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पॉवर ऑफ हॅिबट - अिभ�ाय  

हे एक ��णीय �माणावरी� सं�ोधन िन�षा�वर आधारीत, सा�ा सो�ा प�दतीने
ि�िह�े�े, बौ��दक गांिभय� आिण आप�्या वाईट सवयी सोड�ाचे माग�, या ब��चा
�वहाय� स�्�ा यांचा संतु�ीत मेळ राखणारे पिह�्या दजा�चे पु�क आहे. 

-The Economist

एक मनोरंजक �खळवून ठेवणारे पु�क, याम�े डुहीग यांनी �ेकडो वै�ािनक �ोध
िनबंध वाचून आिण ते ि�िहणा� या वै�ािनकां�ा मु�ाखती घेऊन सामािजक
मानस�ा�, मानसोपचार िव�ान आिण म�दू िव�ान यां�ा ��ीकोनातून सवयी ं
आिण �ा बद��ाबाबतची उ�ोधक िनरी�णे नोदंव�ी आहेत. हे एका �ेखकाचे
घरगुती उपाय सांगणारे, �यंमाग�द��न करणारे पु�क नसून सवयी तयार
हो�ामागचे आिण �ां�ा बद�ांमागचे िव�ान उ�गडून सांगणारे एक गंभीर
पु�क आहे. 

- International Herald Tribune

सवयीचा �भाव या �ां�ा पु�काम�े चा�्� स डुहीग यांनी, सवयी �णजे काय
आिण �ा क�ा�कारे बद�ता येणे �� आहे हा िवषय हाताळ�ा आहे. अ�ंत
उ�ोधक आिण आकष�क प�तीने ि�िह�े�े आिण वै�ािनक स� आिण वा�व
उदाहरणे यांचा यो� सम�य साधणारे हे पु�क आहे.

- The Book Garden

�ांनी माणसा�ा �कृती�ा घेत�े�्या िच�वेधक �ोधामुळे, वैय�ीक प�रवत�नाची
गु� उ�गड�ास मदत होते. 



- Lighter Life

�ि��पूण� सुबोधता अस�े�े, �भावी िवचार �वत�क, चौकस आिण उपयु�
पु�क.

- जीम कॉि�� गुड टू �ेटचे �ेखक 

सवयी �ाग�ा, बद��ा मागचे िच�वेधक अंतरंग उ�गडून दाखवणारे,
वा�वाती� गंमतीदार उदाहरणांतून िवचार कर�ास �वृ� करणारे आिण �वहाय�
स�्�ा देणारे पु�क

- The Irish Examiner
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सवयीचा उपाय

��ावना

ती �ा��ांची आवडती सहयोगी होती. 

ित�ा फाई�मधी� मािहती�माणे ि�सा ॲ�न (Lisa Allen) चे वय चौतीस
वषा�चे होते. ितने धू�पान आिण म�पान कर�ास वया�ा सोळा�ा वष�च सु�वात
के�ी होती आिण ित�ा आयु�ाती� खूप मोठा काळ ितने ��पणा�ी झंुज दे�ात
घा�व�ा होता. वया�ा िव�ीम�े ित�ा, ित�ावर अस�े�्या  10,000 डॉ�र �ा
कजा��ा वसु�ीसाठी, तगादा �ावणा� या घेणेक� यां�ा ससेिम� या�ा तोडं �ावे
�ाग�े होते. ितने के�े�ी सवा�त जा� काळ नोकरी एक वषा�पे�ाही कमी
का�ावधीची होती. 

परंतु आज सं�ोधकांपुढे बस�े�ी ही �ी सडपातळ आिण उ�ाही होती. ितचे
पाय एखा�ा सराईत धावपटूचे असावेत तसे होते. ती ित�ा फाई�मधी� फोटोपे�ा
दहा वषा�नी तरी त�ण िदसत होती आिण �ा खो�ीती� कोणाही उप��थतांपे�ा
जा� �ायाम क� �के� अ�ी वाटत होती. ित�ा फाई�मधी� सवा�त
अ�ीकड�ा अहवा�ा�माणे ि�सावर कोणतेही कज� न�ते, ितने म�पान सोड�े
होते आिण एका �ािफक िडझाइन कंपनीम�े मागी� स�ग एकोणचाळीस
मिह�ांपासून नोकरी करत होती. 

‘‘�ेवटची िसगारेट ओढून िकती काळ झा�ा?’’ एका डॉ�रांनी ित�ा िवचार�े.
बेथ��डा, मेरी�ँडजवळी� �योग�ाळेत आ�ी, की ��ेक वेळेस ि�सा�ा
यादीमधी� ठरावीक ��नांची उ�रे �ावी �ागायची. 

‘‘जवळ जवळ चार वष�,’’ ती �णा�ी. ‘‘आिण मी साठ पौडं वजन कमी के�े
आहे व मॅरेथॉनम�े पण धाव�े आहे.’’ ितने �तःचे घर सु�ा घेत�े होते आिण ती
उ�पदवी परी�ेचा अ�ास करत होती. हा असा ��णीय प�्�ा ितने गाठ�ा
होता. 



�ा खो�ीम�े उप��थत अस�े�्या त�ांम�े/�ा��ांम�े म�दूिवषयक त�
(Neurologists), मानसरोग त� (Psychologists), जनुकीय �ा�� (Geneticists)
आिण समाज�ा�� (Sociologist) यांचा समावे� होता. गे�ी तीन वष� ‘नॅ�न�
इ���ूट ऑफ हे�्थ’कडून िमळा�े�्या अथ�साहा�ाअंतग�त कर�ात येणा� या
सं�ोधनाचा भाग �णून �ांनी ि�सा आिण ित�ासार�ा दोन डझनां�नही अिधक
उमेदवारांचा अ�ास के�ा होता. हे �ोक पूव� धू�पान, म�पान करत,
अितखादाडपणा िकंवा खरेदीचे वेड िकंवा त�म नुकसान करणा� या सवयी �ांना
हो�ा. मा� या सवा�म�े एक गो� समान होती. �ांनी तु�नेने अ�ंत कमी वेळेत,
�ां�ा आयु�ा�ा पु�ा आकार िद�ा होता. पण हे कसे �� झा�े? हेच तेथे
जम�े�्या सं�ोधकांना जाणून �ायचे होते. �णून सं�ोधकांनी �ां�ा मह�ा�ा
��णांची नोदं घेत�ी, �ां�ा दैनंिदन �वहारांवर �� ठेव�ासाठी �ां�ा
घरांम�े ��िडओ कॅमेरे बसव�े, �ां�ा DNA ती� काही भागांची �मवारी
नोदंव�ी. �ां�ा म�दूम�े डोकावून बघता येई� अ�ा तं�ा�ा साहा�ाने, जे�ा
धू�पान कर�ाची िकंवा अती खा�ाची इ�ा होते, ते�ा �ां�ा म�दूती�
र��वाहाची ��थती आिण िवद्युतभाराची ��थती याम�े काय व कसे बद�
घडतात, यांची नोदं घेत�ी. कारण सं�ोधकांना हे जाणून �ायचे होते, की
�ूरॉ�ॉिजक� पातळीवर सवयी क�ा काम करतात, ि�वाय �ा बद��ासाठी
कोणते बद� घडावे �ागती�. 

‘‘म�ा माहीत आहे, की तू ही गो� िकमान डझनभर वेळा तरी सांिगत�ी आहेस,
परंतु मा�ा काही सहका� यांनी ती इतरांकडून ऐक�े�ी आहे. तू िसगारेट क�ी
सोड�ीस हे पु�ा एकदा सांगाय�ा तुझी काही हरकत तर नाही ना?’’ डॉ�र
ि�सा�ा �णा�े.

‘‘न�ीच,’’ ि�सा �णा�ी. ‘‘या गो�ी�ा कैरोम�े सु�वात झा�ी. तो सु�ी
घे�ाचा िनण�य मी काही�ा अिवचारानेच घेत�ा होता,’’ ती �णा�ी. ‘‘�ा आधी
काही मिहने, एक िदवस ित�ा नव� याने कामाव�न घरी आ�्यावर, तो दुस� या
एका �ी�ा �ेमात पड�्याचे आिण �ामुळे ि�सा�ा सोडत अस�्याचे सांिगत�े.
अ�ा �कारे ितची फसवणूक झा�्याने ितचा घट�ोट होणार हा ध�ा पचवाय�ा
ि�सा�ा काही काळ �ाग�ा. सु�वातीचे काही िदवस दुःख कर�ात गे�े, नंतरचे
काही िदवस नव� यावर आिण �ा�ा न�ा मैि�णीवर पाळत ठेव�ात आिण �ांचा
पाठपुरावा कर�ात गे�े. �ानंतर म�रा�ी नव� या�ा नवीन मैि�णी�ा फोन क�न



काहीही न बो�ताच फोन ठेव�ात गे�े. अ�ा �कारे �ांना �ास दे�ातच गे�े.
�ानंतर एक िदवस सं�ाकाळी म�धंुद अव�थेत ि�सा �ा�ा मैि�णी�ा घरीही
पोहोच�ी. मग दरवाजावर ठोठावून झा�े, िकंचाळून, ओरडून झा�े, धम�ा देऊन
झा�्या. 

‘‘तो काळ मा�ासाठी फार काही चांग�ा न�ता,’’ ि�सा �णा�ी. ‘‘म�ा
िपरॅिमड्सब�� खूप आकष�ण अस�्याने म�ा ते बघायचे होते आिण मा�ा �ेिडट
काडा�वर अजून काही र�म ि��्�क होती, �णून मग.....’’ 

कैरोमधी� ित�ा पिह�्या िदव�ी सकाळी, जवळ�ा मि�दीतून �ाथ�नेसाठी
बो�ाव�ा�ा आवाजाने ित�ा जाग आ�ी. ित�ा हॉटे��ा खो�ीम�े दाट अंधार
होता. जेट �ॅगने गोधंळ�े�्या आिण अध�वट झोपेत अस�े�्या ि�साने
िसगारेटसाठी हात �ांब के�ा. 

ती इतकी �िमत अव�थेत होती, की ती िसगारेटऐवजी पेन तोडंात ध�न
पेटव�ाचा �य� करत होती, हे ित�ा जळ�ा �ॅ��कचा वास येईपय�त कळ�े
नाही. गे�े चार मिहने ितने रा�भर जाग�ात, रड�ात, अती खा�ात,
संताप�े�्या, असहाय, नैरा�य, ��ा�द अ�ा िविवध अव�थांम�े एकाच वेळी
�तीत के�े होते. अंथ�णात पडून ती अचानक हमसाहम�ी रडू �ाग�ी. ‘‘�ा �णी
मा�ावर दुःखाचा जणू डोगंरच कोसळ�ा होता,’’ ती �णा�ी. ‘‘म�ा वाट�े, मा�ा
भोवतीचे जगच जणू कोसळून पड�े आहे. म�ा धू�पान पण नीट करता येत
न�ते.’’ 

‘‘�ानंतर मी मा�ा आधी�ा नव� याब�� िवचार क� �ाग�े, परत�्यावर पु�ा
नोकरी िमळणे िकती अवघड आहे, म�ा या सग�ाचा िकती ितर�ार वाटे�,
मा�ा त�ेती�ा क�ा सतत त�ारी आहेत... इ�ादी िवचार डो�ात येत होते. मी
उठाय�ा गे�े तर उठताना पा�ाचा काचेचा जग ध�ा �ागून खा�ी पड�ा आिण
फुट�ा, �ानंतर मी आणखी रडाय�ा �ाग�े. या अितनैरा�यामुळे म�ा आता
थोडेतरी बद��ेच पािहजे अ�ी ती� भावना जाणवू �ाग�ी. जेणेक�न एक तरी
गो� अ�ी हवी �ावर माझे िनयं�ण असे�.’’

ितने अंघोळ के�ी आिण �गेच हॉटे��ा बाहेर पड�ी. ितची टॅ�ी �थम
कैरो�ा खडबडीत र�ांव�न आिण नंतर माती�ा र�ाव�न, ��ं� आिण



िगझा�ा िपरॅिमड्स�ा िद�ेने धावाय�ा �ाग�ी. आजुबाजू�ा अथांग वाळवंट
पसर�े होते. काही �ण ित�ा ित�ा दुःखांचा, िववंचनांचा िवसर पड�ा.
आयु�ाम�े काहीतरी �ेय हवे, असा िवचार ित�ा मनात आ�ा. असं काहीतरी
�ा�ासाठी झगडावे �ागे�, �य� करावे �ागती�. 

टॅ�ीत बस�्या बस�्या ितने असा िनण�य घेत�ा, इिज��ा पु�ा एकदा
परतायचे आिण वाळवंटातून दूरवर चा�त �वास करायचा. 

तो �ु� वेडेपणा आहे हे ि�सा�ा कळत होते. ती �� होती, ितचे वजन जा�
होते, बँकेत काही ि��्�क न�ती, ती जे पण वाळवंट बघत होती �ाचे नावपण
ित�ा ठाऊक न�ते. ि�वाय अ�ा �कारचा �वास करणे �� आहे का, हे पण
ित�ा माहीत न�ते. परंतु �ा गो�ीनंा काहीच मह� न�ते. ित�ा काहीतरी �ेय हवे
होते, �� क� ि�त कर�ासाठी नवीन काहीतरी हवे होते. ि�साने �तः�ा संपूण�
तयार कर�ासाठी एका वषा�ची मुदत िद�ी. कारण अ�ा �कार�ा साहसी
मोिहमेत िटकून राह�ासाठी ित�ा काहीतरी �ागही करावा �ागणार होता याची
ित�ा खा�ी होती.

िव�ेषतः ित�ा धू�पान सोडावे �ागणार होते. 

अकरा मिह�ांनंतर जे�ा ि�साने वाळवंटातून वातानुकूि�त कारमधून असा
दूरचा �वास के�ा - इतर अ�ा� डझन पय�टकांबरोबर के�े�ी वाळवंटाती� सफारी
- �ां�ा कािफ�्याबरोबर मुब�क पाणी, खा�ाचे पदाथ�, तंबू, नका�े,
वाळवंटाती� �ांचे िठकाण अचूक द��वणारी GPS �णा�ी, संदे�
दळणवळणासाठी रेिडओ वगैरे इत�ा सग�ा गो�ी हो�ा, की ितने िसगारेट्सची
डझनभर पािकटेसु�ा घेत�ी असती तरी फारसा काही फरक पड�ा नसता. 

परंतु टॅ�ीमधून �वास करताना ि�सा�ा हे माहीत न�ते आिण �योग�ाळेती�
�ा��ांसाठीसु�ा ित�ा �वासाचा तप�ी� कामाचा न�ता. कारण एक गो�
�ां�ा ��ात येऊ �ाग�ी होती की, �ा िदव�ी कैरोम�े ि�सा�ा िवचारात,
आचारात एक छोटासा बद� झा�ा होता. �ेय सा� कर�ासाठी ितने धू�पान
सोड�ाची तयारी दाखव�ी होती. �ामुळे ित�ाम�े बद�ांची एक माि�काच सु�
झा�ी. �ाचा ित�ा रोज�ा जीवनावर िन��चतच �भाव पडणार होता. पुढी� सहा
मिह�ांम�े ितने धू�पानाऐवजी धावणे सु� के�े. �ामुळे आपोआपच ित�ा



खा�ात, काम कर�ा�ा प�तीत, झोपेत, खचा�त बद� होत गे�े. पैसे ि��्�क
पडाय�ा �ाग�े. कामाचे िदवस ितने ठरव�े. ती भिव�ाचा िवचार कराय�ा �ाग�ी.
ती आधी अध�मॅरेथॉन धाव�ी, नंतर पूण� मॅरेथॉन धाव�ी, ितने ि��णाची सु�वात
के�ी. घर घेत�े आिण ितचे ��ही पु�ा ठर�े. �ेवटी एका वै�ािनक अ�ासासाठी
ितची िनवड झा�ी. सं�ोधकांनी जे�ा ि�सा�ा म�दू�ा �ितमांचा अ�ास कर�ास
सु�वात के�ी, ते�ा �ांना काहीतरी वैि���पूण� गो�ी आढळ�्या. ित�ा म�दूती�
एका �कार�ा �ुरॉ�ॉिजक� पॅटन�वर - ित�ा जु�ा सवयीवंर - नवीन �कारचे
�ुरॉ�ॉिजक� पॅटन� तयार होत होते. ते वै�ािनक आता पण ित�ा जु�ा सवयी�ंी
संबंिधत �ुर� (Nural) हा�चा� बघू �कत होते. परंतु तेथी� �ंदने (Impulses)
नवीन �ंदनांमुळे दाब�ी जात होती. ि�सा�ा सवयी ज�ा बद��्या, तसा ितचा
म�दूसु�ा बद��ा होता. 

सं�ोधकांचे असे ठाम मत होते की, ती कैरो�ा गे�्याने हा बद� झा�ा न�ता.
घट�ोटामुळे िकंवा वाळवंटातून के�े�्या �वासामुळेही झा�ा न�ता. ि�साने
�थमच ितची एक सवय - धू�पान - बद��ावर �� क� ि�त के�े होते. �ा
अ�ासगटाती� ��ेकजण अ�ाच �कार�ा �ि�येतून गे�े�ा होता. एका
सवयीवर �� क� ि�त क�न - �ा�ा ‘मूळ/म�वत� सवय’ (keystone habit) असे
नाव आहे- ि�साने ित�ा दैनंिदन जीवनाती� इतर गो�ीचंी सु�ा पुनआ�खणी के�ी
होती. 

मा� हे बद� केवळ माणसांम�ेच घडू �कतात असे नाही. तर जे�ा कंप�ा
िकंवा आ�थापने सवयी बद��ावर �� क� ि�त करतात, ते�ा संपूण� कंपनी कात
टाकू �कते. �ॉ�र अँड गॅ��, �ारब�, अ�्कोआ आिण टाग�ट सार�ा
कंप�ांनीही या सं�ोधनाती� िन�षा�चा, कम�चा� यांकडून काम क�न घे�ावर,
तसंच कम�चा� यां�ा संवाद साध�ावर भर िद�ा. उपभो�ांना कळू न देता �ां�ा
खरेदी कर�ा�ा सवयीवंर, �भाव पाड�ासाठी �ाचा उपयोग क�न घेत�ा.

जे�ा ि�साची परी�ा संप�ी ते�ा एक सं�ोधक ित�ा �णा�ा, ‘‘तुझा अगदी
अ�ीकडचा एक �ॅन म�ा तु�ा दाखवायचा आहे.’’ मग �ाने संगणका�ा
पड�ावर �ा �ॅनचे िच� आण�े, �ाम�े ित�ा म�दू�ा �ितमा िदसत हो�ा. ‘‘तू
जे�ा खा�ा�ा पदाथा�कडे बघतेस, ते�ा हा भाग, �ाचा भुके�ी आिण खा�ा�ा
इ�े�ी संबंध आहे, अजूनही सि�य होतो,’’ असं �णून �ाने ित�ा म�दू�ा



म�भागाजवळी� एका जागेकडे िनद�� के�ा. ‘‘तुझा म�दू अजून देखी� तु�ाम�े
अ�ी भावना जागृत करतो �ामुळे तू अितखादाडपणा करत होतीस.’’

‘‘परंतु या भागाम�े काहीतरी नवीन घडतंय असं आ�ा�ा वाटतंय.’’ �ाने ित�ा
म�दू�ा पुढी� भागाकडे िनद�� के�ा. ‘‘या भागात वागणुकीसंबंधाती� िनयं�ण
आिण �यंि�� यांचे जे क� � आहे, ते ��ेक वेळी जे�ा तू येथे आ�ीस ते�ा हा
भाग अिधक सि�य झा�्याचे आ�ा�ा आढळ�ं आहे.’’

ि�सा �ा��ांची आवडती सहयोगी होती. कारण ित�ा म�दूचे �ॅन अ�ंत
सु�� होते. �ाच�माणे मनाती� वागणुकीसंबंधीचे िवचार, सवयी इ.ची न�ी क� �े
कोठे आहेत यासंबंधीचा नका�ा तयार कर�ासाठी ते खूप उपयोगी ठरत होते.
‘‘िनण�य�ि�या ही आपोआपच वागणुकीचा भाग क�ी बनते, हे समजून घे�ासाठी
तुझी आ�ा�ा खूपच मदत होत आहे.’’ डॉ�र ित�ा �णा�े. 

ते सारे काहीतरी मह�ाचे घडवून आण�ा�ा बेतात आहेत, असंच �ा
खो�ीती� ��ेका�ा वाटत होतं. आिण ते खरंही होतं. 

आज सकाळी जे�ा तु�ी उठ�ात, ते�ा �थम काय के�ंत? आंघोळी�ा गे�ात,
तुमचे इ-मे� पािह�ेत, की �यंपाक घराती� ओ�ाव�न पावाचा तुकडा घेत�ा?
तु�ी तुमचे दात आंघोळी�ा आधी घास�ेत की नंतर? पिह�्यांदा डा�ा िकंवा
उज�ा बुटाची नाडी बांध�ीत? कामासाठी बाहेर पडताना तु�ी तुम�ा मु�ां�ी
काय बो��ात? तु�ी ऑफीस�ा कोण�ा र�ाने गे�ात? तु�ी जे�ा ऑिफसम�े
तुम�ा टेब�पा�ी पोहोच�ात, ते�ा �थम तुम�ा इ-मे�ना उ�रे िद�ीत,
सहका� यां�ी बो��ात की थेट कामा�ा सु�वात के�ी? दुपारी जेवणा�ा वेळी
सॅ�ड खा�्�ेत की हॅ�ग�र? तु�ी सं�ाकाळी घरी परत�ात, ते�ा कॅन�ासचे बुट
घा�ून धावाय�ा गे�ात, की पेय आिण खा�ाचे पदाथ� घेऊन टी�ी समोर
बस�ात? 

सन 1892म�े िव�्यम जे� यांनी ि��न ठेव�ंय, की आपण आप�े संपूण�
आयु�, जे काही चाकोरीब� जगतो, तो सगळा एक� सवयीचंा प�रणाम असतो.
आपण दररोज करत अस�े�्या ब�तेक िनवडीमंागे आप�्या�ा वाटत असतं की,
ते फार िवचारपूव�क घेत�े�े िनण�य आहेत परंतु ���ात तसं नसतं. खरंतर �ा
सवयी असतात. मग जरी एखादी सवय �ु�्�क वाट�ी तरी का�ांतराने, जेवणाची



िद�े�ी ऑड�र, आपण आप�्या मु�ां�ी रोज रा�ी काय बो�तो, पैसा ि��्�क
टाकतो की खच� करतो, �ायाम िकती वेळा करतो आिण आप�्या िवचारांना,
रोज�ा कामांना क�ी ि�� �ावतो, या सग�ाचा आप�्या आरो�ावर,
उ�ादकतेवर, आिथ�क सुर�ेवर आिण आनंदावर खूप मो�ा �माणावर �भाव
पडतो, प�रणाम होतो. �ुक िव�ापीठाती� एका सं�ोधकाने, सन 2006 म�े
�िस� के�े�्या एका सं�ोधक िन�षा�तून, दररोज के�्या जाणा� या कृतीपैकी 40
ट��ां�नही अिधक काम हे ���ात िनण�य न�ते तर �ा सवयी हो�ा असे िदसून
आ�े आहे. 

िव�्यम जे�नेही इतर अनेकां�माणे, अगदी अ�र�ॉट� ते ओपराहपय�त, �ांचे
बरेचसे आयु�, सवयी क�ा �ागतात, हे समजून घे�ाचा �य� कर�ात घा�व�े.
परंतु गे�्या वीस एक वषा�म�ेच सं�ोधकां�ा आिण �ावसाियकां�ा सवयी
���ात कसा प�रणाम करतात, �ाहीपे�ा मह�ाचे �णजे �ा क�ा बद�तात, हे
��ात येऊ �ाग�े आहे. 

हे पु�क तीन भागांम�े िवभाग�े गे�े आहे. पिह�्या भागाम�े माणसा�ा
आयु�ात सवयी क�ा �कारे �वे� करतात, हे िव�द के�े आहे. याम�े सवय
�ाग�ामाग�ा म�दू�ा (�ुरॉ�ॉजीचा) काया�चा �ोध घेत�ा आहे. नवीन सवयी
क�ा �ावाय�ा, जु�ा सवयी क�ा बद�ाय�ा व �ा�ा प�ती- उदाहरणाथ�,
जािहरात �वसायात अस�े�्या एका माणसाने, दात घासणे या अगदी ���गत
आिण सा�ा गो�ी�ा रा�� ीय पातळीवर मह�ाचे �थान दे�ाचा के�े�ा �य� समोर
येतो. �ॉ�र अँड गॅ�� कंपनीने, Febreze नावा�ा �ेचे �पांतर, िग� हाइकां�ा
सवयीचा फायदा उठवत, को�वधी डॉ�स��ा �वसायात कसे के�े ते समजते.
म�पानाची सवय मोड�ाक�रता मदत करणारी संघटना (Alcoholics
Anonymous) म��ां�ा िप�ा�ा सवयी�ा मुळांवर इ�ाज क�न �ां�ा
आयु�ाम�े कसा बद� घडवून आणते ते ��ात येते.  टोनी डंजी या �ि��काने
नॅ�न� फुटबॉ� ि�गमधी� सग�ात तळा�ा अस�े�्या संघाचे पारडे, खेळा�ा
दर�ान ��� मैदानावर िमळणा� या सू� सूचक इ�ा� या�ा िद�्या जाणा� या
त�ाळ �ितसादावर �� क� ि�त क�न, �ाम�े बद� सुचवून - कसे िफरव�े हे
�ानात येते.



दुस� या भागाम�े य��ी कंप�ां�ा, संघटनां�ा सवयी आिण काय�प�ती यांचे
िव��ेषण कर�ात आ�े आहे. �ाम�े पॉ� ओ िन� (Paul O Neill) नावा�ा
उ�पद�थ अिधका� याने तो ट� ेझरी से�ेटरी हो�ाआधी ॲ�्युिमिनयमचे उ�ादन
करणा� या एका डबघाई�ा आ�े�्या कंपनीचे, एका मह�ा�ा सवयीवर ��
क� ि�त क�न, �ा कंपनीचे �पांतर डाऊजो��ा औ�ोिगक िनद��ांकाती� एका
उ�म कामिगरी करणा� या कंपनीम�े कसे के�े, हे बघणार आहोत. तसेच
�ारब�ने एक अध�वट ि��ण झा�े�्या त�णा�ा, इ�ा��ी मजबूत करणा� या
सवयी �ावून �ाचे �पांतर एका व�र� �बंधकात कसे के�े, ते बघणार आहोत.
ि�वाय याम�े हे पण बघणार आहोत, की एखा�ा हॉ��ट��ा सं�था�क
सवयीमं�े जर गोधंळ झा�ा तर अ�ंत �षार ��्यिव�ारदा�ा हातूनही भयंकर
चूक क�ी होऊ �कते. 

ितसरा भाग सामािजक सवयीकंडे नजर टाकणारा आहे. �ाम�े मािट�न �्युथर
िकंग �ु. आिण नागरी ह� चळवळ यांना माँटगोमेरी अ�ाबाया या �ांतां�ा
सामािजक सवयी बद�ून क�ा �कारे य� िमळा�े ते बघणार आहोत. त�ाच �कारे
�रकवॉरेन नावा�ा धम��सारका�ा कॅि�फोिन�याती� सॅड� बॅक खो� याम�े
दे�ाती� सवा�त मोठे चच� बांध�ासाठी क�ी मदत झा�ी हे बघणार आहोत. �ेवटी
एक अवघड अ�ा नैितक ��नाचा �ोध पण घेणार आहोत. ि�टनमधी� एखादा
खुनी जर पट�ासार�ा प�तीने यु��वाद क�न सांगत असे�, की �ाने �ा�ा
सवयीमुळे खून के�ा, तर �ा�ा सोडून �ावे का? 

��ेक �करण हे एका म�वत� िवषयाभोवती गंुफ�े�े आहे. सवयी क�ा काम
करतात, हे जर आपण समजून घेत�े, तर �ा न�ीच बद�ता येऊ �कतात. 

या पु�कासाठी, �ेकडो �ै�िणक अ�ास अहवा�ांचा, तीन�ेपे�ा जा�
�ा��ांचा, उ�पद�थां�ा मु�ाखतीचंा आिण अनेक कंप�ांनी या िवषयावर
के�े�्या सं�ोधनाती� िन�षा�चा आधार घेत�ा आहे. सवयीची जी तांि�क �ा�ा
कर�ात आ�े�ी आहे, �ाकडे हे पु�क िनद�� करते. आपण सव�जण �ा िनवडी
कधी ना कधी ठरवून करतो, पण नंतर �ासंबंधी िवचार कर�ाचे थांबवतो, मा�
पु�ा तेच करत राहतो, ब�धा दररोज! एकदा आपण सग�ांनी िकती खायचे आिण
काया��यात गे�्यानंतर क�ावर �� क� ि�त करायचे, िकती अंतराने पेय �ायचे,
�ायामासाठी धावाय�ा कधी जायचे, इ�ादी गो�ी समजून उमजून ठरव�े�्या



असतात. परंतु �ाम�े का�ांतराने आपण बद� करायचे थांब�ो, तर �ा गो�ी
आपोआप होऊन आप�्या वागणुकीचा भाग बनतात. हा आप�्या म�दू�ा �ि�येचा
(�ुरॉ�ॉजीचा) �ाभािवक प�रणाम आहे. मा� हे कसे घडते ते एकदा समजून
घेत�े, की आपण या गो�ीचंी आप�्या इ�े�माणे पुनर�चना क� �कतो. 

आठ वषा�पूव� बगदादम�े मी एका वत�मानप�ासाठी प�कार �णून काम करत
असताना सवयी�ंा िव�ानाकडे आकिष�त झा�ो. तेथे अमे�रकन ��रा�ा यु�
प�र��थतीत काम करताना जे�ा मी पािह�े, ते�ा म�ा जाणव�े, की तो एक
इितहासाती� सवा�त मोठा सवयीसंंबंिधत �योग आहे. �ाथिमक �ि��णाचे वेळी
सैिनकांवर जाणीवपूव�क काही सवयी िबंबव�्या जातात, जसे गोळी क�ी मारायची,
िवचार कसा करायचा, ह�्�्याचे वेळी संवाद कसा साधायचा वगैरे. ��� यु�ा�ा
वेळी िद�ा गे�े�ा ��ेक �कूम �णजे �ि��णाचे वेळी सैिनकांनी आ�सात
के�े�्या सवयीचा फायदा क�न घे�ा�ा उ�े�ानेच िद�े�ा असतो. ��र ही
संपूण� सं�था असं� वेळा के�े�्या तयारीवर आिण �ामुळे दैनंिदन जीवनाचा भाग
झा�े�्या सवयीवंरच चा�ते. उदा. तळाची उभारणी करणे, मह�ा�ा गो�ीचंी
�मवारी ठरवणे, ह�्�्या�ा ��ु�र देणे वगैरे. यु�ा�ा �ा सु�वाती�ा
िदवसांम�े, जे�ा घुसखोरीम�े वाढ होत होती आिण सैिनक मो�ा सं�ेने
मृ�ुमुखी पडत होते, ते�ा सै�ाती� अिधकारी दीघ�का�ीन �ांतता ��थािपत
कर�ा�ा ��ीने अमे�रकन सैिनकांवर आिण इराकी �ोकांवर काही यो� अ�ा
सवयी िबंबवता येती� का, या ��ीने िवचार करत होते. 

मी इराकम�े जवळजवळ दोन मिहने होतो. �ावेळी एक अिधकारी सवयीमं�े
बद� घडवून आण�ाचा एक उ�फूत� काय��म कुफा (kufa) या बगदाद�ा
दि�णे�ा, 90 मै�ांवर अस�े�्या छो�ा �हराम�े करत अस�्याचे ऐक�े. तो एक
मेजर दजा�चा अिधकारी होता आिण �ाने अ�ीकडेच झा�े�्या दंग�ी�ा ��डीओ
टे�चा अ�ास के�ा होता. �ाम�े �ा�ा एक िवि�� �म, �कार आढळ�ा होता.
कोण�ाही दंग�ी�ा आधी एखा�ा चौकाम�े िकंवा मोक�ा जागेम�े इराकीचंा
जमाव एक� यायचा आिण पुढ�ा काही तासांम�े जमावाम�े भर पडत जायची.
मग खा�ाचे पदाथ� िवकणारे आिण बघे जमाय�ा �ागायचे. नंतर कोणीतरी दगड
िकंवा बाट�ी िभरकावायचा आिण दंग�ी�ा सु�वात �ायची. 



तो मेजर कुफा �हरा�ा महापौरांना भेट�ा आिण �ाने �ांना एक वेगळीच
िवनंती के�ी. ‘‘तु�ी �ा खा�ाचे पदाथ� िवकणा� या गा�ांना चौकाम�े ये�ास
मनाई क� �का� का?’’ ‘‘हो, न�ीच,’’ महापौर �णा�े. काही आठव�ांनंतर
एक �हान समुदाय कुफाची मोठी म�ीद येथे जम�ा. दुपारनंतर �ा जमावाम�े
भरच पडत होती. जमावाचा आकार हळूहळू वाढत होता. काही जणांनी भडकावू
घोषणा दे�ास सु�वात के�ी. प�र��थती हाताबाहेर जाणार असे िदसू �ागताच,
इराकी पोि�सांनी अमे�रकन ��री तळावर संदे� पाठवून ��राची कुमक
मागव�ी. सं�ाकाळ होता होता जमाव अिधकच अ��थ झा�ा आिण तेथे
जम�े�्यांना भूकही �ाग�ी. चौकाम�े साधारणतः नेहमी जमणा� या कबाब
िव�े�ांना �ोक �ोधाय�ा �ाग�े परंतु तेथे कोणीच िव�ेता न�ता. ए�ाना बघे
िनघून गे�े, घोषणा देणा� यांचाही धीर खचाय�ा �ाग�ा. रा�ी 8 वाजेपय�त सव�जण
िनघून गे�े होते आिण चौक मोकळा झा�ा होता. 

मी जे�ा कुफाजवळी� एका अमे�रकन तळा�ा भेट िद�ी, ते�ा तेथे मेजरची
भेट घेत�ी आिण �ा�ा�ी बो��ो. सव�साधारणपणे कोणीही जमावा�ा सवयी�ंा
मानिसकतेचा िवचार करणार नाही, �ांनी म�ा सांिगत�े. परंतु �ांनी �ाचा संपूण�
काय�काळ सवयी तयार हो�ा�ा �ि�येचा अ�ास कर�ात आिण ती समजून
घे�ात घा�व�ा होता. 

बुट कॅ�म�े �ांनी ��ांम�े गो�ा भरणे, �ांना स� ठेवणे, यु�भूमीवरी�
��थतीत झोप घेणे, यु�ा�ा रणधुमाळीत �� क� ि�त करणे, थक�े�्या-दम�े�्या
आिण दडपण अस�े�्या प�र��थतीत िनण�य घेणे इ�ादी सवयी आ�सात के�्या
हो�ा. तसेच �ांनी इतर �ि��ण वगा�म�े पै�ाची बचत करणे, दररोज �ायाम
करणे, खंदकाती� सहका� यांबरोबर संवाद साधणे इ�ादी सवयीबंाबतही �ि��ण
घेत�े होते. �ांची ज�ी पदो�ती होत गे�ी, तसे �ांना सं�था�क सवयीचें मह�
पटाय�ा �ाग�े. �ामुळे सतत परवानगीची अपे�ा करणा� या किन� सहका� यांनी
छोटे मोठे िनण�य घे�ाइतके स�म बनणे कसे मह�ाचे आहे आिण दैनंिदन
�वहाराती� ि��ीमुळे, �ां�ाबरोबर �ांचे जमत न�ते, �ां�ाबरोबर काम
करणे कसे सोपे होते, हे �ां�ा ��ात आ�े. आता रा��  उभारणी�ा काया�ती� एक
घटक �णून ते एकसार�ाच िनयमांनी बांध�े�ा जमाव आिण सं�ृती क�ा �कारे
�ितसाद देतात, हे बघत होते. एका वेग�ा अथा�ने ते �णा�े, ‘‘समाज �णजे
हजारो माणसांनी एकि�तपणे �ीकार�े�्या एकग�ा सवयी. �णून तो समाज



िहंसेवर कधी उतरे� आिण कधी �ांततेचा माग� �ीकारे�, हे समाज क�ामुळे
सवा�त जा� �भािवत होतो यावर अव�ंबून असते.’’ �ा कबाब िव�े�ांना
ह�व�ाबरोबरच �ांनी कुफाती� नाग�रकां�ा सवयी बद��ासाठी अनेक �योग
के�े. हे मेजर तेथे गे�्यापासून एकही दंग� झा�ी न�ती. 

�ा मेजरनी म�ा सांिगत�े, ‘‘सवयी समजून घेणे ही सग�ात मोठी गो� ते
��राम�े ि�क�ेे. �ामुळे �ांचा जगाकडे बघ�ाचा �ि�कोनच बद��ा.
तु�ा�ा ताबडतोब झोप �ागाय�ा हवी आिण चांग�्या मनः��थतीत सकाळी जागे
�ायचे आहे तर तु�ी रा�ी�ा झोपे�ा वेळांवर �� �ा आिण उठ�्यानंतर �थम
काय करता याकडे �� �ा. तु�ा�ा तुमचा धाव�ाचा �ायाम सोपा करायचा
आहे? तर �ा गो�ी�ा दैनंिदन जीवनाचा भाग कर�ासाठी काही कारणे �ोधा. मी
मा�ा मु�ांना याच प�तीने ि�कवतो. माझी बायको आिण मी आम�ा वैवािहक
जीवनासाठी सु�भ सवयी�ा योजना तयार करतो. अिधका� यां�ा मीिटंगम�े पण
आ�ी यावरच चचा� करतो. केवळ कबाब िव�ेते हटव�्यामुळे आ�ा�ा जमावावर
िनयं�ण िमळवणे �� होई�, हे कुफामधी� एकाही माणसाने म�ा सांिगत�े
नसते. परंतु एकदा तु�ी ��ेक गो�ीकडे सवयी�ंा �ि�कोनातून जर पाहाय�ा
ि�क�ात, तर ते कोणीतरी तु�ा�ा िवजेरी आिण पहार दे�ासारखे ठरे�, मग तु�ी
कामा�ा सु�वात क� �कता.’’

हे मेजर जॉज�या �ांतातून आ�े�े होते आिण चणीने �हान होते. ते सतत
सूय�फु�ा�ा िबया कपाम�े थंुकत असत, िकंवा तंबाखू चघळत असत. �ांनी म�ा
सांिगत�े, की ��री सेवेम�े ये�ाआधी �ांनी टेि�फोन �ाईन दु��ी�ा
�वसायात जा�ाचा िवचार के�ा होता. अ�था �� झा�्यास मेथांिफटामाईन या
रासायिनक पदाथा�चा �ापार कर�ाचा- जो �ा�ा काही �ाळासोब�ांनी िन�ळ
�य� के�ा होता. मा� आता ते या पृ�ीत�्या वरी� सवा�त आधुिनक ��री
द�ाम�े, आठ�े सैिनकां�ा तुकडीचे नेतृ� करत होते. 

‘‘मी तु�ा�ा सांगतो, की जर मा�ासारखा सव�सामा� मनु� हे सगळे ि�कू
�कतो तर ते कोणा�ाही जम�ासारखे आहे. �णून मी मा�ा सैिनकांना नेहमी
सांगतो, की तु�ी जर यो� सवयी �ावून घेत�्या तर अ�� असे काहीच नाही.’’

गे�्या द�काम�े सवयीसंंबंधी�ा मानस�ा�ात आिण �ुरॉ�ॉजीत, तसेच
�ांचे आप�्या रोज�ा जीवनात, समाजात आिण सं�थांम�े क�ा �कारे �ितिबंब



पडते, यावर खूप सं�ोधन झा�े आहे. �ामुळे आप�ी समज इतकी �गत झा�ी
आहे, की याची आपण प�ास वषा�पूव� क�्पनाही क� �क�ो नसतो. सवयी का
िनमा�ण होतात, �ा क�ा बद�तात आिण �ां�ा वत�णुकीमागचे �ा� आता
आप�्या�ा अवगत झा�े आहे. �ा वेगवेग�ा भागांम�े क�ा �कारे िवभागता
येतात आिण आप�्या गरजे�माणे क�ा जोडता येतात, हेही आप�्या�ा समज�े
आहे. माणसांना कमी खा�ास, जा� �ायाम कर�ास, अिधक काय��मतेने काम
कर�ास आिण िनरोगी आयु� जग�ास कसे �वृ� करता येई�, हेही आप�्या�ा
समज�े आहे. सवय बद�णे ही िततकी�ी सोपी आिण ज�द �ि�या नाही. ि�वाय
ती नेहमीच िततकी साधी पण नाही. 

परंतु आता ते �� आहे आिण कसे, ते आप�्या�ा समज�े आहे. 





1

सवयीचंी साखळी

सवयी क�ा काय� करतात?

1

सन 1993�ा ि�ि�राम�े, एक माणूस, जो आप�्या सवयीबं���ा �ानाम�े
अ�ंत मो�ाची भर घा�णार होता, सॅनिडयागो येथी� एका �योग�ाळेत ठर�े�्या
वेळेत, �ाने �वे� के�ा. तो वयाने मोठा होता आिण �ाची उंची सहा फुटांपे�ा
थोडी जा�च होती. �ाने िन�ा रंगाचा �ट� घात�ा होता. �ाने �टा�ची बटणे
अगदी वरपय�त �व��थत �ाव�े�ी होती. �ा�ा डो�ावरी� पांढ� या दाट केसांचा,
उ� मा�िमक �ाळे�ा प�ासा�ा पुनभ�टी�ा काय��मात, कोणा�ाही हेवाच
वाट�ा असता. �योग�ाळेकडे जाणा� या मािग�केमधून चा�ताना तो सांधेदुखीमुळे
थोडा �ंगडत होता. �ाने बायकोचा हात धर�ा होता, ��ेक पाव�ासोबत समोर
येणा� या अिन��चततेमुळे, तो हळूहळू चा�त होता. 

जवळजवळ एका वषा�पूव� युजीन पॉ�ी (Engene Pauly) िकंवा भिव�ाती�
वै�कीय सािह�ात केवळ E.P. या अ�रांनी ओळख�ा जाणारा, �ा�ा �ाया-डे�-
रे येथी� घरी रा�ी�ा जेवणाची तयारी करत असताना, �ां�ा बायकोने �ांचा
मु�गा मायके� घरी येत अस�्याचे सांिगत�े. 

‘‘कोण मायके�?’’ युजीनने िवचार�े. 

‘‘तुमचा मु�गा,’’ �ाची बायको बे��� �णा�ी. ‘‘तु�ा�ा माहीत आहे आपणच
�ा�ा वाढव�े आहे?’’

युजीनने ित�ाकडे काहीही न समज�्यासारखे पािह�े. ‘‘कोण आहे तो?’’ �ाने
िवचार�े. 



दुस� याच िदव�ी युजीन�ा उ��ांचा �ास होऊ �ाग�ा आिण पोटाम�े कळा
येऊन वेदना होऊ �ाग�्या. पुढी� चोवीस तासांम�े �ा�ा �रीराती� पा�ाचे
�माण इतके कमी झा�े की, घाबर�े�्या बे���ने �ा�ा ता�ाळ अितद�ता
िवभागाम�े दाख� के�े. �ा�ा �रीराचे तापमान वाढाय�ा �ाग�े. ते 105
अं�ांपय�त पोहोच�े. �ा�ा �रीरातून बाहेर पडणा� या घामामुळे हॉ��ट�मधी�
चादरीवंर िपवळे डाग पड�े. �ा�ा भास होऊ �ाग�े. तो आरडाओरडा कराय�ा
�ाग�ा, आ�मक होऊ �ाग�ा, हाताती� ि�रेत इंजे�न दे�ाचा �य� करणा� या
नस��ा ढक�ून देऊ �ाग�ा. �ेवटी अथक �य�ांनंतर �ा�ा वेदना�ामक आिण
गंुगीचे औषध िद�्यानंतरच डॉ�र �ा�ा पाठी�ा खा�ी� भागाती� दोन
मण�ां�ा म�े सुई टोचून सेरी�ो�ायन� �व परी�णासाठी काढू �क�े. 

�ा�ावर उपचार करणा� या डॉ�रांना तो काहीतरी गंभीर आजार अस�्याची
�गेचच जाणीव झा�ी. म�दू�ा भोवती आिण पाठी�ा क�ातून जाणा� या
म�ार�ूभोवती असणा� या आवरणांमधी� हा �व पदाथ�, �ा अवयवांचे,
संसगा�पासून आिण दुखापतीपासून र�ण कर�ाचे काम करतो. िनरोगी ��ीम�े
हा �व पदाथ� अगदी �� आिण �वाही असतो. तो सुईमधून अगदी सहजपणे
काढता ये�ासारखा असतो. युजीन�ा पाठी�ा क�ातून काढ�े�ा हा �व
गढूळ�े�ा आिण काहीसा दाट होता, अितसू� कणांनी भर�्यासारखा िदसत होता.
�योग�ाळेतून �ा �वाचे िनदान करणारा अहवा� जे�ा िमळा�ा, ते�ा डॉ�रांना
युजीन�ा आजाराचे कारण कळ�े: �ा�ा �ायर� ए��िफ�ायटीस झा�े�ा होता.
हा आजार तसे बिघत�े तर अगदी िन�प�वी �ायरसमुळे होतो. �ामुळे
साधारणतः अंगावर च�े पडणे, फोड येणे आिण कातडीवर सौ� संसग� होणे
इतपतच �ास होतात. परंतु अगदी दुम�ळ उदाहरणांम�े मा� तो �ायरस म�दूपय�त
पोहोचून �ा�ा पातळ, नाजूक आवरणा�ा पोखरतो. �ात आप�ी ��े आिण
काही�ंा �ण�ा�माणे आप�े चैत� दड�े�े असते, थेट तेथपय�त पोहोचून खूप
मो�ा �माणावर हानी पोहोचवतो. 

युजीन�ा डॉ�रांनी बे����ा सांिगत�े, की आ�ापय�त जो काही भाग बािधत
झा�ा आहे, �ाब�� �ांना काही करता येणे �� नाही. परंतु अँिट�ायर�
औषधाची मा�ा मो�ा �माणात िद�्याने तो संसग� आणखी पसर�ापासून रोखणे
कदािचत �� होई�. �ानंतर युजीन �गेच बे�ु�ाव�थेत (coma) गे�ा आिण दहा
िदवस तो मरणा�ा दारात होता. पण हळूहळू �ा औषधांनी रोगा�ा �ितकार



कराय�ा सु�वात के�ी आिण प�रणाम िदसाय�ा �ाग�ा. �ाचा ताप उतर�ा आिण
�ायरस संसग� नाहीसा झा�ा. �ेवटी जे�ा तो �ु�ीत आ�ा, ते�ा कमा�ीचा
अ�� झा�ा होता आिण �िमत अव�थेत होता. िगळताना �ा�ा फार �ास होत
होता. �ा�ा वा�रचना करणे अवघड जात होते आिण �वासो�ास कर�ाचे
िव�रण झा�्या�माणे अधुनमधून तो धापा टाक�्या�माणे करायचा. परंतु तो
िजवंत होता. 

सरते�ेवटी िनरिनरा�ा चाच�ांना तोडं दे�ाइतपत युजीनची �कृती सुधार�ी
होती. �ा�ा �रीरा�ा िव�ेषतः म�ासं�थे�ा फारसा अपाय झा�ा नस�्याचे बघून
�ा�ा डॉ�रांना आ�चय� वाट�े. तो हातपाय ह�वू �कत होता. आवाज, उजेडा�ा
�ितसाद देत होता. �ा�ा म�दू�ा �ॅ�म�े मा� म�भागी थोडा काळपट, अिन�
साव�ीसारखा भाग िदसून आ�ा. �ा�ा पाठी�ा क�ाचा वरचा भाग आिण
कवटी�ा मागचा खा�चा भाग जेथे जवळ येतात, तेथी� म�दू�ा काही िट�यंूना
�ायरसने न� के�े होते. ‘‘तु�ी �ा युजीन�ा ओळखत होतात, कदािचत तो युजीन
आता नसे�,’’ डॉ�रांनी बे����ा सांिगत�े. ‘‘तु�ा तु�ा नव� या�ा गमाव�ाची
तयारीही ठेवावी �ागे�.’’

काही िदवसांनी युजीन�ा हॉ��ट��ा दुस� या भागात ह�व�ात आ�े. एका
आठव�ाम�े �ा�ा िगळ�ा�ा ि�येत सुधारणा झा�ी, अजून एक आठव�ाने
�ाचे बो�णे पूव�वत झा�े. तो फळांचे आई��म आिण मीठ मागाय�ा �ाग�ा.
दूरद��नवरी� वािह�ा बद�ाय�ा �ाग�ा आिण कंटाळवा�ा माि�कांब��
त�ारीपण कराय�ा �ाग�ा. पाच आठव�ांनी �ा�ा सुधारणा िवभागात
ह�वेपय�त युजीन हॉ��ट��ा वॉड�मधून िफराय�ा �ाग�ा होता आिण �िनवार/
रिववारची सु�ी क�ा �कारे मजेत घा�वावी याब�� प�रचा�रकांना अना�त
स�्�ेपण देऊ �ाग�ा होता. 

‘‘इत�ा गंभीर आजारातून अ�ा �कारे  सुधारणा झा�े�ा माणूस अ�ाप मा�ा
तरी पाह�ात कोणी आ�ा न�ता.’’ डॉ�र बे����ा �णा�े. ‘‘म�ा तु�ा
अपे�ा आणखी वाढवाय�ा नाहीत, परंतु हे खरोखरच आ�चय� आहे.’’ 

तरी पण बे����ा काळजी होतीच. सुधारणा क� �ाम�े एक गो� हळूहळू ��
झा�ी, की �ा आजारामुळे ित�ा नव� याम�े काही चम�ा�रक बद� झा�े होते.
उदाहरणाथ�, आठव�ाचा तो कोणता िदवस आहे हे युजीन सांगू �कत न�ता.



डॉ�रांनी आिण प�रचा�रकांनी �ांची नावे िकतीही वेळा सांिगत�ी तरी तो ती पु�ा
सांगू �कत न�ता. ‘‘ते म�ा हे ��न पुनःपु�ा का िवचारत असतात?’’ एक िदवस
डॉ�र खो�ीतून गे�्यानंतर �ाने बे����ा िवचार�े. �ेवटी जे�ा तो घरी परत�ा,
ते�ा तर प�र��थती आणखीनच िविच� झा�ी. युजीन�ा �ाचे िम� आठवत न�ते.
संभाषणांम�े सहभागी होणे �ा�ा जड जात होते. कधी कधी सकाळी तो
अंथ�णातून उठून थेट �यंपाक घरात जायचा, �तःसाठी अंडी आिण खारव�े�े
मांस ि�जवायचा आिण पु�ा अंथ�णावर येऊन पडायचा. मग रेिडओ �ावायचा.
चाळीस एक िमिनटांनंतर पु�ा तो हेच सगळे करायचा. उठायचा, �तःसाठी अंडी
आिण मांस ि�जवायचा आिण पु�ा जाऊन झोपायचा आिण रेिडओवर काहीतरी
�ाव�ाचा �य� करायचा आिण पु�ा तो तेच करायचा. 

काळजीत पड�े�्या बे���ने काही त�ां�ी, �ाच�माणे सॅनिडयागो येथी�
कॅि�फोिन�या िव�ापीठाती� खास िव�रणावर सं�ोधन करणा� या सं�ोधकां�ी
संपक�  साध�ा. अ�ा �कारे �ा ि�ि�राती� एका सूय��काि�त सकाळी, बे���
आिण युजीन िव�ापीठा�ा आवाराती� �ा सव�सामा� इमारतीती� मािग�केमधून
एकमेकांचे हात ध�न हळूहळू चा��े होते. �ांना एका छो�ा परी�ण क�ाम�े
थांब�ास सांग�ात आ�े. युजीनने तेथे संगणकावर काम करत अस�े�्या एका
त�ण �ीबरोबर ग�ा माराय�ा सु�वात के�ी. 

‘‘अनेक वष� मी इ�े�� ॉिन��ा �े�ाम�े घा�व�्यामुळे म�ा या सग�ा
गो�ीचें खूप आ�चय� वाटते.’’ ती टायिपंग करत अस�े�्या यं�ाकडे बोट दाखवत तो
�णा�ा, ‘‘मी जे�ा त�ण होतो ते�ा या गो�ीनंी अनेक सहा फुटी रॅ� आिण संपूण�
खो�ी �ाप�ी जायची.’’

�ा �ीची बोटे की-बोडा�वर काम करतच रािह�ी. युजीनने तोडंाने आ�चय�द��क
आवाज काढ�ा. तो �णा�ा, ‘‘हा �कार अद्भुतच आहे. या�ा आती� सगळी
यं�णा, ते डायोड्स आिण ट� ायोड्स. मी जे�ा इ�े�� ॉिन� �े�ाम�े होतो, ते�ा हे
सगळे ठेवाय�ा अनेक सहा फुटी रॅ� �ागायचे.’’ तेव�ात सं�ोधक खो�ीम�े
आ�ा आिण �ाने �तःची ओळख क�न िद�ी. �ाने युजीन�ा �ाचे वय िवचार�े. 

‘‘अं, अं........ ब�धा एकोणसाठ... साठ?’’ युजीनने उ�र िद�े. �ाचे वय
ए�ाह�र वषा�चे होते. �ा सं�ोधकाने संगणकावर टायिपंग कर�ास सु�वात
के�ी. युजीनने ��त के�े आिण �ा�ाकडे बोट दाखव�े. ‘‘हे काहीतरी िव�ेषच



आहे,’’ तो �णा�ा, ‘‘तु�ा�ा माहीत आहे, मी जे�ा इ�े�� ॉिन��ा �े�ात होतो,
ते�ा हे सगळे ठेवाय�ा अनेक सहा फुटी रॅ� �ागायचे!’’ 

तो सं�ोधक बाव� वषा�चा �ोफेसर होता, �ाचे नाव होते �ॅरी �ायर. �ाने गे�ी
तीन द�के ‘�ूरोॲनॅटॉमी ऑफ मेमरी’ या िवषयावर सं�ोधन के�े होते. आप�ा
म�दू घटनांची नोदं क�ी करतो, �ांचा संचय क�ा रीतीने करतो, याचा �ोध
घे�ा�ा संदभा�त �ाचा िव�ेष अ�ास होता. तरीपण युजीनवर के�्या जाणा� या
उपचारांव�न आिण परी�णांव�न, �ा�ा �तःसाठी आिण इतर �ेकडो
सं�ोधकांसाठी, �ांनी सवयी�ंा काय�प�तीिवषयीची आप�ी जाणीव अिधक
समृ� हो�ा�ा ��ीने काम के�े आहे, �ां�ासाठी �वकरच एक नवीन जग खु�े
होणार होते. �ायर�ा अ�ासामधून हे समोर येणार होते, की जरी एखा�ा�ा
�तःचे वय आठवणे कठीण जात अस�े, िकंवा इतर काहीही आठवत नस�े तरी तो
क�्पनाही क� �कणार नाही इत�ा गंुतागंुती�ा सवयी �ावून घेऊ �कतो.
कारण ��ेक जण ��ेक िदव�ी एकाच �कार�ा �ुरॉ�ॉिजक� �ि�येवर
अव�ंबून असतो, हे सु�ा ��ात येणार होते. �ा�ा आिण इतरां�ा सं�ोधनामधून
आणखी एक गो� समोर येणार होती. ती �णजे, आप�्यामधी� अध�जागृत
(Subconscious) अव�थेत चा�णा� या यं�णा आप�्या िनवडीनंा िकती मो�ा
�माणावर �भािवत करत असतात. खरंतर या िनवडी आप�्या�ा जणू काही फार
िवचारपूव�क के�े�्या कृती वाटतात. परंतु ���ात आप�्या�ा न समजणा� या, न
ओळखू येणा� या इ�ांमुळे, उ�ेजनांमुळे या िनवडी �भािवत होत असतात. 

�ायरची आिण युजीनची भेट हो�ा�ा आधीपासूनच, काही आठवडे तो �ा�ा
म�दू�ा �ितमांचा (scans) अ�ास करत होता. �ा�ा म�दू�ा �ितमांव�न असे
िदसून येत होते की, युजीन�ा म�दूचा ब�तेक सव� संसगा�ने बािधत झा�े�ा भाग हा
म�दू�ा म�भागी पाच स�टीमीटर इत�ा भागापुरताच मया�िदत होता. �ा �ायरसने
�ाचा मेिडअ� टे�ोर� �ोब हा भागच जवळजवळ न� के�ा होता. �ा��ांचा
असा अंदाज होता, की या भागाती� पे�ी भूतकाळ आठव�ा�ा आिण काही
भावनांवर िनयं�ण ठेव�ा�ा ��ीने खूप मह�ा�ा आहेत, सवा�त जा� जबाबदार
आहेत. �ा पे�ी पूण�पणे न� हो�ाचे �ायर�ा जराही आ�चय� वाट�े नाही -
�ायर� ए��िफ�ायटीस अ�ंत �ूरपणे आिण अगदी अचूकतेने सीमारेषा वाढवत
िट�यू खाऊन टाकतात. परंतु �ा �ितमा िकती ओळखी�ा वाटत हो�ा याचे �ा�ा
आ�चय� वाट�े. 



तीस वषा�पूव� एम.आय.टी. म�े पीएच.डी.चा िव�ाथ� असताना, �ायरने
िव�ा�ा��ा एका गटाबरोबर, वै�कीय इितहासाती� सवा�त �िस� केसेसपैकी एक
अस�े�्या आिण केवळ H.M. या अ�रांनी ओळख�्या जाणा� या एक आजारी
��ीचा अ�ास के�ा होता. H.M. चे खरे नाव होते हे�ी मो�ाईसन, परंतु
�ा��ांनी �ा�ा संपूण� आयु�भर �ाची ओळख �पव�ी होती. जे�ा H.M. सात
वषा�चा होता, ते�ा तो सायक�चा ध�ा �ागून जोरात डो�ावर पड�ा होता.
थो�ाच िदवसांनी �ा�ा िफटस् येऊ �ाग�्या आिण अ�्पकाळासाठी �ु� जाऊ
�ाग�ी. वया�ा सोळा�ा वष� �ा�ा मोठी िफट आ�ी, िजचा �ा�ा संपूण� म�दूवर
प�रणाम झा�ा, �वकरच तो िदवसातून जवळजवळ दहा वेळा तरी बे�ु� पडाय�ा
�ाग�ा.

स�ावीस वषा�चा होत असताना H.M. आता अगदी िनकरावर आ�ा होता. िफटस्
येऊ नयेत �णून दे�ात येणा� या औषधांचा काहीही उपयोग होत न�ता. तो �षार
होता परंतु नोकरी िटकवू �कत न�ता. तो अजूनही आईविड�ांबरोबरच राहत
होता. H.M. �ा सव�साधारण जीवन जगायचे होते. �णून �ाने अ�ा डॉ�रांची
मदत घे�ाचा िनण�य घेत�ा, �ांची H.M. �ा ��थ कर�ासाठी थोडा धोका
प��न काही नवीन �योग कर�ाची तयारी होती. चाच�ांमधून असे िदसून आ�े
होते की, म�दूती� िह�ोकॅ�स नावा�ा भागाचा आिण िफटस् ये�ाचा काहीतरी
संबंध असावा. जे�ा डॉ�रांनी H.M. �ा �ा�ा कवटीचा काही भाग आिण म�दूचा
पुढी� भाग जरा उच�ून, छो�ा नळी�ा साहा�ाने िह�ोकॅ�सचा भाग आिण
�ा�ा भोवता�चे काही िट�यू ओढून बाहेर काढ�ाचे सुचव�े, ते�ा H.M. ने
�ांना मा�ता िद�ी. 

ही ��ि�या सन 1953म�े झा�ी आिण H.M. ची जखम ज�ी भ�न आ�ी,
तसे िफटस् येणे कमी झा�े. परंतु �गेचच एक गो� �� झा�ी, की �ा�ा म�दूम�े
आमू�ा� बद� झा�ा होता. H.M. �ा �ाचे नाव आठवत होते आिण �ाची आई
आय�� डची आहे हेही आठवत होते. �ा�ा सन 1929 म�े �ेअर बाजार
कोसळ�्याचे आठवत होते आिण नॉम�डीवर क�ा के�्या�ा बात�ा पण आठवत
हो�ा. परंतु �ानंतर�ा मा� सव� गो�ी - सग�ा आठवणी, अनुभव, �ा�ा
��ि�ये�ा आधी�ा दहा वषा�म�े �ाने �ा�ा आजारा�ी िद�े�ा �ढा -
पुस�्या गे�्या हो�ा. �ावेळी डॉ�र H.M. �ा �रण��ीची परी�ा, �ा�ा
खेळ�ाचे प�े, आक�ां�ा या�ा वगैरे दाखवू �ाग�े, ते�ा �ां�ा ��ात आ�े



की H.M. कोणतीही नवीन मािहती वीस सेकंदांपे�ा जा� वेळ �रणात ठेवू �कत
न�ता. 

�ा�ा ��ि�येनंतर सन 2008म�े �ाचा मृ�ू होईपय�त ��ेक भेट�े�ी
��ी, ऐक�े�े गाणे, �वे� के�े�ी खो�ी इ�ादी �णजे �ा�ासाठी दरवेळी
नवीन अनुभव होता. �ाचा म�दू एका ठरावीक काळाम�े गोठ�ा होता. कोणीतरी
िट�ी�ा िद�ेने काळा �ॅ��कचा आयताकृती तुकडा दाखवून �ावरी� वािह�ा
बद�तो, याचे �ा�ा ��ेक िदव�ी न�ाने आ�चय� वाटायचे. तो डॉ�रांना आिण
प�रचा�रकांना दररोज �ांचे नाव अनेक वेळा तरी सांगायचा. 

‘‘म�ा H.M. िवषयी जाणून �ाय�ा खूप आवड�े कारण म�दू�ा अ�ासासाठी
�रण��ी हा एक चांग�ा आिण ��� अनुभवता येणारा माग� आहे हे मा�ा
��ात आ�े,’’ असे �ायरने म�ा सांिगत�े. ‘‘मी ओहायो येथे वाढ�ो आिण म�ा
आठवते, की पिह�ी�ा वगा�म�े असताना आम�ा ि��कांनी ��ेका�ा �ेयॉ�
िद�े होते. आिण मी ते सगळे रंग एक� क�न काळा रंग तयार होतो का, हे
बघाय�ा �ाग�ो होतो. म�ा ही घटना का ��ात रािह�ी आहे? म�ा मा�ा
ि��कांचा चेहरासु�ा आठवत नाहीये. एक आठवण ही दुस� या आठवणीपे�ा जा�
मह�ाची आहे हे माझा म�दू का व कसे ठरवतो?’’ 

�ायर�ा युजीन�ा म�दू�ा �ितमा जे�ा िमळा�्या, ते�ा �ा H.M. �ा
म�दू�ा �ितमे�ी िमळ�ाजुळ�ा हो�ा याचे �ांना आ�चय� वाट�े. �ा दोघां�ाही
म�दू�ा म�भागी अ�ोडा�ा आकाराचे मोकळे भाग होते. युजीनची �रण��ी
H.M. �माणेच पुस�ी गे�ी होती. 

परंतु जसे �ायरने युजीन�ा तपास�ा सु� के�्या, ते�ा �ा�ा ��ात आ�े,
की हा पे�ंट, H.M. पे�ा काही मह�ा�ा बाबतीत अगदी वेगळा आहे. H.M. म�े
काहीतरी दोष आहे हे �ा�ा भेटाय�ा येणा� या कोणा�ाही अगदी काही
िमिनटांम�ेच ��ात यायचे. परंतु युजीन �ाची कामे क� �कत होता. संभाषणात
भाग घेऊ �कत होता. �ामुळे सहज बघणा� या�ा �ा�ात काही दोष आहे हे
�गेचच ��ात यायचे नाही. 

H.M. �ा�ावरी� ��ि�येमुळे इतका दुबळा झा�ा होता, की �ाचे पुढचे
सगळे आयु� हॉ��ट�म�े, देखरेखीखा�ी गे�े. तर दुसरीकडे युजीन �ा�ा घरी



बायकोबरोबर राहत होता. H.M. ख� या अथा�ने संवाद साधू �कत न�ता, याउ�ट
युजीनकडे कोण�ाही िवषयावरी� चचा�, तो �ा िवषयांवर िकतीही वेळ सहज बो�ू
�कत होता, �ा िवषयाकडे वळव�ाची वेगळीच हातोटी होती. उदा. उप�ह
(Satellites). �ाने एका एरो�ेस कंपनीम�े काय के�े होते िकंवा हवामान असे
िवषय. 

�ायरने युजीन�ा तपासणी�ा, �ा�ा ता��ाती� घटनांसंबंधी िवचा�न
सु�वात के�ी. युजीनने तो �ा म� कॅि�फोिन�याती� �हराम�े वाढ�ा होता, �ा
संबंधी, �ा�ा �ापारी जहाजावरी� नोकरीसंबंधी आिण त�णपणी �ाने
ऑ�� ेि�या�ा िद�े�्या भेटीसंबंधी मािहती िद�ी. �ा�ा आयु�ाम�े सन 1960�ा
आधी घड�े�्या ब�तेक सव� घटना �ा�ा चांग�्या आठवत हो�ा. �ायरने जे�ा
�ा�ा नंतर�ा द�काती� घटनांब�� िवचाराय�ा सु�वात के�ी, ते�ा युजीनने
िवन�पणे िवषय बद��ा आिण अ�ीकड�ा घटना आठवाय�ा �ा�ा �ास होत
अस�्याचे सांिगत�े. 

�ायरने �ा�ा काही बु��म�ा चाच�ा घेत�्या आिण �ा�ा आढळून आ�े,
की युजीन जरी गे�्या तीन द�काती� काहीही आठवू �कत न�ता, तरी �ाची
बु��म�ा �ा मानाने चांग�ी होती. �ाहीपे�ा युजीनने �ा�ा त�णपणात �ा
सवयी �ावून घेत�्या हो�ा, �ा अजून त�ाच कायम हो�ा. उदा. �ायर जे�ा
�ा�ा कपाम�े पाणी �ायचा िकंवा एखा�ा चांग�्या अ�राब�� �ाचे कौतुक
करायचा, ते�ा युजीन �गेचच �ाचे आभार मानायचा िकंवा �ाचे उ�ट कौतुक
करायचा. जे�ा कोणी खो�ीम�े यायचे ते�ा युजीन �ा�ा �तःची ओळख
सांगायचा आिण �ा ��ीचा िदवस कसा गे�ा, याची चौक�ी करायचा. 

परंतु जे�ा �ायरने युजीन�ा काही आकडे पाठ कराय�ा सांिगत�े,
�योग�ाळे�ा दरवाजाबाहेरी� मािग�केब�� वण�न कराय�ा सांिगत�े, ते�ा
डॉ�र�ा आढळून आ�े, की �ांचा पे�ंट कोणतीही नवीन मािहती एखा�ा
िमिनटापे�ा जा� वेळ ��ात ठेवू �कत न�ता. जे�ा कोणीतरी युजीन�ा �ा�ा
नातवंडांचे फोटो दाखव�े, ते�ा ते कोण होते, याची �ा�ा क�्पनासु�ा न�ती.
जे�ा �ायरने �ा�ा आजारी पड�्याचे आठवते का, असे िवचार�े, ते�ा युजीनचे
उ�र होते- �ा�ा �ा�ा आजारासंबंधी िकंवा हॉ��ट�म�े राहावे �ाग�्यासंबंधी
काहीही आठवत नाही. खरे तर �ा�ा िव�रण िकंवा �ृित�ं� झा�ा आहे, हे



युजीन�ा कधीच आठव�े नाही, समज�े नाही. �ा�ा िवचारां�ा क�ेत, �तः�ा
िव�रण झा�े आहे हे बसतच न�ते. मुळात �ा�ा दुखापत झा�्याचेच आठवत
नस�्यामुळे आप�्या�ा काहीतरी वेगळे झा�्याचे �ा�ा वाटतच न�ते. 

युजीनची भेट झा�्यानंतर काही मिह�ांनी �ायरने �ा�ा �रण��ी�ा
मया�दा जाणून घे�ासाठी काही �योग के�े. तोपय�त युजीन आिण बे��� हे �ाया-
डे�-रे सोडून सॅनिडयागो�ा, �ां�ा मु�ीजवळ राहाय�ा आ�े होते आिण �ायर
अनेक वेळा चाच�ांसाठी �ां�ा घरी जात होते. एक िदवस �ायरने युजीन�ा
�ा�ा घराचा नका�ा काढाय�ा सांिगत�े. युजीन अगदी बाळबोध �णजे
�यंपाकघर कोठे आहे, झोप�ाची खो�ी कोठे आहे इ�ादी दाखवणारा नका�ा
सु�ा काढू �क�ा नाही. ‘‘तू जे�ा सकाळी अंथ�णातून उठतोस, ते�ा तु�ा
खो�ीतून बाहेर कसा पडतोस?’’ �ायरने िवचार�े. 

युजीन �णा�ा, ‘‘म�ा न�ी सांगता येणार नाही.’’ �ायरने �ां�ा �ॅपटॉपवर
�ाने िद�े�्या उ�रां�ा नोदंी के�्या आिण जसा तो टाईप करत होता, युजीनचे
�� िवचि�त झा�े. �ाने खो�ीत एक नजर टाक�ी आिण नंतर तो उठून
मािग�केम�े गे�ा. �ाने ��तागृहाचा दरवाजा उघड�ा. काही िमिनटांनी आतून
�� के�्याचा आवाज आ�ा, नळ सोड�्याचा आवाज आ�ा आिण �तः�ा
पँट�ा हात पुसत तो पु�ा बाहेर�ा खो�ीत �ायर�ा �ेजारी खुच�वर येऊन
बस�ा. पुढ�ा ��नाची वाट बघत �ांतपणे तो खुच�त बसून रािह�ा. 

�ावेळी, जो माणूस घराचा अगदी साधा नका�ा सु�ा काढू �कत न�ता, तोच
माणूस न चुकता ��तागृह कसे �ोधू �कतो, याचे कोणा�ाही आ�चय� वाट�े
नाही. परंतु हा ��न आिण असेच इतर काही ��न सरते�ेवटी नवनवीन �ोधांचे माग�
दाखवणार होते, �ामुळे आप�्या सवयी�ंा ��ी�ा आक�नाम�े मो�ाची भर
पडणार होती. �ातूनच वै�ािनक �ांतीची िठणगी पडणार होती. यामुळेच आज
�ेकडो सं�ोधकांचे �थमच, आप�्या सवयीचंा, आप�्या जीवनावर एकूण
पडणा� या �भावािवषयी अिधकािधक समजून घे�ाचे �य� चा��े आहेत, सं�ोधन
चा��े आहे. 

टेब�जवळ येऊन बस�्यानंतर युजीनने �ायर�ा �ॅपटॉपकडे पािह�े. ‘‘हे
खरोखरच आ�चय�कारक आहे,’’ संगणकाकडे हात करत तो �णा�ा. ‘‘तु�ा�ा



माहीत आहे, मी जे�ा इ�े�� ॉिन��ा �े�ाम�े होतो ते�ा या गो�ीसंाठी अनेक
सहा फुटी रॅ� �ागायचे.’’ 

नवीन घरी राह�ासाठी आ�्यानंतर पिह�े काही आठवडे युजीन�ा बाहेर
िफराय�ा घेऊन जा�ाचे बे���ने �य� के�े. डॉ�रांनी ित�ा सांिगत�े होते, की
�ा�ा �ायाम िमळणे मह�ाचे आहे. युजीन जर घराम�े रािह�ा तर तो तेच तेच न
संपणारे ��न िवचा�न बे����ा अगदी भंडावून सोडायचा. �णून रोज सकाळी
आिण दुपारी ती �ा�ा �ां�ाच भागाम�े नेहमी एकाच मागा�ने िफराय�ा घेऊन
जाय�ा �ाग�ी. 

डॉ�रांनी युजीनवर सतत �� ठेव�ाची गरज अस�्याचे बे����ा सांिगत�े
होते. तो जर हरव�ा तर, �ा�ा घरचा प�ा कधीच सापडणार नाही, असे �ांनी
सांिगत�े होते. एकेिदव�ी सकाळी बाहेर जा�ासाठी ती तयारी करत असतानाच
युजीन पुढ�ा दरवाजातून बाहेर पड�ा. �ा�ा िनरिनरा�ा खो�्यांतून िफर�ाची
सवय होती, �ामुळे तो घराबाहेर गे�ा आहे हे कळाय�ा बे����ा थोडा वेळ
�ाग�ा. जे�ा ित�ा ते ��ात आ�े ते�ा ती घाब�न गोधंळून गे�ी. धावतच
घराबाहेर पडून ितने र�ावर नजर टाक�ी, �ाचा कोठेही ठाविठकाणा न�ता. ती
�ेजा� यांकडे गे�ी, �ां�ा �खड�ांवर ठोठाव�े. �ांची घरे एकसारखीच िदसणारी
होती. कदािचत युजीन गोधंळून गे�ा असावा आिण कोणा�ा तरी घराम�े ि�र�ा
असावा. ती �ेजा� यां�ा दरवाजांकडे धाव�ी आिण दार उघडेपय�त बे� वाजवत
रािह�ी, युजीन कोठेही न�ता. ती धावतच पु�ा र�ावर आ�ी आिण हाक मारत
पुढची काही घरे धावत गे�ी. ती रडत होती. तो जर रहदारीत सापड�ा तर काय
होई�? तो �ाचा प�ा इतर कोणा�ा कसा सांगे�? ित�ा घराबाहेर पडून आिण
�ाचा �ोध सु� क�न पंधरा िमिनटे होऊन गे�ी होती. पोि�सांना फोन
कर�ासाठी ती धावतच घरी आ�ी. 

ती दार ढक�ून घरात ि�र�ी, तर बाहेर�ा खो�ीत, दूरद��न समोर िह�� ी चॅन�
बघत युजीन बस�े�ा ित�ा िदस�ा. ित�ा डो�ांती� अ�ंूनी तो गोधंळात पड�ा.
�ा�ा घराबाहेर पड�्याचे आठवत न�ते. तो कोठे गे�ा होता, हेही �ा�ा आठवत
न�ते आिण ती एवढी अ��थ का झा�ी आहे, हेही �ा�ा समजत न�ते. नंतर
बे���चे �� टेब�ावर ठेव�े�्या पाईन को� फळांकडे गे�े. अ�ा �कारची
फळे, जरा पुढे अस�े�्या �ेजा� यां�ा आवाराम�े पड�े�ी ितने पािह�ी होती. ितने



जवळ जाऊन युजीनचे हात पािह�े. फळाती� िचकाने �ाची बोटे िचकट झा�ी
होती. ते�ा ित�ा ��ात आ�े की, युजीन एकटाच िफर�ासाठी बाहेर पड�ा
होता. �ाने एक�ाने र�ाव�न चा�त जाऊन काही आठवणी गोळा क�न
आण�्या हो�ा. 

आिण �ा�ा घरी परत�ाचा माग�ही सापड�ा होता. 

�वकरच रोज सकाळी युजीन चा��ासाठी बाहेर जाऊ �ाग�ा. बे���ने �ा�ा
थांबव�ाचा �य� के�ा, परंतु �ात काही अथ� न�ता. 

‘‘मी जरी �ा�ा घराम�ेच राहाय�ा सांिगत�े, तरी काही िमिनटांनंतर ते �ा�ा
��ात राहत न�ते.’’ ितने म�ा सांिगत�े. ‘‘तो कोठेतरी भरकटून हरवू नये �णून
मी काही वेळा �ा�ा मागेमागे गे�े; परंतु तो नेहमीच परत आ�ा. कधी कधी तो
पाईन को�ची फळे िकंवा दगड घेऊन परतायचा. एकदा तर तो पाकीट घेऊन
आ�ा, तर दुस� या वेळे�ा कु�ाचे िप�्�ू घेऊन आ�ा. या गो�ी �ा�ा कोठे
िमळा�्या, हे मा� �ा�ा कधीच आठव�े नाही.’’ 

�ायर आिण �ां�ा सहका� यांनी जे�ा �ा�ा या िफर�ाब�� ऐक�े, ते�ा
युजीन�ा डो�ाम�े काहीतरी घडामोडी चा��्या आहेत, �ाचा �ा�ा जागृत
�रण��ी�ी काहीही संबंध नसावा, असा दाट सं�य �ांना येऊ �ाग�ा. आता
�ांनी एक नवीन �योग करायचे ठरव�े. एक िदवस �ायर�ा एका सहका� याने
युजीन�ा घरी भेट िद�ी आिण तो राहत अस�े�्या प�रसराचा नका�ा �ा�ा
काढाय�ा सांिगत�ा. पण तो नका�ा काढू �क�ा नाही. कमीत कमी तो �ा
र�ावर राहत होता �ा र�ाचा नका�ा काढ�ास �ाने सांिगत�े. �ाने थोडे
इकडे ितकडे के�े आिण काही वेळाने �ा�ा काय काढाय�ा सांिगत�े होते, हेच तो
िवस�न गे�ा. ितने �ा�ा �यंपाकघरा�ा दरवाजाकडे जाणारा माग� दाखवाय�ा
सांिगत�े. युजीनने खो�ीम�े इकडे ितकडे पािह�े आिण �ा�ा माहीत नस�्याचे
सांिगत�े. ितने युजीन�ा िवचार�े, ‘‘जर तु�ा भूक �ाग�ी तर तू काय कर�ी�?’’
तो उभा रािह�ा, �यंपाकघरात गे�ा, कपाटाचा दरवाजा उघड�ा आिण दा�ांची
बरणी काढ�ी. 

�ानंतर �ा आठव�ापासून, युजीन�ा रोज�ा िफर�ा�ा वेळी एक सोबती
�ा�ाबरोबर जाऊ �ाग�ा. दि�ण कॅि�फोिन�याती� कायम��पी अस�े�्या



वसंतऋतूम�े ते पंधरा िमिनटे चा�त होते. हवेम�े बोगनवे�ी�ा फु�ांचा वास
भ�न रािह�ा होता. चा�ताना युजीन फारसा बो�ायचा नाही, परंतु तो पुढे
चा�ायचा, जणू काही कोठे जायचे आहे हे �ा�ा माहीत होते. �ाने कधी कोणा�ा
प�ा िवचार�ा नाही, माग� िवचार�ा नाही, ते जसे �ा�ा घराजवळ�ा
कोप� याव�न वळ�े, तसे सोब�ाने युजीन�ा तो कोठे राहतो ते िवचार�े. ‘‘म�ा
न�ी माहीत नाही,’’ तो �णा�ा. नंतर तो �ा�ा नेहमी�ा फुटपाथव�न पुढे
चा�त गे�ा. घराचे पुढचे दार उघडून, बाहेर�ा खो�ीत �वे� के�ा आिण
टेि���जन सु� के�ा. 

�ायर�ा एक गो� न�ी समज�ी, की युजीन नवीन मािहती आ�सात करत
होता. परंतु ही नवीन मािहती �ा�ा म�दू�ा आतम�े कोठे साठव�ी जात होती?
जे�ा एखादा मनु� �ाचे �यंपाकघर कोठे आहे हे सांग�ास समथ� नसतो,
दा�ांची बरणी क�ी काय �ोधू �कतो? िकंवा �ाचे घर कुठे आहे हे सांगू �कत
नसताना �ा�ा घरी जा�ाचा माग� कसा सापडतो? असे कसे होऊ �कते?
�ायर�ा डो�ाम�े िवचारच� सु� होते, युजीन�ा बािधत झा�े�्या म�दूम�े
नवीन रचना तर आकार घेत न��ा? 

2

एम.आय.टी. (Massachusetts Institute of Technology) चा म�दू आिण अतीिं�य
िव�ान िवभाग �ा इमारतीम�े आहे, तेथे अ�ा �योग�ाळा आहेत, �ा सहज
बघणा� यांना �हान मु�ांना खेळ�ासाठी बनव�े�्या ��ि�यागृहा�ा छो�ा
�ितकृतीच वाटती�. तेथे ��ि�येची अगदी छोटी-छोटी ह�ारे उदा. छोटे चाकू,
छोटी िड� �्स आिण कृि�म हातांना (Robotic Arms) जोड�े�्या, पाव इंचापे�ाही
कमी �ंदीची पाती अस�े�्या करवती इ�ादी देखी� आहेत. ��ि�या कर�ाची
टेब�्स सु�ा अगदी �हान आहेत, अगदी �हान मु�ांसाठी बनव�्या�माणे. �ा
खो�्यांमधी� तापमान नेहमीच साठ अं� फॅरेनहाइट इतके राख�े�े असते. कारण
�ा गार�ामुळे अ�ंत नाजूक ��ि�या करणा� या सं�ोधकांचे हात ��थर
राह�ास खूप मदत होते. या �योग�ाळांम�े ��्यिव�ारद, भू� िद�े�्या
उंदरां�ा म�दूवर, �ां�ा कव�ांना छेद देऊन, ��ि�येने सू� स�सस� (sensors)
बसव�ाचे काम करतात. �ामुळे म�दूम�े झा�े�्या अितसू� बद�ांचीही नोदं
घेत�ी जाऊ �कते. उंदीर जे�ा �ु�ीवर येतात, ते�ा �ां�ा ��ातही येत नाही,



की �ां�ा डो�ाम�े को�ा�ा जा�ा�माणे अितसू� वायस�चे जाळे बसव�े
गे�े आहे. 

या �योग�ाळा, सवयीिंवषयी�ा सं�ोधनाम�े झा�े�्या आमू�ा� बद�ाचे
मु� क� � बन�्या आहेत. येथे के�्या जाणा� या �योगांमधूनच युजीनने �ाच�माणे
तु�ी, मी आिण इतर सग�ांनी आप�े दैनंिदन जीवन जगताना कसं वागायचं, ती
वागणूक क�ी ठरव�ी, क�ी िवकिसत के�ी याचे ��ीकरण िमळते. मग आप�ी
रोजची दात घास�ाची कृती असो िकंवा गॅरेजपुढी� मागा�तून कार मागे
घे�ासारखी कृती असो. परंतु हे करताना आप�्या म�दूम�े िकती गंुतागुती�ा
घडामोडी घडतात यावर या �योग�ाळेती� उंदरांनी �का� टाक�ा आहे. युजीन
नवीन सवयी क�ा आ�सात क� �क�ा, याचे ��ीकरण िमळाय�ा �ायर�ा
या �योग�ाळांची मदत झा�ी.

सन 1990�ा द�काम�े जे�ा एम.आय.टी. सं�ोधकांनी सवयीवंर काम
कराय�ा सु�वात के�ी, �णजे जवळपास �ावेळी युजीन तापाने आजारी पड�ा
होता ते�ा �ांना बेस� गँ���या (basal ganglia) नावा�ा म�दूती� भागाब�� मोठे
कुतूह� होते. तु�ी जर एका कां�ा�ा ��पात माणसा�ा म�दूची क�्पना के�ी,
िजथे म�दू पे�ी�ंा एकावर एक अस�े�्या थरांनी बन�े�ा असतो, तर सग�ात
बाहेरी� थर �णजे, कवटी�ा अंतभा�गा�गतचे थर हे सव� साधारणपणे
उ�ांित�ि�ये�ा �ि�कोनातून अगदी अ�ीकड�ा काळात तयार झा�े�े आहेत.
तु�ा�ा जे�ा नवीन �ोधाबाबत काही सुचुते िकंवा तु�ी िम�ा�ा िवनोदा�ा दाद
देता, ते�ा तुम�ा म�दूचा हा सवा�त बाहेरचा थर काय�रत असतो. �ाच भागाम�े
सग�ात गंुतागंुतीची िवचार�ि�या होते. 

म�दू�ा खूप आत आिण म�दू�ा मुळाजवळ - जेथे म�दू आिण पाठीचा कणा एक�
येतात तेथे खूप जु�ा, अगदी सा�ा आिण �ाथिमक रचना असतात. तेथून आप�्या
�यंचि�त, �णजे आपोआप के�्या जाणा� या ि�या उदा. �वासो�ास करणे,
िगळणे िकंवा झाडामागून अचानक कोणीतरी पुढे आ�्यावर दचकणे वगैरे ि�या
िनयंि�त होतात. कवटी�ा म�भागी एक गो�्फ बॉ��ा आकाराचा मांस� गोळा
असतो, तसा मांस� गोळा आप�्या�ा मा�ां�ा, सरपटणा� या �ा�ां�ा, इतर
स�न �ा�ां�ा डो�ाम�े पण बघाय�ा िमळतो. पे�ीनंी बन�े�्या या अंडाकृती
भागा�ा बेस� गँ���या (basal ganglia) असे नाव आहे. िक�ेक वष� �ा��ांना या



भागाचे न�ी काय� काय, हे माहीत न�ते, फ� �ांना सं�य होता, की पािक� ��
रोगा�ी या भागाचा काहीतरी संबंध असावा. 

सन 1990�ा द�का�ा सु�वाती�ा एम.आय.टी. मधी� �ा��ांना बेस�
गँ���या या भागाचा सवयी�ंी पण काहीतरी संबंध असावा का, असा सं�य येऊ
�ाग�ा. मग �ा��ां�ा असे िनद��नास आ�े, की �ा �ा�ां�ा बेस� गँ���या या
भागा�ा इजा पोहोच�ी होती, दुखापत झा�ी होती, अ�ा �ा�ांना ठरवून िद�े�्या
मागा�व�न धाव�ाचे ि�कताना िकंवा अ�ाचा डबा कसा उघडायचा, हे ��ात
ठेवताना अचानक कठीण वाटू �ागते. �ा��ांनी सू� तं��ानाचा उपयोग क�न,
एका �योगा�ारे, उंदीर �ा�ा इतर डझनावारी रोज�ा कृती करत असताना
�ा�ा म�दूम�े न�ी काय घडते, याचे अ�ंत काळजीपूव�क िनरी�ण कर�ाचे
ठरव�े. �ा उंदरावर ��ि�या क�न �ां�ा कवटीम�े डझनावारी अितसू�
तारा घात�्या. �ानंतर �ा उंदरा�ा T आकारा�ा साप�ाम�े सोड�े, �ाम�े
छो�ा दांडी�ा एका टोका�ा, चॉक�ेट ठेव�े होते. 

�ा साप�ाची (T) अ�ी रचना कर�ात आ�ी होती, की �ा�ा म�वत�
मागा�म�े एक िवभाजक तयार के�ा होता जो ‘��क’ आवाज होताच उघड�ा
जाणार होता, मागा�तून दूर होणार होता. �ा उंदरा�ा साप�ा�ा तोडंा�ी ठेव�ात
आ�े, सु�वाती�ा जे�ा �ा उंदराने ��क आवाज होताना ऐक�े आिण मधी�
िवभाजक मागा�तून दूर होताना पािह�े, ते�ा तो म�वत� मागा�मधून आजूबाजू�ा



�ंगत, पुढेमागे जात, साप�ा�ा बाजंूवर ओरखडे काढत िफरायचा. �ा�ा
चॉक�ेटचा वास येत आहे हे समजत होते, परंतु ते कसे �ोधायचे हे समजत न�ते.
जे�ा तो �ा T साप�ा�ा दुस� या टोकापय�त जायचा, ते�ा तो चॉक�ेटपासून दूर,
िव�� िद�े�ा वळायचा आिण मग डावीकडे वळायचा, कधी कधी िवनाकारण
थांबायचा. अखेर ब�तेकांनी �ांचे ब�ीस (चॉक�ेट) �ोधून काढ�े. परंतु �ा�ा
िफर�ामागे ��ात ये�ासारखा िकंवा समज�ासारखा साचेब�पणा (pattern)
न�ता. एकूण असे िनद��नास येत होते, की ��ेक उंदीर िवचार न करता आरामात
िफरत होता. 

परंतु उंदरां�ा डो�ाती� घडामोडीचंा �ोध घेत�ा, ते�ा वेगळेच िच� पुढे येत
होते. ��ेक उंदीर �ा मागा�तून जात असताना �ाचा म�दू आिण खास क�न �ाचा
बेस� गँ���या हा भाग - खूप ती�तेने काय� करत होता. जे�ा तो उंदीर हवेम�े
�ंगायचा िकंवा साप�ा�ा बाजंूवर ओरखडे काढायचा, ते�ा �ा�ा म�दूम�े, जणू
काही ��ेक नवीन वासाचे, आवाजाचे, ��याचे तो िव��ेषण करत अस�्या�माणे
िनरिनरा�ा संवेदनांचा जणू �ोट �ायचा. �ा�ा मागा�तून िफर�ा�ा दर�ान
�ाचा म�दू, िमळणा� या ��ेक छो�ा मो�ा मािहतीचे पृथ�रण करत होता. 

�ा��ांनी तोच �योग पुनःपु�ा के�ा आिण �ाच एका मागा�व�न �ंभर वेळा
जात असताना, ��ेक उंदरा�ा म�दूमधी� ि�येम�े कसा कसा बद� होत गे�ा,
याचे िनरी�ण के�े. हळूहळू �ां�ात होणा� या बद�ाम�े एक ठरावीक प�त
अस�्याचे ��ात येऊ �ाग�े. उंदरांनी कोप� यांम�े �ंगायचे आिण चुकी�ा िद�ेने
वळायचे थांबव�े. �ाऐवजी ते �ां�ा मागा�तून वेगाने आिण अिधक वेगाने जाऊ
�ाग�े. जसे ��ेक उंदीर �ा मागा�तून कसे जायचे हे ि�क�ा, �ां�ा म�दूम�े
काहीतरी अनपेि�त घड�े. �ाची मानिसक ि�या मंदाव�ी, कमी झा�ी. तो माग�
जसा जा� प�रिचत, पायाखा�चा झा�ा, त�ी ��ेक उंदराची िवचार�ि�या कमी
कमी झा�ी. 

जणू �थम काही वेळा, �ा साप�ातून माग� �ोधताना �ा�ा म�दू�ा नवीन
मािहतीचे िव��ेषण कर�ासाठी पूण� �मतेने काम करावे �ाग�े. परंतु काही िदवस
�ाच मागा�व�न दररोज गे�्यानंतर �ा उंदरा�ा हवेम�े �ंगायची िकंवा
साप�ा�ा बाजूने कुरतडायची गरज भासेना�ी झा�ी. �णून कुरतड�ासंबंिधत
आिण वास घे�ासंबंिधत अस�े�ी म�दूती� �ि�या थांब�ी. कोण�ा बाजू�ा



वळायचे, याची पण िनवड कर�ाची गरज भासेना�ी झा�ी. �णून म�दूती�
िनण�य�ि�येची क� �ं थंडाव�ी. �ांना फ� चॉक�ेटकडे नेणारा माग� �वकरात
�वकर आठवायचा होता. मग एका आठव�ाम�े आठवणी�ंी संबंिधत अस�े�्या
म�दूती� रचना पण �ांत झा�्या. �ा उंदरानी, �ा साप�ातून चॉक�ेट�ा िद�ेने
धाव�ाची �ि�या इतकी आ�सात के�ी, की �ा�ा जवळजवळ िवचार कर�ाची
गरजच भासेना�ी झा�ी. 

मा� म�दूम�े �ाव�े�्या से�स��ा मदतीने असे िदसून आ�े, की ती आ�सात
कर�ाची ि�या - सरळ धावायचे, डावीकडे वळायचे, चॉक�ेट खायचे - ही बेस�
गँ���या वर अव�ंबून होती. उंदीर जसे वेगाने, अिधक वेगाने धावाय�ा �ाग�े तसे,
ही अगदी �हान, पुरातन �ुरॉ�ॉिजक� रचना �ांचे िनयं�ण �तःकडे घेत
अस�्याचे िदसून आ�े आिण म�दूचे काम कमी कमी होऊ �ाग�े. एक साचा ��ात
ठेवणे आिण तो साचा आठवून �ा�माणे ि�या करणे या �ि�येम�े बेस�
गँ���याची भूिमका म�वत� परंतु मह�ाची अस�्याचे आढळून आ�े. दुस� या
��ात सांगायचे तर इतरवेळी म�दू जरी झोपी गे�ा तरी बेस� गँ���या सवयी ��ात
ठेव�ाचे, साठवून ठेव�ाचे काय� करतात हे आढळून आ�े. 

पुढे िद�े�्या �ाफव�न �ां�ा �मतेची क�्पना येई�. या �ाफम�े अगदी
सु�वाती�ा, साप�ा�ा तोडंा�ी उंदीर ठेव�ापासून ते, तो �ेवटची कृती करेपय�त
�ा�ा म�दूम�े क�ा �कारची ��थ�ंतरे घडून येतात ते िदसून येते. याम�े �ाचा
म�दू संपूण� काळ पूण� �मतेने काय� करताना िदसून येतो. 





एका आठव�ानंतर, एकदा �ा चाकोरीतून धाव�ाची सवय �ा�ा झा�्यानंतर,
साप�ातून धावताना �ा�ा म�दूची ि�या मंदाव�े�ी, कमी झा�े�ी आढळून
आ�ी. 





या �ि�ये�ा चंिकंग (Chunking) �णतात. �ाम�े, म�दू �माने के�्या
जाणा� या कृतीनंा, आपोआप होणा� या िन�काया�त (Routine) बद�तो.े सवय क�ी
तयार होते या�ा मुळा�ी हेच कारण आहे. आप�्या वागणुकीचे असे चं�
(Chunks) �ेक�ांनी नस�े तरी डझनवारी तर न�ीच आहेत, �ावर आपण
दररोज अव�ंबून असतो. काही अगदी साधे आहेत: दात घास�ासाठी �� तोडंात
घा��ापूव� आपण अगदी सहजपणे �थम �ावर पे� ठेवतो तर कपडे घा�ून
तयार होणे, िकंवा मु�ांसाठी जेवणाचा डबा तयार करणे यासारखे काही गंुतागंुतीचे
चं� आहेत. 

काही तर इतके गंुतागंुतीचे आहेत, की हा ��ावधी वषा�पूव� उ�ांत झा�े�ा
�हान मांस� भाग, �ांचे सवयीम�े �पांतर करतो हेच मुळी कमा�ीचे
वैि���पूण� आहे. गॅरेज समोर�ा र�ाव�न कार मागे घे�ाचीच कृती बघा. तु�ी
जे�ा �थम कार चा�वाय�ा ि�क�ात ते�ा तुमचे सव� �� �ा र�ावर क� ि�त
झा�े होते. अथा�तच यो� कारणांसाठी - �ाम�े गॅरेज उघडणे होते, कारचा
दरवाजा उघडणे, सीट सोयीची क�न घेणे होते. कार सु� कर�ाआधी चावी यो�
�ा िठकाणी �ावून नंतर ती घ�ाळा�ा का�ां�ा िद�ेने िफरवणे होते. मागचे
��य िदसणारा आरसा आिण बाजूचा आरसा सोयी�माणे करणे होते. मागा�म�े
अडथळे तर नाहीत ना, हे बघणे होते, �ेकवर पाय ठेवून कार मागे नेणारा िगयर
टाकणे होते. �ेकवरचा पाय काढून, गॅरेज आिण मु� र�ामधी� अंतराचा तसेच
र�ावरी� रहदारीचा अंदाज घेऊन �ा�माणे चाकांची हा�चा� ठरवणे होते,
आर�ाम�े िदसणारे मागचे ��य, कारची िडकी, मागे अस�े�े कच� याचे डबे आिण
कंुपणाची झाडे याती� ��� अंतराचे गिणत बांधणे होते, ॲ�े�ेरेटर आिण �ेक
यां�ावर यो� दाब ठेवत कार�ा गती देणे होते आिण �ाच वेळी �ेजारी
बस�े�्या�ा रेिडओ�ी खेळू नको �णून दटावणे पण होते. 

आता ��ेक वेळी कार गॅरेजमधून काढून र�ावर आणताना याच सग�ा गो�ी
तु�ी फारसा िवचार न करता, अगदी सहजपणे करता. सवयीने �ा दैनंिदन
जीवनाचा भागच होऊन बस�्या आहेत. 

को�वधी माणसे ही सगळी कवायत, रोज सकाळी, फारसा िवचार न करता
करतात. कारण आपण कार�ा चा�ा बाहेर काढता �णीच आप�्या बेस�



गँ���याचे, आप�्या म�दूम�े साठवून ठेव�े�्या सवयीमंधी�, कार र�ावर
काढ�ाची सवय �ोध�ाचे काम सु� होते. एकदा �ा सवयी�ा गती िमळा�ी, की
आप�्या म�दूती� इतर भाग (Gray matter) �ातून अंग काढून घेतो आिण �ांत
होतो, इतर िवचार कराय�ा �ागतो. �ामुळे आप�्या म�दूची �मता इतकी वाढते,
की आप�ा मु�गा �ाळेचा डबा घरातच िवस�न गे�ा आहे याची जाणीव
आप�्या�ा होते.

�ा��ां�ा मते सवयी िनमा�ण होतात कारण आप�ा म�दू सतत ऊजा�, �म
वाचव�ाचे माग� �ोधत असतो. म�दू�ा जर �ाचे काम कर�ाची मोकळीक िद�ी,
तर आप�्या रोज�ा जीवनाती� जवळजवळ सग�ाच गो�ीचें सवयीम�े �पांतर
कर�ाचा �य� तो करे�. कारण सवयीमुळे आप�्या म�दू�ा वारंवार िव�ांत
हो�ाची संधी िमळते. �म वाचव�ाचे हे नैसिग�क �ान अ�ंत उपयु� आिण
फाय�ाचे आहे. काय��म म�दू�ा कमी जागा �ागते, �ा�ासाठी आपोआपच
डो�ाचा आकार �हान अस�ा तरी चा�ते. �ामुळेच �सूती सोपी होते आिण
आपोआपच बाळांची आिण मातांची मृ�ू�ा सं�ा कमी होतो. काय��म म�दूमुळे
चा�णे, खा�ाचा पदाथ� िनवडणे यासार�ा अगदी �ाथिमक गो�ीसंाठी
आप�्या�ा सतत िवचार कर�ाची गरज भासत नाही. �णून आपण आप�ी
बौ��क ऊजा�, �मता, काळा�माणे भा�्यांसारखी ��े, िसंचन प�ती, िवमाने
आिण ��िडओ गे� यासारखे �ोध �ाव�ावर क� ि�त क� �कतो.

परंतु आप�्या म�दूची काम वाचव�ाची ही प�त आप�्या�ा अडचणीत सु�ा
टाकू �कते. कारण चुकी�ा �णी आप�्या म�दूची सतक� ता जर कमी झा�ी तर
आप�्या�ा झुडपाम�े �पून रािह�े�े �वापद िकंवा दुस� या बाजूने वेगाने येणारी
कार इ�ादीसार�ा मह�ा�ा गो�ीचंी जाणीव वेळीच होत नाही. �णून आप�्या
बेस� गँ���याने सवयीनंा कधी ताबा घेऊ �ायचा, याबाबत मो�ा ��ारीने एक
�णा�ी िवकिसत के�ी आहे. जे�ा आप�्या वागणुकीती� िन� कृती सु� होते
िकंवा संपते, ते�ा हे घडते. 





हे काय� कसे चा�ते, हे समज�ासाठी उंदरा�ा �ुरॉ�ॉिजक� सवयी�ा
आकृतीकडे काळजीपूव�क बघावे �ागे�. �ा साप�ा�ा सु�वाती�ा उंदरा�ा
‘��क’ असा आवाज आ�्यावर, मधी� िवभाजक सरक�ाआधी, �ा�ा म�दूती�
हा�चा�ी�ा वेग येतो आिण पु�ा अगदी �ेवटी, जे�ा �ा�ा चॉक�ेट सापडते,
ते�ा �ा�ा म�दूती� हा�चा�ी�ा वेग आ�े�ा िदसतो.

सवयीकडे कधी िनयं�ण सोपवायचं आिण कोण�ा सवयीचा उपयोग करायचा, हे
या आकृतीती� रेषांव�न म�दू क�ा �कारे ठरवतो ते िदसून येते. उदा. �ा
िवभाजका�ा मागे अस�े�्या उंदरा�ा, तो ओळखी�ा साप�ात आहे, की बाहेर
मांजर दबा ध�न बस�े�्या अनोळखी कपाटात आहे, हे कळणे अवघड आहे.
अ�ा अिन��चतते�ा ��थतीतून माग� काढ�ासाठी, सवयीचे काय� सु�
हो�ाआधी, म�दू काही ओळखी�ा खुणा �ोध�ाचा कसो�ीने �य� करतो.
िवभाजका�ा प�ीकडून ��क आवाज आ�्यावर उंदरा�ा माहीत होते, की
साप�ा�ा सवयीचा उपयोग करायचा आहे. परंतु जर �ा�ा ‘�ाव’ असा आवाज
ऐकू आ�ा, तर �ाने वेगळा माग� िनवडायचा आहे, हे �ा�ा समजते. या सग�ा
कृती�ा �ेवटी जे�ा �ा�ा चॉक�ेट िदसते, ते�ा म�दू पु�ा पूण�पणे जागृत होतो
आिण सव� ठर�्या�माणे झा�े आहे याची खा�ी क�न घेतो. 

आप�्या म�दूती� ही �ि�या �णजे तीन ट��ांची साखळी आहे. पिह�ा ट�ा
�णजे म�दू�ा िमळणारी सूचना (Cue) जी म�दू�ा जागृत करते. कोण�ा सवयीचा
उपयोग करायचा आहे याचे माग�द��न करते. दुसरा ट�ा �णजे आप�ी िन� कृती
(Routine) जी �ारी�रक, भाविनक िकंवा बौ��क असू �कते. आिण ितसरा ट�ा
�णजे ब�ीस (Reward), जे म�दू�ा ही साखळी भिव�काळाम�े ��ात
ठेव�ा�ा यो�तेची आहे की नाही, हे ठरव�ास मदत करते. 



हळूहळू ही साखळी सूचना, िन� कृती, ब�ीस आणखीनच सहज आिण
आपोआप (Automatic) होत जाते. सूचना आिण ब�ीस एकमेकांम�े इतके गंुत�े
जातात, की �ामधून ती� अपे�ेची भावना आिण त�्�फ िनमा�ण होते. �ेवटी मग
ती एम.आय.टी. मधी� अितथंड �योग�ाळा असो िकंवा तुम�ा गॅरेजसमोरचा र�ा
असो, �ातूनच सवयीचा ज� होतो. 

सवयी �णजे आप�े न�ीब िकंवा भिव� नाही हे आपण पुढी� दोन
�करणांम�े बघणार आहोत. सवयी बद�ता येतात. मनु�ा�ा दुस� या सवयी �ागू
�कतात िकंवा �ां�ाकडे दु�� � पण करता येते. परंतु या सवयी�ा साखळीचा
�ोध मह�ाचा अस�ाचे कारण �णजे �ामुळे एक अगदी मू�भूत स� समोर
येते. जे�ा सवय �ागते िकंवा तयार होते, ते�ा म�दू िनण�य�ि�येम�े पूण�पणे
सहभागी हो�ाचे थांबवतो. तो जा� क� घे�ाचेही थांबवतो िकंवा �ाचे ��
दुस� या कामावर क� ि�त करतो. �णून जोपय�त तु�ी मु�ाम सवयी�ंी �ढा देत नाही,
तोपय�त तुमचा काय��म बद�त नाही. �णून तुम�ा कृतीदेखी� आपोआप घडतच
राहती�. 

तरी पण सवयी क�ा �कारे काम करतात हे समजून घेत�्याने व सवयी�ा
साखळीचा आकृितबंध जाणून घेत�्याने �ां�ावर िनयं�ण ठेवणे सोपे जाते. तु�ी



एकदा तुम�ा सवयीचे वेगवेगळे भाग के�ेत, की �ां�ाम�े ह�वाह�वी क�न
बरंच काही क� �कता. 

‘‘आ�ी उंदरा�ा ठरावीक साप�ांमधून िवि�� मागा�ने पळाय�ा �ावून �ा�ा
सवयीत �पांतर कर�ाचे आिण नंतर �ा�ा िमळणा� या बि�साची, चॉक�ेटची
जागा बद�ून �ाची सवय मोड�ाचे �योग के�े आहेत.’’ एम.आय.टी. मधी� बेस�
गँ���या संबंिधत अनेक �योगांवर काम करणा� या ॲन �ेिब� या मिह�ा �ा��ाने
म�ा सांिगत�े. ‘‘नंतर एक िदवस आ�ी �ाचे ब�ीस पु�ा जु�ा जागीच ठेवून
उंदरा�ा साप�ात ठेव�े तर काय घड�े? जुनी सवय पु�ा उफाळून आ�ी. सवयी
त�ा बिघत�्या तर कधीच न� होत नाहीत. खरे तर �ा आप�्या म�दू�ा रचनेत
नोदंव�्या जातात आिण हे आप�्या खूप फाय�ाचे आहे. कारण ��ेक मो�ा
सु�ीनंतर जर आप�्या�ा पु�ा कार चा�वाय�ा ि�क�ाची वेळ आ�ी तर
प�र��थती मोठी कठीण होई�. ��न फ� एवढाच आहे, की तुमचा म�दू चांग�्या/
वाईट सवयीमंधी� फरक ओळखू �कत नाही, तु�ा�ा जर कधी वाईट सवय
�ाग�ी असे� तर ती कायम यो� ती सूचना आिण ब�ीस िमळ�ाची वाटच बघत
असते. 

याव�नच �� होते, की �ायामाची सवय �ागणे एवढे कठीण का आहे?
आप�्या खा�ाम�े बद� करणे एवढे कठीण का आहे? एकदा आपण धावाय�ा
जा�ाऐवजी कोचावरच बसून राह�ाचा िदन�म �ीकार�ा िकंवा येता जाता
खा�ाची सवय �ावून घेत�ी तर तोच आकृितबंध (pattern) आप�्या म�दूम�े
सतत राहतो. पण �ाच िनयमा�माणे, आपण जर अ�ा �कार�ा वागणुकी�ा दाबून
टाकणारा, पुसून टाकणारा नवीन �ुरॉ�ॉिजक� िन��म तयार कराय�ा
ि�काय�ा हवे. आपण जर आप�्या सवयी�ा साखळीवर िनयं�ण िमळव�े, तर
आप�्या वाईट सवयी िकंवा तसा मानिसक क� यांना मागे टाकू �कतो, �ा�कारे
ि�सा ॲ�नने कैरो िट� पनंतर के�े. िनरिनरा�ा सं�ोधनातून असे िदसून आ�े आहे,
की एखादा नवीन आकृितबंध (pattern) जे�ा तयार के�ा जातो, उदा. धावाय�ा
जाणे िकंवा येता जाता न खाणे - या कृती सु�ा कोण�ाही सवयी�माणे आपोआप
घडू �ागतात. 

सवयीचंी साखळी नसे� तर दैनंिदन जीवनाती� छो�ा छो�ा गो�ी�ंा
दबावामुळे, दडपणांमुळे आप�ा म�दू बंद पडे�, �ाचे काय� मंदावे�. �ां�ा बेस�



गँ���या�ा जखमेमुळे िकंवा आजारपणामुळे इजा पोहोच�ी असे�, ते अनेक वेळा
मानिसक ���ा पंगू झा�े�े आढळतात. �ांना दरवाजा उघडणे, काय खायचे ते
ठरवणे यासार�ा सा�ा गो�ी कराय�ा सु�ा �ास होतो. �ांची �ु�्�क गो�ीकंडे
दु�� � कर�ाची �मता नाही�ी होते. उदा. एका अ�ासाव�न असे िदसून आ�े
आहे, की बेस� गँ���या�ा इजा पोहोच�े�्या ��ीनंा चेह� यावरी� हावभाव
ओळखणे अवघड जात होते. अगदी भीती, घृणा यासारखे हावभाव पण ओळखता
येत न�ते. कारण चेह� या�ा कोण�ा भागावर �� क� ि�त करायचे, याबाबत �ांचा
गोधंळ उडा�े�ा असायचा. आप�्या बेस� गँ���याि�वाय दररोज �ा �ेकडो
सवयीवंर आपण अव�ंबून राहतो, �ां�ा�ी अस�े�ा आप�ा संपक�  तुटतो. आज
सकाळी तु�ी, डा�ा पाया�ा बुटाची नाडी आधी बांधावी की उज�ा पाया�ा
बुटाची नाडी आधी बांधावी, हे ठरव�ासाठी �णभर थांब�ा होता का? आंघोळी�ा
आधी दात घासावे की नंतर, हे ठरवताना तु�ा�ा �ास झा�ा होता का? 

अथा�तच नाही, कारण जे िनण�य सवयीतून आ�े�े आहेत, ते अगदी सहजपणे
घेत�े जातात. जोपय�त तुमचा बेस� गँ���या �व��थत आहे आिण �ा�ा
िमळणा� या सूचना �ाच आहेत, तोपय�त तुमची वागणूक अगदी सहजपणे होई�.
�ासाठी अिजबात िवचार करावा �ागणार नाही. (तु�ी जरी सु�ीवर गे�ात तरी
तुम�ा नकळत तु�ी वेग�ा �कारे पेहराव करा� िकंवा सकाळ�ा नेहमी�ा
वेळेऐवजी वेग�ा वेळे�ा दात घासा�). 

परंतु �ाचवेळी आप�्या म�दूती� ही आपोआप चा��ाची यं�णा धोकादायक
सु�ा ठ� �कते. सवयी या अनेक वेळा फाय�ाइत�ाच तो�ा�ा पण ठ�
�कतात. 

युजीन�ाच केसचा िवचार के�ा तर, �ाने �रण��ी गमाव�्यानंतर सवयीनंी
�ा�ा जग�ासाठी हात िद�ा, नंतर �ांनीच पु�ा सगळे �ा�ाकडून िहरावून
घेत�े.

3

�ॅरी �ायरने युजीनबरोबर जसा अिधकािधक वेळ घा�व�ा, तसे �ा�ा ��ात
येऊ �ाग�े, की �ाचा पे�ंट नवीन काहीतरी ि�कत होता, आ�सात करत होता.
युजीन�ा म�दू�ा �ितमांव�न �� िदसत होते, की �ा�ा बेस� गँ���या�ा



�ायर� ए��िफ�ायटीसमुळे काही दुखापत झा�े�ी न�ती. �ाव�न �ा��ांनी
या ��तेवर िवचार के�ा, की म�दू�ा एवढी गंभीर दुखापत होऊन सु�ा युजीन�ा
सूचना-िन�कम�-ब�ीस या साखळीचा उपयोग क�न घेणे �� आहे का? युजीन
�ाचे घर कसे �ोधू �कत होता आिण �यंपाकघराती� दा�ांची बरणी क�ी �ोधू
�कत होता? या ��नांची उ�रे या पुरातन �ुरॉ�ॉिजक� �ि�येकडून िमळू
�कती� का? 

युजीन नवीन सवयी तयार करत होता का, याची चाचपणी कर�ासाठी �ायरने
एक �योग के�ा. �ाने सोळा वेगवेग�ा व�ू घेत�्या. �ॅ��कचे तुकडे, भडक
रंगा�ा खेळ�ांचे तुकडे वगैरे आिण चौकोनी पु�ांवर �ा िचकटव�्या, नंतर
�ांनी �ा�ा आठ जो�ा के�्या. जोडी अ आिण जोडी ब. ��ेक जोडीम�े
कोण�ाही एका िनवड�े�्या पु�ावर, तळा�ी ‘बरोबर’ असा �� ि�िह�े�ी
िचकटप�ी �ाव�ी. 

युजीन�ा एका टेब�ापा�ी बसव�े गे�े. तेथे �ा�ा िचकटव�े�्या व�ंू�ा
जो�ा िद�्या गे�्या आिण �ाती� एकाची िनवड कराय�ा सांिगत�े. नंतर �ा�ा
�ाने िनवड�े�्या पु�ा�ा मागे ‘बरोबर’ हा �� ि�िह�े�ी िचकटप�ी आहे का,
हे बघाय�ा सांिगत�े. �रण��ीची परी�ा घे�ाचा हा एक अगदी साधा �योग
आहे. केवळ सोळा व�ू अस�्याने आिण �ाही आठ जो�ांम�े िवभाग�्यामुळे
ब�तेक जण थो�ाफार फे� यांनंतर कोण�ा पु�ा�ा मागे ‘बरोबर’ असे ि�िह�े�े
आहे, हे ��ात ठेवू �कतात. आठ, दहा िदवसां�ा �य�ांनंतर माकड सु�ा बरोबर
व�ू ��ात ठेवू �कते. 

परंतु युजीन मा�, अनेक वेळा �य� क�न सु�ा एकही ‘बरोबर’ व�ू ��ात
ठेवू �क�ा नाही. �ाने तो �योग दररोज चाळीस जो�ा बघत, आठव�ातून दोन
वेळा, असा बरेच मिहने पुनःपु�ा के�ा. 

तो �योग कराय�ा �ागून काही आठवडे झा�्यानंतर एका मिह�ा सं�ोधकाने
स�ा�ा सु�वाती�ा �ा�ा िवचार�े, ‘‘तू आज येथे का आ�ा आहेस हे तु�ा माहीत
आहे का?’’ 

‘‘म�ा नाही वाटत म�ा माहीत आहे,’’ युजीन �णा�ा 



‘‘मी तु�ा काही व�ू का दाखवणार आहे, ते तु�ा माहीत आहे का?’’ 

यावर युजीन �णा�ा, ‘‘म�ा �ांचे वण�न क�न तु�ा सांगायचे आहे की, �ा
क�ासाठी वापर�्या जातात हे सांगायचे आहे?’’ 

आधी�ा स�ांम�े काय झा�े होते हे युजीन�ा अिजबात आठवत न�ते. 

मा� जसजसे काही आठवडे गे�े, तसतसे युजीन�ा कामिगरीत सुधारणा
िदसाय�ा �ाग�ी. अ�ावीस िदवसां�ा �य�ांनंतर युजीन ‘बरोबर’ �� ि�िह�े�ी
व�ू 85 ट�े वेळा यो� �कारे िनवडत होता. छ�ीस िदवसांनंतर तो 95 ट�े
वेळा बरोबर िनवडत होता. एका �योगानंतर �तः�ाच य�ाने आ�चय�चिकत
होऊन, युजीनने सं�ोधकाकडे पािह�े. 

‘‘मी हे कसे काय करतो आहे?’’ �ाने ित�ा िवचार�े. 

‘‘तु�ा डो�ाम�े न�ी काय चा��े आहे ते म�ा सांग,’’ ती सं�ोधक
�णा�ी. ‘‘म�ा हे बिघत�े�े आठवते आहे असा काही िवचार तु�ा डो�ाम�े
येतो का?’’ 

‘‘नाही,’’ युजीन �णा�ा. ‘‘हे सगळं इथे आहे. कसं? ते माहीत नाही.’’ �ाने
�तः�ा डो�ाकडे बोट दाखव�े. ‘‘आिण �ा�माणे माझा हात चा�तो आहे.’’

�ायर�ा मा� �ाचा अथ� समज�ा होता. युजीन�ा सूचनेची (Cue) ओळख
झा�ी होती. दाखव�ात येणा� या व�ंूची नेहमी एकसारखीच जोडी असे. �ामुळे
आता िन�कम� (Routine) तयार झा�े होते. तो एक व�ू िनवडायचा आिण ती
उ�टी क�न बघायचा. तरी �ा�ा तो पु�ा उ�टून बघावासा का वाटतो, हे कळत
न�ते. �ानंतर ब�ीस होते, ‘बरोबर’ �� ि�िह�े�ी िचकटप�ी पािह�्यानंतर
�ा�ा िमळणारे समाधान होते. अ�ा �कारे ती सवयीची साखळी िनमा�ण झा�ी
होती. 



हा �कार ही युजीनची सवय झा�ी होती याची खा�ी क�न घे�ासाठी �ायरने
आणखी एक �योग के�ा. �ाने सव� सोळा व�ू एक� के�्या आिण युजीन�ा
समोर एकाच वेळी ठेव�्या. �ामधून �ाने युजीन�ा बरोबर व�ू एका बाजू�ा
काढाय�ा सांिगत�े. 

क�ी आिण कोठून सु�वात करावी हेच युजीन�ा कळेना. ‘‘अरे देवा! हे कसे
��ात ठेवायचे?’’ �ाने िवचार�े. �ाने एक व�ू हाताम�े घेत�ी आिण ती प�टून
बघू �ाग�ा. �योग करणा� या �ीने �ा�ा थांबव�े. ती �णा�ी, ‘‘तु�ा फ�
व�ंूचा एक ग�ा करायचा आहे. तू �ा प�टून का बघत होता?’’ 

‘‘म�ा वाटते, ती एक सवय आहे,’’ तो �णा�ा. 

युजीन ते क� �क�ा नाही. जे�ा �ा सवयी�ा साखळी�ा संदभा�बाहेर �ा
व�ू दाखव�ात आ�्या, ते�ा �ा व�ंूना �ा�ा ��ीने काही अथ� न�ता. 

याच पुरा�ाचा �ायर �ोध घेत होता. या �योगाव�न िदसून आ�े, की युजीन
जरी �ा व�ू िकंवा ती कामे काही सेकंदांपे�ा जा� वेळ ��ात ठेवू �कत न�ता,
तरी �ा�ाम�े नवीन सवयी िवकिसत कर�ाची �मता होती. युजीन रोज सकाळी



िफराय�ा कसा जाऊ �कत होता याचेही उ�र याव�नच िमळा�े. कोप� यावरी�
काही झाडे िकंवा र�ावरी� पो�ा�ा पे�ा या �ा�ा सूचना दे�ाचे काम करत
हो�ा. कारण ��ेक वेळी तो घराबाहेर पडताच �ा�ा �ा गो�ी तेथे िदसत, �ामुळे
तो जरी �ाचे घर ��ात ठेवू �कत नस�ा तरी �ा�ा सवयी �ा�ा घरा�ा पुढी�
दरवाजापय�त ये�ासाठी माग�द��न करत हो�ा. �ाच�माणे भूक �ाग�े�ी
नसतानाही युजीन िदवसातून तीन-चार वेळा का खात होता, याचेही उ�र िमळा�े.
जोपय�त यो� सूचना देणा� या गो�ी आजुबाजू�ा हो�ा- उदा. �ाचा रेिडओ िकंवा
�खड�ांमधून येणारा सकाळचा �का�- तोपय�त �ाची कृती, �ा�ा बेस�
गँ���याने ि�िह�े�्या पटकथे�माणे, आपोआप होत होती, घडत होती. 

एवढेच न�े, तर युजीन�ा आयु�ात अजूनही डझनावारी सवयी हो�ा, �ा
��� �ोध �ाय�ा �ागेपय�त �ां�ा ��ात आ�्या न��ा. उदा. युजीनची
मु�गी, �ाची �ा�ीखु�ा�ी िवचार�ासाठी अनेक वेळा �ां�ा घराजवळ
थांबायची. बाहेर�ा खो�ीम�े ती थोडा वेळ विड�ां�ी बो�ायची, नंतर आई�ा
भेट�ासाठी आतम�े �यंपाकघरात जायची. नंतर िनघताना दरवाजाकडे जाताना
हात ह�वून जायची. परंतु ितने घरी आ�्या आ�्या �ा�ाबरोबर के�े�े संभाषण,
ती परत जा�ासाठी िनघेपय�त, युजीन िवसर�े�ा असायचा. मग ती मा�ा�ी न
बो�ताच का जाते, �णून तो िचडायचा आिण थो�ाच वेळात तो का िचड�ा होता हे
पण िवसरायचा. परंतु भाविनक सवयीने मूळ धर�े होते, �णून तो न समजताच
िचडायचा, संतापायचा आिण काही वेळाने िवस�नही जायचा. 

कधी कधी तो टेब� आपटायचा, ि��ाही �ायचा आिण जर �ा�ा िवचार�े, तो
असे का वागतोय? �ावर तो �णायचा म�ा माहीत नाही, परंतु म�ा राग आ�ा
आहे! बे���ने एक िदवस म�ा सांिगत�े. तो �ा�ा खुच��ा �ाथा मारायचा िकंवा
खो�ीम�े येणा� यावर ओरडायचा. नंतर काही िमिनटांनीच तो हसायचा आिण
हवामानावर ग�ा मारायचा. एकदा का चीड-िनरा�ा उ�� झा�ी, की ितचा िनचरा
होईपय�त असेच चा�ायचे, ती �णा�ी. 

�ायर�ा नवीन �योगातून आणखी एक गो� िदसून आ�ी. सवयी या
आ�चय�कारकपणे नाजूक असतात. युजीन�ा सूचना देणा� या व�ंूम�े थोडा जरी
बद� झा�ा तरी �ा�ा सवयी िन�पयोगी ठराय�ा. उदा. काही वेळा तो
घराभोवती गो� गो� िफरत रािह�ा, कारण काहीतरी बद��े होते. �हराम�े र�े



दु��ीची कामे चा��ी होती िकंवा वादळी वा� यामुळे झाडां�ा फां�ा फुटपाथवर
पड�्या हो�ा. अ�ा वेळी घरा�ा अगदी जवळ असून सु�ा एखा�ा �ेजा� याने
�ा�ा घर दाखवेपय�त युजीन�ा घराचा र�ा सापडायचा नाही. �ाची मु�गी,
आई�ा भेटून घराबाहेर पड�ाआधी पु�ा जर थांबून �ा�ा�ी बो��ी, तर �ाची
राग ये�ाची सवय उफाळून यायची नाही.

�ायरने युजीनवर के�े�्या �योगांतून म�दूचे काय� कसे चा�ते, याब���ा
वै�ािनक जगता�ा समजुतीमं�े, �ानाम�े मो�ाची भर पड�ी. मा� एक गो�
िनणा�यकपणे िस� झा�ी, की कोणतेही ि�क�े�े धडे िकंवा िनण�य�ि�या
आठवणीम�े न ठेवतासु�ा नवीन काही ि�कणे आिण न समजता अजाणपणे,
िनवड करता येणे �� आहे. युजीनने दाखवून िद�े, की सवयी पण �रण��ी
आिण बु�ी यां�ा इत�ाच आप�्या वागणुकी�ा मुळा�ी आहेत. कोण�ा
अनुभवातून आप�्या सवयी तयार झा�्या, हे आप�्या�ा आठवणार नाही. सांगता
येणार नाही, परंतु एकदा का �ा आप�्या म�दूम�े घ� बस�्या, तर �ा आप�्या
वागणुकीवर �भाव टाकतात- तेही अनेक वेळा, अगदी आप�्या नकळत! 

---

युजीन�ा सवयीबं�� �ायरचा पिह�ा �ोधिनबंध �िस� झा�्यावर सवय
तयार हो�ासंबंधी�ा �ा�ाचे एका मह�ा�ा सं�ोधन �ाखेत �पांतर झा�े
आहे. आता �ुक, हाव�ड�, यू.सी.ए�.ए., ये�, यू.एस.सी, ि��न, पेनिस�्वािनया
िव�ापीठ, इं��ंड, जम�नी, नेदर�ँड इ�ादीमधी� सं�ोधन क� �े �ाच�माणे �ॉ�र
अँड गॅ��, माय�ोसॉ�, गुग� आिण इतर �ेकडो औ�ोिगक आ�थापनांती�
�ा��ांनी, सवयीमंागचे मानस�ा�, �ुरॉ�ॉजी यांची ब��थाने, �ां�ाती� �ुटी,
तसेच �ा का व क�ा तयार होतात आिण �ा क�ा बद�ता येऊ �कतात,
इ�ादीसंबंधी अिधकािधक जाणून घे�ासाठी सं�ोधनावर �� क� ि�त के�े आहे. 

सं�ोधकां�ा आता ��ात आ�े आहे, की सूचना (Cue) ही गो� काहीही असू
�कते, अगदी नजरेस येणा� या गो�ीपंासून उदा. आई��म बार, दूरद��नवरी�
जािहरात ते एखादी जागा, िदवसाची वेळ, एखादी भावना, िवचार माि�का िकंवा
िवि�� ��ीचंा सहवास. िन�कम� (Routine) ही बाब गंुतागंुतीचीही असू �कते
आिण अगदी सोपी पण असू �कते (भावनां�ी जोड�्या गे�े�्या काही सवयी
िम�ीसेकंदांम�े मोज�्या जातात) आिण ब�ीस (Reward) असू �कतात.



�रीरा�ा संवेदना �ा खा�ाचे पदाथ�, ड� ��ारे जागृत होतात. �ाचबरोबर
भाविनक उप��ी, जसे अिभमानाची, गौरवाची भावना जे�ा कौतुक िकंवा
अिभनंदन होते. 

जवळजवळ ��ेक �योगाम�े सं�ोधकांना, �ायरने युजीनवरी� के�े�्या
�योगांतून जे िन�ष� समोर आ�े, �ाचेच �ितिबंब कमीजा� �माणात पाहाय�ा
िमळा�े. ते �णजे, ‘सवयीचें साम�� मोठे आहे. परंतु �ा नाजूक असतात. �ा
आप�्या नकळत �ागू �कतात िकंवा मु�ाम सु�ा �ाव�्या जाऊ �कतात. �ा
अनेक वेळा आप�्या परवानगीची वाट न बघता डोके वर काढतात. �ां�ाती�
काही गो�ीमं�े बद� क�न �ां�ात मोठे प�रवत�न घडवून आणता येऊ �कते.
आप�्या ��ात येणार नाही इत�ा मो�ा �माणावर �ा आप�्या आयु�ा�ा
आकार देत असतात. �ांचा पगडा इतका मोठा असतो, की इतर सगळे सोडून,
आप�ी �ावहा�रक अ�� सु�ा बाजू�ा ठेवाय�ा �ावून, �ा आप�्या म�दू�ा
�ां�ा अधीन क�न घेतात.’ 

एक �योगा�ा माि�केम�े उदा. ‘नॅ�न� इ���ुट ऑन अ�्कोहो� अ�ुज
अँड अ�्कोहोि�जम’ या सं�थे�ी संबंिधत अस�े�्या सं�ोधकांनी काही ठरावीक
सूचनांना (Cue) �ितसाद �णून उंदरांना काही खटके दाब�ाचे ि��ण िद�े,
जोपय�त �ां�ा �ा वागणुकीचे सवयीत �पांतर होत नाही. �ा बद�्यात ब�ीस
�णून उंदरांना खाय�ा िद�े जायचे. नंतर �ा �ा��ांनी ते उंदीर तडकाफडकी
आजारी पडती� इतके �ां�ा अ�ात िवष घात�े िकंवा ते �ांचे अ� घे�ासाठी �ा
पृ�भागाव�न जात होते, तो पृ�भाग �ांना �ॉक �ागे� इतका िवद्युतभा�रत
के�ा. �ावेळी उंदरांना �ा भां�ाती� अ� धोकादायक आहे असे समज�े, �ांना
िवद्युतभा�रत पृ�भागाखा�ी� पॅन�्स िदस�े, �ा वेळी ते �ां�ापासून दूर थांब�े.
परंतु जे�ा �ांना �ां�ा जु�ा सूचना िमळा�्या, ते�ा मा� �ांनी िवचार न करता
ते खटके दाब�े व िवषारी अ� खा�्�े. �ॉक �ागू नये �णून उ�ा मारत, ते
ओकत होते तरी �ा पृ�भागाव�न चा�ून गे�े आिण अ� खा�्�े. ती सवय
�ां�ाम�े इतकी िभन�ी होती, की ते �तः�ा थांबवूच �कत न�ते.

माणसां�ा बाबतीत सु�ा कमी अिधक �माणात हे असेच अनुभवाय�ा येते.
फा� फूडचेच (झटपट पदाथा�चे) उदाहरण घेऊ या. मु�ांना भूक �ाग�े�ी असते
आिण तु�ी कार चा�वत सं�ाकाळी घरी परतत असता, ते�ा वाटेम�े �ाग�े�्या



मॅकडोना�्डस् िकंवा बग�र िकंग म�े कधीतरी थांबणे समजू �कते. जेवण महागडे
नसते, �ाची चव पण खूप छान असते. थोडेसे ि�जव�े�े मांस, बटा�ाचे खारव�े�े
तुकडे आिण गोड पेय हे पदाथ� �कृतीसाठी �ामानाने कमी हािनकारक आहेत, हो
ना? कारण ते काही तु�ी रोजच खाणार नसता. 

सवयी आप�ी परवानगी न घेता तयार होतात. सं�ोधनाव�न असे िदसून आ�े
आहे, की साधारणतः कोण�ाही कुटंुबाची झटपट खा�पदाथ� िनयिमतपणे खा�ाची
इ�ा नसते. परंतु होते काय, की आधी मिह�ातून एक वेळे�ा अस�े�ी गो�
आठव�ातून एक वेळा होते आिण नंतर आठव�ातून दोन वेळा होते, कारण
सूचना आिण ब�ीस यातून ही सवय तयार होते. अ�ा �कारे हे चा�ू राहते आिण
काही काळातच मु�ांम�े अती �माणात हा�ग�र, तळ�े�े बटाटे खा�ाची सवय
िनमा�ण होते. जे�ा नॉथ� टे�स आिण ये� िव�ापीठाती� सं�ोधकांनी कुटंुबांम�े
हळूहळू झटपट पदाथ� खा�ाचे �माण का वाढत जाते, याचा �ोध घेत�ा ते�ा
�ांना �ाम�े अनेक सूचना आिण बि�से यांचा अंतभा�व अस�्याचे िदसून आ�े.
पण या सूचनांचा आिण बि�सांचा आप�्या वागणुकीवर �भाव पडत होता हे
िग� हाइकांनापण कळत न�ते. सं�ोधकांना �ाम�े सवयीची साखळी (Loop)
अस�्याचा �ोध �ाग�ा.  

उदाहरण �ायचे झा�े तर ��ेक मॅकडोना�्ड एकसारखेच िदसते, ती कंपनी
मु�ाम �ां�ा सव� दुकानांची रचना, �ाती� अंतभा�ग, तेथी� कम�चा� यांची
िग� हाइकां�ी बो��ाची प�त इ�ादी एकसमान ठेव�ाची खबरदारी घेते. �ामुळे
या गो�ी �ां�ा िग� हाइकांसाठी सूचना बनून �ांनी तेथेच जाऊन खा�ा�ा
िन�कमा�चा एक भाग बनतात. काही साखळी दुकानाती� पदाथ� तर िग� हाइकांना
ताबडतोब ब�ीस दे�ा�ा उ�े�ाने तयार के�े�े असतात. तेथी� बटा�ा�ा
काच� या िजभेवर ठेवताच िवरघळतात व �ाती� िमठाची आिण ि�सची चव िजभे�ा
��रत िमळते. �ामुळे तुम�ा म�दूत आनंद िनमा�ण करणारे क� � �भािवत होते व
म�दू सवयी�ा साखळीत बांध�ा जातो. सवयीची साखळी िनमा�ण हो�ा�ा आिण
ती अिधक घ� हो�ा�ा ��ीने ते अिधकच उपयु� ठरते. 

तरीपण या सवयीसु�ा अगदी नाजूक असतात. जे�ा एखादे झटपट खा�पदाथ�
पुरवणारे हॉटे� बंद पडते, ते�ा तेथे िनयिमतपणे येणारी कुटंुबे इतर दुसरे हॉटे�
�ोध�ापे�ा बरेच वेळा पु�ा घरचंच जेवण �ाय�ा सु�वात करतात. अगदी थोडा



बद� सु�ा सवय मोड�ास कारणीभूत ठ� �कतो. परंतु अनेक वेळा या
सवयी�ा साखळी�ा वाढीची पूण� क�्पना आप�्या�ा नस�्यामुळे �ावर
िनयं�ण आण�ा�ा आप�्या �मतेब�� आपण अंधारात असतो, अनिभ� असतो.
या सूचना आिण ब�ीस साखळीवर �� ठेवाय�ा आपण ि�क�ो तर िन��चतच
आप�्या िन�कमा�त बद� क� �कतो. 

4

सन 2000पय�त �णजे युजीन�ा आजारपणानंतर सात वषा�नी, �ा�ा
आयु�ा�ा एका �कारे �थैय� आ�े होते. तो रोज सकाळी िफराय�ा जात होता,
�ा�ा जे पािहजे ते तो खात होता. इतकंच काय पण, कधी कधी िदवसातून पाच,
सहा वेळा सु�ा! आता �ा�ा प�ी�ाही समज�े होते, की जोपय�त दूरद��नवर
िह�� ी वािहनी चा�ू राही� तोपय�त तो �ा�ा आरामदायी खुच�म�े बसून राहणार
आिण �ावरी� काय��म, नवीन असो िकंवा पुन���ेिपत असो, तो बघत बसणार,
�ा�ा �ाती� फरकच जाणवत न�ता. 

�ाचे जसे वय वाढ�े, युजीन�ा सवयीचंा �ा�ा आयु�ावर नकारा�क
प�रणाम होऊ �ाग�ा. तो एकाच जागी बसून राहायचा, कधी कधी दूरद��न बघत
तास�ास बसून राहायचा. कारण �ा�ा दूरद��न बघ�ाचा कधी कंटाळाच यायचा
नाही. �ा�ा डॉ�रांना �ा�ा �दयाब�� िचंता वाटाय�ा �ाग�ी. डॉ�रांनी
�ा�ा बायको�ा, बे����ा, �ा�ा अगदी काटेकोरपणे फ� आरो�दायक
अ�च दे�ा�ा सूचना िद�्या. ितने खूप �य� के�े परंतु �ा�ा वारंवार खा�ावर
िकंवा खात अस�े�्या पदाथा�वर िनयं�ण ठेवणे ित�ा कठीण जात होते. ती �ा�ा
रागाव�ी तरी ते �ा�ा ��ातच राहत न�ते. ि�ज जरी फळं आिण भा�ांनी
भ�न ठेव�ा तरी युजीन मांस आिण अंडीच �ोधत राहायचा. जणू तो �ाचा दैनंिदन
काय��मच झा�ा होता. जसे युजीनचे वय वाढ�े, �ाची हाडे िठसूळ होऊ �ाग�ी.
आता �ा�ा चा�ताना आणखीनच काळजी घे�ाची गरज आहे असे डॉ�रांनी
सांिगत�े. युजीन मा� �तः�ा मनाने वीस वषा�नी त�ण समजत होता. चा�ताना
काळजी घे�ाचा िद�े�ा स�्�ा �ा�ा कधी ��ातच रािह�ा नाही. 

‘‘�रण��ी या गो�ीचे म�ा आयु�भर नेहमीच गूढ आिण आ�चय�च वाटत
आ�े होते.’’ �ायर म�ा �णा�े. ‘‘�ानंतर माझी इ.पी. बरोबर भेट झा�ी आिण
मा�ा ��ात आ�े, तुमची �रण��ी हरव�ी अस�ी तरी सु�ा आयु� कसे



भरभ�न जगता येऊ �कते. आप�्या म�दूती� आठवणी जरी पुस�्या गे�्या तरी
आनंद �ोध�ाची अद्भुत ��ी, �मता �ात उप�� असते.’’ 

‘‘आिण ती ��ी, �मता जरी �ेवटी �ा�ावरच उ�ट�ी तरी सु�ा ती पूण�पणे
िवसरणे कठीण आहे.’’ 

�ाचे वय जसे वाढ�े तसे बे���ने, सवयीबंाबत ित�ा समजुती�माणे, युजीन�ा
संकटे, अपघात टाळ�ासाठी मदत कर�ाचे खूप �य� के�े. ित�ा ��ात आ�े,
की नवीन सूचनांचा (Cue) उपयोग क�न ती �ा�ा काही वाईट सवयी टाळू �कत
होती. ितने जर ि�जम�े खारव�े�े मांस ठेव�ेच नाही, तर युजीन वारंवार
ि�जजवळ जाऊन �कृती�ा हािनकारक असे पदाथ� खाऊ �कत न�ता. ती जे�ा
�ा�ा खुच�जवळ सॅ�ड ठेवाय�ा �ाग�ी, ते�ा तो अधुनमधून तेही खाऊ �ाग�ा.
जे�ा वेळेवर जेव�ाची सवय �ा�ा �ाग�ी, ते�ा �ाचे �यंपाकघराम�े सारखे
येऊन काहीतरी खा�ासाठी �ोधणे बंद झा�े. �ा�ा खा�ाम�े हळूहळू सुधारणा
झा�ी. 

एवढे सगळे �य� क�न सु�ा युजीनची त�ेत खा�ाव�ीच. वसंतऋतूम�े एके
िदव�ी युजीन टेि���जन बघत बस�ा होता पण बघता बघता एकदम तो ओरड�ा.
बे��� जे�ा धावत आ�ी ते�ा तो छाती आवळून धरताना ित�ा िदस�ा. ितने
तातडीने ��वािहका बो�ाव�ी. हॉ��ट�म�े ह�का �दयिवकाराचा झटका
आ�्याचे िनदान झा�े. तोपय�त छातीत दुखणे थांब�े�े होते आिण युजीनची तोपय�त
चाका�ा �� ेचरव�न उठ�ाची धडपडपण सु� झा�ी होती. �ा रा�ी तो �ा�ा
छातीवर िचकटव�े�्या तारा, कु�ीवर झोपता यावे �णून, सार�ा ओढून काढत
होता. मा� दरवेळी तारा काढ�ा�ा �य�ात धो�ाची घंटा वाजाय�ा �ागायची
आिण प�रचा�रका धावत याय�ा. प�रचा�रकांनी �ाचे तारां�ी खेळणे
थांबव�ासाठी तारां�ा टोकांवर आणखीन िचकटप�ा �ाव�ाचे �य� के�े.
�ाच�माणे तो असेच वागत रािह�ा तर �ाचे हात बांधून ठेव�ाचे पण धमकाव�े.
परंतु क�ाचाही उपयोग झा�ा नाही. �ांचे धमकावणे तो दुस� या �णी िवस�न
जायचा. 

मा� �ानंतर �ा�ा मु�ीने �ा प�रचा�रकांना, तो �ांतपणे वाग�ा तर �ाचे
कौतुक कर�ाचा �य� करा, असा स�्�ा िद�ा. एवढेच नाही तर येता जाता �ांना
तो िदसे� ते�ा �ाचे कौतुक कराय�ा सांिगत�े. ‘‘आ�ा�ा या �ि�येम�े �ाचा



�ािभमान, �ाचा गव�, कोठेतरी म�े आणायचा होता,’’ �ा�ा मु�ीने कॅरो� रेजने
सांिगत�े. ‘‘आ�ी �ांना सांगायचो, अहो बाबा, या तुम�ा �रीरा�ा �ाव�े�्या
तारा, न काढून तु�ी िव�ाना�ा �गती�ा खूप मोठा हातभार �ावत आहात.’’
प�रचा�रकापण येता जाता �ाचे असेच कौतुक क� �ाग�्या. �ा�ा पण ते
आवडत होते. काही िदवसांनंतर �ा सांगती� �ा�माणे तो वागाय�ा �ाग�ा. एका
आठव�ानंतर युजीन घरी परत�ा. 

नंतर सन 2008 म�े, पानगळी�ा िदवसांम�े �ा�ा घराती� बाहेर�ा खो�ीत
चा�त असताना, फायर �ेस�ा जवळ अडखळून तो पड�ा आिण �ा�ा कंबरेचे
हाड मोड�े. हॉ��ट�म�े �ायर आिण �ा�ा सहका� यांना िचंता वाटत होती की,
आपण कोठे आ�ो आहोत हे न समज�्याने, ध�ा बसून कदािचत �ा�ा
वेडाचाराचे झटके येती�. �णून �ांनी �ा�ा प�ंगावर �ा�ा काय झा�े आहे,
याचा खु�ासा करणा� या िच�ा ठेव�्या आिण �ा�ा खो�ीम�े �ां�ा मु�ांचे
फोटो �ाव�े. �ाची बायको आिण मु�े �ा�ा भेट�ासाठी दररोज येत होती. 

तरीपण युजीन�ा कधी काळजी वाट�ी नाही. �ा�ा हॉ��ट�म�े का ठेव�े
आहे, �णून पण �ाने कधी िवचार�े नाही. ‘‘तोपय�त �ाने �ा�ा बाबतीती� सव�
अिन��चततां�ी जुळवून घेत�्यासारखे वाटत होते.’’ �ायर �णा�े. ‘‘�ाने
�रण��ी गमावून आता पंधरा वष� झा�ी होती. �ा�ा म�दू�ा जणू काही समज�े
होते, की काही गो�ी आता �ा�ा कधीच कळणार नाहीत. तरी पण �ामुळे काही
िबघडत नाही अ�ी काही�ी प�र��थती झा�ी होती.’’ 

बे��� रोज हॉ��ट�म�े येत होती. ती �ा�ाबरोबर खूप वेळ बो�त बसायची,
ितचे �ा�ावर �ेम अस�्याचे सांगायची, आप�्या मु�ांब�� आिण आपण कसे
मजेत जग�ो यासंबंधी बो�ायची. िभंतीवरी� फोटो दाखवत, �ा�ावर िकती �ेम
होते याब��ही बो�ायची. ‘‘आम�ा ��ा�ा स�ाव� वष� झा�ी होती आिण �ाती�
बेचाळीस वष� अगदी सव�सामा� अ�ी छानपणे गे�ी होती. कधी कधी मी बेचैन होत
होते, कारण म�ा माझा जुना नवरा पु�ा हवा होता. परंतु तो आनंदात होता हे म�ा
कळत होते.’’

