नवी सक
ां ररत दपढी तयार के ली जाते. सजलला या
‘आदटयदिदशयल इनसेदमनेशन’चां आदण कृदत्रम बीजधारणेचां म्हणजेच सक
ां ररत जनावराांच्या
पनु रुतपािनाचां आदण सांवधयनाचां तांत्रज्ञान कसां असतां, याचां दशक्षण उरुळीकाांचनच्या प्रयोगशाळेत
दमळालां. आपल्याकडली िेशी जातींची जनावरां स्थादनक आदण भौगोदलक पररदस्थतीशी
जळ
ु वनू घेतात. तयाांना तया तया दठकाणी कसां जगायच,ां आहे तया बिलतया पररदस्थतीत तग धरून
कसां राहायचां हे दशकवावां लागत नाही. तसचां शेतकऱ्याांना असलेल्या जनावरां पाळणयाच्या
अनेक दपढ्याांच्या अनभु वामळ
ु े तया वाणाची परु े शी मादहती असते. दविेशी जनावराांच्या बाबतीत
मात्र तयाांना वेगळया वातावरणात तग धरून राहणां कठीण जातां. या सगळया प्रयोगाांचा आनांि
तयाला रोजच वेगळया तऱ्हेनां दमळत होता.
सजल नागपरू मध्ये राहून काम
करतो. नागपरू शहराला रोज वीस ते
पांचवीस लाख दलटर िधू लागतां आदण
सांपणू य दविभायतले अकरा दजल्हे दमळून
जेमतेम सव्वाआठ लाख दलटर िधु ाची
गगां ा वाहते. गमां त म्हणजे दतथल्या
स्थादनक गायींचां वाण कुठलां आहे,
तयाांची नावां काय आहेत, तयाांच्या क्षमता
काय आहेत यादवषयी कुठलीही मादहती
उपलब्ध नव्हती. के वळ शभां र म्हशी खरे िी करतो म्हणणां आदण एक डेअरी चालवतो म्हटल्यानां
परु े सां ज्ञान दमळत नाही. हे सगळां लोकाांचां अज्ञान पाहून सजल कांबर कसनू कामाला लागला.
सध्या तो दविभायतल्या गावरान गायींचां वगीकरण करतो आहे. सतत आदिवासी भागाांत,
खेड्यापाड्यात ऊनपावसाची पवाय न करता दिरतो आहे. तयाांच्यात राहतो आहे, तयाांच्याशी
सवां ाि साधतो आहे. यातनू तयाला खपू महत्त्वपणू य मादहती दमळते आहे. आदिवासी, गोवारी
आदण कामाठी याांचां परांपरागत पशधु न काय आहे, ही मांडळी कुठली कामां दकती करतात,
तयाांच्याजवळच्या गायी-म्हशी दकती िधू िेतात, तयाांना कुठले आजार होतात, अशा वेळी हे

लोक आपल्या प्राणयाांवर कोणते उपचार करतात, लोकसस्ां कृतीमध्ये या पशचांू ां स्थान काय आहे,
अशा अनेक मिु द्य् ाांवर सजलचा अभ्यास सरू
ु आहे.
लवकरच तयाचा हा अभ्यास (दडसेंबर २०१७) पणू य होणार असनू , ‘नॅशनल ब्यरू ो ऑि
अॅदनमल जेनेदटक ररसोसेस’ या सांस्थेमािय त दविभायतल्या गायी-बैलाांची ओळख करून िेणयाचा
तयाचा प्रयतन सिल होणयाच्या मागायवर आहे. सजलच्या प्रयतनाांमधनू दविभायतल्या गायीवासराचां ी सरकारपातळीवर िखल घेतली जाऊ शके ल. या सगळया प्रयतनाांमळ
ु े जनावराांच्या
सांवधयनाचा, आदण परु े सां स्थादनक पशधु नवाढीचा मागय आणखी दवस्ताररत होऊ शके ल.
शोध सरू
ु असताना सजलला दविभायत काही गायी दिसल्या. इतर गायींपेक्षा तया वेगळया
असल्याचां तयाला जाणवलां. तशा प्रकारच्या गायी कुठे कुठे आहेत आदण तयाांना काय नावानां
ओळखलां जात,ां याचा छडा लावणयासाठी तो जगां जगां दिरला. जी गाय आतापयंत ‘गावरान’
याच नावाखाली ओळखली जायची; पण ती एक वेगळी जात आहे हे तयाच्या लक्षात आलां.
पवू य दविभायमध्ये गौंड आदिवासींच्या गावाांमध्ये एकसारख्या दिसणाऱ्या गायी आढळतात. परांतु
तयाांची सरकारिरबारी नोंि होताना मात्र ‘गावरान’ या एकाच गटात के लेली दिसनू येत;े मात्र
प्रतयक्षात सजलनां आदिवासींशी साततयानां सवां ाि साधल्यावर तयाच्या असां लक्षात आलां, की
या गायी गावरान गायींपेक्षा वेगळया आहेत. आदण मग याांची जात वेगळी म्हणजे नेमकी कुठली
याचा शोध सरू
ु झाला. तेव्हा तयानां सांयक्त
ु राष्राांची िूड अँड अॅदग्रकल्चर ऑगयनायझेशन
(एिएओ), तसांच भारतातल्या ‘नॅशनल ब्यरू ो ऑि अॅदनमल जेनेदटक ररसोसेस’ याांनी जी पद्धत
साांदगतलेली होती, ती वापरून या गायींच्या प्रजातीचा जास्त अभ्यास सरू
ु के ला. या पद्धतीवरून
एखाद्या भागातल्या पशचांू ी दवदशष्ट प्रजाती आहे की नाही हे समजू शकत.ां ती पद्धत वापरल्यावर
या गायी गावरान नसनू तया वेगळयाच जातीच्या आहेत हे सजलच्या लक्षात आलां. तया
गायींच्या गणु वत्ता तपासणीचां काम सजलनां हाती घेतलां आदण शास्त्रीय पद्धत वापरून सजलनां
दविभायतल्या गायींची ‘कठानी’ ही जात शोधनू काढली आदण आपलां म्हणणां दसद्ध करून
िाखवलां.
या सांिभायतला शोधदनबांध (शोधदनबांधाचा दवषय - मॅनेजमेंट अँड दिदजकल िीचसय
ऑि रायबल कठानी कॅ टल इन दविभय) ‘इदां डयन जनयल ऑि अॅदनमल सायनस’ या प्रदतदित
आदण मानाच्या समजल्या जाणाऱ्या जनयलमध्ये प्रदसद्ध झाला. तयानांतर लगेचच ‘इटां रनॅशनल
एनसायक्लोपीदडया ऑि लाइव्हस्टॉक’ याांनी सजलच्या या शोधाची मादहती कळताच
तयाच्याशी सांपकय साधला आदण या सांिभायत मादहती दवचारून तयाच्या या शोधाची िखल
घेतली आहे.

