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ठा�याचे नाग�रक उ�सकतेने �याकडे वष�भर डोळे लावन बसतात �या वेधचा �दवस उजाडलाु ू . 

अचानक मळभ दाटन आले होते ू . माग�या वष��माणे परत पाऊस पडले क� काय अशी धाकधक ू

होती. पण वेधचे �त�ह� �दवस सरळीत व नेहमी�या ज�लोषात पार पडलेु . डॉ. आनंद नाडकण� 

यांचे खमासदार व नेमके स�संचालन काय��माची रंगत वाढवत होतेु ू . �यांना द��पका दाबके व 

रवीं� मांजरेकर यांची समथ� साथ होती. वेध वा�यवंदाृ तील वेदातं या छो�या तबलजीमळे ु गीतांची 

ल�जत वाढल� होती. 

यावष��या बीजभाषणाऐवजी स��स�द समाजसेवकु ,�च�कार,लेखक- अ�नल अवचट यांनी 

म�त�चतंन केलेु . ते �हणाले �टकाऊपणातन �दखाऊपणा कडे आपल� वाटचाल झाल� आहेू . 

आपण आप�या �यि�तम�वावर एक आवरण चढवन वावरतोू . 

यासाठ� �यांनी कबीराचा एक दोहा सां�गतला – 

�वचा बाहर�को �कतना सजात े

वो गहन,ेवो कपडे वो इ�तर फहारेु  

अंदर छ�पाये मन ग�दगीको 

ले हाथ झाड कर साफ सथरेू ु  

झाडाचे खोड बाहे�न खडबडीत असले तर� आतन जीवनदायी रसवाह��या असतातू . टणक टरफल 

व आतले मऊ दो�ह�चा उपयोग आहे. बा�यरंग व अंतरंग पर�पर परक असतातू . मह�व बाहेर�या 

रंगाला, कप�यांना नसन आत�या �य�तीला आहेू . 

जंगलातह� पर�पर सहकाय� असते. �वतःचा जीव धो�यात घालन माकडं ओरडन वाघाची वद� ू ू

इतर �ा�यांना देतात. माणसांमधल� य�ेु , दंगल� ह� लािजरवाणी गो�ट आहे. �ययोक�  �टेशन वर ु

र�तबंबाळ होऊन पडले�या बाईला कोणीच मदत करत न�हते. दस�याचे दःख बघन मन ु ु ू

कळवळले पा�हजे. �स�नलवर भीक मागणा�या मलांम�ये �यांना आप�या मल�ंचे चेहरे �दसतात व ु ु

वाईट वाटते. माणसांची संवेदनशीलता कमी होते आहे. असेच जर आपण मी मी करत रा�हलो तर 

आताचे न�ट होणारे डायनासोर आपण असू. न मागता केलेल� मदत ह� तर जा�तच ससं�कत ु ृ

असते. खरेखरे वागायला �शक याु ू , सग�यासंह जगायला �शक याू . आप�या छानछोक�साठ� आपण 

�नसगा�चा संहार करतो आहोत पण जे�हा ते शेवटचं झाड तोडतील ते�हाच �यांना कळेल क� पैसा 

हे अ�न होऊ शकत नाह�. 

�वतःला शोधा, त�ह� काय गो�ट �वनासायासु , आवडीने क� शकता? आपला कल शोध�याची 

संधी ��येकाला �मळायला हवी तेच खरे �वातं�य ! 

 
 



वेधचा दसरा पाहणा हा खरतर ु ु IPH चा घरचाच - ‘आवाहन’ ट�मचा स�चन गावकर !  

 

स�चनचा प�हला सायकल �वास होता ठाणे ते ड��बवल� हे २१ �कमीचे अंतर. �यानंतर हळहळ ू ू

मनाल� ते खारदंगलाु , ड��बवल�-क�याकमार� ु (१७०० �कमी), अ�णाचल, �मझोराम असे अनके 

�वास केले. नंतर �याने याहन अ�धक  काह�तर� ू कर�याचे ठरवले. IPH ला पंचवीस वष� पण� होत ू

आहेत �या�न�म�त पंचवीस रा�यांचे सायकलव�न भारत�मण व मान�सक आरो�या�वषयी 

जनजागती कर�याचेृ  �याने ठरवले. �या सव� �वासाची ���ा�य न�द क�न पढे �यावर प�तकह� ु ु

�लहायचे ठरले. �वासाचा माग� ठरव�यासाठ� �याने सहा म�हने अथक प�र�म घेतले. स�चनला 

अ�थमा, spondilitis असे अनेक �ास आहेत �हणन शार��रक व मान�सक ���याह� बर�च तयार� ू

केल�. ड��बवल�हन रोज सायकल चालवत ठाणे व सायकल उचलन अकरा मजले ू ू IPH �या 

ऑ�फस पय�त चढणे असा सराव केला. 

