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बदल पेरणारी माणस ं

पुणे वधे २१, २२ सप्टेंबर २०१९ 

 

ये हौसला कैसे झुके..... असं म्हणणारी माणसं वेगळीच असतात, 

तयांना चालत असताना तयांचं ध्येय गवसत जात ं

तया ध्येयानं ते झपाटले जातात, वेडे होतात  

आणण तयांना तयांच्या या वाटेवरून कोणीही 
परावतृ्त करू शकत नाही... 
कारण तयांचा ननश्चय पक्का असतो,  
स्वतःवरचा ववश्वास अढळ असतो 
ही माणसं काय ममळेल याची अपेक्षा करत नाहीत 

रस्तयातल्या काट्याकुट्यांची ते पवााही करत नाहीत 

ती फक्त चालताना वाटेत बिया पेरत जातात 

तयातल्या काही रुजतात, काही नाही 
तया रुजलेल्या बियातून अंकुर फुटतात 

आणण एका िदलाला सुरुवात होत े

ज्या वेळी हे िदल ददसायला लागतात, 

तया वेळी या माणसांकडे िघून मनात येतं - 
हीच ती िदल पेरणारी माणसं 
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कशी असतात ही िदल पेरणारी माणसं?  

या वेळच्या पुणे वेधच्या दोन ददवसांत 

अशी ११ िदल परेणारी माणसं भेटली 
तयांच्या भेटीनं, तयांच्यािरोिरच्या सवंादानं 

मन प्रफुल्ल्लत झालं, ताजतंवानं झालं  

आणण नकळत हात पुढे झाला 
तो हात मागत होता, नवं िीज  

पेरण्यासाठी! 
 

दरवर्षीच या दोन ददवसाचंी प्रतीक्षा असते. अखेर २१ सप्टेंिर २०१९ ची सकाळ उगवली. पावल ं
पुण्यातल्या यशवंतराव चव्हाण नाट्यगहृाकडे वळली. दरवर्षीप्रमाणेच पररसरापासून त े आत 
व्यासपीठापयतं उतसाही पणुे वेधवामसयांची लगिग सुरू होती. मीही तया लगिगीचा दहस्सा झाले. 
ओळखीच ेअनेकजण भेटले. िघता िघता गदीन ं हॉल फुलून गेला आणण व्यासपीठावरचा पडदा 
हलकेच िाजूला सरकला.  

व्यासपीठावर डॉ. आनंद नाडकणी आणण डॉ. ज्योती मशरोडकर प्रसन्न हास्य घेऊन स्वागत करत 
होते. पणुे वेधचा गानसमूह सवांच्या स्वागतासाठी सज्ज झाला होता. या वेळी पणुे वेधसाठी डॉक्टरांनी 
मलदहलेलं आणण संगीतिद्ध केलेलं गीत या समूहानं सादर केलं. गीताचे िोल होते ःः 
कंुपणे तोडून सारी, ववरघळून गेले काही 
काळाने द्यावी दाद, हा हट्टही धरला नाही... 
वेधची या वेळची ‘िदल परेणारी माणसं’ ही संकल्पना मसद्ध करणारं हे गाण ंहोतं. मन आपसूक 
गायला लागलं. 
झपाटलेपण तयांच,े कोंबातच मुरले होत े

हर श्वासामध्ये तयांच्या, हरण्यावर औषध होत े
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ही झपाटलेली माणसं ककती चचकाटीनं चालत असतात, तयांच्या शब्दकोर्षात हार शब्द असला तरी 
तयाला ववशरे्ष महतव नसतं. तया हारण्याचीही तमा त ेिाळगत नाहीत. कुठल्या मयाादा, कुठले अडथळे 
तयांना तयाच्या वाटेवर अडवू शकत नाहीत. तयातच कोणी तोरणं, पताका लावाव्यात आपली दखल 
घ्यावी अशी अपके्षाही ही माणसं करत नाहीत.  

गाणं संपलं होतं, डॉ. आनंद नाडकणीनी वधे आता आपल्याला सणासारखाच वाटतो असं सांगून 
नवीन कपडे मशवायचे असले तरी मी वधेच्या आधी मशवतो असं गमतीनं सांचगतलं.  

 

डॉक्टर उपल्स्थतांना वेधववर्षयी मादहती देत होते ःः वेधची जवळपास २५० च्या वर सत्र आवाहन 
आयपीएच वर सवांना ननःशुल्क िघायला ममळणार आहेत. ९ ते १० मदहन्यांत २८ हजारांहून अचधक 
लोकांनी ही सतं्र यूट्यूिवर िघून तयाचा आनंद लुटला आहे. रोज २०० ते ३०० लोक ही सत्र िघतच 
आहेत. वेध आता जास्त ववस्तारत आहे. पुढल्या वर्षी िदलापूर आणण मंुिई (पाले-अंधेरी) अशा दोन 
दठकाणी वधे सुरू होत आहे. तसंच तयानंतर खानदेश आणण ववदभा इथहेी वेध सुरू होण्याच्या तयारीत 
आहे. थोडक्यात महाराष्ट्रातली १५ शहरं वेधचा सोहळा दरवर्षी साजरा करतील. वेध सामाल्जक आणण 
सांस्कृनतक गोष्ट्टी ऑडडयो/ल्व्हडीयो स्वरूपात डॉक्यूमेंट करत आहे आणण ते खूप गरजेचं आहे. वधेच े
कायाक्रम अनौपचाररकता जपत संपन्न होतात हेही वेधचं वैमशष्ट्ट्य आहे.  वधेिरोिरच पुण ेआणण 
नामशक इथं दर मदहन्याला वेध कट्टा भरतो आहे. वधेचे कायाकते कधीही व्यासपीठावर येऊन 
ममरवत नाहीत हे तयांचं वैमशष्ट्ट्य! ( मला मात्र या वेळी आवजूान असं वाटलं की वेधची सांगता होत 
असताना व्यासपीठावर वधेच्या सगळ्या कायाकतयानंी यावं. वधेच्या सपंन्न होण्यामागे इतके हात, 

इतकी डोकी कायारत होती हे श्रोतयांना कळायला हवं.) वेधमधून अनेक चांगलं काम करणार यांना 
क्राऊड फंडडगं ममळत.ं गवेराईचा संतोर्ष गजे याचं सत्र ऐकून अनेक श्रोतयांनी तयाला सढळ हातानं 
आचथाक मदत केली आणण तयातून तयाचं मुलींसाठीचं वसनतगहृ उभं रादहलं. वधे एकप्रकारे एक 
चळवळ िनते आहे.  

 

या वर्षीचं वेधचं ववचारसूत्र िदल पेरणारी माणसं यावरही डॉक्टरांनी उपल्स्थतांिरोिर संवाद साधला. 
आपल्या कुटंुिामध्ये, समाजामध्ये काहीतरी चांगलं व्हावं, चागंला िदल व्हावा असं प्रतयेकाला वाटत 
असतं. िदल हा आपण चागंला असंच समजतो. यात पेरणं, रूजणं आणण रुजललें वरती येणं आणण 
फुलणं यात काही काळ जावा लागतो. िदल हा पेरणार या माणसांच्या नजरेसमोरच होईल असं काही 
सागता येत नाही. तरीही तया माणसाला पेरत जायचं असत.ं िोरकरांची कववता 'पेरत ेव्हा' ही हेच 
सांगते. िदल करणारी माणसं प्रयतन करत राहतात. कधीतरी तया प्रयतनांना यश ममळेल ही आशा 
तयांना असते. तयांचा पेरण्यावर, रुजण्यावर आणण कोंि उमलून वर येण्यावर ववश्वास असतो. मात्र 
हे सगळं तयांच्या नजरेसमोर नाही घडलं तरी तयांना तयाची पवाा नसते.  

 

हा िदल कशाकशात होतो, तर पदहला िदल माणसाच्या दृल्ष्ट्टकोनात होतो. दृल्ष्ट्टकोनात िदल झाला 
की कृतीत िदल होतो. दृल्ष्ट्टकोनात केवळ वचैाररक िदल होऊन चालत नाही तर तयात भावनेचीही 
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जोड लागते. कारण भावना नसेल तर ववचार रूक्ष होतात. आणण ववचारांमशवाय भावना अनाथ िनत.े 
िदल पेरणारी माणसं आपलं आणण समाजाच ंउद्ददष्ट्ट यांना एकत्र जोडतात. ही दोन्ही उद्ददष्ट्टं कधी 
एकरूप होतात हे सांगता येत नाही. िदल पेरणं म्हणजे समाजाववरोधात िडं पुकारणं असतं का, 
प्रवाहाच्या ववरूद्ध पोहणं असतं का? कधी कधी हे पोहणं प्रवाहाच्या ववरूद्धच असतं असं नाही तर 
ते प्रवाहालाच वगेळं वळण लावणारंही असत.ं खरा िदल तोच जो प्रवाहालाच िदलतो. तयासाठी कधी 
कधी स्वतःचा एक ओहोळ तयार करावा लागतो. याच ओहोळाची नंतर मोठी नदी तयार होते. 
प्रवाहािरोिर चालत असतानाही अनेक अडथळे येत असतात, त ेिाजूला साराव ेलागतात, तयांना पार 
करूनच पुढे जावं लागतं. प्रवाहाला आलेली गढूळता दरू करून पुन्हा तया प्रवाहाला ननमाळ िनवण ं
ही िदल पेरणारी माणसं करत असतात. िदल खूप वेगवेगळ्या तर हेचे असतात.  

 

ही िदल पेरणारी माणस ंनेमकी कशी असतात? तर ही माणसं तुमच्याआमच्यासारखीच असतात. 
फक्त तयांना एक सतय समजलेलं असतं. माझं आयुष्ट्य फक्त वैयल्क्तक स्वाथाापुरतं मयााददत नाही 
आणण मला जे इतरांसाठी करायचंय ते मी माझ्या हयातीतच करेन. भले तयाचा परतावा मला ममळो 
वा ना ममळो.   

