माझा प्रवास – जयश्री कुलकर्णी
माझं नाव जयश्री कुलकर्णी. मंबु ईतच लहानाची मोठी झाले. शालेय आणर्ण महाणवद्यालयीन
णशक्षर्ण झाल्यानंतर पदवी णशक्षर्णासाठी ‘रचना संसद’ या महाणवद्यालयात प्रवेश घेतला. माझे पदवी
णशक्षर्ण मी वास्तक
ु लाशास्त्र (architecture) या णवषयात घेतले. मला आठवतंय जेव्हा लहानपर्णी
पाहुर्णे मंडळी घरी यायची, तेव्हा एक प्रश्न ते नक्की णवचारर्णार, “बाळा, मोठेपर्णी तू काय होर्णारेस?”
मला खरंतर हा प्रश्नच धोकादायक वाटतो. कारर्ण या प्रश्नामागे एक अपेणक्षत उत्तर नेहमीच तयार
असतं - डॉक्टर, इंणजणनअर, कलेक्टर, पायलट, वैज्ञाणनक णकं वा तत्सम! ही उत्तरं लहान मल
ु ांच्या
आजूबाजूला ऐकलेली, वाचलेली, पाणहलेली असतात. साधारर्णतः ही उत्तरं पैसा, प्रणतष्ठा, सरु णक्षतता
णकं वा सबु त्ता या णनकषांवर ठरतात आणर्ण हेच पढु े जाऊन मल
ु ांचे भणवष्य बनते.
दस
ु ऱ्या वषाा ला असताना HUDCO स्पधेत मी भाग घेतला होता. त्यासाठी ‘Night Shelter
for Homeless’ या णवषयावर णडझाईन करायचं होतं. या दरम्यान आम्ही बऱ्याच साईट् स
बणघतल्या. मंबु ईमध्ये तर बेघरांची संख्या अमाप होती. अशाच एका क्षेत्रभेटीला रात्री एकणदडच्या
समु ारास साईट डॉक्यमु ेंटेशनसाठी कालबादेवी एररयामध्ये गेलो होतो. मेन रोडवरून एका गल्लीत
णशरलो, बाजार गल्ली होती बहुतेक, अगदीच अरं द! आणर्ण णतथे असलेलं दृश्य पाहून अंगावर काटाच
आला सरा कन! रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला अंधाऱ्या रात्री उघड् यावर, बोचऱ्या थंडीत अक्षरशः प्रेतं
ठेवल्यासारखी एकमेकाला णचकटून मार्णसं झोपली होती. इंचभरही जागा नव्हती. मला क्षर्णात माझ्या
अंगावर असलेल्या स्वेटरचं ओझं वाटू लागलं. चार णभंतीच्या सरु णक्षत वातावरर्णाच्या पलीकडे असे
काहीतरी मी पणहल्यांदा पाहत होते. थंडीत अंगावर कपडे नाही, डोक्यावर छप्पर नाही, पैशासाठी
आपलं गाव, कुटुंब, आपल्या शेतजणमनी सोडून आलेले असंख्य गोरगरीब ह्या मंबु ई शहरात होते,
पर्ण मलाच ते कधी णदसले नव्हते.
‘झोपडपट्टी पनु णवा कास’साठी design brief करत असताना ‘बेरहमपाडा’ला साईट होती.
णतथलं णचत्रही थक्क करर्णारं होतं. रस्त्यांची रं दी म्हर्णजे दोन मार्णसं जाऊ शकतील इतकी! दोन
घरांमध्ये एका हाताएवढंही अंतर नाही. घराला एक णखडकी नाही; णजथे श्वास घेता येर्णार नाही अशा
णठकार्णी १०-१२ मार्णसं कोंबून भरलेली. णजथं २ णमणनटं उभं राहून गदु मरायला होईल अशा खोलीत
ही मार्णसं आख्खं आयष्ु य काढतात. एकीकडे ८ लेन, १६ लेनचे महामागा , उंचच उंच अपाटा मेंट्स
आणर्ण दस
ु रीकडे हे असं णचत्र. आपल्या समाजात काही अंतरावरच असलेल्या या णवरोधाभासाने
काही गंभीर प्रश्न मनात णनमाा र्ण के ले. माझ्या जीवनाकडे बघण्याच्या ‘कल्पनां’ना जबरदस्त हादरा
बसला होता.