स�चनने ३० �कलो सामानासह एकण तेरा हजार �कमीू . �वास २२३ �दवसात केला. अनेक�वध 

अनभव आलेु . ता�मळनाडम�ये खप उलटा वारा वहात होताु ू , �स�क�मला १३१ फट उंच ब�दमत�  ू ु ू

ब�घतल�, १७५८२ फटावंर�ल ता��लां�ला पास वर चढाई केल�ु , शाि�त�नकेतन�या होळीला खप ू

खडतर �वास क�न पोचला, बाबं�या पलापासनू ु ू , वाहन गेले�या र��यांपय�त अनेक मागा�व�न ू

गेला. रतन �थ�याम हे ना�यग�ु , ��परामधील ु SP अ�भिजत स�तष�, ले�चे सोनम वांगचकु     

(३ idiots मध�या शाळेच)े, १८ हजार �कमी. चालत आलेले ब�गे�रअन जोडपे , २२ हजार �कमी 

सायकल चालवत व cancer awareness �नमा�ण करत सतरा देश �फ�न आलेला Graham 

अशी अनकेानेक माणसं भेटल�.�स�क�म�या राजभवनापासन ू welding workshop पय�त 

�नर�नरा�या �ठकाणी राहायला �मळाले. र��यावर�या क�लगंडवा�यापासन ू मो�या कॉलेजपय�त 

�ठकठ�काणी मान�सक आरो�या�वषयी सांग�याची संधी �मळाल�. ता�मळनाडत�या स�ट� ु ृ

ि�हलेजपासन ओ�रसातील जनमंगल पय�त अनके सं�था पहाता आ�याू . 

या सवा�त आप�याला स�चनची पर�पण� आखणी तर�ह� यो�य वेू ळी दाखवलेल� �वचारांची 

लव�चकता, �याची िज�ासु, साहसी व�तीृ , माणसक� या सवा�ु चे दश�न होते. 

स�चनची अंतया��ा हा अंतरंगापासन बा�यरंू गाकडे आ�ण परत अंतरंगाकडे असा �वास होता जण ू! 

 

दस�या �दवसाची सरवात अि�वनी जोशीु ु  या ठा�या�या िज�हा�धकार�ंनी केल�. 

 

कोकणात बालपण गेले�या अि�वनी या मंबईला राहन ु ू dentist झा�या. वस�तगहात रा�ह�यामळे ृ ु

�या खपच ू independent झा�या. BDS म�ये फारसा रस नस�याने internship दर�यान �यांनी 

UPSC चा अ�यास स� केलाु .�यांनी समाजशा�� आ�ण मराठ� �वषय घेतले होते. रोज आठ दहा 

तास अ�यास, तासभर व�तप�वाचन व ृ ३ तास dentist �हणन काम असा �यांचा �दन�म होताू . 

�तस�या �य�नात �यांची �नवड झाल�. मसर��या ��श�णाम�ये देशभरातील �व�वध माणसाशंी ु

जळवन घे�याची सवय होते व एक छानसे ु ू network तयार होते. ३ छोटे �ेक व एक मोठा �ेक 

असतो. प�तक� �श�णह� खप असतेु ू . 



दोन म�हने भारत दश�न होते यात आम� क�पपासन न�ल��त भागापय�ॅ ू त आ�ण मो�या कंपनी 

पासन �त�ू पती मं�दरापय�त सगळीकडचे अनभव देतातु . 

�या �हणतात बौ��क पातळीवरह� कोणतीच तडजोड न करणं हे कत��यद� अ�धका�याचे काम 

आहे. मी चक�चे वागणार नाह� व दस�यालाह� वाग देणार नाह� ु ु ू असा बाणा हवा. �यां�या आठ 

वषा�त सात बद�या झा�या पण बदल� ह� आप�ती नसन संधी आहेू  असे �या मानतात.    

रेश�नगं �वभागात असताना �यांनी धाडी टाकन आठशे कोट�ंचा माल जू �त केला. अनेक वष� 

रखडले�या साडेचारशे बढ�या �द�या व �नराश सहकाया�म�ये चैत�य �नमा�ण केले. 