 

िदलाववर्षयी आणण िदल पेरणार या अशा वडे्या माणसांववर्षयी डॉक्टरांचं िोलणं झालं आणण मन 
आता अशा िदल पेरणार या माणसांची वाट पाहू लागलं, तयांना िघण्यासाठी ते आतुर झालं असतानाच 
नुपुरा ककलोस्कर आणण जान्हवी जोशी या अवघ्या २६ वर्षांच्या गोड तरूणी व्यासपीठावर आल्या. 
साधारण दोन वर्षाापूवी जान्हवी आणण नुपुरा वेधचा कायाक्रम िघायला आल्या होतया. एक खराखुरा 
ल्जवंत प्रेरणादायी अनुभव तयांना तया वेळी वाटला होता. नुपुरा आणण जान्हवी या व्यासपीठावर 
स्थानापन्न झाल्या आणण लगेचच समोरच्या पडद्यावर 'कोमशश' या अनतशय अप्रनतम अशा 
चचत्रपटातला एक प्रसंग दाखवण्यात आला. या चचत्रपटात संजीवकुमार आणण जया भादरुी/िच्चन 
यांनी मूकिचधराची भूममका केली होती. नुपुरा आणण जान्हवी यांच्याही आयुष्ट्यात मूकिचधर 
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मुलामुलींनी प्रवेश केला आणण तयांच्या रोजच्या जगण्यातले अडथळे, तयांचे प्रश्न, तयांचा आनंद, तयांची 
भार्षा हे सगळं समजून घेण्याची उतकंठा दोघींना लागली. दोघीही साईन लँग्वजे मशकल्या आणण 
तयाच भार्षेत मूकिचधर मुलामुलींशी िोलायला लागल्या, तेव्हा तयांच्यात एकमेकांववर्षयी जवळीक 
ननमााण झाली. मसपंथीपेक्षा एम्पथी असणं महतवाच.ं मसपंथी ही िाह्यभावना तर एम्पथी आत असते. 
आणण डडसेिल व्यक्तींववर्षयी एम्पथी असणं खूप महतवाच ं दोघींनाही वाटतं. दोघींच्याही घरात, 

आसपास कोणीही मूकिचधर नाही हे कळल्यावर मूकिचधर मुलामुलींना नुपुरा आणण जान्हवी 
यांच्याववर्षयी खूप आश्चया वाटतं आणण तया आपल्यासाठी धडपडताहेत हे कळताच तयांना आनंदही 
झाला.  

 

काम करताना कधी कधी नैराश्याचे क्षणही आले तेव्हा दोघींनी एकमकेींना आधार ददला. ज्यांना 
आजपयतं यश ममळालंय तयांची यशाची मोजमापं वेगळी आहेत ककंवा होती, तयांचे रस्त ेदेखील वेगळे 
होते. आपले रस्त ेनव ेआहेत तयामुळे आपलं यश आणण आपली यशाची मोजमापंही वेगळी असणार 
आहेत. तयामुळे इतर दठकाणी िघून ननराश होण्याच ंकारण नाही आपण ननराशा झटकून काम केलं 
पादहजे हे दोघींना समजलं. पुढे जसा रस्ता फुटत जाईल तसं आम्ही चालत राहू असं दोघींनी 
सांचगतलं. नुपुरानं सत्राच्या शेवटी नतच्या आजोिांनी मशकवलेलं गाणं गायलं. 'एका तळ्यात होती, 
िदके वपले सुरेख, होते कुरूप वडेे वपलू तयात एक......तयाचे तया कळाले तो राजहंस एक.'  

 

डॉक्टर म्हणाल,े आपल्या सगळ्यांमध्ये एक राजहंस दडलेला असतो पण तरीही आपण आपल्याला 
कुरूप मानत असतो. आपणच आपल्या क्षमता नीट पडताळून िनघतलेल्या नसतात. राजहंस िनण ं
म्हणजे फक्त िाह्यरंगातला डौल नव्हे तर राजहस ंिनणं म्हणजे नव्या कल्पना आपल्या मनात 
िांधणं आणण तया कल्पनांचा इतरांना उपयोग होणं ही सगळी तया राजहंसाची भरारी असते. िुद्धीचा, 
कल्पकतेचा, एम्पथीचा डौल म्हणजे खरा राजहंस, आणण तो या हा दोघींना गवसला. राजहंसाच ं
महतव तयाला नीरक्षीरवववके आहे. तयाचप्रमाणे नुपरुा आणण जान्हवी यांनी मला काय करायचंय 
आणण इतरांसाठी काय करायचंय हे नीट ववचार करून राजहंसाप्रमाणेच ठरवलंय. हा वववेक तया 
जगताहेत आणण इतरांना मशकवताहेत. राजहंस सुद्धा नेहमी वेगळ्या आकाशाचा शोध घेत असतो 
असं म्हणत डॉक्टरांनी म्हंटलं. तया सत्राचं क्षणचचत्र पुणे वधेतफे दोघींना भेट ददलं गेलं आणण 
तयांच्या पुढल्या प्रवासासाठी सवांनी टाळ्यांच्या गजरात शुभेच्छा ददल्या. नुपुरा आणण जान्हवी यांनी 
साईन लँग्वेजमध्ये सगळ्यांना 'थकँ्यू' म्हटल.ं  

 

नुपुरा आणण जान्हवी यांनी दोघींनीही शालेय मशक्षण मराठी माध्यमातून घेतल.ं इंग्रजीचा न्यूनगंड 
शाळेत असताना कधी वाटला नाही, पण एमआयटीमध्ये गेल्यावर सगळे मुलंमुली इंग्रजी िोलत 
असताना इंग्रजीची भीती ननमााण झाली आणण तया वळेी नुपुरा आणण जान्हवी जास्त एकत्र आल्या. 
पुढे इंग्रजीची भीती हळूहळू कमी झाली. दोघींनी एक प्रोजेक्ट करायला घेतला आणण याच प्रोजेक्टनं 
तयांना तयांच्या आयुष्ट्याचं ध्येय ममळवून ददलं. या प्रोजेक्टमुळेच नुपुरा आणण जान्हवी यांना ब्ली-
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टेक इनोव्हेशन्स नावाची कंपनी काढण्याची स्फूती ममळाली. तयांनी तयानंतर ततं्रज्ञानाचा वापर करून 
कणािचधरांसाठी ब्ली वॉचची ननममाती केली आहे. यामुळे कणािचधरांना समोरचा िोलत असलेली भार्षा 
तर समजतच, पण तयांना नतृयही करता येत.ं नुपुरानं शास्त्रीय संगीताचं मशक्षण देखील घेतलंय, तर 
जान्हवीनं कथ्थक नतृयप्रकारातलं मशक्षण घेतलयं.  

---- 

दसुर या सत्रात ध्रुवांग दहगंममरे आणण वप्रयांका गुंजीकर या जोडप्याचं आगमन झालं. पयाावरणाववर्षयी 
संवेदनशील असणारं हे जोडपं! दोघंही आकका टेक्ट असून लॉरी िेकरला आपला आदशा मानतात. लॉरी 
िेकरच्याच वाटेवर चालत पयाावरणपूरक काम करण्याचा ध्यास तयांनी घेतलाय. मंुिईला तयांनी 
आकका टेक्चर या शाखेतली पदवी घेतली. वाळू, मसमेंट, लोखंड हे सगळं पयाावरणाला घातक असल्यान ं
तया वस्तू न वापरता ननसगााला उपयोगी असणार या वस्तूंचा वापर करून तयांनी िांधकाम सुरू केलं. 
जगातल्या वेगळ्या वाटेवरून चालणारं हे जोडपं असल्याचं डॉ. ज्योती मशरोडकर यांनी सांचगतलं. 
ध्रुवांगला ककटक आणण पक्षी िघणं आवडतं. वप्रयांकाला ननसगा आवडतो, मात्र नतला ककटकांची भीती 
वाटते.   

हेतूववना प्रयास ददशेववना प्रवास 

ओटूववना तो उणा प्रतयेक श्वास 

या वेधगीतानं ध्रुवांग आणण वप्रयांका यांचं स्वागत करण्यात आलं. ध्रवुांग आणण वप्रयांका यांनी 
उपल्स्थतांशी संवाद साधला.  

माणसाच्या उतक्रांतीचा इनतहास िनघतला तर वातावरणाप्रमाणे ते ते भाग ववकमसत होत गेल.े 
सुरुवातीला माणूस मशकार करायचा आणण आपलं पोट भरायचा. तयानतंर जगभरातली आददवासी 
संस्कृती उदयाला आली. आददवासी पाड्यांवर कुडाची, कावीच्या काड्या वापरून केलेली घरं आढळतात. 
नंतर माणूस शेतीकडे वळला, घरांना पक्क स्वरूप येत गेलं. शेण, माती, दगड यांचा वापर वाढला. 
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गावगाड्यामध्ये जे िलुतदार होते तयांचाही या लोकांच्या घरिांधणीत हातभार लागला. घरिांधणीची 
कला ववकमसत होत गेली. तया तया दठकाणची, उपलब्ध असणारी संसाधनं वापरून ही घर िांधली 
गेली.  

 

१८९० ते १९०० या काळात मसमेंट वापरणं सुरू झालं. भारतात तर १९१० नंतर मसमेंट वापरायला 
सुरुवात झाली. परंपरागत िांधकाम झगुारून माणसानं या १०० वर्षांतलं मसमेंट वापरायला सुरुवात 
केली. पाश्चातय देशांना िघून आपल्या ववकासाच्या कल्पना ठरत गेल्या. खरं तर मातीच्या घरात 
उन्हाळ्यात थडं वाटतं आणण थंडीत उिदार....असं असलं तरी केवळ इतरांना दाखवण्यासाठी लोकांनी 
मसमेंटची घरं िांधायला सुरुवात केली.  

 

पयाावरणपूरक घरं िांधण्याची सुरुवात ध्रवुांग आणण वप्रयांका यांनी केली. मातीची घरं १००-२०० 
वर्षांहून जास्त दटकताना ददसतात. मसमेंट कसं िनवतात (दगडाचा चुरा आणण वाळू वापरून) यािद्दल 
ध्रुवांग यानं सांचगतलं. ज्या वेळी मसमेंटच्या इमारती पडतात, तेव्हा तया पडलेल्या िांधकाम सादहतयाचा 
पुन्हा काहीही उपयोग होत नाही. मसमेंटचं ववघटन करता येत नाही आणण ववघटन करून पुन्हा 
ननसगााकडे ते पोहोचवता येत नाहीत.  

 

लॉरी िेकरची गोष्ट्ट धवृांगनं सांचगतली. भारतात येऊन या माणसानं पयाावरणपरूक घरं कशी िांधली 
यािद्दल सांचगतलं. गांधीजींच्या एका भेटीनं तयांच्यावर कसा प्रभाव पडला आणण तयांनी कशी प्रेरणा 
घेतली यािद्दलही उपल्स्थतांना मादहती ममळाली. लॉरी िेकरनं मसमेंटचा वापर न करता वा कमीत 
कमी वापर करून घरं कशी िाधंली यािद्दल धवृांगनं सांचगतल.ं ल्जथं घर िाधंायच ं नतथल्या 
आसपासच्या संसाधनाचा वापर करावा आणण िाधंकामासाठी माणसहंी नतथलीच असावीत हा 
गांधीजींचा ववचार लॉरी िकेरनं अंमलात आणला. स्वतः लॉरी िेकर िांधकाम करत आणण इतरांना 
कसं करायचं मशकवत. तयातूनच तयांनी नवनवीन पद्धती अंमलात आणल्या. लॉरी िेकर यांनी 
िांधकामािद्दल मलखाणही केलं. लॉरी िेकरमुळे अनेक लोक प्रभाववत झाले आणण ननसगापूरक 
िांधकाम करायला प्रवतृ्त झाले.  

