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संपादकीय  
गडबिरोली बिर्रयातील आददवासी बवकासासाठी काया करणाऱ्या 

हमेलकसा येथील लोक बबरादरी प्रकर्रपािा हा दसुरा वधाापनददन 

बवशेषाांक. 23 बडसेंबर 2021 रोिी प्रकर्रपाला 48 वषा पूणा झाली. 

आत्तापासूनि आर्भहा सवा कायाकर्तयाांना सुवणा महोर्तसवी वषाािे वेध लागले 

आहते. प्रकर्रपाला 50 वषा पूणा होतील तेर्लहा काय काय करायि े याि े

बविारिक्र सवाांच्याि डोक्यात बभरबभरताहते.  

यावषी कोबवड 19 ने मािा, एबप्रल व मे मर्धये दशेात धुमाकूळ घातला. अपुऱ्या आरोग्य सुबवधेमुळे अनेकाांना 

आपर्रया प्राणाांना मुकावे लागल.े र्तयािा फटका आमच्या प्रकर्रपातील 40-50 लोकाांना पण बसला. सुदवैाने 

प्रकर्रपात िीबवतहानी झाली नाही. िानेवारी 2021 त ेमािा 2021 पयार्नत 6 वी ते 12 वी िे वगा आर्भही 

िालवल.े पण दसुऱ्या लाटेत एबप्रल 2021 ला बांद करावे लागल.े दसुरी लाट ओसरत आर्रयावर िुलै मर्धये 

परत शाळा सुरू केली. शाळा बांद असताना नुसर्तया मोठ्याला शाळेच्या इमारती व ररकाम ेवसबतगृह बघणे 

फार वेदनादायक होत.े ददवाळी 2021 नांतर लोक बबरादरी आश्रमशाळेतील 1 ली  ते  12 वी पयांतिे सवा 

वगा सुरू झाल े आहते. साधना बवद्यालय,नेलगुांडा आबण साधना बवद्यालय,जििगाव या शाळा पण पूणा 

क्षमतेन ेसुरू झार्रया आहते. 2021 मर्धये आपण 11 वी आबण 12 वी बवज्ञान शाखा तसेि मेबडकल प्रवेश 

परीक्षेसाठी घेण्यात येणारी नीट परीक्षा प्रबशक्षण कें द्र बलर्पट फॉर अपबलर्पटमेंट, पुणे याांच्या सहकायाान ेसुरू 

केले.   

शाळा आबण शाळेिी इमारत बितके ददवस लॉकडाउन मर्धये बांद होती, बततके ददवस आमच्या बतर्नही 

शाळेिे बशक्षक, कायाकत ेरोि बवबवध गावात मोटर सायकलवर िाऊन 32 सेंटर झाडाखाली िालवत होत.े 

दगुाम भागातील आददवासी बवद्यार्थयाांि ेनुकसान कमीतकमी र्लहावे आबण बशक्षणाशी नाळ तुटू नय ेहा र्तया 

मागिा उद्दशे होता. मोबाइल, मोबाइल नेटवका , ऑनलाइन बशक्षण, तसेि लाइट नसताांना र्तयाांच्या 

दारापयांत बशक्षण पोहोिबवण्यािा आमच्या सवा बशक्षकाांनी पुरेपूर प्रयत्न केला.  

सर्धयातरी सवा बवद्याथी शाळेत परतले आहते. र्तयामुळे पररसर बाळ गोपाळाांनी व बवद्यार्थयाांनी गिबिलेला 

आह.े पुढे लॉकडाउन होऊ नये आबण कोरोना हद्दपार र्लहावा हीि प्राथाना सवा िग करीत आह.े प्रकर्रपातील 

18 वषाांच्यावरील सवाांि ेकोबवड लसीिे दोर्नही डोस घेऊन झाल ेआहते.  

लोक आग्रहार्वतव 2021 मर्धये मे आबण िून या दोन मबहर्नयात आर्भही अहरेी तालुक्यातील 2 गावात व 

भामरागड तालुक्यातील 2 गावात तलाव खोलीकरणािी काम े केली. आत्ता ती सवा तळी तुडुांब भरली 

आहते. र्तयात आर्भही मर्तर्वयबीि पण आणून टाकले आहते. र्तयािा फायदा गावाांना नक्की होईल.  
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लोक बबरादरी दवाखार्नयािे काया ह े1973 पासून कधीि बांद पडलेले नाही. उपेबक्षत, गरीब, आददवासी व 

इतर सवाांना अबवरत आरोग्य सुबवधा बनयबमत दणेे सुरू आह.े प्रशासनाला मदत र्भहणून कोबवड लसीकरण 

मर्धये दवाखार्नयातील कायाकर्तयाांनी भामरागड तालुक्यातील अनेक गावात िाऊन लसीकरण केले.   

या वधाापनददन बवशेषाांकात महाराष्ट्रातील िनतेन ेलेख, कबवता, कथा, बित्र असे साबहर्तय पाठवावे र्भहणून 

आर्भही बवबवध मार्धयमातून र्तयािी िाबहरात केली होती. बऱ्यापैकी साबहर्तय ईमेल माफा त आर्भहाला प्राप्त 

झाल.े र्तयातील बनवडक आर्भही प्रकाबशत करीत आहोत. बनवड सबमतीन ेर्तयावर भरपूर मेहनत घेतली आबण 

अांक वेळेवर प्रकाबशत झाला. साबहर्तय पाठबवणाऱ्या सवा िनतेि े आबण सांपादकीय मांडळािे खूप खूप 

आभार. अांकात वापरण्यात आलेले इतर साबहर्तय (फोटो, बित्र ) जयाांच्या वैयबिक मालकीिे असेल र्तयाांिे 

आभार. 

अांक वािर्रयावर आपणा सवाांिा प्रबतसाद बमळाला तर यातील उणीवा पुढील वेळी दरू करू. प्रबतसाद 

बमळाला की उर्तसाह वाढेल आमच्या टीमिा. हा अांक फि बडबिटल र्ववरूपाति प्रकाबशत होत आह ेव लोक 

बबरादरी प्रकर्रपािी अबधकृत वेबसाईट www.lokbiradariprakalp.org येथे उपलर्फध आह े यािी नोंद 

घ्यावी.  

 

 

अबनकेत आमटे 

सांिालक 

लोक बबरादरी प्रकर्रप, हमेलकसा 

aniketamte@gmail.com 

 

  

अांकातील लखेात/कबवतते व्यि केलले ेबविार ककवा मत लखेकािी वयैबिक मतां आहते. 

र्तयाांच्याशी सांपादक व सांपादकीय मांडळ सहमत असतीलि अस ेनाही. 

http://www.lokbiradariprakalp.org/
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कोणताही पुरर्वकार हा एखाद्या व्यिीच्या सेवेिा सर्नमान असतो, गौरव असतो. 

आिवर र्तयाांनी केलेर्रया कष्टािी मेहनतीिी, सेवाभावािी ती पावती असते. 15 

नोर्लहेंबरला आईला मातसृेवासांघािा पुरर्वकार दऊेन गौरवण्यात आले. मातृसेवा 

सांघािा 2021 िा सेवाव्रती पुरर्वकार हा खऱ्या अथााने आईच्या आिवरच्या सेवेिाि सर्नमान आहे, ह ेमात्र 

नक्की. 

माझी आई र्भहणिे सौ.रेणुका बवलास मनोहर. िर्नमापासूनि आनांदवनच्या कुशीत वाढलेली व पूवााश्रमीिी 

कु.रेणुका मुरलीधर आमटे या नावाने ओळखली िाणारी. आईवर मोठे बाबा व आिीच्या(श्रद्धये बाबा 

आमटे व साधना ताई ) सांर्वकारािा अमीट ठसा उमटललेा आह.े 'श्रम हाि श्रीराम' हा वेदमांत्र िपणाऱ्या 

वातावरणात बालपण गेर्रयामुळे दसुऱ्याांच्या अडिणी िाणून घेऊन र्तया दरू करण्यासाठी सवा तऱ्हनेे प्रयत्न 

करणे व सतत कायामग्न राहणे हा आईिा जपडि बनला. 

िांद्रपूर बिर्रयातील वरोरा यथेील लोकमार्नय बवद्यालयात अकरावी पयांतिे बशक्षण आईने घेतले, नांतर वधाा 

व र्तयाांनतर मातृसेवासांघ नागपूर येथे नर्ससगिा कोसा बतने केला. आईने शालेय िीवन एक बनपुण खेळाडू 

र्भहणून गािवले. शालेय िीवनात ती थ्रो-बॉल, खो-खोिी र्वटेट लेर्लहलिी खेळाडू होती. याबशवाय एक उत्तम 

धावपटू र्भहणूनही बतिा नावलौदकक होता. आनांदवनात  राहत असताना रोग्याांिी शुशू्रषा करण्यािे काम 

आई आनांदाने करत असे. बतच्यातील या उपित सेवावृत्तीला ओळखून पुढे मोठे बाबाांनी हमेलकसा 

प्रकर्रपात काम करायला िाणार्य या पबहर्रया बनवडक तकुडीत प्रकाश मामा व मांदा मामी (डॉ.प्रकाश व डॉ. 

मांदा आमटे) याांच्यासोबत आईिी बनवड केली. आि आांतरराष्ट्रीय र्वतरावर मार्नयता पावलेर्रया या 

प्रकर्रपाच्या िडणघडणीत आईिा मोठा वाटा आह े ह े कुणीही नाकबूल करणार नाही. प्रकर्रपाच्या 

सुरुवातीच्या बबकट काळात सवा अभावाांशी झुांि दतेाना प्रकाश मामा - मांदा मामी व इतर कायाकर्तयाांना 

आईिी साथ सदवै मोलािी ठरली. 

सुरवातीला लोकबबरादरी प्रकर्रपात आईने दवाखार्नयात 

काम केले. 1976 साली प्रकर्रपाने आश्रम शाळा सुरू केली. 

तेंर्लहापासून त ेआितागायत आईने र्ववतःला बवद्यादानाला 

वाहून घतेले. बशक्षण अथवा शाळा या गोष्टींिा गांधही 

नसलेर्रया आददवासी पालकाांना मुलाांना शाळेत 

पाठवण्यासाठी प्रवृत्त करणे व आपली मुले सुखरूप 

राहतील असा बवश्वास र्तयाांच्यात बनमााण करणे, मुलाांना 

बिर्लहाळा वाटेल असे वातावरण बनमााण करणे, र्तयासाठी 

र्तयाांिी भाषा, र्तयाांिे खेळ, र्तयाांिे नाि - गाणी व र्तयाांिे 

िीवनमान यात रांगून िाणे या गोष्टींमर्धये ती तरबेि 

झाली. अगदी सेवाबनवृत्त होईपयांत बतन े दरवषी या 

शाळेतील पबहलीिाि वगा साांभाळला. कारण नवीनि 

आलेर्रया आददवासी मुलाांना घरिी आठवण होऊ नये, 

र्तयाांिी र्ववच्छता, र्तयाांिे आिारपण, र्तयाांच्यात अर्बयासािी 

गोडी लागावी यासाठी काय प्रयत्न केले पाबहिे ह ेइतक्या 

वषाांच्या अनुभवातनु बतच्या लक्षात आल े होते. जयावेळी 

पाठयपुर्वतकात पररसर अर्बयास समाबवष्ट झाला नर्लहता 

र्तयावेळीही आई मुलाांना पररसर अर्बयासािे धड ेदते होती. 

vkbZ...

..
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आिही या प्रकर्रपातील शाळेत बशकणाऱ्या आददवासी मुली ददवसािे िोवीस तास आईच्या सहवासात 

असतात. आईने खूप वषां मुलींिे वसतीगृह साांभाळले. र्ववच्छता, नीटनेटकां  राहणे, विशीरपणा व 

आर्तमबवश्वासान े पररपूणा असलेर्रया या आददवासी मुली िेर्लहा आपर्रयाशी बोलतात तेर्लहा र्तयाांच्या एकूण 

िीवनावर पडलेली आईच्या व्यबिमत्त्वािी छाप लगेि िाणवते. बवकासािी पुसटशी िाहूल न लागलेर्रया 

आददवासी बाांधवाांना समथा, सशि व िबाबदार बपढी बहाल करण्यािे काया आिही ती करत आह.े मुळात 

र्ववतः एक उर्तकृष्ट खेळाडू असर्रयामुळे बशक्षणासोबति अनेक उत्तम खेळाडू ही बतन ेया शाळेतनू घडवल.े 

बोलण्यापेक्षा कामावर भर असणाऱ्या आईिा सांपूणा ददवस हा प्रकर्रपाच्या व्यवर्वथापनात िात असतो. 

आददवासी मुलां-मुली असो की प्रकर्रपात नव्याने काम करायला आलेले कायाकत ेअसो, सगर्ऱयाांिी काळिी 

घेण,े र्तयाांिां हवां नको ते बघणे या गोष्टी ती अगदी  मनापासून करत असत.े मग ती कधी रेणुका ताई असत े

तर कधी कोणािी काकू, मावशी तर कोणािी रेणुका आर्तया होते. हमेलकसा प्रकर्रपात असणाऱ्या प्राण्याांिी 

पण ती बततकीि काळिी घतेे. घरासमोर असणाऱ्या हरणाांना िारा बमळायला उशीर झाला की अर्ववर्वथ 

होताना मी र्ववतः बतला अनेक वेळा पाबहल े आह.े आमच्या घरी िेवढे ही प्राणी आर्भही साांभाळल े र्तया 

सगर्ऱयाांना आई खूप हवी असायिी. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रकर्रपातील मेस साठी लागणाऱ्या भािीपार्रयािी, प्रकर्रपाने आददवासी गावात सुरू केलेर्रया शाळेच्या 

रेशनिी व्यवर्वथा तर ती अबतशय उत्तमरीर्तया साांभाळते. आिही ती शाळेतून बनवृत्त झाली असली तरी 

आपर्रया परीने मुलाांना बशकवत असतेि. नोकरीत असतानाही बतने कायम सांर्वथेच्या मानधनाइतकीि रक्कम 

र्ववीकारून बाकी रक्कम सांर्वथलेा मदत र्भहणून दान केली. 

आमच्या बशक्षणाच्या बाबतीत ही आई खूप आग्रही होती. आर्भहाांला एक आई र्भहणून आबण एक सच्ची 

कायाकती र्भहणून बतिा कायमि अबभमान वाटत आलेला आह.े बाबािा (बवलास मनोहर) बतला कायमि 

पाठठबा असतो. पुण्याच्या आिीला (शाांताांबाई मनोहर) तर आईच्या कामािे खुप कौतुक होते. या सगर्ऱया 

बतच्या कामात आमटे पररवारािी, मनोहर कुटुांबबयाांिी, सगर्ऱया कायाकर्तयाांिी बतला कायमि साथ आह.े 

िांद्रपूर येथील लोकसेवा व बवकास या सांर्वथेने दर वषी एका मबहला कायाकर्तयाािा पुरर्वकार दऊेन गौरव 

करण्यािे ठरवल.े कर्वतरुबा गाांधी र्वमृबतप्रीर्तयथा ददर्रया िाणाऱ्या या पुरर्वकारािा सवाप्रथम मान आईला 22 

फेब्रुवारी 1996 ला बमळाला होता. 9 मािा 1997 बतला यांग मेर्नस गाांधी  असोबसएशन रािकोटिा 
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नारीसमािसेवेिा ही पुरर्वकार बमळाला होता आबण काल र्भहणिे 15 नोर्लहेंबर 2021ला बतला 

मातृसेवासांघािा पुरर्वकार दऊेन गौरवण्यात आले. आईने पबहर्रयाांदा उर्तर्वफूतापणे भाषण केले. खूप छान 

बोलली ती. आई यावळेस बोलताना र्भहणाली की, "आि मला अनकेिण बविारतात की तू र्ववतःि े घर 

बाांधले की नाहीस? र्तयावेळेला मी हसनू नाही र्भहणते, कारण मी घरां नाही बाांधल े पण अनेक गावां मी 

बाांधली आहते. भामरागड तालुक्यातील अनेक गावाांमधे माझे बवद्याथी आहेत आबण र्तया प्रर्तयेकाच्या घरी 

माझे अगदी आईप्रमाणे र्ववागत होते." आबण ही गोष्ट अगदी खरी आह.े कुठर्रयाही गावात आर्भही कधी गेलो 

की ही मुलां ताई.... र्भहणत आईला बिकटतात. अगदी सरुवातीपासूनि आईसाठी हमेलकसा हिे बवश्व होते, 

आि ही आह ेआबण पुढे ही राहणार. आददवासी मुलां, र्तयाांिे बशक्षण, र्तयाांिे खेळ हा बतिा बवकपॉइांट आह.े 

र्तयाांच्याति ती खुश असते. या पुरर्वकाराच्या बनबमत्तान े बतच्या या सगर्ऱया कामािी दखल घेतली गेली 

यािा आर्भहाला आनांद आह,े अबभमान आह.े  

बमळालरे्रया पुरर्वकारािा बतलाही आनांद झाला. तो सगळा आनांद, ती ऊिाा घेऊन रोिच्याप्रमाणे ती आि 

कामालाही लागली असेल यातही काही शांका नाही. या पुरर्वकाराच्या बनबमत्तान े ह े बलहावेसे वाटले 

इतकांि.... 

खूप खूप पे्रम आई!  

तुझीि  मोक्षदा! 

(यातील काही सांदभा डॉ.िया द्वादेशीवार याांनी आईवर बलहलेर्रया लेखातर्रया व बाकी माझ्या भावना आहते) 

                                                  

       मोक्षदा मनोहर-नाईक  

                                         91-9421878193 

    mokshadamanohar77@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“दसुऱ्याच्या सावलीत तुर्भही र्ववतःिी 

सावली कधीि बनवू शकत नाही, र्तयासाठी 

एकट्याला उर्नहात उभा रहाव लागत. ” 

- डॉ. प्रकाश आमटे  

mailto:mokshadamanohar77@gmail.com
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vkØks'k jko.kkpk 

दसऱ्याच्या साांिपवी धगधगर्तया रावणािा 

आक्रोश कानी पडत होता, प्रभू श्रीराम 

असर्रयाच्या अबवभाावात गदीतील प्रर्तयेक 

िण रावणाच्या दहनाने बवियश्री अांगात 

सांिारर्रयागत उर्रहबसत होता. बवियािा 

अदरृ्ळय मुकूट प्रर्तयेकाच्या माथी सिला होता. पदोपदी 'सीतेिी' अब्र ुपायदळी तुडबवणारे तथाकबथत' राम' 

दशाननाच्या िळण्याने मनोमन सुखावले होते. मैदानी धगधगणाऱ्या रावणाकड ेबघून गदीच्या गभाात दडून 

बसलेला रावण मात्र, दसुऱ्यािे कुसळ बघनू र्ववतःच्या मुसळाकड े दलुाक्ष करणाऱ्या मानवी प्रवृत्तीवर 

नमाबवनोद करत हसत होता.                 

बविय रथावर आरूढ झालेर्रया दहनकरी मांडळींमर्धये रावणािी भेदक आबण शोधक निर गरागरा बघरट्या 

घालत होती. एरवी जसहासनारूढ असलेर्रया लांकाबधशाला आि बवर्वतवाच्या िटक्यापेक्षाही काही प्रश्न 

अबधक िाळत होत,े बक्षप्त – बवबक्षप्त प्रश्नाांिी सरबत्ती र्तयाच्या दहाही मेंदतु अगदी गिकणाासारखी 

भळभळत होती. कारण एकि, बवराट गदीत र्तयाला एकाही रामािां दशान होत नर्लहतां. 

धगधगर्तया प्रर्तयेक जवाळातून र्तयािा आक्रोश बननादत होता. 'मी रोि िळायला तयार आह ेमात्र येणारा 

बाण रामािा असावा. प्रर्तयेक जवाळेसह प्रश्नाांिा धूर बाहरे पडत होता –  

प्र.१ वयात यतेाि बपर्तयािा उपमदा करणाऱ्या, बपर्तयाला बशवीगाळ करणाऱ्या, प्रसांगी हातही उगारणाऱ्या 

बपढीमर्धये बपर्तयाच्या आदशेाने साऱ्या साम्राजयािा र्तयाग करून बपर्तयान ेवनावासात पाठवले असे न र्भहणता 

'बपता दहेी मोह ेकानन रािू' (बपर्तयाने मला िांगलािा रािा बनबवला) र्भहणणारा दशरथपुत्र राम कुठे आह?े 

प्र.२. नवमासी गभाात वास करूनही मुखी अमृततुर्रय  नवनाडीिां क्षीर प्राशन करूनही गरि सरताि 

बनराधार मातेला गभागळीत करणाऱ्या पुत्रामर्धये कौसर्रया, केकयी, सुबमते्रला समदिाा दणेारा कौसर्रयानांदन 

कुठे आह े? 

प्र.३. िबमनीच्या अर्रपशा तुकड्यासाठी, बबहणीशी िर्नमािे नाते तोडणारा, राखीिा अनादर करणाऱ्या 

धनिूांबक भावामर्धये खुद्द बपर्तयाने अवहरेूनही बबहणीला परत अयोर्धयेला आणणारा शाांताअनुि कुठे आहे? 

प्र.४. रिािां, दधुािां सख्ख नातां असूनही बवबवध कारणासाठी फुट पडणाऱ्या भावाांमर्धये, सावत्र आई आबण 

बांधूसाठी सांपूणा जसहासनािा, साम्राजयािा र्तयाग करणारा भरताग्रि कुठे आह?े 

प्र.५. क्षबणक सुखाच्या बळी िाऊन, हांडा, िाररत्र्यसांदहे, परस्त्री मोहाला बळी पडणाऱ्या पुरुषाांमर्धये 

तदआ्युर्ऴय एकपत्नीव्रत धारण करणारा बसयाराम कुठे आह?े 

प्र.६. खुिीसाठी परर्वपराांच्या तांगड्या ओढणाऱ्या आबण प्रसांगी तोडणाऱ्या राजयकर्तयाांमर्धये, िनतेच्या 

इच्छेखातर र्ववतःच्या सवाात बिवलग पत्नीिा र्तयाग करणारा आदशा अयोर्धयानरेश राम कोठे आह?े 
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प्र.७. एकतफी पे्रमातून पावलोपावली स्रीयाांिी अवहलेना करणाऱ्या तरुणाांमर्धये अबहर्रयेिी वेदना िाणून 

बतला बपडामुि करणारा स्त्रीबहतेषी राम कुठे आह?े 

प्र.८. दसुऱ्याच्या धनावर सकु्ष्म कुदषृ्टी ठेवाणाऱ्या दषु्ट योर्दर्धयाांमर्धय ेबालीिा वध करूनही सुग्रीवाला गादी 

दऊेन र्तयािा ताराशी बववाह लावणारा र्नयायाबभमुख  राम कुठे आह?े 

प्र.९. दरुदशेी राहून र्ववतःच्या माताबपर्तयाच्या अांर्तययात्रेला उपबर्वथत न राहणाऱ्या कपूताांमर्धये र्ववतःच्या 

बपर्तयािा दिाा दऊेन िटायूिा बवबधवत अांर्तयबवधी करणारा सपूत राम कुठाय? 

प्र.१०. आबण काम, क्रोध, मद, मोह, ईषाा, लोभ या षडरीपूनी युि या गदीमर्धये एखादा तरी या दगूुाणाांवर 

बविय बमळबवलेला पुरुषोत्तम प्रभू श्रीराम कुठे आह?े  

 प्र.११. िनसागराच्या अफाट गदीत बऱ्याि सान-थोर 'सीतामैर्मयाांच्या' नेत्रातही माझ्या दहनदक्रयेच्या 

धुराांनी आनांदाशू्र तरळत होते. मात्र र्तयाांत माताबपर्तयाच्या मान मयाादिेां पालन न करता र्तयाांच्या अबृिी 

लिरे करणाऱ्या मुग्धाांमर्धय ेर्वविरीत्र बहतेषी िनकनांदीनी कुठेि ददसत नर्लहती. 

प्र.१२. र्ववमिीन ेभावनाबववश होऊन नको र्तया पुरुषाांशी पररणीत होऊन सांबांध आयुर्ऴय परीताप करणाऱ्या 

र्ववाथी कर्नयाांमर्धये केवळ बपर्तयाच्या मिीने र्ववयांवर करणारी मैबथली कुठेि ददसत नर्लहती. 

प्र.१३.  घायाळ करणाऱ्या निरा, बबभर्तस, अश्लील अांगबवक्षेप आबण बनरांकुश अांगप्रदशान करणाऱ्या उच्चभ्र ू

'बस्त्रयाां'मर्धये आपर्रया बनतळ कायेला अलवार वस्त्र आबण लज्जेिां पाांघरुण घालणारी सुलक्षणापुत्री कुठेि 

नर्लहती. 

प्र.१४. पावलोपावली सासू-सासऱ्याांवर तोंडसुख घेणाऱ्या स्नुषाांमर्धये अबवरत सास ु सासऱ्याांिी सुशु्रषा 

करणारी  कुलवधू वैदहेी कुठेि ददसत नर्लहती. 

प्र.१५. र्लहॉट्सअप, फेसबुकच्या नादात सांतती सांर्वकाराांकड े दलुाक्ष कुरणाऱ्या कुमाताांमर्धये बपर्तयािे छत्र 

हरवूनही लवकुशाांिे राघवी सांर्वकार प्रवाही ठेवणारी मातासीता कुठेि ददसत नर्लहती . 

प्र.१६. सौंदया आबण शरीरािे भाांडवल करून पत, प्रबतष्ठलेा पायदळी तुडबवणाऱ्या पत्नींमर्धये माझ्यासारख्या 

बाहूबलीच्या वासनाांध वार्वतव्यात र्ववतःला बनर्ऴकलांक ठेवणारी रामदरु्रहारी कुठेि नर्लहती . 

सोळा नर्लह ेसोळाशे प्रश्न रावणाच्या मनमबर्वतर्ऴकात धुमाकूळ घालत होते. मात्र, मात्र, मात्र, केवळ आबण 

केवळ ददुवेां लांकाबधशाच्या एकाही प्रश्नािे उत्तर गदीतील एकाही 'सज्जनाकड'े नर्लहते. 

    अरुण माांबगलाल िाधव, 

                                                            भाांबोरा ( रामटेक ) 

arunjadhao377@gmail.com                                            

                +91- 8668269463 
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Travel  

Diaries Of  

A Nomadic family 

 
‘Travel is the best teacher’ – this mantra 
was taught to me as a child among many 
other things. The other things I have 
forgotten over the years but this has 
stayed with me. 

In 2017 my husband Marzban and I decided to leave our urban life of consumption and 

competition behind and lead an alternate life of simplicity and consciousness. Easier said 

than done – what does it mean to live simply and consciously? To seek answer to this 

question we decided to take up a journey through the country on roads less travelled, 

through smaller towns and villages, seeing how others living. We wanted this to be a slow 

journey and not a destination-to-destination travel. As Milan Kundera beautifully says, 

“There is a secret bond between slowness and memory, between speed and forgetting.” 

The journey was going to be unplanned. We decided to leave in 2020 after completing our 

projects on hand (we are architects by profession). We stopped formal education for our 8-

year-old son Arzaan and decided to unschool him through the journey. Unfortunately, in 

March 2020 lockdown was announced. We spent two months cooped up in our pigeon hole 

apartment at Mumbai. Got a chance leave in June 2020 with the first relaxation of travel 

rules. We loaded up our pick-up truck which was to be our home for the next few years and 

headed out of Mumbai.  

We drove down the west coast, zigzagging up the Western ghats, down the Deccan Plateau 

and back on the coast. Along the way we would stop for a week or a month up to four 

months volunteering at various organic farms, learning how to live with the land. We spent 

a month at a potter’s studio and tried to learn processes of terracotta pottery. The biggest 

challenge was to slow down our pace of life and become sensitive to the cycles of nature 

which we had neglected staying in a city. Waking up with the sun and sleeping with the sun 

was an alien concept. Electricity and water supply was taken for granted without much 

reverence for natural resources. Contributing physical labour in growing food made us look 

at each morsel of food with a renewed respect. Wasting a grain of rice on the plate felt 

painful. 

After reaching Kanyakumari at the southern tip, we came up the east coast to the centre of 

the country. We arrived in Hemalkasa after having been on the road for more than a year in 

August 2021. We had heard about Baba Amte and Prakash Amte’s life journey, but wanted 

to experience the place for ourselves. We came to Hemalkasa from Wardha via Chandrapur. 

After Ballarpur the road rarely went through any towns and the landscape changed from 

fields to dense forest and homes dispersed. The shades of green multiplied as we came 

closer to Hemalkasa and the remoteness of the place became clearer.  
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Arriving at Lok Biradari Prakalp, Hemalkasa campus we were shocked to see the level of 

infrastructure that had been established at such a remote location. The campus truly stands 

testimony to the years of hard struggle that the entire core team of LBP would have gone 

through. Sachin made us feel welcome and introduced us to the whole campus. 

Samiksha tai met us and her enthusiastic bubbly nature combined with her humble 

grounded attitude inspired us to stay and volunteer for a month. We felt at home in no 

time. 

Over the coming week we came to love many aspects of LBP. The mess where everyone, 

from the founder to the worker ate together the same food, Vijaybhai, Kishorbhau and team 

who cooked and fed us like their own family and even cooked non-spicy food for Arzaan. 

Exercising, walking, cycling twice a day was a routine for all aged people of the prakalp – this 

inspired us to follow the suite. The resident students took pride and ownership of the 

campus and practice shramdaan in keeping up the campus clean and beautiful. 

We made some great friends during our stay. Kanchan and Bhushan became our family 

away from home. Renuka Aatya and Aatoba went out of their way to make us feel 

comfortable and welcome. It was fascinating to see them active throughout the day even at 

this age. Equally fascinating was to see Dr. Prakash Amte meeting each and every visitor that 

came to the campus and spend quality time with them in spite of his recent surgery and 

continuous pain. Kids were the life of the campus. Arzaan never felt lonely throughout our 

stay. He had his own independent family with the kids. We were fortunate to work with the 

kids, experimenting with different coloured mud plaster and painting on walls. The schools 

started by LBP in the surrounding villages are worth mentioning.  
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Our journey to Nelgunda changed our 

perception about level of dedication that 

people can have towards education. 

Geographically Nelgunda is only 23 km 

away from LBP but we took an hour and a 

half to reach there. Accessible only on a two 

wheeler during monsoons, it has no 

discernible road. You zig-zag through the 

forest, cross multiple streams that engulf 

the path, slip, fall and scrape yourself 

multiple times and reach this beautiful 

region which is completely cut off from any 

form of communication. No electricity, no 

cell phone coverage, no land-line and not 

even a post office. The kids walk from 2 to 

10 km everyday to reach the school and 

teachers make the journey that we made, 

everyday from Hemalkasa. This kind of 

dedication is unheard of. 

There were many more experiences at LBP 

that would not fit in this article but it 

suffices to say that seeing the third 

generation of the Amte family and the LBP 

team pouring themselves into the work for the development of the region and its people in 

the true sense is very heart warming. We will carry this experience of living sensitively and 

consciously through our journey and hope many people experience this for themselves – it 

definitely is the need of the hour! 

 

                        Oormi Kapadia 

                                                                     oormi@mnopl.com 

       +91 98333 82215 
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LoeXursP;k txkr  
दोन वषाािे मूल, शारीररकदरृ्ऴट्या काहीि वैगुण्य नाही, पण 

बोलणे कमी, एकटेि राहणे, फार मऊ ककवा फार खडबडीत 

र्वपशा नकोसा वाटणे, शूर्नयात निर लावनू बसण,े बिडबिड 

करणे, उगीिि रडणे अशी लक्षणां ददसली की बहदा पालक 

आपलां बाळ मुडी आह ेककवा हट्टी आह ेअसे समिून र्तयाकड े

दलुाक्ष करतात. र्ववमग्न बालकात शारीररक व्यांग नसर्रयाने या 

मुलाांच्या बोलण्या-वागण्यातूनि पालकाांना लक्षणे 

ओळखावी लागतात. र्तयामुळे अनेकदा ह े अपांगर्तव उबशरा 

लक्षात येतो आबण तेर्लहा नाइलािाने आपर्रया मुलाांना 

मबतमांद बालकाांच्या शाळेत दाखल करावे लागते.  
 

खुपदा र्ववमग्न मुलाांबाबत काही गैरसमि आहते ते र्भहणिे, र्ववमग्न मुल होणां र्भहणिे पूवािर्नमीिे पाप आह,े  

एखाद्या दवेािा कोप आह,े ददसायला सवा ठीक ठाक तर ददसतोय पण मुद्दाम करतोय, सगळ समित पण 

आर्भहाला त्रास द्यायिा र्भहणून असा वागतो, समािामर्धय ेबमसळण मुद्दाम टाळतात, अबत लाडािे पररणाम 

र्भहणिे र्ववमग्नता,िुकीिे पालकर्तव ककवा एकल पालकर्तव यामुळे मुलां र्ववमग्न होतात, पालकाांिे दलुाक्ष ककवा 

अबतलाड यामुळे र्ववमग्नता येते, छोट्या कुटुांब पद्धतीमुळे मुलाांसोबत कोणी बोलत नाही र्भहणून र्ववमग्न 

होणां, हा मानबसक आिार आहे, हा मतीमांद असनू र्तयालाि र्ववमग्न र्भहणतात,हा आिार असनू तो फि 

श्रीमांताति होतो, आि नाही उद्या बोलेल, थोडा त्रास दतेोय पण मोठा झाला दक होईल सगळे ठीक, आि 

कालच्या राहणीमानामुळे हा असा झाला, आई-बाबा दोघेही नोकरी करतात र्तयामुळे मुल असे झाले, बुवा-

गांड ेदोरे, दवे-दवै, उपास तापास, अांगारे धुपारे, ताईत दोरे, ताबीि यातर्रया कुठर्रया तरी प्रकारामुळे मुल 

बरे होईल, इर्तयादी. पण या सगर्ऱया भ्रामक कर्रपना आहते खर तर र्ववमग्नता र्भहणि ेनक्की काय? ह ेआपण 

समिावून घेवू.  
 

र्ववमग्नता र्भहणि ेकाय?   

सांपूणा महाराष्ट्रात र्ववमग्नता काय आह े ते ब-याि िणाांना माहीत नाही. इांबडयन र्वकेल असेसमेंट ऑफ 

ऑरटझमच्या सवेक्षणानुसार भारतात २० लाख मुले ऑरटर्वटीक आहते. र्ववत:च्याि बवश्वात, बविारात 

रमणे र्भहणिे र्ववमग्नता. ही र्ववमग्न मुले नेहमी समािापासून, अवतीभवतीच्या वातावरणापासून अबलप्त 

राहतात. नातेवाईक, बमत्र-मैबत्रणी आिूबािूिे लोक याांच्याशी र्तयाांना काहीही दणेांघेणां नसतां. र्ववमग्नता हा 

आिार नसुून ती एक बर्वथती आहे.    
 

र्ववमग्न मुलाांमर्धये प्रामुख्याने िाणवणारी समर्वया र्भहणिे भाषा सांपे्रषणािी, वैिाररक दवेाण-घेवाणीिी. 

सोर्ऩया शर्फदात समिावयािां र्भहणिे, िर आपर्रयाला एखाद्या अनोळखी प्रदशेात, अनोळखी लोकात एकटे 

नेऊन सोडले तर? आपण गोंधळून िाऊ, आपर्रयाला र्तया लोकाांिी भाषा समिणार नाही वा आपली 

र्तयाांना! अशावेळी आपली िी बर्वथती होईल नेमकी तशीि बर्वथती या र्ववमग्न मुलाांिी असते. र्भहणूनि ही 

मुलां पररसराशी सांपका  नसर्रयासारखी वागतात. बाय िगाशी याांिा काहीही सांबांध नसतो. आपले बोलणे 

र्तयाांना ऐकू िाते व बरेिदा ती र्तयाप्रमाणे वागतात दखेील, पण र्तयाांिे डोळे आपर्रयाकड े बघत नाहीत. 
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निरेला निर दते नाहीत. र्तयाांच्याकडून शाबर्फदक प्रबतसाद फार क्वबित बमळतो. र्तयामुळे दकर्तयेकदा या 

मुलाांवर मबतमांदर्तवािा बशक्का मारला िातो. पण यापैकी बरीिशी मुलां ही मबतमांद नसतात.  

या मुलाांना तार्तपुरर्तया र्ववरूपािे सांबांध वा व्यवहार िमत 

नाहीत. र्तयामुळेि तर ती र्ववत:मर्धये  मशगुल असतात. बह 

समर्वया मुलाांमर्धये िार्वत तर मुलीमर्धये कमी असते. र्तयाि े

प्रमाण ४:१ या प्रमाणत असते. 

 

र्ववमग्न (ऑरटबर्वटक) मलुाांिी लक्षण े 

१. र्ववमग्न असणे.  

२. सतत एकि वतान करणे, र्भहणिे उगीिि हात हलवणे,  

   उड्या मारणे, गोल दफरणे वगैरे.  

