या मित्ाांनो! सदां र पस्तकाांचा िनिराद आनांद लटा!!

िार्ग अर्गजनचा
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो.
मजा येत.े

पण
तुम्ही ते फ़ुकट का घ्यावं?
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तम्ु हालाही आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ानां ा हे पस्ु तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.

मार्ग अजगनू चा
(कादबां री)

अक
ां ु श वशर्ां ािे
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पनु िाद्रु ि र्व नवट्य, शचत्पट शकांर्व इतर रुपवांतर
करण्यवसवठी लेखकवची परर्वनगी घेिे आर्श्यक
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• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
• आपले र्वचून झवल्यवर्र आपि हे
फ़ॉरर्डा करू िकतव.
हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककिंवा
वाचनाव्यकतररक्त कोणताही वापर करण्यापुवी ईसाकहत्य प्रकतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

मनोगत
'मार्ग अजनगू चा' नावाच्या वशर्गकाांतर्गत
कादबां री वकांवा पस्ु तक काढण्याचा मानस माझा
बर्याच वदवसापासनू होता. परांतू मार्ग या
वशर्गकाांतर्गत लेखन करताांना वेर्ळाच ववर्य
बननू त्याचां वशर्गकही बदलत होत.ां परांतू
यावेळी ठरवलां होतां की आपण याच वशर्गकाचां
लेखन करावां.
मार्ग नावानां मी सरुु वातीपासनू च लेखन के लां. त्यानसु ार
पस्ु तकही तयार झाली. परांतू त्या नावाची एक पस्ु तक होती. म्हणनू
एकाच नावाचां आणखी पस्ु तक तयार होवू नये म्हणनू मार्ग
शब्दाच्या जोिीला अजगनू शब्द लावला व मार्ग अजगनू चा ह्या
वशर्गकाची पस्ु तक तयार झाली.
मार्ग अजगनू चा या नावाची पस्ु तक प्रवसद्ध करताांना मला
अत्यांत आनांद होत असनू सावहत्य ववश्वात मी ज्या काही पस्ु तका
वलवहल्या. त्यातील ही छे चाळीसवी पस्ु तक आहे. तसां पावहलां तर
माझ्या आज तारखेला एवढ्या पस्ु तका झाल्या असल्या तरी त्या
पस्ु तकाांना पावहजे त्या प्रमाणात प्रवसद्धी वमळालेली नाही. तेवढ्या
पस्ु तका वलवहणे हा माझा अहक
ां ार नाही. तसा अहक
ां ार येवहू ी नये
माझ्या मनात. नाहीतर माझां लेखन इथांच सांपेल. परांतू कोणी दखल

जेव्हा आपल्या सावहत्यकृ तीची घेत नाहीत. तेव्हा मात् वाईट
वाटतां.
मी प्रत्यक्षात पावहलां की ज्या पस्ु तकात अशी दखल
घेण्यालायक काहीही नसतां, त्या पस्ु तकाांची दखल सवगजण घेतात.
त्याांची सावहत्यकृ ती बाजारात येण्यापवु ीच त्याांच्या सावहत्याला
परु स्कार प्राप्त होतात. मी जेव्हा यावर ववचार करतो. तेव्हा मला
आश्चयग वाटतां की असे बाळाचे बारसे होण्यापवु ीच आवण त्याच्या
जन्मापवु ीच त्याला परु स्कार कसा वमळतो? पण नतां र कळतां की
सावहत्यातही जळ
ु वाजळ
ु व असते. कोण वकती पैसे देईल. त्यावरुन
तेवढा मोठा परु स्कार. असो, आपण त्याबद्दल बोलू नये.
मी सरुु वातीला परु स्कारासाठी वलहायचो. मलाही वाटत
होतां की मला परु स्कार वमळाव.ां पण नतां र कळलां की यात
जळ
ु वाजळ
ु व असते. तेव्हापासनू मी परु स्कारासाठी वलवहत नाही.
परु स्कार वमळो अर्र न वमळो, मी सवगसामान्य लोकाांसाठी वलवहतो.
त्याांचां उद्बोधन व्हावां. त्याांना काहीतरी बोध देता यावा यासाठी माझां
लेखन असत.ां त्यातच एखाद्याचा मला फोन आलाच तर बरां वाटत.ां
तोच मला परु स्कार वमळाल्यासारखा वाटतो. म्हणनू ही पस्ु तक
वाचल्यानांतर एकतरी फोन अवश्य करावा. कारण आता फोनचा
काळ आहे.

मार्ग अजगनू चा या पस्ु तकात अजगनू च्या खितर प्रवासाचा
मार्ग आहे. त्याला जीवन जर्ताांना कोणत्या अिचणी आल्या?
याचां वववेचन यात आहे. एक बेटी धनाची पेटी कशी ठरली व
अजगनू चां मत कसां बदललां? याचां सदांु र वणगन यात आहे. परांतू ते
पस्ु तक वाचल्यावरच कळे ल. आपण ती पस्ु तक वाचावी. बोध घेता
येईल तर घ्यावा. नाहीतर आनांद घ्यावा. एवढीच ववनांती करुन मी
पस्ु तक सपां वतो. वाचकानां ा शभु ेच्छा आवण धन्यवाद!
आपला अक
ां ु श वशर्ां ािे
नवगपरू ९९२३७४७४९२

ही कादबां री
अजगनू सारख्या
पररस्थीतीशी लढणार्या सवग मांिळीस
सवदर सिवपगत

मार्ग
(कवदबां री)

अक
ां ु ि शिगां वडे

ही कवदबां री काल्पवनक असनू यव कवदबां रीतील ्थळे , व्यक्ती
र् घटनव कवल्पशनक आहेत. त्यवत कोिवच्यवही भवर्नव
दख
ु वशर्िे हव हेतू नवही. कोिवही ्थळ, व्यक्ती र्व घटनेिी
प्रत्यि र्व अप्रत्यि सांबांध नवही. तसव तो आढळून आल्यवस
तो शनव्र्ळ योगवयोग सिजवर्व.

मल
ु ां वकांवा मल
ु ी जन्माला घालणां हा प्रत्येक स्री परुु र्ाांचाच
नाही तर जीवसृष्टीचा मल
ू भतू हक्क आहे नव्हे तर अवधकारच.
त्यातच या प्रजोत्पादनाच्या कायागत ज्याप्रमाणे योग्य वयात
आल्यावर पशपू क्षी व सष्टु ीतील घटक आपल्या हातनू मल
ु ाांना जन्म
देतात. त्यानां ा मोठे करतात व ती लहानाची मोठी झाली की
त्याांच्यावर अवधकार न र्ाजवता त्याांना त्याच्या स्वतःवर
आत्मवनभगर करुन सोिून देतात. ते जीव मर् कोठे ही जावो. त्याांची
पवाग करीत नाहीत. मर् एखाद्यावेळी त्याांना कमीजास्त झाले तरी
वा ते मृत्यू पावले तरी त्याांना बरे चदा शोक नसतोच. कारण त्याांना
बद्ध
ु ी ही कमी आहे. पण मानवाचां वेर्ळां आहे. या माणसाला बद्ध
ु ी
आहे. त्यानसु ार तो ववचार करीत असतो. त्याला काय करावे काय

नको असां वाटायला लार्तां. त्यातनू च जेव्हा ते वयात येतात.
त्यावेळी ते वववाह करतात. मल
ु हां ी पैदा करतात आवण त्यानां ा
मोठे ही करतात. त्यातच त्याांना बद्ध
ु ी असल्यानां त्या जन्माला
घातलेल्या वांशजाांनी आपल्याला पोसावां अशी अपेक्षा बाळर्नू ते
मार्गक्रमण करीत असतात.
ही जीवनाची साखळी आहे. एक जीव, त्याच्यापासनू दसु रा
नवीन जीव. त्याच्यापासनू परत दसु रा जीव. त्याांनी मल
ु ां पैदा
करताांना व मोठी करताांना त्याांनी आपल्याला पोसावां ही अपेक्षा.
पण कधीकधी भ्रमवनराश होत असते मन. कारण या साखळीत
मोठी झालेली ही मनष्ट्ु याची वपल्लां मायबापाांना पोसतीलच असां
नसतां.
काही लोकां ही मल
ु ाांचा हव्यास करीत असतात. आम्हाला
दोनपेक्षा जास्त मल
ु ां हवीत असां ते मानत असतात. कारण ती मल
ु ां
मोठी झाली की आपल्याला पोसतील. एकानां नाही पोसलां तर
दसु रा पोसेल. कोणी ना कोणी पोसेल ही अपेक्षा. त्यातच मल
ु र्ी
म्हटलां की पराया धन. ती पोसणारच नाही ही भावना. मर् मल
ु र्ी
झालीच की वतचा र्भागतच जीवघेणा खेळ सरुु होतो. त्यातच
मल
ु ीपेक्षा मल
ु ाांना जास्त पसांती वदली जाते. त्याची कारणांही तशीच

आहेत. खरां तर मल
ु ां हवी तरी कशाला? असे म्हटल्यास
आवतशयोक्ती होणार नाही.
मल
ु े आधारवि म्हणनू हवी असतात. खरां तर लोकाांना मल
ु ां
ही आधारवि म्हणनू च हवी. कारण तरुणपणातील ठीक आहे. पण
जेव्हा म्हातारपण येतां. तेव्हा मात् त्याांना पोसावां म्हणनू लोकाांना
मल
ु ां हवी असतात. त्याांना वाटत असते की ही मल
ु ां म्हातारपणात
आमची सेवा करतील. आमचा आधारस्तांभ बनतील. वांश
चालवतील. परांतू तसे होत नाही. काही मल
ु ां ही आधारस्तांभ
बनण्यासाठी मायबापाचे कदगनकाळ बनतात व ते कोणत्या ना
कोणत्या कारणावरुन मायबापाचा जीवही घेतात. ववशेर्तः
आपल्या र्रजा पणू ग करीत असताांना.
तो मध्यांतरीचा काळ. मल
ु ाांकिे मल
ु ीच्या दृष्टीकोणातनू जास्त
पसांती होती. मल
ु ाला वांशाचा वदवा समजण्यात येत असे. परांतू
आता जो काळ बदलला आहे. त्या बदलत्या काळानसु ार मल
ु ाला
वांशाचा वदवा समजत नाही तर मल
ु ीलाही लोकां पसांती दाखवत
आहेत. सवागत महत्वाची र्ोष्ट अशी की आज मायबापाच्या
म्हातारपणी मायबापाचा वश
ां ाचा वदवा वा आधारवि बनण्याऐवजी
मल
ु े आपल्या सासच्ू या घरी जात असतात. ते मायबापाची सेवा
करीत नाही. उलट मल
ु र्ी ही आपल्या मायबापाचा आधारवि

बनते. मायबापाची सेवाही करते. ती आपल्या पतीच्याच घरी
राहात नाही तर आपल्या मातावपत्यालाही वेळोवेळी मदत करते.
आताचा काळ असा आहे की मल
ु र्ा आवण मल
ु र्ी असा
लोकां भेदाभेद करीत नाहीत. ते असा भेदभाव न करता मल
ु र्ी असो
वा मल
ु र्ा जन्म झाला की एकसमान प्रेम करतात. पण काही लोकां
आजही असे प्रेम करीत नाहीत. ती मल
ु र्ी वकतीही सेवा करीत
असेल मायबापाची तरी मल
ु र्ाच बरा असता असे मानतात, तसां
म्हणनू ही दाखवतात. मल
ु र्ी झाली की शोक मनवतात.
मल
ु ां ही असावीत. मल
ु ां जन्माला घालणां हा प्रत्येकाचा
अवधकार आहे. पशपू क्षालाही मल
ु ां जन्माला घालता येतात नव्हे तर
ती घालत असतात. मर् या वठकाणी हा माणसू आहे. त्यालाही मल
ु ां
जन्माला घालण्याचा अवधकार तेवढाच. तेव्हा आजच्या
काळातील पररस्थीती लक्षात घेता मल
ु ां जन्माला घालणे र्रजेचे
आहे.
मख्ु यत्वे साांर्ायचे झाल्यास मायबाप वववाह होताच मल
ु ां
जन्माला घालतात. तरुणपण हे चार्ां लां आनदां ात जात असते. पण
जेव्हा ते म्हातारे होतात आवण त्याांच्या मल
ु ाांचे वववाह होतात आवण
ती मल
ु ां जेव्हा मायबापाची सेवा करीत नाही. तेव्हा मात् त्याांना

चक
ु ल्याचक
ु ल्यासारखां वाटतां. त्याांना वाटायला लार्तां की आपण
मल
ु ां ही जन्माला घातली नसती तर बरां झालां असत.ां
आज लोकां मल
ु ां जन्माला घालतात. पण त्याांची अवस्था ही
पशपू क्षाच्ां या मल
ु ासां ारखी आहे. ती मल
ु ां वशकतात. मोठी होतात.
वववाहबद्ध होतात व पशपू क्षयाांच्या मल
ु ाांसारखी उिून र्ेल्यासारखी
वार्त असतात. ती देशात वशकतात व ववदेशात कामाला
लार्तात. मर् हळूहळू त्याांना मल
ु ां होतात. ती आपली पत्नी व
मल
ु ाांमध्ये रमतात. त्यातच आपल्याला जन्म देणारे कसे आहेत. हे
सारां काही ववसरतात. मायबाप मरतातही. त्यानां ा मावहतीही होतां.
पण आपल्याला वेळ नाही वा आपल्याला मावहतच नाही असा
ववचार करुन ते मयतीतही येत नाही. शेवटी त्याांना जेव्हा आठवण
येते. तेव्हा वेळ वनघनू र्ेलेली असते.
सवगसामान्य लोकाांचां ठीक आहे. मल
ु ां हवीत. आपली
आधारवि बनावी म्हणनू . पण जी मल
ु ां अशी सक
ां टाच्ां या वेळी वा
म्हातारपणी सेवाच करीत नसतील तर अशी मल
ु ां कोणत्या
कामाची? त्यापेक्षा आपण वाांझ असतो तर बरां झालां असतां असां
काही लोकानां ा वाटायला लार्त.ां
त्याांचांही बरोबरच असते. कारण सवागत जास्त मल
ु ाांची र्रज
पिते. ती म्हातारपणीच. ज्यावेळी हातपाय थकलेले असतात.

पायात चालण्याचां वा उभां राहण्याचां बळ नसतां. कँ ल्शीअम कमी
असल्यानां हािां वठसळ
ू झालेली असतात. आजारपण पाचवीला
रुजलेलां असतां. रुग्णालयात वारांवार भरती व्हावां लार्तां. अशावेळी
र्णर्ोताचा मेळा जर आपल्या भोवताल उभा असेल तर सारांच
काही वमळववल्याचां समाधान आपल्याला वमळत असतां. तसांच
प्रत्येक मल
ु ाांनी आज वार्ण्याची र्रज आहे.
म्हातारपण वमळावां. पण र्णर्ोताचा मेळा आपल्या भोवताल
वमळत असेल तर......जर वमळत नसेल तर उर्ाच म्हातारपण वमळू
नये. नाहीतर मल
ु े हवी कशाला असे म्हणण्याची वेळ येईल ही
शक्यता नाकारता येणार नाही.
अजगनू असाच व्यक्ती की ज्याला एक मल
ु र्ी होती. जी मल
ु र्ी
त्याला देव देव करता झाली होती. जी मल
ु र्ी होताबरोबर वतला
समस्या आली होती.
मल
ु ीचां नाव सक
ु न्या होतां. सक
ु न्या जेव्हा र्भागत होती. तेव्हा
मला मल
ु र्ाच हवा असां अजगनू ला वाटत होतां. परांतू ज्यावेळी
त्याला मल
ु र्ी झाली. तेव्हा मात् त्याच्या मल
ु ीला सक
ु न्याला
समस्या आली होती.

समस्या र्ांभीर स्वरुपाची होती. वतची आतिी ही छातीमध्ये
र्ेली होती. ताबितोब ऑपरे शन करणां आवश्यक होत.ां त्यातच
वतला श्वासही घेण्यात अिचणी येत होत्या.
अजगनू एक वशक्षक होता. त्याला सरकारी नोकरी होती.
त्यातच त्यानां बर्याच हालअपेष्टा भोर्नू नोकरी वमळवली होती.
तसां त्याचां वशकवणांही चाांर्लां होतां.
त्याला मल
ु र्ा हवा होता. तशी त्याची इच्छा होती. त्याचां
कारणही तसांच होत.ां त्याची अख्खी वपढी मल
ु ाांना वांशाचा वदवा
मानत होते. मल
ु ींचा भेदभावच होता. तेच सस्ां कार रुजले होते
त्याच्या मनात. अर्दी खोलवरच रुजले होते ते कुजले सांस्कार.
मल
ु र्ी झाली िॉक्टरानां ी सार्ां ीतल.ां तसा मल
ु र्ा हवा होता.
परांतू मल
ु र्ी झाली. तसां त्याला थोिांसां वाईट वाटलां. पण पािवा
र्ोि करावा. म्हणनू तोही आनदां ी झाला. नतां र पाहू असा ववचार
करीत. मल
ु र्ी झाली. तसा थोिाफार आनांद झाला.
अजगनू ज्याप्रमाणे एक वशक्षक होता. तसा तो एक प्रवसद्ध
वक्ताही होता. आज मवहलावदन होता. आज मवहला वदनीच त्याला
कन्यारत्न प्राप्त झाले होते.
आज मवहलावदन होता. मवहलावदनाच्या वनवमत्यानां त्याचा
एके वठकाणी कायगक्रम होता. त्या कायगक्रमाला तो हजेरी

लावण्यासाठी र्ेला. वतथे कायगक्रमात दोनतीन तास वनघनू र्ेले
होते. कारण तो कायगक्रम दोनतीन तास चालला होता.
दोनतीन तास झाले होते. कायगक्रम सांपला होता. तसा अजगनू
कायगक्रमातनू परत आला. तसा तो त्या कमर्यात र्ेला. ज्या
कमर्यात त्याची मल
ु र्ी व त्याची पत्नी होती.
अजगनू नां पत्नीकिां लक्ष वदल.ां तसां मल
ु ीकिां लक्ष वदल.ां तसा
तो आपल्या पत्नीशी सांवाद साधू लार्ला. तोच सांवाद साधता
साधता त्याचां लक्ष आपल्या मल
ु ीकिां र्ेलां. मल
ु ीच्या शरीराचा रांर्
बदलला होता. तसां पाहता मल
ु ीच्या शरीराचा रांर् र्ल
ु ाबी नव्हता
तर तो वहरवा वपवळा झाला होता. त्यातच ती जोरानां श्वासही घेत
होती.
अजगनू च्या मनात शांका वनमागण झाली. त्यातच अजगनू ला
वाटलां की ती काही नामगल नाही. वतला काहीतरी शरीरात व्यत्यय
वनमागण झाला आहे. त्यातच त्यानां िॉक्टराांना बोलावलां.
िॉक्टरसाहेब आले होते. त्याांनी साांर्ीतलां की मल
ु ीला
काहीही झालेलां नाही. ती सामान्य आहे. तसा अजगनू वनश्चींत झाला.
अजगनू वनवश्चांत झाला खरा. पण त्याची मल
ु र्ी काही सामान्य
नव्हती. वतचा श्वास अजनू वाढतच चालला होता. तसे रात्ीचे दहा
अकरा वाजले होते. परत त्यानां िॉक्टराांना बोलावलां. तसां आणखी

तपासायला साांर्ीतलां. तसां िॉक्टराांनी वतला नेलां व वतची तपासणी
के ली. परांतू त्या वठकाणी अत्याधनु ीक साधनां नसल्यानां त्या
िॉक्टराांना पणु गपणे तपासता आलां नाही. त्यातच वतला आय सी यू
मध्ये ठे वण्यात आलां.
रात्ीचे दोन वाजले होते. मल
ु ीचे श्वास घेणे तीव्रपणे सरुु झाले
होते. तसे िॉक्टर म्हणाले,
"आपलां बरोबर आहे. आपल्या मल
ु ीला कुत्ीम श्वास
देण्याची र्रज आहे. तेव्हा वतला चाांर्ल्या रुग्णालयात भती करावां
लार्ेल."
आता मात् अजगनू चे धाबे दणाणले. कारण तो काळ. तो
हािाचा वशक्षक जरी असला तरी त्या काळात वशक्षकाच
ां ा पर्ार
पावहजे तेवढा नव्हता. त्याांच्या घरी उपवासाचे फाके पित होते.
जवळ जेवढा पैसा होता. तो वदलीवरीमध्ये खचग झाला होता. ती
वदलीवरी त्यानां खाजर्ी इस्पीतळात के ली होती. आपल्या पत्नीला
कोणत्याही स्वरुपाचा त्ास होवू नये यासाठी. शेवटी आता मल
ु ीचा
खचग.
आधीच मल
ु र्ी नको असां मानणारा अजगनू . त्याच्या मल
ु ीला
आरोग्याची समस्या वनमागण झाल्यानां तो आणखी बेचैन झाला.

कारण आता त्याला आपल्या मल
ु ीसाठी आणखी खचग करावा
लार्णार असे वाटत होते. तसा त्याचा एक नातेवाईक म्हणाला,
"घर र्हाण ठे व आवण जो पैसा येईल. त्यानां उपचार कर."
नातेवाईकानां म्हटलेली र्ोष्ट त्याला पटली नाही. तसां त्याला
वाटलां. कदावचत आपण घर र्हाण ठे वनू मल
ु ीचा उपचार के ला
आवण समजा मल
ु र्ी मरणच पावली तर पैसाही जाणार आवण
मल
ु र्ीही. नाही, आपण वतचा उपचार सरकारी रुग्णालयातच
करायचा.
अजगनू नां ठरवलां होतां की आपण वतचा उपचार सरकारी
रुग्णालयात करावा. तसां त्यानां आपल्या नातेवाईकाचां न ऐकता
आपल्या मल
ु ीला सरकारी रुग्णालयात नेलां.
***************************

ते सरकारी रुग्णालय. अर्दी ससु ज्ज असां होतां. त्यावठकाणी
सवग प्रकारच्या सवु वधा होत्या. मनष्ट्ु यबळांही होतां. पण त्या
रुग्णालयातील लोकां हे आळशी झाले होते.
तो रात्ीचा प्रहर........साधारणतः तीन वाजता अँबल
ु न्सनां
अजगनू आपल्या मल
ु ीला घेवनू सरकारी रुग्णालयात पोहोचला.
तशी मल
ु र्ी त्याला आवित नसली तरी ती मल
ु र्ी वाचावी याचा
लळा त्याच्या मनात लार्ला होता. त्याच्यातील माणसु की जार्ी
झाली होती. परांतू त्या सरकारी रुग्णालयात त्याच्या माणसू कीला
कुठलीही वकांमत नव्हती.
आज भ्रष्टाचार चरणसीमेला आहे. तो वाढण्याची कारणे
म्हणजे लोभ आवण स्वाथग हा होय. तसेच त्यावर सरकारचे वनयत्ां ण
नसणे. आज सरकारी राशनचे दक
ु ान असो वा साधा टैक्स
लावण्याचां वठकाण असो. पैसे वदल्यावशवाय आपले कामच होत
नाही. त्यातच ज्याांच्याजवळ पैसे नाहीत देण्यासाठी. त्याांची कामां
ही रें र्ाळत होत असतात.

मख्ु य म्हणजे त्याांची कामां ही रें र्ाळत होत असतात असां
म्हटल्यास आवतशयोक्ती होणार नाही. आज अशी कामां करीत
असताांना त्या यांत्णेचा भोंर्ळ कारभार दृष्टीस पित असतो.
आज हा भ्रष्टाचार राशन दक
ु ानात वदसतो तो असा की जेवढे
वकलो धान्य एका ग्राहकासाठी येतो. तेवढे वकलो धान्य त्याांना
वमळत असेलच असे नाही. हा भ्रष्टाचारच. टैक्स लावण्यासाठी होत
असलेला भ्रष्टाचार असा की टैक्स जर लावायचा असेल साहेबाांना
काही पैसे द्यावे लार्तात.
भ्रष्टाचार हा जार्ोजार्ी वदसत आहे. शेतक-याांना वमळणारी
वबयाणे ही सरकारी यांत्णेतनू वमळत असताांना त्यात सातबारा
जोिावा लार्त असतो. परांतू हा सातबारा वमळववण्यासाठीही
भ्रष्टाचार होत असतो. साधा सातबारा देण्यासाठी तलाठी हे काही
पैसे घेत असतात. ते पैसे शेतक-याांना परविणारे नसतातच. कारण
अवलकिे पैसे नसल्यानां शेतकरी आत्महत्या घित आहेत.
भ्रष्टाचार हा सरकारी रुग्णालयातही आहे. सरकारी
रुग्णालयात एकदा भरती झाल्यानतां र तो व्यक्ती परत येईलच
घरी.याचा काही नेम नसतो. कारण हाच भोंर्ळ कारभार. सरकारी
रुग्णालयात आजारी व्यक्तींना जेव्हा जेव्हा एखादी सोय अवत
आवश्यक असते. तेव्हा तेव्हा त्याला ती सोय ताबितोब वमळत

नसल्यानां वा लवकर उपलब्ध होत नसल्यानां रुग्ण मृत्यचू े प्रमाण
सवागत जास्त सरकारी रुग्णालयात जास्त असते. त्यामळ
ु ां की काय
खाजर्ी रुग्णालयाची सांख्या वाढत चालली आहे. त्यातच उपचार
करणारे ही सरकारी रुग्णालयापेक्षा खाजर्ी रुग्णालयाांना जास्त
पसांती देत असतात. कोरोनाच्या काळातही तेच वचत् वदसलां.
कोरोना काळात सरकारी रुग्णालयात जे भरती झाले. त्याांना
ताबितोब सोय उपलब्ध न झाल्यानां ते मरण पावले. मात्
ज्याांच्याजवळ पैसा होता. त्याांनी खाजर्ी इस्पीतळात उपचार
के ला. ते सधु ारले. मात् त्याांना पाण्यासारखा पैसा ओतावा लार्ला.
आज वजथां पावहलां वतथां र्रीबाांचां मरणच मरण आहे.
ज्याांच्याजवळ भरपरू पैसा आहे. ती मांिळी हवी ती हौसमौज करीत
असतात. तर ज्याच्ां याजवळ पैसा नाही. ती मिां ळी मात् श्रीमतां ाच
ां ा
त्ासही सहन करीत असतात. आज हीच र्रीब सामान्य मांिळी
कशीबशी पैसा र्ोळा करुन एक लहानशी जार्ा ववकत घेतात.
त्यावर छोटसां मकान बनवतात. परांतू ही जार्ा घेताांना पढु ां त्यानां ा
भमु ावफयाांच्या त्ासाला समोरे जावे लार्ते. भमु ावफया हे त्या
व्यक्तींना जार्ा तर ववकतात. मात् सवग वनयम प्लाट टाकताांना
आपल्या बाजचू े बनववतात. त्याची कल्पना ही त्या प्लाटधारकाांना
नसते. मर् एखाद्या वेळी र्रीबी मळ
ु े पैशाचा भरणा न झाल्यास
प्लाट िीफाल्टर के लां जातां. मर् त्याच
ां ी पोवलसस्टेशनला तक्रार

के ल्यास त्याांच्याजवळ परु े से पैसे असल्यानां ते पोवलसाांना अर्दी
मैनेज करतात व आपली सटु काही करुन घेतात. हेच वबल्िरच्या
बाबतीतही घितां.
वबल्िर हा भमु ावफयाचा भाऊच. त्याला मोठा भाऊ म्हटलां
तरी चालेल. हा मोठा भाऊ र्ाळे करुन पाट्गयाांना ववकतो. त्यात
ज्या महाभार्ाांना र्ाळे ववकतो. त्या महाभार्ाांना करारनामा
वलहूनही देतो. त्यातच त्या र्ाळ्याचा मेटेनन्सखचगही प्रत्येक
माणसाांकिून प्रवतमाह घेत असतो. करारात असते की ह्या
र्ाळ्यानां ा कधी काळी काही कमीजास्त झाल्यास त्यानां ा भरपाई
करण्यात येईल वा त्याांना त्या र्ाळ्याांची दरुु स्ती होईपयंत त्याची
कुठतरी सोय करुन देण्यात येईल. मर् र्ाळे दरुु स्त होताच त्याांना
परत त्याच र्ाळ्यात स्थलातां रीत करण्यात येईल. परांतू ज्यावेळी
र्ाळे तटु तात. त्यावेळी करारानसु ार वबल्िर र्ाळे धारकाांची सोय
करुन देत नाही. शेवटी र्ाळे धारकाांचां प्रकरण पोवलसाांकिे जात.ां
पोवलसही या र्ाळे धारकाांची ववनांती मान्य करीत नाही. कारण
ते दबेल असतात वबल्िरचे. एरवी वबल्िर मनमानी पैसा पोवलसाांना
देत असतो ना. महत्वाचां सार्ां ायचां झाल्यास वबवल्िरकिून
लोकाांची फसवणक
ू होत असली तरी पोलीसाांचा त्यास पावठांबा
असल्यानां र्ाळे धारकाांचां काहीच चालत नाही. शेवटी ते प्रकरण

न्यायालयात न्यायप्रववष्ठ होतां. पण न्यायालयातही वेळकाढू धोरण
असल्यानां खटले वर्ोर्णती चालतात. शेवटी र्ाळे धारकाच्ां या
वकत्येक वपढ्या जातात खटले लढता लढता. शेवटी त्ासनू हे
खटले सोिून देतात र्ाळे धारक. हीच अवस्था वकरायेदाराची व
घरमालकाची आहे.
अवलकिे वकरायेदार व घरमालक याांच्या प्रकरणावर
आधारीत असलेल्या कायद्यात सांसदेत बदल करण्यात आलेला
आहे. त्याचां कारणांही तसांच. कारण वकरायेदार व घरमालकाांची
प्रकरणां न्यायालयात न्यायप्रववष्ट असनू वेळकाढू धोरणानां चालत
अााहेत. वकत्येक घरां ही वकरायेदारानां मारलेली आहेत. अथागत
वकत्येक घरावर वकरायेदारानां ताबा के लेला आहे.
एखादा घरमालक हा एक एक रुपया र्ोळा करुन पैसा र्ोळा
करतो. त्यात तो एक लहानशी जार्ा ववकत घेतो. त्यावर एक
लहानसां घर बाधां तो. त्यात तो राहतो व उरलेले काही कमरे
आपल्या सांसाराला आथीक सहाय्य व्हावां म्हणनू वकरायानां देतो.
परांतू काही वदवसानां तोच वकरायेदार घरमालक बनण्याची स्वप्न
पाहतो. तो वकराया तर देतच नाही. उलट वीजेचां शल्ु क, नळाचां
शल्ु कही देणां बांद करतो. त्यातच घरमालक परे शान होत असतो.

