माझं 2नमा@ण : एक अखंड वास
- डॉ.
डॉ. पवन पाट1ल

मी मूळचा धु याचा, आई वडील ाथमक शक. मला लहानपणापासूनच चं,
माती-लाकडा#या व$तू, अभनय या गो)ींची आवड. तासन तास मी चच काढत बसे
-कंवा मग कुठ/यातर1 व$तूचं 2नर1ण. माझे पालक मला यासाठ4 ो5साहन 6ायचे.
5यानंतर मा बारावी#या वेगवान भोव7य़ात जो अडकलो तो पु:याला आयुव;दा#या
महा=व6ालयातच येऊन पोहोचलो. या बारावी#या वष@भरातल1 एकह1 जपून ठे वावी अशी
आठवण माBयाजवळ नाह1.
पु:याला आ/यानंतरची सुCवातीची तीन वष; मी ‘गभ@Dीमंतीत’(!) जगलो. इ-$Iवेर,
मॅक-डोन/ड, Kलॅ नेट-एम, नाटकं, बालगंधव@, संद1प खरे , दश@नं, बाईIस व खूप म
मैOणी. आपला आथ@क व सामािजक दजा@ सुधारला आहे असं मला पIकंच वाटायला
लागलं. एखा6ा चकच-कत “QRSडेड” दक
ु ानात जायला माBया मोTया भावाला मोTया
पगाराची नोकर1 असन
ू ह1 संकोच Uहायचा, अशा मोठमोTया दक
ु ानांमधे मी सहजतेने
वावरायचो!
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च-क5सा केS] असेल, 5यासोबतच हे /थ-$पा
असेल. खूप C^णांना अनेक सु=वधा दे ता ये तील
आYण 5यासाठ4 खूप पैसेह1 घेता येतील....अशी
$वKनं मी पहायचो.

म_यंतर1 मी माBया काह1 मांसोबत अंध मल
ु ांना, काह1 =वषय

शकवायला,

“2नवांत अंध मु`=व6ालयात” गेलो होतो. तेUहा प\ह/यांदाच मला ‘मी’ सोडून दस
ु रं =वa
\दसलं. 5या सव@ मुलांसाठ4 राबणा7या मीरा बडवे मॅडम यांनी मला एका मोTया आYण
खोbया $वKनांतून जागं केलं. माBया काह1 जवळ#या मांशी या =वषयी चचा@ झाल1.
आप/या आजूबाजूला लोकांचे अनेक c आहे त. व आपण ते सोडव:यासाठ4 काह1तर1 केले
पा\हजे; असं आeहाला वाटायला लागलं. fया बदला=वषयी आपण बोलतोय 5या बदलाची
सC
करायची, $वत:#या वाईट आYण चंगळवाद1 सवयी बदलाय#या,
ु वात $वत:पासन
ू
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=वचार-iयेतून जात असतांना मी “2नमा@ण” मधे आलो..
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शोधून,

5या

योजनपूतjमधेच मळतो. लोकांना, समाजला कशाची गरज आहे ? समाजाची गरज,
अडचणी, c eहणजे माझा “$वधम@”; याची जाणीव मला 2नमा@णमधे झाल1.हा $वधम@
मी कसा शोध?
ू मी आयुlयात कुठ/या मागा@ची 2नवड कm, असा c पड/यावर
“आयुlयात पा\हले/या सवा@त द:ु खी माणसाचा चेहरा आठवा आYण मी 2नवडले/या माग़ा@ने
5या माणसाचं द:ु ख दरू कर:यात मदत होत असेल तर तोच तुम#या आयुlयाचा माग@
होय.” असं गांधीजी eहणत. एका बाजल
ू ा 2नमा@णमधन
ू मळालेल1 ह1 तेज$वी शकवण व
दस
ु 7या बाजूला ‘’शण संप/यानंतर आता पुढे काय?’’; हा मला पडलेला Uयावहाoरक
c. साय-कयाg1, इमजpसी मॅनेजमq ट, $वत:चा दवाखाना असे माBयासमोर काह1 वजनदार
पण सरळ सोपे पया@य होते. आrापयpतचे माझे शण हे सातवी नंतर आठवी नंतर
नववी... असे सलग, =वनाथांबा घडत आले होते. 5या#यावर फार =वचार कर:याची संधी
मला मळाल1 नUहती. आता पुSहा मला 5याच चiात अडकायचे नUहते. 2नण@य