काही आठव�ांनी �ाची मु�गी �ा�ा भेटाय�ा आ�ी. ‘‘काय ठरव�े आहे?’’
ती आ�्या आ�्या युजीनने िवचार�े. ती �ा�ा ���चेअरवर बसवून खो�ी�ा
बाहेर अस�े�्या िहरवळीवर घेऊन गे�ी. ‘‘िकती छान िदवस आहे नाही.’’ युजीन



�णा�ा. ‘‘खूपच छान हवा आहे ना?’’ ितने �ा�ा ित�ा मु�ांब�� सांिगत�े. ते
कु�ाबरोबर खेळ�े. ित�ा वाट�े, तो �वकरच घरी परते�. सूय� अ�ा�ा चा��ा
होता. ितने �ा�ा पु�ा आतम�े ने�ाची तयारी सु� के�ी. 

युजीनने ित�ाकडे पािह�े. 

‘‘मी न�ीबवान आहे, म�ा तु�ासारखी मु�गी िमळा�ी,’’ तो �णा�ा. ित�ा
काय बो�ावे तेच सुचेना. या आधी कधी तो इतके छान बो��्याचे ित�ा आठवत
न�ते. 

‘‘मी सु�ा न�ीबवान आहे, तु�ी माझे वडी� आहात,’’ ितने �ा�ा सांिगत�े. 

‘‘खूपच छान िदवस आहे,’’ तो �णा�ा. ‘‘एकूण हवामानाब�� तुझा काय
अंदाज आहे?’’ 

�ा रा�ी एक वाजता बे���चा फोन वाज�ा. डॉ�रांनी सांिगत�े, की युजीन�ा
�दयिवकाराचा ती� झटका आ�ा होता आिण �ांनी �� ते सव� �य� के�े, परंतु
ते �ा�ा वाचवू �क�े नाहीत. �ाचा मृ�ू झा�ा होता. �ा�ा मृ�ूनंतर भिव�ात
जगभराती� सं�ोधकांम�े �ाचा गौरव के�ा जाणार होता. �ा�ा म�दू�ा �ितमा
जगभरात �ेकडो �योग�ाळा आिण वै�कीय महािव�ा�यांतून अ�ास�्या जाणार
हो�ा. 

‘‘िव�ाना�ा �गतीसाठी �ाचे इतके साहा� झा�्याचे समज�्यानंतर �ा�ा
खूप अिभमान वाट�ा असता, याची म�ा जाणीव आहे,’’ बे���ने म�ा सांिगत�े.
‘‘आमचे �� झा�्यानंतर काही िदवसांनीच �ाने म�ा सांिगत�े होते, की
आयु�ाम�े �ा�ा असे काहीतरी क�न दाखवायचे आहे, �ामुळे काहीतरी
फरक पडे� आिण �ाने ते क�न दाखव�े. परंतु �ा�ा आठवणीत �ाती�
काहीही रािह�े नाही.’’



2

नवीन सवयी क�ा तयार कराय�ा?

1

सन 1990�ा सु�वाती�ाच एके िदव�ी, �ॉड सी. हॉपिक� या जािहरात
�े�ाती� �िस� अमे�रकन अिधकारी ��ी�ा, �ाचा एक जुना िम�, नवीन
�वसायािवषयी एक क�्पना सुच�्याने भेट�ासाठी आ�ा. �ाने एक
आ�चय�कारक उ�ादनाचा �ोध �ाव�ा होता आिण �ा�ा ठाम िव�वास होता, की
बाजारात �ा�ा उ�ादना�ा खूप मागणी िमळे�. ती एक टूथपे� होती, तोडंाम�े
थंडावा देणा� या, भरपूर फेस येणा� या �ा पे��ा �ाने नाव िद�े होते ‘पे�ोडे�’!
�ा�ा या उ�ोगाम�े काही धोकादायक आिण बेभरव�ी गंुतवणूकदारांचे पैसे
�ाग�े�े होते. �ापैकी एकाचे एका पाठोपाठ एक जिमनीचे �वहार तो�ात गे�े
होते तर दुस� याचे गु�ेगारी टोळी�ी संबंध आहेत अ�ी ��ता होती. पु�ा एकदा
�ा िम�ाने खा�ीपूव�क सांिगत�े, की ही संधी खूप मोठी असे�. परंतु �ासाठी रा�� ीय
�रावर �िस�ी मोहीम आख�ासाठी �ा�ा हॉपिक�ची मदत हवी होती. 

हॉपिक� �ा वेळे�ा एका नवीन परंतु चांग�ी मागणी अस�े�्या �वसायाम�े
अ�ु� पदावर काय�रत होता. तो �वसाय काही द�कांपूव� जवळ जवळ
अ���ात सु�ा न�ता. तो �वसाय होता जािहरात, �िस�ी �वसाय.
हॉपिक�नेच �ॉ�्टस् (Schlitz) िबयर�ा बाट�्या थेट उ� दाबाती� वाफेचा
उपयोग क�न �� के�्या जातात अ�ी जािहरात क�न अमे�रकन जनतेचे मन
खरेदीकडे वळव�े होते. परंतु एक गो� �ाने काळजीपूव�क सांगणं टाळ�ं होतं, की
इतर िबयर कंप�ासु�ा �ां�ा बाट�्या त�ाच �कारे �� करत हो�ा. �ाने
�ाखो ��यांना, पामऑि�� साबण खरेदी कर�ासाठी, ��ओपा�ाने तो वापर�ा
होता असे सांगून, भुरळ घात�ी होती. ि�वाय िचड�े�्या इितहासकारां�ा
िनषेधा�ा आवाजा�ाही जुमान�े न�ते. ��ेक ग�ाचा दाणा �ा�ा आकारा�ा
आठपट मोठा होईपय�त बंदुकी�ा नळीतून डाग�ा जातो (गरम के�ा जातो) अ�ी
�ाने ग�ा�ा �ा�ांची जािहरात क�न �ांना �िस�ी िमळवून िद�ी होती. �ाने



डझनावारी अ�िस� उ�ादनांना �ेकर ओटस्, गुिडयर टायस�, िबसे� रजयांचा
झाडू, �ॅन कॅ�् मांस आिण घेवडा इ�ादी �िस�ी देऊन �ांचे नाव घराघरात
पोहोचव�े होते. या सग�ा �काराम�े �ाने इतका अमाप पैसा कमाव�ा होता,
की �ा�ा ‘माय �ाईफ इन ॲड�रटायिझंग’ या सवा�िधक खपा�ा आ�च�र�ात
�ा�ा आ�े�्या अडचणीबं�� पाने�ा पाने ि�िह�ी होती.

�ॉड हॉपिक�ने �ाचे काही िनयम तयार के�े. हे िनयम �ाहकांना नवीन
सवयी क�ा �ावाय�ा, याचे तं� उ�गडून दाखिवतात. �ॉड हॉपिक� �ामु�ाने
या िनयमांसाठीच ओळख�ा जातो. हे िनयम उ�ोगांम�े बद� घडवून आणणारे
ठरणार होते. जे अखेर िव�ीक�े�ा �े�ाम�े, �ै�िणक सुधारणांसाठी, साव�जिनक
आरो� �ावसाियकांसाठी, राजकार�ांसाठी आिण कंप�ां�ा
मु�ािधका� यांसाठी मापदंड ठर�े. आजही आपण घरगुती साफसफाईचे सामान
कसे खरेदी करतो, येथपासून ते िविवध सरकारी सं�था रोगराईचा नायनाट
कर�ासाठी क�ा �कारे औषधांची खरेदी करतात येथपय�त, सव�� हॉपिक��ा
िनयमांचाच �भाव िदसून येतो. नवीन िन�कम� (Routine) तयार कर�ा�ा ��ीने ते
अगदी मू�भूत आहेत. 

परंतु जे�ा �ाचा जुना िम� �ा�ाकडे पे�ोडे�चा ��ाव घेऊन आ�ा, ते�ा
हॉपिक�ने फारच कमी उ�ुकता दाखव�ी. अमे�रकन नाग�रकां�ा दातां�ा
एकूणच आरो�ािवषयी गंभीर ��थती िनमा�ण झा�ी होती आिण हे काही �पून रािह�े
न�ते. दे�ा�ा संप�ीम�े ज�ी वाढ होत गे�ी होती, तसे नाग�रकांनी मो�ा
�माणावर साखर आिण �ि�या के�े�े अ�पदाथ� िवकत घे�ास सु�वात के�ी
होती. सरकारने पिह�्या महायु�ासाठी जे�ा सैिनकभरती�ा सु�वात के�ी, ते�ा
न�ाने भरती होणा� यांपैकी अनेक सैिनकांचे दात िकड�े�े आढळून आ�े. �ा वेळी
अिधका� यां�ा ��ात आ�े, की दातां�ा आरो�ाबाबतची ही अना�था ���ात
रा�� ीय सुर�ेची सम�ा बन�ी होती. 

तरीही हॉपिक��ा माहीत होते, की टूथपे� िवकणे हा आिथ�क ���ा
नुकसानीचा �वहार होता. आधीपासूनच घरोघरी जाऊन िनरिनरा�ा सं�या�द
पावडरी आिण दंतमंजने िवकणा� यां�ा टो�ा या �वसायाम�े काय�रत हो�ा.
ि�वाय काही िदवसांम�ेच �ांचे िदवाळे िनघत होते. �णून मु� ��न हा होता, की



फारच कमी �ोक टूथपे� खरेदी करत होते. कारण, जरी तो रा�� ीय दंतआरो�ाचा
��न होता तरी, खूपच कमी �ोक दात घासत होते. 

�णून हॉपिक�ने �ां�ा िम�ा�ा ��ावावर काही िदवस िवचार के�ा आिण
नंतर नकार िद�ा. तो साबण आिण खा�पदाथ� यां�ावरच �� क� ि�त करे�, असे
तो �णा�ा. ‘‘म�ा तरी सव�सामा� �ोकांना टूथपे�चा वापर कर�ाचे तं�
ि�कव�ाचा काही माग� िदस�ा नाही,’’ हॉपिक�ने �ा�ा आ�च�र�ात ि�िह�े
होते. परंतु �ा�ा िम�ाने मा� �य� चा�ू ठेव�े. तो पुनः पु�ा हॉपिक��ा
अहंकारा�ा चुचकार�ासाठी �ा�ा भेटत रािह�ा. अखेर �ा जािहरात �े�ाती�
त� माणसाने �ाचे �णणे मा� के�े. ‘‘सहा मिह�ां�ा का�ावधीत म�ा
ठरावीक समभाग (�ेअस�) दे�ा�ा बो�ीवर मी �ा�ासाठी जािहरात मोहीम
चा�वाय�ा होकार िद�ा,’’ हॉपिक�ने �ा�ा पु�कात ि�िह�े होते. �ा�ा
िम�ानेपण �ाची ही अट मा� के�ी. हॉपिक��ा आयु�ाती� तो एक सवा�त
उ�म आिथ�क िनण�य ठरणार होता. 

�ां�ा भागीदारी�ा पिह�्या पाच वषा�म�ेच हॉपिक�ने पे�ोडे��ा जगाती�
सवा�त �िस� उ�ादनांपैकी एक बनव�े. हे करत असताना �ाने संपूण� अमे�रके�ा
अ�ंत आ�चय�कारक वेगाने दात घास�ाची सवय �ाव�ी. �वकरच अगदी ���
ट�प� (Shirley Temple) पासून ते �क�  गेब� (Clark Gable) पय�त ��ेक जण
�ां�ा पे�ोडे� हा�ाब�� अिभमानाने बो�त होता. सन 1930 पय�त पे�ोडे�
चीन, दि�ण आि�का, �ाझी�, जम�नी आिण जेथे कोठे हॉपिक��ा जािहरात
करता येणे �� होते, �ा दे�ांम�े ती िवक�ी जात होती. पे�ोडे��ा पिह�्या
जािहरात मोिहमा पार पाड�्यावर दहा वषा�नी पाहणी करणा� यांना असे आढळून
आ�े, की दात घासणे ही आता जवळजवळ प�ास ट�े अमे�रकन जनतेची सवय
झा�ी होती. दात घास�ा�ा िन��म बनव�ाम�े हॉपिक�ने मोठी मदत के�ी
होती. 

�ानंतर ब� याच काळाने �ा�ा या य�ाचे रह� उ�गडताना, हॉपिक�
�णा�ा होता, �ाने ही िवि�� सवय िनमा�ण कर�ासाठी एक �कार�ा सूचनेची
(Cue) आिण बि�साची (Reward) योजना के�ी होती. �ामुळे या सवयी�ा चा�ना
िमळा�ी. ही प�त इतकी �भावी आहे, की आज पण �ाची तीच मू�त�े, ��िडओ
गे� तयार करणा� यांकडून, तयार खा�पदाथ� िवकणा� या कंप�ांकडून,



हॉ��ट�्सकडून आिण जगभराती� को�वधी िव�ी�वसाय संबंिधतांकडून
उपयोगात आण�ी जातात. तर युजीन पॉ�ीने आप�्या�ा सवयी�ा साखळीिवषयी
ि�कव�े, परंतु नवीन सवयी क�ा �ज�्या जातात, वाढव�्या जातात, हे �ॉड
हॉपिक�ने �थम दाखवून िद�े. 

�ॉड हॉपिक�ने न�ी काय के�े? �ाने मागणी, त�्�फ (Craving) इ�ा
तयार के�ी. �ा मागणीतून सूचना आिण ब�ीस यांना चा�ना िमळून सवयी�ा
साखळी�ा बळकटी िमळते.

---

�ॉड हॉपिक��ा संपूण� कारिकद�त �ाची ओळख ठरणारी �ृ�ी �णजे,
अगदी काहीतरी साधी गो� �ोधून काढायची, �ामुळे एखादे उ�ादन, दररोज
वापर�ासाठी �ाहक �वृ� होई�. उदा. िदवसाचे चोवीस तास ताकद, ऊजा�
पुरवणारा ना��ाचा खा�पदाथ� �णून �ाने �ॉवार ओट्स (Qnaker Oats) ची
जािहरात के�ी. �ाने सांिगत�े, रोज सकाळी एक पूण� वाडगाभ�न �ॉवार ओट्स
खा�्�े तरच हा प�रणाम येई�. पोटदुखी, सांधेदुखी, �चेसंबंधी�ा त�ारी आिण
��यां�ा �ासांवर उपाय �णून टॉिन� िवक�ी. परंतु �ा �ा आजारांची पिह�ी
��णे िदसताच, ती तु�ी घेत�ी पािहजेत ही �ाची एक अट होती. मग �वकरच
�ोक सकाळी ओट्सचा ना�ा क� �ाग�ी आिण थोडा थकवा जाणवताच �हान
कर�ा रंगा�ा बाट�ीती� औषधे घेऊ �ाग�ी. कारण िनसग�तः िदवसातून कमीत
कमी एकदा तरी सग�ांनाच असा थकवा जाणवतो. 

पे�ोडे� िवक�ासाठी �ावेळी हॉपिक��ा काहीतरी िनिम�, कारण
(Trigger) हवे होते. जेणेक�न टूथपे��ा रोज�ा वापरा�ा गरजेचे समथ�न करता
येई�. �ानंतर तो दंतवै�क�ा�ावरची पु�के काढून बस�ा. पण ‘‘ते अगदी ��
वाचन होते.’’ असे �ाने नंतर �ाब�� ि�िह�े होते. ‘‘परंतु एका पु�काम�े म�ा,
आप�्या तोडंाम�े तयार होणा� या आ��ामुळे दातांवर येणा� या पातळ िपव�ा
रंगा�ा आवरणाचा (mucin plaques) संदभ� िमळा�ा, �ाचा मी ‘िफ�्म’ असा
उ�्�ेख कराय�ा सु�वात के�ी. �ाने म�ा एक क�्पना सुच�ी, मी या टूथपे�ची
सौदंय�वध�क टूथपे� �णून जािहरात कर�ाचे ठरव�े. दातांवर येणा� या पातळ
िपवळट आवरण थरा�ा काढ�ाचा उपाय �णून.’’ 



या टूथपे�वर �� क� ि�त करताना, हॉपिक�ने एक गो�ीकडे सोयी�र दु�� �
के�े होते. ती �णजे अ�ा �कारचे पातळ िपवळट रंगाचे आवरण, तोडंाम�े तयार
होणा� या आ��ामुळे सग�ां�ाच दातांवर येत असते. तसे आवरण तयार होणे ही
खरेतर अगदी नैसिग�क �ि�या आहे. तु�ी काय खाता िकंवा िकती वेळा दात
घासता, याचा �ा�ा�ी काहीही संबंध नाही. �ोकांनी आ�ापय�त या गो�ीकडे फार
�� िद�े न�ते आिण तसे �� दे�ाचे कारणही न�ते. दातांवर तयार होणारे हे
आवरण (िफ�्म) एक सफरचंद खाऊन, दातांव�न बोट िफरवून, दात घासून
िकंवा खळखळून चूळ भ�न सु�ा काढून टाकता येते. टूथपे�ची �ासाठी काही
वेगळी अ�ी मदत िमळत न�ती. उ�ट �ावेळ�ा एक �िस� दंतआरो�ा�ी
संबंिधत सं�ोधकाचे असे �णणे होते, की सग�ा टूथपे� िव�ेषतः पे�ोडे�
अगदी कुचकामी आहेत. 

परंतु या सग�ा गो�ी जरी ख� या हो�ा, तरी हॉपिक�ने �ा�ा �ोधाचा पुरेपूर
फायदा घे�ाचे थांबव�े नाही. �ाचे ठाम मत होते, की दातांवर येणारे िपवळे
आवरण ही अगदी यो� सूचना होती, जी दात घास�ा�ा सवयीचे कारण ठरणार
होती. �वकरच �हरभर पे�ोडे��ा जािहराती झळकू �ाग�्या. 

एका जािहरातीम�े �ट�े होते, ‘‘तुमची जीभ फ� दातांव�न िफरवून बघा.’’
दुसरे वा�- ‘‘तु�ा�ा ते आवरण जाणवे� �ामुळेच तुम�ा दातांचा �ु�पणा कमी
होतो आिण तेच तुम�ा दात िकड�ा�ा कारणीभूत ठरते.’’ ‘‘सगळीकडे िकती
संुदर दात िदसत आहेत, ते बघा,’’ हस� या त�णीचंी िच�े अस�े�्या दुस� या
जािहरातीत �ट�े होते. ‘‘�ाखो �ोक दात �� कर�ा�ा न�ा प�तीचा
उपयोग करत आहेत. कोणती �ी ित�ा दातांवर अ�ा �कारचे आवरण येऊ
देई�? पे�ोडे� ते आवरण काढून टाकते!’’ 

या जािहरातीमधी� आवाहनांम�े हे कौ��्य होते, की �ांनी एका सूचनेवर
(Cue) �� क� ि�त के�े होते. दातांवर येणारे िपवळे आवरण, जे सग�ां�ाच
दातांवर येते आिण �ाकडे दु�� � करणे पण खूप अवघड आहे. एखा�ा�ा �ा�ा
दातांव�न जीभ िफरवाय�ा सांिगत�्यावर �ाने �ा�ा दातांव�न जीभ
िफरव�ाची ��ता वाढ�ी असे आढळते. �ांनी तसे के�्यानंतर �ांना �ा
आवरणाची जाणीव हो�ाचीच ��ता अिधक असते. हॉपिक��ा आता अगदी



साधे कारण सापड�े होते, जे युगानुयुगे अ���ात होते. �ाचीच जािहरात �ाहकांना
ती टूथपे� घे�ासाठी आपोआप �वृ� कराय�ा, पुरे�ी सूचना (Cue) होती. 

�ाि�वाय �ाचे िमळणारे ब�ीस, हॉपिक��ा क�्पने�माणे, �ाहीपे�ा जा�
आकष�क होते. कारण �ेवटी कोणा�ा अिधक संुदर िदसावे असे वाटत नाही?
कोणा�ा अिधक संुदर हा� नको असते? िव�ेषतः जे�ा ते केवळ एकदा
पे�ोडे�ने पटकन दात घास�ाने िमळणार असे� तर? 

जािहरात मोिहमे�ा सु�वात झा�्यानंतर एक आठवडा �ांततेत पार पड�ा.
�ानंतर दुसरा गे�ा आिण ितस� या आठव�ाम�े मागणीचा �ोट झा�ा. कंपनी�ा
पे�ोडे� पे�साठी इतकी मागणी आ�ी, की कंपनी�ा पुरवठा करणे अ��
झा�े. तीन वषा�म�े हे उ�ादन जगभरात पोहोच�े आिण हॉपिक��ा �ॅिन�,
जम�न आिण िचनी भाषेतही जािहराती करा�ा �ाग�्या. एका द�काम�े,
पे�ोडे� ही जगाती� सवा�िधक खप अस�े�्या उ�ादनांपैकी एक बन�ी आिण
तीस वष� अमे�रकेची सवा�िधक खपाची टूथपे� बनून रािह�ी. 



पे�ोडे� बाजाराम�े ये�ाआधी केवळ सात ट�े अमे�रकन आप�्या
औषधा�ा कपाटात टूथपे� ठेवायचे. हॉपिक�ची जािहरात मोहीम दे�भरात
पसर�्यानंतर ती ट�ेवारी 65 इतकी झा�ी. दुसरे महायु� संपत असताना ��री
आ�थापनाने दंतआरो�िवषयक सम�ा, ही आता रा�� ीय सुर�ेची सम�ा रािह�ी
नस�्याने �ां�ा अ��मां�ा यादीतून काढून टाक�ी. कारण ब�तेक सैिनकांनी
दररोज दात घास�ाची सवय �ावून घेत�ी होती. 

‘‘एक�ा पे�ोडे�वर मी दहा �ाख डॉ�स� कमाव�े.’’ ते उ�ादन दुकानांमधून
िदसाय�ा �ाग�्यावर काही वषा�नी हॉपिक�ने असे ि�िह�े, �ाती� कळीचा मु�ा
हा होता, �ाने ‘माणसांची मानिसकता बरोबर ओळख�ी होती.’ ती मानिसकता दोन
मू�भूत िनयमांवर आधार�े�ी होती. 

पिह�ी �णजे, सूचने (Cue) साठी अगदी साधे आिण �ाभािवक कारण �ोधून
काढा. दुसरे �णजे, �ाचे ब�ीस (Reward) काय आहे, हे �� करा. 

तु�ा�ा जर या दोन गो�ी बरोबर ओळखता आ�्या तर, �ा चम�ार घडवून
आणती� (अ�ी हॉपिक�ची खा�ी होती). पे�ोडे�चेच उदाहरण �ा, �ाने अगदी
साधी �ाभािवक सूचना दातांवर येणारे िपवळे आवरण (िफ�्म) ओळख�ी होती
आिण �ु� संुदर दातां�ा ��पाती� ब�ीस देखी� �� होते. या दोन गो�ीमुंळे
�ाखो जणांसाठी दात घासणे हे िन�कम� झा�े. अगदी आजही िव�ीक�ेिवषयक
पा�पु�कांसाठी आिण �ाखो जािहरात मोिहमांसाठी हॉपिक�चे हे दोन िनयम
पायाभूत आहेत. हीच दोन त�े इतर हजारो सवयी तयार कर�ासाठी उपयोगाम�े
आण�ी जातात. बरेचदा �ोकांना कळतही नाही, की ते हॉपिक��ा सू�ां�माणे
वागत आहेत. 

न�ाने दररोज �ायामा�ा सु�वात कर�ाचे ठरव�े�्यांपैकी काही जणां�ा
के�े�्या अ�ासाव�न असे िदसून आ�े, की �ांनी जर एखादी नेमकी सूचना
(Cue) िनवड�ी असे� तर ते �ां�ा िदनचय�वर ठाम िटकून राहातात. उदा.
कामाव�न घरी परत�्यावर धावाय�ा जाणे, आिण �ाचं �� ब�ीस �णजे नंतर
एक िबयर घेणे िकंवा अपराधीपणाची भावना न बाळगता टेि���जन बघणे तसेच
आहारिनयं�णाबाबत के�े�्या सं�ोधनांतून हे िदसून आ�े, की आहारा�ा नवीन
सवयी �ावून घे�ासाठी आधी ठरव�े�ी एखादी साधी, �ाभािवक सूचना (Cue)



अस�ाची गरज असते. जसे, आधी खा�ा�ा पदाथा�चे िनयोजन करणे होय. आिण
मग अगदी �ाभािवक, साधे ब�ीस �णजे जे�ा ते �ां�ा िनधा�रावर ठाम राहतात.

‘‘आता ती वेळ आ�े�ी आहे, काही जणांनी हा जािहरात �वसाय िव�ाना�ा
पातळीवर नेऊन ठेव�ा आहे.’’ हॉपिक� पुढे ि�िहतात, ‘‘एके काळी जुगार
अस�े�्या या जािहरात �वसाया�ा, काही जणां�ा समथ� माग�द��नाखा�ी आता
एका सवा�त सुरि�त �वसायाचे ��प �ा� झा�े आहे.’’ 

मा� ही अित�यो�ी आहे. हॉपिक�ची ही दोनच त�े पुरे�ी नाहीत हे िदसून
आ�े आहे. आणखी एक ितसरा िनयम आहे. �ाची पूत�ता करणे, नवीन सवय तयार
कर�ा�ा ��ीने आव�यक आहे. तो िनयम इतका सू� आिण गूढ आहे, की
हॉपिक� �तः �ा�ा अ���ाची जाणीव नसताना, �ावर अव�ंबून रािह�ा. तो
िनयम �णजे चटपटीत खा�ा�ा पदाथा��ा बरणीकडे दु�� � करणे. हे एवढे
अवघड का आहे? येथपासून सकाळचे धावणे सहज िन��मात कसे बसते.
इथपय�त सग�ांची उ�रे आप�्या�ा देतो. 

2

�ॉ�र ॲ� गॅ�� (P&G/पी ॲ� जी) कंपनीती� �ा�� आिण िव�ी
खा�ाती� अिधकारी एका �खडकी नस�े�्या �हान खो�ीम�े, जु�ा
टेब�ाभोवती जम�े होते. ते नऊ मांजरांची मा�कीण अस�े�्या एका मिह�े�ा
मु�ाखतीचा �ेखी अहवा� वाचत होते, ते�ा �ां�ापैकी एकजण, इतर सवा��ा
मनाम�े जे घोळत होते, तेच अखेर �णा�ी. 

‘‘आप�्या�ा जर नोकरीव�न काढून टाक�े, तर न�ी काय होते? सुर�ार�क
येऊन आप�्या�ा घेऊन जातात की आप�्या�ा आधी काही इ�ारावजा सूचना
िमळते?’’ ितने िवचार�े.

�ा गटाचा �मुख ड� ेक ��मसन, जी एके काळी कंपनीमधी� अ�ंत होतक�
��ी होती, �ाने ित�ाकडे िनरखून पािह�े. ‘‘म�ा काहीच क�्पना नाही,’’ तो
�णा�ा. �ाचे केस अ�ा�� होते आिण �ा�ा डो�ांम�े थकावट होती.
‘‘प�र��थती इतकी िबघडे� असे म�ा कधी वाट�े न�ते. �ांनी म�ा सांिगत�े होते,
की या कामिगरीची जबाबदारी ही एक बढती आहे.’’ 



ते सन 1996चे वष� होते. टेब�ाभोवती जम�े�्या गटा�ा हळूहळू ��ात येऊ
�ाग�े होते, की �ॉड हॉपिक��ा ठाम सांग�ानंतरही एखा�ा उ�ादनाची
िव�ी मोहीम िकती टोकाची अवै�ािनक ठ� �कते. ते सव� जण जगाती� सवा�त
मो�ा �ाहकोपयोगी व�ंूचे उ�ादन करणा� या एका कंपनीत काम करत होते.
ि�ंग�्स पोटॅटो िच�, ऑई� ऑफ ओ�े, बाउंटी पेपर टॉवे�्स, कवरग��
कॉ�ॅिट�, डॉन, डाउनी आिण �ुरासे� �ाच�माणे इतर डझनावारी व�ंूचे
उ�ादन करणारी ही पी ॲ� जी कंपनी जगाती� कोण�ाही इतर �ापारी
आ�थापनांपे�ा अिधक आकडेवारी मािहती जमा करायची. एखा�ा उ�ादना�ा
िव�ी मोिहमे�ा आकार दे�ासाठी �ा मािहती�ा आकडेवारी�ा िव��ेषणाचा
उपयोग क�न �ायची. एखादे उ�ादन क�ा �कारे, कोण�ा बाजारपेठेत िवक�े
जाई� याचा अंदाज बांध�ात कंपनीचा नाव�ौिकक होता. कपडे धु�ासाठी
वापर�ात येणा� या अमे�रकेती� ��ेक दोन �ॉ�� ीमधी� एक �ॉ�� ी पी ॲ� जी
ची उ�ादने वापरत होती. �ांचे वािष�क उ�� 3500 कोटी डॉ�स� पे�ा जा� होते. 

��मसन�ा गटावर पी ॲ� जी �ा एका सवा�त आ�ादायक उ�ादना�ा
िव�ी मोिहमेसाठी जािहरात अिभयान तयार कर�ाची जी मह�ाची कामिगरी
सोपव�ात आ�ी होती, ती अपय�ी ठर�ा�ा बेतात होती. कोण�ाही �कार�ा
धा�ावरचा, कापडावरचा दुग�ध घा�वणारा �े तयार कर�ासाठी तोपय�त कंपनीने
�ाखो डॉ�स� खच� के�े होते. मा� �ा �हान, �खडकी नस�े�्या खो�ीती�
जम�े�्या सं�ोधकांना, िव�ी अिधका� यांना, तो �े �ाहकांना कसा खरेदी कराय�ा
�ावायचा, याची काही के�्या क�्पना येत न�ती. 

तो �े तीन वषा�पूव�च तयार कर�ात आ�ा होता, जे�ा पी ॲ� जी कंपनीचा
एक केिम� हायड� ॉ���ॉपाई� िबटा साय�ोडे��� न (Hydroxypropyl beta
cyclodextrin) िकंवा HPBCD या रासायिनक पदाथा�वर �योग�ाळेत काम करत
होता. तो केिम� फार धू�पान करायचा. �ा�ा कप�ांना नेहमीच िसगारेट
सारखा वास यायचा. एके िदव�ी HPBCD या रासायिनक पदाथा�वर �योग क�न
घरी परत�्यावर �ा�ा बायकोने दरवाजा उघडून �ाचे �ागत के�े. 

‘‘तु�ी धू�पान करायचे सोड�े का?’’ ितने �ा�ा िवचार�े. ‘‘नाही,’’ तो �णा�ा.
�ा�ा काहीतरी सं�य आ�ा. गे�ी िक�ेक वष� �ाने धू�पान सोडावे �णून ती
�ा�ा मागे �ाग�ी होती. �ा�ा वाट�े, आता ती ब�तेक एखादी ‘िवषया�ा िव��



बो��ाची’ मानिसक यु�ी वापरते आहे. ‘‘तुम�ा कप�ांना, अंगा�ा धुराचा वास
येत नाहीये असे म�ा �णायचे होते,’’ ती �णा�ी. 

दुस� या िदव�ी �योग�ाळेत गे�्या गे�्या �ाने HPBCD वर आिण िविवध
�कार�ा वासांवर �योग कराय�ा सु�वात के�ी. �वकरच �ा�ाकडे ओ�ी कु�ी,
िसगास�, घामेज�े�े पायमोजे, िचनी पदाथ�, घाणेरडे �ट� आिण अ�� टॉवे�्स
इ�ादी �कारचे वास येणा� या धा�ां�ा �ेकडो परी�ण न�ा जमा झा�्या. �ाने
HPBCD िमसळ�े�्या पा�ाचा जे�ा �ां�ावर �े मार�ा, ते�ा ते अनेक
�कारचे वास �ा रासायिनक पदाथा��ा अणुसंयुगांकडे ओढ�े गे�े होते. ते धागे
वाळव�्यानंतर आधी �ांना येणारा वास पूण�पणे न� झा�ा होता. 

�ा केिम�ने �ाचा हा �ोध जे�ा पी ॲ� जी कंपनीती� �ा�ा व�र�ांना
सांिगत�ा, ते�ा �ांना अ�ानंद झा�ा. िक�ेक वष� अनेक �हरांमधून के�े�्या
िनरी�णांतून असे आढळून आ�े होते, की �ाहकांना �ां�ा कप�ांना येणारा
वाईट वास घा�व�ासाठी, �पव�ासाठी िकंवा समूळ न� कर�ासाठी अ�ा
उ�ादनाची गरजच होती. �ा वेळी एका सं�ोधकां�ा गटाने �ाहकां�ा मु�ाखती
घेऊन �ांची मते जाणून घेत�ी, �ा वेळी �ांना असे आढळून आ�े, की �ां�ापैकी
अनेक जण, बार िकंवा पाट� म�े रा� घा�वून घरी आ�्यानंतर �ांचे �ाऊज
िकंवा �ॅ� बाहेरच काढून ठेवतात. मी जे�ा घरी येते, ते�ा मा�ा कप�ांना
िसगारेटचा वास येतो, परंतु ��ेक वेळे�ा जे�ा मी बाहेर जाऊन येईन, ते�ा
दरवेळे�ा म�ा कपडे ड� ाय��िनंग�ा देणे परवडणार नाही. एका मिह�ेने आप�े
मत �� के�े. 

पी ॲ� जी कंपनीने ही संधी बरोबर हे�न HPBCD चा उपयोग एका
आिथ�क���ा फायदे�ीर उ�ादनात क�न घे�ाची गु� योजना आख�ी. �ांनी
�ा उ�ादनाचे अचूक सू� (फॉ�ु�ा) तयार कर�ासाठी �ाखो डॉ�स� खच� के�े.
अखेर रंगिवरिहत, वासिवरिहत �वपदाथ�, जो ब�तेक सव� घाणेरडे वास न� क�
�के�, ते तयार कर�ात य��ी झा�े. तसेच �ा �ेमागचे िव�ान इतके �गत
होते, की अवका�ातून परत आ�े�्या �ट�्�चा अंतभा�ग �� कर�ासाठी अखेर
नासा (NASA) ने पण �ाचा उपयोग के�ा. �ा �ेचे सवा�त मोठे वैि��� �णजे तो
तयार करणे फार खचा�चे न�ते, �ाचे डाग पडायचे नाहीत, �ा�ामुळे घाणेरडा
वास येणारा सोफा, जुने जॅकेट, कारचा अंतभा�ग इ�ादी एका �णात दुग�धिवरिहत



होऊन जायचा. �ा �े चे उ�ादन हा एक मोठा जुगार होता. परंतु पी ॲ� जी
कंपनी�ा आता को�वधी डॉ�स� कमाव�ाची संधी िमळा�ी होती, पण जर ते
�ासाठी यो� िव�ी जािहरात मोहीम चा�वू �क�े असते तर!

�ांनी �ा �े�ा ‘फेि�झ’ (Febreze) असे नाव �ायचे ठरव�े. याचबरोबर गिणत
व मानस�ा� या दोन िवषयांची �ै�िणक पा�व�भूमी अस�े�्या, ��मसन या
एकतीस वषा��ा �षार त�णावर बाजारपेठ तयार कर�ासाठी के�े�्या
िव�ीगटाचे नेतृ� कर�ाची जबाबदारी सोपव�ी. ��मसन हा उंचापुरा, �बाबदार,
उठून िदसणारी हनुवटी अस�े�ा, मृदू आवाजाचा आिण उ�म पदाथ� खा�ाची
आवड अस�े�ी ��ी होता. (मी मा�ा मु�ांना मॅकडोना�्ड्सम�े खाऊ
दे�ापे�ा एकवेळ ड� � घे�ाची परवानगी देईन, असे तो एकदा �ा�ा
ऑफीसमधी� िम�ा�ा �णा�ा होता.) 

पी ॲ� जी कंपनीम�े ये�ाआधी �ाने 5 वष� वॉ���� टवर �ेअस� खरेदीसाठी
गिणतीय मॉडे�्स तयार कर�ाचे काम के�े होते. िसनिसनाटी येथे जे�ा �ाने
आप�े कुटंुब ह�व�े, जेथे पी ॲ� जी कंपनीचे मु� काया��य आहे, ते�ा
कंपनीने �ा�ा�ी मह�ा�ा उ�ादनां�ा जसे धागे मऊ करणारे बाउंस हे
उ�ादन, डाउनी ड� ायर ि�टस् इ�ादी िव�ी�ा संदभा�त संपक�  साध�ा होता. परंतु
फेि�झ हे उ�ादन वेगळे होते. संपूण�तः वेग�ा �कारचे उ�ादन बाजारपेठेत
आण�ाची ही नवी संधी होती. जी व�ू �ाहकां�ा खरेदी यादीम�े यापूव� कधीही
न�ती, ती �ां�ा खरेदी यादीम�े आणायची होती. फेि�झ ही ‘सवय’ क�ी करता
येई� आिण �ा �ेची मागणी क�ी वाढे� एवढेच ��मसन�ा �ोधून काढायचे
होते. ही गो� िकती कठीण असू �के�? याची क�्पनाच न के�े�ी बरी.

��मसन आिण �ा�ा सहका� यांनी चाचणी कर�ासाठी फेि�झ हा �े �थम
थो�ाच �हरां�ा बाजारपेठांम�े आणायचे ठरव�े. जसे िफिन�, सॉ�्ट �ेक
सीटी आिण बॉईस. �ांनी �ा �हरांना भेटी िद�्या. काही �े नमु�ादाख� वाट�े
आिण �ाहकां�ा �िति�या घे�ासाठी ते �ां�ा घरी येऊ �कतात का, असे
िवचार�े. दोन मिह�ां�ा का�ावधीत �ांनी �ेकडो घरांना भेटी िद�्या. �ांना
पिह�ा मोठा �ितसाद िमळा�ा, तो �ांनी जे�ा िफिन��ा पाक� र�ज�ा भेट िद�ी.
ते�ा ती िव�ी�ा घराती� त�णी होती आिण एकटीच राहत होती. वाळवंटा�ा
ह�ीबाहेर भरकटणा� या �ा�ांना पकडणे हे ितचे काम होते. आ�ापय�त ितने



कोयोटी (उ�र अमे�रकेती� छोटा �ांडगा), रॅकून आिण �िचत वेळा डोगंरात
राहणारे िसंह हे �ाणी पकड�े होते. याचबरोबर ितने �ंक (skunk) हा �ाणी फार
मो�ा सं�ेने पकड�ा होता. �ाने अनेक वेळा ित�ा अंगावर �ा�ा
िनसग�धमा��माणे, उ� वासा�ा �वाचा फवारा सोड�ा होता. 

��मसन आिण �ाचे सहकारी जे�ा ित�ा घराम�े बस�े�े होते ते�ा ितने ती
अजून एकटीच आहे आिण संसार सु� कराय�ा ित�ा कोणीतरी जोडीदार हवा
आहे वगैरे �ांना सांिगत�े. ‘‘मी खूप जणांबरोबर िफराय�ा जाते, �ांना भेटते,
�णजे म�ा �णायचे आहे की मी त�ी, िदसाय�ा आकष�क आहे, तु�ा�ा कळते
आहे ना? मी �षार आहे आिण म�ा वाटते मी चांग�ी सहचरी होऊ �केन.’’

परंतु ितचे संसार/�ेम या बाबतीती� �� अ�ाप अपूण�च रािह�े होते. कारण
ित�ा जीवनाती� ��ेक गो�ी�ा �ंकचा वास येत होता. ितचे घर, ितची गाडी,
ितचे कपडे, ितचे बुट, ितचे हात, घराती� पडदे अगदी सग�ा गो�ीनंा. एवढेच काय
पण अगदी ितचा प�ंग आिण अंथ�णा�ा सु�ा. ितने सव� �कारचे उपाय क�न
पािह�े होते. ितने खास साबण, �ां�ू वगैरे वाप�न पािह�े होते. ितने उदब�ा
�ावून पािह�्या, ितने धु�ाची महागडी यं�े वाप�न पािह�ी, परंतु क�ाचाही
उपयोग झा�ा नाही. 

‘‘जे�ा मी कोणाबरोबर तरी असते आिण म�ा कोठून तरी �ंकसारखा वास
आ�ा, की माझे सगळे �� �ा�ावरच क� ि�त होते.’’ ितने �ांना सांिगत�े. ‘‘�ा�ा
पण असा वास येत असे� का? असे िवचार मा�ा मनाम�े यायचे. मी जर �ा�ा
घरी घेऊन आ�े आिण �ा वासाने �ाने परत जा�ाची इ�ा �गट के�ी तर काय
होई�?’’ 

‘‘गे�्या वष� मी एका, खरोखरच चांग�्या त�णा�ा चार वेळा भेट�े, आ�ी
एक� िफर�ो. म�ा तो मनापासून आवड�ा होता. परंतु �ा�ा घरी बो�व�ाचा
म�ा काही धीर झा�ा नाही. मा� �ेवटी एकदा तो घरी आ�ाच आिण म�ा वाट�े,
आता खरोखरच मना�माणे सगळे घडणार. परंतु दुस� याच िदव�ी �ाने �ा�ा
अ�ाप थोडा वेळ हवा अस�्याचे सांिगत�े. अ�ंत न�पणे �ाने तसे सुचव�े होते.
परंतु मा�ा मनाम�े �ा वासामुळेच हे घड�े असावे हा िवचार ठाण मांडून बस�ा
होता.’’



‘‘बरं, तु�ा फेि�झ वापराय�ा िमळा�ा याचा म�ा आनंद वाटतो.’’ ��मसन
�णा�ा. ‘‘तु�ा हा कसा वाट�ा? आवड�ा का?’’

�ाने ित�ाकडे पािह�े. ती रडत होती. 

‘‘म�ा तुमचे आभार मानायचे आहेत,’’ ती �णा�ी. ‘‘या �ेने माझे जीवनच
बद�ून टाक�े आहे.’’ 

फेि�झचे नमुने िमळा�्यानंतर आिण ते घरी घेऊन गे�्यानंतर ितने तो �े
सो�ावर मार�ा. नंतर पडदे, अंथ�णे, ित�ा जी�, ितचा गणवे�, ित�ा कारचा
अंतभा�ग अगदी सगळीकडे मार�ा. एक बाट�ी संप�ी �णून दुसरी उघड�ी आिण
उर�े�्या सग�ा गो�ीवंर मार�ा. 

‘‘मी मा�ा सव� िम�ांना घरी बो�ाव�े,’’ ती �णा�ी. ‘‘�ांना कस�ाही वास येत
न�ता. �ंकचा वास नाहीसा झा�ा होता.’’ 

हे सांिगत�्यावर ती आणखी रडू �ाग�ी. �ेवटी ��मसन�ा एका सहका� याने
ित�ा खां�ावर थोपट�्यासारखे के�े. ‘‘तुमचे अगदी मनापासून आभार’’ ती
�णा�ी. ‘‘म�ा आता खूप मोकळे वाटते आहे, ध�वाद. ही व�ू मा�ासाठी खूप
मह�ाची आहे.’’

��मसनने ित�ा हॉ�म�े वास घेऊन पािह�ा. �ा�ा कस�ाही वास आ�ा
नाही. हे उ�ादन आप�्या�ा अमाप पैसा िमळवून देणार आहे, हाच िवचार �ा�ा
मनाम�े आ�ा. 

��मसन आिण �ाचे सहकारी पी ॲ� जी मु� काया��यात परत�े आिण
�ां�ा आगामी जािहरात/िव�ी मोिहमेचा आढावा घेऊ �ाग�े. फेि�झ िव�ीसाठी
�ा मु�ावर ते चचा� करणार होते, तो होता �ा �ाणी पकडणा� या मिह�ेने
अनुभव�े�ी दुग�धीपासून सुटकेची भावना! �ांना फेि�झ हा �े �ोकांसमोर अ�ा
रीतीने सादर करायचा होता, जो �ोकांना दुग�धीसार�ा अ�ंत अवघड वाटणा� या
प�र��थतीतून सुटका क�न दे�ात मदत करे�. �ा सवा�ना �ॉड हॉपिक�चे
िनयम िकंवा �वसाय �ि��ण सं�थां�ा �िमक पु�कांमधी� या िनयमांची नवीन
��पाती� मांडणी अस�े�े धडे चांग�े अवगत होते. �ांना �ां�ा जािहराती



अगदी सा�ा, सो�ा ठेवाय�ा हो�ा. अगदी साधी, �ाभािवक सूचना (Cue) �ोधून
काढायची आिण �� बि�साचा (Reward) उ�्�ेख करायचा. 

�ांनी टेि���जनसाठी पण दोन जािहराती तयार के�्या. एका जािहरातीम�े
एक मिह�ा हॉटे�मधी�, धू�पानास परवानगी अस�े�्या िवभागाब�� बो�ताना
दाखव�ी होती. जे�ा जे�ा ती �ा हॉटे�म�े जात असे, ते�ा ते�ा ित�ा
जॅकेट�ा, कप�ांना धुराचा वास यायचा. ते�ा ितची मै�ीण, तो धुराचा वास
घा�व�ासाठी, ित�ा फेि�झचा वापर कर�ाचे सुचवते, अ�ी ती जािहरात होती. 

सूचना (Cue): िसगारेट�ा धुराचा वास, 

ब�ीस (Reward): कप�ांतून िनघून जाणारा वास. 

दुस� या एका जािहरातीम�े एक मिह�ा ित�ा घराती� कोचवर कायम ठाण
मांडून बसणा� या ित�ा सोफी (Sophie) नावा�ा कु�ीची काळजी करताना िदसते.
कोच�ा नेहमीच सोफी�माणे वास येई�, असे ती �णते, परंतु फेि�झ वापर�्याने
आता मा�ा घराती� फिन�चर�ा तो वास ये�ाची ��ताच नाही. 

सूचना (Cue): पाळीव �ा�ांचे वास, जे िविवध �ाणी बाळगणा� या सात कोटी
कुटंुबांना चांग�े प�रिचत आहेत. 

ब�ीस (Reward): �ाणी सांभाळणा� या/पाळणा� या घरांम�े जसा वास येतो, तसा
वास न येणारे घर. 

��मसन आिण �ां�ा सहका� यांनी सन 1996म�े या जािहराती, सु�वाती�ा
चाचणी के�े�्या �हरांम�े टेि���जनव�न दाखवाय�ा सु�वात के�ी. �ांनी
�ेचे नमुने वाट�े, पो�ा�ा पे�ांम�े जािहराती टाक�्या, दुकानां�ा द��नी
भागातच फेि�झचे मनोरे रच�े, आकष�क सजावट कर�ासाठी दुकानदारांना पैसे
िद�े. मा� आता आप�्या�ा िमळणारा बोनस कसा खच� करायचा याची मनोरा�े
करत ते ��थ बस�े. 

एक आठवडा गे�ा, नंतर दुसरा गे�ा, एक मिहना गे�ा, दोन मिहने गे�े. िव�ी�ा
अ�ंत िध�ागतीने सु�वात झा�ी. पण नंतर ती आणखीनच कमी झा�ी.
घाबर�े�्या कंपनीने सं�ोधकांना दुकानांम�े, मॉ�्सम�े, न�ी काय घडते हे



पाह�ासाठी पाठव�े. दुकानांमधी� कपाटं फेि�झ�ा बाट�्यांनी भर�े�ी होती.
�ांना कोणी हातही �ाव�ा न�ता. �ा घरांम�े �ांनी फुकट नमुने िद�े होते, �ा
घराती� मिह�ां�ा भेटी �ाय�ा सु�वात के�ी. 

‘‘अरे हो!’’ �ां�ापैकी एक मिह�ा पी ॲ� जी कंपनी�ा सं�ोधकांना �णा�ी.
‘‘तो �े ना! म�ा चांग�ा आठवतो आहे.’’ ती मिह�ा �यंपाकघराती�
ओ�ासमोर गुड�ांवर बस�ी आिण िसंकखा�ी� कपाटाम�े �ोधा�ोध कराय�ा
�ाग�ी. ‘‘मी तो एक दोनदा वापर�ा, परंतु �ानंतर मी तो िवस�नच गे�े. म�ा
वाटते, येथेच कोठेतरी मी तो ठेव�ा आहे.’’ नंतर ती उभी रािह�ी. कदािचत तो
दुस� या कपाटाम�े असे�? मग ती जरा पुढे गे�ी आिण ितने काही झाडू बाजू�ा
के�े. ‘‘हा! येथे आहे तो! मागे गे�ा होता, पािह�ात! बाट�ी अजून जवळ जवळ
भर�े�ीच आहे. तु�ा�ा हा परत हवा आहे का?’’ 

फेि�झ पूण�पणे अपय�ी ठर�ा होता. 

��मसनसाठी तर तो मोठा अनथ� होता. �ा�ा अपय�ाम�े दुस� या िवभागाती�
�ाचा दु�ास करणा� या अिधका� यांना संधी िमळा�ी होती. �ां�ा कानावर तर
अ�ी कुजबुज आ�ी होती, की काही जण फेि�झ उ�ादन पाड�ासाठी मु�ाम
एक� आ�े होते आिण �ाची केसांसंबंिधत उ�ादने अस�े�्या िनकी �क�
िवभागात, बद�ी कर�ासाठी धडपडत होते. �ा िवभागाम�े बद�ून जाणे �णजे
सैबे�रयाम�े ि��ा भोग�ासाठी जा�ासारखे होते. 

ि�वाय पी ॲ� जी कंपनी�ा िवभाग अ��ांपैकी एकाने तर तातडीने िमिटंग
बो�ावून घोषणाही के�ी, की कंपनी�ा काय�कारी मंडळा�ा सद�ांनी ��न
िवचाराय�ा सु�वात कर�ाआधी फेि�झ वर होणारा तोटा कमी कर�ासाठी
तातडीने काहीतरी पाव�े उच��ाची गरज आहे. ��मसन�ा साहेबांनी उभे रा�न
अ�ंत कळकळीने �ाची बाजू मांड�ी. ‘‘अजून सु�ा या प�र��थतीम�े पूण�पणे
बद� घडवून आणणे �� आहे.’’ तो �णा�ा. ‘‘कमीत कमी न�ी काय घडते
आहे हे जाणून घे�ासाठी तरी आपण पीएचडीधारकांचा स�्�ा घेऊया.’’ पी ॲ�
जी कंपनीने अ�ीकडेच �ॅनफोड� कान�जी मे�ॉन आिण इतर िव�ापीठातून �ाहक
मानिसकतेसंबंधी िव�ेष अ�ास असणा� या त�ांना नोकरीम�े घेत�े होते. अखेर
�ा िवभागा�ा अ��ांनी या उ�ादना�ा आणखी थोडा वेळ दे�ाचे मा� के�े. 



प�रणामी सं�ोधकां�ा नवीन गटाने ��मसन�ा गटाबरोबर काम कर�ास
सु�वात के�ी. �ांनी न�ाने आणखी काही मु�ाखती घेत�्या. फेि�झचा बाजारात
उठाव का होत नाहीये, याचा पिह�ा अंदाज �ांना िफिन��ा बाहेर राहणा� या,
एका मिह�े�ा घरी भेट दे�ासाठी गे�्यावर आ�ा. ित�ा घरांम�े
ि�र�ाआधीच �ांना ित�ा घराती� नऊ मांजरीचंा वास �कषा�ने जाणव�ा होता.
घराचा आती� भाग �� आिण �व��थत ठेव�े�ा होता. �ा मिह�ेनेच सांिगत�े,
की ती ��ता आिण ि�� या बाबतीत जरा जा�च काटेकोर होती. ती सव�
खो�्या रोज �ॅ�ुमने �� करत होती आिण आतम�े धूळ येऊ नये �णून
�खड�ा बंद ठेवत होती. ��मसन आिण �ा�ा सहका� यांनी जे�ा ित�ा हॉ�म�े
�वे� के�ा, ते�ा �ा नऊ मांजरीचंा इतका भयंकर उ� वास येत होता, की
�ां�ापैकी एकाचा �वासच कोडं�ा गे�ा. 

‘‘तु�ी या मांजरी�ंा वासाब�� काय करता?’’ एका सं�ोधकाने ित�ा िवचार�े. 

‘‘नाही, तो काही फार मोठा ��न नाही.’’ ती �णा�ी. 

‘‘साधारणतः वास येत अस�्याचे तुम�ा कधी ��ात येते?’’ 

‘‘अं, मिह�ातून एकदा.’’ ितने उ�र िद�े. 

�ा सं�ोधकांनी एकमेकांकडे पािह�े. 

‘‘तु�ा�ा तो वास आ�ा येतो आहे का?’’ सं�ोधकाने िवचार�े. 

‘‘नाही.’’ ितने उ�र िद�े. 

�ा सं�ोधकांनी भेटी िद�े�्या, वास येणा� या घरांम�े सगळीकडे कमी जा�
�माणात हाच �कार �ांना बघाय�ा िमळा�ा. �ा घराती� माणसांना ब�तां�ी
वाईट वास िकंवा दुग�धी जाणवतच न�ती. तु�ी जर नऊ मांजरांसोबत राहत असा�
तर �ांना येणा� या वासासंबंधीची तुमची संवेदना नाही�ीच होते. तु�ी जर धू�पान
करत असा� तर �ामुळे तुमची वास घे�ाची �मता इतकी कमी होते, की तु�ा�ा
धुराचा वास जाणवतच नाही. वासां�ा बाबतीत एक वैि��� �णजे; ते िकतीही ती�
अस�े तरी सतत�ा वापरामुळे �ांची ती�ता कमी कमी होत जाते. फेि�झ न
वापर�ामागचे कारण ��मसन�ा आता ��ात आ�े. या उ�ादनाची सूचना



(Cue) �ाहकांना फेि�झ रोज वापरावा यासाठी �वृ� करणार होती, ती सूचनाच �ा
�ोकांपासून दूर राहत होती. �ांना फेि�झची सवा�िधक गरज होती, �ा �ोकांना
दुग�धीची जाणीव ितत�ा �माणात होतच न�ती. �ायोगे हे उ�ादन सतत वापर�े
जाऊन �ाचे सवयीम�े �पांतर होऊ �कत होते. प�रणामी फेि�झची बाट�ी
कपाटाम�े मागे सरकव�ी जात होती. �ा �ोकांना सहज सवय �ाग�ी जाऊ
�कत होती, �ांना तो दुग�धीचा वासच येत न�ता. आपण बैठकघरात आता �े
माराय�ा हवा हेच �ांना आठवत न�ते.

��मसनचा गट �ां�ा मु� काया��यात परत�ा आिण एकही �खडकी
नस�े�्या �हान खो�ीत पु�ा टेब�ाभोवती एक� बस�े. �ांनी �ा नऊ मांजरी�ंा
मा�िकणीची मु�ाखत पु�ा वाचाय�ा सु�वात के�ी. एका मानस�ा�त�ाने
िवचार�े, ‘‘आप�्या�ा जर नोकरीव�न काढून टाक�े, तर न�ी काय होते?’’
��मसनने �ाचे डोके हातांम�े धर�े. �ा�ा मनाम�े िवचार आ�ा, तो जर नऊ
मांजरी बाळगणा� या मिह�े�ा फेि�झ िवकू �कत नसे�, तर मग तो इतर कोणा�ा
फेि�झ कसे िवकू �के�? एखादे उ�ादन िवकत घे�ासाठी �वृ� करणारी
सूचनाच (Cue) नसे� तर तु�ी नवीन सवय क�ी तयार करा�? आिण �ातून
�ांना सवा�त जा� गरज आहे, �ांनाच जर या सवयीतून िमळणा� या बि�साचे
आकष�ण नसे�? तर...

3

क� ि�ज िव�ापीठाती� म�दूिव�ान�ा�ाचे �ोफेसर वु�्�ाम �ु�्टझ् यांची
�योग�ाळा �णजे �े�णीय �थळ न�ीच नाही. �ां�ा काम कर�ा�ा जागेचे
वण�न �ांचे सहकारी �ॅक हो� (Blackhole) असे करतात, �ाम�े कागदप�े
कायमची गायब होतात आिण परी�ण ब�ी म�े (Petridish) अितसू�जीव िवना
अडथळा वषा�नुवष� वाढत राहतात. �ु�्टझ् यांना जे�ा एखादी गो� �� करायची
असते, पण ते�ा ते �े िकंवा �� कर�ा�ा इतर साधनांचा वापर करत नाहीत.
हे �िचतच घडते. तरी ते कागदी �मा� ओ�ा करतात आिण �ाने जोरजोराने
पुसतात. �ां�ा कप�ांना जर धुराचा िकंवा मांजरी�ा केसांचा वास येत असे�,
तर �ां�ा ते ��ात तरी येत नाही िकंवा �ांना �ाची िफकीर नसते. 

तरी पण गे�्या वीस एक वषा��ा का�ावधीत �ु�्टझ् यांनी के�े�्या �योगांमुळे
सूचना (Cue), ब�ीस (Reward) आिण सवय यां�ाती� पर�र संबंधांती�



आप�्या एकूण समजुतीम�े, �ांितकारी बद� घडून आ�ा आहे. काही सूचना
आिण बि�से इतरांपे�ा जा� �भावी का ठरतात, हे �ांनी �योगांमधून �� के�े
आहे. पे�ोडे� य��ी का ठर�ी, तसेच यो� आहारा�ा बाबतीत काटेकोर
असणारे, �ायाम�ेमी असणारे �ां�ा सवयीमं�े इत�ा �वकर बद� कसा
घडवून आणू �कतात? �ेवटी फेि�झचा खप वाढव�ासाठी काय करावे �ाग�े, या
सग�ा गो�ीचें वै�ािनक ��ीकरण देणारे माग�द��न �ांनी के�े आहे. 

सन 1980�ा द�काम�े �ु�्टझ् हे माकडां�ा म�दूचा अ�ास करणा� या एका
�ा��ां�ा गटाबरोबर सं�ोधकाचे काम करत होते. �ा माकडांना तरफा (levers)
ओढणे, धातूचे �क काढणे इ�ादी कामे कर�ाचे ि�कव�ात येत होती. एखादे
काम िकंवा कृती न�ाने ि�कताना म�दूचा नेमका कोणता भाग काया���त होतो, हे
जाणून घेणे �ांचे �ेय होते. 

‘‘एक िदवस एक गो� मा�ा पाह�ात आ�ी, �ामुळे माझी उ�ुकता वाढ�ी.’’
�ु�्ट�े म�ा सांिगत�े. �ांचा ज� जम�नीम�े झा�ा होता �ामुळे जे�ा ते इं�जी
बो�तात ते�ा, �ांचा आवाज थो�ा �माणात अरनॉ�्ड �ॉझनेगरसारखा वाटतो.
‘‘जर टिम�नेटस�  रॉय� सोसायटीचे सद� अस�े असते तर!’’ ते पुढे सांगू �ाग�े,
‘‘आम�ा िनरी�णखा�ी अस�े�्यांपैकी काही माकडांना सफरचंदाचा रस
आवडायचा आिण इतर काहीनंा �ा�ाचा रस आवडायचा, याव�न मा�ा डो�ात
िवचारच� सु� झा�े! �ा �हान �हान माकडां�ा डो�ाम�े न�ी काय घडत
असे�? ते न�ी कसा िवचार करत असती�? वेगवेग�ा बि�सांचा म�दूवर
वेगवेगळा प�रणाम कसा होतो?’’

�ुरो केिमक� पातळीवर बि�से क�ी काम करतात, हे कोडे उ�गड�ासाठी
�ु�्टझ् यांनी अनेक �योग कराय�ा सु�वात के�ी. तं��ानाम�े ज�ी �गती होत
गे�ी, त�ी सन 1990�ा द�काम�े, �ांना एम.आय.टी. मधी� सं�ोधक जी
उपकरणे, यं�े वापरत होते, त�ाच �कार�ा उपकरणांवर, यं�ावर काम कर�ाची
संधी िमळा�ी. �ु�्टझ् यांनी उंदरांवर �योग कर�ाऐवजी, �ुि�ओ नावा�ा आठ
पौडं वजना�ा, िपंगट डो�ां�ा मकाव जाती�ा माकडावर �योग कराय�ा
सु�वात के�ी. �ुि�ओ�ा म�दूम�े अगदी बारीक इ�े�� ोडस् बसव�े होते.
�ामुळे �ु�्टझ् �ा�ा म�दूती� �ुरॉ� म�े घडणा� या घडामोडीवंर �� ठेवू
�कत होते. 



एक िदवस �ु�्ट�ी �ुि�ओ�ा मंद �का� अस�े�्या एका खो�ीम�े खुच�वर
बसव�े. मग �ां�ा समोरचा संगणक चा�ू के�ा. जे�ा पड�ावर रंगीत आकार-
छो�ा सिप�� आकारा�ा िपव�ा रेषा, �ा� रंगा�ा वे�ावाक�ा रेषा, िन�ा
रंगा�ा रेषा- िदसती� ते�ा समोर�ा तरफे�ा हात �ावायचा हे �ुि�ओचे काम
होते. रंगीत आकार िदस�्यानंतर �ुि�ओने तरफे�ा जर हात �ाव�ा, तर वर
छता�ा टांग�े�्या नळीतून �ॅकबेरी�ा रसाचा एक थ�ब �ां�ा ओठांवर
पड�ाची �व�था के�ी गे�ी होती.   �ुि�ओ�ा �ॅकबेरीचा रस खूप
आवडायचा. 

अगदी सु�वाती�ा संगणका�ा पड�ावर काय िदसत होते यावर �ाने फार ��
िद�े नाही, की �ाब�� फार�ी उ�ुकताही दाखव�ी नाही. �ाचा ब�तेक वेळ �ा
खुच�तून उठून बाहेर पड�ा�ा �य�ातच जात होता. परंतु �ा रसाची पिह�ी चव
िमळा�्यावर मा� �ुि�ओचे सव� �� संगणका�ा पड�ावर �खळून रा� �ाग�े.
वारंवार तेच के�्यानंतर जे�ा �ुि�ओ�ा ��ात आ�े, की पड�ावर िदसणारे
िनरिनराळे आकार ही तरफे�ा (lever) हात �ाव�ाची (िन�कम�) (routine)
�ा�ासाठी सूचना (Cue) होती. कारण तसे के�े तर �ा�ा ब�ीस (Reward)
(�ॅकबेरीचा रस) िमळत होते, ते�ा मा� �ाने �ा पड�ाकडे अगदी बारकाईने
िनरखून बघाय�ा सु�वात के�ी. �ाने खुच�तून उठ�ाची धडपड थांबव�ी.
�ावेळी िपव�ा रंगा�ा वे�ावाक�ा रेषा पड�ावर िदस�्या, �गेचच �ाने
तरफे�ा हात �ाव�ा. जे�ा िन�ा रेषा िदस�्या, ते�ा तो �ा तरफेवर तुटूनच
पड�ा. �ावेळी �ा�ा रस िद�ा जायचा, ते�ा तो अगदी समाधानाने िमट�ा
मारायचा. 



�ु�्टझ्, �ुि�ओ�ा म�दूम�े घडणा� या घडामोडीवंर, बद�ांवर बारकाईने ��
ठेवून होते. �ांना हळूहळू �ाम�े एक ठरावीक आकृितबंध (Pattern) तयार
होताना आढळून आ�ा. जे�ा �ुि�ओ�ा �ाचे ब�ीस दे�ात यायचे, ते�ा �ा�ा
आनंद झा�्याचे सूिचत करणारी म�दूती� �िति�या�क हा�चा�ीचंी पातळी
अ�ु� असायची. �ा माकडा�ा म�दूती� �ुरॉ�ॉिजक� ि�ये�ा आ�ेखाव�न,
तो जणू ‘म�ा ब�ीस िमळा�े!’ असेच �णत असावा असे िदसायचे.

�ु�्ट�ी तो �योग �ुि�ओवर वारंवार के�ा आिण दरवेळे�ा �ा�ा
�ुरॉ�ॉिजक� �िति�येची नोदं घेत�ी. जे�ा जे�ा �ुि�ओ�ा रस िमळा�ा, ते�ा
‘म�ा ब�ीस िमळा�े!’ हा आकृितबंध (Pattern) �ा माकडा�ा म�दू�ा जोड�े�्या



संगणकावर बघाय�ा िमळा�ा. हळूहळू �ुरॉ�ॉिजक� �ि�कोनातून �ुि�ओ�ा
वागणुकीचे सवयीम�े �पांतर झा�े. 

तो �योग जसाजसा पुढे जात रािह�ा, तसतसा प�र��थतीत बद� होत गे�ा. ती
�ु�्टझ् यां�ा ��ीने फारच िवचार कराय�ा �ावणारी गो� होती. �ा माकडाने
जसा एकच िन��म चा�ू ठेव�ा तसे �ाची सवय अिधकािधक प�ी, ठाम होत
गे�ी. आता �ा�ा म�दूने �ॅकबेरी रसाची अपे�ा कर�ास सु�वात के�ी.
पिह�्यांदा �ॅकबेरी रस बिघत�्यानंतर, ‘म�ा ब�ीस िमळा�े!’ अ�ी �ाची
�िति�या असायची, त�ी �िति�या आता रस ये�ाआधी संगणका�ा पड�ावर
रंगीत िच� िदसताच याय�ा �ाग�ी हे �ु�्टझ् यां�ा सं�ोधनात आढळून आ�े.

आता �ुि�ओची ब�ीस �िति�या रस ये�ाआधीच िदसाय�ा �ाग�ी. 



---

दुस� या ��ात सांगायचे झा�े तर, संगणका�ा पड�ावर िदसणारे रंगांचे आकार
हे केवळ तरफ ओढ�ासाठीच न�ते तर �ा माकडा�ा म�दूती� ब�ीस
�िति�येसाठी सु�ा सूचना (Cue) बन�े होते. पड�ावर िपव�ा, �ा� रंगा�ा
वे�ावाक�ा रेषा पाहताच �ुि�ओ �गेचच बि�साची अपे�ा कराय�ा �ाग�ा.
�ानंतर �ु�्ट�ी �ां�ा �योगाम�े थोडा बद� के�ा. पूव� �ुि�ओ�ा तरफे�ा
हात �ाव�्यानंतर रस िमळत होता, आता �ुि�ओने तरफे�ा अगदी बरोबर हात
�ाव�ा तरी अधुनमधून रस िमळेनासा झा�ा. िकंब�ना तो काहीसा उि�राने दे�ात
येऊ �ाग�ा. तसेच तो अगदी जेमतेम गोड असे� इतका पातळ क�न दे�ात
येऊ �ाग�ा. 



�ावेळी रस िमळा�ा नाही, उि�रा िमळा�ा िकंवा जेमतेम गोड िमळा�ा, ते�ा
�ुि�ओ िचडू �ाग�ा, अ��थ होऊ �ाग�ा. तो �ाची नाखु�ी वेगळा आवाज
काढून द��वाय�ा �ाग�ा. �ुि�ओ�ा म�दूम�े नवीन पॅटन� आकार घेत अस�्याचे
�ु�्टझ् यांना िदसून आ�े. तो पॅटन� �णजे, त�्�फ (Craving), ती� इ�ा होय.
जे�ा �ुि�ओ रसाची अपे�ा करायचा आिण �ा�ा तो िमळायचा नाही, ते�ा
�ां�ा म�दूम�े इ�ा आिण िनरा�ा या भावनां�ी संबंिधत �ुरॉ�ॉिजक� उ�ेकाचा
पॅटन� िदसून यायचा. जे�ा �ुि�ओ�ा सूचना िमळायची, ते�ा �ा�ा म�दूम�े, रस
िमळ�ा�ा अपे�ेने िनमा�ण होणारी आनंदिनद��क भावना नोदंव�ी जायची. परंतु
जर रस िमळा�ा नाही तर �ा आनंदाचे पय�वसान �ा रसा�ा त�फेम�े, ती�
इ�ेम�े आिण नंतर रागात आिण िनरा�ेत �ायचे. 

सं�ोधकांना इतर �योग�ाळांम�े सु�ा असेच �कार पॅटन� आकार घेताना
आढळून आ�े. मा� इतर माकडांना जे�ा जे�ा �ांना संगणका�ा पड�ावर रंगीत
आकार िदसती�, ते�ा ते�ा रसाची अपे�ा कर�ाचे ि�कव�ात आ�े होते. नंतर
सं�ोधकांनी �ांचे �� िवचि�त कर�ाचे खूप �य� के�े. माकडांना बाहेर जाऊन
�ां�ा िम�ांबरोबर खेळता यावे �णून ते �योग�ाळेचा दरवाजा उघडा ठेवू �ाग�े!
�ाच�माणे माकडांचे �योगाव�न �� िवचि�त कर�ासाठी �ांचे खा�ाचे पदाथ�
कोप� याम�े ठेवाय�ा सु�वात के�ी. 

�ा माकडांची सवय अगदी दृ़ढ झा�ी न�ती, ठाम झा�ी न�ती, अ�ा
माकडांचे �� सहजपणे िवचि�त झा�े. ते खुच�तून खा�ी उत�न, खो�ीबाहेर
पड�े. ि�वाय �ांनी मागेही बिघत�े नाही. ते रसाची त�्�फ कराय�ा ि�क�ेच
न�ते. परंतु �ा माकडांना सवय �ाग�ी होती, �ां�ा म�दूने बि�साची अपे�ा
कराय�ा ि�क�्यानंतर मग इतर �काराने िवचि�त हो�ाचे आकष�ण �ांना वाट�े
नाही. ते माकड अ� िमळ�ाची िकंवा बाहेर जा�ाची संधी िमळून सु�ा खुच�म�े
तसेच बसून राहायचे आिण पड�ावर �� क� ि�त क�न आकृती िदस�्यानंतर
परत परत तरफे�ा हात �ावायचे. बि�सा�ा अपे�ेची आिण �ाब�� वाटणा� या
ती� इ�ेची भावना इतकी �बळ होती, की माकडे संगणकापुढून उठ�ीच नाहीत,
अगदी िजंक�े�े सव� हर�्यावर सु�ा अ�� जुगारी �ा�माणे खेळतच राहतो,
अगदी �ाच�माणे �ांचे वागणे होते. 



सवय ही गो� इतकी �भावी का आहे, याचे ��ीकरण याव�न आप�्या�ा
िमळते: सवयी आप�्या म�दूम�े �ूरॉ�ॉिजक� त�्�फ िनमा�ण करतात. कधी
कधी ही त�्�फ तयार हो�ाची �ि�या इतकी हळूहळू आकार घेते, की ती तयार
झा�्याचे आप�्या ��ातच येत नाही, ित�ा �भावाकडे आप�े �� जात नाही.
परंतु जसे आपण सूचना (Cue) आिण ब�ीस (Reward) यांचा संबंध जोडत जातो,
तसे आप�्या म�दूम�े नकळत �ासंबंधी त�्�फ िनमा�ण होऊन सवयीची साखळी
तयार हो�ास सु�वात होते. कॉन�� िव�ापीठाती� एका सं�ोधकाने, मॉ�्सम�े
िसनॅबॉन�ा दुकानांना िवि���कारे जागा दे�ात आ�्याचे पािह�े ते�ा �ां�ा
��ात आ�े, की ��य खा�पदाथा�चा आिण �ां�ा सुवासाचा आप�्या वागणुकीवर
िकती �कषा�ने प�रणाम होतो. ब�तेक खा�पदाथा�ची दुकाने एके िठकाणीच
एकवट�े�ी िदसतात. परंतु बेकरी उ�ादक िसनॅबॉन �ांची दुकाने खा�पदाथा��ा
दुकानांपासून मु�ाम �ांब ठेवतात. का? कारण बेकरी उ�ादकांना �ां�ा
दुकानाती� के�् आिण पे�� ीजचा सुगंध मॉ�म�े, आजुबाजू�ा प�रसराम�े
दरवळावा असे वाटत असते. �ामुळे �ाहकांची पाव�े नकळत �ां�ा दुकानांकडे
वळती� आिण घडतेही तसेच. �ाहका�ा मॉ�म�े िफरतािफरता एके िठकाणी
वळणावर तो सुगंध येतो आिण �ा�ा डो�ाम�े �ा पदाथा�ची त�्�फ थैमान
घा�ते. अ�ा �कारे �ा�ा नकळत �ाचे पाय �ा दुकानाकडे वळतात आिण हात
�ख�ाकडे जातो. �ा�ा मनाम�े �ा पदाथा�ची त�्�फ िनमा�ण झा�्यामुळे �ा�ा
सवयीचे च� िफराय�ा �ागते. 

‘‘गोड िब��टांचा डबा िदस�्यावर सहजपणे ती गोड िब��टे खा�ाची इ�ा
तयार �ावी अ�ी काही यं�णा आप�्या म�दूम�े नसते.’’ �ु�्ट�ी म�ा सांिगत�े.
‘‘परंतु एकदा आप�्या म�दू�ा कळ�े, की �ा ड�ामधी� गोड िब��टांम�े
साखर आिण काब�हायड� े ट्स आहेत, मग आप�ा म�दू आपोआप जा� साखरेची
अपे�ा कराय�ा �ागतो. आप�ा म�दू आप�्या�ा �ा ड�ाकडे ढक��ाचा �य�
करतो आिण �ानंतरसु�ा आपण िब��टे खा�्�ी नाहीत तर आप�्या�ा िनरा�ा
वाटते.’’



ही �ि�या समजून घे�ासाठी, �ुि�ओम�े सवय क�ी िनमा�ण झा�ी हे आपण
बघूया. �थम �ाने पड�ावर रंगीत आकार पािह�ा. 

काही काळाने �ुि�ओ ि�क�ा, की तो आकार पड�ावर िदसणे �णजे
िन��माची (Routine) वेळ झा�ी. �णून �ाने तरफे�ा हात �ाव�ा. प�रणामी
�ुि�ओ�ा रसाचा एक थ�ब िमळा�ा. 



हे अगदी मू�भूत ि�कणे झा�े. मा� सवय ते�ाच तयार होते, जे�ा सूचना
बघता�णी �ुि�ओम�े त�्�फ तयार होऊ �ागते. एकदा त�्�फ तयार झा�ी,
की �ुि�ओ आपोआप कम� करे� आिण �ा सवयी�माणे वागे�. 

अ�ा �कारे नवीन सवयी तयार के�्या जातात. सूचना, िन��म आिण ब�ीस
यांचा सम�य साधून, नंतर प�त�ीरपणे त�्�फ िनमा�ण क�न सवयी�ा च�ा�ा



चा�ना िद�ी जाते. �ासाठी आपण धू�पानाचे उदाहरण घेऊ या. जे�ा धू�पान
करणा� या�ा काहीतरी सूचना िमळते- उदा. मा�� बरोचे पाकीट- �ाचा म�दू
िनकोटीन�ा त�फीची अपे�ा कराय�ा �ागतो. 

फ� िसगारेटचे पाकीट ��ीस पडणे हे म�दूसाठी िनकोटीनची त�्�फ िनमा�ण
कर�ासाठी पुरेसे आहे. िसगारेट जर िमळा�ी नाही तर धू�पान करणा� याची
त�्�फ वाढत जाते, जोपय�त तो नकळत मा�� बरोपय�त पोहोचत नाही. 

�ासाठी इमे�चे उदाहरण घेऊया. जे�ा संगणकातून िवि�� आवाज येतो िकंवा
�ाट� फोन नवीन संदे� आ�्याने थरथरतो, ते�ा म�दू, इमे� आ�्यामुळे �तः�ा
�णभरासाठी िवचि�त होऊ दे�ा�ा मुभेची अपे�ा कराय�ा �ागतो. ती अपे�ा
अपूण� रािह�्यास िमिटंगसाठी एक� जम�े�े अिधकारी तणाव�� अव�थेत
आपाप�े �ॅकबेरी फोन टेब�ाखा�ी ध�न तो इमे� बघाय�ा �ागतात. ब�तेक
वेळा �ांना ही क�्पनासु�ा असते, की कदािचत हा �ा फुटबॉ� साम�ा�ा
िनका�ा�ा संदभा�त मह�हीन इमे� अस�ाची ��ता आहे. (�ा उ�ट
�ां�ापैकी एखा�ाने जर �ा�ा �ाट�फोनचा आवाजच बंद के�ा आिण अ�ा
�कारे सूचनेची (Cue) ��ताच नाही�ी के�ी तर मोबाई�कडे बघ�ाचा
िवचारसु�ा न करता, तो अिधकारी िक�ेक तास काम क� �कतो.)



वै�ािनकांनी अितम�पान करणा� या, धू�पान करणा� या आिण खादाड ��ी�ंा
म�दूचा अ�ास क�न त�्�फ म�दूम�े पूण�पणे �ज�्यानंतर �ां�ा
�ुरॉ�ॉजीम�े - म�दू�ा रचनेम�े आिण �ामधी� �ुरो रसायनांचे अिभसरण
याम�े - काय बद� घडतात, याची नोदं घेत�ी आहे. िव�ेषतः अनावर होणा� या
सवयीबं�� िमि�गन िव�ापीठाती� दोन सं�ोधकांनी ि�िह�े होते, की अ�ा
सवयीचंी �सनाधीनते�माणे ��णे िदसाय�ा �ागतात, �ामुळे ह�ा अस�े�्या
गो�ीचे अितरेकी त�फेम�े �पांतर होऊन �ा सवयी म�दू�ा �तः�न कृती
कराय�ा �वृ� करतात. याचे भयानक प�रणाम िदसत असती�, जसे ��ित�ा,
नोकरी, घर, प�रवार अ�ा गो�ी पणा�ा �ागत असती�, तरीसु�ा त�ी कृती होते. 

तरी पण या त�फेचे आप�्यावर संपूण�तः िनयं�ण नसते. अ�ा काही यं�णा
काय�रत असतात, �ा आप�्या�ा या मोहापासून दूर राह�ास मदत क�
�कतात. कसे ते आपण पुढी� �करणाम�े बघणार आहोत. परंतु सवयीवर
िनयं�ण िमळव�ासाठी �थम, कोणती त�्�फ आप�्या वागणुकीसाठी जबाबदार
आहे, हे आप�्या�ा ओळखता आ�े पािहजे. आप�्या�ा जर इ�ेची, त�फेचीच
जाणीव नसे� तर, मॉ�्सम�े बेकरी उ�ादने िवकणा� या दुकानांम�े अजाणतेपणे
आकिष�त होणा� या �ाहकां�माणे आप�ी ��थती होते. 



सवय िनमा�ण कर�ामागे, त�फेची अस�े�ी ��ी जर आप�्या�ा समजून
�ायची असे� तर आपण �ायामाची सवय क�ी तयार होते ते बघूया. सन
2002म�े �ू मे��को �ेट िव�ापीठाती� सं�ोधकांना काही �ोक सवयीने
�ायाम का करतात, हे समजून �ायचे होते. �ांनी आठव�ातून कमीत कमी तीन
िदवस िनयिमत �ायाम करणा� या 266 ��ीचंा अ�ास के�ा. ते�ा �ांना असे
आढळून आ�े, की �ाती� ब�तेक जणांनी धावाय�ा िकंवा वजने उच�ाय�ा
केवळ सहज मनात आ�े �णून सु�वात के�ी होती तर काही जणांनी अचानक
मोकळा वेळ िमळाय�ा �ाग�ा िकंवा अचानक �ां�ा आयु�ात तणाव
वाढ�्यामुळे �ा�ा तोडं दे�ासाठी �णून �ायामा�ा सु�वात के�ी होती. परंतु
�ांनी तो चा�ू ठेव�ाचे कारण होते, �ांना �ातून िमळणारे एक िवि�� �कारचे
ब�ीस. �ा बि�साची �ां�ाम�े त�्�फ िनमा�ण झा�ी होती.

एका गटाती� 92 ट�े माणसांनी सांिगत�े, की ते िनयिमत �ायाम कर�ाचे
कारण �णजे �ांना चांग�े वाटते. �ां�ाम�े �ायामामुळे िनमा�ण होणा� या
एंडोिफ� न आिण इतर �ुरोकेिमक�्स�ा बि�साची त�्�फ िनमा�ण झा�ी होती.
दुस� या एका गटाती� 67 ट�े �ोकांनी सांिगत�े, की िनयिमत �ायाम के�्याने
�ांना काहीतरी सा� के�्याचे समाधान िमळते. �ायामाती� रोजची कामिगरी
सुधारताना बघ�ाची त�्�फ �ां�ाम�े िनमा�ण झा�ी होती. �ासाठी �ायाम
कर�ाची सवय तयार हो�ासाठी हे ब�ीस �ांना पुरेसे होते. 

तु�ा�ा जर रोज सकाळी धावाय�ा जा�ाची सु�वात करायची असे�, तर �थम
तु�ा�ा एक अगदी साधी, �ाभािवक सूचना (Cue) िनवड�ाची गरज आहे (उदा.
ना�ा कर�ाआधीच कॅन�ासचे बुट पायात घा�णे िकंवा धावाय�ा जाताना
घा��ाचे कपडे अंथ�णावर काढून ठेवणे) �ाच�माणे अगदी �� ब�ीस सु�ा
(उदा. दुपारी काहीतरी खास पदाथ� खाणे, ठरावीक अंतर धावून जा�ात य��ी
झा�्याचे समाधान, िकंवा म�दूम�े एंडोिफ� न तयार हो�ाने िमळणारे समाधान.)
परंतु अनेक अ�ासांमधून असे िदसून आ�े आहे, की केवळ सूचना (Cue) आिण
ब�ीस (Reward) याच दोन गो�ी नवीन सवय कायम राह�ास पुरे�ा नाहीत. जे�ा
तुमचा म�दू बि�साची अपे�ा कराय�ा �ागे� - एंडोिफ� नची त�्�फ िकंवा काहीतरी
सा� के�्याची भावना - ते�ाच तु�ी दररोज सकाळी कॅन�ासचे बुट आपोआप
पायाम�े घा�ाय�ा �ागा�. सूचनेमुळे िन��मा�ा चा�ना िमळा�ी पािहजे. मा�
�ाचबरोबर सूचनेमुळे िमळणा� या बि�साची त�्�फसु�ा जागृत झा�ी पािहजे. 



‘‘म�ा एक ��न पड�ा आहे �ाब�� मी तु�ा�ा िवचारतो.’’ मी वु�्�ाम
�ु�्ट�ा �णा�ो. �ा �ुरो वै�ािनकाने त�्�फ (Craving) क�ी िनमा�ण होते,
याब�� म�ा सांिगत�े होते. ‘‘म�ा दोन वषा�चा एक मु�गा आहे आिण मी जे�ा
घरी रा�ी �ा�ा िचकनचे तुकडे आिण इतर पदाथ� भरवत असतो, ते�ा अगदी
सहजपणे मी पण फार िवचार न करता एखादा तुकडा तोडंात टाकतो. माझी ती
सवयच झा�ी आहे आिण �ामुळे आता माझे वजन वाढाय�ा �ाग�े आहे.’’ 

‘‘असे ��ेक जणच करतो,’’ �ु�्टझ् �णा�े. �ांना तीन मु�े होती आिण
सगळी आता मोठी झा�ी होती, परंतु ती जे�ा �हान होती ते�ा ते पण असेच, फार
िवचार न करता पदाथ� तोडंात टाकायचे. �ांनी म�ा पुढे सांिगत�े, एका �कारे
आपण माकडां�माणेच आहोत. आपण जे�ा टेब�ावर िचकन िकंवा भजी ठेव�े�ी
बघतो, ते�ा आप�ा म�दू, आप�्या�ा भूक �ाग�े�ी नसताना सु�ा, ते पदाथ�
खा�ाची इ�ा कराय�ा �ागतो. �ा�ा �ा पदाथा�ची त�्�फ होते. �ांनी
सांिगत�े, ‘‘खरेतर म�ा तो पदाथ� फारसा आवडतही नसतो. परंतु अचानक झा�े�ी
इ�ा दाबून टाकणे पण �� होत नाही. मग तो पदाथ� तोडंात टाक�्यानंतरच
मा�ा त�फेचे समाधान झा�्याचा आनंद म�ा िमळतो. हे खूपच �ाजीरवाणे आहे,
परंतु सवयी अ�ाच �कारे काम करतात.’’ 



‘‘परंतु म�ा वाटते एका गो�ीसाठी मी कृत� अस�े पािहजे,’’ ते �णा�े, ‘‘कारण
याच �ि�येने म�ा चांग�्या सवयीपण �ाग�्या आहेत. मी खूप काम करतो कारण
मा�ा सं�ोधनांमधून मी आ�स�ानाची अपे�ा करतो. मी �ायाम करतो कारण
�ानंतर म�ा चांग�े वाट�ाची अपे�ा मी करतो. मा� माझी इ�ा आहे, की म�ा
फ� िनवड चांग�ी करता यावी.’’ 

4

�ा नऊ मांजरी�ंा मा�िकणीबरोबर�ा मु�ाखतीतून हाती काहीही न
�ाग�्याने पी ॲ� जी मधी� ड� ेक ��मसन�ा गटाने नेहमी�ा मागा�पे�ा इतर�
मदतीसाठी �ोध घे�ास सु�वात के�ी. �ांनी िविवध �ा�ीय �योगांसंबंधी,
वु�्�ाम �ु�्टझ् यांचे �योग व �ां�ा सं�ोधनांती िमळा�े�्या िन�षा�चा अ�ास
कराय�ा सु�वात के�ी. हॉव�ड� िबझनेस �ू�मधी� �ोफेसरांना फेि�झ जािहरात
मोिहमे�ा मानस�ा�ीय प�रणामांचे परी�ण कर�ाची िवनंती के�ी. फेि�झ हा
�ाहकां�ा जीवनाचा एक भाग बनवता ये�ा�ा ��ीने काही माग� िनघू �कतो का,
काही अंदाज िमळू �कतो का, हे बघ�ासाठी �ांनी एकामागून एक �ाहकां�ा
मु�ाखती घेत�्या. 

एके िदव�ी ते �ॉट�डे� जवळी� उपनगराम�े एका मिह�े�ा भेटाय�ा गे�े.
ती साधारणतः चािळ�ीची होती आिण ित�ा चार अप�े होती. ितचे घर �� अस�े
तरी खूप नेटनेटके असे न�ते. सं�ोधकां�ा ��ीने सवा�त आ�चया�ची गो� �णजे
फेि�झ ित�ा आवड�ा होता. ‘‘मी तो रोज वापरते.’’ ितने �ांना सांिगत�े. 

‘‘खरंच?’’ ��मसनने िवचार�े. �ा घराम�े दुग�धीचा काही ��न असावा असे ते
घर वाटत न�ते. ित�ाकडे पाळीव �ाणी न�ते. कोणी धू�पान करत न�ते. ‘‘का?
तु�ी कोणता वास घा�व�ाचा �य� करता?’’ ती मिह�ा �णा�ी, ‘‘मी कोणताही
िवि�� वास न� कर�ासाठी हे वापरत नाही. �णजे म�ा �णायचे आहे, म�ा मु�ं
आहेत. ती आता वयात ये�ा�ा �ि�येतून जात आहेत. मी जर �ां�ा खो�्या
�व��थत �� के�्या नाहीत, तर �ांना कुबट वास येतो. परंतु खरे तर मी तो
�ासाठी पण वापरत नाही. मी तो नेहमी�ा ��तेसाठी वापरते. एखा�ा
खो�ीती� ��ता झा�्यानंतर मी �ा खो�ीम�े एक �ेवटचा हात �णून, थोडा
�े मारते. सव� व�ंूना छानसा सुगंध यावा �णून मी तो मारते.’’ 



‘‘ती घर �� करत असताना �ांनी जर िनरी�ण के�े तर ित�ा चा�े� का,’’
�णून �ांनी िवचार�े. झोप�ा�ा खो�ीम�े ितने प�ंग, गा�ा नीट के�्या, उ�ा
फुगवून �व��थत के�्या. वर घात�े�्या चादरीचें कोपरे घ� खोच�े आिण नंतर
फेि�झची बाट�ी घेऊन मना�ा आ�्हाददायक वाट�ासाठी �े के�ा. बाहेरची
खो�ी ितने �ॅ�ुम ��नरने �� के�ी, मु�ांचे बुट �व��थत ठेव�े. कॉफी टेब�
नीट के�े आिण �� के�े�्या जाजमावर �े के�ा. ‘‘हे छान वाटते, नाही का?’’
ितने िवचार�े. एखादी खो�ी �� के�्यानंतर �ेवटी �े मारणे �णजे �ा
खो�ीपुरता ��ता सांगता समारंभच के�्यासारखे म�ा वाटते. �ा �माणात ती
फेि�झचा उपयोग करत होती �ाव�न ��मसनने अंदाज के�ा, दर दोन
आठव�ांम�े ती एक बाट�ी संपवत असावी. 

काही वषा�म�े पी ॲ� जी कंपनीने, �ोक �ांची घरे �� करत अस�्या�ा
हजारो तासां�ा ��डीओ टे� जमा के�्या हो�ा. सं�ोधक जे�ा िसनिसनाटी�ा
परत�े, ते�ा �ां�ाती� काही जणांनी सं�ाकाळी टे� बिघत�े. दुस� या िदव�ी
सकाळी, सं�ोधकांपैकी एकाने, फेि�झ गटा�ा कॉ�र� �मम�े भेटाय�ा
बो�ाव�े. �ाने तीन मु�ांची आई अस�े�्या एका 26 वषार्��ा मिह�ेची अंथ�ण
�व��थत करत असतानाची टेप काढ�ी. ितने चादरी नीट के�्या, उ�ा �व��थत
ठेव�्या. नंतर ितने ��त के�े आिण ती खो�ीतून बाहेर गे�ी. 

‘‘तु�ी बिघत�े का ते?’’ �ा सं�ोधकाने उ�ेिजत होऊन िवचार�े. 

�ाने आणखी एक टेप काढ�ी. बदामी रंगा�ा केसा�ा एका त�णीने रंगीबेरंगी
चादर पसर�ी. उ�ा नीटनेट�ा के�्या आिण �तः�ा कामावर बेहद खू� होऊन
ितने ��त के�े. ‘‘येथे पण तेच!’’ तो सं�ोधक �णा�ा. पुढ�ा टेपम�े �ायामा�ा
पेहरावाती� एक मिह�ा ितचे �यंपाकघर �� करत होती. ओटा साफ करत
होती. 

�ा सं�ोधकाने �ा�ा सहका� यांकडे एक �ि��ेप टाक�ा. ‘‘तु�ी ते बिघत�ेत
का?’’ �ाने िवचार�े. 

‘‘�ां�ापैकी ��ेक जण खो�ीची ��ता झा�्यानंतर समाधान, आनंद ��
करताना िदसतो,’’ तो �णा�ा. ‘‘आपण या व�ु��थतीवर जरा भर देऊन ितचा
आणखी िव�ार करता येतो का ते बघूया. रोज�ा साफसफाई�ा कामानंतर



वापर�ाचे एक उ�ादन �णून जर आपण फेि�झची जािहरात के�ी तर?
��ते�ा सुगंधाची जोड दे�ाचे एक साधन असे आपण दाखव�े तर?’’

��मसन�ा गटाने आणखीन एक चाचणी घेत�ी. या आधी या उ�ादना�ा
जािहरातीमधून दुग�धी नाही�ी कर�ावर भर िद�ा होता. कंपनीने घरां�ा
उघड�े�्या �खड�ा आिण �ामधून आत येणारी ताजी मोकळी हवा असे
दाखवणा� या िच�ांची नवीन �ेब�्स छापून घेत�ी. फेि�झ �े अिधक सुवािसक
बनव�ात आ�ा, �ामुळे �ाची केवळ दुग�धी घा�वणारा अ�ी जी ओळख झा�ी
होती, ती आता बद�ून �ा�ा �तःचा सुवास अस�े�ा �े अ�ी नवीन ओळख
िमळा�ी. �� �यनगृहात �े मारणारी मिह�ा, इ�ी क�न आण�े�्या
कप�ांवर �े मारणारी मिह�ा वगैरे �कार�ा टेि���जनसाठी जािहराती तयार
के�्या गे�्या. आधीचे सू�वा� (Tagline) ‘धा�ांमधी� दुग�धी नाही�ी करतो’
जाऊन आता ‘जीवन सुगंिधत करतो’ असे सू�वा� ठरव�ात आ�े. 

��ेक बद� हा खो�ीची ��ता, अंथ�ण �व��थत करणे, जाजम ��
करणे इ�ादी िन��मांना �वृ� करणा� या सूचनां�ी कसा जोड�ा जाई� याकडे
िव�ेष �� देऊन कर�ात आ�ा होता. ��ेक जािहरातीम�े फेि�झ�ा ब�ीस
�णून आता दाखव�ात आ�े होते. एक आ�्हाददायक वास जो रोजचे ��तेचे
काम झा�्यानंतर अनुभवा�ा येतो. सग�ात मह�ाचे �णजे ��ेक जािहरात ही
�ा उ�ादनाची त�्�फ - फेि�झचा सुगंध - क�ी वाढे� या उ�े�ानेच के�ी गे�ी
होती. ��तेचा, साफ-सफाईचा काय��म झा�्यानंतर �ा खो�ी�ा, खो�ीती�
व�ंूना �ां�ा �� िदस�ा�माणेच चांग�ा वासही येई�. याती� िवरोधाभास
असा होता, की जे उ�ादन दुग�धी नाही�ी कर�ासाठी तयार के�े गे�े होते, तेच
आता अगदी िव�� �काराम�े बद��े गे�े. घाणेर�ा कप�ांचा वास
घा�व�ाऐवजी ते उ�ादन आता हवा सुगंधी करणारे झा�े होते. �� के�े�्या
व�ंूना नवी झळाळी देणारे, नवा सुगंध देणारे झा�े होते. 

नवीन जािहराती �सा�रत झा�्यानंतर आिण नवीन आकारा�ा बाट�्या
�ाहकांना नमु�ादाख� िद�्यानंतर, सं�ोधक �ाहकां�ा घरी पु�ा गे�े. ते�ा
�ांना आढळून आ�े, की चाचणीम�े भाग घेत�े�्या काही गृिहणीमं�े फेि�झ�ा
वासाची त�्�फ िनमा�ण होऊ �ाग�ी होती. एक मिह�ा �णा�ी, ‘‘मा�ा घराती�
बाट�ी जे�ा �रकामी झा�ी, ते�ा मी �ाम�े पाणी घा�ून सौ� झा�े�्या



फेि�झचा सुवािसक �े कप�ांवर मार�ा. ��तेचे काम झा�्यानंतर म�ा जर
छानसा वास आ�ा नाही तर ते काम म�ा पूण� झा�्यासारखेच वाटत नाही.’’ ितने
�ांना सांिगत�े. 

‘‘�ंक�ा दुग�धीचा �ास अस�े�्या एका �ाणी पकड�ाचे काम करणा� या
मिह�ेने आ�ा�ा चुकी�ा मागा�ने पाठव�े होते. दुग�धी�ा ��नावर उ�र
�ोध�्याने फेि�झ बाजाराम�े य��ी ठरे� हे ितने आम�ा मनात भरवून िद�े
होते. परंतु �ां�ा घराम�े दुग�धी येते हे �तः�न कोण मा� करे�?’’ ��मसन
म�ा �णा�ा. �ाकडे बघ�ाचा आमचा �ि�कोनच चुकीचा होता, कोणीही
वासिवरिहत अव�थेची अपे�ा िकंवा मागणी करणार नाही. �ा उ�ट अधा� एक तास
��तेचे काम के�्यानंतर, अनेकांना संुदरसा वास हवाहवासा वाटतो. 

सन 1998�ा उ�ा�ात फेि�झ पु�ा न�ाने बाजाराम�े आण�े गे�े. दोन
मिह�ां�ा का�ावधीतच �ाची िव�ी दु�ट झा�ी. एका वषा�म�े �ाहकांनी या
उ�ादनावर 2.3 कोटी डॉ�स� इतकी र�म खच� के�ी होती. �ानंतर फेि�झ



अनेक ��पांम�े - हवा सुगंिधत करणारा �े, मेणब�ा, कपडे धु�ाची पावडर,
�यंपाक घरासाठी �े वगैरे - बाजारात आ�ा. आता दरवष� 100 कोटी डॉ�स�ची
�ाची िव�ी होते. अखेर पी ॲ� जी कंपनीने �ाहकांना चांग�्या वासाबरोबरच
फेि�झ, दुग�धी सु�ा नाही�ी करतो असे सांगाय�ा सु�वात के�ी. 

��मसन�ा बढती िमळा�ी आिण �ा�ा सहका� यांना बोनस दे�ात आ�ा.
कारण �ां�ा �य�ांना य� आ�े होते. �ांनी अगदी साधी आिण �ाभािवक सूचना
(Cue) �ोधून काढ�ी होती आिण िततकेच �� ब�ीस (Reward) पण दाखव�े
होते. एकदा त�फेची भावना िनमा�ण कर�ात - व�ंूना चांग�े िदस�ाबरोबरच
चांग�ा वास ये�ाची इ�ा िनमा�ण कर�ात - य��ी झा�्यानंतर फेि�झ
आपोआपच य��ी ठर�े. नवीन सवय तयार कर�ा�ा सू�ाचा, त�्�फ िनमा�ण
कर�ाची गरज, हा पण एक भाग आहे हे �ॉड हॉपिक��ा, पे�ोडे�ची
जािहरात करणा� या�ा, कधीच ��ात आ�े न�ते. 

5

�ा�ा आयु�ा�ा अखेर�ा वषा�म�े हॉपिक�ने �ावसाियक �रावर भाषण
दे�ाचे काम के�े. �ा�ीय प�तीने जािहरात कर�ाचे िनयम या िवषयावरी�
�ा�ा भाषणांना हजारो�ंा सं�ेने उप��थती असायची. �ासपीठाव�न तो
�तःची थॉमस एिडसन आिण जॉज� वॉि�ं�टन यां�ा�ी तु�ना करायचा आिण
भिव�ासंबंधी अितरंिजत अनुमाने वत�वायचा (�ाम�े �ामु�ाने उड�ा कास�चा
उ�्�ेख असायचा). परंतु �ाने एखा�ा गो�ीची त�्�फ िकंवा सवयी�ा साखळीची
अस�े�ी म�ासं�थेती� मुळे यांचा कधीही उ�्�ेख के�ा नाही. कारण
एम.आय.टी. मधी� �ा��ांनी आिण वु�्�ाम �ु�्टझ् यांनी �ांचे �योग
कर�ापूव� स�र वषा�चा का�ावधी जावा �ागणार होता. 

तर मग या नवीन सं�ोधना�ा फाय�ाि�वाय हॉपिक��ा, ��ने दात
घास�ाची एवढी उपयु� सवय �ावणे कसे �� झा�े? �ानंतर असे ��ात
आ�े, की एम.आय.टी. वै�ािनक आिण �ु�्टझ् यांनी िविवध �योगांनंतर जे िन�ष�
काढ�े होते, ते �ा वेळी कोणा�ा माहीत न�ते तरी हॉपिक��ा नकळत �ाचा
फायदा झा�ा होता. 



हॉपिक��ा पे�ोडे� बरोबर आ�े�े अनुभव इतके साधे सरळ न�ते, जेवढे
�ांनी �ा�ा आठवणी�ंा पु�काम�े ि�िह�े आहेत. �ाने जरी दातांवर येणा� या
िपव�ा रंगा�ा आवरणा�ा थरा�ा आ�चय�कारक सूचनेचा (Cue) �ोध
�ाव�्या�ा बढाया मार�्या अस�्या आिण �ाहकांना �� दातांचे अगदी ��
ब�ीस (Reward) दे�ाब�� अितरंिजत दावे के�े अस�े, तरी नंतर असे ��ात
आ�े, की या �ापारी डावपेचांचा िनमा�ता आ��वत�क हॉपिक� न�ता. अगदी
दुरा�येही न�ता. हॉपिक��ा पे�ोडे�ब�� मािहती हो�ापूव�पासून,
मािसकांतून आिण वत�मानप�ांतून येणा� या इतर काही टूथपे��ा जािहरातीवं�न
हे ��पणे िदसून येते. 

या उ�ादनाती� घटक हे दातां�ा मुळांभोवती टाट�र (Tartar) जम�ा�ा
�ितबंध �ावा या उ�े�ाने मु�ाम िनवड�े�े आहेत. पे�ोडे��ा आधी�ा डॉ.
�ेिफ�्डस् �ेम ड�िट�ाईस या टूथपे�ची जािहरात �णते, ‘‘तो घाणेरडा थर
काढून टाका!’’ 

‘‘तुम�ा दातांवरी� �ु� कवच हे फ� एका आवरणाने थराने झाक�े गे�े
आहे,’’ हॉपिक� जे�ा दंतिव�ानावरी� पु�के चाळत होता, ते�ा येणा� या एका
टूथपे��ा जािहरातीम�े असे �ट�े होते. ‘‘सॅिनटॉ� टूथपे�ने तुम�ा दातांचा
मूळ �ु�पणा ��रत परत आणा.’’ 

‘‘संुदर हा�ाची मोहकता ही तुम�ा दातां�ा सौदंया�वर अव�ंबून आहे.’’ ितसरी
एक जािहरात सांगते. ‘‘संुदर त�णी�ा आकष�क िदस�ाचे, संुदर मऊ दात हे
अनेकदा गुपीत असते. एस.एस. �ाईट टूथपे� वापरा!’’ 

हॉपिक�ने या खेळाम�े उडी घे�ाआधी िक�ेक वष� डझनावारी
जािहरातदारांनी पे�ोडे��ाच जािहरातीचंी भाषा वापर�ी होती. �ा सग�ां�ाच
जािहरातीनंी दातांवरी� आवरण काढ�ाचे वचन िद�े होते आिण संुदर �ु�
दातां�ाच बि�साचे �� दाखव�े होते. परंतु कोणा�ाच य� िमळा�े न�ते.
हॉपिक�ने जािहरात मोिहमे�ा सु�वात के�्यानंतर पे�ोडे��ा िव�ीने उ�ांक
गाठ�ा होता. पे�ोडे�म�े असे वेगळे काय होते? हॉपिक��ा य�ामागे तीच
कारणे होती �ांनी �ुि�ओ नावा�ा माकडा�ा तरफे�ा हात �ावाय�ा ि�कव�े
होते आिण गृिहणीनंा �� के�े�्या खो�ीम�े फेि�झ �े कराय�ा �वृ� के�े
होते. पे�ोडे�ने त�्�फ िनमा�ण के�ी होती. 



हॉपिक�ने �ा�ा आ�च�र�ाम�े पे�ोडे�म�े कोणकोणते घटक होते,
याब�� काहीही ि�िह�े�े नाही. परंतु टूथपे��ा पेटंट नोदंणीसाठी के�े�्या
अजा�म�े आिण कंपनी�ा इतर कागदप�ांतून पे�ोड�मधी� घटकांब�� एक
मनोरंजक मािहती िमळते. �ा काळाती� इतर पे�पे�ा एक िनराळी गो� आढळून
येते. पे�ोडे�म�े िसट� ीक आ��, िमंट ऑई� (थंडावा देणारे ते�) आिण इतर
रसायनांचा वापर कर�ात आ�ा होता. पे�ोडे� तयार करणा� यांनी �ा घटकांचा
उपयोग �ा पे�ची चव नेहमी ताजी वाट�ा�ा उ�े�ाने के�ा होता. परंतु �ांना
एक अनपेि�त असा प�रणाम िदसून आ�ा. चवी�ा ितखट अस�े�े ते घटक
दातांवर आिण िहर�ांवर थंड आिण चुरचुरणारी संवेदना िनमा�ण करत होते. 

बाजारपेठेम�े पे�ोडे�चे वच�� ��थािपत झा�्यानंतर �ित�ध� कंप�ांती�
सं�ोधकांनी �ाची कारणे �ोधाय�ा सु�वात के�ी. ते�ा �ां�ा असे ��ात आ�े,
की �ाहकां�ा �ण�ा�माणे जर ते पे�ोडे� वापराय�ा िवसर�े, तर �ांची चूक
�गेचच �ांना कळून येत होती. कारण तोडंाम�े ती थंड, कडवट चुरचुरणारी
संवेदना अनुभवास न आ�्याची जाणीव �ांना �गेचच होत होती. �ां�ाम�े �ा
सौ� कडवटपणाची त�्�फ िनमा�ण झा�ी होती. ती संवेदना जर अनुभवास आ�ी
नाही तर �ांना तोडं �� अस�्यासारखे वाटत न�ते. 



�ॉड हॉपिक� ���ात संुदर दातांची जािहरात करत न�ता, तो ती िवि��
संवेदना िवकत होता. जे�ा �ाहकांम�े �ा चुरचुरणा� या थंडा�ाची त�्�फ
िनमा�ण झा�ी आिण �ांनी �ाचा ��ते�ी संबंध जोड�ा, ते�ा दात घासणे ही
सवय होऊन गे�ी. 

हॉपिक� न�ी काय िवकत होता, हे जे�ा इतर कंप�ां�ा ��ात आ�े, ते�ा
�ांनी �ाची न�� कराय�ा सु�वात के�ी. एका द�का�ा आत जवळ जवळ
सव�च टूथपे�म�े िहर�ांवर त�ी संवेदना िनमा�ण करणा� या ते�ांचा आिण
रसायनांचा वापर होऊ �ाग�ा. �वकरच इतर टूथपे�चा सु�ा खप वाढाय�ा
�ाग�ा. आजपण ब�तेक सव� टूथपे�म�े, दात घास�्यानंतर िहर�ांवर, िजभेवर
चुरचुरणारी संवेदना िनमा�ण कर�ा�ा एकमेव उ�े�ाने तेच सव� घटक वापर�े
जातात.

‘‘ते उ�ादन यो�री�ा काम करत आहे, हे कोण�ातरी �काराने �ांना कळावे
असे �ाहकांना हवे असते.’’ ओर�-बी आिण �े� िकडस् टूथपे��ा िव�ी
अिधकारी अस�े�्या ट� ेसी िस��ेअरने म�ा सांिगत�े, ‘‘आ�ी कोण�ाही
�कार�ा चवीची - �्युबेरी िकंवा �ीन टी वगैरे - टूथपे� तयार क� �कतो.
जोपय�त �ा पे�मुळे तोडंाम�े थंडावा जाणवत राहतो, तोपय�त �ाहका�ा �ाचे
तोडं �� अस�्याचे जाणवत राहते. �ा थंडा�ामुळे िकंवा िजभेवरी� चुरचुरीमुळे
पे��ा गुणव�ेम�े काहीही फरक पडत नाही. पे� फ� ितचे काम करते,
�ामुळे या गो�ीवंर �ोकांचा िव�वास बसतो.’’ 

या मू�भूत सू�ा�ा आधारे अगदी कोणीही ित�ा िकंवा �ा�ा सवयी तयार
क� �कतो. अिधक �ायाम कर�ाची इ�ा आहे? सकाळी उठ�्या उठ�्या
�ायाम�ाळेत जा�ासाठी एखादी साधी सूचना (Cue) िनवडा आिण रोज�ा
�ायामानंतर एक आई�ीम खायचे हे ब�ीस (Reward) �णून ठरवा. �ानंतर �ा
आई�ीमचा िवचार करा िकंवा �ायामामुळे तयार होणा� या एंडोिफ� नची संवेदना
अनुभवा. बि�साची अपे�ा कर�ाचे मनाम�े ठरवा, �ेवटी अ�ा रीतीने िनमा�ण
झा�े�्या त�फीमुळे तुमची पाव�े आपोआप �ायाम�ाळे�ा िद�ेने वळती�. 

नवीन आहाराची सवय तयार करायची आहे? �ा वेळी संबंिधत सं�ोधकांनी
नॅ�न� वेट कंट� ो� रिज�� ीचा - एक उप�म �ाम�े तीस पौडांपे�ा जा� वजन
कमी कर�ात य��ी ठर�े�्या सहा हजार माणसांचा सहभाग होता - आढावा



घेऊन वजनावर िनयं�ण िमळव�े�्यां�ा सवयीचंा अ�ास के�ा, ते�ा �ांना
िदसून आ�े, की 78 ट�े ��ी दररोज सकाळी ना�ा करत हो�ा आिण ठर�्या
वेळे�ाच दुपारचे जेवण घेत हो�ा. परंतु वजनावर िनयं�ण िमळव�े�्यांपैकी
ब�तेक य��ी ��ीनंी काहीतरी �� ब�ीस �ां�ा आहारा�ी जोड�े होते.
वजन कमी झा�्यावर �ांना घा�ायची अस�े�ी िबकीनी िकंवा दररोज वजना�ा
का�ावर उभे रा�न घट�े�े वजन पा�न वाटणारे समाधान, जे �ांनी िवचारपूव�क
ठरव�े होते. आिण जे �ांना हवे होते. मोहा�ा �णी ते �ा बि�सा�ा इ�ेकडे
आप�े �� क� ि�त करत होते. �ा इ�े�ा/त�फी�ा �ांनी अगदी सौ� वेडाचे
��प िद�े होते. �ा सं�ोधकांना आढळून आ�े, की �ांची बि�साची त�्�फ
�ांना अती खा�ा�ा मोहापासून दूर ठेवत होती. बि�सा�ा त�फीमुळे सवयीची
साखळी काया���त झा�ी होती. 

�ाहकोपयोगी व�ंूचे उ�ादन करणा� या कंप�ां�ा ��ीने हे त�फीचे �ा�
��ात येणे ही एक �ांितकारी गो� होती. आप�्या रोज�ा िन��मात आप�्या�ा
डझनावारी अ�ा काही गो�ी करा�ा �ागतात, �ा आप�्या सवयी कधीच होत
नाहीत. आपण मीठ खा�ावर �� ठेव�े पािहजे आिण खूप पाणी �ाय�े पािहजे.
आपण जा� पा�ेभा�ा खा�्या पािहजेत आिण कमी चरबीयु� पदाथ� खा�्�े
पािहजेत. आपण जा� �माणात ��टािम� घेत�ी पािहजेत. आिण ती�
सूय�िकरणांपासून र�ण कर�ासाठी सन�ीन �ाव�े पािहजे. या �ेवट�ा
उदाहरणाव�न गो�ी आणखी �� होती�. रोज सकाळी चेह� यावर सन��नचा
एक हात �ाव�ाने कातडीचा कक� रोग हो�ाची ��ता खूपच कमी होते आिण
तरीही सव�जण जरी दात घास�ा�ा बाबतीत िनयिमत अस�े तरी फ� दहा
ट��ांपे�ाही कमी अमे�रक� रोज सन��नचा वापर करतात. का? 

कारण �ासाठी �ोकां�ा मनाम�े त�्�फ नस�्यामुळे सन��नचा वापर
कर�ाची सवय िनमा�ण झा�े�ी नाही. काही कंप�ा यातून माग� काढ�ासाठी
सन��न �ाव�्याने काहीतरी वेगळी संवेदना जाणवे� िकंवा ते तोडंा�ा �ाव�े
अस�्याची जाणीव होत राही� असे काहीतरी कर�ाचा �य� करत आहेत. �ांना
आ�ा आहे, की �ा�माणे तोडंाती� थंड, चुरचुरणा� या, संवेदनेमुळे दात घास�ाची
आठवण होते. �ाच�माणे अ�ा काही उपायांनी सूचना (Cue) िनमा�ण करणे ��
होई�, �ांनी इतर �ेकडो उ�ादनांम�े अ�ा �कार�ा यु�ा वापर�्या आहेत. 



‘‘फेस िनमा�ण होणे हे एक खूप मोठे ब�ीस आहे.’’ िव�ी अिधकारी अस�े�ी
िस��ेअर �णा�ी. �ा�ू�ा खरेतर फेस ये�ाची गरज नाही. परंतु आ�ी �ाम�े
फेस येणारी रसायने वापरतो कारण केस धु�ासाठी ��ेक वेळे�ा तो वापरताना
मिह�ांची त�ी अपे�ा असते. तीच गो� कपडे धु�ा�ा साबणाची आिण टूथपे�ची
आहे. आता ��ेक कंपनी टूथपे��ा जा� फेस ये�ासाठी �ाम�े सोडीअम
�ॉरेथ स�्फेट हे रसायन वापरते. ��ते�ा ��ीने �ाचा तसा काही फायदा नाही,
परंतु �ोकांना तोडंाम�े फेस आ�े�ा आवडतो. एकदा का �ाहक फेस ये�ाची
अपे�ा कराय�ा �ाग�ा तर हळूहळू ती सवय वाढाय�ा �ागते. 

त�फेमुळे सवयीनंा चा�ना िमळते आिण ती त�्�फ क�ी िनमा�ण करायची हे
एकदा ��ात येताच नवीन सवय तयार होणे सोपे होते. जवळ जवळ �ंभर वषा�पूव�
�ाहकांची जी मानिसकता होती तीच आजपण आहे. रोज रा�ी �ाखो माणसे
तोडंाम�े ती थंड, चुरचुरणारी संवेदना अनुभव�ासाठी दात घासतात; रोज सकाळी
�ाखोजण धाव�ाचे बुट पायात चढव�ाचे कारण �णजे म�दूम�े तयार होणा� या
एंडोिफ� नची �ांना अस�े�ी त�्�फच असते. 

ि�वाय घरी परत�्यावर, �यंपाक घर �� क�न झा�्यावर िकंवा
झोप�ाची खो�ी नीटनेटकी क�न झा�्यावर �ां�ापैकी काहीजण फेि�झचा
थोडासा �े सु�ा मारतात. 
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सवय बद�ाचा सोनेरी िनयम

प�रवत�न का घडून येते?

1

टॅ�ा बे ब�ािनयस� या रा�� ीय फुटबॉ� �ध�ती� िकंवा कदािचत �ावसाियक
फुटबॉ��ा इितहासाती� सु�ा सग�ात वाईट संघा�ा मु� �ि��का�ा जागी
नुक�ाच �जू झा�े�्या टोनी डंजी या�ा बारीकसा आ�ेचा िकरण िदसाय�ा
�ाग�ा होता. ते�ा �ा िव�ीण� मैदाना�ा एका टोका�ा अस�े�े घ�ाळ खेळ
संपाय�ा फ� आठ िमिनटे आिण एकोणीस सेकंद बाकी अस�्याचे दाखवत होते.

िदनांक 17 नो��बर 1996, रिववारची दुपार उ�टून गे�ी होती. सॅनिडयागोम�े
ब�ािनयस� आिण आधी�ा वष� अंितम फेरीत पोहोच�े�ा चाज�स� या दोन
संघांम�े सामना सु� होता. �ा वेळी ब�ािनयस� हार�ा�ाच बेतात होते.
गुणसं�ा होती 17 िव�� 16. या मोसमाती� सव�च सामने ते हारत होते. पूण�
द�कात ते सामने हरत होते. गे�्या सोळा वषा�म�े, ब�ािनयस�नी प��चमी
तटावर खेळ�्या गे�े�्या साम�ांम�े एकही सामना िजंक�ा न�ता. ते�ा
आ�ा�ा संघाती� ब�तेक खेळाडू हे �ाळेम�े ि�कत होते. आ�ापय�त या
वषा�म�े �ांची कामिगरी 2-8 अ�ी होती. या आधी�ा साम�ांपैकी एक सामना जो
डेट� ॉईट �ॉय� अ�ा सग�ात खराब संघा�ी - �ाचे वण�न ‘िन�पयोगी’ असेच
के�े जायचे - खेळ�ा गे�ा होता. �ाम�े सु�ा �ांनी ब�ािनयस�ना 21 िव�� 6
गो�ांनी हरव�े होते. �ानंतर तीन आठव�ांनी पु�ा 27 िव�� 0 अ�ा गो�ांनी
हरव�े होते. एका वत�मानप�ा�ा वाता�हराने तर ब�ािनयस� संघाचे वण�न
‘अमे�रकेची नारंगी पायपुसणी’ असे के�े, होते. ईएसपीएन या वृ�वािहनीने तर असे
भािकत के�े होते की जानेवारीम�ेच मु� �ि��ण �णून सू�े हाती घेत�े�्या
डंजी�ा हे वष� संप�ाआधीच ड�ू िमळे�. 



�ाचा संघ पुढी� खेळासाठी �ूहरचना करताना, सीमारेषेवर उभे रा�न
बघणा� या डंजी�ा मा�, अखेर ढगाआडून सूय� डोकावत अस�्यासारखे वाट�े.
�ा�ा चेह� यावर हा� न�ते. सामना चा�ू असताना तो �ा�ा भावना कधीही
�� करायचा नाही. परंतु मैदानावर असे काहीतरी घडत होते, जे घड�ासाठी
�ाने िक�ेक वष� क� घेत�े होते. प�ास हजार �े�कांकडून उडव�ात येणा� या
�य��ा तोडं देणा� या डंजी�ा मा�, इतरांना जे िदसत न�ते, कळत न�ते, ते िदसत
होते, कळत होते. �ाची क�्पना ���ात उतरताना �ा�ा िदसत होती. 

---

या नोकरीसाठी टोनी डंजीने अनंत काळ वाट पािह�ी होती. बराच धीर ध�न
गे�ी सतरा वष� रा�� ीय फुटबॉ� �ध�म�े �थम िमनीसोटा िव�ापीठ, नंतर िपट्सबग�
���स�साठी, �ानंतर कॅ�ास िसटी िचफ�ाठी आिण पु�ा िमनीसोटा
�ायिकं�साठी साहा�क �ि��क �णून �ाने जबाबदारी सांभाळ�ी होती.
गे�्या दहा वषा�म�े NFL संघां�ा मु� �ि��कपदा�ा िनवडीसाठी �ा�ा चार
वेळा मु�ाखतीसंाठी बो�ाव�ात आ�े होते. 

चारही वेळे�ा �ाची मु�ाखत समाधानकारक झा�ी न�ती. एक �ि��क
�णून खेळाकडे बघ�ाचा डंजीचा जो �ि�कोन होता, तो काही �माणात �ा�ा
िनवडी�ा आड येत होता. नोकरी�ा मु�ाखतीचें दर�ान �ाचा जो ठाम िव�वास
होता, की िजंक�ाची गु�िक�्�ी ही खेळाडंू�ा सवयी बद��ात होती- हे त� तो
�ांतपणे समजावून दे�ाचा �य� करायचा. खेळाडंूनी खेळाचे दर�ान अनेक
िनण�य घे�ावर �ाचा आ�ेप होता. ते �ा�ा थांबवायचे होते. �ा�ा �ा�ा
खेळाडंू�ा मैदानावरी� �िति�या, उ�फूत�पणे, सवयीने आिण सहजपणे �ाय�ा
ह�ा हो�ा. तो जर �ां�ाम�े चांग�्या सवयी िभनवू �क�ा तर �ाचा संघ न�ी
िजंकू �के�. एवढंच रह� आहे. 

‘‘िन�ात खेळाडू िकंवा िवजेते संघ फार काही वेगळे करत नाहीत.’’ डंजी
सांग�ाचा �य� करायचा. ‘‘ते सु�ा सव�साधारण गो�ीच करतात, फ� ते िवचार न
करता, अगदी ज�द गतीने करतात एवढेच! �ामुळे �ित�ध� संघा�ा िवचार
कराय�ासु�ा वेळ िमळत नाही, ते ि�क�े�्या सवयीचेंच अनुकरण करतात.’’
संघांचे मा�क िवचारायचे, ‘‘तू कोण�ा न�ा सवयी तयार करणार आहेस?’’



‘‘नाही, मी काही न�ा सवयी तयार करणार नाही.’’ डंजी �ांना उ�र �ायचा.
खेळाडू �ा सवयी �ावून घे�ात �ांचे आयु� घा�वतात आिण �ामुळे �ांना NFL
म�े �वे� िमळतो. कोणताही हाडाचा खेळाडू, केवळ �ा�ा नवीन �ि��काने
सांिगत�े �णून �ा�ा सवयी सोडून देत नाही. 

�णून नवीन सवयी तयार कर�ाऐवजी, डंजी खेळाडंू�ा जु�ा सवयी बद�णार
होता. खेळाडंू�ा डो�ाम�े आधीच जे िबंब�े होते �ाचाच उपयोग क�न घेणे हे
जु�ा सवयी�ंा बद�ामागचे रह� होते. सवय ही तीन क�ांची- सूचना, िन��म
आिण ब�ीस -साखळी असते. परंतु डंजी फ� मध�्या कडीवर -िन��म - �ाचे
�� क� ि�त करणार होता. अनुभवातून �ा�ा एक गो� समज�ी होती. सु�वात
आिण �ेवट यां�ाम�े जर काही ओळखीचे असे�, समान असे� तर नवीन
वागणूक, वाग�ाची प�त �ीकार�ासाठी मन वळवणे तु�नेने सोपे जाते. 

�ा�ा �ि��णाती� डावपेचांचे वेगळेपण �णजे सवयीसंंबंधीचा व ���
�माण ठर�े�ा एक सोनेरी िनयम होय. अनेक अ�ासांनी हे दाखवून िद�े आहे, की
बद� घडवून आण�ाचे एक अ�ंत �भावी साधन �णून हा िनयम काम क�
�कतो. डंजीने ओळख�े होते, की वाईट सवयी संपूण�तः नाही�ा करणे अ��
आहे. मा�, सवय बद��ासाठी जुनी सूचना आिण जुने ब�ीस तसेच कायम ठेवून
मधी� िन��माम�े बद� घडवून आणावा �ागतो. 

तोच िनयम आहे: तु�ी जर तीच सूचना आिण तेच ब�ीस कायम ठेव�े तर
िन��मात बद� क�न सवयीम�े बद� घडवून आणू �कता. सूचना आिण
ब�ीस जर तेच असे� तर जवळजवळ कोण�ाही वागणुकीम�े बद� घडवून
आणणे �� आहे. अित म�पान, ��पणा, एकक�्�ी वागणूक (Obsessive
compulsive disorder) यासार�ा �ेकडो अपायकारक सवयी आिण
वागणुकीवरी� उपचारांसाठी हा सोनेरी िनयम खूपच उपयु� ठर�ा आहे. तो
समजून घेत�्यानंतर �तः�ा सवयी बद��ासाठी पण �ाची मदत होऊ �कते.
(उदा. अधेमधे खा�ाची सवय मोड�ाचा �य�, जोपय�त जु�ा सूचनेचे आिण
बि�साचे समाधान करणारे नवीन असे काही िन��मात िमळत नाही तोपय�त
अपय�ीच ठरणार. सव�साधारणपणे धू�पानाची सवय अस�े�्या �ी�ा, ितची
िनकोटीनची भूक जागृत झा�्यानंतर िसगारेटऐवजी गंुतून राह�ासाठी इतर काही
यो� गो� िमळत नाही तोपय�त, सवय सोडणे �� होत नाही.) 



डंजीने आ�ापय�त �ाची सवयीवंर आधार�े�ी �ि��ण प�ती संघां�ा
मा�कांना चार वेळा समजावून सांिगत�ी होती. चारही वेळे�ा �ांनीही अ�ंत
न�पणे �ाचे �णणे ऐकून, �ाने िद�े�्या वेळाब�� आभार मानून, इतर कोणा�ा
तरी करारब� के�े होते. अखेर सन 1996 म�े दुःखी िनरा�, ब�ािनयस�कडून
�ा�ा आमं�ण आ�े. डंजी ताबडतोब टॅ�ा बे �ा िवमानाने येऊन दाख� झा�ा.
मग पु�ा एकदा �ाने, तो संघ क�ा �कारे िजंकू �के� �ाबाबतची योजना
�ां�ापुढे मांड�ी. �ेवट�ा मु�ाखतीनंतर दुस� या िदव�ी �ांनी डंजी�ा करारब�
के�े. 

सवय बद�ाचा सोनेरी िनयम 

तु�ी वाईट सवय न� क� �कत नाही. केवळ ती बद�ू �कता. 

काय�प�ती:

एकाच �कार�ा सूचनेचा उपयोग करा. 

एकाच �कारचे ब�ीस �ा

िन��मात बद� करा.



डंजी�ा �ि��णा�ा प�तीने काही काळातच ब�ािनयस� संघाचे �ध�ती�
एका सवा�त जा� सामने िजंकणा� या संघाम�े �पांतर होणार होते. ि�वाय तो
NFL�ा इितहासाती� स�ग दहा वष� अंितम साम�ात खेळणा� या संघाचा
�ि��क �णून ओळख�ा जाणार होता. �ाच�माणे अंितम साम�ाम�े िवजेता
ठरणा� या संघाचा पिह�ा आि�कन अमे�रकन �ि��क ठरणार होता आिण
�ावसाियक �ीडाजगताती� सवा�त आदरणीय ���म� ठरणार होता. मग
�ा�ा �ि��णाचे तं� �ानंतर सव�च �धा��क साम�ांम�े आिण खेळांम�े
उपयोगात आण�े जाणार होते. कोणा�ाही आयु�ाती� सवयी क�ा बद�ता
येती�, यासाठी �ाचे तं�, �ाचा �ि�कोन अनेकांना माग�द��क ठरणार होता. परंतु
ते सगळे नंतर घडणार होते. आज मा� सॅनिडयागोम�े डंजी�ा हा सामना
िजंकायचाच होता. 

---

सीमारेषेव�न डंजीने घ�ाळाकडे एक नजर टाक�ी. सामना संपाय�ा आठ
िमिनटे एकोणीस सेकंद बाकी होते. संपूण� सामनाभर ब�ािनयस� मागेच होते.
नेहमी�माणेच आ�ाही �ांनी अनेक संधी वाया घा�व�्या हो�ा. �ां�ा बचाव
फळीने आ�ाच जर काहीतरी के�े नाही, तर हा सामना �ां�ासाठी संप�े�ाच
होता. सॅनिडयागोम�े वीस याडा�वर अस�े�्या रेषेवर च�डू होता आिण चाज�स�चा
�ाट�रबॅक �ॅन हं�ी हा गो��ा िद�ेने, सामना िनका�ी कर�ा�ा आ�ेने मुसंडी
मार�ा�ा तयारीत होता. खेळाची वेळ सु� झा�ी आिण हं�ी च�डू �ाथाड�ा�ा
तयारीत होता. 

मा� डंजी हं�ीकडे बघत न�ता. �ाचे �� �ा�ा संघाती� खेळाडंूकडे होते.
�ा �ूहरचनेचा सराव �ाने िक�ेक मिहने �ां�ाकडून क�न घेत�ा होता, ती
�ूहरचना करताना �ांना तो बारकाईने बघत होता. तसं पािह�ं तर परंपरागत
फुटबॉ� हा �ामु�ाने चकवाचकवी, िद�ाभू� आिण ��काव�ा देत खेळ�ाचा
खेळ आहे. सवा�त अनुभवी आिण गंुतागंुती चढाया रचणारे �ि��क / संघच
साधारणतः िवजयी ठरतात. परंतु डंजीने बरोबर िव�� मागा�ने जायचे ठरव�े होते.
�ा�ा गंुतागंुती�ा चढाया, �ूह-रचना िकंवा गोधंळ कर�ाम�े रस न�ता. �ा
वेळी डंजी�ा संघाची बचावा�क फळी उभी राहते, ते�ाच बघणा� यांना पुढचा
खेळ कसा असणार आहे हे समजून येते. 



डंजीने हा �ि�कोन �ीकार�ामागचे कारण �णजे सै�ांितक���ा, िद�ाभू�
कर�ाची �ा�ा गरज वाटत न�ती. �ा�ा फ� �ा�ा संघाने इतरांपे�ा वेगवान
खेळ करावा असे वाटत होते. फुटबॉ�सार�ा खेळाम�े अगदी द�ां� सेकंदाचा
फरक सु�ा मह�ाचा ठ� �कतो. �णून �ा�ा खेळाडंूना �ेकडो�ा सं�ेने
�ूहरचना ि�कव�ापे�ा �ाने काही मोज�ा �ूहरचनाच ि�कव�्या हो�ा. �ा
रचनांचा �ाने खेळाडंूकडून इतका सराव क�न घेत�ा होता, की �ा रचनांमधी�
�ांचे �ितसाद �यंचि�त बनून गे�े होते. अ�ा �कारे जे�ेा ही �ि��ण प�त
काम करते, ते�ा या खेळाडंूचा वेग खेळाम�े आपोआपच इतका वाढतो, की इतर
संघाती� खेळाडंूना �ांची बरोबरी करणे अवघड जाते. 

परंतु जर �ा�ा खेळाडंूनी फार िवचार कर�ात, पुनिव�चार कर�ात,
घुटमळ�ात काही सेकंद जरी वाया घा�व�े, तरी �ांची �ूहरचना को�मडून पडू
�कते. आ�ापय�त तरी डंजी�ा खेळाडंूनी गोधंळच के�ा होता. मा� या खेपे�ा
ब�ािनयस�चे खेळाडू जे�ा वीस याड�वरी� रेषेवर उभे रािह�े, ते�ा काहीतरी
वेगळे घड�े होते, काहीतरी बद��े होते. रीगन अप�ॉचे उदाहरण �ा, हा
ब�ािनयस��ा बचाव फळीती� खेळाडू. तो ��मेज �ाईनजवळ �ी पॉइंटवर
उभा रािह�ा. इकडे-ितकडे पा�न फार मािहती गोळा कर�ा�ा भानगडीत तो
पड�ा नाही. डंजीने ि�कव�्या�माणे �ाने मोज�ाच ‘सूचना’ गोळा कर�ाकडे
�� िद�ेे. �थम �ाने िव�� संघाती� �ाईनमन�ा उ�ा राह�ा�ा प�तीकडे
�ि��ेप टाक�ा (तो चव�ावर उभा होता �णजे �णाधा�त �ाट�र बॅक ने च�डू
टाकताच, मागे जाऊन अडव�ा�ा तयारीत तो होता.) नंतर अप�ॉने �ाईनमन�ा
खां�ांकडे पािह�े (ते थोडेसे आत�्या बाजू�ा वळव�े होते). �ा�ा आिण �ा�ा
बाजू�ा खेळाडूमधी� अंतराचा (जे अपे�ेपे�ा कमी होते) अंदाज घेत�ा.

अप�ॉने अ�ा �कार�ा ��ेक सूचनेवर (Cue) क�ा �कारे �ितसाद �ायचा,
�िति�या करायची, याचा इत�ा वेळा सराव के�ा होता, की �ा�ा नंतर काय
करायचे, याचा िवचार कर�ाची गरजच भास�ी न�ती. �ाने फ� �ा�ा
सवयी�ंमाणे कृती करायची होती: सॅनिडयागोचा �ाट�र बॅक ��मेज �ाईनजवळ
आ�ा, �ाने डावी उजवीकडे पिह�े, मो�ा आवाजात आकडे मोज�े आिण च�डू
हातात घेत�ा. नंतर तो पाच पाव�े मागे गे�ा आिण सरळ उभा रा�न च�डू
पकडणा� या�ा �ोधत मान इकडून ितकडे ह�व�ी. खेळ सु� होऊन तीन सेकंद
झा�े होते. सव� �े�कांचे डोळे आिण दूरद��न कॅमेरे �ा�ावर रोख�े�े होते. 



ब�ािनयस� संघाम�े काय घडत होते, हे ब�तेक बघणा� यां�ा ��ात आ�े
न�ते. हं�ीने च�डू टाक�्या टाक�्या अप�ॉने चपळाईने धाव घेत�ी. खेळ सु�
झा�्या�ा पिह�्याच सेकंदाम�े �ाने ��मेज �ाईन�ा उजवीकडे इत�ा
वेगाने धाव घेत�ी, की आ�मणा�ा तयारीत अस�े�ा �ाईनमन �ा�ा अडवू
�क�ा नाही. पुढी� सेकंदात अप�ॉ तीन ढांगा टाकत �ाट�र बॅक�ा जवळ गे�ा.
पण आ�मणा�ा तयारीत अस�े�्या �ाईनमन�ा �ा�ा पुढी� खेळीचा अंदाजच
करता येत न�ता. 

खेळ जसा चौ�ा सेकंदात गे�ा, सॅनिडयागो�ा �ाट�र बॅक हं�ी�ा कस�ेच
संर�ण न�ते. �ाचा डाव उघडा पड�ा होता. तो काहीसा घुटमळ�ा, डो�ा�ा
कोप� यातून �ाने अप�ॉ�ा पािह�े आिण नेमकी �ा �णी हं�ीने मूळ चूक के�ी.
तो ‘िवचार’ क� �ाग�ा. �ावेळी हं�ी�ा �ा�ाच संघाती� खेळाडू �ायन रोच
वीस याडा�वर उभा अस�े�ा िदस�ा. सॅनिडयागोचा दुसरा एक खेळाडू �ा�ापे�ा
थोडा जवळ होता आिण तो हात ह�वून च�डू मागत होता. कमी अंतरावरी�
खेळाडूकडे च�डू देणे हे कधीही सुरि�त असते. �ाऐवजी दडपणाखा�ी येऊन
हं�ीने �णाधा�त प�र��थतीचा अंदाज घेऊन, हात उंचावून उडी मारत च�डू रोचकडे
फेक�ा. 

अ�ा घाईघाईने घेत�े�्या िनण�याचीच डंजी वाट बघत होता. च�डू जसा हवेम�े
उडा�ा, ब�ािनयस��ा जॉन ि�ंचने धावाय�ा सु�वात के�ी. ि�ंचचे काम अगदी
�� आिण सरळ होते. खेळ जे�ा सु� झा�ा, ते�ा धावत तो मैदानावरी� �ा�ा
िवि�� जागी जाऊन सूचनेची वाट बघत उभा रािह�ा होता. अ�ा प�र��थतीत
अनेक चा�ी�ंा पया�यांचे दडपण असते. परंतु डंजीने �ाची ही कृती अगदी सहज
आिण आपोआप घडे� इत�ा वेळा �ा�ाकडून क�न घेत�ी होती. प�रणामी
�ाट�रबॅक�ा हातातून च�डू जे�ा सुट�ा, ते�ा ि�ंच हा रोच पासून दहा याडा�वरच
वाट बघत उभा होता. 

जसा च�डू हवेतून िभरिभरत आ�ा, तसे ि�ंच�ा �ाची सूचना समज�ी. �ाट�र
बॅक�ा चेह� यावरी� हे�्मेट, �ा�ा हाताची िद�ा आिण च�डू झे�णा� या मधी�
अंतर यामुळे च�डू कोठे पड�ाची ��ता आहे, याचा अंदाज घेऊन धावाय�ा
सु�वात के�ी. सॅनिडयागोचा खेळाडू रोचने पुढे उसळी घेत�ी. परंतु एका बाजूने
ि�ंच म�ेच �ा�ा मागा�त आ�ा आिण �ाने च�डू म�ेच अडव�ा. रोच�ा काही



समजून �ाने कृती कर�ा�ा आतच ि�ंचने चाज�स��ा बाजू�ा मैदाना�ा
टोकाकडे धाव घेत�ी होती. ब�ािनयस�चे इतर खेळाडू �ाचा माग� िनव�ध
कर�ासाठी यो� जागी उभे होतेच. ि�ंच �थम 10, नंतर 15, �ानंतर 20 आिण मग
बाहेर ढक��ा जा�ाआधी जवळ जवळ 25 याड� धाव�ा होता. हा सगळा
घटना�म दहा सेकंदांपे�ाही कमी वेळात घड�ा होता. 

दोन िमिनटांनंतर ब�ािनयस��ा गुण िमळा�े होते आिण �थमच �ांनी आता
गुणांम�े आघाडी घेत�ी होती. पाचच िमिनटांनंतर �ांनी गो� के�ा. मधी�
काळाम�े डंजी�ा बचावफळीने सॅनिडयागो�ा सग�ा आ�मक खेळी िन�भ
ठरव�्या. ब�ािनयस�नी हा सामना 25 िव�� 17 असा िजंक�ा होता. �ा
खेळा�ा मोसमाती� ही सवा�त मोठी घटना होती. सामना संप�्यानंतर ि�ंच आिण
डंजी मैदानातून एक�च बाहेर पड�े. ‘‘आज ितथे काहीतरी वेगळंच घडत होतं असं
वाट�ं,’’ बोग�ात ि�रता ि�रता ि�ंच �णा�ा. 

‘‘आपण िव�वास ठेवाय�ा सु�वात के�ी आहे,’’ डंजी �णा�ा. 

2

संघा�ा �ि��काने सवयी बद��ावर �� क� ि�त के�्यामुळे संपूण� संघाम�े
क�ा �कारे बद� घडून आ�ा, हे समज�ासाठी खेळजगता�ा बाहेरचे एखादे
उदाहरण बघणे आव�यक आहे. सन 1934 म�े, �ूयॉक� �ा पूव�कडी� एका
उपनगराती� घरा�ा �हान तळघरात अनेकिवध सवयी बद��ासंबंधी एका
सवा�त मो�ा आिण सवा�त य��ी �य�ाची सु�वात झा�ी होती. 

�ा तळघराम�े िब� िव�्सन नावाचा एकोणचाळीस वषा�चा एक म�पी बस�ा
होता. खूप वषा�पूव� िव�्सनने मॅसॅ�ुसेटस् मधी�, �ु बेडफोड� येथे मि�नगन
चा�व�ा�ा ि��णासाठी घे�ात आ�े�्या, अिधकारी �ि��ण ि�िबरादर�ान
पिह�्यांदा दा� घेत�ी होती. �ानंतर �ा�ा पिह�्या जागितक महायु�ासाठी,
�ा��ा आघाडीवर पाठव�े जाणार होते. �ा ��री तळाजवळ राहणा� या काही
�िति�त कुटंुबांकडून �ांना अनेकदा भोजनाची आमं�णे येत असत. एके रिववारी
रा�ी िव�्सन अ�ाच एका पाट�म�े सहभागी झा�ा होता, जेथे िचझचे सॉस आिण
िबयर होती. �ावेळी तो बावीस वषा�चा होता, पण �ा आधी �ाने कधीही दा�
�ाय�ी न�ती. न� �ितसाद द��िव�ासाठी �ा िदव�ी �ा�ा िद�ा गे�े�ा



दा�चा ��ास संपवणे आव�यक होते. काही आठव�ंनंतर िव�्सन�ा आणखीन
एका पाट�चे आमं�ण आ�े. पाट�त सहभागी झा�े�े पु�ष सुटाबुटात होते,
आजुबाजू�ा ��या वावरत हो�ा. तेव�ात वेटर जवळ आ�ा आिण �ाने �ॉ�्
कॉकटे� जीन, ड� ाय आिण गोड �रमाउथ सं�ाचा रस एक� के�े�्या पेयाचा
��ास िव�्सन�ा हाताम�े िद�ा. �ाने एक घोट घेत�ा आिण �ा�ा, जणू
जीवनसंजीवनीच िमळा�्यासारखे वाट�े, असं तो नंतर �णा�ा.

सन 1930�ा द�का�ा म�ावर, तो युरोप�न परत आ�ा ते�ा, �ाचे वैवािहक
जीवन मोडकळी�ा आ�े होते, �ेअर बाजाराती� पैसे गायब झा�े होते. तो दररोज
तीन तीन बाट�्या दा� �ाय�ा �ाग�ा होता. नो��बर मिह�ाती� एका थंड
दुपारी तो िनरा� अव�थेत बस�े�ा असताना, �ा�ा िप�ा�ा काय��माती� एक
जुना सहकारी �ा�ाकडे आ�ा. िव�्सनने �ा�ा िप�ात सामी� क�न घे�ा�ा
उ�े�ाने बसव�े. �ा�ासाठी सफरचंदाचा रस आिण िजन यां�ा िम�णाचा एक
��ास भर�ा. 

पण �ा�ा िम�ाने तो नाकार�ा. कारण �ाने दोन मिहने दा��ा ���ही के�ा
न�ता, असं तो �णा�ा. िव�्सन�ा आ�चय�च वाट�े. अितम�पानामुळे �ा�ा
सहन करा�ा �ाग�े�्या �ासाब��, म�पानाची सवय सुट�ासाठी �ाने के�े�्या
�य�ांब��, िव�्सनने �ा�ा सांगाय�ा सु�वात के�ी. गावाती� एका �बम�े
मारामारी के�्या�ा कारणाव�न गमवा�ा �ाग�े�्या नोकरीची कम�कहाणीही
�ाने सांिगत�ी. दा� सोड�ाचा �ाने आटोकाट �य� के�ा होता, परंतु तो ती
सवय सोडू �क�ा न�ता. �ाने �ा�ा प�ी�ा वचने पण िद�ी होती आिण दा�
सोड�ाचा �य� करणा� यां�ा एका गटाम�ेही तो सामी� झा�ा होता. परंतु
क�ाचाही उपयोग झा�ा न�ता. मा� �ा�ा िम�ा�ा हे कसे जम�े होते? िव�्सनने
िवचार�े.

‘‘मी धमा�कडे वळ�ो.’’ िम� �णा�ा. �ानंतर तो �ग�, नरक, मोह, पाप, वाईट
�वृ�ी इ�ादीब�� बो��ा. ‘‘तु�ा आप�्या चुकीची जाणीव होऊ दे, तू ती मा�
कर आिण उर�े�े आयु� तू देवासाठी �तीत कर�ाची तयारी दाखव.’’ असंही
बो��ा. िव�्सन�ा वाट�े, ‘‘कदािचत �ा�ा वेड �ाग�े असावे, गे�्या
उ�ा�ाम�े तर हा दा��ा होता, आता धम�वेडा झा�ा असावा.’’ �ाने नंतर
ि�िह�े. िम� गे�्यानंतर िव�्सनने उर�े�ी दा� संपव�ी आिण तो झोप�ा. 