३. सतत रडणे वा हसणे ककवा क्षणात हसणे वा रडणे.  

४. एखादा शर्फद ककवा वाक्य सतत बोलत राहाणे तसेि  

    आपण र्भहटलेला शर्फद ककवा वाक्य परत परत उच्चारणे.      

    (याला इकोलेलेरीया र्भहणतात )  

५. र्वपेशल बर्वकर्रस नसणे.  

६. वार्वतवातील गोष्टींिी कर्रपना करू न शकणे, पण  

    कर्रपनाशिी अफाट असणे.  

७. अबत अ ॅर्वपनािर जसड्रोम मुले काही कलाांमर्धये बनपुण असतात. उदा. गाणी, बित्रकला, कोडी,   

    आकडवेारी, मोठी आकडेमोड तसेि वषाानुवषाांिी कॅलेंडरिी तारीख, वार, मबहना ककवा रेर्रवेिे  

    वेळापत्रक पाठ करण्यािी ताकद या मुलाांकड ेअस ूशकते. अर्रबटा आइर्नर्वटाइनसुद्धा ऑरटबर्वटक होता अस े

    र्भहणतात.   

८. या मुलाांना सेंसरी बडफेबर्नसर्लहनसे असू शकतो.  र्भहणि ेवास, िव, आवाि, र्वपशा आबण दरृ्ळय      

    याांच्यापैकी कशाच्या तरी बाबतीत आवडी-बनवडी टोकाच्या असतात. र्तयािा त्रास र्तयाांना असहार्मय    

    होतो.  

९. ही मुलां रात्र रात्र भर झोपत नाहीत.  

अशी काही महर्तवािी लक्षण आहते जयाद्वारे मुलामधील र्ववमग्नता ओळखता येते यामधील काही िरी लक्षणे 

असतील तर मुलाांमर्धये काहीतरी गडबड आह ेह ेसमिावे आबण डॉक्टराांिा सर्रला घ्यावा.  
 

र्ववमग्न मुलाांना नुसतेि शाळेत घालनू उपयोग नसतो तर वेगवेगर्ऱया उपिार पद्धतीिा अवलांब करावा 

लागतो. या शाळामर्धये प्रर्तयेक मुलािी क्षमता लक्षात घवेून र्तयाप्रमाणे आय.इ.पी.(Individual Education 

Program) तयार करण्यात येतो. र्तयाांनतर प्रायमरी गोल ठरवून र्तयावर काम करावे लागते. बवशेष बशक्षण, 

र्वपीि थेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी, दफबिओथेरपी, र्भयुबझक थरेपी, डार्नस थेरपी, तसिे ड्रामा थरेपी नसुार 

मुलाांना बशकवावे लागते. र्ववमग्न मुलाांना बशकवण्यासाठी वेगवेगर्ऱया थेरपी बरोबर वेगवेगर्ऱया बशक्षण 

पद्धतीिा अवलांब करावा लागतो. र्तयामर्धये structure teaching, बित्रबोली(PECS), भाषाबवकास पद्धती, 

शैक्षबणक बवकास पद्धती, तसेि बवबवध कर्रपकतेिा वापर करून बशकवावे लागते. या सगर्ऱया गोष्टींिा 

उपयोग मुलाांिी अबतिांिलता कमी करण्यास तसेि र्तयाांिी बशक्षणासाठी क्षमता वाढवण्यास मदत करते. 

आठवड्यातून दोन ददवस सांगीत उपिार पद्धती, दोन ददवस ऑक्युपेशनल थेरपी, दोन ददवस दफबिओथरेपी 

या पद्धतीने व वतान समर्वयावर एकास एक पद्धतीने काम करून र्ववमग्न मुलाांना प्रबशबक्षत करता यतेे. 
 

ददुवेाने अनेक शहरात या मुलाांना वरीलपैकी कोणर्तयाही प्रकारिी थरेपी उपलर्फध नसते. र्तयाांना 

बशकवण्यासाठी बवबशष्ट प्रकारिी खेळणी उपलर्फध नसतात. या बवशेष बालकाांना बशकवण्यास खास 
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प्रबशबक्षत बशक्षक नसतात. अर्ळया असांख्य समर्वयाांना पालकाांना तोंड द्यावे लागते. पुण्या-मुांबईसारख्या 

शहरात थोड्या प्रमाणावर काही सांर्वथा आहते. पण औरांगाबाद, नाबशक, कोर्रहापूर, नागपूर शहरात अर्तयर्रप 

आह.े  
 

औरांगाबाद शहरातील मुलाांसाठी गेले दहा वषा झाले ‘आरांभ’ नावािी सांर्वथा काम करत आह.े र्तयामुळे आता 

या शहरातील व मराठवाड्यातील मुलाांच्या बशक्षणािी सोय करण्यात येते. शहरातील र्ववमग्न मुलासाठी व 

र्तयाांच्या पालकाांसाठी वकाशॉप आयोबित केले िातात. र्ववमग्न मुलाांना व्यायसाबयक बशक्षण दवेून र्तयाांना 

र्तयाांच्या पायावर उभे राहण्यासाठी मदत केली िाते.  र्ववमग्न मुल िसे िसे मोठे होत िाते, तसे तसे अनके 

समर्वयाांना पालकाांना आबण सांर्वथाना सामोरे िावे लागते. र्तयातील एक समर्वया र्भहणिे वाढर्तया वयातील 

मुलाांच्या समर्वया!  
 

वयात यतेाांनाच्या समर्वया 

मुल सवा साधारण असो वा बवशेष, र्तयाच्या वाढीिा प्रर्तयेक टर्ऩपा सारखा असतो. मानबसक िडण घडणी 

मर्धये िरी काबह कमी िार्वत असले तरी शारीरीक िडण घडण मात्र सारखीि असते. सवा साधारण मुलाांला 

आपण कळत न कळत वयाच्या बतसऱ्या वषाापासुन सेक्स(इथे फि मेल दक दफमेल अथाात स्त्री दकवाां पुरूष 

असा होतो) बशकवत असतो.  पण बवशेष मुलाांच्या बाबतीत मात्र आपण र्तयाांना सवा सामार्नय  वतावणुक न 

दतेा अबतकाळिी घेतो आबण इथुन आपर्रया वागण्यात कळत न कळत िुकत िातो. 
 
प्रर्तयेक पालकािा र्ववत:च्या मुलाला बर्ववकारण्यािा कालावधी अन् तीव्रता वेगवेगळी असत,े पण एकदा का 

मुलािा र्ववीकार झाला की खरी िबाबदारी सुरू होते ती आयुर्ऴयभर.  आि िर मुल िार वषााि असेल तर 

दहा वषाा नांतर काय?  हा प्रश्न प्रर्तयेक बाबतीत िर बविारत गेलो तर आपर्रया पार्रयास नुसते भावबनक 

नाहीतर ताांबत्रक दबृष्टकोनातनु सुद्धा पररपुणा बनवता येईल. उदा. खुपदा आपण अस बघतो दक िौदा पांधरा 

वषाािा बवशेष मुलगा सरळ हॉल मर्धयेि पॅर्नट काढुन बाथरूम दकवाां टॉयलेट मर्धये िातो. पालकास 

लािीरवाणे वाटत ेअन् र्तयातर्रया र्तयात घरी कुणी आलले असेल दकवाां आपण कुणाकड ेगेलेलो असु अथवा 

शाळेतुन अशा प्रकारिी तक्रार येत े तेर्लहा. पण ही समर्वया येऊ नये र्भहणुन आपण मुल अगदी  लहान 

असताांना पासुन काळिी घेतली पाबहिे. सरुवातीपासुनि िर मुलाला बाथरूम िवळ िाऊनि पॅर्नट 

काढायिी ह े बशकवल पाबहिे. सुरवातीस त्रास होईल पण एकदा लागलेली सवय पुढे नेहमीसाठी कामी 

दईेल. र्ववमग्न मुलाांना तर या गोष्टी एकदा रूरटन मर्धये बशकवर्रया तर ते आयुर्ऴयभर लक्षात ठेवतात.  
 
अर्ळयाि छोट्या छोट्या गोष्टीतुन आपण र्तयाांना बशकव ुशकतो. सुरवातीस मेल, दफमेल, मर्भमी, पर्ऩपा, भाऊ 

बबहण ह ेप्रर्तयक्षात, र्पलॅश काडा आबण छोट्या छोट्या सोशल र्वटोररि मधुन  साांगाव.  र्तयानांतर मुख्य भाग 

र्भहणिे शारीरीक अवयवाांिी ओळख, आपण फि कान, नाक, तोंड, हात, पाय अशी िुिबी ओळख बशकवतो 

अन् नांतर सोडुन दतेो. या प्राथबमक अवयवानांतर हळु हळु शरीराच्या सवा भागाांिी ओळख तसेि र्तयाि 

काया काय ह ेसारख सारख समिावुन साांबगतल पाहीिे. (मार्नय आह ेह ेअवघड आह ेआबण प्रर्तयेक मुलाच्या 

बाबतीत वेगळे बनकष आहते) 
 
खुप सारे पालक आणखीन एक समर्वया घेऊन येतात ते र्भहणिे मुल साधारणत दकशोरवयात आर्रया नांतर 

र्ववतःच्या गुप्त भागाला सारख सारख हात लावतात.बरेिदा अस आढळुन येत की आपर्रया गुप्त अांगािी 

र्ववच्छता व्यवबर्वथत न ठेवर्रयामुळे बऱ्याि समर्वया बनमााण होतात. खर तर अर्ळया वेळी वबडलाांनी मुलाला 
आांघोळ घालताांना बशकवल पाबहिे, र्ववच्छता व काळिी कशी घ्यायिी त.े   
मुलींना वयात आर्रयानांतर आईने अगदी न बिडता बतला या सगर्ऱया गोष्टी समिावु  साांगणे तसेि र्तया 

िार ददवसात कशी काळिी घ्यायिी तसेि शरीराच्या कुठर्रया भागाला कुणालाही हात लावु द्यायिा नाही 

अन् कुणी लावलाि तर कसा प्रबतकार करायिा ह े प्रार्तयबक्षक करून समिावुन ददल पाबहिे.र्वपशा कसे 
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असायला हवेत, कसे नकोत,  यािी िाणीव हळू हळू करून द्यायला हवी. दरवािा लावून कपड ेबदलणे, 

बाथरूम मधून कपड े घालनू येणे, बाहरे वावरताना कशी काळिी घतेली पाबहिे या सगर्ऱया गोष्टी 

बशकवता येतात.  
 
मुलाांच्या भावबनक ककवा लबैगग समर्वया तर आपण थाांबवू शकत नाही पण त े अयोग्य हातात िाणार 

नाहीत यािी काळिी नक्की घेवू शकतो. आपर्रया मुलाला/ मुलीला आपण कुणािवळ सोडत आहोत, 
कुठर्रया शाळेत िात आहे, बतथले बशक्षक कसे आहते ककवा जया बस मधून िात आह ेती सुरबक्षत आह ेका? 

घरािवळ कोण शेिारी आहते, बाहरे िाताना आपण आपर्रया पार्रयास योग्य व्यिी िवळ सोडून िात 

आहोत का? असे एक ना अनेक प्रश्नाांिी उत्तरे आपणास आपर्रया पार्रयास सुरक्षा दणे्यास िार्वत उपयोगी 

ठरतात. या बशवाय डॉक्टरशी कर्नसर्रट करून योग्य ती उपाय योिना करू शकतो.  
 
र्ववमग्न मुलाांना बदल पटकन मार्नय नसतो र्तयामुळे र्ववमग्न मुलगी असेल तर बतला साधारणता दहा 

वषाापासून पुढे येणारी माबसक पाळी आबण र्तयात घ्यावयािी काळिी ह ेबशकवलां पाबहिे र्तयाबवषयी बोलल 

गेल पाबहिे. र्ववमग्न मुलाांत दकशोर अवर्वथेत भावबनक आबण शारीररक बदल होत असतात. खुपदा दकशोर 

वयातील मुलाांिे पालक नहेमी समर्वया घेवून येतात दक पबहले खूप छान होता पण आता खूपि ऑटीर्वटीक 

झालाय ककवा र्तयािे प्रॉर्फलेर्भस खूपि वाढलेत. खर तर मुल या वयात खुपर्ळया भावबनक मनबर्वथतीतून िात 

असतात. र्तयाांना यावेळेस खूप साऱ्या प्रेमािी आबण मायेिी गरि असते. पे्रम बमळाल दक मग बघा आपले ह े

िबमनीवरील र्ववमग्न तारे कसे प्रकाशमान होऊन र्तयािां आबण आपल िीवन उिळून टाकतील. 
वाढर्तया वयातील मुलाांच्या समर्वया व्यवबर्वथत हाताळर्रया तर मुल िाांगर्रया प्रकारे बवकबसत होतात. मुल 

थोड े मोठे झार्रयानांतर र्तया पुढिा टर्ऩपा येतो तो र्भहणिे र्तयाांच्या कररयरिा. र्तयासाठी अगदी 

लहानपणापासून काम केल ेतर मुलाांिे कररयर घडते.  
 

र्ववमग्न मलुाांि ेकरीयर  
सुमारे तीन एक वषाांपूवीिा एक प्रसांग. बेंगलोर येथे ग्लोबल ऑरटझम कॉर्नफरर्नससाठी गेले होते. 

र्तयारठकाणी र्तया कॉर्नफरर्नसच्या अनुषांगानेि एक बित्रप्रदशान भरले होते. प्रदशानात दफरताना एक गोष्ट 

िाणवत होती की बित्रकाराला रांगाांिी खुप िाण होती. खुपि समपाक अशी रांगसांगती होती प्रर्तयेक बित्रात. 

अिानक एका रठकाणी पाय थबकल ेआबण ि े ददसले र्तयावर डोर्ऱयाांिा बवश्वासि बसला नाही. वीसएक 

वषाांिा तरुण मुलगा बसुन पेंरटग काढत होता. आिुबािुच्या गदीिा र्तयाच्यावर काहीि पररणाम होत 

नर्लहता. र्ववतःमर्धयेि तर्रलीन होऊन तो बित्र रांगवत होता. बािुलाि बसलेर्रया र्तयाच्य़ा आईकड ेिौकशी 

केली तेर्लहा कळले की तो मुलगा ऑरटर्वटीक र्भहणिे र्ववमग्न आह.े पण लहान असर्रयापासुन र्तयाला बित्राांिी, 

रांगाांिी िी आवड होती आि तीि आवड र्तयाला इथपयांत घेऊन आली आहे आबण तीि आवड र्तयािे भबवर्ऴय 

पण घडवेल यात काहीि शांका नर्लहती. 
आि माबहती तांत्रज्ञानाच्या बवकासामुळे अनेक कवाड ेखुलली आहते.बवकासाच्या नवनवीन वाटा बनमााण 

होत आहते. 
 

दहावी-बारावीत असलेर्रया बवद्याथाांना करीअरिी नवीन बक्षतीिे खुणावत आहते. ऑरटर्वटीक मुलाांसाठी 

पण अनेक सांधींिा उदय होतो आहे. र्तयाांच्य़ात असलेर्रया कला कौशर्रयािी ओळख करुन घेऊन र्तयाांना वाव 

बमळवुन दणे्यासाठी प्रयत्न केले िात आहते. अशाि काही सांधींिी आपण आि या रठकाणी ओळख करुन 

घेणार आहोत. 
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र्ववमग्नता र्भहणिे र्ववःतमर्धयेि दांग असणे. या मुलाांना सभोवतालच्या वातावरणािे पररसरािे काहीि भान 

नसत.े र्तयाांना बदल मार्नय नसतो. एखादी गोष्ट परत परत करण्याकड े र्तयाांिा कल असतो. सवासामार्नय 

बुर्धदीमत्तेच्या बनकषाांवर ही मुले िरी इतराांपेक्षा मागे असली तरी काही बाबतीत ही मुले पराकोटीिी पुढे 

असतात. कुणाला सांगीतािी तर कुणाला रांगाांिी असामार्नय समि असते. कुणी अबतशय उांिावर सहिगर्तया 

वावरते तर कुणी बक्लष्ट गबणते िुटकीसरशी सोडवत.े र्ववमग्न मुलाांच्या या कौशर्रयाांना वाव दऊेन र्तयाांना 

समािात मानान ेओळख बमळवुन दणेे आि गरििेे आह ेआबण ह ेकरताना आि िी नवनवीन क्षेत्रे उपलर्फध 

होत आहते र्तयाांिा बविार करणे सुर्धदा बततकेि गरििेे आहे. कारण बर्य यािदा अशा मुलाांना मागादशान 

करताना फि छोट्या हर्वतव्यवसायाांिाि सर्रला ददला िातो. वर बलबहर्रयाप्रमाणे आि र्ववमग्न मुलाांसाठी 

पण काही क्षेत्राांमर्धये सांधी उपलर्फध आहते. िसे की ही मुले एखादी गोष्ट परत परत करण्यास कां टाळत 

नाहीत बिथ े सामार्नय मुले एका कालावधीनांतर कां टाळतात. र्तयामुळे या मुलाांना सांशोधन करणे ककवा 

एखाद्या सांशोधकाकड ेसहार्मयक र्भहणुन काम करणे लीलया िमु शकते. महान शास्त्रज्ञ अर्रबटा आइर्वटाइन ह े

सुर्धदा ऑरटर्वटीकि होत े ह ेखुप कमी लोकाांना माबहत आहे. आि पाबिमार्तय दशेाांतुन अनेक र्ववमग्न मुले 

योग्य प्रबशक्षण घेऊन वैज्ञाबनक प्रयोगशाळाांमर्धये काया करीत आहते.  
 

िर एखाद्याने सांगणकामर्धये बवशेष प्राबवण्य बमळवले तर तो प्रोग्रॅमर ककवा सांगणकतज्ञ र्भहणुन ही काम करु 

शकतो. तासनतास सांगणकाच्या बक्लष्ट प्रणालीशी दोन हात करण्यासाठी आवर्ळयक असलेली बिकाटी 

नक्कीि या मुलाांपाशी असते ककवा सांगीतािी आवड असलेला एखादा तासनतास ररयाि करुन र्तयावर प्रभुर्तव 

बमळवु शकतो. गायन िरी या मुलाांसाठी कठीण असले तरी एखाद े वाद्य वािबवण्यात पारांगत होण े

याांच्यासाठी मुळीि अवघड नाही. बेंगलोर यथेील सॅमी माकेस नामक एक र्ववमग्न तरुण पािार्तय सांगीतात 

डॉक्टरेट करुन आि बवद्यापीठात मुलाांना बशकवतो आहे. आपर्रया पैकी अनेकाांना उांिीिी बभती वाटते. खुप 

उांिीवर गेर्रय़ानांतर काम करणे तर दरु बतथे उभ ेरहाणे पण कर्ऴट्प्रद होते. र्ववमग्न मुलाांमर्धये दोन टोकाच्या 

गोष्टी आढळतात. बरीि मुल े

र्ववतःिा तोल साांभाळु शकत 

नाहीत तर काही एखाद्या 

बिमनॅर्वट प्रमाणे उांिीवर 

कसरत करु शकतात आबण 

तोल साांभाळु शकतात. अशी 

मुले बिमनॅर्वटीक सारख्या 

खेळात ककवा 

बगयाारोहणाच्या क्षेत्रात 

नक्कीि नाव कमवु शकतात.  

आिच्या िगात असांख्य 

घडामोडी, घटना सभोवताली घडत असतात. र्तया घटनाांिे सांकलन करुन ती बातमी लोकाांपयांत 

पोिबवण्यासाठी पत्रकार महर्तवािी भूबमका बिावीत असतो. अशा वेळी गरि असते ती बनर्भभडपणे आबण 

तटर्वथपणे ती बातमी तयार करण्यािी आबण वृत्तपत्रापयांत पोिबवण्यािी. र्ववमग्न मुलाांसाठी करीयरिा हा 

सरु्धदा एक िाांगला पयााय बन ुशकतो. उर्तपादन क्षते्रामर्धय ेबिथ ेतासनतास एकि काम न कां टाळता करणार्य या 

लोकाांिी गरि असते बतथे सरु्धदा र्ववमग्न तरुण िाांगले योगदान दऊे शकतात आबण र्ववावलांबी िीवन नक्कीि 

िगु शकतात. 
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पे्रमािी भाषा ही िशी माणसाांना समिते तशीि ती पशुपक्ष्याांना सुर्धदा समिते. अनकेदा असे आढळुन आले 

आह ेकी र्ववमग्न मुलाांना इतराांशी सांवाद साधायला िरी त्रास होत असला तरी पाळीव पशुपक्ष्याांशी र्तयाांिे 

नाते पटकन िुळत.े यामुळे प्राण्याांशी सांबांबधत अशा काही क्षेत्राांमर्धये सुर्धदा करीयरिी सांधी उपलर्फध होऊ 

शकते. िसे की िातीवांत प्राण्याांिी पैदास, बनगा, हाताळणी व तर्तसम ककवा शेतीशी सांबबधत 

गोष्टी.फोटोग्राफी हा सुर्धदा एक समथा पयााय र्भहणुन बनवडता येऊ शकतो. यश मोबहरे या र्ववमग्न मुलान े

काढलेर्रया फोटोला २०११ मर्धये झालेर्रया राष्ट्रीय छायाबित्र र्वपधेत पबहर्रया क्रमाांकािे पाररतोबषक 

बमळाले होते. याव्यबतररि र्फलॉकजप्रटीग, ददवाळीसाठी शोभेिे ददवे बनबवणे, आरास बनबवणे, पेपर 

नॅपदकन, पादकटे बनबवणे, यासारखे अनके छोटे-छोटे लघुउद्योग या र्ववमग्न मुलाांच्या र्ववावलांबनासाठी 

दकर्तयेक वषाांपासुन िालबवल ेिात आहतेि. या व अशा अनेक क्षेत्राांमर्धये आि र्ववमग्न मुलाांसाठी करीअरच्या 

सांधी उपलर्फध होत आहते. पाबिमार्तय दशेात या मुलाांसाठी बवशेष प्रबशक्षण आबण रोिगाराच्या सांधी 

बमळवुन ददर्रया िातात. डरे्नमाका  येथील एक प्रबसर्धद उद्योगपती थोर्ककल सोने याांिा मुलगा ऑरटर्वटीक आह े

र्तयाांनी आपर्रया आयटी कां पनीत अनेक ऑरटर्वटीक तरुणाांना नोकरी ददली आहे आबण ह ेसवा तरुण आपर्रया 

िबाबदार्य या लीलया पेलतात ह ेबवशेष. 
 

अशी अनेक उदाहरणे अमेरीकेत व युरोपातील दशेाांतुन सापडतात. अमेरीकेतील एका र्ववमग्न बित्रकारान े

फि वीस बमबनटे र्नयुयाका  शहरािी हवाई पहाणी करुन सांपूणा शहराि ेहवाई दरृ्ळय रेखाटले होते. ददुवैान े

आपर्रया भारतात मात्र बततकी िनिागृती न झार्रयामुळे अिुन खुप काया होणे बाकी आहे. पुण्यात एका 

कारखानदाराने आपर्रया कां पनीत काही मबतमांद मुलाांना नोकरी दऊेन एक आदशा बनमााण केला आहे. पण 

अिुन खुप मोठा पर्रला गाठायिा आह.े 
 

आरांभ ऑरटझम सेंटर सुरु करण्यािा मुळ उद्दशेि हा होता की र्ववमग्न मुलाांना िीवनात र्ववावलांबी बनवणे 

आबण र्तयासाठी र्तयाांच्य़ासोबत बवबशष्ट पर्धदतीने काम करण्यािी गरि होती. कारण सवासामार्नय मुलाांसारखा 

अर्बयासक्रम, पररक्षा या मुलाांसोबत शक्य नाही. आधी या मुलाांना र्ववतःिी काम ेर्ववःत करणे िे सवासामार्नय 

मुल अडीि-तीन वषाात र्ववतः करु शकते ते बशकवण्यापासुन सुरवात करावी लागते. यासाठी खुपि 

बिकाटीिी गरि लागत.े पण हळुहळु ही मुले एक एक गोष्टी बशकु लागतात. र्तयानांतर बवबवध िािण्याांद्वारे 

र्तयाांच्या क्षमता ओळखाव्या लागतात आबण खुप बविारपूवाक र्तयाांच्य़ावर काम सुरु करावे लागते. दकरण 

िोशी आमच्याकड ेआला तेंर्लहा र्तयािे वय आठ वषा होते आबण र्तयाला फि अ आ इ असे प्राथबमक मुळाक्षरे 

बलबहता यते होती. र्तयाच्या क्षमतेनुसार बशकवले असता आि तो दहावी पास झाला असून ‘पेस प्रबशक्षण’ 

पूणा करून र्तयाच्या घरच्या मबेडकल र्वटोर मर्धये काम करत आह.े यापेक्षा अिनू काय हवे.  
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आरांभमर्धय े र्ववमग्न मुलाांसाठी व्यावसाबयक प्रबशक्षण सुरु केले आह.े मागील आठ  वषाापासून ददवाळीला 

आर्भही बडझाइनच्या पणर्तया बनवतो. अांदािे दोन हिार पणर्तया दरवषी मुले बनवतात आबण समािातून 

खुप िाांगला प्रबतसादही बमळतोि व हातोहात सार्य या पणर्तया बवकर्रया िातात. र्फलॉक जप्रटीग पण 

प्रायोबगक तर्तवावर सुरु केले आह.े आरांभिा सवाात महर्तवािा प्रोिेक्ट र्भहणिे आरांभमर्धये र्ववमग्न मुलाांसाठी 

व्यावसाबयक सांगणक प्रबशक्षण. जयामर्धये डाटा एर्नरी, टॅली, यमएस ऑदिस, प्रोग्रजमग व अशा इतरही 

प्रकारिे बशक्षण दऊेन या मलुाांना र्तयाांच्या पायावर उभे करण्यास मदत होइल.  
 

आरांभ सांर्वथेमर्धये आर्भही गेर्रया दहा वषाात पांधरा मुलाांना र्ववयांरोिगार दते र्तयाांना उर्तपन्नािे साधन दते 

आहोत. श्रीहरी हा आमिा बवद्याथी, आमच्याकड ेआला तेंर्लहा र्तयाला मणी िाांगर्रया प्रकारे ओवता येत होत े

आबण र्तयाला रांगसांगतीिी िाण होती असे लक्षात आले असता र्तयाला एकास एक बशकवले असता,आि तो 

उत्तम तोरण बनवतो. बवक्रम तोमर हा पणर्तया रांगवण्यात कुशल झाला असून तो आिबमतीला तो 

ददवसाला ५० पणर्तया रांगवतो. र्ववराि हा मुलगा आमच्याकड ेआला तेंर्लहा तो सारख े गुणगुणत असे आबण 

तो पेर्नसीलन े वेगवेगळे आकार काढत अस,े र्तयाला गाण्यािी हळू हळू सवय लावली आबण बित्रकला 

बशकवली असता आि तो उत्तम गातो तसेि बित्रही काढतो. नकुर्तयाि झालेर्रया राजयर्वतरीय गायन र्वपधेत 

तो महाराष्ट्रातनू शेवटच्या दहा र्वपधाकाांमर्धये बनवडला गेला आबण पुणे येथे र्तयाने अवधूत गुप्ते आबण वैशाली 

सामांत याांच्या समोर गाणे सादर केले. र्तयाच्या बित्राांिे प्रदशान मालती आटा गॅलरी औरांगाबाद येथे भरवल े

असता र्तयािी १८ बित्रे बवकली गेली. तसेि महाराष्ट्रामधील पबहला र्ववमग्न बित्रकार र्भहणून मान सर्नमान 

बमळाला ह ेवेगळे नको साांगायला. मुलाांिे र्ववावलांबन टर्ऩपा पार पाडर्रयानांतर अिून एक प्रश्न समोर असतो 

तो र्भहणिे र्तयाांच्या पुनवासनिा, र्तयाांच्या र्ववतांत्रपणे आयुर्ऴय िगण्यािा.  
  

आमच्या नांतर काय? 

मराठवाड्यातील नाांदडे बिर्रहातील एका छोट्यार्ळया तालुक्यातील एक पालक 32 वषााच्या ऑरटबर्वटक 

मुलाला घेऊन माझ्याकड े आलेले.  ते 

र्ववत: सत्तरीकड ेझकुलेल,े पत्नी दोन -तीन 

वषाांनी लहान, बाकी दसुरी दोर्नही मुल 

नॉमाल होती. र्तयाांिी लग्न होऊन मुलगा 

बांगलोरला तर मुलगी अमेरीकेत सेटल 

झालेली. वाधाक्याकड े झुकलेल ह े

िोडपां,  बत्तीस वषााच्या मुलाला घेऊन 

राहतातां. कुठेही िायि असल की त े

र्तयाला घेऊन  िातात. सवा पररबर्वथती 

ऐकर्रयानांतर र्तयानाां मी बविारल, "मग 

पुढे काय? तुमच्यानांतर या मुलािां 

काय?"  हा प्रश्न ऐकुन दोघही भाांबावले. 

खर तर र्तयाांिी घालमेल तीि होती पण 

ते ऊच्चारायला घाबरत होत ेइतकिां.   

प्रर्तयेक ददव्याांग मुलाच्या पालकाांना सतावणारा, भडाांवून सोडणारा प्रश्न र्भहणिे, आमच्या नांतर आमच्या 

मुलािां काय?  याि प्रश्नाि उत्तर शोधण्यािा केलेला प्रयत्न आरांभ र्ववमग्न व गबतमांद मुलाांिी सांर्वथा, 

औरांगाबाद करत आह.े र्तयािसाठी औरांगाबाद शहरालगत दोन एकर िागा सांर्वथनेे घेतली असून बतथे र्ववमग्न 

मुलाांना र्तयाांिे हक्कािे घर दणे्यािा मानस आहे.   
 
 



लोक बबरादरी प्रकर्रप वधाापनददन बवशेषाांक-२०२१ 
 
 

 
23 

 

र्ववमग्न मुलाांमर्धये लपलेर्रया क्षमताांना ओळखुन र्तयाांना व्यवबर्वथत प्रबशक्षण दणे्यािी आबण र्तयाांच्यात 

असलेर्रया कतृार्तवाच्या पांखाना आभाळ दणेे ही आिच्या काळािी गरि आहे. ददैदर्ऩयमान यशाच्या 

बक्षबतिाला गवसणी घालण्याच्या अबधकार र्तयाांना ही आहे. समािाच्या बहतासाठी या मुलाांना र्तयाांि े

आभाळ बमळवुन दणे्यािी िबाबदारी आपली सवाांिीि आह ेह ेआता नाकारुन िालणार नाही. र्तयासाठी 

आपर्रया हिारोंच्या हाताांिी आबण मदतीिी आवर्ळयकता आहे.  
 
 
 

  अांबबका टाकळकर  

सांर्वथाबपका व सांिाबलका  

आरांभ र्ववमग्न व गबतमांद मुलाांिी शाळा व प्रबशक्षण कें द्र, औरांगाबाद 

ambikanidhu@gmail.com  

                                                                                                         +91-8275284178  

  

“The future belongs to the 

common man with uncommon 

determination...” 

-Baba Amte 

mailto:ambikanidhu@gmail.com
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प्रर्वतावना- आिकालिी तरुणाई आबण अनुभवी लोकाांमधील वैिाररक पातळी भरून काढण्यासाठी, 

र्ववभाव, सर्तय पररबर्वथतीि े वणान करून योग्य िाणीव र्लहावी, वेगळेपणािी मानबसकता मानवाच्या 

िीवनाला एक वेगळेपण बनमााण करून दतेे यासाठी पोषक बविार साांबगतले आहेत. बविार, कृती आबण 

मानवी र्ववभावािे महत्त्व साांगण्यािा हा छोटासा प्रयत्न आहे. खालील लेख सवा तरुणाईला समर्भपत....... 

 

'एक ददन बबक िायेगा माटी के मोल 

 िग मे रह िायेंगे र्ऩयारे तेरे बोल'... 

 रोििा ददवस िगताना र्तया ददवसात बवशेष काय 

करतो या प्रश्नािे उत्तर शोधण्यािा प्रयत्न केला तर 

प्रगती आबण  अधोगती यामागील कारणे नक्कीि 

लक्षात यतेात. आपला र्ववभाव र्भहणि े मनबर्वथती 

दकती मिबतू यावरून पुढील िीवनाच्या र्धयेयािी 

पायरी मोिू शकतो. काय असतां माबहताय का 

बमत्राांनो! आपर्रया बविाराांच्या साथीन े आपली 

वाटिाल होत असत ेआबण या वाटेवर पावलाांना योग्य ददशा गवसली की िीवनािां साथाक होतां. र्तयावर 

कृती करणां ही तेवढांि महत्त्वािां बर का........  

 

येणारा ददवस यतेो, िाणारा िातो; पण र्तयात आपण काय बशकलो याकड े लक्ष द्यायला हवे. सगळेि 

धावतात र्तया शयातीत सहभागी झालो तर बतथे र्वपधाा िार्वत असते. प्रवाहाच्या वेगर्ऱया ददशेने िाण्यािी 

जहमत कोणीही ठेवत नाही. िर ती बहर्भमत ठेवली तर एक वेगळेपणािी मानबसकता बनमााण होते. नक्कीि 

र्तयासाठी उरात जहमत आबण यथायोग्य बनयोिन असायला हवे. 

 

रोिच्या िीवनातर्रया प्रसांगाांना एक बनराळेपण लाभल ेतर र्तयात 

आनांद गवसू लागतो. तोि आनांद सुखी िीवनाला एक वेगळा 

आकार दतेो. पाठीवर शाबासकीिी थाप पडली की, मनात 

आनांदािी बेरीि, गुणाकार बद्वगुबणत होत.ेभले वेगळां पाऊल 

उिलताना आपर्रया सोबत शांभरातून दहािण सोबत असतील, 

र्तयात खिनु न िाता येणा-या प्रश्नाांना सामोरे िाण्यािी शिी 

हवी. भावबनक आबण वार्वतबवक या मनाच्या दोन भागािे शुद्ध 

पद्धतीने बनयांत्रण करणे िमायला हवे. र्तयाने काय होईल तर 

आपर्रया मनातलां वादळ शाांत होईल आबण आपर्रया कमाावरील 

बवश्वास अिून दढृ होईल. वाटतां बततकां  सोपां नसलां तरी एक 

पाऊल आपर्रया िीवनाला, आपर्रयासारख्या इतराांच्या 

आयुर्ऴयाला एक अथा प्राप्त करून दणेार असेल तर मुळात परांपरा रूढींना लहान लेकरा  सारखां कवटाळुन 

बसणाऱ्या व र्तयास सांर्वकृतीि नाव दणेाऱ्या वृत्तीिी िपवणूक करण्यात काहीही अथा नाही असे मला वाटते. 

सांकुबित वृत्तीिे लोक आपर्रया भोवती असतात. र्तयाांना दरुदषृ्टी आबण हतेू यातील अथा समिला तर 

पररवतान होऊ शकते. परांत ुर्ववतःमर्धये पररवतान घडबवण्यास कोणीही तयार नाही.  
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इतराांच्या िुकाांवर लक्ष न दतेा आपर्रयातील दोषावर मात करता यायला हवी. आपण एक बौबद्धक 

मनुर्ऴयप्राणी आहोत, यािी आपर्रयाला भूल पडता कामा नये. 

काहींिा र्ववभाव बवबित्र वाटत असतो. र्तयाांना गर्ऩपा-गोष्टी सारख्या दकरकोळ गोष्टीत आनांद नसतो. 

वैिाररक पगडा र्तयाांना नेहमीि वेगळे बनवतो. प्रगर्रभ बविार असेल तर बमत्र-मैबत्रणीही कमी प्रमाणात 

असर्रयािे आढळतात; पण सांख्येपेक्षा साथ नहेमीि महत्त्वािी ठरते, होय ना? 

 

िर आपले तसे वेगळेपण असले तर योग्य उपयोग करून र्ववतःसाठी, नांतर सवाांसाठी र्तयािा वापर करायला 

हवा. शेवटी माणूस र्भहणून आपणही या पांितर्तवािे काही दणेे लागतो. मोठे काम करावे असां अबिबात 

नाही, छोटेि काम सोर्ऩया पद्धतीने करावे असे अर्फदलु कलाम साांगतात. अगदी तसांि! कलेिा असो, 

वैिाररक शिीिा वापर असो, अर्बयास करा. झाड े लावा प्रयोग करा, बित्र काढा, प्राण्याांवर पे्रम करा, 

पुर्वतक वािा, बलहा. खूप काही गोष्टी करता येण्यासारख्या आहते; फि ठाम रहा. नांतर प्रगतीच्या मागाात 

यशर्ववी र्लहाल तेर्लहा बमळणार समाधान पहा, खूप अनमोल असणार आह.े र्तयावेळी होणारी उन्नती खूप खूप 

पुढे नेईल. सोबत असणाऱ्या दहा लोकाांिी सांख्या भल ेएक होऊ दते पण प्रयत्न अबवरत िाल ू ठेवा. दहा 

वरून एक वर येणारी व्यिींिी सांख्या यािी िाणीव करून दईेल की सुरवातीला तुि तुझा साथीदार 

होतास आबण आि तुि तुझ्यासोबत आह.े तार्तपया,र्ववतःसोबत राहणां, र्ववतःसोबत, र्ववतःिी मैत्री असेल तर 

अशक्य काहीि नाही. 