घे:यासाठ4 मी $वत:ला चंड $पध;#या या वेगवान, न थांबणा7या पाईपलाईनमधन
ू बाहे र
काढावे, असे मला वाटत होते. “2नमा@ण फेलोशप” ह1 मला यासाठ4 यो^य अशी संधी
वाटल1, fयात मला 5य समाजात राहून 5या#या cांना जवळून समजन
ू घेता येणार
होतं, तो c व 5यामाफ@त $वधमा@चा शोध हे कोडं सोडव:यासाठ4 मी गडचरोल1 tा
मागासले/या व दग
@ भागात येऊन एक वष@ काम करायचं ठरवलं.
ु म
डॉ. अभय व राणी बंग (नायना व अeमा) या#या ‘सच@’ या सं$थेत माझा वास सm
ु
झाला. सच@#या दवाखाSयात काम करत असतांना मला बस/या बस/याच समाज दश@न
होत होतं. C^णाची कमकुवत आथ@क पoरि$थती, अंधD_दा, मलेoरया, सप@दंश , डायoरया,
लuगक आजार, अशा अनेक आजारांचे मोठे माण मी येथे पा\हले, fयांचे संदभ@ हे मी
शहरात शकले/या आजारांपेा खूप वेगळे होते. अशा पoरि$थतीतह1 आरो^यसेवा ह1
गावात/या 5येकापयpत पोहचावी eहणून झटणा7या नायना- अeमांकडून आपला C^णाकडे
व 5या#या आजारांकडे पाह:याचा v)ीकोन कसा असावा, हे मी शकत गेलो. आ\दवासींशी
बोलता यावे, 5यांची दख
ु णी समजन
ू wयावीत eहणून मी आवxयक तेवढ1 ग़yडी भाषा
शकलो. 40 ते 50 Cपयांमधे म\हनाभराची औषधे येतील अशी उपयु` व 5येक m^णाला
परवडणार1, मोTया कंपSयां#या लोभनांना बळी न पडलेल1 च-क5सा पदधती मी या दोन
उ#चशीत त~ांकडून शकत होतो. माझी 5येक कृती ह1 C^णा#या द:ु खाचे शमन
करणार1 हवी, 5यात माझा पॅथी=वषयीचा $वाभमान व दरु ाह याचा cच येत नाह1.
5यामुळे गरज पड/यास C^णाचे पाय दाबन
ू जर 5याला बरं वाटत असेल, तर तेह1 मी
करे न, हा v)ीकोन माBयात आला. श-iयेनंतर बराचकाळ एडमट राहणा7या m^णांना
मनोरं जन व शण eहणून चकला, ह$तकला, 5यां#या Uयायामासाठ4 भजनफे7या, असे
योग मी कmन बघत होतो. आयुlयभरात कधी हातात पेिSसलह1 न धरले/या हर1 नेवारे
-कंवा रै नू नैताम या सrर1 ओलांडले/या आजोबांना चकले#या 3-3 वtा भmन च
काढतांना बघायला खूप छान वाटायचं. मी 2नवडलेल1 \दशा यो^यच आहे , याचे पुरावे होते
ते.
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अंमलबजावणीचा अ यास कर:यासाठ4 मी काह1 \दवस एका खेडग
े ावात जाऊन रा\हलो. तो
अ यास करतांना गावातील लोकं, राजकारण, म5ृ यू, Uयसन, आरो^य Uयव$था, शेती,
उ5सव हे मला जवळून समजन
ू घेता आलं. खरं तर मीह1 मूळचा खेयातला, पूवj अनेकदा
माBया 5या गावाला जायचो पण कधीह1 2तथे रमलो नाह1. कारण 5या खेयातून
शहराकडे व शहरातून अजन
ू मोTया शहराकडे जाणे eहणजेच आपला =वकास, असे का\हसे

