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एके दप
ु ार मेसमये जेवायला पोहचलो. जवळया एका गावात कामा!न"म# गे$यामुळे
जेवायला उशीर झाला होता. जेवायला बसलो. तेव*यात मेसमये
अंजनाबाई

वयंपाक बनवणा,या

वयंपाकघरातून बाहे र आ$या.

“जेवण झालं का बाई?” – मी सहज चौकशी केल.
“आज जेवाचा नाय. आज उपास हाय” – !तत3याच सहजतेने बाई 4हणा$या.
”का?” - मी कारण 6वचारलं.
“आज सग7याले जेवण नाय पुरला. 4हणून मी जेवणार नाय.” – बा8नी कारण सां9गतलं.
ते ऐकून ;णभर मी उडालोच. एव*या उच दजा=ची नै!तकता बा8मये कुठून आल?
1998 पासन
ु सच= सं थेने धानोरा तालु3यातील दग
ु =म आEदवासी गावांमये आरोFयसेवा
Gायला सुHवात केल. या कामासाठI सच=चे काय=कतJ महादे व सातपत
ु े आKण हLरदास
साखरे आपल घरं , गावं सोडून जवळया कारवाफा व धानोरा या गावांमये राहायला
आले आKण कामास सH
ु वात केल. Pयावेळची पLरि थती फार कठIण होती. गावांमये
जायला र ते नRहते. घनदाट जंगल पार कTन हे दोघे गावांत पोचायचे. पावसा7यात तर
वैGकUय साEहPय डो3यावर वाहून नेत HFणांचा उपचार करायचे. न;लवाGांची भीती तर
सतत डो3यावर टांगती तलवार होती. एव*या कठIण पLरि थतीत काम करVयाचे धैय= या
दोघांनी कुठून "मळवले?
नवजात बालमPृ यु रोखVयासाठI सच=ने 6वक"सत केलेले घरोघर नवजात बाळाची काळजी
(HBNC) हे मॉडेल आता सव=[ात आहे . अनेक Eठकाणी ते वापरले जात आहे . या \भावी
मॉडेलची गुणव#ा आKण अचूकता तपासVयासाठI, Eटकवन
ू ठे वVयासाठI, सध
ु ारVयासाठI
कौस$या रोडे आKण कुसम
ु गडपायले या ]ी सुपरवायजस= 39 गैरअEदवासी गावांमये
दररोज _फरत असतात. 6वदभा=त$या कडक उ`हात, मुसळधार पावसात दररोज 30 ते 40
_कमी अंतर सायकलने तुडवत bा दोघी गावांमधील नवजात बाळांची काळजी घेतात.
संशोधनासाठI आवcयक माEहती गोळा करVयाचे कौश$य Pयांनी उ#मLरPया आPमसात
केले आहे . कुठ$या \ेरणांनी या बाया मPृ यूला नवजात बाळांपासन
ु दरू रोखन
ू धरVयाचे
काय= करत आहेत?
ए6\ल 2009 मये झाले$या लोकसभा !नवडणूकUंवर न;लवाGांनी नेहमी\माणे बEहeकार
टाकला होता. मतदान के$यास हाताची बोटं तोडVयाची धमकU लोकांना Eदल होती. या
भीतीपोट

अनेक

गावात$या

सावरगावातील न3टू राउत यांनी

लोकांनी

मतदान

केलेच

नाह.

अशा

पLरि थतीत

वत: मतदान केले. एवढे च नRहे तर गावात$या लोकांना

मतदानाचे आवाहन करVयाचा वेडेपणा दे खील केला.  ाचारा6वHh लढतांना
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था!नक

