प्रवास आणि परिचय – पासपोर्ट आठवि ींचा

अपटि पत्रिका
माझ्या ववचािाींच्या प्रवाशाींना परिचचत करून
घेिाऱ्या सवट वाचकाींसाठी, प्रवास परिवािासाठी आणि हितचचींताकासाठी अपटि !

Page 2 of 106

प्रवास आणि परिचय – पासपोर्ट आठवि ींचा

मनोगत
प्रवास हा तसा प्रत्येकाच्या आवडीचा ववषय....बरोबर आहे की नाही? पण काहीजणाांना कोणता प्रवास हे सद्ध
ु ा
तततकेतच महत्वाचे असेल या प्रश्नाचे उत्तर दे ताना. तम्
ु ही म्हणाल, आता हे काय नवीन शोधून काढले? प्रवास
हा फक्त प्रवासच असतो, परां तु वाचकहो तसे नाही बरे का? अगदी बरोबर ! प्रत्येक व्यक्तीची ह्या ववषयाची
वेगळी व्याखा असू शकते, वेगळे मत असू शकते, वेगळे अनभ
ु व, वेगळ्या पद्धती, वेग-वेगळे प्रसांग आणण असे
बरे च काही असू शकते.
प्रवास हा तसा साधा, सोपा आणण सरळ ववषय असेल परां तु प्रवास आणि परिचय हा नक्कीच वेगळा ववषय होऊ
शकतो का तम
ु च्या-आमच्यासाठी? माझे उत्तर तर हो आहे , मग तम
ु चे स्वतःचे मत ककां वा मग ह्या प्रश्नाचे
उत्तर काय असू शकते? ह्याचा कधी ववचार केला आहे का? कदाचचत ववचार केला असेलही ककां वा कदाचचत
ववचार केलेला नसेलही? म्हणन
ू च तर हा वेगळा ववषय समजन
ू घेण्यासाठी एक वेगळी नजर, वेग-वेगळे लोक
आणण त्याचा ह्या ववषयाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन पडताळून पहावे असे वाटणाऱ्या आमच्या सारयाया लेखकाांच्या
लेखणीतन
ीं ा .
ू आपणासमोर सादर करत आहे, प्रवास आणि परिचय – पासपोर्ट आठवि च
प्रवासाचे तसे वेग-वेगळे प्रकार असतात, काही लोकाांसाठी साहसी प्रवास, ऐततहाससक प्रवास, माहहतीपर प्रवास
ककां वा मग भटकांती, राजकीय प्रवास, जीवन प्रवास, रे ल्वेचा प्रवास, बस-एसटीचा प्रवास, सायकलचा प्रवास,
मोटरबाईकचा प्रवास, ऑटो ररक्षाचा प्रवास, ववमानाचा प्रवास, समत्ाांसोबत जीवनातील गोड-कडू-आांबट क्षणाांचा
प्रवास आणण असे बरे चसे प्रवास, कदाचचत ह्या पस्
ु तकात नमद
ू न केलेले ककां वा मग न करता येणारे प्रवास.
प्रवास म्हां टले की पहहल्याांदा नजरे समोर येते ती म्हणजे प्रवासाची तयारी, मग प्रवासाला जाण्याची तारीख असो,
हठकाण असो ककां वा मग त्यासाठी येणारा खचच ईत्यादी असो आणण अश्या बऱ्याचश्या गोष्टी असतील. परां तु
आपण येथे जे ववषय पडताळून पाहणार आहोत ते म्हणजे मी केलेले प्रवास, त्या प्रवासादरम्यानचे अनभ
ु व, त्या
प्रवासादरम्यान झालेले पररचय आणण असे बरे च काही.
ह्या पस्
ु तकाच्या माध्यमातन
ू लेखक प्रवास आणि परिचय – पासपोर्ट आठवि ींचा ह्या ववषयावरील आपले
स्वतःचे ववचार, तसेच ववववध लोकाांशी चचाच करून माांडलेले त्याांचे ववचार सांग्रही रूपाने आपणासमोर सादर
करणार आहे . माझे स्वतःचे प्रवास आणि परिचय ह्या ववषयावर वेगळे ववचार आहे त,

त्यातनसमत्ते मी स्वतः

अनभ
ु वलेले काही प्रसांग आपणासमोर सादर करीत आहे . ह्या प्रसांगाची माांडणी ववषयाच्या आकलनानस
ु ार केली
आहे , त्यासाठी योग्य ककवा अयोग्य क्रमाचा तनकष लागू होत नाही, आणण तसा तम्
ु ही प्रयत्नसद्ध
ु ा करू नये ही
ववनांती. तरी आपल्या माहहतीसाठी - ह्या ववषयाला अनस
ु रून मी स्वतः काही लघप
ु ट सद्ध
ु ा केलेले आहे त आणण
ते तम्
ु हा सगळ्याांना जरूर आवडतील अशी आशा करतो. ह्यात मी प्रामया
ु याने प्रवास आणण परिचय असे दोन
वेगळे ववषय हाताळलेले आहे त. लघप
ु टाचे ववषय खालील प्रमाणे आहे त.
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१. प्रवास आयष्ु याचा : आयष्ु य खूप सद
ुां र आहे . मळ
ु ातच आयष्ु याचा प्रवासच फ़ार सद
ुां र आहे . प्रवासावरून
आठवले...माझे
नांतर

घर आणण शाळे चे अांतर तसे काही लाांब नव्हते. त्यामळ
ु े आम्ही चालतच शाळे त जायचो.

कॉलेज, नोकरी व पढ
ु चे आयष्ु य नस
ु ते प्रवासात गेले. आता फक्त आठवतो तो लोकलचा

प्रवास,

बसचा प्रवास, ऑकफस मध्ये पोहचण्याचा व मग पन्
ु हा घरी परतीचा प्रवास, गदी, धक्काबक्
ु की, ऊन, गमी
(उकाडा), पाऊस आणण घाईगडबडीत गेला. माझ्याप्रमाणे तम्
ु ही सद्ध
ु ा कांटाळला असाल पण ह्या प्रवासात मी
काही चाांगल्या गोष्टी सद्ध
ु ा पाहहल्या, मी ज्या गोष्टी टाळू शकत नाही मग त्या गोष्टी का कवटाळायच्या?
२. माझ्या िाजे िे : ह्या प्रवासादरम्यान मी अनभ
ु वलेल्या काही गोष्टी आणण आजकालची पररस्स्थती खप
ू
ठळकपणे जाणवते आणण तेच वास्तववादी सत्य आहे . ह्यात मी माझ्या समत्-पररवार सोबत केलेल्या
प्रवासाचे साथचक झाल्याची मला जाणीव झाली.
३. इन्शिु न्स ववश्वासाचा: आयष्ु य खूप सद
ुां र आहे , प्रत्येकजण आपले आयष्ु य सद
ुां र व सरु क्षक्षत करण्यासाठी
नेहमीच प्रयत्नशील असतात. प्रत्येकजण आपल्या आयष्ु यात वेगळे -वेगळे इन्शरु न्स घेतात. त्यात प्रामया
ु याने
घराचा इन्शरु न्स , गाडीचा इन्शरु न्स आणण असे बरे चसे इन्शरु न्स घेतात’ परां तु ह्या धावपळीच्या जीवनात
कदाचचत आपण आपल्यावर असणाऱ्या ववश्वासाचा इन्शरु न्स घेण्याचे ववसरलो तर नाही ना? चला तर मग
पाहूया- इन्शरु न्स ववश्वासाचा.
या पस्
ु तकात नमद
ू केलेले ववचार हे लेखकाचे स्वतःचे आणण ज्याांचे हे प्रवास आहे त त्याांचे ववचार आहे त.

ह्या

ववषयातन
ू आपणास काहीतरी नवीन वाचायला समळावे व आयष्ु य जगण्याचा आनांद घेण्यासाठी प्रवास व
त्यादरम्यान होणारे पररचय ककती महत्वाचे आहे त हे च सच
ु वायचे आहे . मला हा ववषय हाताळताना बरे च चाांगलेवाईट गोष्टी अनभ
ु वायला समळाल्या. काहीचा वेळ समळाला पण भेट झाली, ज्याांची भेट झाली त्याांना कदाचचत
मल
ु ाकती साठी वेळ नव्हता. परां तु तेथे न थाांबता पढ
ु े प्रवास करत राहणे हे च मी माझ्या आयष्ु याच्या प्रवासात
सशकलो. आयष्ु यातील असे आलेले हे अनभ
ु व मला नेहमीच चाांगले काम करण्यासाठी प्रेरणा दे तात. का हो ! असां
होतां का तम
ु च्या बाबतीत ? तम्
ु हाला असे काही अनभ
ु व आले असतील तर त्यात गत
ुां न
ू पडू नका कारण
आयष्ु यात आणखी बऱ्याच चाांगल्या गोष्टी आहे त अनभ
ु वण्यासाठी. चला तर मग सरु
ु वात करूया आपल्या
प्रवासाची. सवच प्रथम वाचक वगाचचे आभार कारण तम्
ु ही हा ववषय वाचनासाठी आणण मग समजण्यासाठी
तनवडला, सवच प्रवासी, पररचचत लेखकाांचे आभार ज्याांच्या सहकायच व मागचदशचनासशवाय हा ववषय पण
ू च झाला
नसता.
म्हणतात ना आयष्ु यात काहीतरी नवीन करत रहा मग जगण्याची मजा काही औरच आहे . त्याचा प्रत्यय म्हणून
आमचा हा नवीन प्रयत्न. ह्या पस्
ु तकाद्वारे आम्ही एक वेगळा प्रयत्न करीत आहोत आणण तो म्हणजे आमच्या
पस्
ु तकातील काही पररचचताांच्या अनभ
ु वाांचे स्व्हडडओ, लघप
ु ट, आपणासाठी पस्
ु तकाच्या शेवटी य-ु ट्यब
ू च्या
माध्यमातन
ू सादर करणार आहोत. ह्या वेगळ्या प्रयत्नासाठी शभ
ु म एींर्िर्े नमें र् आणि मानस मव्ु िीज च्या टीमचे
ववशेष आभार, ज्याांच्यामळ
ु े हे सवच शक्य झाले.
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प्रवास आणि परिचय - पासपोर्ट आठवि ींचा या ववषयाने मला नव-नवीन प्रवासी पररचचत करून हदले त्यात मी
प्रामया
ु याने एका नवीन कलाकाराचे ववशेष आभार मानतो. हा वेगळा ववषय हाताळताना ववषयाला अनस
ु रून
आकषचक असे मख
ु पष्ृ ट बनवन
ू हदल्याबद्दल कुमािी. दे वश्र

ककशोि खोपकि या नवतरुण कलाकाराचे ववशेष

आभार. दे वश्री हीने या ववषयाबद्दल ववशेष पररश्रम करून कथेला अनस
ु रून वेगळे प्रवास चचत्रूपी आपणासमोर
सादर केले. हे मख
ु पष्ृ ट प्रत्येक वाचकाला या ववषयाची उत्तम कल्पना दे वन
ू जाईल यात माझ्या मनात काही
दम
ु त नाही. सध्या दे वश्री आपले दहावीचे सशक्षण पण
ू च करून स्थापत्य (आककचटे कचर) या ववषयात पदवी सांपादन
करण्याचे स्वप्न मनात ठे वन
ू प्रयत्न करीत आहे . दे वश्री ही एक हुशार व गण
ु ी ववद्याथी आहे . ततचे कलागण
ु
ततला समळालेल्या वेग-वेगळल्या स्पधेतन
ू समळालेल्या पदकाांनी व सन्मानातन
ू हदसन
ू येत.े तसेच मग ततला
समळालेली आांतर शालेय स्पधाच परीक्षेतील बक्षक्षसे असोत ककां वा मग ज्यड
ु ो कराटे मध्ये ततने समळवलेला ब्लॅ क
बेल्ट असो. मळ
ु ात उत्साही असणारी दे वश्री मोकळ्या स्वभावाची आणण नेहमी काहीतरी नववन करण्याची ककां वा
नववन काही सशकण्यासाठी नेहमीच तयार असते. अशा या हर-हुन्नरी कलाकारास आपणा सवच वाचकाांचे आशीवाचद
समळावे हीच ववनांती.
अशा वेग-वेगळ्या वळणावरून झालेला हा प्रवास खरोखर एक वेगळी अनभ
ु त
ू ी आहे . त्यात मला समळालेले
अनभ
ु व घेवन
ू आपणा समोर प्रवास आणि परिचय - पासपोर्ट आठवि ींचा ववषय सादर करीत आहे . यातील
बरचसे प्रसांग प्रत्येकाने कधी ना कधी, कुठे ना कुठे , कधीतरी तरी स्वतः अनभ
ु वलेले असतील, आणण जर कोणी
अनभ
ु वले नसतील तर त्याांच्यासाठी ही एक सव
ु णच सांधी ठरू शकते.
जर आपणास हा ववषय आवडला ककां वा ह्या बद्दल काही असभप्राय द्यायचा असल्यास आम्हाला जरूर सलहा.
आपले असभप्राय आम्हाला अतत उत्कृष्ठ साहहत्य ककां वा मग नवीन ववषय सादर करण्याची प्रेरणा दे तात.
आपला,

मी मराठी,

दत्तात्य कृष्णा तनकम
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अनक्र
ु मणिका
प्रवास माझा
o

प्रवास १ : रे ल्वेचा प्रवास

o

प्रवास २ : ऑटो ररक्षा प्रवास

o

प्रवास ३ : बस प्रवास

o

प्रवास ४ : ववमान प्रवास

o

प्रवास ५ : शैक्षणणक प्रवास

o

प्रवास ६ : साांस्कृततक प्रवास

o

प्रवास ७ : भटकांती प्रवास

o

प्रवास ८ : सामास्जक प्रवास

प्रवास तयाींचा
o

प्रवास ९ : वैद्यकीय प्रवास

o

प्रवास १० : व्यायाम प्रसशक्षण आणण प्रसशक्षकाचा प्रवास

o

प्रवास ११ : भटकांती - एक प्रवास वणचमाला

o

प्रवास १२ : व्यावसातयक प्रवास

o

प्रवास १३ : शैक्षणणक प्रवास

o

प्रवास १४ : प्रशासकीय प्रवास

प्रवास आमचा
o

प्रवास १५ : आमचा...आयष्ु याचा प्रवास

आयष्ु य
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या सदिात आपि माझे कािी खास प्रवास अनुभविाि आिोत. मग तयात ल
प्रवास असो ककींवा प्रवास परिचचत असोत अनभ
ु व एकदम वेगळे असिाि
आिे ,

चला ति पािूयात - प्रवास माझा !
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प्रवास १ : िे ल्वेचा प्रवास,

घाटकोपर ते कळवा, ठाणे हद. १८ एवप्रल २०१७ चा हदवस, वेळ सांध्याकाळची होती अांदाजे ६.१५ वा,
मी ऑकफसवरून सट
ु ल्यावर घाटकोपर वरून कळव्याला जाण्यासाठी अधचगती जलद लोकल (अहो...आपली
सेमीफास्ट ट्रे न) पकडली. मध्य रे ल्वेचा प्रवास म्हणजे एक गांमत ककां वा पवचणी असते,

काय साांगू तम्
ु हाला ?

ज्याांनी अनभ
ु वला असेल त्याांना हे नक्की समजेल पण ज्याांनी हा अनभ
ु व घेतला नाही त्याांना फक्त स्मरण
करावे लागेल.
मी

प्रथम

वगाचच्या

(First Class)

रे ल्वे

डब्यात

दरवाज्यात उभा होतो (बरोबर की चूक हे ठरवण्याची
ही वेळ नाही...आणण ह्या गोष्टीचे आम्ही समथचनही
करीत

नाही),

ततथेच

माझ्या

मागच्या

बाजूला

दरवाज्यावर एक जाड-जुड व्यस्क्तमत्वाची अनोळखी
व्यक्ती आपली स्वतःच्या ऑकफसची बॅग कशी-बशी
सावरत दरवाज्यातन
बाहे र डोकावत अर्टगत
ू

जलद

लोकलच्या हवेची मजा घेत होते. मध्ये मध्ये त्याांचा
चुकून आज-ू बाजूच्याां प्रवाशाांना धक्का लागत होता.
मळ
ु ात मराठी माणस
ू हा मनाने गमतीदार
धीर-गांभीर माणस
ू बनवते.

स्वभावाचा असतो, परां तु कदाचचत आजब
ू ाजच
ू ी पररस्स्थती त्याला

आमचा प्रवास सरु
ु होता, लोकल वेगाने एक एक रे ल्वे स्थानक ओलाांडत होती बघता

बघता मल
ां रे ल्वे स्थानक आले आणण जलदगती लोकल थाांबली.
ु ड

थोड्या फार प्रमाणात चढण्याचा-उतरण्यचा

गोंगाट चालू होता कारण मल
ां स्थानक नांतर लोकल धीमी होणार होती. लोकल सरु
ु ड
ु होवन
ू वातावरण शाांत झाले
फक्त लोकलच्या धावण्याचा आवाज सरु
च णे हटपण्याचा माझा प्रयत्न चालू होता. लोकल
ु होता आणण तो पण
ू प
मल
ीं -ठािे स्थानका दरम्यान धावत असताना, अचानक माझ्या कानावर आवाज पडला, “आज बाई खूपच गिम
ु ड
झाली आिे आणि आजोबा शाींतपिे ऐकत आिे त”, स्वतःला सावरत मी मागे वळून पाहहले तर काय? माझ्या
मागे उभी असणारी व्यक्ती (जाड-जुड...आठवले का?) माझ्याशी सांवाद साधण्याचा प्रयत्न करीत होती. मी मागे
वळून दाद हदली, एक हसरी भावमद्र
ु ा करून आणण मग काय पररसांवाद चालू झाला. काय ती आजीबाई तापली
होती, आजोबा मनात म्हणत असतील “आता कुठे हदवसाच गमी कम झाली आिे , मग तू आता का गिम
झाली आिे स?”....बतघतले का तम्
ु ही? असे त्या मागे उभ्या असणाऱ्या अपररचचत, अनोळखी व्यक्तीने ववचारले,
मी लगेच उत्तरलो....अररे ! मी कदाचचत समस केले वाटते. त्यावर उत्तर समळाले, अहो ! खप
ू मजा आली ते
दृश्य बघताना. इतक्यात लोकल ठाणे स्थानकावर पोहचली, बघतो ना बघतो तोच ती अपररचचत, अनोळखी
व्यक्ती खाली उतरली आणण बघता-बघता तनघन
ू गेली.
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माझी मद्र
ु ा व मन याांचा हावभावाचा ताळमेळ लागत नव्हता. पढ
ु े मी कळव्याला उतरलो. घरी चालत जात
असताना ववचार करत होतो ती व्यक्ती कोण होती ?. त्याांचा माझा काही पररचय नव्हता पण ती व्यक्ती
माझ्याशी ककती सहज सवाांद, चचाच साधून तनघन
ू गेली. आमचा पररचय ५-१० समतनटाचा पण खूप काही साांगन
ू ,
सशकवन
ू गेला.
थोडक्यात काय तर ! रे ल्वेचा प्रवास हा आनांद घेत केला तर गदी, गमी अस्जबात जाणवत नाही समळतो फक्त
बक्कळ आनांद.
प्रवास आणि परिचय ह्यात काही साम्यता आहे की नाही ? मी तो क्षण कधीही ववसरणार नाही. मग तम्
ु ही
ठरवा पररचचत व्यक्तीसोबत प्रवास करायचा? की जर मग कोणी बरोबर नाही म्हणन
ू प्रवासात पररचय करीत
प्रवासाचा आनांद घ्यायचा ?
त्या रात्ी माझ्या मनात खप
ू काहीतरी सरु
ु होते...काय ते नक्की शब्दात साांगता येणार नाही......
मब
ुां ईकराचा ! ववशेष करून नोकरदार मांडळीचा प्रवास खरच आनांद दे वू शकतो का? हे सद्ध
ु ा नक्की साांगता येणार
नाही.
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प्रवास २ : ऑर्ो रिक्षा प्रवास

कळवानाका ते राम मारुती रोड, ठाणे, गजानन महाराजाच्या मठाजवळ, हद.१९ एवप्रल १७. वेळ सकाळ ७.१५ वा.
नेहमीप्रमाणे मब
ुां ईकराांच्या प्रवासाची जशी सरु
ु वात होते, तशीच माझी सद्ध
ु ा...धावपळीची, कांपनीत पोहोचण्याची
ककां वा मग कांपनीची बस पकडण्याची. कळवा नाक्यावरील लाईनमधील ररक्षा पकडण्यासाठी मी ररक्षा चालकाला
ववचारले “िाम मारुत िोड, गजानन मिािाज मठ” तो उत्तरला, मागच्या ररक्षात जा,मी जात नाही. सकाळची
सरु
ु वात अशी झाल्यावर जर मी रागावलो नाही तर मी मब
ुां ईकर कसला ? मी मागे जावन
ू दस
ु री ररक्षा पकडली,
तनघताना त्या ररक्षावाल्याला उत्तरलो “ जर तम्
ु हाला जायचे नसते, तर मग ऑटो ररक्षा राांगेत कशाला उभी
करता ? ”.
मी ररक्षात बसलो, ररक्षा कळवा नाक्यावरून
तनघाली, मी ज्या ररक्षात बसलो होतो, त्या
ररक्षाचा

ड्रायव्हर

म्हणाला

“

साहे ब

!

जाऊ

द्याना, सकाळी - सकाळी कशाला रागावता,
अजन
ू

पण
ू च

कळवानाका
प्रवासादरम्यान

हदवस
ते

जायचा
राम

सवाांद

आहे

मारुती
सरु
ु

झाला

तम
ु चा”.
रोडच्या
“आजचे

ररक्षावाले, सामास्जक व्यवस्था व राजकीय नेते
मांडळीची वत्ृ ती यावर चचाच केली”. [...सुरुवात ला

तयाने एकट्यानेच सुरु केली नींति मग सवाींद सुरु
झाला...]
माझे हठकाण आल्यावर पैसे दे ताना ररक्षावाला म्हणाला “आपण मराठी ! मराठी ! करतो आणण आपले मराठी
लोक सकाळी सकाळी असे वागतात”. सकाळी सगळ्याांना ऑकफसला जायची घाई असते जर तम्
ु ही त्याांना सेवा
दे वू शकत नाही तर मग ररक्षा कशाला चालवायची ?
आपण सगळ्याांनी समळून पैसे दे णारा नेता तनवडायचा आणण मग मराठी, अमराठी

करायचे आणण मग आपणच

म्हणतो की “काय झाली आहे आपल्या राज्याची पररस्स्थती? ”. पैसे घेवन
ू मीटर बांद करून तो तनघन
ू गेला.
ववचार केला एक ररक्षावाला ककती कडवट सत्य साांगन
ू गेला. त्याचा अथच काही वेगळा असावा, त्याला काही वेगळे
साांगायचे असेल. असो ! पन्ु हा एकदा अपररचचत प्रवासी..पन्
ु हा ववचाराचा कल्लोळ सरु
ु , प्रवासाची अांतर मयाचदा २-३
ककलोमीटर, वेळ १० ते १५ समतनटे , ना पररचय, ना काही, वेगळी पररस्स्थती, वेगळा ववषय- वेगळे ववचार.
प्रवास आणि परिचय ह्याांचा काही सांबध
ां आहे का? पन्ु हा एकदा मद्र
ु ाभाव व मन....त्याच भावना ज्या पहहल्या
प्रवासात जाणवल्या.
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आता तम्
ु ही हे पस्
ु तक वाचताना ववचार करायला लागलात ना? मला माहहत आहे तम
ु चे सद्ध
ु ा असे प्रवास
नक्कीच असतील, हो ना...यार ! माझे पण असे बरे च प्रवास आहे त. मग जा भत
ू काळात आणण आनांदी व्हा. पण
भववष्यातसद्ध
ु ा वेळ, प्रसांग न पहाता, प्रवासातील पररचयाांचा आनांद घ्या.
खरोखर हा ववषय ववचार करायला लावणारा आहे , जसे जसे तम्
ु ही हे पस्
ु तक वाचाल तसे - तसे नवीन – नवीन
ववचाराांचे, ववषयाचे आकलन होईल. आपल्या सवाांना वतचमान, भववष्याचा ववचार करायला आवडतो परां तु वाचकहो
! काही वेळा भत
ू काळ सद्ध
ु ा खूप काही साांगन
ू , सशकवन
ू जातो. ते चाांगले ककां वा वाईट अनभ
ु व कशा प्रकारे
स्वीकारायचे हे प्रत्येकाने आपल्या आचार-ववचाराने ठरवायचे.
चला ! चला ! थोड लवकर चला, आता आपण थोड माझ्या भत
ू काळात जावय
ू ा. ककमान ८-९ वषच मागे. माझ्या
ह्या प्रवासाने मला एक स्जवाभावाचा समत् हदला.
....तर त्याचे झाले असे की, चला तर मग पाहूया पढ
ु चा प्रवास.
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प्रवास ३ : बस प्रवास

ससांगापरू ते क्वाताांन, मलेसशया, कक्रकेट स्पधाच: ३९ वी कुवांतानां इांटरनॅशनल ससक्सेस – २००८ (ससक्स-ए-साईट)
हद.९ ऑक्टोबर २००८ ची सद
ुां र, उस्ताहवधचक सकाळ, आम्ही सगळे वेग-वेगळ्या कक्रकेट अकादमीचे सदस्य ताजे
तवाने ससलोन स्पोर्ट स क्लब (Cylone Sports Club-CSC), बॅलेस्टीयर रोड, ससांगापरू च्या मैदानावर जमलो
होतो. सगळे च कक्रकेटपटू असल्याने वातावरण हलके-फुलके होते, सगळे च सज्ज, सगळ्या क्लबच्या कक्रकेटपटूची
ओळख पाळख करण्याचा कायचक्रम चालू होता.
मी (दत्तात्य तनकम) ससींगापिू रिक्रीएशन क्लब (Singapore Recreation Club-SRC) ला कक्रकेट खेळायचो,
हा सांघ त्याच्या ससांगापरू च्या घरच्या प्रथम श्रेणी कक्रकेट स्पधेत – अ, ब,
क

सांघासह खेळायचा. मला ह्या स्पधेसाठी माझ्या सांघाचे प्रतततनचधत्व

करण्याचे भाग्य लाभले. माझ्या सांघाचा कणचधार प्रताप शन्मग
ु न ने
ववचारले “िे ननक्की, यु वाींना म र् पुना वींडि बॉय?”.

मी हसत मद्र
ु े ने

उत्तरलो “व्िाय नॉर्” आणण मग आम्ही दोघाांनी पढ
ु े चालायला सरु
ु वात
केली. समोर त्याने ज्या व्यक्तीची ओळख करून हदली ती व्यक्ती म्हणजे
ससांगापरू

कक्रकेटमधील

तरुण,

तडफदार,

प्रततभाशाली,

उत्तम

तांत्शद्ध
ु

फलांदाज, उत्कृष्ठ यष्टीरक्षक व उपयक्
ु त गोलांदाजी करणारा असा चेतन
िामचींद्र सय
ट श
ीं . आमची ओळख करून दे त “बाय, मच्ची” , म्हणत प्रताप
ू व
तेथून तनघन
ू गेला.
चेतन सय
च श
ां ीला आम्ही ससांगापरू प्रथम श्रेणीचे कक्रकेट क्लबचे सामने खेळताना बघायचो. त्याची फलांदाजी बघणे
ू व
म्हणजे जणू एक पवचणी असायची. ससांगापरू नॅशनल टीमचा सदस्य असल्याने आमच्यासाठी तो एक “अप्पि
ग्रेडचा” खेळाडू, मग तो कसा असेल, काय नसेल, असे
अनेक प्रश्न असायचे. परां तु पहहल्या भेटीतच आम्ही दोघे
एकमेकाांचे चाांगले समत् झालो.
बसमधला ५ तासाचा ससांगापरू हून सरु
ु झालेला प्रवास कमल
हसनचा “दशावतािम” हा तासमळ ससनेमा बघण्यात आणण
गप्पा मारण्यात कसा तनघन
ू गेला काही कळलेच नाही,
जसा हा तासमळ ससनेमा सद्ध
ु ा पण
ू च कळला नाही. आांम्ही
एकत् मारलेल्या गप्पा खुपच मजेशीर होत्या त्यात काही
दम
ु त नाही.
पढ
ु े स्पधेदरम्यान चेतनच्या सांघाची (ससलोन स्पोर्ट स) आणण माझ्या सांघाची (एस. आि. स ) उपाांत्यपव
ू च फेरीत
समोर-समोर धडक झाली. आमच्या सांघाने ६ षटकात ७४ धावाांचे लक्ष त्याच्या सांघासमोर ववजयासाठी ठे वले
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होते. आमची फलांदाजी चाांगली झाली होती आता चाांगली गोलांदाजी करण्याची जबाबदारी आमच्या समोर होती
आणण ती सद्ध
ु ा नॅशनल टीमचे ३ सदस्य असलेल्या ससलोन स्पोटच सच्या फलांदाजासमोर.
मी माझे वैयस्क्तक पहहले व सांघाकडून दस
ु रे षटक घेवन
ू , चेतनला गोलांदाजी करणार होतो. क्षेत्रक्षक सज्ज एक
यष्टीरक्षक, लॉगां ओांन, डीप कव्हर, थडचम्यान, स्केवर लेग व मी स्वतः गोलांदाजीसाठी तयार. पहहला चें डूबरोबर
उजव्या यष्टीबाहे रचा चेतनने वाईड थडचम्यानला चौकारासाठी टोलावला. मी पढ
ु चा चें डू घेवन
ू तयार, समोर चेतन
फलांदाजीसाठी सज्ज, चें डू मधल्या यष्टीवर फुल लेंन्थ टाकलेला, परां तु गण
ु वान फलांदाज असल्याने चेतनने तो
चें डू माझ्या डोक्यावरून सरळ स्टे डीयमच्या बाहे र तटवला. अशी भेदक फलांदाजी फौज असलेल्या सांघाने आमचे
७४ धावाांचे आव्हान ४ षटकात सांपवले. भेदक फलांदाजी करणारा चेतन मनाने, ववचाराने, वागण्याने साधा, सरळ
वागणुकीचा माझ्या गावाजवळचा तनघाला. त्यानांतरचे जे काही हदवस आम्ही एकत् जगलो त्यामळ
ु े आमची मैत्ी
ही नात्याच्या पलीकडची, नाते, ऋणानब
ां जन्माचे जळ
ु ध
ु ले. नांतर मी माचच २००९ साली वैयस्क्तक कारणास्तव
ससांगापरू सोडून भारतात परतलो...कायमचा !

ससींगापिू रिक्रीएशन क्लब (SRC) र्ीम

साद भाई जान्जुींआ, दततािय ननकम, चेतन सय
ट श
ीं ,
ू व
कानतटक भाहर्या, क्षक्षत ज सशींदे
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चेतन - क्षक्षत ज

क्षक्षत ज सशींदे

चेतन सय
ट श
ीं
ू व

चेतन सय
ट श
ीं (शतक पि
ू व
ू ट केल्यानींति)

चेतन सय
ट श
ीं (यष्ष्र्िक्षक)
ू व

म ...नेल (NEL) कक्रकेर् सींघाबिोबि

र्ी-२० ववननींग मोमेंर् (NEL)
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मैत्ीचे नाते हटकवन
ू आम्ही दोघे एकमेकाच्या सांपकाचत होतो. चेतन माझ्या लग्नासाठी ससांगापरू हून माझ्या गावी
आला. अशी ही तनरां तर मैत्ी अजन
ू हटकून आहे . नांतर आम्ही त्याला भेटण्यासाठी ससांगापरू ला गेलो होतो आणण
वारां वार जात राहहलो. चेतन आणण त्याचे कक्रकेट ससांगापरू कक्रकेटसाठी एक नव सांजीवनी आहे . चेतन ससांगापरू

नॅशनल टीमचा कणचधार आहे
आणण वल्डट कप - २०१९ पात्ता
स्पधेसाठी तयारी करत आहे .
आपण सवाांच्या शभ
ु ेच्छा त्याला
दे त आहे .
आज चेतन यशस्वी कक्रकेटपटू
आहे

याचे

म्हणजे

उत्तम

आपला

मिें द्रससींग
त्याच्या
अकॅडमी

कॅप्र्न

र्ोन ने

क्रीकककीं गडम

उदाहरण
कुल

चेतनच्या

(Crickingdom)

इांटरनॅशनल
चालवण्याचे

कक्रकेट
काम

सोपले आहे . ह्याला म्हणतात
ववश्वास,
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ववश्वास

बसला

असेल

त्याच्या

कक्रकेट

कौशल्याचा, खुद्द

माही ! खरां च कक्रकेट आणण त्याची पक्की पारख

असलेला माही आणण चेतन याांचे कक्रकेटचे नाते जुळवन
ू आले.
तो ससांगापरू मध्ये त्याचा कुटुांबासोबत, समत् पररवारासोबत राहतो आणण आम्ही आमचे प्रस्थ भारतात स्थापन
ू
आहे , परां तु आजही आमची मैत्ी जसी होती तशीच आहे.
चेतनच्या बरोबरच्या काळात “ क्षक्षत ज सशींदे ” या अजून एका चाांगल्या समत्ाची ओळख झाली. आमच्या
ससांगापरू च्या काळातला चाांगल्या-वाईट काळाचा साक्षीदार...काय क्षक्षतीज ससांगापरू -२००९ चा चाांगी ववमानतळावरचा
तो क्षण तझ्
ु या लक्षात नक्की राहहला असेल, आठवतोय न तो ववलक्षण क्षण ?
प्रवास हे एक तनसमत्त आहे , परां तु बसच्या प्रवासादरम्यान झालेला पररचय, गप्पा-टप्पा, ववचार ववतनमय, हे सवच
जमन
ू आले ते फक्त-आणण-फक्त कक्रकेटमळ
ु े ...! कक्रकेट णझांदाबाद !
थोडक्यात काय तर ! काही वेळा पररचय हे एका ववसशष्ठ घटनेमळ
ु े

ककां वा कृतीमळ
ु े होतात, त्यातील काही प्रसांग

हे आयष्ु यभर लक्षात ठे वण्यासारखे असतात, तर काही प्रसांग ववसरण्यासारखे असतात. चेतन सय
च श
ां ी बरोबरचा
ू व
झालेला प्रवास - पररचय मला एक चाांगला जन्मभराचा समत् दे वन
ू गेला. माझा तो बसचा प्रवास एक जीवनगाथा
आहे , असे मी आवजन
ूच साांगू शकतो.
आयष्ु यात काही प्रवास आणण प्रवाशी असे भेटतात की त्याांचा व आपला जीवनाशी काहीही सांबध
ां नसतो, परां तु
काहीजण चाांगल्या आठवणी ककां वा मग आयष्ु यभराचे धडे दे वन
ू जातात.
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प्रवास ४ : ववमान प्रवास

हदल्ली ते बांगलोर, कांपनीच्या कामातनसमत्त केलेला ववमानप्रवास, हद. २० एवप्रल २००५, वेळ सांध्यकाळची ७.30
वा.

आयष्ु यात काही प्रवास आपणास आपले स्वप्न पण
ू च झाल्याची भावना दे तात. अशीच एक भावना मला अनभ
ु वता
आली ती म्हणजे माझा पहहला ववमानप्रवास. हद. २० जाने, २००५,

ती सांध्यकाळ मी कधीच ववसरू शकत नाही,

कारण माझ्या कांपनीच्या कामातनसमत्त केलेला हा प्रवास काहीसा खास होता तो दोन कारणाांमळ
ु े १) पहहल्याांदा
ववमानप्रवास करण्याची सांधी समळाल्याने २) ववमानप्रवासात कळत- नकळत ततच्याबरोबरचा झालेला तो खास
पररचय...काही वेळा आपण काही गोष्टी मानव्याच लागतात.
अनेकदा काहीसा आत्मववश्वासू असणारा मी ह्यावेळी मात् काहीसा डळमळीत मनाने माझ्या पहहल्या
ववमानप्रवासासाठी जेर् एयिवेजच्या ववमानात प्रवेश केला. सीट चेक करून सीटवर स्स्थरसावर होवन
ू , ववमानात
समळालेल्या ववन्डो सीटचा आनांद घेत बाहे र बघत बसलो
होतो. तेव्हा ववमानाने प्रवासासाठी वेग पकडत, उड्डाण
केले तो क्षण थोडासा धस्स करणारा होता. सगळ्याच
गोष्ठी

नवीन

होत्या

मग तो

सीटबेल्ट,

ससु शक्षक्षतपणे

बसण्याच्या त्या तऱ्हा असो ककां वा पद्धती असो की मग
ववमानातील सशष्टाचार आणण असे बरे च काही. दस
ु रीकडे
मन ह्या प्रवासाचा आनांद घेत होते.
अांदाजे एक ते दीड तासाचा प्रवास झाला असेल.. जेवणाची
वेळ झाली अशी एक सच
ू ना झाली. ह्यावेळी मी मात् थोडा
धीर-गांभीर झालो होतो.

कसां काय जमणार. काही चक
ु ले तर ! आणण असे बरे च ववचार मनात येवू लागले. एक-

एक करत माझ्या सीटच्या राांगेत हवाईसद
ुां री जेवणाची ट्रॉली घेवन
ू आली. त्या हवाईसद
ुां रीने ववचारले “व्हाट यु
लाईक टू ह्याव? सर ! वेज ऑर नॉन-वेज?”, मी उत्तरलो (धीर-गांभीर भावावरून ..हलके स्स्मत हास्य करत) “
वेज प्लीज !”. माझ्या जेवणाचा ट्रे पढ
ु े करत, ती जेवणाची ट्रॉली पढ
ु े करत तनघन
ू गेली.
मी जेवणाचा ट्रे टे बल (पढ
ु च्या सीटच्या मागच्या बाजूला असणारा)
उघडला आणण हात मोकळे करत मी तो जेवणाचा ट्रे टे बलवर ठे वला.
ववचारात पडलो ककती लहान आहे हा ट्रे , त्यात जेवणासाठी असणारे
सवेकाही होते. भाजी, भात, पाव, चीज, सलाड, स्वीटडडश, लोणचे, २-३
चमचे, चहाचा कप, दध
ु पावडर (क्रीमर), साखर, वपण्याचे पाणी इत्यादी.
सध्या एवढे च आठवते आहे . पहहली १० समतनटे जेवण कुठून सरु
ु
करायचे हे ठरववण्यात गेली. ती हवाईसद
ुां री कोणाला काही हवे आहे का
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ते तपासत पढ
ु े चालली होती. माझ्या शेजारील व्यक्तीसद्ध
ु ा अधून-मधून माझ्याकडे बघत आपल्या जेवणाची मजा
घेत होता. मी अधन
ू -मधन
ू

इकडे-ततकडे, वर-खाली बघत असताना त्या हवाईसद
ांु रीची नजर माझ्यावर पडली,

ततने लाांबन
ू च (हळुवार) ववचारले “यु वॉन्ट एनीचथांग?”, ततच्या ओठाांच्या हालचाली जणू मी ओळखल्या व
नजरे नेच जणू ततला साांचगतले “ नो! नचथांग” आणण कसेबसे माझे जेवण सरु
ु केले.