 

हताश होण,े बनराश होणे,नकारार्तमकता येणे, भीती वाटणे या नैसर्भगक र्ववभावावर मात करता यायला 

हवी. सकारार्तमकता िोपासताना काळािी िाहूल परीक्षा घेते. र्तयावेळी पाय रोवनू उभे राहता यायला हवां 

आबण मग यशर्ववी झार्रयानांतर खूप िाांगले लोक सांपकाातही यतेात. मैत्रीपूणा सांबांध ही तयार होतात. कधी 

काळी एकटी असणारी व्यिी, व्यिींच्या घोळक्यात सामावली िाते.िीवन िगण्याच्या प्रवाहाला आपण 

वेगळी ददशा ददर्रयािे समाधान र्ववतःच्या मनात हिेरी लावते. आपर्रया कामािी दखल घेणारे कोणी असेल 

ककवा नसेलही परांत ुन पुसणारा ठसा पाऊलवाटेवर नक्की उमटतो.         

 

प्रयत्न करताना सामाबिक आबण नैबतक मूर्रयाांिा र्ववीकार करून आपर्रयामुळे नैबतक मूर्रयाांना इिा होणार 

नाही, या प्रयत्नात नेहमी राहावां. व्यिीच्या निरेत वेगळेपण असावां. व्यिी बततक्या प्रकृती खरांि आहे; 

परांतु सवाांच्या निरेत एकाि बविाराांिी दरूदषृ्टी माांडण्यािी  कला आपर्रयात असेल तर हीि वेगळेपणािी 

मानबसकता इतराांमर्धये रुिवता यायला हवी. उद्याच्या येणाऱ्या बपढीसाठी, भारत भूमीच्या लेकराांसाठी 

यापेक्षा मौर्रयवान आबण रूिकर वैिाररक मेवा दसुरा कोणताही नसेल. 

धर्नयवाद! 

 

 

            शाबलनी िगन्नाथ वाघ 

                                                     बवळद घाट, अहमदनगर 

waghshalini27@gmail.com 

  +91- 8788911255 
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प्र.१- तुमच्या लहानपणी भामरागड तालुक्यािी ककवा तमुच्या गावािी बर्वथती कशी होती? 

आनांदराव-: आमच्या लहानपणी पररबर्वथती अर्तयांत हलाखीिी होती. खायला अन्न नर्लहत.े अांगावर कपड े

नाही की, राहायला बरोबर घर नर्लहत.े मोहफुल ेउकडून खायिे, कक्कू(बाांबुिे कोवळे कोंब) याला वार्वते ही 

र्भहणतात. कुहकू(मशरुम), रानातला भािीपाला, कां दमुळे खाऊन ददवस काढल.े कधी-कधी सामुबहक 

बशकारीला िायि े व बशकार बमळार्रयावर प्राण्याांिे माांस उकडून खायिे. अांगभर कपडे बमळत नर्लहत.े 

माणसे लांगोटी व बस्त्रयाां कमरेभोवती फडके गुांडाळायिे. बरेि अांग उघड ेअसायिे. तरुणपणापयांत मी सुद्धा 

लांगोटी घालायिा. राहायला गवत-कुडाच्या झोपड्या होर्तया. गाव लहान होत,े शाळा आबण बशक्षणािा 

काहीि सांबांध नर्लहता. वीि नर्लहतीि. शेकोटीच्या प्रकाशात ददवस काढल.े िांगली प्राणी, साप, जविू याांिी 

दहशत होती. आिच्यासारखी शेती नर्लहती. रर्वतेतर नर्लहतेि. र्तयामुळे वाहनाांिा पत्ताि नर्लहता. हाताला 

काम नाही, र्तयामुळे पैसा नाही.पाऊस पडला की, काही लोक धार्नय पेरायिे, उगवेल त ेखायिे. रोवणी 

कोणीि करायि े नाही. फि अन्नासाठी एक-दसुऱ्याच्या मदतीला िायिे. िोरी हा प्रकारि आमच्यात 

नाही. घनदाट िांगल होत.े िांगली प्राणी याांिा वावर होता. साधी सायकलही कोणाकड ेनर्लहती. र्तयामुळे 

पायी-पायीि भामरागड व इतर गावाांना िायि.े 

प्र.२-: तेर्लहाच्या बर्वथतीत व आता काय बदल िाणवतो? 

आनांदराव-: शासनाच्या बवबवध योिनाांमुळे आता खुप बदल झाल.े कपड-ेलत्त,े खाणे-बपणे सारेि बदलले. 

लोक आता आधुबनक पद्धतीने शेती करत आहते. रक्टरनी शेती होत आह.े रोवणी करायला लागलेत. र्ववर्वत 

धार्नय दकुानातनू १२० रुपयाांत मबहनाभर पुरेल इतकां  धार्नय बमळत. आिघडीला अन्नािा प्रश्न सुटला आह.े 

आता कोणीही उघड-ेनागड ेराहत नाही. प्रर्तयेकाांना अांगभर कपडे बमळतात. शासकीय योिनेतनू अनेकाांना 

घरकुल योिनेि े पके्क घर बमळाल े आहते. अन्न, वस्त्र, बनवाऱ्यािा प्रश्न बऱ्याि अांशी सुटला आह.े वीि 

गावागावात पोिली आह.े माझ्या गावातही वीिेि े खाांब गाडून तार िोडणी झाली, मात्र अिूनपयांत 

र्तयातून वीि सोडली नाही.लवकरि वीि सोडणार आहते,असे साांबगतल ेिात.े वाहनाांिी सांख्याही वाढली. 

िांगलािी िागा शेतीने घेतली. िांगली िनावरे झपाट्यान े कमी झाली आहते. गावात बिर्रहा पररषदिेी 

शाळा झाली. िवळि नेलगुांडा गावी लोकबबरादरी प्रकर्रपाने  इांग्रिी मार्धयमािी शाळा काढली. माझ्या 

नाव-: आनंदराव महारु कुसराम 

वय-:६०वर्ष  

गाव-: ग गंवाडा, व्यवसाय-: शेती 
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गाविी मुले बतथ े बशकायला िातात. मुली-मुले बशकू लागली. मोबाईल फोन आल.े अस े अनेक बदल 

झालेत. 

प्र.३-तुमच्या िीवनातील अबवर्वमरणीय प्रसांग कोणता? सबवर्वतर साांगा. 

आनांदराव-: माझ्या बाबतीत घडलेला असा काही प्रसांग आठवत नाही; परांतु माझ्या समोर घडलेल ेकाही 

प्रसांग आहते. र्तयापैकी मी तरुण असतानािा एक प्रसांग असा की,आर्भही गावातील तरुण बशकारीला िांगलात 

गेलो होतो. एका बािूस िाळे लावून दसुऱ्या बािूने प्राणी हाकलत असताांना अिानक एका िांगली डुकरान े

एका तरुणाांकड े आपला मोिाा वळबवला. र्तयाला िोरात मुसांडी मारली व खाली पाडले. परत-परत र्तया 

तरुणाच्या माांड्याांना धके्क दऊे लागला. तो िीवाच्या आकाांतान ेिोरिोरात ओरडू लागला. आर्भही सवािण 

बतकड े धावलो. त े दरृ्ळय पाहून मी खुप घाबरलो. लाठ्या-काठ्याांनी डुकराला मारु लागलो. र्तयामुळे तो 

पळाला; पण तोपयांत आमिा सहकारी कण्हत,रडत होता. डुकरान े र्तयाच्या दोर्नही माांड्या अक्षरशः 

सुर्ऱयाांनी फोडून काढर्रया होर्तया. र्तयाि अवर्वथेत र्तयाला उिलून गावात आणले. बतथून खाटेवर टाकून 

लोकबबरादरी प्रकर्रपाच्या दवाखार्नयात दाखल केले. अबतरिस्रावान े तो बेशुर्धद झाला होता.                 

डॉ. प्रकाशभाऊां नी र्तवरीत उपिार सुरू केले. २० ते २५ ददवसाांनी र्तयाच्या िखमा भरुन बनघार्रया व तो 

घरी आला. 

प्र.४-: लोकबबरादरी प्रकर्रपाबद्दल आपर्रयाला काय वाटते? 

आनांदराव-: लोकबबरादरी प्रकर्रपामुळे आि भामरागड पररसर साबूत आह,े अर्नयथा हा पररसर िलमय 

झाला असता. श्रद्धये बाबा आमटे याांच्या प्रयत्नामुळे आि येथ े लोकवर्वती आह े असे र्भहणणे अबतशयोिी 

होणार नाही. याांिे कारण १९८० च्या दशकात कें द्र सरकारन े बसरोंिािवळ इांिमपर्रली येथे इांद्रावती 

नदीवर मोठे धरण बाांधायिे ठरवल.े वार्वतबवक या धरणािे पाणी तर्तकालीन आांध्रप्रदशे व आताच्या 

तेलांगणातील शेतीला बमळणार होत.े मात्र आतािा भामरागड तालुका, बसरोंिा तालुक्यािा काही भाग 

तसेि अहरेी तालुक्यातील बराि पररसर धरणाच्या पाण्यामुळे बुडणार होता. आर्भहा आददवासींना यािी 

काहीि माबहती नर्लहती. मात्र बाबा आमटे याांनी या धरणाला बवरोध केला. र्तयाांनी भामरागडला बत्रवेणी 

सांगमािवळ एक भव्य मेळावा घेतला. पररसरातील हिारों लोक मेळाव्यात हिर होते. मी र्तयावेळी तरुण 

होतो. मीसुद्धा हिर होतो. बाबा आमटेंनी यावेळी धरणाबद्दल माबहती ददली. उपबर्वथत सवाांनी धरण बाांध ू

द्यायि ेनाही अशी शपथ घेतली. बाबा आमटेंनी लढा तीव्र केला. दकती लोकवर्वती व शेती धरणात िावून 

आददवासी बेघर होणार ह ेकें द्र सरकारच्या लक्षात आणून ददल.े तेर्लहा तर्तकालीन पांतप्रधान इांददरा गाांधींनी 

धरण बाांधणे रद्द केल.े अथााति लोकबबरादरी प्रकर्रप नसता तर बाबा आमटेंना या धरणाबद्दलिी 

आदीवासींिी समर्वया कळली नसती. धरण झाल ेअसत ेव हा पररसर आि िलमय असता. 
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प्र.५-: लोकबबरादरी प्रकर्रप सुरुवातीस कसा सुरु झाला? सुबवधा कशा होर्तया? 

आनांदराव-: प्रकर्रप कसा सुरु झाला याबद्दल आठवत नाही. मात्र सुरुवातीला लहान-लहान झोपड्या होर्तया. 

वडाच्या झाडाखाली प्रकाशभाऊ रुग्ण तपासायि.ेऔषध, गोर्ऱया, इांिेक्शन द्यायिे. झोपड्या होर्तया पण 

व्यवर्वथा उत्तम होती. सुरुवातीला एकही मोठी इमारत नर्लहती. आता भव्य इमारती उर्बया आहते. येथील 

दवाखार्नयातील सुबवधा उत्तम आहते. 

प्र.६-: भबवर्ऴयात लोकबबरादरी प्रकर्रपाकडून काय अपेक्षा आहते? 

आनांदराव-: लोकबबरादरी प्रकर्रप भामरागड पररसरातील िनतेसाठी वरदान आह.े येथील दवाखार्नयात 

उत्तम प्रकारिे उपिार केल े िातात. सवा िनता आिही याि दवाखार्नयात उपिार घेण े पसांत करतात. 

येथील आश्रम शाळेतील बशक्षण दिेदार आह.े माझ्या गावातील अनेक मुली-मुले येथे बशक्षण घेत आहते. 

काही मुल ेयेथे बशकून शासकीय नोकरीत आहते. खेळात नैपुण्य दाखबवत आहते. लोकबबरादरी प्रकर्रपान े

माझ्या गावािवळ नेलगुांडा गावी 'साधना बवद्यालय' ही इांग्रिी मार्धयमािी शाळा सरुू केली आह.े बतथहेी 

माझ्या गाविी मुले बशकत आहते. ती लहान-लहान मुले इांग्रिीत बोलताांना र्तयाांिे फार कौतुक वाटते.    

प्रकर्रपाने अनेक गावाांत तलावाांिी बनर्भमती करुन ददली आह.े आददवासींि े बहत िोपासणारी अनेक काम े

लोकबबरादरी प्रकर्रपातफे केली िात आहते. ह ेसवा सेवाकाया अबवरत सुरू राहाव ेअशी अपेक्षा आह.े 

प्र.७-: प्रकर्रपातील बवबवध सेवाांिा तुमच्या व कुटुांबबयाांच्या िीवनात काय व कसा लाभ झाला? 

आनांदराव-: बराि फायदा झाला.आिारी असर्रयास आर्भही प्रकर्रपाच्या दवाखार्नयात उपिाराांसाठी दाखल 

होतो. दरवषी िानेवारी मबहर्नयात मोठ्या शस्त्रदक्रया बशबीराि ेआयोिन करण्यात येते. तेर्लहा अनेक दधुार 

आिारान ेग्रर्वत रुग्णावर प्रकर्रपाच्या दवाखार्नयात शस्त्रदक्रया केर्रया िातात. येथील शाळेत मुले बशकतात. 

भाांडण-तांटे झार्रयास सोडवणूकीसाठी प्रकाशभाऊकडिे िायिे. असे एक ना अनेक फायद ेझाल.े 

प्र.८-: डॉ.प्रकाशभाऊ व डॉ.मांदावबहनी याांिे सोबत कधी बोलल ेकाय? 

आनांदराव-: डॉ.प्रकाशभाऊां शी माझ ेवैयबिक बोलणे झाल ेनाही, मात्र गावकऱ्याांसोबत काही समर्वया घेऊन 

भाऊां कड ेिायि,े तेर्लहा बोलणे र्लहायि.े बवषय वादबववाद सोडबवण्याि ेअसायि ेककवा गावाकडच्या काही 

समर्वया असायच्या. मांदावबहनींशी आिारी असताना दवाखार्नयात गेर्रयावर आिाराबवषयी मोिके बोलणे 

र्लहायि.े 
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प्र.९-: िांगल व िांगली प्राण्याांबद्दल तुर्भहाला काय वाटते? 

आनांदराव-: पूवी िांगल व िांगली प्राणी खुप होत.े र्तयावेळी आर्भही भरपूर बशकार केली. पण आता िांगल 

हळूहळू नष्ट होत आह.े िांगलािी िागा शेतीने व्यापली. िांगली प्राणी सुद्धा झपाट्यान ेनाहीस ेझाल.ेआता 

तर बशकार करणे बांदि केर्रयासारख ेआह.े पूवी बशकार केली, िांगल व िांगली प्राणी वािले पाबहिे असे 

आता मनापासून वाटते. 

 

 

            - मुलाखतकार आणण शब्ांकन 

       लीलाधर कसारे 

liladharmohan@gmail.com 

 +91- 9421729386 
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"....कट..कट्!" डायरेक्टरने  कट र्भहणताि शूठटग थाांबलां. एका जसजगग कॉबर्भपरटशन ररऍबलटी शोिां शूठटग 

िालू होतां. सर्धया टॉप 12 र्वपधाक राबहले होते. अन र्वपधेला अबधक रोिक, मनोरांिक बनवण्यासाठी 

ऊरलेर्रया र्वपधाकाांच्या घरिी पररबर्वथती 'कॅश' करून टीआरपी वाढवण्यािां काम या ददगदशाकाकड ेआलां 

होतां. 

आधीच्या दोन र्वपधाकाांच्या घराच्या पररबर्वथतीिां 'बवदारक, दाहक, दाररद्र्य, दःुख, सांकट'  दाखवून झालां 

होतां. र्तयाला टीआरपी ही िाांगला बमळाला होता आबण ते आता रवीच्या, बतसऱ्या र्वपधाकाच्या घराकड े

वळल े होते. या घरात तर 'खबिना' होता. दाररद्र्य तर होतांि, पण रवीिी  मोठी बहीण कॅ र्नसरच्या 

आिाराने खांगली होती. 

मग काय, मोठ्या िोशान े ददग्दशाक आबण र्तयािी टीम बतसऱ्या र्वपधाकाच्या घरी सकाळी सकाळीि 

पोहोिली होती. र्तयाांच्या सराईत निरेने घरातली पररबर्वथती निरेखालून घातली. "इसबार टीआरपी 

बहोत बमलेगा, सर" अबसर्वटांट कानात कुिबुिला. लगेि अरेंिमेंटला सुरवात झाली. कोणर्तया अँगलने शॉट 

घ्यायिा, कुठून क्लोिअप, इर्तयादी गोष्टी ठरवर्रया गेर्रया.  

घरच्या माणसाांनाही साांबगतलां गेलां, "तुमच्या घरात िे दःुख आह,े र्तयाबद्दल सवाांना कळू द्या. लोकाांना समि ू

द ेकी तुमच्या बबहणीच्या कॅ र्नसरन ेतरु्भहाला दकती त्रास होतोय, तुर्भही सवा रात्रांददवस रडत असता, बबहणीिां 

पुढे काय होईल या बविाराने.....  समिलां?" अबसर्वटांट घरच्याांना समिावून साांगत होता.. 

सगर्ऱयाांनी माना डोलावर्रया आबण बित्रीकरण सरुू झालां. पण ददग्दशाकाला र्वक्रीनवर कोणीही 'रडकां , 

दःुखी' ददसेना, ना कोणी दःुखाबवषयी बोलेना. घरातल ेसगळेि आांनदी िहेऱे्याने रवीच्या गाण्यािां कौतुक 

करत होते. सवाांच्या िेहऱ्यावर, ददग्दशाकाला अपेबक्षत असणाऱ्या दःुखाऐविी रवीबवषयी असणारां अपू्रप 

ददसत होतां. 

".. कट, कट" ददग्दशाक ओरडला. "अरे तनुे उनको ठीकसे बताया नही क्या? रुक, मै ही समिाता हू 

इनको......" 

ररऍबलटी 

शो 
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 असां र्भहणून ददग्दशाक घरातर्रयाांकड ेवळला, "ह ेपहा, तरु्भहाला दकती दःुख झालांय, ते लोकाांना समिू द्या. 

डोर्ऱयात अशू्र आले तर िाांगलांि. र्भहणिे आले तर येऊ द्या, असां र्भहणायिांय मला. अन ताई, या कॅ र्नसरमुळे 

तुर्भही दकती हालअपेष्टामधून िाताय, ते समािाला कळू द्या." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"पण साहबे, हा आमच्यासाठी आनांदािा क्षण आह.े अन आमिां दःुख, आमिा आांनद बहरावून नाही घेऊ 

शकां त. आर्भही सवा मुळाति समाधानी, सुखी आहोत. हा कॅ र्नसर, ह ेदाररद्र्य आर्भही मुळात ि ेनाहीति, ते 

आमच्यावर लाद ूनाही शकत. आबण दःुख आबण अशु्रांपेक्षा आांनद, हार्वय पसरवणां हिे आयुर्ऴय असायला हवां 

ना साहबे.." 

या घरातलां ‘ररऍबलटी शो’िां वार्वतव ददग्दशाकाला 'शूट' करून गेलां होतां......... 

 

    गौरव नायगाांवकर, 

         औरांगाबाद. 

                 gau.nai@aol.in 
    +91-82371 65405 
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भारत – बाांग्लादेश सदभ्ावना सायकल यात्रा 

हा केवळ शांभर गावां, पाि राजयां,  

आबण दोन दशेाांदरर्भयानिा  

४२८० दकलोमीटरिा 

सायकल प्रवास नर्लहता……..   

 

ही होती 

मनामनाांना िोडणारी 

बमत्रर्तवािां नातां बवणणारी 

राष्ट्रपे्रमािां र्वफुजर्रलग िेतवत 

समृद्ध भबवतव्याकड ेघेऊन िाणारी 

स्नेहमयी सदभ्ावना यात्रा……… 

 

आपला इबतहास, सांर्वकृती आबण लोकिीवन िाणून 

घेण्यासाठी सायकलीवरून प्रवास करण्यासारखा 

दसुरा उत्तम मागा नाही. अर्नय कुठर्रयाही वाहनातून होणारा प्रवास इतका वेगवान असतो, की आसपासिी 

माणसां, र्तयाांिां िगणां समिनु घ्यायला पुरेसा वेळि बमळत नाही. सायकलीवरून आपण शाांतपणे पररसर 

बनऱखत पुढे िातो, डोर्ऱयाांबरोबर आपलां मनही सगळां काही बारकाईनां रटपत असतां.  
 

महार्तमा गाांधींनी भारत िाणून घेण्यासाठीिा केलेला दशेव्यापी प्रवास, बवनोबा भावे याांिी ‘िय िगत’ 

सांकर्रपना आबण महामानव बाबा आमटे याांच्या ‘भारत िोडो’ यात्रेपासून पे्ररणा घेऊन स्नेहालयनां सायकल 

यात्रेिा उपक्रम सुरू केला. भारत-बाांग्लादशे सदभ्ावना सायकल यात्रेिी पूवातयारी करताना स्नेहालयनां वषा 

२०११, २०१४, २०१८ आबण २०१९ मर्धये काढलेर्रया िार सायकल यात्राांिा अनुभव उपयोगी पडला. 

महार्तमा गाांधी याांिी १५०वी ियांती, आिाया बवनोबा भावे याांिी १२५वी ियांती, तसांि लोकमार्नय 

रटळकाांच्या र्वमृबतशतार्फदीबनबमत्त २०१९ मर्धये आयोबित गोद े (रायगड)ते सेवाग्राम(वधाा)या सायकल 

यात्रेतून खूप काही बशकायला बमळालां.  
 

भारताच्या र्ववातांत्र्यािा अमृत महोर्तसव, बाांग्लादशेच्या मुिीसांग्रामातील भारताच्या अतुलनीय 

योगदानािा सुवणा महोर्तसव आबण बाांग्लादशेािे राष्ट्रबपता शेख मुिीब रहमेान याांच्या िर्नमशतार्फदीिां 

औबिर्तय साधत भारत-बाांग्लादशेातील मैत्री वाढवण्यासाठी महार्तमा गाांधी ियांतीला(२ ऑक्टोबर 

२०२१)‘भारत- बाांग्लादशे सदभ्ावना सायकल यात्रा २०२१’ काढण्यािां स्नेहालयनां ठरवलां. महाराष्ट्र, 

छत्तीसगड, ओररसा, झारखांड आबण पबिम बांगाल या पाि राजयाांमधून िात बाांग्लादशेातील िर्वसोर, 

खुलना, बशरोमणी, गोपाळगांि, तुांगीपाडा, ढाका, सोनारगाव, कुबमर्रला आबण नौखाली असा मागा नक्की 

झाला. स्नेहालयच्या कायाकर्तयाांबरोबर, राजयाच्या बवबवध भागातील आबण काही राजयाबाहरेि े शांभरहून 

अबधकिण या उपक्रमात सहभागी झाले. अनामपे्रमिे ददव्याांग बाांधव आबण अहमदनगरच्या पेमराि सारडा 

महाबवद्यालयातील राष्ट्रीय छात्र सेनेिा (एनसीसी)सहभाग उर्रलेखनीय ठरला.    

बडसेंबर १९७१ मर्धये झालेर्रया लढाईत भारतानां पादकर्वतानवर बमळवलेला बविय एबतहाबसक होता. 

अनर्नवीत अर्तयािाराांना बळी पडलेर्रया बाांग्लादशेातील िनतेला भारतीय लर्ऴकरानां मोठा ददलासा दते 

र्तयाांिां र्ववातांत्र्ययुद्ध यशर्ववी केलां. र्तया घटनेला ५० वषे पूणा होत असर्रयािे औबिर्तय साधत भारतात 

२०२०-२१ मर्धये ‘र्ववर्भणम बविय वषा’ सािरां करण्यात आलां. यामर्धये सवासामार्नयाांिा सहभाग असावा, 

र्तयातून दोर्नही दशेाांतील िनतेमर्धये िवळीक वाढून शाांतता आबण सदभाव बनमााण होत बवकासािां नवां पवा 



लोक बबरादरी प्रकर्रप वधाापनददन बवशेषाांक-२०२१ 
 
 

 
33 

 

सुरू र्लहावां, या उद्दशेानां स्नेहालयिे सांर्वथापक डॉ.बगरीश कुलकणी याांनी भारत-बाांग्लादशे सदभ्ावना 

सायकल यात्रा काढण्यािां ठरवलां. सायकलींनां प्रवास करणां आरोग्य आबण पयाावरणाच्या दषृ्टीनां िाांगलां, 

बशवाय आर्भथकदरृ्ऴट्या दकफायतशीर. रोि साधारण पन्नास-साठ दकलोमीटर प्रवास करत नवां गाव 

गाठायिां, बतथर्रया र्ववयांसेवी सांर्वथा, सांघटनाांना भेट दऊेन िेंि मेकर ठरलेर्रया कायाकर्तयाांशी सुसांवाद 

साधायिा. पररसरािा इबतहास, भूगोल, िैवबवबवधता, सांर्वकृती आबण सामाबिक प्रश्नाांिा अर्बयासही 

याबनबमत्तानां करण्यािां ठरलां.दशेासाठी िे लढले, र्तयाांिा व र्तयाांच्या कुटुांबीयाांिा सर्नमान करत नव्या बपढीत 

राष्ट्रपे्रम िागवण्यािा सांकर्रप करण्यात आला.   
 

 

सदभ्ावना सायकल यात्रेिी तयारी २५ िुलैपासनू सरुू झाली. २ ऑगर्वटपासून तयारीला वेग आला. 

अहमदनगर येथील बाबलकाश्रम रर्वर्तयावरील स्नेहालयच्या प्रबतसाद कें द्रात यात्रेिां कायाालय सुरू झालां. 

यात्रेिी सांकर्रपना र्वपष्ट करणारा भारत आबण बाांग्लादशेािा र्धवि असलेला लोगो, माबहतीपत्रक आबण 

लेटरहडे तयार करून बवबवध व्यिींशी सांपका  आबण बैठकाांिा बसलबसला सुरू झाला.श्री.ियप्रकाश सांिेती 

याांनी १९७१च्या युद्धात शौया गािवणारे िवान आबण र्तयाांच्या कुटुांबीयाांिा तपशील उपलर्फध करवून ददला. 

प्रवासािा मागा, र्तया भागातील र्ववयांसेवी सांर्वथा आबण कायाकत,े नाष्टा, िेवण आबण मुक्कामािी व्यवर्वथा, 

र्ववच्छतागृहाांिी उपलर्फधता याांिी माबहती घेण्यास सरुूवात झाली. तेिबर्ववनी आढाव बहनां यात्रचे्या 

मागाािा नकाशा तयार केला. युवा बनमााण प्रकर्रपािा समर्नवयक बवशाल आबहरे, तुषार काकड े याांच्या 

नेतृर्तवाखालील टीम महाराष्ट्र आबण छत्तीसगडमर्धये अिय वाबळे, सांतोष धमााबधकारी, योगेश गवळी 

याांच्या नेतृर्तवाखालील दसुरी टीम ओररसा, झारखांड आबण पबिम बांगालमर्धये रवाना झाली. िेवण व 

मुक्कामािी व्यवर्वथा शक्यतो र्ववयांसेवी सांर्वथा, मांददर, मशीद ककवा गुरूद्वारात करता यईेल का, ह ेपाहण्यात 

आलां. दसुरीकड े बगरीश भरत कुलकणी, तेिबर्ववनी आढाव ह े सायकल यात्रींि े पासपोटा, र्लहीिा तयार 

करण्याच्या प्रदक्रयेमागे लागले. अवतार मेहरेबाबाांिे भि श्री.बनतीन थाड ेयाांना सायकल यात्रेिी माबहती 

बमळताि र्तयाांनी उर्तसाहानां बनयोिनात सहभागी होऊन मोलािां मागादशान केलां. यात्रेच्या मागाावरील 

मेहरेपे्रमींशी, तसांि सरकारी अबधकाऱ्याांशी सांपका  साधत र्तयाांनी िार्वतीत िार्वत िाांगली व्यवर्वथा कशी 

उपलर्फध करून दतेा येईल, यादषृ्टीनां मदत केली. जया रठकाणी यापूवी ओळख नर्लहती, बतथे श्री.थाड े

याांच्यामुळे नवे स्नेही िोडता आले.  
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प्रर्तयक्ष सायकल यात्रा सरुू करण्यापूवी बाांग्लादशेािा इबतहास, भूगोल, व्यापार, रािकारण, समािकारण, 

तसेि मुिीलढ्याबवषयी सवाांगीण माबहती र्लहावी, यासाठी र्तया र्तया बवषयातील िाणकार, तसेि जयेष्ठ 

पत्रकाराांिी ऑनलाईन व्याख्यानां दररोि सांर्धयाकाळी आयोबित करण्यात आली. सरुूवातीला डॉ.बगरीश 

कुलकणी याांनी यात्रेिां र्ववरूप, उद्दशे याबवषयी साांबगतलां. या सत्राांिां सूत्रसांिालन बवशाल आबहरे यानां केलां. 

बनवृत्त र्नयायमूती हमेांत गोखले, बाांग्लादशेातील बवदषुी खुशी कबीर, आनांदवनि ेडॉ.बवकास आमटे, माउली 

सेवा सांकर्रपिे श्री.नांद ूपालवे, प्रश्नबिर्नह सांर्वथेिे श्री.मतीन भोसल,े मुांबईतील जयेष्ठ पत्रकार कुमार केतकर, 

ितीन दसेाई, नौखालीतील गाांधी आश्रम रर्वटिे सांिालक श्री.राह नबकुमार, ढाका येथील श्री.रवी दशेमुख, 

श्री.दगडू लोमटे, डॉ.मेघना मराठे, अ ॅड.मेहरेनाथ कलिरुी, श्री.अबनल हरे्फबर, श्री.श्रीकाांत पराांिपे, श्री.बवनोद 

बशरसाठ, श्री.शबशकाांत बपत्रे, श्री.बनतीन शास्त्री आदींिी व्याख्यानां फारि उदब्ोधक ठरली.   
 

  

बाांग्लादशेािा र्लहीिा बमळवणां, ह े मोठां  आर्लहान होतां.कोरोना आबण सरुक्षेिा प्रश्न महत्त्वािा असर्रयानां 

र्लहीिा बमळण्यात अडिणी येत होर्तया. र्तयासाठी दोर्नही दशेाांिी मांत्रालये आबण दतूावासाांशी डॉ. बगरीश 

कुलकणी याांिा पत्रव्यवहार सुरू होता. मुांबईतील बाांग्लादशेिे उप उच्चायुि मोहमांद लुतफोर रहमेान याांिी 

दोनदा भेट घेण्यात आली. दरर्भयान बाांग्लादशेातील नौखाली येथील गाांधी आश्रम रर्वटिे सांिालक श्री.राह 

नबकुमार आबण ढाका येथील श्री.रवी दशेमुख याांच्याकडून बनमांत्रणपत्र बमळार्रयानां प्रारांभी सातिणाांना 

र्लहीिा बमळाला. बाांग्लादशेात िाऊन तथेील उच्च पदर्वथाांिी भेट घेण्याबरोबर तथेील रर्वते, मुक्कामािी 

रठकाणां आदी माबहती घेण्यासाठी डॉ.बगरीश कुलकणी आबण भूषण दशेमुख याांनी ढाकावारी केली. 

बाांग्लादशे सरकारमधील मुिीसांग्राम बवभागािे मांत्री मुज्जमल हक, परराष्ट्रमांत्री ए के अर्फदलु मोमेन, तसिे 

खासदार आरोमा दत्त, खुशी कबीर, रोटरीिे मािी गर्लहनार सॅम शौकत हसेन, श्री.राह नबकुमार याांिी भेट 

मोलािी ठरली. या सवाांनीि सायकल यात्रेच्या सांकर्रपनेिां र्ववागत केलां. तथाबप, भारत सरकारिां अनुमती 

पत्र आवर्ळयक असर्रयानां पुढिे सगळे सोपर्वकार अडले होते.  
            

या सायकल यात्रेिा प्रारांभ अहमदनगरच्या ऐबतहाबसक भुईकोट दकर्रर्रयापासून करावा, अशी सगर्ऱयाांिी 

इच्छा होती. तथाबप, हा दकर्रला लर्ऴकराच्या तार्फयात असर्रयानां आबण कोबवडमुळां अनेक बांधनां होती. 



लोक बबरादरी प्रकर्रप वधाापनददन बवशेषाांक-२०२१ 
 
 

 
35 

 

परवानगी बमळणां सोपां नर्लहतां. अखेर दकर्रर्रयाच्या खांदकाशेिारी बिथां १०५ फूट उांिीिा र्धविर्वतांभ नव्यानां 

उभारण्यात आला आह,े र्तया पररसरात कायाक्रम घेण्यास मोठ्या पाठपुराव्यानांतर परवानगी बमळाली. 

अबतशय कमी वेळात तेथील समारांभािी व्यवर्वथा करण्यािी िबाबदारी िाईर्रडलाईन टीमने उिलली. 

सायकल यात्रा सरुू होण्याच्या आदर्रया ददवशी केडगाव येथील स्नेहाांकूर प्रकर्रपात सहभागी होणाऱ्याांिी 

नोंदणी, सायकली, हरे्रमेट, टीशटा आबण कॅ र्ऩसिां वाटप करत आवर्ळयक सूिना दणे्यात आर्रया. भाईिी 

डॉ.एस.एन.सुर्फबाराव, श्री. अबनल हरे्फबर, राष्ट्रीय छात्र सेनेिे कनाल पांकि सहानी याांनी सत्रात केलेलां 

मागादशान बहमोल ठरलां. स्नेहालयिे अर्धयक्ष सांिय गुगळे, सबिव रािीव गुिर आबण अर्नय सवाांच्या शुभेच्छा 

आमच्याबरोबर होर्तयाि.  
           

२ ऑक्टोबर महार्तमा गाांधीिींिी ियांती. आदर्रया रात्री धो धो पाऊस कोसळत होता. पहाटे पावसानां 

बवश्राांती घेतली आबण आर्भही सुटकेिा बनश्वास सोडला. पाऊस कोसळत राबहला असता, तर उघड्यावर 

कायाक्रम घेणां शक्यि नर्लहतां. सुदवैानां छान ऊन पडलां आबण कायाक्रम बनर्भवघ्न पार पडला. बवशाल 

आकारातला भारतािा बतरांगा मोठ्या डौलानां फडकत होता. दोर्नही बािूला भारत आबण बाांग्लादशेाि े

राष्ट्रर्धवि लावलेले. एका बािूला सुलताना िाांदबबबीच्या पराक्रमािी गाथा साांगणारी दकर्रर्रयािी दगडी 

तटबांदी आबण पाण्यान ेभरललेा खांदक, तर दसुऱ्या बािूला राष्ट्रपे्रमानां भारलेली तरूणाई. जयेष्ठ समािसेवक 

अण्णा हिारे, गाांधी बविाराांिे पाईक डॉ.एस.एन.सुर्फबाराव ऊफा  भाईिी, बहवरे बािारिे पद्मश्री पोपटराव 

पवार, कोटक बँकेिे अर्धयक्ष प्रकाश आपटे, रोटरी क्लबिे प्राांतपाल ओम मोतीपवळे, अवतार मेहरेबाबा 

रर्वटिे अ ॅड. मेहरेनाथ कलिरुी, श्री.बनतीन थाड े आदी मार्नयवराांच्या उपबर्वथतीत शबहदाांच्या कुटुांबीयाांिा 

आबण बनवृत्त सैबनकाांिा सर्नमान करण्यात आला. कॅ र्ऩटन रािाभाऊ कुलकणी याांच्या वीरपत्नी रेवाताईंनी 

व्यि केलेलां प्राबतबनधीक मनोगत सवाांच्या काळिाला बभडणारां होतां. शेिारी असललेा १९७१च्या बाांग्ला 

युद्धातील बवियािी आठवण िपणारां ‘बर्वपरीट ऑफ आमार’ पाका , बतथे आयोबित केलेलां परमवीर िक्र 

बविेर्तयाांच्या प्रबतमाांिां बित्रकार वृषाल एकबोटे याांनी आयोबित केलेलां सांगीताच्या सुरेल साथीसह प्रदशान, 

दीपक काळे याांच्या नेतृर्तवाखाली स्नेहालय व अनामपे्रमच्या मुला-मुलींनी सादर केलेली दशेभबिपर गाणी 

आबण भारत व बाांग्लादशेािी राष्ट्रगीतां यामुळे वातावरण उर्तसाही, उर्तसवी बनलां होतां. अण्णा हिारे याांनी 

बहरवा झेंडा दाखवताि शांभराहून अबधक तरूण-तरूणीं सायकलीवरून श्रीदत्तक्षेत्र दवेगडच्या ददशेनां रवाना 

झार्रया. र्तयात दहा-अकरा वषाांिा ऋग्वेद कुलकणी आबण बसद्धाथा आवारे आघाडीवर होते. 
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दररोि िाळीस-पन्नास दकलोमीटरिा प्रवास, दपुारी िेवणासाठी एखाद्या रठकाणी थाांबायिां, सूयाार्वतापयांत 

मुक्कामाच्या गावाला पोहोिून बतथे गावकऱ्याांशी सांवाद साधत प्राथाना, पथनाट्य ककवा साांर्वकृबतक कायाक्रम. 

