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आपण खातो असा एर्मेव दगड र्ोणता?
जगण्यासाठी आपल्यार्ा या दगडाची गरज असते.
या दगडाने प्राचीन सिंस्र्ृतीिंना आर्ार ददर्ा,

मोठमोठी साम्राज्य ननमाकण र्रण्यात मदत र्ेर्ी.
या दगडामळ
ु े कर्त्येर् मोठे वैज्ञाननर्

ोध र्ागर्े

आणण हो, या दगडामळ
ु े च फ्रेंच फ्राइज चववष्ट र्ागते.

हा दगड आहे मीठ!

मीठाची गोष्ट
मराठी अनुवाद: सु ीर् मेन्सन

र्ाही र्ाळासाठी मर्ा वाटर्िं र्ी सतत खारिं पाणी ननथळत राहाणारा हा दगड जादच
ु ा आहे र्ी
र्ाय! र्ारण सतत पाणी ननथळूनही दगड र्ाही र्हान होत नव्हता. र्ाही वेळा दगड सुर्र्ाय र्ी
र्ाय, अ ी िंर्ा यायची. पण पाऊस पडर्ा र्ी पुन्हा त्याच्याभोवती पाण्याचिं तळिं साचर्ेर्िं
ददसायचिं. मग मी दगड पाव बनवायच्या भट्टीत ठे वून सुर्वायचा प्रयोग र्ेर्ा. अर्धयाक तासातच,
भट्टीतल्या जाळीखार्ी पािंढऱ्या स्फदटर्ािंचे थर ददसू र्ागर्े. मी ब्र ने ते सगळिं स्वच्छ र्ेर्िं. आता
माझा दगड पन्
ु हा पदहल्यासारखा गर्
ु ाबी ददसू र्ागर्ा.
माझ्या दगडाचे जगण्याचे स्वत:चे ननयम व र्ायदे होते. माझे शमत्र घरी येत तेव्हा मी त्यािंना
माझा दगड दाखवून तो मीठाचा खडा आहे , हे सािंगून टार्त असे.
माझ्या शमत्रािंना दगड चाटून बघायची इच्छा होई. खरिं च, ते मीठ आहे र्ा हे पडताळून
पाहाण्यासाठी.

माझा दगड
र्ाही वर्ाांपूवी मी स्पेनच्या एर्ा छोट्याश्या टुमदार पवकतीय हरातून एर् गुर्ाबी दगड
खरे दी र्ेर्ा. या दगडावर पािंढऱ्या-तपकर्री छटा होत्या. हा दगड र्ाही दहरा, पाचू कर्वा
माणणर् अ ा कर्िंमती रत्ािंपैर्ी नव्हता. पण तो ददसायर्ा खप
ू सुिंदर होता. खरिं तर, तो एर्
साधा मीठाचा खडा होता.
घरी आल्यावर मी त्या खड्यार्ा णखडर्ीत ठे वर्िं. एर् ददवस पाऊस बरसर्ा आणण त्या
गुर्ाबी खड्यावर पािंढरे स्फदटर् जमा झार्े. माझा सुिंदर गुर्ाबी दगड सामान्य पािंढऱ्या
मीठासारखा ददसू र्ागर्ा. मी पाणी र्ावन
ू पािंढरे स्फदटर् र्ाढून टार्र्े. मग पिंधरा शमननटिं
टॉवेर्ने र्ाळजीपूवर्
क थोपटून मी खड्यावरचिं पाणी ोर्ून घेतर्िं.
दस
ु ऱ्या ददव ी सर्ाळी उठर्ो तेव्हा मीठाचा खडा पुन्हा गुर्ाबी झार्ा होता. पण
त्याच्यातून खारिं पाणी ननथळत होतिं आणण तो खाऱ्या पाण्याच्या डबक्यात बसल्यासारखा
ददसत होता. सूयक या पाण्यार्ा गरम र्रत होता. र्ाही तासािंनी खड्यावर पुन्हा चौर्ोनी पािंढरे
स्फदटर् जमा होऊ र्ागर्े. यार्ाच सौर बाष्पीभवन म्हणतात. याच पद्धतीने समद्र
ु ातल्या
पाण्यापासून मीठ बनतिं.

माझा दगड आपण अन्नात शमसळतो ते साधे मीठच तर होते.
पण हे साधिंसिं मीठ – त्याची रासायननर् ओळख NaCl - अनेर् क्ािंती
आणण र्ढायािंना र्ारणीभूत ठरर्िं. शर्णखत इनतहासाआधीही र्ोर्ािंवर
आणण अथकव्यवस्थेवर मीठाचा मोठा प्रभाव होता.

मीठ हा मानव
खात असर्ेर्ा
एर्मेव दगड आहे .
खरिं तर, सवकच सस्तन
प्राण्यािंना स्जविंत
राहाण्यासाठी
सोडडयम क्र्ोराईड
म्हणजेच, मीठ
आवश्यर् असतिं.

मीठ र्ाय आहे ?
पथ्
ू द्रव्यािंनी बनर्ेर्ी आहे . ही मर्
ू द्रव्यिं ननसगाकत परस्परािं ी
ृ वी ब्याण्णव नैसर्गकर् मर्
सिंयोग र्रून सिंयुगे बनवतात. मीठ हे असिंच एर् सिंयुग आहे . सोडडयम (Na) हे अत्यिंत
अस्स्थर धातू मर्
ु द्रव्य आणण क्र्ोररन (Cl) हे अत्यिंत घातर् ववर्ारी वायू मर्
ू द्रव्य
यािंचा सिंयोग होऊन मीठ बनतिं. सिंयोग होण्याच्या या कक्येर्ा रासायननर् अशभकक्या
म्हणतात. दव
क ण
क ूर् र्रणाऱ्या दोन व्यक्ती एर्त्र आल्यावर गोडीगुर्ाबीने खेळतात,
ु त
तसिंच र्ाहीसिं हे ! दोन मर्
ू द्र्वव्यिं परस्परािंना ािंत र्रतात आणण त्यातन
ू सोडडयम
क्र्ोराईड, हे स्फोटर् व ववर्ारी नसर्ेर्िं सिंयुग बनतिं. यार्ाच तर आपण मीठ म्हणतो.

श्वासोच््वासासाठी
तसिंच पचनासाठी
सोडडयम क्र्ोराईड
आवश्यर् असतिं.
मीठाश वाय रीर
पोर्र् द्रव्य,
प्राणवायू तसिंच
मज्जातिंतिंच
ू े सिंदे
यािंचिं वहन र्रू
र्त नाही.
थोडक्यात,
मीठाश वाय रीर
अस्जबात र्ाम र्रू
र्त नाही!

एर्ा वयस्र्र व्यडक्तच्या
रीरात सम
ु ारे 250 ग्रॅम
मीठ असतिं. रीर आपर्ी
ननत्य अिंतगकत र्ायक र्रत
असताना मीठ वापरत
असतिं. या मीठाची उणीव
भरून र्ाढण्यासाठी आणण
रीराची र्ायक सरू
ु
राहावीत म्हणन
रीरार्ा
ू
सतत मीठाचा परु वठा होत
राहायर्ा हवा..

