
  



दृष्टीपल्याडच ंजग  क्षमा फडणीस 

2 

www.esahity.in 

दृष्टीपल्याडचं जग 

हे पसु्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.  

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल 

साांगा.  

असे न केल्यास यापुढे आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची, हिा प्रवतसाद.  

 

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  

प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत होते. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या 

प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.  
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

सादर करीि आिे 

 

 

दषृ्टीपल्याडचं जग 

 

 
 

लेखिका 

क्षमा फडणीस 
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दृष्टीपल्याडचं जग 

लेखखका: क्षमा फडणीस 

इमेल  -  kphadnis55@gmail.com 

मोबाईल  - ९०११०२२९६९ 

पत्ता  - ४०२, पािचती, गरुु हरगोविांदजी मागच, चकाला, अांधेरी (पू ), मुांबई, 

४०००५९ 

 

या पुहतिकेिील लेखनाचे सर्व िक्क लेखिकेकडे 

सुरहिि असून पुतिकाचे ककिं र्ा  त्यािील अिंशाचे 

पुनर्ुवद्रण र् नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर 

करण्यासाठी लेखिकेची लेखी परर्ानगी घणे े

आर्श्यक आि.े िसे न केल्यास कायदेशीर कारर्ाई 

(तुरंगवास व दडं) िोऊ शकि.े  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 
and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is available for 
any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The 
Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although 
an author’s copyright in a work is recognised even without registration. 
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, 
damages and accounts.  
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प्रकाशक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.in 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane.  

Whatsapp: 7710980841 

प्रकाशन : ८ ऑगस्ट २०२०  

©esahity Pratishthan® 2020  

• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.  

• िे ई पुतिक रे्बसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त 

कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई  -साहित्य प्रहिष्ठानची परर्ानगी घेणे  

आर्श्यक  आिे.  
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क्षमा फडणीस  

 

शिक्षण - B. Com., MBA. 

 

पशिल्यापासनूच मराठी साशित्याची आवड. िाळेमध्ये अकरावी 

बोडााच्या परीक्षेत आचाया अत्रे पारितोषिक शमळालं िोतं.  

त्यावेळी सवा लोकांना आवडणारे प ुल दिेपांडे, व प ुकाळे यांच्या 

साशित्याचं वाचन. नंतर इरावती कवे, दरु्ााबाई भार्वत, र्ौरी दिेपांडे, 

आिा बर्,े साशनया, शमशलंद बोकील यांचं साशित्य जास्त आवडू 

लार्लं, स्वतःच्या जवळचं वाटायला लार्लं. 

आत्तापयंत अनेक माशसकांमध्ये छोटं-मोठं लेखन केलेलं आि.े 

त्यातलेच बरेचसे लेख एकत्र करून ि ेपसु्तक बनवलं आि.े  

क्षमा फडणीस. 
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मनोगत  
 

कॉलेजमध्ये असताना प्रोफेसर राम पटवर्ान आम्िाला मराठी 

शिकवायचे. पशिली परीक्षा झाल्यानंतर सरांनी आम्िाला चार-पाच 

मैशत्रणींना बोलावनू सांशर्तलं की, ’पेपर चांर्ले शलिीलेयत. मराठी 

शलिीत रिा’. पण त्या वेळेला सर्ळ्या र्ोष्टी मनावरती न घेण्याच्या 

स्वभावामुळे आमच्यापैकी कोणीच कािी शलशिलं नािी आशण स्वतःच े

नकुसान करून घेतलं. सर आताआतापयंत िोते, पण ि ेपसु्तकाचं तेव्िा 

सचुलं नािी.  

ि ेशलखाण वेर्वेर्ळ्या वेळी केलेलं आि.े त्यामळेु त्यात तेव्िाच े

संदभा आिते.तसंच ते आर्ी कुठेकुठे छापनूिी आलेलं आिे.  

आयषु्यामध्ये वेर्वेर्ळे प्रसंर् येतात. ते िब्दबद्ध करून ठेवले तर 

कायमचे आठवणीत राितात. नंतर एकत्र वाचले की वाटतं आपण 

बऱ्यापैकी समदृ्ध आयषु्य जर्लो. वेर्वेर्ळ्या व्यक्तींचे, दिेांचे अनभुव 

घेतले. अंर् मुलांबरोबर बारा वर्ा काम करताना त्यांच्याकडे बघण्याची 

वेर्ळी दृष्टी शमळाली. आपल्याकडे असलेल्या साध्या साध्या र्ोष्टीच ं

मित्व कळलं. तसंच सम्पन्न दिेांमर्ली समदृ्धीिी अनुभवली.  

मराठी वाचनाची आवड अमेररकेतिी स्वस्थ बस ूदईेना. तेव्िा ई 

साशित्य वाचायची आवड लार्ली. वाचता वाचता िे लक्षात आलं, 

या अनेक नवोशदत लेखकांप्रमाणे आपणिी शलिू िकतो. त्या 
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कल्पनेतनूच ि े पसु्तक आकारास आले. आर्ीचे लेख एकत्र करणे, 

त्यावर थोडे संस्कार करणे, ई साशित्यिी वेळोवेळी संपका  ठेवणे, 

मखुपषृ्ठ ठरवणे यासारख्या र्ोष्टी करताना खपू आनंद शमळाला.  

ि े पसु्तक तयार करण्यामध्ये नवऱ्याने आशण उमाने खपू खपू 

उत्सािाने भार् घेतला, मनापासनू सवा प्रकारची मदत केली. त्यांचे 

आभार मानण्याचा औपचाररकपणा मला करताच येणार नािी. 

ई साशित्य ने अशतिय दखेणे पसु्तक काढले, त्याबद्दल त्यांच े

मनापासनू आभार. तसंच पसु्तक तयार िोईपयंतची सवा प्रकारची मदत 

त्वररत केली, ि े मी अशतिय आनंदाने सांर् ू इशच्छते. र्न्यवाद ई 

साशित्य! 

आता अपेक्षा अिी आि ेकी ि ेवाचनू आणखीन लोकांना स्फुती 

यावी. 'िी जर इतपत शलिू िकते, तर मी का नािी शलिू िकणार!' अिी 

प्रेरणा थोड्या लोकांना जरी शमळाली तरी मी या पसु्तकाचं ते यि 

मानीन. 

 

र्न्यवाद. 

क्षमा फडणीस 
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अपपणपषिका 

 

शप्रय आईस, 

 ि ेपसु्तक तझु्यासमोर शनघालं असतं, तर त ूशकती िरखनू रे्ली 

असतीस, पण तसं व्िायचं नव्ितं! 

 

क्षमा  
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अनकु्रमशणका 

 

१ दृष्टीपल्याडचे जर्  

२ एक शनसर्ासंपन्न बेट  

३ उमाची िाळा  

४ अवशचत शमळालेला आनंद  

५ वारी, एक आनंदयात्रा  

६ उमा आशण शतचा रोटरॅक्ट क्लब  

७ अमेररकेतला असािी एक अनभुव 

८ झाकली माणकं 

९ जीवन समार्ानी आशण िांत कस ेजर्ावे  

१० कोरोना लॉकडाउन 
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दृष्टीपल्याडचे जग 

 

2000 साली पुण्यात आल्यावि विपभिात घि मागी लागलं 

आषण स्वतःसाठी वेळ षमळायला लागला. अशातच एका नव्या 

मैषिणीनं षवचािलं, "तुला अंध मुलांची िायटि (लेखषनक) म्हणून 

यायला आवडेल का?" मी म्हटलं, "मी ह ेआधी कधी केलेलं नाहीय,े 

पण मला प्रयत्न किायला आवडेल." षतनं समजावून सांषगतलं, 

"आपण अंधांच्या डीएड च्या पिीक्षेचे पेपि षलहायला जायचं. हे पेपि 

अंध आषण डोळस दोन्ही मलुं देतात. पेपि साधा असतो, ब्रेलमध्ये 

नसतो. म्हणून आपण एका मुलाला/ मुलीला (पिीक्षार्थीला) प्रश्न 

वाचून दाखवायचे आषण तो सांगेल ती उत्तिं उत्तिपषिकेमध्ये 

षलहायची. पेपि षलषहण्यासाठी डोळस मुलांना तीन तास असतात 

आषण अंध मुलांना तीन तास वीस षमषनटे असतात. 

दसुर्या षदवशी आम्ही षतघी षमळून कोिेगाव पाकप च्या 

अंधशाळेमध्ये गेलो. तोपयंत अंधशाळा अशी कधी पाषहलीच 

नव्हती, त्यामुळे मनात वेगवेगळे षवचाि येत होते. पण साधािण सूि 

'अिेिे! षिचािे!' असाच होता. त्यामुळे अंधशाळेत पोचल्यावि 

आश्चयापचा (आषण आनंदाचा) धक्का िसला. शाळेची मधली सुट्टी 

झाली होती आषण मैदानात खूप मुलं, खूप दंगा कित होती. इति 

कुठल्याही शाळेप्रमाणे इर्थेही आिडाओिड, हसणं षखदळणं, मस्ती 
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चालू होती. एका िाकावि एक सात आठ विापचा मुलगा आपल्या 

आईििोिि िसून डिा खात होता. खाता खाता तो आईला कसलीतिी 

नक्कल करून दाखवत होता आषण त्याची आई मनापासून खळखळून 

हसत होती. हे पाहून सकाळपासून मनावि दाटलेलं मळभ दिू झालं.  

या शाळेवरून आम्ही मागच्या िाजूच्या डीएडच्या वगापकडे 

गेलो. इर्थे माि पूणप पिीक्षेचं वाताविण होतं. एकाच वगापत मध्यभागी 

डोळस मुलांच्या िाकांच्या तीन ओळी होत्या, ति अंध मलुांसाठी 

लहान लहान टेिलं (पिीक्षार्थी आषण लेखषनक दोघापुिती) षभंतीच्या 

कडेने लावून ठेवली होती. काही मुलं वगापत ति काही मैदानात 

कोंडाळं करुन िसली होती. डोळस मुलं मोठ्याने वाचून अभ्यास 

कित होती आषण अंध मुलं ते ऐकत होती. पाहून एकदम धक्का 

िसला. अिे, असा अभ्यास किायचा! फक्त ऐकून! आषण ते लक्षात 

कसं ठेवायचं? अंध मुलांच्या अडचणी समजून येण्यातलं हे पषहलं 

पाऊल होतं. 

मला ज्या मुलाचा पेपि षलहायचा होता, त्याचं नाव होतं कृष्णा. 

पूणप अंध! पण व्यवषस्र्थत िाहणी. कपडे टापटीप, केस व्यवषस्र्थत 

षवंचिलेले. मी त्याच्या टेिलाजवळ गेल्याििोिि हसून 'गुड मॉषनंग' 

म्हटलंन. प्रश्नपषिका षमळाल्यावि सुपिवायझि िाईनंी तो पणूप वगापला 

वाचून दाखवला. त्यावरून कृष्णाने मला सांषगतलं, "आपण षतसिा 

प्रश्न आधी षलहू." मुलगा खूप हुशाि होता. भिाभि वाक्यंच्या वाक्यं 
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सांगत होता. षलहून घेताना माझी तािांिळ उडत होती. कािण 

जवळपास पंचवीस /सव्वीस विांनी असा तीन तासांचा पेपि 

षलहायची वेळ आली होती. सुरुवातीला त्याचं सांगणं आषण माझं 

षलषहणं याचा मेळ जमायला जिा वेळ लागला. माझ्या असं लक्षात 

आलं की याला मध्येच र्थांिवून काय ते षवचािलं, ति याची षलंक 

तुटते. आषण त्याला ििंच मागेपासूनचं आठवून सांगावं लागतं. 

त्यामुळे शक्यतो त्याला मध्ये र्थांिवलं नाही. फक्त एक एक प्रश्न षलहून 

संपल्यावि, हात भरून आल्यामुळे जिा र्थांिायला सांगत होते. तो पण 

हसून "काही हिकत नाही आपण सावकाश षलहू", म्हणत होता. 

पेपि षलहीत गेल्यावि, अंध लोकांना, िोजच्या आयषु्यात 

येणार्या अडचणींची कल्पना येत गेली. जसं तो सांगायचा, "घिात 

लहान अंध मूल असेल, ति घिातलं अवजड सामान हलषवल्यास, 

त्याला आधी सांगावे. नाहीति अपघात होण्याची शक्यता असते. 

षकंवा - अंध व्यक्तीला पत्ता सांगताना, इर्थे शाळा लागते षकंवा 

कोपर्यावि वडापावची गाडी असते, असा सांगावा. म्हणजे शाळेच्या 

घंटेच्या आवाजाच्या षकंवा वडापावच्या वासाच्या आधािाने, तो 

ििोिि पत्ता शोध ूशकतो." कृष्णाची वाक्यही पल्लेदाि असायची. 

'अंधत्व आषण जोडीने एखाद ंअपंगत्व असणार्या व्यक्तीचे आयुष्य 

म्हणजे, षनिीड अिण्यात षहसं्र श्वापदांच्या मध्ये सापडलो असताना, 

आपला िस्ता शोधण्यासािखे आहे. एकदा म्हणाला, "संपला पेपि 

षलहून!" तेवढ्यात सुपिवायझिने शेवटची दोन षमषनटं िाषहल्याचं 
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सांषगतलं. मी कृष्णाला म्हटलं, "अजून दोन षमषनटे आहते, एखाद ं

काही षलहायचं असेल ति सांगा." त्याने चटकन वाक्य सांषगतलं, 

"अंध व्यक्तीच्या आयुष्याची इमाित त्याच्या कुटुंिाच्या आषण 

भोवतीच्या समाजाच्या सहकायापच्या पायावि उभी असते आषण हा 

पाया मजिूत असायला हवा." मुलगा खूप हुशाि होता. घिी शेती 

किणािे आईवडील डोळस होते, ति हे चाि भाऊ अंध! पण दोन मोठे 

भाऊ षशकून नोकिी कित होते, ति हे दोघे षशकत होते. D.Ed.ला 

त्याला 65 टक्के माकप  षमळाले आषण आता एका छोट्या गावात तो 

षशक्षक आहे. कृष्णामुळे, मला पांढर्या काठीचे महत्व, अंधांचे वेगळे 

मनगटी घड्याळ (या घड्याळाची काच वि उचलता येते आषण 

काट्यांवि िोट ठेवून अंध वेळ िघतात.), नोटा ओळखायचं मशीन, 

अंधांसाठीची गषणत पाटी, त्यांचा नकाशा (या नकाशावि देशाच्या 

/िाज्याच्या सीमा, नद्या वगैिे जाडसि पट्टीने / दोर्याने उठावदाि केलेले 

असतात) वगैिे गोष्टी समजल्या. 

नंतिची दोन विप साधना नावाच्या मुलीचे पेपि षलषहले. साधना 

हुशाि आषण षदसायला, वागायलाही गोड मुलगी होती. नवीन 

कानातले, गळ्यातले घालून आली की षवचािायची, "कसे षदसतात? 

कोणत्या िंगाचे आहेत?" पेपि षलषहताना मध्येच षतचं मन इकडे 

षतकडे जायचं. म्हणायची, "मी आपली सांगतेय, पवपत मोठे असतात. 

पण मोठे म्हणजे केवढे मोठे असतात हो? तुम्ही समुद्र पाषहला आहे 

का? खूप मोठा असतो का?" ऐकून उदास वाटायचं, की काय या 
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मुलीला उत्ति द्यायचं! साधना भेटल्यानंति मी जेव्हा पित एकदा 

मुंिईला गेले होते, तेव्हा नेहमीचा समुद्र वेगळ्या नजिेने पाषहला - की 

आपण नशीिवान, हे पाहू शकतोय समुद्र षकती मोठा आषण कसा 

षदसतो ते! पण साधना फाि स्वाषभमानी होती. एकदा पेपि षलषहताना 

वेळ संपत आली होती आषण आम्हाला पुिवणी हवी होती. मी षतला 

म्हटलं, "मी पटकन जाऊन आणू का?" ति लगेच म्हणाली, "मला 

येणािं काम तमु्ही का किायच?ं मी जाऊन आणते ना!" षतचं कॉलेज 

संपल्यावि एका विापने माझ्या मुलीची - उमाची - िािावीची पिीक्षा 

होती. ति साधनाचा गावाहून फोन आला उमाला best luck द्यायला! 

मी म्हटलं, "साधना, कसं काय एवढं लक्षात ठेवलं?" ति म्हणाली, 

"तुम्ही सवांनी आमच्यासाठी एवढा वेळ खचप करून आमचे पेपि 

षलषहलेत, ते आम्ही कधी षवसरू का! मला तुमची नेहमीच आठवण 

येते."  

खिोखिी या मुलांच्यात कृतज्ञता खूप अनुभवायला षमळाली. 

आपण एकदा हाक मािली की लगेच ओ म्हणणाि आषण समोि येऊन 

उभे िाहणाि. सिुवातीला कसंतिीच वाटायचं, कािण घिच्या 

मुलांकडून हे कधीच अनुभवलं नव्हतं. घिी म्हणजे समोिच्याच्या 

कानावि हाक पडायलाच षकमान ३ हाका लागतात! अर्थापत ह ेही 

आहेच की आवाज हे यांचे संवादाचे मुख्य माध्यम आहे. 
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एक सुषनता नावाची मुलगी होती. एका खेड्यात आई शेतमजूि 

होती. वडील वािले होते. ही पुण्याला होस्टेलमध्ये िाहून नादािीवि 

(फी माफ) षशकत होती. षतचा एक पेपि माझ्या भाचीने - षशल्पाने - 

षलषहला. पण दोघींच्या समजुतीत काहीतिी गडिड होऊन दहा 

माकापचा पेपि सोडवायचा िाषहला. पेपिनंति षशल्पाला षगल्टी वाटत 

होतं आषण सुनीता षतची समजूत काढत होती. त्यानंति र्थोड्याच 

षदवसात, त्यांच्या 'षनवांत अंध संस्र्थे'च्या गाणार्या मुलांच्या ग्रपुचा 

गाण्याचा कायपक्रम, एस एम जोशी हॉल मध्ये होता. हॉल पूणप भिलेला 

होता. सवप मुलांनी पेटी, ढोलक, तिला स्वतः वाजवून छान गाणी 

म्हटली. त्यात सुनीताने लता मंगेशकिांची गाणी खूप सुंदि म्हटली. 

(षतचा आवाजच खूप गोड आहे.) श्रोत्यांनी भिभरून दाद षदली. 

खणखणीत टाळ्यांचा गजि केला. कायपक्रम संपल्यावि सुषनताच्या 

िाजूला लोकांचा वेढा पडला होता. सवपजण येऊन येऊन सांगत होते 

'गाणी फािच छान म्हटलीस!' मी पण जाऊन षतच्याशी िोलायला 

लागले. माझा आवाज ऐकल्याििोिि सुषनता मला म्हणे, 

"षशल्पाताईला सांगा, मला त्या पेपिमध्ये चांगले माकप  षमळाले, मी 

पास झाले." ऐकून माझा गळा दाटून आला. ही एवढीशी पोिगी, 

खेड्यात वाढलेली, घिीदािी काही कौतुक वाट्याला आलं का 

माषहती नाही, की मुलगी आषण त्यातून अंध म्हणून उपेक्षाच झाली. 

आषण आता हा एवढा आनंदाचा व अषभमानाचा क्षण! हॉलभि 

लोकांसमोि आत्मषवश्वासाने एवढे छान गायली आषण आता 
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सगळीकडून कौतुकाचा विापव होतोय, आषण षहला माि माझा 

आवाज ऐकल्यावि षशल्पाची आठवण यावी! षशल्पाला वाईट वाटत 

होतं, म्हणून षतने लक्षात ठेवनू, षशल्पासाठी स्वतः पास झाल्याचा 

षनिोप द्यावा!  

मला भेटलेली ििीच मुलं मलुी पुण्याजवळच्या लहान-लहान 

गावांमधून आलेली होती. घिची परिषस्र्थती जेमतेमच! पुण्यात षमळेल 

त्या (कमीत कमी खचापत होणािे) हॉस्टेल वि िाहायचं, िसने प्रवास 

किायचा (यांना िस प्रवास मोफत असतो). एक मुलगी ति िाहायची 

कोर्थरूडला. षतर्थून िसेस िदलत वाषडया कॉलेजला षशकायला 

जायची. कॉलेज संपल्यावि दपुािी एफसी िोडवि एका कम््युटिच्या 

क्लासला जायची. नंति एक-दोन तास एखाद्या िागेत षकंवा देवळात 

वेळ काढून, संध्याकाळी साडेसात वाजता एफसी िोड जवळच्या एका 

हॉस्टेलमध्ये जेवायची. मग िस पकडून कोर्थरूडला पित जायची. 

सकाळी सहा वाजताची िस पकडून षनघायची ते पित जायला िािी 

साडे दहा अकिा वाजायचे. काही स्वतःच्या घिी िाहणार्या मुली घिी 

आईला मदत करून यायच्या. कुठे पाणी भि, भाजी षचरून द,े िाहेिची 

िँकेची वगैिे कामे कि! हे सवप कित कितच आपलं कॉलेज, अभ्यास 

सांभाळायचा! यापैकी एक मलुगा आषण एक मुलगी ति इतके हुशाि 

होते की अंध आषण डोळस मलुांमध्ये षमळून यांचा (वेगळ्या वेगळ्या 

वगापत) पषहला नंिि यायचा! 
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आषण शेवटी पोिं ती पोिंच! त्यांची एकमेकांची चेष्टा-मस्किी 

चालू असायची. आलेल्या िायटि िद्दल चचाप चालायची. नवीन 

आलेल्या िाईटिचा पेपि षलहून झाल्यावि डोळस मुलांना 

षवचािायची, 'िाईटिच ं अक्षि कसं आह?े' अक्षि वाईट ति िाईटि 

िदलून पाषहजे! त्यांना वाटायचं अक्षि वाईट असलं ति पिीक्षक पेपि 

नीट वाचणाि नाहीत. एक रिटायि झालेले गहृस्र्थ उत्साहाने यायच े

पेपि षलहायला! या मुलांशी एकदम दोस्ती किायच्या भािेत 

िोलायचे! पण ते कोणालाच नकोत, कािण? अक्षि खिाि!  

िाकी आम्ही िर्याचजणी गषृहणी होतो. प्रत्येक जण पषहल्यांदा 

जिा दिकतच यायची की जमेल की नाही काम! मग एकदा पेपि 

षलषहण्याची सवय झाली की सवपजणी आवजूपन यायच्या. आषण 

नेमक्या अशा वेळेस िर्याच जणींचे नविे आजािी पडायचे! (दीपक 

फडणीस पण आजािी पडले होते). मग षतची षिधा मनषस्र्थती 

व्हायची. एकीकडे संसािाची जिािदािी घ्यायची विापनुविांची 

अंगवळणी पडलेली सवय, ति दसुिीकडे ह ेअतीव समाधान देणािं 

काम! मग िहुतेकजणी नवर्यावि 'मनोवैज्ञाषनक दिाव' टाकून - की 

आता तुम्हाला जिा ििं वाटतंय, मी पटकन जाऊन येतेच, कित 

धावतपळत पेपि षलहायला यायच्या. कािण, िाकी कुठलंही काम 

किताना, षकतीही नाही म्हटलं तिी, आपल्या मनात कुठेतिी एक 

छोटासा अषभमान, अहकंाि षकंवा र्थोडीशी उपकािाची भावना षकंवा 

काही अपेक्षा, अगदी एक षकंवा दोन टक्के तिी असतेच! पण या 
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मुलांसमोि सगळा अषभमान, सगळा अहंकाि गळून पडतो. आपण 

यांच्या काही उपयोगी पडतो याचाच आनंद वाटत िाहतो. 

