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“ अ पूणा बेसकॅ पला
गे यावर जशी ३६०
अंशात सव िशखरे
दसतात तसे मा या
आयु यात असे एकच
िशखर शोधता येईल
असे मला वाटत नाही.
चाल यासाठी पाय दोनच
मा वाटा असं य आहेत.
‘एकच तारा समोर आिण
पायतळी अंधार’ असे
मा या आयु यात कधी
न हते. जे समोर असेल
याम ये मी चंब िभजून
जात असे.... “
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आठवीम ये सं याकाळ या बोध वगासाठी माझी िनवड झालेली होती. मी ९वीम ये असताना
शाला सु

झाली पण मी नववीम ये शाळे त वेश घेतला न हता. मा

बोध वगाला मी शाले या

तुकडी सोबत बसत असे. आ हाला यावेळी ‘सािह य ा ’ परी ेची तयारी करायची होती. १०वीम ये
मी आिण माझा िम हेमंत प क , आ हीमॉडनहाय कू ल मधून शालेत आलो. वगात अनेक शाळांमधून
आलेली मुले होती. आम या जु या शाळे तील ९वीम ये वेश घेतलेले राजीव पाटील आिण अर वंद
परांजपे देखील पु हा भेटले. मॉडनहाय कू ल मधून नववीत आलेले िवकास दोशी आिण मोरे र ओगलेही
होते. बाक सग यांशी सहज ओळखी झा या.
१०वीम ये असताना मैदानावर शरदराव
सुंकर हे कायवाह आिण िवसूभाऊ गुजर मु यिश क
होते.

यावेळी मी पुणे िव ापीठातून शाळे ला

सायकलवर यायचो. १०.२० ला सकाळी शाळा
भरायची. सं याकाळी ५.३० ते ७.३० मैदानावर
खेळायचे.

यू

इं ि लश

कू ल या

मैदानावर

हॉलीबॉल, फु टबॉल खेळणे हा चांगला अनुभव
होता. खो-खो मी

मैदानावर पिह यांदा िशकलो.
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दहावीम ये असतानाची पथक प ती आ ही अकरावीम ये गे यावर अिधक ग भ झाली. आम या वगातील
‘पथक मुख’ होते. आम या बारावीम ये, आमचा वग आिण आम या नंतरचा हणजे िगरीशरावांचा वग
एक क न आ ही HSC परी ेला बसलो.
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दहावीम ये वगाची सहल राजगडला आिण पथकाची सहल लोहगड-िवसापूरला गेली होती.
११वीम ये पावसाळी सहलीला
योगी अर वंद पथकाचा

येक पथकाला कामिगरी सोपव यात आली होती. यावेळी आम या

मुख िवकास दोशी आिण साहा यक अिनल भोसले हे होते. आ ही लोहगड

आिण िवसापूर या मध या खंडीतून उत न पवना धरणाचे सु

असलेले काम पा न यायचे, यां या

कायालयात जाऊन धरणाची आिण कामाची मािहती यायची अशी योजना होती. पवना नदीचे वैिश
आजही ल ात आहे क ितला पुढे कालवे न हते आिण नदी पुढे वाहत जाते ितथे पाच को हापूर प तीचे
हणजे पूल असणारे बंधारे आहेत.

ासग याची मािहती घेणे, भूगोल–इितहास समजून घेणे, लोकांना

िवचारणे आिण सतत चालणे हा अनुभव अिव मरणीय होता.मला वाचनाची आवड अस याने
िशवच र जवळपास त डपाठ के लेले होते.

ाच प रसरात – तु गार यात- कारतलब खान आिण रायबाघन

यां याबरोबर िशवाजी महाराजांची लढाई झालेली होती. तेथील लोकांशी बोलून यांचे राहणीमान कसे
आहे? ते काय पीक घेतात? भातशेती नंतर दुसरे पीक घेतात का? अशी सगळी मािहती समजून घेता
आली. बारावी या सु वातीला वासंितक िशिबर होते. याम ये मी अनेक खा यांची जबाबदारी घेऊन जोरात
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तयारी के लेली होती. िशिबरापूव तयारीसाठी मी बोिधनीतच रािहलो होतो. आ णा ितथे रहात असत.
मोहनराव यावेळी कु टु ंिबयांसोबत बाहेर गेले होते आिण आ पा यावेळी

