नेपाळ
िचखलाची वाट ते सरकारी गालीचा
-केथ वॉरे न
लोकांया समूहा सोबत काम करतांना जी कौश"ये हवीत #यात ूामु&याने Ð मनाची अवःथा,
चौकासबु+ी, क"पनाश,ी आिण एखा2ा शु"लक गो3ीतून िकंवा िनसटणाढया िवचारातुनही सतत
िशक7याची 8मता, ःव9नांूती आिण वाःतवाया अ#यंत सूआम तपशीलांूती जाग;कता या
गो3ींचा समावेश होतो. एका खूप जु=या कागदाया िढगाढयात दबले"या आिण िवःमृतीत
गेले"या एका फाईलमCये आDहाला कायE8ेऽावरील नGदींया वहींमCये नGदी आिण भांय सापडले.
येथे िदले"या नGदी Kा एका UNICEF िश8ण िवशेषMांया आहे त परं तु कुठ"याही 8ेऽात
लोकसमुहांशी िनगडीत काम कसे असावे या बाबतीत #या मागEदशEक आहे त. या नGदी या अशा
ूकारचे काम करणाढया 8ेऽ कायEक#याOूती आदर Pय, कर7यासाठी आिण सगळीकडयाच
लोकसमुहांशी िनगडीत काम करणाढया कायEक#याOना ूेरणा दे 7यासाठी येथे सादर करीत आहोत.
मी काल कालांकीःतान येथील शाळे त गेले, ही शाळा काठमांडूपासून ३ िक.मी. या अंतरावर
आहे . मी आधीही एकदा या शाळे त गेले होते Dहणून मुलांनी मला पाहताच शाळे या
िखडTयांमधून बाय बाय (#यांचे हे लो) आिण नंतर नमःते (दे व तुमयासोबत राहो.) Dहणून
ओरडायला सु;वात केली.
ती मुले एकापाठोपाठ एक अशी खोबरे ल तेलाया गंजले"या डXयातून पाणी िप7यासाठी येतात तो
डबा ऑिफसया दाराया मागेच ठे व7यात आला आहे . ते एका अ"युिमिनमया भांZयाने पाणी
घेतात आिण #या भांZयाला आप"या ओठांचा ःपशE होऊ नये Dहणून वरतून पाणी िपतात. खरं तर
या मुलांना ऽःत करणाढया संमहणीपासून बिहरे पणा आिण सतत वाजणारी थंडी या आजारांचा
िवचार करता ही सावधिगरी िनरथEकच आहे . ही सवEच मुले ूौढांूमाणे खाकरतात आिण थुक
ं तात.
ही मुले अनवाणी असतात, #यांचे हात अगदी घ^ट मळके, शरीर घामाळलेले आिण #यावर श_बूड
आिण खडू या तुकZयांचे दाग असतात. एक ख^याळ, बुटका मुलगा आप"या पायाया
अंग`यांकडे पाहत हसत असतो. चकणेपणाने िवझत असले"या आप"या िसगारे टया थोटकाकडे
बघतो. #याचे पाय िचखलाने माखलेले आहे त. #याया िचंCया झाले"या चZडीला एकही बटण
नाही आिण ती इतकी फाटलेली आहे िक ती अंग झाक7यासाठी नसून #यांना अलंकृत
कर7यासाठी आहे असे वाटावे. तो सात वषाOचा आहे आिण तो या सवाOमCये ौेd आहे .

या िठकाणी रं ग नाही िक िखले नाहीत. जसे िनसगाEने िदले हे जवळजवळ तसेच आहे : लाकूड,
िचकणमाती आिण धूळ.
एका कपाटात मला धुळीने माखलेले काही नरसाळे आिण मोजमाप कर7याचे िसिलंडर, गॅसया
बर7या, रसपाऽ धर7याचे िचमटे आिण असेच रसायनशाgाचे िवःमृतीत गेलेले काही सािह#य
सापडले. हे सािह#य

ने खूप पूवh िदले होते आिण आता ते िक#येक वषाOपासून येथे झुरळांमCये

धूळ खात, गंजत पडले आहे .