आषण हे काम अषतशय जरुिीचं आह ेििं! एखाद्याचा िाईटि 

आला नाही ति तो मुलगा / मुलगी काविीिाविी होतेच, पण इतिही 

अंध मुले आपल्या पेपिवि पणूप लक्ष देऊ शकत नाहीत. सािखे मधून 

मधून षवचाितात 'आले का त्या मुलाचे िाईटि?' एक मुलगा त्याच्या 

िाईटिला यायला उशीि झाला, ति blank व्हायचा. त्याची दहा-पंधिा 

षमषनटं वाया जायची. त्यामुळे जिािदािीपूवपक िाईटिचं काम 

केल्यावि मनाला जे समाधान षमळतं त्याची तुलना कशाशीच होऊ 

शकत नाही. त्यामुळे मी ति म्हणेन की प्रत्येकाने एकदा तिी ह ेकाम 

जरूि करून िघावं. आपल्या शाळा कॉलेजमध्ये षशकणार्या मुलांना 

अंध मुलांचे पेपि षलहायला प्रोत्साहन द्यावं. एसएससी, एचएससी 

िोडप, युषनव्हषसपटीचे षनयम असे आहेत की, िायटि हा पिीक्षार्थीपेक्षा 

कमी षशकलेला आषण दसुर्या क्षेिातला असला पाषहजे. िायटि 

षमळाला नाही ति या मुलांची पंचाईत होते. काही वेळा पिीक्षेचा 

अभ्यास तयाि असूनही ऐनवेळी िाईटि नसल्याने या मुलांना पिीक्षेला 

िसता आलं नाही, त्यांचं विप वाया गेलं, अशा केसेस झालेल्या 

आहेत. म्हणून आपल्या मुलांनी हे काम किणे गिजेचे आह.े  

आषण मी अनुभवाने सांगते की अशी मदत करून आपल्या 

मुलांना स्वतःला खूप काही षमळतं. या मुलांना येणार्या अडचणी, 
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त्यातून मागप काढत षजद्दीने त्यांचं अभ्यास किणे, स्वतःच्या पायावि 

उभे िाहण्यासाठी धडपडणे, ह ेसवप आपल्या मुलांना षवचािात पाडतं. 

आपण अनेक लेक्चसप देऊन न साधणािा परिणाम या एका अनुभवाने 

आपल्या मुलांना षमळतो. शेवटी 'षदव्याने षदवा लावावा' हे आपण 

स्वतःच्या मुलाच्या िाितीत नाही किायच ंति कोणाच्या! 

आमची मुलगी आषण षतचे षमि-मैषिणी स्वतःचा अभ्यास 

सांभाळून अंध षवद्यार्थयांचे पेपि षलहायला जात असत. त्यांच्यासाठी 

त्यांची पुस्तकं, नोट्स, ऑषडओ कॅसेट षकंवा मोिाईलवि िेकॉडप 

करून देत असत. त्यांच्या अभ्यासातल्या अडचणी सोडवत आषण 

त्यांचे जवळचे षमिही िनले. मला आठवत ंउमा जेव्हा पषहल्यांदा 

पेपि षलहायला चालली होती, तेव्हा षतला सोडायला मी एका 

कॉलेजमध्ये गेले होते. कॉलेजच्या दािातच त्या अंध मुलीला भेटलो. 

त्यानंति माि षतची पेपि षलहायची व्यवस्र्था असलेली खोली 

शोधायला आम्हाला फाि िास झाला. कॉलेजचे तीन षजने त्या अंध 

मुलीसह आम्हाला चढावे उतिावे लागले. शेवटी एकदाची ती खोली 

सापडली. हे सवप पाहून उमाला इतका िाग येत होता, की या 

कॉलेजवाल्यांना र्थोडीही जाणीव नाही की या मुलीला षकती िास 

होतोय! आता मला खािी आहे, उमा उद्या स्वतःची नोकिी / व्यवसाय 

किेल तेव्हा षतच्या या अंध अपंग षमि मैषिणीसाठी खास काम, 

वेगळी व्यवस्र्था आठवणीने किेल. 
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यांच्यासाठी किावं तेवढं काम कमीच आह.े मध्यंतिी 

कल्याणच्या डॉक्टि िाहुल दशेपांडे यांनी अंधांसाठी कषवता षलहून, 

इति कवीकडून षलहून घेऊन, गायक-संगीतकाि गोळा करून, एक 

सुिेख सीडी काढली आह.े या गाण्यांमध्ये डोळ्याखेिीज इति 

ज्ञानेंषद्रयांना समजणार्या जाषणवा/ षविय आहेत. यात षहिवेगाि मळे 

नाहीत, षनळेशाि आकाश नाही, पण भाताच्या शेताचा गंध आहे, 

रिमषझमणािा पाऊस आहे, दवेळाच्या षकणषकणत्या घंटा आहेत, ति 

कॉलेज कट््टयावि फुलणािी मैिी आहे. या कषवतांचं ब्रेलमध्ये 

पुस्तकही काढलं आहे. या पुस्तकाला ब्रेलमधलंच मुखपषृ्ट आहे. पण 

आपली अंध दोस्त मंडळी इतकी समजूतदाि आहेत, की डोळसांना 

सहज समजावं म्हणून एक षचिाचं साधं मुखपषृ्ठही या पसु्तकाला 

लावलं आहे. 

‘षनवांत’ संस्र्था नेहमीच वेगवेगळे साषहत्य ब्रेलमध्ये आणत 

असते. अशा पुस्तकाच्या प्रकाशनाला त्या-त्या लेखक-कवीला 

िोलून अंध मुलांना त्यांच्याशी िोलायची संधी देते. अशाच एका 

कायपक्रमात कवी कै. सुधीि मोघे यांना त्यांच्या कषवतांिद्दल या अंध 

मुलांनी इतके प्रश्न षवचािले, की मोघे भािावून गेले. ते म्हणाले 'मी 

इतक्या कॉलेजेसमधून गेलोय, इतक्या मुलांना भेटलोय, पण माझ्या 

कषवता इतक्या समिसून वाचणािी, त्यावि षवचाि किणािी मुलं मला 

आज भेटली' अशा कायपक्रमात नािायण सुव,े षवंदा किंदीकि यासािखे 

ज्येष्ठ या मुलांना भेटले. संतोि शेणाई यांच्या 'घटका पळे' या 
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काव्यसंग्रहातील काही कषवतांना मुलांनी स्वतः चाली लावून त्या 

त्यांच्यासमोि सादि केल्या. संस्र्थेतील काही मुलं कम््युटिवि काम 

किण्यात एकदम कुशल आहेत. काही जण सुंदि चॉकलेट्स िनवून, 

षगफ्ट म्हणून दणे्यासाठी ऑडपि घेतात. षवंदा यांच्यासमोि म्हणाले होते 

ते खिंच आहे 'जो आपली िदु्धी वापितो तो डोळे नसूनही अंध नाही 

पण ज्याला िुद्धी असूनही---' 

स्वतःचा वेळ सत्कािणी लावण्यासाठी सुरू केलेल्या या कामाने 

माझ्यासमोि एक वेगळेच षवश्व उलगडलं. स्वतःकडे नसलेल्या 

गोष्टींचा िाऊ न किता, असलेल्या गोष्टींसह आयषु्य कसं जगायचं 

याचा िोकडा अनुभव षमळाला. यांना मदत किण्याची नवी दृष्टी मला 

षमळाली. त्यामुळे अभ्यासासाठी आमच्या घिी येणार्या एका अंध 

मुलीला मी घिाकडे येण्याचा दसुिा, वेगळा िस्ता दाखवला. ती 

म्हणाली, "ििं झालं हा िस्ता दाखवलात. तुमच्या जुन्या िस्त्यावि खूप 

manholes आहेत, चालताना भीती वाटायची." 

म्हटलं" म्हणूनच!" 
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एक ननसगगसपंन्न बेट 

 

 

नवऱ्याला जेव्िा 'कुरासाव' नावाच्या बेटावरच्या ररफायनरीमध्ये 

नोकरी शमळाली, तेव्िा सवाप्रथम आम्िी मोठा ॲटलास काढून 

िोर्ायला लार्लो की िे बेट नक्की आिे कुठे ते! िे बाकीच्या 

कॅररशबयन आयलंडस् च्या दशक्षणेकडे, व्िेनेझुएला देिाच्या उत्तरेला 

समुद्रामध्ये सिासष्ट शकलोमीटरवर आिे. अच्छा, इथे जायचं, म्िणून 

मर् त्याचं नाविी आम्िी दोनदा-तीनदा म्िणून बशघतलं, कारण 

स्पेशलंर्वरून - Curacao - ते सिज म्िणता येत नव्ितं. इतक्या 

दरूवरच्या शठकाणी जावं की नािी, अिी मनाची शिर्ा मनशस्थती 

असताना, नवऱ्याचा एक शमत्र त्याला म्िणाला की 'अरे बिुत सुंदर 

जर्ि िै। तुम जरूर ये जॉब ले लो। You will enjoy the life 

there.’ नंतरच्या आमच्या सात वर्ांच्या शतथल्या वास्तव्यामध्ये 

नवऱ् याच्या शमत्राचे िे उद्गार आम्िाला पदोपदी पटत र्ेले. 

सुरुवातीला शतथे र्ेल्यावरती खूप एकटेपणा वाटायचा. वाटायचं, 

आपण आपली शजवाभावाची, रक्ताची माणसं सोडून कुठल्या कुठे 

येऊन पडलो! पण एके शदविी रात्री जेवल्यानंतर कॉम््लेक्समध्ये फेरी 

मारत असताना, अचानक समोर सप्तर्ी शदसले. स्वतःचं जवळचं 
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कोणी भेटावं, तसा आनंद झाला. वाटलं, िे तर तेच आिेत, आपण 

लिानपणी सांर्लीच्या अंर्णातून बघायचो! मर् असं काय आपण दरू 

आलो? तेव्िापासून मन या नवीन शठकाणी रमायला सुरुवात झाली. 

कुरासाव िे आकाराने मुंबई एवढेच आिे. मात्र लोकसंख्या फक्त 

दीड लाख! आम्िी र्ेलो त्या आर्ी २००शसंर्ी कुटंुबं शतथे आपली 

दकुानं थाटून उत्तम, भरभराटीचे व्यवसाय करत िोती. त्यानंतर आम्िी 

आशण आमच्या मार्ून आलेली अिी ४५ कुटंुबे ररफायनरी आशण 

इन्िुरन्स कंपन्यांमध्ये नोकऱ्या करणाऱ्या लोकांची! असे िजार बारािे 

भारतीय.  

 

िे एकच बेट िा एकच देि, एकच ििर आिे. या संपूणा बेटावरती 

फक्त एकच १४ मजली िॉटेलची शबशल्डंर् िोती, ऑशफसच्या 

कािी  तीन-चार मजली  शबशल्डंग्ज िोत्या. बाकी सर्ळी लिानमोठी 

बैठी घरं, टुमदार सुंदर बंर्ले. कुरासाव िी मूळची डच कॉलनी िोती, 
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नंतर डच लोकांनी लोकल कोरासोलेन्यो लोकांना स्वातंत्र्य शदलं आशण 

आता तो एक स्वतंत्र देि आिे. ि े व्यापार कें द्र असलेलं बेट िोतं 

त्यामुळे, इथली पाशपयामेंत ूनावाची लोकल भार्ा अनेक भार्ांमर्ले 

िब्द एकत्र करून बनलेली आिे. शतच्यावरती मुख्य छाप स्पॅशनि 

भारे्ची आिे, पण तेवढीच ती डच, इगं्रजी, पोतुार्ीज भारे्ला जवळची 

आिे. एवढेच काय, आपल्यासारखे बटाटा, अननस, कमीसा 

(कमीज) असे िब्द िी या भारे्मध्ये त्याच अथााने वापरले जातात. 

या बेटाचं मुख्य आकर्ाण म्िणजे स्वच्छ, शनळािार समुद्र! 

त्यामुळे अमेररकन, डच प्रवािांची इथे खूप वदाळ असे. प्रत्येक 

शठकाणी िा समुद्र वेर्ळा शदसायचा. बेटाच्या पशिम बाजचुा समुद्र 

अशतिय िांत, शतथे सुरेख पांढरीिुभ्र, मऊसूत वाळू, अिा प्रकारचा 

िोता. तर उत्तर बाजूच्या समुद्रामर्े अक्राळ शवक्राळ लाटा असायच्या. 
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त्या समुद्रामध्ये कोणी जाऊ िकत नव्ितं. शतथे प्रचंड मोठे मोठे खडक 

िोते.  

बेटाच्या पशिम टोकावरून पूवेकडे (६४ शक.मी.), र्ाडीतून 

जायला सार्ारण एक - सव्वा तास लार्ायचा. कारण, अशतिय उत्तम 

रस्ते आशण ट्राशफक नािी! एके शठकाणी तर रस्ता थोडा उंचीवरुन जात 

िोता आशण तो त्या बेटाचा दशक्षणोत्तर सर्ळ्यात शनमळुता भार् 

असल्यामुळे, आपल्याला डावीकडे आशण उजवीकडे दोन्िीकडे 

समुद्राचे शविंर्म दृश्य शदसायचं. समुद्राचं आशण आकािाचं अथांर् 

शनळेपण डोळ्यांना िांती द्यायचं. भारतातला समुद्र इतका स्वच्छ 

शनळ्या रंर्ाचा बशघतलेला नसल्याने िे दृश्य दरवेळी मनाला मोिून 

टाकायचं. 

इथे वर्ाातले अकरा मशिने सतत सोसाट्याचा वारा सुटलेला 

असायचा. इतकं की आपल्याला थोडं जरी चालत जायचं झालं तरी 

कपडे सावरत सावरत जायला लार्ायचं. त्या उलट ऑर्स्ट 

मशिन्यामध्ये वारा पूणा पडलेला! इतका शवरोर्ाभास िोता की ऑर्स्ट 

मशिन्यामध्ये अक्षरिः झाडाचं पानिी िलायचं नािी.  

इथे पावसाळा असा जरी ठराशवक मशिन्यांमध्ये असला तरी 

वर्ाभरात कर्ीिी पाऊस यायचा. बेट असल्यामुळे वादळी पाऊस खूप 

वेळा असायचा आशण पाऊस म्िणजे अक्षरिः मुसळर्ार! तसंच 

पाऊस बंद िोताना एकदम आपण िॉवर बंद करावा तसा एका क्षणी 
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पाऊस पूणा बंद व्िायचा. नािीतर आपल्यासारखा िळूिळू कमी झाला 

आिे, मर् र्ेलाय, वर्ैरे भानर्ड नािी. एकदम बंद! 

मात्र या बेटावर र्ोड्या पाण्याचा कािीिी स्त्रोत नािी. त्यामुळे इथे 

समुद्राच्या पाण्यापासून बाष्पीकरणाने (desalinationने) बनवलेलं 

पाणी आिे. म्िणून आपल्या सारखा एक्वार्ाडा, शबसलेरी वर्ैरे प्रकार 

नािी. सरळ नळाचं पाणी ्यायचं. त्यामुळे मात्र पाणी इथे मिार् िोतं. 

लोकल लोकं तर पाणी खूपच जपून वापरायचे. त्यामुळे घराच्या 

आजूबाजूला भरपूर जार्ा असली तरी बार्ा मात्र मयााशदतच िोत्या. 

कंपनीने आम्िाला १५ कुटंुशबयांना रािण्यासाठी एका सुंदर 

कॉम््लेक्समध्ये टुमदार बंर्ले शदले िोते. आमच्या घराच्या समोर 

थोडी ररकामी जमीन िोती, लार्ून एक रस्ता िोता की मर् वाळूच सुरु 

व्िायची. समुद्रात िोणाऱ्या सयूाास्ताचं अशतिय सुंदर, शविंर्म दृश्य, 

घराच्या बाल्कनीत बसून आम्िाला रोजच्या रोज बघायला शमळायचं. 

आम्िी सर्ळेजण मुंबई, मद्रास अिा मोठ्या ििरांमर्ून आलेले 

असल्यामुळे िी अिी मोकळी ढाकळी भली मोठी घरं, मार्े पुढे 

अंर्ण, बार्-बर्ीचा, या सर्ळ्याचं आम्िाला खूप अप्रूप वाटत िोतं.  

इथले बिुतांि लोक मूळचे आशिकेतले िोते. त्यामुळे लोकांची 

अंर्काठी उंच, शर््पाड! पण माणसं अशतिय िांत, सुस्वभावी, 

सज्जन आशण शिस्तशप्रय िोती. त्यांची जीवनिैली नीटनेटकी, उच्च 

अशभरुचीपूणा िोती. शतथल्या मध्यमवर्ीयाकडे सुरेख, प्रिस्त बंर्ला 
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असायचा, पोचामध्ये दोन तीन र्ाड्या उभ्या असायच्या. घराला सुरेख 

लेसचे झुळझुळीत पडदे असायचे. घरं छान सजावट केलेली 

असायची. बिुतेक सवा मशिलावर्ा नोकरी करणारा िोता. माणसं 

मुळात आनंदी िोती. मी, माझं कुटंुब आशण माझं आयुष्य यामध्ये ती 

र्का  असायची. आजूबाजूच्या लोकांच्या मध्ये ढवळाढवळ करणं, 

नाक खुपसणे िे प्रकार त्यांच्याकडे शदसले नािीत. सवासार्ारण 

जीवनिैली म्िणजे सोमवार ते िुक्रवार भरपूर काम करणे आशण 

िशनवार रशववार पाट्ाया करणे, मजा करणे. पण दसुऱ्यांना उपद्रव िोऊ 

न देता! इथल्या यूशनवशसाटीमध्ये ठराशवकच कोसेस िोते. त्यामुळे 

बरीचिी मुलं उच्च शिक्षणासाठी िॉलंडला शकंवा अमेररकेला वर्ैरे 

जायची.  

सुरुवातीला इथल्या कािी कािी र्ोष्टी आम्िाला खूप 

अचंब्याच्या वाटायच्या. इथलं मुख्य कामाचं शठकाण िोतं ते म्िणजे 

ररफायनरी! त्याच्यामुळे सकाळी र्ावातले सर्ळे रस्ते र्ाड्यांनी तुडंुब 

भरून ररफायनरीच्या शदिेने जायचे. अिा वेळी शतथल्या टॅ्रशफकच्या 

शनयमांप्रमाणे मेन रोडवरच्या माणसाला पढुे जाण्याचा पशिला 

अशर्कार िोता (right of way). पण आजूबाजूच्या लिान-लिान 

रस्त्यावरून येणाऱ्या लोकांना सोयीचं व्िावं, म्िणून मेन रोडवर तीन 

चार र्ाड्या नंतरचा एखादा माणूस थांबायचा आशण साईडिून येणाऱ्या 

तीन-चार र्ाड्यांना आपल्या पुढे जाऊ द्यायचा. तसंच दोन र्ाड्या 

समोरासमोर आल्यावर समोरच्या ड्रायव्िरने र्ाडीचे शदवे उघडझाप 
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केले, याचा अथा िोता 'त ूआर्ी जा'. आम्िी भारतीय लोक थांबून 

रािायचो, 'यांनी शदवे उघडझाप केले त्याचा अथा त्याला पशिल्यांदा 

जायचंय!' तो आम्िाला जायला सांर्तोय ते पचनी पडायला बराच 

वेळ जायला लार्ला. 

मी ज्या वेळेला शतथे ड्रायषव्हंग शिकायला लार्ले माझा 

शिकवणारािी लोकल र्िृस्थ, सव्वासिा फूट उंच िोता. तो पशिल्या 

शदविी र्ाडीचं ड्रायशव्िन्र् व्िील माझ्या िातात देऊन मला सारखं 

म्िणत िोता 'यु आर सो स्मॉल, यु आर सो स्मॉल'. िेवटी मी त्याला 

म्िटलं की “बाबा रे, या वयात माझी उंची वाढणं िक्य नािी. तेव्िा 

माझ्या उंचीलाच मला ड्रायशव्िंर् करायला शिकव.” पण नंतर माझा 

र्ाडीवरचा कंट्रोल आशण एकूणच ड्रायशव्िंर् बघून तो खुि व्िायचा. 

मला शवचारायचा, "तुला नक्की ड्रायशव्िंर् येत नव्ितं?" मी नािी 

म्िटल्यावरती र्ाडीमध्ये बाकीचे शिकणारे असत त्यांना तो सांर्ायचा, 

"िे बघा शिचे चार-पाचच लेसन्स झालेत, पण शिचा व्िीलवर चांर्ला 

कंट्रोल आिे." 

ररफायनरीने आम्िा मशिलांसाठी लोकल भार्ा ‘पाशपयामेंतू’ 

शिकण्यासाठी स्पेिल क्लासेस ठेवले िोते. पण आम्िी खपू जास्ती 

शिकलो नािी. याचं कारण म्िणजे सर्ळीकडे, दकुानांमध्ये, सुपर 

माकेटमध्ये, पोस्टामध्ये सर्ळीकडे लोकांना इशंग्लि यायचं. 
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ऑशफशियल लॅन्र्वेज डच िोती. बोलायच्या भार्ा या तीन चार िोत्या 

इशंग्लि, स्पॅशनि आशण लोकल भार्ा पाशपयामेंतू. 

िे बेट असल्यामुळे आशण आशण एकूणच लोकांचं जीवनमान 

चांर्लं असल्यामुळे इथे र्ुन्िरे्ारी अशतिय कमी िोती. अर्ून मर्ून 

भुरट्या चोऱ्या व्िायच्या, तेिी ड्रर् addicts कडून! बाकी इथे र्ुन्िेर्ारी 

अशजबात नव्िती. खूप सुरशक्षत देि िोता. आम्िी असेपयंतच्या सात 

वर्ांमध्ये शतथे फक्त एक खून झाला िोता. त्याच्यामुळे नंतर मशिना-

दीड मशिना पेपर मध्ये रोज त्या एका खुनाची बातमी येत असे. 

या सुरशक्षततेमुळे आशण पूणा ग्रुपमध्ये असल्यामुळे आम्िी खूप 

भटकायचो. शतथे पौशणामेला अशतिय सुंदर चांदणं असायचं. कारण 

पोल्युिन अशजबात नव्ितं. तर िुक्रवारी शकंवा िशनवारी पौशणामा 

आली की आम्िी दपुारी तीन वाजताच बरोबर भरपूर खायचं-्यायच ं
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सामान, कर्ीकर्ी बाबेक्यूची तयारी वर्ैरे सर्ळे घेऊन एखाद्या 

बीचवरती जायचो. शतथे सबंर् संध्याकाळभर बीचवर खेळून, कर्ी 

रात्री अंताक्षरी खेळत असू. कर्ी रात्री उशिरा समुद्रात पोिायचं! 