एक मिह�ानंतर िडस�बर 1934 म�े, िव�्सन अम�ी पदाथ� आिण दा��ा
आहारी गे�े�्यांवर उपचार करणा� या मॅनहॅटनमधी� �सन मु�ी क� �ाम�े
दाख� झा�ा. डॉ�रांनी �ावेळी दा��ा सवयीवरी� उपचारांसाठी वापरात
अस�े�े बे�ाडोना नावाचे औषध दर तासा�ा �ा�ा दे�ास सु�वात के�ी. �ा
�हान�ा खो�ीती� एका प�ंगावर िव�्सन जागृताव�थेत येत जात होता. �ानंतर
घड�े�ा �कार आ�ापय�त �ाखो काय��मांम�े, चचा�स�ांम�े, चच��ा
तळघरांम�े सांिगत�ा गे�े�ा आहे, चिच��ा गे�ा आहे. िव�्सन नंतर वेदनांनी
तळमळाय�ा �ाग�ा. िक�ेक िदवस �ा�ा भास होत रािह�े. �ा अध�जागृत
अव�थेम�े �ा�ा �ा�ा अंगाव�न िविवध �कारचे िकडे वळवळताहेत असा भास
�ायचा. तो इतका ओगंळ झा�ा होता, की जागचा ह�ू �कत न�ता. परंतु �ा�ा
होणा� या वेदना इत�ा ती� हो�ा, की तो ��थर रा� �कत न�ता. ‘‘देव जर
खरोखरच असे� तर �ाने आ�ा येथे �कट �ावे!’’ िव�्सन �ा�ा �रका�ा
खो�ीत ओरड�ा. ‘‘मी काहीही, अगदी काहीही कराय�ा तयार आहे!’’ नंतर �ाने
ि��न ठेव�े आहे, ‘‘�ा �णी खो�ी एका �ु� �का�ाने भ�न गे�ी, वेदना
थांब�्या आिण आपण उंच पव�तावर उभे आहोत असे �ा�ा वाट�े. तेथे हवेचा वारा
नाही तर अनािमक चैत�ाचा वारा वाहत होता. �ानंतर तो मा�ावर येऊन
आदळ�ा आिण मी मु� झा�ो होतो. हळूहळू ती उ�नाव�था कमी झा�ी. मी
प�ंगावर पड�ो होतो. परंतु �ा �णी काही काळ मी वेग�ाच जगात होतो,
चैत�ा�ा वेग�ा जगात...’’ 

िब� िव�्सनने �ानंतर कधीही दा��ा ��� के�ा नाही. पुढी� छ�ीस वष�, सन
1971म�े फु�ुसा�ा िवकाराने �ाचा मृ�ू होईपय�त �ाने �ाचे संपूण� आयु�
‘अ�्कोहॉि�� एनॉिनमस’ (ए.ए. Alcoholics Anonymous) या सं�थे�ा
�थापनेत, उभारणीत आिण ित�ा �सारात �तीत के�े. �वकरच ती सं�था
नावा�पा�ा आ�ी आिण जगाती� सवा�त य��ी सवय बद�णारी सं�था �णून
�िस� झा�ी. 

दरवष� अंदाजे 21 �ाख माणसे ए.ए. ची मदत घेतात आिण जवळ जवळ एक
कोटी माणसांनी ए.ए. �ा मदतीने दा��ा �सनातून �तःची सुटका क�न
घेत�ी आहे. ए.ए. या सं�थेम�े दाख� होणा� या अगदी सवा�नाच याचा फायदा होत
नाही. दाख� होणा� यां�ा बाबतीत बाळग�ात येणा� या गु�तेमुळे य�ा�ा
�माणाचा अंदाज येणे कठीण आहे. परंतु �ाखोजण �ांचा जीव वाचव�ाचे �ेय



ए.ए. या सं�थे�ा देतात. ए.ए. चे पायाभूत अस�े�े �िस� बारा ट�े �ांचा, अती
खाणे, जुगार, कज�बाजारीपणा, िवषय वासना, अम�ी पदाथ�, साठेबाजी, �तः�ाच
इजा क�न घेणे, धू�पान, ��िडओ खेळांचे �सन, भाविनक अव�ंिब� आिण
अ�ा इतर डझनावारी हािनकारक सवयीवंरी� उपचार प�तीचंा समावे� आहे.
तसेच ते आता सां�ृितक आकष�ण बन�े आहे. या सं�थेचे तांि�क कौ��्य, अनेक
बाबतीत बद�ासाठी अ�ंत �भावी �णून िस� झा�े आहे. 

हे सगळे खरेतर अगदी अनपेि�त असे आहे. कारण ए.ए. �ा उपचार प�ती�ा
कुठ�ाही वै�ािनक पाया नाहीये िकंवा ती मा�ता�ा� अस�े�्या उपचार
प�तीमं�ेही मोडत नाही. दा�चे �सन हे केवळ सवयीपे�ा अिधक काहीतरी
आहे. �ारी�रक �सनाचा कोठेतरी मानिसक आिण कदािचत जनुकीय मुळा�ी
संबंध आहे. ए.ए. �ा बाबतीत सवा�त आ�चया�ची गो� �णजे, सं�ोधकां�ा ��ीने
दा��ा �सना�ा मुळा�ी जी मानिसक िकंवा जैवरसायन �ा�ीय कारणे
उप��थत असतात, �ा बाबीवंर ए.ए. �ां�ा काय��माम�े कामच करत नाहीत.
खरेतर ए.ए. �ा काय�प�ती �ा�ीय आिण वै�कीय �ोधांकडे जवळजवळ दु�� �च
करतात. �ाच�माणे मानसोपचारत�ांना, �सनाधीनांवरी� उपचारांम�े जे बद�
करावेसे वाटतात, तेही �ांना काही वाटत नाही.1

�ाऐवजी दा��ा सेवनाभोवती �ा सवयी तयार होतात �ावरच थेट ह�्�ा
कर�ाची प�त ए.ए. म�े अव�ंिब�ी जाते, ि�कव�ी जाते. थोड�ात ए.ए. �णजे
सवयीचंी साखळी बद��ाचे एक �चंड यं� आहे. �सनाधीनते�ी संबंिधत
अस�े�्या सवयी जरी अगदी टोका�ा असतात तरी ए.ए. म�े ि�कव�े जाणारे
धडे, जवळजवळ कोण�ाही �कारची सवय, अगदी ह�ी सवय सु�ा बद�णे कसे
�� आहे हे दाखवून देतात. 

---

ए.ए. ची �थापना कर�ाआधी िब� िव�्सनने ना कुठ�े वै�ािनक, �ै�िणक
मािसके, �ोधिनबंध वगैरे वाच�े होते ना कोणा डॉ�रांचा, मानसोपचार त�ांचा
स�्�ा घेत�ा होता. दा�चे �सन सुट�्यानंतर काही वषा�नी ते रा�ी सहज बस�े�े
असताना �ाने बारा क�मे ि��न काढ�ी. �ाने बारा आकडा ठरव�ा होता कारण
ये�ूचे बारा अनुयायी धम��सारक होते. �ा�ा या काय��मा�ा काही बाजू केवळ
अवै�ािनकच न��ा, तर �ा अगदी िविच� वाट�ासार�ा हो�ा. 



उदाहरणच �ायचे झा�े तर ए.ए. सं�थे�ा �सनाधीन ��ीने न�द
िदवसांम�े, न�द स�ांना हजेरी �ाव�ी पािहजे, हा का�ावधी असाच ठरव�ात
आ�ा असे वाटते. तसेच काय��मांम�े आ�ा��कतेवर एकूणच िद�ा जाणारा भर
को�ात टाकणारा आहे. ितस� या क�माम�े असे �ट�े आहे, की ‘�सनाधीन
��ी आप�े जीवन �ां�ा समजुती�माणे देवा�ित समिप�त क�न,
आ�ा��कतेकडे वळून, आप�्या सवयीपंासून मु� होऊ �कतात.’ बारा
क�मांपैकी सात क�मांम�े देवाचा नाहीतर अ�ा�ाचा उ�्�ेख आहे. िब�
िव�्सनचा एकूण ना��क, िन�र�वरवादी भूतकाळ बिघत�ा आिण �ा�ा
एकेकाळी संघिटत धमा��ित वाटणारा ितर�ार ��ात घेत�ा, तर हे अचंिबत
करणारे आहे. ए.ए. �ा स�ांना ठर�े�ा असा काही अ�ास�म नाही. उ�ट �ां�ा
स�ा�ा एखादा सद� �तःची कहाणी सांगून सु�वात करतो आिण �ानंतर इतर
सद� �तःचे असे काही अनुभव सांगतात. ती स�े क�ा �कारे घेत�ी जावीत िकंवा
चा�व�ी जावीत, यासाठी फारच कमी िनयम आहेत. िकंब�ना अ�ा स�ांना कोणा
त� ��ीचें माग�द��नही नसते. गे�्या पाच द�कांम�े मानस�ा�ा�ा अनेक
�ाखा, �सनाधीनतेसंबंधी झा�े�े सं�ोधन, म�दूची रचना आिण िवचारप�ती
यासंबंधी आप�्या �ानाम�े पड�े�ी भर, सामािजक वागणुकीसंबंधीचे �ा�,
िविवध औषधांनी �रीरावर होणारे प�रणाम यासंबंधीचे �ा� इ�ादीम�े �ांितकारी
बद� घडून आ�े आहेत. परंतु ए.ए. मा� �ा काळाम�ेच गोठून रािह�ी आहे. 

�ां�ा कामाती� आिण काय��मांती�, एकंदरीत िन��ाही वातावरणाब��
सं�ोधकांनी आिण त�ांनी �ां�ावर अनेकदा टीका के�ी आहे. ए.ए. �ा
आ�ा��कतेवरी� भरामुळे, आ�हामुळे �ा�ा उपचार प�तीपे�ा, एखा�ा पंथाचे
��प आ�े आहे. परंतु गे�्या पंधरा वषा�त सं�ोधकांनी पुनराव�ोकना�ा सु�वात
के�ी आहे. आता सं�ोधकांचे �णणे आहे, की स�ांमधी� काय��मांम�े काही
मह�ाचे धडे िद�े जातात. हाव�ड�, ये�, ि�कागो िव�ापीठ, �ु मे��को िव�ापीठ
आिण इतर डझनावारी सं�ोधन सं�थांती� सं�ोधकांना आता ए.ए. �ा स�ांम�े
वेगळेच िव�ान अस�्याची जाणीव झा�ी आहे. तेच िव�ान टोनी डंजीने फुटबॉ��ा
मैदानावर वापर�े होते. सं�ोधकांचे िन�ष�, सवय बद�ा�ा सोनेरी िनयमावर
ि��ामोत�बच करतात. ए.ए. सं�थे�ा य� िमळ�ाचे कारण �णजे �सनाधीन
�ाच सूचनांचा (Cue) वापर करतात आिण �ांना तेच ब�ीस िमळते. केवळ �ां�ा
िन��माम�े बद� के�ा जातो. 



सं�ोधकां�ा �ण�ा�माणे ए.ए. य��ी हो�ाचे कारण �णजे, �ां�ा
स�ांमधून, �ामुळे �सनाधीनांना िप�ाची इ�ा होते, �ा�ा सवयी�ा चा�ना
िमळते, अ�ा सूचना आिण ब�ीस ओळख�ाची स�ी के�ी जाते. �ानंतरच �ांना
नवीन िन��म �ोध�ास मदत के�ी जाते. �ावेळी �ॉड हॉपिक� पे�ोडे�
टूथपे� िवकत होता, ते�ा �ाने नवीन मागणी/त�्�फ िनमा�ण क�न नवीन सवय
तयार कर�ाचा माग� �ोध�ा होता. परंतु जुनी सवय बद��ासाठी तु�ा�ा जु�ा
मागणी/त�फेसंबंधी िवचार करावा �ागतो. तु�ा�ा �ाच सूचना आिण तीच बि�से
ठेवायची असतात. परंतु न�ा िन��मातून त�फेची मागणी पूण� करायची असते. 

आपण चौथे क�म बघूया (�ामािणक आिण िनभ�यपणे �तः�ा गुणदोषांचे
परी�ण करणे) आिण पाचवे (आप�्या चुकांचे अगदी खरेखरे ��प देवासमोर,
�तःसमोर आिण इतरांसमोर मा� करणे.) 

�ु मे��को िव�ापीठाती� सं�ोधक जे. �ॉट टुिनगन यांनी ए.ए. �ा
काय�प�तीचा, एका द�का�नही अिधक काळ अ�ास के�ा आहे. �ां�ा
�ण�ा�माणे, �ा �कारे ही क�मे तयार के�ी गे�ी, �ाव�न अगदी सहजपणे
समजून येत नाही, परंतु या क�मांची पूत�ता कर�ासाठी एखा�ा�ा दा� िप�ाची
इ�ा �ावी िकंवा आठवण �ावी यासाठी कारणीभूत ठरणा� या सव� गो�ीचंी �थम
यादी करावी �ागे�. जे�ा तु�ी आ�परी�ण क�न सव� गुणदोषांची यादी करता,
ते�ा तुम�ा िप�ा�ा सवयी�ा चा�ना देणा� या, कारणीभूत ठरणा� या सव� गो�ीचंा
िवचार करत असता. दुस� या समोर �तःचे दोष, दुगु�ण मा� करणे हा, न�ी
कोण�ा �णी गो�ी िनयं�णाबाहेर गे�्या हे जाणून घे�ाचा उ�म माग� आहे. 

�ानंतर ए.ए. �सनाधीनांना, दा� �ाय�्याने कोणते ब�ीस िमळा�्यासारखे
वाटते, याचा �ोध �ाय�ा सांगते. कोणती त�्�फ तुम�ा सवयी�ा साखळी�ा
चा�ना देते, हे काय��माम�े िवचार�े जाते. अनेक वेळा न�ा िकंवा गंुगी �ांना
वा�वापासून दूर जाय�ा मदत करते. िम�ां�ा सहवासाचा आनंद िमळतो, िव�ांत
झा�्यासारखे वाटते, मनाती� ताणतणाव काहीसे बोथट होतात आिण भावनांना वाट
क�न दे�ाची संधी िमळते. �ां�ा िचंता, काही काळासाठी तरी िवसर�ाक�रता
कदािचत �ांना दा�ची त�्�फ जाणवते. परंतु दा� घेत�्या�ा िन�ळ �ारी�रक
अनुभवाची �ांना त�्�फ होत नसावी. दा� िपणा� यां�ा ��ीने, दा�चे होणारे



�ारी�रक प�रणाम हे ब�तेक वेळा �ां�ा िप�ामागचे सग�ात कमी मह�ाचे
कारण िकंवा ब�ीस असू �कते. 

उ�्फ �ु�र या म�ासं�थािवषयक त�ाने म��ां�ा म�दूती� हा�चा�ीचंा,
घडामोडीचंा अ�ास क�न असे मत �� के�े होते, की दा�म�े एक आनंद
देणारी बाजूही आहे. मा� �ोक �ांना काहीतरी िवसरायचे असते �णून दा�
िपतात, इतर त�्�फ पूण� कर�ासाठी दा� िपतात. ही त�्�फ �ारी�रक
त�फीपे�ा, म�दू�ा अगदी वेग�ा भागाम�े तयार होते. 

बारम�े म��ा�ा जे ब�ीस िमळते, तेच ब�ीस �ा�ा िमळ�ासाठी ए.ए. या
सं�थेने भेटीगाठीचंी आिण पर�र साहचया�ची एक प�त िवकिसत के�ी आहे. एक
�ायोजक / मदतनीस ��ेक सद�ाबरोबर काम करतो, �ा�ा माग�द��न करतो.
�ु�वार रा�ी�ा पेयातून �ा�ा ताणतणावातून िजतकी सुटका झा�्यासारखे वाटत
असे�, िजतकी िचंतामु�ी झा�्यासारखे वाटत असे�, िकंवा �ा�ा भावनांना वाट
क�न दे�ास मदत झा�ी असे�, �ाच सव� गो�ीचंी अनुभूती �ा म��ा�ा क�न
िद�ी जाते. कोणा�ा जर अ�ा �कारचा अनुभव घे�ाची इ�ा असे�, तर ते
िम�ांबरोबर �ाय�ा बस�ाऐवजी �ायोजका�ी िकंवा मदतिनसा�ी बो�ून तो
अनुभव घेऊ �कतात िकंवा एखा�ा गटाम�े सामी� होऊन स�ा�ा हजेरी �ावू
�कतात. 

‘‘ए.ए. सं�था, ��ेक रा�ी �ाय�ा बस�ाऐवजी ��ेक रा�ी काय करायचे, याचा
िन��म आख�ासाठी तु�ा�ा भाग पाडते,’’ टोिनगन �णतात. ‘‘स�ाम�े तु�ी
आराम क� �कता आिण तुम�ा िचंता, ताणतणाव याबाबत मोकळेपणाने बो�ून
िचंतामु� होऊ �कता. अ�ा �कारे �ां�ासाठी सूचना आिण ब�ीस तेच राहते,
फ� िन��माम�े बद� होतो.’’

म��ा�ा सूचना आिण बि�सांम�े नवीन िन��म क�ा �कारे टाक�ा जातो,
याचे एक ना�मय उदाहरण सन 2007 म�े पुढे आ�े. दा�ची सवय सोडून
दे�ाचा आटोकाट �य� करणा� या पाच म��ां�ा म�दूम�े �ु�र (जम�नीचे
म�ासं�थािवषयक त�) यांनी आिण मॅगडे बग� िव�ापीठाती� �ां�ा सहका� यांनी
अगदी सू� िवद्युत उपकरणे बसव�ी. या �योगाम�े सहभागी झा�े�े म�पी
कमीत कमी सहा मिहने तरी सुधारणा क� �ाम�े होते. परंतु �ांना य� िमळा�े
न�ते. एकाने तर �सनापासून मु� हो�ाचा साठ वेळा �य� के�ा होता. 



�ा माणसां�ा म�दूम�े बसव�े�ी �हान िवद्युत उपकरणे �ां�ा म�दू�ा बेस�
गँ���या या भागात बसव�े�ी होती. म�दूचा तोच भाग �ाम�े एम.आय.टी.
सं�ोधकांना सवयीचंी साखळी आढळ�ी होती. या उपकरणांमधून िनघणा� या
िवद्युतभारामुळे, नेहमी�ा त�फी�ा चा�ना देणा� या �ुरॉ�ॉिजक� बि�साम�े
अडथळा िनमा�ण होत होता. ते �ोक ��ि�येतून बरे झा�्यानंतर �ांना पु�ा �ाच
सूचना दाखिव�ात आ�्या. उदा. िबयर�ा बाट�्यांचे फोटो िकंवा दा�चा बार
वगैरे. या सूचना आधी �ां�ाम�े दा�िवषयी इ�ा, त�्�फ िनमा�ण कराय�ा.
सामा�तः एरवी िप�ा�ा नकार देणे �ांना अ�� �ायचे, कठीण जायचे. परंतु
�ां�ा म�दूती� िवद्युत उपकरणांनी �ां�ा ��ेकाची �ुरॉ�ॉिजक� त�्�फ
दाबून टाक�ी होती. सूचना िमळूनही �ांनी दा��ा थ�बा�ाही ��� के�ा नाही.
�ु�र �णा�े, ‘‘�ां�ापैकी एकाने म�ा सांिगत�े, की िवद्युतभार सोड�्यानंतर
�ाची दा�ची त�्�फ नाही�ी झा�ी. मा� जे�ा आ�ी तो िवद्युतभार खंिडत
के�ा, ते�ा ताबडतोब ती भूक पु�ा जागृत झा�ी.’’ 

म��ांची �ुरॉ�ॉिजक� त�्�फ घा�वून टाकणे, न� करणे एवढेच �ांची दा�
िप�ाची सवय मोड�ासाठी पुरेसे न�ते. �ां�ापैकी चौघांनी ��ि�येनंतर



�वकरच पु�ा िप�ास सु�वात के�ी. िव�ेषतः एखा�ा कठीण प�र��थती�ा तो�ड
दे�ाची �ांची ती �ाभािवक �िति�या होती. परंतु ताणतणावांना तोडं दे�ासाठी
�ांना इतर पया�यी िदन�म िद�्यानंतर �ांनी दा� िपणे कायमचे सोड�े. उदा.
�ां�ापैकी एकाने ए.ए. �ा स�ांना ये�ास सु�वात के�ी. काही जण इतर उपचार
घेऊ �ाग�े. �ां�ा आयु�ाती� ताणतणावांना तोडं दे�ासाठी, नवीन िन��मात
�ळ�्यानंतर �ां�ाम�े घडून आ�े�ा बद� हा आ�चय�कारक होता. �ा
माणसाने दा� सोड�ाचा साठ वेळा �य� के�ा होता, तो नंतर परत कधीही
दा�कडे वळ�ा नाही. इतर जे दोघे जण होते, �ांनी तर वया�ा बारा�ा वष�च
दा� िप�ास सु�वात के�ी होती. अठरा�ा वषा�पय�त ते पूण� �सनाधीन झा�े
होते. रोज दा� �ायचे आिण आता गे�ी चार वष� �ांनी दा��ा ���ही के�े�ा
न�ता. 

सवय बद�ा�ा सोनेरी िनयमा�ा वरी� �योगा�ारे काढ�े�े िन�ष� िकती
जोरदार ध�ा देतात, हे ��ात घेत�े पािहजे. ‘‘�सनी�ंा म�दूम�े ��ि�ये�ारे
बद� करणे सु�ा पुरेसे न�ते. जु�ा सूचना आिण जुनी बि�से, यो� वेळी डोके वर
काढ�ासाठी दबा ध�न होती. �सनाधीनांम�े कायमचा बद� ते�ाच घडून
आ�ा, जे�ा �ांनी जु�ाच सूचना आिण बि�से कायम ठेवून �ां�ा िन��माम�े
बद� के�ा. काही म�दंूना दा�ची इतकी सवय झा�ी होती, की फ� ��ि�येनेच
�ां�ाम�े बद� घडवून आणणे �� होते,’’ �ु�र �णा�े. परंतु �ा
�ोकांनासु�ा आयु�ा�ा तोडं देताना  काहीतरी नवीन माग� �ोधणे गरजेचे होते. 

जु�ा सवयी�ा साखळीम�े नवीन िन��म घा�णारी, काही�ी त�ीच परंतु
कमी ढवळाढवळ करणारी प�त ए.ए. सं�था सुचवते. सं�ोधकांना ए.ए.�ा
काय�प�तीची आता ज�ी ओळख होत आहे, तसे �ांनी ही प�त इतर
सवयीसंाठीसु�ा वापराय�ा सु�वात के�ी आहे. उदा. दोन वषा��ा मु�ांचा
ह�ीपणा, िवषयास�ता, इतर काही साधी �भाव वैगु�े वगैरे. ए.ए.�ा प�ती
आता ज�ा मो�ा �माणावर उपयोगाम�े आण�्या जाऊ �ाग�्या आहेत, तसे
�ांना अिधक �� आिण उपयोगी उपचार प�तीचें ��प दे�ात आ�े आहे.
प�रणामी आता �ा जवळजवळ कोण�ाही सवय बद�ासाठी उपयोगात आण�्या
जाऊ �कतात. 



सन 2006�ा उ�ा�ाम�े चोवीस वषा�ची एक पदवीधर त�णी मँडी िमसीसीपी
िव�ापीठा�ा समुपदे�न क� �ाम�े माग�द��नासाठी आ�ी. मॅडी�ा नखं खा�ाची
सवय होती आिण ितने बोटांतून र� येईपय�त नखं कुरतड�ी होती. अनेकांना नखं
खा�ाची सवय असते. परंतु नखं खा�ाची अगदी जुनाट सवय असणा� यांसाठी ही
सम�ा एका वेग�ाच पातळीवर गे�े�ी असते. मँडी अनेक वेळा नखं खा��ा
कातडीपासून वेगळी होई�ोपय�त कुरतडत राहायची. ित�ा बोटां�ा टोकांवर
खप�्या येत हो�ा. ित�ा बोटांची टोके, नखं नस�्यामुळे बोथट झा�ी होती आिण
खा�ी� नाजूक कातडी�ा र�णासाठी व�न िनबर झा�ी होती. अधून मधून,
आती� नसा दुखाव�्या गे�्यामुळे �ांना खाज पण सुटायची. या ित�ा नखं
कुरतड�ा�ा सवयीमुळे ित�ा सामािजक जीवनावर प�रणाम झा�ा होता. ित�ा
ित�ा बोटांची इतकी �ाज वाटायची, की ती ित�ा िम�ांबरोबर असताना, कायम
�ख�ाम�े हात ठेवायची िकंवा ितचे सव� �� हाता�ा मुठी वळ�े�्या ठेव�ाकडे
असायचे. ितने ितची नखं कुरतड�ाची सवय घा�व�ासाठी, बोटां�ा टोकांना,
नखांवर कडू चवीचे पॉि�� �ावून पािह�े होते. मनाचा िनधा�र पण क�न पािह�ा
होता. परंतु �ा�णी ती अ�ास कराय�ा बसायची िकंवा दूरद��नसमोर बसायची,
ते�ा �ाभािवकपणे ितची बोटं तोडांकडे जायची. 

�ा समुपदे�न क� �ाने ित�ा मानस�ा� िवषयात डॉ�रेट करणा� या
सं�ोधकाकडे, जो सवयीपंासून परावृ� कर�ा�ा एका उपचार प�तीवर सं�ोधन
करत होता- �ा�ाकडे पाठव�े. �ा मानस�ा��ा�ा सवय बद�ा�ा सोनेरी
िनयमाची चांग�ी क�्पना होती. �ाने ओळख�े, की मँडीची नखे खा�ाची सवय
मोड�ासाठी ित�ा आयु�ाम�े नवीन िन��माचा अंतभा�व करणे गरजेचे होते. 

‘‘तू तुझा हात नखे कुरतड�ासाठी तोडंाजवळ आण�ाआधी तु�ा मनाम�े
न�ी भावना, िवचार, काय असतात?’’ �ाने िवचार�े. 

‘‘मा�ा बोटांना एक �कारचा ताण जाणवतो. अ��थ वाटते,’’ मँडी �णा�ी.
‘‘इथे, नखा�ा टोका�ी जरा दुखते. मी माझा अंगठा बोटां�ा टोकांव�न िफरवते
आिण जेथे कोठे म�ा थोडेसे तुट�े�े, सै� नख आढळते, ते माझे �� होते आिण
माझा हात अनायास तोडंा�ी जातो. �ानंतर मी एका बोटाकडून दुस� या बोटाकडे
जात �ां�ा खडबडीत कडा कुरतडाय�ा �ागते. मग एकदा मी सु�वात के�ी, की
म�ा सव�च बोटांना तसे करावेसे वाटते.’’ 



एखा�ा�ा सवयी�माणे वाग�ाची सु�वातीची सूचना क�ा �कारे जाणवते, याचे
वण�न कराय�ा सांगणे या�ा ‘जाग�कतेचे �ि��ण’ �णतात. ए.ए. �ा
प�ती�माणे, म��ा�ा �ा�ा सूचना ओळख�ासाठी �वृ� कर�ा�माणेच ही
देखी� एक सवयीपासून परावृ� कर�ा�ा �ि��णाती� पिह�ी पायरी आहे.
मँडी�ा बोटांना जाणवणारा ताण िकंवा अ��थता ही नखे कुरतड�ाक�रता हात
तोडंाकडे ने�ासाठी ित�ा िमळणारी सूचना होती. 

‘‘ब�तेक जणां�ा सवयी इत�ा जु�ा झा�े�्या असतात, की �ाचे कारण काय
आहे, याचा ते िवचारच करत नाही,’’ मँडीवर उपचार करणारे �ँड डफरीन �णा�े,
‘‘मा�ाकडे तोतरे बो�णारे उपचारासाठी येतात आिण मी �ांना, नेमके कोणते
�� आिण कोण�ा प�र��थतीम�े �ाची सु�वात होते हे �थम िवचारतो. मा�
�ांना ते नेमके सांगता येत नाही. कारण �ांनी �ा गो�ीकडे �� �ायचे के�ाच बंद
के�े�े असते.’’ 

�ानंतर मँडीवर उपचार करणा� याने ित�ा नखं खा�ाचे कारण िवचार�े.
सु�वाती�ा कारणे आठवाय�ा ित�ा �ास झा�ा. मा� जसे �ांचे संभाषण पुढे चा�ू
रािह�े, तसे �ा�ा कळून आ�े, की ित�ा बोअर होताच ती नखं खाय�ा सु�वात
करायची. उपचार करणा� याने ित�ासाठी िवि�� प�र��थती िनमा�ण के�ी आिण
दूरद��न बघताना, अ�ास करताना ितचे िनरी�ण के�े. ितने नखे कुरतडाय�ा
सु�वात के�ी. ितने जे�ा सव� बोटांची नखे कुरतड�ी, ते�ा ित�ा एक पूण��ाचे
समाधान िमळा�े, असे ती �णा�ी. ते सवयीचे ब�ीस होते, �ारी�रक उ�ेजनेची ती
त�्�फ होती. 



ित�ावरी� उपचाराचे एक स� संप�्यावर उपचार करणा� याने ित�ा एक काम
नेमून िद�े आिण घरी पाठव�े. एक खुणेचे काड� सतत जवळ बाळगायचे,
�ाच�माणे दरवेळे�ा सूचना िमळा�ी-बोटा�ा ताण, वेदना जाणवू �ाग�ी, की �ा
काडा�वर एक खूण करायची. एक आठव�ानंतर अ�ावीस खुणा के�े�े काड�
घेऊन ती परत�ी. या वेळेपय�त ित�ा ित�ा सवयीमागचे कारण, बोटा�ा
जाणवणारी संवेदना या गो�ी चांग�्या�कारे समज�्या हो�ा. वगा�म�े असताना
िकंवा दूरद��न बघत असताना त�ी संवेदना िकती वेळा झा�ी, हेही ित�ा समज�े. 

�ानंतर मँडीवर उपचार करणा� याने ित�ा ‘�ित�ध� �ितसाद’ �णून
ओळख�ा जाणारा �कार ि�कव�ा. जे�ा के�ा ित�ा बोटां�ा टोकांना तणावाची
संवेदना जाणवे�, ते�ा ितने ताबडतोब हात �ख�ाम�े घा�ायचा, पायांखा�ी
घा�ायचा. तसंच पे���, पेन या सारखी व�ू हाताम�े धरायची, �ामुळे हात
तोडंाकडे जाणे अवघड होऊन बसे�. �ानंतर मँडी�ा, �ामुळे ज�द �ारी�रक
उ�ेजना िमळे�, हात चोळणे िकंवा बोटांचे सांधे बाकावर आपटणे असे काहीही
�ोधायचे होते. जेणेक�न �ारी�रक �िति�या के�ी जाई�.



याम�े सूचना (Cue) आिण ब�ीस (Reward) तेच होते, फ� िन��म बद��ा
होता. 

उपचार करणा� याने ितचा तीस एक िमिनटे सराव क�न घेत�ा आिण मँडी�ा
नवीन काम देऊन घरी पाठव�े. ते खुणेचे काड� तसेच जवळ बाळगायचे होते, परंतु
बोटां�ा टोकांना ताण जाणवताच, �ावर खूण करायची होती आिण हात तोडंाकडे
न नेता, �ा सवयीवर य��ी पणेमात के�ी, की दुसरी खूण करायची होती. 

एका आठव�ानंतर मँडीने फ� तीनच वेळा नखं कुरतड�ी होती आिण
�ित�ध� �ितसाद सात वेळा िद�ा होता. ब�ीस �णून ितने ित�ा बोटांवर
सौदंय�वध�क उपचार क�न घेत�े. परंतु खुणेचे काड� वापरणे चा�ूच ठेव�े. एका
मिह�ानंतर ितची नखे कुरतड�ाची सवय पूण�पणे नाही�ी झा�ी. �ित�ध�
�ितसाद दे�ाचा िन��म सहज आिण �ाभािवक झा�ा होता. एका सवयीने
दुस� या सवयी�ा बद��े होते. ‘‘हे सगळे अगदी िव�वास बसणार नाही इतके सोपे
वाटते, एकदा तु�ा�ा तुमची सवय कसे काय� करते हे समज�े, सूचना आिण ब�ीस
कळ�े, की तु�ी िन�ी �ढाई िजंक�े�ी असते.’’ सवय बद�ाचा �ि��ण



काय��म िवकिसत करणा� यांपैकी एक अस�े�्या नाथन आझरीनने म�ा सांिगत�े.
‘‘ही गो� खूप गंुतागंुतीची असे� असे वाटते. परंतु स� हे आहे, की म�दू�ा
िवचार�ि�येम�े बद� करता येऊ �कतो. �ासाठी मनाचा फ� िनधा�र
पािहजे.’’2

आज सवय बद�ाची उपचार प�ती (Habit Reversal Therapy) �ारी�रक आिण
मौ�खक दोष, नैरा�य, धू�पान, जुगाराची सवय, मानिसक ताणतणाव, अंथ�णाम�े
�घवी होणे, चा�ढक� करणे, एकच गो� पुनःपु�ा करणे व इतर वागणुकीसंबंिधत
सम�ा इ�ादीवर उपचार कर�ासाठी वापरता येते. या उपचार प�ती�ा तं�ातून
सवयीसंबंधीचे अगदी मू�भूत असे एक त� �� होते, ते �णजे,े बरेच वेळा
आप�्या वागणुकी�ा चा�ना देणारी त�्�फ आप�्या ��ात येत नाही, जोपय�त
आपण बारकाईने ितचा �ोध घेत नाही. मँडी�ा कळत न�ते, की �ारी�रक
उ�ेजनेची त�्�फ ित�ा नखं कुरतडाय�ा �वृ� करत होती. परंतु जे�ा ितने ित�ा
सवयीमाग�ा कारणाचे िव��ेषण के�े, ते�ा तेच ब�ीस देणा� या नवीन
िन��माचा �ोध घेणे ित�ासाठी सोपे झा�े. 

समजा, तु�ा�ा कामा�ा िठकाणी अधेम�े खाणे थांबवायचे असे� तर िनरी�ण
करा, भूक िमटिवणे हे ब�ीस तु�ी �ोधत आहात? का कंटाळा घा�व�ासाठी
तु�ी तसे करत आहात? तु�ी जर केवळ ता�ुर�ा कंटा�ातून सुटकेसाठी खात
असा� तर नवीन िन��म सहजपणे सापडू �कतो. उदा. टेब�ाव�न उठून थोडा
वेळ इकडे ितकडे जाणे िकंवा तीन चार िमिनटे इंटरनेट बघणे या गो�ी सु�ा
पोटा�ा घेराम�े वाढ न करता, अपेि�त प�रणाम देऊ �कतात. 



तु�ा�ा जर धू�पानाची सवय न� करायची असे� तर �थम �तः�ा ��न
िवचारा. तु�ा�ा िनकोटीन आवडते �णून तु�ी धू�पान करता, की तु�ा�ा
िदवसभरासाठी उ�ेजना िमळते �णून करता? तु�ा�ा तुम�ा िदवस कारणी
�ाग�्यासारखा वाटतो, की समाजात िमसळ�ाचा तो एक माग� वाटतो �णून
करता? तु�ी जर उ�ेजना िमळ�ासाठी धू�पान करत असा�, तर अनेक
 अ�ासांनी असे िदसून आ�े आहे, की दुपार�ा वेळी घेत�े�्या कॅफीनमुळेसु�ा
तु�ी धू�पान सोड�ाची ��ता वाढते. धू�पाना�ा सवयीवरी� जवळजवळ तीन
डझन अ�ासांव�न असे िदसून आ�े आहे, की �ोकांनी धू�पाना�ी जोड�े�्या
�ां�ा सूचना आिण बि�से ओळखून नंतर तोच अनुभव देणारा नवीन िन��म-
िनकोरेटचा तुकडा, झटपट के�े�ा �ायाम िकंवा जरा अंग मोकळे कराय�ा
घेत�े�ी िव�ांती- तयार के�्यास �ांची सवय सुट�ाची ��ता वाढते. 



तु�ी जर सूचना आिण ब�ीस ओळखू �क�ात तर, िन��चतच िन��म बद�ू
�कता. परंतु काही सवयीसंाठी आणखीही एका गो�ीचंी गरज आहेः तो �णजे
िव�वास. 

3

‘‘आपण िजंकूच �कणार नाही, असं सवा�ना वाट�ाची सहा कारणे आहेत.’’ सन
1996 म�े संघाचा �मुख �ि��क �णून सू�े हाती घेत�्यानंतर डंजी
ब�ािनयस�ना �णा�ा. �ा वष�चा खेळाचा मोसम सु� हो�ा�ा अ�ाप काही
मिह�ांचा अवधी होता. सव�जण खेळाडंूसाठी अस�े�्या खो�ीम�े एक� जम�े
होते. �ा सवा�नी वत�मानप�ांमधून आिण रेिडओ क� �ांव�न, वत�व�ात आ�े�े
अंदाज आधीच पािह�े, ऐक�े होते. डंजीने �ाती� सव� मु�ांची यादी कर�ास
सु�वात के�ी. संघा�ा �व�थापनाम�े गोधंळ होता. संघा�ा नवीन �ि��काची
पा�ता अजून िस� झा�े�ी न�ती. खेळाडंूना ि�� नाही. �हरा�ा �ां�ा
संघाब�� काहीच वाटत नाही. मह�ाचे खेळाडू जखमी आहेत. खेळाडंूची
िततकी�ी तयारी नाही इ�ादी. 

‘‘अ�ी काही पुढे के�े�ी कारणे आहेत, पण आता स� हे आहे, की
आप�्यापे�ा अिधक मेहनत कोणीही घेणार नाही.’’ डंजी �णा�ा.

डंजीने �ाची रणनीती �� के�ी. संघा�ा वागणुकीम�े, खेळाम�े, �ांची
कामिगरी आपोआप आिण अगदी सहज होईपय�त �ां�ाकडून सराव क�न घेणे



ही होती. ब�ािनयस�ना ि�क�ासाठी जाडजूड पु�कांची गरज आहे, असे �ा�ा
वाटत न�ते. �ांनी �ेकडो चा�ी ��ात ठेव�ाची गरज आहे असेही �ा�ा वाटत
न�ते. �ांना फ� काही मह�ा�ा खेळी ��ात ठेवाय�ा हो�ा आिण �ा
दरवेळे�ा अगदी अचूकरी�ा कराय�ा हो�ा. 

परंतु फुटबॉ�म�े �ंभर ट�े अचूकता िमळवणे अवघडच आहे. ‘‘फुटबॉ��ा
��ेक खेळाम�े अगदी ��ेक खेळाम�े कोणीतरी गोधंळ करतोच.’’ डंजीचा
टॅ�ा बे येथी� एक साहा�क �ि��क हम� एडवड�स् �णतो. ‘‘ब�तेक वेळा तो
खेळाती� गोधंळ मानिसकच असतो.’’ खेळाडू जे�ा खूप िवचार कराय�ा �ागतात
िकंवा वेगवेगळे अंदाज कराय�ा �ागतात, ते�ा ते हमखास गोधंळ करतात. ती
संपूण� िनण�य�ि�या डंजी�ा खेळामधून पूण�पणे नाही�ी करायची होती, वेगळी
करायची होती. 

�ासाठी खेळाडंूनी �ां�ा अस�े�्या सवयी ओळख�ाची आिण नवीन
िन��म �ीकार�ाची गरज आहे, असे �ा�ा वाटत होते. �थम �ाचा संघ क�ा
�कारे खेळत होता, याचे िनरी�ण कर�ापासून �ाने सु�वात के�ी. 

‘‘आपण अंडर िडफे�वर �� क� ि�त क� या,’’ एके िदव�ी सकाळी सरावा�ा
��ीने खेळ चा�ू असताना डंजी ओरड�ा. ‘‘55 नंबर, तु�ा काय िदसते आहे?’’ 

‘‘म�ा रिनंग बॅक आिण गाड� िदसत आहेत.’’ आउटसाईड �ाईनबॅकर �णून
थांब�े�ा, डे�रक �ु� �णा�ा.

‘‘तू न�ी क�ाकडे बघतो आहेस? तुझी नजर क�ावर आहे?’’ 

‘‘मी गाड��ा हा�चा�ीकंडे बघतो आहे,’’ �ु� �णा�ा. ‘‘मी च�डू
िमळा�्यानंतर �ाट�र बॅकचे पाय आिण मागी� बाजू बघतोय. �ां�ा फळीम�े
काही अंतर आहे का? आिण ते पास करती� का? �ाट�र बॅक च�डू मा�ा िद�ेने
फेके� की दुसरीकडे फेके� याकडे सु�ा माझी नजर आहे.’’

फुटबॉ�म�े अ�ा ��य सूचनांना (Cues) िकज् (keys) असे �णतात आिण
��ेक खेळाम�ेच �ा मह�ा�ा असतात. खेळाती� सवय बद�ासाठी या िक�चा
उपयोग सूचना (Cues) �णून क�न घेणे हे डंजी�ा तं�ाचे नावी� होते. �ा�ा



क�्पना होती, की कधी कधी खेळा�ा सु�वाती�ा �ु� ज�रीपे�ा जरा जा�च
�ण घुटमळायचा. �ा�ा िवचार कर�ासाठी इतरही काही गो�ी हो�ा. जसे, गाड�
�ूह सोडून बाहेर येतो आहे का? रिनंग बॅक�ा पायांव�न काय सूिचत होते? तो
पळणार आहे, की पास करणार आहे? इ�ादी गो�ीमुंळे �ाचा वेग काहीसा मंद
�ायचा. 

�ु�चे मन �ा सग�ा िवचारांतून मु� कर�ाचे डंजीचे �� होते. ए.ए. मधी�
प�ती�माणे �ाने �ु��ा, �ांची आधीपासून सवय होती �ाच सूचना वापर�्या.
परंतु �ा�ा वेगळा िन��म िद�ा जो सरते�ेवटी आपोआप आिण सहज बन�ा. 

‘‘तू �ाच िकज् वापरा�ास, असे म�ा वाटते.’’ डंजीने �ु��ा सांिगत�े. ‘‘परंतु
�थम तू फ� रिनंग बॅकवर �� क� ि�त कर. बस् एवढेच. अिजबात िवचार न करता
एवढे कर. एकदा तू जागेवर पोहोच�ास, की मग �ाट�र बॅकचा �ोध घे�ास
सु�वात कर.’’ 

हा बद� �ा मानाने अगदी सोपा होता. �ु�ची नजर �ाच सूचनांकडे गे�ी. परंतु
एकाच वेळी अनेक िठकाणी बघ�ाऐवजी डंजीने �ांना �मवारी ठरवून िद�ी
आिण ��ेक ‘की’ िदस�्यावर यो� िनवड कर�ाब�� �ा�ा आधीच सूचना
िद�्या. या ��ार खेळीचे वैि��� हे होते, की यामुळे िनण�य�ि�येची गरज नाही�ी
झा�ी. �ामुळे �ु��ा हा�चा�ीनंा वेग आ�ा. कारण �ा�ा आता िनवडीऐवजी
�िति�या करायची होती, जी सवय बनणार होती. 

डंजीने ��ेक खेळाडू�ा अ�ा �कार�ा सूचना िद�्या आिण �ां�ाकडून
मैदानावर िनरिनरा�ा रचनांचा सराव क�न घेत�ा. डंजी�ा सवयीनंा पाय
रोवाय�ा साधारणतः एक वष� �ाग�े. सु�वाती�ा संघाने सोपे सोपे सामने गमाव�े.
िनरिनरा�ा वत�मानप�ांतून �ीडािवषयक सदरे ि�िहणा� यांनी ब�ािनयस� अ�ा
�कार�ा मानस�ा�ीय जादूटो�ांवर वेळ का घा�वत आहे, �णून टीकाही
के�ी. 

परंतु हळूहळू �ां�ा खेळाम�े सुधारणा होऊ �ाग�ी. का�ांतराने या नवीन
प�ती खेळाडंू�ा इत�ा अंगवळणी पड�्या, की मैदानावर आपाप�्या जागी
आ�्यानंतर �ां�ाकडून त�ा �कारचा खेळ आपोआप होऊ �ाग�ा. डंजीने
�मुख �ि��क �णून सू�े हाती घेत�्यानंतर�ा खेळा�ा दुस� या मोसमाम�े



ब�ािनयस�नी �ांचे पिह�े पाच सामने िजंक�े. अ�ा �कारे पंधरा वषा�नंतर �थमच
�ांचा संघ अंितम फेरीत पोहोच�ा होता. सन 1999 म�े �ांनी �ा िवभागात �थम
�थान पटकाव�े. 

संपूण� दे�ाती� �ीडाजगताचे �� आता डंजी�ा �ि��ण प�तीकडे गे�े होते.
�ीडाप�कार तर �ा�ा �ांत, समंजस �भावा�ा, वागणुकी�ा, धािम�क वृ�ी�ा,
कौटंुिबक जीवन आिण �ाचे काम याम�े संतु�न राखणा� या जीवन�ै�ी�ा
�ेमातच पड�े. ‘तो �ा�ा मु�ांना, ऐ�रक आिण जेमी यांना, सरावाचे दर�ान
मैदानावर घेऊन यायचा’ याची पण रसभ�रत वण�ने वत�मानप�ांम�े छापून आ�ी.
ती मु�े �ांचा अ�ास �ा�ा काया��यात करायची आिण खेळाडंूसाठी अस�े�्या
खो�ीतून टॉवे�्स घेऊन यायची. अखेर य� �स� झा�े होते असेच िदस�े.

सन 2000म�े ब�ािनयस�चा संघ अंितम फेरीत पोहोच�ा आिण पु�ा सन
2001म�े अंितम फेरीत पोहोच�ा. �ांचे चाहते दर आठव�ा�ा मैदानाम�े गद�
कराय�ा �ाग�े. �ीडािव�वाती� अंदाज वत�वणारे आता या संघा�ा वािष�क
�ध�साठी पा� �ध�क समजाय�ा �ाग�े होते. गो�ी हळूहळू वा�वाम�े येऊ
�ाग�्या हो�ा. 

---

परंतु संघाची ताकद ज�ी वाढत गे�ी, त�ी िचंता वाटावी असा एक ��न
उ�व�ा. �ां�ा खेळात अगदी तणाव�� �णी सग�ाच गो�ी को�मडून
पडाय�ा. सन 1999म�े �ा मोसमा�ा �ेवटी सहा सामने ओळीने िजंक�्यावर,
ब�ािनयस� कॉ�र� चॅ��अनि�प म�े स�ट �ुईस रॅ� िव�� सामना हर�े.
सन 2000म�े सुपर बॉ� मधी� पा�तेसाठी ते फ� एक सामना दूर असताना
िफ�ाडे�्िफया इग�्स िव�� को�मडून पड�े. ते�ा ते 21-3 अ�ा गुणांनी हर�े.
पुढी� वष�पण अगदी तसाच �कार घड�ा आिण ब�ािनयस� इग�्स िव�� 31-9
अ�ा गुणांनी हर�े. अ�ा �कारे पुढे जा�ाची संधी �ांनी गमाव�ी. 

‘‘आ�ी सराव करायचो आिण सव� गो�ी जुळून याय�ा. नंतर मा� एखादा
मह�ाचा सामना यायचा आिण आ�ी जणू �ि��ण, सराव इ�ादी सव�च िवस�न
जायचो,’’ डंजीने म�ा सांिगत�े. ‘‘खेळाडू साम�ानंतर �ा�ा सांगायचे, ‘तो एक
अ�ंत अटीतटीचा सामना होता आिण म�ा जे माहीत होते �ाकडे मी पु�ा वळ�ो



िकंवा म�ा वाट�े म�ा आणखीन काहीतरी कराय�ा पािहजे.’ खेळाडंू�ा
�ण�ाचा मिथताथ� असा, की �ां�ा प�तीवर ब�तेक वेळे�ा �ांचा िव�वास होता
परंतु जे�ा कसोटीचा �संग यायचा, ते�ा �ांचा िव�वास डळमळायचा.’’ 

सन 2001चा मोसम संप�ाचे वेळी, ब�ािनयस�नी स�ग दुस� या वष� सुपर
बॉ�ची संधी घा�व�्यानंतर संघा�ा मा�काने डंजी�ा �ा�ा घरी बो�ाव�े. �ाने
�ाची कार घराबाहेर अस�े�्या �चंड ओक वृ�ाजवळ उभी के�ी. तो आत गे�ा
पण तीस सेकंदांनंतर �ाची नोकरी- �ि��कपद गे�े�े होते. 

पुढी� वष� डंजी�ाच मैदानावरी� �ूहरचनां�ा मदतीने �ाच खेळाडंूनी, �ाने
�ाव�े�्या सवयीचंाच उपयोग क�न, ब�ािनयस�नी सुपर बॉ� सामना िजंक�ा.
�ा�ा जागी आ�े�्या मु� �ि��का�ा �ोबंाड� ट� ॉफी उच�ताना �ाने
दूरद��नवर पािह�े. परंतु तोपय�त तो खूपखूप दूर गे�ा होता. 

4

जवळपास साठ एक �ोक-फुटबॉ��ेमी आया, जेवणा�ा सु�ीत पाय मोकळे
कराय�ा बाहेर पड�े�े वकी�, पुसट होत आ�े�ी गोदंणे अंगावर िमरवणारे
�ातारे आिण हाडकु�ा पायांचे िह�ी-एका चच�म�े, जरासे पोट सुट�े�्या व
�ा�ा िन�ेज िन�ा डो�ां�ा रंगा�ी िमळता जुळता टाय घात�े�्या एका
माणसाचे बो�णे ऐकत बस�े होते. तो एखा�ा, पु�ा िनवडून ये�ाची खा�ी
अस�े�्या य��ी राजकारणी ��ीसारखा िदसत होता. 

‘‘माझे नाव जॉन आहे,’’ तो �णा�ा. ‘‘म�ा दा�चे �सन आहे.’’ 

‘‘कसा आहेस जॉन?’’ सवा�नी �ितसाद िद�ा.

‘‘मा�ा मु�ा�ा हाताचे हाड मोड�े ते�ा मी �थम मदत घे�ाचे ठरव�े,’’ तो
�णा�ा. तो �ासपीठा�ा जवळ उभा होता. ‘‘मी जेथे काम करतो, तेथे माझे एका
�ीबरोबर संबंध होते पण अचानक ितने संबंध तोडायचे अस�्याचे म�ा सांिगत�े.
�णून मग मी बार म�े गे�ो आिण दोन �ोडका घेत�े. �ानंतर मी काया��यात
परत�ो, जेवणा�ा वेळे�ा मी िम�ाबरोबर िच�ी नावा�ा बारम�े गे�ो आिण



आ�ी दोघांनी िबयर घेत�ी. �ानंतर दोन�ा सुमारास मी आिण माझा दुसरा एक
िम� बाहेर पड�ो.

‘‘�ा िदव�ी मु�ांना �ाळेतून घेऊन ये�ाची माझी पाळी होती. काया��याती�
मा�ा �करणाची मा�ा बायको�ा क�्पना न�ती �णून कार घेऊन मी �ाळेत
गे�ो. मु�ांना घेत�े आिण कारने परत घरी िनघा�ो होतो. �ा र�ाव�न
आ�ापय�त मी हजारवेळा तरी गे�ो असेन. तो र�ा जेथे वळतो, तेथे फुटपाथ�ा
कडे�ा अस�े�्या ‘थांबा’ या खुणे�ा खांबा�ा जाऊन मी जोरदार धडक िद�ी.
माझा मु�गा, सॅमने िसटचा प�ा �ाव�ा न�ता, �ामुळे �ा ध��ाने तो उडून
समोर�ा काचेवर जाऊन आपट�ा आिण �ाचा हात मोड�ा. कार�ा पुढ�ा
काचे�ा तडा गे�ा होता. �ाचे नाक काचेवर आपट�्याने नाकातून र� येत होते.
थोडे र� डॅ�बोड�वर पड�े होते. मी घाब�न गे�ो होतो. �ाच �णी मी ठरव�े, की
आता म�ा मदतीची गरज आहे. 

‘‘�णून मग मी उपचार क� �ाम�े दाख� झा�ो. काही िदवसांनी मी �ा
ध��ातून बाहेर आ�ो. मग काही िदवस तरी सव� ठीक चा��े होते. जवळ जवळ
तेरा मिहने अगदी छान गे�े. सव� गो�ी मा�ा िनयं�णात अस�्यासार�ा म�ा वाटू
�ाग�्या. थो�ा थो�ा िदवसांनी मी उपचार स�ांना जात होतो. परंतु नंतर म�ा
असे वाटाय�ा �ाग�े, की मी एवढे काही गमाव�े�े नाही. जेणेक�न मी �सनी
माणसां�ा गटाबरोबर येथे येऊन स�ांना बसावे. �णून मी स�ांना जा�ाचे
थांबव�े. 

‘‘नंतर मा�ा आई�ा कक� रोग झा�्याचे िनदान झा�े. मी कामावर असताना ितने
हे फोन क�न सांिगत�े. �ावेळी मी दा� सोडून जवळ जवळ दोन वष� होत आ�ी
होती. माझी आई डॉ�रांकडून कारने घरी चा��ी होती. ती म�ा �णा�ी, ‘आपण
�ावर उपचार क� �कतो. असे डॉ�र �णा�े.’ परंतु तो आता खूपच पुढ�ा
अव�थेत गे�ा आहे. फोन ठेव�्यानंतर पिह�ी कोणती गो� जर मी के�ी असेन तर
�थम बार �ोध�ा. पुढी� दोन वष�, बायको म�ा सोडून जाईपय�त, मी खूप �ाय�ा
�ाग�ो होतो. मु�ांना �ाळेतून आण�ाची जबाबदारी पु�ा मा�ावर पड�ी होती.
तोपय�त माझी खूपच वाईट अव�था झा�ी होती. मा�ा िम�ाने म�ा कोक (ड� ग)
घे�ाचा उपाय सुचव�ा. दररोज दुपारी मी एक �ाईन ओढायचो. पाच िमिनटांनंतर
म�ा घ�ाम�े संवेदना जाणवायची आिण मी पु�ा एक �ाईन ओढायचो.  



‘‘असो, मु�ांना �ाळेतून आण�ाची पाळी माझी होती. मी �ाळे�ा िद�ेने
िनघा�ो होतो. म�ा खरोखरच खूप छान वाटत होते. मी उ�ाहात होतो. मी
चौकाजवळ आ�ो ते�ा िस��चा रंग �ा� होता. परंतु तेव�ात दुस� या बाजूने एक
भ�ा मोठा ट� क आ�ा आिण मा�ा कारवर येऊन धडक�ा. �ा धडकेमुळे माझी
कार एका बाजू�ा क�ंड�ी. म�ा साधे खरचट�े पण नाही. मी कार�ा बाहेर
पड�ो आिण ध�ा मा�न ित�ा सरळ करायचा �य� कराय�ा �ाग�ो. कारण
पो�ीस ये�ाआधी तेथून िनघून घरी पोहोचणे चांग�े, असा िवचार मा�ा मनात
आ�ा. परंतु अथा�तच तसे घड�े नाही. �ांनी म�ा दा� िपऊन कार चा�व�ाब��
अटक के�ी आिण मा�ा कारची दुसरी बाजू क�ी चेप�ी गे�ी होती, हे �ांनी म�ा
दाखव�े. ब�तेक वेळा �ाच जागी सॅमी बसायचा. तो जर आ�ा �ा जागी असता,
तर न�ीच काहीतरी भयंकर घड�े असते. 

‘‘�णून मी पु�ा एकदा स�ांना जाय�ा सु�वात के�ी. मा�ा �ायोजकाने म�ा
सांिगत�े, की म�ा जरी सव� गो�ी िनयं�णात आहेत असे वाटत अस�े तरी �ा�ा
काही मह� नाही. जोपय�त मी माझी हतब�ता, पराभव �ीका�न, चराचरावर
िनयं�ण ठेवणा� या �ा महान ��ीचे अ��� �ीका�न, ित�ा जीवनात �वे�
देणार नाही, तोपय�त यातून सुटका नाही. मी ना��क अस�्यामुळे म�ा तो सगळा
�कारच भंपक, खोटा वाटत होता. परंतु म�ा एक माहीत होते, की मा�ात जर
काही बद� झा�ा नाही तर मी मा�ा मु�ां�ा मृ�ू�ा कारण ठर�ाची ��ता
होती. �णून मी �ावर िवचार कराय�ा �ाग�ो. काहीतरी मोठी ��ी आहे,
यावरही िव�वास ठेव�ाचा मी �य� कराय�ा �ाग�ो आिण �ाचा प�रणाम
हळूहळू िदसू �ाग�ा. �ा मागे देव आहे की इतर काही आहे, याची म�ा क�्पना
नाही. परंतु अ�ी काही तरी ��ी आहे, िजने म�ा सात वष� दा�पासून दूर
राहाय�ा मदत के�ी. आिण मी �ाच ��ी�ा �भावाखा�ी आहे. मी रोज सकाळी
�ांत, भानावर अस�े�्या अव�थेत उठतो असे नाही. �णजे मी गे�्या सात
वषा�म�े दा��ा ��� के�े�ा नाही. परंतु काही वेळा सकाळी जे�ा मी उठतो,
ते�ा म�ा सारखे वाटत असते, की �ा िदव�ी माझा िनधा�र ढासळणार आहे. अ�ा
वेळी मी �ा वर�ा ��ीवर भरवसा ठेवतो, मा�ा �ायोजका�ी फोनव�न संपक�
साधतो. ब�तेक वेळा आ�ी िप�ािवषयी काही बो�तच नाही. ि�वाय इतरच,
�णजे जीवनािवषयी, कुटंुबािवषयी, मा�ा नोकरीिवषयी वगैरे बो�तो. अ�ा �कारे
आंघोळी�ा वेळेपय�त मा�ा डो�ाती� िवचारांचे वादळ �म�े�े असते.    



ए.ए. �ा काय��मांम�े सहभागी होणा� या �ोकां�ा सवयीचंी �ो�ािमंग बद��ी,
सवय बद��ी तर य� िमळते, ही आता एका द�कापूव�ची समजूत वाटत होती.
जे�ा जॉनसार�ा �सनी माणसांची उदाहरणे पुढे येत गे�ी, ते�ा मा� या
समजुती�ा तडे जाऊ �ाग�े. सं�ोधकां�ा असे ��ात येऊ �ाग�े, की अनेकां�ा
बाबतीत सवयीचंी �ो�ािमंग, बद�ाचा चांग�ा प�रणाम तोपय�तच िदसून आ�ा,
जोपय�त �ां�ा जीवनाती� ताणतणावाची पातळी एका ठरावीक �रापय�तच
मया�िदत होती. �णजे जोपय�त आई�ा कक� रोग झा�्याची बातमी कळ�ी न�ती
िकंवा कौटंुिबक िवसंवाद घट�ोटापय�त गे�्याची जाणीव झा�ी न�ती. अ�ा
प�र��थतीम�े अनेकदा �सनी माणसांचा संयम सुट�्याचे आढळून येते. आता
सं�ोधकांना ��न पड�ा, की सवय, बद� हे जर एवढे प�रणामकारक होते, तर मग
अ�ा कसोटी�ा �संगी �ाचा उपयोग का बरे झा�ा नाही? या ��नाचे उ�र
�ोध�ासाठी �ांनी जे�ेा �सनी माणसां�ा पूवा�यु�ात खो�वर डोकाव�े, ते�ा
�ां�ा ��ात आ�े, की सवय बद��ा�ा जोडी�ा आणखी काहीतरी असे� तरच
�ां�ा वागणुकीम�े कायम��पी बद� घडून येणे �� होते. 

कॅि�फोिन�याती� दा�िवषयक सं�ोधन गटा�ा या �सनी �ोकां�ा
मु�ाखतीमं�े एक आकृितबंध, पॅटन� समोर आ�ा. हे �ोक पुनःपु�ा एकच गो�
सांगत होते - सूचना (Cue) �ोधणे, नवीन िन��म (Routine) िनवडणे हे तर
मह�ाचे आहेच, परंतु नवीन सवय �ज�ा�ाही आणखी एक घटक अिनवाय�
असतो.

‘ते गुिपत’ �सनाधीन �णा�े, ‘तो घटक �णजे परमे�वर!’ 

म�ा, सं�ोधकांना हे ��ीकरण मुळीच पट�े नाही. देव िकंवा धािम�कता ही
गृहीतके परी�ा िकंवा चाचणी करता ये�ासारखी नाहीत. ��ा असणा� या अनेक
िनयिमत म�सेवन करणा� या दा��ांनी चच� भर�े�ी िदसतात. मा� �ा
�सनाधीनां�ी संवाद साधताना परमे�वराचे धािम�कतेचे संदभ� पुनः पु�ा डोकावत
रािह�े. �णून सन 2005 म�े यू.सी. बेक� �ी, �ाऊन िव�ापीठ आिण रा�� ीय आरो�
सेवे�ी संबंिधत �ा��ांनी या खेपे�ा �सनी �ोकांना धािम�क आिण आ�ा��क
िवषयांवर सव� �कारचे ��न िवचाराय�ा सु�वात के�ी. �ा��ांनी �ांची ��ा
आिण �ांचा संयमी राह�ाचा काळ याम�े काही संबंध आहे का, याचा �ोध
घे�ास सु�वात के�ी. 



�ातून एक आकृितबंध िनमा�ण झा�्याचे �ां�ा ��ात आ�े. जमा के�े�्या
मािहतीव�न असे िदसून आ�े, की �ांनी सवय बद�ा�ा तं�ाचा सराव के�ा
होता, ते �ां�ा जीवनाम�े काहीतरी अिततणावपूण� घडेपय�त, संयम राखू �क�े
होते. तर �ा ट��ावर, �ां�ापैकी काही जणांनी, िकतीतरी नवीन िन��म
�ीका�न पु�ा म�पानास सु�वात के�ी होती. 

तरीपण, �ुकि�नमधी� जॉन�माणे, �ा �सनी ��ीचंा �ां�ा आयु�ाम�े
काहीतरी िद� ��ीने �वे� के�ा आहे यावर िव�वास बस�ा होता, �ां�ात मा�
तणावयु� काळात सु�ा दा�पासून �ांब राह�ाची जा� �मता िदसून आ�ी
होती.  

याव�न सं�ोधकांनी असा िन�ष� काढ�ा, की येथे देव मह�ाचा न�ता, तर
�ां�ाम�े िनमा�ण झा�े�्या िव�वासाने हा बद� �ां�ाम�े घडवून आण�ा होता.
एकदा �ोक क�ावर तरी िव�वास ठेवाय�ा ि�क�े की �ाचा �भाव जीवना�ा
इतर पै�ंूविही पडाय�ा �ागतो. प�रणामी �ां�ाम�े आमू�ा� बद� घडून येऊ
�कतो या गो�ीवर ते िव�वास ठेवाय�ा �ागतात. बद��े�्या सवयीचें
कायम��पी वागणुकीम�े �पांतर हो�ासाठी ‘िव�वास’ हा मह�ाचा घटक
असतो.

‘‘एका वषा�पूव� मी असे �णा�ो नसतो, आप�्या समजुतीमं�े, �ानाम�े खूप
वेगाने बद� घडून येत आहेत.’’ �ू मे��को िव�ापीठाम�े सं�ोधन करणारे
टोिनगन �णा�े. ‘‘याम�े िव�वास हा मह�ाचा भाग आहे आिण तुमचा देवावरच
िव�वास अस�ा पािहजे असे नाही. प�र��थतीम�े सुधारणा होई� हा िव�वास
जागिव�ाची तुम�ात �मता असाय�ा हवी.’’ 

‘‘तु�ी �सनी �ोकांना जरी चांग�्या सवयी �ाव�्या तरी �ा कारणामुळे
�ांनी सु�वाती�ा �ाय�ा सु�वात के�ी, �ाचे समाधान तर �ांना िमळा�े�े नसते.
�ामुळे कधी ना कधी अखेर �ांचा एक िदवस वाईट जाणारच असतो. �ा वेळी
कोणताही नवीन िदन�म सव� काही ठीक होई� अ�ी भावना �ां�ाम�े िनमा�ण
क� �कत नाही. परंतु दा� न िपतासु�ा ते तणावा�ा तोडं देऊ �कतात हा
�ां�ामधी� िव�वासच मु� फरक घडवून आणणारा असतो.’’



ए.ए.�ा स�ांम�े �सनाधीनांना एक� आणून िव�वास िद�ा जातो. खरेतर
िव�वास हाच �ा 12 ट��ांचा अिवभा� भाग आहे. एखा�ा गो�ीब�� िव�वास
कसा िनमा�ण करायचा याचे, �ांचा �तःवर िव�वास िनमा�ण होईपय�त ए.ए. म�े
�ि��ण िद�े जाते. एक िदवस सव� गो�ी �व��थत होणारच आहेत यावर िव�वास
ठेवाय�ा �ांना ि�कव�े जाते. जोवर �ा व�ु��थतीम�े बद� होत नाहीत तोवर!

‘‘ए.ए. �ा �ा स�ांम�े जम�े�्या ��ी, खो�ीती� सवा�वर एक नजर
टाकतात आिण मना�ी िवचार करतात, जर �ा�ा आयु�ात फरक पड�ा आहे,
तर मा�ा आयु�ातसु�ा याचा उपयोग होऊ �कतो.’’ �सनाधीन ��ीवंर
सं�ोधन करणा� या एका गटाती� व�र� �ा�� �ी एन कॅ�ुटस यांनी हे मत ��
के�े. ‘‘गटाचा, समूहाचा �भाव आिण अनुभवांची देवाण घेवाण यात खरोखरच
काहीतरी ताकद आहे. मनु� एखा�ा दुक�ा प�र��थतीत �तःम�े बद� घडवून
आण�ा�ा �ां�ा �मतेब��, मनोिन�हाब�� सा�ंक असू �कतात. परंतु
समिवचारी गटाम�े िकंवा समूहाम�े �ांचा हा �तःब��चा अिव�वास दूर
हो�ास मदत होते.’’  

ए.ए. �ा स�ातून बाहेर येत असताना, आधी उपयोग न झा�े�्या काय��माचा
�ा�ा आ�ा उपयोग का होऊ �क�ा हे मी जॉन�ा िवचार�े. ‘‘ट� कबरोबर
झा�े�्या �ा अपघातानंतर जे�ा मी पु�ा स�ांना याय�ा सु�वात के�ी, ते�ा
एकदा कोणीतरी खु�ा� उच�ून बाजू�ा ठेव�ा�ा कामाकरता मदतीची िवचारणा
म�ा के�ी. �ाने म�ा िवचार�े, आिण मी हात वर के�ा. �ा कामासाठी फ�
पाचच िमिनटे �ाग�ी, परंतु केवळ �तःसाठी नस�े�े काहीतरी काम करताना
म�ा खरोखरच समाधान वाट�े. म�ा वाटते, �ा छो�ा�ा घटनेमुळे म�ा वेगळी
िद�ा िमळा�ी.’’ 

‘‘अगदी सु�वाती�ा मी गटाबरोबर काम कर�ास तयार न�तो, परंतु मी परत
जे�ा दुस� यांदा आ�ो, ते�ा क�ावर तरी िव�वास ठेव�ाइतकी मा�ा मनाची
तयारी झा�ी होती.’’ 

5

ब�ािनयस�नी डंजी�ा �मुख �ि��क पदाव�न हटवून एक आठवडा
हो�ा�ा आतच, इंिडयानापोि�स येथी� को�्टस् (Colts) संघा�ा मा�काने



�ा�ा फोनवर एक भ�ा मोठा भावना�क संदे� पाठव�ा. को�्टस् संघाम�े
पेटन मॅिनंग हा NFL मधी� सवा�त उ�म �ाट�र बॅक असूनही �ांचं मागी� वष�
खूपच वाईट गे�े होते. �ा संघा�ा मा�का�ा ��रत मदत हवी होती. �ा�ा सतत
येणा� या अपय�ांचा कंटाळा आ�ा होता, तो �णा�ा. ‘‘डंजीने आप�े घर
इंिडयानापोि�स�ा ह�व�े आिण मी को�्टस् संघाचा मु� �ि��क झा�ो.’’ 

डंजीने ता�ाळ �ा�ा जु�ाच �ाथिमक रणनीतीची अंम�बजावणी कराय�ा
सु�वात के�ी. को�्ट��ा िन��मात बद� घडवून आण�े आिण खेळाडंूसाठी
जु�ाच सूचनांचा (Cue) वापर क�न सवयीमं�े बद� घडवून आण�ाचे तं� �ाने
ि�कव�े. खेळा�ा पिह�्याच मोसमाम�े को�्टस् संघ 10 सामने िजंक�ा, 6
हर�ा आिण पुढी� साम�ांसाठी पा� ठर�ा. पुढी� खेळा�ा मोसमात को�्ट�चा
संघ 12 सामने िजंक�ा, 4 हर�ा आिण उपां�पूव� फेरीपय�त पोहोच�ा. डंजीची
�िस�ी वाढ�ी. दे�भराती� वत�मानप�ांमधून आिण दूरद��नवर �ांचे नाव
झळकाय�ा �ाग�े, डंजी �ा चच�म�े जायचा, ते चच� बघाय�ा �ाचे चाहते
िवमानाने येऊ �ाग�े. �ाची दोन मु�े को�्टस् संघा�ा खेळाडंू�ा खो�ीत आिण
मैदानावर सीमारेषांवर िनयिमत िदसाय�ा �ाग�ी. सन 2005 म�े जेमी, �ाचा
मोठा मु�गा �ा�ेय ि��ण संपवून �ोरीडा येथी� महािव�ा�यात दाख� झा�ा. 

परंतु डंजी�ा य�ाचा आ�ेख जरी उंचावत गे�ा तरी पु�ा �ाच �ासदायक
प�र��थतीने हळूहळू डोके वर काढाय�ा सु�वात के�ी. खेळा�ा मोसमात
को�्ट�चा संघ ि��ब� खेळ करत एकामागून एक सामने िजंकत जायचा, परंतु
अंितम साम�ापय�त येताच दबावाखा�ी घुसमटून जायचा. 

‘‘�ावसाियक फुटबॉ��ा खेळाती� य�ात िव�वासाचा फार मोठा वाटा आहे,’’
डंजीने म�ा सांिगत�े. ‘‘संघाती� खेळाडंूचाही िव�वास ठेवायचा �य� चा��ा
होता, परंतु सामना जे�ा मह�ा�ा वळणावर यायचा, ते�ा खेळाडू नेमके
मानिसक दबावाखा�ी यायचे आिण नकळत सुर�े�ा भावनेकडे आिण जु�ा
सवयी�ंा वाटेने जायचे.’’ 

को�्ट��ा संघाने सन 2005�ा मोसमात चौदा सामने िजंक�े आिण दोन
गमाव�े. ही �ांची आ�ापय�तची ऐितहािसक कामिगरी होती. 

आिण ती दुःखद घटना घड�ी... 



ि�समस�ा तीनच िदवस आधी, म�रा�ी टोनी डंजीचा फोन वाज�ा. �ा�ा
प�ीने तो उच��ा आिण एखा�ा खेळाडूचा असे� असे समजून डंजीकडे िद�ा.
फोनव�न एक प�रचा�रका बो�त होती. डंजी�ा मो�ा मु�ा�ा, जेमी�ा
सं�ाकाळी हॉ��ट�म�े, ग�ावर आवळ�्याचा खुणा अस�े�्या ��थतीत
दाख� के�्याचे ितने सांिगत�े. �ा�ा मैि�णी�ा तो �ा�ा �ॅटम�े, ग�ा�ा
प�ा बांध�े�्या आिण �टक�े�्या अव�थेत सापड�ा होता. �थमोपचार
करणा� यांनी �ा�ा तातडीने हॉ��ट�म�े दाख� के�े होते. डॉ�रांनी पण �ा�ा
�ु�ीवर आण�ाचे �य� सु� के�े होते, परंतु �ां�ा �य�ांचा काही उपयोग
झा�ा न�ता. �ाचा मृ�ू झा�ा होता. 

�ा ि�समस�ा िदवसांम�े चच�मधी� एक समुपदे�क �ांना धीर दे�ासाठी
�ां�ाकडे राहाय�ा आ�ा होता. ‘‘आयु� आता पूव��माणे कधीच असणार
नाही.’’ तो समुपदे�क �ांना �णा�ा, ‘‘परंतु आ�ा जेवढं दुःख वाटतं आहे, ते
कायम राहणार नाही.’’ 

या घटनेनंतर काही िदवसांनी डंजी मैदानावर परत�ा. �ा�ा �ाचं मन इतर
क�ात तरी गंुतवणे आ�ंितक गरजेचे होते. �ा�ा प�ीने आिण �ा�ा संघाने
�ा�ा कामाकडे वळ�ासाठी धीर िद�ा. ‘‘�ां�ा �ेमाने आिण पािठं�ाने मी
अगदी भारावून गे�ो,’’ �ाने नंतर ि�िह�े. एक संघ �णून आ�ी अवघड
�संगांम�े नेहमीच एकमेकांवर अव�ंबून रािह�ो होतो पण आ�ा म�ा ख� या
अथा�ने �ांची, कधी न�े तेवढी गरज भासत होती. 

�ा मोसमाती� �ेवटचा सामना �ाचा संघ हर�ा होता. परंतु दुःखद �संग
ओढव�े�ा असताना, �ा प�र��थतीत डंजीना बघून, ‘‘काहीतरी बद��ं होतं.’’ �ा
वेळ�ा एका खेळाडूने म�ा सांिगत�े, ‘‘आमचे �ि��क �ा प�र��थतीतून जात
होते, ते आ�ी बघत होतो. आ�ा�ा �ाची जाणीव होती आिण आ�ा सग�ांनाही
कोण�ातरी �कारे �ांना मदत करायचीच होती.’’ 

एका त�ण मु�ाचा मृ�ू, फुटबॉ�सार�ा खेळावर काही प�रणाम क� �कतो
हा िवचार अगदी भाबडा, साधा िकंवा कदािचत उथळ सु�ा वाटे�. डंजी�ा
बो��ाव�न �ा�ा ��ीने �ाचे कुटंुब �ा�ा सवा�त मह�ाचे होते हे ��ात
यायचे. परंतु जेमी�ा अका�ी मृ�ू�ा पा�व�भूमीवर को�्ट�ी पुढी� मोसमा�ा
तयारी�ा ज�ी सु�वात के�ी, ते�ा काहीतरी बद�ून गे�े अस�्याचे सव�च



खेळाडंूचे �णणे होते. डंजी�ा ि�कवणी�ंमाणे आद�� खेळ कसा के�ा जावा
याबाबत सव� खेळाडू समिप�त भावनेने तयार झा�े. �ांनी िव�वास ठेवाय�ा सु�वात
के�ी होती. 

‘‘मी माझे आधीचे अनेक मोसम, माझा करार, माझा पगार यां�ािवषयीच िवचार
कर�ात घा�व�े होते,’’ �ा का�खंडाती� एका खेळाडूने, �तःचे नाव येऊ न
दे�ा�ा अटीवर म�ा सांिगत�े. ‘‘�ा दुघ�टनेनंतर �ि��कांनी पु�ा येऊन जे�ा
कामा�ा सु�वात के�ी, ते�ा �ांचं दुःख िवसर�ासाठी जे काही करता येई� ते
म�ा करायचे होते. �ामुळे मी आम�ा संघा�ा खेळात अ�र�ः �तः�ा झोकून
िद�े.’’ 

‘‘काही �ोकांना एकमेकांना िम�ा माराय�ा आवडते,’’ दुस� या एका खेळाडूने
म�ा सांिगत�े. ‘‘म�ा मा� तसे करणे आवडत नाही. मी िक�ेक वषा�त मा�ा
मु�ांनापण जवळ घेत�े�े नाही. परंतु �ा �संगानंतर आमचे �ि��क जे�ा परत
आ�े, ते�ा मी आपण होऊन �ां�ाजवळ गे�ो आिण न बो�ता बराच वेळ �ांना
िमठी मार�ी. कारण मी �ां�ाबरोबर अस�्याची जाणीव म�ा �ांना क�न
�ायची होती.’’ 

डंजी�ा मो�ा मु�ा�ा मृ�ूनंतर संघाती� खेळाडंू�ा खेळ�ात बद� झा�े�ा
िदसून आ�ा. डंजी�ा रणनीतीब�� �ां�ा मनाम�े �ढ िव�वास िनमा�ण झा�ा.
सरावादर�ान आिण सन 2006चा मोसम सु� हो�ा�ा जरा आधी�ा काळात
को�्टस् अगदी िह�ररीने आिण नेमकेपणाने फुटबॉ� खेळ�े. 

‘‘ब�तेक फुटबॉ� संघ हे ख� या अथा�ने संघ नसतातच. ते फ� एक� खेळणारे
खेळाडू असतात,’’ �ा काळाती� एका ितस� या खेळाडूने म�ा सांिगत�े. ‘‘परंतु
आम�ाम�े मा� सांिघक भावना िनमा�ण झा�ी. ही गो� आ�चय�चिकत
कर�ासारखीच होती. आमचे �ि��क �णजे िठणगी होतेच, परंतु �ाही पे�ा
आणखी काहीतरी �ां�ाम�े होते. ते मैदानात परत आ�्यानंतर आ�ा�ा
खरोखरच एकमेकांब�� िव�वास िनमा�ण झा�्यासारखे वाटाय�ा �ाग�े. आधी
कधीही न अनुभव�े�े, एकि�त खेळणे आ�ा�ा समज�े अस�्याचे आ�ा�ा वाटू
�ाग�े.’’ 



को�्टस् संघा�ा बाबतीत �ांचा सांिघक िव�वास - डंजी�ा रणनीतीब��
आिण �ां�ा िजंक�ा�ा �मतेब�� - एका दुःखद घटनेतून िनमा�ण होऊ �ाग�ा
होता. परंतु अ�ा �कारचा िव�वास िनमा�ण हो�ामागे ब� याच वेळा काहीतरी कारणे
असतातच. 

सन 1994म�े, हाव�ड� िव�ापीठाने �ा ��ीनंी आप�ी आयु�े अगदी
आमू�ा� बद��ी होती, अ�ा ��ीचंा अ�ास के�ा. �ा अ�ासातून
सं�ोधकांना असे आढळून आ�े, की काही जणांनी घट�ोट, जीवघेणा आजार
इ�ादीसार�ा �ां�ा आयु�ाती� वैय��क �ोकांितकेनंतर �ां�ा सवयीमं�े
पूण�पणे बद� के�े होते. तर इतरांनी, �ांचे िम�, संबंिधत यांना भयंकर
प�र��थतीतून जात असताना बघून - �ा�माणे डंजी�ा खेळाडंूनी �ा�ा कठीण
प�र��थतीतून जाताना पािह�े होते - �तःम�े बद� घडवून आण�े होते. 

�ाच�माणे अनेक वेळा �ोकांम�े, कोणतीही दुघ�टना, �ोकांितका इ�ादी न
घडता सु�ा आमू�ा� बद� घडून आ�े होते. उ�ट ते कोण�ातरी सामािजक
गटाचा िह�ा, भाग झा�्याने �ां�ात बद� घडून येणे सोपे झा�े. एक मिह�ा
�णा�ी, ‘‘ती मानस�ा�ा�ा वगा�त दाख� झा�्याने आिण एका चांग�्या
समूहाचा िह�ा झा�्यामुळे ित�ा आयु�ात बद� घडून आ�ा.’’ ‘‘मा�ासाठी तर
अि�बाबाची गुहाच उघड�ी गे�ी.’’ �ा मिह�ेने सं�ोधकांना सांिगत�े. ‘‘म�ा
माझी स�ः��थती सहन होईना�ी झा�ी होती, मा�ात अंतबा�� बद� घडून आ�ा
होता.’’ दुसरा एक जण �णा�ा, �ा�ा नवीन िम� िमळा�े, �ां�ात �ा�ा
समाजि�यता अनुभवाय�ा िमळा�ी. ‘‘जे�ा मी मा�ा �ाजाळूपणावर मात
करायचा �य� करतो, ते�ा म�ा वाटते तो खरा मी नसतो, ते�ा मी दुसराच
कोणीतरी बनतो,’’ तो �णा�ा. परंतु नवीन गटात तसा �य� करताना, तसा सराव
करताना म�ा �ाती� नाटकीपणा नाहीसा झा�्यासारखे वाट�े. तो �ाजाळू नाहीये
असा िव�वास �ा�ाम�े िनमा�ण होतो आिण हळूहळू �ाचा �ाजाळूपणा नाहीसा
होतो. जे�ा �ोक अ�ा गटांम�े जाय�ा सु�वात करतात, िजथे �ांना बद� घडून
ये�ाची ��ता िदसते. ितथे बद� घडून ये�ाची ��ता आणखी वाढते. अनेक
जण, जे आप�्या आयु�ा�ा पूण�पणे क�ाटणी दे�ात य��ी झा�े, �ां�ासाठी
कोणताही अनथ� घड�ा न�ता िकंवा संकटाचा �संग उ�व�ा न�ता. �ां�ाकडे
फ� काही असे गट होते. कधी कधी तर एकच ��ी, �ांनी बद� �� आहे हा
िव�वास िनमा�ण हो�ात मदत के�ी. एका मिह�ेने सं�ोधकां�ा गटा�ा सांिगत�े,



की ��तागृहे साफ कर�ात पूण� एक िदवस घा�व�्यानंतर आिण बरेच
आठवडे, ित�ा ��ता सहकम�चा� यांबरोबर ितने नव� या�ा सोडावे का, याब��
चचा� के�्यानंतर ितचे पूण� आयु�च बद�ून गे�े. 

‘‘इतर माणसांम�े बद� घडून येतात.’’ टॉड िहदरटन या मनोवै�ािनकाने म�ा
सांिगत�े, ‘‘जे�ा �ां�ा डो�ात बद�ामुळे आ�िव�वासाचे उमट�े�े �ितिबंब
िदसते, ते�ा आप�ा िव�वास बसतो.’’ 

िव�वास िनमा�ण हो�ा�ा �ि�येब�� अ�ाप खूपच कमी मािहती उप��
आहे. मानस�ा�ा�ा वगा�ती� एखादा गट एखा�ा मिह�ेचे संपूण� मतप�रवत�न
कसे क� �कतो िकंवा �ि��का�ा त�ण मु�ा�ा मृ�ूनंतर डंजी�ा संघात
संघभावना क�ी तयार झा�ी, याब�� न�ी आिण नेमके सांगता येणार नाही.
अनेक जण �ां�ा वैवािहक जीवनाती� अडचणीबं�� जवळ�ा िम�ां�ी बो�ून,
मन मोकळे करतात. परंतु �ां�ा जोडीदारा�ा कधी सोडत नाहीत. अनेक संघ,
�ा�ा �ि��का�ा, �ा�ा आयु�ाती� अडचणीनंा तोडं देताना बघतात परंतु
तरीही एक� येत नाहीत. 

मा� एक गो� न�ी मािहती झा�ी आहे, की सवयी कायम�ा बद��्या
जा�ासाठी �थम �ोकांनी �ा बद�णे �� आहे यावर िव�वास ठेव�ाची गरज
आहे. ए.ए. सं�थे�ा मो�ा �माणावर य� िमळवून देणारी हीच ती �ि�या आहे.
जे�ा एकमेकांना बद��ासाठी माणसे एक� येतात, ते�ा �ा गटा�ा सांिघक
��ीतून िव�वास कसा िनमा�ण करायचा, हे समजते. िव�वास ही गो� समाजात,
समुदायात अिधक सोपी होते. 

जेमी�ा मृ�ूनंतर 10 मिह�ांनी सन 2006चा फुटबॉ� मोसम सु� झा�ा.
को�्ट�ी अगदी िबनतोड खेळ करत पिह�े नऊ सामने िजंक�े. तो मोसम एकूण
12 सामने िजंकत आिण 4 साम�ांम�े हार प�रत, संप�ा. �ांनी �ांची पिह�ी
पा�ता फेरी िजंक�ी आिण बा�्टीमोर रे��ना हरवत िवभागीय नामांकन
िमळव�े. �ा वेळी ते कॉ�र� िवजेतेपदा�ा अंितम फेरीपासून एक पाऊ� मागे
होते. या उपां� फेरी�ा साम�ाने डंजी�ा आजपय�त आठ वेळा ��कावणी िद�ी
होती. 



�ू इं��ंड पेट� ीएटस् िव��चा तो सामना 21 जानेवारी 2007 रोजी खेळ�ा गे�ा.
याच संघाने, को�्ट�चे अंितम फेरीचे �� या आधी दोन वेळा पूण� होऊ िद�े
न�ते. 

को�्ट�ी सु�वात तर मोठी दमदार के�ी, परंतु वेळ िन�ा संपाय�ा आतच
�ांनी चुका कराय�ा सु�वात के�ी. खेळाडंूना चुक�ाची भीती वाटत होती िकंवा
कधी एकदा हा अडथळा ओ�ांडून अंितम फेरी गाठतो, याची घाई झा�ी होती, परंतु
�ामुळे खेळावरचे �ांचे �� िवचि�त झा�े होते. ते �ां�ा सवयीवंर अव�ंबून
राह�ाचे सोडून अती िवचार कराय�ा �ाग�े. यामुळे पारडे िफराय�ा �ाग�े. पेटन
मॅिनंगने फेक�े�ा एक च�डू अडव�ा गे�ा आिण अगदी गो� रेषेपय�त आण�ा गे�ा.
�ां�ा िवरोधी संघाने 21-3 अ�ी आघाडी घेत�ी. NFL �ा इितहासाम�े
कोण�ाही संघाने कॉ�र� िवजेतेपदा�ा साम�ांम�े इतकी तफावत भ�न
काढ�ी न�ती. डंजीचा संघ पु�ा एकदा हर�ा�ा ��थतीत आ�ा होता. 

मध�्या वेळेत संघाती� खेळाडू �ां�ा खो�ीत जम�े आिण डंजीने �ा
सग�ांना एक� बो�ाव�े. मैदानाती� �े�कां�ा गडबड-गोधंळाचा आवाज
खो�ी�ा बंद दरवाजातून आत येत होता. परंतु आतमधी� ��ेक जण �ांत होता.
डंजीने संघाती� खेळाडंूवर एक नजर टाक�ी. 

�ांना िव�वास ठेव�ाची फार गरज होती. 

‘‘आपण अ�ाच प�र��थतीत याच संघािव�� सन 2003म�े सापड�ो होतो,’’
डंजीने �ांना आठवण क�न िद�ी. �ा वेळे�ा खेळताना य� अगदी �ां�ा
आवा�ात आ�े�े होते... अगदी आवा�ात... ‘‘च�ा तुम�ा त�वारी काढून तयार
राहा, या खेपे�ा आपणच िजंकणार आहोत. आजचा सामना आप�ाच आहे. आजची
वेळ पण आप�ी आहे.’’ 

िव�ांतीची वेळ संप�्यानंतर मैदानात परत�्यावर को�्ट�ी आधी�ा
साम�ांम�े �ाने जसा खेळ के�ा होता, तसे खेळाय�ा सु�वात के�ी. �ांनी
�ां�ा िमळणा� या सूचनांवर आिण सवयीवंर सगळे �� क� ि�त के�े. गे�ी पाच वष�
सराव के�्यामुळे �ां�ा खेळीत जो सराईतपणा, सहजपणा आ�े�ा होता, �ा
खेळाय�ा, रचाय�ा सु�वात के�ी. सु�वातीची धडकच �ांनी चौदा खेळाडंूना
��कावणी देत 76 याड� �ांब गो�रेषेपय�त मार�ी आिण गुण िमळव�े. �ानंतर



दुस� यांदा च�डूचा ताबा िमळा�्यानंतर तीनच िमिनटांनी पु�ा धडक मा�न �ांनी
गुणांची कमाई के�ी. 

खेळा�ा पु�ा सु�वात होऊन 15 िमिनटे होत आ�े�ी असताना दो�ी संघां�ा
गुणांम�े बरोबरी झा�ी. डंजी�ा को�्ट�े गुणांची बरोबरी साध�ी, परंतु ते
गुणसं�ेत पुढे जाऊ �क�े नाहीत. सामना संपाय�ा 3 िमिनटे 49 सेकंद बाकी
असताना पेट� ीओट�ी आणखी गुण िमळव�े आिण डंजीचा संघ तीन गुणांनी 34-31
असा मागे पड�ा. को�्ट�डे पु�ा च�डूचा ताबा आ�ा आिण �ांनी जीव तोडून
धावाय�ा सु�वात के�ी. एकोणीस सेकंदांम�े �ांनी 70 याड� अंतर कापून गो� रेषा
ओ�ांड�ी आिण �थमच को�्ट�ा 38-34 अ�ी आघाडी िमळा�ी. आता सामना
संपाय�ा फ� साठ सेकंद उर�े�े होते. डंजी�ा खेळाडंूना पेट� ीओटस् संघा�ा गुण
िमळव�ापासून रोखता आ�े तर को�्ट�चा िवजय िन��चत होता. 

परंतु फुटबॉ� म�े साठ सेकंद हा अनंत काळ आहे. पेट� ीओट�ा टॉम �ॅडी याने
तर �ाहीपे�ा कमी वेळात गो� रेषा पार क�न गुण िमळव�्याची उदाहरणे होती
आिण तसेच झा�े. खेळ सु� होऊन काही सेकंदच झा�े�े असताना �ॅडीने �ाचा
संघ मैदानावर िन�ा अंतरावर आण�ा होता. खेळा�ा फ� सतरा सेकंद उर�े�े
असताना पेट� ीओट�े �ेवटची मुसंडी मार�ी आिण ते गुण िमळव�ा�ा ��थतीत
आ�े होते. पु�ा एकदा डंजी�ा संघा�ा ध�ा देऊन �ांचे अंितम फेरीचे ��
उधळून �ाव�ा�ा बेतात होते.  

पेट� ीओटचे खेळाडू जसे ��मेज रेषेपय�त पोहोच�े, तसे को�्ट��ा बचाव
फळीने पिव�ा घेत आपाप�्या जागा धर�्या. म��न जॅ�न, को�्ट�चा कॉन�रबॅक
खेळाडू �ा रेषेपासून 10 याडा�वर मागे उभा होता. �ाने �ा�ा सूचनांचे िनरी�ण
के�े. पेट� ीओट�ा खेळाडंूमधी� अंतरे, �ांची मागे पळ�ाची तयारी वगैरे. या दो�ी
��थतीवं�न �ा�ा च�डू कोठे फेक�ा जा�ाची ��ता आहे याचा अंदाज आ�ा.
पेट� ीओट�ा टॉम �ॅडीने च�डू घेत�ा आिण तो फेक�ासाठी खा�ी वाक�ा. जॅ�न
आधीच धावाय�ा �ाग�ा होता. �ॅडीने हात उंचावून जीव खाऊन च�डू फेक�ा. �ाचे
अपेि�त �� होते, बावीस याडा�वर उभा अस�े�ा पेट� ीओटचा च�डू झे��ा�ा
तयारीत अस�े�ा खेळाडू! �ा दोघां�ा दर�ानचे मैदानाती� अंतर मोकळे होते.
च�डू घे�ा�ा तयारीत अस�े�्या खेळाडूने जर च�डू पकड�ा, तर �ा�ा तो
�ेवट�ा गो�रेषेपय�त धावत जाऊन गुण िमळवणे सहज �� होते. फुटबॉ� अजून



हवेतच होता. को�्ट�चा �ाट�रबॅक जॅ�न याने �ा�ा सवयी�माणे आधीच ितरके
धावाय�ा सु�वात के�ी होती. �ाने च�डू घे�ा�ा तयारीत अस�े�्या खेळाडू�ा
बरोबर उजवीकडून च�डू पोहोच�ा�ा �णीच पुढे होत हवेतच च�डू पकड�ा. मग
काही पाव�े पुढे धावत जाऊन, च�डू�ा छाती�ी ध�न �ाने मैदानावर �ोळण
घेत�ी. हे सगळे केवळ पाच सेकंदांपे�ाही कमी वेळात घड�े होते. आता सामना
संप�ा होता, डंजी आिण को�्टस् िवजयी झा�े होते. 

दोन आठव�ांनंतर �ांनी अंितम फेरी पण िजंक�ी. �ा वष� अखेर को�्टस् का
व कसे िजंक�े, याचे िव��ेषण करता येणारी, डझनावारी कारणे देता ये�ासारखी
आहेत. कदािचत �ांना नि�बाची साथ होती, कदािचत ती �ांची वेळ होती. परंतु
डंजी�ा खेळाडंू�ा �ण�ा�माणे आपण िजंकणारच हा �ां�ाती� आ�िव�वास
हे मह�ाचे कारण होते. �ा िव�वासामुळेच अगदी कठीण तणावपूण� प�र��थतीतही
ते �ां�ा सवयीनंा - �ांनी जो िन��माचा सराव के�ा होता व जे काही ि�क�े
होते - ते पकडून ठेवू �क�े, �रणात ठेवू �क�े. 

‘‘आम�ा ने�ासाठी, �ि��कासाठी हे िवजेतेपद िमळव�्याचा आ�ा�ा
अिभमान आहे, आनंद आहे.’’ नंतर हातांमधी� �ोबंाड� ट� ॉफी उंचावून पेटन
मॅिनंगने तेथे जम�े�्या �ोकांना सांिगत�े. 

डंजी �ा�ा प�ीकडे वळून �णा�ा, ‘‘आपण िजंक�ो.’’

---

सवयी क�ा बद�तात? 

दुद�वाने यासाठी सवा�ना समान �ागू पडती� अ�ा �कारचे िनयम िकंवा ट�े
नाहीत. आप�्या�ा एक माहीत आहे, की सवय पूण�पणे न� करता येत नाही,
नाही�ी करता येत नाही. �ाऐवजी ित�ा बद�ावे �ागते. आप�्या�ा हेही माहीत
आहे, की जर सवय बद�ाचा सुवण� िनयम वापर�ा तर सवयी ब� याच अं�ी बद�ता
येणे सहजपणे �� होते. आपण जर तीच सूचना आिण तेच ब�ीस ठेव�े तर
�ाम�े नवीन िन��म टाकता येतो. 



परंतु तेवढेच पुरेसे नाही. कारण बद��े�ी सवय िटकून राह�ासाठी बद� ��
आहे, यावर �थम �ोकांचा �ढ िव�वास हवा आिण बरेच वेळा हा िव�वास गटा�ा,
समूहा�ा मदतीने िनमा�ण हो�ास मदत होते. 

तु�ा�ा जर धू�पान सोडायचे असे� तर �थम िसगारेटची त�्�फ, ओढीचे
समाधान क� �कणा� या वेगवेग�ा िन��मांचा िवचार करावा �ागे�. �ानंतर
काही �ोक, जसे पूव� धू�पान करणारे िकंवा ‘तु�ी िनकोटीनपासुन दूर रा�
�कता,’ असा तुम�ाम�े िव�वास िनमा�ण करणारे �ोक यांचा एखादा गट तु�ा�ा
�ोधावा �ागे�/तयार करावा �ागे�. �ा वेळी तुमचा िनधा�र डळमळीत होई�, �ा
वेळी तु�ा�ा अ�ा गटाची मदत �ावी �ागे�. 

तु�ा�ा जर वजन कमी करायचे असे� तर �थम तु�ी तुम�ा जागेव�न
खा�ासाठी उठून का जाता, हे समजून �ावे �ागे�. तुम�ा सवयीचंा तु�ा�ा
अ�ास करावा �ागे�. �ानंतर तुम�ाबरोबर सहज फेरफटका मार�ासाठी येऊ
�कणारा, कँटीनम�े जा�ाऐवजी �ा�ा, तुम�ा जागेवरच ग�ाट�ा क�
�कणारा, वजन कमी कर�ाचे �ेय ठेवणा� यांचा समिवचारी गट, िकंवा बटा�ाचे
वेफस� िवकणा� याऐवजी सफरचंद िवकणारा संघ �ोधावा �ागे�. 

येथे पुरावा अगदी �� आहे. तु�ा�ा जर सवय बद�ायची असे� तर पया�यी
िन��म �ोधावाच �ागे�. जे�ा तु�ी एखा�ा समिवचारी, समान �ेय
असणा� यां�ा गटाम�े सामी� होता, ते�ा य��ी हो�ाची ��ता िक�ेक पटीने
वाढते. िव�वास ही गो� अ�ंत मह�ाची आहे आिण तो सामुदाियक अनुभवातून
वाढतो. मग तुमचा समुदाय अगदी दोघांपुरताच मया�िदत अस�ा तरी! आप�्या�ा
माहीत आहे, की बद� घडू �कतो. �सनाधीन दा� िपणे सोडू �कतात. धू�पान
करणारे िसगारेट सोडू �कतात. सतत पराजयाचा अनुभव घेणारे िवजेते बनू
�कतात. तु�ी नखं खाणे थांबवू �कता, िकंवा कामा�ा िठकाणी खाणे थांबवू
�कता. मु�ांवर ओरडणे, रा�ी जागरण करणे, छो�ा छो�ा गो�ीचंी िचंता करणे
वगैरे सव� काही थांबवू �कता. जसे �ा��ां�ा ��ात आ�े आहे, सवयीवंर
िनयं�ण ठेव�ाने फ� ��ी�ंा आयु�ाम�ेच बद� घडून येतात असे नाही, तर
�ापारी सं�था, संघटना, कंप�ा आिण समाजांम�े पण हे घडू �कते. कसे ते
आपण पुढी� �करणांम�े बघणार आहोत.



1 सवय आिण �सन यांना िवभागणारी सीमारेषा ओळखणे अनेकदा अवघड असते.
उदा. �सना�ा “American Society of addiction Medicine” यांनी के�े�्या
�ा�ेनुसार ‘‘�सन हा ब�ीस, �ेरणा, �ृती आिण त�ंबंधी सिक� ट�ी संबंिधत
म�दूचा जुनाट आजार आहे... वागणुकीवरी� िनयं�ण, त�्�फ होणे, एखा�ा गो�ी�ा
टाळ�ाती� असमथ�ता, नातेसंबंधाती� दुरावा, िबघाड ही सगळी �सनाधीनतेची
��णे आहेत.’’ काही सं�ोधकां�ा मते, या �ा�े�माणे, एका आठव�ा�ा
कोकेनवर प�ास डॉ�स� खच� करणे हे वाईट आहे. परंतु एका आठव�ात कॉफीवर
प�ास डॉ�स� खच� करणे चा��ासारखे आहे. असे का? हे मा� सांगणे अवघड
आहे. एखा�ा�ा दररोज दुपारी कॉफीची त�्�फ होत असे� आिण तो �ासाठी
पाच डॉ�स� खच� करत असे� तर �ाचे हे वागणे, वागणुकीवरी� िनयं�णाती�
�ुटीच �णावी �ागे�. एखा�ा�ा जर �ा�ा मु�ांबरोबर ना�ा घे�ासाठी धावत
जावेसे वाट�े तर �ा�ा �ायामाचे �सन आहे, असे �णता येई� का? अनेक
सं�ोधक मा� करतात, की �सन िकंवा �सनाधीनता हा एक खूप गंुतागंुतीचा
िवषय आहे. ि�वाय तो अजूनही फारसा चांग�ा समज�े�ा नाही. आपण अनेक
�कार�ा वागणुकीचंा �ा�ा�ी संबंध जोडतो परंतु अनेक वेळा तो सवयीचंा
प�रणाम असतो. अम�ी पदाथ�, िसगारेटस्, दा� यासारखे पदाथ� �ारी�रक
अव�ंिब� िनमा�ण क� �कतात. परंतु ही �ारी�रक त�्�फ, �ा पदाथा�चा वापर
थांबव�ा तर ितत�ाच ज�द गतीने मागे पडते. उदा. जोपय�त िनकोटीनचे �सन
रासायिनक पदाथ� धू�पान करणा� या�ा र�ाम�े राहते तेवढा काळच ते िटकते.
�ेवटची िसगारेट ओढ�्यापासून �ंभर तासांपय�त ती �ारी�रक त�्�फ राहते. मा�
�ानंतर होणारी िनकोटीनची त�्�फ, आप�्या सवयीचंा भाग असते. िसगारेट
सोडून एका मिह�ानंतर सकाळ�ा ना��ानंतर िसगारेटची होणारी आठवण िकंवा
त�्�फ ही आप�्या �ारी�रक गरजेतून आ�े�ी नसते तर अनेक सकाळी,
अनुभव�े�्या �ा िनकोटीन�ा सुखद आठवणीतूंन �ाग�े�ी असते. 

आप�्या�ा �सने वाटतात, अ�ा वागणुकीमंागे जी सवय आहे, ित�ात
सुधारणा क�न, आपण �ात बद� घडवून आणू �कतो. असे अनेक
अ�ासांव�न िदसून आ�े आहे आिण तो उपचार प�तीचंा एक अ�ंत मह�ाचा
भाग ठर�ाय. (परंतु हे पण ��ात घेत�े पािहजे, की काही अम�ी रासायिनक
पदाथा�चे (ओिपअट्स) �दीघ� काळापय�त �सन �ाग�ाची ��ता असते. काही
अ�ासांव�न िदसून आ�े, की काही थो�ा �ोकां�ा गटांचा, सवयीमंधी�



कोण�ाही �कार�ा बद�ानंतरही �सन �ाग�े�े रासायिनक पदाथ� घे�ाकडे
क� असतो. परंतु अ�ा �कारची रसायने आिण �ांना आहारी गे�े�े �सनी �ोक
यांची सं�ा फारच कमी असते. जर �ांची तु�ना  दा� िकंवा इतर अम�ी
पदाथा��ा �सनी �ोकां�ी के�ी, जे मदती�ा �ोधात असतात.)

2 एक मह�ाची गो� येथे ��ात घेत�ी पािहजे, की सवय बद�ाची �ि�या ही
सहजपणे सांग�ासारखी आहे, समजावून दे�ासारखी आहे. परंतु �ाचा अथ� असा
नाही, की ती आचरणाम�े आणणे सहज �� आहे िकंवा सोपे आहे. धू�पानाची
सवय, दा�ची �सनाधीनता, अती खा�ाची सवय िकंवा सवयीचा भाग झा�े�्या
इतर अनेक गो�ी कठोर �य�ांि�वाय बद�ता येती� असा िन�ष� काढणे हे
उथळपणाचे ठरे�. �ामािणक आिण ख� या बद�ासाठी क�ाची आिण
वागणुकीमागी� त�फेब��ची जाग�कता िनमा�ण  हो�ाची खरी गरज आहे.
कोणतीही सवय बद��ासाठी िनधा�राची गरज असते. केवळ सवयीची साखळी
��ात आ�ी �णून कोणी धू�पानाची सवय सोडणार नाही. 

तरीपण सवयीचे तं� समजून घेत�्याने आिण �ातून िमळा�े�्या �ानाने नवीन
वागणुकीचे तं� आ�सात करणे सोपे जाते. �सनाधीनते�ी िकंवा �हानी
करणा� या वागणुकी�ंी झगडणा� या कोणा�ाही अनेक बाजंूनी मदत िमळू �कते,
�ाचा ते फायदा क�न घेऊ �कतात. उदा. �ि�ि�त उपचार करणारे डॉ�स�,
सामािजक काय�कत� आिण चच�मधी� सेवक वगैरे. अगदी �ा �ा �े�ाती�
�ावसाियक सु�ा मा� करतात, की ब�तेक म�पी, धू�पान करणारे, आिण
वागणुकीसंबंधी सम�ा असणारे अनेकदा औपचा�रक उपचार न होता �तःच �ा
सवयीतून मु� होतात. ब�तेक वेळा असा बद� घडून ये�ाचे कारण �णजे �ोक
�ां�ा वागणुकी�ा चा�ना देणा� या सूचना, त�्�फ/इ�ा आिण बि�से यांचे
िनरी�ण करतात. �ानंतर �हानी पोहोचणा� या िन��मा�ा िठकाणी अिधक
स�� पया�यी िन��म िनवडतात. हे �ां�ाकडून अजाणतेपणे होते. सवयीनंा
चा�ना देणा� या सूचना, त�्�फ/इ�ा समजून घे�ाने सवयी एकदम नाही�ा
होणार नाहीत, परंतु ही गो� तु�ा�ा नवीन सवय �ोध�ासाठी मा� न�ीच
माग�द��क ठरे�.
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अ�ाव�यक सवयी िकंवा ओ िन�चा पोवाडा

कोण�ा सवयी सवा�त मह�ा�ा आहेत?

1

सन 1987मधी� ऑ�ोबर मिह�ा�ा एका वादळी िदव�ी वॉ��� ीट वरी�
मह�ा�ा गंुतवणूकदारांचा आिण �ॉक िव��ेषकांचा एक मोठा गट उ��ू अ�ा
मॅनहॅटन हॉटे�म�े जम�ा होता. तेथे ते ‘अ�्कोआ’ या ॲ�्युिमिनअम कंपनी�ा
नवीन �मुख काय�कारी अिधका� याची भेट घे�ासाठी जम�े होते. या कंपनीने गे�ी
जवळजवळ �ंभर वष�, चॉक�ेट्स�ा, अ�पदाथा��ा वे�नासाठी वापर�ात
येणा� या ॲ�्युिमिनयम�ा पातळ िफ�्मपासून ते कोकाको�ाचे ॲ�्युिमिनयमचे
छोटे डबे तयार कर�ासाठी �ागणा� या जाड प�ांचे उ�ादन के�े होते. तसेच
उप�हा�ा िनरिनरा�ा भागांना जोडणा� या नटबो�्टस् पय�त�ा व�ंूचेही उ�ादन
�ांनी के�े होते.  

अ�्कोआ कंपनी�ा सं�थापकाने जवळजवळ �ंभर वषा�पूव� �े�्िटंग �ि�येचा
�ोध �ाव�ा होता. ते�ापासून ती कंपनी ॲ�्युिमिनअम धातू�ा उ�ादनाती�
अ�ेसर कंपनी �णून ओळख�ी जात होती. तेथे जम�े�्यांपैकी अनेक जणांनी
अ�्कोआ कंपनी�ा �ेअस�म�े को�वधी �पये गंुतव�े होते आिण �ाचा उ�म
परतावाही िमळवत होते. परंतु गे�्या एक दोन वषा�म�े गंुतवणूकदारां�ा
कुरकुरी�ा सु�वात झा�ी होती. अ�्कोआ�ा �व�थापनाकडून, नवीन
उ�ादनांसाठी कर�ात येणा� या िव�ारीकरणा�ा भरात, एकामागून एक चुकीची
पाव�े उच��ी गे�ी होती. प�रणामी �ां�ा �ध�कांनी, �ांची काही िग� हाइके
आिण न�ाचा मोठा भाग पळव�ा होता. 

�णून जे�ा अ�्कोआ�ा �व�थापकीय मंडळाने नवीन नेतृ�ाचा, �मुख
काय�कारी अिधका� याचा �ोध घे�ाचा िनण�य जाहीर के�ा, ते�ा गंुतवणूकदारांनी



सुटकेचा िनः�वास सोड�ा होता. परंतु जे�ा �ांना नवीन �मुख काय�कारी
अिधका� याची िनवड समज�ी, ते�ा �ा िनः�वासाचे �गेचच काळजीत �पांतर
झा�े. नवीन �मुख काय�कारी अिधकारी पॉ� ओ िन� याने पूव� सरकारी खा�ात
अिधकारी �णून काम के�े होते. वॉ��� ीटवरी� अनेकांनी �ाचे नावही ऐक�े�े
न�ते. मा� जे�ा अ�्कोआने मॅनहॅटन हॉटे�मधी� या भेटीची घोषणा के�ी, ते�ा
��ेक �मुख गंुतवणूकदाराने आमं�ण मागून घेत�े. 

दुपारी बारा वाजाय�ा काही िमिनटेच बाकी असताना ओ िन� �ेजवर �थानाप�
झा�ा. �ाचे वय ए�ाव� वषा�चे होते, �रीरय�ी सडपातळ होती. �ाने कर�ा
रंगाचा रेषांचा सुट आिण �ा� रंगाचा टाय घात�ा होता. �ाचे केस पूण� पांढरे झा�े
होते. �ा�ा चा��ा-बो��ात ��री पे�ाती� ��ीचा ताठपणा जाणवत
होता. तो भराभर पाय� या चढून �ासपीठावर आ�ा आिण �ाने तेथे जम�े�्यांकडे
बघून ��त के�े. �ा�ा ���म�ातून आ�िव�वास आिण कणखरपणा पुरेपूर
�तीत होत होता. अगदी एखा�ा �मुख काय�कारी अिधका� या�माणे. �ानंतर �ाने
बो�ाय�ा सु�वात के�ी...

‘‘म�ा तुम�ा�ी कामगारां�ा सुर�ेसंबंधी बो�ायचे आहे,’’ �ाने सु�वात के�ी.
‘‘दरवष� मो�ा �माणावर अ�्कोआचे कामगार गंभीररी�ा जखमी होतात आिण
�ांचे कामाचे िदवस वाया जातात. सव�साधारण अमे�रकन औ�ोिगक जगताती�
कामगार सुर�े�ा तु�नेत, आम�ा उ�ोगाची �ा बाबतीची कामिगरी खूपच
चांग�ी आहे. आम�ा कामगारांचा 1500 अं� तापमाना�ा धातंू�ी रोजचा संबंध
येतो. तसेच अवयवांचा �चकाच तोडून काढती� अ�ा अज� आिण अवजड
यं�ावर �ांना काम करावे �ागते. या गो�ीचंा िवचार के�ा तर ती गो� अिधकच
�कषा�ने जाणवते. परंतु तेवढेच पुरेसे नाही. म�ा अ�्कोआ�ा अमे�रकेती� सवा�त
सुरि�त कंपनी बनवायचे आहे. �ू� दुखापतीचे हे �ेय गाठणे हे माझे उि��
आहे.’’ 

तेथे जम�े�े सव�जण चांग�ेच गोधंळून गे�े. अ�ा �कार�ा सभांमधी�
कामकाजाची सव�साधारणपणे एक प�त पडून गे�ी होती. नवीन �मुख काय�कारी
अिधकारी �थम �तःची ओळख क�न देतो, नंतर �तः�ा फिजतीचा एखादा
िक�ा सांगून सग�ांना हसवतो. �णजे हावड� िबजनेस �ु�म�े असताना तो
वगा�म�े कसा झोपायचा वगैरे. नंतर अनाव�यक खचा�वर िनयं�ण आणून नफा



वाढव�ाचे आ�वासन देतो, �ानंतर कर �णा�ी आिण �चि�त कायदे, िनयम,
िनयं�णे इ�ादीमुळे �वसाय कर�ावर येणा� या मया�दा वगैरे बाबत सांगायचा.
कधीकधी कौटंुिबक �ाया�याती�, विक�ाबरोबरच �तःचा एखादा भावना�क
अनुभव सांगून �ाचे िव��ेषण करत असे. आिण �ेवटी �व�थापन �ा�ाती�
ठरावीक ���योगांचा मारा करत. उदा. सम�य साधणे, यो� �माणात कु��
कम�चारी ठेवणे, �ित�ध� कंप�ांबरोबर सहकाय� िनमा�ण करत काम करणे, वगैरे.
अ�ा �कारे भाषणाचा �ेवट आिण �ानंतर सव�जण भांडव��ाही�ा
सुरि�ततेब�� िन��चंत होत सभेचा �ेवट होत असे. 

मा� ओ िन� न�ा-फाय�ाब�� काहीच बो��ा न�ता. �ाने िविवध कर आिण
कर प�तीचंा उ�्�ेखही के�ा न�ता. यो� संबंध ��थािपत क�न पर�र
फाय�ा�ा �ावसाियक �ूहरचनेचा पण �ाने काही उ�्�ेख के�ा न�ता. तेथे
जम�े�्या गंुतवणूकदारांना फ� कामगारां�ा सुरि�ततेब��च ऐकाय�ा िमळा�े
होते. ओ िन�ची मानिसकता काटेकोर िनयमांनुसार चा��ाची िकंवा �ापे�ाही
भयंकर �णजे �ोक�ाहीवादी असावी असे भासत होते. हे काहीसे भीतीदायक िच�
होते. 

‘‘पुढे काही सांग�ाआधी,’’ ओ िन� �णा�ा, ‘‘या हॉ��ा अस�े�्या
आप�ा�ीन बाहेर जा�ा�ा मागार्� िवषयी म�ा तु�ा�ा सांगायचे आहे.’’ �ाने
हॉ��ा मागी� बाजू�ा हात दाखव�ा. ‘‘�ा बाजू�ा काही दरवाजे आहेत. समजा
आग �ाग�ी िकंवा इतर काही आणीबाणीची ��थती उ�व�ी तर तु�ा�ा �ांतपणे
मागी� बाजू�ा दरवाजाने बाहेर पडून िजना उत�न, मािग�केतून चा�त
इमारती�ा बाहेर पडायचे आहे.’’ 

संपूण� �ांतता! खा�ी र�ावर अस�े�्या रहदारीचाच काय तो दबका आवाज
�खड�ांमधून आत येत होता. सुर�ा? आप�ा�ीन बाहेर पड�ाचा माग�? काय
चे�ा चा��ी होती ही? पण तेथे जम�े�्यांपैकी एका�ा क�्पना होती, की ओ िन�
साठ�ा द�काम�े वॉि�ं�टन डी.सी. येथे होता. ‘या �ा�ाने अम�ी पदाथा�चे खूप
सेवन के�े असावे,’ �ा�ा मनात एक िवचार आ�ा. अखेर कोणीतरी हात वर के�ा
आिण अवका� िवभागाती� सु�ा भागां�ा एकूण ि��्�क सा�ाब�� िवचारणा
के�ी, तर दुस� याने कंपनी�ा कॅिपट� रे�ोब�� िवचारणा के�ी. 



‘‘मी सांिगत�े�े तु�ी ऐक�ेच नाही असे म�ा वाटते,’’ ओ िन� �णा�ा.
‘‘तु�ा�ा जर अ�्कोआची ��थती जाणून �ायची असे� तर तु�ी आम�ा
उ�ोगा�ा सुर�ा��थतीची आकडेवारी आधी समजून घेत�ी पािहजे. आ�ा�ा जर
आम�ा उ�ोगाती� अपघातांचे �माण कमी करायचे असे� तर ते केवळ बो�ून
िकंवा �ा��क �ो�ाहन देऊन होणार नाही. तसेच तु�ी इतर �मुख काय�कारी
अिधका� यां�ा तोडूंन िनरथ�क काहीतरी ऐकता तसे ऐकूनही होणार नाही. मा�
अपघाताचे �माण खा�ी येई�, कारण आम�ा कंपनीती� कामगारांनी एका
मह�ा�ा योजनेचा िह�ा बनायचे कबू� के�े आहे. �ांनी सव��मतेची सवय
िनमा�ण कर�ाचा िनधा�र के�ा आहे. आ�ी आम�ा संपूण� आ�थापनाम�े आम�ा
सवयी बद��ात �गती करत आहोत की नाही, यासाठी एक सुर�ेची ��थती असा
िनद��ांक असे�. �ाव�नच आमची परी�ा के�ी गे�ी पािहजे.’’

�ाचे भाषण जे�ा संप�े, ते�ा गंुतवणूकदार रागातच हॉ��ा बाहेर पड�े. एक
जण धावतच पैसे टाकून फोन कराय�ा जागेकडे गे�ा आिण �ाने �ा�ा वीस
मो�ा गंुतवणूकदारां�ी संपक�  साध�ा. 

‘‘मी खा�ीने सांगतो, कंपनी�ा �व�थापकीय मंडळाने एका च�म माणसा�ा
हातात कंपनीची सू�ं िद�ी आहेत आिण तो कंपनीची पुरती वाट �ावणार आहे.’’
एका गंुतवणूकदाराने म�ा सांिगत�े, ‘‘मी �ा सवा�ना, �ांचे �ेअस� ताबडतोब
िवकाय�ा सांिगत�े, �ा हॉ�म�े जम�े�्या सग�ांनी नंतर �ां�ा
गंुतवणूकदारांना तेच सांिगत�े.’’

‘‘आिण मी तो मा�ा कारिकद�म�े िद�े�ा सवा�त वाईट स�्�ा होता.’’ 

ओ िन��ा �ा िदव�ी�ा भाषणानंतर एका वषा��ा आतच अ�्कोआ
कंपनी�ा न�ाने उ�ांक गाठ�ा होता. ओ िन� जे�ा सन 2000 सा�ी
कंपनीमधून िनवृ� झा�ा, ते�ा कंपनीचे वािष�क मूळ (Net) उ��, तो कंपनीम�े
ये�ा�ा वेळी अस�े�्या उ��ापे�ा, पाच पटीने वाढ�े होते आिण कंपनी�ा
माक� टमधी� सव� �ेअस�ची बाजाराती� िकंमत 27,000 कोटी डॉ�स� एवढी वाढ�ी
होती. ओ िन�ने �मुख काय�कारी अिधकारी पद �ीकार�े�्या िदव�ी जर
एखा�ाने दहा �ाख डॉ�स�ची गंुतवणूक कंपनी�ा �ेअस�म�े के�ी असती, तर
�ाने ओ िन��ा काय�काळात तेवढीच र�म वािष�क परता�ा�ा �पात



(Dividends) कमाव�ी असती. ओ िन�ने कंपनी सोड�्यावर �ा �ेअस��ा
िकमतीम�े पाच पटीनंी वृ�ी झा�ी असती. 

�ाहीपे�ा मह�ाचे �णजे ही सगळी �गती होत असतानाच अ�्कोआ ही
कंपनी जगाती� सवा�त सुरि�त कंपनी �णून गण�ी जाऊ �ाग�ी होती. ओ िन�
ये�ाआधी अ�्कोआ�ा जवळ जवळ ��ेक उ�ादन िठकाणी दर आठव�ा�ा
एक तरी अपघात होत होता. �ाने आख�े�्या सुर�े�ा योजना एकदा काया���त
के�्यानंतर काही उ�ादनां�ा िठकाणी तर कामगारांना होणा� या अपघातांमुळे,
कामाचा एकही िदवस वाया गे�ा नाही. अमे�रके�ा औ�ोिगक जगताती� सुर�े�ा
िनद��ांकां�ा, एक िवसां� एवढे अ�्कोआती� अपघातांचे �माण खा�ी आ�े. 

मग ओ िन�ने अमे�रकेती� सवा�त अवाढ�, अ�ा�� पसर�े�्या,
अपघात�वण कंपनीचे, नफा कमावणा� या आिण सवा�त सुरि�त कंपनीम�े �पांतर
क�ा �कारे के�े? 

ते �� झा�े केवळ एकाच सवयीवर ह�्�ा के�्याने, �ामुळे कंपनीम�े सव�
िद�ांनी जणू बद�ांची माि�काच सु� झा�ी.  

‘‘म�ा मािहती होते, की अ�्कोआम�े पूण� प�रवत�न घडवून आणणे आव�यक
होते,’’ ओ िन�ने म�ा सांिगत�े. ‘‘परंतु तु�ी आदे� देऊन �ोकांना बद�ू �कत
नाही. आप�ा म�दू त�ा �कारे काम करत नाही. �णून मी ठरव�े, की एका गो�ीवर
�� क� ि�त क�न म�ा सु�वात तरी के�ी पािहजे. मी जर एका गो�ीसंबंिधत सवयी
तोडाय�ा सु�वात क� �क�ो, तर ती गो� न�ीच संपूण� कंपनीत पसरे�.’’ 

ओ िन�चा ठाम िव�वास होता, की काही सवयीमं�े बद�ा�ा साखळी�ा
सु�वात कर�ाची ताकद आहे. �ा सवयी कंपनीम�े पसरत असतांनाच इतर
सवयी बद��ा�ा �ि�ये�ा पण चा�ना देऊ �कतात. काही सवयी, आयु�
आिण �वसाय यांची पुनउ�भारणी करताना, इतर सवयीपें�ा अिधक मह�ा�ा
ठरतात. �ा आहे ‘मूळ सवयी’ आिण �ोक कामं क�ी करतात, क�ी खातात,
खेळतात, जगतात, खच� करतात आिण संवाद साधतात यावर �ा सवयी �भाव टाकू
�कतात. का�ांतराने मूळ सवयी आमू�ा� बद�ा�ा �ि�ये�ा चा�ना देतात. 



मूळ सवयीवं�न असे ��ात येते, की य� िमळव�ासाठी ��ेक गो� यो�च
हवी असे नाही. परंतु �ा ऐवजी �ांचा भर, काही िनवडक, मोज�ा, मह�ा�ा
गो�ीचंी िनवड क�न �ांचा उपयोग एक ����ा�ी टेकू �णून, तरफ �णून
कर�ाकडे असतो. या पु�का�ा पिह�्या भागाम�े सवयी क�ा काम करतात,
�ा क�ा तयार के�्या जातात, हे आपण पािह�े. मा� भावी सवयीबं�� कोठे
सु�वात करता येई�? �ाचे उ�र आहे मूळ सवयी समजून घे�ात आहेः �ा सवयी
सवा�त मह�ा�ा असतात, �ां�ात बद� सु� होताच, इतर सवयी आिण पॅटन�
बद�ाय�ा �ागतात िकंवा न�ाने घडू �ागतात. 

मूळ सवयी आप�्या�ा, मायके� फे�्फ हा ऑि���क िवजेता कसा झा�ा
आिण महािव�ा�याती� काही िव�ाथ� �ां�ा समकाि�नांपे�ा जा� चांग�ी
कामिगरी क�ी करतात, याचे ��ीकरण देतात. �ा सवयी समजून घेत�्यानंतर
आप�्या ��ात येते, की काहीजण, िक�ेक वषा��ा �य�ानंतर, अचानक चाळीस
पौडं वजन कमी कसे क� �कतात? �ाचवेळी �ां�ा कामा�ा िठकाणी, �ां�ा
कामिगरीत सुधारणा क�ी घडून येते? आिण तरी सु�ा ते रा�ी मु�ांबरोबर जेवाय�ा
वेळेवर घरी कसे येतात? �ाचबरोबर मूळ सवयीवं�न आप�्या ��ात येते, की
अ�्कोआचे �ेअस�, डाऊ जो� िनद��ांकाम�े सग�ात उ�म कामिगरी करणारे
कसे ठर�े? �ाच वेळी ती या पृ�ीत�ावरी� सवा�त सुरि�त कंपनी क�ी ठर�ी? 

---

अ�्कोआ कंपनीने ओ िन� पुढे कंपनीचे �मुख काय�कारी अिधकारी पद
�ीकार�ाचा जे�ा ��ाव ठेव�ा, ते�ा ते पद �ीकारावे की नाही, याब��
�ा�ा मनात सं�म होता. �ाने आधीच खूप पैसा कमाव�े�ा होता. तो आता जेथे
राहत होता ते कने��कट हे �ा�ा प�ीचे आवडते िठकाण होते. �ांना
अ�्कोआचे मु� काया��य अस�े�्या िपट्सबग�िवषयी फार�ी मािहती न�ती.
परंतु �ां�ा ��ावा�ा नकार दे�ाआधी �ाने िवचार कर�ासाठी वेळ मागून
घेत�ा. िनण�य घे�ा�ा मदत हो�ा�ा ��ीने, �ाने जर ��ाव �ीकारायचे
ठरव�े, तर �ाचे सवा�त मह�ाचे अ��म �ाथिमकता काय असू �कती�, याची
यादी कराय�ा सु�वात के�ी. 

ओ िन�चा या�ा कर�ावर ठाम िव�वास होता. या�ा कर�ा�ा सवयीमुळेच
�ाने �ा�ा आयु�ा�ा ि�� आण�ी होती. �े�ो �ेट येथे महािव�ा�याम�े



असताना - जेथे �ाने काही अ�ास�म तीन वषा�पे�ा थो�ा अिधक काळात,
िकंब�ना �ाच वेळी आठव�ाचे तीस तास काम क�न पूण� के�े होते. ओ िन�ने
�ा�ा जे जे �णून सा� करायचे होते, �ा सवा�ची यादी के�ी होती. �ाम�े सवा�त
वरती होते ‘मोठा बद� घडून येई� असे काहीतरी करणे.’ सन 1960म�े पदवी
परी�ा उ�ीण� झा�्यानंतर �ाने िम�ा�ा आ�हाखातर सरकारी नोकरीत उमेदवारी
कर�ाचे ठरव�े. आिण अज� भर�ा व तीन �ाख उमेदवारांबरोबर सरकारी
नोकरीसाठी परी�ा िद�ी. तीन हजार �ोकांना मु�ाखतीसाठी बो�ाव�ात आ�े.
�ापैकी तीन�े जणांना नोकरी िमळा�ी आिण �ात ओ िन�चा समावे� होता. 

�ाने म�म �रावरी� अिधकारी �णून वेटेर� ॲडिमिन�� े�नम�े कामा�ा
सु�वात के�ी. �ा�ा संगणक �णा�ीचे �ि��ण घे�ास सांग�ात आ�े. हे सव�
होत असताना ओ िन�चे या�ा करणे पण चा�ू होते. काही �क�्प दुस� यांपे�ा
अिधक य��ी कसे ठर�े, कोण�ा कं�ाटदाराने वेळेवर काम के�े आिण कोणी
के�े नाही वगैरे. �ा�ा दरवष� बढती िमळत गे�ी. जसा तो वी.ए. मधी� एक एक
�ेणी चढत गे�ा, तसे ��नांची उक� करणा� या मु�ांची यादी करणारा अिधकारी
अ�ी �ाची �ाती पसरत गे�ी. 

सन 1960�ा द�का�ा म�ावर अ�ा �कार�ा कत�बगार ��ीनंा वॉि�ं�टन
डी.सी. म�े खूप मागणी होती. रॉबट� मॅक�ारा यांनी अ�ीकडेच त�ण गिणत�,
सां��कीत� आिण संगणक �णा�ी त� यांची िनवड क�न प�टागॉनची
पुनर�चना के�ी होती. रा�� ा�� जॉ�न यांना पण �ां�ा काया��यात ��ार आिण
कत�बगार ��ीचंी गरज होती. अ�ा �कारे अखेर मॅनेजम�ट ॲ� बजेट या नावाने
ओळख�्या जाणा� या डी.सी. मधी� सवा�त मह�ा�ा खा�ासाठी �ाची िनवड
झा�ी. एका द�कातच, वया�ा अडितसा�ा वष� �ा�ा उपसंचा�क या पदावर
बढती िमळा�ी आिण एकदम तो �हराती� एक �भावी ��ी बन�ा. 

येथेच ओ िन�चे, िनयोजन/�व�थापनाती� सवयीिंवषयीचे ि��ण सु� झा�े.
�ा�ावर सोपव�ात आ�े�्या जबाबदा� यांपैकी पिह�ी जबाबदारी होती, सरकार
आरो�िवषयक सेवेवर करत अस�े�्या खचा�चा अ�ास क�न �ाचा
पृथ�रणा�क आराखडा तयार करणे, अहवा� तयार करणे. तेथे �ा�ा �गेचच
��ात आ�े, की सरकारचे �य� जे तक� �ु� िनयमानुसार आिण पूव�िनयोिजत
�ाथिमकतेने होणे गरजेचे होते तसे न होता, ते भयंकर अ�ा सं�था�क सवयीचंा



भाग बन�े आहेत. अिधकारी आिण राजकारणी नेते िवचारपूव�क िनण�य घे�ाऐवजी,
सूचनांना �ितसाद देऊन, बढती�ा िकंवा पु�ा िनवडून ये�ा�ा बि�सासाठी
िन��म अनुसरत होते. ही सवयीची साखळी हजारो �ोकांम�े आिण को�वधी
डॉ�स�म�े फै�ाव�ी होती. 

उदा. दुस� या महायु�ानंतर काँ�ेसने जनता हॉ��ट� उभार�ाचा एक �क�्प
हाती घेत�ा होता आिण पंचवीस वषा�नंतर सु�ा तो सु�च होता. जे�ा जे�ा
राजकारणी आरो� सेवेसाठी िनधी उप�� क�न �ायचे, ते�ा अिधकारी
हॉ��ट�ची उभारणी कराय�ा सु�वात करायचे. नवीन हॉ��ट��ा
उभारणीसाठी �ा �हरांची, गावांची िनवड कर�ात आ�ी होती, �ा सवा�नाच
खरेतर जादा बेड��ा �मते�ा हॉ��ट�्सची खरी गरज न�ती. परंतु याचे �ांना
काही सोयरसुतक न�ते. �ांना फ� पुढ�ा िनवडणुकीम�े मते िमळव�ासाठी
हॉ��ट�ची इमारत भ� असाय�ा पािहजे होती. ब�... 

‘‘सरकारी कम�चारी हॉ��ट�म�े पडदे िनळे हवेत की िपवळे, पे�ंट�ा
खो�्यांम�े एक िट.�ी. असावा की दोन, प�रचा�रकांची बस�ाची जागा कोठे
असावी, अ�ा िनरथ�क गो�ीवंर चचा� कर�ात िक�ेक मिहने घा�वायचे.’’ ओ
िन�ने म�ा सांिगत�े. ‘‘परंतु ब�तेक वेळा मुळात गावाम�े हॉ��ट�ची गरज आहे



का, याब�� कोणी काही बो�ायचे नाही. सरकारी कम�चा� यांना ��ेक
आरो�िवषयक ��न हॉ��ट�ची इमारत बांधून सोडवायची सवय झा�ी होती, �ा
मुळे राजकार�ांना ‘मी हे के�े’ असे सांग�ाची सोय झा�ी होती! खरेतर या
सग�ा गो�ीनंा काहीच अथ� न�ता, परंतु तरीही ��ेक जण पुनःपु�ा तेच करत
होता.’’ 

सं�ोधकांनी �ा कंप�ांचा, सं�थांचा अ�ास के�ा �ाम�े �ांना अ�ा
�कार�ा सं�था�क सवयी तयार झा�्याचे आढळून आ�े. ‘‘��ीनंा सवयी
असतात; गटांना िन��म असतात.’’ जॉ�े हॉजसन असे ि�िहतात. �ांनी संपूण�
कारकीद�  सं�था�क प�तीचंा अ�ास  के�ा होता. ‘‘िन��म हे सं�था�क
सवयी�ंी समांतर असतात.’’ 

अ�ा �कार�ा सवयी ओ िन��ा ��ीने धोकादायकच हो�ा. ‘‘आ�ी मुळातच
िनण�य�ि�या थांबव�ी होती आिण �ा ऐवजी िवचार न करता कृती करत रािह�ो
होतो.’’ ओ िन� �णा�ा. परंतु इतर खा�ांम�े, सं�थांम�े जेथे बद� घडून
ये�ासाठी वाव िद�ा जात होता, संधी िद�ी जात होती, ितथे चांग�्या सं�था�क
सवयीमुंळे काय��मांना, योजनांना य� िमळत होते. 

नासा (NASA)ती� काही िवभागांम�े, उदाहरणाथ�, मु�ाम सं�था�क
िन��मांम�े बद� क�न �ात अिभयं�ांना अिधक धोका, जो�खम
�ीकार�ासाठी �वृ� के�े जायचे, संपूण� िवभागाचाच कायापा�ट कर�ावर भर
िद�ा जायचा. �ा वेळी मानवरिहत यानाचा अवका�ात झेप घेता�णी �ोट झा�ा,
�ा वेळी िवभाग�मुखांनी मु�ाम �ांचे अिभनंदन के�े, कौतुक के�े. कारण �ामुळे
�ां�ा िवभागाम�े काहीतरी �य� के�ा गे�ा होता आिण �ात �ांना अपय�
आ�े, हे इतरांना कळावे. परंतु िकमान �ांनी काही �य� तरी के�ा होता. �ेवटी
�ां�ा िनयं�ण क�ाम�े जे�ा जे�ा कोण�ा िवभागा�ा अपय� आ�े, ते�ा ते�ा
�ाचे टा�ा वाजवून �ागत कर�ाची प�तच पडून गे�ी. ती एक सं�था�क
सवयच होऊन गे�ी. सन 1970 म�े �थापन कर�ात आ�े�्या वातावरण संर�ण
मंडळाचे (ई.पी.ए.) उदाहरण घेऊ या. ई.पी.ए. चा पिह�ा संचा�क िव�्यम
रके�हॉस याने अगदी ठरवून अ�ा सं�था�क सवयी �ाव�्या, �ामुळे �ा�ा
वरी� िनयं�कांना, िनयमां�ा काटेकोर अंम�बजावणीबाबत अ�ंत ठाम राह�ास
�ो�ाहनच िमळा�े. �ा वेळी वकी� खट�ा भर�ासाठी िकंवा िनयमांचा भंग



करणा� यांवर कठोर कारवाईसाठी परवानगी मागायचा, �ा वेळी ती एका ठरावीक
िनण�य�ि�येतून िद�ी जायची. परंतु सामा�तः ठर�े�ं उ�र हे होकाराथ�च
असायचं. �ामुळे एक �� संदे�च िद�ा गे�ा होता. ई.पी.ए. म�े धडाडीचे नेहमी
कौतुक के�े जाते.  सन 1975 �ा काळात ई.पी.ए. कडून दरवष� वातावरण
र�णासाठी 1500 िनयम तयार के�े जायचे. 

‘‘जे�ा जे�ा मी सरकार�ा िनरिनरा�ा खा�ांचे िनरी�ण करायचो, ते�ा ते�ा
�ां�ा सवयीवं�न �ा खा�ांचे काय��म य��ी िकंवा अय��ी का झा�े याचे
उ�र म�ा िमळायचे.’’ ओ िन�नी म�ा सांिगत�े. ‘‘उ�म सं�थांना, खा�ांना
िन��मांचे मह� समज�े होते. �ा उ�ट सवा�त वाईट सं�था, खाती यां�ा सव��
पदी अस�े�्यांनी या गो�ीचंा कधी िवचारच के�ा न�ता आिण �ामुळे �ांना,
आप�्या आदे�ांचे पा�न का के�े जात नाही, असा नेहमी ��न पडायचा.’’ 

सन 1977म�े, वॉि�ं�टन डी.सी. येथे सोळा वष� रािह�्यानंतर ओ िन�ने ठरव�े,
की आता काहीतरी वेगळे करायची वेळ आ�ी. तो िदवसाचे 15 तास व आठव�ाचे
सात िदवस काम करत होता. चार मु�ांचे संगोपन करताना �ाची बायकोही थकून
गे�ी होती. ओ िन�ने राजीनामा िद�ा आिण जगाती� सवा�त मो�ा कागद उ�ादन
कंपनीम�े नोकरी �ीकार�ी. काही वषा�तच तो �ा कंपनीचा अ�� झा�ा. 

तोपय�त �ाचे सरकारी नोकरीती� काही सहकारी अ�्कोआ कंपनी�ा
�व�थापकीय मंडळाम�े दाख� झा�े होते. कंपनी�ा जे�ा मु� काय�कारी
अिधका� याची गरज भासाय�ा �ाग�ी, ते�ा �ां�ा डो�ासमोर �थम याचे नाव
आ�े आिण अ�ा �कारे ही नोकरी जर �ीकार�ी तर, �ाथिमकता काय असती�,
याची यादी ओ िन� क� �ाग�ा. 

�ा वेळी अ�्कोआ कठीण काळातून जात होती. टीकाकारां�ा �ण�ानुसार
कामगारांम�े उ�ाहाचा अभाव होता, पुरे�ी गुणव�ा न�ती आिण �ां�ा
उ�ादनांचा दजा�पण चांग�ा न�ता. परंतु ओ िन��ा अ��मां�ा िकंवा
�ाथिमकते�ा यादीम�े पिह�्या �मांकावर �ाने दजा� िकंवा काय��मता,
कु��ता यांना �थान िद�े न�ते. अ�्कोआसार�ा इत�ा मो�ा आिण जु�ा
कंपनीम�े केवळ बटन ऑन क�न सगळेजण काम कराय�ा �ागती� िकंवा
जा� उ�ादन काढाय�ा �ागती� अ�ी अपे�ा तु�ी क� �कत नाही. मा� या
आधी�ा मु� काय�कारी अिधका� याने आदे� काढून सुधारणा करायचा �य�



के�ा होता, पण �ानंतर पंधरा हजार कामगार संपावर गे�े होते. ि�वाय प�र��थती
इतकी िचघळ�ी होती, की ते पािक� ग�ा जागेत पुतळे आणायचे, �ां�ावर �ां�ा
�बंधकां�माणे वेष चढवायचे आिण ते जाळायचे. आ�्कोआ हे आनंदी, सुखी कुटंुब
न�ते. �ा का�खंडाती� एकाने म�ा सांिगत�े. ती कंपनी मॅ�न कुटंुबा�माणे
(मॅ�न कुटंुबः सन 1960�ा द�काती� कॅि�फ�िनयाती� अम�ी पदाथा�चे सेवन
करणारा, 100 ते 150 जणांचा गट क�न राहणारा एक पंथ) झा�े�ी होती. ि�वाय
येथे धातूचा गरम रसही होता.’’

ही नोकरी जर �ीकारायचे ठरव�े तर अ��म, �ाथिमकता काय असती� याचा
ओ िन�ने अंदाज घेत�ा. �ात असे काहीतरी अस�े पािहजे, की कामगारां�ा
संघटना आिण अिधकारी वग� या दोघां�ाही ��ीने ते मह�ाचे वाटे�. �ा�ा एका
क� ��थानाची गरज वाटत होती, जे सवा�ना एक� आणे�. �ाच�माणे �ां�ा काम
कर�ा�ा प�तीतं आिण पर�र संबंधांत सुधारणा कर�ासाठी �ा�ा काहीतरी
माग� सापडे�. 

‘‘मी अगदी मू�भूत गो�ीकंडे वळा�ो,’’ कारण ��ेकाची, जसा तो घ�न
कामावर सुरि�त आ�ा तसेच सुरि�तपणे कामाव�न घरी जा�ाची इ�ा असते.
बरोबर? कुटंुबा�ा पा�नपोषणाची जबाबदारी तुम�ा जीवावर बेतणारी आहे अ�ी
भीती, भावना, तुम�ा मनात असून चा�णार नाही. यावरच मी �� क� ि�त करायचे
ठरव�े. ��ेका�ा सुर�ा सवयीतं बद� घडवून आण�ाचे मी ठरव�े.’’ तो
�णा�ा.

�ा�ा अ��मां�ा यादीत �ाने ‘सुर�ा’ असे ि�िह�े आिण �तःसमोर एक
धाडसी �� ठेव�े - ‘�ू� अपघात’. �ू� अपघातांचा कारखाना न�े, तर �ू�
अपघात! बस्. िकतीही िकंमत मोजावी �ाग�ी तरीही �ाची बांधी�की असणार
होती, �ाचे वचन असणार होते. 

अ�ा �कारे ओ िन�ने नोकरीचा ��ाव �ीकारायचे ठरव�े. 

---

‘‘म�ा तुम�ाम�े येऊन खरोखरच आनंद झा�ा आहे.’’ नोकरीवर �जू
झा�्यानंतर काही मिह�ांनी टेनेसी येथी� खिनज िवतळव�ा�ा कारखा�ाती�



एका सभागृहात जम�े�्या कामगारांसमोर बो�ताना ओ िन� �णा�ा. सग�ाच
गो�ी फार सुरळीतपणे चा��्या न��ा. वॉ��� ीटम�े अ�ाप सा�ंकता, तणाव
होता. कामगार संघटनांची चाचपणी चा��े�ी होती. अ�्कोआचे काही उपा��
�ांना डाव�ून ओ िन�ची अ�ु� पदी नेमणूक झा�्याब�� रागात होते. पण ओ
िन� मा� कामगार सुर�ेब��च बो�त होता. 

‘‘म�ा तुम�ाबरोबर कोण�ाही मु�ावर चचा� कराय�ा आवडे�,’’ ओ िन�
�णा�ा. तो अ�्कोआ�ा अमे�रकेती� िनरिनरा�ा �ांतांमधी� कारखा�ां�ा
पाहणी दौ� यावर होता. �ानंतर तो कंपनी�ा इतर एकतीस दे�ांमधी�
कारखा�ांना भेटी दे�ासाठी जाणार होता. ‘‘परंतु एक गो� अ�ी होती, की
�ाबाबत मी तुम�ा�ी कधीही बो�णार नाही आिण ती �णजे कामगारांची सुर�ा!
कामगारांना दुखापती होणार नाहीत, याकरता आ�ी सव�परी �य� के�े नाहीत,
असे म�ा तुम�ापैकी कोणाकडूनही ऐकायचे नाही आिण जर यावर तु�ी मा�ा�ी
वाद घा�णार असा� तर �ात तु�ी न�ीच हरा�.’’ 

या �ा�ा �ि�कोनामागे जी ��ारी होती, जो िवचार होता, यािवषयी कामगारां�ा
सुरि�ततेबाबत ओ िन�बरोबर कोणा�ाच काही वाद घा�ायचा न�ता, बो�ायचे
न�ते. कामगार संघटना आज िक�ेक वष� कामगार सुर�े�ा ��नाव�न
�व�थापना�ी �ढा देत हो�ा. �बंधकांचे पण �ाबाबतीत काही �णणे न�ते.
याचे कारण कामगारांना दुखापती �णजे उ�ादनात घट आिण कामगारां�ा
मनोधैया�वर होणारा प�रणाम होता. 

मा� ब�तेकां�ा एक गो� ��ात आ�ी नाही, ती �णजे ओ िन��ा �ू�
दुखापती घोषणेमागचा उ�े� हा अ�्कोआ�ा इितहासाती� सवा�त मू�गामी
सुधारणा घडवून आणणे हा होता. अ�्कोआ�ा कम�चा� यांचे दुखापतीपंासून संर�ण
कर�ामागचा सवा�त मह�ाचा मु�ा �णजे ओ िन��ा मते, मुळात दुखापती
होतातच क�ा, हे जाणून घेणे, समजून घेणे हा होता. दुखापती क�ा होतात, का
होतात, हे जर समजून �ायचे असे� तर सव��थम उ�ादन �ि�येम�े कोठे चूक
होते, हे जाणून �ायचे असते. नेमकी चूक कोठे होते हे समजून घे�ासाठी,
कामगारांना उ�ादन �ि�येिवषयी �ि�ि�त करणारे त� आणणे गरजेचे होते.
�ामुळे �ां�ाकडून सव� ि�या यो� रीतीने क�न घेणे सोपे जाणार होते. कारण
यो� प�त �णजेच सुरि�त प�त! 



दुस� या ��ांत सांगायचे झा�े, तर कामगारां�ा सुरि�ततेसाठी अ�्कोआ�ा
जगाती� सव��म आिण सवा�त ि��ब� ॲ�्युिमिनयम कंपनी होणे गरजेचे होते. 