नांतर भोिन आबण बवश्राांती असा साधारण कायाक्रम ठरला होता. मागाात असलेर्रया पथदशी सांर्वथा आबण 

बतथे काम करणाऱ्या कायाकर्तयाांिी भेट महत्त्वािी. एरवी िी नावां केवळ ऐकली, वािली होती, र्तया सांर्वथा 

प्रर्तयक्ष पाहण्यािी सांधी बमळाली. डॉ.पालवे दार्भपर्तयािी बुलढाणा येथील माऊली सेवा सांकर्रप सांर्वथा, श्री. 

मतीन भोसल ेयाांिा मांगरूळ येथील प्रश्नबिर्नह प्रकर्रप, सेवाश्रम, वधाा येथील सेवाग्राम, महामानव बाबा 

आमटे याांिां आनांदवन, हावडा येथील श्री.मामून अख्तर याांिा समररतन सेवा प्रकर्रप, आददवासी मुलाांच्या 

बशक्षणासाठी बोनोग्राम, २४ परगणा येथे श्री. बवनायक लोहाणी याांनी उभी केलेली पररवार सांर्वथा, 

नौखालीत १९४६ मर्धये सुरू झालेला गाांधी आश्रम अशा सांर्वथा र्भहणिे समािाला बवधायक ददशा दाखणारे 

दीपर्वतांभि आहते. र्तयाांिां काम पाहून आपणही असां काहीतरी िाांगलां काम हाती घ्यायला हवां, असां 

प्रर्तयेकाच्या मनात आलां. समािकारणािां आबण सदभावनेिां महत्त्व िाणणारे कें द्रीय मांत्री बनतीन गडकरी 

याांिी भेट मोलािी ठरली. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

सायकल यात्रेदरर्भयान शाळा, महाबवद्यालये आबण बवद्यापीठाांसारख्या ज्ञानमांददराांबरोबर सगर्ऱया धमाांच्या 

प्राथानार्वथळाांना आर्भही भेट ददली. मांददरां, मबशदी, ििा, गुरूद्वारा, बौद्ध मॉनेर्वरी, तसांि बवबवध समािाांनी 

बाांधलेर्रया वार्वतूांमर्धये वार्वतव्य करताना माणुसकी हाि सगर्ऱयाांत मोठा धमा असर्रयािी िाणीव झाली. 

रठकरठकाणिे मेहरेपे्रमी, मारवाडी, गुिराथी, अग्रसेन, पद्मशाली, सांथाल, तसेि मुबर्वलम, शीख, िैन, 

बििन समािबाांधवाांनी सायकल यात्रींच्या नाष्टा, िेवण आबण बनवासािी व्यवर्वथा केली. एवढ्या मोठ्या 

प्रवासात केवळ दोनदा आर्भहाला नगरहून बरोबर नेलेला बशधा र्ववतः बशिवून भोिन करण्यािी वेळ आली. 

प्रवासात काही अ़डिणी आर्रया, तेर्लहा बनव्यााि मनानां अनेकाांनी मदतीिा हात पुढे केला. एकदा अांतर 

िार्वत असर्रयानां सायकली रकमर्धये टाकून नेण्यािी वळे आली, तेर्लहा र्तया भर्रया िालकाांनां पैशाांसाठी 

अडवणूक केली नाही. बमदनापूर येथील एका दकुानदाराने सौिर्नय दाखवत सगर्ऱया सायकलींिी दरुूर्वती, 

दखेभाल मानवतेच्या भावनतेून करून ददली. गोपाळगांि येथील छोट्या दकुानदारानांही सायकल दरुूर्वत 

करून ददर्रयावर पैसे घेतले नाहीत.  
           

या प्रवासात अनके सुखद अनुभव आले, माणसाांतर्रया दवेर्तवािां दशान घडलां. अनेक गावाांमधील नागररक 

र्ववागतासाठी ढोल-ताशे आबण रथ घेऊन आल े होते. काही रठकाणी बमरवणुका बनघार्रया. 

र्लहीआयपींसारख्या पुढे-मागे पोबलसाांच्या गाड्या. आपर्रया घरी आलेर्रया पाहण्याांिां र्ववागत करताना काही 

कमी पडता कामा नय,े असे या मांडळींना वाटत होतां. झारखांडमर्धये पारांपररक पोषाख करत सांथाल बांधु-

भबगनींनी आर्भहाला ओवाळलां. र्तयाांच्या आददवासी नृर्तयात आर्भहाला सहभागी करून घेतलां.  
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बाांग्लादशेमधर्रया श्री.पापा राय िौधरी नावाच्या भर्रया माणसानां कोणतीही ओळख नसताना आर्भहा 

सगर्ऱयाांच्या राहण्यािी, िेवणािी सोय र्तयाांच्या शाही गेर्वटहाऊसमर्धये केली. श्री.रािीवकुमार जसग याांच्या 

कोलकार्तयातील श्री.मनीष भरबतया या शाळासोबर्तयानां कू्रझवर गाण्याांिी मैफल आबण मेिवानी आयोबित 

करत हगळी नदीत िलपयाटन घडवलां. पबिम बांगाल सरकारमर्धये बप्रबर्नसपल सेके्रटरी असलेले श्री.सांियिी 

थाड े याांच्या िोख बनयोिनािा प्रर्तयय आर्भहाला वेळोवेळी आला. आमिी बनवास व्यवर्वथा िगातील 

सगर्ऱयात मोठ्या असलेर्रया ‘सॉर्रट लेक फुटबॉल’ र्वटेबडयमच्या इमारतीतील यथू होर्वटेलमर्धये र्तयाांनी केली 

होती. उद्यान आबण बशर्रपाांनी सिवलेर्रया आवारात बवबवध खेळाांिी अद्ययावत मैदानां होती. मेहरेपे्रमी, 

रोटरी, तसेि इर्वकॉनतफे भोिन दणे्यात आलां. 
         

काही रठकाणच्या भेटींिां बनयोिन आर्भही आधी केलां नर्लहतां. मदर तेरेसा याांनी र्वथापन केलेर्रया ‘बमशनरीि 

ऑफ िॅररटी’ आश्रमात र्तयाांच्या उत्तराबधकारी बसर्वटर बनमाला याांिी भेट र्भहणि े सवाांसाठी सुखद धक्का 

होता.  
 

भारत आबण बाांग्लादशेच्या सरहद्दीवर पेरापोल येथे ‘मेर्नस लँड’वर झालेलां सायकल यात्रेिां र्ववागत, बतथां 

र्भहटलेर्रया प्राथाना, सांत तकुडोिीं महारािाांिां भिन, मुलाांनी सादर केलेलां पथनाट्य ह ेसगळां र्ववप्नवत होतां. 

बॉडारवर तैनात दोर्नही दशेाांच्या अबधकाऱ्याांसोबत रांगललेा हा पबहलाि सोहळा असेल.दोन दशेाांमधील 

मालािी न-ेआण करणारां बतथलां लँड पोटा दाखवण्यात आलां. शांभरपैकी केवळ अकरािणाांनाि र्लहीिा 

बमळार्रयानां इतराांना बनरोप दणे्यात आला. र्तयाांच्यासाठी हा यात्रेिा समारोप ठरला. 
 

डॉ.बगरीश कुलकणी, 

अॅड.र्ळयाम आसावा, भूषण 

दशेमुख, डॉ.मनीषा लढ्ढा, 

प्रा.डॉ.अांकुश आवारे, अिय 

वाबळे, फारूख बेग, बवशाल 

अबहरे, सांतोष धमााबधकारी, 

बगरीश भरत कुलकणी, योगेश 

गवळी अशा अकरािणाांिी 

रटम सायकलींसह 

बाांग्लादशेात दाखल झाली. 

र्ववागतासाठी रवी दशेमुख, 

शाबहमा अख्तर आबण बतथ े

आमिां सारर्थय करणारा जवले 

ही मांडळी बेनापोल इथां आमिी वाट पहात होते.रवी दशेमुख तर सायकल िालवत आमच्याही पुढे गेले.  

रर्वते नवे आहते, माणसां आबण गावां अपररबित होती, असां प्रारांभी काही क्षण वाटलां, पण रठकरठकाणी 

भेटणाऱ्या मांडळींनी हात हलवून, िहासाठी थाांबवून बविारपूस करत परकेपणा घालवला. वातावरण 

असुरबक्षत असर्रयानां सायकलीवरून प्रवास करू नका, मबहलाांना तर अबिबात बरोबर नेऊ नका, असा 

सर्रला आधी अनेकाांनी ददला होता, पण बाांग्लादशेातील दहा-अकरा ददवसाांच्या वार्वतव्यात कुठांही अबप्रय 

घटना घडली नाही. एका रठकाणी पादकर्वतान जझदाबादच्या घोषणा एकू आर्रया, पण र्तयाांना िोख प्रर्तयुत्तर 

दते अ़ॅड.आसावा याांनी गर्ऩप केलां. 
            

रर्वर्तयाच्या दतुफाा गदा बहरवी झाडां, पाण्यानां तुडूांब भरलेले तलाव, र्तयात फुललेली कमळािी फुलां, मास े

पकडण्यासाठी सुरू असलेली लगबग, केळी आबण नारळाच्या बागा, भातशेती….... िणू काही कोकणात 

आहोत, असा भास बाांग्लादशेात दफरताना यते होता. घरां पत्र्यािी असली, तरी नक्षी काढून सिवलेली. 
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९०% रर्वते आपर्रयापेक्षा सबुक, खड्ड ेनसलेले. फार कुठे िढ-उतार नसर्रयानां सायकल िालवण्यािा आनांद 

पुरेपूर घेता येत होता. अनके वषाांनांतर सायकल िालवताना कुणािे पाय दखुले नाहीत, की पाठ धरली 

नाही. एकदा-दोनदा तर एका ददवसात शांभर दकलोमीटरपेक्षा िार्वत अांतर पार करण्यात आलां.             

बाांग्लादशेातील बहताांशी माणसाांिां राहणीमान साधां आहे. भात ह ेर्तयाांिां प्रमुख अन्न. िवीला डाळ, एखादा 

माशािा ककवा मटनािा तुकडा र्तयाांना पुरेसा असतो. कुठेही दारूिां दकुान ददसलां नाही की अवैध मागाानां 

दारू बमळवून जझगून पडललेा दारुड्या आढळला नाही. दारू बपणाऱ्याला कडक बशक्षा केली िात,े असां 

समिलां.              

बशक्षणािां महत्त्व बाांग्लादशेनां आपर्रयापेक्षा िार्वत ओळखलेलां ददसलां. शाळेच्या इमारती उत्तम आहते. 

कोरोनािा बागलबुवा करून शाळा बांद केलेर्रया आढळर्रया नाहीत. मुलांही र्वमाटा वाटली. भारतीय बित्रपट 

पाहून अनेकिण आता जहदीतही सांवाद साधू शकतात. बहतेक बिर्रयाांच्या रठकाणी सरकारी बवद्यापीठ सुरू 

झाली आहते. िमीन, बनधीिी कमतरता नाही. खासगी बवद्यापीठाांिी सांख्याही मोठी आहे. आपर्रयाकड े

कुलगुरूां िी भेट बमळणां दरुापार्वत असतां. आर्भही आधी अपॉईंटमेंट न घेता कुबमर्रला बवद्यापीठातील 

कुलगुरूां ना भेटू शकलो. र्तयाांनी आदराबतर्थय करत छान गर्ऩपा मारर्रया. अनेक वररष्ठ प्रशासकीय अबधकारी 

सहिगर्तया भेटले. आपर्रयाकड ेअसां सौिर्नय अभावानांि आढळतां.  
   

ढाका ही बाांग्लादशेािी रािधानी. बतथर्रया गुरूद्वारा नानकशाहीमर्धये आमिा मुक्काम होता. शेिारीि ढाका 

युबनर्लहाबसटी. बाांग्लादशेातर्रया सगर्ऱया आांदोलनाांिी सरुूवात बतथून झालेली. अनकेाांनी र्तयासाठी आपल े

प्राण ददल.े या पररसरात अनेक शबहद र्वमारकां  आहते. बाांग्लादशेािे राष्ट्रीय कवी काझी नझरूल इर्वलाम 

याांिा मकबरा, पादकर्वतानी सैर्नयानां बुबद्धवाद्याांिी अमानुष हर्तया केलेलां रठकाण पाहताना या दशेातील 

लोकाांनी भाषचे्या, प्रदशेाच्या अबर्वमतेसाठी दकती सहन केलां, यािी कर्रपना आली. बाांग्लादशेात अबतशय 

उत्तम र्भयुबझयम आहते. नॅशनल र्भयुबझयम, बलबरेशन वॉर र्भयुबझयम, लालबाग दकर्रर्रयातील सांग्रहालय 

आबण ढाक्यापासून ३० दकलोमीटर अांतरावर असलेर्रया सोनारगाव(सुवणाग्राम)येथील आददवासी कला 

सांग्रहालयात भारताच्या प्रािीन सांर्वकृतीिांही दशान घडतां.पािशे वषाांपूवीच्या ‘पनामनगरी’तील काही वार्वत ू

सोनारगावात रर्वर्तयासह िशाच्या तशा ितन करण्यात आर्रया आहते. १९४७ पूवी बाांग्लादशे हा 

भारतािाि एक भाग होता. र्तयामुळां दोर्नही दशेाांिी पाळांमुळां एकि आहते, ह े कुबमर्रलामधील बौद्ध 

मॉनेर्वरीच्या उर्तखनन केलेर्रया पररसरात दफरताना िाणवत होतां. दसुऱ्या महायदु्धात बमाा बॉडारवर 

लढताना िायबांदी होऊन मरण पावलेर्रया बवबवध दशेाांमधील सैबनकाांच्या कबरी असलेली ‘मायनामती वॉर 

बसमेरी’लाही आर्भही भेट ददली. कृतज्ञता व्यि करत इबतहास कसा पुढच्या बपढ्याांपयांत पोहोिवावा, यािा 

वर्वतुपाठ आर्भहाला बाांग्लादशेात बमळाला.    
    

बाांग्लादशेिे राष्ट्रबपता शेख मुिीबुर रहमान(बांगबांध)ुयाांिी १५ ऑगर्वट १९७५ रोिी घरात असलेर्रया सवा 

मांडळींसह बनघृाण हर्तया करण्यात आली. ह े बनवासर्वथान आता र्तयाांिां र्वमारक बनलां आह.े रिाने माखलेले 

कपडे, बांदकुीच्या गोर्ऱयाांच्या खुणा अिून बतथां पहायला बमळतात. र्तयाांिा मकबरा तुांगीपारा इथां आहे. बतथां 

र्तयाांिां घर, आिोळिी वार्वतू आबण र्तयाांिी कर्नया बवद्यमान पांतप्रधान शेख हसीन याांिा नवा बांगला पाबहला. 

बतथर्रया सांग्रहालयात बांगबांधिुी शवपेटी पहायला बमळाली.  
  

१९४६ मर्धये उसळलेर्रया दांगली शमवण्यासाठी ७८ वषाांिे महार्तमा गाांधी नौखालीला धावल े

होते.अजहसेिा मांत्र िपत र्तयाांनी भडकलेली माथी शाांत केली.सुमारे िार मबहने गाांधीिी या भागात दफरत 

होते.र्तयाांच्या पाऊलखुणा शोधण्यासाठी आर्भही सायकल यात्री नौखालीतील गाांधी आश्रमात पोहोिलो. 

सांिालक राह नबकुमार आबण अर्नय मांडळी, बशक्षक आबण बवद्यार्थयाांनी आमिां र्ववागत केलां. इर्वलामी दशेात 

गाांधीिींना मानणारी माणसां आहते, ह े पाहून खूप बरां वाटलां. या आश्रमात गाांधीिींच्या आयुर्ऴयातील 

महत्त्वािे प्रसांग दाखणारां सांग्रहालय आह,े उत्तम ग्रांथालय, शाळा आबण वसबतगृह आह.े गाांधीिींना 
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आवडणारा िरखा, खादी तयार करणारे हातमागही बतथां पहायला बमळाले. ‘खोखेनदा’ नावािा बाांग्ला 

बमत्र आर्भहाला बतथां बमळाला. 
 

गाांधीिी रामगांिमधील जया शाळेच्या मैदानावर दररोि प्राथाना सभा घेत, बतथां बसून आर्भही भिनां 

र्भहटली. जया घरात गाांधीिी राबहल,े ते आर्भही पाबहलां. गाांधीिी लहान मुलाांना गोर्ऱया वाटत असत. तेर्लहा 

लहान असलेले आबण आता नर्लवदी ओलाांडलेर्रया अबुल कलाम भुईया याांच्याशी सांवाद साधण्यािी सांधी 

आर्भहाला बमळाली.  
 

बाांग्लादशेात ९२ टके्क मुबर्वलम आहते. जहद ूआबण अर्नय धर्भमयाांिी सांख्या केवळ ८ टके्क आह.े काही रािकीय 

मांडळींिा बवद्वषे सोडला, तर इतराांमर्धये िातीय ककवा धार्भमक तेढ िाणवली नाही. दगुाा उर्तसवात झालेर्रया 

दांगली काही रािकीय गटाांनीि घडवर्रयािां र्वपष्ट झालां आहे. बाांग्लादशेात अबतशय िुनी आबण उत्तम 

अवर्वथेत असलेली मांददरां आर्भही पाबहली. ढाका शहरात बाराव्या शतकात बाांधलेलां श्रीढाकेश्वरी मांददर आता 

बाांग्लादशेिां राष्ट्रीय मांददर बनलां आह.े नक्षीकाम केलेर्रया टेराकोटा बवटाांिा अबतशय कलार्तमक वापर करून 

साकारलेली मांददरां हा बाांग्लादशेिा मोठा साांर्वकृबतक ठेवा आह.े नव ेबमत्र िोडत, सदभ्ावना बनमााण करत 

या सायकल यात्रेिा समारोप २५ नोर्लहेंबर २०२१ रोिी नौखाली(बाांग्लादशे)येथील गाांधी आश्रमात गाणी 

र्भहणत कँप फायरनां झाला. सायकल यात्रेत सहभागी झालेले अर्रबटा याांिां हृदयबवकारानां बनधन आबण रटम 

बलडर बवशाल आबहरे यािा झालेला अपघाती मृर्तयू अतीव द:ुख दऊेन गेला. 
 

बाांग्लादशे हा आपला सख्खा शेिारी आह.े भारताच्या पाि राजयाांिी सीमा बाांग्लादशेला लागून असर्रयानां 

भौगोबलक, साांर्वकृबतक, सामाबिक, भाबषक, आर्भथक, कृषी, सुरक्षा, िैवबवबवधता आबण पयाावरणाच्या 

दषृ्टीनां दोन दशेाांमधील सांबांध अबधकाबधक िाांगले होणां ही फार मोठी गरि आहे. सदभावनेच्या भावनतेनू 

लोकाांिी मन िोडता आली, तर दोर्नही दशेाांच्या भबवर्ऴयातील वाटिालीिा मागा अबधक सुकर होऊ शकेल.   
 

आर्भही जयावरून गेलो, ते केवळ रर्वते नर्लहते… 

आर्भही बिथां गेलो, ती केवळ गावां नर्लहती… 

आर्भही जयाांना भेटलो, ती केवळ माणसां नर्लहती 

समािमन साांधणारे, 

नवबनमााणािी ददशा दाखवणारे 

अखांड तेवत राहणारे 

दीपर्वतांभ होते ते…. 

----------------------- 

 

भूषण दशेमुख, 

    अहमदनगर 

bhushandeshmukh0007@gmail.com 

9881337775 
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egksRlo 
र्लहाट्सअ ॅप िाळत होत े परवा सहिि. खरां तर, सोशल बमबडयाच्या 

अबतरेकामुळे मनाच्या रेनकोट वरून दकती तरी फॉरवडास, कोट्सि े थेंब 

ओघळून िातात सरळ तसिे. पण 'ते' वाक्य या रेनकोटिी तटबांदी भेदनू 

बझरपलां पार आत. परत परत र्तयािे प्रबतर्धवनी उमटत राबहल े मनाच्या 

गाभाऱ्यात. ‘िगतात तर सगळेि, िीवनािा महोर्तसव करता आला पाबहिे’ 

हिे ते वाक्य! ‘िीवनािा महोर्तसव', मनाच्या पेननां अधोरेबखत केले ते शर्फद. 

नुकताि गौरी गणपती उर्तसव पार पडला. दनैांददन व्यवहार पूवापदावर येत 

आहते. सांपूणा वषाभरातून केवळ दीड ददवसासाठी येणाऱा गणपती आबण तीन 

ददवसासाठी येणाऱ्या गौरी. पण सगळे कस े आनांदान,े उर्तसाहान े उिळून 

बनघाल े होत.े गौरी गणपतीच्या आगमनापूवीिी लगबग, तयारी, खरेदी, आरास, प्रर्तयक्ष र्वथापना 

झार्रयानांतर पूिा, नैवेद्य, नातेवाईकाांच्या गाठीभेटी, दरू असणाऱ्या आप्तेष्टाांना फोटो शेअर करून र्तयाांिे 

फोटो बघणां, कसा नुसता आनांदीआनांद होता सगळा. दोन-तीन ददवसाांिा महोर्तसव आपर्रयाला इतका 

आनांद, ऊिाा दऊेन िातो. मग आपलां सगळां िगणांि एक मोठा उर्तसव- महोर्तसव झालां तर?  

हर ददन, हर क्षण आनांद, उर्तसाह, िैतर्नय आबण ऊिाा. अथााति, या सगर्ऱया गोष्टी सांसगािर्नय असतात. 

एकदा या सगर्ऱयाांिी लागण तुर्भहाला झाली की तुमच्या भोवताली सांसगा पसरलाि समिा. काय 

र्भहणताय? साांगणे सोपे आह ेहो खूप. इथे आमिां िगणां र्भहणिे रात्रांददन आर्भहा युद्धािा प्रसांग. अशात कसला 

उर्तसव अन् काय. हो, अगदी खरां आह े तुमिां र्भहणणां. कठीण आह े प्रर्तयेक क्षण आनांदान े िगुन िीवनािा 

महोर्तसव करणां. पण अशक्य नाही ना! तसांही, आयुर्ऴयात बवनासायास कुठली गोष्ट सार्धय झाली आह?े 

िर्नमाला आर्रयानांतर िालणां, बोलणां, बलबहणां प्रयत्नाांनीि सार्धय झालां ना? कुठर्रयाही िाांगर्रया सवयी या 

मुद्दाम लावून घ्याव्या लागतात. एकदा र्तया अांगी बाणर्रया की िसा फुलापासून सुगांध वेगळा करता येत 

नाही तर्ळया र्तया सवयी पण बिकटून राहतील आपर्रयाला. आता पटतांय ना िरा!  

िला तर मग, बघुया िीवन एक महोर्तसव या बशखरावर पोहोिण्यासाठी, रोि कसां िालायिां? या 

प्रवासात दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. पबहली र्भहणिे रोिच्या तेि तेि या रहाटगाडग्यात वेगळेपण, 

अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींतही कसां आणता येईल, यािा प्रयत्न करायिा. तेि ते पण कां टाळा आणतां, 

आयुर्ऴय नीरस बनवतां. वेगळेपणा बदल, आनांद दतेो. सकाळी उठर्रयापासून आपर्रया सगर्ऱयाांिा बनर्तयक्रम 

साधारण सारखाि असतो.  रोिि गृबहणी िहा र्ववयांपाक सगळां करत.े कधीतरी या कामाांिी अदलाबदल 

करून बघा. घरातील रिना बदला. कपड्याांिी पद्धत, केसाांिी पद्धत बदला. िेवणाच्या पद्धती, पदाथा 
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बनवण्याच्या पद्धतींमर्धये बदल करून बघा. नक्कीि खूप आनांद बमळेल. दसुरी गोष्ट र्भहणिे या प्रवासात एक 

ररकामी झोळी आबण डर्वटबबन सोबत असू द्या. झोळी मर्धये आपर्रयाला भरायि े आहते क्षण. रोिच्या 

िीवनात बिथे बिथ े काही िाांगलां आनांददायी ददसेल, वाटेल त े पटकन उिलून झोळीत टाकायिां. यात 

तुर्भहाला कुणी ददलेली छानशी कॉबर्भर्ऩलमेंट असु द ेकी तुर्भही केलेलां एखादां छोटसां सर्तकृर्तय असू द,े एखादी 

छानशी कलाकृती असु द ेकी भावलेली एखादी कबवता ककवा सुरेल गाणां असु द.े कुणािाही सर्दगुण, एखादी 

िाांगली सवय ददसताि ती पटकन आपर्रया झोळीत बशरायलाि हवी. आबण हो, ह े सगळां ददसायला 

डोर्ऱयाांिा रटपकागद र्लहायला हवा. आपर्रया आिूबािूलाि र्तयाांिे सर्दगुण सहि रटपता येतील अशी अनेक 

माणसां वावरत असतात. काही उदाहरण साांगत.े माझी शेिारीण रोि दपुारी गरम िहा सोसायटीिा 

वॉिमन काकाांना नेऊन दतेे. भाऊ दर उर्नहार्ऱयात पाणपोई टाकतो. एक मैत्रीण, खूप व्यर्वत असते पण 

प्रर्तयेकाच्या वाढददवसाला नसुर्तया शुभेच्छाांिा सांदशे न दतेा फोन करून मनमोकर्ऱया गर्ऩपा मारत.े कोरड्या 

सांदशेाांच्या गदीमर्धये बतच्या गर्ऩपा मनाला खूप गारवा दतेात. या आबण अशा माणसाांना मोबदर्रयात भरपूर 

आनांद बमळत असतो. अशाि आनांद क्षणाांिे कण वेिून आपली झोळी भरायिी. आपणही तसांि अनुकरण 

करायिां. 

आता डर्वटबबन कशासाठी? तर रोिच्या िीवनात येणारे कटू क्षण, अनुभव, राग, द्वषे, मर्तसर या प्रवासाला 

बाधा येईल असां सगळां र्तयात भरायिां. बनयबमतपणे हा डर्वटबबन ररकामा करायिी. झोळी बितकी भरलेली 

आबण डर्वटबबन बितका ररकामी बततका हा प्रवास सहि, सुकर होऊन 'िगणां एक महोर्तसव' च्या बशखरावर 

तुर्भही अलगद पोहोिाल. बतथ े गेर्रयावर तुमिा एक हात कायम पुढे असु द,े मागून येणाऱ्याांना हात 

दणे्यासाठी. िगात 'दणेां' याहून दसुरी सुांदर गोष्ट असूि शकत नाही. सगर्ऱयाांना भरभरून पे्रम, प्रोर्तसाहन, 

पे्ररणा, उमेद, आनांद द्या. बदर्रयात समाधानानां तुमिी ओंिळ भरून िाईल. ही समाधानािी श्रीमांती अगदी 

उघडपणे बमरवा. कारण बतला कसलेि भय नाही. 

 

वैशाली प्रसन्न सुळे 

वडोदरा, गुिरात 

vaishali29sule@gmail.com 

+91-9662666228 
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िहेरा हरवलेर्रया माणसातील  

आग शोधणारा बित्रकार 
 

 

वऱ्हाडच्या भूमीने आपर्रया सृिनशील कुशीमधून वेगवेगर्ऱया प्रबतभाांिी बनसगादत्त आरास िगभर उधळून 

ददलेली आह.े साधारणपणे 1953 ककवा 1954 मर्धये एके ददवशी राष्ट्रसांत गाडगेबाबा याांच्या र्ववच्छता 

अबभयाना अांतगात एके ददवशी र्तयाांिी गाडी अकोला बिर्रयातील बिखलगाव या गावी येऊन 

थाांबली.  गाडगेबाबा गावामर्धये आले र्भहणि ेग्रामर्ववच्छतेिे काम आपोआप सुरू होत असे. सवा गावकरी 

हातामर्धय ेखराटे झाडू घेऊन  साफसफाई करत होत.े अर्ळयावेळी बवश्वाि ेराि ेअसर्रयाप्रमाणे दोन उघडी-

नागडी मुले फुफाट्यात पाांढरेशुभ्र होऊन बसलेले होते. ते दोघेही अगदी र्ववतःच्या बवश्वात रममाण होते. 

अशात तेथ े तो र्ववच्छता क्राांतीिा दतू प्रर्तयक्ष अवतरला आबण र्तया साधारणपणे 4 ते 5 वषााच्या गरीब 

मुलाांच्या डोक्यावर हात ठेवून "काय बे पोटे्ट हो काय करून राबहल ेरािावाणी?" असे र्भहणून बनघूनही गेला. 

सवा गावकरी आबण बायाबापड्या लेकराला गाडगेबाबाांनी आशीवााद ददला र्भहणून कौतुक करू लागर्रया.  

र्तया गावकुसाबाहरेील वर्वतीतर्रया गरीब नागड्या लेकरातील एक लेकरू पुढे रांग रेषाांिा रािा होऊन 

िागबतक दिाािा बित्रकार र्भहणून प्रबसद्ध होईल असे कुणालाही र्तयावेळी वाटणे शक्य नर्लहत,े पण तस े

घडल.े 

 

ददनाांक  23  व 24  फेब्रुवारी 2019ला झालेर्रया पबहर्रया दबलत बित्रपट व साांर्वकृबतक महोर्तसवात येथील 

वऱ्हाडी मातीत िर्नमललेे  एक सांवेदनशील बित्रकार श्रीधर अांभोरे याांच्या बनवडक तीस बित्राांिा समावेश 

प्रदशानासाठी करण्यात आला होता. र्नयूयॉका  येथील बनााडा कॉलेि कोलांबबया बवद्यापीठ येथे डॉ.बाबासाहबे 

आांबेडकर इांटरनॅशनल बमशन, आांबेडकर असोबसएशन ऑफ नॉथा अमेररका, बोर्वटन र्वटडी गु्रप, आांबेडकर 

इांटरनॅशनल सेंटर व आांबेडकर बुबद्धर्वट असोबसएशन याांच्या वतीन ेया महोर्तसवाि ेआयोिन करण्यात आले 

होत.े बनमााता, ददग्दशका  पी. रांबित, नागराि मांिुळे, अबभनेत्री बनहाररका जसग, डॉ. डबेर्लहड र्फलाँडले, 

बोमकु मुरली, ियांत िेरीयन, सुबोध नागददव,े रामबपला राव याांच्यासह बित्रपट व इतर मार्धयमातील 

िाणकाराांच्या उपबर्वथतमर्धये हा महोर्तसव लक्षवेधी ठरला. र्तयात श्रीधर अांभोरे याांिी बित्र ेगौरबवली गेली. 

बित्रकार श्रीधर अांभोरे ह े सामाबिक आशयाच्या बित्राांिी बनर्भमती आिही करत आहते. महाराष्ट्रातील 

अनेक दबलत, आददवासी साबहर्तय सांमेलन,े मुबर्वलम मराठी साबहर्तय सांमेलने, अबर्वमतादशा साबहर्तय सांमेलन, 

बवद्रोही साबहर्तय सांमेलने, अबखल भारतीय मराठी साबहर्तय सांमेलनाच्या प्रबतकार्तमक बविारपीठाांिी र्तयाांनी 

कर्रपक सिावट केली आह.े 
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2004 मर्धये अहमदनगर येथे भरलेर्रया अबखल भारतीय नाट्य पररषदचे्या तीन फोर्रडर असलेर्रया पबत्रकेत 

कसलीही पारांपररक प्रतीके न वापरता श्रीधर अांभोरे याांनी रांगमांिासाठी िीवनभर कष्ट करणाऱ्या आबण 

जयाांिी दखल कुणी घेत नाही अर्ळया नाट्य कामगाराांि (र्वपॉटबॉयि) रेखाटन केलां. र्तयावर नाट्यपररषदिे े

अर्धयक्ष अबभनेत े मजच्छद्र काांबळी याांनी सदाबशव अमरापूरकर याांच्याकड े नारािी व्यि केली. र्तयावर 

सदाबशव अमरापूरकर याांनी फोन लावून र्तयाबाबत श्रीधर अांभोरे याांना ह ेअसे का केले असे बविारले, 

र्तयावेळी मजच्छद्र काांबळी सारख्या अबभनेर्तयाला, "जया नाट्य कामगाराांच्या िीवावर नाट्य कलावांत श्रीमांत 

होत आह ेआबण जया कामगाराांिी कुणी दखल घेत नाही र्तयाांना मी रेखाांदकत केले आह.े" असे सडतेोड उत्तर 

श्रीधर अांभोरे सारखे बनर्वसीम कलाबनष्ठ व्यिीि दऊे शकतात, ह े सवाांना कळून िुकल.े र्तयानांतर िेंर्लहा 

मजच्छद्र काांबळी आबण सदाबशव अमरापूरकर अहमदनगरला पोहिले तेंर्लहा र्तयाांनी सवाप्रथम ते अांभोरे कोठे 

आहते असे बविारून श्रीधर अांभोरे याांिी भेट घेतली आबण मजच्छद्र काांबळी याांनी कडाडून बमठी मारत, 

"बमत्रा तू आमिे डोळे उघडलेस" असे भावपूणा उदगार काढल.े नाट्यसांमेलन सांपर्रयावर अनपेबक्षतपणे 

श्रीधर अांभोरे याांना अगदी 25 हिारािा मानधन िेक सुद्धा र्तयावेळी दणे्यात आला. या रकमेपेक्षाही 

आपण उपेबक्षत कामगाराांिी दखल घेतली ह े समाधान र्तयाांना िार्वत होत. ही सवा रेषेिी आबण रांगािी 

दकमया. िर रांग आबण रेषा उपेबक्षताांच्या साठी लढायला लागर्रया तर उपेबक्षताांना र्नयाय तर बमळतोि 

आबण इतराांिी दबृष्टसुद्धा बदलून िाते.         