आकािात वरती पौशणामेचा पूणा चंद्र, त्याच्या शटपरू चांदण्यात 

चमचमणाऱ्या लाटा, चांदण्याने पांढरािुभ्र शदसणारा वाळूचा शकनारा 

आशण त्याच्यात आपण समुद्रामध्ये पोिोतोय! एक अभूतपूवा असा तो 

अनुभव असायचा. अवणानीय आनंद! िेवटी पिाटे दोन-तीन वाजता 

घरी परत येत असू. 

इथल्या लोकांच्या 

रक्तातच संर्ीत आशण 

नतृ्य आिे. दर वर्ी 

फेब्रुवारी मशिन्यामध्ये इथे 

काशनावल असतो. 

रशववारी शदवसभर, तर 

मंर्ळवारी रात्रीच्या उजेडामध्ये परत िी शमरवणूक काढली जाते. 

यावेळेला पूणा कुरासाव रस्त्यावरती असतं. मुलं, तरूण, वदृ्ध सर्ळे 

नाचत, र्ात असतात. वेर्ळाच जल्लोर् असतो. आम्िीपण 

मुलाबाळांसकट िा काशनावल बघायला जायचो. खूप र्दी असायची. 

पण कोणािी मशिलेला, चुकूनिी एखादा येऊ नये असा वाईट अनुभव 

आला नािी. 
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इथलं िवामान आपल्या मद्रासच्या िवामानासारखं िोतं. 

त्याच्यामुळे ओळखीची बरीच झाडं, जिी शचक्कू, आंबे, िेवर्ा, जाम 

वर्ैरे इथे शदसायचे. मात्र इथल्या आंब्याची जात कािी वेर्ळीच िोती. 

एकदा आम्िी असेच १० - १२ जणांचा ग्रुप संध्याकाळच्या वेळेला 

भटकून परत येत असताना, रस्त्यात कैऱ्यांनी लर्डलेले झाड शदसलं. 

मुलांनी र्ाडी थांबवायला लावली आशण थोड्या कैऱ्या तोडल्या. घरी 

आल्यावरती त्याचे तुकडे करून मीठ शतखट घालून आर्ी मुलांना 

खायला शदल्या. त्याबरोबर मुली ओरडायला लार्ल्या, "अरे, इसमे 

थोडा शनंब ू शनचोडो!" कैरी में शनंबू? म्िणून खाऊन बशघतलं तर 

खरोखरच त्या कैर्यांना कािीच आंबटपणा नव्िता. त्या उलट 

िेवग्याच्या िेंर्ा इतक्या लांब आशण जाड असायच्या, पण कोवळ्या 

आशण चवीला र्ोड! एकदा आमच्यातल्या कोणाकोणाला िेवर्ा 

तोडताना बशघतल्यावर लोकल लोकं शवचारायला लार्ले, " एवढ्या 

िेंर्ा तोडून तुम्िी काय करता?" त्यांना सांशर्तलं 'आम्िी त्याची भाजी 

करतो शकंवा सांबारात घालतो'. त्यावर ते खळखळून िसायला लार्ले 

म्िणे, 'या िेंर्ा आम्िी फक्त कुत्र्यांना फटके मारायला वापरतो.'  

आमच्या ग्रुपमर्ले बरेच जण िाकािारी िोते. िे िाकािारी 

प्रकरण इथल्या लोकांच्या पचनी पडायचं नािी. ते म्िणायचे, 

"वेजीटेररयन? पण तुम्िी तर चांर्ले र्डर्ाकट शदसता. फक्त झाडपाला 

खाऊन कसं काय एवढे िेल्दी रािता?" त्यांना समजावता समजावता 

एकेकाची पुरेवाट व्िायची. 
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सुपर माकेटमध्ये खरेदी करायची सवय आम्िाला पशिल्यांदा 

कुरासावला लार्ली. कारण आपल्याकडे तोपयंत अिा प्रकारची 

दकुानं आलेली नव्िती. शिवाय िे बेट असल्यामुळे इथे सवा देिातून 

आलेल्या र्ोष्टी शमळायच्या. मुख्यत्वे करून िॉलंड आशण बाकी 

युरोशपयन देि, दशक्षण अमेररका, उत्तर अमेररकेत मर्ून आम्िाला 

कोणत्यािी देिातली वस्त ूशतथे शमळायची. 

शिस्त, नीटनेटकेपणा शतकडच्या आयुष्याचा भार् िोता. एकदा 

मी आशण एका मैत्रीणीने पुढाकार घेऊन िोळीच्या कायाक्रमासाठी, 

वीस कुटंुबाना एके शठकाणी जार्ा भाड्याने घेऊन, कायाक्रम ठरवला. 

तीन चार तास खूप र्माल केली. रंर् खेळलो, जेवणं झाली आशण मर् 

परत जायची वेळ आली, तेव्िा एकदम लक्षात आलं की िी जार्ा 

आपल्याला पशिल्यासारखी स्वच्छ करून द्यायला िवी! मर् काय 

सर्ळ्या जणांची िोळीची निा, मजा खाडकन उतरली आशण जो तो 

िातात मॉप घेऊन, काउंटर आशण बाकी सर्ळी जार्ा साफ करायला 

मदत करायला लार्ला. आम्िाला त्या शदविी जवळ जवळ दीड दोन 

तास ती जार्ा स्वच्छ करायला लार्ले. त्यानंतर कानाला खडा की 

िोळी कर्ीिी साजरी करायची नािी, शनदान रंर् तरी अशजबात 

खेळायचे नािीत. 

शतथल्या लोकांची सबेस (शबयर) खूप आवडीची! िवा र्रम 

आिे ि ेत्याच्यामार्चं देण्याचं कारण असावं! पण इथे छोट्या छोट्या 
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शबअरच्या बाटल्या शमळायच्या. लोक िरीराने एवढे शविाल, की 

त्यांच्या िातात त्या खेळण्यासारख्या वाटायच्या. आमचा घरमालक 

मशिन्याच्या पशिल्या आठवड्यामध्ये, त्याच्या लंच टाईम मध्ये भाडं 

न्यायला यायचा. पशिल्यांदा आला तेव्िा जाताना नवऱ्याने त्याला 

शवचारलं 'बीयर घेणार का?' तो िो म्िणाला. त्याने एक बाटली र्ट र्ट 

शपऊन टाकली. मर् तो थांबला िोता. नवऱ्याला म्िणाला की 'मी 

आता लंर्डत लंर्डत जाणार!' तर मला कािी कळलं नािी, पण 

नवऱ्याने अंदाजाने त्याला शवचारलं 'आणखीन एक शबयर घेणार का?' 

खुि झाला! दसुरी बाटली िातात घेतली म्िणाला, "आता मी सरळ 

नीट चालत जाऊ िकतो" आशण ती बाटली िातात घेऊनच स्वतःच्या 

र्ाडी कडे वळला. 

शतथे आमची एक िेजारीण िोती. ती आपल्या मिेि योर्ींची 

शिष्या िोती. शतच्या अंर्णामध्ये एक आपल्या िापूस आंब्याचं 

भलंमोठं झाड िोतं. त्या झाडाची रं्मत अिी िोती की त्याच्या अध्याा 

बाजूला मोिोर येऊन आंबे शपकायला लार्ेपयंत, दसुऱ्या अध्याा 

बाजूला मोिोर, कैऱ्या लार्लेल्या असायच्या. असा शतच्या झाडाला 

वर्ाभर अशतिय चशवष्ट, रसरिीत िापूस आंबा असायचा. शतला 

त्याबद्दल शवचारलं तर ती म्िणायची, "मी मिेि योर्ींनी शिकवलेलं 

मेशडटेिन या झाडाखाली बसून करते त्याचा िा पररणाम आिे." 
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कुरासावबद्दल मनामध्ये नेिमी कृतज्ञता दाटून येते. या दिेाने 

आम्िाला संपन्न, िांत, आनंदी आयुष्य जर्ण्याची शिकवण शदली. 

कािी खूप जवळचे शमत्र मैशत्रणी शदले. व्िाट्सअप युशनव्िशसाटी च्या 

कृपेने, आजिी आम्िी रोजच्या रोज एकमेकांच्या संपकाात आिोत. 

कुरासाव म्िटलं की प्रत्येकाच्या मनात एक आनंदाचं कारंजं उसळतं 

आशण चेिऱ्यावर आपोआपच िसू फुटतं.  
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उमाची शाळा 

 

आम्िी कािी वर्ा कुरासाव नावाच्या एका Caribbean island 

वरती राित िोतो. शतथे आमची उमा एका अमेररकन इटंरनॅिनल 

स्कूलमध्ये तीन वर्ा शिकत िोती. ती िोती आपल्याकडचा ज्युशनअर 

शसशनयर केजी आशण पशिली मध्ये. 

िाळा एका शनवांत अिा भार्ात, मोठ्या जशमनीच्या 

तुकड्यावरती पसरलेली िोती. एक मजली इमारत. एकेक वर्ा म्िणजे 

एकेक प्रिस्त खोली. भरपूर मोठे वर्ा, भरपूर उजेड. चारी बाजूनी वर्ा. 

मध्ये खेळायचं भलं मोठं मैदान. शतथे सर्ळे बास्केटबॉल, व्िॉलीबॉल 

यासारखे खेळ खेळायची सोय. एक भलं प्रिस्त प्रचंड वाचनालय! 

पुस्तकांनी खचाखच भरलेलं िोतं. मुलं, पालक सवाजण कािीिी फी 
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न भरता पुस्तकं घरी नेऊ िकत. िाळेचे सार्ारणपणे दोन भार् िोते. 

प्रायमरी स्कूल आशण सेकंडरी या दोन्िीच्या मध्ये एक मोठी जेवायची 

जार्ा िोती. िाळेच्या मर्ल्या सुट्टीमध्ये सर्ळी मुलं शतथे त्या 

बाकांवरती बसून जेवायची. त्या वेळेला एक उत्सािी सर शतथे येऊन 

शर्टार वाजवत, र्ाणी म्िणत. मुलंिी जेवण सोडून त्यांच्याबरोबर 

र्ाणी र्ात बसायची आशण मर्ली सुट्टी अशतिय आनंदाने पार 

पडायची. 

 

ज्युशनयर स्कूलमध्ये उमाच्या जूशनयर केजीच्या वर्ाामध्ये 21 मुलं 

िोती. िाळेचं असं म्िणणं िोतं की एवढा मोठा 21 मुलांचा वर्ा एका 

टीचरला संभाळता येत नािी. म्िणून त्यांना एक अशसस्टंट टीचर िोती. 

अशसस्टंट टीचर Maggie नावाच्या वयस्कर, अशतिय र्ोड बाई 

िोत्या. त्या सर्ळ्या मुलांना इतक्या आवडायचा की त्या शजथे जातील 

शतथे सर्ळी मुलं त्यांच्याभोवती र्ोळा व्िायची, त्यांच्या अंर्ावर 

उड्या मारायची. यांचा जूशनयर केजीचा वर्ा म्िणजे एक भलीमोठी 

खोली. त्याच्यामध्ये एक 

भार् थोडासा बाजूला 

काढलेला. या मोठ्या 

वर्ाामध्ये 4 - 4 मुलं 

बसतील असं एक टेबल, 
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त्याच्याभोवती छोट्या-छोट्या खुच्याा. अिी चार-पाच टेबलं मुलांना 

िाळेच्या वेळात बसण्यासाठी, मध्ये मांडून ठेवलेली. शभंतीला लार्ून 

जवळजवळ अध्याा उंचीपयंत shelves िोते. त्याच्यामध्ये एक 

मुलांच्या बॅग्स ठेवायला असायचा. दसुरीकडे वेर्वेर्ळे बोडा र्ेम्स 

असायचे. शतसरीकडे पुस्तकं असायची. आशण एक भार् जो वेर्ळा 

काढलेला िोता, शतथे एक र्ादी टाकलेली िोती. की समजा एखाद्या 

मुलाला खूप झोप आली शकंवा त्याला बरं वाटत नसलं, तर त्यांनी 

शतथे जाऊन थोडावेळ आराम करायचा. पण एवढ्या वर्ांमध्ये 

कुठलंिी मूल जाऊन शतथे झोपलेलं नव्ितं. वर्ाामध्ये इतक्या इटंरेशस्टंर् 

ऍशक्टशव्िटीज चालत असताना कोण झोपण्यात वेळ वाया घालवेल! 

एका बाजूला खेळण्यांमध्ये एक ्लाशस्टकचं शकचन ठेवलेलं िोतं. 

त्याच्यामध्ये र्ॅसिेर्डी, नळ, शसंक, ओव्िन, सर्ळी भांडी सवा िोतं.  

 

या लिान वर्ांना खूप शिक्षण देणे, खूप शलिायला शिकवणे वर्ैरे असं  

नव्ितं, तर त्यांना मुख्यतः जास्तीत जास्त अनुभव द्यायचे असा 

शवचार िोता. H for 

horse शिकायला 

सुरुवात झाली, की 

त्यांना जवळच्या एका 

farm वर घोडे िोते, 

शतथे घेऊन जायचे. 
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वेर्ळ्या वेर्ळ्या जातींचे, रंर्ांचे घोडे दाखवून, त्यांची साफसफाई 

किी करतात, त्यांचं खाणं काय असतं, ि ेमुलांना समजावून सांर्ायचे. 

 

एखाद्या शदविी टीचर 

सांर्ायची की, 'उद्या येताना चांर्ले 

कपडे घालून येऊ नका आशण 

बदलायला कपडे घेऊन या. येताना 

एक छोटी बादली आशण स्पन्ज आणा.' मर् त्या शदविी ती टीचर 

आपली र्ाडी वर्ाासमोर लावायची आशण सर्ळ्या मुलांनी शमळून 

टीचरची र्ाडी र्ुवायची. त्या वेळेला टीचर बॉनेट उघडून इशंजनाचे 

सर्ळे भार् दाखवायची, कुठल्या भार्ाला काय म्िणतात, त्याचं 

सार्ारण काय काम असतं, िी माशिती मुलांना द्यायची. ि ेवर्ाामध्ये 

झाल्यावर घरी आल्यावर उमाने लर्ेच वशडलांना र्ाडीचं bonnet 

उघडायला लावलं, आतल्या पाट्ासची नावं सांशर्तली, वरती िेिी 

सांशर्तलं की आमच्या टीचरची र्ाडी याच्यापेक्षा जास्त चांर्ली 

आिे!  

िाळेमध्ये असे नवीन नवीन उपक्रम करायचे, मुलांना 

त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त सिभार्ी करून घ्यायचे. िाळेच्या 

वाचनालयात ज्या लायब्ररीयन िोत्या, त्यांना मुलांच्या शवकासामध्ये 

खूप मनापासून इटंरेस्ट िोता.  
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एकदा त्यांनी मुलांना सांशर्तलं की आपलं पुस्तक शलिा. त्यांना 

लार्तील तेवढे पेपर शदले. त्यांना सांशर्तलं की शचत्र काढायचं आशण 

खालती एक शकंवा दोन ओळी शलिायच्या. जसं की वशडलांचं शचत्र 

काढलं आशण खाली नुसतं 'शि इज माय डॅड, आय लव यू' अिा दोन 

ओळी. प्रत्येक मुलाचे असे ८ - १० कार्द र्ोळा करून ते बाइडं केले, 

त्याला सर्ळ्यांचे एकसारखं सुरेख कव्िर केलं. एके शदविी 

संध्याकाळी सर्ळ्या 

वर्ांच्या मुलांना 

आशण पालकांना 

िाळेत बोलावून 

पुस्तकांचं प्रकािन 

केलं.  

या लेखक(?) मुलांना लायब्ररीमध्ये मोठ्या टेबलवरती बसवलं 

िोतं. आम्िी पेरें ट्स प्रत्येकाकडे जात िोतो, शवचारत िोतो की 'तुमच े

पुस्तक कसलं आिे, काय काय आि ेत्याच्यामध्ये?' आमच्या िातात 

slips शदलेल्या िोत्या. त्याच्यावरती आम्िी त्यांचा ऑटोग्राफ घेत 

िोतो. या मुलांना लेखक म्िणजे काय, ऑटोग्राफ म्िणजे काय, त्याला 

काय मान असतो, ि े कािी माशिती नसताना ते इतके आनंदाने 

सर्ळ्यांना सह्या करून देत िोते! एक वेर्ळाच अशभमान सर्ळ्यांच्या 

चेिऱ्यावर शदसत िोता. असे उपक्रम मुलांचा आत्मशवश्वास 

वाढवायला खूप उपयोर्ी असायचे. 
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एका सुट्टीमध्ये मुलांना िोमवका  शदलं की 'पसु्तकं वाचायची'. 

िाळेची लायब्ररी उघडी रािणार िोती. शकती िवी तेवढी पुस्तकं 

वाचायची. िवी तेवढी पसु्तकं िाळेतून बदलून घेऊन जा. मुलांना 

एकेक फॉमा शदला िोता. त्यावर स्वतःचं नाव आशण वाचलेल्या 

पुस्तकांची नावं शलिायची. िाळा 

उघडल्यावरती सर्ळे फॉमास 

र्ोळा केले. ज्या मुलांनी पसु्तकं 

वाचलेली िोती त्यांची एक 

'बुकवमा सोसायटी' स्थापन केली. 

उमा त्यांच्यामर्ला यंरे्स्ट मेंबर 

िोती. शतच्या वर्ाातल्या बाकी 

कोणी पुस्तके वाचली नव्िती, शतन एकटीनेच वाचली िोती. नंतर मर् 

'बुकवमा सोसायटी'ची मीशटंर् ठेवली. मुलांनी त्याच्यामध्ये 'पुस्तक 

वाचन कसं चांर्लं' वर्ैरे चचाा केली. शमशटंर् मध्ये मुलांना खाऊ 

म्िणजे - शचखल म्िणून चॉकोलेट आशण त्यात वमा म्िणून एक लांब, 

बारीक, लाल कँडी शदली. याचा एकच दषु्पररणाम झाला म्िणजे 

उमाला चॉकलेट्ची नावड शनमााण झाली. शिक्षकांना स्वतःच्या 

मनाप्रमाणे शवचार करून, मुलांना जास्तीत जास्त चांर्लं काय देता 

येईल याची मोकळीक िोती, त्याचा मुलांना प्रचंड फायदा िोत िोता. 

पालक रोज मुलांना िाळेत सोडायला स्वतःच्या र्ाडीतून 

जायचे. त्यावेळेला मेनर्ेटच्या बािेर शप्रशन्सपॉल स्वतः शकंवा त्यांचे 
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यजमान उभे असायचे. त्यांच्या िातात कॉफीचा मर् असायचा. र्ाडीत 

मुलांनी पुढे बसायचं नािी, मार्च्या बाजूला बसायचं, म्िणून ते स्वतः 

र्ाडीचा दरवाजा उघडायचे. मुलांना उतरवून घेऊन र्ाडीचं दार बंद 

करायचे आशण रोजच्या रोज मुलाला कािीतरी छान म्िणायचे. "अरे 

वा! डे्रस शकती छान आिे! तुझी स्कूल बॅर् शकती मस्त आिे!" िे 

ऐकल्यावर िाळेमध्ये शिरताना त्या मुलाची पावलं इतकी आनंदी 

आशण उत्सािी पडायची! 

मुलं खरोखरीच िाळा बुडवायला नाखुि असायची. एकदा मला 

आठवतंय, मला घरी फोन आला की उमाच्या पोटात दखुतंय. मी 

िाळेतून शतला डॉक्टरकडे घेऊन चालले िोते. तर िाळेतून पाऊल 

बािेर पडलं की नािी पडलं ती मला म्िणे की 'आपण डॉक्टरकडे 

जाऊन और्र् घेऊ, मर् मला परत िाळेत सोडून द ेिां!' 

तसंच िाळा सटुल्यावरती परत या शप्रशन्सपॉल छोट्या र्ेटमध्ये 

उभ्या असायच्या. त्यांना जूशनयर स्कूल मर्ल्या प्रत्येक मुलाच्या 

प्रत्येक पालकाची र्ाडी माशिती असायची. ती र्ाडी शदसली की त्या 

माईकवरून त्या मुलाला बोलवायच्या आशण स्वतः त्या मुलाला 

र्ाडीपयंत सोडायच्या. इतकी काळजी घेणे, इतक्या आपुलकीने 

वार्वणं ह्याच्यामुळे¸ मुलांच्या मानशसकतेमध्ये खूप म्िणजे खूप फरक 

पडायचा.  
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पशिलीमध्ये उमा असताना त्यांच्या टीचरनी त्यांना असं िोमवका  

शदलं िोतं की 'पुस्तक घेऊन जायचं, िवं तेवढे शदवस ठेवायचं, 

वाचायचं. पुस्तक पूणा झालं की आपल्या िब्दामध्ये त्या पुस्तकात 

काय िोतं ते शलिायचं.' त्याच्यामध्ये grammatical mistakes 

चालतील, त्याच्यामध्ये िब्द कुठलेिी वापरले तरी चालेल. मुख्य 

व्यक्त व्िायचं आशण शवचार करायचा की काय समजले. त्याच्यामुळे 

उमाचं कॉशम्प्रिेन्िन जबरदस्त आिे. िाळेत एकदा आम्िी मैशत्रणीच्या 

मुलाच्या १२वीच्या सेंड ऑफ ला र्ेलो िोतो. कायाक्रमासाठी 

सर्ळेजण मोठ्या पटांर्णामध्ये बसले िोते. उमाची खुची अिा 

शठकाणी िोती, की त्या पटांर्णाच्या जशमनीवर ती सारखी िलत िोती 

आशण आजूबाजूच्या लोकांना त्रास िोत िोता. 

 मी मराठीत सांशर्तलं, " खुची िलवू नको, िांत बस." शतनं 

माझ्याकडे लक्ष शदलं नािी. उमाची टीचर आमच्या मार्ेच बसली 

िोती. शतने दोन तीनदा िा प्रकार पशिला आशण मार्ून उमाच्या 
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खांद्यावर थोपटून िळू आवाजात 'उमा नो' एवढंच म्िणाली. त्यानंतर 

कायाक्रम संपेपयंत उमा िांत बसली िोती. ि े पे्रमाने, पण 

अशर्कारवाणीने मुलांना समजावणं, शिकण्यासारखं िोतं. 

सेंड ऑफ चा कायाक्रम सुरू झाला. प्रथम शप्रशन्सपॉलचं भार्ण 

झालं. त्यांनी आपल्या भार्णामध्ये शभंतीवर चढणाऱ्या, खाली 

पडणाऱ्या आशण नेटाने परत वर चढून जाळं पूणा करणाऱ्या कोळ्याची 

र्ोष्ट सांशर्तली. मी मनात म्िटलं 'अरे, ि े तर आपण आपल्या 

अकरावीच्या सेंड ऑफ ला ऐकलेलंच आिे. म्िणजे या बाबतीत तरी, 

'East meets West' शदसतंय. त्यानंतर मुलांची भार्णं सुरू झाली. 

ऐकतो तर काय! 'र्ुरुजनांचे मार्ादिान, आई-वशडलांचे आिीवााद' 

वर्ैरे कािीच नािी. मुलं आपली वणान करतािेत, "आम्िी िाळेत 

अिी मजा केली, तसा दंर्ा केला, िी मॅच खेळलो" िे सवा! एका 

मुलीने तर आपल्या भार्णात वर्ाातल्या मुलांचे (एकूण संख्या 16 ते 

18) auditच केलं. 'You are good at studies, you are very 

funny' वर्ैरे.  

