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म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण
त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपणू च समाज सतत एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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या पुहतिके िील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरहिि असून पुतिकाचे
ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे पूनर्ुवद्रण र् नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर
करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे. िसे न
के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई (दिंड र् िुरुिंगर्ास) िोऊ शकिे.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.
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• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्डव करू शकिा
• िे पुतिक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापूर्ी ककिं र्ा र्ाचना व्याहिररक्त कोणिािी र्ापर
करण्यापूर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी आर्श्यक आिे.

लेखकाचा पररचय

सिंपूणव नािंर्:- अहनल अनिंि र्ाकणकर.
पत्ता:- श्रीर्िंि पेशर्े र्ागव, श्रीर्धवन, हिल्िा रायगड, ४०२११०.
र्ोबाईल क्रर्ािंक:- ९०११८५७४१४
र्ाचना सिंबधी:- गेली िर्ळपास ४० र्र्षे अनेक प्रकारची पुतिके र्ाचली.
त्यािल्यात्याि कािंदबरी िा प्रकार िाति आर्डीचा. योहगनी िोगळे कर, हर्. स. खािंडक
े र, बाबा
कदर्, रणहिि देसाई िे लेखक िाति आर्डीचे. श्रीर्धवन येथे र्ाचनालयाि उपलब्ध असणाऱ्या
िर्ळपास सर्वच कादिंबऱ्या र्ाचल्या आिेि. या हशर्ाय सर्थव रार्दास तर्ार्ींचे सर्व र्ाङ्मय, प.
पू. पािंडुरिंग शास्त्री आठर्ले याची प्रर्चने या अिंगाचे र्ाचनिी आर्डीचे आिे.
तर्ि:चे लेखन:- सर्थव रार्दास तर्ार्ींनी याला ककिवन भक्ती असे नािंर् कदले आिे.
आपण िे िे र्ाचले आिे त्यािले िे आकलन झाले िे तर्ि: िर्ळ न ठे र्िा दुसऱ्याला सािंगणे िी
एकप्रकारची ककिवन भक्तीच आिे. िल्लीच िागहिक पयावर्रण कदनाच्या र्ुहूिावर्र र्ाझी र्ृि
र्िंकदर िी कादिंबरी ई साहित्य प्रहिष्ठान द्वारे प्रकाहशि झालीआिे. िरीिी र्ी एक प्रर्ास र्णवन,
हिन कथा हलिील्या आिेि. िे सर्व साहित्य र्ाझ्या https://aawakankar.blogspot.in/ या
ब्लॉगर्र उपलब्ध आिे.

श्री अनिल वाकणकर याां ची पूववप्रकानित पुस्तके
www.esahity.com येथे नविामूल्य उपलब्ध.

गुरु दहिणा
भाग १
अिय, अिुल, र्ानसी आहण घनश्यार् िे िायतकू लपासुन एकर्ेकािंचे हिर्लग दोति. अियने
सॉफ्टर्ेअर र्ध्ये हडग्री के ली. अिुलने हस ए के ले. र्ानसी गायनालॉहितट िोिी. घनश्यार्ला
देसाईला घरच्या पररहतथिीने िाति हशकिा आले नािी. िशी सगळयािंच्याच घरची आर्थवक
पररहतथिी चािंगली िोिी. चौघेिी हचपळु णच्या परशुरार् िायतकू लर्ध्ये पाचर्ी िे दिार्ी पयवि
हशकले िोिे. चौघेिी सध्या र्ेगर्ेगळया रठकाणी रिाि िोिे िरीिी त्यािंचा एकर्ेकािंशी सिि
सिंपकव चालूच िोिा.
चौघेिी १९९५ र्ध्ये परशुरार् िायतकू ल र्धुन १०र्ी पास झाले िोिे. अिय सध्या र्ुिंबई
येथे एका अर्ेरीकन किं पनीर्ध्ये हसहनअर सॉफ्टर्ेअर इिं हिहनअर म्िणून कार् कररि आिे. अिुलची
पुण्याला तर्ि:ची टॅक्स कनतलटिंटची फर्व आिे. र्ानसीचे अहलबाग येथे तर्ि:चे िॉहतपटल आिे.
घनश्यार्ने र्हडलार्िवि िहर्नीर्ध्ये परशुरार्िर्ळ तर्ि:चे फार्व िाऊस आहण पयवटकािंसाठी
अद्ययार्ि ररसॉटव सुरु के लेल्याला आिा १० र्र्षे झालीि.
एकु णच सर्विण आर्थवक बाबहिि सुहतथहिि आिेि. सर्ाांची लग्नकायव िोऊन कौटुिंहबक
बाबिीििी िे सर्विण आिा हतथरतथार्र झालेले आिेि. र्र्षाविुन एकदािरी या चार फॅ हर्ली
कोणा एकाकडे एकत्र िर्िाि. त्या हनहर्त्ताने शाळे िल्या आठर्णींना उिाळा देिाि आहण परि
आपापल्या उद्योग धिंद्याला लागिाि. प्रत्येक र्ेळी र्गाविल्या कोणा कोणाच्या आठर्णी हनघिाि.
कोण सध्या कु ठे आिे, काय करिोय याचा आढार्ा घेिला िािो.
गेल्या र्र्षी घनशार्च्या फार्व िाऊसर्र सर्विण िर्ले िोिे िेव्िा र्ानसीने एक कल्पना
र्ािंडली िोिी. िी म्िणि िोिी आिकाल १० र्ीच्या १२ र्ीच्या क्लासर्ेटच गेट टु गेदर अँरेंि
के ले िािे. आपणिी आपल्या १९९५ च्या १०र्ी च्या र्गावचे गेट टु गद
े र करुयाि. त्यार्र
सगळयािंना िी कल्पना आर्डली िोिी. परिं िु िे कार् सोपे नव्ििे.
सर्वप्रथर् सगळयािंची नािंर्े आहण सध्याची रिाण्याची रठकाणे आहण सिंपकावची साधने फोन
निंबर, पत्ता शोधायला िर्ा िोिा. सगळयािंि र्ोठी अडचण र्ुलींच्या सिंपकावची िोिी कारण त्या
सगळयािंची आिा लग्ने झालेली िोिी. त्यार्ुळे त्यािंना आिा नहर्न नार्ाने शोधायला िर्े िोिे. िी

िबाबदारी सगळयािंनी हर्ळु न घनश्यार्च्या गळयािंि टाकली. कारण िो परशुरार् िायतकू लच्या
पररसरािंि रिाणारा िोिा. एर्ढेच नािी िर िो परशुरार् िायतकू लच्या सिंचालक र्िंडळाि देहखल
िोिा. सर्वप्रथर् सगळया सिअध्याययिंसोबि सिंपकव तथाहपि करण्याचे ठरहर्ण्यािंि आले. त्याकररिा
सोशल नेटर्कव चा र्ापरिी करण्याचे ठरले. आहण िी िबाबदीरी अियने तर्ि:हून आपल्यार्र
घेिली.
िाबडिोब अियने व्िॉटस् अँपर्र एक ग्रुप तथापन के ला. िसिसा सिंपकव िोईल िसे
एके काला ग्रुपर्र र्ेंबर करायला सुरर्ाि करायचे ठरले. र्ानसीने फे सबुकच्या र्ाध्यर्ािुन शोध
घेण्याचे ठरर्ले. सर्ाांनी आपापल्या परीने शोध र्ोहिर् सुरु ठे र्ण्याचे ठरर्ुन सर्विण आपापल्या
दैनिंकदन उद्योगासाठी गािंर्ी हनघुन गेल.े
बघिा बघिा सिा र्हिने हनघुन गेल.े घनश्यार्ने शाळें िुन सिाध्यायािंच्या नािंर्ाची यादी
हर्ळर्ली. त्या त्या व्यहक्तच्या घरी सिंपकव करुन त्यािंचे पत्ते, फोन क्रर्ािंक हर्ळर्ायला सुरर्ाि
के ली. िे फोन निंबर अियकडे पाठर्ले. त्यापैकी िे व्िॉटस् अँप र्ापरि िोिे त्यािंना ग्रुपर्ध्ये अँड
के ले. िे र्ापरि नव्ििे त्यािंना र्ेसेि पाठर्ुन व्िॉटस् अँप र्ापरायची सुचना के ली. र्ानसीनेिी
आपल्या िॉहतपटलच्या व्यापािुन रोि कहर्ि कर्ी एक िास र्ेळ काढु न फे सबुकर्र शोध र्ोिीर्
सुरु ठे र्ली. या सगळया प्रयत्ािंचे फहलि म्िणिे आिा त्यािंचा ३५ पैकी ३२ सिाध्यायािंशी प्रत्यि
सिंपकव झाला िोिा. त्यापैकी ३० िण आिा व्िॉटस् अँपर्र रे ग्युलर चॅटींग करीि िोिे. राहिलेल्या
हिघािंचा शोध सुरु िोिा. पण आिा शोध घेणारे चौघे नािी िर बत्तीसिणिं िोिे.
या बत्तीसािंपैकी चौघे परदेशी िोिे. सिािणिं र्िाराष्ट्राच्या बािेर िोिे. बारा र्ुिंबईि िर
सिािण पुण्याि िोिे. बाकीचे असेच हर्खुरलेले िोिे. र्ात्र सोशल नेटर्कव र्ुळे सर्विण आिा
एकर्ेकािंच्या सिंपकावि िोिे. आिापयांि सर्ाांना आपण एकत्र िर्ले पाहििे िी कल्पना र्ान्य
झालेली िोिी. त्यार्ुळे गेट टु गेदर करायचेच िे फायनल झाले. फक्त कधी आहण कु ठे िा र्ोठा प्रश्न
िोिो. त्यार्र घनश्यार्ने हचपळु णला आपल्या िायतकू ल र्ध्येच घ्यायचे िे ठार्पणाने सािंहगिले.
त्यार्ुळे कु ठे िा हर्र्षय हनकालाि हनघाला. रािीला प्रश्न कधी िो देहखल सुटला. कारण र्ानसीने
प्रतिार् ठे र्ला की, पार्साळयािच करुया कारण त्या र्ेळी के ल्यास र्र्षाव सिलीचा आनिंदिी घेिा
येईल. िो प्रतिार् िी सर्वर्ान्य झाला.
अखेरीस लार्णीची कार्े आटोपली की िुलच्ै या अखेरीस के व्िािरी िा कायवक्रर् करायचे
कायर् करण्यािंि आले. नेर्की कोणिी िारीख ठरर्ायची याचा अहधकार घनश्यार्ला देण्यािंि