 

बवषयानुरूप मुखपृष्ठ बनर्भमती करणे ह ेर्तयाांि ेवेगळे वैबशर्ऴट्य आह.े झाडे, प्राणी, पशू, पक्षी, दगड असे फॉमा 

वापरून र्ववत:िी र्ववतांत्र बित्रशैली र्तयाांनी बनमााण केली आह.े मर्धयप्रदशेातील भीमबेटका येथील 

आददवासीि बित्रकूळ ह े आपर्रया बित्राशी िुळणारे नाते प्रबतजबबबत करत े असे र्तयाांना आविूान वाटत.े 

अकोर्रयाला अलायर्नस ििाच्या लायब्ररीत इांबग्लश िनरलच्या अांकातून बित्र िाळत असताना, तुझ े बित्र 
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बपकासो सारख ेआहते असे कुणी र्भहांटर्रयाि र्तयाांना आठवतां पण र्तयावेळी बपकासो समिून घ्यावा असे र्तयाांिे 

वय नर्लहत ेहहेी खरे. भीमबेटकातील बित्रशैलीशी र्तयाांच्या बित्रािे नात ेआह ेअसे र्तयाांिी बित्र पाबहर्रयावर 

आपर्रयालाही िाणवते. आपर्रया बवबवध बित्रातून मानवी र्ववभाव, बवकृती, दगुुाण तसेि पीबडत व शोबषत 

समािावर होणारे अर्नयाय, अर्तयािार, शोबषत माणसाांिे िेहरे र्तयाांनी रेखाटले आहते. शेतमालकाच्या 

साांगण्यावरून आपण काढलेर्रया बित्रातील सुांदर तरुणीिा मालक गैरफायदा घेतो ह े कळर्रयावर 

िीवनातील कुरूपता लक्षात घेऊन काढलेल े सुांदर बित्र े फाडणाऱ्या या सांवेदनशील बित्रकाराला अनेक 

सांर्वथाांनी बवबवध पुरर्वकार दऊेन र्तयाांच्या बित्रकृतीिा गौरव केला आह.े       

श्रीधर अांभोरे याांिा िर्नम ददनाांक 21 मािा 1947 रोिी झाला.  बित्राांमर्धये कार्ऱया रांगािा अबधकाांश 

वापर आबण फि रेषाांनी व्यि होण ेया र्तयाांच्या बनर्भमतीिी बीिे र्तयाांच्या बालपणात सापडतात. इयत्ता 2 

री ककवा 3 री मर्धये असताना अर्वपृर्ळयािी ही लेकरे शाळेत इतर मुलापासून तीन िार हात लाांब बसलेली 

असत. शाळेच्या कुडाच्या आत एकाि वेळी एक कुत्री आबण डुकरीणीने  बपर्रलाांना िर्नम ददला. पुढे डुकरीण 

बपलाांस सोडून बनघून गेली. इतर बपलाांना कुत्र्याांनी मारून खार्रल,े पण एका राबहलेर्रया बपलाला लहानग्या 

श्रीधरन ेकुत्रीच्या र्वतनाला लावल ेआबण दहा ददवस कुत्रीने र्तया बपलास पािले. एके ददवशी दसुऱ्या कुत्राने 

र्तया बपलाला मारले. र्तया दखुा:पोटी लहानग्या श्रीधरने पाटीवर डुकराच्या बपलाांिे बित्र रेखाटले, र्तयावेळी 

शाळेतील मार्वतरन े अांगावर वळ येईपयांत र्तयाला बदडले. मार्वतरन े मारणे, समाि व्यवर्वथेन े िातीवरून 

आपर्रयाला नाकारणे, मात्र कुत्र्यान ेडुकराच्या बपलास िगवणे या सवाांिे पडसाद र्तया सांवेदनशील मनावर 

पडत होतेि. अर्ळयाति सहावी- सातवीत असताना मारूतीच्या प्रबतष्ठापनेच्या वेळी िीवनात पबहर्रयाांदा 

मन प्रसन्न होईल असा सोर्नयाच्या अलांकारान े कपाळावर झालेला िांदन र्वपशा आबण शुद्ध तुपातर्रया 

बिलेबीिा पबहला घास घेण्याआधी र्तया पत्रावळीसह र्तयाांना बाहरे फेकून दणेाऱ्या व्यिीमुळे तर माणसािा 

भेसूर िेहरा र्ववीकारणे र्तयाांना कठीण झाल.े र्भहणून र्तयाांच्या बित्राांना आिही िेहरा असत नाही. बित्राला 

िेहरा काढत नाहीस र्भहणून जयाला बित्रकलेच्या एबलमेंटरीच्या परीक्षेला र्तयाांच्या बशक्षकाांनी बस ू ददल े

नाही, आि ते िगबवख्यात बित्रकार आहते यापेक्षा र्तयाांनी तरी काय बसद्धता द्यावी? कुरूप व्यवर्वथेत 

सुांदरता कुरूप असते असा बविार करून र्तयाांच्या बित्रातील िेहरा आिही हरवलेलाि आह.े   

1980 मर्धये सुरु झालेर्रया आदीम या लक्षवेधी बनयतकाबलकाि े श्रीधर अांभोरे ह े सांपादक आबण 

रेखाबित्रकार होत.े बसनेकलावांत सदाबशव अमरापूरकर ह े र्तयाांिे आददम बनयतकाबलकाच्या सांपादन 

मांडळातील बमत्र होत.े आददमिे  िवळपास 33 अांक बनघाल.े कादांबरीकर भालिांद्र नेमाडे ह े आददमिे 

पबहले वगाणीदार होते, त ेफि श्रीधर अांभोरे याांच्या रेखाबित्राांनी प्रभाबवत होऊन. 
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याति आददमिे महर्तव तर अधोरेबखत होतेि बशवाय श्रीधर अांभोरे याांच्यातील बित्रकाराि े महत्त्व 

अधोरेबखत होत.े 1982 मर्धये आददम बांद पडले. मात्र आददममुळे सामाबिक बाांबधलकीिा बविार आबण 

पररवतानाच्या बशलेदाराांना ददलासा दणे्यािे महर्तवािे काम झाल.े  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्रीधर अांभोरे याांना 1983 मर्धये ‘फाय फाांउडशेन’ पुरर्वकारान े सुद्धा सर्नमाबनत करण्यात आलेल े आह.े 

भारतभरातनू फि 14 वेगवेगर्ऱया लोकाांना पुरर्वकार दतेाना श्रीधर अांभोरे ह े फाय पुरर्वकार बमळणारे 

पाबहले बित्रकार होत ेह ेबवशेष. र्तयाांच्या सोबत आर. के. लक्ष्मण, िी. ए. कुलकणी, ियांत नारळीकर आबण 

खाशाबा िाधव आदी मार्नयवर र्तया वषी पुरर्वकार प्राप्त होत.े र्तया बशवाय श्रीधर अांभोरे याांना  ‘साबहर्तय-

माबणक उर्तकृष्ठ मुखपृष्ठकार पुरर्वकार’ (वषा 2009), ‘पद्मश्री बवखे पाटील फौंडशेन पुरर्वकार’(वषा 2009), 

‘अजिठा पुरर्वकार’ (वषा 2012), ‘पद्मश्री दया पवार पुरर्वकार’ (वषा 2013), अ.भा. मायबोली मराठी 

साबहर्तय सांघािा ‘बवदभा भूषण' पुरर्वकार 2013, ‘रूपाली ददुगावकर र्वमृबत पुरर्वकार’ 2015 असे महत्त्वािे 

पुरर्वकार प्राप्त झालेल े आहते. ते मराठीतील अग्रगण्य मुख्यपृष्ठकार आहते. आिवर र्तयाांनी  मराठीतील 

प्रबसद्ध अशा साबहबर्तयकाांच्या 400 पेक्षा िार्वत साबहर्तयकृतींि े मुखपृष्ठ रेखाटलेले आहते.  ददवाळी अांक, 

पुर्वतके यासाठी त े मोफत रेखाटन करून दतेात. र्तयाांनी आपर्रया रेखाटनाांिी खास अशी र्ववत:िी शैली 

बनमााण केली आह.े  

श्रीधर अांभोरे याांिे प्राथबमक बशक्षण बिखलगाव येथे झाले. पुढे अकोला येथ ेमार्धयबमक बशक्षण झार्रयानांतर 

त ेअहमदनगर येथे टपाल खार्तयात नोकरीला लागल.े आता ते अहमदनगर येथेि र्वथाबयक झालेल ेआहते. 

पण लग्न न करणाऱ्या या अवबलया कलावांतास बित्रकलेच्या तपर्वयेत आिही िांगल, गाववर्वर्तया, नद्या, 

नाल े डोंगर, फि महाराष्ट्रि नर्लह े तर िगभर दफरण्याच्या र्धयास आह.े मर्धयप्रदशेातील नमादा नदीच्या 

पात्रात आठ-दहा ददवस भटकत असताना सृष्टीिे बवलोभनीय रूप आबण िगण्यािे सर्तय आपर्रया कलेत 
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उतरण्यासाठी आबण व्यि करण्यासाठी र्तयाांच्या रांगरेषा कायााबर्नवत झार्रया असे र्भहणता येईल. सुरुवातीला 

महाराष्ट्र भूषण पु.ल दशेपाांड ेआबण र्तयाच्या पत्नी सौ. सुनीता दशेपाांडे महाराष्ट्रभर बा.सी. मढेकर आबण 

आरती प्रभू याांच्या कबवता सादरीकरणाि ेकायाक्रम घेत. र्तयावेळी एकदा नगर येथ े र्तयाांच्या कायाक्रमािी 

पबत्रका श्रीधर अांभोरे याांनी तयार केली. कायाक्रम सुरू होण्याआधी पु. ल बोलले, "कायाक्रम पबत्रका इतकी 

सुांदर झाली आह े की र्तया पबत्रकेच्या उांिीिा कायाक्रम आर्भही सादर करू शकतो की नाही याबाबत मी 

साशांक आह"े ही खूप मोठी पावती एका शे्रष्ठ साबहबर्तयकाांन ेएका शे्रष्ठ बित्रकाराला ददली होती असे मला 

वाटते. पुढे नगरि ेकुणी पु.ल दशेपाांडे याांना भेटल ेकी ते श्रीधर अांभोरेला ओळखता का असा प्रश्न करायि.े 

1983 मर्धये दरूदशान कदडी नावािी मराठी माबलका असे, यामर्धय े िेष्ठ नाटककार बविय तेंडूलकर ह े

मराठीतील ख्यातनाम व्यिीमर्तवाांिी मुलाखत घेत असतां.  

या माबलकेच्या दसु-या भागात बविय तेंडुलकर याांनी अांभोरे याांिी बित्रकार र्भहणून मुलाखत घेतली होती. 

र्तयावेळी ती प्रसाररत झाली. वबडलाांच्या कडून कबीराच्या समतेिी बशकवण बमळालेल े श्रीधर अांभोरे 

याांच्या बित्रात पररवतान, समाि व्यवर्वथेला गेलेला तडा आबण मानवता वादािी वैिाररक बैठक असर्रयािे 

ददसून येत.े र्तयाांनी बितकी माणसां वािली बततकी र्तयाांिी बबना िेहऱ्यािी बित्रकला बहरली असे र्भहणाव े

लागते. 1998 ला नगरला झालेर्रया अबखल भारतीय साबहर्तय सांमेलनािे बविारपीठ सिबवण्याि े मोठे 

काम श्रीधर अांभोरे याांनी पूणा केले. र्तयावेळी बविारपीठावरील कमानीवर जपपळ पानामूळे वादािा प्रसांग 

बनमााण होऊ लागला र्तयावेळी जपपळ पान ह ेफि तथागत बुद्ध याांच्या अबर्वतर्तवाि ेप्रतीक आह ेअसे नाही 

तर सांत ज्ञानेश्वर याांच्याशी सुद्धा जपपळ पान िोडलेले आह,े ह ेसप्रमाण समिावून साांगताना आळांदीला 

असलेर्रया जपपळाच्या झाडािा दाखलाही र्तयाांनी ददला. सवाात महर्तवािे र्भहणि े जपपळािे झाड र्भहणि े

बनसगा आह ेआबण उिेि प्रतीक आह ेअसे र्वपष्टपणे साांबगतले. आपर्रया बित्रातून िाती भेद, धमा भेद या 

पलीकडिा बविार करत समानता साधण्यािा श्रीधर अांभोरे याांिा बविार फार महर्तवािा आह.े बित्रकार 

सवा धमािा अर्बयासक असावा असा बविार करत कुराण, बायबल बशकून घेत प्रसांगी िैन धमागुरूां च्या 

साबनर्धयातही श्रीधर अांभोरे राबहल ेह ेआविूान नमूद करावेसे वाटते. बनगुाण बनराकार ज्ञानेश्वर काढताना 

ज्ञानेश्वराि ेबित्रही बबना िेहऱ्याि ेकाढणाऱ्या या बित्रकारािा व्यासांग आबण अर्बयास दकती दाांडगा असेल 

यािी कर्रपनाही करणे कठीण आह.े तो व्यासांग आबण साबहर्तयािी िाण यामुळेि 1980-82 च्या काळात 

गे्रस याांच्या तरुण भारत मर्धये प्रकाबशत होणाऱ्या बमतवा या लबलत बांधाला बित्रातून प्रबतजबबबत करणारी 

लक्षवेधी रेखाटनेही श्रीधर अांभोरे दऊे शकले. बित्रकाराला माणसािी पारख कशी असावी हहेी श्रीधर 

अांभोरे याांच्या कडून बशकण्या सारख ेआह.े  

आदरणीय गांगाधर पानतावणे याांनी अबर्वमतादशाच्या मुखपृष्ठावर कायमि महापुरुषाांना ककवा 

अबर्वमतादशाच्या सांमेलनार्धयक्ष याांनाि र्वथान ददल ेमात्र नागराि मांिुळेच्या फँड्री बित्रपटानांतर र्तयाि ेबित्र 

अबर्वमतादशाच्या मुखपृष्ठावर घेण्यािी बवनांती श्रीधर अांभोरे याांनी केली आबण पानतावणे सराांनी ती मार्नय 

केली. एका अथााने नागराि मांिुळे याांना वांबित उपेबक्षत समािािा प्राबतबनबधक िेहरा र्भहणून मार्नयता 
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बमळाली अस ेर्भहणायला हरकत नाही. र्तयानांतर नाांदडेला अबर्वमतादशा सांमेलनाि ेअर्धयक्ष र्भहणूनही श्रीधर 

अांभोरे याांनी नागराि मांिुळे याांिे नाव सुिवल ेआबण मराठीतील ख्यातनाम ददग्दशाक, नट हा प्रभावी 

साबहबर्तयक असर्रयाि े या महाराष्ट्राला समिले. एखादया बित्रकारावर उमी या साबहबर्तयक 

बनयतकाबलकािा बवशेषाांक यावा हा गौरव कलेिी, रांग रेषाांिी साधना केर्रयाबशवाय प्राप्त होत नाही. 

कोणर्तयाही मोठया व्यबिर्तवाशी सलगी न साधता बाभळीच्या झाडाला आपर्रया गुरू र्वथानी मानून 

बित्रशैलीच्या बाबतीतदखेील आपर्रया उपेबक्षत िगण्यातील िागाांना प्रभावशील बनवून र्तयाांच्या कुां िर्रयानां 

बाभळीसारख्या काटेरी  झाडाला र्तयाांनी मोरबपसािां वैभव प्राप्त करून ददलां. बाभळीच्या बोरुन ेआपले बित्र 

रेखाटणारे आबण आपर्रया रांग रेषात माणसािा गांध शोधणारे बनर्वसीम कलावांत र्भहणिे बित्रकार श्रीधर 

अांभोरे ह े आपर्रया वऱ्हाड मातीि े वैभव आह.े आर्भहाला या वऱ्हाड पुत्रािा अबभमान आह े असे नमूद 

करावेि वाटते. र्तयाांच्याि एका कबवतेच्या ओळीसह र्तयाांना सलाम करताना र्भहणावे वाटते, "रेषमयी मी 

झाल,े तो रेषाांिा रािा झाला" रांग, रेषा बित्रातील सांिीवता आबण िीवनातील सर्तयािा शोध घेणाऱ्या या 

मनर्ववी बित्रकाराला मानािा मुिरा. 

 

दकरण बशवहर डोंगरददवे  

ता मेहकर बि बुलडाणा 

kdongardive@gmail.com 

+91-7588565576 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ताकदीिी गरि तेंर्लहा लागते िेंर्लहा काही वाईट 

करायिे असते..नाहीतर.. दबुनयेत सवा काही 

बमळवण्यासाठी प्रेमि पुरेस आह े.” 

- डॉ. प्रकाश आमटे  

mailto:kdongardive@gmail.com
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gseydlkph vkiqydh   

वटवृक्षािां बीि मोहरीपेक्षाही लहान असतां असां र्भहणतात. १९७३ साली बाबाांनी महाराष्ट्राच्या अगदी एका 

कोपऱ्यात, भामरागडच्या िांगलामर्धये रुिवलेला हा हमेलकसािा लोक बबरादरी प्रकर्रपही आता एखाद्या 

वटवृक्षासारखाि बहरला आह,े सुवणा महोर्तसवी वषाात पदापाण करतो आह.े  

 

हमेलकसा आबण डॉ. प्रकाश आमटे ह े

दोर्नही तसे समानाथी शर्फदि 

वाटावेत. प्रकाश काका आबण मांदा 

काकू हमेलकसाच्या र्तया बनबबड 

िांगलात, बाबाांिां र्ववप्न पूणा 

करण्यासाठी पाय रोवून उभ ेराबहल.े 

मागास माडीयाांना समािाच्या मुख्य 

प्रवाहात आणतानाि, 

दवाखार्नयाबरोबर माबडया 

मुलाांसाठी शाळा आबण 

वर्नय प्राण्याांिां अनाथालयही उभां 

राबहलां. सोबतीला बवलास मनोहर, गोपाळ फडणीस, मनोहर येर्भपलवार, बबन पाांिाळ, िगन मिकले 

याांच्यासारख ेअनेक बिवाभावािे कायाकत ेखाांद्याला खाांदा लावून साथीला राबहल.े या साऱ्याांच्या अथक 

पररश्रमाांमुळे हमेलकसािा लोकबबरादरी प्रकर्रप मिबूतपणे उभा राबहला, वाढला.  

 

साधारण 2009 पासून दरवषी मी उन्नयन टूसाच्या सहलींच्या बनबमत्तान,े अगदी बनर्तयनेमान ेहमेलकसाला 

िातो आह.े गेर्रया काही वषाांत प्रकर्रपावर झालेर्रया अनेक बदलाांिासुद्धा मी एक साक्षीदार आह.े आलेर्रया 

पाहण्याांना बघून, लािून दरू पळून िाणारी इथर्रया शाळेतली मुलां आता िाांगलीि धीट झाली आहते. 

सकाळी र्ववतःहून सगर्ऱयाांना गुड मॉर्सनग करू लागली आहते. िुर्नया बैठ्या दवाखार्नयाच्या िागी आता 

सुसज्ज असां नवीन हॉबर्वपटल उभां राबहलां आह.े िेवणासाठी नवी मेस झाली, येणाऱ्या पाहण्याांसाठी सवा 

सुखसोयींनी सज्ज अशी नवी घरां तयार झाली. ओबडधोबड रर्वत ेिकिकीत झाले. पण एवढे बदल होऊनही 

इथल े सवा कायाकत े मात्र िराही बदलल े नाहीत. ते अिूनही पूवीसारखेि आहते. अगदी अांगावरच्या 

कपड्याांसह. तसेि पे्रमळ, कधीही गेलां तरी आपुलकीने िौकशी करत पुर्नहा आपर्रया कामात बुडून िाणारे. 

खरांतर ह े सगळेि िण वयाने, अनुभवान े आबण र्तयाांच्या कामान े माझ्यापेक्षा दकतीतरी मोठे पण ह े अांतर 

र्तयाांच्यापैकी कुणीि कधीही िाणवू ददलां नाही.  या िुर्नया बपढीच्या तालमीत तयार झालेर्रया सबिन, 

केतनसारख्या कायाकर्तयाांच्या पुढच्या बपढीनेही ह े गुण अगदी तांतोतांत उिलले आहते. प्रकर्रपावर 

पाहण्याांसोबत दफरत असताना कुठेही भेटले तरी क्षणभर थाांबून, अगर्तयाने िौकशी करत पुर्नहा आपर्रया 

कामात मग्न होणारे ह ेसगळेिण.  
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हमेलकसाच्या एका सहलीदरर्भयान मी अनुभवलेली आबण माझ्या कायमिी र्वमरणात राबहलेली इथर्रया 

कायाकर्तयाांच्या आपुलकीिी एक हकीगत साांगतो. एकदा हमेलकसाच्या वाटेवर असताना 

िांद्रपूरिवळ आमिी गाडी अिानक बबघडली आबण गाडीच्या दरुुर्वतीमर्धये आमिे िवळपास पाि तास 

वाया गेल.े अथााति आर्भहाला हमेलकसाला पोहोिायला आता खूपि उशीर होणार होता. आमिां रात्रीिां 

िेवण हमेलकसाला करायिां ह ेआधीि ठरलेलां होतां. एकदा िांद्रपूर माग ेसोडलां दक हमेलकसाकड ेिाणारा 

पुढिा बरािसा रर्वता िांगलातूनि िातो. आलापर्रलीच्या पुढे शेवटिा दीड तास तर अगदी कीरा िांगल 

आह.े र्तयामुळे हमेलकसाला पोहोिर्रयाबशवाय वाटेत िेवणािी दसुरी कुठेि सोय होऊ शकत 

नाही.  हमेलकसाला रात्रीिी िेवणां मुांबई-पुण्याच्या मानान ेिरा लवकरि आटोपतात. साडसेात - 

आठला प्रकर्रपावर आलेर्रया पाहण्याांिी िेवणां झाली दक आवराआवर करून रात्री मेसला कुलूप लावलां 

िातां. आर्भहाला आता पोहोिायला उशीर होणार असर्रयाने "उशीर होत असला तरी आर्भही िेवायला येतो 

आहोत, आमिां िेवण मेसमर्धयेि ठेऊन द्या आबण मेसला बाहरेून नुसतीि कडी लावून ठेवा. आर्भही 

आर्रयावर आमिां िेवण वाढून घेऊ" असां हमेलकसाला कळवून ठेवलां.  

 

रात्री उबशरा पोहोिर्रयावर शोधाशोध नको र्भहणून हमेलकसाला आलेर्रया पाहण्याांिी सोय  बघणाऱ्या 

सबिनकडून आमच्यासाठी कुठर्रया खोर्रया राखून ठेवर्रया आहते र्तयािीही माबहती घेऊन ठेवली. अिानक 

उदभवलेली गाडीिी दरुुर्वती आबण र्तयात भर र्भहणून वाटेत सुरु असलेली रर्वर्तयािी दरुुर्वती यामुळे 

सांर्धयाकाळी सहा-साडसेहाला हमेलकसाला पोहोिणारे आर्भही प्रर्तयक्षात बतथ ेपोहोिलो तेर्लहा रात्रीिे बारा 

वािले होत.े  

 

सबिन आमिी वाट बघत अिून िागाि होता. तो िटकन पुढे आला आबण आमच्या मुक्कामाच्या खोर्रया 

दाखवत, फे्रश होऊन लगेि िेवायला बसा असां र्भहणाला. तोवर दकिन साांभाळणाऱ्या बविून ेमेस उघडून 

आमिां िेवण गरम करायला ठेवलां.  

 

आर्भही िेवायला मेसमर्धये पोहोिलो तेर्लहा वाफाळती कढी आबण भात आमच्या र्ववागताला तयार होत.े 

सगळांि वेळापत्रक बबघडर्रयामुळे रात्रीच्या िेवणािी कुठे बन कशी सोय होईल यािी काही  खात्री 

नसताना, हमेलकसाच्या र्तया दगुाम िांगलात आर्भही रात्री साडबेारा वािता गरमागरम कढी-भातािा 

आर्ववाद घेत होतो. िोडीला पोळी, बविून े पुर्नहा मुद्दाम गरम केलेली भािी आबण तािी कोजशबीरही 

होतीि.  

 

हमेलकसाला सगर्ऱया कायाकर्तयाांिा ददवस पहाटे लवकरि सुरु होतो. र्तयामुळे र्तया दोघाांनाही दसुऱ्या 

ददवशी सकाळी लवकर उठायिां होतां. र्तयाांच्या झोपेिां आर्भही खोबरां केलां होतां. आमच्यामुळे र्तया दोघाांना 

रात्री उबशरापयांत िगावां लागलां होतां. तरीही न कां टाळता बविू आबण सबिन आलेर्रया पाहण्याांना काय हवां 

नको त ेअगर्तयाने पहात होते.  
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त े दोघां रात्री बारा वािताही पे्रमाने करत असलेर्रया आमच्या या आदराबतर्थयामुळे आर्भहालाि 

ओशाळायला होत होतां. काहीर्ळया अपराधीपणाच्या भावनेतून मी दोघाांना र्भहटलां.. "अरे, तुर्भही दोघां 

कशाला िागलात एवढा वेळ आबण एवढ्या रात्री कशाला िेवण गरम करत बसलात? आमिां आर्भही 

घेतलां असतां ना िेवण वाढून. "   

 

"आपर्रया घरी आलेर्रया पाहण्याांना यायला उशीर झाला र्भहणून कोणी गार झालेलां िेवण वाढतां का?" बवि ू

अगदी सहिपणे बोलून गेला. तसां पाबहलां तर आर्भही कोण, कुठले? पण दकती आपुलकी भरली होती 

र्तयाच्या या एकाि वाक्यात!  मला पुढे बोलायला काही शर्फदि सुिेनात. अशा या प्रकर्रपाशी, आमटे 

कुटुांबीय आबण इथर्रया कायाकर्तयाांशी माझ े ऋणानुबांध िुळले ह े माझां भाग्य. कुणालाही आपण केलेर्रया 

कामािा गवा नाही, बमळालेर्रया मान-सर्नमानािा अहांकार नाही. प्रिांड मोठां  काम करूनही साधेपणाने कसां 

रहायिां आबण आपल ेपाय िबमनीवर कसे घट्ट ठेवायिे ह ेबशकण्यासाठीि हमेलकसाला िावां.  

 

असा हा हमेलकसािा लोकबबरादरी प्रकर्रप 2023 मर्धये सुवणा महोर्तसवी वषाात पदापाण करतो आह.े  

र्तया बनबमत्तान े गेली ५० वषा या प्रकर्रपासाठी योगदान ददलेर्रया सवाांिांि मनापासून अबभनांदन आबण 

पुढर्रया वाटिालीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा!!    

 

 

वैभव प्रभुदसेाई 

नायगाव, पालघर, महाराष्ट्र  

9967534396  

9773510513 

Vaibhavprabhudesai@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Joy is more infectious than leprosy.” 
-Baba Amte 

mailto:Vaibhavprabhudesai@gmail.com
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मनर्ववी नाटककार- बाबा बडके  
मानसी नाटकािा पडदा पडला आबण रबवर्नद्र नाट्यगृहात बसलेर्रया शेकड़ो नाट्यवेडया इांदरुकराांनी  

टाळयाांच्या कडकडात बाबाने बलहन ददग्दर्भशत केलेर्रया मानसी नाटकाला उर्तर्वफुता दाद ददली. हळु हळु त े

बाहरे पडु लागल ेमी पण उठुन र्तयाांच्या बरोबर िालु लागलो. नाटकाने ददलेला आनांद र्तयाांच्या िेहऱ्यावर, 

आपापसातर्रया गर्ऩपाांतुन मी ऐकत होतो, पाहात होतो. मला मनर्ववी आनांद झाला. मी परतलो, ररकार्भया 

पे्रक्षागृहाकड ेबाबघतलां व रांगमांिावर आपर्रया बमत्राांशी, सहकाऱ्याांशी गर्ऩपात दांग बाबाला भरभरून सलाम 

केला. फि नाटक िाांगले झाले र्भहणुन नाही पे्रक्षकाांना आवडलां र्भहणुन ही नाही कारण बाबाच्या कताव्यािी 

िाण असलेले व बाबावर पे्रम करणारे पे्रक्षकि तर इथ े हिर होते. मी सलाम केला बाबाच्या बिद्दीला, 

सलाम बाबाच्या िाहीर सांकर्रपनाांना व र्तया नेटाने साकार करणाऱ्या पांिाहत्तर वषााच्या या तरूणाला 

सलाम सलाम..... पण थाांब माझ्या मना थोड़ा थाांब अिुन बरेि कुर्भनसात करायि ेआहते र्तयाला, थोडा 

थाांब...... मागे वळुन बघ....... 

07 िनू, 1919 साली नीमिला महादवे आबण पावाती याांिे अपर्तय र्भहणुन आपर्रया नानािी (हररनाांफड)े 

या रेर्रवेत काम करणाऱ्याच्या 

घरी बाबािा िर्नम झाला. 

वयाने बाबा माझ्या पेक्षा 21 

वषाांनी मोठा (मी, बाळ व 

बाबी भावडां) आमच्या 

लहानपणीि वबडलाांना पोरके 

झालेला बाबा र्ववभावाने, 

वृत्तीने माझा बमत्र, 

दफलॉसाफर गाईड व 

वेळावेळी आर्भहा सवाांना धीर 

दणेारा आमिा आधारर्वतांभ. 

बाबािां बालपण इांदरुला गेलां. 

वबडल को-ऑपरेरटर्लह 

इर्नर्वपेक्टर. बाबाला 

लहानपणी दकलोर्वकर, गडकरी, कोर्रहटकर याांिी नाटके वबडलाांच्या माडीवर बसुन बघायिी सवय होती. 

बालगांधवा बाबािे दवैत होते. वयाच्या 12व्या वषी बाबाने अकाांडताांडव प्रहसन बलबहले. बमत्राांिी आवड 

र्भहणुन वयाच्या तरेाव्या वषी बालसवांगड्याांना घेवुन बाबाने ‘महर्तवाकाांक्षी बालोद्धार मांडळ’ या सांर्वथेिी 

र्वथापना केली. नाटक, हर्वतबलबखत माबसक व मैदानी खळे खोखो, हतुतु, आट्यापाट्या ह ेमांडळािां र्धयेय 

होते. खेळ वगैरे बाबािा बिवलग बमत्र शरद ढवळे करवून घ्यायिा. बाबा नाटके बलहन, गणेशोर्तसवात 

इांदरुच्या मोहर्रया-मोहर्रयात प्रयोग करायिा. बवियी तोरण, सांत सांतािी, नेतािी पालकर, बांदा बहादरु, 

अबभमर्नय,ु शालीवाहन प्रबतज्ञा, बबलदान, वाबर्रमकी, पन्नादाई सारखी कैक प्रहसने बाबाने बलबहली आबण 

मांबित केली. 
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1938 साली मॅररक होवुन बाबा रेबडओ कोसा करायला मुांबईला गेला. मुांबईला कुर्वती, लेखन, वािन तसेि 

गाांधी, नेहरू, सुभाष, सावरकर, साने गुरूिी याांिी भाषणे ऐकणां पण सुरु होत. बाबा नाटकां  बलहन इांदरुला 

पाठवायिा व बालोदार मांडळािे र्तयािे सहकारी गणेशोर्तसवात र्तयािी प्रहसन े करायिे. इांदरुला दकशोर 

वयातील बाबा आपर्रया सहकाऱ्याांबरोबर सायकलीवर धार, माांडव, औंकारेश्वर यात्रा करायिा. 

पौर्भणमेच्या रात्री नमादा पोहन पार करून ईश्वरािे दशान करायिे. मुांबईला गेर्रयावर पण बाबािे ह े

उपद्व्याप िालु होते, इथे नमादा नर्लहती पण मालाडिा मावे बीि होता. पुण्याला आपर्रया काकाांकड़ े

गेर्रयावर महाराष्ट्र सबैनकीकरण मांडळािे बशवा दामले बरोबर कुर्वर्तया, बवबहरीत सरू मारणां िाल ु होतां. 

बशवाच्या साांगण्यावरून भर पावसात दथुडी भरून वाहत असलेर्रया मुठा-मुळा नदीमधे बाबाने उडी पण 

घेतली होती. मुांबईला वाय.एस.सी.सी.ने आयोबित कुर्वती र्वपथेत बाबाने 22 मािा 1940 रोिी ढाल पण 

पटकावली होती. सार्भयवादी नेते लालिी पेंडसेे याांिे भाऊ दादा पेंडसे बाबािे गुरू, विृर्तव र्वपधेत एकदा 

गोजवद र्ववामी आफळे याांच्या खालोखाल बबक्षस पण बाबाने पटकावल  होत. रेबडओ कोसा सोडुन बाबा 

काणे याांच्या बरोबर सासाापरीला औषधाांिा बवके्रता पण झाला. 

1947 साली बाबाि ेसनावदला लग्न झाल.े सनावद, इांदरु आबण खाांडव्याच्या मधलां गावां. आमि ेवबडल 

याांनी बतथे सनावद   को-ऑपरेरटर्लह बँक काढली होती. वषाभरात ती भरभराटीला आणली र्भहणुन होळकर 

शासनािी र्तयाांना राय-रतन पदवी (पद्मश्री सारखी) बमळाली होती. िळगावच्या करकरे यािी मुलगी उषा 

बहच्या बरोबर बाबाने मुांबईला आपर्रया मावस बबहणीकड े(वैद्य लक्ष्मीबाई बोरवणकर) सांसार पण थाटला 

होता. पण वषाभराति उषा वबहनींना क्षय रोगाने (टी.बी.) ग्रासले व बाबा पुढील उपिारासाठी वबहनींना 

िळगावला सोडुन इांदरुला परतला. 

मॅररकिां बशक्षण होत र्भहणुन बाबाला इांदरुला सी.आय.डी. बवभागात कारकुनािी नोकरी बमळाली र्तयाि 

बरोबर सासाापररला कां पनींन ेबाबाला औषधािां दकुान थाटुन ददल. िवाहर मागावर बाबाने िी.एस. बडके 

आबण कां पनी नावान े दकुान टाकलां व र्तयात र्तयाला नकुसान पण सोसाव लागलां. इकड े कारकुनी व 

महर्तवाकाांक्षी बालोद्धार मांडळािी नाटके तसेि शरद ढवळे याांिे मैदानी खेळ िालु होते. 1950 साली उषा 

वबहनी िळगावला वारर्रया. 1951 साली बाबानी बडसेंबरमधे सुबशला तारे या बशबक्षकेशी लग्न केल. 

महाराष्ट्र साबहर्तय सभेत रामुभैर्मया दाते (अरू व रबविे वबडल) अर्धयक्ष होते. र्तयाांनी साबहर्तय सभेच्या 

साांर्वकृबतक कायाक्रमािी सवा सुत्र बाबाला 

ददली होती. बाबा व महर्तवाकाांक्षी 

बालोद्धार मांडळाने 1949 ते 1954 

इांदरुला शारदोर्तसव गािवला होता. 

पन्नादाई, बेबांदशाही, उद्यािा सांसार व 

लग्नािी बेडी (र्ववतःच्या आयुर्ऴयावर 

बलबहलेले) कारकुन, झुांझारराव सारखी 

नाटके सादर करून शारदोर्तसवािे प्रमुख 

अबतथी र्भहणुन आलेर्रया प्र.के. अत्रे, बवद 

घाटे, कुसुमावतीबाई दशेपाांडे, पु.ल. 

दशेपाांड ेयाांिी मने जिकली.  
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याि सुमारास बाबान ेइांदरुच्या नई दबुनयािे बवद्वान सांपादक राहल बारपुते याांना आपर्रया नाट्य मांडळात 

शाबमल करून घेतल.े र्तयाांच्या मागे बित्रकार हसनैिे समकालीन बित्रकार बवर्ऴणु जििाळकर, गाबयका 

सुमन दाांडकेर, कुमार गांधवा ह ेपण बाबािे बमत्र बनले. 

बमत्र व पत्नी पदवीधर र्भहणुन की काय, बाबा ने 1953 साली वयाच्या 37व्या वषी बी.ए. पदवी बमळवली. 

1954 साली बाबा व सुबशला वबहनींना अिय नावािा गोड मुलगा झाला पण अवघ्या 6 वषाात 1960 

साली अर्रपशा आिाराने तो वारला. बी.ए. झार्रयामुळे मर्धय-भारत शासनाने प्रारांभ केलेर्रया सूिना एवां 

प्रकाश बवभागात ड्रामा ऑदफसर र्भहणुन बाबाला अबधकारीपद बमळाले. कारकुनी सुटली घरात श्रीमांती 

आली. नवीन सायकल, रेबडओ, पांखा, गॅसिी शेगडी आली. श्रीमांती आली पण श्रीमांतीिी ऐट नाहीं आली. 

नोकर-िाकर नाहीं आले. सार्धया िीवनािे मूर्रय नाहीं बदलले र्भहणुन की काय 1964 साली बाबान े

अबधकारीपदािा वयाच्या अवघ्या 34व्या वषी रािीनामा ददला. 

1954 साली शारदोर्तसवात बाबाने सांशयकर्रलोळ या मराठी नाटकािा जहदी अवतार सादर केला. 

ग्वार्रहरेला मेळाव्यात त ेसादर केलां गेले. ते बघायला मुख्य अबतथी केर्नद्र सरकारच्या नभोवाणी खार्तयातल े

गीत एवां नाट्य बवभागािे ददग्दशाक कनाल हमेिर्नद्र गुप्ते ह ेआले होते. र्तयाांनी बाबाला सर्रला ददला दक भारत 

सरकारच्या बवकास कायाासाठी तुर्भही नाटके करत का करीत नाही. बाबाने यावर बविार केला व           

15 ऑगर्वट 1955 साली बाबा, राहल बारपुत,े बवर्ऴणु जििाळकर व सुमन दाांडकेर या िौघाांनी नाट्य 

भारतीिी र्वथापना केली. 

 1955 ते 1990 पयांत आरोग्य, बशक्षण, ग्राम बवकास सारख्या वेगवेगळया प्रश्नाांवर शासनाने केलेर्रया 

कायाािा प्रिार नाट्य भारतीन े भारताच्या सवा जहदी भाषी क्षेत्रात िवळपात तीन हिार नाट्य प्रयोग 

करून केला. 1950च्या आसपास ग्वार्रहरे-िांबल खोऱ्यात डाकु फार मोठया प्रमाणात होते. मर्धयप्रदशे व 

रािर्वथान सरकारला ती डोके दखुीि होती बाबानी युवावगा ग्रामरिनेि ेकाया करून हा प्रश्न सोडवु शकतो 

या धतीवर ‘मांगू’ नावाच्या डाकुवर आधाररत नाटक बलबहलां होतां. ददर्रलीला समर ड्रामा फेर्वटीवल मध े

मर्धयप्रदशे शासनातफे ताल कटोरा गाडानच्या बवशाल खुर्रया मांिावर ह े नाटक सादर केलां गेलां. माम 

वरेरकर, कबव ददनकर सारखे कैक मार्नयवर नाटकाला हिर होते. पे्रक्षकाांनी या नाटकाला इतका िाांगला 

प्रबतसाद ददला की शासनाने ह ेनाटक मांिूर केले. या नाटकािे रािर्वथान व मर्धयप्रदशेच्या डाकुग्रर्वत क्षेत्रात 

रात्र रात्र बस मधुन दफरत नाट्य भारतीने तीन-िारशे प्रयोग केले. एकदा तर रािर्वथानच्या एका डाकुशी 

रर्वर्तयात रात्री बािाबािी पण झाली पण बाबानी मर्धयर्वती करत प्रकरण बमटवले. बाबा ने नाटकात 

दाखवले होतां की गावात काम करणारा एक सामाबिक कायाकताा डाकुला शरणागतीसाठी तयार करतो. 