ती स्स्मतहास्य करत तनघन
ू

गेली आणण इतक्यात माझ्या हातातील एक चमचा खाली पडला. तरीही मी जणू काही घडलेच नाही असे दशचवत
माझे जेवण कसे-बसे सांपववले. जेवण चाांगले होते परां तु प्रसांग बाका होता...कसातरी तनभावन
ू नेला ना राव !. मी
जेवण सांपवन
ू तयार झालो. इतक्यात पन्
ु हा ततच हवाईसद
ुां री जेवणाचा ट्रे घेण्यासाठी आली. घाई-घाईने मी ततला
माझ्या जेवणाचा ट्रे हदला आणण कप उचलन
ू हातात घेतला. मी जणू सट
ु केचा श्वास सोडल्यासारखा आनांदी झालो
व माझ्या सीटवर स्स्थरस्थावर झालो..... (पढ
ु े काय आिे िे मला मािीतच नव्िते).
थोड्या वेळाने माझ्या कानावर आवाज पडला “टी ऑर कॉफी , सर !”, मी म्हणालो “टी” आणण माझा कप पढ
ु े
केला. ततने माझा कप “ब्लॅ क टी”
पैकी

चहाचा

समजन
ू

ससप

चक
ु लो

ने भरून

घेतला, इतका

होतो

की

होऊन

कडवट

जेवणाचा

चहा ! तसाच

थांड

कप व माझा

भरलेला कप घेऊन

मला परत

ट्रे

गेला. ती जेव्हा
ती

की
परत

मी

आणण हसत

पढ
ु े

तो कप तसाच ट्रे

दे ताना "मी क्रीमर, शग
ु र

पन्
ु हा

तनघन
ू

हदला

चहाचा

टे बलावर

गेली.

मी

मस्त

ठे वला. मी

आता

वर स्टरच रच" काढून

कप घेण्यासाठी

गेली, जाता जाता

तनघन
ू

आली तेव्हा

ठे वला नाही.

सगळ्याांचे ररकामे

म्हणाली "नॉट टू वरी , आय ववल जस्ट

कमबॅक".
माझा

शेजारी बसलेली व्यक्ती सद्ध
ु ा मला म्हणाली " इट्स

की मी पहहल्याांदा
....त्यात

दध
ू

ववमानाने

ओके ! " (कदाचचत

प्रवास करत आहे ). ती हवाईसद
ांु री

माझ्यासाठी

त्याांच्या लक्षात
एक कप

आले

होते

चहाचा घेऊन आली

साखर सगळच होतां.... मी थँक्स म्हणून चहाचा कप घेतला . ततने जाता -जाता " इट्स माय

प्लेजर , सर ! " म्हणत तनघन
ू गेली.
हे सवच होता-होता , माझे ववमान
उतरण्याची

वेळ झाली.

बांगलोर ववमानतळावर

ववमानातन
ू

खाली

उतरताना, मी

ततला "थँक्स” म्हणन
तनघन
ू
ू गेलो.
१५ हदवसानांतर माझे काम सांपल्यानांतर मी पन्
ु हा परत
जाताना लकीली
ववमानात
ओळखले
(आज
मी

! ततच हवाईसद
ुां री

हदसली.
की

नाही

मला
परां तु

मला त्या हवाईसद
ुां रीचे

मला जेर्-एअिवेजच्या

माहहत
मी

नाही ततने

ततला

ओळखले

मला
होते

नाव लक्षात नाही). ह्यावेळी

सवच काही (जेवण....वगैरे) आत्मववश्वाने केले आणण

प्रवास सांपवन
ू हदल्लीला परतलो .
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माझ्या

दृष्टीने

आमचा

झालेला

हा पररचय

(म नवखा प्रवास कििािा) आणण ततने सशताफीने हाताळलेला

प्रसांग ...खप
गेला.
ू काही सशकवन
ू
थोडक्यात काय तर ! कदाचचत
आत्मववश्वास

हा

ततच्या

कामाचा

समळाला , पररस्स्थती हाताळण्याचे

धाडस

तर बबनधास्त होऊन स्वतःहून ववचारा, नाहीतर

भाग असेल, परां तु मला ववमानप्रवास
व आयष्ु यात

आपणास

जर

काही

करण्याचा

जमत

नसेल

मग तम्
ु ही मागे पडाल ककां वा मग उपाशी रहाल (मनात

िास्याचा कल्लोळ..).

आतापयांत मी अांदाजे ५०-६० ववमान प्रवास आनांदाने केले, आणण ज्या लोकाांना ववशेषता वयोवद्ध
ु ऱ्या
ृ ककवा दस
कोणालाही काही अडचण जाणवत असेल तर त्याांना मदत करताना....प्रवासाची मजा घ्या, आनांदाने !
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प्रवास ५ : शैक्षणिक प्रवास

शालेय व इांस्जनीअररांगचा जीवनाचा प्रवास
मी जन्माने साांगली स्जल्ह्यातील परां तु कमाचने सातारा स्जल्ह्यातील, कामा तनसमत्त कुटुांब मब
ुां ईत आलेले. माझा
शैक्षणणक प्रवास थोडासा वेगळा होता. १ ली मब
ुां ईत, २ री ला गावी, ३ रीपासन
ू पन्
ु हा मब
ुां ईत, मग आईवडडलाांच्या दृढतनश्चयाने नांतरचे सशक्षण मब
ांु ईत घेतले. घराची पररस्स्थती तशी बेताचीच
होती.
माझ्या शालेय जीवनाची सरु
ु वात झाली ती प्रामया
ु याने नगरपासलकेच्या (म्यतु नससपल)
शाळा, माझगाव, मब
ुां ई-४०००१० येथे. मी जसा माझ्या शालेय जीवनात खडतर प्रवास
केला, कदाचचत माझ्या समवयस्क लोकाांनी सद्ध
ु ा तेवढाच केला असेल त्यात काही दम
ु त
नसावे, त्यावेळची पररस्स्थती आता सारखी नव्हती. इयत्ता ३ री ते ७ वी पयांतचे
सशक्षण याच शाळे त मराठी माध्यमातन
ू झाले. जसे प्रत्येकाच्या आयष्ु यात एक ना एक
गरु
ु असतो त्याला मी तरी कसा अपवाद असणार. माझ्या वैयस्क्तक आयष्ु यात १ ले
गरु
ु वयच म्हणजे माझे आई-वडील. माझ्या शैक्षणणक गरु
ु वयच म्हणजे सौ.अननता गोन्साल्व स ह्या माझ्या फक्त
वगच सशक्षक्षका नसन
ू त्या माझ्या हृदयाच्या खूप जवळ होत्या.

त्याांनी मला खूप चाांगले घडववले. ज्या वयात

मल
ु ाांना खेळण्यात-हुांडण्यात मजा करावीशी वाटते ती मला सद्ध
ु ा करून दे वन
ू माझे चाांगले चररत् घडववण्याचा
यशस्वी प्रयत्न त्याांनी केला.
मी जणू त्याच्या मल
ु ासारखा होतो. मला मराठीतन
ू उत्तम ज्ञान, कला व क्रीडा
व्यस्क्तमत्व
मराठीचे

घडवण्यासाठी

मनाचे

त्याांनी खुप

मेहनत

घेतली.

श्लोक , गीतेतील अध्याय व ग्रांथाचे

मळ
ु ात

भव्य-हदव्य

स्वतः
भाांडार

या

व्यततररक्त

णिस्ती धमाचच्या
होत्या . त्या

अष्टपैलु

असन
ू सद्ध
ु ा

काळातील

गोष्टी

जास्त काही शब्दात वणचन करता येणार नाहीत. कारण तेवढ्या मोठ्या कतत्चृ वाला नमन करण्यासाठी माझ्या
शब्दाांचे भाांडार अपरु े आहे .
थोडक्यात काय तर ! माझे व्यक्तीमत्वाचे पैलू पडण्याचे काम त्याांनी माझ्या आई-वडडलाांच्या मदतीने फार
जबाबदारीने पार पाडले. त्याांनी मला माझ्या वाचनशैली, हस्तलेखन, वक्तत्ृ वकला, अभ्यास करताना धडा समजून
घेण्याची साराांश पद्धत, ववषयाची मद्द
ु ेसद
ू माांडणी आणण अशा बऱ्याच गण
ु ाांनी श्रीमांत केले. अशा या मातस
ृ मक्षी
गोन्साल्वीस महोदयाांना (मॅडम) वांदन
आयष्ु याच्या

प्रवासात मी त्याांना

तट
ु ला कारण
काही

अवजात

त्याां नांतर
गण
ु मला

करण्याची

वारां वार-भेटत

सांधी

राहहलो

मला

ह्या

परां तु १९९६ नांतर

पस्
ु तकातन
ू समळाली . माझ्या
त्याांचा

आणण

माझा

सांपकच

त्या आपल्या मल
गेल्या. परां तु त्याांनी हदलेलां सांस्कार व
ु ाकडे अमेररकेला तनघन
ू
त्याांची

आठवण

नेहमी करून दे तात. मॅडम ! तम्
ु ही

सदै व खश
ु ाल व स्वस्थ रहा हीच ईश्वरचरणी प्राथचना.
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नांतर माझ्या पढ
ु ील सशक्षणासाठी म्हणजे ७ वी चे सशक्षण नगरपासलकेच्या शाळे मध्ये पण
ू च केल्या नांतर ८ वी ला
म्हणजे हायस्कूलसाठी परे लच्या के. एम. एस. डॉ. सशिोडकि िायस्कूल मध्ये प्रथम (सकाळ सत्) अचधवेशनात
प्रवेश घेतला. सवच काही नवीन-नवीन होते. परां तु माझ्या गोन्साल्वीस मॅडमने घडवलेला मी थोड्याच हदवसात
वगाचत

उठून

हदसायला

सरु
ु वात

झाली.

मग

नांतरचे ८ ते १० वी चे

हदवस

म्हणजे जणू एक पवचणी

होती, माझ्यासाठी आणण माझ्या घरच्याांसाठी.
म्हणतात

ना ! हे वयच असां असतां , मी

अभ्यासात

चाांगला

होतोच

सशवाय

खेळात, सलखाणात व

वक्तत्ृ वात सद्ध
ु ा चाांगला होतो परां तु येथे मला एक अजन
ू नवीन गण
ु समळाला तो म्हणजे खट्याळ (शरारती).
कदाचचत माझ्या गरु
ु माझ्याबरोबर नव्हत्या. मी खूप खोडकर होत चाललो होतो, पन्
ु हा माझ्या मदतीला धावन
ू
आल्या त्या माझ्या ववज्ञान ववषयाच्या व आमच्या वगचसशक्षक्षका सौ. अरुिा किमिकि महोदया (ईयत्ता. ९ वी)
मला त्याांनी एकदा शाांतपणे समजावले. मग तो हदवस आणण आजचा हदवस मी आयष्ु यात मागे वळून पहहले
नाही परां तु काही गोष्टी आत्मसात करायला वेळ गेला. मी खासकरून त्याांचा शाांत स्वभाव, त्याांची बोलण्याची
पद्धत व राहणीमान याने खूपच प्रभाववत झालो होतो. त्याांनी माझ्यावर वगाचतील फळ्यावर रोज एक सद
ुां र
अक्षरात

सवु वचार

माझे िायस्कूल : के.एम, एस, डॉ. सशिोडकि िायस्कूल, पिळ, मब
ुीं ई
सलहहण्याचे काम वगचसशक्षक्षका म्हणून सोपवले. ह्या काळात माझ्यात खूप बदल होत चालला होता. त्याांच्या ह्या
कृतीने मला खूप आत्मववश्वास हदला. तम्
ु ही नेहमी आपल्या आज-ू बाजूला पाहत चला तम्
ु ही खूप काही सशकाल व
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समजाल, त्यात तम्
ु हाला चाांगले वाईट सद्ध
ु ा हदसेल त्यातन
ू चाांगले तनवडण्याची सांधी तम्
ु हाला समळे ल. त्याांनी
हदलेला हा मांत् मला आजघडीपयांत खप
ू काही सशकवत राहहला आणण ती कायचपद्धती अजन
ू चालू आहे .
ह्याच कालावधीत आमचे १० वीचे ववज्ञान ववषयाचे सशक्षक श्र . ववश्वास नाईक याांच्या चाणाक्ष नजरे त मी
पडलो. मला माहहत नाही की माझे नशीब चाांगले आहे की माझ्या आई-वडडलाांची पण्
ु याई ज्यामळ
ु े मला खूप
उत्तमोत्तम गरु
ु वयच लाभले.
ईयत्ता १० वी असताना नाईक सराांनी आम्हाला बाहे रील ववश्व मोठ्या ववश्वासाने दाखववण्यास सरु
ु वात केली.
सराांची सशकवण्याची पद्धत, त्याांचे ववज्ञान ववषयाचे असलेले ज्ञान आणण आव्हाने स्वीकारण्याची तयारी खूप काही
सशकवन
ू गेले. त्याांचे भौततक ववषयाचे आतमववश्वास हे पस्
ु तक ४० पैकी ४० ची तयारी करून गेले. मला एकदा
त्याांनी मागचदशचन केले, ती कला मी माझ्या शैक्षणणक प्रवासात वापरली आणण यश समळत गेले. अजून ही
आठवते त्याांनी सांपण
ू च वगाचसमोर दाखववलेला ववश्वास, मी कधीच खाली पडून हदला नाही. अशा या दोन मात्तबर
व्यक्तीांना मानाचा मज
ु रा करण्यासाठी मी कधीही मागे-पढ
ु े पाहणार नाही.
मी दहावी पास
(इांडस्स्ट्रयल)

झाल्यावर डडप्लोमा कोसच - औद्योचगक इलेक्ट्रॉतनक्स

यशस्वीरीत्या

पण
ू च

केला.

नांतर

डबल

डडप्लोमा

–

उपकरणीकरण (इांस्ुमेंटेशन) करत असताना आणखी एक साधी राहणी व
उच्च ववचारसरणी असलेले...पन्
ु हा मला एक नवीन गरु
ु वयच सशक्षक
समळाले ते म्हणजे
सबड

श्र . हदलीप पवाि, भाित ववद्याप ठ, नव मब
ींु ई

बेलापिू . डबल डडप्लोमा करताना पवार सर आम्हास कींट्रोल

ससस्र्ीम हा ववषय सशकवायचे. माझा हा आवडता ववषय वरून पवार
सराांचे मागचदशचन, साध्या सोप्या नोटस व त्याांची हसत खेळत सशकवण्याची शैली हा ववषय सोपा करून समजून
घेण्यासाठी मदत करीत असे. मला वगाचतील पहहल्या यतु नट टे स्टला कांट्रोल ससस्टीम ववषयात मध्ये २५ पैकी २५
गण
समळाले, आणण नव्या गरु
ु
ु सशष्याची जोडी जमली. एका मागन
ू एक परीक्षा पार करत गेलो. शेवटच्या
वषीच्या प्रोजेक्ट चे गाईड सद्ध
ु ा पवार सरच ! असे करता-करता वषच सांपत आले, सगळे च शेवटचे टमच सबसमशन
(Assignment
Journal

/

practical

submission)

करण्यात

मग्न.

पण
ू च
सवचकाही

व्यवस्स्थत झाल्यानांतर एकमेकाांना
परीक्षेस शभ
ु ेच्छा दे त परीक्षेच्या
तयारीसाठी आम्ही तनघन
गेलो.
ू
परीक्षा
मग
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जो

प्रवास आणि परिचय – पासपोर्ट आठवि ींचा

प्रत्येकाच्या आयष्ु यात महत्वाचा असतो तो म्हणजे शेवटच्या वषीचा तनकाल.

सगळ्याांच्या चेहऱ्यावर आनांद,

तणाव जाणवत होता आणण का असणार नाही. ह्या तनकालानांतर पढ
ु चे सवचकाही ठरणार होते.
सगळ्याांना त्याांच्या मनासारखे गण
ु (% टक्केवारी) समळाले होते, मी सद्ध
ु ा खूप आनांदी होतो. मला एकूण ७२ %
गण
ु समळाले होते, आणण खासकरून कांट्रोल ससस्टीम ववषयात १०० पैकी ८० गण
ु समळाले होते. सगळे वातावरण
कसे आनांहदमय झाले होते. सवचजण पदवी (डडग्री) कोसचच्या प्रवेशाच्या तयारीसाठी तनघन
ू गेल.े आम्ही सगळे समत्
मांडळी पदवी कोसचच्या प्रवेशासाठी औरां गाबादला गेलो. माझा नांबर महाराष्ट्रात १८ वा होता आणण मब
ुां ईत उत्तम
कॉलेजच्या प्रवेशासाठी १७ जागा होत्या. मब
ांु ईच्या बाहे र राहणे परवडणार नव्हते कारण मी इांडस्स्ट्रयल
इलेक्ट्रॉतनक्स डडप्लोमा नांतर मला लातरू -तनलांगा समळालेला पदवी कोसचचा प्रवेश रद्द केला होता. मला जेव्हा
दे वकृपेने म्हणा ककां वा आणखी काही. मला पन्ु हा एकदा भाित ववद्याप ठ, स ब ड , बेलापिू येथे इांस्जनीररांगच्या
उपकिि किि (इींस्ुमें र्ेशन) पदवी कोसचसाठी दस
ु ऱ्या वषाचत प्रवेश समळाला.

सांपण
ू च प्रवेश प्रकक्रया पण
ू च केल्यावर

कॉलेजच्या पहहल्या हदवशीचा तो क्षण माझ्या लक्षात अजूनही ताजा आहे . प्रत्यक्षात पवार सर पदवी कोसचच्या
ववद्यार्थयाचना सशकवण्यासाठी त्याांची बदली पदवी ववभागात झाली. एक-एक सत् पण
ू च करत गेलो, सराांचे मला खूप
प्रोत्साहन असायचे, काही चक
ु ाले की समजावणे, मागचदशचन करणे आणण असे बरे च काही नवीन माझ्या आयष्ु यात
घडत होते. घड्याळ्याच्या काट्याप्रमाणे एकामागन
ू एक वषच सांपत चालली होती.

मला ह्या काळात बऱ्याच

सशक्षकाांनी मागचदशचन केले. त्यात प्रामया
ु याने पवार सरानांतर, मी श्र अरुि उकिाींडे सि व सौ. कोिली मिोदया
याांचा उल्लेख करे न. त्याांनी तेव्हाही मला खूप मागचदशचन केले आणण आजही करत आहे त, जेव्हा-जेव्हा मी
इांस्जनीररांगच्या मल
ु ाांना व्याखान दे ण्यासाठी जातो तेव्हा-तेव्हा मला कोहली महोदया याांचे त्या ववषयाला धरून
उदाहरणे दे णे व मागचदशचक सच
ू ना खूप महत्वाच्या असतात.
माझ्या आयष्ु यात ह्या काळात एक ववलक्षण घटना घडली त्याचा प्रभाव इतका होता की त्याने माझे आयष्ु य
बदलन
ू गेले. शेवटच्या वषाचचे एका ववषयाचे टमच सबसमशन चालू होते. माझ्या जरनल मध्ये एक ग्राफ चक
ु ला
होता.

श्र . अरुि उकिाींडे सि

सौ. ववननता कोिली मॅडम
मॅडम.
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परां तु माझ्या कळत – नकळत तसाच राहून गेला आणण पवारसराांनी त्यावर क्रॉस मारून माझे त्या ववषयाचे
सबसमशन करून घेतले. माझे त्या ववषयाचे टमच सबसमशन पण
ू च झाले. बाकी सवच ववद्यार्थयाांनी तो ग्राफ जसाच्या
तसाच (प्रात्यक्षक्षक नोंदणी माझ्याकडून घेवन
ू ) काढला होता. सराांनी सगळ्याांना चूक माककांग करून, तो ग्राफ
पन्
ु हा काढून आणण्यास साांचगतले. सवच ववद्याथी गोंधळून गेले, आता काय करायचे सगळ्याांना प्रश्न पडला ?
इतक्यात एक जण म्हणाला सर ! दत्ताने सद्ध
ु ा सारखाच ग्राफ काढला, मग तम्
ु ही त्याचे सबसमशन कसे घेतले?
मी बऱ्याच कालावधीत सराांना एवढे रागात कधीच पाहहले नाही. सराांनी त्याांना साांचगतले “ जा त्याला बोलावन
ू
आणा”.

मला त्याांचा मेसज
े समळताच मी कॅन्टीनमधून धावत-धावत लॅ बमध्ये पोहचलो. त्यानांतर जे झाले ते

बघन
ू सगळे च थक्क झाले, सराांनी माझी टमच फाईल उघडून बतघतली आणण सगळ्याांना साांचगतले “ मी त्याची
फाईल ठे वन
ू घेतली आहे , तम
ु ची घेणार नाही. ग्राफ बदला नाहीतर तम
ु चे काही खरे नाही.” आम्ही सगळे च वगाचत
परतलो, एक-एकमेकाांशी चचाच सरु
ु झाल्या. सगळे च वातावरण तणावग्रस्त झाले होते. वेळ कमी होता, कसे बसे
धाडस करत, मी पवार सराांना म्हणालो “मी तम्
ु हाला आश्वासन दे तो की तोंडी परीक्षेच्यावेळी सगळे ववध्याथी
ग्राफ बदलतील.” सराांनी माझ्यावरच्या ववश्वासाखातर सगळ्याच्या फाईल जमा करून घेवन
ू , परीक्षेच्या पव
ू च
तयारीसाठी शभ
ु ेच्छा दे वन
ू तनघन
ू गेले. आम्हीसद्ध
ु ा” हो आपण सगळे च ग्राफ बदलू असे ठरवन
ू तनघन
ू गेलो.
सत्ाची लेखीपरीक्षा चालू झाली, परीक्षा सांपली आणण तोंडी परीक्षेचा हदवस उजाडला. मी सकाळी लवकर जावन
ू
माझा ग्राफ बदलला, माझ्या सोबत काही जणाांनी ठरवल्याप्रमाणे आपले काम पण
ू च केले, तोंडी परीक्षा दे वन
ू मी
वगाचत बसलो होतो. एक-एक जण परीक्षेस जात होते, परत येत होते. इतक्यात सर मला भेटण्यासाठी आले
आणण वगाचत सगळ्याांच्या समोर ववचारले” काय रे ! दत्ता, तू मला आश्वासन हदले होते की परीक्षेच्या अगोदर
सगळे जण ग्राफ बदलतील. परां तु तल
ु ा माहहत नसेल तर साांगतो ८०% मल
ु ाांनी तसे केले नाही आणण सर तनघन
ू
गेले. मी सद्ध
ु ा नाराज होवन
ू तोंड धुण्यासाठी वगाचतन
ू तनघन
ू गेलो, माझ्या चेहऱ्यावरची तनराशा लपवता येत
नव्हती.
सराांनी आपले काम चोख बजावले होते.सगळ्याांना पास केले होते ! नांतर मी सराांची माफी मागण्यास गेल्यावर
सराांनी मला साांचगतले, एक गोष्ट लक्षात ठे व “ जर तम्
ु ही कोणत्याही गोष्टीची जबाबदारी घेतली तर ती
ववश्वासाने पण
ू च करा, पण
ू च तयारीतनशी त्याचा सामना करा, Before committing anything think carefully ”.
थोडक्यात काय तर ! मला माझी चूक कळली, मग नांतर मी इांस्जनीररांग पण
ू च

करून आम्ही आमच्या जीवनाच्या

प्रोफेशनल प्रवासासाठी तनघन
ू गेलो. परां तु मी पवार सराांना अधून-मधून भेटत असे, आजही भेटतो तब्बल २०
वषाचनत
ां रसद्ध
ु ा. त्याांनी साांचगतलेला कानमांत् घेवन
ू मी माझ्या आयष्ु यात खप
ू काही साध्य केले. आज जवळ-जवळ
१६ वषाचचा कायचकारी अनभ
ु व पण
ू च करून झाला.
डोक्यात जावन
ू हदले नाही.

बऱ्याच यशाचा पायऱ्या चढलो, परतू यश पायातच ठे वले त्याला

कदाचचत हे सवच आई वडडलाांचे सांस्कार, सवच गरु
ु वयाचचे आसशवाचद असावेत. मी

सराांबरोबर घालवलेला वेळ, माझ्या आयष्ु याचा शैक्षणणक प्रवास आणण महत्वाचे म्हणजे सराांच्या मदतीने, माझ्या
अनभ
ु वानस
ु ार आम्ही मब
ुां ई ववद्यापीठाच्या उपकरणीकरण ववषयाच्या इांस्जनीररांगच्या ववषयाचा अभ्यासक्रम
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बदलला. नांतर आम्ही दोघाांनी समळून “ Fundamentals of Project Planning and Engineering ” या ववषयावर एक
पस्
ु तक सलहहले.
माझा हा शैक्षणणक प्रवास मला खूप काही चाांगल्या व्यक्तीांना भेटण्याची सांधी दे वन
ू गेला. मला वेळेने प्रत्येकाचे
ऋण फेडण्याची सांधी हदल्याबद्दल दे वाचे

मनपव
च आभार !
ु क
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प्रवास ६ :

साींस्कृनतक प्रवास

माझा ससांगापरू मधील समत् मांडळ व महाराष्ट्र मांडळाच्या सभासदासोबतचा
मी हद. ०२ डडसेंबर २००६ साली माझ्या करीयरच्या प्रगतीसाठी एका प्रायव्हे ट व्यवस्थापनात नोकरीसाठी (तेव्हाची
Foster Wheeler सध्याची AMEC Foster Wheeler) कामाला रुजू होण्यासाठी भारतातन
ू ससांगापरू ला प्रयाण केले.
ततथे गेल्यावर सवच काही नवीन...नवा दे श ! नवे लोक ! नवी पररस्स्तथी ! परां तु दे वाचे आभार, मला तेथे
लाभलेले माझे सवच सहकारी, समत् पररवार माझा ससांगापरू चा प्रवास सल
ु भ करण्यात त्याांचा मोठा हातभार लागला.
माझा ससांगापरू चा समत् पररवारामध्ये प्रामया
ु याने श्र व सौ.

व्िी. एन. चींदाज , श्र व सौ. प्रबोर् आहििे , श्र व

सौ. मिे श मोिे आणि श्र व सौ. अलींकाि कींु भाि, तसेच एक जवळचा समत् श्र . चेतन अींबोिकि. ह्या सवच
पररवाराांचे मनापासन
ू आभार कारण घरापासन
ू दरू असताना एकटे पण कधी जाणवन
ू हदले नाही.

म स्वतः, प्रबोर् अहििे , मिे श मोिे आणि

श्र व सौ. व्िी. एन. चींदाज , ससींगापिू

श्र व सौ. व्िी. एन. चींदाज , ससींगापिू

श्र व सौ. अहििे परिवाि आणि श्र व सौ. मोिे परिवाि, ससींगापिू
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प्रत्येक सण मग तो हदवाळी असो ककां वा मग गड
ु ीपाडवा असो ककां वा आणखी काही असो मला कधीही मी माझ्या
घरापासन
ू दरू असल्याची जाणीव होवन
ू हदले नाही. जेव्हा मी
२००९ साली ससांगापरू मधन
ू कायमचा भारतात परतलो तेव्हा
मी कधी ववचारसद्ध
ु ा केला नव्हता की ह्या सवच माझ्या प्रवासी
पररवाराला पन्
ु हा: कधीही भेटता येईल ? ककां वा पन्
ु हा सांधी
समळे ल ? परां तु म्हणतात ज्याला दे वासारखे समत् असतात
त्याांची

भेट

घेणे

आपोआप

जळ
ु ून

येत.े

ह्याच

व्यक्ती

त्याांच्यामळ
ु े मला ससांगापरू मध्ये घरची माया समळाली आणण
आम्ही

जेव्हा

केव्हा

ससांगापरू ला

आलो

तेव्ह-तेव्हा

ह्याांना

भेटल्यासशवाय कधीच परतलो नाही.
तसेच ह्या माझ्या समत् परीवाराव्यततररक्त अजून एक समत्
मांडळ होते ते म्हणजे मिािाष्ट्र मींडळ, ससगापिू . मी मळ
ु ातच
हौशी, छां दी असल्याने मला महाराष्ट्र मांडळाच्या कायचक्रमात

अहििे परिवाि,
व ननकम
सहभागी
होण्याचीचींदसांा धपरिवाि
ी समळाली.
एकदापरिवाि
मला महाराष्ट्र मांडळाच्या अध्यक्षा सौ. वद
ीं ृ ाताई हर्ळक (सन २००८)
याांनी ववचारले “ तनकम, तम्
ु ही मळ
ु चे कुठले? काय करता? वगैरे-वगैरे”. जर तम्
ु हाला कक्रकेट व्यततररक्त लेख,
कववता, चचत्कला, वगैरे मध्ये रुची असल्यास, तम्
ु ही आमच्या नव्या उपक्रमात सहभागी व्हा. मी महाराष्ट्र
मांडळाच्या कक्रकेट स्पधेत खेळायचो. मी काय सलहावे काय करावे कळत नव्हते. थोड्या मागचदशचनाने सलहहण्यास
सरु
ु वात केली ती लेख, कववता, ब्लॉग इत्यादीने.गणेशोस्तव स्मरणणकेत (२००८ साली)
हा

लेख

छापन
ू

आला.

Indianproud…भाित याींचा

माझा भाित एक्स्प्रेस

तो

पयांत

असभमान हा

मी

ब्लॉग

माझा

सलहहण्यास

सरु
ीं अशा वेग-वेगळ्या उपक्रमात
ु वात केली. शब्दगींर्ा, ऋतग
ु र्
कववता सादर केल्या. नवीन नवीन सलहहण्याचे मागचदशचन,
उत्तेजन समळत होते, ते महाराष्ट्र मांडळाच्या सदस्याांच.े माझ्या
ह्या

प्रवासात

मी

सद्ध
ु ा

काही

चाांगले

सलहू

शकतो

हा

आत्मववश्वास समळाला. मला माझ्या कववता सादर करण्याच्या
सांधी समळाल्या. मला आठवते आहे ती

२००८ सालची

सांध्याकाळ, शब्दगींर्ा चे आयोजन म्है साळकर कुटुांबबयाांच्या घरी
होते. तेथे दस्तरु खद्द
ु

कायचक्रमाच्या प्रमख
ु मागचदसशचका आणण

सप्र
ु ससद्ध जेष्ठ समीक्षक डॉ. सौ. ववजयाताई राजाध्यक्षजी ”
याांच्या समोर मला माझी “नाद” या शब्दावरून केलेली कववता सादर करण्याचा योग आला. मी जणू धन्य झालो
आणण माझ्या तोंडून शब्द तनघाले “भाग्यवींत म !”. ससांगापरू मधील माझा हा प्रवास माझ्यासारयाया नवयाया
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लेखकाांसाठी नवसांजीवनी होती. त्या हदवशी जे अनभ
ु वले ते एकदम अद्भत
ू ीय होते. असा माझ्या आयष्ु यातील
सगळ्यात पहहला आणण मोठा अनभ
ु व होता. ह्या कायचक्रमाने मला एक वेगळी उजाच समळाली आणण नवीन
काहीतरी सलहहत राहावे याांची खात्ी पटली. मला माहहत
नव्हते की शाळे त तनबांध सलहहणारा मी लेख सद्ध
ु ा सलहू

भाग्यवींत म !

शकतो हा आत्मववश्वास समळाला. समत्ानो, हे कदाचचत
माझ्या बाबतीत झाले वगैरे तम्
ु हाला वाटत असेल पण असे
क्षण प्रत्येकाच्या आयष्ु यात येत असतील पण त्याांना ते
समजत नसतील. प्रत्येक व्यक्ती मध्ये एक कलाकार
लपलेला असतो पण तो सगळ्याांना कळत नसावा बहुतेक
नाहीतर प्रत्येक जण कलाकार झाला असता ......माफ करा
मला तसे म्हणायचे नव्हते?
पण हल्ली लोक खरां च आपल्यातला कलाकार ओळखायला
ववसरतात. हे मग जाणन
ू बज
ु न
ू होते का? की खरां च आपण
नाही ओळखू शकत आपल्यातला खरा कलाकार?. समत्ानो

आपण आपल्यातला कलाकार ओळखा मग तो कदाचचत एखादा गायक असेल ककां वा मग एखादा कलाकार /
असभनेता असू शकतो ककां वा मग एखादा चाांगला तनवेदक असू शकतो ककां वा मग एखादा चाांगला असभनेता असू
शकतो आणण काहीच नाही तर एखादा चाांगला श्रोता असू शकतो. चला तर मग थोडा प्रयत्न करूया आपल्यातला
खरा कलाकार ओळखण्याचा. मग बघा आयष्ु य कसे मजेदार होईल. मला ससांगापरू मध्ये माझा समत् पररवार
आणण महाराष्ट्र मांडळ याांच्या सहवासात खूप काही चाांगल्या गोष्टी अनभ
ु वता आल्या आणण आजही अनभ
ु वत
आहे . त्याचे प्रतीत म्हणजे माझे हे पस्
ु तक. असा हा माझा वेगळाप्रवास कदाचचत तम्
ु हाला एक वेगळी हदशा
दे ण्यासाठी मदत करे ल या आशेने आपली रजा घेतो.
थोडक्यात काय तर ! काही चाांगले ववचार, चाांगली सोबत...लेखनकार,कववताकार, ववचारवांत याांच्याबरोबरच केलेला
प्रवास आणण त्या प्रवासात झालेले पररचय..एक अनभ
ु त
ू ी असल्याचा सख
ु द धक्का, अनभ
ु व व नेहमी दजेदार काम
करण्याची प्रेरणा दे वन
ू गेले व अजन
ू ही प्रेररत करतात. माझ्या ह्या प्रवासात मी काही गोष्टी आत्मसात केल्या
आहे त. त्याचा साराांश म्हणन
ू मी सलहहलेल्या दोन कववताांचा सांग्रह पढ
ु े दे त आहे . मला नक्की ववश्वास आहे की
त्या तम्
ु हाला नक्कीच आवडतील.
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गरू
ु जी म्हणतात मल
ु गा शाळे त कांटाळी

## शब्र्ागींर्ा २००८ ##
II नाद II

आई साांगते बांडया ! आता तरी तू हे टाळी
शेजारचे म्हणतात तम
ु चा बांडया फार अवकळ

काय तो बांडया अणण काय त्याचा नाद

बांडया म्हणतो ये काकू करू नको कळकळ

त्यावरुन घरात होतात नेहमीच वाद

बांडयाला हौस भारी स्वप्न बघयाची

धड़ त्याला समजत नाही, समजवाताही येत नाही

झोपेतन
ू उठल्यावर रडत बसयाची II ५ II

त्याला चाांगले कधी उमगेल का ?

आयष्ु यात तो कही करू शकेल का ? II १ II

काय तो बांडया अणण काय त्याचा नाद

काय तो बांडया अणण काय त्याचा नाद

त्यावरुन घरात होतात नेहमीच वाद
बाबाांनी ठराववले भेटायचे त्याचा सवांगडे

त्यावरुन घरात होतात नेहमीच वाद

भेटल्यावर कळालें सगळे च ववचारां चे लांगडे

बांडयाचे कोड आम्हाला नाही सट
ु त

बांडया म्हणतो डोंट वरी मी होईन अँक््र

शाळे त बांडयाला गणणत मात् नाही जमत

काका म्हणतात बांडया आमचा खुप चप्टर II ६ II

तनयसमत घरी करतो गह
ृ पाठ

पण तरीही पररक्षेत मात् भई
ू सपाट
त्याला वाचनाचा नाद लई भारी

काय तो बांडया अणण काय त्याचा नाद

का ? कुणास ठावक
ु ? सलहहताना होई दै ना भारी II २
II
काय तो बांडया अणण काय त्याचा नाद
त्यावरुन घरात होतात नेहमीच वाद
बांडया ! करी थोराचा खुप आदर

काही साांचगतले की दाखवतो लगेच दादर

प्रत्येकाच्या आयष्ु यात असावा काहीतरी ध्यास
पण ह्याला नको मात् कडडचाही त्ास II ३ II

त्यावरुन घरात होतात नेहमीच वाद
बांडयासाठी आई-बाबा खुप परे शान
बांडया म्हणतो मी राखीांन तम
ु ची शान
बांडयाला वाटते आयष्ु यात मारायची आहे भरारी
जर नाही जमले तर चलावायची गाड़ी फरारी II ७ II
काय तो बांडया अणण काय त्याचा नाद
त्यावरुन घरात होतात नेहमीच वाद

काय तो बांडया अणण काय त्याचा नाद
त्यावरुन घरात होतात नेहमीच वाद
त्यालाही आयष्ु यात काहीतरी करायचे आहे
पण त्याला ववचार फक्त एकच
न कही करता वर कसां यायचां II ४ II
काय तो बांडया अणण काय त्याचा नाद
त्यावरुन घरात होतात नेहमीच वाद
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कववता : !! मन !!
.....................
मािूस....मन
राहहले नस
ु ते तन बघाय बघाय
त्याला नाही तनाची सावली
राखी तो साथ आपली पावलो पावली
मन नस
ु तां बघाय....

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

त्याला नाही तनाची सावली
त्याला नाही पाखराचा छां द
नाही त्याला वाहनाची वाहकता
नाही त्याला स्वत: चे असे अस्स्तत्व
त्याला नाही मत
ू ी ककां वा कीती
एक तनरागस गोंडस बालक
अहो ! तोच खरा मालक

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

फुलपाखरू....मन
जेव्हा मन झाले फुलपाखरू
वाटे तेव्हा त्याला चल जग भरारू
पण त्याला नाही स्वत:च गांध
पण लोका वाटे हाच त्याचा छां द

.....................
वािन .......मन
मन झाले वाहन त्याचे काम वाहक
जेव्हा

! जेव्हा ! होतो उशीर

तेव्हा ! तेव्हा ! वाटतो काय त्ास हा नाहक

.....................
काय....मन
मन जेव्हा करते काय ! काय !
म्हणती लोक लाघो त्याला हाय

.....................
पिीं तु ....मन
सगळे आज कसे साांगू ?
तरी सद्ध
ु ा मन नेहमी आतरु
मन काही वेळा असते चचांतातरू
परां तु ...होतात त्याला वेदना पाहून
कारण नाही त्याला हे जीवन...!