ग्रॅज्यएु शन झाल्यानंतर इंटना णशपसाठी कोल्हापूरला णशरीष वारी यांच्याकडे गेले होते. मंबु ईत
वाढली असल्यामळ
े ा अनभु व णमळाला होता पर्ण
ु े ‘एक्स्पोजर’ होते, हातात णडग्री होती, कामाचा परु स

काहीतरी कमी आहे असं नेहमी वाटत राहायचं. मनात प्रश्न यायचे की मला जीवनात नक्की काय
करायचंय, माझं आयष्ु य मी कशाला समणपा त करू? समाजाच्या चौकटीने मला एक ओळख णदलेली
आहे, त्याच्या पलीकडे ‘मी’ कोर्ण आहे? आजूबाजूला इतकं काही घडत असताना मी यात कुठे
बसते? पैसा कमावर्णं, सरु णक्षत खोपा करून राहर्णं, आईबाबांची मान उंचावर्णं या सगळ्याला कुठे
मयाा दा आहेत का? या प्रश्नांचं समाधान झाल्याणशवाय मी पढु े काय करर्णार याचं उत्तर णमळर्णार
नव्हतं. णशरीष काकांनी तेव्हा मला ‘णनमाा र्ण’बद्दल सांणगतलं. काही णदवसांनी डॉ. अभय बंग स्वतः
रईया कॉलेजला भाषर्णासाठी येर्णार होते. त्यांचं ‘माझा साक्षात्कारी हृदयरोग’ हे पस्ु तकही त्याच
काळात वाचलेल.ं या सगळ्या सोसेसमधून णनमाा र्ण प्रणिया कळत गेली आणर्ण माझ्या जीवनाचा शोध
घेत घेत मी अखेर ‘णनमाा र्ण’ला आले.
‘णनमाा र्ण’ णशणबरामध्ये बऱ्याच प्रश्नांची उकल झाली, काही नव्याने प्रश्न पडले. जीवनात मूल्य
का असावीत, जीवनशैलीत आर्णखी साधेपर्णा कसा आर्णता येईल, सामाणजक प्रश्न सोडवण्याचे
णनरणनराळ्या पद्धती कुठल्या, वेगवेगळ्या लोकांनी काय के लं, अशा प्रश्नांसोबतच सामाणजक
समस्यांची कारर्णीणममांसा आणर्ण गोष्टींकडे एका व्यापक दृष्टीतून बघू लागले. ‘स्व’च्या पलीकडल्या
जगातील समस्यांवर मी काम करू शके न हा आत्मणवश्वास कमवला, स्वतःच्या असरु णक्षतता बाजूला
ठेऊन इतरांच्या जगण्यामरण्याचा णवचार करू लागले.
‘णनमाा र्ण’ णशणबरातून गेल्यानंतर मला 'वयम्’ या संस्थेणवषयी माणहती णमळाली. ‘पढु े काय काम
करू?’ हा प्रश्न दत्त बनून पढु े उभाच होता. म्हर्णून पढु ील एक वषा मी ‘वयम्’ संस्थेसोबत काम
करण्याचा णनर्णा य घेतला. त्यासाठी ‘णनमाा र्ण’ने मला फे लोणशपही णदली – ‘कर के देखो’ फे लोणशप! हा
एक वषाा चा प्रवास मला जीवनात कलाटर्णी देर्णारा वाटतो कारर्ण मी प्रत्यक्ष जीवनाशी णभडत होते.
काम करताना बरेच अनभु व यायचे, त्यातून मी खूप काही णशकले.
असाच एक अनभु व म्हर्णजे जव्हारमधील अणतदगु ा म ‘खरपडपाडा’ गावातील ग्रामसभा.
ग्रामसभेसाठी जायचे होते. गावाला जायचा रस्ता कच्चा आणर्ण मोठमोठे खड् डे असर्णारा होता.