िोता िोता सवा मुलांनी भार्ण देण्यासाठी एकाच नावाचा र्जर 

केला. तो िोता त्यांच्या इशंग्लि टीचरचा! टीचर स्टेजवर चढायला 

लार्ले. पाितो तर तोिी एक पोरर्ेलासा तरुण! या बारावीच्या 

मुलांपेक्षा कािी वर्ांनी मोठा असेल. त्याने भार्णाला सुरुवात केली, 

"My dear friends, I am very happy for your 
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graduation....आशण बोलता बोलता त्याचा एकदम शसरीयस शर्अर 

पडला. तो म्िणाला, "तुम्िाला सर्ळे जण सांर्तील की मोठे व्िा, 

भरपूर मेिनत करा. माझंिी िेच झालं. युशनव्िशसाटीमर्नू बािेर 

पडल्यावर मी आनंदाने आईवशडलांना सांशर्तलं, की तुम्िी मला 

graduate केलं, आता मी माझ्या स्वतःच्या पायावर उभा रािीन. 

मनात फार मोठी स्व्न घेऊन मी माझ्या वशडलांचं वैभवी घर सोडून 

शनघालो. मी New York ला आलो आशण माझा struggle सुरू 

झाला. मला नोकरी शमळेना.माझं शिक्षण, माझी पात्रता, किाकिाचा 

उपयोर् िोईना! िेवटी जे शमळेल ते काम करायला सुरुवात केली. 

तरीिी New York च्या त्या कडाक्याच्या थंडीत रूम िीटर असणारी 

खोली परवडण्या एवढेिी पैसे शमळवू िकत नव्ितो. थंडीत काकडत, 

िात पाय पोटािी घेऊन, मी रात्र रात्र जार्त िोतो. स्वतःचे डोळे पुसत 

िोतो. काय उपयोर् माझ्या ह्या शडग्रयांचा! मनात मध्येमध्ये 

आत्मित्येचे शवचार यायचे. एके शदविी अचानकपणे मला माझ्या 

आवडीची िी नोकरी शमळाली आशण पािता पािता मर् मी settle 

झालो.मर् शवचार करायला लार्लो की 'आयुष्यात खूप कठीण काळ 

असू िकतो याची कल्पना मला कोणीच का बरं शदली नव्िती? माझे 

वडीलिी पंचेचाळीस वर्ाापूवी इटली सोडून अमेररकेमध्ये आले, तेव्िा 

त्यांना कमी त्रास झाला असेल का? मर् माझ्यािी ते कर्ीच का 

बोलले नािीत? मी नेिमी पाशिला तो त्यांचा भरभराटीला आलेला 

व्यवसाय आशण वैभवात लोळणारे आम्िी सवा त्यांचे कुटंुबीय! पण 
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यामार्ची त्यांची मेिनत? याची जाणीव मला कर्ीच नव्िती. तेव्िा 

लक्षात ठेवा, शकतीिी वाईट पररशस्थतीला तोंड द्यावे लार्ले, तरी 

स्वतःवर शवश्वास ठेवा. तुम्िाला ि ेकोणी मोठी माणसं सांर्णार नािीत. 

अर्दी जवळ पैसे नािीत, जेवणाखाण्याची भ्रांत आिे, अिी 

पररशस्थती सुद्धा येऊ िकते. पण शनराि िोऊ नका. कर्ीिी वाईट 

वाटायला लार्लं तर मला फोन करा. I will always be there for 

you." 

भार्ण संपलं. मुलांनी टाळ्यांचा कडकडाट सुरू केला. त्यांचा 

टीचर स्टेजवरून उतरून मुलांच्या रांरे्समोरून चालत आपल्या 

जार्ेकडे जात िोता. मुलं उभी रािून त्याला अशभवादन करत िोती. 

िाताने टाळ्या चालूच. तो बसण्यासाठी वाकला आशण न रािावून 

तसाच मुलांच्या शदिेने िात पसरून जाऊ लार्ला. मुलं र्ावत येऊन 

त्याला शबलर्त िोती, त्याच्या अंर्ावर उड्या मारत िोती, त्याला 

घेरून टाकत िोती. सवा प्रेक्षार्ार त्यांचा तो प्रेमादराचा सोिळा डोळे 

भरून पाित िोतं. 

'Western world', शजथे कुटंुब व्यवस्था र्ोक्यात आिे असं 

आपण नेिमी ऐकतो शतथे शदसलेलं र्ुरू-शिष्याचं िे अनोखं नातं 

माझ्या कायम लक्षात रािीलं. यासारख्या िाळा आशण शिक्षक जर्ात 

प्रत्येक मुलाला शमळोत.  
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  अवनचत नमळालेला आनंद 

 

आर्ी नोकरीमुळे शदवसभर र्ुंतून रािायची सवय िोती. नंतर 

नोकरी सोडली पण मुलर्ी लिान िोती. करत करत वेळ घरातच उत्तम 

जात िोता. मुलर्ी मोठी झाल्यावर शवचार केला, चला आपला 

आपल्याला आनंद शमळेल असं कािीतरी करू. 

आम्िी कािी वर्ा एका Curacao नावाच्या island वरती राित 

िोतो. शतथे 'इशंडयन ग्रोसरी स्टोअर' नव्ितं. एक सूरीनामी माणूस 

त्याच्या ऑशफसमध्ये मशिनाभरात एकदा भारतीय शकराणा, जसं की 

कणीक, डाळी, कडर्ान्य वर्ैरे, घेऊन यायचा. त्याचं सामान आलं 

की लर्ेच आम्िी सर्ळ्याजणी एकमेकींना फोन करून, "grocery 

आया ि,ै आटा आया िै" करत शकराणा आणायला पळायचो. आमची 

झुंबड शतथे र्ेल्यावरती सार्ारणपणे एका शदवसातच फार तर दसुऱ्या 

शदविी, त्याच्याकडचा सर्ळा इशंडयन शकराणा संपलेला असायचा! 

त्यामुळे शतथे असतानाच लोकल सुपर माकेट मध्ये शमळणारे 

पदाथा वापरून (म्िणजे सार्ारणपणे छोले, मूर्, चवळी िी कडर्ान्ये, 

शपटा ब्रेड िा जाड पराठ्यासारखा पदाथा, वेर्वेर्ळे अख्खे मसाले 

आशण फ्लॉवर, शसमला शमरची वर्ैरे ठरावीक भाज्या, शनरशनराळे 

सॉस), आपल्या भारतीय प्रकारचे काय चशवष्ट पदाथा बनवता येतील? 



दृष्टीपल्याडच ंजग  क्षमा फडणीस 

48 

www.esahity.in 

याच्यावरती मी खूप शवचार करायचे आशण नवीन-नवीन पदाथा त्या 

प्रमाणे बनवून बघायचे. 

त्यावरून भारतात परत आल्यावर माझ्या डोक्यात असा शवचार 

आला की, ‘आपली एवढी मुलं अमेररकेला शिकायला जातात. 

प्रत्येक जणच ििरात असतो असं नािी. कािी कािी शठकाणी तर फक्त 

'यूशनवशसाटी' एवढीच वस्ती असते. त्याच्यामुळे शतथे आपला शकराणा 

शमळणं खूप कठीण असतं. त्यांना लोकल सुपरमाकेट मर्ून 

शमळणाऱ्या वस्तूंवरच र्ुजराण करावी लार्ते. तेव्िा शवचार केला 

आपले िे नवनवीन िोर्ून काढलेले, पण करायला सोपे पदाथा, या 

मुलांना शिकवावे. िी सार्ारण पंर्रा वीस वर्ाापूवीची र्ोष्ट सांर्तेय, 

आता सवा बदललंय. र्ेल्या वर्ी क्लासला आलेल्या मुलांचं म्िणणं 

िोतं की 'अमेररकेत असलेल्या शसशनयर मुलांनी सांशर्तलंय की इथे 

सर्ळं शमळतं, पण अर्ाा तासात बनणारा स्वयपाक शिकून या.' म्िटलं 

ठीक आिे. त्यामुळे ते क्लास घड्याळाच्या ठोक्यावर चालले.  

या आर्ळ्यावेर्ळ्या कुशकंर् क्लासची पेपर मध्ये जाशिरात 

शदली. ज्या शदविी सकाळी पेपर मध्ये जाशिरात आली, त्याशदविी मी 

फोनकडे कान लावून बसले. नवरा ऑशफसला र्ेला िोता. त्यानी 

मध्येच एकदा दोनदा घरी फोन लावून बशघतला तर एंरे्ज्ड लार्ला. 

त्याच्यामुळे तो खुि झाला आशण संध्याकाळी घरी आल्यावरती 

म्िणाला, "काय भरपूर फोन आले ना?" "नािी, एकिी फोन आला 
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नािी. मला फोनवरती कािीच ररस्पॉन्स आला नािी." मी पडेल 

आवाजात! तेव्िा फक्त landline िोता, म्िणून मनातल्या मनात 

MTNL शझंदाबाद म्िटलं आशण र््प बसले. 

मर् ती जाशिरात इशंग्लि पेपर मध्ये परत शदली. त्याच्यानंतर सुमारे 

दिा पंर्रा शदवसांनी मला एका जमान मुलीचा फोन आला. ती म्िणे, 

"मला भारतीय पदाथा शिकायचेत आशण जमानीमर्ल्या कुठल्यािी 

माकेटमध्ये शमळत असतील अिा पदाथांपासून! मी इथून परत जाताना 

फक्त souvenir नेणार, शकराणा नािी!" म्िटले ठीक आि.े आम्िी 

वेळ ठरवली. ती क्लासला यायच्या आदल्या शदविी शतचा फोन 

आला, "माझी एक मैत्रीणिी आली तर चालेल का?" प्रत्यक्षात मात्र 

िी मुलर्ी, मैिीण आशण मैशत्रणीचा बॉयिें ड असं शतघेजण आले.  

मी ठरवलं िोतं की या लोकांना भारतीय पदाथा माशिती असतात 

म्िणजे छोले, राजमा, बटर शचकन यासारखे! तर आपण त्यांना 

आपल्या मराठी पदाथांची ओळख करून देऊ. म्िणनू त्यांना 

शिकवण्यासाठी शनवडलेल्या पदाथांमध्ये श्रीखंड, कोकणी पद्धतीचे 

शचकन, आपल्या पद्धतीची उकडलेल्या बटाट्याची भाजी, (कारण 

जमान लोकांना बटाटा फार आवडतो), बटाटेवडा असे पदाथा ठरवले 

िोते. त्याशदविी तीन ते चार तास क्लास झाला. 

 बनवलेल्या पदाथांचा त्यांनी एकत्र डायशनंर् टेबलवरती बसून 

आस्वाद घेतला. त्यांना सर्ळे पदाथा खूप आवडले. शतखट अर्दी 



दृष्टीपल्याडच ंजग  क्षमा फडणीस 

50 

www.esahity.in 

िात राखूनच घातलं िोतं त्याच्यामुळे त्यांना त्याच्यावरती आडवा िात 

मारता आला. फक्त तो मुलर्ा म्िणाला की 'मला शतखट चाललं 

असतं.' मी लर्ेच त्याच्यासाठी सोलापूरची िेंर्दाणा चटणी, घरी 

बनवलेली झणझणीत लसूण चटणी, शमरचीचं लोणचं असे ठेवणीतले 

पदाथा काढले.  

त्यांचं रास्त म्िणणं िोतं की आम्िी अनेक शठकाणी जेवलो पण 

आम्िाला या पद्धतीचे पदाथा शमळाले नािीत, असं का? मी मनातून 

खटू्ट झाले की खरं तर आपले मराठी पदाथा चवीला चांर्ले, 

तब्येतीसाठी उत्तम, असे असूनिी त्याचं जर्ात माकेशटंर् मात्र आपणच 

केलं नािी. अथाात पुणे शतथे काय उणे या उक्तीप्रमाणे, त्यांना उत्तम 

मराठी पदाथा शमळणाऱ्या िॉटेल्स ची यादी शदली. नंतर ते एक एक 

शठकाणी जाऊन यायचे आशण मला ररपोटा द्यायचे 'इथे िे आवडलं, िा 

नवीन पदाथा खाल्ला, िे शतखट िोतं' वर्ैरे वर्ैरे. 

पशिल्या क्लासमर्े असं ठरलं, की त्यांना जे पदाथा शिकायचेत 

त्याची ते मला यादी देतील आशण पुढच्या वेळी ते पदाथा शिकवायचे. 

माझ्या अपेक्षेप्रमाणे यादी ठराशवक पंजाबी पदाथांची िोती - छोले, 

बटर शचकन, पुलाव वर्ैरे वर्ैरे. दसुऱ्या क्लासमध्ये त्यांना ते पदाथा 

शिकवले. यावेळी ती शतघं जास्त मोकळी झाली िोती. स्वतःिून मला 

मदत करत िोती. मला म्िणाली की 'आम्िाला प्रॅशक्टकल पण करून 
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बघायचं आिे.' मर् कािी पदाथा नुसतं त्यांना सांर्त िोते आशण ते 

स्वतः त्याची कृती करत िोत.े 

मर् ते मला म्िणाले की आम्िाला रोटी शिकायची आिे. म्िटलं, 

ठीक आिे. म्िणून शतसऱ्या क्लासमध्ये पोळ्या, पराठे आशण एक दोन 

प्रकारच्या भाज्या असा बेत ठरवला िोता. िी मुलं इतकी उंच िोती 

की पदाथा करून दाखवत असताना माझ्या डोक्याच्या वरून कॅमेरा 

घेऊन ते रॅ्सवरच्या पदाथााचे फोटो काढायचे. त्यावेळेला मोबाईल 

नव्िते, त्यामुळे त्यांना शव्िशडओ काढता आले नािीत. 

 

 त्या शदविी मी त्यांना फुलका करायला शिकवत िोते. त्यांना 

दाखवलं की फुलका असा पोळपाटाला न शचकटता िलक्या िातांनी 

लाटायचा, मर् तो र्रम तव्यावरती िलका भाजून घ्यायचा आशण 
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असा र्ॅस वरती भाजायचा. रॅ्सच्या ज्योतीवरती फुलका ठेवल्यावरती 

तो टम्म फुलून आला. त्याबरोबर शतघेजण 'ओ माय र्ॉड' असं इतक्या 

जोरात ओरडले की मीच दचकले. शतघेिी जण इतके खूर् झाले, जसं 

की त्यांनी कािीतरी नवल बशघतलंय, अिाप्रकारे एकमेकांशी खूप 

आशण आनंदात बोलायला लार्ले. जमानमर्े असल्याने मला कािीच 

कळलं नािी, फक्त ते खूि झाले एवढं कळलं. मनात म्िटलं 'अरे देवा, 

मी र्ेली एवढी वर्ा रोज फुलके करते, पण याच फुलक्याच्या नशिबात 

िे असं ऍशप्रशसएिन शमळायचे भाग्य िोतं तर! बाकीचे शबचारे र्पचुप 

डब्यात जाऊन बसत राशिले.’ 

 थोडे फुलके करून दाखवले आशण मर् त्यांना म्िटलं, "तमु्िाला 

करून बघायचा आिे का?" त्याबरोबर या दोघी स्माटा मलुींनी त्या 

मुलाला पुढे केला आिे. िा करेल, तो घरी शपझ्झा करतो. तो मुलर्ा 

एकदम उंच, शर््पाड! त्याच्या त्या थोराड िातांमध्ये ते बारकुडं लाटणं 

खेळण्यासारखं शदसायला लार्लं. त्याने फुलका लाटायला घेतला. मी 

त्याला सारखं सांर्त िोत े की िलक्या िाताने लाट. पण तरीिी तो 

फुलका सारखा पोळपाटाला शचटकत िोता. िेवटी कसाबसा त्याने तो 

पूणा केला आशण र्ॅसवर भाजला. अथाातच तो फुलला नािी. पण 

त्यामुळे त्यांचा माझ्या कौिल्याप्रशत आदर खूपच वाढलेला शदसला. 

नवऱ् याने िे सवा पिावं असं वाटलं. पण काय उपयोर् म्िणा, शपकतं 

शतथे शवकत नािी. 
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नंतर वर केलेले 

पदाथा खातात असताना, 

डायशनंर् टेबलवर त्यांचं 

जमान भारे्मध्ये कािीतरी 

बोलणं चालू िोतं. मर् त्या 

मुलाने मला शवचारलं की 

'असं लाटणं कुठे शमळेल?' 

त्याशदविी नेमका सुट्टीचा शदवस िोता आशण िा मुलर्ा दसुरे शदविी 

परत जाणार िोता. तर मी त्याला म्िटलं की 'खरंतर जवळच एक दकुान 

आिे, पण आज ते उघडं असेल की नािी मला मािीत नािी. पण तु िे 

माझं लाटणं ने. वापरलेलं आिे, पण तसं नवीनच आि.े' यावर परत 

त्या शतघांचं खूप कािीतरी बोलणं झालं. मी त्यांना सांर्ायचा प्रयत्न 

करत िोते की िी कािी फार मिार् शकंवा कुठे न शमळणारी अिी वस्तू 

नािीय, तर त ूखरच घेऊन जा. दकुानात शमळालं तर दोन्िी ठेव. परत 

त्यांचं discussion! बऱ् याच भवशत न भवशत नंतर त्या मुलानी मला 

त्याच्या मनातला कळीचा प्रश्न शवचारला की 'जर तुझं ि ेलाटणं मी 

आत्ता नेलं, तर तू आजच्या पोळ्या किाने करिील?' मला मनापासून 

िसू आलं आशण त्याच्या काळजीचं कौतुकिी वाटलं! त्याला म्िटलं, 

"अरे, कािी िरकत नािी, आमच्याकडे लाटण्याशिवाय करायच्या 

भाकरी असतात, थाशलपीठं असतात. ते मी करीन आशण उद्या जाऊन 
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दसुऱं लाटणं शवकत घेईन. तेव्िा कुठे स्वारी ते लाटणं आनंदाने बरोबर 

घेऊन र्ेली.  

जाताना त्यांनी माझ्याकडून वेर्वेर्ळ्या मसाल्यांच्या नावांची 

यादी करून नेली. म्िण ेआम्िी िे बरोबर घेऊन जातो आशण वापरूपण. 

आता त्यांनी खरंच शकती सामान बरोबर नेलं आशण घरी र्ेल्यावर 

शकती काय काय बनवलं ते एक त्यांना आशण त्या देवालाच माशिती! 

पण िा माझा कुशकंर् क्लास आशण शिकायला येणारे परदेिी 

पािुणे िा सवा आमच्या ओळखीच्यांच्यात, िेजारीपाजारी एक 

कौतुकाचा शवर्य झाला. आमचे िेजारी तर र्मतीत शवचारायचे की 

'घरून चांर्ला सुरं्र् येतोय, आज परत क्लास आिे का?' मी त्यांना 

म्िंटलं, "डॉक्टर नािी िो, मी रोज घरच्यांसाठीसुद्धा स्वयंपाक करते!" 

त्यानंतर त्यातल्या एका मुलीचा मला परत फोन आला. मला 

म्िणाली, " मला यावेळेला कािी शिकायचं नािी आिे. पण 

माझ्याकडे जमानीिून माझ्या नवऱ्याचे मोठे बॉसलोक येणार आिेत. 

मला त्यांना असं घरर्ुती इशंडयन फूड शखलवायला आवडेल. तर 

तुझ्याकडे त्यांना घेऊन येऊ का? मला तुझं घर, तुझी क्रोकरी - 

कटलरी, घरातली स्वच्छता, तमुचं शतघांचं वार्णं आशण मुख्य म्िणजे 

पदाथांची चव आवडली, म्िणून शवचारते आिे. तू म्िणिील तसे 

दरडोई मी तुला पैसे देईन." मी शतला म्िटलं, " मी िे कर्ी केलं नािी, 

मला जरा शवचार करू द.े" जरी ती म्िणाली तिी सर्ळ्या र्ोष्टींची 
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अनुकूलता िोती, मला त्यांची आवड कळलेली असल्यामुळे त्यांच्या 

चवीचे पदाथा मी बनवू िकत िोते, तरीिी असं कोणाला पैसे घेऊन 

जेवायला बोलवणं मला पटलं नािी आशण मी शतला तसं सांशर्तलं. 

आता बघते तर िा एक अशतिय सवामान्य असा घरून करायचा 

व्यवसाय आिे. पण माझ्याकडे ती व्यावसाशयक दृष्टी नािी म्िणा शकंवा 

मनावर असलेले संस्कार की 'आपण अन्न शवकत नािी' ते आड आले 

म्िणून, पण मी शतच्या प्रस्तावाला नकार शदला. 

पण माझ्या 

कल्पनेच्या 

पलीकडचा आनंद 

या क्लासनी मला 

शदला एवढं मात्र 

खरं. 
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वारी एक आनंदयात्रा 

 

 पंढरपूरच्या वारीबद्दल आपल्या सवांच्याच मनात एक कुतूिल 

असतं. कोणीिी न बोलावता, त्या एका छोट्या सावळ्या मूतीसाठी, 

लाखो लोक घरदार सोडून ऊन पावसाची पवाा न करता, शदवसचे 

शदवस पंढरपूरापयंत चालत जातात, यामार्े कसली ओढ आिे? िे 

असे कृर् अंर्काठीचे, अर्दी वयोवदृ्धिी, असले कष्ट कसे आशण का 
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सिन करतात? िा प्रश्न आपल्याला नेिमीच पडतो. त्याचे उत्तर स्वतः 

वारीला र्ेल्यावरच समजते. 

 कािी वर्ांपूवी मी आशण एका मैशत्रणीने आळंदी - पुणे िा पशिला 

ट्पा वारी केली िोती. त्यावेळीच इतका आनंद आशण संतोर् शमळाला 

िोता, की परत एकदा जाऊ जाऊ ठरवत नंतर एका वर्ी सिा जणीनी 

पुणे-सासवड असा पुढचा ट्पा करायचा ठरवला. जायचं ठरवलं 

म्िटल्याबरोबर घरचे, बािेरचे (अनािूत सल्ले देणारे) सर्ळे म्िणायला 

लार्ले, "बघा, ३३ शकलोमीटर िा फार लांबचा पल्ला आिे. त्यात ९ 

शकलोमीटरचा घाट! तुम्िाला एवढं चालवणार आि ेका? दमलात तर 

मध्ये परतिी येता येणार नािी!" वर्ैरे वर्ैरे…फक्त माझा नवरा तेवढा 

म्िणाला, " कािी नािी, एकदा मनाने ठरवा आशण जा. आरामात 

सासवड र्ाठाल."  

सकाळी लवकरच शनघून चालायला लार्ू, म्िणजे र्दी कमी 

असेल आशण आपल्या र्तीने आपल्याला चालता येईल, असा शवचार 

करून सकाळी पावणे सिाला रेसकोसाजवळ पोिोचलो. आशण पाितो 

तर काय! रस्ता वारकऱ्यांनी दथुडी भरून वाित िोता. नजर पोचेपयंत 

सवादरू वारकरीच शदसत िोते. आम्िीिी त्यांच्यात शमसळून र्ेलो आशण 

देवाचं नाव घेऊन चालायला सुरुवात केली. 

