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छंद : िालेय िीवनापासुनच हलखाण करण्याची फारच आवड त्यामुळे हवहवध 

विामानपत्र, दहैनक, साप्ताहिक, माहसकाि वैचाररक लखे हलहिण्याचा छंद आि.े िीवन-हिक्षण 

या िैक्षहणक माहसकािून सुध्दा यापूवी लखे प्रकाहिि झाले आििे. सध्या दहैनक लोकपत्रच्या 

दर सोमवारी ऑफ हपररयड सदराखाली क्रमिः लेख प्रकाहिि िोि आििे, ज्याि िैक्षहणक 

हवषयी हवचार मांडि असिाि.  लिान मलुांसाठी सुध्दा छोटेखानी लखे हलहििाि िसेच त्याना 

मनोरंिनािून िब्दसंपत्ती वाढवी यांसाठी हवहवध मनोरंिक िब्दकोड ेियार करिाि.  िे की 

दर रहववारी दहैनक दिेोन्निीच्या फनक्लब पेि वर गेल्या दीड वषाापासुन क्रमिः  प्रकाहिि 

िोि आि.े हवद्यार्थयाांना सिि कामाि व्यस्ि ठेवण्यासाठी हवहवध उपक्रम ियार करिाि आहण 

त्यां उपक्रमाच्या माध्यमािून हिकहवण्याचा प्रयत्न असिो. 
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िस्म ैश्री गरुव ेनम: 

 

'गुरूब्रम्िा, गुरूहवष्णू, गुरूदवेो मिशे् वर: 

गुरू साक्षाि परब्रम्ि िस्मै श्री गुरवे नम:  

भारिीय संस्कृिीमध्य े गुरूला खूप मोठे आदराचे व मानाचे स्थान आि.े गुरूमुळे 

िीवनािील अंधकार नािीसा िोऊन ज्ञानाचा प्रकाि पसरिो. म्िणूनच पुरािन काळ म्िणिे 

रामायण व मिाभारिाच्या काळापासून गुरूला अनन्य साधारण अस े मित्त्व आि.े या 

काळािील रािे-मिारािे गुरूच्या सल्ल्याहिवाय पुढील मागाक्रमण ककवा काम ठरवीि नसि. 

रािेमंडळी गुरंूना आदर व सन्मान दिे असि त्यामुळे राज्यािील िनिा सदु्धा त्यांचा आदर 

करीि असि. गुरूच्या मनाहवरूद्ध वागल्यास गुरू क्रोधीि िोिील, त्यांना संिाप येईल आहण 

रागाच्या भराि िाप दिेील अिी हभिी सदु्धा लोकांच्या मनाि िोिी. याचाच अथा पूवीच्या 

काळी समािाि गुरूचा फार मोठा दबदबा िोिा. त्यांच्यािवळ असलेल्या ज्ञानाचा वापर 

राज्यािील लोकाचं्या कल्याणासाठी करून घेण्याची कला रािा िवळ असण ेआवश्यक िोिी. 

त्याकाळाि गुरूगृिी िाऊन हवद्या हिकण्याची पद्धि िोिी ज्यास 'गुरूकूल' पद्धि अस े

संबोधल्या िाई. परंिु या गुरूकूल मध्ये कािी ठराहवक लोकांनाच हवद्यादान केल्या िाि असे. 

कारण द्रोणाचाया गुरंूनी एकलव्यास हवद्या हिकहवण्यास नकार ददला िोिा परंिु त्याच्या गुरू 

भक्तीमुळे त्याला ज्ञान हमळहविा आले. याचा एक अथा आपण असा काढू िकिो की, त्याकाळी 

सुद्धा गुरंूना िासनाचे (रािांचे) ऐकावेच लागि असे. रािाच्या परवानगी हिवाय रािगुरूला 

कोणालािी हिकहविा यिे नव्ििे. 

कालाय िस्म ैनम: नुसार काळ बदलि गेला आहण त्या अनुषंगाने समाि सुद्धा बदलि 

गेला. गुरूच्या घरी िाऊन हिकण्याच्या पद्धिीि म्िणिे गुरुकूल िळूिळू बदल िोि गेला. 

गुरूची िागा हिक्षकाने घेिली. समािाि आि वेगवेगळया क्षते्राि वेगवेगळे प्रकारचे गुरू 

आििे. मात्र समािाचा सवााि िास्ि हवश् वास ज्या गुरूवर आि े िो म्िणिे हिक्षक. 

पररहस्थिीनुसार काळ बदलि राििो आहण काळानुरूप पररहस्थिी बदलिे. लोकिािीर 
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अण्णाभाऊ साठे फक्त दीड ददवस िाळेि गेल,े त्यांना िाळेिला गुरू लाभलाच नािी िर िे 

एवढे मोठे साहिहत्यक कस े झाले? गुरूदवे रववद्रनाथ टागोर एक ददवस िाळेि िाऊन एवढे 

मिान कवी कस े बनल?े कवहयत्री बहिणाबाई चौधरी एकिी ददवस िाळेि न िािा प्रहसद्ध 

साहिहत्यक कस ेबनू िकल्या? िर त्याचे उत्तर आि ेअनुभव. त्यांचा गुरू िोिा अनुभव आहण 

हवलक्षण बदु्धीमत्ता यामुळे िे िक्य झाल.े परंिु आपण सामान्य असलले े व्यक्ती आपणाला 

पदोपदी मागादिान करणारे, ददिा दणेारे आहण रस्त्यावरून चालवि नेणार् या गुरूची गरि 

भासिे. गुरूहवना आपल ेिीवन अपूणा आि.े 

हिक्षणाहिवाय िरणोपाय नािी अस ेसांगणारे मिात्मा िोहिबा फुले यांनी हिक्षणाचा 

प्रसार व प्रचार करण्यासाठी आपल े संपूणा आयुष्य वेचल.े एवढेच नािी िर त्यांच्या पत्नी 

क्रांिीज्योिी साहवत्रीबाई फुल ेयांनी सदु्धा अपार कष्ट सोसले. लोकांकडून फुल ेदाम्पत्याचा खूप 

छळ केला गेला पण त्यानंी िैक्षहणक काया थांबहवले नािी. भारिाि हिक्षणाचा प्रसार करण्याि 

फुल ेदाम्पत्याचा वसिाचा वाटा आि.े त्यांच्या अथक प्रयत्नामुळे आि आपणास गाव िेथ ेिाळा 

बघायला हमळि आि ेआहण िळागाळािील व्यक्ती सुध्दा हिक्षण घेि आि.े  

आि िासनाचे मोफि व सक्तीचे प्राथहमक हिक्षण अस ेसध्या िे बोलल्या िाि आि ेिे 

मिात्मा फुलेंनी सन १८८२ मध्ये िटंर कहमिनच्या समोर ददलले्या साक्षी मध्ये म्िटल ेिोिे की 

" सिा िे चौदा वयोगटािील सवा बालकांना  मोफि व सक्तीचे प्राथहमक हिक्षण ददले िावे " 

परंिु त्यांना त्याकाळी अनेक वाईट प्रसंग आहण अनुभवास िोंड द्यावे लागले. १ िानेवारी 

१८४८ रोिी पुण्यािील हभड ेवाड्याि मलुींसाठी दिेािील पहिली िाळा सरुू केली परंिु त्या 

रठकाणी हिकहवण्यासाठी कोणीच ियार िोईना. हिकहवण्याचे काम बर् याच िणांना िुच्छिेचे 

वाटि असे. िसेच हिकहवण्याचे काम ि े येड्यागबाळ्याचे नािी, त्यासाठी खूप मोठी हवद्या 

िवळ असावी लागिे असा समि िोिा. परंिु िोहिबांनी आपल्या हनरक्षर पत्नीला म्िणिे 

साहवत्रीबाईला हिकहवले आहण दिेािील पहिली महिला हिहक्षका िोण्याचा मान ददला. 

समािाि गुरूला कोणत्या संकटाला, त्रासाला िोंड द्यावे लागि िोिे याची प्रहचिी यावरून 

आपणाला येिे. समािाि िळूिळू हिक्षणाचा प्रसार िोऊ लागला. हिक्षणाचे मित्व लोकांना 

कळू लागल.े दिेािील नेिे आहण पुढारी समािािील लोकांना हिक्षणाचे मित्त्व पटवून सांगू 
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लागल.े हिक्षणाहवषयी भारिीय घटनेचे हिल्पकार डॉ.बाबासािबे आंबेडकर म्िणिाि की, 

'हिक्षण ि ेवाहघणीचे दधु आि ेिे िो प्रािन करेल िो गुरगुरल्या हिवाय रािणार नािी.' त्याच 

सोबि िे लोकांना स्वि:चा समािाचा हवकास करायचा असले िर 'हिका, संघरटि व्िा आहण 

संघषा करा' असा मतं्र ददला. त्यामुळे भारि स्वािंत्र्य झाल्यानंिर हश्क्षणाचा खेडोपाडी दरी 

खोर् याि प्रसार केला. िाळा िर उघडल्या िाि िोत्या मात्र त्यांना हिकहवण्यासाठी कोणीच पुढे 

येि नव्ििे. सन १९९० च्या दिकापयांि मलुांना हिकहवण्यासाठी 'हिक्षक' म्िणून नोकरी 

करण्यासाठी पुढे येणार् यांची संा या फारच कमी िोिी. कारण या काळाि उत्तम िेिी, मध्यम 

व्यापार आहण कहनष्ठ नोकरी असे समिलं िाि असे. त्यामुळे सिसा कोणी पुढे येि नव्ििे. िे 

हिक्षक म्िणून काम करीि िोिे िे कधी हिकड ेव्यवसाय म्िणून पाहिल ेनव्ििे. िी त्यांची एक 

प्रकारे सेवा िोिी. असा त्यांचा स्वभाव िोिा.  

हनस्व:था म्िणिा येणार नािी परंिु िेवढे हमळिे िेवढय़ावर समाधान मानून सेवाभावी 

मनाने काम करणारी हिक्षक मंडळी समािाि मानाचे स्थान हमळवून गेल.े  

आि िाळेिील हिक्षक मंडळी िणावाखाली वावरि आििे अस े म्िटल े िर हिक्षकी 

पेिा सोडून िी मंडळी आि े त्यांना िस ू येिे आहण हवनोदबुद्धी सुचिे. मात्र िे या क्षेत्रािी 

हनगडीि आििे त्यांना ि े सत्य आि े असे वाटेल. िाळेमधून मुलांवर संस्कार करण्याचे काम 

हिक्षकांनी करणे खरे िर आवश्यक आि.े मात्र दकिी िाळेिून मुलांवर संस्कार केले िािाि. 

याची चाचपणी केल्या िाि नािी. कारण आि त्यांना अभ्यासक्रमासमोर संस्कार कािीच वाटि 

नािी. ददलेला अभ्यासक्रम पूणा झाला नािी िर त्यांना वाईट बाबीिी सामना करावा लागिो 

त्यामुळे िे मुलांना समिेल अश्या भाषेि न हिकहविा एका पाठोपाठ एक धड ेसंपहवण्याचा 

सपाटा चालहविाि. अपहेक्षि बदल पािण्यापेक्षा त्याच्या गुणाकड ेहिक्षकासोबि पालक िी लक्ष 

दिे आििे त्यामुळे मुल ेभावनािीन बनि आििे. येथूनच समाि रसािळाला िाणे प्रारंभ झाली 

म्िणणे अहिियोक्तीचे ठरणार नािी. समािाि आि सुद्धा िस्मै श्री गुरवे नम: ची खरी गरि 

आि.े फक्त हिक्षक ददन आले म्िणून हिक्षकांचा सन्मान ककवा सत्कार न करिा या ददवसांसारख े

रोिच त्यांना सन्मान दणेे खरेच गरिेचे आि ेअसे वाटि.े 
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हिक्षकाचं्या िािाि खडू द्या . . . . . !  

 

 

                         ददवाळीची सुट्टी सुरू िोण्याच्या पूवासंध्यलेा संपूणा मिाराष्ट्र हविय नकाि े

सरांच्या आत्मित्येच्या बािमीने िादरून गेला. 

अमराविी हिल्यािील हचखलदरा पंचायि सहमिीअंिगाि असलेल्या समेाडोि येथील 

अहिदगुाम भागािील हिल्िा पररषद प्राथहमक िाळेिील प्राथहमक हिक्षक िे की 

मुा याध्यापकपदाचे अहिररक्त कारभार पािि िोिे िे हविय नकािे यांनी पंचायिराि कहमटी 

अथााि पीआरसीच्या दौर् यानंिर िाळेिच आत्मित्या केली. फारच क्षुल्लक करणावरून त्यांनी 

आत्मित्या केली. िे कारण म्िणिे िांदळाच्या हििेबाि ३० दकलो िांदळू कमी ददसून आल े

आहण िारीख संपलेली हमरची पावडर पाकीट आढळून आले, त्यामुळे त्यांना हनलंहबि करण्याि 

येणार असल्याची खात्री झाली. त्यांचे मानहसक संिुलन हबघडल े आहण एका प्रामाहणक व 

किाव्यदक्ष गुरुिींचा बळी गेला. िाळेिील मलुांना हिकवले नािी, हिथे िलगिीपणा केला, 

ियगय केली यामुळे िर हिक्षकांना हनलंहबि करण्याि आल े असिे िर कदाहचि योग्य झाल े

असिे. कारण ज्या कामासाठी नेमणूक करण्याि आली िे काम िर केल ेनािी िर कोणीिी याि 

चूक दाखवणार नािी. मात्र इथ ेिाळेिून सध्या हिकवणे फारच कमी म्िणण्यापेक्षा नािी म्िटलं 

िरी चुकीचे ठरणार नािी. कधी कधी िर असे वाटिे की, हिक्षकांची नेमणूक िी अध्यापनापेक्षा 

इिर अवांिर कामांसाठीच िास्ि प्रमाणाि उपयोगी पडिे. िासनाच्या कािी योिनांिून 

हिक्षक िर विा केले िर त्यांच्या सवा योिना िळागाळापयांि पोिोचिच नािीि. 

हिक्षकांवरील अिैक्षहणक कामे संपवली िािील, त्यांना हनवडणुका ककवा िनगणना याहिवाय 

इिर काम ेलावण्याि यणेार नािीि अस ेफक्त म्िटले िािे. प्रत्यक्षाि मात्र कािी िोि नािी. या 

लोकांचे बोलायचे दाि आहण खायचे दाि पूणाि: वेगळे आििे. यांना ‘बोलावे िैस ेचालावे’ िी 

संिांची वचने मािीि आििे. कळिंय, पण वळि नािी अिी पररहस्थिी आि.े 

प्राथहमक हिक्षकांची नेमणूक िी िाळेिील ६ िे १४ वयोगटािील बालकांना अध्यापन 
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करण्यासाठी िोिे. नव्यानेच रुिू झाललेा हिक्षक मोठ्या उत्सािाने आहण िोमाने हिकवायला 

प्रारंभ करिो. उद्याचा विदसु्थान सक्षम असावा आहण िो मी घडहवणार या प्रेरणेने िो काम 

करीि असिो. सुरुवािीचे कािी ददवस त्याच्या मिानुसार घडिेसदु्धा. अध्यापनाि त्याला 

बहुिांि वेळा अडथळा येिो. ज्यावेळी त्याच्या िािाि खडू यायचे त्याच नेमक्या वेळी 

नाइलािास्िव पेन घेऊन बसावे लागायचे. वारंवार असेच घडि राहिल्यामुळे िो पूणाि: खडू 

बािूला ठेवून िािाि फक्त पेनच धरायला लागला. त्याच्या मनाि कधीच असे आले नािी, मात्र 

िे िर पेन िािाि घेिल ेनािी िर वररष्ठ कायाालयािून िािाि कागद यायला वेळ लागि नािी 

याची भीिी त्याच्या मनाि नेिमीच असि.े त्यामुळे िो कागदी घोड े (अिवाल) पूणा करण्याि 

असा कािी रुििो की िाळेि हवद्याथी अध्ययनासाठी आले आििे याचे िरासुद्धा भान नसिे. 

हिक्षकांच्या िािाि खडूहिवाय कािीच राहू नय ेअिी पररहस्थिी कधी ियार िोईल दवे िाणे! 

ज्या ददविी अिी पररहस्थिी ियार िोईल त्याच ददवसापासून ‘प्रगि मिाराष्ट्र’ ददसायला 

लागेल. 

हिक्षकांच्या िािाि खडूऐविी पेन घ्यायला कोणी लावले? हविय नकािे या 

हिक्षकाचा बळी या अिकै्षहणक कामाने घेिला नािी काय? अस ेनाना प्रकारचे प्रश् न मनामध्ये 

हनमााण िोिाि. हिक्षकांना अिैक्षहणक काम ेदऊे नका याहवषयी हिक्षक सघंटनासदु्धा हवरोध 

करीि असि,े मात्र यथे े ‘आले सरकारच्या मना िेथे कुणाचे चालेना’ अिी पररहस्थिी आि.े 

सरकारी कमाचारी म्िणिे गप्प गुमानपण,े खाली मान घालून, सांगेल िे काम करणारी व्यक्ती 

अिी हस्थिी हनमााण केली. कुणालािी वर िोंड करून बोलण्याची मुभा नािी. िर एखाद्या 

कमाचार् याने ििी िरकि केली िर त्याची मुस्कटदाबी केली िािे. त्याचा आवाि बंद केला 

िािो. हनलंबनाची धमकी िर कमाचार् यांच्या पाचवीलाच पुिललेी आि.े त्यास्िव त्या 

कमाचार् यांच्या मानेवर निेमी टांगिी िलवार असिे. 

