लोकबिरादरी एक साठवण
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे
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असे न के ल्यास यापुढे आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची, हिा प्रवतसाद.
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• आपले वाचून झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवर्ड
करू शकता.
•
हे ई पुस्तक वेिसाईटवर ठे वण्यापुवी बकांवा वाचनाव्यबतररक्त
कोणताही वापर करण्यापुवी ई साबहत्य प्रबतष्ठानची परवानगी -
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छांद: लेखन, वाचन, बचत्रकला.
बलखाण : 1. "प्रथमेश : एक पाटडनर"हे इ िक
ु
( 6 मे 2017 रोजी प्रकाबशत झाले)हस्ते: श्री बववेक सावांत,
MKCL चे प्रमख
ु .
हेच पस्ु तक 'बप्रांट व्हजडन' मध्ये "मना समथाड" ह्या नावाने लवकरच,
लोकव्रत प्रकाशनतफे प्रकाबशत होणार आहे.
2. अल्टरनेबटव्ह पॅरार्ाईम( भगवद गीता आबण मॅनेजमेंट ह्याांच्यावर
आधाररत ह्या पस्ु तकाचे बलखाण सरू
ु आहे.)
3. दसु रे पस्ु तक ,(ज्याचे नाव ठरलेले नाही,) जे तरुणाईवर
आधाररत आहे, ते वर्डभरात पणू ड होईल.
4. बतसरे पुस्तक, जे sci-fi प्रकारातील आहे, त्याचां ही बलखाण
सरू
ु आहे.

कथा: आजपयंत साधारण 20 पेक्षा अबधक कथा.
इतर: fc रोर् ह्या e-magazine मध्ये कररयर आबण इतर बवर्यावां र
15 पेक्षा अबधक आबटडकल्स.
"प्रबतबलपी मराठी, न बलबहलेली पत्रे ह्या फे सिक
ु पेजेसवर अनेकदा
बलखाण".
बवद्यार्थयांना मोफत जॉि बवर्यी मागडदशडन करतो "Career
Designer" ह्या फे सिक
ु पेजवर ..
ब्लॉग: https://gauravbeing.blogspot.com
"नक्ु कर् कथा लेखक कायडशाळा , औरांगािाद येथे आयोबजत
करण्यात सहायक"
"नक्ु कर् साबहत्य समां ेलन,2018, औरांगािाद साठी आयोजक".
आवर्ते लेखक : पु ल देशपार्ां े, व पु काळे ,भालचद्रां नेमार्े, बव
स खाांर्ेकर, आचायड अत्रे, इत्याबद.

अपडणपबत्रका:
आबदवासी िाधां वासां ाठी अहोरात्र झटणाऱ्या
आमटे कुटुांबियानां ा समबपडत.
गौरव

मनोगत:
सवड वाचकाांना माझा सप्रेम नमस्कार.
"लोकबिरादरी: एक साठवण" हे माझां e Book प्रकारातील दसु रां
पस्ु तक.
मी काही काळ हेमलकसा इथल्या लोकबिरादरी प्रकल्पात
घालवला होता, बतथल्या अनभु वाांची ही साठवण.
प्रकाश आमटे सर आबण मांदा ताईच्या
ां कायाडत सहभागी झाल्याचा
हा अनभु व आहे. हा अनभु व घेण्याची सधां ी उपलब्ध करून
बदल्यािद्दल मी अबनके त आमटे सराांचा आबण समीक्षा गोर्सेआमटे ताईचा
ां मनोमन आभारी आहे.
ह्या अनभु वाचां पस्ु तक होण्याचां श्रेय मी देतो, ते बनरांजन जोशी ह्या
सद्गहृ स्थानां ा. त्यानां ी ह्यावर एक पस्ु तक प्रकाबशत व्हावां, अशी इच्छा
व्यक्त के ली. ई_ साहीत्य ह्या प्रकाशन सांस्थेचां नावही सचु वलां.
ई_साहीत्यच्या सनु ीळ सामतां सराांशी इमेल द्वारे चचाड होऊन
पढु च्या घर्ामोर्ी घर्ल्या.. अन त्याच्ां या टीमच्या अथक पररश्रमाने
हे पस्ु तक तयार झालां. मी ह्या सवांचा ऋणी आहे.
गौरव अबवनाश नायगाांवकर, औरांगािाद

प्रस्तावना
श्री. अवनके त प्रकाश आमटे
गौरव नायगावकर चा अचानक एक बदवस मला ईमेल आला.
मला लोक बिरादरी प्रकल्प मध्ये काम करायचे आहे म्हणनू . आधी
त्याची मी पणू ड बवचारपसू के ली. भावनेच्या आहारी जाऊन नोकरी
सोर्ून येऊ नकोस असे स्पष्ट साबां गतले. त्याने पणू ड बवचार करून
प्रकल्पात येण्याचा बनणडय घेतला. अनायसे नेलगांर्ु ा च्या साधना
बवद्यालय येथील बशक्षकाची जागा ररक्त झाली होती. त्याला बतथे
बशक्षक म्हणनू काम करायची सधां ी बदली. अबतशय उत्तम कायड
त्याने के ले. आपल्या कामाशी तो अबतशय प्रामाबणक आहे.
बवद्यार्थयांवर त्याने भरपरू प्रेम के ले. बवद्यार्थयांनी सद्ध
ु ा त्याला खपू
प्रेम बदले. त्याने बलबहलेले हे अनभु व इतर सवड काम करणाऱ्या
कायडकत्यांसाठी नक्कीच प्रेरणा दायक ठरतील. कायडकताड कसा
असावा याचे एक चाांगले उदाहरण म्हणजे गौरव आहे.
त्याला पढु ील वाटचालीस हाबदडक शभु च्े छा.
अबनके त आमटे
सचां ालक,
लोकबिरादरी प्रकल्प, हेमलकसा.

लोकहिरादरी एक साठवण
गौरव अबवनाश नायगावां कर

१. साठवणींची सुरवात
लहानपण मस्त असतां. आपल्याला काहीच्या काही गोष्टी
करायच्या असतात.. पायलट व्हायचां असतां, तसचां रे ल्वे ही
चालवायची असते, पांतप्रधान ही िनायचां असतां आबण
त्याचवेळेस बपठाच्या बगरणीत काम करून पाांढरां ही व्हायचां
असतां.. पण 15,16 वर्ांचां होईस्तोवर ही स्वप्न मागे पर्तात अन
आपण र्ॉक्टर, इबां जबनअर अशी कमाईवाले स्वप्न पहायला
लागतो.. माझी स्वप्नहां ी फारशी वेगळी नव्हती.. पण आत कुठे तरी,
खोलवर एक बनराळां स्वप्न बकांवा इच्छा दर्ून िसली होती. ते
म्हणजे मोठां झाल्यावर, म्हणजे िऱ्यापैकी पैसे कमावल्यावर
जगां लात जाऊन, बतथल्या आबदवासींसोित त्याच्ां यासारखचां घर
िाांधनू , ते खातील ते खायचां, तसांच रहायचां..बकमान काही वर्ं तरी.
आता असलां हे जगावेगळां स्वप्न, ही इच्छा कुठून बनमाडण झाली,
ह्यािद्दल मलाही कल्पना नाही.
पढु े जाऊन बशक्षण, कररयरच्या धिर्ग्यात ही इच्छा काहीशी
मागे पर्ली.. अधनू मधनू काही जणाांना मी िोलनू ही दाखवायचो..
पण एकतर सरळ तोंर्ावरच मला वेर््यात काढलां जायचां, नाहीतर
पाठ वळल्यावर कुबत्सतपणे हसणां तरी व्हायच.ां

पण माझी इच्छा परु े शी तीव्र असावी. देवाच्याच मनात माझां
स्वप्न पणू ड करण्याचां असाव.ां
र्ॉ. प्रकाश आमटे ह्याांच्यािद्दल, त्याांच्या कायाडिद्दल
लहानपणापासनू च ऐकत, वाचत आलेलो. असचां एकदा मला
हेमलकसाची माबहती बमळाली..लोक बिरादरी प्रकल्पाचां काम
समजल.ां
पण कररयर,कामाच्या व्यापात फारशी काही हालचाल करता
येत नव्हती. मला आठवत, नोकरी करत असतानाच एकदा मी
'लोकबिरादरी प्रकल्प'साठी कायडकताड बकांवा असाच काही
पदासाठी एक ऑनलाईन फॉमड भरून बदला होता. अगदी 3,4
पानाांचा मोठा फॉमड होता तो. पण ददु वे ाने 2,3 वेळा पणू ड भरून ही
तो सिबमट होत नव्हता. असेच काही वर्ड गेली.
इकर्े मनाची अस्वस्थता मात्र िैचेन करत होती. शेवटी, fb
वर र्ॉ. बदगांत आमटे ह्याांचा ई-मेल id बमळवला. त्याांना पत्र बलहून
माझी हेमलकसाला यायची ईच्छा कळवली. त्याांनी मला अबनके त
आमटे सराांचा मेल id बदला. अबनके त सराांशी मेलद्वारे , व्हाट्सएप
द्वारे अनेकवेळा िातचीत झाली. प्रकल्पात येऊन मला काय करता
येऊ शकत?ां हे ठरवलां.

तो बदवाळीचा काळ होता. घरी साांगणां क्रमप्राप्त होतां. नोकरी
सोर्ून हे असलां काही करायला परवानगी बमळणां अशक्यकोटीच्या
पलीकर्लां होतां. पण जमवलां. कारण आता जर मी हेमलकसा
टाळलां असतां, तर पन्ु हा कधी जमेल की नाही, उत्साह बटके ल का?
ह्यािद्दल शक
ां ा होती. बदवाळी साजरी झाल्यावर घरच्याांनी
काळजावर दगर् ठे ऊन मला बनरोप बदला. प्रवास लािां चा होता.
औरांगािाद ते हेमलकसा साधारणतः 750 बकमीचां अतां र.. थर्ां ीचे
बदवस. औरांगािाद वरून रे ल्वेने चांद्रपरू ला अन बतथनू प्रायव्हेट कार
करून मजल दरमजल करत मी सायांकाळी साधारणपणे सार्े
चारच्या दरम्यान हेमलकसाला पोहोचलो. गार्ीतनू उतरून िॅग
सावरत मी 'लोकबिरादरी प्रकल्प, हेमलकसा' अशी पाटी
असलेल्या कमानीसमोर उभा राबहलो. खरां साांगतो, बकमान दोन
बमबनटां तरी मी भान हरपनू त्या प्रवेश दाराकर्ेच पाहत होतो. र्ोळे ,
का कुणास ठावक
ू , पाणावले होते. काहीतरी बमळाल्याची,
गवसल्याची भावना उचांिळून आली होती. त्याच अवस्थेत मी
प्रकल्पात पबहलां पाउल ठे वलां. आठवणींची साठवण व्हायला
सरु वात झाली होती.

२. अजी म्या ब्रह्म पाविला
लहानग्या नामदेवाांना साक्षात बवठ्ठल प्रसादाचां ग्रहण करताना
िघायचां भाग्य लाभलां होत.ां बवठ्ठलावर माझां प्रेम असलां तरी, ते
भाग्य मला लाभणार नाही.. पण कुठे तरी पण्ु य कामी आलां, अन
माणसातल्या देवाला, माझ्या ह्या र्ोळयाांनी, स्वतःच्या समोर िसनू
जेवण करताना पाहणां, ह्या पेक्षा अबधक सख
ु द दृश्य कोणतां असू
शकतां?
मी लोकबिरादरीत पाऊल टाकलां. भारावनू जाऊन इकर्े
बतकर्े पाहत, बतथला रस्ता, दवाखान्याची इमारत, हॉस्टेल
र्ोळयात भरून घेत घेत..
बतथल्या कायडकत्याडला म्हणजे बवजय सर्मेक ला
भेटलो,स्वतःची माबहती साांबगतली. अबनके त सर प्रकल्पात नव्हते.
त्याांनी फोनवरुन कायडकत्याडला माझी सोय करण्यास साांबगतल.ां
सबचन मक्ु कावर ह्यानां ी ऑबफसच्या बिबल्र्ांगमध्ये असलेल्या गेस्ट
रूम मध्ये जागा करून बदली. आता खरां साांगायचां झालां तर, माझी
अपेक्षा होती की, एखाद्या गदीच्या तीथडक्षेत्र वगैरे बठकाणी जशी
राहण्या खाण्याची सोय असते, तशी इथे ही असणार. म्हणजे

थोर्ांफार अस्वच्छता बकांवा असांच. अथाडत माझी त्यासाठीही
तयारी होती. पण इथली िातच सगळी न्यारी. गेस्ट रूम माझ्या
स्वतःच्या खोलीपेक्षा स्वच्छ आबण नीटनेटकी होती. अगदी
पलांगावरच्या चादरीवरही सरु कूती नव्हती वा धळ
ु ीचा थर नव्हता,
इतकां सगळां टापटीप होतां. प्रवासानांतर थकवा जाणवत होता. अगां
आांिलां होतां. गरम पाण्याची बनताांत गरज होती, आबण बदमतीला
गरम पाणी होत.ां प्रकल्पात जवळपास सगळीकर्े सोलर एनजीचा
उपयोग करून घेऊन वीज वाचवली जाते. गेस्ट रूम मध्ये ही
सोलरचां गरम पाणी 24 तास उपलब्ध होतां. हेमलकसाला फक्त
िीएसएनएलचां नेटवकड उपलब्ध आहे. त्यामळ
ु े माझा फोन िदां
होता.बतथल्याच एका कायडकत्यांच्या फोनवरून मी घरी सख
ु रूप
पोहचल्याचां कळवलां होतां.
आवरून, थोर्ी बवश्राांती घेऊन मी मेस मध्ये जेवायला गेलो.
प्रकल्पात कोणत्याही बदवशी साधारणतः 75 ते 100 गेस्ट भेट
देण्यासाठी असतातच. त्याांच्या राहण्याची, नाश्ता-जेवण्याची सोय
प्रकल्पातफे च के ली जाते.(अन तेही आत्मीयतेने!)
गेस्टसाठी असणारा पास गळयात घालनू मी मेसमध्ये आलो.
गेस्टसाठी जेवणाची वेळ सार्ेसातची असते, पण मी काहीसा
आधीच पोहोचलो होतो. इथे स्वावलांिन पद्धतीने स्वतःच हाताने

वाढून घ्यायचां असतां. मी ताट घेऊन जेवण वाढून घेतलां. समोरच्या
ताज्या पदाथांनी भक
ू चाळवली होती. एक टेिल पकर्ून मी जेवण
सरू
ु के लां.. आबण समोरच्या टेिलावर साक्षात प्रकाश सर आबण
मांदा ताई! दोघेही शाांतपणे जेवत होते. मी जे जेवण करत होतो, तेच
तेही खात होते, अगदी आम्हा इतरासारखच टेिल खचु ी घेऊन. ना
कसला भपके िाजपणा, ना कसला िर्ेजाव. त्या देवमाणसाांना
समोर जेवताना िघनू च माझां पोट भरल्यासारखां वाटू लागल.ां फक्त
कल्पना करा, ज्याांच्यािद्दल आपण नेहमी ऐकतो, िोलतो, अशी
माणसां तमु च्यासमोर ,तमु च्यासोित िसनू जेवण करत आहेत!
त्यावेळी मला नेमकां काय वाटलां, ते वणडन करायला मला
प्रयत्न करूनही शब्दात माांर्ता येत नाहीये. तो अनभु व वणाडतीत
आहे.
माणसातल्या देवानां ा माझ्या र्ोळयासमोर जेवण करताना
पाहण्याचां भाग्य माझ्या नबशिी बलबहल्यािद्दल त्या जगबन्नयत्याचे
मनोमन आभार मानले. गेले सहा सात मबहने सातत्याने सांपणू ड
आमटे कुटुांिातील सदस्य आबण प्रकाश सराांचे सहकारी असलेले
श्री बवलास मनोहर, सौ रे णक
ु ा मनोहर, श्री ििन पाांचाळ आबण
कुटुांि, श्री मनोहर यम्पलवार आबण कुटुांि, श्री गोपाळ फर्णीस
आबण कुटुांि अशा अनेकासां ोित उदरभरण करण्याचां सद्भाग्य

देणाऱ्या परमेश्वराचां ऋण फे र्ण्याचा अपरु ा प्रयत्न, मी दररोज
जेवताना समोरच्या अन्नाला नमस्कार करून करत असतो.