सातिे आठिे वर्ांपूवी सुरू झालेली आळंदी - पंढरपूर वारी 

शतच्या ठरलेल्या पद्धतीमुळे आजिी तिीच चालू आिे. नंतर सतराव्या 
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ितकात देिूिून संत तुकारामांची पालखीिी सुरू झाली. लाखो लोकं 

याच्यामध्ये भार् घेत असताना सुद्धा दरवर्ी त्याच पद्धतीने वारी चाल ू

रािते. याचे मुख्य कारण त्यातली शिस्तबद्धता! इतकी वर्ं लोटली 

तरी वारीची ठरलेली रचना अजूनिी तिीच ठेवली जाते, पाळली 

जाते. यामुळे सर्ळ्याच लोकांना, त्यांच्या चालण्याला, एक प्रकारची 

शिस्त येते. 

पालखीचे पाच मुख्य भार् असतात नर्ारखाना, माऊली अश्व, 

मानाच्या शदंड्या, माऊली रथ आशण बाकीच्या शदंड्या. 

१. नर्ारखाना : म्िणजे भलामोठा नर्ारा एका उत्तम सजवलेल्या 

बैलर्ाडीमध्ये ठेवलेला असतो. नर्ारखाना माउलींच्या आर्मनाची 

वदी देत असतो.  

२. माऊलींचा अश्व : 

नर्ारखान्याच्या मार्े असतात 

माऊलींचा अश्व. दोन अशतिय 

उत्तम सजवलेले अश्व वारीमध्ये 

चालत असतात. त्यापैकी 

समोरच्या घोड्यावरती कोणीिी 

स्वार नसतो. कारण अिी श्रद्धा 

आिे की ज्ञानेश्वर माऊली स्वतः 

या घोड्यावरती बसून 
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पंढरपरूला चाललेली आिे. कौतुकाचा आशण आियााचा भार् असा 

की पुढे ज्या वेळेला चांदोबाचा शलंब, सदाशिवनर्र यासारख्या सिा 

शठकाणी ररंर्ण सोिळा िोतो, त्यावेळेला एवढे लाखो वारकरी 

आजूबाजूला र्ोल करून उभे असताना सुद्धा िा माऊलींचा अश्व, 

त्याच्यावरती कोणीिी बसला नसताना, अशतिय शिस्तबद्ध ररतीने, 

ठराशवक र्ोल रस्त्यावरून आशण अशतिय वेर्ामध्ये ररंर्ण पुरे करतो. 

त्यामुळे िा अश्व वारीमध्ये रस्त्यावरून जात असताना लोकं थांबून 

त्यालािी नमस्कार करतात, की त्याच्यावरती माऊली बसले आिेत 

या शवश्वासाने!  

3 मानाच्या शदंड्या : अश्वामार्े 27 मानाच्या शदंड्या असतात. या 

शदंड्यांचा क्रमिी ठरलेला असतो. आशण वारीची शिस्त इतकी असते 

की प्रत्येक शठकाणी माऊलींची शदंडी, माऊलींचा रथ िा मुक्कामाच्या 

शठकाणी पोिोचल्यावर त्यांनी शवश्रांती घ्यायला सुरु केल्यावर मर्च 

बाकीच्या मानाच्या शदंड्या आपल्या आपल्या शवश्रांतीस्थानावरती 

उतरतात. तसेच शतथून परत चालायला सुरुवात करतानािी माऊलींची 

पालखी सुरुवात करते, आर्ी रस्त्यावरती येत,े त्याच्या नंतर या 

मानाच्या 27 शदंड्या रस्ता मार्ाक्रमण करायला सुरुवात करतात. या 

शदंड्यामर्ल्या वारकऱ्यांचा चालायचा वेर् अशतिय जलद असतो. 

आपल्यासारख्या वारीला जाणाऱ्या नवख्या माणसाला त्यांच्या 

चालण्याच्या वेर्ाची बरोबरी करता येत नािी. इतकी त्यांची पावलं 

झपझप पडत असतात. वारकरी भजनं म्िणत, अभंर् म्िणत आशण 
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चार चार जणांच्या रांरे्मध्ये चालत असतात. त्यापैकी कोणीतरी 

मर्ला माणूस जर थोड्यावेळासाठीिी बाजूला र्ेला तर लर्ेच त्याची 

जार्ा भरून काढली जाते, पण ती चार जणांची रचना आिे ती 

अशजबात शवस्कळीत िोणार नािी याची सर्ळेजण काळजी घेतात. 

डावीकडे मशिला वारकऱ्यांच्या एक शकंवा दोन रांर्ा असतात 

४ माऊलींचा रथ : या शदंड्यांच्या मार्े असतो माऊलींचा रथ. 

वारीमर्ली सर्ळ्यात चैतन्यपूणा र्ोष्ट! थकलेली पावले या रथाच्या 

नुसत्या दिानानेिी ताजीतवानी िोतात आशण पुन्िा चैतन्याने, उत्सािाने 

चालायला लार्तात. माऊलींची पालखी, त्याच्यामध्ये त्यांच्या 

पादकुा ठेवलेल्या आशण अशतिय उत्तम पद्धतीने सजवलेला िा रथ 

असतो. प्रत्येक मुक्कामाच्या शठकाणी आशण रस्त्यावरतीसुद्धा भाशवक 

लोक असतात याचं दिान घेत असतात, माऊलींना चरण स्पिा करत 

असतात. 

५ बाकीच्या शदंड्या : यांच्या मार्े असतात बाकीच्या शदंड्या. 

सार्ारणपणे चार एकिे बाकीच्या शदंड्या असतात. वेर्वेर्ळ्या 

र्ावािून लोकं शदंडी काढत असतात. यामध्ये त्यांच्या शदंडीची शिस्त 

असते. शदंडीबरोबर त्यांचा एक ट्रक असतो, यामध्ये स्वयंपाक 

करण्यासाठी मोठी मोठी भांडी, शिर्ा, र्ॅस वर्ैरे साशित्य आशण 

स्वयंपाक करणारे लोक असतात. दसुऱ्या ट्रकमध्ये सर्ळ्या 

शदंडीकऱ्यांचं सामान असतं. झोपण्यासाठी प्रत्येकाची वळकटी, 
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त्याच्यामध्येच बांर्लेले त्यांचे कपडे वर्ैरे असतात, त्याचबरोबर 

आंघोळीच्या बादल्या, तांबे असं रोज लार्णार सामान असतं. शदंडीचा 

आपला एक शपण्याच्या पाण्याचा टँकर असतो. त्याच्यामार्े एखादं 

छोटं वािन असतं. छोटी र्ाडी म्िणा शकंवा ररक्षा. शदंडी मर्ल्या 

कोणाला जर चालताना कािी त्रास झाला तर ते मर्ला थोडा प्रवास 

या वािनातून करू िकतात. वारी जात असताना रस्त्याच्या 

उजवीकडचा अर्ाा भार् मोकळा ठेवलेला असतो. या भार्ातून िे ट्रक 

आशण बाकीची वािनं, पोशलसांच्या र्ाड्या यांना जाण्यासाठी रस्ता 

मोकळा असतो आशण डावीकडच्या भार्ांमर्ून सवा वारकरी चालत 

जात असतात. िे ट्रक पुढे शनघतात. प्रत्येक शदंडीच्या मुक्कामाच्या 

जार्ा ठरलेल्या असतात. शतथे जाऊन िे ट्रकमर्ले सर्ळे सामानाची 

मांडामांड करतात, स्वयंपाक करतात. मार्ून वारकरी येऊन आपल्या 

आपल्या शदंडीच्या शठकाणी थांबतात. शतथे त्यांच्या रात्रीच्या 

मुक्कामाची सोय असते. अंघोळीसाठी पाण्याची सोय असते, कपडे 

र्ुवून वाळवायला जार्ा असते. प्रत्येकाच्या कडे स्वतःची वळकटी 

असते. त्यावर ते रात्रीचे झोपतात. पिाटे लवकर उठून आंघोळी करून 

शदंडीच्या स्वयंपाकघरातून आपापला डबा भरून घेतात. पोळ्या भाजी 

असा सार्ारण दपुारचा जेवणाचा डबा असतो. सकाळचा नाश्ता शतथे 

शमळतो, तो खाऊन प्रत्येकांनी शनघायचं. शदवसभर िे लोक आपापल्या 

वेर्ाने चालतात. पशिल्या 27 मानाच्या शदंड्या सोडल्या तर बाकीच्या 

शदंड्यां त्यांच्या त्यांच्या स्वतःच्या वेर्ाने चालू िकतात. फक्त त्यांच्या 
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मुक्कामाची शठकाणं मात्र ठरलेली असतात, शतथेच त्यांनी रात्री 

रािायचं असतं. या सवा सोयी-सुशवर्ांसाठी प्रत्येक वारकऱ्याला 

आपापल्या शदंडीला वर्ाणी द्यावी लार्ते.  

 

 ज्यांना अिा शदंडी मध्ये जाणं िक्य नसतं असे वारकरी 

स्वतंत्रपणे वारी करतात. अिा वारकऱ्यांची संख्या शदंडीतील 

वारकऱ्यांपेक्षा खूप जास्त असते. त्यामुळेच शदंड्या संपल्यानंतरिी 

अनेक शकलोमीटर पयंत या वारकऱ्यांची वारी असते. िे लोक 

आपल्या सोयीने चालतात, शवश्रांती घेतात. सोयीची जार्ा पािून 

उतरतात, कपडे वर्ैरे र्ुतात! अिांना वाटेवरच्या अन्नदान 

करणाऱ्यांचा खूप आर्ार िोतो. कारण पंर्रा शदवस शटकण्याजोर्े काय 
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अन्नपदाथा बरोबर ठेवणार? वारीच्या वाटेवर मात्र खूप लोक अन्नदान 

करतात. वेर्वेर्ळ्या संस्था / पक्ष तर मांडव घालून अन्नछत्र 

ठेवतातच, पण सामान्य लोकिी िंभर पासून तीन चार िजारापयंत 

वारकऱ्यांना अन्नदान करतात. कािीजण केळी, राजशर्रा लाडू 

यासारखे पदाथा वाटतात. एका शठकाणी एक तरुण जोडपे कािीतरी 

वड्यासारखा पदाथा घेऊन आले िोते. पाच दिा शमशनटात पदाथा वाटून 

झाल्यावर िसत िसत परत र्ेले.  

वारीत सवाात छान वाटलं म्िणजे 'सवांप्रती समभाव'! प्रत्येकजण 

दसुऱ्याला, स्त्री-पुरुर् सवांना 'माऊली' िाक मारतात, एकमेकांची 

काळजी घेतात.  
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आमच्या पायातले शचलखती शदसणारे जाडे जाडे स्पोट्ास िूज 

पािून आम्िाला बऱ्याच नऊवारी माउल्या सांर्त िोत्या, "किापायी 

बुटं्ट घालायची? जड पडत्यात. चपला घालाव्या!" चालता चालता 

अनेक वारकरी शस्त्रया बोलत िोत्या, चौकिी करत िोत्या - कोठून 

आला, कुठपयंत येणार? सासवड म्िटल्याबरोबर आग्रि करत िोत्या 

"चला की पंढरपुरापोतर, आम्िी िाय ना बरोबर! माऊली नेत्यात!” 

माऊलींच्याप्रशत र्ाढ श्रद्धा आशण शवश्वास. थोड्या अंतरावर र्ेल्यावर 

त्यांनी आम्िाला फुर्ड्या खेळायलािी बोलावले. नऊवारी आशण 

सलवार-कमीज फुर्ड्या चांर्ल्याच रंर्ल्या. रस्ताभर चालताना 

वेर्वेर्ळ्या शदंड्यातील वेर्ळेवेर्ळी भजन ऐकता आली. 

टाळमदृुंर्ाच्या ठेक्यात अिी पावले पडत िोती की चालण्याचा िीण 

जाणवत नव्िता. एका मैशत्रणीनेिी दोन भजने सांशर्तली. 

आजूबाजूच्या वारकऱ्यांनीिी ती आमच्याबरोबर म्िटली. 

 घाट सुरू व्िायच्या आर्ीच्या एका िॉटेलवाल्याने बािेर बाकडी 

टाकली िोती. िॉटेल बंद िोतं, कािी पदाथा शमळत नव्िते. पण त्यांनी 

वारकऱ्यांच्यासाठी बसायला जार्ा आशण बाथरूम्स अिी व्यवस्था 

केलेली िोती. शतथे बसून आमचे बरोबर आणलेले डबे खाल्ले आशण 

घाट चढायला सुरुवात केली.  

 घाट चढताना तर फार मजा आली. एक तर आर्ीपासनूच 

पाऊस येत िोता, त्यामुळे शभजत जाताना श्रम पडत नव्िते. त्यातच 
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समोरच्या शदंडीने एकनाथांचे भारुड म्िणायला सुरुवात केली. दोघेजण 

माईक वरून एक एक ओळ सांर्त िोते आशण आम्िी सवाजण त्यांच्या 

मार्ून म्िणत िोतो, "या िेजारणीने एवढं केलं बया, मला पंढरपरूला 

नेलं गं बया" मध्येच त्या िेजारणीला र्ावठी भारे्त नाव ठेवणे, ते 

ऐकून सवा वारकऱ्यांच खळखळून िसणं आशण ध्रुपद म्िणताना जोरात 

टाळ्या वाजवून, उड्या मारून, खड्या आवाजात र्ाणं. या आनंदात 

अर्ाा-पाउण घाट कसा पार पडला ते समजलं नािी. त्यानंतर त्या 

शदंडीने कडेला उभे रािून शवश्रांती घेतली. शवश्रांती म्िणजे ग्यानबा 

तुकारामचा र्जर करत एकाजार्ी थांबले. या र्जरात दोन पावलं पुढे 

दोन पावलं मार्े असं चालणे, नािी तर मध्येच शर्रकी घेणे, उडी मारणे. 

एक म्िातारबाबा तर इतके र्ुंर् िोऊन नाचत िोते, उड्या मारत िोते, 

की एवढं चालूनिी त्यांच्या अंर्ात एवढी िक्ती किी येते याचं आिया 

वाटत िोतं. डोक्यावर तुळिी वृंदावन, शवठ्ठल रखुमाईच्या मूती असं 

घेऊन चालणाऱ्या अनेक वारकरी मशिला शदसल्या. एक पुरुर् वारकरी 

िातामध्ये भलामोठा पाण्याने भरलेला िंडा घेऊन चालताना शदसला, 

तर एक जण स्वतःच्या ऐिंी-नव्वदीच्या वयातल्या आईला पाठीवर 

बसवून घेऊन वारी पूणा करत िोता. वारकऱ्यांच्या आजूबाजूला 

असण्यामुळे आपणिी भक्तीरसामध्ये शचंब न्िाऊन शनघतो. एक 

वेर्ळीच ऊजाा शमळवतो. अिा वेळेला समजतं की वर्ाानुवर्ा वारी 

करणारे वारकरी कोणत्या आनंदाच्या िोर्ात वारीमध्ये येत असतात.  
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 या वेर्वेर्ळ्या 

अभंर्ांचा आनंद घेत 

असताना आमचा 

सिा जणींचा ग्रुप कुठे 

फुटला ते कळलंच 

नािी. थोड्या वेळाने 

लक्षात आलं त्या 

वेळेला मी एकटीच चालत िोते. मारे्पुढे बशघतलं तर सर्ळे अनोळखी 

वारकरी! मैशत्रणी कुठेच शदसत नव्ित्या. काय करावं कळेना. िेवटी 

घाट संपत असताना एका वळणावरती थोडी कडेला जाऊन उभी 

राशिले. म्िटलं जरा वेळ वाट बघू. आशण थोड्यावेळाने एक सलवार-

कमीज शदसला. मैत्रीणच िोती. मर् आम्िी दोघी जणी शमळून 

बाकीच्यांना िोर्ायला लार्लो. माझी मैत्रीण खात्रीपूवाक सांर्त िोती 

की आपण पुढे आलोय, त्या बाकीच्या चौघीजणी मार्ून येत 

असतील. तरी आम्िी थोडं चालत, थोडं थांबत, सर्ळीकडे त्यांना 

िोर्त िोतो. िेवटी एके शठकाणी रस्त्याच्या कडेला एक ररकामी ररक्षा 

उभी िोती, शतच्यात जाऊन बसलो. मैशत्रणींना फोन लावायचा प्रयत्न 

केला. पण रेंजचा खूपच प्रॉब्लेम िोता, फोन कािी लार्ेना. िेवटी 

म्िटलं ठीक आि े आपण दोघी तरी आिोत. आशण आम्िी 

सासवडच्या शदिेने चालायला लार्लो. आरामात चालत िोतो, कारण 

आम्िाला खात्री िोती की त्या चौघी जणी मार्े आिेत. मर् मध्ये कुठे 
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टपरीवर चिा पी, एकदा उसाचा रस पी, असं करत करत सासवडला 

पोचलो. तर या चौघीजणी आमच्या आर्ीच शतथे जाऊन 

पोिोचलेल्या िोत्या. 

 

शतथे र्ाडी ड्रायव्िर तयार िोतेच. दीड तासात घरीिी पोचलो. 

रात्री परत एकमेकींना फोन करून किी आिेस, पाय दखुतात का वर्ैरे 

चौकिी करून झाली आशण एखादी लढाई मारल्याच्या आवेिात 

आनंदाने झोपायला र्ेले. मात्र र्ादीवर पडल्यावर, डोळ्यासमोर मारे् 

सोडून आलेली वारी शदसायला लार्ली. पाऊसपाण्यात, शदवसेंशदवस 

उन्िातान्िात शफरत, एखाद्या र्मािाळेत, तेिी न शमळाल्यास रस्त्याच्या 

कडेला मातीत झोपलेली वारकरी मंडळी डोळ्यासमोर आली आशण 

स्वतःचा कोतेपणा खुपायला लार्ला. 
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उमा आनण नतचा रोटरॅक्ट क्लब  

 

 

उमाने रोटरॅक्ट क्लब जॉईन केला आशण आमच्या घरात 

चैतन्याची, उत्सािाची एक नवीच झुळूक विायला लार्ली. त्यांच्या 

त्या शमशटंग्ज, त्याच्यातली र्माल, पोरांच्या नकला, त्यांच्या सर्ळ्या 

र्मतीजमती ऐकता ऐकता फार मजा यायला लार्ली. मर् सुरू झाले 

एकेक प्रोजेक्टस,् त्याच्या तयारीची लर्बर्. 

रोटरॅक्ट क्लब िा रोटरी इटंरनॅिनलचा लिान वयोर्टातल्या 

लोकांच्यासाठीचा क्लब असतो. याची वयोमयाादा 18 ते 30 वरे् 

आिे. या क्लबचा मुख्य उद्देि तरुण मुलांच्या मर्ले नेततृ्वर्ुण 

शवकशसत करणे िा आिे. तरुणांमध्ये असलेल्या इतर कलार्ुणांना वाव 

देणे, त्याला प्रोत्सािन देणे, आशण त्यांचा सवांर्ीण शवकास उत्तम 

िोईल यासाठी त्यांना वेर्वेर्ळ्या संर्ी शमळवून देणे िा आिे. असाच 

आमच्या क्लबचा रोटरॅक्ट क्लब िोता आशण उमाने कॉलेजमध्ये 

असताना तो क्लब जॉईन केला िोता. त्यानंतर ती अमेररकेला 

शिकायला जायच्या आर्ीपयंत दोन वर्ा रोटरी क्लब मध्ये िोती. 

त्याचा शतच्या एकूण व्यशक्तमत्त्वावरती खूप चांर्ला प्रभाव पडला असं 

आम्िाला वाटतं. 
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 या क्लबमध्ये मुले समाजोपयोर्ी असे शनरशनराळे प्रोजेक्टस् 

करत असतात. त्याशनशमत्ताने त्यांना समाजामध्ये वावरण्याची, 

वेर्वेर्ळ्या लोकांना भेटण्याची, अर्दी मोठ्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये 

जाऊन मॅनेजर लोकांिी बोलण्याची, त्यांना fund raising साठी 

म्िणा, तुमच्या कुठल्या प्रोजेक्टसाठी donation साठी म्िणा, मदत 

मार्ण्याची, बोलण्याची, स्वतः चं म्िणणं मांडायची सवय िोते. 

एकूणच व्यशक्तमत्त्वामध्ये एक शनभायता येते, आत्मशवश्वास येतो. 

शिवाय बोनस म्िणजे सवा 

प्रकारच्या मुलामुलींिी 

चांर्ली मैत्री िोते. 

 यांच्या क्लब न े

पशिला प्रोजेक्ट म्िणून 

ब्लड डोनेिन कँप घेतला 

िोता. शतथे बऱ्याच बाटल्या रक्त र्ोळा झालं आशण ते ब्लडबँकेला 

शदलं िोतं. 

र्णपतीच्या आर्ी ि ेलोक र्णपती मूतीचंा स्टॉल उभा करायचे. 

कोकणामर्ून िाडूच्या मूती आणून, ऑडार घेऊन, त्याप्रमाणे त्या 

मूतीचंी शवतरण करणे ि ेकाम. एक तर त्या िाडूच्या मूतीचंी देखभाल 

खूप मित्त्वाची असते. कारण देवाची मूती म्िटल्यानंतर ती अभंर् व 
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व्यवशस्थत रािणं िे फार मित्त्वाचं असतं. र्णपती स्थापनेच्या 

शदवसापयंत स्टॉल चालू असायचा. 

 मर् नंतर र्ौरी शवसजान, र्णपती शवसजान अिा मोठ्या मोठ्या 

शवसजानाच्या शदविी िी मुलं शवसजानाच्या शठकाणी जाऊन लोकांना 

आवािन करायची की 'शनमााल्य तुम्िी नदी मध्ये टाकू नका. नदीचे 

पाणी दशूर्त िोते, पयाावरणाची िानी िोते. फक्त मूती नर्रपाशलकेच्या 

बांर्लेल्या िौदामध्ये शवसजान करा आशण शनमााल्य आम्िाला द्या. ते 

एकत्र र्ोळा करून त्याचं खत बनवण्यासाठी वापर िोईल.' िा त्यांचा 

खूप मोठा प्रोजेक्ट असायचा. शतथे समाजाच्या सवा स्तरातील लोक 

यायचे. कािी समंजस लोकांना यांचं म्िणणं पटायचं आशण ते शनमााल्य 

यांच्या िातात द्यायचे. पण कािी लोकं त्यांच्यावर खूपच शचडायची, 

की 'आमची भावना आि,े आम्िी बा्पाची एवढी साग्रसंर्ीत पूजा 

केली आिे म्िणून मूती आशण वरती पे्रमाने वाशिलेलं शनमााल्य 

आम्िाला नदीमध्येच सोडायचं आिे.' अिा लोकांिी न घाबरता, वाद 

न वाढवता, आपलं म्िणणं मांडत रािायचं. िे एक कौिल्य या 

शनशमत्ताने शिकता आलं, एकेक वेर्वेर्ळे अनुभव येत र्ेले. 