अको�याला आ�मह�या��त शेतक�यां�या घरातील ��ीयांना  अंगणवाडी से�वकेची नोकर� �यायची 

होती. यातील अडथळे ओलांडन बहा�तर म�हलांना अशी �नय�ती �दल�ू ु . �यापैक� एकजण �हणाल� 

“पैशाने सव� होत नाह�, त�ह� आ�हाला बळ �दलेु .” 

अि�वनी यांनी सहा वषा�पव� अको�याू तील दहा शाळात sanitary napkin vending machines 

बसवल� व तीन बचत गटांना ती refill कर�याचे काम �दले. कामावर ट�का झाल� तर� न 

डगमगता �यांनी स�याची कास सोडल� नाह�. Lead from the front, हा �यांचा motto आहे. 

शेवट� �यांनी सां�गतले क� ‘Give chance to your child to do what he wants’ 

 

चाळीसगाव येथील सप��म� व सप�त� : राजेश ठ�बरे  

आजवर यांनी तीस हजार लोकांचे जीव वाचवले आहेत. आज ते एक honorary forest officer 

आहेत. 

लहानपणी आजी कपडे धवायला जायची तेु �हा पा�याजवळ बसन मासे पकडायचे व �यांचे ू

�नर��ण करायची आवड लागल�.आजी तांदळ �नवडताना राजेश �यातले अ�याू , �कडे बघत रहात. 

आजोबांना दान �हणन �मळाले�या मारक�या गाई ू ु याला एक�याला हात लाव देतू . वेदशा��ी 

संप�न आजोबा याने मासे पकडत बस नये �हणन �तोू ू � पाठ करायला बसवत, पण पटापट 

पाठांतर क�न हा आप�या उ�योगांना पळत असे. एकदा चकन मासा �हणन पाणसाप पकडला ु ूू

ते�हा प�ह�यांदाच आजीचा मार खावा लागला. मा� कतहल आणखी वाढन पाणसापांचेच �नर��ण ु ू ू

स� झालेु . हळहळ गावातले लोक साप पकडायला बोलाव लागलेू ू ू . राजेशन ेगा��यांकडन सापांची ू

मा�हती �मळवल�. �ा�यां�या जवळ जा�यासाठ� तेल, साबण न लावता, कपड ेमातीत बचकळन ु ू

घातले क� �ाणी, प�ी जवळ येऊ देतात असे आ�दवासींकडन �शकायला �मळालेू . तकारामबवा ु ु

सारखे आ�दवासी माकडांचे �नर��ण क�न औषधांचे �ान �मळवतात. �याला असे आढळले क� 

सव�सामा�य लोक मा�हतीअभावी सापाकडे भीतीने �कवा भ�तीने बघतातं . सगळेच साप चावत 

नाह�त, हे �याने  लोकांना ��य� �बन�वषार� साप हाताळायला देऊन पटवन �यायला सरवात ू ु

केल�. तसेच अंध��ा �नम�लन स�मतीचे काय� करायलाह� स�वात केल�ु ु . असेच एकदा 

मोटरसायकलव�न नेलेला व खप ध�के खाऊन ू संतापलेला  नाग चवताळला आ�ण चावला. राजेश 

�वतः सायकलव�न डॉ�टरकडे गेला �यामळे �यांचा �व�वासच बसेना ु . �यांनी नस�ला बोटाची 

जखम बघायला सां�गतले.  



नस�ने बोटाची प�ी सोडताच नागाचे �वष अंगात �भनले आ�ण याला म�य आृ ू ला आहे असे डॉ�टर 

�हणाले. रा�ी पो�टमोट�म होणे श�य न�हते �हणन �ेत तसेच पडले होतेू . सगळा गाव बघायला 

लोटला. डॉ. पण�पा�े यांना शंका आल� क� याचा मद तर चाल नसेलू ू ू� ? ब�याच �य�नांती रा�ी 

साडेबारा वाजता �दय चाल झालेू . पनज��मच झाला जण ु ू ! 

यानंतर आजी प�हा साप पकड �यायला तयार न�हती पण �तला पटवन �दले क� आता माझे ु ू ू

आय�य �हणजे मला �मळालेलाु  बोनस आहे. �थमोपचार ��श�ण, सापां�वषयी कतीशील �बोधन ृ

आ�ण साप पकडन �यांना व लोकांना वाचव�याचे काय� अशा त�हेने �यांचे काम चाल आहेू ू . 

लोकांकडन पैू से जमवन दोन ू ICU माणसांसाठ� व एक �ा�यासाठ� केला आहे. आजवर यां�या 

�वनंतीव�न गरज लोकांना जवळजवळ दोन कोट� �पयां�या ू treatment �नर�नरा�या राजेश�या 

सहकार� डॉ�टरांनी फकट �द�या आहेतु . 

