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�दवा लागला..! 
 

 

 

सतत काह�तर� उ� योग करत राहाणं हाच �म�हरचा फाव�या वेळातला 
उ�योग होता. �म�हर�या बाजू�याच बंग�यात जेन टॉबल राहायची. ती 

तळमज�यावर राहायची तर वर�या दोन मज�यांवर संपूण& 'योगशाळाच होती. 

�म�हर )तचा मदतनीस अस�याने +याचा 'योगशाळेत मु-त संचार असे. 

�म�हरला सुपर .माट& मोबाइल तयार करायचा होता. 0हणजे +यात बाक1 सारे 
फ1चस& तर असतीलंच पण या मोबाइलला चाज&रची गरज असणार नाह�. 0हणजे 

बॅटर� चाज& हो3यासाठ5 जी वीज लागते ती +या ह6डसेटमधेच तयार होईल अशी 
रचना +याल करायची होती. खरं 0हणजे सौर श-ती वाप<न बॅटर� चाज& करणं 

सहज श-य होतं. पण छो>या - छो>या सोलर पॅने�समुळे ह6डसेटची जाडी व वजन 

तर वाढत होतेच पण हवा तसा Aरझ�ट काह� �मळत नCहता. +यापेDा उपलEध 
सॉFटवेअर Gवक�सत कर3यावर भर �यावा असं �म�हरने ठरवलं. 

सIया �म�हरकड ेॲKLाइड जेल-पल& 11.21.89 चा Qलॅटफॉम& वापरणारा .माट& 

फोन होता. +याने आप�या फोनवरंच 'योग करायचं ठरवलं. +याने कामाचा क�चा 

आराखडा ठरवला आSण जेन समोर सादर केला. जेनने +यात मामुल� बदल कTन 
अंतीम आराखडा तयार केला. 

बॅटर� चाजUगसाठ5 लागणार� वीज मोबाइल�या ह6डसेटमधे तयार न होता ती 

वीज तो ह6डसेट लहर��ंया Tपात �मळवेल. यासाठ5 वीजेची )नमVती ह� लहर�ं�या 

Tपात होऊन ती वेCह XाKसफॉमUग डीश यु)नट�या माIयमातून 'DेGपत होईल.  

Yकती वीज Zयायची आSण केCहा Zयायची  याचा 'ो[ॅम फोन मध�या 
इले-Xो \चप वर ]डिजटल वेCहस ्मय`ो\चप रायटरने सेट करत येईल.  
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सीं`ोनायझींग कॅ0पॅ�टबल नॅनो जनरेटर हा कोडींग व ]डकोडींग इंड-टर �या 

माIयमातून ]डिजटल रायटरशी सायबरल� जोडायचा. मग कुठ�या ह6डसेटला 

वीजे�या लहर� 'DेGपत कराय�या आSण कुणाला नाह� यावर या इंड-टरचे )नयंaण 

राह�ल. 
 

यावर जेन आSण �म�हरने काम करायल सुTवात केल�. आता +यांना पूण&त: 

चार नवीन मशीKस तयार करावी लागणार होती.  

सीं`ोनायझींग कॅ0पॅ�टबल नॅनो जनरेटर, ]डिजटल वेCहस ्मय`ो\चप रायटर, कोडींग 

व ]डकोडींग इंड-टर आSण वेCह XाKसफॉमUग डीश यु)नट. या मशीनसाठ5 लागणारे 
सुटे भाग हे जपान, कोर�या, चीन व नेदरल6ड येथून आयात करावे लागणार 

अस�याने त ेफारंच खचVक काम होत.ं तसंच +यांना इले-Xो \चप पण तयार करावी 

लागणार होती. +यांनी जाग)तक बाजारपेठेचा अंदाज घेतला तर +यांना ध-काच 

बसला. कारण यासवाfसाठ5 +यांना सुमारे 19 दशलD अमेर�कन डॉलस& इतका खच& 
अपेgDत होता.  

आता यातून बाहेर पड3यासाठ5 दोनंच माग& होत.े एक 0हणजे हा सव& 'क�प 

‘इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ इले-Xॉ)नक Aरसच& फॉर इनोCहेशन’ या सं.थेला सादर 

कTन +यां�या कडून मदत �मळGवणे. पण यातील मुlय अडचण 0हणजे, एकदा का 

तु0ह� +यां�याकडून पैसे घेतलेत क1 संपूण& संशोधनावर +यांचा .वा�म+व ह-क 
राहतो. दसुरा उपाय 0हणजे परदेशी मदतीवर अवलंबून न राहता आपणंच कमी 

खचा&त नव-)न�म&ती करणे. यासाठ5 खडतर सशंोधनाची पण गरज होती. 

जेन आSण �म�हरने संशोधन व नव-)नमVतीचे आCहान .वीकारले.  