ा सला गेले होते. िशिबराचे

मु य िवसूभाऊ होते आिण भाई फडके साहा यक होते. आ ही सवानी िमळू न त हा िशिबर घडवले.
िनयोजन िशकलो, बॉ संग िशकलो, कु ती िशकवायला बाळासाहेब लांडगे आले होते, शरदराव
सुंकर होते. यावेळी आ हाला सांिगतले गेले क , ‘बॉ संग आता नंतर िशका, िवजय सावंत आिण
जयंत सावंतआपले घरचेच आहेत. बाळासाहेब येणार आहेत तर सग यांनी आधी कु ती िशका !’
ते िशिबर झा यानंतर आ णा हणाले क आपण मे मिह याम ये सव बोिधनीची सहल रायगडला
नेऊयात. यावेळी १६५ िव ाथ होते. मी, हेमंत प क , िववेक कु लकण , िगरीश बापट आिण अ य काहीजण
असे िव ा याचे प े घेऊन यां या घरोघरी जाऊन आलो कं वा फोन क न बोलावले, शाळे ला सु ी लाग याने
काही गावी गेलेले होते. अनेकां या पालकांनी शालेची सहल आहे हणून मुलांना परगावा न बोलावून घेतले.
ा सहलीत गटानुसार सायकलने, पायी चालत, वाहनाने असे जायचे होते. मी पायी जाणा या गटाचा मुख
होतो. आ ही वे

ामधून उत न रायगडला जाणार होतो.

ा सग या सहली या पूवतयारीसाठी मी आिण

िगरीशराव आठवडाभर आधी महाडला गेलो. ितथे आपले ंथपाल रामभाऊ हड कर होते. यां या काही िम
ांसाठी यांनी दले यािच

ा घेऊन छो

ा गटासाठीची सोय क न आलो. आमचे जाताना आर ण होते

मा येताना पंचाईत झाली. कवाला कु णी आ हाला पु या या दशेला सोडेल का
शेवटी आ ही टँड या बाहेर या कठ

ाची चौकशी करत होतो.

ावर रा ी दोघेजण झोपलो आिण सकाळी उठू न पिह या भोर गाडीने

पु याला आलो. नंतर सहल उ म पार पडली. यावेळी मला आठवतंय क पायी गट आधी पु याला परत
पोहोचतो क सायकल गट आधी पोहोचतो अशी शयत लागली होती. आ ही दुपारी दोन वाजता बोिधनीत
येऊन आंघोळ क न जे झोपलो ते रा ी ९ वाजता सायकल गट पोहोचला त हाच उठलो.
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१२वीम ये असताना मी पूण वष बोिधनीम ये रहात होतो आिण ६वी या वगाचा युवक मागदशक
होतो. आ ही १२वीम ये असताना पिह यांदा दी ा हण सं कार झाला. या या उपासनेचा आराखडा ते हा
आ पा तयार करत होते. ते हा आ पा परांडेवा

ातील (आ ा या िवनायक भवन न ा वा तू या जागी होते

ते) खोलीत बसायचे आिण आ हाला हणायचे, “ चलां राजीव, हेमंता(प क )या आता इकडे! उपासनेची तयारी
क यात!” असे बोलवायचे. ते हा िवनयराव हड कर ांनी यां या किवतेत हट या माणे‘उ ुंग, आत, मनभेदी
वराने गाणे!’असे यांचे गाणेअसायचे. आ हाला मग ते वेगवेग या चालीत हणायला सांगायचे. “स यमेव
जयते नानृतम्, स येन पंथा: िवततो देवयानः, काया ही पंढरी | आ मा हा िव ल || नांदतो के वळ @@ अ@@ अ” असा
नीट येईपयत आ पांनी दहावेळा ‘ळ’ घोटून घेतला. बारावीला असताना २०० गुणांचे पाच िवषय असायचे.
आम या आधी या वगाने २०० माकाचे िह दी िनवडले होते. आ हाला असा शोध लागला क िह दी सोडता येते
पण याऐवजी मशीन ॉइं ग िनवडायला लागेल. मगिगरीशराव, हेमंत (प क ), िवनय (टबे) वगैरे आ ही मशीन
ॉइं ग घेऊन मे मिह यात वगात रा ी बसून, एक अ यास क न दोन वषाचा अ यास ७-८ मिह यात पूण के ला.
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युवक िवभागा या िनयु या वषारं भाला झा या. आपण बाहेर देखील दले सु
यावेळी झाला होता आिण माझी ‘नवकाय तोद’ हणून िनयु

करावीत असा िवचार

झाली होती. B.Sc.करत असताना मी

गरवारे महािव ालयातील एका साय स क प पधत भाग घेतला. आ पांनी क पना मांडली होती क
‘काँ ेसगवताचा कागद का नाही करता येणार?’ यावर काम क न मी कागद बनवला. यासाठी मला गरवारे
महािव ालयात १७५ पयाचे पिहले ब ीस िमळाले होते. असाच शोधिनबंध पधत भाग घेतलेला आठवतोय.
UDCT ‘Ybo {Xdg
१२वी झा यानंतर IIT खरगपूरला मी िनवडलो गेलो आिण वेश देिखल घेतला होता. मा मला
इथेच काम करायचे होते हणून मी तो वेश र के ला. मी यावेळी ठरवले क नेहमी या वाटेने जाऊन
अिभयांि क कर यापे ा आपण B.Sc.करायचे. मला पॉिलमरम ये िश ण यावेसे ते हाच वाटू लागले होते.
B.Sc. या शेवट या दोन वषात म ये मो