�यां�या घर� चौदा क�े व साप वगरेै आहेतु . �यां�या कामात कटंबाु ु चेह� सहकाय� असते. 

ते �हणाले सप�दंशाचा ��न, शेतकर� आ�मह�ये एवढाच �कवा �याहनह� जा�तच मह�वाचा आहें ू . 

दरवष� अडीच लाख सप�दंश होतात �यात प�नास हजार लोक मरतात. मेडीकल�या अ�यास�मात 

सप�दंशावर फ�त द�ड पान आहे. �था�नक सापांवर �था�नक औषध ेहवीत. यात भरपर संशोधन ू

हो�याची गरज आहे. औषधे महाग तर असतातच पण उपल�धह� नसतात. ते �हणाले संघष� 

कर�याची ताकद मा�यात नाह� पण मी सहभाग देऊ शकतो व तो मी देतो. 

 

Elephant design  - अि�वनी देशपांड े

 

यांनी आप�या �े�ात शंभरहन जा�त ब��से �मळवल� आहेत ू २० हनू  जा�त देशात �या�याने 

�दल� आहेत ,२००८ कॉमनवे�थ यथ गेमचे ु design केले आहे. बारावीनंतर NID (national 

institute of Design) इथे �श�ण घेतले. �तथे भारतभरातन फ�त ू २४ जणाना �नवडतात. 

�तथल� वै�श�ठे �हणजे – �शकवणे, पर��ा, माक� , तलना हे सव� व�य� ु ! मा� �शकायला �शकणे 

(self study) व �वतःशीच �पधा� करणे . 

�या काळात �यां�या यो�य नोक�या न�ह�या �हणन सहा �म� मै��णींनी �मळन कंपनी स� केल�ू ू ु . 

आंध�या�या गो�ट�त ��येकाला ह�ती वेगळाच भासतो. या व�न �यांनी आप�या कंपनीचे नाव 

ठेवले ‘Elephant Design’ जगात�या सग�यात मो�या design कंपनीत पाचशे लोक आहेत तर 

इथेह� ऐंशी लोक आहेत. 

उ�तम �डझाईन �हणजे काय तर – साधे, उपय�त ु .समजायला सोपे , वापरायला सोपे, सर��तु , 

काळजी �यायला सोपे ,आकष�क, हवेहवेसे. �या�शवाय ते परवडणारे असावे व आनंददायक असावे. 

�डझाईन करताना ते कोणासाठ�,कशासाठ�, का व कसे आ�ण ते ना�व�यपण� आहे का याचा �वचार ू

केला जातो. 

�यां�यामते – 

चांगले �डझाईन = लंडन अंडर�ाउंड रे�वेचा नकाशा  व इले��ॉ�नक वो�टगं मशीन 

वाईट �डझाईन  = �ये�ठां�या वापरा�या ��ट�ने स�या�या फोनचे �डझाईन 



�नसगा�तले आवडते �डझाईन – झाडाचे पान 

उ�क�ठ �डझाईन देव ृ – गणपती 

�यांना एका जाग�तक �क�प ‘Colors Of Asia’ चा भाग हो�याची संधी �मळाल�. यामधे तेरा 

देशातील लोक एक� येऊन आ�शयाची सां�क�तक ओळख शोध�याचा �य�न ृ केला. सव� 

सं�कतीतले समान कायृ , वेगळे काय, नसै�ग�क व अनसै�ग�क काय याचा शोध घेतला गेला. 

थोड�या वेळात �लाईडस�या सहा�याने �यांनी या �वषयाची खप मा�हती  �दल�ू . 

 

�ीकांत परांजपे – बांधकाम �यावसा�यक 

 

CA चे �श�ण घेऊनह� �यांनी आजोबा व काकां�माणेच बांधकाम �यवसाय करायचे ठरवले. 

आजोबांनी पा�या�त ज�मनी �वकत घेऊन घरे, शाळा काढल�, काकांनी हौ�सगं सोसायट� तयार 

केल�. �ीकांत यांनी इतर अनेक गह�क�पाबंरोबर ृ ‘अथ�ी’ हे �ये�ठ नाग�रक संकल �नमा�ण केलेु . 

�यांनी भारतातील सवा�त जा�त senior citizen housing �नमा�ण केले व परदेशातह� करणार 

आहेत. पैशाचे पाठबळ असणारे �ये�ठ येथे �नि�चंतपणे व आनंदाने राह शकतातू . 

