
    
 
 

 
 
जय ी शु ल अंबीकर 

मोबाईल  नं. ७५०६३५७४७७. 
 
मी  पूवा मीची जय ी शु ल आ ण आता जय ी  आबंीकर.मी लेखीका नस याने मला ल ह याची 
सवय नाह .तर  भालेराव आ ण माझी मै ीण शलैा काळकर या दोघींनी मला लहायचा आ ह 
केला. 
         
खरं हणजे शाळे वषयी लहायचे, हंट यावर शाळे या या सोनेर  आठवणीं प नास वषानंतर 
जा या झा या. शाळेची ती भ य दगडी इमारत डो यासमोर आल  मोठं पटांगण, मोठे मोठे वृ  ते 
चचेंचे झाड मध या सु ीत झाडाखाल  बसून डबा खायचा. हाल बा◌ॅल खेळायचा, खो खो ची 
पधा. अशा अनेक गो ट  डो यासमोर उ या रा ह या.सगळया बा ची अगद  कषाने आठवण 

आल . 
 
शाळेला शभंर वष होणारं आ ह  सग या मै णी परत एक  येणार या वचाराने मन  फुलुन 
गेले. या वेळ या सतरा अठरा वषा या एस. एस. सी. झाले या सग या जणी  आ ह  आपाप या 
वेगवेग या ठकाणी गेलो.आ ण आता सग या आ या झा यावर भेटणार. या वचारानेच खूप 
आनंद झाला. 
  
मी जय ी शु ल ची जय ी आबंीकर होऊन ठा याला आले.माझे म टर एअर इं डया तर कामाला 
अस याने मी बरेचदा परदेशी असायचे.माझी दोन मुले छान शकल ,मुलगी मानसोपचार त  
आ ण मलुगा इंिज नअर, देवा या कृपेनी. 
 
पुढे मुल चे ल न झाले जावई छान मळाला नातू झालाआ ण नातू दोनच वषाचा असताना 
अचानक मुल या दो ह  कडनी खराब झा या.खूपच मोठा न समोर उभा रा हला . र ता या 
ना यात जर कडनी मळाल  तर ती चांगल  सूट होते.माझी कडनीतर  पण  सूट नाह  झाल . 

म टरांची कडनी चांगल च सटू झाल . ऑपरेशन ठरले, म टरांची कडनी काढायची आ ण मुल ला 



बसवायची.मान सक ताण खूप वाढला  कारण  दोघांची ह मेजर  ऑपरेशनस काय होतेय या चतेंनी 
पोख न काढले  पण परमे वराने साथ दल  आ ण दोघे ह या द या तून बाहेर आले. म टरांनी 
कडनी दल . आता प रि थती अशी मुल ला एक कडनी आ ण म टरांना पण एकच कडनी 
मुल चा पुनज म  झाला.तीचे आयु य सुरळीत सु  झाले मला हायसे झाले. पण नुसते ऑपरेशन 
होऊन भागत नाह   ऑपरेशन नंतर मुल ची खूप काळजी यावी लागत होती.तर  पण माझा ताण 
खूप कमी झाला  कारण दोघां याह  जीवाचा धोका टळला होता.आपले घर, संसार या पल कडे ह  
आपण समाजाचे काह  तर  देणे  लागतो, याची जाणीव मला सतत टोचत होती. 
आ ण मी सामािजक बां धल क हणून वनवासी क याणआ मा या कामाकडे ओढल  गेले. 
 
सुरवातीला छो या छो या पा यांवर जात होते. तथल  हलाखीची प रि थती बघून खूपच वाईट 
वाटत होते. 

मा या बरोबर अनेक कायकत होते, सगळेच उदा त हेतूने हे काम करत होते.हळूहळू मला हे काम 
खूपच 

आवडायला लागले. 
 
आम या वनवासी क याण आ माचे ठाणे िज यात सात आ म आहेत,या आ मात फ त 
आ दवासी मलेु आ ण मलु   राहतात.वनवासी क याण आ माची थापना अडुस ट वषान पूव  कै. 

बाळासाहेब देशपांडे यांनी केल .या आ दवासी लोकांची चार म हने फ त शेती असते,नाचणी, तांदळू 
हे याचे पीक.  शेती नंतर यांना उदर नवाहासाठ  घरा या बाहेर पडणे भाग पडते. वटांची भ ी, 
बांधकाम, अ या कामांसाठ  गावोगावी काम मळेल तीथेच जावे लागते.अशा वेळी यां या मुलांना 
नीट जेवण नाह , औषध पाणी नाह  श ण नाह . मग अशी मुले वाईट मागाला लागतात .मुलांचे 
अपघात होतात.आ दवासी मुलांना जेवण , श ण,  औषध पाणी वेळेवर मळावे  चांगले सं कार 
हावेत  हणून या संक पनेतून या आ मांची थापना कर यात आल .या मुलांचा राहा याचा, 
खा याचा, औषधा चाआ ण शाळेचा सगळाच खच वनवासी क याण आ म करतो.सरकार कडून 
काह  न घेता.  आ हाला कायक याना डोनेशन गोळा करावे लागते, त हा हा खच भागतो अगद  
दारोदार  जाऊन डोनेशन गोळा करतो यात आ हाला कुठलाह  कमी पणा वाटत नाह  कारण 
रामदासांनी सां गतले आहे वतः साठ  जो मागतो ती भक असते आ ण दसुया या साठ  मागतो 
ती भ ा असते.हे झाले आ मा या बाबतीत.  
 