.....................
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प्रवास ७ : भर्कींत चा प्रवास

नेचर पाकच, गड-ककल्ले, आणण पयचटन स्थळे
आतापयांत तम्
ु ही माझे अनेक प्रवास वाचलेत त्याबद्दल आपणा सगळ्याांचे आभार परां तु आता आपण जो प्रवास
करणार आहोत तो कदाचचत माझ्याप्रमाणे तम
ु चा सद्ध
ु ा आवडता प्रवास असू शकेल. भटकांती - नेमकी आहे तरी
काय ?
मळ
ु ात हा प्रवास सलहहण्याचा जेव्हा ववचार केला तेव्हा भटकांती...ही माझ्यासाठी फक्त एक सांकल्पना होती परां तु
जसे जसे ह्या ववषयाचे आकलन होत गेले तेव्हा जाणवले ही फक्त सांकल्पना नसन
ू एक अनभ
ु त
ू ी आहे .
कदाचचत हे वेगळे पणच मला ह्या ववषयावर सलहहण्यास प्रेरणा दे वन
ू गेले.
हा प्रकार आवडीने करणारे प्रवासी ही भटकांती प्रामया
ु याने पावसाळ्यात अनभ
ु वतात. तर काहीजण आपल्या
प्रवासाच्या प्रेमापोटी भटकत राहतात आणण आयष्ु याच्या प्रवासाचा आनांद लट
ु तात. पावसाळा सरू
ु झाला की
प्रत्येकालाच तनसगच सहलीचे वेध लागतात, डोंगरदऱ्याांच्या कपाऱ्याांतन
ू वाट काढत उां चावरून कोसळणारे फेसाळते
धबधबे, सह्याद्रीच्या उां चच उां च डोंगरराांगा, हहलस्टे शन्स, गड-ककल्ले हे आकषचणाचे केंद्रबबांद ू असतात. अशा ढगाळ,
मस्त, थांड, पावसाळी वातावरणात भटकायला जाणां, हहरवाईने पाांघरलेल्या डोंगराांवर हहांडणां, धबधब्याखाली
मनसोक्त सभजणां, सभजून झाल्यावर जवळच्या टपरीवर गरमागरम भजी आणण चहावर ताव मारणां, दाट धक्
ु यात
स्वतःला हरवन
दे णां आणण असे अनेक अनभ
ते थोराांपयांत ही मांडळी
ू
ु व घेण्यासाठी अगदी लहानाांपासन
ू
आसस
ु लेली असतात.
मी स्वतः आयष्ु यात खूप छां द केले, जोपासले आणण ते छां द पण
ू च करण्यासाठी जगलो सद्ध
ु ा. मग कक्रकेट खेळणे
असो ककां वा मग माझे कक्रकेटचे सांग्रह असोत ककां वा मग लेखन -वाचन असोत ककां वा मग उनाड बालप्रमाणे हुांदडणे
असो ककां वा मग तनवाांत भटकणे असो. त्यातील काही छां द असे आहे त ते आयष्ु यभर परु णारे आहे त. त्यातील
प्रामया
ु याने भटकांतीचा प्रवास एक वेगळा आहे . खूप हठकाणी कफरलो दे शी-ववदे शी प्रवास केले पण त्यातन
ू
महाराष्ट्रातील भटकांती फार सद
ुां र होत्या, आहे त आणण कायमच राहतील. आज असेच आपणासमोर भटकांतीचे
काही प्रसांग, प्रवास वणचन आपणा वाचकाांसाठी घेऊन येत आहे . त्यात मग ओल्या चचांब पावसात समत्पररवाराबरोबर चगयाचरोहण असो ककां वा मग गड-ककल्ले भटकणे असो ककां वा मग जांगल सफारी असोत ककां वा मग
पावसात सभजत मोटारसायकल वरून केलेली माळशेज घाटाची सैर असो...अशा बऱ्याच भटकांतीचे अनभ
ु व आहेत
ते थोडक्यात आपणासाठी सादर करीत आहोत. माझा भटकणे हा छां द फार जन
ु ा आहे, त्यामळ
ु े एखादे वेगळे
गडाची भेट असो ककां वा मग शभ्र
ु सकाळची ट्रे क असो.
भर्कींत प्रवास १: ब्रॅडल नेचि पाकट (Braddell Nature Park)
मी २००६ साली जेव्हा ससांगापरू ला पोहचलो तेव्हा तेथील लोकाांमध्ये असे ववचार होते तो की ससांगापरू मधील
आयष्ु य काही प्रमाणात कृबत्म (मेकॅतनकल) पद्धतीचे आहे . तेव्हा मनात ठरववले होते काहीही असो आपण येथे
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राहून आपले आयष्ु य आपल्या पद्धतीने जगायचे जसे आपण भारतात असताना जगायचो. मग काय मौज-मस्ती,
कफरणे, कक्रकेट खेळणे सवच काही चालू होते. तसेच ततथे केलेल्या काही खास भटकांतीपैकी एक भटकांती
आपणासमोर सादर करीत आहे .
माझ्या मनात ससांगापरू मधील २००७ ची ती सकाळ अजूनही आठवणीत ताजी आहे . आमचा समत्-पररवार ब्रॅडल
नेचर पाकच (Braddell Nature Park) येथे ट्रे ककां ग साठी तनघालो होतो. त्या प्रवासाबद्दल थोडक्यात जाणून घेऊया.
सकाळी ८:३० वाजता, मी, आसशष पाटील, शशी, अस्ल्वन व कमल होते आणण प्रत्येकाची स्वतांत् बॅग प्रत्येकाच्या
पाठीवर अडकवलेली. इथे प्रत्येकाची जबाबदारी ठरलेली होती जसे अष्ल्वन (ट्रे ककां ग टीम लीड), म

(प्रवास

सादरीकरण), कमल (सह प्रवासी), शश आणण आसशष (छायाां-चचत्णकार) अशी पक्की टीम तयार करून सगळे
सज्ज होतो.

दततािय

अष्ल्वन

शश

आसशष

कमल

आमचा प्रवास सकाळी ८:३० वाजता शन्
ू य कक. लो. लाईन पासन
ू सरू
ु झाला. चला तर आपण थोडे फोटो पाहूया
या प्रवासाचे (आभार शशी आणण आसशष). हे नैसचगचक पाकच हहरव्यागार
डोंगरात दडलेले, सभोवताली जलमय सौंदयच असे हे हठकाण जेथे लोक
ट्रे ककां ग ची मजा घेण्यासाठी जमतात. माझ्या मते ससांगापरू मधील सवाचत
सद
ांु र नैसचगचक स्थळ... म्हणन
ू च कदाचचत ससांगापरू ला यनु नकली
ससींगापिू म्हां टले जात असावे. इथे सवच काही यतु नक आहे . मस्त
ताजेतवाने असल्याने सरु
ु वात दाट जांगलातन
ू भराभर चालत वाट काढत
झाली, काही

लोक
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सगळयात लक्षणीय गोष्ट म्हणजे त्याचा पररसर आणण जपलेला नीट-नेटकेपणा. सब
ु क रचना जसे पररसर,
नदीच्या वर हलता पल
ू , आणण त्यावरून जातानाचा अनभ
ु व मला माझ्या २ वषाच पव
ू ीच्या हररद्वार-हृषीकेश येथील
राम व लक्ष्मण झुला हठकाणी घेऊन गेला. सकाळी सरू
ु झालेला भटकांती चा प्रवास ११ कक. लो. चालल्या नांतर
सांपला आणण शहराच्या दस
ु ऱ्या टोकाला तनघाला. सांपण
ू च ट्रे ककां ग मध्ये पालापाचोळा चालत, हातात असलेली काठी
टे कवत, गप्पा-टप्पा मारत हा प्रवास सांपला. मग जांगल दशचन पण
ू च झाल्यावर सलहटल इांडडया येथील एका
दाक्षक्षणात्य हॉटे लात चहा नास्ता करून सांपला.

परां तु मी एक साांगेन ट्रे ककां ग हा असा ववषय आहे ततथे मग ससांगापरू असो ककां वा मग दस
ु रे कोणतेही हठकाण, ह्या
भटाांकांती खूप वेगळ्या असतात. हा प्रकार इतका मजेशीर आहे त्याला हठकाण महत्वाचे नाही परां तु तम
ु च्याबरोबर
असणारे खूप महत्वाचे असतात. अशी ही नेचर पाकचची भटकांती आपण पाहहली आता आपण अजून मन-मोहून
टाकणाऱ्या भटकांती पाहणार आहोत.
खरे साांगायचे तर ह्या नांतर बरे च हदवस गेले एखादी मनाला मोहून टाकणारी भटकांती करण्यासाठी, खूप-खूप
भटकलो. कधी पावसात, कधी माळरानात तर कधी जांगलात परां तु माझ्या आयष्ु यातील रायगड भटकांती खप
ू च
वेगळी होती आणण तेथे गेल्यावर जाणवले आपण खूप काही हरवले होते ते ह्या भटकांतीने समळाले. खरे
साांगायचे तर बरीच वषच तनघन
ू गेली माझ्या र्े कननकल िायहर्ींग मध्ये आणण खूप काय सलहायचे राहून गेले होते,
आज मला ते सांपण
च णे साध्य झाल्याचे जाणवत आहे . मनात ववचार आला गेलेल्या वेळचा ववचार करत
ू प
बसण्यापेक्षा, भरून काढण्यासाठी वेळ दे ऊया….आणण मग प्रवास चालू झाला आणी अजुनहह चालु आहे .
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भर्कींत प्रवास २ : िायगडाच भर्कींत - सशवछिपत दशटनासाठी
आज तो १३ मे २०१७ चा हदवस उजाडला तो हदवस म्हणजे आमची रायगड वारी करण्याचा योग आला. चला
तर

मग

छत्पती

श्री

सशवाजी

महाराजाांच्या

चरणी

नत

मस्तक

होऊन

श्री

गणेश

करूया.

मी सध्या सशवाजी राजे याांच्यावर एक "माहहतीपट" करीत आहे, माझ्या मनात एक कल्पना आली आणण मग
ववचार केला चला सरु
ु रवात करूया. ह्या ववचारातन
ू , माझ्या भावना माझ्या समत्ाांना साांचगतल्या आणण आमची
रायगड वारी करायचे ठरले.
माझे सगळे समत् बऱ्याच वेळा रायगडावर जावन
ू आले परां तु मी कधीच गेलो नव्हतो, त्यामळ
ु े प्रचांड उत्सक
ु ता
होती. हद. १३ मे २०१७, सकाळी ६.४० वाजता आम्ही सगळे सेक्टर ८/अ, ऐरोली, नवी मब
ुां ई येथे जमलो आणण
सगळे जमा होता होता आणण मग चहा नास्ता सगळे उरकताना ७.३० वाजले असतील. नांतर गाडीतन
ू हा प्रवास
सरु
ु झाला आमच्या समत् पररवामधील सगळे च एकदा तरी जावन
ू आले होते, पण मी पहहल्याांदाच जाणार होतो.
ही िायगडच वािी मी भटकांती म्हणणार नाही, पण एकुनच ती खास होती कारण कारणही तसे खास होते.
आम्ही सगळे रायगडावर सशवरायाच्या चरणी नतमस्तक होवन
ू धन्य झालो.....तनसमत्त होते माझ्या िाजा िे च्या
एका लघु माहहतीपटासाठी.
प्रवास तसा साधा सरळ गाडीने करीत होता सौजन्य श्री. सय
ु ोग थळी, पण ह्या प्रवासात माणगाव रे ल्वे स्थानक
ते माणगाव एस टी डेपो ४ तास लागले तम्
ु हाला काय साांगणार ? काय भावना होत्या त्यावेळी. पण म्हणतात
ना चाांगले काम करायचे तर थोडा त्ास घ्यावाच लागतो. ह्या प्रवासाचा मला
महाराजाांवर

माहहतीपट

बनवताना

खूप

मदत

झाली.

रायगड

दशचन

करण्यासाठी प्रवासाची सरु
ु वात झाली ती, पाचाड येथे राजमाता स्जजाऊ

याच्या समाधीला वांदन करून आम्ही आमच्या प्रवासाला तनघालो.
आमच्या टीमची म्हणजे शभ
ु म एींर्िर्े नमें र् आणि मानस मव्ु िीज चा हा
दस
ु रा लघप
ु ट होता. सरु
ु वात झाली होती त्यामळ
ु े सगळे कसे प्रफुल्लीत होते,
काही तरी वेगळे करायला समळणार या उद्देशाने. पाचाड येथन
ू तनघाल्यानांतर
गडाच्या पायर्थयाला पोहचता पोहचता दप
ु ारचे २.०० वाजले होते. जेवणाची वेळ
तनघन
ू

चालली

होती

आणण

गडावर

चालत

पोहचायचे

होते.

द्ववधा

मनस्स्थतीत आम्ही सांदीप घरगत
ु ी खानावळ येथे दप
ु ारच्या जेवणासाठी
थाांबलो. जेवण लवकर उरकले आणण मग अांदाजे दप
ु ारी ३.१५ वाजता गडाच्या
खाली आमची गाडी पाकच केली.
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तडक तेथून सरळ केबल रोपवेने गडावर बरोबर ४.०० वाजले पोहचायला. तेथून पढ
ु े जे झाले ते शब्दात साांगणे
कठीण आहे कारण त्या भावनाच वेगळ्या होत्या. कारण महाराष्ट्राच्या आराध्य दे वाला, त्याांच्या

पराक्रमाला

पाहण्याची सांधी खरां च भाग्यवांताला समळते. कदाचचत मी सद्ध
ु ा त्यापैकी एक असू शकतो. आता थोडक्यात रायगड
ककल्लाची

माहहती

घेवय
ू ा.

ककल्ले

रायगड हा महाराष्ट्रातील रायगड

स्जल्ह्यातील सह्याद्रीच्या

पवचतराांगाांत असन
ू समद्र
ु सपाटीपासन
ू सम
ु ारे ८२० मीटर (२७०० फूट) उां चीवर आहे . गडावर पोहचायला जवळ-जवळ
१४०० ते १४५० पायऱ्या आहे त. महाराष्ट्राची अस्स्मता आणण जागततक ककतीच्या राजापैकी एक असलेले छत्पती
सशवाजी महाराज याांनी स्वराज्याची राजधानी म्हणून रायगड ककल्ला हे रला होता. मराठी साम्राज्याच्या
इततहासामध्ये त्याची एक खास ओळख आहे . छत्पती सशवाजीराजाांनी रायगडचे स्थान आणण महत्त्व पाहून १७ व्या
शतकात रायगडाला आपल्या राज्याची राजधानी बनववली. सशवराज्यासभषेक याच हठकाणी झाला होता. नांतर
सशवाजी महाराज्याांच्या पश्च्यात इांग्रजाांनी गड कब्जात घेतल्यानांतर लट
ु ू न त्याची नासधूस केली.
सशवराज्यासभषेक हा

रायगडाने

अनभ
ु वलेला

सवचश्रेष्ठ

प्रसांग

आहे .

महाराजाांचा

राज्यासभषेक

म्हणजे

महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर भारताच्या इततहासातील एक लक्षणीय घटना आहे . १९ मे १६७४ रोजी राज्यासभषेकाच्या
ववधी पव
ू ी महाराजाांनी प्रतापगडाच्या भवानीचे दशचन घेतले. तीन मण सोन्याचे म्हणजेच ५६ हजार ककां मतीचे छत्
दे वीला अपचण केले. गडावरील राज सभेत ६ जून १६७४, ज्येष्ठ शद्ध
१३ शके १५९६, शतनवार या हदवशी
ु
राज्यासभषेक साजरा झाला. २४ सप्टें बर १६७४, लसलता पांचमी आस्श्वन शद्ध
ु ५, आनांद सांवत्सर शके १५९६ या हदवशी
ताांबत्क पद्धतीने राजाांनी स्वतःला आणखी एक राज्यासभषेक करून घेतला. या मागचा खरा हे तू हा जास्तीत
जास्त लोकाांना समाधान वाटावे हा होता. हा राज्यासभषेक तनश्चलपरु ी गोसावी याच्या हस्ते पार पडला.
गडाविील पािण्यासािख

हठकािे : खास आपणासाठी सांग्रहहत केलेल्या माहहतीचा तपशील खालील प्रमाणे.

यातील ततथी, तारखा यात जर काही असाम्यता आढळ्यास क्षमस्व. कदाचचत यातील काही हठकाणाचा
इततहासाशी ककतपत सांबध आहे याांची आम्हाला सद्ध
ु ा कल्पना नाही. परां तु रायगड भेट आणण वाचनात आलेली ही
हठकाणे.
१. पाचाडचा ष्जजाबाईंचा वाडा : उतारवयात स्जजाबाईंना गडावरची थांड हवा, वारा मानवत नसे, म्हणून
महाराजाांनी त्याांच्यासाठी पाचाडजवळच एक वाडा बाांधन
ू हदला. तोच हा मासाहे बाांचा राहता वाडा. वाड्याची
व्यवस्था ठे वण्यासाठी काही अचधकारी तसेच सशपायाांची व्यवस्थाही महाराजाांनी केली होती. पायऱ्याांची एक उत्तम
ववहीर, तसेच स्जजाबाईंना बसण्यासाठी केलेले दगडी आसन बघण्यासारखे आहे . यास ‘तक्क्याची ववहीर’ असेही
म्हणतात.
२. खुबलढा बरू
ु ज : गड चढू लागले म्हणजे एक बरु
ु जाचे हठकाण हदसते, तोच हा सप्र
ु ससद्ध खुबलढा बरू
ु ज.
बरु
च णे उध्वस्त झाला
ु जाशेजारी एक दरवाजा होता, त्यास ‘चचत ् दरवाजा’ म्हणत पण हा दरवाजा आता पण
ू प
आहे .
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३. नाना दिवाजा : या दरवाजास नािे दिवाजा असेही म्हणत. नाना दरवाजा याचाच अथच लहान दरवाजा. इ.स.
१६७४ च्या मे महहन्यात राज्यासभषेकाच्या तनसमत्ताने इांग्रजाांचा वकील हे न्री ऑक्झेंडन याच दरवाजाने आला
होता. या दरवाज्यास दोन कमानी आहे त. दरवाज्याच्या आतील बाजूस पहारे कऱ्याांसाठी दोन लहान खोल्या आहे त.
त्याांस दे वडा म्हणतात. दरवाजास अडसर घालण्यासाठी खोबणी हदसतात.
४. मदािमोचाट ककीं वा मश दमोचाट : चचत ् दरवाज्याने गेल्यावर नागमोडी वळणे घेत गेलेल्या रस्त्याने पढ
ु े गेल्यावर
एक सपाटी लागते. या मोकळ्या जागेत टोकाशी दोन पडक्या इमारती हदसतात. त्यापैकी एक पहारे कऱ्याांची जागा
असन
ू दस
ु रे धान्याचे कोठार आहे . येथे मदनशहा नावाच्या साधच
ू े थडगे आहे . तेथे एक प्रचांड तोफही हदसते.
येथून पढ
ु े गेल्यावर खडकात खोदलेल्या तीन गह
ु ा हदसतात.
५. मिादिवाजा : महादरवाज्याच्या बाहे रील अांगास वर दोन्ही बाजूस दोन सद
ुां र कमळाकृती कोरल्या आहेत.
दरवाज्यावर असणाऱ्या या दोन कमळाांचा अथच म्हणजे ककल्ल्याच्या आत ‘श्री आणण सरस्वती’ नाांदत आहे . ‘श्री
आणण सरस्वती’ म्हणजेच ‘ववद्या व लक्ष्मी’ होय. महादरवाज्याला दोन भव्य बरू
ु ज असन
ू एक ७५ फूट तर
दस
ु रा ६५ फूट उां च आहे . तटबांदीमध्ये जी उतरती भोके ठे वलेली असतात त्यास ‘जांग्या’ म्हणतात. शत्व
ू र मारा
करण्यासाठी ही भोके ठे वलेली असतात. बरु
ु जाांमधील दरवाजा हा वायव्य हदशेस तोंड करून उभा आहे .
महादरवाज्यातन
ू आत आल्यावर पहारे कऱ्याांच्या दे वड्या हदसतात तसेच सांरक्षकाांसाठी केलेल्या राहण्याच्या खोल्या
हदसतात. महादरवाज्यापासन
ू उजवीकडे टकमक टोकापयांत तर डावीकडे हहरकणी टोकापयांत तटबांदी बाांधलेली
आहे .
६. चोिहदींड : महादरवाज्यापासन
ू उजवीकडे टकमक टोकापयांत जी तटबांदी जाते, त्यावरून चालत गेल्यास स्जथे
ही तटबांदी सांपते, त्याच्या थोडे अलीकडे बरु
ु जात ही चोरहदांडी बाांधलेली आहे . बरु
ु जाच्या आतन
ू दरवाजापयांत
येण्यासाठी पायऱ्या आहे त.
७. ितत तलाव : महादरवाज्यातन
ू थोडे पढ
ु े आल्यावर जो तलाव हदसतो तो हत्ती तलाव. गजशाळे तन
ू येणाऱ्या
हत्तीांच्या स्नानासाठी आणण वपण्यासाठी या तलावाचा उपयोग होत होता.
८. गींगासागि तलाव : हत्तीतलावापासन
ू जवळच रायगड स्जल्हा पररषदे च्या धमचशाळे च्या इमारती हदसतात.
धमचशाळे पासन
ू दक्षक्षणेकडे अांदाजे ५० -६० पावले चालत गेल्यास जो तलाव लागतो तो गांगासागर तलाव.
महाराज्याांच्या राज्यासभषेकानांतर सप्तसागर व महानाांनी आणलेली तीथे याच तलावात टाकली गेली. म्हणन
ू च
याचे गांगासागर असे नाव पडले. सशवाजी महाराज्याच्या काळात सशवबांदीसाठी याचे पाणी वापरण्यात येई.
९. स्तींभ : गांगासागराच्या दक्षक्षणेस दोन उां च मनोरे

हदसतात. त्याांना स्तांभ म्हणतात. जगदीश्वराच्या

सशलालेखामध्ये ज्या स्तांभाांचा उल्लेख केला आहे , ते हे च असावेत. ते पव
ू ी पाच मजले होते असे म्हणतात. ते
द्वादश कोनी असन
ू बाांधकामात नक्षीकाम आढळते.
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१०. पालख दिवाजा : स्तांभाांच्या पस्श्चमेस सभांत असलेल्या भागातन
ू ३१ पायऱ्या बाांधलेल्या हदसतात. त्या चढून
गेल्यावर जो दरवाजा लागतो तो पालखी दरवाजा. या दरवाज्यातन
ू बालेककल्ल्यात प्रवेश करता येतो.
११. मेिा दिवाजा : पालखी दरवाज्याने वर प्रवेश केला की, चढउतार असलेला एक सरळ मागच आपल्याला मेणा
दरवाजापयांत घेऊन जातो. उजव्या हातास जे सात अवशेष हदसतात ते आहे त राण्याांचे महाल. मेणा दरवाज्यातन
ू
बालेककल्ल्यावर प्रवेश करता येतो.
१२. िाजभवन : राणी महालाच्या समोर डाव्या हातास दासदासीांच्या मकानाांचे अवशेष हदसतात. या अवशेषाांच्या
मागे दस
ु री जी समाांतर सभांत आहे त्या सभांतीच्या मध्यभागी जो दरवाजा आहे तेथून बालेककल्ल्याच्या अांतभाचगात
प्रवेश केला की जो प्रशस्त चौथरा लागतो तेच हे महाराजाांचे राजभवन. राजभवनाचा चौथारा ८६ फूट लाांब व ३३
फूट रुां द आहे .
१३. ितनशाळा : राज प्रासादाजवळील स्तांभाांच्या पव
ू ेकडे असलेल्या मोकळ्या जागेत एक तळघर आहे, तीच ही
रत्नशाळा. हा खलबतखाना म्हणजेच गप्ु त बोलणी करण्यासाठी केलेली खोली असावी असेही म्हणतात.
१४. िाजसभा : महाराजाांचा राज्यासभषेक जेथे झाला, तीच ही राजसभा. राजसभा २२० फूट लाांब व १२४ फूट रुां द
आहे . येथेच पव
े डे तोंड केलेली ससांहासनाची जागा आहे . येथे बत्तीस मणाांचे सोन्याचे ससांहासन होते. सभासद
ू क
बखर म्हणते, ‘तयात सव
ु णाचचे बत्तीस मणाांचे ससद्ध करवले, नवरत्ने अमोसलक स्जतकी कोशात होती, त्यामध्ये
शोध करून मोठी मोलाची रत्ने जडाव केली.’
१५. नगािखाना : ससांहासनाच्या समोर जे भव्य प्रवेशद्वार हदसते तोच हा नगारखाना. हे बालेककल्ल्याचे मया
ु य
प्रवेशद्वार आहे . नगारखान्यातन
ू पायऱ्या चढून वर गेले की माणूस ककल्ल्यावरील सवाचचधक उां चीवर असतो.
१६. बाजािपेठ : नगारखान्याकडून डावीकडे उतरून आले की, समोर जी मोकळी जागा हदसते तो िोळ चा माळ.
तेथेच आता सशवछत्पतीांचा भव्य पत
ु ळा बसवलेला आहे . पत
ु ळ्यासमोर जे दोन राांगाांमध्ये भव्य अवशेष हदसतात
तीच सशवाजीच्या काळातील बाजारपेठ. पेठेच्या दोन राांगात प्रत्येकी २२ दक
ु ाने आहे त. दोन राांगाांमधून जवळजवळ
चाळीस फूट रुां दीचा रस्ता आहे .
१७. सशिकाई दे ऊळ : महाराजाांच्या पत
ु ळ्याच्या डाव्या बाजूस जे छोटे दे ऊळ हदसते ते सशरकाईचे दे ऊळ. सशरकाई
ही गडावरील मया
ु य दे वता. सशके पाचव्या शतकापासन
ू रायगडाचे स्वामी होते. याची आठवण दे णारी गडस्वसमनी
सशरकाई हहचे मांहदर गडावर आहे . लोकमान्य हटळकाांच्या काळात मावळां कर नावाच्या इांस्जतनअराने हे मांहदर
बाांधले आहे . ते सशरकाईचे मळ
ू मांहदर नाही. मत
ू ी मात् प्राचीन आहे . मळ
ू सशरकाई मांहदर राजवाड्यास लागन
ू
डावीकडे होळी माळावर होते. तेथे मळ
ू दे वळाचा चबत
ु रा अजन
ू ही आहे . बब्रहटश काळात तेथे सशरकाईचा घरटा हा
नामफलक होता.
१८. जगदीश्वि मींहदि : बाजारपेठेच्या खालच्या बाजस
पव
ू
ू ेकडील उतारावर ब्राह्मणवस्ती, ब्राह्मणतळे वगैरे
अवशेष हदसतात. तेथूनच समोर जे भव्य मांहदर हदसते तेच महादे वाचे म्हणजे जगदीश्वराचे मांहदर. मांहदरासमोर
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नांदीची भव्य आणण सब
ु क मत
ू ी आहे . पण सध्या ही मत
ू ी भग्रावस्थेत आहे . मांहदरात प्रवेश केला की भव्य
सभामांडप लागतो. मांडपाच्या मध्यभागी भव्य कासव आहे .
गाभाऱ्याच्या सभांतीस हनम
ां ाची भव्य मत
ु त
ू ी हदसते. मांहदराच्या

प्रवेशद्वाराच्या पायऱ्याांच्या खाली एक लहानसा सशलालेख हदसतो. तो पढ
ु ीलप्रमाणे, सेवेचे ठाय ततपि हििोज
इींदळ
ु कि या दरवाजाच्या उजव्या बाजूस सभांतीवर एक सद
ुां र सशलालेख हदसतो.
तो पढ
ु ीलप्रमाणे - श्र गिपतये नमः। प्रासादो जगदीश्विस्य जगतामानींददोनुज्ञया श्र मच्छिपतेः सशवस्यनृपतेः

ससींिासने नतष्ठतः। शाके षण्िवबािभूसमगिनादानन्दसींवतसिे ज्योत िाजमुिूतटककतीमहिते शुक्लेशसापै नतथौ ॥१॥
वाप कूपडागिाष्जरुचचिीं िम्यीं वनीं व नतकौ स्तभेः कुींसभगि
ृ े निे न्द्रसदनैिभ्रींसलिे म हिते । श्र मद्रायचगिौ चगिामववषये
िीिाष्जना ननसमटतो यावच्चन्द्रहदवाकिौ ववलसतस्तावतसमुज्जींभ
ृ ते ॥२॥
याचा थोडक्यात अथच पढ
ु ीलप्रमाणे -’सवच जगाला आनांददायी असा हा जगदीश्वराचा प्रासाद श्रीमद् छत्पती सशवाजी
राजाां याांच्या आज्ञेने शके १५९६ मध्ये आनांदनाम सांवत्सर चालू असताना सम
ु ह
ु ु ताचवर तनमाचण केला. या रायगडावर
हहरोजी नावाच्या सशल्पकाराने ववहहरी, तळी, बागा, रस्ते, स्तांभ, गजशाळा, राजगह
ृ े आशाांची उभारणी केली आहे .
ती चांद्रसय
ू च असे तोवर खुशाल नाांदो.
१९. मिािाजाींच

समार् : मांहदराच्या पव
च रवाजापासन
थोडा अांतरावर जो अष्टकोनी चौथरा हदसतो तीच
ू द
ू

महाराजाांची समाधी. सभासद बखर म्हणते, क्षत्रियकुलावतींस श्र मींत मिािाजाचर्िाज सशवाज मिािाज छिपत
याांचा काल शके १६०२ चैत् शद्ध
ु १५ या हदवशी रायगड येथे झाला. दे हाचे साथचक त्याणी बाांचधलेला जगदीश्वराचा
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जो प्रासाद त्याच्या महाद्वाराच्या बाहे र दक्षणीभागी केले. तेथे काळ्या दगडाच्या चचऱ्याचे सम
ु ारे छातीभर उां चीचे
अष्टकोनी जोते बाांचधले असन
ू वरून फरसबांदी केलेली आहे . फरसबांदीच्या खाली पोकळी आहे, तीत महाराजाांचा
अवसशष्टाांश रक्षासमश्र मस्ृ त्तकारूपाने सापडतो.’ दहनभम
ू ी पलीकडे भग्न इमारतीांच्या अवशेषाांची एक राांग आहे , ते
सशबांदीचे तनवासस्थान असावे. त्याच्या पलीकडे सदर वस्तीपासन
ू ववलग असा एक घराचा चौथरा हदसतो. हे
घर इ.स. १६७४ मध्ये इांग्रज वकील हे नरी ऑक्झेंडन यास राहावयास हदले होते. महाराजाांच्या समाधीच्या पव
ू ेकडे
भवानी टोक आहे तर उजवीकडे दारूची कोठारे , बारा टाकी हदसतात.
२०. कुशावतट तलाव : होळीचा माळ डाव्या हातास सोडून उजवीकडील वाट कुशावतच तलावाकडे जाते. तलावाजवळ
महादे वाचे छोटे से दे ऊळ हदसते. दे वळासमोर फुटलेल्या अवस्थेतला नांदी हदसतो.
२१. वाघदिवाजा : कुशावतच तलावाजवळून घळीने उतरत वाघ दरवाजाकडे जाता येत.े आज्ञापत्ात सलहहले आहे
की, ‘ककल्ल्यास एक दरवाजा थोर आयब आहे , याांकरीता गड पाहून एक दोन – तीन दरवाजे, तशाच चोरहदांडा
करून ठे वाव्या. त्यामध्ये हमेशा राबत्यास पाहहजे तततक्या ठे वन
ू वरकड दरवाजे व हदांडा चचणून टाकाव्या.’ हे
दरू दशीपणाचे धोरण ठे ऊनच महाराजाांनी महादरवाजासशवाय हा दरवाजा बाांधून घेतला. या दरवाज्याने वर येणे
जवळजवळ अशक्यच असले तरी दोर लावन
ू खाली उतरू शकतो. पढ
ु े राजाराम महाराज व त्याांची मांडळी
झुस्ल्फरखानाचा वेढा फोडून याच दरवाज्याने तनसटली होती.
२२. र्कमक र्ोक : बाजारपेठेच्या समोरील टे पावरून खाली उतरून टकमक टोकाकडे जाता येत.े तेथच
े एका
दारूच्या कोठाराचे अवशेष हदसतात. जसजसे टोकाकडे जावे तसतसा रस्ता तनमळ
ु ता होत जातो. उजव्या हाताला
सरळ तट
ु लेला २६०० फूट खोल कडा आहे .
टोकावर वारा प्रचांड असतो व जागाही कमी असल्यामळ
ु े गोंधळ न करता सावधानता बाळगावी लागते.पेशवे
राज्यकाळात या हठकाणावरून गन्
ु हे गाराांचा कडेलोट केला जाई.
२३. हििकि र्ोक : गांगासागराच्या उजवीकडे पस्श्चमेस जी चचांचोळी वाट जाते ती हहरकणी टोकाकडे जाते.
हहरकणी टोकाशी सांबचां धत हहरकणी गवळणीची एक कथा साांचगतली जाते. या बरु
ु जावर काही तोफाही ठे वलेल्या
हदसतात. बरु
ु जावर उभे राहहले तर डाव्या हाताला गाांधारीचे खोरे , उजव्या बाजूला काळ नदीचे खोरे हदसते.
तसेच इथून पाचाड, खुबलढा बरू
ु ज, मशीद मोचाच ही हठकाणे तोफेच्या माऱ्यात आहे त. त्यामळ
ु े यद्ध
ु शास्त्ाच्या
तसेच लढाऊ दृष्टीने ही खप
ू महत्त्वाची आणण मोक्याची जागा आहे .
२४. वाघ्या कुिाच समार् : इततहासात असे म्हटले जाते की सशवाजी महाराजाचा अत्यसांस्कार चालू होता तेव्हा
सशवाजीच्या वाघ्या नावाचा कुत्र्याने त्या आगीत उडी घेतली.
अशा ववववधता असलेल्या रायगडचे काही खास फोटो तम
ु च्यासाठी सादर करीत आहे . हे फोटो मी स्वतः काढलेले
आहे त. ही भटकांती आणण त्यातन
ू समळालेला आनांद काही वेगळाच होता. रायगडचे रचनात्मक फोटो काढण्याचे
भाग्य उसशरा समळाले कदाचचत, पण सरु
ु वात तर झाली आणण मग पढ
ु े जे घडले तम्
ु ही वाचणार आहात.
Page 40 of 106

प्रवास आणि परिचय – पासपोर्ट आठवि ींचा

िायगडाचे फोर्ो..माझ्या कॅमेऱ्यातून

रायगड ककल्ल्यावरील वाड्याांचे अवशेष

रायगड ककल्ल्यावरील राणी महाल

धान्याांचे कोठार

गडावरून हदसणारा एक बरू
ु ज

दरबारातील एक प्रवेशद्वार
रायगडावरील महाराज्याचे राजसभा ससांहासन
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बाजारपेठेतील महाराजाांचे ससांहासन स्थान

जगदीश्वर मांहदर , रायगड

रायगड बाजारपेठ

वाघ्या कुत्र्याची समाधी

टकमक टोक
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ह्या रायगडावर आम्ही काही काढलेले फोटो तम
ु च्साठी सादर केले आहे त. त्याबरोबर काही स्व्हडीओ सद्ध
ु ा बनवले
कारण तनसमत्त होते एक लघप
ु टाचे !
माझ्या िाजे िे : ह्या प्रवासादरम्यान मी अनभ
ु वलेल्या काही गोष्टी आणण आजकालची पररस्स्थती खूप ठळक
पणे जाणवते आणण तेच वास्तववादी सत्य आहे . ह्यात मी माझ्या समत्-पररवार सोबत केलेल्या प्रवासाचे साथचक
झाल्या सारखे मला जाणीव झाली. हा लघप
ु ट बनवताना आमच्या टीमच्या सगळ्या भटकांतीचे सांग्रहहत करुन
वापरून बनवला आहे आणण तम्
ु हाला तो नक्की आवडेल. हा लघप
ु ट तम्
ु ही यट्
ु यब
ू वर पाहू शकता.

थोडक्यात काय तर ! तम्
ु ही जेव्हा एखाद्या ध्येयाने झपाटलेले असता तेव्हा ध्येय पत
ू ीसाठी चाांगली टीम आणण
त्याांचे मोलाचे सहकायच तम्
ु हाला समाधान दे वन
ू जातात...ते आठवणीांचे क्षण. मला माझ्या “ शभ
ु म एींर्िर्े नमें र्
आणि मानस मव्ु िीज ” टीम चे कौतक
ु वाटते. मला माझ्या ह्या भटकांतीने माझे स्वप्न पण
ू च करण्यासाठी ह्याांची
खप
ू मदत झाली. पन्
ु हा एकदा टीमचे आभार आणण तम्
ु हाला माझा हा भटकांतीचा प्रवास नक्कीच आवडला असेल
अशी आशा करतो.
भर्कींत प्रवास ३ : सातािा डायिी - ककल्ले : भष
ू िगड, मिािाष्ट्र-४१५५३८
हदवाळीनांतरची सट्ट
ु ी खूप मजेशीर असते. मब
ुां ईत धावपळीत साजरी केलेली हदवाळी आणण त्यानांतर समळालेली
सट्ट
ु ी (सन २०१७) मी प्रामया
ु याने माझ्या गावी घालवण्याचा ववचार केला आणण आम्ही माझ्या नवीन गावी
म्हणजे पस
ु ेसावळी येथे आलो. तसा मी मळ
ू चा म.ु पो. रहाटणी, तालक
ु ा. खटाव.
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ही सट्ट
ु ी खास आहे कारण गेल्या वेळी (सन २०१६ ची) कामाांमळ
ु े माझी हदवाळी आणण हदवाळीची सट्ट
ु ी नस
ु ते
काम करण्यात गेली. माझे कुटुांब-बायको, दोन मल
ु े, दरवषी हदवाळीत गावी येतात, ह्या वेळी मलाही गावी येता
आले त्याचा आनांद झाला आहे .
आज मी ककल्ले भष
ू िगड येथे, सशवदग
ु च प्रेमी म्हणन
ू भेट दे ण्यासाठी सकाळी लवकर उठून गेलो. हा ककल्ला
पस
ु ेसावळी (स्जल्हा-सातारा, तालक
ु ा-खटाव), गावापासन
ू ११ कक. लो. असेल, येथे जाण्यासाठी राज्य पररवहन
मांडळाची एस. टी पकडावी ककां वा मग प्रायवेट गाडीने तम्
ु ही येथे पोहचू शकता. हा ककल्ला कराड पासन
ू अांदाजे
४२ कक. लो. आहे आणण वडूज पासन
ू अांदाजे २१ कक. लो. आहे . येथे जावन
ू तम्
ु हाला काहीतरी नवीन पाहहल्याची
जाणीव नक्कीच होईल.
सकाळी वातावरण कसे स्वच्छ आणण प्रसन्न होते. हा प्रवास मी माझ्या गाडीने केला आणण मग गडावर अांदाजे
५८६ पायऱ्या चढत वर गेलो. ह्या पायऱ्या कमी जास्त असु शकतात, कारण ह्या लोकाांनी आपल्या नवसातनसमत्त
बाांधलेल्या आहे . ह्या ककल्ल्यावर महाराजाच्या आठवणी अजून स्जवांत आहे त परां तु त्या जतन करणे महत्वाचे
आहे . ह्या ककल्ल्याचे एक वेगळे वैसशष्ट्य आहे .
१. हा सशवदग
ु च ककल्ला आहे , याचा महाराजाांनी र्े िळि बरु
ु ज म्हणन
ु वापर केला आणण याची प्रचचती तम्
ु हाला
फोटो पाहून लक्षात येईल.
२. ह्या ककल्ल्यावर ववराजमान असणारी आई िििाई दे व - ही आमची ग्राम दे वता आहे .

