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िनळू दामले
अमे�रकेत �फरणा�या माणसाचा एक सुखद अनुभव �हणजे बान�स अँड नोबल
प�ुतका�या दकुानात फेरी मारणं. �यू यॉक� , िशकागो, कोलंबस कुठंही ही दकुानं
असतात. तीन चार मज	यांची. हजारो चौरसफुटांची जागा आिण 
यात �कती तरी
�हणजे �कती तरी पु�तकं. िनवांत पु�तकं चाळत, वाचत बसायचं. सोबतीला कॉफ�,
के�स, ाऊनी वगैरे. सािह
य, िच�पट, नाटक, िच�कला, िव�ान, तं��ान, बाल
सािह
य, िलबरल आट�स असे आिण �कती तरी िवषय. झटकन वाचता येणा�यापासून

ते पीएचडी वगैरेत गुंतले	यांना उपयोगी पडावीत अशी पु�तकं.
असं ह ेबान�स अँड नोबल आता बंद होऊ घातलंय. कारण आता ई-बु�सचा �सार सु� झालाय, प�ुतकं कं�यूटरवर आिण
सेलफोनवर वाचता येऊ लागलीत. म�ुय �हणजे आता पु�तकं नेटवर िवकत घेता येतात. अँमेझॉननं पु�तकं लोकांना घरपोच
िवकत दे�याची �था �ढ केलीय. भारतातही आता अँमेझॉननं पु�तकं िवकायला सुरवात केलीय. भारतात ि�लपकाट� ही कंपनी
घरपोच प�ुतकं िवकत होती, आता अँमेझॉनही ि�लपकाट�ला �पधा � करायला उतरलीय. बुक गंगा इ
यादी लोकही आता मराठी
प�ुतकं वाचकांना घरी पोचवू लागलेत. �क
येक �काशकांकडूनही आता 
यांची प�ुतकं नेटवर िवकायची सोय झाली आह.े
प�ुतकं घरबस	या िमळतात. नेटवर पु�तकांचं क�हर, 
यातले धडे,
यात	या मजकुराचं वजन इ
यादी गो�ी वाचायला िमळतात.
प�ुतकांची प�र�णही नेटवर वाचायला िमळतात. पु�तकांची िनवड करणंही सोपं झालंय. दकुानात	या प�ेा कमी �कमतीत ती
िमळतात. दकुानांची भलीमोठी जागा,ितथं काम करणारे कम �चारी इ
यादी सारे खच � वाचत अस	यानं नेटवरची खरेदी �व�त
पडते.
बान�स नोबल हा  ँड आिण व�तू बाजारातून गायब होतेय कारण तो  ँड आिण व�तू जे साधतं ते सारं अमेझॉन व इतर लोक
�व�तात देऊ लागले आहते. दकुानातून िवकणं या तं��ानाची जागा नेटवरची िव�� या तं��ानानं घेतली आह.े
असंच काहीसं कॅम�ेयांबाबत होणारेय. कॅनन, िनकॉन, ऑ�लंपस इ
यादी कंप�या नाना �कारचे कॅमेरे िवकतात. 
यात एक
काँप�ॅट कॅमेरा असतो. छोटासा कॅमेरा हाताळायला सोपा पडतो. एम अँड शूट. फोक�संग वगैरेची भानगड नाही. िडिजटल
तं��ानामुळं अशा कॅमे�यावरची िच�ं भरपूर मोठी करता येतात. जेवढ ेिप�से	स वाढतात तसा िच�ाचा दजा � वाढत जातो. या
कॅम�ेयानं हौशी आिण प�कारी करणारे अशा दो�ही �कार�या लोका�ंया हाताचा ताबा घेतला, ही माणसं महाग एसएलआर
कॅमेरे घेईनाशी झाली. थोड�यात असं क� या कॅम�ेयांनी बाजार �ापला. कूलिप�स वगैरे  ँड. एके काळी साताठ मेगा
िप�सेल�या या क�म�ेयाची �कमत वीसेक हजार होती. आता पंधरा वीस मेगा िप�सेलचा �भावी कॅमेरा पाच सात हजाराला
िमळतो.
तंततंंतं��������ानाची ानाची ानाची ानाची ����कमयाकमयाकमयाकमया

पण ह ेछोटे कॅमेरेही आता िवकले जात नाहीत. ऑ�लंपस या कंपनी�या या छो�ा कॅम�ेयांचा खप खूप खाली आलाय, पुढ	या
वष� ते कॅमेरे भंगारवा	याला दे�याची पाळी येणार आह.े अगदी वीस मेगािप�सेलची छायािच� सोय आता सेल फोनमधे केली



जातेय. फोन आिण कॅमेरा एक�. अशी सोय झा	यावर कोण पैसे टाकून छोटे कॅमेरे िवकत घेईल. प�रणाम असा क� क�मेरा
उ
पादक कंप�या आता केवळ �ावसाियकांना लागणारे महाग कॅमेरेच तयार क�न िवकतील.
प�ुतकांची दकुानं शे-दोनशे वषा �पासून होती. न�ा तं��ानानं समाजातली ती सं�था नािहशी केलीय. छोटा कॅमेरा ही व�तू
आिण सोय सव �सामा�य माणसा�या सवयीची झाली होती, समाजात �ळली होती. गेली पंधरा वीस वष . न�ा तं��ानानं ती
सोय, ती सवय, ती सं�था मोडीत काढलीय.
एखादी उ!म दजा �ची व�तू �व�तात आिण सहज िमळत असेल तर माणसं ती वापरणारच.
गॅस आिण रॉकेलवर चालणारा �दवा �कती तरी वष   भारतात लोकां�या घरादारात होता. वीज आली आिण ते �दवे गेले. �दवे
गेले, ते लावणारी माणसं प�ुतकात आिण आठवणीत जमा झाली.
जातं गेलं, 
या बरोबरच जा
यावरची गाणी आिण ओ�ाही ग	ेया. िपठा�या िगरणीत िगरणीवाला गाणं िबणं �हणत नाही.
यं�ावर लोखंडी गो"यांनी फटके मारतो तोच ितथला आवाज आिण जोडीला �भंतीला टांगले	या #ांिझ�टरवरची �हदंी गाणी.
तं��ान असं माणसाचं जीवन घडवतं.