मीठ र्सिं बनतिं?
ननसगाकत चार प्रर्ारचिं मीठ सापडतिं. जशमनीवरच्या मीठाच्या खाणीिंमर्धये,
महासागरािंमर्धये, जशमनीखार्च्या झऱ्यािंमर्धये आणण जशमनीखार्च्या खडर्ािंमर्धये.
माणसार्ा मीठ प्रथमत: जशमनीच्या पष्ठ
ृ भागावर सापडर्िं. प्राचीन खारी सरोवरिं
सुर्ल्यामुळे हे मीठ बनर्िं होतिं. ज्या प्राण्यािंना माणसािंपेक्षा जास्त मीठ आवश्यर् असतिं
ते प्राणी माणसाआधी अ ा जागा ोधतात. या जागािंना र्ाहीवेळा सॉल्ट शर्क्स (मीठाचिं
चाटण) म्हटर्िं जातिं. र्ारण प्राणी येथीर् खारी जमीन चाटत असतिं. ही जमीन खोदन
ू
माणसाने त्यातर्िं मीठ वेगळिं र्ेर्िं.

सवाकत जास्त मीठ सापडतिं समद्र
ु ात. पण त्यातर्िं मीठ वेगळिं र्रण्यासाठी पाण्यार्ा
कर्त्येर् तास उर्ळाविं र्ागतिं. यासाठी भरपूर र्ार्ूड आणण र्ोळसा जाळावा र्ागतो.
त्यामळ
ु े ही पद्धत खप
ू खर्चकर् आहे . मीठाच्या तर्
ु नेत इिंधन नेहमीच जास्त मौल्यवान
असतिं.
यावर एर् उपायदे खीर् आहे . समुद्रकर्नारी र्ृत्रत्रम तर्ावात समुद्राचिं पाणी भरून ते
उन्हात गरम होऊ द्यायचिं. ही खप
ू वेळखाऊ पद्धत आहे . तर्ावातर्िं पाणी बाष्पीभवनाने
उडून मीठ तयार व्हायर्ा एर् वर्कतरी र्ागतिं. पण यात मीठ आणण उष्णता मोफत
उपर्ब्ध असते.

हे र्ाम धोर्ादायर् होतिं. जशमनीत भोर्िं खणणारे र्ाही मजूर या र्ामात
आजारी पडत. र्धीर्धी जशमनीच्या भोर्ातन
ू आगीच्या ज्वाळा बाहे र येत.
र्धी तर मोठा स्फोट होऊन त्यात सगळे मजूर मारर्े जात. याचिं र्ारण
त्यावेळी अज्ञात होतिं. त्यामुळे र्ोर्ािंनी समजूत र्रून घेतर्ी र्ी
जशमनीखार्ी मौल्यवान मीठाचिं रक्षण र्रणारा र्ुणी राक्षस आहे .
पण ई.स. 100 पयांत र्ोर्ािंच्या र्क्षात आर्िं र्ी जशमनीखार्ी एर्
धरू ासारखा पदाथक आहे . तो भोर्ात घातर्ेल्या नळर्ािंड्यातन
ू वर चढतो. या
नळर्ािंडीचिं दस
ु रिं टोर् जशमनीवरच्या घरात नेर्ेर्िं असायचिं. या घरात मोठ्या
र्ढईत झऱ्याचिं खारिं पाणी उर्ळवायचे. एर्दा मजुरािंनी नळर्ािंडीचिं टोर्
र्ढईखार्ी ठे वर्िं आणण धरु ावर ज्योत पेटवर्ी. मग पेटर्ेल्या धरु ाच्या
ज्वाळे वर ते र्ढईतर्िं खारिं पाणी उर्ळवू र्ागर्े. हा जगातीर् पदहर्ावदहर्ा
नैसर्गकर् वायच
ू ा वापर असावा.

जशमनीच्या खार्ी असर्ेल्या झऱ्यािंमर्धयेही मीठ सापडतिं. ई.स. पूवक 200 मर्धये मर्धय
चीनच्या शसचुआन प्रािंताचे गव्हनकर र्ी त्रबग
िं यािंना जशमनीखार्ी खाऱ्या पाण्याचे झरे आढळून
आर्े. त्यातर्िं पाणी समुद्राच्या पाण्यापेक्षाही खारिं होतिं. त्यामुळे ते उर्ळून मीठ बनायर्ा
फार वेळ आणण इिंधन खचक होत नसे. चीनमधल्या र्ोर्ािंनी जशमनीत खोर्वर भोर्िं खणून
दोरखिंडाच्या मदतीने त्यात र्ािंबर्चर् बािंबूच्या नळर्ािंड्या घातल्या.

जशमनीखार्च्या खडर्ािंमर्धयेही मीठ (सैंधव) सापडतिं. जशमन खोदन
ू ते बाहे र

र्ाढतात. अमेररर्ेच्या र्ुईणझयाना आणण टे क्साससारख्या अनेर् राज्यािंमर्धये
मोठ्या प्रमाणावर सैंधवच्या खाणी आहे त. क्र्ीव्हर्िंड आणण डेट्रॉईट
आजही जमीन खोदन
ू सैंधव बाहे र र्ाढतात. बरचसिं सैंधव अत्यिंत

हरािंमर्धये
द्ध
ु असतिं.

ददव्यािंच्या उजेडात यातर्ी प्रत्येर् खाण वेगळी ददसते. र्ाही खाणीिंच्या शभिंती
र्ाळ्या वा राखाडी तर र्ाहीिंच्या दहमवादळातल्या बफाकसारख्या पािंढऱ्या भ्र
ु

ददसतात. र्ाही खाणीिंच्या शभिंतीिंवर पािंढरे पट्टे ददसतात. उत्तर स्पेनच्या र्ाडोना
हरातल्या खाणीिंच्या शभिंतीिंवर गडद रिं गािंचे पट्टे ददसतात. र्ाही खाणीिंमर्धये
भशू मगत नद्या आणण सरोवरिं आहे त. त्यािंना बोटीतून पार र्राविं र्ागर्िं. दक्षक्षण
पोर्िंडमधल्या खाणीत मीठाच्या शभिंतीिंमधून सु ोभीत खोल्या र्ोरर्ेल्या आहे त.