गावािील िाळेचा हवकास गावािील लोक आहण ग्रामपंचायि यांच्या माध्यमािून 

व्िायला पाहििे. िाळेिील कमिरिा हिक्षकांना ग्रामपंचायिीकड ेमागणी करिा यावी अिी 

पररहस्थिी असावी. सध्या उलट पररहस्थिी आि.े ग्रामपंचायिच िाळेची, मुा याध्यापक व 

हिक्षक यांची िक्रार करिे. िाळेि पाण्याची व्यवस्था करण्याऐविी उलट्या बोंबा मारिे. ि ेकुठे 

िरी थांबल ेपाहििे. हिक्षकाच्या िािाि फक्त खडूच द्या. हिक्षणाचा दिाा नक्कीच उंचावेल याि 

िंका नािी. 
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हिक्षक बनला बांधकाम मिूर 

हिक्षक आि अध्यापनाऐविी काय काय कामे करिो. हिक्षकांच्या िािाि आि 

खडूऐविी काय काय आि?े सवााि पहिल्यांदा हिक्षकांना िाळा व वगाखोली बांधकामाि 

गंुिवून अहभयंिा व हमस्त्री बनवले आहण त्यांच्या िािाि थापी, वीट, वाळू, हसमेंट आहण 

गिाळी ददली. िासनाचा बांहधलकी असललेा कमाचारी असल्यामुळे बांधकामाबाबिचा दिाा 

चांगला हमळि गेला म्िणून िासनाने सन २००१ पासून सवा बांधकामे हिक्षक म्िणिे 

मुा याध्यापकांच्या माध्यमािून करण्यास प्रारंभ केला. यािसदु्धा आिापयांि अनेक ‘हविय’ 

पराहिि िोऊन आत्मित्या केली आि.े खडूऐविी त्यांच्या िािाि झाडू दणे्याि आली. िालेय 

साफसफाई आहण स्वच्छिागृिाच्या हनयहमि वापरासाठी मुा याध्यापकाला िबाबदार धरण्याि 

येऊ लागल.े िालेय पोषण आिार योिनेमधून आचारी बनहवण्याि आले. भािीपाला घेऊन 

येणे आहण स्वयंपाक ियार िोईपयांि त्याकड ेलक्ष दणेे िी हनत्याचीच बाब झाली आि.े िेवणाि 

कािी कमी िास्ि झाले की हनलंबनाची टांगिी िलवार िर नेिमीच ियार राििे. हनवडणूका 

आहण िनगणना करणे ि े िर राष्ट्रीय काया असल्यामूळे िे टाळिा येि नािी. हिक्षक आत्ता 

िायटेक झाला आि.े सवाच हिक्षक स्माटाफोन धारक झाल े आििे. मोबाईल मुळे माहििी 

िंत्रज्ञानाि सुध्दा आमलूाग्र बदल झाल े आििे. याचा फायदा िकै्षहणक क्षेत्राि सुध्दा व्िाव े

म्िणून िालेय हिक्षण हवभागाने राज्यांिील सवा िाळा ऑनलाइन करण्याच्या ििूेने सरल 

प्रणाली हवकहसि केली. मात्र याि परि एकदा हिक्षकानाच वठेीस धरण्याि आल.े 

अल्पसां यकांचे हिष्यवतृ्ती असो की मागासवगीयांच्या हवद्यार्थयााची हिष्यवृत्ती त्यांची माहििी 

सुध्दा ऑनलाइन भरावे लागि आि.े त्यामुळे हिक्षक आत्ता सॉफ्टवअेर इंहिनीयर सुध्दा बनला 

आि.े िाळेि हवद्युि सुहवधा नािी, संगणक नािी ना त्याला इंटरनेट नािी िरी ऑनलाइन काम 

करण्याच्या सूचना वरच्या पािळीवरून ददल्या िािाि आहण हिक्षक मकुी  हबचारी कुणी िी 

िाका प्रमाण ेसवाांचेच बोलण ेऐकून काम करीि असिो. कधी कधी ि ेसरकारी काम पूणा करीि 

असिाना िाळा वाऱ्यावर असल्याचे वतृ्त सुध्दा वाचण्यास येिाि. िेंव्िा यांस खरोखरच हिक्षक 

िबाबदार असिो का ? याचा सारासार हवचार िी कोणी करीि नािीि. हिक्षकाच्या डोक्यावर 

खापर फोडून सवािण मोकळे िोिाि. म्िणून राज्यांिील िमाम हिक्षक बांधवाची करुण िाक 

आि ेकी " हिक्षकाच्या िािाि खडू द्या 

  



मी एक हिक्षक  नासा येविीकर 

मराव ेपरी कीर्तिरूपे उराव े 

 

 

आि भारिाचा 68 वा स्वािंत्र्य ददन. या सोनेरी ददवसाची पिाट पािण्यासाठी 

दकत्येक लोकांना आपले प्राण गमवावे लागल.े आिच्या ददविी आपण या सवा थोर मंडळीची 

आठवण करिो 

" भारिमािा की िय " असा नारा दिेांना त्या छोट्यािा हिरीषकुमारची आठवण 

आल्याहिवाय रािि नािी. िो िाळकरी वयाचा म्िणिे िेमिेम 10 वषााचा िोिा. इंग्रिांचा 

हवरोधाि नारे ददल्यामुळे आहण भारिमािेची सेवा केल्यामुळे त्याला इंग्रिांनी ठार केले. 

परदिेी कपड्याचं्या गाडीसमोर स्विःचे बहलदान करणारे बाबू गेनूला आपण कसे हवसरू. 

हिरीषकुमार व बाब ूगेनू आि आपल्याि नािीि परंिु त्याच्या आठवणी, त्याचे काया अिूनिी 

स्मरणाि आि.े आपण ि ेकधीच हवसरु िकि नािी. 

भारिीय स्वािंत्र्यलढ्याच्या काळाि लोकमान्य रटळक, मिात्मा गांधी, नेिािी 

सुभाषचंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आझाद, डॉ. बाबासािबे आंबेडकर इत्यादी अनेक 

िणांनी दिेाच्या स्वािंत्र्यासाठी चळवळ उभी केली व दिेाला गुलामहगरीिून मुक्त केल.े 

त्यापूवी मिात्मा ज्योहिबा फुले व क्रांिीज्योिी साहवत्रीबाईं फुले यांनी पुणे येथील हभडचे्या 

वाड्याि मुलींसाठी पहिली िाळा सुरू केली. समािािील रुढ, परंपरा व सनािन पद्धिीच्या 

काळाि फुले दाम्पत्याना खूप िालअपेष्टा सोसावे लागल.े िरीिी त्याा॑नी न डगमगिा हिक्षणाचा 

प्रचार व प्रसार करण्याचे मिान काम केल े त्यास्िव िैक्षहणक क्षते्रािील त्याचे काया हवसरून 

चालणार नािी. विदवी स्वराज्य हनर्तमिीसाठी ्त्रपिी हिवािी मिाराि यांनी आपले संपूणा 

आयुष्य अपाण केले ि ेिर लक्षाि राििेच हिवाय त्यांना घडहवणारी रािमािा हििाऊ यांची 

आठवण पदोपदी येि राििे. सिा महिन्यांचे िान्ि े बाळ पाठीिी बांधनू इंग्रि लोकांिी दोन 

िाि करणारी आहण मेरी झााँसी निी ाँ दूाँगी अिी ठणकावून सांगणारी राणी लक्ष्मीबाई चे िौया 
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आमच्यासाठी नेिमीच प्रेरणा दिे रािील. गरीब व अनाथांची आई मदर िेरेसा ि े त्यांच्या 

अहवरि सेवेमुळे कायम स्मरणाि राििाि.  

या सवाच लोकाना िाऊन इिकी वषे झाली िरी त्यांचे नाव आपण स्मरणाि ठेविो, 

आठवण करिो, त्यांना हवसरि नािी. कारण त्याा॑नी कामाच अस े केल ेआि ेकी त्यास कोणीच 

हवसरू िकि नािी यालाच म्िणिाि मरावे परी कीर्तिरूपे उरावे.  

आपणाला सदु्धा असेच कािी लोकांच्या आठवणीि, स्मरणाि रिावे असे काया करण े

गरिेचे आि.े िसा हनधाार आपण करायला िवे. प्रहसद्ध हवचारवंि साईरस म्िणिो की, ' कीिी 

हमळहवण्यासाठी चांगल्या प्रकारची पुष्कळ कामे करावी लागिाि ; मात्र अपदकिी िोण्यासाठी 

एक वाईट काम पुरेस ेअसिे'. अनेक लोक िन्मिाि आहण दकिी िरी लोक रोि मरण पाविाि. 

परंिु ज्यांनी समािाच्या उपयोगी पडले अस ेकाम केले आि ेत्यांचीच समािामध्ये कीिी आहण 

नाव हिल्लक राििे. स्विःसाठी ककवा स्विःच्या कुटंुबासाठी अिोरात्र कष्ट करणाऱ्या व 

धडपडणाऱ्या व्यक्तीला त्याच्या कुटंुबािील सदस्यच िेवढे लक्षाि ठेवू िकिाि. त्यामुळे िने्नी 

एस. सटन यांनी म्िटल्याप्रमाणे ' कीिी हमळवायचे असेल िर दसुऱ्याचे अश्रू पुसण्यचे प्रयत्न 

करा'. आपण िेंव्िा इिरांचे दःुख समिून घेऊन त्याना िािभार ककवा ददलासा दिेो िेंव्िा 

त्याच्या मनाि आपल्याहवषयी करुणा, प्रेम, माया आहण ममिेची भावना हनमााण िोिे आहण 

नक्कीच आपली कीिी िोिे. या िगाि आपण ररकाम्या िािाने आलोि आहण ररकाम्या िािानेच 

परि िाणार आिोि िी िगज्जेिा हसकंदराची हिकवण हवसरून चालणार नािी. कवी भा. रा. 

िांबे आपल्या कहविेि म्िणिाि की, ' िन पळभर म्िणिील िाय िाय, मी िािा रािील काया 

काय ? ' असा प्रश्न त्याा॑नी सवाांना हवचारला  परंिु आपल्या मृत्यूनंिर या िगाि काय उरि ेिर 

िे फक्त नाव आहण कीिी. म्िणून आपल्या माघारी आपले नाव सवाांनी घ्यावे असे वाटि असले 

िर कािी िगापेक्षा वेगळे करू या. स्वािंत्र्यददनाच्या सवा भारिीयांना खूप खूप िभुेच्छा. िय 

विद. 
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सुदंरिा मित्वाची की गणुवत्ता* 

 

 

हिक्षण आि गररबासाठी नािी, अस े म्िटल े िर कािी चुकीचे ठरणार नािी. मुळाि 

गरीब लोकांनी त्यांचे प्राथहमक हिक्षण कसेबस े पूणा करायचे आि े िे िी हखिािील एक िी 

रूपया खचा न करिा. मग िासन िी हिक्षणावर िरिूद करायचे िेवढेच एवढे सोडून त्यासाठी 

वेगळा खचा किाला करेल. हिक्षक िी त्यासाठी वेगळा खचा का करावा म्िणून िाळा िसे असेल 

िसे त्याचा स्वीकार करून आपले हिकवण्याचे काम करिाि. हिक्षक आपल्या पगारािील पैसा 

आपल्या घराला लाविील िाळेला पैसा लावून त्यांना काय हमळिो ? याचा हवचार िे 

करणारच. एक ना एक ददवस हिक्षकांची बदली िोिे मग हिक्षक कसा हवचार करेल ? स्विः 

च्या हखिाला चाट लावून िाळा सुधारणा करावी, िाळेला रंगरंगोटी करायची, िाळा स्वच्छ 

आहण सुंदर करावे आहण लगेच पुढील वषी बदलीचा आदिे येऊन धड़किो मग आपले बस्िान 

उचलून दसुऱ्या गावी िावे. पुन्िा त्या रठकाणी िून्यािून हवश्व हनमााण करावे. या सवा बाबीचा 

हवचार करून सरकारी िाळा ददवसेंददवस घाणीच्या हवळा याि सापडल्यासारख ेवाटि आि.े 

त्यास फक्त सरकार िा एकच वाली आि.े गावाि एखादा कायाक्रम आि े िर घ्या िाळेच्या 

खोल्या आहण करा कायाक्रम सािरा. िासनाचा कोणिा राष्ट्रीय कायाक्रम आले की सवाप्रथम 

दषृ्टीस पड़िे िी म्िणिे िाळा. या व अश्या हवहवध कारणामुळे सरकारी िाळा नेिमी घाण िोि 

राििाि आहण त्याची साफसफाई करण्याचे काम सेवक नसलले्या िाळाप्रमुख म्िणिे 

मुा याध्यापक हिक्षक यांना करावे लागिे. मैदानाच्या स्वच्छिेपासून िर िौचालयाच्या 

स्वच्छिेपयान्िची कामे एकट्या हिक्षक कम माु याध्यापकाना करावे लागिे. िाळा दकिीिी 

स्वच्छ ठेवावे अस े िरी म्िटल े िरी स्वच्छ राहुच िकि नािी. सरकारी िाळेिील हिक्षकांचे 

पगार मात्र वेळेवर िोिाि. पगार िोिाना त्यांना कसलीच अडचण हनमााण िोि नािी म्िणून 

यांची िाळा िरी घाण ददसि असले िरी यांची स्विः ची घरे मात्र अगदी पॉि असिाि. त्यांना 

िसा रािण्याचा िक्क आि ेमात्र िेव्िा पॉि घरािून घाणीच्या साम्राज्य मध्ये असलेल्या िाळेि 

त्यांचे िीव कसे रमि असेल िा एक मोठा प्रश्न आि े? याची सोडवणूक कोण करावी हिक्षक, 
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गावकरी की िासन याि िी िाळा मात्र आपले रूप बदलण्याच्या प्रहिक्षेि वाट पािि उभी 

असिे. 

हचत्राची एक बािू अिी ददसि असले िर हचत्राची दसूरी बािू सवााना आकर्तषि 

करणारी आहण आहखव रेखीव असिे. 

त्याच राज्याि त्याच गावाि दसूरे हचत्र पाहिले की िाळेचा िवा वाटावे अस े हचत्र 

बघायला हमळिे. आकषाक ईमारि, रंगरंगोटी केलेल्या वभिी ि ेसवा पाहून मन िरखून िािे. 

म्िणूनच प्रत्येक पालक या बािरेून सुंदर ददसणाऱ्या िाळेकड े आकर्तषि िोिाि. मात्र या 

िाळेची िुलना सरकारी िाळेसोबि करिा येि नािी. त्याला कारण ेभरपरू आििे, िसे की, िी 

ईमारि म्िणिे स्विः ची खािगी मालमत्ता असिे. त्यास मालक त्याच्या मनाला वाटेल िस े

आकषाक करू िकिो. आि हिक्षण ि े एक व्यावसाहयक रूप घेिल े आि े आहण स्पधेि रटकून 

राियचे असेल िर पररहस्थिी पाहून काम करावेच लागिे. नेमका िाच फरक सरकारी िाळेला 

लागू पडिो. सध्या लोक दकुान उघडल्यासारखे िाळा उघडि आििे आहण दकुानदार िैस े

हगरिाइक लोकांना आकर्तषि करण्यासाठी रोिनाई करिो िस े रोिनाई करून पालकाना 

आकर्तषि करि आििे. मात्र यांना  हिकहवणारे हिक्षक कोणत्या दिााचे आहण पािळीचे 

असिाि याचा हवचार केला िर एक गोष्ट लक्षाि येिे की अध्यापन करण्याची पदवी ककवा 

पदहवका नसणारे म्िणिे दिावी - बारावी पास-नापास मंडळी हिकहवण्याचे काम करिाि. 

याि त्या िाळा प्रमुखाची खूपच अक्कल हुिारी असिे. िे म्िणिे िी मंडळी कमी पिैाि उपलब्ध 

िोिाि त्यासाठी पात्र हिक्षक किाला लागिाि ? पहिलीच्या पोराला हिकवायला दकिी ज्ञान 

लागिे ? असा हवचार केल्या िािो म्िणून त्यांना कोणिािी हिक्षक चालिो िो िी मिूरी 

प्रमाणे.  बेरोिगारने िोरपळून हनघललेे िरुण हमळालेल्या मानधन वर काम करण्यास ियार 

िोिाि. कारण त्यांना काम िव ेअसिे. कामाच्या िोधाि असलले्या अनेक युवकांना िी मंडळी 

आयिे वापरून घेिाि. िंत्रिुद्ध पध्दिीने यांना हिकहविा येईल काय ? याची खात्री नसिे. 

िाळा प्रमुखाची मात्र या िाळेि उत्तरोत्तर प्रगिी िोिे कारण मलुे भरपूर पसैा दऊेन हिक्षण 

घेिाि त्याबदल्याि येथील हिक्षकांना िूटपुंिी पगार ददल्या िािो आहण त्यामुळे येथील हिक्षक 

िो झोपडीि िोिा िो आपल्या झोपडीिच राििो. त्याची आर्तथक प्रगिी कािी िोि नािी. कधी 

कधी िर घरची भाकर खाऊन त्यांची िाळा सांभाळण्याची वेळ सुध्दा येिे ि ेसत्य नाकारुन 
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चालणार नािी. िाळेला हमळि चाललेल्या यिाि येथील हिक्षक मडंळीचा वसिाचा वाटा 

असिो मात्र त्याचे फळ त्याला कधीच हमळि नािी ि े िी खास आि.े येथील हिक्षक आपल े

सवास्व पणाला लावून काम करिो, िाळेला यिाच्या उच्च हिखरावर नेिो पण त्यांच्या पदराि 

कािी पडि नािी, याची नेिमीच खंि त्यांच्या मनाला लागून राििे. िे बोलून दाखव ू िकि 

नािी. कारण आिकाल िाळाप्रमुखाच्या हवरोधाि कािी बोलले िर अंिगाि त्रास ददला िािो 

ककवा लगेच बािरेचा रस्िा दाखहवले िािे. सरकारी व खािगी िाळेचे हचत्र िरी असे हवसंगि 

ददसि असले िरी खािगी िाळा बािरस ेसुंदर बदबू पूरा अंदर असण्याची िक्यिा नकारिा येि 

नािी आहण याउलट सवात्र घाण ददसणाऱ्या सरकारी िाळेिून सधु्दा चांगले हवद्याथी घडू 

िकिाि. िस ेहचखलाि कमळ उगवाव ेिसे एखाद ेकमळ यथेे उगविे आहण त्याचा झगमगाट 

सवात्र पसरिो. म्िणून िाळेच्या बाय भागावरुन त्याचे गहणि न मांडिा खरोखर िाळेि दकिी 

चांगले हिकहवल े िािे आहण मुलांना दकिी चागंल्या प्रकारे संस्कार टाकल्या िािाि ? या 

गोष्टीकड ेिास्ि लक्ष द्यावे अस ेवाटिे.  
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आई माझा गरुु 

 

 

िीवनामध्ये गुरुचे स्थान अनन्य साधारण मित्वाचे आि.े गुरु हवना ज्ञान हमळहवणे 

अिक्य आि,ेअसे संि कबीर आपल्या दोिाि सागंिाि. लिानपणापासून िे वृध्द अवस्थेपयान्ि 

आपणास गुरुची आवश्यकिा भासिे.िीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर आहण प्रत्येक वळणावर 

आपणास गुरुची गरि भासिे.गुरु म्िणिे कोण असिो ? गुरु म्िणिे मागादिाक, गुरु म्िणिे ज्ञान 

दणेारा, गुरु म्िणिे अज्ञानरूपी अंधाराि ददवा लावून ज्ञानाचा प्रकाि पसरहवणारा, गुरु म्िणिे 

ददिादिाक. िेव्िा िेव्िा आपणास कािी अडचणी हनमााण िोिाि, समस्या उद्भविाि िेंव्िा 

िेंव्िा आपणास िाणकार िज्ञ व्यहक्तकड ेिावे लागिे. म्िणिेच गुरुकड ेिावे लागिे. गुरु म्िणिे 

लघ ूनसललेा, लिान नसललेा. ज्याच्याकड ेभरपूर ज्ञान व हवद्या आि ेिोच खरा गुरु. िे लोक 

गुरु िोण्याचा मुखवटा धारण करिाि िे एक ना एक ददवस उघड ेपडिाि आहण त्यांची पि 

घसरल्याहिवाय रािि नािी. आपले स्थान रटकहवण्यासाठी गुरु लोकांना खुप मेिनि घ्यावी 

लागिे.आपले ज्ञान सिि वाढवि ठेवावे लगािे.त्यासाठी हनयहमि अभ्यासाचा सराव करावा 

लागिो. 

पूवीच्या काळाि गुरुच्या घरी िाऊन आहण िेथेच राहुन हिक्षण घ्यावे लागि अस े

त्यास गुरुकुल पद्धि अस ेम्िटले िािे. त्यारठकाणी गुरु िा हिष्याना ज्ञान दणे्याचे काम करीि 

असि आहण त्या हवभागाचा रािा त्या गुरुचा यथायोग्य धनसंपत्ती दऊेन स्वागि करायचा, िी 

पध्दि िोिी. िी गुरुकुल पद्धि आत्ता िॉस्टेलच्या स्वरुपाि ददसून येिे. मात्र त्याि गुरुकुल मध्य े

िी आत्मीयिा , प्रेम ककवा हिव्िाळा ददसून येि अस ेिे मात्र ददसून येि नािी.मधल्या काळाि 

गावोगावी गुरुकुल ऐविी िैक्षहणक संस्था म्िणिे िाळा उदयास आली आहण गुरुकुल मधील 

गुरु ि ेहिक्षक या नावाने ओळखल ेिाऊ लागले.हवदे्यचे घर अगदी आपल्या घरािवळ उपलब्ध 

झाल्यामुळे हिक्षण घेणारे आहण दणेारे यांची सां या वाढीस लागली. रािाच्या रठकाणी िासन 

त्यांना दरमिा वेिन दिे िासकीय कमाचारी केले. अस ेिळूिळू गुरुचे पद व्यावसाहयक िोि गेले. 
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गुरुच्या व्यवसायाि िैसिेी लक्ष्मी, पैसा प्रवेि केला िैस े हवद्या मंद गिीने दरू हनघून गेली. 