घरमालक या वकरायेदाराकिून परे शान होतो. तो त्याला
वारांवार वनघायला सार्ां तो. परांतू तो वनघत नाही. घरमालक त्याचे
सामानही फे कू शकत नाही वा खालीही करु शकत नाही. त्यातच
कमरा खाली करायचा असेल तर एवढे एवढे पैसे द्यावे लार्तील
असेही वकरायेदार म्हणत असतो. अन् सामान....... सामान फे कलां
तर तो पोवलसात जातो. तक्रार करतो व वबचार्या र्रीब
घरमालकावर कारवाई होते. त्यातच प्रकरण न्यायप्रववष्ट होते व
खटले न्यायालयाच्या वेळकाढू धोरणानां लाांब चालत असतात.
तोपयंत वकरायेदाराचां वकराया देणां बांद असतां. त्याला फुकटमध्ये
जार्ा वापरायला वमळत असते. आपलच
ां मकान व आपणच चोर
अशी अवस्था घरमालकाची होत असते. या मकान आवण
घरमालकाच्या प्रकरणात कधी कधी जीवही जात असतात. मकान
मालक जर जबर असेल तर तो वकरायेदाराचा जीव घेतो आवण
वकरायेदार जर जबर असेल तर तो मकान मालकाांचा जीव घेत
असतो. यासाठी ठोस कायदे करण्याची र्रज होती. ती र्रज
अवलकिे बनलेल्या कायद्यानां दरू होईल असे वाटते.
सरकारी यांत्णेचा भोंर्ळ कारभार अवलकिे जोमात वाढला.
त्याला कारणांही तसांच घिलां. त्याांना मावहत आहे की समजा
त्याांच्याववरोधात तटु पांज्ु या पैशासाठी कोणीही पोवलसस्टेशनला
जाणार नाही. र्ेलाच तर त्याला पोवलसाांना सादर करायला योग्य

परु ावे वमळणार नाही. अन् वमळालेच तर पैशाच्या व ओळखीच्या
जोरावर दाबनू टाकू प्रकरणां अन् तशीाेही प्रकरणां दबली नाहीत
तर न्यायालयात र्ेल्यावर न्यायालयाच्या वेळकाढू धोरणानां
न्यायच वमळू देणार नाही आवण समजा परु ाव्याअभावी वेळकाढू
धोरणानां आपण वजांकलोच तर उद्या ज्यानां आपल्यावर खटला
टाकला. त्यालाच मानहानी दाव्यातांर्गत न्यायालयात वखच.ू यामळ
ु ां
यानतां र कोणीही आपल्या वाट्याला जाणार नाही.
सरकारी यांत्णेचा भोंर्ळ कारभार असाच वाढला. काही
काही प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला. प्रकरणां पोवलसात र्ेली.
पोवलसाांनी तक्रार करणार्यालाच झापले. त्यातच तक्रारकताग चपू
न बसल्यानां प्रकरणां न्यायप्रववष्टही झाली. त्यातच न्यायालयाच्या
वेळकाढू धोरणानां ती प्रकरणां अशीच न्यायालयात प्रलबां ीत
रावहली. त्यातच परु ाव्याअभावी त्या प्रकरणाांचा वनकालही
लार्ला. मर् काय उलटा चोर कोतवाल को दाटेसारखां मानहानीची
प्रकरण.ां कोण वाट्याला जाईल सरकारी यत्ां णेच्या. मर् सरकारी
यांत्णा वशरजोर आवण मजु ोर होणार नाही तर काय?
हेच सत् सरुु आहे आज. आज चोर चोरी करीत असनू तोच
स्वतः साव असल्याचां आवजगनू साांर्तो. त्याचा र्ाजावाजाही
होतो. त्याची इज्जतही होते. त्याची साधी चौकशी करीत नाही

कोणी. मर् सरकारी यांत्णेचा भोंर्ळ कारभार वाढणार नाही तर
काय? आज हा भ्रष्टाचार के वळ सरकारी कायागलयातच नाही तर
त्याची झळ खाजर्ी क्षेत्ालाही लार्लेली आहे. परांतू खाजर्ी
क्षेत्ात मालकमौजा काम असल्यानां वतथां इमानदारीनां काही अांशी
काम होत असतां. परांतू सरकारी क्षेत्ात तसे होत नाही. म्हणनू च
आज लोक खाजर्ी क्षेत्ावर ववश्वास करुन खाजर्ी क्षेत् वाढत
आहेत. सरकारी क्षेत्ावरील लोकाच
ां ा ववश्वास कमी होत आहे
आवण लोकाांना मावहत आहे की सरकारी क्षेत्ातील कामे
करायचीच असतील तर भ्रष्टाचार के ल्यावशवाय होवू शकत नाही.
म्हणनू भ्रष्टाचारही वाढत आहे.
ववशेर् साांर्ायचां म्हणजे आज लोकां जार्ृत झाले असले तरी
सरकारी यत्ां णेतील भ्रष्टाचार सपां वायला मार्ग नाही. मोबाइल
माध्यम आलां तरी त्याांच्यावर कायगवाही करण्यासाठी परु े शी यांत्णा
नाही. त्यातच वबल्िर असो की वकरायेदार, भमु ावफया असो की
साधा तलाठी कोणीच या सरकारी यत्ां णेच्या प्रभावाने व
न्यायालयाच्या वेळकाढू धोरणानां घाबरायला तयार नाही. हे असेच
सरुु रावहले तर तो वदवस दरू नाही की ज्या वदवशी सवग देशातील
सरकारी क्षेत् खाजर्ी होतील व देशही ववकला जाईल हे ववसरता
कामा नये. अन् जेव्हा हे सवग क्षेत् सरकारी न राहता खाजर्ी होईल.

तेव्हा र्रीबाांना वकांमत राहणार नाही. पैसाच चालेल आवण पैसाच
बोलेल.
आज भ्रष्टाचार चरणसीमेला आहे. तो वाढण्याची कारणे
म्हणजे लोभ आवण स्वाथग हा होय. तसेच त्यावर सरकारचे वनयांत्ण
नसणे. आज सरकारी राशनचे दक
ु ान असो वा साधा टैक्स
लावण्याचां वठकाण असो. पैसे वदल्यावशवाय आपले कामच होत
नाही. त्यातच ज्याांच्याजवळ पैसे नाहीत देण्यासाठी. त्याांची कामां
ही रें र्ाळत होत असतात.
मख्ु य म्हणजे त्याांची कामां ही रें र्ाळत होत असतात असां
म्हटल्यास आवतशयोक्ती होणार नाही. आज अशी कामां करीत
असताांना त्या यांत्णेचा भोंर्ळ कारभार दृष्टीस पित असतो.
आज हा भ्रष्टाचार राशन दक
ु ानात वदसतो तो असा की जेवढे
वकलो धान्य एका ग्राहकासाठी येतो. तेवढे वकलो धान्य त्याांना
वमळत असेलच असे नाही. हा भ्रष्टाचारच. टैक्स लावण्यासाठी होत
असलेला भ्रष्टाचार असा की टैक्स जर लावायचा असेल साहेबाांना
काही पैसे द्यावे लार्तात.
भ्रष्टाचार हा जार्ोजार्ी वदसत आहे. शेतक-याांना वमळणारी
वबयाणे ही सरकारी यांत्णेतनू वमळत असताांना त्यात सातबारा

जोिावा लार्त असतो. परांतू हा सातबारा वमळववण्यासाठीही
भ्रष्टाचार होत असतो. साधा सातबारा देण्यासाठी तलाठी हे काही
पैसे घेत असतात. ते पैसे शेतक-याांना परविणारे नसतातच. कारण
अवलकिे पैसे नसल्यानां शेतकरी आत्महत्या घित आहेत.
भ्रष्टाचार हा सरकारी रुग्णालयातही आहे. सरकारी
रुग्णालयात एकदा भरती झाल्यानांतर तो व्यक्ती परत येईलच
घरी.याचा काही नेम नसतो. कारण हाच भोंर्ळ कारभार. सरकारी
रुग्णालयात आजारी व्यक्तींना जेव्हा जेव्हा एखादी सोय अवत
आवश्यक असते. तेव्हा तेव्हा त्याला ती सोय ताबितोब वमळत
नसल्यानां वा लवकर उपलब्ध होत नसल्यानां रुग्ण मृत्यचू े प्रमाण
सवागत जास्त सरकारी रुग्णालयात जास्त असते. त्यामळ
ु ां की काय
खाजर्ी रुग्णालयाची सख्ां या वाढत चालली आहे. त्यातच उपचार
करणारे ही सरकारी रुग्णालयापेक्षा खाजर्ी रुग्णालयाांना जास्त
पसांती देत असतात. कोरोनाच्या काळातही तेच वचत् वदसलां.
कोरोना काळात सरकारी रुग्णालयात जे भरती झाले. त्यानां ा
ताबितोब सोय उपलब्ध न झाल्यानां ते मरण पावले. मात्
ज्याांच्याजवळ पैसा होता. त्याांनी खाजर्ी इस्पीतळात उपचार
के ला. ते सधु ारले. मात् त्याांना पाण्यासारखा पैसा ओतावा लार्ला.

आज वजथां पावहलां वतथां र्रीबाांचां मरणच मरण आहे.
ज्याच्ां याजवळ भरपरू पैसा आहे. ती मिां ळी हवी ती हौसमौज करीत
असतात. तर ज्याांच्याजवळ पैसा नाही. ती मांिळी मात् श्रीमांताांचा
त्ासही सहन करीत असतात. आज हीच र्रीब सामान्य मांिळी
कशीबशी पैसा र्ोळा करुन एक लहानशी जार्ा ववकत घेतात.
त्यावर छोटसां मकान बनवतात. परांतू ही जार्ा घेताांना पढु ां त्याांना
भमु ावफयाच्ां या त्ासाला समोरे जावे लार्ते. भमु ावफया हे त्या
व्यक्तींना जार्ा तर ववकतात. मात् सवग वनयम प्लाट टाकताांना
आपल्या बाजचू े बनववतात. त्याची कल्पना ही त्या प्लाटधारकाांना
नसते. मर् एखाद्या वेळी र्रीबी मळ
ु े पैशाचा भरणा न झाल्यास
प्लाट िीफाल्टर के लां जातां. मर् त्याांची पोवलसस्टेशनला तक्रार
के ल्यास त्याांच्याजवळ परु े से पैसे असल्यानां ते पोवलसाांना अर्दी
मैनेज करतात व आपली सटु काही करुन घेतात. हेच वबल्िरच्या
बाबतीतही घितां.
वबल्िर हा भमु ावफयाचा भाऊच. त्याला मोठा भाऊ म्हटलां
तरी चालेल. हा मोठा भाऊ र्ाळे करुन पाट्गयाांना ववकतो. त्यात
ज्या महाभार्ाांना र्ाळे ववकतो. त्या महाभार्ाांना करारनामा
वलहूनही देतो. त्यातच त्या र्ाळ्याचा मेटेनन्सखचगही प्रत्येक
माणसाांकिून प्रवतमाह घेत असतो. करारात असते की ह्या
र्ाळ्यानां ा कधी काळी काही कमीजास्त झाल्यास त्यानां ा भरपाई

करण्यात येईल वा त्याांना त्या र्ाळ्याांची दरुु स्ती होईपयंत त्याची
कुठतरी सोय करुन देण्यात येईल. मर् र्ाळे दरुु स्त होताच त्यानां ा
परत त्याच र्ाळ्यात स्थलाांतरीत करण्यात येईल. परांतू ज्यावेळी
र्ाळे तटु तात. त्यावेळी करारानसु ार वबल्िर र्ाळे धारकाांची सोय
करुन देत नाही. शेवटी र्ाळे धारकाांचां प्रकरण पोवलसाांकिे जात.ां
पोवलसही या र्ाळे धारकाांची ववनांती मान्य करीत नाही. कारण
ते दबेल असतात वबल्िरचे. एरवी वबल्िर मनमानी पैसा पोवलसाांना
देत असतो ना. महत्वाचां साांर्ायचां झाल्यास वबवल्िरकिून
लोकाचां ी फसवणक
ू होत असली तरी पोलीसाच
ां ा त्यास पावठांबा
असल्यानां र्ाळे धारकाांचां काहीच चालत नाही. शेवटी ते प्रकरण
न्यायालयात न्यायप्रववष्ठ होतां. पण न्यायालयातही वेळकाढू धोरण
असल्यानां खटले वर्ोर्णती चालतात. शेवटी र्ाळे धारकाच्ां या
वकत्येक वपढ्या जातात खटले लढता लढता. शेवटी त्ासनू हे
खटले सोिून देतात र्ाळे धारक. हीच अवस्था वकरायेदाराची व
घरमालकाची अााहे.
अवलकिे वकरायेदार व घरमालक याांच्या प्रकरणावर
आधारीत असलेल्या कायद्यात ससां देत बदल करण्यात आलेला
आहे. त्याचां कारणांही तसांच. कारण वकरायेदार व घरमालकाांची
प्रकरणां न्यायालयात न्यायप्रववष्ट असनू वेळकाढू धोरणानां चालत

अााहेत. वकत्येक घरां ही वकरायेदारानां मारलेली आहेत. अथागत
वकत्येक घरावर वकरायेदारानां ताबा के लेला आहे.
एखादा घरमालक हा एक एक रुपया र्ोळा करुन पैसा र्ोळा
करतो. त्यात तो एक लहानशी जार्ा ववकत घेतो. त्यावर एक
लहानसां घर बाांधतो. त्यात तो राहतो व उरलेले काही कमरे
आपल्या सांसाराला आथीक सहाय्य व्हावां म्हणनू वकरायानां देतो.
परांतू काही वदवसानां तोच वकरायेदार घरमालक बनण्याची स्वप्न
पाहतो. तो वकराया तर देतच नाही. उलट वीजेचां शल्ु क, नळाचां
शल्ु कही देणां बदां करतो. त्यातच घरमालक परे शान होत असतो.
घरमालक या वकरायेदाराकिून परे शान होतो. तो त्याला
वारांवार वनघायला सार्ां तो. परांतू तो वनघत नाही. घरमालक त्याचे
सामानही फे कू शकत नाही वा खालीही करु शकत नाही. त्यातच
कमरा खाली करायचा असेल तर एवढे एवढे पैसे द्यावे लार्तील
असेही वकरायेदार म्हणत असतो. अन् सामान....... सामान फे कलां
तर तो पोवलसात जातो. तक्रार करतो व वबचार्या र्रीब
घरमालकावर कारवाई होते. त्यातच प्रकरण न्यायप्रववष्ट होते व
खटले न्यायालयाच्या वेळकाढू धोरणानां लाबां चालत असतात.
तोपयंत वकरायेदाराचां वकराया देणां बांद असतां. त्याला फुकटमध्ये
जार्ा वापरायला वमळत असते. आपलांच मकान व आपणच चोर

अशी अवस्था घरमालकाची होत असते. या मकान आवण
घरमालकाच्या प्रकरणात कधी कधी जीवही जात असतात. मकान
मालक जर जबर असेल तर तो वकरायेदाराचा जीव घेतो आवण
वकरायेदार जर जबर असेल तर तो मकान मालकाांचा जीव घेत
असतो. यासाठी ठोस कायदे करण्याची र्रज होती. ती र्रज
अवलकिे बनलेल्या कायद्यानां दरू होईल असे वाटते.
सरकारी यांत्णेचा भोंर्ळ कारभार अवलकिे जोमात वाढला.
त्याला कारणांही तसांच घिलां. त्याांना मावहत आहे की समजा
त्याच्ां याववरोधात तटु पज्ांु या पैशासाठी कोणीही पोवलसस्टेशनला
जाणार नाही. र्ेलाच तर त्याला पोवलसाांना सादर करायला योग्य
परु ावे वमळणार नाही. अन् वमळालेच तर पैशाच्या व ओळखीच्या
जोरावर दाबनू टाकू प्रकरणां अन् तशीाेही प्रकरणां दबली नाहीत
तर न्यायालयात र्ेल्यावर न्यायालयाच्या वेळकाढू धोरणानां
न्यायच वमळू देणार नाही आवण समजा परु ाव्याअभावी वेळकाढू
धोरणानां आपण वजक
ां लोच तर उद्या ज्यानां आपल्यावर खटला
टाकला. त्यालाच मानहानी दाव्यातांर्गत न्यायालयात वखच.ू यामळ
ु ां
यानांतर कोणीही आपल्या वाट्याला जाणार नाही.
सरकारी यांत्णेचा भोंर्ळ कारभार असाच वाढला. काही
काही प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला. प्रकरणां पोवलसात र्ेली.

पोवलसानां ी तक्रार करणार्यालाच झापले. त्यातच तक्रारकताग चपू
न बसल्यानां प्रकरणां न्यायप्रववष्टही झाली. त्यातच न्यायालयाच्या
वेळकाढू धोरणानां ती प्रकरणां अशीच न्यायालयात प्रलांबीत
रावहली. त्यातच परु ाव्याअभावी त्या प्रकरणाांचा वनकालही
लार्ला. मर् काय उलटा चोर कोतवाल को दाटेसारखां मानहानीची
प्रकरणां. कोण वाट्याला जाईल सरकारी यांत्णेच्या. मर् सरकारी
यत्ां णा वशरजोर आवण मजु ोर होणार नाही तर काय?
हेच सत् सरुु आहे आज. आज चोर चोरी करीत असनू तोच
स्वतः साव असल्याचां आवजगनू सार्ां तो. त्याचा र्ाजावाजाही
होतो. त्याची इज्जतही होते. त्याची साधी चौकशी करीत नाही
कोणी. मर् सरकारी यांत्णेचा भोंर्ळ कारभार वाढणार नाही तर
काय? आज हा भ्रष्टाचार के वळ सरकारी कायागलयातच नाही तर
त्याची झळ खाजर्ी क्षेत्ालाही लार्लेली आहे. परांतू खाजर्ी
क्षेत्ात मालकमौजा काम असल्यानां वतथां इमानदारीनां काही अांशी
काम होत असत.ां परांतू सरकारी क्षेत्ात तसे होत नाही. म्हणनू च
आज लोक खाजर्ी क्षेत्ावर ववश्वास करुन खाजर्ी क्षेत् वाढत
आहेत. सरकारी क्षेत्ावरील लोकाांचा ववश्वास कमी होत आहे
आवण लोकाांना मावहत आहे की सरकारी क्षेत्ातील कामे
करायचीच असतील तर भ्रष्टाचार के ल्यावशवाय होवू शकत नाही.
म्हणनू भ्रष्टाचारही वाढत आहे.

ववशेर् साांर्ायचां म्हणजे आज लोकां जार्ृत झाले असले तरी
सरकारी यत्ां णेतील भ्रष्टाचार सपां वायला मार्ग नाही. मोबाइल
माध्यम आलां तरी त्याांच्यावर कायगवाही करण्यासाठी परु े शी यांत्णा
नाही. त्यातच वबल्िर असो की वकरायेदार, भमु ावफया असो की
साधा तलाठी कोणीच या सरकारी यांत्णेच्या प्रभावाने व
न्यायालयाच्या वेळकाढू धोरणानां घाबरायला तयार नाही. हे असेच
सरुु रावहले तर तो वदवस दरू नाही की ज्या वदवशी सवग देशातील
सरकारी क्षेत् खाजर्ी होतील व देशही ववकला जाईल हे ववसरता
कामा नये. अन् जेव्हा हे सवग क्षेत् सरकारी न राहता खाजर्ी होईल.
तेव्हा र्रीबाांना वकांमत राहणार नाही. पैसाच चालेल आवण पैसाच
बोलेल.
तीन वाजले होते. अजगनू आपल्या मल
ु ीला घेवनू रुग्णालयात
पोहोचला होता. जे सरकारी रुग्णालय होत.ां तसां पाहता वतला
ताबितोब उपचाराची र्रज होती.
ते सरकारी रुग्णालय. त्या वठकाणी िॉक्टर मिां ळी होती. ती
जार्ी होती. त्याांनी ताबितोब सक
ु न्याला तपासलां. तसां त्याांनी
वतचा एक्स्रा काढायला लावला. तसां एका वचठ्ठीवरही वलहून वदलां.

ते सरकारी रुग्णालय. ती िॉक्टराांनी वलहून वदलेली वचठ्ठी
घेवनू अजगनू क्ष वकरण कायागलयाजवळ र्ेला. त्या वठकाणी तसा
फलक होता आवण त्या फलकावर वलवहलां होतां चोवीस तास
अहवनगश सेवा. दरवाजा लावला होता. तसा अजगनू नां दरवाजा
ठोठावला.
अजगनू नां दरवाजा ठोठावला खरा. पण आतनू काही आवाज
आला नाही. तसा अजगनू नां आणखी जोरात दरवाजा ठोकला.
त्याचबरोबर एक व्यक्ती दरवाजाजवळ दरवाजा ठोठावताच आला.
ओरिला आवण म्हणाला,
"रात्ीच्या वेळी कायागलय बांद असतां. सकाळी सहाला
उघिेल. तोपयंत झोपू द्या."
अजगनू ववचार करीत होता की वजथां चोवीस घांटे अहवनगश सेवा
वलवहली आहे. जे सरकारी रुग्णालय आहे. वतथां रात्ीच्या वेळी
चक्क कमगचारी झोपतात. त्याांना रुग्णाांची काहीही पवाग नाही. याच
र्ोष्टीचां आश्चयग अजगनू ला वाटत होतां. कारण अजगनू ला सकन्याची
काळजी वाटत होती. त्याला वाटत होतां की त्याची बाळी सक
ु न्या
जर्ेल की नाही.
एक एक क्षण मोठा कठीण जात होता. क्ष वकरण ववभार्
अजनू ही उघिायचा होता. तसां पाहता त्या क्ष वकरण ववभार्ातील

अवधकार्यानां साांर्ीतल्यानसु ार पन्ु हा दरवाजा ठोकता येत नव्हता.
तशी भीतीही वाटत होती की हे िॉक्टर आपल्या मल
ु ीला मारुन
टाकणार तर नाही. त्याचां कारणांही तसांच घिलां होतां. त्याचे बरे चसे
नातेवाईक व त्याचे बाबा याच रुग्णालयात मरण पावले होते. तेही
अशाच िॉक्टराांच्या हलर्जीपणामळ
ु ां .
चोवीस तास अहवनगश सेवा. असां एक वाक्य. ते वाक्य पेरोल
पांप वकांवा आकस्मीक वठकाणी हे वाक्य वलवहलेलां असतां.
आकस्मीक वठकाणां कोणती? तर देशातील पोवलस स्टेशन,
अग्नीशमन ववभार्, सैवनक छावणी तसेच रुग्णालये. या सवागतही
काहीकाही वठकाणी वलवहलेलां असतां हे वाक्य. त्याचा अथग असा
असतो की ती सेवा त्या कमगचा-याांना चोवीस तास सतत करावी
लार्ते िोळ्यात तेल घालनू . कारण तशी सेवा त्यानां ी के ली नाही
तर देशातील नार्रीकाांवर सांकट येत असते. कधीकधी न्यायालयेही
अशा आकस्मीक र्ोष्टीसाठी अध्याग रात्ी उघिली जातात.
आर् लार्णे ही नैसर्ीक घटना. जर एखाद्या वठकाणी आर्
लार्लीच आवण त्या आर्ीच्या वेळी चोवीस तास सेवा देणार्या
अग्नीशमन दलानां े जर तशी सेवा आर् लार्ण्याच्या वेळी वदली
नाही तर आर् आटोक्यात येणार नाही व ज्या वठकाणी आर्
लार्ली. त्या वठकाणासह आर् पसरत जावनू ती आर् त्या

वठकाणाच्या आजबू ाजच्ू या भार्ालाही नेस्तनाबतू के ल्यावशवाय
राहणार नाही. म्हणनू ह्या प्रकारचां वाक्य वलवहलेलां असत.ां
पोवलसस्टेशनचांही तसांच आहे. र्न्ु हे काय साांर्नू घित नाहीत.
एखाद्या वेळी ऐन मध्यरात्ी अचानक पोवलस स्टेशनला फोन
वाजतो की देशात आतांकवादी वशरलेत आवण सवग यांत्णा जार्ी
होते. यावेळी जर चोवीस तास अहवनगश सेवा घिली नाही तर हे
आतक
ां वादी ज्या शहरात वशरले. त्या शहराला नेस्तनाबतू
के ल्यावशवाय राहणार नाही.
ज्याप्रमाणे देशातील नार्रीकाांच्या भववतव्याचा ववचार
करताांना पोवलस यांत्णा आवण अग्नीशमन यांत्णा काम करीत
असतात. त्याचप्रमाणे देशाचे रक्षण करणारे सैवनकही देशाच्या
सीमेवर चोवीस तास अर्दी िोळ्यात तेल घालनू पहारा देत
असतात. तो काळ आता र्ेला की रात्ीला यद्ध
ु होत नाही.
पवु ी यद्ध
ु ाचे ववशेर् वनयम होते. शत्च्ू या हातात शस्र असेल
तरच त्याच्यावर वार करणे हा वनयम होता. तसेच सायांकाळी सयु ग
मावळला तर यद्ध
ु बांद होत असे. पण ते वनयम या देशावर सातव्या
शतकात आक्रमण करणार्या यवनानां ी मोिीस काढले. त्या
यवनाांनी सातव्या शतकात रात्ीच्या प्रहराला देवल बांदरावर हल्ला
करुन वसांधचा राजा दावहरच्या पत्ु ावर हल्ला करुन त्याला जांर्लात

पळावयास भार् पािले होते. तसेच बाराव्या शतकात पृथ्वीराज
चव्हानवर मोहम्मद घोरीनां रात्ीच्याच वेळी हल्ला चढवला होता
आवण त्याला पकिून कै द करुन नेले होते. वतच कृ ती नव्हे तर
पनु रावृत्ती वशवाजी महाराजाांनी के ली. पण्ु याच्या लाल महालात
शायीस्तेखान लपनू बसला असता त्याच्या महालावर रात्ीच्याच
वेळी वशवरायाांनी हल्ला के ला होता. बरां झालां खान पळाला म्हणनू
नाहीतर त्याचा त्या रात्ीच्या प्रहरात जीवच र्ेला असता. तो
पळाला म्हणनू बोटावर वनभावलां. चारच बोटां कापली र्ेली.
म्हणनू च आता यद्ध
ु ाचे वनयम बदलले. आता यद्ध
ु के व्हा होईल
याचा नेम नाही. चोवीस तासात के व्हाही. म्हणनू च सैवनकानां ा
चोवीस तास िोळ्यात तेल घालनू अर्दी जपावां लार्तां देशाला. ते
चोवीस तास सतत पहारा देतात. म्हणनू च आम्ही सख
ु ानां घरी
झोपतो आहोत. हेच कायग रुग्णालयही करीत असत.ां
रुग्णालयातही के व्हा कोणत्या वेळी कोणत्या प्रकारचा रुग्ण
येईल याचा काही नेम नसतो. त्यामळ
ु ां त्याांनाही चोवीस तास सेवा
द्यावी लार्ते. जर त्याांनी चोवीस तास सेवा वदली नाही तर रुग्णाांचा
जीवही जावू शकतो.
देशात रुग्णाांच्या सेवेसाठी व सवगसामान्य र्रीब लोकाांना
उपचार घेता यावा म्हणनू सरकारी रुग्णालये उघिली र्ेली. त्यातच