ओ िन�ची सुर�ा योजना, ���ात सवयी�ा साखळीवर बेत�े�ी होती.
कामगारांची दुखापत ही �ाने अगदी साधी सूचना �ोधून काढ�ी होती. ही सूचना
�ाने �यंचि�त िन��मा�ा जोड�ी. समजा एखा�ा�ा कधी दुखापत झा�ी, तर
�ा�ा िवभाग�मुखाने ओ िन�कडे चोवीस तासां�ा आत �ाबाबतचा पूण� अहवा�
पाठवायचा आिण अ�ी दुखापत पु�ा न हो�ा�ा ��ीने �ाची योजना, �ांचे िवचार
सादर करायचे. �ासाठी ब�ीस पण होते. �ांनी या प�तीचा �ीकार के�ा,
�ांनाच बढती�ा संधी हो�ा.

िवभाग �मुखपद हे खरेतर अ�ंत �� पद होते. ओ िन�कडे दुखापतीसंबंधीचा
अहवा� चोवीस तासां�ा आत पाठव�ासाठी �ांना �ां�ा उपिवभाग
�मुखांकडून अपघाताची बातमी तातडीने िमळणे आव�यक होते. �ामुळे
उपिवभाग �मुखांना सतत कामगार िनरी�कां�ा संपका�म�े असणे आव�यक
झा�े. प�रणामी कामगार िनरी�कांना कामगारांकडून एखा�ा संभा� संकटाबाबत,
धो�ाबाबत तातडीने मािहती िमळणे आिण �ाचबरोबर उपिवभाग �मुखांना
दे�ासाठी �ां�ा सूचना, योजना तयार ठेवणे, क�्पना सुचवणे वगैरे �म�ा�
झा�े. हे सगळे घडून ये�ासाठी ��ेक िवभागा�ा सग�ात िन��रावरी�
कामगाराचे मत सव�� पदावरी� ��ीपय�त �वकरात �वकर पोहोचव�ासाठी
नवीन संपक�  यं�णा तयार करावी �ाग�ी. �ामुळे ओ िन��ा सुर�ा योजनेची
�भावी अंम�बजावणी कर�ासाठी कंपनीती� ताठर अिधकारपदां�ा
उतरंडीम�े आमू�ा� बद� करावा �ाग�ा. तो एक नवीन सं�था�क सवय तयार
करत होता. 



अ�्कोआ�ा सुर�ा ��थतीम�े जसा बद� घडत गे�ा, तसे कंपनी�ा इतर
बाबतीतंही थ� करणा� या वेगाने आपोआप बद� घडत गे�े. �ा िनयमांना
कामगार संघटनांनी िक�ेक द�के िवरोध द��व�ा होता- उदा. ��ेक कामगाराची
वैय��क उ�ादन �मता मोजणे वगैरे- ते िनयम अचानक �ीकाराह� वाटाय�ा
�ाग�े. कारण अ�ी �मता मोज�्याने सग�ांनाच, उ�ादन �ि�येम�े नेमका
गोधंळ कोठे होत आहे आिण सुर�े�ा धोका कोठे िनमा�ण हो�ाची ��ता आहे,
याचा अंदाज ये�ास मदत होऊ �ाग�ी. �बंधकांनी �ा धोरणांना अनेक वष� िवरोध
द��व�ा होता- उदा. उ�ादन �ि�ये�ा वेगाचे िनयं�ण कर�ाबाबत, हा वेग जा�
वाढ�्यास मि�� बंद कर�ाचे �ातं� कामगारांना दे�ाबाबत, आता �ाचे
�ागत झा�े. कारण �ामुळे दुखापती आिण अपघात हो�ा�ाच आळा बसणार
होता. कंपनीम�े इतका बद� घडून आ�ा, की काही सवयीचंा कामगारां�ा
वैय��क आयु�ाम�े पण ि�रकाव झा�ा. 

‘‘दोन तीन वषा�पूव� मी मा�ा केबीनम�े बसून, �खडकीतून नव�ा पु�ाकडे
बघत होतो. �ावर काही कामगार यो� �ा सुर�ा प�तीचंा, उपकरणांचा वापर न
करता काम करत होते. असे अ�्कोआ�ा आ�ा�ा सुर�ा संचा�काने, जेफ �ॉकी



याने म�ा सांिगत�े. �ां�ापैकी एक जण �ा पु�ा�ा कठ�ावर उभा होता आिण
दुस� याने �ाचा प�ा धर�ा होता. ते सुर�ादोर िकंवा इतर कोण�ाही सुर�ा
उपकरणाचा उपयोग करत न�ते. ते आम�ा�ी संबंध नस�े�्या दुस� या
कंपनीमधून आ�े होते. परंतु �ाचा िवचार न करता मी खुच�तून उठ�ो आिण पाच
िजने उत�न खा�ी �ा पु�ावर गे�ो. ते जीव धो�ात घा�त अस�्याब�� �ांना
समज िद�ी आिण सुर�ा उपकरणे वापर�ाचा स�्�ा िद�ा. ते�ा �ा �ोकांनी
सांिगत�े, की �ांचा मुकादम सुर�ा उपकरणे आणाय�ाच िवसर�ा होता. �णून
�ॉकीने �थािनक �ावसाियक सुर�ा आिण आरो� �ािधकरणा�ा काया��याम�े
फोनव�न त�ार के�ी आिण �ा मुकादमा�ा अटक करव�ी. 

‘‘दुस� या एक अिधका� याने म�ा सांिगत�े, की एक िदवस तो �ा�ा घराजवळ
चा��े�्या र�ा�ा खोदकामाजवळ थांब�ा. कारण ते सुर�ा चौकटीचा उपयोग
करत न�ते. �णून �ाने �ांना यो� सुर�ा प�ती पाळ�ा�ा मह�ावर एक
भाषण सुनाव�े. तो आठव�ाती� सु�ीचा िदवस होता. �ाने �ाची कार थांबव�ी,
कारम�े मागे �ाची मु�े होती. �ाने ख�ांमधी� सुरि�ततेबाबत नगरपाि�का
कामगारांना भाषण सुनाव�े. ही काही सामा� गो� नाहीये परंतु तोच तर मु�ा आहे.
आ�ी आता अ�ा गो�ी अगदी सहजपणे करतो.’’ 

ओ िन�ने �ा�ा कामगार सुरि�ततेवर �� क� ि�त के�्याने, कंपनी�ा
न�ाम�े वृ�ी होई� असे �ाने कधीही �ट�े न�ते. परंतु नवीन िदन�म जसे
कंपनी�ा अंगवळणी पडत गे�े, तसे खच� खा�ी आ�े. उ�ादनां�ा दजा�म�े
सुधारणा झा�ी आिण उ�ादन �मता एकदम गगना�ा जाऊन िभड�ी. धातूचा रस
ओतताना इत�तः उडा�्याने कामगार जखमी �ायचे, यावर तोडगा काढ�ात
आ�ा. रस ओत�ा�ा प�तीम�े बद� कर�ात आ�ा. �ामुळे अपघात,
दुखापती यांची सं�ा एकदम घट�ी. �ामुळे पै�ांची पण बचत झा�ी. कारण
अ�्कोआचे, धातूचा रस अड�ामुळे, सांड�ामुळे, क��ा मा�ाचे होणारे नुकसान
एकदम कमी झा�े. जी यं�े सतत नादु�� होत होती ती बद��ात आ�ी, �णजेच
यं�ा�ा तुट�े�्या भागांमुळे होणारे अपघात आिण कामगारांना होणा� या दुखापती
आपोआपच टळ�्या. यामुळे उ�ादना�ा दजा�म�े पण सुधारणा झा�ी. कारण
अ�्कोआ�ा ��ात आ�े होते, की ॲ�्युिमिनयम�ा उ�ादनाचा दजा�
घसर�ामागे �व��थत काम न करणारी उपकरणे, यं�े हेच मु� कारण होते. 



सं�ोधकांना अ�ाच �कारचे बद� घडवणा� या गो�ी ब� याच िठकाणी िदस�्या,
इतकंच काय पण अगदी वैय��क जीवनातही �ा आढळून आ�्या. 

उदाहरणच �ायचे झा�े तर, गे�्या द�काम�े �ायामा�ा सवयीचा ��ी�ा
जीवनावर झा�े�्या �भावा�ा अ�ासाचे घेता येई�. �ोक जे�ा �ायामाची सवय
�ावून घेतात, अगदी आठव�ातून फ� एक िदवस इतकी अिनयिमतता का
असेना, ते�ा �ां�ा आयु�ाती� इतर अगदी �ायामा�ी संबंिधत नस�े�्या
गो�ीसु�ा, नकळत बद�ाय�ा �ागतात. िव�ेषतः जे �ोक �ायाम कराय�ा
�ागतात, �ां�ा आहाराम�े सुधारणा होते, �ां�ा कामा�ा िठकाणी �ां�ा
उ�ादकतेम�े वाढ होते, �ांचे धू�पान कर�ाचे �माण कमी होते. सहका� यांना
आिण कुटंुबाती� इतरांना समजून घे�ाची वृ�ी िनमा�ण होते. ते �ां�ा �ेिडट
काडा�चा वापर कमी करतात. �ां�ा �ण�ा�माणे �ांना ताणतणाव पण कमी
जाणवतो. असे का होते, याचे कोडे मा� अजून पूण�पणे उ�गड�े�े नाही. परंतु
अनेक जणांसाठी िनयिमत �ायाम करणे ही ‘मूळ’ सवय ठरते. ‘‘�ायामाचा
आजूबाजू�ा �भाव पडतो,’’ � होडस् आय�ंड िव�ापीठाती� सं�ोधक जे�
�ोचा�ा यांचे असे �णणे आहे. ‘‘�ाम�े अ�ी काहीतरी खास गो� आहे, �ामुळे
इतर चांग�्या सवयी �ागणे सोपे होते.’’ 

अनेक अ�ासांव�न असे िदसून आ�े आहे, की �ा कुटंुबांना रा�ी एक�
जेव�ाची सवय असते, �ा कुटंुबाती� मु�ं घरचा अ�ास चांग�ा करतात, ते
चांग�े गुण िमळवतात, �ांचे भावनांवर जा� िनयं�ण असते, �ां�ात जा�
आ�िव�वास असतो. दररोज सकाळी �तःचे अंथ�ण/पांघ�ण �व��थत
कर�ाचा संबंध, चांग�्या उ�ादन �मते�ी सुखी/समाधानी भावने�ी, खचा�वर
यो�, ठाम िनयं�ण ठेव�ा�ा कृती�ी जोड�ा जातो. घरी एक� जेव�ाने,
अंथ�ण/पांघ�ण �व��थत कर�ाने, चांग�े गुण िकंवा वायफळ खचा�वर िनयं�ण
या गो�ी होत नाहीत. परंतु काहीतरी �काराने या �ाथिमक सु�वाती�ा बद�ांमुळे
साखळी �ि�ये�ा सु�वात होऊन चांग�्या सवयी �ज�ास मदत होते, ही गो�
िनिव�वाद आहे. 

तु�ी जर मूळ सवयी �ावून घे�ावर �� क� ि�त के�े, तर खूप मोठा बद�
घडवून आणू �कता. परंतु मूळ सवयी ओळखणे, हेच मोठे चकवा देणारे काम आहे.
अ�ा सवयी सापड�ासाठी कोठे �ोधायचे, हे कळ�े पािहजे. मूळ सवयी ओळखणे



�णजे काही वैि���पूण� ��णे �ोधणे होय. �ै�िणक भाषेत �णता येई�, की
मूळ सवयी ‘छोटे य�’ िमळवून दे�ासाठी कारणीभूत ठरतात. �ा नवीन
आकृितबंध तयार क�न इतर सवयीनंा �जाय�ा, फु�ाय�ा आिण वाढाय�ा मदत
करतात आिण बद�ांना सांसिग�क ��प देऊन िवकिसत करतात. 

मा� जसे ओ िन� आिण इतर असं�ांना उमग�े, की या िस�ांतांना समजून
घेणे, �ांचा उपयोग क�न घेणे याती� दरी भ�न काढ�ासाठी थो�ा ��ारीची
आिण क�्पकतेची आव�यकता असते.

2

िदनांक 13 ऑग� 2008, िबिजंगमधी� ऑि�ंिपक खे�ाती� मायके�
फे�्फ�ा खो�ीती� गजर जसा सकाळी 6.30 वाजता वाज�ा, तसा तो ताडकन
प�ंगाव�न उठ�ा आिण �ाने �गेचच �ा�ा िन��मा�ा सु�वात के�ी. 

�ाने �ाचा �ायामाचा ड� ेस अंगावर चढव�ा आिण तो ना��ासाठी कँटीनम�े
गे�ा. �ा आठव�ाम�े �ाने आधीच तीन सुवण�पदकांची कमाई के�ी होती.
�ामुळे �ा�ा आ�ापय�त�ा कारिकद�ती� सुवण�पदकांची सं�ा एकूण नऊ
झा�ी होती. ि�वाय �ा िदव�ी आणखी दोन �य�ती हो�ा. सात वाजेपय�त तो
कँटीनम�े, �ाचा �य�ती�ा िदवसाचा पिह�ा आहार- अंडी, ओटिम� आिण चार
���वध�क पेय असा पुढी� सोळा तासांम�े सहा हजार उ�ांकांपे�ा अिधक
�ागणारा घेत होता. 

फे�्फची पिह�ी �य�त 200 िमटर बटर�ाय, �ा �कारावर �ाची �कुमत
होती, सकाळी 10 वाजता होती. �य�त सु� हो�ाआधी दोन तास �ाने �ा�ा
नेहमी�ा �रीर ताण�ा�ा �ायामा�ा सु�वात के�ी. �ाने हातांपासून सु�वात
क�न नंतर पाठ, पाय आिण अगदी घो�ांपय�त, ते एवढे �वचीक होते की ते
बॅ�े�रनापे�ा जा�, न�द अं�ांपे�ा जा�, ताण�े जायचे; सव� अवयवांचा �ायाम
के�ा. बरोबर साडेआठ वाजता तो तरण त�ावाम�े उतर�ा आिण �रीराम�े ऊब
िनमा�ण कर�ा�ाही �ाने एक फेरी मार�ी. नंतर �ाने 800 मीटर वेगवेग�ा
प�तीने पोहत सराव के�ा. �ानंतर 600 मीटर पाय मार�े, मग 400 मीटर तरंग�ा
वजनांना पायांत ध�न ओढ�े. 200 मीटर वेगवेग�ा �कारे हात मार�े आिण



�दयाचे ठोके ज�द कर�ासाठी 25 मीटर अंतरां�ा अनेक फे� या मार�्या. हे सव�
�ाने पंचेचाळीस िमिनटांम�े के�े. 

स�ानऊ वाजता तो तरणत�ावातून बाहेर पड�ा आिण �ाचा ए� झेड आर
रेसर हा पोह�ाचा पोषाख घा�ाय�ा सु�वात के�ी. हा पोषाख इतका घ� असतो,
की तो ओढाताण करत अंगावर चढव�ास �ा�ा जवळ जवळ वीस िमिनटे �ाग�ी.
नंतर �ाने कानांवर हेडफो� �ाव�े आिण ��ेक �य�तीआधी जे संगीत तो
ऐकायचा- ते िहप-हॉप संगीत सु� के�े. मग �य�त सु� हो�ा�ा खुणे�ा
आवाजाची वाट पाहत तो थांब�ा. 

फे�्फने वया�ा सात�ा वष� �ा�ाती� अितउ�ाहा�ा वाट क�न
दे�ासाठी- �ामुळे �ाने �ा�ा आई�ा आिण �ाळेती� ि��कांना वेड �ागायची
पाळी आ�ी होती- पोहाय�ा सु�वात के�ी. �थािनक ज�तरण �ि��क बॉब बोमन
यांचे �� जे�ा फे�्फ�ा �ांब धडाकडे, �ांब हातांकडे आिण तु�नेत आखूड
पायांकडे गे�े (�ामुळे पा�ाम�े �ितकार/अडथळा कमी िनमा�ण होतो). ते�ा
�ांनी फे�्फम�े अ�� दजा�चा ज�तरणपटू हो�ाची �मता आहे हे ओळख�े.
परंतु फे�्फ अती भावना�ी� होता. �ध�आधी �तःची मनः��थती संतुि�त करणे,
�ांत करणे �ा�ा खूप कठीण जायचे. �ा�ा आईविड�ां�ा कौटंुिबक संबंधांम�े
घट�ोटापय�त ये�ाइतका तणाव िनमा�ण झा�ा होता आिण तो ताण �ा�ा अस�
होत होता. बोमन यांनी मनः��थती �ांत संतुि�त कर�ा�ा तं�ािवषयीचे एक
पु�क �ा�ा आई�ा िद�े. दररोज रा�ी ते �ा�ा थोडे थोडे मो�ाने वाचून
दाखवाय�ा सांिगत�े. �ा पु�काम�े ि�िह�े होते, ‘‘तुम�ा उज�ा हाताची मूठ
घ� वळा आिण सोडा, ताण हळूहळू कमी होत अस�्याची क�्पना करा.’’ �ा
ि�येमुळे फे�्फ�ा �रीराचा ��ेक भाग ताण�ा जायचा आिण नंतर सै� सोड�ा
जायचा, यानंतर तो झोपी जायचा. 

बोमन यांचा ठाम िव�वास होता, की ज�तरणपटंूसाठी िवजयाची िक�्�ी �ां�ा
यो� �ा िदन�मात होती. बोमन यांनी ओळख�े होते, की फे�्फची �रीरय�ी
ज�तरणपटू�ा ��ीने अगदी यो� अ�ी होती. तसे जरी अस�े तरी �ेवटी जे
ऑि�ंिपक पातळीवरी� �ध�म�े भाग घेतात, �ा सग�ांचीच �रीरय�ी पीळदार
�ायुब� अ�ीच असते. बोमन यां�ा ��ात आणखीन एक गो� आ�ी होती, की
अगदी त�ण वयाम�ेच आद�� खेळाडू�ा �ागणारा एकक�्�ीपणा, एखा�ा



गो�ीचा �ास दे�ाची वृ�ी फे�्फम�े होती. आिण तसेही सव� उ� दजा��ा
खळाडंूम�े �ास बाळग�ाची वृ�ी असतेच.

फे�्फ�ा दे�ासार�ा बोमन यां�ाकडे अथा�तच अ�ा सवयी हो�ा, �ा
�ा�ा इतर �ध�कांपे�ा वेगळा ठरवणार हो�ा, तरणत�ावाती� मानिसक���ा
सवा�त अिवच� ज�तरणपटू �णून ओळख देणार हो�ा. �ांना फे�्फ�ा
आयु�ाती� सव�च गो�ी िनयंि�त कर�ाची गरज न�ती. �ांना फ� काही
ठरावीक, पोह�ा�ी संबंिधत नस�े�्या, मा� यो� ती मानिसकता, मनोवृ�ी तयार
कर�ा�ी संबंिधत अस�े�्या सवयीवंरच �� क� ि�त कर�ाची गरज होती. �ांनी
��ेक �य�तीआधी फे�्फ�ा �ाचे मन �ांत ठेव�ासाठी, �� क� ि�त करता
ये�ा�ा ��ीने �हान �हान उपयोगी �ृ�ा �ोध�्या. तसेच काही वागणुकीचें
�कार, प�ती तयार के�्या. कारण ज�तरण �धा�म�े �तां� सेकंदाचे अंतर
सु�ा य�ापय�ावर प�रणाम क� �कते. 

फे�्फ�ा पौगंडाव�थेत ��ेक सरावानंतर, बोमन �ा�ा घरी जाऊन पोह�ाचे
िच�ीकरण (��डीओ टेप) काळजीपूव�क बघ�ाचा स�्�ा �ायचे. झोप�ा�ा
आधी पण बघ आिण सकाळी उठ�्यावरही बघ असे सांगायचे.

वा�िवक ती ��डीओ टेप खरी न�ती. ते एका आद��, प�रपूण� ज�तरणपटू�ा
�य�तीचे का�्पिनक िच�ीकरण होते. रोज रा�ी झोप�ाआधी आिण रोज सकाळी
उठ�्यानंतर फे�्फ ती टेप न चुकता बघायचा. तरणत�ावा�ा काठावरी�
ठोक�ाव�न पा�ात उडी घेत पोहाय�ा सु�वात के�्याचे, �तःचे िध�ा
गतीती� िनद�ष पोह�ाचे का�्पिनक िच�ीकरण बघत बसायचा. �ाने पा�ात
मार�े�े हात, तरणत�ावा�ा िभंती, पा�ात घेत�े�ी वळणे आिण के�े�ा �ेवट
वगैरे ��ये तो क�्पनेम�े बघायचा. �ा�ा �रीराने पोहताना पा�ाम�े मागे
सोड�े�्या खुणेचे, रेषेचे तो क�्पनेम�े िच�ीकरण करायचा. पा�ातून चेहरा वर
आ�्यानंतर चेह� याव�न, ओठांव�न ओघळणा� या पा�ाचा तो िवचार करायचा.
�य�त संप�्यानंतर डो�ाव�न ती घ� रबरी टोपी ओढून काढ�्यानंतर वाटणा� या
सुटकेचा तो िवचार करायचा. तो �ा�ा प�ंगावर डोळे िमटून पडून, संपूण� �धा�,
अगदी �हानसहान बारका�ांसिहत, सेकंदासेकंदाचे िच� मनाम�े कोर�े
जाईपय�त, पुनःपु�ा बघायचा. 



सराव करताना जे�ा जे�ा बोमन�ा �ध��ा वेगाने फे�्फ�ा पोहाय�ा
सांगायचे असायचे, ते�ा ओरडून ते ‘��डीओ टेप �ाव’ �णून सांगायचे! आिण
फे�्फही �ा�ा पूण� �मतेपय�त �य� करायचा. तो पा�ाम�े पोहत असताना �ा
�ध�चा िनका� जणू काही आधीच �ाग�्यासारखे वाटायचे. असे �ाने मनात इतके
वेळा घोट�े होते, की आता ते अगदी यांि�क झा�े होते. परंतु �ाचा उपयोग
िन��चतच होत होता. �ा�ा पोह�ा�ा वेगाम�े सतत सुधारणाच होत होती.
अखेर �य�ती�ा आधी बोमन यांना एवढेच सांग�ासारखे उर�े होते, की ‘‘तुझी
��डीओ टेप तयार ठेव.’’ फे�्फ तयार अव�थेत असायचा आिण आ�चय� �णजे ती
�धा� �ाने िजंक�े�ी असायची. 

बोमनने एकदा फे�्फ�ा आयु�ाती� अती मह�ाचे िन��म ठरवून
िद�्यानंतर �ा�ा इतर सवयी, �ाचा आहार, सरावाचे वेळाप�क, �ायाम,
झोप�ा�ा वेळा इ�ादी आपोआपच ठ�न गे�्यासार�ा झा�्या. परंतु मुळातच
�ा सवयी इत�ा �भावी क�ा ठर�्या, �ा ‘मूळ सवयी’ क�ा ठर�्या, यामाग�ा
कारणा�ा �ै�िणक वतु�ळात ‘छोटे य�’ असे नाव आहे. 

----

‘छोटे य�’ हे अगदी �ां�ा नावा�माणेच असते. मूळ सवयी�ंारे जो आमू�ा�
बद� घडून येतो, �ाचा मह�ाचा भाग ते असतात. मो�ा �माणावर के�े�्या
सं�ोधनातून असे िदसून आ�े आहे की, छो�ा य�ांम�े खूप ताकद असते. �ांचा
�भाव �ांनी सा� के�े�्या, य��ी के�े�्या, उि��ां�ा िकतीतरी �माणात
अिधक असतो. कॉन�� िव�ापीठाती� एका �ा�ापकाने सन 1984 म�े ि�िह�े
होते, की ‘‘छो�ा छो�ा सफ�ता �णजे �हान �हान फायदे�ीर, �ाभदायक
सा� के�े�्या गो�ीचंा क�न घेत�े�ा उपयोग. एकदा एखादी छोटी सफ�ता
िमळताच बद�ा�ा �ि�ये�ा सु�वात होते. मग �ामधून दुस� या छो�ा
सफ�तांचा माग� खु�ा होतो. �ा छो�ा सफ�तांमधून प�रवत�ना�क बद�ांना
सु�वात होते आिण �हान �हान फायदे�ीर गो�ीचें आकृितबंध आकारा�ा येऊ
�ागतात. �ानंतर �ातून मोठी �ेयं आवा�ाम�े अस�्याचा िव�वास िनमा�ण
होतो.’’ 

उदाहरणाथ�, �ा वेळी समि�ंगी संबंध ह�ांचा पुर�ार करणा� या संघटनांनी
�ांना िमळणा� या वागणुकी�ा िवरोधात, सन 1960�ा द�काम�े आवाज



उठवाय�ा, संघष� कराय�ा सु�वात के�ी, ते�ा �ां�ा सु�वाती�ा �य�ांना
अपय�च आ�े. �ां�ा संबंधांना गु�ेगारी कृ� ठरवणारे कायदे र� कर�ाची
�ांची मागणी होती. परंतु रा�ारा�ांती� कायदेमंडळांम�े �ांना अपय�च आ�े.
समि�ंगी संबंधांकडे क� असणा� या पौगंडाव�थेती� मु�ांसाठी माग�द��नपर
अ�ास�म तयार कर�ाचा काही ि��कांनी �य� के�ा. ि�वाय समाि�ंगी
संबंधांम�े काही गैर नाही, असे सूिचत करणा� यांना नोकरीतून काढून टाक�ात
आ�े. एकंदरीतच गे-समि�ंगी संबंधांचा पुर�ार करणा� यांचे अंितम उि��,
भेदभावा�ा वागणुकीपासून आिण पोि�सां�ा �ासापासून मु�ता िमळवणे होते.
�ाच�माणे समि�ंगी आकष�णा�ा मनोिवकारा�ा क�ेतून वगळ�ासाठी
अमे�रकन मनोिव�ानसं�थे�ा पटवून दे�ाचे �य� हे देखी� आवा�ाबाहेरचेच
वाटत होते. 

�ानंतर सन 1970�ा द�काम�े अमे�रकन �ाय�री असोिसए�न टा�
फोस��ा गे मु�ी संबंिधत एका काय�गटाने �थम सो�ा उि��ावर �� क� ि�त
कर�ाचे ठरव�े. पु�कांमधी� गे मु�ी चळवळीची स� �ेणी - एच.�ू. 71-471
(अनैसिग�क/िवकृत संबंध आिण �ैिगक गु�े) - बद�ून कमी ��ा�द/
अपमाना�द �ेणीम�े, वग�करण कर�ासाठी �ाय�री ऑफ काँ�ेसचे मन
वळव�े. 

सन 1972म�े, नवीन �ेणीम�े वग�करण कर�ासंबंधी िवनंती अज�
िमळा�्यानंतर �ाय�री ऑफ काँ�ेसने तसा बद� कर�ा�ा मा�ता िद�ी. ती
नवीन �ेणी होती, एच.�ू. 76.5 (सम�� िगकता, �ी समि�ंगी संबंध, गे मु�ी
चळवळ, िक�र चळवळ). पु�कांम�े वग�करणासंबंिधत जु�ा सं�था�क
सवयीमं�े अगदी �हानसा बद� जरी कर�ात आ�ा होता, तरी �ाचा प�रणाम
मा� आ�चय�कारक होता. या नवीन धोरणाची बातमी संपूण� दे�ात पसर�ी.
समि�ंगी संबंध ह� संघटनांनी िवजयो�व साजरा करत िनधी गोळा कराय�ा
सु�वात के�ी. पुढी� काही वषा�म�ेच कॅि�फोिन�या, �ूयॉक� , मॅसा�ुसेटस् आिण
ओरेगॉन येथी� गे राजकारणी अगदी खु�ेआमपणे राजकीय पदांसाठी
िनवडणुकांम�े उतर�े. सन 1973म�े अमे�रकन सायिकएिट� क असोिसए�नने
अनेक वषा��ा �ां�ा अंतग�त चच�नंतर, सम�� िगकते�ा �ा�ेम�े बद� के�ा.
मा� तो �कार मानिसक आजारा�ा �ेणीमधून वगळ�्याने �ां�ाम�े भेदभाव



करणारे जे अनेक कायदे रा�ांम�े होते, �ां�ाम�े बद�ाचा माग� मोकळा
झा�ा. 

आिण या सग�ा�ा सु�वात झा�ी होती एका छो�ा य�ातून. 

‘‘या छो�ा सफ�ता, एका पूव�िनयोिजत उि��ाकडे नेणा� या, सरळ एकामागून
एक येणा� या ��पणे दाखवता येणा� या, पाय� या नसतात,’’ का��  िवक या �िस�
सं�था�क मानिसकता या िवषयावरी� त�ाचे हे उ�ार आहेत. ‘‘सव�साधारणपणे
भोवता��ा प�र��थतीम�े �हान �हान सफ�ता �प�े�्या असतात. �ां�ा
अस�े�्या अगदी �ाथिमक अव�थेमुळे, नविवचारांना होणा� या संभा� िवरोधांचा
िकंवा येणा� या संधीचंा अंदाज येणे सोपे जाते. जेणेक�न प�र��थतीज� �ोत िकंवा
अडथळे �ि�पथात ये�ास मदत होते.’’ 

अगदी हेच मायके� फे�्फ�ा बाबतीत घड�े. बॉब बोमन यांनी जे�ा फे�्फ
आिण �ा�ा आईसमवेत, �ा�ा क�्पना आिण िव�ांती�ा मूळ सवयीवंर काम
कराय�ा सु�वात के�ी, ते�ा ते न�ी काय करत होते याचा फे�्फ�ा आिण
बोमननाही न�ी अंदाज न�ता. ‘‘आ�ी िनरिनराळे �योग करत होतो,
िनरिनरा�ा प�तीचंा अव�ंब करत होतो, जोपय�त आ�ा�ा अ�ी गो� सापडत
नाही, जी काम करे�, �ेवटी आ�ी या िनण�या�त आ�ो, की छो�ा छो�ा
सफ�तां�ा �णांवर आप�े �� क� ि�त करायचे. मग �ांना �ो�ाहनासाठी
उपयोगात आणून आ�ी िन��मात बसव�े. मायके��ा अंितम य�ासाठी
मानिसक ���ा तयार कर�ाक�रता ��ेक �य�तीआधी आ�ी या छो�ा छो�ा
गो�ी न चुकता करतो.’’ बोमन �णा�े.

‘‘एखा�ा �ध��ा आधी तु�ी जर मायके��ा आ�ा तु�ा डो�ाम�े काय
िवचार चा��े आहेत, �णून िवचार�ेत तर �ाचे उ�र असे�, तो खरेतर आ�ा
क�ाचाही िवचार करत नाहीये, तो ठरव�े�्या काय��मा�माणे कृती करतोय...
परंतु ते खरे नाही. खरंतर �ा�ा सवयीने �ाचा ताबा घेत�े�ा आहे. जे�ा �य�त
असते ते�ा �ाने आधीच िन�ा ट�ा ओ�ांड�े�ा असतो आिण ��ेक ट��ावर तो
य��ी ठर�े�ा असतो. �य�तीपूव��ा कवायती �ाने योज�्या�माणे पार
पाड�े�्या असतात. �य�तीपूव� तरणत�ावाती� पोह�ाचा सराव योज�्या�माणे
�ाने पार पाड�े�ा असतो. �ा�ा अपे�े�माणेच, �ा�ा हेडफोनमधून �ा�ा
गाणी ऐकू येत असतात. ��� �य�त ही �ा िदवसा�ा िन��माचाच एक भाग



असते. ि�वाय ितचा �ेवट हा य�ाम�ेच होणार असतो. �य�त िजंकणे हा
�ा�ासाठी एक पुढचा अ�ंत �ाभािवक भाग असतो.

िबिजंगम�े 9 वाजून 56 िमिनटे झा�ी होती. �य�त सु� हो�ासाठी चार िमिनटे
बाकी होती. फे�्फ, सु�वात कर�ा�ा ठोक�ामागे उभा होता, चव�ांवर �रीर
तो�त वर खा�ी होत होता. �ा�ा नावाची घोषणा झा�्यानंतर, आधी�ा
�य�ती�ंमाणेच, तो �ा ठोक�ावर चढ�ा आिण नेहमी�माणे पु�ा एकदा खा�ी
उतर�ा. �ाने तीन वेळा हात िफरव�े, जी �ाची बारा�ा वषा�पासूनची सवय होती.
मग तो पु�ा �ा ठोक�ावर चढ�ा, तयार झा�ा आिण बंदुकीचा आवाज
येता�णीच �ाने उडी घेत�ी. 

मा� पा�ाचा ��� होताच फे�्फ�ा जाणव�े, की काहीतरी गोधंळ झा�ा आहे.
�ा�ा गॉग�्सम�े दमटपणा जमा झा�ा होता. पाणी व�न आतम�े येत होते की
खा�ून, हे �ा�ा ��ात येत न�ते. परंतु जसा तो पा�ा�ा पृ�भागावर आ�ा
आिण �ाने हात माराय�ा सु�वात के�ी तसे �ा�ा मनात, प�र��थती आणखी
गंभीर होऊ नये हा एकच िवचार होता.

परंतु दुस� या फेरीपय�त सव� अंधूक िदसाय�ा �ाग�े होते. ितसरी आिण �ेवटची
फेरी जवळ आ�ी तोपय�त �ाचे गॉग�्स पा�ाने पूण� भर�े�े होते. आता फे�्फ
काहीच बघू �कत न�ता. ना तरणत�ावा�ा तळा�ी आख�े�्या रेषा बघू �कत
होता ना तरणत�ावा�ा समोर�ा िभंतीवरी� का�ा रंगाती� खूण! अजून िकती
हात मारायचे बाकी आहेत हे पण �ा�ा कळत न�ते. ब�तेक ज�तरणपटंूची
�िति�या, ऑि�ंिपक�ा अंितम फेरीम�े असे एकदम िदसेनासे झा�्यावर,
गोधंळ�ाची घाबर�ाचीच झा�ी असती. 

परंतु फे�्फ �ांत होता...

�ा िदव�ी इतर सव� गो�ी अगदी ठरव�्या�माणे पार पड�्या हो�ा. गळका
गॉग� ही त�ी �ु�्�क गो� होती आिण अ�ा गो�ीसंाठी तो तयारीतच असायचा.
फे�्फ�ा, अ�ा अचानक उ�वणा� या प�र��थती�ा तोडं देता यावे �णून बोमन
यांनी सरावासाठी िम�ीगन येथे रा�ी�ा वेळी अंधाराम�े पोहाय�ा �ाव�े होते.
फे�्फ�ा मनाती� ��डीओ टे�म�े अ�ा �कार�ा �संगांचे िच�ीकरण के�े�े
होते. गॉग�्सिवषयी काही ��न उ�व�ाच तर �ा�ा कसे तोडं �ायचे, याचीही



मानिसक तयारी �ाने के�े�ी होती. �ाने जसा �ेवटचा ट�ा सु� के�ा तसे
�ेवट�ा मुसंडीसाठी िकतीवेळा हात मारावे �ागती� याचे मनोमन फे�्फने गिणत
के�े. एकोणीस िकंवा वीस... कदािचत एकवीस. मोजाय�ा सु�वात के�ी. पूण�
ताकदीिन�ी पोहताना फे�्फची मनः��थती अगदी �ांत होती. अध� अंतर पो�न
गे�्यानंतर �ाने �ाचे �य� वाढवाय�ा सु�वात के�ी. �ध�कांवरी� दडपण
वाढव�ासाठी �ेवटचे काही अंतर अ�र�ः उ�ेक झा�्यासारखे पोहणे हे �ाचे
ठर�े�े तं� होते. अठरावा हात मार�्यानंतर तो आता तरणत�ावा�ा िभंती�ा
अपे�ेत होता. �े�कांचा ओरड�ाचा �ो�ािहत कर�ाचा आवाज �ा�ा ऐकू येत
होता, परंतु �ा�ा काहीच िदसत नस�्याने �ांचे ते �ो�ाहन �ा�ासाठी होते, की
दुस� या कोणासाठी, हे �ा�ा कळत न�ते. एकोिणसावा हात आिण नंतर िवसावा
हात. अजून एक हात मार�ाची गरज अस�्यासारखे िदसत होते. �ा�ा
डो�ाती� ��डीओ टेपम�े �ा�ा हेच िदसत होते. �ाने एकिवसावा अगदी �ांब
हात मार�ा आिण हात पुढे के�े�्या ��थतीतच तो तरंगत पुढे गे�ा, �ाने िभंती�ा
��� के�ा. अगदी ठरव�्या�माणे सव� जुळून आ�े होते. �ाने डो�ांवरचा गॉग�
जे�ा ओढून काढ�ा आिण समोर�ा गुण फ�काकडे पािह�े ते�ा �ा�ा नावापुढे
�ा�ा जागितक िव�म असे ि�िह�े�े आढळ�े. �ाने आणखी एक सुवण�पदक
िजंक�े�े होते. 

�य�तीनंतर एका वाता�हराने �ा�ा िवचार�े, काहीही िदसत नसताना पोहतांना
कसे वाट�े? ‘‘मी ज�ी क�्पना के�ी होती तसेच वाट�े,’’ फे�्फने उ�र िद�े. या
�हान �हान सफ�ता िमळून �ा�ा आयु�ात आणखी एक मोठा िवजय िमळा�ा
होता. 

---

पॉ� ओ िन�ने अ�्कोआ�ा �मुख काय�कारी अिधकारी पदाची सू�े हाती
घेत�्यानंतर सहा मिह�ांनी �ा�ा म�रा�ी एक फोन आ�ा. अ�रझोना येथी�
कारखा�ाती� �बंधक घाबर�े�्या �रात बो�त होता. धातू�ा आकार दे�ासाठी
सा�ावर दाब टाकणारे यं� कसे बंद पड�े होते आिण एका कामगार - काही
आठव�ांपूव�च कंपनीम�े �जू झा�ा होता. जेणेक�न �ा�ा गरोदर प�ी�ा
कंपनी�ा आरो�सेवेचा �ाभ िमळावा. यं� दु�� कर�ाचा कसा �य� क�
�ाग�ा हे तो सांगत होता. �ाने दाब देणा� या यं�ाभोवती अस�े�्या िपव�ा



रंगा�ा सुर�ा िभंतीव�न आती� ख�ाम�े उडी मार�ी होती. �ा यं�ा�ा सहा
फूट �ांबी�ा �ोबं�ा भागा�ा िबजागरीम�े एक ॲ�्युिमिनयमचा तुकडा
अडक�ा होता. �ा त�ण माणसाने तो ओढून बाहेर काढ�ा. आिण ते यं� �व��थत
झा�े होते. परंतु �ा�ा मागे �ा �ोबं�ा भागाने िफराय�ा सु�वात के�ी आिण तो
भाग �ा�ा डो�ा�ा िद�ेने आ�ा. पुढ�ाच �णी �ा�ा डो�ा�ा आघात
होऊन �ाचा मृ�ू झा�ा होता.

चौदा तासांनंतर ओ िन�ने सव� कारखा�ांमधी� �व�थापकीय �रावरी�
अिधका� यांची �ाच�माणे िपट्सबग�मधी� अ�्कोआ�ा उ�ािधका� यांची एक
तातडीची मीिटंग बो�ाव�ी. ब�तेक पूण� िदवस �ांनी �ा अपघाता�ा घटनेचे
काळजीपूव�क आिण तप�ी�वार पुनराव�ोकन के�े. �ा घटने�ा ��डीओ टे�
पुनःपु�ा पािह�्या. �ा�ा मृ�ू�ा कारणीभूत ठरणा� या डझनवारी चुकांची �ांनी
यादी तयार के�ी. ते�ा हे पण ��ात आ�े, की दोन �बंधकांनी �ा�ा
अडथ�ाव�न उडी मारताना पािह�े होते, परंतु �ांनी �ा�ा अडव�े न�ते.
एखादे यं� िबघड�ा-मोड�ाब�� कामगारांना जबाबदार धर�े जाणार नाही असे
पुरे�ा �भावीपणे �ि��णा�ा दर�ान, कामगारांवर ठसव�ात आ�े न�ते.
एखादे यं� दु�� कर�ाआधी कामगाराने �बंधकांना कळव�े पािहजे अ�ा सूचना
�ांना दे�ात आ�े�्या न��ा. तसेच एखादी ��ी जे�ा �ा धोकादायक
ख�ाम�े उतरते, ते�ा यं� आपोआप बंद हो�ा�ा ��ीने संवेदक यं�णा
बसव�ात आ�े�ी न�ती. 

‘‘आपण �ा माणसा�ा मार�े,’’ दुःखी चेह� याने ओ िन� तेथे जम�े�्यांना
�णा�ा. ‘‘हे मा�ा नेतृ�ाचे अपय� आहे. मी �ा�ा मृ�ू�ा कारणीभूत आहे.
आिण साखळीती� तु�ा सवा�चे पण हे अपय� आहे.’’

�ा खो�ीम�े जम�े�्या �व�थापकीय अिधका� यांना एकदम ध�ाच बस�ा.
न�ीच एक दुःखद अपघात घड�ा होता. परंतु हे असे अपघात हा अ�्कोआ�ा
जीवनाचाच एक भाग होता. कारण ती एक �चंड मोठी कंपनी होती. �ाम�े
कामगार रोज धोकादायक यं�े आिण धातूचा उकळता रस हाताळत होते. पॉ� हा
बाहे�न आ�े�ा एक माणूस होता आिण जे�ा �ाने सुर�ेिवषयी बो�ाय�ा सु�वात
के�ी, ते�ा मुळातच खूप सा�ंकता िनमा�ण झा�ी होती. िब� ओ रोक- एक व�र�
�व�थापकीय अिधकारी �णा�ा, ‘‘आमचा अंदाज होता, की सु�वातीचे काही



आठवडे तो याकडे बारकाईने �� देई� आिण नंतर इतर दुस� या मु�ांकडे वळे�.
परंतु �ा मीिटंगने सग�ांनाच हादरवून सोड�े. तो सुरि�ततेबाबत खूपच गंभीर
होता. इतका गंभीर, की एखा�ा कधीही न पािह�े�्या, न भेट�े�्या कम�चा� यासाठी
तो संपूण� रा�भर जागून काळजी करत रािह�ा. मा� �ानंतर प�र��थती बद�ाय�ा
�ाग�ी.’’ 

�ा मीिटंगनंतर एका आठव�ा�ा आतच अ�्कोआ�ा सव� कारखा�ाती�
यं�ांभोवती�ा सुर�ा कठ�ांना आणखीन एक चकचकीत िपव�ा रंगाचा हात
मार�ात आ�ा. नवीन िनयम, धोरण तयार कर�ात आ�े. कोणीही धोकादायक
प�तीने �य� क� नये �णून यं�ां�ा दु��ीबाबतचे िनयम सवा�ना �� कर�ात
आ�े. यं�ां�ा देखभा�ीसंबंधी काही सूचना अस�्यास कामगारांनी न घाबरता �ा
सांगा�ा, असे �बंधकांनी सांिगत�े. या नवीन जाग�कतेमुळे, काही थो�ा
काळासाठी, अपघातांचे आिण दुखापतीचें �माण ��णीय रीतीने खा�ी आ�े.
अ�्कोआने छोटी सफ�ता अनुभव�ी होती. �ानंतर ओ िन�ने झडपच घात�ी. 

‘‘अपघातांचे �माण खा�ी आण�ाब�� म�ा ��ेकाचे अिभनंदन करायचे आहे,
फ� दोनच आठवडे का असेना,’’ �ाने �ा�ा कंपनीभर िफरव�ात आ�े�्या
िनवेदनाम�े �ट�े होते. ‘‘आपण िनयमांचे पा�न के�े �णून िकंवा अपघाताची
सं�ा खा�ी आण�ाब�� आनंद साजरा कर�ाची गरज नाही. आपण आनंद
साजरा करावा कारण आपण �ोकांचे जीव वाचवत आहोत.’’ 

कामगारांनी �ा िनवेदना�ा �ती काढून �ां�ा कपाटांवर िचकटव�्या.
कोणीतरी �े�्िटंग िवभागाती� एका िभंतीवर ओ िन�चे िच� काढून �ा खा�ी
�ा�ा िनवेदनाती� एक मह�ाची ओळ रंगव�ी. �ा�माणे मायके� फे�्फ�ा
िन��माचा पोह�ा�ी काही संबंध न�ता, तर �य�त िजंक�ा�ी होता.
�ाच�माणे ओ िन��ा �य�ांमधून घडत गे�े�्या बद�ांचा सुर�े�ी संबंध न�ता
मा� ते मो�ा �माणावर �पांतरण घडवून आणत होते.

‘‘मी तासांवर रोजंदारी करणा� या कामगारांना सांिगत�े, जर तुम�ा �बंधकाने
सुर�ेसंबंधी�ा िनयमांचे पा�न के�े नाही तर म�ा घरी फोन क�न कळवा, हा
माझा फोन नंबर आहे,’’ ओ िन�ने म�ा सांिगत�े. ‘‘�ानंतर कामगारांनी फोन
कराय�ा सु�वात के�ी. परंतु �ांना अपघातांिवषयी बो�ायचे न�ते, तर �ांना इतर
काही सूचना कराय�ा हो�ा; �ांचे िवचार �� करायचे होते.’’ 



िनवासी घरांसाठी वापराम�े येणारे ॲ�्युिमिनयमचे प�े, प�ा तयार करणा� या
अ�्कोआ�ा कारखा�ा�ा, एका सम�ेने िक�ेक वष� भेडसाव�े होते. या
प�ांसाठी जो रंग बाजाराम�े चा�े� असे �व�थापकांना वाटायचे, पण नेमके
�ाच बाबतीत �ांचा अंदाज चुकायचा. यो� रंगाची छटा िनवड�ासाठी आिण
सुचव�ासाठी त� स�्�ागारांना �ाखो डॉ�स� िद�े जात होते. परंतु फ� सहाच
मिह�ांम�े चकचकीत सोनेरी रंगाची मागणी कमी होऊन काळपट िहर�ा रंगाची
मागणी वाढ�े�ी असायची. एक िदवस अगदी खा��ा �ेणीती� एक कम�चा� याने
एक सूचना के�ी, जी �गेचच व�र� �बंधकांपय�त पोहोच�ी. ॲ�्युिमिनयम�ा
प�ांवर रंग देणारी सव� यं�े जर �ांनी एके िठकाणी आण�ी तर यं�ांवरी� रंग
बद��ा�ा �ि�ये�ा वेगाम�े वाढ होई� आिण िग� हाइकां�ा मागणी�ा
�ितसाद दे�ाचा वेळ कमी होई�. प�रणामी, एका वषा��ा आत या िवभागा�ा
न�ाम�े दुपटीने वाढ झा�ी. 

ओ िन��ा सुर�े�ा ��नावर �� क� ि�त के�्याने, सु�वात झा�े�्या �हान
सफ�तांनी तयार झा�े�्या प�र��थतीम�े सव� �कार�ा सूचनांना, िवचारांना वाट
िमळा�ी. 

‘‘नंतर असे ��ात आ�े, की हा कम�चारी �ाची ही क�्पना एक द�कभर तरी
सवा�ना सांगत होता. परंतु ही गो� तो �व�थापनाती� कोणा�ीही बो��ा न�ता,’’
अ�्कोआ�ा एका व�र� अिधका� याने म�ा सांिगत�े. ‘‘नंतर �ाने असा िवचार
के�ा, की आ�ी सतत सुरि�ततेसंबंधी �ां�ा सूचना मागवत असताना इतर काही
क�्पना का सुचवू नयेत? जणू �ाने आ�ा�ा िजंकणा� या नंबरचे �ॉटरी ितकीटच
िद�े होते.’’ 

3

�ा वेळी त�ण पॉ� ओ िन� सरकारी नोकरीम�े होता ते�ा सरकार�ा
आरो�योजनांवरी� होणा� या एकूण खचा��ा िव��ेषणासाठी आराखडा तयार
करत होता. ते�ा अिधका� यांसमोर एक सवा�त मह�ाचा ��न होता तो �णजे,
बा�मृ�ंू�ा �माणाचा, सरासरीचा. अमे�रकेती� बा�मृ�ंूचे �माण युरोपाती�
ब�तेक दे�ांपे�ा आिण दि�ण अमे�रकेती� काही दे�ांपे�ा अिधक होते.
अमे�रकेती� �ामीण भागांम�े पिह�ा वाढिदवस हो�ा�ा आतच होणा� या मृ�ंूचे
�माण खूपच अिधक होते. 



याचे कारण �ोधून काढ�ाची जबाबदारी ओ िन� वर सोपव�ात आ�ी होती.
�ाने संबंिधत सरकारी िवभागांना �ां�ा भागाती� बा�मृ�ंू�ा आकडेवारीचे
िव��ेषण कर�ा�ा सूचना िद�्या. दरवेळे�ा कोणीतरी काही उ�रे घेऊन
�ा�ाकडे गे�े, की तो आणखी मािहती घे�ासाठी, खो�ात जाऊन �ावर
आणखीन ��न उप��थत करायचा. �ा�ा �ा ��ना�ा मुळापय�त जायचे होते,
�ाची मू�भूत कारणे �ोधायची होती. जे�ा कोणी ओ िन��ा काया��याम�े
नवीन मािहती घेऊन जायचा. ते�ा ओ िन� नवीन ��न उप��थत क�न �ाची
उ�टतपासणी सु� करायचा. न�ी काय घडत होते हे जाणून घे�ासाठी,
अिधकािधक मािहती घे�ासाठी, तो �ा�ा न संपणा� या ��नांनी इतरांना अगदी
भंडावून सोडायचा. (‘‘म�ा पॉ� ओ िन� न�ीच आवडतो, परंतु तु�ी म�ा
िकतीही पैसे िद�े तरी मी पु�ा �ा�ा बरोबर काम कर�ासाठी तयार होणार
नाही,’’ एका अिधका� याने म�ा सांिगत�े. ‘‘�ा माणसा�ा असे उ�र कोणीच देऊ
�क�े नाही, �ाचे तो आणखी वीस तासां�ा कामाम�े �पांतर क� �कणार
नाही.’’) 

ब� याच सं�ोधनाअंती असे कारण पुढे आ�े, की बा�मृ�ंूचे सवा�त मह�ाचे
कारण होते, िदवस पूण� हो�ाआधीच झा�े�ी �सूती आिण मू� िदवस पूण�
हो�ाआधीच ज�ा�ा ये�ाचे �मुख कारण �णजे गरोदरपणाचे काळाती�
मातांचे कुपोषण. तर मग �ावर उपाय �णजे बा�मृ�ंूचे �माण कमी कर�ासाठी
मातां�ा आहाराम�े सुधारणा करणे. अगदी सोपे उ�र. बरोबर? परंतु मुळात
कुपोिषत न हो�ासाठी ��यांना गभ�धारणेआधी, �ां�ा आहाराम�े सुधारणा
कर�ाची गरज होती. याचाच अथ� ��या �� िगक���ा सि�य हो�ाआधीच �ांना
एकूण आहाराब��, कुपोषणाब�� �ि�ि�त कर�ाची गरज होती. �णजेच
अिधका� यांंना उ� मा�िमक �ाळां�ा पातळीवरच �ां�ा अ�ास�माम�े
आहारिवषयक ि��णाचा अंतभा�व कर�ाची गरज होती. 

मा� जे�ा ओ िन�ने असा अ�ास�म तयार कर�ा�ा ��ीने �ाळांम�े
चौक�ी कर�ास सु�वात के�ी, ते�ा �ा�ा ��ात आ�े, की �ामीण भागाती�
उ� मा�िमक �ाळाती� ि��कांना सु�ा, यो� आहारासंबंधी ि��ण दे�ा�ा
��ीने, जीव�ा�ाचे �ाथिमकही �ान न�ते. �णून मुळात ि��कांना �ि��ण
देणा� या महािव�ा�यांमधी� अ�ास�मांम�े आहार�ा�ासंबंधी�ा ध�ांचा
अंतभा�व करावा �ाग�ा. जेणेक�न वयात येणा� या / �� िगक���ा सि�य होणा� या



मु�ीनंा ते यो� माग�द��न क� �कती� आिण �ामुळे अखेर �सूती काळात
मु�ीचें / मातांचे यो� �कारे पोषण झा�े�े असे�. 

ओ िन� बरोबर काम करणा� यांना अखेर बा�मृ�ंूचे न�ी कारण कळ�े होते-
ि��कांचे �ा िवषयाती� अ�ान! तु�ी जर डॉ�रांना िकंवा साव�जिनक आरो�
िवभागाती� अिधका� यांना बा�मृ�ंूचे �माण कमी कर�ासाठी, �ांना उपाय
सुचवाय�ा सांिगत�े असते तर �ां�ापैकी कोणीही ि��कांचे यो� �ि��ण
कर�ािवषयी सुचव�े नसते. या दो�ीम�े काही संबंध आहे हेच मुळात �ां�ा
��ात आ�े नसते. परंतु महािव�ा�याती� िव�ा�ा�ना जीव�ा�ािवषयी आिण
आहारािवषयी यो� ि��ण दे�ाने, ते �ान पुढी� िपढीपय�त पोहोचणे �� झा�े.
का�ांतराने आरो�वध�क आहाराची �ांना सवय �ागून, काही वषा�नी स��
बाळांना ज� दे�ासाठी स�म करणे �� झा�े. ओ िन�ने या कामा�ा सु�वात
करतेवेळी बा�मृ�ंूचे जे �माण होते, ते आज 68 ट��ांनी खा�ी आ�े आहे. 

बा�मृ�ंू�ा संदभा�ती� ओ िन��ा या अनुभवांव�न, मूळ सवयी प�रवत�ना�ा
क�ा चा�ना देतात, याचा दुसरा माग� ��ात येतो तो �णजे मूळ सवयी, इतर
सवयी�ंा वाढी�ा पूरक होई� अ�ा रचना आकारा�ा येऊ �ागतात. बा�मृ�ंू�ा
बाबतीत महािव�ा�यीन अ�ास�मात, काही िवषयांचा समावे� के�्याने, एका
साखळी �ि�ये�ा सु�वात झा�ी. �ाचा प�रणाम �ामीण भागाती� मु�ी�ंा
ि��णावर झा�ा आिण �ाची प�रणती आरो�वध�क आहार घे�ास सु�वात
कर�ात झा�ी. एखा�ा ��नाचे मूळ कारण कळेपय�त अिधका� यां�ा सतत मागे
राह�ा�ा, ओ िन��ा सवयीचा प�रणाम, बा�मृ�ूसार�ा ��नावर सरकारी
खा�ा�ा काम कर�ा�ा आिण िवचार कर�ा�ा, �ि�येत आमू�ा� बद�
घडून ये�ात झा�ा. 

असाच �कार �ोकां�ा जीवनाम�े पण घडू �कतो. उदा. जवळ जवळ गे�्या
तीस वषा�पय�त सव�साधारण असा समज झा�ा होता, की माणसांनी वजन
घटव�ासाठी �ां�ा जीवनाम�े आमू�ा� बद� घडवून आण�ाची गरज आहे.
डॉ�स� �� माणसांना काटेकोरपणे आहारावर िनयं�ण ठेवाय�ा सांगायचे,
िनयिमत �ायाम कराय�ा सांगायचे, समुपदे�न स�ांम�े हजेरी �ावाय�ा
सांगायचे. कधी कधी तर रोज िन��माम�े बद� क�न ि��ऐवजी िजने
चढउतार कराय�ा सांगायचे. एकूण �ामागे असा िवचार होता, की एखा�ा�ा



आयु�ाम�े संपूण� बद� के�्यानेच वाईट सवयीमं�े चांग�े बद� घडवून आणणे
�� होते.

सं�ोधकांनी या प�ती�ा प�रणामकारकतेिवषयी के�े�्या �दीघ� सं�ोधनातून
असे िदसून आ�े, की �ात तसे काही त� न�ते. वजन घटव�ाचा �य� करणारे
�ोक काही िदवस, आठवडे िज�ांचा वापर करायचे, परंतु पु�ा येरे मा�ा माग�्या
सु� �ायचे. �ाच�माणे ते िनयंि�त आहारा�ा आिण �ायामा�ा सु�वात करायचे,
परंतु सु�वातीचा उ�ाह मावळ�्यानंतर पु�ा ते �ां�ा खा�ा�ा आिण
दूरद��नपुढे बसून राह�ा�ा सवयीकंडे वळायचे. एकाच वेळी असे अनेक बद�
कराय�ा सांिगत�्याने �ाती� एकाचाही प�रणाम िदसून येत नसे.

�ानंतर सन 2009म�े, सं�ोधकां�ा एका गटाने रा�� ीय आरो� सेवे�ा
साहा�ाने के�े�्या, वजन कमी कर�ा�ा िविवध प�ती�ंा प�रणामािवषयी
अ�ासाचा अहवा� �िस� के�ा. या अ�ासासाठी एकूण 1600 �� माणसे
िनवडून �ांना दर आठव�ाती� कमीत कमी एक िदवस तरी �ांनी खा�्�े�्या
सव� पदाथा�ची यादी कर�ास सांिगत�ी. 

सु�वाती�ा ते जरा कठीणच गे�े. काही जण �ांनी खा�्�े�्या पदाथा��ा
या�ां�ा व�ा आणाय�ा िवसरायचे िकंवा जे पदाथ� खायचे, �ाने नाव ि�हाय�ा
िवसरायचे. हळूहळू अथा�तच �ोकांनी, आठव�ातून एकदा, खा�्�े�्या पदाथा�ची
यादी कराय�ा सु�वात के�ी. काही वेळा जा� िदवसांची यादी पण ि�हाय�ा
सु�वात के�ी. अखेर ती एक सवयच होऊन गे�ी. यानंतर काहीतरी अघिटत घड�े.
सहभाग घेणा� यांनी, �ांनी के�े�्या या�ांकडे बघाय�ा सु�वात के�ी आिण �ांना
�तः�ा सु�ा क�्पना नस�े�ा एक आकृितबंध �ाम�े आकारा�ा आ�े�ा
िदस�ा. काही�ंा ��ात आ�े, की �ांना सकाळी 10 वाजता काहीतरी थोडेसे
खा�ाची सवय होती. �णून �ा वेळी �ांनी खा�ासाठी �ां�ा टेब�ावर एक
सफरचंद िकंवा केळी ठेवाय�ा सु�वात के�ी. काहीनंी �ां�ा व�ांचा उपयोग
�ांचे पुढी� खा�ाचे पदाथ� ठरिव�ासाठी कराय�ा सु�वात के�ी आिण जेवणाचे
वेळी ि�जमधी� काहीतरी थंड पदाथ� खा�ापे�ा, ठरव�े�े आरो�दायक पदाथ�
खा�ास सु�वात के�ी. 

सं�ोधकांनी �ांना यापैकी काहीही करा असे सुचव�े न�ते. �ांनी फ�
सहभाग घेणा� यांना आठव�ाती� कोणताही एक िदवस ते कोणते पदाथ� खातात,



याची यादी कर�ाचे सुचव�े होते. परंतु एका मूळ सवयीमुळे - खा�ा�ा पदाथा�ची
नोदं ठेवणे - तयार झा�े�्या रचनेने इतर सवयीनंा �वे� कराय�ा मदत के�ी होती.
सहा मिह�ांनंतर रोज खा�्�े�्या पदाथा�ची यादी करणा� यांना, इतरांपे�ा दु�ट
वजन घटव�ात य� आ�े होते. 

‘‘काही िदवसांनंतर ती या�ा के�े�ी वही मा�ा डो�ात प�ी बस�ी,’’
�ापैकी एकाने म�ा सांिगत�े. ‘‘मी जेवणाचा / खा�ाचा वेग�ा �कारे िवचार
कराय�ा �ाग�ो, यामुळे म�ा िनरा� न होता, खा�ाब�� िवचार कर�ाची वेगळी
प�त कळ�ी.’’ 

असाच काहीसा �कार ओ िन�ने अ�्कोआची सू�े हाताम�े घेत�्यावर घड�ा.
�ा�माणे या�ा कर�ा�ा सवयीनंी इतर सवयीनंा एक वाट क�न िद�ी, मांडणी
क�न िद�ी, �ाच�माणे ओ िन��ा सुर�ा सवयीमुळे इतर �कार�ा वागणुकीनंा
वाढ�ासाठी यो� वातावरण तयार झा�े. सु�वाती�ाच ओ िन�ने एक वेगळे
पाऊ� उच��े आिण जगभराती� अ�्कोआ�ा काया��यांना, इ�े�� ॉिनक संपक�
यं�णेने (ई-मे�) एकमेकां�ी जोड�ाचे आदे� िद�े. हे सन 1980�ा द�का�ा
सु�वाती�ा घड�े, जे�ा माणसां�ा टेब�ांवरी� संगणकसु�ा आंतररा�� ीय संपक�
यं�णेने जोड�े गे�े�े न�ते. िनरिनरा�ा कारखा�ाती� �बंधकांना,
सुरि�ततेसंबंधीची आकडेवारी आिण सूचना, अहवा� इ�ादी व�र�ांना ��रत
कळवता येणे अ�ंत ज�रीचे अस�्याने अ�ा �कार�ा संपक�  यं�णेची गरज
अस�्याचे, ते�ा �ाने समथ�न के�े होते. अ�ा �कारे अ�्कोआने औ�ोिगक
जगताती�, जागितक पातळीवरी� पिह�ीविह�ी ईमे� यं�णा िवकिसत के�ी. 

सकाळी काया��याम�े येता �णीच ओ िन� �ाची संपक�  यं�णा चा�ू करायचा
आिण इतरांनी पण �ांचे संगणक चा�ू के�े आहेत की नाहीत, याची खा�ी
कर�ासाठी �ावर काही संदे� पाठवायचा. सु�वाती�ा या यं�णेचा उपयोग
सुरि�ततेसंबंधी ��नांवर चचा� कर�ासाठी के�ा गे�ा. मग ज�ी ही ई-मे�ची सवय
�ज�ी, अंगवळणी पड�ी, तसे �ांनी इतर �कार�ा मािहतीची �थािनक
बाजाराती� मागणीची प�र��थती, िव�ीची आकडेवारी, �वसायाती� इतर ��न
इ�ादीवर देवाण-घेवाण कराय�ा सु�वात के�ी. अितव�र� अिधका� यांना दर
�ु�वारी एक अहवा� पाठवावा �ागे, जो आता कंपनीती� कोणीही वाचू �कत
होता. �ाझी�मधी� �बंधक, �ां�ा �ूयॉक� मधी� सहका� यांना �ी��ा



िकमतीमंधी� चढउतारांची आकडेवारी या संपक�  यं�णेमाफ� त कळवाय�ा �ाग�े.
�ूयॉक� मधी� सहकारी या मािहतीचा उपयोग क�न वॉ��� ीट वर कंपनीसाठी
फायदे�ीर सौदा करायचे. �वकरच सव�च जण सव� �कार�ा मािहतीची देवाण
घेवाण या संपक�  यं�णेमाफ� त कराय�ा �ाग�े. ‘‘मी मा�ा कारखा�ाती�
अपघातांसंबंधीचा अहवा� पाठवत होतो आिण सव�जण तो वाचत अस�्याचे म�ा
माहीत होते. �णून मग मी िवचार के�ा, िकंमत ठरव�ासंबंधीची मािहती िकंवा
इतर कंप�ांबाबत�ा काही गोपनीय गो�ी का पाठवू नयेत?’’ एका �बंधकाने म�ा
सांिगत�े. ही संपक�  यं�णा �णजे आ�ा�ा एक गोपनीय अ�च िमळा�्यासारखे
होते. मा� आम�ा �ित��ा�ना आ�ी हे कसे करत होतो, हे ��ात येत न�ते. 

आिण �ा वेळी ख� या अथा�ने संगणक इंटरनेट िवकिसत झा�े, �ा वेळी �ाचा
पूण� फायदा घे�ासाठी अ�्कोआ सुयो� प�तीने आधीच तयार होती. ओ िन��ा
एका मूळ सवयीने - कामगारसुर�ा - ई-मे� या एका दुस� या रचने�ा वाढीसाठी
वाव िद�ा. �ित��ा��ा तु�नेत हे िक�ेक वष� आधीच सु� झा�े. 

---

सन 1996 उजाडताना, ओ िन��ा अ�्कोआम�े येऊन दहा वष� झा�ी होती.
�ा�ा नेतृ��ै�ीब��, गुणांब�� हावड� िबजनेस �ू� आिण केनेडी �ू� ऑफ
ग�न�म�टम�े अ�ास के�ा जात होता. चचा� के�ी जात होती. दे�ाचा �ापार
सिचव िकंवा सुर�ा सिचव या पदांसाठी �ा�ा नावाची चचा� होत होती. �ा�ा
कम�चा� यांकडून आिण कामगार संघटनांकडून �ाचे कौतुक के�े जात होते. �ा�ा
नेतृ�ाखा�ी अ�्कोआ�ा �ेअस�ची िकंमत 200 ट��ां�नही अिधक वाढ�ी होती.
अ�ा �कारे अखेर �ा�ा उ�ोग/�ापारजगताने य��ीतेची पावती िद�ी होती. 

�ा वष��ा मे मिह�ाम�े, िपट्सबग�म�े आयोिजत के�े�्या �ेअस� धारकां�ा
सभेम�े एका बेनेिड��न चच� सेिवकेने ��नो�रां�ा वेळेत �ा�ावर
खोटारडेपणाचा आरोप के�ा. मेरी मागा�रेट ही चच� सेिवका मे��कोमधी� िसयुडॅड
अकु�ा येथी� अ�्कोआ�ा कारखा�ाती� कामगारां�ा वेतन आिण
सुिवधांबाबत जाग�क अस�े�्या एका सामािजक संघटनेचे �ितिनिध� करत
होती. ती �णा�ी की, ‘‘ओ िन� जरी अ�्कोआती� सुर�ा उपायांबाबत मो�ा
मो�ा ग�ा मारत अस�ा, तरी मे��कोमधी� कामगार धोकादायक वायंूमुळे
आिण धुरांमुळे आजारी पडत होते.’’



‘‘हे खोटे आहे,’’ �ा सभेम�े ओ िन� �णा�ा. �ा�ाजवळ अस�े�्या
�ॉपटॉपवर �ाने ताबडतोब मे��कन कारखा�ाती� सुर�ेसंबंधीची आिण
वातावरण िनयम पा�नासंबंधीची आकडेवारी काढ�ी. ‘‘हे बघा.’’ उ�म गुणांकांची
आकडेवारी दाखवत तो �णा�ा. �ा कारखा�ाचा सव�� अिधकारी अस�े�ा
रॉबट� बाट�न हा कंपनीती� एका सवा�त जे� �बंधक होता. �ाने गे�ी काही द�के
कंपनीम�े काम के�े होते आिण काही मो�ा संयु� �क�्पांम�े मह�पूण�
योगदान ही िद�े होते. ती चच� सेिवका, उप��थतांना उ�े�ून �णा�ी, की ‘‘ओ
िन�वर िव�वास ठेवू नका.’’ नंतर ती खा�ी बस�ी. 

सभा आटोप�्यानंतर ओ िन�ने ित�ा �ा�ा काया��यात बो�ावून घेत�े. ती
चच� सेिवका �ा धािम�क सं�थेसाठी काम करत होती, �ा सं�थेकडे अ�्कोआचे
फ� प�ास �ेअस� होते. गे�े िक�ेक मिहने ती अ�्कोआ�ा मे��कोमधी�
कारखा�ाती� कामा�ा प�ती�ा तपासणीसाठी इतर �ेअस�धारकांची मते गोळा
करत होती. ओ िन�ने मेरी�ा, ‘ितने कोण�ाही एका कारखा�ा�ा, कधी भेट िद�ी
होती का?’ �णून िवचार�े. ‘नाही,’ ितने सांिगत�े. परंतु तरीही ओ िन�ने कंपनी�ा
मानव संसाधन िवभागा�ा �मुखा�ा, ताबडतोब मे��को�ा जाऊन ���
प�र��थती जाणून घे�ास सांिगत�े. 

तो अिधकारी कारखा�ाम�े जे�ा दाख� झा�ा आिण �ाने कारखा�ाती�
सुर�ा �व�थेसंबंधीची कागदप�े पािह�ी, ते�ा �ा�ा अ�ा काही घटना
घड�्या�ा नोदंी अस�े�े अहवा� सापड�े, �ाबाबत मु� काया��या�ा कधीच
काही कळव�ात आ�े न�ते. काही मिह�ांपूव�च कारखा�ा�ा इमारतीम�े
धोकादायक धूर पसर�्याची घटना घड�ी होती. परंतु तु�नेने ती घटना त�ी
�ु�्�क होती. �ा कारखा�ाचा मु�ािधकारी, बाट�न याने, वायुिवजनासाठी यो�
�ा सुधारणा ताबडतोब क�न घेत�्या हो�ा. �ा कामगारांना �ास झा�ा होता, ते
एक दोन िदवसांम�े बरेही झा�े होते. 

परंतु बाट�नने या घटनेब��, �ां�ा आजाराब�� कळव�े न�ते. जे�ा तो
अिधकारी चौक�ीक�न िपट्सबग��ा परत�ा आिण �ाने �ाचा अहवा� सादर
के�ा, ते�ा ओ िन�ने एक ��न मांंड�ा. 

‘‘कामगारांना �ास झा�्याची बॉब बाट�न�ा क�्पना होती का?’’ 



‘‘आ�ी �ांना भेट�ो नाही,’’ अिधका� याने उ�र िद�े. ‘‘परंतु एक गो� न�ी
होती, की �ा�ा या घटनेची न�ीच क�्पना असावी.’’

दोन िदवसांनंतर बाट�न�ा नोकरीव�न काढून टाक�ात आ�े. �ा�ा जा�ाचा
बाहेरी� जगता�ा मोठाच ध�ा बस�ा. कंपनीचा एक सग�ात मह�ाचा
मु�ािधकारी �णून बाट�नचे नाव घेत�े जात होते. �ा�ा जा�ाने अनेक
मह�ा�ा संयु� �क�्पांना ध�ा बसणार होता. 

परंतु अ�्कोआम�े मा� याचे फारसे कोणा�ाही आ�चय� वाट�े नाही. या
घटनेकडे ओ िन�ने कंपनीम�े ��थािपत के�े�्या प�तीचा, सं�ृतीचाच एक
भाग �णून बिघत�े गे�े. 

‘‘बाट�नने �तःच नोकरी घा�व�ी. मा� या बाबतीत इतर काही पया�यही
न�ता.’’ �ाचा एक सहकारी म�ा �णा�ा. 

�ेवटी मूळ सवयी सव�समावे�क बद� कसा घडवून आणतात, याचे हे उ�म
उदाहरण आहे. मूळ सवयी नवीन सं�ृती तयार क�न �ाम�े नवीन मू�्ये
��थिपत क�न हा बद� घडवून आणतात. मूळ सवयीमुंळे कठीण िनण�य- व�र�
अिधका� या�ा एकदम काढून टाक�ासारखे- घेणे सोपे होते. कारण जे�ा एखादी
��ी मया�दाभंग करते, ते�ा ित�ा जावे �ागणे हे �म�ा�च ठरते. कधी कधी
अ�ा नवीन प�ती, सं�ृतीमं�े नवे ���योग िनमा�ण करतात. �ांचा उपयोग
आिण ती सवयच कंपनीची ओळख ठरते. अ�्कोआम�े उदा. ‘क� �ीय काय��म’
आिण ‘सुर�ेचे त��ान’ या ��ांम�े �ाथिमकता, �� आिण
िवचारप�तीसंबंधी�ा पूण� चचा� दड�े�्या असाय�ा. 

‘‘अनेक वष� कंपनीम�े काम करणा� या एखा�ा�ा आिण �ातूनही �े�
अिधका� या�ा इत�ा सहजपणे काढून टाकणे दुस� या एखा�ा कंपनी�ा तसे
अवघडच गे�े असते,’’ ओ िन�ने म�ा सांिगत�े. ‘‘मा�ासाठी मा� ती गो�
अिजबात अवघड न�ती. कंपनीम�े ��थािपत झा�े�्या मू�्यां�माणे ते यो�च
होते. �ा�ा नोकरी गमवावी �ाग�ी, कारण �ाने अपघाताची घटना मु�
काया��या�ा कळव�ी नाही. �ामुळे इतरांना �ा घटनेपासून ि�क�ाची संधी
िमळा�ी नाही आिण इतरांना ि�क�ाची संधी नाकारणे हे महापाप आहे.’’ 



मूळ सवयीमंधून ��ेक सं�थेम�े, एक सं�ृती तयार होत असते, मग �ा�ा
नेतृ�ा�ा कळो वा ना कळो, ती �जत जाते, उदा. सं�ोधकांनी जे�ा वे� पॉइंटम�े
न�ाने दाख� होणा� या सैिनकी �ि��णाथ�चा अ�ास के�ा, ते�ा �ांनी �ां�ा
गुणां�ा सरासरीची, �ारी�रक / मानिसक क�, �वृ�ी, सैिनकी �मता, कौ��्य
आिण �यंि�� इ�ादीची पाहणी के�ी आिण या सव� गो�ीचंा संबंध ते हा
अ�ास�म पूण� क� �कती� की नाही, या एका िनकषा�ी जोड�ाचा �य�
के�ा, ते�ा हे सगळे मु�े-�ढता िकंवा धैय� (Grit) या एका मु�ापुढे अगदी गौण
ठर�े. �ढता िकंवा धैय� या गुणवैि���ाचे वण�न, �ेय सा� कर�ासाठी क�
कर�ाची �मता, अपय�ाने खचून न जाणे व संयम ठेवून िनरंतर �य��ी�
राह�ाची वृ�ी असे सं�ोधकांनी के�े आहे. 

धैय� (Grit) या बाबतीती� सवा�त कुतूह�ाची गो� �णजे ते कसे िनमा�ण होते,
कसे उपजते, ही आहे. सैिनकी �ि��णा�ा�नी �तःसाठी तयार के�े�्या
मनोवृ�ीतून ते िनमा�ण होते आिण ती मनोवृ�ी वे� पॉइंट येथे ते �ा मूळ सवयी
अंगी बाणवून घेतात, �ामधून िनमा�ण होते. ‘‘या �ाळेिवषयी इत�ा काही कठीण
आिण अवघड गो�ी आहेत,’’ एका िव�ा�ा�ने म�ा सांिगत�े. ‘‘�ा �ाळेची ओळख
क�न घे�ा�ा काळा�ा �ांनी जनावरांची / प�ंूची छावणी असे नाव िद�े होते.
कारण �ा काळाम�े तु�ा�ा पुरते रगडून घेत�े जाते. अनेक जण �ै�िणक स�
सु� हो�ाआधीच तेथून पळ काढतात.’’ 

‘‘परंतु पिह�्या काही िदवसांम�ेच म�ा िव�ा�ा�चा एक गट िमळा�ा. �ाम�े
आ�ी दररोज सकाळी एक� जमून, सवा�चे मनोधैय� उ� दजा�चे राही� याची
खबरदारी �ाय�ा सु�वात के�ी. एखादे िदव�ी म�ा जर िनरा� वाटत असे�,
हता� वाटत असे�, तर मी �ा गटाती� कोणाकडे तरी जाऊन माझे मन मोकळे
करायचो. मग गटाती� इतर सहकारी खा�ीने माझी मनोवृ�ी पूव�वत कर�ासाठी
�य� करायचे. आ�ी एकूण नऊ जण होतो आिण �तः�ा ��स� सैिनक
�णवून �ायचो. म�ा नाही वाटत, �ां�ाि�वाय मी तेथे मिहनाभरसु�ा िटक�ो
असतो.’’ 

वे� पॉइंटम�े य��ीरी�ा येणा� या िव�ा�ा�म�े मानिसक आिण �ारी�रक
ि�� िभन�े�ी असते. अथा�त �ा भांडव�ाचा उपयोग �ांना येथवर ये�ापुरताच
होतो. �ानंतर य��ी हो�ासाठी, एक सं�ृती तयार करणा� या मूळ सवयीची



गरज असते. समिवचारी िम�ांनी एक� ये�ासार�ा, जे �ांना �ां�ा मागा�ती�
अडथळे ओ�ांड�ासाठी मदत करती�. मूळ सवयी आप�्याम�े एक वेगळी
रचना तयार क�न मू�्य �� करतात आिण बद� घडवून आणतात. जी मू�्यं
एरवी आपण कठीण िनण�य घे�ा�ा भरात िकंवा अिन��चतते�ा काळात
िवसर�ाची ��ता असते. 

----

सन 2000 म�े ओ िन�ने अ�्कोआतून िनवृ�ी �ीकार�ी आिण नविनवा�िचत
रा�� ा�� जॉज� ड�्यु बु� यां�ा िवनंतीव�न िव� सिचव (Secretary of
Treasary)1  हे पद �ीकार�े. दोनच वषा�नी �ांनी ते पद सोड�े. आज ते �ांचा
ब�तेक वेळ, वै�कीय उपचारांचे दर�ान िनमा�ण होणारे गोधंळ कमी कर�ा�ा
��ीने, हॉ��ट�्सना वै�कीय कम�चा� यांची सुर�ा आिण मूळ सवयी यािवषयी
�ि��ण देतात. �ाच�माणे अनेक कंप�ां�ा �व�थापकीय मंडळांवरही ते
काय�रत आहेत. 

अमे�रकेती� अनेक कंप�ांनी आिण सं�थांनी �ांची, काम कर�ा�ा िठकाणी
नवीन सं�ृती अंगीकार�ा�ा ��ीने, मूळ सवयीची क�्पना �ीकार�ी आहे. जसे
आय.बी.एम. म�े �ू ग��नर याने एका मूळ सवयीवर - कंपनी�ा सं�ोधन आिण
िव�ी िवभागाचे िन��मावर �� क� ि�त क�न �ा�ा सं�थेची पुनउ�भारणी के�ी.
�ाच�माणे मॅके�झी ॲ� कंपनी या स�्�ागार कंपनीत, ��ेक कामिगरी�ा
क� ��थानी अस�े�्या मु�ांची, अ�ंत परखड टीका�क समी�ा कर�ा�ा मूळ
सवयी�ा मदतीने �ांनी �तःम�े सतत सुधारणा कर�ाची सं�ृती िवकिसत
के�ी तर गो�्डमन साच या कंपनीम�े, धो�ांचा चांग�ा अ�ास क�न मगच
िनण�य घेणे या �ां�ा मूळ सवयीवर ��ेक िनण�य आधा�रत असतो.  

अ�्कोआम�े ओ िन�ची परंपरा अजूनही सु� आहे. �ा�ा गैरहजेरीतही
दुखापतीचें �माण खा�ीच येत आहे. सन 2010म�े अ�्कोआ�ा 82%
कारखा�ांम�े अपघात/दुखापतीमुंळे एकही कामाचा िदवस वाया गे�े�ा न�ता
आिण हा आ�ापय�तचा िव�म आहे. साधारणपणे संगणक कंप�ा, काटू�न
िच�प�ती तयार करणा� या कंप�ा िकंवा स�्�ागारांची काया��ये इ�ादीम�े,
अ�्कोआसार�ा धातूचा त� रस हाताळणा� या कंपनीपे�ाही, अपघातांचे �माण
जा� अस�ाची ��ता िदसते. 



‘‘म�ा जे�ा एका िवभागाचा �बंधक के�े गे�े, ते�ा पिह�्याच िदव�ी मी कार
ठेव�ा�ा पािक� गम�े माझी कार घेऊन गे�ो. तेथे, �ां�ासाठी �ा जागा
िनधा��रत के�्या हो�ा, �ां�ा पदांची नावे रंगव�े�्या पा�ा पािह�्या. याचा
�मुख, �ाचा �मुख वगैरे. मह�ा�ा ��ीनंा खास चांग�्या जागा िमळा�्या
हो�ा. मी सव��थम जर कोणती गो� के�ी असे�, तर ती �णजे आम�ा देखभा�
िवभागा�ा �बंधका�ा �ा पदद��क पा�ांवर रंग फासाय�ा सांिगत�े. कारण जो
कोणी कारखा�ाम�े आधी येई�, �ा�ा चांग�ी जागा िमळाय�ा हवी होती अ�ी
माझी इ�ा होती. ��ेका�ा �ातून यो� तो संदे� िमळा�ा होता, की ��ेक
��ी मह�ाची आहे. पॉ� कामगारां�ा सुरि�ततेसाठी जे करत होता, �ाचेच हे
पुढचे पाऊ� होते. �ामुळे कारखा�ात चैत� पसर�े आिण �वकरच ��ेकाने
वेळे�ा आधीच कामावर ये�ास सु�वात के�ी.’’ अ�्कोआती� एक अिधकारी,
जॅक �ॉकी सांगत होते.



1 ओ िन�ची िव�सिचव �णून कारकीद�  अ�्कोआती� कारिकद�इतकी य��ी
रािह�ी नाही. �ा पदाची सू�े हाताम�े घेत�्यावर �गेचच �ाने कामगार सुर�ा,
नोक� यां�ा संधी, अिधकारी वगा�चे उ�रदािय�, आि�केती� ग�रबीचा ��न
इ�ादीसार�ा मु�ांवर �� क� ि�त कर�ास सु�वात के�ी. परंतु ओ िन�ची
राजकारणाची समज आिण अ�� बु� यांची राजकीय धोरणे यांचा मेळ बसत
न�ता. �ातच बु� यां�ा करांचे दर कमी कर�ा�ा ��ावा�ा �ा�ा िवभागाने
िवरोध द��व�ा. सन 2002�ा अखेरीस �ा�ा राजीनामा दे�ास सांग�ात आ�े.
‘‘मा�ा मते आिथ�क धोरणां�ा ��ीने जे म�ा यो� वाटत होते, अगदी �ा�ा
िव�� �ाईट हाऊसचे मत होते आिण ते िव� सिचवा�ा पदा�ा �ोभणारे न�ते.
�णून मग म�ा जा�ास सांग�ात आ�े.’’ ओ िन� म�ा �णा�ा. 



5

�ारब� आिण य�ाची सवय

जे�ा इ�ा��ी आपोआप होते

1

ट� ॅ ��स ि�च याने �ा�ा विड�ांना �थम जे�ा ड� ग�ा अितसेवनाने न�ेम�े
पािह�े, ते�ा तो नऊ वषा�चा होता. एका ग�्�ीवजा र�ा�ा अगदी �ेवटी
अस�े�्या एका छो�ा घराम�े अगदी अ�ीकडेच ते राह�ासाठी आ�े होते. घर
बद��ाची ही �ांची पिह�ीच वेळ न�ती. आ�ापय�त अनेक वेळा घर खा�ी
कर�ाची सूचना िमळा�्यानंतर रा�ी अपरा�ी, कच� यासाठी वापराम�े आण�्या
जाणा� या �ॅ��क�ा मो�ा मो�ा का�ा िप��ांम�े घराती� असे� नसे� ते
सामान भ�न, �ांनी आधीची घरे बद��ी होती. रा�ी उि�रापय�त चा�णारी अनेक
�ोकांची वद�ळ आिण खूप गोधंळ हे घरमा�कांनी िद�े�े कारण असायचे. 

कधी कधी �ा�ा जु�ा घरी, �ाळेतून घरी परत�्यावर ट� ॅ ��स�ा घरा�ा
खो�्या एकदम �� के�े�्या आढळाय�ा. ि��्�क रािह�े�े अ�पदाथ�,
भां�ाम�े �व��थत काढून ि�जम�े ठेव�े�े असायचे. ितखट, सॉस आिण
केचपची पािकटे टपर वेअर�ा ड�ांम�े �व��थत ठेव�े�ी असायची. ते�ा
�ा�ा समजायचे, की याचाच अथ� �ा�ा आई-विड�ांनी ता�ुर�ा काळासाठी
ड� � घे�ाचे बंद क�न संपूण� िदवस घर �� कर�ात घा�व�ा असावा. परंतु
याचा �ेवट वाईटच �ायचा. उ�ट जे�ा घर अ�ा�� असायचे, आई-वडी�
न�ेम�े, अध�जाग�क अव�थेत कोचावर बसून, काटू�न बघत बस�े�े असायचे,
ते�ाच ट� ॅ ��स�ा अिधक सुरि�त वाटायचे. िहरॉईन (ड� ग)�ा धुरा�ा �ेवटी
कस�ाच गोधंळ नसतो. 

ट� ॅ ��सचे वडी� खरंतर एक स� गृह�थ होते. �ांना िनरिनराळे खा�पदाथ�
कर�ाची आवड होती. नौद�ाती� सेवेती� काही काळ सोड�ा तर �ांनी �ांचे



पूण� आयु� �ोदी, कॅि�फोिन�या येथी� �ां�ा आई-विड�ां�ा घरापासून काही
मै�ां�ा प�रघातच घा�व�े होते. ते सव�जण ग�्�ीवजा र�ा�ा �ेवटी अस�े�्या
घराम�े राहाय�ा आ�े ते�ा ट� ॅ ��सची आई िहरॉईन (ड� ग) बाळग�्या�करणी
आिण वे�या �वसाया�ा आरोपाखा�ी तु�ंगाम�े होती. �ाचे आई-वडी� पूण�पणे
�सनाधीन झा�े होते. परंतु वरकरणी मा� कुटंुब सव� �व��थत अस�्याचे भासवत
होते. दरवष��ा उ�ा�ाम�े ते सह�ीनंा जायचे आिण ब�तेक �ु�वारी रा�ी
�ा�ा बहीण भावंडांचे सॉ�बॉ�चे सामने बघाय�ा जायचे. वया�ा चौ�ा वष�
�थमच ट� ॅ ��स विड�ांबरोबर िड�े�ँड�ा गे�ा आिण अगदी �थमच, तेथी�
कम�चा� याकडून �ाचा फोटो ते�ा काढ�ा गे�ा होता. 

�ा िदव�ी सकाळी �ांनी ड� �चे अितसेवन के�े होते, �ा िदव�ी ट� ॅ ��स आिण
�ाचा भाऊ हे, रा�ी झोप�ासाठी जी �ँकेटस् अंथर�ी होती, �ावर खेळत होते.
ट� ॅ ��स�ा विड�ांनी उठून जे�ा बाथ�मम�े पाऊ� ठेव�े, ते�ा ते अं�ा�ा
पो�ा कर�ाची तयारी करत होते. �ां�ा हाताती� डबीम�े कापसाचा बोळा,
�ायटर, चमचा, सुया इ�ादी व�ू हो�ा. काही �णांनंतर ते बाहेर आ�े, �ांनी अंडी
काढ�ासाठी ि�झ उघडता �णीच ते एकदम जिमनीवर कोसळ�े. ही खेळत
अस�े�ी मु�ं जे�ा धावून आ�ी, ते�ा �ांचे वडी� आचके देत होते आिण �ांचा
चेहरा िनळा झा�ा होता. 

ट� ॅ ��स भावंडांनी असा �कार आधीही पािह�ा होता आिण काय करायचे, हे
�ांना चांग�े माहीत होते. �ा�ा भावाने �ांना कु�ीवर झोपव�े, �ा�ा बिहणीने
�ांची जीभ घ�ा�ा िद�ेने वळून ते गुदम� नयेत �णून �ांचे तोडं उघड�े आिण
ितने ट� ॅ ��स�ा �ेजारी धावत जाऊन �ां�ा फोन व�न 911 नंबर वर फोन
कराय�ा सांिगत�े. 

‘‘माझे नाव ट� ॅ ��स आहे, माझे वडी� बे�ु� पड�े आहेत आिण �ांना काय झा�े
ते आ�ा�ा माहीत नाही. ते �वासो�ास करत नाहीत.’’ ट� ॅ ��सने दुसरीकडून
फोनवर बो��ा� या पोि�सा�ा खोटेच सांिगत�े होते. नव�ा वष�सु�ा �ा�ा
चांग�ेच माहीत होते, की �ाचे वडी� बे�ु� का पड�े होते? परंतु �ा�ा तसे
�ेजा� यां�ा समोर सांगायचे न�ते. तीन वषा�पूव� ड� ग�ा अ�ाच अती सेवनाने
�ा�ा विड�ां�ा एका िम�ाचा तळघराम�े मृ�ू झा�ा होता. जे�ा �ाचे �व
�� ेचरव�न नेणा� या प�रचारकांसाठी �ांनी दरवाजा उघड�ा, ते�ा �ेजारी पाजारी



डोळे फाडून िव�ार�े�्या नजरेने �ा�ाकडे आिण �ा�ा बिहणेकडे बघत होते.
एका �ेजा� या�ा चु�त भावाचा मु�गा ट� ॅ ��स�ा वगा�त होता, �ामुळे ती बातमी
�वकरच �ाळाभर पसर�ी होती. 

फोन ठेव�्यानंतर ट� ॅ ��स �ा ग�्�ी�ा टोकापय�त जाऊन ��वािहकेची वाट
बघत थांब�ा. �ा�ा विड�ांवर सकाळी हॉ��ट�म�े उपचार कर�ात आ�े.
दुपारी पो�ीस ठा�ात गु�ा नोदंव�ात आ�ा आिण रा�ी�ा जेवणा�ा वेळेपय�त
ते घरी देखी� आ�े होते. �ांनी रा�ी �ेवयांचा एक �कार पण के�ा होता. काही
आठव�ांनंतर ट� ॅ ��स दहा वषा�चा झा�ा होता. 

---

ट� ॅ ��स सोळा वषा�चा असताना �ाने �ाळा सोड�ी. ‘‘म�ा ब�थड, बुद्धू �णवून
�ायचा अगदी कंटाळा आ�ा होता,’’ तो �णा�ा. ‘‘मा�ा मागेमागे �ोकांनी
घरापय�त ये�ा�ा आिण म�ा काही फेकून मार�ा�ा मी अगदी कंटाळ�ो होतो.
म�ा ते सव�च अगदी अस� होऊ �ाग�े होते. �ा सवा�पासून कोठेतरी दूर, �ांब
िनघून जावेसे वाटत होते.’’ तो �णा�ा. �ानंतर तो दि�णे�ा, दोन तासां�ा
अंतरावर अस�े�्या �े�ो गावाम�े राहाय�ा गे�ा आिण तेथे गा�ा धु�ाचे काम
कराय�ा �ाग�ा. मा�का�ा उ�टून बो��ाब�� नंतर �ा�ा काढून टाक�ात
आ�े. �ानंतर �ाने मॅ�डोना�्डस् आिण हॉि�वूड ��डीओम�े नोक� या के�्या.
परंतु जे�ा िग� हाइके �ा�ा�ी उ�टपणे वागायची, ‘‘अरे गाढवा, म�ा रँच ड� े िसंग
हवे होते!’’ ते�ा �ाचाही ताबा सुटायचा.

‘‘मा�ा कास� जा�ा�ा मागा�व�न चा�ती हो!’’ मॅनेजरने �ा�ा आतम�े
ओढाय�ा आतच ित�ा कारवर िचकनचे तुकडे टाकत तो एका मिह�ेवर
ओरड�ा. 

कधी कधी तो इतका बेचैन असायचा, की कामावर असताना म�ेच रडाय�ा
�ागायचा. बरेच वेळा तो उि�रा कामावर यायचा आिण कधी कधी कारण नसताना
दां�ा मारायचा. सकाळी सकाळी आर�ासमोर उभे रा�न तो �तः�ा
�ितिबंबावर ओरडायचा आिण �तः�ा सुधाराय�ा सांगायचा, सगळे अपमान
िगळाय�ा सांगायचा. परंतु �ा�ा आजुबाजू�ा अस�े�्यांबरोबर जुळवून घेणे
जमायचे नाही. सतत होणारे अपमान आिण टीका, सहन कर�ाइतका तो मनाने



खंबीर न�ता. हजेरीपटावरी� �ा�ा नावापुढी� रेघ जे�ा �ांब �ायची आिण
मॅनेजर �ा�ावर ओरडायचा, ते�ा ट� ॅ ��सचे हात थरथराय�ा �ागायचे, �ाचा
�वास कोडं�ा जायचा. �ा वेळी  �ा�ा मनाम�े यायचे, �ा�ा आईविड�ांना
सु�ा जगापुढे असेच असहाय वाट�्याने तर ते ड� � �ाय�ा �ाग�े नसती�! 

एक िदवस हॉि�वूड ��डीओम�े नेहमी येणा� या एका िग� हाइकाने, जो
ट� ॅ ��स�ा थोडेफार ओळखाय�ा �ाग�ा होता, �ा�ा �ारब� (Starbucks) म�े
नोकरी कर�ाब�� सुचव�े. ‘‘आ�ी फोट� वॉि�ं�टन येथे नवीन दुकान उघडणार
आहोत आिण मी तेथे साहा�क �बंधक असणार आहे.’’ तो माणूस �णा�ा. ‘‘तू
नोकरीसाठी अज� कर.’’ एका मिह�ानंतर ट� ॅ ��स, सकाळ�ा पाळीत ब�र�ा
�णून काम कराय�ा �ाग�ा. 

ही होती सहा वषा�पूव�ची घटना. आज वया�ा पंचिवसा�ा वष� ट� ॅ ��स दोन
�ारब� दुकानांचा �बंधक आहे आिण �ा�ा हाताखा�ी 40 कम�चारी काम करत
आहेत. �ा�ा दुकानांची उ�ाढा� वषा��ा वीस �ाख डॉ�स�पे�ाही अिधक आहे.
�ा�ा 44,000 डॉ�स� इतका पगार िमळतो आिण चार �ाख एक हजार डॉ�स�
इतकी र�म �ा�ाकडे जम�ी आहे. ि�वाय �ा�ा डो�ावर कस�ेही कज�
नाही. तो कामावर कधीही उि�रा येत नाही. कामावर वैतागत नाही. एका
कम�चा� याने कामावर असताना रडाय�ा सु�वात के�ी, ते�ा ट� ॅ ��सने ित�ा जरा
बाजू�ा नेऊन समजाव�े.

‘‘तु�ा अंगावरचा हा जो गणवे� आहे ना, ती तुझी ढा� आहे, कोणीही काहीही
बो��े तरी ती गो� तु�ा दुखवू �कत नाही. तू मनाने जेवढे ठरव�ी� तेवढी खंबीर
हो�ी�.’’ 

ही गो� तो �ारब��ा �ि��ण काय��माम�े ि�क�ा होता. हे �ि��ण
�ा�ा नोकरी�ा पिह�्या िदव�ी सु� होऊन जोपय�त तो नोकरी करणार होता,
तोपय�त ते चा�णार होते. या �ि��ण काय��माम�े िनरिनरा�ा िवषयांचा अंतभा�व
होता आिण �ा िवषयांची �ा�ी महािव�ा�यीन ि��णा�ा दजा�ची के�ी होती.
‘‘�ा �ि��णाने माझे आयु�च बद��े,’’ ट� ॅ ��स �णा�ा. जगायचे कसे, ��
क� ि�त कसे करायचे, काम वेळेवर कसे पूण� करायचे आिण भावनांवर िनयं�ण कसे
ठेवायचे, हे �ारब�ने �ा�ा ि�कव�े. सग�ात मह�ाचे �णजे �ा �ि��णाने
�ा�ा इ�ा��ीब�� ि�कव�े. तो �णा�ा, ‘‘मा�ा आयु�ाम�े �ारब�चे



येणे ही सवा�त मह�ाची गो� होती. आज मी जो काही आहे तो केवळ
�ारब�मुळेच आहे.’’ 

---

ट� ॅ ��ससाठी आिण �ा�ा सार�ा इतर हजारो जणांसाठी �ारब� - आिण
इतर काही थो�ा कंप�ा - जीवनाती� मह�ाची कौ��्यं ि�कव�ात य��ी
झा�्या आहेत, जी ि�कव�ाम�े �ाळा, कुटंुब आिण समाज कमी पड�ा. स�
प�र��थतीम�े 1,37,000 �ि�ि�त कम�चारी आिण दहा �ाखां�नही अिधक
�ि�ि�त इतर त�ण िमळून, �ारब� ही एका �कारे दे�ाती� सवा�त मोठी
ि��णसं�था आहे. �ारब�चे सव� कम�चारी �ां�ा नोकरी�ा पिह�्या वषा�तच,
कमीत कमी 50 तास तरी �ि��ण वगा�म�े घा�वतात. इतर अनेक जण मा�
�ां�ा अ�ास�माची पु�के घरी वाचून आिण नेमून िद�े�्या �ि��कां�ा
साहा�ाने अ�ास करतात. 

या सग�ा�ा गा�ा�ी आहे, एका अितमह�ा�ा सवयीवर क� ि�त के�े�ा
�ि�कोन- इ�ा��ी. अनेक अ�ासांमधून असे िदसून आ�े आहे, की वैय��क
य�ासाठी, इ�ा��ी ही अितमह�ाची सवय आहे. सन 2005 म�े
पेनिस�्वािनया िव�ापीठाती� सं�ोधकांनी, आठवी इय�ेपय�त ि�क�े�्या 164
िव�ा�ा�चा, �ां�ा बु�ंक (IQ) िकती आहे आिण �यंि��ी�ा िनकषाव�न
�ांची इ�ा��ी िकती आहे, याचा अ�ास क�न �ाचे िव��ेषण के�े. 

�ा िव�ा�ा�नी जा� इ�ा��ी दाखव�ी, �ांना �ां�ा वगा�म�े जा� ट�े
गुण िमळवून, अिधक चांग�्या, िनवडक �ाळेम�े �वे� िमळ�ाची ��ता जा�
होती. �ाळेती� �ांचे गैरहजेरीचे �माण अगदी कमी होते. दूरद��नपुढे ते कमी वेळ
घा�वत होते आिण जा� तास अ�ास करत होते. कमा�ीची �यंि�� अस�े�्या
त�णांनी �ां�ा बरोबरी�ा परंतु िततकी�ी अ�ासाची ि�� नस�े�्या, त�णांना
��ेक �ै�िणक कामिगरीमं�े कमी जा� �माणात मागे टाक�े. सं�ोधकांनी
िन�ष� काढ�ा, बु�ंकापे�ाही, �यंि��ीमुळे अिधक चमकदार कामिगरी करणे
�� आहे. �यंि��ीचा, �ै�िणक कामिगरीवर, बौ��क ��ारीपे�ाही जा�
�भाव िदसून येतो. 



अनेक अ�ासांव�न असे िदसून आ�े आहे, की मु�ांची इ�ा��ी बळकट
कर�ाचा आिण �ांची अ�ासाम�े �गती घडवून आण�ाचा, सवा�त उ�म माग�
�णजे �ां�ा इ�ा��ीचे सवयीम�े �पांतर करणे. ‘‘कधी कधी असे वाटते, की
�तःवर पूण� िनयं�ण असणारी माणसे जा� क� करताना िदसत नाहीत. परंतु �ाचे
कारण �णजे �ांनी �ाची सवय के�े�ी असते.’’ पेनिस�्वािनया िव�ापीठाती�
अँजे�ा डकवथ� या सं�ोिधकेने म�ा सांिगत�े. ‘‘�ां�ा इ�ा��ीिवषयी िवचार न
करताच ती काय�रत झा�े�ी असते.’’ 

�ारब��ा ��ीने इ�ा��ी ही केवळ �ै�िणक कुतूह�ापे�ाही जा�
काहीतरी आहे. �ारब� कंपनीने जे�ा �ां�ा �वसाया�ा वृ�ीसाठी, सन 1990
चे द�क संपता संपता �ूहरचना आखाय�ा सु�वात के�ी, ते�ा �ा कंपनी�ा
व�र�ांना समज�े होते, की य� िमळव�ासाठी, िग� हाइकांना एक कप कॉफीसाठी,
चार डॉ�स� मोजाय�ा भाग पाड�ास �ायो� वातावरण िनमा�ण करणे गरजेचे
आहे. कम�चा� यांना िग� हाइकांना दूध आिण �हान �हान के�बरोबरच थोडासा
आनंद पण देता आ�ा पािहजे हे �ां�ा ��ात आ�े होते. �णूनच, अगदी
सु�वातीपासूनच �ारब�ने �ां�ा कम�चा� यांना भावनांवर िनयं�ण कसे ठेवायचे,
�यंि��ीने ��ेक िग� हाइका�ा हसतमुखाने क�ी सेवा �ायची इ�ादीचे ि��ण
कसे देता येई�, या ��ीने सं�ोधन कराय�ा सु�वात के�ी. जोपय�त बॅ�र�ांना
�ां�ा वैय��क सम�ा, भावभावना, वेग�ा ठेव�ाचे �ि��ण िद�े जाणार
नाही, तोपय�त �ां�ा भावभावना, �ां�ा िग� हाइकां�ित�ा वागणुकीम�े,
अिनवाय�पणे �ितिबंिबत होतच राहती�. परंतु जर कम�चा� या�ा �यंि��ीने आिण
एका�तेने काम कर�ाचे ि��ण असे�, सवय असे� तर आठ तासांची वेळ
झा�्यानंतरही तो �ारब��ा िग� हाइकांना अपेि�त अस�े�ी सेवा देऊ �के�. 

कंपनी�ा कम�चा� यांना �यंि��ीबाबत �ि��ण देता ये�ा�ा ��ीने यो�
अ�ास�म तयार कर�ासाठी कंपनीने �ाखो डॉ�स� खच� के�े. कम�चा� यां�ा
आयु�ाम�े इ�ा��ी ही सवय क�ी िनमा�ण करता येई�, या िवषयावर
कंपनीती� व�र� अिधका� यांनी समज�ास सोपी अ�ी माग�द��नपर पु�के
ि�िह�ी. िसआट�सार�ा �ांत �हराती�, �ारब�सार�ा एका छो�ा
�वसायाचे, सतरा हजार दुकाने व वषा��ा 100 करोड डॉ�स� इतके उ��
कमावणा� या एका मो�ा उ�ोगाम�े �पांतर हो�ास �ा अ�ास�माचा पण
िसंहाचा वाटा आहे. 



तर �ारब�ने हे कसे घडवून आण�े? �ांनी ट� ॅ ��ससारखा - �सनी
आईविड�ांचा, ि��णा�ा म�ेच रामराम क�न �ाळा सोडणारा मु�गा,
मॅ�डोना�्ड�धी� नोकरी िटकव�ासाठी पुरेसे धैय� गोळा न क� �कणारा
मु�गा - �ोकांना हाता�ी घेऊन �ांना इतर कम�चा� यांना हाताळ�ाचे ि��ण
देऊन, दर मिहना हजारो डॉ�स�चे उ�� िमळवून दे�ाइतके स�म कसे बनव�े?
ट� ॅ ��स न�ी काय ि�क�ा? 

2

केस वे�न� �रझव� िव�ापीठामधी� �योग चा�ू अस�े�्या खो�ीत जे येत होते.
�ांचे एका बाबतीत एकमत होते. िब��टांचा खमंग दरवळ येत होता. ताजी ताजी
ओ�नमधून काढ�े�ी िब��टे एका भां�ाम�े ठेव�े�ी होती. �ामधून
िवतळ�े�े चॉक�ेट बाहेर आ�े होते. िब��टां�ा बाजू�ा टेब�ावर ठेव�े�्या
एका भां�ाम�े मुळे (Radishes) होते. संपूण� िदवस भुके�े अस�े�े िव�ाथ�
आतम�े येऊन �ा दोन खा�पदाथ� ठेव�े�्या भां�ांसमोर बस�े होते.
नकळतपणे इ�ा��ीसंबंधी आ�ी करत अस�े�्या �योगाम�े सहभागी झा�े
होते. �ामुळे �यं-ि�� क�ी काम करते, याब���ा �ानाम�े, समजुतीम�े भर
पडणार होती. 

�ा वेळी इ�ा��ी या िवषयावर तु�नेने फारच थोडे सं�ोधन झा�े�े होते.
मनोिव�ानत� अ�ा िवषयांना, �-िनयं�ण, �यंि�� इ�ादी �णायचे, �ाचाच
एक भाग समजायचे, यामुळे याबाबत फार�ी उ�ुकता दाखव�ी गे�ी न�ती. सन
1960म�े एक �िस� �योग कर�ात आ�ा. �ा �योगाम�े �ॅनफोड�मधी�
�ा��ांनी चार वष� वयोगटाती� मु�ां�ा इ�ा��ीची पाहणी के�ी. �ा मु�ांना,
िनरिनराळे खा�पदाथ� ठेव�े�्या, एका खो�ीम�े आण�ात आ�े. �ा म�े गोड
मऊ गो�ाही (मा��मे�ो) ठेव�ात आ�े�्या हो�ा. �ा मु�ांना एक गो�
समजाव�ात आ�ी, की ते एक गोळी ताबडतोब घेऊ �कतात. परंतु ते जर काही
िमिनटे थांब�े तर दोन गो�ादेखी� घेऊ �कतात. �ानंतर सं�ोधक �ा खो�ीतून
बाहेर गे�े. मोठी माणसे खो�ीबाहेर पड�्या पड�्या काही मु�ांनी मोहा�ा बळी
पडून एक गोळी खा�्�ी. परंतु तीस ट�े मु�ांनी मा� मोहा�ा बळी न पडता
गो�ांना हात �ाव�ा नाही. पंधरा िमिनटांनी बाहेर गे�े�े सं�ोधक जे�ा आत
आ�े, ते�ा �ां�ा ह�ा�ा दोन गो�ा उच��्या. सं�ोधकांनी �ा खो�ीती�



मु�ांवर दुहेरी आर�ातून �� ठेव�े�े होते आिण कोण�ा मु�ांनी दोन गो�ा
िमळ�ासाठी �तःवर ताबा ठेव�ा होता याचे काळजीपूव�क िनरी�ण के�े होते. 

अनेक वषा�नंतर या �योगाम�े सहभागी झा�े�्यांपैकी अनेक मु�ांना �ांनी
�ोधून काढ�े. सं�ोधकांनी �ां�ाकडे �ां�ा �ै�िणक �गतीसंबंधी, िम�
जोड�ा�ा �मतेसंबंधी, आ�ाना�क सम�ांना तोडं दे�ािवषयी िवचारणा के�ी.
�ाव�न �ांना असे िदसून आ�े की, चार वषा�चे असताना �ांनी दोन गो�ा
िमळव�ासाठी धीर धर�ा होता, �तःवर ताबा ठेव�ा होता, �ा मु�ांची �ै�िणक
�गती इतरांपे�ा खूप चांग�ी होती. सरासरीपे�ा �ाचे सॅट परी�ेचे गुण 210 ने जा�
होते. ते चांग�्यापैकी �ोकि�य होते. फार कमी �माणात अम�ी पदाथा��ा
संपका�त आ�े होते. �णजेच �ांना जर अगदी �हान वयाम�ेच गोळीचा मोह
काही काळासाठी टाळ�ाची समज होती, याचाच अथ�, �ाळेत वेळेवर जाणे,
गृहपाठ वेळ�ा वेळी आिण �व��थत करणे, िम� जोडणे, बरोबरी�ा िम�ां�ा
दबावाखा�ी न येणे इ�ादी गो�ीचंी सु�ा �ांना �ा वयात आ�्यावर आपोआपच
जाण आ�ी. याचा अथ� गो�ांकडे दु�� � करणा� या मु�ांम�े �यंि��ीचे,
आ�िनयं�णाचे काहीतरी कौ��्य होते, याचा �ांना आयु�भर फायदा होणार
होता. 

मु�ांम�े ही �यंिनयं�णाची सवय वाढीस �ाव�ा�ा ��ीने काय करता येई�,
क�ी मदत करता येई�, यासाठी �ा��ांनी �ासंबंिधत �योग कराय�ा सु�वात
के�ी. ते करत असताना �ां�ा ��ात आ�े, की अगदी सा�ा सो�ा यु�ा �ांना
ि�कव�्या - िच� काढून �ांचे �� दुसरीकडे वळव�ाने िकंवा गो�ां�ा
भां�ाभोवती चौकट अस�्याची क�्पना कर�ाने, ती मोहाम�े पडणारी व�ू
अस�ापे�ा ितची �ितमा अस�्यासारखे �ांना वाटे�. अ�ा �कारे �यंिनयं�ण
ि�क�ास मदत होते. 

मु�े जे�ा �ांची त�्�फ �ांबव�ा�ा सवयी ि�कतात. 



�ा सवयी जीवनाती� इतर गो�ीवंर �भाव टाकतात,



सन 1980चे द�क उजाडताच, या सं�ोधनांमधून एक िस�ांत तयार झा�ा, जो
सव�साधारणपणे सग�ांकडून �ीकार�ा गे�ा. इ�ा��ी ही ि�कता
ये�ासारखी गो�, कौ��्य िकंवा नैपु� आहे. �ा�माणे �हान मु�ांना गिणत
िकंवा रीतीभाती इ�ादी ि�कवता येतात, �ाच�माणे ही गो� पण ि�कवता येते.
परंतु या सं�ोधनासाठी पुढे पुरेसे आिथ�क साहा�, पाठबळ िमळा�े नाही. �ामुळे
इ�ा��ीचा िवषय मागे पड�ा, िवसर�ा गे�ा. �ॅनफोड� मधी� अनेक वै�ािनक
इतर �े�ांमधी� सं�ोधनाकडे वळ�े. 

परंतु केस वे�न�म�े मानस�ा� िवषयात पीएच.डी. करणा� या िव�ा�ा��ा
एका गटाम�े माक�  मुरावेन नावाचा एक सं�ोधक होता. न�दी�ा द�का�ा
म�ावर अ�ा अ�ासांचा, सं�ोधनांचा �ोध �ाग�ा. �ांनी असे ��न उप��थत
कराय�ा सु�वात के�ी, की �ांची उ�रे �ा सं�ोधन, अ�ास अहवा�ांम�े,
िन�षा�म�े �ांना िमळा�ी नाहीत. मुरावेन�ा �ण�ा�माणे इ�ा��ी ही गो�
�णजे कौ��्य, नैपु� हे ��ीकरण पुरेसे समाधानकारक न�ते. कौ��्य,
नैपु� या अ�ा गो�ी आहेत, �ा अंगभूत असतात, कायम असतात. तु�ी जर
बुधवारी ऑ��ेट क� �कत असा� तर ते �ु�वारीपण क� �का�. 

मुरावेन�ा अनुभवातून इ�ा��ीचा वापर कसा करायचा, हे �ा�ा ��ात
राहत नसे. कधी सं�ाकाळी, कामाव�न घरी परत�्यावर पु�ा धाव�ासाठी बाहेर
जा�ास �ा�ा काहीच अडचण वाटायची नाही, तर कधी कोचावर पडून केवळ
दूरद��न बघत बस�ाप�ीकडे काहीच क� नये असे �ा�ा वाटायचे. हे �णजे
जणू काही �ाचा म�दू िकंवा कमीत कमी �ायामासाठी �ो�ािहत करणारा म�दूचा
भाग - �ा िदव�ी धाव�ासाठी पु�ा �ा�ा घराबाहेर काढ�ासाठी �ागणारी
इ�ा��ी गोळा कराय�ा िवसर�े�ा असे. काही िदव�ी तो चांग�े, आरो�दायी
पदाथ�च खायचा, तर इतर िदव�ी, जे�ा तो दम�े�ा असायचा, ते�ा मि�नमधून
िमळणारे कँडी आिण वेफस�सारखे पदाथ� घेऊन भरपूर खायचा. 

मुरावेन�ा ��न पड�ा, इ�ा��ी ही गो� जर कौ��्य, नैपु� असे�, तर
रोज�ा रोज ती त�ीच का राहत नाही? �ा�ा सं�य होता, की इ�ा��ी �णजे,
आधी�ा �योगांमधून जे िदस�े होते, �ापे�ा आणखी काहीतरी जा� असावे. परंतु
�ाची �योग�ाळेत क�ी तपासणी करता येई�, क�ी परी�ा घेता येई�, याबाबत
सा�ंक होता.



---

मग मुरावेनने एक �योग करायचे ठरव�े, �ाने एका खो�ीम�े एका भां�ात
ताजी िब��टे ठेव�ी आिण दुस� या भां�ात मुळे (Radishes) ठेव�े. ती खो�ी
अ�ंद होती आिण दो�ी बाजंूनी िदसणारे आरसे होते. �ाि�वाय एक टेब� होते,
एक �ाकडी खुच� होती, एक घंटा होती आिण ओ�न होते. सदुस� महािव�ा�यीन
िव�ा�ा�ची या �योगासाठी िनवड कर�ात आ�ी होती आिण �ांना उपा�ीपोटी
ये�ास सांिगत�े होते. एकामागून एक िव�ाथ� �ा दो�ी भां�ांसमोर येऊन
बसणार होते.  

या �योगामागचा उ�े� चवीचें आक�न समजून घेणे हा आहे, असे �ा
िव�ा�ा�ना सांग�ात आ�े होते, जे खरे न�ते. िव�ा�ा�ना �ांची इ�ा��ी
उपयोगात आण�ासाठी - परंतु फ� काही जणांनाच - उद्यु� करणे हा
�ामागचा उ�े� होता. आिण �ासाठी िन��ा जणांना मु�ांकडे दु�� � क�न
िब��टे खा�ासाठी सांग�ात आ�े होते. तर उर�े�्या िन��ा जणांना
िब��टांकडे दु�� � क�न मुळे खा�ास सांग�ात आ�े होते. मुरावेनचा िस�ांत
असा होता, की िब��टांकडे दु�� � करणे कठीण आहे. �ासाठी इ�ा��ीची
गरज आहे. तर मु�ुांकडे दु�� � करणे अगदी सोपे आहे आिण �ासाठी �य�
कर�ाची गरज नाही. 

‘‘��ात ठेवा, तु�ा�ा जे सांग�ात आ�े आहे तोच पदाथ� तु�ी खायचा आहे,’’
�ा सं�ोिधकेने �ांना सांिगत�े आिण ती खो�ीबाहेर िनघून गे�ी. 

िव�ा�ा�ना जे�ा एकटे सोड�ात आ�े, ते�ा �ांनी खा�ास सु�वात के�ी.
�ांना िब��टे खा�ास सांग�ात आ�े,  ते आनंदातच होते. तर मुळा खाणा� यांची
तोडें वाकडी झा�ी होती. �ा खमंग िब��टांकडे दु�� � करताना �ांना मानिसक
यातना होत हो�ा. दो�ी बाजंूनी िदसणा� या आर�ामधून सं�ोधक �ां�ावर ��
ठेवून होते, �ांनी मुळा खाणा� या एका�ा िब�ीट उच�ून �ेमाने �ाचा वास घेऊन
पु�ा �ा भां�ाम�े ठेवताना पािह�े. तर दुस� या�ा काही िब��टे उच�ून वास
घेऊन पु�ा भां�ाम�े ठेवून, हाता�ा �ाग�े�े चॉक�ेट चाटताना पािह�े. पाच
िमिनटांनंतर एक सं�ोधक खो�ीम�े परत�ा. मुरावेन�ा सांग�ानुसार �ांनी
काही जणांना मुळा खाय�ा �ाव�ा आिण िब��टांकडे दु�� � कराय�ा �ावून



�ां�ा इ�ा��ीची पुरेपूर चाचणी घेत�ी होती, तर िब��टे खाणा� यांना �ांची
इ�ा��ी, �यंि�� इ�ादी वापर�ाचीच वेळच आ�ी न�ती. 

‘‘तु�ी खा�्�े�्या पदाथा�ची संवेदना�क आठवण िवसर�ासाठी आप�्या�ा
पंधरा िमिनटे थांबावे �ागे�,’’ सं�ोधकांनी सहभागी झा�े�्या िव�ा�ा�ना सांिगत�े.
मध�ा वेळ घा�व�ासाठी ितने �ांना एक कोडे सोडवाय�ा सांिगत�े. ते खूपच
साधे सोपे होते. कागदावर टेकव�े�ी पे��� न उच�ता िकंवा एकदा काढ�े�्या
रेषेव�न पु�ा न िगरवता भूिमतीय आकृ�ा काढाय�ा हो�ा. तु�ा�ा जर हे
म�ेच सोडायचे असे� तर पु�ाती� बे� वाजवायची. कोडे सोडव�ासाठी फार
वेळ �ागणार नाही असे ित�ा सुचवायचे होते. 

���ात ते कोडे सोडवणे अ�� होते. ते कोडे वेळ घा�व�ासाठी िद�े�ेच
न�ते. तर तो �ा �योगाचा सग�ात मह�ाचा भाग होता. ते कोडे सोडव�ाचा
�य� कर�ासाठी, िव�ेषतः जे�ा पुनःपु�ा �य� करावा �ागत होता, �चंड
इ�ा��ीची गरज होती. सं�ोधकां�ा मनात ��न होता, की िब��टांचा मोह
टाळ�ासाठी �ांची इ�ा��ी आधीच ताण�ी गे�ी होती, ते कोडे सोडव�ाचा
�य� करणे इतरां�ा आधीच थांबवती� का? िकंवा दुस� या ��ात इ�ा��ी हा
मया�िदत �ोत आहे का? 

दो�ी बाजंूनी िदसणा� या आर�ां�ा मागून सं�ोधक �� ठेवून होते. �ांना
इ�ा��ीचा उपयोग करावा �ाग�ा न�ता, अ�ा िब��टे खाणा� यांनी ते कोडे
सोडवाय�ा सु�वात के�ी. सव�साधारणपणे ते अगदी आरामात अस�्यासारखे
वाटत होते. �ां�ापैकी एकाने अगदी सरळ �ाभािवक वाटणारा माग� िनवड�ा,
परंतु म�ेच अड�्यानंतर �ाने पु�ा सु�वात के�ी. नंतर पु�ा सु�वात के�ी. काही
जणांनी �ांना थांब�ास सांगेपय�त अधा� तास सतत �य� के�ा. िब��टे
खाणा� यांनी बे� वाजव�ाआधी सरासरीने एकोणीस िमिनटे स�ग ते कोडे
सोडव�ाचा �य� के�ा होता. 

मुळा खाणा� यांची, �ांची इ�ा��ी आधीच ताण�ी गे�ी होती- �ांची
�िति�या मा� अगदी वेगळी होती. कोडे सोडवताना ती मु�े काहीतरी पुटपुटत
होती. ते �वकर िनरा� झा�े. एकाने ते कोडे सोडवणे �णजे वेळेचा अप�य आहे
अ�ी त�ार के�ी. काही जणांनी �ांची डोकी टेब�ावर टेकव�ी आिण डोळे
िमट�े. ती सं�ोधक जे�ा खो�ीम�े आ�ी, ते�ा एक जण ित�ा िचडून काहीतरी



�णा�ा. मुळा खाणा� यांनी ते कोडे सोडव�ात, सरासरी फ� आठ िमिनटे
घा�व�ी होती. �णजे िब��टे खाणा� यांपे�ा 60 ट��ांनी कमी वेळ घा�व�ा
होता. सं�ोधकांनी जे�ा �ेवटी �ांना �ां�ा �िति�या िवचार�्या, ते�ा एका मुळा
खाणा� याने हा िबनडोक �योग आिण वैताग होता अ�ी �िति�या िद�ी. 

‘‘िव�ा�ा�ना, िब��टांकडे दु�� � कराय�ा �ाव�ासाठी, �ांना इ�ा��ीचा
थोडाफार वापर कराय�ा �ावून आ�ी �ांची अ�ी मानिसकता तयार के�ी होती,
की ते आधीच माघार घे�ास तयार होते,’’ मुरावेनने म�ा सांिगत�े. �ानंतर या
संक�्पनेवर जवळ जवळ दोन�ेपे�ा जा� अ�ास के�े गे�े आिण �ा
सग�ांमधून एकच िन�ष� िनघा�ा. इ�ा��ी �णजे केवळ नैपु�, कौ��्य
नाही. तो एक �ायू आहे, अगदी हातापायांमधी� �ायंू�माणेच! हातापायांचे �ायू
जा� काम के�्यानंतर जसे थकतात, दमतात आिण इतर कामासाठी �ां�ाम�े
ताकद उरत नाही, तसेच इ�ा��ीचे पण आहे. 

या िन�षा�चा उपयोग सं�ोधकांनी अनेक घटनांचे ��ीकरण दे�ासाठी के�ा
आहे. काहीनंी सुचव�े, की य��ी �ोक िववाहबा� संबंधांना का बळी पडतात?
याचे उ�र याव�न िमळते. (जे संबंध सव�साधारणपणे, संपूण� िदवसभर कामासाठी
इ�ा��ीचा पूण� वापर के�्यानंतर, रा�ी उि�रा एखा�ा िठकाणी जुळून येतात)
िकंवा िन�ात डॉ�रां�ा हातून एखादी अगदी साधी चूक क�ी घडते? (जी
सव�साधारण पणे, िदवसाचे अनेक तास खूप गंुतागंुतीची कामे ��पूव�क के�्यानंतर
घडते) याचेही उ�र िमळते. ‘‘तु�ा�ा इ�ा��ी �ागणारे एखादे काम करायचे
असे� जसे, कामआव�न घरी परत�्यानंतर धावाय�ा जाणे... तर तु�ा�ा
इ�ा��ी�ा �ायूम�े थोडी ताकद ि��्�क ठेव�ाची गरज आहे,’’ मुरावेनने
म�ा सांिगत�े. ‘‘तु�ी तुमची ती ताकद जर ई-मे� ि�िहणे/पाठवणे यासार�ा
िकंवा गंुतागंुतीचे आिण कंटाळवाणे खचा�चे तप�ी� ि�िहणे यासार�ा कामांम�े
उपयोगात आण�ीत तर सं�ाकाळी घरी येईपय�त ती ताकद संप�े�ी असे�.’’ 

परंतु हे सा� िकंवा समानता कोण�ा मया�देपय�त �ागू पडते? इ�ा��ी�ा
�ायंूना िनयिमत �ायाम दे�ाने, वजने उच��ाने, जसे दंडाचे �ायू बळकट
होतात, तसे ते पण बळकट होतात का? 

सन 2006म�े दोघा ऑ�� ेि�यन सं�ोधकांनी - मेगान ओटेन आिण केन च�ग - या
��नाचे उ�र एका इ�ा��ी �ायामाची िनिम�ती क�न दे�ाचा �य� के�ा.



�ांनी अठरा ते प�ास या वयोगटाती� दोन डझन �ोकांची एका �ारी�रक
�ायामा�ा काय��मासाठी नोदंणी के�ी. �ांना दोन मिहने हळूहळू वाढत जाणारी
वजने उच�णे, �ितकार करणे आिण एरोिब�सार�ा �ायामांचे �ि��ण िद�े.
आठव�ांमागून आठवडे �ा �ोकांनी �ायाम�ाळेत जा� वेळा येऊन दरवेळी
अिधकािधक इ�ा��ी वाप�न �ायाम के�ा. 

दोन मिह�ांनंतर सं�ोधकांनी सहभागी झा�े�्यां�ा इतर िदन�माची सखो�
पाहणी के�ी. �ायाम�ाळेती� वाढ�े�्या इ�ा��ीचा, घराती� इ�ा��ी
वाढ�ात काही उपयोग झा�ा आहे का, हे �ांना बघायचे होते. हा �योग सु�
कर�ाआधी ब�तेकांनी �तःच, ते बै�ा �वृ�ीचे, दूरद��नसमोर बसून राहणारे
वगैरे अस�्याचे मा� के�े होते. आता अथा�तच ते �ारी�रक ���ा चांग�्या
प�र��थतीत होते. परंतु �ांचा जीवना�ा इतर बाबतीती� �ि�कोनही िनरोगी झा�ा
होता. �ांनी �ायाम�ाळेत अिधकािधक वेळ घा�व�्याने �ांचे धू�पान, दा�
िपणे, अम�ी पदाथ� सेवन इ�ादी कमी झा�े होते, वाटे� ते खाणे कमी झा�े होते.
गृहपाठ कर�ाकडे िकंवा घरकाम कर�ाकडे �ांचा क� वाढ�ा होता. दूरद��न
समोर बसून राहणे कमी झा�े होते. �ांना नैरा�यपण कमी जाणवू �ाग�े होते. 

कदािचत या िन�षा�चा इ�ा��ी�ी काही संबंधही नसे�, ओटेन आिण च�ग
यां�ा मनाम�े िवचार आ�ा. कदािचत केवळ �ायामच जर �ोकांना अिधक
आनंदी आिण अनाव�यक खा�ापासून दूर ठेवत असे� तर? 

�णून �ांनी आणखीन एका �योगाची िनिम�ती के�ी. या वेळी �ांनी आिथ�क
िनयोजना�ा चार मिह�ां�ा काय��मासाठी एकोणतीस जणांना तयार के�े. �ांना
पैसे वाचव�ासाठी काही उि��े दे�ात आ�ी आिण �ांना काही चैनीपंासून जसे
बाहेर हॉटे�म�े जाणे, िसनेमांना जाणे इ�ादीपासून दूर राह�ास सांग�ात आ�े.
सहभागी झा�े�्यांना ��ेक खचा�ची नोदं ठेव�ास सांग�ात आ�े. हे सव� �ांना
�थम �ासदायक वाट�े परंतु �वकरच �ांनी िनधा�र क�न ��ेक खचा�ची नोदं
कर�ास सु�वात के�ी. 

�ांचा हा �योग जसजसा पुढे गे�ा, तसतसे सहभागी झा�े�्यां�ा आिथ�क
प�र��थतीत सुधारणा होत गे�ी. आ�चया�ची गो� �णजे �ांचे धू�पान कमी झा�े,
दा� िपणे कमी झा�े. कॅफीन घेणे कमी झा�े- साधारणतः दोन कप कॉफी कमी
झा�ी, िबयर िपणे कमी झा�े, धू�पान करणा� यां�ा सरासरी दररोज पंधरा



िसगारेट्स कमी झा�्या. �ांचे इतर खाणे कमी झा�े. कामा�ा िठकाणी आिण
�ाळांम�े �ांची उप��थती वाढ�ी. जणूकाही तो �ायाम या �काराचाच अ�ास
होता. �ोकांनी जसे - �ायाम�ाळेत जाऊन िकंवा आिथ�क िनयोजन क�न �ां�ा
इ�ा��ी�ा �ायंूना बळकटी आण�ी. प�रणामी ती ताकद �ां�ा खा�ा�ा
सवयीमं�े, कामा�ा िठकाणी �ितिबंिबत झा�े�ी िदसून आ�ी. इ�ा��ी एकदा
बळकट झा�ी, की ितचा ��� सव�� होतो. 

ओटेन आिण च�ग यांनी आणखीन एक �योग के�ा. अ�ासाची सवय �ाव�ावर
क� ि�त असणा� या एका �ै�िणक सुधारणा काय��मांसाठी �ांनी पंचेचाळीस
िव�ा�ा�ना िनवड�े. अपे�े�माणे सहभाग घेत�े�्या िव�ा�ा��ा ि�क�ाती�
��ारीत सुधारणा झा�ी होती. �ाचबरोबर, जरी या कोण�ाच गो�ीचंा �ां�ा
काय��माम�े कोठेही उ�्�ेख के�ा गे�ा न�ता, तरी �ांचे धू�पान कमी झा�े,
िपणे कमी झा�े, दूरद��न बघणे कमी झा�े. ि�वाय ते जा� �ायाम कराय�ा
�ाग�े, चांग�े आरो�दायी पदाथ� खाऊ �ाग�े. येथे पण पु�ा तेच घड�े होते,
जेणेक�न इ�ा��ीचे �ायू बळकट झा�्यामुळे �ाचा प�रणाम �ां�ा इतर
गो�ीवंर िदसून येत होता. 

‘‘तु�ी जे�ा �तः�ा �ायाम�ाळेम�े जा�ास �वृ� करता, गृहपाठ कराय�ा
ि�कता िकंवा हॅ�ग�र�ा ऐवजी सॅ�ड खाय�ा ि�कता, ते�ा एक गो� घडत
असते, ती �णजे तु�ी तुमची िवचार�ि�या बद�त असता,’’ डाट�माऊथ येथे
इ�ा��ीवर सं�ोधन करणा� या टॉड िहथरटन यांनी म�ा सांिगत�े. ‘‘�ोक
�ां�ा �िति�यांवर िनयं�ण ठेव�ास, �ाम�े सुधारणा कर�ास ि�कतात आिण
मोहापासून �तः�ा दूर ठेव�ासही ि�कतात. एकदा का तु�ी इ�ा��ी
आ�सात के�ी, की तुम�ा �ेयावर �� क� ि�त कर�ास मदत कर�ाची
म�दू�ापण सवय होते.’’ 

आज जवळजवळ ��ेक मो�ा आिण मह�ा�ा िव�ापीठाम�े इ�ा��ीवर
�ेकडो सं�ोधक सं�ोधन करत आहेत. िफ�ाडे�्िफया, िसयाट�, �ुयॉक�  आिण
इतर� अनेक खाजगी आिण सरकारी �ाळां�ा अ�ास�मांम�े इ�ा��ी
िवकिसत कर�ासंबंधी िवषयांचा समावे� के�ा गे�ा आहे. िकप (KIPP-
Knowledge Is Power Program - �ान िहच ��ी)  या काय��मांतग�त चा�ू
अस�े�्या �ाळांम�े कमी उ��गटाती� पा�कां�ा मु�ांना ि��ण िद�े जाते.



या �ाळांम�े �िनयं�ण, �यंि�� इ�ादीबाबतचे ि��ण हे �ा �ाळां�ा
सं�ृतीचाच एक भाग आहे. (िफ�ाडे�्िफयाती� िकप �ाळेम�े ‘मा��मे�ो गोळी
खाऊ नका’ असे ि�िह�े�े �ट� मु�ांना वाट�ात आ�े होते.) यांपैकी ब� याच
�ाळांम�े मु�ां�ा परी�ांमधी� कामिगरीम�े आ�चय� वाटावी अ�ी �गती िदसून
आ�ी आहे. 

‘‘�णूनच �हान मु�ांना िपयानो ि�क�ा�ा �ास�ा घा�णे िकंवा खेळां�ा
संधी उप�� क�न देणे मह�ाचे आहे. �ा�ा मोठा संगीतकार करणे िकंवा
फुटबॉ�पटू बनवणे हा �ामागचा उ�े�च नसतो.’’ िहथरटन �णा�ा. ‘‘तु�ी जे�ा
�तः�ा तासभर संगीताचा �रयाझ कराय�ा भाग पाडता िकंवा मैदाना�ा पंधरा
फे� या मारता, ते�ा तु�ी खरेतर �तःवर िनयं�ण करणारी यं�णा बळकट करत
असता. एक पाच वषा�चा मु�गा जो दहा िमिनटे च�डूचा पाठ�ाग क� �कतो, तो
मोठा झा�्यावर आिण �ाळेत गे�्यावर गृहपाठ वेळेवर कराय�ा �ागतो.’’ 

वै�ािनक िनयतकाि�कांमधून, वत�मानप�ांमधून जसे इ�ा��ी या िवषयावर
सं�ोधना�क �ेख येत गे�े, त�ी �ा िवषया�ा �िस�ी िमळत गे�ी. अमे�रकेती�
�ापारी / औ�ोिगक जगताचे �� �ाकडे वेध�े गे�े. �ारब� आिण गॅप,
वॉ�माट�, हॉटे�्स िकंवा कोणतेही �वसाय जे नव�ा / ि�काऊ कामगारांवर
अव�ंबून असतात, �ा सग�ांना एकच ��न भेडसावत असतो: �ां�ा
कम�चा� यांची िकतीही चांग�े काम कर�ाची इ�ा अस�ी तरी अनेकदा अपय�
येते. कारण �ांना �यंि�� नसते. ते उि�रा येतात, उ�ट िग� हाइकांना ते तसेच
उ�र देतात. काम करताना �ांचे �� िवचि�त होते िकंवा आजुबाजू�ा घडणा� या
घटनांम�े ते गुरफट�े जातात. कधी कधी कारण नसताना ते काम सोडून देतात. 

‘‘अनेक कम�चा� यांसाठी �ारब� हा �ांचा पिह�ा �ावसाियक अनुभव
असतो,’’ एका द�का�नही जा� काळ कंपनीचा कम�चारी �ि��ण काय��म
चा�वणारी ि��ीन डे�ुटी �णा�ी. ‘‘आ�ापय�त जर तु�ा�ा तुमचे आईवडी�
आिण ि��क, तु�ी काय करावे आिण काय क� नये ते सांगत असती� आिण
एकदम जर िग� हाइके तुम�ा अंगावर ओरडाय�ा �ाग�ी, ि�वाय तुम�ा
व�र�ांनापण तु�ा�ा माग�द��न कराय�ा वेळ नसे� तर अ�ा प�र��थतीम�े
नव�ा कम�चा� याची अव�था एकदम कठीण होते. अनेकांना या बद�ा�ी जुळवून



घेणे कठीण जाते. �णून आ�ी आम�ा कम�चा� यांना, �ांनी �ाळेम�े कधीही न
ि�क�े�ी �यंि�� क�ी ि�कवावी याचा िवचार करतो.’’ 

परंतु  �ारब�सार�ा कंप�ा जे�ा मुळा आिण िब��टे सार�ा
�योगांव�न ि�क�े�्या इ�ा��ी�ा ध�ांचा कामा�ा िठकाणी उपयोग
करतात, ते�ा �ांना ते अवघड जाते. �ांनी कम�चा� यांना वजन घटव�ाचे वग�
आिण �ायाम�ाळेचे सभासद� िवनामू�्य देऊ के�े. कारण �ांना आ�ा होती,
की �ाचा काहीतरी प�रणाम �ां�ा कामावर िदसून येई�. कामा�ा िठकाणी
िग� हाइकांना कॉफी देताना तो िदसून येई�. परंतु वगा�ना, �ायाम�ाळेम�े हजेरी
तुरळक असायची. संपूण� िदवसभर काम के�्यानंतर वगा�म�े बसणे िकंवा
�ायाम�ाळेम�े जाणे तसे अवघडच होते, अ�ी कम�चा� यांची त�ार होती.
‘‘एखा�ा�ा जर कामा�ा िठकाणी �यंि�� पाळणे अवघड जात असे� तर
कदािचत �ांना �ांची �यंि�� बळकट कर�ासाठी, कामा�ा तासांनंतर जाणे
पण कठीण जाई�,’’ मुरावेन �णा�ा. 

मा� �ारब�ने हा ितढा सोडव�ाचा िन�चय के�ा होता. सन 2007 उजाड�ं
ते�ा �ारब�चा �वसाय िव�ारीकरणाचा काय��म अगदी जोरात होता. ते�ा
कंपनी दररोज सात नवीन दुकाने उघडत होती आिण दर आठव�ा�ा 1500
कम�चारी कामावर घेत होती. िग� हाइकांना सव��म सेवा दे�ाचे �ि��ण �ांना
िद�ं जात होतं. �ाम�े, कामावर वेळेवर येणे, िग� हाइकांवर न िचडता, �ांनी
िद�े�ी खा�पदाथा�ची ऑड�र ��ात ठेवणे, �� झा�्यास िग� हाइकाचे नाव ��ात
ठेवणे, �ांना हसतमुखाने सेवा देणे या गो�ीचंा अंतभा�व होता. महागडे दूध सुहा�
वदनाने �ांना िद�े जावे अ�ी िग� हाइकांची अपे�ा असते. ‘‘आ�ी कॉफी�ा
�वसायात आहोत आिण �ोकांना सेवा देतो असे नाही,’’ हॉवड� बेहर या
�ारब��ा आधी�ा अ��ांनी म�ा सांिगत�े. ‘‘आ�ी �ोकांना सेवा दे�ा�ा
�वसायात आहोत आिण �ांना कॉफी देतो.’’ आम�ा �वसायाचा संपूण�
आकृितबंधच िग� हाइकांना सव��म सेवा दे�ा�ा संक�्पनेवर आधा�रत आहे
आिण तसे जर नसे� तर मग आ�ा�ा अ���च नाही. �ावर �ारब�ने
�ोध�े�ा उपाय �णजे, �यंि��ीचे �व�थापकीय सवयीम�े के�े�े �पांतर. 
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सन 1992म�े एका मिह�ा मानस�ा��ाने �ॉट�ंडमधी� अ�ंत ��
असणा� या अ�ा दोन अ��थ�ंग/रोगांवर उपचार करणा� या हॉ��ट�्सना भेट िद�ी
आिण एका �योगासाठी तेथी� साठ ��ांची िनवड के�ी. कोण�ाही बद�ा�ा ती�
िवरोध करणा� या माणसाची इ�ा��ी क�ा �कारे वाढवता येई�, याब�� ित�ा
सं�ोधन करायचे होते. 

िनवड�े�्या ��ांचे सरासरी वय होते अडुस� वष� आिण ब�तेकांचे वािष�क
उ��  10,000 डॉ�स�पे�ा कमी होते, ि��णही उ�मा�िमक �रापे�ा जा�
न�ते. �ा सग�ांवर अ�ीकडेच खु�ाचे/गुड�ाचे हाड बद��ा�ा ��ि�या
कर�ात आ�्या हो�ा. परंतु ते सव�जण तु�नेने गरीब अस�्याने आिण ि��णही
फार झा�े�े नस�्याने �ां�ापैकी अनेक जण ��ि�या क�न घे�ासाठी खूप
वष� थांब�े�े होते. ते नोकरी, �वसायातून िनवृ� झा�े�े होते. काही वय�र
मेकॅिनक, ि�पीक वगैरे होते. ते �ां�ा जीवना�ा अखेर�ा ट��ावर होते आिण
�ाती� ब�तेकांना आता न�ाने काही ि�क�ाची / कर�ाची उमेदच रािह�ी
न�ती. 

खु�ा�ा िकंवा गुड�ा�ा सां�ा�ा ��ि�येनंतर पु�ा पूव�वत होऊन उभे
राहणे ही एक अ�ंत �ासदायक आिण वेदनादायक �ि�या आहे. �ा
��ि�यांम�े सां�ांचे �ायू तोडावे �ागतात, हाडांना तासून आकार �ावा �ागतो.
��ि�येतून पूव�वत हो�ा�ा काळाम�े अगदी सा�ा, बारीक हा�चा�ी
करताना, अंथ�णात कु�ी बद�ताना, पाय सरळ करतानासु�ा �चंड वेदना होतात.
परंतु �ाचबरोबर ��ि�या झा�्यानंतर �गेचच �ा ��ीने ताबडतोब �ारी�रक
हा�चा�, �ायाम करणे ज�रीचे असते. तसेच जखमा पूण�पणे भ�न ये�ाआधीच
पाय, कमरेखा�चा भाग इ�ादीची हा�चा� सु� करणे ज�रीचे आहे. नाहीतर
पु�ा जोड�े�े �ायू सां�ांम�े अडक�े जाऊन �ांची �वचीकता गमाव�ाची
��ता असते. �ाि�वाय ��ि�या झा�े�्या ��ीनंा ताबडतोब �ायामा�ा
सु�वात करणे गरजेचे असते. अ�था �ां�ा र�ाम�े गुठ�ा तयार हो�ाची दाट
��ता असते. परंतु हे सगळे �ायामाचे �कार करताना होणा� या वेदना इत�ा
ती� असतात, �ामुळे ब�तेक �ोक �ायामां�ा स�ांकडे पाठ िफरवतात, यात
आ�चय� वाट�ासारखे काही नाही. ��ि�या झा�े�्या ��ांचा, िव�ेषतः
�ाता� या �ोकांचा, डॉ�रांनी िद�े�्या सूचनांकडे दु�� � कर�ाकडेच साधारणतः
जा� क� असतो.



या �ॉटी� अ�ासाम�े सहभागी झा�े�े �ोक बरे हो�ा�ा �ि�येत य��ी
होणा� यांपैकी न�ते. जी �ा�� हा �योग करत होती, ित�ा या ��ांची इ�ा��ी
पु�ा जागृत करता येणे �� आहे का, हे बघायचे होते. ितने �ा सव� ��ांना �ां�ा
ठीक हो�ासाठी के�्या जाणा� या काय��माचे वेळाप�क के�े�ी एक पु��का
िद�ी. �ा पु��के�ा �ेवटी तेरा कोरी पाने सोड�ी होती. ��ेक आठव�ासाठी
एक या�माणे. �ावर सूचना िद�े�्या हो�ा आिण उ�रांसाठी कोरी जागा ठेव�ी
होती. या आठव�ाम�े माझी उि��े ही आहेत, तु�ी न�ी काय करणार आहात
ते येथे ि�हा. उदा. तु�ी जर या आठव�ाम�े चा�त जाणार असा� तर के�ा
आिण कोठे चा�त जाणार हे येथे ि�हा. ितने ��ांना ��ेक पानावर, �ांनी
ठरव�े�्या गो�ी अगदी ��पणे ि�िह�ास सांिगत�े. �ानंतर �ांनी �ा
पु��केम�े सांिगत�्या�माणे उि��े ि�िह�ी होती, इतर सांिगत�े�्या गो�ी
ि�िह�्या हो�ा, �ां�ा आिण �ांनी पु��का देऊन पण काहीही ि�िह�े न�ते
अ�ां�ा झा�े�्या �गतीची तु�ना के�ी. 

एखादी पु��का दे�ाने िकंवा काही कोरे कागद ि�िह�ासाठी दे�ाने
��ांम�े काही फरक पडे� िकंवा सुधारणा �वकर होई� हा िवचार �णजे केवळ
वेडगळपणा वाटतो. परंतु जे�ा �ा सं�ोिधकेने तीन मिह�ांनंतर �ा माणसांची भेट
घेत�ी, ते�ा �ा दोन गटांती� �ोकां�ा झा�े�्या �गतीमं�े, सुधारणांम�े
आ�चय�कारक बद� झा�े�ा आढळून आ�ा. �ांनी �ां�ा पु��कांम�े उि��े
ि�िह�ी होती ते, �ांनी काहीही ि�िह�े�े न�ते, �ां�ापे�ा अिधक वेगाने चा�ू
�ाग�े होते. �ां�ाम�े �वकर सुधारणा झा�ी होती. ते कोणा�ाही मदतीि�वाय
खुच�म�े अिधक सहजपणे उठूबसू �कत होते. ते �तः बुट घा�ू �कत होते.
कपडे धुवू �कत होते. इतकंच काय पण पु��केम�े काहीही न ि�िह�े�्यांपे�ा
अिधक वेगाने �तःची कामे क� �कत होते.