 

मसमेंटमुळे आरोग्यावरही कसे पररणाम होतात याववर्षयी देखील धवृांगनं उपल्स्थतांना सतका  केलं. 
मसमेंटमुळे उन्हाळ्यात घर तापत राहतं आणण थंडीत ते थंड होत राहत.ं हे घर श्वास घेत नाही.  

धवृांगच्या म्हणण्यानुसार आपलं एखादं काम लोकांना आवडलं की आपण तसंच आणण तचे ते काम 
करायला लागतो. हा तया माणसाचा कम्फटा झोन असतो. हा कम्फटा झोन सोडायला हवा. नवीन 
कल्पना शोधायला हव्यात. धवृांग आणण वप्रयाकंा यानंी एकमेकांना साथ देत असतानाच हा कम्फटा 
झोन सोडायचं ठरवलं. आपल्या ज्ञानाला अनुभवाची जोड द्यायचं ठरवलं. ववकास आणण वाढ 
म्हणजेच ग्रोथ आणण डवे्हलपमेंट यातला फरक तयांच्या िोलण्यातून उपल्स्थतांना समजत गेला.  

--------- 
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लालसू सोमा नागोटी आणण उज्ज्वला मालू िोगामी या गडचचरोलीहून आलेल्या आददवासी जोडप्यानं 
व्यासपीठावर प्रवेश केला. लालसू हा माडडया समाजातला पदहला वकील! पणु्यातल्या फग्युासन 
कॉलेजमधून मशक्षण घेऊन तयानंतर कायद्याचा अभ्यास करून भामरागड इथ ंकाम करतो आहे. 
तयाची पतनी उज्ज्वला ही देखील माडडया समाजातली असून नतनं िीए डीएड केलं असून पदहलीच्या 
मराठीच्या पुस्तकाच ंनतनं माडडया भार्षते भार्षांतर केलं आहे. आपल्या पतीला तयाच्या मशक्षणापासून 
ते आजपयतं सवाच कामांत उज्ज्वलानं िरोिरीनं सहभाग ददला आहे.  

 

माडडया गोंड समाजातली पदहली एलएलिी झालेली व्यक्ती म्हणजे लालसू सोमा नागोटी! एमए 
सोशालॉजी आणण पत्रकाररतेचा कोसाही तयानं केला. मशक्षण घेऊन पुन्हा कामासाठी तो भामरागडला 
गेला. उज्ज्वला मशक्षक्षका असून आददवासी मुलांना मशकवते. भामरागडच्या गोटूल सममतीचा लालसू 
सदस्य आहे. मानवी अचधकार आणण हक्क असोत वा खाणींचा प्रश्न लालसूनं याववरोधात आवाज 
उठवला असून तयानं युनायटेड नेशन्स इथे भरलेल्या पररर्षदेत भारताच ंप्रनतननचधतव केलं. लालसू 
आणण उज्ज्वला या जोडप्याचा प्रवास डॉ. नाडकणी आणण डॉ. ज्योती मशरोडकर यांनी तयांच्याशी 
संवाद साधून उलगडला.  

या दोघांचे स्वागत करण्यासाठी पुणे वधे क्वॉयरनं गीत सादर केलं ःः  

कसे होतसे वाद शहाण,े चला घेऊ या तयाचा शोध 

भान ददशेच,े जाण स्वतःची, लपला यातच संुदर बोध 

 

आददवासी संस्कृतीमध्ये लय ताल असून ते ननसगााच्या अगदी जवळ असतात. आददवासी समाजातून 
आलेल्या लालसूनं तयांच्या परंपरांववर्षयी मादहती सांचगतली. ज्या वेळी शहरी लोक नाचतात, तवे्हा 
तयांना िघणारे अनेक जण असतात, पण आददवासी जेव्हा गोटूलमध्ये नाचतात तवे्हा तयांना िघायला 
कोणी नसत.ं तयाची तयांना गरजही वाटत नाही. प्रतयेक गोष्ट्टींचा आददवासी पंडूम म्हणजे उतसव 
साजरा करतात. धान्य पेरण्यापूवी, धान्य परेताना अशा अनेक वेळी ते पंडूम करतात. जल, जगंल, 
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जमीन यांच्याशी आददवासींचं अतुट नात ंआहे. ननसगाातल्या सगळ्या गोष्ट्टींची ते मनापासून पूजा 
करतात.  

 

आददवासींमध्येही अनेक जाती आहेत. माडडया आणण गौंड या दोन्ही जाती जवळजवळच राहतात. 
या दोघांतही भार्षपेासून अनेक गोष्ट्टीत अनेक फरक ददसतात. गडचचरोलीमध्ये माडडया जास्त 
प्रमाणात आढळतात.  

 

लालसूचा जन्म भामरागडजवळ झाला. तयाच्या घरात कोणीच मशकलं नव्हत.ं लहानपणी तयाच े
वडील वारले. लालसूच्या आईच ंदसुरं लग्न झालं आणण ती नवर यािरोिर ननघून गेली. लालसू आणण 
तयाची भावडंं तसं पादहल ं तर अनाथ झाली आणण ममळेल ते काम करू लागली. हेमलकशाला 
कोणीतरी लालसूला नेलं. िालवाडीपासून ते दहावीपयतं तयाचं मशक्षण नतथेच झालं. ज्या वळेी लालसू 
हेमलकशात गेला, तया वळेी अंगात घालायला तयाच्याजवळ लंगोट देखील नव्हता. हेमलकशाच्या 
शाळेत लालसूला खूप मशकायला ममळालं. सरकारी आश्रमशाळा आणण ही शाळा यात गुणातमक फरक 
खूप होता. हेमलकशाच्या शाळेत अभ्यासािरोिर लाईफ ल्स्कल्स देखील मशकवली जातात. 
प्राण्यांिरोिर राहून अभ्यासही झाला. मुलं तया वेळी साफसफाईपासून अनेक कामं कौशल्यपूणा रीतीनं 
करायची.  

 

लालसू हुशार असल्यानं दहावीनंतर तयाला आनंदवनला पाठवण्यात आलं. आनंदवनात लालसूनं 
सोनाली िढे या मैबत्रणीिरोिर अकरावी-िारावी आणण प्रथम वर्षा केल.ं येणार या पाहुण्यांना आनंदवनची 
मादहती देणं, साफसफाई करणं अशी अनेक कामं तो करायचा. डॉ. भारती आमटे यांना लालसूची 
हुशारी लक्षात आली होती. तयांनी लालसूला पुण्यात पाठवण्यात पुढाकार घेतला. तयानंतर तो पुण्यात 
फग्युासन कॉलेजमध्ये मशकायला आला. नतथ े तयानं मराठी घेऊन िीए केलं. पुण्यात ववद्याथी 
साहाय्यक सममतीमध्ये 'कमवा आणण मशका' या योजनेमध्ये तो सहभागी झाला.  

भामरागडला अनेक आददवासींना नक्षलवादी समजून पोलीस पकडत आणण तयांना मारत, तयांच्यावर 
केसेस दाखल करत. अशा अनेक घटनांनी लालसू अस्वस्थ होत असे. अशा वेळी आपण काहीतरी 
केलं पादहजे या ववचारानं लालसूनं कायद्याचं मशक्षण घेण्याचा ननणाय घेतला. मशकत असताना 
पुण्यातल्या अनेकांनी तयाला मदत केली. कधी कपडे घेवून ददले तर कधी तयाची फी भरली, तर 
कधी गावाकडे जायला प्रवासाला पैसे ददले. नीमलमा भडभडे, वैजयंती जोशी या प्रोफेसरनी लालसूला 
खूप मदत केली.  

 

वातावरणाशी जुळवून घेताना लालसूला खूप त्रासही झाला. पुण्यात आला तेव्हा लालसूच्या कोणी 
ओळखीचहंी नव्हतं. तयाच्याशी कोणी िोलायचं नाही. तो मराठी नाही हे लोकांना जाणवायच.ं 
पररल्स्थतीनं जुळवून कसं घ्यायचं हे या काळात तो मशकला. मशक्षण झाल्यावर लालसू नागपूरला 
जाऊन काम करू लागला. मात्र तया वेळी लक्षात आलं की तयाच्या समाजाचे लोक नागपूरपयतं 
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पोहोचू शकत नव्हते. तयामुळे लालसूनं भामरागडला जाऊन काम करायचा ननणाय घेतला. तयाला 
तयाच्या समाजातल्या लोकांशी संवाद साधायचा होता, तयांना मदत करायची होती, तयांच्यावरचा 
अन्याय दरू करायचा होता.  

 

लालसूनं राजकारणािद्दल नतथल्या लोकांना सजग केलं. लोकांनी उमेदवार द्यायचे, पक्षान ंनाही हे 
धोरण रािवलं. लोकांनी एकत्र येऊन ममळून पैसे उभे करायच ेआणण ननवडणकुीसाठी खचा करायच ं
काम केलं. लोकांना जंगलाच्या कायद्याववर्षयी, आददवासींच्या कायद्याववर्षयी ज्ञान तयांना देण्याच ं
काम सुरू केलं. तयासाठी तयानं अभ्यासवगा घेण्याच ंसुरू केलं. भारतात खाणीमुळे ववकास झाला 
नाही आणण होऊ शकत नाही असं लालसूनं अभ्यासाअंती सांचगतलं. लोकांनी सरकारववरूद्ध या 
ववर्षयावर संघर्षााची भूममका घेतली.  

 

लालसूनं संयुक्त राष्ट्र संघटनेत ल्स्वतझलँडला भारताचं प्रनतननधीतव करण्यासाठी ननवडला गेला.  

लालसूचे सासरे राजकारणात सकक्रय होते. ल्जल्हा काँगे े्रस कममटीचे ते अध्यक्ष होते. तसंच अनेक 
पदं त ेभूर्षवत होत.े तयांनी लालसूला िनघतलं आणण तयाला सरकारी नोकरीचा प्रस्ताव ददला. पण 
लालसूनं तया वेळी नोकरीचा प्रस्ताव नाकारला आणण आपल्याला आणखी मशकायचं असल्याच ं
सांचगतलं. तयांना लालसूच ंकौतुक वाटलं. काही ददवसांनी तयांनी आपल्या मुलीसाठी - उज्ज्वलासाठी 
- लालसूचा जोडीदार म्हणनू ववचार केला आणण पुढे दोघांचं लग्न झालं.  

 

उज्ज्वला आददवासी असून ती हाडाची मशक्षक्षका असल्याचं नतच्या भार्षवेरून लक्षात येत.ं िोलताना 
ती 'मानवी समूह' वगैरे शब्दांचा वापर अगदी सहजपणे करत होती. नतला मशक्षक्षका म्हणून ३००० 
रुपये ममळत आणण तयात स्वतःचा उदरननवााह करत ती लालसूला पुण्यात असल्यानं तयालाही पैसे 
पाठवायचं काम करायची. सुरुवातीला उज्ज्वलाच्या भार्षेवरून लोक ती आददवासी असल्याचं ओळखत. 
उज्ज्वलाला आददवासी म्हटल्याचं दःुख व्हायच ंनाही, पण आपल्याला चांगलं मराठी येत नसल्याच ं
दःुख व्हायचं आणण नतनं आपल्या मराठी भार्षेवर खूप प्रयतनपूवाक अभ्यास करून यश ममळवलं.  