ती रुग्णालये चोवीस तास सेवा देत होती. पण काही कालाांतरानां ही
सरकारी रुग्णालये अशा प्रकारची सेवा देत नसल्यानां लोकाच
ां ा
सरकारी रुग्णालयावरील ववश्वास उिाला. त्यातच पैसा वाढल्यानां
लोकाांनी सरकारी रुग्णालयात व्यवस्थीत उपचार होत नाही म्हणनू
खाजर्ी रुग्णालयात जावू लार्ले. तसेच सरकारी रुग्णालयातील
िॉक्टरही अशा खाजर्ी रुग्णालयात आपली सेवा देवू लार्ले.
तसेच पैसा कमववण्यासाठी ते मोठां रुग्णालय उघिून पैसा कमवू
लार्ले. अशा खाजर्ी रुग्णालयात उपचार करताांना ते रुग्णालय
मावलकमौजा असल्यानां चोवीस तास अहवनगश सेवा देवू लार्ले.
परांतू सरकारी रुग्णालयातील कमगचारी हे अशा प्रकारच्या अहवनगश
सेवेची टाळाटाळ करु लार्ले. अथागतच शेवटी जीव वाचावा
यासाठी लोकाांनी साहवजकच कजग काढून आपल्या रुग्णाांना
खाजर्ी रुग्णालयात नेवनू उपचार करणे सरुु के ले. त्यामळ
ु ां
साहवजकच खाजर्ी रुग्णालयाचां महत्व वाढलां.
आज या सवग सरकारी यांत्णा. या यत्ां णानां ी चोवीस तास
अहवनगश सेवा देण्याचे काम करायलाच हवे. कारण तो त्याांचा पेशा
आहे आवण त्या सेवेचां त्याांना वेतनही वमळतां. जर अशी सेवा
करायची इच्छा नसेल तर तो पेशा सोिून वदलेला बरा. परांतू अशी
सेवा करायची सोिून जर त्याांनी आपल्या ि्यटु ीच्या काळात झोपा

काढल्या तर कुठांतरी देशाचां अवहतच होईल. देश काही झोपा
काढण्याचा पैसा देत नाही.
ही रुग्णालये वकांवा या सवग सेवा देशातील सवग लोकाांच्या
पैशातनू चालतात. जनता जी कराच्या रुपात सरकारला पैसा देत
असते. तो कर कुठांतरी या सेवा करणार्या लोकाांच्या वेतनाचा
वहस्सा बनतो. मर् असा कर देणार्या व्यक्तींमध्ये के वळ श्रीमांत
व्यक्तींचाच समावेश असतो असे नाही. त्यात र्रीब सवगसामान्य
लोकाांचाही समावेश असतो. म्हणनू अशा सेवा देताांना हा श्रीमांत
आहे. चला तत्परतेन याचां काम करुया असां कोणत्याही चोवीस
तास सेवा देणार्या कमगचार्यानां म्हणू नये. ज्याला वेतन सरकार देतां
वकांवा हा र्रीब आपल्याला काय देणार असां म्हणनू त्याची हेळसाांि
करु नये. कारण तोही तेवढाच कर देतो श्रीमतां ाएां वढाच. कर देताांना
भेदभाव नसतोच. परांतू हे जरी खरां असलां तरी देशातील या सवगच
यांत्णा ह्या सेवा देताांना कधीकधी र्रीब श्रीमांत असा भेदभाव
करताांना आढळतात. त्यानां ा चोवीस तास अहवनगश सेवा देत नाहीत.
त्याांची हेळसाांि करतात. जणू त्याांची वार्णक
ू पाहून असां वाटते
की या सवगसामान्य र्रीब माणसाांनी र्रीबीत जन्म घेवनू फार मोठा
र्न्ु हा के लेला असावा. आज बरे चसे चोवीस तास सेवा करणारे
कमगचारी रात्पाळीत नोकरी करीत असताांना तो त्याांचा पेशा
असतानां ाही स्वतः मात् झोपा काढतात. ववशेर्तः सरकारी

रुग्णालयात अशी र्त वदसनू येते. त्यातच रुग्ण मरतही असतात.
कमगचा-याचां ां काय जातां. काहीच जात नाही. मरणारा माणसू मरुन
जातो. ज्याांच्या घरचा कमववता जीव जातो. त्याला फरक पितो.
इतराांना कोणताच फरक पित नाही. यातनू ही र्न्ु हेर्ार वनमागण होवू
शकतात. जो व्यक्ती मरतो. तो व्यक्ती जर महत्वाचा असेल तर
त्याांच्या वांशजाांच्या मनात असयु ा वनमागण होवनू ते मानवसक ववकृ त
बनू शकतात. त्याच मानवसक ववकृ तीतनू पढु े ते िॉक्टर, परीचारीका
वकांवा रुग्णालय कमगचारी याांना जीवे मारतही सटु ू शकतात.
पोवलसस्टेशनचेही तसेच आहे. वतथेही जर र्रीबाांचां न ऐकता
खटला नोंदवनू घेतला र्ेला नाही तर उद्या याच र्रीबातनू र्न्ु हेर्ार
वनमागण होवू शकतात. जे पोवलसस्टेशनलाच नाही तर देशातील
अांतर्गत सरु क्षा ठे वण्यास घातक ठरु शकतात. त्याांच्यातही
मानवसक ववकृ ती वनमागण होवनू तेही पोवलस कमगचा-यानां ा जीवे
मारत सटु ू शकतात. अग्नीशमनमध्येही तेच आहे. जर एखाद्या
र्रीबाचां घर जळलां आवण त्याला आकस्मीक तातिीची मदत या
दलाकिून झाली नाही तरही मानवसक ववकृ तीचे रुग्ण. ते रुग्ण नव्हे
तर र्न्ु हेर्ारच असतात. तसेच देशाची सेवा करणारे सैवनक जर
चोवीस तास अहवनगश सेवा करीत नसतील तर देशावर शत्ू
राष्ट्राकिून वारांवार हमले होतील व एक ना एक वदवस कोणताही
देश र्ल
ु ाम झाल्यावशवाय राहणार नाही.

ववशेर् साांर्ायचां म्हणजे ज्या काही देशात चोवीस तास
अहवनगश राबणार्या सेवा आहेत. त्यानां ी आपलां काम प्रामावणकपणे
आळस न बाळर्ता करायलाच हवां. त्या जर तशा सेवा करीत
नसतील तर देशात अांतर्गत र्न्ु हेर्ारी वनमागण होवू शकते हे सत्य
नाकारता येत नाही. त्यामळ
ु ां ज्याांच्या ज्याांच्या ि्यटु ीच्या वेळा
रात्पाळीच्या असतात. त्याांनी वदवसा चाांर्ली झोप काढून रात्ी
आपल्या ि्यटु ीदरम्यान जार्ता पहारा द्यावा. झोपा काढू नयेत.
जेणेकरुन नार्रीकाांची सेवा तर होईल. तसेच नार्रीकाांनाही
आपल्या देशातील या चोवीस तास अहवनगश सेवेबद्दल आवण
कमगचार्याबद्दल अवभमान वाटेल यात वतळमात् शक
ां ा नाही.

************************************

पाहता पाहता सकाळचे सहा वाजले होते. क्ष वकरण ववभार्
अद्यापही उघिला नव्हता. तसा अजगनू सतरा वेळा त्या वठकाणी
जावनू चक्कर मारतच होता. आतापयंत अजगनू च्या दहाएक चकरा
होवनू र्ेल्या होत्या. तसा तो ववभार् के व्हा उघितो के व्हा नाही
असां त्याला होवनू र्ेलां होतां.
सकाळचे सात वाजले होते. तो क्ष वकरण ववभार् आता
उघिला होता. जसा तो ववभार् उघिला. तसा अजगनू मर्ापासनू जी
तो ववभार् उघिायची वाट पाहात होता. तो वनश्चींत झाला. त्यानां
आपल्या मल
ु ीला त्या वठकाणी नेल.ां वतची तपासणी के ली. त्यातच
इसीजी काढलां र्ेलां. ते िॉक्टराांना दाखवण्यात आलां व त्या
िॉक्टराांच्या सल्ल्यानसु ार सक
ु न्याला एका वािागत दाखल करण्यात
आल.ां
************************************

तो रुग्णालयाचा हाल भरलेला होता. त्या वठकाणी सक
ु न्याला
पाठववण्यात आलां. पण सक
ु न्या लहानसां तान्ह बाळ. त्या तान्ह्या
बाळाला जांतसू ांसर्ग होण्याची जास्त भीती होती. त्यामळ
ु ां वािागतील
िॉक्टरानां ी वतला आय सी यु मध्ये ठे वावां अशी सचु ना के ली होती.
त्यानसु ार सक
ु न्याला आय सी यु मध्ये ठे वण्यात आले होते. ते आय
सी य.ु .......त्यावठकाणी इतर लोकाांना परवानर्ी नव्हती.
रुग्णाच्या रोर्ाचे वनदान करणे आवण त्यावर वैद्यकीय व
शस्त्रवक्रयात्मक उपचार करणे याांसाठी उभारलेली, योग्य कमगचारी
वर्ागची व साधनसामग्रीची तरतदू असलेली सस्ां था म्हणजे रुग्णालय
होय. रुग्णालयात उपचार काळात काही रुग्णाांची वनवासाची सोय
करणे आवश्यक असते. आरोग्य तपासणी व प्रसतू ी यासां ारख्या
आरोग्य व शारीररक स्वास्थ वटकववण्याशी सांबांवधत असलेल्या
बाबींचीही रुग्णालयात व्यवस्था असावी लार्ते. जेथे रुग्ण प्रत्येक
भेटीनतां र घरी परत जातो असे वचवकत्सालय वा दवाखाना याच्ां यात
व रुग्णालयात फरक करणे जरूरीचे आहे. त्याचप्रमाणे
वृद्धदख
ु ण्यातनू उठलेले रुग्ण र्रीब व्यक्ती याांच्याकररता
चालववण्यात येणारा व वैद्यकीय सेवा थोिी वा मळ
ु ीच परु ववली

जात नाही असा आश्रम आवण रुग्णालय याांत भेद करणे आवश्यक
आहे.
रुग्णालयाचा इग्रां जी प्रवतशब्द ‘हॉवस्पटल’ हा लॅवटन
भार्ेतील hospitium (याचा अथग वजथे पाहुण्याच
ां े वा अवतथींचे
स्वार्त होते अशी जार्ा) या शब्दावरून व hospitalis या
ववशेर्णावरून आलेला आहे. हॉवस्पस, हॉवपताल, हॉटेल,वस्पटल
व होस्टेल ही सांबांवधत शब्दरूपे आहेत. आधवु नक इग्रां जी भार्ेत
हॉवस्पटल हा शब्द ‘घर’ (होम) असे सवू चत करण्यावर भर देण्यात
येतो. हॉटेल हा शब्द पवथकाश्रम वा खानावळ या अथागने वापरला
जातो. फ्रेंच भार्ेतील ‘हॉतेल द्य’ू ही सांज्ञा मात् सावगजवनक रुग्णालय
या अथागने वापरली जाते.
अर्दी ववसाव्या शतकाच्या सरुु वातीपासनू रुग्णालय ही
सामान्यतः कारार्ृहापेक्षा थोिीशी बरी अशी जार्ा होती आवण
वकत्येकानां ा मृत्यर्ु हृ ाइतकी त्याची भीती वाटत असे. ववसाव्या
शतकाच्या मध्याच्या समु ारास अवतप्रर्त वैद्यकीय तांत्े वापरून
रुग्णाांची शक्य तेवढी उत्तम पररचयाग करणारी रुग्णालये ही जवटल
सस्ां था बनली आहेत.
बरीचशी रुग्णालये आता वतहेरी कायग करतात.

रुग्णाांचे सांर्ोपन करण्यात वैद्यकीय व्यवसायाला मदत व
पाठबळ देणे, आरोग्य सेवा व्यवसायाांत प्रवशक्षणाच्या सांधी
उपलब्ध करून देणे, रोर्ाचे कारण व त्यावरील उपाय
शोधण्यासाठी वैद्यकीय सांशोधनाच्या सवु वधा परु ववणे. अशा प्रकारे
वैद्यकीय सांर्ोपन, अध्यापन व सांशोधन ही तीन काये रुग्णालयाची
मल
ू भतू तत्त्वे बनलेली आहेत. इवतहास
रुग्णाची काळजी घेणे ही समाजजीवनातील एक मल
ू भतू र्रज
आहे सवग समाजाांत आजारपणाला तोंि देण्याकररता काही ना
काही व्यवस्था अवस्तत्वात असल्याचे आढळते. ही मल
ू भतू र्रज
असल्याचे आढळते. ही मल
ू भतू र्रज असल्याचे वतचा लोकाांच्या
सामावजक व आवथगक ववकासाशी नेहमीच जवळचा सांबांध
जोिलेला र्ेलेला आहे. मानवाने जेव्हा प्रथम समाजव्यवस्था
स्थापन के ली, तेव्हाच रुग्णाांच्या एकत्ीकरणाकररता व त्याांची
काळजी घेण्यासाठी व्यवस्था असलेल्या जार्ा उभारण्यात
आल्याचा काही परु ावा अवस्तत्वात आहे. वैद्यकीय उपचाराच
ां ा
नेहमी धावमगक सेवेशी सांबांध जोिण्यात आलेला आहे. प्रारांभीचे
धमगर्रू
ु वैद्याचे वा और्धे देणार्या माणसाचेही काम करीत असत.
इ.स.प.ू ४,००० इतक्या जन्ु या काळात विश्चनपवू ग धमागत काही
देवदेवताांचा रोर्मक्त
ु ीशी सांबांध असल्याचे मानले जात होते. सॅटनग,
ॲस्क्लेवपअस वा हायवजया या देवताच
ां ी मवां दरे वैद्यकीय शाळा व

उपचाराखलील वकांवा वनरीक्षणाखालील रुग्णाांसाठी ववश्राांवतस्थाने
म्हणनू वापरली जात. ग्रीस, ईवजप्त, बॉवबलोवनया व भारतातही
अशी मांवदरे अवस्तत्वात होती, असे ऐवतहावसक नोंदीवरून वदसनू
येते. देशव्यापी रुग्णालयाांची व्यवस्था असलेला भारत हा पवहलाच
देश असावा इ.स. ४०२ च्या समु ारास फावहयान या वचनी प्रवाशाांनी
भारताला भेट वदली व येथे अनेक वठकाणी रुग्णालये आढळल्याचे
त्यानां ी नमदू के ले आहे.
श्रीलांकेतनू इ. स. प.ू ४३२ च्या समु ारास रुग्णालये होती असे
वनवश्चतपणे मावहत आहे व त्याहीपवू ी बद्ध
ु काळात भारतात
रुग्णालये होती असे वनवश्चतपणे मावहत आहे व त्याहीपवू ी बद्ध
ु
काळात भारतात रुग्णालये स्थापन करण्यात आलेली होती. सम्राट
अशोक (इ.स. प.ू वतसरे शतक) यानां ी बाधां लेल्या १८ रुग्णालयाांत
आधवु नक रुग्णालयाांसारखी काही लक्षणे आढळतात. या
रुग्णालयात आधवु नक रुग्णालयाांसारखी काही लक्षणे आढळतात.
या रुग्णालयात स्वच्छतेवर भर देण्यात येई. रुग्णावां र दयाबद्ध
ु ीने
उपचार करण्यात येत व आहार वचवकत्सा प्रचारात होती.
विस्ती धमागच्या आरांभामळ
ु े रुग्णालयाांच्या स्थापनेस मोठी
चालना वमळाली व रुग्णालये ही चचग सांघटनेची अवभन्न भार्
बनली. इ. स. ३३५ मध्ये रोमन सम्राट कॉन्स्टांटीन याांनी काढलेल्या

हुकूमनाम्यानसु ार रोम, कॉन्स्टँवटनोपल, एफे सस व रोमन
साम्राज्यातील इतर भार्ाांत रुग्णालये ववकवसत करण्यात आली.
इ.स. ३६९ मध्ये सीझारीआ येथे सेंट बेवसल याांनी रुग्णालय स्थापन
के ले. रोममध्ये पवश्चम यरु ोपातील पवहल्या सावगजवनक धमागदाय
रुग्णालयाची स्थापना फॅ वबओला या विश्चन स्त्रीने चौथ्या शतकात
के ली. या शतकापावेतो रोमन साम्राज्यातील विश्चन चचग सदस्याांनी
कुष्ठ रोर्ी, अपर्ां , अधां आवण र्रीब याच्ां याशी रुग्णालये स्थापन
के ली होती. फ्रान्समधील लीआँ येथील हॉतेल द्यू ५४२ साली व
पॅररस येथील हॉतेल द्यू ६६० मध्ये सरू
ु झाले. या रुग्णालयाांत
रुग्णाच्ां या शारीररक व्याधी बर्या करण्यापेक्षा त्याांच्या आत्म्याच्या
कल्याणाकिे अवधक लक्ष वदले जाई. मठवासी त्याांच्यातील
आजार्याची ज्या प्रकारे काळजी घेत तो अनवभज्ञ लोकाांपढु े आदशग
वनमागण झाला. मठामां ध्ये रुग्णशाळा असे व तेथे रुग्णानां ा
उपचारासाठी नेण्यात येई. मठात और्धालय व बर्याचदा और्धी
वनवस्पतयक्त
ु बार् असे. मठाांनी तेथील आजारी मठवासीयाांखेरीज
यात्ेकरू व इतर प्रवाशाांसाठीही आपले दरवाजे खल
ु े ठे वले होते.
आठव्या ते बाराव्या शतकापयंत या मठ सांस्थाच यरू ोपातील
रुग्णालीय सेवा परु ववणार्या एकमेव सस्ां था होत्या.
रुग्णाांकररता सामावजक मदतीची कल्पना मध्ययर्ु ीन काळात
उत्तम प्रकारे रुजली होती. पावश्चमात्य विश्चन देशातां नू ही कल्पना

जेवढी प्रबळ होती. तेवढीच पौवागत्य मसु लमानी देशाांतही होती.
स्पेन, उत्तर आवफ्रका व पवश्चम आवशया या भार्ातां अरबी
साम्राच्यातील ३४ रुग्णालये होती. त्याांपैकी दमास्कम (११६०) व
कै रो (१२७६) येथील रुग्णालये सवांत मोठी व उत्तम व्यवस्था
असलेली होती. कै रो येथील रुग्णालये सवांत मोठी व उत्तम
व्यवस्था असलेली होती. कै रो येथील रुग्णालयात ज्वर रुग्ण,
जखमी रुग्ण, नेत्रोर्ाचे रुग्ण याच्ां याकररता व महत्त्वाच्या
रोर्ाांकररता स्वतांत् ववभार् होते. तेथे परुु र् व स्त्री पररचाररकाही काम
करीत. याांवशवाय व्याख्यानासाठी खोल्या, मोठे ग्रांथालय,
स्वयपां ाकर्ृह,े अनाथ अभगकर्ृह व प्राथगनार्ृह याच
ां ीही व्यवस्था
होती. ही बहुतेक रुग्णालये विश्चन धमीयाांनी सरू
ु के लेली होती.
मसु लमानाांनी तो तो प्रदेश पादाक्राांत के ल्यामळ
ु े तो ताब्यात घेऊन
नतां र त्यात अवधक सधु ारणा के ल्या.
मध्ययर्ु ात रुग्णालयाांच्या स्थापनेतही धावमगक प्रभावाचे
वचगस्व चालचू रावहले. अकराव्या शतकाच्या अखेरीस सरू
ु
झालेल्या धमगयद्ध
ु ाच्या (क्रूसेि्सच्या) काळात रुग्णालयाांच्या
स्थापनेचा वेर् वाढला. धमगयोद्धयाांचा पराभव होण्यास शत्पू ेक्षा
साथीचे व इतर रोर् अवधक कारणीभतू ठरले. वाहतक
ु ीच्या मार्ागवर
लष्ट्करी रुग्णालये स्थापन झाली. सेंट जॉन पांथाच्या नाइटस
हॉवस्पटॅलसग या र्टाने पववत् भमू ीत (पॅलेस्टाइनमध्ये) २,०००

रुग्णाांची सोय असलेले रुग्णालय स्थापन के ले. मध्ययर्ु ीन काळात
वैद्य व शस्त्रवक्रयाववशारद याच
ां े कायगक्षत्े रुग्णालयापां ासनू अलर्च
होते. इ स ११३३ मध्ये लांिन येथे सेंट बारथॉलोम्य
ू रुग्णालय
्
स्थापन झाले. त्या वेळीही वैद्य, और्धे तयार करून ववकणारे व
शस्त्रवक्रयाववशारद आपापल्या घरी वा कायागलयात आपला
व्यवसाय करीत. अर्दी अनाथ व मरणोन्मख
ु रुग्णालयाचा आश्रय
घेत. प्रबोधन काळात (सोळाव्या-सतराव्या शतकातां )
रोर्मक्त
ु ीतील वैज्ञावनक बाजवू र भर देण्यात आला. धमगसधु ारणेच्या
काळात (सोळाव्या शतकात) आठव्या हेन्रींनी लांिनच्या सेंट
बारथॉलोम्य
ू रुग्णालयाला वर्ांसन नेमनू वदल्यावर रुग्णालयानां ा
्
धमागतीत आधार वमळण्यास प्रारांभ झाला. मध्ययर्ु ीन काळात
बहुतेक सवग रुग्णालये मठाांशी सांलग्न होती व फारच थोिी
शहरवावसयानां ी बाधां लेली होती. अठराव्या शतकाच्या सरुु वातीस
लांिन वर्ळता इग्ां लांिमध्ये इतरत् एकही रुग्णालय नव्हते. १७१९
मध्ये काही शहरवासी व वैद्य याांनी वमळून धमागदाय सांस्था स्थापन
करून वेस्टवमन्स्टर रुग्णालयाचा प्रारांभ के ला. त्यानांतर र्ाय
(१७२४), सेंट जॉजग (१७३३), लांिन (१७४०) वर्ैरे लांिनमधील
बहुतेक मोठी सवगसाधारण रुग्णालये १७६० पयंत स्थापन झाली.
अठराव्या शतकात वमिलसेक्स रुग्णालय देवीच्या
रुग्णासां ाठी, लॉक रुग्णालय र्प्तु रोर्ाांसाठी, सेंट ल्यक
ु रुग्णालय

मानवसक रोर्ाांसाठी ववशेर् रुग्णालये स्थापन झाली. या नव्या
ववचारसरणीचा विटनमधील इतर भार्ातां ही प्रसार झाला.
अठराव्या शतकाच्या अखेरीस विटनमधील बहुतेक लहानमोठ्या
शहराांत रुग्णालये वनघालेली होती. विटनबरोबर यरू ोपातही
रुग्णालयाांची वाढ झाली. १८३० मध्ये एकट्या पॅररसमध्ये ३०
रुग्णालये होती व त्याांत २०,००० रुग्णशय्या होत्या. हॉतेल द्यू या
सवांत जन्ु या रुग्णालयात १,००० रुग्णशय्या होत्या. जमगन भावर्क
प्रदेशाांतही रुग्णालयाांची सांख्या वाढली. यरू ोपातील खांिीय
भार्ातील बहुतेक रुग्णालये सरकारी मालकीची होती.
************************************

ते रूग्णालय........ त्या वठकाणी अजगनू ची मल
ु र्ी सक
ु न्या
भरती होती. ती वीतभर असल्यानां वतला ज्याप्रमाणे वशक्यावर
लोणी टार्ां तात. तसां टार्ां लेलां होत.ां तसच
ां वतला सलाईनच्या सयु ा
लावलेल्या होत्या.
ते लहानसां मल
ु . तो पवहला वदवस होता. िॉक्टर सलाईन
लावण्यासाठी वतला सयु ा टोचत होते. त्यातच ती पवहली सईु .......
िॉक्टरनां पवहली सईु टोचली. पण नस काही वमळाली नाही. त्यातच
िॉक्टरनां दसु री सईु टोचली. ती सईु टोचताच नस सापिली.
िॉक्टरनां बँिेस बाांधलां आवण साांर्ीतल.ां
" ह्या सईु ची काळजी घ्या. सईु जर थाबां ली वा वतला व्यत्यय
आलाच तर दसु री सईु लार्णार नाही. हे बाळ अर्दी लहान आहे.
ती फारशी मोठी नाही. तेव्हा ववशेर् काळजी घ्यायला हवी."
िॉक्टराच
ां ी सचु ना वशरोधायग माननू अजगनू वतची काळजी घेवू
लार्ला. तरीही सयु ा िेक होत असत. ते पाहून िॉक्टर अजगनू वर
रार्ावत असे. मात् सक
ु न्याला आईचां दधू नसल्यानां वतला सईु
लावावीच लार्त असे. त्यातच त्या सईु मधनू सक
ु न्याला जेवन
आवण पाणी वमळत असे.