मर्धयप्रदशे शासनाला हा शेवट मांिूर नर्लहता. हिारो बनरपराध लोकाांना मारणाऱ्या डाकुला शरणागती न 

दतेा र्तयाला िकमकीत ठार करावां असा सर्रला बाबाला ददला गेला पण तीनि वषाात 1960 साली िार-

पािशे डाकुां नी बवनोबा भाव ेआबण ियप्रकाश नारायण याांच्या समोर बांदकुा ठेवर्रया व बाबािी दरुदर्भशता 

बसद्ध केली. 

र्तयाि वषी र्भहणिे 1960 साली बाबानी ओसाड पडत िाललेली गाांव व शहराकड े धावणारा युवा वगा 

याांच्या आपसी सांघषाावर बलबहलेले नाटक ‘खाई’ (दरी) ह ेनाटक पण ददर्रलीच्या समर ड्रामा फेर्वटीवल मधे 

िाांगले गािलां व शासनाने त ेनाटक पण मांिूर केल.े र्तयाि ेहिाराहून िार्वत प्रयोग दशेभर गािले. 
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खाईिे मराठी भाषाांतररत नाटक 

‘लोह पररसा लागेना’  या नाटकान े

महाराष्ट्र राजय नाट्य र्वपधेत दसुरां 

र्वथान बमळवले. या नाटकान े

भारावलेले ददग्दशाक गिानन 

िहाबगरदार या नाटकावर बसनेमा 

काढणार होत ेपण ते राहन गले. 

बवषम पररबर्वथतीत नाईलाि र्भहणुन 

इांदरुच्या सी.आय.डी. ऑदफसात 

बाबाला सात वषे कारकुनी करावी 

लागली. र्तयािा उपयोग बाबानी 

कारकुन या नाटकात केला त ेनाटक 

इांदरुला इतकां  गािले की, 10 ददवसाच्या गणेशोर्तसवात र्तयािे 21 प्रयोग झाले. या नाटकाने महाराष्ट्र राजय 

नाट्य महोर्तसवात 1964 साली तृतीय र्वथान पटकावले. सवा वतामानपत्राांनी नाटकािी, बाबाच्या व सुमन 

धमााबधकारीच्या अबभनयािी इतकी तारीफ केली की पुढली 2 वषे महाराष्ट्राच्या कैक बशक्षण व सामाबिक 

सांर्वथानी कारकुन नाटकावर पैसे बमळवले. 

प्रिारार्तमक नाटकाव्यबतररि इांदरुच्या पे्रक्षकाांना 

हार्वय बवनोदी व सामाबिक नाटकां  पहायला 

बमळावी र्भहणुन नाट्य भारतीने 1957 ते 1964 

बलरटल बथएटर ही िळवळ िालवली. बनवडक 

पे्रक्षकाांिी सांर्वथा उभी करून दरवषी तीन जहदी व 

तीन मराठी अशी सहा नाटके, काबलदास, गडकरी, 

अते्र, तेंडुलकर, पु.ल. दशेपाांड,े शांकर शेष इर्तयादी 

सुप्रबसद्ध नाटककाराांिी तीही मराठी व जहदी 

भाषाांतररत नाटके सादर केली गेली. रबवर्नद्रनाथ 

टागोर, शरतिर्नद्र याांच्या गािलेर्रया कादांबऱ्याांि े

नाट्य रूपाांतर, या व्यबतररि बाबानी र्ववतः 

बलबहलेर्रया नाटकाि ेप्रयोग नाट्य भारतीन ेसतत 

आठ वषे इांदरुच्या पे्रक्षकाांसमोर सादर केले व 

वाहवा बमळवली. 

गाांधींसारखिां बाबा आमटे याांनी पण बाबा, राहल 

बारपुते व जििाळकर गुरूिी याांना झपाटुन टाकलां 

होते. आनांदवन िणु या लोकाांि घरि होते. बाबा 

तर नाट्य भारतीिे नाट्य प्रयोग दर वषी 

दसऱ्याला न िुकता आनांदवनात सादर करायिा. 

1986 मधे बाबा आनांदवन सोडुन नमादाकाठी 

राहायला गेले. तरी सुद्धा बाबािे नाट्य प्रयोग थाांबले नाहीत.  
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1996 साली पण बाबान े आनांदवनला नाट्य प्रयोग सादर केला होता. र्तयाच्या मबहनाभरात 15 

नोर्लहेंबर1996 रोिी बाबाने इांदरुला अर्रपशा आिारात आपला दहे ठेवला.आपर्रया ‘अडगळ’ नाटकात 

बाबाने घरात अडगळ वाटणाऱ्या वृद्धाांना सांदशे ददला होता की आनांदवनात िावुन बाबाांिे काया बघुन या व 

र्ववतःला कायारत करा.  बाबाने  एकूण 31 नाटके बलबहली,  23  भाषाांतररत केली व  22 रूपाांतररत केली 

व िवळ िवळ सवा मांबितपण केली. र्तयाबशवाय बाबाने 6 एकपात्री बलबहली व कैक रेबडओ शु्रबतका सादर 

केर्रया. र्तयािी 2 नाटके कारकुन व मांगू प्रकाबशत पण झाली. बाबािां कारकुन, मांगू, खाई, मयूरी (शॉच्या 

बपगमेबर्रयनवर आधाररत बीवी एक ददन की) बिवा आबण बशवा, अडगळ, धूमकेतु, तर्ववीर(सांशयकर्रलोळिे 

जहदी रुपाांतर) अर्तयांत गािले. 

घरच्या सवा िबाबदाऱ्या सांभाळत, धाकटया भाऊ बबहणीिे बशक्षण, लग्न काया सवा नीटनेटके करून पण 

अर्तयांत बवषम पररबर्वथतीत बाबाने शेवटच्या श्वासापयांत नाटकासाठी आपलां आयुर्ऴय वेिले. कुमार गांधवा, 

पु.ल. दशेपाांडे, बविय तेंडुलकर, वसांतराव दशेपाांडे, रामुभैर्मया दाते, कनाल हमेिर्नद्र गुप्ते, बाबा आबण 

साधनाताई आमटे याांिा सहवास बाबाला लाभला. सकारार्तमकता हा बाबाच्या आयुर्ऴयािा गाभा होता. 

आयुर्ऴयाच्या शेवटी बाबा, अण्णा हिारे याांच्या कायााने प्रभाबवत झाला होता. गाांधी प्रमाणे बाबाला 

वाटायिां की आमिी खेडी र्भहणिेि भारत आह.े या खेडयाांना शहराांनी इतकां  लुबाडलां आह ेकी अण्णाांच्या 

नेतृर्तवाखाली गावकऱ्याांनी गाांधींनी 1942 साली इांग्रिाांना िसां ठणकावले तसां गावकऱ्याांनी पण शहराांना 

साांबगतले पाहीिे ‘िले िाव’ अस र्तयाला वाटायिां. 66 वषे िुनी नाट्य भारती आि ही िोमाने भारताच्या 

सवा शहरात नाटके सादर करीत आह.े श्रीराम िोग या गुणी नटाच्या ददग्दशानाखाली नाट्य भारतीन े

महाराष्ट्र नाट्य र्वपधेत कैक बबक्षसे पटकावली. 66 वषाात नाट्य भारती मधे 300 कलाकार हिेरी लावनु 

गेले र्तयात 110 स्त्रीकलाकार होर्तया. अच्यतु पोतदार, िांद ूपारखी, र्ववानांद दकरदकरे, सुमन धमााबधकारी, 

कुमुद िार्वकर र्तयातलेि. 

 

अरुण बडके  

arundike@gmail.com 

मो. :  94250-64315 
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गोष्ट बोडांग ेगावािी... 
अबलकडिे बोडांगे गावाला भेट दणे्यािा योग आला . बनबमत्त होत ेखावटी अनुदान कीट मांिूर झार्रयािा 

बनरोप दणेे. मी व बगसू पुसाली पांबडत दिुाकीन े बनरोप दणे्यासाठी बनघालो. िुर्लवी नाला, दभाा पयांति े

अांतर पार करत बोडांगे गावच्या रर्वर्तयाला लागलो. िांगलातील रर्वता, पायवाट, झाड-े झुडपे पार करत 

बोडांगे गावच्या टोर्रयावर पोहोिलो. मग बतथून गावात पोहोिलो. गावात पोहोिर्रयावर आर्भहाला पबहल े

दशान झाले ते गावाच्या सामुबहक िीवन पर्धर्दतीिे गावातील व्यिी रािू पोररया पुांगाटी याांच्या नवीन 

घरािे बाांधकाम सरुू होत े. कौल व बाांबूच्या सहार्मयाने. सवा गावकरी सामुबहक श्रमदानातुन रािू पोररया 

पुांगाटी याांच्या िुर्नया घरावरिी कौल नवीन घरावर लावत होते. कामाि ेयोग्य बनयोिन ददसले. एक टीम 

कौल लावण्याि े काम करत होती तर दसुरी बाांबूच्या पट्टया बखर्ऱयाच्या सहार्मयाने लावत होती. याि 

श्रमदानाच्या टीम मधील एक िेष्ठ व्यिी- तुग्गे दोगा पुांगाटी याांिी मुलाखत घेण्यािा योग आला. तगु्गे 

पुांगाटी   याांनी 1974 - 75 सालिी गावािी पररबर्वथती साांबगतली. र्तयावेळी गावात फि 12 घरे होती. 

शेतीिी सुरवात झाली नर्लहती. हमेलकसा-भामरागड पासून गाव दरु होते. वनबवभागािे अबधकारी 

गावाला भेट दते असत. एखाद्या व्यिीन ेघर बाांधले ककवा िमीन केली तर िौकशी करत असत. र्तयाांिी 

मनधरणी करावी लागे. इरपा पुांगाटी हा र्तयावेळी गावपाटील होता. तो िाांगला व्यिी होता तो गावातील 

लोकाांना मदत करत असे र्तयाांिी आर्वथेने बविारपुस करत असे. 

आमच्या गावाच्या बािुला भटपर व घोटपाडी ही गावे आहते. गावाला छत्तीसगड राजयािी सीमा आह.े 

सुरवातीच्या काळात कां दभाजया व कोसरी(नािणी) हा आमिा आहार होता. आता पररबर्वथती बदलली 

आह.े थोड्याफार सुधारणा होत आहते.  

बाबा आमटे याांिी एक आठवण आह.े माझा भाऊ रामा दोगा पुांगाटी हा एकदा  खूप आिारी पडला. पुिारी 

करून झार्रयावर आमिे पाय लोक बबरादरी प्रकर्रपाच्या दवाखार्नयाकड े वळले. भावाला खाटेवर टाकुन 

आर्भही दवाखार्नयात पोहोिलो. र्तयावेळी वडाच्या झाडािवळ झोपडी विा दवाखाना होता. बतथ े र्तयाला 

घेऊन आलो. र्तयावेळी बाबा आमटे, डॉ.  प्रकाश आमटे बतथे होत.े र्तयानी मलमपट्टी केली व माझा भाऊ 

थोड्या वेळाने  खणखणीत बरा झाला. खाटेवरून उठून बसला. खाटेवरून आलेला माझा भाऊ 

आमच्यासोबत पायी िालत आला. दवाखार्नयात वेळेत पोहिलो नसतो तर माझा भाऊ माझ्यासोबत 

नसता. 

लोक बबरादरी आश्रमशाळेत आमच्या गावातील मुले बशकतात र्तयाच्या बविारात-वागण्यात खुप बदल 

झाला आह.े बशकारीि ेप्रमाण कमी झाले आह.े लोक शेती करत आह.े गावात यायला िाांगला डाांबरी रर्वता 

नाही तो झाला पाबहिे. गावातील बिर्रहा पररषदचे्या शाळेत पावसार्ऱयात बशक्षक पोहोिू शकत नाहीत 

कारण गावाकड े येणाऱ्या रर्वर्तयावरच्या नार्रयावर िाांगला उांि असा पूल नाही. तो पूल बाांधला गेला 

पाबहिे. अशा सुधारणा र्लहाव्या र्भहणि ेआमच्या मुलाांिां-नातवांडाांि आयुर्ऴय सुखकर होईल असे वाटते. 

मुलाखतकार आबण शर्फदाांकन  

बगरीश कुलकणी 

kulkarnigirish12345@gmail.com  

+91 94236 18407 

mailto:kulkarnigirish12345@gmail.com
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माझ े‘वन’ ड े

वने व वर्नयप्राणी याबद्दल सवाांनाि फार आकषाण 

असते. मी सुद्धा यास अपवाद नाही. पशुबिदकर्तसक 

ही पदवी घेतर्रयानांतर माझ्या नोकरीिी सुरवात 

िांद्रपूर बिर्रयातून झाली. माझ े बालपण िाांदयात 

गेर्रयामुळे हा बिर्रहा मला नबवन नर्लहता. लहानपणी 

खूपदा ताडोबात गेलो होतो व वर्नयप्राणी पाबहले 

होते. िांद्रपूर पशुबिदकर्तसालय मर्धये काम करताना 

सुदवैाने वनबवभागाच्या मृगबवहारातील वर्नय 

प्राण्याांवर उपिार करण्यािी सांधी बमळाली व वन 

बवभागात पशुबिदकर्तसक र्भहणून काम बमळाल े तर 

खूपि िाांगले होईल असा बविार मनात आला. 

1972 मर्धये पाबहलेले वनबवभागात काम करण्याि े र्ववप्न, 1999 मर्धय े साकार झाल.े नागपूर येथील 

वनसांरक्षक वर्नयिीव या कायाालयात प्रबतबनयुिी वर रुि ू झालो. महाराष्ट्रात मी एकमेव वर्नयिीव 

पशुबिदकर्तसक होतो. माझ्या नांतर डॉ. रणददवे, बोररवली येथे रुिू झाले. रुिू होण्यापूवी मनात खूपि 

धाकधूक होती. िेवढे िमेल तेवढे वािन व माबहती रुिू होण्यापूवी गोळा केली. 

अखेर 24 ऑगर्वट 1999 रोिी वनबवभागात रुिू झालो व खऱ्या अथााने माझे ‘वन’ ड े र्भहणिेि वन 

ददवसाांना सुरवात झाली. अगदी नव ेक्षेत्र होते. पण काम करण्यािी जहमत होती. रुि ूझार्रयावर वनसांरक्षक 

मा. श्री. भगवान, IFS याांना भेटण्यास बभतभीति गेलो. मी नवीन वर्नयिीव पशुबिदकर्तसक आह,े असे 

साांबगतर्रयावर र्तयाांना खूपि आनांद झाला. खूपि आर्वथेन े र्तयाांनी माझी बविारपूस करून आिपासूनि 

कामाला सुरवात करा असे साांबगतले. आपण िे कराल ते मला मार्नय असेल व काही अडिण आर्रयास मला 

कें र्लहाही भेटा असे सुिवले. र्तयाांनी ददलेर्रया बहमतीमुळेि मी वनबवभागात काम करू शकलो. लवकरि मी 

माझ्या कामामुळे र्तयाांिा खूप िवळिा झालो. माझे वर्नयिीव या क्षेत्रातील ते माझ े पबहले गुरु होते व 

आिही आहते. 

 

पाळीवप्राणी व वर्नयप्राणी यावर उपिार पद्धती खूपि वेग-वेगळी आह.े यािी माबहती घेण ेखूपि आवर्ळयक 

होते. महारािबाग येथील पशुबिदकर्तसक व नागपूर पशुवैद्यकीय महाबवद्यालयातील डॉ. दबक्षणकर, डॉ. 

भोिन,े डॉ. धूत, डॉ. उपार्धये व डॉ. बावर्वकर याांिी भटे घेतली. र्तयानी भरपूर सहकाया व मागादशान केले. 

र्तयाांिे अनमोल सहकाया बमळाले. र्तयाांच्याि सहकायाामुळे पुढील वाटिाल सुरू केली. दरर्भयान वनबवभातील 

कमािाऱ्याांकररता मागादशाक माबहतीपत्रक काढली. मा. श्री. भगवानसर माझ्या पाठीशी होतेि. सतत 

प्रोर्तसाहन दते होते. र्तयामुळे मी लवकरि या बवभागात रमलो, रूळलो. सवाांच्या ओळखी झार्रया. 

बेशुद्धीकरण बवधीिी माबहती व बांदकुीिी माबहती श्री. दकशोर बमबश्रकोटकर याांिे कडून घेतली. र्तयाांनी 

भरपूर सहकाया केले. सेबमनारी बहल, नागपूर येथे िाऊन बनयबमत सराव केला. याकामी श्री. गुणवांताने 

बरेि सहकाया केले. आि तो नाही यािे वाईट वाटते. 

श्री. नोटे, श्री. उमेश धोटेकर याांिे भरपूर सहकाया लाभले. माझ्या कामावर सवा वररष्ट खुश होते. 

र्तयाति एक ददवस महारािबागेतील बबबट्या जपिऱ्याबाहरे पडला. मा. श्री. भगवान साहबेाांनी मला 

बबबट्यास पकडण्यािे आदशे ददले. डॉ. धूत, डॉ. भोिन े व डॉ. उपार्धये माझ्या सोबत होते. माझा हा 

पबहलाि अनुभव होता.   डॉ. उपार्धये गन घेऊन माझ्या बरोबर होते. प्रसांग खूपि बाका होता. अनुभवी  
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डॉ. उपार्धये सोबत होते. आर्भही र्तया बबबट्यास िेरबांद केले. यावेळी सुद्धा मा. श्री. भगवान साहबे माझ्या 

पाठीशी उभे होत.े  

 

याि कायाालयातील श्री. अमोल लोलुसरे व श्री. जििोळकर याांनी सवा कागदपत्रे मराठीत टाईप करून 

ददली. सेवाबनवृत्त झार्रयावर सुद्धा आिपयांत वनबवभागात काम करीत आह.े कातलाबोडी या गावात 30 

फूट खोल बवबहरीत एक वाघीण पडली होती. मा. श्री. रामबाबू सर, डॉ. भोिन,े श्री. दकशोर बमबश्रकोटकर 

, श्री. कुां दन हात ेव श्री. बगरीश वबशष्ठ याांिे सोबत वाबघणीला बेशुद्ध करून सुखरूप बाहरे काढले. मा. श्री. 

भगवान साहबेाांनी वर्नयप्राणी या बवषयावर एक ताांबत्रक पुबर्वतका बलहा असे सुिबवले. लागलीि सवा 

बमत्राांना यािी माबहती ददली व थोड्याि ददवसात पुबर्वतका  प्रकाबशत झाली यािे सवा शे्रय मा. श्री. 

भगवान साहबेाना िाते. 

 

नागबझरा व नवेगाव या दोर्नही िांगलाांमर्धये बनयबमति िात होतो. नागबझरा सारखा सुांदर बनसगा खरि 

पाहायलाि पाबहिे. तेथील वर्नयप्राणी पहाताना खूपि आनांद होतो. तथेील व नवेगाव मधील मुख्य 

आकषाक र्भहणिे रानगवे. नवेगाव मधील िांगलातील गव्याांवर तोंडखुरी, पायखुरी सारख्या सांसगािर्नय 

रोगािा प्रादभुााव झाला व या गव्याांवर कसा उपिार करावा हा मोठा प्रश्न बनमााण झाला. यावर ताबडतोब 

उपिार करणे आवर्ळयक होते अर्नयथा अनथा ओढवला असता. मा. श्री. भगवान साहबेाांनी ही िबाबदारी 

मला ददली व कसेही करून हा सांसगािर्नय रोग आटोक्यात आणण्यास साांबगतले. र्तयाांि ेपाठबळ बमळार्रयावर 

ताबडतोब नवेगाव येथ े गेलो. सांसगािर्नय रोग आटोक्यात आणणे गरिेि े होते. नागपूर पशुवैद्यकीय 

महाबवद्यालयात असलेले माझ ेबमत्र डॉ. सरोद ेयाांच्याशी बविारबवबनमय करण्यात आला. र्तयाांनी कॉलेििी 

टीम ताबडतोब पाठबवली. रोगािी लक्षणे पाहून बनदान केले. एवढ्या सवा गव्याांवर उपिार करणे ह ेफारि 

मोठे काम होते. श्री.बडकेर साहबे, IFS ह ेउपवनसांरक्षक,ते सुद्धा उपबर्वथत होत.े 

 

उर्नहार्ऱयािे ददवस असर्रयामुळे िांगलात कृबत्रम पाणवठे तयार केलेल े होत े व न िुकता र्तयात पाणी 

भरण्यात येत होते. याि पाणवठ्याांवर वर्नयप्राणी पाणी बपण्यास येत होते. मा. श्री. भगवान साहबेाांशी 

सतत सांपका  होताि. बनधीिी कमतरता पडणार नाही यािी र्तयाांनी काळिी घेतली होती. 

प्रथम उपिार कसा करावा यार्वतव एक बमठटग घेतली. तेथील रेंिर श्री. बनमिे ह े खूपि तडफदार व 

अनुभवी होते. र्तयाांना बविारून एकां दर पाणवठे दकती आहते, सवा पाणवठ्याना िाणाऱ्या मागाांिी माबहती 

घेतली व तसा नकाशा तयार केला. श्री. बनमिे याांनी र्ववतः लक्ष दऊेन सांपूणा र्वटाफ आमच्या सोबत ददला. 

पाणवठ्याांवरि उपिार करण्याि े ठरबवले. प्रश्न होता कोणत े औषध वापरावे? याकररता ऍलोपॅथी, 

आयुवेददक व होबमओपॅथी औषधािी बनवड करण्यात आली. 

 

कृबत्रम पाणवठ्याांच्या भोवती 10 फूट िागा सडा टाकून ओली करण्यात आली, र्तयावर हळद पसरबवण्यात 

आली. पाण्यात अँटीबायोटीक औषध व खुरेन ह े होबमओपॅथी औषध टाकण्यात आले. औषधाांिी मात्रा 

अांदािे दकती गवे पाणी बपण्यास येतात यावरून ठरवली. या रोगात वर्नयप्राणी लांगडतो, िारा खात नाही. 

वर्नयप्राणी तहान लागर्रयावर लांगडत पाणी र्ऩयायला यायिे. खुराांमर्धये िखम व फोड असर्रयामुळे गव्याांना 

हळदी वरून िाव ेलागायिे. हळद आपोआप खुराांमर्धये लागायिी. हळद ही िांतुनाशक आह.े बपण्याच्या 

पाण्यात सुद्धा औषधें टाकली होती. रोि सकाळ सांर्धयाकाळी ही उपिार पद्धत सवा पाणवठ्याांवर एक 
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आठवडा िालू होती. दरुून पाबहले असता सवा पाणवठ्याांवर बपवळी राांगोळी घातली असे ददसत होत.े 

समाधानािी बाब र्भहणिे हळू हळू रोग कमी झाला व गव े नॉमाल झाले. 

या मोबहमेत श्री. बनमि ेरेंिर सतत आमच्या सोबत होत ेव सवा औषधी आणुन दते होते. अर्तयांत कताव्यदक्ष 

अबधकाऱ्यािी साथ आर्भहाला बमळाली यात शांकाि नाही. र्तयाांिा पूणा र्वटाफ सतत आमच्या सोबत होता. 

हा एक नवीन अनुभव मात्र बमळाला. गव े बरे झार्रयावर सुद्धा र्तयाांच्यावर सारख े लक्ष ठेवण्यात आले. 

सवाांच्या सहकायाामुळेि ह े सार्धय झाले. बवशेषतः श्रीपती वाहनिालक याने अपार मेहनत घेतली.         

श्री. कुलकणी सर, IFS, वनसांरक्षक सराांिी भेट येथेि झाली. व आिही ओळख रटकून आह.े वर्नयप्राण्यावर 

उपिार करणे ह े वर्नयिीव बिदकर्तसकि े आद्य कताव्य आह े पण कधीकधी पुर्वतकात न वािलेली उपिार 

पद्धत करावी लावते एवढे मात्र खरे. 

 

मेळघाट व्याघ्रप्रकर्रप येथे काम करण्यािा योग अिानकपणे आला.       

डॉ. र्ववप्नील सोनोन े याांनी माझी भेट घेतली,  मेळघाट येथे Rapid 

Rescue Unit िी र्वथापना करण्यािा मानस आह ेव या करता आपण 

मदत करा अशी बवनांती केली. मी माझ्या बमत्राांना यािी माबहती ददली व 

र्तयाांिा होकार येताि सेमाडोहला गेलो. व्यवसायाांिे डॉक्टर असलेले       

डॉ. सोनोन ेयाांनी ही टीम र्वथापन करताांना बरीि मेहनत घेतली. अर्तयांत 

शाांत, बशर्वतबद्ध व उर्तसाही असे र्तयािे व्यबिमत्त्व. र्तयाांनी ही टीम कशी 

उपयुि ठरेल या बाबत आमिे मागादशान घेतल े व पहाता पाहता एक 

उर्तकृष्ट टीम  तयार झाली. आि या रोपट्यािा वटवृक्ष झाला आह े व     

डॉ. र्ववप्नील आि र्तयािे मुख्य आधारर्वतांभ आहते. 

हमेलकसा येथील लोकबबरादरी प्रकर्रपात डॉ प्रकाश आमटे याांनी 

वर्नयप्राणी पाळले होते. र्तया प्रकर्रपास भेट दऊेन र्तयाांच्याकड े दकती 

वर्नयप्राणी आहते व र्तयाांि ेकाय कराव ेयावर आपले मत व सबवर्वतर अहवाल सादर करा असे आदशे वररष्ठ 

कायाालयातून प्राप्त झाले. ही फारि मोठी िबाबदारी होती व िाणे तर भाग होते. हमेलकसा येथ े

गेलो.प्रकर्रपास भेट दणे्यास गेर्रयावर मा. डॉ प्रकाश आमटेंना माझा पररिय ददला व येण्यािे प्रयोिन 

साांबगतले. र्तयाांनी भरपूर सहकाया केले. सवा वर्नयप्राण्याांिी यादी तयार केली. सवा बारीकसारीक माबहती 

घेतली. वर्नयप्राणी वागणूक, र्तयाांि ेहावभाव व मनुर्ऴय िवळ आर्रयावर र्तयािी वतावणूक अगदी डोर्ऱयात 

तेल टाकून पाबहली कारण प्रसांगि बाका होता. र्तयावेळी र्तयाांना पद्मश्री. बमळाली नर्लहती. नागपूरला 

आर्रयावर सबवर्वतर वर्नयप्राणी यादी व वर्नयप्राण्याांबाबत माझ े मत व अहवाल वररष्ठ कायाालयास सादर 

केला. 

सातपुडा फौंडशेनिे सवेसवाा श्री. दकशोर ररठे याांिा पन्ना येथे आमच्या बरोबर िला र्भहणून फोन आला. 

बनबमत्त होत ेपन्ना व्याघ्रप्रकर्रप येथ ेवाघाांिी शूर्नय झालेली सांख्या. यार्वतव तेथ ेबमठटग होती. माझ्या परीन े

मी काही उपाय सुिवले. श्री. दकशोर ररठे याांनी सुद्धा मागादशान केले. तेथ ेमूती सर, IFS याांिी प्रथमि भेट 

झाली. र्तयानांतर र्तयाांनी मला पुर्नहा बोलावले. आि शूर्नय वरून वाघाांिी सांख्या अांदािे 40च्या वर आह.े 

सेवाबनवृत्त झार्रयावर TRACT, WWF, WTI बरोबर काम केले. आत्ता मात्र फि WCCB Govt. of 

India सोबत गेर्रया 12 वषाांपासून काम करत आह.े र्तयाांच्या कायाशाळा भारतभर असतात. श्री. मोरणको, 

श्री. राकेश बमान, श्री. धोंडगे याांच्या सोबत काम करताना बरेि बशकायला बमळाले. या प्रवासात बऱ्याि 
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लोकाांि े बहमूर्रय सहकाया लाभले. र्तया सवाांिा मी आभारी व शतशः ऋणी आह.े पण श्री. भगवान 

साहबेाांच्या ऋणातून मीि मुि होणार नाही. माझी र्तयाांनी NTCA मर्धये सर्रलागार र्भहणून माझी बनयुिी 

केली. माझ े पुर्वतक प्रकाबशत केले व भारतभरात वर्नयिीव बवषयक कायाशाळेत पाठवले. असा गुरू मला 

भेटला यािा मला अबभमान आह.े श्री. मुिुमदार सर, IFS, श्री. बगरीपुांिे सर याांनी सुद्धा मला भरपूर 

प्रोर्तसाहन ददले. आता वयािी 75 वषा पूणा झाली. पण िोपयांत िमेल तो पयांत वनबवभागात काम करत 

राहीन येवढे मात्र खरे. RETIRED BUT NOT TIRED. 

 

सरत ेशेवटी सवाांिे मनःपूवाक आभार मानतो. माझ्या गुरूिा असाि आशीवााद राहो हीि अपेक्षा ठेवतो. 

हा बनसगा व वर्नयप्राणी नष्ट होता कामा नये. हा भूगोलि नष्ट झाला तर आपण सुद्धा इबतहासिमा होऊ 

यात शांकाि नाही. 

Save Nature Save Wildlife! 

 

 

डॉ अ. द. खोलकुटे 

सेवाबनवृत्त पशुधन अबधकारी(वर्नयिीव) 

+91-9822718291 

adkholkute@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“खुबशयों का अांत हो िाता ह ै

 िब इसे लोगो के बीि में साझा नही दकया 

िाय.” 

-बाबा आमटे 

mailto:adkholkute@gmail.com
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कोरोनािा फायदा … 

दिकलाांत नां ह ेशीषाक वािून! पण आमच्याबाबतीत 

मात्र त ेखरां आह.े कसां त ेसाांगते. 

मुांबईच्या हवेत दमटपणा, धूळ, धूर आबण नाना 

तऱ्हिेी  प्रदषूणां सदवै असतात आबण र्तयािा त्रास 

सोसणारे माझ्यासारख ेअनेक िण आहते. कोरोनािी 

िागबतक िाहूल साधारण २०१९ अखेरीस लागली 

आबण र्तयािी व्याप्ती समिायला आपर्रयाकड े२०२० 

िी िानेवारी-फेब्रुवारी उिाडली. 

मी एक वैद्यकीय तज्ञ  (क्ष-दकरण तज्ञ ) आह ेआबण माझा सदी-खोकला साांभाळून, मी २०२०च्या फेब्रुवारी 

पयांत मुलाांच्या वाबडया इबर्वपतळातील काम करत होत.े 

आमच्याकड ेवरकाम करणाऱ्या बाईंिी आणखी एक वेगळी कथा थोडीशी आधीिी.  गावाकडे लग्न करून 

ददलेली मुलगी याबमनी आबण बतिी दोन ९ आबण ७ वषां वयािी मुलां जयोती आबण प्रकाश एके ददवशी 

आमच्याकड ेआली. सांसारात लक्ष न दणेाऱ्या नवऱ्याच्या घरून, नवरा आबण सासरिी मांडळी याांिी निर 

आबण पहारा िुकवून  याबमनी मोठ्या धाडसाने आपर्रया मुलाांना घेऊन पळून मुांबईला र्ववतःच्या आईच्या 

घरी आली. आधी बतिा नवरा मुांबईत कामाबनबमत्त होता आबण मुलां दखेील धारावीच्या इांबग्लश 

मार्धयमाच्या खासगी शाळेंत िात होती. परांतु र्तयाांिा सांसार िालवायिी िबाबदारी आमच्या वरकाम 

करणाऱ्या बाईंवर पडत होती. र्तयामुळे सास-ूिावयाच्या सवाल-िबाबामुळें याबमनीिा नवरा गावी बनघून 

गेला होता आबण नांतर र्तयाांिा सांसारदखेील. या सवा धामधुमींत मुलां वषाभर शाळेला मुकली होती. 

आमच्या घरािवळ मुांबई महानगरपाबलकेिी एक छान शाळा आह.े मधर्रया मोकर्ऱया पटाांगणाला वेढा 

घालून बसलेली सुांदर दखेणी इमारत या शाळेला लाभली आह.े शाळेच्या मुख्यार्धयाबपका बाई आबण इतर 

बशक्षकवगा िाांगला वाटला. या महानगरपाबलकेच्या शाळेत मुलाांना दोन गणवेश आबण खेळासाठी 

साठी वेगळे कपड ेअसे तीन कपड्याांिे िोड ददल ेिातात. र्तयािबरोबर गणवेशािे  बूट, पावसाळी सॅंडर्रस  

आबण  खेळासाठी वेगळे बूट अशा पादत्राणाांच्या तीन िोड्या पण बमळतात. बशवाय पुर्वतकां  , वया,        

खाऊसाठी, पाण्यासाठी र्ऩलाबर्वटकिा डबा, बाटली आबण ह ेसवा ठेवण्यासाठी र्वकुलबॅग पण ददली िाते.    

बशवाय मधर्रया सुटींत र्तयानां गरम गरम वरणभात , बखिडी, ककवा तर्तसम काही पौबष्टक अन्न दखेील       

बमळतां. आमच्या साांगण्यानुसार बाईंिी नातवांडां या शाळेंत दाखल झाली. र्तयाांिा सवा लवािमा सकाळी 

साडदेहा-अकरा पयांत धारावीतून आमच्याकड ेमाहीमला येई. बाईंनी आमिां काम मुलीकड ेसोपवलां. मुलां 

िेवून एक वािताच्या शाळेला िात. याबमनी आमच्यासकट आिूबािूिी दोन-तीन कामां करून सांर्धयाकाळीं 
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६ वािता शाळेतर्रया मुलाांना घेऊन आमच्याकड े येई. बतिी आईदखेील आसपासिी  कामां करून 

र्तयाांच्याबरोबर असे. मीही र्तयाि सुमारास हॉबर्वपटलमधून घरी यायिी. घराांतील छोटीमोठी  कामां सांपवून 

ती सवािणां साडसेात-आठ वािेपयांत धारावीला घरी परतत.   

कोरोनानें सारांि बदलून टाकलां. आर्भहाांला बसमधून िाणाऱ्या मुलाांिी काळिी वाटू लागली आबण र्तयाांतून 

धारावीिा िीवन-सांघषा माबहत असर्रयाने वाटणारी भीती. शेवटी माझ्या नवऱ्यान ेर्तयाांना साांबगतलां कीं ही 

साथ असेपयांत तुर्भही आमच्याकडिे रहा. शाळाही िवळि आह ेआबण उगीि िा-ये नको आबण कोणाच्या 

सदी-खोकर्रयािी लागण नको. तारीख होती २० मािा २०२०.  िेमतेम दोन ददवसाांति पांतप्रधानाांिी 

'लॉक-डाऊन' िी घोषणा झाली.  

बसेस बांद, रेर्रव ेबांद , बािार बांद, दकुानां बांद, शैक्षबणक सांर्वथा बांद, ऑदफसेस बांद , सारां काही बांद,बांद! 

सगळां काही ठर्ऩप झालां. हॉबर्वपटर्रस फि भरून गेली. वॉट्स अपवर कुठच्या हॉबर्वपटर्रसमर्धये दकती िागा 

बशर्रलक आहते अशा बविारणा आबण कोबवडि े दशे-बवदशेीिे अहवाल बमळायला लागल.े कोरोनावर 

कुठिी कुठिी औषधां लागू  पडतात र्तयािां आभासी सांशोधन, खऱ्या सांशोधनापेक्षा अबधक प्रमाणाांत होतां 

असां मला वाटतां. आमिा क्ष-दकरण तजज्ञाांिा गट सहसा औषधाांपासून दरू असतो. तरीपण बािाराांत आबण 

आभासी िगाांत काय िाललांय यािी उर्तसुकता सवाांच्या मनाांत असत े नाही? र्तयाांत भर पडली ती 

आयुवेददक, होबमओपॅबथक, युनानी, घरगुती वगैरेिी! 

बाहरेिां िीवन गपगार झार्रयानें घराांतर्रया गृहलक्ष्मीच्या श्रमाांना काहीं मयाादाि उरर्रया नाहीत. एक बरां 

झालां कीं या लक्ष्मींच्या बवर्ऴणूांना दखेील या बवषाणूांमुळे घरकामाांत मदत करण्यािी सांधी गवसली. 

कोरोनािा हा एक मोठा  वैबश्वक फायदा !  

आमच्यापुरतां बोलायिां झालां तर आर्भहाांला याबमनी असर्रयामुळे घरकामािा  वाढलेला  बोिा उिलावा 

लागत नाही. र्भहटलां तर हा एक  फायदाि.                          

याबमनीिी मुलां लहान पण समिू शकणाऱ्या वयािी. महेंद्र गबणतािे प्रार्धयापक, िौफेर सांिार असलेले 

आबण मी िरी वैद्यकीय क्षेत्राांतली आह े तरी माझी भाषाांिी बवशेषतः  मराठीिी 

ओढ पूवीप्रमाणेि. मग काय या दोन लहान मुलाांना गबणत, इांबग्लश आबण मराठी 

बशकवण्याांत आमिा वेळ मिेत िातो. 