ठाणे िज यात आ दवासी पाडे पण खूप आहेत.पाडा हणजे आ दवासी लोकांची व ती.ठाणे 
शहराजवळचा एक पाडा आ ह  कायक यानी सुधारणा कर यासाठ  हाती घेतला. गुड याभर 
पा यातून आ हाला या पा यावर जावे लागायचे, र ता खराब तथेपा याची सोय नाह  संडास 
नाह  ,लाईट नाह  शाळा फ त चौथी पयत.या आ ण अशा अनेक अडचणी.   



       
आ ह  पा यावर गेलो क म हला भराभर दार बंद कराय या. आ ह  खूप य न केले क दार 
कल कलक न बघाय या. आम या सतत संपकाने  आ हाला यश  आले.नंतर आम या ल ात 
आले क  या लोकांना अंगठा लाव या प लकडे कसले ह ान नाह . मुले शाळेत गेल   नाह  तर  
यांना का हच फरक पडत न हता. मुल ंना तर शाळेत अिजबात पाठवत न हते. घरोघर  मोहाची 
दा  गाळल  जायची आ ण मलु  दा  पोहोचव याचे काम करत.  बायका पण पु षां या बरोबर ने 
दा   यायचा. या गो ट  आप या कडून क या थांब व या जातील  याचा आ ह  कायकत सतत 
वचार करायचो. 

 

 
 
 
 
आ ह  पा यावर सं कार वग सु  केला सुरवातीला घरोघर  जाऊन मुलं गोळा करावे लागत असे. 

असे  अनेक आमचे पा यावर न वन योग चालू होते. क ध यश क ध अपयश पदरात पडत होते.  

आ ह  सगळे जीव तोडून  य न करत होतो मी या कामात वतःला  झोकून दले होते..असे 
कामा या गडबडीत दवस जात होते. मुलाचे ल न झाले .सून पण छान मा या जीवाभावाची 
मळाल , छान नातवंडे झाल , मा या सारखी मीच होते.पण हणतात न आपण एक ठरवतो 
आ ण नयती या मनांत वेगळेच असते. 
 
आ ण एक दवस आम या कुटंुबावर अचानक आभाळ कोसळले.कारण मुल ची बसवलेल  कडणी 
परत खराब झाल . मुल ला एकच कडनी होती, बारा वषा पूव  मा या म टरांनी तीला दलेल  
तीपण खराब झाल  हाध का मा या म टरांना वया या मानाने सहन नाह  झाला. यांची पण 
त येत अचानक बघडल . त हा तर माझी तारेवरची कसरतच होती.  एकाच वेळी  दोघेह   I. C U 

म य. अशावेळी माझा मुलगा सून आ ण माझे नातेवाईक मा या पा ठशी भ कम उभे 
रा हले.माझे म टर अथक य नांनी कसे तर  बाहेर आले.पण  खूप य न क न देखील आ ह  
मुल ला  वाचवू नाह  शकलो.ती आ हाला सोडून गेल . खूप मोठा दःुखाचा ड गर आम या वर 



कोसळला. यांतून कसे बाहेर पडायचे हा मोठा न नमाण झाला.मी तर फार खचून गेले. नयती 
पुढे काह  चालत नाह  हेच खरे. 
 
पण मला मा या वनवासी क याण आ माने यातनू बाहेर काढले.मी दोन म ह यांत पा यावर 
आ मात जायला सु वात केल .पाडयावरची कुपो षत बालके,ती हलाखीची प रि थती, कुठ याह  
सोयी नाह त,  म हलांवरचे अ याचार, ज मनी बळकवणारे  ठेकेदार,कोणी आजार  पडले तर  क येक 
मैल न मैल दरू जाणार त हा  डॉ टर भेटणार.गरोदर म हलांचे पण अतोनात हाल.अशावेळी क ध 
मूल दगावाचे क ध म हलां या जीवाला धोका असायचा.येवढया तकूल प रि थतीतह  ह लोक 
आनंद  असायची याच मला खूप आ चय वाटायच मग मी ठरवले आपण पण आनंद  रहायचे 
यां या आनंदात आपण आनंद मानायचा. आपल  एक मुलगी गेल  पण आप याला इथे कती 
तर  मुल  मळा या. अशा ेरणेनी मी भारावून  गेले. माझी मरगळ मी झटकल  आ ण परत 
जोमाने कामाला सु वात केल .असे अनेक संग आले क आ ह  पा यावर गेलो यावेळी अगद  
आ हाने या लोकांनी आ हाला घरांत जे असेल ते खायला घालनू पाठवावे. पढु या घर  गेलो क 
समजायचे क आ ह  या घर  जेऊन आलो , या या कडे  दोन दवसांनी आज धा य आलेय.ते 
क ध वतःचा वचार करत नाह . हे सगळं बघून मी ठरवले क आपण आप या दःुखा तून या 
लोकां या साठ  बाहेर यायचे.असे अनेक संग  रोज घडत होते. मी माझी मरगळ झटकून माझे  