 

मशक्षक्षका म्हणून काम करताना उज्ज्वलाला मुलांच्या अडचणी समजत गेल्या. मुलांना मराठी भार्षा 
ककती ककचकट वाटते हेही नतच्या लक्षात आलं. ही मुलं हुशार असूनही तयांना या भार्षेचा पररचय 
नसल्यानं ती भांिावून जायची. ही गोष्ट्ट लक्षात आल्यानं मराठीची पुस्तकं माडडयात करण्याचा 
ननणाय झाला आणण उज्ज्वलानं तयात पुढाकार घेऊन हे काम केलं.  

 

जंगलातून आलेला लालसू हा एक मुलगा कुठपयतं झेप घेऊ शकतो हे या सत्रानं सांचगतलं. प्रकाश 
आमटे, िािा आमटे यांनी जी िीजं पेरली तयाची फळं म्हणजे लालसू आणण उज्ज्वला. िदल पेरणार या 
माणसांची एक साखळी असते आणण हा िदल पुढे नेत जायचा असतो. डॉ. आनंद नाडकणी आणण 
डॉ. ज्योती मशरोडकर यांनी लालसू आणण उज्ज्वला यांना पुढल्या प्रवासासाठी शुभेच्छा ददल्या तर 
उपल्स्थतांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात तयांना ननरोप ददला! 
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२२ सप्टेंबर २०१९, रवववार 

पूणे वधेचा दसुरा ददवस! रवववारची सकाळ! सकाळी साडेनऊ वाजताच हॉल फुलून गेला होता. 
व्यासपीठावर डॉ. आनंद नाडकणी आणण डॉ. ज्योती मशरोडकर यांनी नाट्यकमी अतुल पेठे यांच ं
स्वागत केलं. अतुल पेठेला अख्खा महाराष्ट्र ओळखतो. सूया पादहलेला माणूस, कचराकोंडी, सतयशोधक, 
ररगंण आणण समाजस्वास्थ्य या नाटकांनी ववशेर्ष ओळख ममळवलेला हा मूल्य जपणारा आणण 
पेरणारा अमभनेता, ददग्दशाक! दलपतमसगं येती गावा हे मादहतीच्या अचधकारावर आणण ररगंण हे 
अंधश्रद्धा ननमूालनावर आधाररत पथनाट्यंही तयांनी गावोगाव केली. एसईझेडपासून अनेक मादहतीपट 
िनवले. अतुल पेठे संपूणा महाराष्ट्राला सुपररचचत असले तरी पणुे वधेमध्ये तयांच्याशी झालेला संवाद 
खूपच संस्मरणीय ठरला. पुणे वधेमधलं सवोतकृष्ट्ट सत्र कुठलं असा प्रश्न कोणी ववचारला तर 
ननववावादपणे अतुल पेठेच ंसत्र असंच उत्तर द्याव ंलागेल.  

 

नाटक आणण अतुल पेठे गलेी ३८ वर्षांचा प्रवास! खर तर नाटक जगणारा माणूस म्हणजे अतुल पेठे!  

अतुलनं पुणेवधेच्या सत्रामध्ये सगळ्यांचं स्वागत केलं आणण वेध मध्ये सहभागी होण्याची संधी 
ममळाल्यािद्दल आभारही मानले. अतुलच्या आयुष्ट्यात नाटक ही कला ककती महतवाची आहे हे 
तयानं सांचगतलं. तयानं चचनी म्हण उदृत केली. तुम्हाला दोन पैसे ममळाले तर एक पैसा धान्य खरेदी 
करण्याकरता करा आणण दसुर या पैशात फूल ववकत घ्या. धान्य तुम्हाला जगवेल आणण फूल तुम्हाला 
कसं जगायचं ते मशकवले. हे फूल म्हणजेच कला! कलेनं दृल्ष्ट्टकोनातला िदल घडतो. डोळे 
सगळ्यांनाच असतात, पण दृष्ट्टी सगळ्यांना नसत.े डोळे नसलेला एररकसेन नावाचा माणूस होता. 
तयाला सगळ्या जगाची मादहती असायची. जेव्हा तयाला एकानं ववचारल,ं तलुा डोळे नाहीत, तुला 
कसं काय कळतं? तो म्हणाला, तुम्हाला सगळ्यांना डोळे आहेत, मला दृष्ट्टी आहे.  

 

अतुलचे आजोिा अनंत हरी गदे यांची नवनादटकाहार नावाची नाटक कंपनी होती. तयांनी हाऊसफुल 
हा शब्द मराठीत रूढ केला. तीन अंकी नाटक रंगमचंावर आणलं. तसंच  ननमभाड नावाचं मामसक 
तयांनी काढलं होतं. डॉ. िािासाहेि आिंेडकरािंरोिर काळाराम मंददराच्या सतयाग्रहासाठी ते िसल े
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होते. अते्रनी तयांचं वणान महागमतीदार माणूस असं केलं होतं. अनेक क्षेत्रांशी आजोिांनी स्वतःला 
जोडून घेतलं होत.ं अतुलच्या आजोळी अते्र, रागंणेकर, खाडीलकर, सावरकर, मामा वरेरकर यांसारखी 
अनेक ददग्गज माणसं येत. लहानपणापासून तयानं नाटक खूप िनघतलं. शननवार पेठ ओलांडली की 
िालगंधवाला शाकंुतल, काशीनाथ घाणेकर, सौभद्र, संशयकल्लोळ ही नाटकं िनघतली. शांकुतलमधली 
नांदी सुरू झाली की एक अदभुत जग समोर आल्यासारखं अतुलला वाटायचं. अंगावर रोमांच 
उमटायचे. नाटकाचं हे जादमूय जग तयाला खूप आवडायचं. वसंतराव देशपांडे यांचा थेट सूर हृदयाला 
मभडायचा. या सगळ्यांचा अतुलच्या मनावर खूप प्रभाव पडला.  

 

अतुलला शाळेची अल्जिात आवड नव्हती. दीपक पळशीकर सरांमुळे तो दहावीत पास झाल्याच ं
अतुलनं सांचगतलं. तयाला भार्षा खूप आवडायची. आपली मशक्षणपद्धती तयाला नको वाटायची. अतुल 
आणण तयाचे ममत्र यांना नदीतले मासे कसे पकडायच,े पतगं कसे उडवायचे, कितुरं कशी उडवायची, 
रेककंग या सगळ्या गोष्ट्टींची आवड होती. अतुलच्या मनात तया वयात आतमहतयेचेही ववचार अनेकदा 
डोकावायचे. या जगात आपलं काही खरं नाही असं तयाला वाटायचं. मग अतुल कववता करत 
राहायचा. मी कोण आहे हे जाणून घेण्याची तयाची धडपड चालू होती.  

 

शाळेमध्ये असताना तयाला नाटकात काम करण्याची संधी ममळाली. वसंत ऋतूची भूममका तयाला 
करायची होती. वाक्य पाठ केली, वसंत ऋतू मी वसंत ऋत ूअशी वाक्य तयानं पाठ केली, पण 
व्यासपीठावर गेल्यावर मात्र तयाची तंतरली आणण तो 'मी आंिा आहे' एवढंच म्हणत लोकाचंा हशा 
घेऊन व्यासपीठावरून खाली उतरला. आपल्यामागे तेजपुंःज वलय वगैरे काहीही नसल्याच ंअतुलनं 
मीश्कीलपणे सांचगतलं. पुढे एका िालनाट्य संस्थेशी तो जोडला गेला. नतथे तयाला नाटकातलं पदहल ं
िक्षीस ममळालं. कोणीतरी केलेलं कौतुक तयाला खूप काही देऊन गेलं. पुरुर्षोत्तम करंडकला अतुलनं 
'चेस' नावाची एकांककका केली. ती तयानंच मलदहली. व्यक्त होण्यासाठी तयाची अनेकदा घुसमट 
व्हायची. धोपटमागा सोडावा आणण नव्या मागाावरचे नवे ध्वनी तयाला ऐकावे असं तयाला वाटत 
असायचं. चेसिद्दल तयाला अनेक िक्षक्षसं ममळाली. अतुलनं मशक्षण अधावट सोडलं. तयाच्या वडडलांना 
तर अतुलनं सीए व्हाव ंअसं वाटत होत.ं अतुलला मात्र ते अशक्य वाटायचं. पुढे अतुलनं तयाच्या 
िायकोचं आव्हान स्वीकारून एमए डडल्स्टंग्शन केल.ं  

 

अतुलचा नाटकाकडे िघण्याचा दृल्ष्ट्टकोन वेगळा आहे. तो केवळ मनोरंजनासाठी नाटकं करत नाही. 
ज्या ववर्षयांना सामाल्जकता आहे ती नाटकं तो करतो. हे भान अतुलला कस ंआल ंहे डॉक्टरांनी 
अतुलला ववचारलं. आजूिाजूचे ममत्र आणण वाचन यांनी अतुलवर प्रभाव पाडला. दृल्ष्ट्टकोन िदलायला 
मदत झाली. तयाला स्वभार्षा महतवाची वाटते, स्वभार्षमुेळे इतर भार्षा कळायलाही मदत होते. पडघम, 

िेगम िवे, घाशीराम कोतवाल या नाटकांमुळे अतुलचा दृल्ष्ट्टकोनात िदल झाला. सतीश आळेकर, 

महेश एलकंुववार आणण ववजय तेंडूलकर यांनी नाटक काय, तयाचा दजाा काय हे दाखवल.ं एखादं 
नाटक, एखादी कादंिरी, एखादा चचत्रट हे िघण्याआधी आणण नतंर िनघतल्यानंतर आपल्यात काय 
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िदल होतो, आपल्याला काय जीवनमूल्य ममळालं हे महतवाच.ं नाटकामुळे करमणूक तर झाली पादहजे 
पण तयातून तयाला जे जग ददसलं आहे, जाणवलं, ववचार ददसले, अस ंनाटक ककंवा सादहतय यानं मी 
समदृ्ध होणार आहे. चांगलं का वाचायचं, तर ते आपल्या मनाला आणण डोक्याला गरजेचं असतं, 
असं अतुल म्हणाला.  