�म�हरला एक भKनाट क�पना सूचल�. �म�हर आSण जेन 'वासाला बाहेर 
पडले. �द�ल�, गुजरात, मंुबई, हैnाबाद व चेKनई येथील जुKया बाजारात फेरफटका 

मा<न व तेथील बंद पडले�या इले-X�क व इले-Xॉ)नक कंपKयाशंी संपक&  साधून 

काह� मह+वाचे सुटे भाग +यांनी अ+यंत कमी Yकंमतीत �मळवले. सगळेच काह� 

सुि.थतीत नCहत ेपण ते दTु.त कर3याचा धोका प+करण ंगरजेचं होतं. 
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वष&भर �दवस राa जेनचे 'योगशाळेत संशोधन सु<च होत.े �म�हर पण 

मदतीला असे. पण एका Gवशीpट �ठकाणी जेनचे संशोधन अडले. नॅनो जनरेटर, 

इंड-टर व वेCह XाKसफॉमUग डीश यु)नटसाठ5 आवqयक असणारे काह� सुटे भाग 

भारतात �मळंतच नCहते. आSण +यांची )नमVती करणे ह� श-य नCहत.े आता 
शेवट�या पायर�वर असलेला हा 'योग सोडून �यावा लागतो क1 काय? अशी 

पर�ि.थती )नमा&ण झाल�. 

+याचवेळी जेनची मोठ5 मुलगी ॲना ह� )त�या कंपनी�या कामासाठ5 चीनला 

गेल� होती. )तने )तथून जेनला हवे असणारे काह� मह+वाचे सुटे भाग आईला 

“गीFट” 0हणून पाठवले. आSण या “गीFट” मुळेच काम आटो-यात आले. 
चारह� मशीKस व इले-Xो \चप यासवाfचे काम एकाचवेळी स<ु होते. चार 

पैक1 तीन मशीKस तयार होत आल� होती. आता फ-त सीं`ोनायझींग कॅ0पॅ�टबल 

नॅनो जनरेटर तयार Cहायचा होता. याच सुमारास ॲनाला चीनमधे अपघात झाला. 

हातातले संशोधन सोडून जेन चीनला रवान झाल�. 
चीनला जा3याअगोदर जेनने घाईघाईत �म�हरला काम समजावून �दले. 

कशा'कारे जोड3या कराय�या याचे सकuट डाय[ॅ0स �दले. पुढ�ल संशोधनाची �दशा 

�दल�. पण जातान जेन �म�हरला 0हणाल�, “आता आपण संशोधन�या अशा 

पायर�वर आहोत क1, यापुढे काय होणार आहे, हे आपण आ+ता सांगू शकत नाह�. 

हां, ठरव�या'माणे Cहायला हवं.. कारण कागदावर तसं �दसतंय! �म�हर एक गोpट 
लDात ठेव संशोधन करतान कुणीच लहान आSण कुणीच मोठं नसतं. आता त ू

तुvया पIदतीने हा 'क�प पुढे Kयायचा आहे. यासाठ5 माझी ना�ह तर माvया 

'योगशाळेची मदत Zयायची. .वत:�या हुशार�वर हे काम पुढे ने3याची �हमंत असेल 

तर या 'योगशाळे�या चाCया घे.” 
यापुढ�ल पूण& जवाबदार� .वीकारत �म�हरने जेनकडून चाCया घेत�या. 

�म�हरची कौतुकाने पाठ थोपटत जेनने +याला आशीवा&द �दले. 

आता �म�हर कामाला लागला. जेनचं संशोधन आSण )तच ेसकuट डाय[ॅ0स 

तपासत असताना +याला नवीनंच क�पना सुचल�. +याने तयार होत असणाw या 
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मशीKसची पुKहा नCयाने बांधणी स<ु केल�. काह� नवीन इंट�[ेटेड चीQसचा +यात 

समावेश केला. 

Gवशेषत: इले-Xो \चप व मोबाईलमधील सीम काड& यांचा समKवय साधून 

+याने नवीनच इले-Xो सीम काड& तयार केले. हे नवीन सीम काड& इंड-टरशी 
�सं̀ ोनाइज केले. आSण यामुळेच आता हे इले-Xो सीम काड& हे कुठ�याह� Gव�युत 

उपकरणासाठ5 वापरणे सहज श-य झाले. 

सहा म�हने अथक पर�xम के�यानंतर आता कुठे 'योगाची फायनल .टेज 

आल� होती. �म�हरने केले�या सव&.वी नवीन सुधारणां'माणे आता 'योगाची अंतीम 

चाचणी Zयायला सुTवात करायची होती. आSण याच सुमारास जेन आSण ॲना परत 
आ�या. 