ा क ाने िम िमळवले. अनेकजण दु:खी चेह याने ितथे आलेले

असत आिण मी अिभयांि क सोडू न यां या वगात आलेला एक वेडा आहे असेच यांना वाटायचे. B.Sc.
झा यानंतर पॉिलमरचे िश ण कु ठे न हते. यावेळी मुंबईला UDCT म ये सहा तं
‘ लॅि टक तं

ान शाखा आहेत यात

ान’ नावाची एक शाखा आहे असे समजले. मी पुणे िव ापीठात (रसायनशा

–पदाथिव ान-

गिणत गटात) पिहला आलो होतो यामुळे मला पािहजे तो िवषय आिण शाखा िनवडता आली. ितथे हॉ टेलवर
भारतभरातून अनेक शार िव ाथ एक होते. यामुळे मला एका मो
होते. IIT कं वा UDCT ला पा

ा बोिधनीम ये गे यासारखेच वाटत

पु तकासारखी असणारी संदभ पु तके मा या भावाकडे आधीच होती यामुळे

माझी ती B.Sc.करत असतानाच वाचून झाली होती. रसायनशा ाचा आिण गिणताचा मूलभूत पाया प ा
अस याने फायदा झाला.मी यात या पॉिलमर तं

ानात पुढे M.Sc.Tech के ले. यानंतर माझे मागदशक

मला हणाले क , “तू लोकांशी चांगला संवाद साधू शकतोस आिण तुझा अ यास दांडगा आहे. तू आता इथेच
िव ा याना िशकवायला लाग.आिण Ph.D. साठी अज कर.” खरेतर मी पूव शाळे त व ृ व पधला गेलो क
माझे पाय लटपटायला लागायचे. बोिधनीत आ यावर मा दरवष १ ऑग टला व ृ व ठरलेले असायचे.
‘ टळक-आगरकर वाद, टळक राजकरणात आले नसते तर..’ अशा िवषयांवर सग यांना बोलायला लावायचे.
यामुळे ितथे वगासमोर कं वा लोकांसमोर बोलायची तयारी झाली. UDCT म ये गे यावर सेिमनार आिण
चचास ांम ये मला वाटले आपली छाप पडायलाच पािहजे. मा या संवाद कौश यावर यावेळी सवजण खुश
होते. मी पुढे तीन वष साहा यक अ यापक हणून UDCT म ये जू झालो. Ph.D. संपत आली असतानाच
पॉिलमर

े ात पुनवापर करता येईल असे तं शोधायचा माझा िवचार होता. यावर संशोधन क न मी

यूरन रे िझनवर Ph.D. करायची ठरवली. माझे मागदशक मला हणाले क ‘अ’ भाग तू मी सांगतो तो कर
आिण ‘ब’ भाग तू यूरन रे िझनवर काम कर. तीन वष झा यावर मला ते हणाले क आता तुझे काम जमा कर.
तोपयत मी ‘ब’ भागाला हात देखील लावला न हता. ते हा ते हणाले, “ माझी ‘अ’ भागात िव ा याकडू न
िजतक अपे ा असते या या दडपट काम तू आधीच पूण के ले आहेस. यावर Ph.D. सहज िमळे ल. आिण
आता Ph.D. झालास क तू पूणवेळ अ यापक होशील. त हा ‘ब’ भाग तु या िव ा याकडू न पूण क न घे.”
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दर यान या काळात ‘शेतकरी आंदोलन’ जोरात सु

होते आिण मी यासंदभात वाचत होतो. मी

पु याला आ यावर मे मिह या या सु ीत िवनयराव हड करां या बरोबर यां या प का रते या कामासाठी
परभणी आिण नांदेडला गेलो होतो. यां याबरोबर २-३ वेळा शरद जोश ची भेट झालेली होती. ामीण भाग
मािहती होणे, याचे कु तुहल असणे, काम करावेसे वाटणे असे मा या मनात होतेच. ३१ ऑ टोबर १९८४ला
मालेगाव जवळ टेहरे येथे शरद जोश चा ‘महारा

चार या ा सांगता मेळावा’ होता यात सहभागी

झालो. मी आजतागायत अनुभवलेली सवात जा त सं या, ३-४ लाख सहभाग असलेली ती सभा होती.
Ph.D. चं काम तसं मा या मनासारखं झालेलं न हते. मी िवचार के ला महारा ात इत या मो

ा माणात

जाणीव- जागृती होतेय आिण आपण इथे मुंबईत बसून राहणे यो य नाही. हणून मी ितथून राजीनामा देऊन
शेतकरी संघटनेचा पूणवेळ कायकता बनलो. पु यातील एका बैठक ला मी उपि थत रािहलो आिण यात
धु याला एक तातडीचे अिधवेशन घे याचे ठरले. मी मुंबई न रे वे पकडू न थेट अिनल गोट या घरी धु याला
गेलो. यावेळी मी आयु यात यांना पिह यांदाच भेटत होतो. यांनी सु ा सहज वागत क न घरातच
रहायला दले. पुढची साडेतीन वष मी पूणवेळ कायकता हणून काम के ले, दौरे के ले, अनेक प रषदा के या.
अंबाजोगाईला मी ‘ वारी उ पादक प रषद’म ये
सहभागी झालो. ितथे वारीचा
आिण रासायिनक

सोडवायला

े ाशी लागेबंधे अस याने

वारीची िबयर का नाही करता येणार? असामी
िवचार के ला. मी पु हा UDCT म ये आलो आिण
ितथे फमटेशन िवभाग

मुखांना जाऊन भेटलो

यांनाच िवचारले. ते हा ते हणाले, चल दोघेही

Ádmar CËnmXH$ n[afXoZ§Va

ंथशाळे त बसू आिण शोधू.