ती सईु ........िॉक्टर कोणताही ववचार न करता सक
ु न्याला
कचकन टोचत असे. तो पवहला वदवस होता. अशीच िॉक्टरनां
सक
ु न्याला सईु टोचली. तशी ती सईु टोचताांना पाहताक्षणी
अजगनू ला चक्करही आला होता. पण नांतर त्यानां स्वतःला सावरलां.
मनात ववचार के ला की हे अजगनू , हे सयु ाांचां चक्र तल
ु ा रोजच
पाहायला वमळणार आहे. जोपयंत तझु ी मल
ु र्ी सधु ारत नाही. तू
मख्ु य म्हणजे आपलां नातां ववसर. ववसर की ही तझु ी मल
ु र्ी आहे.
ही एक पेशांट आहे असा ववचार कर. तसा ववचार के ल्यानां की काय
त्यावदवशीपासनू अजगनू ला चक्कर आला नाही वा कोणतांही
अघटीत घिलां नाही.
सक
ु न्याच्या सयु ा नेहमीच िेक होत होत्या. त्यातच अजगनू नां
आपलां मन पक्कां के लां होतां. तरीही त्याला थोिांस दःु ख व्हायचच
ां .
कारण त्याच्या मनात आपल्या मल
ु ीला वाचववण्यात प्रेम वनमागण
झालां होतां. ते प्रेम आज वृद्धींर्त होत चाललां होत.ां आज बापाची
ती अवस्था त्या लहानग्या बाळीला समजत होती की काय, कुणास
ठाऊक. ती बाळीही आपल्या वतगनातनू जणू अजगनू ला बळच देत
होती. तो प्रसांर् होता. ज्यावेळी अजगनू सक
ु न्याची सईु िेक होताच
वतला सईु लावायला नेत असे. त्या वठकाणी बाकीचीही लेकरां
असायची. त्याांच्याही सयु ा िेक झालेल्याच असायच्या. ज्यावेळी
िॉक्टर त्या मल
ु ानां ा सयु ा लावत. ती मल
ु ां सईु शरीरातनू आतमध्ये

जाताच वेदनेनां रित असत. पण सक
ु न्या अजगनू ला जणू बळ देत
होती की काय, िॉक्टर वतला सलाईनसाठी सईु टोचत असे. परांतू
तोंिातनू वकांचीतही रिण्याचा स्वर अजगनू ला ऐकायला येत नव्हता.
त्या र्ोष्टीचां िॉक्टरही आश्चयग करीत असे.
वदवसाचे चोवीस तास. सयु ा नेहमीच िेक होत. त्यातच सईु
िेक झाली की िॉक्टर अजगनू वर ओरित असे. त्यातच आपल्या
मल
ु ीला त्ास होत असेल असा ववचार बाप बनलेल्या अजगनू ला
येत होता. त्यातच ती वशक्यावर जसां लोणी ठे वतात. तशी
जमीनीपासनू वर ठे वलेली मल
ु र्ी. ती थोिीफार हातपाय
हालवायचीच. त्यातच सईु िेक व्हायची. वशवाय ती वर वशक्यावर
लहानशा अांथरुणावर झोपनू असायची. ती पिण्याचीही भीती.
त्यामळ
ु ां अजगनू लाही भीती वाटायची. त्यातच त्यानां ठरवलां आता
आपल्या मल
ु ीच्या सईु ला जपायचां. शक्यतोवर ती सईु िेक होवू
द्यायची नाही.
अजगनू नां जे ठरवलां होतां मनात की सईु िेक होवू द्यायची नाही.
त्यासाठी तो तासन् तास उभा राहायचा आपल्या मल
ु ीच्या सईु चा
एक भार् धरुन. त्याला झोपही यायची. पण त्यानां ठरवलां की
आपण झोपायचां नाही. आपलां बाळ जर्लां पावहजे असां जर

आपल्याला वाटत असेल तर आपल्याला आपल्या झोपेचा त्यार्
करायला हवा.
अजगनू झोपत नव्हता. वदवस वदवसभर. तो तासन तास उभा
राहायचा मल
ु ीजवळ. भक
ू तहान ववसरायचा. त्याला कधी
िुलकीही यायची. कधी प्रातःववधीही लार्ायची. पण तरीही तो ते
सर्ळां ववसरायचा आपल्या मल
ु ीसाठी. त्याला आपल्या पत्नीचा
रार्ही यायचा. वाटायचां की ती जर असती तर कदावचत त्याला
मदत झाली असती. पण ती येणार तरी कशी? ती तर ओली
बाळांतीण होती.
आज सहा वदवस झाले होते. अजगनू नां आपल्या पत्नीला
बोलावले होते. ती ओली बाळांतीण होती. वतलाही आरामाची र्रज
होती. पण अजगनू तरी काय करणार. त्याला पत्नीची र्रज होती.
आज पाच वदवसपयंत तो झोपला नव्हता. त्याला झोप लार्ली
नव्हती. कारण तो आपल्या मल
ु ीच्या आजारानां त्स्त होता.
सहा वदवस झाले होते. अजगनू ला आज आपल्या पत्नीचा रार्
येत होता. त्याचां कारणही तसांच होतां.
पवहल्याच वदवशी आई व बाळाला ज्या ववधात्यानां जन्म
वदला. त्या ववधात्यानां वेर्ळां के लां होतां बाळाला आईपासनू .
अजगनू ला तर बाळी िोळ्यासमोर सतत होती. परांतू ज्या मातेनां

सक
ु न्याला जन्म वदला. ती माता आपल्या बाळीपासनू सहा
वदवसापासनू ववां चत होती.
इकिे सक
ु न्या भरती होती तर वतकिे दसु र्या रुग्णालयात
त्याची पत्नी भरती होती. त्यातच वतलाही बाळीला भेटावसां वाटत
होत.ां पण ती ओली बाळांतीण.
वतला तीन वदवसानां सटु ी झाली होती. तसां पाहता वतलाही
सख्त आरामाची र्रज होती.
आज ववधाता रुसला होता. त्यानां वतला आराम करु वदला
नाही. आज सहाव्या वदवशी वतला राहावसां ां वाटत नव्हतां. तशी ती
बाळीला पाहायला रुग्णालयात आली. त्यातच वतला जावांसां वाटत
नसल्यानां ती त्या रुग्णालयातच थाांबली.
वतचां नाव सावनत्ा होतां. ज्या काळात सावनत्ाला सख
ु हवां
होत.ां वतला मावलश हवां होत.ां वतला र्रम पदाथग खाणे र्रजेचे होते.
तसेच वतला र्रम पाण्यानां अांघोळ हवी होती. एवढांच नाही तर
वातावरणही र्रमावट हवां होतां आवण पलांर्ावर झोपणां हवां होत.ां
त्या काळात सावनत्ाला आय सी यच्ू या थांि वातावरणात राहावां
लार्लां. झोपायला पलांर् वमळाला नाही. तर खाली झोपावां लार्लां.
त्यातच वेळेवर खायलाही वमळत नव्हतां. खायला जे वमळत होत,ां

ते रुग्णालयातील पदाथग होते. ज्यात जखम वचघळववणार्या
पदाथांचा समावेश होता.
सावनत्ाला वतच्या नातेवाईकानां रुग्णालयात आणलां. परांतू
सावनत्ा आपल्या नातेवाईकासोबत घरी र्ेली नाही. तशी इच्छा
वतची तर नव्हती. वतच्या पतीचीही नव्हती. आज अजगनू ला बरां
वाटत होतां. कारण त्याची पत्नी आली होती.,आता त्याला वाटत
होतां की आपण आळीपाळीनां आपल्या मल
ु ीला साांभाळू. समजा
त्याला प्रातःववधीला जायचे असेल तर तो जावू शके ल. त्यावेळी
त्याची पत्नी जावू शके ल. तसेच वतही जावू शके ल.
ते रुग्णालयाचे वदवस आज अजगनू ला छळत होते. त्याला
आपल्या आयष्ट्ु याचे जनु े वदवस आठवत होते. त्यातच त्याला
आपल्या पत्नीची काळजी वाटत होती.
आज त्याला त्याच्या पत्नीची वचांता सतावत होती. आज
त्याची पत्नी त्याची जोिीदार बनली असली तरी वतला पलांर्पोस
वमळत नसल्यानां वतला खाली जमीनीवर त्या थिां ् या फरशीवर
एसीच्या हवेत झोपावे लार्त असल्यानां लोकां हळहळ व्यक्त करीत
होते. रुग्णालयाच्या हालमधील पलांर् जर वदला तर त्या नवजात
वशशल
ू ा जांतसू ांसर्ग होण्याची समस्या वनमागण होण्याचा सांभाव्य
धोका होता.
*********************************

कोरोना व्हायरस आला आवण त्यानां सवांना छळायला
सरुु वात के ली. त्यातच चाांर्ली चाांर्ली माणसां मरण पावली. जी
माणसां सद् वतगनी होती. त्याांचा र्न्ु हा काय असां वाटून कोणीही
हळहळत होतां. पण त्यावर उपाय नव्हता.
त्याांचा र्न्ु हा काय असा ववचार करताांना एक र्ोष्ट नक्की
आठवते, ती म्हणजे कोंबि्या बकर्याचा बळी.
माणसां ही माांसवप्रय असनू आपल्या वजभेचे चोचले
परु ववण्यासाठी कोंबि्या बकर्याची हत्या करतात आवण आविीनां
खातात. त्यातच कोणी वझांर्े, मासोळी, खेकिे तसेच तत्सम
प्रकारचे जीवां खातात. काही वठकाणी रे िे व र्ाईदेखील मारुन
खातात.
मी लेखक म्हणनू ज्यावेळी र्ाईवर लेख वलहा आवण म्हटलां
की र्ाय वाचववणे र्रजेचे आहे. त्यावर एक प्रवतवक्रया होती. ती
म्हणजे तम्ु हाला र्ाय वप्रय आहे तर आपल्या घरी पाळा. वतचां मत्ु ही
वपत चला. शेणही खात चला. र्ाय र्ोमाता. त्यातच वतला
वाचववण्याचा वदलेला सांदश
े . त्यातच लोकाांचे असे उद्धट बोलणे.
आता जर लोकाांना साांर्ीतलां की कोंबि्या बक-याांचां माांस खावू

नका. तर म्हणतील माांस नका खावू तम्ु ही. तम्ु ही त्याांची ववष्ठा खा.
बरोबर आहे त्याच
ां ां म्हणणां. कारण त्याच
ां ा जीव असा कोंबि्या
बकर्यासारखा कोणी तिपवू तिपवू घेत नाही ना. त्याांना तशा
वेदना होत नाही ना. त्याांचा जीव असा जात नाही ना.
आम्ही जेव्हा लहान होतो तेव्हा लहानपणी िुकरां पकिणारी
टोळी यायची. ती िुकरां पकिायची आवण त्या िुकराचां कधी एक
कान कापायची. तर कधी एखादा अवयव. त्या िुकराच्या
जीवांतपणीच. ते िुकर खपु ओरिायच.ां कारण त्याला भयांकर वेदना
होत. समजा आपलाच एखादा अवयव आपल्याला बेशद्ध
ु न करता
कापला तर आपल्याला वकती वेदना होतात. तीच वेदना
प्राणीमात्ालाही होते. तसेच आपल्या परीवारातील एखादा व्यक्ती
मरण पावल्यास ज्याप्रमाणे आपल्याला बरां वाटत नाही. तसच
ां
प्राण्याांनाही बरां वाटत नाही. परांतू आपण त्याांचा ववचार करीत नाही.
त्याांचा र्न्ु हा काय? हा महत्वाचा मद्दु ा. आपण पाहतो की जी झािां
आपल्या फळां, फुलां व ऑक्सीजन देतात. और्धी देतात नव्हे तर
घर बाांधण्यासाठी लाकुि. त्याांनाच आपण कापतो. बदल्यात एक
झाि लावत नाही. अहो, जी झािां आपलां पयागवरण सांतल
ू न
राखतात. त्या झािाांना मोठां व्हायला वकती वेळ लार्तो. त्याांना मोठे
होताांना वकती त्ास होतो. जनावरे सद्ध
ु ा त्याांना खावनू त्याांची वाढ
खटांु ववतात. त्याच
ां ाही र्न्ु हा काय?

ज्यावेळी आपण एखाद्या वेळी रुग्णालयाला भेट देतो. तेव्हा
आपल्याला वचत् वदसतां की त्या रुग्णालयात असे असे रुग्ण
वदसतात की जे वदसायलाच नको. पण ही वनसर्ागची वकमया. आज
नवजात वशशांचू ा जेव्हा जन्म होतो. तेव्हा त्या नवजात वशशांपू ैकी
बर्याच वशशनांू ा शौचालयाच्या जार्ाच नसतात. मर् िॉक्टर मांिळी
खरां तर त्याांनाच ववधाता म्हणावां. कारण ते त्या नवजात वशशांच्ू या
शौचालयाच्या जार्ेवर शस्रवक्रया करुन ती जार्ा र्द्वु ाराला
जोितात. आज बरीचशी अपत्य अशी जन्मतात की त्याांना जन्मतः
िोळे वा एखादा अवयवच नसतो. तसेच बर्याच मल
ु ाांच्या
आति्या छातीमध्ये र्ेलेल्या असतात. काही मल
ु े तर व्यांर् घेवनू च
जन्माला येत असतात.
ववशेर् म्हणजे ही मल
ु ां जन्माला तर येतात तरी. व्यर्ां घेवनू येत
असली तरीही. परांतू काही मल
ु ां अशी असतात की ती मल
ु ां जन्मच
घेत नाही. अथागत जन्म घेण्याआधी र्भागतच मरत असतात. खरां तर
त्याचां ा र्न्ु हा कोणता असतो. कोणताच नसतो. तरीही असां होते.
त्याचां कारण काय असावां. वरवर ववचार के ल्यास. त्याला कारण
कोणतांच वदसत नाही.
काही मल
ु ां श्रीमांताांच्या घरी जन्म घेतात. तर काही मल
ु ां
र्रीबीत वखतपत पिलेले असतात. त्याचां कारण काय? तर याचां

कारण पाप होय. आपण जे पाप करतो. त्याची वशक्षा म्हणनू
आपल्याला असे भोर् पाहावयास वमळत असते.
पाप म्हणजे कमग. आपले चाांर्ले वाईट कमग. आपले चाांर्ले
कमग हे चार्ां ले फळ देत असतात व वाईट कमग हे वाईटच फळ देत
असतात. आपले चाांर्ले कमगच आपला जन्म हा सख
ु कारक वा
क्लेर्दायक व्याधीमध्ये परावतीत करीत असतात. तसेच हा जन्म
आपल्या कमागनसु ार र्रीब श्रीमांतीमध्येही होत असतो. हे भोर् हे
आपल्या कमागनसु ारच आपल्याला भोर्ावेच लार्तात. त्यामळ
ु ां
सहजच नवजात वशशहू ी र्भागतनू बाहेर पिण्यापवु ीही मरतो. तेव्हा
असे वाटते की ववधाता हाच आपल्याला पापाची वशक्षा देतो. मात्
याला काही लोकां मानत नाहीत. काही लोकां तर त्याांच्या मनानसु ार
ववधात्यालाही मानत नाहीत.
आता आपण ववचार के ला की ववधाता हा असा भेदभाव का
करतो? तर ववधाता हा आपल्या कमागनसु ार पापपण्ु याचा वहशोब
ठे वतोच. ववधात्यानां सवांना अमरत्वाचे वरदान वदलेले नाही. जर
तसे झाले असते तर सवगच अमर झाले असते व आज सृष्टीवर
अनाचार माजला असता. तसा अनाचार माजू नये म्हणनू त्याच
ां ा
र्न्ु हा काय असा दृवष्टकोण आपल्या मनात ठे वनू आपले वार्णे
सधु रवावे. आपल्या वार्ण्यात परोपकार आणावा. जेणेकरुन

आपल्याला आपल्या कमागची वशक्षा वमळणार नाही. त्याचे
परीणाम भोर्ावे लार्णार नाही. तसेच आपले कमग आपण
सधु रववले की र्भागत कोणीही मरणार नाही. कोणाची आतिी
छातीत जाणार नाही. कोणाचाच जन्म हा ववणा र्द्दु ारानां होणार
नाही. महत्वाचां म्हणजे आपण कळत नकळत जे र्न्ु हे करतो वा
कमग करतो. त्याचीच वशक्षा आपल्याला भेटून त्या वशक्षेचां रुपाांतर
वेदनेत होत.ां व्याधीतही होत असतां आवण त्याचा परीणाम
व्यवहारावरही होतां हे तेवढांच सत्य आहे. काही लोकां या र्ोष्टीला
मानत नाहीत. ते कमग अकमग याचा ववचारच करीत नाही. ते
पररवतगनशील ववचारानसु ार चालत असतात. त्यानां ा कमग अकमग ह्या
भाकिकथा वाटत असतात. पण हे जरी बरोबर असलां तरी कमग
अकमागचा फरक व्यवहारावर पितो. आपले व्यवहार जसे चाांर्ले
असले तर जसा समाज आपल्याला चार्ां ला सबां ोधतो. अर्दी तोच
दृवष्टकोण वनसर्गही आपल्याशी वार्ताांना बाळर्तो. आपण आपले
कमग वाईट ठे वले. ववनाकारण झािां तोिली. ववनाकारण मक्ु या
प्राण्याांना त्ास वदला. ववनाकारण वनसर्ागत जन्मलेली जीवां मारुन
खाल्ली तर त्याचा परीणाम वशक्षेच्या स्वरुपात आपल्याला
वमळतो. तीच आपली अधोर्ती होय. आपण वनसर्ागला जो त्ास
देतो. जे वनसर्ागचां लेणां असते. त्यामळ
ु ां तोच वनसर्ग बदल्याच्या
स्वरुपात आपल्याशी वार्तो. मर् आपले नवजात वशशचू र्भागत

मरतात वा त्याांना वा आपल्याला व्याधी होतात असे नाही तर
पृथ्वीवर कोरोनासारखेही आजार वनमागण होतात. वृद्धींर्त होतात
व आपलेच जवळचे लोकां नेतात. ज्या लोकाांत चाांर्ल्या वाईट
लोकाांचाही समावेश होतो. जे चाांर्ले लोक देशाचे आधारस्तांभ
वाटतात. पण वनसर्ागपढु ां ते वनसर्ागचे र्न्ु हेर्ारच असतात.
आपल्याला वाटते की त्याांचा र्न्ु हा काय? आपल्याला वाटते की
जे नवजात वशशू र्भागत मरतात. त्याच
ां े र्न्ु हे काय? आपल्याला
वाटते आमचा उपवर तरणेताठ मल
ु र्ा मरण पावला त्याचा र्न्ु हा
काय? परांतू ही सर्ळी मांिळी आपली असतात. जी आपली
असतात. त्याांचा आपल्याला र्न्ु हा कधी वदसतच नाही. बाळ
वकतीही वाईट असेल तरी तो त्याच्या मातेला चाांर्लाच वाटतो.
तसे ज्या सृष्टीच्या जीवजांतल
ू ा आपण मारुन खातो ना. ते सृष्टीचे
जीवजतां ू त्या सृष्टीला नव्हे तर वनसर्ागला आपले वाटत असते.
जेव्हा ते जीवजांतू तम्ु ही वहरावता. तेव्हा वनसर्ग दख
ु ावतो. त्यालाही
वेदना होतात. मर् काय तोच बदला घेण्यासाठी एखाद्या
आजाराच्या रुपानां जन्म घेतो. ज्याला कोणी कोरोना म्हणू शकतात.
कोणी वचकनर्नु ीया, कोणी नार्ीण तर कोणी स्पँनीश फ्ल.ू कोणी
प्लेर्ही म्हणू शकतात. तसेच कोणी भस्ु खलन म्हणू शकतात. तर
कोणी भक
ु ां प, कोणी परू तर कोणी महामारीही सांबोधू शकतात.
महत्वाचां म्हणजे आपल्याला काही होवचू शकत नाही असा

ववचार करुन वनसर्ागच्या वाट्याला कोणीही जावू नका. नाहीतर ह्या
वनसर्ागला कधी रार् जर आला ना. तर तो एक वदवस अशी पलटी
मारे ल की आपल्याला ववचार करायला वेळच वमळणार नाही.
सर्ळां जार्चां जार्ीच राहील यात शांका नाही. हाच वनसर्ग आपला
देव आहे. आपला माता वपता भाऊ बवहण सारां काही आहे.
शक्यतोवर पाप करु नका. वनसर्ागची हानी करु नका. पावसाळा
लार्ला आहे. तेव्हा सवांनी एकतरी झाि लावा. अर्ां णात पसरात
कुठांही लावा. पण एकतरी झाि नक्की लावा एवढांच साांर्णां आहे.
तसेच त्या झािाचां योग्य जतन करा एवढांच शेवटचां सार्ां णां आहे.
तसेच त्याचां ा र्न्ु हा काय असा दृवष्टकोण मनात ठे वनू आपण
वनसर्ागच्या या चक्रातील सवगच जीवाबाबत वार्ावां. जेणेकरुन
वनसर्ग खश
ु होईल व तो आपली अधोर्ती वा दर्ु गती करणार नाही.
हे आपण लक्षात घ्यावे. तेव्हाच आपलां कल्याण होईल व
कोरोनासारखी महामारीही येणार नाही. तसेच वनसर्ागचां सांतल
ू नही
बरोबर राहून कोणताच नवजात वशशू र्भागत मरणार नाही. नवजात
वशशल
ू ा व्याधीही येणार नाही. वेदनाही होणार नाही. तसेच
कोणताच जीव उपवर होता बरोबर मरणार नाही. हे तेवढांच खरां
आहे.

आज अजगनू च्या मल
ु ीला त्ास होता. त्याचां कारणांही तसांच
असेल. त्यानां जे मल
ु र्ी जन्मापवु ी पाप के ले असेल वा वाईट कमग
के ले असेल वकांवा कळत नकळत त्याच्या पत्नीनां मल
ु र्ी जन्मापवु ी
जे काही वाईट कमग के ले असेल वा पाप के ले असेल. त्याांच्या
पापाची वशक्षा म्हणनू त्याच्या मल
ु ीला ते भोर्मान आले होते.
सक
ु न्या आपल्या बापाला बळ देत होती. जेव्हा जेव्हा िॉक्टर
वतला सलाईन लावण्यासाठी सयु ा टोचत. तेव्हा इतराांची मल
ु ां
रिायची. पण सक
ु न्या काही रिायची नाही. ते पाहून अजगनू मध्ये
आणखी बळ येत असे. तो आणखी ताजातवाना होवनू सक
ु न्याच्या
बरे होण्याची वाट पाहात असे.
***************************

सकाळी रुग्णालयात फळां आवण नाश्ता वमळायचा. त्यातच
दधू ही. परांतू सक
ु न्या ही नवजात वशशू असल्यानां वतला काहीच
वमळत नव्हत.ां त्यातच पवहला वदवस असाच उपवासात काढावा
लार्ला होता. शेवटी रुग्णालय प्रशासनाला दया आली व त्याांनी
अजगनू ला जेवन देणां सरुु के लां. त्यातही इतर लोकाांना वाटून उरलेलां
जेवन. त्यात जेवन कमी वमळत असल्यानां पोट भरायचां नाही.
भक
ू अपार लार्लेली. त्यातच नाश्ता त्या रुग्णालयाच्या
खाली बाजल
ू ा वमळायचा. पण अजगनू ला जाता येत नव्हते. कारण
त्याांची मल
ु र्ी. वतला कोण पाहणार. पाहायला कोणीच नव्हतां वतथ.ां
अशातच एक कुटूांब वतथां आल.ां त्याच्ां या मल
ु ालाही समस्या होती.
पण कोण कुणाचे मल
ु पाहणार. ना ओळख ना पाळख आवण तरीही
आपल्या मल
ु ीच्या देखरे खीसाठी आपल्यालाच राहावां लार्ेल.
शेवटी दोन तीन वदवस तसेच काढावे लार्ले.
तीन वदवस झाले होते. आता त्या बाजच्ू या परीवाराची
ओळख झाली होती. परांतू त्याच्ां या देखरे खीत मल
ु र्ी सोिून जाता
येत नव्हते. कारण परीचारीका आवजगनू साांर्त होती की
माांजरीपासनू व मल
ु ां चोरणार्या टोळीपासनू मल
ु ाांना वाचवावां.

त्यामळ
ु ां िोळ्यात तेल घालनू जपावां लार्त होतां मल
ु ीला. अजगनू
तसा जपतच होता.
ते सहा वदवसानांतरचे वदवस. मनात मल
ु ीचां दःु ख होतां. परांतू
सावनत्ा आल्यानां ते दःु ख काहीसां कमी झालां होत.ां एक एक वदवस
कठीण वाटत असला तरी तो चाांर्ला जात होता.
अशातच पांधरा वदवस वनघनू र्ेले होते. सयु ा िेकच होत
होत्या. त्यावर िॉक्टर साहेब ओरितच असत. त्यातच
परीचारीकाही. ते जेव्हा ओरित तेव्हा मात् त्याांचा अवतशय रार्
यायचा. पण रार्ावर ताबा ठे वनू अजगनू जर्त होता. ववधात्यालाही
प्राथगना करीतच होता.
आज पांधरा वदवस झाले होते. अजगनू एक वशक्षक होता. तो
आज पधां रा वदवसपयंत आपल्या ि्यटु ीवर र्ेला नव्हता. त्यातच
ववद्याथ्यांचांही नक
ु सान होतच होतां. ते होत असलेलां नक
ु सान
अजगनू ला वदसत होतां. पण तो तरी काय करणार. त्याचेकिे उपाय
नव्हता. अशातच एक वदवस त्याचा मख्ु याध्यापक त्याला भेटायला
रुग्णालयात आला.

अजगनू मख्ु याध्यापक साहेबाांचा तसा आदर करायचा. तशी
ही समस्या त्या मख्ु याध्यापकामळ
ु े च आली होती. त्याचां कारणहां ी
तसांच होतां. त्याचा इवतहास होता.
सावनत्ा आवण वतचा पती अजगनू एकाच शाळे त नोकरी करीत
होते. अशातच त्याांचां प्रेम वनमागण झालां व त्या प्रेमाचां रुपाांतर
वववाहात झालां. दोन वर्ग व्यवस्थीत र्ेले. तसा वकरकोळ
मख्ु याध्यापकाचा त्ास होताच. पण तो त्ास र्ौण होता.
ज्यावेळी सावनत्ा र्रोदर रावहली. त्यावेळचा प्रसांर्. दोघांही
एकाच शाळे त. अजगनू नां मख्ु याध्यापकाला ववनतां ी के ली की त्यानां
या वर्ी दोघाांनाही एकाच वेळेची नोकरी द्यावी. जेणेकरुन त्याच्या
पत्नीला परु े सा आराम होईल. तसां पाहता घरची पररस्थीती
बेताचीच होती. त्यामळ
ु ां घरी यायला एकच साधन होतां. त्याच्या
पत्नीजवळ र्ािी नव्हती. तसां पाहता र्तवर्ीही त्याच
मख्ु याध्यापकानां दोघानां ाही एक वशपनध्ये नोकरी ठे वली नव्हती.
पण त्या वर्ी ती दपु ारी पाय तिु वत ती घरी जायची. कारण घर पाच
वकलोमीटरवर होतां. त्यावर्ीचां ठीक होतां की ती पायदळ घरी र्ेली.
परांतू यावर्ी र्रोदरपणाचा काळ. जास्त पायी चालणां जमतच
नव्हत.ां यावर्ीही त्याच मख्ु याध्यापकानां सावनत्ा आवण अजगनू ची
ि्यटु ीवेळ दोन वशपमध्ये लावली नसल्यानां सकाळी सावनत्ा

शाळे त येत होती तर दपु ारी तो. त्यातच सावनत्ाला पाच सहा वर्ग
झाले असले तरी वतला अवजबात वेतन नव्हत.ां तोही नक
ु ताच
नोकरीवर लार्ला होता. त्यानां नोकरीला लार्ताांना परु े सां िोनेशन
वदलां नसल्यानां त्याच्या वेतनातनू काही पैसा हा कटत होता. तसां
पाहता मनात आस असल्यानां तो आपल्या पत्नीला फुकटामध्ये
शाळे त राबायला नेत होता.
र्रोदरपणाच्या काळात सावनत्ा सकाळी उठत होती.
प्रातःववधी व स्नानववधी के ल्यानांतर ती स्वयांपाक करीत होती.
त्यातच स्वतःचा जेवनाचा िबा बाधां नू ती ि्यटु ीवर जात असे वतही
सकाळी सािे सहाला. त्यातच सकाळी सािे सहाला शाळे त
पोहोचलां नाही तर मख्ु याध्यापक ओरित असे. वतला त्ास देत
असे. त्याला काय वाटत होतां कुणास ठाऊक.
आपली पत्नी घरी जावू शकत नाही व त्यावर काही पयागय
नाही असा ववचार करुन अजगनू नां त्यावर पयागय शोधला. वतला
वतची मैत्ीण मधरु ाच्या घरी ठे वू लार्ला. जी मैत्ीण वतच्याच वर्ागत
वशकली होती आवण ती ज्या वठकाणी शाळा होती. त्याच वठकाणी
राहात होती.
अजगनू नां आपल्या समस्येवर उपाय काढला. परांतू यात
सावनत्ाला भयक
ां र त्ास सहन करावा लार्ला. ती सकाळी चार

वाजता झोपेतनू उठत होती. सवग घरची कामां करीत होती. त्यातच
सािेसहाला नोकरीवर हजर होत होती. दपु ारी सािे बाराला सटु ी
झाल्यावर आपल्या मैत्ीणच्या घरी थाांबत होती. वतथेच दपु ारचां
जेवन करीत होती. त्यातच दपु ारी वतला परु े सा आरामही वमळत
नव्हता. त्यातच अजगनू ही सकाळी सािेदहाला शाळे त जात असे.
सायांकाळी त्याला सािेपाचला सटु ी होत असे. तेव्हा तो आपल्या
पत्नीला घेऊन घरी येत असे. घरीही वतला परु े सा आराम नव्हताच.
घरी आल्यावर परत स्वयांपाक करीत असे. भाांिे कपिे सारां काही.
त्यातच ि्यटु ी वठकाणाहून यायचे रस्तेही खराबच होते. ते र्ोटाळ
दर्िाचे रस्ते. र्ािी वकतीही हळू चालवली तरीपण सावनत्ाला त्ास
होणार नाही कशावरुन?
सततची धावपळ........त्यातच नोकरी वमळे ल अशी आस.
सावनत्ानां ते सर्ळां सहन के लां. वतलाही वाटलां की पढु ां आपल्या
पोटाला भाकर वमळे ल. आपली नोकरी जेव्हा कायम स्वरुपाची
होईल. त्यासाठीच ती एवढा त्ास सहन करायची.
आता सावनत्ाचे झाले झाले वदवस होते. तसां पाहता सातवा
मवहना कोणत्याही स्रीचा साजरा झाल्यावर वतला पणू ग स्वरुपाचा
आराम हवा असतो. त्यासाठीच नवर्या मल
ु ीला र्रोदर रावहल्यावर
सासरमध्ये वतला आराम वमळणार नाही म्हणनू मायबाप वतला

माहेरी नेतात. त्याचां कारण म्हणजे बाळाला कोणत्याही स्वरुपाचा
त्ास होवू नये व पवहली वदलीवरी तरी चार्ां ली सख
ु कारक व्हावी.
सावनत्ाला सात मवहने झाले होते. सातवा मवहना पार पिला
होता. आनदां ानां तो साजराही झाला होता. त्यातच त्यान
मख्ु याध्यापकाला ववनांती के ली की
त्याच्या पत्नीला र्रोदरपणाच्या सट्टु ् या द्याव्या. पण
मख्ु याध्यापक त्यावर म्हणत होता की सट्टु ् या हव्या आहेत तर
कायम सोिून द्यावी शाळा.
नोकरीची आस. आपल्या पोटाची भाकर बनेल असां
सावनत्ालाच नाही तर अजगनू लाही वाटत होतां. त्यातच त्याला
त्यावर मार्ग सापित नव्हता. काय करावां सचु त नव्हतां. अशातच
त्यानां मख्ु याध्यापकाच्या अरे रावीपणावर सहनशीलताच
दाखवली. सट्टु ् याच
ां ी आवश्यकता असनु ही सट्टु ् या घेतल्याच नाही.
सािे आठ मवहने झाले होते. त्यातच वदलीवरी के व्हाही होईल
असे वाटत होते. मख्ु याध्यापक सट्टु ् या देवू इच्छीत नव्हता. त्यातच
आपण एवढांही सहन करु नये असां अजगनू ला वाटलां. अजगनू चा बाांध
तटु ला व त्यानां ठरवलां आता काहीही होवो, आपण सट्टु ् या
घ्यायच्याच. शेवटी त्यानां मख्ु याध्यापकाचां न ऐकता सट्टु ् या घेतल्या
व के वळ सट्टु ् या घेतल्यानांतर अवघ्या पाच वदवसात वदलीवरी

झाली. त्यातच सावनत्ाला समस्या वनमागण झाली नाही. पण
मल
ु ीला फार मोठी समस्या आली होती. वतही मख्ु याध्यापकाच्या
अरे रावीपणामळ
ु ां .
आज पधां रा वदवसानतां र मख्ु याध्यापक रुग्णालयात आले.
त्याांनी हालहवाल ववचारलां. त्यातच म्हटलां की आपली मल
ु र्ीच
पाहाल काय? ती जर्णार तरी आहे का? वतकिे ववद्याथ्यांचां
अतोनात नक
ु सान होत आहे. ते कधी भरुन वनघणारां नाही.
मख्ु याध्यापक बोलनू र्ेले खरे . पण त्याचा अजगनू ला भयांकर
रार् आला. तसा रार् अजगनू च्या जार्ी कोणी असता तर त्यालाही
आला असता. तो रार् येणे साहवजकच होते. पण उपाय नव्हता. ही
वेळ रार् करण्याची नव्हती. रार्ाचां मर् पाहू असां अजगनू ला वाटत
होतां. त्यातच त्यानां रार्ाचा आवांढा वर्ळला व त्या शैतानी मेंदच्ू या
मख्ु याध्यापकाला होकार वदला. तसा दसु र्या वदवशीपासनू तो
नोकरीवर हजर झाला.
ते उन्हाळ्याचे वदवस होते. सयु ग आपलां उन्हां बरसवत होता.
अशातच शाळा सकाळ पाळीत सरुु झाली होती. आता दररोज
सकाळी सहाला तो नोकरीवर जात असे. तसेच दपु ारी तो
रुग्णालयात परत येत असे. त्यातच असाच तो एक वदवस उजळला.