आला, कारण सर्व व्यर्तथा त्यालाच बघायला लागणार िोिी. घनश्यार्ने ररसॉटवचे बुकींग
िपासले, कार्ाला येणा-या र्ाणसािंचा अिंदाि घेिला. येणा-या सर्ाांची व्यर्तथा ररसॉटवर्रच
करायची ठरर्ुन त्याने ३१ िुलै िी िारीख कायर् के ली.
शाळे चे त्यार्ेळचे र्ुख्याध्यापक, हशिक यािंना हर्शेर्ष हनर्िंत्रणे पाठहर्ण्याि आली. परि
एकदा चौघे हर्त्र एकत्र िर्ले. कार्ाच्या िबाबदा-या ठरर्ल्या गेल्या. कायवक्रर् पहत्रका ियार
करण्यािंि आली. कायवक्रर्ाचे सूत्रसिंचालन करण्याची िबाबदारी र्ानसीर्र टाकण्यािंि आली.
बिेट ठरर्ण्यािंि आले. सर्व पाहूणे ३० िुलल
ै ा सिंध्याकाळपयांि िर्ा िोहिल आहण सोर्र्ारी १
ऑगतटला सकाळी चिापाणी करुन िािील असे र्ेळापत्रक ठरहर्ण्यािंि आले.
शेर्टी शेर्टी राहिलेल्या दोघािंशीिी सिंपकव झाला. अशा ि-िेने र्े र्िीन्याच्या
सुरर्ाहिलाच ग्रुपर्र सहर्तिर र्ाहििी देण्यािंि आली. त्यार्ध्ये हचपळु णच्या रे ल्र्ेचे टाईर्
टेबलिी देण्यािंि आले िेणेकरुन प्रत्येकाला ररझर्ेशन करणे सोईचे व्िार्े. र्े र्हिन्याच्या अखेर
पयांि सर्ाांचे कायवक्रर्ाला उपहतथि रिाणार असल्याचे कन्फर्व र्ेसेि आले. सोबि ठरलेल्या प्रर्ेश
शुल्काच्या रक्कर्ेचे चेक देहखल आले.
********

भाग २
आि कदनािंक ३१ िुलै २०१६, आि र्ािार्रण पूणवपणे पार्साळी झाले आिे.
कालपासुनच पाऊस अिरश: कोसळि िोिा. हचपळु ण शिराच्या सखल भागाि सगळीकडे
पाणीच पाणी झाले िोिे. घनश्यार् देसाईच्या र्ालकीचे परशुरार् येहथल “कोंकण ररसॉटव”
कालपासुनच गिबिले िोिे. ठरल्याप्रर्ाणे १९९५ च्या परशुरार् िायतकू लच्या १०र्ीच्या
र्गाविले ३५ पैकी ३३ हर्द्याथी कालच ििर झाले िोिे. त्यार्ेळच्या सिाध्यायािंच्या बरोबरीने
िेव्िा र्ुख्याद्यापक असलेले पेंडसे सर देहखल आपल्या नािर्ाला बरोबर घेऊन आर्िुवन आले
िोिे. िे देहखल कोंकण ररसॉटवर्रच उिरले िोिे.
र्ानसी आपले पहि डॉ. र्ाधर्रार् पाटील आहण र्ुलािंसि आली िोिी. अिुलिी पुण्याहून
आपल्या पत्ीसि आला िोिा. अियने आपली पत्ी र्नालीसि दोन कदर्स आधीच कोंकण
ररसॉटवर्र र्ुक्कार् ठोकला िोिा. आिच्या कायवक्रर्ाचे हनयोिन त्याने आहण घनश्यार्ने हर्ळु न
गेल्या दोन कदर्साि फायनल के ले िोिे. त्यािंच्या काळाि असलेल्या शाळे च्या र्ेळापत्रकानुसार
पूणवर्ेळ िे सर्विण शाळें ि काढणार िोिे.
कोंकण ररसॉटवच्या लॉनर्र र्ोठा र्ािंडर् घािलेला िोिा. पार्सापासुन सिंरिण व्िार्े
म्िणून र्रिी हिरव्या रिं गाचे ट्रान्सपरिं ट पत्रे घािले िोिे. त्यार्ुळे र्िंडप िेहथल हनसगव सौंदयावशी
अगदी हर्सळु न गेला िोिा. आिुबािुला गदव हिरर्ाई िोिी िोडीला पार्साची बरसाि सुरु िोिी.
र्ािार्रण एकदर् कोंकणी िोिे. या र्िंडपािच चिा नाश्त्याची टेबल लार्ली िोिी. िर्लेले सर्व
र्गवहर्त्र आपल्या िुन्या आठर्णींना उिाळा देि िोिे. सगळयािंच्याच शारररीक आहण सािंपत्तीक
हतथिीि खूपच फरक पडलेला िोिा. िसि खेळि गप्पा र्ारि चिा नाश्िा झाल्यानिंिर सर्विण
हनयोहिि कायवक्रर्ासाठी परशुरार् िायतकू ल कडे रर्ाना व्िायला सुरर्ाि झाली.

*******

परशुरार् िायतकू ल िे हचपळु ण शिराच्या िसे एका बािुलाच िोिे. एका छोट्याशा
टेकडीर्रील हर्हतिणव आर्ाराि िे पसरले िोिे. त्या टेकडीच्या र्ाथ्यार्रचा सर्व भाग िायतकू लने
व्यापला िोिा. शाळे ि िाण्याकरीिा र्ळणार्ळणाचा एक खास रतिा ियार के लेला िोिा.