भूषणगड ककल्ला, सातारा

हरणाई दे वी प्रसन्न, भूषणगड, सातारा

तसा ह्या ककल्ल्याचा इततहास फार जुना आहे, पण त्याचा वारसा साांगणारे जास्त कोणी हयात नाही. मौ जे.
भष
ू णगड, गाव अांदाजे १०० घराचा उां बरठा असणारे गाव. सद्य घडीला ह्या ककल्ल्यावर रस्ते बाांधकामाचा उपक्रम
चालू आहे . हे काम पण
ू च झाल्यावर आपण आपले वाहन भय
ु ारी मागच दे वी हठकाणी घेवन
ू जावू शकता.
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भौगोसलक स्स्थती

भूषणगड नकाशातून
हा ककल्ला सांवधचनातन
ू कात टाकत आहे तो म्हणजे येथील ट्रस्ट च्या माध्यमातन
ू कारण हा ककल्ला राज्य
सरकारच्या परु ातन तत्व ववभागाकडे सशवदग
ु च म्हणून नोंद नाही. हा टे हळणी बरु
ु ज आहे आणण दद
ु ै वाने येथे एकही
लढाई झाली नाही. पण येथे काही सशवकालीन गोष्टी आपणास पहावयास समळतात.

ह्या ककल्ल्याचा

आजूबाजूचा ४०-४५ ककलोमीटर च्या पररसरावर येथून नजर ठे वता येत होती आणण आजही ठे वता येत.े
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भष
ू णगड पायथा प्रवेशद्वार

गडावर जाणाऱ्या पायऱ्या

गडावरील पडझड झालेली वाट

गडावरील प्रवेशद्वार

गडावरील तोफेची जागा

टे हळणी बरु
ु ज जागा
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स्वराज्य ध्वज हठकाण

पररसर टे हळणी

पररसर टे हळणी

गडाचे सौदयच...हहरवळीत दाटलेला भष
ू णगड

गडावर

एकूणच ही भटकांती खूप मस्त झाली आणण मनाला वेगळा आनांद दे ऊन गेली. तसा मी येथे नेहमीच जातो परां तू
आजचा प्रवास वेगळा होता.....कारण माझ्याकडे खूप वेळ होता. बाकी सवच तम्
ु ही फोटो मध्ये पहहले असेलच.
आता एक भेट बाकी आहे ती म्हणजे शभ
ु म एांटरटे नमेंट आणण मानस मव्ू हीज टीम ची......एका शॉटच कफल्मसाठी.
मला माझ्या भटकांतीमळ
ु े खूप चाांगल्या गोष्टी पहावयास समळाल्या म्हणून मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो.
थोडक्यात काय तर ! आयष्ु यात थोडेफार एकटे सद्ध
ु ा भटकले पाहहजे नवीन-नवीन गोष्टी पाहण्यासाठी आणण
त्याांचा इततहास जाणून घेण्यासाठी. एकूणच जर काहीच जमले नाही तर तम्
ु हाला आवडणाऱ्या गोष्टीांसाठी थोडा
वेळ काढा मग बघा आयष्ु य जगण्याची मजा ककती वेगळी आहे याची जाणीव आपणास झाल्यासशवाय राहणार
नाही. माझा प्रवास सरु
ु आहे , राहतील अशी आशा करतो.
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प्रवास ८ : सामाष्जक प्रवास
ववचार पररवतचनाचा

समाजसेवा म्हणजे समाजासाठी काहीतरी करणे ज्या द्वारे समाज पररवतचन होईल व त्याचा फायदा दल
च
ु भ
घटकाांना होईल.
मला जाणवलेली समाजसेवच
े ी व्यायाया कदाचचत तम्
ु हाला अस्वथ करे ल ककां वा मग कदाचचत माझे मत तम्
ु हाला
पटणारही नाही. परां तु त्याची दस
ु री बाजू तम्
ु हाला नक्कीच पटे ल.
आपलां कररअर, आपलां आयष्ु य जगताना समाजकायच वगैरे करण्यासाठी वेळ कुठे समळतो ? बऱ्याच जणाांची ही
तक्रार असते. पण काही जण मात् समाजकायाचलाही तततकांच प्राधान्य दे त असतात स्जतके ते आपल्या कररअर
आणण आयष्ु याला दे तात. प्रत्येक सणाला हे लोक ज्येष्ठ नागररक, गरीब घराांतली लहान मल
ु ां याांच्याकडे जाऊन
त्याांच्यासोबत सणाचा आनांद लट
ु तात, त्याांनाही सणाच्या आनांदात सहभागी करून घेतात. आयष्ु यात जर सांधी
समळाली तर समाजसेवक न राहता सामास्जक कायचकताच व्हावे..!!
आजकाल समाजसेवा कदाचचत एक फॅशन झाले आहे असां मला वाटते कारण जो तो उठ-सठ
ु समाजसेवा करतो.
समाजसेवा म्हणजे नेमके काय हे सध्
ु दा कदाचचत काही लोकाांना माहीत नसेल, पण करतो काय तर म्हणे
समाजसेवा ! फेसबक
ु वर तर चक्क काही लोकाांच्या प्रोफाईलवर Work at Social Work असे असते. पण मला तर
असे वाटते की ज्याांच्या प्रोफाईलवर Social work असे सलहुन आहे त्याांनी कधी समाजसेवा केलीच नाही ? फारतर
सभकाऱ्याला सभक दे णे, भक
ु े ल्याला अन्न दे णे, मोचााँमधे सहभागी
होणे, नदी नाल्यासाठी आांदोलने करणे, इ. म्हणजे समाजसेवा असे
मानणारे भरपरु असतील.
माझ्या मते तरी समाजसेवक म्हणुन बबरुदावली लावणारे थोडे
वेगळे च असतात ककां वा कदाचचत ते तसे समजतात. माझ्या मते
माणसाने समाजसेवक न राहता सामास्जक कायचकताच व्हावे. कारण
खरा सामास्जक कायचकताच कोणतेही सामास्जक कायच जात-धमच,
भेदाभेद न पाळता करत असतो. सामास्जक कायचकताच नेहमी समाज
प्रबोधन करत असतो आणण समाजपरीवतचनाच्या मागाचने वाटचाल
करीत

असतो.

समाजपरीवतचन

समाजसेवा
हे

हदघचकाळ

ही

तात्परु ती

असते.

उदा.

असते
आपण

परां तु

तर

एखाद्या

सभकाऱ्याला रुपया सभक दे तो. पण त्या रुपयाने त्याची परीस्स्थती सध
ु ारणार आहे असे नाही, तो पन्
ु हा सभकच !
मागणार... मग त्याला एक रुपया दे ऊन तम्
ु ही कोणती समाजसेवा केली. या दे शात कोणावर सभक मागण्याची
पाळीच येऊ नये म्हणजे समाजपरीवतचन आणण त्यासाठी प्रयत्न करणाराच खरा समाजसेवा सध
ु ारक ठरू शकतो.
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समाज परीवतचनाची मया
ु यत्वे

जबाबदारी तरुण वगाचची असते कारण त्याांच्याकडे काहीतरी नवी करण्याची उमेद,

वय आणण चण
जाणवते. पण आजचा तरुण मात् आपल्या भत
ु क
ू
ु काळात, आपल्या आठवणीत, आपल्या
व्यसनातच जास्त मग्न राहताांना हदसतो. काय करावे हा सध्
ु दा ववचार काहीजण करत नसतील. सगळे च असे
आहे त असे मी नक्कीच म्हणणार नाही कारण फार तर काही तरुण आपलां करीअर उज्वल करण्यामधे मग्न
असतात, पण त्याांना समाजाशी तेवढे दे णघेण नसते आणण हहच परीस्स्थती प्रौढाांची असते, म्हणन
ु समाज
सध
ु ारण्यासाठी कुणाचेही पाऊल पढ
ु े येत नाही. समाजपरीवतचन म्हटले की लोक आपली जबाबदारी झटकतात वा
दस
ु ऱ्यावर ढकलतात. हे आपल काम नाही म्हणुन टरकवतात. आपणही या समाजाचा एक घटक आहोत हीच
गोष्ट आपण नेमकी ववसरतो आणण ततथेच स्पष्टपणे चक
ु तो.
“पिीवतटन िे िोत नसतीं, ते घडवुन आिाव लागत, तयासाठी लागते दद
ु टम्य ईच्छाशक्त

आणि प्रबळ

आतमववश्वास."
परीवतचन म्हणजे काही एका क्षणात ककां वा झटक्यात होणारी प्रक्रीया नाही कारण ही हदघचकाळ चालणारी प्रकक्रया
आहे . भत
अनभ
ु काळातील चुकाांपासन
ु
ु व घेऊन वतचमान काळात अनभ
ु व वापरुन भववष्य घडवायचे असते.
समाजपरीवतचन म्हणजे मत परीवतचन. मत परीवतचन म्हणजेच लोकाांच्या मनातील ववचाराांच्या तनस्क्रीयतेची घाण
ककां वा मग मनातील तनमाचल्य साफ करुन त्यात महापरु
ु षाांचे उच्चतम ववचार पेरणे आणण त्या ववचाराांना चालना
दे ण्याचे काम एक खरा सामास्जक कायचकताच करू शकतो ककां बहुना करत असतो. सामास्जक कायचकताच हा
समाजपरीवतचनाचा एक महत्वाचा दव
ु ा असतो. सामास्जक कायचकताच हा सतत समाजप्रबोधनाच कायच करत असतो
आणी समाजपरीवतचनाच्या हदशेन वाटचाल करत असतो. त्यापेक्षा समाजपरीवतचन करा, समाजात प्रबोधन करा,
समाजाला जागत
ु चेसद्ध
ु ा भले होईल आणण दे शाचेही भले होईल.
ृ करा. समाजाबरोबर तम
हा ववषय म्हणावा तर अवघड नाही परां तु वाटतो तसा सोपाही नाही. समाजसेवा ववषय म्हां टला तर कदाचचत खूप
मांडळी चागली कामे करत असतील, कदाचचत वर नमद
ू केल्याप्रमाणे त्याचे काम यापेक्षाही वेगळे असेल ककां वा
मग त्यात त्याांचा प्रामाणणक हे तू सद्ध
ु ा असेल तर अश्या व्यक्तीांना माझा मानाचा सलाम. समाजसेवा म्हां टले तर
खालील नावे प्रखरतेने जाणवतात आणण त्याची समाजसेवा, समाजपररवतचनाचा ध्यास साांगावा / वाचवा तेवढा
कमीच आहे .

मिातमा ज्योनतबा फुले

मिु लीर्ि दे ववदास आमर्े - बाबा
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मला माहहत नाही आपण त्याांच्या सारखे काम करू शकू ककां वा नाही परां तु एक प्रयत्न मात् आपण जरुरू करू
शकतो. त्याच्या कायाचबद्दल सलहहण्या इतपत मी नक्कीच मोठा झालेलो नाही. कारण त्याांचे कायच सवाांनाच ज्ञात
आहे . अशा अजरामर व्यक्तीांना स्मरून आपण पढ
ु े सरु
ु वात करूयात....समाज पररवतचनाची.

पेपिात फोर्ो छापून येईल असे काम कििे म्ििजे सोशल वकट नव्िे . मािसाींच गिज काय िे ओळखून
आपि काम कििे मिततवाचे. तयाच आिे का तयािी? तुमच्यात जि एखादीं काम किण्याच तळमळ मनातून
असेल ति तुम्िी कामात ककत िी व्यस्त असलात तिी तुम्िी घिातूनिी काम करू शकता.
हा लेख मळ
ु ात सलहहण्याचा उद्देश म्हणजे मला माझ्या समाजसेवा ज्ञानाचे प्रदशचन करायचे नाही ककां वा मग खऱ्या
समाजसेवकाला दख
ु वायचे नाही. हे तू फक्त एकच आहे आणण तो म्हणजे आपण आणण आपली सामाज्याप्रती
असणारी ही आस्था खप
ू महत्वाची आहे . माझ्या कायाचबद्दल सलहून मला माझा गौरव वगैरे करायचा नाही परां तु
एक गोष्ट मात् नक्की साांगायची आहे आणण ती म्हणजे कोणतेही चाांगले काम करण्यासाठी काळ, वेळ आणण
मयाचदा नसतात असतात त्या फक्त भावना आणण इच्छाशक्ती. कोणतेही काम लहान ककां वा मोठे नसते. मी
केलेली कामे मनापासन
ू काहीतरी नवीन करण्याची मला सांधी समळालेली आणण त्यातन
ू जर कोणाचा फायदा
झाला तर त्याचा आनांद खप
ू मोठा असतो, असेल आणण भववष्यात तो द्ववगणणत होईल.


सामाष्जक कायट: अनेक सामास्जक उपक्रमात सहभागी, मग तो श्रमदानाचा असो ककां वा मग कोणतेही
सामास्जक कायच सशबबरात काम करण्याचा असो. त्याचा तपशील थोडक्यात पढ
ु े दे त आहे .
o

िस्ता सिु क्षा दल प्रसशक्षि सशत्रबि: बह
ुां ई महानगरपासलका रस्ता सरु क्षा दल शाखेच्या मागचदशचनाखाली
ृ न्मब
महानगरपासलका सशक्षण खात्याने आयोस्जत केलेल्या रस्ता सरु क्षा दल प्रसशक्षण सशबबरात सहभागी आणण
उल्लेखनीय कायाचबद्दल प्रमाणणत करण्यात आले, वषच १९८९.

o

कुष्ठरोग तनवारण ससमती, शाांततवन, नेरे, ता. पनवेल. स्ज.रायगड (महाराष्ट्र) – सामास्जक सशबीरात
सहभागी, वषच १९९२-९३.

o

पररसरातील व सोसायटीतील मल
ु ाांसाठी महापरु
ु ष क्रीडा मांडळ (M.K.M), माझगाव, प्रयत्नाने सावचजतनक
वाचनालय व ग्रांथालयाची स्थापना, २००३ मध्ये.

o

िक्तदान सशब ि आयोजन: राज्य रक्त सांक्रमण पररषद (महाराष्ट्र राज्य), वषच २००५-२०१०.

o

स्वेच्छा रक्तदाता, वषच २००५ पासन
ू आतापयांत.

o

स्वच्छता असभयान: सोसायटीच्या पररसर स्वच्छ करण्यासाठी, जनजागत
ृ ी असभयानात सहभागी, २०१५,
२०१६.



शैक्षणिक कायट: ववद्याथी ववकास व प्रोत्साहन प्रती ववववध शैक्षणणक उपक्रम राबवले आणण अजूनही ववववध
अमल्
ू य उपक्रमात सहभागी.
o

ववववर् शैक्षणिक कायाटचे आयोजन : ववद्याथी प्रोत्साहन स्पधेचे आयोजन, तनबांध स्पधाच, चचत्कला
स्पधाच, वक्तत्ृ व स्पधाच, स्मरणशक्ती स्पधाच.
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o

शैक्षणिक सशष्यवतृ त : कै. श्री. रामू बापू तनकम (माझे आजोबा) याांच्या स्मरणाथच (शेतकरी ववद्याथी),
म.ु पो. रहाटणी येथे सशष्यवत्ृ ती, वषच २००६ ते २०१२.

o

शैक्षणिक मागटदशटन कायटशाळा :

इयत्ता १० वी ते १२ वी च्या ववद्यार्थयाांसाठी शैक्षणणक मागचदशचन

कायचशाळे चे आयोजन, म.ु पो. रहाटणी, वषच २०१५, २०१६.
o

व्याख्यानमाला आयोजन : १० वी च्या ववद्याथाांना मागचदशचनपर शैक्षणणक ववषयाांच्या व्यायायानमाला
आयोजनात सहभागी.

o

विी-वार्प कायटक्रम आयोजन : समाजातील गरजू ववद्यार्थयाचना शालेय अभ्यासक्रमासाठी वह्या
समळाव्यात म्हणन
ू सन्माननीय व दानशरू व्यक्तीना भेटून वही-वाटप कायचक्रमाचे आयोजन.

o

इींष्जन रिींगच्या ववद्यार्थयाटना प्रवेश परीक्षा प्रकक्रया व अभ्यासात मागचदशचनपर व्याखाने आयोस्जत केली,
तसेच स्वतः सादर सद्ध
ु ा केली. मी स्वतः इांस्जनीररांग डडजाईन सेंटरमध्ये कामाला असल्यामळ
ु े आजही हे
कायच न थाांबता चालू आहे .



क्रीडा – साींनघक व वैयष्क्तक स्पर्ाांचे आयोजन : महापरु
ु ष कक्रडा मांडळ (MKM) व महापरु
ु ष कक्रकेट क्लब
(MCC) सय
च ांु ड माझगाव प्रणणत ववववध क्रीडा स्पधाांचे आयोजन.
ू क
o

महहलाांचे वजनी गटाांचे कबड्डी सामन्याचे आयोजन कसमटीत सहभागी, महापरु
च ांु ड
ु ष पटाांगण, सय
ू क
माझगाव २००४-२००९.

o

हदवसरात् अांडर-आमच बॉक्स कक्रकेट स्पधाच आयोजनात महापरु
ु ष कक्रकेट क्लब (MCC) बरोबर
अग्रेसर, वषच १९९६ ते २०१०.

o

परु
च ांु ड माझगाव २००४-२००९.
ु षाांचे वजनी गटाांचे कबड्डी सामन्याचे आयोजन, महापरु
ु ष पटाांगण, सय
ू क
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बघा ! प्रत्येकाला आयष्ु यात काहीतरी चाांगली कामे करण्याच्या सांधी
समळतात

मग

असतील,त्यात

त्या

वैयस्क्तक

सहषचपणे

सहभागी

असतील
होऊन

ककां वा

मग

सामास्जक

समाज्याच्या

प्रगतीसाठी

हातभार नक्कीच लावू शकतो आणण समाजाबरोबर आपण सद्ध
ु ा प्रगती
करू शकतो.
मला अशा सामास्जक उपक्रमात सहभागी होण्याच्या सांधी समळाल्या
आणण त्या सांधी मी मनापासन
ांु वन
ू काम करण्यात स्वतःला गत
ू टाकले.
थोडक्यात काय तर ! मी ही सांधी सोडली नाही आणण अशा प्रकारच्या
कायचक्रमात सहभागी झालो. मला ही कामे केल्यानांतर काही हठकाणी मान सन्मान समळाला, काही हठकाणी
काहीच समळाले नाही, काही वेळा सन्मान ककां वा मग सत्कार वगैरे काहीच समळाले नाहीत. मनापासन
ू सागाांयचे
तर मला त्याची अपेक्षा सद्ध
ु ा नव्हती ककां वा मग त्याचा मोबदला सद्ध
ु ा नाही समळाला. परां तु माझ्या मनाला
समळालेले समाधान हे त्या लाखो रुपयापेक्षा जास्त होते. पैसे कमावण्यासाठी मला चाांगले सशक्षण घेता आले,
चाांगली नोकरी समळाली आणण त्यात मी खप
ू समाधानी आहे .
जर तम्
ु हाला सांधी समळाली तर वद्ध
ू त्याांना आनांद दे ण,ां त्याांना गरज
ृ ाश्रमामध्ये जाऊन त्याांच्यासोबत वेळ घालवन
पडेल ती मदत करणे, तसेच अनाथालय, हदव्याांग व्यक्तीांसाठी काम करणे या गोष्टीही सद्ध
ु ा तम्
ु ही करू शकता.
चला तर मग आपण सद्ध
ु ा काहीतरी करूया आपल्या प्रत्येकाच्या आवडीची कामे ज्याने समाज्यातील लोकाांना
थोडीफार मदत होईल.
असे प्रामाणणक प्रयत्न करण्यासाठी ककां वा मग स्वतःला या समाजकायाचसाठी वाहून घेणाऱ्या माझ्या तमाम
बाांधवाांना माझा सलाम आणण आपणास धन्यवाद !
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आतापयांत आपि माझे प्रवास वाचले, अनुभवले, पिीं तु तयाींच्या प्रवासातून
कदाचचत आपिास कािी वेगळे

अनुभवायला समळे ल. ति सादि किीत

आिे ....प्रवास तयाींचा !

Page 53 of 106

प्रवास आणि परिचय – पासपोर्ट आठवि ींचा

प्रवास ९ : वैद्यकीय प्रवास
डॉ. श्री. हे मत
ां वराडे

वैद्य ककवा डॉक्टर हे आपल्या आयष्ु याचा एक अववभाज्य घटक आहे त. हल्ली २१ व्या शतकाचा उां बरठा पार
करताना लोक आपल्या आयष्ु याची खूप काळजी घेतात परां तु काही लोक आपणास प्रमाणापेक्षा जास्त जपतात
आणण कदाचचत ते बरोबरही आहे . ताप आला – चला डॉक्टरकडे, पोटात
दख
ु णे - चला डॉक्टरकडे, अमक
ु - चला डॉक्टरकडे, तमक
ु - चला
डॉक्टरकडे आणण डॉक्टर सद्ध
ु ा दे वाप्रमाणे असतात, त्याांना सामास्जक
जाण ठे वत आलेल्या रुग्णाची तपासणी करणे ही एक गरज आहे , मग
काय योग्य ती औषधे दे वन
ू बरे करायचे. मला साांगा ह्या वैद्यकीय
पेशात असणाऱ्याचा हा वेगळा प्रवास असू शकतो का? रोज-रोज नवीन
लोक, नवीन अनभ
ु व असतील का त्याांचे? अशाच एका कल्पनेतन
ू
सच
ु लेल्या

प्रवासासाठी,

आज

ववशेष-वेगळे

डॉक्टर

व

त्याांच्याशी

मारलेल्या गप्पामधून जाणन
ू घेतलेला त्याांचा वैद्यकीय प्रवास आणण
त्या प्रवासादरम्यान झालेले पररचय.
आपण आज एका खास वैद्य ककवा मग आपले डॉक्टर.... Anethesia Specialist

याांचा प्रवास जाणून घेणार

आहोत. त्या अगोदर थोडस जाणन
ू घेवय
ू ा Anethesia (एनेस्स्थश). एनेस्स्थश म्हणजे सांवेदनहीनता, बचधरता,
भल
ू ..वगैरे.


Anaesthetic Agent : वेदना जाणवणे बांद करणारा पदाथच एजांट



General Anaestheic : सामान्य वेदना जाणवणे बांद करणारा पदाथच



Inhalation Anaesthetic : श्वास आत घेणे वेदना जाणवणे बांद करणारा पदाथच



Inhalation General Anaesthetic : श्वास आत घेणे, सामान्य वेदना जाणवणे बांद करणारा पदाथच



Local Anaesthetic : स्थातनक वेदना जाणवणे बांद करणारा पदाथच



Spinal Anaesthetic : पाठीचा कणा वेदना जाणवणे बांद करणारा पदाथच



Topical Anaesthetic : ववसशष्ट वेदना जाणवणे बांद करणारा पदाथच

आज आपण या सत्ात माझे एक पररचचत डॉक्टर ज्याांनी हा प्रवास अनभ
ु वला आहे , तर जाणून घेवय
ू ा त्याांचा
प्रवास व त्याांनी अनभ
ु वलेले क्षण त्याच्याच शब्दात.
तसा वैद्यकीय प्रवास हा खप
ू साऱ्या चाांगल्या वाईट अनभ
ु वाांनी मी पार केला आहे . खप
ू अडचणीसद्ध
ु ा पहहल्या
ह्या प्रवासात परां तु सरु
ु वात झाली ती बारावी पासन
ू जीवशास्त् (Biology) ववषयाच्या आवडीने. त्यामळ
ु े नेहमीच
आवडीच्या ववषयाबाबत चोखांदळपणे चौकशी करत राहणे ह्याच एक ध्यास होता. म्हणतात ना आवडच तम
ु ची
तनवड बनते, असेच काही तरी माझ्या बाबतीत घडले.
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माझा प्रवास हा मल
ु ड
ुां च्या वझे कॉलेज मधून ११ व १२ चे सशक्षण सरू
ु असताना चालू झाला त्याच

वेळी हा

ववषय माझ्या मनाला भोवला, त्यात नसशबाने म्हणाल तर आम्हाला भेटलेले हहतचचांतक साांगायचे हा प्रवास
तेवढा सोपा नाही जेवढा ससनेमात दाखवतात. जर का अशा कारणाांमळ
ु े वाट बदलणारे आम्ही नक्कीच
नव्हतो.

मनाशी दृढतनश्चय केलेला जर आयष्ु यात काही बनायचेच आहे तर डॉक्टर त्याचां खाली आपली नजर

पडू द्यायची नव्हती. हे ध्येय ठरवण्याची कारणे सद्ध
ु ा तशीच होती.अरे च्चा ! आपण चक्क थाांबलो, थोडे पढ
ु े
जाऊया.

त्याकाळाता शेवटी भौततकशास्त् (Physics), रसायनशास्त् (Chemistry), जीवशास्त् (Biology) ह्या

ववषयात समळणाऱ्या टक्केवारी वर अवलांबन
ू असायचे ते आजही आहे आणण कदाचचत या पढ
ु े ही असेच चालू
राहील.
मनाशी एक गोष्ट घट्ट केली होती अभ्यास करायचा, पण स्पधेसाठी नाही तर चाांगले सशकण्यासाठी, मग काय
हदवसाची रात्,रात्ीचा हदवस एक केला. कारण आमच्या वरच्या उद्योगाांनी तसे पयाचय कमी ठे वले होते. परां तु
कदाचचत हे उद्योग आजच्या धावपळीच्या जीवनात चाांगले काम करण्याची ऊजाच दे ऊन जातात. मग शेवटी तो
हदवस उजाडला ज्याची प्रत्येकाने त्याांच्या ववध्याथी दशेत आतरु तेने वाट पाहहली असेल. अहो जास्त ववचार करू
नका ती गोष्ट दस
ु री-ततसरी काही नसन
ू ती आहे आपल्या अांततम परीक्षेच्या तनकालाची. मला माझ्या मेहनतीचे
८९% गण
PCB ह्या ग्रप
ु
ु मध्ये समळाले होते. मी समाधानी होती परां तु बरोबर चचांतसद्ध
ु ा होती
शासकीय

आता

मेडडकल कॉलेज मध्ये प्रवेश समळे ल का ? ह्या चचांतच
े े ववशेष काही कारण नव्हते ते अनन्य साधारण

होते ती म्हणजे त्यावेळची घरची पररस्स्थती त्यामळ
ु े खासगी मेडडकल कॉलेज सशक्षण आम्हाला झेपणारे नव्हते.
मग आयष्ु याच्या प्रवासातला दस
ु रा महत्वचा टप्पा म्हणजे माझ्या आवडत्या के ई एम मेडडकल कॉलेज मध्ये
मला पहहल्या फेरीत प्रवेश समळाला नाही, पण खचन
ू न जाता दस
ु ऱ्या ककां वा मग ततसऱ्या फेरीत प्रवेश समळू
शकतो ह्याची खात्ी लायक माहहती समळवली जमा केली होती. ह्या दोन महहनीच्या कालावधीत य.ु डी.सी.टी
(UDCT) मब
ुां ई मध्ये फामचस्ट चे सशक्षण घेतले. टाईम वेस्ट करायचां नाही ठरवले होते ना डॉक्टर नाही तर.....!
ते दोन महहने पण एक जबरदस्त अनभ
ु व होता समत्ाांनो. त्यातील एक महत्वाचा मद्द
ु ा म्हणजे मल
ु ीांना आपले प्रेम
व्यक्त करायचे ते सद्ध
ु ा फळा पस
ु ायच्या डस्टर ने (As part of ragging in college, a better way to
know your senior to junior relationship and we enjoyed a lot as well) !

आणण असे बरे च आांबट-

गोड अनभ
ांु ई सेंट्रल च्या नायर
ु वाांची सशदोरी समळाली होती त्या दोन महहन्यात. नांतर सप्टें बर ११९६ साली मब
मेडडकल कॉलेज्यात एम बी बी एस (MBBS) ला प्रवेश समळाला. माझ्या टक्केवारीने प्रवेशाचे अधच काम केले
होती आता राहहली होती ती मेडडकल कॉलेज ची शैक्षणणक शल्
ु क भरण्याची. वडडलाांनी तेव्हा माझ्या

मामाांकडून

फीचे ₹ ५०००/ ऊसणे घेऊन माझ्या कोसच ची फी भरली.
सवच व्यवस्तीत झाले पहहले वषे मात् रॅचगांगच्या भीतीत गेले, अहो खरां च ते तसेच तनघन
ू गेले. नायर मेडडकल
कॉलेजचा ववद्याथी वगच बऱ्यापैकी उच्च वगीय होता पण मला माझ्या स्वप्नाना वाट मोकळी करायची होती
त्यामळ
ु े नकळतच ते माझ्याकडून दल
ु क्षच क्षत झाले. पण इथे सद्ध
ु ा आमचे वरचे उद्योग चालच
ू होते. वरचे म्हणजे
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अांताक्षरी मध्ये गाणी म्हणणे ककां वा मग एखादे सोलो परफॉमच करणे आणण असे बरे च काही.

नायर मेडडकल

कॉलेजमध्ये त्याांच्या आिीं भ या वावषचक उत्सवामध्ये खप
ू मजा करायचो आम्ही. कदाचचत हाच माझा सराव मला
हल्ली खूप कामी आला जेव्हा मी आमच्या सोसायटीच्या २०१७ च्या हदवाळी पहाट कायचक्रमात गाण्यासाठी
मोठ्या हदमाखात प्रवेश केला होता ..........यार ! क्या हदन थे वो ! परु ाणी यादे , वाह ! वाह !.
नायर मेडडकल कॉलेजचे एक वैसशष्ट्य होते ते म्हणजे आमचा कॉलेज पररसर आणण त्यात आमचे वसततगह
ृ
(हॉस्टे ल बरां का !) हाजीअलीला होते. परां तु मी कळव्याला
(मब
ांु ईतच असल्यामळ
ु े ) वास्तव्यास असल्यामळ
ु े हॉस्टे ल समळत
नव्हते.

मग

ततसऱ्या

सत्ामध्ये

मध्ये

(म्हणजे

प्रवेश

घेतल्यापासन
ू १४ महहन्यापासन
ू ) एका समत्ाच्या रूम मध्ये
समवेत म्हणन
ू रहात होतो. माझी आई मला गरम जेवण
समळावे म्हणून जेवणाच डब्बा स्वतः घेऊन येत असे..पन्
ु हा
एकदा तशीच सरु
ु वात भीती रॅचगांग चे..तनव्वळ टे न्शन ! मळ
ु ात
आमच्या वसततगह
ृ ाचे हठकाण जन्नत होते. प्रश्न असा होता
की वरळी सी फेस व लाला लजपत राय कॉलेज मागे
असताना समोर वेसलांग्टन गोल्फ क्लब,
सि नायि िॉष्स्पर्ल

उजवीकडे हहरा-पन्ना

शॉवपांग मॉल व डावीकडे रे स-कोसच असताना माणसाने अभ्यास

तरी कसा करावा ?. पहहले

वषच असे बघता बघता पार पडले. त्यात शरीररचना

प्रात्यक्षक्षक

कायचशाळे मध्ये - शरीरशास्त् (अनटॉमी) हॉल

मध्ये शव ववच्छे दन करताना सरु
ु वातीला खुप भीती वाटायची.
डॉक्टर होण्यासाठी अतत महत्वाचे आणण अत्यांत खडतर असणारे ततसरे वषच उझडले. खडतर ह्यासाठी की शेवटचे
वषच आणण ववषय

खूप अवघड असतात. असा काहीसा चढ-उताराचा प्रवास करत २००१ साली एम बी बी एस

(MBBS) पास झालो परां तु इांटनचसशप बाकी होती. मी राहणार कळव्याचा (ठाणे) आणण इांटनचसशप समळाली व्ही.
एन. दे साई हॉस्स्पटलमध्ये, साांताक्रूझला. त्याचे कारण सद्ध
ु ा ततच्याप्रमाणे गोडच होते. ती माझ्या सत्ातील एक
सद
ुां र कन्या (नाव, नको रे बाबा ! तो ववषय माझ्या साठी सांपला आहे ) ततचे गोड-गोड बोलणे आमच्या सराांना
आवडले व मला कुलाच भाभा हॉस्स्पटल न दे ता त्याांनी मला व्ही. एन. दे साई हॉस्स्पटल हदले. ह्यात माझा
हकनाक बळी गेला. माझ्या वैद्यकीय प्रवासातील माझा हा झालेला पररचय मला खप
ू त्ास दे ऊन

गेला. परां तु

ह्यातन
ू मी खूप काही सशकलो. कदाचचत माझ्या नसशबाने मला अनभ
ु वातन
ू खूप काही सशकायला समळाले. परां तु
मी येथे सद्ध
ु ा नेटाने बाजी मारली.
इांटनचसशप सांपन
ू फेब्रव
ु ारीच्या २००२ साली मला, एम. बी. बी एस. (MBBS) पदवी माझ्या हातात पडली. त्याचां
वेळी मला माझे मामा आणण आईची-बाबाांची खूप आठवण झाली, म्हणून तर माझ्या वैद्यकीय प्रवासात जेवढे
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माझे श्रेय आहे, तततकेच कदाचचत त्याांचे सद्ध
ु ा होते, आहे असां मला मनोमनी वाटते. मग बाकी होते ते पदवी
प्रदान समारोह आणण तो ही नायर हॉस्स्पटलच्या ऑडडटोररम (प्रेक्षागह
ु ा जोरात
ृ ात) मधे झाला होता. तयारी सद्ध
केली होती आम्ही मस्त काळा कोट, गळ्यात टाय, रोब एकूणच सगळी मजा होती. आता प्रश्न होता तो
आपल्याला आवडणाऱ्या ववषयात पोस्ट ग्रज्यए
ू शन करण्याचा आणण आमच्या वेळेपयांत सी. ई. टी (कॉमन
एनट्रे न्स टे स्ट) आली होती. पण आता वेळ आली होती इतनांग व लतनांग सोबत करायची. मग पढ
ु े दोन्ही गोष्टी
चालू हव्या म्हणून महात्मा फुले हॉस्स्पटल, ववक्रोळी येथे मेडडकल ऑकफसर म्हणून रुजू झालो. अभ्यास करून
नोकरी साांभाळली. २००३ साली सी. ई. टी मधून मला हवे असलेले काम समळत नव्हते. मग पन्
ु हा एकदा जोमाने
व स्जद्दीच्या जोरावर सी. ई. टी ची परीक्षा हदली. मग २००४ साली आय. जी. एम. सी. (IGMC) नागपरू येथे
ऍनेस्थेससया (Anethesia) या ववषयात पोस्ट ग्रज्यए
ू शन करण्याची सांधी समळाली.

माझ्या ह्या प्रवासात २००४ ते २००६ चा काळ खप
ू खडतर होता कारण वसततगह
ू काम असायचे
ृ ावर राहणे, खप
झोप आणण जेवण ह्याांची काही वेळच नसायची, त्यात पहहल्याांदाच घरापासन
ू आणण प्रामया
ु याने आई पासन
ू लाांब
होतो. बाबाांचे वेळो वेळी मागदच शन समळायचे त्याने थोडा धीर यायचा. पण सशकताना या गोष्टीचा आनांद घेत
घेत, माझ्या आवडत्या ववषयात पोस्ट ग्रज्यए
ू शन करण्याचा माझा प्रवास मे २००६ साली अखेर सांपला.
नांतर मे २००६ ते जून २००६, काळात वाशीम येथे ऍनेस्थेससया सल्लागार (Anesthesia Consultant) म्हणून
काम पाहहले. परां तु खप
ांु ई पाहहली असल्यामळ
ू च सांथ असणाऱ्या जीवन शैलीमळ
ु े , कारण ज्याांनी मब
ु े तेथे मी
जास्त वेळ तग धरू शकलो नाही.

मग

जुलै २०१६ मध्ये मब
ुां ईत परत आलो. मळ
ु ात के. ई. एम. मध्ये काम

करायची पहहल्यापासन
ू इच्छा असल्यामळ
ु े , जुलै २००६ ते डडसेंबर २००६ के. ई. एम. हॉस्स्पटलमध्ये रस्जस्टर
पोस्ट वर काम केले. पण आता स्वतः चे काहीतरी करावे, अशी इच्छा होती म्हणन
ू डडसेंबर २००६ ते

मे २००८

या कालावधीत राजावाडी हॉस्स्पटलमध्ये पॅनेल अॅनेस्थेसोलॉस्जस्ट (Panel Anesthesiologist) म्हणून काम
केले.

त्यानांतर

हॉस्स्पटल,

सेंट

जे.

जे.

जॉन

हॉस्स्पटल,

हॉस्स्पटल,

जी.

कामा
टी.

हॉस्स्पटल येथे पॅनेल अॅनेस्थेसोलॉस्जस्ट (Panel
Anesthesiologist) म्हणून काम केले.
जसे अगोदर नमद
ू केल्या प्रमाणे जी तम
ु ची
आवड असते नकळत तीच तम
ु ची तनवड बनते.
जसा माझा पहहला हाफ डॉक्टरकीय (वैद्यकीय)
तशीच माझी बेटर हाफ पण डॉक्टर बरां का !

नाव:

डॉ.

सौ.