अजगनू रुग्णालयात शाळे तनू परत आला. त्यानां पावहलां.
मल
ु ीचां सलाईन वनघालां होतां. सावनत्ानां आपलां रुपिां रिकुलां के लां
होतां. तसां वतनां सामानांही बाांधलां. तसां ते पाहून अजगनू म्हणाला,
"सक
ु न्याला सलाईन नाही लावलां आहे. का बरां?"
तसां ते ऐकताच सावनत्ानां िोळ्यातनू अश्रू टपकवले.
म्हणाली,
"आपली बाळी आता जर्णार नाही."
"कोण म्हणतांय?"
"िॉक्टर म्हणाले."
"काय म्हणाले िॉक्टर?"
"िॉक्टर म्हणाले की सईु लावतानां ा नस सापितच नाही.
त्याांनी तीनवेळा सईु टोचायचा प्रयत्नही के ला. परांतू सईु लार्तच
नाही. िॉक्टर ओरित होते माझ्यावर. म्हणत होते की तम्ु ही
बाळीची बरोबर काळजीच घेत नाही. आता मरुन जावू द्या तमु च्या
मल
ु ीला. मी काय करणार."
"बरां." अजगनू म्हणाला व तोही चपू बसला. त्यालाही तशी
िॉक्टर ओरिण्याचीच भीती वाटत होती.

दपु ारचे तीन वाजले होते. तो मांर्ळवार होता. मांर्ळवार
त्याच्ां या जीवनात सख
ु देवनू आला नाही असां त्यानां ा वाटत होत.ां
शेवटी ते चपू बसले होते. त्याांनी पणू ग सामान बाांधनू घेतलां होतां.
तशी ते वाट पाहात होते मल
ु ीच्या मरणाची. आज जवळपास वीस
वदवस झाले होते.
दपु ारचे तीन वाजले होते. तशी एक परीचारीका वतथां आली.
खरां तर ती देवदतू बननू च आली होती. ती म्हणाली,
"का बरां असे वहरवमसनू बसलाय?"
"काय करणार. िॉक्टर म्हणाले सईु लार्त नाही. त्याांनी
तीनवेळा प्रयत्नही के लाय. पण काही उपयोर् झाला नाही. आता
ते म्हणतात की मी सईु लावत नाही. मरुन जावू तमु च्या मल
ु ीला.
मर् मला साांर्ा की वजथां मल
ु ीला सलाईन लार्त नाही. वतथां मल
ु र्ी
वाचणार कशी? मल
ु ीला दधू ांही पाजता येत नाही. नाहीतर वाचली
असती. आता वतच्या पोटात काहीच जाणार नाही तर प्रश्न उभा
रावहल की नाही." अजगनू म्हणाला.
त्या देवदतू बननू आलेल्या परीचारीके नां ते अजगनू चां बोलणां
ऐकलां. वतलाही कसनसां वाटायला लार्लां. त्यातच थोिा ववचार
करुन ती म्हणाली.

"हे बघा. मी लावनू पाहते वतला सईु . प्रयत्न करते. लार्ते का
म्हणनू पाहू. पण कोणाला सार्ां ाल नको बरां?"
"ठीक आहे." अजगनू भावनावतरे कानां म्हणाला.
"मी एक इजां ेक्शन वलहून देते. तो आणा लवकर. नाहीतर मर्
िॉक्टर येतील. ते यायच्या आत आणा."
"बरां." अजगनू म्हणाला.
त्या परीचारीके नां सईु आणायला सार्ां ीतली. तोच क्षणाचाही
ववलांब न करता अजगनू नां सईु ववकत आणली. तसां पाहता ते
परीचारीके ला साांर्ीतलां आवण तद्वतच ती आली. वतनां ती सईु
लावण्याचा प्रयत्न के ला. परांतू ती सईु लार्ली नाही. ती िेक झाली.
तशी ती म्हणाली,
"ही देखील सईु िेक झाली. आता काय करायचां?"
ती ववचार करु लार्ली. तसा अजगनू वतच्याकिे के ववलवाणे
व आशाळभतू नजरे नां पाहात होता. तोच ती म्हणाली,
"पन्ु हा एकदा प्रयत्न करते. पाहू फायदा होतो का ते. माझ्या
कपाटात एक सईु आहे. ती लावनू बघते."
"बरां." अजगनू म्हणाला. तशी ती परीचारीका वनघनू र्ेली.
थोि्या वेळानां ती पन्ु हा परत आली. वतनां आपल्या हातात सईु

आणली होती. परत ती प्रयत्न करु लार्ली. तोच एक चमत्कार
झाला. ती सईु लार्ली. तशी ती म्हणाली,
"हे बघा. ही सईु देवकृ पेनां लार्ली आहे. आता वहला तरी
िेक होवू देवू नका. जपा वहला आवण हो कोणाला साांर्ू नका माझां
नाव. नाहीतर ओरितील."
"होय. नाही सार्ां त. तम्ु ही जे के लां ते उपकार आम्ही ववसरु
शकणार नाही कधीच."
***************************

सायक
ु न्याला तपासायला
ां ाळ झाली होती. तसा िॉक्टर सक
आला. तसां त्यानां सक
ु न्याला सईु लार्लेली पावहलां. तसा तो
म्हणाला,
"कोणां लावली सईु ?"
"..........." अजगनू आवण सावनत्ा काहीच बोलले नाही. तोच
तो म्हणाला,
"मला मावहत आहे कोणी लावली सईु ते. मला वसस्टरनां
सर्ळां साांर्ीतलां. महत्वाचां म्हणजे सईु लार्ली ना. सईु लार्णां
महत्वाचां. ती मर् कोणीही लावो. आता काळजी घ्या."
नवीन िॉक्टर. जनु े िॉक्टर र्ेले होते. त्या जार्ी नवीन िॉक्टर
आले होते. ते िॉक्टर समजतू ीच्या सरु ात बोलत होते. त्यावर अजगनू
काहीच बोलला नाही. तसे िॉक्टर वनघनू र्ेले.
ती परीचारीका देवदतू च होती की वतच्यामळ
ु ां सक
ु न्याच्या
जीवनात बहर आला. ती ववधात्याचीच कृ पा होती की त्यानांतर
आठ बारा वदवसपयंत सक
ु न्याच्या सयु ा िेक झाल्या नाहीत. तसेच
वतच्या एकुणएक नसाही खल
ु ल्या.
एक मवहना झाला होता. सक
ु न्याच्या नसा खल
ु ल्या होत्या.
आता बराच अवधी झाला होता. तसा अजगनू िॉक्टरानां ा म्हणत

होता की ऑपरे शन लवकर करा. सक
ु न्याला काहीही होवो.मी
सर्ळां सहन करायला तयार आहे. पण िॉक्टर काही के ल्या वतचां
ऑपरे शन करायला तयार नव्हते. वतकिां ववद्याथ्यांचांही नक
ु सान
होत होतां. जेवणाचीही आबाळ होत होती. पत्नीचां आवण आपलां
पोट कसां भार्वावां? हाही प्रश्न त्याच्यासमोर होता.
एक मवहना झाला होता. परांतू ऑपरे शनची कोणतीच आशा
पढु ां वदसत नव्हती. त्यातच शाळा आवण रुग्णालय अशी सारखी
अजगनू ची त्ेधावतरपीट उित होती. त्यातच मख्ु याध्यापक ती मल
ु र्ी
काही जर्त नाही. वतचा नाद सोिा असेही म्हणत होते. तसेच
अजगनू ला 'म्हणनू काय मारुन टाकावे काय' असे वाटत होते.
सक
ु न्याच्या जर्ण्याबद्दल अजगनू आशावादी होता. तो जसा
वनराशावादी होता तसाच तो आशावादीही बनला होता.
सक
ु न्याच्या सोबत सोबत असणारे सवगजण काळाच्या ओघात
मरण पावले होते. पण ती अजनू ही जीवांत होती. तशी ती आस
दाखवत होती. वतच वतची आस पाहून अजगनू च्याही मनात वतला
जर्ववण्याची आस वनमागण होत होती. आता तर तो वतच्यावर प्रेम
करु लार्ला होता. ती मल
ु र्ी असली तरी. आपल्याला मल
ु र्ा हवा
मल
ु र्ी नको म्हणणारा अजगनू आज मल
ु ीच्या जन्माने स्वतःला
कृ तकृ त समजत होता.

भावना सवांनाच असते. समस्त प्राणीमात्ापासनू तर अर्दी
लहान लहान परजीवीपयंत सवांनाच भावना असते. त्या भावनेचा
वापर करुन प्रत्येक सजीव जर्त असतो आपलां जीवन. ही भावना
जोपासत असताांना कधी आपल्या मनात लोभ वनमागण होतो तर
कधी रार् तर कधी क्लेशही, कधी द्वेर्ही वनमागण होत असतो.
भावना ह्या सृष्टीमध्ये जो जो सजीव घटक आहे, त्या सवांमध्ये
वनमागण होत असते.
ज्याला भावना नाही त्याची र्णती वेि्यात होते. त्याला
लोकां इज्जत मान मरातब देत नाहीत आवण त्याचा पदोपदी छळ
करीत असतात. असा छळ जर चार्ां ल्या माणसाच
ां ा झाला तर
त्यातनू र्न्ु हेर्ार तयार होतात व र्न्ु हेर्ारी वनमागण होत असते.
सध्या मान्सनू चां आर्मण झालां आहे. त्याचबरोबर शेतकरी
पेरणी करायला सरसावलाय. तो आपल्या रक्ताचां पाणी करुन
आपल्या शेतात पीक पेरेल. कारण त्याच्यात चाांर्ली भावना
असते. ती परोपकारी भावना की ज्या भावनेनां अख्खां जर् त्याला
पोसता येईल. ती भावना की ज्या भावनेनां त्याला त्याचां कुटूांबही
पोसता येईल. त्यासाठी जवळ पैसा नसला तर तो कजग घेईल आवण
आपल्या शेतात पीक पेरेल.

शेतात पीक पेरलां की झालां असां त्याचां र्वणत नाही. ते पीक
पेरल्यानतां र त्या पीकाचां सर्ां ोपन करण्याचीही र्ोष्ट तो करीत
असतो. समजा तो घटक वेळेवर आपल्या शेतातील वकिीचां
वनयांत्ण करु शकला नाही वा वेळेवर आपल्या शेतातील तणाचां
वनयांत्ण करु शकला नाही. त्यावर तणनाशक वा वकि नाशक
फवारु शकला नाही तर उभ्या पीकाचां त्याला नक
ु सान शोर्ावां
लार्ते. ते नक
ु सान जर झालां तर त्या शेतकर्याची परीस्थीती
हवालदील होते. तसेच अशा परीस्थीतीवर वनयांत्ण करता आलां तर
पढु े अवकाळी पाऊस अथागत वनसर्ागनांही त्याला मदत करायला
हवी.
ज्यावेळी शेतात पीक पेरलां जातां, त्यावेळी शेतकरीराजा
सख
ु ावतो. त्यातच तो दःु खीही होतो. कारण त्याला त्याचवेळी
वाटते की मला हे जे मी पीक पेरलां. ते पीक शेवटपयंत वटके ल
काय? शेवटी उत्पादन वमळे ल काय? मर् तो आपल्या मनात
आशावादी भावना तयार करतो. परांतू सवागत पवहला त्याला सामना
करावा लार्तो तो ते बी उर्वलां की नाही याचा. ज्यावेळी तो बी
पेरतो, त्यावेळी असा महाभयांकर पाऊस येतो की त्या पावसात ते
ही सितां आवण ते बी उर्वत नाही. तसेच जे ही पेरतो, ते बी कधी
कधी त्याची उर्वणक्षमता कमी असल्यानां उर्वतच नाही. त्यानांतर
वकि आवण तण. त्यावरही वनयत्ां ण वमळवलां तरी पढु ां त्या पीकाांना

रानिुकरां व नीलर्ाईसारखे जनावरां ध्वस्त करतात. तसेच ज्यावेळी
उभां पीक हातात येतां, त्यावेळीही पाऊस आला तर पन्ु हा हातात
आलेलां उभां पीक नष्ट होतां. एवढांही होवनू पीक वनघालां तर त्याला
कजगवसल
ू करणार्या बँका (सावकार) त्या शेतक-याांना छळत
असतात. त्यातच त्याांनी छळलां नाही तर दलाल तरी छळत
असतात. ते मालाला भाव देत नाही. भाव पािून माल खरे दी
करतात. पयागयानां सार्ां ायचां झाल्यास ज्यावेळी हा शेतकरी शेतात
लावण्यासाठी माल घेतो, त्यावेळी ज्या धान्याचा दर जेवढा
असतो. तेवढाही दर धान्य वनघाल्यावर नसतो. जो माल तो ववकत
घेतो, तो माल त्याला ववकतानां ा अर्दी वनम्म्यापेक्षाही कमी दराने
ववकावा लार्तो हे सत्य आहे. तेव्हा त्याची भावना ही वबघिते.
त्याच्या मनात भयांकर चीि वनमागण होते. तो माल वनमागण करताांना
त्याला वकती सक
ां टां झेलावी लार्तात हे त्याचां त्यालाच मावहत
असतां. प्रसांर्ी त्याला ते पीक वनमागण करताांना पापही करावे
लार्तात. पाप अथागत मनात इच्छा नसताांनाही वकिींना मारावे
लार्ते.
परू , अवर्गण हे शेतक-याांवरील सांकटां. कधी वीज पिूनही
शेतकरी मरतात तर कधी सापासारखे इतर प्राण्याांचा दश
ां होवनू
देखील शेतकरी मरतो. पण ज्यावेळी भाव वमळत नाही तेव्हा वतथांच
त्याची भावना मरते. त्याच्या भावनेची हत्या होत असते.

महत्वाचां म्हणजे शेतकरी पीक शेतात पेरताांना फक्त
आपलाच ववचार करीत नाही. तो जर्ाचा ववचार करतो. परांतू
आपण त्याचा ववचार करीत नाही. त्यानां जर म्हटलां एखादा रुपया
जास्त द्या तर आपण देत नाही. आपण रे स्टारें टमधील वेटरला दोन
रुपये जास्त देतो. पण शेतकर्याला देत नाही. ही शोकाांवतका आहे.
आज खरा ववचार के ला तर ते आहेत म्हणनू आपण आहोत. म्हणनू
खरां तर त्याांना दोन पैसे जास्त द्यायला हवेत.
सरकारनांही याच र्ोष्टीचा ववचार करावा. आज मृर् नक्षत्
लार्ला आहे. शेतकरी पेरणी करणार आहे. त्यासाठी तो खते, बी
वबयाणे तसेच त्याला लार्णारी तणनाशके व वकिनाशके ववकत
घेणार आहेत.
पेरोल व िीझलचे भाव वाढले आहेत. खाद्यतेलाचेही भाव
वाढले आहे. जीवनावश्यक वस्तहू ी त्याचबरोबर वाढल्या आहेत.
तसेच वबयाण्याच
ां ेही व खत व वकिनाशक तणनाशकाच
ां ेही भाव
वाढले आहे. मजरू ीही वाढली आहे. तेव्हा सरकारला एकच ववनांती
आहे की जीवनावश्यक वस्तांचू े भाव नक्की वाढवा. मजरू ीही
वाढवा. ते वाढवायला मनाई नाही. पण वबयाणे, खते, वकिनाशके
तसेच तणनाशकाांचे भाव वाढवू नका. ववचार करा की शेतकरी
आहेत म्हणनू आपण सारे च आहोत. ते जर नसतील तर आपणही

नस.ू आज महार्ाई चरणसीमेवर आहे. तसेच चरणसीमेवर खते बी
वबयाणे व खते, वकिनाशक तणनाशकां आहेत. ते ववकत घेणां
सहजासहजी शक्य नाही. कारण कोरोनाच्या प्रभावानां जनजीवन
ववस्कळीत झाले आहे. लोकाांजवळ पैसाच नाही. दोन चार शेतकरी
जर सोिले तर शेतक-याांजवळही पैसा नाही. तेव्हा सरकारनां यावर
ववचार करुन वनदान त्या वस्तू तरी कमी दरात शेतक-याांना द्याव्यात.
जेणेकरुन सवग शेतक-यानां ा आपली शेती पेरता येईल व आपल्या
शेतात भरघोर् उत्पादन घेता येईल. सरकारनां लोकाांच्या भावनेचा
ववचार करावा. त्याांनाही भावना आहेतच. शेतकरी सख
ु ी तर आपण
सख
ु ी.तसेच आपला देशही सख
ु ी. नाहीतर आपला देशही दःु खी
व्हायला वेळ लार्णार नाही. यात दमु त नाहीच.
मानवी शरीराचेही तसेच आहे. आपण ज्याप्रमाणे शेतकयाचां ा ववचार करतो. तसाच ववचार आपल्याला आपलाही करता
यावा. ज्याप्रमाणे शेतक-याांना भावभावना आहेत. त्याप्रमाणे
आपल्यालाही भावभावना आहेत. 'वनदान खते,
वबयाणे,वकिनाशक व तणनाशक तरी स्वस्त करा'
अजगनू एक वदवस वतगमानपत् वाचत होता. त्यात छापनू
आलेला तो लेख. लेख शेतक-याांच्या भावनेवर वलवहलेला होता.

त्या वतगमानपत्ानां शेतक-याांबद्दल खरां तेच वलवहलां होतां. तसा
अजगनू ववचार करीत होता की जशी शेतक-याच
ां ी परीस्थीती आहे.
तशीच या रुग्णालयात येणार्या बहुतेक सवांचीच आहे. या सवांनी
कोणतां पाप के लां असेल की या रुग्णालयाचां तोंि पाहावां लार्लां.
प्रत्येकाची समस्या वनराळीच. ज्या कधी समस्या ऐकल्या नव्हत्या.
त्या त्या समस्या आज पाहायला वमळत होत्या. त्याांनाही
भावभावना होत्या. त्यानां ाही वाटत असावां खाजर्ी रुग्णालयात
उपचार करावा. परांतू जवळ परु े सा पैसा नसल्यानां ते या सरकारी
रुग्णालयात आले होते. ज्या सरकारी रुग्णालयात िॉक्टर व्यवस्थीत
बोलत नव्हते. वेळेवर सेवा द्यायला येत नव्हते. पण ते तरी काय
करणार. कारण रुग्णसांख्या वकतीतरी जास्त होती. त्यामानानां वेळ
कमी होता त्याांना. तसेच काही काही कमगचारी तर वनव्वळ आळशी
बनले होते.
आज एक मवहना झाला होता. तरी िॉक्टर ऑपरे शन करीत
नव्हते. िॉक्टरानां ा वाटत होतां की ऑपरे शन नक्कीच करता येईल
सक
ु न्येचां. पण ते ऑपरे शन सहन करण्याची शक्ती सक
ु न्यात यायला
हवी.
आज एक मवहना झाला होता. तसा तो नवीन िॉक्टर. हा
िॉक्टर समजदार होता. त्याला अजगनू नां म्हटलां की त्याला एक

मवहना झाला आहे. तो परे शान आहे. त्याला मल
ु ां वशकवायला जावां
लार्तां. त्या ववद्याथ्यांचहां ी नक
ु सान होतां. त्याला धावपळ करावी
लार्ते. ती धावपळ जरा जास्त होते. ती धावपळ सहन होत नाही.
माझ्या मल
ु ीचां काहीही होवो. मी स्वीकारायला तयार आहे.
पण िॉक्टर ते. त्याांना कोणाचा जीव जाणां बरोबर वाटत
नव्हत.ां त्यासाठी की काय, ते िॉक्टर सक
ु न्याचां ऑपरे शन करीत
नव्हते. त्याांना सक
ु न्याला जर्वायचां होत.ां नवां जीवन वतला द्यायचां
होतां.नव्हे तर सक
ु न्याचां नाव समृद्धी करायचां होतां.
एक वदवस िॉक्टर अचानक म्हणाले,
"आज सायांकाळी आम्ही तमु च्या मल
ु ीचां ऑपरे शन करणार.
रक्ताच्या एक दोन बाटल्याांची व्यवस्था करा.
रक्तदान हे श्रेष्ठ दान होत.ां तशी जनजार्ृती झाली नव्हती.
अजगनू ला ववचार आला. रक्त........ कसां जमवायचां रक्त. रक्त तर
जमवावांच लार्ेल. नाही जमलां तर आपल्या मल
ु ीचां ऑपरे शन
होणार नाही. आपण रक्त द्यायचां. पण देणार कसां. कधी वदलां नाही.
काय होणार रक्त वदल्यावर. धावपळ होईल का आपल्यानां. काय
होईल कसां होईल. कोण देईल. कोणी देईल काय? सारे च प्रश्न
त्याला सतावत होते.

एकदाचा तो प्रसांर्. बरे च वर्ग झाले होते त्या र्ोष्टीला. तो
रक्तदानाला आला होता याच रुग्णालयात. पण वजन कमी व वय
कमी भरल्यानां त्याचां रक्तदान करणां वनव्वळ स्वप्न उरलां होतां.
अजगनू नां एकदोन वमत्ानां ा ववचारुन पावहल.ां त्याचा एक वमत्
होता. त्याचां म्हणणां होतां की त्यानां कुठांतरी रक्तदान के लां. त्याचां
कािग आहे. परांतू वेळेवर त्यानां धोका वदला होता. त्यानां कािग
कुणाला तरी वदलां असल्याचां साांर्ीतलां. तसेच त्यालाही रक्त दान
करण्याला तीन मवहने व्हायचेच आहे. शेवटी वनणगय घेतला,
आपणच रक्त द्यायचां आपल्या मल
ु ीला. पवहल्यादां ा रक्त. आपण
आपल्या मल
ु ीला रक्त नाही देणार तर कोण देईल. असा ववचार
करुन तो दपु ारी रुग्णालयात आला. त्यानां पोटभर जेवन के लां व तो
रक्तपेढीत र्ेला.
रक्तपेढीत त्यानां रक्तदानाचा अजग भरला व रक्ताची जाच होवनू
त्याचां रक्त र्ोळा के लां र्ेलां.
रक्तदान........तेही पवहल्यावेळीच आवण तेही आपल्या
मल
ु ीला. मनात फार भीती होती. पण रक्त वदल्यानांतर ती भीती कमी
झाली होती. काहीच झालां नव्हतां. काहीच वाटत नव्हत.ां तशी
सायांकाळ उर्वली. िॉक्टराांनी रक्तदानाचां कािग र्ोळा के ल.ां
त्यानतां र एक फामगवर सावनत्ा व अजगनू ची सहीही घेतली.

त्याचबरोबर सायांकाळी मल
ु ीला ऑपरे शन वथएटरला आणायला
लावलां.
सक
ु न्याला ऑपरे शन वथएटर मध्ये नेण्यात आलां. परांतू कोणतां
कारण घिलां मावहत नाही. वतचां आज ऑपरे शन झालां नाही. तसा
अजगनू वहरमसु ला झाला. तसा तो मवहण्याभरापासनू परे शान होता.
काय करावे हे त्याला समजत नव्हते. पण काय करणार तो. आताही
ऑपरे शन कँ न्शल!
अजगनू ला दैवाचा भयांकर रार् येत होता. दैवां असां की त्या
दैवानां त्याला नीट जर्ताही येत नव्हतां. ते दैव त्याला
बालपणापासनू च छळत होतां. बालपणातच दधु ाचे ओठ सक
ु ले
नव्हते, तेव्हा मायबाप वहरावनू नेले होते. वववाह करताांनाही कोणी
नातेवाईकाांनी मदत न के ल्यानां त्याला प्रेमवववाह करावा लार्ला
होता. त्यातच आता मल
ु र्ीही वदली ती अशी की वजला जन्मतःच
समस्या उत्पन्न झाली.
मख्ु याध्यापकही असा वमळाला होता की त्यानां आता
मल
ु ीच्या भरतीवेळी सट्टु ी मांजरू के ली नव्हती. त्यातच त्याची पत्नी
जेव्हा र्रोदर होती, तेव्हाही सट्टु ी मांजरू के ली नव्हती.