मानस�ा��ांना या मागची कारणे समजून �ायची होती. ितने जे�ा �ां�ा
पु��का पािह�्या, ते�ा ित�ा ��ात आ�े, की �ांनी को� या पानांवर �ां�ाती�
सुधारणांसंबंधीचा अगदी सहज, साधा तप�ी� ि�िह�ा होता. एकाने ि�िह�े होते,
कामाव�न घरी येणा� या बायको�ा आण�ासाठी उ�ा मी बसथां�ापय�त चा�त
जाईन, आिण �ानंतर तो कोण�ा र�ाने, कोण�ा वेळे�ा, कोणते कपडे घा�ून
जाई�, तसेच पाऊस पडत असे� तर कोणता कोट घा�े� आिण खूपच जर वेदना
होत असती� तर कोण�ा गो�ा घेई�, हेही �ाने ि�िह�े होते. �ाच �योगाती�



दुस� या एकाने, दरवेळे�ा तो बाथ�मम�े जाई� ते�ा तो कोण�ा �माने
�ायामाचे �कार करे� याचे तप�ी�वार वण�न के�े होते. तर ितस� या एकाने
�ा�ा घराभोवती �ा�ा िफर�ाचा िमिनटा-िमिनटाचा तप�ी� ि�िह�ा होता. 

�ा सं�ोिधकेने पु��कांची ज�ी सखो� तपासणी के�ी, तसे ित�ा ��ात आ�े,
की �ांनी ठरव�े�्या ब�तेक गो�ीमं�े काहीतरी सा� होते. ��ि�या झा�े�्या
��ीनंी, अपेि�त वेदना हो�ा�ा �णी �ा�ा कसे तोडं �ायचे, यावर �� क� ि�त
के�े होते. �ायामाक�रता बाथ�मम�े जाणा� या ��ी�ा, कोचाव�न दरवेळी
उठताना अस� वेदना होणार याची पूव�क�्पना होती. �णून �ाने यावर
उपाययोजना के�ी. पुढे जा�ासाठी पिह�े पाऊ� घाईघाईने उच�ायचे, �ामुळे
पु�ा बस�ाचा मोह होणार नाही. जी ��ी बायको�ा आण�ासाठी बसथां�ावर
जाणार होती, �ा ��ी�ा दररोजची दुपार �णजे एक भयंकर संकट वाटायचे.
कारण चा��ाचे अंतर खूप होते आिण पाव�ागिणक वेदना �ाय�ा. �णून �ा
��ीने मागा�म�े येणा� या ��ेक संभा� अडथ�ाची नोदं के�ी आिण �ावर
मात कर�ाचे उपाय आधीच �ोधून ठेव�े. 

दुस� या ��ांम�े सांगायचे झा�े तर, ��ि�या झा�े�्यांनी वेदना हो�ा�ा
�णी, �ामुळे ठरव�े�ी गो� टाळ�ाचा मोह हो�ाची ��ता ते�ा सवा�त जा�
असते, तोडं दे�ासाठी माग� आधीच �ोधून ठेव�े होते. ��ि�या झा�े�ा तो �ण
कसा िनभावून �ायचा हे �तः�ाच सांगत होते, ि�कवत होते. 

�ां�ापैकी ��ेकजण, �ॉड हॉपिक� याने पे�ोडे� िवक�ासाठी जे िनयम
वापर�े होते, �ाच िनयमांचा उपयोग अंतः�ेरणेने करत होता. �ांनी अगदी सा�ा
सूचना �ोध�्या हो�ा आिण �ाभािवक बि�से ओळख�ी होती. 

��ि�या झा�े�्यांनी �ा वेदनामय �णांवर मात कर�ासाठी, 

इ�ा��ीने तयार के�े�्या सवयी



जो माणूस उदाहरणाथ�, �ा�ा प�ी�ा बसथां�ावर आण�ासाठी जायचा, �ाने
एक सोपी सूचना �ोध�ी होती. आ�ा साडेतीन वाज�े आहेत. ती आता घरी
ये�ासाठी िनघा�ी असे�. �ाचे �� ब�ीस पण �ोध�े होते, प�ी�ा बसथां�ावर
भेट�ाचा आनंद! चा�ताना जे�ा म�ेच थांब�ाचा, मागे िफर�ाचा मोह �ायचा,
ते�ा तो �� ��ी �ाकडे दु�� � क� �कत होता कारण �ाने �यंि��ीचे
सवयीम�े �पांतर के�े होते. 

इतर ��ि�या झा�े�्या ��ी - �ांनी �तःम�े सुधारणा घडवून
आण�ा�ा योजना कागदावर उतरव�्या न��ा - अ�ा �कारे वाग�ामागे काही
िव�ेष कारण न�ते. हॉ��ट�कडून सवा�ना समान सूचना आिण सावधिगरीचे
इ�ारे दे�ात आ�े होते. ज�द गतीने सुधारणा हो�ासाठी �ायाम करणे
अ�ाव�यक अस�्याचे सवा�ना माहीत होते. पण तरी ते पूव�वत हो�ासाठी
आठवडे�ा आठवडे �तीत झा�े. 

��ि�या झा�े�्या ��ांनी �ांचे कोणतेच िवचार, �ां�ा सुधारणां�ा योजना,
कागदावर न उतरवणे �ां�ासाठी खूपच नुकसानदायक ठर�े. कारण वेदनादायक
�संगी काय उपाययोजना करावी, याचा िवचारच के�े�ा नस�्याने �ांची पूव�तयारी
न�ती. इ�ा��ीचा मु�ाम सवयीम�े बद� कर�ाचा �ांनी कधी �य�च के�ा



न�ता. घराभोवती�ा मोक�ा जागेत िफर�ाची जरी �ांची खूप इ�ा होती, तरी
पिह�्या काही वेदनादायक पाव�ांनंतर �ांना ती सोडून �ावी �ाग�ी. 

---

�ायाम�ाळेचे सद�� देऊन आिण यो� आहाराची सवय �ावून कम�चा� यांची
इ�ा��ी वाढव�ाचा �ारब�चा �य� जे�ा फस�ा, ते�ा �ारब�मधी�
व�र�ांनी नवीन माग� चोखाळायचे ठरव�े. �ां�ा दुकानांम�े न�ी काय घडते,
याचे िनरी�ण कराय�ा �ांनी सु�वात के�ी. ते�ा �ां�ा ��ात आ�े, की �ा
��ां�माणे, �ांचे कम�चारी नेमके �ा वेदनादायी �णी िकंवा ताणतणावां�ा वेळी
कत��ात कमी पडत होते. सहजपणे �यंि��ीने वाग�ासाठी �ांना सं�था�क
सवयीची गरज होती. 

व�र�ां�ा ��ात आ�े, की आ�ापय�त ते जे इ�ा��ीब�� बो�त होते, ते सव�
चूक होते. �ांना असे आढळून आ�े, की इ�ा��ी कमी अस�े�्या कम�चा� यांना
पण �ांचे काम �व��थत कर�ाम�े ब�तेक वेळा कोणतीच अडचण येत न�ती.
सव�साधारण कामा�ा िदव�ी इ�ा��ीचा अभाव अस�े�ा कम�चारी पण इतर
कोणाही कम�चा� या�माणेच वागत होता, वेगळा वाटत न�ता. परंतु कधी कधी जे�ा
तणावपूण� िकंवा अिन��चततेची प�र��थती उ�वायची, ते�ा ते गोधंळून जायचे
आिण �ांचा �तःवरी� ताबा सुटायचा. उदा. िग� हाइकाने आरडाओरडा कराय�ा
सु�वात के�ी, की सव�साधारणपणे �ांत असणा� या �ी-कम�चा� यांची एका�ता
ढळायची. एखा�ा अिधर िग� हाइकां�ा गटा�ा आरडाओर�ाने आिण माग�ां�ा
भिडमारा�ा दबावाखा�ी येऊन एखादा बॅ�र�ा अगदी रडकंुडी�ा यायचा. 

कम�चा� यांना खरी गरज होती, अ�ा कसोटी�ा �णी प�र��थती क�ी हाताळावी,
याची. ��ांना िद�े�्या �ा पु��के�माणे, कसोटी�ा �णी जे�ा इ�ा��ीचा
�ांचा �ायू �ुळा पडे�, ते�ा उपयोगाम�े आण�ासाठी एखा�ा िन��मा�ा
�ृ�ी�माणे - याचे ि��ण दे�ाची. �णून कंपनीने नवीन अ�ास�म िवकिसत
के�ा, �ाम�े कम�चा� यांसाठी जे�ा तणावाची ��थती उ�वे�, ते�ा उपयोगात
आण�ासाठी, िनरिनराळे िन��म िद�े होते. �ा पु�काम�े िकंचाळणारे
िग� हाईक, कुपन घे�ासाठी रांगेम�े ताटकळणारे िग� हाईक अ�ा �कार�ा
�संगांना क�ा �कारे हाताळावे याब�� सूचना िद�्या हो�ा. कंपनीती�
�बंधकांनी िग� हाइकां�ा भूिमकेम�े ि��न कम�चा� यांचा �ितसाद सहज आिण



आपोआप िनघेपय�त �ां�ाकडून सराव क�न घेत�ा. कंपनीने काही नेमकी बि�से
- आभार मानणारे िग� हाइक, �बंधकांकडून कौतुक - जी �ां�ा उ�म कामिगरीची
पोचपावती असे�, अ�ी िन��चत के�ी. 

�ारब�ने �ां�ा कम�चा� यांना कठीण प�र��थती हाताळ�ाचे ि��ण
इ�ा��ी�ा सवयीची साखळी तयार क�न िद�े. ट� ॅ ��सने जे�ा �ारब�म�े
काम कराय�ा सु�वात के�ी, ते�ा �ा�ा �बंधकाने, �ा�ा बाबतीत, थेट
सवयीपंासून सु�वात के�ी. ‘‘या नोकरीती� सवा�त कठीण गो� जर कोणती असे�
तर ती �णजे िचड�े�्या िग� हाइका�ा �ांत करणे, समजावणे, हाताळणे,’’
ट� ॅ ��स�ा �बंधकाने �ा�ा सांिगत�े. ‘‘कोणीतरी जे�ा तु�ापा�ी येऊन चुकीचे
पेय िद�्याब�� आरडाओरडा कराय�ा �ागतो, ते�ा तुझी पिह�ी �िति�या काय
असाय�ा हवी?’’ 

‘‘म�ा माहीत नाही,’’ ट� ॅ ��स �णा�ा. ‘‘म�ा वाटते, घाबर�ाची असे� िकंवा
रागाव�ाची.’’ 

‘‘ते अगदी �ाभािवक आहे,’’ �ाचा �बंधक �णा�ा. ‘‘परंतु आप�े काम आहे
िग� हाइका�ा उ�म सेवा दे�ाचे, अगदी िकतीही दबाव, तणाव अस�ा तरी.’’
�बंधकाने �ा�ा �ारब�चे सूचनापु�क दाखव�े आिण �ाती� बरीच�ी कोरी
अस�े�ी पाने दाखव�ी. अगदी वरती ि�िह�े होते, ‘‘जे�ा िग� हाइक समाधानी
नसे� ते�ा मी हे पाऊ� उच�ेन ..... ’’

‘‘हे पु�क तु�ासाठी आहे, याम�े तू सव� तणावपूण� कसोटी�ा �संगांची
क�्पना करायची आिण �ावर तुझी �िति�या क�ी असे� याबाबतचे तुझे िवचार,
तु�ा सुच�े�्या हाताळ�ा�ा प�ती ि�हाय�ा,’’ तो �बंधक �णा�ा. ‘‘एक
प�त जी आ�ी वापरतो ित�ा आ�ी �ॅटे (LATTE) प�त �णतो. आ�ी
िग� हाइकाचे �णणे ऐकून घेतो (Listen), �ा�ा त�ारीची दख� घेतो
(Acknowledge), �ावर तोडगा काढून तो ��न सोडवतो (Take Action), �ाचे
आभार मानतो (Thank him) आिण मग तो ��न का व कसा उ�व�ा, याचे
��ीकरण देतो (Explain).’’ 

थोडा िवचार क�न, ‘‘िचड�े�्या िग� हाइका�ा कसे हाताळायचे याबाबतची
तुझी योजना तू का ि��न काढत नाहीस? LATTE प�तीचा उपयोग कर. �ा नंतर



आपण �ा भूिमकांम�े ��� ि��न बघू या.’’ 

असे ताणतणावांचे �संग हाताळ�ाक�रता �ारब�ने �ां�ा कम�चा� यांसाठी
डझनावारी िन��म िवकिसत के�े आहेत. �ां�ाकडे टीका कर�ासाठी What,
why ही एकच प�त आहे. �ा वेळी खूप गद� होते, धावपळ होते, ते�ा
िग� हाइकां�ा ऑड�र घे�ासाठी Connect, Discover आिण Respond ही प�त
आहे. दोन �कार�ा िग� हाइकांमधी� फरक, उदा. घाईम�े अस�े�े िग� हाईक
�ा�ा फ� कॉफी हवी असते. (�ा�ा बो��ातून तो घाईम�े आहे हे कळून येणे
िकंवा वारंवार घ�ाळाकडे पाहणारे िकंवा �ा�ा देहबो�ीव�न िदसून येणारे)
आिण दुसरीकडे, �तःकडे िव�ेष �� िद�े जावे, अ�ी अपे�ा करणारे िग� हाईक,
(हे नेहमी येणारे, बॅ�र�ांना नावाने ओळखणारे, रोज एकाच पेयाची ऑड�र देणारे)
पटकन ओळख�ासाठी माग�द��क ठ� �कती� अ�ा काही अनुभवांतून �ोधून
काढ�े�्या सवयी �ांनी िवकिसत के�्या आहेत. कम�चा� यांना िद�्या जाणा� या
सूचनापु�कांम�े बरीच कोरी पाने असतात. �ा पानांवर, कठीण प�र��थतीम�े
कम�चारी कसा �ितसाद देती�, हे �ांना ि�हायचे असते. यानंतर कम�चारी, या
�ितसादांचा अनेक वेळा सराव करतात, जोपय�त ही �ांची सवय बनत नाही.



अ�ा �कारे इ�ा��ीचे सवयीम�े �पांतर होते. ��� वेळ ये�ाआधीच
िवि�� �िति�येचा िवचार क�न �ानंतर ती वेळ आ�्यावर िन��मा�माणे
�ा�संगी वागणे. �ॉटी� ��ांनी जे�ा �ां�ा पु��कांम�े �ांचे िवचार ि�िह�े
िकंवा ट� ॅ ��सने LATTE प�तीचा अ�ास के�ा, ते�ा �ांनी वेळ ये�ापूव�च
भिव�ाती� सूचने�ा �ितसाद कसा �ायचा हे ठरव�े होते. जसे, दुखणारा �ायू
िकंवा िचड�े�े िग� हाईक जे�ा ती वेळ आ�ी, सूचना िमळा�ी िन��म आपोआप
घडून आ�ा. 

अ�ा �कार�ा �ि��णां�ा प�तीचंा उपयोग क�न घेणारी �ारब� ही
एकमेव कंपनी नाही. उदा. जगाती� सवा�त मो�ा कर आिण आिथ�क
�वहारिवषयक स�्�ागार कंपनीती� डे�ॉइट कंपनी कम�चा� यांना ‘ते मह�ाचे
�ण’ (Moments That Matter) नावाचा एक अ�ास�म ि�कवते. याम�े
तणावपूण� आिण �ासदायक प�र��थतीत, िग� हाइके जे�ा फीब�� वाद घा�तात,
सहका� या�ा जे�ा नोकरीव�न काढून टाक�े जाते, िकंवा कंपनी�ा
स�्�ागारांचीच जर एखादी चूक झा�े�ी असे� तर ती प�र��थती क�ी हाताळावी
याचे �ि��ण िद�े जाते, अ�ा ��ेक �संगासाठी आधीच तयार के�े�े िन��म
आहेत - उ�ुकता दाखवणे, इतर कोणी बो�णार नाही असे बो�णे, 5/5/5 चा िनयम
वापरणे - जे कम�चा� यांना, �ांनी क�ा �कारे �ितसाद �ावा याबाबतीत माग�द��न
करतात. कंटेनर �ोअर कंपनीम�े कम�चा� यांना �ां�ा नोकरी�ा पिह�्याच वष�,
185 तासांचे �ि��ण िद�े जाते. �ांना �ासदायक �संग, रागाव�े�ा सहकारी,
गोधंळ�े�े िग� हाईक इ�ादी ओळख�ाचे ि��ण िद�े जाते. ि�वाय िग� हाइकांना
�ांत करणे, भांडणे िमटवणे इ�ादीसार�ा सवयी ि�कव�्या जातात. उदा. जे�ा
एखादे गोधंळ�े�े िग� हाईक दुकानात येते, ते�ा दुकानाती� कम�चारी �ा�ा खरेदी
के�ी जाणारी व�ू घराम�े क�ी, कोठे, िकती जागेम�े ठेव�ी जाणार आहे याची
�थम क�्पना कर�ास सांगतो. ती जे�ा �ा जागी त�ी ठेव�ी जाई� ते�ा ती
जागा क�ी िदसे� याचे वण�न कराय�ा सांगतो. ‘‘काही िग� हाइकांनी पु�क िकंवा
अ�्बम पाह�ापे�ा, ही प�त चांग�ी अस�्याचे आ�ा�ा मु�ाम येऊन
सांिगत�े.’’ कंपनीचा मु�ािधकारी �णा�ा. 
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हावड� �ु�्टझ, �ाने �ारब��ा एक महाकाय कंपनी बनव�े तो ट� ॅ ��सपे�ा
फार वेगळा न�ता. तो �ुकि�न येथे सरकारी गृहिनमा�ण योजने�ा दोन
बेड���ा घरात आई, वडी� आिण दोन भावंडांसमवेत वाढ�ा. तो सात वषा�चा
असताना �ु�्टझ�ा विड�ां�ा पाया�ा घो�ाचे हाड मोड�े आिण �ांची ट� क
ड� ाय�रची नोकरी गे�ी. संपूण� कुटंुबापुढे आिथ�क संकट उभे राह�ासाठी हे कारण
पुरेसे होते. विड�ां�ा पाया�ा घो�ाचे हाड भ�न आ�्यानंतर �ांनी सायक�
चा�वत कमी पगारा�ा छो�ा मो�ा नोक� या के�्या. ‘‘मा�ा विड�ांना कधीच
�थैय� िमळा�े नाही.’’ �ु�्टझने म�ा सांिगत�े. ‘‘�ांचा आ�िव�वास डळमळीत
झा�ा होता. पण म�ा माहीत होते ते खूप काही क� �क�े असते.’’ 

�ु�्टझ�ा �ाळेम�े खूप मो�ा �माणावर मु�े होती. मा� ती एक बेि��
�ाळा होती. �ा �ाळे�ा िसम�टचे मैदान होते आिण मु�े तेथे फुटबॉ�, बा�ेटबॉ�,
सॉ�बॉ�, पंचबॉ�, �ॅपबॉ� आिण ते तयार क� �कती� असे कोणतेही खेळ
खेळायची. तुमचा संघ हर�ा तर पु�ा तुमची पाळी ये�ासाठी तास तास थांबावे
�ागे. �णून �ु�्टझ �ाचाच संघ िजंके� याची पूण� खबरदारी �ायचा. मग
�ासाठी काहीही करावे �ाग�े तरी �ाची तयारी असायची. तो रोज खरचट�े�े
कोपरे आिण गुडघे घेऊन घरी यायचा आिण मग �ाची आई �ा�ा जखमा
धुवायची. ‘‘खेळायचे काही सोडू नकोस,’’ ती �ा�ा सांगायची. 

�ा�ाती� �धा��कतेमुळे, िज�ीमुळे �ा�ा �ा�ा महािव�ा�याची
फुटबॉ�ची �ॉ�रि�प िमळा�ी. (�ाचे जब�ाचे हाड मोड�्यानंतर तो पु�ा
खेळ�ा नाही) नंतर संपक�  िव�ान �ाखेती� पदवी िमळव�्यानंतर �ाने झेरॉ�
िव�ेता �णून �ुयॉक�  �हराम�े नोकरी के�ी. तो सकाळी �वकर उठून, अनेक
�कारची काया��ये अस�े�्या इमारतीमं�े, ि��ने थेट वर�ा मज�्यावर जायचा
आिण मग ��ेक ऑफीस�ा दारात जाऊन �ांना कॉपी मि�न िकंवा टोनर
(ि�ंटरची �ाई) िवकायचा. �ानंतर तो ि��ने एक मज�ा खा�ी येऊन पु�ा हेच
करायचा. 

सन 1980�ा सु�वाती�ा �ु�्टझ एका �ॅ��क तयार करणा� या कंपनीम�े
कामा�ा होता. तेथे �ाने पािह�े, की िसयाट� येथी� एक फारसा �िस� नस�े�ा,
िकरकोळ िव�ेता मो�ा �माणावर कॉफी िड� प को�ची खरेदी करत होता.
�ु�्टझ तेथे जाऊन पोहोच�ा आिण कंपनी�ा �ेमातच पड�ा. दोन वषा�नंतर जे�ा



�ा�ा कानावर आ�े, की �ा वेळी फ� सहा दुकाने अस�े�ी ती �ारब�
कंपनी िव�ीसाठी काढ�ी होती, ते�ा �ाने इकडून ितकडून पैसे गोळा के�े आिण
ती कंपनी खरेदी के�ी. ते वष� होते सन 1987. तीनच वषा��ा आत 84 दुकाने �ाने
उघड�ी, सहा वषा�म�े �ांची सं�ा हजारा�ा वर गे�ी. आिण आज एकूण प�ास
दे�ांम�े �ाची सतरा हजार दुकाने आहेत. 

खेळा�ा मैदानावरी� इतर अनेक मु�ांपे�ा �ु�्टझ वेगळा कसा ठर�ा? �ाचे
काही जुने वग�िम� आज पो�ीस आहेत, �ुकि�नम�े अ���मन द�ाम�े नोकरी�ा
आहेत, तर काही जण तु�ंगात आहेत. आज �ु�्टझची संप�ी �ंभर करोड डॉ�स�
पे�ा जा� आहे. िवसा�ा �तकाती� महान उ�ोगपतीपैंकी एक �णून �ाचे नाव
घेत�े जाते. सरकारी गृहिनमा�ण सं�थे�ा घरातून खाजगी िवमानापय�त मज�
मार�ाचा हा िनधा�र, ही इ�ा��ी �ा�ा कोठून िमळा�ी? 

‘‘म�ा खरंच माहीत नाही,’’ �ाने �ांजळपणे म�ा सांिगत�े. माझी आई नेहमी
�णायची, ‘‘महािव�ा�याम�े जाणारा तू आप�्या घरात पिह�ा असणार आहेस,
तू न�ी कोणीतरी �ावसाियक होणार आहेस. आ�ा सग�ांना अिभमान वाटे�
असे तू काही तरी करणार आहेस.’’ ती म�ा अगदी साधे साधे ��न िवचारायची,
‘आज रा�ी तू अ�ास कसा करणार आहेस? उ�ा तू काय करणार आहेस?
परी�ेसाठी तुझी तयारी झा�ी आहे, हे तु�ा कसे कळते?’ �ातूनच मी �ेय, उि��
ठरवाय�ा ि�क�ो. 

‘‘मी खरोखरच न�ीबवान आहे,’’ तो �णा�ा. ‘‘आिण माझी अगदी मनापासून
खा�ी आहे, की तु�ी जर एखा�ा�ा �ा�ाम�े य��ी हो�ासाठी �ागणारे सव�
काही आहे, असे सांिगत�ेत तर तो तुमचे �णणे न�ी खरे क�न दाखवे�.’’

�ि�ि�त कम�चारी आिण िग� हाइकांना उ�म सेवा या दोन गो�ीवंर �ु�्टझने ��
क� ि�त के�्यामुळे �ारब� ही जगाती� सवा�त य��ी कंप�ांपैकी एक गण�ी
जाऊ �ाग�ी. िक�ेक वष� कंपनी�ा ��ेक �व�थापकीय, दैनंिदन
िनण�य�ि�येम�े आिण �वहारांम�े �ाचा वैय��क सहभाग होता, �� होते. सन
2000म�े, एवढी वष� कंपनीची धुरा वा�न थक�्यानंतर �ाने कंपनी�ा दैनंिदन
�वहाराची सू�े अिधका� यां�ा हाती िद�ी आिण �ाच �णी �ारब�ने
अडखळाय�ा सु�वात के�ी. काहीच वषा�म�े पेया�ा गुणव�ेिवषयी आिण
िग� हाइकांना िमळणा� या सेवेिवषयी त�ारी ये�ास सु�वात झा�ी. व�र�



अिधका� यांचे सगळे �� �वसाय िव�ाराकडे होते. �ामुळे अनेकदा त�ारीकंडे
दु�� � के�े गे�े. कम�चा� यांम�े असंतोष वाढ�ा. एका पाहणीम�े असे आढळून
आ�े, की िग� हाइके आता �ारब� �णजे बेचव कॉफी आिण खोटे हसणारे
मुखवटे असे �णाय�ा �ाग�ी होती. 

�ु�्टझने सन 2008म�े पु�ा कंपनी�ा कामकाजाची सू�े हाती घेत�ी. �ा�ा
�ाथिमकतांम�े कंपनी�ा अनेक ��नांवर �� क� ि�त कर�ाबरोबरच �ि��ण
काय��माची पुनर�चना करणे, �ाम�े कम�चा� यांची (िकंवा �ारब��ा भाषेत
‘कंपनी�ा भागीदारांचे’) इ�ा��ी आिण आ�िव�वास वाढवणे यांचा समावे�
होता. ‘‘आ�ा�ा पु�ा एकदा िग� हाइकांचा आिण भागीदारांचा आम�ावरी�
िव�वास वाढव�ास सु�वात करायची होती.’’ �ु�्टझने म�ा सांिगत�े. 

�ाच काळा�ा आसपास, इ�ा��ी�ा �ा�ाकडे काही�ा वेग�ा
�ि�कोनातून बघ�ासंबंधी�ा सं�ोधनांची �ाट आ�ी होती. सं�ोधकां�ा असे
��ात आ�े होते, की ट� ॅ ��ससारखे काहीजण अगदी सहजपणे इ�ा��ीचे
सवयीम�े �पांतर कर�ात य��ी ठर�े होते. इतरांना मा� �ासाठी िकतीही
�ि��ण िद�े, मदत के�ी तरी झगडावे �ागत होते. हा असा फरक का पडत
होता? 

माक�  मुरावेन, जो आता अ�बानी िव�ापीठाम�े �ोफेसर झा�ा होता, �ाने एक
नवीन �योग कर�ाचे ठरव�े. �ाने पदवी अ�ास�माती� काही िव�ा�ा�ना, एका
थाळीम�े गरम ताजी िब��टे ठेव�े�्या खो�ीम�े एक� के�े आिण �ांना �ा
िब��टांकडे दु�� � कराय�ा सांिगत�े. िन��ा िव�ा�ा�ना अगदी �ेमाने, ‘‘तु�ी
कृपा क�न िब��टे खाऊ नका अ�ी आ�ी तु�ा�ा िवनंती करतो, हा िनयम
तु�ा�ा मा� आहे ना? अ�ा भाषेत सांिगत�े.’’ एक सं�ोिधका म�ा �णा�ी. नंतर
ितने �ा �योगामागचा उ�े� हा �ां�ा मोहावरी� िनयं�ण�मतेची चाचणी आहे
असेही �ांना सांिगत�े. �ांचा वेळ िद�्याब�� ितने आभार मान�े आिण �णा�ी,
‘‘तु�ा�ा जर काही सूचना कराय�ा असती� िकंवा या �योगाम�े आ�ी आणखी
काय सुधारणा क� �कतो, यासंबंधी काही सुचवायचे असे� तर कृपा क�न म�ा
सांगा. आ�ा�ा हा �योग जा�ीत जा� प�रपूण� कर�ासाठी तुमची मदत हवी
आहे.’’ 



बाकी�ा िन��ा मु�ांना इत�ा �ेमाने सांग�ात आ�े नाही. �ांना सरळ सरळ
�कूमवजा आदे� दे�ात आ�े. ‘‘तु�ी िब��टांना अिजबात हात �ावायचा नाही.’’
ितने �ांना सांिगत�े, ितने ना �योगामागची उि��े सांिगत�ी, ना �ांचे आभार
मान�े, ना �ां�ा �िति�या िवचार�्या. ितने फ� �ांना सांिगत�्या�माणे
वागाय�ा सांिगत�े. ‘‘आपण आता सु�वात क� या,’’ ती �णा�ी. 

�ा दो�ी गटांती� िव�ा�ा�ना, सं�ोिधका खो�ीबाहेर गे�्यानंतर, �ा
िब��टांकडे पाच िमिनटे दु�� � करायचे होते. �ामुळे कोणीही मोहा�ा बळी पड�े
नाही. �ानंतर ती सं�ोिधका पु�ा खो�ीम�े आ�ी. ितने ��ेक िव�ा�ा��ा
संगणका�ा पड�ाकडे पाह�ास सांिगत�े. �ा�ा पड�ावर एका वेळे�ा एक
या�माणे, पाच�े िम�ी सेकंद इतका वेळ एक आकडा िदसे� अ�ी योजना के�ी
होती. �ा �योगाम�े सहभागी झा�े�्यांना सांग�ात आ�े की, �ांना 6 या
आक�ानंतर 4 हा आकडा िदसताच ��ेक वेळी �ेसबारचे बटन दाबायचे आहे.
हा एक इ�ा��ी मोज�ाचा �मािणत माग� झा�ा आहे. �ाम�े पड�ावर
एकामागून एक िदसणा� या आक�ांचा कंटाळवाणा �म ��ात ठेव�ासाठी
�ागणारी एका�ता एखादे अ��, अवघड कोडे सोडव�ासाठी �ागणा� या
एका�ते�ा बरोबरीचीच असते. 

�ा िव�ा�ा�ना सु�वाती�ा �ेमाने समजावून सांग�ात आ�े होते, �ांची
संगणकावरी� कामिगरी चांग�ी झा�ी. जे�ा जे�ा संगणका�ा पड�ावर 6 हा
आकडा िदस�ा आिण नंतर 4 हा आकडा िदस�ा, ते�ा ते �ेसबारवर तुटून पड�े.
पूण� 12 िमिनटे ते �ांची एका�ता िटकवून ठेवू �क�े. िब��टांकडे दु�� � क�नही
�ां�ाकडे इ�ा��ी िटकून होती. 

याउ�ट, �ा िव�ा�ा�ना उ�टपणे वागव�े गे�े होते, �ांची कामिगरी वाईट
झा�ी. ते �ेसबार दाबाय�ाच िवसरत होते. ते �णा�े, �ांना मन एका� करणे
कठीण जात होते. ते थक�े�े पण वाटत होते. सं�ोधकांनी िन�ष� काढ�ा, की
तुटकपणे सूचना दे�ाने आिण वाईट वागणुकीमुळे �ां�ा इ�ा��ीचा �ायू
ताण�ा गे�ा होता. मा� काही िव�ा�ा�ना चांग�ी वागणूक दे�ाने �ांची
इ�ा��ी का व क�ी िटकून होती, याचा जे�ा मुरावेनने �ोध �ाय�ा सु�वात
के�ी, ते�ा �ा�ा ��ात आ�े, की �ां�ा अनुभवावर िनयं�ण अस�्याची �ांना
अस�े�ी जाणीव हा �ां�ाम�े मु� फरक होता. ‘‘वारंवार हीच गो� आ�ा�ा



िदसून आ�ी.’’ मुरावेनने म�ा सांिगत�े. �ोकांना जर असे काहीतरी कर�ासाठी
सांिगत�े, की �ाम�े �यंिनयं�णाची गरज आहे, �ांना जर ती गो� �तःसाठी
करत अस�्यासारखे वाटत असे� - �ांना जर ती गो� �खु�ीने करत
अस�्यासारखे िकंवा दुस� या कोणा�ा तरी �ामुळे फायदा होत अस�्याची भावना
�ामागे असे� - ते�ा ती गो� िततकी�ी अवघड, कठीण वाटत नाही. �ांना जर
एखादी गो� कर�ात मोकळेपणा वाटत नसे�, �कुमाची ताबेदारी के�्या�माणे
वाटत असे� तर �ां�ा इ�ा��ी�ा �ायूची खूप �वकर दमणूक होते. या दो�ी
गटाती� िव�ा�ा�नी िब��टांकडे दु�� � के�े होते, परंतु िव�ा�ा�ना जे�ा
माणसांसारखी वागणूक दे�ाऐवजी यं�ां�माणे वागणूक िद�ी गे�ी, ते�ा �ांना
खूपच अिधक इ�ा��ीची गरज भास�ी. 

कंप�ां�ा आिण संघटनां�ा ��ीने ही आंतरजाणीव खूप मह�ाची आहे.
कम�चा� यांना केवळ �ां�ा सहभागाची जाणीव क�न दे�ाने - �ांचे िनयं�ण आहे
ही जाणीव, �ांना खरोखरच िनण�य घे�ाचा अिधकार अस�्याची जाणीव - �ां�ा
मन �ावून काम कर�ात, उ�ाहाने काम कर�ात, खूप फरक पडतो. सन
2010म�े औ�ोिगक उ�ादन करणा� या एका ओहायोमधी� कारखा�ाम�े
जोडणी प�ावर काम करणा� या कम�चा� यांचे िनरी�ण के�े गे�े. �ांना कामा�ा
वेळेब�� आिण �ां�ा सभोवता��ा वातावरणाब��, छोटे मोठे िनण�य घे�ाचे
अिधकार िद�े गे�े. �ांचा गणवे� कसा असावा हे �ांनी �तःच ठरव�े. ि�वाय
काम कर�ाची पाळी िनवड�ाचे �ांना �ातं� होते. इतर कोणतेही बद�
कर�ात आ�े न�ते. उ�ादन �ि�या आिण पगार तेच होते तरी पण केवळ दोन
मिह�ां�ा अवधीत �ां�ा उ�ादनाम�े 20% ट�े वाढ झा�ी होती. कामगार
अधूनमधून कमी वेळ वाया घा�वत होते, �ां�ा हातून कमी चुका होत हो�ा.
कम�चा� यांना �यंिनयं�णाची जाणीव िद�्यामुळे �ां�ा कामाती� �यंि��ीम�े
मो�ा �माणावर सुधारणा िदसून आ�ी होती. 

हेच धडे �ारब��ा बाबतीतही खरे ठर�े. आप�्या कम�चा� यांना अिधकारांची
अिधकािधक �माणावर जाणीव क�न दे�ाकडेच आज कंपनीचा क� आहे.
ए��ेसो यं�े आिण ग�्�ा कोठे आिण कसा ठेवावा, िव�ी करणारा मा� कोठे
आिण कसा �दि��त करावा, िग� हाइकांचे �ागत कसे के�े जावे इ�ादी ठरव�ाची
जबाबदारी �ांनी कम�चा� यांवर सोपव�ी आहे. एखादा �� डर कोठे व कसा ठेव�ा



जावा, याब�� �ा दुकाना�ा �बंधकाने तेथी� कम�चा� यां�ी तास�ास चचा�
करावी, यातही आता काही नावी� नाही. 

‘‘आ�ी आता आम�ा कम�चा� यांना, खो�ांमधून कॉफी बाहेर काढा, क� येथे
ठेवा, या िनयमांचे पा�न करा वगैरे सूचना दे�ाऐवजी, �ांना �ां�ा बु�ीचा आिण
सृजन�ी�तेचा उपयोग कर�ास सांगतो.’’ ि�स इं�कॉ�, �ारब�चा उपा��
म�ा �णा�ा. ‘‘�ोकांना �तः�ा आयु�ावर िनयं�ण अस�े�े आवडते.’’
उ�ाढा� कमी झा�ी अस�ी तरी िग� हाइकां�ा समाधानात मा� वाढ झा�ी आहे.
�ु�्टझ परत�्यानंतर �ारब�चे उ�� आज दरसा� 102 कोटी डॉ�स�ने वाढ�े
आहे.  
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ट� ॅ ��सने सोळा�ा वष� �ाळा सोडून, �ारब�म�े काम कराय�ा सु�वात
कर�ाआधी, �ा�ा आईने �ा�ा एक गो� सांिगत�ी होती. ते दोघे कार मधून
कोठेतरी जात असताना ट� ॅ ��सने, �ा�ा जा� भावंडे का नाहीत, हा ��न ित�ा
िवचार�ा होता. �ाची आई ित�ा मु�ांबरोबर अ�ंत मोकळेपणाने आिण
�ामािणकपणे बो�त असे. ितने �ा�ा सांिगत�े, की ट� ॅ ��स�ा ज�ाआधी सु�ा
दोन वष� ित�ा एकदा िदवस गे�े होते परंतु ते�ा ितने गभ�पात क�न घेत�ा होता.
�ा वेळी �ांना आधीच दोन मु�े होती, ती �णा�ी, आिण �ांना अम�ी पदाथ�
सेवनाची पण सवय �ाग�ी होती. �ामुळे आणखी एक मू� आपण वाढवू �कणार
नाही असे �ांना वाट�े. नंतर एका वषा�ने ित�ा पु�ा ट� ॅ ��स�ा वेळी िदवस गे�े.
ितने पु�ा एकदा गभ�पात कर�ाचा िवचार के�ा, परंतु �ा वेळी पु�ा ते सगळे
सहन करणे अवघड होते. �ापे�ा िनसग��माने जे �ायचे ते होऊ देणे हे सोपे होते.
अ�ा �कारे ट� ॅ ��सचा ज� झा�ा. 

‘‘ितने आयु�ात खूप चुका के�्या हो�ा, ितने म�ा सांिगत�े. परंतु माझा ज� ही
ित�ा आयु�ाती� घड�े�ी सवा�त चांग�ी घटना होती,’’ ट� ॅ ��स �णा�ा. ‘‘तुमचे
आई-वडी� जे�ा �सनी असतात, ते�ा तु�ी तुम�ा गरजांसाठी �ां�ावर
अव�ंबून रा� �कत नाही, या एकाच जािणवेने मी वाढ�ो. परंतु म�ा जे िमळा�े
न�ते ते देणारे व�र� मा�ा आयु�ात आ�े हे माझे न�ीबच होते. माझी आई जर
मा�ा इतकीच न�ीबवान असती; तर म�ा वाटते, ित�ा आयु�ाम�े वेग�ाच
गो�ी घड�्या अस�ा.’’ 



आईबरोबर�ा या संभाषणानंतर काही वषा�नी ट� ॅ ��स�ा विड�ांनी �ा�ा
फोनव�न सांिगत�े, की �ा�ा आई�ा हातावर, जेथे ती अम�ी पदाथा�ची सुई
टोचून घेत होती, �ा जागेतून झा�े�ा िवषाणंूचा �ादुभा�व आता र�ाम�े ि�र�ा
होता. ट� ॅ ��स घाईघाईने �ोदी येथी� हॉ��ट�म�े पोहोच�ा. परंतु तोपय�त �ाची
आई बे�ु�ाव�थेत गे�ी होती. ित�ा िद�े�ा �ाईफ सपोट� काढ�्यानंतर, अ�ा�
तासाने ती मरण पाव�ी. 

एका आठव�ानंतर ट� ॅ ��सचे वडी� �ुमोिनयाने आजारी पड�े आिण �ांना
हॉ��ट�म�े दाख� करावे �ाग�े. �ां�ा फु�ुसांमधी� ताकद कमी झा�ी
होती. ट� ॅ ��स पु�ा �ोदी हॉ��ट�म�े गे�ा, परंतु तो जे�ा आय.सी.यू. जवळ
पोहोच�ा, ते�ा रा�ीची 8.02 िमिनटे झा�ी होती. तेथी� प�रचा�रकेने �ा�ा
तुटकपणे सांिगत�े, की भेट घे�ाची वेळ संप�े�ी अस�्याने �ा�ा दुस� या िदव�ी
यावे �ागे�. 

�ा �णी घड�े�्या �ा �संगाचा, ट� ॅ ��सने खूप वेळा िवचार के�ा. ते�ा �ाने
�ारब�म�े काम कर�ास सु�वात के�ी न�ती. भावनांवर िनयं�ण ठेव�ास
अजून तो ि�क�ा न�ता. �ानंतर वषा�नुवष� सराव क�न िवकिसत के�े�्या,
िबंबव�े�्या सवयी या वेळी �ा�ात न��ा. आता जे�ा तो �ा�ा आयु�ाचा
िवचार करतो; �ा जगाम�े अम�ी पदाथा�चे अितसेवन के�े जात होते,
घरासमोर�ा मोक�ा जागेत, चोर�े�्या कास� उ�ा राहत हो�ा, एक साधी
प�रचा�रका ही �ा�ा न ओ�ांडता येणारा अडथळा वाटत होती, ते�ा �ा�ा
�तःचेच आ�चय� वाटते, की �ा जगापासून, ते या जगापय�तचे इतके दीघ� अंतर
इत�ा कमी काळात कापता येणे कसे �� आहे?

‘‘वडी� जर एका वषा�नंतर गे�े असते तर सग�ाच गो�ी बद��्या अस�ा,’’
ट� ॅ ��सने म�ा सांिगत�े. तोपय�त �ा�ा प�रचा�रके�ी �ांतपणे कसे बो�ायचे, ित�ा
कसे समजावायचे, हे कळ�े असते. �ा प�रचा�रकेचा अिधकार मा� कर�ाचा
समजुतदारपणा �ा�ा आ�ा असता. �ानंतर अ�ंत न�पणे एक छोटी मदत
कर�ाची िवनंती ित�ा करता आ�ी असती. �ा�ा हॉ��ट�म�े आत ि�रता
आ�े असते. �ाऐवजी हार मानून तो तसाच मागे िफर�ा होता. ‘‘मी �णा�ो, ‘म�ा
फ� एकदाच �ां�ा�ी बो�ायचे आहे.’ �ावर ती �णा�ी ते झोप�े�े आहेत,



भेट�ाची वेळ होऊन गे�े�ी आहे, उ�ा परत ये.’’ म�ा काय बो�ावे तेच सुच�े
न�ते. म�ा अगदी असहाय अस�्या�माणे वाट�े. 

�ाच रा�ी ट� ॅ ��सचे वडी�ही मरण पाव�े. �ां�ा मृ�ू�ा ��ेक वष�िदनी
ट� ॅ ��स �वकर उठतो, खूप वेळ आंघोळ करतो, �ा�ा िदन�माची काटेकोरपणे
आखणी करतो आिण मग कार घेऊन कामावर जा�ासाठी िनघतो. तो नेहमीच
वेळेवर येतो. 
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पेच�संगाची/संकटाची ताकद

अपघातातून आिण िनयोजनातून पुढारी/नेते सवयी क�ा तयार करतात

1

रोडे आईस�ंड हॉ��ट�मधी� ��ि�या कर�ा�ा खो�ीत जे�ा ��ा�ा
आण�े, ते�ा तो बे�ु�च होता. �ाचा जबडा �ुळा पड�ा होता, डोळे िमट�े�े होते
आिण �वसनासाठी आत घात�े�ी नळी �ा�ा ओठांमधून बाहेर डोकावत होती.
प�रचा�रकेने ती नळी �वसनयं�ा�ा जोड�्यावर ��ि�ये�ा दर�ान, �ा
नळीतून हवा �ा�ा फु�ुसांम�े जाणार होती. �ा ��ाचा एक हात चाका�ा
�� ेचरव�न खा�ी �ोबंत होता, �ा�ा कातडीवर, वृ�ाव�थेमुळे, कर�ा रंगाचे
डाग पड�े होते. 

तो माणूस �हाऐ�ंी वषा�चा होता आिण तीन िदवसांपूव� घराम�े पड�ा होता.
�ानंतर ब�तेक वेळा तो �ु�ीवर राहत नसे आिण िवचार�े�्या ��नांची उ�रे देणे
�ा�ा कठीण जात होते. अखेर �ा�ा बायकोने �ा�ा हॉ��ट�म�े आण�े होते.
�ाथिमक तपासणी कर�ा�ा खो�ीत डॉ�रांनी �ा�ा काय झा�े �णून िवचार�े,
परंतु बो�ता बो�ता �ा�ा म�ेच डु�की �ागायची. �ा�ा डो�ाचा जे�ा �ॅन
काढ�ा, ते�ा �ामागचे कारण कळ�े. पड�्याने �ाचा म�दू कवटी�ा अंतभा�गावर
आपट�ा होता आिण �ामुळे म�दूम�े र��ाव झा�ा होता. �णून कवटी�ा
डा�ा भागाम�े र� साठून म�दूवरी� आवरणा�ा नाजूक घ�ांना ताण बसत
होता. जवळ जवळ बहा�र तास हा �ाव झा�्याने म�दूती� �ा भागांचे
�वसनि�येवर आिण �दयावर िनयं�ण असते, �ा भागांवर आता िवपरीत प�रणाम
झा�ा होता. ते साठ�े�े र� जर तातडीने काढ�े गे�े नाही तर तो जवळजवळ
मरणास� अव�थेतच होता. 



�ावेळी रोडे आईस�ंड हॉ��ट� हे दे�ाती� सवा�त नावाज�े�े वै�कीय क� �
होते. �ाऊन िव�ापीठाचे ते मु� अ�ापन क� � होते आिण दि�ण पूव� �ू
इं��ंडमधी� सव�� �रावरी� एकमेव �ारी�रक / मानिसक आघात उपचार क� �
होते. िवटा आिण काचे�ा �ा उंच इमारतीम�े डॉ�रांनी आिण सं�ोधकांनी,
अ�ाधुिनक आिण सव��म वै�कीय तं�ं �ोधून िवकिसत के�ी होती. �ाम�े
��ां�ा �रीराती� �ुमर, उ��ंदनां�ा �िनतरंगां�ा साहा�ाने न� कर�ाचे
तं�ही �ांनी िवकिसत के�े होते. सन 2002म�े आरो� िचिक�ेसंबंधी�ा रा�� ीय
सिमतीने हॉ��ट��ा अितद�ता िवभागा�ा दे�ाती� सव��म िवभागांपैकी एक
�णून नावाज�े होते. 

मा� �ा वेळी तो वृ� �� दाख� झा�ा होता, �ा वेळी रोडे आईस�ंड
हॉ��ट� हे आणखी एका गो�ीसाठी �िस� होते. िविवध अंतग�त सम�ांनी �ा
हॉ��ट��ा �ास�े होते. डॉ�स� आिण प�रचा�रकांम�े खूप काळापासून ती�
मतभेद आिण वैमन� होते. सन 2000म�े प�रचा�रकांनी �ांना जा� तास काम
कर�ाची स�ी के�ी जाते, या कारणाव�न संपावर जा�ा�ा बाजूने कौ� िद�ा
होता. �ामुळे तीन�े�न अिधक प�रचा�रका हॉ��ट��ा बाहेर ‘गु�ामिगरी
थांबवा’ आिण ‘ते आमचा आ�स�ान िहरावून घेऊ �कत नाहीत,’ अ�ा घोषणा
ि�िह�े�े फ�क घेऊन उ�ा हो�ा. 

‘‘ही जागा भयंकर आहे,’’ एका प�रचा�रका, वाता�हरा�ा सांिगत�े�े आठवत
�णा�ी, ‘‘येथे डॉ�स� तु�ा�ा क�टासमान वागवतात, जणू काही तुम�ा वाचून
�ांचे काही अडत नाही. जणू काही तुमची िनवड के�्याब�� तु�ी �ांचे सदैव
ऋणी अस�े पािहजे.’’ 

हॉ��ट��ा �व�थापनाने अखेर प�रचा�रकांना अिधक तास काम करावे
�ाग�ा�ा स�ीबाबत काही सुधारणा कर�ाचे मा� के�े. परंतु तरीही तणाव
िनवळ�ा नाही, उ�ट वाढतच रािह�ा. काही वषा�नंतर, एक ��्यिव�ारद एका
��ा�ा पोटावरी� ��ि�येची नेहमीचीच तयारी करत असताना प�रचा�रकेने
�ा�ा काही वेळ थांब�ाचे सुचव�े. अ�ा �कारे म�े थोडा वेळ थांबणे हा ब�तेक
हॉ��ट�्सम�े �रवाजाचाच एक भाग होऊन गे�ा आहे. �ामुळे डॉ�स� आिण
प�रचा�रकां�ा हातून अनवधानाने होणा� या चुका टाळ�्या जातात. रोडे आईस�ंड
हॉ��ट�मधी� प�रचा�रका अ�ा �कारे म�े थोडा वेळ िव�ांती घे�ाबाबत अ�ंत



आ�ही हो�ा. िव�ेषतः जे�ा एखा�ा ��्य िव�ारदा�ा हातून एका मु�ी�ा
डो�ावरी� ��ि�येऐवजी टॉ���्सची ��ि�या के�ी जा�ाची चूक घडू
�कते. हे माहीत अस�्यामुळे म�े थोडा वेळ िव�ांती घे�ामागे अ�ा चुका होऊ न
देणे हाच एक उ�े� असतो. 

पोटावरी� ��ि�ये�ा वेळी, ��ि�या िवभागाती� प�रचा�रकेने जे�ा अ�ा
िव�ांती�ा काळात, ��ि�येम�े सहभाग असणा� या सवा�ना ��ां�ा भोवती
पुढी� �परेषा ठरव�ासाठी एक� ये�ास सांिगत�े, ते�ा ��्यिव�ारद सरळ
दरवाजा�ा िद�ेने जाऊ �ाग�ा. 

‘‘तूच पुढाकार का नाही घेत?’’ तो ��्यिव�ारद प�रचा�रके�ा �णा�ा, ‘‘मी
बाहेर जाऊन जरा फोनवर बो�तो. तुमचे झा�े की म�ा सांगा.’’ 

‘‘तु�ीपण येथे उप��थत असणे अपेि�त आहे डॉ�र,’’ प�रचा�रकेने उ�र िद�े. 

‘‘तू हे हाताळू �कतेस.’’ दरवाजा�ा िद�ेने जाता जाता ते डॉ�र �णा�े. 

‘‘डॉ�र, म�ा हे यो� वाटत नाही.’’ डॉ�र जाग�ा जागी थांब�े आिण �ांनी
ित�ाकडे पािह�े. ‘‘म�ा जर तु�ा स�्�्याची गरज भास�ी तर मी तु�ा न�ी
िवचारीन,’’ ते �णा�े, ‘‘मा�ा अिधकारा�ा पु�ा कधी आ�ान दे�ाचा �य�
क� नकोस. तु�ा जर तुझे काम जमत नसे� तर मा�ा ��ि�या खो�ीतून
चा�ती हो.’’

�ा प�रचा�रकेने मधी� िव�ांती�ा वेळेत ितचे काम के�े, काही िमिनटांनी
डॉ�रांना आत बो�ाव�े गे�े आिण काहीही सम�ा न उ�वता ��ि�या पार
पड�ी. ती प�रचा�रका नंतर कधीही डॉ�रां�ी वाद घा��ा�ा फंदात पड�ी
नाही. जे�ा इतर सुर�ा िनयमांकडे, धोरणांकडे दु�� � के�े गे�े, ते�ा पण ती
काहीच बो��ी नाही. 

‘‘काही डॉ�स� खरोखरच चांग�े होते आिण काहीजण अगदी रा�स होते,’’ एका
प�रचा�रकेने, िजने सन 2000�ा म�ावर रोडे आईस�ंड हॉ��ट�म�े काम के�े
होते, ितने म�ा सांिगत�े. ‘‘आ�ी �ा हॉ��ट��ा काचेचा कारखाना �णायचो.
कारण कोण�ाही �णी सगळेच कोसळून पडे� असे वाटायचे.’’ 



या ताणतणावांना तोडं देता यावे या ��ीने तेथी� कम�चा� यांनी काही औपचा�रक
िनयम तयार के�े होते. �ा सं�थेपुर�ाच �ागू पडणा� या सवयीनंी अगदी �ाभािवक
असे संघष� टाळ�ास मदत होत होती. उदा. नेहमी चुका कर�ाची ��ता
अस�े�्या डॉ�रांचे आदे� प�रचा�रका पुनःपु�ा तपासून बघाय�ा. दे�ात
येणा� या औषधांचे �माण यो� आहे का, याची खा�ी डॉ�रां�ा नकळत क�न
�ाय�ा. घाईघाई करणा� या ��्यिव�ारदांकडून चुकीचे काप�े जाऊ नये �णून
��ां�ा �कृतीती� चढउतार नोदंव�ा�ा आ�ेखा�ा कागदावर ��पणे आिण
मोकळेपणे नोदं कर�ासाठी �ा थोडा अिधकच वेळ �ाय�ा. एका प�रचा�रकेने
म�ा सांिगत�े, की �ांनी पर�रांना सजग कर�ासाठी िविवधरंगी पे�चा वापर
सु� के�ा आिण रंगाची भाषा उपयोगात आण�ी. ‘‘आ�ी पांढ� या फ�कांवर
िनरिनरा�ा रंगांम�े डॉ�रांची नावे ि�हायचो, िनळा �णजे चांग�ा डॉ�र, �ा�
�णजे माथेिफ�, काळा �णजे काहीही झा�े तरी �ा�ा िवरोध द��वू नये नाहीतर
तो डो�ात राग घा�ून घेई� वगैरे वगैरे.’’ ती �णा�ी.

रोडे आईस�ंड हॉ��ट� ही अ�ी जागा होती, िज�ा अधःपतना�ा सु�वात
झा�ी होती. अ�्कोआने �ा�माणे कामगारां�ा सुरि�ततेसाठी काळजीपूव�क
तयार के�े�्या अ�ाव�यक सवयी�ंा मदतीने एकामागून एक य�ाचे ट�े गाठ�े,
�ाउ�ट रोडे आईस�ंड हॉ��ट�म�े डॉ�रां�ा म�ुरीवर, उम�टपणावर उपाय
�णून प�रचा�रकांनी अगदी सहज अ�ा काही सवयी तयार के�्या हो�ा. �ांनी
हॉ��ट��ा िन��मांबाबत काळजीपूव�क िवचारच के�ा न�ता. उ�ट हे
िन��म अपघातांनी आिण कुजबुजून के�े�्या चेताव�ांनी घडत गे�े आिण
हॉ��ट�म�े दूिषत प�ती िवकिसत होत गे�्या. कोण�ाही संघटनेम�े,
सं�थेम�े, जेथे मु�ाम ठरवून सवयी तयार के�्या जात नाहीत, तेथे असे घडू �कते.
केवळ यो� ‘मूळ सवयी’ िनवड�ाने चम�ार घडू �कतात आिण चुकी�ा
िनवड�ाने अनथ� घडू �कतात. �ा वेळी रोडे आईस�ंड हॉ��ट�मधी�
सवयीचंा आत�्या आत िव�ोट झा�ा, �ा वेळी भयानक चुका घडून आ�्या. 

---

आपा�ा�ीन उपचार खो�ीती� कम�चा� यांनी �ा �हाऐ�ंी वषा��ा ��ा�ा
म�दूती� र��ावाचे �ॅन जे�ा पािह�े, ते�ा �ांनी तातडीने �ा वेळी कामावर
असणा� या �ुरोसज�नना कळव�े. मा� �ा वेळी ते दुस� या एका ��ा�ा पाठी�ा



क�ावर ��ि�या कर�ात गंुत�े�े होते. परंतु �ांना जे�ा हा संदे� िमळा�ा,
ते�ा ते ��ि�या करत अस�े�्या टेब�ापासून जरा दूर झा�े आिण संगणका�ा
पड�ावर �ांनी �ा ��ां�ा म�दूची िच�े पािह�ी. �ा �ुरोसज�ननी ताबडतोब
�ां�ा सहका� या�ा आिण तेथे काम करणा� या प�रचा�रके�ा - बाहेर जाऊन �ा
��ा�ा प�ीची, ��ि�येसाठी परवानगी - ना हरकत - प�ावर सही घे�ास
सांिगत�े. �ांनी पाठी�ा क�ावरी� ��ि�या पूण� के�ी. अ�ा� तासानंतर �ा
वयोवृ� ��ा�ा ��ि�या कर�ा�ा खो�ीम�े आण�ात आ�े. 

आजुबाजू�ा प�रचा�रकांची धावपळ चा��े�ी होती. बे�ु�ाव�थेती� ��ा�ा
��ि�या टेब�वर घे�ात आ�े. एका प�रचा�रकेने ��ि�येसाठी परवानगी
देणारे प� पािह�े आिण �ाचा वै�कीय आ�ेख पािह�ा. 

�ा वै�कीय आ�ेखाकडे बघत ती प�रचा�रका �णा�ी, ‘‘डॉ�र, या परवानगी
देणा� या प�ावर र��ावा�ा नेम�ा जागेचा उ�्�ेख नाही.’’ �ा प�रचा�रकेने
इतर कागदप�ेपण चाळून पािह�ी. डो�ा�ा कोण�ा भागावर ��ि�या के�ी
जाणे अपेि�त आहे, याचा कोठेही उ�्�ेख �ा कागदप�ांम�े न�ता. 

��ि�या करणा� या डॉ�रांना यो� आिण नेमके माग�द��न कर�ासाठी
��ेक हॉ��ट� कागदप�ांवर अव�ंबून असते. ��ि�ये�ा सु�वात कर�ाआधी
��ाने िकंवा �ा�ा कुटंुबाती� सद�ाने ती कागदप�े बघून आिण समजून घेऊन
��ेक छो�ा/मो�ा ि�येसाठी परवानगी देणे अपेि�त असते. �ा एकूणच
घाईगद��ा आिण �� वातावरणात, जेथे डझनावारी डॉ�स� आिण प�रचा�रका,
��ा�ा दाख� क�न घेत�्यापासून ते तो बरा हो�ापय�त�ा िनरिनरा�ा
ट��ांवर करत असतात, तेथे या परवानगी देणा� या प�ांवरी� नोदंी, �ेरे, सूचना
आिण ��ावरी� िनदानांची �मवारीच, पुढे काय होणे अपेि�त आहे हे द��वत
असतात. सु�� परवानगी देणा� या आिण सही के�े�्या परवानगी प�ाि�वाय
कोणावरही ��ि�या के�ी जाणे अपेि�तच नसते. 

‘‘मी ते �ॅन आधी पािह�े होते,’’ ते सज�न �णा�े. ‘‘र��ाव डो�ा�ा उज�ा
बाजू�ा झा�ा होता. आपण जर तातडीने ��ि�या के�ी नाही तर तो न�ी
मरणार आहे.’’ 



‘‘म�ा वाटते आपण पु�ा एकदा िफ�्मस् बघणे यो� ठरे�,’’ संगणका�ा
िद�ेने जात ती प�रचा�रका �णा�ी. सुरि�तते�ा कारणा�व हॉ��ट�मधी�
संगणक पंधरा िमिनटांपे�ा जा�वेळ िन��य रािह�्यास ते आपोआप बंद होती�
अ�ी �व�था के�ी गे�ी होती. �ामुळे संगणक पु�ा सु� क�न प�रचा�रके�ा
पड�ावर म�दूची िच�े िदसाय�ा एक िमनीट तरी �ागणार होते. 

‘‘आप�्याकडे वेळ नाहीये,’’ ��ि�या करणारे सज�न �णा�े, ‘‘�ांनी म�ा
सांिगत�े आहे, की �कृती ढासळते आहे. साच�े�्या र�ाचा दाब आप�्या�ा
�वकरात �वकर कमी करावा �ागणार आहे.’’ 

‘‘आपण जर �ा�ा कुटंुबीयां�ी बो��ो तर?’’ प�रचा�रकेने िवचार�े. 

‘‘तु�ा जर तसे करायचे असे� तर जा! आप�ा�ीन िवभागा�ी संपक�  कर आिण
�ा�ा कुटंुबीयांचा �ोध घे! मधी� वेळात मी �ाचा जीव वाचव�ाचे काम सु�
करणार आहे.’’ ��ि�या करणा� या डॉ�रांनी ित�ा हाताती� कागदप�े ओढून
घेत�ी आिण परवानगी प�ावर ‘ठीक आहे’ असा �ेरा ि��न सही के�ी. ‘‘आता
आप�्या�ा ताबडतोब ��ि�ये�ा सु�वात करायची आहे,’’ ते �णा�े. 

�ा प�रचा�रके�ा �ा हॉ��ट�म�े काम कराय�ा �ागून एक वष� झा�े होते.
हॉ��ट�ची सं�ृती ित�ा चांग�ीच प�रचयाची होती. या सज�नचे नाव, अनेक वेळा
पांढ� या फ�ावर का�ा �ाईने ि�िह�े जायचे �णजेच प�रचा�रकांना तो
सावधानतेचा इ�ारा होता. आिण अ�ा प�र��थतीत अि��खत िनयम असा होता, की
डॉ�रांचे नेहमीच बरोबर असते. 

प�रचा�रकेने हाताती� कागद बाजू�ा ठेव�े आिण ती डॉ�रांना मदत
कर�ासाठी स� झा�ी. डॉ�रांनी �ा ��ा�ा चेह� याची उजवी बाजू वरती
राही� अ�ा �कारे तो वळव�ा आिण घ� ��थर के�ा. �ांनी �ा�ा डो�ावरी�
केस काढ�े, तो भाग जंतुना�काने धुत�ा. कवटीचा तुकडा काढून म�दू�ा
आवरणावर साठ�े�े र� िनवा�त नळी�ा साहा�ाने ओढून काढायचे होते. अ�ा
�कारची ती ��ि�या होती. ��ि�या करणा� या डॉ�रांनी �ा�ा डो�ावरी�
कातडीचा तुकडा काढ�ा आिण आती� कवटीचा भाग िदसाय�ा �ाग�ा. �ांनी
पांढ� या हाडावर िड� ि�ंग कर�ाचे यं� टेकव�े आिण जोर �ावून �ा यं�ा�ा
साहा�ाने कवटी�ा भोक पाड�े आिण आती� ि�बि�बीत भाग िदसाय�ा �ाग�ा.



मग �ांनी आणखी दोन भोके पाड�ी आिण करवती�ा साहा�ाने कवटी�ा
हाडाचा एक ि�कोणी तुकडा कापून काढ�ा. आती� म�दूवरी� चमकदार आवरण
आता िदसाय�ा �ाग�े. 

‘‘अरे देवा,’’ कोणीतरी �णा�े, 

आतम�े कोठेही र� िदसत न�ते. �ांनी डो�ाचा चुकीचा भाग उघड�ा
होता. 

‘‘आपण ��ा�ा वळव�े पािहजे!’’ ते डॉ�र ओरड�े. कवटीचा काप�े�ा
ि�कोणी तुकडा, धातू�ा छो�ा प�ी�ा आिण �ू�ा साहा�ाने ��ा�ा
कवटीवर पु�ा बसव�ात आ�ा. �ाचे डोके दुस� या बाजू�ा वळव�े आिण एकाने
वरचे केस काढ�े, तो भाग जंतुना�काने धुत�ा आिण िड� ��ा साहा�ाने भोके
पाडून कवटी�ा हाडाचा ि�कोणी तुकडा काढ�ा. या वेळी साठ�े�े र�
ताबडतोब िदसून आ�े. म�दूवरी� आवरणा�ा जे�ा छेद िद�ा, ते�ा आती� दाट
काळा, िसरपसारखा �ाव बाहेर ओघळ�ा. डॉ�रांनी पंपा�ा साहा�ाने पूण� र�
काढ�े आिण �ा ��ा�ा कवटीवर पडणारा दाब एकदम कमी झा�ा. अ�ा
�कारे जी ��ि�या एका तासाम�े होणे अपेि�त होते, ित�ा दोन तास �ाग�े
होते. 

�ा ��ा�ा अितद�ता िवभागात ह�व�ात आ�े, परंतु तो कधी पूण�पणे
�ु�ीवर आ�ाच नाही. दोन आठव�ांनंतर तो मरण पाव�ा. 

या चुकी�ा ��ि�ये�ा चौक�ी अहवा�ाम�े असे �ट�े होते, की ��ा�ा
मृ�ूचे न�ी कारण ठरवणे अ�� आहे. परंतु �ा�ा कुटंुबीयांनी मा�
��ि�ये�ा वेळी झा�े�ी चूकच �ा�ा मृ�ूचे कारण अस�्याचा दावा के�ा.
कवटीचे दोन वेळा तुकडे काढ�ा/बसव�ाने आिण ��ि�ये�ा दु�ट वेळ
�ाग�ाने �ा�ा �ास झा�ा. ि�वाय �ाची अ�� �कृती तो �ास सहन क�
�क�ी नाही आिण ही चूक झा�ी नसती तर तो अजूनही िजवंत रािह�ा असता असे
�ांचे �णणे होते. �ा हॉ��ट��ा �ेवटी तडजोड क�न �ा�ा कुटंुबीयांना
आिथ�क भरपाई �ावी �ाग�ी आिण �ा सज�नवर रोडे आईस�ंड हॉ��ट�म�े
काम कर�ास, आज� बंदी घा��ात आ�ी. 



‘‘असा एखादा अपघात होणे, अगदी अप�रहाय� होते. रोडे आईस�ंड
हॉ��ट�मधी� सं�था�क सवयी इत�ा कुचकामी हो�ा, की अ�ा �कारची
गंभीर चूक आज ना उ�ा घडणारच होती.’’ काही प�रचा�रका नंतर �णा�्या.1
 हॉ��ट�्सम�ेच फ� असे धोकादायक पायंडे पडत नाहीत तर अ�ा नुकसान
करणा� या सं�था�क सवयी �ेकडो उ�ोगांम�े आिण हजारो �ापारी
काया��यांम�े आढळून येतात. अ�ा सवयी जवळजवळ नेहमीच नेतृ�ा�ा
अिवचारामुळे आिण यो� माग�द��ना�ा अभावी िनमा�ण होतात, घ� पाय रोवतात.
सं�था�क सवयी नसती� अ�ी एकही सं�था नसते. काही िठकाणी �ा मु�ुाम
जाणीवपूव�क तयार के�्या जतात तर काही िठकाणी �ा िवचार न करता तयार
होतात, िक�ेक वेळी �ध��ा भावनेने िकंवा भीतीपोटी, �ां�ाम�े वाढ होते.

परंतु कधी कधी एखादा नेता, �ा�ा यो� संधीचा �ाभ कसा उठवायचा हे
बरोबर कळते, तो अ�ा धोकादायक, नुकसानदायक सवयी बद��ात सु�ा
य��ी होतो. कधी कधी एखा�ा संकटा�ा काळातही चांग�्या सवयी आकार
घेतात. 

2

आिथ�क बद�ा�ा उ�ांतीचा िस�ांत (Evolutionary Theory of Economic
Change) जे�ा �थम सन 1982 म�े �काि�त झा�ा ते�ा �ै�िणक �े�ाबाहेरी�
फार थो�ा �ोकांचे �ा�ाकडे �� गे�े. पु�काचे अगदी िनरस पृ�पान आिण
अवघड पिह�े वा� - बाजारपेठीय वातावरणात काम करणा� या �ावसाियक
उ�ोगां�ा प�ती, �ांची वागणूक आिण �ां�ा �मता, साम�� इ�ादी संबंधीचा
उ�ांती िस�ांत िवकिसत करणे, �ाच�माणे या िस�ांता�ी सुसंगत अ�ा िविवध
�ितकृतीचंी आिण �परेषांची बांधणी आिण �ांचे िव��ेषण करणे हा या
पु�कामागचा उ�े� आहे - जणू काही वाचकांना पु�कापासून परावृ�
कर�ासाठीच हे योज�े होते. �ा पु�काचे �ेखक, ये� िव�ापीठाती� �ा�ापक,
�रचड� ने�्सन आिण िसडने िवंटर हे �ु��े�रअन Schumpeterian िस�ांताचे सखो�
िव��ेषण करणारे िनबंध ि�िह�ाब�� �िस� होते, जे िनबंध, िक�ेक डॉ�रेट
करणारे िव�ाथ� समज�्याचे नाटक सु�ा करत न�ते. 

परंतु �वसाय, �ापार कौ��्य आिण �व�थापन िस�ांता�ा जगताम�े या
पु�काने मोठी खळबळ माजव�ी. �वकरच ते पु�क या �तकाती� सवा�त



मह�ा�ा पु�कांपैकी एक �णून गण�े जाऊ �ाग�े. अथ��ा�ाचे �ा�ापक
�वकरच �ां�ा �व�थापनिवषयक ि��ण देणा� या महािव�ा�यांम�े �ासंबंधी
बो�ाय�ा �ाग�े. चचा� कराय�ा �ाग�े. ते नंतर कंप�ां�ा मु�िधका� यां�ा
बरोबर �वसायिवषयक चचा�स�ांम�े बो�ू �ाग�े आिण �वकरच जनर�
इ�े��� क, फायझर �ारवुड हॉटे�्स इ�ादीसार�ा कंप�ां�ा मु�ािधका� यां�ा
तोडंी उठता बसता ने�्सन आिण िवंटर यांची नावे येऊ �ाग�ी. 

ने�्सन आिण िवंटर यांनी एका द�का�नही अिधक काळ, कंप�ांची काय�प�ती
क�ी चा�ते याचा, �ां�ा िविवध आकडेवारीचंा सखो� अ�ास क�न, म�वत�
िन�ष� काढ�ा होता. �ांनी ि�िह�े होते, कंपनीची ब�तेक काय�प�ती
िनण�य�ि�ये�ा वृ�ा�ा दूरवर पसर�े�्या फां�ां�ा तप�ी�वार सव��णा�ा
आधारावर कर�ापे�ा, कंपनी�ा सव�साधारण सवयी�ंा ��पाव�न आिण
कंपनी�ा परंपरागत �वसाय नीती�ंा ��थती आक�नाव�न उ�म �कारे करता
येते, समजून येते. 

सै�ांितक अथ��ा�ा�ा भाषे�ित�र� दुस� या सा�ा भाषेत सांगायचे झा�े तर
िकतीतरी �ोक, अिधकतर �ापारी सं�था, िनण�य घे�ासाठी पायाभूत अ�ा िववेकी,
समंजस िनकषांवर िनवड करतात असे वरवर िदसून येते. परंतु �ापारी सं�था,
कंप�ा खरोखर त�ा �कारे काम करत नाहीत. �ा ऐवजी दीघ�काळापासून चा�त
आ�े�्या सं�था�क सवयी, हजारो कम�चा� यां�ा �तं� िनण�य�ि�येतून िनमा�ण
होणारे आकृितबंध इ�ादी गो�ी �ांना माग�द��क ठरत असतात. आ�ापय�त समजून
न आ�े�ी गो� �णजे, या सवयीचंा �भाव जा�च सखो� असतो. 

उदाहणाथ�, एका तयार कपडे करणा� या कंपनी�ा मु�ािधका� याने गे�्या
वषा�ची िव�ी आकडेवारी वगैरे तपासून �ां�ा जािहरात पु��के�ा पृ�भागावर,
�ा� रंगा�ा जॅकेटचे िच� टाक�ाचा िनण�य घेत�्यासारखे वाट�े. परंतु व�ु��थती
अ�ी होती, की �ा कंपनीचे उपा�� इंटरनेटवर सतत जपानी फॅ�न प�ती, क�ा
वगैरे बघत असायचे (�ा वष��ा वसंत ऋतूम�े जपानम�े �ा� रंगा�ा मागणी
होती). कंपनी�ा मा�ाची िव�ी करणारे, जािहरात करणारे सतत माक� टम�े
कोण�ा रंगा�ा मागणी आहे, इ�ादी अंदाज घेत होते, तर पॅ�रसमधी� वािष�क
फॅ�न-�ो बघून परत�े�्या व�र�ांनी �ां�ा �ित�ध� कंप�ा नवीन िकरिमजी
रंगाचा वापर करत अस�्याची मािहती िद�ी. अ�ा �कारे गोळा के�े�े तुटक



मािहतीचे तुकडे, �ित�ध� कंप�ांकडून उडत उडत आ�े�्या अफवा, िम�ां�ी
झा�े�्या चचा� आिण �ाचबरोबर कंपनीचे सं�ोधना�क आिण िवकासा�क काम
इ�ादी�ंा मंथनातून िनघा�े�े सवा�नुमते या वष� �ा� रंगा�ा मागणी असे�. येथे
कोणीही एकाने िकंवा मु�ाम िनण�य घेत�े�ा नाही. उ�ट अनेक �ि�या, सवयी
आिण काय�प�ती�ा घुसळीतून िनण�य झा�ा, की �ा� रंग हाच अप�रहाय� पया�य
आहे. 

या सं�था�क सवयी - िकंवा �ा�ा ने�्सन आिण िवंटर िन��म असे नाव
देतात - या अ�ंत मह�ा�ा आहेत. कारण �ां�ाि�वाय ब�तेक कंप�ा काही
कामच क�न घेऊ �कणार नाहीत. िन��मामुळे आपोआपच कामकाजासाठी
असं� अि��खत िनयम तयार होतात आिण �ांचे पा�न के�े जाते. �ामुळे
पाव�गिणक परवानगी घे�ाची गरज न भासता, कम�चा� यांना नवनवीन क�्पनांवर
�योग कर�ाची संधी िमळते. �ा िनयमांमुळे आपोआपच सं�था�क �रण��ी
तयार होते. �ामुळे �बंधकांना दर सहा मिह�ांनी नवीन िव�ीप�त �ोधून काढावी
�ागत नाही, कंपनी�ा उपा��ांनी राजीनामा िद�्यानंतर कंपनीम�े गोधंळाचे
वातावरण िनमा�ण होत नाही. िन��मामुळे अिन��चतता कमी होते. मे��को आिण
�ॉस ए�ज�्स येथी� भूकंपानंतर प�र��थती पूव�वत हो�ासाठी करा�ा �ाग�े�्या
�य�ां�ा अ�ासानंतर असे िदसून आ�े, की मदतकाय� करणा� या कामगारां�ा
सवयी (�ा �ांनी िविवध संकटां�ा �संगी उपयोगाम�े आण�्या हो�ा, �ाम�े
संदे�, दळणवळण, जाळे िनमा�ण कर�ासाठी �थािनक मु�ांची मदत घे�ाचा
अंतभा�व होता) या अ�ंत मह�ा�ा ठरतात. कारण �ां�ा अनुप��थतीत धोरण
तयार कर�ासार�ा आिण �ाची अंम�बजावणी कर�ासार�ा गो�ी िन�ळ
तपि��ाम�े हरवून जातात.

परंतु िन��मांचा सवा�त मोठा फायदा �णजे कंपनीती� गटागटांमधी� िकंवा
��ी-��ीमधी� मतभेदांमधी� संभा� यु�ात, समझोता घडवून आण�ात
�ांची मदत होते. ब�तेक अथ�त�ांचा असा समज असतो, की कंप�ा �णजे जेथे
��ेकजण एकाच �ेयाने �े�रत झा�े�ा असतो अ�ी एक आद�� जागा. जेथे
जा�ीत जा� पैसा कमावणे हे �ेय असते. पण ने�्सन आिण िवंटर यांनी दाखवून
िद�े, की ���ात असे काही नसते. कंप�ा �णजे मोठे सुखी कुटंुब, �ाम�े
सव�जण एकि�तपणे काम करतात, पण असे नसते. उ�ट ब�तेक कंप�ा �ामधी�
छो�ा छो�ा जहािग� यां�ा िमळून तयार झा�े�्या असतात. जेथे व�र�ांची



जा�ीत जा� स�ा आिण �ेय िमळव�ासाठी सतत चढाओढ �ाग�े�ी असते.
�ां�ाम�े �तःची कामिगरी वरचढ िदसावी आिण �ित��ा�ची वाईट िदसावी
�णून सु� संघष� चा��े�े असतात. वेगवेगळे िवभाग मह� िमळव�ासाठी,
जा�ीत जा� िनधी ओढून घे�ासाठी, एकमेकांचे �ेय कमी कर�ासाठी, �धा�
करतात. व�र� अिधकारी �ां�ा खुच��ा कोणीही आ�ान देऊ नये �णून
हाताखा�ी� कम�चा� यांम�े आपापसात भांडणे �ावतात. 

कंप�ा �णजे प�रवार वगैरे काही नसते. �ा यादवी यु�ाची रणभूमी असतात.
ि�वाय अ�ा अंतग�त यु�ांची ��ता असून सु�ा ब�तेक कंप�ांचे दैनंिदन
�वहार सुरळीत चा��े�े असतात. तेही अगदी वषा�नुवष�, कारण �ांचे िन��म,
सवयी ठर�े�्या असतात. ते आपापसाती� मतभेद, हेवेदावे याम�े समेट घडवून,
िदवसाचे काम पूण� होईपय�त �ांना दूर ठेव�ास मदत करतात. 

सं�था�क सवयी अगदी �ाथिमक हमी देतात, तु�ी जर पड�े�्या,
�ीकार�े�्या प�तीचें पा�न के�ेत आिण �ांतता कराराने वाग�ात तर
मतभेदांमुळे, अंतग�त �धा�मुळे कंपनी न� होणार नाही. कंपनी�ा फायदा होत
राही� आिण अखेर सव�च जण �ीमंत होती�. िव�ीचे काम करणा� या मिह�ा
�ितिनधी�ा जाणीव असते, की एखा�ा खास िग� हाइका�ा िकमतीम�े अिधक सूट
िद�्याने �ा बद�्यात �ा�ाकडून मोठी ऑड�र िमळव�्याने, ित�ा िमळणा� या
बोनस�ा रकमेत घसघ�ीत वाढ होणार आहे. परंतु �ाच वेळी ित�ा हेही माहीत
असते, की ��ेकच िव�ी करणा� याने िकमतीम�े अिधक सूट िद�्यास कंपनीचे
िदवाळे वाज�ाची ��ता आहे, अिजबातच बोनस न िमळ�ाची पण ��ता
आहे. आिण यातूनच िन��म तयार होतो. कंपनी�ा उ�ादनाची िव�ी करणारे
सव�जण जानेवारीम�े एक� येऊन कंपनीचा नफा सुरि�त कर�ासाठी
िग� हाइकांना िद�ी जाणारी सूट िकती �माणात असावी, याची मया�दा िन��चत
करतात. अ�ा �कारे वष� संपताना सवा�नाच �ाचा फायदा िमळतो. 

एका त�ण अिधका� याचे उदाहरण घेऊ या, जो उपा�� पदाचे �� बघत
असतो. एका मो�ा आिण मह�ा�ा �ाहका�ा, �ांतपणे केवळ एक फोन क�न
तो �ा�ा मोठी ऑड�र र� कराय�ा �ावून, �ा�ाबरोबर बढती�ा �य�तीम�े
अस�े�्या �ा�ा सहका� याचे �� भंग क� �कतो. परंतु अ�ा कृ�ाचा प�रणाम
�ा�ासाठी जरी चांग�ा झा�ा तरी कंपनी�ा ��ीने वाईट ठरतो. �णून ब�तेक



कंप�ांम�े अि��खत करार ठरतो. मह�ाकां�ी असणे ठीक आहे, परंतु तु�ी जर
ठरावीक मया�दा ओ�ांड�ी तर तुम�ा बरोबरचे तुमचे सहकारी तुम�ािव��
एक� येती�. �ा उ�ट तुम�ा �ित��ा��ा खा�ी खेच�ाऐवजी तु�ी जर तुम�ा
िवभागाची कामिगरी उंचाव�ावर �� क� ि�त के�ेत, तर कदािचत यो� वेळी
तुमची दख� घेत�ी जा�ाची ��ता अिधक असते. 

िन��म आिण तडजोडी या एक �कारे सं�था�क �ाय करतात आिण
�ामुळेच ने�्सन आिण िवंटर यांनी ि�िह�े, कंप�ांमधी� संघष� हे
‘‘सव�साधारणपणे ठर�े�्या मागा�ने जातात आिण एका ठरावीक मया�देत राहतात जे
कंपनीती� िन��मां�ी सुसंगत असतात. नेहमी इतकेच काम करवून घेत�े जाते.
नेहमी�माणे काहीजणांना ताकीद िद�ी जाते तर काही जणांचे कौतुक के�े जाते -
कोणीही कंपनीची नौका अगदी कमी अं�ात वेग�ा िद�ेने वळव�ाचा �य�
�ित��ा��ा नौकेबाहेर फेक�ासाठी करत नाही.’’ 





ब�तेक वेळे�ा िन��म आिण तडजोडी अगदी उ�म काम करतात. हेवेदावे,
��ु� अथा�तच असते. परंतु सं�था�क सवयीमुंळे �ा गो�ी एका मया�देपय�त
राहतात आिण कंपनीची �गती होत राहते. परंतु कधीकधी तडजोड पुरे�ी होत
नाही. कधीकधी रोडे आईस�ंड हॉ��ट��ा अनुभवा�माणे अ��थर �ांतता ही
यादवी यु�ाइतकीच धोकादायक, नुकसानकारक ठरते. 

---

तु�ी जे�ा कामावर पिह�्या िदव�ी �जू झा�ात, ते�ा ऑिफसमधी� तुम�ा
टेब�ा�ा सवा�त खा��ा ड� ॉवरम�े, तु�ा�ा िद�ी गे�े�ी एक पु��का असे�.
�ाम�े आकडेवारीचे त�े, रजेसंबंधीचे िनयम, िव�ांचे पया�य आिण कंपनी�ा
�व�थापकीय रचनेसंबंधीचा, धोरणांसंबंधीचा आराखडा वगैरे मािहती िद�े�ी
असे�. �ाम�े भडक रंगात छाप�े�्या आरो�िवषयक योजना, ज�री�ा फोन
�मांकाची यादी आिण तुमचे इ-मे� कसे �ोधावेत, 401 (k) म�े नोदंणी क�ी
करावी इ�ादी संबंधी�ा सूचनापण िद�े�्या असती�. 

आता तुम�ा एखा�ा नवीन सहका� याने, या कंपनीम�े �गती क�ी करावी
यासंबंधी तुमचा स�्�ा िवचार�्यावर तु�ी �ा�ा काय सांगा�, याची क�्पना
करा. तु�ी �ा�ा �ा सूचना �ा� िकंवा जे सांगा�, �ाचा कंपनीने तु�ा�ा
िद�े�्या पु��केती� मािहती�ी काहीही संबंध नसे�. �ाऐवजी तु�ी �ा�ा - कोण
िव�वासू आहे, कोणते सिचव �ां�ा साहेबांपे�ा जा� �भाव�ा�ी आहेत अ�ा �ा
सवयीवंर िटकून राह�ास तु�ा�ा अव�ंबून राहावे �ागते, अ�ा काही गो�ी
सांगा�. तु�ी तुम�ा कामा�ा िठकाणा�ा सवयीचंा जर आराखडा तयार के�ात -
अनौपचा�रक अिधकार �े�े, पर�र संबंध, �ातून �तीत होणा� या युती आिण
बेबनाव इ�ादी. नंतर तो आराखडा आिण तुम�ा सहका� यांनी तयार के�े�े �ांचे
आराखडे यांची जर तु�ना के�ीत तर �ातून जे िच� समोर येई� ते असे�, तुम�ा
कंपनीती� अ��य �भाव. जे कंपनीम�े गो�ी कोण घडवून आणू �कतो आिण
कोण कधीच पुढे जा�ाची ��ता नाही याबाबतचे माग�द��क िच� असे�. 

ने�्सन आिण िवंटस� यांचे िन��म - आिण �ां�ामुळे �� होणारे समझोते - हे
��ेक �कार�ा �वसायासाठी मह�ाचे आहेत. नेदर�ॅ��धी� ई��
िव�ापीठाम�े (Ultrecht University), उ��ू फॅ�न जगताती� िन��मांचा
अ�ास के�ा गे�ा. �ा �े�ाम�े िटकून राह�ासाठी ��ेक फॅ�न िनमा��ा�ा



काही मू�भूत कौ��्य, क�ा, नैपु� अस�ाची आव�यकता आहे. सज�न�ी�ता
आिण अ�ु� दजा�चे हाति��ाई तं� अवगत असणे ज�रीचे आहे. परंतु य��ी
हो�ासाठी केवळ तेवढेच पुरेसे नसते. फॅ�न िनमा��ा�ा य�ापय�ाम�े �ा�ा
िन��मांचा वाटा खूप मोठा आहे. ठोक िव�े�ाचा सव� मा� िवक�ा जा�ाआधी
इटाि�यन घ� िवणीचे सव�साधारण �ंदीपे�ा जा� �ंद कापड सव��थम
िमळव�ाची, �ा�ाकडे काहीतरी तजिवज आहे का; सव��म िझपस� आिण बटने
�ाव�ासाठी काही योजना आहे का? तयार झा�े�े कपडे ितने आठव�ां�ा
ऐवजी दहा िदवसांम�े दुकानांम�े पोहोचव�ाची काही िन��म आहे का? कारण
फॅ�न �वसाय हा इत�ा गंुतागंुतीचा �वसाय आहे, की �ाती� सव� �ि�यांम�े
सम�याचा अभाव असे� तर नवीन कंपनीचा तो गंुता सोडव�ातच वेळ जाई�.
मग िकतीही सृजन�ी�ता अस�ी तरी �ाचा काही उपयोग होणार नाही. 

कोण�ा फॅ�न िनमा��ा�ा अगदी यो� अ�ा सवयी अस�ाची सवा�त जा�
��ता आहे? �ाने यो� समझोते क�न यो� संबंध ��थािपत के�े�े आहेत.
न�ाने फॅ�न जगताम�े �वे� करणा� या नावां�ा ��ीने समझोते अ�ंत मह�ाचे
आहेत. �ांना य��ी हो�ासाठी सवा�त मु� गो� �णजे �ा �वसायाचे नेतृ�,
दुस� या एखा�ा फॅ�न कंपनीतून उ�म संबंध राखून बाहेर पड�े�्या ��ीकडे
असणे ही आहे. 

ने�्सन आिण िवंटर यांचे आिथ�क िस�ांतांवरी� पु�क �� आहे असाच ब�तेक
जणांचा समज असे�. परंतु �ांनी ���ाम�े िनमा�ण के�े ते �ावसाियक
अमे�रकेम�े िटकाव धर�ासाठी, अ��� िटकव�ासाठी अ�ंत उपयु� असे
माग�द��क पु�क! 

�ाि�वाय ने�्सन आिण िवंटस� यांचे िस�ांत आप�्या�ा रोडे आईस�ंड
हॉ��ट� म�े नेम�ा काय चुका झा�्या याचेही ��ीकरण देतात.
हॉ��ट�मधी� जे िन��म होते, �ां�ामुळे प�रचा�रका आिण डॉ�स� यां�ाम�े
वादळापूव�ची �ांतता िनमा�ण झा�ी होती, उदा. ते पांढरे फ�क आिण प�रचा�रका
एकमेकीनंा कुजबुज�ा आवाजाम�े सावधानतेचे जे इ�ारे �ाय�ा, �ा सवयीमुंळे
अगदी �ाथिमक समझोता साध�ा गे�ा होता. या अ�ा नाजूक तडजोडीमुंळे
हॉ��ट�चे दैनंिदन काम कसेबसे चा�ायचे. परंतु अ�ा �कार�ा तडजोडीतूंन जर
�ाय िमळा�ा तरच �ा तडजोडी िटकून राहतात. तडजोडीमं�े जर असंतु�न



असे� तर - �ामुळे साध�े�ी �ांतता खरी नसे� तर - आ�ंितक गरजे�ा वेळीच
नेम�ा िन��मांचा उपयोग होत नाही. 

रोडे आईस�ंड हॉ��ट� येथी� तडजोडीमं�े मु��े क�न एक गो� होती,
ती �णजे तडजोड साध�ासाठी प�रचा�रकांना काही गो�ीचंा एकतफ� �ाग
करावा �ाग�ा होता. तेथे प�रचा�रकाच ��ांची औषधे, �ां�ा या�ा, इतर
कागदप�े वगैरेची पुनःपु�ा खा�ी क�न घेत हो�ा. �ा ��ां�ा कागदप�ांवर
��पणे सव� नोदंी क�न ठेवत हो�ा. तणाव�� डॉ�रां�ा ि��ाही �ाच खात
हो�ा, �ांनीच चांग�्या आिण वाईट डॉ�रांची िवभागणी के�ी होती. �ामुळे
��ि�या िवभागाती� इतर कम�चा� यांना, ��ि�येदर�ान स�्�े कोण ऐकून
घेई� आिण कोणासमोर तोडं उघड�े तर �ाचा �ोट होई�, हे चांग�े माहीत
होते. डॉ�स� अनेक वेळा प�रचा�रकांची नावे सु�ा ��ात ठेव�ाचे क� घेत न�ते.
‘‘डॉ�स� हेच सव�काही होते आिण आ�ी �णजे कोणीच न�तो, आ�ी �ेपूट
घा�ून कसेबसे जगत होतो.’’ एका प�रचा�रकेने म�ा सांिगत�े.

रोडे आईस�ंड हॉ��ट�मधी� समझोता िकंवा तह हा पूण�पणे एकतफ� होता.
�णूनच �ा अगदी मह�ा�ा �णी - उदा. जे�ा ते ��्यिव�ारद घाईघाईने
��ि�ये�ा सु�वात करणार होते आिण प�रचा�रकेने तेव�ात म�े बो��ाचा
�य� के�ा- �ा िन��मामुळे अपघात हो�ापासून वाच�ा असता तो िन��मच
मोडून पड�ा आिण �ामुळे वृ� ��ा�ा कवटीचा चुकीचा भाग उघड�ा गे�ा. 

यावर कोणी असे सुचव�े, की �ावर उपाय �णजे दो�ी बाजंूना �ाय िमळे�
अ�ी तडजोड, �णजेच �ा हॉ��ट��ा �व�थापनाने, ��ेकां�ा अिधकारांची
िवभागणी जर यो�रीतीने के�ी असती तर �ातून स�ाननीय तोडगा िनघणे ��
होते. प�रणामी प�रचा�रका आिण डॉ�स� यांना एकमेकांचा यो� तो आदर करावा
�ाग�ा असता. ही एक चांग�ी सु�वात आहे. परंतु दुद�वाने तेवढीच पुरे�ी नाही.
य��ी सं�था िकंवा �वसाय उभा करणे �णजे िन�ळ अिधकारांचे संतु�न नाही.
सं�था िकंवा �वसाय यो�रीतीने चा��ासाठी नेतृ�ाने अ�ा सवयी जोपासणे
गरजेचे असते, �ामुळे खरी आिण संतुि�त �ांतता िनमा�ण होई� आिण �ाचवेळी
खरी सू�े कोणा�ा हाती आहेत हेही �� होई�. 
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सन 1987चा नो��बर मिहना. �ंडन�ा भूिमगत रे�्वेचा िफ�ीप ि�के� नावाचा
�ेचाळीस वषा�चा एक कम�चारी. भुयारी �े�न�ा हॉ�म�े ितिकटे तपास�ाचे
काम करत असताना एका �वा�ाने �ा�ा थांबवून, जवळच अस�े�्या सरक�ा
िज�ा�ा तळा�ी काहीतरी कागदाचा तुकडा जळत अस�्याचे सांिगत�े. 

�ंडनचे िकं� �ॉस हे, मो�ा �े�नांपैकी एक अस�े�े भुयारी रे�्वे �े�न
होते. ते अ�ंत भ� असून तेथे �वा�ांची अतोनात वद�ळ असायची. �ा �े�नम�े
अनेक ये�ाजा�ाचे र�े, मािग�का, भुयारी माग�, खो�वर गे�े�े सरकते िजने हे
�ां�ा आकारमानासाठी आिण वयासाठी �िस� होते. �ाती� काही सरकते िजने
तर जिमनीम�े पाच मज�े खो� गे�े�े होते आिण �ांचे मूळ बांधकाम करताना,
िक�ेक द�कांपूव�, �ा �ाकडी फ�ा आिण दो�ी बाजंूना आधारासाठी जे पाईप
बसव�े होते, तेच अ�ाप वापरात होते. िकं� �ॉस �े�नमधून जाणा� या सहा
िनरिनरा�ा रे�्वे मागा�व�न �वास करणारे जवळ जवळ अडीच �ाख �वासी,
दररोज �ा �े�नचा वापर करायचे. सं�ाकाळ�ा गद��ा वेळी तर �े�नचा
म�वत� हॉ�, �ा�ा छता�ा इत�ा वेळा रंग िद�ा आहे, की �ाचा मूळ रंग
आता कोणा�ाच आठवत न�ता, �वा�ांनी ओसंडून वाहायचा. 

िपकॅड�ीकडे जाणा� या रे�्वे मागा��ा जवळ अस�े�्या, सवा�त �ांब सरक�ा
िज�ा�ा तळा�ी, काहीतरी जळत अस�्याचे �ा �वा�ाने सांिगत�े. ि�के�ने
ताबडतोब �ाची जागा सोड�ी आिण तो सरक�ा िज�ाव�न खा�ी �ॅटफॉम�वर
गे�ा. तेथे �ा�ा क�ा�ा तरी ग�ातून धूर येत अस�्याचे िदस�े. �ाने हाताती�
मािसकाची गंुडाळी के�ी आिण ती धुमसती आग िवझव�ी. �ानंतर तो �ा�ा
जागेकडे परत�ा. 

ि�के�ने फार खो�ात जाऊन �ोध घे�ाचा �य� के�ा नाही. ती जळणारी गो�
तेथे क�ी आ�ी िकंवा �े�नम�ेच इतर� कोठे �ाग�े�्या मो�ा आगीतून
एखादा जळका तुकडा उडून तेथे आ�ा कसा, वगैरे �ोध घे�ाचा पण �ाने �य�
के�ा नाही. �ाने �ा घटनेचा दुस� या कोणा कम�चा� याकडे िकंवा सहका� याकडे
�ािवषयीचा उ�्�ेख पण के�ा नाही. आगीपासून संर�ण कर�ाची जबाबदारी
असणारा दुसरा एक िवभाग होता आिण भुयारी रे�्वे�ा िवभागीय कामकाजांची
�� िवभागणी कर�ा�ा िनयमांना अनुस�न, दुस� या कोणा�ा अिधकारक�ेत
ह��ेप नको �णून �ाने पुढे काहीही के�े नाही. �ाि�वाय �ाने जरी अगदी �ा



आगी�ा कारणाचा �ोध घेत�ा असता, तरी �ा मािहतीचे पुढे काय करायचे हेच
�ा�ा माहीत न�ते. भुयारी रे�्वे�ा अ�ंत काटेकोर अ�ा अिधकार साखळी�ा
परंपरे�माणे �ा�ा �ा�ा व�र�ां�ा परवानगीि�वाय, दुस� या िवभागाती�
कोणा�ीही संपक�  कर�ास मनाई होती. भुयारी रे�्वे�ा िन��मां�माणे एका
कम�चा� याकडून दुस� या कम�चा� यास सांग�ात आ�े�्या कोण�ाही प�र��थतीत
�े�नम�े कोण�ाही संभाषणाम�े ‘आग’ या ��ाचा मो�ा आवाजात उ�ार
कर�ास मनाई होती. जेणेक�न �वा�ांम�े भीती पस�न धावपळ होऊ नये हा
�ामागचा उ�े� होता. गो�ी अ�ा �कारे हाताळ�्या जात न��ा. 

भुयारी र�्वेचा कारभार हा अगदी सै�ांितक िनयमां�माणे चा�व�ा जात होता,
�ा िनयमांचे पु�क ना कोणी पािह�े होते, ना वाच�े होते - आिण खरे �णजे ते
अ���ातच न�ते. अ���ात होते ते अि��खत िनयम �ावर ��ेक कम�चा� याचे
आयु� अव�ंबून होते. िक�ेक द�के भुयारी रे�्वेचा कारभार चार
जहागीरदारां�ा ता�ात होता. - �ा जहागीरदा� या �णजे बांधकाम िवभाग,
िवद्युत िवभाग, यांि�की िवभाग, िस��यं�णा िवभाग. - या िवभागांचे �मुख, तो
��ेक िवभाग, �ाती� अिधका� यां�ा आिण उप-अिधका� यां�ा मदतीने �ां�ा
अिधकाराचे कडवेपणाने र�ण करायचा. गा�ा वेळेवर चा�त हो�ा कारण ही
नाजूक यं�णा हाताळणा� या भुयारी रे�्वे�ा एकोणीस हजार कम�चा� यांम�े,
�ां�ा हातून िदवसभरात असं� �वा�ांची आिण गा�ांची काळजी घेत�ी जात



होती, सुसंवाद होता, सहकाया�ची भावना होती. परंतु हे सहकाय�, �ा चारही
िवभागां�ा आिण �ाती� अिधका� यां�ा स�ा संतु�नावर अव�ंबून होते. ि�वाय हे
संतु�न अव�ंबून होते हजारो कम�चा� यां�ा सवयीवंर. या सवयीमुंळेच �ा चार
जहागीरदा� यांम�े आिण �ां�ा अिधका� यांम�े एक �कारचा समझोता िनमा�ण
झा�ा होता. या समझो�ातून तयार झा�े�्या धोरणानुसार ि�के��ा माहीत होते,
की आगीची िचंता करणे हे �ाचे काम नाही, �णून �ाची मया�दा तो ओ�ांडू �कत
न�ता. 

‘‘अगदी व�र� पातळीवर सु�ा एका संचा�काने दुस� या�ा अिधकारक�ेत
अित�मण करणे �� न�ते.’’ �ाने �ा घटनेची चौक�ी के�ी �ाने नंतर ि��न
ठेव�े. ‘‘�णून अिभयांि�की खा�ा�ा व�र�ाने �ा�ा खा�ाती� कम�चारी हे
सुर�े�ा आिण आप�ा�ीन कृती कर�ा�ा बाबतीत �ि�ि�त आहेत की नाहीत,
याची िचंता के�ी न�ती. कारण �ाने अ�ी समजूत क�न घेत�ी होती, की ती गो�
संचा�न िवभागा�ा अख�ारीत येते.’’

�णून ि�के�ने पण काहीतरी जळत अस�्याची बातमी कोणा�ाही सांिगत�ी
नाही. कदािचत इतर वेळे�ा या गो�ीचे फारसे मह�पण वाट�े नसते. परंतु या वेळी
मा� ही जळणारी व�ू �णजे एका मो�ा दुघ�टनेची पूव�सूचना होती. नजरेआड
�ाग�े�्या आगीतून जो ��न�ी� पदाथ� बाहेर आ�ा होता, तो धुमसत होता.
याव�न ��ात येणार होते, की अगदी उ�म �कारे संतुि�त के�े�ा समझोता
सु�ा, जर तो यो� �कारे के�ा गे�ा नसे� तर क�ा �कारे धोकादायक ठ�
�कतो!

ि�के� �ा�ा जागेवर परत�्यानंतर पंधरा िमिनटांनी दुस� या एका �वा�ाने
िपकॅड�ी�ा िद�ेने सरक�ा िज�ाव�न जाताना, धूर येताना पािह�ा आिण �ाने
ती गो� दुस� या एका कम�चा� या�ा सांिगत�ी. अखेर िकं� �ॉस �े�न�ा सुर�ा
अिधका� या�ा, ि��ोफर हेज या�ा कानापय�त ही गो� गे�ी. ितस� या �वा�ाने
जे�ा सरक�ा िज�ा खा�ून येणारा धूर आिण �का� पािह�ा, ते�ा सरकता िजना
थांबव�ाचे आप�ा�ीन बटन दाब�े आिण इतर �वा�ांना �ा िज�ाव�न बाहेर
पड�ासाठी ओरडून सांग�ास सु�वात के�ी. एका पोि�साने सरक�ा
िज�ाखा��ा �ांब पोकळीतून धूर येताना पािह�ा आिण थो�ाच वेळात मध�्या
भागाती� पाय� यां�ा बाजूने �ाळा वरती येऊ �ाग�्या. 



तरीपण सुर�ा अिधका� याने, हेजने �ंडन�ा अि��मन द�ा�ा फोन के�ा नाही.
�ाने अ�ाप धूर येताना �तः पािह�ा न�ता आिण भुयारी रे�्वेचा आणखीन एक
अि��खत िनयम होता, की अगदीच गरज भास�्याि�वाय अि��मन द�ा�ा
पाचारण के�े जाऊ नये. परंतु �ा पोि�साने धूर पािह�ा होता, �ाने मा� �ा�ा
मु� काया��या�ा आिण व�र�ांना कळव�ाचा िनण�य घेत�ा. भुयारी मागा�तून तो
�ा�ा वॉकीटॉकीव�न संपक�  क� �कत नस�्याने तो �ांब िजना चढून
�े�न�ा बाहेर पड�ा आिण �ाने व�र�ांना फोन के�ा. अखेर �ांनी अि��मन
द�ा�ा कळव�े. सं�ाकाळी 7.36 िमिनटांनी - ि�के��ा, काहीतरी जळत
अस�्याचे �वा�ाने सांिगत�्यानंतर बावीस िमिनटांनी - अि��मन द�ा�ा पिह�ी
खबर िमळा�ी होती. - ‘‘िकं� �ॉस भुयारी रे�्वे �े�नवर �हान�ी आग.’’ बाहेर
र�ावर तो पो�ीस �ा�ा वॉकीटॉकी व�न बो�त असताना �ा�ाच ध�े मारत
बाजूने �वासी जात होते. ते सव�जण रा�ी�ा जेवणासाठी वेळेवर घरी पोहोच�ा�ा
उ�े�ाने घाईघाईने खा�ी �े�नम�े जा�ासाठी बोग�ाम�े ि�रत होते.  काहीच
िमिनटांत �ां�ा पैकी अनेकांचा मृ�ू ओढवणार होता. 

---

सं�ाकाळी 7.36�ा सुमारा�ा भुयारी रे�्वे�ा एका कम�चा� याने, िपकॅड�ीकडे
जाणा� या र�ाकडी� सरक�ा िज�ावर जा�ाचा माग� बंद के�ा आिण दुसरा
एकजण �वा�ांना इतर िज�ांकडे वळवाय�ा �ाग�ा. ��ेक िमिनटांनी �े�नम�े
गा�ा येत हो�ा. गा�ांमधून उतरणा� या माणसांमुळे �ॅटफॉम��र गद� वाढाय�ा
�ाग�ी. िज�ां�ा तळा�ी, तोडंा�ी गदी तंुबाय�ा �ाग�ी. 

सुर�ा अिधकारी हेज िपकॅड�ी, सरक�ा िज�ा�ा यं� िनगराणी खो�ीकडे
जाणा� या मागा�त पोहोच�ा. सरक�ा िज�ांवर आगीची प�र��थती उ�व�ा�ा
प�र��थतीत, व�न पा�ाचे फवारे आपोआप सु� होती� अ�ी खास यं�णा
बसव�ात आ�ी होती. सव�� अंधार पसर�ा होता. ती यं�णा काही वषा�पूव�, दुस� या
एका �े�नवर �ाग�े�्या आगीनंतर उ�व�े�्या भयंकर �संगातून धडा घेऊन,
अचानक �ागणा� या आगीचा धोका ��ात घेऊन, येथे बसव�ात आ�ी होती. नंतर
के�े�्या दोन डझन अहवा�ांतून आिण मार�े�्या अनेक ता�े� यांतून असे िदसून
आ�े होते, की भुयारी रे�्वे ��ासन, अ�ा �कार�ा आगी�ा घटनांना तोडं
दे�ास पूण�तः असमथ� होते. तसेच कम�चा� यांना पा�ाचे फवारे काया���त



कर�ाचे तसेच ��ेक �ॅटफॉम�वर जागोजागी ठेव�ात आ�े�ी आग िनरोधक
उपकरणे वापर�ाचे �ि��ण दे�ाची गरज होती. दोनच वषा�पूव� �ंडन�ा
अि��मन द�ा�ा उपसाहा�क �मुखांनी भुयारी रे�्वे�ा संचा�न संचा�कांकडे
रे�्वे कम�चा� यां�ा सुर�ा सवयीिंवषयी �ेखी त�ार के�ी होती. 

�ा प�ाम�े �ट�े होते. ‘‘म�ा अ�ंत िचंता वाटते �ामुळे आपणास अ�ी
आ�हाची िवनंती आहे, की सव� संबंिधतांना अगदी �� सूचना दे�ात यावी. कुठे
आगीचा अगदी पुसटता जरी सं�य आ�ा तरी अिजबात वेळ न घा�वता अि��मन
द�ा�ा तातडीने फोन क�न कळव�ात यावे. �ामुळे िक�ेकांचे �ाण वाच�ास
मदत होई�.’’ 

परंतु सुर�ा अिधकारी अस�े�्या हेज�ा नजरे�ा हे प� कधी पड�ेच नाही.
कारण ते �ा�ा िवभागाकडे न�े तर दुस� या िवभागा�ा पाठव�ात आ�े होते,
ि�वाय भुयारी रे�्वे�ा धोरणांम�े अ�ा सुर�ांसंबंधी सूचना एकमेकांना दे�ात
या�ा असा बद� कधीही कर�ात आ�े�ा न�ता. िकं� �ॉस भुयारी रे�्वे
�े�नमधी� कोणा�ाही, सरक�ा िज�ांसाठी खास बसव�े�ी पाणी फवारणी
यं�णा क�ी काया���त करायची याची मािहती न�ती. तसेच आगिनरोधक
उपकरणे वापर�ाचे अिधकार पण न�ते. कारण दुस� या एका िवभागा�ा
िनयं�णाखा�ी ते येत होते. पा�ाचे फवारे सोडणारी अ�ी काही यं�णा आहे
याब�� हेज िवस�नच गे�ा होता. भुयारी रे�्वेचे कामकाज सुरळीत चा��ासाठी
�ा तडजोडी झा�्या हो�ा �ा�माणे ��ेका�ा �ाचे �थान, �ाचे काम माहीत
होते. �ामुळे तुम�ा कामासंबंिधत इतर काही ि�क�ास, मािहती क�न घे�ास
वावच उर�ा न�ता. �ामुळे पा�ाचे फवारे सु� कर�ाची यं�णा काया���त
करणारी जी बटने होती, �ां�ाकडे न बघताच हेज सरळ पुढे पळत गे�ा. 

तो जे�ा यं� िनगराणी खो�ीजवळ गे�ा, ते�ा �ा�ा उ�तेची चांग�ीच धग
जाणव�ी. आगीने चांग�ेच रौ� �प धारण के�े होते. तो धावतच मु� हॉ�म�े
परत�ा. ितिकटे काढ�ा�ा यं�ापुढे �ोकांची रांग होती आिण हॉ�म�े,
�ॅटफॉम�वर जाणारी आिण तेथून येणारी �ेकडो माणसे येत जात होती. तेव�ात
हेज�ा एक पो�ीस िदस�ा. 

‘‘आप�्या�ा गा�ा थांबव�्या पािहजेत आिण सवा�ना येथून बाहेर काढ�े
पािहजे, आग िनयं�णाबाहेर गे�े�ी आहे आिण ती सव�� पसरते आहे.’’ हेज �ा�ा



�णा�ा.

सं�ाकाळची 7 वाजून 42 िमिनटे झा�ी होती. काहीतरी जळत अस�्याचे
कळ�्यानंतर जवळ जवळ अ�ा� तासाने अि��मन द�ाचा पिह�ा माणूस िकं�
�ॉस �े�नम�े आ�ा. तो ितिकटे काढ�ा�ा हॉ�म�े ि�रताच दाट काळा धूर
छताकडे जाताना �ा�ा िदस�ा. सरक�ा िज�ाम�े आधारासाठी दो�ी बाजंूना
�ाव�े�्या रबरी न�ा जळाय�ा �ाग�्या हो�ा. तो जळकट वास जसा ितिकटे
काढ�ा�ा हॉ�म�े सगळीकडे पसराय�ा �ाग�ा, तसे �वा�ांना काहीतरी
गडबड अस�्याची जाणीव झा�ी. सव� �वा�ांनी बाहेर जा�ा�ा दरवाजाकडे
जा�ास सु�वात के�ी. �ाचवेळी अि��मन द�ाची माणसे �ां�ा गद�तून वाट
काढत आत ये�ाचा �य� क� �ाग�ा. 

खा�ी आग पसराय�ा �ाग�ी होती. आता संपूण� सरकता िजना आगी�ा
�ाळांनी वेढ�ा गे�ा होता. िनमा�ण झा�े�ा गरम वायू सरक�ा िज�ा�ा
बोग�ा�ा छताकडे चा��ा होता, �ावर एकावर एक अ�ा वीस थरांचा जुना रंग
होता. काही वषा�पूव�च भुयारी रे�्वे�ा संचा�न िवभागा�ा संचा�कांनी सुचिव�े
होते, की हा जुना रंग आगी�ा ��ीने धोकादायक ठ� �कतो. तसेच या पुढे रंगाचा
नवीन हात दे�ाआधी जुना रंग काढ�ाचेही �ांनी सुचव�े होते. 

परंतु रंग दे�ाची प�त ठरव�ाचे �ां�ा अिधकारात येत न�ते. �ाची
जबाबदारी देखभा� िवभागाकडे होती. �ा िवभागा�ा �मुखांनी हा िवचार
सुचव�्याब�� आप�्या सहका� याचे न�पणे आभार मान�े होते. वर अ�ी
�िति�या िद�ी होती, की �ांना जर इतर िवभागांम�े ढवळाढवळ करायची असे�
तर आ�ा�ा पण त�ी संधी िद�ी गे�ी पािहजे. 

संचा�न िवभागा�ा संचा�कांनी �ांची सूचना मागे घेत�ी. 

जसे अितगरम वायू सरक�ा िज�ा�ा भुयारी मागा��ा छता�ी जमाय�ा �ाग�े,
तसे �ांची उ�ता जु�ा रंगां�ा थराम�े �ोष�ी जाऊ �ाग�ी. जसज�ी एका
नंतर एक गाडी �ॅटफॉम�म�े येऊन ि�रत होती, तसे ऑ��जन वायूचा ताजा झोत
आत ि�रत होता आिण �ाग�ेे�्या आगी�ा अिधकच चेतना िमळत होती. 



सं�ाकाळची 7 वाजून 43 िमिनटे. आणखीन एक गाडी �ॅटफॉम�वर आ�ी
आिण �ातून माक�  िस�्�र नावाचा एक िव�ी �ावसाियक खा�ी उतर�ा.
काहीतरी गडबड आहे हे �ा�ा ताबडतोब ��ात आ�े. हवा धुरकट झा�ी होती,
�ॅटफॉम�वर तुडंुब गद� होती. तो जेथे उभा होता तेथे आजुबाजू�ा धूर पसर�ा होता.
बरेच �ोक �ळावर बस�े होते. �ां�ा अवती भोवतीपण धूर होता. तो पु�ा जे�ा
गाडी म�े चढ�ासाठी मागे वळ�ा, ते�ा दारे बंद झा�ी होती. �ाने �खड�ांवर
गु�े मार�े परंतु �ोकांचा सु�पणा भोव�ा. टाळ�ाचे एकूणच अनौपचा�रक धोरण
होते. - एकदा दारे बंद के�्यानंतर पु�ा ती उघडायची नाहीत. - �ॅटफॉम��ा एका
टोकापासून दुस� या टोकापय�त, �वासी दारे उघड�ासाठी, ड� ाय�र�ा ओरडून
सांगत होते. िस�� िहरवा झा�ा आिण गाडी सुट�ी. ती ज�ी पुढी� बोग�ाम�े
नाही�ी होणार, तेव�ात एका बाईने खा�ी �ळांवर उडी मार�ी आिण ‘म�ा
आतम�े येऊ �ा’ असे ओरडत काही अंतर धावत गे�ी. 

िस�्�र �ॅटफॉम�व�न चा�त, जेथे पो�ीस �वा�ांना िपकॅड�ीकडे जाणारा
सरकता िजना सोडून इतर िज�ांकडे जा�ा�ा सूचना देत होते, तेथे गे�ा.
घाबर�े�े, गोधंळ�े�े �वासी िज�ांव�न जा�ासाठी िज�ां�ा तळा�ी थांब�े
होते. हवेम�े धुराचा वास भ�न रािह�ा होता. सव�जण दाटीवाटीने उभे होते.
आत�ी उ�ता वाढ�ी होती, परंतु गद�मुळे की आगीमुळे, न�ी क�ामुळे असे
झा�े असावे याब�� िस�्�र�ा मनात सं�म होता. अखेर तो थांब�े�्या सरक�ा
िज�ा�ा तळा�ी जाऊन पोहोच�ा. तो ितिकटे काढ�ा�ा हॉ�कडे जा�ासाठी
जसा िज�ाव�न वर चढाय�ा �ाग�ा, तसे �ा�ा, पायांना चटके बसत अस�्याची
जाणीव झा�ी. ही उ�ता, हा िजना आिण िपकॅड�ीकडे जाणारा िजना यां�ाम�े
अस�े�्या पंधरा फुटी िभंतीतून येत होती. ‘‘मी वर पािह�े तर िभंतीचा वरचा भाग
आिण छत �ा�बंुद झा�े होते.’’ �ाने नंतर सांिगत�े. 

सं�ाकाळची 7 वाजून 45 िमिनटे झा�ी होती. �ावेळी आणखीन एक गाडी
�ॅटफॉम�म�े ि�र�ी आिण पु�ा एक हवेचा झोत आतम�े आ�ा. �ा
ऑ��जनमुळे आग आणखीनच भडक�ी आिण िपकॅड�ीकडे जाणारा िजना
आवाज क�न जळाय�ा �ाग�ा. छतापय�त पोहोच�े�े अितत� वायू, खा�ून
येणा� या आगी�ा �ाळा आिण गरम झा�े�ा छताचा रंग यामुळे तापमान
��न�ी�ते�ा मया�देपय�त पोहोच�े. �ा�ा भडका उड�ाचा िबंदू (flashover
point) �ट�े जाते. �ा �णी भुयारी िज�ा�ा बोग�ाती� सव� गो�ीनंी - रंग,



सरक�ा िज�ा�ा �ाकडी पाय� या, इतर काही ��न�ी� पदाथ� सवा�नीच पेट
घेत�ा. �ा सग�ांनी एकदम पेट घेत�्याने, बंदुकी�ा नळीमधी� �ोटक
दा�चा एकदम �ोट �ावा त�ी प�र��थती िनमा�ण झा�ी आिण आग भुयारी
मागा�तून वरवर जाऊ �ाग�ी. आणखी उ�ता �ोषून घे�ाने वरती जाणा� या
आगी�ा �ाळांचा वेग वाढ�ा आिण अखेर ती भुयारी मागा�तून बाहेर पडून ितिकटे
काढ�ा�ा हॉ�म�े पोहोच�ी. �ामुळे तेथी� धातू, फर�ा इ�ादी व�ंूनी पेट
घेत�ा. अ�ा� सेकंदाम�े हॉ�मधी� तापमान 150 िड�ीने वाढ�े. �ेजार�ा
िज�ाने वर जाणा� या पोि�साने चौक�ी अिधका� यांना नंतर सांिगत�े, की �ाने
‘‘आगीचा मोठा �ोळ वर�ा िद�ेने जाताना पािह�ा, �ाचा नंतर मोठा गोळा
झा�ा.’’ �ावेळी हॉ�म�े अंदाजे प�ास माणसे होती. 

बाहेर र�ाव�न जाणा� या एका माणसा�ा भुयारी मागा�तून येणारी उ�ता
जाणव�ी आिण �ाने एका �वा�ा�ा धडपडत बाहेर येताना पािह�े. तो मदत
कर�ासाठी धाव�ा. ‘‘मी �ाचा उजवा हात मा�ा उज�ा हाताने पकड�ा आिण
जसा �ाचा ��� झा�ा तसे म�ा �ाचा हात अितगरम �ाग�ा. �ा�ा हाताची
थोडी कातडी मा�ा हातात आ�ी,’’ तो मदती�ा धाव�े�ा माणूस �णा�ा. एक
पो�ीस ितिकटे काढ�ा�ा हॉ�म�े ि�रत असतानाच मोठा �ोट झा�ा, �ाने
हॉ��ट�म�े उपचार घेत असताना नंतर सांिगत�े, ‘‘एक आगीचा गोळा मा�ावर
येऊन आदळ�ा आिण मी खा�ी पड�ो. मा�ा हातांनी पेट घेत�ा, ते जणू िवतळत
होते.’’ 

तो �ा हॉ�मधून िजवंत बाहेर पडणारा �ेवटचा माणूस होता.

�ोटानंतर �गेचच अि��मन द�ा�ा 10/12 गा�ा आ�्या, परंतु �ां�ा
खा�ा�ा िनयमां�माणे, पा�ाचे पाईप भुयारी �े�नमधी� फायर हायड� ंट�ा
जोड�ाऐवजी, र�ांवरी� फायर हायड� ंट�ाच जोडणे �ांना बंधनकारक होते.
ि�वाय भुयारी रे�्वे�ा कोणाही कम�चा� याकडे भुयारी रे�्वेचा नका�ा न�ता, -
सगळे नका�े, आराखडे ऑिफसम�े कु�ूपबंद होते आिण �ां�ा चा�ा कोणाही
ितकीट तपासिनसाकडे िकंवा �े�न �बंधकाकडे न��ा - �ामुळे आगीवर
िनयं�ण आणाय�ा िक�ेक तास �ाग�े. 

अखेर जे�ा आग िनयं�णात आ�ी, ते�ा पहाटेची 1 वाजून 46 िमिनटे झा�ी
होती. - काहीतरी जळत अस�्याचे कळ�्यानंतर सहा तासांनी - 31 जणांना आप�ा



जीव गमवावा �ाग�ा होता आिण िक�ेकजण जखमी झा�े होते. 

‘‘�ांनी म�ा सरळ सरळ आगीत का �ोट�े?’’ एकवीस वषा��ा संगीत
ि��काने हॉ��ट�म�े उपचार घेत असताना िवचार�े. ‘‘मी �ांना जळताना बघत
होतो, �ां�ा िकंका�ा ऐकत होतो. कोणीतरी पुढाकार घेऊन सव� सू�े �तःकडे
का नाही घेत�ी?’’ 

---

या ��ना�ा उ�रासाठी �ंडन भुयारी रे�्वे कारभार सुरळीत चा��ासाठी �ा
काही तडजोडीवंर अव�ंबून रािह�ी, �ांचा आप�्या�ा िवचार करावा �ागे�.

ितिकटांची िव�ी करणा� या कम�चा� यां�ा कामाचे ��प, ितिकटांची िव�ी
कर�ापय�तच मया�िदत अस�्याचे �ांना सांग�ात आ�े होते. �णून �ांनी
काहीतरी जळणारी गो� पािह�्यानंतर आप�्या कामाचा मया�दाभंग हो�ा�ा
भीतीने �ाब�� कोणा�ाही काही सांिगत�े नाही. 

�े�नवरी� कम�चा� यांना, आतम�े जागोजागी ठेव�े�ी आगिनरोधक उपकरणे
क�ी वापरायची िकंवा पा�ाचे फवारे सु� करणारी यं�णा क�ी काया���त
करायची, याचे �ि��ण दे�ात आ�े न�ते, कारण ते इतर िवभागाचे काम होते. 

�े�न�ा सुर�ा इ��े�र�ा बघ�ात �ंडन अि��मन द�ा�ा �मुखांचे प�
कधीच आ�े न�ते. कारण ते संचा�न िवभागा�ा संचा�कांना पाठव�ात आ�े
होते. ि�वाय �ाती� मािहती िकंवा धो�ाचा िद�े�ा इ�ारा सव� िवभागांना
कळव�ात आ�ा न�ता. 

�वा�ांम�े गडबड गोधंळ होऊन भीती पस� नये �णून अि��मन द�ा�ी
अगदी �ेवटचा उपाय �णून संपक�  कर�ात यावा असे कम�चा� यांना सांग�ात
आ�े होते. 

ितिकटे काढ�ा�ा हॉ�म�े पा�ाची सोय करणारी रे�्वेची यं�णा असताना
सु�ा अि��मन द�ाचा, �ांचे �तःचे र�ांवरी� फायर हायड� ं ट्स वापर�ाचाच
आ�ह होता. कारण इतर यं�णांचा, उपकरणांचा उपयोग न कर�ा�ा �ांना सूचना
हो�ा. 



एक �कारे हे सव� अनौपचा�रक िनयम जर पािह�े तर �ांना थो�ाफार �माणात
अथ� होता. उदा. इतर कोण�ाही गो�ीमं�े �� घा��ापे�ा, आगीसारखे
सं�या�द काही वाटते आहे का, वगैरे बघ�ाऐवजी - ितकीट िव�ीवर �� क� ि�त
कर�ा�ा �ांना सूचना िद�्या गे�्या हो�ा. कारण काही वषा�पूव� �ंडन�ा
भुयारी रे�्वेपुढे ितकीट िव�ीयं�ांवर काम करणा� या कम�चा� यां�ा बाबतीत काही
��न िनमा�ण झा�े होते. �ा यं�ांवर काम करणारे कम�चारी कोणीतरी टाक�े�ी
व�ू उच��ासाठी िकंवा पय�टकांना गा�ां�ा संबंधी माग�द��न कर�ासाठी यं�े
सोडून जायचे. प�रणामी �वा�ां�ा रांगा �ागाय�ा. �णून कम�चा� यांना �ां�ा
जागा न सोड�ाब�� आिण इतर गो�ीचंी िचंता न करता फ� ितकीट िव�ी
कर�ाब�� ठाम िनद�� दे�ात आ�े होते. �ामुळे चांग�ा फरक पड�ा,
�वा�ां�ा रांगा संप�्या. ितकीट िव�ी करणारे कम�चारी, इतर� काही पड�े�े
िदस�े तरी �ाकडे दु�� � क�न �ांचे काम करायचे. 

पण अि��मन द�ांचे �ोक �ां�ा �तः�ा उपकरणांब�� आ�ही
अस�ाबाबत? �ासाठी एका द�कापूव� दुस� या एका �े�नवर �ाग�े�्या
आगी�ा वेळी घड�े�ी एक घटना कारणीभूत होती. �ावेळी �ांचे पा�ाचे पाईप
वेग�ा �कार�ा हायड� ंट�ा जोड�ा�ा खटपटीत काही मौ�्यवान िमिनटे वाया
गे�ी होती. �ानंतर �ा सवा�नीच िनण�य घेत�ा, की �तः�ाच उपकरणांनी काम
करणे यो� ठरे�. 

यापैकी कोणतेही िन��म तसे पािह�े तर चुकीचे िकंवा अवा�व न�ते.
��ेकामागे काहीतरी कारण होते. भुयारी रे�्वेचा कारभार इतका िव�ार�े�ा
आिण गंुतागंुतीचा होता, की संभा� अडचणीवंर मात कर�ासाठी असे काही
समझोते, अ�ा काही तडजोडी के�्याि�वाय ग�ंतरच न�ते. याती� ��ेक
तडजोडीतून यो� असे अिधकार संतु�न जे रोडे आईस�ंड हॉ��ट�म�े झा�े
न�ते, घडून आ�े होते. कोण�ाच एका िवभागा�ा अवा�व मह� िकंवा झुकते
माप िद�े न�ते. 

तरी देखी� 31 माणसे मृ�ुमुखी पड�ी.

�ंडन भुयारी रे�्वेची सव� िन�कम� अगदी �ाभािवक आिण तािक� क वाटत
होती, आग �ागेपय�त! परंतु �ा �संगानंतर मा� एक भयंकर स� समोर आ�े,



कोणाही एका खा�ाकडे, िवभागाकडे, ��ीकडे िकंवा जहागीरदाराकडे
�वा�ां�ा सुरि�ततेची अंितम जबाबदारी न�ती. 

कधी कधी एक �ाधा�ाची गो�, एक िवभाग, एक ��ी िकंवा एक उि�� - ही
इतर कोण�ाही गो�ीपे�ा मह�ाचे असणे गरजेचे असते. मग ती गो� िकतीही
कडवट वाटणारी अस�ी तरी! अगदी गा�ा वेळेवर चा�वणारे अिधकार संतु�न
िबघडवणारी अस�ी तरी. कधी कधी तडजोडीमुंळे, समझो�ांमुळे �ांततेपे�ाही
जा� धोकादायक प�र��थती िनमा�ण होऊ �कते. 

या िनरी�णांम�े अथा�तच िवरोधाभास आहे. एखादी सं�था िकंवा कंपनी,
अिधकार संतु�ना�ा सवयीचंी अंम�बजावणी कर�ाबरोबरच, कोणा एका
��ीची, उ�े�ाची, इतरांपे�ा जा� मह�ाचा �णून क�ी िनवड क� �कते? 

डॉ�स� आिण प�रचा�रका या दोघांनाही एकच अिधकार कसे असू �कतात,
जे�ा �ां�ापैकी खरी सू�े कोणाकडे आहेत, हे �� के�े�े असते? भुयारी
र�्वेती� िनरिनरा�ा िवभागांती� व�र�ांची अिधकारांसाठी चा��े�ी चढाओढ,
�वा�ां�ा सुरि�तते�ा अस�े�े �ाधा� एकीकडे अधोरे�खत करत असतानाच
टाळता क�ी येई�? यासाठी अिधकारक�ा ठरवणा� या सीमारेषा न�ाने
आख�ाची आव�यकता असते.  

याचे उ�र टोनी डंजीने घसर�े�्या ब�ािनयस� संघाची सू�े हाती घेताना आिण
पॉ� ओ िन�ने अ�्कोआ�ा पड�ा काळात कंपनीचा मु�ािधकारी �णून सू�े
हाती घेताना �ा संधीचंा फायदा घेत�ा, �ाम�े िमळते. याच संधीचा, हॉवड�
�ु�्टझने पण सन 2007 म�े, �ारब� डळमळाय�ा �ाग�्यावर पु�ा सू�े हाती
घेत�ी, पुरेपूर फायदा घेत�ा. या सग�ा ने�ांनी संकटांमधून �ा ��ता, �ा
संधी िनमा�ण झा�्या, �ांचा पण फायदा घेत�ा. संकटा�ा िकंवा कसोटी�ा
काळाम�े, सं�था�क सवयी, दो�ी ��ीने, �णजे जबाबदारी टाक�ा�ा आिण
अिधकारांचे अिधक संतु�न साध�ासाठी �वचीक बनतात. संकटाचे िकंवा
कसोटीचे �संग हे कधी कधी इतके मह�ाचे ठरतात, की संभा� भयंकर आप�ीची
प�र��थती आपोआप बद��ाची वाट बघ�ापे�ा, ते ओढवून घेणे यो� ठरते.
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रोडे आईस�ंड हॉ��ट�म�े �ा वृ� ��ा�ा कवटीवर चुकीची ��ि�या
के�ी गे�्यानंतर चार मिह�ांनी हॉ��ट��ा दुस� या एक ��्यिव�ारदाने पु�ा
त�ाच �कारची चूक के�ी. दुस� या एका ��ा�ा डो�ा�ा चुकी�ा भागावर
��ि�या के�ी. �ा रा�ा�ा आरो� िवभागाने हॉ��ट��ा स� ताकीद
दे�ाबरोबरच 50,000 डॉ�स� दंड पण ठोठाव�ा. अठरा मिह�ांनंतर दुस� या एका
��्यिव�ारदाने �हान मु�ा�ा फाट�े�्या ओठावर चुकी�ा �कारे ��ि�या
के�ी. पाच मिह�ांनंतर दुस� या एका ��्यिव�ारदाने ��ा�ा चुकी�ा बोटावर
��ि�या के�ी. �ानंतर दहा मिह�ांनी ��ि�येनंतर एका ��ा�ा डो�ाम�े
एक धातूचा तुकडा तसाच रािह�ा. या सग�ा एका पाठोपाठ एक घड�े�्या
िन�ाळजीपणा�ा घटनांब�� हॉ��ट��ा आणखी 4,50,000/- डॉ�स� इतका
दंड ठोठाव�ात आ�ा. 

रोडे आईस�ंड हॉ��ट� ही काही एकमेव अ�ी आरो�सं�था नाही, की जेथे
अ�ा �कार�ा घटना घडतात. परंतु �ां�ा दुद�वाने �ां�ा चुकांना �िस�ी िमळत
गे�ी. �थािनक वृ�प�ांनी ��ेक घटनेचे तप�ी�वार वृ�ांकन के�े होते. दूरद��न
वािह�ांचे प�कार तर हॉ��ट��ा बाहेरच तळ ठोकून बस�े होते. �ानंतर रा�� ीय
मा�मांनी पण �ात �� घात�े. हॉ��ट�ना मा�ता देणा� या ि�खर सं�थे�ा
उपा��ांनी असोिसएट �ेस�ा बातमीदारा�ा सांिगत�े, की तेथी� ��न कमीच
होत नाहीयेत. �ा रा�ा�ा व�र� वै�कीय अिधका� यांनीही प�कारांना सांिगत�े,
रोडे आईस�ंड हॉ��ट�मधी� �व�थेम�े खूपच गोधंळाची प�र��थती आहे. 

‘‘तेथे काम करणे �णजे यु�ा�ा आघाडीवर काम कर�ासारखे होते.’’ एका
प�रचा�रकेने म�ा सांिगत�े. ‘‘दूरद��न वािह�ांचे वाता�हर, �ां�ा कास�कडे
जाणा� या डॉ�स�ना, अचानक गाठायचे. एका �हान मु�ाने �ा�ा ��ि�ये�ा
वेळी, ��्यिव�ारद चुकून �ाचा हातच कापणार नाहीत ना, याची काळजी घे�ास
म�ा सांिगत�े. सव�च गो�ी अगदी हाताबाहेर गे�्यासारखे िदसत होते.’’ 

टीकाकारांनी आिण मा�मांनी ज�ी ती� टीका चा�ू ठेव�ी, त�ी हॉ��ट��ा
संकटाची जाणीव झा�ी. हॉ��ट� ��ासनाती� काही अिधका� यांना हॉ��ट�ची
मा�ता तर काढून घेत�ी जाणार नाही ना, याची काळजी वाटाय�ा �ाग�ी.
�ां�ाच हॉ��ट��ा टीकेचे �� बनव�्याब�� मा�मां�ी बो�ताना हॉ��ट�चे
कम�चारी बचावा�क पािव�ात बो�ाय�ा �ाग�े. ‘‘म�ा एक ‘बळीचा बकरा’ असे



ि�िह�े�े बटन िमळा�े, ते मी हॉ��ट�म�े जाताना �टा�वर �ावणार होतो,’’ एका
डॉ�रने म�ा सांिगत�े. ‘‘परंतु ती काही फार�ी चांग�ी क�्पना नाही असे मा�ा
प�ीने म�ा सांिगत�े.’’ 

�ानंतर ��ासक डॉ. मेरी �रच कूपर, जी �ा वृ� ��ा�ा मृ�ू�ा काही
आठवडे आधीच गुणव�ा िवभागाची �मुख �णून �जू झा�ी होती; ितने सवा�ना
संबोिधत के�े. हॉ��ट��ा �व�थापना�ी आिण कम�चा� यां�ी एक मीिटंगम�े
संवाद साधताना डॉ. कूपर �णा�ी, की ते सव�जण प�र��थतीकडे चुकी�ा
�ि�कोनातून बघत आहेत. 

आप�्यावर जी टीका के�ी जातेय, ती वाईट गो� नाही. खरेतर जी संधी फार
थो�ा सं�थांना िद�ी जाते, ती �ां�ा हॉ��ट��ा िद�ी जात होती. 

‘‘मी या गो�ीकडे एक नवीन सु�वात �णून बिघत�े,’’ डॉ. कूपरनी म�ा
सांिगत�े. ‘‘हे ��न सोडव�ासाठी के�े�्या �य�ांचा आिण आ�े�्या अपय�ांचा
मोठा इितहास आहे. कधी कधी �ोकांना ध�ा दे�ाची गरज असते. आिण ही
सगळी टीका, िमळणारी वाईट �िस�ी हा एक मोठा ध�ा होता. �ाने आ�ा�ा
सव�च गो�ीचें पुनराव�ोकन कर�ाची संधी िमळा�ी.’’ 

रोडे आईस�ंड हॉ��ट�ने �ांचे सव� ��्यि�या िवभाग एक िदवस पूण� बंद
ठेव�े. हे एक मोठे आिथ�क नुकसान होते. सव� कम�चा� यांसाठी सांिघक कामाचे
मह�, �ाचबरोबर प�रचा�रका आिण इतर संबंिधत कम�चारी करत अस�े�्या
कामाचे मह� यावर �ामु�ाने भर असणारा एक �ि��ण काय��म आयोिजत
के�ा. �ुरोसजर� � िवभागा�ा �मुखांनी राजीनामा िद�ा आिण �ां�ा जागी नवीन
नेमणूक कर�ात आ�ी. हॉ��ट� �व�थापनाने, ��ि�ये�ा दर�ान घे�ात
येणा� या सुर�ा उपायांचा न�ाने फेरिवचार क�न �ात सुधारणा घडवून
आण�ासाठी ‘स�टर फॉर ट� ा�फॉिम�ग हे�्थ’ अ�णी वै�कीय संयु� सं�था यांना
मदतीसाठी पाचारण के�े. हॉ��ट� ��ासनाने ��ि�या कर�ा�ा खो�्यांम�े
वेळेची, घटनांची नोदं ठेव�ासाठी ��डीओ कॅमेरे बसव�े. ��ेक �कार�ा
��ि�येसाठी िनरिनरा�ा �रणया�ा तयार के�्या. ��ां�ा �कृती�ा धोका
िनमा�ण होणारी घटना िकंवा कृती िननावीपणे कळवता ये�ासाठी एक संगणकीय
�णा�ी तयार के�ी. 



आधी�ा काही वषा�म�े सु�ा रोडे आईस�ंड हॉ��ट�म�े यापैकी काही गो�ी
कर�ाचे सुचव�ात आ�े होते. परंतु �ांना िवरोध क�न हाणून पाड�ात आ�े
होते. डॉ�स� आिण प�रचा�रका �ां�ा ��ि�यांचे िच�ीकरण क� देत न�ते.
�ाच�माणे �ांनी �ांचे काम कसे करावे हे इतर कोणी �ांना सांगाय�ा नको होते.
मा� आणीबाणीचीच प�र��थती उ�व�्यानंतर ��ेक जण बद�ासाठी सकारा�क
झा�ा. 

इतर हॉ��ट�्सनी पण चुका झा�्यानंतर, असे बद� के�े होते. एका वषा�पूव�
�ा गो�ी सुधार�ाप�ीकडे वाटत हो�ा, �ा बद�ून, चुकांचे �माण ��णीयरी�ा
कमी झा�े होते. रोडे आईस�ंड हॉ��ट��माणेच इतर सं�थां�ा सु�ा ��ात
आ�े होते, की संकटाची प�र��थती उ�व�्यानंतरच साधारणपणे सुधारणा होणे
�� असते. उदा. हॉव�ड� िव�ापीठाचे वै�कीय ि��ण देणारे हॉ��ट�, सु�ा सन
1990�ा द�काम�े चुकां�ा आिण अंतग�त असंतोषा�ा का�खंडातून गे�े होते.
�ासंबंधी वत�मानप�ांमधून �ेख आिण प�रचा�रका व �व�थापनाती� अिधकारी
यां�ाती� वादावादी�ा �संगांची रसभ�रत वण�ने सु�ा छापून आ�ी होती. आरो�
िवभागा�ा व�र� अिधका� यांम�े हॉ��ट� जोपय�त चुका न कर�ाची हमी देत
नाही, तोपय�त हॉ��ट�चे काही िवभाग बंद कर�ाची पण चचा� झा�ी होती.
च�बाजंूनी ह�्�े झा�्यानंतर हॉ��ट�ने �ां�ा कामकाजा�ा प�तीत बद�
कर�ाचे मा� क�न ��नांवर तोडगा काढाय�ा सु�वात के�ी. �ापैकी एक होता
‘सुर�ा पुनराव�ोकन.’ �ाम�े दर तीन मिह�ांनी एका व�र� डॉ�र/
��्यिव�ारदाने, एका ��ि�येिवषयी, �ाने के�े�्या िनदानािवषयी, �ाच�माणे
�ाने के�े�्या चुकांिवषयी, अ�ंत सखो� आिण तप�ी�वार िव��ेषण करणारे
भाषण �ा�ा िकंवा ित�ा सहका� यांपुढे कर�ाची योजना होती. 

‘‘जाहीरपणे चूक मा� करणे हे अ�ंत वेदनादायक असते,’’ अगदी
अ�ीकडेपय�त बेथ इ�ाई� िडकोनस हॉ��ट��ी संबंिधत अस�े�े �मुख डॉ�र,
डॉ. डोना�्ड मुरमन �णा�े. ‘‘वीस एक वषा�पूव� डॉ�स� यासाठी तयार झा�े
नसते. परंतु हॉ��ट�्समधून आता कसोटीचीच प�र��थती उ�व�ी आहे. आता
अगदी उ�म ��्यिव�ारदसु�ा �ां�ा हातून मोठी चूक घड�ा�ा बेतात क�ी
होती याब�� मोकळेपणाने बो��ास तयार असतात. वै�कीय सं�ृती हळूहळू
बद�ते आहे.’’



---

सं�था�क सवयी बद��ासाठी, चांग�्या नेतृ�ा�ा उ�ट संकटाचा, कसोटीचा
काळ, ही एक संधी वाटते. नासा (NASA) ��ासनाने उदा. �ां�ा सं�थे�ा
सुर�ािवषयक सवयी बद��ासाठी िक�ेक वष� �य� के�े. परंतु चॅ�� जर अवका�
यानाचा सन 1986म�े �ोट होईपय�त �ांचे �य� अपय�ी ठरत होते. �ा
दुघ�टने�ा पा�व�भूमीवर �ा सं�थे�ा �ां�ा गुणव�े�ा �रांचा अंम�बजावणी�ा
��ीने पुनिव�चार करणे �� झा�े. िवमान कंप�ां�ा वैमािनकांनी सु�ा
कॉकपीटची पुनर�चना कर�ासंबंधी आिण उ�ाण िनयं�कां�ी संवाद साध�ाती�
सुधारणांिवषयी िवमाने तयार करणा� या कंप�ांचे, उ�ाण िनयं�कांचे मन
वळव�ाचे िक�ेक वष� �य� के�े. �ानंतर �ेन�ा टेने�रफ बेटावर, सन 1977
म�े, धावप�ीवरी� एका चुकीमुळे झा�े�्या, दुघ�टनेत 583 �वा�ांचा मृ�ू झा�ा.
पुढी� पाचच वषा�म�े कॉकपीटची रचना, धावप�ीसंबंधी िनयम आिण उ�ाण
िनयं�कां�ी देवाणघेवाण कर�ात येणा� या संदे�ांचा िन��म, यां�ाम�े
आमू�ा� बद� कर�ात आ�े. 

खरेतर संकटांचे �संग हे इत�ा मौ�्यवान संधी उप�� क�न देतात, की
�हाणे नेतृ� काही उ�े�ाने मु�ाम �ाचा का�ावधी वाढे� याची द�ता घेतात.
िकं� �ॉस �े�नमधी� आगीनंतर नेमके हेच घड�े. आगी�ा घटनेनंतर पाच
िदवसांनी ि�िट� सरकार�ा मु� सिचवांनी, िड�ॉड फेने� यांची �ा दुघ�टनेची
चौक�ी कर�ासाठी, िव�ेष चौक�ी अिधकारी �णून नेमणूक के�ी. फेने�ने
�ा�ा चौक�ी�ा भुयारी रे�्वे�ा व�र� अिधका� यां�ा मु�ाखती घे�ाने सु�वात
के�ी. ते�ा �ा�ा �गेचच ��ात आ�े, की आगीपासून सुर�ा हा एक गंभीर ��न
आहे याची सवा�नाच िक�ेक वष� जाणीव होती पण तरीही काहीही बद� कर�ात
आ�े�ा न�ता. �व�थापनाती� काही व�र� अिधका� यांनी आग सुर�ा/�ितबंध
यासाठी वेगळाच िवभाग असावा असा एक ��ाव मांड�ा होता. काही जणांनी
िवभागा-िवभागांम�े सम�य साध�ा�ा ��ीने, संवाद साधणे सु�भ हो�ा�ा
��ीने �बंधकांना अिधक अिधकार दे�ास सुचव�े होते. परंतु यापैकी क�ाचीही
अंम�बजावणी कर�ात आ�े�ी न�ती. 

जे�ा फेने�ने �ाचे �तःचे असे काही बद� सुचव�ास सु�वात के�ी, ते�ा
�ा�ा पण �ा�ा मागा�त �ाच अडथ�ांचा अनुभव आ�ा. िनरिनरा�ा िवभागांचे



�मुख जबाबदारी घे�ास तयार न�ते िकंवा �ां�ा किन�ांना धमकावत, �ांनी
फेने��ा सूचनांना अ���पणे सु�ंग �ाव�ाचे काम के�े. 

�णून �ाने �ा�ा चौक�ी�ा मा�म सक� सीचे ��प दे�ाचे ठरव�े. 

