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‘वाइज अँ ड अदरवाइज‘ -एक आकलन 
 
 

डॉ. मनीषा यशवंतराव तावरे 

मु.सा.काकडे महा व ालय सोमेखर नगर. 
 

तावना : 
 समाजात फार थोड  हणजेच बोटावर मोज या इतक च 
लोक अशी असतात.क , ती फ  समाजकाय कर यासाठ च ज माला 
येतात.मग ती पैशान ीमंत असोत क  नसोत.एक  का कायाची 
दशा िमळाली क  गती अपोआप िमळते आ ण र तेह  तयार होत 
जातात. यातच िन वाथ  आ ण सा वक काय करायचं असा ठाम 
िनधार मनाशी क न पाऊल टाकणारे यांनी फारच थोडे. 

 अशी कतीतर  उदाहरणे सांगत येतात यांनी िन वाथ  
समाजकायात वत:ला झोकून दले यां या बाबतीत सांगायचे 
झाले तर साधना आमटे, डॉ. राणीबंग ,डॉ. सुनंदा अवचट तसेच इ कोिस या अ य ा सुधामूत . 

 सुधामूत वषयी सांगायचच झाल तर या सु दा सव सामा य जीवन जग यासाठ  ज माला आले या 
सुधामूत नी िश क  पेशा वीकारला. िश क जो प यान प याचा घडवतो आ ण यातूनच देशह  घडतो. केवळ 
िश क एके िश क इतकेच िसिमत व  न ठेवता यां याितक काह  अनािमक श ंनी यांना एका वेग याच 
व ात खेचून नेले. आयु याचा जोड दार िनवडला तोह  समाजवाद  वचारांचाच िश क आ ण समजवाद  यांच 
एक अ ुत िम ण झाले आ ण या िम णाचा,या एक त वचारांचा वापर यांनी मानवते या सेवेसाठ  व 
जनते या क याणासाठ च केला.सुधामूत चे य म व हणजे ‘साधीराणी आ ण उ च वचार सरणी’ असे होय. 

 सुधामूत नी ‘वाइज अँ ड अदरवाइज ’ या पु तकातील लेखनातून वत:ला आलेले अनुभव समाजातील 
संपक समाज थती, ीया चो प र थती मानवी वभावातील व वध पैलूचे दशन घडवले आहे. हे पु तक 
हणजे सुधाजीना य ात आले या अनुभवांची िसदोर  आहे. 

 सुधाजीनी सांिगतलेला पाट लाच अनुभव हणजेच, गुणव ा याद त आले या मुलांची नावे सव वतमान 
पा ातून झळकत होते. याम ये आठवा आले या मुलावर सुधाजीची नजर थर झाली.आ ण या ‘हनुमंत पा’ 
चा शोध यांनी चालू केला.द ुस-या दवशी या पेपर या याची मुलाखत आ ण फोटो पु हा धावून आला. 
िशवाय यांची कौटंु बक पा भूमीह  छापून आली होती. याम ये वशेष नमूद केले होते.क  आिथक प र थती 
नस याने याल पुठे िशकता येत न हते. ह  सगळ  मा हती वाचून याचा स ा  शोधून सुधाजीनी वत: 
याला प  िल हले.तो यांना येऊन भेटालाह  आ ण भेट ंअंती याचा िश णाचा खच सुधाजीनी उचलला असेच 
या पो टाचे पैसे असलेले पाक टह  आले. याने सांिगतले होते क  दोन म हने महा व ालय सु ट  होवी व तो 



‘वाइज अँ ड अदरवाइज‘ -एक आकलन                                                            VolUme - 6| ISSUe - 10 | aprIl - 2017 

_____________________________________________________________________ 
           

________________________________________________________________________________________ 
 

M.S. Kakade College Someshwarnagar, Tal. Baramati, Dist. Pune. 
2 

 