Xþgè¶m दवशी ते हणाले क खूप काही जुने संदभ िमळत नाहीयेत, वारी या क यांची िबयर
होऊ शकते असा संदभ िमळतोय. मी उल

ा बाजूने िवचार के ला. मी िबयर बनवायची प त शोधून

काढली आिण याव न बा लऐवजी वारी का नाही वापरता येणार असा िवचार आिण अ यास के ला. य
साठी या प तीचा िवचार के ला. यासाठी पु हा अंबाजोगाईला एका महािव ालयात सू म जीवशा
िशकवणा या अ यापाकाबरोबर चचा के ली याला ‘ वारीची िबयर’ ही संक पना फार आवडली. याने
वारीला क ब फु टतात ते हा बाल माणेच आिण तेव
योग के ले. वारीची िबयर होऊ शकते हे िस
हलक लोळ करावा’

ा उ

ा

माणात ए झाईम तयार होतात का या वर

झाले. समथ रामदास हणत‘देव म तक धरावा, अवघा

माणे मी कु ठे ही काम करायचो.शरद जोशी आले क

यां याबरोबर कु ठे

दौरा, कधी दुचाक व न ठरे ल ितकडे वास कं वा म येच महािव ालयात येऊन वारीवरचे संशोधन असे
सु

असायचे. या संशोधनवर मी एक िनबंध िलिहला आिण तो शेतकरी संघटने या सा ािहकात छापून

आला. तो िनबंध वाचून शरद जोश चा मला फोन आला, यांनी मला अनेक शंका िवचार या आिण िवषय
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समजून घेतला, आिण लेखाचे वत: संपादन के ले. यावेळी मुंबईला महािव ालयात िव ा याना क प दला
होता आिण यांनी सुंदर िबयर तयार के ली. ते हा िवभाग मुख पै

ांनी ‘पु हा UDCT म ये येशील ते हा

चव चाखायला मा या कायालयात न ये’ असे आवजून सांिगतले. नंतर मी एकदा गेलो ते हा पै रजेवर होते.
मी यां या िव ा याला िवचारले, “मा यासाठी िबयर ठे वली असेल ती कु ठे आहे शोध जरा?” ते हा तो
हणला ती इतक चवदार झाली होती क आ ही सव संपवून टाकली.
दर यान या काळात पु यात MIT कॉलेज सु

झाले होते आिण यांची पॉिलमर अिभयांि क ची

पिहली तुकडी ितस या वषात आली होती. यांना पॉिलमर िवषय िशकवायला मला ओळखीतून बोलव यात
आले. मला एकदा शेतकरी संघटने या कायालयात फोन आला, “मी
कॉलेज सु

ोफे सर एम. ही. जोशी बोलतोय,

के ले आहे आिण एक चांगला िशकवणारा हवाय!” ितथे आधी NCL मधले िशकवणारे येत होते

पण यांना िशकवता येत न हते. मी जोश ना हणालो क पूणवेळ काम करत आहे. यावर तूि हिजट ग हणून
िशकवायला ये असे हणाले आिण मला एकदा भेटायला बोलावले. मी यांना सांिगतले क वेळाप क वगैरे
श य नाही. मी दौयालवर असेन ते हा सु ी आिण मी येईन ते हा तास. यामुळे यावेळी बसगकर येतील
या दवशी सव तास बसगकरांचे, असे चालायचे. मी काही अ यास म तयार के ला, योग बनवले, याचे
िलखाण के ले आिण िश कांना तयार के ले. यावषा या शेवटपयत माझी आ थक साधने देखील संपत आलेली
होती अशावेळी ी. जोशी हणाले आता ही मुले शेवट या वषाला जातील आिण यांचे क प देखील आहेत
तर तू पूणवेळ िशकवायला लाग. मी ितथे १९८७ला पूणवेळ जू झालो.
अ य

ी. अिनल गोटे शेतकरी संघटनेचे

झा यावर मी एका अ यास सिमतीचा सद य झालो. यावेळी एका दौ यात मी के लेली इितहासाची

मांडणी ऐकू न ी. शरद जोशी हणाले, “आ ही तुला खूप वाया घालवत होतो. मी तुला आता चारक करतो.
तू कु ठ याही िवषयावर बोलू शकतोस.” अशा कारे माझी दो ही कामे सु

होती.