कारण लक्ष्मी आहण सरस्विी सिसा एकत्र राहू िकि नािीि. 

िाळेच्या बाबिीि सुध्दा असेच घडल ेिाळेि िैसे िी लक्ष्मीने प्रवेि केला िस ेिाळेचेिी रूप 

पालटले. पूवी िाळेिल्या गुरुिींना खुप मान सन्मान हमळायाचा, आदर हमळायाचा, लोक 

त्यांना सन्मानाने बोलायचे,मात्र आि ििी पररहस्थिी नािी. आि गुरूिी बदलले,समाि 

बदललला, आहण पररहस्थिी सदु्धा बदलली. आि कोणालािी िाळेिील गुरूिीची गरि भासि 

नािी. कारण त्यांच्या मुलांना हिकहवण्यासाठी घराि संगणक, लॅपटॉप, टॅबलटे, मोबाईल, 

स्माटा फोन सारखे िंत्रज्ञान 24 िास त्यांच्या सवेेि उपलब्ध झाले आििे. त्यामुळे त्यांना गुरुचे 

ज्ञान िोकड ेवाटि असेल ? सोिल हमहडयाच्या हवहवध माध्यमािून ज्ञानाची झरे वािि आििे. 

कािी वषाानंिर गुरुची संकल्पना मागे पडिे की काय ?अिी भीिी सुध्दा राहुन राहुन मनाि 

येिे.त्यासोबि अिुन िी या गोष्टीवर हवश्वास वाटिो की गुरुहिवाय मनुष्याचे िीवन सफल 

िोऊच िकि नािी. संगणका सारखे हनिीव वस्िू बटण दाबिा क्षणी माहििी दईेल ;परंिु गुरु -

हिष्य या दोन सिीवाि ज्ञानाची िी दवेाणघेवाण िे कदाहप िी िक्य नािी. मलुांवर संस्कार 

टाकण्याचे काम हनिीव वस्िू नक्कीच करू िकणार नािी, त्यासाठी सिीव व्यक्तीच पाहििे. 

मनुष्याच्या िीवनाि गुरुचे पहिले स्थान ि ेआपणास िन्म दणेाऱ्या आईला ददले िािे. पृर्थवीवर 

िन्माला येण्यापूवी पासनू आईचा संबंध येिो. आई आपल्या बाळाला नऊ मिीने नऊ ददवस 

गभााि वाढवून मोठी करिे. गभासंस्कार सुध्दा िीवनाि मोलाचे काम करिाि. आई आपल्या 

मुलांवर वेगवगेळ्या प्रकारे संस्कार करिे आहण मुलभुि ज्ञान सुध्दा दिेे. ऐकणे आहण 

बोलण्याची दक्रया आईने िर हिकहवली नसिी िर त्या मुलाचा काय हवकास िोऊ िकिो ? 

याची आपण कल्पना करू िकिो. समािामध्ये आहण िाळेि पाऊल ठेवण्यापूवी प्रत्येक मुलांना 

आई ज्ञानाचे धड ेदऊेन ियार करिे. म्िणूनच आई माझा गुरु आई कल्पिरु अस ेएका कवीने 

आपल्या कहविेि म्िटल ेआि.ेइिर सवा गुरुपेक्षा आई िी अत्यंि मित्वाची आद्य गुरु िोय. आपल े

मूल चांगल ेसंस्कारी, हुिार आहण सुिाण नागररक म्िणून समािाि िगावे असे वाटि असले 

िर प्रत्येक आईने िज्ञ गुरुच्या भूहमकेिून आपल्या मलुांना घडहवण्याचा प्रयत्न करावा. मिाराष्ट्र 

राज्याचे आहण विदवी राज्याचे संस्थापक छत्रपिी हिवािी मिाराि यांना त्यांची आई 

रािमािा हििाऊ यांनी घडहवले म्िणून िे लिान वयाि सुध्दा खुप मोठा पराक्रम करून दाखव ू
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िकल.े परमपूज्य सानेगुरूिी सारखा िळव्या मनाचा आहण आईच्या हृद्याचा व्यक्ती आपणास 

लाभला िे फक्त त्यांच्या आईमुळेच, ि े त्यांच्या श्यामची आई पुस्िकािुन पानोपानी दहृष्टस 

पडिे. अहियम्मा सारा या मािेच्या संस्कारामळेु ए पी िे अब्दलु कलाम सारख ेहमसाईल मैन 

दिेाला राष्ट्रपिी म्िणनू हमळाले.आि गुरुपौर्तणमेच्या ददविी आपल्या गुरुला वंदन िर 

करायचेच, हिवाय आपल्या आद्य गुरुला म्िणिे आईला िी वंदन करण्यास हवसरून चालणार 

नािी. 
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ससं्काराच ेमित्व * 

 

 

एकहवसावं ििक ि ेज्याप्रमाणे संगणकाचे युग म्िणून ओळखले िािे िस ेिे धावपळीचे 

सुध्दा युग आि.े िो िो मनुष्य येथ ेएखाद्या यंत्राप्रमाणे आि काम करीि आििे. भरपूर पैसा 

कमावणे आहण त्यािून आपल्या लकेरांना सखुी व आनंदी ठेवण्यासाठी आई - वडील ि ेदोघिेी 

हवहवध क्षते्राि नोकऱ्या करीि आििे. घरािील चूल आहण मलू साभंाळणाऱ्या महिलांनी दखेील 

कुटंुबाच्या प्रगिीसाठी घराबािरे पाऊल ठेवल ेआि.े िा बदल दिेाच्या प्रगिीसाठी हनहििच 

अहभमानास्पद आहण प्ररेणादायक आि े ; परंिु या बदलामुळे घराि कािी समस्याचािी िन्म 

झाला आि,े याकड ेदलुाक्ष करून चालणार नािी. महिला नौकरी करू नयेि ककवा त्यांनी फक्त 

घरचेच काम करावीि या हवचारधारेि आम्िी नािी. परंिु दोघिेी नौकरी करणाऱ्या कुटंुबाि 

िणावाचे वािावरण ददसून येिे, ि े सत्य स्वीकारावे लागेलच. दोघेिी नौकरी करणाऱ्या ज्या 

घराि पुरुष आहण स्त्री या दोघांचे योग्य समायोिन िोिे िेथे िांििा सुध्दा ददसून येिे ि ेिी 

खरेच आि.े पण िे फारच अल्प काळ रटकून रािण्याची भीिी सधु्दा असिेच. या कामाच्या 

व्यापाि आहण धावपळीि आपल्या पोटच्या मलुांवर संस्कार करायचे राहून चालल ेआि ेअस े

कािी रठकाणच्या अनुभवावरून वाटिे. आपल्या लेकरांना एखाद्या दाईच्या िािी सोपवल े

िािे. िी काय संस्कार करणार ? ज्यांच्या िवळ खूप पैसा आि े त्यांना वाटिे की पैिाच्या 

बळावर सवा कािी हमळहविा येिे परंिु त्यांना ि ेमाहिि नािी की पैिाच्या बळावर संस्कार 

हमळहविा येणार नािी. संस्कार िा िीवनाचा अनमोल ठेवा आि ेआहण त्यांची रुिवण बाळ 

गभााि असल्यापासून करावे लागिे. गभासंस्कार सुध्दा अत्यंि मित्वाचे आि.े गरोदर महिलांनी 

कसे विान ठेवायला िव,े मन प्रसन्न ठेवायला िव,े स्विःला दगदग पासून दरू ठेवावे, चांगल्या 

गोष्टी, कथा व गाणी ऐकायला िव ेया सगळ्या गोष्टी िाणीवपूवाक करायला िव.े  बालपणी 

मुलांवर िे संस्कार िोिाि िे आयुष्यभर त्याच्या सोबि असिाि. हचरकाल रटकणारे संस्कार 

योग्य प्रकारे झाल ेिर त्याचे अनुकूल पररणाम पिावयास हमळिाि अन्यथा वाईट पररणाम िर 

कोणालािी पिावे सुध्दा वाटि नािी कारण त्याचा िेवट खूपच भयानक असिो. गभापासून िे 
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मूल समिदार िोईपयांि त्यांची काळिी घेण े अत्यावश्यक आि.े त्यामुळे वयाच्या दिाव्या 

वषापयांि मुलांकड ेहविेष लक्ष दऊेन त्यांच्यावर चांगले संस्कार िोिील याकड ेप्रत्येक पालकांनी 

ध्यान ठेवण ेगरिेचे आि.े यांसाठी बालवाडी, अगंणवाडी, िाळा आहण हवद्यालयाि पररपाठाचे 

हनयोिन केल्या िािे. ज्यािून मुलांवर संस्कार टाकण्याचे काम केल्या िािे. आपले पारंपाररक 

सण वा उत्सव यािून मलुांवर सामाहिक सोबि कौटंुहबक संस्कार टाकिा येिाि म्िणून अस े

सण सािरे करिांना त्यािून मुलांवर संस्कार कसे टाकिा येिील याचा हवचार करून कायाक्रम 

सािरे केल्यास िेथ े एक वेगळाच आनंद अनुभवास येिो. त्याचप्रमाणे मलुांना याच वयाि 

स्वावलंबनाची हिकवण िी द्यायला िवे. िस ेकी घराि इिरत्र पडलले्या वस्िू उचलून िागेवर 

ठेवण,े अंथरुण व पांघरूणची घडी करून ठेवणे, पाणी भरण्यासाठी व  घराची झाडलोट 

करण्यासाठी आईला मदि करण,े घराबािरे बाबांच्या कामाि मदि करणे यांसारखी काम े

ददसिाि लिान पण खपू मिान काया करून िािाि. म्िणूनच लिानपणापासून ददलले े ि े

स्वावलंबनाचे धड ेमुलानंा भावी आयुष्याि हनहििच उपयोगी पडिील. नवरा बायको यांनी 

घराि वावरि असिाना प्रेमाने आहण आपुलकीने वागावे. लिान सिान वाद ककवा भांडण करण े

यांसारा या बाबींचा पररणाम मुलांच्या मनावर िोिो. लिान मलुे अहििय संवेदनिील असिाि 

प्रत्येक कृिी चे िे सुक्ष्म हनरीक्षण करिाि आहण त्याप्रमाणे वागण्याचा प्रयत्न करिाि. लिान 

वयाि मुलांवर योग्य संस्कार करण ेिी एकप्रकारे हिऱ्यांच्या खड्यावर केललेी प्रदक्रयाच आि.े या 

संस्कारामुळे त्यांचे िीवन हिऱ्यांप्रमाणे प्रकािमान िोऊन चमकि राििे. 

  



मी एक हिक्षक  नासा येविीकर 

बालमिरूी किी सपंले ? 

 

 

बालपण िी प्रत्येक व्यक्तींच्या आयुष्यािील एक मित्वाचा टप्पा आि.े परंिु सवाांचेच 

बालपण सखुांि, आनंदाि ककवा मिेि िािाि अस ेनािी. संि िुकाराम मिाराि यांनी बालपण 

दगेा दवेा, मुंगी साखरेचा रवा असे म्िटले आि.े पण समािाि वावरिाना िे हचत्र निरेस पड़िे 

िे फारच  भयानक आि.े सकाळी सूयादकरण धरिीवर पडि िी नािी की घराबािरे एक 

हचरकणारा आवाि कानावर पडिो. त्या आवािानेच िाग येिे म्िटले िरी कािी वावगे नािी. " 

िाई, हिळं कािी असले िर वाढ. " अस ेओरडणारे पोरं त्यांचं बालपण काय म्िणि असले ! 

आपल्या पोटाचा प्रश्न सोडहवण्यासाठी ि ेपोरं दारोदारी भीक मागि दफरिाि आहण हमळालेली 

भीक आपल्या कुटंुबासि वाटून खािाि. सूया डोक्यावर चढायला लागला की िचे पोरं उदकरड े

िोधि दफरिाि. हमळेल िी वस्िू आपल्या थलैीमध्य े भरिाि आहण सवा वस्िू नेऊन भंगार 

वालेल्या हवकून हमळेल त्या पैिाि कािी खरेदी करून खािाि. यांना बालमिुरी म्िणावे काय ? 

िा त्यांच्या पोटाचा प्रश्न असिो ज्याची सोडवणूक स्विः त्यांनाच करावी लागिे. हिक्षण 

नावाची वस्िू िर त्यांच्यापासून कोसो दरू असिे. िाळा म्िणिे काय असिे ? या बाबींचे त्या 

मुलांना सोडा घरािील कोणालाच त्यांची कल्पना नसिे आहण िाळेि आपणाला हिकण्याची 

संधी हमळिे याची सुध्दा त्यांना कल्पना नािी ि े त्यांना प्रत्यक्षाि भेटल्यावर लक्षाि येिे. 

िाळाबाय मुलांचे सवके्षण करण्याचे िासनाने ठरहवल.े त्यानुसार सवेक्षण चे आराखड े व 

वेळापत्रक ियार करण्याि आल.े संपूणा गाव, वाडी, िांडे, ििरािील गल्ल्या सवा सवेक्षण 

केल्यावर िाळाबाय संा या म्िणावी िेवढी हनघाली. िाळाबाय आहण बालकामगार ि े

एकमेकास परूक आििे. िे बालकामगार आििे िे िाळाबाय आििे. ककवा िाळाबाय 

रािण्यामागे काम करण ेिी त्यांची मिबूरी आि.े िाळेि अनुपहस्थि रािाणाऱ्या मुलांच्या घरी 

हिक्षक िेंव्िा कारणे समिून घेण्यासाठी भटे दिेाि िेंव्िा पालकांचे उत्तर ऐकून िसावे की रडाव े

िचे कळि नािी. कािी पालक म्िणिाि की िेिाकड ेबघायला कोणीच नािी. आि मिूरदार 



ई साहित्य प्रहिष्ठान  www.esahity.com 

 

हमळणे अवघड झाल े ककवा मिूरदाराला दणे्याएवढे पैस े नािीि त्यामुळे याला सोबि घेिो. 

उद्या नक्की पाठहविो िाळेला अस ेम्िणून हिक्षकाची बोळवण केली िािे. पण त्या मलुांची उद्या 

कधीच उिाडि नािी आहण िो िाळेला येि नािी. यांस बालमिुरी म्िणावे का ? घरािील 

लिान भावंडाची साभंाळ करण,े स्वयंपाक करणे, धूणी भांडी करण ेइत्यादद कामासाठी मुली 

मधुनच िाळा सोडिाि ि ेप्रत्यक्षाि भटे ददल्यावर समििे. िेिाि काम करणाऱ्या ककवा मिुरी 

करणाऱ्या लोकासंाठी थोडीिी मदि सधु्दा आभाळाएवढी मोठी वाटिे. आई वडीलाचं्या 

कामाि मदि करणाऱ्या मलुांना बालमिूर म्िणिा येईल काय ? त्यांना हिक्षणापासून वंहचि 

ठेवणाऱ्या पालकांवर आिपयांि कुठे करवाई झाल्याचे ऐदकवाि नािी. कारण घरच्या कामाि 

मदि करण े ि े बालमिुरी या व्याा येि बसि नािी अस े वाटिे. मात्र िी मुल े कायमची 

हिक्षणापासून दरू िोिाि, िाळाबाय िोिाि, त्याचें िीवन अंधकारमय िोिे यावर कािी 

पयााय हमळेल काय ? 

यानंिर आपण अश्या क्षते्राकड ेवळणार आिोि. ज्यांना िाळेचा अहिबाि गंध नािी. 

पालकांना हिक्षणाचे मित्व मािीि नािी, िे कधी िाळेलाच गेले नािीि िे आपल्या मुलांना 

काय िाळेि पाठवणार ? 

अश्या लोकांच्या घरी िेंव्िा सवके्षण करणारी मंडळी पोिोचली िेंव्िा त्यांना काय 

अनुभव आला असेल ? फारच हवहचत्र अनुभव यारठकाणी हमळाला. यापूवी सवके्षण करणारे 

कमाचारी एक दोन वेळा येऊन गेले िोिे. त्यामुळे हिसयाांदा िेंव्िा सवेक्षण करणारी मंडळी 

त्यांच्या गल्लीि गेल्याबरोबर पालकांचा मोठा आवाि ऐकू आला " िाळेि घेऊन िाणारी 

माणसे आलीि रे पोरं िो लपुन बसा " खूपच आिया वाटलं की ि ेमाणस ेअसे का बोलि आििे. 

मागील वेळेस असाच एक माणूस आला आहण त्यांनी येथील पाच - सिा पोरं घेऊन गेला. 

त्यांना मािीि नािी की िी पोरं आि िालुक्याच्या ककवा हिल्याच्या िाळेि हिकि असिील 

पण त्यांना वाटिे की िी माणस े आपल े पोरं घऊेन िाि आििे आहण त्यांच्या पोटाचा प्रश्न 

अनुत्तररि रािि िोिा असे त्यांच्यािी संवाद केल्यावर कळल.े िेथ ेिालये वयािील बरीच मुल े

ददसि िोिी पण पालक सिकाया करीि नव्ििे त्यारठकाणी काय करिा येणार ? िा एक मोठा 

प्रश्न आि.े मागे कािी ददवसाखाली एक बािमी वाचण्याि आली की फासेपारधीच्या मलुांसाठी 

मिीन भोसल ेनावाचा व्यक्ती प्रश्नहचन्ि नावाच्या माध्यमांिून मलुांचे हिक्षण पूणा करीि आि.े 
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ना सरकारची मदि ना त्यांच्यािवळ गडगंि संपत्ती आि.े फक्त समािािील कािी दानिरू 

व्यक्तीच्या मदिीने िे प्रकल्प राबहवि आििे. मठूभर धान्य, एक विी, एक पेन एवढीच आपली 

मदि या भटक्या मुलाचं्या िीवनाि प्रकाि पसरू िकिे. या  मुलांना आपल्या हनयहमि िाळेि 

प्रवेि ददल्यानंिर िे हिकणार नािीि ि ेिी सत्य आि.े याचा सधु्दा अनुभव एका िाळेि आला. 

एका भीक मागणाऱ्या पोराला वयानुसार िाळेि प्रवेि दणे्याि आले. पण त्यांच्यािवळ 

कोणीच बसायला ियार िोईना. त्याच्या अंगाचा पूणा वास येि असल्यामूळे िी मुले त्यांना दरू 

करीि िोिी. दपुारी िेवणाच्या वेळी सुध्दा िोच अनुभव आला. मग काय दोन िीन ददवसांनी 

िी मुले स्विःहून िाळेि न येण्याचा हनिय केला. 

हिक्षणािून समानिेचे धड े हिकहवल े िावे ि े अगदी सत्य आि.े मात्र मलुांना िे 

डोळ्यांना ददसिे त्याि काय बदल करिा येणार ? त्याऐविी प्रश्नहचन्ि सारखे प्रकल्प 

राबहवण्यासाठी कािी संस्था पुढ े येण े गरिेचे आि.े आहण समािािील लोकांनी सुध्दा अश्या 

प्रकल्पाला सढळ िािाने मदि करणे गरिेचे आि.े एखाद्या दवेाला रक्कम दान केल्याने खरंच 

पुण्य हमळिे की अश्या सेवाभावी संस्थेला मदि केल्याने पुण्य हमळिे याचा हवचार करण्याची 

आि खरी वेळ आि.े दवेाच्या नावाने संपूणा गावाला भंडारा खाऊ घालण्यापेक्षा या गरीब 

लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सोडहवली आहण त्याना खाऊ ददले िर िास्ि पुण्य हमळेल. 