आिच्या िगरहाटीप्रमाणे इांबग्लश मार्धयमाच्या शाळेंत िाणाऱ्या बहतेक मुलाांसारखां  

या मुलाांिां भाषाबवषयक अज्ञान अिाट होतां. बशक्षणािा अथा आबण गांध िाणू न 

शकणाऱ्या अनेक पालकाांसारखीि र्तयाांिी अधाबशबक्षत आई, इांग्रिी मार्धयमाच्या 

शाळेंत गेर्रयावर मुलां िाांगली  बशकतील असां वाटणारी. घराांत कोणी बशकवणारां 
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नाही र्भहणून ट्युशनला िाणारी मुलां हें इथलां वार्वतव आबण याबमनीच्या मुलाांना तर वषाभर शाळा, पुर्वतकां , 

वया याांिां दशान दखेील नर्लहतां. 

मुलाांना वाितां करणां हें थोडां आर्लहानार्तमक काम होतां. इांबग्लश आबण मराठी मुळाक्षरां माबहत असली तरी 

शर्फदाांिे अथा आबण वापर कसा करायिा तें लक्षपूवाक साांगावां लाग.े  

सुदवैाने आमच्याकड े अवाांतर वािनासाठी लहान मोठी बरीि पुर्वतकां  असर्रयानें र्तयाांना र्तया पुर्वतकाांत 

बलबहलेलां  समिावून दणेां आबण र्तयाांना वाित करणां र्तया मानान ेसोपां गेलां. र्तयाांिे इांबग्लश आबण मराठी पाढ े

र्भहणून घेणां आबण बलहायला लावणां र्तया मानान ेअवघड नर्लहतां पण मराठी वािताांना र्तयाांिी बाराखडीिी 

भांबेरी उडे. (इयत्ता दसुरी आबण िौथी)  

परांतु या सवा खटाटोपाांत आर्भहाांला एक प्रकारिी मिा आली. आमिा वेळ साथाकी लागतो आह ेयािां एक 

समाधान लाभतांय. आयुर्ऴयािा एक वेगळा सूर गवसर्रयागत झालांय. कोबवडच्या कोंडवाड्यािा िाि होत 

नाही.  

आिूबािूच्या मर्धयमवगी कुटुांबाांिी ओढाताण आपर्रया वाट्याला येत नाही यािां एक सुप्त समाधान कुठेतरी 

मनाला िाणवलां होतां. र्तयामुळे या मुलाांच्या सवाांगीण प्रगतीकडे लक्ष पुरवलां पाबहि े ही िाणीव मनात 

ठसली.   

सुदवैानें आर्भहाांला एक मोठी छान मोकळी गच्ची लाभली आह.े सांर्धयाकाळीं बतथें धावाधावी करणां, दोरीच्या 

उड्या मारणां ह ेक्रमप्राप्त झालांि पण र्तयाखेरीि प्रोफेसराांना बसून बॉल टाकण्यािी आबण मुलाांनी काठीिी 

बॅट बनवून दक्रकेट खेळण्यािी पण सोय केली आह.े सोसायटीतील मांडळी आपापर्रया सोयीनुसार गच्चीवर 

दफरायला येतात र्तयामुळे सोशल बडर्वटांजसगिा प्रश्न उद्भवत नाही. 

गेर्रया वषी ददवाळीच्या वेळी 

आमच्या या पाहण्याांच्या धारावी 

कनेक्शनमुळे मला घराबाहरे न 

पडता बऱ्यािशा मातीच्या पणर्तया 

बमळवता आर्रया. मग मुलाांना र्तया 

रांगवायला ददर्रया. दखेण्या पणर्तया 

तयार झार्रया पण र्तयाांिां करायिां 

काय? आमच्या सोसायटीच्या सवा 

बबऱ्हाडी दोन दोन पणर्तया ददवाळी 

भेट र्भहणून नेऊन द्यायला र्तया 

मुलाांना र्तयाांच्या आईबरोबर पाठवलां 

- आमिी ददवाळी बगर्पट्स! 
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गोव्यात माहरे असलेली एक तरुण सून आमच्या सोसायटीत आह.े बतन े बतच्या छोट्या मुलीसाठी 

गोव्यातील प्रथेप्रमाणे नरकितुदाशीच्या आदर्रया ददवशी बनवायिा नरकासूर बनवण्यािी कामबगरी 

र्तयाांच्याकड ेअसलेर्रया घरकामगाराला ददली. हा नरकासरू आमच्या गच्चीत बनला आबण आमच्या मुलाांनी 

र्तयािा  मनापासून आनांद घेतला. नाहीतरी ददवाळी हा सण मुलाांसाठीि असतो नाही! ददवाळीिी 

आबतषबािी, फटाके वगैरे नसूनसुद्धा मुलाांनी ददवाळीिा आनांद घरगुती लाडू-बिवडा आबण गच्चीतल ेखेळ 

याांनी सािरा केला. भाऊबीिेिी ओवाळणी पण छान पार पडली.   

दोर्नही मुलाांिे वाढददवस काही गोड पदाथा करून बनवून आबण घरगुती बनावटीिा, अनावर्ळयक क्रीम 

नसलेला गािरािा केक कापून सािरा झाला. बिसमसला मुलाांनी र्ववतःि िुर्नया वहीच्या पुठ्ठ्ठ्यािी 

झोपडी बनवून र्तयाांत  येशूबाळाला झोपवलां. झोपडीला नारळाच्या वरच्या दकशाांनी शाकारलां. माझ्याकड े

अनेक वषां बनगुतीन ेिपलेली एक छोटी बिसमस री आह.े ती आर्भही माझी मुलगी लहान असताना कॅ नडात 

बवकत घेतली होती. झोपडीच्या  साबनर्धयात आर्भही ही  बिसमस री ठेवली. र्तयाांिी आई केक बनवायला 

बशकली आह.े सण मिेंत सािरा झाला. 

आता या वषी मुलाांिी ऑन लाईन शाळा सुरु झाली आह.े र्तयाांिी बलबहण्यावािण्यािी प्रगती झाली आह.े 

र्तयाांच्या पाठ्यपुर्वतकाांव्यबतररि जवदा करांदीकराांच्या बालकबवता र्तयाांना पाठ झार्रया आहते. सुदवैान े

आमच्या लहानपणीच्या कबवता 'खबरदार िर  टाांि मारुनी' ककवा  केशवसुताांिी 'सतारीि े बोल' मला 

र्वमाटा फोनमुळे सहि बमळार्रया आबण र्तयानीं र्तया कबवताांना िाांगला प्रबतसाद ददला. र्तयाांच्या 

पाठयपुर्वतकातर्रया इांबग्लश, मराठी आबण जहदी कबवता ती छान र्भहणून दाखवतात.    

आमच्या मुलीने र्तयाांच्यासाठी मॅबिक पॉट आबण िांपक ही लहान मुलाांिी बनयतकाबलकां  िाल ूकेली आहते. 

मोबाईलमर्धये बघून अनेक प्रकारिी हर्वतकला या मुलाांनी हर्वतगत केली आह.े सदवै नवीन कर्रपना 

बवशेषतः प्रकाशच्या डोक्याांत असतात. ररकामा  खोका ककवा पुठ्ठा ददसला की कात्री  िालवायिी सुरवात. 

मोटारी, एटीएम मशीन अशा अनेक कर्रपना र्तयाच्यापाशी असतात. जयोतीला आताां वािनािी आवड 

बनमााण होत आह ेअसां वाटतां. 

तरी पण अिून बरांि काहीं करायिां राबहलां आह.े सुरवातीला दोन-तीन मबहर्नयाांसाठी र्ववीकारलेली ही 

तडिोड दीड वषााहून अबधक लाांबली आह.े या तडिोडीमुळें  आमिा फायदा दकती आबण र्तयाांिा फायदा 

दकती हा बहशोब माांडावासा वाटत नाही. पण र्भहणावसां वाटतां, ‘थँक्स कॉरोना.’ 

डॉ. माबलनी नाडकणी. 

माहीम, मुांबई 

doctornmalini@yahoo.co.in  

+91-9869202986                     

mailto:doctornmalini@yahoo.co.in
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लोकबबरादरी आश्रमशाळेतील माझे अनभुव 

 नमर्वकार, 

मी योगेश मांिू पवार. माझा िर्नम हा 

अमरावती बिर्रयातील नाांदगाव खां, 

तालुक्यातील बशवरा या छोट्या 

ग्रामीण खेड्यात झाला. िो समाि 

बशकार करणे, भीक मागणे, 

र्ऩलाबर्वटक बवक्री करणे, इ. व्यवसाय 

करतो, तो समाि र्भहणिे फासे 

पारधी समाि होय. मी लहानपणी 

वबडलाांबरोबर बशकारीला िायिो, 

बततर, बाटी, सस,े इ. पक्ष्याांिी 

बशकार करायिो. सापडली तर 

बवकायिो, नाहीतर उपाशी राहावां लागत असे. कधी-कधी बाबाांसोबत व्यसन(गुटखा, दारू )करायिो. असे 

आर्भही उदरबनवााह करायिो. माझां प्राथबमक बशक्षण गावाति झालां(4थी पयांत). नांतर मतीन सराांनी मला 

खामगाव येथील भैर्मयुिी महाराि याांच्या आश्रमशाळेत टाकले. मतीन भोसले सराांच्या मदतीमुळे मला 

व्यसन सोडण्यास मदत झाली. र्तयाांनी बविारले की, िर आपणि व्यसनाच्या आहारी असलो तर आपला 

समाि सुधारेल काय? अशा प्रश्नामुळे मी व्यसन बांद केले. तेथे 8वी पयांत बशकलो व नांतर प्रश्नबिर्नह 

आश्रमशाळेत बशकलो. जया समािात बशक्षणािा गांधही नाही, अशा समािात नेमकां  बशक्षण र्भहणिे काय? 

ह ेमलाही माबहत नर्लहतां. तेर्लहा माझ्या समािातील एका तरुणाने फासे पारधी समािाला सुबशबक्षत 

करण्यासाठी आश्रमशाळेिी उभारणी केली. ते तरुण र्भहणिे श्री. मतीन भोसले सर होय. र्तयाांनी प्रश्नबिर्नह 

आश्रमशाळेिे नाव ठेवले आबण र्तयाांच्या शाळेत मला घेऊन गेले. तथेे मला माझ्या िीवनािा टर्सनग 

पॉईंट(Turning point )बमळाला तो र्भहणिे असा की, एक वेळेस मी शाळेतून बािारात िात असताना, 

एक दारुड्या माणूस िात होता आबण तो मला कोठे िालला रे पारधर्ऱया? असा र्भहणाला होता. तेर्लहाि 

मी ठरबवलां की मला समािात वेगळा बदल होण्यासाठी काहीतरी बनणे महर्तवाि ेआह.े तेर्लहा मी 

अर्बयासाला लागलो. प्रश्नबिर्नहच्या बशक्षकाांकडून मला बऱ्याि गोष्टी बशकायला बमळार्रया. हामोबनयम 

वािबवणे, र्लहॉलीबाल खेळणे इ. अशा प्रकारे 10वी पयांत बतथे बशकलो. यािा फायदा मला पुढे सांर्वकृबतक 

कायाक्रमात झाला. पुढिां बशक्षण घेण्यासाठी मतीन सराांनी डॉ. प्रकाशकाका आमटे याांच्या लोक बबरादरी 

आश्रमशाळेत, हमेलकसा येथ ेटाकलां. 

हमेलकसा ह ेमाझ्या िीवनातील पबहले र्ववगानांदन होते, कारण मी कोणर्तयाि आश्रमशाळेत इतका सुांदर 

पररसर, इमारत व सांयुि कुटुांब पद्धतीने राहणारे सदर्वय बबघतले नर्लहते. ह ेखरांि आह ेकी डॉ. प्रकाशकाका 

आमटे, समीक्षाताईं, अबनकेत आमटे सर याांिा पररवार समािातील वांबित घटकाांसाठी बनरक्षरापासून 
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साक्षर करण्याि ेकाम करतात. इतक्या घनदाट िांगलात येऊन ते आददवासी समािाला पुढे नेण्यािे काया 

करीत आहते. ते आमच्यासाठी माणसाच्या रूपान ेदवे आले आहते. अशा आश्रमशाळेत मला प्रवेश बमळणां, 

ह ेमाझां भाग्यिां! 

शाळेतील पबहला ददवस हा तेथील ददनियाा समिण्याति गेला. नांतर तेथील बशक्षकाांिा पररिय करून 

घेतला. र्तयाांच्याशी िवळीक साधली. बमत्रही(बवक्रम भोसले,बविय तोर्ऩपा, सांिय नरोटी इ.)बनबवले. मी 

पबहर्रयाांदाि असे बशक्षक बबघतले की िे सोर्ऩया पद्धतीने समिून साांगणारे होत.े आर्भहाला एक प्रकरण 

सोपवून र्तयािे सादरीकरण करण्यासाठी साांगायिे. प्रकरण बशकाबवण्याआधी र्ववतः र्तयाबवषयी माबहती 

काढावी लागत असे. मला बऱ्याि बवषयाांच्या कॅ र्नसेर्ऩट समिर्रयामुळे मला काही अडिण होत नर्लहती. 

बाकीच्या बमत्राांना मात्र येत होर्तया. मी वगाामर्धये िाऊन बशक्षकाांसमोर बमत्राांच्या अडिणी दरू करायिो. 

माझा बमत्र बवक्रम व मी आठवड्याच्या शेवटी सवा बवषयाांच्या प्रकरणावर प्रश्न तयार करून प्रश्नमांिुषा 

खेळायिो. र्तयात एका वाक्याच्या प्रश्नाांिा अर्बयास होण्यात मदत झाली. र्तयासाठी पवार सराांनी पॉकेट 

डायरी तयार करण्यासाठी साांबगतले होत.े महर्तवािे मुद्द ेर्तयात बलहून पाठाांतर करायला साांबगतले. र्तयाांच्या 

साांगण्यामुळे मला अर्बयास करण्यात रस बनमााण झाला. बशक्षक िी. कुलकणी (English, राजयशास्त्र ), के. 

पवार (अथााशास्त्र, समािशास्त्र ), िांदद्रकापूरे सर (इबतहास, मराठी ) या बशक्षकाांच्या मागादशानाने मी 

प्रदशानामर्धये सहभागी र्लहायिो व र्तया बवषयािी सांपूणा माबहती बमळवून पाहूण्याांना द्यायिो. आि मी याि 

बशक्षकाांच्या बशकबवण्याच्या पद्धतीमूळे 12वी मर्धये 85% गुण बमळवून ST बवभागात art stream मर्धये 

महाराष्ट्रातून बद्वतीय क्रमाांक बमळबवला आबण शाळेिे नाव लौदकक केले. र्तयािबरोबर मी साांर्वकृबतक 

कायाक्रमात हामोबनयम वािवायिो. विृर्तव र्वपधेत सहभागी होऊन प्रथम क्रमाांक बमळवायिो. यात मला 

अधीक्षक श्री अशोक िापले सर याांिी सुद्धा मदत झाली.  अर्बयासामर्धये काही अडिण असली की मी र्तयाांना 

सुद्धा बविारायिो. अशा प्रकारे नांतर पुणे येथील र्ळयामिी आई फॉउांडशेन (SAF) याांच्या कररअर 

कौबर्नसलच्या मार्धयमातनू मला र्धयेय बनवडण्यासाठी मदत झाली. नांतर ठरवलां की आपण IAS र्लहावां. कारण 

माझ्या समािातील लोकाांिी समिूत आह ेकी बशक्षण र्भहणिे पैसा आबण वेळ वाया घालवणे होय. ही 

समिूत दरू करायिी आह ेमला. आता मी याि वाटेने समीक्षाताईंच्या मागादशानात  दीपर्वतांभ फाउांडशेन, 

िळगाव येथे श्री. यिुवेंद्र महािन सर याांच्या येथे, BA(3rd इयर) + MPSC िी तयारी करत आह.े यात 

यश बमळार्रयावर मी माझ्या र्धयेयाकड ेवाटिाल करणार आबण जया सांर्वथेमुळे मी यश गाठणार र्तया 

लोकबबरादरी आश्रमशाळेत िाऊन बवद्यार्थयाांना प्रोर्तसाबहत करणार. र्तयाांना कोणर्तयाही गोष्टीसाठी सहार्मय 

करणार. र्तयासाठी असाि आशीवााद आमटे पररवारािा असो हीि ईश्वर िरणी प्राथाना! 

 

आपलाि बवद्याथी 

योगेश पवार 

बशवरा, अमरावती 

Mo. 9422659308 

ympawar871@gmail.com 
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हररिांद्रगडाकड ेिाणारी  

माणुसकीिी वाट 
हर्रली रेककग र्भहांटलां की फि सेर्रफीसाठी, जधगाणा 

घालण्यासाठीि असतात असा समि झालाय पण सुदवैान े

माझ्या रेककगिी सुरुवात आयुर्ऴयात काहीतरी 

बशकण्यासाठी झाली. खरां तर आयुर्ऴय कसां िगायिां ह े

मला या रेकन े बशकवलां. यातला प्रर्तयेक अनुभव मी 

िगलोय आबण तेही आयुर्ऴय िगण्याच्या बशकवणी 

बरोबरि. तसा आमिा रेककग गु्रप हा इकडून बतकडून 

ओळखीतूनि झाला. मग र्तयातले आर्भही काही लोक एकत्र 

येऊन रेक करायिो आबण ठरलां हररिांद्रगडला िायिां. मग 

र्ऩलॅजनग सुरू झालां र्तयानसुार एकाच्या घरी भेटून 

इांटरनेटवर माबहती गोळा करायला िमलो. 

हररिांद्रगडावर िायला २ रािमागा आहते र्तयातला एक माळशेि घाट सांपर्रयावर बखरेश्वर गावातून िातो 

आबण दसुरा इगतपुरीिवळ पािनई गावातून िातो. पण आर्भहाला नवीन मागाािी माबहती बमळाली. ती 

र्भहणिे नळीिी वाट. आता ही गोष्ट आह े साधारण २००५ सालिी र्तयामुळे तशा इांटरनेटवर अर्तयर्रप 

माबहतीच्या आधारे आर्भही ठरवलां की िायिां पण नळीच्या वाटेनेि. तयारी सरुू झाली आबण आमच्यातर्रया 

एकािे वडील जयाांना रेककगिा अनुभव होता र्तयाांनी र्तयाांच्या मुलाला नकार ददला. र्तयािां ऐकून अिून एक 

िण नाही र्भहणाला. मग र्तयाांना आर्भही उरलेर्रयानी रािमागााने गडावर येण्यास रािी केलां. अखेर बनघायिा 

ददवस आला. सगळेि खूप उर्तसाही होतो कारण हा रेक कठीण आह ेह ेमाहीत होतां आबण आर्भही सगळे 

अननुभवी होतो पण उडी तर मोठी मारायिी ठरवली होती.  

दपुारी ३.०० वािता अहमदनगरला िाणारी बस पकडली. माळशेि घाट सुरू होण्याआधी टोकावड े

गावात सांर्धयाकाळी ६.४५ ला उतरलो. बसला उशीर झाला होता र्तयामुळे अांधार झाला होता. िवळच्या 

बॅटऱ्या िालू करून बनघणार तेवढ्यात गावातील एका माणसाने बविारलां कुठे िायिांय? आर्भही र्भहांटलां की 

वलहीवरे गावात िायिांय. तो र्भहणाला नीट िा रात्रीिी वेळ आह.े झालां आमच्यातर्रया एकाला आधीि 

भीती वाटू लागली. मुळात तो काळिी पोटी बोलला कारण अांधारात पायाखालिां ददसत नाही आबण हा 

रर्वता रोििा नाही र्भहणून तो असां र्भहणाला. पण इथे पबहला अनुभव आला की कोण कशासाठी आबण का 

बोललां ते. काळिीपोटी की मुद्दामहून घाबरवायला हहेी आयुर्ऴयात कळायला हवां. मग आर्भही र्तयाला 

धर्नयवाद काका आर्भही काळिी घेऊ इतकां  र्भहणून वाट शोधायला लागलो. अधाा तास िालर्रयावर एका 

झोपडीपाशी आलो. र्तया झोपडीत एक र्भहातारा मनुर्ऴय काही तरुण मांडळी आबण र्तयाांिी मुलां ददसली. 

अांगावर फाटके कपडे, घरात कां दील, घरही गवताच्या काड्याांिां असां अठरा बवश्व दाररद्र्य तरीही आर्भही 

आर्रयावर आमिी बविारपूस करण्याइतकी माणुसकी आबण वाटेत काळिी घ्या असां र्भहणणारी माया 

र्तयाांच्यात ददसली. त े बघून वाटलां की अर्धयाातासापूवी एक िाांगला रर्वता, बस तसांि बतथ े लाईट होते, 

रािकीय पक्षािे बोडा होते पण या इथे इतके दाररद्र्य की बिथे र्ववतांत्र्याच्या ६० वषाांनांतर सुद्धा साध े

लाईट, पके्क घर, कपड ेआबण अन्न सुद्धा नाही. र्तया गरीबीतसुद्धा र्तया माणसाांनी आर्भहाला मागा दाखवला 

पण कसलीही अपेक्षा ठेवली नाही. ना पैशाांिी ना अन्नािी...... बतथे माणुसकीिी श्रीमांती कळली आबण 

कशी िगायिी ती ही कळली. कारण माणुसकी ही पैशात आबण श्रीमांतीत असते असे नाही तर ददलासा 

दणेाऱ्या आबण वाट दाखवणाऱ्या दोन शर्फदात असते ह ेर्तयाददवशी मी बशकलो. र्तया कुटुांबाला धर्नयवाद दऊेन 



लोक बबरादरी प्रकर्रप वधाापनददन बवशेषाांक-२०२१ 
 
 

 
68 

 

पुढच्या प्रवासाला बनघालो. रात्रीिी वेळ, आिूबािूला दाट झाडी, दकरारा येणारा रात दकड्याांिा आवाि 

अशा वातावरणात बॅटरीच्या उिेडात आर्भही ६ िण वाट तुडवत िालत होतो. दोन टेकड्या ओलाांडर्रयावर 

आमच्यातला पुढे असलेला एकिण र्भहणाला अरे तो बघा साप पाण्यावर. आर्भही बाकीिे सावध झालो 

आबण समोर बबघतलां तर सांथ वाहणाऱ्या एका छोट्या झऱ्याच्या उथळ पाण्यात दोन फूट लाांबी असलेला 

साप ददसला. लगेि र्तयािे बडबिटल कॅ मेऱ्यातनू आमच्यातील एकाने फोटो काढले. िवळिवळ र्तयाला 

बघण्यात अधाा तास घालवला आबण बनघालो पुढच्या प्रवासाला. बरां रात्री वलहीवरे गावातील एका शाळेत 

वर्वती करायिी ठरली होती आबण सोबत र्लहिे फ्राईड राईसिी पॅकेट्स घेतली होती. बतसरी टेकडी 

ओलाांडर्रयावर एका शेताच्या बाांधावर पोिलो तेवढ्यात एका झाडावर कोणीतरी बोलत असर्रयािां ऐकू 

आलां. झाडाखाली गेर्रयावर बबघतलां तर एक वृद्ध िोडपां ददसलां झाडावरि वर्वतीला होतां र्ववतःच्या शेतािी 

राखण करायला. शेतकऱ्याांिां िीवन खरांि खडतर असतां ह ेफार िवळून पाबहलां. र्तयाांिाही बनरोप घेऊन पुढे 

बनघालो आबण वलहीवरे गावात पोिलो. थोडां पुढे आर्रयावर एक एसटी ददसली. िी वर्वतीला होती बतथ.े 

आिूबािूला िौकशी केर्रयावर कळलां की उद्या सकाळी ही एसटी परतीच्या प्रवासाला बनघणार. र्तया 

बसिवळ िाऊन पाबहलां तर जया कर्रयाण एसटी र्वटँडवर आर्भही अहमदनगर एसटी पकडली र्तयाि 

र्वटँडवरून ही एसटी थेट या गावात आली होती. र्भहणि ेआमिी  ३.३० तासािी िी पायपीट झाली, ती 

झाली नसती िर आर्भही नीट िौकशी केली असती तर...... एकमेकाांकड ेआपण कसे मूखा बनलो या निरेने 

पाहत हसत शाळेिवळ आलो. गावातील मुलां आमच्या आिूबािूला गांमत बघायला िमा झाली. कारण त े

जया शाळेत बशकायला यायिे र्तया शाळेच्या र्लहराांड्यात आमिी वर्वती होती. 

 

३.३० तास िालर्रयावर मर्वत भूक लागली होती मग काय काढली बाहरे राईसिी पॅकेट आबण केली 

सुरुवात. पबहला घास घेताि कळलां की राईस पूणापणे आांबलेला आह.े दपुारी बारा वािता तयार केलेला 

राईस उकड्यात बाहरे कसा रटकेल पण ह ेकोणाच्याि लक्षात आले नाही आबण बरोबर घेतलेली २ डझन 

केळी जयाांिी अवर्वथा आमच्यासारखी ३.३० तास िालर्रयासारखीि झाली होती तीि पोटािा आधार. पण 

कोणाकडिे पयााय नर्लहता गावात तशी सोय नर्लहती. पण ६ पैकी एकानेही तोंड वाकडां न करता बनमूटपणे 

सगळां र्ववीकारलां. आता काय अधापोटी झोपण्यािी तयारी. सतरांजया आबण अांगावर घ्यायला िादरी 

बर्वस...... र्तया शाळेच्या र्लहराांड्याति झोपी गेलो कारण सकाळी लवकर उठून सगर्ऱयात अवघड वाट सर 
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करायिी होती. पडर्रया पडर्रया घोरण्यािे आवाि सरुू झाले पण िार्वती दमर्रयामुळे मला झोप येत 

नर्लहती. खरांि ती रात्र वेगळीि भासत होती कारण घरातून बनघालो आबण बस मधून उतरर्रयापासनू 

घडलेले सगळे प्रसांग डोर्ऱयासमोर आले आबण बवश्वास बसत नर्लहता की आपर्रयात नकळत इतका बदल 

कसा झालाय. सहनशीलता, सवाांना साांभाळून घेण्यािी वृत्ती, र्तया घरातील गरीब माणसां जयाांच्यात 

हालाकीच्या पररबर्वथतीसुद्धा असलेली माणुसकी. रर्वर्तयात पाबहलेला साप पण तो ददसर्रयावर र्तया सापाला 

न मारण्यािी नकळत आललेी भूतदया आबण माझ्या सवांगड्याांना काही इिा होऊ नये र्भहणून असलेली 

िबाबदारी. खरांि वेगळाि 'मी' अनुभवला होता मी आबण याि बविारात शाांत झोप लागली आबण हो 

तीही मऊ गादी, पांखा, एसी, उशी काहीही नसताना याति सगळां आलां. 

सकाळी लवकर ५ वािताि उठलो. िाग आली ती गावातर्रया कोंबडा अरवण्याने. खरांि असां वातावरण 

लाखो रुपये मोिून ककवा रात्री लागलेली झोप फाईर्लह र्वटार हॉटेलच्या मऊ गादीवर पण बमळणार नाही. 

हळूहळू उिेडायला लागलां आबण आर्भही बमर्रक पावडर, पाण्यात बमसळून मर्वत मोठ्या पातेर्रयात दधू तयार 

केलां आबण छान पोह ेबभिवून र्तयात घातले आबण काय भरपेट असा लहानपणीिा पोषक नार्ळता ‘दधुपोह’े 

तयार. 

मर्वत पोट भरलां आबण बनघालो अवघड वाट सर करायला. गावात एक वाटाड्या भेटला र्तयाला घतेला 

बरोबर. र्तयािां नाव होतां ‘रावण’, हा एक तोंडािाि होता आबण हो वाट िुकवणारा राक्षस नाही तर 

माणुसकी िपणारा अबतशय साधा माणूस होता. आर्भहाला नळीच्या वाटेच्या तोंडापाशी घेऊन िायिे 

१०० रुपये ठरले. मग काय वाट िालायला सुरुवात. आधी एका भातशेतीच्या बाांधावरून िालू लागलो 

आबण एका भर्रयामोठ्या सकुलेर्रया ओढ्यापाशी येऊन थाांबलो. 

हा रावण आमिा वाटाड्या एक रठगळां लावलेला आबण धुळीने माखलेर्रया शटा, लुांगीवर आबण हातात काठी 

घेऊन आमच्यासोबत िालत होता. पायात िपला नाहीत आबण आर्भही मोठे रेककगि ेशूि घालून आर्भहाला 

र्ववतःला धर्नय समित होतो. पण र्तयाला अनवाणी पाहून सगळा मािि उतरला. असां वाटलां की खरांि 

मनुर्ऴयाला िगायला नक्की काय लागतां. आपण िगतो ते ऐशो आरामि िीवन आपर्रया सवा आिाराांना 

आबण जितेला कारणीभतू आह ेह ेमला र्तयाददवशी प्रकषााने िाणवलां. र्तया मनुर्ऴयािां आयुर्ऴय िरी खडतर 

असलां तरी र्तयाला अबतशय उत्तम आरोग्य र्तयामुळे लाभलां होतां. 
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िांगलात काट्याकुट्यािी वाट तुडवत आबण उत्तुांग असा दशान दणेारा प्रबसद्ध कोकणकडा खुणावत होता 

आबण बतथे पोिण्यासाठीिी उर्तसुकता ताणली िात होती. 

 रावणाने आर्भहाला शेवटच्या टर्ऩर्ऩयावर आणून सोडले. आमच्याबरोबर असलेर्रया सांत्र्यामोसमर्फयाांिा 

आर्ववाद घेत आबण गर्ऩपा मारून र्तयाने आर्भहाला नळीपाशी र्भहणिे दोन डोंगराांमर्धये असणाऱ्या घळीपाशी 

सोडून तो परतला आबण ददसनेासा झाला. ही नळीिी वाट र्भहणिे खरी घळि आह.े 

तसा हररिांद्रगड माळशेि घाटातील डोंगरराांगेत, अहमदनगर, ठाणे आबण पुणे या बिर्रयाांच्या सीमारेषेवर 

आह.े माळशेिच्या डोंगरातील खडक अर्तयांत रठसूळ आह ेर्तयामुळे िशा घाटात दरडी कोसळतात तशाि या 

घळीतही कोसळतात. र्तयामळेु यािी रिना सतत बदलत असते. दगड तुटलेर्रया अवर्वथेत असतात आबण 

कधी दरड कुठे, दकती आकारािी कोसळेल साांगू शकत नाही. एखादा माणसािा मोठा आवाि सुद्धा दरड 

डोक्यात पडायला कारणीभूत ठरू शकतो इतक्या धोकादायक वाटेतून आमिा प्रवास सुरु झाला. र्तयात 

आमच्या वाटाड्याने आर्भहाला बतथे मोठी माकड ेआहते पण र्तयाांच्या नादी लागू नका असे साांबगतले कारण 

ते दगडफेक करू शकतात आबण अशा दगडफेकीत एकािा मृर्तय झालेला होता असेही र्तयाने साांबगतल े

र्तयामुळे मोठी आवाहनां असणाऱ्या या वाटेतनू आर्भही मागा काढत होतो. 

वाटेत एक ९० अांशातला आबण २५ फूट उांि असा रॉक पॅि लागला आबण रोपच्या साहार्मयाने आर्भही तो 

सर केला. रोप लावण्यासाठी मी आबण माझा एक सहकारी जयाांना अशा िढाईिा अनुभव होता आर्भही 

आधी वर िढलो आबण मी आणखीन वर िाऊन रोप एका झाडाला बाांधला िेणेकरून बाकीिे लोक वर येऊ 

शकतील. पण र्तया झाडाला रोप बाांधताना वर लक्ष गेलां तर बघनू अांगावर काटा आला. एका टेर्भपोएवढा 

मोठा दगड बनखळून पडला होता आबण तो फि एका नारळाएवढ्या लहान दगडावर थाांबलेला होता 

र्भहणिे घळीत उतार असर्रयाने िर हा लहान दगड बािलूा झाला तर हा मोठ्या दगडाच्या वाटेत िे येईल 

र्तयािा िेंदामेंदा करून हा दरीत िाणार. ही कर्रपना करून माझे हात थरथरत होत.े मी ही गोष्ट 

बाकीच्याांना साांबगतली आबण इथून पटापट बनघण्यािा सर्रला ददला. अबिबात आवाि न करता पटापट 

आर्भही या दगडाच्या बािनूे वर बनघून गेलो. 

या पररबर्वथतीत आर्भही सगळेि तणाव अनुभवत होतो र्भहणून मधेि मी बोललो की आपर्रयात पूरणपोर्ऱया 

कोणाच्या बॅगेत आहते. 

 एक र्भहणाला माझ्या आहते. र्भहांटलां अरे याला साांभाळा रे 

कारण वर पोिर्रयावर पोर्ऱया हव्यात भले हा आला नाही तरी 

िालेल पण पोर्ऱया आर्रयाि पाबहिेत. ह े र्भहणताि हशा 

बपकला आबण िरा तणाव कमी झाला. पण तेर्लहा खरांि प्रर्तयेक 

िण माझा होता आबण र्ववतःपेक्षा र्तयाांिी िार्वत काळिी आबण 

िबाबदारी माझ्यावर आह े ह े र्ववतःहून मन साांगत होतां. हा 

बवनोद करण्यािी बुद्धी कशी झाली आबण ह े सुिलां कसां काय 

माहीत. खरांि फार मोठा बदल होता र्ववतःमर्धये. नाहीतर 

इतरवेळी फि र्ववतःिा येणारा बविार आि बरोबर असणाऱ्या 

प्रर्तयेकािा होता. या सगर्ऱया तणावािा पररणाम असा होता 

की तहान खूप लागत होती आबण र्तयामुळे बरोबर असललेे पाणी 

िार्वत र्ऩयायले िात होते. पण उदद्दष्ट डोर्ऱयासमोर होतां की ही 

वाट पार करून यशर्ववी िढाई करायिीि.  
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मन बनिय करायिां प्रर्तयेकािां आबण िरा बळ यायिां शरीरात कारण आतनू प्रर्तयेक िण हा बविार करत 

होता की कधी एकदा सांपत े ही घळ आबण एकदािे पोितोय मार्थयावर. पुढे पाय टाकत शेवटी ही घळ 

सांपली पण अिून एक २० फूट खडी िढाई समोर आली आबण काळिात धर्वस झालां. ही िढाई ककवा पॅि 

आधीपेक्षा कठीण होता कारण इथे भुसभुशीत माती होती आबण कोणािाही पाय रटकत नर्लहता. 

आधी प्रमाणेि मी आबण माझा साथीदार आधी िढणार होतो. आधी मी प्रयत्न करायला लागलो पण घसरत 

होतो. माझ्या साथीदारान ेप्रयत्न केल ेतरीही नाही िमले. यात खूप वेळ, मेहनत वाया गेली आबण िवळि े

पाणीही सांपले. शेवटी माझ्या हाताांवर िोर दऊेन कसाबसा साथीदाराला वर िढवलां आबण मग मी ही 

तसाि हात आबण पाय मातीत घसपटत िढलो आबण रोप लावून बाकीच्या लोकाांना वर घतेलां. झालां 

सुटलो असां वाटलां तोि आणखीन वर िढाई आह ेअसां कळलां कारण माथा ददसति नर्लहता. एक क्षण धीर 

सुटला आबण असां वाटलां की नक्की हाि रर्वता आह ेना! का िुकलो? एकाने तर सरळ उपदशे ददला िला 

परत असेि खाली िाऊ. पण ते ही शक्य नर्लहतां कारण ५.३० झाले होत ेसांर्धयाकाळिे र्भहणिे अर्धयाा तासात 

अांधार होणार होता आबण आमच्याकड ेिेवण होतां िे रात्रीसाठी घेतलां होतां तेि वर गडावर रािमागााने 

पोिलेर्रया दोघाांसाठी होतां आबण ते ही टेर्नशन मर्धये वाट बघत बसले होते. पण सगळेि हतबल होते कारण 

बतथे मोबाईलला रेंि दखेील येत नाही. र्तयामुळे धड ना वर धड ना खाली अशा बर्वथतीत होतो. एक वेळ 

अशी आली की मन र्भहणालां कर अिून शहाणपणा रेककगिा. पण घटकेत मनात आलां आता िे होईल त े

होईल पण वर पोिायिि. बनघालो तसेि ती बनसरडी माती आबण रठसूळ दगड मागे टाकत िढलो. 