 तसेच एकदा ते पुण्याजवळच्या एका अंर् शस्त्रयांसाठी 

असलेल्या वदृ्धाश्रमामध्ये र्ेले िोते. शतथे त्यांनी नाट्य वाचनाचा 

कायाक्रम केला िोता. त्याशदविी सुट्टीचा शदवस िोता, त्यामुळे त्या 

वदृ्धाश्रमामर्ली बरीच मदतनीस मंडळी सुट्टीवरती िोती. अिा वेळेला 
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एका मशिलेची अचानक हृदयशक्रया बंद पडली आशण त्या खाली 

पडल्या. त्याबरोबर या मुलांनी स्वतः िोऊन त्यांना जवळच्या 

िॉशस्पटलमध्ये नेलं. मात्र शतथे त्यांना डॉक्टरांनी मतृ घोशर्त केलं आशण 

परत घेऊन जायला सांशर्तलं. मर् मुलं त्यांना परत वदृ्धाश्रमामध्ये 

घेऊन आली. थोडावेळ त्यांच्याबरोबर थांबली. त्यांनी 

आश्रमामर्ल्या इतर शस्त्रयांना बसलेला र्क्का पाशिला, त्यांची 

ितबलता पाशिली. मुलांनी इतक्या लिान वयात बशघतलं, की मतृ्यू 

म्िणजे काय, त्याचं अनपेशक्षतपणे येणं, कसं सर्ळ्यांना helpless 

करतं! या आजी त्यांच्या कुटंुबापासून इतक्या दरू आिेत, अचानक 

त्या या जर्ातून शनघून र्ेल्या आशण त्यांच्या घरच्या लोकांना या 

पररशस्थतीची कािी कल्पना सुद्धा नािी! या सर्ळ्या शवदारक 

पररशस्थतीचा त्या मुलांनी त्या लिान वयामध्ये घेतलेला अनुभव, 

त्यांना एकदम mature करून र्ेला.  

 त्यांचा दसुरा एक प्रोजेक्ट म्िणजे िी मुलं र्ायरीमध्ये एका 

अनार्थाश्रमामध्ये दर मशिन्यात एका रशववारी जायची. शतथे ७ ते १२ 

वर्ाापयंतची तीस-पस्तीस मुलं िोती. त्या मुलांिी खेळायचं, त्यांना 

र्ाणी शिकवायची, र््पा मारायच्या असा सार्ारण कायाक्रम 

असायचा. मर् एकदा यांनी fund raising करून, donations 

शमळवून, दोन कम््युटसा शमळवले आशण ते या आश्रमाला दान शदले 

िोते. मर् त्यानंतर मुलांना ते कम््युटर शिकवायला यांच्यामर्ले दोघे 

शतघे जण शनयशमतपणे जात िोते.  
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 शडसेंबर मशिन्यामध्ये िाळकरी मुलं परीक्षांच्या अभ्यासामर्ून 

थोडी ररकामी असतात म्िणून यांच्या क्लबने या मुलांच्यासाठी एक 

ड्रॉईरं् कॉशम्पशटिन ठेवली िोती. कॉशम्पशटिनची तयारी सरुू झाली, 

िाळांची यादी करून झाली. कोणी कुठल्या िाळेमध्ये जायचं याचा 

plan बनला. त्याप्रमाणे रोटरॅक्टसा एकेका िाळेमध्ये जाऊन शतथल्या 

शप्रशन्सपॉलना / वाईस शप्रशन्सपॉलना भेटायला लार्ले. कॉशम्पशटिनची 

माशिती देऊन, िाळेमर्ल्या मुलांमर्ून participants शमळवायला 

लार्ले. एखाद्या िाळेत दिा - वीस करत करत उमाला लॉटरी 

लार्ली. शतला स्वतःच्या िाळेतून 360 शवद्यार्थयांची यादी - पैस े

शमळाले. आशण पुढच्याच आठवड्यात येऊन सांर्ायला लार्ली, 

"अरं्, आज सौरभ आशण शवक्रम एकदम फॉमामध्ये िोते. 

Participants च्या entry fee चे दिा दिाच्या नोटांचे र्ड्डेच्या 

र्ड्डे घेऊन आले िोते." 

करत करत कॉशम्पशटिनची 14 तारीख जवळ यायला लार्ली. 

रोटरॅक्टसा पूणा कामांमध्ये डुबलेले िोते. संभाजी पाका ची जार्ा 

शमळवणे, sponsorships शमळवणे, बाकीच्या फॉमॅाशलटीज् - जसं की 

पोशलसांची परवानर्ी घेणे, म्युशनशसपाशलटी बरोबर वेळ ठरवून घेणे, 

participants ना द्यायची certificates बनवून घेणे, ती तपासून 

वर्ावारीप्रमाणे लावणे, वर्ैरे वर्ैरे. आर्ीचा आठवडा तर त्यांच्या 

मीशटंर्ज ्जवळजवळ दररोज िोत िोत्या. 
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आदल्या शदविी 13 तारखेला घरी आल्यापासून उमा सतत 

फोनवरती िोती. सिज मी चौकिी केली. म्िटलं, "िेवटी शकती 

participants झाल े र्?" उत्तर आलं, " पंर्रािे". मी उडालेच, 

"काय!" यावर उत्तरादाखल एक tension-filled smile शमळालं. 

मलािी संख्या ऐकून िबकायला झालं. म्िटलं 'एवढी मुलं दोन तास 

किी सांभाळणार!' आशण त्यात नेिमीप्रमाणे अिावेळेला सुटतो तसा 

नवरा सुटला, "एवढी मुलं! संभाजी पाका मध्ये बसायला तेवढ्यांना 

जार्ा पुरेल का? तुम्िी सेक्युररटीची काय व्यवस्था केलीय? पोशलसांना 

बोलावले आिे का? िी केवढी जबाबदारी आिे कल्पना आिे का?" 

वर्ैरे वर्ैरे. मी भावनाला फोन लावला. ती बरीच िांत शदसली. म्िणे, 

"अरं् आत्ता सोळािे मुलं आिेत. ऐनवेळेला रशजस्टे्रिन करून येणारे 

वेर्ळेच असतात. पण आपणिी सवा मदतीला आिोत. आपल्या 

ग्रुपमर्ल्यानािी सांशर्तले आिे. तेव्िा सवा सरुळीत िोईल." 

स्पर्ेसाठी र्ायरी अनाथाश्रम आशण र्ांर्ीभवनच्या िाळेतील 

मुला मुलींची ने आण करण्यासाठी नवऱ्याने शमनीबस sponsor केली 

िोती. 14 तारखेला सकाळी त्या बसने मी आशण शपयुर् त्या मुलांना 

घेऊन संभाजी पाका ला पोिोचलो. सकाळी साडे आठची वेळ िोती. 

थंड िवेत सकाळच्या उन्िाने ऊब येत िोती. रे्टमर्ून आत येताना 

पाशिलं, तर दोन्िी बाजूंच्या शिरवळीवर मुलं जमली िोती. इतकं छान 

दृश्य शदसत िोतं! खाली दवाने ओलसर झालेलं शिरवंर्ार र्वत, 

त्यावर शपवळसर ऊन आशण रंर्ीबेरंर्ी कपड्यातली खूप सारी मुलं! 
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नेिमी प्रमाणे ओळीत बसण्याची शिस्त नव्िती त्यामुळे आशण बार्ेतच 

असल्यामुळे मुलं आपापले ग्रपु करून र्ोलाकारात इथे शतथे कुठेिी 

ररलॅक्स बसली िोती. सवांच्या चेिऱ्यावर टवटवी आशण आनंद शदसत 

िोता. 

 आशण आपले रोटरॅक्टसा? ते एकदम कूल िोते. दोन टेबलांवर 

रशजस्टे्रिन चाललं िोतं. बऱ्याच रोटरॅक्टसाच्या शमत्र-मैशत्रणी आशण 

आमच्या रोटरी क्लबचे सभासद मदत करण्यासाठी आले िोते. सर्ळे 

volunteers या मुलांना, पालकांना कुठे जायचं, बसायचं याच ं

मार्ादिान करत िोते. रोटरॅक्टसा ठरल्याप्रमाणे आपापल्या ग्रपुच्या 

मुलांच्या बसण्याची, त्यांना कार्द वर्ैरे देण्याची, व्यवस्था करण्यात 

र्ुंतले िोते. उमा पालकांना सतत माईकवरून सूचना देत िोती, 

"काळजी करू नका, आम्िी मुलांना lawn बािेर कुठेिी सोडणार 

नािी.त्यांना कािीिी मदत लार्ली तर आम्िी सवा आिोत.पालकांनी 

त्यांच्यासाठी व्यवस्था केलेल्या शठकाणी थांबावे, इथे र्दी करू नये." 

अिा िब्दात आश्वस्त करत िोती. आशण पालकिी िेतपुुरस्सर शतच्या 

सूचनांकडे कानाडोळा करत आपल्या मुलांकडे बघत थांबत िोते.  

खरोखरच रोटरॅक्टसा मुलांची खूप काळजी घेत िोते. अर्दी स्पर्ाा 

चाल ूअसतानािी छोट्या मुलांना बाथरूमला नेणे वर्ैरे स्वतः करत 

िोते. पे्रशसडेंट सौरभ तर cool like a cucumber! िातात वॉकी 

टॉकीं िोती. (त्या वेळेला मोबाईल एवढे आलेले नव्िते). लॉनवर 
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मुलांमध्ये शफरत िोता आशण सर्ळीकडे लक्ष ठेवून िोता. िेवटपयंत 

बऱ्याच volunteer काका-काकंूनी त्याला सूचना दऊेन दऊेन बेजार 

केलं िोतं. पण िा िांत रािून, " िो करणार आिे, करतो आिे" सांर्त 

िोता. 

 स्पर्ाा नऊ वाजता सुरू झाली पण मुलं दिा वाजल्यानंतरिी येत 

राशिली. मुलांना सोडल्यावर पालकांची पावलं शतथंच रेंर्ाळत िोती. 

बिुतेक आमच्यासारखच त्यांनािी ते मनोिर दृश्य शखळवून ठेवत िोतं. 

उमाने सतत सूचना शदल्यावर नाईलाजाने ते त्यांना नेमून शदलेल्या जार्ी 

जात िोते. पावणे दिाच्या सुमाराला प्रेशसडेंट ने सवा रोटरॅक्टसाना एकत्र 

बोलवून परत उजळणी करवली की मुलांना सोडताना काय आशण 

किी पद्धत वापरायची, काळजी घ्यायची. आम्िाला पािताना एवढं 

कौतुक वाटत िोतं, 'अरे काय ्लॅशनंर् आिे!' त्या सर्ळ्या मुलांना 

माशिती िोतं की कोणाची काय ड्युटी आिे.  

साडेदिा वाजता कॉशम्पशटिन संपली. प्रत्येक मुलाला घरी 

जाताना सशटाशफकेट आशण पाले जी चा छोटा पुडा देण्यात आले. 

पाचवी ते आठवी ची मुलं मोठी असल्याने त्यांना त्यांच्या पालकांना 

पािून सोडणं सरुळीतपणे आशण पटकन संपलं. पशिली ते चौथीच्या 

लिान मुलांना नेण्यासाठी आलेले पालक बऱ्याच संख्येत िोते. त्यांना 

वीस तीस च्या ग्रुपने लॉनवर सोडणे, मुलांबरोबर त्यांनी बािेर पडणे, 

याला जरा वेळ लार्ला. यािीवेळी रोटरॅक्टसानी चांर्ली शिस्त 
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दाखवली. उमािी माईकवरून सतत पालकांना, मुलांना नेिमीच्या 

आवाजात सूचना करत िोती. आजूबाजूला एवढा आवाज, र्डबड 

चाल ूअसून सुद्धा शतने स्वतःला कुठेिी एक्साईट िोऊन शदलं नािी, 

कुठेिी शतचा आवाज चढला नािी, शकंवा आवाजात कुठे anxiety 

नव्िती. फक्त एक वाटलं, की पालकांनी थोडी शिस्त दाखवायला िवी 

िोती. र्दी न करता, रांरे्त उभे रािून जर त्या मुलांना आणायला र्ेले 

असते, तर आणखीन वेळ वाचला असता. 

 

सवा मुलं घरी र्ेल्यावर रोटरॅक्टसानी शचत्रांचे वर्ीकरण करून, ती 

परीक्षकांचा पयंत पोिोचण्याची आपली जबाबदारी पार पाडली. 

संभाजी पाका  सोडण्याआर्ी lawn स्वच्छ आिे ना िे पाशिले. क्लबने 

लावलेल्या पाट्या, बॅनर काढून घेतले. कायाक्रम संपल्यानंतर पाका  

आर्ी सारखच स्वच्छ नीटनेटकं केलं.  
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अजूनिी त्यांची नंतरची कामं चालू आिेत. जसं की 

participants च्या िाळेला ररझल्ट द्यायचे. त्यांना, स्पॉन्सरसा, 

परीक्षक यांना भेटून 'थॅन्कय ूलेटसा' द्यायची वर्ैरे वर्ैरे. 

 आपले रोटरॅक्टसा, आपण त्यांना लिानपणापासूनच पाितो 

म्िणून आपल्याला ती अजून लिान वाटतात. पण एवढ्या प्रचंड 

प्रमाणावरचा कायाक्रम त्यांनी ज्या शिस्तीने, ्लाशनंर्ने आशण शिमतीने 

यिस्वी करून दाखवला, ते पािून सवांचा फार म्िणजे फार अशभमान 

वाटला! मित्त्वाची र्ोष्ट म्िणजे िा आपल्या शडशस्ट्रक्ट 3131 चा 

यावर्ीचा सवाात मोठा कायाक्रम झाला. असेच कायाक्रम िी मुलं करत 

रािोत आशण असं िे कौतुक आपण पिात रिावे.  
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अमेरिकेतला असाही एक अनुभव 

 

येणाियेणािम्हणताम्हणताHurricaneHarvey, Texasच्या

षकनार्यापासनूदोनषदवसांवियेऊनठेपले.त्याचीतीव्रतावाढतवाढत

तेCategory4चेझाले.म्हणजेताशी130ते150मैलवेगानेवािे, 

मसुळधािपाऊसआषणत्यामुळेहोणािीअतोनातहानीअसेवादळाचे

िौद्ररूपअसणाि होते. सवपजणसततTV, mobile विweather

updates घेत होते. तासागषणक होणार्या संभाव्य धोक्यांची यादी

वाढतचचाललीहोती. 

आम्हीआमच्या मलुीकडेHoustonलाआलोअसतांना या

वादळाशीगाठपडली.मुलगीम्हणालीकीhurricaneआपल्यापासनू

५०मैलदिूसमदु्रषकनार्यालाधडकणािआह.ेआपणHoustonमध्ये

असल्यानेआपल्याकडेफक्तstormwarningआह.ेHurricaneचा

प्रत्यक्षतडाखाआपल्यालािसणािनाही, पणवादळीपाऊसआषण

त्यामुळेयेणािापिू/floodingयाचीचकाळजीआह.े 

ििं, मलुीच्या घिी गॅसशेगडीपासनू सवप वीजेवि चालणािे!

वादळाने वीजपिुवठा, पाणीपिुवठा िंद झाले ति काय! मग ठिवलं
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आपल्यालाजमेलतशीतयािीतिकरूनठेवावी, पढुेकायहोईलते

होईल! 

वादळशुक्रवािी 25ऑगस्टला षकनािपट्टीविआपटणाि होते.

गरुूवािीदकुानातजाऊनघिीसवपसामानभिावेअसेठिवले.नेमका

त्याच षदवशी मलुीचा गाण्याचा कायपक्रम होता. तोआटोपनू एका

मोठय़ा supermarket मध्ये गेलो ति काय! दकुान कधी नव्हे ते

माणसांनी फुलनू गेलेहोते. त्याउलटभाज्या-फळेअसलेले racks

रिकामेपडलेहोते.यासंपन्नअमेरिकेतअसेरिकामेracksिघायची

डोळ्यांनाकधीसवयचनव्हती!एिवीम्हणजेएकफुलकोिीघ्यायला

जावं ति पांढिा, षपवळसि, जांभळा अशा अनेक प्रकािच्या

फुलकोिीच्या िाशी पडलेल्या असतात. आषण आज ही षस्र्थती!

याउलटpaymentcounterविहीलांिलचकिांग! 

मलुगीआधीdrinkingwatersectionमध्येगेली, तिपाणी

संपलेले! अिेिापिे!पाणीतिसवापतमहत्वाचे.खिंम्हणजेमीनेटवि

वाचले होते की अमेरिकेत storm warningआल्यावि सवपप्रर्थम

लोक पाण्याचा भिपिू साठा करून ठेवतात.आपले चकुलेच. पण

आताकाय? 

तेवढ्यातषतच्यामैिीणीनेफोनकरूनषवचािलेकीदसुर्याएका

दकुानातपाणी षमळतेआह,े तमुच्यासाठीघ्यायचेका?अशाप्रकािे
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पाण्याचाप्रश्न(?)षमटला!मगअसलेल्याstockमधनूत्यातल्यात्यात

िर्याभाज्या, फळेघेतली.Readysoupcans, boiledbeanstins

घेतले.जरूिपडलीतिअसावेम्हणनूर्थोडेfrozenfoodघेऊनठेवले. 

नवर्यानेचान्समारूनत्यालाआवडतातअश्यागोडषमट्टषिषस्कटांचे

अनेकपडेुघेतले.म्हणेपोळ्यांऎवजीषिषस्कटेखातायेतील! 

घिी आल्यावि भाज्या नसुत्या तेलावि पितनू केल्या, म्हणजे

फ्रीजषशवायहीदोन षदवसषटकतील.वीजजाऊनcookingrange

िंदपडलीतिउपयोगीयावेतम्हणनूदह्यादधुातकषणकषभजवनूपिाठे

करूनठेवले.घिीखाखिा, भेळअशागोष्टीहोत्या. 

घिी सतत TV चालू होता. त्यावि लोकांना सािख्या सूचना

षमळतहोत्याकीवादळकुठपयंतआलंय, कायतयािीकरूनठेवावी

वगैिे.त्याप्रमाणेनव ऱ् यानेपासपोटपस,् इतिमहत्त्वाचेपेपसप, र्थोडेकपडे, 

औिधेअशासािख्यासामानाचीिॅगभिायलाघेतली. 

शकु्रवािी वादळ ज्या षठकाणी धडकणाि होतं त्या आषण

आजिूाजूच्या षठकाणांचं evacuation सरुू झालं. Concerned

authoritiesआधीvoluntaryevacuationnoticeदतेात.पिुाचा

धोकावाढलातिcompulsoryevacuationकिायलासांगतात.या

नोषटसमध्येअसेहीषलषहतातकीजिघिसोडणािनसालतिस्वतःच्या

हातावि आपलं नाव, social security number वगैिे माषहती
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permanent marker ने षलहून ठेवा! अशावेळी लोकांनीआपलं

महत्त्वाचंसामानघेऊनघिसोडायचं.त्यांच्यासाठीसिुषक्षतषठकाणी

िहाण्याची, जेवणाखाणाची सोय केलेलीअसते. ज्यांना जरूिआहे

असेचलोकयाcampsमधेजातात.ज्यांनास्वतःला, त्यांच्याarea

लाधोकानसेलअसेलोकयाcampsमधेvolunteerम्हणनूकाम

कितात. आमच्याही घिी Galveston हून पाहुणे आले. त्यांना

compulsoryevacuationसांषगतलेहोते. 

वादळठिल्यावेळी, ठिल्याजागी, ठिल्यावेगानेयेऊनर्थडकले.

TVवििातम्यािघवतनव्हत्या.घिं, गाड्याउध्वस्तहोतहोत्या, झाडं

उन्मळून पडत होती. आमच्या घिी आलेल्या पाहुण्यांच्या घिाला

पाण्याचावेढापडलाहोता. 

आमच्या इर्थ ेमसुळधाि पाऊस, षवजांचं र्थैमान चाल ूहोतं. मधेमध े

TV िंद करून एकमेकांशीं िोलण्यात वेळ घालवत होतो. पण मनात 

एक धास्ती भरून िाषहली होती. मलुीच्या housing complex च्या 

आजिुाजूच्या िस्त्यांवि पाणी भिल्याच्या िातम्या येत होत्या. त्यामळेु 

घिाच्या षनदान तळमजल्यावि तिी कधीही पाणी येईल अशी षभती 

वाटत होती. Mobile आषण TV वि सािख्या flood warnings येत 

होत्या आषण काळजी वाढवत होत्या. TV वि िातमी ऐकली षक 

आतापयंत तीस इचं पाऊस झालाय व अजनू २० इचं पडणाि आह!े 
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एका षिचार्या rescue squad च्या माणसाचा पाण्यात िडूुन मतृ्यू 

झाला! मन सनु्न झाल.े 

असचे दोन षदवस काढल.े दवेाच्या दयेने घिात पाणी षशिले नाही 

षकंवा वीज/पाणीपिुवठाही िंद पडला नाही. मलुीच्या षमिमैषिणींपैकी 

कोणी कोणी कुठे कुठे अडकल ेहोते, पण सवप सखुरूप होते. सोमवािी 

सकाळी पावसाचा जोि कमी झाला. वादळ हळूहळू षवित गेलं. 

माि शहिात पाण्याने हाहाकाि माजवला होता. इर्थ ेशहिाच्या 

मधनू जाणािे कालवे आहेत. आम्ही दोन षदवसांपवूीच एका 

कालव्याच्या कडेच्या िागेत षफिायला गेलो होतो. आता षतर्थे २५ - 

३० फूट पाणी भिल ेहोते. इर्थल ेकाहीकाही highways सखल भागात 

आहते. तेही ििेचसे पाण्याखाली होते. नंति १५ षदवसांनी त्या 

highway वरून जातानाही दडपण येत होतं की त्यावेळी या विच्या 

षसग्नलपयंत पाणी होतं. म्हणजे आता आपण चाललोय त्या िस्त्यावि 

15 - 20 फूट पाणी होतं! िापिे! 

पण या षनषमत्ताने या दशेातलं disaster management कळलं. 

एकति आधीपासनू सवप स्पष्ट सचूना - वादळ कधी, कुठे, केव्हा असेल, 

काय काळजी घ्यायची अस ेसवप! पाण्यामुळे िस्तेच िंद होते पण तिीही 

िोटी, helicopter च्या मदतीन ेअडकलेल्यांची सटुका कित होते. दोन 

षदवसांनी पषहले ति नेहमीच्या जाण्यायेण्याच्या िस्त्यावि अनेक गाड्या 
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सोडून षदलेल्या अवस्र्थेत होत्या. म्हणजे इतकं पाणी भिलं की लोकांनी 

911 (emergency number) वि मदत मागनू स्वतःची सटुका करून 

घेतली असणाि! 

 

षशवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावि लोकं आपली घिं सोडून गेल े

होते, त्या घिांच्या सिुके्षसाठी िािीचा कफ्यूप लावला होता. आता जवळ 

जवळ मषहन्याभिाने गोष्टी सिुळीत चाल ू होत आहेत. अजनूही 

volunteers लोकांच्या घिी जाऊन त्यांची घिं स्वछ किायला, खिाि 

झालेल्या वस्त ू काढून टाकायला, घि होईल तेवढं पवूपपदाला 

आणायला मदत किताहते. पण एकूणच इर्थली घिं लाकडी असल्याने 

पाण्याने षभंतींचे, जषमनीचे फाि नकुसान झाल े आह.े िस्त्यावरून 
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जाताना सडलेल्या, टाकून षदलेल्या सामानाचे - गाद्या, पलंग, सोफा, 

कपाटं वगैिे फषनपचिचे ढीग फुटपार्थवि पडून िाषहलेल ेषदसताहते. 