एखाद्या भूखले्या व्यक्तीला िेऊ घािल्यानंिर िे समाधान हमळिे कदाहचि िे लाख रू दवेाला 

दान केल्या नंिर िी हमळणार नािी. त्यामूळे समािािील दानिूर व्यक्तीनी यावर एकवेळ िरूर 

हवचार करावे असे वाटि.े िॉटेलाि, वीटभट्टीवर, ककवा इिरत्र काम करणारे चौदा वषाांखालील 

मुल ेबालकामगार म्िणनू आपणांस ठळकपण ेददसून येिाि मात्र वर उल्लेख केलले ेअिी बरीच 

मुले आििे िे की अप्रत्यक्षररत्या बालकामगारच नव्ििे का ? अश्या बालकामगार बालमिुरांची 

संा या भरपूर आि.े यांवर कािी उपाययोिना करिा येईल काय आहण बालमिुरी किी 

संपहविा येईल याचा प्रिासनासि समािािील सवा घटकांनी गंभीरिापूवाक हवचार करण े

अगत्याचे आि.े बालमिुरी ककवा बालकामगार आहण िाळाबाय मलु ेिा कधीच न संपणारा 

हवषय आि.े िसेच िी समस्या फक्त भारिािच नव्ि ेिर िगाला भेडसावणारी समस्या आि.े 
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हिक्षण : िीवन हवकासाच ेसाधन * 

 

हिक्षणाने मानवी िीवनाचा हवकास िोिो. आपल्या िीवनाि हिक्षणाचे मित्त्व 

अनन्यसाधारण अस े  आि.े कारण, हिक्षण ि े कौटंुहबक, आर्तथक, सामाहिक व मानहसक 

पररविानाचे एक मित्त्वपूणा साधन आि.े मानवी िीवनाच्या हवकासाचा िो पाया आि.ेचांगली 

सुसंस्कृि, चाररत्र्यसंपन्न व सृिनिील  हपढी फक्त हिक्षणािूनच घडहविा येिे. हिक्षणािून 

माणूस आपल्या बुध्दीच्या आधारे उत्तम हवचार करायला लागिो. खरे काय आहण खोटे काय 

यांचा छडा लावू िकिो.म्िणूनच हिक्षणािून माणूस स्वि:सोबि कुटंुबाचा आहण 

समािाचादखेील हवकास करू िकिो 

मिात्मा ज्योहिबा फुले हिक्षणाहवषयी बरेच कािी सांहगिले आि.े त्यांनी नुसिे सांगून 

थांबल े नािी िर िळागाळािील लोकांना हिक्षणाचे द्वार उघडण्यासाठी पुण्यािील हभडचे्या 

वाड्याि मुलींसाठी पाहिली िाळा सरुू केली. हिक्षणाचा प्रचार आहण प्रसार यांसाठी त्यांनी 

आपले आयुष्य वेचल.े कारण हिक्षणाहिवाय लोकांचा हवकास िोणे िक्य नािी ि ेिाणून िोिे.  

हवद्येहवना मिी गेली, महिहवना नीिी गेली,  

नीहिहवना गिी गेली, गहिहवना हवत्त गेल,े  

हवत्ताहवना िूद्र खचल,े इिके अनथा एका अहवदे्यने केले, 

 असे त्यांनी हिक्षणाचे मित्व सांगिाना स्पष्ट केले आि.े डॉ. बाबासािबे आंबेडकर 

यांनी िर हिक्षणाला वाहघणीचे दधु असे सबंोहधले आि.े यावरून आपणाला िीवनाि 

हिक्षणाचे दकिी मित्व आि ेि ेकळून चुकेल. 

माणसांना परमेश्वराने दोन डोळे ददले आििे ज्याच्या आधारे िो संपणूा सृष्टी पाहू 

िकिो. मात्र या दषृ्टीला ज्ञानाची िोड नसेल िर पािि असलले्या दषृ्टीमध्ये चांगली सृष्टी 

बघायला हमळणार नािी आहण बहघिलले े हचरकाल रटकून रािणार नािी. प्रहसद्ध हवचारवंि 
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म्िणिो की, हवस्मृिीमध्ये गेलले े आठवणे िेच खरे हिक्षण. ज्ञान हमळहवण्यासाठी हिक्षणाची 

अत्यंि आवश्यकिा असिे. हिक्षणाहिवाय कोणत्यािी हवषयाचे सखोल ज्ञान हमळि नािी. 

आपणांस एखाद्या हवषयांि सखोल ज्ञान हमळवायचे असेल िर त्यासाठी त्यांचे हिक्षण 

ध्यासपूवाक िोणे गरिेचे आि.े 

िाळेिूनच हवद्यार्थयाांच्या व्यहक्तमत्त्वाचा पाया हिक्षणािून रचला िािो. िाळेिून 

हिकहवण्याि आलेल्या अनेक संस्कारक्षम मुल्यांच्या आधारावरच मुलांचे पढुील िीवनािील यि 

अवलंबून असि.े म्िणूनच िाळेिूनच दिेाचे भहविव्य घडिे असे म्िणण ेचुकीचे ठरणार नािी. 

प्रत्येकाच्या िीवनाि िालेय हिक्षणाचे खूप मित्व आि.े िुमच्यािील िे कािी सवोत्तम आि ेिे 

प्रकट करण े म्िणिे खरे हिक्षण. स्वामी हववकेानंद म्िणिाि की माणसांिील पूणात्वाचा 

आहवष्कार म्िणिे हिक्षण िोय.  आपल्या स्व ची ओळख या हिक्षणािून िोिे. आिपयांि िे 

हिकले नािीि िे काय िगले नािीि काय ? िे िगल ेपण त्यांच्या िगण्याला कािी एक अथा 

नव्ििा. िन्मलास म्िणनूी िगलास आहण काळ येिाच  मेला, िुझ्या या िीवनी काय अथा 

राहिला ? या ओळीनुसार. आपण का िगिो याचे उत्तर ज्याला हमळेल त्यांचे िीवन साथा 

िोईल. त्यासाठी हिक्षणाची हनिांि आवश्यकिा आि.े आचाया हवनोबा भावे म्िणिाि की, 

हिक्षण कोणिीिी गोष्ट नव्याने हनमााण करण्याचे व अहस्ित्वाि आणण्याचे काया करीि नािी. 

सुप्त, चैिन्य व हनदद्रस्ि िक्ती िागृि करण्याचे साधन म्िणिे हिक्षण. आपले िीवन चैिन्यमय 

आहण आनंदी करण्यासाठी हिक्षणाहिवाय पयााय नािी. 

हिक्षण म्िणिे माणसाच्या िन्मापासुन मरणापयांि चालललेी हिकण्याची प्रदक्रया आि े

िी की अहवरिपणे चालचू असिे. थांबला िो संपला अस ेिे म्िटले िािे िे या हिक्षण प्रदक्रयलेा 

लागू िोिे. ईश्वराहिवाय कोणीिी पररपूणा नािी. त्यामूळे आपण दकिी िी ज्ञानी असले िरी 

आपल्यापेक्षा वरचढ िगाि कोणी िरी आहण कुठे िरी ज्या वेळी भेटिो त्यावेळी आपण नाराि 

िोिो स्विः ला स्विः ची लाि वाटायला लागिे. त्यामूळे प्रत्येक नवीन बाब आत्मसाि 

करण्यासाठी हिक्षण घणेे आवश्यक आि े अन्यथा आपणांस वाळीि टाकण्याची िक्यिा 

नाकारिा येिे नािी. त्याचमुळे आपल ेव आपल्या पररवारािील आहण ििेारील व्यक्तीचे िीवन 

सुधारण्याचे एकच साधन आि ेआहण िे म्िणिे हिक्षण. 
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िाळेचा कणा : माु याध्यापक * 

 

 

ज्ञान ि े पिैापेक्षा श्रेष्ठ आि,े कारण पैिाचे रक्षण िुम्िांला करावे लागिे. परंिु ज्ञान 

िुमचेच रक्षण करिे आहण ि े ज्ञान हिक्षणािून हमळिे. म्िणूनच म्िटल े िािे की, हिक्षण िा 

माणसाचा हिसरा डोळा आि.े आपल्यािवळ असलले्या दोन डोळ्यांनी फक्त दशृ्यहचत्र 

बहघिल्या िािे. परंिु आपण हिक्षण घेऊन ज्ञानी झाला असाल िरच िे बघिो त्याची इत्यभुि 

माहििी आपल्या मेंदकूड ेपाठहविो. अन्यथा नुसिे हचत्रच मेंदकूड ेिािे आहण नुसिे हचत्र िास्ि 

काळ स्मरणाि रािि नािी. याबाबिीि प्रहसद्ध हवचारवंि म्िणिो की, हवस्मरण झालेल्या 

वस्िुची स्मृिी म्िणिेच ज्ञान िोय. अगदी िन्मल्यापासून िे मृत्यूपयांि व्यक्तीला हवहवध 

माध्यमािून ज्ञान हमळि राििे आहण व्यक्ती त्या हमळहवलले्या ज्ञानाच्या बळावर समृद्ध िोिो, 

प्रगल्भ िोिो आहण समिूिदार सुध्दा िोिो. त्यािल्या त्याि लिान मुलांना एका चांगल्या 

ददिेने ज्ञान हमळावे यांसाठी िाळेिून हिक्षण दणे्याचा पयााय हनवडला िािो.  

लिान मलुांची कुटंुब िी िरी पहिली िाळा असली िरी िाळा अस ॆरठकाण आि ेज्या रठकाणी 

मुलांना अक्षर आहण अंक ज्ञानासोबि हवहवध हवषयाचे ज्ञान ददल्या िािे.  

िाळेला हवद्यालय ककवा हवद्येचे घर म्िटले िािे. िाळा ि ेसंस्काराचे मित्वाचे कें द्र आि.े अगदी 

कोवळ्या वयाि म्िणिे सिा वषे पूणा झाल्यावर िे िाळेि येिाि आहण 14 व्या वषी प्रगल्भ 

आहण हुिार िोऊन बािरे पडिाि. हवनोबा भावे म्िणिाि की, हिक्षण िा यिस्वी िीवनाचा 

पाया आि.े त्यािल्या त्याि प्राथहमक हिक्षण ि ेप्रत्येकाच्या िीवनाि फार मित्वाची भूहमका 

बिाविाि. कारण संपणूा हिक्षण प्रणाली िी प्राथहमक हिक्षणावरच अवलंबून असि.े पायाच 

िर कच्चा राहिला िर त्यावरील सवा इमारिी कमकुवि ठरिाि. प्राथहमक िाळेि िीन घटक 

मित्वाची भूहमका बिाविाि. पहिले म्िणिे हवद्याथी, दसूरे म्िणिे हिक्षक आहण हिसरे ज्याची 

फारच मित्वाची भुहमका असिे िाळेमध्ये िो म्िणिे मुा याध्यापक. माु याध्यापक िा 

कोणत्यािी िाळेचा कणाच  असिो. िाळेचा प्रमुख आधारस्िंभ म्िणिे मुा याध्यापक. 
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पायलटहवना हवमान उडहविा येि नािी, ड्रायव्िरहिवाय गाडी चालहविा येि नािी. अगदी 

िसेच मुा याध्यापकाहवना िाळा चालहविाच येि नािी. त्यामुळेच िाळेच्या हवकासामध्य े

मुा याध्यापकाची भुहमका अत्यंि मित्वाची आहण आवश्यक आि.े आि ज्या िाळेवर 

मुा याध्यापक नािीि ककवा मुा याध्यापकाची पद ेइिर हिक्षकाकड ेसोपहवण्याि येिे िेंव्िा त्या 

िाळांची अवकळा पाििाक्षणी ओळखू येिे. एखाद्या घराि कुटंुब प्रमखुावर िी िबाबदारी 

असि,े िीच िबाबदारी मुा याध्यापक पदावर असिे. कुटंूबाचा हवकास आहण प्रगिी 

साधण्यासाठी कुटंुबप्रमखुाला िास्ि त्रास सिन करावा लागिो. पण िेंव्िा कुटंुबािील एखादी 

व्यक्ती यिस्वी िोिे ककवा प्रहसध्दी हमळहविे त्यावेळी त्यांच्यासोबि कुटंुबप्रमुखाचे नावसधु्दा 

प्रहसध्दीस येिे. असेच िवळपास िाळा आहण मुा याध्यापकाचे आि.े सांहघक खेळाि सवा 

खेळाडूचं्या खेळण्याचा संघावर अनुकूल ककवा प्रहिकूल पररणाम बघायला हमळिाि. खेळ 

चांगला झाला की वाईट यांस संपूणापणे कणाधारावर िबाबदारी टाकली िािे. कणाधार संघाचे 

हिि लक्षाि घेऊन हनणाय घेिला िर सामन्याि हविय हमळिो. मुा याध्यापकाची सुध्दा 

िवळपास या कणाधारासारखी अवस्था आि.े िाळेचा हवकास साधण े िी सांहघक कामहगरी 

आि.े त्याि एकटा मुा याध्यापक ककवा हिक्षक कािीच करू िकि नािी. िाळेच्या हवकासाि 

मुा याध्यापक िा मित्वाचा घटक आि.े िाळेला हवकासाच्या उंचीवर नेऊन ठेवायचे असले िर 

सवााि पहिल्यांदा मुा याध्यापक पद िाळेि ररक्त असिा कामा नय ेआहण कायारि मुा याध्यापक 

िा उपक्रमिील, उद्योगी, आहण हुिार असायलाच िवे. कारण िाळेिील मुलांना 

घडहवण्यासाठी काय करिा येईल ? याचे एक हनयोिन मुा याध्यापकाच्या डोक्याि असण े

आवश्यक आि.े संपूणा िाळा मुा याध्यापकाच्या दखेरेखीखाली ियार िोि असिे. कल्पक 

बुहध्दमत्ता, उपक्रमिील आहण वषाभरािील सांस्कृहिक कायाक्रम डोळ्यांसमोर ठेवून मलुांमध्य े

िाळेहवषयी आकषाण ियार केल्यास त्या मुा याध्यापकाला नक्कीच यि हमळिे. त्याऐविी 

मुा याध्यापकाने कसल्याच प्रकारचे हनयोिन केले नािी िर िी िाळा थोड्याच ददवसांि 

रसािळाला गेलेल े ददसनू येिे. दकिीिी प्रयत्न केल े िरी त्या िाळेला गिवैभव परि हमळण े

कठीण बनिे. हनहष्क्रय मुा याध्यापक म्िणिे असून अडचण नसून खोळंबा िोय. 

िाळेि मुलांना पुस्िकी ज्ञानासोबि नैहिक मूल्यांची हिकवण हमळणसेुध्दा गरिेचे आि.े पुस्िकं 

मुलांना ज्ञानी बनहविाि िर नैहिक मूल्ये त्यांना माणूस घडहविाि. दिेाचे भहवष्य िाळेि 

घडहवल े िािे. यारठकाणी त्यांच्यावर उत्तम संस्कार िोणे गरिेचे आि.े िाणूनबुझुन ककवा 

हिकहवल्याने कोणावर संस्कार करिा येि नािी, िी हवकि घेण्यासारखी वस्िु िी नािी. िी 
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नकळिपणे रोिच्या चालण्याबोलण्यािून िोि असिे. त्यासाठी िाळेची कािी हनयमावली 

ियार करण े आहण त्याची अंमलबिावणी करण्याचे काम अथाािच माु याध्यापकाचे असि.े 

संपूणा हवद्याथी, हिक्षक आहण िाळेची काळिी िाळेचा प्रमखु या नात्याने मुा याध्यापकाना 

घ्यावीच लागिे. त्यािल्या त्याि िाळेला माु याध्यापकच नसले िर त्या िाळेची धुरा 

सांभाळणार कोण ? िा प्रश्न उपहस्थि िोिो. 

या हिल्िा पररषदचे्या माध्यहमक िाळािून आि मोठ्या संा येने गोरगरीब, िेिकरी, 

िेिमिुर, कष्टकऱ्याची मुले हिक्षण घेि आििे. माध्यहमक िाळेि पाचिे िे ििार हवद्याथी 

हिक्षण घेि असिाि आहण वीस िे चाळीस हिक्षक हिकहवण्याचे काम करीि असिाि. या 

सवाावर हनयंत्रण ठेवण्यासाठी एक कायाक्षम माु याध्यापकाची अत्यंि गरि असिे. िाळेला 

मुा याध्यापकच नसेल िर त्या िाळेचे व्यवस्थापन सुरळीि कस े चालणार व हवद्यार्थयाांची 

गुणवत्ता किी वाढले ? 

राज्याि हिल्िा पररषदचे्या एकूण 356 माध्यहमक िाळा आििे. त्यापैकी 299 िाळा 

मराठवाडा मध्ये आििे. त्याि हिल्िाहनिाय ददललेे रािपहत्रि माु याध्यापक पद ररक्त 

असल्याचे आकड ेआियाचदकि केल्याहिवाय रािि नािी. औरंगाबाद हिल्याि 52 पद ेमंिूर 

असून फक्त 3 पद कायारि आििे, िालना मध्ये 29 पैकी 2, विगोली 18 पैकी 4, नांदडे 48 

पैकी 3, उस्मानाबाद 46 पैकी 3, बीड 32 पैकी 4, लािूर 45 पैकी 1 आहण परभणी हिल्याि 

29 मुा याध्यापक पदापैकी एकिी पद भरण्याि आले नािी, असॆ 299 पैकी 20 पदचे एकूण 

मराठवाडा मध्ये भरण्याि आल्याची माहििी हिक्षक आ. हवक्रम काळे यांनी हवधानसभेि 

लक्षवधेीच्या माध्यमांिून प्रश्न उपहस्थि करून या गंभीर हवषयाकड ेसरकारचे लक्ष ददली वेधले. 

त्यावर िालेय हिक्षणमतं्री मा. ना. हवनोद िावड ेयांनी पुढील िैक्षहणक वषा प्रारंभ िोण्यापूवी 

रािपहत्रि मुा याध्यापकाची पद ेभरण्याि येईल असॆ उत्तर ददल.े पण खरोखरच सरकारला या 

माध्यहमक िाळांची काळिी असेल िर येत्या िैक्षहणक वषा माध्यहमक िाळासाठी अच्छे ददन 

घेऊन येईल ? अन्यथा पनु्िा ये रे माझ्या मागल्या प्रमाणे िोईल अिी िकंा हनमााण िोिे. 
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स्वच्छिा आहण आरोग्य 

 

 

स्वच्छिा िा माणसाच्या िीवनाचा एक अहवभाज्य भाग आि.े या एका गुणा मुळे 

माणसाचे िीवन सुंदर बनिे. िी एक सवय आि.े स्वच्छिा म्िटली की आपल्या समोर अनेक 

बाबी उभ्या राििाि. स्वच्छिा कश्याकश्याची आहण किी ठेवायाची िा मोठा प्रश्न आपल्या 

समोर असिो. स्वच्छिेची सुरुवाि िी स्विः पासून म्िणिे स्विःच्या िरीर स्वच्छिे पासून 

करावी. सकाळी उठल्यापासून िर रात्री झोपेपयांि आपल्या स्वच्छिे हवषयी आपण िागरूक 

राहून काया केल्यास आपली छाप इिरावर हनहििपणे पडिे. लिानपणी सकाळी उठल ेकी आई 

मुलांच्या मागे राहून दाि स्वच्छ घास, चूळ भर आहण िाि-पाय स्वच्छ धुउन घेण्याहवषयी 

िगादा लाविे. कारण स्विः च्या स्वच्छिेची सुरुवाि िी याच दक्रयेपासून िोिे. लिानपणी 

लागललेी स्वच्छिेची चांगली सवय त्यांच्या सोबि आयुष्यभर राििे िी िर चांगली गोष्ट आिचे 

यासोबि आपल्या दािाचे आयुष्यिी वाढिे. दािाचे हवकार िोि नािी. आपल्या िीवनाि 

दािाचे काय मित्त्व आि ेि ेदाि नसणाऱ्या लोकांना हवचारून पहिल्याहिवाय कळणार नािी. 