वापराचा ूi
िश8कांनी #यांना िदले"या उपकरणांचा वापर न करणे ही अनेक दे शांमCये असलेली समान
समःया आहे . आDहाला असे वाटते िक वापराया ूiापुढे पुरव`याचा ूi अगदीच नग7य आहे .
शालेय िश8क ही ूमािणत उपकरणे वापरत नाहीत कारण #यांना #यांया वापराची तपशीलवार
मािहती नाही आिण #यांना ती तुट7याची भीतीही वाटते. यामुळे ही उपकरणे कपाटात कुलुपबंद
कkन ठे वली जातात.
याचवेळी रः#यावरील लहान दक
ु ाने ही अशा वःतूंनी भरलेली आहे त िक जी िशकव7यासाठी
वापरली जाऊ शकतील. #या वःतू Dहणजे- मीठ, खा7याचे पान, चूनकळी, दोरा, नारळ, केरोिसन,
गोडतेल, मातीची भांडी, दोरखंड आिण लहानसहान लोखंडाया आिण टीनया वःतू याचबरोबर
हःत संतुलनासाठी लाकडाचे दांडे, उं दीर पकड7याचे बांबूचे सापळे आिण वायर.
अशा ूकारची ःथािनक संसाधनांची ौीमंती असतांनाही िश8क ूिश8ण संःथांकडे िवMान
िश8णासाठी ूा#यि8क िशकिव7याया साधनांची वानवा आहे . आDहाला येथे केळांपे8ा केळांची
िचऽे आिण ू#य8 पानांपे8ा पानांचे त&तेच जाःत िदसले.
आशयाई दे शांतील पाचवी पयOतचा जवळपास संपूणE अlयासबम हा एखा2ा सवEसाधारण
खेZयामCये उपलXध होणाढया वःतूंnारे ूा#यि8कांnारे िशकिवला जाऊ शकतो.
जर आपण गावांमCयेच उपलXध साधनांचा वापर केला तर बरे च ूi नामशेष होतील; आिण
सुर8ेची तसेच तुटफूटीची काळजी ही राहणार नाही. वाःतव तर हे आहे िक पुढया वीस वषाEतही
आिशयातील एक दशांश शाळांनाही आदशE ूा#यि8क िवMान उपकरणे िमळू शकणार नाहीत.
उदाहरणाथE भारतात यांया पुरव`याचे ूमाण हे तेथील शाळांमधील िवCयाpयाOया सं&यावाढीया
ूमाणापे8ा खुपच कमी आहे आिण या उपकरणांचे खराब हो7याचे ूमाण तर िवचाkच नका.

यामुळे या समःयेवर सवqrम उपाय Dहणजे िश8कांना अशा साधनांचा वापर करायला िशकिवणे
जी #यांना सहज उपलXध आहे त Ð ती Dहणजे ःथािनक संसाधने. अशा ूकारे ूिशि8त
िश8काला तो राहत असलेले गावच आवँयक उपकरणांचा संच पूरवेल.
१८० ;पये िमळवणाढया येथील ूाथिमक िश8कांपैकी जाःतीत जाःत िश8क हे अूिशि8त
आहे त परं तु यांपैकी काहींनी िश8क ूिश8ण घेतले आहे . ते एकदम चैत=यहीन वाटतात. िश8ण
Dहणजे काय याची पुसटशीही क"पना #यांना नाही. #यांना मदत करतांना खूप धैयाEची गरज आहे
आिण याचवेळी येथील पिरिःथतींबyल संवेदनशील असणेही गरजेचे आहे .
इलेTशीिसटी चे ूा#यि8क दाखिव7यासाठी मी येथे काही ब"Xस आिण बेटरीज सोबत आण"या
हो#या. मला अशी आशा होती िक िश8कवृंद मी अlयाबमा बाहे रचे काही काहीतरी करत
अस"यामुळे हरकत घेणार नाही. खरं तर मी एखादी कुःती ःपधाEही आयोिजत केली असती तरी
#यांनी हरकत घेतली नसती.
याची दोन करणे आहे त. एक तर #यांचा मा{यावर िव|ास होता यात शंकाच नाही आिण दस
ु रे
Dहणजे