राजकारणामुळे न3टूकाकांना गावात$याच काह लोकांया 6वरोधाला – iे षाला तkड Gावे
लागत आहे. Pयांचा एक सहकार या 6वरोधकां6वHh नेहमी iे ष ओकत असतो. माm
न3टूकाकांया चेह,यावर आKण मनात iे षाचा कुठे ह लवलेश नसतो. Pयांनी अनेकदा
वत: पढ
6वरोधकांना समजवVयाचा \यn दे खील केला. bा माणसाने
ु ाकार घेवन
ू
आयुeयात कधी गांधी6वचार वाच$याची सत
ु राम श3यता नाह. मनाची !नभ=यता आKण
!नवoर व#
ृ ी न3टूकाकांना कुठे गवसल?
सामा`यपणे जीवन Rयतीत करणा,या, फारसं पु तकU "श;ण न झाले$या bा माणसांनी
कठIण पLरि थतीत काम करVयाची \ेरणा, धैय,= !नभ=यता कुठून कमवल असा \p
मनाला पडला. (या बावळट मनाला \p फार पडतात.) 6वचारांती जाणवलं कU bा
माणसांया जगVयाला कृतीचा परस पश= झालेला आहे . Pयामळ
ु े Pयांया जगVयाचे सोने
झाले. Pयांनी कधी वैचाLरक \ेरणांचा काqयाकूट केला नाह. बुhीजीवी माणसं माm
वैचाLरक \ेरणांचे फुगे फुगवVयात आयुeयातला बराच वेळ घालवतात. जरा कुठे कठोर
वा तवाची टाचणी लागल कU ते फुगे पटापट फुटतात.
आधी वैचाLरक

प ता मग कृती असा 6वचार करायला Pयांना फुरसत कुठे होती. जीवनाचे

कठोर वा तव समोर उभे ठाकले होते. वैचाLरक

प तेपे;ा कृतीतीच खर गरज होती.

कठोर वा तवाला कृतीतून "भडVयातूनच Pयांची नै!तकता बळकट झाल. मनं !नभ=य
झाल. Pया अनभ
ु वातूनच Pयांना

प ता आल.

बुhीजीवी माणसं बौ6hक \ेरणांचे चंदन उगाळVयात (आKण

वत:या माथी Eटळा

मारVयात) ध`यता मानतात. bांनी माm आप$या आयुeयात सदै व कृतीचा गुलाल
उधळला, जो इतरांया अंगावर – जीवनात आपसक
ू पसरला.
4हणोन येथे कम=9च पाEहजे!
********************************************************************
गड9चरोल िज$bात रोजगार हमी योजनेया काय=;म अंमलबजावणीसाठI लोकांसोबत
काम करत आहे . कामाची सुHवात रोजगार हमी योजना, !तया अंमलबजावणीतील 6व6वध
\_uया व अडचणी समजन
घेVयात झाल. पेरणीनंतरया दोन मEह`यांया काळात
ू
गड9चरोलत$या लोकांना रोजगाराची गरज असते. PयासाठI लोकांनी रोजगार हमीया
कामांची

मागणी

करावी

4हणून

सच=मये

गाव\!त!नधींची

"मटंग

बोलावल.

Pया

"मटंगमये कामाची मागणी करVयाचा अनेक गावांनी !नण=य घेतला. \Pय;ात फv एका
गावाने कामाची मागणी केल. (!तथे काम सH
ु झाले सh
ु ा.)
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कामाया मागणीया अभावाची कारणे समजन
ू घेVयासाठI आ4ह एक सRहJ ;ण केले.
Pयात असे आढळले कU बहुसंwय लोकांना योजनेची नेमकU माEहती नाह. मग ती नेमकU
माEहती लोकांपयxत पोहचवVयासाठI आ4ह गावोगावी पथनाyये केल. PयासाठI ‘!नमा=ण’
मधील युवांची मोलाची मदत झाल. Pयाआधी काह 6व"श