स्नान करणे िी त्या नंिरची अत्यंि मित्वाची दक्रया. बहुिांि व्यक्ती स्नान िी दक्रया मिादवेाला 

पाणी घािल्यासारख ेडोक्यावरुन पाणी ओििाि त्यामुळे अंगाची सफाई िोि नािी. साबणाचा 

वापर करीि अंग घासुन स्नान केल्यास आपल्या अंगाचा वास येि नािी. हविेष म्िणिे त्वचा 

रोगापासून आपण दरू राहू िकिो. दररोि स्वच्छ कपड े पररधान करून बािरे पडण्याची 

आपली सवय इिराना त्रासदायक ठरि नािी. मळके कपड ेअंगावर असिील आहण प्रवासाि कुठे 

िरी आपण बसलाि िर कपड्याच्या दगुान्धी मळेु कुणी आपल्यािवळ बसि नािी. िाळेि िर 

याचा फार वेगळा अनुभव येिो. त्यामुळे घराबािरे िािाना स्वच्छ कपड े एक िर आपणास 

िोभुन ददसिे आहण आपल्यामुळे इिराना त्रास िी िोि नािी. म्िणून स्वच्छ कपड ेवापरण्याची 

सवय िाळेि असिाना िी लागिे िी आयुष्यभर सोबि राििे. बािरेुन घराि येिाना िाि-पाय 

स्वच्छ धूउन घराि प्रवेि करावा. बहुिांि वेळा मुल ेबािरे उघड्यावर खेळिाि आहण िसेच 

घराि प्रवेि करिाि. ज्यामुळे बािरेील अनेक दकटक थेट घराि प्रवेि हमळहविाि आहण 

घरािील अनेक लोक आिारी पडिाि. िौचास िाऊन आल्यावर सदु्धा स्वच्छ िाि-पाय धुवावे 
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आहण मगच घराि यावे. िेवण करण्यापूवी िाि अगदी स्वच्छ धुवावे आहण कोरड्या रुमालाने 

साफ करावे. रात्री झोपण्या पूवी सुद्धा स्वच्छ िाि-पाय धुिल्या नंिर छान झोप लागिे की 

नािी िे पिा. म्िणिे स्विः ची स्वच्छिा िी िीवनाि अत्यंि मित्वाचे आि.े याहिवाय आपल े

िीवन दीघाायुष्य िोउच िकि नािी. अस्वच्छ रिाणे म्िणिे आपल ेअधे आयुष्य कमी करून 

घेण्यासारख ेआि.े त्याच अनुषंगाने नुकिेच आपण िागहिक िाि धुण्याचा ददवस सािरा केला 

आि.े त्यािून आपणास िाच संदिे हमळिो की स्वच्छ रिा ; हनरोगी रिा. 

स्विःच्या स्वच्छिेनंिर आपण आपल्या घराच्या स्वच्छिेकड ेलक्ष दिेो आहण िे आवश्यक आि.े 

कारण आपल ेज्यारठकाणी उठण,े बसण,े खाणे, आहण हपण ेअसि ेत्या रठकाणी स्वच्छिा असण े

गरिेचे आि.े त्यामुळे रोि सकाळी आहण संध्याकाळी आपले घर झाड़नेू साफ करीि असिो. 

आपले अंगण स्वच्छ करिो. घरािील आहण अंगणािील कचरा पररसराि टाकिो. म्िणिे 

आपणास पररसर घाण असलले ेचालि ेपरंिु आपल ेघर आहण अंगण स्वच्छ असाव ेअस ेवाटि े

िी प्रत्येकाची मानहसकिा आि.े िा बदल करण्यासाठी स्वच्छिेचे धड े ककवा पाठ आि 

समािाला हिकहवण्याची खरी गरि आि.े सावािहनक रठकाणी अस्वच्छिा करणे ि ेचुकीचे आि े

ि ेकळिय पण वळि नािी अिी हस्थिी झाली आि.े  

आि ग्रामीण भागाि िर गेलो िर गावाच्या प्रवेिालाच दगुान्धी सुरु िोिे. प्रत्येक िण 

उघड्यावर िौचास िाउन गावाचा प्रवेिाचा संपूणा रस्िा अस्वच्छ करिाि. याि कधी बदल 

िोणार आि े? गावाि असललेी िाळा आपणास कधीच स्वच्छ ठेविा येि नािी. िाळा सुटली 

की गावािले कािी ररकामटेकड ेपोरे िाळेि येऊन वगा खोल्याच्या वभिी खराब करिाि. कािी 

गुटखा िौकीन मलुे पान िंबाख ूखािाि आहण सवा पररसर कधी कधी वभिी रंगवून टाकिाि. 

दारू हपणारे मंडळी दारू हपिाि आहण वगा खोलीि बाटली फेकिाि िर कािी िण बाटली 

मैदानावर टाकिाि, अश्या रीिीने सकाळी स्वच्छ केललेा िाळेचा पररसर सायंकाळी घाण 

केल्या िािो. िालेय स्वच्छालय कोणत्याच गावाि चांगली ठेवली िाि नािीि. ज्या गावाि 

िालेय स्वच्छालयाची दखेभाल स्विः गावकरी करीि असिील त्यांचे अहभनंदन करावेसे वाटिे. 

गावाि इिर कािी रठकाणी सुध्दा िी मंडळी अस्वच्छिा पसरहविाि. ज्यामुळे सवात्र घाणीचे 

साम्राज्य पसरिे. त्यामुळे गावाि साथीचे अनेक रोग पसरिाि. मग दवाखाना आपल्या मागे 

लागिे. िेथ ेलाखो रुपय ेखचा करावे लागिे िरी आपल ेडोळे उघडि नािी आहण आपला गांव 

स्वच्छ ठेवि नािी. डेंग्य ूसारखा आिार िर कधी कधी आपला िीव िी घेिो. िा रोगप्रसार 

फक्त आहण फक्त आपल्या अस्वच्छिेमुळे िोिे याची िाणीव आपणास व्िायला िवी. 
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ग्रामपंचायि कायाालय िमेल िेवढे काया करि ेपण संपूणापणे त्यावर अवलंबून रिाण ेि ेिी चूक 

आि.े वैयहक्तक स्वच्छिे सोबि गावाची स्वच्छिा दखेील िेवढीच मित्वाची आि.े 

सावािहनक रठकाणी आपली वागणूक चांगली असेल िर पररसर स्वच्छ राहू िकिे. बरेच िण 

सावािाहनक रठकाणी बेिबाबदरपणे वागिाि आहण त्यामुळे पररसराि अस्वच्छिा पसरि िािे. 

राज्य पररविन मिामंडळाच्या बस मध्य े प्रवास करिाना असा अनुभव खास करून येिो. 

बसमध्य े प्रवास करणारे कािी मंडळी पान िंबाखू आहण गुटखा खाऊन कोपऱ्याि थुंकुन सवा 

िागा घाण करिाि. त्यामुळे इिर प्रवाश्याना त्याचा त्रास िोिो. धूम्रपान करण्यास सक्त मनाई 

आि ेया फलक ऐविी कोपऱ्याि थुंकू नका अस ेफलक लावावे लागेल असे वाटि.े सावािहनक 

रठकाणी अस्वच्छ करणाऱ्या व्यहक्तस दडं लावण्याचा कायदा अहस्ित्वाि आि े मात्र फक्त िो 

कागदावरच आि.े त्याची अंमलबिावणी िर करण्याि आली आहण दडं लावण्याची प्रदक्रया 

चालू केल्यास अस्वच्छिा कमी िोईल, असे वाटिे. बसनंिर सवााि िास्ि प्रवासी वाहून नेणारे 

रेल्वेमध्य े स्वच्छिा ददसणे खूपच दरुापास्ि आि.े आपल े घर आहण पररसर स्वच्छ ठेवणारे 

नागररक रेल्वेि मात्र सवा कािी हवसरून वागिाि. िेथे कािी खाल्ली िेथेच कचरा करिाि. 

ज्याचा त्रास इिर प्रवाश्याना िोिो. कधी कधी त्याचे बळी आपणच ठरिो ि ेिी सत्यच आि.े 

बागेि सुध्दा आपली िीच बेदफदकर वतृ्ती ददसून येिे. पयाटननाच्या स्थळी सुध्दा आपण स्वच्छ 

वागिो अस े कािी ददसनू येि नािी. त्यामुळे बस आहण रेल्वेमधील स्वच्छिा असो वा इिर 

रठकाणची स्वच्छिा िी आपल्या िािाि आि.े िी आपली सवााची मालमत्ता आि ेअिी काळिी 

घ्यावी. आपण एकटे स्वच्छ रािण्याचा प्रयत्न करू या आपल्या सोबि एक-दोन व्यहक्त िरी 

हनहििपणे या मागाावर येिाि. मिात्मा गाधंीिी यांनी ज्याप्रकारे आपल्या िीवनाि 

स्वच्छिेला मित्त्व ददल ेिोिे. िस े आपण िी मित्त्व दऊे या. स्वच्छ भारि हनमााण करण्याि 

आपले िी कािी योगदान दऊे या. 
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दफ्िराच्या ओझ्यापासनू सटुका* 

 

 

 

असोहसएटेड चेंबसा ऑफ कॉमसा अाँड इंडस्री ऑफ इंहडया (असोचेम) सहमिीमाफा ि 

दिेाि नुकत्याच केलेल्या पािणीि १३ वषाांखालील ६८ टके्क िाळकरी मलुांना सौम्य स्वरूपाची 

पाठदखुी असल्याचे आढळले आि.े दप्तराचे ओझे वाहून ७ िे १३ वयोगटािील ६८ टके्क 

िाळकरी मुलांना पाठदखुी आहण कुबड येण्याच्या िक्रारी सुरू झाल्या आििे. पािणी 

अिवालाि अस ेम्िटल ेआि ेकी, ७ िे १३ वयोगटािील ८८ टक्क्यांपके्षा िास्ि िाळकरी मुले 

त्यांच्या विनाच्या ४५ टके्क विन पाठीवर वाहून नेिाि. मुलांच्या दफ्िराच्या ओझ्याहवषयी 

यापूवी सुध्दा राज्य सरकारने उपाय योिना कराव्याि असे उच्च न्यायलयाने हनदिे ददले आििे. 

यावर िासनाने पररपत्रक काढून मोकळे झाल े परंिु त्याची अंमलबिावणी कश्याप्रकारे िोि 

आि े याची खािरिमा अिून पयान्ि केली नािी. मुलांच्या दप्तराचा कायदा २००६ नुसार 

दप्तराचे ओझे मलुाच्या िरीराच्या विनाच्या 10% पेक्षा िास्ि अस ूनय.े असा हनयम असून िी 

या हनयमची कोठेिी प्रभाहवपणे अंमलबिावणी िोि नािी. मुलाचं्या पाठीवरील दफ्िराचे ओझे 

कसे कमी करावे याबाबि िाळाप्रमुखांनी उपाय योिना करणे आवश्यक आि.े 

दफ्िरमध्ये आवश्यक बाबी म्िणिे सवा हवषयाची पुस्िके, हवषयाच्या वया, रफ विी, स्वाध्याय 

पुहस्िका, िेवणाचा डबा िा हवना अनुदाहनि िाळेिील मलुांसाठी आहण पाण्याची बाटली या 

सवा बाबीचा हवचार केल्यास नक्कीच दफ्िराचे ओझे वाढणार याि िंकाच नािी. यावर खालील 

उपाय करिा येिील अस ेवाटिे. प्रत्येक िाळेि लॉकर िरी उपलब्ध करून ददल िरी मलुांच्या 

पाठीवरील दफ्िराचे ओझे कमी िोईल अस े वाटि नािी. कािी िण यासाठी टैब चा पयााय 

सुचवििा मात्र िी खर्तचक बाब आि.े सवााना टैब पुरवठा करणे मोठे अवघड काम आि.े 

त्यासाठी स्वस्ि आहण सुलभ उपाय योिल े िर त्याचा फायदा राज्यािील सवा मलुांना िोऊ 
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िकिे. राज्याि आि मराठी, विदी, इंग्रिी, गहणि, पररसर अभ्यास भाग एक आहण दोन अस े

सिा हवषय अभ्यासक्रमामध्ये समाहवष्ट केले आििे. 

* वारहनिाय हवषयाच्या विीचा वेळापत्रक ियार करण े

मुल ेहवषयच्या वया रोिच्या रोि ने आण करिाि. याचा भार आपणाला सिि कमी 

करिा येिो. सिा ददवसाचे सिा हवषय आहण आहण त्याच ददविी िे वया िापसण्याचे काम 

केल्यास बरेच काम सलुभ िोिे आहण दफ्िराचे ओझे सधु्दा कमी िोईल. यामुळे मुलांना चांगला 

वेळ हमळिो आहण याि साित्यपणा येईल. सध्या प्रचहलि पद्धिीनुसार धडा संपला की 

गृिपाठाची विी पूणा करणे आहण सर सांगिील त्यावेळी दाखहवण्याची िी प्रथा आत्ता िुनी 

झाली त्याि कािी बदल करणे आवश्यक आि.े िेंव्िा वार हनिाय वयाचे हनयोिन नक्की 

फलदायी ठरेल अस ेवाटिे.  
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वार हनिाय हवषयाच ेहनयोिन 

 

 

ज्या पद्धिीने वार हनिाय हवषयाच्या वयाचे हनयोिन केल्या आि ेत्याच पध्दिीने िर 

वारहनिाय हवषय हनयोिन केल्यास दफ्िराचे ओझे बऱ्याच अंिी कमी िोईल असे वाटिे. 

आपण हवषयाच्या िाहसका, भारांि या सवा बाबीचा हवचार करून एका ददवसाि सवा 

हवषयावर अध्यापन करिो. घरी गेल्यानंिर मुलांना सवा हवषयांचा आढावा घेिाना नाकी नऊ 

येिाि आहण राहिललेा अभ्यास कधी करावा ? िा प्रश्न पडिो. त्याऐविी एका ददविी एक 

हवषय ददवसभर अध्यापन केले िर मलुांना त्याच हवषयावर भर दिेा येिे. हवषयाची एकच 

वलक असिे. हिक्षक सदु्धा या पध्दिीने आपल्या हवषयाला न्याय दऊे िकेल. सकाळच्या सत्राि 

हवषयाचे अध्यापन करिा येईल आहण दपुारच्या सत्राि त्याच हवषयािी संबंहधि पश्नोत्तर ककवा 

स्वाध्याय सोडवून घेिल्यास खूप फायदा हमळू िकिो. हवद्याथी च्या गुणावत्तेि िी वाढ िोिे. 

यामुळे मुलाचं्या दफ्िराि एक पुस्िक एक विी बाकी इिर साहित्य रािील म्िणिे विन दकिी 

कमी िोईल याचा आपण अंदाि लावू िकिो. पण िी पध्दि एका हिक्षकाने एका िाळेि 

राबवून चालणार नािी. राज्यािल्या सवा िाळेि िी पद्धि चाल ूकेली िर मुलांचे आरोग्य वाढेल 

िे हनरोगी राििील. सायकल चालहवि पाठीवर दफ्िराचे ओझे घऊेन िाळेला िाणाऱ्या 

मुलांची अवस्था िर खुपच वाइट आि,े हबकट आि.े 

*हबन दफ्िराची िाळा 

महिन्यािुन एक ककवा दोन ददवस मुलांना दफ्िर हवना िाळेि बोलावावे. त्याददविी 

मुलांसोबि गप्पा-टप्पा आहण अवांिर चचाा करावी. आठवडाभर हिकवलेल्या भागावार 

औपचाररकपणे प्रश्नउत्तर हवचारावे. प्रश्नमंिुषा सारख ेउपक्रम राबाववे. हनबंध स्पधाा, रांगोळी 
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स्पधाा, वकृ्तत्व स्पधाा, गायन स्पधाा यासारखे कला प्रदिानाचे कायाक्रम आयोहिि करण्याि यावे. 

एखाद्या हनसगारम्य रठकाणी डबा पाटी करावी, क्षेत्रभटे करावे, अश्या दफ्िराहवना िाळेि 

आल्यामुळे मलुे आनंदाि िाळेि येिाि आहण त्यांना िाळेचा लळा िी लागेल. हविेष म्िणिे 

त्याच्या पाठीवर एका ददवसाचे दफ्िराचे ओझे रािणार नािी.  

पाठीच्या वाढत्या िक्रारींचा आहण मणक्याचा आकार बदलण्याचा संबधं िा अहिररक्त 

आहण असमान ओझ्यािी आि.े त्यामुळे मणक्याची गंभीर स्वरूपाची िानी िोिे आहण अनेकदा 

बरे न िोणारे पाठीचे दखुणे बळाविे. कमी वयाि मणक्यांना आललेी सूि, स्लीप हडस्क, 

सििची पाठदखुी, मणक्याची लवकर झीि िोण ेआदी िक्रारी मुलांना आििे, अस ेअसोचेमच्या 

आरोग्य सहमिीचे अध्यक्ष बी. के. राव यांनी सांहगिले. 

मुलांच्या दफ्िराच्या अहिररक्त ओझ्यामुळे येणाऱ्या िाणाने मलुांच्या मस्कोक्युलेटल 

सीहस्टमच्या वाढीवर पररणाम िोिो. अस ेिज्ञ डॉक्टर चे म्िणणे आि.े या सवा बाबीचा हवचार 

करून आत्ता पालकांनी िाळेकड े मुलांच्या पाठीवरील ओझे कमी करण्याहवषयी आग्रिाची 

मागणी लावून धरून त्याचा पाठपुरावा करणे सुद्धा आवश्यक आि ेअन्यथा भहवष्याि आपली 

मुले हनरोगी राििील ? याची खात्री नािी 
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हिक्षकाचंा सन्मानाचा ददवस 

हिक्षक ददन िवळ आले की आपल्या सवााना आपणास हिकहवलले्या हिक्षकांची 

आठवण येिे. समाििील प्रत्येक व्यक्ती या ददविी हिक्षकांचा मान सन्मान करिो. प्रत्येकाचा 

एक ददवस ठरललेा असिो त्याप्रमाणे हिक्षक मडंळी साठी 5 सप्टेंबर िा ददवस भारिाचे दसूरे 

राष्ट्रपिी डॉ. सवापल्ली राधाकृष्णन् यांचा िन्मददवस संपूणा भारिाि हिक्षक ददन म्िणनू 

सािरा केला िािो. हिक्षकी पिेेपासून आपल्या िीवनाला सुरुवाि करणारे राधाकृष्णन् 

भारिाच्या सवोच्च अश्या राष्ट्रपिी पदापयान्ि पोिोचल.े त्यांचा आदिा डोळ्यासमोर ठेवून 

प्रत्येक हिक्षकानी  रािाव,े आचरण करावे, ददिाभूल िोणाऱ्या हिक्षकांना परि रस्िा हमळावा 

यासाठी िा ददवस हिक्षक बांधवासाठी अत्यंि मित्वाचे आि.े िस े पाहिल े िर हिक्षकासाठी 

सवाच ददवस मित्वाचे आििे. रोिच त्यांचा सबंंध सिीव असणाऱ्या मुलांिी येिो. त्यामुळे 

त्यांना रोिच हिवंि वेगवेगळे अनुभव येिाि. िेिकरी आपल्या िेिािील, घरािील आहण 

बािरेील भरपूर काम े वषाभर बलैाकडून करवुन घेिो त्याबदल्याि पोळ्याला त्याला सिवुन 

धिवून त्याला गोड धोड खाऊ घालून पूिा अचाा केली िािे असाच कािी प्रकार हिक्षक 

हमत्राच्या बाबिीि घडिे असे मनाि नेिमी िकंा डोकावि असिे. फक्त आिच का म्िणून 

सन्मान करायचा ? वषाभराि असे अनेक ददवस ककवा मित्वाचे ददन आििे ज्यावेळी हिक्षक 

हमत्राचा सन्मान करिा येिो. मलुींच्या हिक्षणाची ज्योि पेटहवणारी क्रांिीज्योिी साहवत्रीबाई 

फुल े यांच्या िन्म ददनी राज्यािील िमाम महिला हिहक्षकाचा गौरव गाव स्िरा पासून दिे 

स्िरा पयान्ि केला िावा. मुलीसाठी पहिली िाळा उघडणारे मिात्मा ज्योहिबा फुले यांच्या 

ियंिी ददनी राज्यािील उत्कृष्ट हिक्षण प्रणालीि काम करणाऱ्या हिक्षका पासून िर अहधकारी 

मंडळी पयान्ि सत्कार करावा. स्वामी हववेकानंद यांच्या ियंिीच्या ददविी िरुण िडफदार 

युवक हिक्षकाचा सन्मान करावा. स्वािंत्र्य ददन आहण प्रिासत्ताक ददन या ददविी फक्त 

ध्विारोिण न करिा िाळेिील उत्कृष्ट हिक्षकांचा गौरव सवाा समक्ष करावा. रािमािा हििाऊ 

यांनी छत्रपिी हिवािी मिाराि यांच्यावर उत्तम संस्कार केले म्िणनू स्वराज्य हनर्तमिीची 

कल्पना सत्याि साकारण्याि आली. त्यांच्या ियिंी हनहमत्त समािािील अश्या थोर मािा िे 

की हिहक्षका आििे आहण त्यांचे पाल्य िीवनाि यिस्वी झाले आििे अश्याचा सत्कार करण े

आवश्यक आि.े ज्यांच्या अंगी नेिृत्व गुण चांगल े आििे अस े िाळा प्रमुख मुा यध्यापकाचािी 

सन्मान भारिाचे पोलादी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या ियंिी ददनी करण्याि 
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आल्यास यथोहचि िोईल असे वाटिे. कािी वेळा िाळेि हवहवध स्पधााच्या माध्यमािून 

हवद्याथी िालुका, हिल्िा, हवभाग, राज्य ककवा दिे स्िरावर चमकिाि िेंव्िा हवद्यार्थयाा सोबि 

मागादिाक असलेल्या हिक्षकाचा िी गौरव केले िर चांगले प्रोत्सािन हमळेल. सोिल हमहडयाि 

वाचण्याि आले की पाच सप्टेंबरला हिक्षक ददन का सािरा करायचा आम्िी, त्यांनी िैक्षहणक 

क्षेत्राि मोलाची अिी काय कामहगरी केली त्यापेक्षा मिात्मा फुले यांच्या ियंिी ददनी िा ददवस 

सािरा केला िावा या मिप्रवाि मध्य े बरीच मंडळी ददसून येिाि. अिा आहण इिर मि 

असणाऱ्या लोकासंाठी वरील पयााय सवोत्तम आि े असे वाटिे. एखाद े ददवस सािरे करीि 

असिाना त्या ददवसामागची संकल्पना स्पष्ट करून घेण ेअत्यंि मित्वाचे आि.े मात्र समािाि 

हिक्षकांना आिच्या 5 सप्टेंबर चा ददवस सोडला िर बाकीच्या ददविी फारच हवहचत्र अनुभव 

येिो त्याचा कुठे िरी हवचार व्िायला िवा. 