आपण केले�या बदलाची �म�हरने जेनला क�पना �दल� नCहती. जेनने पूण& 

.वातyंय �दलेले अस�याने �म�हर )नधा&.त होता. पण अचानक जेनला पहून �म�हर 

दचकला. तर नवीनच मशीKस पाहून जेन च`ावल�.  
“जेन आ+तापासून फ-त 48 तास मला दे. +यानंतर मी तु0हाला या माvया 

नवीन 'ोजे-टचं 'ा+यgDक दाखवतो.” अस ं�म�हरने 0हणताच जेनने कौतकुाने 

+याची पाठ थोपट�ल. 

पुढचे दोन �दवस �म�हर 'योगशाळेतंच मु-कामाला होता. 

दोन �दवसांनी �म�हरचे आई बाबा पण 'योगशाळेत +याचं 'ा+यgDक 
पाहायला आले. 

आईला आप�या बाजूल बसवत ॲना 0हणाल�, “�म�हर आता फ-त त ूआSण 

तूच. गो अहेड.” 

�म�हरने टेबलावर एक >युबलाइट व )त�या बाजूल एक टेबल फॅन ठेवला 
होता. .टुलावर एक टेबल लॅ0प होता. या तीनह� Gव�युत उपकरणांना कोण+याह� 

वायर� जोडले�या नCह+या. �म�हर�या हातात मोबाइल सारखे काह�से होत.े 

�म�हरने Sखशातून एक इले-Xो �सम काड& काढले आSण हातात�या ]डCहाइस 

Xेकर मधे घातले. हा Xेकर +याने जेनला �दला. 

जेनने 1 नंबरच ेबटण दाबले. 
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आSण काय चम+कार.. .. 

टेबल फॅन सु< झाला..! ॲनाच ेकेस वाw यावर उडू लागले. 

�म�हरने तो पंखा उचलला आSण एक फेर� मारल�. पंखा सु<च होता. 

जेनने तो Xेकर आता �म�हर�या आई�या हातात �दला. आईने 2 नंबरच े
बटण दाबले.. आSण.. >युबलाइट लागल�. पुKह एकदा �म�हरने >युबलाइटसह एक 

फेर� मारल�. 

“ज.ट [ेट.. अमेझींग..” अस ंआनंदाने Yकंचाळत ॲना उठल� आSण )तने 

Xेकरवरची तीनह� बटणं दाबल� व टेबल लॅ0प हातात घेऊन नाचू लागल�. 

 
“आता जगात कुठेह� �दवा लाग ूशकतो, पंखा Yफ< शकतो यासाठ5 वायरची 

गरज नाह�.” �म�हरला थांबवत +याचे बाबा 0हणाले, “मला समजेल असं सोQया 

भाषेत सांग बरं क1 हे नमेकं कसं होतं?” 

“बटण दाब�यावर आप�या घरातला �दवा लागतो कारण आपला �दवा आSण 
Gव�युत )नमVती क{ n हे दोन तारांनी जोडलेले आहे. पण आ+ता हा टेबल लॅ0प 
वायस& �शवाय लागला कारण तो Gव�युत )नमVती क{ nाशी सू|म लहर�ंनी जोडलेला 

आहे. मी तयार केलेला सीं`ोनायझींग नॅनो जनरेटर हा Gव�युत श-तीचे स|ूम 

लहर�त Tपातंर कTन तो +या वCेह XाKसफॉमUग डीश यु)नटकडे 'Dेपणासाठ5 

पाठवतो.. आSण.. ” पुढे �म�हरला बोलू न देताच बाबा 0हणाले, “लागला �दवा!!” 
डो}यातले आनंदाxू पदराला �टपत आईने �म�हरची पाठ थोपटल�. 

�म�हरला जवळ घेऊन 'ेमाने थोपटत बाबा 0हणाले, “मला खरंच अ�भमान 

वाटतो तझुा! Yकती मोठं काम केलं आहेस तू!!” 

“नाह� बाबा हे काम आधी जेनचं आहे मग माझं. मला यामधे आणखी काह� 
सुधारणा कराय�या आहेत. मला Gवजेची 'ीपेड काड& तयार करायची आहेत. 

जनरेट�ंग व XाKसफॉमUग Gवक�सत कTन मला सारं जग 'का�शत करायच ंआहे. 

पण यासाठ5 लागणार� मदत..” 

�म�हरला आनंदाने गदागदा हलवत ॲना 0हणाल�, “अरे �म�ह< मदत 

करायलाच तर मी चीनहून इथे आले आहे. अरे तलुा इंटरनॅशनल फेडरेशनची JSW 
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(�यु)नयर सायं�ट.ट ऑफ द व�ड&) फेलो�शप �मळू शकत.े आगे बढो बॉय. सांग 

तुला आणखी काय करायचं आहे?” 