मीठाची सिंस्र्ृती

जगाच्या प्रत्येर् भागातर्े आददमानव प्राण्यािंची श र्ार र्रून आणण जिंगर्ी वनस्पती
खाऊन आपर्िं पोट भरत असत. त्यािंना वेगळिं मीठ खायची गरज भासत नसे. प्राण्यािंच्या
रक्तात आणण मािंसात जे मीठ असतिं, त्याने त्यािंची गरज भागत असे.
हळूहळू र्ोर् एर्ा जागी स्थानयर् होऊ र्ागर्े आणण त
े ी र्रू र्ागर्े. पण धान्य आणण
भाज्यािंमधन
ू र्ाही रीरार्ा मीठ शमळत नाही. श वाय हे र्ोर् पाळत असर्ेल्या गुरािंना,
में ढयािंना, बर्ऱ्यािंना, डुर्रािंनाही मीठ खायर्ा घार्ण्याची गरज होती. असिं म्हणतात र्ी
रानटी जनावरािंना पदहल्याप्रथम पाळणाऱ्या त
े र्ऱ्यािंनी त्यािंना मीठ चाटायर्ा ददर्िं होतिं.
त्यामुळे हे प्राणी मीठाची गरज भागवण्यासाठी हळूहळू या त
े र्ऱ्यािंनस्जर् राहू र्ागर्े.

मीठ अन्न दटर्वतिं.
समूह बनवून राहू र्ागल्यावर त
े र्री परस्परािं ी व्यापार र्रू र्ागर्े आणण आपर्िं
उत्पादन परस्परािंना ववर्ू र्ागर्े. हजारो वर्क, अन्नधान्य हीच व्यापारातर्ी सवाकत
बहुमोर् चीजवस्तू होती. पण उष्ण हवामानामुळे अन्न र्वर्र खराब होत असे.
र्वर्रच, मीठ अन्नातल्या पाण्याचा अिं
ोर्ून आणण जीवजिंतू मारून अन्न
दटर्वतिं, असिं र्ोर्ािंना र्ळर्िं. दध
ू आणण मर्ई यािंत मीठ टार्र्िं र्ी त्याचिं चीझ
बनतिं, हे सुद्धा र्ोर्ािंनी बनघतर्िं. मीठाच्या मदतीने र्ोबी आिंबवून सॉरक्ॉट हा पदाथक
बनवता येतो, र्ार्डीचिं र्ोणचिं बनवता येतिं, डुर्राच्या मािंसाचे ववववध पदाथक बनवता
येतात, मासे खारवता येतात वगैरे मीठाचे अनेर् उपयोग र्ोर्ािंना समजर्े.

मीठ अन्न दटर्वतिं, हा ोध र्धी र्ागर्ा, हे
ननस्ित सािंगता येत नाही. पण इनतहासातल्या
सवाकत महत्त्वाच्या घटनािंमर्धये ही घटना गणर्ी
जाते. मीठामुळे र्ोर् दरू दरू चा प्रवास र्रू र्ागर्े.
सोबत घरून नेर्ेर्िं अन्न खाऊन भर्
ू भागवू
र्ागर्े. मीठामर्धये दटर्वर्ेर्िं हे अन्न खराब न
होता र्
े डो-हजारो मैर् दरू नेता येऊ र्ागर्िं,
तसिंच ववर्ताही येऊ र्ागर्िं.
मीठाच्या या महत्त्वामुळे, ज्या र्ोर्ािंर्डे
मीठाचा भरपरू साठा असे, त्या र्ोर्ािंचा
आिंतरराष्ट्रीय व्यापारात उत्तम जम बसत असे.
यातून त्यािंना समाजातीर् सत्तास्थानिं प्राप्त होत
असत. प्रत्येर् खिंडात, प्रत्येर् तर्ात मीठाच्या
व्यापाराची सूत्रिं सत्तास्थानी असर्ेल्या र्ोर्ािंर्डेच
रादहर्ेर्ी आहे त. आज अमेररर्ा हाच जगात
सवाकर्धर् मीठ उत्पादन र्रणारा दे आहे .

मीठाची राजघराणी
प्राचीन चीनी र्ोर्ािंनी मीठाचिं पदहर्िंवदहर्िं
साम्राज्य ननमाकण र्ेर्िं. तेथीर् राज्यर्त्याांनी मीठाचिं
मूल्य ओळखर्िं. त्यामुळे फक्त सरर्ारर्ाच मीठाचिं
उत्पादन र्रायर्ा आणण ते ववर्ायर्ा परवानगी
होती. सरर्ारी नतजोरीत धन अपुरे पडे तेव्हा
सरर्ार मीठाची कर्िंमत वाढवत. टँ ग राजघराणिं
(618 ते 907) सत्तेवर असताना सरर्ारर्ा शमळणाऱ्या
उत्पन्नापैर्ी ननम्मिं उत्पन्न मीठापासून शमळत असे.

चीनची जगप्रशसद्ध शभिंत ननमाकण र्रण्यासाठी
खचक झार्ेर्िं धन मीठापासूनच आर्िं होतिं. ही शभिंत
तब्बर् 1500 मैर् र्ािंब असून आजही ददमाखात
उभी आहे . चीनी सैन्याचे वेतनही मीठापासूनच येत
असे. पण र्ोर्ािंना मीठासाठी एवढी जास्त कर्िंमत
दे णिं पसिंत नव्हतिं. चीनच्या इनतहासात, सरर्ारने
जेव्हाजेव्हा मीठाची कर्िंमत वाढवर्ी तेव्हातेव्हा ते
सरर्ार र्ोर्ािंच्या मनातन
ू उतरर्िं.

सोया-सॉस

चीनी र्ोर् अन्नावर
मीठाऐवजी सोया सॉस टार्त.
सोयाबीन वाफवून ते मोठ्या
ट्रे वर पसरवत. मग त्यात
यीस्ट घार्ून ट्रे अिंधाऱ्या
खोर्ीत ठे वत. सोयाबीनर्ा
बुर ी र्ागल्यावर ते त्यात
मीठ आणण पाणी शमसळत
आणण हे शमश्रण
आिंबवण्यासाठी मातीच्या
बरणीत भरून ठे वत.
वर्कभरानिंतर, हे शमश्रण गाळून
वाफेने ननजांतुर् र्रत. व
े टी
गडद खारट शसरप तयार होई.
त्यात चवीनुसार पाणी
शमसळर्िं र्ी झार्िं सोया सॉस
तयार!

प्राचीन इस्जस्श यन र्ोर् स्जविंत तसिंच मत
ृ र्ोर्ािंसाठी
खारवर्ेर्िं अन्न साठवून ठे वत असत. इस्जप्तमधल्या
स्मारर्ािंमर्धये, दटर्वर्ेल्या अन्नाचा साठा र्रून ठे वर्ेर्ी
भािंडी सापडर्ी आहे त. हे अन्न मत
ृ र्ोर्ािंना अिंनतम
प्रवासात खाता येईर्, अ ी तेथीर् र्ोर्ािंची श्रद्धा होती.
तेथीर् र्ोर् मत
ृ ािंची रीरिं दटर्वण्यासाठी ती स्वच्छ
र्रून त्यावर मीठाचा थर दे त असत. मीठाश वाय ममीिंचिं
अस्स्तत्वच दटर्ू र्र्िं नसतिं.