हिक्षक िा समािाचा आरसा असिो. आरश्यावर धूळ साचली असले िर त्यािील 

प्रहिमा स्पष्ट न ददसिा धूसर ददसिे आहण त्यावरील धूळ साफ केल्यावर अगदी स्पष्ट ददसिे. 

असेच कािी काम हिक्षक मंडळीचे आि.े गावािील अनाड़ी, अनपढ आहण अज्ञान अश्या 

लोकांना साक्षर करण ेि े हिक्षकांचे काम आि.े िाळेिील मलुांना अक्षर व अंक ज्ञान ददल ेिर 

भहवष्याि िी मुले िेव्िा भारिाचे नागररक िोिील त्यावेळी त्यांच्यावर अनाड़ी, अनपढ आहण 

अज्ञान िा ठपका लागू नये याची काळिी प्रत्येक हिक्षकांने घ्यावे याि गैर कािी नािी. मात्र िी 

भावना व्यक्त करिाना पररहस्थिी आहण उपलब्धिा या गोष्टीचा िी हवचार करायला िवा. मात्र 

समािाि या बाबीचा हवचार न करिा हिक्षक मंडळीना दोष ददले िािे, मुलाच्या अपयिाचे 

खापर हिक्षकांच्या डोक्यावर फोडल े िािे. कदाहचि कािी रठकाणी कािी अंिी हिक्षक 

िबाबदार असिील िी पण त्यावरुन सवा हिक्षक एकाच माळेचे म्िणी समिणे योग्य आि ेका ? 

गव्िासोबि कीड े रगडण्याची िी प्रदक्रया समाििील िोिकरु आहण उपक्रमिील हिक्षकांना 

घािक आि.े त्यामुळे त्यांच्या मनाि हनरुत्साि आहण नाउमेदपणा ियार िोिो. काम करणाऱ्या 

हिक्षकावर कौिुकाची एक थाप परेुसे असि,े कसल्यािी प्रकारचे हनयम ककवा बंधन नसिाना िी 

मग िो मन लावून काम करू िकिो. पण याच रठकाणी कमिरिा िाणविे. िाळेि येणारा 

अहधकारी, पदाहधकारी ककवा अन्य कोणी त्यांच्यावर कौिुकाची थाप िर दरूची गोष्ट साधी 

त्यांची प्रेमळपणाने हवचारपुस दखेील करि नािी. त्यामुळे हिक्षक नाराि िोिाि हनराि 
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िोिाि. समािाि एक हनयम आि े , िो करिो िो चुकिो. िो करिो त्यालाच इिर लोकांचे 

बोलणे खावे लागिे. िो कािीच करि नािी त्याला कोणी कािीच करि नािी "िाऊ दया िो 

त्यांच्या मागे लागून कािी फायदा नािी िो िन्माि कधी कािी केला नािी िो आि काय करेल 

? " अस ेम्िणून काम न करणाऱ्याच्या मागे कोणी लागि नािी िी सत्य पररहस्थिी आि.े इथ े

हिक्षक मंडळीच्या बाबिीि िी असेच घडि असिाना ददसि आि.े मन लावून , िीव आिून 

हिकहवणाऱ्या हिक्षकला कधी िी मान सन्मान हमळि नािी आहण िािाि खडू न धरलेल्या 

हिक्षकास भारिाच्या राष्ट्रपिीच्या िस्िे राष्ट्रीय आदिा हिक्षक पुरस्कार, राज्य पुरस्कार ककवा 

हिल्िा पुरस्कार ददला िािो. िी हिक्षण प्रणालीि असललेी फार मोठी िोकांहिका आि.े 

पुरस्कार हमळहवण्यासाठी भरपूर अटी ची पूिािा करावी लागिे. एखादा नहवन हिक्षक मुलांना 

खूप छान अध्यापन करीि असले िरी त्यास िालुका स्िरीय पुरस्कार सदु्धा ददल्या िाि नािी. 

पुरस्कार मागून घ्यावा लागिो. मी अमकु वषे सेवा केली असून अमुक सामाहिक, िैक्षहणक 

काया केले आि ेत्यामुळे यावषीचा पुरस्कार मलाच द्यावे अिी याचना करावी लागिे. वेळप्रसंगी 

हिफारस लावावी लागिे आहण िेवटी धनलक्ष्मीचा िी वापर करावा लागिो. मला सांगा त्या 

पुरस्काराला कािी मित्व आि ेका ? माझा एक हिक्षक हमत्र याच धोरणामुळे पुरस्कारापासुन 

दरू आि.े त्याचे म्िणण ेअसिे की माझ्या नावाची हिफारस माझ्या क्षते्रीय अहधकाऱ्यांनी केली 

िर मला पुरस्कार घेिाना खूप आनंद िोईल. त्यािी पेक्षा माझी मलु ेमला िसि िसि नमस्कार 

करिाि आहण भहवष्याि िे मला हवसरणार नािीि िचे माझ्या साठी पदक आि ेव पुरस्कार 

पण. खरोखर िे हिक्षक हवद्याथी िचे दौलि आहण सवा कािी मानिाि त्यांना कोणत्या 

पुरस्काराची ककवा पदकाची गरि आि ेका ? मला परुस्कार दया म्िणून याचना करणारी पद्धि 

भहवष्याि बंद िोईल असा हवश्वास यावषीच्या ऑनलाइन पुरस्कार नोंदणी मुळे िोईल अस े

वाटिे. आिचे पाऊल भहवष्याि नक्कीच आिादायी हचत्र ियार करेल असा हवश्वास ठेवण्यास 

कािी िरकि नािी. समािाचा िी हिक्षकाकड ेपािण्याचा दहृष्टकोन बदलणे आवश्यक आि.े त्या 

दषृ्टीने आि सकारात्मक हवचारधारा चालू आि ेिी अंखहड़ि रिावी.  

स्वािंत्र्य पूवा आहण स्वािंत्र्य नंिर िर िाळा आहण हिक्षक या दोन बाबीचा आपण 

हवचार केलो िर आिचे हिक्षक सवा बाबिीि समाधानी आििे. त्यांना कोणत्याच गोष्टीची 

कमिरिा नािी, उणीव नािी. दळणवळणच्या सुहवधेमुळे आि हिक्षकास कोणत्याच गोष्टीचा 
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त्रास िोि नािी िरी िाळेिील गुणवत्ता म्िणावी ििी का नािी ? याचे कारण िोधण्यासाठी 

संिोधनच करावे लागिे. त्यािील कािी मित्वाचे मुद्द े म्िणिे आि हिक्षक िा पेिा नसून िो 

एक व्यवसाय बनला आि.े सन 1990 िे 1998 या काळाि हिक्षक िोणाऱ्या लोकांकड े

वेगळ्याच निरेने पाहिले िायचे. मागिा येईना भीक िर मास्िरकी िीक अस े याबाबिीि 

बोलल ेिायचे. त्यानंिरच्या काळाि मात्र िा झटपट नोकरी आहण भरपरू पगार यामुळे प्रत्येक 

िण याक्षेत्राकड ेआकर्तषले गेले , आहण या क्षेत्राि आमुलाग्र बदल िोि गेला. आि भावी हिक्षक 

िोण्यासाठी लाखों मुल ेगुडघ्याला बाविग बांधून ियार आििे. मात्र सरकार गेल्या पाच सिा 

वषाापासुन हिक्षक भरिी बंद केल्यामुळे डी टी एड धारक मुलांची ससेिोलपटचाल ूआि.े हिक्षक 

िोण्यासाठी लाखों मलुे ियार आििे, समािाि आि िे िरी हिक्षक नसिील म्िणून काय झाल े

िे सुद्धा खािगी हिकवणी ककवा इिर कािी माध्यमािून हिकहवण्याचे काम करीि आििे 

त्यांचा िी कुठे िरी मान सन्मान िोण े आवश्यक आि.े पुरस्काराने माणसाला स्फूिी हमळिे, 

चेिना हमळिे, आहण त्यांच्याि ऊिाा ियार िोिे. त्यामुळे लिान वयाि पुरस्कार द्यावे की 

सेवाहनवृत्ती िवळ आलेल्या व्यक्तीला द्यावे िा हवचार करण्यासारखा प्रश्नांची सोडवणूक करावी 

एवढी अपेक्षा आिच्या हिक्षक ददनाहनहमत्त व्यक्त करावे वाटिे. 
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िालये अभ्यासक्रमाि खळेाच ेमित्व 

 

 

 

ररओ ऑहलहम्पक मध्य ेभारि पदक िाहलकेि आपले खािे उघडिे ककवा नािी याबाबि 

प्रत्येक भारिीयांच्या मनाि िंका हनमााण िोि असिाना साक्षी महलकने कुस्िीि कास्य पदक 

विकून 125 कोटी भारिीयांची िान राखली िर बैडवमटनपटु पी व्िी वसधुने रौप्य पदक 

हमळहवि सवा भारिीयांची मान उंचावली. िसे पाहिले िर इिर दिेाच्या िुलनेि आपली एवढी 

मोठी लोकसां या असून सुध्दा पदक हमळण्याच्या बाबिीि खुपच मागे का आि े? यावर हवचार 

करण े आवश्यक आि.े खरे िर खेळाची सुरुवाि प्राथहमक िाळेपासून व्ययला पाहििे. 

उत्तम आरोग्य असले िर त्याचे डोके सुध्दा उत्तम असिे अश्या अथााची एक म्िण वाचण्याि येिे. 

त्याचा अथा िालेय िीवनापासून लक्षाि घ्यायला िव.े कारण प्राथहमक हिक्षणाची सुरुवाि 

िाळेि िोिे आहण याच रठकाणी त्यांच्या आरोग्याकड े दलुाक्ष केल्या िािे. मलुाचा 

िारीररक,भावहनक हवकास िोण्यासाठी खेळ आवश्यक आि.े मलु ेखेळण्याि िास्ि वेळ घाल ू

लागली की पालकाची ओरड ठरललेी असि े की आत्ता दकिी वेळ खेळणार ? चल बस 

अभ्यासाला. िी नेिमीची पालक वगााची ओरड प्रत्येक घराि ददसून येिे. यास पालकाना दोष 

दऊेन चालणार नािी कारण सध्या पररहस्थिीच आि ेििी खेळापेक्षा अभ्यासाला मित्व िास्ि 

दणे्याि येिे. 

संगणकच्या युगाि कािी चांगल े घडि आि े िर कािी वाईट सुध्दा घडि असिाना 

ददसि आििे. मोबाईल नावाच्या िादईु खेळणीने मुलांचे सवाच खेळ हिरावुन घेिल ेआि ेअस े

वाटिे. पूवी ग्रामीण भागािील िाळा आहण ररकामी िागा मुलांच्या खळेाने भरून िाि असि. 

ििराि खेळाची मैदाने सायंकाळी आहण रहववारच्या ददविी मलुांनी फुलून िायचे. पण आि 

ि ेहचत्र फार कमी पािायला हमळि आि.े कारण आि मुल ेघराि बसल्या रठकाणी मोबाईल वर 

सवा खेळ खेळि आििे. मैदानी खेळ कमी झाल.े त्याचा पररणाम त्यांच्या िरीरावर िोि आि.े 
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त्यांचा मेंद ू काम करेनासे झाल े आि.े िरीर िड िोि आि.े मलुामध्य े चैिन्य नावाची वस्िु 

सापडि नािी. या सवा बाबीवार एकच उपाय िे म्िणिे िारीररक खेळ. मलुांचा अभ्यास 

िेंव्िाच चांगला िोऊ िकिो ज्यावेळी त्यांचे मन प्रसन्न असले आहण मन प्रसन्न ठेवण्यासाठी 

त्यांना मैदानावर खेळण्यास नेण ेगरिेचे आि.े मैदानावर दफरण ेअसो खेळ खेळण ेअसो वा इिर 

कािी करण े यामुळे मलुांना िािी िवा हमळिे िे की िरीरला आवश्यक आि े आहण मन 

प्रफुहल्लि िोिे. म्िणून मुलांना नुसिे अभ्यास करा असे म्िटल्याने मलुाचंा अभ्यास नीट िोणार 

नािी. िे आपल्या धाकामुळे वाचन लखेन अभ्यास करिील पण त्यांच्या लक्षाि रािणार नािी, 

ि े िी िेवढेच सत्य आि े त्यामुळे रोि सकाळी आहण सायंकाळी थोडा िरी वेळ खेळ खेळण े

आवश्यक आि.े पण आि आपल्या मलुांची सकाळ आहण सायंकाळची वेळ िी हिकवणीमध्य े

िाि आि.े िाळेि सुध्दा खेळाचा एक िास असिो मात्र िाळेि दकिी व कोणकोणिे खेळ 

हिकवल्या िािाि िा एक संिोधन करण्याचा हवषय िोऊ िकिो. त्यास हिक्षक दोषी आििे 

अस े नािी कारण िेथ े खेळाच्या हिक्षकाची कमिरिा भासि.े आि दकत्येक िाळेि खेळाचे 

हिक्षकच नािीि िर कािी िाळेि खेळाचे मैदान उपलब्ध नािी िर मलुे काय खेळिील आहण 

कुठे खेळिील ? कधी कधी मुल ेज्यांच्या िाळेि मैदान आि ेिेथे खेळिाना ददसून येिाि त्यांना 

कोणाचे मागादिान नसिे, ना कोणाचा कानमंत्र िे आपले उगीच खेळ खेळि असिाि. परंिु 

त्यांना चांगला गुरु हमळाला िर अनेक स्िरावर आपल ेनाव व कीिी हमळवू िकिाि. िाळेि 

हिकलेल्या खेळाचा आयुष्याि फायदा िोिो. िालेय िीवन सपंल्या वर आपल े कोणत्याच 

खेळाकड ेलक्ष िाि नािी कारण त्या खेळाहवषयी िी रूची िाळेि ियार व्ययला पाहििे िे 

िोि नािी. िाळेिील खेळ पावसाळी आहण हिवाळी खेळापूरिी औपचाररकपणे पूणा केल्या 

िाऊ नये.  

िालेय अभ्यासक्रमाि खळेाचा िास िा िेवटचा असिो ज्याि सिसा कािीच िोि नािी 

कारण मलुांना घरी िाण्याचे वेध लागललेे असिे. दपुारची पूणा वेळ खळेासाठी राखीव ठेवण े

आवश्यक आि.े िाळेिून हवहवध प्रकारच्या खेळाची ियारी िोणे अपेहक्षि आि.े यासाठी 

िासनाने या बाहबकड े गांभीयााने लक्ष दणे े गरिेचे आि.े हनदान सिाव्या वगाापासुन िरी 

खेळाच्या हिक्षकांची नेमणूक करणे आवश्यक आि.े ज्यामुळे मुले योग्य ददिेि मोकळेपणाने खेळ 

खेळिील. एखाद्या खेळाि हनपुण व्िायाचे असले िर हवषय हिक्षकच फक्त त्यास न्याय दऊे 

िकिो. िीन वषाापूवी कला , कायाानुभव आहण क्रीडा हवषय हिकहवण्यासाठी अंिकालीन 

हनदिेकची नेमणूक करण्याि आली िोिी. िेंव्िा मुल ेत्या हवषयाि अभ्यास करिाना आनंदाि 
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िोिी. पण त्यांचा आनंद दीघाकाळ रटकू िकल ेनािी. कारण पुढ ेत्यांची नेमणूक रखडली. प्रत्यके 

सिावी िे दिावीच्या वगाासाठी क्रीडा हिक्षक असेल िर भहवष्याि साक्षी आहण वसध ूमोठ्या 

प्रमाणावर ियार िोिील. अिी आिा करण्यास िरकि नािी. कोणत्याच सोई सुहवधा उपलब्ध 

नसेल िर आपली मलु े स्पधेि किी राििील याचा हवचार करणे आवश्यक नािी काय ? 

िर आत्तापयान्िच्या ऑहलहम्पक चा इहििास पाहिले असिा भारि दिे सन 1900 पासून याि 

सिभाग घेि आि.े आिपयान्ि भारिाने 9 सुवणा चार रौप्य आहण 12 कास्य असे एकूण 25 

पदक गेल्या 116 वषााि हमळहवल ेआि ेआहण गेल्या 20 वषााचा मगोवा घेिल्यास अस ेलक्षाि 

येिे की सन 1996 पासनू भारिाने एक सुवणा, िीन रौप्य आहण नऊ कास्य पदकाची कमाई 

केली याचाच अथा गेल्या वीस वषापासुन भारिाचा ऑहलहम्पक मधील सिभाग वाढला असून 

िास्िीि िास्ि खेळ खळूेन पदक हमळहवण्याच्या ददिेने प्रयत्न चाल ूआििे म्िणण्यास िरकि 

नािी. मात्र अिूनिी मलुांना या खेळाच्या बाबिीि अहधक िागृि करून त्यांना खेळाकड े

आकर्तषि करणे आवश्यक आि.े िाळा स्िरापासून िे दिे स्िरापयान्ि हवहवध स्पधााचे आयोिन 

करून खेळाडूना प्रोत्सािन हमळवून दणेे याची आत्ता खरी गरि आि.े 
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स्वाितं्र्याची सत्तरी 

 

 

आपण खुप निीबवान आिोि की स्वािंत्र्य उत्तर काळाि आपला िन्म झाला. 