AZw^dmVyZ dmQ>Mmb
बरे च वष मा या डो यात माझे अजून िश ण सु

आहे, अजून खरी सु वात के लेली नाही अशी

भावना होती. मी MIT म ये असतानाअॅकॅडेिमककौि सलचा सवात त ण सद य झालो. मी माझी मते
ितथे प पणे, न कचरता मांडत असे. याचबरोबर इं िडयन सोसायटी ऑफ टे

कल ए युकेशन तफ ेनर

हणून माझी िनवड झाली. महारा ा या सात/आठ अिभयांि क महािव ालयात िश कांना

िश ण

दे यात मी सहभागी झालो होतो. ‘एकच तारा समोर आिण पायतळी अंधार’ असे मा या आयु यात कधी
न हते. जे समोर असेल याम ये मी चंब िभजून जात असे. मी १९९४-९५ या काळात NCL म ये िशकवत
असताना Ph.D.चे काम करत होतो. MIT म ये असताना

ी. िव नाथ कराडांना ‘व ड फलॉसॉ फकल

काँ ेस’ यायची होती. यासाठी पु तके तयार कर यात आली आिण यावेळी इं जी समजणारी माणसं
कमी होती. मी या पु तकातील पसायदाना या इं जी अनुवादाव न कराडांसोबत वादिववाद के लेला
आहे. यां या क ात सोनुमामा दांडेकरांची ‘साथ

ाने री’ हातात घेऊन मी बसलेलो होतो आिण

कु ठे चुका आहेत ते दाखवत होतो. शेवटी एकमत न झा याने मी हणालो

ा या खाली ‘Translated

and Interpreted by Mr. Karad’ असे मी छापणार आहे. यांना हागौरवच वाटला ही वेगळी गो !
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ा कालावधीत माझे अनेक िव ाथ वेगवेग या
पदावर पोहोचले होते. एक िव ाथ ‘जनरल मोटस’
म ये होता.

या या मॅनेजरला पॉिलमर

े ाची

ओळख असणारा माणूस क येक मुलाखती घेऊन सु ा
सापडत न हता. मा या िव ा याने याला दबकतदबकत माझे नाव सुचवले आिण मला बायोडेटा
पाठवायची िवनंती के ली. ‘जनरल मोटस’चा एक जमन
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माणूस पु यात आला होता,

यानेमाझी भेट यायला मलापु यात लू-डायमंड हॉटेलम ये बोलावले. आ ही दोन तास चचा करत होतो.
तो जे गा
इि ट

ांम ये पॉिलमर तं

ान वापरायचे हणत होता याचा मी आधीच ‘ऑल इं िडया इं िडयन लॅि टक

ूट’चा पुणे चॅ टरचा से े टरी अस याने अ यास के लेला होता. याने मला िवनंती के ली क एका

औपचा रक HR मुलाखतीला यावे लागेल. वया या ४२ ा वष , औ ोिगक े ाचा काहीही अनुभव नसताना
मी ितथे ‘डे युटी मॅनेजर’ हणून वेश के ला. मा यावर कोणी बॉस न हता, मी थेट संचालकांना रपो टग
करत असे. ितथे तं

ानात आले या छो

ा-छो

ा सम या मला चटकन समजत असत. ते वषदोनवषाचे

काम झा यावर मला कळव यात आले क आंतररा ीय िश णासाठी मला पाठवणार आहेत. आिण े नंग
पूण के यानंतर मी कदािचत भारतातील पिहला इंिजिनअर डायरे टर ऑफ ॉड ट इं िजिनअर ग असेन. ितथे
मला ओपलकोसा गाडीवर काम करायला िमळाले. काहीही अनुभव नसताना साधारण तीन वषातच मला
आंतररा ीय तरावर ‘चेअरम स ऑनस’ देखील िमळाले. जनरल मोटसचे भारतात गाडीचे भाग तयार करायचे
असतील तर यासाठीचे ﬆatement of requirement (SOR) कसे असावे हे ठरवणारा आिण मांडणारा मी
मु य

होतो. सगळीकडेच असे शंग मोडू न घुसणे चालू होते. यादर यान मा या UDCT मध या िम ाने

फोन क न रलाय सम ये बोलावून घेतले आिण मी ‘डे युटी टे कल मॅनेजर’ हणून काम क लागलो. मी कधी
नोकरी शोधली नाही. नवीन-नवीन लोकं मला बोलवायची आिण मी काम करायला जायचो असेच घडत आले.
रलाय सम ये polypropylene वर काम क न याचे
उपयोग अय वी का होत माहीत हे मला शोधून काढायचे
होते. कसे आिण काय(How आिणWhat)
सवाना मािहती होती मा

ाची उ रे

‘असे का?’ (Why?) हे मी

शोधून काढाय या मागे असे. यासाठी आंतररा ीय
तं

ानात सहकायासाठी होणा या

अमे रके त जायचो.
क पांत मी होतो
अपयश आले क

प रषदांसाठी मी

रलाय सम येयश वी झाले या
हणणारे अनेक लोक होते मा
यात घुसायचो आिण कारण

शोधून काढायचो आिण

यावर उ रे शोधायचो.