अन्न आणण ममी
सवाकत आधी इस्जस्श यन र्ोर्ािंनी मोठ्या प्रमाणावर
खारवर्ेर्िं अन्न बनवायर्ा सुरुवात र्ेर्ी. इस्जप्तमर्धये र्ाही
वेळा सक्
ु या दष्ु र्ाळामळ
ु े अन्न वपर्त नसे. तेव्हा ते र्ोर्
खारवर्ेर्िं मािंस आणण मासे खात. नाईर् नदीपासून दरू वर
असर्ेल्या आकफ्रर्ी वाळविंटातून ते मीठ आणत असत. नतथे
नद्यािंच्या सर्
ु र्ेल्या पात्रािंवर मीठाचा थर पसरर्ेर्ा असे.
त्यातून मीठ खरवडून र्ाढणिं सोपिं असे.

वाळविंटाच्या पशर्र्डे

मीठ वजनाने जड असल्यामळ
ु े
बिंदराजवळ कर्िं वा नदीजवळ बनवर्िं
जात असे. नतथून जहाजािंद्वारे त्याची
वाहतर्
ू र्रणिं सोपिं असे. पण सहारा
वाळविंटात मीठ वाहून न्यायर्ा
उिं टािंचा र्ाकफर्ा असे. हे उिं ट
मीठाच्या मोठमोठ्या र्ाद्या कर्िं वा
र्
िं ू च्या आर्ाराचे घन वाळविंटात
र्
े डो मैर् वाहून नेत असत.
दटिंबक्टूसारख्या हरात मीठ आणण
सोनिं यािंची दे वाणघेवाण होत असे.

डुर्राच्या मािंसाचिं सामथ्यक
तीन हजार वर्ाांपव
ू ी, मर्धय यरु ोपात सेल्ट नावाची आदीम जमात मीठाचिं खोदर्ाम
र्रत असे. युरोपच्या कर्नारी भागात मीठ आणण खारवर्ेर्िं अन्न ववर्ून त्यािंनी आपर्िं
बस्तान बसवर्िं होतिं. सेल्ट र्ोर्ािंना मीठाबद्दर् फार आत्मीयता होती. त्यािंनी अनेर्
दठर्ाणािंना मीठासिंबिंर्धत नाविं ददर्ी होती. एर्ा हरार्ा त्यािंनी हॅ शर्न (मीठाचिं र्ाम) हे
नाव ददर्िं. हे हर साल्झबगक (मीठाचिं हर) या हरानस्जर् आहे .
सेल्ट र्ोर्ािंचिं सवाकर्धर् प्रशसद्ध उत्पादन होतिं, हॅ म. डुर्राच्या मािंडीचा भाग खारवन
ू हॅ म
बनवर्िं जात असे. सेल्ट र्ोर्ािंतीर् सवाकत ूर योद्धर्धयासाठी सवोत्र्ृष्ट हॅ म राखन
ू ठे वर्ा
जात असे. जेव्हा दोन योद्धे हॅ मवर दावा सािंगत, तेव्हा त्या दोघािंना युद्ध र्राविं र्ागे.
र्ार्ािंतराने, सेल्ट र्ोर्ािंचिं मर्धय युरोपवरच ननयिंत्रण सुटर्िं. र्
े डो वर्क त्यािंच्या
खाणीिंर्डे दर्
क झार्िं. त्यािंची हरिं त्यािंच्या हॅमवरच्या प्रेमासाठी ओळखर्ी जाऊ र्ागर्ी.
ु क्ष

सेल्टचिं मत
ृ

रीर

1573 मर्धये, ऑस्स्ट्रयाच्या आल्शस
पवकतराजीिंमर्धये चमर्दार र्ार् र्ोर्रीचे
र्पडे घातर्ेल्या एर्ा माणसाचिं सिंपूणप
क णे
दटर्ून रादहर्ेर्िं मत
रीर सापडर्िं.
ृ
त्याच्या र्पड्यािंची चमर् पाहून र्ुणीही
चर्ीत झार्िं असतिं. र्ारण त्यार्ाळी
यरोपीय र्ोर् असे र्पडे घार्त नसत.
अखेरीस, वैज्ञाननर्ािंनी ननष्र्र्क र्ाढर्ा र्ी
तो सेल्ट जमातीतर्ा माणूस होता. दोन
हजार वर्ाांपूवी तो र्धीतरी खाणीत दरड
र्ोसळल्यामुळे अडर्र्ा होता.

रोमन सम्राटािंनी चीनी सम्राटािंसारखिं मीठावर
मार्र्ी हक्र् गाजवर्ा नाही. ते फक्त मीठाची कर्िंमत
ठरवत असत. र्ोर्ािंना खु ठे वण्यासाठी बऱ्याचदा ते
मीठाची कर्िंमत र्मी ठे वत असत. सैन्याचा खचक
भागवण्यासाठी र्ाहीवेळा ते मीठावर र्र र्ावत. पण
युद्धात र्ोर्ािंचा पादठिं बा शमळवण्यासाठी र्ाहीवेळा
सम्राट ऑगस्टस मीठ मोफत वाटत असे.

मीठा ी सिंबर्िं धत

मीठाचिं साम्राज्य
रोमन र्ोर्ािंनी र्
े डो वर्क पािात्य जगावर राज्य र्ेर्िं.
सरु
वातीपास
न
च,
मीठ
हे त्यािंच्या सत्तेच्या र्ेंद्रस्थानी राहीर्िं. रोमन
ु
ू
हरिं बहुतेर्दा मीठाच्या खाणीिंजवळ वसत असत. व्हाया सेर्ेररया
(मीठाचा रस्ता) नावाचा रोमन रस्ता सुरुवातीर्ा ऑस्टीया
हरातल्या मीठाच्या खाणीिंमधर्िं मीठ रोमर्ा आणण्यासाठी
बनवर्ा गेर्ा होता.
रोमन र्ोर्ािंना वाटे र्ी मीठावर प्रत्येर्ाचा हक्र् असायर्ा हवा.
नतथे धनसिंपन्न र्ोर्ािंघरच्या मेजवानीप्रसिंगी चािंदीच्या
सु ोभीत र्टोऱ्यात मीठ दे त असत तर इतर
िं ल्यात मीठ भरून दे त.
र्ोर्ािंच्या घरािंमर्धये सार्धया श प

ब्द

मीठासाठी असर्ेर्ा रोमन

ब्द

सार् यावरून सॉल्ट व्यनतररक्तही

अनेर् इिंग्रजी ब्द बनर्ेर्े आहे त.
रोमन सैननर्ािंना वेतन म्हणून मीठ
(सॉल्ट) ददर्े जात असे. त्यावरून,
सॅर्री (वेतन) आणण सोल्जर
(सैननर्) हे ब्द बनर्े. वथक हीज
सॉल्ट (सक्षम) आणण टू अनक हीज
सॉल्ट (र्ायर्) हे दोन वाक्प्रचारही
सॉल्ट ब्दापासन
ू च बनर्े. रोमन
र्ोर् भाज्यािंवर मीठाचिं पाणी
टार्त, त्यावरून सॅर्ॅड हा ब्द
बनर्ा.