घर  गेला होता व खच न झालेले िश लक रा हलेले पैसे याने परत पाठवले होते. यातून सुधाजीनी एक अनुभव 
घेतला क  ग रबी. संबंध नसतो. ामा णकपणा हा ह यातच असावा लागतो मुळापासूनच. 
 सुधानी कामात नेहमीच य त असत.परंत ू माणसाला कधीतर  वरंगुळा आ े  नातेवाईक हवेच 
असताना.तसेच एकदा सुधाजीनीह  ब हणींना भे याचा बेत आखला होता. परंत ू याह  दवशी यांना काम 
लागले. परंत ू याचा काह  प रणाम यां यावर झाला नाह .कारण सतत काम कर याची असणार  सवय या 
गावात काम िनघाले या ितथे पोहचला. यांना ऑ फसला घेऊन जा यासाठ  एक ितिनधी आला होता.काम 
झा यानंतर आ हाने याने सुधाजीना घर  नेले.पाहुणचारासाठ . इतरा माणेच तो वता: या प ीचे तोडभ न 
कौतुक क  लागला.मग दोन वषा या मुलाचे कौतुक सु  झाले.मग कतीतर वेळा मुला या घोकप ट चे कौतुक 
सु  झाले. अगद  मलु वैतागेपयत तोपयत जोपयत सुधाजी तुमचा मुलगा वया या मानाने हुशार आहे असे 
हणत न हता.मग वड ल असणा-या या महाशयांनी िम याला कसे घडवतो आहे.हे सांगायला सु वात केली. 

तो मा यातीलाच हुशार चे गुण घेऊन ज माला आला ते याने पटवून दले. मग घोड  फरक  यावी या 
उ ेशाने सुधाजीनी या महाराजांनी हटले क  राग कॉलेजात असताना तु ह पण फारच हुशार असाल? 
ते हा यांनी सांिगतले १९७२ साली ते महाराय हु क या इं जिनअ रंग कॉलेजचे व ाथ  होते आ ण 
सुवणह काचे मानकर  ह .हे ऐकून चेह यावरचे कसलेह  भावन बदलता न िचडता खूप चौकशी अंती महाराय 
वैतागले पण सुधाजीनी याचा वेगळ पणा खोटारडेपणा सहन कर त जाताजाता शांतपणे सांिगतले क  तु ह  
या महा व ालयात िश ण घेतले. ितथे दरवष  फ  एकच सुवणपदक दे यात येते.आ ण १९७२ सालच 

सुवणपदक मला िमळाले होते. यातून ल ात येते क ,खो या ित ेसाठ , मोठेपणासाठ  माणूस कती 
खोटेपणाचे मुखवटे धरण करतो कती विच  आहे हा मनु य वभाव ’स ा या कुशीत वनयशीलता भेटते 
ते हा...........’ या अनुभवात सांगताना सुधाजी हणतात.कनाटकातील एका घनदाट जंगल देशात एकदा 
शाळा भेट साठ  या गे या असतानाचा एक संग. यांनी ितथ या आ दवासींना वचारले,”आ ह  या शाळेला 
मदत देऊ शकतो का?” हे पहायला आलो आहोत. थोड शी आ मीयता िनमाण झाली आ ण सुधाजी पु हा ितथे 
ितथ या मुलांसाठ  कपडे घेऊन गे या. मग ितथ या मुलांनी सांिगतले आ हाला का युटर पु तकातून तर  
अनुभवाचा आहे. यासाठ  क नड भाषेतील संगणका वषयीच एखाद पु तक तर  िमळेल का? यावर सुधाजीनी 
यांना श द दला असे पु तक िलह न.आ दवासी समाजात दे याची वृ ी कशी असते ती सुधाजीनी अनुभवली 
रानट  फुला या, फळां या साठवले या रसाची बाटली सधुाजीना यांनी भेट हणून व मुलांना दले या 
ेस वषयी कृत ता य  कर यासाठ  देऊ केली.पण आ दवासी.साम जक वृ  बाबांनी सांिगतले क ,मग आ ह  
ह  मुलांसाठ ची कपडे वीकारणार नाह .इतके गूढ आ ण शा त त व ान या आ दवासींनी िशकवले क ,जे हा 
तु ह  घेऊ शकाल ते हाच ा......काह तर  द यािशवाय काह  घेऊ नका. 
 ‘शोक वर हत मरण’ म ये सुधाजी सांगतात. शेजार  कोणीतर  वार याचे समजताच पुरेशी ओळख 
नसता नाह  सां वनासाठ  जावून यावे असे आईने मन य  केले कारण जनर त हणून सुधाजी कामा या 
यापातून वेळ काढून उशीरा का होईना ‘ या’ घर  गे या.परंतु घरातील वातावरण कोणी गेले आहे. अशा 
वधुतीचे न हते तर काह तर  सण समारंभ असावा अशा प तीचे होते. यामुळे आपण चुक या ठकाणी आलो 
क  काय असेच णभर सुधाजीना पाहून आ य य  कर त घरात ये याचा आ ह केला.समोर फराळाचे ताट 
आले.द:ुखाचा कुठेह  लवलेशह  न हता.कुटंुब मुखांची प ी समोर आली व ितने सुधाजीची यां या 
कायाची,सा यांची तुती करायला सु वात केली.बरेच घरगुती वषय हाताळून झाले.नंतर सुधाजीच अवघडले या 
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वरात हणा या. “तुम या आई आजार  हो या असे ऐकले.” ितत यात घरात या गृ हणीने पाढा वाचायला 
सु वात केली.नवरा म ख चेह याने फ  ऐकत होता.तो फ  एकचवा य बोलला.आईची सुटका झाली. मी यांच 
क न इतक  वैतागले होते. बर झाल गे या ते सुधाजी हणतात कती धावपळ च जीण जगतोय आपण मृत 
य चा आप याला कती उपयोग होता या माणातच द:ुखाची ती ता कमी जा त असावी का? 