गुलामहगरी म्िणिे काय असि े याची िरा सुध्दा आपणास िाणीव झाली नािी. आपण 

स्वािंत्र्यलढा चा इहििास फक्त पुस्िकािुन वाचन करिो आहण िेच लक्षाि ठेवण्याचा प्रयत्न 

करिो. कधी कधी िर अमुक िारीख आहण अमुक व्यक्ती माझ्या लक्षाि राििच नािी अस ेिी 

बोलून िािो. िुलमी इंग्रिांच्या गुलामहगरीि लोकांनी काय िालअपेष्ट सिन केल्या असिील ? 

त्यांचा इहििास वाचूनच अंगावर काटा उभा राििो. सुखदवे, रािगुरु आहण भगिवसग यांची 

नावे ऐकली की मनाि स्फूिी हनमााण िोिे. भारिमािा की िय म्िटल्यामुळे िाळकरी 

हिरीषकुमारला इंग्रिांनी गोळ्या झाडल्या आहण आि आमच्या िोंडािुन भारिमािा की िय 

बारीक़ आवािाि हनघिो. कारण आपणाला स्वािंत्र्य फुकटाि हमळालेल े आि.ेत्यामुळे त्याचे 

आपणास कािी एक दकमि नािी. म्िणिाि की फुकटच्या वस्िूची दकमि हवकि घेिल्याहिवाय 

कळि नािी. 

आि आपणास प्रत्येक गोष्टीचे स्वािंत्र्य आि.े इंग्रि लोक भारिािुन हनघून िाऊन 70 

वषााचा काळ गेला. या 70 वषााि भारिाने लक्षणीय प्रगिी केली नािी ि ेिरी सत्य असले, िरी 

संपूणा िग भारि दिेाकड ेहवकसनिील दिे या निरेिून पाििे. आि भारिाि मनुष्यबळ िर 

आिचे हिवाय बुहद्धमान लोकांची संा या सधु्दा भरपूर आि.े त्यामुळे िग आपल्याकड ेबुहद्धमान 

व हुिार युवकांचा पुरवठा करणारा दिे म्िणून पाििो. 

आपल्या दिेाि युवकासाठी रोिगार नािीि म्िणून िोणारी ओरड सवात्र आि.े 

हवदिेाि काय रोिगार मोठ्या प्रमाणावर आििे काय ? अथााि या प्रश्नाचे उत्तर सुध्दा नािी, 

असेच हमळणार. सवााना रोिगार हमळि नािी िो यासाठी पात्र असेल ज्याच्या िवळ 

बुहद्धमत्ता आि ेत्याला िगाि कोठेिी रोिगार हमळेल याि िंका नािी. परंिु स्वािंत्र्य िसे फुकट 

हमळाले िसे सवा कािी फुकट हमळाल्यास िीवन सुखी िोईल, असे स्वप्न रंगहवनारे युवक 
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दिेाच्या प्रगिीि काय िािभार लाविील ? िे फक्त रडण्याचे काम करिील. कारण त्यांना 

आयिी ा यायची सवय लागली. याबाबिीि मला आललेा एक अनुभव यारठकाणी नमूद 

करावासा वाटिो. पुण्यािील एक श्रीमंि व्यक्ती ज्याच्याकड ेबंगला आि,ेगाडी आि,े सवा कािी 

सुख सोई आििे.त्यांचे कुटंुब खुप सखुाि आहण मिेि आि.े िी व्यक्ती कुटंुबाला त्रास न दिेा 

आपल्यािवळील संपिीचे दान करिाि. िे कोणी गरिू लोक त्यांच्यािवळ िािील त्यांना िे 

भरभरुन दणेार. कधी त्यासाठी कंिुषी नािी करणार. एका सामाहिक कायाक्रमाि माझी 

त्यांच्यासोबि भेट झाली. त्या कायाक्रमाचे सवा कािी खचा त्यांनी एकट्यानी केला. ि ेऐकून िरा 

आिया वाटल,े िवळपास दोन लाखचा खचा त्या सामाहिक कायाक्रमाि झाला. मला रािवल े

नािी म्िणून प्रश्न हवचारले की, "आपल्या मुलांसाठी, लेकरा, बाळासाठी कािी हिल्लक ठेवणार 

की नािी ! " यावर त्यांचे उत्तर ऐकून मी अवाक् झालो "मी यथेून िेंव्िा exit िोईन त्यावेळी 

माझ्यािवळ फक्त एक रूपया हिल्लक असले" 

त्यांचे बोलणे ऐकून मी पढुचा प्रश्न केला " मग आपल्या माघारी लकेरांचे काय ?" यावर 

िे म्िणाले "माझ्या बाबानी मला काय ददले फक्त हिक्षण. त्यांनी कािीच ददले नािी म्िणून िर 

मला कमाई करण्याचा मागा सापडला. नसिा मी आळसी झालो असिो. बाप कमाई वर ऐि 

केली असिी आहण संपलो असिो. माझ्या मुलाने पण त्याच पध्दिीने स्विः आपल्या पायावर 

उभ े रािाव,े िरच खरे िीवन िो िगु िकेल अन्यथा आळिी बनून िो स्विः ची प्रगिी िर 

करणार नािीच,हिवाय दिेाची सुद्धा करणार नािी" 

प्रत्येक पालक िर असा हवचार केला िर दिेाि क्रांिी घडले की नािी. पण समाि 

आपणाला िस े िगु दिे नािी. पोरगा म्िणिो बापाने काय ठेवालाय माझ्यासाठी ? आहण 

समाि म्िणिो बघा आपल्या लेकराची काळिी न करिा सारी संपत्ती करून टाकली दान यास 

काय बाप म्िणिाि काय ?" या उदािरण या स्वािंत्र्यकाळच्या बाबिीि िंिोिंि लागु पडिो. 

कोण आपणास काय ददले यापके्षा मी दिेासाठी काय केलो याची एकदा िरी गोळा बेरीि 

आपण केली आि ेकाय ? ज्याप्रकारे हमसाइल मन िथा भारिाचे मािी राष्ट्रपिी डॉ. ए पी िे 

अब्दलु कलाम यांनी म्िटल्या प्रमाण ेदिेाला देण्यासाठी िुमच्याकड े10 हमहनटे वेळ आि ेकाय 

? िा प्रश्न सवाानी आपल्या स्विः च्या मनाला ददवसािुन एकदा िरी हवचारवे आपणास पुढील 
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िीस वषााि नक्कीच वेगळा भारि ददसले ज्यावेळी आपण सवा आपल्या भारिीय स्वािंत्र्याची 

ििकी सािरी करू. आपले हवचार बदला दिे आपोआप बदलेल. दिेाला बदलान्याच्या 

काळिीि आम्िीच बदलायला ियार नािी. 

िय विद ......! िय भारि .......! 
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परीक्षलेा िािा िािा .... * 

 

 

फेब्रुवारी महिना उिाडला की, सवाांना परीक्षेचे वेध लागिाि. मिाराष् र राज् य 

माध् यहमक व उच् च माध् यहमक परीक्षा मंडळाद्वारे या परीक्षेच् या कायाक्रमाचे उदघाटन 

बारावीच् या परीक्षेने दरवषी करीि असिे. िस ेबारावीच्या परीक्षलेा फेब्रुवारी महिन्याच्या 18 

िारखेपासून सुरुवाि झाली. त् यानंिर दिावीच् या परीक्षेला आिपासून सरुूवाि िोि आि.े मग 

इयत् िा पहिली िे नववी पयांिच् या हवद्यार्थ याांची परीक्षा िोिे. हवद्यापीठाच् या परीक्षेने या 

परीक्षांचा िेवट िोिो. परीक्षेच् या काळाि मलुांवर एक वेगळ्याच प्रकारचे दडपण िाणविे. 

वषाभर केलेल् या अभ् यासाची फक्त दोन िे िीन िासाि परीक्षा द्यावी लागिे. बहुिांि वेळा अस े

िोिे की ऐनवेळी हवद्याथी प्रश् नाचे उत् िर हवसरिाि. परीक्षचे्या काळाि गोंधळून िाऊ नय े

ककवा मनावर िास् िीचे दडपण घेव ूनये. परीक्षेच् या आदल् या ददविी िागरण करून अभ् यास न 

करिा हनहिि झोपी िावे. उद्याचा पेपर कसा िाईल ? याची अहिबाि काळिी न करिा 

आपले डोके िांि ठेवल् यास त् याचा पररक्षेच्या काळाि हनहििपणे फायदा िोिो. नावडिा हवषय 

आपणाला अवघड वाटिो, त् याची िास् िच काळिी वाटिे. त् यामुळे त्या हवषयािील येि 

असललेा भाग सधु् दा आपण हवसरून िािो. अस ेिोऊ नये यासाठी त् या हवषयाची धास् िी मनाि 

न ठेविा परीक्षेला सामोरे िावे. इयत् िा पहिली िे आठव् या वगााची परीक्षा पध् दि बंद केल् यामूळे 

हवद्यार्थ याांचा परीक्षेला िाण् याचा सराव  कमी झाला अस े म् िणण े चूकीचे ठरणार नािी. पूवी 

पहिल् या वगाापासून घटक चाचणी व सिामािी म् िणिे प्रथम व हद्विीय सत्र परीक्षा िोि असि. 

पररक्षेच्या काळाि िाळेमध् य ेसवात्र परीक्षेचे वािावरण असायचे, िो िो आपल ेडोके पुस् िकांि 

खुपसून अभ् यास करीि बसायचे, िक् यिो गृिपाठाच् या वया वाचून काढले िायचे कारण 

त् यािीलच प्रश् न परीक्षिे हवचारल् या िायचे. परीक्षेला िािांना आपल्या उिव्या िािाच्या 

करंगळीने सामसोळीच्या िेपटाला स्पिा केला िर पेपर सोपा िािो असं परीक्षेच्या आदल्या 

ददविी हमत्रांमध्य े चचाा व्िायची. नेमकं परीक्षेला हनघिाना िी सामसोळी मात्र कुठच 

ददसायची नािी. पेपर सोपा गेला िर त्याची आठवण सुध्दा यायची नािी. परंिु िर पेपर 
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अवघड गेला अस ं िर वाटल ं िर मनाि रुखरुख लागायची. परीक्षेिला िािांना अिून एक 

प्रकषााने व्िायचं परीक्षेच्या पॅडला िुळिीचे दोन पान लावायचे. त्याचं काय गुहपि आि े िे 

आिपयांि कळले नािी. आि ििराि अंगण नािी िर िुळस कुठं ददसणार. पण िी बाब अिूनिी 

घरोघरी ददसून येि आि.े परीक्षेचा ददवस उिाडला की, सकाळी सवा कामे आटोपून परीक्षेला 

पॅड घेऊन हनघिांना आई ओरडून म् िणायची " अरे दवेाच् या पाया पड, पेपर सोपा 

िाईल"  हिच् या या बोलण् याचं मला िसू यायचे आहण  मी म् िणायचो ‘वषाभर अभ् यास 

केल् यामूळे माझं पेपर सोपं िाणारच आि.े त् यासाठी दवे काय मदि करणार आि.े िो काय स्वि: 

यऊेन मला हलिायला मदि करणार आि ेका ं? असा प्रहि प्रश् न हिला हवचारायचा. आपल् या 

दवेाला कुणी कािी असं बोलललें हिला खपायचे नािी, रुचायचे नािी. िी मला समिावून सांगे 

की, ‘दवेाला पाया पडल् याने आहत्मक समाधान लाभिे, बळ हमळिे, एक वेगळा उत् साि येिो. 

यामूळे दवेाला नमस् कार करायचा’. मग िेवटी आईचे मन रिाव ेम् िणून दवेासमोर निमस्िक 

व् िायचो. पहिला पेपर सोपा गेला की, आपसकुच दसु-या ददविी परीक्षेला िाण् यापूवी पाय 

दवेघरांकड े वळायचे. मग यानंिर िीवनाि कोणिी िी परीक्षा असो त् यापूवी आपल े पाय 

दवेघरांकड ेवळिािच. आि िी आम् िी िीच प्रथा ककवा परंपरा आपल् या मुलांपयांि पोिचहवि 

आिोि. आि आपली मलु ेिेंव्िा परीक्षेला हनघिांि त्यावेळेस ‘िा दवेाचे पाया पड आहण मग 

परीक्षेला िा’ असे आपण अगदी सिि म् िणिो. परीक्षलेा िािांना दवेाच्या पाया पडावे ककवा 

नािी िा वादािीि हवषय आि.े त् यावर चचाा केल् यास वादगं िोण् याची िक् यिा नाकारिा येणार 

नािी. मात्र दवेाच्या पाया पडल्यानंिर िो आत् महवश् वास मनाि ियार िोिो, िे अत् यिं 

मित् वाचे आि.े  परीक्षा म् िणिे एक कसोटी, आयुष् याि घेि असलेल े मित् वाचे वळण. या 

कसोटीि हनभळे यि हमळहवण् यासाठी दवेासंोबि घरािील वाड-वहडलाचें आिीवााद घणे ेसधु् दा 

अत्यिं मित् वाचे आि ेअस ेवाटिे. ज् याप्रकारे पवूी रंणागणावर िािानंा रािे मिारािे आपल् या 

पूवािांचे आिीवााद घ् यायचे िसेच कािीस ेया परीक्षेच् या बाबिीि िोि असिे. स् वामी समथााच् या 

‘हभऊ नकोस  मी िुझ्या पाठीिी आि’े या वाक् याने त् यांच् या भक् िाि एक नवी प्रेरणा, उत्साि 

ददसून येिो द े रे िरी  पलंगावरी अिी ज् याची वृिी नािी त् याला परीक्षेची अहिबाि भीिी 

वाटि नािी. परीक्षेि िास् िीि गुण हमळावे यासाठी नकला मारणे िी स्विः सोबि केलेली फार 

मोठी चूक आि.े त् यामूळे नकला मारून पास िोण् याि कािी अथा नािी. या परीक्षेि कदाहचि 
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िुम् िी पास व् िाल पण आयुष् याच् या परीक्षेि नकलाच  नसिाि हिथे मात्र नापास िोण् याची 

िक् यिा िास् ि असिे. नकला मारणे म् िणिे चोरी करण.े आहण चोरी  कधी  ना कधी पकडली 

िािे. म् िणून मलुांनो, परीक्षेि यिस्वीपणे िोंड दणे् यासाठी परमेश् वर आपणास सुबुध् दी दवेो, 

आहत्मक बळ दवेो. दिावीची परीक्षा दणेाऱ्या सवाांना खुप खूप िभुेच्छा. 
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मराठी भाषा गौरव ददन * 

 

 

ज्येष्ठ साहिहत्यक, नाटककार, कादबंरीकार िथा भारिीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 

हमळहवणारे मराठी साहित्यािील दसुरे साहिहत्यक कहवश्रेष्ठ हवष्णू वामन हिरवाडकर उफा  

कुसुमाग्रि यांच्या ियंिीहनहमत्त आि संपूणा मिाराष्ट्राि 'मराठी भाषा गौरव ददन' सािरा िोि 

आि े त्या हनहमिाने मराठी भाषेच्या हवकासासाठी आपण सारे िाणीवपूवाक प्रयत्न करायला 

िवे. मराठी भाषा ९ व्या ििकापासून प्रचहलि भाषा आि.े  

मराठी मािृभाषा असणाऱ्या लोकसंा येनुसार मराठी िी िगािील पंधरावी व 

भारिािील चौथी भाषा आि.ेमराठी िी मिाराष् राची रािभाषा आि.े मात्र आपल् याच राज् याि 

आपण आपल् या मराठी भाषेला पदोपदी ठार करीि आििे. बहुिांि वेळा आपण गांभीयााने 

हवचार न करिा भाषेचा वापर करीि असिो, त् यामुळे भाषेची पुरिी वाट लागून िािे. ज् यांना 

भाषेच्या प्रत् येक िब् दांि असलेल्या  सौंदया आहण सामर्थ याांची िाणीव नसिे, त् यांना 

वाक् यरचनेिी ककवा िब्दािी कािी देणे-घेणे नसिे. अिा लोकांच् या भाषेमूळे मराठी भाषा 

रसािळाला िाि आि,े म् िणण ेचूकीचे ठरणार नािी. माणसाच्या िीवनांि आईचे स्थान िेवढे 

मित्वाचे असि ेिेवढेच मािृभाषेचे िी असायला पाहििे. पण आि हिच्याबाबि िे हचत्र ददसिे 

िे ददुवैाने फार वेगळे आहण मन उदास करणारे आि.े िी हस्थिी बदलण्याची िबाबदारी हिथे 

हिथे मराठी माणसू राििो आि,े हिथे हिथ े प्रत्येकाची आि.े 

> आि प्रत् यकेिण आपल् या पाल् यांना मराठीच् या िाळेि हिकहवण् या ऐविी इंग्रिी 

हमिनरीच् या िाळेि हिकहवण् याकड े िास् ि कल ददसून येि आि.े संपणूा िगाि इंग्रिी भाषा 

बोलणा-यांची संा  या  सवााि िास् ि आि.े इंग्रिी हलहििा-बोलिा आली िर आपले मलू 

िगाच्या स्पधेि रटकू िकिो. माध् यहमक व उच् च माध् यहमक हिक्षणािील इंग्रिी सोपी वाटावी 
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म् िणून त् याला K.G. पासून इंग्रिीचे धड े हिकहवण् यास प्रारंभ केल् या िािे. सध् या पालकांचा 

असा एक भ्रम झाला आि.े की, प्राथहमक  हिक्षण  इंग्रिी माध् यमािून झाले की त् याला पुढील 

हिक्षण कािी कठीण वाटि नािी.परंिु वास् िव कािी उलट आि.े मािृभाषेिून हिक्षण घेिलले्या 

मुलांच्या सकंल् पना अहधक स् पष् ट िोिाि. त् यास घोकंपटटी ककवा वारंवार अभ् यास करावे लागि 

नािी. हवषयाची  संकल् पना मुलांना कळाली िर िे अगदी हबनधास् ि पणे व् यक् ि करू िकिाि 

आहण त् यासाठी मािृभाषेिून हिक्षण अत्यंि मित्वाचे आि.े इंग्रिी िाळेि टापटीपपणा आहण 

िोमवका  पूणा करण् याची पध् दि एवढे दोनच बाबी कोटेकोरपणे पाळले िािाि. 

येथ े हिकहवण्यासाठी िज्ञमंडळी उपलब् ध नसल् यामूळे थािूर मािूर हिकहवले िािे याकड ेमात्र 

साफ दलुाक्ष केल् या िािे. पालकांकडून भरपूर पमाणाि दफस च् या स् वरूपाि पैसा उकळण ेआहण 

त् या बदल् याि मात्र त् या मुलांना घोकंपटटीहिवाय कािीच हमळि नािी, ि ेवास् िव हचत्र आि.े 

याउलट एखादी इंग्रिी िाळा अस ू िकिे िे की पालक व हवद्यार्थ याांच् या सवा आिा  पूणा करू 

िकेल. पण अश्या िाळांच्या सां या फार कमी. मुलांच्या भावना लक्षाि न घेिा आपण त्यांना 

त्या गैरभाषे कड े वळहविो िर याबाबीमूळे मुलांवर अपण अन् याय करीि नािी का ? 

याबाबीचा हवचार कोणिािी पालक करिांना आढळून येि नािी. या बाबिीि समािािील 

कािी हिक्षणिज्ञ ककवा िाणकार लोकांनी पालकांचे योग्य मागादिान करून त् यांची िोणारी 

आर्तथक व मानहसक हपळवणूक थांबहवणे गरिेचे आि.े इंग्रिी माध् यमाि हिकणा-या मराठी 

मुलाची भाषा िर ऐकायला आहण पिायला हमळाली िर त् याची फारच कीव येिे कारण त् यांना 

मराठी िब् दाचें अथा नीट  कळि नािीच हिवाय हनयमानुसार अक्षरांचे लखेन सधु् दा  करीि 

नािीि.  