३.लोकविरादरी जाणून घेताना
"र्ॉ. प्रकाश आमटे" ह्याांच्या जीवनकायाडवर आधाररत नाना
पाटेकर याचां ा बसनेमा आपण पाबहला असेलच.
बसनेमात घर्णाऱ्या घटना पाहून आपण मनोमन प्रकाश
सराांना सलाम ठोकतो, भारावनू जातो. प्रकाश सराचां ां तेच कायड
प्रत्यक्षात पाहण्याचां, तेही दररोज, एक मोठी भाग्याची गोष्ट आहे
माझ्यासाठी.
पबहल्या बदवशी सांध्याकाळी जेवण झाल्यावर रात्री 8 वाजता
मी र्ॉक्यमु ेंटरी हॉल मध्ये गेलो. दररोज येणाऱ्या गेस्टसाठी इथे
प्रकाश सर आबण मांदा ताई, त्याांचे सहकारी आबण लोकबिरादरी
प्रकल्प ह्यािद्दल साधारणतः तासाभराची बफल्म दाखवली जाते.
नाना पाटेकरच्या बसनेमातील सीन बजथे घर्ले ती बठकाणां, वस्तू
आबण वास्तू सवडच इथे आल्यावर नजरे स पर्तात. त्या र्ॉक्यमु ेंटरी
बफल्म मध्ये प्रकाश सरानां ी आबण त्याच्ां या सहकाऱ्यानां ी पबहली
बदवसापासनू के लेल्या कायाडचा आढावा घेण्यात आलाय. इथल्या
हॉबस्पटलमळ
ू े आबदवासींना झालेला फायदा पाहून, त्याांचां

आरोग्यासाठी घेतली जाणारी मेहनत, बर्बलव्हरी साठी आलेल्या
मबहलानां ा बदल्या जाणाऱ्या उच्च दजाडच्या सबु वधा, दरू जगां लात
असलेल्या बठकाणी गावोगावी हेल्थ सेंटर स्थापन करून प्रत्येक
आदीवासीला बनरोगी ठे वण्याची तळमळ.. सगळां सगळां अचांबित
करणारां आहे. सकाळी आरामात उठून पेपर वाचत दःु खद घटनाांवर
नसु ता खेद व्यक्त करणाऱ्या तमु च्या-माझ्या सारखयाांना जाग
आणणारां हे कायड आहे.
आज इथे उपचाराअभावी घर्णाऱ्या मृत्यचू ां प्रमाण अत्यतां
कमी आहे. र्ॉक्यमु ेंटरी पाहताना इथल्या सवांची बजद्द, तर्फ,
ददु म्ड य इच्छाशक्ती ह्या सवांची जाणीव मनाला उभारी देते. इथल्या
शाळेत बशकून आबदवासी मल
ु ां आज र्ॉक्टर, इबां जबनअर, वकील
िनत आहेत. समाजाचा आबण पयाडयाने भारताचा एक भाग िनत
आहेत.ही र्ॉक्यमु ेंटरी बफल्म स्वतःच अनभु वावी अशी आहे.
दसु ऱ्या बदवशी सकाळी भरपेट नाश्ता के ल्यावर मी इतर
गेस्टसोित मी परत एकदा र्ॉक्यमु ेंटरी हॉल मध्ये जमलो ते आमटे
कुटुांिातील सदस्याश
ां ी सवां ाद साधायला. आमच्याशी िोलायला
आले होते, ते र्ॉ. बदगांत आमटे. बदगांत सराांनी हॉबस्पटल आबण

प्रकल्पसिां ांधात सद्यबस्थतीची माबहती बदली.गेस्टमधल्या लोकाांनी
बवचारलेल्या प्रश्ानां ा उत्तरां बदली, अगदी वैयबक्तक सद्ध
ु ा.
सवां ाद साधनू झाल्यावर सवांनी बदगांत सराांसोित एक फोटो
काढला. त्यानांतर सरू
ु झाला आमचा 'राऊांर्'. ह्यात प्रकल्पातल्या
अनेक जागा दाखवल्या जातात. जसां की, आबदवासींच्या
मल
ु ासां ाठी चालू के लेली शाळा, हॉस्टेल, त्याच्ां यासाठी असलेली
अद्ययावत कम्प्यटु र लॅि, भलांमोठां ग्राउांर्.. हॉबस्पटलचाही एक
राऊांर् असतो, ज्यात बतथां उपलब्ध असणाऱ्या सबु वधा आबण
र्ॉक्टसड िद्दल माबहती बदली जाते.
पण सवाडत आनांददायी, कायमचां मनावर कोरलां जाऊ शके ल
अशी गोष्ट म्हणजे 'प्राणी अनाथालय'चा राऊांर्. प्राण्याांना
बशकारीपासनू जीवनदान देण्यासाठी सरू
ु के लेलां हे अनाथालय.
अनेक प्रकारचे प्राणी, पक्षी इथां आनदां ानां जगत आहेत. हा राऊांर्
अबवस्मरणीय अनभु व ठरण्याचां कारण म्हणजे, िऱ्याचदा प्रत्यक्षात
प्रकाश सर आपल्यासोित असतात.. बतथल्या प्राण्याांची कहाणी
त्याच्ां याकर्ूनच ऐकणां म्हणजे सोने पे सहु ागा! बकती अन कसां ते
सवड साठवनू घेऊ? असां होतां.

(पण मी ज्या बदवशी हा राऊांर् घेतला, नेमकां त्याच बदवशी
प्रकाश सर राऊांर्ला नव्हते. त्याच्ां यासोित एक राऊांर् करण्याची
इच्छा मी अजनू ही िाळगनू आहे. खरां साांगायला हरकत नाही, की
इतर गेस्ट जेव्हा त्याांच्यासोित राऊांर् घेतात, तेव्हा मला मनात
असयू ा वाटते. मला कधी बमळणार हे भाग्य? असा दररोजच प्रश्
पर्तो.)
राऊांर् वगैरे सवड सांपल्यावर आम्ही सकाळी 11 ला
जेवायला आलो. 2 तासाांच्या राऊांर्नांतर सपाटून भक
ू लागली
होती. इतर सवड गेस्ट जेवण करून आपापल्या घरी जायला बनघाले.
मी मात्र सांध्याकाळची वाट पाहत मस्त पैकी ताणनू देण्यासाठी
माझ्या गेस्टरूम मध्ये परतलो.

वशक्षणाची साधना
“Give Them Chance, Not Charity”- िािा आमटे.
िािा आमटेंनी आबदवासींच्या आरोग्यासाठी, त्याच्ां या
सवांगीण भल्यासाठी प्रकाश सराच्ां या मदतीने हेमलकसाला
लोकबिरादरी प्रकल्प सरू
ु के ला. आज िािा आमटेंची बतसरी बपढी
हे कायड त्याच जिरदस्त इच्छा शक्तीने पढु ां नेटाने चालवत आहे.
स्वातांत्र्यानांतर आज 2020 मध्ये आबदवासी िाांधवासां ाठी
पररबस्थती फारशी िदलली आहे का? एकाक्षरी उत्तर देणां कठीण
आहे. लोकबिरादरी स्थापन झाल्यावर सरकार दरिारी थोर्ी फार
हालचाल होऊन िदल घर्वनू आणण्यासाठी काही प्रयत्न जरूर
झाले आहेत, पण ते परु े से नसावेत. कारण आज आबदवासींच्या
कर्े मोिाईल आहे, पण वीज पोहोचली नाही. दचु ाकी गार्ी आहे,
पण रस्तेच नाहीत. िाजारात अन्नधान्य उपलब्ध आहे, पण
कुपोर्ण सपां लेलां नाही. गावोगावी सरकारी शाळा आहेत, पण
त्यातलां बशक्षण आबदवासी मल
ु ाांपयंत पोहोचलां नाही. 75,76
साली लोकबिरादरीने आबदवासी साठी आश्रमशाळा सरू
ु के ली.
आजघर्ीला बतथे 650 मल
ु ां 12बव पयडन्त बशक्षण घेत आहेत. पण

तल
ु नेत ही सांखया कमी आहे. आजही बकत्येक आबदवासी मल
ु ां
बशक्षण घेत नाहीत. ह्याची कारणे अनेक आहेत. त्यातलां महत्वाचां
कारण म्हणजे दगु डमता. महाराष्ट्रातल्या इतरत्र असलेल्या खेर््याांची
तल
ु ना तम्ु ही इथल्या भागाशी करत असाल, तर तम्ु ही चक
ू करताय
अस मी म्हणेन. मी देखील ही चक
ू के ली होती. इथे बकरड रड जांगल
आहे. रस्ते नाहीतच. वीज नाही. बपण्याचां पाणी नाही. असांखय नाले
आहेत, ज्यामळ
ु े एखाददसु ऱ्या जोरदार पावसाने आधीच दरू दरू
वसलेली गावां पायी चालत जाण्यासाठीही सोयीची राहत नाही.
त्यात जांगली प्राण्याांचां भय.
अशातांच हेमलकसा पासनू साधारणतः 25 बकलोमीटर
अांतरावर असलेल्या नेलगांर्ु ा आबण आसपासच्या गावचे लोकां
लोकबिरादरी मध्ये आले, एक शाळा सरू
ु करण्याचा आग्रह घेऊन.
लोकबिरादरीची आश्रम शाळा त्याच्ां यासाठी उपयक्त
ु नव्हती,
कारण एकतर शाळेची पटसखां या आधीच भरपरू होती, ज्यामळ
ु े
ऍर्बमशन साठी परवानगी नव्हती. आबण दररोजच 25+25 बकमी
प्रवास करणां मल
ु ाांसाठी शक्यच नव्हतां. मग उपाय म्हणनू
नेलगर्ांु यालाच एक शाळा सरू
ु करावी असां ठरल.ां अथाडत ह्यात
अनांत अर्चणी होत्या. इतक्या दगु डम भागात बशक्षक बमळणां, शाळा
िाांधणां, उत्तमांच बशक्षण देण्यासाठी सोयीसबु वधा परु वणां, रस्तेच

नसताना बतथां जाणां-येणां करणां.. तशातच हा भाग अबतसांवेदनशील
म्हणनू ओळखला जातो. अशा अनेक न सागां ता येणाऱ्या
अर्चणी! अर्चणींचा तो र्ोंगर फोर्ुन शाळा सरू
ु के ली
आमटेंच्या बतसऱ्या बपढीने.. श्री.अबनके त आमटे आबण समीक्षा
गोर्से-आमटे ह्याांनी. 2015 साली नेलगांर्ु याला पाचवीपयंतची
इबां ग्लश शाळा सरू
ु झाली. इथल्या माबर्या-गोंर् आबदवासींच्या
साठी मराठी ही 'बवदेशी' भार्ाच. म्हणनू मग इग्रां जी माध्यमाच्या
शाळेचा श्रीगणेशा के ला.
सध्ां याकाळ पयंत झोप काढून मी अबनके त सर आबण समीक्षा
ताईला भेटलो. त्याांनी मला लोकबिरादरी मध्ये यायचां कारण
बवचारल,ां बवचारपसू के ली. मी मानव सांसाधन क्षेत्रात काम के लां
असल्याने मला माणसाचे स्वभाव थोर्ेफार कळतात. गेल्या दोन
बदवसात मी जवळपास सवडच आमटे कुटुांबियाांना भेटलो होतो.
प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर, नजरे त मला प्रत्येक वेळी आपल
ु की
बदसलीयां. कुठल्याही प्रकारचा िर्ेजाव नाही, बकांवा अहक
ां ाराचा
वारा स्पशड झालेला नाही. जबमनीशी नाळ घट्ट िाांधनू ठे वलीये ह्या
सवांनी.
हे मी सागां ण्यापेक्षा प्रत्येकाने अनभु वाव.ां

अबनके त सर आबण समीक्षा ताईशी िोलनू माझां काम ठरलां..
दसु ऱ्या बदवशीपासनू मी नेलगर्ांु याच्या शाळेत जाणार होतो..
बशक्षक म्हणनू . एक नवा मागड मला समोर होता.. आबण प्रवास
जांगलातनू होता.