“मला इले-Xो टाइम 'ीपेड काड& तयार करायची आहेत. जसा आपण 

मोबाइला टॉक टाइम Gवकत घेतो तसा आपण Gवजे�या उपकरणांसाठ5 इलेXो टाइम 
Gवकत Zयायचा. '+येक उपकरणात एक काड&र�डर लावलेला असेल. आSण Xेकर�या 

मदतीने एकंच काड& घरात�या अनेक उपकरणांसाठ5 चालेल.” �म�हर बोलताना 

Dणभर थांबला. 

बाबानंी Gवचारलं,“ याचे नेमके फायदे काय?” 

जेन 0हणाल� मी सागंत,े“वीज वाहून ने3यासाठ5 तारांची, मोठमो�या टॉवस&ची 
इतकंच काय पण XाKसफॉम&स&ची पण गरज नाह�. यामूळे आप�या देशाची 1897604 

कोट� अमेर�कन डॉलस&ची बचत होईल. दसुरा मह+वाचा फायदा 0हणजे जाग)तक 

पातळीवर वीज कंपKयांचा समKवय साधला जाऊन +यातून EWW (इले-X�क वेब 

व�ड&) तयार होईल. आSण वीजेची G'पेड काड& �मळू लाग�याने ‘वीजेची चोर� Yकंवा 
मीटर मधील आफरातफर’ हा 'कारंच अि.त+वात राहणार नाह�. आSण सवा&त 
मह+वाचं 0हणजे जगातला कोपरा न ्कोपरा 'का�शत होऊ शकतो...” 

 

“आई, याहून सवा&त मह+वाचा मु�ा वेगळाच आहे. वीज )नमीतVसठ5 कोळसा, 

लाकुड, तेल, पाणी, गॅस Yकंवा अगद� अणू-भ��ची पण गरजंच नाह�. पया&वरणाचं 
केCह�या मो�या 'माणात सवंध&न होईल, याची क�पनाच केलेल� बर�!!” ॲनाला 

थांबवत जेन 0हणाल�, “मग मला एक सांग, या आप�या सीं`ोनायझींग जनरेटरला 

ऊजा& �मळणार कुठून?” 

‘बोलू क1 नको?’ असा Gवचार करत जेन एकदम शांत बसल�. आता ह� काय 
सांगणार या उ+सुकतेने सगळेच जेनकड ेपाहू लागले. 

जेन गंभीर आवाजात बोलू लगल�,“इको �{ डल� वीज कशी )नमा&ण करावी 

यासाठ5 जगात�या 39 देशातले 869 शा.a� )नर)नरा}या �ठकाणी काटेकोरपणे 

गुQतता पाळत अहोराa संशोधन करत आहेत. मी पण याच कामासाठ5 चीनला गेले 

होत.े तळहाता�या आकारा एCहढे पण अतीश-तीशाल� सौर पॅन�स आ0ह� तयार 
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केले आहेत. अशा पॅने�स�या फ-त दोन वी�ंज ्9878 मेगॅवटॅ Dमते�या जनरेटस&ची 

टरबाइKस सहजी Yफरवू शकतात. �म�हर�या मदतीने आ0ह� एक पाऊल पुढे टाकू 

शकू.. “संपूण& देशासाठ5 �म�हरने तयार केलेला एकंच सीं`ोनायझींग कॅ0पॅ�टबल 

मेगा जनरेटर!! .. ..” 
“काय �म�ह<�या मदतीने?” आई आqचया&ने Yकंचाळल�च. 

“हो. कारण आजपयfत असा कुणी Gवचार ह� केलेला नाह� पण �म�हरने ते 

'+यDात कTन दाखवल ंआहे. �म�हर आता लहान नाह�. थो�याच �दवसात तो 

जगा�या नकाशावर चमकू लागेल. काह� �दवसांतच +याला 09 �म�लयन डॉलस&ची 

इंटरनॅशनल फेडरेशनची JSW फेलो�शप तर �मळेलंच. पण..” ॲना Dणभर 
बोलायची थांबल� आSण मग 0हणाल�, “ मला खाaी आहे, ��टन�या ‘हॉल ऑफ द� 

[ेट सायं�ट.ट’ येथे +या�या सशंोधना�या मा�हतीसह +याचा फोटो ह� लागेल. 

आSण.. 

इत-या लहान वयात, जगातला सव��च मान �मळवणारा हा प�हला मलुगा 
असेल!!” 

हसतंच जेन 0हणाल�,“कौतुक बास झाल ं�म�हर. आता उ�या पासून कामाला 

सुTवात करायची आहे बरं.” 

जेनशी ह.तांदोलन करत �म�हर 0हणाला, “उ�या पासून कशाला? आ+ता 

पासूनंच सु< क< जेन..” 
 

....................................... 
 

- राजीव तांबे. 

- rajcopper91@gmail.com 