िािंभ्या दगडािंच्या पाखाडीचा िा रतिा आहण टेकडीच्या र्ाथ्यार्रची िायतकू लची दोन र्िली
िािंभ्या दगडािंची इर्ारि लािंबुन पािीली िरी खूप सुरेख कदसि असे. त्यािच कालपासुन िुफान
पाऊस पडि असल्याने सर्व पररसर अगदी तर्च्छ कदसि िोिा. आिुबािुच्या हिरव्यागार
हनसगावच्या पार्श्वभूर्ीर्र लाल चूटुक रतिा आहण लाल लाल दगडािंची िायतकू लची कार्ेने आहण
चुन्याने रिं गर्लेली इर्ारि लोभसर्ाणी र्ाटि िोिी.
शाळे चे गेट नारळाच्या झार्ळयािंनी आहण झेंडुच्या र्ाळािंनी सिहर्ले िोिे. तपीकरर्र र्िंद
आर्ािाि हबहतर्ल्ला खान यािंच्या शिनाईचे सूर ऐकु येि िोिे. एकु णच सर्व र्ािार्रण र्िंगलर्य
झाले िोिे. त्यािच कालपासुन र्ुसळधार पडि असलेल्या पार्साने हर्श्रािंिी घेिली िोिी आहण
आकाशाि सूयवनारायणाने आपले दशवन कदले िोिे. शाळे च्या आर्ाराि सगळी लगबग सुरु िोिी.
अिय, अिुल, र्ानसी आहण घनश्यार् िे सर्व ियारी योग्य पद्धिीने झाली आिे का नािी याचा
आढार्ा घेि िोिे. सर्व गोष्टींची खािरिर्ा करुन घेि िोिे.
बरोबर अकरा र्ाििा श्रीपिी पर्ार यािंनी शाळा भरण्याची घिंटा र्ािर्ली. श्रीपिी पर्ार
िे १९९५ र्ध्ये परशुरार् िायतकू ल र्ध्ये हशपाई िोिे आहण िेच त्यार्ेळी पिीली शाळा
भरण्याची बेल र्ािर्ि असि. पाच र्र्षावपूर्ीच िे सेर्ाहनर्ृत्त झाले िोिे. सध्या िे आपल्या
र्ुलाबरोबर पठाणकोट येहथल हर्हलटरी कॅ टोन्र्ेंट र्ध्ये रिािाि. परिं िु आिच्या कायवक्रर्ाकरीिा
खास िे येथे आले िोिे. त्यािंच्या बेल र्ािर्ण्याने आिच्या कायवक्रर्ाची सुरर्ाि झाली.
शाळे च्या गेटर्ध्ये िायतकू लचे सध्याचे र्ुख्याध्यापक श्री आनिंद हलर्येसर उभे िोिे.
त्यािंच्या बािुलाच शाळे चा हशपाई हचन्र्य गुलाबाच्या फु लािंची करिं डी घेऊन उभा िोिा.
त्यार्ेळच्या शाळे च्या हशतिीप्रर्ाणे सर्व र्ािी हर्द्याथी रािंगेर्ध्ये शाळे ि येण्याकरीिा उभे िोिे.
त्या प्रत्येक र्ािी हर्द्याथ्यावचे हलर्येसर गुलाबाचे फु ल देऊन तर्ागि करीि िोिे. हर्द्याथ्याांच्या
अगोदरच १९९५ साली दिार्ीच्या र्गावला हशकर्ीणारे हशिक शाळें ि ििर झालेले िोिे.
त्यािंचेिी तर्ागि हलर्ये सरािंनी पुष्पगुच्छ देऊन के ले िोिे. सर्व र्ािी हर्द्याथी शाळे ि दाखल
झाल्यार्र त्यािंना शाळे च्या साने गुरुिी सभागृिाि िर्ा िोण्याच्या सूचना देण्यािंि आल्या.
आि साने गुरुिी सभागृि देहखल हर्शेर्ष सिर्ले िोिे. व्यासपीठाच्या पाठीर्ागे “सन
१९९५ सालच्या दिार्ीच्या हर्द्याथ्याांचे पहिले स्नेि सिंर्ल
े न” असा खास फ्लेक्स बोडव लार्ण्यािंि
आला िोिा. सर्व सभागृिाला हर्द्युि रोर्षणाई करण्यािंि आली िोिी. सभागृिाच्या उिव्या कोपयािंि असणा-या साने गुरुिींच्या पूणावकृिी पुिळयाला िाज्या सोनचाफ्याच्या फु लािंचा िार

घालण्यािंि आला िोिा. त्याच प्रर्ाणे ज्यािंच्या नािंर्ाने िे िायतकू ल तथापन करण्यािंि आले िोिे
त्या भगर्ान परशुरार्ािंच्या र्ूिीला देहखल खास गेदद
े ार गुलाबाच्या फु लािंचा भला र्ोठ्ठा िार
घािला िोिा. त्या फु लािंच्या सुगिंधाचा घर्घर्ाट पूणव सभागृिाि पसरला िोिा. सभागृिाच्या
यभिंिीर्र िायतकू लची तथापना झाल्यापासुन दरर्र्षी र्ाध्यहर्क शालािंि पररिेर्ध्ये प्रथर् क्रर्ािंक
हर्ळर्णा-या हर्द्याथ्याांची छायाहचत्र लार्ण्यािंि आलेली िोिी. अथावि शाळा िरी १९९० साली
सुरु झाली असली िरी १० र्ीची पहिली बॅच १९९५ चीच िोिी. त्याच बॅचच्या र्ािी
हर्द्याथ्याांचे सिंर्ेलन आि सिंपन्न िोि िोिे.
सभागृिाच्या व्यासपीठार्र १९९५ सालचे सर्व हशिक, त्यार्ेळचे र्ुख्याद्यापक श्री
पेंडसेसर, सध्याचे र्ुख्याद्यापक श्री हलर्येसर, श्रीपिी पर्ार, िायतकू लच्या सिंचालक र्िंडळाचे
सदतय, सध्याचा हशिकर्गव तथानापन्न झाले िोिे. सर्विण िागेर्चर तथानापन्न िोिाच र्ानसी
पोहडयर्र्र असणारा र्ाईक िािाि घेिला आहण प्रथर् तर्ि:चा पररचय करुन कदला. र्ी डॉ.
सौ. र्ानसी हर्िय नाईक, सध्या र्ी अहलबाग येथे र्ाझे पिी श्री हर्िय गिानन नाईक यािंच्या
िोडीने नाईक नर्सांग िोर् चालर्िे. आि आपण याच िायतकू ल र्हधल १९९५ सालच्या
१०र्ीच्या र्गावहिल सर्व सिाध्यायी एकत्र िर्लो आिोि. आपणा सर्ाांचे तर्ागि श्री हलर्ये
सरािंनी के लेच आिे. िरीिी आपल्या ग्रुपिफे र्ी आपल्या सर्ाांचे आपल्या शाळें ि तर्ागि करीि
आिे.
आिचा कदर्स आपण आपले दैनिंदीन आयुष्य हर्सरुन परि एकदा दिार्ीचे हर्द्याथी
िोऊया. म्िणूनच आपण सर्विण शाळे ची बेल िोिाच शाळें ि प्रर्ेश के ला आिे. आपल्या शाळे च्या
परिं परे प्रर्ाणे आिा आपल्यापैकीच एक असणारी आहण सध्या गायक म्िणून रट.व्िीच्या अनेक
चॅनेलर्र झळकणारी आपली र्गवर्त्र
ै ीण उज्र्ला हचपळु णकर आपली पारिं पारीक प्राथवना सादर
करणार आिे. आपण सर्ाांनी हर्द्यार्थव म्िणून शािंि हचत्ताने उभे राहून िी प्राथवना हिच्या सोबि
र्नािल्या र्नािंि म्िणूया. र्ी उज्र्लाला हर्निंिी करिे की हिने तटेिर्र येऊन र्ाईक आपल्या
िाब्यािंि घ्यार्ा. असे म्िणून र्ाईक उज्र्लाच्या िािाि देऊन िी सर्व र्गवहर्त्रािंच्याि िाऊन उभी
रािीली.
उज्र्लाने तटेि र्रील हशिकर्गाांला आदरपूर्वक नर्तकार करुन परशुरार् िायतकू ल र्ध्ये
दररोि प्राथवना म्िणून म्िटले िाणारे र्सिंि बापट यािंचे प्रहसद्ध गीि सादर करायला सुरर्ाि के ली.
हिथे उपहतथि असणारे सर्विण हिच्या सुराबरोबर िे गीि गुणगुणायला लागले.

देि र्िंकदर हचत्त र्िंकदर एक िेथे प्राथवना
सत्य सुिंदर र्िंगलाची हनत्य िो आराधना ।।
दुुःहखिािंचे दुुःख िार्ो िी र्नाची कार्ना
र्ेदना िाणार्याला िागर्ू सिंर्ेदना
दुबवळािंच्या रिणाला पौरुर्षाची साधना
सत्य सुिंदर र्िंगलाची हनत्य िो आराधना ।।१।।
िीर्नी नर् िेि रािो अिंिरिं गी भार्ना
सुिंदराचा र्ेध लागो र्ानर्ाच्या िीर्ना
शौयव लाभो धैयव लाभो सत्यिा सिंशोधना
सत्य सुिंदर र्िंगलाची हनत्य िो आराधना ।।२।।
भेद सारे र्ार्ळू द्या र्ैर सार्या र्ासना
र्ानर्ाच्या एकिेची पूणव िोर्ो कल्पना
र्ुक्त आम्िी फक्त र्ानू बिंधूिेच्या बिंधना
सत्य सुिंदर र्िंगलाची हनत्य िो आराधना ।।३।।
प्राथवना गायनाने सर्विण एका र्ेगळयाच हर्र्श्ाि गेले. खरोखरच सर्व सिाध्यायी या
प्राथवनेने एकदर् दिार्ीच्या र्गाविली र्ुले झाली. िेच सूत्र धरुन र्ानसीने परि कायवक्रर्ाचे सूत्र
आपल्या िािाि घेिले. या प्राथवनेनिंिर ख-या अथावने सिंर्ल
े नाला सुरर्ाि झाली. र्ग र्ानसीने
दुसरा र्ाईक सभागृिाहिल आपल्या सिाध्यायािंकडे कदला र् प्रत्येकाने आपापला सध्याच्या तटेटस
प्रर्ाणे पररचय करुन द्यार्ा म्िणून सुचर्ले.
र्ािी हर्द्याथ्याांपैकी प्रत्येकाने आपला पररचय करुन कदला. त्यार्ुळे सर्ाांनाच आपल्या
र्गवबिंध-ु भहगनींचा र्ातिहर्क पररचय झाला. आपले सिाध्यायी आि हनरहनराळया िेत्रािंि
अग्रेसर असलेले ऐकु न प्रत्येकालाच धन्य र्ाटले. सर्व सिाध्यायािंचा पररचय झाल्यानिंिर परि
र्ानसीने कायवक्रर्ाचे सूत्र आपल्या िािाि घेिले. हिने अिय, अिुल आहण घनश्यार् यािंना
र्दिीसाठी तटेिर्र बोलार्ले. िे चौघेिी फु लाच्या िारािंच्या करिं ड्या आहण हनरहनराळे बॉक्सेस