आज ववचार करीत होता अजगनू . त्याला वाटत होतां की के व्हा
होईल ऑपरे शन. ती रात् त्याची सतत उवद्वग्नतेत र्ेली होती.
असाच दसु रा वदवस उजळला.
दसु रा वदवस. या वदवशीही सक
ु न्याचां ऑपरे शन होईलच
याची शाश्वती नव्हती. तशी दपु ार झाली.
दपु ारचे तीन वाजले होते. िॉक्टरानां ा का वाटलां तर मावहत
नाही. म्हणाले,
"सक
ु न्याला ऑपरे शन वथएटर मध्ये आणनू ठे वा. वेळ
वमळाल्यास ऑपरे शन करु."
िॉक्टरानां ी ती वाणी बोलताच अजगनू नां आपल्या मल
ु ीला
सायांकाळी सािेचार वाजता आपरे शन वथएटर मध्ये नेलां. आजही
त्याला ववश्वास नव्हता की त्याच्या मल
ु ीचां ऑपरे शन होईल. पण
आश्चयग असां की वतचां आज ऑपरे शन झालां होतां. ऑपरे शन
यशस्वीही झालां होत.ां मात् ती बेशद्ध
ु होती. िॉक्टराांनी साांर्ीतलां
होतां.
"ऑपरे शन यशस्वी झालांय. मात् वतला सकाळी सकाळी
होश येईल. तोपयंत काळजी घ्यायला हवी."
***************************

ऑपरे शन वथएटर मधील तो आय सी यू कमरा. त्या वठकाणी
कोणालाही आतमध्ये येण्याची परवानर्ी नव्हती. पण सक
ु न्या
लहान होती. ती एवढी लहान की वतला िॉक्टरानां ा साभां ाळणां
कठीण जाणार होत.ां जेव्हा का होशमध्ये येईल. त्यामळ
ु ां की काय,
वतला साांभाळायला अजगनू लाच साांर्ीतलां होतां िॉक्टराांनी. तो आय
सी यू कमरा की ज्यामध्ये वर्ोर्णतीपासनू रुग्ण होते. ते
बेशद्ध
ु ावस्थेतच होते बर्याच वदवसापासनू . त्याांचांही ऑपरे शन
झालां होत.ां पण अद्यापही त्यानां ा होश आलेला नव्हता. हाटगबीट
मशीन त्याांच्या ह्रृदयाचे ठोके मोजीत होती. त्या मशीनमधील
सांर्णकाच्या पटलावर त्याांचे ठोके वदसत असल्यानां ते जीवांत
असल्याचां जाणवत होतां.
अजगनू आपल्या पत्नीसह आय सी यू मध्ये आपल्या मल
ु ीला
साभां ाळत होता. त्याची मल
ु र्ी त्या लहानशा वबछाण्यावर र्ोल
र्ोल वफरत होती. वतला होश नव्हता, तरीही ती कशी वफरत
असावी. याचां आश्चयग वाटत होत.ां तशी सईु िेक होईल याचा धोका
होता. तसां िाक्टरानां ी साांर्ीतलां होतच
ां की सईु िेक होवू देवू नका.
कारण सईु िेक जर झाली तर वतला होश नसल्यानां वतला लावता

येणार नाही. तसां पाहता िॉक्टरही आश्चयगचकीत होते की मल
ु र्ी
र्ोल र्ोल वफरत आहे.
सकाळ झाली होती. तसे िॉक्टर सक
ु न्याची तपासणी
करायला आले. त्यानां ी अजगनू ला ववचारल.ां त्यानां साांर्ीतलां की
मल
ु र्ी रात्भर र्ोल र्ोल वफरत होती. तसा अजगनू त्याव्यवतररक्त
काहीच बोलला नाही. तसे िॉक्टर म्हणाले,
"तम्ु ही मल
ु ीच्या लघवीकिेही लक्ष वदलां नाही. मल
ु ीला
रात्भर असांच ठे वलां. म्हणनू च तर मल
ु र्ी र्ोल र्ोल वफरत असेल."
आता अजगनू ला मल
ु ीच्या र्ोल र्ोल वफरण्याचां कारण कळलां
होतां. तसां आज त्यानां मल
ु ीच्या लघवीकिां लक्ष वदलां नव्हतां. त्यानां
फक्त वतच्या सईु किांच लक्ष वदलां होत.ां
************************************

दपु ारचे तीन वाजले होते. तसा सक
ु न्याला होशही आला
होता. तोच िॉक्टराांनी वतला वािागत हलवलां. त्यातच दररोज वतची
प्रकृ ती चार्ां ली व्हायला लार्ली होती. काही वदवसातच सक
ु न्याला
सट्टु ीही झाली रुग्णालयातनू .
सक
ु न्याला रुग्णालयातनू सट्टु ी झाली होती. वतचां ऑपरे शन
झालां होतां. त्यातच वतचां ऑपरे शन झाल्यानां ती घरी आल्यावर रित
होती. तसा रुग्णालयात त्ास वदला नव्हता. अशातच जल
ु ै मवहना
सरुु झाला होता.
जल
ु ै मवहना सरुु झाला होता. सक
ु न्याला तीन मवहने झाले
होते. त्यातच शाळा सरुु झाल्यानां आशेमळ
ु ां पन्ु हा मल
ु ीकिां न
पाहता अजगनू नां सावनत्ाला शाळे त नेणां सरुु के लां होत.ां त्यातच
सावनत्ाला वतचे आजोबा साभां ाळत होते. परांतू वतचां रिणां सरुु च
होतां.
यावर्ी मख्ु याध्यापकाला काय वाटलां मावहत नाही पण शाळा
मात् दोघाांचीही एकाच वशपमध्ये होती. परांतू त्याांचां त्ास देणां आज
सरुु च होतां. आता मात् तो त्ास सहन होत नव्हता. शाळा सांचालक
वेतन देत नव्हता सावनत्ाला. तसेच सक
ु न्यालाही त्ास होताच.
शेवटी वर्गभर नोकरी के ल्यानां मख्ु याध्यापक व सांस्था चालक

याच्ां या त्ासानां शाळा सोिून द्यावी लार्ली कायमची. आता काय
सावनत्ा घरीच राहात होती. घरचां वातावरण चार्ां लां होत.ां आता
मख्ु याध्यापकाचा त्ास नव्हता सावनत्ाला.
सावनत्ानां शाळा सोिली खरी. पण वतला फार वाईट वाटत
होतां. वतला घरी करमत नव्हतां. त्यातच वतला नोकरीची आस
असल्यानां व ती पणु ग न झाल्यानां वतला बरां वाटत नव्हतां. तशी एक
वदवस ती म्हणाली की मी काँन्व्हेंटला ि्यटु ी करायला जातेय. परांतू
त्यावर अजगनू नां नकार वदला. त्याला वाटत होतां की सवग सांस्थापक
हे एकाच माळे चे मणी असतात. त्यापेक्षा सावनत्ानां घरीच बसावां.
वतनां जास्तीच्या वेतनाचा ववचार करु नये.नांतरचां नांतर पाहू. शेवटी
तोही ववचार सावनत्ाचा फसला. त्यातच वतला करमत नव्हत.ां
त्यामळ
ु ां की काय, ती घरी जास्त वचिवचि करु लार्ली होती.
शेवटी त्यावर अजगनू नां उपाय काढला. घरी एक वकराण्याचां दक
ु ान
थाटलां.
ते दक
ु ानही चालत नव्हतां. पण उपाय नव्हता. अजगनू ला
मल
ु ीची काळजी होती. त्याला वाटत होतां की सावनत्ाची करमणक
ू
व्हावी. त्याचबरोबर मल
ु र्ीही साभां ाळता यावी.
वकराण्याचां दक
ु ान........ते दक
ु ान चालत नव्हतां. पण त्या
दक
ु े कांटाळवाणेपणा
ु ानावर जेही ग्राहक येत होते, त्याांच्यामळ

नावहसा झाला होता. आता वतला थोिांकाही का असेना करमत
होत.ां त्यातच आता पावहजे त्या प्रमाणात शाळे ची आठवण येत
नव्हती.
सक
ु न्या आता मोठी होवू लार्ली होती. तसा अजगनू वतची
काळजी घेवू लार्ला होता. त्यातच घर व शाळा अजगनू व्यवस्थीत
साांभाळू लार्ला होता. परांतू ज्या शाळे त इमानीइतबारे सावनत्ानां
नोकरी के ली. त्या शाळे त आता फुकटात नोकरी करणारी एक
वशक्षीका आता अजगनू मळ
ु ां शाळा सच
ां ालकाला उपलब्ध नसल्यानां
मख्ु याध्यापक आता अजगनू ला त्ास देवू लार्ला. तो एवढा त्ास देवू
लार्ला की तो त्ास अजगनू ला सहन होत नव्हता.
अजगनू नां सावनत्ाला घरी बसवलां होत.ां त्यातच ती लहानग्या
सक
ु न्याची काळजी घेत होती. त्यातच ती दक
ु ानही साांभाळत होती.
आता वतला करमत होतां. कारण लहान लहान मल
ु ां खावू घ्यायला
येत होती.
आज सक
ु न्या लहानाची मोठी होत होती. त्यातच सक
ु न्यावर
चाांर्ले सांस्कार टाकणे आवश्यक होते. त्यातच ते दोघांही चाांर्ले
सांस्कार करीत होते. त्यातच त्याला वाटायचां की सक
ु न्यानां खरां
बोलावां. कारण खरे बोलण्याचां फळ त्याला मावहत होतां. खरां
बोलण्यानां आपल्या व्यक्तीमत्वात ताठरपणा व स्वावभमान येतो.
हेही त्याला मावहत होत.ां

खोटां बोलण्याची सवय मायबापच लावतात असां त्याचां
म्हणणां होत.ां त्याचे र्भां ीर पररणामही शेवटी मायबापालाच भोर्ावे
लार्तात असेही तो मानत होता.
'मल
ु े ही देवाघरची फुले' असां सानेर्रुु जींनी म्हटलां. तर कोणी
म्हणतात की लहान मल
ु ां ही मेणाच्या र्ोळ्यासारखी असतात.
ज्याप्रमाणे मेणाच्या र्ोळ्याला वाकवनू जसा म्हटलां तसा आकार
देता येतो. अर्दी तसांच लहान मल
ु ाांना त्याांच्यावर सांस्काराची फांु कर
घालनू त्याला हवे तसे सस्ां कार देता येतात. तरीही काही मल
ु ां हे
चक्क खोटां बोलत असतात.
लहान मल
ु ां अर्दी खरी बोलतात असां सवगजण मानतात.
समजतातही. अर्दी खरां आहे. त्यामळ
ु ां त्याांची साक्षही
न्यायालयात खरी मानली जाते. परांतू ते चक
ु ीचां आहे. लहान लहान
मल
ु े एवढी खोटां बोलतात की आपला ववश्वासच बसत नाही.
आपण त्यानां ा ववचारलां की तझु े विील कुठां र्ेले तर चक्क सार्ां तात
की ते र्ावाला र्ेले. परांतू थोि्या वेळानां घरातनू आवाज येतो की
बोला, काय काम आहे. आता साांर्ा यावरुन काय वाटतां? मल
ु ां खरां
बोलतात की खोटां? कोण वशकवतां त्यानां ा असां बोलायला? तर
त्याचां उत्तर आहे की हे असां बोलायला मायबापच वशकवीत
असतात. हे झालां घरच्या बाबतीत. मल
ु ाांना घरी त्याचे मायबापच
खोटां बोलायला साांर्तात. साांर्ीतलां जातां की कोणी आलाच तर

त्याला पप्पा घरी नाहीत म्हणनू साांर्ायचां. त्यानसु ार ते खोटां बोलू
लार्तात. हळूहळू त्यामध्ये वाढ होवू लार्ते.
बाहेरचां जर्ही त्याांच्यासाठी खरां बोला असांच आहे. पण
बाहेरचां जर्ही त्याला खरां बोलू देत नाही. तेही त्याला खोटांच
बोलायला लावत असते.
म्हणतात की मल
ु ां ही एखादा प्रसर्ां पावहला की तो ववसरत
नाहीत. पण ते तसा प्रसांर् ववसरत जरी नसले तरी खोटां नक्कीच
बोलत असतात हे तेवढांच खरां आहे.
शाळे त जेव्हा मल
ु े येत असतात, जेव्हा वशक्षकासां मोर वतही
मल
ु ां चक्क खोटां बोलत असल्याचा प्रत्यय येत असतो. त्याांना
ववचारलां की अमक
ु ववद्याथी कुठां र्ेला तर ते चक्कां साांर्तात की
तो र्ावाला र्ेला आवण तोच ववद्याथी घरी जावनू पावहल्यास घरीच
असतो. हे बरे चदा वशक्षकाांना प्रत्ययास येत असते.
परीसरातही खेळ खेळताांना ही मल
ु ां चक्क खोटां बोलत
असतात. माझ्या एवढ्या धावा झाल्या. मी एवढे कांचे वजांकले.
प्रत्यक्षात ते तेवढे कांचे त्यानां वजांकलेले नसतात. एवढांच नाही तर
वक्रके टचे खेळ खेळताांनाही याच खोटे बोलण्यातनू त्याांच्या मनात
वचिखोरपणा येतो. फलदां ाजी करताांनाही ही मल
ु े अाापला प्रथम
क्रमाांक लावण्यासाठी शल्ु लक प्रसांर्ी खोटां बोलत असतात.

खोटां बोलण्यालाही इवतहास आहे. आपला शेजारी
असलेला पावकस्तान नेहमीच खोटां बोलत असतो. तो तर
तक्षवशला हे ववद्यापीठ पावकस्तानातच होतां म्हणतो तसेच चाणक्य
आवण पावणनी आमचां भर्ू ण आहे असां मानतो. हे खोटां बोलणां
नाही काय? आजपासनू २७०० वर्ागपवु ी तक्षवशला पावकस्तानात
होती व त्यात १६ देशाचे ववद्याथी ६४ भार्ामध्ये ज्ञान प्राप्त करीत
होते तसेच चाणक्य आवण पावणनी हे पावकस्तानचे पत्ु होते. असां
पावकस्ताननां म्हणताच यावरुन एकदा त्याांनी असां म्हटल्यावर
वातावरण चाांर्लां तापलां होतां. कारण आयग चाणक्याचा जन्मच
मळ
ु ात पाटलीपत्ु चा, ज्याला आपण आता पाटणा म्हणतो. जे
वबहारमध्ये आहे.
पवु ीच्या काळात भारतीय राजे महाराजे खरां तेच बोलत
असत. ते वफतरू ानां ा वशक्षा देत. त्याचां कारणही तसच
ां होत.ां वफतरू
मांिळी ही चक्क खोटां नाटां बोलनू राज्याला धोके करीत असत.
त्यामळ
ु ां राज्य बिु ीस वनघत असे. राज्यातील काही लोकां सांधीसाधू
व स्वाथगसाधू भमु ीका घेवनू आपल्याला राजपाट वमळावा म्हणनू
चक्क खोटां बोलत असत.
आताचा काळ जर पावहला तर कामधांद्याचां यर्ु आहे. कोणी
कामां करणार नाही तर पोट भरणार नाही. त्यातच धांद्यामध्ये
एखाद्यानां ववचार के ला की आपण खरां बोलनू धांदा करावा. तर

त्याचा धांदा लवकर बिु ेल. तेव्हा व्यवहारीक नफा कमववण्यासाठी
खोटां बोलावचां लार्त.ां तसां पाहता खोटां बोलण्यामध्ये परुु र्ाच
ां ां नाव
आहे. पण काही मवहलाही चक्क खोटां बोलत असतात. त्याची
काही कारणांही आहेत.
१)कोणतांही नातां हे वदघगकाळ वटकवायचां असेल तर
जोिीदाराला सार्याच र्ोष्टी मावहती करुन द्यायच्या नसतात. म्हणनू
त्या मवहलाांना खोटां बोलावां लार्तां. आयष्ट्ु याची तिजोि
करण्यासाठी.
२)मल
ु ां ही रार्ीट असतात. त्याांच्या रार्ावर त्याांचां वनयांत्ण
असावां म्हणनू मल
ु ी खोटां बोलत असतात.
३)काही नाते असे असतात की त्यात र्ैरसमज वनमागण होत
असतो. हा र्ैरसमज वनमागण होवू नये म्हणनू मल
ु ी खोट्या बोलत
असतात.
४)जीवनात चक
ु ा होतच असतात. अशीच एखादी चक
ू
झाली की पती काही म्हणेल, रार्ावेल या भावनेने मल
ु ी चक्क
खोट्या बोलत असतात.
५)प्रेमीकाांना आपले प्रेम वटकववण्यासाठी खोटां बोलावांच
लार्तां.

ववशेर् साांर्ायचां म्हणजे कोणी खोटां जरी बोलत असेल तरी
तो खोटां बोलत आहे हे सहजासहजी ओळखता येत नाही. ते
कधीकधी त्याांच्या हावभावावरुन ओळखता येत असते. त्या
व्यक्तींचे िोळे , चेहर्याचे हावभाव हालचालीचे वनरीक्षण तसेच
बोलण्याची पद्धत पाहून तो खोटां बोलत आहे की खरां हे ओळखता
येते.
महत्वाची र्ोष्ट अशी की माणसानां खोटां बोलू नये. त्याचे
परीणामही चाांर्लेच वनघत असतात. परांतू आजचा काळ आहे की
प्रत्येक माणसू हा खोटां बोलत असतो. त्याला कारण अााहे त्याचे
मायबाप.
मल
ु ाच्ां या जीवन जर्ण्याची सरुु वात घरापासनू होते.
अशावेळी घरात जर मायबाप खोटे बोलत नसतील तर त्याचा
परीणाम मल
ु ाांवर होतो. तेही मर् सहजासहजी खोटे बोलत नाहीत.
परांतू ज्या घरात स्वतः मायबाप खोटां बोलतात. ते पाहून त्याच
ु ां
ां ी मल
ही खोटी बोलत असतात.
खोटांबोल........ शक्यतोवर खोटां बोलू नये. त्याचे परीणाम
र्ांभीर होत असतात. आयष्ट्ु य चाांर्लां जर्ता यावां असां जर वाटत
असेल तर अर्दी खरां बोलावां. एक अधगसत्य बोलण्यानां धमगराज
यद्ध
ु ीष्ठराचा अांर्ठा स्वर्ागत र्ेला नाही. हा इवतहास आहे. त्यामळ
ु ां

शक्यतोवर खोटां बोलू नये. त्यासाठी मायबापाांनीही खोटां बोलू नये
हे तेवढचां सत्य आहे.
मख्ु याध्यापकाचा त्ास अजगनू चा स्वावभमान हेरावनू नेत
होता. मख्ु याध्यापक आता अवधकच अजगनू चा रार् करीत होता.
त्याला काय वाटत होतां कुणास ठाऊक. त्यातच कोणताच मार्ग
अजगनू ला सापित नव्हता. अशातच एक वदवस त्याला एका
वशक्षकाचा फोन आला. मख्ु याध्यापक अपघातात र्ेलेत.
अजगनू ला मनस्वी दःु ख झालां. त्यातच त्याला थोिा आनांदही
झाला. कारण तो आता मख्ु याध्यापकाच्या त्ासातनू मक्त
ु झाला
होता. जो मख्ु याध्यापक त्याला अनन्वीत त्ास देत होता. रस्ते
अपघात एक भीर्ण समस्या झाली होती. रस्त्यावर र्ाि्या वकि्या
मांग्ु यासारख्या चालत होत्या. त्यातच लोकही वकि्यामांग्ु याांसारखी
मरत होती. दररोज वतगमानपत् उघिलां तर एक ना एक बातमी
वतगमानपत्ात झळकलेली वदसत असे, ती म्हणजे अमक
ु अमक
ु
वठकाणी अपघात झालाय. ते वाचलां की अांर्ावर काटा उभा राहात
असे. अपघात कुणाचाही होवो, थोिीफार भीती वाटणारच.
************************

आज लोकसांख्या एवढी वाढली आहे की त्या लोकसांख्येवर
आळा घालता येणे सहज शक्य नाही. अशातच ही वाढती
लोकसख्ां या आपले सख
ु वमळववण्याचे साधनां शोधत असते.
त्यातच असे साधनां शोधत असताांना ते कुठे ही जायला यायला
साधनां ववकत घेत असतात.
हाच हेतू अांर्ीकारुन लोकाांनी प्रवासासाठी स्वतःची साधनां
ववकत घेतली. त्यातच कांपन्याांनी र्ाि्या या वकस्तवार देणां सरुु
के ल्यानां प्रत्येकाच्ां या घरी र्ाि्या पोहोचल्या. त्यातच थोिेसे र्ाि्या
वशकलेले तरुण तरुणी अर्दी अल्पवयात रस्त्यावरुन र्ाि्या
चालववतात. तेही भरधाव. ते मायबापानां ा ऐकतच नाही. मायबापही
त्याांना वबनधास्त र्ाि्या देत असतात. त्याांना आपली पाल्ये र्ािी
कशी चालववतात हे मावहत नसतां. त्यातच ते र्ािी चालववताांना
एका बाजनू ां न चालवता अर्दी मध्यभार्ातनू र्ाि्या चालववत
असतात. त्यातच त्याच मध्यभार्ातनू जि वाहनेही भरधाव चालत
असतात. त्या जि र्ाि्यावर असलेले चालक हे अर्दी झोप लार्ू
नये वा थकवा वाटू नये, म्हणनू नशा करुन र्ाि्या चालववत
असतात. त्यातच अशा तरुणाईच्या आि्या तेढ्या र्ाि्या

चालववताच त्या जि वाहन चालववत असलेल्या चालकाांचे
वनयत्ां ण सटु ते व अपघात घितो.
मख्ु यतः अपघात घिताांना जर दोघे बसले असतील आवण ते
आपापसात बोलत असतील तर हमखास होतो. कारण बोलतानां ा
मेंदचू ी तीन भार्ात ववभार्णी होत असते. एक म्हणजे समोर पाहणे
दसु रां म्हणजे कानानां आवाज ऐकणे व तीन म्हणजे र्ोष्टी करणे.
त्यातच र्ोष्टी करता करता आपला ताळमेळ सटु तो व अपघात
घितो.
साधारणतः आपला मेंदू हा एकाचवेळी तीन ववचार करु
शकतो वकांवा तीन कायग करु शकतो. पण त्याला चवथां कायग जमत
नाही. त्यातच हे वाहनस्वार र्ािी चालववतानां ा स्वतःला महाहुशार
समजनू खरग याचे तोबारे ही तोंिात भरुन चालत असतात. त्यातच
र्ोष्टी करता करता त्याांचां ते चघळणांही सरुु च असते. त्यातच
थक
ु ली न र्ेल्यानां
ांु णहां ी. त्याच चवथ्या कायागची ससु त्ू ता जळ
अपघात होतो.
काही काही लोकाच
ां ा अपघात तर मोबाइल वापरल्यानहां ी
होत असतो. ते मोबाईल कानाला लावनू बोलत असतात. एक लक्ष
समोर पाहण्यात असते. दसु रां आजबू ाजांच्ू या र्ाि्याांचे आवाज

ऐकण्यात वतसरां लक्ष मोबाईलचा आवाज ऐकण्यात व चवथां लक्ष
ते ऐकून बोलण्यात. अशावेळी ताळमेळ वबघितो व अपघात होतो.
तरुण वयातील मल
ु ाांच तर बोलचू नये. त्यातच तरुण मल
ु ीही.
त्या तर आपल्याला काहीच होवू शकत नाही वा आपण मवहला
असल्याने आपला र्न्ु हा जरी असला तरी आपल्याला कोणीच
काही म्हणू शकणार नाही असा ववचार करुन त्या वबनधास्त र्ाि्या
चालववत असतात. त्यातच एखाद्या वेळी र्ािी टकरावतेच.
त्यातच त्या तरुणींचा र्न्ु हा असला तरी लोकां सहानभु तू ी वजा
परुु र्ानां ाच खोटे ठरववतात. यातच त्या तरुणींची महत्वाकाक्ष
ां ा
वाढते व त्या त्यानांतरही आपल्या चालववण्यात सधु ार न करता
पन्ु हा अर्दी तशाच पद्धतीनां र्ाि्या चालववत असतात. त्याची
पररयतां ी पढु े त्याच
ां ा मोठ्या स्वरुपात अपघात होण्यामध्ये होते.
त्याांचा असा ववचार करुन अर्दी ससु ाट वेर्ाने कट मारुन र्ाि्या
चालवणे हे त्याांचे त्याांच्याच जीवावर बेतते. दसु र्याच्या नाही हे
तेवढचां सत्य आहे.
अपघात होतच असतात. आपली चक
ू असो वा नसो,
त्यासाठी आपण परु े शी आपलीच सरु क्षा करुन घ्यायला हवी.
त्यासाठी परु े सां िोक्याला मार लार्ू नये म्हणनू मेंदू सरु क्षा कवच
वापरायला हवां. तेही चाांर्ल्या प्रतीचां. परांतू आपण ते न वापरता

अर्दी आिवळणानां जातो. पोवलसाांची चैलन करण्याची
आपल्याला भीती वाटते. पोवलसानां ी पकिू नये म्हणनू आिवळण.
परांतू अपघात आिवळणावर होणार नाही कशावरुन. तो काय
साांर्नू येतो काय, मी अमक
ु वठकाणी होणार नाही. तू याच रस्त्यानां
जा. अशातच आपण आिवळणानां जाताच आपल्याला अपघात
होतो. चक
ू कधीकधी आपलीच असते.
रस्ते अपघातात कधीकधी चक
ू ा आपल्याच असतात. पण
आपण कधीच आपली चक
ू मानत नाही. त्यातच आपला अहक
ां ार
वाढतो. तो अहक
ां ार एवढा वाढतो की त्यानतां र आपण कशी र्ािी
चालवतो, ते आपल्यालाही कळत नाही. कारण रस्त्यावरुन र्ाि्या
चालववताांना आपण स्वतःला शेरच समजत असतो. मर् अपघात
होणार नाही तर काय? तसहां ी पाहता लोकसख्ां या वाढलीच आहे.
या वाढत्या लोकसांख्येच्या काळात रस्त्यावरुन अर्दी मांग्ु याांची राांर्
चालल्यार्त वाहने धावत असतात.
रस्ते अपघातात अजनू एक महत्वाची र्ोष्ट आहे, ती म्हणजे
आपलां कमग. आपले जर कमग वाईट असेल वकांवा आपण कोणाचे
मन जर दख
ु ावलेले असेल तर तो व्यक्ती आपल्याला प्रत्यक्ष वा
अप्रत्यक्ष स्वरुपात वशव्या शाप देतच असतो. कधी तोंिातनू बोलनू
दाखवतो, ' जा कुत्र्याच्या मौतीनां मरशील.' 'जा जेव्हा मरशील तेव्हा

तोंिात पाणीही पिणार नाही. तेव्हाच असां अपघाताचां मरण येत.ां
त्यावेळी जर कोणी अचानक र्ेलेलां असेल तर तोंिात पाणीही
पित नाही. तसेच कोणी म्हणतात की 'मरशील तर तझु ा चेहराही
लोकाांना वदसणार नाही. अर्दी तसांच घितां. कधी कधी चेहराही
वदसत नाही.
कधी कधी आपलाच र्न्ु हा असतो. पण तो आपण प्रत्यक्षात
न वस्वकारता दसु र्याला दोर् देवनू म्हणतो की ' जा कुत्र्याच्या
मौतीनां मरशील' वकांवा कोणता शाप देतो. परांतू यामध्ये ज्याांचा
र्न्ु हाच नसतो, त्याला ती शापवाणी लार्त नाही. ती शापवाणी
आपल्यालाच लार्ते. त्याांचे परीणाम आपल्यालाच भोर्ावे
लार्तात. म्हणनू कोणाबद्दल काहीही अपशब्द बोलू नये. तसेच
कुणाला शापही देवू नये. तम्ु ही शाप देणारे कोण? कोणीच नाही.
तेव्हा असा शाप कोणीही कोणाला देवू नये. जेणेकरुन तो शाप
अाापल्यालाच लार्ेल व आपलेच नक
ु सान होईल. रस्ते
अपघातही आपल्याच बर्यावाईट कमागनसु ार घित असतात.
आपले कमग जर चाांर्ले असतील तर आपला रस्ता अपघात
होणारच नाही. मरण तर के व्हा ना के व्हा येणारच आहे. मरणानां
कोणाला सोिलेलां नाही. तेव्हा आपण आपले कमग चाांर्ले ठे वावे.
जेणेकरुन त्यानसु ार चाांर्ले मरण येईल. आजबु ाजल
ू ा आपले चार
नातेवाईक बसलेले असतील. ते आपल्या मरणावर शोक व्यक्त

करीत असतील. कोणी पाणी पाजतील, कोणी र्ल
ु ाबजल.
त्यावेळी खरांच आपल्याला वाटेल की आपण पण्ु यवान होतो की
आपल्याला असां मरण वमळत आहे. तेव्हा मरताांनाही आपलां ह्रृदय
सदर्द होईल. हे तेवढांच सत्य आहे. आपल्याला मरण असां रस्ते
अपघातातनू व्हायला नको. प्रत्येकानां र्ाि्या घ्या. ती आपली र्रज
आहे. परांतू र्ाि्या घेतल्यानांतर सावकाश व हळू चालवा. हेल्मेट
वापरा. तसेच मोबाईलवर बोलत वा कोणाशी र्ोष्टी साांर्त र्ाि्या
चालवू नये. कारण र्ोष्टी नांतरही साांर्ता येईल वकांवा र्ोष्टी
करायच्याच आहेत तर थोिांसां थाांबनू कराव्यात. जर वाचलो तर
आणखी र्ोष्टी करता येईल वकांवा अजंट फोन आल्यास थोिांसां
थाांबनू बोलावां. वाचलो तर बरांच बोलता येईल. तसेच आपले
कमगही चाांर्ले ठे वण्याचा प्रयत्न करावा. ववनाकारण कोणाचा जीव
घेवू नये वा कोणाला ववनाकारण त्ास देवू नये. साध्या
मांग्ु यामाकोि्याांनाही नाही. तसेच आपली सरु क्षा आपणच करावी.
कारण रस्ते अपघात ही एक भीर्ण समस्या आहे. जी समस्या
वदवसेंवदवस वाढतच आहे. त्यावर अनबु ांध लावता येईल.
*********************************