साधना ववद्यालय, नेलगुांडा
साधना बवद्यालय, नेलगांर्ु ा हे 2015 साली स्थापन झालां.
ह्याची बवशेर् गोष्ट म्हणजे, ही शाळा लोकानां ी पढु ाकार घेतल्यामळ
ु े
सरू
ु करण्यात आली. शाळेत आजिू ाजच्ु या गावातली मल
ु ां येतात.
आजिू ाजच्ू या म्हणजे 5,6 बकलोमीटर पररसरातील. सकाळी
लवकर उठून 8 वाजता हजर राहतात. यायला रस्ता अथाडतच नाही.
वाट आहे ती घनदाट जगां लातली. काही वेळा 'एर्ज'ू म्हणजे
अस्वल बदसल्याच्या घटनाही घर्तात. मग ही लहानगी एकत्र
येतात.. अथाडत सवाडत लहानगा असतो 5 वर्ांचा अन मोठा असतो
12 वर्ांचा. आबण हा घोळकाही कधी कधी 2,3 मल
ु ाांचाच
असतो. आईिाप सकाळपासनू कामात गतांु ल्यामळ
ु े एकट्यानेच
मागड काढतात.
माझा पबहलाच बदवस होता. समीक्षा ताईने सकाळी 6:30 ला
तयार रहायला साांबगतलां होतां. दोन कायडकते प्रकल्पातनू दररोज
शाळेत जाऊन-येऊन असतात. त्याच्ां यािरोिर मला जायचां होत.ां
नेलगांर्ु ा प्रकल्पपासनू साधारणतः 25 km दरू आहे. जाणां शक्य
आहे ते दणकट टू व्हीलर वर बकांवा 4 व्हील ड्राइव्ह असणाऱ्या
कारमधनू .. कारण जगां लातील खर्काळ, बनसरर्े, मधनू च फाद्यां ा

तटु ू न पर्लेल्या रस्त्यावर इतर कोणत्याही प्रकारची गार्ी चालवत
नेणां शक्य नाही. सध्या शाळेत 130+ बवद्याथी आहेत. त्यानां ा
दररोज नाश्ता अन जेवण बदलां जातां. ह्यासाठी लागणार सामान, जसां
की भाज्या, ताांदळ
ू , दधू ,अांर्ी, पोळया, भात इत्यादी आबण
नेहमीच शैक्षबणक साबहत्य सगळां प्रकल्पातनू न्यावां लागतां.
शाळेच्या आजिू ाजल
ू ा असणाऱ्या गावात, खरां तर जगां लात हे
कुठून उपलब्ध असणार? माझा पबहला बदवस होता सोमवार.
दणकट इसझु ु कार मधनू दोन्ही कायडकत्यांनी सगळां सामान भरलां.
त्याआधी ताईने दोघाांची ओळख करून बदली, मकरांद दातार, जो
अमेररके तनू भारतात परतला होता अन 1 मबहन्यासाठी शाळाबशक्षक म्हणनू काम करणार होता. दसु रा होता, यबतश जाधव. हा
मळ
ू चा मांिु ईतला, पण अनेक वर्ांपासनू प्रकल्पाशी सांिधीत.
पावणे सातच्या समु ारास आम्ही प्रकल्प सोर्ला अन बनघालो
नेलगांर्ु याला.
प्रकल्पपासनू 3 बकमीवर भामरागर् हे तालक्ु याचां बठकाण
आहे. प्रकल्पपासनू बतथे जाईपयंत र्ाांिरी रस्ता आहे.आजिू ाजल
ू ा
मागच्या वर्ी येऊन गेलेल्या परु ाच्या खणु ा बदसत होत्या. म्हणजे
रस्ता उखर्लेला होता, पाण्यािरोिर वाहत आलेली झार्ां झर्ु पां
होती. भामरागर्च्या सरु वातीलाच पलडकोटा नदी वाहते. हीने

मागल्या परु ात रौद्ररूप धारण करून िाजारपेठ अन घरां कवेत
घेतली होती. माणसानां ी पन्ु हा एकदा नव्या जोमाने सगळां सरु वात
के लां होतां. नदी ओलाांर्ून आम्ही भामरागर्च्या िाजारात प्रवेश
के ला.
एक साांगायचां राबहलांच. भामरागर्च्या जरा अलीकर्े
आम्हाला तीन सयू ाडचां दशडन झाल.ां . होय, तीन. एक तो नभी
उगवणारा सयू डनारायण, अन जबमनीवर असलेले 'प्रकाश सर आबण
मांदा ताई' हे दोन सयू ड. सकाळचा नदीवरचा नेहमीचा फे रफटका
मारून दोघेही परतत होते. आम्ही कारची स्पीर् कमी करून त्यानां ा
अबभवादन के लां. त्या बदवसापासनू माझा तो दररोजचा बशरस्ताच
पर्ला. नेलगांर्ु ् याला जाताना दोघाांचांही दशडन व्हायचां अन
बदवसाला उत्साहात सरु वात व्हायची.
तर, भामरागर् पार करून आमची कार शाळेकर्े बनघाली.
मध्ये आम्हाला मेर्पल्ली नावाचां गाव लागलां. बतथे आमच्या
शाळेतले एक बशक्षक, ररके श दादा राहतात, त्याांना सोित घेतलां.
आमची ओळख झाली. मेर्पल्ली जवळून पामल
ु गौतमी नदी
वाहते. 15 बमबनटाांच्या प्रवासात नजरे स पर्लेली ही दसु री नदी.
साधारणतः दोन बकमी गेल्यावर कार उजवीकर्े वळली. इथपयंत
चाांगला र्ाांिरी रस्ता होता. इथनू कच्च्या रस्त्यावर गार्ी न्यावी

लागत होती, म्हणजेच जांगलातील रस्त्यावर. मोिाईल नेटवकड इथे
साथ सोर्ून देतां, ते परत येताना ५ वाजताच बमळत.ां
मी सरसावनू िसलो. झार्ाच
ां ी घनता वाढत होती. जसजसे
आम्ही पढु े जात राबहलो, तसतसां जांगल दाट होत चाललां होतां.
कुठल्याही प्रकारचा आवाज नव्हता. 4 व्हीलर जाईल, इतकीच
गार्ीवाट होती. औरांगािाद जवळच्या असलेल्या बहरवळीला,
झार्ाांना बनसगड समजणारा मी, इथां प्रत्यक्षात त्याच्या अांगणात
होतो. खरां, बनिीर् जांगल आबण शहराभोवतालची झार्ी, ह्यात
जमीन अस्मानाचा फरक असतो, हे मला जाणवल.ां जगां लात बनसगड
राजा असतो. तो आपला रुतिा, आि राखनू असतो. जांगलाला
स्वतःच असां व्यबक्तमत्त्व असतां. फक्त आबण फक्त झार्ां, पक्षयाचां े
आवाज अन पांखाांची फर्फर्
ह्या व्यबतररक्त सवडत्र शातां ता
असते. काही बठकाणी तर
सयू डप्रकाश ही पोहचत नाही,
इतकी झार्ा-झर्ु पाांची गदी
असते. पेनगर्ांु ा फाटा म्हणनू
फक्त 2 व्हीलर जाईल अशी
पायवाट आहे. बतथनू आम्ही पढु े

कै कवेळा गेलो. बतथलां जांगल तर अबधकच काळोखां. जांगल
तम्ु हाला बभववतां, तम्ु ही एकटे असल्याची जाणीव करून देतां अन
त्याचवेळी आजिू ाजल
ू ा कोणीतरी असल्याची चाहूल ही करून
देतां. मध्येच कुठे तरी आजिू ाजच्ांू या गावातील आबदवासींनी
िाांधलेली कमानी बदसत होत्या. त्यावर ते 'पर्ूांम' म्हणजे
सणावाराला एखादा प्राणी मारून लटकवतात, असां समजलां. एका
बठकाणी एक खार मारून लटकवली होती.मध्येच कुठे तरी
आबदवासींच्या किरी बदसायच्या, ज्यावर बवबशष्ट प्रकारचां बचन्ह
बकांवा आकृ तीचां िाांधकाम के लेलां असायचां.
अशा जगां लातनू वाट काढून मला दररोज शाळेत यायचां होतां.
जांगलाशी मैत्री असावी , ह्याची गरज वाटली. मध्ये घोटपर्ी नावाचां
गाव ही लागलां. इथे प्रकल्पाने एक हेल्थ सेंटर सरू
ु के लांय, बजथे
मलेररया, ताप सदी, जजु िी जखमा , ह्यासारखया आजारावर इलाज
के ला जातो. सोितीची मर्ां ळी माबहती परु वत होते. शाळा जवळ
येत चालली. नेलगांर्ु ा समोर होतां. गावाच्या वेशीवर भलांमोठां कांु पण
घातलेलां होतां. त्याचां दार उघर्ून आम्ही गावात गेलो. समोरच एक
वास्तू बदसली. अथाडतच ती आमची शाळा होती..माझी शाळा
होती.
ती पाहूनच प्रेमात पर्ण्याचां एक कारण मला बमळालां.

‘दादा !!!”
खरां साांगायचां तर, 'आबदवासींची दगु डम भागातील शाळा'
म्हटल्यावर माझ्या र्ोळयासमोर आलां होतां की, एखादी रांग
उर्ालेली जनु ाट इमारत असेल, िसायला- बशकायला फारशा
सोयी सबु वधा नसतील .. पण लाांिनू च शाळेचां झालेल् दशडन मला
चक
ु ीचां ठरवत होतां. मी िघता क्षणी शाळेच्या प्रेमात पर्लो. गावात
प्रवेश करतानाच समोरचां र्टकोनी आकाराचे वगड बदसत होते.
नोव्हेंिर असल्याने धक्ु याची चादर लपेटून वगड उभे होते.. आबण
त्या धक्ु यात होती िागर्णारी, खेळणारी, हसणारी मल
ु ां..
ह्या शाळेतली मल
ु ां म्हणजे एक स्वतत्रां बवर्य आहे. त्यािद्दल
काही आठवणी नक्कीच साांगणार आहे.
आम्ही वळसा घालनू शाळेच्या समोर आलो. शाळा दोन
भागात वाटली गेलीये. मधनू गावचा रस्ता जातो, तो थेट इद्रां ावती
नदीकर्े.
र्ाव्या िाजचू ां गेट उघर्ून आम्ही कार आत टाकली. सवड
बशक्षक आले होते.. आमची ओळखीपाळखीचा सोपस्कार पार
पर्ला. इथले सवड बशक्षक स्थाबनक भागातले आबदवासी िाांधव

आहेत. आतापयंत मल
ु ां माझ्याभोवती जमा झाली होती.
िालसल
ु भ कुतहू लाने टकामका िघत होती. इतर बशक्षकानां ा, 'मी
कोण'? म्हणनू बवचारत होती. तोपयंत गार्ीतील सामान काढून
ठे वण्यात आलां होतां. र्ाव्या िाजल
ू ा एक झोपर्ीवजा खोली
होती.ते म्हणजे शाळेचां बकचन.. चल
ू असलेलां.. सकाळच्या
नाश्त्याची तयारी चालू होती. मी उभा होतो, त्यासमोर एक
बसमेंटची पर्वी होती, बजथां दपु ारचां जेवण व्हायच.ां बतथां आत मध्ये
अजनू दोन खोल्या होत्या. एकीत शाळेचां साबहत्य तर दसु री कधी
रहावां लागलांच तर उपयोगी पर्णारी.
एका बभांतीवर मोठ्या अक्षरात बलबहलां होतां..'चक
ु ते कई
िातल आयो'. मी ररके श दादाांना अथड बवचारला. माबर्या
भार्ेतल्या त्या वाक्याचा अथड होता, 'चक
ु लां तरी काही होतां नाही.'
एव्हाना मल
ु ां
येऊन बिलगली होती.
‘ओळख’
वगैरे
कृ बत्रमतेची
गरज
त्याांना नव्हती. इवली
इवली पोरां, ' Dada

what is your name?' बवचारत होती. मी साांबगतलां. कुणा
धटूकल्याने, 'Dada tell your full name!' म्हणनू माझी बवके ट
घेतली होती. मग माझ्या गावाचां नाव, ते कुठे आहे? भामरागर्च्या
जवळ आहे की दरू ? भाऊ िबहणी बकती? भावाचां, आईच नाव
काय? सगळां सगळां बवचारून घेतलां. माझा हात धरून आमचा हा
लवाजमा चालला होता. आम्ही रस्त्याच्या उजव्या िाजल
ू ा
असलेल्या शाळेच्या आवारात आलो. भलमां ोठां ग्राउांर् होत.ां बतथां
अनेक झार्ां होती.. काहीजण 'टेमरु' ची फळां गोळा करत होती,
आनांदाने पळपळीचा खेळ खेळत होती. र्ाव्या िाजल
ू ा
िालवार्ीचा वगड होता. नेलगर्ांु ् यातच राहणाऱ्या बशल्पा ताई ह्या
त्याच्या वगडबशबक्षका. थोर्ां पढु े गेल्यावर तीन र्टकोनी, लाल रांगात
रांगवलेले वगड होते. िाहेर आकाशकांदील लटकत होते..अजनू ही
धक
ु ां होतचां . मल
ु ां मला ओढत नेऊन एका वगाडत घेऊन गेली,
असेंम्िली साठी. दोघाबतघानां ी मला हक्काने त्याांच्याजवळ िसवनू
घेतलां. दररोज वेगवेगळी मल
ु ां प्राथडना म्हणायची, स्थाबनक िातम्या
साांगायची, काल का गैरहजर होतो, हे ही साांगायची. ह्यानांतर
ग्राऊांर्वर व्यायामाचा तास व्हायचा. आधीच 2,4 बकलोमीटर
चालनू आलेली मल
ु ां, परत शाळा सरू
ु होईपयंत खेळलेली मल
ु ां
अबजिातच दमलेली नव्हती. आबदवासी मळ
ु ातच काटक. श्रमाला
मागे न हटणारा. मी पबहलाच बदवस असल्याने त्याांचा व्यायाम

िघत होतो. तेवढ्यात कुणीतरी ,'Dada, you also do this
exercise.' म्हणनू सयू डनमस्कार करवनू घेतला.
समीक्षा ताईनीां मला सरु वातीचे काही बदवस बतसरीच्या वगाडत
िसायला साांबगतलां होतां.म्हणजे बशकवायचां वगैरे नव्हतां, तर फक्त
समजनू घेण्यासाठी. ररके श दादा बतसरीचे बशक्षक.
साधारणतः 10 बदवस मी बतसरीच्या आबण नांतर चौथीच्या
वगाडत घालवले. एक बदवस पाचवीच्या वगाडत. सबु नल दादा
चौथीचे वगडबशक्षक तर मकरांद दादा पाचवीला बशकवत होते.
मकरांद दादाांचा एक मबहना सांपत आला होता. त्यानांतर मी
पाचवीचा वगड बशक्षक असणार होतो.
सरु वातीला मी वगड पाहून शाळेच्या प्रेमात पर्लो. दसु रां कारण
होतां ते म्हणजे इथली मल
ु ां. फक्त आबण फक्त प्रेमळ! आबण बतसरां
कारण म्हणजे मी मल
ु ाांचा 'सर, मास्तर, गरुु जी' नव्हतो, तर "दादा"
होतो. जे आहे एक जिािदारीचां पद.. आबण मल
ु ाच्ां या हक्काचां
स्थान!