 एखा ा गो ीचे िश ण घेणे आ ण याची अंमलबजावणी कशी तंतोतंत करणे अगद  कोण याह  
प र थतीत.यामधला अनुभव ’जे हा ताळेबंद जुळला नाह .’ याम ये सुधाजी सांगतात.इं लंडमधली घडलेली 
घटना जबाबदार य  असते. ती व र  पदावर असते आ ण हे पद अनुभवाने व वय कर नसलाच श यतो 
िमळते. असेच एकदा सजर  चालू असताना यापदावर ल नस रजेवर अस याने बावीस वषाची नुकतीच पर ा 
पास झालेली नस या दवशीपुरती ओट  म ये काम पाहत होती. 
 कोणतीह  सजर  सु  कर यापूव  िथएटर नस ऑपरेशनसाठ  हणजेच र  पुस यासठ  तयार केलेले 
कापसाचे बोळे मोजून ठेवत असते. व ऑपरेशन संप यानंतरह  वापरलेले व न वापरलेले सवच नोळे मोजून 
ठेवावे लागतात.हे कशासाठ  तर एखादा बोळा पेशंट या शर रात वस  नये हणून ताळेबंद. या दवशी असेच 
ऑपरेशन झाले आ ण टाके घाल यासाठ  सजनने सुई मािगतली पण,नसे बो यांचा  ताळेबंद न  जुळ याने 
सुई काह  देईना.सजनने अगद  वेतागून ितला कामाव न काढ याचीह  धमक  दली. पण यथ ती बागेदारपणा 
आ ण ामा णकपणा सोडेचना.परंतू हरवलेला बोळ जे हा जिमनीवर पडलेला दसला आ ण ताळेबंद जुळला 
ते हा सजर  पूण झाली. यावर सजनने नसला वचारले क , “तु हाला कामाव नकाढून टाक याची धमक  दली 
तर  तु ह  डगमगला नाह त ” यावर या चुणचुणीत मुलीने उ र दले ह िशकवत आम या गु ं नी दली 
आहे.ती कधीच सोडणार नाह  कारण अनुभवी िश क आप याला काह तर  सांगतात ते हा यापाठ मागे तसेच 
ठोस कारण असते .मग नोकर  गेली तर  हरकत नाह .पण चुक या गो ीना पा ठंबा ायचा नाह . याव न 
ल ात येते क  ण हा फ  ण नसतो तर कोणा या तर  घरातील एक घटक असतो. डॉ टरची एक चूक 
या कुटंुबात फार मोठ  पोकळ  िनमाण क  शकते. 