घेऊन तटेिर्र ििर झाले. शाळे हिल हशपायाच्या र्दहिने एका िाटाि या चौघािंनी बरोबर
आणलेल्या र्तिु काढायला सुरर्ाि के ली.
आिा र्ानसीने बोलायला सुरर्ाि के ली. आिा आपल्या सर्व सिाध्यायािंच्या र्िीने आपण
आपल्या गुरुिनािंचा पुनपवररचय करुन घेऊ आहण त्यािंच्या बद्दलाची कृ िज्ञिा र् आदरभार् व्यक्त
करण्याचे र्ाध्यर् म्िणून त्यािंना र्ानाची शाल आहण श्रीफळ अपवण करुयाि. र्ी अियला हर्निंिी
करिे की त्याने आपले र्ुख्याध्यापक श्री पेंडसेसर यािंना आपली कृ िज्ञिा म्िणून पुष्पिार, शाल,
श्रीफळ अपवण करार्े िसेच त्यािंना आपल्या या स्नेिसिंर्ेलनाची आठर्ण म्िणून तर्ृहिहचन्ििी द्यार्े.
अिय त्याप्रर्ाणे ह्या सर्व गोष्टी के ल्या र् त्याने पेंडसेसरािंना र्ाकु न नर्तकार के ला िेव्िा पेंडसेसर
आहण अिय या दोघािंनािी आपल्या भार्ना आर्रणे कठीण गेल.े पेंडसे सरािंनी अियला
अध्यावर्रुनच र्र उठर्ले र् आपल्या हर्ठीि घेिले. दोघािंनािी आपल्या डोळयािंिील अश्रू आर्रणे
कठीण झाले. आहण र्ग त्यािंनी िो प्रयत् सोडू न कदला.
अिय १९९५ च्या बॅचचा टॉपर िोिा. घरची आर्थवक पररहतथिी बेिाची असल्याने पेडसे
सरािंनी त्याला िातिीि िाति र्दि करुन त्याच्या अिंगाहिल गुणािंना प्रकट करण्याची सिंधी त्याला
प्राप्त करुन कदली िोिी.
आिा अिुलने र्ाईक आपल्या िािाि घेिला आहण र्ानसीला पेंडसे सरािंच्या पत्ी सौ
आकािंिा पेंडसे यािंचा सर्व सिाध्यायािंच्या र्िीने सत्कार करार्ा असे सूचहर्ले. सौ आकािंिा पेंडसे
र्ॅडर् ह्या नुसत्या सरािंच्या पत्ी म्िणून सर्व हर्द्याथ्याांच्या पररचयाच्या नव्ित्या िर त्यािंच्या
बरोबर सर्ाांचे एक घरोब्याचे अनाहर्क नािे हनर्ावण झालेले िोिे. पेंडसे सर पुलच्िं या हचिळे
र्ातिरािंप्रर्ाणेच आपल्या घरी हर्नार्ुल्य हशकर्णी घेऊन प्रत्येक हर्द्याथ्यावचा शैिहणक तिर
उिं चार्ण्याचा प्रयत् करायचे. त्या हशकर्णीच्या र्ेळी बऱ्याचर्ेळा पेंडसे र्ॅडर् या र्ुलािंना गहणि
आहण सायन्स हशकर्ायच्या. कारण त्यािी बी एतसी फतटव क्लास िोत्या. एर्ढेच नािीिर
हशकर्णीला येणा-या र्ुलािंना त्या नेिर्ीच कािीिरी खाऊ द्यायच्याच.
र्ानसीने प्रथर् पेंडसे र्ॅडर्च्या गळयािंि नािुक बकु ळीच्या फु लािंचा िार घािला. त्यानिंिर
त्यािंच्या िािाि त्यािंच्या गो-या रिं गाला शोभेल अशी पैठणी आहण नारळ कदला. शेर्टी पेढ्ािंचा
बॉक्स देऊन त्यािंच्या र्ाकु न पाया पडली. हिलािी खूपच गिीर्रुन आले परिं िु हिने आहण पेंडसे
र्ॅडर् दोघािंनीिी र्नाला आर्र घािला.
अशाप्रकारे सर्व आिी आहण र्ािी गुरुिनािंची कृ िज्ञिा व्यक्त करुन शेर्टी घनश्यार्च्या
द्वारे श्री श्रीपिी पर्ार यािंचीिी कृ िज्ञिा व्यक्त करण्यािंि आली. परि एकदा र्ानसीने सर्ारिं भाचे

सूत्रसिंचालन आपल्या िािाि घेिले. िी म्िणाली, िर र्ाझ्या हर्त्र र्ैहत्रणींनो आिा आपला र्गवबिंधु
घनश्यार् देसाई आिच्या या आपल्या सिंर्ल
े नाची सिंकल्पना कशी सूचली, िी प्रत्यिाि कशी
आणली आहण या सिंर्ेलनाच्या र्ाध्यर्ािुन आपण आपल्या या हर्द्यार्कदरासाठी काय करु शकिो
या हर्र्षयी सहर्तिर हर्र्ेचन करहिल.
त्यानिंिर घनश्यार्ने पोहडयर्र्र येऊन र्ाईक आपल्या िािाि घेिला. त्यानिंिर त्याने
अिय, अिुल आहण र्ानसी यािंच्या सोबि आपण कसे भेटलो. बोलिा बोलिा या सिंर्ल
े नाची
कल्पना कशी पुढे आली. त्यानिंिर व्िॉटस् अँप आहण फे सबुकच्या र्ाध्यर्ािुन सगळयािंशी सिंपकव
कसा झाला याचे सहर्तिर कथन करुन शेर्ट आिचा सर्ारिं भ कसा आयोहिि के ला याचेिी
हर्र्ेचन के ले. आिा र्ुद्दा असा आिे की आपण सगळे क्लासर्ेट ब-याच र्र्षाांनी एकत्र आलो
आिोि. त्या आपल्या एकत्र येण्याने आपल्याला कािीिरी भरीर् करिा येईल का? याचा
आपल्याला हर्चार करायचा आिे. र्ी या शाळे चा नुसिा र्ािी हर्द्याथीच नािीिर र्ी शाळे चा
एक सिंचालक देहखल आिे. आपण आपल्या हर्द्यार्थवदशेिल्या आठर्णी परि अनुभर्ायच्या दृष्टीने
एकत्र आलो आिोि. िो आनिंद िर आपण घेि आिोि आहण परि परि घेि राहुया िी र्ाझी
र्नापासुनची इच्छा आिे. त्या अथावने आिचे आपले िे पहिले सिंर्ल
े न आिे. आपण असेच परि
परि भेटि रिाणार आिोि.
आपले िे िायतकू ल सन १९९० र्ध्ये तथापन झाले. सुरर्ाहिला फक्त पाचर्ीचा र्गव िोिा.
त्यानिंिर दरर्र्षी एक एक र्गव र्ाढि गेला. १९९५ साली दिार्ीची आपली पिीली बॅच र्ाध्यहर्क
शालािंि पररिेसाठी सज्ज झाली. दरम्यानच्या काळाि भगर्ान परशुरार्ाच्या एका भक्ताने
आपली सध्या ज्या टेकडीर्र आपले िे िायतकू ल उभे आिे िी सर्व िहर्न िायतकू लला दान कदली.
त्याच बरोबर इर्ारिी साठी कािी रोख रक्कर्िी कदली. त्या रक्कर्ेर्ध्ये लोकर्गवणीची भर घालुन
िी इर्ारि ियार झाली आिे.
सध्याचे युग िे हडिीटल युग आिे. त्या दृष्टीने नर्ीन हपढीला त्याचे धडे शाळें िुनच
हर्ळायला िर्ेि. त्या कररिा आपल्या िायतकू लकडे सुसज्ज असे सिंगणकािंचे सिंच अथर्ा लॅपटॉप
िर्े आिेि. त्यासाठी र्ोठ्या प्रर्ाणार्र हनधी लागणार आिे. आपण त्याि आपण आपला खारीचा
र्ाटा उचलु शकिो काय? याचािी हर्चार आपण करुया. आपल्या िायतकू ल साठी, आपल्या
पुढील हपढीसाठी आपण कािीिरी करायला पािीिे. त्याकरीिा आिा आपण िेव्िा थोड्यार्ेळाने
भोिनाकरीिा एकत्र िर्ु िेव्िा या गोष्टीं सिंबधाने अनौपचारीक चचाव करुया. आिा आपण या

सभागृिाहिल कायवक्रर् तथहगि करुन आपल्या र्गावि एकत्र िर्ुया. आपल्या त्या र्ेळच्या बेंचर्र
बसुन थोडार्ेळ परि दिार्ीिले िे कदर्स अनुभर्ुया. आिा परि एकदा प्राथवनेचा िास सिंपुन
र्गावि िाण्याची बेल िोईल. िेव्िा आिा परि र्गावि भेटुया. प्रत्येकाने आपापले त्याकाळािले
बेंच शोधुन त्यार्र बसायचे र् पुन:प्रत्ययाचा आनिंद घ्यायचा आिे.