What re, Dada?
नेलगांर्ु ् याच्या शाळेतली मल
ु ां एक स्वतांत्र बवर्य आहे. अगदी
एखादां पस्ु तक बनघावां इतकां 'िालपण' त्याच्ां यात आहे.
मी औरांगािादचा. जेव्हा मल
ु ानां ा मी कुठून आलोय, हे
साांबगतल,ां तेव्हा त्याांनी पटकन जाऊन नकाशात औरांगािाद
शोधलां. बतथनू ते नेलगांर्ु ा अांतर बकती आहे, यायचां-जायचां कसां?
हे सगळां सगळां बवचारल.ां इथली मल
ु ां भामरागर्च्या पढु े कधी
गेलेली नाहीत. रे ल्वे फक्त पस्ु तकात वाचनू च माहीत.
पण गांमत म्हणजे , मी नेलगांर्ु ा बकांवा आजिू ाजच्ू या गावातील
नाही, म्हणजे मला एकांदरीतच फार कमी माबहती आहे, असा समज
मल
ु ानां ी करून घेतला. सगळां शहाणपण आपल्या गावातच आहे,
ह्यावर सवडजण अगदी ठाम होते. त्यामळ
ु े गावािाहेरच्या ह्या
दादाला फारसां काही माहीत नाही, म्हणनू आपणच त्याला 'शहाण'ां
करून सोर्ावां, ह्यावर त्याच
ां ां एकमत झालां होत.ां
सरु वातीला काही बदवस मी बतसरीच्या वगाडत िसत होतो.
ररके श दादा बशकवायचे, अन मी िाजल
ू ा िसनू समजनू घ्यायचो.
आधी ररके श दादाच्या िाजल
ू ा िसणारा मी, हळूहळू मल
ु ाांच्या मधे

जाऊन िसू लागलो. खरांतर मल
ु ाांतच भाांर्ण व्हायची की मी
कुणाजवळ िसावां? ह्यावरून. (ररके श दादाचां बशकवण ह्या
सगळया बर्स्टिड व्हायचां, खरां तर.) मल
ु ां मग माझी वाटणी करायची,
म्हणजे ह्या बवर्यासाठी इथां, तर त्या बवर्यासाठी बतथां िसायच,ां
अशी.
काही बदवसानां ी मग चौथी अन पाचवीचे मल
ु ां, मी त्याच्ां या
वगाडत याव,ां असां सचु वू लागली. पण मला बतसरीत रेबनांग साठी
िसायला साांबगतल्यामळ
ु े बतकर्े जाता येत नव्हतां. मल
ु ाांना हे
सागां णां, समजावणां शक्य नव्हत.ां मग ती मल
ु ां, मी का येत नाहीये,
त्याच्ां या खास शैलीत "What re ,dada?" म्हणनू लटकां रागावू
लागली. मग ही कसर नाश्त्याच्या अन जेवणाच्यावेळी भरून
काढण्यात आली. मलाही हवां असायचां सगळयािां रोिर असण.ां पढु े
15 बदवसाांनी मी पाचवीच्या वगाडवर रीतसर बशक्षक म्हणनू जाऊ
लागलो. पण त्यामळ
ु े झालां असां की, बतसरीच्या मल
ु ाांनी माझ्यावर
नाराजी दाखवायला सरु वात के ली. म्हणजे ,'' you are our dada,
don't go there" असां.. मग त्याांची समजतू काढणां, कधी कधी
एखाद-दसु रां लेक्चर घेणां, असां काहीसां करावां लागल.ां पण
त्यातल्या, 'ररद्धी, आरती, अन पवू ाडक्षी' ह्या तीन अांिािाई मात्र गाल

फुगवनू िसायच्या. त्याांना असां 'टेम्पररी' येणां पसांत नव्हतां. खरांतर
ह्या माझ्या खास मैबत्रणी होत्या, पण त्यानां ी मग अिोला धरला.
त्यातल्या ररद्धी अन आरती नांतर थोर््या मावळल्या.. पण पवू ाडक्षी
मात्र अजनू ही गाल फुगवनू िसलेली आहे.. फुल 'टशन' मध्ये
आम्ही एकमेकाांशी भाांर्तो, बचर्वतो. मध्येच ती आपण रुसलोय
हे बवसरून िोलायला लागते.. मग मीच बतचा कुठलातरी 'दात
पर्का' फोटो दाखवतो, अन परत आमचां लटु ु पटु ू चां भार्ां ण सरू
ु
होतां.

सरु वातीला माझी फार फबजती व्हायची. कारण सवडच
मल
ु ामल
ु ींचे के स अगदी िारीक कापलेले असायचे. त्यामळ
ु े मल
ु गा
कोण अन मल
ु गी कोण? हे ओळखण्यात मी हमखास गोंधळ
घालायचो. त्यात माबर्या येत नसल्याने अबधकच भर पर्ायची.
कुणी मद्दु ाम चक
ु ीचा शब्द सागां नू गमां त पहायचे. खरां तर ,
िऱ्याचदा मला ते माहीत असायचां, पण मल
ु ाांच्या बनहेतक
ु
गमतीसाठी, त्याांच्या खळखळून हसण्यासाठी मी ही 'अज्ञान'
पाघां रून िसायचो.
असचां एकदा पाचवीच्या वगाडिाहेर 'सर्ा' टाकायचां मल
ु ानां ी
ठरवलां. मला आधी सर्ा म्हणजे माबर्या शब्द वाटलेला. कारण ते
िोलताना 'नापी' (शेण!) आणायला हवी असां काही िोलत होते.
मी 'सर्ा' बवचारल्यावर त्यानां ी एकमेकाक
ां र्े पाबहल.ां मला काहीच
माबहती नाही, ह्यावर त्याांनी बशक्कामोतडि के लां. औरांगािादच्या
दादाला हे कुठून माहीत असणार? असां वाटून मला शहाणां
करण्यासाठी त्याांनी 'You don't know, dada' म्हणनू सर्ा
म्हणजे काय? शेणाने कसां सारवायचां? राांगोळी म्हणजे काय? अशी
इत्यभां तू माबहती परु वली. मी ही अगदी पबहल्यादां ाच ऐकतोय,असा
चेहरा करून ऐकुन घेतलां. सगळयाांच्या चेहऱ्यावर कृ तकृ त्य

झाल्याचां समाधान पसरलां.( मी मद्दु ाम मल
ु ाांना मला माबहत
असल्याचां साबां गतलां नव्हतां, कारण मला मल
ु ाचां ी 'एज्यक
ु े शनल
पसडनॅबलटी' तयार करायची होती. त्यािद्दल नांतर कधीतरी.)

“You don't understand,
Dada''
असाच एक अबवस्मरणीयएक प्रसांग दपु ारच्या जेवणाच्या
वेळी घर्ला होता.
दपु ारी आम्ही सवड बशक्षक आबण बवद्याथी एकत्रच जेवायला
जमतो. बसमेंट- फरशीची एक मोठी ओसरी आहे, बतथे एक वाजता
आम्ही सवडजण राांगेत िसतो. कधी उशीर झाला तर मग िसायला
जागा बमळत नाही, म्हणनू पोरां आधीच माझी जागा पकर्ून
ठे वतात. एकाचवेळी अनेक जणाांनी जागा पकर्ल्यामळ
ू े कुठे
जाऊन िसावां? हा मोठाच गहन प्रश् माझ्यासमोर असतो. एकतर
मी बजथे िसतो, बतथली आजिू ाजचू ी शातां ता फारशी बटकून रहात
नाही. कारण मी मल
ु ाांच्या खोर््या काढतो. म्हणजे कुणाची प्लेट
लपव, कुणाला हळूच गदु गल्ु या कर, एखाद्याच्या ताटातली अांर्ी
पळव, कुणी माझी पाण्याची िाटली लपवनू ठे व, असले उद्योग सरू
ु
असतात. बकांवा मग कुणी जेवण नीट करत नसेल तर त्याच्याशी
,'कोण जास्त पोळया खाणार?' अशी स्पधाड लाव. मग तो बवद्याथी
आपसक
ू च पोटभर जेवतो. परत मल
ु ानां ा मी गबणतां-पाढे बवचारतो.

मग त्याचां उत्तर देण्यासाठी सगळयाच राांगेमधली मल
ु ां गर्िर्
करतात. कधी कधी िाकीचे बशक्षक ओरर्तात, पण त्यानां ाही ते
सगळां आवर्तां. मग आम्ही चारदोन बमबनटां शाांत िसनू परत गोंधळ
घालायला मोकळे.
असचां एकदा मी जेवायला िसताना जबमनीवर ताट बतरपां
झाल्याने भाजी सार्ां ली. मल
ु ानां ी मला बचर्वायला सरु वात के ली,
मी ही इतराांना, 'मी नाही, त्यानेच साांर्ली' वगैरे साांगनू बचर्वत
होतो. आमचां जेवण सांपत आलां. माझ्या आजिू ाजल
ू ा दोन तीन
वगाडची लहानमोठी मल
ु ां होती. त्यातील एकीने बतच्या िाजच्ू याला
कानात काहीतरी साांबगतलां. माझ्या राांगेतल्या िाजच्ू यानांही माबर्या
मध्ये काहीतरी साांबगतलां. मी काय चाललांय, म्हणनू बवचारलां तर,
"Dont tell him" म्हणनू ही लहानग्याांना साांबगतलां. त्या सवांचां
जेवण झालां होतां, पण नेहमीप्रमाणे कुणीही ताट बकांवा हात
धवु ायला गेलां नाही. माझां ही जेवण झालां अन मी सार्ां लेली भाजी
उचलनू ताटात टाकणार, तेवढ्यात माझ्या िाजच्ू या दोघा मल
ु ाांनी
माझे हात धरले.एकजण कुठे तरी पळाला. एकाने ताट उचललां. मी
काय करताय म्हणनू बवचारलां, पण उत्तर बमळालां नाही. तेवढ्यात
एकजण एक फर्कां आबण पाणी घेऊन आली. बतने समोरची भाजी
उचलली, पाणी टाकून फरशी पसु ली, अन मगच मला सोर्लां. मी

अथाडतच रागावलो. त्याांनी साफ के ल्याचां मला आवर्लां नसल्याचां
मी त्यानां ा साबां गतलां, कारण भाजी माझ्याकर्ून सार्ां ली होती.
मल
ु ानां ी मला नेहमीप्रमाणे "you don't understand,
Dada'' म्हणनू घेतलां.
मी हा प्रसगां नतां र एकाला साबां गतला. त्यावर तो म्हणाला,
'सराांच्या नजरे त इमेज चागां ली व्हावी म्हणनू के लां त्याांनी.. आम्ही
पण असां पढु े-पढु े करायचो.' मी त्याचां ऐकून शाांत िसलो, अन
स्वतःशीच हसलो.
मी रागावल्यानतां र मल
ु ां मला काय म्हणाली होती, ते मी
त्याला साांबगतलचां नाही.

भाजी उचलल्यावर मल
ु ाांनी मला "दादा, तल
ु ा समजत नाही''
म्हटल.ां मी ही, जरासां रागावनू "काय समजत नाही मला? ह्यापढु े
तम्ु ही असां के लेलां मला आवर्णार नाही' म्हटलां.
त्यावर मल
ु ां मला म्हणाली, "दादा, आमच्या घरी जर कोणा
मोठया माणसाकर्ून काही साांर्लां तर आम्ही असांच करतो. त्याांना
उचलू देत नाही, आम्हीच साफ करतो.'' असां म्हणनू मल
ु ां त्याचां ी
ताटां धवु ायला पळाली. मी मात्र स्तब्ध िसनू होतो. माझी ही मल
ु ां
मला त्याांच्यातला एक समजत होती, नसु ता एकजण नाही तर,
घरातला मोठा मानत होती. मला त्यानां ी त्याच्ां यात सामावनू घेतलां
होतां, त्याांच्या घरातला समजलां होतां.
त्याक्षणी, 'ह्या मल
ु ाांकर्ून मला खपू काही बशकायचां आहे'
ह्याची जाणीव झाली.
आबण स्वतःलाच ,"You don't understand anything,
Dada" म्हणत मी भरल्या मनाने उठलो.
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रूढाथाडने मी बशक्षक नाही. कारण माझ्याकर्े BEd, DEd
ची बर्ग्री नाही. मी ह्यमू न ररसोसड क्षेत्रात काम के लां आहे, ज्यात
रेबनांग द्यायचां अन मनष्ट्ु यिळ बवकबसत करण्याचां माझां काम होतां.
जेव्हा मला कळलां मी मला बशकवायचां आहे, तेव्हा
सरु वातीला मी जरा साशक
ां होतो. कारण 'बटबचांग' आबण 'रेबनांग'
ह्यात काही मल
ू भतू फरक आहे. रेबनगां मध्ये समोरच्याला आधीचां
काही ज्ञान असतां, बकमान िेबसक तरी झालेलां असतां. पण
बशक्षणात शन्ू यापासनू श्रीगणेशा करावा लागतो, मग तो कुठलाही
वगड असो. त्यात मला ही भीती होती की, मल
ु ां मला स्वीकारतील
का ह्याची? कारण आपण मोठी माणसां, समोरचा आवर्ला जरी
नाही तरी, 'ऍर्जस्ट' करतो. पण लहान मल
ु ाच्ां या िाितीत तसां
नसतां. िोटचेपेपणा न करता मल
ु ां सरळ 'हो बकांवा नाही' ठरवनू
मोकळी होतात. मला जर मल
ु ाांनी स्वीकारलां नाही तर? मला
बशकवता नाही आलां तर? ही भीती वाटत राहायची. पण आधी
जसां साांबगतलां, तसां पबहल्याच तासात मल
ु ाांनी माझा तािा घेतला,
अन मला हायसां वाटलां. मला स्वीकारलां जाईल का ही मनातली
शक
ां ा पबहल्या 10 बदवसातच दरू झाली. आता प्रश् उरला तो, मला