मला वाटत होते. गडचरोल1 िज/tातील या गावातील माBया वा$तUयामळ
ु े मी परत
माBया मळ
ू गावाशी जोडला गेलो. जननी सरु ा योजनेचं 5या गावातलं च हे शासकय
मा\हतीपेा खूप वेगळं होतं. सरकार1 रिज$टरनुसार जर1 18 पैक 15 मातांना योजनेचा
पूण@ लाभ मळाला असला तर1 5यात मा केवळ 7 मातांना या योजनेचा पूण@ लाभ
मळाला होता. याचाच अधक Uयापक अ यास कर:यासाठ4 मी आता 400 मातांचा
अ यास करत आहे .
एखा6ा ेात घडणारे म5ृ यू कुठ/या मुख

कारणांनी घडतात हे जाणून घे णे हे

पिलक हे /थ व हे /थ पॉलसी ठरवतांना फार मह5वाचे असते. सच@#या काय@ेातील
गावात घडणा7या 5येक म5ृ यूची नyद ह1 सच@#या काय@क5याpकडून पूवjपासन
ू केल1 जाते.
अशा 5येक म5ृ यू#या वेळची मा\हती जवळ#या नातेवाईकांना =वचाmन 5या म5ृ यूं#या
कारनाचा शोधह1 लाव:याचा य केला जातो. या पूण@ -iयेत काह1 ूट1 हो5या. 5या
ूट1 दरू कर:यासाठ4,

नवीन, अ5यंत शाीय प_दतीने या ु5यूं#या कारणाचा शोध

लाव:यासठ4 million death study या भारतातील सवा@त मोTया अ यासा#या त~ांकडून
सच@#या -फ/ड सुपरवायझरांच,े संशोधन =वभागातील मुख व मी यांचे gे 2नंग डसqबर
2008 म_ये सच@ ये थे झाले. -फ/ड सप
ु रवायझस@नी आणलेल1 ह1 मा\हतीतीचे =वlलेशन
कmन घडले/या म5ृ यू#या कारणाचा शोध लाव:याचे काम माBयाकडे होते. या न=वन
पतीनूसार म5ृ यू#या वेळची पoर$थीती, ुतकाचे आजार या=वषयीची मा\हती जमवतांना,
ती मांडतांना सुCवातीला आम#या काय@क5याpना सुCवातीला ब7याच अडचणी येत हो5या,
चुका होत हो5या. मलाह1 माझं काम करायला बराच वेळ लागत होता. नवी प_दत
अस/यामुळे हे घडणारच होतं. -फ/ड सुपरवायझस@नी आणले/या म\हतीतील चुका शोधन
ू
5या दm
ू $त कर:यासाठ4 gे 2नंग दे वन
ू हा c सोडवला व माझा वेग वाढव:यासाठ4 मी
घडले/या 50

म5ृ यूं#या कारणाचे 2नदान कmन सराव केला. कुठ/याह1 मोTया कामाची

पूतj ह1 5यातील अनेक लहान लहान पाय7यां#या अचूकतेतूनच होत असतेहे माBया
लात

आलं.

एका

म5ृ यू#या

कारणाचे

2नदान

अचूक

ये:यासाठ4

मत
ृ का#या

नातेवाईकांकडून अधकाधक अचक
ू मा\हती मळवणे, ती यो^य प_दतीने नyदवणे, 5या
मा\हतीवmन म5ृ यूचे संभाUय कारण शोधणे, 5याची अचक
ू ता त~ांकडून तपासन
ू घेणे या
5येक पायर1साठ4 संशोधनाची $वत:ची एक श$त लागते. 5याशवाय आप/याला
अपेत काय@ अपेत अचूकतेने पूण@ होत नाह1. हे माझं शण झालं.
2नम@ल:- पाच वषाpखाल1ल मल
ु ां#या म5ृ यंूची सवा@त मह5वाची कारणे ह1 Sयूमो2नया
व डायoरया हे आजार आहे त. जगात दरवषj 20 लाख व भारतात रोज 1000 मल
ु े