*******

भाग ३
आि २१ र्र्षाांनी परि एकदा सर्व र्गवहर्त्र आपल्या त्याच र्गावि आले िोिे. र्गावर्ध्ये
काळानुरुप बदल झाला िोिा. परिं िु हखडक्या, दरर्ािे आहण ब्लॅक बोडवची िागा िीच िोिी.
र्गवहशिकािंची टेबल खुचीची िागािी हिच िोिी. फक्त बदलले िोिे िे आि र्गावि आलेले
हर्द्याथी. िे देहखल शररराने बदलले िोिे परिं िु र्नाने र्ात्र िे आि २१ र्र्षावपूर्ीच्या काळाि गेले
िोिे. आिच्या कदर्सापुरिा हिथे एकच बदल झालेला िोिा. िो म्िणिे र्गव पिाकािंनी सिर्लेला
िोिा. र्गावच्या दाराला फु लािंचे िोरण बािंधलेले िोिे. र्गावच्या बािेरील पॅसेिर्ध्ये १९९५ च्या
हर्द्याथ्याांचे तर्ागि करणारी रािंगोळी काढलेली िोिी. र्गावच्या फलकार्र देहखल १९९५ च्या
िुन्या सर्व र्गवसदतयािंचे र्गाविफे तर्ागि करि असल्याचा र्िकु र हलहिलेला िोिा.
प्रत्येकाने आपापली त्यार्ेळची िागा पटकार्ली िोिी. सर्ाांच्या आपापल्या बाकार्रच्या
िोडीदारा बरोबर गप्पा सुरु झाल्या िोत्या. िेर्ढ्ािंि कोणीिरी िळु च कु िबुिले अरे , सर आले!
सर आले!! त्या कु िबुिण्याच्या आर्ािाने खरोखरच परि २१ र्र्षाांनी सर्विण एकदर् गप्प झाले.
आहण र्गावि हपन ड्रॉप सायलेन्स झाली. इिके सर्विण र्नाने त्या काळाि गेले िोिे. अथावि
खरोखरच त्यािंच्या त्यार्ेळच्या सरािंनी श्री हर्र्श्ास िोशी सरािंनी र्गावि नाट्यर्य रीिीने प्रर्ेश
के ला. आहण परिं परे प्रर्ाणे सर्व हर्द्याथी उठु न उभे रािीले.
हर्र्श्ास िोशीसर अिुनिी त्या िायतकू लर्ध्ये कायवरि िोिे. अिुन दोन र्र्षाांनी िे
सेर्ाहनर्ृत्त िोणार आिेि. िोशी सर आपल्या नेिर्ीच्या िागेर्र तथानापन्न झाल्यार्र त्यािंनी
प्रत्येकाची आतथेने चौकशी के ली. प्रत्येकाच्या कौटुिंहबक हतथिीहर्र्षयी िाणून घेिले. गेल्या २१
र्र्षाांि िायतकू लर्ध्ये कोणकोणिे आहण कसे बदल झाले त्याची र्ािीिी सर्ाांना कदली.
त्यानिंिर र्धल्या सुटीची बेल झाली. सर्ाांना शाळे च्या र्ाध्यान्ि भोिन गृिािंि िर्ा
िोण्याच्या सूचना देण्यािंि आल्या. शाळे चे र्ाध्यान्ि भोिनगृि िी सिंकल्पनाच सर्ाांना नहर्न
िोिी. परिं िु परशुरार् िायतकू लची िी एक खाहसयि िोिी. भोिनगृिाि तर्ििंत्र पाकगृि आहण
कोठीघर देहखल बािंधलेले िोिे. भोिनगृिार्ध्ये अन्नाची भािंडी ठे र्ण्यासाठी ओटे बािंधले िोिे.
भोिनास बसण्यासाठी रािंगा आखलेल्या िोत्या.
आि र्ािी हर्द्याथी सिंर्ेलना हनहर्त्ताने भोिनगृिाि थोडा बदल के ला िोिा. भोिन
गृिार्ध्ये कॅ टरर् र्ाफव ि िेर्ण र्ागर्ले िोिे. त्याने आणलेली पदाथाांची भािंडी ओट्यािंर्र र्ािंडली
िोिी. त्याने आपला तर्रुची भोिनाचा सिंच िेथे लार्ला िोिा. िॉलर्ध्ये दिा टेबल खुच्याांचे सेट

र्ािंडले िोिे. सर्विण आपापल्या रुचीप्रर्ाणे िेर्ण र्ाढु न घेि िोिे आहण कफरि कफरि िेर्ण
करि िोिे. िेर्िा िेर्िा चचाव करि िोिे. हनरहनराळया हर्र्षयार्र कािी ठोस हनणवय घेण्याचा
प्रयत् करि िोिे.
सिभोिनानिंिर परि सर्विण साने गुरुिी सभागृिाि एकत्र िर्ले. परि एकदा र्ानसीने
कायवक्रर्ाचे सूत्र आपल्या िािाि घेिले. परि एकदा सर्ाांचे िार्दवक तर्ागि करुन हिने आिा
आपल्या सिाध्यायािंना आपल्या आिच्या कायवक्रर्ाबद्दलच्या भार्ना थोडक्यािंि व्यक्त कराव्याि
असे सूचहर्ले. हिच्या सूचने नुसार त्यािंचा र्गवबिंधु श्री इतर्ाईल खेडक
े र सिंर्ेलना बाबिच्या
आपल्या भार्ना व्यक्त करण्याकरीिा तटेिर्र दाखल झाले. त्यािंच्या बॅचर्धले िे एक तकॉलर
िोिे. त्यािंचे र्ैहशष्ट म्िणिे त्यािंना सिंतकृ ि र्धले प्रहिष्टेचे िगन्नाथ शिंकरशेट पाररिोर्षक हर्ळाले
िोिे. सध्या िे दुबई येथे आपला तर्ि;चा व्यर्साय सािंभाळि िोिे. आिच्या सिंर्ल
े नाकरीिा िे
खास दुबईर्रुन आले िोिे.
त्यािंनी आपल्या भार्ना व्यक्त करिाना िे म्िणाले, आि २१ र्र्षाांनी परि एकदा शाळे िील
िे कदर्स आठर्िाना खूप छान र्ाटि िोिे. खरोखरच आि र्ी परि एकदा १०र्ीिला हर्द्याथी
झालो िोिो. र्ाझे असे र्ि आिे की, असा कायवक्रर् दरर्र्षी करार्ा. र्घाशी बोलिा बोलिा
घनश्यार्ने िे सुचर्ले त्याच्याशी र्ी पूणव सिर्ि आिे. एर्ढेच नािीिर शाळे ची कृ िज्ञिा व्यक्त
करण्यासाठी काय करिा येईल या सिंबधी आम्िी हर्त्रािंनी सखोल चचाव के ली आिे. त्याचा िपहशल
अिुल देईल. र्ाध्यान्ि भोिनगृिाि आपण िेर्ि असिाना सर्ोर यभिंिीर्र हलहिलेले “आपण
येथष्ट
े िेर्णें| उरलें िें अन्न र्ाटणें |परिं िु र्ाया दर्डणें| िा धर्व नव्िे ।। िैसें ज्ञानें िृप्त व्िार्ें| िेंहच
ज्ञान िनास सािंगार्ें | िरिेन बुडों नेदार्ें| बुडियासी ||” िे सर्थव रार्दास तर्ार्ींचे र्चन र्ाचले.
आिा र्ला येथे त्या र्चनाचा उल्लेख करार्ासा र्ाटिो. र्ाझ्या र्िे आपण सर्ाांनी आिा पुरेसे
कर्ार्ले आिे. आपल्या दैनिंकदन गरिा, प्रापिंहचक िबाबदा-या सािंभाळु न आपल्याला िेर्ढे शक्य
असेल िेर्ढा भाग आपण आपल्या या आपल्या ज्ञानदात्री र्ाऊलीला कृ िज्ञिा म्िणून अपवण
करुयाि. आहण असेच परि परि भेटि राहुया.
इतर्ाईल खेडक
े रािंनी आपल्या भार्ना व्यक्त के ल्या निंिर अनेकािंनी आपल्या आिच्या सिंर्ल
े ना
बाबिच्या भार्ना व्यक्त के ल्या. त्यार्ध्ये प्रत्येकाचा सर्वसाधारण सूर िसाच िोिा. प्रत्येकालाच
आपण आपल्या या हर्द्यार्िंदीराकरीिा कािीिरी करुया असे र्ाटि िोिे. आिा कोणी भार्ना