रोमन साम्राज्यात मीठ हे र्ोर्ािंच्या दै निंददन जीवनाचा
अववभाज्य घटर् होतिं. सिंपूणक भूमर्धयसागरी प्रदे ात रोमन
र्ोर्ािंनी मीठाची तीन मौल्यवान उत्पादनिं बनवर्ी – माश्याचिं
सॉस, जािंभळा रिं ग आणण खारवर्ेर्े मासे. ववववध प्रर्ारचे मासे
मीठामर्धये दटर्वून ते पािात्य दे ािंमर्धये
त्यािंची ववक्ी र्रत.
सडर्ेर्िं सॉस

रोमन र्ोर् माश्यािंचे उरर्ेसरु र्े भाग–आतडी,
र्ल्र्े आणण ेपटी– मातीच्या भािंड्यात मीठामर्धये
साठवून ठे वत. हे भाग सडून तीव्र वास असणारा
द्रव बनत असे. यार्ा ते जीरम सॉस म्हणत.
चीनी र्ोर् खाद्यपदाथाकवर मीठाऐवजी सोया सॉस
टार्त, तसिंच रोमन र्ोर् जीरम सॉस टार्त.
पण सगळ्यािंनाच र्ाही जीरम सॉस पसिंत नव्हतिं.
ननसगकवादी शर्ीनोच्या मतानुसार जीरम सॉस
सडर्ेर्िं अन्न होतिं. तत्वज्ञ सेनेर्ाने जीरमर्ा
खराब माश्यापासून बनर्ेर्ा महागडा द्रव म्हटर्िं.

जािंभळा दग
ां
ु ध

एर्ा आख्यानयर्ेनस
ु ार, एर्दा
हक्यर्
कु स आपल्या र्ुत्र्यार्ा घेऊन
समद्र
ु कर्नारी गेर्ा. नतथे र्ुत्र्याने
एर् श पर्ा खाल्र्ा. यामळ
ु े
त्याच्या तोंडाचा रिं ग जािंभळा झार्ा.
या घटनेतन
ू च जािंभळ्या रिं गाचा
ोध र्ागर्ा, असिं म्हणतात.
पण हा जािंभळा रिं ग बनवायची
पद्धत खप
ू खर्चकर् होती. र्ेवळ
श्रीमिंत आणण राजघराण्यातीर् र्ोर्
यािंनाच ते परवडत असे. ज्युशर्यस
सीझरने घोर्ीत र्ेर्िं होतिं र्ी फक्त
तो आणण त्याचे र्ुटुिंत्रबयच जािंभळ्या
रिं गाचे र्पडे घार्ू र्त होते.
स्क्र्ओपात्राच्या जहाजाची श डिं
जािंभळ्या रिं गाची होती.
या जािंभळ्या रिं गाचा वास मात्र
खप
ू उग्र असे. त्यामळ
ु े च,
एर्ोणीसाव्या तर्ात जािंभळ्या
रिं गाचिं एर् मर्
ू द्रव्य ोधण्यात
आर्िं तेव्हा त्यार्ा दग
ां या अथाकचिं
ु ध
ब्रोमीन हे नाव दे ण्यात आर्िं.

नवा मागक
रोमन साम्राज्याचा र्य
झाल्यावर भूमर्धयसागर हा
युरोपीय र्ोर्ािंच्या मीठाच्या
व्यापाराचिं र्ेंद्र बनर्ा. व्हे ननस
आणण स्जनोआ ही दोन छोटी
हरिं भूमर्धयसागरी मीठावर ताबा
शमळवण्यासाठी र्
े डो वर्ां
आपसािंत र्ढत राहीर्ी. 1380
सार्ी व्हे ननसने स्जनोआवर मात र्ेर्ी आणण एर् तर्भर
त्यािंचा प्रभाव नतथे राहीर्ा. पण मग र्ाही अघटीत घडर्िं.
त्यावेळी, मार्ो पोर्ोसारखा व्हे नेश याचा व्यापारी जशमनीमागे
प्रदीघक प्रवास र्रून आश या खिंडातन
ू रे ीम आणण मसाल्याचे पदाथक
आणत असे. मागाकत तो मीठाने खारवर्ेर्िं अन्न खात असे. पण
1488 सार्ी बाथोर्ोम्यू डायस या पोतग
ुक ीज सागरी र्प्तानाने
आश यात जाण्याचा एर् सोपा आणण जर्द मागक ोधन
ू र्ाढर्ा. तो
पोतग
ुक ार्मधन
ू आकफ्रर्ेच्या दक्षक्षण टोर्ार्ा वळसा घार्ून दहिंदी
महासागरात पोहोचर्ा. यापासन
ू स्फूती शमळाल्यामळ
ु े अनेर् दे ािंनी
सागरी ोधमोदहमा सुरू र्ेल्या.
पोतग
ुक ार्, स्पेन, फ्रािंस, हॉर्िंड आणण इिंग्र्िंड या अटर्ािंदटर्
महासागराकर्नारी असर्ेल्या दे ािंना सत्तेचिं र्ेंद्र अचानर्
भूमर्धयसागरार्डून अटर्ािंदटर् कर्नाऱ्यावरच्या बिंदरािंर्डे हर्ल्याचिं
ददसू र्ागर्िं. त्यािंनी णिस्तोफर र्ोर्िंबस आणण जॉन र्ॅबटसारख्या
ोधप्रवा ािंना मोदहमािंवर पाठवर्िं. या मोदहमािंमुळे र्ॉड मासे आणण
फर यािंच्या व्यापारार्ा चार्ना शमळार्ी. या वस्तू जहाजाने पाठवताना
त्यािंना खारवाविं र्ागत असे.

न्यायासाठी जतन

मीठासाठी मैत्री

मत
रीरात मीठ भरून ते
ृ
दटर्वायची पद्धत फक्त इस्जप्तमर्धयेच
नव्हती. 1600 च्या र्ाळात फ्रेंच
तरु
ु िं गािंची स्स्थती वाईट होती. र्ोटाकत
उभिं र्रण्याआधीच बऱ्याच ा र्ैद्यािंचा
मत्ृ यू होऊ र्ागर्ा. त्यामळ
ु े खटल्याची
तारीख येईपयांत त्यािंचिं मत
रीर
ृ
मीठामर्धये दटर्वत असत. .
मॉरीस र्ेर्ोरची एर् प्रशसद्ध गोष्ट
आहे . त्याचा मत्ृ यू तरु
ु िं गात झार्ा होता.
त्याचिं मत
रीर मीठामर्धये दटर्वर्िं
ृ
होतिं. पण फ्रेंच न्यायव्यवस्था अनत य
धीम्या गतीने न्याय दे ण्यासाठी
र्ुप्रशसद्ध होती. सात वर्ाांनिंतरही
त्रबचाऱ्या मॉरीसच्या रीरार्ा
सन
े टी, हा
ु ावणीची तारीख शमळे ना. व
खटर्ा सोडून दे ण्यात आर्ा आणण
मॉरीसर्ा दफन र्ेर्िं गेर्.िं

सोळाव्या तर्ापयांत उत्तरे र्डीर् इिंग्र्िंड, हॉर्िंड तसेच स्र्ँडडनेस्व्हया
भागातीर् दे भर्
ु े ल्या यरु ोपीय बाजारपेठेर्ा परु वण्यासाठी अर्धर्ार्धर्
मासेमारी र्रत असत. खरिं तर, सोळाव्या ते अठराव्या तर्ादरम्यान
युरोपात खाल्ल्या जाणाऱ्या माश्यािंपैर्ी साठ टक्र्े र्ॉडफी मासे असत
तर उरर्ेल्या चाळीस टक्क्यािंपैर्ी बरे चसे हे रीिंग मासे असत.
मासेमारी र्ेल्यानिंतर हे मासे युरोपभर पाठवर्े जात. त्यामुळे त्यािंना
मीठामर्धये दटर्वाविं र्ागत असे. यात एर् समस्या होती: माश्यािंच्या
तुर्नेत मीठ शमळवणिं खूप अवघड होतिं.