गावांसोबत पुढे काम करता

यावे 4हणन
ू मी अनेक गावांमये _फरलो. लोकांशी चचा= केल. पण लोकांचा \!तसाद
फारच थंड होता. पथनाyयांना माm लोकांचा उP फुत= \!तसाद "मळाला. आता लोकांना
नेमकU माEहती "मळाल आहे , कामाची गरज अस$यामळ
ु े ते तPकाळ कामाची मागणी
करतील असे आ4हाला वाटले होते. \Pय;ात फv एका गावाने तPकाळ कामाची मागणी
केल. (!तथे वेळेवर काम सुH दे खील झाले.) इतर गावांमये माm कामाची मागणी होत
नRहती. 4हणून आ4ह काह गावांमये परत "मटंग घेत$या. कामाया मागणीचे
आवाहन केले.
खुसा= गावात अमत
ृ आKण मी अशा एका "मटंगसाठI गेलो होतो. सरपंचबा8या घर गेलो.
अजन
ू लोकांनी मागणीचे फॉम= भरले नाहत असे !तथे कळले. Pया Eदवशी सरपंचबा8चा
नवरा दाT zयायला होता. नशेत जेवतांना आमयाशी !नरथ=क बोलत होता. हळूच Pयाने
ताटातले सव= अ`न बाजूलाच बसले$या कु{याला टाकून Eदले. लोकांसोबत "मटंग झालच
नाह.
तो |डस}बरचा मEहना होता. राmीचे 8 वाजले होते. बाहे र कडा3याची थंडी होती. आमया
पोटात भूक मावत नRहती. Pयात भर _फ कटलेल "मटंग आKण सरपंचबा8या दाH
zयायले$या नव,याची. वरकरणी हे \करण अमत
ृ आKण मी "मिcकलतेने हाताळले. आतून
माm आ4ह !नराश होतो. गड9चरोलत$या बेरोजगारया \pाला लोकांना रोजगार हमी
योजना हे उ#र हवे आहे का? कारण शाLररक क ाचे रोजगार हमीचे काम ह लोकांची
\ाथ"मकता असVयाची श3यता कमी आहे . "शवाय सगळे जग [ाना9ध~ीत अथ=Rयव थेकडे
संuमण करत असतांना आपण गड9चरोलत$या लोकांना शेती अथ=Rयव थेकडे नेत
आहोत. कशासाठI? तर Pयांनी सh
ु ा शेवट 6वदभा=त$या शेतक,यां\माणे आPमहPया करावी
4हणून? असे \p आ4हाला पडले. (या \pांना अनेक आयाम आहे त. परं तु 6वषयांतर
होईल 4हणून तूता=स ती चचा= नको.)
अस$या 6वचारांमळ
ु े आKण अनुभवांमळ
ु े रोजगार हमीतला माझा रस आKण उPसाह मावळू
लागला. येणा,या नैराcयातून माझा

लोकसहभाग

कमी कमी

होत

मी

योजनेतील

9थअरॉEटकल मुGांमये जा त रमू लागलो. खुप संदभ= वाचन
ू डो3यात \काश (कU
अंधार?) पडला कU सेयुल ऑफ रे yस हाच कळीचा मुा आहे . सापडल! मला कमजोर
कडी सापडल. मग \ोटोकॉल "लEहणे, आणखी संदभ= वाचणे इPयाद बुhीची खाज
भागवणा,या उGोगांमये काह वेळ गेला. सेयुल ऑफ रे yसवर संशोधन कTन आपण
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महारा सरकारला ते बदलVयास भाग पाडू. बघतोच कसे बदलत नाहत ते (यायला!).
आणखी काह संदभ= वाचून केRहातर मयेच डो3यात उगवलं – छे ! सेयुल ऑफ रे yस
काय घेऊन बसलास. मळ
ू \p _कमान मजूरचा आहे . महागाई वाढल तर तीन वषा=त
सरकारने Pयात काह सध
ु ारणा केलेल नाह. आपण _कमान मजूरया \pावरच काम
करायला पाEहजे. पिलक पॉ"लसी Lरसच= वगैरे. नायनांनी (डॉ. अभय बंग) नाह का 1978
साल _कमान मजरू वर संशोधन कHन आwwया महारााची मजरू  4 Hपयांची 12 Hपये
केल. Rयापक पLरणाम घडवून आणला. _कमान मजरू वर संशोधन कTन आपण Rयापक
पLरणाम कT शकू अशी मनोमन खाmी वाटायला लागल.
था!नक \pांना हाताळVयाआधीच RयापकUकरणाची हवा डो3यात "शरल होती. पV
ु यातील
मेक सं थेने आयोिजत केले$या संशोधन पhतींवरल काय=शाळे नंतर मी मजरू  कमीजा त

पडVयाची

कारणं

अयासVयासाठI

संशोधन

\क$प

आखला

होता.