n[afXo‘Yrb gh^mJ
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रलाय समुळे लॅि टक या िनिनरा या व तू बनवणारे भारता या कानाकोपयाशतील जवळपास सव लांट
मला पहायला िमळाले. मी िजथे जाईन ितथे वागत असायचं कारण ितथ या लोकांना गो ी कशा कराय या
हे माहीत असायचे पण ‘का करायचे?’ हे सांगणारा कु णीच नसायचा. कु ठ याही कारे िशकायचा पयाय
सोडायचा नाही आिण कु ठलाही पयाय गौण मानायचा नाही हे

बोिधनीम ये िशकलो. मला आठवतंय

आ पांनी युवक िवभागातील शरदराव सुंकर, िवसूभाऊ गुजर, सुभाषराव देशपांडे आिण ब दा बाबुराव
च हाण

ांना एका मॅनेजमट कोससाठी पाठवले होते आिण मग ते येऊन आ हाला रिववार या बैठक म ये

ही सव तं ं िशकवत असत. पुढे मी मॅनेजर तरावर काम करताना सांगायचो क असे तं वापरा तर माझे
सहकारी च कत हायचे आिण िवचारायचे तू हे कधी िशकलास? आिण हे मी १०वी-११वी म येच कं वा
युवक िवभागात िशकलेलो असायचो. मु य गो

अशी आहे क आ पांनी जे बु ीचे पैलू सांिगतले आहेत

यापैक पिहले सात, “िनरी ण, आकलन, मरण, गूढाथसंशोधन बु ी, कायकारण िववेकबु ी,

यु प

मती आिण ितभा... मला असे आ ा या आिण माजी बोधकांना िवचारायचे आहे क तु हाला हे पैलू
ल ात ठे ऊन वापरता येतात का? याचा तु हाला
ेपण आिण श

य

उपयोग करता यायला हवा! संदेश हण, संदश
े

दानता असे सव पैलू कमान त डपाठ क न यावर काम करत सतत िवकास करत

रहायला हवा!” हा बोिधनीचा वारसा आहे. िव ा तापूव चार

ा यानात ‘बु ीचे पैलू’ हे

आ पांनी घेतले होते. पुढे आम यावर जबाबदारी होती क युवक कायकता हणून पुढे ही
ावीत. सव दशांनी िशकता यायला हवे. ‘जानामी सौ यं नच मे वृती’

ा यान

ा याने आ ही

ा माणे जे आतून चांगले नाही

ते नाकारता यायला हवे. अशा सग या गो ी बोिधनीचा वारसा आहे. तो जाणीवपूवक पुढे यायला हवा!
जग याला चांगले हणते ते खरे च चांगले आहे का हे बोधकांनी तपासून पहायला हवे. ज मजात गो चा
अिभमान बाळगणे हा मूखपणा आहे. शरद जोश कडू न मी हे िशकलो. देश
िनरिनराळया े ात जाऊन खोलवर काम क न ते
नाही तर तं

हे अनेक कारचे आहेत आिण

सोडवता येतात. नेतृ व नेहमी माणसांचेच करावे असे

ानाचे देखील करावे लागते!

नेतृ वाची खरी कसोटी ही संग आ यावरच लागते. आप याकडे हटलेले आहे, क नेतृ वाचे दोन
भाग असतात, एक हणजे Process leadership आिण दूसरा Content leadership. माझा वत:चा
पंड असा आहे, आप या आजुबाजूला कोणी Process leadership म ये पुढे असेल तर याला पुढेच रा
ावे आिण Content leadership म ये कोणी कमी पडत असेल तर याला आपण साहा य करावे. मी े कं ग
नेहमी करत असतो. ितथे अिनल मोरे हणून आमचा उ म नेता (Process leader) आहे. तो मला नेहमी
हणयाचा, क तू सांगशील तसे क पण तूच यो य आहेस हे मी याला समजावून सांगायचो. मा काही ण
असे असतात िजथे कु णी पुढे येत नाही ितथे आपण न

पुढे हायचे असते. नांदेडम ये काश आंबेडकरांना

पाडायला अशोक च हाण उभे रािहले होते. ते हा सव मैदाने आरि त क न सभाच होऊ देणार नाही अशी
भूिमका घेतली गेली. यावेळी आ ही सव शेतकरी संघटनेचे कायकत नगरपािलके त गे यावर अिधका याने
नकार देत इं जीत बोलायला सु वात के ली ते हा मी या यासमोर दु पट इं जी फाडले. “You tell me
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and show me by objective evidence..” वगैरे वगैरे सगळे जड-जड श द वाप न मी याला िवचारणा
के ली. अशावेळी इतरांना देखील ल ात येते क हा

पुढे आहे तेच चांगले! ामीण भागात मी पािहले आहे

क िनर र असून अितशय शार आिण चांगले नेतृ वगुण असणारे अनेक लोक आहेत. कसोटी या

णी धैय

दाखवू शकला तरच तो खरा नेता! आ पां या ज मशता दीला मी आिण िवनयराव हड कर यांनीअिभवादन
या ेची क पना काढली. अनेकजण हटले क अशी कशी अिभवादन या काढणार? कसं श य होईल? अमुक
होईल का? तमुक होईल का? आ ही हणालो क

शालेचे िव ाथ फ

र याने चालत गेले क काम झाले.