दःुखाचे गाठोडे बांधून ठेवले. आ ण माझा न वन ज म झा यासारखी उभा न आले. 
  
आता न वन न वन योजना डो यासमोर ठेऊन आ ह  पा यावर  र ाबंधन, नवरा , भ डला, 
सं ांतीचे हळद कंुकू, बचतगट, सं कार वग,भजनाचे काय म हळूहळू सु  केले. कारण यांना 
आप या हदं ूधमाचे सं कार मा हत हायला पा हजेत.म हलांना आ ण मुल ंना शवण काम 
शकवायला सु वात केल ,. तसेच तोरण,  पश या, कोकम सरबत,  दाराशी भा या लावण,ं पापड 
बन वणे अशा गो ट  शकवायला सु वात केल . हे सगळे बचत गटातून करायचे ठरवले. आ ण 
सग यात मह वाचं हणजे ौढांसाठ  अ र  ओळख वग सु  झाले.मलु पण शकू लाग या. 
आम या पंचवीस ते तीस कायक या आ दवासी शाळेत, पा यांवर, आ मातं शकवायला जायला 
लाग या. तसेच अ यासा बरोबर मुला मलु ंना खेळ याची आवड नमाण हावी हणून य न 
केले. कब डी, खो खो, नेमबाजी, गोळा फेक यात मुलांनी  ा व य मळवले. िज हा तरावर 
खेळ याची मुलांना संधी मळाल .  तसेच पा यांवर या लोकांना बाजार पेठ मळावी हणून  

आ दवासी कलाकारांचे दशन  भरवायला सुरवात केल . यात बांबू पासून बनवले या व त,ू 

अ सल मध, घरची नाचणी तांदळू,  जडी बुट  वाल  औषध वकणारे ,नाडी प र ा करणारे वैद.ूअसे 
अनेक कलाकार आ दवासी येतात दशन तीन दवस असते. 
 



 
 
 
 
 
यांचा सगळा खच वनवासी क याण आ म करते. सग या गो ट  या अनुदाना वरच चालतात. 

आ ण अनुदान मळ यासाठ  आ ह  अनेक य न करतो.आ ण या सग या ची पोच  पावती 
हणून मला  पुर कार मळाले .पुर कार मळावे हणून मी हे काय करत नाह  आ ण केले नाह .. 

पण कुठे तर   समाजाने याची न द घेतल   याचे समाधान मला मळाले. 
 
 
ते पुर कार 
गर जाई त ठान ठाणे.    १४/८/ २०१७ 

यास येशन  ठाणे     ८/३/ २०१८ 

रोटर  लब ऑफ ठाणे  ना◌ॅथ. १८/१/२०२० 

यशवंतराव च हाण त ठान  मु ंबई  १८/१/२०२० 
 



 
 
या पुर कारांनी मला आणखी काम कर याचे बळ ा प झाले.  आ ह  या  समाजाला जा तीत 
जा त वावलंबी कसे बनवता येईल याचं वचारांत असायचो.थोड यात काय तर ह लोक 
वावलंबी बन व यासाठ  हे य न. 

 
आ ण या वावलंबनाचे बाळकडू आ ण धडे  मला आप या शाळेनी ग. ग. नी दले. मला आठवतंय 
आ ह  वाफे  बनवायचो, भा या लावायचो, याला नंबर असायचे कुणाचा वाफा छान. तसेच अनेक 
गो ट  शकायला मळा या. अशा अनेक आठवणी ग. ग. शी नग डत आहेत.आ ण मी शाळेची 
ऋणी आहे क मला शाळेनी खूप छान मै ीणी द या. अशा या शाळेनी आप याला घडवंल . 

ग. ग. ची मी व या थनी होते याचा मला आजह  अ भमान आहे. 
      
        
ग. ग. गुणवंत ि या या सदराखाल  ल हलेल  ह  मा हती व हा लेख सव वी माझा आहे. 

ग. ग. संबंधी  WhatsApp, G. G. Group लाँग फेसबुक तसेच मर णकेत स  कर यास 

मी वखुशीने समंती देत आहे. 
 
नांव.  सौ. जय ी शु लआबंीकर 
मोबाईल  नं. ७५०६३५७४७७. 
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