�ाने साव�जिनक सुनावणी कर�ाचे ठरव�े आिण ती सुनावणी 91 िदवस
चा��ी. �ातूनच आधी दे�ात आ�े�्या िक�ेक धो�ा�ा इ�ा� यांकडे भुयारी
रे�्वे ��ासनाकडून कसे दु�� � कर�ात आ�े हे उघड झा�े. �ाने,
वत�मानप�ां�ा वाता�हरांपुढे जे�ा जे�ा �वासी भुयारी रे�्वेने �वास करतात ते�ा
ते कसा व िकती धोका प�रत असतात, असे सूिचत करणारी मते �दि��त के�ी.
�ाने डझनवारी सा�ीदारां�ा उ�टतपास�ा घेत�्या. �ाम�े �ांनी, रे�्वे
��ासनाती� व�र�ांना �वा�ां�ा सुरि�ततेपे�ा �तः�ा िहतसंबंधांचे र�ण
कर�ात कसा रस होता, हे सांिगत�े. आगी�ा घटनेनंतर जवळ जवळ एक वषा�नी
�िस� के�े�ा �ाचा अंितम चौक�ी अहवा� �णजे भुयारी रे�्वे ��ासनाचा 250
पानी के�े�ा पंचनामा होता. �ाम�े भुयारी रे�्वे ��ासनाती� अिधकारी वगा��ा
नाकत�पणावर बोट ठेव�े होते. या चौक�ीचा मूळ उ�े� जरी एका रा�ी घड�े�्या
आगी�ा घटनेची चौक�ी कर�ापुरता मया�िदत होता तरी �ानंतर पूण� �व�थेचीच
तपासणी कर�ाइतकी ितची �ा�ी वाढव�ाची गरज िनमा�ण झा�ी. फेने�ने
आप�्या अहवा�ाम�े ि�िह�े होते. �ाने �व�थेवर पानांमागून पाने टीकेचे
आसूड ओढ�े होते आिण उपाययोजना सुचव�्या हो�ा. �ातून �ामु�ाने असाच
िन�ष� िनघत होता, की भुयारी रे�्वेची �व�था एकतर ना�ायक होती िकंवा ��
होती. 

�ानंतर या अहवा�ावर ितत�ाच तातडीने आिण जोरदार �िति�या ��
झा�्या. �वा�ांनी भुयारी रे�्वे�ा काया��यासमोर िनद��ने के�ी. अनेक व�र�
अिधका� यांना काढून टाक�ात आ�े. अनेक नवीन िनयम तयार कर�ात आ�े
आिण भुयारी रे�्वे �व�था अंतबा�� बद��ात आ�ी. आज ��ेक �े�नवर एक
�बंधक आहे, �ाची �ाथिमक जबाबदारी �वा�ांची सुर�ा हीच आहे. कोण�ाही
संभा� धो�ाब�� अगदी साधा सं�य जरी आ�ा तरी तो गांभीया�ने घेऊन
संबंिधतांना कळव�ा�ा सूचना कम�चा� यांना दे�ात आ�्या आहेत. आजसु�ा
सव� गा�ा वेळेवर धावतात. परंतु भुयारी रे�्वे�ा सवयी आिण तडजोडीनंी,
आगी�ा घटना टाळ�ाची अंितम जबाबदारी कोणाची आहे हे �� कर�ाइतपत



आता जुळवून घेत�े आहे. ��ेका�ा कृती कर�ाचे अिधकार िद�े आहेत. मग
कोणा�ाही काय��े�ावर, अिधकार�े�ावर अित�मण झा�े तरी चा�े�. 

अ�ा �कारचे बद� कोण�ाही कंपनीम�े घडवून आणणे �� आहे. जेथे
अिवचाराने िकंवा दु�� � के�्याने अभ� तडजोडी, समझोते करावे �ाग�े आहेत.
एखादी कुचकामी सवयी अस�े�ी कंपनी केवळ व�र�ांनी आदे� िद�े �णून
पूण�पणे बद� घडवून आणू �कत नाही. उ�ट �हाणे नेतृ� संकटां�ा �णांची वाट
बघते, िकमान त�ी वेळ आ�्याचे िच� तरी उभे करते. आता काहीतरी बद� घडून
आ�्याि�वाय तरणोपाय नाही अ�ी भावना िनमा�ण करते. अखेर सव�जण
कंपनीती� दैनंिदन जीवनात आमू�ा� बद� कर�ास तयारी द��वतात. 

‘‘अ�ंत गंभीर कसोटीचा काळ वाया जाऊ देणे तु�ा�ा परवडणारे नाही,’’
रा�� �� ओबामांनी, कम�चारी �मुख �णून नेमणूक के�्यानंतर, सन 2008�ा
जागितक आिथ�क संकटा�ा पा�व�भूमीवर बो�ाव�े�्या �मुख काय�कारी
अिधका� यां�ा प�रसंवादाम�े उ�े�ून बो�ताना राहम ईमॅ�ुए� यांनी हे उ�ार
काढ�े. या संकटाने आप�्या�ा तु�ी या आधी जे क� �क�ा नाहीत ते आता
कर�ाची संधी उप�� क�न िद�ी आहे. �ानंतर �गेचच ओबामा ��ासनाने
एके काळी तयार नस�े�्या काँ�ेसचे मन वळवून, रा�� ा��ांची 7,87,000 करोड
डॉ�स� इत�ा रकमेची अथ��व�थे�ा चा�ना देणारी योजना मा� क�न घेत�ी.
अमे�रकन काँ�ेसने ओबामां�ा आरो�सेवा काय�ा�ा, �ाहक संर�ण काय�ा�ा,
तसेच इतर अनेक िब�ांना मा�ता िद�ी. ि�वाय �हान मु�ांसाठी अस�े�्या
आरो� िव�ाची �ा�ी वाढव�ात आ�ी. वेतन �ेणीम�े भेदभाव के�्यास
��यांना कोटा�म�े दाद माग�ाची संधी पण उप�� क�न दे�ात आ�ी. हे
आ�ापय�तचे सवा�त मोठे आिण मह�ाचे धोरणा�क बद� कर�ात आ�े. पण हे
सगळे करणे कसे �� झा�े? तर �ा आिथ�क संकटाम�े मू�गामी बद�
कर�ाची संधी संसद सद�ांना िमळा�ी. 

रोडे आईस�ंड हॉ��ट�म�े पण �ा 86 वषा��ा ��ा�ा मृ�ू�ा आिण इतर
झा�े�्या चुकां�ा पा�व�भूमीवर असेच काहीतरी घड�े. सन 2009म�े हॉ��ट�ने
न�ा सुर�ाप�तीची अंम�बजावणी सु� के�्यानंतर चुका घडून आ�े�्या नाहीत.
हॉ��ट��ा अ�ीकडेच गंभीर आजाराती� देखभा�ीती� �ावी�ाब�� सवा�त
मानाचे अस�े�े िबकॉन पा�रतोिषक दे�ात आ�े. �ाच�माणे कक� रोगा�ा



��ांवरी� उ�म उपचारांसाठी अमे�रकन कॉ�ेेज ऑफ सज��तफ�  ����प�
दे�ात आ�े. �ाहीपे�ा मह�ाचे �णजे, तेथे काम करणा� या डॉ�रां�ा आिण
प�रचा�रकां�ा �ण�ा�माणे, रोडे आईस�ंड हॉ��ट�ची आता पूण�पणे वेगळीच
ओळख ��थािपत झा�ी आहे. 

सन 2010म�े ॲि�सन वॉड� नावाची त�ण प�रचा�रका एका नेहमी�ा
��ि�ये�ा वेळी, मदत कर�ासाठी ��ि�या खो�ीम�े आ�ी. ितने
��ि�या िवभागाम�े काम कर�ास सु�वात क�न एकच वष� झा�े होते. ती
सवा�त त�ण आिण अननुभवी अ�ी प�रचा�रका �ा खो�ीम�े होती. ��ि�ये�ा
सु�वात कर�ाआधी, ��ि�येम�े सहभागी असणारे सव�जण �ा बे�ु�
��ा�ा भोवती आढावा घे�ासाठी जम�े. ��्यिव�ारदाने िभंतीवर �ाव�े�ी
�रणयादी �ा म�े �ा �कार�ा ��ि�येसंबंधी करावयाची कृती / घे�ाची
द�ता इ�ादी �मवार नोदंव�ी होती संपूण� वाच�ी. 

‘‘ठीक आहे, आता �ेवटची गो�,’’ पिह�ा छेद घे�ासाठी चाकू उच��ाआधी
ते �णा�े. ‘‘��ि�ये�ा सु�वात कर�ाआधी कोणा�ा काही सांगायचे आहे, मत
�� करायचे आहे?’’ 

�ा डॉ�रांनी अ�ा �ेकडो ��ि�या के�्या हो�ा, �ांचे ऑफीस पद�ांनी
आिण बि�सांनी भर�े�े होते. 

‘‘डॉ�र,’’ स�ावीस वषा�ची प�रचा�रका वॉड� �णा�ी, ‘‘म�ा सवा�ना आठवण
क�न �ायची आहे की ��ि�ये�ा पिह�्या आिण दुस� या ट��ाम�े
आप�्या�ा जरा थांबायचे आहे. तु�ी �ा गो�ीचंा उ�्�ेख के�ा नाहीत. आिण म�ा
फ� �ा गो�ीची आठवण क�न �ायची होती.’’ 

ही अ�ा �कारची कृती होती की �ाब�� ित�ा काही वषा�पूव� ऐकून �ावे
�ाग�े असते िकंवा कदािचत नोकरी�ा पण मुकावे �ाग�े असते. ‘‘आठवण क�न
िद�्याब�� आभार,’’ डॉ�र �णा�े, ‘‘पुढी� खेपे�ा हे सांग�ाचे मी ��ात
ठेवीन.’’ 

‘‘ठीक आहे,’’ ते �णा�े, ‘‘च� सु�वात क� या.’’ 



‘‘म�ा क�्पना आहे की हे हॉ��ट� एका खूप कठीण का�खंडातून गे�े
आहे.’’ वॉड�ने नंतर म�ा सांिगत�े. ‘‘परंतु आता तेथे पर�र सहकाया�ची भावना
आहे. आमचे �ि��ण आमचे आद�� - हॉ��ट�ची संपूण� सं�ृतीच, सांिघक
भावनेवर क� ि�त झा�े�ी आहे. मी आता ��पणे बो�ू �कते, मत �� क�
�कते. काम कर�ासाठी ही एक आता अद्भुत आिण वेगळीच जागा आहे.’’



1 या �करणाती� मािहती रोडे आईस�ंड हॉ��ट�म�े काम करणा� या अनेक
जणां�ा मु�ाखतीवंर आधार�े�ी आहे. �ा घटनेम�े सहभाग असणा� या अनेक
�ोकांनी �ासंबंधी वेगवेगळी मािहती िद�ी आहे.
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तुम�ा आधी, तु�ा�ा काय हवंय हे, टाग�ट�ा कसे कळते?

कंप�ा सवयीचंा अंदाज कसा करतात, क�ा �कारे �ांना हाताळतात?

1

ॲ�� यू पॉ�ने टाग�ट कंपनीसाठी मािहती आिण आकडेवारी त� (Data Expert)
�णून कामा�ा सु�वात क�न थोडाच काळ झा�ा होता. एक िदवस िव�ी
िवभागाती� �ाचे सहकारी �ा�ा टेब�जवळ थांब�े आिण �ांनी असे ��न
िवचार�े, जणू त�ा �कार�ा ��नांची उ�रे दे�ासाठीच पॉ�चा ज� झा�ा होता. 

‘‘तुझा संगणक, आप�्या कोण�ा �ाहक मिह�ा गभ�वती आहेत याचा अंदाज,
जरी �ांना आप�्या�ा ते कळू �ायचे नस�े तरी, क� �के� का?’’ 

पॉ� हा सं�ा�ा� त� (Statistician) होता. उप�� मािहती, आकडेवारी�ा
साहा�ाने �ाहकांना समजून घेणे हेच �ाचे काम होते. �ाचे �हानपण छो�ा नॉथ�
डकोटा गावाम�े गे�े होते. �ाचे िम� जे�ा 4-एच म�े जात होते िकंवा रॉकेट�ा
�ितकृती बनवत होते, ते�ा पॉ� संगणकां�ी खेळत असायचा. महािव�ा�यीन
ि��णानंतर �ाने सं�ा�ा� िवषयाम�े पदवी घेत�ी आिण दुसरी पदवी
अथ��ा�ाम�े िमळव�ी. जे�ा �ाचे िमसुरी िव�ापीठाती� ब�तेक िम� अथ��ा�
िवषयाम�े पदवी िमळवून िवमा �वसाय िकंवा सरकारी नोक� यांम�े जात होते,
ते�ा पॉ�ने मा� वेगळाच माग� िनवड�ा होता. अथ��ा�� �ा�माणे
आकडेवारी�ंा आकृितबंधां�ा िव��ेषणाचा (Pattern Analysis) उपयोग,
मनु�ा�ा वागणुकीचंा अथ� �ाव�ासाठी करत होते. �ा गो�ीने �ा�ा वेड �ाव�े
होते, तो झपाटून गे�ा होता. पॉ�ने �तःसु�ा असे काही �योग कर�ाचा �य�
के�ा होता. एकदा �ाने �ा�ा िम�ांना घरी बो�ाव�े आिण ��ेका�ा �ांचा
आवडता िवनोद सांग�ास सांिगत�े होते. �ानंतर �ाने �ातून एक सव��म ओळ



उ�रांसाठी (one-liners) गिणती आकृितबंध तयार कर�ाचा �य� के�ा होता.
एकदा �ाने समारंभा�ा �संगी ��यां�ी संभाषण कर�ाक�रता, आ�िव�वास
िनमा�ण हो�ासाठी, �ाचवेळी �तःचे हसे पण होणार नाही या ��ीने िकती िबयर
िपणे यो� ठरे�, याचे गिणत मांड�ाचा �य� के�ा होता. (या �ा�ा अ�ासातून
कधीच यो� िन�ष� िनघा�ा नाही.) 

अमे�रकेती� औ�ोिगक जगत, �ोकांची जीवन�ै�ी जाणून घे�ा�ा ��ीने
�ा�माणे मािहती / सं�ा�ा�ाचा उपयोग क�न घेत होते ते बघता, हे �ाचे
�योग �णजे िन�ळ पोरखेळ होते हे �ा�ा समजत होते. पण पॉ��ा �ाम�े रस
होता. �ाम�े �ा�ा सहभागी �ायचे होते. पदवीधर झा�्यानंतर �गेचच �ा�ा
समज�े, की हॉ�माक�  या अिभनंदन / अभी�िचंतनपर काड� तयार करणा� या
कंपनी�ा क�ास �हराम�े सं�ािव�ाची (Statistician) गरज होती. �ाने �ा
नोकरीसाठी अज�ही के�ा. काही िदवसांम�ेच तो, पांडा या �ा�ा�ा िच�ांची
वाढिदवसांची काड� जा� िवक�ी जातात, की ह�ी�ा िच�ांची काड� आिण
काडा�वरी� what Happens at Grandmas Stays at Grandmas (आजी�ा घरी जे
होते ते आजी�ा घरीच राहावे) ही अ�रे �ा� रंगाम�े जा� िवनोदी वाटती�, की
िन�ा रंगाम�े वाटती�, यांचा िव�ी�ा आकडेवारीतून अथ� �ोधाय�ा �ाग�ा.
आवडते काम िमळा�्यामुळे तो अगदी �गा�त होता. 

सहा वषा�नंतर सन 2002 म�े जे�ा पॉ��ा समज�े, की टाग�ट1  (Target) ही
कंपनी सं�ािव�ां�ा �ोधात आहे, ते�ा �ाने नोकरी बद��ी. जेथे मािहती/
आकडेवारी गोळा कर�ाचा ��न येतो, ते�ा टाग�ट हे वेगळेच �करण आहे, याची
�ा�ा क�्पना होती. दरवष� को�वधी �ाहक टाग�ट�ा 1147 दुकानांम�े
खरेदीसाठी येत होते आिण �तःब��ची जा�ीत जा� मािहती आपण�न देत होते.
ते �तःब��ची मािहती देत आहेत याची अनेकांना क�्पना सु�ा न�ती. ते पो�ाने
आ�े�्या एकिन� �ाहक काड�, परतावा कुप� इ�ादीचा उपयोग क�न �ांचा
फायदा घेत होते. �ेिडट काड�स् वापरत होते आिण या �ां�ा खरेदीचा उपयोग,
टाग�ट कंपनी, �ाहकां�ा वैय��क �परेषा तयार कर�ासाठी क�न घेत होती. 

�ाहकांची पसंती, �ांची आवड इ�ादी जाणून घे�ा�ा ��ीने ही आकडेवारी,
मािहती �णजे सं�ािव�ा�ा ��ीने जादूची �खडकी होती. टाग�टमधून सव�च
�कार�ा व�ू, िकराणामा� ते तयार कपडे, इ�े�� ॉिन� ते बागकामाचे सािह�



वगैरे िवक�े जायचे. �ोकां�ा खरेदी�ा सवयीचंा आढावा, मागोवा घेऊन, कंपनीचे
सं�ािव� �ाहकां�ा घरांम�े काय घडत असावे याचा अंदाज बांधत होते. न�े,
तसा �य� करत होते. कोणता �ाहक नवीन टॉवे�्स, चादरी, चांदीचे सेटस्, भांडी
आिण गोठव�े�े खा�ाचे पदाथ� वगैरे घेत आहे? �ाने कदािचत आ�ाच नवीन घर
घेत�े अस�ाची ��ता आहे - िकंवा ते घट�ोट घेत असावेत. कीटकना�क �े,
�हान मु�ांचे आती� कपडे, बॅटरी, अनेक से�्स आिण वाई�नची बाट�ी? कदािचत
उ�ाळी सह�ीवर जा�ाची तयारी सु� झा�े�ी असून आई�ा आता अिजबात धीर
धरवत नाहीये. 

टाग�टम�े काम कर�ाने, पॉ��ा एका अ�ंत गंुतागंुती�ा �ा�ा�ा -
अमे�रकन �ाहक - सवयीचंा, �ा�ा नैसिग�क वातावरणात अ�ास कर�ाची संधी
िमळा�ी. �ाचे काम या सव� मािहती�ा, आकडेवारी�ा आधारे, िविवध �ाहकांना
�ागू पडती� अ�ा गिणतीय �णा�ी, सू�े तयार करणे हे होते. �ाव�न कोणा�ा
घरी मु�े आहेत, कोण ��चारी आहेत, कोण�ा �ाहका�ा िफर�ास आवडते
आिण कोणा�ा आई�ीम खा�ाची आवड आहे आिण कोणा�ा �णय कादंब� या
वाच�ाची आवड आहे, इ�ादी बाबत अंदाज बांधणे हे होते. पॉ�चे काम होते
गिणतीय मनकवडा होणे, �ाहकां�ा मनाचा अंदाज घेणे आिण �ाहकांना
अिधकािधक खरेदीसाठी उद्यु� कर�ा�ा ��ीने �ां�ा सवयीचंा अथ� �ावणे. 

मग, एके िदव�ी दुपारी �ाचे िव�ी िवभागाती� काही सहकारी �ा�ा
टेब�जवळ आ�े. �ावेळी �ांंना जाणून �ायचे होते, की खरेदी�ा प�तीव�न
आिण �काराव�न टाग�ट�ा कोण�ा मिह�ा �ाहक गभ�वती आहेत हे समजणे
�� आहे का? गभ�वती �ी आिण न�ाने होणारे आईवडी� �णजे िकरकोळ
िव�े�ा�ा ��ीने खरेदी�ा पव�णीच! �ां�ापे�ा जा� फायदे�ीर, िकमतीची पवा�
न करणारा दुसरा उ�ादन भो�ा �ाहक गट कोणताच नाही. हा ��न फ� �हान
मु�ांचे �ंगोट आिण डायपस� एव�ापुरताच मया�िदत नाही. घराम�े �हान मु�े
अस�े�ी दांप�े इतकी थक�े�ी, दम�े�ी असतात, की ते सव�च �ां�ा गरजे�ा
गो�ी- फळांचे रस, टॉय�ेट पेपस�, मोजे, मािसके, �ां�ा बाट�्या आिण औषधे
वगैरेची खरेदी एकाच दुकानातून एकाच वेळी करणे पसंत करतात. तेवढेच नाही तर
न�ाने झा�े�्या आईविड�ांनी एकदा टाग�टमधून व�ू खरेदी कर�ास सु�वात
के�ी, की ते वषा�नुवष� तेथूनच खरेदी करणे पसंत करतात. 



थोड�ात कोण�ा मिह�ा �ाहक गभ�वती आहेत याचा अंदाज घे�ाने टाग�ट�ा
�ाखो डॉ�स��ा कमाईचा पण अंदाज येणार होता. 

पॉ� आता िवचारात पड�ा. एखा�ा सं�ािव� भिव�वे�ासाठी �ाहका�ा
केवळ मनातच ि�र�ाऐवजी थेट �ा�ा �यनगृहात ि�र�ाइतके आ�ाना�क
काय असू �कते? 

या �ा�ा �क�्पाची पूत�ता होताना, �ोकां�ा अ�ंत खाजगी सवयीवंर ��
ठेव�ाती� संभा� धो�ासंबंधी काही मह�ाचे धडे पॉ��ा ि�काय�ा िमळणार
होते. उदा. तु�ा�ा माहीत अस�े�े �पवणे हे �ा माहीत अस�ाइतकेच मह�ाचे
आहे. कारण सग�ाच ��यांना एखा�ा संगणक �णा�ीने �ां�ा गभा�व�थेवर ��
ठेवणे आवडे�च असे नाही. एकंदरीत असे िनद��नास आ�े, की गिणतीय प�तीने
मनाचा / सवयीचा अंदाज घेणे हे ��ेका�ा �चे�, आवडे�च असे नाही. 

‘‘म�ा वाटते, कोणा �य�थ ��ी�ा कदािचत असा �कार �णजे दुसरे
कोणीतरी तुम�ावर सतत �� ठेऊन आहे असे वाट�ाची ��ता आहे. काही
जणांना ते गैरसोयीचे वाटू �कते.’’ पॉ� म�ा �णा�ा.

---

एके काळी टाग�ट सार�ा कंपनीने ॲ�� यू पॉ� सार�ा ��ी�ा नोकरीवर
ठेव�ाचा िवचारच के�ा नसता. अगदी अ�ीकडेपय�त �णजे केवळ 20 वषा�पूव�
िकरकोळ िव�ेते अ�ा �कार�ा मािहती आकडेवारी�ा िव��ेषणात पडायचे
नाहीत. �ा ऐवजी टाग�टसारखी कंपनी आिण िकराणा दुकानदार, िव�ीचे मॉ�,
अभी�िचंतनपर काड� िव�ेते, तयार कपडे िवकणारे आिण इतर �ावसाियक, जु�ा
प�ती�माणे �ाहकां�ा डो�ाम�े डोकावून बघायचा �य� करायचे. अ�ा
मानस�ा�त�ांचा स�्�ा �ायचे, जे �ाहकांना अिधक खच� कर�ासाठी �वृ�
कर�ा�ा काहीतरी अ�� अ�ा वै�ािनक यु�ा वापर�ाचा स�्�ा �ायचे. 

�ापैकी काही प�तीचंा आज पण उपयोग के�ा जातो. तु�ी जर वॉ�माट�, होम
डेपो िकंवा तुम�ा �थािनक दुकानाम�े गे�ात आिण तेथे जर िनरखून पािह�ेत तर
गे�ी िक�ेक द�के तुम�ा अंतम�ना�ा खरेदीचे आवाहन कर�ासाठी वापराम�े



आण�े�्या यु�ा िदसती�. उदा. तु�ी खा�ाचे पदाथ� कसे खरेदी करता �ाचा
िवचार क� या. 

��ता अ�ी असते की, दुकानाम�े �थम ि�र�्यावर तुम�ा नजरेस पडतात,
अ�ंत आकष�क प�तीने, भरपूर �माणात मांड�े�ी फळे आिण भा�ा. तु�ी जर
याचा िवचार के�ात तर तुम�ा ��ात येई�, की या व�ू दुकानाम�े अगदी द��नी
भागातच मांडून ठेव�ास तसा फारसा अथ� नाही. कारण फळे आिण भा�ा या
गो�ी आप�्या ट� ॉ�ीम�े अगदी खा�ी जाऊन खराब होतात. तािक� क ���ा �ा
गो�ी ग�्�्या�ा अगदी जवळ ठेव�्या गे�्या पािहजेत �णजे �ा �ेवटी खरेदी
के�्या जाती�. परंतु जसे िव�े�ां�ा आिण मानस�ा��ां�ा पूव�च ��ात आ�े
आहे, आपण जर आप�्या खरेदीत आरो�दायी व�ू �थम खरेदी क�न सु�वात
के�ी तर जसे पुढे पुढे जाऊ तसतसे वेफस�, चॉक�ेटस् आिण िब�ीटे, गोठव�े�े
िप�झा इ�ादीसार�ा गो�ी नंतर आढळती�, �ा सहजपणे खरेदी कर�ाची
��ता अिधक असते. �ा� भोप�ासारखी एक भाजी खरेदी के�्यानंतर मनाम�े
जागृत झा�े�्या अ�सा��क भावां�ा भरात मग िक�ोभर आई�ीमही सहजपणे
खरेदी के�े जाते. 

आप�्यापैकी अनेक जण दुकानाम�े ि�र�्यानंतर �थम उजवीकडे वळतात
(तु�ा�ा कधी जाणव�ंय, की तु�ी उजवीकडे वळता? तु�ी तसेच करता हे जवळ
जवळ न�ी आहे. हजारो तासां�ा के�े�्या िच�ीकरणाव�न तरी असे िदसून
आ�े आहे, की दरवाजातून आत ि�र�्यावर �ाहक अभािवतपणे उजवीकडेच
वळतात.) या सवयीचा प�रणाम �णून दुकानदार दुकानांम�े उज�ा बाजू�ा जा�
नफा िमळवून देणा� या व�ू मांडतो. तु�ी खरेदी�ा सु�वात के�्या के�्या िवकत
�ा� या आ�ेने िकंवा अ�धा�, �वपदाथ� यांचे उदाहरण �ा. �ावेळी ते
आ�ा�रां�ा �मवारीने मांड�े�े नसतात आिण वाटे� तसे ठेव�े�े असतात, ते�ा
आपण �ाभािवकपणे �ा गो�ीपुंढे जा� वेळ र�गाळतो, जा� गो�ी नजरेखा�ून
घा�तो. �णून तु�ा�ा म�ा�ा वेफस� �ेजारी के�ॉ�चे वेफस� �िचतच ठेव�े�े
आढळती�. �ा ऐवजी तु�ा�ा तुम�ा आवडीची व�ू �ोध�ासाठी तेथी�
मांड�ांम�े �ोध �ावा �ागे�. ते करत असताना तु�ा�ा आणखी एखादी व�ू
िवकत �ावी�ी वाट�ाची पण ��ता असते. 



या यु�ांमधी� मु� �ुटी �णजे, सव� �ाहकांना एकाच �ेणीती�, �राती�
समज�े जाते. पण या यु�ा आता जु�ा झा�्या आहेत, कारण �ा �ाहकांना एकच
मापदंड �ावतात. परंतु गे�्या दोन द�कांम�े िकरकोळ िव�ी�े�ाती� �धा�
वाढ�्यामुळे, टाग�टसार�ा साखळी दुकानां�ा ��ात आ�े, की ते आता जु�ा
यु�ांवर अव�ंबून रा� �कत नाहीत. अिधकािधक िव�ी आिण अथा�तच नफा
कमव�ासाठी �ां�ापुढे एकच पया�य होता. तो �णजे वैय��क �ाहकां�ा
सवयी, �ां�ा आवडीिनवडी, समजून घेऊन �ां�ा वैय��क पसंतीनंा, िनवडीनंा
आवाहन करती�, अ�ा नवनवीन योजना तयार करणे. 

काही �माणात, हे ��ात ये�ामागचे मु� कारण �णजे ��ेक खरेदी�ा
िनण�यामागे सवयीचंा िकती मोठा �भाव आहे याब�� जािणवेत झा�े�ी वाढ. अनेक
�योगांनंतर िव�ी करणा� यांची खा�ी पट�ी, की जर �ांनी िवि�� �ाहकां�ा सवयी
समजून घेत�्या, तर ते �ांना काहीही खरेदी कर�ास भाग पाडू �कतात. एका
�योगाम�े िकराणामा�ा�ा दुकानाम�े िफरणा� या �ाहकांचे संभाषण �िनमुि�त
के�े गे�े. माणसे खरेदीचे िनण�य कसे घेतात, हे सं�ोधकांना समजून �ायचे होते.
खास क�न �ांचे �� होते खरेदी करणा� या सामानाची यादी क�न
आणणा� यांवर. कारण काय खरेदी करायचे आहे, याचा िनण�य �ांनी आधीच घेत�ा
होता. 

�ांना असे आढळून आ�े, की �ांनी जरी येताना यादी आण�े�ी होती, तरी 50
ट��ांपे�ा जा� खरेदीचे िनण�य हे �ाहकांनी दुकानाम�े मांडणीवर ठेव�े�ी
एखादी व�ू बिघत�्यानंतर के�े. कारण �ाहकांनी िकतीही ठरव�े होते तरी �ां�ा
�ेखी, यादीपे�ा, �ां�ा सवयी जा� �भावी ठर�्या हो�ा. दुकानांमधून िविवध
व�ू बघत िफरत असताना एक �ाहक �णा�ा, ‘‘हे घेऊन बघूया. येथे वेफस�
िदसताहेत परंतु यावेळी मी ते घेणार नाही, एक िमनीट थांब, अरे! �े जे बटाटा
वेफस�वर सव�त आहे!’’ आिण �ाने एक बॅग उच��ी. काही �ाहक मिहनो�िहने
एकच व�ू खरेदी करतात, जरी ती �ांना फार�ी आवडत नस�ी तरी. (‘‘म�ा
अगदी फो�्गस�च पािहजे असे नाही, परंतु तरीही मी ते खरेदी करते. दुसरा काय
पया�य आहे?’’ इतर अनेक कंप�ां�ा डझनावारी कॉफीचे �कार मांड�े�्या
मांडणीपुढे उभी अस�े�ी एक मिह�ा �णा�ी.) �ाहकांनी िकतीही कमी खरेदी
करायचे ठरव�े तरी �ेवटी ते नेहमी िततकीच खरेदी करतात असेही आढळून आ�े
आहे. 



‘‘�ाहक कधी कधी सवयीचें गु�ाम अस�्यासारखे वागतात. आ�ा�ा गरजेकडे
�� न देता आपोआप पूव��माणेच वागतात.’’ दि�ण कॅि�फोिन�या िव�ापीठाती�
दोन मानस�ा��ांनी सन 2009 म�े असे नमूद क�न ठेव�े आहे. 

या सग�ा अ�ासामधी� एक आ�चय�कारक गो� ही होती, की जरी ��ेकजण
�ा�ा खरेदीसाठी सवयीवंर अव�ंबून होता, तरी ��ेका�ा सवयी वेगवेग�ा
हो�ा. �ा माणसा�ा बटाटा वेफस� आवडायचे, तो दरवेळी तेच खरेदी करायचा.
परंतु फो�्गर कॉफी घेणारी �ी बटाटा वेफस��ा मांडणीकडे वळायचीही नाही.
असे काही जण होते, की जे�ा ते खरेदीसाठी यायचे, ते�ा दूध खरेदी करायचे - जरी
घराम�े अस�े तरी. ि�वाय अ�ी काही माणसं होती, जी वजन कमी करत आहोत
असं �णायची, पण नेहमी गोड पदाथा�चीच खरेदी करायची. परंतु दूध खरेदी
करणारे आिण गोड पदाथ� खरेदी करणारे �ाहक सव�साधारणपणे �ाच गो�ी घेत
होते. 

सवयी या ���सापे� हो�ा. टाग�ट�ा याच वैय��क सवयीचंा, वेडेपणाचा
फायदा �ायचा होता. परंतु �ावेळी �ाखो �ाहक तुम�ा दुकानाम�े येत जात
असतात, ते�ा सग�ां�ा आवडी-िनवडीचा आिण खरेदी कर�ा�ा प�तीचंा
मागोवा कसा घेता येई�? 

तु�ी मािहती, आकडेवारी गोळा करता, खूप मो�ा �माणावर, अगदी क�्पना
करता येणार नाही इत�ा मो�ा �माणावर. 

अ�ीच एका द�कापूव� टाग�टने �चंड मो�ा �माणावर मािहती, आकडेवारी
गोळा कराय�ा सु�वात के�ी. �ा�ाव�न ��ेक �ाहका�ा, �ां�ा प�रभाषेत
‘�ाहक ओळख �मांक’ दे�ास सु�वात के�ी आिण �ाव�न ��ेक �ाहका�ा
खरेदीवर �� ठेव�ास सु�वात के�ी. एखा�ा �ाहकाने टाग�ट�ा क्ेरिडट काडा�चा
वापर के�ा, ग�्�्यावर म�बरि�प काड� दाखव�े, �ा�ा घरी पाठव�ात आ�े�्या
कुप�चा वापर के�ा, �ां�ा सव��णाचा फॉम� भ�न िद�ा, परता�ाचा फायदा
घेत�ा, �ां�ा मदतफोन �मांकावर फोन के�ा, टाग�टने पाठव�े�ा ई-मे�
बिघत�ा, �ांची वेबसाईट बिघत�ी, काही ऑन�ाईन खरेदी के�ी की या सग�ा
गो�ीचंी �ां�ा संगणकाम�े नोदं के�ी जायची. �ाने के�े�ी ��ेक खरेदी ही
�ा�ा �ाहक ओळख �मांका�ी जोड�ी जायची. 



�ाच�माणे �ा�ा �ाहक ओळख �मांका�ी �ा�ा ब��ची टाग�टने िवकत
घेत�े�ी इतर मािहती पण, उदा. �ाहकाचे वय, तो िववािहत आहे का, अस�्यास
मु�ं आहेत का, �हरा�ा कोण�ा भागाम�े �ाचे वा�� आहे, �ांना
दुकानापय�त ये�ासाठी �ागणारा वेळ, �ांचे अंदाजे उ�� काय असावे, ते
�हराम�े नवीनच आ�े आहेत का, कोण�ा वेबसाईट ते बघतात, कोणती आिण
िकती क्ेरिडट काड� �ां�ाकडे आहेत. �ांचा घरचा तसेच मोबाई� फोन नंबर
वगैरे, पण जोड�ी जाते. �ाि�वाय टाग�ट �ाहकांची वांि�कता, �ा�ा
नोकरीसंबंधीचा इितहास, तो कोणती मािसके, पु�के वाचतो, �ाचे कधी िदवाळे
िनघा�े होते का, कोण�ा वष� �ाने �ाचे घर घेत�े, िवक�े, �ा�ा �ा�ेय/
महािव�ा�यीन ि��णासंबंधी आिण काही ठरावीकच टॉय�ेट पेपस�, खा�पदाथ�,
कॉफी िकंवा फळांचा रस वगैरेची �ांना आवड आहे का, वगैरे मािहती टाग�ट िवकत
घेते. 

इ�ीनी �ाफ सार�ा कंप�ा आहेत �ा मािहती/आकडेवारी िवक�ाचाच
�वसाय करतात. �ा कंप�ा �ाहकांचे ऑन�ाईन संभाषण इंटरनेट फोरम िकंवा
मेसेज बोड� वर ऐकतात आिण ते कोण�ा उ�ादनाब�� चांग�े बो�ताहेत याचा
मागोवा घेतात. रॅ�ीफ सारखी कंपनी �ाहकांचा राजकीय क�, �ां�ा वाचन
सवयी, �ांनी काही देणगी / मदत के�्याब��ची मािहती, �ां�ाकडे िकती कास�
आहेत, �ांचा धािम�क क� काय आहे, �ांचे �वहार इ�ादी ब��ची मािहती
िवकते. इतर काही कंप�ा �ाहक जे ऑन�ाईन फोटो पाठवतात, �ांचे िव��ेषण
करतात आिण �ांचे हाडकुळा/��, बुटका/उंच डो�ावर केस अस�े�ा / ट��
पड�े�ा असे वग�करण करतात. प�रणामी ते कोणते उ�ादन खरेदी कर�ाची
��ता आहे याचा अंदाज घेतात. (टाग�टने यापैकी कोण�ा कंपनी�ी �ांचा
�वहार आहे आिण ते कोण�ा �कारची मािहती गोळा करतात याब�� काही
सांग�ास नकार िद�ा.) 

‘‘एके काळी कंपनी�ा जेवढे कळावे असे �ाहकांना वाटत असे, तेवढेच �ांना
समजायचे,’’ कंप�ा/�ावसाियक, मािहती/आकडेवारी आिण �ाचे िव��ेषण याचा
क�ा �कारे उपयोग करतात, यासंबंधीचा आघाडीचा सं�ोधक अस�े�ा टॉम
डे�ेनपोट� �णा�ा. ‘‘ते जग आता खूप मागे पड�े आहे. आज बाजाराम�े िकती
मािहती आहे हे जर तु�ा�ा समज�े, तर तु�ा�ा ध�ा बसे�. सव�च कंप�ा



मािहती िवकत घेतात, कारण �ध�म�े िटकून राह�ाचा तोच एक माग� उप��
आहे.’’ 

तु�ी जर तुम�ा टाग�ट �ेिडट काडा�चा उपयोग क�न साधारणतः सं�ाकाळी
6.30�ा सुमारास �ु�वार/�िनवारी आठव�ातून एकदा पे��क�्सचा एक डबा
खरेदी के�ा, दर जु�ै आिण ऑ�ोबर म�े मो�ा आकारा�ा कचरा गोळा
कर�ा�ा िप��ा खरेदी के�्यात, तर याव�न टाग�टचे सं�ािव� आिण संगणक
�णा�ी असा िन�ष� काढे�, की तुम�ा घरी मु�ं आहेत. तु�ी कामाव�न घरी
जाताना खरेदीसाठी थांबता, तुम�ा घराभोवती िहरवळ आहे. झाडी आहे. �ामुळे
उ�ा�ात गवत काढावे �ागते आिण पानझडी�ा काळात पाने गोळा करावी
�ागतात. �ाव�न ते तुमची इतर खरेदीची प�त बघती� ते�ा �ां�ा ��ात
येई�, की तु�ी कधीतरी अ�धा� खरेदी करता परंतु दूध कधीच घेत नाही.
�णजेच ते तु�ी दुसरीकडून कुठून तरी घेत असणार. �णून मग टाग�ट तु�ा�ा
2% सूट देणारी दुधाची, चॉक�ेट िब��टांची, �ा�ेय व�ंू�ा खरेदीची,
बागकामा�ा व�ंूची आिण कदािचत िदवसभर�ा कामानंतर तु�ा�ा �ावी�ी
वाटे� �णून िबयरची कुपनही पाठवे�. तु�ी सवयीने कोण�ा गो�ी खरेदी करता
याचा कंपनी अंदाज घेई� आिण �ा तु�ी टाग�टमधून �ा�ात �णून कंपनी तसा
�य� करे�. ��ेक �ाहका�ा पाठव�ात येणा� या जािहरात प�कांना आिण
कुप�ना वैय��क ��प दे�ा�ा यु�ीचा पण कंप�ा अव�ंब करतात. मा�
तु�ा�ा तुम�ा �ेजा� यांपे�ा, वेग�ा गो�ीचंी कुप� िमळा�ी आहेत याची तु�ा�ा
क�्पनाही नसते. 

‘‘�ाहक ओळख काडा�बरोबरच तुमचे नाव, प�ा आम�ाकडे असतो.
तुम�ाकडे टाग�ट ��सा, डेिबटकाड� आहे हेही आ�ा�ा माहीत असते आिण ही
मािहती आ�ी तुम�ा खरेदी�ी जोडतो.’’ सं�ािव�ां�ा, सन 2010म�े भरव�ात
आ�े�्या एका संमे�नाम�े पॉ�ने सांिगत�े. दुकानातून होणा� या प�ास ट�े
िव�ीची मािहती वैय��क �ाहकां�ी जोड�ी जाते. ऑन�ाईन िव�ीची जवळजवळ
�ंभर ट�े आिण पंचवीस ट�े ऑन�ाईन बघणा� यां�ी जोड�ी जाते. 

�ा संमे�नाम�े पॉ�ने, टाग�ट गोळा करत अस�े�्या मािहती/आकडेवारीची
एक नमुना �ाउ�ड दाखव�ी. �ावेळी ती पड�ावर िदस�ी, ते�ा कोणा �े�का�ा
तोडंातून अभािवतपणे ि��ी वाजव�ी गे�ी.



या सव� मािहतीची, आकडेवारीची एक सम�ा अ�ी आहे, की सं�ािव�ांनी �ा
मािहतीचे िव��ेषण क�न �ातून अथ� काढ�ा तरच �ा आकडेवारी�ा मह�
आहे. एखा�ा नव�ा�ा ��ीने मोसंबी रस खरेदी करणारे दो�ी �ाहक सारखेच
असती�. परंतु �ापैकी एक जण ित�ा मु�ांसाठी रस खरेदी करणारी चौतीस
वषा�ची �ी आहे (�णून ित�ा एखा�ा िसनेमा�ा िड�ीडीचे कुपन िद�े�े
आवडे�.) तर दुसरा अ�ावीस वषा�चा त�ण जो ��चारी आहे, �ा�ा �ायाम
के�्यानंतर तो रस िप�ासाठी पािहजे (आिण �णून तो �ायामा�ा कप�ांवरी�
सूट देणा� या कुप�ना �ितसाद दे�ाची ��ता आहे), असा �ातून अथ�
काढ�ासाठी िव�ेष सं�ािव�च पािहजे. पॉ� आिण �ा�ा टाग�टमधी� �ाहक
मािहती आिण िव��ेषण िवभागाती� प�ास सहका� यां�ा �ाहकां�ा उप��
मािहतीमधून, �ां�ा �प�े�्या सवयी �ोधून काढणे, हेच काम होते. 

‘‘आ�ी �ा�ा �ाहकांची िच�कृती �णतो,’’ पॉ�ने म�ा सांिगत�े.
‘‘एखा�ाब�� िजतकी जा� मािहती म�ा िमळते, िततके माझे �ां�ा खरेदी



बाबतचे अंदाज अचूक होतात. ��ेक वेळीच तुम�ाबाबत मी बरोबर अंदाज ��
करीन असे नाही. परंतु अिधकां�, ते चुक�ापे�ा बरोबरच असती�.’’ 

पॉ� टाग�ट कंपनीत सन 2002म�े जे�ा �जू झा�ा, ते�ा कंपनी�ा मािहती
िव��ेषण िवभागाने मु�ेबाळे अस�े�ी घरे ओळख�ासाठी एक संगणक �णा�ी
िवकिसत के�ी होती. नो��बर मिहना आ�ा, की �ां�ा आउ�विड�ांना सायक�ी
आिण �ूटस�, �ा व�ू ि�समस ट� ी जवळ छान िदसती�, यांची मािहतीप�के
पाठव�ी जायची. �ाच�माणे स��बरम�े �ा�ेय व�ंू�ा खरेदीसाठी कुप�
पाठव�ी जायची. जूनम�े तरण त�ावाती� खेळ�ां�ा जािहराती पाठव�्या
जाय�ा. एि�� मिह�ाम�े िबकीनी घेणा� या �ाहकांना संगणक �ोधून काढायचा
आिण �ांना जु�ै मिह�ात सन �ीनची कुप� पाठव�ी जायची. िडस�बरम�े
वजन कमी कर�ाची पु�के आिण कधी टाग�ट, �ाहकांनी �ा व�ू आधी खरेदी
के�े�्या असाय�ा, �ाच पु�ा �ां�ाकडून खरेदी के�्या जाती� अ�ी खा�ी
असायची, अ�ा सव� व�ंूची कुप� अस�े�ी पु��का �ांना पाठवायचे. 

�ाहकां�ा सवयीचंा अंदाज बांध�ाचा �य� करणारी टाग�ट ही एकमेव कंपनी
नाही, तर जवळ जवळ सव� �मुख िकरकोळ िव�े�ा कंप�ांकडे, ॲमेझॉन.कॉम,
बे� बाय, �ोगर सुपर माक� ट्स, 1-800 �ॉवस�, ऑि�� गाड�न, ॲनहॉसर -बु�,
दी युएस-पो�� स���स, िफडॅि�टी उन�े�म�ट, हॅव�ेट-पॅकाड�, बँक ऑफ
अमे�रका, कॅिपट� वन आिण उतर �ेकडो कंप�ांम�े �ाहकां�ा पसंतीचा अंदाज
घे�ाचे एकमेव उि�� अस�े�े आिण िव��ेषणा�क अंदाज �� करणारे िवभाग
आहेत. ‘‘परंतु टाग�टची कामिगरी आ�ापय�त सग�ात उ�म रािह�ी आहे.’’
�ीिड��व ॲनॅि�िसस वड� या सं�थे�ा ए�रक िसग� याने म�ा सांिगत�े. ‘‘केवळ
मािहती आिण आकडेवारी�ा काहीही मह� नाही. तर �ा मािहती�ा िव��ेषणातून
यो� ��न आिण अथ� �ोध�ात टाग�ट ��ार आहे.’’ 

अ�धा� िवकत घेणा� या एखा�ा�ा कदािचत दुधाची सु�ा गरज असे�, हे
ओळख�ासाठी जा� ��ारीची गरज नाही. परंतु या�नही वेगळे कठीण ��न
आिण जा� फाय�ाचे - उ�रांची वाट बघत होते. �णूनच पॉ� कामावर �जू
झा�्यानंतर काहीच आठव�ांनी �ा�ा सहका� यांनी �ा�ा िवचार�े, ‘एखा�ा
�ी�ा जर इतर कोणा�ाही कळू �ायचे नस�े तरी, ती गभ�वती आहे का हे
ओळखणे �� आहे का?’



---

सन 1984 म�े, युसीए�ए िव�ापीठाती� ॲ�न अँडरसन या अ�ागत
�ा�ापकाने, काही �ोक खरेदी�ा प�तीम�े, िन��माम�े अचानक बद� का
करतात? या अगदी �ाथिमक ��नाचे उ�र दे�ाचा �य� करणारा एक �ोधिनबंध
�िस� के�ा. 

�ा आधी एक वष�भर अँडरसन�ा गटाने, �ॉस ए�ज�ीस भागाती� �ाहकांना
फोन क�न, अ�ीकडे �ांनी खरेदीसाठी मार�े�्या फे� यासंबंधी तप�ी�वार
मािहती िवचा�न, फोनव�न सव��ण के�े होते. एखा�ा �ाहकाने �ां�ा फोन�ा
�ितसाद िद�्यानंतर, सं�ोधक �ा�ावर, �ांनी कोणती टुथपे� आिण साबण
खरेदी के�ा, आता �ांचा िवचार बद��ा आहे का? इ�ादी ��नांचा भिडमार
करायचे. अ�ा �कारे �ांनी एकूण 300 जणां�ा मु�ाखती घेत�्या. ते�ा इतर
सं�ोधकां�माणेच �ांनाही आढळून आ�े, की ब�तेक जण एकाच �ँडचे अ�पदाथ�,
हवा �ु�, सुवािसक कर�ा�ा व�ू आठव�ांमागून आठवडे घेत होते, याचाच
अथ� एकूण �ां�ावर सवयीचंाच पगडा होता तर! 

फ� �ांनी जे�ा तसे करणे थांबव�े इतकेच. उदाहरणाथ�, अँडरसनने सव��ण
के�े�्यापैकी फ� 10.5 ट�े �ोकांनी, आधी�ा सहा मिह�ांपासून ते वापरत
अस�े�ी टुथपे� बद��ी होती. 15 ट��ां�न जा� जणांनी नवीन �कारची कपडे
धु�ाची पावडर वापर�ास सु�वात के�ी होती. 

अँडरसन�ा जाणून �ायचे होते, की �ा �ोकांनी �ां�ा नेहमी�ा वापरा�ा
व�ू का बद��्या हो�ा? पण �ाने जो �ातून िन�ष� काढ�ा, तो आता आधुिनक
िव�ीतं�ाचा पाया ठर�ा आहे. �ोकां�ा खरेदी�ा सवयीमं�े, �ावेळी �ां�ा
आयु�ाम�े काही मोठा, मह�ाचा बद� घडतो, ते�ा बद� हो�ाची जा�
��ता असते. जे�ा एखा�ाचे �� होते. उदा. ते�ा ते नवीन �ॅ�ची कॉफी खरेदी
कर�ास सु�वात कर�ाची ��ता जा� असते. जे�ा ते नवीन घरात राहाय�ा
जातात, ते�ा ते नवीन �ॅ�चे अ�धा� खरेदी कर�ाची ��ता अिधक असते.
जे�ा ते िवभ� होतात ते�ा ते नवीन �ॅ�ची िबयर िप�ास सु�वात कर�ाची
��ता अिधक असते. आयु�ाम�े काहीतरी मोठा बद� घडून गे�ाय हे �ाहकांना
अनेकदा ��ात येत नाही. ते �ावर फारसा िवचार करत नाहीत, की �ां�ा



खरेदी�ा प�तीम�े बद� घड�ा आहे. परंतु दुकानदारां�ा ��ात ती गो� येते
आिण �ावर ते बराच िवचार करतात. 

‘घर बद�णे, �� करणे, िवभ� होणे, नोकरी जाणे िकंवा बद�णे, कोणीतरी
घराम�े येणे िकंवा घरातून जाणे या आयु�ा�ा क�ाटणी देणा� या गो�ी आहेत. �ा
�ाहकांना, िव�े�ांना ह��ेप क� दे�ाइतपत जा� संवेदन�ी� बनवतात.’
अँडरसन �णतो.

ब�तेक जणां�ा ��ीने आयु�ाती� सवा�त मोठी घटना कोणती असते? कोण�ा
गो�ीमुळे सवा�त मोठा बद� घडून येतो आिण िव�े�ांना ह��ेप करता ये�ा�ा
��ीने �ा�ा जा� संवेदन�ी� बनवतो? अप�ाचा ज� होणे. घराम�े नवीन मू�
ये�ाइतकी, �ाहका�ा आयु�ाम�े, उ�थापा�थ घडवून आणणारी घटना दुसरी
कोणतीही नसे�. �ामुळे न�ाने आईवडी� झा�े�्यां�ा सवयी अ�ा वेळी जा�
�वचीक झा�े�्या असतात.  

�ामुळे कंप�ां�ा ��ीने गभ�वती �ी �णजे सो�ाची खाण असते. नवीन
आईवडी� खूप व�ंूची खरेदी करतात - डायपस�, �ंगोट, पाळणे, �हान मु�ांचे
कपडे, दुपटी, बाट�्या - �ा टाग�टसार�ा दुकानांमधून चांग�्या न�ाने
िवक�्या जातात. सन 2010म�े कर�ात आ�े�्या एका सव��णातून असे
आढळून आ�े आहे, की सव�साधारणपणे नवीन आईवडी�, मु�ा�ा पिह�्या
वाढिदवसापय�त 6800/- डॉ�स� इतका खच� करतात. 

मा� ते खरेदी�ा िहमनगाचे फ� टोकच असते. न�ाने आईवडी�
झा�े�्यां�ा सवयी बद��ाचा फायदा घेऊन दुकानदार इतका नफा कमवू
�कतात, की �ा तु�नेत वरी� खच� �णजे काहीच नाही. जर दम�े�्या आयांनी
आिण रा� रा� जागरण झा�े�्या विड�ांनी �हान मु�ांसाठी अस�े�े खा�पदाथ�
आिण डायपस�, टाग�टसार�ा दुकानांमधून खरेदी कर�ास सु�वात के�ी, तर
आपोआपच ते �ां�ा इतर खरेदी�ा - िकराणामा�ाचे सामान, साबण/वॉि�ंग
पावडरसार�ा व�ू, टॉवे�्स, अंतव��े आिण असं� अमया�द व�ू - आपोआप
टाग�टमधूनच घेतात. कारण ते �ां�ा ��ीने सोपे असते. दम�े�्या-थक�े�्या
नवीन आईविड�ां�ा ��ीने ती अ�ंत सोयीची गो� असते. 



‘‘एकदा आ�ी �ांना आम�ाकडून डायपस� खरेदी कराय�ा �ाव�े की
आपोआपच इतर सव� गो�ीपण ते आम�ाकडूनच घे�ास सु�वात करतात.’’
पॉ�ने म�ा सांिगत�े, ‘‘तु�ी जर दुकानाम�े �हान मु�ांसाठी अस�े�्या बाट�्या
घाईघाईने �ोधत असा� आिण तेव�ात तु�ा�ा मांडणीवर मोसंबी रसाची बाट�ी
आढळ�ी, तर तु�ी न कळतपणे संपूण� खोकेच उच�णार, आिण हो, ती एक नवीन
िड�ीडी पण �ायची आहे हे पण तु�ा�ा आठवे� आिण �ानंतर �वकरच तु�ी
आम�ाकडून अ�धा�, कागदी टॉवे�्स वगैरे सव�च व�ू घे�ास सु�वात करा�
आिण वारंवार येत राहणार.’’

न�ाने आईवडी� झा�े�ी जोडपी इतकी मह�ाची असतात, �ांना �ोधून
काढ�ासाठी दुकानदार काहीही करती�. अगदी हॉ��ट��ा बाळ-बाळंतीण
िवभागाम�े पण जाती�, जरी �ां�ा उ�ादनांचा िकंवा िव�ी�ा व�ंूचा �ा �हान
मु�ां�ी काहीही संबंध नस�ा तरी. �ुयॉक� मधी� एका हॉ��ट�म�े ��ेक न�ा
आई�ा, केसांचे जे�, तोडं धु�ाचा साबण, चॉक�ेट, �ा�ू, मऊ सुती टी �ट�स्
एव�ा व�ू अस�े�ी एक िप�वी भेट िद�ी जाते. �ा िप�वीम�े ऑन�ाईन फोटो
सेवा, हात धु�ाचे साबण आिण �थािनक �ायाम�ाळेची सूट देणारी कुप� पण
ठेव�े�ी असतात. आतम�े मु�ां�ा डायपस�चे आिण मु�ांसाठी अस�े�्या ते�ांचे
नमुनेपण ठेव�े�े असतात. परंतु ते इत�ा सामानाम�े हरवून जातात.
अमे�रकेती� 580 हॉ��ट�्सम�े, न�ाने आया झा�े�्यांना, वॉ�्टिड�े
कंपनीकडून सु�ा काही भेटी िमळतात. �ांनी खास �ा कामासाठी सन 2010 म�े
नवीन िवभाग सु� के�ा आहे. �ॉ�र ॲ� गॅ��, िफ�र-�ाईस आिण इतर
कंप�ांकडे पण अ�ा �कार�ा भेटव�ू दे�ा�ा योजना आहेत. िड�े�ा
अंदाजा�माणे नॉथ� अमे�रकेचे हे �हान मु�ांसाठी अस�े�्या उ�ादनांचे माक� ट
3630 कोटी डॉ�स� इतके मोठे आहे. 

मा� टाग�ट सार�ा कंप�ांसाठी नवीन आयांना थेट बाळंतीण िवभागाम�ेच
गाठ�ास एका �कारे खूप उ�ीर झा�ा आहे असे वाटते. कारण हा �ाहक वग�
इतरांनी आधीच काबीज के�ा आहे. टाग�ट�ा िड�े, �ॉ�र ॲ� गॅ��
इ�ादीबरोबर �धा� करायची न�ती, �ांना हरवायचे होते. टाग�टचे �ेय होते,
अप�ा�ा ज�ाआधीच आईविड�ांना �� करायचे. �णून ॲ�� यू पॉ�चे
सहकारी, �ा�ा गभ�धारणा अंदाजसू� तयार कर�ाची िवनंती कर�ासाठी �ा�ा
टेब�जवळ जम�े होते. �ांना जर न�ाने आया होणा� या ��यां�ा, दुस� या तीन



मिह�ां�ा का�ावधीचा �वकरात �वकर अंदाज करता आ�ा तर इतर
कोणाहीपे�ा ते �ांना आधी जा�ात ओढू �कणार होते. 

आता ��न एवढाच होता, की न�ी गभ�वती कोण आहेत हे ओळखून काढणे
वाटते तेवढे सोपे न�ते. टाग�टकडे बेबी �ॉवर समारंभां�ा वेग�ा नोदंी ठेव�ात
आ�्या हो�ा. �ाची काही गभ�वती मिह�ा �ोधून काढ�ासाठी मदत झा�ी होती.
�ा ि�वाय �वकरच आई होणा� या �ा मिह�ांनी, अ�ंत मह�ाची मािहती -
अपेि�त तारीख - आपण�न िद�ी, �ांना बाळंतपणपूव� ��टॅिमन�ा गो�ा आिण
डायपस�ची कुप� वगैरे कधी पाठवायची, हे ठरव�ास कंपनी�ा मदत झा�ी. परंतु
फार थो�ा गभ�वती मिह�ांनी टाग�ट�ा �ा रिज�रम�े मािहती नोदंव�ी. 

�ाि�वाय आणखीन काही मिह�ा �ाहक हो�ा �ां�ा, �हान मु�ां�ा
कप�ां�ा, डायपस��ा आिण फिन�चर�ा खरेदीव�न, टाग�टने �ा गभ�वती
असा�ात असा अंदाज बांध�ा. परंतु अंदाज बांधणे आिण न�ी माहीत असणे या
दोन वेग�ा गो�ी आहेत. एखादी डायपस� िवकत घेणारी मिह�ा �तः गभ�वती
आहे, की ती ित�ा गभ�वती मैि�णीसाठी ते घेत आहे, हे कसे ओळखणार?
�ाि�वाय वेळे�ा पण िततकेच मह� आहे. एखादे कुपन जे �ा तारखेआधी एक
मिहना मह�ाचे असते, ते मु�ाचा ज� झा�्यानंतर काही आठव�ांनी,
कच� याम�े फेक�े जा�ाचीच ��ता अिधक आहे. 

टाग�ट�ा बेबी �ॉवर रिज�रम�े उप�� अस�े�ी सव� मािहती िपंजून काढत
पॉ�ने �ा ��नाचा �ोध घे�ास सु�वात के�ी. �ामुळे एखा�ा गभ�वती मिह�े�ा
खरेदी�ा सवयी, ित�ा बाळंतपणाची संभा� तारीख ज�ी जवळ येऊ �ागते त�ा,
क�ा बद�तात हे �ा�ा समजून आ�े. �ा रिज�रमधी� मािहती �णजे
�ा�ासाठी, �ा�ा मनाती� िवचारांवर, संक�्पनांवर �योग क�न बघ�ाची
जणू एक �योग�ाळाच होती. ��ेक गभ�वती मिह�ेने ितचे नाव, ित�ा नव� याचे
नाव आिण संभा� तारीख सांिगत�ी. टाग�ट�ा मािहती आकडेवारी िवभागाने ती
मािहती �ा कुटंुबा�ा �ाहक �मांका�ी जोड�ी. �ामुळे �ा मिह�ेने के�े�ी
कोणतीही ऑन�ाईन खरेदी पॉ��ा ित�ा बाळंतपणा�ा संभा� तारखे�ी जोडणे
�� झा�े. अ�ा खरेदीचंी मािहती �ाने तीन तीन मिह�ां�ा काळाम�े िवभाग�ी.
थो�ाच काळाम�े �ा�ा एक आकृितबंध तयार होताना िदसून आ�ा. 



�ा�ा ��ात आ�े, की गभ�वती मिह�ा �ांची खरेदी एका अपेि�त �कारेच
करत हो�ा. उदा. वेगवेग�ा �कारची ते�े. अनेक जण िनरिनराळी ते�े िवकत
घेतात, परंतु टाग�टने के�े�्या िव��ेषणातून असे िदसून आ�े, की बेबी रिज�रम�े
नोदं अस�े�्या मिह�ा, दुस� या ितमाही�ा काळाम�े, िबनवासां�ा ते�ांची खूपच
मो�ा �माणावर खरेदी करत असत. दुस� या एका िव��ेषणात ��ात आ�े, की
पिह�्या वीस आठव�ां�ा काळाम�े अनेक गभ�वती मिह�ांनी कॅ�्ि�यम,
मॅ�ेि�अम आिण िझंक ��टािम��ा गो�ांची मो�ा �माणावर खरेदी के�ी
होती. अनेक �ाहक दर मिह�ा�ा साबण आिण कापसांची पुडकी िवकत घेतात
परंतु जे�ा कोणीतरी अचानक ते�े आिण मॅ�ेि�यम-िझंक’��टािम� गो�ांनंतर
काही मिह�ांनी मो�ा �माणावर िबनवासाचे साबण आिण कापसाची पुडकी,
तसेच �व साबण आिण हात पुस�ाची फडकी िवकत घेतात, ते�ा बाळंतपणाची
तारीख जवळ येत अस�्याचे ते िनद��क असते. 

उप�� आकडेवारी/मािहती�ा आधारे पॉ��ा संगणक �णा�ीची संथ �गती
होत होती, �ामुळे साधारणतः 25 उ�ादनांकडे �ांचे िव�ेष �� वेध�े गे�े. मग
�ांचे एकि�त िव��ेषण के�्यानंतर �ा�ा काही �माणात तरी गभ�वती मिह�े�ा
गभा��यात डोकावणे �� झा�े. सग�ात मह�ाचे �णजे गभ�वती मिह�ा
कोण�ा ितमाही�ा ट��ात आहे याचा अंदाज करणे �ा�ा �� होऊ �ाग�े.
अथा�तच संभा� तारीख आिण ती मिह�ा ित�ा पुढी� खरेदी�ा तयारीत असताना,
ित�ा नेमकी कुप� पाठवणे टाग�ट�ा �� होऊ �ाग�े. पॉ�ची संगणक �णा�ी
अंितमतः तयार झा�्यानंतर कोण�ाही िनयिमत खरेदीसाठी येणा� या �ाहक
मिह�े�ा �ा तारखेचा अंदाज वत�वणे �� होऊ �ाग�े. 

जेनी वॉड� या ॲट�ांटा येथी� 23 वषा��ा एका मिह�ेने कोकोबटर ते�, डायपर
ठेवता येती� एवढी मोठी पस�, िझंक मॅ�ेि�यम�ा गो�ा आिण भडक िन�ा
रंगाची कापडे िवकत घेत�ी. याचाच अथ� ती गभ�वती अस�ाची आिण ितची ती
तारीख ऑग�म�े कधीतरी अस�ाची ��ता 87 ट�ेे आहे. �ुक�ीनमधी�
प�ीस वषा��ा ि�झ अ�्टर नावा�ा मिह�ेने हात पुस�ाची पाच पॅकेटस्, ित�ा
संवेदन�ी� कातडीवर प�रणाम होणार नाही अ�ी कपडे धु�ाची पावडर, ढगळ
जी�, ��टािम��ा गो�ा आिण अनेक �कारची ओ�सरपणा िटकवणारी ��े
िवकत घेत�ी. �णून ती गभ�वती अस�ाची ��ता 96 ट�े आहे, तसंच ती
कदािचत मे मिह�ा�ा सु�वाती�ाच बाळा�ा ज� दे�ाची ��ता आहे.



सॅन�ा���ोमधी� एकोणचाळीस वषा��ा मिह�ेने कॅट�ीन पाईकने 250 डॉ�स�
इत�ा िकमतीची बाबागाडी िवकत घेत�ी, परंतु इतर काहीही नाही. ितने ती
बाबागाडी कदािचत मैि�णी�ा होणा� या बाळासाठी घेत�ी असावी. कारण ित�ा
इतर मािहतीव�न िदसत होते, की दोन वषा�पूव� ितचा घट�ोट झा�ा होता. 

पॉ�ने ही संगणक �णा�ी टाग�ट�ा ��ेक �ाहकासाठी वाप�न पािह�ी. असे
के�्यानंतर �ा�ा हाती �ाखो संभा� गभ�वती मिह�ांची यादीच आ�ी, �ां�ावर
आता टाग�ट�ा, डायपस�, ते�े, पाळणे, दुपटी, गभ�वतीनंी वापर�ाचे कपडे इ�ादी
गो�ी�ंा जािहरातीचंा, कुप�चा भिडमार करणे �� होणार होते. कारण खास
क�न �ा बाळामुळे �ां�ा सवयी खूप अं�ी �वचीक होतात हे िदसून आ�े होते.
�ाती� काही ट�े मिह�ांनी आिण नव� यांनी जरी टाग�टमधून व�ंूची खरेदी के�ी
असती, तरी कंपनी�ा न�ाम�े काही कोटीनंी वाढ झा�ी असती. 

जसा जािहरातीचंा भिडमार सु� हो�ा�ा बेतात होता तसे कंपनी�ाच िव�ी
िवभागाती� एकाने ��न उप��थत के�ा. टाग�ट कंपनी�ा �ां�ाब�� इतकी
मािहती आहे हे कळ�्यानंतर �ा मिह�ांची �िति�या काय असे�?

‘‘आपण जर �ाहका�ा, िनरिनरा�ा व�ंूची मािहती देणारी पु��का आिण
�ावर �ां�ा �थम अप�ा�ा ज�ाब�� अिभनंदन असे ि��न पाठव�ी, �ांनी
�ां�ा घराम�े कोणी गभ�वती अस�्याब�� आप�्या�ा कधीच सांिगत�े न�ते,
तर अ�ा प�र��थतीत काही जणांना ते न आवड�ाची, �ा गो�ीचा �ास हो�ाची
पण ��ता आहे.’’ पॉ�ने म�ा सांिगत�े. ‘‘वैय��क, खासगी गोपनीयते�ा
काय�ाचे आ�ी अगदी कटा�ाने पा�न करतो. परंतु जरी तु�ी काय�ाचे पा�न
करत अस�ात तरी अ�ा काही गो�ी तुम�ा हातून घड�ाची ��ता असते, �ा
�ोकांना बेचैन क� �कतात.’’

अ�ी काळजी वाट�ासारखी अनेक कारणे पण आहेत. पॉ�ने �ाची ही
गभा�व�थेचा अंदाज �� कर�ाची �णा�ी तयार के�्यानंतर एका वषा�ने
िमनीसोटा येथी� टाग�ट�ा दुकानाम�े एक माणूस रागारागाने आ�ा आिण �ाने
थेट �बंधका�ा भेट�ाची इ�ा �� के�ी. �ा�ा हाताम�े जािहरातीचें कागद
होते आिण तो भयंकर संताप�ा होता. 



‘‘मा�ा मु�ी�ा हे पो�ाने िमळा�े!’’ तो �णा�ा, ‘‘ती आता उ� मा�िमक
�ाळेत ि�कत आहे आिण तु�ी ित�ा �हान मु�ां�ा कप�ांची आिण पाळ�ांची
कुप� पाठवता? तु�ी ित�ा गभ�वती हो�ासाठी �ो�ाहन दे�ाचा �य� करत
आहात?’’ तो माणूस काय बो�त होता याची �ा �बंधका�ा काही क�्पना येत
न�ती. �ाने �ा�ा हाताती� पािकटावरी� प�ा पािह�ा. ते �ा माणसा�ा
मु�ी�ा प�ावरच पाठव�ात आ�े होते. �ात �हान मु�ां�ा कप�ां�ा
संबंिधत जािहराती, हसणा� या मु�ांची आईसोबतची िच�े वगैरे अ�ा गो�ी हो�ा. �ा
�बंधकाने पुनःपु�ा मनापासून �ाची माफी मािगत�ी आिण काही िदवसांनी पु�ा
एकदा �मायाचना कर�ासाठी फोन के�ा. मग �ा मु�ीचे वडी� काहीसे
ओ�ाळ�े. 

‘‘मी मा�ा मु�ी�ी याब�� बो��ो,’’ ते �णा�े, ‘‘�ाचे असे झा�े की मा�ा
घराम�े काही घडामोडी झा�्या हो�ा. �ासंबंधी म�ा पूण� क�्पना न�ती.’’
�ांनी खो� �वास घेत�ा. ‘‘ित�ा डॉ�रांनी ऑग�मधी� तारीख िद�ी आहे. मीच
तुमची माफी मागाय�ा पािहजे.’’ 

टाग�ट ही एकच अ�ी कंपनी नाही, िजने �ाहकां�ा मनाम�े िचंता उ�� के�ी.
इतर कंप�ांवर पण अ�ा �कार�ा मािहतीचा उपयोग कर�ाब�� कडाडून
टीका झा�ी आहे. सन 2011 म�े उदा. �ुयॉक� मधी� एका रिहवा�ाने, �ोकां�ा
इंटरनेट वापराचा उपयोग क�न, �ावर �� ठेवून, �ां�ा खरेदी�ा सवयी जाणून
घे�ासाठी उपयोग के�्या�ा आरोपाव�न मॅकडॉन�्स, सीबीएस, मॅझडा,
माई�ोसॉ� इ�ादी कंप�ांवर आिण �ांचे जािहरातीचे काम बघणा� या कंप�ांवर
खट�े दाख� के�े. टाग�ट, वॉ�माट�, िव�ो�रआज िस�ेट आिण इतर काही
िकरकोळ िव�ी करणा� या साखळी दुकानांवर, �ेिडट काड� वापरणा� या �ाहकांना
�ांचे झीप कोड िवचा�न आिण नंतर �ाव�न �ांचे घरांचे प�े �ोधून
काढ�ाब�� कॅि�फोिन�याम�े खट�े चा�ू आहेत. 

�ी�ा गभ�वती अस�ाब�� अंदाज बांध�ासाठी मािहतीचा उपयोग करणे हे
चांग�े जनसंपक�  जोपास�ा�ा ��ीने अनथ�कारी होते याची पॉ� आिण �ां�ा
सहका� यांना जाणीव होती. तर मग संभा� आयां�ा हाताम�े, �ां�ावर पाळत
ठेव�्याचा सं�य येऊ न देता, ते जािहरातीचें कागद क�ा �कारे पोहोचवणार होते?



तु�ी कोणा�ा सवयीचंा फायदा, �ां�ा दैनंिदन जीवनावर �� ठेवून आहात हे
�ांना कळू न देता कसा काय घेऊ �का�?2

2

सन 2003�ा उ�ा�ाम�े अ�र�ा रेकॉड्��ा ��� बाट�� या जािहरात / �चार
अिधका� याने सव� रेिडओ �े�नवरी� डीजेना फोन क�न एका गा�ाब��, जे
सवा�ना खूप आवडे� अ�ी �ा�ा खा�ी होती, सांग�ास सु�वात के�ी. ते गाणं होते
आउटका� या िहपहॉप �ुपचे ‘हे या!’

‘हे या!’ या गा�ाम�े फंक, रॉक आिण िहपहॉप या संगीत �कारांचा अंतभा�व
होता. ि�वाय िबग बँ� या अ�ंत �िस� बँ�चे संगीत होते. रेिडओवर या
गा�ाइतके चांग�े दुसरे काहीच न�ते. ‘‘मी अगदी �थम जे�ा हे गाणे ऐक�े,
ते�ा मा�ा हातावरचे केस उभे रािह�े.’’ बाट��ने म�ा सांिगत�े. ते खूप �िस�
होणा� यांपैकीच एक गाणे होते. अगदी आजसु�ा बारिमट्�ा आिण �ॉ��धी� गाणी
�ा�कारे िक�ेक वष� ऐक�ी जात आहेत, �ा�माणे अ�र�ा�ा काया��यातून
अिधकारी वग� एकमेकांना उ�े�ून ‘�ेक इट �ाईक अ पो�ोरॉईड िप�र’ गात
होते. हे नवीन गाणेसु�ा �ा सग�ां�ा मते खूप �िस� होणार होते. 

अथा�त हा अंदाज केवळ मना�ा वाटतो �णून कर�ात येत न�ता. �ावेळे�ा
टाग�ट आिण इतर कंप�ांमधून �ा�माणे मािहती/आकडेवारी�ा िव��ेषणातून
अथ� काढ�ाचा �य� चा��े�ा होता, �ाच�माणे गा�ा�ा रेकॉड���ा
�वसायाम�े पण आमू�ा� प�रवत�न घडून येत होते. �ा�माणे िकरकोळ िव�ेते,
संगणक �णा�ी�ा मदतीने, �ाहकां�ा सवयीचंा अंदाज �ावत होते, �ाच�माणे
संगीत आिण रेिडओ �े�ाती� अिधकारी संगणका�ा मदतीने गाणे ऐकणा� यां�ा
सवयीचंा अंदाज घेत होते. पोि�फोिनक एचएमआय नावा�ा �ा कंपनीने
�ेनमधी� सं�ात� आिण कृि�म बु��म�ा (Artificial Intelligence) �े�ाती�
त�ांना घेऊन ‘िहट साँग साय�’ नावाची, सुरांचा गिणतीय प�तीने अथ� �ावून ते
गाणे �िस� होई� की नाही याचा अंदाज वत�वणारी एक �णा�ी तयार के�ी होती.
एखा�ा गा�ाती� टे�ो, िपच्, मे�ोडी कॉड� �ो�े�न इ�ादी गो�ीचंी आिण
आधी�ा हजारो �ोकि�य झा�े�्या, गाज�े�्या गा�ांची तु�ना क�न
पोि�फोिनक एचएमटी कंपनीने तु�ना�क मािहतीचा सं�ह के�ा होता. �ा



मािहतीचा ‘िहट साँग साय�’�ा मदतीने अथ� �ावून, एखादे गाणे �ोकि�य होई�
का, �ा�ा �िस�ी िमळे� का, यासंबंधी अंदाज �� के�ा जात होता. 

नोरा जो��ा ‘कम अवे िवथ मी’ या गा�ा�ा, जे�ा �ा �े�ाती� सवा�नी अगदी
कंडम ठरव�े होते, ते�ा वरी� संगणकीय �णा�ीने ते गाणे चांग�े �ोकि�य होई�,
चांग�े गाजे�, असा अंदाज वत�व�ा होता. (�ा गा�ा�ा एक कोटी रेकॉड�स्
िवक�्या गे�्या आिण �ा गा�ा�ा आठ �ॅमी ॲवॉड� िमळा�ी.) सँटानाचे ‘�ाय
डोटं यू अँड आय’ हे गाणे चांग�े �ोकि�य होई� असा �ा संगणकीय �णा�ीने
अंदाज �� के�ा होता. मा� रेडीओ डीजे �ा मनात �ािवषयी �ंका होती. (हे
गाणे िब�बोड��ा 40 उ�म गा�ां�ा यादीम�े ितस� या �मांकावर होते) 

�ावेळी रेिडओ क� �ाती� अिधका� यांनी ‘िहट साँग साय�’ �ा मदतीने ‘हे या!’
या गा�ाची परी�ा के�ी, ते�ा ते �ां�ा कसोटी�ा उतर�े. खरे तर कसोटी�ा
उतर�े �ण�ापे�ा ते चांग�्या माका�नी उ�ीण� झा�े असेच �णावे �ागे�. �ा
गा�ा�ा िमळा�े�े आ�ापय�त सवा�त अिधक माक� स् होते. 

‘हे या!’ हे गाणे गिणतीय िव��ेषणा�माणे �चंड गाजणार होते. 4 स��बर 2003
रोजी �ा गा�ा�ा सं�ाकाळची 7.15 ही मु� वेळ मु�ाम दे�ात आ�ी होती.
िफ�ाडे�्िफया�ा WIOQ या 40 उ�म रेिडओ �े�न पैकी एक अस�े�्या
रेिडओ �े�नव�न हे गाणे �थम वाजव�े गे�े. �ा आठव�ाम�े ते गाणे सात
वेळा तर संपूण� मिह�ाम�े 37 वेळा �ाव�ात आ�े. 

�ावेळी अरबीट� ॉन नावाची एक कंपनी न�ाने िवकिसत झा�े�्या एका
तं��ानाची चाचणी घेत होती. �ा नवीन तं��ानामुळे एका ठरावीक वेळी, एखा�ा
रेिडओ �े�नव�न �ाव�ी जाणारी गाणी िकती जण ऐकतात आिण िकतीजण
एखादे गाणे ऐकताना रेिडओ �े�न बद�तात याचा अंदाज घेता येत होता. WIOQ
या रेिडओ �े�नचा पण �ा चाचणीत सहभाग होता. �ा रेिडओ �े�न�ा
अिधका� यांना खा�ी होती, की ‘हे या!’ हे गाणे �ाग�े असताना �ोते रेिडओ�ाच
�खळून राहती�. 

�ानंतर हळूहळू मािहती िमळाय�ा सु�वात झा�ी. आिण िमळा�े�्या
मािहतीनुसार �ो�ांना ‘हे या!’ हे गाणे अिजबात आवड�े न�ते. �ांना ते फ�
नापसंतच न�ते तर �ांनी ते गाणे पूण�तः नाकार�े होते. �ो�ांना �ा गा�ाचा



इतका ितर�ार वाट�ा, की जवळ जवळ 1/3 जणांनी पिह�्या तीस सेकंदांम�ेच
रेिडओ �े�न बद��े. हे केवळ WIOQ पुरतेच मया�िदत न�ते. संपूण� दे�ाम�े,
ि�कागो, �ॉसए�ज�्स, फोिन� आिण िसयाट� वगैरे येथी� रेिडओ �े��वर
जे�ा जे�ा ‘हे या!’ गाणे �ाग�े ते�ा मो�ा �माणावर �ो�ांनी रेिडओ बंद के�े. 

‘अगदी �थम जे�ा मी हे गाणे ऐक�े ते�ा म�ा ते खूपच भारी वाट�े.’ जवळ
जवळ वीस �ाख �ो�ांकडून ऐक�्या जाणा� या, टॉप 40 या काय��माचा संचा�क
जॉन गॅराबेडीयन म�ा �णा�ा. ‘‘परंतु ते गाणे इतर गा�ांसारखे वाट�े नाही,
�णून �ावेळी ते �ागायचे ते�ा काही जणांना ते आवडायचे नाही. एका ��ीने
तर म�ा सांिगत�े, �ाने आ�ापय�त ऐक�े�्या गा�ांपैकी ते सवा�त वाईट गाणे
होते.’’ 

�ोते टॉप 40 हा काय��म आवजू�न ऐकायचे, कारण �ांना �ांची आवडती गाणी
ऐकाय�ा िमळायची िकंवा आवड�ा गा�ां�माणे वाटणारी गाणी ऐकायची
असायची. परंतु �ावेळी काहीतरी वेगळेच ऐकू यायचे, ते�ा �ांचा िवरस �ायचा.
�ांना राग यायचा, �ांना कोणतीही अनोळखी गो� नको असायची. 

अ�र�ाने गा�ा�ा �िस�ीवर खूप पैसा खच� के�ा होता, �ामुळे संगीत आिण
रेिडओ �वसाया�ा ते गाणे खूप �ोकि�य �ाय�ा हवे होते, गाजाय�ा हवे होते.
एखादे �ोकि�य, गाज�े�े गाणे �णजे खूप �ोते, रिसक �ा गा�ा�ा टे�, रेकॉड�
िवकत घेतात, एवढेच नाही तर एखादे गाज�े�े गाणे, �ो�ांना ��डीओ गे�,
इंटरनेट यां�ाकडे वळव�ास पण कारणीभूत ठरते. �ाच�माणे एखादे गाज�े�े
गाणे दूरद��नवर �ोट��ार, तसेच फॅ�न दुकानांम�े तयार कपडे िवक�ास पण
उपयोगी ठ� �कते. खचा��ा �वृ� करणा� या �ा डझनावारी सवयीवंर
जािहरातदार, दूरद��न क� �े, दा�ची दुकाने, डा� ��, अगदी Apple सारखे
तं��ान �वसाय वगैरे अव�ंबून असतात, �ा सवा��ा मुळा�ी एखादे गाज�े�े
गाणेच असते. 

आता �ा गा�ाब�� सवा�त जा� अपे�ा हो�ा, जे गाणे �ा वषा�चे �णून
ओळख�े जाई� असा गिणतीय िव��ेषणातून अंदाज �� कर�ात आ�ा होता,
तेच गाणे साफ पड�ा�ा बेतात होते. ‘हे या!’ हे गाणे क�ा �कारे �ोकि�य करता
येई�, हे �ोधून काढ�ासाठी रेिडओ क� �ावरी� अिधकारी अगदी सैरभैर झा�े
होते.



---

एखादे गाणे कसे गाजते िकंवा �ोकि�य होते, हा संगीत जगता�ा, �वसाया�ा
अगदी आधीपासूनच पड�े�ा ��न आहे. परंतु गे�्या काही द�कांम�ेच, काही
जणांनी �ाचे �ा�ीय प�तीने उ�र �ोध�ाचे �य� सु� के�े आहेत. एका
रेिडओ क� �ाचा �बंधक असणारा �रच मेयर हा अ�ा �य�ांचा आ� �वत�क! �ाने
सन 1985 म�े �ा�ा प�ी�ा नॅ�ी�ा साहा�ाने ि�कागो येथी� घरा�ा
तळघरात ‘मेडीया बेस’ नावाची एक कंपनी सु� के�ी. ते दोघे दररोज सकाळी,
अनेक �हरांम�े, आद�्या िदव�ी रेिडओ क� �ावर �िनमुि�त के�े�े टे� �ायचे.
�ामधी� ��ेक वाजव�े�्या गा�ाचे िव��ेषण क�न �ा�ा नंबर �ायचे आिण
नंतर मेयर �ा गा�ा�ा चढ�ा / उतर�ा �ोकि�यते�माणे िव��ेषणा�क
सा�ािहक वाता�प� �िस� करायचा. 

पिह�ी काही वष� �ा वाता�प�ाचे अगदी मोजके �ंभर एक वग�णीदार होते. �ा
मेयर पित-प�ीनंी क�ीब�ी �ांची कंपनी चा�ू ठेव�ी होती. परंतु जसजसा
अिधकािधक रेिडओ क� �ांनी मेयर�ा िव��ेषणांचा आिण सूचनांचा, �ांचा �ोतृवग�
वाढव�ासाठी उपयोग कर�ास सु�वात के�ी- िव�ेषतः मेयरने �ोधून
काढ�े�्या �ोतृवगा�चा क� �ोध�ा�ा समीकरणांचा अ�ास सु� झा�ा- तसतसे
�ा�ा सा�ािहक वाता�प�ाने, मेडीया बेस कंपनीने िवक�े�्या मािहतीमुळे, अ�ाच
�कार�ा मािहतीवर आधा�रत स�्�ा देणारे इतर अनेक स�्�ागार �ा �े�ात
आ�्याने, रेिडओ क� �े चा�व�ा�ा संपूण� प�तीतच उ�थापा�थ झा�ी, ते �े�च
ढवळून िनघा�े. 

�ाती� एक कोडे जे मेयर�ा नेहमीच आ�ाना�क वाटायचे, आवडायचे, ते
�णजे काही गा�ां�ा बाबतीत, ती गाणी �ाग�्यानंतर �ोते रेिडओ�ा �खळून
राहायचे. ते कधी क� � बद�ायचे नाहीत, असे का? रेिडओ क� �ांमधी� गाणी
�ावणा� यांम�े, अ�ा गा�ांचा उ�्�ेख नेहमी िचकट (Sticky) गाणे असा के�ा
जायचा. मेयरने अ�ा �ेकडो िचकटू गा�ांचा मागोवा घेत�ा होता. तसेच ती
�ोकि�य का व क�ी झा�ी, याची मूळ कारणे �ोध�ाचा �य� के�ा होता. �ाचे
काया��य अ�ा िचकट गा�ां�ा वैि���ांसंबंधी�ा आकडेवारीने आिण त�ांनी
भर�े�े होते. मेयर �ा गा�ांचा िचकटूपणा नवनवीन �कारे मोज�ाचा �य�
करायचा आिण �ावेळी ‘हे या!’ हे गाणे बाजारात आ�े ते�ा �ाने, अरिबट� ॉन ही



कंपनी, जी �ा गा�ां�ा �िस�ीचे िव��ेषण करत होती, �ां�ा मािहती�ा आधारे
काही नवीन अंत���ी िमळते का, हे पाह�ाचा �य� करत होती.

�ावेळी काही गाणी जी अती िचकटू होती, �ांची िचकटू अस�ाची कारणे
अगदी �ाभािवक होती - िबयॉ�चे ‘�ेझी इन �व’ आिण ज��न िटंबर�ेकचे
‘सेनो�रटा’ ही गाणी काही िदवसांपूव� बाजारात आ�ी होती आिण �चंड �ोकि�य
झा�ी होती, परंतु ती ��थािपत संगीतकारांची चांग�ी गाणी अस�्याने �ां�ा
िचकटूपणा�ा अथ� होता. इतर काही गाणी, जी िचकटू होती �ाची कारणे काय
असावीत, याचा मा� कोणा�ा अंदाज करता आ�ा नाही. उदाहरणाथ�, जे�ा रेिडओ
क� �ावर �ू कँ�� े�चे ‘ब्ेरथ’ गाणे सन 2003�ा उ�ा�ात वाजव�े गे�े, �ावेळी
जवळ जवळ कोणीही रेिडओ क� � बद��े नाही. �ा गा�ाम�े खरेतर काहीच अथ�
न�ता, केवळ एकच ठेका सतत अस�े�ी ती रचना होती. रेिडओ क� �ांवर गाणी
�ावणा� यांना पण ते अगदी नीरस वाट�े होते, ब�तेक जण ते नाइ�ाजाने वाजवत
होते असे, �ांनी संगीतिवषयक मािसकांना सांिगत�े. परंतु काहीतरी कारणांनी
जे�ा जे�ा ते रेिडओवर �ाग�े, ते�ा ते �ो�ांनी ऐक�े. �ा गा�ाचे सव��ण
करणा� यां�ाही ��ात आ�े, की �ांनी �ांनी ते ऐक�े होते, �ांना सु�ा ते फारसे
आवड�े न�ते. िकंवा �ी डोअस� डाऊन यांचे ‘िहअर िवदआऊट यू’ हे गाणे घेऊ या
िकंवा ‘म�न फाइव’ या बँडचे कोणतेही गाणे! ते बँ� इतके वैि���हीन होते, की
टीकाकारांनी आिण �ो�ांनी �ां�ासाठी, �ा नीरस आवाजांसाठी, संगीताची नवीन
�ेणी वग� ‘बाथ रॉक’ िनमा�ण के�ा होता. परंतु तरीही जे�ा जे�ा ती गाणी रेिडओवर
�ाग�ी, ते�ा ते�ा कोणीही रेिडओ �े�न बद��े नाही. 

�ाि�वाय अ�ीही काही गाणी होती, जी �ो�ांना मनापासून आवड�ी न�ती,
परंतु तरीही ती िचकटू होती. ि��ीन अ�ु�ेरा िकंवा सेि�न िडऑन यांचे उदाहरण
घेऊ या. एकामागून एक सव��णांम�े पु�ष �ो�ांनी सांिगत�े, की �ांना सेि�न
िडऑनचा ितर�ार वाटतो आिण ितची गाणी �ांना अिजबात आवडत नाहीत. परंतु
तरीही सेि�न िडऑनची गाणी, सुरावट रेिडओवर वाजाय�ा �ाग�ी, की काही �ोक
ती ऐकायची. केवळ �ॉस एंजेि�सचा िवचार के�ा तर तेथी� रेिडओ �े��म�े
दर तासा�ा �ेवटी िडऑनचे गाणे वाजव�े जायचे. मा� �ावेळी �ो�ांची सं�ा
मोज�ी जायची �ावेळी ती सं�ा 3 ट��ांनी वाढायची. रेिडओ जगता�ा मानाने
हा खूप मोठा आकडा होता. पु�ष �ो�ांना कदािचत वाटत असावे, की �ांना



िडऑन आवडत नाही. परंतु जे�ा ितची गाणी �ागायची, ते�ा ते कान देऊन
ऐकायचे. 

एका रा�ी मेयरने ठरव�े आिण �ाने एकामागून एक िचकटू गाणी पुनःपु�ा
ऐकाय�ा सु�वात के�ी. तो जसजसे ऐकत गे�ा, तसे �ा�ा �ा गा�ांत काहीतरी
सा� िदसाय�ा �ाग�े. ती सव� गाणी एकाच �कारची होती असे नाही. �ां�ापैकी
काही अगदी साधी आिण काही पॉप गाणी होती. परंतु �ां�ात असे काही सा�
होते, की �ा एका िवि�� काळाचा िवचार करता, ती गाणी त�ाच �कारे मेयर�ा
ऐकू येणे अपेि�त होते. ती गाणी ओळखीची वाटत होती. रेिडओवरी� इतर सव�
गो�ी�ंमाणेच, परंतु थोडी अिधक चांग�ी, सव��म गा�ां�ा सुवण�म�ा�ा
जवळपास पोहोचणारी. 

कधी कधी रेिडओ �े�� एखा�ा गा�ाचे सव��ण कर�ासाठी, �ो�ां�ी
फोनव�न संपक�  साधून आिण �ांना गा�ा�ा एखादा मुखडा वाजवून दाखवून
�ांचे मत िवचारायची. �ावर �ोते ‘‘मी ते हजारो वेळा तरी ऐक�े आहे आिण म�ा
�ाचा अगदी वीट आ�ा आहे असे काहीतरी मत नोदंवायचे,’’ मेयर म�ा �णा�ा.
परंतु ते रेिडओवर �ाग�े की तुमचे अंतम�न तु�ा�ा सांगते, म�ा हे गाणे माहीत
आहे! मी ते हजारो वेळा ऐक�े आहे तरी! ते गाणे �ाग�े की मी पण ते गुणगुणतो!
रेिडओवर पुनः पु�ा िचकटू गाणी ऐक�ाचीच तुमची अपे�ा असते. तुम�ा म�दू�ा
ते गाणे नकळत हवे असते. कारण ते तु�ी अगोदरच ऐक�े�्या आिण तु�ा�ा
आवड�े�्या इतर गो�ी�ंा खूप जवळचे असते, ते तुम�ा ��ीने अगदी यो�
असते. 

आप�्या ओळखी�ा जवळ�ा वाटणा� या गो�ीनंा आप�ी पसंती असते,
�ाथिमकता असते हे खरेच आहे. ही गो� आप�्या �ूरॉ�ॉजीचा, म�दू�ा िवचार
कर�ा�ा प�तीचा प�रणाम आहे. �ा��ांनी �ोकां�ा संगीत ऐकताना म�दूम�े
चा�णा� या �ि�यांचे िनरी�ण के�े आिण म�दूती� कोण�ा भागाचा ऐक�ासाठी,
उ�ेजना दे�ा�ी �ाचा अथ� �ाव�ात सहभाग असतो, हे �ोधून काढ�े आहे.
संगीत ऐक�ाने म�दूती� ऑिडटोरी कॉट��, थॅ�ॅमस आिण सुपर पॅ�रएट�
कॉट��सिहत अनेक भाग सचेत होतात. म�दूती� याच भागांचा िवि�� �कार िकंवा
आकृितबंध ओळख�ा�ा �य�ात कोण�ा गो�ीकडे �� �ायचे आिण कोण�ा
गो�ीकडे दु�� � करायचे हे ठरव�ात सहभाग असतो. दुस� या ��ांम�े सांगायचे



तर म�दूचे जे भाग संगीत ऐक�्यावर सचेत होतात, �ाचा अथ� �ावायचा �य�
करतात, �ा भागांची रचनाच - आकृितबंध आिण ओळखी�ा, जवळ�ा खुणा
�ोध�ा�ा ��ीने के�े�ी असते. या�ा काहीतरी अथ� आहे. संगीत हा अखेर
गंुतागंुतीचा �कार आहे. अनेक सुरावटी, चढउतार, कोण�ाही गा�ाम�े
एकमेकां�ी चढाओढ करणारे आवाज - िकंवा �ाच�माणे अ�ंत वद�ळी�ा
र�ावर बो�णारी एखादी ��ी - हे सगळे इतके दडपून टाकणारे असते, की
आप�्या म�दूकडे काही आवाजांवर �� क� ि�त कर�ाची आिण काही आवाजांकडे
दु�� � कर�ाची �मता नसती तर हा सगळा आवाजांचा को�ाह�, गोधंळ
अस�्यासारखे आप�्या�ा वाट�े असते, जाणव�े असते. 

आप�ा म�दू संगीताम�े ओळखीची, प�रचयाची जागा �ोध�ाचा �य� करत
असतो. कारण �ाचमुळे आपण इतर आवाजांनी िवचि�त न होता ऐकू �कतो.
एमआयटी मधी� �ा��ांनी �ोधून काढ�्या�माणे आप�ी वागणूक, सवयीमुंळे
दररोज करा�ा �ागणा� या असं� िनण�यांचे आप�्यावर दडपण येत नाही.
�ामुळेच ओळखीचा, पसंतीचा आवाज ऐक�ाची आप�ी सवय अ���ात आ�ी.
कारण �ाि�वाय मु�ां�ा आवाजांवर, गाडी�ा ि��ीवर िकंवा �िनवार�ा
फुटबॉ��ा साम�ा�ा िनिम�ाने उसळ�े�्या र�ावरी� गद��ा आवाजावर,
नेमके क�ावर �� क� ि�त करायचे हे ठरवणे आप�्या�ा अ�� होऊन बस�े
असते. ऐक�ा�ा सवयीमुंळे आपण नकळत मह�ाचे आवाज वेगळे क�न काही
आवाजांकडे दु�� � करत असतो. 

�णूनच जी गाणी तु�ा�ा, ओळखीची वाटतात, ती जरी तु�ी अगोदर ऐक�े�ी
अस�ी तरी तीच गाणी िचकटू होतात, तु�ा�ा आवडतात. आप�्या म�दूची रचनाच
अ�ी आहे, की तो आधी ऐक�े�्या आवाजा�ा जवळ जाणा� या आकृितबंधा�ा
आवाजा�ाच पसंती देतो. �ाचीच िनवड करतो. �ावेळी सेि�न िडऑनचे नवीन
गाणे बाजारात येते आिण ते ितने गाय�े�्या इतर गा�ां�माणेच वाटते िकंवा
रेिडओवरी� इतर ब�तेक गा�ां�माणेच वाटते, �ावेळी आप�ा म�दू नकळत
�ाती� ओळखी�ा जागांना �ितसाद देतो आिण ते गाणे िचकटू बनते. तु�ी सेि�न
िडऑन�ा गा�ा�ा काय��मा�ा कदािचत कधी जाणार नाही, परंतु तु�ी ितची
गाणी रेिडओवर ऐका�. कारण कारमधून कामावर जात येत असताना तु�ी अ�ा
�कारचेच काहीतरी ऐक�ाची अपे�ा करत असता, जी गाणी तुम�ा सवयी�ंी
िमळती जुळती असतात. 



याव�न ��ात येते, की जरी िहट साँग साय� आिण रेिडओवरी� अिधका� यांना
‘हे या!’ हे गाणे खूप �ोकि�य होई� असे वाटत होते, तरी ते गाणे रेिडओवर
�ोकि�य का झा�े नाही. ‘हे या!’ हे गाणे वाईट होते अ�ात�ा भाग नाही. रेिडओ
ऐकणा� या �ो�ांना दरवेळी नवीन ऐकताना जाणीवपूव�क िनण�य कराय�ा आवडत
नाही. �ाऐवजी �ां�ा म�दू�ा सवयीमागे जाणे आवडते. ब�तेक वेळा आपण एखादे
गाणे आवड�े की नाही आवड�े, हा िनण�य मु�ाम करत नाही. असे करायचे झा�े
तर दरवेळी खूपच बौ��क कसरत करावी �ागे�. �ाऐवजी आपण सूचनांना
(Cues) - हे गाणे मा�ा इतर आवड�ा गा�ां�माणेच आहे आिण बि�सांना -
�ा�ाबरोबर गाणे गुणगुण�ात मजा येते असा फारसा िवचार न करता �ितसाद
देतो. मग ते गाणे गुणगुणाय�ा तरी �ागतो, नाहीतर रेिडओ�े�न तरी बद�तो. 

एका �कारे टाग�टम�े ॲ�� यू पॉ� �ा ��नांना तोडं देत होता तेच ��न ॲ�र�ा
आिण रेिडओ क� �ांवरी� डीजेनाही सतावत होते. एखादे वेळी �ोते �ांना न
आवडणारे गाणेसु�ा आनंदाने ऐकती� जोपय�त �ांना �ा गा�ाम�े आधी�ा
�कारचे काही तरी ऐक�्याचा संदभ� अस�्यासारखे वाटत राही�. गभ�वती
��यापण पो�ा�ारे �ांना िमळणा� या कुप�चा आनंदाने उपयोग करती�, जोपय�त
�ांना कोणीतरी �ां�ा गभ�वती अस�ावर �� ठेवून अस�्याची अ��थ



करणारी, अनोळखी �कारची जाणीव होणार नाही. टाग�टकडून कुप� िमळणे
�णजे टाग�ट�ा तुम�ा गभ�वती अस�ाब�� माहीत असणे हे �� आहे. परंतु
नेमकी तीच बाब मिह�ा �ाहकां�ा जािणवे�ी िवसंगत आहे. हे पण �णजे
बेचाळीस वषा��ा इन�े�म�ट बँकर�ा सेि�न िडऑन बरोबर, गाणे �ण�ास
सांग�ासारखे आहे, जे िविच�च वाटते. 

तर मग डीजेनी ‘हे या!’ सारखी गाणी, ती ओळखीची वाटेपय�त, �ो�ांनी ऐकत
राहावी यासाठी �ांचे मन क�ा �कारे वळव�े पािहजे? टाग�टने गभ�वती मिह�ा
�ाहकांचे मन �ांना कोण�ाही �कारे सा�ंकता न वाटता, डायपस� कुप�
वापर�ासाठी क�ा �कारे वळव�े पािहजे? 

कोण�ाही नवीन गो�ी�ा, जु�ा ��पात पुढे आणून आिण अनोळखी गो�ीनंा
ओळखी�ा वाटती� असे ��प देऊन!

3

सन 1940 �ा द�का�ा सु�वाती�ा अमे�रकन सरकारने दे�ाती� ब�तेक
मांस उ�ादन, युरोपम�े आिण पॅिसिफक भागाम�े, दुस� या जागितक महायु�ात
�ढणा� या सैिनकांसाठी पाठव�ास सु�वात के�ी. �ामुळे दे�ांतग�त मांसाची
उप��ता कमी कमी होऊ �ाग�ी. सन 1941�ा अगदी �ेवटी, अमे�रका जे�ा
यु�ात ��� सहभागी झा�ी, तोपय�त �ुयॉक� मधी� हॉटे�्सनी हॅ�ग�रसाठी
घो�ाचे मांस वापराय�ा सु�वात के�ी होती. िचकन आिण अं�ांचा काळाबाजार
सु� झा�ा होता. सरकारी अिधका� यांना काळजी वाटाय�ा �ाग�ी, की यु� जर
दीघ�काळ चा��े तर �िथनां�ा अभावी दे�ाची उपासमार होई�, असे अमे�रकेचे
भूतपूव� अ�� हब�ट� �वर यांनी सन 1943मधे काढ�े�्या एका प�कात �ट�े होते.
यु� जर दीघ�काळ चा�ू रािह�े तर हा ��न अिधकािधक गंभीर होई�. आप�्या
�ेतांवर जनावरांची यो� काळजी घेऊ �कणा� या �ेतमजुरांचा तुटवडा आहे आिण
तरीही आप�्या�ा, ि�िट� आिण रि�यन सै�ा�ा, सतत मांसाचा पुरवठा करावा
�ागणार आहे. रणगाडे आिण �ढाऊ िवमानांइतकीच मांस आिण चरबी ही पण या
यु�ाती� िततकीच मह�ाची यु�साम�ी आहे. 

िचंतेम�े पड�े�्या संर�ण खा�ाने दे�ाती� अनेक �मुख समाज�ा��,
मानस�ा�� आिण मानववं��ा��ांना - �ात मागा�रेट िमड आिण कुट� �ेिवन



यांचा पण समावे� होता, �ांचे काय� नंतर नावा�पा�ा येणार होते - �ांना आवाहन
के�े आिण एक मह�ाची कामिगरी �ां�ावर सोपव�ी. अमे�रकन जनतेची,
जनावरां�ा अवयवांचे मांस (Organ Meats) खा�ासाठी मानिसकता क�ा �कारे
बद�ता येई�. जनावरांचे मांस आिण बरग�ांचा भाग सैिनकांसाठी िनया�त
के�्यानंतर घराती� गृिहणी �ां�ा नव� यांना आिण मु�ांना उर�े�े �िथनसंपृ�
अस�े�े यकृत, �दय, मू�िपंड, म�दू, जठर, आतडी यांसारखे अवयव खा�ासाठी
क�ा �कारे �वृ� क� �कती�, कसे  तयार क� �कती�? 

�ा वेळी अमे�रकेत अवयवांचे मांस फारसे �ोकि�य न�ते. सन 1940�ा
द�कात एखादी म�मवग�य �ी एक वेळ उपा�ी राही�, परंतु ितचे जेवणाचे टेब�
जीभ िकंवा जठराचा भाग या सार�ा गो�ीनंी िवटाळणार नाही. �णून जे�ा
सरकारने खा�ा�ा सवयी बद��ाची कामिगरी सोपव�े�ा �ा��ांचा गट
�थमच सन 1941म�े एक� भेट�ा, ते�ा �ांनी �ां�ा समोर एकच उि�� ठेव�े.
अमे�रकन जनते�ा अवयवांचे मांस खा�ापासून परावृ� करणारे सां�ृितक
अडथळे, अडचणी, कोण�ा आहेत, याचा �थम प�त�ीरपणे �ोध घेणे. �ानंतर
एकूण दोन�ेपे�ा जा� �ोधिनबंध �काि�त के�े गे�े आिण �ा सग�ा�ा
मुळा�ी एकच िन�ष� होता. �ोकां�ा खा�ा�ा सवयी बद��ासाठी काहीतरी
वेगळे, परंतु ओळखीचे वाटणारे असे के�े पािहजे. �ासाठी �ा�ा नेहमी�ा
ओळखी�ा ��पात पुढे आण�े गे�े पािहजे. 

�ा��ांनी असा िन�ष� काढ�ा, की यकृत, मू�िपंड इ�ादी खा�ासाठी
अमे�रकनांचे जर मन वळवायचे असे� तर �थम गृिहणीनंी हे नवीन पदाथ� ि�क�े
पािहजे. जे �ां�ा कुटंुबीयांना, नेहमी �ा गो�ी जेवणा�ा टेब�ावर असणे अपेि�त
असते �ा ��पात, �णजे �ा�माणे िदसणा� या, चव अस�े�्या, रंग-गंध
अस�े�्या ��पात अस�े पािहजे. उदाहरणाथ�, �ावेळी �ाट�रमा�र कॉ��ने
(Quartermaster Corps) - सैिनकांना खा�पदाथ� पुरव�ाची जबाबदारी अस�े�ा
सै�ाती� िवभाग - सन 1943म�े जे�ा सै�द�ांना ता�ा कोबीचा पुरवठा
कर�ास सु�वात के�ी, ते�ा �थम तो नाकार�ात आ�ा. �णून मग सै�द�ां�ा
कँिटनम�े, �ा कोबीचे बारीक बारीक तुकडे क�न ते इतके ि�जव�ात येऊ
�ाग�े, की ते सैिनकांना �ां�ा थाळीत इतर कोण�ातरी भाजीसारखेच वाटावेत.
प�रणामी सैिनक ती भाजी त�ार न करता खाऊ �ाग�े. सैिनकांना खा�ाचे पदाथ�
जर �ां�ा आधी�ा अनुभवा�ा उतर�े�्या पदाथा��ा ��पात आिण



ओळखी�ा प�तीने दे�ात आ�े, तर मग ते पदाथ� ओळखीचे असोत वा नसोत, ते
िवनात�ार खा�ाची ��ता अिधक असते. असे �ा �ोधिनबंधाचा अ�ास
करणा� या एका सं�ोधकाने ि�िह�े आहे. 

अमे�रकनां�ा खा�ा�ा सवयी बद��ाचे रह�, खा�ा�ा सवयीवंर सं�ोधन
करणा� या �ा गटाने िन�ष� काढ�ा, खा�ाचे पदाथ� नेहमीचे, ओळखीचे वाटणे हे
आहे. �वकरच गृहीणीनंा सरकारकडून प�के िमळ�ास सु�वात झा�ी. �ात
�ट�े होते, ��ेक नव� या�ा यकृताचा तुकडा आिण मू�िपंडाचा केक (Pie)
आवडे�. �णून मांसिव�े�ांनी, �ख�ा�ा पावात यकृताचा तुकडा कसा
सरकवायचा यांची कृती गृिहणीनंा सांग�ास सु�वात के�ी. 

दुस� या जागितक महायु�ानंतर काही वषा�नी या �ा��ां�ा गटाचे िवसज�न
कर�ात आ�े. परंतु तोपय�त �ा�ां�ा अवयवांचे मांस हा अमे�रकनां�ा
आहाराचा एक अिवभा� भाग झा�ा होता. एका अ�ासातून असे आढळून आ�े,
की यु�काळात �ा�ां�ा अवयवां�ा आिण इतर उर�े�्या भागां�ा खा�ात 33
ट��ांनी वाढ झा�ी होती आिण सन 1955 पय�त ते �माण 50 ट��ांवर गे�े होते.
मू�िपंड हा रोज�ा आहाराती� एक पदाथ� झा�ा होता. यकृत हा काही िव�ेष
�संगी खा�ाचा �कार झा�ा होता. अमे�रकनां�ा खा�ा�ा प�तीतं / सवयीतं
इतका बद� झा�ा होता, की अवयवांचे मांस खाणे हे िव�ेष समज�े जाऊ �ाग�े
होते. 

�ानंतर जनते�ा आहारात सुधारणा कर�ासाठी अमे�रकन सरकारने इतर
अनेक �य� के�े. उदा. ‘िदवसा�ा पाच’ अ�ी एक मोहीम काढ�ात आ�ी होती.
�ा मोिहमेचा उ�े� जनते�ा िदवसा�ा 5 फळे िकंवा भा�ा खा�ासाठी �ो�ाहन
देणे, �वृ� करणे असा होता. �ाच�माणे चरबीचे �माण कमी अस�े�्या िचझ
आिण दुधा�ा वापरा�ा �ो�ाहन दे�ासाठीही एक मोहीम काढ�ात आ�ी होती.
परंतु एकाही मोिहमेत वरी� गटाने सुचव�े�्या गो�ीचंा अंतभा�व न�ता. कोण�ाही
मोिहमेने �ां�ा ि�फार�ी�ंमाणे अस�े�्या सवयीचंा रंग दे�ाचा �य� के�ा
न�ता. �ाचा प�रणाम �णजे �ा सव� मोिहमा अपय�ी ठर�्या. अमे�रकन
जनते�ा आहारात कायम��पी, दीघ�का�ीन बद� घडवून आण�ात आजपय�त
जर कोण�ा �योगा�ा य� आ�े असे� तर तो �णजे, सन 1940म�े आहारात



कर�ात आ�े�ा अवयवां�ा मांसा�ा अंतभा�वाचा �योग! तरीपण रेिडओ क� �े,
मो�ा कंप�ा, टाग�ट ध�न जा� ��ार आहेत. 

---

‘हे या!’ गाणे �ोकि�य कर�ासाठी, डीजे�ा �वकरच ��ात आ�े, की �ांना
ते गाणे ओळखीचे वाटे� असे काहीतरी कर�ाची गरज आहे. ि�वाय ते
कर�ासाठी काहीतरी वेगळे कर�ाची गरज आहे. 

पण ��न असा होता, की िहट साँग साय� सार�ा संगणकीय �णा�ी �ो�ां�ा
सवयीचंा अंदाज कर�ात चांग�्या पैकी तयार हो�ा. मा� कधी कधी �ा
संगणकीय �णा�ीची गिणतीय सू�े अ�ा काही सवयी �ोधून काढायची, की �ा
सवयी अजून ���ात आ�े�्या नसाय�ा. ���ात न आ�े�्या सवयीनंा िकंवा
�ाही पे�ा वाईट �णजे आपण आप�्या�ा �ा सवयी आहेत हे मा� कराय�ाच
तयार नसतो. आप�्या�ा सा�ा गा�ांचे वाटणारे आकष�ण, या सवयीनंा
डो�ांसमोर ठेवून जर कंपनीने उ�ादन िवक�ाचा �य� के�ा, तर �ांचे िदवाळे
वाज�ाचीच ��ता अिधक होती. एखा�ा िकराणा दुकानाने जािहरात के�ी,
आम�ाकडे �क� रायु� खा�पदाथ� आिण आई�ीम आहे! तर �ाहक दूरच
राह�ाची ��ता अिधक आहे. एखादा खाटीक जर �णा�ा, तुम�ा आज�ा
जेवणासाठी मा�ाकडे एक आत�ाचा तुकडा आहे, तर सन 1940मधी� गृिहणी
�ाऐवजी �ूना कॅसरो� वाढे�. रेिडओ क� �ाने जर दर अ�ा� तासाने सेि�न
िडऑनची गाणी! असे सांिगत�े तर कोणीही रेिडओ �ावणार नाही. �णूनच सुपर
माक� टचे मा�क �ांचे टोमॅटो आिण सफरचंद वगैरे फळे द��नी भागात मांडतात
(आिण �ाचवेळी याची पण द�ता घेतात, की ग�्�्याकडे जाताना तुमची नजर
तेथेच ठेव�े�्या चॉक�ेटस् आिण आई��मकडे पण जाई�.) सन 1940 �ा
द�काती� खाटीक यकृता�ा नवीन मांस �णायचे आिण रेिडओवरी� डीजे हळूच
टायटॅिनक िसनेमाची मु� सुरावट �ावायचे. 

‘हे या!’ गा�ा�ा �ोकि�य हो�ासाठी, ऐक�ा�ा ��थािपत सवयीचा एक भाग
हो�ाची गरज होती. पण सवयीचा भाग हो�ासाठी �थम �ा�ा थोडे वेगळे ��प
दे�ाची गरज होती, �ा�माणे गृिहणी मू�िपंडा�ा मांसा�ा इतर मांसाम�े सहज
िमसळत हो�ा. �णून िफ�ाडे�्िफयाती� WIOQ म�े �ाच�माणे दे�भराती�
इतर रेिडओ क� �ांवर गाणी �ावणा� यांनी ‘हे या!’ हे गाणे आधीच �ोकि�य झा�े�्या



दोन गा�ांम�े �ाव�ाची खबरदारी घे�ास सु�वात के�ी. ‘‘गाणी वाजव�ाची
ही �ृ�ी आता चांग�ीच �ढ झा�ी आहे.’’ रेिडओ स�्�ागार अस�े�ा टॉम
वेब�र म�ा �णा�ा. ‘‘सवा�नुमते �ोकि�य झा�े�्या दोन गा�ांम�े एक नवीन
गाणे वाजवायचे.’’ 

परंतु रेिडओवरी� डीजे नी ‘हे या!’ हे गाणे अ�ाच कोण�ा तरी �ोकि�य
झा�े�्या गा�ांबरोबर वाजव�े नाही. �ांनी ते गाणे अ�ाच दोन गा�ांम�े �ाव�े,
की जी गाणी �रच मेयर याने, Blu Cantrell, 3 Door Down, Maroon 5 आिण
Christina Aguilera यासार�ा क�ाकारांची वेग�ाच �कारे िचकटू अस�्याचे
�ोधून काढ�े होते. (काही रेिडओ क� �े इतकी उतावीळ झा�ी होती, की �ांनी
एकच गाणे दोनदा वाजव�े.) 

उदाहरणाथ�, WIOQ ने िदनांक 19 स��बर 2003 रोजी वाजव�े�्या गा�ां�ा
यादीचा िवचार क�या. 

11.43: ‘िहअर िवदआऊट यू’ - 3 डोअस� डाऊन   

11.54: ‘�ेथ’ - �ू कँट� े�

11.58: ‘हे या!’ - आऊट का�



12.01: ‘�ेथ’- �ू कँट� े�

िकंवा 16 ऑ�ोबर रोजी वाजव�े�ी गाणी 

9.41: ‘हाड�र टू ि�द’ - म�न 5

9.45: ‘हे या!’ - आऊट का�

9.49: ‘का� हो�्ड अस डाऊन’ - ि��ीन ऑ��ेरा

10.00: ‘�ोिंटन’ - फॅरे�

12 नो��बर रोजी वाजव�े�ी गाणी  

9.58: ‘िहअर िवदआऊट यू’ - 3 डोअस� डाऊन 

10.01: ‘हे या!’ - आऊट का�

10.05: ‘�ाईक आय �व यू’ - ज�ीन िटंबर�ेक

10.09: ‘बेबी बॉय’ - िबयाँस

‘‘गा�ांची यादी करणे हे एक �कारे धोका टाळ�ाचे िनयोजन आहे.’’ वेब�र
�णा�ा. ‘‘नवीन गा�ां�ा बाबतीत रेिडओ क� �ांना तो धोका प�रावा �ागतो.
नाहीतर �ोते रेिडयो क� � बद��ाचा धोका असतो. परंतु �ो�ांना खरोखरच, �ांना
आवड�े�ी, ओळखीची गाणी हवी असतात. �णून नवीन गाणी �ांना �वकरात
�वकर ओळखीची हो�ासाठी असे काहीतरी माग� तु�ा�ा �ोधावे �ागतात.’’ 

�ावेळी WIOQ ने ‘हे या!’ हे गाणे स��बर�ा सु�वाती�ा �ावाय�ा �ारंभ के�ा,
दोन �ोकि�य गा�ांम�े ते �ाव�ाचा �कार सु� हो�ाआधी जे�ा ते गाणे
�ागायचे, ते�ा 26.6 ट�े �ोते रेिडओ �े�न बद�ायचे. ऑ�ोबरम�े जे�ा ते
गाणे िचकटू गा�ां�ा जोडीने �ावाय�ा सु�वात के�ी, ते�ा रेिडओ �े�न
बद�णा� यांची सं�ा 13.7 ट�े इतकी कमी झा�ी. िडस�बरम�े ती 5.7 ट��ांवर
आ�ी. दे�ाती� इतर मो�ा रेिडओ क� �ांनी पण ही यु�ी वापर�ास सु�वात
के�ी आिण रेिडओ �े�न बद�णा� यांची सं�ा कमी कमी होत गे�ी.



‘हे या!’ हे गाणे जसे �ो�ां�ा कानावर वारंवार पडाय�ा �ाग�े, तसे ते
ओळखीचे झा�े. एकदा �ोकि�य झा�्यावर WIOQ ते गाणे िदवसातून 15 वेळा
तरी �ाव�े जायचे. �ो�ां�ा ऐक�ा�ा सवयी बद��्या हो�ा, ते आता ‘हे या!’
या गा�ाची अपे�ा कराय�ा �ाग�े होते. �ा गा�ा�ा �ॅमी ब�ीस िमळा�े. �ा�ा
55 �ाख रेकॉड�स् िवक�्या गे�्या, रेिडओ क� �ांनी �ाखो डॉ�स�ची कमाई के�ी.
‘‘�ा अ�्बमने ‘आऊट का�’चे नाव सुपर �ास��ा �भावळीत िन��चत के�े.’’
बाट��्स हा �सार अिधकारी म�ा �णा�ा, ‘‘या गा�ामुळे �ांचा िहप-हॉप
गा�ां�ा �ो�ां�ा �ित�र� इतर �ो�ांम�े �वे� झा�ा. जे�ा एखादा नवीन
क�ाकार म�ा �ाचे गाणे ऐकवतो आिण �णतो, की हे गाणे पुढचे ‘हे या!’ असणार
आहे ते�ा म�ा खूप समाधान वाटते.’’ 

ॲ�� यू पॉ� याने �ाचे गभ�िनदान तं� िवकिसत क�न �ाखो मिह�ा �ाहकांना
�ा आधारे गभ�वती अस�्याचे �ोधून काढ�े. मग कदािचत ब�सं� मिह�ांना
�ासंबंधी उ�ादनां�ा जािहरातीचंी प�के िमळा�्यानंतर टाग�ट�ा �ा ��थतीची
मािहती अस�्याची जाणीव झा�ी. ते िवचि�त झा�्याचे ��ात आणून िद�्यानंतर
मग सग�ांनीच एक पाऊ� मागे घेऊन पुनिव�चार, पुनराव�ोकन कर�ाचे
ठरव�े. 

िव�ी खा�ाने िवचार के�ा, की रा�� ीय मोहीम सु� कर�ाआधी काही छोटे छोटे
�योग करणे �हाणपणाचे ठरे�. �ाहकां�ा छो�ा छो�ा गटांना पाठवता येती�
अ�ी खास तयार के�े�ी जािहरात साम�ीची पािकटे पाठव�ाची �ां�ाकडे
�मता होती. �णून �ांनी पॉ�ने तयार के�े�्या गभ�वती मिह�ां�ा यादीतून
काहीजणीचंी िनवड के�ी. �ां�ा �िति�या जाणून घे�ा�ा उ�े�ाने �ांनी
वेगवेग�ा �कार�ा जािहरातीचंी पािकटे पाठव�ास सु�वात के�ी. 

‘‘आम�ा ��ेक �ाहका�ा, गे�्या आठव�ात तु�ी आम�ाकडून खरेदी
के�े�्या व�ू आिण �ाब�� ही कुप�, अ�ा �कार�ा खास �ां�ासाठीच तयार
के�े�्या जािहरात पु��का पाठव�ाची �मता आम�ात आहे.’’ पॉ��ा
गभ�िनदान अंदाजाची चांग�ी क�्पना अस�े�्या टाग�ट�ा एका अिधका� याने म�ा
सांिगत�े. ‘‘आ�ी असे िकराणा मा�ासाठी नेहमीच करतो.’’ 

परंतु गभ�वती अस�ा�ा काळात �ागणा� या उ�ादनांसंबंधी आम�ा ��ात
आ�े, की काही ��यांची �िति�या अ�ंत �ितकू� होती. �ानंतर आ�ी �ांना



पाठव�ात येणा� या जािहरातीबंरोबरच, �ा व�ू �ा कधीही खरेदी करणार नाहीत,
अ�ा व�ंू�ा जािहरातीपण पाठव�ास सु�वात के�ी. जेणेक�न �ामागे काही
िव�ेष उ�े� योजना अस�्यासारखे �ांना वाटू नये. आ�ी गवत काढ�ा�ा
जािहरातीबरोबरच डायपस�ची जािहरात पण पाठवायचो. �हान मु�ां�ा कप�ां�ा
जािहरातीबरोबरच वाईन ��ासची कुप� पाठवायचो. �ामुळे �ा गो�ीचंी िनवड
सहज के�्या�माणे वाटायचे. 

आता आम�ा ��ात आ�े, की गभ�वती मिह�ांना जोपय�त आ�ी �ां�ावर ��
ठेवून आहोत याची जाणीव होणार नाही, तोपय�त �ा कुप�चा वापर करती�. मग
�ांचा असाच समज होई�, की �ां�ा भागाती� सवा�नाच डायपस� आिण
पाळ�ांची कुप� िमळा�े�ी आहेत. जोपय�त आ�ी �ांना जाणीव क�न देणार
नाही तोपय�त असेच चा�े�. 

टाग�ट आिण पॉ��ा गभ�वती मिह�े�ा, ती गभव�ती अस�्याचे तु�ा�ा माहीत
आहे हे कळू न देता, तु�ी तुम�ा व�ू क�ा �कारे िवका�, �ांची क�ा �कारे
जािहरात करा�? या ��नाचे उ�र रेिडओ क� �ावरी� डीजेनी ‘हे या!’ हे गाणे
�ो�ांम�े क�ा �कारे �ोकि�य के�े, या ��ना�ा उ�रा�ी िमळते जुळते आहे.
टाग�टने डायपस�ची कुप� इतर व�ंू�ा कुप�बरोबर पाठव�ास सु�वात के�ी,
�ामुळे जािहराती नेहमी�ा सा�ा, िबनचेह� या�ा वाटाय�ा �ाग�्या. कारण
�ांना जे माहीत होते ते �ांनी �पव�े, �ा�ा वेगळे �प िद�े. 

�वकरच टाग�टची ‘मॉम अँड बेबी’ िव�ी �चंड वाढ�ी. कंपनी �ां�ा काही
िवभागांचे िव�ीचे आकडे उघड करत नाही. परंतु सन 2002 म�े जे�ा पॉ� ने �ा
कंपनीसाठी काम कर�ास सु�वात के�ी आिण सन 2009 या काळाम�े टाग�ट�ा
उ��ात 44,000 करोड डॉ�स� इतकी वाढ झा�ी. सन 2005 म�े, �ेग �ाईन
हॅफे� या कंपनी�ा अ��ांनी गंुतवणूकदारां�ा सभेत मो�ा अिभमानाने
सांिगत�े, की �ांनी ‘मॉम अँड बेबी’ यासार�ा काही िवि�� �ाहक गटांना
आकिष�त करती� अ�ा काही व�ंूवर आिण �कारांवर �� क� ि�त के�्याने हा
बद� घडून आ�ा आहे. 

‘‘आमची मािहती िव��ेषणा�क �णा�ी ज�ी अिधकािधक �गत होत आहे, तसे
टाग�ट�ा जािहरात संपक� �व�थे�ा आया आिण �हान मु�े यांसार�ा वेगवेग�ा
�ाहक गटांना आकिष�त कर�ा�ा ��ीने अिधक मह� �ा� होत आहे.’’ ते



�णा�े, ‘‘उदाहरणाथ�, आमची टाग�ट बेबी ही �व�था आयु�ा�ा वेगवेग�ा
ट��ांचा मागोवा घेऊ �कते, अगदी गभ�धारणे�ा ट��ापासून ते बाबागाडी पय�त
सन 2004 म�े टाग�ट बेबी डायरे� मे� काय��मामुळे िव�ीत चांग�्या �कारे वाढ
झा�ी.’’ 

नवीन गाणे �ोकि�य करणे असो, आहारा�ा नवीन सवयी �ावणे असो िकंवा
नवीन पाळणा खरेदी करणे असो, यामागचा धडा एकच आहे. एखा�ा नवीन गो�ीवर
जर तु�ी जु�ा सवयीचंा पेहराव चढव�ात, तर जनते�ा ते �ीकारणे सोपे जाते. 
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या ध�ाचा उपयोग केवळ मोठी �ापारी �ित�ाने, सरकारी �व�थापने िकंवा
आप�्या आवडीिनवडीवंर िनयं�ण ठेवू इ��णा� या रेिडओ कंप�ा यापुरताच
मया�िदत नाही. �ातून िमळा�े�े �ान आपण आप�ी जीवनप�ती बद��ासाठी
देखी� उपयोगात आणू �कतो.

उदाहरणाथ�, सन 2000 म�े YMCA ने - दे�ाती� सवा�त मो�ा ना-नफा
त�ावर चा�णा� या सं�थापैकी - दोघा सं�ािव�ांना नोकरीसाठी िनवड�े. �ांना
जग अिधक आरो�संप� कर�ा�ा ��ीने, उप�� मािहती�ा आधारे, भिव�ाचा
वेध घे�ा�ा कौ��्याचा उपयोग क�न �ायचा होता. YMCA�ा अमे�रकेत
एकूण 2600 पे�ाही जा� �ाखा आहेत. �ाती� ब�तेक �ायाम�ाळा आिण
समाजक� �े आहेत. एका द�कापूव� या सं�थे�ा चा�कांना, �ां�ा सं�थेचे
�धा��क अ��� कसे िटके�, याची िचंता वाटाय�ा �ाग�ी. �ांनी समाज�ा��
िब� �ाझारस आिण गिणत� िडन ॲ�बॉट यांची मदत घे�ाचे ठरव�े. 

�ा दोघांनी YMCA �ा 1,50,000 �न अिधक सद�ांची गे�्या िक�ेक
वषा�पासून गोळा के�े�ी समाधान सव��णाची मािहती, �ात काही िन��चत
आकृितबंध �कार आढळतो का? हे बघ�ासाठी गोळा के�ी. �ावेळी YMCA�ा
सव� अिधका� यांचा असा एक समज होता, की �ोकांना वेगवेग�ा �कारची �ायाम-
साधने आिण चकाचक आधुिनक सोयी पािहजे. YMCA ने �ायाम�ाळांवर आिण
योगक� �ांवर आ�ापय�त �ाखो-डॉ�स� खच� के�े होते. परंतु उप�� मािहतीचे जे�ा
िव��ेषण के�े गे�े, ते�ा �ातून असे आढळून आ�े, की �ोकांना
�ायाम�ाळेकडे िकंवा योगक� �ांकडे आकिष�त कर�ासाठी �ायामा�ा



वेगवेग�ा नवीन साधनांचा आिण सोयीचंा उपयोग न�ीच झा�ा होता. परंतु ते तेथे
येत राह�ासाठी वेगळी कारणे होती. 

उप�� मािहती�माणे तेथे काम करणा� या सव� सद�ांना ते नावाने ओळखत
होते, संबोधत होते. ते आ�्यानंतर �ांचे ‘हॅ�ो’ ने �ागत के�े जात होते. अ�ी
काही भाविनक कारणे �ामागे होती. �ानंतर असे िदसून आ�े, की �ोक अनेकदा
�ायाम�ाळेत ट� ेडमी�साठी न जाता, इतरां�ी संपक�  साध�ा�ा, आप�ा प�रचय,
प�रघ वाढव�ा�ा उ�े�ाने तेथे जातात. एखा�ा सभासदाने जर YMCA म�े
कोणा�ी मै�ी के�ी, तर तो तेथे �ायामासाठी िनयिमत ये�ाची ��ता वाढते.
दुस� या ��ांम�े सांगायचे तर जी माणसे YMCA चे सभासद� घेतात, �ांना
काही सामािजक सवयी असतात. YMCA कडून �ांचे समाधान झा�े तर अ�ा
सद�ांना आनंद होतो. �णून �ोकांना �ायामासाठी �ो�ािहत करणे हे जर
YMCA चे उि�� असे� तर �ांनी जी गो� आधीच अ���ात होती, ितचा उपयोग
करणे, ि�वाय �ां�ा कम�चा� यांना सव� सद�ांची नावे ��ात ठेव�ास सांगणे
गरजेचे होते. टाग�टमधी� कम�चा� यांनी आिण रेिडओक� �ांमधी� डीजेनी,
ि�क�े�्या ध�ांचाच हा एक �कार होता नवीन सवय �ावणे - या संदभा�त
�ायाम - �ोकां�ा मािहती�ा आिण पसंती�ा ��पा�ा वे�नात एखादी गो�
पुढे आणणे. उदा. जेथे नवीन िम� िमळती� अ�ा िठकाणी जावेसे वाट�ा�ा
नैसिग�क �वृ�ीचा उपयोग क�न �ायामाची सवय �ावणे. 

‘‘�ोकांना �ायाम�ाळेत येत राहावेसे कसे वाटे� यांचे गुिपत आ�ी आता
उ�गड�ा�ा बेतात आहोत,’’ �ाझारसने म�ा सांिगत�े. ‘‘�ोकांना �ां�ा
सामािजक गरजा जेथे पूण� होती� तेथे जावेसे वाटते. �ोकांना एकि�तपणे �ायाम
कर�ास �ाव�्याने ते तेथे िनयिमतपणे येत राह�ाची ��ता जा� आहे. तु�ी
दे�ा�ा आरो�ातही अ�ा �कारे सकारा�क बद� घडवून आणू �कता.’’ 

येणा� या काही काळातच, िव��ेषणा�क अंदाज �� करणा� या त�ां�ा मते,
कंप�ांना आप�्या िनवडीिंवषयी समजून �ा आप�्यापे�ा अिधक चांग�्या
�कारे, आप�्या सवयीचंा अंदाज क� �कती�. परंतु तरीही कोणाची, कोण�ा
कंपनी�ा �ो�ा�ा पसंती आहे एवढेच माहीत असणे हे �ावर कृती कर�ास
पुरेसे कारण होऊ �कत नाही. नवीन सवय �चि�त कर�ासाठी, मग िकराणा



मा� असो िकंवा वेग�ा �कारचा �ायाम असो, तु�ा�ा नवीन गो� ओळखीची
वाटे�, प�रचयाची वाटे�, हे क�ा �कारे करता येई� हे समज�े पािहजे. 

ॲ�� यू पॉ��ी �ेवटचा जे�ा मी बो��ो, ते�ा मी �ा�ा, मा�ा प�ी�ा,
आम�ा दुस� या अप�ा�ा वेळी, सातवा मिहना �ाग�्याचे सांिगत�े. पॉ��ा पण
�ाची मु�े आहेत, �णून आ�ी �हान मु�ांिवषयी थोडेफार बो��ो. मी आिण
माझी प�ी आ�ी कधी कधी टाग�टम�े खरेदी करतो हे मी �ा�ा सांिगत�े. एका
वषा�पूव�, पो�ाने कुप� िमळाय�ा �ागावीत �णून आ�ी �ा�ा कंपनी�ा
आमचा प�ा िद�्याचे पण सांिगत�े. अ�ीकडे ज�ी मा�ा प�ीची तारीख जवळ
येऊ �ाग�ी तसे मा�ा ��ात आ�े होते, की डायपस�, िनरिनराळी ते�े, �हान
मु�ांचे कपडे इ�ादी व�ंू�ा जािहरातीचंी आम�ा घरी आवक चांग�ीच वाढ�ी
होती. 

�ा आठव�ा�ा �ेवटी �ाती� काही कुप� वापर�ाचा माझा िवचार
अस�्याचे मी �ा�ा सांिगत�े. एक पाळणा, �हान मु�ां�ा खो�ीसाठी काही पडदे
आिण मा�ा दुस� या मु�ासाठी कदािचत काही खेळणी घे�ाचा पण माझा िवचार
होता. म�ा �ा व�ंूची गरज होती, अगदी �ाच व�ंूची कुप� टाग�ट म�ा पाठवत
अस�्यामुळे म�ा खूपच मदत होत होती. 

‘‘नवीन अप�ा�ा ज�ापय�त फ� थांब,’’ पॉ� �णा�ा. ‘‘आ�ी तु�ा अ�ा
उपयोगी व�ंूची कुप� पाठवू की �ांची तु�ा गरज आहे याची तु�ा पण क�्पना
नसे�.’’



1 Target corporation ही अमे�रकेती�, वॉ�माट��ा खा�ोखा� दुस� या नंबरची,
िकरकोळ िव�ी करणा� या दुकानांची साखळी आहे.

2 या �करणामधी� मािहती टाग�ट�ा एका डझनां�नही अिधक आजी/माजी
कम�चा� यां�ा मु�ाखतीमंधून िमळव�ात आ�े�ी आहे. �ांनी ही मािहती, नोकरी
गमवावी �ाग�ा�ा िकंवा इतर काही प�रणामां�ा भीतीने �ांची नावे उघड न
कर�ा�ा अटीवंर िद�े�ी आहे. या �करणामधी� मािहतीचा आढावा घे�ाची
तसेच सुधारणा सुचव�ाची संधी टाग�ट�ा दे�ात आ�ी होती. �ाच�माणे �ां�ा
मािहती िव��ेषण िवभागाती� अिधका� यां�ा अिधकृत मु�ाखती घे�ाची परवानगी
दे�ाचीही �ांना िवनंती कर�ात आ�ी होती. परंतु �ांनी �ास नकार िद�ा आिण
स�ता पडताळून पाह�ासाठी आ�ी पाठव�े�्या ��नांना उ�रे दे�ासही नकार
िद�ा. परंतु �ांनी आम�ा दोन ई-मे�्सना �ितसाद िद�ा. पिह�्या �ितसादा�ा
ई-मे�म�े �ट�े होते. ‘‘टाग�टम�े आमचे एकच �ेय आहे, की टाग�ट�ा
�ाहकां�ा पसंतीचे, �ां�ा पै�ाचा पूण� मोबद�ा देणारे, सतत सेवेम�े सुधारणा
क�न आिण �ांना एकमेव अि�तीय सेवेचा अनुभव देणारे, ‘कमी खच�, अिधक
अपे�ा’ हे आमचे �ेयवा� ���ाम�े आणणारे अ�� खरेदी क� � बनवायचे.
आ�ी याच एका �ेयावर आमचे �� क� ि�त के�े असून आम�ा �ाहकां�ा
आवडीिनवडी जाणून घे�ासाठी खूप मोठी गंुतवणूक के�ी आहे. आम�ा �य�ांना
साहा�भूत ठरणारे अनेक संगणकीय काय��म िवकिसत के�े आहेत, �ामुळे
आ�ा�ा बाजाराचा क�, �ाहकां�ा राहणीमानानुसार आवडी िनवडी इ�ादी
जाणून घे�ास मदत होते. या मािहतीमुळे िव��ेषणामुळे, टाग�ट�ा �ां�ा
�ाहकांना खरेदीसाठी अ�ंत उपयु� अ�ी मदत करणे �� झा�े आहे. उदा.
िग� हाइकाने दुकानाम�े येऊन खरेदी के�े�्या सामानाव�न, आमचा संगणकीय
सं�ोधन काय��म �ा�ा भिव�ाम�े कोण�ा गो�ीचंी गरज भास�ाची ��ता
आहे, याचा अंदाज वत�वतो आिण �ा�माणे घेत�े�्या मा�ा�ा पावतीबरोबरच
�ा�ा यो� ती कुप� िद�ी जातात. �ाच�माणे आम�ा मू�-नोदंणीसार�ा
संपूण� ऐ��क योजनेतून, टाग�ट�ा �ा िवि�� �ाहक गटा�ा भिव�ाती� संभा�
खरेदीचंा अंदाज घेणे �� होते. मग �ा�माणे �ांना सूट देणारी कुप� यो� वेळी
पाठवणे आ�ा�ा �� होते. आमचा िव�वास आहे, की यामुळे �ाहकांना �ां�ा
गरजेनुसार आिण इ�ेनुसार थेट मदत करणे आ�ा�ा �� होते. प�रणामी



टाग�ट�ा िव�ी आिण न�ाम�े वाढ हो�ाबरोबरच �ाहकांचा अतूट असा िव�वास
संपादन कर�ात टाग�ट�ा य� आ�े आहे.’’ दुस� या ई-मे�म�े �ट�े होते,
‘‘जवळजवळ तुम�ा सव�च िवधानांम�े चुकीची मािहती आहे आिण अ�ी मािहती
�िस� करणे �णजे जनतेची िद�ाभू� कर�ासारखे आहे. अ�ा ��ेक
िवधानागिणक उ�रे देत बस�ाची आमची इ�ा नाही. टाग�ट ितची कायदे�ीर
जबाबदारी अ�ंत गांभीया�ने घेते. आ�ी ही सव� क� �/रा� काय�ां�ा, अगदी
आरो�िवषयक मािहती सुर�ा कायदा ध�न, क�ेत रा�नच काम करतो.’’ 
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सॅड�बॅक चच� आिण माँटगोमेरी बस बिह�ार

चळवळी क�ा ज� घेतात?

सं�ाकाळचे सहा वाज�े होते, ����ँड ॲ�े�ु बस �ँडवर बस येऊन उभी
रािह�ी. बेचाळीस वष� वयाची िबना �ेमचा च�ा घात�े�ी आिण साधे तापिकरी
रंगाचे जॅकेट घात�े�ी �हानसर चणीची एक आि�कन अमे�रकन मिह�ा बसम�े
चढ�ी. ितने पस�मधून दहा स�टचे एक नाणे काढ�े आिण तेथी� बस भा�ा�ा
यं�ात टाक�े. 

तो गु�वार होता, 1 िडस�बर 1955. माँटगोमेरी, अ�ाबामा येथे ती माँटगोमेरी
फेअर या मो�ा दुकानात पूण� िदवसभर काम क�न आ�ी होती. तेथे ती एक
�ावसाियक ि�ंपी �णून काम करत होती. बसम�े खूप गद� होती आिण तेथी�
काय�ा�माणे पिह�्या चार रांगा गो� या �वा�ांसाठी राखीव हो�ा. बस�ा मागी�
भागात कृ�वण�यांना बस�ाची मुभा होती. तेथे खूपच गद� होती आिण सव� जागा
आधीच भर�्या हो�ा. �णून ती मिह�ा रोझा पाक� स् मध�्या रांगेत गो� यांसाठी
राखीव अस�े�्या जागां�ा �गेचच मागे, जेथे कोणीही बसू �कत होते, तेथे जाऊन
बस�ी. 

बसने जसा ित�ा िनधा��रत मागा�व�न �वास सु� के�ा तसे अधून-मधून
आणखीही �वासी बसम�े चढ�े. �वकरच सव� बस�ा�ा जागा भर�्या, अगदी
गो� यांसाठी राखीव अस�े�्या सु�ा. �वा�ांना आता मधी� मािग�केती�, वर�ा
दांडी�ा ध�न उभे राह�ाची वेळ आ�ी. जे� एफ. �ेक हा बसचा चा�क होता.
एक गोरा माणूस उभा अस�े�ा बघून पाक� स् �ा भागात बस�ी होती, �ा भागात
बस�े�्या कृ�वण�य �वा�ांना उ�े�ून तो ओरड�ा आिण �ांना उभे राह�ास
सांिगत�े, परंतु कोणीच उभे रािह�े नाही. बसम�े एकच को�ाह� चा��ा होता.
�ांना कदािचत ऐकू आ�े नसावे. �ा चा�काने, माँटगोमेरी र�ावरी� ए�ायर



िथएटर�ा समोर बस र�ा�ा कडे�ा उभी के�ी आिण तो माग�ा बाजू�ा
आ�ा. 

‘‘मी काय सांगतो आहे ते मुका�ाने ऐका, आडमुठेपणा क� नका आिण �ा
जागा मोक�ा करा.’’ तो �णा�ा. तीन कृ�वण�य �वासी �ां�ा जागांव�न
उठ�े आिण मागी� भागात गे�े. परंतु पाक� स् मा� जागेवरच बसून रािह�ी, जागची
ह��ीपण नाही. ती गो� यांसाठी राखीव अस�े�्या भागात नाहीये, ि�वाय फ�
एकच गोरा माणूस उभा होता, असं ितने चा�का�ा सांिगत�े.

‘‘तू जर जागेव�न उठ�ी नाहीस, तर मी पोि�सांना बो�ावीन आिण तु�ा अटक
कराय�ा �ावीन.’’ �ेक �णा�ा.

‘‘तू करच तसे,’’ पाक� स् �णा�ी. 

चा�क तेथून गे�ा आिण दोघा पोि�सांना घेऊन आ�ा. 

बसम�े ि�र�्यानंतर दोन पोि�सांपैकी एकाने पाक� �ा िवचार�े. 

‘‘तू ब� या बो�ाने उभी का राहत नाहीस?’’ 

‘‘तु�ी मा�ा मागे का �ाग�ा आहात?’’ ितने िवचार�े. 

‘‘ते काही म�ा माहीत नाही.’’ तो पो�ीस अिधकारी �णा�ा. ‘‘परंतु कायदा
�णजे कायदा आिण आ�ी तु�ा अटक करत आहोत.’’ 

�ा �णी बसमधी� जरी कोणा�ाही कळ�े नाही तरी नागरी ह�ां�ा भावी
चळवळीचे बीज तेथे नकळत पड�े होते. हा एक छोटासा नकार, ही एक िवरोधाची
कृती अ�ाच �कार�ा पुढे घडणा� या अनेक घटनां�ा माि�केची नांदी होती.
�ामुळे काय�क�ा�नी कोटा�म�े, राजकीय रंगमंचावर चा�व�े�्या वांि�क
भेदभावािव���ा ��ांची िद�ाच बद��ी. �ामागे आता संपूण� समाजाची ताकद
उभी रा�न, �ा�ा जनआंदो�नाचे ��प येणार होते. पुढी� एक वषा�त
माँटगोमेरीती� कृ�वण�य जनता आप�्या ह�ांिवषयी जागृत होऊन �हराती�
प�रवहन �व�थेचा बिह�ार करणार होती. साव�जिनक प�रवहन �व�थेती�
वांि�क भेदभाव करणारा अ�ा� कायदा पु�कांमधून काढून टाक�ा जाईपय�त



�ांचा बिह�ार चा�णार होता. �ा बिह�ारामुळे प�रवहन �व�थेचे कंबरडे
मोडणार होते. जनता हजारो�ंा सं�ेने िनषेध कर�ासाठी र�ांवर उतरणार होती
आिण एका व�यांिकत ने�ाची मािट�न �्युथर िकंग (�ु.) यांची दे�ा�ा ओळख
होणार होती. �वकरच ि�िट� रॉक, �ी�बोर, रॅि�घ, बरिमंघम आिण अखेर
राजकारणापय�त सवा�ना वेढून टाकणा� या एका चळवळीची िठणगी पडणार होती.
ि�वाय पाक� �ा खूप �िस�ी िमळणार होती. आिण ित�ा रा�� ा��ांचे �ातं�
पदक (Presidential medal of Freedom) �दान के�े जाणार होते. केवळ एक
िवरोधाची कृती जग क�ा �कारे बद�ू �कते याचे हे उ�म उदाहरण होते. 

परंतु ही संपूण� गो� नाहीये. रोझा पाक� स् आिण माँटगोमेरी बस बिह�ार या
घटना नागरी ह� चळवळी�ा क� �िबंदू, केवळ एका ��ी�ा िवरोध कर�ा�ा
कृतीमुळे झा�्या नाहीत, तर �ा मागे, �ावेळी अस�े�्या सामािजक सवयीचंा पण
खूप मोठा भाग होता. पाक� ��ा अनुभवातून सामािजक सवयी�ंा एकूण ताकदीची,
बळाची पण क�्पना येते. - काही डझन, काही �ेकडो, काही हजार माणसां�ा न
कळत ज�ा वागणुकी�ंा सवयी पडत जातात, �ा ���ात घडत असताना ��ात
येणे कठीण असते. परंतु �ां�ात इतकी ताकद असते, की �ा जग बद�ू �कतात.
सामािजक सवयीमुंळेच, एकमेकांना न ओळखणा� या माणसांचे, र�ांव�न िनषेध
मोच� िनघतात. जे कदािचत वेगवेग�ा कारणांसाठी सामी� झा�े�े असती�ही
परंतु �ा सग�ांची िद�ा मा� एकच असते. सामािजक सवयीमुळे, काहीनंी
घेत�े�्या पुढाकारांमुळे, जग बद�ून टाकणारी आंदो�ने, चळवळी उ�ा राहतात,
तर इतरांना त�ी आंदो�ने, त�ा चळवळी उ�ा कर�ात अपय� येते. सामािजक
सवयी इत�ा �भावी अस�ाचे कारण �णजे, अनेक आंदो�नां�ा चळवळी�ंा
मुळा�ी - मग �ा मो�ा �माणावरी� �ांती असोत िकंवा साधा जनतेचा चच�म�े
जा�ाये�ाती� चढउताराचा मु�ा असो - एक तीन ट��ांची �ि�या असते, जी
इितहासत�ां�ा आिण समाज�ा��ां�ा मते, पुनःपु�ा िदसून आ�े�ी आहेः 

एखादी चळवळ मै�ी आिण ओळखी�ा �ोकांमधी� घिन� संबंध यासार�ा
सामािजक सवयीमुंळे ज�ा�ा येते. 