िवळिवळ आर्भहाला हा टर्ऩपा पार करण्यात एक तास गेला. वर पोिर्रयावर एक पठार लागलां आर्भहाला 

माहीत असर्रयाप्रमाणे ही वाट कोकणकड्यावर िाते, बतथनू पुढे मांददरात आबण गुहते िायिा मागा 

आर्भहाला सगर्ऱयाांना पाठ होता. पण या पठारावर आलो आबण कोकणकडा ददसलाि नाही. अक्षरशः 

अवसान गळलां आमिां. समोर सूया अर्वताला गेलेला आबण पाणी सांपलेलां र्तयात मी लघवी केली तर बतिा रांग 

लाल होता आबण ह ेसाांबगतर्रयावर प्रर्तयेक िण टेर्नशन मर्धये आला की मला काही होत तर नाहीये ना? पण 

मी धीर ददला आबण र्भहांटलां ठीक आह े घाबरायिां नाही आपण इतके रेक केलेत या अशा गोष्टी होतांि 

असतात. ह े आपण गृहीत धरायलाि हवां. एक काम करा प्रर्तयेक ददशेला एक एक िण िाऊयात आबण 

पाहूया की कुठे खूण आह े ककवा काही रर्वता सापडतोय का ते. र्तयात सगर्ऱयाांनी एक काम करा पाणीही 

शोधा कारण िर इथेि रात्र काढायिी वेळ आली तर आपर्रयाला पाणी हवांि. अस ेर्भहणून आर्भही सुटलो. 

थोडां पुढे गेर्रयावर सांधी प्रकाशात िमकणारा कोकणकड्याच्या काळा कातळ मला ददसला. मी िोरिोरात 

ओरडायला लागलो, उड्या मारायला लागलो. आशेिा दकरण ददसला. तेवढ्यात अिनू एक आवाि आला 

अरे पाणी सापडलां बघ इथे. र्ववछ झरा आह े पाण्यािा. आमिां असां झालां होतां की ददवाळी आबण 

वषााअखेरिा बोनस एकािवळेी बमळाला होता. सगळे धावत पाण्यापाशी गेलो आबण एकमेकाांना बमठ्या 

मारर्रया. पाण्याच्या बाटर्रया भरून वेड्यासारखां पाणी र्ऩयायलां आबण डोक्यावरून पाणी ओतून आधी शाांत 

झालो. खूप मोठां  यश बमळालां होतां आर्भहाला. मग कोकणकड्यावर िायिी वाट शोधायला लागलो आबण 

समोर मोठा डोंगर पबहला झालां पुर्नहा बनराशेिे ढग दाटून आले. अरे हा ओलाांडायिा कसा आता? सगळेि 

बोललो एकमेकाांना. तरी र्भहांटलां बघू तर वाट सापडते का? मग काट्याकुट्यािी वाट तुडवत २५ फूट 

कसेबसे िढलो बॅटरीच्या प्रकाशात आबण शेवटी १५ फुटाांिा सुकलेला धबधबा लागला. उभा काळा कातळ 

जयावरून िढणार कस?े पुर्नहा तेि केले हातावर पाय ठेवून एकाला िढवलां वर. कसाबसा तो वर गेला 

आबण वेड्यासारखा ओरडायला लागला. कारण र्तयाच्या समोर कोकणकडा होता. र्तयािा आनांद पाहून 

आर्भहीही काहीही न बघता कसेबसे वर िढलो आबण कोकणकडा बघून अक्षरशः वेड्यासारखे नािलो. 

बशवािी महारािाांिा बविय असो...... िय भवानी िय बशवािी........ िा ियघोष केला आबण 

कोकणकड्यावर १० बमबनटां शाांत बसून, एकमेकाांना बमठ्या मारत, टार्ऱया वािवत, बशट्या मारत आनांद 

सािरा केला. पुढिा गुहचे्या ददशेने िाणारा रर्वता माहीत असर्रयाने मी पुढे आबण माझा सहकारी 
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सगर्ऱयात मागे असे ६ िण दकर्रला सर करून पोहोित होतो. तेवढ्यात आधीपासूनि पोहोिलेर्रया माझ्या 

सहकायााने माझा आवाि लाांबून ऐकला आबण वेड्यासारखा ओरडत माझ्याकड ेआला आबण मला गच्च बमठी 

मारली. अरे कुठे होतात तरु्भही, तरु्भहाला कसां गाठायिां, तुर्भहाला काही झालां असतां तर?  इतके प्रश्न 

बविारून भांडावून सोडलां. र्तयािी जिता साहबिक होती कारण र्तयाांच्याकडहेी िेवण नर्लहतां आबण आमिी 

जिता परत अख्ख्या गडावर ते दोघेि होते र्तयात आर्भही पोिलो नसतो तर दोघेि उपाशी गडावर असते. 

रात्र अशा रठकाणी काढणां अबतशय कठीण असतां. पण आर्भही जिकलो होतो. घेतललेी िबाबदारी पेलली 

होती आबण सुखरूप सवािण पोिलो होतो. अवघड नळीिी वाट सर केली होती. िग जिकर्रयािा आनांद 

झाला होता. आिही र्तया प्रसांगातील प्रर्तयेक क्षण मी अनुभवतो. या वाटेने मला माणुसकीिी वाट दाखवली 

ह ेमात्र नक्की................... 

गौरव पाटील 

डोंबबवली, ठाणे 
gauravpatil2000@gmail.com 

+91-9619537136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“आपर्रया समथाकाांनाही नेतृर्तवकला 

बशकवतो तोि खरा नेता.” 
-डॉ.प्रकाश आमटे  

mailto:gauravpatil2000@gmail.com
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नाव-: झ ला ड लू णमच्चा 

वय-:58 वर्ष  

गाव-: कुक्कामेटा, व्यवसाय-: शेती 

 

 

लोकबिरादरी प्रकल्पामुळे 

 बमळाले नवजीवन 
 

 

प्र.१- तुमच्या लहानपणी भामरागड तालुक्यािी ककवा तमुच्या गावािी बर्वथती कशी होती? 

झोला-: आमच्या लहानपणी फि माडीया व गोंडी बोलायिे. तेर्लहा आतासारखे रर्वत े नर्लहत.े वाहनां 

आिच्यासारखी नर्लहती. केवळ बाांबूिे रक तेवढे ददसायिे. या भागातील बाांबू बर्रलारपूर पेपरबमलसाठी 

रकन ेिायिा. आर्भही कधी आलापर्रलीला याि बाांबू रकने िायि.े पाऊस पडला की, शेतात धार्नय फेकायिे 

(पेरायिे) फि कधी-कधी शेणखतािा वापर करायिा. आिच्यासारखे रासायबनक खते र्तयाकाळी वापरलो 

नाही,  र्तयामुळे उर्तपादन कमी असायि.े िेवढे उगवेल तवेढ्यावरि खुष होतो. र्तयावेळी वीिसुद्धा नर्लहती. 

रात्रीच्या वेळी शेकोटी (लाकड े पेटवून केलेली आहटी) हीि अांधार दरू करण्यािा आधार होती. घनदाट 

िांगल होत.े िांगलात बवबवध प्रकारि ेप्राणी  होत.े 
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प्र.२-: तेर्लहाच्या बर्वथतीत व आता काय बदल िाणवतो? 

झोला-: आता तर खुपि बदल झालेला आह.े माडीयासोबत मराठी बोलता येते. बरेि लोक जहदीत 

बोलतात. लाहरेीपयांत डाांबरी रर्वत े झाल.े मोटारगाड्या वाढर्रया. एस.टी.च्या बसेस सुरू झार्रया. एका 

ददवसात गडबिरोली या बिर्रयाच्या रठकाणी िाऊन काम करुन परत येणे होत.े दिुाकी वाहन ेतर आि 

घराघराांत झालेली आहते. भामरागडला तालुक्याच्या रठकाणी गदी वाढली. अनेक मालाांिी दकुान ेझाली. 

आि शेती बरेि िण आधुबनक पद्धतीने करतात. शेतािी नाांगरणी करून रोवणी करण्यािी पद्धत रुढ 

झाली. गावागावात रॅक्टर आहते. रॅक्टरन े शेती केली िात आह.ेयुररया, सर्रफेट सारखी खते वापरतो. 

र्तयामुळे उर्तपादन वाढले आह.े वीिही आली. मात्र िांगल व िांगली प्राणी झपाट्याने कमी होऊ लागल े

आहते, याि ेवाईट वाटते. 

प्र.३.तुमच्या िीवनातील अबवर्वमरणीय प्रसांग कोणता? सबवर्वतर साांगा. 

झोला-: मी २०/२२ वषाांिा असेन. माझ ेलग्न होऊन एखादा वषा झाल असेल. मला राहण्यासाठी झोपडी 

बनवायिी होती, र्तयामुळे गावच्या िांगलात शेतािवळ वासे (झोपडी बाांधकामाांिे लाकड)े तोडण्यासाठी 

गेलो होतो. वासे तोडत असताना अिानक अर्ववलाने माझ्यावर हर्रला केला. मी खाली पडलो. अर्ववल मला 

नखाांनी ओरबाडू लागलां व िावा घेऊ लागलां. मी सुटण्यासाठी धडपडू लागलो. िोरिोरात ओरडू लागलो. 

अर्ववलपण िोरात ओरडल. माझा उिवा डोळा व िेहरा नख व दाताांनी अर्ववलाने फोडून काढला. माझ्या 

डोक्यािी पुणा कवटीि काढणार, मी  सांपणार, या बविारात असतानाि आिूबािूि े लोक  माझ े व 

अर्ववलािे ओरडणे ऐकून धावून आले. र्तयामुळे अर्ववल पळाले. मी रिबांबाळ अवर्वथेत पडून होतो. लगेि 

गावकऱ्याांनी मला खाटेवर टाकून लोकबबरादरी प्रकर्रपाच्या दवाखार्नयात उपिाराांसाठी दाखल केले. 

प्र.४-: लोकबबरादरी प्रकर्रपाबद्दल आपर्रयाला काय वाटते? 

झोला-: लोकबबरादरी प्रकर्रपािा दवाखाना होता र्भहणून मी वािलो. मला नविीवन बमळाले. कारण 

र्तयावेळी प्रकर्रपाच्या दवाखार्नयाव्यबतररि दसुरे दवाखाने नर्लहत.े मी प्रकर्रपाच्या दवाखार्नयात िवळपास 

मबहनाभर होतो. प्रकाशभाऊां नी मला वािबवल.े अर्ववलाच्या हर्रर्रयात एक डोळा बनकामी झाला; पण 

दवाखार्नयामुळे माझा िीव वािला. र्तयावेळी प्रकाशभाऊ र्ववतः माझा रिाळलेला िेहरा साफ करुन पट्टी 

बाांधायिे. औषध-गोर्ऱया वेळेवर व बनयबमत द्यायि.े माझी आर्वथेने बविारपूस करायि.े पुणा िखमा 

भरेपयांत मी बतथ ेहोतो. यामुळे लोकबबरादरी प्रकर्रप आबण प्रकाशभाऊां बद्दल माझ्या मनात प्रिांड आदर 

आह.े 

प्र.५-: लोकबबरादरी प्रकर्रप सुरुवातीस कसा सुरु झाला? सुबवधा कशा होर्तया? आठवून साांगा. 
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झोला-: प्रकर्रप कसा सुरु झाला याबद्दल आठवत नाही; मात्र सुरुवातीला आिच्यासारख्या इमारती 

नर्लहर्तया. सुरुवातीला दवाखार्नयासाठी एक लहान झोपडीसारख ेघर वडाच्या झाडािवळ होत.े मला वाटते 

प्रकाशभाऊ व मांदावबहनी बतथ े राहायि.े बाहरे वडाच्या झाडाखाली रुग्णाांना तपासून औषध-गोर्ऱया 

द्यायि.े झाडापलीकड े काही कुडाच्या झोपड्या होर्तया.नांतर एक-एक घर बनत गेले.र्तया नांतर अनेक 

खोर्रयाांिे रुग्णालय बनबवले.आता तर खुप मोठी इमारत उभी आह.े 

प्र.६-: भबवर्ऴयात लोकबबरादरी प्रकर्रपाकडून काय अपेक्षा आहते? 

झोला-: लोकबबरादरी प्रकर्रपािे सेवाकाया महान आह.े दवाखाना, शाळा, शेतीबद्दल मागादशान, 

गावागावात तलाव बनर्भमती, हातपांप दरुुर्वती, लोकाांच्या भाांडणािे र्नयायबनवाडे, आदीवासी शेतकऱ्याांसाठी 

सहलीि ेआयोिन, िांगल वािबवण्यािी धडपड इर्तयादी काया आर्भही पाहत आहोत. ह ेसवा काया अबवरत 

सुरू राहावेत अशी अपेक्षा आह.े 

प्र.७-: प्रकर्रपातील बवबवध सेवाांिा लाभ तुर्भहाला व  कुटुांबबयाांना काय व कसा झाला? 

झोला-: मी अगोदर साांबगतर्रयाप्रमाणे अर्ववलाच्या हर्रर्रयानांतर मला नविीवन या प्रकर्रपामुळेि बमळाले. 

आिसुद्धा मी अथवा कुटुांबातील सदर्वय आिारी झार्रयास आर्भही प्रकर्रपाच्या दवाखार्नयाकडिे धाव घेतो. 

गावातील अनेक मुली-मुले प्रकर्रपातील आश्रम शाळेत बशकत आहते. 

प्र.८-: डॉ.प्रकाशभाऊ व मांदावबहनी याांिेशी तुर्भही हर्रली कधी बोललात काय? कोणर्तया बवषयाांवर बोलणे 

झाल?े 

झोला-: प्रकाशभाऊ कधी ददसर्रयास मी नमर्वकार करतो. ते तर्फबेतीिी बविारपूस करतात. शेतीबद्दल 

बविारतात. कधी अर्ववलािा बवषय बनघतो. मांदावबहनींशी बोलणे होत नाही. 

प्र.९-: डॉ.प्रकाशभाऊ व मांदावबहनींबद्दल तुर्भहाला काय वाटते? 

झोला-: र्तयाांच्याबद्दल मनात फार आदर आह.े र्तयाांि ेआरोग्य उत्तम राहाव,े ते ददघाायुषी राहोत हीि मनात 

भावना आह.े 

प्र.१०-: ४०/५० वषाांपूवी प्राण्याांिी बशकार कशी केली िायिी? आता बशकार करता का? 

झोला-: पूवी आर्भही गावातील सवािण बमळून बशकार करायि.े दोन-िार िाळे घेऊन िांगलात एका बािूस 

लावायिे. दसुऱ्या बािून ेगोंगाट करीत प्राण्याांना हाकलायिे. प्राणी बभतीन ेपळत सुटायिा व िार्ऱयात 

िाऊन फसायिा. र्तयानांतर भाल,े काठ्याांनी आर्भही सगळे र्तयाला मारायिो.अशी बशकार करुन कापून 

र्तयाच्या माांसाच्या तुकड्याांि े बहर्वसे करून प्रर्तयेक सहभागी सदर्वयाला द्यायि.े आता मात्र आर्भही बशकार 

करीत नाही. प्राणीही कमी झालेत. 
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 प्र.११-: िांगल व िांगली प्राण्याांबद्दल आि तुर्भहाला काय वाटते? 

झोला-: खरांि िांगल वािवायला पाबहिे. िांगलामुळे पाऊस पडतो ह ेआर्भहाला कळायला लागल ेआह.ेपूवी 

र्ववयांपाकाच्या सरपणासाठी व शेतीसाठी झाडाांिी कत्तल केली िायिी. आता घरोघरी गॅस आर्रयान ेव पेसा 

कायद्यामुळे िांगलतोड पूवीसारखी होत नाही ही िमेिी बािू आह.े बशक्षण व िागृतीमुळे आििी बपढी 

िांगली प्राण्याांिी बशकार करीत नाही, ह ेफार महत्त्वािे व िाांगले आह.ेिांगल व िांगली प्राणी वािले पाबहिे 

असे मला मनापासून वाटते. 

प्र.१२-: तुमच्या गावातील पाण्यािे स्त्रोत कोणत ेआहते? 

झोला-: आमच्या गावात ठक्कर बार्ऩपा योिनेंतगात सौरऊिेवरील  नळयोिना आह.ेकाही हातपांप 

(कूपनबलका) आहते. येथील पाणी बपण्यासाठी व इतर कामाांसाठी वापरतो. िवळि पामुलगौतमी नदी 

आह.े येथील पाणी गायी-गुराांना बपण्यासाठी उपयोगी आह.े 

प्र.१३-: ' पाणी अडवा, पाणी बिरवा ' हा उपक्रम कधी केलाय का?  

झोला-:नाही, मात्र गावात काही मोिक्या लोकाांकड ेशेततळे, बोड्या (छोटे तलाव) आहते तेथील पाण्यािा 

वापर थोड्याफार प्रमाणात र्तयाांच्या शेतीला होत.ेमात्र जसिनासाठी अिुन मोठ्या तलावाांिी गरि आह.े  

 

मुलाखतकार आबण शर्फदाांकन 

       लीलाधर कसारे 

liladharmohan@gmail.com 

 +91- 9421729386 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Happiness is a continuous  

Creative activity of imaginatively  

Comparing your experiences  

To things that aren't as good and thereby 

feeling happy and grateful.” 

-Baba Amte 

mailto:liladharmohan@gmail.com
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  बिद्द  

 

अनम ल लखलखता तारा भू-वरी अवतरला 

लाख  णिडीतांचे भणवष्य सुसह्य करून गेला ॥१॥ 
 

महार ग्ांची सेवा करूनी आनंदवन उभारले 

बहु कष्टाने स्वगीय नंदनवन हेमलकसी फुलवले ॥२॥   
 

अनेक कष्टकरी वंचीतांची ररकामी झ ळी भरूनी 

जगण्याची नवी नवी दालने णदली साध्य करूनी ॥३॥ 
 

दाही णदशेला श्रमीकांना, श्रमदानाचा हात देऊनी 

घेतले कवेत एकेकाला वात्सल्याने सामावुनी ॥४॥ 
 

स्वबळावरी णवणवध कलांचे प्रणशक्षण णशकवुनी 

बाहु मधल्या णदव्यत्वाची णदली जाणीव करूनी ॥५॥ 
 

शाळा, दवाखाने प्राण्यांचे अनाथालय काढुनी 

गरजंूना र जगार देऊनी, केले सक्षम जीवनी ॥६॥ 
 

साधनेच्या साथीने अनम ल कायष हाती घेऊनी 

जीवाभावाचे लाडके रक्षणकते झाले, बाबा ह ऊनी ॥७॥ 
 

साधना करत, धे्यय्यािासून कधी न दूर िळाले 

उतू-मातू न देता,घेतला वसा नेटाने नेत राहीले ॥ ८॥ 
 

घेतले आणशर् सकलांचे ओजंळ भर भरूनी 

कृतकृत्य ह ऊन, अनंतात णवलीन झाले तृप्तीने ॥९॥ 
 

िुण्यात्माचे स्मरण क रले काळाच्या िाटीवरी 

णवश्वासाची थाि, अजूनही साऱयांच्या िाठीवरी ॥१०॥ 

 

नीला पाटणकर 

बशकागो , अमेररका  

patankarneela@gmail.com 
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जोहार 

 

लेखन प्रकार- काव्य ( गज़ल ) 

        
आिर्नम वाटले मी, सुख ह ेकुणाकुणाशी.. 

    आयुर्ऴय मोितो मी, आता कणाांप्रमाणे....! 

मी साद घातली िी, िाणे कुठेि बवरली.. 

    प्रबतसाद हाय नाही, आता मनाप्रमाणे....! 

मी काय िूक केली? क्षण एक र्वतर्फध नाही.. 

    मन मारुबनि िगलो, अवघ्या िनाांप्रमाण.े...! 

मी दांश सोसलेले, सारेि बाद झाल.े. 

    आधार बवष वाटे, ते कालच्याप्रमाणे....! 

आता नकोि काही, काहीि हाव नाही.. 

    'िोहार' आि झाला, अांधारर्रयाप्रमाणे....! 

 

          

      प्रणव. ज. तडवळकर  

                                                                                 िुणे  

pranav7387813677@gmail.com 
      +91-7387813677. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



लोक बबरादरी प्रकर्रप वधाापनददन बवशेषाांक-२०२१ 
 
 

 
80 

 

कोरोना योद्धा.... 
(कोरोना मरीिोका इलाि करते हय ेशहीद हये डॉक्टरकी कहानी) 

 

रोती-बससकती बबवी को 

घर अकेला छोड आया हू ँ। 

कोरोना योद्धा बनकर अपना     

फिा बनभाने आया हू ँ ।            

कहती रही मेरी बुढी मा ँ

मत िा मेरे बेटे त,ू 

बसरहाने बैठकर र्ऩयार स े

उसे समिाकर आया हू ँ। 

 

वो नर्नहीसी गुबड़याँ मेरी 

आकर झटसे बलपट गई,  

बखलोने, बमठाई, िुबडयो का, 

उसे वादा करके आया हू ँ। 

कोरोनासे बाबधत मररिो का 

ददा मैं कैसे बयाँ करू, 

हौसला खोये मररिो को 

िीवनदान दणेे आया हू ँ। 

 

महामाररके इस सांकटमे 

ह ैकसोटी मेरे ज्ञानकी, 

हमे भगवान समझने वालोका 

भरोसा बितन ेआया हू ँ। 

लगा रहा रात-ददन सेवामें 

और र्ववर्वथ दकया दकतनों को मैंने, 

पर ना िाने कब और कैस े

कोरोंनासे हारकर आया हू ँ। 

 

लडते लडते कोरोनास े

मैने अांतीम साँस  भलेही ली, 

बनकर कोरोना योद्धा दफर भी 

दशेसेवा करके आया हू ँ।            डॉ.सांतोष सांभािी डाखरे 

रािे बवश्वशे्वरराव कला वाबणजय महा.भामरागड 

santoshdakhare15@gmail.com 

मोबा. 8275291596 



लोक बबरादरी प्रकर्रप वधाापनददन बवशेषाांक-२०२१ 
 
 

 
81 

 

 राहून गेलां? 

 

िगण्यात तर गुांतून राबहलो   

गुांता सोडवणां तेवढां राहून गलेां! 

श्वास घतेाांना लाांब श्वास घेतो  

दणेाऱ्या बनसगााला िपणां राहून गेलां  !  

पाणी आद्य अन् शेवटही  

मातीत मुरवणां तेवढां राहून गेलां! 

दकती रे गोंगाट तो नार्तयािा  

मुकाट साथ दणेां राहून गेलां! 

दवे िपताांना बिवापार िपला  

माणूस र्भहणून िगणां राहून गेलां! 

ददलां तेवढां बगळून घेतलां   

परत करणां तेवढां राहून गेलां! 

ही वेळ कशी तरी बनघूनि िाईल   

बशकणां नाही का अिून राहून गेलां? 

 

 

प्रशाांत आशा केळकर  

+91- 9673883633 

prashantkelkar21@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

    

 

mailto:prashantkelkar21@gmail.com
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प्रकाशपरु्ऴप  
 

असो समानता ।। िपु मानवता।।  

राहो नैबतकता।। ह्रदयात।। १।।  

 

असे आिरण।। आह ेतुर्भहा अांगी।।  

तोिी झाल ेिगी।। नाव दाता।। २।।  

 

ह ेहमेलकसा।। आददवासीयाांिे।।  

उद्धार तयािे।। केल ेतुर्भही।। ३।।  

 

टाकण्या प्रकाश।। सांगे मांदाताई।।  

पोरक्याांिी।। अनाथाांिी आई।। ४।।  

 

वाबहल ेआयुर्ऴय।। केली रुग्णसेवा।।  

नाही लोभ दवेा।। आपणास।। ५।।  

 

खरे वैद्य तुर्भही।। आता झाला धांदा।।  

होतील शर्समदा।। बाकी वैद्य।। ६।।  

 

प्राणी मात्रा सारे।। खेळवी अांगावर।।  

तुर्भहा िनावर।। सोयरेि।। ७।।  

 

शोधीतो माणूस।। भेटला तुर्भहाांत।। 

दवे माणसात।। दखेीयेला।। ८।। 

 

आशीवााद पाठी।। नेहमी बाबाांिा।।  

बनधाार तयाांिा।। पुरा केला।। ९।।  

 

द्यावी येथे भेट।। होत ेबित्त शाांत।।  

येतो माणसात।। दानवही।। १०।।  

 

बलबहण्यास पड।े। आभाळही कमी।।  

काय वणुा मी।। त ेशर्फदाांत।। ११।।  

 

घ्यावे गोड तुर्भही।। काव्य माझ ेदवेा ।।  

शर्फद बहि सेवा।। अमीत िी।। १२।  

 

अबमत भाांड,े 

अांिनगाव सुिी 
mr.amitbhande@gmail.com 

+91-9764710742  
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स्त्रीवाद 
स दंयाषचे प्रतीक तू  

ममतेचा सागर तू , 

सहनशक्तीची देवी तू 

अिार कष्ट करणारी तू || 

समाजाचा अणवभाज्य घटक तू . 

 

तू िुरुर्ाला जन्म णदला 

िुरुर्ाने तुझा बाजार केला , 

काहीचं्या देव्हाऱयात स्थान तुला 

काहीचं्या वाईट नजरेने घेरले तुला || 

समाजाचा अणवभाज्य घटक तू . 

 

स्त्रीच्या णवर्म स्थानाणवरुद्ध जे झटले 

ते स्वामी णववेकानंद आणण महात्मा फुले , 

या थ रिुरुर्ांचा आदशष ड ळ्ांसम र ठेवू 

आणण स्त्रीला पे्रमाने आदराने वागवू || 

समाजाचा अणवभाज्य घटक तू . 

मयुर हणमांत मान,े  

बोररवली (मुांबई) 

 +91-9969458505 

mayur.mane203@gmail.com 
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द ेमला......  
(या महाकायााला आणी हमेलकसा येथील सेवेला द्यायला माझी खारीिी ओंिळ. दांडवत, वांदन र्भहणून. माणस े

बहमालयासारखी िगणां साांगून िातात) 

 

द ेमला र्तया कामनेिी   

िळती मशाल द े

हृदयातूनी वाहो करुणा  

अांबरा तुझे बाहू बवशाल द े

 

पीडिेी तमा द े 

भयमुि क्षमा द े

मानव्य पाांघरुनी  

दषृ्टी अपार द े

 

िर्नमता अबोध होतो  

मृर्तयूला िाणीव  द े

एक जयोत आलो येथ े

प्रकाशािे तेि द े

 

द ेमला अगाध माया  

माणसािी दकनार द े

िर्नमास वांदतो मी   

सेवेिी मि आि द े

 

अनांत िक्ष ुअक्षय द े

लक्ष िाांदण्याांिा सांभार द े

द ेमला र्तया कामनेिी  

िळती मशाल द े

 

हृदयातूनी वाहो करुणा 

अांबरा तुझे बाहू बवशाल द े

 

 

सांगीता शेंबेकर 

मुांबई 

 sangeetashembekar@gmail.com 
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वार्तसर्रय झरा 

 

अखांड वाहतो झरा वार्तसर्रयािा 

आई सोबत असताना 

भर उर्नहातही छाया असत े

तूझ्या पदराखाली बसताना.. 

 

सारखी शोधते निर तुलाि 

तू समोर नसताना 

आठवणीने िळते मन 

तू िवळ नसताना.. 

 

आशीवााद तर असतो तुझा 

मागा मिला दाखवताना 

र्ववगाि अनुभवला मी 

तुझा वार्तसर्रयािा झरा वाहताना... 

 

कताव्याला िपणार मी 

तुझी आधार काठी होताना 

ह ेभाग्य मिला लाभू द े

शेवटी िग सोडून िाताना.. 

 

 

  अशे्लष माड े(प्रीत) 

 िी. गोंददया, महाराष्ट्र  

+91-9552290409 

ashleshmade04@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:ashleshmade04@gmail.com
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समािसवेक…  
 

थोर समािसेवक बाबा आमटे  
याांच्या पुण्याईने हमेलकसा प्रबळ आबण प्रसन्न आह|े| 

 

िे होत ेकुष्ठरोगान ेबपडीत र्तयाांना ददली आपुलकी आबण माया  
कुष्ठरोग बपडीताांना समािान ेददला धुर्तकार पण बाबाांनी केले र्तयाांिे रक्षण||     

 

बाबा आमटेंच्या अांगणात पेटले दोन नवे दीपक, बवकास आबण प्रकाश 
या दोन नव्या जयोती बवकासाच्या मागाावर प्रकाबशत होवून बनघार्रया 
या जयोतींना बमळाली िीवन साथीिी िोड, केले र्ववतःला समािापाण|| 

 

या दगुाम भागातील लोकाांना दाखबवले काय असतो िगण्यािा मागा 
ददला र्तयाांच्या भबवर्ऴयाला वगे, उिळवले र्तयाांिे िीवन|| 

 

हमेलकसाच्या द्वारावर एक नवी पाहाट उगवली 
गावातर्रया गावातर्रया घराांवर एक प्रसन्नतेिा सुगांध पसरवला|| 

 

प्रकाश मांदादकनी याांनी बझिवल र्ववतःला या समािाच्या सेवेत 
आणल इथर्रया लोकाांना मूळ प्रवाहात|| 

 

हातात शस्त्र नर्लहत दक डोर्ऱयात राग नर्लहता  
पण केली िांगली प्राण्याांिी प्रेमळ सवारी|| 

 

आर्भहा बवद्यार्थयाांना बमळाला बशक्षणािा प्रेमळ वसा र्तयाांच्या कायााच्या बिद्दीने  
ज्ञानाच्या प्रकाशाने समािाला प्रकाबशत करण्यािा बमळाला आर्भहाला वारसा|| 

 

 

 

मोबनका बापु बदकू (वय 17 वषे) 
दामरांिा , गडबिरोली, महाराष्ट्र  

+91-94236 18407 
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Health Care  

 
 

 Village Meetings:  Because of lockdown, it was not possible to go to every village, so 
meetings were held with people in certain villages, especially in gram panchayats, 
every health problem faced by the people was discussed and remedies were 
suggested. Proper precautions were taken at the time of the meeting and social 
distancing rules were properly followed. 
In the meetings reasons for the spread of diseases like malaria, the cleanliness of the 
village, and misconceptions of the people about corona were discussed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Awareness about Vaccination Since last year, we all have been going through a 
period of the global pandemic, covid-19. From the beginning, Lok Biradari Project 
Hospital has stood firm against this pandemic. Last year Lok Biradari Project Hospital 
had raised awareness about the disease Covid-19 and this year, the information 
about the vaccination campaign launched by the Government of India was given to 
every village in Bhamragad taluka. Information about the vaccine was given and 
misconceptions were dispelled. The program was implemented in the total of 28 
villages in Bhamragad area. 
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Awareness about teenage pregnancy, 
STD and use of contraception 

Oral examination, information about 
oral hygine and addiction. 

 

 Awareness Programme: Due to the lockdown, young boys and girls who went in the 
cities or other states for work and education have returned to the village. To create 
awareness about the growing risk of teenage pregnancy, we created videos and 
audios on these topics and briefed teenagers by showing them on big screens in 
public places during public processions and festivals in villages. It also provided 
information on family planning and sexually transmitted diseases for men and 
women. Condoms and contraceptive vaginal tablets were made available to them. 
 

 SHAPE (School Health Awareness Programme): We have been running SHAPE for the 
last Six years to create awareness amongst students about hygiene, adolescent 
health and de-addiction control. In the beginning of 2021, the schools were started 
for a limited period of time, during that time we implemented the program with the 
permission of all higher authorities. The program was implemented in a total no. of 
16 schools included oral examination and eye examination of the students. The 
attendance of children was lower than every year. 
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 Immunization Awareness Camp – There was a growing misunderstanding and fear 
about the Corona disease and also about vaccination against Covid amongst people 
in remote areas. Government’s vaccination campaign was launched, but people did 
not respond due to increasing prevalence and growing misconceptions. We made 
informative videos, audios and forwarded it wherever possible to dispel the rumors 
about vaccinations.  
Our team went from village to village in the Bhamragad area to make people aware 
of vaccination by playing audio in vehicle. People responded more positively to 
vaccination as a result. Due to Bhamragad's remote location, it was difficult for 
people to come for vaccinations and many other things contributed to this, such as 
the misunderstanding about vaccination drive. The community hospital started 
vaccinating people using the trust they've established. The taluka health system 
made it easier to do so. 
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Education  

 
 

 Dr. Sanjiv Kumar, Div. Commissioner, Nagpur visited on 3rd, January 2021. He discussed 

progress of tribal students and suggested some measures. 

 

 Republic day flag hoisting was done by Mrs. Manjiri Paranjape, Social worker, writer, Pune, 

Maharashtra.    

 

 On the occasion of 13th death anniversary of Baba Amte on 9th February 2021, an essay and 

drawing competition was organized for the students on the topic-life of Baba Amte. 

 

 मराठी भार्ा णदवस and National science day was celebrated on 27-28th February 2021. Posters were 

made on the life and works of well-known scientists. Students recited poems of well-known 

Marathi poets. 

 

 Due to Geographical location, Melghat and Gadchiroli region has always experienced acute 

shortage of trained, professional medical staff. Instead of relying on others, local community 

children should come forward and serve their own people. With this vision director of Lok 

Biradari Ashram school, Samiksha tai started free coaching of NEET exam along with free 

lodging and boarding. Students were selected on the basis of their backward socio-economic 

conditions and academics. 

 

 Due to pandemic, SSC and HSC results were declared on the basis of internal assessment. 

Both results were 100%. 
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 To promote local, highly nutritious super foods like Horse gram(कुळीथ), leafy forest 

vegetables(पावसाळी रानभाजया), Ragi(नािणी) and seasonal fruit mango, food festival ‘Biradari’s 

Nutri Treat’ was organised on 23rd July 2021 being Guru Purnima. Innovative dishes like 

Kulith Biryani, Leafy forest vegetable pakodas(रानभाजया भिी), Mango modak, Ragi cake, 

Mango Kharvas, Christ’s thorn pickle (करवांद लोणिे) were prepared which was enjoyed by all 

residents of LBP. 

 

 Top 3 meritorious students of HSC and SSC were felicitated by late smt. Laxmibai Devidas 

Amte charitable trust and Lok Biradari Project by giving cash prize of Rs.12000, Rs. 10000 

and Rs. 8000 respectively. 

 

 International Day of the World's Indigenous People was observed on 9th, August 2021 by 

carrying out tree plantation and drawing competition on the topic of My Culture My Proud.  

 

 Independence day flag hoisting was done by Ms. Oormi Kapadia , Architect.    

 

 Newly posted Project officer Mr. Shubham Gupta, Bhamragad visited Lok biradari Prakalp on 

the Independence Day. He appreciated school and facilities provided. 

 

 National sport day was celebrated by playing friendly Volleyball match.  

 

 On the occasion of Pola festival special dinner of puran poli was prepared which was enjoyed 

by students, teachers and their families. 

 

 To spread awareness, The Search Foundation, Gadchiroli run by Dr. Abhay Bang and Dr.Rani 

Bang conducted online session ‘Tarunyabhan’ – the session on ‘Love and Attraction’ for the 

students (9th to 12th standard).  

 

 Under the able guidance of Mr. Suresh Guttewar (Teacher), middle school students 

participated in ‘Learn with Fun’ program organized by SCERT, Pune, Maharashtra. They 

performed ‘Rela’ local folk dance and song  

 

 With the aim of developing more meaningful education in school, Earthian, Wipro’s 

Sustainability Education Program has organized national level competition. The objective 

was to provide exposure to multiple perspectives, develop an interconnected understanding 

of different disciplines in education and life.  

High school students participated in this two months long competition with the two themes 

namely ‘Sustainability and Bio diversity’ and ‘Sustainability and Waste.’  
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Social and Rural Development 
 

Background 

Can you imagine, even after 75 years of independence, there is still struggle to get clean water to 

drink and there are very little means of livelihood? This is the truth of many villages situated in 

Bhamragad tehsil of Gadchiroli district.   

 

Concept 

We at Lok Biradari Prakalp are focusing on outreaching activities such as construction, deepening and 

beautification of lakes, well, borewell as well as construction of elevated water tanks, supplying water 

through pipelines. Basically, we are planning to develop sustainable water resources which will enable 

them to take second crop after monsoon and solve drinking water problem. Also they can do some 

ancillary activity like fishery business. 

How to achieve? 

We have also introduced some unique terms and conditions:  

1) Villagers have to contribute 10% of the total cost of construction work so that each of 

them will have sense of ownership of lake and of course everyone will then take care of 

it. 

2) None of them should drink alcohol in the village. 

3) None of them should eat tobacco. 

4) Every child should go to school. 

5) Everyone should be united for a good cause. 

6) Save trees and plant more trees 

 
The Gram Sabha chairperson has to call a meeting before starting village development programme in 

the particular village. If at least 70% of the villagers agree to abide by the above rules, development 

programme is started.  

We have completed the village development work in several villages from 2017 and still counting. 
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Extension Activities carried out in the year 2021 

Water Reservoir Construction of size 50 meter( length) x 50 meter (width) x 3 meter (depth) done in 

the following villages : 

Sipanpalli 

Mokela 

Gurja 

Vedampalli 

Fish Seed of approximately 30 kg is distributed in the following villages:  

Koyanguda 

Hemalkasa 

Medpalli 

Vedampalli 

Sipanpalli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           A well with Solar Panel:                 Gotul (Community Hall): 

 

 

 

 

 

 

 

                              Water Tank                                                   Pipeline 
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23 बडसेंबर 2021 रोिी वरील दोर्नही इमारतींिे  उद्घाटन झाले. 