भाग्यश्र

िे मत
ीं

नेिचचककतसक (Opthalmologist).
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स्जथे सवच काही वैद्यकीय, मग काय ! केले २०१० मध्ये स्वतः चे स्पशट िॉष्स्पर्ल ठाण्यात सरू
ु केले. आता
स्वतः फ्री लान्सर म्हणन
ू काम करत आहे फ़क्त फरक एवढाच आहे सशकताना हदवसाची रात् आणण रात्ीचा
हदवस केला आणण आता काम पण तसेच चालू आहे, परां तु हे सवच प्रकार मी मनापासन
ू आनांदाने करत
आहे .

माझा हा प्रवास कदाचचत तम
ु च्या सारखा नसेल पण ह्या प्रवासात मी खूप गोष्टीशी पररचचत झालो

आणण त्या तम्
ु ही वाचल्या सद्ध
ु ा.
थोडक्यात काय तर ! यशाला कष्टासशवाय दस
ु रा पयाचय नाही, तम
ु ची आवड, एकाग्रता तम्
ु हाला हवी असणारी
तनवड समळवन
ू दे ते ह्या बद्दल माझ्या मनात तर दम
ु त नाही. Have good dream, make efforts to
achieve your dreams and you will be successful always! मला ह्या प्रवासात काही चाांगले-वाईट
अनभ
ु व आले परां तु त्यात अडकून न राहता पढ
ु े चालत राहणे मी पसांत केले आणण हा प्रवास तनरां तर चालू आहे .
शेवटी मला माझा हा प्रवास व्यक्त करण्याची सांधी माझे समत् श्री. दत्तात्य तनकम याांच्या प्रवास आणि परिचयपासपोर्ट आठवि ींचा पस्
ु तकात समळाली त्याचे समाधान काही वेगळे च आहे ते शब्दात साांगणे कठीण आहे . कारण
तेवढ सलहहण्याचे धाडस अजून तरी माझ्यात नाही परां तु भववष्यात कदाचचत प्रयत्न करे न.
धन्यवाद !
आपला
डॉ. हे मत
ां वराडे
ऍनेस्थेससया स्पेशालीस्ट
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प्रवास १० : व्यायाम प्रसशक्षि आणि प्रसशक्षकाचा प्रवास
श्री. हदपक महादे व काांबळे

आजचे जीवन फार धकाधकीचे व थकवन
ू सोडणारे आहे . त्यामळ
ु े बदलते राहणीमान, वेळी-अवेळी खाणे, झोपणे
ह्या सगळ्या गोष्टीचे पररणाम प्रामया
ु याने आपणास जाणवतात ते म्हणजे वजन वाढणे, थकवा येणे, हदवसभर
कामाच्या हठकाणी ताजेतवाने न वाटणे, मरगळ जाणवणे, चचडचचड होणे आणण अशा बऱ्याच प्रसांगाांना सामोरे
जावे लागते.
हे सवच कशामळ
ु े होते कदाचचत कारणे अनेक असतील परां तु मानससक तणाव व अतांदरु
ु स्ती ही असू शकतात.
प्रामया
च ता ही त्यातील एक असू शकतात.
ु याने शरीराच्या व्यायामाचा अभाव, शारीररक दब
ु ल
सकाळी लवकर उठून व्यायाम करणे
हे शरीरासाठी फायदे शीर असते, हे
आपण

अगदी

पव
ू ीपासन
ू

ऐकत

आलो आहोत. त्याप्रमाणे हल्लीची
तरुणवपढीही
आरोग्याच्या
झालेली

कफटनेस

आणण

बाबतीत

हदसते.

जागरुक

त्यामळ
ु े

आहार

आणण

व्यायाम

तरुण

मांडळी

भर

योग्य

करण्यावर

दे तात.

पण

व्यायाम करताना आपण कधी-कधी
लहान-लहानशा चुका करतो, ज्यामळ
ु े
व्यायाम करणे हे आपल्यासाठी एक
कांटाळवाणे काम ठरू शकते.
१. चक
ू - सािखा तोच-तोच व्यायाम प्रकाि कििे
उपाय - सारखा तोच-तोच व्यायाम प्रकार केल्याने शरीर आणण मन थकते. तसेच कालाांतराने व्यायाम करणे
कांटाळवाणे काम वाटायला लागते. यासाठी व्यायाम करताना लहानसा ब्रेक घ्यायला हवा. जेणेकरुन व्यायाम
करताना उत्साह येईल.
२. चूक - कम प्रमािात खािे
उपाय - कमी खाल्ल्याने व्यायाम करण्यास शरीरात ऊजाच राहत नाही. शरीरातील ऊजाच कमी झाल्याने व्यायाम
करण्याचा कांटाळा येतो अशी कारणे अनेकजण दे तात. योग्य प्रमाणात आहार घेतल्यास शरीरातील ऊजाच वाढते.
त्यामळ
ु े व्यायाम करण्यास सहास्जकच उत्साह येतो.
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३. चूक - प्रमाि प्राप्त प्रसशक्षक नसिे
उपाय - प्रमाणपत् प्राप्त प्रसशक्षकच तम
ु च्यासाठी योग्य व्यायामाचा आराखडा आखतात. तम
ु ची शरीरयष्टी,
जीवनशैली आणण खाण्या-वपण्याच्या सवयीनस
ु ार प्रसशक्षक तम
ु च्याकडून व्यायाम करुन घेतात. तसेच प्रसशक्षकच
तम्
ु हाला व्यायाम करण्यास योग्य प्रकारे प्रोत्साहन दे ऊ शकतो.
४. चक
ू - तम्
ु िाला व्यायामानींतिच्या ननकालाच चचींता नसते
उपाय - एखाद्या कामात यश समळाल्याने आपल्याला प्रोत्साहन समळते, हे व्यायामाच्या बाबतीतसद्ध
ु ा खरे आहे.
तर तम
ु च्या व्यायामाची पद्धत ही स्माटच असू द्या. तम्
ु ही जो व्यायाम करता त्यातन
ू समळणाऱ्या तनकालाचा
मागोवा घ्या आणण त्यानस
ु ार तम
ु च्या व्यायामपद्धतीत बदल करा.
५. चूक - सतत तक्राि कििीं
उपाय - सतत तक्रार केल्याने एखाद्या कामातील मजा तनघन
ू जाते. जेव्हा तम्
ु ही एखादे काम सकारात्मक
दृस्ष्टकोनातन
ू पाहता, तेव्हा ते काम करण्यासाठी अचधक उत्साह येतो. अशाने तम्
ु हाला व्यायाम करण्याचा ककां वा
इतर काहीही काम करण्याचा कधीच कांटाळा येणार नाही.
अशाच एका अतत महत्वाच्या प्रवासाबद्दल जाणून घेण्यासाठी आपण आज खास करून ह्या ववषयात पारां गत
असलेल्या एका प्रसशक्षक्षत व्यक्तीबरोबर चचाच करून त्याांचा अनभ
ु व जाणून घेणार आहोत. तर आज आपण श्र .
हदपक मिादे व काींबळे सराांची भेट घेणार आहोत आणण त्याांच्याकडून आपण जाणन
ू घेणार आहोत आजचा आपला
मजेशीर प्रवास ! प्रत्येकाच्या फायद्याचा.
अष्टपैलू व्यस्क्तमत्त्व, प्रसशक्षक, शरीरसौष्ठव (बॉडी बबल्डर), राष्ट्रीय शरीरसौष्ठव परीक्षक, स्जल्हा व राष्ट्रीय
स्तरावरील स्पधाांमध्ये सहभागी होणारे आपले श्र . हदपक मिादे व काींबळे , याांचा हा प्रवास खरचां जाणून घेण्यासाठी
मी स्वतः तर उत्सक
ु आहे आणण तम्
ु हाला सद्ध
ु ा कदाचचत आवडेल. चला तर जाणून घेऊया काांबळे सराांचा
प्रसशक्षक प्रवास आणण पररचय या बद्दल त्याांच्याकडून त्याांच्याच शब्दात.
माझा जन्म १ ऑगस्ट १९६७ साली रत्नाचगरी स्जल्ह्यातील फणसोप गावी एका मध्यमवगीय पररवारात झाला.
वडील सशक्षक आणण आई गहृ हणी एक मोठा भाऊ असे छोटे खानी सट
ु सट
ु ीत कुटुांब. साहस्जकच तनती-तनयमाने
मोठे झालेलो आम्ही, घरात शैक्षणणक वारसा असल्याने मल
ु ाांनी चाांगल्या हठकाणी शहरात जाऊन सशकावे असा
वडडलाांचा आग्रह. म्हणतात ना सशक्षकाला सशक्षणाचे महत्त्व कळते. पढ
ु ील सशक्षणासाठी मोठ्या काकाच्या घरी
मब
ुां ईत ववक्रोळीला आलो. मळ
ु ात काकाांना पाच मल
ु े त्यात मी आणखी एक परां तु मला काका-काकीने कधीही
वेगळे वागवले नाही, मल
ु ाप्रमाणे साांभाळले. एकटे कमावणारे काका आणण आम्ही एवढे सगळे होतो, पण सवच
काही व्यवस्स्थत झाले.
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मला अजूनही आठवतो तो १३ जून १९८५ चा माझा ससद्धाथच कॉलेज, फोटच मधला पहहला हदवस, लहापणापासन
ू
खेळ व व्यायाम याांची आवड असलेला मी पररस्स्थतीमळ
ु े ना कक्रकेटर होता आले ना फुटबॉल पटू तेव्हा ठरवले
काहीच नाही तर कबड्डी चॅ स्म्पयन व्हायचे. कोणीतरी खरोखर अगदी योग्य म्हटले आहे आवडीला तनवडी
नसतात, १९८४ ते १९९० चा काळ जणू मब
ुां ईत कबड्डीचा काळ म्हणता येईल. रोज रात्ी कबड्डीचे सामने व्हायचे
मग काय आम्ही अगदी न चक
ु ता सामने बघायला हजर. हळूहळू हा खेळ अांगात सभनला आणण एक हदवस
आपल्या आवडीच्या मैदानात खेळण्यासाठी उतरलो आणण कदाचचत दै वयोग असावा कारण कबड्डीची पहहलीच
स्पधाच खेळत होतो त्यामध्ये उत्कृष्ठ पक्कड व चढाईपटू (रे डर) म्हणून प्रथम पाररतोवषक समळाले. त्यामळ
ु े
साहस्जक घरची मांडळी खप
ू खश
ु होती. त्या हदवसापासन
ू मी काही मागे वळून पाहहले नाही. मग काय ववचारता
कुलाच, भाांडुप, मल
ु ड
ुां या हठकाणी प्रामया
ु याने खूप प्रससद्धी आणण चाहत्याांनी प्रोत्साहहत केले. परां तु जसा जसा हा खेळ
खेळू लागलो तसे मला जाणवू लागले की कुठे तरी खेळात माझी ताकत कमी पडत आहे . आमच्या प्रसशक्षकाांनी
साांचगतले तल
ु ा सकस आहार आणण व्यायामाची गरज आहे . सकस आहार घेणे आणण महागड्या व्यायाम
शाळे मध्ये जाणे परवडणारे नव्हते, कारण घरी पैसे मागायचे तरी कसे आणण समजा माचगतले तर काका एवढे
पैसे आणणार तरी कुठून ? मग ठरवले व्यायाम तर करायचा म्हणून घरीच जोर बैठका मारायच्या पण घर फार
छोटे होते हात ताणायचे म्हटले तरी हात पत्र्याला लागायचे. पयाचय नव्हता मग करायचे तरी काय ? जवळच एक
क्लास होता त्याांना आमच्या घरातन
ू लाईट
हदली

होती

त्यामळ
ु े

मोबदल्यात

ते

तेथे

आम्हाला

त्या

झोपायला

द्यायचे. सकाळी जो काही वेळ समळायाचा
त्या

वेळेत

तेथे

व्यायाम

चालू

केला.

सकाळी ७:३० चे कॉलेज राहणार ववक्रोळी
आणण कॉलेज फोटच ला, तासा दीड तासाचा
प्रवास.

११:३०

वाजेपयांत

कॉलेज

घरी

येईपयांत दप
ु ारचे १:३० वाजायचे तो पयांत
उपाशी पोटी, नांतर घरी आल्यावर जेवण.
सांध्याकाळी तनत्यनेमाने घरी व्यायाम, मग स्वतः ला कफट ठे वण्यासाठी कबड्डी, दहीहां डी सराव सरू
ु झाला. सोबत
नवरात्, गणपती अशा ववववध कायचक्रमात सहभाग होताच. कदाचचत ह्याचमळ
ु े मी स्वतःला प्रोत्साहहत करत होतो.
हळूहळू शरीराने साथ द्यायला सरु
ु वात झाली आणण फक्त घरच्या व्यायामवर १८ वषच खालील शरीर सौष्ठव
स्पधेत मानाचा श्र ककताब पटकावला. कदाचचत हीच सरु
ु वात मला आजही व्यायाम करायला प्रेरणा दे त.े मग
मला वेग वेगळ्या व्यायाम शाळे त मोफत व्यायाम करण्यासाठी आमांत्णे येऊ लागली. मला वेगवेगळ्या हठकाणी
व्यायाम करण्याच्या सांधी उपलब्ध होत गेल्या हे पाहून माझा आनांद गगनात मावेना, परां तु मी माझ्या
काकाांबरोबर कुठल्या व्यायाम शाळे मध्ये जायचां याची चचाच केली. त्याांच्या मागचदशचनाखाली मी घराच्या जवळची
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व ि िनम
ु ान येथे व्यायामासाठी सरु
ु वात केली. आयष्ु यात कधीही व्यायामाचे एवढे सामान पाहहले नव्हते, मग
काय ववचारता नस
ु ता व्यायाम करणे चालू झाले. व्यायाम करण्यासाठी आवश्यक असणारा सकस आहार व योग्य
प्रसशक्षक नसल्यामळ
ु े व्यावसातयक शरीरसौष्ठवपटू (बॉडी बबल्डर) बनणां अवघड वाटू लागले होते. त्याचबरोबर
सशक्षण सद्ध
ु ा चालू होते. १९८९-९० साली मी माझे बी. कॉमचे सशक्षण पण
ू च केले. मनात व्यायामाची ओढ कायम
होती परां तू घरची पररस्स्थती नोकरी करण्यासाठी भाग पाडत होती. मग मी पाल्याचला सफायर फामाचसट
ु ीकेल मध्ये
एम. आर (Medical Representative) म्हणून नोकरीत रुजू झालो. पण
ु च महाराष्ट्र कफरण्याची नोकरी समळाली पगार
तसा बेताचा परां तु नोकरी करणे अत्यांत आवश्यक होते. कफरण्याच्या नोकरीमळ
ु े व्यायामाचे तीन तेरा वाजले.
शरीर सक
ु त चालले होते काय करावे काहीच सच
ु त नव्हते.
२० माचच १९९२ ला मला सरकारी नोकरीची सांधी आली आणण सहज मल
ु ाखत द्यायची म्हणून मल
ु ाकतीसाठी
हजर झालो. मल
ु ाकतीनांतर मला कामावर रुजू होण्याचे पत् (अपॉइांटमेंट) समळाले मला खप
ु आनांद झाला पण
नोकरी रत्नाचगरी स्जल्ह्यातील राजापरू तालक्
ु यात होती. नाईलाज होता कारण सरकारी नोकरी असल्यामळ
ु े जाणे
क्रमप्राप्त

होते.

मी

राजापरू ला

हजर

झालो

आणण

कदाचचत हाच माझ्या जीवनातील टतनांग पॉईंट म्हणता
येईल.
कामावर रुजू होण्याअगोदर राजापरू मधील व्यायाम
शाळे ची

माहहती काढली. व्यायाम शाळा तशी सवच

साधारण, प्रसशक्षक

नाही, मल
ु े

कसाही

उलट-

सल
ु ट

व्यायाम करायची,

मी मब
ांु ईचा असल्याने हे सवच मला

पाहवत

मग

नव्हते.

मला

असलेल्या

माझ्या

अनभ
ु वानस
ु ार त्याांना प्रसशक्षण दे ऊ लागलो. जेव्हा माझा
पहहला पगार झाला तेव्हा ठरवले की सवाचत आधी फक्त
आणण

फक्त

शरीरावर

सकस

आहारासाठी

खचच

करायचा. राजपरु ात ब्राम्हणाच्या खानावळीत जेवत होतो.
ऑकफसातन
ू सट
ु ल्यावर व्यायाम मग खानावळीत जेवण
परां तु

अतत

जेवताना

कसरतीमळ
ु े

खानावळीतील

भक
ू

खूप

लागायची, मग

काकू

नेहमीच

म्हणायच्या

काांबळे तम
ु च्या सारखे खाणारे आणखी दोघे खाणारे असतील तर मला खानावळ बांद करावी लागेल.हे आता
रोजचेच ऐकून मला कांटाळासद्ध
ु ा आला होता. मग मी स्वतः घरी जेवण बनवण्यास सरु
ु वात केली, मनासारखे
मनोसोक्त खाणे आणण आपल्या तब्बेतीवर लक्ष द्या हा तनत्यक्रम चालू झाला. हळूहळू माझे शरीर वपळदार होत
चालले होते, छोट्या मोठ्या स्पधाच करू लागलो पण प्रत्येक स्पधेत बक्षीस न चुकता समळवत होतो.
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माझे हे कठीण हदवस घरच्याांपासन
ू लपलेले नव्हते त्यामळ
ु े घरी लग्नाचे वेध सरु
ु झाले होते. मला येणारी स्थळे
मल
ु ाला घरी न बघता, बघण्यासाठी व्यायाम शाळे तच येऊ लागले.त्यात मध्यस्थी सद्ध
ु ा पाहुणे मांडळीांना व्यायाम
शाळे त आणू लागले, व्यायाम करताना फुललेले शरीर बघन
ू सगळे लगेच मल
ु गी द्यायला तयार व्हायचे आणण
असे ककत्येक हदवस चालू होते. शेवटी २८ एवप्रल १९९६ ला मब
ुां ईतील मल
ु ीबरोबर लग्न झाले. माझी बायको सौ.
नेहा ही स्वतः नोकरीत मब
ांु ईला आणण मी राजापरू ला, पन्
ु हा परत एकदा व्यायाम दरू होत चालला होता. नांतर
वषचभराने माझी बदली मब
ुां ईत पनवेलला झाली आणण १९ मे १९९७ साली खारे गाव, कळवा येथे रहायला आलो.
परां तु खारे गाव ते पनवेल हा अप-डाउन च्या प्रवासाने व्यायाम करण्याचा हे तू साध्य होत नव्हता. परां तु पन्
ु हा
एकदा मनावर घेतले आणण व्यायाम चालू केला. वेगवेगळ्या स्पधेत भाग घेत बक्षक्षसे समळवत राहहलो. मग
स्जल्हा, राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय स्पधाच असा प्रवास केला. एका मागन
ू एक स्पधाच , कबड्डी खेळणे चालू होते. अशाच
एका कबड्डी सामन्यात खेळताना पडलो आणण हतनचयाचे १८ टाक्याची शस्त्कक्रया झाली आणण डॉक्टराांनी
साांचगतले आता तम्
ु हाला कायमचा व्यायाम बांद करावा लागेल. माझ्या काळजात धस्स झाले ज्या साठी इतकी
वषे मेहनत केली ते एवढ्या सहज पणे कसे सोडायचे. बघा काय ही वेळ सांपण
च णे फॉमच मध्ये असताना
ू प
माझ्यावर असे दद
ु ै व आले आणण जर मग मी माझ्या स्जद्दीने हार न मानता हळूहळू व्यायाम परत सरू
ु केला.
सरु वातीला हलका व्यायाम करत करत लय समळत गेली आणण त्याच दरम्यान के-११ (K-11) कैझाद कपाडडया
याांच्या प्रसशक्षण केंद्रात वैयस्क्तक प्रसशक्षकाचे – (Personnel Trainer) चे तीन महहन्याचे प्रसशक्षण ₹१५०००/-भरून
प्रसशक्षण पण
ू च केले.
मनाशी एक गोष्ट ठरवलेली होती आपणास जेवढा व्यायाम जमेल तेवढा करायचा आणण आपल्या इतक्या वषाचचा
अनभ
ु व असल्याने नवीन शरीरसौष्ठवपटू (बॉडी बबल्डर) तयार करायचे. हे मी एक सामास्जक दे णें समजून
मोठ्या आनांदाने काम करत आहे आणण त्यातन
ू वेगळे समाधान पण मला समळत असे. म्हणतात ना अनभ
ु व
तम्
ु हाला नेहमी तम
ु च्या कामाच्या गौरव स्वरूपात समळतात त्याचा प्रत्यय मला सद्ध
ु ा आला जेव्हा माझी अशा
स्पधाांसाठी माझी परीक्षक म्हणून नेमणूक झाली. तेव्हा या स्पधाचतन
ू मान, सन्मान आणण योग्य असे मानधन
सद्ध
ु ा समळू लागले.
माझा गेल्या अनेक वषचच्या अथक पररश्रम आणण अनभ
ु वाने माझ्या खूप ओळखी सद्ध
ु ा वाढल्या होत्या.
ककत्येकाांना मागचदशचन करून व्यायामपटू घडवले त्याचा प्रत्यय मला औरां गाबादला आला. काही कामातनसमत्त मी
एक हदवस माझ्या भावाकडे औरां गाबादला गेलो होतो. ततथे मला माझ्या भावाकडून समजले की आपल्या
पररसरात शरीरसौष्ठव स्पधाच आयोस्जत केली आहे . मी ठरवले की वेळात वेळ काढून ही स्पधाच पाहण्यासाठी
जायचे.
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ह्या स्पधेसाठी अांदाजे हजार पांधराशे लोकाांचा प्रेक्षक वगच पाहून मी खूप आनांदी झालो होतो. परां तु कोणी
ओळखीचे नसल्याने मी आणण माझा भाऊ एका बाजल
ू ा उभे होतो. स्पधेत अनेक स्पधचक आले होते त्याांना
सगळे च पाहत होते स्पधाच चालू होण्यासाठी काही वेळ होता. इतक्यात एक जबरदस्त वपळदार शरीरयष्टी
असलेला एक शरीरसौष्ठवपटू प्रेक्षकाांच्या हदशेने चालत आला आणण माझ्या पाया पडून आसशवाचद घेतला. माझ्या
भावासहहत सगळे च अचांबबत झाले व अवाक होऊन माझ्याकडे बघत होते. मी सद्ध
ु ा त्याला आसशवाचद हदला पण
खरोखर मला त्याची ओळख लागली नाही. इतक्यात स्पधाच आयोजकाांकडून एक तनवेदन करण्यात आले, आज
आपल्या

ह्या

शरीरसौष्ठवपटू

स्पधेच्या
व

राष्ट्रीय

हठकाणी
पातळीवरचे

मब
ुां ईचे
परीक्षक

ससतनअर
सामना

पाहण्यासाठी आले आहे त तर आपण त्याचे स्वागत करूयात.
मला वाटले की असेल कोणीतरी दस
ु रे म्हणून मी सद्ध
ु ा
त्याांचे टाळ्या वाजवत स्वागत करण्यास सरु
ु वात केली व
जेव्हा त्याांनी त्याांचे नाव घेतले. ते दस
ु रे ततसरे कोणी नसन
ू
आपणच आहोत ही जाणीव झाली तेव्हा मात् जे वाटले ते
शब्दात साांगणे अवघड आहे . मला मांचावर बोलावले गेले व
माझा आदर सत्कार शाल व श्रीफळ दे वन
ू करण्यात आला.
मनात एक ववचार आला की ईतक्या वषाांच्या माझ्या
मेहनतीचे चीज झाले. असे अनभ
ु व मला वारां वार येत गेले व
माझा आनांद द्ववगण
ु ीत होत गेला.
आजच्या घडीला वयाची ५१ वषच पण
ू च झाली ना गोळी ना
काही आजार अजून तरुणाांप्रमाणे उत्साह हटकून राहहल्याबद्दल
दे वाचे आभार. तसेच बरे च तरुण स्पधचक सद्ध
ु ा असतात
त्यातन
ू ही मला बरे चशी बक्षक्षसे समळत आहे त. हा प्रवास तसा सोपा नव्हता त्यासाठी माझी पत्नी सौ. नेहा हदपक
काांबळे हीचा खप
ू आधार समळाला. ततने घर आणण मल
ु े चाांगली साांभाळीत मला अशा स्पधेत सहभागी होण्यासाठी
प्रोत्साहीत केले. मग माझा आहार असो ककां वा आणखी काही, ततच्यामळ
ु े मी इथपयांत पोहचू शकलो अशा ह्या
माझ्या प्रवासात माझा ततच्याशी झालेला पररचय एका खास गोष्टीप्रमाणे आहे . माझ्या ह्या प्रवासात मला खूप
पररचय झाले त्यात मी प्रामया
ु याने माझे आई-वडील, काका काकी, माझे सवच प्रसशक्षक
आभारी आहे . जसे मला प्रेम हदले तसेच प्रेम प्रत्येक शरीरसौष्ठवपटू

आणण चाहत्याांचा खप
ु खप
ु

दे त रहा आणण त्याांना प्रोत्साहीत करा ही

ववनांती.
समत्ाांनो ! असा माझा हा प्रवास तम्
ु ही वाचला त्यातन
ु मी आजच्या वपढीला एकच गोष्ट साांगेन मला प्रसशक्षक
म्हणून काम करताना असे लोक भेटले त्याांना झटपट वपळदार शरीर हवे असते. तरी मी आपणास एकच गोष्ट
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साांगेन माणसाला वेळ कधीच नसतो वेळ हा नेहमीच काढावा लागतो. If you think you can then lets
start..today. कारण व्यायाम हा एक मोठा त्याग आहे परां तु आयष्ु याची मोठी सशदोरी आहे मग आजच ठरवा
व्यायाम उद्यापासन
ू सरू
ु करू, उद्या करूया तर आपला उद्या कधीच येत नाही म्हणून व्यायाम आजपासन
ू चालू
करा आणण कामाला लागा. बघा मला खात्ी आहे की तम्
ु ही मला सतत आठवत राहाल यात शांका नाही.
तसेच मला माझे समत् श्री. दत्तात्य तनकम याांच्या प्रवास आणि परिचय - पासपोर्ट आठवि ींचा मध्ये माझा
प्रवास माांडण्याची सांधी हदल्याबद्दल धन्यवाद !
आपला,

श्री. हदपक महादे व काांबळे ,
व्यायाम प्रसशक्षक, ससतनअर शरीरसौष्ठवपटू व
राष्ट्रीय पातळी परीक्षक
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प्रवास ११ : भर्कींत – एक प्रवास विटमाला
प्राध्यापक श्री. सद
ु ाम वसांत तनकम

भटकांती हा प्रकार तनस्श्चतच वेग-वेगळे प्रवास-करीत पढ
ु े जातो मग तो ऐततहाससक असो ककां वा मग सैर सह्याद्री
कडे-कपारीची ककां वा मग डोंगरदऱ्या असो ककां वा मग घाटावरील-वाटा असो ककां वा मग दे शाच्या कुलदै वताची छत्पती सशवाजी महाराज्याांची प्रदक्षक्षणा असो ककां वा मग रवववारच्या सट्ट
ु ीतील मारलेला मन-मरु ाद फेर-फटका
असो ककां वा मग समत्-पररवाराच्या सहवासातील पावसाळ्यातील चगयाचरोहण असो ककां वा मग असे अनेक ववववध
प्रवास जे कदाचचत ह्या पस्
ु तकात समाववष्ट न केलेले.
असे अनेक प्रकार व त्याांची प्रवास वणचमाला जाणन
ू घेण्यासाठी
ववववध लोकाांशी मारलेल्या गप्पा आणण ववषय समजून

घेण्याचा

प्रयत्न केला तो आपणास समोर सादर करीत आहे . त्यापैकी आज
आपण श्र . सद
ु ाम वसींत ननकम सि याचा भटकांतीचा प्रवास पाहणार
आहोत. तनकम सर हे स्वतः भाित

ववद्याप ठ कॉलेज मध्ये

प्राध्यापक म्हणन
ू कायचरत आहे त. एक अवसलया ननसगाटत, सह्याद्रीत,

मािसात िमिािा, पुस्तके आणि

इनतिासात ििविािा सार्े आयुष्य

आनींदात जगिािा. त्याांनी अशा बऱ्याच भटकांती केल्या आहे त तर
पाहूया काय आहे आपणासाठी त्याांच्या अनभ
ु वातन
ू . चला तर या
भटकांतीचा आनांद घेवय
ू ा त्याांच्या शब्दात.
या श्रावणात भ माशींकि कजचत मागे करायचां ठरवलां होतचां, नाही म्हणायला १५ ऑगस्टला एकदा बार फुसका
गेला होता. तशी मला या गोष्टीांची सवय आहे च, पण मग त्यातन
ू शहाणा होऊन शतनवार-रवववार मात् गमावन
ू
चालणारे नव्हते. आम्हा भटक्याांचे असे तट
ु के-फुटके हहशोब असतात. खरे तर सरु
ु वातीला मी, गड
ुां , भाऊ, एम आर,
महाडडक, समसाळ, अक्षय असे नेहमीचेच भटके-खेळाडू नक्की होतो. त्यात नांतर गड
ांु सराांचा भाऊ-भाचा व शेवटी
पाांगारे असे आणखी काही जण वाढले. हो शेवटी मी, गड
ुां , भाऊ, समसाळ, अक्षय, पाांगारे असे सहाजणचां भीमाशांकरच
दशचन घेऊन आलो.
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या आधी भीमाशांकर दशचन चालत (सावळा, मावळ मागे), दच
ु ाकी, चारचाकी असा अनेकदा झालेला, पण कजचत
जाणे अजन
ू तरी स्वप्नांच होते. पण या खेपेला पण
ू च
माहहती काढून तल
ु नेने सोपा कजटत-खाींडस-गिेशघार्
हा मागच नक्की केला होता. सवयीप्रमाणे ववशाल
काकडे कडून माहहती घेतली, अरुण सावांत सराांचा
सल्ला

घेतला, गग
ु ल

होतचां

सोबतीला.

हो

नाही

म्हणता सगळे तयार झालो, श्रावणात सोशल समडडया
पासन
ू

लाांब

राहण्याच्या

सांकल्पामळ
ु े

घडामोडीांची

दे वाघेवाण ही लघस
ां े श ककां वा फोन अशीच होत होती.
ु द
नाही म्हणायला मक
ु े श भाईंच्या ररलायांन्स स्जओन खूप चाांगली साथ हदली आहे मागील ५-७ महहन्यापासन
ू .
शतनवार सकाळची सरु
ु वातच पावसाने झाली आणण जसा हदवस पढ
ु े सरकला तसा तसा पावसाचा जोर वाढलेला
होता. जेके भाऊ कुरबरु करायला लागले, तशा पररस्स्थतीत तयार होवन
ू कॉलेजला आलो. ठरल्याप्रमाणे राष्ट्रीय
सेवा योजनेच्या मल
ु ाांना ९.३० ला मस
ु ळधार पावसात घेऊन धामोळयाला स्जल्हा पररषदे च्या शाळे त गेलो आणण
ततथला कायचक्रम सांपवन
ू पन्ु हा १२.३० ला परत कॉलेजला आलो. काही ककरकोळ कामे उरकून गडबडीने १.३० ला
घरी पोहोचलो. दरम्यानच्या काळात महाडडक सराांनी माघार घेतली होती. घरी पोहोचल्यावर घाई-गडबडीने वपशवी
भरली. सांध्याकाळचा डबा भरून घेतला तन परत पावसातच भाऊांच्या इमारतीखाली जाऊन उभा राहहलो. भाऊ,
पाांगारे , समसाळ सर असे करत करत नेहमी प्रमाणे अक्षय शेवटी आला. ररक्षाची वाट न बघता तडक चालायला
सरु
ु वात केली. दरम्यान आज गड
ुां सर वेळेच्या आधीच हायवेला येऊन उभे राहहलेले कळले. आम्हीही १५-२०
समतनटाांत हायवे गाठला.
सरू
ु वातीला बस पकडून पनवेल गाठले, पढ
ु े बस-ट्रे न असा गोंधळ घालत शेवटी ४ ची "पनवेल-नाांदेड" ट्रे न पकडली.
सोबतीला बापू होतेच टाईमपासला. कजचतच्या असलकडे गाडी ससग्नलमळ
ु े थाांबली आणण मग काय रे ल्वे ट्रॅ कवरून
तनवाांत चालत स्टे शन गाठलां. कजचत स्टे शनच्या बाहे र मस्तपैकी कपबशीतला ५ रूपयाांचा चहा प्यायलो यावेळी
सौजन्य होते आमचे समत् बापच
ूां े.
एव्हाना खाांडस खण
ु वायला लागले होते. एसटीची खात्ी नसल्याने टमटमने जायचे ठरवले होते. येथेही लट
ु ालट
ू ीचा
अनभ
ु व, जवळजवळ दप्ु पट पैसे दे ऊन ६.३० वाजेपयांत खाांडसला पोहोचलो. मग मस्तपैकी ऐनकराांच्या चौसोपी
घरात बॅगा टाकल्या, हातपाय धव
ू न
ू चहा प्यायलो, नांतर गावात एक चक्कर टाकली. सभमाशांकर पवचताच्या
पायर्थयाला वसलेले चार-साडे चार हजार लोकवस्तीचे टुमदार गाव. रात्ी ८.३० ला बाांधून आणलेले डबे सोडले, ६
डबे तन तततक्याच वेगवेगळ्या भाज्या. समत्हो ! नशीबच लागते अशा सहभोजनाला, सोबतीला ऐनकराांच्या घरगत
ु ी
भात-वरणाांवर असा उभा-आडवा हात मारला कक ववचारायची सोय नाही.
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जेवणानांतर सहजच ववठ्ठल मांहदरात चक्कर टाकली, दशचन घेऊन तनवाांत बसलो होतो. गावातले भक्तीमागाचतले
जुने-जाणते नवनाथाांचा ग्रांथ घेऊन वाचकाची वाट बघत बसले होते. सहजच ववचारले आणण परवानगी समळाली
मग वाचनाचा ओघ व त्या शैलीत एकेक ओवी गावकयाांच्या मदतीने उलगडली. आजही गावाांत जेवणानांतर डेली
सोप न बघता लोक भक्तीरसाांत रमतात. मलाही श्रावणाांत नवनाथ चररत् वाचायचां भाग्य लाभले. अध्याय सांपन्न
झाला आणण नांतर गावकऱ्यानी तात्काळ गाभायाचत ववठ्ठल चरणी झोपायची सोय केली. कैकदा दे वळे हीच आम्हा
भटक्याांची आश्रयस्थाने असतात. पहाटे ५ लाच जाग आली, प्रातःववधी आटोपन
हलकासा व्यायाम करून
ू
ऐनकराांकडे चहा घेतला तन मेघनाथला घेऊन मग सभमाशांकरच्या हदशेने प्रस्थान केले. पाऊस सांततधार चालच
ू
होता. सरू
ु वातीला बऱ्यापैकी गाडीवाट होती, नांतर ती सांपन
ू पाऊलवाट लागली. आम्ही सभमाशांकर अभयारण्यात
प्रवेश केला होता. आता खऱ्या अथाचने चढाईला सरू
ु वात
झाली.

सकाळची

वेळ

असल्या

कारणाने

सगळे च

उत्साहात भीमाशांकर चढत होते. दरू
ु न पदरगडचा उां च
सळ
ु का खुणावत होता. मध्येच एका हठकाणी सवचजण
चहा वपऊन थोडसे ववसावले. पावसाचा जोर वाढतच
होता आणण जांगलही आता घनदाट भासू लागले होते.
मस
ु ळधार पाऊस, दगडगोटे , पाण्याचे प्रवाह, तनसरटा
रस्ता अशा वातावरणाांत चढाई चालच
ू होती. एव्हाना
पदरगड

नजरे च्या

टप्प्यात

आला.

परत

एकदा

मस्तपैकी चहा मारून फोटो मारत पढ
ु े सरकत होतो.
पदरगडच्या पायर्थयाला आम्हाला सोडून मेघनाथ परत गेला. आता खरा कस होता चढाईचा, पण सह्याद्रीच्या
दऱ्याखोऱ्यात रोज रमणाऱ्या खारघरकराांना कसली आली सभती ?

सस
ु ाट वेगात चढाई चालू होती, एव्हाना

भटक्याांची वदचळ वाढली होती. वाटे त परत एकदा चहा वपऊन थोडे ववसावलो व परतीच्या प्रवासातल्या एका
मावळ्याने त्याच्या ताटातला घास आमच्या सारयाया मावळ्याांना हदला. समत्हो, दानत लागते ककती आहे त्यापेक्षा
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आहे त्यातले ककती दे ता येते हे नेहमीच महत्वाचे ठरते. थोडी पोटपज
ू ा झाल्यावर शेवटची चढण सांपवन
ू वर
पठारावर १२ ला पोहोचलो. १० समतनटाांत सभमाशांकर दे वस्थानाच्या प्रवेशद्वारावर पोहोचलो. दशचनाची अततप्रचांड
राांग बघन
ू मख
ु दशचन घ्यायचे ठरवले. अध्याच तासाांत छानसे दशचन झाले आणण एक स्वप्न साकारले अशी भावना
मनात दाटून आली.
मग तनवाांत प्रसाद घेऊन पाककांग गेट गाठले आणण नांतर मोठ्या प्रयत्नाने मांचर गाठले. ततथूनही मोठ्या कष्टाने
खारघरसाठी अव्वाच्या सव्वा दरात खाजगी जीप पकडली. रवववार, पाऊस आणण प्रचांड गदी याांमळ
ु े अडीच
तासाच्या प्रवासाला तब्बल साडे चार तास खची पाडले होते.
या सवच मोहहमेत एक हाताची जखम सोडता सवच चढण तनधोकपणे पार पडली. नाही म्हणायला वाढते वय, वाढते
वजन, आळशी जीवनपद्धती आपले रां ग दाखवायला लागली आहे असे भासू लागले. सभमाशांकर च्या तनभीड
खोऱ्यात वारा, वाघ आणण आमच्या सारखे मराठे च फक्त मक्
ु त सांचार करू शकतात. तर असा माझा हा
भटकांतीचा प्रवास आणण असे बरे च प्रवास केले, प्रत्येक वेळी वेगळा आनांद आणण वेगळे अनभ
ु व असतात. असा
माझा भटकांतीचा प्रवास सादर करण्यास मला सांधी हदल्याबद्दल श्री. दत्तात्य तनकम सराांचे मनापासन
ू आभार
आणण आयष्ु यात पन्
ु हा कधीही ह्या भटकांतीकारला आवाज द्या मी हजर असेन.....धन्यवाद !