अजगनू नां जसां मख्ु याध्यापक र्ेल्याचां ऐकल.ां त्याला त्याचा
र्तकाळ आठवला. र्तकाळात मख्ु याध्यापक जीवतां असताांना
त्याला उपासमारीचा सामना करावा लार्ला होता.
एकदाचा तो प्रसर्ां त्याला आठवला. त्या प्रसर्ां ानसु ार
मख्ु याध्यापकासोबत एकदा त्याचां भाांिण झालां होतां. त्यातच ते
भाांिण एवढां ववकोपाला आलां की त्यात मख्ु याध्यापकानां
अजगनू च्या अांर्ावर हात उचलला होता. त्यातच अजगनू ला तो रार्
सहन न झाल्यानां त्यानां मख्ु याध्यापकावर खटला दाखल के ला
होता. त्याची पररयतां ी अशी झाली की मख्ु याध्यापकानां अजगनू चां
वेतन बांद के लां होत.ां त्याला ते सवग आठवत होतां.
अजगनू चे वेतन बदां झाले खरे . पण यात अजगनू ची काहीएक
चक
ू नव्हती. अजगनू च्या अांर्ावर मख्ु याध्यापकानांच हात उचलला
होता व आज अजगनू चे वेतनही त्यानांच बांद के ले होते. त्यातच एका
वर्ागत अजगनू ला खटल्यामध्ये पराभव वस्वकारावा लार्ला. त्याचां
कारण म्हणजे पैसा.
अजगनू जवळ एवढा पैसा नव्हता की तो आपलां घर दोन वर्ग
चालवू शके ल. त्यातच त्याला नोकरीही करावी लार्त होती. मर्
नोकरी करुन इतर कामां तो कशी करणार. त्यातच त्याला पन्ु हा दसु री
के स टाकावी लार्ली होती. ती म्हणजे वेतनाची. ही वेतनाची के स

तो वजांकला होता. पण त्याला मारहानीची के स हारावी लार्ली
होती.
आता वेतनही सरुु झालां होतां. सर्ळां बरोबर होतां. परांतू
मख्ु याध्यापकानां त्याला सोिलां नाही. त्यातच मख्ु याध्यापकानां
त्याच्या एक वर्ागनांतर अजगनू वर परत खटला दाखल के ला आवण
न्यायाधीशाांना त्यात ववनवणी के ली की अजगनू नां मख्ु याध्यापकावर
खोटी तक्रार टाकली. साक्षीदारानांही खोटी साक्ष दाखल के ली.
तसेच पोवलसाांनीही खोटी चौकशी के ली.
अजगनू हा आधीच परे शान होता त्या मख्ु याध्यापकामळ
ु े.
त्यातच आता परत बदल्याच्या भावनेची तक्रार. त्यामध्ये
मख्ु याध्यापकाचा फायदाच होता. तो मख्ु याध्यापक अशीच दहशत
पसरवनू इतर वशक्षकाांकिून मनमानीपणानां पैसा वसल
ू करीत होता.
त्याचां र्ियांत्च होतां, तसा पैसा कमववण्याचां.
उलटा चोर कोतवाल को दाटे अशी ती के स. त्यातच
मख्ु याध्यापकानां उलटी के लेली के स. न्यायाधीशाांना कुठां मावहत
होत,ां त्यात वकतपत सत्यता आहे. त्याांना तर परु ावा हवा होता. तो
परु ावा, ज्या परु ाव्यानां अजगनू ला वनदोर् सोिता येणार होते.
त्यासोबतच साक्षीदारालाही. साक्षीदाराची काहीही चक
ू नव्हती.
तरीही त्यालाही या प्रकरणात र्ोवलां र्ेलां होत.ां

दोन वर्ग तर मोठे वाईटच र्ेले होते. त्यातच आता परत हे
दख
ु णां अजगनू च्या मस्तकी आलां होत.ां काय करावां सचु त नव्हत.ां
तसेच या दख
ु ण्यातनू मख्ु याध्यापकाच्या हातनू सटु णां कठीण होत.ां
काय करावां सचु त नव्हतां. तसा तो दैवाला व ववधात्याला प्राथगना
करीत होता. कारण त्यानां त्याची तक्रार बर्याच वठकाणी के ली
होती. पण काहीच उपाय वनघत नव्हता. अवधका-याांनीही पैशाच्या
पेलानां त्यावर उपाय काढणे बदां के ले होते. शेवटी ववधात्यानच
ां
उपाय काढला. तोही कायमचा आवण मजबतू उपाय होता.
आज ती बातमी. बातमी खरी होती. सायांकाळी सात वाजता
रुग्णालयातनू प्रेत वमळालां. त्यातच सायांकाळी सातला प्रेत
वमळताच मयतही झाली आवण अजगनू नां सटु के चा श्वास सोिला. तो
अपघात का असेना. पण ववधात्याच्या दरबारात खरा न्याय झाला
होता. जो न्याय अजगनू ला न्यायाधीश महोदयानां दोन वर्ागपवु ी वदला
नव्हता.
माणसू जीवतां असतो. तेव्हा त्याला वकती मोह माया असते.
त्याला वकती रार् येतो. वकती अहक
ां ार असतो. आपले र्ांिररपू जे
आहेत. त्या सवग र्िररपांचू ी जोपासणा करतो माणसू . तोही जीवांत

असतानां ा. मरणानांतर काय वमळवत असतो तो. तर काहीच नाही
असहां ी म्हणता येईल.
बळवांत त्याचां नाव. तो खपु अहक
ां ारी होता. नशीबानां
नातेवाईकाचां ी शाळा म्हणनू त्याला मख्ु याध्यापक बनवल.ां
त्यालाही मख्ु याध्यापक बनताांना त्याला कोणतीच तारे वरची
कसरत करावी लार्ली नाही. ते पद त्याला काही न करता
आपोआपच वमळालां होतां.
माणसाची प्रवृत्ती अशी असते की त्याला सहजासहजी जर
एखादी वस्तू वमळत असेल, तर त्या र्ोष्टीचां त्याला पावहजे त्या
प्रमाणात महत्व वाटत नाही. अर्दी तीच र्ोष्ट बळवांतच्याही
बाबतीत लार्ू होत होती.
बळवांत नातेवाईकाची शाळा म्हणनू मख्ु याध्यापक बनला
होता. पण त्याला ते पद काहीही न करता असच
ां वमळालां असल्यानां
त्याला त्या पदाचां महत्व वाटत नव्हतां. त्यातच त्याच्या मनात
अहक
ां ार वाढीस लार्ला. त्यातनू च लोभही वनमागण झाला.
बळवांत हा मख्ु याध्यापक असल्यानां त्याला सरकारवरुन
मख्ु याध्यापक म्हणनू जास्त वेतन वमळत होतां. परांतू त्याच पैशाचा
त्याला लोभ चढला. त्यातच तो लोभ एवढा चढला की बळवांत

आता वशक्षकाांना त्ास देवू लार्ला. कारण त्याचां त्यात उद्दीष्ट्य
वेर्ळां होत.ां
बळवांतचां उद्दीष्ट्य होतां अवत पैसा कमववणे. त्यातच तो
वशक्षकाांना त्ास देवू लार्ला. त्यातनू च कांटाळून काही वशक्षकानां ी
त्याला देण म्हणनू देणर्ी सरुु के ली. अशातच जे वशक्षक घाबरलेले,
त्याांनी देणर्ी सरुु के ली. परांतू जे वशक्षक घाबरले नव्हते. त्याांनी
बळवांतला देण वदली नाही. उलट देणर्ी त्यानां घेवू नये व असा
फुकटचा पैसा कमवू नये. असे साांर्ीतले. तसेच त्याचे परीणामही
वाईटच वनघतील असे सार्ां ीतले.
इतर वशक्षकाांनी बोललेले ते वाक्य. मख्ु याध्यापक म्हणनू
अहक
ां ार बाळर्नू असलेल्या बळवतां च्या मनात खपु लां. त्याचा रार्
अनावर झाला. त्यातच एक अजगनू नावाचा वशक्षकही वपसल्या
जावू लार्ला.
अजगनू साध्या भोळ्या स्वभावाचा प्राथवमक ववभार्ाचा
वशक्षक होता. तो इमानदारीनां मल
ु ां वशकवीत होता. परांतू
त्याच्याकिूनही बळवतां नां देण म्हणनू काही पैसा मार्ीतला. परांतू
त्यानां तो द्यायला नकार वदला. त्यातच तू असा पैसा का देत नाही
म्हणत अजगनू शी मारामारी झाली होती बळवांतची. खटला
न्यायालयात सरुु होता.

खटल्यावर खटले. अजगनू च्या नाकी नव आले होते. तरीही
तो खटला लढतच होता. बळवतां मात् 'न्यायालयात पैसा लार्तो
खटल्याला. द्या नाहीतर पाहून घेईल' असे म्हणत इतर
वशक्षकाांकिून पैसा वसल
ू करु लार्ला. इतर वशक्षकही आपल्यावर
असे खटले चालू नये म्हणनू त्या बळवांतला ववनाकारण पैसा देत.
त्यातच त्याला शापही देत. पण बळवांत काही शापवाणीला मानत
नव्हता. तो फक्त पैसा एके पैसा. पैसाच देव आहे. पैसाच सर्ळां
काही करतो असां मानत होता.
बळवतां चां पाप करणां कोणीही पाहात नव्हतां. पाहू शकत
नव्हता. त्या पापावर सवगजण पाांघरुणच घालत होते. मात् ते पाप
एकच व्यक्ती पाहात होता. तो म्हणजे ववधाता. ववधात्याला सर्ळां
वदसत होतां. त्यामळ
ु ां तो चपू नव्हता. तो वहशोब वलवहत होता
बळवांतच्या पापाचा.
आज ववधात्याचा वहशोब पणू ग झाला होता. ववधात्यानां
बळवांतचां पाप मापदिां ात मोजलां होतां. तसां पाहता बळवांत घरातनू
बाहेर पिला. तसां घरातनू बाहेर पिताक्षणी बळवांतला त्याच्या
पत्नीनां टोकलां देखील. परांतू बळवतां पत्नीचां न ऐकता दोन चाकी
र्ािीनां घरातनू बाहेर पिला. तो मख्ु य रस्त्यावर आला. तसां पाहता
बळवांतनां रस्त्याची कल्पना होतीच.

तो वसमेंटचा रस्ता. तो रस्ता आज धोकादायक बनला होता.
त्या रस्त्यानां नेहमी र्ाि्याच
ां ी वदगळ राहात असे. तसां पाहता आज
बळवांतच्या र्ािीचा वेर् नेहमीपेक्षा जास्तच होता.
बळवतां च्या पापाचा घिा भरला होता. त्याच्या र्ािीची र्ती
जास्त होती. तोच पढु े चौफुली रस्ता आला.
या चौफुली रस्त्यावर वाहने चालतच होती. परांतू ती वाहने हे
र्तीरोधकाचे वनयम पाळत चालत होती. त्यातच या चौकात
समोरुन एक चारचाकी र्ािी आली.
बळवांत र्ािी चालवत होता. त्याच्या र्ािीवर मार्ील बाजसू
एक व्यक्ती बसला होता. त्याच्या र्ोष्टी सरुु होत्या. त्यातच त्या
र्ोष्टीत पढु ून येणारी ती र्ािी वदसलीच नाही. तोच ती र्ािी आवण
त्यातच तो काळ या दोघाांची ससु त्ू ता जळ
ु ली आवण बळवांतची
र्ािी त्या चारचाकी र्ािीवर धिकली. तसा वेर् जास्तच.
बळवांतची र्ािी धिकली खरी. तसा र्ािीचा वेर् जास्त
असल्यानां बळवांत र्ािीवरुन त्या वसमेंटच्या रस्त्यावर फे कला
र्ेला. त्यातच त्याचां िोकां त्या वसमेंटच्या रस्त्याला टकरावलां.
त्यातच ते फुटलां. मेंदल
ू ा जबरदस्त इजा झाली. तसां कोणीतरी
म्हणाल,ां
'याांना िॉक्टरकिे घेवनू चला.'

अपघात झाला होता. झालेला अपघात पाहायला बघ्याांची
र्दी जमली होती. सर्ळे जण िॉक्टरकिे घेवनू चला म्हणत होते.
परांतू कोणीही त्याांना उचलनू न्यायला तयार नव्हता. त्यातच वेळ
वनघनू जाऊ लार्ला. शेवटी पाच पांधरा वमनीटानां कोणीतरी त्याांना
उचललां व रुग्णालयाकिे रवाना के ले र्ेले. रुग्णालय आलां होतां.
त्यातच िॉक्टराांनी रुग्णाला तपासलां.
िॉक्टरानां ी रुग्णाला तपासलां खरां. त्यातच िॉक्टराांनी
बळवांतला मृत घोर्ीत के लां.
बळवतां मरण पावला होता. ती र्ोष्ट सवांना मावहत झाली
होती. तशी ती र्ोष्ट अजगनू लाही मावहत झाली होती. बळवांत मरण
पावताच अजगनू बळवतां बद्दल ववचार करीत होता.
'काय वमळवलां?' अजगनू ला सहजच ववचार आला. बळवांत
मरण पावला खरा. पण त्यानां काहीच वमळवलां नव्हतां. त्याच्या
मल
ु ाांची वववाहाची वय झाली होती. पण वववाह झाले नव्हते.
नातवांि अांर्ाखाांद्यावर खेळली नव्हती. वनवृत्त होवनू दोन वर्ग
परीवारासोबत सख
ु ानां मजेत घालवता आली नव्हती. तसेच
मल
ु ाांनाही कोणत्याही स्वरुपाचे कामधांदे वमळालेले नव्हते. त्यातच
र्िर्ांज सांपत्ती असनू ही त्याला परीवारासमोर सख
ु ानां मरता आले
नव्हते. अकस्मात मृत्यू आल्यानां त्याच्या मख
ु ात दोन थेंब

र्ल
ु ाबपाणी र्ेलां नव्हतां वा साधां पाणीही त्याला नशीब झालां नव्हत.ां
आज अजगनू ववचार करीत होता की त्यानां हे सवग कशासाठी के लयां .
बळवांतनां पाप करुन र्िर्ांज सांपत्ती र्ोळा के ली. पण
पारि्यात काय वमळाल?ां ती मालमत्ता......ज्या मालमत्तेवर त्याला
सख
ु ही उपभोर्ता आलां नाही. ज्या मालमत्तेनां फक्त त्याचा परीवार
सख
ु ी झाला. परांतू मख
ु ात पाणी पिलां नाही. खरां तर बळवांतनां
मरताांना आपली मालमत्ताही सोबत नेली नाही.
आज मरणानांतर त्याचा परीवार सख
ु ात होता. तो साधी
बळवतां ची आठवणही काढत नव्हता. मल
ु ां हवालदील असल्यानां
बळवांतनां एवढां कमवलां तरी त्याला वशव्याशापच देत होती. पत्नी
म्हणत होती. काय वदलां. फक्त पैसा..... ज्या पैशानां सख
ु वमळत
नाही. ज्या पैशानां वववाह जळ
ु त नाही. ज्या पैशानां मल
ु ाांना नोकरी
लार्त नाही. मल
ु ांही तोच ववचार करीत होते.
बळवांतला काही काही माणसां चाांर्ली म्हणतही असतील.
पण काही माणसां तर त्याला दोर्च देत होती. ते सर्ळां बळवांतचा
आत्मा वरुन पाहात होता. त्या दोर्ारोपणानां बळवतां चा आत्मा
त्ाही त्ाही होत होता. तो आत्मा सांतापत होता. ते दृश्य पाहून.
म्हणत होता हरघिी की मी हे सवग के लां परीवाराच्या सख
ु ासाठी.
पण आज माझा परीवारच मला वजथे दोर् देत आहे. वतथे मी काय

वमळवलां. काहीच नाही. त्यापेक्षा मी चाांर्ल
ु पणानां वार्लो असतो
तर बरां झालां असत.ां
बळवांत मरण पावला होता. पण त्याची आठवण आज
अजगनू ला येत होती. ती आठवण त्याला त्स्त करीत होती.
***************************

अजगनू एक प्राथवमक वशक्षक होता. त्याचा वशकववण्याचा
सांबांध लहान लहान मल
ु ाांशीच येत होता. तो वजकीरीनां वशकवीत
होता.
प्राथवमक वशक्षक........लोकाांचा र्ैरसमज होता की हे
प्राथवमक वशक्षक काय? शेंबि्या मल
ु ानां ा वशकववणारे . त्या मल
ु ानां ा
काय वशकववणां कठीण आहे काय? कोणीही वशकवू शकतो. तसां
कोणी कोणी शहाणपण करुन अजगनू ला त्याबद्दल म्हणत असे. तसा
अजगनू ला त्या म्हणणार्याबद्दल रार्च येत असे. परांतू तो चपू राहात
असे. तो तसां पावहल्यास ववद्याथ्यांना बरोबर वशकववत होता. तरीही
मल
ु ां पणू गतः वशकत नव्हते. परांतू प्राथवमक वशक्षक हाच राष्ट्र
उभारणीतील कणा होता.
लहान लहान मल
ु ां. जेव्हा ती लहान लहान असतात. त्याांना
कळतही नसतां काय करायचां. ती मल
ु ां अर्दी बाल्यावस्थेतच
शाळे च्या वसढ्या चढत असतात. ते ज्या काळात येतात. त्या
काळात ते अक्षरशः रित असतात. त्याच रिण्यानां त्याांच्या
िोळ्यातनू अश्रच्ांू या धारा वाहात असतात तर कधी नाकातनू

शेंबिू ही वाहात असतां. ज्यावेळी ते वशक्षकाांसमोर येतात. त्यावेळी
अर्दी कोणालाही वकळस येईल असे प्रकार घितात.
ह्या अर्दी कोमल वयात जी मल
ु ां शाळे त येतात. त्याांना
व्यवस्थीत सवयीही लार्लेल्या नसतात. कधी कधी तर ते वर्ागतच
शौच करुन ठे वतात. कधी वाांतीही करतात. मर् ते सर्ळां स्वच्छ
करणां वशक्षकालाच करावां लार्त.ां कारण वशपाहीदेखील कधी
कधी उपयोर्ाचा नसतो.
प्राथवमक वशक्षक हा राष्ट्र उभारणीचा कणा आहे असे
म्हटल्यास अाावतशयोक्ती होणार नाही. कारण ज्याांना वकांबहूना
कोणत्याच सवयी नसतात. त्याांना त्याांचां शेंबिू पसु ण्यापासनू तर
त्यानां ा शौचास कुठे जावे, के व्हा आवण कसे जावे? तसेच लघवी
लार्ली तर वशक्षकाांशी कसे बोलावे? अाापल्या कोणत्या
बोटाांचा इशार्यासाठी कसा वापर करावा? वकती व कोणते बोटां
के व्हा दाखवावे? यासोबतच त्या मल
ु ाच्ां या सवांर्ीण ववकासासाठी
वशक्षक प्रयत्न करीत असतात. त्याांना वलहायला वाचायला
वशकववतात. तसेच त्याांच्या अांर्ात जे सप्तु र्णु असतात. तेही
वाढववण्यासाठी झटतात.
खरां तर त्याांना वलहायला वाचायला वशकववणां तारे वरची
कसरतच असते. तसेच उदाहरणां वशकवणहां ी........कारण ते

क्षणातच ववसरत असतात. त्यामळ
ु ां वेर्वेर्ळे प्रयोर् करुन त्या
मल
ु ाच्ां या लक्षात कसे राहील यासाठी हे प्राथवमक वशक्षक प्रयत्न
करीत असतात.
कोणताच प्राथवमक वशक्षक हा कामचक
ू ार नसतो. तो
आपल्या मल
ु ाांवर ज्याप्रमाणे प्रेम करतो. त्याचप्रमाणे या शाळे तील
ववद्याथ्यांवर प्रेम करतो. बदल्यात काय वमळतां? फक्त वेतन.......जे
वेतन म्हणजे त्याांचां ववद्याथी वर्ागवरील प्रेम नसत.ां जे वेतन त्या
ववद्याथ्यांचां भववष्ट्य घिववण्यासाठी परु े परु नसतां. खरां तर त्या
ववद्याथ्यांकिून वशक्षकाच
ु ानां ी त्या
ां ी अपेक्षा असते की त्या मल
वशक्षकाांना ववसरु नये. त्या ववद्याथ्यांनी कधी एखाद्यावेळी शाळे त
येवनू बोलावां. नतमस्तक व्हावां. एवढांच नाही तर त्याांचा ववद्याथी
भववष्ट्यात खपु खपु वशकावा. खपु पढु े जावा. जेणेकरुन त्या
वशक्षकाला आनांद वाटेल. परांतू आज त्या ववद्याथ्यांकिां पाहून
अशा प्राथवमक वशक्षकाांनाही ववचार येतो की आपण फक्त
ववद्याथ्यांना वेतन वमळतां म्हणनू वशकवायच.ां कारण मल
ु ां भववष्ट्यात
आपल्याला कधी ववचारत नाही. कधी उच्च पदावर र्ेलेही तरी
आपलां साधां नावांही घेत नाहीत. त्यामळ
ु ां ववद्याथी जसे वार्तात.
तसे आज वशक्षक वार्ू लार्ले आहेत. ते फक्त वेतनापरु तेच वशकवू
लार्ले आहेत.

प्राथवमक वशक्षकाांमळ
ु े ववद्याथ्यांमध्ये राष्ट्रउभारणीचां बीज
तयार होत असत.ां तोच ववद्याथ्यांमध्ये त्यानां कसां वार्ावां, कसां नाही
याचां बीजारोपण करीत असतो. त्याला सवय लार्ते ती चाांर्ल्या
सांस्काराची. पढु ां ती मल
ु ां मोठी झालीच तर त्याांच्यात आलेले
चाांर्ले सांस्कार...... हे चार्ां ले सांस्कार कधी वमटत नाही. एक
उदाहरण देतो. एका चौथीच्या वर्ागत एक वशक्षक वशकवीत
असतानां ा सट्टु ी झाल्यावर एक मल
ु र्ा शाळे तील पिलेले लोखिां ाचे
तक
ु िे दप्तरात भरुन पळून जात असताांना दसु र्या मल
ु ानां साांर्ीतलां.
वशवाय त्याला पकिूनही आणलां. तसां पाहता आता मारण्याची
वशक्षा करता येत नाही. पवु ी तसां मारता येत होत.ां त्या वशक्षकानां
त्याला चाांर्लां झोिपलां. पढु ां तो चौथी पास होवनू दसु रीकि र्ेला.
तो खपु वशकला. मोठा ऑवफसर झाला आवण एकदा तो मल
ु र्ा
त्या वशक्षकाला भेटायला आला. पायावर नतमस्तक झाला.
म्हणाला,
"ओळखलां सर."
वशक्षकानां ओळखलां नसल्यानां नकार वदला. तेव्हा त्यानां
परीचय देत म्हटल,ां

"मी अमक
ू अमक
ू तमु च्या हातनू वशकून र्ेलेला ववद्याथी.
तम्ु ही जर मला त्या वेळी मारलां नसतां तर आज मी ऑवफसर झालो
नसतो."
त्याचां बरोबर होतां. कारण सस्ां कार काही दक
ु ानात वमळत
नाही. सांस्कार मायबाप वशकववतात. पण त्यासोबतच त्याांच्या
आदशग सांस्काराला वाढवतो तो प्राथवमक वशक्षक. त्या
ववद्याथ्यागला समझदारी आल्यावर त्याला कोणीही ज्ञानामृत पाजू
शकतील. पण ज्यावेळी ते पवहल्या वर्ागत वा नसगरीत येतात. तेव्हा
ते अबोध असतात. त्यानां ा वकांचीतही समझदारी नसते. त्यावेळी
त्याला समझदार बनववणे, त्यात सांस्कार टाकणे हे वशक्षकाचे काम.
वशक्षक त्यावेळी हेच काम करीत असतो. म्हणनू च ज्यावेळी याच
ववद्याथ्यांमधनू कोणी राष्ट्रवनमागते बनत असतात. जे राष्ट्रजोिणीचां
काम करीत असतात.
प्राथवमक वशक्षक हा राष्ट्रवनमीतीचा आधारस्तभां आहे. तोच
जर नसेल तर आदशग राष्ट्र ही सांकल्पनाच मळ
ु ात फोल ठरे ल.
मोठे पणी आपण आपली महत्वाकाांक्षा वाढवू शकतो. पण जी
महत्वाकाक्ष
ां ा मनात भरवायची असते ना. ती महत्वाकाांक्षा मोठे पणी
भरवता येत नाही. त्यासाठी प्राथवमक वशक्षकच हवा असतो. हा
प्राथवमक वशक्षक शाळे तच वमळे ल असां नाही. तो घरी, दारी,

परीसरात कुठे ही वमळू शकतो. कारण मायके ल फै रे िे, थामस अल्वा
एिीसन ह्यासारखी इतर मांिळी ही काही कोण्या शाळे त जावनू
वशकली नाहीत. ती मांिळी अशाच घरी दारी व परीसरात
असलेल्या प्राथवमक वशक्षकाांकिूनच घिली असेच म्हणता येईल.
मळ
ु ात आज प्राथवमक वशक्षक हा राष्ट्रउभारणीचा
आधारस्तांभ असला आवण लहान मल
ु ां वशकवणां ही तारे वरची
कसरत असली तरी आज देशातील इतर लोकां या वशक्षकाांकिे
वहनदृष्टीनां पाहताांना वदसतात. ते तसां बोलनू ही दाखवतात की हे
काय, शेंबि्या मल
ु ानां ा वशकववणारे मल
ु .ां त्यावेळी असा अपमान
झालेला वाटतो. तसांच लहान मल
ु ाांना वशकववताांना काय, त्याांना तर
कोणीही वशकवू शकतो. असांही काही लोकां म्हणतात. पण ते फक्त
बोलणां असतां. जावां त्याच्या वश
ां ा तेव्हा कळे . बोलणां सोपां असत.ां
परांतू जेव्हापयंत या प्राथवमक मल
ु ाांना आपण प्रत्यक्ष वशकववत
नाही. तेव्हापयंत आपल्याला त्या घटकानां ा वशकवणां म्हणजे नेमकां
काय असतां ते कळत नाही. म्हणनू र्ोष्टी सार्ां चू नये.
आज प्राथवमक वशक्षक जर नसता तर वपढीच्या वपढी घिली
नसती. सस्ां कार फुलले नसते. अन् ते जर नसते तर आदशग राष्ट्राची
सांकल्पनाही फोल ठरली असती. म्हणनू च इतर वशक्षकाांपाठोपाठ

प्राथवमक ववभार्ाच्याही वशक्षकाला सन्मान द्यायला हवा.
जेणेकरुन तो आपले कायग जोमाने करु शके ल.
आज वाचनाचा प्रभाव कमी झाला होता. त्यातच मल
ु ां जास्त
वाचन करीत नसत. ते मोबाइल वर तासन् तास बसत असत.
वाचनाबद्दल अजगनू ला वैर्म्य वाटत असे. वाचनातील वनमागण
झालेली वनराशता त्याला स्वस्थ बसू देत नव्हती. तसां एकदा शाळे त
एक समारांभ झाला. त्यात त्यानां समारांभ प्रसांर्ी वाचनाबद्दल काही
मौवलक ववचार माांिले होते. ते पढु ीलप्रमाणे होते.
'वाचन सस्ां कृ ती जोपासणे काळाची र्रज आहे. असां
म्हटल्यास आवतशयोक्ती होणार नाही. आज वाचनाची आवि
कमी झालेली असनू मल
ु ां सारखां वटव्ही, मोबाइल पाहतात. ते बरे
नाही.
अवलकिे पावहलां तर वाचन सस्ां कृ ती लोप पावत चाललेली
वदसत आहे. वाचनाचा अथगच मळ
ु ात लोकाांच्या मनातनू अदश्ू य
होत चाललेला आहे. सर्ळी लहानसान मांिळी ही मळ
ु ात वाचन
करायलाच तयार नाहीत. त्या मिां ळींकिे पावहलां तर असां वाटायला
लार्तां की खरांच जर् कुठे चाललेले आहे.
आज आपण वाचनाबद्दल ववचार के ल्यास जेवढेही महापरुु र्
झाले. ते वाचनातनू च समोर आलेले आहेत. त्यात महात्मा फुले

असो वा िॉक्टर बाबासाहेब आांबेिकर. र्ोपाळ र्णेश आर्रकर
असो वा महात्मा र्ाांधी. पु ल देशपािां े असो की आचायग अत्े असो.
अशी बरीच नावां घेता येतील की जी वाचनातनू महान ठरलीत.
म्हणनू वाचन व्हायला हव.ां मर् ते मोबाईलमधनू असो की
कार्दावरुन.
वाचन करायचां झाल्यास ते कार्दावरुनच व्हायला हवां.
त्याचे बरे च फायदे आहेत. चाांर्लां वाचन हे कार्दावरुनच होते असां
नाही. परांतू फायद्याचा ववचार के ल्यास चाांर्लां वाचन करण्यासाठी
कार्द हाच महत्वाचा घटक आहे. कार्दावर वाचन के ल्यानां
पावहजे त्या प्रमाणात िोळ्याांना क्षवत पोहोचत नाही. तसेच
शरीराचांही आरोग्य उत्तम राखण्यास मदत होत असते.
वाचनाचा मळ
ु ात अथग होतो, तो म्हणजे कोणत्याही भार्ेतील
वलखीत मजकूराला समजणे. वाचनाचे मख्ु य दोन प्रकार आहेत.
पवहला म्हणजे सस्ु वर वाचन. याला प्रकटवाचनही म्हणतात. दसु रा
आहे मौन वाचन. मनातल्या मनात वाचणे. प्रकटवाचन म्हणजे
तोंिानां आवाज करीत वाचणे तसेच मौन वाचन म्हणजे तोंिानां
आवाज न करता वाचणे होय.
वाचन करण्याचे काही फायदेही आहेत.
१) वाचनानां आपली वाणी सधु ारते.