मग सगळे तयार झाले. सुभाषराव आघाडीवर आले. घोषणा तयार झा या. “आ पा पडसे

ांचे त व सव

े ात नेतृ व!” अशा कार या वेगवेग या घोषणा बनव या. सव र ता आ ही आधी चाललो, वेळ पािहली,
माग ठरवला आिण अिभवादन या ा करायचे न

ठरले. िशवापूर न कायकत आले. दीनानाथ मधून काही

कायकत आले. आधीचे सगळे युवक सिचव शोधून काढले.

य

नेतृ व न करता देखील कु ठे काय सु

आहे

हे सव मला मािहत होते. ‘योजक: त दुलभ:’ माणे अनेकदा आप याला योजक हावं लागतं. ितथे कच
न खाणे हीच नेतृ वाची खरी कसोटी असते!

AmXaUr¶ JwéOZ ...
मा या ११वीम ये आ. वामनराव अ यंकरांनी सहामाहीम ये एकदा खूप अवघड

पि का काढली.

आम या वगातील दोनच मुले ५० पे ा जा त माक िमळवून पास झाली ती हणजे मी आिण िववेकानंद फडके .
मग वामनराव आम या वगाची उजळणी यायला लागले आिण म येच मला उभे क न सांिगतले क आता
वगाची उजळणी तू घे. यानंतर मी पुढचे ७-८ तास उजळणी घेतली. ते हापासून मी िशकवायला सु वात
के ली ते मी औ ोिगक

े ात आलो तरी लोकांना िजथे जाईन ितथे िशकवतच होतो. ासग या वासात

कु ठली ‘युरेका मोमट’ आिण कु ठला ‘झेिनथ पॉइं ट’ मानावा असा

पडतो. मी िगयारोहण देखील करतो.

अ पूणा बेसकॅ पला गे यावर जशी ३६० अंशात सव िशखरे दसतात तसे मा या आयु यात असे एकच
अ पूणा िशखर शोधता येईल असे मला वाटत नाही. चाल यासाठी पाय दोनच मा वाटा असं य आहेत.
िजथे अजून कु णी पादा ांत के लेले े नाही अशा गो चा शोध घेत राहणे हे मा या बाबतीत कायम घडलेलं
आहे.मी रलाय स सोडताना रघुनाथ माशेलकर संचालक मंडळावर आलेले होते आिण यांनी क पक
िल न पाठवां असे सांिगतले होते. मी यात काबन उ सजन संदभात काही क पनासुचव या हो या. (मोटार
वाहनातून िनघणाराकाबनडायऑ साईडशोषून घेणे, आिण तो ीन-हाउस म ये सोडणे यासाठीचे सयं तयार
करणे). रलाय स सोड यानंतर मी आठ दहा वष दुसयाग कं पनीत काम क न आता िनवृ ी घेतली आहे.याच
ललत पंत धान मोद ना देखील इलेि

क गा

ांसंदभात मी िडिजटल लॅटफॉमवर काही क पनापाठव या

हो या. (िलिथयम सेल ऐवजी सोिडयम सेल िवकिसत करणे – व ताई आिण उपल धतेसाठी) याचे उ र आले
क सूचनेची न द के ली आिण हा िवषय बाद कर यात आला आहे (Suggeﬆion noted, matter closed)
पुढे काय झाले मािहत नाही. स या कसानपु आंदोलनात मी रोज अ यास क न

येक सोमवारी एक लेख

फे सबुकवर टाकत असतो. ‘अ यास देशि थतीचा समतोल चालो’ हे कधी संपत नसते!काही सम या

ा भांडून
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सोडवायला लागतात. रसायनशा

िशकताना B.Sc. या पिह या वषाला पराडकरसर िशकवायला होते.

यांनी M.Sc.कडे बघायचा दृ ीकोनमला दला. मला यांनी ते हाच सांिगतले क M.Sc. कं वा Ph.D.
हे तुझे काम नाही, तू तं

ानाकडे जा. बोिधनीम ये दहावी गिणत िशकवणारे स य त जोशी आजपयत

मला लाभलेले एक उ म गिणताचे िश क होते. UDCT म ये अनेक चांगले िश क लाभले. माझे अ यापक
ा यापक एम. ही. जोशी देखील एक मोठे

ि म व होते. अशा अनेक गु तु य

लाभ या. मा

कु ठलीही गो िशकायची असेल तर ती तु हालाच िशकावी लागते.
बोिधनीत योगी अर वंदांचे वा य आपण ऐकलेले असते, ‘काहीच िशकवता येत नसते, मा सव
काही िशकता येते. िश ण हे अनुभवातून आिण योगातून पुढे जायला हवे.’िवली रॅ नहॅमर