प्राध्यापक श्र . सुदाम वसींत ननकम, भाित ववद्याप ठ, स . ब . ड . बेलापूि.
असे हे आपले हरहुन्नरी असणारे तनकम सर त्याांच्या कॉलेज मधील पररवारासोबत आणण ववशेषतः ते तेथे ही
मोठ्या प्रमाणात ववववध कायचक्रमात अग्रेसर असतात.
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थोडक्यात काय तर ! आपली आवड जपता येणारे खप
ू कमी लोक असतात, त्यातीलच एक म्हणजे आपले श्री.
सद
ु ाम तनकम सर, खऱ्या अथाचने एक अवसलया ननसगाटत, सह्याद्रीत, मािसात िमिािा, पुस्तके आणि

इनतिासात

ििविािा, सार्े आयुष्य आनींदात जगिािा - एक खिा भर्कींत कििािा.
अशाच भटकांतीचा आनांद आपण सद्ध
ु ा मनापासन
ू घ्यावा ही कल्पना लक्षात ठे वन
ू खास तम
ु च्यासाठी काही
भटकांतीची हठकाणे. छोट्या वीकेंडसाठी भन्नाट हठकाण...कदाचचत सवाांच्या माहहतीची असणारी ही हठकाणे.
पावसाळ्यात आवजन
ुच भेट द्यावी अशा हठकाणाांची माहहती येथे सादर करीत आहोत. नक्की वाचा आणण
पावसाळी पयचटनाचा परु े परु आस्वाद घ्या.
वीकेंड आणण सट्ट
ु य
ू ही वेळ गेलेली
् ाांचे गणणत पाहून दोन-चार हदवसाांची छान भटकांती करायची असेल, तर अजन
नाही. गाडीचे बकु कां गच नाही समळाले ककां वा काही कारणाांनी भटकायचे तनयोजन करण्याचे राहून गेल,े असे काही
झालां असेल तर हरकत नाही. गदीची हठकाणे टाळून तनवाांत वेळ घालवता येईल, अशी काही हठकाणे आम्ही
सच
ु वत आहोत. ततथे घरगत
ु ी तनवास आणण भोजन व्यवस्था होऊ शकते. नेहमीपेक्षा वेगळां काहीतरी पाहायचे
असेल, तर या हठकाणाांना भेट द्यायला हरकत नाही.
१. तापोळा, मिाबळे श्वि : महाबळे श्वरजवळचे समनी काश्मीर अशी ओळख असलेले तापोळा हे एक असेच छान
गाव आहे . धक्
ु यात हरवलेल्या आणण हहरवाईने नटलेल्या इथल्या वाटा आपल्याला स्वतःशी हहतगज
ू
करण्याची सांधी दे तात.

तापोळा, मिाबळे श्वि
इथल्या अनेक शेतकरी बाांधवाांनी कृषी पयचटनाचा पयाचय आजमावला आहे. इथल्या शेणाने सारवलेल्या
अांगणाांमध्ये तम
ु च्या गप्पाांचा फड रां गू शकतो.
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२. अिुपे, पि
ु -े मींचि: डोंगराच्या कुशीतलां तनताांत सद
ुां र असे अहुपे हे दे श आणण कोकणाच्या सीमेवरचे एक
टुमदार गाव. पण
ु े-मांचर-घोडेगाव-डडांभ-े माळीण-अहुपे
अशा

थेट

गाडीरस्त्याने

तम्
ु ही

जाऊ

शकता.

अहुपेतली टुमदार घरे आणण मायेच्या माणसाांकडे
तम
ु चा तनवाांत मक्
ु काम होऊ शकतो. अहुपे घाट,
इथली

दे वराई,

दग
च ता
ु म

असां

सगळां च

अनभ
ु वण्यासारखां आहे .

अिुपे
३. िायिे श्वि पठाि : ऐततहाससक रायरे श्वर पठार पावसाळ्यानांतर तनसगाचच्या ववववधरां गी काराचगरीने सजते. इथले
परां परागत पज
ु ारी असणाऱ्या जांगम वस्तीमळ
ु े
रायरे श्वर पठाराला भेट दे ण,े म्हणजे इततहास
आणण

दग
च
ु म

घेण्याची

तनसगचपत्
ु ाांचां

सांधीच.

जगणां

जांगमवस्तीत

जाणून

कोणाकडेही

तनवास आणण जेवणाची छान व्यवस्था होते.
रायरे श्वर ते नाणखांद टोक असा ट्रे कही करता
येतो. इथल्या ऐततहाससक मांहदराला भेट दे ऊन
दोन

ऐनतिाससक िायिे श्वि पठाि

हदवस

रायरे श्वराचा

मक्
ु काम

छान

इततहासाची उजळणी करण्याची सांधी दे ईल
आणण

एक

छान

हठकाण

पाहहल्याचां

समाधानही.
४. तळकोकि, ससींर्ुदग
ु ट ष्जल्िा : तळकोकणात ससांधद
ु ग
ु च स्जल्ह्यावर तनसगाचनां जणू वरदहस्त ठे वला आहे .
नेहमीची हठकाणां टाळून परूळे , तनवती आणण भोगवे या हठकाणाांची सफर केली, तर घरगत
ु ी तनवास आणण
उत्तम भोजनाचे अनेक पयाचय या हठकाणी आहे त. शाांत-तनवाांत समद्र
ु ककनारे , मांहदरां , गडकोट याांची सद
ुां र
अनभ
ु व दे णारी भ्रमांती तम्
ु हाला या भागात करता येईल.
५. ष्जल्िा नासशक : नासशक स्जल्हा म्हणजे गडकोट, मांहदरां , लेणी, सद
ुां र गावां या सगळ्याांचा खस्जनाच. कोळदे हेर,
काांचना-माांचना, मोहनदे र, अांजनेरी

हे

गडकोट

आणण

त्याांच्या

अनभ
ु वायचा असेल, तर ट्रे कचां तनयोजन करायलां हवे.
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तळकोकिात ससींर्द
ु ग
ु ट ष्जल्िा

नासशक ष्जल्िा

मी स्वतःसद्ध
ु ा काही भटकांती केल्या आहे त परां तु माझ्या भटकांती / प्रवास वेगळे आहे त. माझ्या भटकांती तशा
साध्या आणण सरळ असायच्या परां तु ही माझी खास आवड (पॅशन) नाही. मला खात्ी आहे , आमचे समत् सद
ु ाम
तनकम सर याांचा भटकांती प्रवासाचा तनखळ आनांद आणण त्यातन
ू त्याांना आलेले अनभ
ु व नक्कीच आवडले
असतील.
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प्रवास १२ : व्यावसानयक प्रवास

वाईल्ड लाईफ श्री. वप्रतम गरु व – वाईल्ड लाईफ, पी.जी. एकस्स्पडीशन
नमस्कार ! वाचकहो आतापयांत तम्
ु ही तनरतनराळे प्रवास वाचले परां तु हा प्रवास कदाचचत वेगळा असू शकतो. मी
स्वतः खूप छां द जोपासले व त्यासाठी जगलो परां तु माझे कररयर इांस्जतनअररांगमध्ये केले कारण इांस्जतनअररांग ही
माझी

खास आवड (पॅशन) आहे . आयष्ु यात असे खूप कमी लोक असतात ज्याांना त्याांची आवड (पॅशन)

असलेल्या ववषयाांमध्ये कररयर म्हणून तनवडता आले. कदाचचत त्याांनी हे तनणचय मोठ्या धाडसाने घेतला असेल.
आज आपण असाच एक वेगळा ववषय घेवन
ू येत आहोत आणण तो ववषय म्हणजे व्यावसानयक प्रवास - वाईल्ड

लाईफचा.
माझ्या ह्या प्रवासाचा अनभ
ु व फार कमी आहे . कदाचचत ह्या ववषयातील सहभाग फक्त थ्र इडडयर् ससनेमा
पाहताना प्रेक्षकाांचा होता त्याप्रमाणे माझाही जसा फििान कुिे श आणण आींद्रे इस्तवान एवढां च माहीत होते.
नाहीतर आम्हाला कुठे माहीत होते हां गेरीतला आांद्रे तर काही गोष्टीांची माहहती घेण्यासाठी आपण स्वतः त्यात
सहभागी होणे तततकेच महत्वाचे आहे . म्हणतात ना गरज ही शोधाची जननी आहे . मळ
ु ात वाईल्ड लाईफ हा
आपल्या भारतीयाांचा ववषयच नसावा कारण आपल्याकडे अशा गोष्टीांना कधीच गांभीरपणे घेतले जात नाही, असो
हा कळीचा मद्द
ु ा ठरायच्या आत आपण या ववषयाला सरु
ु वात करूया.
या ववषयाबद्दल थोडी माहहती वाचकाांपयांत पोहोचावी त्या उद्देशाने भारत सरकारच्या काही सांकेतस्थळाला भेट
दे वन
ू आपणासाठी ही माहहती गोळा केली आहे . भारत सरकारने आजही काही हठकाणे खास घोवषत केल्यामळ
ु े
अभयारण्य आणण राष्ट्रीय उद्यानाच्या माफचत आपण वन्यजीवाना याची दे ही याची डोळा पाहू शकतो. खास
वण्याप्रेमीांना आकृष्ट करणारी काही हठकाणे खालील प्रमाणे:
१. नागणझिा : गोंहदया स्जल्ह्यातील साकोली तालक्
ु यात हे अरण्य वसले आहे . १९६९ मध्ये मारूती चचतमपल्ली
याांच्यामळ
ु े या अभयारण्याची तनसमचती झाली. १५३ चौरस ककमी पररसरात वसलेल्या या अभयारण्यात प्राचीन
काळी हत्तीांचे वास्तव्य असल्याने याला नागणझरा असे नाव
पडले. तळ्याभोवती वसलेल्या या जांगलात वनववश्राम गह
ृ
आहे . खास ववद्यार्थयाांसाठी टू टायर बेडस ् असलेले यथ
ु
हॉस्टे लसद्ध
ु ा

आहे .

या

जांगलात

आढळणारा

मया
ु य

वक्ष
ृ

म्हणजे साग. त्याचबरोबर धावडा, तीवस, एैना, जाांभळ
ू ,
बबजा इत्यादी वक्ष
आढळतात. तळ्याच्या काठावर आणण
ृ
टे कडीवर, तसेच जांगलामध्ये अनेक हठकाणी वनखात्याने
तनरीक्षण मनोरे तयार केले आहे त. वाघ, बबबटे , रानकुत्ी,
अस्वले, नीलगाय, चचतळ, साांबर, भेकर, कोल्हे असे ववववध प्राणी आणण धनेरा, सपचगरूड, सातभाई, स्वगीय
नतचक, वेडा राघू असे पक्षीही आढळतात.
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२. ताडोबा िाष्ट्रीय उद्यान : नागपरू पासन
ू १५० कक.मी.वर चांद्रपरू आहे . याच स्जल्ह्यात हे उद्यान येत.े
चांद्रपरू पासन
ू येथे जाण्याकरता ४५ कक.मी. प्रवास करावा लागतो. उष्णकटीबांधीय शष्ु क पानझडीचे जांगल या
प्रकारात हे जांगल मोडते. यात मोह, बेगडा, अमलतारा, तें द, बाांब,ू हहरडा इत्याहद. वक्ष
ृ आहे त. अनेक सरपटणारे
प्राणी, सरडे, ववववध फुलपाखरे तसेच जलाशयातील मगर हे इथले खास आकषचण आहे . इथल्या तळ्याकाठी
तनवासस्थाने असन
ू , रात्ी ककां वा सकाळी तळ्याच्या काठावर बसन
ू अनेक प्राणी-पक्षी न्याहाळता येतात.
३. पें च िाष्ट्रीय उद्यान : नागपरू पासन
ू ६५ कक.मी. अांतरावर जबलपरू रस्त्यावर पेंच नदीच्या तीरावर हे उद्यान
वसले आहे . साग, सशसवी, ऐन, तीवस, मोह, खर ही प्रमख
झाडे येथे पाहायला समळतील. जवळपास २००
ु
जातीांचे पक्षी या उद्यानात आढळतात. नागपरू स्जल्ह्यातील गोसलया पहाड हे उां च सशखर उद्यानाच्या पव
ू च भागात
आहे . ससलारी, तोतलाडोह, राणीडोह इथे ववश्रामगह
ृ उपलब्ध आहे त.
४. मेळघार् : अमरावती स्जल्ह्यातील सातपड
ु य़ाच्या दक्षक्षणेकडील राांगाांच्या पररसरात मेळघाटात सवाचच्या
पररचयाचा व्याघ्र प्रकल्प वसलेला आहे . मेळघाटातन
ू ससपना, खांडू,
खापरा, डोलारा आणण गांडगा या पाच नद्या वाहतात. चोहोबाजूांनी
आलेल्या घाटाांचा मेळ असा हा मेळघाटचा अथच होतो. १५९७
चौ.कक.मी इतके क्षेत् या प्रकल्पात मोडते. साग ववपल
ु प्रमाणात
असणाऱ्या या जांगलात घाणेरीच्या घनदाट जाळ्या आणण बाांबच
ांू ी
बेटांही ववराजमान आहे त. राहण्याची सोय असन
ू , जांगलातन
ू रात्ी
फेरफटका मारण्यासाठी समनी बस आहे त. भेकर, साांब, गवे येथे
ववपल
ू प्रमाणात आढळतात.
५. िार्ानगिी-दाज पिू

:

सह्याद्रीच्या

मया
ु य

राांगेवर

म्हणजेच

कोल्हापरू -फोंडा रस्त्यावर ४८ कक.मी. अांतरावर हे अरण्य वसले
आहे . येथे वपसा, जाांभळ
आढळतात.
ू , आांबा, हहरडा असे वक्ष
ृ
त्याचबरोबर रानकोंबडय़ा, बबबटे , खवली माांजरे , रानडुकरां येथे
आढळतात. येथे राहण्याची उत्तम सोय आहे . त्यामळ
ु े ककमान तीन
हदवस तरी येथे भेट द्यायला हरकत नाही.
६. याव्यततररक्त नवे गाव बाांधा, रे हेकुरी, सांजय गाांधी राष्ट्रीय
उद्यन,

भीमाशांकर,

कनाचळा

अभयारण्य,

तानसा,

ककनवट,

सागरे श्वर अशी अभयारण्ये आणण राष्ट्रीय उद्याने महाराष्ट्रात वसलेली आहे त.
अशी सद
ुां र नयनरम्य राष्ट्रीय उद्याने असलेल्या एखाद्या तरी उद्यानाला भेट द्यायची इच्छा झाली आणण मग
काय....म्हणतात ना ज्याांना हौस आहे त्याांना मौज कशी करायची हे साांगावे लागत नाही. माझ्या बाबतीांत सद्ध
ु ा
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असेच काहीतरी झाले. माझ्या सोसायटीतील आमचा एसलर्स ऑफ वाहर्का नावाचा ग्रप
ु होता. त्यातील काही
हौशी कलाकाराांनी, नाही ! नाही !

“ एसलर्स ऑफ वाहर्का “

कलाकार तर नक्कीच म्हणता येणार
नाही,

मग

काय

बरां

करामत

बहदाराांनी ताडोबा व्याग्र प्रकल्पाला
जायची योजना तयार केली होती.
मला सद्ध
ु ा ववचारण्यात आले होते,
मला

काय

माझ्या

एसलट

पररवारासह कफरायला जायचे

समत्
ही एक

उत्तम सांधी वाटली आणण मी लगेच
हो म्हणून तयार झालो. मग काय
तयारी सरू
ु झाली मग कसे जायचे?
कुठे रहायचे? आमची ताडोबा जांगल
सफारी ला जाण्याची तयारी झाली,
त्याचे सवच बकु कां ग पण
ू च झाले. आमची
ही

जांगल

एक्सप डडशन

सफारी
[PG

प

ज

Expedition]

च्या मदतीने आयोस्जत केली होती.
त्याच्या पढ
ु े जे झाले ते आयष्ु यभर
स्मरणात

राहील

अशा

आठवणी

होत्या त्या जांगल सफारीच्या. त्याच्या
काही आठवणी म्हणून काही खास
फोटो
आम्हा

फक्त

आपल्या

सवाांसाठी

हे

सवच

सवाांसाठी.
एकदम

वेगळे होते. मग काय सकाळी चार वाजता उठणे असो आणण सफारी जीप मध्ये जावन
ू बसणे. जांगलातील
सफरीची मजा काही वेगळीच होती. आमच्या टीममध्ये मी सोडले सगळे चाांगले फोटोग्राफर होते हे तम्
ु हाला फोटो
पाहून समजले असेलच. ते चार हदवस कदाचचत आयष्ु यातील एका उत्तम आठवणी प्रमाणे होते कारण चांद्रपरू ला
ताडोबा अभय अरण्यात मोबाईल ला नेटवकच नसायचे. ना कोणाचे फोन ना कोणी आम्हाला तसदी द्यायला. हो
पण ह्या काळात घरी तर बोलायलाच पाहहजे,

सहारा होता एम टी एन एल (MTNL) मोबाईलचा. रात्ी त्याला

कधी कधी नेटवकच समळायचे. तशी आमची सफारी खास अशी होती कारण बरे च चाांगले प्राणी,पक्षी पाहायला
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समळाले. पण ज्याच्या दशचनसाठी आस लावन
ू होतो त्याचे दशचन मात् झाले नाही - तो म्हणजे वाघोबा. त्यात
खासकरून मला

तर त्याचे

दशचन

झाले

नाही काहीांना

सांधी

समळाली, तेव्हा कळले की ज्याला काय

पाहायचे असे म्हणतो तो येथे येवन
ू पाहायला समळाला नाही. पण एक वेगळा अनभ
ु व होता. तेव्हा माझ्या मनात
एक ववचार येवन
ू गेला की आपण पण काहीतरी करायला हवे जांगल सफारीसाठी – कदाचचत लोकाांना साांग,ू
ह्याची जाहहरात करू आणण असे बरे च काही परां तु मी सरु
ु वातीला साांचगतले होते ना की ह्या गोष्टीबद्दल भारतीय
लोकाांमध्ये थोडा उस्ताह कमीच आहे . बाकी मी काही जास्त करू शकलो नाही. मी तसा प्रयत्न खूप केला पण
मला काही जास्त यश आले नाही. परां तु मग प्रवास आणि परिचय – पासपोर्ट आठवि ींचा ने मला हा लेख
सलहहण्याची सांधी हदली.
आज आपण अशा व्यक्तीला भेटणार आहोत आणण जाणून घेणार आहोत त्याांच्या ह्या प्रवासाबद्दलचा त्याांचा
अनभ
ु व. चला तर मग जाणन
ू घेऊया - व्यावसातयक प्रवास, वाईल्ड लाईफ बद्दल, श्र . वप्रतम गिु व, प ज
एक्सप डडशन

[PG

Expedition].

हा

प्रवास

त्याांच्या

शब्दात.
मळ
ु ात मला लहानपणा पासन
ू प्राण्याांची खुप आवड होती,
त्याांच्या बद्दल खूप काही जाणून घ्यावेसे वाटायचे. मनात
ववचार यायचां हे सवच कसे जमणार. मोठ्या मोठ्या वाईल्ड
लाईफ

फोटोग्राफर

फोटोग्राफी
कररयर

ना

करायला

करायचे

पाहून

सद्ध
ु ा

ठरवले.

प्रेरणा

समळणार
मग

वाढली.

मग

येथे

म्हणून

ह्या

मध्ये

फोटोग्राफी

चालू

केली

सरु
ु वातीला सगळीकडून कफरून फोटो काढणे चालू मग ववचार
केला

की

आता

प्रोफेशनल

फोटोग्राफी

करावी मग आयष्ु याला थोडे वेगळे वळण
समळे ल.

ततथून

सरु
ु

झाला

प

ज

एक्सप डडशन [PG Expedition] प्रवास
आणण हा प्रवास अववरतपणे चालू आहे.
ह्या प्रवासाने मला प्रत्येकवेळी नव-नवीन
प्रवासी पररचय होते गेले, समत् जोडत गेलो आणण आज मी
खूप श्रीमांत आहे माझ्या समत् पररवाराने.
मे महहना उजाडला होता दरवषीप्रमाणे आम्ही वाईल्ड लाईफ - वाघोबाच्या जांगलात ताडोबा व्याग्र प्रकल्प, चांद्रपरू
येथे १० लोकाांचा ताफा घेऊन सफरीला तनघालो होतो. ततथे दस
ु ऱ्या हदवशी सगळे मस्त तयार होऊन पहहल्या
हदवसाच्या जांगल सफरीला दोन्ही गाड्या वाटे वरून तनघाल्या होत्या. तनरतनराळे पक्षी व त्याांचा ककलबबलाट ऐकत
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आम्ही एक एक टप्पा पार करत होतो. काही वानराांचा कळप हदसला. मग त्याांना मागे टाकत पढ
ु े सरकलो, पढ
ु े
हरण साांबर, गवे, असे ववववध प्राण्याांनी दशचन हदले परां तु वाघोबाचा काही पत्ता नाही.
वाघ ! या नावातच ककती दरारा आहे ना आणण समजा अचानक तो समोर आला तर काय पररस्स्थती होईल?
त्याने जर चक
ु ू न गाडीवर उडी मारली तर? ककां वा मग झाड-झुडपात असलेल्या प्राण्यावर झेप मारली तर काय
होईल? असे ववचार कदाचचत सगळ्याांच्या मनात येतात जेव्हा वाघोबा समोर येतो. कदाचचत हे ववचार
सगळ्याांच्या मनात येत असावेत. पण सगळीकडे सगळ्याांप्रमाणे आम्ही सद्ध
ु ा वाघोबाचा मागोवा घेत होतो
(आमच्या सोबत आलेले फडके काकाांना वाघोबाचा फोटो घ्यायचा होता). ह्याच्या अगोदर सद्ध
ु ा त्याांनी वाघाला
जांगलात पाहहले होते तेव्हा मात् त्याांना त्याांचे चचत्ीकरण ककां वा मग फोटो काढता आला नव्हता. त्याांनी मला
आधीच साांचगतले होते की मला कधीतरी सांधी समळाली तर एक छानसा फोटो हटपायचा आहे त्या वाघोबाचा.
त्याांनी मी साांचगतले की आपण नक्कीच प्रयत्न करू म्हणन
ु कारण वाघाला कॅमेऱ्यात हटपणे तततकां सोपां काम
नाही स्जतके ते वाटते. कारण तो त्याच्या मनात येईल तेव्हा दशचन दे ऊन जाईल असा माझा समज होता. पण
खरां तर हा समज नव्हता ते तेवढां च सत्य आहे . अशा पद्धतीत वाघोबाच्या प्रतीक्षेत आमचा जांगल सफारीचा
प्रवास चालू होता. आता जांगलातन
ू परतण्याची वेळ झाली होती. अांधार पडत चालला होता. आम्ही परतीचा
प्रवास करत आमच्या आश्रय स्थानी आलो.
दस
ु ऱ्या हदवसाची पहाट उजाडली पन्
ु हा आम्ही सगळे जांगलाकडे तनघालो. पन्
ु हा तीच नवी उमेद, तसाच प्रवास
सरु
ु च राहहला, काही हरणाच्या कळपातन
ू वाघोबाच्या येण्याचे सांकेत समळू लागले. आमच्या तनराश चेहऱ्यावर
उमेदीचे ढग फेऱ्या मारू लागले. आम्ही ताडोबा जांगलातील तलावाकडे सद्ध
ु ा तनघालो. ताडोबाच्या जांगलाांत ३-४
मोठे मोठे तलाव आहे त त्यात तेसलया, तारू, पाांढरपोनी अशी त्याांची नावे आहे त. पण ततथे सद्ध
ु ा आमच्या हाती
काहीच लागले नाही, आमच्या हाती तनराशाच आली. आता आम्हाला काहीच सच
े ासे झाले होते. ड्राइवर साांगत
ु न
होता कदाचचत वाघ आता नसावा नाहीतर प्राण्याांनी आतापयचत त्याच्या येण्याचे सांकेत हदले असते, पक्षी ओरडून,
हरीण एकतर जसमनीवर पाय आपटतात ककां वा
एका ववशेष प्रकारचे आवाज करतात. सगळ्याांची
तनराशा वाढत होती कारण सलग दोन हदवस
कफरून ही वाघोबा दशचन दे त नव्हता.
आता काय आमच्याकडे फक्त शेवटच्या दोन
सफारी सशल्लक होत्या. तेव्हा मी तेथील एका टूर
गाईड बरोबर चचाच करत होतो, तेव्हा तो म्हणाला
ताडोबाच्या जांगलातील वाघडोि आणण सशवा याांचे
बफर झोन मध्ये सायहटांग झाले आहे . तेव्हा मी
माझ्या ग्रप
ु बरोबर चचाच करून तनश्चय केला की
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आज आपण जांगलाच्या बफर झोन मध्ये जायचे. आम्ही सगळे तनघालो साधारणपणे दप
ु ारचे ३:३० वाजून गेले
होते. काय म्हणाला बफर झोन म्हणजे काय ? अरे ! बरोबर आहे हा प्रश्न तम
ु च्या मनात येणे स्वाभाववक आहे,
कारण कदाचचत ही तम
ु चीसद्ध
ु ा पाहहली जांगल सफारी असेल. बफर झोन म्हणजे जांगला बाहे रचा भाग स्जथे
जांगलाशी तनगडडत काम करणारी माणसे राहतात. आम्ही बफर झोन कडे तनघालो आणण अजूनही आम्ही असेच
कफरत होतो. उन्हाळा असल्यामळ
ु े आणण ४५ अांश च्या वर तापमान गेल्याने आम्हाला तहान आणण उन्हाचे चटके

खप
ू लागत होते. आम्हाला वाघ काही हदसला नाही. मला आमच्या ग्रप
ु मधल्या लोकाांच्या मनातील भावना
जाणवत होत्या, एवढ्या लाांब आलो आणण जर वाघ हदसला नाही तर सगळ्याांना काय साांगायचे. मला अशा
गोष्टीांची सवय झाली होती. इथे लोक खप
ू अपेक्षा घेऊन येतात आणण ह्या जांगलातील आनांदी क्षणाांचा आनांद
घेण्यासाठी ववसरून जातात. इतक्यात ५०-६० फूट लाांब सक
ु लेल्या झाडीमध्ये मोठा काळा दगड हदसला, मी
पटकन आमच्या गाडीच्या ड्रायव्हरला गाडी थाांबावां असे साांचगतले. आम्ही नीट पाहहले तेव्हा कळले तो काळा
दगड नसन
ू अस्वल आहे आणण नस
ु तां एक अस्वल नसन
ू त्याच्या त्या अस्वलाच्या पाठीवर वपल्लू आहे . पन्
ु हा
एकदा तनराशाच हाती लागली, असे वारां वार प्रयत्न करूनही वाघोबाचे दशचन काही झाले नाही. मनात गन्
ु हेगार
असल्याची भावना आली आणण थोड्याच वेळात २ वाघाांनी आम्हा सवाचना दशचन हदले. सगळ्याांना इतका आनांद
झाला की आम्ही सवाचना हवा-हवा असणारा
वाघोबा दाखवू शकलो आणण फडके काकाांनी
मनमरु ादपणे

वाघोबा

आपल्या

कॅमेऱ्यात

हटपला. अशा बऱ्याच चाांगल्या-वाईटघटनाांचा
मी साक्षीदार होतो, परां तु प्रत्येकवेळी असे
होतेच असे नाही बरे का समत्ाांनो !
नांतर हळू-हळू जेव्हा प . ज . एक्सप डडशन
[PG Expedition] नावारूपाला आली तेव्हा
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मात् आम्ही एक नवीन प्रकार सरु
ु केला. प्रत्येक सफारीनांतर रात्ी आम्ही आमच्या टीमला जांगलाची माहहती दे णे,
प्राणी, पक्षी, वाघ, हत्ती, साांबर याांचे आम्ही काढलेल्या फोटोचे प्रेसेनटे शन द्यायला सरु
ु वात केली. नवीन नवीन
फोटोग्राफी हट्रक्स टीमला सशकवणे, काही वेगळ्या प्रकारचे फोटो स्क्लक करून दाखवणे जोमात चालू होते. पी.
जी. एक्सपीडडशन आता आपले अस्स्तत्व हटकवन
ू वाईल्ड लाईफ, प्रोड्क्ट फोटोग्राफी,
प्री-वेडडांग फोटोग्राफी, वेडडांग – फोटोग्राफी आणण स्व्हडीओ शट
ू ची कामे अगदी जोरात
चालू आहे त.
वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी करताना माझा पररचय अशा एका व्यक्तीबरोबर झाला त्याने
माझे जीवनच ् बदलन
ू गेल.े ती पररचचत व्यक्ती दस
ु री-ततसरी कोणी नसन
ू माझ्या
आयष्ु याची भागीदार सौ. प्राजक्ता त्ांबके-गरु व. प्राजक्ताची साथ मला खूप मोलाची
झाली कारण ततचे आणण माझे पॅशन एकच होते ते म्हणजे फोटोग्राफी. त्याचा उपयोग
आम्हाला प . ज . एक्सप डडशन [PG Expedition] च्या यशस्वी प्रवासात झाला कारण प्राजक्ता स्वतः नॅशनल
इस्न्स्टटयट
ू ऑफ फोटोग्राफी येथून फोटोग्राफी मध्ये

सशक्षण

घेतले

आहे, मल्टी मीडडया, ऍतनमेशन आणण

अँडवान्स ससनेमॅहटक प्रकारात पारां गत आहे . ततने काढलेले काही फोटोग्राफ्स आपणासमोर सादर करीांत आहे .
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प्राजक्ताची

माझ्या

प्रवासातील

साथ

फार

मोलाची आहे . ततचा पाटच नरसशपला सलाम
......धन्यवाद !
थोडक्यात काय तर ! तम्
ु हाला तम्
ु ही तम
ु चे
पॅशन कररयर म्हणून तनवडता करता येईल
परां तु त्यासाठी लागणारा त्याग क्रमप्राप्त आहे
पण

त्यातन
समळणारा
ू

आनांद त्यापेक्षा

खूप

जास्त आहे . जर तम्
ु हाला आवडणारे

काम तम्
ु ही जर मनापासन
ू केले तर तम्
ु हाला
समळणारा आनांद, यश आणण प्रससद्धी हे सवच
अमल्
ू य आहे . तम्
ु हाला तम
ु च्या प्रवासात जर
अशी सोबत असेल तर जीवनाच्या प्रवासाची
मजा काही औरच आहे .
मी काही लेखक वगैरे नाही कारण माझे ते
पॅशन नाही. पण मला माझ्या पॅशन बद्दल
सलहायला समळाले हे च कदाचचत माझे यश
असेल असे मी समजतो. तसेच माझे समत् श्री. दतात्य तनकम याांच्या प्रवास आणि परिचय- पासपोर्ट आठवि ींचा
मळ
ु े मला ही सांधी हदल्याबद्दल त्याांचे मनापासन
ू आभार.
धन्यवाद !
श्री. वप्रतम गरु व.
वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर,
पी. जी. एक्सपीडडशन [PG Expedition] - pgphotography3@gmail.com
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प्रवास १३ : शैक्षणिक प्रवास
श्री. हदलीप पवार

आयष्ु यात काही प्रवास हे एक लक्षणीय अनभ
ु त
ू ी म्हणून समोर उभे राहतात त्यातन
ू समळणारे समाधान
मोजण्याचे प्रमाण कदाचचत उपलब्ध नसेल.

अशाच एका लक्षणीय प्रवासाचे साक्षीदार होणाचे भाग्य मला

समळाले ते माझ्या शैक्षणणक प्रवासी पररचचत श्र . हदलीप नागेशिाव पवाि सराांमळ
ु े , त्याांनी केलेले मागचदशचन जणू
एक बाळकडू होते. हाच अनभ
ु व मला माझ्या आयष्ु यात आजही खूप कामी येत आहे .
तर आज आपण सराांचा शैक्षणणक प्रवास जाणून घेणार आहोत. सध्या
पवाि सि, भाित

ववद्याप ठ कॉलेज ऑफ इींष्जन अरिींग, स

ब

ड,

बेलापिू येथे सहयोगी प्राध्यापक म्हणून काम करत आहे त. सराांनी
त्याांच्या शैक्षणणक प्रवासात खूप गोष्टी आत्मसात केल्या आहे त आणण
ह्या वयात सद्ध
ु ा त्याांचा उत्साह अवाक करून सोडतो. आपल्या २५
वषाचच्या शैक्षणणक प्रवासानांतर सद्ध
ु ा ते एका कॉलेज कुमारसारखे पी. एच.
डी इन कांट्रोल ससस्स्टम करण्यात मग्न आहे त. एवढा अनभ
ु व आणण
कदाचचत सशक्षणाची ओढच जणू त्याांना प्रेरणा दे त असावी. परां तु

त्याांचा

हा प्रवास जाणून घेण्यासाठी मी सद्ध
ु ा तम
ु च्या इतका उत्सक
ु आहे . चला तर मग साक्षीदार होऊया एक ववलक्षण
प्रवासाचे. त्याांचा हा प्रवास त्याांच्या शब्दात.
प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाचा शैक्षणणक प्रवास हा त्याच्या बालवाडीच्या प्रवेशापासन
ू सरू
ु होतो. परां तु आमच्या
काळात बालवाडी ककां वा अांगणवाडी अस्स्तत्वात नव्हती. माझ्या बाबतीत तर माझे

घर म्हणजेच शाळा होती

कारण माझे आई आणण वडील दोघेही प्राथसमक सशक्षक होते. त्याकाळी आमच्या गावात आमच्या शाळे ला स्वतः
ची अशी इमारत नव्हती. गावातील लोकाांनी ग्रामपांचायतीच्या माध्यमातन
ू स्जल्हा पररषदे कडे पाठपरु ावा करून
शाळे च्या इमारतीचे बाांधकाम सरू
ु केले होते. त्या मळ
ु े माझी बालवाडी हे माझे घरच होते. मी जेव्हा पहहलीच्या
वगाचत सशकत होतो त्यावेळी माझी आईच माझी वगचसशक्षीका होती. माझे सौभाग्य हे की मला पहहली ते चौथी
पयचत आईच्या मागचदशचनाखाली सशकावयास समळाले व ततथेच माझ्या जीवनाचा खऱ्या अथाचने पाया रचला गेला.
पढ
ु े चौथी पास झाल्यावर मी हायस्कुल मध्ये प्रवेश घेतला इयत्ता पाचवी ते दहावी पयांत आमच्याच गावात
हायस्कुल मध्ये माझे दहावी पयांतचे सशक्षण पण
ू च केले. या काळात ज्या सशक्षकाांनी माझ्यावर सांस्कार केले, त्या
आठवणी माझ्या मनात अजून ताज्या आहे त. श्री. बी. व्ही. पाटील, मया
ु याध्यापक, तसेच
वगचसशक्षक,

श्री जमादार –

श्री. व्यास - गणणताचे सशक्षक, श्री. पाटील - हहांदीचे सशक्षक, श्री.सत
ु ार - इांग्रजीचे सशक्षक या सवाांचे

माझ्या व्यस्क्तगत जडणघडणी मध्ये
आमची सहल

गोव्याला जायची होती.

मोठा वाटा आहे . माझी एक खास आठवण सद्ध
ु ा आहे , पाचवीला असताना
आमच्याबरोबर काही सशक्षक व श्री. बी. व्ही. पाटील सर, आणण बरोबर

पाचवी ते दहावीचे सवच ववध्याथी ठरल्याप्रमाणे गोव्याला गेलो होतो. ततथे आम्ही चचच, बीचेस पाहताना पाटील
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सराांनी आम्हा सवाांना एक प्रश्न ववचारला तम्
ु हाला गोव्यात तम्
ु ही जास्त सांयायेने काय पाहहले?. त्यावर अनेकाांनी
परदे शी पयचटक, मोटारसायकल आणण असे बरे च काही अशी उत्तरे हदली परां तु सराांचे काही समाधान झाले नाही.
त्याांनी माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकताच मी उत्तरलो नारळ, सप
ु ारीची झाडे जास्त सांयायेनां पाहायला समळाली,
सराांची माझ्या उत्तराबद्दल मला शाबासकी हदली. पढ
ु े जेव्हा दहावीला वगाचत प्रथम क्रमाांक आणण प्रथम श्रेणीत
पास झाल्यावर पाटील सर व इतर सशक्षकाांनी

ववज्ञान शाखा तनवडण्यास साांचगतले. त्यानांतर माझा प्रवास कृष्णा

महाववद्यालय, सशवनगर येथे अकरावी मध्ये प्रवेश घेऊन सरु
ु झाला.
अकरावी व बारावी या ज्यतु नअर कॉलेजमध्ये सशकत असताना श्री. चव्हाण, भौततकशास्त्ाचे (कफस्जक्सचे)
सशक्षक, श्री. पाटील - गणणताचे सशक्षक, तसेच श्री. नलावडे – रसायनशास्त्ाचे (केमेष्ट्री) सशक्षक,

अशा मान्यवर

सशक्षकाांच्या मागचदशचन, तसेच त्याांच्या सशकवण्याच्या शैलीचा आजही मला फायदा होत आहे .
मी ज्यतु नअर कॉलेज मधन
ू प्रथम श्रेणीत पास झालो आणण पढ
ु ील उच्च सशक्षणाला जायची तयारी करत
होतो.पयाचय बरे च होते पण माझ्या वडडलाांची ईच्छा होती की मी असभयाांबत्कीला प्रवेश घ्यावा व पढ
ू े जाऊन
क्लास वन (CLASS I) अचधकारी व्हावे. तेव्हा ववनाअनद
ु ातनत असभयाांबत्की महाववद्यालये सरु
ु झाली होती. मग
एक हदवस मी, माझे वडील व माझे भाऊजी आम्ही माझ्या प्रवेशासाठी कोल्हापरू च्या डॉ. डी. वाय. पाटील
असभयाांबत्की कॉलेजमध्ये इलेक्ट्रोतनक्स शाखेत प्रवेश घेतला. खरे साांगायचे तर सवाचचे मत होते की मी
इलेक्ट्रॉतनक्स इांस्जतनअर व्हावे. इांस्जतनअररांग मध्ये सशकत असताना डॉ. वायगणेकर, डॉ. सावांत, डॉ. तनकम, या
सशवाजी ववद्यापीठातील प्राध्यापकाांच्या एकांदरीत ववचारशैलीने आमच्यात बदल घडवन
ू आणला. त्याांची व्यायायाने
(लेक्चर) म्हणजे जणू एक पवचणी असयाची आम्हा सवच ववद्यार्थयाांना, तसेच आमचे ववभाग प्रमख
ु प्रा. टें गशे याांचे
व्यायायाने (लेक्चर) अततशय उदभोदक व सवचसमावेशक असे असायचे. टें गशे सर इलेक्ट्रॉतनक ससस्स्टम डडजाईन
हा ववषय सशकवत. सराांचा या ववषयातील अनभ
ु व पाहून आम्ही थक्क होउन जात. तसेच त्याांना आम्ही चालता
बोलता कॅलक्यल
े र म्हणत अस.ू माझे भाग्य की मला अशा तनष्णात प्राध्यापकाकडून मागचदशचन लाभले.
ू ट
पढ
ु े इांस्जनीअररांगचे सशक्षण पण
ू च केल्यावर नोकरीसाठी मी पण्
ु यात आलो. तेथे एका खासगी कांपनीत नोकरीस
लागलो पगार अगदी जेमतेम होता परां तू त्या पगारात सद्ध
ु ा मी आनांदात असे. नांतर जेव्हा माझे लग्न झाले
तेव्हा मी नोकरी बदलायचे ठरवले. त्याच दरम्यान मी वपांपरीच्या वाय. बी. पॉसलटे कतनक मध्ये व्यायायाता
(लेक्चरर) म्हणून रुजू झालो. तेथे प्रा. कुलकणी ववभाग प्रमख
ु होते. त्याांच्या बरोबर अनेक इलेक्ट्रॉतनक् सककचट्स
डडझाईन व डेव्हलपमें ट चे काम केले. हे काम करणे मला शक्य झाले ते माझ्या इांडस्स्ट्रयल अनभ
ु वामळ
ु े मला
रोज हजारो रस्जस्टसच तसेच कॅपेससटर, प्रवतचक (इांडक्टर), स्टे पर मोटर असे सट
ु े भाग तपासणे, एकत्

जोडणे

(असेंब्लीग) करून चाचणी (टे स्स्टां ग) करावयाची सांधी समळाली.
दरम्यानच्या काळात भारती ववद्यपीठ पॉसलटे स्क्नकची जाहहरात आली होती व मी त्या जागेसाठी अजच केला.
मला मल
ु ाकातीसाठी बोलावणे आले व मी मल
ु ाखत हदली. मल
ु ाखती दरम्यान डॉ. एस. एस. कदम सराांनी मला
आवजन
ूच साांचगतले की तम्
ु हाला आम्ही ही सांधी दे तो परां तु तम्
ु हाला मब
ुां ईत जावे लागेल. मला सशक्षणाची आवड
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असल्यामळ
ु े ही मोठी सांधी हातातन
ू जाऊन द्यायची नाही त्यामळ
ु े मी लगेच होकार हदला आणण मब
ुां ईसाठी
प्रयाण

केले.