#यांनी

मला

#यांया

गावांना

भेटी

दे णाढया

अनेक

सकEसवाले,

जादग
ू ार

आिण

तलवारबाजांपैकीच एक समजले होते }यांना #यांनी इतTया वेळेस पािहलेले होते िक ते आता
#यांयाकडे ल8ही दे त नPहते.
तर अशाूमाणे नेहमीसारखी मी वगाEत आले. मोजTया शXदांचाच संवाद! ूा#यि8क शांततेत
िशकिवले जात आहे . मी सािह#याचे (वायर, िखले, िचकणमाती, एक-दोन वहीची पाने) वाटप केले
आिण िवCयाpयाOनी अिजबात न थांबता सु;वात केली.
िखळे व #यांना गुंडाळायची वायर यांया मदतीने बनिवलेली चुब
ं के Dहणजे मोठे च यश होते.
#यानंतर मी #यांना संतल
ु न-िनिमEती कशी करावी हे िशकिव7याचे ठरिवले.
यासाठी मी =याहारी अगोदर बांबू कापून #याया एक फूट लांब अशा प^^या बनिव"या, #यांना
तासून गुळगुळीत केले, #यांया मCयभागी खुणा के"या आिण #याला पारडे लाव7यासाठीची जागा
िनित केली. जाड वायर कापून तराजू सारखे बनिवले आिण हा संपूणE संच दोरा, अिधकचा बांब,ू
चाकू आिण वायरने बांधून ठे वला. मी असे १५ संच बनवले कारण मला मुलांनी दोघा-ितघांया
गटाने कृ ती करणे आवडते; सहकायE हे िश8णाचे महवाचे अंग आहे .

मी ही एका वजनाया ूयोगात वापरे लेली िविचऽ िदसणारी साधने मुलांना इतरही अनेक पाठ
िशकिव7यास पुरेशी उपयोगी पडली. उ#पादनाया अगदी साधारण प+तीने Dहणजे सुरी आिण
पकडीया सहायाने उ#पादन करतांनादे खील एक संच बनवायला केवळ एक तास लागतो.
या आिथEक मदतीने आिण

या स""याने अ#यंत सुंदररी#या सुसि}जत असले"या येथील

िवMान उपकरण क_िाने असे संच बनिव7यासाठी काही िदवस जरी िदले तरी येथील सवEया सवE
शाळांना मुलांना िवMानाचे पायाभूत िश8ण दे 7यासाठी अ#यंत आवँयक असलेली ही उपकरणे
पुरवता येतील.
आजया या िवशेष िदवशी एक सरकारी अिधकारी डॉ.भ^टारी हे मा{यासोबत काम करत आहे त.
ते अ#यंत उ#साही आहे त. जर वगाEत िशकिव7यासाठी काही वःतू उपयोगी पडताहे त हे #यांया
ल8ात आले तर ते #या वःतू #या शाळे ला पुरवू शकतात.
ते मला मा{या काठमांडू येथील कामाया िठकाणी भेटायला आले होते-ते िठकाण Dहणजे
एकेकाळया एका सरदाराची परं तु आज िरकामी पडलेली मोठी हवेली होय. वगाEत िशकिव7याची
साधी साधी उपकरणे बनिवणे हे िकती सोपे आहे हे दाखव7यासाठी मी #यांना #याच जागी
ताबडतोब काही साधने बनवून दाखवली.
मी #यांना मुले ू#य8 ूा#यि8के करतानांचे मी गे"या काही आठवZयात काढलेले फोटोमासही
दाखवले. हे फोटोमास असे होते िक ती बघून मुले ःवतःच #या िबया कk शकतील.
मा{या या Pयावहािरक कायEप+तीने ते इतके ूभािवत झाले िक #यांनी आDहाला या क"पनेसह
िश8ण खा#याकडे जा7यास सांिगतले.
याच गो3ीची तर मी नेहमी आशा करत होते. कोण#याही ूक"पाया सात#य आिण मजबूत
पायाभरणीसाठी हे अ#यंत महवाचे आहे िक मी, एक परकी Pय,ी, ःथािनक लोकांकडू न काहीही
मागू नये. कृ तीसाठीया शTयता दशEिवणे हे मी माझे महवाचे कतEPय समजते. फोटो काढू न,
उदाहरणांसाठी संसाधने तयार कkन मी या शTयतांना वाःतिवक पिरिःथतींमCये भौतीक;पात
दशEिवते.
मला वाटत यामुळे खाऽी पटते.
आिशयातील िश8ण खा#यांकडे इतके ूःताव आलेले आहे त िक शेवटी कोढया शXदांवर #यांचा
िव|ासच रािहलेला नाही. आिण हे खरे ही आहे कारण बरे चशे ूःताव हे कुठ"याही ूकारचा

Pयावहािरक पाया नसलेले असतात. याचवेळी एखा2ा गरीब शाळे त अडखळत का होईना पण सु;
असलेले काम खुपच िव|सनीय ठरते.
मा{या एखा2ा विरd अिधकाढयाने िमिनःशीला काहीतरी लेखी ःव;पात कळिव"यािशवाय मी
खरं तर कोणताच ूःताव #यांना पाठवत नाही. #यानंतर काय होते तर ती िमिनःशी त#परतेने
#याकडे दल
E करते! वाह!
ु 8
माझी कामाची प+त ही अनौपचािरकपणे, मागया दाराने, िमऽांnारे