 

१९९९ साली सादर झालेलं 'सूया पादहलेला माणूस' यातला सॉके्रदटसनं ववर्षाचा प्याला प्यायलाचा 
प्रसंग यानंतर पडद्यावर दाखवण्यात आला. अतुलनं केलेलं हे नाटक नाटक नव्हतचं, तर तो एक 
ल्जवंत अनुभव होता. तो काळ, ती माणस,ं तयांच्यातले हेवेदावे, सॉके्रदटसचं शातंपणे ववर्षाचा प्याला 
तोंडाला लावून स्वतःला संपवण ंहे सगळं समोर उभं करण्याची ताकद या नाटकात ददसत रादहली. 
हेच नाटक अतुलनं करायचं का ठरवलं, तर  १९९० च्या आधी वेगळा एकसूत्र समकाल होता, तर 
१९९० जागनतकीकरण, उदारीकरण आलं आणण जग िदललं. टाईम आणण स्पेस याचे अथाच िदलल.े 
समाजात अनेक गोष्ट्टी घडत होतया. िािरी मशीद पडली, इंददरा राजीव गांधीचा खून अशा अनेक 
घटना घडल्या. या घटनांचे पडसाद अतुल सारख्या संवेदनशील माणसांवर होत रादहल.े मेधा 
पाटकरांचा नमादा िचाव आंदोलनाचा लढा सुरू होता. अशा ववस्कमळत समाजामध्ये मी जगू कसा 
हा प्रश्न अनेक माणसांना पडला होता. इनतहासात डोकावलं असता तया तया वळेी तुकाराम, सॉके्रदटस, 

रधो कवे ही माणसं कशी वागली हे अतुलला िघावं वाटलं आणण अशा वेळी एका क्षणी डॉ. श्रीराम 
लागूंनी अतुलला 'सूया पादहलेला माणूस' ची ल्स्क्रप्ट हाती ददली आणण तयानं ती करायचं ठरवलं. 
श्रीराम लागूंनी सॉके्रदटसची भूममका वयाच्या ७० व्या वर्षी अनतशय अप्रनतम अशी केली. सॉके्रदटसमुळे 
सतय, सदाचरण आणण नैनतकता यांचा वेध ममळाला. जगायचं कसं तर ववर्ष घेतलं तरी चालेल, पण 
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सतयानेच हेही कळलं. श्रीराम लागूंनी वाचचक आणण शारीररक अमभनय प्रभावीपणे दाखवला. मतृयूशी 
सामोरं जातानाही सतयाशी प्रामाणणक राहायचं, समोरची दमणकारी व्यवस्था आहे नतला शरणही 
जायचं नाही. मी जीवनाच ंदान करायला तयार आहे, पण माझ्या ववचारांचं करणार नाही.  

 

अतुल म्हणाला, 'जगताना काहीतरी िरं केल्याचं समाधान वाटतं. नाटक प्रतयेकवेळेला उन्नत करतं. 
मला काय येतं पेक्षा मला काय येत नाही हे तपासून िघण्यासाठी मी नाटक करतो असं अतुलनं 
सांचगतलं. कला तुमच्या आयुष्ट्यात क्रांती करत.े मशल्प कळायला लागतं, जग कळायला लागतं. 
फ्रस्टेशन, डडप्रेशन काहीही येत नाही. व्यक्त े् होणं जे असतं ते आपण अमलप्त राहून दरुून िघतो. 
नाटक म्हणजे साक्षीभाव! नाटक हे एकच असं माध्यम आहे असण्याचं होण ंहोतं. इतर कलांमध्ये 
तुम्ही आहे तसेच राहता. नाटक ददग्दमशात करताना खूप मजा येत.े स्वतःला तपासून िघता येत.'  

 

अतुल पेठे प्रयोचगक नाटक करतो. खरं तर सगळेच प्रकार तयाला छान वाटतात. अतुलची प्रवतृ्ती 
प्रयोग करायची आहे. अपयश येऊ शकत ंही जाणीव अशा प्रकारची नाटकं करताना असते. प्रायोचगक 
नाटकात एक प्रयोगशाळा असते. कलेमध्ये प्रायोचगक नाटकात आपल्या जगण्यामध्ये त्रास देणारे 
प्रश्न कोणते हे कळत.ं आधी केलं ते पुन्हा तचे करणं ककंवा कम्फटा झोन या नाटकांत सोडावा 
लागतो. सुरक्षक्षतता ल्जथ ेवाटेल नतथून पळ काढला पादहजे. काही सुचत नसेल तर अंधारात सरळ 
उडी टाकावी हे अधा वाक्य झालं. ही उडी टाकताना डोकं आणण भान भानावर पादहजे. म्हणजे पाठीवर 
पॅराशूट आहे का ती उघडते का हे तपासून िघणे. अतुलला लक्षात आलं की आपण सध्या तेच त े
करतो आहोत.  मग तयानं कनकवली, जालना इथं जाऊन नाटकं केली. मधल्या काळात डॉक्युमेंरीज 
केल्या.  

 

कचराकोंडी ही कफल्म करत असताना सफाई कमाचारी म्हणज ेकाय, गटारात उतरणं म्हणजे काय हे 
अतुलला कळलं. आपल्या आजूिाजूला असं ववश्व आहे ज्याला आपण मभडलं पादहजे. ती लोकं 
राजकीय सांस्कृनतक दृष्ट्टया अनतशय प्रखर आहेत. छंदामध्ये तािडतोि लगेच गाणं ती रचू शकतात. 
पारंपररक लोकगीतं ही तयांची ताकद असते. या कफल्म मुळे तयाचा सफाई कामगारांशी संिंध आला 
आणण तयातून वपू देशपांडे यांनी मलदहलेलं सतयशोधक हे नाटक करायचं ठरलं. तयाचं मुक्ता 
मनोहरशी िोलणं झालं आणण सतयशोधक हे नाटक सफाई कामगारांना घेऊन करायचं ठरलं. हे 
नाटक करताना आपल ंआणण महातमा ज्योनतिा फुले यांचं आताचं नात ंकाय हे िघावं वाटलं. 
जानतयता आणण धमाधंता अमलकडल्या काळात खूप वाढलेली ददसते. अतुल म्हणाला, ज्योनतिा 
माळ्यांचे नाहीत, तुकोिा फक्त कुणब्यांचे नाहीत आणण ज्ञानेश्वर हे ब्राह्मणांचे नाहीत. ते आपल्या 
सगळ्यांचे, अवघ्या जगाचे आहेत. हा क्लेम आपण केला पादहज.े  

 

या नाटकात ८० टक्के लोक हे पुणे महानगरपामलका कामगार युननयनचे सफाई कामगार होते. 
ज्यांना वाचता येत नाही, ज्यांना मलदहता येत नाही, ज्या लोकांनी आजपयतं लोकांचा मैला डोक्यावरून 
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वादहला तयाच लोकांनी संस्कृतीचा भार वादहला आणण म्हणून या नाटकाचे राष्ट्रीय आणण आंतरराष्ट्रीय 
स्तरावर ११८ प्रयोग झाले. नाटकाचा प्रयोग िनघतल्यानंतर नमसरूद्ददन शाह, डॉ. श्रीराम लागू या 
सफाई कामगारांच्या पाया पडले आणण म्हणाले, आम्हाला असा अमभनय करता आला पादहजे. कारण 
तो अमभनय नव्हताच, तयात एक ल्जवतंपणा होता, व्याकुळता होती. साववत्रीिाई फुले शाळेत 
मशकवताहेत असा एक प्रसंग सभागहृातल्या उपल्स्थतांना दाखवण्यात आला. या वेळी पडद्यावरच े
रंगकमी गात होते,  
भभडे वाडा केला मोकळा, चला शाळेत जाऊ चला 
अक्षरांचा लागला लळा, ज्ञानाचा मागग झाला खुला 
आपल्या मुलीला शाळेत तर मशकायला पाठवायचंय, पण लोकाचं्या ववरोधाचीही भीती वाटतेय, अशा 
वेळी तो िाप आपल्या चचमुरड्या मुलीला चक्क पोतयात घालून लोकांच्या नजरा चुकवून शाळेत 
घेऊन येतो. ते दृश्य िनघतल्यावर मनात आलं, ककती प्रनतकूल काळ होता तो! आज ककती सहजपण े
आपण मशक्षण घेतो आहोत, ककती शाखांमधलं....साववत्रीिाईंच्या जोनतिाचं्या तयागाची, कष्ट्टाची ककंमत 
आपण खरोखरंच जाणलीय का?  

 

यानंतरचं अतुलनं केलेलं नाटक म्हणजे 'समाजस्वास्थ्य'! रघुनाथ धोंडो कवे हा सतय शोधणारा एक 
ववलक्षण माणूस! हे नाटक कसं सापडलं, यािद्दल िोलताना अतुल म्हणाला, जोपयतं आपल्याला 
आपल्या परंपरा माहीत असत नाहीत, तोपयतं आपल्याला नव ं कळत नाही. तया माहीत करून 
घेतल्या तर मजा येत.े आपली वाट वेगळी आहे हे कधी कळेल, तर आधीच्या वाटा माहीत असल्या 
तर. सतयशोधक कन्नडमध्ये केलं. लोकांना जाऊन मभडलं पादहजे या ववचारानं दठकदठकाणी प्रेक्षकांना 
जावून अतुल भेटला, तयातनू कलाकार म्हणून, ददग्दशाक म्हणून तयाची समज वाढली. गाडगे महाराज 
आपले गुरु असल्याचं अतलु सांगतो. गाडगेमहाराज हे ववज्ञानननष्ट्ठ ककतान करायचे. या वेळी गाडग े
महाराजांची एक गोष्ट्ट अतुलने सांचगतली. चालत असताना अपयशाला घािरायचं नाही, थोडक्यात 
ममळाला हत्ती तर हत्तीवरून जाऊ नाहीतर चालत जाऊ. काम करताना हत्ती भेटतात. ववश्वास ठेवला 
पादहजे आणण चालायलाही मजा येते हेही लक्षात घेतलं पादहज.े  

 

र.धो. कवे - लहानपणापासून लहानपणापासून अतुलला त े माहीत होते. तयांनी सुरू केलेल्या 
'समाजस्वाथ्य' या मामसकाला अतुलच्या आजोिांनी जादहरातीसाठी मदतही केली होती. र.धो. 
वाचल्यावर अतुल थरारून गेला. र.धो.चं आयुष्ट्य वादळी होत.ं १९३० या काळात पदहली लैंचगक 
मशक्षणाववर्षयी पदहली क्रातंी तयांनी भारतात केली. लोकसंख्या ननयंत्रण आणण गभाननरोधक साधनं 
वापरण,ं समाजस्वास्थ्य हे लैंचगक ववर्षयावर मामसक २७ वर्ष ंएकहाती चालवणं असं अफाट काम 
तयांनी केलं. परंपरा म्हणजे फुगड्या घालणं आणण णझम्मा खेळणं नव्हे तर परंपरा म्हणजे चांगल्या 
सादहतयाची आणण ववचाराचंी परंपरा. अतुलला  वैचाररक परंपरा जास्त महतवाची वाटते. िाह्यस्वरूपी 
परंपरा जपण्यापेक्षा अंतगात स्व-परंपरा जपणं जास्त महतवाच ंवाटत.ं आजही लैंचगक मशक्षण द्यायच ं
कसं, शाळेत लैंचगक शब्द वापरायच ेकसे  असे शाळेत मशकवताना आजही प्रश्न पडतात. म्हणून 
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र.धो. पुन्हा तपासले पादहजेत असं अतुलला वाटलं. र.धो.वर चार खटले भरले गेले. नाटक फक्त 
करमणूक करत नाही तर ते सामाल्जक अमभसरण करतं. ततकालीन ववर्षय मांडून तया ववचारांची 
घुसळण करतं.  