व्यक्त करायला पुढे येि नािी असे पाहिल्यार्र अिुल तटेिर्र दाखल झाला. आहण त्याने सर्व
र्ािी हर्द्याथ्याांच्या र्िीने बोलायला सुरर्ाि के ली.
र्ाझ्या आदरहणय गुरुिनािंना, र्ाझ्या ज्ञानर्ाऊली हर्द्यार्िंकदराला आदरपूर्वक र्िंदन करुन
आिा र्ी आम्िा र्ािी हर्द्याथ्याांचा प्रहिहनधी म्िणून आम्िा सर्ाांचे हर्चार येथे र्ािंडणार आिे.
आम्िी सर्विण आि खूप आनिंदाि आिोि. आम्िाला परि आर्चे पूर्ीचे कदर्स आि अनुभर्ायला
हर्ळाले. शाळे च्या सर्व तटाफने आम्िाला खूपच सिकायव के लेले आिे. आर्च्या हर्निंिीला र्ान
देऊन प्रकृ िी साथ देि नसिािी आर्च्या प्रेर्ापोटी श्री पेंडसेसर र् सौ पेंडसे र्ॅडर् आर्िुवन
उपहतथि रािीले. त्याचप्रर्ाणे आपले सर्ाांचे लाडके श्रीपिी पर्ारकाका देहखल खास या
कायवक्रर्ाकरीिा िौसेने पठाणकोट येथुन येथे आले त्याबद्दल त्यािंचे आभार र्ानणे िा कृ िघ्नपणा
िोईल. त्यािंचे िे प्रेर् आर्च्यार्र असेच कायर् रािो िीच त्या परशुरार्ाकडे प्राथवना.
घनश्यार् देसाई िा आपला र्गवबिंध,ू िो येथेच रिाि असल्याने आपण या सिंर्ेलनाची
सगळीचे कार्े आपण त्याच्या गळयािंि टाकली त्यानेिी कोणिीिी कु रकु र न करिा िी आनिंदाने
पार पाडली. र्ी िा आभार प्रदशवनाचा कायवक्रर् करीि नािी. परिं िु ओघानेच आले म्िणून िे
उल्लेख के ले.
र्गाशी िेर्िाना आर्ची अनेक गोष्टींबाबि िपहशलर्ार चचाव झाली. त्याि आपले र्गवबिंधूभहगनी िर िोिेच. त्याचबरोबर आपल्या िायतकू लचे सध्याचे र्ुख्याध्यापक श्री आनिंद हलर्येसर
आहण िायतकू लच्या सिंचालक र्िंडळाचे सदतय देहखल िोिे. आपल्या या हर्द्यार्िंकदराच्या प्रगहि
आहण उन्निी साठी आपल्याला काय करिा येईल या बाबि आर्चे बोलणे झाले. आपल्या
िायतकू लला प्रार्ुख्याने इर्ारिीच्या हर्तिारीकरणाची आहण आधुहनकीकरणाची गरि आिे.
त्याचबरोबर हडिीटल युगाशी िुळर्ुन घेण्यासाठी िािडीने कािी सिंगणक सिंच अथर्ा लॅपटॉपची
गरि आिे. त्याचप्रर्ाणे आधुहनक दळणर्ळणाची िोड येथे उपलब्ध करुन घेण्याची गरि आिे.
या सर्व बाबींसाठी र्ोठ्या हनधीची गरि आिे.
या सर्व बाबींचा साकल्याने हर्चार करुन आम्िी असे ठरहर्ले आिे की “गुरु दहिणा ट्रतट” या
नार्ाचा ट्रतट तथापन करायचा आहण त्या ट्रतटच्या र्ाध्यर्ािुन िी सर्व हर्कास कार्े करायची.
या ट्रतटचे अध्यि आपले घनश्यार्दादा असहिल, आपल्या िायतकू लचे र्ुख्याद्यापक या ट्रतटचे
सेक्रेटरी असहिल. िसेच इतर्ाईल खेडक
े र, र्ी, उज्र्ला, र्ानसी आहण अिय या ट्रतटचे सदतय
असहिल. िा ट्रतट रहितटर करुन घेण्याची िबाबदारी घनश्यार्ने हतर्कारली आिे. त्या ट्रतटला

कदलेली रक्कर् आयकर र्ुक्त रिाण्यासाठी आर्श्यक असणारी कायवर्ािी करण्याची िबाबदारी र्ी
घेि आिे. िेव्िा र्ी र्ाझ्या सर्व सिाध्यायींना हर्निंिी करिो की आपण तर्ि: िर आपले योगदान
द्याच, परिं िु आपल्या हर्त्रपररर्ारार्ध्ये िे कोणी या पहर्त्र कायावला र्दि करु शकहिल त्यािंनािी
आर्ािन करुन आपला िा कृ िज्ञिा हनधी िाहतिि िाति कसा र्ाढेल िे बघार्े.
आिाच र्ाझ्या िािाि इतर्ाईल खेडक
े र यािंनी पािंच लाखाचा, अिय, र्ानसी, घनश्यार्
आहण र्ी प्रत्येकी हिन लाखािंचे चेक असे एकु ण सिरा लाखािंचे चेक आलेले आिेि. त्याच प्रर्ाणे
र्ाझ्या एका क्लायिंट किं पनीने आपल्या िायतकू लला १५ लॅपटॉप देण्याचे र्ान्य के ले आिे. या सर्व
घोर्षणा ऐकिाच सिंपूणव सभागृि टाळयािंनी दणाणुन गेल.े
आिा आपल्या िायतकू लचे र्ुख्याद्यापक श्री आनिंद हलर्येसर आपले हर्चार व्यक्त करहिल.
त्यानिंिर आपले सिाध्यायी रर्ेश गािंगल आभार व्यक्त करिील, निंिर राष्ट्रगीि िोईल आहण
आपला आिचा कायवक्रर् सिंपन्न िोईल. परि कधी एकत्र िर्ायचे िे आपल्या सर्ाांना आपल्या
व्िॉटस् अँप ग्रुपर्रुन कळहर्ण्यािंि येईल. कारण आपला िा ग्रुप चालुच रिाणार आिे. िेव्िा आिा
र्ी श्री हलर्ये सरािंना हर्निंिी करिे की, त्यािंनी आपले र्ागवदशवन आम्िाला करार्े. असे म्िणून
र्ानसीने र्ाईक श्री हलर्ये सरािंकडे कदला.
र्ानहनय श्री पेंडसेसर आहण र्ॅडर्, त्याचप्रर्ाणे र्िंचार्र बसलेल्या र्ाझ्या आिी आहण
र्ािी सिकरी, िायतकू लचे सिंचालक र्िंडळाहिल सर्व सदतय आहण सर्व र्ािी हर्द्याथ्याांना
अहभर्ादन करुन र्ी आपणा सर्ाांना येथे उपहतथि राहिल्याबद्दल धन्यर्ाद देिो. आपण सर्विणच
या हर्द्यार्िंकदराचे भक्त आिोि. या हर्द्यार्िंकदराचा हिणोद्धार व्िार्ा म्िणून आपण िो प्रयत्
करिा आिाि त्या बद्दल र्ी या सिंतथेचा प्रहिहनधी म्िणून आपले आभार व्यक्त करि आिे. आपले
या सिंतथेर्रचे प्रेर् असेच र्ाढि रािो. आपले या हर्द्यार्िंकदरासोबिचे ऋणानुबिंध असेि र्ृद्धींगि
िोर्ोि िीच त्या सरतर्िी चरणी प्राथवना. आपण सर्ाांनी असेच र्ारिं र्ार येथे येऊन आपल्या
सिंतथेची प्रगिी पिाि रिार्ी अशी र्ी आपणाला हर्निंिी करुन र्ी आपली रिा घेिो. शेर्टी
एर्ढेच सािंगिो “पुनरा गर्नायच”
हलर्येसरािंच्या भार्षणानिंिर श्री रर्ेश गािंगल यािंनी सर्ाांचे आभार व्यक्त के ले. त्यानिंिर
राष्ट्रगीि िोऊन कायवक्रर् सिंपन्न झाल्याचे िाहिर करण्याि आले.