फक्त दक्षक्षण यरु ोपातच मीठ बनवण्यार्ायर्
पुरेसिं ऊन आणण र्ोरडी हवा असे. त्यामुळे युरोपीय
दे ािंनी परस्परािंमर्धये मैत्रीचे र्रार र्ेर्े. मासेमारी
र्रणारे दे आणण मीठ उत्पादन र्रणारे दे
य़ािंनी परस्परािंमर्धये व्यापारी सिंबिंध प्रस्थावपत र्ेर्े.
इिंग्रजािंनी पोतग
ुक ीजािं ी र्रार र्ेर्ा आणण उत्तरे र्डीर्
अनेर् दे हॅ न्सेटीर् र्ीग या जमकन व्यापारी
सिंस्थेर्डून मीठ खरे दी र्रू र्ागर्े.

मीठाची तस्र्री

मीठाचा व्यापार आिंतरराष्ट्रीय झार्ा तरी राज्यर्ते ननधी उभारण्यासाठी
मीठाची कर्िंमत वाढवत. फ्रािंसमर्धये राजा र्ुई चौदावा याने मीठावरचा र्र
वाढवर्ा. हा र्र वाचवण्यासाठी र्ोर् अनर्धर्ृतररत्या मीठाचा व्यापार र्रू
र्ागर्े. र्ोर् रात्रीच्या वेळी नदीमागे मीठाची तस्र्री र्रत. ते माश्यािंच्या
साठ्यामर्धये मीठ र्पवून नेत. स्िया आपल्या अिंतवकिािंमर्धये मीठ र्पवून नेत.

मीठाची तस्र्री थािंबवण्यासाठी पोशर्सािंचिं एर् वव र्
े
पथर् स्थापन र्रण्यात आर्िं. अठराव्या तर्ाच्या
अखेरपयांत, दरवर्ी सम
ु ारे तीन हजार फ्रेंच परु
ु र्,
स्िया आणण मर्
ु ािंना मीठाची तस्र्री र्रण्याच्या
गन्
ु याखार्ी अटर् र्रण्यात आर्ी. त्यािंतल्या र्ाहीिंना
तर मत्ृ यद
ू िं ड दे ण्यात आर्ा.

राष्ट्राचिं
जहाज

फ्रािंसच्या ाही मेजािंवर मीठाने
भरर्ेर्ी भव्य अर्िंर्ृत भािंडी ठे वर्ेर्ी
असत. त्यािंना नेफ म्हणत. फ्रेंचमर्धये
नेफ म्हणजे जहाज. हे नेफ मौल्यवान
धातिंप
ु ासन
ू बनवत. ते नेहमी राजाच्या
मेजावर ठे वत र्ारण ते राष्ट्राच्या
जहाजाचिं प्रनतर् समजर्िं जाई. फ्रेंच
र्ोर्ािंसाठी नेफमधर्िं मीठ हे चािंगल्या
आरोग्याचिं प्रनतर् होतिं. श वाय ते
राष्ट्राच्या स्स्थरतेचिंही प्रनतर् होतिं.
नेफमर्धये एर् छोटासा र्शपा असे.
त्यात ववर्ावरचा उतारा ठे वत.
थोडक्यात, नेफ राजाचिं आरोग्य उत्तम
राखण्याची र्ाळजी घेत असे.

उत्तर अमेररर्ेतीर् मीठाच्या खाणी
यरु ोपीय वसाहतवादी येण्याअगोदर अमेररर्ासद्ध
ु ा इतर खिंडासारखाच होता. त्यार्ाळी
मेस्क्सर्ोत अॅझटे र्, मर्धय अमेररर्ेत मायन, पेरूमर्धये इन्र्ा आणण र्ोर्िंत्रबयात र्चब्चा
या जमाती राहात होत्या. मीठाचा सारा व्यापार या र्ोर्ािंच्या हाती होता. पण सत्ता
गमावल्यावर हा व्यापार त्यािंच्या ताब्यातून सुटर्ा.
त्रब्रटी उत्तर अमेररर्ेत पोहोचल्यावर त्यािंनी मीठाचा व्यापार स्वत:च्या ताब्यात
घेण्याचा प्रयत् र्ेर्ा. 1607 सार्ी र्प्तान जॉन स्स्मथने व्हस्जकननया येथे जेम्सटाऊन ही
वसाहत वसवर्ी आणण मीठाचिं खोदर्ाम सुरू र्ेर्िं. 1660 सार्ी डच र्ोर्ािंनी न्यू
अॅमस्टरडॅम येथीर् आपल्या वसाहतीसाठी एर्ा छोट्या ा बेटावर मीठाची खाण सरू
ु
र्ेर्ी. या बेटार्ा आज आपण र्ोनी बेट म्हणून ओळखतो.

न्यू इिंग्र्िंड या वसाहतीतर्े र्ोर् र्ॉड मासे आणण फर यािंचा व्यापार र्रून गब्बर
श्रीमिंत झार्े होते. या व्यापारामळ
ु े व्हस्जकननयातल्या हॅमर्ासद्ध
ु ा प्रशसद्धी शमळार्ी.
तरीही त्रब्रटी र्ोर् बरिं चसिं मीठ र्ॅरे त्रबयातल्या इतर वसाहतीिंमधन
ू कर्िंवा
शर्व्हरपूर्मधल्या इिंग्र्िंडच्या प्रमुख मीठ खाणीिंमधून खरे दी र्रत.
अमेररर्ा इिंग्र्िंडपासून स्वतिंत्र झाल्यावर त्यािंच्यातर्ा मीठाचा व्यापार अचानर्
थािंबर्ा. जॉजक वॉश ग्िं टनच्या सैन्यार्ा गनपावडर बनवण्यासाठी, दरू च्या प्रवासात
अन्न दटर्वण्यासाठी, घोड्यािंची दे खभार् र्रण्यासाठी, जखमा भरून र्ाढण्यासाठी
मीठाची गरज होती. मग र्ॉस्न्टनेन्टर् र्ाँग्रेस वसाहतवाद्यािंना मीठाच्या खाणी
खोदण्यासाठी पुरस्र्ार दे ऊ र्ागर्ी. र्वर्रच, अमेररर्ा स्वत:च मीठ उत्पादन र्रू
र्ागर्ी.