ते �हणतात मी आज मा�या दहा हजार �ाहकांचा �व�व�त आहे. �या घरासाठ� आ�ह� दोन वष� 

काम करतो �यासाठ� �ाहक २० वष� क�टत असतो. �हणन �यवसायाशी ू १००% बां�धलक� 

अस�याचे ते मानतात. तणाव�नयोजनासाठ� ते �हणतात मला कधीच राग येत नाह� कारण 

दस�याचीह� काह� बाज असतेचु ू . कोण�याह� �नण�यां�या सकारा�मक बाबीवरच ते भर देतात. 

इतकच न�हे तर चक कबल करणा�याचा ते स�कार करतातू ु . कारण चक मा�य कर�यासाठ� धैय� ू

लागते. 

दस�याची नोकर� कर�यापे�ा दस�याला नोकर�ु ु  �या, उ�योजक बना असा संदेश ते देतात. 

 

रेण गाव�कर ू – देह�व�य करणा�या ि��यां�या मलासंाठ� पाळणाघरु , शाळा. 

 

रेणता�चे हळवार पण �तत�याच ठाम आवाजातील बोलणे मनाला अगद� �भडत होतेू ु . �या बारा 

वषा��या असताना �यां�या आईला parkinson हा असा�य आजार झाला व �यां�या पंच�वशीत 

म�यह� झालाृ ू . ल�नानतंर �यां�या पतीने �यांना सां�गतले क� पैशासाठ� एकानेच काम करायचे व 

एकाने समाजासाठ�! सं�याकाळी �फरायला जाताना ‘डेि�हड ससन �रमांड होमू ’ मधल� गजामागची 

कोवळी मले पाहन रेणताईना फार वाईट वाटायचेु ूू . मग �यांनी �तथे जायला सरवात केल�ु . 

सरवातीला खप दःख वाटायचेु ू ु . एकदा एका मलाने नाव सां�गतले राज ु ू N.N.K. �हणजे       

नेम नॉट नोन . �यानंतर �तथ�या अनेक मलांनी रेणता�चे गाु ू व�कर हे आडनाव घेतले. मलांनी ु

�यां�या ब�ल सांग�या�या मा�हतीत व फाईलमधे असले�या मा�हतीत फरक असायचा. पण �या 

�हणतात समोरची �य�ती खरच सांगेल असा �व�वास ठेवला क� ती कधी ना कधी खरे सांगतेच. 

पढे �वजयाताई लवाट बरोबर जाऊन वे�याव�तीतील ि��या व मले यां�याशी संवाद साधायला ु ु�

सरवात केल�ु . �या जगापल�कडे या मलांना जगच माह�त नसतंु . मनात साठन रा�हलेू ल� 

अ�व�थता, राग �य�त कर�यासाठ� ह� मलं बरेचदा खप �ह�ं� वागतातु ू , मारतात, चावतात. 



�यां�याशी �ेमाने बोलले तर �यांना खप ू आनंद होतो. या मलांसाठ� �यां�या अवतीभवती�या ु

वातावरणापे�ा वेगळी पण घरस��य �यव�था �नमा�ण करायची ठरवले. पंधरा वषा�पव�ू    

‘एकल�य’ ला सरवात झाल�ु . एके�ठकाणी र��यावर राहणार� ऐंशी मले व दसर�कडे वे�याव�तीतील ु ु

ऐंशी मलांची सोय केल� आहेु . ती जा�तीतजा�त वेळ व  गरज असेल तर पण� वेळ �तथे असतातू . 

पढे काय या �वचारान ेदःखी ु ु �कवा �चतंीत ं हो�यापे�ा ते मूल आ�ता आनंदात आहे या �वचारान े

�यांना आनंद वाटतो. �या �वतःलाच सांगतात ‘Don’t worry ,everything will be all right.’ 

�यांना �श�ण �हणजे मलां�या मनाला �दलेला हळवार झोका वाटतोु ु . 

गांधीजींची ह� �शकवण �यांना फार मह�वाची वाटते ‘��दा होना एक के �लये एक’ �हणजे 

��येकान े�नदान एकासाठ� तर� काह�तर� करावे. 

 

अजनह� ू �गया�रोहण करणारे  ९६ वषा�चे आबा महाजन 

 

�यांनी ८८ �या वष� parasailing केले. तर ९१ �या वष� लोणावळा येथील dukes nose ते 

dutches pinacle या दर�यान rappelling केले. खोल दर� बघन भीती नाह� का वाटल� असे ू

�वचार�यावर ते मजेत �हणाले. खरं तर थो�या वेळाने वाटायला लागले क� अजन कसे पोचलो ू

नाह� ? मग मनाशी ‘�यानबा तकारामु ’ �हणत �या ठे�यावर वाटचाल चाल ठेवल�ू . हे सव� 

कठलेह�ु  �व�म कर�यासाठ� नाह� तर केवळ त�णांना �यापासन �फत� �मळावी �हणनू ू ू . 