अनेक कपंन्यांनी लोकांना work from home till further 

notice ची सवलत षदली आह.े कािण अनेक इमाितींचे parking 

lots, electrical connections खिाि झाल ेआहते. आषण इर्थला 

कािभाि ति सवप षवजेवि चालणािा! आषण दशे माणसाच्या जीवाची 

पवाप किणािा! 

यादिम्यान माझ्या भाितातल्या Whatsapp groups वि 

षचिषवषचि फोटो येत होते. हायवेच्या पाण्यात शाकप  आलाय, ति कुठे 

घिािाहिे मगि आलीय वगैिे! त्याउलट इर्थ ेTV वि मखु्यत्वे वादळाची 

भीिणता, लोकांची सटुका अशी दृश्य षदसत होती. त्यातलं एक दृश्य 

ति फाि गोड होतं - एक माणसू आषण त्याचा मलुगा कंििभि पाण्यातनू 

घिािाहिे पडताहते आषण एक मोठ्या टिमध्ये िसवनू सटुका किताहते 

- आपल्या दोन कुत्रयांची! कायम लक्षात िाषहल ते! 

- स्टेंिि २०१७  
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झाकली माणकं 

 

नवरा ररटायर झाला आशण थोड्याच मशिन्यांमध्ये मलुर्ी 

शिकायला अमेररकेला रे्ली. त्यामुळे नवऱ्याला ररकामा वेळ आशण 

empty nest syndrome चा दिुेरी फटका बसला आशण तो एकदम 

दःुखीच झाला! त्यावर माझ्या सासऱ्यांनी त्याला 'सेवावशर्ानी' 

नावाच्या एनजीओमध्ये volunteer म्िणून काम करण्याची कल्पना 

सांशर्तली. तेव्िा आम्िाला अशजबात कल्पना आली नािी की मन 

रमवण्यासाठी उचललेलं िे पाऊल आम्िाला समाजसेवकांच्या 

कायााचं, कष्टाचं दिान घडवणार आिे. एकेकजण कसं शनरलसपणे 

लोकांसाठी काम करतात, त्याची कल्पना येणार आिे. 

सेवावशर्ानी एनजीओ बाकीच्या लिान-सिान एनजीओजना 

त्यांच्या कायाप्रणाली मध्ये मदत करते. बऱ्याच वेळा समाजाशभमुख 

असलेले लोक समाजोपयोर्ी कामं सुरू करतात, एनजीओ काढतात, 

खूप चांर्लं काम करतात. पण त्यांना एनजीओने ठेवायचे डॉक्युमेंटस्, 

अकाउंट वरै्रे याच्याबद्दल नीटिी कल्पना असत नािी. अिा 

एनजीओना सेवावशर्ानी सवा प्रकारची मदत करते. 

इथलं कौटंुशबक वातावरण, सार्े-सरळ मदतिील लोक, यामुळे 

नवरा बघता बघता सेवावशर्ानी मध्ये शमसळून रे्ला आशण परत 
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पशिल्यासारखा खूर् शदसायला लार्ला. सरुुवातीला तो असतील ती, 

जमतील ती, मदत ऑशफसमध्ये करत िोता. पण िळूिळू त्याला त्याचं 

के्षत्र सापडलं. 

 

आपलं सरकार 

िेतकरी आशण तत्सम 

पिुपालक वरै्रे 

लोकांसाठी वेर्वेर्ळ्या 

योजना राबवतं. पण या 

योजनांची पूणा माशिती, 

त्यासाठी कुठे, कस े

अजा करावे, काय 

कार्दपत्र सादर करायचे वरै्रे िे त्या लाभाथीनंा  नीट मािीत असत 

नािी. उदा. कमी व्याज दराचे सरकारी कजा कसे शमळते? त्यामुळे या 

योजनांचा लाभ त्यांना िवा तसा शमळत नािी. िे लक्षात आल्यावर 

नवऱ्याने या िेतकरी बांर्वांना मदत करण्याचं काम सरुू केलं. 

एकीकडे नाबाडा सारख्या संस्थेमध्ये जाऊन योजनांची माशिती 

शमळवणे आशण ती ज्या वर्ााला उपयोर्ी ठरेल, अिा वर्ााला ती 

सांर्णे. त्यांना त्याचे मित्त्व पटवून देणे आशण त्यांना याच्यासाठी अजा 

करायला मदत करणे, अिा प्रकारचे काम तो करू लार्ला. कारण िे 
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अजा करताना खूपच मित्वाची पण शकचकट वाटणारी माशिती भरून 

द्यायची असते. ते अल्पशिशक्षत शकंवा अशिशक्षत िेतकऱ्यांना जमत 

नािी. एकदा िे काम सुरू झाल्यावर त्याला लोकांना मदत करायची 

जणू शझंर्च (?)चढली.  

सेवावशर्ानी चे लोक वेर्वेर्ळ्या छोट्या छोट्या र्ावांमध्ये 

जाऊन सव्िे करत. या र्ावाला कोणत्या क्षेत्रातल्या मदतीची 

आवश्यकता आिे, त्यांच्याकडे पाणी पुरवठा कसा आि,े एकूणच 

लोकांना आरोग्यासाठी कािी करण्याची जरूरी आिे का? यासारख्या 

र्रजा अिा सवेक्षणातून कळत. यासाठी िे लोक दोन-तीन शदवस शतथे 

जाऊन रिात. एखाद्या भार्ातल्या लिान लिान र्ावांमध्ये शफरत. 

र्ावामध्ये र्व्िमेंट रेस्ट िाऊस असलं तर ठीकच, नािीतर एखाद्याच्या 

िेतकऱ्याच्या ओटीवर झोपावं वरै्रे. िे सर्ळं नवीनच असल्यामुळे, 

आशण आपलं ग्रामीण जीवन इतकं जवळून बघता बघता, बाकीच्या 

तरुण मंडळींमध्ये रािून  याचंिी मन रमायला लार्लं. 

नवऱ्याचं इथे काम सुरू झालं आशण आमच्या लक्षात आलं, की 

आपल्याला कल्पनािी नसते इतके लोक लिानसिान र्ावांमर्ून 

अशतिय मित्त्वाची, ग्रासरूट लेव्िलची कामं लोकांसाठी करत 

असतात. अिा एकेक एनजीओज बशघतल्या, अिा लोकांना भेटलो 

आशण आम्िाला खरोखरीच एक वेर्ळं शवश्व नजरेसमोर आलं. 



दृष्टीपल्याडच ंजग  क्षमा फडणीस 

88 

www.esahity.in 

सावंतवाडीजवळ झारप नावाच्या छोट्यािा र्ावामध्ये एक 

'भर्ीरथ ग्रामशवकास प्रशतष्ठान' म्िणून एनजीओआिे. डॉक्टर प्रसाद 

देवर्र यांनी ती सुरू केली आिे. यांचं मुख्यत्वे काम बायोरॅ्स ्लांट 

बांर्ण्याचं आि.े र्ावामध्ये चुलीवरती स्वयंपाक करून शस्त्रयांचा 

वेळिी खूप जातो आशण त्या र्ुराचा त्यांना तब्येतीलािी त्रास िोतो. िे 

लक्षात घेऊन डॉक्टर देवर्रांनी बायोरॅ्सची संकल्पना सर्ळ्यांसमोर 

मांडली. लोकांना पटावं 

म्िणून त्यांनी एक 

बायोरॅ्स ्लांट 

स्वतःच्या घरी बांर्ला 

आशण त्यांच्या घरी तो  

शनयमीत  वापरू लार्ले. 

 लोकांच्या लक्षात आलं की डॉक्टर वापरतात म्िणजे िी 

नक्कीच कािी अस्वच्छ र्ोष्ट नािीये. डॉक्टरांनी र्ावातल्या लोकांना 

िे ्लांट्स बांर्ण्याचं प्रशिक्षण शदलं. त्यामुळे आता आजूबाजूच्या 

र्ावातून जेव्िा बायोरॅ्स बांर्ायचे असतात, त्या वेळेला र्ावातलीच 

प्रशिशक्षत झालेले लोक ते काम करतात. बायोरॅ्समुळे मशिलांची 

स्वयपाकघरातली कामं लवकर आटोपतात. एकीकडे त्यांना जास्तीचा 

वेळ शमळतो, तर दसुरीकडे त्यांच्या घरांमर्ली जळणाचं लाकूड 

साठवण्याची जार्ा मोकळी िोते. अिावेळी त्यांना िेळीपालन, 

कुक्कुटपालन अिासारख्या पूरक व्यवसायाला प्रोत्सािन दऊेन 
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त्यांच्यािी िातात चार पैसे खेळतील अिी व्यवस्था डॉक्टर देवर्र 

करतात. 

आता त्यांनी त्यांच्या एनजीओच्या शठकाणी कािी खोल्या बांर्ून 

ऍग्रो टुररझम सुरू केला आिे. अशतिय स्वच्छ, नीटनेटक्या अिा 

खोल्या बांर्लेल्या आिेत. येणाऱ्या पािुण्यांच्या मजीप्रमाणे ते ऍग्रो 

टुररझम ्लान करून देतात. जसं की कोणाला कोकणातली 

आजूबाजूची देवळं बघायची असतील शकंवा कोणाला समुद्रशकनारे 

बघायचे असतील शकंवा कोणाला र्ावांमध्ये बारा बलुतेदारांचं काम 

कसं चालतं, पूवी या बारा बलुतेदारांच्या कामावर र्ावर्ाडा कसा 

चालायचा, र्ावं किी आत्मशनभार िोती, ि ेबघायची कोणाला इच्छा 

असली तर ते त्याचीिी व्यवस्था करतात. 

सावंतवाडीमध्ये आणखीन एक एनजीओ आिे -'डॉक्टर 

िेडरे्वार स्मतृी सेवा प्रकल्प' या नावाची! इथे कोकणातली फळं, 

रानमेवा जसं की जांभूळ, करवंद कोकणचा राजा आंबा तर आिेच, 

अिा फळांपासून वेर्वेर्ळे 

शटकाऊ पदाथा, जसे की 

सरबत, जॅम वर्ैरे बनवले 

जातात. आम्िी िी एनजीओ 

बघायला र्ेलो िोतो तेव्िा 

त्यांनी नवीनच प्रयोर् सुरू 
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केला िोता. तो म्िणजे त्यांच्या आजूबाजूच्या जशमनीवरती बेबीकॉना 

ची िेती करायला घेतली िोती. त्यांच्या असं लक्षात आलं की कॉना 

तर शमळतातच पण त्याच्याबरोबर झाडाचा उरलेला जो भार् असतो 

पानं, र्ांडा(stalk) तो दभुत्या जनावरांना खाऊ घातला तर त्यांच्या 

दरू् उत्पादनामध्ये िी वाढ िोते. अिाप्रकारे कोकणातल्या 

िेतकऱ्यांच्या िेतामध्ये, बांर्ावर शपकणारी फळे आशण इतर शपके 

त्यांच्याकडून घ्यायची, त्याचा पक्का माल बनवायचा आशण तो 

ििरांमध्ये न्यायचा. फळं नािवंत असल्याने ती विानाने मोठ्या 

बाजारात नेणे, शवकणे िे कष्ट वाचल्याने ह्याचा या िेतकऱ्याला खूप 

फायदा िोतो. अिा रीतीने र्ावातल्या सवा लोकांना आशथाक फायदा 

िोतो.  

मीसुद्धा सेवावशर्ानीसाठी घरबसल्या करण्याजोर्ी कामं करत 

िोते. मुख्य म्िणजे भार्ांतराचे काम! शिंदी - मराठी - इशंग्लि भार्ांतरं 

करून देत िोते. एकदा मला त्यांनी सांशर्तलं की वाशर्ाक अंक 

शनघायचा आिे. त्याच्यामध्ये एनजीओ चालवणाऱ् या दोन मशिलांच्या 

मुलाखती घ्यायच्या आिेत. ते काम मी केलं आशण मला या काम 

करणाऱ्यांचं काम जवळून बघता आलं. 

यापैकी पशिल्या चंशद्रका चौिान. सोलापूरमध्ये 'उद्योर्वशर्ानी' 

नावाची एनजीओ आिे. लग्न झाल्यानंतर संसाराची जबाबदारी 

शनभावतानाच त्यांनी कािीतरी काम सुरू करायचं ठरवलं. त्यांचा 
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नेिमीच असा शवचार िोता की मी एकटी नािी तर माझ्यासारख्या 

आणखीन मशिलांनािी याच्यामध्ये काम शमळालं पाशिजे, पैसे शमळाले 

पाशिजेत, त्या स्वतःच्या पायावर उभ्या राशिल्या पाशिजेत. प्रथम या 

शस्त्रयांनी सोलापरूमर्ल्या टॉवेल बनवणाऱ् या शठकाणी काम सुरू केलं. 

नंतर त्यांच्या असं लक्षात आलं, की सोलापूरच्या जवळ अनेक 

देवस्थानं आिेत, जसं की अक्कलकोट, तुळजापूर, पंढरपूर. त्यामुळे 

खूप भाशवक लोक सोलापूरला भेटी देत असतात. त्यांच्या 

प्रवासातल्या खाण्याची सोय म्िणून या मशिलांनी भाकरी - भाजी - 

चटणी असं बनवून रास्त भावामध्ये शवकण्यास सुरुवात केली. 

उद्योर्वशर्ानीचं एवढं नाव झालं की एका मोठ्या लग्नाच्या एक लाख 

पोळ्या करायची ऑडार यांना शमळाली.  

एवढं करून त्या थांबल्या नािीत तर त्या या सर्ळ्यांमध्ये खूप 

प्रयोर्िी करत रािील्या. आता त्यांनी िेंर्दाण्याची चटणी असलेली 

एक कडक भाकरी बनवायला सुरुवात केली आि.े िी भाकरी सिा 

मशिने शिजशिवाय चांर्ली शटकते. यामुळे इगं्लंड अमेररकेला 

जाणाऱ् या लोकांकडून याला खूप मार्णी आिे आशण ती शनयाातिी 

िोते. 

मी दसुऱ्या एकींची मुलाखत घेतली त्या म्िणजे ज्योती पठाशणया. 

यांची ’चैतन्य मशिला मंडळ’ नावाची एनजीओ आिे.  या 

पुण्यामर्ल्या, बाजारू लैंशर्क िोर्णाला बळी पडलेल्या मशिला व 
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त्यांच्या मुलांसाठी काम करतात. त्यांची 'चैतन्य मशिला मंडळ' िी 

संस्था या मुलांसाठी संध्याकाळी सात ते सकाळी सात वाजेपयंत 

पाळणाघर चालवते. समाजसेवेची कुठलीिी पाश्वाभूमी नसताना, 

केवळ स्वतःच्या शिमतीवर, कल्पनेवर यांनी िे असं आर्ळं वेर्ळं 

समाजकाया सुरू केलं आिे. ज्योतीजी आपल्या या कमनशिबी 

भशर्नींचे आिीवााद, र्न्यवाद शमळवत आिेत. पररत्यक्ता, शनरार्ार 

मशिलांसाठी िी एनजीओ ‘आश्रय’ नावाचं आर्ार कें द्र चालवते. 

मशिलांच्या र्रजेनुसार एक शदवस ते तीन वर्ाापयंत त्यांना इथे रिाता 

येतं. त्यांना सवा प्रकारची मदत शमळते. अल्पावर्ीत त्यांचे पनुवासनिी 

केले जातं. ‘चैतन्य मशिला मंडळ, ’ मशिलांनी मशिलांसाठी 

चालवलेले झुणका भाकर कें द्र, कॉम्पुटर क्लास यासारखे उपक्रम 

राबवतात. 

समाजसेवेची अिी दृष्टी आल्यावर नवऱ्याला ते काम शकती करू 

आशण शकती नको असं झालं. त्यामुळे तो आमच्या रोटरी क्लबचा 

प्रेशसडेंट असताना वर्ाभरामध्ये अनेक समाजोपयोर्ी प्रोजेक्ट केले. 

त्यातले दोन कोकणातच केले. 

रोटरी, िाळेतल्या मुलांच्यासाठी पुस्तकांमर्ले र्डे वर्ाात 

प्रोजेक्टरवरून दाखवण्यासाठी computer, speaker, screen 

आशण projector असलेला RDEP (Remote Digital 

Education Project) नावाचा िैक्षशणक संच देते. मुलांना पडद्यावर 
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बघून अभ्यास संकल्पना स्पष्ट िोत जातात. िे देण्यासाठी िाळांनी दिा 

िजार रुपये उभे करायची र्रज असते. बाकीचे पैसे रोटरी खचा करते. 

डॉक्टर देवर्र यांनी अिा िाळा नवऱ्याला सुशचत केल्या की ज्या 

अर्दी र्ाव खेड्यामध्ये अडशनड्या रस्त्यांवर आिेत. ज्यामुळे त्यांच्या 

पयंत कुठल्या सोयी-सुशवर्ा पोिोचतच नािीत. या िाळांच्या RDEP 

शसस्टमस् सुरू झाल्यानंतर आमच्या क्लबमर्ून नवरा, प्रोजेक्ट 

डायरेक्टर आशण क्लबचे शतघे असे पाचजण दोन-तीन िाळांमध्ये याच े

उद्घाटन करायला 

र्ेले िोते. त्यावेळी 

इथल्या शिक्षकांच्या, 

मुलांच्या 

चेिऱ्यावरचा आनंद 

बघून त्यांना खूप 

समार्ान झालं िोतं. 

एका िाळेचे मुख्याध्यापक तर आपल्या भार्णात म्िणाले की, 

"आम्िी शकतीतरी वर्ा ऐकतो आिे, की भारतात शडशजटल क्रांती झाली 

आिे पण िे प्रत्यक्ष घडताना आम्िी आज बघतोय. याचा आज 

पशिल्यांदाच आम्िाला आशण आमच्या मुलांना उपयोर् िोतोय." 

तसंच रोटरीतफे िाळांमध्ये बाथरूम, टॉयलेट बांर्ण्याचं काम 

आमच्या क् लबने नवऱ्याच्या अध्यक्षतेमध्ये केलं. छोट्या छोट्या 

र्ावांमध्ये िाळांत बाथरूमची सोय नसते. आठवीच्या पुढच्या 
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वर्ाातल्या मुली पाळीच्या शदवसांमध्ये िाळेमध्ये जाऊ िकत नािीत, 

कारण त्यांच्यासमोर या सर्ळ्या अडचणी असतात. त्यामळेु मोठ्या 

मुलींचे िाळा र्ळतीचे प्रमाण खूप जास्त आि.े त्यांनी या कारणासाठी 

िाळा सोडून घरी बसणं आशण अशिशक्षत रािणं िे आपल्यासाठी 

लांछनकारक आिे. अिा कािी िाळांमध्ये रोटरीक्लबने स्वच्छताग्रुिे 

बांर्ून शदल्यामुळे खूप मदत झाली आिे. तसेच कािी कािी िाळांमध्ये 

शपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आमच्या क्लब तफे केली आिे. 

खरोखरीच आपल्याकडे  अिी कामं करणारे असंख्य िात 

आिेत. आपला देि नीट चालण्यामारे् या अिा प्रशसद्धीपराञमुख 

समाजसेवकांचे खूप कष्ट आिेत, िे या शनशमत्ताने आम्िाला समजलं. 

प्रकर्ााने लक्षात आलं, की आपण स्वतः जाऊन शतथे काम करू िकत 

नसलो, तरी आपल्याकडून जी करण्यासारखी मदत आिे, भले मर् ती 

थोड्या पैिांच्या रुपाने का असेना, करणं िे आपलं कताव्य आिे. या 

सर्ळ्या unsung heroes ना मनापासून नमस्कार! 
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जीवन समाधानी व शाांत कसे जगावे 

 

सवाप्रथम आपल्या बुलेटीन संपाशदकेला र्न्यवाद, की इतका 

चांर्ला शवर्य मला शलिायला शदला. 'जीवन िांत व समार्ानी कसे 

जर्ायचं' िा प्रत्येकाला पडणारा मूलभूत प्रश्न आिे. याचे उत्तर 

व्यक्तीप्रमाणे बदलत जाते, कारण प्रत्येकाला त्याच्या स्वभावानुसार 

वेर्वेर्ळ्या र्ोष्टीत आनंद, समार्ान शमळत असतं. 

माझ्यापुरतं बोलायचं तर समार्ान या भावनेिी माझी खरी 

ओळख झाली तो मला शदवस अजून चांर्ला आठवतो. मी 

पशिल्यांदाच अंर् मुलांचा पेपर शलिायला र्ेल े िोते. ज्याचा पेपर 

शलिायचा तो मुलर्ा खूपच िुिार, अभ्यासू िोता. त्याला सवा प्रश्नांची 

मोठी मोठी उत्तिं येत िोती. तो भराभर सांर्त िोता. त्या उलट मी खूप 

वर्ांनी असा पूणा तीन तासाचा पेपर शलिीत िोते. त्यामुळे शलशिताना 

िात भरून येत िोता शकंवा एखादं अक्षर शलशिताना अडखळायला 

िोत िोतं. तरीिी परत येताना, ररक्षात उन्िाच्या झळा बसत 

असतानािी, मन मात्र समार्ानानं तुडंुब भरलं िोतं. तेव्िा मला समजलं 

की स्वतःला लाक्षशणक अथााने कोणतािी फायदा, उपयोर् िोत 

नसताना, दसुऱ्यासाठी त्याला अत्यंत आवश्यक असलेली मदत 

केली, तर मन कसं भरून पावतं! िेच खरं समार्ान.  



दृष्टीपल्याडच ंजग  क्षमा फडणीस 

96 

www.esahity.in 

अथाात इथे एक काळजी घ्यावी लार्ते, समार्ानापािीच 

थांबण्याची! नािीतर जरा रेर् ओलांडली की अिंकाराची सीमा सुरू 

िोते आशण त्या प्रांतात शिरलं की फक्त असमार्ानच.  

असाच अनुभव मला सोनल नावाच्या मुलीला शिकवताना 

आला. सोनल माझ्या मैशत्रणींच्या कामवाल्या बाईची मलुर्ी. ती 

आठवीमध्ये िोती. शतला इशंग्लि मध्ये चांर्ले माका  शमळायचे नािीत 

आशण शतला मार्ादिानाची जरूर िोती. पण घरच्या पररशस्थतीमुळे 

क्लास लावू िकत नव्िती. माझ्या मैशत्रणीने मला शवचारलं. 

त्याच्यानंतर सोनल आमच्या घरी अभ्यासाला यायला लार्ली. मी 

माझ्या पद्धतीने शतला पूणा र्ड्याचा अथा समजवून सांर्ायचे. आशण 

त्या र्ड्याखालचे प्रश्न आशण ग्रामर सोडवून घ्यायचे. मुलर्ी िुिार 

िोती िोती, sincere िोती. शतला आपल्या पररशस्थतीची जाणीव 

िोती. आईला घरकामात मदत करून, भरपूर अभ्यास करायची आशण 

चांर्ले माका  शमळवायला लार्ली.  