बशकवायला जमेल का? कारण प्रश् माझा नव्हता, तर मल
ु ाांच्या
भबवतव्याचा होता, पढु च्या सपां णु ड आयष्ट्ु याचा होता. जर
माझ्याकर्ून काही , नकळतपणे का होईना, चक
ु ीचे सांस्कार झाले,
तर त्याचे पररणाम मल
ु ाांवर होणार होते. मी दोन तीन बदवस नीट
बवचार के ला. मनाशी काही ध्येयां ठरवली. जसां मी कांपनीत रेबनांग
देऊन लोकाांना बवकबसत करत होतो, त्याचप्रमाणे मल
ु ाांची
'एज्यक
ु े शनल पसडनॅबलटी' तयार करायचां नक्की के ल.ां अथाडत माझी
नेहमीची पद्धत इथे उपयोगी पर्णार नव्हती, म्हणनू त्यात थोर्े
िदल के ले. ज्ञान फक्त 'पस्ु तकी' पद्धतीने देण्याच्या मी
आधीपासनू च बवरोधात आहे, मग भले ते ज्ञान पस्ु तकातलां का
असेना!
ह्या वयातील मल
ु ाांना काय हवां, ह्याची यादी मी के ली.
खरां पाहायला गेलां तर, साधना बवद्यालयात मल
ु ाच्ां या िाितीत
फारच सांदु र गोष्टी के ल्या आहेत. जसां की प्रत्येक वगाडत स्वतांत्र
पस्ु तकालय आहे. नाश्ता अन जेवणाच्या िाितीत सकस आहार
बदला जाईल ह्याकर्े समीक्षा ताईचां अगदी काटेकोर लक्ष असतां.
जेवणाचा मेनू बलहूनच ठे वलेला असतो. मग वैयबक्तक स्वच्छता
आहे की नाही, हे ही पाबहलां जात.ां एक सागां ायचां म्हणजे, जेव्हा
लॉक र्ाऊन सरू
ु झालां, तेव्हा साधारणतः एका मबहन्याने मी

मल
ु ाांना भेटलो. मल
ु ां ओळखू येत नव्हती, इतकी िदलली होती.
म्हणजे अस्ताव्यस्त कपर्े, मळकट शरीर, के स न बवचां रलेले.. हीच
मल
ु ां शाळेत असताना नीट आांघोळ करून, के स बवांचरलेले, नखां
कापलेली, स्वच्छ आबण नीटनेटकी अशा स्वरूपात असायची.
म्हणजे शाळा िांद असल्याचा पररणाम होत तो. ह्याचाच दसु रा
अथड, आमची शाळा त्याांच्या जीवनात आमल
ू ाग्र पण चाांगला
िदल घर्वनू आणत होती. आबदवासींच्या मल
ु ासां ाठी शाळा नेटाने
चालवणां बकती गरजेचां आहे, हे अधोरे बखत झालां होतां.
शाळेने मल
ु ानां ा चप्पल, ड्रेस, स्वेटर आबण सायकली बदल्या
आहेत. इथे चप्पल घालायची सवय कुणालाच नाही. त्यामळ
ु े
आबदवासींच्या पायात अन आपल्या सारखया चप्पल
घालणाऱ्याांच्या पायात एक सक्षू मसा फरक मला आढळला. चप्पल
बकांवा िटु ामळ
ु े आपल्या पायाचे पांजे अन िोटां िाांधीव म्हणा बकांवा
जवळजवळ असतात. पण आबदवासींचे पाय अन िोटां पसरट
झालेली असतात, कारण सतत चालणां.
मल
ु ाांना इथां उत्तमोत्तम पस्ु तकां, मग ती इग्रां जी असो वा मराठी,
उपलब्ध आहेत. प्रोजेक्टर रूम आहे, ज्यात मल
ु ां शैक्षबणक
बव्हर्ीओ, बपक्चर पाहतात. शहरी मल
ु ानां ा बपक्चर मधले
बहरो,बहरोईन सराडस माहीत असतात, पण इथे फारच कमी प्रमाणात

बहरो-बहरोईन िद्दल मल
ु ाांना माहीत आहे. आश्रमशाळा अन साधना
बवद्यालय, दोन्हीकर्े मल
ु ाच्ां या खेळण्यासाठी भलां मोठां ग्राउांर्
आहे. वेगवेगळे खेळ आहेत, साबहत्य सबु वधा आहेत. किर््र्ी अन
व्हॉलीिॉल हे आबदवासींचे आवर्ते खेळ. बक्रके ट ही लोकबप्रय
आहे. नेलगांर्ु ् याला तर साक्षात सबचन तेंर्ुलकर ने भेट बदलेला
बक्रके टसांच आहे! इथां मल
ू ा-मल
ु ीत भेदभाव होत नाही. असा
भेदभाव असतो, हीच कल्पना मळ
ु ात आबदवासींच्या जीवनात
नाही. (आमच्या शाळेत तर मल
ु ीच 'र्ॉमीनेबटांग' आहेत ! )
धर्पर्णां, जखमा होणां ही मल
ु ासां ाठी बनत्याचीच िाि आहे.
किर््र्ीत जबमनीवर एकमेकाांना धरून आदळणां, हा तर सहजभाव
आहे. सरु वातीला मी ,'अरे भाांर्ू
नका रे , मारामारी करू नका रे '
म्हणनू ओरर्ायचो. पण नांतर
समजल,ां ते त्याच
ां ां दररोजचां आहे.
ही मल
ु ां इतकी काटक आहेत की,
त्याांना लागतच नाही. इथां
'बनबमडती' चा एक बवशेर् वगड
आहे. सपना ताई तो घेतात. ह्यात
मल
ु ाांना क्राफ्ट, पेपर वकड , ड्रॉईग,ां

माती-काम बशकवलां जातां. शाळेचां स्वतःच शेत आहे. बजथां मल
ु ां
आबण 'जोरू दादा, लालसू दादा, देवाजी दादा अन पाली ताई' ह्या
स्टाफ बमळून काही भाज्या अन धान्य बपकवतात. जे आम्हाला
दररोजच्या जेवणात उपयोगी पर्तां. शाळेत फळझार्ाचां ी सांखया ही
भरपरू आहे. ही फळां तसांच स्थाबनक गावकऱ्याक
ां र्ून बवकत
घेतलेली फळां मल
ु ाांना दररोज शाळा सटु ताना खायला बदली
जातात.
त्याचप्रमाणे प्रत्येक मबहन्याच्या बतसऱ्या मांगळवारी शाळेची
मल
ु ां “बजल्ली पेक्का” हा कायडक्रम हाती घेतात. ह्याचा अथड आहे
“प्लाबस्टक गोळा करणे”. सांपणू ड शाळेची मल
ु ां सकाळी असेम्ब्ली
झाल्यावर सगळां नेलगांर्ु ा गाव पालथा घालनू छोटे-मोठे प्लाबस्टक
बपशव्या, प्लबस्तक्चे तक
ु र्े गोळा करतात अन गाव प्लाबस्टक मक्त
ु
करतात. बकमान नेलगांर्ु ा गावाचां पयाडवरण सरु बक्षत ठे वतात.

अशा पररपणू ड शाळेत मी काय करणार होतो, ते पाहायला
माझा मीच उत्सक
ू होतो.
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मी मल
ु ाांचां नीट अवलोकन के लां. मी ह्यापवू ी इबां जबनयसड साठी
काही कररक्यल
ु म बर्झाइन के लेलां आहे. त्याचा इथे उपयोग झाला.
मला जाणवलां की, आबदवासी िाांधव काही बवबशष्ट पररबस्थतीत
मागे पर्तात बकांवा इतर समाजाशी असलेलां त्याांचां नातां, त्याांच्या
जीवनशैली मळ
ु े बततकां घट्ट होऊ शकत नाही. इथे शहरी
जीवनशैली योग्य अन आबदवासींची अयोग्य असां मला म्हणायचां
नाहीये. फक्त काही 'वैबश्वक तर्थय' म्हणनू ज्या गोष्टी ओळखल्या
जातात, त्याांचां बशक्षण आबदवासींना नाही, असां मला वाटलां.
उदाहरण द्यायचां झालां तर, 'बशकार करणे आबण वृक्ष तोर् करणे'.
इथां लहान मल
ू ही 'गबांु टल' म्हणजे धनष्ट्ु यिाण बकांवा गलोल घेऊन
लहान-लहान प्राण्याांची/पक्षयाांची सराडस बशकार करतात, बकांवा
झार्ां तोर्ली जातात, बकांवा पाण्याचा वापर खल्ु या हाताने के ला
जातो.
'तम्ु ही हे करताय, ते चक
ु ीचां आहे. ते िदां करा.' असां मी
साांगणार नव्हतो. कारण बकतीही झालां, तरी त्या गोष्टी त्याच्ां या
सांस्कृ तीचा भाग आहेत, बपढ्यानबपढ्या चालत आलेल्या परांपरा
आहेत.

(आपल्याला ही एखादी पारांपररक पद्धत िांद करायला
साबां गतल,ां तर राग येतोच ना?)
एवढचां नाही तर, त्याच्ां या पस्ु तकात असलेली माबहती, जसां
की, 'बशकार करणां वाईट असतां' हे ही कशा पद्धतीने त्याांना साांगावां,
असा प्रश् मला पर्ला होता.
मग उपाय काय? तर मी यटु ् यिु वरून काही बव्हर्ीओ
र्ाऊनलोर् के ले. जे होते, 'माणसू आबण प्राण्याचां ां एकमेकावां रच
प्रेम' ह्यावर आधाररत. बकांवा,' प्राणी एकमेकाांना करत असलेली
मदत' ह्यावर. बकत्येक बव्हर्ीओ तर साक्षात र्ॉ. प्रकाश आमटे
ह्याचां ेच होते.
बव्हर्ीओ दाखवल्यावर मी त्याांना , 'मी का दाखवतोय?' हे
साांबगतलां नाही. फक्त त्याांच बनरीक्षण के लां. असे अनेक बव्हर्ीओ
दाखवले. सरु वातीला मल
ु ां 'एन्जॉय' करत होती. हळूहळू ती स्वतःच
चचाड करू लागली.
मग मी त्याांच्याकर्े असलेल्या पाळीव प्राण्याांची नावां
बवचारली. बतथे कुणीच प्राण्याांची नावां ठे वली नव्हती. मग मी त्याांना
आमच्याकर्े असलेल्या पाळीव कुत्र्याबवर्यी, टायगर बवर्यी,
साबां गतल.ां त्याचे फोटो दाखवले. माणसू अन प्राणी बमत्र असू
शकतो, हे त्याांना जाणवलां. प्राण्याचां ी फक्त बशकारच करायची

असते, ह्या त्याांच्या समजाला अप्रत्यक्षररत्या िदलावयाचा माझा
हा प्रयत्न होता.
मग झार् कसां वाढतां, िी चां रूपातां र रोपात कसां होतां ते
दाखवलां. मल
ु ाांसाठी ती माबहती नवीन होती. मग इतक्या कष्टानां
वाढणार झार् आपण सहज उपटून फे कून द्यायचां का? असां
बवचारल.ां
नतां र आम्हाला शहरात पाणी बवकत घ्यावे लागतां, एक टँकर
घ्यायला हजारभर रुपये द्यावे लागतात, ह्यावर मल
ु ाांचा सरु वातीला
बवश्वासच िसला नाही. मग एक मल
ु गी म्हणाली, आपण इकर्े
पाणी वाया घालतो म्हणनू दादाला पैसे देऊन पाणी बवकत घ्यावां
लागतां. अगदी टोकाचा नाही, पण थोर्ासा फरक नक्कीच पर्त
होता, हे मला जाणवलां.
'गरीि बवद्याथी आबण आबदवासी बवद्याथी' ह्याांची तल
ु ना
करणां, हे अनेक पातळीवर चक
ु ीचां ठरू शकत.ां समानता म्हटां ल, तर
फक्त 'पैशाची कमतरता' इतकांच असेल. मल
ू भतू
फरक आहे तो, 'वातावरण, सांस्कृ ती, दगु डमता' याांचा.
महाराष्ट्रातील इतर बठकाणी गरीि बवद्याथी असले, तरी त्या
गावात काही सोयीसबु वधा उपलब्ध असतात. शहरां जवळ

असतात. खराि असले तरी, रस्ते असतात. आबण मखु य म्हणजे
गेल्या अनेक बपढ्या घरात आबण आजिू ाजल
ू ा बशक्षणाचां
वातावरण बनमाडण झालेलां आहे.
आबदवासी बवद्याथी मात्र इथे कमी पर्तो. घरात, गावात
पवू ीपासनू बशक्षण नाही. काही बठकाणी तर बशक्षण घेणारी
पबहलीच बपढी आहे. घरात आईवर्ील तर अबशबक्षत असतातच,
तसांच 5,6 भावांर्ाांमधनू एखाद दसु रा शाळेत बशकत असतो.
अशावेळी शाळेव्यबतररक्त अभ्यास होत नाहींच. घरगतु ी गरजा ही
वेगळया असतात. त्यामळ
ु े, माझां बनरीक्षण साांगायचां झालां तर,
आबदवासी बवद्याथी सध्या तरी फारच मागे आहे.

अथाडत, हे आहे फक्त 'पस्ु तकी अभ्यासक्रमा िाित'. क्रीर्ा
प्रकारात आबण कला प्रकारात आबदवासी िाधां व अव्वल ठरतात.
आबण नैसबगडक जीवनाच्या शाळेत तर ते सवोत्तम आहेत. अगदी
6,7 वर्ांचां मल
ु ां ही जांगलातील अनेकबवध गोष्टींिद्दल माबहती
िाळगनू असतां. मासेमारी बकांवा गांटु ीलने अचक
ू नेमिाजी करणां,
ह्यात तरिेज असतात.

काटकपणा, मेहनत ह्यात ते सहज इतर भागातील बवद्यार्थयांवर
मात करू शकतात.
ह्या तल
ु नेचा उद्देश 'कोण चागां लां, कोण वाईट' असा नसनू ,
पररबस्थतीमळ
ु े पर्लेला फरक दाखवणां, इतकाच आहे.

एज्युकेशनल पससनॅवलटी # ३

मी जेव्हा मल
ु ाांना भेटलो, त्याांचां बनरीक्षण करायला सरुु वात
के ली, तेंव्हा एक जाणवलां की, ही मल
ु ां आज जरी आबदवासी
भागात राहतात तरी उद्या जाऊन त्याांना शहरी भागात जाऊन
बशक्षण घ्यावां लागणार आहे.
अशावेळी जीवनाच्या शाळेत त्याांनी िजु नू जाऊ नये, बकांवा
न्यनू गांर् वाटून घेऊ नये, ह्यासाठी मी त्याांना काहीसां वेगळां बशक्षण
द्यायचां ठरवलां. अथाडत, वेगळां म्हणजे नवा दृबष्टकोन!