आिण ःथािनकांया

उ#साहाने काम कर7याची आहे . कामाला लवकरात लवकर औपचािरक संमती िमळावी याबyल मी
नTकीच खूप आतुर असते कारण #यािशवाय ते पुढे चालणारही नाही आिण #याला अिधकृ त
ःवkपही ूा होणार नाही. परं तु ही अिधकृ त मा=यता खाऽी पट"यानंतर ूा Pहावी ितया
आधी नाही.
पायाभूत काम झा"यािशवाय उच पातळींवर मंजूर होणाढया लाखो डॉलसEया कायEबमांवर मा{या
टीकेचे मूळ आहे - हे कायEबम मामीण, गरीब भागात राबवणे शTय आहे का? आिण ते
राबव7यासाठी आवँयक असलेला उ#साह तेथे आहे का? याचे संवेदनशील संशोधन.

एक खZडा आिण एक बांबच
ू ी चटई
पाठांदरDयान शाळे त संडास नाही या वाःतिवकातेवर हे डमाःतर डोके हलवतात. मदत करायला
मलाही आवडे ल. खरं तर मला संडासया ट99या ट99याने होणाढया बांधकामाचे फोटो काढायचे
आहे त आिण #याnारे या ूक"पासाठी मागEदशEक पोःटसE बनवायचे आहे त.
कदािचत #यांना अशी अशा वाटते िक या ूक"पासाठी

पैसे दे ईल. (खरं तर आDही ३ डॉलर

ूमाणे खचE दे ऊही) आDही शाळे या बाहे रील #या भागात गेलो जेथे मुलांसाठी कोणतीच सुिवधा
नाही. #यांनी मला ते संडाससाठी कोठे खZडा खोतील ती जागा दाखवली.
मी हे काम पुढया आठवZयात कर7याचा िनय केला. खZZयाचे कोपरे झाक7यासाठी मी काही
जळतणाची लाकडे आिण तीनही बाजूंना आडोसा कर7यासाठी बांबूंची चटई आणील. कामगारांना
मदत Dहणून मी थोडे खोदकाम करे ल आिण याnारे च मुलांनाही मदतीला घे7याचा ूय करे ल.
मला खाऽी आहे िक तीही येतील. मला लोक नेहमी िवचारतात िक

सोबत मी नेमके काय काम

करते. अशावेळी िचखलाया दरवाजांपासून ते िमिनःशीया गािलया पयOतया मा{या कामाचे

वणEन कसे करावे हे मला समाजत नाही. परं तु आता भिवंयासाठी मी एक छान िजMासा उ#प=न
करणारे उrर शोधले आहे Ð मी संडास बांधते.
डॉ.भ^टारी आिण मला खालून आधार िदलेले शाळे या इमारतीचे छात दाखव7यात येते.
हवेत थोडासा कुबट वास आहे . मी एका आठ वषाOया मुलीकडे बघते आहे . ितचे न िवंचरलेले
पातळ केस ितया सुंदर चेहढयावरील बदामी डोयांना लपवत आहे त. ितयाकडू न येणारा उबदार
वास हे िस+ करतो िक साबण आिण पा7याबyल ितला खुपच कमी मािहती आहे !
येथे ू#येक मुलाचा आपला वेगळा सुगंध आहे , तो #याने िकंवा ितने काय खा"ले आहे िकंवा
काय काम केले आहे यावkन ठरतो Ð जळतणाची लाकडे गोळा केली आहे त, शेण आणले आहे
िक मसूर बनवले आहे . मी िवCयाpयाOना #यांया नावापे8ा #यांया सुगंधानेच जाःत ओळखते.

यावkन काय िशकायला िमळते?
ू#येक सुगंध हा एका वेगयाच जागेची ची जाणीव कkन दे तो, िदसणाढया दे खाPयापे8ा अ#यंत
वेगळी जागा. या गो3ीने मला }याला आपण िनयम Dहणतो #यांना समज7याया ूिबयेवर
गंभीरपणे िवचार कर7यास िशकिवले.
अिशि8त व अPय, समाज }या िनयमांनुसार वागतात व िनणEय घेतात, ते मीस मCये उगम
पाPलेलेया व नंतर आधुिनक युरोपमCये िवकिसत झाले"या शै8िणक वा िवnrापूणE ;ढींपे8ा
ःवkपाने आिण Pयाीने