मग ती एखा�ा जमाती�ा गटा�ा सवयी आिण �ांचा प�रघ व �जमाती�ा
एक� बांधून ठेवणा� या दुब�� बंधनांमुळे वाढत जाते. 



�ा चळवळी�ा, ित�ा नेतृ�ाने सहभागी होणा� यांम�े �तःची ओळख न�ाने
��थािपत कर�ा�ा आिण मा�कीह�ाची भावना िनमा�ण कर�ा�ा �ाव�े�्या
नवीन सवयीमुंळे बळ िमळते. 

सव�साधारणपणे जे�ा या �ि�येती� तीनही अटीचंी पूत�ता होते, ते�ा ती
चळवळ �यंचि�त होते, चांग�्या �कारे ��थािपत होते. सामािजक बद�
य��ीपणे घडून ये�ासाठी आणखीनही काही कारणे आहेत, समीकरणे आहेत.
का�ानु�प आिण चळवळीमागी� उ�े�ानुसार बद�त जाणारी �ात �ेकडो
त�ेही आहेत. परंतु सामािजक सवयी क�ा काम करतात, हे समजून घे�ाने
माँटगोमेरी आिण रोझा पाक� स् हे समान नागरी ह�ां�ा ��ात कसे उ�ेरक
ठर�े हे समजून घेणे सोपे जाई�. 

थंडी�ा मोसमाती� �ा एके िदव�ी, रोझ पाक� �े के�े�्या एका िनधा�रा�ा
कृतीमुळे, ित�ा अटक हो�ाप�ीकडे आणखीन काही होणे अिनवाय� न�ीच
न�ते. परंतु �ानंतर सामािजक सवयीनंी ह��ेप के�ा आिण काहीतरी अद्भुत
घडून आ�े. 

---

माँटगोमेरी प�रवहन मंडळा�ा, वांि�क िवभाजन काय�ाचा भंग करणारी आिण
तु�ंगात जाणारी रोझा पाक� स् ही काही पिह�ी कृ�वण�य मिह�ा �वासी न�ती.
सन 1946म�े िजने�ा जॉ�न�ा माँटगोमेरी बस चा�का�ा बस�ाव�न ��ु�र
िद�्या�ा कारणा�व अटक कर�ात आ�ी होती. सन 1949म�े �ायो�ा
�ाईट, केटी िवंगिफ�्ड आिण दोन कृ�वण�य �हान मु�ांना गो� यांसाठी राखीव
अस�े�्या जागांवर बस�्याब�� आिण जागेव�न उठ�ास नकार िद�्याब��
अटक कर�ात आ�ी होती. �ाच वष� �ू जस��न आ�े�्या, जेथे बस�ा�ा
जागांम�े अ�ा �कारे भेदभाव के�े�ा न�ता- �ा दोघा त�णांना, कायदा मोडून,
गो� या माणसा�ा आिण मु�ा�ा �ेजारी बस�ाब�� अटक क�न तु�ंगाम�े
टाक�ात आ�े होते. सन 1952म�े, माँटगोमेरी पो�ीस द�ाती� एका पोि�साने
एका कृ�वण�य माणसा�ा बस चा�का�ी ��त घात�्याब�� गोळी घा�ून ठार
के�े होते. सन 1955म�े, पाक� �ा तु�ंगाम�े टाक�ाआधी काहीच मिहने
क�ॉडेट को�िवन आिण मेरी �ुइस ��थ या दोघीनंा, दोन वेगवेग�ा घटनांम�े,



गो� या �वा�ांना जागा दे�ास नकार िद�्याब��, अटक क�न जे�म�े
टाक�ात आ�े होते. 

परंतु वरी�पैकी कोण�ाही अटकेमुळे बिह�ार, िनषेध, मोच� इ�ादीसारखे
�ितसाद उमट�े नाहीत. ‘‘�ावेळी माँटगोमेरीम�े खरेखुरे जाग�क, जाण
अस�े�े, ि�या�ी� काय�कत� न�ते.’’ टे�र �ँच या पुि��झर िवजे�ा नागरी ह�
चळवळी�ा इितहासकाराने म�ा सांिगत�े. �ोकांनी िनषेधही के�ा नाही आिण
मोच�ही काढ�े नाहीत. जी काही सि�यता होती ती कोटा�पुरतीच मया�िदत होती.
याि�वाय सव�सामा� माणसांकडून आणखी कोणतीच कृती होत न�ती. 

�ावेळी त�ण मािट�न �्युथर िकंग (�ु.) माँटगोमेरीत, सन 1954म�े, �णजे
पाक� �ा अटक हो�ाआधी एक वष� आ�े, ते�ा �ां�ा असे िनद��नास आ�े, की
�हराती� ब�सं� कृ�वण�यांनी कोणताही िनषेधाचा सूर न काढता �ांतपणे हे
िवभाजन �ीकार�े होते. �ांनी हे िवभाजनच केवळ मा� के�े होते असे नाही, तर
�ाबरोबर होणारी मानहानी आिण होणारा छळपण �ीकार�ा होता. 

तर मग �ावेळी पाक� �ा अटक झा�ी, �ावेळी प�र��थती का बद��ी? याचे
एक ��ीकरण �णजे, �ावेळी राजकीय प�र��थती बद�त होती. गतवष�
अमे�रकेती� सव�� �ाया�याने �ाऊन िव�� बोड� ऑफ ए�ुके�न या
खट�्याचा िनका� िद�ा होता. साव�जिनक �ाळांम�े अ�ा �कारचा भेदभाव
करणे बेकायदे�ीर ठरव�े होते. पाक� ��ा अटके�ा आधी सहा मिहने कोटा�ने,
�ा�ा �ाऊन-2 �णता येई� असा एक िनण�य िद�ा होता. �ाळेत अ�ा �कार�ा
िवि�नीकरणाची �ि�या वेगाने अम�ात आण�ी गे�ी पािहजे, �णून संपूण�
दे�भराम�े बद�ाचे वारे वाहत होते. 

परंतु माँटगोमेरी हे नागरी ह� चळवळीचे मु� क� � हो�ासाठी एवढेच
��ीकरण पुरेसे न�ते. �ॉडेट के�वीन आिण मेरी �ुइस��थ या दोघीनंा पण
�ाऊन िव�� बोड� हा खट�ा चा�ू असतानाच अटक झा�े�ी होती. तरीही
आंदो�न झा�े न�ते िकंवा िनषेधाचा सूर उमट�ा न�ता. माँटगोमेरीती� ब�तेक
रिहवा�ां�ा ��ीने �ाऊन हा कोठेतरी दूर कोटा�त चा��े�ा केवळ एक खट�ा
होता. �ाचा �थािनक पातळीवर प�रणाम झा�ाच तर तो कसा होई�, याबाबत पण
सं�म होता. माँटगोमेरी �णजे ॲट�ांटा िकंवा ऑ�ीन असे दुसरे कोणतेही �हर



न�ते, जेथे �गती हो�ाची काही ��ता होती. ‘‘माँटगोमेरी हे तसे एक नाठाळ,
बदनाम �हर होते, वं�िव�ेष तेथे खो� िभन�ा होता.’’ �ँच �णा�ा.

परंतु �ावेळी पाक� �ा अटक झा�ी, �ावेळी �हरात काहीतरी अघिटत
घड�ास सु�वात झा�ी. बसमधी� िवभाजन काय�ाचा भंग के�्याब��, आधी
अटक झा�े�्या दोघीपें�ा, रोझा पाक� �ची ��थती वेगळी होती. ित�ा समाजात
काहीतरी �थान होते, मान होता. �ामुळे ित�ा अटकेनंतर पडसाद उमटाय�ा
�ाग�े आिण सामािजक सवयी - बंधुभावा�ा सवयी - सि�य झा�्या, �ामुळे
िनषेधांना सु�वात झा�ी. माँटगोमेरीती� अनेक सामािजक सं�थांम�े रोझा पाक� �चा
सि�य सहभाग होता. �ा सं�थांचे पर�रां�ी उ�म संबंध अस�्यामुळे, �ा
सं�थांमधी� ित�ा सहका� यांनी नेहमी�माणे समाजात या घटनेब�� औदासी�
पसर�ाआधीच �ितसादा�क �ि�ये�ा सु�वात के�ी. 

माँटगोमेरीती� सामािजक �व�था ही �ेकडो छो�ा छो�ा गटांनी बन�े�ी
होती आिण �ांचे असे �तं� �थान होते, �तःचे असे �भाव�े� होते. �ा �हराची
िडरे�री ऑफ सीिव� अँड सो�� ऑग�नायजे�� ही फोन नंबस��ा
पु�काइतकीच जाडजूड होती. ��ेक वयात आ�े�ी ��ी िव�ेषतः कृ�वण�य
कोण�ा ना कोण�ा तरी �बची, चच�ची, सामािजक, सां�ृितक गटा�ी,
समाजक� �ा�ी िकंवा जवळ�ाच एखा�ा सं�थे�ी, कधी कधी एकापे�ा अिधकही
सं�थां�ी जोड�ी गे�ी होती. अ�ा या एकमेकां�ी जोड�्या गे�े�्या सामािजक
सं�था, गटांम�े रोझा पाक� �ा िव�ेष �थान होते, मान होता. ‘‘रोझा पाक� स् ही अ�ा
काही थो�ा ��ीपैंकी एक होती, �ांचा घे�ापे�ा समाजा�ा काहीतरी
दे�ाकडे क� असतो. आिण यावर सवा�चे एकमत होते.’’ �ँचने �ा�ा, नागरी
ह� चळवळी�ा इितहासावरी� ‘पािट�ग द वॉटस�’ या पु�कात �ट�े होते. ितचे
���म� �णजे मनु��भावां�ा आ�ेखावरी� एकाकी अ�ु� िबंदू होता. जो
अनेक समाज�वाहांना ��ू�न जात होता. ितचे समाजाती� सव� वांि�क गटां�ी
आिण आिथ�क �राती� �ोकां�ी चांग�े संबंध होते, ती �ां�ाबरोबर चांग�्या
�कारे सं�� होती. ती �थािनक NAACP ची सिचव होती, ती मेथॉिड� चच�म�े
िनयिमत जायची आिण ित�ा घराजवळच अस�े�्या �्युथेरन चच��ा त�णां�ा
संघटने�ी पण ितचे चांग�े संबंध होते. काही आठवडे सु�ांम�े ती अनाथा�यांना,
��सेवा क� �ांना भेटी �ायची, तर काही सु�ा ती वन�ती�ेमी गटांबरोबर
घा�वायची. बुधवार�ा रा�ी, अनेकदा ती �थािनक हॉ��ट�्ससाठी कांबळी



िवणणा� या ��यांबरोबर काम करायची. गरीब, गरजू कुटंुबाती� ��यांना
ि�वणकाम ि�कव�ात ितचा सहभाग असायचा, तर सुखव�ू गो� या कुटंुबाती�
��यांचे कपडे ती मापानु�प क�न �ायची. ती समाजकाया�त इतकी गुरफट�े�ी
होती, की ित�ा नव� याची नेहमीच, ‘ितचे घर�ापे�ा जा� वेळा बाहेरच
इकडेितकडे खाणे होते,’ अ�ी त�ार असायची. 

सव�साधारणपणे समाज�ा��ांचा असा एक िन�ष� आहे, की आप�्या�माणेच
अस�े�्यांबरोबर आप�ी मै�ी �वकर जमते. आप�्या जवळ�ा प�रिचताम�े
काही �ीमंत असतात, काही गरीब असतात, काही कदािचत वेग�ा वं�ाचे पण
असती� - परंतु सव�साधारणपणे आप�ी घिन� मै�ी आप�्याच उ��गटाती�
आप�्या�माणेच पा�व�भूमी अस�े�्यांबरोबर होते. 

परंतु �ा उ�ट पाक� �ची मै�ी, माँटगोमेरीती� वेगवेग�ा आिथ�क, सामािजक,
�रांती� ��ी�ंी होती. समाज�ा�� �ा�ा घिन� संबंध �णतात असे ितचे
माँटगोमेरीती� डझनावारी संघटनां�ी, गटां�ी होते, �ांचा एरवी एकमेकां�ी
काहीही संबंध न�ता. ‘‘आिण हाच कळीचा मु�ा होता.’’ �ॅच �णा�ा, ‘‘रोझा
पाक� स् हे एकूण माँटगोमेरी आिण तेथी� कृ�वण�य समाज यां�ाती� सग�ा
�रां�ा, थरां�ा प�ीकडे गे�े�े ���म� होते. ित�ा संबंिधतांम�े अगदी
सामा�ाती� सामा� पण होते, तसेच महािव�ा�यांती� �ा�ापक पण होते.’’ 

अ�ा �कारे पाक� �ची तु�ंगात रवानगी झा�्याबरोबर �गेचच ित�ा
िम�प�रवाराची आिण संबंिधतांची ताकद िदसून आ�ी. 

---

रोझा पाक� �े �े�नमधूनच ित�ा आईविड�ां�ा घरी फोन के�ा. ती खूप
घाबर�ी होती आिण ित�ा आई�ा खरेतर काय करावे हेच सुचत न�ते -
िवचारच� सु� झा�े होते. पाक� ��ा संबंिधतांची, िम�ांची जे अ�ा वेळी मदती�ा
धावून ये�ाची ��ता आहे, अ�ी नावे ती आठवाय�ा �ाग�ी. ितने माँटगोमेरीती�
NAACP चे माजी �मुख इ.डी. िन�न यां�ा प�ी�ा फोन �ाव�ा. ितने ित�ा
नव� या�ा सांिगत�े, की पाक� �ा तु�ंगातून सोडव�ेच पािहजे. �ांनीही ताबडतोब
मदत कर�ाची तयारी द��व�ी आिण माँटगोमेरीती� �िस� गोरे वकी� ��फोड



डर जे पाक� �ा चांग�े ओळखत होते, �ांना फोन के�ा. कारण �ां�ा तीन
मु�ी�ंा �ॉ�ना ितनेच �ेस �ाव�े�ी होती.

आता िन�न आिण डर तु�ंगात गे�े, �ांनी ित�ा जािमनाची �व�था के�ी
आिण ित�ा घरी आण�े. माँटगोमेरीती� या बसमधी� िवभाजना�ा अ�ा�
काय�ा�ा आ�ान दे�ासाठी ते अ�ाच एका संधीची वाट बघत होते. आिण आता
ती संधी आयतीच आ�ी होती. ित�ा अटकेचा खट�ा कोटा�म�े चा�वू दे�ास
ितची तयारी आहे का, �णून �ांनी ित�ा िवचार�े. पाक� ��ा नव� याचा या गो�ी�ा
िवरोध होता. ‘‘ही गोरी माणसे तु�ा मा�न टाकती� रोझा.’’ �ाने ित�ा सांिगत�े. 

परंतु पाक� �े िन�न यां�ा बरोबर NAACP साठी िक�ेक वष� एक� काम के�े
होते. ती डर यां�ा घरी पण गे�े�ी होती आिण �ां�ा मु�ीनंा �� च नृ�ाचे पद�ास
ि�कव�े होते. ितचे िम� आता ित�ाकडून सहकाया�ची अपे�ा करत होते. 

‘‘या सग�ामुळे माँटगोमेरीचे काही भ�े होणार असे� आिण यातून काही चांग�े
घडे� असे तु�ा�ा वाटत असे� तर,’’ ितने �ांना सांिगत�े, ‘‘तर म�ाही �ाम�े
सहभागी होणे आवडे�.’’

�ा रा�ी ित�ा अटक झा�्यानंतर काही तासांतच पाक� �ा तु�ंगात ठेव�्याची
बातमी कृ�वण�य समाजात वेगाने पसर�ी. �ा�ेय ि��कां�ा �भावी गटाची
अ�� आिण पाक� �ची इतर अनेक सं�थांमधी� सहकारी, जो ॲन रॉिबनसन िह�ा
देखी� ती बातमी समज�ी. �ाच�माणे रॉिबनसन�ा गटाती� अनेक सहकारी
ि��कांना ही बातमी समज�ी आिण �ां�ा िव�ा�ा��ा पा�कांनाही ही बातमी
समज�ी. म�रा�ी�ा सुमारास रॉिबनसनने ित�ा सहका� यांची एक तातडीची
बैठक बो�ाव�ी आिण चार िदवसांनंतर, सोमवारपासून, जे�ा पाक� �ा कोटा�त
आण�े जाणार होते, �हराती� बस सेवेवर बिह�ार टाक�ाची सूचना मांड�ी. 

�ानंतर रॉिबनसन ित�ा काया��याती� �े����ती काढ�ा�ा खो�ीत गे�ी
आिण ितने बिह�ार प�का�ा �ती तयार के�्या. 

‘‘आणखीन एका िन�ो मिह�े�ा, ितने बसम�े आप�्या जागेव�न उठून गो� या
��ी�ा बस�ासाठी जागा न िद�्या�ा कारणाव�न अटक क�न तु�ंगात
डांब�ात आ�े आहे. �ा मिह�ेचा खट�ा, सोमवारी सुनावणीसाठी कोटा�म�े



घे�ात येणार आहे. �णून आ�ी ��ेक िन�ो ��ी�ा या अटके�ा आिण
खट�्या�ा िनषेधाथ�, सोमवारी, प�रवहन सेवे�ा बसेसवर बिह�ार टाक�ाचे
आवाहन करतो.’’ �ा प�कात असे �ट�े होते.

दुस� या िदव�ी भ�्या सकाळीच रॉिबनसनने प�कांचे ग�े ित�ा सहकारी
�ाळाि��कांकडे िद�े आिण �ांना ते पा�कांम�े आिण सहका� यांम�े वाट�ास
सांिगत�े. पाक� �ा अटक झा�्यानंतर चोवीस तासांतच ित�ा तु�ंगवासाब��
आिण आगामी बिह�ाराब�� �हराती� काही सवा�त �भाव�ा�ी समाजगटांम�े
ही बातमी पोहोच�ी. - �थािनक NAACP ची �ाखा, एक मोठा राजकीय गट, अनेक
कृ�वण�य ि��क आिण �ां�ा िव�ा�ा�चे पा�क. �ांना ते प�क िमळा�े,
�ां�ापैकी अनेक �ोक रोझा पाक� स् िह�ा वैय��क ओळखत होते. �ां�ापैकी
अनेक जण चच�म�े ित�ा �ेजारी तरी बस�े�े होते, िकंवा ित�ाबरोबर सभांना,
बैठकांना उप��थत तरी रािह�े होते आिण काहीनंी ित�ा आप�ी िहतिचंतक तरी
समज�े होते. मै�ी�ा भावनेत एक नैसिग�क �वृ�ी अंतभू�त असते. जे�ा आप�्या
कोणा आवडी�ा ��ीवर अ�ाय होतो, ते�ा संघष� कराय�ा ती �वृ� करते.
अनेक अ�ासांमधून असे िदसून आ�े आहे, की जे�ा एखा�ा अनोळखी माणसा�ा
काही होते, ते�ा �ा�ाकडे दु�� � होणे अगदी �ाभािवक असते. परंतु जे�ा
िम�ावर काहीतरी संकट ओढवते, ते�ा येणारा संताप हा आप�्या ��थिति�यतेवर-
�ामुळे िनषेध मोच� काढणे साधारणपणे कठीण जाते- भाग पाडतो. �ावेळी
पाक� ��ा िम�ांना ित�ा अटकेची आिण बिह�ाराची बातमी कळ�ी, ते�ा मै�ी�ा
सामािजक सवयी - आप�्या�ा ि�य अस�े�्या ��ी�ा मदती�ा धावून
जा�ाची �ांची नैसिग�क �वृ�ी - सचेत झा�्या. 

आधुिनक काळाती� पिह�्या मो�ा �माणावरी� नागरी ह� चळवळीने
खरेतर आधी�ा अनेक अटकां�ा घटनांनंतर आकार घे�ास हरकत न�ती. परंतु
�ा चळवळीने आकार घेत�ा तो रोझा पाक� ��ा अटके�ा घटनेनंतर. कारण
समाजाम�े अस�े�े ितचे �थान आिण मो�ा �माणावरी�, िविवध �रांवरी�, ितचे
अस�े�े संबंध. �ामुळे ित�ा िम�ांनी, िम��ा�ा सामािजक सवयीनंा अनुस�न,
नैसिग�क भावनेने ित�ा �ितसाद आिण पािठंबा िद�ा. 

तरीही अनेक जणांची अ�ी अपे�ा होती, की हा िनषेध, हे आंदो�न एखा�ा
िदवसापुरतेच मया�िदत राही�. जगभरात छोटेमोठे िनषेध, आंदो�न दररोज होतच



असतात पण ब�तेक सव� �गेच संपतात, िवसर�ी जातात. जग बद��ाइतके िम�
कोणाकडेच नसतात. �णूनच चळवळी�ंा सामािजक सवयीचंी दुसरी बाजू अिधक
मह�ाची आहे. माँटगोमेरी बस बिह�ारा�ा घटनेने सामािजक संघषा�चे ��प
घेत�े. कारण कृ�वण�य समाजा�ा एक� बांधणारी कत��दािय�ाची भावना, जी
रोझा पाक� ��ा घटनेमुळे चेतव�ी गे�ी. रोझा पाक� �ा न ओळखणा� यांनी पण
आंदो�नाम�े भाग घे�ाचे ठरव�े. कारण समाजाती� इतर जवळ�ा �ोकां�ा
दबावामुळे - �ा�ा दुब�� बंधांची ताकद असे �ट�े जाते, - �ांनी सहभागी न होणे
हे अवघड होते. 
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एक �णभर अ�ी क�्पना करा, तु�ी एका ��थािपत �ीमंत कंपनीत मध�्या
फळीती� एक अिधकारी आहात. तु�ी य��ी आहात, तुम�ा वतु�ळात तु�ी
�ोकि�य आहात. या कंपनीत अनेक वष� काम क�न हे नाव, ही �ित�ा तु�ी
कमाव�ी आहे. कंपनी�ा उ�ादनासाठी संभा� खरेदीदार, �ाहक िमळव�ासाठी
तसेच चांग�ा स�्�ा, सूचना, तुम�ा �े�ाती� ख� या खो�ा बात�ा, कुजबूज
जाणून घे�ा�ा ��ीने तु�ी उ�म �कारे तुम�ा िम�ांचे जाळेसु�ा तयार के�े
आहे. तु�ी िनयिमतपणे चच�म�े जाता, �ायाम�ाळेत जाता, �बम�े जाता,
तसेच तुम�ा महािव�ा�या�ा माजी िव�ाथ� संघटने�ा �थािनक �ाखेचे तु�ी
सद�पण आहात. तु�ा�ा चांग�ा मान आहे आिण अनेक वेळा तु�ा�ा वेगवेग�ा
किमटीमं�े आमंि�तपण के�े जाते. ि�वाय तुम�ा वतु�ळात समाजाती� कोणा�ा
तुम�ा फाय�ाची �वसायाची संधी आढळून आ�ी तर ते अनेकदा तुम�ापय�त ती
पोहोचवतात. 

आता अ�ी क�्पना करा, समजा, तु�ा�ा एक फोन येतो आिण तो दुस� या
बाजू�ा दुस� या एका कंपनीत तुम�ाच �रा�ा पदावर काम करणारा, परंतु नवीन
संधी�ा �ोधात अस�े�ा एक अिधकारी आहे. जे�ा तु�ी तुम�ा व�र�ांकडे
�ा�ासाठी �� टाका� का? असे तो िवचारतो. 

दुस� या बाजूची बो�णारी ��ी जर अगदी अनोळखी असे� तर िनण�य घेणे
अगदी सोपे जाते. तु�ा�ा काहीही क�्पना नस�े�्या ��ी�ा मदत कर�ासाठी
व�र�ांकडे �� टाकून उगाच �तःचे नाव का खराब क�न �ा? 



�ा उ�ट जर दुस� या बाजू�ा बो�णारा तुमचा जवळचाच िम� असे� तरी िनण�य
घेणे सोपे आहे. अथा�तच तु�ी ही मदत करा�. िम� �ासाठीच तर असतात ना! 

परंतु फोनवर दुस� या बाजू�ा बो�णारी ��ी ही तुमची चांग�ी िम�ही नाही
आिण पूण�पणे अनोळखीही नाही, तर �ा दो�ीमधी� काहीतरी असते. समजा
तुम�ा दोघांमधी� समान दुवा तुमचा एक िम� असे�, परंतु तरीही तु�ी
एकमेकांना चांग�े ओळखत नसा� तर मग काय? तो मु�ाखतीसाठी बो�ाव�ा�ा
यो�तेचा आहे का, असे जर तुम�ा व�र�ांनी िवचार�े तर तु�ी �ांना,
�ा�ािवषयी काहीतरी खा�ीने सांगू �का� का? तु�ी तुमची �ित�ा, �य�, ऊजा�,
तुम�ा िम�ा�ा िम�ा�ा नोकरी िमळावी �णून िकती �माणात खच� कराय�ा तयार
आहात? 

सन 1960�ा द�का�ा �ेवटी �ेवटी माक�  �ेनो�ेटर नावा�ा हॉव�ड�
िव�ापीठाम�े डॉ�रेट करणा� या एका िव�ा�ा�ने, या ��नाचे उ�र �ोध�ासाठी
282 ��ीनंी क�ा �कारे �ांची आ�ाची नोकरी िमळव�ी, याचा अ�ास
कर�ाचे ठरव�े. मुळात �ांना �ा कंपनीम�े नोकरीची संधी उप�� अस�्याचे
कसे कळ�े? �ांनी �ांचे नाव सुचव�ासाठी कोणा�ी संपक�  साध�ा होता?
मु�ाखतीसाठी बो�ावणे यावे �णून �ांनी कोण�ा मागा�चा अव�ंब के�ा होता?
सवा�त मह�ाचे �णजे �ांना मदतीचा हात कोणी िद�ा होता, इ�ादी सव� गो�ीचंा
�ाने पाठपुरावा के�ा, मािहती गोळा के�ी. अपेि��्या�माणेच, नोकरी�ा �ोधात
अस�े�्यांनी जे�ा संपूण� अनोळखी ��ी�ंी संपक�  साध�ा, ते�ा �ांना
नकारा�क �ितसादच िमळा�ा होता. जे�ा �ांनी िम�ांना आवाहन के�े, ते�ा
�ांना मदत िमळा�ी होती. 

परंतु �ाहीपे�ा आ�चया�ची गो� �णजे, नोकरी�ा �ोधात अस�े�्यांना
अनेकदा वरवरची ओळख अस�े�्या िम�ा�ा िम�ांकडूनही जे अगदी अनोळखीही
न�ते परंतु फार जवळचेही न�ते, मदत िमळा�े�ी होती. �ेनो�ेटरने अ�ा
संबंधांना ‘दुब�ळ बंध’ (Weak ties) असे नाव िद�े आहे. कारण ते अ�ा संबंधाचे
�ितिनिध� करतात, की जे संबंध ���पणे न येता अ���पणे, सामािजक
संबंधामधून िनमा�ण झा�े�े आहेत. 

उ�ट नोकरी िमळ�ात, �ेनो�ेटर�ा हे आढळून आ�े, की थेट मै�ी
अस�ापे�ाही असे दुब�ळ बंधच अिधक मह�ाचे ठरतात. कारण �ामुळे



सामािजक संबंधांचे वतु�ळ िव�ार�ात, जे एरवी सहज होणे �� नसते, मदतच
होते. �ेनो�ेटर�ा �ा�ा अ�ासातून असे आढळून आ�े, की �ापैकी ब�तेक
जणांना, नोकरीची संधी अस�्याचे �ां�ा जवळ�ा िम�ांकडून समज�ाऐवजी
अ�ा �कार�ा दुब�ळ बंधामुळेच समज�े होते आिण �ा�ा तसा अथ�ही आहे.
कारण आपण जवळ�ा िम�ां�ा नेहमीच संपका�त असतो, �ां�ाबरोबर काम
करत असतो िकंवा ते वाचतात तेच �ॉ� वाचत असतो. �ांना जे�ा एखा�ा नवीन
संधीची मािहती िमळा�े�ी असते ते�ा ती कदािचत आप�्या�ा पण समज�े�ी
असते. �ा उ�ट दुब�� बंधांमुळे - जे �ोक कधीतरी, सहा मिह�ातून एकदा
भेटतात - आप�्या�ा एखा�ा नोकरी�ा संधीची बातमी कळते, जी एरवी
आप�्या�ा समज�ाची अिजबात ��ता नसते. 

समाज�ा��ांनी �ावेळी समाजात मते क�ी पसरतात, अफवा क�ा
फै�ावतात, िकंवा राजकीय चळवळी क�ा सु� होतात, याचा �ोध घेत�ा, ते�ा
�ांना �ात एक समान आकृितबंध आढळून आ�ा. आप�े प�रिचतां�ी अस�े�े
दुब�� बंध हे अनेकदा  आप�्या �ढ मै�ी�ा बंधांएवढेच - िकंवा �ा�ाही पे�ा
जा� - �भावी असतात. �ेनो�ेटरने एके िठकाणी ि�िह�े आहे, ‘‘फार कमी दुब��
बंध अस�े�्या ��ीनंा समाज�व�थेती� दूरदूर�ा मािहतीपासून वंिचत रहावे
�ागते. �ांची मािहती केवळ �थािनक बात�ा आिण �ां�ा जवळ�ा िम�ांची मते
एव�ापुरतीच मया�िदत राहते. अ�ा वंिचत राह�ाने ते केवळ नवनवीन
क�्पनांपासून, �वाहांपासूनच वेगळे पडत नाहीत तर नोकरी�ंा संधी िकंवा यो�
वेळी �गती हो�ावर अव�ंबून असते, अ�ा सव� अनुकू� गो�ीनंा �ांना मुकावे
�ागते.’’ 

‘‘�ाि�वाय अ�ा ��ीनंा कोण�ाही �कार�ा राजकीय चळवळी�ंा संपका�त
येणे िकंवा �ात सहभागी होणे कठीण जाते.... जे �ोक एक दोन �हान गटांचे
सद� असतात, �ांना सामावून घेणे �� झा�े, तरी दुब�� बंधां�ा अनुप��थतीत
�ा चळवळी�ा जेवढी गती िमळणे अपेि�त असते, तेवढी िमळत नाही. मग ती
चळवळ तेव�ा गटांपुरतीच मया�िदत राहते.’’ 

जे�ा एखादी िनषेधाची घटना, केवळ िम�ां�ा गटापुरती मया�िदत न राहता �ाही
प�ीकडे जाऊन ती मो�ा �माणावरी� सामािजक चळवळीचे ��प कसे धारण
करते, याचे ��ीकरण आप�्या�ा दुब�� बंधा�ा �भावातून िमळते. एखा�ा



�ेयाचा पाठपुरावा कर�ासाठी हजारो जणांचे मन वळवणे - िव�ेषतः जे�ा तो
पाठपुरावा करणे अवघड असते, उदा. बसने जा�ाऐवजी चा�त कामावर जाणे
िकंवा तु�ंगाम�े जा�ाची तयारी ठेवणे, िकंवा एखादी कॉफी िवकणारी कंपनी
स�ि�य प�ती�ा �ेती�ा पािठंबा देत नाही �णून ित�ा कॉफीवर बिह�ार घा�णे
हे फार कठीण असते. ब�तेक जण, जोपय�त �ां�ा जवळ�ा िम�ाचा अपमान
झा�े�ा नाही िकंवा �ा�ा तु�ंगाम�े टाक�े नाही तोपय�त, बसने न जा�ाचा, �ा
कंपनीची कॉफी न घे�ाचा िवचारच करणार नाहीत. परंतु काय�क�ा�कडे, �ोकां�ा
मनाम�े नस�े, तरीही चळवळीत सहभागी हो�ास �वृ� करे�, असे एक खा�ीचे
ह�ार असते. तो एक समजाव�ाचा, मन वळव�ाचाच �कार आहे, जो आज
�ेकडो वष� उपयोगात आण�ा जात आहे. तो �णजे आप�्या
�ेजारपाजारािवषयी�ा, समाजािवषयी�ा कत��ा�ा, जबाबदारी�ा, जािणवे�ा
आवाहन करणे. 

दुस� या ��ात, समाजाचा दबाव. 

समाजाचा दबाव - समाजा�ा अपे�ांना �ितसाद दे�ासाठी �ोकांना �वृ�
करणा� या, �ो�ािहत करणा� या सामािजक सवयी - �ांचे वण�न करणे खरोखरच
अवघड आहे. कारण �ा गो�ीचें ��प आिण अिभ��ी ही ��ीगिणक
वेगवेगळी असू �कते. या सामािजक सवयी, डझनावारी ���गत सवयी�ंमाणे,
एकाच �कार�ा नसतात, �ा सवा�ना एकाच िद�ेने जा�ास �वृ� करती�. 

परंतु समाज दबावा�ा सवयीमं�े काहीतरी सा� आहे. �ा सवयी अनेकदा
दुब�� बंधांमधून पसरतात. आिण �ांना सामािजक अपे�ांमधून बळ िमळत जाते.
तु�ी जर तुम�ा �ेजारपाजारा�ित�ा कत��ाकडे, दािय�ाकडे दु�� � के�ेत,
तुम�ा समाजा�ा अपे�ांना नाकार�ेत, तर तु�ा�ा तुमचे समाजाती� �थान
गमाव�ाचा धोका असतो. �बचे, संघटनेचे, चच�चे सद� / सभासद झा�्यामुळे
तु�ा�ा जे सामािजक फायदे िमळत असतात, ते गमाव�ाचा धोका मा� िनमा�ण
होऊ �कतो. 

थोड�ात �णजे तु�ी जर नोकरी�ा �ोधात असणा� या�ा मदतीचा हात िद�ा
नाहीत, तर तो �ा�ा टेिनस खेळाती� सहका� याकडे या गो�ीचा उ�्�ेख
कर�ाची ��ता असते. मग तो ही गो� �ॉकर�मम�े इतरांना सांग�ाची
��ता असते, �ात कोणा�ा तरी तु�ी तुमचे संभा� �ाहक �णून बघत असता



आिण आता �ाने तुम�ा टेि�फोन�ा �ितसाद दे�ाची ��ता दुराव�े�ी असते.
कारण तुम�ात सांिघक भावना नाही असे �ाचे मत झा�े�े असते. खेळा�ा
मैदानावर, बरोबरी�ा खेळाडंूचा दबाव धोकादायक असतो. मोठेपणी अ�ाच �कारे
कामे क�न घेत�ी जातात आिण अ�ाच �कारे समाज, वांि�क गट �तः�ा
एकसंध ठेवतात. 

अ�ा �कारे फ� सामािजक दबावच एखादी चळवळ चा�ू कर�ास िकंवा
सु� ठेव�ास पुरेसा नसतो. परंतु जे�ा िम��ाची �ढ बंधने आिण समाज दबावाचे
दुब�ळ बंध एक� येतात, ते�ा ते आ�चय�कारक अ�ी गितमानता िनमा�ण करतात.
ते�ा मो�ा �माणावर सामािजक बद�ा�ा सु�वात होऊ �कते. 

---

�ढ बंधने आिण दुब�ळ बंध यां�ा एक� ये�ाने चळवळी�ा गितमानता क�ी
येते, हे बघ�ासाठी आपण रोझा पाक� �ा अटक झा�्या�ा घटनेनंतर एकदम
नऊ वषा�नी पुढे जाऊया. जे�ा �ेकडो त�णांनी नागरी ह�ां�ा यु�ात सहभागी
हो�ासाठी �खु�ीने खूप मोठे धोके प�र�े होते. 

सन 1964म�े दे�भराती� िव�ा�ा�नी - �ाती� अनेकजण हॉव�ड�, ये� आिण
उ�रेकडी� िव�ापीठांती� गोरे िव�ाथ� होते - ‘िमसीिस�ी समर �ोजे�’ या
अिभयानासाठी नावे नोदंव�ी होती. दि�णेकडी� कृ�वण�य मतदारांचे नावनोदंणी
कर�ाचे ते दहा आठव�ांचे अिभयान होते, ते अिभयान ‘�ातं� �ी�’ �णून
ओळख�े जाऊ �ाग�े. ि�वाय �ांनी �ासाठी नावे नोदंव�ी होती, �ाती�
अनेकांना �ाती� धो�ांची क�्पना होती. ते अिभयान काया���त हो�ाआधी,
काही मिह�ांपासूनच वत�मानप�ांमधून, मािसकांमधून, �ा काळात दंग�ी,
िहंसाचार हो�ाची भािकते वत�वणारे �ेख ये�ास सु�वात झा�ी होती. (आिण ते
दुद�वाने खरे ठर�े. ते अिभयान सु� झा�्यानंतर आठव�ातच गो� या अितरेकी
िवचारां�ा काय�क�ा�नी �ाँगडे�, िमसीसीपी�ा बाहेर तीन काय�क�ा�ना ठार
मार�े.) जीवा�ा धोका िनमा�ण हो�ा�ा भीतीने अनेकजण नावे नोदंवून सु�ा, या
अिभयानापासून दूर रािह�े. या �ातं� �ी� अिभयानात सहभागी हो�ासाठी,
हजारांपे�ा जा� जणांचे अज� �ीकार�ात आ�े होते. परंतु जे�ा जूनम�े
दि�णेकडे ��� जा�ाची वेळ आ�ी ते�ा, बो�ावून सु�ा तीन�ेपे�ा जा� �ोक
सहभागी झा�े नाहीत. 



सन 1980म�े अ�रझोना िव�ापीठाती� डग मॅग ॲडम या समाज�ा��ाने �ा
वेळ�ा (�ातं� �ी�) अिभयानात काही जण सहभागी झा�े आिण काहीजण मागे
रािह�े, यासाठी काही ��ीकरण असू �के� का, यावर िवचार कर�ास सु�वात
के�ी. �ाने काही द�के आधी आ�े�े 720 िव�ा�ा�चे अज� वाच�ास सु�वात
के�ी. ��ेक अज� 5 पानी होता. �ाम�े �ांना �ांची पा�व�भूमी िवचार�ात
आ�े�ी होती. �ाच�माणे �ांना िमसीिसपी�ा का जावेसे वाटते, मतदारनोदंणी�ा
कामाती� अनुभव इ�ादीब�� िवचार�ात आ�े होते. तसेच �ांना जर अटक
झा�ी तर या अिभयाना�ा आयोजकांनी कोणा�ी संपक�  साधावा, याची पण
िवचारणा कर�ात आ�ी होती. �ानंतर िनबंध ि�खाण होते. संदभ� होते आिण
काहीजणांसाठी मु�ाखती हो�ा. अ�ा �कारे अज� करणे हे साधे सोपे न�ते. 

मॅक ॲडमचे अगदी �ाथिमक गृहीतक असे होते, की जे िव�ाथ� िमसीसीपी�ा
गे�े, �ां�ा �ामाग�ा �ेरणा, जे िव�ाथ� गे�े नाहीत, �ां�ापे�ा, कदािचत
वेग�ा अस�्या पािहजेत. तेच सहभागाती� तफावतीचे ��ीकरण असू �कते.
�ाने �ा�ा गृहीतकाची स�ास�ता �ोध�ासाठी आ�े�े अज� दोन गटांम�े
िवभाग�े. पिह�्या गटाती� अज� अ�ा िव�ा�ा�चे होते, जे ‘�क� ि�त’ होते. ‘�ांना
�तः�ा आजमावायचे होते,’ िकंवा ‘जेथे काहीतरी वेगळे घडत आहे ितथे जायचे
होते,’ िकंवा ‘दि�णेकडी� जीवन�ै�ीचा अनुभव �ायचा होता.’ दुस� या गटाती�
अज� अ�ा िव�ा�ा�चे होते, �ांचे उ�े� ‘इतर क� �ी’ होते. �णजे ‘कृ�वण�यांची
सामािजक ��थती सुधारणे,’ ‘�ोक�ाहीचे खरे उि�� सा� करणे,’ िकंवा
‘सामािजक बद�ासाठी अिहंसे�ा बळाचा ��य देणे,’ वगैरे वगैरे. 

मॅक ॲडमने �थमद�� असा िन�ष� काढ�ा, की �क� ि�त ��ी, �ांना
�ातं� �ी� अिभयानाती� धोके कळ�्यानंतर घरीच राह�ाची ��ता अिधक
होती. तर इतर क� � ��ी चळवळीम�े सहभागी हो�ाची ��ता अिधक होती. 

परंतु हे गृहीतक साफ चुकीचे होते. उप�� आकडेवारी�माणे �ाथ� आिण
िनः�ाथ� दोघेही सार�ाच सं�ेने दि�णेकडे गे�े होते, ‘‘�ां�ा �ेयाती�,
िवचाराती�, उ�े�ाती� फरकांमुळे �ां�ा सहभागी हो�ात िकंवा न हो�ात
फारसा फरक पड�ा न�ता.’’  मॅक ॲडमने ि�िह�े होते. 

�ानंतर मॅक ॲडमने अज�दारां�ा संिधमू�्यांची तु�ना के�ी. कदािचत जे घरीच
थांब�े, �ां�ा नव� यांनी, मैि�णीनंी वगैरे �ांना िमसीसीपी�ा जा�ापासून परावृ�



के�े असावे! कदािचत �ांना नोकरी िमळा�ी असावी िकंवा दोन मिह�ांची
िबनपगारी रजा िमळू �क�ी नसावी!

पु�ा एकदा चूक. 

पूण�वेळ नोकरी अस�ाने िकंवा िववाहब� अस�ाने ���ात अज�दारां�ा
दि�णेकडे जा�ा�ा संधीम�े वाढच झा�ी होती. मॅक ॲडमने िन�ष� काढ�ा. 

�ा�ाकडे आता एकच गृहीतक उर�े होते. ��ेक अज�दारा�ा �ा�ा
िव�ािथ�द�ेती�, तसेच राजकीय संघटना, सं�थांमधी� सद��ािवषयी माहीती
िवचार�ात आ�ी होती. �ाचबरोबर कमीतकमी अ�ा दहा �ोकांची माहीती
िवचार�ी होती, �ांना �ां�ा उ�ाळी सु�ीती� कामांिवषयी मािहती िद�ी जावी.
आता मॅक ॲडमने ते अज� िनवड�े आिण �ां�ा आधारे ��ेक अज�दारा�ा
सामािजक संबंधांचा, गंुतवणुकीचंा मागोवा घेत�ा. �ां�ा िनरिनरा�ा संघटना,
सं�था, �� इ�ादीमधी� अस�े�्या सद��ांचा तु�ना�क अ�ास क�न
�ाने कोण�ा अज�दारा�ा िम�ांनीसु�ा या �ातं� �ी� अिभयानासाठी अज� के�ा
होता, हे �ोधून काढ�े. 

या सग�ाचे िव��ेषण के�्यानंतर काही िव�ाथ� िमसीसीपी�ा का गे�े होते
आिण काहीजण घरीच का रािह�े, याचे उ�र �ा�ा िमळा�े होते. सामािजक
सवयीमुंळे - िकंवा अिधक �� करायचे तर �ढ आिण दुब�ळ बंधा�ा एकि�त
ताकदीमुळे �ा िव�ा�ा�नी �ातं� �ी� अिभयानामधे भाग घेत�ा होता, ते अ�ा
�कारे सामािजक संबंधाम�े गुरफट�े�े होते, की �ां�ा जवळ�ा िम�ांना तसेच
तोडंओळख अस�े�्या प�रिचतांना सु�ा �ांनी या अिभयानाम�े सहभागी �ावे
असे वाटत होते. जे घरीच रािह�े ते पण समाजात गंुत�े�े होते. परंतु वेग�ा�कारे!
�ात सामािजक दबाव आिण सवयी �ांना िमसीसीपी�ा जा�ास �वृ�
कर�ाइत�ा �बळ न��ा. 

‘‘क�्पना करा, तु�ी अज�दार िव�ा�ा�पैकी एक आहात,’’ मॅक ॲडमने म�ा
सांिगत�े. ‘‘�ावेळी तु�ी तो �ातं� �ी� अिभयानाचा अज� भर�ात, ते�ा तो
तुम�ा इतर पाच िम�ांसमवेत भर�ात, �ािदव�ी तुमची मनः��थती अगदी उ�ाही
होती.



‘‘आता �ा गो�ी�ा सहा मिहने उ�टून गे�्यानंतर आिण जा�ाचा िदवस जवळ
आ�्यानंतर, सव�च मािसकांमधून िमसीसीपीती� संभा� िहंसाचाराब�� अंदाज
�� करणारे ि�खाण येत असताना, तु�ी तुम�ा आईविड�ांचा स�्�ा घेता
आिण ते तु�ा�ा जा�ापासून परावृ� करतात. अ�ा प�र��थतीत तुम�ा मनात
वेगळा िवचार आ�ा नाही तरच नव� होते. 

‘‘नंतर तु�ी महािव�ा�या�ा, िव�ापीठा�ा आवारात िफरत असताना तु�ा�ा
तुम�ाबरोबर चच�म�े िनयिमत येणारी काही माणसे भेटतात आिण �णतात -
‘‘आ�ी, तु�ा सवा�ना एकि�तपणे कसे जाता येई� याची �व�था करत आहोत.
आ�ी तुम�ाबरोबर कसा आिण कधी संपक�  साधू?’’ ते �ोक तुम�ा अगदी
जवळचे िकंवा घिन� संबंधाती� नसतात. परंतु तु�ी �ांना �ब�ा सभांम�े,
महािव�ा�या�ा इमारतीम�े नेहमी बघत असता आिण �ा समाजाती�
मह�ा�ा ��ी असतात. तु�ी �ातं� �ी� अिभयाना�ा ये�ाचे कबू�
के�्याने तु�ा�ा यायचे आहे हे �ांना माहीत असते. अ�ा वेळी मागे िफरणे िकंवा
नकार देणे अवघडच असते. समाजाम�े तुमुचे नाव वाईट हो�ाची भीती असते,
समाजाती� तुम�ा �थाना�ा ध�ा �ाग�ाची भीतीपण असते. तुम�ा मनाम�े
जरी वेगळा िवचार आ�े�ा अस�ा तरी आता मागे हट�ाने तु�ा�ा �ा�ा
प�रणामांना तोडं �ावे �ागणार असते. �ां�ा मतांना तु�ी िकंमत देता, अ�ां�ा
नजरेत �तः�ा आदरा�ा आता ध�ा �ाग�ाची ��ता असते. 

मॅक् ॲडमने जे�ा धािम�क क� अस�े�्या अज�दारांचे अज� पािह�े - �ा
िव�ा�ा�नी, �ां�ा अज� कर�ामागची �ेरणा ‘गरजवंतांना मदत कर�ाची ि��चन
ि�कवण’ अस�्याचे �ट�े होते, अ�ां�ा सहभागाम�े जरा सरिमसळ झा�्याचे
�ा�ा आढळून आ�े. परंतु �ा अज�दारांनी धािम�क क� अस�ाबरोबरच एखा�ा
धािम�क संघटने�ी संबंिधत अस�्याचे �ट�े होते, �ां�ा पैकी ��ेक जण
िमसीसीपी�ा गे�्याचे आढळून आ�े. एकदा �ां�ा मया�िदत वतु�ळात तो �ातं�
�ी� अिभयाना�ा जाणार अस�्याचे माहीत झा�्यानंतर �ा�ा मागे िफरणे
अ�� होते. 

�ा उ�ट दुस� या बाजू�ा, �ांना या अिभयानाम�े सहभागी क�न घेत�े होते,
परंतु जे िमसीसीपी�ा गे�े नाहीत, अ�ा अज�दारां�ा सामािजक संबंधांचा िवचार
करता, ते पण �ा संबंधी�ा सभा आयोजनांम�े गंुत�े�े होते. ते कोण�ा ना



कोण�ा तरी �बचे सद� होते, �ांना सु�ा �ां�ा समाजात अस�े�्या नावाची,
�ित�ेची काळजी होती, परंतु ते �ा संघटनां�ी संबंिधत होते, वत�मानप�े, िव�ाथ�
संसद, �ै�िणक गट िकंवा त�ंबंधी सं�था- �ां�ा अपे�ा वेग�ा हो�ा. अ�ा
�कार�ा वतु�ळामधी� िकंवा संबंिधतांमधी� एखा�ा�ा �ातं� �ी� अिभयानातून
माघार घेणे अवघड न�ते. ि�वाय �ांनी असे के�्याने �ां�ा सामािजक
�थानाम�े पण फारसा बद� हो�ाची ��ता न�ती. 

�ा वेळी िमसीसीपीम�े अटक हो�ाची (िकंवा �ाहीपे�ा काहीतरी वाईट
हो�ाची) ��ता अस�्याची जाणीव झा�ी, ते�ा ब�तेक िव�ा�ा��ा मनाम�े
च�िबच� सु� झा�ी. परंतु जे काही जण समाजकाया�त गंुत�े�े होते, �ांना
सामािजक सवयीनंी �ां�ा िम�ां�ा अपे�ा, आिण �ां�ा प�रिचतांचा दबाव या
गो�ीनंी �ा अिभयानाम�े सहभागी हो�ास भाग पाड�े. �ामुळे मन िकतीही ि�धा
झा�े�े अस�े तरी �ांनी जा�ासाठी बसचे ितकीट काढ�े. इतर मा� अ�ा
सामािजक वतु�ळां�ी संबंिधत होते, जरी �ांना नागरी ह�ांिवषयी आ�था वाटत
होती, तरी जेथे सामािजक सवयीचंा रोख थोडासा दुस� या िद�े�ा होता, �णून �ांनी
घरीच बस�े�े चांग�े; असा �तः�ीच िवचार के�ा.

---

रोझा पाक� स् जािमनावर सुटून, तु�ंगातून बाहेर आ�्यानंतर, इ.डी. िन�न यांनी
डे�टर ए�े�ू बॅ�ी� चच� चे नवीन �मुख मािट�न �्युथर िकंग (�ु.) यांना फोन
के�ा. पहाटेचे पाच वाजून थोडाच वेळ झा�ा होता, परंतु तरीही िन�न यांनी ‘हॅ�ो’
�ण�ात िकंवा िकंग यां�ा दोन आठव�ां�ा मु�ी�ा फोन�ा आवाजामुळे जाग
तर आ�ी नाहीना, वगैरे चौक�ी कर�ात वेळ घा�व�ा नाही. - �ांनी थेट
पाक� ��ा अटकेची मािहती सांगाय�ा सु�वात के�ी, बसम�े जागेव�न उठ�ास
नकार िद�्याब�� ित�ा अटक क�न तु�ंगाम�े कसे डांब�े गे�े होते वगैरे वगैरे.
�ाच�माणे कोटा�त �ांचा खट�ा चा�व�ाचा िवचार अस�्याचे आिण
सोमवारपासून �हराती� साव�जिनक बससेवेवर बिह�ार घा��ाचे िन��चत के�े
अस�्याचे �ांनी सांिगत�े. �ावेळी िकंग हे 26 वषा�चे होते. माँटगोमेरीम�े येऊन
�ांना एकच वष� झा�े होते आिण समाजाती� आप�्या �थानाचा अजून िन��चत
अंदाज ते घेत होते. िकंग यांचा आंदो�ना�ा पािठंबा िमळव�ासाठी आिण �ा रा�ी
�ां�ा चच�म�े सभा आयोिजत कर�ाची परवानगी माग�ासाठी िन�न यांनी



फोन के�ा होता. या ��नाम�े �तः�ा फार गंुतवून घे�ासंबंधी िकंग जरा
सा�ंकच होते. ‘‘िम�ा, िन�न’’ ते �णा�े, ‘‘म�ा यावर जरा िवचार क� दे, तू
म�ा थो�ा वेळाने फोन कर.’’ 

परंतु िन�न तेव�ावरच थांब�े नाहीत. �ांनी िकंग यां�ा एका अ�ंत
जवळ�ा िम�ा�ा फोन के�ा. िकंग यां�ा जवळ�ा िम�ांम�ेही अ�ंत जवळचा
िम�, �ांचे नाव होते, रा�्फ डी. ॲबरनॅथी आिण �ा�ा िकंग यांचे सहभागी
हो�ासाठी, मन वळव�ाची िवनंती के�ी. काही तासांनंतर िन�न यांनी िकंगना
पु�ा फोन के�ा. 

‘‘मी या बिह�ारात सहभागी हो�ास तयार आहे,’’ िकंग यांनी �ांना सांिगत�े. 

‘‘तुमचे हे बो�णे ऐकून म�ा खूप आनंद झा�ा,’’ िन�न �णा�े, ‘‘कारण मी
आणखी अठरा जणां�ी याब�� बो��ो आहे आिण �ांना आज रा�ी तुम�ा
चच�म�े ये�ास सांिगत�े आहे. तुम�ा अनुप��थतीत �ांना तेथे एक� जमवणे
यो� िदस�े नसते.’’ �वकरच िकंग या बिह�ाराचे आयोजन करणा� या सिमतीचे
अ�� �णून िनवड�े गे�े. 

पाक� ��ा अटकेनंतर तीन िदवसांनी, रिववारी, �हराती� कृ�वण�य
समाजाती� �िति�तांनी िकंग आिण नवीन �थापन झा�े�्या सिमतीती� सद�ां�ी
बो��्यानंतर �ां�ा �ां�ा गटांना, समूहांना, अनुयायांना सांिगत�े, की �हराती�
कृ�वण�यां�ा ��ेक चच�ने एका िदवसा�ा िनषेधाम�े सहभागी हो�ाचे मा�
के�े आहे. यातून िद�ा जाणारा संदे� अगदी �� होता. चच�म�े िनयिमतपणे
जाणा� यांना यापासून अि�� राहणे अवघड होणार होते. �ाच िदव�ी, �हराती�
‘द ॲड�रटायसर’ या वत�मानप�ाम�े माँटगोमेरीती� िन�ोनंी �हराती�
साव�जिनक बस �व�थेवर सोमवारी बिह�ार घा��ाचे ठरव�े अस�्याचे वृ�
आ�े. तसेच �ासंबंधी झा�े�्या एका गु� बैठकीबाबत एक �ेखही छापून आ�ा.
�ा वाता�हरा�ा, गो� या ��यांनी �ां�ा घरी काम करणा� या कृ�वण�य कामवा�्या
��यांकडून घेत�े�्या प�कां�ा �ती िमळा�्या हो�ा. �हराती� कृ�वण�यां�ा
व�ांम�े हजारो प�के वाट�ी गे�ी होती, असे �ा �ेखात �ट�े होते. पुढे, �ा
बिह�ारात ��ेक कृ�वण�य नाग�रक सहभागी हो�ाची ��ता पण वत�व�ात
आ�ी होती. �ावेळी तो �ेख ि�िह�ा गे�ा, ते�ा फ� पाक� �चे िम�, चच�मधी�
व�र� आिण बिह�ार आयोिजत करणारे एव�ांनीच िनषेधात सामी� हो�ाचे



उघडपणे मा� के�े होते. परंतु �हराती� रिहवा�ांनी पेपर वाच�्यानंतर गो� या
वाचकां�माणेच गृहीत धर�े, की सव�च जण �ात सहभागी होती�. 

चच�मधी� �ाथ�ना बाकांवर बसणारे, पेपर वाचणारे अनेकजण रोझा पाक� �ा
वैय��कपणे ओळखत होते आिण ित�ा�ी अस�े�्या मै�ीसाठी ते बिह�ारात
सहभागी हो�ास तयार होते. इतर जण पाक� �ा ओळखत न�ते, परंतु समाज
ित�ावर झा�े�्या अ�ाया�ा िनषेधाथ� ित�ामागे उभा रािह�्याचे �ांना जाणव�े.
�णून सोमवारी �ांना बसम�े बसून �वास करताना कोणी पािह�े तर ते वाईट
िदसणार होते. ‘‘तु�ी जर कामावर जाणारे असा�,’’ चच�म�े दे�ात आ�े�्या
प�कात �ट�े होते, ‘‘टॅ�ी करा, इतर कोणा�ा बरोबर तरी �वास करा िकंवा
चा�त जा;’’ �ानंतर सवा�ना आणखीन एक बातमी समज�ी, की बिह�ार
सिमती�ा ने�ांनी कृ�वण�य टॅ�ी चा�कांचे मन वळवून - िकंवा हात िपरगळून -
�ा िदवसापुरते कृ�वण�य �वा�ांना दहा स�ट इत�ा बस�ा भा�ाम�े ने�ाचे
कबू� क�न घेत�े होते. समाजाती� दुब�� बंध सवा�ना एक� आणत होते. �ावेळी
आपण एक तर बिह�ारा�ा बाजूने तरी होता िकंवा िव�� तरी होता, अ�ी
प�र��थती िनमा�ण झा�ी होती. 

बिह�ारा�ा सोमवारी िकंग भ�्या पहाटेच उठ�े आिण कॉफी वगैरे घेऊन
स� झा�े. �ांची प�ी कोरे�ा घरा�ा पुढी� �खडकीत जाऊन बस�ी आिण
पिह�्या बसची वाट बघाय�ा �ाग�ी. ते�ा ित�ा साउथ जॅ�न �ाईन�ा बसचे
पुढचे िदवे िदस�े, जी बस सकाळी कामावर जाणा� या कामवा�्या बायकांनी
भर�े�ी असायची, तीच बस ित�ा समो�न �रकामी जाताना बघून ती एकदम
ओरड�ीच! पुढची बस पण �रकामीच गे�ी, �ानंतरची बस पण �रकामीच गे�ी.
िकंग �ां�ा कारम�े बस�े आिण �ांनी बस�ा इतर मागा�ची पाहणी कराय�ा
सु�वात के�ी. एका तासाम�े �ांना केवळ आठ कृ�वण�य �वासी आढळून
आ�े. मा� एका आठव�ाआधी �ांना �ेकडो �वासी �वास करताना िदस�े
असते. 

‘‘म�ा खूप आनंद झा�ा होता,’’ �ांनी नंतर ि�िह�े. ‘‘चम�ारच घडून आ�े�ा
होता. काही माणसे घो�ां�ा त�ांव�न कामावर जाताना िदस�ी. �ा िदव�ी
माँटगोमेरी येथे र�ांवर टांगेसु�ा धावताना िदस�े. बस थां�ांवर घडणा� या घटना
बघ�ासाठी जागोजागी �ोक जम�े होते. सु�वाती�ा ते �ांतपणे उभे रा�न बघत



होते. परंतु जरा वेळ गे�्यानंतर, िदवस वर आ�्यानंतर, ते एखादी �रकामी बस
आ�्यावर मो�ांदा हसाय�ा �ाग�े, �य� उडवाय�ा �ाग�े आिण िवनोद
कराय�ा �ाग�े. तर गडबड गोधंळ करणारी त�ण मंडळी ‘आज एकही �वासी
नाही’ �णून ओरडाय�ा �ाग�ी.’’ 

�ा िदव�ी दुपारी चच��� ीट वरी� कोटा�त, रोझा पाक� �ा रा�ा�ा िवभाजन
काय�ाचा भंग के�्याब�� दोषी ठरव�ात आ�े. कोटा��ा इमारतीत आिण
आवारात िनका� ऐक�ासाठी पाच�ेपे�ा जा� कृ�वण�यांची गद� जम�ी होती.
बिह�ाराची घटना आिण कोटा��ा आवाराती� ही उ�फूत� सभा या माँटगोमेरी�ा
इितहासाम�े, कृ�वण�यां�ा राजकीय सि�यते�ा संदभा�ती� �थमच घडणा� या
मह�ा�ा घटना हो�ा. या सग�ा घडामोडी केवळ पाच िदवसांम�े घडून
आ�्या हो�ा. �थम सु�वात झा�ी होती पाक� ��ा जवळ�ा िम�मंडळीपासून,
परंतु �ा�ा बळ िमळत गे�े. िकंग आिण इतर सहयो�ां�ा �ण�ा�माणे, ते
समाजात िनमा�ण झा�े�्या दािय�ा�ा, जबाबदारी�ा जािणवेतून, दुब�ळ बंधां�ा
सामािजक सवयीतूंन. संपूण� समाजावर एक� ये�ासाठी दबाव िनमा�ण झा�े�ा
होता आिण सहभागी न होणा� यांना समाजापासून वेगळे, एकाकी पड�ाची भीती
िनमा�ण झा�ी होती. 

अ�ा �ो�ाहनाि�वाय, दबावाि�वाय असे अनेक �ोक या बिह�ारात सहभागी
झा�े असते. िकंग, टॅ�ी ड� ाय�र आिण सं�थांनी पण �ढ आिण दुब�� बंधां�ा
�भावाि�वाय सु�ा हेच पया�य िनवड�े असते. परंतु सामािजक सवयी�ंा
�भावाि�वाय, �ो�ाहनाि�वाय �ेकडो, हजारो माणसांनी बससेवेपासून दूर
राह�ाचा िनण�य घेत�ा नसता. ‘‘एकेकाळचा अ�्पसंतु� आिण िनि�ताव�थेती�
िन�ो समाज आता जागा झा�ा होता.’’ नंतर एके िठकाणी िकंग यांनी ि�िह�े. 

मा� �ाच सामािजक सवयी, �ा एका िदवसा�ा बिह�ाराचे पूण� वष�भरा�ा
चळवळीत �पांतर कर�ाइत�ा मजबूत न��ा. कारण काही आठव�ांतच
जनते�ा िन�चयात, संक�्पात ि�िथ�ता येऊ �ाग�ी, अ�ी भीती िकंग यांनी
�� के�ी होती. ‘‘हा �ढा असाच पुढे चा�ू ठेव�ा�ा िन�ो समाजा�ा
�मतेब�� म�ा सं�य आहे.’’ असं तो �णा�ा.

परंतु नंतर ती भीती िनराधार ठरणार होती. �ा ��ाची सू�ं, जबाबदारी काही
काळातच िकंग आिण इतर ने�ां�ा हातातून सुटून ती अनुयायां�ा खा�ांवर



पडणार होती. ि�वाय ते घडताना मो�ा �माणात नवीन सवयी �ांना �ागणार
हो�ा. या चळवळी�ा ितस� या अंका�ा आता ख� या अथा�ने सु�वात होणार होती
आिण �ा बिह�ारा�ा आता �यं�ेरणेची ताकद, बळ िमळणार होते.    

3

रोझा पाक� �ा जे�ा अटक झा�ी, ते�ा जेमतेम एक वषा�चा अस�े�ा एक गोरा
मु�गा, आज सन 1979�ा उ�ा�ात, धािम�क ि��ण देणा� या सं�थेत ि�कत
अस�े�ा त�ण िव�ाथ� होता. �ाचे सव� �� �ा�ा वाढ�ा कुटंुबाचे पा�नपोषण
क�ा �कारे करावे याकडे �ाग�े होते. �ाने टे�ासमधी� �ा�ा घरा�ा िभंतीवर
अमे�रकेचा नका�ा �ाव�ा आिण िसयाट�पासून ते िमयामीपय�त�ा सव� मु�
�हरां�ा नावांभोवती वतु�ळे काढाय�ा सु�वात के�ी. 

�रक वॉरेन हा एक बॅि�� धम��सारक होता. �ाची बायको गरोदर होती आिण
�ा�ा बँकेती� खा�ात दोन हजार डॉ�स�पे�ाही कमी र�म ि��्�क होती.
�ा�ा चच�म�े न येऊ �कणा� या नवीन ��ाळंूचा / भ�ांचा एक गट तयार
करायचा होता, परंतु �ा कामा�ा कोठून सु�वात करावी, याची �ा�ा नीट क�्पना
येत न�ती. ‘‘मी असा िवचार के�ा, की माझे इतर धम��सारक सहकारी जेथे जाणार
नाहीत अ�ा िठकाणी मी जावे,’’ �ाने म�ा सांिगत�े. �ाने �ा वष�चा उ�ाळा
�ाय�रीत �ोकसं�ािवषयक अहवा�, आकडेवारी, फोन नंबस�ची पु�के,
वत�मानप�ांमधी� �ेख आिण नका�े चाळ�ात घा�व�ा. �ा�ा प�ी�ा नववा
मिहना �ाग�ा होता, �णून दर थो�ा तासांनी तो फोन कर�ासाठी फोनकडे
धावायचा. बायको�ा अजून कळा सु� झा�े�्या नाहीत याची खा�ी करायचा आिण
पु�ा �ा�ा कामाकडे वळायचा. 

एके िदव�ी दुपारी, कॅि�फोिन�याती� ऑर�ज परग�ाती� सॅड�बॅक �ॅ�ी या
भागाब�� वॉरेन�ा वाचनात आ�े. वॉरेन जे पु�क वाचत होता �ात �ट�े होते,
की ती सॅड�बॅक �ॅ�ी अमे�रकेती� सवा�त वेगाने वाढणा� या रा�ाती�, वेगाने
वाढणा� या परग�ाती�, सवा�त वेगाने वाढणारा एक भाग होता. �ा भागात अनेक
चच� होती. परंतु अ�ंत वेगाने वाढणा� या �ोकसं�े�ा सामावून घेई� इतके मोठे
एकही चच� न�ते. बुचक�ात पड�े�्या वॉरेनने दि�ण कॅि�फोिन�याती� धािम�क
ने�ां�ी संपक�  साध�ा. �ांनी सांिगत�े, की तेथे अनेक �थािनक नाग�रक �तः�ा
ि��चन �णवून घेतात, परंतु चच�मधी� �ाथ�नांना फार थोडे �ोक येतात. �ा धुळीने



भर�े�्या, अंधूक उजेड अस�े�्या, िव�ापीठा�ा तळघराती� �ाय�रीत मी
देवा�ा मा�ा�ी बो�ताना ऐक�े; ‘‘�ाच नेम�ा जागी म�ा तू चच� सु� कराय�ा
हवे आहेस!’’ वॉरेनने नंतर एके िठकाणी ि�िह�े. ‘‘�ाच �णी आ�ी कोठे जाणार
होतो, हे िन��चत झा�े होते.’’ 

चच�म�े न जाणा� यांम�े ��ा िनमा�ण क�न, �ांचा एक नवीन गट तयार
कर�ाचे वॉरेन�ा मनाने पाच वषा�पूव�च ठरव�े होते. �ावेळी धम��सारक �णून
तो जपान�ा गे�ा होता, ते�ा �ा�ा तेथे एक जुना ि��चन धािम�क मािसकाचा, अंक
सापड�ा होता. �ाती� एका �ेखा�ा �ीष�काने �ाचे �� वेधून घेत�े होते, ते
�ीष�क होते ‘‘हा माणूस धोकादायक का आहे?’’ तो �ेख डोना�्ड मॅ�गॅ�रन
नावा�ा एका वाद�� �ेखकाब�� होता, �ाने अ�ा दे�ांत चच� बांध�ावर ��
क� ि�त के�े होते, जेथी� ब�सं� जनतेने ि��ा�ा �ीकार�े न�ते.
मॅ�गॅ�रन�ा त��णा�ीची म�वत� क�्पना अ�ी होती, की धम��सारकांनी
�ां�ा कामासाठी य��ी चळवळीचें, - नागरी ह� मोहीम ध�न - �ोकां�ा
सामािजक सवयीनंा आवाहन क�न, अनुकरण के�े पािहजे. ‘‘�ा मागचे अंितम
�ेय हे तेथी� जनते�ा संपूण� जीवन�ै�ीचे ि��चनीकरण करणे हेच अस�े पािहजे
िकंवा ��ीचे सामािजक जीवन उद्�� होणार नाही इतपत �माणावर तरी ते
कर�ाचे अस�े पािहजे,’’ मॅकगॅ�रनने �ा�ा एका पु�कात ि�िह�े होते.
‘‘फ� तेच धम��सारक जे �ोकांना �ां�ा सव�सामा� सामािजक प�र��थतीम�े
ि��ाचे अनुयायी हो�ासाठी मदत करतात, �ां�ाकडूनच ब�सं� समाजा�ा
मु�ीचा माग� दाखव�ा जा�ाची ��ता असते.’’ 

तो एक �ेख - आिण �ानंतर मॅकगॅ�रनची पु�के - �णजे �रक वॉरेनसाठी एक
सा�ा�ारच होता. अखेर हा एक असा माणूस होता, जो सव�साधारणपणे
चम�ारां�ा भाषेत गंुडाळ�्या जाणा� या िवषयाची तािक� क, वैचा�रक मांडणी करत
होता. �ा�ा समजून चुक�े होते, की धमा�ची सु�ा, अिधक यो� ��ां�ा अभावी
नाइ�ाजाने बाजारात जािहरात करावी �ागते. 

मॅकगॅ�रनने अ�ा �कारची मांडणी के�ी होती, �ामुळे चच�ची उभारणी
करणा� यांना �� िद�ा िमळावी, माग�द��न �ावे. - �ोकां�ी �ां�ा भाषेत संवाद
साधा, अ�ा �कारे �ाथ�ना�थळे उभारा, की जेथे जमणा� यांना �ांचे िम� भेटती�,
िदसती�. �ांना �ा �कारचे संगीत ऐक�ाची सवय आहे; �ा �कारचे संगीत



�ांना तेथे ऐकाय�ा िमळे� आिण बायब�ची ि�कवण �ांना समजे� अ�ा
भाषेम�े सांिगत�ी जाई�. सग�ात मह�ाचे �णजे, मॅ�गॅ�रन �णा�ा होता,
‘‘धम��सारकांनी एक�ा दुक�ा माणसाऐवजी, माणसां�ा संपूण� गटांचे
धम�प�रवत�न घडवून आण�े पािहजे. �ामुळे समाजात फूट पड�ाऐवजी
समाजा�ा सामािजक सवयीच �ां�ा धािम�क सहभागास �ो�ािहत करती�, पूरक
ठरती�.’’

िडस�बर मिह�ात धािम�क ि��णसं�थेतून पदवी िमळा�्यानंतर आिण
अप�ा�ा ज�ानंतर, वॉरेनने �ाचे कुटंुब आिण सामानसुमान ट� कम�े भर�े आिण
ऑर�ज परग�ा�ा िद�ेने ��थान के�े. तेथे �ाने एक �हानसे घर भा�ाने घेत�े.
�ाने आयोिजत के�े�्या पिह�्या �ाथ�ने�ा वेळी जेमतेम सात माणसे जम�ी होती
आिण ती �ाथ�नासभा �ा�ा घरीच घेत�ी होती. 

आज तीस वषा�नंतर सॅड�बॅक चच� हे जगाती� सवा�त मो�ा चच�पैकी एक आहे.
जेथे �ां�ा 120 एकरांवर पसर�े�्या प�रसरा�ा - आिण आठ उपसं�थांना - दर
आठव�ा�ा वीस हजारां�न अिधक ��ाळू, �ाथ�नाथ� भेट देतात. वॉरेन�ा
पु�कांपैकी एक पु�का�ा, ‘�ेयाने भार�े�े जीवन’ (The purpose Driven life)
तीन कोटी�ंनही अिधक �ती िवक�्या गे�्या आहेत आिण ते िव�ीचे उ�ांक
गाठणा� या पु�कां�ा पं�ीम�े जाऊन बस�े आहे. �ाने िवकिसत के�े�्या
प�तीने काम करणारी आज हजारो चच� आहेत. अमे�रकेचे अ�� ओबामा यां�ा
पद�हण �संगी �ाथ�ना कर�ासाठी वॉरेन यांची िनवड कर�ात आ�ी होती आिण
आज ते जगाती� एक आघाडीचे धािम�क नेते �णून ओळख�े जातात.

�ां�ा य�ाचे आिण �ां�ा चच��ा वृ�ीचे, �िस�ीचे मूळ सामािजक सवयीचें
साम�� ओळख�ात आहे. 

‘‘िव�वासाचे, ��ेचे सवयीत �पांतर कर�ाबाबत आिण �ांचे �हान �हान
भागांत िवभाजन कर�ावर आ�ी खूप सखो� िवचार के�ा आहे.’’ वॉरेनने म�ा
सांिगत�े. ‘‘ि��ाची ि�कवण आ�सात कर�ासाठी, ितचे अनुकरण
कर�ासाठी तु�ी जर �ोकांना घाबरवत असा�, भीती दाखवत असा� तर ते फार
काळ उपयोगी ठ� �कणार नाही. �ोकांना �ां�ा आ�ा��क प�रप�तेसाठी
��ेची, िव�वासाची सवय �ावणे हाच �ावर एक माग� आहे.’’ 



‘‘एकदा का ती गो� घडून आ�ी, की ते �यं�े�रत होतात, माणसे ि��ाची
ि�कवण आपण�न आचरणात आणू �ागतात, �ांना तसे कर�ास सांिगत�े आहे
�णून नाही. �ां�ाती� प�रवत�नामुळे ते घडून येते.’’

---

वॉरेन जे�ा �थम सॅड�बॅक �ॅ�ीम�े आ�ा, ते�ा �ाने पिह�े चार मिहने
घरोघरी जाऊन �तःची ओळख क�न दे�ात आिण अनोळखी �ोकांना ते
चच�म�े का जात नाहीत, हे िवचार�ात घा�व�े. �ा�ा िमळा�े�ी ब�तेक उ�रे
ही अगदी नेहमीचीच, �ावहा�रक अ�ीच होती. तो कंटाळवाणा �कार आहे, संगीत
चांग�े न�ते, तेथी� �वचने रोज�ा जीवना�ी संबंिधत न�ती, �ांना घरी मु�ांची
काळजी �ायची असते, �ांना झकपक कपडे घा��ाचा ितटकारा होता,
�ाथ�नेसाठी बस�ाचे बाक आरामदायी न�ते, वगैरे वगैरे. अनेक सबबी
सांिगत�्या.

वॉरेनने �ां�ा ��ेक ��नावर तोडगा काढ�ा. �ाने �ोकांना अ�ा� च�ा आिण
हवाई �ट� घा�ून ये�ाची मुभा िद�ी. इ�े��� क िगटार खरेदी कर�ात आ�े.
वॉरेनने अगदी सु�वातीपासूनच वा�ववादी िवषयांवर �वचने �ायचे ठरव�े. �ा�ा
�वचनांचे िवषय होते - ‘उ�ाहभंग, िनरा�ा यांना तोडं कसे �ायचे’, ‘�तःचे
मानिसक �ा� कसे जपायचे’, ‘िनरोगी कुटंुब�व�था क�ी जोपासायची’ आिण
‘दैनंिदन ताणतणावांना कसे तोडं �ायचे.’ �ाचे �वचन समज�ास अगदी सोपे
असायचे. वा�वावर आिण दैनंिदन ��नांवर आधा�रत असायचे. ि�वाय चच�मधून
बाहेर पड�्या पड�्या अनुकरणात आण�ासारखे असायचे. 

�ाचा प�रणाम �वकरच िदसून आ�ा. काही िदवसांनंतर वॉरेन �ा�ा �ाथ�ना,
�वचनांसाठी �ाळांचे आिण काया��यांचे हॉ� भा�ाने घेऊ �ाग�ा. �ानंतर
�ा�ा �वचनांना हळूहळू प�ास, नंतर �ंभर, �ानंतर वषा��ा आतच दोन�े�ा
आसपास �ोक जमाय�ा �ाग�े. वॉरेन िदवसाचे अठरा तास, आठव�ाचे सात
िदवस काम करत होता. �ा�ा सभांना येणा� यां�ा फोनना उ�रे देत होता, वग� घेत
होता, �ां�ा घरी जाऊन कौटंुिबक स�्�े देत होता आिण मोक�ा वेळेत चच��ा
वाढ�ा िव�ारा�ा सामावून घेता ये�ासार�ा जागा �ोधत होता. 



िडस�बर�ा एके रिववारी सकाळी अकरा वाजता वॉरेन चच�म�े �वचन
दे�ासाठी उभा रािह�ा. पण �ा�ा डोके गरगर�्यासारखे वाट�े आिण भोवळ
आ�्यासारखे वाट�े. �ाने �ा�ा पुढे अस�े�्या उंच टेब��ा धर�े आिण
बो�ाय�ा सु�वात के�ी. परंतु �ा�ा समोर अस�े�्या कागदावरची अ�रेही
�ा�ा अंधूक िदसाय�ा �ाग�ी. �ाचा तो� जाय�ा �ाग�ा. पण �ाने �तः�ा
सावर�े आिण �ा�ा साहा�का�ा पुढी� �वचन कर�ाची खूण के�ी, �ाचा
एकु�ता एक सहकारी होता.

‘‘उप��थतांनो म�ा �मा करा, म�ा थांबावे �ागणार आहे, खा�ी बसावे �ागणार
आहे.’’ वॉरेन जम�े�्यांना �णा�ा.

आज अनेक वष� तो िचंतो�ुकतेने बेजार होता आिण अधूनमधून �ा�ा
औदासी�ाचे, िनरा�ेचे झटके यायचे. �ा�ा काही �माणात नैरा�याने घेर�े असावे
असा �ा�ा िम�ांचा अंदाज होता. परंतु आ�ापय�त इत�ा मो�ा �माणात कधी
जाणव�े न�ते. दुस� याच िदव�ी वॉरेन आिण �ाचे कुटंुब कारने अ�रझोना�ा - जेथे
�ा�ा प�ीचे माहेर होते - जा�ासाठी िनघा�े. हळूहळू �ा�ा बरे वाटू �ाग�े. पण
काही िदवस तो िदवसाचे बाराबारा तास झोपूनच राहायचा. मग तेथी� वाळवंटामधून
�ाथ�ना �णत आिण एव�ा क�ाने उ�ा के�े�्या �ा�ा जगा�ा सु�ंग �ाग�ाची
भीती िनमा�ण करणारे हे िचंतो�ुकतेचे झटके अधूनमधून का येतात, याचा िवचार
करत िफरायचा. �ा�ा चच�पासून दूर रािह�्या�ा जवळजवळ एक मिहना झा�ा.
�ा�ा औदासी�ाचे �वकरच पूण� नैरा�यात �पांतर झा�े. हा �कार आ�ापय�त
अनुभव�्यापैकी सग�ात भयंकर असा होता. यातून पूण�पणे बरे होऊन पु�ा
कामा�ा सु�वात कर�ािवषयी �ा�ा सा�ंकता वाटाय�ा �ाग�ी. 

वॉरेन हा एक अ�ंत ��ाळू आिण समिप�त धम��सारक होता आिण अधूनमधून
�ा�ा परमे�वर �ा�ा�ी बो�त अस�्याचे भास �ायचे, आवाज ऐकू यायचे. �ाने
मॅ�गॅ�रनचा, एका मािसकात आ�े�ा �ेख टे�ास येथी� �ाय�रीम�े वाच�ा
होता. ते�ा सु�ा �ा�ा आवाज ऐकू आ�ा होता. वाळवंटातून चा�त असतानाही
तसाच एक अनुभव �ा�ा आ�ा होता. 

‘‘तू �ोकांना घडव�ावर �� क� ि�त कर आिण मी चच�ची उभारणी करीन,’’
परमे�वराने �ा�ा सांिगत�े. 



परंतु आधी झा�े�्या काही सा�ा�ारांमुळे जसा �ा�ा पुढचा माग� सापड�ा
होता, तसे या सा�ा�ारामुळे काही झा�े नाही. वॉरेनचा पुढी� िक�ेक मिहने
आिण �ानंतर पुढी� आयु�भर, अधूनमधून येणा� या नैरा�या�ा झट�ां�ी संघष�
चा�ूच रािह�ा. परंतु �ा िदव�ी मा� �ाने दोन िनण�य घेत�े. �ाने सॅड�बॅक�ा
परतायचे ठरव�े आिण चच��ा कामाची जबाबदारी क�ी कमी करता येई�, या
��ीने काही पाव�े उच��ाचे ठरव�े. 

---

वॉरेन जे�ा सॅड�बॅक�ा परत�ा ते�ा �ाने, काही मिह�ांपूव� चच�चा कारभार
सोपा सहज करता ये�ा�ा अपे�ेने, �ा एका �योगा�ा सु�वात के�ी होती �ाचा
आवाका वाढव�ाचा िनण�य घेत�ा. बायब�चा अ�ास कर�ासाठी, वाढ�ा
सं�ेने येणा� या ��ाळंूची बस�ाची �व�था करता येई� इतके वग� उप��
करता येती�, की नाही याब�� तो नेहमीच सा�ंक होता. �णून �ाने चच��ा
सद�ांना �ां�ा घरीच वग� घे�ाची िवनंती के�ी होती. �ा�ा िचंता होती, की
काहीजण चच�म�े वगा�ची सोय हो�ापे�ा, इतर� जावे �ाग�्याने त�ार करती�.
परंतु ��ाळंूना उ�ट ते आवड�े, ते �णा�े. छो�ा छो�ा गटांमुळे उ�ट �ांना
�ां�ा �ेजा� या पाजा� या�ी सहजपणे िमळणे, िमसळणे सोपे झा�े होते. �णून
सु�ीव�न परत�्यावर �ाने दर आठव�ा�ा भेटणा� या ��ेक गटासाठी गट�मुख
�णून एका चच� सद�ाची नेमणूक के�ी. �ाने घेत�े�ा हा िनण�य आ�ापय�त�ा
�ा�ा िनण�यांपैकी सवा�त मह�ाचा होता. कारण यामुळे चच�मधी� सहभाग हा
िनण�याचा भाग न राहता तो सवयीचाच एक भाग झा�ा, �ाचा आधीच अ���ाम�े
अस�े�्या सामािजक मानिसकते�ी, रचने�ी थेट संबंध होता.

‘‘आता जे�ा �ोक आठव�ा�ा �ेवटी सॅड�बॅक�ा येतात आिण मोठी गद�
बघतात, ते�ा �ां�ा मनात िवचार येतो, हे आमचेच य� आहे.’’ वॉरेनने म�ा
सांिगत�े. ‘‘परंतु हे फ� िहमनगाचे टोक होते. कारण या चच�चे 95 ट�े काय� हे,
या छो�ा छो�ा गटांम�े जे आठव�ाभरा�ा काळात चा�ते, ते असते.’’ 

‘‘�ाथ�ना सभा, छोटे छोटे गट हा एक फ� �ाचा काही भाग आहे. जमणारी
गद�, ही मुळात तु�ा�ा हे का करत आहात, याची सतत जाणीव क�न देत असते.
तुम�ा जवळ�ा िम�ांचा छोटा गट तु�ा�ा ��ाळू राह�ास मदत करत असतो.
एकि�तपणे या सव� गो�ी एकमेकांना ध�न ठेवतात. आमचे आता पाच



हजारांपे�ाही जा� छोटे गट आहेत आिण केवळ यामुळेच एव�ा मो�ा चच�चा
कारभार चा�वणे �� झा�े आहे. अ�था कामा�ा दबावाखा�ीच मी मे�ो असतो
आिण �ाथ�नेसाठी येथे येणा� यांती� 95 ट�े जणांचा अपे�ाभंग झा�ा असता.’’ 

अगदी नकळत वॉरेनने �ा�ा काया�ची �ा प�तीने मांडणी के�ी अगदी त�ाच
�कार�ा प�तीने माँटगोमेरी बस बिह�ारा�ा सु�वात झा�ी होती. फ� तेथे
अगदी याउ�टे घड�े होते. बसवरी� बिह�ाराची �िति�या, रोझा पाक� �ा
ओळखणा� या �ोकांकडून �थम सु� झा�ी होती. समाजाती� दुब�� बंधांनी जे�ा
इतर माणसांना �ात सहभागी हो�ास भाग पाड�े, ते�ा �ा �िति�येचे मो�ा
�माणावरी� िनषेधात, बिह�ारात प�रवत�न झा�े. सॅड�बॅक चच�म�े ही ि�या
अगदी उ��ा �माने घडून आ�ी. �ोक सामािजक भावनेने आिण �ाथ�नासभां�ा
िनिम�ाने, जुळून आ�े�्या दुब�� बंधांमुळे एक� आ�े. जे�ा ते चच��ी जोड�े गे�े,
ते�ा �ेजारपाजारक� ि�त असे �ांचे गट तयार झा�े - �ढ संबंध िनमा�ण हो�ासाठी.
उपमाच �ायची झा�ी, तर परी�ण तबकडी (Petri dish) ची देता येई�, - �ांची
��ा, �ांचा िव�वास या गो�ीच �ां�ा सामािजक अ���ाचा आिण दैनंिदन
जीवनाचा एक भाग बन�्या. 

छोटे छोटे गट तयार होणे एवढेच �ासाठी पुरेसे न�ते. वॉरेनने जे�ा �ांना
िवचार�े, की जे�ा ते एकमेकां�ा घरी भेटतात ते�ा नेमकी क�ावर चचा� करतात,
काय बो�तात? ते�ा �ा�ा ��ात आ�े, की काही वेळ बायब�वर बो�ायचे, तर
दहा एक िमिनटे एक� �ाथ�ना करायचे. �ानंतर ते एकमेकां�ा मु�ाबाळांिवषयी
आिण इतर िवषयांवर ग�ा मार�ात वेळ घा�वायचे. �ा �ोकांनी नवीन िम�
जोडावेत एवढाच फ� वॉरेनचा �ा मागचा उ�े� न�ता, तर वॉरेनचा खरा उ�े�
होता, चच�म�े िनयिमत जाणारा समाजगट घडवणे. ि��ाची ि�कवण आचरणात
आणणा� यांचा समाज तयार करणे आिण ��े�ा �ां�ा जीवनाचा क� �िबंदू बनवणे.
�ा�ा छो�ा छो�ा गटांनी एकमेकांबरोबर �ढसंबंध िनमा�ण के�े होते परंतु ते
नेतृ�हीन अस�्यामुळे �ांना िन�ळ �रकामटेक�ा ग�ा मारणा� यां�ा गटांचे
��प आ�े होते. �ातून �ां�ा धािम�क अपे�ा पूण� होत न��ा. 

वॉरेन�ा डो�ात �ा �ेखकाचा, मॅ�गॅ�रनचा िवचार आ�ा. मॅ�गॅ�रनचे
िवचार हेच सांगत होते, की जर तु�ी �ोकांना ि��चन सवयी�ंा आधारे जग�ास
ि�कव�े, तर �ां�ा सव� कृती ि��चनां�माणेच असती� आिण �ांना सतत



माग�द��नाची गरज भासणार नाही. ि�वाय �ां�ावर �� ठेव�ाची पण गरज
भासणार नाही. वॉरेन�ा �तः�ा ����ः ��ेक छो�ा गटाचे नेतृ� करणे ��
न�ते. गटागटांमधी� संभाषणे, चचा�, ि��ा�ा जीवनावर ि�कवणुकीवर क� ि�त
राह�ाऐवजी दूरद��न माि�कांवर तर घसरत नाहीत ना, हे बघणे ����ः �ा�ा
�� न�ते. परंतु �ाने िवचार के�ा, की �ाने जर �ोकांना नवीन सवयी �ाव�्या
तर �ा�ा असे कर�ाची गरजच भासणार नाही. �ावेळी ते एक� येती�, ते�ा
�ांना आपोआपच बायब�िवषयी चचा� करावी�ी वाटे�, एक� �ाथ�ना करावी�ी
वाटे�, आप�्या ��े�ा मूत� �प �ावेसे वाटे�. 

�णून मग वॉरेनने छो�ा गटांती� ��ाळंूना चचा� कर�ासाठी आिण चच�मधी�
वगा�त वापरासाठी अनेक अ�ास�म तयार के�े, जे ��ाळंूना आिण चच� िनवासीनंा
नवीन सवयी ि�कव�ा�ा दृ़�ीने मु�ाम तयार के�े होते. 

‘‘तु�ा�ा जर ि��ासारखे ���म� हवे असे� तर तु�ी ि��ासार�ा
सवयी �तः�ा �ावून �ा,’’ सॅड�बॅक�ा एका अ�ास�मा�ा पु�कात �ट�े
होते. आपण सव�जण सवयीचें एक गाठोडे आहोत. तुम�ा वाईट सवयी�ंा जागी
चांग�्या सवयी �ाव�ासाठी तु�ा�ा मदत करणे आिण ि��ासारखे ���म�
िवकिसत कर�ास मदत करणे हे आमचे उि�� आहे. ��ेक सॅड�बॅक सद�ा�ा
‘�ग�्भता संधी करारावर’ (Maturity Covenant Card) सही कर�ास सांग�ात
येते, �ामुळे �ा�ा तीन सवयी िबंबव�ाचे वचन �ावे �ागतेः रोज थोडा वेळ
आ�परी�णासाठी आिण �ाथ�नेसाठी राखून ठेवणे, �ां�ा उ��ाचा दहावा िह�ा
दे�ाची तयारी द��वणे आिण एका छो�ा गटाचे सद�� �ीकारणे. अ�ा �कारे
��ेका�ा नवीन सवयी �ावणे हे चच�चे �� बनून गे�े. 

‘‘आ�ी एकदा हे के�े, की तुम�ा आ�ा��क वाढीची जबाबदारी आम�ावर
राहत नाही. ती सव��ी तुमची होते. आ�ी तु�ा�ा �ि�या सांिगत�े�ी असते.
आ�ा�ा आता तु�ा�ा माग�द��न कर�ाची गरज राहत नाही, कारण तु�ीच तुमचे
माग�द��क होता. या सवयी तुमची नवी ओळख बनतात आिण �ाच ट��ावर तुम�ा
मागा�तून दूर होऊन केवळ तु�ा�ा मदत करणे एवढेच आम�ासाठी उरते.’’
वॉरेनने म�ा सांिगत�े.

वॉरेन�ा आतून वाटत होते, की �ा�माणे मािट�न �्युथर िकंग यांनी सबळ आिण
दुब�ळ बंध यां�ा एक�ीकरणावर िव�वास ठेवून बिह�ारा�ा �ापक �प िद�े,



�ाच प�तीने चच�चे पण काय� वाढवणे �� आहे. परंतु चच��ा एका चळवळीचे
��प दे�ासाठी - �णजे जवळजवळ वीस हजार ��ाळंूना आिण हजारो इतर
माग�द��कांना �ात सामावून घे�ा�ा ��ीने काहीतरी अिधक कर�ाची गरज
होती, जे �यं�े�रत असे�. केवळ चच��ी संबंध अस�्यामुळे माणसांना ��ेने,
�ामािणकपणे जगावेसे वाट�ाऐवजी �ां�ा �तः�ा अंतम�ना�ा तसे जगावेसे
वाटावे, �णून त�ी सवय �ाव�ाचे वॉरेन�ा �ांना ि�कवावे �ागणार होते. 

सामािजक सवयी चळवळीनंा क�ा �कारे �ो�ाहन देतात, �ाची ही ितसरी बाजू
आहे. एखादी क�्पना, एखादा िवचार समाजा�ा प�ीकडे जा�ासाठी तो
�यं�े�रत होणे अ�ंत गरजेचे असते. मा� ते सा� कर�ाचा सवा�त खा�ीदायक
माग� �णजे �ोकांना अ�ा नवीन सवयी �ावाय�ा, �ा �ांना �तःचा माग�
�ोधाय�ा मदत करती�. 

---

बस बिह�ाराचा का�ावधी जसा काही िदवसांव�न एक आठवडा, नंतर
मिहना, �ानंतर दोन मिहने असा वाढत गे�ा, तसे माँटगोमेरीती� कृ�वण�य
नाग�रकांम�े च�िबच� वाढाय�ा �ाग�ी, �ांचा िनधा�र डळमळीत होऊ �ाग�ा. 

टॅ�ी चा�कांनी �ांचा �वसाय करताना िनयमां�माणे िकमान भाडे आकार�ेच
पािहजे, या िव�ेष आदे�ाची आठवण क�न देत पो�ीस किम�नरांनी जे टॅ�ी
चा�क सव�ती�ंा दरात �वा�ांची वाहतूक करत होते, �ां�ावर कारवाई
कर�ाची धमकी दे�ास सु�वात के�ी. बिह�ार सिमती�ा ने�ांनी, �ां�ाकडे
�ांची �तःची वाहने होती, अ�ा दोन�े जणां�ा स�ा घेऊन, �ां�ा वाहनांतून
�वा�ांची वाहतूक सु� क�न उ�र िद�े. जेथे अ�ा �कारे �वा�ांना घेऊन
जाणा� या कास� उ�ा राहाय�ा, तेथे पोि�सांनी दंड क�न �ांना �ास दे�ास
सु�वात के�ी. �ामुळे �ातून एक एक खाजगी वाहनधारक गळाय�ा �ाग�े.
�ामुळे रोज�ा �वासासाठी वाहन िमळणे अिधकािधक अवघड होऊ �ाग�े. एके
िठकाणी िकंग यांनी नमूद क�न ठेव�े आहे, की त�ारी वाढाय�ा �ागताच,
पहाटेपासून रा�ी उि�रापय�त माझा फोन सतत वाजत असायचा, दारावरी� बे�
सतत वाजत राहायची. हा �ढा चा�ू ठेव�ा�ा िद�ेने िन�ो समाजा�ा �मतेब��
आता म�ा �ंका वाटाय�ा �ाग�ी. 



एके रा�ी चच�म�े िकंग �वचन देत असताना, एकजण तातडीचा संदे� घेऊन
धावत आ�ा. िकंग यां�ा घराजवळ बॉ�चा �ोट झा�ा होता. �ावेळी �ांची प�ी
आिण ता�ी मु�गी दोघी घराम�ेच हो�ा. िकंग धावतच घरी आ�े, �ां�ा
घरासमोर �ेकडो कृ�वण�यांचा जमाव जम�ा होता. �ाच�माणे �हराचे महापौर
आिण पो�ीस �मुख पण आ�े�े होते. मा� �ांचे कुटंुबीय सुख�प अस�े, तरी
द��नी भागाती� �खड�ांची तावदाने तुट�ी होती आिण घरासमोर एक भ�ामोठा
ख�ा पड�ा होता. बॉ��ोटाचे वेळी जर कोणीही पुढी� खो�ीत असते तर �ाचा
मृ�ू अटळ होता. 

िकंग जसे �ां�ा घरा�ा नुकसानीचा अंदाज घेत होते, तसा तेथे कृ�वण�य
समाज मो�ा सं�ेने जमाय�ा �ाग�ा. पोि�सांनी तेथून गद� पांगवाय�ा सु�वात
के�ी. कोणीतरी एकाने पोि�सा�ा ध�ा मार�ा, हवेतून एक बाट�ी िभरिभरत
आ�ी, पोि�सांपैकी एकाने �ाठी उभार�ी. पो�ीस �मुखांनी, �ांनी काही
िदवसांपूव�च वं�वादी गो� या नाग�रकां�ा सिमती�ा पािठंबा द��िव�ा होता, िकंग
यांना एका बाजू�ा घेऊन काहीतरी कृती कर�ास सांिगत�े - अगदी काहीही -
कारण दंग� उसळ�ाचा धोका िनमा�ण झा�ा होता. 

िकंग �ां�ा घरासमोरी� मोक�ा जागेत चा�त गे�े. ‘‘गडबड गोधंळ होई�
असे काही कृ� क� नका.’’ �ांनी ओरडून जमावा�ा सांिगत�े. ‘‘तुमची ह�ारे
बाहेर काढू नका. िहंसे�ा िहंसेनेच ��ु�र िमळते हे ��ात ठेवा.’’ 

पण जमाव �णो�णी वाढतच होता...

‘‘आपण आप�्या गो� या बांधवांवर �ेमच के�े पािहजे, ते आप�्या�ी कसेही
वाग�े तरी, आप�े �ां�ावर �ेमच आहे याची आपण �ांना जाणीव क�न िद�ी
पािहजे. जीजस�ा ि�कवणुकीचे पडसाद, आज �तका��तके, जगभरात उमटत
आहेत. �ेजा� यांवर �ेम करा, जे तु�ा�ा ि��ा �ाप देतात, �ांनाही तु�ी
आ�ीवा�दच �ा, जे तु�ा�ा दूर �ोटतात �ां�ासाठी तु�ी �ाथ�ना करा.’’ िकंग
�णा�े.

गे�े िक�ेक आठवडे िकंग सवा�ना अिहंसेचाच संदे� देत आ�े होते. �ांचा
अिहंसेचा संदे� गांधी�ंा आिण जीसस�ा ि�कवणुकीवरच आधा�रत होता.
आ�ापय�त अ�ा �कारचा उपदे� अ�ा संदभा�त, कोणी ऐक�ा न�ता. एकतफ�



अिहंसेमुळे, िहंसा करणा� यांना माफ के�्याने, �ां�ावर �ेम के�्याने, संघषा�म�े
िवजय िमळे� असे त��ान आ�ापय�त कोणी ऐक�े न�ते. आ�ापय�त िक�ेक वष�
नागरी ह�ांसाठीची चळवळ ही यु�खोर भाषेमुळे आिण िहंसेमुळेच िजवंत ठेव�ी
गे�ी होती. �ाम�े ईषा� होती, �धा� होती, िवजय होते, पराजय होते आिण �ासाठी
��ेका�ाच संघषा��ा तयार राहावे �ागत होते. 

िकंग यांनी जनते�ा नवीन ��ी िद�ी. ‘‘हे यु� नाही,’’ ते �णा�े, ‘‘हे आि�ंगन
आहे.’’ 

तेवढीच मह�ाची गो� �णजे िकंग यांनी बिह�ारा�ा एका न�ा आिण
वेग�ाच सा�ात घात�े. हा केवळ बसमधी� बस�ा�ा जागेती� भेदभावाचा
��न न�ता, तर हा परमे�वरा�ाच एका मो�ा िविधि��खताचा एक भाग आहे.
याच िनयतीमुळे ि�िट�ांचा भारताती� वसाहतवाद संपु�ात आ�ा होता.
अमे�रकेती� गु�ाम �था संपु�ात आ�ी होती आिण आप�्या पापांचे �ा�न
कर�ासाठी, ये�ू सुळावर चढ�ा होता. हा चळवळीचा नवीनच ट�ा होता, �ा�ा
खरेतर काही �तकांपूव�च सु�वात झा�ी होती. या�ा वेग�ा रणनीतीची आिण
िनधा�राची गरज होती. यासाठी सहभागी होणा� यांना गरज पड�ी तर दुसरा गा� पुढे
कर�ाची तयारी दाखवावी �ागणार होती. जनते�ा िकंग यां�ा ि�कवणुकीनुसार
नवीन सवयी �ीका�न �ां�ावर िव�वास दाखवावा �ागणार होता. 

बॉ��ोट झा�्या�ा रा�ी िकंग यांनी जमावा�ा सांिगत�े, की ‘‘�ेष ितर�ार
यांचा सामना आप�्या�ा �ेमाने करायचा आहे. उ�ा म�ा जरी अटक झा�ी,
थांबव�े, तरी आप�ा संघष� थांबणार नाही, कारण आप�ी स�ाची बाजू आहे, �ा�
बाजू आहे आिण  परमे�वर आप�्या बाजूने आहे.’’ 

िकंग यां�ा भाषणानंतर जमाव �ांतपणे घरी िनघून गे�ा. ‘‘तो िन�ो �वचनकार
जर येथे नसता तर, आप�्या सवा�चे मरण जवळजवळ ओढव�ेच होते.’’ एक गोरा
पो�ीस नंतर �णा�ा.

पुढी� आठव�ात, दोन डझन नवीन कार मा�कांनी �ांची वाहने वाहतुकीसाठी
दे�ाचे कबू� के�े. िकंग यां�ा घरी येणारे फो� कमी झा�े. �ोकांनी �तःच
एक� येऊन बिह�ाराचे नेतृ� कर�ास सु�वात के�ी आिण चळवळ पुढे जात
रािह�ी. �ावेळी बिह�ार आयोिजत करणा� या इतर ने�ां�ा घरासमोर



बॉ��ोट झा�े, �ावेळी पण अ�ाच �कारची पुनरावृ�ी झा�ी. माँटगोमेरीती�
कृ�वण�यांनी ऐ� दाखव�े, अिहंसेने �ितकार के�ा आिण नंतर घरी गे�े. 

ही केवळ िहंसे�ा िद�े�ी �िति�या न�ती, तर �ातून हे �यं�े�रत ऐ� िदसून
आ�े. आता चच�नी सु�ा �ां�ा अनुयायां�ा दर आठव�ा�ा - कधी कधी दररोज
रा�ी - सभा घे�ास सु�वात के�ी. �ा संभामधी� भाषणांचा आ�य सु�ा
बॉ��ोटानंतर िकंग यांनी िद�े�्या भाषणा�माणेच असायचा - �ांनी ि��चन
ि�कवणुकी�ाच राजकीय ��प िद�े; असे टे�र �ँच याने म�ा सांिगत�े.
‘‘एखादी चळवळ �णजे �ौय�गाथाच असते आिण ती य��ी हो�ासाठी
��ेका�ा �तःची ओळख बद�ावी �ागते. माँटगोमेरीती� जनते�ा कृती
कर�ाचा नवीन माग� �ोधावा �ागणार होता.’’ 

जवळ जवळ ए.ए. (Alcoholics Anonymous) �माणेच जेथे उपचार प�ती�ा
गटसभांकडून बळ िमळते, �सनी नवीन सवयी ि�कतात आिण इतरां�ा ��ां�ा
अनुकरणातून �तः िव�वास ठेव�ास ि�कतात. अगदी �ाच�माणे माँटगोमेरीती�
नाग�रकांनी, चच�मधी� सभांमधून, ि�कवणुकीतून नवीन आचरणांचा �ीकार
के�ा, �ामुळे ती चळवळ आणखीनच िव�ार�ी. ‘‘इतर माणसे क�ा �कारे
�ितसाद देत आहेत हे बघ�ासाठी आणखीन माणसे जमा होऊ �ाग�ी, तु�ी
�तः�ा जे�ा एका मो�ा सामािजक �योगाचा, काया�चा िह�ा समजाय�ा �ागता,
ते�ा काही काळानंतर तु�ीही �ाती�च आहात हा तुमचा िव�वास �ढ होतो.’’ �ँच
�णा�ा.

---

बिह�ारा�ा सु�वात होऊन तीन मिह�ांचा का�ावधी उ�टून गे�्यावर जे�ा
तो मोडून काढ�ासाठी, माँटगोमेरी पोि�सांनी अटकस� सु� के�े. ते�ा समाजाने
सु�ा �ांची दडप�ाही �ांतपणे सहन के�ी. �ावेळी �ुरीनंी न�द �ोकांना दोषी
ठरव�े, ते�ा जवळ जवळ सव�जण अटक क�न घे�ासाठी कोटा�त हजर झा�े.
काहीजण ि��ा झा�े�्यांम�े �ांची नावे आहेत का, हे बघ�ासाठी पो�ीस
�े�नम�े हजर झा�े. पण ‘‘�ांची नावे नस�्याचे कळ�्यावर िनरा� झा�े,’’
िकंग यांनी नंतर ि�िह�े. ‘‘भीतीने पछाड�े�्या माणसांम�े आमू�ा� प�रवत�न
झा�े होते.’’ 



या चळवळीची �ा�ी ज�ी वाढत गे�ी, खून, मारामा� या, अटकस�े आिण
मारहाणीचे �कार सु� झा�े, तसे आंदो�नक�ा�नी - माँटगोमेरी हा बिह�ाराचा
क� �िबंदू हो�ाआधी पूव��ा काळात जे ह�्�्यांना ह�्�्यांनीच ��ु�र देणे,
ता�ुरती माघार घेणे वगैरे डावपेच वापर�े जायचे तसे सु� के�े. �ाऐवजी
अिहंसे�ा िन�चयापासून न ढळणे, �ांततापूण� मागा�ने �ढा चा�ूच ठेवणे, अ�ाचार
करणा� या गो� या पोि�सांना माफ कर�ाची तयारी दाखवणे इ�ादी �कार सु�
के�े. 

‘‘आमची चळवळ थंडाव�ा-थांबव�ाऐवजी िवरोधकां�ा कृ�ांमुळे ित�ा
अिधकच बळ िमळत गे�े, चा�ना िमळत गे�ी आिण आ�ा�ा एक� राख�ास
उपयु�च ठर�ी.’’ िकंग यांनी ि��न ठेव�े. ‘‘ते अजूनही अ�ाच समजुतीत होते,
की िन�ो समाज गोरा माणूस सांगे� �ाच�माणे वागे�, �ा�ा जे कराय�ा सांिगत�े
जाई� तेच करे�. कारण �ां�ा अजून ��ात आ�े न�ते, की �ांचा सामना आता
भयमु� िन�ो समाजा�ी होता.’’ 

माँटगोमेरीती� बिह�ार य��ी हो�ामागे आिण या चळवळीचंी िठणगी
अमे�रके�ा संपूण� दि�ण भागात पसर�ामागे अथा�तच अनेक कारणे आहेत आिण
काही िततकीच गंुतागंुतीची पण आहेत. परंतु एक मह�ाचा मु�ा �णजे सामािजक
सवयीचंी अस�े�ी ितसरी बाजू. िकंग यां�ा िवचारांम�ेच आंदो�कांचे नेतृ�
�यं�े�रत कर�ा�ा योजनेचा अंतभा�व होता. परंतु आपण सवयीबंाबत जे
सव�साधारणपणे समजतो िकंवा जसा िवचार करतो, तसा हा �कार नाही. िकंग यांनी
आंदो�नक�ा�ना ��ाची जाणीव क�न िद�ी. �ांना या ऐितहािसक घटनेची
जबाबदारी घे�ाचे आवाहन के�े आिण �ातूनच या आंदो�नाचे �यं�े�रत
चळवळीत �पांतर झा�े. हा सामािजक आकृितबंध का�ांतराने �यं�े�रत होऊन
इतर�, �ांना िकंग कधी भेट�े पण न�ते, अ�ा काय�क�ा�ना �ेरणा देऊन इतर
िविवध �कार�ा आंदो�क गटांम�े पसर�ा. 

5 जून 1956 रोजी �ायाधी�ां�ा खंडपीठाने िनण�य िद�ा, की माँटगोमेरीती�
बसमधी� जागांम�े भेदभाव करणारा हा कायदा घटनािवरोधी आहे, अवैध आहे.
�हर �व�थापनाने या िनण�यािव�� अमे�रके�ा सव�� �ाया�यात पुनिव�चार
यािचका दाख� के�ी आिण 17 िडस�बर रोजी, पाक� �ा अटक क�न, एका
वषा��नही अिधक काळ  उ�टून गे�्यावर, सव�� �ाया�याने �हर



�व�थापनाची, ती यािचका फेटाळून �ाव�ी. तीन िदवसानंतर �हर अिधका� यांना
�ा िनण�याची �त िमळा�ी. �णून बसमधी� बस�ाची �व�था बद�ावीच
�ाग�ी, संिम� करावीच �ाग�ी. 

मग दुस� या िदव�ी सकाळी 5.55 वाजता िकंग, इ.डी. िनकसन, रा�्फ ॲबरनॅथी
आिण इतर काहीजण, एका वषा��नही अिधक काळानंतर �थमच बसम�े अगदी
पुढे जाऊन बस�े. 

‘‘म�ा वाटते तु�ी रे�रंड िकंग, हो ना?’’ गो� या बस चा�काने िवचार�े. 

‘‘हो, मीच तो.’’ 

‘‘या सकाळी तु�ा�ा बसम�े बसवून आ�ा�ा आनंद झा�ा.’’ चा�क �णा�ा.
काही काळानंतर NAACP चे वकी� आिण सव�� �ाया�याचे भावी �ायाधी�
थरगुड मा��� यांनी िवधान के�े, की माँटगोमेरीती� बसमधी� बस�ा�ा जागेत
भेदभाव करणारा हा कायदा संपु�ात ये�ा�ी या बिह�ाराचा तसा फारसा संबंध
न�ता. या काय�ात बद� घडून आ�ा तो केवळ सव�� �ाया�यामुळे, दो�ी
बाजंूनी �रणागती प�र�्याने नाही. 

‘‘�ा सग�ा मोचा�ना अथ� न�ता, हा बसमधी� जागा संदभा�ती� खट�ा,
िनरिनरा�ा कोटा�मधून वर जात असताना, एवढा आटािपटा न करता आिण
बिह�ाराचे पाऊ� न उच�ता, ते काही काळ वाट बघू �कत होते.’’ मा���
�णा�े. 

परंतु एका अ�ंत मह�ा�ा बाबतीत मा� �ांचे �णणे चुकीचे होते.
माँटगोमेरीती� बस बिह�ार हा अनेक नवीन सामािजक सवयीनंा ज� दे�ास
कारणीभूत ठर�ा. �ा सवयी काही काळातच ि�� बरो, नॉथ� कॅरो�ीना, से�्मा,
अ�ाबामा आिण ि�ट्� रॉक अरक�ास इ�ादी भागांम�े पसर�्या. सामािजक
ह�ांसाठीची चळवळ �णजे �ाम�े सहभागी झा�े�्यांवर अ�ाचार होऊन
सु�ा ��ु�रादाख� �ांततापूण� िनद��ने आिण धरणे धरणे असे समीकरण बन�े.
सन 1960�ा सु�वातीपय�त हा �कार �ो�रडा, कॅि�फोिन�या, वॉि�ं�टन डी.सी.
आिण काँ�ेसची सभागृहे येथपय�त जाऊन पोहोच�ा होता. अमे�रकेचे अ�� ि�ंडन
जॉ�न यांनी जे�ा नागरी ह� कायदा 1964ची अिधकृत घोषणा के�ी, �ा अ�ये



सव� �कार�ा पृथकते�ा, िवभाजना�ा, अ�्पसं�ाक आिण मिह�ा यां�ा
संदभा�ती� भेदभावास मूठमाती दे�ात आ�ी, बेकायदे�ीर ठरव�ात आ�े, ते�ा
�ांनी नागरी ह� चळवळीती� कृित�ी� काय�क�ा�ची तु�ना रा�� िनमा��ांबरोबर
के�ी. ि�वाय या �कारची तु�ना, जी एका द�काआधी राजकीय आ�ह�ा ठर�ी
असती. ‘‘188 वषा�पूव� याच आठव�ात �ूर, साहसी माणसां�ा एका गटाने
�ातं�ा�ा दीघ� ��ा�ा सु�वात के�ी होती.’’ �ांनी दूरद��नव�न जनते�ा
आठवण क�न िद�ी होती. ‘‘आता आप�्या िपढीती� अमे�रकन नाग�रकांसमोर,
आप�्याच दे�ात, �ाया�ा कधीही न संपणा� या �ोधाचे आ�ान उभे ठाक�े
आहे.’’

�ानंतर सवा�नी अचानक एकाच िद�ेने िवचार कराय�ा सु�वात के�ी �णून
चळवळीनंा िकंवा आंदो�नांना सु�वात होत नाही. �ा गो�ी िम��ा�ा,
बंधुभावा�ा भावनेने आकारास येणा� या सवयी�ंा सामािजक प�रणामांवर आिण
पुढे समाजा�ा सवयी �णून वाढीस �ागणार असतात, अव�ंबून असतात. याच
सवयी पुढे सामािजक काय�क�ा�ची ओळख ठरतात आिण �ा िटकवून ठेव�्या
जातात. 

सवयीचंा �भाव िकती असू �कतो याची जाणीव िकंग यांना माँटगोमेरीइतकीच
आधी झा�ी होती. ‘‘अखेर तु�ा�ा एक सावधानतेचा इ�ारा िद�्याि�वाय मी
खा�ी बसणार नाही,’’ बिह�ार मागे घे�ाची घोषणा कर�ासाठी चच�म�े
बो�ाव�े�्या भरग� सभेम�े जम�े�्यांना उदद्◌े�ून िकंग �णा�े. हा �ढा,
आंदो�न, चळवळ आणखी एक द�क चा�णार होती, पण �ेवट �ां�ा �ि��ेपात
होता. ‘‘आपण जसे पु�ा बसकडे वळू, तसे आप�ी वागणूक ही आप�्या ��ंूचे
िम�ांत प�रवत�न करे� अ�ा �कारची अस�ी पािहजे. आता आपण संघषा�तून
सामंज�ाकडे वळ�े पािहजे. याच िन�ेने, ��ेने आप�्या�ा मनु�ाने मनु�ा�ा
िद�े�्या �ा दुःखद, उदास, का�ाकु� आिण अ�ाचारी वागणुकी�ंा
काळरा�ीतून बाहेर पडून �ातं�ा�ा, �ाया�ा, आनंदी आिण �काि�त
िदवसांकडे जाता येई�.’’



9

अिनब�ध, मु� वागणुकीचे म�ातंतंूचे �ा�ीय (�ूरॉ�ॉजी) िव�ान

आप�्या सवयीसंाठी आपणच जबाबदार असतो का?

1

�ा िदव�ी सकाळी �ासा�ा सु�वात झा�ी, �ा िदव�ी ॲ�जी बेकमन आप�्या
घरात दूरद��न बघत बस�ी होती. मुळात आप�्या�ा काही �ास आहे याची ित�ा
जाणीव हो�ाआधी िक�ेक वष� ित�ा इतका कंटाळा आ�ा होता, की अखेर
घराती� कपाट आवर�ाचा गांभीया�ने िवचार करावा असे ित�ा मनात आ�े. 

ितची सग�ात �हान मु�गी काही आठव�ांपूव�च बा�वगा�त जाय�ा �ाग�ी
होती. ित�ापे�ा मो�ा अस�े�्या दोघी मु�ी मा�िमक �ाळेत हो�ा. आता �ा
�ां�ा िव�वात, मैि�णी, खेळ, अ�ास आिण �ां�ा आई�ा कळणार नाहीत अ�ा
�ां�ा ग�ा इ�ादीत रम�्या हो�ा. ितचा भूिमसव��णाचे काम करणारा नवरा
सकाळी आठ वाजताच कामावर जायचा, तो सं�ाकाळी सहा वाजेपय�त परतायचा
नाही. संपूण� िदवस ती घरात एकटीच असायची. वीस वषा��ा वैवािहक जीवनानंतर
�थमच ित�ा अगदी खरोखरच एकटेपणाची जाणीव झा�ी होती. ितचे एकोिणसा�ा
वष�च �� झा�े होते, िवसा�ा वष� िदवस गे�े आिण नंतरचा संपूण� काळ मु�ीचें
�ाळेचे डबे भरणे, �ां�ाबरोबर खेळणे, �ांना �ाळेत नेणे/आणणे यातच ��
होऊन गे�ा होता. ती उ� मा�िमक �ाळेत असताना ित�ा मैि�णीनंी ित�ा
मॉडे� हो�ाचा स�्�ा िद�ा होता. - ती तेवढी संुदर न�ीच होती, परंतु नंतर ितने
�ाळा सोड�ी. एका िगटारवादका�ी �� के�े आिण �ा�ा चांग�ी नोकरी
िमळा�्यावर ितने गृिहणी हो�ावरच समाधान मान�े. आता सकाळचे साडेदहा
वाज�े होते. ित�ी मु�ी �ाळेम�े गे�्या हो�ा. बेकमनने - पु�ा -
�यंपाकघराती� घ�ाळाकडे दर तीन िमिनटांनी �� जाऊ नये �णून �ावर
कागद िचकटवाय�ा सु�वात के�ी होती. 



आता काय करावे हे ित�ा काही सुचत न�ते. 

�ा िदव�ी ितने �तः�ीच एक िनण�य घेत�ा, आपण जर दुपारपय�तचा वेळ
�तः�ा वेड �ागू न देता आिण ि�झ मधी� केक न खाता घा�वू �क�ो तर आपण
घराबाहेर पडायचे आिण मना�ा येई� ते करायचे. परंतु �णजे न�ी काय करायचे
यावर िवचार करत ितने पुढची न�द िमिनटे घा�व�ी. िभंतीवरी� घ�ाळाने जे�ा
बारा वाज�े�े दाखव�े, ते�ा ितने छानसा मेकअप के�ा, साजेसा ड� ेस घात�ा
आिण घरापासून वीस िमनीटां�ा अंतरावर अस�े�्या कॅिसनोत (Casino), कारने
जाय�ा िनघा�ी. गु�वारची दुपार असून सु�ा कॅिसनो, दुपार�ा दूरद��नवरी�
माि�का न बघणा� या, घरात कप�ां�ा घ�ा घा�त न बसणा� या, माणसांनी
भर�ा होता. कॅिसनो�ा �वे��ारा�ीच एक बँड गाणी वाजवत होता. एक �ी
येणा� यांचे �ागत करत, पेय देत िफरत होती. बेकमनने तेथे मांडून ठेव�े�्या
खा�ा�ा पदाथा�मधून कोळंबी मा�ांची िनवड के�ी. एकूणच तो सगळा �कार,
अनुभव ित�ा मनापासून सुखावून गे�ा. �ानंतर जम�े�्या �ोकांमधून वाट काढत
ती �ॅक जॅक टेब�ाकडे (एक �कारचा जुगार) गे�ी. तेथे बो�ी घेणारा (बेिटंग)
माणूस �ांतपणे िनयम समजावून सांगत होता. ती जुगार खेळ�ात एकदम गंुगून
गे�ी. चाळीस डॉ�स� घा�व�्यानंतर ितचे �� घ�ाळाकडे गे�े. दोन तास कसे
िनघून गे�े होते, ते ित�ाच कळ�े न�ते. सवा�त �हान मु�ी�ा �ाळेतून घरी
आण�ासाठी घरी परतणे आता आव�यकच होते. �ा रा�ी जेवताना �थमच
ित�ाकडे दूरद��नवरी� तो�मो�केबो� मधी� �ध�कांऐवजी इतर खूप काही
बो��ासारखे होते. 

ॲ�जी बेकमनचे वडी� ट� क ड� ाय�र होते, �ांनी आप�्या आयु�ाची िद�ा
म�ेच बद�ून एक का�- गाणी ि�िहणारा �ेखक �णून थोडीफार �िस�ी
िमळव�ी होती. ित�ा भावानेही का��ेखनाचाच �वसाय �ीकार�े�ा होता
आिण �ाने काही प�रतोिषकेही िमळव�ी होती. �ा उ�ट ॲ�जीची ओळख मा�,
ितचे आईवडी� फ� गृिहणी एवढीच क�न �ायचे. 

‘‘आपण अगदीच सामा� आहोत असे म�ा सारखे वाटायचे,’’ ितने म�ा
सांिगत�े. ‘‘म�ा वाटते मी पण ��ार आहे आिण म�ा खा�ी आहे, की मी एक
चांग�ी आई आहे. परंतु �ा �ित�र� मा�ात काही वेगळे आहे, असे
सांग�ासारखे मा�ाकडे काही न�ते.’’ 



एकदा कॅिसनोम�े जाऊन आ�्यानंतर, बेकमनने दर �ु�वारी दुपारी कॅिसनोत
िनयिमतपणे जा�ास सु�वात के�ी. घर �� ठेव�ाब��, वेळ खाय�ा उठ�े�ा
असताना सु�ा डोके िठकाणावर ठेव�ाब��चे हे �तः�ाच ितने िद�े�े ब�ीस
होते. जुगार खेळणे हे धोकादायक आहे, याची ित�ा चांग�ीच क�्पना होती �णून
ितने �तःवरच काही कठोर िनयम �ादून घेत�े होते. कॅिसनो�ा दर भेटीत,
जुगारा�ा टेब�ा�ी एका तासापे�ा जा� वेळ र�गाळायचे नाही, पस�म�े जेवढे पैसे
असती� तेवढेच जुगाराम�े �ावायचे. ‘‘मा�ावर ती एक जबाबदारी अस�्याचीच
माझी भावना होती,’’ ितने म�ा सांिगत�े. ‘‘दुपार हो�ाआधी कधीही मी घरातून
बाहेर पड�े नाही आिण मु�ी�ा �ाळेतून आण�ा�ा वेळेआधीच मी घरी
परत�े�ी असायची, मी अगदी ि��ब� रीतीने वागत होते.’’ 

अ�ा �कारे हळूहळू ती ��ार होत गे�ी. सु�वाती�ा ित�ा जवळचे पैसे एक
तासभर सु�ा पुरायचे नाहीत. परंतु सहा मिह�ांतच ितने �ाती� खाचाखोचा अ�ा
�कारे हेर�्या, आ�सात के�्या, की ितने �तःवर �ादून घेत�े�्या एका तासा�ा
ि��ी�ा दोन-तीन तासांपय�त सै� के�े. आता �ानंतर सु�ा घरी जाताना ित�ा
पस�मधे पैसे ि��्�क असायचे. एके दुपारी ती 80 डॉ�स� घेऊन जुगार खेळाय�ा
बस�ी आिण 530 डॉ�स� घेऊन - िकराणा मा�, फोनचे िब� भ�न, थोडे
ि��्�कच राहती� इतके पैसे घेऊन - घरी परत�ी. तोपय�त ित�ा �ा कंपनी�ा -
हॅराज एंटरटेनम�ट - मा�कीचा तो कॅसीनो होता, �ा कंपनीकडून मोफत जेवणाची
कुप� िमळ�ास सु�वात झा�ी होती. ती �िनवारी रा�ी ित�ा कुटंुबास घेऊन तेथे
जेवणासाठी िनयिमत जाऊ �ाग�ी.

बेकमन �ा रा�ात, आयोवा म�े जुगार खेळत होती, �ा रा�ाम�े जुगारा�ा
काही वष� आधीच कायदे�ीर परवानगी दे�ात आ�े�ी होती. सन 1989�ा आधी
�ा रा�ाती� कायदे करणा� यांना, प�े आिण सोगं�ा यांचा मोह �ां�ा रा�ाती�
सव�सामा� नाग�रकांना आवरणे कठीण जाई� असे वाटत होते. �ांची ही काळजी,
िचंता दे�ाइतकीच जुनी होती. जॉज� वॉि�ं�टन यांनी सन 1783 म�े ि�िह�े होते, की
‘जुगार �णजे �ोभाचे अप�, अ�ायाचा सखा आिण अनैितकतेचा िपता आहे.’ हा
एक असा दुगु�ण आहे, की �ातून �� �ा सव� दु�ृ�ांना ज� िमळतो -
थोड�ात फारच कमी जणांना या िनंदनीय सवयीमुळे फायदा होतो. परंतु इतर
हजारोचंी हानी होते. जनतेचे वाईट सवयीपंासून र�ण करणे, खरे तर �थम कोण�ा
सवयी वाईट आहेत हे ठरवणे, हा कायदे करणा� यांचा अस�े�ा अिधकार �ांनी



उपयोगात आण�ा पािहजे. आ�ापय�त अनेक कायदेमंडळांनी वे�या �वसाय,
जुगार, दा� िव�ी, अ��ी� िच�पट �द��न, अवा�व �ाजाने कज�, अनैितक
संबंध (िकंवा �तः�ा प�ी�ी पण अनैसिग�क संबंध) इ�ादी सव� वाईट सवयीनंा
बेकायदे�ीर ठरव�ाचे, िनयंि�त कर�ाचे �य�, �ासंबंधीचे कडक कायदे क�न
कर�ात आ�े आहेत. 

आयोवाती� कायदेमंडळाने जे�ा रा�ात जुगारा�ा कायदे�ीर मा�ता िद�ी,
ते�ा तेथी� कायदे करणा� यांना या �कारावर कडक िनयं�ण ठेव�ाची गरज
अस�्याची जाणीव होती. �णून �ांनी ��ेक बो�ीवर (बेट) 5 डॉ�स�चे िनयं�ण
आिण बो�ी�ंा ��ेक फेरीम�े दर ��ीमागे, 200 डॉ�स�पय�त�ा नुकसानीचे
बंधन घात�े. �ानंतर काही वषा�नी रा�ाती� काही कॅिसनो, जसे िमसीसीपी
रा�ात जुगार खेळ�ावर कस�ेच बंधन न�ते, मा� �थ�ांत�रत झा�े तसे आयोवा
रा�ाती� कायदेमंडळाने पण काय�ात बद� क�न जुगार खेळावरी� सव� बंधने
उठव�ी. सन 2010म�े रा�ा�ा ितजोरीत जुगारावरी� करा�ा ��पात स�ीस
कोटी न�द �ाख डॉ�स� एव�ा रकमेची भर पड�ी होती. 

---

सन 2000म�े, ॲ�जी बेकमन�ा आईविड�ांम�े, �ांना गे�ी िक�ेक वष� अती
धू�पानाचे �सन जड�े होते, फु�ुसा�ा रोगाची ��णे िदसू �ाग�ी. दर एक
दोन आठव�ांनी �ांना बघ�ासाठी, घरात िकराणा भ�न दे�ासाठी,
�यंपाकात मदत कर�ासाठी, ॲ�जीने िवमानाने टेनेसी�ा फे� या सु� झा�्या.
नंतर ती जे�ा नव� याकडे आिण मु�ीकंडे परतायची, ते�ा ित�ा दोन फे� यांमधी�
का�ावधीम�े अिधकच एकाकी वाटाय�ा �ाग�े. कधी कधी संपूण� िदवसभर घर
अगदी मोकळे मोकळे असायचे, काहीच घडायचे नाही. जणू काही ित�ा
अनुप��थतीम�े ित�ा िम�मैि�णी काही समारंभांना, काय��मांना ित�ा
बो�ाव�ाचे िवस�नच गे�े�्या असा�ात आिण ित�ा कुटंुबा�ा पण
ित�ाि�वाय राह�ाची सवय झा�ी असावी. 

बेकमन�ा आता ित�ा आईविड�ांची िचंता वाटाय�ा �ाग�ी होती, ि�वाय ितचा
नवरा ित�ा काळ�ांपे�ा �ा�ा कामा�ा �ापातच बुडा�े�ा असायचा, याचा
पण ित�ा राग येऊ �ाग�ा होता. �ाच�माणे आप�्या मु�ीनंा पण, �ां�ा वाढ�ा
वयात, आपण �ां�ासाठी के�े�्या क�ाची आिण ित�ा पण जरा वेळ �ावा, याची



जाणीव नस�्या�ा क�्पनेने ित�ा िनरा� वाटाय�ा �ाग�े होते. परंतु जे�ा ती
कॅिसनोम�े जायची, ते�ा ित�ा �ा सा� या िचंता, काळ�ा िमटून जाय�ा. �ा
आठव�ात ती आईविड�ांना भेट�ासाठी गे�े�ी नसायची �ा आठव�ांम�े मग
ितने आठव�ातून अनेक वेळा कॅिसनोम�े जा�ास सु�वात के�ी. मग दर
सोमवारी, बुधवारी आिण �ु�वारी ितने जाणे सु� के�े. तरीही ती अजून काही
बंधने, िनयम पाळतच होती. परंतु ित�ा आता जुगार खेळाय�ा �ागून काही वष�
उ�टून गे�ी होती. गांभीया�ने जुगार खेळणारे कोण�ा त�ांनी तो खेळतात हेही
ित�ा चांग�े माहीत झा�े होते. ती एका डावाम�े कधीही 25 डॉ�स� पे�ा कमी
बो�ी �ावायची नाही, �णून ितने आता दोन डाव एकाच वेळी खेळणे सु� के�े
होते. ‘‘जा� रकमेची मया�दा असणा� या टेब�ां�ी िजंक�ाची ��ता, कमी मया�दा
अस�े�्या टेब�ांपे�ा, नेहमीच अिधक असते.’’ ितने म�ा सांिगत�े. 

‘‘खेळताना मध�े काही डाव जरी वाईट गे�े तरी तुमचे न�ीब तु�ा�ा पु�ा साथ
देऊ �ागेपय�त तु�ी खेळ�ाची तयारी दाखव�ी पािहजे. मी 150 डॉ�स� एवढी
र�म घेऊन खेळाय�ा सु�वात करणारी आिण जाताना 10,000 डॉ�स� एवढी
र�म घेऊन जाणारी माणसे पािह�ी आहेत. मी जर मा�ा िनयमां�माणे खेळ�े
तर मी सु�ा �ां�ा �माणे क� �केन याची म�ा खा�ी होती. माझे �तःवर पूण�
िनयं�ण होते.’’1  आता ित�ा डावावर �ाव�े�ी र�म दु�ट कर�ाचा िनण�य
घे�ाआधी िकंवा आणखीन एखादा डाव खेळायचा का, याचा िवचार कर�ाची
गरज भासेना�ी झा�ी. ित�ा या ि�या, �ा िव�ृती झा�े�्या युजीन पॉ�ी�माणे
आपोआप घडाय�ा �ाग�्या, जो अखेर यो� �ा चौकोनी बोडा�ची िनवड कर�ास
ि�क�ा.

सन 2000म�े एके िदव�ी बेकमन कॅिसनोमधून 6000 डॉ�स� घेऊन घरी
परत�ी - दोन मिह�ांचे घर भाडे भर�ाइतकी आिण क्ेरिडट काडा�वरची वाढ�े�ी
उधारी पूण�पणे चुकव�ाइतकी ती र�म होती. आणखीन एके वेळी ती 2000
डॉ�स� एवढी र�म िजंकून घरी परत�ी. कधी कधी ती र�म घा�वून पण
बसायची परंतु तो खेळाचाच एक भाग होता. चाणा� जुगा� यांना क�्पना असते, की
कधी कधी वर जा�ासाठी तु�ा�ा खा�ी पण जावे �ागते. अखेर हॅराज कंपनीने
ित�ा ठरावीक मया�देपय�त आगाऊ रकमेची उच� कर�ाची, कॅिसनोमधून कज�
घे�ाची मुभाही िद�ी. �ामुळे ित�ा मो�ा �माणावर रोख र�म जवळ
बाळग�ाची गरज भासणार न�ती. आता इतर खेळाडूपण ित�ाबरोबर



खेळ�ाची संधी िमळावी या उ�े�ाने ित�ा टेब�ाजवळ येऊ �ाग�े. कारण ती
समजून उमजून जुगार खेळणारी खेळाडू होती. जेवणा�ा रांगेम�े सु�ा यजमान
कॅिसनोम�े ित�ा अ��म दे�ात येऊ �ाग�ा. ‘‘म�ा कसे खेळायचे हे माहीत
आहे,’’ ितने म�ा सांिगत�े. ‘‘म�ा क�्पना आहे, की असे बो�णे �णजे एखा�ा�ा
जणू काही सम�ाच (�सन) आहे. परंतु �ा�ा �ा�ा या सम�ेची जाणीवच
नस�्यासारखे आहे. केवळ एकच चूक मी के�ी, ती �णजे वेळेत खेळातून बाहेर न
पड�ाची. मा�ा खेळ�ाम�े, तेवढी गो� सोड�ी तर, काहीच चूक न�ती.’’ 

बेकमन�ा हार�ा/िजंक�ा�ा रकमा जसज�ा वाढत गे�्या, तसतसे ितने
�तःवर �ादून घेत�े�े िनयम, ि�� अिधकिधक ि�थी� होत गे�ी. एके िदव�ी
ितने एका तासात 800 डॉ�स� गमाव�े आिण �ानंतर चाळीस िमिनटांत 1200
डॉ�स� कमाव�े. �ानंतर पु�ा ितचे न�ीब बद��े आिण अखेर ती 4000 डॉ�स�
गमावून घरी परत�ी. आणखी एके िदव�ी सकाळीच ितने 3500 डॉ�स� गमाव�े
पण दुपारी 1 वाजेपय�त 5000 डॉ�स� पु�ा कमाव�े आिण पु�ा दुपारपय�त 3000
डॉ�स� गमाव�े. ती कॅिसनोची िकती र�म देणे �ागत होती आिण ितने िकती
र�म कमाव�ी होती यांची कॅिसनोम�े काटेकोर नोदं ठेव�ी जात होती. परंतु ितने
मा� याचा िह�ोब ठेवणे बंद के�े होते. �ानंतर एक मिहना असा उजाड�ा, की
िवजे�ा िब�ाचे पैसे भर�ा इतकी पण र�म ित�ा खा�ाम�े जमा न�ती. ितने
विड�ांकडून �थमच छोटी र�म उधार मािगत�ी, नंतर काही काळाने पु�ा थोडी
र�म �ां�ाकडून उधार घेत�ी. एका मिह�ात ितने 2000 डॉ�स� उधार
मािगत�े, तर दुस� या मिह�ात 2500 डॉ�स� उधार घेत�े. परंतु �ां�ासाठी ही
िव�ेष अ�ी गो� न�ती; ते पैसेवा�े होते. 

बेकमन�ा दा� िप�ाचे, अम�ी पदाथा�चे सेवन कर�ाचे िकंवा अती खा�ाचे
कधीही �सन न�ते. ती इतर सव� बाबतीत एक अगदी सव�सामा� आई होती
आिण ित�ाही आयु�ात इतरां�ा आयु�ात येतात तसेच चढउतार आ�े होते.
�णून जुगार खेळ�ाब�� ित�ा वाटणा� या ओढीत �णजे �ा वेळे�ा इतर�
कोठेही �� न �ागणे िकंवा कॅिसनोम�े काही कारणाने जा�ाचे न जम�्याने
िचडिचड होणे, कॅिसनोचाच िवचार सतत मनात घोळणे, एखादा िदवस चांग�ा
गे�्यावर उ�ाही वाटणे अ�ी ती बेसावधपणे गुरफटत गे�ी. न�ाने िनमा�ण
झा�े�ी ही ओढ, भावना, संवेदना इतकी अचानक घटना होती, की ितने ित�ा
संपूण� आयु�ाचा ताबा घेईपय�त, तो एक गंभीर ��न अस�्याचे ित�ा कळ�ेच



नाही. मागे वळून बघताना असे वाटते, की �ा�ा िवभागणारी रेषाच पुस�ी गे�ी
होती. एके काळी ती फ� एक गंमत होती, मजा होती तर आता ती अिनयंि�त इ�ा
झा�ी होती. 

सन 2001 उजाडता, ती दररोज कॅिसनोम�े जाय�ा �ाग�ी होती. नव� या�ी
भांडण झा�े, िकंवा मु�ीनंी जरा ित�ाकडे दु�� � के�े, की कॅिसनोम�े जा�ासाठी
तेवढे कारण ित�ा पुरायचे. जुगारा�ा टेब�वर ती एकाच वेळी उ�ाही आिण �ांत
दो�ीही असायची. �ावेळी ित�ा िचंता इत�ा बिधर �ाय�ा, की ित�ा �ा
आठवाय�ाही नाही. िजंक�ा�ा आनंदाचा उ�फूत� आिव�ार �ायचा तर
हर�्याचे दुःख ितत�ाच वेगाने िवसर�े जायचे. 

‘‘तु�ा एकदम �ीमंत �ायचे आहे,’’ जे�ा बेकमन ित�ा आईकडे पु�ा पैसे
माग�ासाठी गे�ी ते�ा ित�ा आई �णा�ी. ‘‘तू िन�ळ �� वेधून घे�ासाठी
जुगार खेळते आहेस.’’ 

परंतु ते तसे नसावे. ‘‘म�ा फ� मा�ाकडे काहीतरी उ�म यावेसे वाटत होते.’’
ितने म�ा सांिगत�े. ‘‘हा एवढा एकच �कार होता, �ात मा�ाकडे िव�ेष �ावी�
आहे असे म�ा वाटत होते.’’ 



सन 2001�ा उ�ा�ापय�त बेकमनची हॅरासमधी� उधारी 20,000 डॉ�स�पय�त
पोहोच�ी होती. आतापय�त ितने हा सगळा �कार ित�ा नव� या�ा कळू िद�ा
न�ता. परंतु �ावेळी ित�ा आईने ित�ा पैसे देणे बंद के�े, ते�ा ितचा धीर सुट�ा
आिण ितने नव� या�ा सव� सांिगत�े. �ाने िदवाळखोरीबाबतचे खट�े चा�वणारा
एक वकी� नेम�ा, ित�ा सव� �ेिडट काडा�चे तुकडे के�े आिण �यंपाक घराती�
टेब�वर बसून खचा�त काटकसर कर�ाचा आिण जबाबदार जीवन�माचा एक
आराखडा तयार के�ा. ितचे नेहमी�ा वापरामधी� काही कपडे घेऊन ती जुने
कपडे िवकत घेणा� या दुकानाम�े गे�ी. परंतु तेथी� एकोणीस वष�य युवतीने ितचे
जवळजवळ सव� कपडे जु�ा फॅ�नचे �णून नाकार�े. हा झा�े�ा अपमान ित�ा
मुका�ाने िगळावा �ाग�ा. 

हळूहळू तो वाईट काळ मागे पड�्याचे ित�ा जाणवाय�ा �ाग�े. अखेर �ा
ठरावीक वेळे�ा ित�ा वाटणारी ओढ कमी झा�्यासारखे ित�ा वाट�े. 

परंतु अथा�तच �ाम�े त� न�ते, ती त�ा प�र��थती�ा जवळपास सु�ा
न�ती. नंतर खूप वषा�नी �ाखो डॉ�स� हर�्यानंतर, सव�� गमावून बस�्यानंतर
�तःचे आिण नव� याचे आयु� उद्�� के�्यानंतर, ित�ा विक�ांनी रा�ा�ा
सव�� �ाया�याम�े ॲ�जी बेकमन ही ित�ा िनवडीने नाही तर केवळ सवयीमुळे
जुगार खेळत होती �णून ित�ा नुकसानी�ा ती जबाबदार नस�्याचा यु��वाद
के�ा. �ानंतर, इंटरनेटवर सवा��ा टीकेची, ितर�ाराची धनी झा�्यानंतर,
�ोकांनी ितची तु�ना जे�ी डाहमर आिण मु�ांचा छळ करणा� या आईबरोबर के�ी.
ित�ा मनाम�े �ाभािवकच एक ��न उ�व�ा, या सग�ा�ा खरोखरच मी िकती
जबाबदार आहे? 

‘‘म�ा अगदी �ामािणकपणे वाटते, की मा�ा जागी कोणीही असते तरी �ाने
असेच के�े असते,’’ बेकमन म�ा �णा�ी. 
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सन 2008 �ा जु�ै मिह�ाती� एके सकाळी वे�्��ा प��चमी िकना� यावर
सु�ी �तीत कर�ासाठी आ�े�्या एका माणसाने मना�ा घाबर�े�्या सैरभैर
अव�थेत फोन उच��ा आिण तातडीची वै�कीय सेवा देणा� या क� �ा�ा फोन के�ा. 



‘‘म�ा वाटते मी मा�ा बायकोचा खून के�ा आहे,’’ तो फोनव�न �णा�ा.
‘‘अरे देवा, म�ा वाट�े, कोणीतरी मा�ा घरात दरो�ा�ा उ�े�ाने घुस�े आहे, मी
�ा मु�ांचा �ितकार करत होतो, परंतु ती ि��ीन होती. ब�तेक म�ा �� पड�े
असावे िकंवा तसाच काहीतरी �कार असावा. हे मी काय क�न बस�ो आहे? हे
काय घड�े मा�ा हातून?’’ 

दहा िमिनटांनी पो�ीस आ�े ते�ा �ांना �ायन थॉमस �ा�ा कॅ� �ॅन�ा
जवळ रडताना आढळ�ा. आद�्या रा�ी, तो आिण �ाची प�ी �ॅनम�े झोप�े�े
असताना, काही त�ण मु�ां�ा पािक� ग�ा जागेत चा��े�्या �य�तीमुंळे,
आरडाओर�ामुळे, �ांची झोपमोड झा�ी होती. �ांनी �ांची �ॅन कॅ� पािक� ग�ा
अगदी एका कडे�ा नेऊन उभी के�ी आिण ते पु�ा झोपी गे�े. �ानंतर काही
तासांनी थॉमस�ा जाग आ�ी ते�ा एक िज� आिण काळे जॅकेट घात�े�ा मनु�
(आरडाओरडा करणा� यापैकीच एक असावा असा �ाचा अंदाज होता) �ा�ा
प�ी�ा अंगावर पड�े�ा आढळ�ा. �ा माणसा�ा अंगावर जोराने ओरडत �ाने
�ाचा गळा धर�ा आिण �ा�ा ित�ा अंगाव�न ओढाय�ा �ाग�ा. ही सगळी जणू
काही �ाची �िति�� ि�या होती, असे �ाने पोि�सांना सांिगत�े. �ा माणसाने
जेवढा जा� �ितकार के�ा तेवढे थॉमसने सव� ��ीिन�ी �ा�ा दाब�े. �ा
माणसाने थॉमस�ा हातांवर ओरबाड�े, �ाने खूप �ितकार करायचा �य� के�ा
परंतु थॉमस �ा�ा ग�ावरी� पकड अिधकािधक घ� करत गे�ा आिण अखेर �ा
माणसाचा �ितकार थांब�ा. मग �ानंतर थॉमस�ा ��ात आ�े, की �ा�ा घ�
पकडीत अस�े�ा माणूस हा दुसरा कोणी न�ता तर �ाची प�ीच होती. �ाने
एकदम ित�ा हातातून सोड�े. हळूवारपणे ितचे खांदे ह�वून ित�ा उठव�ाचा
�य� कराय�ा �ाग�ा, ती �व��थत आहे ना हे ित�ा वारंवार िवचाराय�ा �ाग�ा.
परंतु खूप उ�ीर झा�ा होता. 

‘‘म�ा वाटते कोणीतरी आम�ा �ॅनम�े ि�र�े असावे आिण मी ितचा गळा
दाब�ा,’’ �ंदके देत थॉमसने पोि�सांना सांिगत�े. ‘‘तीच माझे जग होती, तीच माझे
सव�� होती.’’ 