मी भारती ववद्यापीठ

पॉसलटे स्क्नक मध्ये

अचधव्यायायाता म्हणन
रुजू झालो. तेथे मी
ू

अचधव्यायायाता म्हणून काम करत असताना पोस्ट ग्रॅज्यए
ु ट करावे असे वाटले. मी त्याप्रमाणे साांगलीच्या वालचांद
असभयाांबत्की महाववद्यालयात पोस्ट ग्रॅज्यए
ु शन साठी अजच केला. भारती ववद्यपीठ मॅनेजमेन्टच्या सहकायाचमळ
ु े
मला एम.ई. चा अभ्यासक्रम पण
ू च करता आला. सदर अभ्यासक्रम करत असताना डॉ. इनामदार माझे गाईड होते,
त्याचबरोबर डॉ. बापट, डॉ. मराठे , डॉ. ठक्कर या सवाांचे मोलाचे मागचदशचन लाभले. डॉ. इनामदार माझे गाईड
होते आणण त्याांनी माझ्याकडून खप
ु छानपणे काम करून घेतले. त्या काळी ववांडोज-१९९५ नक
ु तेच बाजारात आले
होते व माझा एक समत् आय. आय. टी. मब
ांु ई येथे एम. टे क करत होता. त्याच्या सहकायाचमळ
ु े व डॉ. इनामदार
याांच्या मागचदशचनामळ
े न व ऑस्प्टमेशन वरील डेझरटे शन
ु े मला मॅटलॅ ब सॉफ्टवेयर वापरून माझे ससस्टीम ससमल
ु श
ररपोटच चे काम पण
च णे पणाला लावन
ू च करता आले. हे काम करताना माझी कल्पकता पण
ू प
ू हे काम पण
ू च केले
ह्याचा प्रत्यय तेव्हा आला जेव्हा डॉ. इनामदार
त्याचबरोबर मला

सराांनी माझे डेझरटे शन ररपोटच पाहून माझे कौतक
केले.
ु

पढ
ु ील पी. एच. डी. सशक्षणासाठी गाईड होण्याची तयारी दशचवली. हे च माझ्या यशाचे गमक

असावे कारण जे मी ठरवले होते ते समळवण्यासाठी ते प्रयत्न कामी आले. कदाचचत माझ्यावरचा ववश्वास हाच
माझा परु स्कार आहे असे मी मानतो. हीच माझ्या ववचाराांची सशकवण घेऊन मी माझ्या सवच ववद्यार्थयाांना
घडववण्याचा साथच प्रयत्न केला आणण ते प्रयत्न सफल झाले. मल
ु ाांकडून नववन-नवीन गोष्टी करून घेणे, नवीन
टे कनोलॉस्जचा वापरून प्रोजेक्ट पण
ु च करून घेणे, नवीन नवीन प्रयोग करणे आता तनत्याचे झाले आहे .
माझ्या एम. ई. च्या काळात माझे ववभाग प्रमख
पदवीत्तर सशक्षणासाठी दे शाबाहे र गेले त्यामळ
ु
ु े ववभागाची
जबाबदारी माझ्यावर आली. ही जबाबदारी पार पाडत असताना उपकरणीकरण (इन्स्ुमें टशन) ववद्यार्थयाांना कांट्रोल
ससस्स्टम हा ववषय सशकवत होतो. त्याकाळी माझ्या सांपकाचत आलेला

व अजून पयांत सांपकाचत असलेला एक

गण
ु ी, मेहनती, हरहुन्नरी (तेव्हाचा थोडा खट्याळ) ववद्याथी म्हणजे दत्तात्य तनकम, त्याचे समत् असमत अटक,
ककशोर परदे शी आणण तनलेश जाधव इत्यादी मला अजून आठवतात. कारण जेव्हा या बॅचसाठी मी तनलेश जाधव
च्या वडडलाांच्या सहकायाचने रसायनीच्या हिींदस्
ु तान ऑिगॅननक केसमकेल (HOC) मध्ये इांडस्स्ट्रयल स्व्हस्जटला
घेऊन गेलो होतो तें व्हा या सवच ववद्याथाांनी खप
ू धमाल केली होती व स्व्हस्जट दरम्यान सय्यम, सशस्त पाळून
ज्ञानाजचन केले. त्याच्याशी आता जास्त सांपकच नाही पण दत्तात्य कडून अधून मधून माहहती घेत राहतो.
१. तनलेश जाधव- सांपण
च णे आपल्या व्यवसायात यशस्वीपणे काम करत आहे .
ू प
२. असमत अटक - इांटरनॅशनल कांपनीत डडजाईन इांस्जतनअर म्हणन
ू कायचरत आहे .
३. ककशोर परदे शी- स्वतः ची इांस्जनीअररांग कांपनी चालवतो आणण समाजातील लोकाांना चाांगले जॉब दे त आहे.
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तनलेश जाधव

असमत अटक

ककशोर परदे शी

असा हा तनधाचस्तपणे प्रवास चालू असताना भारती ववद्यपीठ असभयाांबत्की महाववद्यालयाची जाहहरात आली होती
व त्यामध्ये उपकरणीकरण ववभागात अचधव्यायायाकाची जागा भरायवायच्या होत्या. आमचे बी. व्ही. आय.टी चे
प्राचायच. प्रा. इनामदार सराांनी मला अजच करण्यास साांचगतले त्याप्रमाणे मी असभयाांबत्कीच्या य.ु जी. सी. मल
ु ाखत
हदली व माझी अचधव्यायायाता म्हणन
ू तनवड झाली. त्याच वषी वर नमद
ू केलेला माझा ववद्याथी दत्तात्य तनकम
सद्ध
ु ा त्याच वषी आपला डडप्लोमा पण
ू च करून पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला.

आमची जोडी पन्
ु हा

एकत्

आले होते. मी बी. ई. च्या वषी ए. सी.एस (ऑर्ोमॅहर्क कींट्रोल ससष्स्र्म) ववषय सशकवला होता. त्यावेळी सद्ध
ु ा
दत्तात्य च्या मळ
स्वभावाचे दशचन झाले. त्याचे हहरारीने ववभागाच्या उपक्रमात भाग घेणे, उदा. इांकफतनटी
ू
यामध्ये प्रोजेक्ट प्रेझेंटेशन तसेच पेपर प्रेझेन्टे शनचा समावेश असे. तसेच त्या वषीच्या बॅचमधील ववध्याथी व
दत्ताचा सहभाग उल्लेखनीय होता. त्यानांतर अशा पद्धतीचे बरे च ववद्याथी माझ्या हाताखालन
ू सशकून गेले आणण
आजही माझे ज्ञानदानाचे काम जोमात चालू आहे .
सहा वषाांपव
ू ी दत्ता माझ्याकडे प्रोजेक्ट प्लॅ तनांग या ववषयावर काहीतरी सलहावे असे मनोमनी वाटत असणणारी
पस्
ु तकाची कल्पना घेऊन आला होता. कारण हा ववषय खप
ू महत्वाचा आहे व सदर ववषयावर खप
ू अशी पस्
ु तके
उपलब्ध नव्हती आणण जी होती ती खूप महाग होती.

खूप ववचार ववतनयाांनानांतर आम्ही दोघाांनी समळून असे

ठरवले की पहहल्याांदा वावषचक अभ्यासक्रम पडताळणी करू, जर काही बदल आवश्यक वाटले तर ते करून घेवु
आणण मग सवच सलखाणाचे काम सरू
ु करूया.

तेव्हा आम्ही फींडामें र्ल ऑफ प्रोजेक्र् प्लॅ ननींग आणि इींष्जन अरिींग

(Fundamentals of Project Planning and Engineering) वर पस्
ु तक सलहावयाचे ठरवले. मी स्वतः हा
ववषय चार वषच सशकवला असल्याने भरपरू नोटस उपलब्ध होत्या. सशवाय दत्ता स्वतः डडटे ल आणण डडजाईन
इांस्जनीअररांग कांपनीत कामाला असल्याने त्याला ह्या ववषयाची चाांगली माहहती होती. मग आम्ही पेनराम
प्रकाशन चे श्र . वप्रन्स याांच्याशी सांपकाचत राहून ह्या पस्
ु तकाच्या सांमधीत फॉलोअप घेतला. त्याांनी लगेच होकार
हदल्यावर त्याांच्याबरोबर एक एम. ओ. यु (मेमोिडम ऑफ उीं डिस्र्ॅ ष्ण्डींग) केले व पस्
ु तकाांच्या कामात बड
ु ू न गेलो.
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सदर कामात ववभागाच्या प्रमख
ु प्रा. कोहली मॅडम तसेच प्राचायच. शेख सर व सवच सहकारी याांचे मोलाचे सहकायच
लाभले. या वषी जन
ू २०१७ मध्ये आमचे हे पस्
ु तक प्रकासशत झाले.
आज पयांतचा माझा हा शैक्षणणक प्रवास मी थोडक्यात तम
ु च्या समोर सादर केला. प्रत्येक वळणावर ज्याांनी मला
मागचदशचन केले त्या सवच व्यक्ती आज हयात नाहीत तर या सवाांना मानाचा सलाम करतो, ज्याांच्यामळ
ु े मी आज
घडलो.
थोडक्यात काय तर ! जर तम्
ु ही ववचाराांचे पक्के असाल, एक ध्येय, उहद्दष्ट्य असेल, सशकण्याची तयारी, योग्य
मागचदशचन समळाले तर तम
ु चे ध्येय तम्
ु ही नक्कीच गाठू शकता. ह्या प्रवासात मी माझ्या ववद्याथी दत्तात्य
तनकम ह्या ववद्यार्थयचचा ववशेष उल्लेख केला कारण माझ्या हाताखाली खप
ू जणाांनी मागचदशचन घेतले आज ते
चाांगल्या पदावर कायचरत आहे त परां तु दत्तात्य ची त्याचा कामावर असाणारी तनष्ठा व त्यासाठीचे त्याने केलेले
प्रयत्न उल्लेखनीय आहे त. त्याच्या प्रवास आणि परिचय - पासपोर्ट आठवि ींचा मध्ये मला माझा प्रवास
तम
ु च्यापयांत पोहचण्याची सांधी समळाली व माझ्या सवच मागचदशचकाांना आठवणीांत गत
ु ताना खूप भरून आले.
दत्ता तल
ु ा तझ्
ु या भावी प्रवासासाठी खूप खूप शभ
ु ेच्छा.
धन्यवाद !
श्री. हदलीप नागेशराव पवार
सहयोगी प्राध्यापक,
भारती ववद्यापीठ कॉलेज ऑफ इांस्जनीअररांग,
सी बी डी, बेलापरू
आमच्या पस्
ु तकाची प्रत हवी असल्यास खालील सांकेत स्थळावर भेट द्या:
१. http://www.penram.com/fundamentals-of-project-planning-and-engineering
२. https://www.flipkart.com/fundamentals-project-planningengineering/p/itmexshf2fdjaxrz?pid=9788187972655&otracker=pp_pmu_v2_Recently+Vie
wed&otracker1=pp_pmu_v2_gamificationAndPersonalisation/recentlyViewed_Recently+Vi
ewed_SOLO_VIEW_wc_view-all
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प्रवास १४ : प्रशासकीय प्रवास

श्री. उपें द्र कुलकणी, महाराष्ट्र प्रदष
ू ण बोडच
आतापयांत आपण वाचलेले प्रवास हे कदाचचत साधे सरळ असतील परां तु आपण जो प्रवास जाणून घेणार आहे तो
कदाचचत समजून घेण्यासाठी ववशेष प्रयत्न घ्यावे लागणार आहे त. प्रशासकीय प्रवास समजणे तसे काहीसे सोपे
नाही परां तु हा प्रवास खप
ू वेगळा आहे . परां तु हा ववषय समजण्यासाठी आपणास या ववषयाबद्दल माहहती असणे
गरजेचे आहे . असा हा अवघड वाटणारा प्रशासन प्रवास समजून घेण्यासाठी आपण एका प्रशासकीय अचधकाऱ्याची
भेट घेवन
ू जाणून घेणार आहोत - श्र . उपें द्र चींद्रकाींत कुलकिी, क्षेि
अचर्कािी, प्रदष
ू ि ननयिि ननयींिि मींडळ, मिािाष्ट्र. त्याांचा हा प्रवास
त्याांच्या शब्दात आपणासमोर सादर करीत आहोत.
मला असे काही सलहावे लागेल असा मी कधी ववचार केला नव्हता.
परां तु एकदा दत्ताशी चचाच करताना तनदशचनास आले की तो एक वेगळा
ववषय हाताळतो आहे , तो त्याच्या पस्
ु तकासाठी त्यामध्ये वेग-वेगळे
प्रवास सादर करणार आहे . ववववध क्षेत्ातील लोकाांचे अनभ
ु व कथन
करण्याचा मानस होता त्याचा, मला वाटले जेव्हा काही असेल तेव्हा
ववचार करूया, त्यामळ
ु े खास अशी काही तयारी केली नव्हती. त्याचे
वारां वार फोन येत होते, मेसेजेस येत होते परां तु सलखाण सरू
ु होत नव्हते, प्रशासकीय नोकरी त्यामळ
ु े होणारे
प्रवास याांचे कदाचचत अडथळे होत होते. नांतर वाटले दत्ताला खरे च हा ववषय महत्वाचा वाटतो आहे तर
आपणसद्ध
ु ा त्याला मदत करावी आणण मग लेखनास सरु
ु वात केली, कारण मी सध्या कामातनसमत्त पण्ु यात
असतो आणण घर पररवार मब
ांु ईत.
शेवटी म्हणतात प्रत्येक गोष्टीला एक चाांगली सरु
ु वात लागते मग त्याचा शेवट नेहमी चाांगलाच होतो. चला तर
जाणन
ू घेवय
ू ा उपें द्रज याांचा प्रशासकीय प्रवास त्याांच्या शब्दात !
माझा जन्म २९ डडसेंबर १९७१, औरां गाबाद मधील, परां तु मी मळ
ू चा वाांगणी, ता. आष्टा, स्ज. साांगली. नांतर
समरजेत स्थातयक झालो आणण समरजकर कुलकणी झालो.
सशक्षण पण
ू च केल्यानांतर

सन १९९५ साली पयाचवरण शास्त्ातील पदवीत्तर

नवी मब
ुां ई येथे मोठ्या भावाकडे राहायला आलो. १९९५ ते १९९८ या तीन वषाचमध्ये दोन

नोकऱ्या बदलल्या आणण मे १९९८ ला महाराष्ट्र प्रदष
ू ण तनयांत्ण मांडळामध्ये क्षेत् अचधकारी या पदावर रुजू झालो.
सध्या वपपरी चचांचवड या कायाचलयामध्ये उप-प्रादे सशक अचधकारी पदाचा अततररक्तकायचभार साांभाळत आहे .
गेल्या वीस वषाचमध्ये शासनाच्या सेवेत काम करत असताना शासनाकडून (महाराष्ट्र प्रदष
ू ण तनयांत्ण मांडळ)
भरपरू काही अनभ
ु वले व नवीन गोष्टी समळाल्या. प्रामाणणक काम करत असताना त्याची कुठे तरी दखल घेतली

जाते याचा प्रत्यय वेळो-वेळी आला हे आवजन
ूच साांगावेसे वाटते. जात, धमच अशी कुठे ही अडचण आली नाही. खर

साांगायचे तर माझा हा वीस वषाचचा प्रशासकीय प्रवास खूप आवाहनात्मक होता. असाच पढ
ु चा प्रवास चालू
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असताना, तम्
ु ही प्रशासन या बद्दल थोडे जाणून घ्यावे म्हणजे हा ववषय थोडा सोपा आणण सरळ होईल. भारत हा
मोठा दे श आहे मग त्यातील २८ राज्ये व ७ केद्रशासीत प्रदे श आहे त. महाराष्ट्र हे भारतातील सवाचत प्रगत राज्य
त्यामळ
ु े इतर राज्यातील लोक आपल्या महाराष्ट्रात उद्योगाच्या शोधात तसेच उदरतनवाचहासाठी येतात. शासनाचे
ववववध ववभाग कायचरत आहे त त्यापैकी माहहती तांत्ज्ञान, गह
ू ववभाग,
ृ ववभाग, सामान्य प्रशासन ववभाग, महसल
वन ववभाग, शालेय सशक्षण आणण कक्रडा ववभाग, पयाचवरण ववभाग, पाणी
बरे च ववभाग आहे त.

परु वठा व स्वच्छता ववभागआणण असे

इतर राज्यापेक्षा महाराष्ट्र प्रगत असल्याने इथे असणाऱ्या लोकाांची वाढतीसांयाया, वाहनाची

वाढते प्रमाण, उद्योगाांची सांयाया यामळ
ु े आपल्या राज्याची जबाबदारी इतर राज्यापेक्षा थोडी जास्त आहे .
स्वाभाववकररत्या वाढत्या लोकसांखेमळ
ु े इतर समस्या तसेच प्रदष
ू णाच्या समस्या सद्ध
ु ा जास्त असतात. महाराष्ट्राने

नेहमीच पयाचवरणाच्या बाबतीत पढ
ु ाकार घेतला म्हणन
ू च पयाचवरण ववभाग एक महत्वाचा ववभाग मानला जातो.
पयाचवरण ववभागाच्या अांतगचत मागचदशचनासाठी महाराष्ट्र प्रदष
ू ण तनयांत्ण मांडळ काम करते. हे मांडळ रे गल
ु ेटरी
प्राचधकरण म्हणून काम करते. उद्योगधांद्यातन
ू होणारे प्रदष
ू ण, स्थातनक स्वराज्य सांस्थामधून होणारे प्रदष
ू ण,

हॉस्स्पटल मधून होणारे प्रदष
ू ण. अशा वेग-वेगळ्या स्तरावरचे प्रदष
ू ण तनयांत्ण करण्याची जबाबदारी प्रदष
ू ण

तनयांत्ण मांडळावर असते.
महाराष्ट्र प्रदष
ू ण तनयांत्ण मांडळाचे (http://www.mpcb.gov.in) काम हे मया
ु यत: पयाचवरण ववषयक कायद्याांची /
तनयमाांची अांमलबजावणी उद्योगाांकडून, तसेच स्थातनक स्वराज्य सांस्था याांचे कडून होते अथवा कसे याबाबत
पाहणी करणे आहे . प्रदष
ू ण तनयांत्ण मांडळ हे जल प्रदष
ू ण कायदा १९७४, हवा प्रदष
ू ण कायदा १९८१, पयाचवरण
कायदा १९८६, तसेच वैद्यकीय घनकचरा अचधतनयम २०००, घातक घनकचरा अचधतनयम २०१६, ध्वनी प्रदष
ू ण
(तनयमन व तनयांत्ण) कायदा २०१०, या व इतर तनयमाांच्या आधारावर कामकाज करते. काही वेळा केंद्रीय
प्रदष
ू ण तनयांत्ण मांडळ हदल्ली याांच्याकडून वेळो-वेळी सच
ू ना हदल्या जातात. कामकाज सोपे व्हावे यासाठी प्रत्येक
अचधकाऱ्याांना कामे तसेच अचधकार नेमन
ू हदलेले आहे त. पयाचवरण खात्याला दोन मांत्ी आहे त. एक कॅबबनेट तर
दस
ु रे राज्य मांत्ी, त्याांच्यानांतर मया
ु य सचचव पयाचवरण ववभाग. नांतर अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदष
ू ण तनयांत्ण मांडळ
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सदस्य, सचचव महाराष्ट्र प्रदष
ू ण तनयांत्ण मांडळ, त्यानांतर सायन मब
ुां ई येथील मया
ु यालयातील सांयक्
ु त सांचालक
(Joint Director), प्रादे सशक अचधकारी (एकूण १२), उपप्रादे सशक अचधकारी आणण क्षेत् अचधकारी, अशा सवच
प्रशासकीय मांडळाची कायचकारणी असते.
मया
ु यत्वे प्रदष
ू ण तनसमचती असणाऱ्या उद्योगाांची वेग-वेगळ्या प्रकारात ववभागणी केलीली आहे . त्याचा तपशील
खालील प्रमाणे, तसेच त्याांच्या भाांडवल गत
ुां वणीनस
ु ार मोठा, मध्यम, लहान असेही प्रकार आहे त.
१. अतत प्रदवू षत – लाल सांवगच

२. कमी प्रदवू षत – नारां गी सांवगच

३. ककरकोळ प्रदवू षत – हहरवा सांवगच

लाल सांवगाचतील उद्योगाांची वेळो-वेळी पाहणी केली जाते व त्याबाबत आवश्यकतेनस
ु ार कारवाई केली जाते.
एयायाद्या उद्योगामळ
ु े पाणी प्रदवू षत होत असेल तर त्यावर जल कायदा १९७४ नस
ु ाि काििे दाखवा आदे श हदले
जातात. त्यानांतर सद्ध
ु ा त्या उद्योजकाकडून प्रदष
ू ण होत राहहल्यास प्रस्ताववत तनदे श दे ऊन तम
ु चा उद्योग का
बांद करण्यात येवू नये? यासाठीची ववचारणा केली जाते. तनयमानस
ु ार त्या उद्योजकाला याांचे रीतसर उत्तर दे णे
बांधनकारक असते. उत्तराची तनयमानस
ु ार तपासणी केली जाते आणण एकूणच जर काही तनयमबाह्य आढळ्यास
त्या उद्योगाांची शासकीय तनयमानस
ु ार बांदीचे आदे श हदले जातात त्यात त्या उद्योगाांची वीज, तसेच पाणी
तोडण्याबाबत कारवाई केली जाते.
एकांदरीत असा हा प्रदष
ू ण मांडळाचा प्रशासकीय कारभार चालतो, त्याव्यततररक्त प्रदष
ू ण तनयांत्णामाफचत
जनजागत
ु ा केले जाते. एखादा नवीन अचधतनयम ककां वा कायदा येणार असेल तर त्याबाबत माहहती
ृ ीचे काम सद्ध
दे ण्याचे काम ववभागाच्या सांकेतस्थळावर, वत्ृ तपत्ाांमधन
ू तसेच वत्ृ त-तनवेदन वाहहनी (न्यज
ू चॅ नेल) तफे करण्यात
येत.े आपल्या दे शातील सवाचत मोठे प्रदष
ू ण तनयांत्ण मांडळ म्हणून महाराष्ट्र प्रदष
ू ण तनयांत्ण मांडळाची गणना
होते. तर एकांदरीत अशा प्रकारे प्रदष
ू ण मांडळाचा कारभार चालतो.
खूप छान पणे श्र . उपें द्र चींद्रकाींत कुलकिी, याांनी आपला ववषय अगदी सोपा आपणाांसमोर करून सादर केला
त्याबद्दल त्याांचे मनापासन
ू आभार. हा ववषय अजून सोपा करण्यासाठी आपण एक प्रश्न उत्तराांचा पररसांवादाचा
प्रयोग सादर करणार आहोत त्यात सामान्याांच्या मनातील प्रश्न ववचारात घेण्याचा आमचा मानस आहे .
प्रश्न १: तम
ु च्या प्रवासाबद्दल थोडक्यात सागा, मग तयात तम
ु च्या कामाच ननवड कािी, ववशेष मागटदशटन घेतले
का?
श्र . उपें द्रज : माझे वडील श्र . चींद्रकाींत कुलकिी, हे शासकीय सेवेत असल्याने कामातनसमत्त जेथे बदली तेथे
जाणे क्रमप्राप्त होते आणण कदाचचत हा प्रवास मी लहानपणापासन
ू च पाहत आलो होतो. माझे वडील वॉर्ि
सप्लाय अँड ससविें ज बोडट, सध्याचे महाराष्ट्र जीवन प्राचधकरण मध्ये आवेिस एि या पदावर कायचरत होते आणण
कायचकारी असभयांता या पदावरून सेवातनवत्ृ त झाले. शासकीय ककां वा प्रशासकीय व्यवस्थापन मी अगदी जवळून
पाहहले आहे . प्रवास तसा खूप मोठा आणण चढ उताराचा आहे , अशा खडतर प्रवास करत मी सद्ध
ु ा आज
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प्रशासकीय सेवेत आहे . एक गोष्ट मी नक्की साांगेन मी काही ठरवन
ू ह्या सेवेत आलो नाही, कारण मी मळ
ु ातच
हाडचकोर खेळाडू वत्ृ तीचा बास्केटबॉल, कक्रकेट, टे बल टे तनस हे माझे आवडते खेळ आणण दै वीकृपेन माझी दे हयष्टी
सद्ध
ु ा त्याला साजेशी... असा उां चापरु ा, चधप्पाड आणण कणखर असणारा मी अभ्यासात तेवढा हुशार ववदयाथी
नव्हतो. आयष्ु यात खुप मेहनत फार कष्ट करून मी आज या पदावर पोहचलो आहे . जर मी या पदावर नसतो
तर नक्कीच एक खेळ (स्पोटच स) प्रसशक्षक झालो असतो. या ववशेष व्यस्क्तमत्वाचा मला खप
ू फायदा झाला या
सेवेत असताना हे आवजन
ूच साांगावेसे वाटते.
प्रश्न २: तम
ु चा शैक्षणिक प्रवास, समि-मींडळ आणि आतापयांतच्या प्रवासाबद्दल?
श्र . उपें द्रज : माझा शैक्षणणक प्रवास हा ववववध शाळे तील असल्यामळ
ु े समत् पररवार तसा खप
ू मोठा आहे आणण
ह्या गोष्टीचा मला खूप असभमान आहे . शाळा, कॉलेज
म कक्रकेर् खेळताना.....पि
ु े

व्यवस्स्थतपणे पण
ू च केले. माझे बी.एस.सी चे पहहले वषच
सांपले

आणण

असेच

एका

रात्ी

वडडलाांनी

बोलवन
ू

ववचारले की तू पढ
ु ील आयष्ु याबद्दल काही ठरवले आहे
का? तझ
ु े खेळ कदाचचत तल
ु ा तझ्
ु या आयष्ु यात पोटपाण्याची

सोय

करण्यासाठी

असमथच

ठरू

शकतील

ठरतील तर तू वेळीच ववचार कर....बस्स ! असे साांगन
ू
गड
ु नाईट म्हणून झोपायला तनघन
ू गेले. माझे बाबा
एक मोठे प्रेरणा स्थान, त्याांनी हदलेले सांस्कार, व्योग्य
ववचार आणण त्यातन
ू तम्
ु ही तम
ु चे आयष्ु य कसे जगता,
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घडवता हा साधा सोपा मांत् त्याांनी हदला आणण आजच्या पररस्स्थतीत खूप उपयोगी पडतो.

माझा समि परिवाि..

बरे च हदवस मनात ववचाराचे चक्र चालू होते पण काही सच
ु त नव्हते. ववचाराांचा कल्लोळ चालू होता मनात, नांतर
ववचार केला शेवटी खेळ हा फक्त खेळापरू ता ठे वन
ू अभ्यासात लक्ष दे ण्याचे ठरवले. या लाक्षणणक ववचाराने
बी.एस.सी पण
ू च केल्यानांतर वेगळे क्षेत् तनवडायचे अशी खूणगाठ मनात बाांधली होती आणण उच्च सशक्षण पयाटविि
या ववषयात घायचे. कोल्हापरू मधन
ांु ई गाठली. मोठ्या भावाच्या
ू पयाचवरण ववषयात पदवी सांपादन करून थेट मब
मदतीने एक कांपनीत महहना रु. १२००/- या पगारावर नोकरीला लागलो. नोकरी करताना मला जाणवले की या
क्षेत्ासाठी आपणास असलेले सशक्षण परु े से नाही. मग पढ
ु े डडप्लोमा ईन इांडस्स्ट्रयल सेफ्टी करायचे ठरवले आणण
मग पन्
ु हा एकदा पढ
ु ील सशक्षणासाठी प्रवेश घेतला. मी सशकत असताना पव
ू ीची कांपनी काही खास कामासाठी
बोलायवाची, तो अनभ
ु व आज खूप कामी येतो.
एक हदवस माझ्या समत् मांडळीांच्या सांपकाचतन
ू समजले की महाराष्ट्र प्रदष
ू ण तनयांत्ण मांडळाने ज्या मल
ु ाखती
घेतल्या होत्या त्याां मल
ु ाखतीच्या पदाांसाठी तनवड झालेल्या उमेदवाराांची यादी जाहीर झाली आहे . त्या यादीत
माझी क्षेि अचर्कािी म्हणन
ू तनवड झाली आहे . माझ्या आनांदाला पारावर नव्हता, कारण तसे खासच होते आता
पयांत जे जे ठरवले आणण प्रामाणणक प्रयत्नाांना दे वाने यश द्यायला सरु
ु वात केली होती. थोडक्यात
तम
ु चे

सशक्षण कधीही वाया जात नाही.
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प्रश्न ३: तम
ु चा शैक्षणिक प्रवास, समि-मींडळ पाहिले, आता तम
ु च्या खास प्रवास परिचचत बद्दल थोडक्यात?
श्र . उपें द्रज : तम्
ु हाला माझ्या आयष्ु यातील खास प्रवासी पररचचत व्यक्तीची ओळख करून द्यायला आवडेल.

माझी पहहल्याांदा क्षेत् अचधकारी म्हणन
ू

रायगड स्जल्हा माझ्या कक्षेत होता, तेथे
एक

वषच

या

पदावर

काम

केले.

कोल्हापरू ला बदलीसाठी ववनांती अजच करून

बदली करून घेतली. साधारणपणे एक
वषच

काम

आपले

केल्यावर

येथे मन

कायचकालीन
पोहचायला

ववचार केला

लक्षात

लागत

कामकाज

खप
ू

वेळ

आले

नाही.

याची

की

तसेच

कागदपत्े

लागतोय.

मग

आणण मनाशी गाठ बाांधली

पन्
ु हा मब
ुां ईला जायचे.

योगायोग बघा

दरम्यानच्या काळात माझे लग्न झाले

आणण माझ्या आयष्ु यातील सवाचत मोठा प्रवासी पररचय सौ.अनघा मळ
ू ची कोल्हापरू मधील असल्याने आम्हाला

एक दस
ु ऱ्याला सरु
ु वातीचा काळ बराच चाांगल्या प्रकारे एकत् घालवता आला. जेव्हा मी ततला मब
ुां ईत बदलीचे

साांचगतले तेव्हा ती खूप खष
ु झाली कारण ततला सद्ध
ु ा ततच्या उच्च सशक्षक्षणाचा फायदा घेता येईल. ततने सद्ध
ु ा

मब
ुां ईत आल्यावर मला खूप छान साथ हदले. ततने माझ्यासोबत केलेली पाटच नरसशप सद्ध
ु ा खूप महत्वाची होती.
सौ. अनघा, माझ्या पत्नीपेक्षा माझी चाांगली मैत्ीण आहे . लग्नानांतर ठरवले होते ज्या वातावरणात आपण

वाढलो त्यापेक्षा चाांगली पररस्स्थती आपण आपल्या आई-वडडलाांना हदली तरच आपण आपले कतत्चृ व पार

पाडल्याचा आनांद समळे ल आणण ततच्या सोबतीने मी ते समळवले ह्याचा आनांद फार आहे . आज अनघा एका
बहुराष्ट्रीय कांपनीत वररष्ठ व्यवस्थापक (Senior Manager-MIS) या पदावर कायचरत आहे . लग्नानांतर
सरु
ु वातीला ती अगदी घरी जावन
ू साड्या तसेच ड्रेस ववकायचे काम करायची परां तु ततची महत्वाकाांक्षा फार मोठी

आहे आणण ततचा स्वतः फार ववश्वास आहे . या ततच्या गण
ु ाांवर ततचा इथपयांत प्रवास केला आहे . कदाचचत
सरु
ु वातीच्या काळातील अनभ
ु व ततला व्यवस्थापनात खूप कामी येत असावा.

आयष्ु याचा या प्रवासात मला समळालेले अनघाकडून समळालेली सद
ांु र भेट म्हणजे आमचा असभमान व आमचा
आनांद म्हणजे माझी लाडकी मल
ु गी कु. शवटिी. सध्या मी माझ्या कुटुांबासोबत खूप आनांदात आहे .
प्रश्न ४: तम
ु च्या या प्रवासात ल कािी खास प्रसींग आमच्या वाचकाींबिोबि सामानयक (शेयि) किायला आवडेल
का?

श्र . उपें द्रज : माझ्या वीस वषाचच्या शासन सेवेत असे बरे च प्रसांग आले पण त्यात खास करून एक-दोन प्रसांग
आहे त. जे मी तम्
ु हाला जरुर साांगेन.
सन २००७ साली अचानक एके हदवशी आम्हाला आमच्या सायन येथील मया
ु य कायाचलयात बोलाववण्यात आले
सोबत काही समत् होते व दोन अनोळखी व्यक्ती होत्या. कुठल्यातरी कामासाठी आमची तनवड झाल्याचे
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साांगण्यात आले.

तसेच सोबतच्या अनोळखी व्यक्ती या नॅशनल ह्यम
ु न राईट (NHRC) कसमशन हदल्ली येथून

आल्या आहे त आणण तम्
ु ही पढ
ु ील आठवड्यात तम्
ु हाला त्याांच्याबरोबर जायचे आहे . नेमके कुठे जायचे याची
कोणालाच कल्पना नव्हती परां तु तयारी करायला साांचगतले. तनघायच्या हदवशी सकाळी फोन आला तम्
ु हाला
गज
ु रातच्या हदशेने जायचे आहे . आम्ही तम
ु च्या सांपकाचत राहू, तम
ु ची अहमदाबाद येथे रात्ी रहायची व्यवस्था
केली आहे . सकाळी आल्यावर पढ
ु ील कामाचे बोलय
ू ात असा फोने आला. दस
ु ऱ्या हदवशी दप
ु ारी आम्हाला कामाचे
स्वरूप समजावण्यात आले परां तु अजूनही कुठे जायचे आहे याची कल्पना हदली नाही. सगळे च सांभ्रमात होते
कारण हदशा समजत नव्हती. सांध्यकाळी साधारणपणे चार वाजता आम्ही तनघालो, पढ
ु े पोसलसाांची गाडी मध्ये
आमची गाडी पाठीमागे सवच आमच्या मसशनेरीज असा आमचा ताफा एका चौकामध्ये आल्यावर आपल्याला गोध्रा
येथे जायचे आहे आणण आता तम्
ु ही घरी फोन करून साांगू शकता असे आम्हाला साांगण्यात आले.
गोध्रा येथे काही सससलका वाळु बनववणारे उद्योग कायचरत आहे त. सससलका दगड (स्टोन) तो क्रश केला जातो
आणण त्याची वाळू (sand) बनवली जाते. या उद्योगामळ
ु े बऱ्याच कामगाराांचा हवा प्रदष
ू णामळ
ु े मत्ृ यू झाल्या
बाबतच्या तक्रारी NHRC कडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनष
ां ाने हवेच्या गण
ु ग
ु वतेची मोजणी करण्याच्या
महत्वाच्या कामी आमची तनवड करण्यात आली होती. या हठकाणी आम्हाला एक आहदवासी यव
ु क भेटला, त्याने
एक सीडी बनवली होती त्यामध्ये या उद्योगामध्ये काम केल्यानांतर कशाप्रकारे कामगार मत्ृ यम
ू ख
ु ी पडतात
याबाबतचा स्व्हडडओ होता. हे सवच मत
ृ कामगार मध्यप्रदे श तसेच उत्तरप्रदे शच्या जांगलातील आहदवासी होते.
साधारणपणे ३-४ हदवस काम केल्यानांतर आमचा अहवाल नॅशनल ह्यम
ु न राईट कसमशन (NHRC) हदल्ली कडे
पाठवला. कामगाराांच्या नातेवाईकाांना काही रक्कम मोबदला म्हणून द्यावा आणण तो त्या उद्योगाच्या दां डाच्या
रकमेतन
ू द्यावी असा कोटाचकडून तनणचय आला. तेव्हा आमच्या टीमला आपल्या प्रयत्नाचे चीज झाल्याचा आनांद
वेगळा होता. आमच्या कामाची पोच पावती आम्हाला नेशनल ह्यम
ु न राईट कसमशन (NHRC) कडून समळाली
आणण महाराष्ट्र शासनास पत् सलहहले या टीमच्या केलेल्या कामामळ
ु े आम्ही तनणचयप्राप्त झालो अन्यथा आम्ही
तनणचयापयांत पोहचू
आम्हाला

शकलो नसतो. तसेच या पत्ाची दखल घेऊन पयाचवरण ववभाग महाराष्ट्र शासन याांनी

प्रशस्स्तपत्क

दे ऊन

गौरवले. असा प्रवास करत प्रशासकीय सेवेत असलेला मी आज जे काही

कमावले आहे त्यात मला समळालेले मान-सन्मान, प्रततष्ठा आणण सवाचत महत्वाचे म्हणजे ह्या कामातन
ू
समळणारा आनांद.
प्रश्न ५ : आिख

एखादा

खास

असभमानाने साींगावासा वार्तो ?
श्र . उपें द्रज : हो जरूर

प्रसींग आिे का तम
ु च्या

आहे त ! माझे माझ्या

कामावर

आठवि त

जो तम्
ु िाला तम
ु च्या कामाबद्दल

मळ
ु ात खप
ू प्रेम आहे आणण हे काम करण्याची प्रेरणा

मला माझ्या कामाच्या आत्मववश्वाने समळवन
हदली आहे .
ू
सन २००८ साली माझी बदली सायन येथील मया
ु यालयात झाली आणण
ववषयाची

जबाबदारी

दे ण्यात

आली. साधारपणे

माझ्याकडे

नागरी

सन २०१० च्या माचच महहन्यामध्ये
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सद्यस्स्थती बद्द्दल ववचारणा

करण्यात आली आणण

आले. सवच

आठवड्यानांतर मला

साधारपणे

एका

घनकचऱ्याचा प्रकल्प

पाठवायचा आहे आणण तेथे

त्याबाबतचा

फोन आला तम्
ु हाला
तम
ु ची

ट्रे तनांगसाठी

ठरल्याप्रमाणे स्वीडन साठी प्रयाण केले, स्वीडन मध्ये साधारणपणे
आतांरराष्ट्रीय

असताना इांग्रजी स्वीडडश लोकाांना सद्ध
ु ा
लगेच

म्हणायचे - सलव्ह इट, परां तु

त्याचे वाईट
माझ्या

येत

आपण भारतीय

स्वीडन

येथे

मब
ांु ईच्या

नागरी

तनवड झाल्याचे साांगण्यात

आले.