डायoरयाने मरतात. केवळ पाणी व साबणाने $व#छ हात धत
ु /यावर
47% मल
ु ांना व Sयूमो2नया होणा7या 16% मल
ु ांना

डायoरया होणा7या

आपण मर:यापासून वाचवू शकतो.

fया गावात मी काह1 \दवस ज.स.ु यो. चा अ यास केला 5या गावातील 64 घरांपैक केवळ
6 घरांमधे हात साबणाने धुतले जात होते. आजारांपासन
ू $वत:ला वाचव:यासाठ4 इतका
सोपा उपाय असन
ू ह1 मुलं, लोक का हात धूत नाह1त- हे मला शोधायचे होते.
Sयूझीलंडमधील एका सा_या उपकरणावmन ेरणा घेऊन मी “2नम@ल” हे हात धु:यासाठ4चे
उपकरण तयार केले. पा:याची कमतरता, साबण असन
ू ह1 5याचा हात धु:यासाठ4 उपयोग
नाह1, मुळात हात धुणे का गरजेचे याची मा\हतीच नसणे अशा अडचणी सोडव:यासाठ4
2नम@ल हे सव@समावेशक उrर होते. सुmवातीला शोधाममधील व 5यानंतर कुडकवाह1,
सावरगाव, चातगाव, उशीरपार येथील मुलांना 2नम@ल बनवायला व 5याचा वापर करायला
शक=वले.. केवळ हात धण
ु े पुरेसे नUहते तर हात $व#छ धण
ु े गरजेचे होते. eहणून मग
श-iयेपव
ू j सज@नने कशा पतीने हात धुवावेत या#या जाग2तक आरो^य संघटनेने(
WHO ) काह1 पाय7या सच
ु वले/या सव@ पाय7यांना “मछल1”, “चS
ू नूमS
ु नू” अशा मनोरं जक
$वmपात बदलन
ू मुलांना शकवायला सुmवात केल1. या पतीने हात धण
ु े मुलांना जमते
व मनोरं जक वाटू शकते, हे या गावातील मुलां#या केले/या सUह; तून आढळलं. मुलां#या
गरजेनुसार 2नम@लमधे आवxयक ते बदल कmन 2नम@ल शाळे त लावलं जावू लागलं. घर1ह1
मुलांनी शाळे माणेच $व#छ हात धुवावेत eहणून “घरोघर1 2नम@ल” ह1 पुढची पायर1 होती.
\दवसाला -कमान चार Cपयांचा खरा@( तंबाकू+सुपार1) खाणा7या मुलांना 25 Cपयांची बचत
करायला लावन
ू 5या पैशातून आeह1 हे 2नम@ल काह1 घरांमधे बस=वले. $व#छ हात
धु:या#या 20 पाय7या 5याच iमाने या मुलांना करतांना पाहून माझा उ5साह वाढत होता.

कुडकवाह1 गाव#या छोbया शैलेशने $वत:
$वत:#या घर1 बसवलेले 2नम@ल!