�यांचा �दन�म ठरलेला असतो.सकाळी ३.३० वाजता उठन पंधरा �म�नटे �चतंन व पंधरा �म�नटे ू

�यायाम. चार वाजता बाहेर पडन दहा �कमीू . चालणे. �यानंतर चहा घेऊन, �नान, पजा व ू

वत�मानप�ातील ��केट सोडून इतर खेळां�या बात�यांचे वाचन, �यानंतर शाळा, Redcross अशा 

एखा�या कामा�या �ठकाणी जाऊन येणे, �यानंतर चौरस जेवण व रा�ी साडेआठला झोप. दर 

ग�वार व र�ववार ते �सहंगड चढन जातातु ू . 

�यांना चाल�याची आवड कशी �नमा�ण झाल� याब�ल ते सांगतात क� लहानपणी  गाई, �हशी 

चरायला ने�यासाठ� भरपर चालणे �हायचेू . तसेच शाळेत scout मधे Minimum needs and 

maximum adjustment (कमीतकमी गरजा आ�ण जा�तीतजा�त तडजोड) हे त�व �शकायला 

�मळाले. 

साठ सालापासन ू २०१४ पय�त ते �हमालयात जात आहेत. �यांचे सग�यांना सांगणे आहे 

घटका गेल� पळे गेल� , तास वाजे ठणाणा 

आय�याचा नाश होतो ु ,एकदातर� गड चढाना. 

चांग�या आरो�यासाठ� ते सांगतात -१) लौकर उठा, लौकर �नजा  

२) व�तशीर वागा  

३) रोज �यायाम करा 

४) वेळेवर जेवा  

५) हसतमख रहाु . 



वया�या शंभरा�या वष� �क�नर कैलास हे पंच कैलासापैक� पाचवे �शखर चढन जा�याची �यांची ू

इ�छा आहे , कारण उरलेल� चार �शखरे आधीच झाल� आहेत. 

खरंतर �शखराला पोच�यापे�ा �वासात जा�त मजा आहे असे ते �हणतात. 

�यांनी असह� सां�गतलं क� मनाने प�रप�व �हा  पण कतीला वयाच बंधन नाह�ृ . 

वयोव�द �हा पण मनोव�द होऊ नका ृ ृ ! 

 

�नसग��व�ान �े�ातील OIKOS �या – केतक� घाटे आ�ण मानसी करंद�कर 

 

दोघींनाह� या �वषयाची आवड अस�याने �यांनी �काश गोळे यांचा ecological society चा 

�ड�लोमा कोस� केला. �यानंतर एका ओसाड अधा� एकर जागेवर �हरवाई फलवल�ु . यातन �ेरणा ू

�मळन दोघींनी कंपनी �थापन केल�ू . (OIKOS) �यां�या काया�लयातील फ�न�चर टाकाऊ व�तंपासन ू ू

केलेलं आहे. जमीन �नयोजन, संवध�न याचे साठहन अ�धक �क�प तर ू ecological survey 

कर�याचे १०० हन अ�धक �क�प �यांनी केले आहेतू . 

ज�मनीचा स�ह� करताना तेथील प�ी, �ाणी, क�टक, साप या सग�याची न�द करतात. �याचे 

कारण �हणन �यांनी एक उदाहरण सां�गतलेू . �या वष� �ाणीशा�� हा �वषय स� झाला ु  व �यात 

बेडकाचे �व�छेदन �शकवायला सरवात झाल� ते�हा ु रा�यातले भाताचे उ�पादन घटलं कारण बेडक ू

पकडले गे�यामळे �कडींनी ु (बेडकाचे अ�न) खपसा भात फ�त केला ु ! 

पया�वरणीय पन��जीवन कर�यासाठ� बांध घालणे वगैरे स�ला देणे व �याची अंमलबजावणी ु

करणे, ecological landscaping क�न देणे ह� देखील �यांची कामे आहेत. लाँनला पाणी जा�त 

लागते, �यामळे तेु  कमीतकमी लावतात. �हरवाई बरोबर प�ी, फलपाखरह� येतील याचा �वचार ु

केला जातो. बाएफ सं�थेसोबत काह� देवरायां�या पन��जीवनाचे काम ु चाल आहेू . पारंपा�रक 

�ानाचे संकलन चाल आहेू . यात शेती, बांधकाम, मासेमार�, वा�ये, �वैपाकाची साधने असे सव� 

�वषय आहेत. 