संि िुकाराम मिाराि यांनी िेिा-यावर प्रेम करा असा संदिे ददला आि.े मात्र िी मंडळी 

िेिा-यांिी नेिमी िुलनात् मक दषृ् टीने पाििाि. पालक वगा नेिमी िेिा-यांच्या मलुांची िुलना 

करि असिाि. िेिा-याचा मुलगा इंग्रिी माध् यमाि हिकि असेल आहण रेन रेन कम अगेन 

म् िणि असले िर आपल ेमलू सधु् दा अस ेगीि म् िणाव ेअस ेत् यानंा वाटिे परंिू त् या इंग्रिीच् या 

मुलांना रेन  रेन कम अगेन चा अथा कळि नािी िो फक् ि यांहत्रक पध् दिीने गाि असिो परंिू 

आपला मराठी िाळेिील मलुगा ‘ येरे यरेे पावसा ’म् िणिाना त् याच् या चेि-यावरचे भाव स् पष् ट 

ददसिाि. कारण त् याचा अथा त् याला कळाललेा असिो. लिान वयाि िी भावना, संकल् पना 
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स् पष् ट िोिे िी आयूष् यभर सोबि राििे िसेच सकंल् पना समिून घेण् यासाठी मािृभाषा कधीच 

ओझे वाटि नािी इंग्रिी सारखी. इकड ेमराठी माध् यमाच् या िाळांिील मुलांची हस्थिी खुपच 

चागंली आि,े असिेी छािी ठोकून सागंिा यिे नािी. कारण यथेील मलुाचंी हस्थिी सधु् दा 

मराठीच् या बाबिीि फारच वाईट आि.े मराठी भाषेला नीट समिून न घिेा दरवषी एका नवीन 

वगााची पायरी चढि िाळेच् या बािरे पडललेा िेव् िा समािाि व् यविार करण् यास प्रारंभ करिो 

िेंव्िा हनरक्षर व् यक् िीपेक्षा साक्षर व् यक् िीच मराठी भाषेला पदोपदी मारि असिांना आढळून 

येिो.  

मात्र (मािृ) दवेो भव, कार अपघािांि त् यांचा  अंत् य (अंि) झाला, पाणी  ि ेद्रव् य (द्रव) 

आि.े आि हिक्षक दीन (ददन) आिे, सहचनचा कमा (क्रम) सौरभ नंिर येिो 

इत् यादी  वाक् याचे  बारीक हनरीक्षण केल् यास कंसािील िब् दामुळे वाक् याचा अथा स् पष् ट िोिो 

मात्र भाषेचे ज्ञान नसलले े ककवा  अधावट ज्ञानी मंडळी एक प्रकारे भाषेचे हचरफाड करून 

वाक् याचे अनथा करून टाकिाि. ि े म् िणिे कस े आि,े गाडी  नीट चालविा यिे नसलले् या 

व् यक् िीच् या िािाि गाडी दऊेन अपघाि करून घेण् यासारख े नािी का ? ज् याप्रकारे गाडी 

चालवण् यासाठी परवानाची गरि भासिे अगदी त् याच प्रकारे भाषेची मांडणी करणा-या 

व् यक् िीला हविेष ज्ञान असल् याचा परवाना आवश् यक नािी काय ?  

लिानपणा पासून मुलाचं् या बोलण् याकड ेहविेष लक्ष दवेून त् यांच् याि वारंवार सुधारणा 

घडवून आणण् याची िबाबदारी प्रत् येक पालकांनी घेणे आवश् यक आि.े प्राथहमक िाळेिून हिक्षण 

घेिांना मुलांना मराठीच् या िास् िीि िास् ि िब् दाची िोंड ओळख किी िोईल ? याचे हनयोिन 

प्रत् यके भाषा हवषय हिकहवणा-या हिक्षकांनी केल ेपाहििे. िब् द पाहिल,े ऐकले आहण हलहिल े

िरच त् याच्या कायम स् मरणाि रािील. मराठी िब् दाचं् या बाबिीि अगदी प्राथहमक हिक्षणाच् या 

पाया पासून श्रवण भाषण,वाचन आहण लेखन या (LSRW) चार टप् यानुसार चालिे आहण 

हिक्षकांचे सुक्ष्म हनरीक्षण असेल िर मलुांमध् य े भाषेचे फार कमी चुका िोिील. परंिु हविेष 

करून यथेेच दलुाक्ष केल् या िािे आहण भहवष् याि याच मुलांच् या िािून भाषेची हचरफाड िोिांना 

ददसून येिे. मराठी भाषा फार सोपी वाटि असेल िरी या हवषयाि अनुत् िीणा िोणा-यांची 
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संा  या फार मोठी आि.े कारण स् वि:च्या भाषेि या मुलांना वणान करिा येि नािी. त् यांना 

वेळेवर पयाायी अथापूणा िब्द आठवि नािीि ककवा खरा िब् द नेमकं कसा आि?े ि ेिी लक्षाि 

येि नािी.  सन 1960 साली भाषेनुसार मिाराष्ट्र राज् याची हनर्तमिी झाली. परंिू गेल् या पन् नास 

वषााि मराठीचा व् िावा िेवढा हवकास झाला नािी. कारण या समस् येकड ेकुणीच गांभीयााने लक्ष 

दिे नािीि. यासाठी समािािील प्रत् येक घटक िेवढाच िबाबदार आि.े त् यामुळे मराठीची 

प्रगिी व् िावी, त् याचा हवकास व् िावा,त् याची चीरफाड िोवू नये अस ेवाटि असले िर प्रत् येकाने 

आि िागे िोण े अत् यंि गरिेचे आि.े िाळेिून हविेष करून मराठी भाषा हिकहवणा-या 

हिक्षकांनी याहवषयी गांभीयााने दक्षिा घेवून मुलांच् या भाहषक कौिल् याचा हवकास करावा. 

इयत् िा पहिली व दसुरीमध् ये अनुलेखन ,हिसरी व चौर्थ या वगााि िुध् दलखेन आहण पाचवी िे 

आठव् या वगाापयांि प्रत् येक  हवद्यार्थ याांना श्रुिलेखन योग् य प्रकारे करिा यावे असा दकमान उद्दिे 

डोळ्या समोर ठेवून काया केल् यास मलुांि वारंवार िोणा-या चूका नक् कीच टाळिा येिाि. 

बहुिािं वळेा मलुाचंी श्रवण प्रदक्रया योग् य प्रकारे हवकसीि न झाल् यामळेु समान आवािाच् या 

िब् दाि  मुले घोळ करिाि िसे खाक-काक, मखर–मकर , खेळ-केळ ,भार–बार, घार–गार , 

झरा–िरा ,झाग–िाग,धार–दार ,भाई–बाई , साफ–साप,फळ-पळ, सगं-संि,बंध-बंद, फर–पर 

,खल-कल, भाग–बाग, साथ–साि , पथ–पि,कोि-कोष, इत् यादी िब् द ज् यांची ध्वनी िवळपास 

सारखी वाटिे आहण िब् दाचा अथा बदलिो. यानंरि मराठीि असिेी कािी िब् द आििे ज् याचं् या 

-िस् व व दीघा इकार व उकार मुळे वाक् याचा अथाच बदलून िािो. िस ेकी, आदी–आदद, आयि- 

आयाि, आिा–आदा, स्त्री-इस् त्री, कोि–कोष, ददन–दीन, हनयि-नीयि, केिर–केसर, पास–पाि, 

हपक–पीक, बहु–बहू, लक्ष-लक्ष् य, हवष–वीस ,चालक-चालाक, इ.  अिा बारी क सारीक बाबींकड े

हवषय हिक्षकांनी लक्ष ददल् यास मुलांच् या मराठी लखेनाि  नक् कीच सुधारणा िोवू िकेल. संि 

ज्ञानेश्वर मिारािांनी माझा मऱ्िाटीहच बोलु कविुके परी अमृिािेिी पैिेसी विके असे म्िटल े

आि ेिर प्रहसध्द गिलसम्राट सरेुि भट यांनी म्िटल ेआि े 

 

लाभले आम्िास भाग्य बोलिो मराठी  
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िािलो खरेच धन्य एक िो मराठी  

धमा, पंथ, िाि एक िाणिो मराठी  

एवढ्या िगाि माय मानिो मराठी  

 

मराठी भाषेचा हवकास व् िावा व प्रगिी व् िावी असे मनािून वाटि असले िर प्रत् येकांनी 

हविेष प्रयत् न करणे गरिेचे आि.े िालेय वयाि इंग्रिी िब् दाथा पाठांिर करीि असल् याचे 

आपणा सवाांना आििी आठविे. मात्र मराठी िब् दाथा पाठांिर आपण  करिो कां? अथाािच 

याचे उत् िर नािी असेच येिे. इंग्रिी िब् दाची िास् िीि िास् ि ओळख व् िावी म् िणून ऑक् सफडाची 

हडक् िनरी प्रत् यकेिण एकदा िरी  िािाळलेला असिो. मात्र मराठीची िब् दासंपत् िी वाढवी 

म्िणून हनदान मराठी हवश् वकोषाचे खंड ि े दरूचीच  गोष् ट आि े हनदान वसंि आबािी डिाके 

यांचा िालेय मराठी िब् दकोिाचा िंभरामागे एखादा मराठी  व् यक् िी िािाळिो. मराठी 

भाषसेाठी िी फार मोठी िोकाहंिका आि.े त् यास् िव प्रत् यकेाने आपली िब् दसपंत् िी 

किी  वाढहविा येईल  याचा  िरूर हवचार करावा. यासाठी मुलांना लिानपणा पासून हवहवध 

प्रकारचे मराठी िब् दकोड ेसोडहवण् याचा  छंद कसा  लागेल  याकडे  हविेष लक्ष द्यावे. वारंवार 

कोड े सोडहवल् यामुळे खेळि खेळि  मराठी भाषेच् या अनेक िब् दाचंी  व 

त् याच् या  अथााची  ओळख िोिे.  मराठी भाषेच् या हवकासासाठी  व भाषेची हचरफाड 

टाळण् यासाठी प्रत् यकेांनी प्रयत् न करणे गरिेचे आि.े 

पररमलांमध्य ेकस्िुरी का अंबरामध्ये िंबरारी, िैसी मऱ्िाठी सुंदरी भाषांमध्य,े िी ओळ 

लक्षाि ठेवून आपल्या मराठी भाषेचा अहभमान बाळगू या. मराठी भाषा गौरव ददनाच्या 

सवाांना खूप खूप िभुेच्छा.  
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ितं्रस्निेी हिक्षक : काळाची गरि 

         

 

 

आिचे युग ि ेसंगणकीय आहण नवनवीन िंत्रज्ञानाचे आि.े रोि कािी ना कािी नवीन 

महििीची भर पडि आि.े संगणक, मोबाईल आहण स्माटा फोन मुळे घरबसल्या बरीच माहििी 

हमळि आि.े एका हक्लक वर िवी िी माहििी क्षणाि हमळण्याची सुहवधा आत्ता हनमााण 

झालेली आि.े याच आधहुनक िंत्रज्ञानाचा वापर िाळेिील अध्ययन आहण अध्यापनाि झाल्यास 

त्याचा फायदा हवद्यार्थयाांना नक्कीच हमळेल असा हवश्वास िालेय हवभागाचे हिक्षण सहचव मा. 

नंदकुमार सािबे, हिक्षण संचालक मा. गोववद नांदडे ेआहण हिक्षण आयकु्त पुरुषोत्तम भापकर 

सािबे यांना वाटिो. त्याच मुळे त्यांनी राज्यािून िंत्रस्नेिी हिक्षकांची फौि ियार व्िावी 

यासाठी िालुका, हिल्िा, हवभाग आहण राज्यस्िरावर िंत्रस्निेी हिक्षकासाठी कायािाळेचे 

आयोिन करीि आििे. 

आि राज्याि सवात्र हडहिटल िाळेचे वारे वािि आििे. अनेक गावािील िनिा 

स्वयंस्फुिीने समोर येऊन िाळेला समृध्द कसे करिा येईल ? याचा हवचार करीि आििे. 14 

व्या हवत्त आयोगािुन िाळेला मदि हमळि आि.े गावचे सरपंच इिर सदस्य, िालेय 

व्यवस्थापन सहमिीचे सदस्य, िाळेि यापूवी हिक्षण घेिललेे आहण सध्या चांगल्या पदावर 

काम करणारे गांवकरी, िसेच िाळेिील कायारि हिक्षक यांनी सवाानी हमळून िाळा हडहिटल 

आहण ज्ञानरचनावादी करण्याचा िणू हवडा उचलला आि ेअस ेहचत्र सध्या राज्याि सवात्र ददसून 

येि आि.े 

बदलत्या काळानुसार हिक्षकास सधु्दा बदलण े अत्यंि गरिेचे आि.े पूवीचा हिक्षक 

आहण त्याची अध्यापन पध्दिी आत्ता मागे पडली आि.े िीच िी पुरािन पद्धि वापर करण्या 
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पेक्षा कािी िरी नवीन िोध लावून त्या मागााचा वापर केल े िर समािाि आपला रटकाव 

त्याहिवाय आपली धडगि नािी ि ेआत्ता हिक्षकांना कळून चुकल ेआि.े त्यामुळे आि प्रत्येक 

हिक्षक िंत्रस्नेिी िोण्याचा प्रयत्न करिोय आहण िे गरिेचे आि.े काळानुरूप िर आपण 

आपल्याि बदल केला नािी िर आपली हवद्यार्थयााि पालकाि आहण समािाि कािी पि 

रािणार नािी 

आि िाळेिील सवा योिना मग िे मलुांची हिष्यवृत्ती असो ककवा हवद्यार्थयााची सरल 

मध्ये माहििी भरण ेअसो िे आत्ता ऑनलाइन झाले आि.े िालेय पोषण आिार योिने अंिगाि 

रोिच्या रोि लाभाथी हवद्याथी संा या ऑनलाइन करण्याचे काम यावषी 15 िून पासून चाल ू

करण्याि आले. स्वच्छ हवद्यालय पुरस्कारसाठी ऑनलाइन नोंदणी केल्याहिवाय िाळेचा 

पुरस्कार साठी हवचार केला िाणार नािी. हिक्षकांना राज्य पुरस्कार हमळहवण्यासाठी या वषी 

पासून ऑनलाइन द्वारे च अिा दाखल करण े बधंनकारक करण्याि आले आि.े म्िणिे िालेय 

कारभाराि आत्ता ऑनलाइन चे काम फार मोठ्या प्रमाणावर वाढल े आि.े हिक्षकांचा पगार 

सुध्दा आि िालाथा या ऑनलाइन प्रणाली द्वारे ददल्या िाि आि ेपरंिु सध्या िी प्रदक्रया हिक्षक 

ककवा मुा याध्यापक स्विः ियार करीि नसून बािरेील कमर्तियल व्यक्ती कडून करून घेि आििे 

त्यामुळे िासन ज्या उद्दशे्यासाठी प्रणाली सुरु केली िी असफल िोिाना ददसि आि े हिक्षक 

आहण मुा याध्यापकच नािी िर अहधकारी मंडळी सुध्दा याच मागाावरुन वाटचाल करीि आििे 

यासाठी आर्तथक झळ सोसावे लागि आि े िी गोष्ट वेगळी नुकिेच बदल्याच्या प्रदक्रया पार 

पडल्या याि िवळपास ििारांच्या घराि बदल्या झाल्या पूवी च्या पद्धिीनुसार एका 

रठकाणाहुन गमन आहण दसुऱ्या रठकाणी उपहस्थि झाल े की संपल े पण आि या िालाथा 

प्रणालीि पूवी सारखे िर प्रदक्रया कराहवच लागिे हिवाय ऑनलाइन  सुध्दा गमन आहण 

उपहस्थि व्िावे लागिे आहण त्यासाठी ज्याना िस े िमले िसे या बािरेील व्यहक्तनी पसै े

उकळले असल्याची चचाा आि हिक्षक खािगी स्वरुपाि बोलि आििे याला कारण एकच आि े

आपण िंत्रज्ञानािी मैत्री न करिा त्यापासून दरू पळि राहिलो आहण त्याचा फायदा या व्यक्ती 

घेि आििे याि त्याची कािीच चूक नािी          आपणास कािी आिार झाला असले िर 

आपण डॉक्टर कड े िािो िो डॉक्टर एकिी इंिेक्िन ककवा औषध न दिेा फक्त कागदावर 

रीटमेंट हलहून दिेो आहण आपण त्याला त्याची िे कािी फी असेल 60 रूपया पासून 500 

रूपया पयान्ि त्याला दिेो कारण त्याने त्याच्या िवळ असलेल्या ज्ञानाचा वापर आपल्या साठी 

केललेा आि े
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त्यामुळे बािरेील लोक अमुक काम करण्यासाठी िमुक पसैा घेिाि एवढा खचा िाळेच्या 

मुा याध्यापकानी कस ेसमायोिन करावे यास फक्त एक आहण एकच उत्तर आि ेिे म्िणिे िुम्िी 

सुध्दा िंत्रस्निेी बना संगणक हिका आहण त्या सगंणकाचा वापर िालेय अध्यापनासोबि िालेय 

कामकाि मध्य े सधु्दा वापरल्याहिवाय पयााय नािी आपली िुनी परंपरा थोडासा बािूला 

सारून या नव्या िंत्रज्ञानाने मुलांना हिकहवि राहिलो आहण िालेय व्यवस्थापनाि याचा वापर 

केला िर आपल्या िाळेला, िाळेिील हवद्यार्थयाांना आहण वैयहक्तक आपणाला िी याचा फायदा 

नक्की िोईल. 

िेंव्िा चला िर मग आपण सारे िंत्रस्नेिी हिक्षक बनू या आहण येत्या वषााि संपूणा 

मिाराष्ट्र प्रगि करू या. 
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

ई साहित्य प्रहिष्ठान मराठी साक्षरांमध्य े वाचनाची आवड हनमााण व्िावी आहण 

लेखक व कवींना एक सिक्त व्यासपीठ हमळावे या दिुरेी ििूेने स्थापन झाल.े मराठीि एक 

िबरदस्ि वाचन संस्कृिी हनमााण व्िावी, िरुणांनी भरपरू वाचन करावे, ग्रामीण भागािील 

िरुणांना मोबाईलवर पुस्िके उपलब्ध व्िावीि, परदिेस्थ मराठी वाचकांना सििासििी 

इंटरनेटवर पुस्िके हमळावीि ि ेआमचे स्वप्न. िगािील चाळीस दिेांिील  सुमारे साडिॆीन लाख 

वाचक या चळवळीचे सभासद आििे.  मिाराष्ट्राच्या िवळपास प्रत्येक िालुक्यािील 

खेड्यापाड्यांि ई साहित्य चे वाचक आििे. याहिवाय सुमारे िीस िे चाळीस लाख वाचक ई 

साहित्यच्या वेब्साईटला भटे दऊेन पुस्िके डाऊन लोड करिाि. पण याने आमचे समाधान 

नािी. िोवर मिाराष्ट्रािील प्रत्येक साक्षर िा वाचक िोि नािी िोवर िी चळवळ चालले. 

आमचे लक्ष्य सिा कोटींचे आि.े आमच्या पाठीिी माऊलींचा आहिवााद आि.े “ ईये मराठीहचये 

नगरी, ब्रह्महवद्येचा सुकाळू करी” िी त्यांची प्राथाना आपणा सवाांकरवी सफ़ुळ संपणूा व्िावी. 

आमच्या वाचकांना एकच हवनंिी. आपल्या ओळखीच्या दकमान दिा साक्षरांचे ई 

मेल पत्त े आम्िाला पाठवा. अिा ररिीने आपण िीनाचे िीस आहण हिसाचे हिनिे िोऊ. या 

मराठीहचये नगरी ब्रह्महवद्येचा सुकाळू व्िायला वेळ नािी लागणार. सवाांची साथ असेल िर.  

एवढी हवनंिी मान्य कराच.  

ई मेल पत्ते esahity@gmail. com या पत्त्यावर पाठवा बरं! 
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