Pयाया

!नeकषाxचे मी _कतपत RयापकUकरण कH शकेल या6वषयी मनात नाना शंका होPया. शेवट
तो महवाचा \क$प रखडला. एक चांगल संधी गमाव$याने आज पु`हा पु`हा वाईट
वाटते.
रोजगार हमीतले हे सव= मुे गैरलागू होते असेह नाह. परं तु Pयांना हाताळVयाची वेळ
आKण पhत चूकत होती. डॉ. अभय बंग, डॉ. आनंद करं दकर ह अनुभवी माणसं
आपाप$या अनुभवांचे खडे बोल वेळोवेळी मला सन
ु ावत होते. मी माm ते फार मनावर घे त
नRहतो.
अशा Rयापारांनी मन एकUकडे Rयापलेले असतांना मनाचा एक कोपरा शांत सुरात
सातPयाने बजावत होता – “थांब! कुठ$याह !नeकषा=वर पोचायची घाई कT नकोस.
\Pय; डो7यांनी बघ. अनुभव घे.” 4हणून उ`हा7यातील रोजगार हमीया कामांचा हं गाम
डो7यात तेल घालन
ू बघVयाचा !नण=य घेतला.
आKण रोजगार हमीचा हं गाम सुH झाला. अनेक गावात कामे सुH झाल. लोक मोया
संwयेने कामांवर जावू लागले. गावागावात रोजगार हमीचे महाभारत घडत होते. परं तू
मनाया संमाव थेमुळे माया हातातील कृतीचे गांडीव डळमळत होते. अशा वेळी
कृeणाया Hपात दLरनारायण (लोकं) माया मदतीला धावून आले. Pयांनी वा तवाची
गीता मायासमोर मांडल. ‘सरकारने रोजगार हमीची मजूर बकेमाफ=तच वाटप करVयाचा
!नण=य घेतला आहे , चातगाव बक घोडेझर गावापासन
ु 40 _कमी अंतरावर आहे .!तथ$या
मजूराला बकेत खाते खोलन
ू मजूर "मळवVयासाठI

वत:या Kखशातले 650 H. खच=

करावे लागणार आहे त. \Pय;ात Pयाला "मळणार मजूर 650 HपयांइतकUच _कंवा
Pयापे;ा कमी आहे , कुरखेयातील लोकांना दोन मEहने उलटूनह अGाप मजरू  "मळालेल
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नाह. रे खाटोला गावातील लोकांना मजूर न "मळा$यामुळे रे शन दक
ु ानातला तांदळ
ू 6वकत
घेता येत नाह’ असले या गीतेतले अयाय होते. ते ऐकून माया मनातले संम पार दरू
पळाले आKण मी जोमाने कामाला लागलो.
बकेमाफ=तच मजूर वाटप करVयाया सरकारया तुघलकU !नण=याला कायदे शीर मागा=ने
आRहान Gायचे ठरवले. PयासाठI उ`हाता`हात _फTन सहा गावांत$या लोकांशी चचा= कTन
केस

टडीज

बनव$या.

लोकांची

!नवदने

तयार

कTन

िज$bा9धका,यांना

Eदल.

एमकेसीएलचे संचालक 6ववेक सावंतांसोबत 6\यदश=न आKण मी मुंबईला मंmालयात जावून
वLर~ अ9धका,यांसमोर गड9चरोलतल पLरि थती मांडल. आमया या कृतीने बकामाफ=त
मजरू  वाटपाचा दघ=कालन \p सट
ु णार नाह हे आधीच आमया मनात

प

होते.

PयासाठI [ान – तंm[ाना9ध~ीत उपायांची – Rयव थांची गरज आहे हे कळत होते. पण
4हटलं ते नंतर बघू. आधी माया सहा गावात$या लोकांया हाती Pयांया क ाची मजूर
पडू दे . PयासाठI कायदे शीर लढाई हा एकमेव पया=य उपलध होता. ती अGाप चालू आहे .
आ4ह लोकांसोबत या !नण=या6वHh लढत आहोत.
वा तवाला "भडVयाया या काळात माझे सग7यात जा त "श;ण झाले.
ख,या सम या लोकांमये जाऊनच कळतात हे अनेक चूका कTन लwखपणे जाणवलं.
एखाGा सम येला लोकांसोबत "भडVयातूनच संभाRय उपाय सुचतात. कामाया सुHवातीला
माया डो3यात RयापकUरकरणाची हवा इतकU "शरल होती कU