जाताना मध्ये एक नदी ओलांडून जावे लागते. आम्ही डोंगर उतरलो, नदीणकनारी पोहोचलो तेव्हा
गर्णपतदादा आमची वाटच पाहत होते. णतथेच नदी पार करण्यासाठी उघड् यावर कपडे बदलले.
नदीला जोर होता. गर्णपतदादाने दोन जाडजूड काठ् या बरोबर आर्णल्या होत्या. एक काठी
एकमेकांच्या आधाराला आणर्ण एक काठी पाण्यात स्वतःचा तोल सांभाळायला. मध्यापयंत आलो
तेव्हा मी पाण्यात डोकं घालून डुबकी णदली. वर पाणहलं तर चारही बाजूने गदा डोंगर, वर ‘अंबर की
गेहेरी खाई’!
एकमेकांना धरत धरत काठापयंत पोहोचलो. कपडे बदलले आणर्ण पन्ु हा गावात जाण्यासाठी
डोंगर चढायला लागलो. गाव अगदीच लहान १६ घरांच.ं सगळे जर्ण जमेपयंत गाव णफरत बसलो.
गर्णपतदादाच्या घरीच ग्रामसभा होर्णार होती. गावातील म्हातारी, लहान, तरर्ण अशी सवा मंडळी

जमली. एकमेकांना धरून अणजबात आवाजाची चढाओढ न करता सगळे जर्ण शांतपर्णे आपली मतं
मांडत होती. सगळं च अगदी सस
ु गं त आणर्ण व्यवणस्थत. सभा झाल्यावर प्रोणसडींग णलणहली. सगळे जर्ण
ग्रामसभा होईपयंत थांबले होते. ग्रामसभा झाल्यावर लगेच ग्रामसभा कायाा लयाचा बॅनर लावायला
घेतला. त्यात दमु त झालं पर्ण लगेचच णतढा सटु ला. इतकी चटपटी वत्त
ृ ी, कामाबद्दल, गावाबद्दल
आस्था मी यापूवी कुठल्याच गावामध्ये पाणहली नव्हती. लोकांवर कसलीच अनैसणगा कतेची झालर
नव्हती. ग्रामसभा कायाा लयाचा बॅनर लावायच्या वेळेस मी त्यांच्याच बरोबर थांबले होते. ‘लोकशाही’,
‘चळवळ’, ‘स्वशासन’ हे शब्द आत्तापयंत फक्त वाचलेले, ऐकलेले होते. पर्ण त्यांचा सार त्याणदवशी,
त्याक्षर्णी अनभु वला. माझ्यातला ‘मी’ गळत चाललाय असे जार्णवले. मी 'आत्मकें द्री' का नसावं हे
'आत्मकें द्री' नसल्याणशवाय कळत नाही. 'गाव' म्हर्णून एकत्र काम करण्याची प्रेरर्णा आणर्ण चळवळीची
ऊजाा हे त्या णदवशीच्या 'खरपडपाडा' ग्रामसभेत ठसठसून णदसत होत. मी त्यांचाच एक भाग बनले
होते. माझ्यासाठी तो णदवस अनेक अथांनी िांणतकारी होता.
एक णदवस ‘डोयापाडा’ या णविमगड तालक्ु यातल्या गावामध्ये शहरातली काही तरर्ण गावाचं
जंगल व्यवस्थापन, गावाचं नेतत्ृ व पाहायला अभ्यास दौऱ्यावर आली होती. कृष्र्णादादा गावाच्या
संयक्त
ु वनव्यवस्थापन सणमतीचे अध्यक्ष होते. जंगल णफरत असतांना त्यांना ओहोळ लागला. त्यात
मडु ा (मासे पकडण्यासाठी ठेवलेला सापळा) होता. कृष्र्णादादा सांगत होता, “या मडु यात मासे
अडकतात. रात्रभर ठेवला की दस
ु ऱ्या णदवशी मासे घेऊन जायचे”. तरर्ण मंडळींनी णवचारलं, “अरे
मग रात्री कोर्णी चोरले तर मासे?” हे ऐकून कृष्र्णादादाला हसूच फुटलं. तो म्हर्णाला “कोर्णी कशाला
चोरेल? आणर्ण कोर्णी घेतलेच तर जेवढे लागतील तेवढेच घेऊन जाईल”. गरजेपेक्षा जास्त घेऊ नये
हे कुठल्या पस्ु तकातून ही मार्णसं णशकली असतील? याचं उत्तर कुठल्या पस्ु तकात नसून णनसगाा तच
आहे. हे लोक णनसगाा शी इतके एकरूप आहेत की स्वतःचीच काय चोरी करायची? असा णवचार करत
असतील. त्याणदवशी कोर्णीतरी गालफडात मारल्यासारखं वाटलं.