साधारणतः 2019 चा अधाड बर्सेंिर सांपल्यावर 5वीची मल
ु ां
माझ्या ताब्यात आली. अथाडत ते 15 बदवस शाळेचा ओपन र्े,
गॅदररांग, सायन्स प्रोजेक्ट ह्यात गेले.. पण मला ही गोष्ट सधां ी म्हणनू
उत्तम वाटली. माझ्या 'माणसाांचां बनरीक्षण' करण्याच्या
स्वभावानसु ार मी मल
ु ाांचां ह्या वेगवेगळया प्रकारच्या पररबस्थतीतलां
बनरीक्षण के लां.
बनरीक्षण झाल्यावर मी काही नोंदी के ल्या. माझ्या वगाडत 17
बवद्याथी होते. मी त्याांच्या स्वभावानसु ार आबण अभ्यास
करण्याच्या पद्धतीनसु ार 4 ग्रपु के ले. प्रत्येक ग्रपु चा 'कॅ प्टन/लीर्र'
बनवर्ला. सवांना तो मान्य आहे की नाही, ह्यावर चचाड के ली.
ह्यानांतर मला बनवर्ायचा होता 'क्लास मॉबनटर'. माझ्या वगाडत
'बवक्रम नावाचा एक मुलगा होता. बवक्रममध्ये जन्मजात
बलर्रशीपचे गणु आहेत. त्यामळ
ु े तोच क्लास मॉबनटर असणार, हे
सवड गृहीत धरून चालले होते.. अगदी तो स्वतःही आबण इतर
बशक्षक ही. जानेवारीच्या पबहला आठवर्ा सांपल्यावर मी
मॉबनटरचां नाव साांगणार होतो. 8 तारखेला माझा सांपणू ड वगाडची
उत्सक
ु ता बशगेला पोहोचली होती.
मल
ु ां सकाळपासनू 'नाव सागां दादा' म्हणनू मागे लागली होती.
वगाडत गेल्यावर मी फळयावर काही गोष्टी बलबहल्या.

आबण
मल
ु ाांना
साबां गतलां की, ह्या मदु द्य् ाचां ा
आधारे मी ह्या मबहन्याच्या
मॉबनटर बनवर्ला आहे.
म्हणजे मी प्रत्येकाला ह्या
मद्यु ाांचा आधारे माक्सड
बदलेत आबण ज्याला जास्त
माकड , तो असणार मॉबनटर.
मग तो कुणीही असू शकतो.
ह्याचा मल
ु ानां ा धक्का िसला. मला ते अपेबक्षत होत.ां अभ्यासात
फारसा हुशार नसणारा बवद्याथीही मॉबनटर असू शकतो, हे त्याांना
नवीन होतां. मी प्रत्येक मद्दु ा मल
ु ाांना समजावनू साांबगतला. त्याचां
शालेय जीवनात असणारां महत्व, त्याचा फायदा समजावनू
साांबगतला. 15 बर्सेंिर ते 7 जानेवारी, ह्या कालावधीत ज्या
बवद्यार्थयाडने हे सवड मद्यु ात अबधक माकड बमळवले होते तो बवद्याथी
होता, 'दीप्ती' नावाची मल
ु गी. दीप्ती ही बतच्या 'अथड (पृर्थवी)' ग्रपु ची
लीर्र तर होतीच, पण आता ही दहु रे ी जिािदारी बतच्यावर
असणार होती. बतने ती आनदां ाने स्वीकारली. अथाडत, हे घोबर्त
करताना मला, मल
ु ाांना बदप्तीची बनवर् योग्य का आहे हे समजावनू
साांगणां महत्वाचां वाटलां, बवशेर्तः बवक्रमला. मला स्पधाड बनमाडण

करायची नव्हती, तर 'सहकायड' हवां होतां. खरां तर माझे ही मल
ु ां
मळ
ु ातच बनरागस होती, त्यामळ
ु े मला त्यासाठी फारसां काही करावां
लागलां नाही. सगळां खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पार्ून मी ताण
वाटणार नाही ह्याची काळजी घेतली. बवक्रम सह सवड मल
ु ां आनांदात
होती. मात्र मी बदप्तीला आबण सवड वगाडला एक जाणीव करून बदली
की, ही बनवर् फक्त 31 जानेवारी पयडन्तचां आहे. 1 फे ब्रवु ारीला
माक्सडच्या आधारे पन्ु हा मॉबनटर बनवर्ला जाईल. त्यासाठी
प्रत्येकाला सांधी आहे आबण प्रत्येकाने आपापल्या परीने प्रयत्न
करायचेत. आपल्या ग्रपु ला अबधकाबधक माक्सड बमळावेत म्हणनू
प्रयत्न करायचे तर आहेतच, पण इतर ग्रपु ला मदत देखील करायची
आहे. प्रत्येक चाांगल्या गोष्टीसाठी माकड वाढवले जातील, अन
मद्दु ाम के लेल्या चक
ु ीसाठी माक्सड कापले जातील. अशा रीतीने 1
तारखेला 'ग्रपु ऑफ द मथां ' आबण 'मॉबनटर' बनवर्ला जाणार आहे.
हे माक्सड मी मद्दु ाम दररोज फळयावर सवांसमोर देत होतो. बकती
माक्सड बदले, का कापले? हे त्याांना समजावनू साांगत होतो.
त्याच्ां याशी चचाड करून त्याांची िाजू समजावनू घेत होतो.

एज्युकेशनल पससनॅवलटी# ४
आपली जिािदारी पार पार्ताना मल
ु ाांकर्ून काही चक
ू
झाली तर, रागावणां हा उपाय नव्हता. कारण ,'चक
ु ते कई िातल
आयो' ही शाळेची बवचारसरणी आहे. म्हणजे चक
ु लां तरी, काही
होत नाही असां म्हणनू मी परत प्रयत्न करण्यासाठी प्रोत्साहन देत
होतो. फक्त मद्दु ाम टाळाटाळ के ली तर मात्र गणु कमी करायचो. हे
सवड करत असताना, मी एक खिरदारी घेत होतो , ती म्हणजे की,
इथल्या मल
ु ाांचा स्वतःचा नैसबगडक स्वभाव िदलणार नाही.
आबदवासी मल
ु ानां ा स्वतःची मल
ू भतू प्रवृत्ती बवसरून शहरी वृत्ती
बशकवणां मला कुठे तरी चक
ु ीचां वाटतां. शालेय अभ्यासक्रमात
उपयोगी पर्ेल इतपरांच वेगळा दृबष्टकोन मी देत होतो.
ह्यासाठी मदत घेत होतो, ती वेगवेगळया प्रकारच्या
बव्हर्ीओज ची, वेगवेगळया गोष्टींची. उदाहरण द्यायचां झालां तर,
टीमवकड काय असतां हे बशकवण्यासाठी मी अनेक गोष्टी
साांबगतल्या, बव्हर्ीओ दाखवले. टीमवकड असताना अन नसताना
कामात पर्णारा फरक दाखवनू बदला.

मध्यांतरी आमीचे काही जवान नेलगांर्ु ् यात आले होते. येताना
त्यानां ी रक्स मधनू सामान आणलां होत.ां सामान उतरवल्यावर ते
रक्स ररकामेच परत गेले, अन जवान मात्र त्यात न िसता चालत
चालत आपल्या कें द्रात गेल.े ही गोष्ट मी मल
ु ाांना लक्षात आणनू
बदली. मी त्याांना साांबगतलां की, ते जवान सहजपणे गार्ीत िसनू
जाऊ शकले असते. पण त्याांच्या पैकी कोणीही गार्ीत िसलां नाही
कारण त्यानां ा तशा 'इन्स्रक्शन' नव्हत्या. त्याच्ां या 'लीर्र'ने त्यानां ा
चालत यायला साांबगतलां आहे, म्हणनू त्याांचा लीर्र इथे नसतानाही
ते 'ऑर्डर फॉलो' करत आहेत. हा असतो एकमेकाांवरचा बवश्वास.
आपापल्याही आपल्या वगाडत हा बवश्वास बनमाडण करायचाय.
म्हणजे आम्ही कोणीही दादा, ताई तमु च्या जवळ नसतानाही तम्ु ही
बशस्त पाळायला हवी. तम्ु ही चाांगलांच वागणार असा बवश्वास
आमच्यासोित तमु च्या आईवबर्लाांना ही वाटायला हवा. ह्या
सागां ण्याचा फरक पर्ला. दररोज सकाळी असेंम्िली नतां र मल
ु ां
रबनांग साठी रॅकवर धावतात. हे धावणां प्रत्येकाचां स्वतांत्र असां
असतां. म्हणजे त्यात काही 'बसस्टीम' नसते.त्या बदवशी सवड ग्रपु
बलर्सडने एकत्र मीबटांग घेतली. काबहतरी ठरवलां, जे मलाही माबहती
नव्हतां. (तातर्ीची गरज पर्ली तर आबण तरच मल
ु ाांच्या बवचारात
अन कृ तीत दखल द्यायची, हे तत्व मी स्वतःशी ठरवलां होतां आबण

अजनू ही पाळतो. ) असेंम्िली झाल्यावर नेहमीप्रमाणे वेगवेगळे
पळण्याऐवजी बलर्सडने पाच-पाच चा ग्रपु के ला अन मग त्यानां ी
रबनांग के ली. मला खपू आनांद झाला होता. त्याांचां असां बसस्टमॅबटक
वागणां पाहून दसु ऱ्या बदवसापासनू िाकीची मल
ु ां ही त्याप्रमाणे धावू
लागली. अशीच बशस्त मल
ु ां जेवणाच्या आधी, हात धतु ाना बकांवा
जेवायला जाताना दाखवू लागली. पण एक दोन वेळा मला असां
वाटल,ां की बशस्तीचा अबतरेक होतोय, तेव्हा मात्र मी त्याची दखल
घेऊन, मल
ु ाांना अथाडतच त्याची जाणीव होऊ न देता, त्यात हस्तक्षेप
करून, थोर्ी बशस्त कमी ही के ली.
पण आनांदाची गोष्ट म्हणजे ,सेल्फ-बर्सीबप्लनचां तत्व माझी
मल
ु ां बशकली होती. इतराांना बशकवीत होती.
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कुठल्याही लहान मल
ु ाला कुतहू ल हे जन्मजातच असतां.
आजिू ाजच्ू या घर्णाऱ्या घटनाच
ु ां आपापल्यापरीने अथड
ां ा मल
लावत असतात. तो अथड चक
ु ीचा बकांवा अपरु ा असू नये, हे
मोठ्याांच कतडव्य असतां, असां माझां मत आहे.
नेलगांर्ु यातल्या मल
ु ाांनाही अनेक प्रश् पर्त असतात. पण इतर
बठकाणी जशी सहजतेने उत्तर बमळू शकतात, तशी उत्तर ह्यानां ा
आजिू ाजच्ू या वातावरणातनू बमळणां सहजशक्य नाही. कारण
शहरात जसे आजिू ाजल
ू ा बवबवध काम करणारे असतात, जसां की
र्ॉक्टर, इबां जबनअर तसे इथ िघायला बमळत नाहीत. मग त्यानां ा प्रश्
पर्तो की, हेबलकॉप्टर- मोिाईल अशा वस्तू तयार कोण करतां?
र्ॉक्टर कसे िनतात? इत्यादीइत्यादी. अशावेळी मी मल
ु ानां ा बवबवध
करीयर िद्दल साांगायचो. अथाडत ती मल
ु ां फक्त ५व्या वगाडची होती
म्हणनू त्याांना सगळच समजत असेल असां नाही, पण कळत तर
नक्की होत.ां म्हणजे जर तम्ु ही माझ्यासारखे इबां जबनयर झाले तर,
तम्ु हाला रोिोट तयार करता येईल, र्ॉक्टर झाले तर बमत्राांना िरे
करू शकता, उद्या हा राके श चाांगला गायक होऊ शके ल, तर
जान्हवी कदाबचत चद्रां ावर जाऊ शके ल..बवक्रम अन रोबहत चागां ले

खेळार्ू िनू शकतात..मग ह्यासाठी अभ्यास कसा अन बकती
महत्वाचा आहे, ह्यावर आमची चचाड व्हायची.
असचां एकदा मी मल
ु ानां ा अक्षयकुमार च्या 'गोल्र्'
बफल्ममधील सहकायाडवर आधाररत एक बक्लप दाखवली होती,
ज्यात मेहनतीचां काम सवडजण बमळून सोपां आबण कमी कष्टाचां
करतात. ती यक्त
ु ी मल
ु ाांना खपू आवर्ली होती. पढु च्या
श्रमदाांनाच्या वेळी वापरायची इच्छा ही त्याांनी मला िोलनू
दाखबवली होती. लवकरच एक सांधी त्याांना बमळाली.. अन मल
ु ाांनी
त्याप्रमाणे श्रमदान करायला सरुु वात ही के ली. पण झालां असां की,
काही कारणाने आमच्यातील एका दादाचा काहीसा गैरसमज
झाला, ते मल
ु ाांना रागावले. नांतर मल
ु ाांनी माझ्याशी ह्यावर चचाड
के ली. मी मल
ु ाांना समजावलां की, आपण जी यक्त
ु ी वापरणार होतो,
ती फक्त आपल्यालाच माबहती होती की नाही? मग ज्याांना ती
माबहती नाही, त्याच
ां ा गैरसमज होणां, हे साहबजकच आहे.अशावेळी
'आपण चाांगलां काहीतरी करतोय' ह्याची जेव्हा आपल्याला खात्री
असते, तेव्हा न थाांिता, ते काम करत राहायचां. एक बदवस इतराांना
पण त्याचां महत्व पटतां अन तेही आपल्यासोित येतात.
ह्यावेळी मी त्यानां ा प्रकाश सराच
ां ां उदाहरण बदल.ां हे िोलणां
झाल्याच्या दोन बदवसानांतर आम्हाला आमच्या शाळेच्या शेतात

श्रमदानाची सांधी बमळाली. इथां मल
ु ाांनी अक्षयकुमारची यक्त
ु ी
वापरली. कामाची ही पद्धत िाकीच्या सवड मल
ु ानां ी पाहीली, अन
लगेच त्याांनी ती यक्त
ु ी आत्मसात करून काम पणू ड के लां. ते पाहून
5वीची मल
ु ां माझ्याकर्े आली अन आमचां जे िोलणां झालां त्याची
आठवण करून बदली. आपण चाांगलां काम के लयां अन इतराांनी ते
आत्मसात के लयां , ह्याचां त्यानां ा अप्रपू वाटत होतां. सरजचू ां म्हणनां
आलां की, 'दादा तू आमचा अक्षय कुमार आहेस.' मी म्हणालो,
'खरां तर आता या क्षणी तम्ु ही सवडजण आपल्या शाळेसाठी
अक्षयकुमार आहात, कारण 100 पेक्षा अबधक मल
ु ां तमु च्याकर्े
पाहून चागां ल्या पध्दतीने काम करायला बशकली आहेत. मी नाही,
तम्ु ही बहरो आहात.'
मी मल
ु ाांसोित फार फार तर 45 ते 50 बदवस (Working
Days) होतो. लॉकर्ाऊनमळ
ु े आमचां हे बशक्षण पणू ड नाही होऊ
शकल.ां पण मल
ु ामां ध्ये काहीसा फरक , अथाडतच चागां ला, पर्ला
होता, हे नक्की. इतर बशक्षक जेव्हा माझ्या मल
ु ाांचां कौतक
ु करायची
तेव्हा माझ्या अगां ावर मठू भर माांस चढायचां.. र्ोळयात आलेले
आनदां ाश्रू लपवायला चष्ट्मा अशावेळी खपू उपयोगी पर्ला होता.
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मी आधीच साांबगतल्याप्रमाणे माझ्या वगाडत 17 बवद्याथी होते.
त्याचां े मी एकूण 4 गट पार्ले होते. अन प्रत्येक गटासाठी एक एक
लीर्र बनवर्ला होता.
हे गट पार्ताना मी मल
ु ाांच्या अांगभतू गणु ाचां ा बवचार के ला
होता. जसां की कुणी, खेळात अग्रेसर होतां, तर कुणी गबणतात.कुणी
बनबमडती चागां लां करायचां, तर कुणाचां मराठी छान होतां. कुणी इतराचां ी
काळजी नीट घ्यायचां, तर कुणी मदतीला तत्पर असायचां. कुणाला
िोलण्याची भीती वाटायची, तर कुणी सतत िर्िर् करत राहायचां.
कुणी शातां , तर कुणी खोर्कर.....
(पण एक गोष्ट मात्र 'कॉमन' होती, ते म्हणजे सगळीच मल
ु ां
गणु ी होती,अन आहेत.)
प्रत्येकाचा अभ्यास करून मी टीम्स तयार के ल्या. आपापल्या
टीमचां नाव मल
ु ाांनीच ठरवलां. मी फक्त ती नावां अभ्यासाशी बनगबर्त
असावीत, एवढीच अट घातली होती.
मग सोलर बसस्टीममधल्या ग्रहाांची नाव ठरली, 'अथड,
ज्यबु पटर, व्हीनस अन मक्यडरु ी.