था!नक लोकांचे \p

सोडवणे 4हणजे Rय|vगत तuार !नवारणाचे ;ु$लक आKण !नHपयोगी काम वाटायचे.
एखाGा RयvUचा वा गावाचा \p सोडवन
ू काय फरक पडणार असे वाटायचे. \Pय;
कामातनं माm जाणवायला लागलं कU एखाGा सम येचे नेमके 6वेषण करVयासाठI,
संभाRय उपायांचा 6वचार करVयाची कुवत "मळवVयासाठI Pया Rयापक सम येया एका
मूत= तुकयाला लोकांसोबत \Pय; "भडणे, भोगणे, तोडणे फार गरजेचे असते. या
लोकांसोबत आपण काम करतो, Pयांया\ती आपल ती जबाबदार दे खील असते.
समाजाला कशाची गरज आहे यापे;ा मला काय करायचंय bालाच मी \ाधा`य दे त होतो.
अशा वेळी मग मनात ामक समजूती तयार होतात. आप$या सोयीया अशा समजूतींना
वा तवातले एखाददस
ु रे उदाहरण Eदसले तर ती समजूत मनात प3कU होते. सPयच भासू
लागते. लोकांया ख,या सम यांपयxत आपण मग पोचतच नाह. अशा पLरि थतीत
Rय|v!न~तेचा

मोह

दरू

सारत

व तु!न~

सPया`वेषणाला

गPयंतर

नाह.

PयासाठI

संशोधनाया पhती उपयोगी ठरतात.
वा तवाला "भडVयाया या काळात रोजगार हमीया \pाशी आKण गड9चरोलत$या
लोकांशी मी पEह$यांदा इतका एकHप होऊ शकलो. मायावर असले$या जबाबदारची
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\कषा=ने जाणीव झाल. मला सतत वाटू लागलं – मला माझी !नयती सम येशी, लोकांशी
जोडता आल पाEहजे. जे सम येचे होईल, तेच माझे होईल. सम येचे काय होईल ते
होईल, पण माझे क$याण माm Rहायलाच पाEहजे असं नाह चालणार. तसे झा$यास तो
काठावर बसन
ू भाeय करVयाचा एक नवा \कार ठरे ल. ते नै!तकया सुhा पतनाचे ठरे ल.
आजवरया माया जीवन6वषयक मुलभूत \े रणा \ामुwयाने वाचन, वण, चचा=, भावना
आKण 9चंतन या मायमांतून आकारास आ$या. या काळात Pयांना कृतीची आKण
अनुभवाची जोड "मळाल. आता Pया जा त अ सल आKण \ग$भ वाटतात. आज Pया
वा तवाया ज"मनीत पाय घ रोवून उया आहे त. सुख – द:ु खाचे आKण Rय|vगत
वाथा=चे झंझावात Pयांना मळ
ू ापासन
ु सहजासहजी हलवू शकणार नाहत.
पवन आKण 6\यदश=न या माया सहका,यांसोबतया कामातून – चचाxमधन
ू – \वासामुळे
मनाया अनेक व#
ृ ी पालट$या. Pयांयामुळे मी !नसग=, माणसं, जीवना6वषयी अ9धक
सजग बनलो. िज[ासू बनलो. चांगले सहकार "मळणे ह मायासाठI मोठI "मळकत
आहे . तो कदा9चत

वतंm "लखाणाचा 6वषय होवू शकेल.

या काळात वैशाखवणRयात होरपळून T; बनले$या !नसगा=ला वसंताया

पशा=ने नवी

पालवी फुटत होती. Pयाचवेळी संमांमुळे कोमजले$या माया मनाला वा तवाया
पशा=मळ
ु े संवेदनशीलतेची नवी पालवी फुटत होती. आतबाहे रल ह एकतानता बघणं हा
सh
ु ा रोमांचक अनभ
ु व राEहला.
जीवनाया कठोर वा तवाशी – Pयात जगणा,या माणसांशी

वत:ला जोडून घेत ‘हे

वा तव मी बदलन
टाकेन’ या आशावादात आKण कम=योगात अथ=पूण= जगVयाची
ू
गुH_क$ल दडलेल आहे , bा ‘!नमा=ण’ 6वचाराची \9चती वा तवाला "भडतांना मला आल.
वत: मे$या"शवाय

वग= Eदसत नाह, हे च खरे !

गोपाल सभ
ु ाष महाजन
!नमा=ण फेलो
सच=, गड9चरोल.
mahagopsu@gmail.com
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