 ‘भारत व ट ऑफ व डस’या म ये सुधाजीनी अितशय कटू पण स य अनुभव सांिगतला आहे एक 
मुलगा आप या हाता या व डलांना सुधामूत या ऑ फसम ये घेऊन येतो.पण ते हातारे बाबा माझे अनोळखी 
आहेत असे सांगतो. यांना सुधाजीं या प रचयाने एका वृ ा मात दाखल करतो. सुधाजी दरम ह याला या 
हाता या माणसाचा खच वाढवत राहतात.अचानक ती वृ  य  जग सोडून जाते आ ण याने या वृ ाला 

वृ ा मात ठेवले तीच य  पु हा ह  बातमी समजताच या आ मात येते,ती वृ ाजवळ असणा या  बॅग या 
शोधात. 

 सुधाजीना स य समजते क , या अप रिचताने या वृ ाला आप याकडे अनोळखी हणून आणले तो 
दुसरा ितसरा कोणी नसून याचा मुलगाच आहे. आ ण आ मा या खचासाठ  तो आप याशी खोट बोलला 
आ ण आता वृ ा या मृ यूची बातमी समजताच बॅग या शोधात आला. ते हा या भयंकर िचडतात.पण 
बॅगम ये काय आहे पा हले तर पासबुक र कम १ लाखापे ा जा त आ ण वारसदार तोच मुलगा . जो सोडून 
गेला होता.आ मात कसली ह  नैितकता हणायची.जो सोडून गेला तोच खस वारसदार मग तो कसाह  वागला 
तर  आ ण या आ मात सभाळले. या याशी काह  साम जक बांिधलक ?.सुधाजी सांगतात परदेशात असे 
नसते जर एखाद  य  हौ पटल/ आ मात मृत झाली तर या या संप ीतील बराचसा  भाग या ठकाणी 
दान केला जातो.उ ेश अगद  व छ यां या सार या णांना कंवा एकटे राहणा यांना याची मदत 
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हावी. हणजेच समाजाचे ऋण फेडणे ह  आपली नैितक जबाबदार च नाह  का? आ ण याउलट आप या देशात 
कतीह  बेजबाबदारपणे वागला तर  वंशा या दवा जपायचा. कती क न अव था आहे ह ,समाजाची अन 
मनाचीह . 
 सुधामूत  आ ण नारायणमूत  यांची सेवाभावी सं था आहे यामाफत समाजातील गरजूंना वनामोबदला 
मदत िमळते पण असे ह  काह  अनुभव यांना बरेच काह  िशकवून जातात.समाजात कती नाना वध 
वभावाची, वृ ीची माणस राहतात.खूप काह  ऐ य असूनह  कती वाथ  असतात आ ण बर चशी मंडळ  

जवळ दमड  नसतानाह  एखा ासाठ  आभाळ रते कर याची दानत ठेवतात. कती मोठ  दुर  आहे ह  मानवी 
वचारांची. 
 अशा कारे ‘‘वाइज अँ ड अदरवाइज‘’ हे सुधामूत चे मूळ इं जीपु तक ीमती लीना सोहोनी यांनी 
अितशय मािमकपणे अनुवा दत केलेले दसते.हे पु तक तेरा भारतीय भाषांम ये अनुवाद त झाले आहे. 
अनुवादकाने याकाह  मयादा पाळ या लागतात. ओघवती भाषाशैली तसेच वाचकां या पसंतीला उतरणार  श द 
रचना या सवाचा संयोम अितशय उ म घडून आला आहे. 
 ‘‘वाइज अँ ड अदरवाइज‘’ म ये असेच आणखीह  बरेच अनुभव कथन केले आहेत.अगद  थोड यात 
आ ण सुटसुट त भाषेत. अनुभव तर सवानाच येतात पण ते मोज या श दात समाजासमोर आणणे  ह  एक 
कला आहे.आ ण ती कला सुधा मूत या लेखनातून तीत होते. 
 भारतातील आिथक या  मागास भागांम ये सुधामूत  पायी फर या बसने वास केला, अठरा व  
दा र ात जगणा या माणसां या दारात आरो या या आ ण िश णा या सोयी पोहच व या. यामुळे समाजातील 
व वध तरातील लोकां या संपकात या आ या.यासव अनुभव समृ त सुधाजीचे जीवनह  समृ द झाले. एक 
ा या पका आ ण समाजसे वका यां या ‘साधी राहणी आ ण उ च वचारसरणी’ तून सारखी डोकावते.अशा 
कारे सुधामूत चे हे पु तक यांचे काय आ ण जीवन वषयक त व ान यांचा सुरेख मेळ आहे. 
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