ांनी मला auto-

motive engineering म ये खूप मदत के ली. माझे Ph.D. मागदशक ही. एन. नाडकण हे मला लाभलेले
चांगले गु

होते. अशी अनेक नावे घेता येतील. आ पा आिण आ णा हे तर कायमच गु थानी राहतील. जरी

यांचा सहवास संपला तरी िनणय घेताना आ णांनी हयाब ल काय िनणय घेतला असता? आिण आ पांनी काय
क पक माग शोधला असता? असा िवचार दरवेळी मनात येतो. आजही सकाळी
अभंग

ायाम करताना, अनंतराव

ांनी िशकवलेले जोर मारत असताना ‘ पा- या जय बजरं गा’ हणतो. रोज या चाल याम ये

‘िवरजा मं ’ मी हणत असतो. आपले सव मं

हणून मी यात वत: या मं ाची भर घातलेली आहे.

‘Amo‘ pñWVr, JVr, ‘Vr, Y¥Vr, d¥Îmr, ZrVr ‘o ewÜ¶§Vm‘² ’
ि थती हणजे भौितक अव था, मती हणजे

ा, धृती हणजे धैय, (आमचे गु

नाडकण

ांनी

सांिगतलेलं, “राजीव, Conviction is rare and rarer is the courage to conviction” यामुळे धैय
िततके च मह वाचे) वृ ी हणजे अॅटी

ूड, उ ोग जगतात तु हाला ब याचदा राजकारणामुळे नकारा मक

वृतीचा माणूस हणून वणन करतात. असं पिह यांदा मा या बाबतीत बोिधनीम येच घडलं. दहावीम ये
असताना मी नेहमी बंडखोर वृ ीने वागतो हणून मला नकारा मक ठरवलं गेलं. या याशी लढू न मी पु हा
बारावीम ये युवक िवभागा या मु य वाहाशी जोडला गेलो. अशा अनुभवातून मी मं ाची भर घातली आहे.
स या मी मुंबईत थाियक आहे. कु टुंबात यांना
जे िशकायचे आहे ते-ते आवडीने िशकत आहेत. मी
१९७६-८४ आिण २००१-११ मुंबईत काढलेली आहेत
यामुळे इथेही माझे चांगले संपक आहेत. स या मी
सवाना सांिगतले आहे क मी स लागार, पा णा िश क,
मदतनीस वा मागदशक हणून काम करायला तयार आहे.
जे हा मदत लागेल ते हा मी आजही महािव ालयात
आिण कं प यांत मागदशन करत असतो. स या आता मी
‘सृ ीचे रसायन शा

आिण पॉिलमर िव ान’ असे मराठी

पु तक िलहायला घेतले आहे. घर यांचे ‘आट-अपाट’

AÞnyUm© ~ogH°$ånda amOrd ~gJ}H$a, ho‘§V nËH$s
Am{U {dZ¶ Q>|~o

नावाचे एंटर ाइज आहे यातही मी थोडी मदत करतो.
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Rapid Fire

1.

आवडता िच पट – अनेक आहेत. यापैक एक मनात आला तो ‘चक दे इं िडया’

2.

आवडते पु तक – ‘दुद य’ ( टळक च र ) – गंगाधर गाडगीळ

3.

आवडता शेतीत

कं वा उ ोजक – जॉज वॉ शं टन का हर, तो दो ही होता! अनेक उ ोगांची

बीजे या या कामात होती.

4.

पिहली ित या

• शेतकरी– शोषण
• आ पा पडसे – ितभा
• शरद जोशी – अ यासू यो ा
5.

जर पु हा आयु य जगायची संधी िमळाली तर िश का
-

स या कु ठ या े ात काम करतोय

ित र

ाचा शोध अजून सु

काय उ र देणार? न ाने काम करायचं हटलं तर रसायनशा

आहे यामुळे

ा

ाचे

समजून घेऊन शेतीम ये काम करायला

आवडेल. शेतमालाची िन मती आिण या या उ पादनातील रासायिनक
आहे. नेहमी तं

काय हायला आवडेल?

यांचा अ यास मला करायचा

ान पुढे पळते आिण िव ान हे या या मागे धावते. ‘know-how’ आधी मग ‘know

why’ येते. यामुळे शेतीतील ‘know why’ ओळखून यावर पुढे काम करायला न

आवडेल!

राजीव बसगकर
+91 9322596646
rajeev.basargekar@gmail.com

‘wbmIV d eãXm§H$Z - lo¶e ’$mnmio, AWd© nmQ>Uo g§nmXZ - ‘mZgr ~moS>g, n„dr JmoIbo - ZJaH$a
AmaoIZ d ‘m§S>Ur - {Z{eJ§Ym IiXH$a
Write to us : jpp51_51@jnanaprabodhini.org

11