सजलला कदवता (दवशेषतः ग्रेस आदण सरु े श भट याांच्या) आदण गाणी आवडतात,
तयाला सगां ीत आवडतां आदण नाटकांही आवडतात. वेळ दमळाला, की या गोष्टी तयाला
ताजांतवानां करतात. सजल जसा पशवु ेडा आहे, तसाच तो जांगलवेडाही आहे. तयाला जांगलात
भटकांती करायला आवडतां. सजलनां पयायवरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ याांच्याबरोबर मेंढा गावाच्या
वनसांपत्तीचां मोजमाप करणयासाठी काम के लां. तयाांना साहाय्य करताना खपू दशकायला
दमळाल्याचां तो साांगतो. जगां लाच
ां ां सवां धयन व्हाव,ां यासाठी पवू यजाांनी िेवराया दनमायण के ल्या, तयाांची
जपणक
ू व्हावी, स्थादनक पशधु नाची वाढ व्हावी, दठकदठकाणी दवकें दद्रत पशसु ांशोधन सांवधयन
कें द्रां दनमायण व्हावीत, स्थादनक पशचांू ां गणु बीज जपणाऱ्या ‘जमयप्लाझम’ बँका दनमायण व्हाव्यात
असां सजलला वाटतां आदण ते होणयासाठी तो प्रयतनशील आहे.
जगात सगळयात जास्त पशच
ांू ी सख्ां या भारतात असनू , उतपननाच्या दृष्टीनांही आपण
पशांचू ा काहीच उपयोग करत नाही, असां सजलला वाटतां. भारतीय उपखडां ात शेती आदण
पशपु ालन हे व्यवसाय परस्पराांवर अवलांबनू आहेत. यात स्थादनक जनावराांच्या जातीला खपू
मोलाचां स्थान आहे. जैवदवदवधता सवां धयनात स्थादनक पशांच्ू या जाती हा दवषय खपू कळीचा
आहे. या जाती तयार होणयात तया तया दठकाणच्या स्थादनक लोकाचां ी भदू मका महत्त्वाची
समजली जाते. ही मडां ळी या जातींचां जतन करतात दकांवा सक
ां र करून तया वाढवतात. खऱ्या
अथायनां ही मांडळी जनक
ु रक्षक आहेत. तयामळ
ु े अशा जाती शोधनू काढणां आवश्यक आहे असां
सजलला वाटतां आदण तो याच कामात मग्न आहे.

सजलला भदवष्यात दविभायतल्या स्थादनक गायींच्या प्रजातींचां सवां धयन आदण सश
ां ोधन
यावर काम करायचां आहे. तसच
ां दविभायतल्या जैवदवदवधतेचा अभ्यास आदण सवां धयनासाठी
प्रयतन करायचे आहेत. आज भारत
जागदतकीकरणाच्या भल
ू भल
ु ैयात अडकत चालला
आहे. चमको आदण ‘यजू अँड थ्रो’ सांस्कृतीनां
माणसावां र अदतक्रमण के लां आहे. व्यदक्तकें दद्रत समाज
आपल्याच कोषात मग्न होत चालला आहे. अशा
पररदस्थतीत मळ
ु ातच असलेली गरीब-श्रीमांत िरी
आणखीच वाढत चालली आहे. ही िरी िरू कशी
करता येईल हा दवचार यवु ाांनी करायची आवश्यकता
असल्याचां सजलला वाटतां. गररबी िरू झाली, तरच
आपण शाश्वत दवकासाच्या दिशेनां वाटचाल करत
अस,ू असांही तयाला ठामपणे वाटतां.
शब्ांकन: ्ीपा ्ेशमख
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