आजूबाजू#या गावांमधेह1 आता अनेक मुलां#या मोबाईल मधे लू--फ/eस असतात,
येथील मुलेमुल1ह1 आता तासनतास ट1Uह1ला चकटून बसलेल1 असतात. खरा@ तंबाखु#या
ठे /यावर सतत आढळणार1 लहान मल
ु े व तmण, हे च रोजचच झालंय. या सवाpसाठ4
काह1 पया@य आहे त का हे मला शोधन
ू काढायचे होते. eहणून एका गावा#या लहान
मल
ु ांसाठ4 उSहा या#या स
ु ीम_ये गावाबाहे र#या आंया#या झाडाखाल1 मी व माझी
सहकार1 चेतना आeह1 खेळ घे:याचे ठरवले.. यासाठ4 मी वाचलेल1 सव@ पु$तके, 5यातले
खेळ, कलाकार व केलेले 2नयोजन मुलांनी उधळून लावले. मग मी 5यां#या कलाकलाने
पुढे जात रा\हलो. माBया आतील सज@नशीलतेचा मला यातून 5यय येत होता. हळूहळू
गावातील तCणह1 याउपiमात सहभागी झाले. ते जेUहा तासनतास च रं गव:यात म^न
झालेले \दसायचे तेUहा वाटायचं क \दवसभरातून -कमान 8 Cपयांचा खरा@ खाणा7या या
तCणांना 9 Cपयांची रं गाची पेट1 का खरे द1 करता आल1 नाह1? हातात पैसे असन
ू ह1
5यांचा वापर कधीह1 कला, छं द जोपास:यासाठ4 झालाच नाह1. मला नेमकं काय आवडतं?
हे समज:यासाठ4 मल
ु ांजवळ इतर पया@य उपलधच नाह1त. मनोरं जन व आनंदाीसाठ4

सज@ना5मक पया@य उपलध असणं हे केवढं मोठं privilege आeहाला असतं. जे या
गावातील या मल
ु ांना उपलधच नUहतं. असे सज@नशील पया@य उपलध नसतील, करायला
काह1 काम नसेल व पूण@ करायला काह1 _येय नसेल तर ह1 पूण@ =पढ1च Uयसन, लू
-फ/eस व बेरोजगार1#या भोव7यात अडक:यापासन
ू कशी बचावेल? eहणून यापुढचं काम
मी मुलांसोबत 5यां#यातल1च ह1 सज@नशीलता सोबतीला घे वन
ू 2तबंधा5मक आरो^य व
Uयसनं या =वषयात करायचं ठरवलं आहे .

प\ह/या 2नमा@ण अंकाचे काशन!
काशन! tा अंकाचे मख
झाला.
ु प
ृ तयार करतांना माBयातला चकार जागा झाला.
आYण मला जाणवला...
ताची 2नम@ती आYण 2नमा@णीमधल1 कला tातला अभेद!
जाणवला... एका कलावंताची

एक वष@ संपले आहे . या एका वषा@कडे वळून बघतांना, मी हे नसतं केलं, तर काय
केलं असतं? असा =वचार मनात येतो. 5यावेळी मला माझे इतर म \दसतात, fयां#या
आयुlयात या एका वषा@त =वशेष असं काह1 Iवचतच घडलं. न=वन सनेमा, मळालेला
जॉब

-कंवा

वेगवेग या

वेश

पoरांची

तयार1

हे च

=वषय.

5यां#याशी

बोलायला

माBयाजवळ मा दररोज नवनवीन =वषयांची मालका. या एका वषा@त अनेक गो)ींत
अ2नितता आYण eहणूनच उ5सक
ु ताह1 चंड होती. या काळात जशा मी खप
ू चुका
के/यात, अडखडलो, c सट
ु तच नाह1त व यह1 कमी पडत आहे त, eहणन
ू उदास

झालो, तशीच जग:यातल1 खर1 Dीमंती व िजवंतपणा आYण समाधानह1 भरभmन
उपभोगलं. हा आवेग आYण अ2नितता पS
ु हा पS
ु हा अनुभव:यासाठ4 आYण सm
ु केले/या
कामां#या पूतत
@ ेसाठ4, नवीन cां#या शोधात मी आणखी काह1 काळ येथे राह:याचे
ठर=वले आहे . मांची सोबत व नायना- अeमांचं ेमळ माग@दश@न सतत या वासात
आहे च माBया सोबतीला. माझं “जी=वतकाय@” eहणजे क़ुठलं \ठकाण नसन
ू ह1 या वेग या
वासाची \दशा आहे , हे ह1 मला समजलं आहे .
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