अशी नावां बनवर्ल्यामळ
ु े आपोआपच मल
ु ाांच्या ती लक्षात
राहणार होती.. मी मल
ु ानां ाही काही टोपण नावां बदली होती, (जसां
की गबलव्हर, बनअांर्रथल), जी त्याांच्या पस्ु तकातीलच
होती,जेणेकरून तो तो भाग अथवा बशकवणां मल
ु ाच्ां या मनात
कायम रहावां.
हया टीम्स मध्ये मला स्पधाड नको होती, पण सहकायाडची
भावना बनमाडण व्हायला हवी होती. पण स्पधाड नसेल तर प्रगती
कशी साधायची, हे आवाहन होतांच.
पण जसां आधी
साबां गतलयां , त्याप्रमाणे 'गणु '
द्यायला सरुु वात के ल्याने
प्रगती साधली जात होती.
त्याचिरोिर वेगवेगळया
'प्रकारची' मल
ु ां एकाच गटात
असल्याने ती सवड आपला गट
मागे पर्ू नये म्हणनू बजद्दीने
काम करत होती. मराठी
चाांगलां असलेली बपांकी, इबां ग्लश मध्ये हुशार असलेल्या आपल्या
टीम बलर्रची, म्हणजे मबनर्ाची मदत करत होती,

तर बहदां ी नीट लक्षात ठे ऊ शकणारी जान्हवी मॉबनटर
असलेल्या बदप्तीची मदत करत होती.एक ग्रपु पाढयामध्ये चागां ली
प्रगती करत होता, म्हणनू त्याांनी मराठी चागां लां असलेल्या
ग्रपु सोित हातबमळवणी करून दोन्ही ग्रपु चां टेन्शन हलकां के लां.
ह्यात माझां काम मी एका बनरीक्षकाांच ठे वलां होतां. हे सवड
करताना मल
ु ां चक
ु त होती, गोंधळात पर्त होती, कुरिरु ी होत
होत्या. मी फक्त मध्यस्थ म्हणनू मागडदशडन करायचो, अन बजथे
पररबस्थती हातािाहेर जातीये असां वाटायचां, बतथे मात्र मी 'दादा'
असल्याची जाणीव करून द्यायचो.
जेव्हा मल
ु ाचां े
ग्रपु तयार के ले होते,
तेव्हा मला मल
ु ाांना
बवबशष्ट पद्धतीने
िसवायचां होतां,
म्हणजे मला प्रत्येक
बवद्यार्थयांकर्े नीट
लक्ष देता आलां असतां. नाश्त्याच्या सट्टु ीनांतर तशी अरें जमेंट
करायचां मी मनाशी ठरवलां होत.ां परांतु नाश्ता झाल्यावर वगाडत
आल्यावर मी पाबहलां की, मुलां काहीतरी करत आहेत. दीप्ती अन

बवक्रम कर्े प्रत्येकी एक एक काठी होती. ती दोघे त्या काठीने
अगदी सेंटीमीटरचां माप घेऊन , जराही इकर्े बतकर्े न होऊ देता
काही खणु ा करत होती..
मी पाहत होतो. काही वेळाने त्याचां ां काम सांपलां. िाकीचे
सगळे तोपयंत आले होते. बलर्सडने त्याांना काय करायचां ते आधीच
, नाश्त्याच्या वेळीच साबां गतलां होत.ां
आमच्याकर्े मल
ु ानां ा अभ्यासासाठी चौरांग बदले आहेत, जे
समोर घेऊन ते अभ्यास करतात. प्रत्येकजण आपापला चौरांग घेऊन
आला, अन त्या त्या बवबशष्ट जागीच आपला चौरांग ठे वला एक
बमबलमीटर ही इकर्े बतकर्े होऊ नये, ह्याची खात्री करून घेतली
जात होती.
खरांतर हे मी ठरवल्यापेक्षा खपू च वेगळां होतां, पण चुकीचां
नव्हतां. मल
ु ाांचा मन राखण्यासाठी अन बलर्सडचा मान रहावा म्हणनू
मी ती अरें जमेंट आनदां ाने मान्य के ली.
माझी मल
ु ां पढु ाकार घेऊन हे सगळां करत आहेत, म्हणजेच
आपली 'टीम बसस्टीम' त्यानां ा आवर्ली आहे, ह्याची ती पावती
होती.

“शैक्षवणक िेतूचा पाठपुरावा:
ब्रेवकांग द इम्पेक्ट ऑफ कोरोना "
कोबवर् -१९ (साथीचा रोग) ने सवड देशभरातील शालेय
बशक्षणाची लय बिघर्वनू टाकली आहे. कोरोनामळ
ु े सरकारने
मागडदशडक तत्त्वे पालन करावयास साांबगतली अन 18 माचडपासनू
अकाली उन्हाळी सट्टु ीची सरुु वात झाली. अन आम्हाला (साधना
बवद्यालय, नेलगांर्ु ा) अबनबित कालावधी साठी ददु वै ाने िांद करावी
लागली.
तथाबप, महाराष्ट्र सरकारने शैक्षबणक नक
ु सान कमी
करण्यासाठी बदलेला उपाय ,(जसे की ‘ऑनलाइन लबनंग’ बकांवा
पाठ्यपस्ु तक पीर्ीएफ र्ाउनलोर् आबण शैक्षबणक दरू दशडनचे
कायडक्रम) आमच्या शाळेत लागू होणे शक्य नव्हतां. त्यामागची
कारणे होती, अथाडतच मोिाईल कनेबक्टबव्हटीचा अभाव,
आबदवासी बवद्यार्थयांसाठी स्माटडफोनची उपलब्धता आबण योग्य
पायाभतू सबु वधा.

समीक्षा ताई अन आम्ही सवड बशक्षकाांनी बवचारमांथन करून
एक उपाय योजना आखली, अन ती म्हणजे " बशक्षण आपल्या
दारी”. ह्यात आम्ही काही ठरवलेली उद्दीष्टे अशी: १. मल
ु ाांच्या
सध्याच्या इयत्तेच्या अभ्यासाची उजळणी २. पढु ील इयत्ताांचा
अभ्यासक्रम बशकवणे.
या उपक्रमाला लोकबिरादरीचे सचां ालक
अबनके त आमटे याांनी पाबठांिा दशडबवला. ही उद्दीष्टे साध्य
करण्यासाठी, ती कशी पणू ड करायची यावर आम्ही पन्ु हा चचाड
के ली. कारण आमच्याकर्े पायाभतू सबु वधा व इतर सोयींचा
अभाव होता. मग आम्ही ठरवलां की, स्थाबनक बशक्षक खेर््यातच
राहतील आबण इतर बशक्षक दररोज प्रवास करून बवबवध खेर््यात
जातील.
आम्ही 130 बवद्यार्थयांची सखां या त्याच्ां या गावानसु ार
बवभागली. प्रत्येक गावात 20 बवद्यार्थयांमागे 1 बशक्षक असां
ठरवलां. आमची गावां बकांवा सेंटर होती "नेलगांर्ु ा, गोंगवार्ा,
भटपर, बमर्दापल्ली आबण परायणार.
आम्ही सवड बशक्षकानां ी आवश्यक सामग्री, जसे की िोर्ड,
स्टोरी िक्ु स, शालेय पस्ु तके , आबण नोटिक
ु घेऊन सेंटरवर

गेलो.त्याचिरोिर लॅपटॉप, मोिाईल अँप्स , टॅब्लेट इत्यादी
शैक्षबणक साधनानां ी आम्ही ससु ज्ज होतो.
प्रकल्पाच्या अनेक दशकापां ासनू के लेल्या प्रयत्नामळ
ु े,
प्रचारामळ
ु े 'शाळा आपल्या समदु ायाचा अबवभाज्य भाग आहे' हे
आबदवासी िाांधवाना समजलां होतां.म्हणनू आमच्या या उपक्रमाला
पालकानां ी मोठ्या प्रमाणात समथडन बदल.ां अन सरू
ु झालां आमचां
बशकवणां.
अथाडत जागेचा प्रश् होताच. काही ग्रामस्थाांनी त्याांच्या स्वत:
च्या घरामागील अगां ण बशकवायला बदलां. आबण बजथे जागा परु े शी
नव्हती,बतथे हे वगड एखादया झार्ाखाली घेण्यात आले.
सरुु वातीला, बशक्षकाांनी कोरोनासांिधीत उपाययोजना काय
कराव्यात, ह्यावर बवद्यार्थयांनी मागडदशडन के लां. शाळा
व्यवस्थापनाने बवद्यार्थयांना मास्क वाटप के ले. तसचां हात
धण्ु यासाठी सािण परु वले.आमचे दररोजचे वगड सरकारने घालनू
बदलेल्या बनकर्ाांचे पालन करून 30 जनू पयंत चालले. नांतर मात्र
पाऊस सरू
ु झाल्याने हा उपक्रम िांद करावा लागला.

This is Pure Love❣️
शाळेचा शेवटचा बदवस सगळयाच्ां याच आयष्ट्ु यात येतो..
फारच भावबनक क्षण असतो तो.. आपली शाळा, त्या बभांती,
ते िेंचेस काही एक परत बदसणार नाही म्हणनू एक अनाबमक िेचैनी
घर करून राहते.. सगळयाांचांच होतां.तमु चांही अन माझांही..
आपण त्यािद्दल नांतर आठवणीही काढतो.. पण दोन
बदवसाांपवू ी एक घटना पाहण्यात आली, अन आपलां 'शाळेवरचां
प्रेम खरांच बवशद्ध
ु होतां का?' असा प्रश् बपगां ा घालू लागला..
प्रश् पर्ण्याचां कारण आधी साांगतो.. जरी शेवटच्या बदवशी
आपण शाळेिद्दल भावबनक झालो, तरी आपण गेली बकत्येक वर्े
शाळेला नावांच ठे वत आलेलो असतो.. पण फक्त शेवटच्या बदवशी
वाईट वाटत.ां
पण जो प्रसांग मी साांगणार आहे, त्यावरून माझ्या लक्षात
आलां, की शेवटच्या बदवशी जे काही वाटतां, ती फक्त एक प्रासांबगक

भावना असते.. त्याला "Pure Love" असां म्हणणां थोर्सां घाईचां
वाटत.ां
कोरोनामळ
ु े ह्या मल
ु ानां ा माचड मध्येच घरी जावां लागल.ां . 15
बदवसाांनी परत यायचांच आहे, म्हणनू ही मल
ु ां फक्त पस्ु तकां आबण
वह्या िरोिर घेऊन गेली. म्हणजे त्याांचां शाळेतलां दप्तर, त्यात
पेबन्सल इत्यादी साबहत्य, जेवणाचां ताट वगैरे सगळांच शाळेच्या
वगाडतच राबहलां.. मे मबहन्यात मल
ु ाांना त्याांचा ररझल्ट आबण TC ही
देऊन टाकली..
परवा सार्े तीन मबहन्यानांतर ही मल
ु ां राबहलेलां साबहत्य
घ्यायला आली. वगड माचडपासनू िदां च होता,त्यामळ
ु े फारसा घाण
झाला नव्हता. पण चोहोिाजांनू ी जांगल असल्याने पालापाचोळा
अन थोर्ीफार धळ
ू वगाडत जमली होती..
ह्या मल
ु ाांनी ते पाबहलां, अन क्षणाधाडत, 'आपला वगड बकती घाण
झालाय' असां म्हणनू कोपऱ्यातील 2,4 झार्ू घेऊन सवड अगदी
स्वच्छ करून टाकलां..
मी समोरच होतो.. त्याांनी ना मला 'हे साफ करू का? म्हणनू
बवचारल,ां ना 'हे आपण करायला हवां का'? असला बवचार के ला..