िनितच वेगळे

वाटू

शकतात. मCयकाळात युरोपमCये }यांनी

पांिड#याला ज=म िदला तेच काम आज नेपाळ मCये धमाEिधकारी व परं परा करत आहे त.
माझे ःवतःचे मत असे आहे िक आपण नेपाळया अनुभवांबyल शTय िततके जाणून घे7याचा
ूय करावा आिण #याnारे युरोपया िवMानापयOत पोहच7याचे पूल बांध7याचा ूय करावा.
जर आपण #यांया मानिसकतेवर संशोधन करणे दल
ु िE 8ले तर आपण एका भौितक जगाया
उावाया क"पनांना अनुभव7याची मौिलक संधी गमावून बसू. कदािचत #या युरोपया िरतीरीवाजांया िढगाढयाखाली दबून नामशेष होऊन जातील.
सवE संःकृ तींमCये कुशल कामगार, पाणचTकी व पवनचTकी द;
ु ःत करणारे , सैिनकी अिभयंते,
शेतकरी, जलिसंचन करणारे , नावी बांधणारे आिण यांसारखे इतरही लोक असतात. #यांपैकी
बरे चसे येथ"या, नेपाळया संःकृ तीतही खोलवर ;जलेले आहे त.

या कामगारांचे Mान हे अ#यंत स8म आहे . #यांना आप"या पिरसरातील कया मालाची आिण
Pयापाराची चांगली मािहती आहे . बांधकाम, िमौण, यांिऽकी आिण जलशि,शाgाची तवे, रहःये,
घोZयाला लागणारे सवE कातडी सामान, अनी, धातू िमौण आिण िवनाकारण वाटणाढया
भीतीपासून ते सुआम िपतळी सुईपयOतया वै2कीय प+तींया गुंतागुत
ं ीया परं परे चे ते वारस
आहे त.
हःत Pयवसायाया पारं पािरक धायापासून ते तंऽMानाया जायापयOतचा बदल कसा घडू न आला
हे आपण समजून घेतले पािहजे. फ, युरोपमधील #या बदलाचे पूणE िवकिसत kपाच नPहे तर
इतर संःकृ तीतील #याचे Pयावहािरक kपही महवाचे आहे .
मा{या कामाचा जागी मा{या आजूबाजूला वेगवेगळी साधने, रे िडओ, कँमेरा ःलाईZस, बांबू आिण
जिमनीवर मोडतोड झाले"या साधनांचा िढगारा.......... एक कोकोचा कप, एक कॉफीचे भांडे,
िखडकीवर कोईलमCये टांगलेले वायर, एका भांZयात िचकणमाती, काही बाद"या, काही फोटो
पोःटसE, एक पलंग, पुःतके, फाई"स, आrाच तयार केलेले िवMान संच, खाली िफ"म कँसेटी,
िफ"Dसचा ग`ठा आहे त. िवचार येतात आिण जातात #यांयात एखा2ा Pहीडीयोटे पूमाणे
ताबडतोब पिरवतEनही घडू न येते. हे एक ूकारचे ःव9नरं जनच आहे .
जेPहा ःव9नात एक िविशd 8ण येतो आिण मी युरेका Dहणून ओरडू शकते तेPहा मी बाहे र जाते
आिण तसे कर7याचा ूय करते. #यासाठी लाकूड, इतर साधने इ#यादी िमळवते. मी लाई^स
लावून ू#येक ट99यावर फोटो घेते. }यामुळे बांधकामाया वेळी फोटो िसिरजसाठी ते तयार
असतील.
या 8णी मी काही ूमाणात मा{या हातांnारे िवचार करत आहे . मा{याकडे भरपूर सािह#य आहे ,
नीटनेटकेपणाबyल मी बेिफकीर आहे आिण तकEशु+ िवचारांकडे माझे दल
E आहे . ते सवE अ#यंत
ु 8
तुछ आहे त. सवाEत महवाचे असे जे सांभाळायचे आिण वाढवायचे आहे ते Dहणजे Ð मला
मािहत नाही #याचे वणEन कसे कk Ð मनाची उच िःथती
मी हे सगळे िलिहले ते हे दाखिव7यासाठी िक मी कशाूकारे काम करते. ते वाचायला िविचऽ
वाटे ल यात शंका नाही परं तु मी ते बदलणार नाही. हा या िदवसाचा शेवट आहे आिण मा{याकडे
शाळे त कर7यासाठी आणखी काही गो3ी आहे त, काय करायचे आहे यावर नGदी िलहायया आहे त,
फोटो काढायचे आहे त आिण फोटो िसरीज पूणE करायची आहे .
मा{या डोTयात िफरणाढया या िवचारांसह मी बसले आहे आिण ःव9नरं जन करते आहे Ð हे
एकूकारे किवता िलहा7यासारखेच आहे .
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