मीठ उत्पादर् अमेररर्ा
नागरी युद्धानिंतर अमेररर्ेचा आर्ार वाढर्ा. नव्या
राज्यािंना मीठाचा परु वठा र्रणिं, ही नवीन समस्या उद्भवर्ी.
त्यासाठी मग र्ार्व्यािंचिं जाळिं बािंधण्यात आर्िं. एरी सरोवर
आणण हडसन नदी यािंना एरी र्ार्व्याने जोडण्यात आर्िं.
त्यामळ
ु े हडसन नदीतन
ू अटर्ािंदटर् समद्र
ु कर्िंवा ग्रेट र्ेर्
तसिंच मर्धयपस्िमेतीर् राज्यािंना मीठ वाहून नेणिं क्य झार्िं.
मर्धयपस्िमेचा प्रदे मािंसाचिं पॅ कर्िंग र्रणारी प्रमख
ु
उद्योगनगरी बनर्ी. पूवक कर्नाऱ्यावरच्या मासेमारी
उद्योगासारखिं त्या भागार्ाही मोठ्या प्रमाणात मीठाची गरज
भासू र्ागर्ी.

अमेररर्ेचे रस्ते
तुम्ही उत्तर अमेररर्ेतल्या रस्त्यािंचे नर्ा े पादहर्ेत
र्ा? असिं वाटतिं र्ी नतथे छोटी हरिं आणण रस्ते
बनवण्याचिं र्ाही ननयोजनच नव्हतिं. र्ारण बहुतेर्
रस्ते हे र्ेवळ रुिं द पायवाटा वाटतात. मीठाच्या
ोधात जनावरािंचिं येणिंजाणिं झाल्यामुळे या वाटा
तयार झाल्या होत्या. र्ोर् या पायवाटािंचा मागोवा
घेत मीठाच्या साठ्यापयांत पोहोचत. नविं गाव
वसवायर्ा ती जागा सुयोग्य असे. एरी सरोवरानस्जर्
म्ह ीिंनी बनवर्ेर्ी एर् रुिं द पायवाट होती. नतच्या
टोर्ार्ाही मीठाचा साठा होता. नतथे न्यूयॉर्कमधर्िं
बफेर्ो नावाचिं उपनगर वसर्िं.

मीठ आणण ववज्ञान

याच र्ाळात, मीठातर्ी सोडडयम आणण क्र्ोरीन ही
मूर्द्रव्यिं वेगवेगळी र्रायची पद्धत सिं ोधर्ािंनी ोधन
ू
र्ाढर्ी. या दोन्ही मर्
द्रव्यािं
च
े
अने
र्
औद्योर्गर्
उपयोग
ू
होते. त्यामुळे मीठा ी सिंबिंर्धत ब्र्ीच, और्धिं, नवी
स्फोटर्िं, ीतपेयािंमधर्ा सोडा वगैरे उद्योग सुरू झार्े.

आधनु नर् ववज्ञानाने जसजसिं
र्ोर्ािंच्या जीवन ैर्ीत बदर्
घडवन
ू आणर्ा तसतसिं मीठाची
भूशमर्ाही बदर्त गेर्ी.
एर्ोणीसाव्या तर्ाच्या
सरु
ु वातीर्ा, ननर्ोर्स अॅपटक या
फ्रेंच माणसाने गरम र्ेर्ेल्या
हवाबिंद डब्यात अन्न दटर्वायची
पद्धत ोधन
ू र्ाढर्ी. यामुळे
खारवर्ेर्े मासे आणण भाज्या
यािंची मागणी घटर्ी.

िं र वर्ाांनिंतर क्र्ेरेन्स बडकसेने अन्न
भ
जर्द गोठवून दटर्वायची पद्धत ोधर्ी.
त्याने गोठवर्ेर्िं अन्न परु वायचा उद्योग
सुरू र्ेर्ा.

र्ेचप (चटणी)
सतराव्या आणण अठराव्या तर्ात
खारवर्ेल्या छोट्या माश्यािंपासन
ू बनर्ेर्े
सॉस अनत य र्ोर्वप्रय झार्िं. या सॉसर्ा
इिंग्र्िंडमर्धये र्ॅट्सअप कर्िं वा र्ेचप
म्हणत. एर्ा इिंडोनेश यन माश्याच्या
र्ेर्प इर्ान नावाच्या सॉसवरून हे नाव
रूढ झार्िं. एर्ोणीसाव्या तर्ापयांत
वेगवेगळ्या प्रर्ारचे र्ेचप बनू र्ागर्े.
र्ाही सॉसमर्धये मासे कर्िं वा अळिं बी कर्िं वा
इतर अन्नपदाथक असत. पण प्रत्येर्
सॉसमर्धये मीठ हमखास असे.
टोमॅटो र्ेचपची र्ल्पना अमेररर्ेत
जन्मर्ी. ते बनवायची पद्धत 1812 सार्ी
कफर्ाडेस्ल्फयाचे एर् प्रशसद्ध डॉक्टर जेम्स
मीस यािंनी शर्हीर्ी. त्यात त्यािंनी
टोमॅटोचा उल्र्ेख त्याच्या जुन्या नावाने
र्व्ह अॅपर् असा र्ेर्ा:
“टोमॅटोचे पातळ र्ाप घ्या. त्यािंच्यावर
थोडिंसिं मीठ टार्ून 24 तास झार्ून ठे वा.
मग त्यािंना घोळवा आणण र्ािंस्य धातच्
ु या
कर्टर्ीत मसार्े टार्ून ते अधाक तास
उर्ळवा. थिंड झाल्यावर त्यात दोन र्विंग
आणण र्ािंद्याचे पात बारीर् र्ापन
ू टार्ा.
दोन बरण्यािंमर्धये थोडी ी ब्रँडी टार्ून हे
शमश्रण त्यात हवाबिंद
र्रा आणण बरण्या
थिंड जागी
ठे वा.”