मल
ु ांच्या णशक्षर्णासाठी नवीन पद्धत वापरावी म्हर्णून 'णबन बक
ु ा, या णशका’ हा उपिम सरु
झाला. त्याचे एक कें द्र आम्ही ‘णधडपाड् या’तल्या मल
ु ांसाठी सरु के ले. णतथल्या मल
ु ांचं आणर्ण माझं
नातं अत्यंत खेळीमेळीचं. ‘णबन बक
ु ा, या णशका’चं स्वरूपसद्ध
ु ा बऱ्याच अंशी अनौपचाररकच होते. ७
मणहने हे कें द्र चाललं; नंतर मल
ु ं अणनयणमत व्हायला लागली. कं टाळा करायला लागली आणर्ण एक
णदवस मल
ु ांनीच स्वतःहून सांणगतलं, “ताई आपर्ण थांबूया”. मला प्रचंड वाईट वाटलं, खूप त्रास झाला.
पर्ण त्यानंतर मी या झालेल्या घटनेकडे 'माझ्या' वाटण्यापलीकडे जाऊन तटस्थपर्णे पाहू लागले.
याच्या मागची कारर्णे शोधण्याचा प्रयत्न के ला आणर्ण काही प्रश्न मीच स्वतःला णवचारले:
“या उपिमाची गरज काय? मल
ु ांना त्याची गरज वाटते का? मल
ु ांची गरज मी कशी ओळखावी?
त्यांना कशा प्रकारचं णशक्षर्ण द्यावं? मला त्यांच्यापयंत कसं पोहोचता येईल? मल
ु ं एखादी गोष्ट कशी
णशकतात? णशक्षर्ण म्हर्णजे काय? ते कसं घडत? मी मल
ु ांच्या भूणमके तून पाहू शकते का?”

या सवा प्रश्नांचा शोध मी सध्या घेत आहे. कारर्ण या सगळ्यात माझी नेमकी काय भूणमका
असावी, हे स्पष्ट होर्णं मला सध्या गरजेचं वाटू लागलंय.
कौशल्य तर असेल, आवाहनात्मकही वाटत असेल, प्रणतष्ठां असेल पर्ण या सगळ्याबरोबरच
णकं वा णकं णचत पलीकडे जाऊन मला एखादा प्रश्न ‘माझा प्रश्न’ वाटतोय का? हे माझं काम वाटतंय का?
एकदा ‘माझं’ म्हंटलं की त्या प्रश्नाची जबाबदरी येते. आपर्ण त्या कामाला कोर्णत्याही दडपर्णाखाली
न जाता स्वीकारतो. मला वाटते आपल्या प्रत्येकालाच आत काही तरी खोल असं वाटत असावं.
स्वतःत इतकं खोल जाण्याची संधी मी यापूवी स्वतःला कधीच णदली नव्हती. आयष्ु याच्या
व्यावहाररक तपणशलांमध्ये स्वतःच्या ‘छद्म – स्वस्थ’ णस्थतीमध्ये अडकवून घेत होते.
माझे प्रश्न हे बाहेरील नसून मला खोलवर पडलेले प्रश्न आहेत आणर्ण के वळ त्याच प्रश्नांच्या मी
शोधात आहे. वर नमूद के लेल्या व न के लेल्या सवा घटनांनी आणर्ण व्यक्तींनी णमळून मी बनलेली आहे
- मग ते ‘णनमाा र्ण’ असो, ‘वयम्’ असो, कोल्हापूर असो की मंबु ई असो. या सवांचाच मी एक भाग बनू
पाहत होते आणर्ण आता हे सगळं च माझा एक भाग आहे.

- जयश्री कुलकर्णी