 

आपल्याकडलं मराठी नाटक खूप सशक्त आहे. शारदा ववर्षय घेतला तर िाल-जरठ वववाहाचा प्रश्न 
आहे, एकच प्याला घेतल ंतर नतथं नैनतकतेचा आणण स्खलनाचा प्रश्न आहे. ककचकवध हे नाटक 
असं पदहलं नाटक होतं की तयावर सेन्सारमशप लादली होती. महातमा फुल्यांचं ततृीय रतन हे नाटक 
संपूणा जानतव्यवस्था आणण शेतकर याची लुिाडणूक करण्यांिद्दल िोलणारं होतं. नाटकामध्ये हा एक 
प्रवाह मराठी नाटकामध्ये जोरकस आहे. आपण तयाचे पाईक आहोत तयामुळे अतुल अशा प्रकारच ं
नाटक करतो. र.धो.वरचा दसुरा खटला डॉ. िािासाहेि आंिडेकरांनी चालवला. आंिडेकर हे ल्स्त्रयांच्या 
िाजूनं उभे राहतात, ते लैंचगकतच्या िाजूनं उभे राहतात आणण असे िािासाहेि या नाटकात उभे 
केले. हा इनतहास सवासामान्यांना माहीतच नव्हता.  

 

या वेळी 'समाजस्वास्थ' नाटकातलाही एक प्रसगं उपल्स्थतांना पडद्यावर दाखवण्यात आला. डॉ. 
आनंद नाडकणी म्हणाले िदल पेरणारी जी माणसं असतात तयांनी पुढे आपल्यासाठी काय वाढून 
ठेवलंय, मग तो प्रतयक्ष ववर्षाचा प्याला असेल, ककंवा अडचणींचा डोंगर असेल तयांना तोंड देण्याची 
तयारी ते आधीच करून ठेवतात.  

 

अतुलला डॉक्टरांनी कफल्म माध्यमाच्या वैमशष्ट्ट्याववर्षयी अतुलला प्रश्न ववचारला. अतुल चांगले फोटो 
काढायचा. ववजय तेंडूलकर यांनी तयाला कॅमेरा घ्यायला सांचगतलं आणण ते म्हणाले, फोटो काढताना 
कॅमेरा कसा आहे यापेक्षा तो वापरणारा तयामागचा माणूस कसा आहे हे महतवाचं आहे. ततं्र चालवणारा 
माणूस कसा आहे यावर त ेतंत्र अवलंिून असतं. अतलुनं कॅमेरा ववकत घेतला आणण तयाला वेगळंच 
जग ददसायला लागलं. कॅमेर यातून िघण ंइतकं स्वतःकडे िघण्यासारखं अतलुला वाटलं. अतुलनं 
स्पेशल इकॉनॉममक झोन (एसईझडे) या ववर्षयावर कफल्म केली. उल्का महाजन या कायाकती मैबत्रणीने 
अतुलला त ूया ववर्षयावर कफल्म िनवशील का असं ववचारलं. २००० मध्ये शेतकर याचं्या जममनी 
हडप होत होतया. लोकांच्या जममनी फसवून घेतल्या जातात आणण तयामागच ंराजकारण अतुलला 
अस्वस्थ करून गेलं. एखाद्या कलाकाराला आपल्या समाजातले प्रश्न माहीत असणं अतुलला खूप 
गरजेचं वाटत.ं तयामुळे तया कलाकाराच्या जगण्याच्या कक्षा रंुदावतात. ही कफल्म अतुलनं केली 
आणण ती खूप गाजली. अनेक लोकांचं लक्ष वेधलं गलें.  

 

मुक्ता मनोहरनं ही कफल्म िनघतली आणण सफाई कामगारांवर कफल्म करशील का असं अतुलला 
ववचारलं आणण अतुलनं सहजपणे हो म्हटलं. मात्र सहज वाटलेली आणण मदहनाभरात होणारी ही 
कफल्म नव्हती. अतुल सफाई कामगारांिरोिर दीड वर्ष ंरादहला. मैला वाहून नेणं हे अमानवी कृतय 
असल्याचं आपल्या घटनेनं सांचगतलंय, मात्र आजही ही प्रथा िंद झालेली नाही. हे सफाई कामगार, 
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तयांचं जगणं, हे जवळून िघताना अतुल स्वतः गटारात उतरला. नतथून तयानं कॅमेर यातून िाहेरच ं
जग िनघतलं. अतुल तयानंतर अंतिााह्य िदलला. सगळा अहंकार नष्ट्ट झाला. तयाचा आवाज िदलला. 
कलाकाराला कुठली भार्षा, धमा, देश नसतो हे तयाला कामगारांनी मशकवलं. चौकटीतलं सुरक्षक्षत जीवन 
जगतो म्हणजे काय आणण याला तडा द्यायचा असेल तर या लोकांिरोिर रादहलं पादहज.े तयांना 
जवळ केलं पादहजे. एम्पथीचा खरा अथा म्हणजे सहअनुभूती! रेड्याच्या पाठीवर उमटलेले वळ 
ज्ञानेश्वरांच्या पाठीवर उमटले हे एक रूपक आहे, खरं तर ज्ञानेश्वर रेड्याशी सहअनुभूत झाले होत.े 
आज जे शहर स्वच्छ ददसतं तयासाठी ककतयेक लोक मरतात. असे कामगारांचे ककतयेक मतृयू झालेले 
आहेत. समाजातले वंचचत, पीडडत ककतीतरी स्तर समाजात आहेत. ही माणसं कोण आहेत याचा शोध 
घेताना अतुलला एक वेगळं जग ददसलं. आपण कचरा टाकतो, थुंकतो, तयात एक माणूस असतो. 
आपल्याला हे जग ददसत नाही. ही कफल्म करताना अतुल हादरून गेला. ही कफल्म िघून अनेक 
चांगल्या गोष्ट्टी घडल्या. २० लाख लोकांनी ही कफल्म िनघतली. कामगाराचंे पैस ेवाढले. कचराकोंडी 
ही कफल्म िघून अनेक कामगारांना घरं ममळाली, काम करण्यासाठी लागणारी साधनं कामगारांना 
ममळाली.  

 

समाजामध्ये समाजववधायक िदल जसे घडतात, तसेच समाजववघातक िदलही घडतात. 
समाजववघातक िदलात घडलेली एक घटना म्हणजे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्त्या! या प्रसंगानंतर 
अतुल एका वगेळ्या भावनेनं प्रेररत झाला आणण तयाच्या हातून ररगंण नाटक उभं रादहलं. अतुल 
म्हणतो, गोपाळ गणेश माहीत असतील तर र.धो. कवे माहीत होतात. र.धो. माहीत असतील तर 
मग तुम्ही दाभोलकरांपयतं जाऊन पोहोचता. ववसाव्या शतकात आगरकरांची ल्जवतं असताना प्रेतयात्रा 
काढण्यात आली. र.धों.वर चार खटले भरण्यात आले आणण एकववसाव्या शतकात दाभोलकरांवर 
गोळी झाडण्यात आली. ही समाजाची अधोगती आहे की प्रगती असा प्रश्नही अतुलनं उपल्स्थत केला. 
अननल अवचटांच ं 'संभ्रम' पुस्तक वाचून अतुल एका रात्रीत िदलून गेला होता. 'संभ्रम'मध्ये 
आजूिाजूच्या अंधश्रद्धानवर आघात केले होत.े या गोष्ट्टींना अंधश्रद्धा म्हणतात हे कळल.ं एका 
एका पुस्तकानं एकएका चांगल्या सादहतयानं आपलं आयुष्ट्य होतयाचं नव्हत.ं त ेअतुलनं अनुभवलं. 
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची अनेक व्याख्यानं अतुलनं ऐकली होती. तयांचे लेख वाचले होत.े अतुलची 
तयांच्याशी मैत्री झाली. आपल्या ममत्राचा असा भर सकाळी रस्तयात खून होतो याचा तयाला धक्का 
िसला. आपल्या हातात ननर्षेध करण्यासाठी काय आहे तर ते म्हणजे नाटक! आपण दगडं मारू 
शकत नाही, ववधायक मागाानं सुद्धा ननर्षेध करता येतो हे गांधीजींनी सांचगतल.ं सववनय कायदेभंग 
हे तयाचचं एक उदाहरण. अतुल म्हणाला, तुमची पदहली गोळी असेल तर आमची एक कववता असेल, 

तुमची दसुरी गोळी असेल तर आमची एक कांदिरी असेल, तुमची नतसरी गोळी असेल तर आमचं 
एक नाटक असेल आणण तुमची चौथी गोळी असेल तर आमचा एक चचत्रपट असेल. ही कलेची 
ताकद असते. कला म्हणजे नुसती गंमत नसते, तर ती तुमचं जीवन शोर्षून घेते.  
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अतुल म्हणाला, 'जळो ल्जणे लाल्जरवाणे, मभक्षापात्र अवलंिणे' हे तकुाराम म्हणतो,' िुडती हे जन न 
देखवे डोळा' असंही तुकाराम म्हणतो, याच तुकारामाला अभंग मलदहण्यािद्दल मशक्षा म्हणून तेरा 
ददवसांचा उपवास इंद्रायणीच्या काठी घडवलेला होता. तुकारामांनी ही तयांच्या अभंगांसाठी चुकवलेली 
ककंमत होती. तयानंतर ते अभंग तरून वर आले म्हणजेच लोकांनी ते तारले. कारण तया अंभगांमधून 
जगण्याचं शहाणपण आणण जीवनाचा दृल्ष्ट्टकोन होता. पणाला लावल्यामशवाय काही होत नाही. 
चुकीच्या परंपरांचा तयाववर्षयी लोकांना जागतृ करणं हे दाभोलकर करत होते.  

 

अतुल म्हणाला, ववकासाची व्याख्या म्हणजे वववेकाची कास धरलेली समदृ्धी. चार पदरी रस्ते आणण 
मॉल्स म्हणजे ववकास नाही. आपण तकननाष्ट्ठ ववचार करतो की नाही हे तपासून िघायला पादहजे. 
समाजातला वववेक जागतृ करणं हे काम दाभोलकरांनी केलं, तेच काम डॉ. आनंद नाडकणी देखील 
करताहेत. जगण्यासाठी शास्त्रीय दृल्ष्ट्टकोन असण ंखूप महतवाचं आहे. मनाचे आजार होतात, पण त े
िरेही होतात. तयासाठी िुवा, साधू वैद ूयांच्याकडे जाण्याची गरज नाही. असे अनेक ववचार अतुलच्या 
मनात येत रादहले. नरेंद्र दाभोलकरांच्या मतृयूच ंदःुख तर झालंच होतं, पण लोकासंमोर तयांनी केलेल्या 
गोष्ट्टी आणणहंी गरजेचं होतं आणण यातूनच उभं रादहलं त े ररगंण नाट्य! या वेळी अतुल पेठेनं 
िादल सरकारची, सफदर हाश्मी यांचीही आठवण काढली. तयांनी सवासामान्यांच्या प्रश्नांववर्षयी, 
अडचणींववर्षयी जे काम केलं तयावर अतुलनं सांचगतलं. यानंतर ररगंणनाट्य यातलाही एक प्रसंग 
पडद्यावर सादर करण्यात आला.  