पुढी� दहा मिह�ांम�े, थॉमस �ा�ावरी� खट�ा सु� हो�ाची वाट बघत
तु�ंगाम�े असताना, हळूहळू एका खु�ाचे िच� �� होत गे�े. �हानपणी
थॉमस�ा झोपेत चा��ाची सवय होती, कधीकधी एखा�ा रा�ी तो अनेक वेळा



झोपेत चा�ाय�ा �ागायचा. तो अंथ�णातून उठायचा, घरा�ा भोवती चा�ायचा,
खेळणी घेऊन खेळायचा, �तःसाठी काहीतरी खा�ाचा पदाथ� बनवायचा आिण
दुस� या िदव�ी, आपण रा�ी काय के�े हे �ा�ा काही आठवायचे नाही. घर�ांसाठी
तो एक िवनोदाचा िवषय झा�ा होता. आठव�ातून एखादे रा�ी तो घरा�ा मागी�
मोक�ा जागेत जायचा िकंवा कोणा�ा तरी खो�ीत ि�रायचा. हे सगळे झोपेतच
चा��े�े असायचे. जे�ा �ांचे �ेजारी पाजारी �ा�ा आई�ा तो रा�ी अंगणात
केवळ पायजमा घा�ून अनवाणी का िहंडतो, असे िवचारायचे ते�ा ितचे उ�र
असायचे, ‘ही �ाची सवय आहे.’ जसजसा तो मोठा झा�ा तसे सकाळी उठ�्यावर
�ा�ा पायांवर ओरखडे, जखमा िदसाय�ा. परंतु �ा क�ामुळे झा�्या, हे काही
के�्या �ा�ा आठवायचे नाही. एकदा तर तो चा��ाऐवजी घराजवळी� ना�्यात
पो�न आ�ा. �ाचे �� झा�्यावर �ा�ा प�ी�ा �ाची इतकी काळजी वाटायची,
की तो रा�ी घराबाहेर पडून कदािचत रहदारी अस�े�्या र�ावर जाई� या भीतीने
ती दारा�ा आतून कु�ूप �ावायची आिण चा�ा उ�ीखा�ी ठेवायची. रोज रा�ी
आ�ी अंथ�णावर पड�ो, की चंुबन �ायचो आिण एकमेकांना िमठीत �ायचो,
काही िदवसांनी थॉमसने सांिगत�े, आिण नंतर तो �ा�ा खो�ीत जायचा आिण
�ा�ा गादीवर झोपायचा. नाहीतर �ा�ा सार�ा चुळबुळीमुळे, कु�ी
बद��ामुळे, ओरड�ामुळे, क�ह�ामुळे आिण कधी कधी चा�त अस�्याने
ि��ीन�ा रा� रा� जागावे �ागत असे. 

‘‘झोपेत चा�णे ही गो�च द��वते, जागृताव�था आिण िनि�ताव�था या दो�ी
अव�था एकमेकांपासून पूण�पणे वेग�ा नाहीत.’’ िमनीसोटा िव�ापीठाती�
म�दूिव�ानाचे (�ुरॉ�ॉजी) �ा�ापक आिण झोपेती� वागणुकीसंंबंधीचे सं�ोधक
माक�  मॅहोवा�्ड यांनी म�ा सांिगत�े. ‘‘तुम�ा वागणुकीवर, हा�चा�ीवंर िनयं�ण
ठेवणारा म�दूती� भाग िनि�� असतो. परंतु अ�ंत गंुतागंुती�ा ि�या करणारे
म�दूचे भाग जागृताव�थेत असतात. �ामुळे या अव�थेत तुम�ा अगदी �ाथिमक
सवयी आिण �ाथिमक पॅटन� या �ित�र� तुम�ा म�दू�ा माग�द��न करणारे
कोणीही नसते. �ामुळे तुम�ा डो�ात जे चा��े�े असते, �ामागे तु�ी जाता.
कारण यो� / अयो� िनवड कर�ास तु�ी �ावेळी असमथ� असता.’’ 

काय�ा�माणे पोि�सांना थॉमसवर खुनाचा आरोप ठेवावाच �ागणार होता. परंतु
सव� उप�� पुरा�ांव�न असे िदसून येत होते, की �ा भयंकर रा�ी�ा घटनेआधी,
�ांचे वैवािहक जीवन अ�ंत आनंदी, सुखाचे होते. �ाने प�ीचा छळ के�्याचा



काहीच पुरावा न�ता. �ांना दोन मो�ा मु�ी हो�ा आिण अ�ीकडेच �ांनी �ां�ा
��ाचा चािळसावा वाढिदवस साजरा कर�ासाठी मेडेटरेिनयम �ुझचे आर�ण
के�े होते. िफया�दी विक�ांनी िन�ािवषयक त� - एिड�बग� िन�ा क� �ाचे डॉ. ि�स
इडझीको��ी - यांना थॉमस याची पूण� मानिसक तपासणी क�न काही सै�ांितक
आडाखे तयार कर�ास सांिगत�े. जे�ा �ाने प�ीचा खून के�ा, ते�ा तो �ु�ीवर
न�ता. �ाचे परी�ण दोन वेगवेग�ा स�ांम�े कर�ाचे ठर�े. एक
इडझीको��ी यां�ा �योग�ाळेत तर दुसरे तु�ंगात. सं�ोधकांनी थॉमस�ा
संपूण� �रीरावर से�स� िचकटव�े आिण तो झोपेत असताना �ा�ा म�दू �ंदनांची,
तरंगांची, डो�ांती� बु�ुळां�ा हा�चा�ीचंी, हनुवटी आिण पाया�ा �ायंूची,
�वासो�ासाची आिण र�ाती� ऑ��जन�ा पातळीची िनरी�णे नोदंव�ी. 

थॉमस �णजे झोपेत �ा�ा हातून हे कृ� घड�े अस�्याने �ा�ा जबाबदार
धर�ात येऊ नये असा यु��वाद करणारी पिह�ी ��ी न�ती. अ�ा �कार�ा
झोपेम�े िकंवा पूण�पणे �ु�ीत नसताना हातून घड�े�्या कृ�ांना - �ा�ा
वै�ािनक भाषेत ऑटोमॅिटझम (Automatism) असा �� आहे - ते जबाबदार
नस�्याचा दावा कर�ा�ा घटनांना मोठा इितहास आहे. गे�्या द�कात जसे
आप�े सवयीचंी मानिसकता आिण अिनब�ध� यािवषयीचे �ान अिधक �गत झा�े
आहे, तसे अ�ा �कार�ा बचावा�क यु��वादा�ा अिधकच बळ िमळा�े आहे.
आप�्या समाजाचाच भाग अस�े�्या �ाया�यांनी आिण �ुरीनंी मा� के�े आहे,
की काही सवयीचंा पगडा इतका मोठा असतो, �ायोगे अ�ा सवयी आप�्या
िनण�य�मतेवर मात करतात. �णूनच आपण आप�्या कृ�ांसाठी जबाबदार ठरत
नाही. 

---

झोपेत चा�णे हा �कार �णजे, आपण िन�ाव�थेत असताना आप�्या म�दूचे
सव�साधारण काय� क�ा�कारे चा�ू राहते, हे द��वणारे एक अपवादा�क उदाहरण
आहे. ब�तेक वेळे�ा आप�े �रीर िव�ांती�ा/ िन�े�ा िविवध अव�थांमधून
सं�िमत होते ते�ा आप�्या म�दूती� सवा�त पुरातन (Primitive) भाग - �ेन �ेम
(Brain stem) आप�्या अवयवांना आिण म�ासं�थे�ा ि�थी� करतो, िन��य
करतो. �ामुळे आप�ा म�दू �ारी�रक हा�चा� न करता ��ांचा अनुभव घेऊ
�कतो. सव�साधारणपणे �ोक, ��ेक रा�ी अनेक वेळा, अ�ा िन��य अव�थेतून



काहीही िव�ेष न घडता सहजपणे आत बाहेर करतात. म�दूिव�ानात या�ा ��च
switch असे नाव आहे.

मा� काही माणसांचा म�दू या अव�था सं�मणाचे (��च) दर�ान चुका करतो. तो
�रीरा�ा अवयवांना, �ां�ा झोपेत, अध�वट िन��य करतो. प�रणामी �ांचे �रीर
ते �� बघत असताना िकंवा झोपे�ा िविवध अव�थांमधून जात असताना,
ि�या�ी� राहते. झोपेत चा��ामागचे हे मूळ कारण आहे आिण हा �ास सहन
करणा� यांपैकी अनेकांसाठी अ�ंत �े�दायक परंतु समजून घे�ासारखा ��न
आहे. उदा. एखा�ाने रा�ी केक खात अस�्याचे �� पािह�े असे� आिण दुस� या
िदव�ी सकाळी �ा�ा �यंपाकघरात अध�वट खा�्�े�ा केक आढळून येई�.
एखा�ा�ा रा�ी बाथ�मम�े गे�्याचे �� पडे� आिण सकाळी �ा�ा बाहेरची
खो�ी ओ�ी आढळून येई�. झोपेम�े चा�णा� यांची वागणूक अ�ंत गोधंळात
पाडणारी पण असू �कते. - उदा. ते �ांचे डोळे उघडे ठेवू �कतात, बघू �कतात,
िफ� �कतात, कार चा�वू �कतात िकंवा खा�ाचे पदाथ� बनवू �कतात. ि�वाय
हे देखी� सव� अध�जागृताव�थेम�े असताना. कारण बघ�ा�ी, चा��ा�ी, कार
चा�व�ा�ी, पदाथ� बनव�ा�ी संबंिधत अस�े�ी �ां�ा म�दूमधी� क� �े िकंवा
भाग, ते झोपेत असतानाही काय�रत असतात. परंतु �ां�ा म�दूती� �ी�ंट�
कॉट�� सार�ा अिधक िवकिसत भागाकडून �ांना कोण�ाही सूचना िमळत
नसतात. झोपेत चा�णा� यांनी पाणी उकळून चहा के�्याची उदाहरणे आहेत. एकाने
तर मोटर बोट चा�व�ी होती. आणखीन एकाने िवद्युत करवत सु� क�न पु�ा
झोप�ापूव� �ाकडाचे तुकडे के�े होते. परंतु सव�साधारणपणे झोपेम�े चा�णारे
�ांना आिण इतरांना धोका िनमा�ण होई� अ�ा गो�ी करत नाहीत. अगदी झोपेत
सु�ा संकट, धोका टाळ�ाची �ांची सहज�वृ�ी जागृत असते.

सं�ोधकांनी झोपेम�े चा�णा� यां�ा म�दूवर जसजसे अिधक सं�ोधन के�े, तसे
�ांना केवळ झोपेत चा�णे - �ाम�े माणसे अंथ�णाव�न उठून चा�ू �ागती�,
��ात�्या�माणे िकंवा इतर काही साधी कृती करती� - आिण �ा�ा ‘िन�ा
थरार’, दह�त (Sleep terrors) �णता येई�, असा काहीसा फरक आढळून आ�ा.
जे�ा झोपेती� थरारांतग�त एखादी कृती होते, ते�ा माणसां�ा म�दूम�े घडणा� या
घडामोडी तो जागृत अथवा अध�जागृताव�थेत असतो िकंवा अगदी झोपेत
चा��ा�ा अव�थेत असतो, �ापे�ा अगदी िभ� असतात. �णजे मनु� जे�ा
झोपेती� थरारांतग�त अव�थेत असतो, ते�ा तो भयंकर िचंतो�ुक अव�थेत असतो



आिण �ा�ा सव�साधारण ��ाव�था �णता येई� अ�ा प�र��थतीत तो नसतो.
�ां�ा म�दूचे काय�, म�दूती� अती पुरातन भाग - �ांना म�वत� आकृितबंध
िनिम�तीक� �े (Central Pattern generators) �णता येई�, - सोड�ा तर पूण�पणे बंद
पड�े�े असते. म�दूती� हेच ते भाग आहेत �ांचा अ�ास डॉ. �ॅरी �ायर आिण
एम.आय.टी. मधी� �ा��ांनी के�ा होता. तसेच म�दूती� सवयी�ंा साखळीची
यं�णा �ांनी �ोधून काढ�ी होती. म�दूिव�ान सं�ोधकां�ा ��ीने िन�ाथरार
अनुभवाती� म�दू आिण सवयी�माणे वागणारा म�दू यां�ात खूपच सा� आढळते. 

िन�ाथरारा�ा कचा�ाम�े सापड�े�्या ��ी�ंा वागणुकी�ंा प�ती या
�ां�ा अ�ंत मु� ��पा�ा सवयी असतात. िन�ाथराराचे दर�ान काया���त
होणा� या म�वत� आकृितबंध िनिम�ती क� �ात चा�णे, �वासो�ास करणे, मोठा
आवाज ऐक�्यावर दचकणे, ह�्�ेखोरां�ी सामना करणे वगैरेसार�ा वागणुकीचें
आकृितबंध उप��थत असतात. आपण सव�साधारणपणे अ�ा वागणुकीनंा सवयी
समजत नाही, परंतु खरेतर �ा सवयीच आहेत. हा आपोआप घडून येणारा
वागणुकीचा �कार आप�्या म�दूम�े खूप िभन�े�ा असतो. �ा अ�ासांव�न
िदसून आ�े आहे की त�ा �कार�ा कृती, म�दू�ा िवकिसत भागाकडून कोण�ाही
�कारे मािहती न िमळता घडून येणे �� आहे. 

या सवयी जे�ा िन�ाथरारा�ा काळात डोके वर काढतात, ते�ा �ां�ात एक
मह�ाचा फरक असतो. िन�ेमुळे �ी�ंट� कॉट�� आिण इतर उ� आक�न/�ान
क�न देणारे भाग हे िन��य झा�े�े असतात. �ामुळे जे�ा िन�ाथरार सवयीनंा
चेतना िमळते, ते�ा जाणीवपूव�क सचेतपूण� ह��ेपाची ��ताच नसते.
िन�ाथरारा�ा काळात जर �ितकार िकंवा प�ायनाची सूचना िमळा�ी तर अ�ा
प�र��थतीत कोणी िवचारपूव�क िकंवा तक� �ु� कृती कर�ाची ��ताच नसते. 

‘‘िन�ाथराराने पीिडत अस�े�े �ोक सव�सामा�पणे जसे समज�े जाते, तसे
�ा�माणे ��े बघत नसतात,’’ म�दूिव�ान त� मोहवा�्ड �णतात. ‘‘आप�्या�ा
भीती�ा ��ांमधी� गंुतागंुतीचा घटना�म जसा ��ात राहतो, तसा �ा �ोकां�ा
��ात राहत नाहीत. �ा अनुभवानंतर �ा ��ात राहतात, �ा फ� भावना आिण
�ितमा, भयंकर भीती, संभा� संकट आिण �ापासून �तःचा िकंवा इतर कोणाचा
तरी बचाव कर�ाची वाटणारी गरज.’’ 



‘‘�ा भावनांची ताकद �चंड असते. आपण आप�्या आयु�ात जेवढे काही
वागणुकीचें �कार आ�सात के�े�े असतात, �ासाठी �ाथिमक सूचनांचे काम
ब� यापैकी �ा भावना करतात. एखा�ा कठीण �संगी पळून जाणे िकंवा �ितकार
करणे या गो�ी ��ेकानेच �हानपणापासून अनुभव�े�्या असतात. �ामुळे जे�ा
�ा भावना जागृत होतात आिण म�दूती� िवकिसत भागांकडून �ांची सुसंगत,
तक� �ु� मांडणी हो�ाची ��ता नसते, ते�ा आपण पळून जातो, �ितकार तरी
करतो िकंवा आप�्या म�दू�ा �ा �णी वागणुकीती� जो सोयीचा �कार वाटे�
�ाची िनवड करतो.’’ 

िन�ाथराराचे दर�ान जे�ा एखा�ा�ा भीती वाटू �ागते िकंवा �ाचे �� िगक
उ�ीपन होते - िन�ाथराराचे दर�ान येणारे दोन अगदी �ाभािवक आिण मो�ा
�माणावर येणारे अनुभव - ते�ा �ाची �िति�या �ा चेतने�ा जोड�्या गे�े�्या
सवयी�ंमाणे होते. िन�ाथरार अनुभवणा� यांनी उंच छताव�न, ते ह�्�ेखोरापासून
�तःचा बचाव कर�ासाठी पळत आहेत अ�ा समजुतीने, खा�ी उ�ा मार�्या
आहेत. �ांनी �ां�ा ता��ा मु�ांना, ते जंग�ी प�ंूचा �ितकार करत आहेत अ�ा
समजुतीने, ठार मार�े आहे. �ांनी �ा�ा प�ीवर, ती थांब�ाची िवनवणी करत
असताना सु�ा, अ�ाचार के�े आहेत. कारण एकदा झोपेत अस�े�्या माणसाची
वासना उ�ीिपत झा�ी, की ती �मव�ासाठी �ा�ाती� �ज�े�्या सवयी�ंमाणे
�ाची ती �िति�या झा�े�ी असते. परंतु झोपेत चा�णा� यांम�े िनवडीचे काही
�ातं� अस�्याचे िदसून येते. आप�्या म�दू�ा िवकिसत भागाचा �ात काही
सहभाग असतो, जो आप�्या�ा छता�ा टोकापासून �ांब राह�ास सांगतो. परंतु
िन�ाथराराचे दर�ान काहीजण मा�, प�रणामांचा िवचार न करता, सवयी�ा
साखळीचे अनुकरण करतात. 



काही �ा��ांना असा सं�य आहे, की िन�ाथरार हा �कार जनुिकयां�ी संबंिधत
(Genetic) असावा; तर काहीनंा असे वाटते, की पािक� �न सार�ा आजाराम�े
असे हो�ाची ��ता अिधक असते. �ाची कारणे अजून पुरे�ी �� झा�े�ी
नाहीत, परंतु ब�तेक जणां�ा ��ीने िन�ाथराराम�े िहंसक भावनावेगाचा भाग
असतो. ‘‘असे िदसून येते, की िन�ाथरारा�ी संबंिधत िहंसक कृती ही एका िन��चत
भीतीदायक �ितमेवर, िजचे ती ��ी नंतर वण�न क� �कते, के�े�ी �िति�याच
असते.’’ ��स सं�ोधकां�ा एका गटाने सन 2009 म�े असा िन�ष� काढ�ा. एका
�कार�ा िन�ािवकाराने पीिडत असणा� या ��ीनंी, ‘‘�ेजारी झोप�े�्या �तः�ा
सहचरावर ह�्�े के�्या�ा घटनांचे �माण 64% इतके होते तर �ात झा�े�्या
गंभीर दुखापतीचें �माण 3% इतके होते.’’ 

अमे�रका आिण इं��ंड या दोन दे�ांत, िन�ाथराराचे दर�ान हातून गु�ा
घड�्याचा, जो एरवी जागेपणी �ु�ीत असताना, �ां�ा हातून घड�ाची अिजबात
��ता न�ती, असा यु��वाद करणा� या खुना�ा खट�्यांचा मोठा इितहास आहे.
थॉमस�ा अटक हो�ाआधी चार वष�, उदा. �ु�्स �ो नावा�ा माणसाची, �ा�ा
83 वषा��ा विड�ां�ा खुना�ा आरोपातून, िनद�ष मु�ता कर�ात आ�ी होती.
�ाने तो ह�्�ा िन�ाथरारा�ा अव�थेत के�ा गे�्याचे �ितपादन के�े होते. िफया�दी
प�ा�ा विक�ांनी मा�, �ाने �ा�ा विड�ांना सतत वीस िमिनटे �ाथाबु��ांनी



मारहाण के�्यानंतर आिण �ां�ा अंगावर न�द जखमा आढळून आ�्यानंतर, �ो
ने झोपेत अस�्याचे िवधान करणे �णजे हा ओढून ताणून अितरंिजत आिण
अिव�वसनीय बचावाचा �य� अस�्याचे �ट�े होते. परंतु �ुरीनंी �ावर
असहमती द��व�ी आिण �ा�ा िनद�ष ठरव�े. स��बर 2008 म�े तेहतीस वष�य
डोना �ेफड�-सॅडस� िहने ित�ा आई�ा तोडंावर जवळ जवळ तीस सेकंद उ�ी
दाबून ध�न ित�ा गुदम�न टाक�े होते. नंतर ितने कोटा�त हे कृ� झोपेत के�े
अस�्याचा यु��वाद के�्यानंतर ित�ा िनद�ष ठरव�ात आ�े होते. सन 2009
म�े एका ि�िट� सैिनकाने, एका पौगंडाव�थेती� मु�ीवर अ�ाचार के�्याचे मा�
के�े. परंतु तो �णा�ा, की जे�ा �ाने �तःचे आिण ितचे कपडे काढ�े आिण ते
कृ� के�े ते�ा तो झोपेत, अध�जागृताव�थेत होता. ते कृ� करत असताना जे�ा
�ा�ा म�ेच जाग आ�ी ते�ा �ाने ितची माफी मािगत�ी आिण पोि�सांना
बो�ाव�े. मा�ा हातून काहीतरी गु�ास�� घड�े आहे. �ाने फोन व�न
सांिगत�े. �ामािणकपणे न�ी काय झा�े हे म�ा सांगता येणार नाही, मी ित�ावर
असताना म�ा जाग आ�ी. �ा�ा िन�ाथरारा�ा आधी�ा पण काही घटना हो�ा
आिण अखेर �ा�ा िनद�ष ठरव�ात आ�े. गे�्या एका �तकाम�े 150 पे�ाही
अिधक जणांनी ऑटोमॅिटझम बचावाचा उपयोग क�न ि��ा चकव�ी आहे.
�ायाधी�ांनी आिण �ुरीनंी समाजा�ा वतीने असे �ितपादन के�े आहे, की
गु�ेगारांनी, ठरवून गु�ा के�े�ा नस�्यामुळे - अ�ा �कार�ा िहंसक कृ�ांम�े
�ांचा जाणीवपूव�क सहभाग नस�्यामुळे - �ांना �ाब�� दोषी ठरवून चा�णार
नाही. 

�ायन थॉमस�ा बाबतीत पण एकूण प�र��थतीव�न असे िदसत होते, की �ा�ा
या कृ�ामागे खुनी �ेरणा कारणीभूत नसून िन�ािवकार कारणीभूत असावा. ‘‘मी
�तः�ा कधीच माफ करणार नाही.’’ �ाने एका विक�ाजवळ आप�े मन मोकळे
के�े. ‘‘मा�ा हातून असे कसे घड�े?’’ 

---

डॉ. ईडझीकेव�ी यांनी �ां�ा �योग�ाळेत थॉमस�ा चाच�ा के�्यानंतर,
काढ�े�्या िन�षा�चा अहवा� सादर के�ा, थॉमसने जे�ा �ा�ा बायकोचा खून
के�ा ते�ा तो झोपेत होता. याचाच अथ� �ाने हा गु�ा जाणीवपूव�क के�े�ा न�ता. 



कोटा�म�े खट�ा जसा उभा रािह�ा, तसे िफया�दी प�ाने �ुरीसंमोर आप�े
पुरावे सादर के�े. थॉमसने �तः�ा बायकोचा खून के�्याचे मा� के�े होते. �ांनी
�ुरीनंा सांिगत�े, म�ा झोपेत चा��ाची सवय आहे हे चांग�े माहीत होते. पण
असे असतानाही सु�ी�ा काळात िफराय�ा गे�े�े असताना �ाने यो� ती काळजी
घेत�ी नाही �णून तो या गु��ाब�� दोषी ठरतो. 

परंतु खट�्याती� दो�ी प� आपाप�ी बाजू ज�ी िनकराने मांडाय�ा �ाग�े,
तसे िफया�दी प�ा�ा कळून चुक�े, की ते हरणारी �ढाईच �ढत होते. थॉमस�ा
विक�ांनी यु��वाद के�ा, �ां�ा अि��ाचा बायको�ा ठार मार�ा�ा अिजबात
उ�े� न�ता. उ�ट खरेतर �ा रा�ी �ाचा �तःवर ताबा न�ता. �ाऐवजी प�ी�ा
जीवा�ा धोका िनमा�ण झा�्या�ा आभासािव�� झा�े�ी ही �ाची उ�फूत� आिण
सहज �िति�या होती. तो अितपुरातन काळापासून चा�त आ�े�्या सहज
�वृ�ी�माणेच वाग�ा होता. आप�्या ि�य ��ी�ा र�णासाठी, ह�्�ेखोरांचा
�ितकार कर�ाची सहज �वृ�ी! �ा�ा म�दूती� �ाथिमक अव�थेती� भागांना
एकदा सूचना िमळा�्यानंतर - कोणीतरी �ा�ा बायकोचा गळा दाबत आहे आिण
�ा�ा सवयीनंी �ाचा ताबा घेत�ा, �ाने �ितकार के�ा. िजथे म�दू�ा िवकिसत
भागाकडून काही ह��ेप हो�ाची ��ताच न�ती. थॉमस हा माणूस
अस�ाप�ीकडे �ाचा काही दोष न�ता, �ा�ा म�दूने �ा�ा ज�ी वाग�ाची
सवा�त पुरातन सवयी�ा अनुस�न सूचना िद�ी, त�ीच �ाने कृती के�ी.
�ाच�माणे तो वाग�ा, असा �ा�ा विक�ांनी यु��वाद के�ा. 

िफया�दी प�ा�ा सा�ीदारांनी सु�ा उ�ट बचाव प�ा�ा यु��वादा�ा
बळकटीच िद�ी. थॉमस�ा जरी �तः�ा झोपेत चा��ाची सवय अस�्याचे माहीत
होते, तरी �ामुळे �ा�ा हातून खुनासारखा गु�ा घडे� असे आधी सूिचत करणारा
कोणताही पुरावा न�ता. िफया�दी प�ा�ा मनोिवकारत�ाने आप�े मत िद�े. �ा
आधी �ाने झोपेत कोणावरही ह�्�ा के�ा न�ता आिण कधीही �तः�ा प�ी�ा
जीवा�ा धोका िनमा�ण के�ा न�ता. 

िफया�दी प�ाचे �मुख मनोिवकारत� उ�टतपासणीसाठी िपंज� यात उभे
रािह�्यानंतर थॉमस�ा विक�ांनी �ांची उ�टतपासणी सु� के�ी. 

जे कृ� आप�्या हातून घडणार आहे याची जाणीव अस�ाची अिजबात ��ता
नस�े�्या थॉमस�ा �ा�ा कृ�ाब�� दोषी ठरवणे हे यो� आहे का? 



ित�ा मते, थॉमस�ा सव�साधारणपणे �ा�ा गु��ाचा अंदाज ये�ाची ��ताच
न�ती. आिण �ा�ा जर दोषी ठरव�े गे�े आिण �ॉडमूर हॉ��ट�म�े, जेथे
ि�टनमधी� सवा�त धोकादायक, मानिसक �� गु�ेगारांना ठेव�े जाते, पाठव�े
गे�े तर...... ‘‘परंतु �ा�ासाठी ती जागा अिजबात यो� नाही,’’ डॉ. कॅरो�ीन
जेकब �णा�ी.

दुस� या िदव�ी सकाळी िफया�दी प�ा�ा �मुख विक�ांनी �ुरीनंा उ�े�ून
भाषण के�े. 

‘‘प�ीचा खून कर�ाचे वेळी आरोपी झोपेत होता आिण �ा�ा मनाचा �रीर
करत अस�े�्या कृ�ावर ताबा न�ता,’’ ते �णा�े, ‘‘आ�ी अ�ा िन�षा��त
आ�ो आहोत, की आरोपीसाठी काही वेग�ा िनण�याची अपे�ा करत हा खट�ा
आणखी �ांबवत राहणे हे जनिहता�ा ��ीने यो� ठरणार नाही. �णून आ�ा�ा
आणखीन काही पुरावा सादर करावयाचा नाही. आ�ी तु�ा�ा आरोपी िनद�ष असा
िनका� दे�ाची िवनंती करतो.’’ �ुरीनंी �ाच�माणे के�े. 

थॉमस�ा िनद�ष सोड�ाआधी �ायाधी�ांनी �ा�ा सांिगत�े, ‘‘तू एक चांग�ा
माणूस आिण एकिन� नवरा आहेस. म�ा असा दाट सं�य आहे, की मनातून तु�ा
न�ी अपराधी वाटत असे�. काय�ा�ा ��ीने तू या�ा जबाबदार नाहीस. �णून
तु�ा आरोपांतून मु� कर�ात येत आहे.’’ 

या सव� �करणाची अगदी सयु��क अ�ी सांगता झा�ी होती. कारण काहीही
अस�े तरी थॉमसचे �ा�ा गु��ामुळे आयु� उद्�� झा�े होते. ते कृ� करत
असताना आपण काय करत आहोत याची �ा�ा जाणीव न�ती, तो केवळ
सवयीनुसार वागत होता. �ाची िनण�य�मता �ावेळी अधू झा�े�ी होती. थॉमस हा
अगदी क�्पनाही करता येणार नाही, इतका दयनीय खुनी होता, जो �तःच �ा�ा
कृ�ाचा बळी ठर�ा�ा बेतात होता. खट�्या�ा �ेवटी �ायाधी�ांनी �ाचे
सां�न कर�ाचा �य� के�ा. 

अगदी अ�ाच �कारची बरीच कारणे िकंवा सबबी जुगारी ॲ�जी बेकमन�ा
बाबतीत देता ये�ासारखी आहेत. ती पण ित�ा कृ�ांमुळे उद्�� झा�ी होती.
नंतर ितने अपराधीपणाची भावनाही �� के�ी होती. ती सु�ा ित�ाती� खो�वर



िभन�े�्या सवयीनंा अनुस�नच वाग�ी होती. �ामुळे जाणीवपूव�क आिण तािक� क
िनण�य करणे ित�ा ��ीने कठीण झा�े होते, असे नंतर आढळून आ�े. 

परंतु काय�ा�ा ��ीने बेकमन�ा बाबतीत ती ित�ा सवयीनंा जबाबदार आहे
परंतु थॉमस मा� �ा�ा सवयीनंा जबाबदार नाही. बेकमन, एक जुगारी आिण
थॉमस, एका खु�ापे�ा जा� दोषी आहे, हे बरोबर आहे का? याव�न आप�्या�ा,
सवयी�ंा आिण िनवडी�ंा, नीितत�ांब�� काय समजते? 

3

ॲ�जी बेकमनने िदवाळखोरी घोिषत के�्यानंतर तीन वषा�नी ित�ा विड�ांचे
िनधन झा�े. ितने �ा आधीचा पाच वषा�चा काळ, जरी ित�ा आई-विड�ांचे आजार
बळावत गे�े तसे, �ांची देखभा� कर�ा�ा उ�े�ाने, दर काही िदवसांनी �ां�ा
घरी िवमानाने जा�ा-ये�ात घा�व�ा होता. �ांचा मृ�ू हा ित�ा एक ध�ा होता.
�ानंतर दोनच मिह�ांनी ित�ा आईचे पण िनधन झा�े. 

‘‘माझे पूण� जगच कोसळून पड�े होते,’’ ती �णा�ी. ‘‘दररोज सकाळी जाग
आ�्यानंतर, ते आता नाहीत हे �णभर आठवायचेच नाही. पण दुस� याच �णी आता
ते दोघेही नस�्याची आठवण मनाम�े दाटून यायची आिण मा�ा मनावर �चंड
दडपण यायचे. मा�ा मनात दुसरा िवचारच येत न�ता. जाग आ�्यानंतर काय
करावे हेच म�ा कळायचे नाही.’’ 

�ांची मृ�ुप�े जे�ा वाच�ी गे�ी ते�ा ित�ा समज�े, की वारसा ह�ाने जवळ
जवळ दहा �ाख डॉ�स� ित�ा िमळा�े होते. 

ितने �ापैकी 2,75000 डॉ�स� खच� क�न टेनेसीम�े, जेथे ितचे आई-वडी�
रहायचे तेथे जवळच, ित�ा कुटंुबासाठी एक नवीन घर िवकत घेत�े. नंतर थोडी
अिधक र�म खच� क�न मो�ा मु�ीनंा पण ित�ा जवळपास ये�ास मदत
के�ी. �ामुळे सव�जण जवळ जवळ राह�ास आ�े. ‘‘टेनेसीम�े कॅिसनोती�
जुगारावर बंदी होती आिण म�ा पु�ा �ा दु�च�ाम�े अडकायचे न�ते,’’ ितने
म�ा सांिगत�े. मा�ाम�े �तःवर अिनयं�णाची भावना िनमा�ण होई� अ�ा
कोण�ाही गो�ीपासून म�ा दूर राहयचे होते. ितने ितचे फोन नंबर बद��े,



कॅिसनोनंा ितचा नवीन प�ा कळव�ा नाही. सुरि�त वाट�ाचे ��ीने ते फार गरजेचे
होते. 

एके िदव�ी, ित�ा जु�ा घराती� उर�ेसुर�े�े फिन�चर घेऊन ित�ा
नव� यासोबत परतत असताना ित�ा मनाम�े आईविड�ां�ा आठवणी जा�ा
झा�्या. �ां�ाि�वाय आता हे सगळे कसे िनभावून जाई�? ती एक चांग�ी मु�गी
का होऊ �क�ी नाही? अचानक ितचा �वासो�ास जोरात होऊ �ाग�ा, छाती
धडधडाय�ा �ाग�ी. ब�तेक ती भय��ते�ा ध��ाची (Panic attack) सु�वात
असावी. ितने जुगार खेळ�्या�ा आता काही वष� उ�टून गे�ी होती. परंतु �ा �णी
ित�ा असे वाट�े, की आई-विड�ां�ा मृ�ु�ा दुःखातून बाहेर पड�ासाठी आिण
मन दुसरीकडे वळव�ासाठी इतर क�ाची तरी गरज आहे. ितने ित�ा नव� याकडे
पािह�े. ती अगदी सैरभैर झा�ी होती. हा केवळ एका वेळचाच ��न होता. ‘‘च�ा
आपण कॅिसनोम�े जाऊ या,’’ ती �णा�ी. 

ते आतम�े ि�र�े, ते�ा ती �ावेळी कॅिसनोम�े िनयिमत जात होती,
�ावेळ�ा तेथी� एक मॅनेजरने ित�ा ओळख�े, आिण �ांना जुगार खेळ�ा�ा
क�ाम�े ये�ासाठी आमंि�त के�े. �ा मॅनेजरने ितची जरा�ी िवचारपूस करताच
ितने मन मोकळे कराय�ा सु�वात के�ी. ित�ा आई-विड�ांचे िनधन, ित�ा
बस�े�ा मानिसक ध�ा, ितचा गे�े�ा वाईट काळ, अगदी नैरा�या�ा गत�त
जा�ापय�तची झा�े�ी मनः��थती वगैरे वगैरे. तो मॅनेजरही एक चांग�ा �ोता होता.
मनाती� दाट�े�्या भावनांना वाट क�न िद�्याने ित�ा खूप समाधान वाट�े.
�ाहीपे�ा ‘ितचे असे वाटणे अगदी �ाभािवक होते’ हे ऐकून तर ित�ा आणखीनच
बरे वाट�े. 

�ानंतर ती �ॅक जॅक टेब�पा�ी बस�ी आिण तीन तास खेळ�ी. िक�ेक
मिह�ांम�े �थमच आजुबाजू�ा को�ाह�ाम�े ित�ा िचंता, काळ�ा िव�न
गे�्या. ित�ा कसे खेळायचे, हे चांग�े माहीत होते, परंतु िक�ेक मिह�ांनंतर
खेळत अस�्यामुळे ती िथज�्यासारखी झा�ी आिण काही हजार डॉ�स� गमावून
बस�ी. 

�ा कंपनी�ा मा�कीचा तो कॅिसनो होता, �ा हॅराज एंटरटेनम�ट कंपनीची,
�ां�ा �वसायात, �ाहकांवर अ�ाधुिनक तं��ाना�ा मदतीने नजर ठेव�ाब��
�ाती होती. �ां�ा कामा�ा प�ती�ा मुळा�ीसु�ा, ॲ�� ्यू पॉ�ने टाग�टसाठी



जसे संगणकीय काय��म तयार के�े होते, त�ीच काही�ी यं�णा काय�रत होती.
�ामुळे जुगा� यां�ा सवयीचंा अ�ास क�न �ांना अिधक बो�ी �ाव�ास, अिधक
खच� कर�ास, क�ा �कारे �वृ� करता येई� याचा अंदाज घेत�ा जायचा. �ा
कंपनीने �ां�ा संगणक �णा�ीम�े ��ेक खेळणा� यांसाठी �ाची दीघ�का�ीन
मू�्य/उपयु�ता द��वणारी आिण कॅिसनोम�े तो/ती िकती वेळा ये�ाची आिण
िकती खच� कर�ाची ��ता आहे, याचा अंदाज वत�वणारी िदनदि��का अंतभू�त
असणारा एक काय��म िवकिसत के�ा होता. कंपनी �ां�ा �ाहकांवर सूट देणा� या
कुप��ा, मोफत जेवणा�ा आिण रोख रकमां�ा कुप��ा साहा�ाने पाळत
ठेवायची. टे�ी िव�ी, जािहरात करणा� या सरळ �ोकां�ी संपक�  साधून ते कोठे होते,
याची चौक�ी करायचे. कॅिसनोती� कम�चा� यांना, �ाहकांना िव�वासात घेऊन
�ां�ा राहणीमानासंबंधीची मािहती, सव�सामा� वाटे� अ�ा संभाषणातून काढून
घे�ा�ा ��ीने खास �ि�ि�त कर�ात आ�े होते. �ा मागे �ाहकां�ा बो�ी
�ाव�ा�ा, जुगार खेळ�ा�ा �मतेचा अंदाज घे�ाचाच उ�े� असे. हॅराज एका
अिधका� या�ा �ण�ा�माणे ही �ांची ‘पॅव�ो��अन माक� िटंग’ (Pavlovian
marketing) ची प�त होती. आिण कंपनी �ांचे हे तं� अिधकािधक िनद�ष
कर�ा�ा उ�े�ाने दरवष� हजारो परी�णे करायची. �ाहकांवर �� ठेव�ा�ा
�ां�ा प�तीमुळे कंपनी�ा न�ात दरवष� को�वधी डॉ�स�ची भर पडत होती.
ि�वाय �ांची ही प�त इतकी प�रपूण� झा�ी होती, की �ाम�े जुगा� याने खच�
के�े�्या दर िमिनटाचा आिण ��ेक पै�ाचा िह�ोब ठेव�ा जात होता.2  

हॅराज कंपनी�ा अथा�तच, बेकमनचे काही वषा�पूव� िदवाळे िनघा�्याचे आिण
जुगारात ित�ावर 20,000 डॉ�स� झा�े�े कज� बुडव�्याचे चांग�ेच माहीत होते.
परंतु कॅिसनो मॅनेजर�ी झा�े�्या भेटीनंतर �गेचच ित�ा �ां�ाकडून फोन येणे
सु� झा�े, �ाम�े ित�ा, िमसीिसपीमधी� कॅिसनोमं�े कारने मोफत ने�ा/
आण�ाचे आिमष दाखव�े जात होते. ित�ा आिण ित�ा नव� या�ा �ेक ताहोए येथे
िवमानाने ने�ाचे, हॉटे�म�े �ांची राह�ाची �व�था कर�ाचे आिण इग�्स
कॉ�ट�ची ितिकटे दे�ाचे पण आिमष दाखव�ात आ�े. मी �णा�े, ‘‘मा�ा
मु�ी�ा पण म�ा बरोबर �ायचे आहे आिण ित�ा ित�ा िम�ा�ा बरोबर �ायचे
आहे,’’ बेकमन �णा�ी. ‘‘काही हरकत नाही,’’ कंपनीने सांिगत�े. सवा�चा िवमान
�वासाचा खच� आिण राह�ाचा खच� करावयास कंपनी तयार होती. गा�ा�ा
काय��माम�े सु�ा ितचे ितकीट पुढ�ा रांगेती� होते. हॅराज कंपनीने ित�ा
खेळ�ासाठी �णून 10,000 डॉ�स� भेट िद�े.’’ 



एकामागून एक आिमषे दाखव�ात येत होती. दर आठव�ा�ा कोण�ा ना
कोण�ा तरी कॅिसनोकडून ित�ा कार हवी का, करमणुकी�ंा काय��मांची,
िवमानांची ितिकटे हवी का, �णून िवचारणा के�ी जात होती. सु�वाती�ा बेकमनने
काहीसा िवरोध द��व�ा परंतु अखेर ितने ��ेक आमं�ण �ीकाराय�ा सु�वात
के�ी. ित�ा अगदी जवळ�ा एका मैि�णीने जे�ा �ास वेगास येथे �� कर�ाची
इ�ा �� के�ी, बेकमनने एक फोन के�ा आिण दुस� या आठव�ा�ा अखेरीस
ते पा�ाझो येथे होते. ‘‘अनेकांना �ाची मािहतीपण नाही,’’ ितने म�ा सांिगत�े. ‘‘मी
फोन क�न �ाब��ची मािहती िवचार�ी, ते�ा तेथी� साहा�काने सांिगत�े, की
ती अ�ंत वेगळी आिण खास अ�ी गो� अस�्यामुळे फोनव�न सांगता येणार
नाही. सजव�े�ी ती खो�ी एखा�ा िसनेमात असावी अ�ी होती. �ात एकूण सहा
�यनक� आिण ��ेकी एक बा�्कनी होती, ��ेक खो�ीत �तं� गरम पा�ाचा
टब होता, मा�ा िदमती�ा एक �तं� नोकर होता.’’ 

ज�ी ती कॅिसनोम�े परत�ी तसे ित�ा जुगारा�ा सवयीनंी, ितने �वे�
करता�णीच ितचा ताबा घेत�ा. ती अनेकदा तास�ास न थांबता खेळत राहायची.
ितने �थम फ� छो�ा रकमां�ा बो�ीनंी आिण फ� कॅिसनो�ा पै�ाने सु�वात
के�ी. नंतर हळूहळू आकडे वाढाय�ा �ाग�े आिण नंतर ितने एटीएम मधून पैसे
काढून जुगाराचे च�न घे�ास सु�वात के�ी. याम�े काहीतरी गंभीर घडत
अस�्याची ित�ा जाणीव न�ती. अखेर ितने एकेका डावा�ा 200 ते 300 डॉ�स�ची
बो�ी �ाव�ास सु�वात के�ी आिण एकाच वेळी ती दोन दोन डाव बारा बारा तास
स�ग खेळाय�ा �ाग�ी. एके रा�ी ितने 60,000 डॉ�स� िजंक�े. दोन वेळा ती
40,000 डॉ�स� घेऊन घरी परत�ी. एकदा ती एक �ाख डॉ�स� घेऊन वेगास�ा
गे�ी आिण तेथून �रका�ा हाताने परत�ी. ित�ा राहणीमानाम�े काहीही फरक
पड�ा नाही. ित�ा बँकेती� खा�ाम�े अजूनही इतके पैसे होते. ित�ा पै�ाचा
िवचार कर�ाची गरज न�ती. ित�ा आयु� उपभोगता यावे �णून तर ित�ा
आईविड�ांनी ित�ासाठी मागे पैसा ठेव�ा होता. 

ती कधी कधी कॅिसनोम�े जा�ाचे �माण कमी कर�ाचा �य� करायची,
‘‘परंतु कॅिसनोती� एक कम�चारी तर म�ा �णा�ा, मी जर �ा आठव�ात �ा�ा
कॅिसनोम�े गे�े नाही तर �ा�ा नोकरी गमवावी �ागे�,’’ ती �णा�ी. ‘‘ते
�णायचे आ�ी तु�ा इत�ा काय��मांची ितिकटे िद�ी, आ�ी तुझी हॉटे�्सम�े



राह�ाची �व�था के�ी, पण अ�ीकडे तू मो�ा �माणात जुगार खेळत नाहीयेस.
एक गो� खरी होती, की �ांनी �ा सव� गो�ी मा�ासाठीच के�्या हो�ा.’’ 

सन 2005म�े ित�ा नव� याची आजी मरण पाव�ी आिण ित�ा
अं�सं�ारासाठी ते सव�जण �ां�ा जु�ा गावी गे�े. अं�सं�ारासंबंिधत
चच�मधी� काय��मा�ा आद�्या रा�ी ती कॅिसनोम�े जरा डोके ता�ावर
आण�ासाठी आिण दुस� या िदव�ी�ा काय��मासाठी �तः�ा मानिसक ���ा
तयार कर�ास गे�ी. पुढी� बारा तासांम�े ती अडीच �ाख डॉ�स� गमावून बस�ी.
�ावेळी जणू काही झा�े�्या नुकसानीचा ित�ा अंदाजच आ�ा न�ता, न�े, ित�ा
जािणवेतच ती गो� उतर�ी न�ती. नंतर जे�ा ितने �ावर िवचार के�ा - पाव
द��� डॉ�स� इतकी र�म गमाव�ी - ते�ा ित�ा ते खरेच वाटत न�ते. ती �ा
आधीच �तः�ी खूप खोटेपणाने वाग�ी होती. ते नवरा बायको िक�ेक िदवस
एकमेकां�ी एक ��ही बो�त न�ते आिण �ांचे वैवािहक जीवन सुखी, आनंदी
होते. केवळ �ास �ेगास�ा ट� ीपसाठी मैि�णी एक� आ�्या आिण नंतर �ा गायब
झा�्या हो�ा, तरी �ा अगदी जवळ�ा मैि�णी हो�ा. ितने के�े�्या चुका ित�ा
मु�ीही करत असताना सु�ा! अती �वकर आई हो�ाची घाई - ती एक आद��
आई होती; आईविड�ांचा पैसा अ�ा �कारे उधळताना बघून �ांना आनंदच झा�ा
असता वगैरे वगैरे.. असे िदसत होते, की जणू काही फ� दोनच पया�य ित�ा समोर
उप�� आहेत. �तः�ीच खोटे बो�णे, �तःचीच फसवणूक चा�ू ठेवणे िकंवा
ित�ा आईविड�ांनी जे �णून काही क�ाने िमळव�े होते �ा सवा�चा अपमान,
अनादर के�्याचे मा� करणे. 

‘‘पाव द��� डॉ�स�, मी नव� या�ा सांिगत�े नाही. �ा रा�ीचा िवचार जे�ा
मा�ा मनाम�े उसळी मा�न वर यायचा ते�ा ताबडतोब मी माझे मन दुस� या
क�ावर तरी क� ि�त करायचे.’’ ती �णा�ी. 

�वकरच ितने हर�े�ी र�म दु�� � कर�ाप�ीकडे गे�ी. काही रा�ी ती नवरा
गाढ झोपी गे�्यानंतर हळूच अंथ�णातून उठायची आिण �यंपाकघराती�
टेब�ावर बसून, काही आकडेमोड करायची. आपण आ�ापय�त िकती र�म
गमावून बस�ो आहोत, याचा अंदाज घे�ाचा �य� करायची. आईविड�ां�ा
मृ�ूनंतर नैरा�य ये�ास जी सु�वात झा�ी होती, ते आता अिधकािधक गडद होऊ
�ाग�े होते. ित�ा सव� काळ दम�्यासारखे, थक�्यासारखे वाटाय�ा �ाग�े. 



आिण हॅराजमधून फोन येतच रािह�े. 

‘‘तु�ी िकती र�म हार�ा आहात याची जे�ा तु�ा�ा जाणीव होते ते�ा तु�ी
इरे�ा पेटता आिण मना�ी िनण�य करता, की ती र�म पु�ा परत
िमळव�्याि�वाय ��थ बसायचे नाही,’’ ती �णा�ी. ‘‘कधी कधी मा�ा डो�ात
िवचारांचे का�र माजायचे, मन  सैरभैर �ायचे. ते�ा म�ा कळायचे, की पु�ा
एकदा कॅिसनोम�े जा�ानेच माझे डोके �ांत होणार आहे. �ांचा पण फोन यायचा
आिण मी होकार �ायचे. कारण ते सग�ात सोपे होते. म�ा खा�ी वाटायची, की ती
र�म मी पु�ा िमळवणार आहे. �ा आधीपण मी िजंक�े होते. तु�ा�ा
िजंक�ाची संधीच नसती तर जुगार हा �कार कायदे�ीर के�ाच नसता, हो ना?’’

---

सन 2010म�े रेझा हबीब या म�दू�ा आक�न��ीसंबंिधत सं�ोधन करणा� या
�ा��ाने 22 जणांना एम.आर.आय. म�ीनम�े बाजूबाजू�ा झोपाय�ा सांिगत�े
आिण �ां�ा भोवती िफरणा� या �ॉट यं�ाचे िनरी�ण कराय�ा सांिगत�े. या
�योगात सहभागी झा�े�्यांपैकी िन�ेजण अ�� जुगारी (Pathological Gamblers)
होते, �ांनी �ां�ा कुटंुबांना �ां�ा या सवयीिवषयी अंधारात ठेव�े होते, खोटे
सांिगत�े होते. जुगार खेळ�ासाठी �ांनी कामावर खाडे के�े होते िकंवा कॅिसनोनंा,
न वटवणारे चेक िद�े होते. तर इतर अध�जण, अधुनमधून, काही कारणाने जुगार
खेळणारे होते. पण काही काळजी कर�ासारखे �ां�ा वागणुकीतूंन िदसून येत
न�ते. �ा सव� जणांना �ा अ�ंद नळीम�े पाठीवर झोपव�े होते आिण ��डीओ
पड�ावर गो� गो� िफरणा� या आक�ां�ा, सफरचंदां�ा आिण सो�ा�ा
िवटां�ा िच�ांकडे बघ�ास सांिगत�े होते. �ा �ॉट यं�ात अ�ी योजना के�ी
होती, की �ातून तीन �कारचे िनण�य संभवती� - िजंकणे, हारणे आिण थोड�ात
�कणे. �ाम�े �ॉट जवळजवळ येती� परंतु अगदी �ेवट�ा �णी थांबती�. या
�योगात सहभागी झा�े�्यांपैकी कोणीही पैसे िजंक�े िकंवा हर�े नाहीत. �ांना
फ� समोर�ा पड�ाकडे बघायचे होते. �ा वेळी �ां�ा म�दूम�े चा��े�्या
ि�यांची, घडामोडीचंी, एम.आर.आय. वर नोदं के�ी जात होती. 

‘‘आ�ा�ा िव�ेष क�न, केवळ सवय अस�े�्यां�ा आिण �सन �ाग�े�्या
��ी�ंा म�दू�ा नेम�ा कोण�ा भागांचा �ाम�े सहभाग असतो ते जाणून
घे�ाची उ�ुकता होती.’’ हबीब यांनी म�ा सांिगत�े. ‘‘आ�ा�ा असे आढळून



आ�े, की म�दूिव�ाना�ा �ि�कोनातून बो�ायचे तर अ�� जुगारी िजंक�ा�ा
बाबतीत अती उ�ुक असायचे. जे�ा पड�ावरी� िच�े एकमेकांसमोर यायची,
���ात जरी ते काहीही पैसे िजंकायचे नाहीत, तरी �ां�ा म�दूती� भावनां�ी आिण
बि�सां�ी संबंिधत अस�े�े भाग अिधक सि�य �ायचे. सा�ा जुगा� यां�ा म�दूती�
तेच भाग तेवढे सि�य �ायचे नाहीत. 

‘‘परंतु खरी गंमत होती, ती थोड�ात �कणे या �कारात. अ�� जुगा� यां�ा
��ीने थोड�ात �कणे हे जवळजवळ िजंक�ा�माणेच होते. �ां�ा म�दूची
�िति�या जवळजवळ त�ीच असायची. परंतु सा�ा जुगा� यां�ा ��ीने थोड�ात
�कणे हे डाव हार�ासारखेच होते, �ां�ासाठी जुगार हे �सन झा�े न�ते. ते
अ�ाप, थोड�ात �कणे �णजे पण हारणेच एवढे समजू �कत होते.’’ 

दो�ी गटांनी अगदी सारखी दृ़�ये पािह�ी होती, परंतु म�दूिव�ाना�ा
�ि�कोनातून �ांना ती वेगळी िदस�ी होती. थोड�ात �क�ानेसु�ा अ��
जुगा� यां�ा मनोवृ�ी उ�ीिपत झा�्या हो�ा- �ामुळे कदािचत, हबीबने िस�ांत
मांड�ा असावा, ते इतरांपे�ा अिधक काळ जुगारा�ा टेब�ावर िटकून रा� �कत
होते. कारण थोड�ात �क�ाने सु�ा �ां�ा �ा सवयीनंा चा�ना िमळत होती
आिण �ाच �ांना नवीन बो�ी �ाव�ास �वृ� करत हो�ा. उ�ट सव�साधारण
जुगा� या�ा मनाम�े थोड�ात �क�्यावर सा�ंकता िनमा�ण होत होती, �ामुळे
�ा�ा वेग�ा सवयीनंा चा�ना िमळत होती. पण �ा �ांना आणखी पुढे
जा�ापासून परावृ� करत हो�ा. 



अ�� जुगा� यांचे म�दू हे ज�तःच वेगळे असतात, की सतत कॅिसनो�ा
वातावरणात राह�ाने, जुगार खेळ�ाने, �ां�ा म�दूती� ि�यांम�े बद� घडतो, हे
अजून �� झा�े�े नाही. एक गो� मा� �� आहे, म�दूती� िवचार�ि�येती�
फरकामुळे अ�� जुगारी िमळा�े�्या मािहतीचा वेगवेग�ा �कारे अथ� �ावतो.
�ाव�न आप�्या�ा ॲ�जी बेकमन�ा, कॅिसनोम�े �वे� के�्यानंतर�ा
अिनब�ध वागणुकीचे उ�र िमळते. कॅिसनो चा�वणा� या कंप�ांना अथा�तच
माणसा�ा �भावाती� या �वृ�ीची चांग�ीच जाण असते. �णूनच गे�्या काही
द�कांम�े �ॉट यं�ां�ा संगणकीय �णा�ीम�े सात�ाने सुधारणा करत �ा
अिधकतर जुगार खेळणा� यांना थोड�ात �क�ाचा प�रणाम देत राहती� अ�ी
�व�था कर�ात आ�ी आहे.3  थोड�ात, �क�ानंतर खेळत रहाणारे जुगारीच
कॅिसनो, घो�ां�ा �य�ती आिण सरकारी �ॉटरी यांचे खरे आ�यदाते असतात. तेच
या �कारांना इतके फायदे�ीर करतात, मा�ामा� करतात. ‘‘कोण�ाही जुगारात
दर थो�ा का�ावधीनंतर थोड�ात �क�ा�ा या �कारामुळे आगीम�े ते�
पडत राहते,’’ सरकारी �ॉटरी�ा स�्�ागार �णून काम करणा� या एकाने नाव
उघड न कर�ा�ा अटीवर म�ा सांिगत�े, ‘‘ितिकटांची िव�ी आभाळा�ा
िभड�ाचे कारण तु�ा�ा जाणून �ायचे आहे का? वर अस�े�ा पातळ रंगाचा थर
खरडून खा�चा नंबर उघड करणा� या ितिकटांम�े, दर दुसरे ितकीट अ�ा �कारे
योज�े�े असते, की तु�ा�ा वाटावे तु�ी जवळजवळ िजंक�ाच होता.’’ 

हबीबने �ा�ा �योगात म�दू�ा �ा भागांचा अ�ास के�ा - बेस� गँ���या
आिण �ेन �ेम - हे तेच होते जे सवयी�ंी संबंिधत होते. �ाच�माणे िन�ाथरारा�ा
संबंिधत वागणुकीचें उगम�थान होते. गे�्या एका द�काम�े �ा िवि�� भागांना
�� करणारे औषधांचे नवीन �कार, नवीन �ेणी ज�ा पुढे आ�्या आहेत. - उदा.
पािक� �न आजारावरी� औषधे - तसे काही सवयी या बा� उ�ेजनांना अती
�ितसादा�क क�ा असू �कतात हे ��ात आ�े आहे. अमे�रका, ऑ�� ेि�या
आिण कॅनडाम�े काही िवि�� �कार�ा औषधां�ा िनमा��ांवर, �ां�ा
औषधां�ा सेवनाने म�दूती� सवयी�ंा भा�रत �वाही साखळी�ा उ�ेजना िमळून,
सवयीबािधत जुगार खेळ�ास, खरेदी कर�ास, अित खा�ास, ह�मैथुनाची ओढ
िनमा�ण कर�ास �वृ� के�े जाते. अ�ा आरोपांखा�ी िव�ेष खट�े दाख� के�े
गे�े आहेत. सन 2008 म�े िमनीसोटाती� �ाया�याने एका ��ी�ा, �ाने जे�ा
कोटा�त असा दावा के�ा, की तो घेत अस�े�्या औषधांमुळेच तो जुगार खेळ�ास
�वृ� झा�ा आिण अडीच �ाख पे�ा जा� र�म जुगारात हर�ा, ते�ा



�ाया�याने �ा औषध िनमा��ा कंपनी�ा, �ा माणसा�ा, 82 �ाख डॉ�स� इतकी
नुकसानभरपाई दे�ाचा आदे� िद�ा. अ�ा �कारचे �ेकडो खट�े कोटा�मधून
पडून आहेत. 

‘‘�ां�ा बाबतीत आपण न�ी �णू �कतो, की अ�ा सवयीबािधतांचा
(�सनीचंा) �ां�ा एकक�्�ी, अितरेकी वागणुकीवर, िवचारांवर ताबा राहत नाही.
कारण �ां�ा म�दू�ा िवचार�ि�येवर प�रणाम करणारी रासायिनक मू���े
अस�े�ी औषधे ओळखता ये�ासारखी असतात.’’ हबीब �णा�े, ‘‘परंतु जे�ा
आपण अ�� जुगारी माणसांचे म�दू बघतो, ते�ा ते सगळे अगदी सारखेच िदसतात.
फ� ते �ासाठी औषधांना जबाबदार ध� �कत नाहीत. ते सं�ोधकांना नेहमीच
सांगतात, की यापुढे �ांचे जुगार खेळणे बंद. परंतु �ांना तो मोह, ती ओढ आवरता
येत नाही. तर मग अ�ा प�र��थतीत आपण अ�� जुगा� यांचे �ां�ा वागणुकीवर
िनयं�ण असू �कते आिण पािक� �न झा�े�्यांचे मा� असू �कत नाही असे कसे
�णू �कतो?’’

---

18 माच� 2006 रोजी, हॅराज�ा आमं�णाव�न ॲ�जी बेकमन िवमानाने
कॅिसनोम�े येऊन दाख� झा�ी. तोपय�त ित�ा बँके�ा खा�ाती� ि��्�क
जवळजवळ संपत आ�ी होती. आ�ापय�त�ा ित�ा आयु�ात ितने एकूण िकती
र�म जुगारात घा�व�ी याचा अंदाज घे�ाचा �य� के�ा, ते�ा अंदाजे नऊ �ाख
डॉ�स� हा आकडा समोर आ�ा. ितने हॅराज�ा माणसा�ा फोनव�न क�्पना
िद�ी, की ती आता जवळजवळ कंगा� झा�े�ी आहे, परंतु तरीही �ा माणसाने
ित�ा ये�ास सांिगत�े. थो�ाफार रकमेची उच� कर�ाची ते �व�था करती�
असे �ाने सांिगत�े. 

‘‘म�ा नकार देणेच �� नस�्याचे जाणव�े, �ांनी दाखव�े�्या अगदी छो�ा
आिमषाने पण माझी िवचार�ि�या गोठायची. म�ा मा� आहे, की मी काहीतरी
�ंग�ा सबबी सांगते आहे असे वाटे�, परंतु ते नेहमीच म�ा सांगायचे, की या
खेपे�ा न�ीच काहीतरी वेगळे घडणार आहे. म�ाही क�्पना होती, की िकतीही
�ितकार कर�ाचा �य� के�ा तरी मी �ेवटी बळी पडणारच होते.’’ 



ती येताना उर�ेसुर�े सव� पैसे बरोबर घेऊन आ�ी. ितने ��ेक डावा�ा 400
डॉ�स� �ावून, एकाच वेळी दोन दोन डाव खेळाय�ा सु�वात के�ी. ती सु�वाती�ा
थोडेफार पैसे िजंकू �क�ी, ितने �तः�ा बजाव�े, की फ� एक �ाख डॉ�स�
पय�तच, नंतर खेळातून बाहेर पडायचे �णजे �ा पै�ातून मु�ांसाठी काही घेता
येई�. ितचा नवरा थोडा वेळ ित�ा बरोबर रािह�ा. परंतु म�रा�ी�ा सुमारा�ा तो
झोपी गे�ा. रा�ी दोन वाजेपय�त ितने बरोबर आण�े�े सव� पैसे संप�े होते. हॅराज�ा
कम�चा� यांनी ित�ाकडून काही रकमेची एक �ंडी सही क�न घेत�ी. �ा रा�ी ितने
िविवध रकमां�ा िमळून एकूण स�ा �ाख डॉ�स��ा, सहा �ं�ा, स�ा क�न
िद�्या. 

सकाळी सहा वाजता ित�ा नि�बाने क�ाटणी घेत�ी आिण ित�ा जवळची
कॅिसनो च�नाची चवड वाढाय�ा �ाग�ी. ित�ा टेब�ाभोवतीची गद�पण वाढाय�ा
�ाग�ी. ितने प�र��थतीचा पटकन एकदा आढावा घेत�ा, परंतु ितने िजंक�े�्या
रकमेतून, �ं�ा स�ा क�न उधार घेत�े�ी र�म, पूण�पणे चुकती हो�ासारखी
न�ती. परंतु ती जर ��ारीने खेळ�ी तर तेवढी र�म िमळवणे ित�ा �� होते
आिण �ानंतर ती टेब�व�न उठणार होती. ओळीने पाच डाव ती िजंक�ी. र�म
पूण� कर�ासाठी आता फ� वीस हजार डॉ�स�चीच गरज होती. नंतर िड�रने एक
डाव िजंक�ा, दुसराही िजंक�ा आिण काही डावांनंतर ितसरा िजंक�ा. सकाळी
दहा वाजेपय�त ित�ा जवळचे कॅिसनो च�न संप�े�े होते. ितने आणखी उधारी
दे�ाची मागणी के�ी. परंतु कॅिसनोने नकार िद�ा. 

बेकमनने �िम�ाव�थेतच टेब� सोड�े आिण ती ित�ा खो�ीम�े परत�ी.
पायाखा�ची जमीन सरक�्यासारखे ित�ा वाटत होते. तो� गे�ा तर कोण�ा
बाजू�ा झुकायचे, हे कळावे �णून बाजू�ा िभंतीव�न, आधारासाठी, हात िफरवत
ती चा�त होती. ती जे�ा ित�ा खो�ीम�े परत�ी ते�ा ितचा नवरा ितची वाटच
बघत होता. 

‘‘सगळे संप�े आहे,’’ ितने �ा�ा सांिगत�े. 

‘‘छानपैकी �ान क�न तू झोपत का नाहीस?’’

‘‘ठीक आहे, या आधी पण तू हर�ी आहेस.’’ तो �णा�ा.



‘‘सगळे संप�े आहे,’’ पु�ा ती �णा�ी. 

‘‘तु�ा न�ी काय �णायचे आहे?’’ 

‘‘मी सव� पैसे हार�े आहे, अगदी सव� पैसे.’’ ती �णा�ी.

‘‘कमीत कमी आप�्याकडे आप�े घर तरी आहे,’’ तो �णा�ा. 

काही मिहने आधी, घर गहाण ठेवून �ावर कज� काढून, तेही पैसे ती जुगाराम�े
हार�ी होती, हे ितने �ा�ा सांिगत�े न�ते. 
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�ायन थॉमसने �ा�ा प�ीचा खून के�ा होता. ॲ�जी बेकमनने वारसा ह�ाने
िमळा�े�ा सव� पैसा जुगारात उधळ�ा होता. समाजाने या दो�ी घटनांमागे
अस�े�्या �ा ��ीचंी जबाबदारी क�ा �कारे ठरवावी? यात काही फरक आहे
का? 

थॉमस�ा विक�ांनी �ाया�यात असा यु��वाद के�ा, की �ा�ा प�ी�ा
मृ�ूसाठी �ा�ा जबाबदार धरता येणार नाही. �ाचे हे कृ� �ा�ा नकळत,
अध�जागृताव�थेत आिण आपोआप झा�े होते. कोणी ह�्�ेखोर �ा�ा प�ीवंर
ह�्�ा करत अस�्या�ा समजातून �ा�ा या कृ�ा�ा चा�ना िमळा�ी होती,
सूचना िमळा�ी होती. �ाने हे कृ� समजून, ठरवून के�े�े न�ते, असे �ाचे वकी�
�णा�े. �णून ित�ा मृ�ूब�� �ा�ा जबाबदार धरता येणार नाही. तोच तक�
वापरायचा झा�ा तर, बेकमन - जसे आप�्या�ा, अ�� जुगा� यां�ा म�दूवर सं�ोधन
करणा� या रेझा हबीब यां�ा �ोधनातून कळून आ�े आहे - ही सु�ा जुगाराब���ा
अितरेकी ओढीने पुनःपु�ा खेळ�ास �वृ� झा�ी होती. अगदी पिह�्या िदव�ी
जे�ा �व��थत कपडे वगैरे क�न, कॅिसनोम�े एखादी दुपार घा�व�ाचा िकंवा
कदािचत पुढचे काही आठवडे / मिहने घा�व�ाचे ितने ठरव�े, ते�ा कदािचत तो
ितचा िनण�य असू �के�. परंतु �ानंतर खूप वषा�नी ती जे�ा एका रा�ीत अडीच
�ाख डॉ�स� हारत होती, ते�ा ितने के�े�े िनण�य हे समजून उमजून के�े�े न�ीच
न�ते. ि�वाय ितने ितची ओढ, ितची ती� इ�ा, दाबून टाक�ासाठी इतके
िनकराचे �य� के�े होते, की �ा रा�ाम�े जुगार हा बेकायदे�ीर होता तेथे ितने



ितचे घर ह�व�े होते. ‘‘साधारणपणे म�दूिव�ानात आपण �णतो, की �ां�ा म�दू�ा
इजा झा�ी आहे, हानी पोहोच�ी आहे असे �ोक �ांची िनण�य�मता काही �माणात
गमावून बसतात,’’ हबीब �णा�े. ‘‘परंतु क�र जुगा� या�ा जे�ा एखादा कॅिसनो
िदसतो ते�ा �ाची प�र��थती बरीच�ी त�ीच असते. �ा�ा पुढे इतर पया�य
नस�्या�माणेच �ाची कृती होते.’’ 

थॉमस�ा विक�ांनी यु��वाद के�ा, की �ा�ा अि��ाने भयंकर चूक के�ी
होती आिण ही अपराधी भावना आयु�भर �ा�ा सोबत करे�. यावर सवा�चेच
एकमत होते. परंतु बेकमन�ा मनाती� भावना पण जवळपास त�ीच न�ती का?
‘‘म�ा मा�ा कृ�ाब�� इतके अपराधी आिण मानहानीकारक वाटते आहे,’’ ितने
म�ा सांिगत�े, ‘‘म�ा वाटते, मी सवा�चाच अपे�ाभंग के�ा आहे, म�ा क�्पना
आहे, की मी याची कधीच भरपाई क� �कणार नाही, �ासाठी अगदी मी काहीही
आिण िकतीही �य� के�े तरी.’’ 

परंतु या पा�व�भूमीवर, थॉमस�ा आिण बेकमन�ा उदाहरणांम�े एक मह�ाचा
फरक आहे. थॉमसने एका िन�ाप ��ीचा खून के�ा होता. जो सवा�त गंभीर असा
गु�ा समज�ा जातो. ॲ�जी बेकमन जुगारात पैसे हर�ी होती. ती �तः, ितचे कुटंुब
आिण 27,000 कोटी डॉ�स� इतके भागभांडव� अस�े�ी कंपनी, िजने ित�ा
1,25,000 डॉ�स� उधार िद�े होते, हे सव� ित�ा कृ�ाचे बळी ठर�े होते. 

समाजाने थॉमस�ा मु� के�े. मा� बेकमन�ा ित�ा कृ�ांब�� जबाबदार धर�े
गे�े. 

बेकमन सव�� हा�न बस�्यानंतर दहा मिह�ांनी हॅराजने ित�ा बँकेकडून पैसे
वसू� कर�ाचे �य� के�े. ितने स�ा क�न िद�े�्या �ं�ा वट�्या नाहीत.
�णून मग हॅराजने बेकमनवर �ां�ा पै�ा�ा वसु�ीसाठी, �ाि�वाय 3,75,000
डॉ�स� दंडा�ा रकमेसाठी आिण ितने के�े�्या गु��ांब�� िदवाणी दावा दाख�
के�ा. ितने हॅराज कंपनीवर, ित�ा पैसे उधार दे�ाब��, मोफत राह�ाची सोय
आिण दा� पुरव�ाब�� आिण ितचे ित�ा सवयीवंर िनयं�ण नस�्याचे माहीत
असताना सु�ा हॅराजने ित�ा आिमषे दाखव�ाब�� �ितदावा के�ा. ितचा खट�ा
अगदी सव�� �ाया�यापय�त गे�ा. बेकमन�ा विक�ाने, थॉमस�ा विक�ाने
�ा�ा खुनी अि��ासाठी जो यु��वाद के�ा होता �ाचाच पुन��ार के�ा. ित�ा
ित�ा कृ�ाब�� जबाबदार धरता येणार नाही. कारण ती हॅराज कंपनीने



दाखव�े�्या ��ोभनांना बळी पड�ी होती. �णून ितची कृ�े अगदी �ाभािवक
होती, ित�ा नकळत झा�े�ी होती. एकदा �ां�ाकडून सतत ��ोभने दाखव�ात
येऊ �ाग�्यानंतर आिण एकदा ती कॅिसनोम�े ि�र�्यानंतर, ित�ा सवयीनंी
ितचा ताबा घेत�ा आिण ित�ा �तःवर िनयं�ण ठेवणे अ���ाय होऊन बस�े.
�ाने यु��वाद के�ा.

�ायाधी� समाजा�ा वतीने कत�� बजावताना �णा�े, ‘‘बेकमनकडून चूक
झा�े�ी होती. कॅिसनो चा�कांना एखा�ा जुगार खेळणा� यांची मािहती झा�ी, िकंवा
अ�� जुगा� याची मािहती झा�ी की �ानंतर �ांना ��ोभने दाखवून िकंवा �ां�ा�ी
संपक�  कर�ापासून रोखणारा, परावृ� करणारा िकंवा अ�ा �कारची जबाबदारी
अस�े�ा, असा कोणताही सामा� कायदा नाही,’’ कोटा�ने ि�िह�े. ‘‘रा�ात
‘�े�ेने वगळ�ाचा उप�म’ अ���ात होता. �ाम�े कोणीही ��ी कॅिसनो
�व�थापनाने, �ांना खेळ�ापासून रोख�ा�ा, बंदी कर�ा�ा यादीम�े �तःचे
नाव घा�ू �कत होती. अ�ा �कारचा �े�ेने वगळ�ाचा उप�म रा�ात
अस�ामागे, कायदेमंडळाती� सद�ांची अ�� जुगा� यांनी �तः�ा तेथे
जा�ापासून रोख�ाची आिण जुगार खेळ�ापासून �तः�ा वाचव�ाची
जबाबदारी �तःच �ावी, अ�ी इ�ा अस�्याचे �� होते.’’ �ायाधी� रॉबट� रकर
यांनी �ट�े. 

थॉमस आिण बेकमन यां�ावरी� खट�्यां�ा िनण�याती� हा फरक यो�
असाच आहे. कारण �ेवटी उद्�� झा�े�्या िवधुरा�ित, अिवचाराने सव��
उधळून टाकणा� या गृिहणीपे�ा, सहानुभूती दाखवणे समाजासाठी सोपे आहे. 

परंतु हे का सोपे असावे? प�ी गे�े�ा नवरा हा बळी ठर�ा परंतु िदवाळखोर
जुगारी गृिहणी�ा मा� यो� ती ि��ा िमळा�ी, असे का? काही सवयीवंर िनयं�ण
ठेवणे सोपे आहे, परंतु काही मा� िनयं�णाबाहेर�ा वाटतात असे का? 

सग�ात मह�ाचे �णजे मुळात अ�ा �कारे फरक, भेदभाव करणे यो� आहे
का? 

‘काही िवचारवंत, ��ावंत,’ अ�र�ॉट�ने �ा�ा ‘िनकोमािचयन एिथ�’ या
पु�कात �ट�े आहे, ‘‘काही �ोक ही मुळातच चांग�ी असतात, काहीजण
सवयीने होतात तर आणखी काही जण ि�कवून चांग�ी होतात.’’ अ�र�ॉट�



सवयीनंा फार मह� देत होता. �ा�ा ��ीने सवयी या फार मह�ा�ा हो�ा.
‘‘आप�्या नकळत, अगदी �ाभािवकपणे, आपण वागतो तोच आप�्या ख� या
�भावाचा पुरावा असतो. �णून �ा�माणे पेरणी कर�ाआधी जमीन िकंवा �ेत
तयार करावे �ागते, �ाच�माणे चांग�्या गो�ी कर�ासाठी आिण �ांचा आनंद
घेता ये�ाआधी िव�ा�ा��ा मनाची चांग�्या सवयी �ावून म�ागत करावी
�ागते.’’ तो �णतो.

सवयी या िदसतात तेव�ा सा�ा, सो�ा नसतात. जसे मी या पु�कात दाखवून
दे�ाचा �य� के�ा आहे. सवयीनंी एकदा का आप�्या मनाम�े घर के�े, की �ा
िविधि��खत, िनयती वगैरे नाहीत. सवयीचंी िनवड क�ी करायची, हे एकदा
आप�्या�ा समज�े तर आपण आप�्या सवयी िनवडू �कतो. म�दूवै�ािनक,
िव�ृती होणा� यां�ा आिण कंप�ा पु�ा उ�ा करणा� या कंपनी �व�थापन
त�ां�ा अ�ासाव�न आप�्या�ा सवयी�ंा संदभा�त समज�ं आहे, की तु�ा�ा
जर सवयी क�ा �कारे काम करतात, हे समज�ं तर कोण�ाही सवयी बद�ता येणे
सहज �� आहे. 

िदवसभरात �ेकडो सवयी आप�्यावर �भाव टाकत असतात. जसे सकाळी
कोणते कपडे घा�ायचे, आप�्या मु�ां�ी कसे बो�ायचे इ�ादीब�� �ा माग�द��न
करत असतात. दुपार�ा जेवणात आपण काय खातो, �वसाय/नोकरी क�ी करतो,
सं�ाकाळी कामाव�न आ�्यावर �ायाम करतो की िबयर घेतो इ�ादी गो�ीवंर
सु�ा �ांचाच �भाव असतो. ��ेक सवयीसाठी वेगळी सूचना असते आिण �तःचे
असे खास ब�ीस असते. काही सवयी सा�ा असतात तर काही गंुतागंुती�ा
असतात, �ा आप�्या भाविनक चेतने�ा �ितसाद देतात आिण अगदी सू� असे
मानिसक समाधान पण देतात. परंतु ��ेक सवय, मग ती िकतीही गंुतागंुतीची
अस�ी तरी जुळते घेणारी, बद�ता येणारी असते. अगदी अ�� दा��ाही दा�
सोडू �कतो. अिजबात �व�थापकीय ि�� नस�े�्या कंप�ाही �तः�ा बद�ू
�कतात. अध�वट ि��ण सोडून �ाळेतून बाहेर पड�े�ाही य��ी �व�थापक
होऊ �कतो. 

परंतु �ासाठी �थम सवयीमं�े सुधारणा, बद� घडवून आण�ासाठी तु�ी
मनाने िनधा�र के�ा पािहजे. सवयी�ंा साखळी�ा उ�ेजना देणा� या सूचना आिण
बि�से ओळख�ासाठी करावे �ागणारे �य� कर�ाची तुमची तयारी हवी,



�ानंतरच �ा�ा पया�य �ोध�ा पािहजे. प�र��थतीवर तुमचे पूण� िनयं�ण अस�्याची
तुमची खा�ी पट�ी पािहजे आिण �ाचा उपयोग कर�ाची तु�ा�ा �तः�ा पुरे�ी
जाणीव अस�ी पािहजे. या पु�काती� ��ेक �करणामधून �ा िनयं�णांचे
िनरिनराळे पै�ू दाखवून, ते कसे �वहाय� आहेत, हेच मी दाखवून िद�े आहे. 

�णून जरी ॲ�जी बेकमन आिण �ायन थॉमस या दोघांचे यु��वाद समान होते,
�ां�ा कृती, �ां�ा सवयीनंी �े�रत झा�े�्या हो�ा, तरी �ांचे �ां�ा वागणुकीवर
िनयं�ण न�ते, कारण �ा आपोआप घडत गे�्या, उ�गडत गे�्या. मा� �ां�ात
मोठा फरक िदस�ा. प�रणाम��प ॲ�जी बेकमन�ा जबाबदार धर�े गे�े आिण
�ायन थॉमस�ा िनद�ष ठरव�े गे�े. याचे कारण �णजे, �ा सवयीने �ा�ा खून
कर�ास �वृ� के�े, त�ा �कारची सवय मुळात असू �कते, याचीच �ा�ा
क�्पना न�ती. मग �ावर िनयं�ण िमळवणे दूरच रािह�े. तर दुस� या बाजू�ा
बेकमन�ा ित�ा सवयीचंी पूण� क�्पना होती. ि�वाय एकदा तु�ा�ा एखादी सवय
अस�्याचे माहीत अस�े, तर ती सवय बद��ाची जबाबदारी तुमचीच असते. ितने
थोडे अिधक �य� के�े असते तर कदािचत ित�ा ित�ा सवयीवंर िनयं�ण िमळवता
आ�े असते. काही �ोकांनी �ाहीपे�ा अिधक ��ोभनांना बळी न पडता ते क�न
दाखव�े आहे.  

हेच एक�कारे या पु�काचे मम� आहे. कदािचत झोपेत चा�णारा खुनी, �ा�ा
सवयीचंी क�्पना नस�्यामुळे, तो �ा�ा कृ�ा�ा जबाबदार नाही असा वाजवी
दावा/यु��वाद क� �कतो. परंतु माणसां�ा आयु�ाती� इतर जवळजवळ सव�च
गो�ी - उदा. आप�ी खा�ाची, झोप�ाची, मु�ां�ी संवाद साध�ाची प�त,
नकळत वेळ घा�व�ाची, एखादी गो� कर�ाची, पैसे हाताळ�ाची प�त वगैरे
या सव� गो�ी सवयीचंाच एक भाग आहेत. पण एकदा तु�ा�ा कळ�े, की सवयी
बद�ू �कतात, तर �ाम�े बद� घडवून आण�ास तु�ी �तं� असता आिण
जबाबदार सु�ा! एकदा तु�ा�ा समज�े, की सवयी घडवता येतात, बद�ता येतात
तर मग �ांची ताकद जोखणे, ओळखणे सोपे होते. मग तुम�ा पुढे एकच पया�य
असतो, �ा कामा�ा �ाग�ाचा, ते सा� कर�ाचा!

---

या पु�का�ा ��ावनेम�े िव�्यम जे�ने �ट�्या�माणे आप�े संपूण�
आयु�, जे आपण चाकोरीब� रीतीने �तीत करतो, ते �णजे सवयीचें गाठोडे



असते. �वहाय�, भाविनक आिण बौ��क. �ात आप�ी सुख-दुःख, आनंद-�था,
िनयोजनब� प�तीने सामाव�े�ी असतात. मग �ा सवयी आप�्या�ा आप�्या
दैवाकडे, िनयतीकडे, मग ते दैव, ती िनयती काहीही अस�ी तरी अिनवाय�पणे नेत
असतात. 

सन 1910म�े मृ�ू पाव�े�्या जे��ा कत�बगार कौटंुिबक पा�व�भूमी होती.
�ाचे वडी� एक �ीमंत आिण �िस� अ�ा�वादी होते. �ाचा भाऊ हे�ी हा ��ार
आिण य��ी �ेखक होता, �ा�ा कादंब� या आजही अ�ास�्या, नावाज�्या
जातात. ित�ी�ा घरात अस�े�ा िव�्यमच एक असा होता, की �ा�ाकडे
सांग�ासारखे काही न�ते. �हानपणी तो सतत आजारी असायचा. सु�वाती�ा
�ा�ा िच�कार �ायचे होते. नंतर �ाने वै�कीय महािव�ा�यात नाव घात�े. ते
ि��ण अध�वट सोडून तो ॲमेझॉन नदीचा �ोध घेणा� या एका साहसी मोिहमेत
दाख� झा�ा. नंतर तो �ातूनही बाहेर पड�ा. एकही गो� यो�री�ा क� न
�क�ाब�� �ाने �ा�ा रोजिन�ीम�े �तः�ाच खूप दोष िद�ा आहे. आिण
�ाहीपे�ा �तःम�े काही चांग�ा बद� होई� असे �ा�ा �तः�ाही वाटत न�ते.
एकदा वै�कीय महािव�ा�यात ि�कत असताना �ाने एका वे�ां�ा हॉ��ट��ा
भेट िद�ी होती. तेथे �ाने िभंतीवर धडका मारणारा एक वेडा पािह�ा होता. तेथी�
डॉ�रांचे �णणे होते, की �ा�ा िनरिनराळे भास होतात. तो �िम� झा�ा होता.
जे�ने �ांना सांिगत�े नाही, की �ा�ा सु�ा �ा�ाबरोबर असणा� या
डॉ�रां�माणे वाट�ाऐवजी, अनेक वेळा �ा मानिसक आजारी माणसांसारखेच
वाटते. ‘‘आज मी अगदी तळ गाठ�ा आहे आिण आता म�ा अगदी उघ�ा
डो�ांनी मा�ा पुढी� पया�यांचा िवचार कर�ाची गरज आहे.’’ जे�ने �ा�ा
रोजिन�ीत सन 1870 सा�ी, तो अ�ावीस वषा�चा असताना ि�िह�े होते. ‘‘हा सगळा
नैितकतेचा �कार मा�ा ज�जात अंगभूत �वृ�ी�ी िवसंगत अस�्यामुळे मी तो
उघडपणे झुगा�न �ावा का?’’ 

िकंवा थोड�ात, आ�ह�ा हा �ापे�ा यो� पया�य आहे का? 

दोन मिह�ांनंतर जे�ने िनण�य घेत�ा, अिवचाराने काहीही कर�ाआधी वष�भर
�ाने एक �योग कर�ाचे ठरव�े. पुढी� बारा मिहने तो �तःवर आिण �तः�ा
दैवावर, िनयतीवर, पूण� िनयं�ण अस�ाचा िव�वास बाळगे�, ि�वाय �ा�ात
सुधारणा होऊ �क�ावर आिण �ा�ात बद�ासाठी �ागणारी मु� इ�ा��ी



अस�ावर पण तो िव�वास बाळगे�. ती गो� खरीच असे� या�ा काही पुरावा
न�ता. परंतु हा बद� �� आहे. जरी ���ाम�े ��थती वेगळी होती, तरी यावर
तो पूण� िव�वास ठेवे�. ‘‘म�ा वाटते, का�चा िदवस मा�ा आयु�ाती� कठीण
होता,’’ �ा�ा बद��ा�ा �मतेब��, �ाने �ा�ा रोजिन�ीम�े ि�िह�े. ‘‘मी
आता असे गृहीत धरेन - पुढी� वषा�पय�त, की तो एक िन�ळ �म िकंवा �ामक
क�्पना नाही. मु� इ�ेसंबंधीची माझी पिह�ी कृती ही �ा मु� इ�ेवर िव�वास
दाखवणे हीच असे�.’’ 

मग पुढी� संपूण� वष� �ाने दररोज सराव के�ा. �ाने �ा�ा रोजिन�ीम�े,
�ा�ा �तःवर�ा आिण �ा�ा िनवडीवंर�ा अस�े�्या िनयं�णाबाबत, �ंके�ा
क�ी जागाच न�ती, अ�ा �कार�ा नोदंी के�्या. �ाने िववाह के�ा, नंतर �ाने
हाव�ड� िव�ापीठात अ�ापनास सु�वात के�ी. �ाने ऑि��र व�डे� होम (�ु) - जे
नंतर सव�� �ाया�याचे �ायमूत� झा�े - आिण चा�्� स सॅ�स� िपअस�, - िच�,
�ितमा, �तीक, िव�ेष संकेत योजना इ�ादी �ा�ाचा उ�ाता- अ�णी, - अ�ा
माणसां�ा सहवासाम�े वेळ घा�व�ास सु�वात के�ी. �ाच�माणे �ांनी �थापन
के�े�्या एका आ�ा��क गटाम�े िविवध िवषयांवर चचा� कर�ास सु�वात के�ी.
दोन वष� िनयिमतपणे रोजिन�ी ि�िह�्यानंतर जे�ने त�� चा�्� स रेनेिवयर यांना
एक प� पाठव�े, �ांनी मु� इ�ेवर िव�ृत सं�ोधन आिण ि�खाण के�े होते.
‘‘तुमचे िनबंध वाचून मा�ा मनाम�े तुम�ािवषयी िनमा�ण झा�े�ा आदर आिण
कृत�तेची भावना �� कर�ाची संधी म�ा गमवायची नाही.’’ जे�ने ि�िह�े.
‘‘मु� इ�ेिवषयी इतके सु�� आिण िव��ापूण� िववेचन �थमच मा�ा वाचनात
आ�े, याब�� तुमचे मनापासून आभार! या �ान�ाखे�ा साहा�ाने नैितक जीवन
पुनज�िवत झा�्याचा अनुभव म�ा येऊ �ाग�ा आहे. हे मी तु�ा�ा सांगू इ��तो;
आिण सरही अिजबात सामा� गो� नाही हे देखी� मी तु�ा�ा खा�ीपूव�क
सांगतो.’’ 

कोण�ाही �कार�ा बद�ाम�े िव�वास िनमा�ण कर�ात, सग�ात मह�ाचा
वाटा जर क�ाचा असे�, तर तो �थम �ावर ��ा, िव�वास असणे हाच आहे. आिण
तो िव�वास िनमा�ण कर�ाची सवा�त मह�ाची प�त �णजे आप�्या सवयी.
सवयी या आप�्या�ा �थम काहीही कर�ासाठी अवघड वाटतात. परंतु �वकरच
एखादी गो� करणे हे सहज सोपे होऊ �ागते. पुरे�ा सरावानंतर आपण ती गो�
अध�-यांि�कपणे िकंवा जवळ जवळ नकळतपणे सवयीने करावयास �ागतो, असे



िनरी�ण �ाने एके िठकाणी नोदंव�े आहे. एकदा आप�े �ेय ठरव�्यानंतर,
आपण ठरवून िद�े�्या मागा�ने मोठे होतो. घडी घात�े�ा कागद िकंवा इ�ी
के�े�ा कोट, �ा�माणे ठरवून त�ाच �कारे घडी घात�ा जातो तसेच काहीसे हे
आहे. 

तु�ी बद�ू �कता यावर जर तुमचा िव�वास असे� आिण तु�ी �ाची सवय
के�ीत - तर तो बद� ���ात येतो. ही सवयीची खरी ��ी आहे, ताकद आहेः
तु�ी काही बन�ासाठी �ाची िनवड करा�, �ाच तुम�ा सवयी होतात, हे
�ाती� मम� आहे. एकदा िनवड प�ी झा�ी, की ती आपोआप होते. �यं�े�रत
होते. मग ती केवळ वा�वच राहत नाही, तर ती अिनवाय� वाटाय�ा �ागते. जे�ने
ि�िह�्या�माणे, मग ती आप�्या�ा अगदी िनध�कपणे, सहजपणे आप�्या
दैवाकडे, िनयतीकडे जे काही असे� �ाकडे घेऊन जाते. 

आपण आप�्या सवयीने, आप�्या सभोवता�ाब��, �तःब�� जो िवचार
करतो, �ातूनच आप�े जग िनमा�ण होते, �ाम�े आपण सव�जण राहत असतो.
‘‘दोन त�ण मासे एकमेकांसोबत पा�ात पोहत होते. ते�ा �ांना, �ां�ापे�ा
वयाने मोठा अस�े�ा मासा, उ�ट िद�ेने पोहत येताना िदसतो. जवळ आ�्यानंतर
तो मान ह�वतो आिण �णतो, ‘�ुभ �भात, मु�ांनो पाणी कसे आहे?’’ डे��ड
फॉ�र वॉ�ेस या �ेखकाने महािव�ा�यीन िव�ा�ा�ना सन 2005 म�े वगा�त ही
गो� सांिगत�ी होती. ते दोन त�ण मासे तसेच पोहत जरा थोडे पुढे गे�े आिण अखेर
एक जण दुस� याकडे वळून �णा�ा, ‘‘पाणी हा काय �कार आहे?’’ 

पाणी या सवयी आहेत. नकळत के�े�्या िनवडीनंी आिण अ��य िनण�यांनी
आपण दररोज �ात गुरफट�े जातो आिण �ां�ाकडे केवळ िनरखून बिघत�्याने
�ा पु�ा िदसाय�ा �ागतात. िव�्यम जे�ने संपूण� आयु�भर सवयीबं��,
जीवनाती� आनंद आिण य�ाती� अस�े�्या �ां�ा म�वत� भूिमकेब��
ि�िह�े. �ाने �ा�ा मानस�ा�ाची त�े (The principles of Psychology) या
सव��ृ� पु�कात या िवषयावर संपूण� एक �करणच ि�िह�े आहे. तो �णतो,
‘‘पाणी हे सवयी�ंा काय�प�ती�ी सा� दाखवणारे एक उ�म उदाहरण आहे.
पाणी �तःसाठी माग� तयार करते, तो माग� �ंद आिण खो� होत जातो. नंतर ते
वाह�ाचे थांबते. पण पु�ा जे�ा वाहाय�ा �ागते, ते�ा ते �ाने आधीच तयार
के�े�्या मागा�व�नच वाहते.’’ 



मा� तो माग� कसा वळवायचा, हे आता तु�ा�ा समज�े आहे. कारण तु�ी आता
पोह�ास ि�क�ा आहात!



1  कॅिसनोम�े जुगार खेळताना सतत िजंकणे �� आहे यावर िव�वास ठेवणारा
एखादा मूख� िकंवा अिववेकी वाट�ाची ��ता आहे. परंतु िनयिमत जुगार
खेळणा� यांना क�्पना आहे, की जुगारात सतत िजंकणे हे देखी� �� आहे.
िव�ेषतः �ॅक जॅक सार�ा जुगाराम�े. उदा. बेन सा�ेम, पेनिस�्वािनयाती�
डॉन जॉ�न याने, सन 2010 म�े, सहा मिह�ा�ा का�ावधीत �ॅक जॅक म�े
एक कोटी ए�ाव� �ाख डॉ�स� इतकी र�म िजंक�ी होती. परंतु एकूण िवचार
के�ा तर कॅिसनोनंा जुगारात कमाईच होते. कारण अनेक जुगार खेळणारे �ांना
प�र��थती अनुकू� हो�ाची वाटच बघत नाहीत, तोपय�त ते िटकूनच राहत नाहीत,
ि�वाय ब�तेक जणांकडे हर�े�ी र�म पु�ा िजंक�ापय�त खेळत राह�ाइतके
पैसेही नसतात. पण जुगार खेळणारा तरीही सतत िजंकू �कतो, जर �ाने काही
गंुतागंुतीची गिणतीय सू�े ��ात ठेव�ी, ��ेक खेळीती� वैि��� ��ात घेऊन,
�ा�माणे खेळ के�ा तर. परंतु ब�तेक खेळणा� यांकडे तेवढी ि�� नसते िकंवा
�ां�ाकडे गिणती कौ��्यही नसते.

2  हॅराजचे  आताचे नाव िसजस� एंटरटेनम�ट- बेकमन�ा काही आरोपांब�� आ�ेप
नोदंव�ा आहे.

3 सन 1990�ा द�का�ा अखेरीस एका मो�ा �ॉट यं�ां�ा उ�ादकाने
��डीओ खेळां�ा �वसायाती� एका अनुभवी तं��ा�ा नवीन �कारची �ॉट यं�े
तयार कर�ासाठी पाचारण के�े. �ा तं��ा�ा अ�ा �कारची यं�े तयार कर�ाची
कामिगरी दे�ात आ�ी, जी यं�े अिधकतर जवळजवळ िजंक�्याचेच प�रणाम
देती�. आता जवळजवळ ��ेक �ॉटम�े अनेक चकवे - उदा. मोकळेपणे
िफरणारे, �ितमा एक� जुळ�ा�ा जवळ येतेवेळी वेगळा आवाज िनघणारे
असतात. �ाच�माणे अधूनमधून खेळाडू�ा छोटीमोठी र�म मु�ाम िजंकून पण
िद�ी जाते, जेणेक�न तो अिधक मो�ा रकमेची बो�ी �ाव�ास �वृ� होई�
आिण िजंक�े�्या रकमेपे�ा तो अिधक र�म गमावून जाई�. ‘‘इतर कोण�ाही
जुगारा�ा �कारात, माणसा�ा मना�ा इत�ा बेमा�ूमपणे चकव�े जात नसे�.’’
सन 2004म�े युिन�िस�टी ऑफ कने��कट �ू� ऑफ मेिडसीनम�े �सन
िवकारावर सं�ोधन करणा� या सं�ोधकाने, �ूयॉक�  टाई��ा प�कारा�ा सांिगत�े.



वाचकांसाठी �वहाय� माग�द��क

प�रि��

सवयीचें �ा� अ�ास�ाती� सवा�त अवघड गो� कोणती असे� तर ती �णजे
जे�ा कोणा�ा या �े�ाती� सं�ोधनाब�� मािहती कळते, ते�ा सव��थम �ांना
जाणून �ायचे असते ते �णजे कोणतीही सवय ताबडतोब बद�ता ये�ाचे सू�.
�ा��ांना जर या प�तीची काय��णा�ी समज�ी आहे तर हे उघडच आहे की
�ांना ताबडतोब बद� घडवून आण�ाची िक�्�ी पण सापड�े�ी असणार, हो ना!

खरेच हे िततके सोपे असते तर! 

सू�े अ���ात नाहीत असे नाही, परंतु ��न हा आहे की सवयीमं�े बद�
घडवून आण�ासाठी एक असे सू� नाही तर हजारो�ंा सं�ेने आहेत. 

आपण ��ी ितत�ा �कृती �णतो तेच सवयी�ंा बाबतीतं पण खरे आहे.
�णूनच सवयीमंधी� बद�ासाठी, सवा�साठी एकच िनदान, एकच उपाय करणे
अ�� आहे, कारण आप�े आयु� हे ��ीगिणक, जीवनप�ती�माणे वेगवेगळे
आहे. धू�पान सोडणे, कमी करणे हे अती खाणे कमी कर�ा�न वेगळे आहे, जे
तु�ी तुम�ा जोडीदाराबरोबर क�ा �कारे संवाद साधता, �ाम�े बद� कर�ा�न
वेगळे आहे. जे पु�ा तु�ी तुम�ा कामा�ा िठकाणी काम कर�ाची �मवारी
क�ी ठरवता या�न वेगळे आहे. तेवढेच नाही तर ��ेक ��ी�ा सवयीनंा चा�ना
देणा� या ओढी (त�्�फ) या िनरिनरा�ा आहेत. 

प�रणामी, या पु�काम�े सवयीवंर एकच उपाय िकंवा तोडगा सांिगत�े�ा
आढळणार नाही, तर उ�ट म�ा काही वेगळेच सांगायचे होतेः सवयीचंी काय�प�ती
समज�ासाठी एक चौकट, एक िवि�� प�त आहे, आिण �ा बद��ासंबंधाती�
�योगांिवषयी के�े�े माग�द��न आहे. काही सवयी �ांचे पृथ�रण के�्याने आिण
यो� �भावामुळे सहज िनयं�णाम�े येतात. तर काही अिधक गंुतागंुती�ा आिण
ह�ी असतात आिण �ांचा दीघ�का� अ�ास करावा �ागतो तर काही�ंा बाबतीत
�ि�या कधीच पूण� होत नाही. 



परंतु �ाचा अथ� असा नाही, की बद� घडूनच येणार नाही. या पु�काती�
िनरिनरा�ा �करणांम�े सवयी या का व क�ा तयार होतात आिण �ांची
काय�प�ती क�ी असते, याचे िनरिनराळे पै�ू उ�गडून दाखव�ात आ�े�े आहेत.
या प�रि��ाम�े सवयीचंी काय�प�ती पु�ा एकदा िव�द कर�ामागचा उ�े�, ते
सव� पु�ा एकदा अगदी सा�ा, सो�ा प�तीने मांडणे हा आहे आिण �ाचबरोबर
सं�ोधकांनी आप�्या आयु�ाती� आप�्या सवयीचें िनदान कर�ा�ा आिण
�ांना आकार दे�ा�ा �ा �ृ�ा �ोधून काढ�्या आहेत, �ा जाणून घेणे हाही
आहे. याचे ��प सव�समावे�क असे नाही. हा एक केवळ �वहाय� माग�द��न
कर�ाचा, सु�वात क�ी व कोठून करावी हे सांग�ाचा �य� आहे आिण �ा�ा
पु�कांमधी� �करणांती� उदाहरणांची जोड अस�्यामुळे, �ाचे या ट��ाव�न
पुढे जा�ासाठी िनद��ना�क असे ��प आहे. 

बद� कदािचत वेगाने घडून येणार नाहीत आिण ते नेहमी एवढे सोपेही नसती�.
परंतु काही काळानंतर, सतत�ा �य�ांनी, जवळ जवळ कोण�ाही सवयी�ा नवीन
आकार िद�ा जाऊ �कतो हे न�ी. 

एक चौकट - 

िन��म ओळखणे 

बि�सांसंबंधीचे पया�य �ोधणे 

सूचने�ा वेगळे काढणे 

योजना आखणे 

पिह�ी पायरी - िन��म ओळखणे 

पिह�्या �करणाम�े एम.आय.टी.मधी� सं�ोधकांनी, ��ेक सवयी�ा मुळा�ी
एक म�ासं�थे�ी िनगिडत (Neurological) साखळी अस�्याचे आिण ती साखळी
सूचना िन��म आिण ब�ीस या तीन भागांची बन�ी अस�्याचे �ोधून काढ�्याचे
वाच�े. 



तुम�ा �तः�ा सवयी जाणून घे�ासाठी सव��थम तु�ा�ा तुम�ा सवयी�ा
साखळीती� हे भाग ओळखता येणे गरजेचे आहे. एकदा तु�ी तुम�ा एखा�ा
िवि�� वागणुकीती� सवयी�ा साखळीचे यो� िनदान के�े की, मग तु�ी तुम�ा
वाईट सवयी�ा बद�ासाठी नवीन िन��माचा �ोध घे�ास सु�वात क�
�कता. 

समजा, तु�ा�ा एखादी वाईट सवय आहे, ज�ी म�ा मी या पु�कासाठी
सं�ोधना�ा सु�वात के�ी ते�ा, दररोज दुपारी कॅफेम�े जाऊन चॉक�ेटचे तुकडे
अस�े�ी िब�ीटे घेऊन खा�ाची होती. आपण असे गृहीत ध�या की, या
सवयीमुळे तुमचे वजन काही पौडांनी वाढ�े आहे. आपण अगदी असे ध�न चा�ूया
की, तुमचे वजन बरोबर आठ पौडांनी वाढ�े आहे आिण �ावर तुमची प�ीने काही
ितरकस मत�द��न पण के�े आहे. तु�ी हे थांबिव�ासाठी खूप �य� पण के�े
आहेत. तु�ी तुम�ा संगणका�ा पड�ावर ‘आता िब�ीटे बंद’ असा संदे� पण
ि��न ठेव�े�ा आहे. 

परंतु दररोज दुपारी �ाकडे दु�� � क�न तु�ी तुम�ा कामा�ा टेब�व�न
उठता, कॅफेम�े जाता, िब�ीटे घेता आिण िब� दे�ा�ा जागी िम�ां�ी ग�ा
मारत िब�ीटे खाता. �ावेळी खूप छान वाटते, परंतु नंतर मा� प�चा�ाप होतो.



नंतर तु�ी तुम�ा मना�ा बजावता, उ�ा याची पुनरावृ�ी टाळायची असा िनधा�र
करता. उ�ाचा िदवस न�ीच वेगळा असे� असे तु�ी मना�ी ठरवतात. 

परंतु दुस� या िदव�ी पु�ा एकदा सवय तुम�ा मनाचा ताबा घेते. तु�ी या तुम�ा
वागणुकीचे िनदान कराय�ा क�ी सु�वात करा� आिण नंतर तुमची वागणूक क�ी
बद�ा�? अथा�तच सवयीची साखळी ��ात घेऊन. �ाची पिह�ी पायरी �णजे
िन��म ओळखणे. या िब�ीटे खा�ा�ा सवयी�ा बाबतीत ब�तेक सव�च
सवयी�ंमाणे िन��म हा सवा�त मह�ाचा भाग आहे. ही वागणूक तु�ा�ा
बद�ायची आहे. तुमचा िन��म �णजे, तु�ी जागेव�न उठता, कॅफेम�े जाता,
चॉक�ेटचे तुकडे अस�े�ी िब�ीटे खरेदी करता आिण िम�ांबरोबर ग�ा मारत ती
तु�ी खाता. तु�ी तयार के�े�ी साखळी ही अ�ा �कारची आहे. 



आता थोडे उघड नस�े�े ��न असे आहेत: या िन��मासाठी सूचना काय
आहे? भूक आहे? कंटाळा आहे? र�ामधी� कमी साखरेचे �माण? पुढी�
कामाम�े झोकून दे�ाआधी हवी�ी वाटणारी िव�ांती? आिण ब�ीस काय आहे?
िब�ीटे हेच आहे? सभोवता�मधी� बद�? कामापासून ता�ुरती सुटका? िम�ां�ा
भेटीगाठी? की साखर खा�ाने िमळणारी ऊजा�? याचा �ोध घे�ासाठी तु�ा�ा
काही �हान �हान �योग करावे �ागती�. 

पायरी दुसरी - बि�सांसबंधीचे पया�य �ोधणे. 

बि�सांची ताकद मोठी आहे. कारण �ा�ामुळे आप�्या त�फीचे समाधान
के�े जाते. परंतु अनेकदा आप�्या�ा आप�्या वागणुकी�ा चा�ना देणा� या
त�फीची जाणीव नसते, मािहती नसते. फेि�झ कंपनी�ा िव�ी करणा� या गटा�ा
जे�ा, �ाहकांना घराती� ��ेतेचे काम के�्यानंतर �ा�ा सुवासाची जोड
असािव�ी वाटते, हा �ोध �ाग�ा ते�ा �ांना अ�ी काही त�्�फ, ओढ अ���ात
असू �कते, हे माहीतच न�ते. ती गो� समोर असूनसु�ा ��ात आ�ी न�ती.
ब�तेक ओढी या अ�ाच असतात: कळून आ�्यानंतर अगदी सा�ा वाटणा� या,
परंतु �ां�ा �भावाखा�ी असताना मा� समजाय�ा �ोधाय�ा अवघड जातात. 

कोण�ा ओढीमुळे एका िवि�� वागणुकी�ा चा�ना िमळते आहे हे जाणून
घे�ासाठी वेगवेग�ा बि�सांबरोबर �योग क�न बघणे उपयु� ठरे�. यासाठी
काही िदवसांचा, आठव�ांचा िकंवा �ाहीपे�ा अिधक का�ावधी �ागू �कतो.
आिण या काळाम�े बद� घडवून आण�ाचा दबाव तु�ा�ा जाणवणार नाही,
याची खबरदारी तु�ी घेत�ी पािहजे. �योगाआधी पूण� मािहती जाणून घेणा� या
सं�ोधकांची तुमची भूिमका अस�ी पािहजे. 

�योगा�ा पिह�्या िदव�ी, जे�ा तु�ा�ा कॅफेकडे जा�ाची आिण िब�ीटे
खा�ाची इ�ा होई�, ते�ा तु�ी तुम�ा िन��माम�े अ�ा �कारे बद�
करायचा की �ामुळे तुमचे ब�ीस वेगळे असे�. उदा. कॅफेकडे जा�ाऐवजी बाहेर
पडा, आसपास थोडे चा�ून या आिण मग काहीही न खाता तुम�ा कामा�ा
टेब�ाकडे वळा. दुस� या िदव�ी कॅफेम�े जा आिण गोड पाव िकंवा चॉक�ेटचा बार
खरेदी क�न तुम�ा टेब�ावर येऊन मग खा. �ानंतर�ा िदव�ी, कॅफेम�े जा,
एखादे फळ खरेदी करा, िम�ांबरोबर ग�ा मारत ते खा. �ानंतर कॉफी घेऊन बघा.



�ानंतर कॅफेम�े जा�ाऐवजी िम�ा�ा ऑफीसम�े जा, थोडा वेळ �ा�ाबरोबर
ग�ा मारा आिण नंतर तुम�ा कामाकडे वळा. 

आता तु�ा�ा क�्पना आ�ी असे�. तु�ी िब�ीटां�ा ऐवजी काय खरेदी के�े
ते मह�ाचे नाही. �ामागचा उ�े� कोण�ा �कारची त�्�फ तुम�ा िन��मा�ा
चा�ना देते, हे जाणून घे�ासाठी वेगवेग�ा गृहीतकांची परी�णे करणे हा आहे.
तु�ा�ा िब�ीटांची भूक आहे की कामापासून थोडा मोकळा वेळ हवा आहे? याचे
उ�र जर िब�ीट हे असे� तर मग �ा मागे भुकेचे कारण आहे का? तसे असे� तर
िब�ीटाऐवजी सफरचंदाचा, एखा�ा फळाचा बद� चा�ू �के� की िब�ीटांमधून
िमळणा� या ऊज�ची तु�ा�ा गरज आहे? (तर मग कॉफी चा�ू �के�) की तु�ी
कॅफेम�े जरा िम�ांम�े िमसळ�ासाठी जाता आिण िब�ीटे हे एक फ�
सोिय�र कारण आहे? (तसे असे� तर इतर कोणा�ा तरी टेब�ाजवळ जाऊन
सु�ा थोडा वेळ ग�ा मार�ाने �ा त�फेचे समाधान होऊ �के�.) 

तु�ी चार-पाच वेगवेग�ा बि�सांबाबत �योग क�न पािह�्यानंतर जु�ा
�ृ�ी�ा साहा�ाने तु�ी �ाम�े आकृितबंध �ोध�ाचा �य� क� �कता.
��ेक कृतीनंतर, तुम�ा कामा�ा टेब�ाकडे परत�्यावर एका कागदावर, तु�ी
तुम�ा मनाम�े �थम येणा� या तीन गो�ीचंी नोदं करा. �ा भाविनक असती�, �ैर
िवचार असती�, इतर जाणव�े�े काही असे� िकंवा केवळ तीन ��पण असू
�कती�. 

नंतर तुम�ा घ�ाळाम�े िकंवा संगणकावर 15 िमिनटांनंतरचा गजर �ावा. तो
गजर झा�्यानंतर मना�ा एक ��न िवचारा, तु�ा�ा अजूनही �ा िब�ीटाची ओढ
िकंवा त�्�फ वाटते आहे का? 



मनाम�े येणा� या �ा तीन गो�ी ि�िह�ामागचे मह�ाचे कारण - जरी ते ��
िनरथ�क अस�े तरी - दुहेरी आहे. पिह�े �णजे �ामुळे, �णभर तु�ा�ा काय
वाटते िकंवा तुम�ा मनाम�े काय चा��े आहे यावर तुमचे �� क� ि�त होते, तु�ी
�ाबाबत जागृत होता. ितस� या �करणामधी� नखे खाणा� या मँडी (Mandy) �माणे,
िज�ा ित�ा नखे खा�ा�ा इ�ेची, ओढीची जाणीव होता�णीच, एका काडा�वर
खुणा कर�ास सांग�ात आ�े होते- तोच उ�े� हे तीन �� ि�िह�ामागे पण
आहे. �ाहीपे�ा अनेक अ�ासांमधून असे िदसून आ�े आहे की, केवळ काही ��
ि�िह�ामुळे, का�ांतराने तु�ी �ावेळी कस�ा िवचार करत होता, याचेही �रण
हो�ास मदत होते. �योगाअंती जे�ा तु�ी तुम�ा के�े�्या नोदंीचंा आढावा �ा�,
ते�ा तु�ी �ावेळी कस�ा िवचार करत होतात िकंवा �ा िवि�� �णी तुम�ा
भावना काय हो�ा, हे आठवणे पण खूप सोपे जाते, कारण तु�ी ि�िह�े�े ��च
तुम�ा आठवणीनंा उजाळा देती�. 

आिण पंधरा िमिनटांनंतर�ा गजराचे �योजन? कारण या �योगामागी� उ�े�,
तु�ा�ा कोण�ा बि�साची त�्�फ आहे, ओढ आहे हे जाणून घेणे हा आहे. गोड
पाव खा�्�्यानंतर पंधरा िमिनटांनी जर तु�ा�ा तरी पण कॅफेम�े जावेसे वाट�े
तर तुमची सवय ही साखरे�ा ओढीने, भुकेने �े�रत झा�े�ी नाही. िम�ा�ा
टेब�जवळ जाऊन ग�ाट�ा मार�्यानंतर पण जर तु�ा�ा िब�ीटे हवी
असती�, तर तुम�ा वागणुकीमागची �ेरणा िम�ां�ा सहवासाची त�्�फ ही नाही. 

�ा उ�ट जर िम�ां�ी ग�ा मार�्यानंतर पंधरा िमिनटांनी तु�ा�ा तुम�ा
कामाकडे वळणे सोपे जात असे�, तर तु�ी तुमचे ब�ीस ओळख�े आहे. ता�ुरता
बद�, िवरंगुळा जे तुम�ा सवयीचे समाधान कर�ास पुरेसे आहे. िनरिनरा�ा
बि�सांसंबंधी असे �योग क�न तु�ा�ा �ाची खरी ओढ आहे, त�्�फ आहे, ते
तु�ी �ोधून काढू �कता, हे तुम�ा सवय बद�ा�ा ��ीने मह�ाचे आहे. एकदा
तु�ी िन��म आिण ब�ीस ओळख�्यानंतर मग बाकी राहते ती सूचना. 



पायरी ितसरी - सूचने�ा वेगळे काढणे. 

एका द�कापूव� वे�न� ऑ�ॅ�रओ िव�ापीठाती� एका मानस�ा��ाने एका
��नाचे उ�र, जो ��न समाज�ा��ांना िक�ेक वष� भेडसावत होता, �ोध�ाचा
�य� के�ा. एखा�ा गु��ाती� काही ���द�� सा�ीदारांना �ांनी ���
बिघत�े�ी एखादी घटना नीटपणे आठवत नाही, तर काही जणांना अ�ा घटना
अगदी बरोबर आठवतात. असे का? 

���द�� सा�ीदाराने एखादी घटना आठवून ती सांगणे हे अथा�तच अ�ंत
मह�ाचे असते. तरीही अनेक अ�ासांव�न असे आढळून आ�े आहे की
���द�� सा�ीदारांना, अनेक वेळा �ांनी बिघत�े�ी घटना नीटपणे आठवत
नाही, सांगता येत नाही. उदा. ते अगदी ठामपणे सांगतात की चोर पु�षच होता, जरी
�ा ��ीने गु�ा करताना �ट� घात�े�ा असतो, िकंवा गु�ा सूया��ा�ा वेळी
घड�ा असे ते सांगतात, परंतु पो�ीस अहवा�ा�माणे तो दुपारी दोन वाजता
घड�े�ा असतो. �ाउ�ट काही ���द�� सा�ीदारांना तो गु�ा जसा घड�ा तसा
अगदी आठवत असतो. 



अ�ा �कार�ा वागणुकी�ंा संदभा�त काही माणसे, इतरांपे�ा ���द��
सा�ीदार �णून का जा� यो� ठरतात, यावर आ�ापय�त डझनावारी अ�ास के�े
गे�े आहेत. सं�ोधकांनी �ासंबंधी काही िस�ांत मांड�े आहेत. उदा. काही
माणसांची �रण��ी चांग�ी असते िकंवा एखा�ा ओळखी�ा जागी घड�े�ा
गु�ा आठव�ा�ा ��ीने सोपा असतो. परंतु हे िस�ांत के�े�्या चाच�ां�ा
िनकषांवर िटकू �क�े नाहीत. कारण चांग�ी िकंवा वाईट �रण��ी असणारी
माणसे िकंवा ओळखी�ा िकंवा अनोळखी िठकाणी घड�े�े गु�े या दो�ी�ा
संदभा�त सार�ाच �माणात चुका हो�ाची ��ता अस�्याचे आढळून आ�े. 

वे�न� ओ�ॅ�रओ िव�ापीठाती� एका मानस�ा��ाने या ��नाकडे वेग�ा
�कारे पाहायचे ठरव�े. ितने असा िवचार के�ा की सं�ोधकांकडून चूक तर होत
नाहीये? �ांनी ��नकत� आिण सा�ीदार हे काय ��न िवचारत आहेत आिण उ�रे
देत आहेत, यावर �� दे�ाऐवजी ते क�ा �कारे ��न िवचारत आहेत आिण उ�रे
देत आहेत, यावर �� क� ि�त के�े पािहजे का? ितचा सं�य असा होता की, या ��न
िवचार�ा�ा �ि�येवर, काही च�ाख, धूत� सूचनांमाफ� त �भाव टाक�ा जात
असावा. परंतु �ावेळी ितने �ाती� सूचना �ोध�ा�ा ��ीने सा�ीदारां�ा
तपासणी�ंा ��डीओ टे� एकामागून एक बिघत�्या, ते�ा ित�ा तसा काही
�कार आढळून आ�ा नाही. 

�ा ��ेक ��नो�रा�ा स�ाम�े इतके काही घडत होते- चेह� यांवरी� हावभाव,
��न िवचार�ाचे वेगवेगळे �कार, भाविनक आंदो�ने की ित�ा �ाम�े काही
आकृितबंध आढळून आ�ा नाही. 

नंतर ित�ा डो�ाम�े एक नवीन क�्पना आ�ी. ितने �� क� ि�त कर�ासाठी
काही मु�े िनवड�े. ��नक�ा��ा आवाजाची प�ी, सा�ीदारा�ा चेह� यावरी�
हावभाव, ��नकता� आिण सा�ीदार या दोघांमधी� अंतर वगैरे. �ानंतर ितने वरी�
मु�ांपासून �� िवचि�त करणारी सव� मािहती काढून टाक�ी. ितने दूरद��नचा
आवाज इतका कमी के�ा की ��नक�ा��ा ��ांपे�ा ित�ा �ा�ा आवाजा�ा
प�ीवर �� क� ि�त करता येई�. ितने ��नक�ा��ा चेह� यावर एक कागद
िचकटव�ा, �ामुळे ित�ा फ� सा�ीदारा�ा चेह� यावरी� हावभावच िदसू �कत
होते. ितने �ा दोघांमधी� अंतराची नोदं घेत�ी. 



आिण जे�ा ितने या िनवडक मु�ांवर �� क� ि�त क�न अ�ासा�ा सु�वात
के�ी, तसे ित�ा आकृितबंध आकार घेताना िदसू �ाग�े. ित�ा ��ात आ�े की,
पोि�सांनी जे�ा सा�ीदारांना अगदी हळूवार आवाजाम�े आिण मै�ीपूण� प�तीने
��न िवचार�े, ते�ा गु��ा�ा वेळे�ा घटना आठवताना �ां�ा चुका झा�्या,
�ांना �ावेळे�ा घटना नीटपणे आठव�्या नाहीत, सांगता आ�्या नाहीत. जे�ा
सा�ीदारां�ा चेह� यावर अिधक हा� होते िकंवा ते ��नक�ा��ा अगदी जवळ
बस�े होते, �ावेळीसु�ा �ांना गु��ा�ा वेळे�ा घटना नीटपणे न आठव�ाची
��ता जा� होती. 

थोड�ात, दुस� या ��ात सांगायचे तर जे�ा सभोवता�चे वातावरण आ�ी
िम�च आहोत असे सूिचत करणारे होते - हळूवार आवाज, हसरा चेहरा - ते�ा
सा�ीदारांना गु��ा�ा वेळ�ा घटना नीटपणे न आठव�ाची ��ता जा� होती.
�ामागे कदािचत, �ा िम��ा�ा सूचकतेमुळे, ��नक�ा��ा पसंतीची उ�रे
दे�ाकडे, नकळत, सा�ीदाराचा क� जात असावा. �ा�ा नकळत �ा सवयी�ा
चा�ना िमळत असावी. 

परंतु या �योगाचे मह� �णजे, याती� काही टे� डझनावारी सं�ोधकांनी आधी
पािह�े�्या हो�ा. अनेक वेळा ��ीनंा याम�े काही आकृितबंध आढळ�े होते,
परंतु �ाआधी ते कोणा�ाही ��ात आ�े�े न�ते. कारण �ा ��ेक टेपम�े
खूपच मािहती अस�्यामुळे �ाती� अ�� सूचनांकडे कोणाचे �� गे�े न�ते.
परंतु एकदा �ा मानस�ा� सं�ोिधकेने, इतर गो�ीकंडे दु�� � क�न,
वागणुकीसंबंधाती� तीन �कारांवर �� क� ि�त कर�ाचे ठरव�्यानंतर �ाती�
आकृितबंध �� झा�े. 

आप�्या आयु�ाम�े पण असेच घडते. आप�्या सवयीनंा चा�ना देणा� या
सूचना सहजपणे आप�्या ��ात येत नाहीत कारण आप�्या दैनंिदन जीवनाम�े
आप�्यावर इत�ा �कार�ा मािहतीचा भिडमार होत असतो की, �ा आप�्या
सहजपणे ��ात येत नाहीत. तु�ी �तः�ाच ��न िवचारा की, दररोज तु�ी एका
ठरावीक वेळे�ाच ना�ता करता, कारण तु�ी खरोखरच भुके�े असता? की
घ�ाळाम�े 7.30 वाज�े�े असतात �णून? की तुम�ा मु�ांनी खा�ास सु�वात
के�े�ी असते �णून? की तु�ी कपडे क�न तयार असता आिण अ�ाच वेळी
ना��ाची सवय डोके वर काढते �णून? 



तु�ी कामावर जाताना जे�ा कार डावीकडे वळवता, ते�ा �ा कृतीमागे कोणती
�ेरणा असते? र�ावरी� खूण? एखादे िवि�� झाड? ऑफीसकडे जाणारा हाच
र�ा अस�्याचे �ान? की या सव�च गो�ी एकि�तपणे? तु�ी जे�ा तुम�ा मु�ांना
�ाळेम�े सोड�ासाठी जात असता आिण तुम�ा ��ात येते की, तु�ी �ाळे�ा
िद�ेने जा�ा�ा ऐवजी चुकून तुम�ा ऑफीस�ा िद�ेने जात आहात; ते�ा अ�ी
चूक क�ामुळे घड�ी? �ाळेकडे जा�ा�ा कृतीऐवजी ऑफीसकडे जा�ा�ा
सवयी�ा चा�ना िमळ�ामागे कोणती सूचना होती? 

या सग�ा गोधंळाम�े, नेमकी सूचना ओळख�ासाठी, आपण �ा सं�ोिधकेने
वापर�े�्या प�तीचा उपयोग क� �कतो. �ा मागी� आकृितबंध ��ात
ये�ासाठी, �थम आप�्या�ा वागणुकीमंधी� वेगवेग�ा प�तीचंा �ोध घेऊन
�ांना ओळखावे �ागे�. सुदैवाने या बाबतीत िव�ान आप�्या�ा मदत क� �कते.
अ�ासाव�न, �योगांव�न असे िनद��नास आ�े आहे की, जवळजवळ सव�
�कार�ा सवयी�ंा संबंधाती� सूचनांची पाच �कारांम�े वग�वारी करता येणे ��
आहे. 

िठकाण 

वेळ 

भाविनक ��थती 

इतर माणसे 

ताबडतोब आधीची कृती 

तर, तु�ी जर कॅफेम�े जाऊन चॉक�ेटचे तुकडे अस�े�े िब�ीट
घे�ामाग�ा सवयीची सूचना जाणून घे�ाचा �य� करत असा� तर तु�ा�ा त�ी
इ�ा होता�णीच �थम तु�ी खा�ी� पाच गो�ी एका कागदावर ि��न काढा. मी
जे�ा मा�ा सवयीचें िनदान कर�ाचा �य� करत होतो ते�ा मी �तः के�े�्या या
नोदंी आहेत.

-  तु�ी कोठे आहात? (मी मा�ा कामा�ा टेब�ापा�ी आहे.) 



-  आ�ा िकती वाज�े आहेत? (दुपारचे 3.36 वाज�े आहेत.) 

-  तुमची भाविनक ��थती क�ी आहे? (कंटाळा आ�ा आहे.) 

-  तुम�ा आजुबाजू�ा कोण आहे? (कोणीही नाही.) 

-  ही इ�ा हो�ाअगोदरची कृती कोणती होती? (ईमे��ा उ�र देत होतो) 

दुसरा िदवस:

-  तु�ी कोठे आहात? (झेरॉ� मि�नपासून परत येत होतो) 

-  आ�ा िकती वाज�े आहेत? (दुपारचे 3.18 वाज�े आहेत)

-  तुमची भाविनक ��थती क�ी आहे? (आनंदी)

-  तुमची आजुबाजू�ा कोण आहे? (खेळाती� जीम हा सहकारी)

-  ही इ�ा हो�ाअगोदरची कृती कोणती होती? (झेरॉ� �त काढ�ी) 

ितसरा िदवस:

-  तु�ी कोठे आहात? (चच�साठी एक� जम�ा�ा खो�ीत) 

-  आ�ा िकती वाज�े आहेत? (दुपारचे 3.41 वाज�े आहेत) 

-  तुमची भाविनक ��थती क�ी आहे? (थक�े�ी मनः��थती, परंतु काम करत
अस�े�्या �क�्पाब�� उ�ुकतेची) 

-  तुम�ा आजुबाजू�ा कोण आहे? (चच�साठी येणारे संपादक) 

-  ही इ�ा हो�ाअगोदरची कृती कोणती होती? (चचा� सु� हो�ा�ा बेतात
अस�्यामुळे जागेवर येऊन बस�ो.) 

तीन िदवस अ�ा �कारे नोदंी के�्यानंतर कोण�ा सूचनेमुळे, चॉक�ेटचे तुकडे
अस�े�ी िब�ीटे खा�ा�ा, मा�ा सवयी�ा चा�ना िमळत होती हे �� झा�े.



िदवसा�ा एका ठरावीक वेळी म�ा िब�ीटे खा�ाची इ�ा होत होती. दुस� या
पायरीवर असताना मा�ा हे चांग�े ��ाम�े आ�े होते की मा�ा �ा कृतीमागे
भूक हे कारण न�ते. मी करत अस�े�्या कामाव�न ता�ुरते मन इतर� वळवणे
हे ब�ीस मी �ोधत होतो. जे िम�ांबरोबर�ा ग�ांमधून म�ा िमळत होते.
याचबरोबर आता म�ा कळ�े होते, की या सवयी�ा बरोबर दुपारी 3 ते 4 यावेळेत
चा�ना िमळत होती. 

पायरी चौथी - योजना आखणे. 

तु�ा�ा एकदा तुम�ा सवयीची साखळी समज�ी, तु�ा�ा तुम�ा वागणुकी�ा
चा�ना देणारे ब�ीस समज�े, �ा�ा चेतवणारी सूचना आिण िन��म समज�ा
की, मग तु�ी तुम�ा वागणुकीती� बद�ा�ा सु�वात क� �कता. सूचनेबाबत
तयारी क�न तुम�ा त�्�फेचे, ओढीचे समाधान क� �के� असे ब�ीस देणा� या
वागणुकीची िनवड क�न तु�ी अिधक चांग�ा िन��म ठरवू �कता. परंतु या
सग�ासाठी गरज क�ाची असे� तर ती योजना आख�ाची िनधा�र कर�ाची. 

��ावनेम�े आपण ि�क�ो आहे की सवय ही आपणच, कोण�ा ना कोण�ा
�णी मु�ाम के�े�ी िनवड असते, िज�ाब�� आपण नंतर िवचारच करत नाही



आिण �ानंतर जवळजवळ रोजच �ा�माणे वागाय�ा �ागतो. 

हेच दुस� या �कारे सांगायचे तर सवय हे एक सू� आहे. �ा�ा �माणे आप�ा
म�दू आपोआप काम करत राहतो, म�ा जे�ा ‘सूचना’ िमळते ते�ा मी ‘बि�सा�ा’
अपे�ेने ठर�े�्या ‘िन��मा�माणे’ कृती करतो. 

�ा सू�ाची वेग�ा �कारे मांडणी कर�ासाठी आप�्या�ा पु�ा यो�
िनवडीपासून सु�वात करावी �ागे� आिण ती कर�ासाठी, अनेक अ�ासांनी
कळून आ�े�ा माग� �णजे, िनधा�रपूव�क एखा�ा योजनेची आखणी करणे.
मानस�ा�ाम�े या�ा अंम�बजावणी कर�ाची इ�ा (Implementation
Intentions) असे �ट�े आहे. 

उदाहरणच �ायचे झा�े तर माझी दररोज दुपारी िब�ीटे खा�ाची सवय. या
चौकटी�ा सू�ाची मांडणी के�्यानंतर म�ा कळून आ�े की दर दुपारी साधारणतः
3.30 वाज�ाचे सुमारास म�ा सूचना िमळायची. म�ा माहीत होते की �ानंतरचा
माझा िन��म �णजे कॅफेम�े जाणे, िब�ीटे घेणे आिण िम�ां�ी ग�ा मारणे.
आिण नंतर के�े�्या �योगांव�न म�ा कळून आ�े की म�ा खरे तर िब�ीटांची
भूक िकंवा ओढ न�ती तर उ�ट म�ा थो�ा इतर िवरंगु�ाची आिण िम�ां�ी
ग�ा मार�ाची ओढ होती.

�णून मग मी एक योजना तयार के�ी. दररोज दुपारी 3.30 वाजता, मी मा�ा
िम�ां�ा टेब�ापा�ी जाईन आिण 10 िमिनटे ग�ा मारीन. आिण न चुकता हे
कर�ासाठी मी मा�ा घ�ाळाम�े 3.30 वाजताचा गजर �ावाय�ा �ाग�ो. 

अगदी �गेचच ठर�्या�माणे हे होऊ �क�े नाही. कधी कधी मी कामाम�े
खूपच �� असायचो आिण गजराकडे दु�� � करायचो आिण मग सगळेच
चुकायचे. कधी कधी ग�ा मार�ाचा मूड अस�े�ा िम� �ोधणे हेच एक काम
होऊन बसायचे. �ापे�ा िब�ीटे घेणे सोपे अस�्यामुळे मग मी �ा�ा बळी
पडायचो. परंतु �ा िदव�ी सव� जुळून यायचे, ते�ा आख�े�्या योजने�माणे मी
वागायचो. गजर वाज�ा की मी मु�ाम िम�ा�ा टेब�ापा�ी जायचो, �ा�ा�ी दहा
िमिनटे ग�ा मारायचो. मा�ा ��ात आ�े की, माझा तो िदवस चांग�ा जायचा.
माझे कॅफेम�े जाणे झा�े�े नसायचे, िब�ीटे खाणे रा�न जायचे आिण तरीही म�ा
खूप छान वाटायचे. हळूहळू या गो�ी आपोआप घडून याय�ा �ाग�्या. गजर



वाज�ा की मी िम�ा�ा गाठायचो आिण िदवसाअखेर काहीतरी खरेच, �हानसे का
होईना, पण सा� के�्याचे समाधान वाटायचे. 

काही आठव�ांनंतर �ा नवीन िन��माबाबतचा िवचार सु�ा मा�ा मनाम�े
येईनासा झा�ा. जे�ा म�ा ग�ा माराय�ा िम� िमळायचा नाही, ते�ा मी कॅफेम�े
जायचो आिण तेथे िम�ांबरोबर ग�ा मारत चहा �ायचो. 

हे सगळे सहा मिह�ांपूव� घड�े. आता मा�ा जवळ घ�ाळ नाही. म�ंतरी
कधीतरी ते हरव�े. परंतु दुपारी 3.30 वाजता मी नकळत उभा राहतो, आजुबाजू�ा
कोणी, बातमीदारां�ा खो�ीत, ग�ा माराय�ा आहे का ते बघतो, दहा िमिनटे
इकड�ा ितकड�ा ग�ा मारतो आिण पु�ा मा�ा टेब�ाकडे वळतो. हे सगळे
आता अिजबात िवचार न करता आपोआप घडते. ती एक सवय होऊन गे�ी आहे. 

अथा�तच काही सवयी बद�णे हे अिधक अवघड असते. परंतु �ासाठी �ाच चार
पाय� यांपासून सु�वात करावी �ागते. कधी कधी बद� घडून ये�ासाठी खूप काळ
�ागतो, कधी कधी वारंवार �योग करावे �ागतात आिण अपय� पण येते. परंतु
एकदा तु�ा�ा सवयी क�ा काम करतात हे समज�े, एकदा तु�ा�ा सूचना,
िन��म आिण बि�से यांचे यो� िनदान झा�े की तु�ा�ा ित�ावर िनयं�ण
िमळवणे �� होते. 



ऋणिनद��

म�ा मा�ा आ�ापय�त�ा संपूण� आयु�ाम�े मा�ापे�ा ��ार ��ीबंरोबर
काम कर�ाची आिण �ांचे �ान आिण चांगु�पणा माझा �तःचा अस�्या�माणे
िमरव�ासाठी संधी िमळा�ी. या ब�� मी �तः�ा खूपच न�ीबवान समजतो. 

तु�ा�ा हे पु�क वाचाय�ा िमळ�ामागचे हेच कारण आहे आिण �ाचसाठी
म�ा खूप ��ीचें आभार मानायचे आहेत. 

ॲ�ी वॉड��ा, रँडम हाऊस म�े संपादक �णून काम कर�ास सु�वात
कर�ाआधीच, सवयीची ताकद समज�े�ी होती. �ा वेळी म�ा क�्पना न�ती
की, तो इतका स�दय, िद�दार आिण अ�ंत ��ार असा संपादक आहे. काही
�ेखक िम�ांकडून म�ा समज�े होते की, �ाने �ांचा हात ध�न इत�ा सहजपणे
�ां�ा ि�खाणाची उंची वाढव�ी होती - �ांना हात धर�्याचे जाणव�ेच न�ते.
परंतु म�ा माहीत होते की, ते अित�यो�ी करत होते कारण �ां�ापैकी िक�ेक
जण �ावेळी म�पानही करायचे. ि�य वाचकहो, हे सव� खरे आहे. ॲ�ीचे सौज�,
�ाची सहन�ी�ता, िचकाटी आिण - सग�ात मह�ाचे - चांग�ा िम� हो�ासाठी
क� घे�ाची �ाची तयारी यामुळे �ा�ा संपका�त येणा� या सवा�नाच �ाचे अनुकरण
करावेसे वाटते. हे पु�क िजतके माझे आहे िततकेच �ाचेही आहे आिण म�ा
�ा�ाबरोबर काम कर�ाची, �ाची ओळख हो�ाची आिण �ा�ाकडून
ि�क�ाची संधी िमळा�ी याब�� मी �ाचा आभारी आहे. आिण िततकेच आभार
मी, म�ा रँडम हाऊस�ा संपका�त आण�्याब��, कोणा अ�ात ��ीचे मानीन.
जेथे म�ा सुसान कािम�चे माग�द��न, िगना स�ट� े�ोचा पुढाकार आिण अिवदेह
बाि�राड, टॉम पेरी, सा�ु िड�ॉन, सॅ�ी मा���न, बाबा�रा िफ�ाँन, मा�रया �ॅके�,
ए�रका �ेबे� आिण अ�ंत सहन�ी� के�ा मायस�, या सवा�चे माग�द��न आिण
स�्�ा �ाभ�ा. 

मा�ा नि�बाने घेत�े�्या आणखीन एका वळणाने म�ा वाय�ी एज�ी�ा
�ॉट मॉयस�, ॲ�� यू वाय�ी आिण जे� पु�ेन यां�ाबरोबर काम कर�ाची संधी
िमळा�ी. �ॉटचा स�्�ा आिण मै�ी �ाचा अनेक �ेखकांना प�रचय आहे, िजतका
अमू�्य आहे िततकाच सढळ आहे. �ॉट पु�ा संपादकीय जगताकडे वळ�ा आहे



आिण �ाब�� वाचकांनी �तः�ा न�ीबवान समज�े पािहजे. ॲ�� यू वाय�ी हा
नेहमीच �ा�ा �ेखकांची बाजू सांभाळ�ासाठी आिण अिधक सुस� कर�ासाठी
द� आिण धोरणी रािह�ा आहे आिण �ाब�� मी �ाचा ऋणी आहे. जे� पु�ेनने
म�ा जी भाषा अ���ात अस�्याचे माहीत न�ते, �ा भाषेत कसे ि�हावे ते
ि�कव�े. 

�ाि�वाय ‘�ुयॉक�  टाइ�’चे मा�ावरी� ऋण खूप मोठे आहे. ‘द टाई�’चे
�वसायिवषयक संपादक, �ॅरी इ��ािसया यां�ा मै�ीमुळे, �ांनी िद�े�्या स�दय
स�्�्यामुळे आिण दाखव�े�्या समजुतदारपणामुळे म�ा हे पु�क ि�िहणे ��
झा�े, आिण अनेक ��ार वाता�हरांबरोबर प�का�रता करणे सोपे झा�े, जेथे आमचे
काम आिण ‘द टाई�’चे �ेय �ां�ा उदाहरणामुळे सतत उंचाव�े जाते. िवकी
इ��ािसया याची पण म�ा खूप मदत झा�ी. कोण�ाही �ेखका�ा जो ॲडम �ँट
यां�ा संपका�त आ�ा आहे, �ा�ा माहीत आहे की तो एक उ�म वकी� आिण िम�
आहे आिण �ा�ा हातांम�े जादू आहे. िब� के�र, िज� ॲ�ामसन, िडन बेकेट
आिण ��ेन �ॅमॉन यां�ासाठी काम कर�ाची आिण प�का�रते�ा जगात कसे
वागावे, हे �ां�ा उदाहरणांव�न ि�क�ाची संधी िमळणे ही पण एक िव�ेष बाब
आहे. 

ि�वाय म�ा आणखीही काहीचें आभार मानायचे आहेत. माझे टाई�मधी�
सहकारी िडन मफ�, िवनी ओकें�ी, जेनी अँडरसन, �रक बक� , ॲ�� यू रॉस सॉरिकन,
डे��ड ि�ऑन हाट�, वॉ�्ट बोगडानीच, डे��ड िग�ेन, ए�ाड� पोट�र जोडी कँडोर
�ेरा िट�ुिनक, ॲमी ओ�री, िपटर �ॅटमन डे��ड सेग� ि��ीन हॉनी, जेनी
�ुस�र, जो नोसेरा आिण जीम �ॅ�र (या दोघांनी मा�ासाठी पु�काती� �करणे
वाचून पािह�ी), जेफकेन, मायके� बारबारो आिण इतर, �ांनी म�ा मै�ीचा हात
िद�ा, �ांची मते �� के�ी. या सवा�चा मी ऋणी आहे. 

�ाच�माणे, ॲ�े� �मबग�, ॲडम डे��डसन, पॉ�ा �ुझमन, िनवी नॉड�,
ॲ�े� बेरेनसन, नाझिनन रफसंजानी, ��डा कोएन�र, िनको�स थॉ�सन, केट
के�ी, साराह एि�सन, के��न �ेयर, अमांडा �ॅफर, डेिनस पोटामी, जे� वायन,
नोहा कॉच, �ेग ने�्सन, कॅटि�न पाइक, जोनाथन �ेन, अमांडा �ेन, डो नान
���, �ॅसी ���, वे�ी मॉ�रस, अिडर वॉ�्डमन, �रक �ँके�, जेिनफर कझीन,
ॲरॉन ब�िडक�न, �रचड� रँपे�, माईक बोर, डे��ड �ेिवक, बेथ वॉ�्टमथ, ऐि�न



माट�न, रस अमान, ए�रका �ाऊन, जेफ नॉट�न, राज डे द�ा, �िबन िसगा�ा, डॅन
कॉ�ेि�नो, िपटर �ेक, िपटर गुडमन, ॲ�े� ��गे�, सुसान डॉिमनस, जेनी
रोझेन�ाच, जेसन वुडाड�, टे�र नोगुएरा आिण मािट�न बड�, या सवा�नी म�ा
वेळोवेळी मदत के�ी, माग�द��न के�े. या सवा�चा पण आभारी आहे. या पु�काचे
मुखपृ� आिण आती� संुदर आकृ�ांचे �ेय जाते, अ�ंत ��ार अस�े�्या अँटन
�ोकनो�ेट यां�ा �ितभे�ा. 

या पु�कासाठी �ांनी सढळपणे आप�ा वेळ िद�ा �ा अनेकांचा पण मी ऋणी
आहे. �ापैकी अनेकांचा उ�्�ेख �ेवटी अस�े�्या ��ीकरण िटपांम�े के�े�ा
आहे. परंतु तरीही म�ा, टॉम ॲ�� यू, टोनी डंजी आिण िडजे �े�, पॉ� ओिन�,
वॉरन बेिनस, �रक वॉरेन, ॲन�ुम पॅको अंडरिह�, �ॅरी �ायर, वु�्�ाम �ु�्टझ्
ॲन �ेबे�, टॉड िहथरटन, जे �ॉट टोिनगन, टे�र �ँच, बॉब बोमन, ट� ॅ ��स ि�च,
हॉवड� �ु�्टझ, माक�  मुरावेन, ॲ�जे�ा डकवथ�, जेन �ुनो, रेझा हिबब, पॅट� ीक म�्की
आिण टेरी नॉफिसंगर यांचे िव�ेष आभार मानायचे आहेत. म�ा सं�ोधकांची आिण
स�ास�ता पडताळून पाहणा� यांची डॅ� �ो�र, जो� ि�डमन, को� �ुईसन,
अ�े�झांडर �ो�न आिण नी�ा सा�्डाना यांना ध�न, �चंड मदत झा�ी. �ांचेही
िव�ेष आभार. 

मी बॉब िसपचेन याचा, �ाने ख� या अथा�ने म�ा प�का�रते�ा �े�ाम�े पिह�ी
संधी िद�ी, �ाचा सदैव ऋणी राहीन. तसेच माझे दोन सहकारी �ायन िचंग आिण
ए�.के. केस, हे अका�ी सोडून गे�्यामुळे आज पु�क बघाय�ा नाहीत याचे म�ा
मनापासून दुःख आहे. 

�ेवटी मा�ा कुटंुबाचे अगदी मनापासून आभार. केटी डुिहग, जॅरी जेनकु�ी,
डे��ड डुिहग, टोनी माट�रे�ी, डॅिनय� डुिहग, अ�े�झांड� ा अ�टर आिण जेक
गो�्ड��न यांची नेहमीच म�ा साथ �ाभ�ी आहे. माझी मु�े ऑि��र आिण जॉन
हॅरी, हे माझे �ूित��थान आिण जाग�ाचे कारण रािह�े आहेत. माझे आईवडी�,
जॉन आिण डॉ�रस यांनी म�ा �हानपणापासून ि�खाणासाठी �ो�ाहन िद�े आहे,
�वृ� के�े आहे. अगदी जे�ा माझी वागणूक अितरेकी होती आिण �ांना माझे
भिव�ाती� ि�खाण कदािचत तु�ंगाती� �े�नरीवरच होई� अ�ी भीती वाटत
होती, �ावेळीसु�ा.



आिण अथा�तच माझी प�ी, ि�झ, ित�ा �ेमामुळे, पािठं�ामुळे, माग�द��नामुळे,
��ारीमुळे आिण मै�ीमुळेच हे पु�क �� झा�े. 

स��बर 2011



�ेखकाचा प�रचय 

चा�्� स डुहीग हे �ूयॉक�  टाइ�चे �ोधप�कार आहेत आिण ते �ा
वत�मानप�ासाठी आिण मािसकासाठी िनयिमतपणे ि�खाण करतात. �ांनी
आ�ापय�त ि�िह�े�ी िकंवा साहा� के�े�ी पु�के: Golden Oppourtunities या
�ेखमाि�केमधून, अमे�रकेती� कंप�ा अमे�रकेती� व�र� नाग�रकांचा कसा
फायदा उठव�ाचा �य� करत आहेत यावर �का� टाक�ात आ�ा होता.The
Reckoning �ाम�े आिथ�क संकटाची कारणे आिण प�रणाम यािवषयीचे
अ�ासपूण� िववेचन कर�ात आ�े होते, Toxic water (2009) याम�े अमे�रकेती�
पा�ा�ा �दूषणाची वाढती सम�ा आिण िनयं�कांचा िमळा�े�ा �ितसाद, यावर
�का� टाक�ात आ�ा होता. 

�ांनी के�े�्या कामिगरीब�� चा�्� स डुहीग यांना आतापय�त The National
Academies of Sciences, National Journalism आिण इतर अनेक पुर�ार
िमळा�े आहेत. सन 2009 �ा पुि��र अंितम यादीम�े �ांचे नाव होते. ते
आ�ापय�त This Americal Life, The Dr Oz show, NPR, The NewsHour with
Jim Lehres आिण Frontline इ�ादी काय��मांतून �े�कांपुढे आ�े�े आहेत.
चा�्� स डुहीग हे हाव�ड� िबझनेस �ू� आिण ये� िव�ापीठाचे पदवीधर आहेत.
प�का�रतेम�े ये�ाआधी डुहीग यांनी एका खाजगी समभाग फंडाम�े काम के�े
होते - आिण एका भयंकर िदवसासाठी सन�ा���ो येथे �ांनी कुरीयर कंपनीम�े
पण काम के�े होते.



चा�्� स डुहीग हे वाईट सवयी - मु� �णजे तळ�े�्या पदाथा��ा - �णात
�ावून घेऊ �कतात. स�ा �ांचे वा��, मरीन बाया�ॉजी� अस�े�्या �ां�ा
प�ी आिण दोन मु�ांबरोबर �ुक�ीन येथे आहे. सकाळी पाच वाजता उठणे, रा�ीचे
जेवण टाळणे आिण गोड ��त करणे या गो�ीपण �ां�ा सवयीमं�े मोडतात.
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