२)वाचनानां आपली भार्ा सधु ारते.
३)वाचनानां आपलां ज्ञान वाढते व ज्ञानानां आपलां महत्व
वाढते.
४)वाचनानां अज्ञात भार्ाची ओळखही होते.
५)वाचनानां ऐवतहासीक घटनाच
ां ी मावहती होते. वतगमान
समस्याांवर र्ांभीर ववचार करता येतो. तसेच भववष्ट्याचा वेधही घेता
येतो.
६)वाचनानां नववनमीती करता येते.
७)वाचनानां आपल्यामध्ये महत्वाकाक्ष
ां ा वनमागण होते. तसेच
आपल्या मनातील भीतीही दरू होते.
८)वाचनानां वेर्वेर्ळी मावहती वमळवता येते.
मळ
ु ात वाचन ही एक कला आहे. पवु ीही वाचनाला महत्व
होत.ां हे वाचन ताम्रपत्ातनू तसेच झािाच्या सालीतनू तसेच
पानाद्वारे के ला जात असे. ह्याचे परु ावे मोहेंजोदािो व हिप्पाच्या
उत्खननात वमळाले. तसेच मोहेंजोदािो व हिप्पाच्या सांस्कृ तीनां
भािां ् यावर के लेली कला हेही त्या काळात वाचन उपलब्ध होतां
ह्याची साक्ष देत आहे. हे वाचन त्या काळात उपलब्ध होतां हे के वळ
मोहेंजोदािो वकांवा अवजांठा वेरुळच्याच लेणीवरुन आढळून येत
नाही तर इतरही देशातील सस्ां कृ तीच्या उत्खननातनू वदसनू येते.

त्यात मेसोपोटेवमया, बँवबलोनीयन,ग्रीक व रोमन याांचाही समावेश
होतो. टैर्ीस आवण यफ्र
ु े वटश नदीच्या वकनार्यालर्त झालेल्या
उत्खननात असेच काही अवशेर् सापिले आहेत. त्यावरुन त्या
काळात वाचन सांस्कृ ती अस्तीत्वात होती.
काही लोकां कार्दाचा शोध न लार्ल्यानां भींतीवरही वलवहत
असत. त्याचे परु ावे हे अवजांठा वेरुळच्या जर्प्रवसद्ध लेण्यात
सापितात. पण वाचन हे सावगकावलक नसल्यानां एक वववशष्ट वर्गच
वाचन करायचा. त्यानसु ार तो वर्ग स्वतःला ज्ञानी समजायचा.
त्याला ज्ञान असल्यानां राजे महाराजे त्याची इज्जत करीत असत.
तसेच राज्यकारभार करण्यासाठी त्या वर्ीकिून सल्लेही घेत.
कालाांतरानां काळ बदलला. या बदलत्या काळानसु ार कार्दाचा
शोध लार्ला व लेखन कार्दावर होवू लार्ल.ां या काळात
बखरीच्या बखरी कार्दावर वलवहल्या र्ेल्या. बावीस फुट
लाांबीच्या असलेल्या कार्दावर परु ां दरचा तह वलवहला र्ेला. हे
राजस्थानात उपलब्ध असलेल्या वशवाजीच्या ऐवतहासीक
परु ाव्यावरुन आपल्याला वदसतां.
कार्दाचा शोध लार्ण्यापवु ी लोकां ज्या झािाच्या साली,
भींती, बाांबू वापरत होते. त्या वस्तू ह्या कुठे ही सहज नेता येणे शक्य
नव्हते. म्हणनू त्याांनी नेण्यासाठी सोपा पयागय शोधण्याचा ववचार

के ला. त्यात चीनला प्रथम स्थान द्यावां लार्ेल. कारण चीनच्या हान
वश
ां ाचा राजा होवटश याने भर दरबारात आपल्या अवधका-यानां ा
आदेश वदला की त्याांनी कार्दाचा शोध लावावा. त्यानसु ार
त्याच्याच दरबारातील अवधकारी त्साई लनू याने जांर्लातील
झािाांच्या अवयवाचा वापर करुन कार्द बनवला. तोच पवहला
कार्द होय. भारतात या कार्द व्यवसायाची सरुु वात मोहम्मद
तघु लकाच्या काळात झाली असे म्हटल्यास आवतशयोक्ती होणार
नाही. कारण मोहम्मद तघु लकाच्याच काळातच भारतात कार्द
व्यवसाय भरभराटीला आला. पढु े भारतात हा कार्द सवगदरू
पोहोचला.
आज कार्दाचाही वापर कमी झाला आहे. लोकाांनी वटव्ही,
मोबाइल, सर्ां णकाचा वापर करणे सरुु के ले आहे. तासन् तास लोकां
इटां रनेटची सवु वधा उपलब्ध झाल्यानां मोबाइल पढु ां बसलेले
वदसतात. जणू ते एक व्यसनच असावां.
लोकां आज कार्दावर वलवहलेले मजकूर फारसे वाचत
नाहीत. कथा, कादबां र्या आज कालबाह्य झालेल्या र्ोष्टी वाटतात.
कारण त्यातनू ज्ञान जरी वमळत असेल तरी त्या र्ोष्टी वाचायला
वेळ बराच लार्त असल्यानां लोकां त्या वाचत नाही. लोकाांना
मोबाईलद्वारे फक्त एकदोन वमवनटात सांपणारां सांभार्ण हव.ां ते

वव्हिीओतनू असां सांभार्ण ऐकतात. त्यातच लोकाांचा कल
चार्ां ल्या र्ोष्टी वाचण्याकिे नाही तर वाईट र्ोष्टी वशकण्याकिे
जास्त कल आहे. त्यातच या वाईट र्ोष्टीतनू लोकां वाईट कृ त्यही
करताांना वदसतात. चाांर्ले सांस्कार आज उरलेले वदसत नाहीत.
आज मल
ु ाांचा ववचार के ल्यास ते सतत मोबाइलवर
ऑनलाइन असतात. त्यातच या मोबाईलच्या माध्यमातनू
वनघणार्या रे िीओलहरीनां मल
ु ाांच्या िोळ्यावरच नाही तर सांपणू ग
शरीरावर परीणाम होताांना वदसतो. आज त्यातनू लहानलहान
मल
ु ाचां े िोळे अधू झालेले वदसत आहेत. तसेच ही लहान मल
ु ां या
मोबाइल वर वदवसभर खेळ खेळण्यात र्कग झालेली वदसत आहेत.
ती मल
ु ां एवढी र्कग झालेली वदसतात की ती के व्हा आत्महत्या
करतात याचां त्यानां ा भानही नसत.ां तसेच के वळ लहानच मल
ु ां नाही
तर मोठी माणसांही मोबाईलवर तासन् तास बसतात. काय करतात
तर खेळ खेळतात आवण त्या खेळात एवढे र्कग होतात की त्याांची
कामां रखितात.
आज वाचन सांस्कृ ती लयास र्ेल्याचा परीणाम असा होत
आहे की सपां णू ग वपढी र्ारद होईल. वाचन न के ल्यानां लोकामां ध्ये
अज्ञानता पसरलेली आहे. लोकां खरां ज्ञान वमळववण्याऐवजी व
शाांततेनां वार्ण्याऐवजी सतत मोबाइल वर रावहल्यानां िोक्याची

लाहीलाही करतात. त्यातनू च वचिवचिपणा वाढलेला असनू आज
त्यातनू ववकृ तीपणाही वाढीस लार्ला आहे. आज दररोज
प्रकाशीत होणार्या दैवनकातनू बातम्या छापनू येतात. अमक
ू
वठकाणी खनु झाला. बलत्कार झाला. मल
ु ानां आईला ठार के ल.ां
बापाला ठार के लां. बवहणीची इज्जत लटु ली. अपहरण झालां. हा
सर्ळा वाचन सांस्कृ ती लयास र्ेल्याचा परीणामच.
लोकानां ी वाचन करायला हवां. काय वाचायचां आवण काय
नाही ते ठरवायला हवां. चाांर्ली पस्ु तकां घरी बाळर्ायला हवी.
चार्ां ल्या र्णु ाांचा आपल्या मनात भरणा करायला हवा. मोबाईलवर
वाचन करण्यापेक्षा कार्दावरचां वाचन व्हायला हव.ां कथा
कादबां र्या वाचायला हव्या. तसेच लेखकाांनीही चाांर्ल्या पस्ु तका
वनमागण करायला हव्यात. वबभत्स स्वरुपाची नाहीत. आज
वचत्पटवनमागत्याांनीही वबभत्स स्वरुपाची दृश्य दाखवू नयेत.
मारामारी व वहसां कतेची दृश्य कथानकातनू दरू करावीत. जेणेकरुन
पाहणार्या माणसामां ध्ये सांस्कार होतील. तसेच मायबाप व
वशक्षकाांनीही मल
ु ाांच्या भववतव्याचा ववचार करुन त्याांना
मोबाइलद्वारे वाचन वशकवू नये. पस्ु तकातील चाांर्ल्या र्ोष्टी वाचन
करणे वशकवावे. जेणेकरुन ववद्याथ्यागत िोळ्याांचे आजार वनमागण
होणार नाही. तसेच चाांर्ल्या मल्ु याांची लहान मल
ु ात
लहानपणापासनू च रुजवणक
ू होईल. तसेच त्याला आपल्या मनात

चार्ां ल्या र्ोष्टींची साठवणक
ू करता येईल. त्यासाठी घरी चाांर्ली
पस्ु तकां ठे वणां र्रजेचे आहे.
लहान मल
ु ाांना र्ोष्टी जास्त आवितात. तेव्हा ही वाचनाची
सवय लार्ावी म्हणनू प्रत्येक घरी एकतरी र्ोष्टीचां पस्ु तक असाव.ां
जेणेकरुन के व्हाही आवण कधीही वाचन करता येईल.हे तेवढांच खरां
आहे.'
अजगनू चां बरोबर होतां. कारण लहानर्ी मल
ु ांही वाचन न करता
मोबाईलमध्ये र्कग वदसत होती. ती मल
ु ां आपल्या पढु ील
आयष्ट्ु याच्या चार्ां ल्या सस्ां काराची ववल्हेवाट लावत होती. त्याच
ां ां
भववष्ट्य ते स्वतः खराब करीत होती.
आज मैदानात, परीसरात खेळणे महार् झाले होते. मल
ु ां
कोणताच खेळ खेळताांना वदसत नव्हते. ववठीदाांिू, चक्करवबल्ला,
लघोरी, कांचे हे के व्हाचेच हद्दपार झाले होते. आज तसां पाहता सवग
मल
ु ां बहुतेक प्रमाणात घरी बसनू वटव्ही वकांवा मोबाईल हाताळताांना
वदसतात. जे मोठ्या मांिळींना जमत नाही. ते लहान लहान मल
ु ाांना
चार्ां लां कळत.ां एवढी ती मल
ु ां त्या मोबाईल खेळात पारांर्त झालेली
आपल्या वनदशगनास येत आहेत. आज मोबाइलवरचां जेवढां लहान
मल
ु ाांना कळतां, तेवढां मोठ्या माणसाांनाही कळत नाही.

आदशग शाळा असाव्यात. असां प्रत्येकाांना वाटते. त्यासाठी
आदशग वशक्षक असावेत हेही महत्वाचां आहे. आता आमच्या
शाळा आदशग शाळा नाही का? आम्ही आदशग वशक्षक नाही काय?
असे प्रत्येकजण म्हणेल. तसेच आदशग वशक्षक व आदशग शाळा
म्हणजे नेमकां काय? असाही प्रश्न प्रत्येकजण उपस्थीत करे ल व
प्रत्येकाांच्या मनात साश
ां कता वनमागण होईल.
वशक्षक म्हटलां तर तो आदशगवानच असतो. एकदोन अपवाद
जर सोिले तर प्रत्येक वशक्षक हा आपल्या ववद्याथ्यांप्रती
आदशगवादीच भवु मका बाळर्नू असतो. तो आपल्या ववद्याथ्यांप्रती
प्रामावणक राहून प्रसांर्ी आपली स्वतःची मल
ु ां नाही वशकली तरी
त्याचां त्याला दःु ख वाटत नाही. पण त्याच्या वर्ागतील मल
ु ां ही जर
चार्ां ली वशकली. ती चार्ां ल्या हुदद्य् ावर र्ेली तर त्याला आनदां
वाटतो. तो जो आनांद होतो. त्याचां मोजमाप करता येत नाही.
त्यावेळी तो वशक्षक स्वतःला आदशग वशक्षक समजू शकतो.
शाळा आदशग के व्हा बनते? जेव्हा एखाद्या शाळे तील बरे च
ववद्याथी हे चाांर्ल्या हुद्यावर जातात. तेव्हा त्या शाळे ला आदशग
म्हणता येईल. मर् चार दोन खिे जसे तादां ळात असतात. तसे खिे
ववद्याथ्यागतही असतातच. याला अपवाद नाही.

आदशग शाळा व आदशग वशक्षक या सांकल्पना मळ
ु ात आज
फोल ठरत चालल्या आहेत. आज सरकारी शाळा ओस पित
चालल्या आहेत. तर खासर्ी काँन्व्हेंटच्या शाळा वाढत
चाललेल्या आहेत. लोकाांचा कल इग्रां जी माध्यमाांकिे वाढत
चाललेला असनू सरकारी शाळे त इग्रां जीचां वशक्षण जरी असल,ां तरी
ते ववद्याथ्यांना पचनी पित नाही. आज काँन्व्हेंटच्या शाळे त
पालकानां ा प्रवेशासाठी रार्ां लावावी लार्ते तर सरकारी शाळे त
वशक्षकाांना ववद्याथ्यांसाठी भटकांती करावी लार्ते असे वचत् वदसत
आहे. तसां पावहलां तर कुटूांबवनयोजनानां हम दो हमारे दो म्हणत मल
ु ां
पैदा करण्यास अवरोध आल्याने आज सरकारी शाळा ओस
पिलेल्या आहेत.
सरकारी शाळा ओस पिण्यामार्ां सरकारचां धोरणांही काही
अांशी कारणीभतू ठरत चाललेलां आहे. त्याांनी एका वस्तीत एक
शाळा मांजरू करण्याऐवजी एकाच वस्तीत जवळजवळ चारपाच
शाळा अनदु ान तत्वावर वदलेल्या आहेत. त्यातही सरकारी शाळे त
पावहजे तेवढी वशस्त मल
ु ाांना वदसत नसल्यानां पालकाांचा ओढां ा
खाजर्ीकरणाकिां वळला आहे. त्यातच काँन्व्हेंटच्या शाळे त कमी
पैशात वशक्षक वमळत असल्याने एकाच वर्ागला दोन दोन वशक्षक
असतात. ते वशक्षक चालक मालक सारखे वर्ागला वशकवीत
असतात.

आदशग शाळे ची सांकल्पना ओस पिण्यामार्े मख्ु य कारण
आहे. ते म्हणजे सच
ां ालकाच
ां ी व मख्ु याध्यापकाच
ां ी अरे रावी. हे
सांचालक व मख्ु याध्यापक वशक्षकावां र अनन्वीत अत्याचार करीत
असतात. त्या अत्याचार करण्यामार्े त्याांची भवु मका असते. ती
म्हणजे पैसा कमववणे. ती मांिळी वशक्षकाांकिून देण म्हणनू पैसा
मार्त असतात. जे पैसे देतात. त्याांच्यावर अत्याचार के ला जात
नाही. जे देत नाहीत असा पैसा. त्याच्ां यावर अत्याचार के ला जातो.
त्याांच्यावर ववनाकारण लाांच्छन लावलां जाते की त्याांना वशकवता
येत नाही. मर् असे खोटे आरोप व ते अत्याचार होताांना पाहून
वशक्षकाांच्याही मनात न्यनु र्ांि तयार होतो. त्या वशक्षकाांना वाटते
की मी चाांर्लेही काम के ले. तरी मला या शाळे त कोणी चाांर्ले
म्हणत नाही. माझ्या चाांर्ल्या कायागचा र्ौरव होत नाही. शेवटी ते
आदशगवाद सोितात. याचाच परीणाम ववद्याथ्यांच्या
वशकववण्यावर होतो व त्याचाच परीणाम हा ववद्याथी न
वमळण्यावरही होतो.
वशक्षक जर आदशगवादी असतील तर शाळाही आदशगवादी
बनतात. पण तेच आदशगवादी नसतील तर शाळे च्या आदशागचां
काय! शाळा आदशग बनचू शकणार नाहीत.

आज बर्याच शाळे तील वशक्षक हे व्यसनी आहेत. शाळा
सटु ली की बारमध्ये मजा मारणारे आहेत. सरकारनां र्टु ख्यावर बदां ी
घातलेली असताांनाही र्टु खा खाणारे आहेत. ववि्या ओढणारे
आहेत. तसेच खरे ही खाणारे आहेत. त्याांनाही मोबाइलचां व्यसन
असनू त्या मोबाइल वर ते रमीचे खेळ खेळत असतात. मर् कशा
बनतील आदशग शाळा? ज्या वठकाणी सख
ु असते. त्या वठकाणचे
वशक्षक व्यसनी व ज्या वठकाणी सख
ु नसते, त्या वठकाणचे वशक्षक
न्यायासाठी कोटागच्या पायर्या चढत असतात. कशा बनतील
आदशग शाळा? म्हणनू च आज काँन्व्हेंटचां प्रस्त वाढलां आहे.
शाळा के वळ आदशग वशक्षकानांच चाांर्ली बनत नाही. तर त्या
शाळे चां सौंदयगही तसां असावां लार्तां. एखादी मल
ु र्ी जर सोळा
श्रृर्ां ारानां नटली, तर वतच्याकिे सवांना पाहावेसे वाटते आवण तीच
जर ओबिधोबि अवस्थेत राहात असेल, तर ती आवित नाही.
शाळे चांही तेच आहे. शाळे लाही सोळा श्रृांर्ारानां नटवायला हवां.
जेणेकरुन ववद्याथ्यांना शाळे त रमता येईल. शाळा त्यानां ा आविेल
हवीहवीशी वाटेल. आपली वाटेल.
शाळा सोळा श्रृर्ां ारानां नटवणां म्हणजे काय? हा प्रश्न प्रत्येकानां ा
सतावणारा प्रश्न आहे. शाळा सोळा श्रृांर्ारानां नटवणां म्हणजे शाळे त
परु े शा सोयी करणे. आज बर्याच शाळा अशा आहेत की ज्या

शाळे त परु े शी झािां नाहीत. परु े शा शौचालयाच्या सोई नाहीत. परु े शी
रांर्रांर्ोटी नाही. रांर्रांर्ोटी आहे. पण वचत् काढलेले नाहीत. धिाचां
कायागलय नाही. खेळाच्या सवु वधा नाही. अभ्यासक्रम बरोबर
वशकवला जात नाही. खेळ बरोबर वशकवला जात नाही.
सांर्णकाचे वर्ग होत नाहीत. इतर व्यवसायीक पाठ्यक्रम वशकवले
जात नाही. स्नेहसांमेलनाचे कायगक्रम वा इतर कोणतेही साांस्कृ तीक
कायगक्रम होत नाहीत. सहली जात नाही.
शाळे त र्ाण्याच्या स्पधाग होत नाही. कथाकथन होत नाही.
वादवववाद स्पधाग तर नाहीच नाही. प्रश्नमांजर्ू ाही होत नाही. कला,
कायागनभु व व शारीररक वशक्षण हे ववर्य पाहण्यापरु तेच आहेत.
खोखो, लांर्िी, कबि्िी, लघोरी तसेच चक्करवबल्ला, कांचे,
धावणी या स्पधाग घेतल्या जात नाहीत. अन् समजा कांचे
खेळण्याच्या शाळे त स्पधाग घेतल्यात तर पालकाांमध्ये सांभ्रम वनमागण
होतो. त्याांना ते खेळ आता त्याांच्या मल
ु ाांना खेळू देण्यात वैर्म्यता
वाटते. परांतू खरां सार्ां ायचां झाल्यास ववद्याथ्यांना तेच खेळ
आवितात. ते खेळ एवढे आवितात की मल
ु ां त्यात र्कग होवनू
जात असतात. हे पालकाांनाही मावहत आहे. पण ते आपल्या
पाल्याांबद्दल तसा ववचारच मनात आणत नाही.

पालकानां ा आविते मल
ु ाांचे मोबाईलवर बसणे, सांर्णक
ववद्याथ्यांना हाताळता येणे. तसेच शाळे ची रांर्रांर्ोटी के ली आहे
का? शाळे ला जर परु े सा पेंट मारुन त्या शाळे च्या भींतीवर परु े शी
नैसर्ीक वचत् काढली असतील. कायागलय व्यवस्थीत असेल.
कायागलयात पालकाांचा सन्मान होत असेल तर त्या शाळे ला आदशग
मानलां जातां. मर् त्या शाळे त बरोबर वशकवलां जातां की नाही. ते
काही पालक पाहात नाहीत. ते प्रसर्ां ी आपला पाल्य हुशार व्हावा.
त्याला पाठ्यपस्ु तकातील सवगच भार् यावा. म्हणनू बाहेर खाजर्ी
वशकवणी वर्ग लावनू देतात. हे तेवढांच खरां आहे.
आज स्पधागत्मक काळ आहे. स्पधाग वाढली आहे. कोणीही
ज्याप्रमाणे माणसाच्या अांतरांर्ात वशरुन कोणी त्या माणसाची
कल्पना करीत नाही. त्याच्ां या फक्त पोशाखावरुन त्याची कल्पना
करतात. अर्दी तशीच र्ोष्ट शाळे बाबतही घित असलेली आज
वनदशगनास येत आहे. लोकां शाळे च्या बाबतीतही मल
ु ाांचा प्रवेश
करताांना वरवरच पाहतात. शाळे ची रांर्रांर्ोटी नेमकी कशी?
त्यानसु ारच शाळे त मल
ु ाांना टाकतात. म्हणनू आज शाळा जर
वटकवायच्या असेल तर सांचालकाांनी सधु रायला हवां. त्याांनी
कोणत्याही वशक्षकाांना त्ास देवू नये. शाळे त वेर्वेर्ळे उपक्रम
राबववण्यावर भर द्यावा. तसेच शाळे त रांर्रांर्ोटी करावी. झािांही
लावावीत नव्हे तर परु े शा सोयी कराव्यात. जेणेकरुन पालकानां ा

शाळा आविेल. ववद्याथ्यांनाही शाळे त करमेल. तसेच पालताांनीही
ववद्याथ्यांना शाळे त टाकतानां ा शाळे च्या अतां रांर्ात वशरावां. वनव्वळ
शाळे चा भपके बाजपणा पाहू नये. तेव्हाच आदशग शाळा व आदशग
वशक्षकाांची सांकल्पना साकार होईल व ज्यावेळी प्रत्येक शाळा
आवण प्रत्येक ववद्याथी आदशग होईल. तेव्हाच आदशग राष्ट्राचीही
सांकल्पना साकार व्हायला वेळ लार्णार नाही.

*अंकुश रा. शशंगाडे
*जन्मतारीख: ०३/०३/१९७७
*शिक्षण: एम ए, डी एड
*प्रकाशशत छापील साशित्य:
*कशितासंग्रि*
१)स्वातं त्र्याची गाणी २)आजादी के गीत(शिन्दी) ३)अश्रंची गाणी ४)
राजवाडा
*कादं बरी*
१)वेदना २)कंस ३)संघर्ष ४)चमष योगी
*कथासंग्रि*
१)मजे दार कथा २)शचत्तथरारक ३)फोनच्या करामती ४)िरवलेलं
बालपण ५)स्मिानाची राख ६)शनकाल ७)अजरन शकती ८)शनरािा
*लेखसंग्रि*
१)माझे शिकशवण्याचे प्रयोग २)गतकाळातील िास्रज्ञ आशण िोध
३)अस्तित्व ४)अस्तित्वाची पाऊलवाट िोधतां ना
*चारोळीसंग्रि*
१)आक्रमण
*प्रिासिर्णन*
१)प्रवास २)प्रवासातील गमतीजमती
*मिाराष्ट्रात वे गवेगळ्या वृ त्तपत्रातरन साशित्य लेखन*

अिंकुश कशिंगाडे यािंची ई साकहत्यवर उपलब्ध ईपुस्तके
कव्हरवर एक कललक करताच पुस्तक उघडेल.

ई साकहत्य प्रकतष्ठानचे हे चौदावे वर्ष.
श्री अंकुश शशंगाडे यािंचे ईसाकहत्यवर हे चौदावे पुस्तक.
अांकुश वशांर्ािे एक वशक्षक आहेत. वशक्षक ही त्याांची के वळ
उपजीववका नाही तर जीववकाही आहे. समाजात सत्याचे आवण
ववज्ञानाचे ज्ञान पसरावे व समाज मनाने बळकट व्हावा, त्यातही
मल
ु ींनी वशकावे व त्याांच्या आत्मवनभगरतेने समाजाला अवधक
बळकटी यावी हे त्याांचे स्वप्न आहे. ते भरपरू वलहीतात ते
समाजातील दबल्या र्ेलेल्या घटकाांना आवाज देण्यासाठी.
आपली पस्ु तके समाजात जास्त वाचली जावीत असे त्यानां ा वाटते
आवण ई सावहत्य हे त्या दृष्टीने त्याांन योग्य वाटते. त्याांची आजवर
२४ छापील पस्ु तके ही ववववध प्रकाशकाांनी प्रकावशत के ली आहेत
व त्याच्ां या पस्ु तकानां ा मार्णी आहे. पण तरीही ते आपली पस्ु तके ई
सावहत्यच्या वाचकाांना ववनामल्ू य देतात.
अांकुश वशांर्ािे याांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली प्ु तके ई
सवशहत्यच्यव िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवनां व शर्नविल्ू य
देतवत. असे लेखक ज्यवांनव लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू
कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी भवषेच्यव सदु र्ै वने गेली दोन
हजवर र्षे कर्ीरवज नरें द्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत तक
ु वरविवांपवसनू ही

परांपरव सरू
ु आहे. अखांड. अजरविर. म्हिनू तर वदनानाथ मनोहर(४
पस्ु तके ), शभां ू र्णपल
ु (े ९पस्ु तके ), िॉ. मरु लीधर जाविेकर(९), िॉ.
वसांत बार्ल
ु (१९), शभु ाांर्ी पासेबांद(१२), अववनाश नर्रकर(४),
िॉ. वस्मता दामले(८), िॉ. वनतीन मोरे (३०), अनील वाकणकर
(९), फ्रावन्सस आल्मेिा(२), मधक
ु र सोनावणे(३), अनांत
पावसकर(४), मधू वशरर्ाांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खांिाांचे
महाभारत), श्री. ववजय पाढां रे (ज्ञानेश्वरी भावाथग), मोहन मद्वण्णा
(जार्वतक कीतीचे वैज्ञावनक), सांर्ीता जोशी (आद्य र्झलकारा,
१७ पस्ु तके ), ववनीता देशपाांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांवदनी
देशमख
ु (५), िॉ. सजु ाता चव्हाण (११), िॉ. वृर्ाली जोशी(२५),
िॉ. वनमगलकुमार फिकुले (१९), CA पनु म सांर्वी(६), िॉ. नांवदनी
धारर्ळकर (१५), अांकुश वशांर्ािे(१४), आनांद देशपाांिे(४),
नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), अरुण फिके (३)
स्वाती पाचपाांिे(२), साहेबराव जवांजाळ (२), अरुण वव.
देशपाांिे(५), वदर्ांबर आळशी, प्रा. लक्षमण भोळे , अरुांधती
बापट(३), अरुण कुळकणी(८), जर्वदश खाांदवे ाले(४) पांकज
कोटलवार(४) िॉ. सरुु ची नाईक (३) िॉ. वीरें द्र ताटके (२),
आसावरी काकिे(3) असे अनेक ज्येष्ठ र् अनभु र्ी, कसलेले
लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली प्ु तके लवखो लोकवांपयंत
शर्नविल्ू य पोहोचर्तवत.

अिव सवशहत्यितू तच्ां यव त्यवगवतनू च एक शदर्स िरवठीचव
सवशहत्य र्ृि जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची
आम्हवलव खवत्ी आहे. यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक
िोठी चळर्ळ आहे. अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत.
त्यव त्यव व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहेत.
आशि यव सर्वंचव सविशू हक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आहे.

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी ।