 

रवववार सकाळचं हे सत्र म्हणजे उपल्स्थत श्रोतयांना आपल्यािरोिरच अक्षरशः झपाटून टाकण्याचं 
होतं. डॉ. आनंद नाडकणी काही प्रश्न ववचारत होते, तयावर आपली मतहंी मांडत होते आणण तयाच 
वेळी अतुल हा चौफेर फटकेिाजी करत होता. तयाच्या िोलण्यात उतस्फूताता होती, तळमळ होती, 
वेदना होती, अस्वस्थता होती आणण मी आयुष्ट्यभर पेरत जाणार हे म्हणण्याची आणण करण्याची 
ताकदही होती. डॉ. आनंद नाडकणी यांनी अतुलला नाटक जगणारा माणूस असं म्हणतानाच रंगकमी 
न म्हणता रंगधमी असं संिोधन वापरल.ं  

 

डॉक्टरांनी अतुलला रॅवपड फायरमध्ये आवडता ववचारवंत ववचारताच अतुलनं गाडगेमहाराजांचं नाव 
घेतलं. आवडतया पुस्तकाववर्षयी ववचारताच 'माझा प्रवास' हे गोडसे भटजींचं पुस्तक सांचगतलं. आवडत े
नाटककार ववचारताच ववजय तेंडूलकर हे शब्द अतुलच्या तोंडातून िाहेर पडले. आवडता रंगभूमीवरचा 
मराठी कलाकार म्हणून डॉ. श्रीराम लागू आवडतात, तर भारतीय रंगमचंावरचे नामसरुद्ददन शाह 
आणण ओम पुरी हेही आवडतात असं अतुलनं सांचगतलं. प्रेरणास्थान संत तुकाराम असल्याचं अतुल 
म्हणाला. नाटकानं मला माणूस म्हणून काय काय मशकवलं या प्रश्नाचं उत्तर देताना ‘आपल्याला 
माणूस व्हायला मशकवलं’ असं अतुल म्हणाला. मला ज्या गोष्ट्टीचंा राग येतो तया गोष्ट्टीत 'शब्द न 
पाळणं आणण वेळ न पाळणं' हे उत्तर तयान ं ददलं. नाटक चांगलं झालं की तयाला आनंद होतो. 
नाटकाव्यनतररक्त करायची आवडती गोष्ट्ट म्हणजे अतुलला भांडी घासायला आवडतात. जेव्हा मी 
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खूप अस्वस्थ होतो, तवे्हा मी नाटक करतो असं उत्तर अतुलनं ददलं. अस्वस्थततेूनच नाटक ननमााण 
होतं. सुखाचं आयुष्ट्य जगता आहातच तुम्ही, चचमटा काढण्यासाठीच नाटक आहे. चांगली कला ही 
ताकदवान असते, ती राजकीय असते, ती सामाल्जक असते. ती ववधान करते, ती हादरवत.े तुम्हाला 
परत परत ववचार करायला लावत.े नेमाडेंची कोसला वाचणं, सतयजीत रेंचा चचत्रपट िघणं, कुमार 
गंधवाचंं गाणं ऐकणं या गोष्ट्टींनी आपल्यात ननतातं िदल होतात, आणण हेच तर कलेचं सामथ्या 
आहे.  

मी एक कलाकार आणण मी एक कायाकताा या दोघांचे नातं काय हा प्रश्न डॉक्टरांनी अतुलला 
ववचारला, तेव्हा ‘मी मूलतः कलाकार आहे, पण कलचेा कायाकताा आहे’ असं उत्तर अतुलनं ददलं. याच 
वेळी अतुलनं मसनेमा, मसरीयल आणण नाटक यातला फरक सांचगतला. मसनेमात तुम्ही आहे तयापेक्षा 
मोठे ददसता, तर मामलकेत तुम्ही संकुचचत होता.  नाटक हे एकमेव असं माध्यम आहे की जे तुम्ही 
असता, तसे तुम्ही ददसता. एकदा पडदा दरू झाला की इथं कटपेस्ट चालत नाही. शेतकरी जसा 
शेतात राितो तसे आम्ही नाटकात राित असतो असं शेवटी अतुल पोटनतडकीनं म्हणाला. कुठलाही 
कलाकार तया कलेमध्ये राित रादहला तर नवं पीक जोमात येतं. आणण मग तया दोन पैशातून 
घेतलेलं फूल तुमच्या मेंदलूा कायारत ठेवण्यासाठी चालना देतं.  

 

डॉक्टर म्हणाले, आपण अस्वस्थ होतो आपल्या संकुचचत छोट्याशा जगातल्या गोष्ट्टींिद्दल. आपण 
अस्वस्थ होतो आपणच संकुचचत केलेल्या नातयांिद्दल. आपला अस्वस्थपणा आणण अतुलचा 
अस्वस्थपणा यातला मूलभूत फरक म्हणजे आपला अस्वस्थपणा आपल्या स्वकें दद्रपणामधून येतो, 
तर अतुलचा अस्वस्थपणा तयाच्या आणण इतरांच्या अपूणातांकडे, तयातल्या ववसंगतीकड,े तयातल्या 
ववर्षयतेकडे पाहत असताना येतो. अतुलचा अस्वस्थपणा हा सजानशील असतो आणण उत्तर शोधणारा 
असतो. आणण तयाला माध्यम हवं असतं ते तयाच्या जगण्याचा भाग असतं. या व्यक्तीमध्ये नाटक 
आहे, तो नाटक जगतो आहे. 'अस्वस्थ नाटक जगणारा माणूस आज आपल्याला अतुलच्या रुपात 
भेटला' असं शेवटी डॉक्टरांनी म्हटलं आणण  हे झझंावाती सत्र सपंन्न झालं.   
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रवववारच्या दसुर या सत्रात अननश नाथ आणण अमसता नाथ यांनी आपलं ददल्ली शहरातलं ल्स्थर, 

सुरक्षक्षत आयुष्ट्य सोडून शतेी करण्याचा ननणाय घेतला. अननश जादहरात क्षेत्रात काम करत होता. 
कामाचा लोड खूप असायचा. प्रमोशन ममळवायच ंम्हणजे आणखी जास्त वेळ आणण आणखी ताण 
असं अननशच्या लक्षात आलं. आठवड्यातले शननवार रवववार आपल्या कुटंुिाला वेळ देता यायचा. 
पण तोही पुरेसा नसायचा. अननशला या सगळ्या कामापासून िदल हवा होता. अननशचं मशक्षण 
लखनौमध्ये झालं होतं आणण पुढलं मशक्षण आणण कामासाठी तो ददल्लीत गेला.  

 

शेतीतलं काहीही ठाऊक नसताना, अननश आणण अमसता यांनी लखनौजवळच्या ३५ ककमी दरू अशा 
एका छोट्याशा गावात दोन एकर जमीन ववकत घेतली आणण नतथचं राहून शेती सुरू केली. या 
गावातले लोक स्वतःच्या उपल्जववकेपुरतं शेतीत वपकवत होत.े गावात जातीयवाद मोठ्या प्रमाणात 
ददसला. जवळपास मागास जातीच ेलोक या भागात होत.े अननशच्या लक्षात आलं की या लोकांना 
आपल्यापासून मुद्दाम दरू ठेवण्यात आलं होतं. लहानपणापासून अननशनं अशा गोष्ट्टी अनुभवल्या 
नव्हतया. तयामुळे तयाच्यासाठी हे सगळं नवीन होत.ं माणसानं माणसांमध्ये असा फरक करणं या 
गोष्ट्टींिद्दल आपण इतकी वर्ष ं अनमभज्ञ होतो याचं तयाला वाईटही वाटलं. हळूहळू अननशने 
गावातल्या लोकांशी िोलायला सुरुवात केली. सुरुवातीला अननश आणण अमसता यांनी लखनौवरून 
रोज जाणंयेणं सुरू केलं. पण काहीच ददवसांत तयांच्या लक्षात आलं की रोज जाऊन येऊन तया 
गावाशी, तयातल्या शेतकर यांशी मुलांशी आपलं जवळच ंनातं ननमााण होऊ शकणार नाही. या गावातले 
लोक आपली शेती ववकून शहरात जाऊन काम शोधायच्या ववचारात होते आणण हे िघून अननश 
आणण अमसता यांना वाटल ंकी यांनी गावातच रादहल ंपादहजे. तयांना शेतीचं महतव कळल ंपादहजे. 
आपला देश कृवर्षप्रधान असून आपण शतेीवर ककती अवलंिून आहोत हेही या लोकांना समजलं 
पादहज.े आपण शतेी चांगल्या प्रकारे करू शकतो ही गोष्ट्ट तयांच्या मनात रूजवणं अननश आणण 
अमसता यानंा महतवाचं वाटलं. एका सव्हेक्षणात ९८ टक्के तरूण वगा शेती करण्यासाठी उदासीन 
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असल्याचं अननशच्या लक्षात आलं. आणण ही खूप गंभीर गोष्ट्ट असल्याची जाणीव तयाला झाली. 
आपण जर दहा वर्षांनी िाहेरच्या देशातून अन्नधान्य ही आयात करायला लागलो तर काय पररल्स्थती 
ओढवलेल या ववचारानं तो अस्वस्थ झाला.  

 

अमसतानं एमएस्सी झुऑलॉजी या ववर्षयात केलं आणण नतनं ददल्लीत अनेक स्वयंसेवी संस्थांिरोिर 
मशक्षणावर काम केलं होत.ं अननश आणण अमसता यांनी शेती करत असतानाच तयांनी गावातल्या 
मुलींसाठी कृर्षीशाळा सुरू केली. या मुलींना आयुष्ट्यात पाय रोवून उभं राहता यावं यासाठी आवश्यक 
ते मशक्षण देत तयांना शेतीमधलं शास्त्रशुद्ध मशक्षण देण्यास सुरुवात केली. मुली खूप खंिीर असतात. 
कुठल्याही प्रनतकूल पररल्स्थतीचा तया सामना करू शकतात, कामाच्या िाितीत तया खूप प्रामाणणक 
असतात या गोष्ट्टी ठाऊक असल्यानं अननश आणण अमसता यांनी मुलींना मशकवण्याचा ननणाय घेतला. 
गावातल्या मुलींना आपण मोफत मशकवायचं असंही तयांनी ठरवलं. तयांचा हा प्रवास सोपा मुळीच 
नव्हता. मात्र गावातलं जीवन, ववशरे्षतः मुलींकड ेिघण्याची दृष्ट्टी, या गोष्ट्टींकडे तयांचं लक्ष गेलं आणण 
तयांनी हळूहळू एक एक गोष्ट्टी करायला सुरुवात केली. सुरुवातीला गावातले पालक िाहेरून आलेल्या 
या जोडप्यावर अववश्वासानं िघत रादहले. तयानंतर आपल्या मुलींना पाठवायलाही ते तयार नव्हत.े 
हळूहळू गावातल्या लोकांची मानमसकता िदलली आणण आपल्या मुलींमधला फरक तयांना जाणवायला 
लागला. एक एक करत मुलींची शाळेतली संख्या वाढली आणण एका िदलाची सुरुवात झाली.  