भाग ४
परशुरार् िायतकू लच्या प्रािंगणाि आि उत्सािी र्ािार्रण िोिे. िायतकू लच्या पूणव
आर्ाराला र्ीिेची रोर्षणाई करण्यािंि आली िोिी. आि िायतकू लच्या सिंगणक किाचे उद्घाटन
आहण हर्तिारीि इर्ारिीचा पायाभरणी सर्ारिं भ आयोिीि के ला िोिा. त्या सर्ारिं भाला
िोडू नच र्ािी हर्द्याथ्याांचे हिसरे स्नेिसिंर्ल
े न आयोहिि करण्यािंि आले िोिे. यार्र्षी १९९५,
१९९६ आहण १९९७ च्या दिार्ीच्या र्गाांचे एकत्रीि स्नेिसिंर्ल
े न िोणार िोिे.
या र्र्षीच्या या सोिळयाचे र्ैहशष्ट िे िोिे की, १९९७ च्या दिार्ीच्या र्गाविील र्ािी
हर्द्यार्थव श्री हर्र्श्नाथ सार्िंि िे हचपळु ण लोकसभा र्िदार सिंघाचे खासदार िोिे. त्यािंच्या
पुढाकाराने शाळे च्या इर्ारिीला शासनािफे भरीर् हर्ळाली िोिी.
िायतकू लच्या प्रािंगणाि र्ोठा र्िंडप घािला िोिा. तटेिर्र र्ुख्याध्यापक श्री हलर्ये सर,
खासदार हर्र्श्नाथ सार्िंि, इतर्ाईल खेडक
े र, “गुरु दहिणा ट्रतट” चे अध्यि घनश्यार् देसाई,
सदतय अिुल उज्र्ला, र्ानसी आहण अिय उपहतथि िोिे.
र्िंडपाि १९९५, १९९६ आहण १९९७ च्या दिार्ीचे हर्द्याथी, शाळे हिल सध्याचे
हर्द्यार्थव, तटाफ उपहतथि िोिे. सगळयािंचा उत्साि नुसिा ऊिु िाि िोिा. लाऊडहतपकरर्र र्िंद
तर्राि सनई चालू िोिी. र्ाहगल सिंर्लनाहिल अनुभर्ाचा हर्चार करुन या कायवक्रर्ाचे
सूत्रसिंचालन र्ानसीने करार्े असे ठरहर्ले िोिे त्याप्रर्ाणे हिने र्ाईकचा िाबा घेिला आहण
कायवक्रर्ाची सुरर्ाि करण्याच्या दृष्टीने उभी राहिली.
र्ानसीने तटेिर्र ठे र्लेल्या सरतर्िीच्या प्रहिर्ेला र्िंदन करुन कायवक्राची सुरर्ाि के ली.
तटेिर्र उपहतथि श्री हलर्येसर, आपले आर्डिे खासदार श्री हर्र्श्नाथ सार्िंि, “गुरु दहिणा ट्रतट”
चे अध्यि आहण सर्वप्रहिहनधी, या िायतकू लचे सर्व र्ािी आहण हर्द्याथी बिंधू भहगयनिंनो आपले
आिच्या हर्शेर्ष कायवक्रर्ािंि तर्ागि करीि आिे. आपल्या आिच्या कायवक्रर्ाची सुरर्ाि आपण
सरतर्िीच्या पूिनाने करणार आिोि. िेव्िा र्ी सर्व र्ान्यर्रािंना हर्निंिी करिे की, त्यािंनी
कदपप्रज्र्लन करुन सरतर्िीच्या प्रहिर्ेला पुष्पिार घालुन आिच्या कायवक्रर्ाची सुरर्ाि करार्ी.
सर्व र्ान्यर्रािंनी कदपप्रज्र्लन आहण सरतर्िी पूिन के ल्यानिंिर र्ानसीने हलर्येसरािंना
हर्निंिी के ली की, त्यािंनी आिच्या कायवक्रर्ाच्याबद्दल आम्िाला र्ाहििी द्यार्ी.

र्ानसीच्या हर्निंिी निंिर हलर्ये सर पोडीयर् सर्ोर बोलायला उभे राहिले. आिच्या
कायवक्रर्ाचे प्रर्ुख अहिथी या िायतकू लचे र्ािी हर्द्याथी खासदार श्री हर्र्श्नाथ सार्िंिसर, र्ािी
हर्द्यार्थव कृ िज्ञिा सहर्िीचे सर्व पदाहधकारी आहण उपहतथि सर्व आिी आहण र्ािी हर्द्याथी
आपले आिच्या हर्शेर्ष कायवक्रर्ाि परशुरार् िायतकू लच्या र्िीने र्ी आपले तर्ागि करिो. आि
आपल्या िायतकू लच्या दृष्टीने र्ित्र्ाचा कदर्स आिे. दोन र्र्षावपूर्ी तथापन झालेल्या “परशुरार्
िायतकू ल र्ािी हर्द्याथी कृ िज्ञिा हनधी” या र्ािी हर्द्याथ्याांनी तथापन के लेल्या सिंतथेने आपल्या
िायतकू लचा कायापालट करायचा हनधावरच के ला िोिा. त्याचा पररणार् म्िणून आि आपण
आिचा कदर्स पािि आिोि. या सिंतथेने गेल्या िीन र्र्षाांि शाळे ला हडहिटल करुन टाकले. या
हशर्ाय सुर्ारे एक करोड रुपयािंचा हनधी या सिंतथेने आपल्या िायतकू लच्या कायापालटाकरीिा
िर्ा के ला आिे. त्याचाच एक भाग म्िणून आपण आि आपल्या िायतकू लच्या नहर्न इर्ारिीच्या
भूर्ीपूिनाचा कायवक्रर् आयोिीि के ला आिे. या नहर्न इर्ारिीि सुसज्ज प्रयोगशाळा असेल.
तर्ििंत्र सिंगणक कि असेल. र्ुलािंना खेळण्याकरीिा इनडोअर आहण आउटडोअर गेम्स उपलब्ध
असहिल.
आि आपण आपल्या या नर्ीन प्रकल्पाची सुरर्ाि करीि आिोि. त्याकरीिा ज्यािंनी
ज्यािंनी आपले योगदान कदले आिे, त्यािंना या सिंतथेिफे धन्यर्ाद देिो. आिा र्ी आपल्या खासदार
सािेबािंना हर्निंिी करिो की त्यािंनी आपल्या नर्ीन र्ातिुच्या िागेचे भूर्ीपूिन करुन पहिली
कु दळ र्ारार्ी.
त्यानिंिर सर्विण इर्ारिीच्या हनयोहिि िागेि गेले हिथे खासदार सािेबािंच्या ितिे
हर्हधर्ि भूर्ीपूिन के ले गेले. पूिन झाल्यार्र खासदार सािेबािंनी पहिली कु दळ र्ारली. त्यानिंिर
“गुरु दहिणा ट्रतट” च्या प्रहिहनधींनी देखील पूिन करुन कु दळ र्ारली.
भूर्ीपूिनाचा कायवक्रर् सिंपन्न झाल्यार्र परि सर्विण परि तटेिकडे गेल.े परि र्ानसीने
कायवक्रर्ाचे सूत्र आपल्याकडे घेिले. िी म्िणाली, आिा आपला भूर्ीपूिनाचा कायवक्रर् सिंपन्न
झाला आिे. र्ी आिा आपल्या खासदार सािेबािंना आपले हर्चार र्ािंडण्याची हर्निंिी करिे.
र्ानसीच्या हर्निंिी निंिर खासदार सार्िंि सािेब पोडीयर्कडे गेल.े आपल्या िायतकू लचे
हप्रहन्सपॉल श्री हलर्ये सर, र्ािी हर्द्याथी कृ िज्ञिा हनधी ट्रतटचे पदाहधकारी, उपहतथि सर्व आिी
र्ािी हर्द्याथी हर्त्र र्ैहत्रणींनो! आि र्ला र्ाझ्याच िायतकू लच्या नूिन र्ातिुच्या भूर्ीपूिनाची
सिंधी हर्ळाली त्याबद्दल खूप धन्यिा र्ाटि आिे. र्ी बािेर िरी खासदार असलो िरी या
िायतकू लच्या पररसरािंि र्ी एक हर्द्याथीच आिे. सर्व र्ािी हर्द्याथ्याांच्या सिभागाने आि

आपल्या या िायतकू लचा कायापालट िोि आिे याबद्दल र्ला खूप आनिंद िोि आिे. आपल्या
गुरुकु लाबदद्ल कृ िज्ञिा र्ाटणे आहण िी कृ िज्ञिा कृ िीि आणणे याि र्ातिहर्क खूप फरक असिो.
परिं िु आपल्या या र्ािी हर्द्याथ्याांनी िी कृ िज्ञिा कृ िीि उिरर्ीली आिे. िा आपला आदशव सर्वच
शाळािंच्या हर्द्याथ्याांनी सर्ोर ठे र्ला िर आपल्या हशिण सिंतथािंना कु णाकडेिी िाि पसरायची
िरुरी पडणार नािी. त्याचा पररणार् आर्थवक र्दि कदली म्िणून दात्यािंच्या र्िीनुरुप र्ागार्े
लागणार नािी. सर्व हशिण सिंतथा तर्ायत्त िोिील. त्यािंना तर्ि:च्या धोरणािंच्या बाबहिि
कोणिीिी िडिोड करार्ी लागणार नािी. र्ला भूर्ीपूिनाकरीिा सिंधी कदल्याबद्दल र्ी आपल्या
सर्ाांचे आभार र्ानुन र्ी र्ाझे चार शब्द पुरे करिो. धन्यर्ाद.
आिा आपल्या र्ािी हर्द्याथ्याांच्या र्िीने आपल्या “गुरु दहिणा ट्रतट” चे अध्यि श्री
घनश्यार् देसाई यािंना आपल्या सर्ाांच्या र्नािंहिल हर्चार व्यक्त करायची हर्निंिी करिे.
र्ानसीच्या हर्निंिी निंिर घनश्यार् देसाई पोडीयर्पाशी आले िेहथल र्ाईक काढु न
आपल्या िािाि घेिला आहण पोडीयर्सर्ोर न उभे रिािा तटेिर्र उभा राहून बोलायला
सुरुर्ाि के ली. र्ाझ्या िायतकू लचे हप्रहन्सपॉल श्री हलर्ये सर, आिच्या कायवक्रर्ाचे प्रर्ुख पाहूणे
खासदार सािेब आहण र्ाझ्या सर्व र्ािी आहण आिी हर्द्याथी हर्त्रािंनो आि र्ी आपल्या सर्ाांच्या
र्नािले हर्चार या रठकाणी व्यक्त करण्याकरीिा ऊभा आिे.
आपणा सर्ाांना र्ाहिि आिेच, हिन र्र्षाांपूर्ी आपण पहिले र्ािी हर्द्याथी सिंर्ेलन
आयोहिि के ले िोिे. त्याि आपण सर्ाांनी या आपल्या हर्द्यार्िंकदराचा कायापालट करायचा
हनश्चय के ला. त्याला िायतकू लच्या सर्व पदाहधकाऱ्यािंनी दुिोरा कदला. श्री हलर्येसरािंनी आपल्या
या ट्रतटच्या सचीर् पदाची िबाबदारी घेण्याचे र्ान्य के ले. त्यार्ेळी ठरहर्ल्याप्रर्ाणे आपण
शाळे ला आर्श्यक असणारे सिंगणक उपलब्ध करुन कदले. आपल्या आर्ािनाला इिका प्रहिसाद
हर्ळाला की, आपल्या िायतकू लची सिंगणकाची गरि पूणव करुन आपण आपल्या हचपळु ण
िालुक्याहिल सर्व प्राथहर्क शाळािंना प्रत्येकी एक सिंगणक देऊ शकलो.
आपले सिाध्यायी आहण या भागािले खासदार सार्िंि सािेब यािंच्या हर्शेर्ष प्रयत्ाने
आपल्याला आपल्या िायतकू लच्या हर्तिाररि इर्ारिीकरीिा योग्य त्या परर्ानग्या िर
हर्ळाल्याच हशर्ाय र्ुबलक अनुदानिी प्राप्त झाले आिे. त्यार्ुळे आपला गुरुदहिणा ट्रतट आहण
शासनाचे अनुदान यािंच्या भरीर् आर्थवक बळार्र लर्करच नर्ीन इर्ारि हसध्द िोईल. एर्ढे
करुन आपली गुरु दहिणा पूणव झाली का िर नािी. एर्ढ्ा र्ोठ्या हशिणसिंकुलाची देखभाल
कदर्ाबत्ती याकररिा देखील खूप हनधीची आर्श्यकिा पडणार आिे. त्याकरीिा देहखल आपण