समजले. इांग्रजी भाषेचा

नमद
ू करावी वाटते

नीट बोलता

तम्
ु ही पाठवा असे साांगण्यात

एका महहना राहहलो . ह्या

स्तराांवर स्वतः ला कश्याप्रकारे सादर करायचे हे मला

तनघन
ू गेला आणण येथे एक गोष्ट आवजन
ूच

तपशील

इतक्या

नव्हती.

एका महहन्यात
न्यन
ू गांड मनातन
ू

मोठ्या स्तरावर

काम करत

कदाचचत हे एक कारण असेल ते लोक

आपली बवु द्धमत्ता इांग्रजी भाषेच्या

प्रभत्ु वावर

मोजतो,

वाटते.

स्वीडन येथे

सशकलेल्या

प्रत्येक गोष्टी आज इकडे

माझ्याकडे येणार प्रत्येक व्यक्ती ररकाम्या हाताने
याची खबरदारी मी घेत

भारतात काम करत असताना पाळत आलो.

जाणार नाही आणण

त्याांच्या शांकाांचे पण
ू च तनरसन झाले आहे

होतो आणण आहे . साध्या सोप्या भाषेत उद्योजकाांनी

काय करायचे

काही नाही याची जाणीव झाली आहे असे

समजल्यावर त्याांचे काम झाले आहे

बरे चसे

येऊन भेटून त्याचे काम झाल्याचे साांगतात

लोक, उद्योजक फोनवर ककां वा

वाटते. एका डॉक्टरने

तर

चक्क

महाराष्ट्र

प्रदष
ू ण

माझ्या कामाचे कौतक
ु केले व पत्ाच्या शेवटी सलहहले

तनयांत्ण

मडल्याच्या

आहे

आणण

याची चौकशी करायचो.
त्यावेळी खूप समाधान

सदस्य सचचवाांना

पत् सलहून

होते – I am proud to be Indian.

प्रश्न ६: जाता जाता शेवर्चे कािी िॅवपड फायि चे प्रश्न?
श्र . उपें द्रज : प्रयत्न करतो, अरे वा ! हे पण आहे

का ?

प्रश्न ७: तम
ु च्या ह्या प्रशासकीय सेवेचा गरु
ु या बददल थोडक्यात ?
श्र . उपें द्रज : अथाचत

माझे

वडील , त्याच्याकडूनच प्रशासनामध्ये

काम करायचे

बाळकडू मला

माझ्या

घरातन
ू समळाले. त्याांनी हदलेला मांत् - प्रत्येक काम प्रामाणणकपणे आणण चाांगल्या ववचाराने करणे.
प्रश्न ८: शासनाबद्दल थोडक्यात ?
श्र . उपेंद्रज : शासनामध्ये काम करत असताना

समळालेला पाहठांबा आणण एम. र्े क (पयाटविि) करण्यासाठी

हदलेली परवानगी, जर ती समळाली नसती तर एम. टे क (पयाचवरण) पण
ू च करता आले नसते.
प्रश्न ९: आवडता खेळ आणि

खेळाडू ?

श्र . उपें द्रज : कक्रकेट आणण अथाचतच सचचन रमेश तें डुलकर.
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प्रश्न १०: श्र .उपें द्रज कुलकिीच ओळख ?
श्र . उपें द्रज : आत्मववश्वासू आणण प्रामाणणक व्यक्ती.
तर आज आपण प्रशासन आणण त्याची

प्रशासकीय माहहती घेण्यासाठी आपले अष्टपैलू व्यस्क्तमत्वाचे श्र .

उपें द्रज चींद्रकाींत कुलकिी याांनी वेळ हदल्याबद्दल त्याांचे ववशेष आभार.
श्र . उपें द्रज : धन्यवाद ! तम
ु चे सद्ध
ु ा तम्
ु ही हा ववषय तनवडला आणण त्या ववषयावर मागचदशचन करण्याची सांधी
मला हदल्याबद्दल आपले सद्ध
च आभार.
ु ा मन:पव
ू क
तर वाचकहो, तम्
ु हाला हा ववषय नक्कीच आवडला असेल आणण प्रशासकीय प्रवासाबद्दल योग्य ती माहहती आम्ही
दे णाच्या प्रयत्न केला आहे . जर तम्
ु हाला माहहती आवडली असेल तर आपला असभप्राय आम्हाांस जरूर कळवा..
धन्यवाद !
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प्रवास १५ : प्रवास आमचा...आयष्ु याचा
मी आणण माझे आयष्ु य या प्रवासाचे वणचन थोडक्यात कारण मी सगळे प्रवास जवळून अनभ
ु वले आहे त आणण
जर मी माझ्या जीवनाचा प्रवास सादर केला नाही तर कदाचचत प्रवास आणि परिचय – पासपोर्ट आठवि च
ीं ा हा
ववषयच जणू पण
ू च होणार नाही. कदाचचत माझा – आमचा हा प्रवास तम
ु च्यापेक्षा कदाचचत वेगळा नसेलही परां तु
ह्या प्रवासात मी जे काही अववस्मरणीय क्षण अनभ
ु वले कदाचचत त्याच्यामळ
ु े च मी आज तम
ु च्या समोर उभा
आहे .
माझ्या जीवनाचा प्रवास २८ माचच १९७९ रोजी सरु
ु झाला तो
म्हणजे सौ. शालन कृष्णा तनकम (आई) व श्री.कृष्णा रामू
तनकम (बाबा) याांच्या घरी म्हणजे तनकम पररवारात. असो !
मी प्रामया
ु याने इयत्ता ५ वी ला जाईपयांत माझा खरा प्रवास
आई-बाबाांच्या अांगाखाांद्यावर झाला अगदी एखाद्या मजेदार
ससनेमासारखा आणण तो सध्या नीट आठवतही नाही. मग
आपणासमोर त्याच्या पढ
ु चा प्रवास सादर करीत आहे .
मी खरां च स्वतःला भाग्यवान समजतो, अगोदरची सवच सत्े
तम्
ु ही वाचली, मी जे काही आज आहे ते माझ्या घरच्याांच्या
आसशवाचदाने आणण कठोर पररश्रमाचे फळ असावे.
माझे आई-बाबा....अहो ! अहो ! दोघेही सारखेच महत्वाचे
माझे आई आणि बाबा...मलाक्का ससर्ी (मलेसशया)

पण आई अगोदर कारण, ती माझी माय-माऊली सगळयात
अगोदर ततने मला माझ्या ह्या प्रवासाचे ततकीट हदले.

प्रत्येकासाठी आई (always front footwar Captain) आणण बाबा (always back foot defence like
Coach), असो हे काही नवीन नाही, माझ्यासारयाया तम
ु च्या सद्ध
ु ा समान भावना असतील कारण आई
सगळ्याांनाच जवळची असते.
मला मळ
ु ातच आई-वडडलाांचे तम्
ु हासारखेच चाांगले सांस्कार लाभले म्हणून आई-वड ल नेहमीच तीथचस्वरूप असतात
आणण मला सद्ध
ु ा आहे त. त्याांच्यामळ
ु े मला माझ्या आयष्ु याचा प्रवास सख
ु कर करता आला. घरची पररस्स्थती तशी
खप
ू बेताचीच असल्याने पररस्स्थतीचे चटके त्याांनी सोसले परां तु मायेची ऊब आम्हा सवच भावांडाना हदली. ओ !
ओह ! नो इमोशन्स...पण अहो ! करणार तरी काय आई-बाबा हा ववषयच मळ
ु ात असा आहे की तो शब्दात
साांगता येणार नाही. एक गोष्ट मी मोठ्या ववश्वासाने साांगेन आई-वड ल हे एक दै वत आहे कारण त्या दे वाला
नवस कधीच करावा लागत नाही, परां तु सगळ्या मनोकामना पण
ू च होतात. काळाच्या ओघात काहीजणाांना कदाचचत
ह्या दै वताचा ववसर पडत चालला आहे, असेल पण वेळीच सावरणे कधीही उत्तम.
Page 96 of 106

प्रवास आणि परिचय – पासपोर्ट आठवि ींचा

माझी आई एक मध्यम-वगीय गहृ हणी, वडील सद
ु ै वाने नोकरी करणारे ! सद
ु ै वाने ह्या अथाचने की माझ्या
आजोबानांतर ननकम परिवािाच धरु ा साांभाळणारे एकमेव सचचन तें डूलकि म्ििता येईल (गावस्कि आम्िी जास्त
पाहिला नािी आणि सचचन सशवाय लोकाींना दस
ु िे कळत नािी) ! त्याांनी आयष्ु यात बरे च चढ उतार पाहहले परां तु
या सगळ्याांतन
ू सधनतेकडे नेणारे त्याांचे पररश्रम, एकाग्रता व न थकता सरळ चालत राहणे मी अगदी जवळून
पहहले आहे . आई कडून समळाले दे व-दे वताांचे आशीवाचद, स्जद्द, चचकाटी व बाबाांकडून समळाले ते सरळ बॅटने
खेळण्याचे कौशल्य (जेव्हा पररस्स्थती अवघड असताना).
थोडक्यात काय ! आईकडून समळाले ते म्हणजे चाांगल्या सवयी, एकमेकाांववषयी आदर ठे वण्याची वत्ृ ती,
पररश्रमाला दस
ां कतत्चृ व,
ु रा पयाचय नाही, आणण आयष्ु यात जे-हवे ते करण्याची (चाांगले) मभ
ु ा; बाबा एक मतू तचमत
चाांगले करा चाांगलेच होणार हा आत्मववश्वास, आपले ध्येय आपणच ठरवा, आज-ू बाजूच्या पररस्स्थतीचा आढावा
घेणे, तनणचयशक्ती आणण जर कदाचचत काही तनणचय चक
ु ले तर चक
ु लेले तनणचय पचववण्याची हहम्मत. त्याांचे एक
उदाहरण नेहमी खूप महत्वाचे वाटते, ते त्याांनी त्याांच्या भावाांना (माझ्या काका मांडळीना), माझ्या भावांडाना
आणण आता त्याांच्या नातवांडाांना साांचगतलेले, ते माझ्या स्मरणात अजून ताजे आहे , ते म्हणजे - घाि, हिींडते
आकाश , नतचे चचतत माि वपल्लाींपाश , Actually, I really didn’t understood the exact meaning of this sentence
but everyone has implemented the meaning accordingly and now everyone is successful and doing better than
expected.
माझ्या आठवणी तम
ु च्या सारयायाच खूप महत्वाच्या आणण भरपरू आहे त. परां तु सगळ्याच आठवणी माांडण्यासाठी
कदाचचत पस्
ु तक कमी पडेल. पण एक खास अशी आठवण साांगण्यासशवाय राहवत नाही. आमची वपढी ही
कक्रकेटची वपढी त्याला मी ही अपवाद नाही. मला माझ्या बाबाांनी माझ्या एका वाढहदवसाला

(नक्की कोणत्या

ते आठवत नाही १० वा की ११ वा), कक्रकेटसामने ऐकण्यासाठी त्याांनी मला एक कफसलप्स कांपनीचा रे डडओ भेट
हदला होता. आईने-ताईने ओवाळल्या नांतर बाबाांनी तो रे डडओ माझ्या हातात हदला आणण उत्साहाच्या भरात
असेल कदाचचत तो माझ्या हातातन
ू तनसटला, आणण धाडकन जसमनीवर पडला, कव्हर, बॅटरी वगैरे भाग वेगळे
झाले आणण मग घरातील वातावरण एकदम शाांत झाले. बाबाांनी शाांतपणे तो रे डडओ उचलला, बॅटरी जोडल्या परां तु
त्याची एक क्लीप (वपन) तट
ु ली. त्याांनी त्या क्लीपऐवजी रबर बॅण्ड लावन
ू मला तो रे डडओ चालू करून हदला. मी
त्या हदवशी खप
ू खप
ू रडलो, जेवलो सद्ध
ु ा नाही, सगळे मला समजावत होते परां तु माझ्या आयष्ु यातील एवढी
ककमती भेटवस्तू (चगफ्ट) साांभाळता न आल्याचे दःु ख फार झाले होते. बाबाांनी मला स्वतःच्या हाताने

माझ्या

वाढहदवसाच्या हदवशी जेवण भरववले आणण एक गोष्ट साांचगतली - ठीक आिे ! िा िे डडओ तर्
ु ला पिीं तु आता चालू
आिे , आणि म तल
ु ा नव न िे डडओ घेवू शकत नािी; ति आता तू िा वापि. पण एक गोष्ट लक्षात ठे व आपल्या
वस्तू आपण व्यवस्स्थत साांभाळायच्या कारण त्या पन्
ु हा जशा होत्या तशा त्या कधीच समळत नाहीत. त्याांना जे
काही साांगायचे होते ते नक्की समजण्याचे वय नव्हते, परां तु त्याचा थोडाफार अथच मी त्या रे डडओ प्रसांगावरून
समजलो होतो.
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तेव्हापासन
ू आजपयचत मी माझ्या सवच वस्तू साांभाळून वापरतो आणण व्यवस्स्थत जपन
ू ही ठे वतो. माझ्याकडे
शालेय जीवनापासन
ू आतापयांत मी वापरलेल्या सवच पेनाांचा सांग्रह आहे , माझी काही महत्वाची पस्
ु तके, नोटस,
कक्रकेटची माहहतीपर कात्णे, रे कॉडच-बक
ु , आणण अशा बऱ्याच अमल्
ू य आठवणीांचा ठे वा सांग्रही केला आहे .
शेवटी मी एवढे च साांगेन आई (मम्मी) आणण बाबा (पप्पा), मी तम
ु चा शतशः आभारी आहे , तम्
ु ही जे आम्हाला
हदले त्याला मोल नाही आणण जे मला ओळखतात ते जाणतात की तम्
ु ही हदलेले सांस्कार, तत्व, ध्येय व
सामास्जक जाण याचा वसा मी असाच पढ
ु े चालू ठे वीन....Thank you for giving me everything.
असा आई-बाबाांनी घडवलेला मी असलो तरी माझ्या जीवनशैलीवर माझा मोठा भाऊ श्र . हदगींबि कृष्िा ननकम,
याचा खूप मोठा प्रभाव आहे . त्याने आमच्यासाठी (ताई
व

माझ्यासाठी)

घरची

बबकट

पररस्स्थती

असताना

आपले सशक्षण अधचवट सोडून कामाला सरु
ु वात केली.
तो तनरागस चेहरा अजूनही माझ्या व ताईच्या लक्षात
आहे . कदाचचत तू केलेल्या त्यागामळ
ु े च (मधेच स्वत:
सशक्षण सोडलेस) मी आज जगासमोर एक उच्चसशक्षक्षत
असभयांता (Engineer) म्हणून ताठ मानाने उभा आहे .
तू हदलेल्या सवच गोष्टी माझ्यासाठी खप
अनमोल
ू
आहे त, होत्या आणण सदै व राहतील, त्यातील प्रामया
ु याने
तू

हदलेल्या

कक्रकेर्च्या

बॅर्स

माझ्यासाठी

महत्वाच्या व लक्की होत्या. तू हदलेल्या त्या
मी

माझ्या

आयष्ु यातील

सवोत्तम कक्रकेट

खूप
बॅटसने
खेळू

शकलो – मग ते टे तनसबॉल, लेदर बॉल, ककां वा मग फ्रेण्डली कक्रकेटचे
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सामने असोत ककां वा मग कांपनीसाठी खेळेलेलो कक्रकेट असो ककां वा मग टाईम शील्ड डडववजन कक्रकेट असो ककां वा
मग ससींगापिु डोमेष्स्र्क कक्रकेर् (Singapore Domestic Cricket League) लीग असो ककां वा मग क्वातान
इींर्िनॅशनल ससक्सेस - २००८ (Organized by Asian Cricket Council) असो ककां वा मग ब्रन
ु ेई कक्रकेर् लीग
(Brunei Darussalam Cricket League) असोत. तू हदलेल्या त्या सवच कक्रकेट बॅट्स माझ्याकडे मी आजही
जपन
ू ठे वलेल्या आहे त.
परां तु या सवच कठीण प्रसांगी तझ्
ु या स्जद्दीच्या जोरावर आम्हा सवाचना मदत करत, नवीन मागच काढत तू स्वत:चा
व्यवसाय सरु
ु केलास ते वाखाणण्यासारखे आहे . ह्या प्रवासात तल
ु ा आमच्या वाहहनी व तझ्
ु या सौ. ववद्या
हदगींबि ननकम याांची समळालेली अमल्
ू य साथ. तम्
ु ही दोघाांनी अथक पररश्रमाने आपल्या सगळ्याांचा लाडका चच.
साथटक (तम
ु चा मल
ु गा) याला ऑटोमोबईल इांजीतनअररांग मध्ये प्रवेश घेवन
ू तम
ु ची सशक्षणाप्रती असलेली ओढ
हदसन
ू येत.े सवच काही तम
ु च्या मनासारखे होवो हीच ईश्वरचरणी प्राथचना.
मी माझ्या आयष्ु यात सशकून खूप मोठा झालो, दे श-ववदे शाचे प्रवास केले, आता आपले कुटुांब एक स्र्े बल कुर्ुींब
आहे . आपणास दे वकृपेने व सवाांच्या मेहनतीने सवच काही समळाले, घरच्या बबकट पररस्स्थतीखातर मी कक्रकेटमध्ये
कररयर न करण्याचा माझा तनणचय तल
ु ा कदाचचत आवडला नसेलही, परां तु आज तल
ु ा माझा तनणचय योग्य वाटत
असेल. तल
ु ा एकदा मनापासन
ू सॉरी म्हणायचे आहे , तू हदलेले सवच टी-शटच मी अजूनही जपन
ू ठे वले आहे त.
त्यातील एका र्ी-शर्ट वि मी माझ्या इांस्जनीअररांगच्या शैक्षणणक आयष्ु यातील खप
ू मोठ्या प्रवासाच्या आठवणी
जतन केल्या आहे त (त्याचा फोटो खास आपणासाठी सादर करीत आहे ).

र्ी-शर्ट वि - म माझ्या शैक्षणिक आयष्ु यात ल कािी आठवि
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सॉिी माझ्या भावा ! Thanks for giving everything to make me better person in life.
अजून एका व्यक्तीचा माझ्या आयष्ु यावर खास प्रभाव पडला ती म्हणजे माझी ताई. माझी ताई मळ
ु ातच खूप
हुशार व कतत्चृ वान, तू मला माझ्या आयष्ु यात जे सवच काही हदले आहे त ते फक्त तल
ु ा आणण मलाच माहहत आहे
कदाचचत हे आई (मम्मी) व बाबा (पप्पा) न सद्ध
ु ा माहहत नसेल. मला तू तझ्
ु या कररअरच्या सरु
ु वातीच्या काळात
तल
ु ा समळणाऱ्या रु. ११००/ - च्या
रु. ५०/- माझ्या

अजून लक्षात

पगारातन
ू

दर महहन्याला माझ्या

आहे त. कदाचचत

तझ्
ु या

इांस्जनीररांग हदवसात कॉलेज साठी हदलेले

त्या वेळेने मला आयष्ु यात पैशाची

ककां मत सशकवन
ू

गेलीस आणण आज मला खांबीरपणे जगण्यासाठी ते धडे दे ऊन गेलीस.
माझी

अशी ताई सद
ु शटना कृष्िा ननकम (आता सौ. आहदत ननत न

जार्व), माझ्या

इांस्जनीररांगच्या

काळातील

पस्
ु तकाांसाठी

मग क्लास साठी पैसे परु वणारी वल्डट बँक होती.

बऱ्याच

ककां वा
आठवणी

आहे त, परां तु एक आठवण आवजन
ूच साांगावीशी वाटते, ती म्हणजे मी
इांस्जनीअर झाल्यावर तू भेट हदलेला शटच (Arrow) व पॅन्ट (Allen
Solly) खप
ू महाग होते ते सवच ! परां तु धन्यवाद, मी आजही त्या
रां गाचा शटच व पॅन्ट वापरतो as my favourite colour.
तझ्
ु या त्या छोट्या-छोट्या गोष्टीसाठी मदतीची तळमळ, तत्परता व
मदत करण्याची सवय मला तसाच घडवन
ू गेली आणण मला सद्ध
ु ा ती सवय कधी लागन
ू गेली हे कळलेच नाही.
थोडक्यात तू लावलेली सवय अजूनही तशीच हटकून आहे . लोकाांसाठी मदतीचा हात पढ
ु े करण्याची स्जद्द - Hatsoff to my dear !
बरां का ! तम्
ु हाला म्हणन
ू साांगतो, मी इांस्जनीअररांग पण
ू च केल्यानांतर मला बराच मान-सन्मान समळाला,
त्याच बरोबर माझ्या पररश्रमाचा चाांगला मोबदला सद्ध
ु ा समळाला आणण आजही समळत आहे .

आज मी मला

हव्या असणाऱ्या सवच ककवा लागणाऱ्या सवच वस्तू (कपडे,घड्याळे इ.) ववकत घेवू शकतो. परां तु आजही

भाऊब ज म्हणून ततच्याकडून मला आवडणारे शटच ततला ववकत घ्यायला लावतो कारण त्याचे मोल खूप
वेगळे आहे . माझी ताई आज एका बहुराष्ट्रीय (मस्ल्ट-नॅशनल) कांपनीत ससतनयर अकाउां टां ट म्हणून नोकरीला
आहे . मला माझ्या सरु
ु वातीच्या काळात जो धीर, आत्मववश्वास हदलास, तसेच तू ठे वलेल्या सवच अपेक्षा
मी पण
ू च करण्याचा प्रयत्न करत आलो आणण करीत राहीन. तसेच, माझ्या ताई ला वेळो-वेळी पाठबळ दे त

आल्याबद्दल श्री. तनतीन धोंडीराम जाधव याांना सद्ध
ु ा धन्यवाद. मला माहहत आहे की तम
ु च्या सहकायाचला
नस
ु ते धन्यवाद करणे कमी पडेल, परां तु तम्
ु ही हदलेल्या योगदानाचे मोजमाप करणे कठीण आहे .
शेवटी

"तच
ू माझी प्रेरणा होती, तच
ू माझी मायेची सावली होतीस !

तच
ू माझा आधार, तच
ू माझी ताई आणण तच
ू माझी ताई !”

Thank You! Love you my Dear Sister.
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ह्या सवच त्या व्यक्ती आहे त ज्याांनी माझ्या बरोबर आयष्ु याचा प्रवास केला आणण मला लहानाचे मोठे केले. परां तु
अशी एक व्यक्ती आहे , ती माझ्या आयष्ु यातील खप
ू मोठ्या प्रवासाची
साक्षीदार आहे ती म्हणजे माझी पत्नी सौ. सशतल दततािय ननकम.
माझा माझी पत्नी सशतलच्या बरोबरचा आयष्ु याचा प्रवास हद. ११
डडसेंबर २००९ रोजी सरु
ु झाला. मळ
ु ातच शाांत स्वभाव, सांयम आणण
कुटुांबाप्रती असलेली तत्परता मला ततचा फॅन बनवन
ू गेली. मळ
ु ातच
एक गोष्ट चाांगली झाली ते म्हणजे ततचे आणण माझे ववचार बऱ्याच
प्रमाणात जळ
ु ायचे. सशतल ही मळ
ु ची माझ्या गावाच्या जवळची
असल्याने मला सासर-माहे र ह्या मध्ये कधी तारे वरची कसरत करावी
लागली नाही. आत्तापयचतच्या प्रवासात ततने हदलेली साथ अमल्
ू य आहे
आणण त्याची तल
ु ना करणे योग्य नसेल कदाचचत परां तु मलाच माहहत
आहे ततची मेहनत आणण ततने हदलेला पाहठबा.
ततच्या पाहठांब्यामळ
ु े च मला माझ्या आयष्ु यात माझे सवच छां द, आवडी-तनवडी जपता आल्या मग माझे कक्रकेट
खेळणे असो ककां वा मग माझे पस्
ु तक सलहहणे असो ककां वा मग लेख सलहहणे असो ककां वा मग माझे कररयर असो
त्या साठी वेळो-वेळी मला ववववध दे शाचे प्रवास करावे लागत असत (आणण आजही करावे लागतात) पण त्या
काळात ततने ततचे सांपण
ू च लक्ष कुटुांबावर केहद्रत केले होते.
कदाचचत माझ्या बरोबरच्या प्रवासात ततला ततचा काही आवडी-तनवडी सोडाव्या लागल्या असतील. जास्त काही
मला माहहती नाही परां तु ततला ततच्या आयष्ु यात M.Com (मास्टसच इन कॉमसच) करायचे राहून गेले याची मला
खांत वाटते, परां तु ततने मला ते कधी जाणवन
ू हदले नाही. मी तल
ु ा एक गोष्ट ववश्वासाने साांगेन तझ्
ु या सवच
इच्छा पण
ू च होतील.
तू माझ्यावर दाखवलेला ववश्वास आणण मला हदलेले प्रोस्ताहन मला नेहमीच चाांगले काम करण्यासाठी एक
वेगळी उजाच दे वन
ू जाते. सशतल मला तल
ु ा मनापासन
ू धन्यवाद द्यायचे आहेत ते तझ्
ु याकडून समळालेल्या
पाठीांब्याबद्दल आणण तू हदलेल्या छान भेटीबद्दल - शभ
ु म आणि मानस आपली मल
ु े. मला सदै व तझ
ु ी अशीच
साथ समळावी हीच ईश्वर चरणी प्राथचना.
मला एक ककस्सा साांगावासा वाटतो तो म्हणजे आम्ही माझ्या कामातनसमत ब्रन
ु ेई –दारुस्सलाम, फाि इस्र्, येथे
रहात होतो. सशतल सद्ध
ु ा पहहल्याांदाच भारताबाहे र माझ्याबरोबर तेथे राहत होती. नेहमी सांयमी असणारी आणण
कठीण काळात शातपणे पररस्स्थती हाताळणारी मी एगदा गडबडलेली वाटली. मला एक ककस्सा साांगावासा वाटतो
तो म्हणजे मी माझ्या
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कक्रकेटच्या

एका

स्पधेतनसमत

ब्रन
ु ेईत

सामन्यादरम्यान ततने केलेले ४५ समस्ड कॉल
जेव्हा आमच्या २ वषाचच्या शभ
ु मला खूप ताप
आलेला असताना नाहीतर मी ततला कधीच असे
पहहले नाही. कदाचचत

भारताबाहे र असल्याने

ततचा गोंधळ उडाला असेल.
थोडक्यात काय तर ! आयष्ु याचा प्रवास खप
ू
चाांगला

सहवासात

कोणतेही

जेव्हा

तम
ु च्याबरोबर

तम
ु च्या

बरोबर सम ववचारी / पररचचत-प्रवासी असतात.

मानस आणि शभ
ु म
त्याांच्या

होतो

अवघड

प्रवास

सद्ध
ु ा

अगदी

सख
ु कर

होतात.

हे

पहहले आहे आणण स्वत: अनभ
ु वले आहे . शेवटी प्रत्येकास मनापासन
ू धन्यवाद, तनकम पररवाराचे
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आयष्ु य....तम
ु चे आमचे !

(एका अज्ञात कववच्या कववतेवर माझे साराांशीत केलेले ववचार तम
ु च्यासाठी सादर करीत आहे)
आयष्ु याच्या प्रवासात, प्रत्येकाच्या अल्बमध्ये,
आठवणीांचे फोटो नेहमीच असतात,
परां तु त्याची दस
ु री कॉपी काढायला,
तनगेहटव्हज मात् सशल्लक नसतात ||१||
आयष्ु य घड्याळ झाले काट्याप्रमाणे वागताना,
लगबग पळताना, काम करून थकताना,
आयष्ु य आनांदाववना नस
ु ते प्रवासात जगताना ||२||
कामावर तर रोज गेले पाहहजे,
एकदातरी तनवाांतपणे झोपले पाहहजे,
उसशरा उठून काटूचन बतघतले पाहहजे,
सगळे सोडून एकदा उनाड वागले पाहहजे,
प्रत्येकाने आयष्ु य मनासारखे जगले पाहहजे ||३||
सकाळी उठताना दै ना भारी होई,
रोजचीच घाई गडबडीत आांघोळ उरकून घेई,
सस्
ु त बसावे, मस्त आांघोळ करावी,
आरशात आपली सद
ुां रता बघवी ||४||
बेसरू असले तरी सरू जुळवले पाहहजे,
वेड-वाकडे का होईना नाचले पाहहजे,
सलहता नाही आले तर, चाांगले वाचले पाहीजे,
काहीचां नाही तर, मनमरु ादपणे जगले पाहहजे ||५||
गीतेचा रस्ता योग्य आहे आणण नेहमी असावा,
एक हदवस प.ु ल ककां वा मग पाडगावकराना का नसावा?
रामायण-महाभारत मासलका नैततकतेच्या थोर,
तर मग ससनेमे एन्जॉय करायला कसला घोर? ||६||
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कधीतरी एकटे सद्ध
ु ा कफरले पाहहजे,
तलावाच्या काठी उताणे पडले पाहहजे,
उठून पाण्यावर दगड मारले पाहहजे,
तणावाचे जगणे थाांबले पाहहजे ||७||
सांध्याकाळी मांहदराबरोबर, बागेत कफरले पाहहजे,
फुलपाखराांच्या सौंदयाचला एकदातरी भल
ु ले पाहहजे,
कोणीच नाही तरी गजरा घ्यायला जमले पाहहजे,
काहीच नाही तर फुलाचा वास घ्यायला पाहहजे ||८||
रात्ी शाांत झोपता यायला पाहहजे,
दे वाला हात जोडता यायला पाहहजे,
आशीवाचद घ्यायला, धन्यवाद द्यायला पाहहजे,
ह्या सद
ूां र आयष्ु य जगण्याचा आनांद घ्यायला यायला पाहहजे ||९||

आपला,

मी मराठी,
दत्तात्य कृष्णा तनकम
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थोडक्यात......
मी, दत्तात्य कृष्णा तनकम, मळ
ू चा सातारा स्जल्ह्यातील तालक
ु ा खटाव रहाटणी गावाचा, कामातनसमत्त मी
मब
ुां ईत

माझ्या

कुटुांबासोबत

पारससकनगर

कळवा

(ठाणे) येथे वास्तवास आहे .

मी स्वतः

इांस्ुमें टेशन इांस्जतनअर असन
ू एका प्रायव्हे ट कांपनीत ऑईल अँड गॅस डडजाईन सेंटर मध्ये ससतनयर वप्रांससपल
इांस्जनीअर म्हणन
ू कायचरत आहे .
मला स्वतःला माझ्या कामाव्यततररक्त वाचन , लेखन , कक्रकेट खेळणे, समाजसेवा यात प्रामया
ु याने रस आहे.
मला वाचनाची आवड आहे

व

मी

माझ्या आयष्ु यात लेखनाचे काम

सद्ध
ु ा केले आहे , त्यात प्रामया
ु याने मराठी सलखाण / साहहत्याचा केले आहे .
मला माझ्या वाचनाच्या आवडीने मराठी, हहांदी व इग्रांजी साहहत्य, वेग-वेगळ्या
प्रकारचे लेख, कथा, आत्मचररत् वाचण्याच्या सांधी समळाल्या. त्यात माझी
आवड प्रामया
ु याने मराठी साहहत्य, ववववध मराठी साहहस्त्यक वाचायला
समळाले. माझ्या वाचनाची सरु
ु वात श्री. प.ु ल. दे शपाांड,े श्री.मांगेश पाडगाांवकर,
श्री. प्र. के. अत्े

आणण अशा बऱ्याच मान्यवराांच्या लेखनाने झाली. मी

आतापयांत वाचलेल्या पैकी बटाट्याची चाळ, तो मी नव्हे च असो ककां वा मग
साांगा आता कसे जगायचे खुपच प्रभाववत करून गेले.
मी सलहहलेल्या माझ्या कववता - मन, नाद-खोडकर बांड्या, साांगा आता कसे जगायचे आधाररत सांकल्पना,

चारोळ्या, लेख - भारत एक्सप्रेस, ववचार, प्रवास वणचन असे साहहत्य मी ससांगापरु ला असताना महाराष्ट्र मांडळ,

ससांगापरू च्या ववववध मराठी कायचक्रमात – शब्दगींर्ा असो ककां वा मग ऋतग
ीं िैमाससक ककां वा मग गिेशोस्तव
ु र्
स्मिणिका मध्ये प्रससद्ध झालेल्या आहे त मी मराठी ...दत्तात्य कृष्णा तनकम या नावाने. तसेच माझे स्वतःचे
ववचार

माांडण्यासाठी

मी

सरु
ु

केलेला

माझा

मराठी

ब्लॉग

इींडडअन

प्राऊड.....भाित याींचा

असभमान

(https://indianproud.blogspot.in). हो थोडे वषच हा ब्लॉग बांद होता कारण तेव्हा मी माझ्या एका
असभयाांबत्की ववषयाच्या पस्
ु तकावर काम करीत होतो.
Engineering" for

final

year

Instrumentation

" Fundamentals of Project planning and

Engineering

महहन्यात प्रकासशत झाले. हे पस्
ांु ई ववद्यापीठाच्या
ु तक मब

च्या

ववद्यार्थयाांसाठी

ह्या जून -२०१७

इांस्ुमें टेशन इांस्जनीररांग च्या आठव्या सेसमस्टर मध्ये वापरले जाणार आहे .
पण म्हणतात ना मराठी प्रेम तम्
ु हाला नेहमीच काहीना काही नवीन करण्याची प्रेरणा दे तात माझे ही तसेच

झाले असेल कदाचचत कारण आजकालची सामास्जक पररस्स्थती पाहून मी स्वतः खालील ववषयावर काही शॉटच
कफल्म्स सद्ध
ु ा बनववल्या आहे त. तसेच माझ्या समत्ाांसाठी काही सामास्जक जागत
ृ ी ववषयावर स्स्क्रप्ट वणचन –
नाटकीय सांकल्पनाची कामे सद्ध
ु ा करीत आहे .



प्रवास आयष्ु याचा - (https://youtu.be/oM3HZD6oGfQ)

माझ्या राजा रे ..छत्पती – (https://youtu.be/ISIir3VQ47Q)
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इन्शरु न्स ववश्वासाचा –

(https://youtu.be/c8eWyfm4cek?list=PLgjnwVL7iXjp8eDCxgoZbsosSRkucujLV)


माझे दस
ु रे पस्
ु तक समज-गैिसमज, तम्
ु ही खालील सलांकवर वाचू शकता.
(http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/samaj_gairsamaj_dknikam.pdf)



माझे ततसरे पस्
ु तक मॅस्जक वडच.. Inspiring thoughts, तम्
ु ही खालील सलांकवर वाचू शकता.
(http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/magic_world_d_nikam.pdf)

मी स्वतःला खप
ू भाग्यवांत समजतो कारण मला माझे कररयर (प्रोफेशन) साांभाळून मराठी साहहत्य ककां वा मग
सामास्जकतेसाठी काम करण्याची सांधी समळाली. मला वाटते प्रत्येकात एक कलाकार लपलेला असतो काही

लोकाांना तो कळतो काही लोक कळून न कळल्यासारखे वागतात तर काही जणाांना मग कदाचचत कळतही नसेल.

परां तु मी सवाचना एक गोष्ट साांगेन प्रत्येकाने आपल्यातील कलाकार ओळखा आणण मग पहा तम
ु चे आयष्ु य ककती
मजेदार होते ते.....मी स्वत: अनभ
ु वले आहे . जर तम्
ु हाला खरोखर याची प्रचीती आली तर आपला असभप्राय
आम्हाला जरुर कळवा. तम
ु चे असभप्राय आम्हाला नवीन ववषय आणण चाांगले लेखन करण्यासाठी प्रेरणा दे तात.
धन्यवाद् !
मी मराठी
दत्तात्य तनकम
लेखकाचा पत्ता:
श्री. दत्तात्य कृष्णा तनकम

अ / ४०४, चांदन , मैत्ी वाहटका ,

पारससकनगर,जुना मब
ुां ई पण
ु े रोड,
कळवा, ठाणे-४००६०५

मोबाईल / व्हाट्सअँप: ९८१९१६६८१५
ई-मेल : dkn28379@gmail.com
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