---- 

रवववारच शवेटच ं सत्र गाजलं ते रूमा देवी या राजस्थानमधल्या िाडमेर या गावातून आलेल्या 
स्त्रीमुळे! रुमादेवी ‘कौन िनेगा करोडपती’ शो मुळे आणण राष्ट्रपतींच्या हस्ते ममळालेल्या नारीशक्ती 
पुरस्कारामुळे भारतीयांना सवापररचचत आहेच. आठवीपयतं मशकलेली तीस वर्षांची एक तरूणी प्रनतकूल 
पररल्स्थतीला शरण न जाता सामोरी जाते आणण स्वतः तर स्वतःच्या पायावर उभी राहतेच, पण 
आपल्यािरोिर आसपासच्या आणण आसपासच्या गावातल्या २२ हजारापंेक्षा जास्त ल्स्त्रयांना एकत्र 
करून तयांनाही सक्षम करते तयाची गोष्ट्ट या सत्रात होती. रुमादेवी िरोिरच ववक्रम मसगं हे ग्रामीण 
ववकास चेतना संस्थचेे सचचव या सत्रात सहभागी झाले होत.े ववक्रम मसगं यांनी रुमादेवीमधल े
नेततृवगुण ओळखले आणण आपल्या संस्थेतफे राजस्थानमधल्या कलेला उते्तजन देत मदहलांच्या 
आचथाक सक्षमीकरणासाठी काम सुरू केलं.  

 

या सत्राला सुरुवात करताना पुणे वधेच्या क्वॉयरनं समूह गीत गावून रूमा देवी आणण ववक्रम मसगं 
यांचं स्वागत केलं.  

 

अपनी धुन मे मगन रहो तो सुखदखु से क्या लेना देना 
घनी रात या नया सवरेा आसमान को बस है छूना 
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रूमा देवी आणण ववक्रम मसगं हे राजस्थानमधल्या ज्या िाडमेर गावाहून आले होते, ते िाडमेर 
राजस्थान आणण पाककस्तानच्या सीमेवर आहे. रुमा देवी अनतशय हसतमुख आणण प्रसन्न 
व्यल्क्तमतवाची तरूणी श्रोतयांना ददसत होती. ती पारंपररक राजस्थानी पोशाखात आली होती.  

 

रुमा देवीच ंिालपण गररिीतच गेल.ं आई लहानपणीच वारली. आठवीपयतं नतचं मशक्षण झाल.ं पायात 
घालायला साधी चप्पलही नव्हती. पण मैबत्रणींिरोिर गप्पा मारत जाण ंही खूप आनंदाची गोष्ट्ट 
होती. आठवीनंतर आणखी दरू मशक्षणाची व्यवस्था होती. इतक्या दरू मुलीला पाठवणं आणण आचथाक 
पररल्स्थती तयामुळे रुमादेवीला पुढे मशकता आलं नाही. वयाच्या १७ व्या वर्षी नतचं लग्न झालं. 
िाडमेरजवळच गडुामाली या गावात रुमादेवीला सासरी जावं लागलं. पाण्याची टंचाई याही गावात 
होती. शेतीत फारस ंवपकत नव्हतं. रुमादेवीचा पदहला मुलगा जन्मानंतर ४८ तासातच उपचाराअभावी 
मरण पावला. आता काही तरी करायलाच पादहजे ही गोष्ट्ट नतच्या लक्षात आली. पण करणार काय 
हेही कळत नव्हतं. गावात घँुघट प्रथा असल्यानं ल्स्त्रयांनी िाहेर पडणं चांगल ंसमजलं जात नव्हतं. 
रुमादेवीनं गावातल्या चार ल्स्त्रयांशी िोलून राजस्थानी कला म्हणजे भरतकाम करून पैसे कमवू असं 
सांचगतलं. तया वेळी ग्रामीण ववकास एकता संस्थेववर्षयी रुमा देवीला समजलं. ववक्रममसगंला रुमा 
देवी आणण नतच्या मैबत्रणी जाऊन भेटल्या. ववक्रम मसगंकडे काम होत। पण काम करणारी माणस ं
नव्हती. २००५ पासून संस्थेची सुरुवात झाली होती. रुमा देवी ववक्रम मसगं यांना २००८ साली भेटली 
आणण ववक्रम मसगं यांनी रुमा देवीला काम ददलं आणण चार ददवसांचा अवधी ददला. मात्र ववक्रम 
मसगंला आश्चया वाटलं कारण रुमा देवी आणण नतच्या मैबत्रणी दसुर या ददवशी सकाळी १० वाजताच 
संस्थेच्या कायाालयात हजर झाल्या होतया. ददलेलं काम तयांनी रात्रीतून पूणा करून आणलं होत.ं 
तयांचं कामही चागंलं असल्यानं ववक्रम मसगं यांनी या ल्स्त्रयांना आणखी काम ददलं, तहेी एका 
ददवसांत तयांनी करून ददलं. तयाच वेळी ववक्रम मसगंच्या लक्षात रुमा देवीमधले नेततृवगुणही लक्षात 
आले. सुरुवातीला घरातनूही ववरोध झाला. अनेक अडचणी समोर उभ्या रादहल्या. घरातल्या लोकांना 
समजवून सांगण,ं वेळप्रसंगी भांडणही करणं या गोष्ट्टी कराव्या लागल्या. पण हळूहळू घरातले तयार 
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झाले. या ल्स्त्रया घरातच काम करत असल्यानं पुरुर्षांचीही फारशी तक्रार नव्हती. तसचं घरात या 
कामानं पैसाही यायला लागला. रुमा देवीला वाटलं आपलं जगणं या कामानं िदलत आहे तर िाकी 
ल्स्त्रयांचंही आयुष्ट्य िदललं पादहजे. गावात लोक दरूदरूवर राहत असल्यानं तया िायकांना भेटणं, 
िोलणं ही इतकी सोपी गोष्ट्ट नव्हती. पण रुमा देवी चचकाटीनं ती करत रादहली. अशा रीतीनं अनेक 
ल्स्त्रया जोडल्या गेल्या. या कामातून लोकांना नेहमी लागणार या कपड्यांवर, वस्तूंवर कलाकुसर 
करण्याची सुरुवात झाली. या वस्तूंमधलं वैववध्य वाढलं. पैसा हातात यायला लागल्यावर ल्स्त्रया 
आपल्या मुलांना मशक्षणासाठी शाळेत पाठवायला लागल्या. घरातली आचथाक पररल्स्थती सुधारली.  

 

रुमा देवीला नारीशक्तीचा पुरस्कार राष्ट्रपतींकडून प्रदान करण्यात आला. तसंच नतला जमानीमध्येही 
फॅशन शोसाठी ननमंबत्रत करण्यात आलं. फॅशन शो िद्दल काहीही मादहती नसताना रुमा देवीनं 
चचकाटीनं मादहती ममळवली आणण राजस्थानी कलेला जगासमोर फॅशन शोच्या माध्यमातून सादर 
करायचं ठरवलं. या फॅशन शो चं परदेशातही खूप भरभरून कौतुक झालं. कौन िनेगा करोडपती या 
िहुचचचात शोमध्ये अममताभ िच्चन समोर हॉटसीटवर िसून सहभागी होण्याची संधी रुमा देवीला 
ममळाली. आज रुमा देवीच्या अल्स्ततवामुळे नतच्या कुटंुिात नतच्या घरात िदल तर झालाच आहे, 

पण नतच्या स्वततं्र अल्स्ततवामुळे कुठल्याही ननणायप्रकक्रयेत आता नतचं मत ववचारात घेतलं जात.ं 
नतला घरात मान ददला जातो आणण हा खूप मोठा िदल आहे असं रुमा देवीला वाटतं. आणण हा 
िदल नतच्याच िाितीत नाही तर २२ हजार ल्स्त्रयांच्या जीवनात घडला आहे.  

 

डॉक्टर नाडकणी यांनी या फॅशन शोला फॅशन शो न म्हणता संस्कृतीचा उतसव असं नाव ददलं. पुण े
वेधची सांगता होताना रुमा देवीच्या सहकारी मैबत्रणींनी राजस्थानी पारंपररक पहेरावात हा संस्कृतीचा 
उतसव सादर केला. तो िघणं एक आनंददायी अनुभव होता.  
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२१, २२ सप्टेंिर पणुे वधेचे हे दोन ददवस कसे संपले हे कळलंच नाही. मनात पुढल्या वर्षीच्या वधेची 
प्रतीक्षा िाहेर पडतानाच सुरू झाली होती. खूप भरभरून ममळाल्याच्या समाधानात पावलं घराचा मागा 
कापू लागली! 
 

दीपा देशमुख, पुण े

adipaa@gmail.com 

9545555540 
 

 

वेध हा उपक्रम डॉ. आनंद नाडकणी यांच्या पुढाकारानं सुरू झाला. हळूहळू तयाचा ववस्तार महाराष्ट्रभर 
झाला. पुणे वेधची टीम नेहमीप्रमाणेच याही वेळच्या वेधसाठी गेली सहा मदहने झटत होती. दीपक 
पळशीकर आणण वेध टीम यांच्या पररश्रमाला तोड नाही. तसंच वधे पररवारातले महाराष्ट्रातल ेवधेच े
कायाकतेही पुण ेवेधसाठी आवजूान आले होते. तयांची उपल्स्थतीही उतसाह वाढवणारी होती. पुण ेवेधची 
समूहगीत गाणारी टीम तर लाजिाि! आता पुण्याच्या लोकांनाही वेधचे वेध लागलेले असतात आणण एक 
वेध झाला, की पुढल्या वेधची प्रतीक्षा असते. ही सवय लावणार या, वेधची सांस्कृनतक-सामाल्जक चळवळ 
जनमानसांत रुजवणार या, मूल्याधाररत जगणं मशकवणार या, माणसातलं माणूसपण जागं ठेवू पाहणार या, 
सुदृढ मनासाठी झटणार या अशा डॉ. आनंद नाडकणी या आनंद पेरणार या माणसाला आणण तयाच्या 
टीमला शत: शत: प्रणाम! 