�नसगा�त काम कर�यासाठ� बा�यरंगह� �नसगा�सारखा हवा हे �या पाळतात. �यांना सगंधु , भडक 

कपडे असे काह� चालत नाह�. �यांचे सांगणे आहे -१) माणसा�या पल�कडे जाऊन इतर जीवांचा 

�वचार करा. २) आप�याला रोज�या जग�यासाठ� �नसगा��या �वरोधात जावे लागते ते फार नको 

३) पारंपा�रक �ान �मळव ू ४) माणसा�या हातात पया�य असतात �नसगा��या नाह� हे ल�ात ठेऊन 

वागा. ५) चांग�या अथा�ने जंगल� बना. 

 

�ये�ठ गा�यका –आरती अंकल�कर 

 

अनेकानेक पर�काु र, सरदार� बेगम सार�या �नवडक �च�पटांसाठ� गायन, सवाई गंधव� 

महो�सवासार�या अनेक ��ति�ठत संगीत महो�सवातं सहभाग अशा आरती ता�ना गा�याचं 

बाळकडच �मळालं होतंू . 

चार पाच वषा��या लहान�या आरतीला झोपा�यावर बसवन आई गाणी �हणत असेू . ते�हापासन ू

ती लय (झोपा�याची) अंगात �भनल�. काकडआरती, भजने काह� ना काह� गाणी सतत कानावर 



पडत असत. शाळेत असताना �तसर�त आगाशे मा�तरांनी गा�याच वेड व �रयाजाची सवय 

लावल�. सात�या वष� पाच वषा�ची साधना (सरगम) खयाल �हणताना बघनू खर� िज� �नमा�ण 

झाल�. आई अ�यासासाठ� मागे लागे तर वडील गा�यासाठ�. वडील म�यांचा डबा घेऊन बसत  व 

एक तान झाल� क� एक मणी बाजला ठेवतू . पढे तर �कशोर� आमोणकर या �यां�या ग�ंनी ु ु

सां�गतले क� ��येक जागा पाचशे वेळा घोटल� पा�हजे. सायास के�या�शवाय �वनासायास जमत 

नाह�. आजह� �यांचे वडील �कती काय��म झाले ते �वचारत नाह�त तर �रयाज �कती केला, काय 

नवीन �शकल�स असे �वचारतात. 

शा��ीय संगीत हे मनोरंजनासाठ� नसन आ��रंजनासाठ� आहेू . श�दांना िजतकं कमी मह�व 

�ततक ते अ�भजात संगीत. �मडंे मधे संगीत आहे ,�वर�थानात नाह�. रांगोळी�या �ठप�यात 

स�दय� नसतं ते जोडन काढले�याू  रांगोळीत आहे. आवत�न हे एखादं प�टगं �कवा �च�पटा�या � ं

कथे�माणे आहे. मा�या कठ�या आवाजान ेमला आनदं होतो आहे हे �थम शोधा व �या�माणे ु

गा. ��येक �श�याचं अंतरंग समजन घेऊन �या�माणे मी �शकवते �यामळे ��येकाबरोबर मीह� ू ु

�शकत रहाते. 

 

चतर��ु  अ�भनेता - संजय नाव�कर 

 

बालपण  चाळीत गेले पण �यानंतर कॉलेजचा जनरल से�ेटर� होणे, नाटकं बसवणे अशामले ु

आ�म�व�वास वाढत गेला. ते �हणतात क� मी नेहेमी चांगलच काम कर�न, पण ते लोकांना 

आवडण/नावडण मा�या हातात नाह�. 

‘All the Best’ नाटकात �यांची ब�ह�याची भू�मका होती तर ‘अगं बाई अरे��या’ �च�पटात अ�त 

ऐक येणा�याची होतीू . भ�मकेचे अतंरंग समजन घेतले ू ू क� बाहे�न भ�मका कशी करायची ते ू

ठरवता येते. 

ते �हणाले सतत माणसांचे �नर��ण करणे हा नटाचा अ�यास असतो. नाटकाला आपण �योग 

�हणतो �हणजे ��येक वेळी �शकत असतो. ते �हणतात क� �वतः कड े �चंड उजा� �यांना 

�े�कांकडन �मळतेू . 

 

प�ह�या tablet शाळेचे �डिजटल सानेग�जी ु – संद�प गडुं. 

 

अहमदनगर मधील एका लहानशा गावात ज�मले�या संद�प गंडचे �श�क हो�याचेच �येय होतेु . 