मीठाचा सत्याग्रह
र्ाळानस
ु ार मीठाचा आर्थकर् उपयोग बदर्त
गेर्ा तरी त्याचिं प्रनतर्ात्मर् सामथ्यक बळर्ट
होत गेर्िं. महात्मा गािंधीिंचा मीठाचा सत्याग्रह हा
या सामथ्याकचिं एर् स क्त उदाहरण आहे .
इिंग्रजािंनी भारतावर दीड े वर्क राज्य र्ेर्िं.
1930 सार्ी भारतीय राष्ट्रीय र्ाँग्रेसच्या
अर्धवे नात स्वातिंत्र्य शमळवण्याच्या ववववध
मागाांवर चचाक झार्ी. महात्मा म्हणन
ू
ओळखल्या जाणाऱ्या मोहनदास र्रमचिंद गािंधी
या र्हान चणीच्या माणसाने र्ोर्ािंच्या दै निंददन
आयष्ु याचा भाग असर्ेल्या मीठाचा सत्याग्रह
र्रण्याची र्ल्पना मािंडर्ी.
सरु
ु वातीर्ा त्यािंची र्ल्पना सवाांना चमत्र्ारीर्च वाटर्ी. पण इिंग्रजािंनी र्ोर्ािंना मीठ
उत्पादन र्रायर्ा बिंदी घातर्ी याचा मोठा रोर् र्ोर्ािंच्या मनात होता, हे गािंधीिंनी सवाांना
समजावन
ू ददर्िं. इिंग्रज भारतीयािंना शर्व्हरपर्
ू येथे बनर्ेर्िं महागडिं मीठ खरे दी र्रण्यास
भाग पाडत होते. यामुळे भारतातल्या स्थाननर् मीठ उत्पादर्ािंचा रोजगार बुडार्ा.
12 माचक 1930 रोजी गािंधी यािंनी भारतीय, अमेररर्ी आणण त्रब्रटी वत्त
ू जाहीर
ृ पत्रािंमधन
र्ेर्िं र्ी ते 240 मैर् पायी चार्त अरबी समद्र
कर्नाऱ्यावरच्या
दािं
ड
ी
ये
थ
े
जातीर्
आणण नतथे
ु
मीठ बनवून त्रब्रदट ािंनी र्ेर्ेर्ा जुर्ुमी र्ायदा मोडतीर्. 78 अनुयायािंसोबत सुरू र्ेर्ेल्या या
यात्रेत पुढे त्यािंना हजारो र्ोर् येऊन शमळार्े. त्यािंत ववववध दे ािंचे पत्रर्ारही होते.
कर्डकर्डीत अनवाणी पावर्ािंनी चार्त गािंधी दािंडीच्या कर्नाऱ्यावर पोहोचर्े . नतथे उन्हाने
खारिं पाणी वाफ बनून मीठाचे मोठे खडे बनर्े होते. गािंधीिंनी एर् खडा उचर्र्ा. र्ुणीतरी
ओरडर्िं, “ववजय असो!” गािंधीिंनी त्रब्रदट ािंच्या र्ायद्याची अवज्ञा र्ेल्यावर दे भरच्या र्ोर्ािंनी
जल्र्ोर् र्ेर्ा. र्ोर् नस्जर्च्या समुद्रकर्नारी जमून मीठ गोळा र्रू र्ागर्े, हरात
आिंदोर्न र्रू र्ागर्े. एर्ा चळवळीर्ा सुरूवात झार्ी. सतरा वर्ाकनिंतर स्वातिंत्र्य शमळण्यास
ही चळवळच र्ारणीभूत ठरर्ी.

मीठाने आपर्ी चमर् गमावर्ी
र्
े डो वर्क भूगभक ािज्ञािंना मीठाच्या घुमटर्ार स्तिंभािंचिं
आर्र्कण वाटे . त्यार्ाळी बरिं चसिं भशू मगत मीठ वव ार्, उथळ
खाणीिंमधन
ू शमळवर्िं जात असे. पण र्धीर्धी या मीठाचे
घुमटार्ार स्तिंभ बनत. हे स्तिंभ पथ्
ृ वीच्या पोटात कर्त्येर् मैर्
खोर्वर गेर्र्े असत. या स्तिंभािंचा वरचा भाग जशमनीच्या वर
असे. त्याचा आर्ार टे र्डीसारखा ददसत असे. हे घुमट पथ्
ृ वीच्या
आत कर्ती खोर्वर गेर्ेयत, हे ववसाव्या तर्ापयांत अज्ञात होतिं.
र्ारण त्यार्ाळी जशमनीर्ा भोर् पाडण्याची अवजारिं फार खोर्वर
जाऊ र्त नसत.
1859 सार्ी एडववन ड्रेर् यािंनी पेनशसल्व्हाननया राज्यातीर्
टे ट्सववर् हरात मीठाच्या घुमटार्गत 69.5 फूट खोर्वर
खोदर्ाम र्ेर्िं. भग
ू भक ािज्ञािंना हे र्ाम अ क्य वाटत होतिं. पण
ड्रेर्ने या घुमटामर्धये तेर्ाचा ोध र्ावर्ा.

1901 सार्ी पॅदटर्ो दहगीन्स आणण अँथनी ल्युर्ास
यािंनी भग
ू भक ािज्ञािंचे मत न जम
ु ानता टे क्सास
राज्यात मीठाच्या घुमटार्गत खोदर्ाम सुरू र्ेर्िं. हे
र्ाम र्रत असताना अचानर् तेर्ाची र्ाळी र्ारिं जी
जशमनीतून वर उडू र्ागर्ी.
यातून एर् र्ळर्िं र्ी मीठाच्या घुमटात मीठाचे
स्फटीर् एर्त्र येऊन र्ाचेसारखी अभेद्य शभिंत
बनवतात. र्ाबकनी पदाथक या शभिंतीर्गत अडर्तात
आणण हळूहळू र्ाखो वर्ाांत त्यािंचिं ववघटन होतिं.
त्यािंच्यापासूनच पुढे तेर् आणण वायू तयार होतो.

िं डताना आपण ववचार र्रत नाही.... ते सहज
म्हणूनच आज अन्नावर मीठ श प
शमळतिं म्हणन
,
स्वस्त
असतिं
म्हण
न
ू
ू , त्यासाठी सिंघर्क र्रावा र्ागत नाही म्हणन
ू !
पण पुढल्या वेळी जेव्हा तुम्ही मीठ हाती घ्यार् तेव्हा र्क्षात ठे वा र्ी या
दगडाने फक्त आपर्िं जगणिंच समद्ध
ृ नाही र्ेर्िं तर जगाच्या इनतहासार्ा आर्ारही
ददर्ा आहे .

तेर् सापडल्यानिंतर मीठाच्या घुमटार्डे बघण्याचा र्ोर्ािंचा दृवष्टर्ोन बदर्र्ा. आता
तेर् उद्योग जशमनीत खोदर्ाम र्रू र्ागर्े. नवीन तिंत्रज्ञानामळ
ु े पथ्
ृ वीच्या पोटात
खोर्वर र्ाय दडर्िंय, याचा पत्ता र्ागर्ा. र्धीर्ाळी मौल्यवान मानर्िं जाणारिं मीठ हे
वव ार् क्षेत्रामर्धये पसरर्ेर्िं आहे , असिं आढळर्िं.
र्धीर्ाळी ज्या भागािंना मीठाची क्षेत्रिं समजर्िं जाई, ते भाग मीठाच्या हजारो मैर्
पसरर्ेल्या एर्ा अनतवव ार् भागाचे भाग होते. अमेररर्ेत सिंपूणक ग्रेट र्ेर् भागात
मीठाचिं क्षेत्रिं पसरर्ेर्िं आहे . फ्रािंसमधर्ा मीठाच्या क्षेत्राचा एर् भाग जमकनी, ऑस्ट्रीया
आणण दक्षक्षण पोर्िंडपयांत पसरर्ेर्ा आहे .

अिंत