एकाच्याही मनात, 'आता हा आपला वगड राबहलेला नाहीये,
इतकांच काय तर शाळाही आपली नाहीच आता' असला कोता,
मतलिी बवचार आला नाही.
मी नेहमी मल
ु ाांची बटांगल करतो, बचर्वतो. ते ही माझ्यासोित
बचर्वाबचर्बवचा खेळ खेळतात..
मल
ु ां जेव्हा झार्ू लागली, तेव्हा मी बचर्वण्यासाठी, 'हा वगड,
ही शाळा तमु ची कुठाय आता?' असां म्हणणार होतो.....
...पण मल
ु ाांच्या प्रेमातनू बनमाडण झालेल्या त्या कृ तीची बटांगल
करण्याचां धार्स मला झालां नाही..
प्रेमाच्या सस्ां कारापढु े बटांगलीचा बवकार कधीच लोप पावला
होता.
मी त्या कृ तीने इतका भारावनू गेलो की मला पणू ड बदवस भरून
आल्यासारखां वाटत होतां.
आपल्या शाळेवर इतकां बवशद्ध
ु प्रेम करणां आपल्याला जमलां
होतां का? हा प्रश् ही तेव्हापासनू बभांगा घालतोय.. शाळा सोर्ताना
वाईट वाटणां ही एक तात्काबलक भावना असते, हे तेव्हा कळलां.
पण 5 वीच्या बचमक
ु ल्या मल
ु ाांच्या मनातनू बनमाडण झालेलां हे प्रेम,

आपलेपणा, हे नैबमबत्तक नव्हतां,तर बचरकाल बटकणार शाश्वत सत्य
आहे.
कारण आपण जेव्हा 5 वी मध्ये होतो,(लक्षात घ्या आपण
15,16 वर्ांचे जाणते झाल्यावर शाळा सोर्तो.) तेव्हा आपण
असा बवचार के ला असता का? अन तेही TC वगैरे सोपस्कार
आधीच पार पर्ल्यावर? भले आपण नतां र मोठे पणी आपल्या
शाळेसाठी देणग्या देऊ, मदत करू, पण त्याची िरोिरी ह्या बनरागस
प्रेमाशी नाही होऊ
शकणार.
एक बशक्षक म्हणनू
हे माझां यश आहे का?
तर नाही. कारण गेले
काही मबहनेच मी
मल
ु ाांिरोिर आहे..
बजथे बशक्षकाांना,
'सर,मॅर्म' ऐवजी 'दादा, ताई' म्हटां ल जातां, बतथे हे प्रेम, आपल
ु की
ह्या शाळेच्या कणाकणातच बभनलेली आहे.

लोकबिरादरीच्या सेवारूपी वृक्षाला आलेली ही 'फळे रसाळ
गोमटी' आहेत.
शद्ध
ु िीजापोटी बवशद्ध
ु प्रेमाचां िीज जोपासलां जातयां .

वलांिू मिोत्सव

भारतीय माणसू मळ
ु ातच उत्सवबप्रय.. कायम आांनद देणारी हो
गोष्ट..
पण कोरोनामळ
ु े सध्या उत्सवाला काही प्रमाणात खर्ां पर्ला..
जरी भामरागर्, हेमलकसा आबण आजिू ाजचू ी काही गावां
पबहल्यापासनू च 'ग्रीन झोन' मध्ये आहेत, तरी गेले 3-4 मबहने

आमची लोकबिरादरीही "क्वारनटाईन" च्या बनयमाला अपवाद
नाही. इथली सवड स्त्री, परुु र्, लहान मल
ु ां आपल्या दररोजच्या
कामात गांतु नू पर्लेली असली, तरी उत्सवाला अन पयाडयाने
उत्साहाला खीळ िसली होती..
पण जसा मान्सनू दाखल झाला अन इथला बनसगड रमणीय
होऊ लागला आबण तोच उत्साह प्रकल्पाच्या लोकातां ही पाझरू
लागला.. आबण प्रकल्पातील 200,250 जणाच्ां या आमच्या
कुटुांिातील प्रत्येकाला एकत्र यावां वाटू लागलां. ह्या भावनेतनू एका
कल्पनेचा उगम झाला, तो म्हणजे 'बलिां ू महोत्सव'.
सध्या प्रकल्पात बलिां बवपल
ु प्रमाणात उपलब्ध आहेत.
कोणीतरी म्हणनू च ठे वलांय की, When life gives you
lemons, make lemonade. ह्या उक्तीला अनसु रून प्रकल्पाने
'लेमन फे बस्टव्हल' करायचा ठरवल.ां आबण ह्याचा श्रीगणेशा के ला
िच्चेमांर्ळीने.
बलिां ू गोळा करण्यापासनू , ती कापनू , त्याांचा रस गाळून छानसां
बलांिू सरित तयार के लां. कोणाला कच्ची बलांि हवी असतील तर
ती ही बवक्रीस ठे वली होती.. गेल्या दोन, तीन आठवर््यात
प्रकल्पातल्या प्रकल्पात ह्या िच्चेकांपनीने बकमान 5 ते 6 वेळा हा
उपक्रम रािबवला, तो ही आनांदाने..

आनदां ाने आनांद वाढतो म्हणतात. ह्या आनांदाची लागण
मोठ्यानां न होती, तर नवलच.
िच्चेमर्ां ळीचा अनभु व हाताशी होताच. त्याचा उपयोग
करून प्रकल्पातील मबहला मांर्ळाने बलांिापासनू अनेकबवध पदाथड
तयार के ले. बलिां ाचा के क, जॅम, जेली, लेमन राईस, चटणी,
लोणच,ां बर्श वॉश इत्यादी प्रकार कल्पकतेने तयार करण्यात आले.
ह्यात मल
ु ाांनी बलांि गोळा के ली, रस काढला, सामान आणण्यास,
ठे वण्यास मदत के ली.
आबण 5 जल
ु ैला र्ॉक्यमु ेंटरी हॉलमध्ये 4 वाजता ह्याचां उद्घाटन
झाल.ां
कुटुांिातील आम्ही सवड सदस्य, कोरोनामळ
ु े एकमेकाांपासनू
अनेक बदवस दरू होतो. ती ह्या बनबमत्ताने एकत्र जमलो, भेटलो. ह्या
उत्सवाने, खरां तर सणाने, आम्हाला आांनद बदला, उत्तेबजत के लां,
बनराशेच्या काळात आशेचा धागा परत एकदा घट्ट बवणला.
अथाडत हा पररसर पवु ीपासनू च ग्रीन झोन मध्ये असल्याने,
आबण गेल्या बकत्येक मबहन्यात प्रकल्प िाहेरील लोकासां ाठी िदां
असल्याने इथे कोरोनाचा धोका सांभवत नव्हता. त्यामळ
ु े मास्क
आपसक
ू च िाजल
ू ा काढून सवांच पवू ीचच
ां बचरपररबचत हसू आम्ही
पन्ु हा एकदा अनभु वलां. अगदी हसतखेळत ह्या बदवसाची साांगता

झाली, तीदेखील पढु े जाऊन अजनू काही तरी करायचांच ह्या
बवचाराने.
मला वैयबक्तक पातळीवर भावलेली गोष्ट म्हणजे ह्यातनू
मल
ु ाांना बमळालेली बशकवण. त्याआधी चाांदोितील एक जनु ी गोष्ट
साांगतो. 'एक मल
ु गा आईला बवचारतो की, हे आकाश जे आहे, ते
अधातां रीच कसां काय उभां आहे? त्याला खािां च नाहीयेत. ते
कोसळणार नाही का?' आई म्हणते,' िाळ, समाजात काही चाांगली
माणसां असतात.जी इतराांची मदत करतात, त्याांच्याशी प्रेमाने
वागतात. इतरानां ा जगवतात.हीच माणसां आभाळाचे अदृश्य खािां
असतात. त्यामळ
ु े आभाळ कोसळण्याचां भय आपल्याला नाही.'
ही गोष्ट साांगण्याचां कारण म्हणजे,लहान मल
ु ां मोठ्याचां
अनक
ु रण करतात. ह्या उत्सवातनू काही रक्कम जमा झाली होती.
मल
ु ाचां े आईवबर्ल ते पैसे मल
ु ानां ा 'हे घे तझ्ु या कमाईचे पैसे' म्हणनू
सहज देऊ शकले असते. अथाडत त्यात चक
ू नव्हतां काही, पण
नकळतपणे खचाडयला पैसे बमळावेत म्हणनू 'स्वतः साठी
अबधकाबधक पैसे कमवायची इच्छा कदाबचत मल
ु ाांना झाली
असती'.आबण त्यातनू बमळणाऱ्या बनस्सीम आनांदाला ती पारखी
झाली असती. उत्सवाचा गाभा हरवला असता..

पण त्याांनी तसां न करता ती सवड रक्कम 'महारोगी सेवा सबमती,
वरोरा' ह्या नावाने देणगीत बदली. ह्यातनू मल
ु ानां ा आपसक
ू च,
''पैशापेक्षा कामातनू बमळणारा आनांद महत्वाचा असतो." ही
बशकवण गेली.
हीच बशकवण पढु ां जाऊन प्रकल्पातील ह्या मल
ु ाांना
आभाळाचे, समाजाचे भक्कम खािां िनवणार आहे.
आनांदाला, मानवतेला भरभक्कम आधार देणार आहेत.

ववश्राांती
समारोपाचां इतक्या लवकर बलहायला लागेल असां स्वप्नातही
वाटलां नव्हत.ां अगदी अनपेबक्षत अन अचानकपणे मी प्रकल्प
सोर्ला.
त्याचां झालां असां की, गेले 9,10 मबहने मी घरी आलोच
नव्हतो. कोरोनामळ
ु े अजनू च लाांित चाललां होतां. अन अचानक
प्रकल्पात एका कायडकत्याडचे नातेवाईक कार घेऊन आले होते,
त्याच्ां यासोित मी औरांगािादला आलो.
यायच्या आदल्या बदवशी मी खपु ांच भावक
ु झालो होतो.
इतक्या बदवसाांची सवांची सवय झाली होती. प्रकल्प म्हणजे माझां
दसु रां कुटुांि झालां होत.ां . खरांतर अजनू ही आहे.
इथल्या सगळयाांची आठवण येते.. शाळेची पोरां र्ोळयासमोर
आहेतच.. मल
ु ाांची अन शाळेची आठवण तर प्रत्येक क्षणी येतांच
असते.
आपल्या व्यस्त कामकाजातनू वेळ काढून मला हवां-नको ते
बवचारणाऱ्या अबनके त सराांना परत भेटायचयां ..

शैक्षबणक क्षेत्रात नवनवीन प्रयोग करू इबच्छणाऱ्या समीक्षा
ताईसोित काम करायचयां ..
अस्वस्थ तब्येत दरू
ु स्त करून घेण्यासाठी बदगतां सर आबण
अनघा ताईला भेटायचांय.
'कसा आहेस रे आज?' असां दररोज न चक
ु ता बवचारणाऱ्या
आत्याला भेटायचांय.. नेगल इत्यादी पस्ु तकां बलबहणाऱ्या
आतोिाना भेटायचयां ..
फोर्णीची मॅगी आबण इतर अनेक नव्या पदाथांचा प्रयोग
माझ्यावर करणाऱ्या तर्ु ार सरानां ा भेटायचयां ..र्ॉक्टर बमत्रासां ोित
भटकांती करायला जायचयां .
पाांचाळ काकाांच्या घरी जाऊन हक्काने बखचर्ी करायला
साांगण्यासाठी मला परत जायचांय..
आमच्या रे ला सोसायटीच्या प्रेमळ सदस्याांच्या सोित अनेक
आठवणी तयार करण्यासाठी जायचयां ..
अनेक जन्ु या आठवणींना उजाळा देणाऱ्या भाऊजी काकाच्ां या
व्हाट्सएपच्या पोस्ट वाचायच्यात.
मल
ु ानां ा तर मी बवसरू शकत नाहींच. फावल्या वेळेत
प्रकल्पातल्या मल
ु ाांना बशकवायचांय.. दसु री बतसरीची मल
ु ां मला

ABCD बशकवीत होती, ती पणू ड करण्यासाठी प्रकल्पात परत
जायचयां ..
तसचां लहान मल
ु ाच
ां ी vocabulary वाढावी म्हणनू एक प्रयोग
सरुु के ला होता, तो पणू ड करायचाय..
लॉकर्ाऊनमध्ये गावोगावी जाऊन माझ्या शाळेतल्या मल
ु ाांचां
बशक्षण पणू ड करण्यासाठी मला जायचयां ..
गोपाळकाला, गणपती, वेगवेगळे सण एकत्र साजरे
करण्यासाठी, भजनात रात्र जागवण्यासाठी परतायचां आहे..
आत्या एकदा मला म्हणाल्या होत्या की, आम्ही सवांनी पाया
तयार के लाय.. आता तमु च्या सारखयानां ी त्याच्यावर कळस
चढवायचा आहे.. पण मला हे मान्य नाही. मी आत्याला म्हणालो
की, ‘आत्या सांपणू ड मांदीर तमु च्या बपढीनेच िाांधनू ठे वलयां.. माझां
काम आहे ते ह्या मबां दराची साफसफाई करण्याचां, त्याची देखभाल
करण्याचां’.. लोकबिरादरीच्या सेवारूपी मांबदरासाठी मल परत
जायचयां..
प्रकाशसर आबण मांदा ताईचा
ां आबशवाडद घ्यायला,
त्याच्ां याकर्ून जीवनाचा दृबष्टकोन समजनू घ्यायला , त्याच्ां या
कायाडत खारीचा वाटा उचलायला मला जायचांय.

हे बलखाण सरुु करताना मी ह्याला ‘साठवण’ असां नाव बदलां
होत.ां . म्हणजे वतडमानकाळात आपण करतो ती साठवण.. अन
भतू काळातली असते ती ‘आठवण’.. अनपेबक्षतपणे साठवण
आता आठवण झालीये..
बदवाळी साजरी करून परत एकदा येणार, अशी इच्छा व्यक्त
करून मी प्रकल्प सोर्लाय..
ती इच्छा पणू ड होण्यासाठी तम्ु हा सवांच्या सबदच्छा पाठीशी
हवीयां..

बमत्रहो
पस्ु िकं वाचनू कोणी शहाणं होिं का?
हो! आम्ही म्हणिो होि.ं वाचन करणारी माणसं त्याच्ं यािरोिरच्या वाचन न
करणार्या माणसांहून अहिक प्रगल्भ आहण हवचारी असिाि.
कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनुभवाने शहाणपण येि.ं इिर प्राण्यांना काही
प्रमाणाि त्याचं े जन्मदािे थोडंफ़ार हशक्षण देिाि. पण मानव हा असा प्राणी आहे
ज्याला पवु ी जगलेल्या आहण आिा हजविं नसलेल्या माणसाचं े अनभु वही
हशकिा येिाि. िे पस्ु िकांद्वारे. माणसाला आपल्या सभोविाली नसलेल्या, दरू
देशािल्या माणसांचे अनुभव समजनू घेऊन हशकिा येिं. िेही पस्ु िकांद्वारे . प्रत्यक्ष
अनभु वाहं ून चागं ला हशक्षक नाहीच. पण इिरानं ा आलेले अनभु व, त्यानं ी
खाल्लेल्या ठे चा याही माणसाला हशकविाि आहण शहाणे करून सोडिाि.
म्हणनू वाचा. वाचि रहा. इिरांना वाचायचा आग्रह करा. वाचाल िर वाचाल हे
शभं र टक्के सत्य आहे.

मर्ां ळी!
वाचायला तर हवांच!
पण वाचनू झाल्यावर प्रबतसादायलाही हवां…
…आहण स्विःही हलहायला हवं.
www.esahity.com
www.esahity.in
esahity@gmail.com