�श�ण पण� झा�यावर शहापर पासन ू ू ू ४० �कमी. दरू, ठाणे िज��यातील प�टेपाडा इथे �श�णसेवक 

�हणन नोकर� �मळाल�ू . गावापासन दोन �कमीू . वर गाडी र�ता संपलेला पाहन तो �तथनच परत ू ू

�फरला. अ�धका�यांना �हणाला मला चांगलं काम करायचं आहे, चांगल� शाळा �या. सरांनी 

सां�गतले चांगलं काम प�टेपा�यालाच कर. 

नाईलाज झा�यावर मन लावन कामाला सरवात केल�ू ु . चार म�ह�यात बढती �मळन �याला ू

म�या�यापक कर�यात आलंु . �श�क, कारकनू , �शपाई आ�ण म�या�यापक सगळे काह� तोचु . 

मग �याने ठरवले क� पा�हलं काम �हणजे समाजाला शाळेशी जोडण.ं                



लोकांसाठ� प�टेपाडा फेि�टवल, हळद�कुंकू, मजीक शो असे अनेक उप�म केलेॅ . शाळेत फ�त 

पंचवीस मलं होती आ�ण �यातल�ह� �न�मी गायब असायचीु , काह� फ�त �खचडीसाठ� यायची. 

�शक�यात कोणालाच रस न�हता. गावात पाटलांकड े ट��ह� आ�यावर सगळी मलं �तथेच डोळे ु

�खळवन बस लागल�ू ू . याव�न गंड सरांना क�पना सचल�ु ु . �यांनी शाळेतच ट��ह� आणला. 

आपोआप मलं शाळेत आल�ु . 

गावात�या ��येकाला हे पटले क� या जनाट पड�या शाळेमळे मलांना �ास होईल ु ु ु ,�हणन ू

चांग�या शाळेची गरज आहे. गावाने �मदानाने शाळा छान बांधन काढल�ू . ��येक घरट� 

कमीतकमी हजार �पये वग�णी काढल�. �यांना जे काम येत होते ते �यांनी केले. रंगा�यांनी तर 

शाळा नसती रंगवल� नाह� तर �यावर �च�ह� काढल�ु . सरांनी �डिजटल �कलचे �व�न पा�हले ू

ते�हा �तथे वीजह� न�हती. पण ते �हणतात जेव�या सम�या जा�त तेवढा कामाला वाव जा�त. 

प�यात�या मेहता या मल�ने ल�नाचं �रसेु ु �शन साधं क�न वाचले�या एक लाख �पयातन सोलर ू

�कट बसवन �दलेू . अमरावती�या एका खासदाराने आप�या वाढ�दवसा�न�म�त �तथे पंचवीस हजार 

�पये देणगी �दल�. ड��बवल�तले एक गह�थ सरांृ चा मोबाईलचा दरमहा एक हजार �पयांचा खच� 

उचलतात. असे लोकापंय�त पोचता आले कारण आप�या गावा  परते मया��दत न रहाता जगभर ु

पोच�यासाठ� �यांनी इंटरनेटचा आधार घेतला. �यासाठ� �यांना गावापासन चाळीस �कमीू . दर जावे ू

लागे. 

गंड सरांना आधी कॉ��यटरचा फारसा गंधह� न�हताु ु . पण �श�क  ��श�णादर�यान ते उ�क�ट ृ

powerpoint presentation करायला लागले. ‘Google ग�ु ’ कडन �यांचे �श�ण कायम चालच ू ू

असते. मलांकडनह� सर �शकतातु ू . एका मलाकडन तर ते �पयानोवर काह� गाणी वाजवायलाह� ु ू

�शकले ! ते �हणतात चांगलं जगायला , वागायला �शकवतं ते �श�ण. सरां�या �ेरणेमळे �यांची ु

प�नी शाळेत नोकर�ला नसनह� �यांना कामाू त मदत करते. 

आज अशा सहा हजार शाळा �डिजटल झा�या आहेत. �यात लोकसहभाग न�वद कोट� �पयांचा 

आहे. 

दह�हंडी�या मनो�या�या वरचा हंडी फोडतो पण बरोबर खालचे सगळे असतात �हणनच ते श�य ू

होते. अ�दल कलामां�या हातन �मळालेले ब�ीस ु ू आजह� �यांना �ेरणा देत रहाते. �हणन ू सरांना 

दहा वषा�नंतरह� �श�कच रहायचे आहे. 

 

तीन �दवस , साडेतीन हजार �े�कां�या सा�ीने चाललेला वेध समारोह रा��गीताबरोबर संप�न 

झाला ! आता वेध पढ�या वष��या वेधचे ु ! 