ती दिावीच्या िेवटी िेवटी एकदा सकाळी आली आशण 

म्िणाली की 'आज तोंडी परीक्षा आिे. इगं्रजीमर्े पाच वाक्यं 

बोलायची.' मीच एकदम टेन्िनमध्ये आले की 'अरं्, मर् काल का 

सांशर्तलं नािीस? आपण तयारी केली असती' म्िणाली, "आता 

करूया." मर् आम्िी 'माय स्कूल' वर पाच वाक्यं शलशिली. तासभरात 

शतने ती पाठ केली आशण माझ्या घरून डायरेक्ट परीक्षेला र्ेली. त्या 
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ओरल परीक्षेमध्ये शतला खूप चांर्ले माका  शमळाले. त्यामळेु शतचा 

कॉशन्फडन्स एकदम वाढला. दिावीच्या परीक्षेत शतने इशंग्लि मध्ये 65 

टक्के माका  शमळवले. 

यानंतर एकदा आमच्या घराजवळच सार्ना मॅनेजमेंट इशन्स्टट्यूट 

कॉलेजनी या झोपडपट्टीमर्ल्या मुलांच्या साठी एक कायाक्रम ठेवला 

िोता. शतथे सोनल र्ेली िोती. कॉलेजनी या मुलांना मदत करण्यासाठी 

म्िणून शवचारलं की 'आमच्या कॉलेजमध्ये मुलांना डान्स शिकवायला 

तुमच्यापैकी कोणी तयार आिे का? फक्त एकच आिे की िी मुलं 

मराठी नािीयेत, त्याच्यामुळे इंशग्लि मध्ये बोलावं लार्ेल.' त्याबरोबर 

सोनलनी िात वरती करून स्वतःचं नाव शदलं. मला आियााचा र्क्का 

बसला. म्िटलं, "सोनल, इशंग्लि मध्ये बोलायचं, शिकवायचं तुला 

जमणार आिे का?" तर म्िणाली, " िो, मर् काय झालं!" शतथे र्ेली, 

त्यांच्या एका कायाक्रमासाठी त्या मुलांचा डान्स बसवला. खपू कौतुक 

झालं शतचं आशण ती खुि िोती. त्यानंतर शतला जवळच्याच एका 

स्टुशडओमध्ये नोकरी शमळाली. मर् ती नोकरी आशण सकाळचं कॉलेज 

करत िोती. स्वतःच्या पायावर उभी राशिली. एखाद्या मुलीला अिी 

मदत केल्याचं समार्ान खरोखरीच खूप वेर्ळं िोतं!  

समार्ान शमळवण्याचा दसुरा िमखास यिस्वी मार्ा म्िणजे 

आपण आपलं काम, कताव्य, अर्दी रोजच्या आयुष्यातल्या 

बारीकसारीक र्ोष्टीिी अर्दी मनापासून करणे. भले मर् ती र्ोष्ट 
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अपेक्षेप्रमाणे पूणा िोवो न िोवो, त्यातून अपेशक्षत ररझल्ट शमळो न 

शमळो. पण, माझ्या कुवतीप्रमाणे मी िंभर टक्के प्रयत्न केले, त्यात 

कुचराई केली नािी, याचं समार्ान आपलं आपल्याला शमळतंच 

शमळतं. 

आपण आपल्याआपल्यापुरतं न जर्ता, इतरांिी मैत्रीचे पूल 

बांर्णं, ती मैत्री शटकवणं, अशतिय आनंददायी आशण समार्ान 

शमळवून देणारी र्ोष्ट आि.े या मर्ला 'मैत्री शटकवणे' िा भार् फार 

मित्त्वाचा असतो. प्रत्येकाला स्वतःचा वेर्ळा स्वभाव असतो, िे 

ओळखून मैशत्रणीला शतची स्पेस देणं आशण आपणिी आपली स्पेस 

संभाळणं यामुळे एकूणच नाती, मैत्री अभंर् राितात आशण 

आपल्याला जास्त समदृ्ध करत जातात. 

शदवस शकतीिी घाईचा, व्यग्रतेचा असला, तरी स्वतःसाठी 

थोडासा वेळ काढून, स्वतःच ंएखाद ंअशतिय आवडतं काम करणं, 

एखादा आवडता छंद जोपासणं, याचं मनाला खूप समार्ान शमळतं! 

माझ्या स्वतःच्या बाबतीत बोलायचं झालं, तर मला भरतकाम, 

शवणकाम िे मनापासून आवडतं. िातामध्ये नाजूक रेिीम, तलम रेिमी 

कापड असलं की त्याच्यावरती एक एक टाका घालताना मन अर्दी 

तल्लीन िोऊन जातं. एखादं सुंदर शडझाईन पूणा केलं की त्याकडे 

बघताना आनंदाने र्ुणर्ुणावंसं वाटतं.  
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आपल्याला वेळ शमळत नसला, तरी घरातली, बाकीची कामं 

करताना एका बाजूला रेशडओ ऐकणे यामध्ये सुद्धा मन चांर्लं रमतं. 

(आकािवाणीच्या वेर्वेर्ळ्या कें द्रांवरती खरोखरीच खूप दजेदार 

कायाक्रम िोत असतात.)  

 

असे जर्त असताना िांती देणारे क्षण अचानकच समोर येतात. 

कर्ी मुलीला सोडून जायचं म्िणून िुरिूर लार्लेल्या मनाला, 

लेकीच्या अचानक येऊन र्ळ्यात पडून, " यु आर अ र्ुड मदर" 

म्िणण्याने असो; शकंवा रात्री दीड दोन वाजले म्िणून नाईलाजाने 

िातातलं पुस्तक बाजूला ठेवून शखडक्या बंद करायला जावं, तर 

समोरील शनरभ्र आकािात शदसलेला चांदण्याचा सडा असो; शकंवा 2 

- 4 तास मेिनत करून एखाद ंdinner बनवावं आशण पािुणे आनंदाने 

परत र्ेल्यावर, नाजूक नक्षीदार काचेची भांडी घासून ठेवलेला, 

शकचनच्या शदव्यात चमचमत शदसणारा त्याचा ढीर् असो; मन कसं 
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िांत, शनवांत करून जातात. अिावेळी दोन चार शमशनटं शतथेच थांबून 

त्या िांतीचा अनुभव घेण्यात वेर्ळंच सुख असते.  

नािीतरी आपले तुकोबा म्िणतातच – 

िांती परते नािी सुख, येर अवघे ते दःुख। 

म्िणवूनी िांती र्रा, उतराल पैलतीरा।। 
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 कोरोना लॉकडाउन 

 

जानेवारीच्या िेवटी/ फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला, 'व्िाट्सअप 

युशनव्िशसाटी'मध्ये वेर्वेर्ळे शव्िशडओ यायला लार्ले. चीनमध्ये लोकं 

रस्त्यातून चालताना पडतािेत, ऑथॉररटी असलेले लोक घरं बािेरून 

फळ्या मारून सील करतायेत आशण आजारी लोक आतमर्ेच घरात 

डांबून ठेवले जातािेत वर्ैरे असे शवदारक दृश्य असलेले शव्िशडओ येत 

िोते. अथाात ते व्िाट्सअप युशनव्िशसाटी मर्ले असल्यामुळे किावरती 

शवश्वास ठेवायचा, किावरती नािी िे कािी कळत नव्ितं. 

पण िोता िोता आपल्याकडे बािेरच्या देिातून आलेल्या 

लोकांच्यामुळे करोनाची सुरुवात व्िायला लार्ली. मुलर्ी नुकतीच 

कॅनडाला जाऊन परत आलेली िोती. परत आल्यानंतर एक आठवडा 

ती मुंबईला ऑशफसला र्ेली आशण त्यांचं ऑशफस बंद केलं. पाठोपाठ 

मुंबईची जीवनर्ारा लोकल टे्रन बंद झाल्या आशण संपूणा 

लॉकडाऊनला सुरुवात झाली. घरासमोरचा सतत वािता रस्ता अर्दी 

िांत िोऊन र्ेला. समोरच्या झाडावरच्या पक्षांची शकलशबल पिाटे 

ऐकायला यायला लार्ली आशण मन प्रसन्न िोऊन रे्लं. पण 

टीव्िीवरच्या बातम्या ऐकता ऐकता, लोकांना त्रास सिन करावे 

लार्तात ते बघता बघता, स्वतःच्या कोतेपणाची लाज वाटायला 

लार्ली. 
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काय िोतंय ि ेनक्की कािी कळत नव्ितं. ह्या आजाराची व्याप्ती 

शकती असणार आिे, ि ेशकती शसरीयस आिे, त्याच्याबद्दल वेर्वेर्ळे 

मतप्रवाि ऐकायला येत िोते. कोणाच्या मते िा जीवघेणा आजार 

आिे, शदसतिी िोतं की जर्भरामध्ये मतृांची संख्या वाढते आिे. तर 

कोणाचं म्िणणं िोतं की 'नािी, भारतातल्या लोकांना इतक्या दशूर्त 

िवेमध्ये रिाण्याची, दशूर्त पाणी शपण्याची सवय असते, की 

आपल्याला याचा कािी त्रास िोणार नािी.' 'व्िाट्सअप 

युशनव्िशसाटी'वरती तर माशितीचा वर्ााव िोत िोता. अर्दी त्याच्यात 

शचंब शभजायला होत िोतं. पण किावरच शवश्वास बसत नव्िता. 

रोजच्या रोज चारचार डॉक्टरांचे शव्िशडओज येत िोते. ि ेकळत नव्िते 

की िे कोण डॉक्टर आिेत. िेवटी असं ठरवलं, जे खरोखरच 

ख्यातनाम डॉक्टर आिेत, आपल्याला शनदान नावाने तरी माशित 

आिेत, त्यांचा शव्िशडओ आला तरच तो उघडायचा, नािीतर न बघता 

सर्ळे शव्िशडओ शडलीट करून टाकायचे. उर्ीच आपल्या डोक्याचा 

भुर्ा करुन घ्यायचा नािी. 

घरात मुलीनी पण curfew सुरु केला. म्िणाली तुम्िी दोघांनी 

अशजबात घराबािेर पडायचं नािी. जे कािी बािेरचं काम असेल ते मी 

करेन. अिामध्ये मी नुकतीच पाठीच्या िॅक्चरमर्ून बरी िोत िोते. 

अजून डॉक्टरांनी उठायला परवानर्ी शदली नव्िती. त्यामुळे घरची 

जबाबदारी पूणापणे मुलर्ी आशण नवरा या दोघांवरती िोती. 

मोलकरीण यायची बंद झाली. मला खूप अस्वस्थता वाटत िोती की 
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आपण झोपून आिोत आशण या दोघांना सर्ळं घर सांभाळावं 

लार्तंय! पण ते दोघेजण एकमेकांच्या मदतीने सर्ळे उत्तम प्रकारे पार 

पाडत िोते. मनाला एक र्ोष्ट मात्र आश्वस्त करत िोती की मुलर्ी 

वेळेमध्ये परत येऊ िकली, शतला शवमानामध्ये कािी त्रास झाला नािी, 

एअरपोटावरती खूप थांबावं लार्लं नािी आशण आता आपण शतघेजण 

एकत्र आिोत. जी कािी पररशस्थती येईल त्याला शतघे जण एकत्र तोंड 

देऊ. 

कामवाली नािी, भाज्या नीट शमळत नािीत, दरू्वाला एक शदवस 

आड येतो, त्याला सुद्धा सोसायटीने घरापयंत यायला परवानर्ी शदली 

नािी. त्याच्यामुळे र्ेटवरती जाऊन दरू् आणावं लार्तं. सोसायटीने 

झाडूवाल्यालािी परवानर्ी बंद केली. त्यामुळे रोजचा कचरा घेऊन 

खालती टाकणं. आपलं काम वाढलं. तसंच, व्िाट्सअप 

युशनव्िशसाटीचे एकेक  शव्िशडओ बघून, आणलेल्या भाज्या वेर्वेर्ळ्या 

प्रकारांनी स्वच्छ करून ठेवायच्या, मर् त्या कोरड्या करून                                                                 

िीजमध्ये ठेवायच्या. बािेरून आलं की िात पाय र्ुवायचे, कपडे 

र्ुवायला टाकायचे, घराची शकल्ली सुद्धा शनजंतुक करायची वर्ैरे िी 

सर्ळी कामं खूप वाढली िोती. 

िळूिळू मुंबईमर्ली रुग्णसंख्या वाढायला लार्ली. र्ारावीमध्ये 

रोजच्या रोज पेिंट सापडल्याच्या बातम्या यायला लार्ल्या. टीव्िी 
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वरती सर्ळ्या भीशतदायक बातम्या शदसायला लार्ल्या. काय करावे 

िे सुचेना. 

इकडे दसुरीकडे सर्ळेजण घरी बसलेले असल्यामुळे, 

व्िाट्सअप ग्रु् सवरती मनोरंजनाच्या र्ोष्टी सुरु झाल्या. कोणी 

र्ाण्याची स्पर्ाा ठेवली, कोणी नवीन पदाथा बनवण्याची स्पर्ाा ठेवली. 

आम्िालािी वातावरणामध्ये थोडा उल्िास, मोकळेपणा येण्यासाठी या 

सवांचा फायदा िोत िोता. आम्िीपण या सर्ळ्यांमध्ये भार् घेत िोतो. 

त्याच्यामध्ये दोन तीन तास आनंदात जात िोते. अिा वेळेला िेवटी 

आपल्याला आपल्या नातेवाईकांचा, शमत्र-मैशत्रणींचा खूप आर्ार 

वाटतो. सर्ळ्यांनाच िी पररशस्थती जाचत िोती, त्याच्यामुळे 

व्िाट्सअप ग्रु् सवरतीसुद्धा जनु्या आठवणी सांर्णे, एकेका र्ेलेल्या 

व्यक्तींच्या आठवणी शलशिणे, त्याच्यामर्ून तो आर्ीचा काळ परत 

जर्णे, त्यातलं समार्ान शमळवायचा प्रयत्न करणे, अिा र्ोष्टी सुरू 

झाल्या.  

मुलीला ऑशफस नव्ितं, म्िणून मर् शतने एक िेल्पलाइन जॉईन 

केली. िी िेल्पलाइन र्ारावी आशण बाकीच्या झोपडपट््टयांच्या शकंवा 

लिान वस्त्यांच्या शठकाणी area seal केल्यामुळे ज्या लोकांना 

दकुानापयंत पोिोचता येत नािी, रेिन आणता येत नािी नािी, अिा 

लोकांच्या मदतीसाठी सुरू झालेली िोती. मुलर्ी volunteer िोती, 

त्याच्यामुळे शतच्याकडे प्रत्यक्ष ज्या लोकांना त्रास आिे अिांचे फोन 
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यायचे की, 'घरामध्ये खायला आत्ता कािी नािीये, आम्िाला तयार 

जेवण शमळेल का?' शकंवा 'घरामध्ये दाण्याचा कणिी नािीये आम्िाला 

थोडे तांदळू वर्ैरे असं शमळेल का?' एकाचा फोन आला िोता की 

'बायकोची शडशलव्िरीची वेळ जवळ आली आिे आशण जवळ पैसे 

नािीत, आम्िाला कुठल्या िॉशस्पटलमध्ये जायचं ि ेकळत नािीये.' 

त्याबरोबर िेल्पलाइनच्या या लोकांनी त्यांच्या जवळपासचं उघडं 

असलेलं, कमी पैसे लार्णारं िॉशस्पटल त्यांना िोर्ून शदलं. त्यांना 

शतथे जायला सांशर्तलं. िॉशस्पटलच्या लोकांना फोन करून ठेवला. 

मर् दोन शदवसांनी त्याचा थँक्य ूसांर्णारा फोन आला, सोबत बाळाचा 

आशण बायकोचा आनंदी फोटो त्यानी पाठवला िोता. असं झालं की 

मनाला थोडी उभारी येत िोती.  

अिातच कामर्ार वर्ा मुंबई सोडून आपापल्या र्ावाला जायला 

शनघाला. त्या लोकांचे TV वर शदसणारे िाल बघणं इतकं त्रासदायक 

िोतं, की अरे आपण कािी नािी करू िकत. लिान लिान मुलं 

िातािी र्रून, डोक्यावर, कमरेवर संसाराचं ओझं घेऊन, 

उन्िातान्िामध्ये िे लोक मैलोन् मैल अंतर तुडवत चालले िोते. 

त्यातल्या कािी जणांनी अशतश्रमामुळे रस्त्यातच प्राण सोडला िोता. 

मार्े राशिलेल्या त्यांच्या बायका मुलांचे पुढे काय िाल झाले असतील 

िा शवचारिी करवत नव्िता. िी सवा दृश्य बघून बातम्या वाचून 

मनावरती खूप दडपण येत िोतं. 
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मध्येच मुंबईला वादळ येणार िोतं. वादळ प्रत्यक्ष आलं नािी, 

पण पाऊस, सोसाट्याचे वारे असं सुरू झालं. आर्ीच र्ांजलेल्या 

लोकांना, कुठे घराचं छ्पर उडून रे्लं, कुठे आणखीन कािी त्रास 

झाला, अिी संकटं आली. त्यांना मदत करताना असं वाटत िोतं की 

अरे खरोखरीच आभाळ फाटले शक काय, आपण तरी कुठे कुठे आशण 

शकती शकती शठर्ळ लावणार! एकेकांच्या शवदारक र्ोष्टी िोत्या.  

शदवसाचे तीन तास िे फोन अटेंड करून मुलीला सुद्धा खूप वाईट 

वाटायचं. शतच्याकडून िोईल तेवढी मदत करत िोती. आम्िीिी 

आपल्याला िक्य आिे तेवढे पैिाच्या स्वरूपात वेर्वेर्ळ्या शठकाणी 

मदत करत िोतो. पण लक्षात येत िोतं की आपण आपली मदत खूपच 

तोकडी आिे आशण ज्या लोकांचा खरा प्रॉब्लेम आिे त्याच्या 

जवळपासिी आपण कुठे पोिोचू िकत नािी. 

अिातच लडाखमध्ये सीमेवरती सुरू झालेले ताणतणाव! असं 

वाटत िोतं, की अरे म्िणजे आपला देि कुठल्या कुठल्या त्रासाना 

एका वेळेला तोंड देतोय आशण आपण याच्यामर्ून कसे बािरे पडणार 

आिोत? कुठे आशण ि ेकर्ी थांबणार िे! 

एक मात्र खरं, आजूबाजूच्या शभतीदायक वातावरणात लक्षात 

आलं, की आपल्या िातात खूपच कमी र्ोष्टी आिेत. अिावेळी 

ईश्वरावरचा शवश्वास आपल्याला तारुन नेतो. आपोआपच मेशडटेिन 

वाढलं, अध्याशत्मक वाचन वाढलं. या शवर्यांमध्ये आवड असणाऱ्या 
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मैशत्रणींिी फोनवर बोलणं व्िायला लार्लं आशण मन िळूिळू 

ताळ्यावर यायला लार्लं. कृतज्ञता दाटून आली ईश्वरा खरोखरीच तू 

आम्िाला, आमच्या कुटंुशबयांना, शमत्र-मैशत्रणी यांना सुरशक्षत 

सांभाळतो आिेस. पण तरीिी आत्ताची पररशस्थती अिी आिे की 

आपल्या ओळखीच्या, आपल्या कोणाला िा आजार िोणार तर नािी, 

शकंवा आपल्या ऑशफसमर्ले एकेकजण र्ेले अिा बातम्या ज्या 

वेळेला येतात त्या वेळेला मन सुन्न िोऊन जातं. 

व्िाट्सअप युशनव्िशसाटीमध्ये आणखीन एक खरोखर चांर्लं 

फॉरवडा आलं िोतं की ती लेशखका रोज पाण्याच्या बद्दल कृतज्ञता 

व्यक्त करते. िी संकल्पना मनाला खूप भावली. खरंच आिे, अिा 

पररशस्थतीमध्ये पाण्याचं आपल्या आयुष्यातलं मित्त्व आपल्याला 

अर्ोरेशखत झालं. आशण मीिी मनापासून पाण्याला नमस्कार करायला 

सुरुवात केली. 

आता मुंबईमध्ये करोनाचे पेिंट कमी िोऊ लार्ल्याच्या बातम्या 

येतािेत. िी साथ लवकरच शनघून जावी आशण आयुष्य पूवापदाला यावं 

अिी आिा! 
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जग सुांदि आहेच.  

पण त्याचे सौंदयप खलुवणािे शब्द व दृष्टी आपल्याला लेखक, 

षचिकाि, छायाषचिकाि, कलावंत अषण कवी दतेात.  

केशवसुत म्हणतात 

पाणणस्पशशच आमुचा शकतसे वस्ततांप्रती द्यावया – 

सौंदयाशणतशया, अशी वसतसे जादु किाांमाणज या; 

लेखकांच्या आषण कवींच्या शब्दस्पशापने आम्हाला आमच्या 

आजिूाजूच्या षनसगापतल ेआषण षनजीव दगडांतले, पाण्यातले सौंदयप 

“जाणव”ू लागते. प्रवासवणपने वाचनू आपलेही पाय षशवषशवायला 

लागतात, त्यांनाही ओढ लागते त्या त्या षदशांची, त्या त्या देशांची. 

ई साषहत्यचा प्रवासवणपन षवभाग काहींच्या मते खपू समदृ्ध आह.े 

जगातले अनेक दशे, भाितातली अनेक िाज्ये आषण महािाष्रातले 

अनेक षजल्ह ेआषण षकल्ले यांची सखोल आषण सषचि माषहती दणेािी 

शंभिहून अषधक पसु्तके ई साषहत्यने प्रकाषशत केली. पण आम्ही 

अषजिातच समाधानी नाही. संपणुप जग, संपणुप भाित दशे, 

महािाष्रातला प्रत्येक षजल्हा, प्रत्येक तालकुा आषण प्रत्येक गाव सुंदि 

आह.े आषण त्याचं सौंदयप पाहू शकेल असा कोणीही षदव्यदृष्टीचा 

पाईक आमच्या या “मी पाषहलेला…”षसिीजमध्ये भाग घेऊ शकतो.  
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आपण षजर्थ ेकुठे प्रवास केला असेल, त्याचं वणपन द्या. आपण 

आपल्या स्वतःच्या गावाचं वणपन द्या. आपल्या आवडत्या कोणत्याही 

गावाचे, षकंवा षजल्ह्याचे वणपन द्या. 

आपलं आजोळ असो वा माहिे षकंवा सासिुवाडी, आम्हाला 

त्याचा मषहमा कळवा. आषण हो, सोित भिपिू फ़ोटो पाठवा.  

तमु्ही पाठवलेली माषहती एखाद्या प्रवाशाला आकृष्ट किेल 

षकंवा ज्यांनी आधीच ्लॅन केला त्यांना मागपदशपक ठिेल 

षकंवा ज्यांना प्रकृती अस्वास्र्थयामळेु षफ़िता येत नाही त्यांना 

सहलीचा आनंद दईेल 

षकंवा पिदशेात िाहून भाितावि प्रेम किणार्या िंध ू भषगनींना 

आपल्या दशेाच्या कोनाकोपर्याचं दशपन घडवेल. कृपया षलहा.  

esahity@gmail.com 
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