सज्ज राहिले पाहििे, िी िाहणर् करुन देऊन र्ी आपल्या र्िीने बोलि असलेले र्नोगि पूणव
करिो.
घनश्यार्चे र्नोगि पूणव िोिाच र्ानसीने र्ाईकचा िाबा घेिला. िी म्िणाली आिा
आपले सिाध्यायी आहण गुरुदहिणा ट्रतटचे सिंचालक श्री ईतर्ाईलभाई आपल्याला कािी प्रेर्ाच्या
सूचना करु इहच्छिाि. िेव्िा र्ी आिा त्यािंना येथे त्यािंचे हर्चार व्यक्त करण्यासाठी आर्िंहत्रि
करिे.
लगेचच इतर्ाईल भाईंनी र्ाईक उचलले आहण पोहडयर् सर्ोर बोलायला उभे राहिले.
र्ानहनय हलर्ये सर, र्ाझ्या सर्व सिाध्यायी बिंधु आहण भहगयनिंनो, आपण हिन र्र्षावपूर्ी के लेला
सिंकल्प नर्ीन इर्ारिीच्या रुपाने साकार िोिाना आिा आपल्याला कदसिो आिे. आिाच
घनश्यार्ने सािंहगिले त्या प्रर्ाणे नर्ीन हशिण सिंकुल उभे राहिले की, त्याच्या देखभालीचा खचव
खूप र्ाढणार आिे. िेव्िा आपल्याला त्याहिल आपला खारीचा र्ाटा उचललाच पाहििे. एक
सुभाहर्षि आिे, एकर्प्यिरिं यतिु गुरु हशष्ये हनर्ेदयेि् । पृहथव्यािंनाहति िद् द्रव्यिं यद्दत्र्ा ह्यनृणी
भर्ेि ।। याचा अथव असा आिे, गुरुिंनी आपल्याला एकिरी अिर हशकर्ले िर त्याची भरपाई
पृथ्र्ीर्रील सर्व धन खचव के ले िरी िोणार नािी. आपण िर आपल्या या हर्द्यार्िंकदराि सिार्र्षव
हर्द्यादान हतर्कारि राहिलो. त्या हतर्कारलेल्या दानाचे र्ोल आपण करु शकि नािी. आपल्या
आयुष्याला र्ळण देणाऱ्या र्ित्र्ाच्या टप्यार्र आपण येथे हर्द्या हशकलो आिोि. िेव्िा र्ाझ्या
र्नािंि एक योिना आिे, आपल्यापैकी बारा हर्द्याथ्याांनी एके का र्हिन्याचे हर्िेचे बील भरार्े.
सर्थव रार्दास तर्ार्ी यािंनी दातयभक्ती या सर्ासाि देर्ाचें र्ैभर् सिंभाळार्ें| न्यूनपूणव
पडोंहच नेदार्ें |चढिें र्ाढिें र्ाढर्ार्ें| भिन देर्ाचें ||३|| असे सािंहगिले आिे. आपले िे िायतकू ल
म्िणिे आपले दैर्ि आिे. त्याचे र्ैभर् र्ाढहर्णे िर कािी कर्ी पडि असेल िे त्याची पूिविा करणे
िे आपले त्या दैर्िाचे भक्त म्िणून आपले किवव्यच आिे. ज्याला ज्याला िशी िशी र्दि करणे
शक्य आिे त्याप्रर्ाणे त्याने आपले योगदान द्यार्े. आपण या िायतकू ल र्हधल गरिु हर्द्याथ्याांना
दत्तक घेऊन त्याच्या पाचर्ी पासुन अगदी िो पदर्ी घेईपयांिच्या आर्थवक गरिा पूणव करु शकिो.
या करीिा आपले हलर्ये सर र्दि करिील. आपली र्दि खऱ्या गरिुला हर्ळार्ी या करीिा
शाळे चे व्यर्तथापन आपल्याला र्ागवदशवन करे ल. या हशर्ाय िायतकू लला कोणिी गरि आिे िे
देहखल शाळे चे व्यर्तथापन आपल्याला सािंगल
े . याकरीिा गुरुदहिणा या नार्ाचे एक अँड्रॉइड अँप
आपण ियार के ले आिे. त्याची यलिंक आपल्याला व्िॉटस् अँपर्र पाठहर्ण्यािंि येईल. यार्ध्ये
आपल्याला सर्व अपडेटस हर्ळहिल त्याप्रर्ाणे आपण आपला हनधी ककिं र्ा र्तिू िायतकू ल कडे

पाठर्ु शकु . अशाप्रकारे र्ी र्ाझे हर्चार आपल्या सर्ोर ठे र्ले आिेि. त्या सूचनािंचा आपण हर्चार
करुन योग्य िे कराल याची खात्री आिे. असे म्िणून इतर्ाईल भाईंनी आपले भार्षण सिंपर्ले.
आिा रर्ेश गािंगल आभार प्रदशवन करिील. त्यानिंिर पसायदान म्िटले िाईल. त्यानिंिर
सर्ाांच्या अल्पोपिाराची सोय याच रठकाणी के लेली आिे. सर्ाांनी अल्पोपिार घेऊनच हनरोप
घ्यार्ा िी हर्निंिी. अशाप्रकारे परशुरार् िायतकू लच्या नुिन र्ातिुच्या भूर्ीपूिनाचा कायवक्रर्
सिंपन्न झाला.

*******

हर्त्रिो
पुस्तकं वाचूि कोणी शहाणं होतं का?
हो! आम्ही म्हणतो होतं. वाचि करणारी माणसं तयांच्याबरोबरच्या वाचि ि
करणार्या माणसांहूि अक्षर्क प्रगल्भ आक्षण क्षवचारी असतात.
कोणतयाही प्राण्याला, सिीवाला, अिुभवािे शहाणपण येतं. इतर प्राण्यांिा
काही प्रमाणात तयांचे िन्मदाते थोडंफ़ार क्षशिण देतात. पण मािव हा असा
प्राणी आहे ज्याला पुवी िगलेल्या आक्षण आता क्षिवंत िसलेल्या माणसांचे
अिुभवही क्षशकता येतात . ते पुस्तकांद्वारे . माणसाला आपल्या सभोवताली
िसलेल्या, दूर देशातल्या माणसांचे अिुभव समिूि घेऊि क्षशकता येतं. तेही
पुस्तकांद्वारे . प्रतयि अिुभवांहूि चांगला क्षशिक िाहीच. पण इतरांिा आलेले
अिुभव, तयांिी खाल्लेल्या ठे चा याही माणसाला क्षशकवतात आक्षण शहाणे करूि
सोडतात.
म्हणूि वाचा. वाचत रहा. इतरांिा वाचायचा आग्रह करा. वाचाल तर वाचाल
हे शंभर टक्के सतय आहे.

र्िंडळी!
र्ाचायला िर िर्िंच!
पण र्ाचून झाल्यार्र प्रहिसादायलािी िर्िं…
…आक्षण स्वतःही क्षलहायला हवं.
www.esahity.com
esahity@gmail.com

