या मित्ाांनो! सदां र पस्तकाांचा िनिराद आनांद लटा!!

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

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

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तुम्हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना हे पस्ु तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव 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 सांपणू ण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.

शिक्षण
(कादंबरी)

अंकुश शशंगाडे

ई साशित्य प्रशिष्ठान
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शर्नामूल्य शर्िरणासाठी उपलब्ध.

•

आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे

फ़ॉरर्डव करू िकिा.

हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी
ककिंवा वाचनाव्यकतररक्त कोणताही वापर
करण्यापुवी ई-साकहत्य प्रकतष्ठानची
परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

मनोगत
किक्षणाचा वापर सेवेसाठी करावा!
शिक्षि ही कुिवची िक्तेदवरी नवही. ते
शिळर्वयलव पैसव लवगू नये. पि आजची
परर्थीती पवशहली तर यव शिक्षिवर्र िवलकी
हक्क शनिवाि झवलव आहे. िोठिोठ्यव शिक्षि
सम्रवटवनां ी खवजगी िवळव कवढून र् शिक्षिवर्र िल्ु क आधवरुन
शिक्षिवची शकांितच र्वढर्नू टवकली आहे. आज उच्च शिक्षिवचां
सोडव सवधां प्रवथशिक शिक्षि ही पैिवनां शर्कत शिळतां. त्यविळ
ु ां
लोकही पढु ां यव शिक्षिवसवठी झवलेलव खचा पवहून तो कवढण्यवसवठी
भ्रष्टवचवर करतवत असां म्हटल्यवस आशतियोक्ती होिवर नवही.
शिक्षिवचव उपयोग कसव करवर्व असव प्रश्न जर कोिी के लव तर
त्यवची गिती हव्यवत होईल. कवरि प्रश्नच तसव आहे. पि
शिक्षिवचव र्वपर हव िविसवनां शर्धवयक कवयवासवठी करवर्व.
आज र्तािवनपत्वत कवही नव कवही बवतम्यव छवपनू येतवत. त्यवत
कवही बवतम्यव खर्यव असतवत. तर कवही खोट्यवही असतवत. हे
प्रत्यक्ष िहीशनिव झवल्यवर्र सिजते. कवही बवतम्यव िभां र टक्के
खर्यवही असतवत. त्यविध्ये येिवरी एक बवतिी अिी असते की
अिक
ु डॉक्टरनां गभाशलगां शनदवन चवचिी के ल्यवनां भ्रिु हत्यव झवली.

अिक
ु डॉक्टरनां यकृ त र् शकडिी शर्कण्यवचव व्यर्सवय के लव.
लोकवचां हां ी बरोबरच असतां. कवरि आजचे डॉक्टर हे िोठिोठे
दर्वखवने लवर्नू बसले आहेत. सवधवरि आजवरवसवठी अिव
रुग्िवलयवचे िल्ु क हे गरीबवांनव परर्डिवरे नवही. त्यवांनवही शिक्षि
असतां. डॉक्टरकीचां. पि त्यव शिक्षिवचव र्वपर ते गरीब रुग्िवची
सेर्व करण्यवसवठी करीत नवही.
कवही र्कील िडां ळीही र्कीलकीचव अभ्यवसक्रि पिु ा करुन जेव्हव
न्सयवयवलयवत र्कीलकी सरुु करतवत. तेव्हव तेही न्सयवय शिळर्नू
देण्यवसवठी अशतररक्त पैसवच घेतवत. तो पैसव सविवन्सयवांनव परर्डत
नवही. अिवर्ेळी गरीबवांर्र अन्सयवय झवल्यवस त्यवनां न्सयवय कसव
शिळर्वर्व? हे र्व्तर् शचत् आहे. तसेच शिक्षक म्हिनू सिवजवतील
िल
ु ां घडशर्िवरव घटक....... तोही िवळेत सेर्ेच्यव दृष्टीनां शिकर्ीत
नवही. तोही िल
ु वांकडून पैसवच घेतो. अिवर्ेळी गरीबवक
ां डे पैसव
नसेल तर त्यवने आपल्यव िल
ु वलव कसां शिकर्वर्?ां एर्ढांच नवही तर
अशधकवरीही आपल्यव शिक्षिवचव र्वपर चवगां लव करीत नवहीत..
तेही भ्रष्टवचवरी िवगवाचव अर्लांब करुन पैसव गोळव करतवत.
आज आतक
ु सवन
ां र्वदीही आपल्यव शिक्षिवचव र्वपर लोकवनां व नक
पोहोचशर्ण्यवसवठीच करतवत. कवरि यव आतांकर्वदी सघां टनेचव

बवरकवईनां अभ्यवस करतवच त्यवत डॉक्टर, इजां ीनीयर, अशभनेते असे
चवगां ले चवगां ले शिकलेले लोकां असतवत.
शिक्षि असां िस्र आहे की यव िस्रवचव र्वपर शर्धवयक म्हिनू
के लव तर चवगां लव र्वपर होर्ू िकतो आशि शर्घवतक म्हिनू के लव
तर र्वईटही उपयोग होत असतो. हे असां कव घडतां असव शर्चवर
के ल्यवस आपल्यवलव सहज लक्षवत येईल की हे शिक्षि घ्यवयलव
जो पैसव लवगतो. तो पैसव हव तो अभ्यवसक्रि शिकत असतवनां व खचा
करवर्व लवगल्यवनां कोिीही आज गरीबवची सेर्व करीत नवही.
आज आपि पवहतो की आज आिदवर खवसदवरही गरीबवनां व तच्ु छ
सिजतवत. आज सवधव गवर्वतील सरपांचही गरीबवांनव तच्ु छ
सिजतो. जयवांच्यव ितदवनवनां शनर्डून येतो त्यवलवच तच्ु छ सिजिां
ही बवब आश्चया प्रकट करिवरी आहे. हेही असे कव घडते, तर
आिदवर खवसदवर शकांर्व सरपांचपदवच्यव शनर्डिक
ू ीलव जो पैसव
लवगतो. तो पैसव गरीब देर्ू िकत नवही. म्हिनू हव शर्चवर.
खरां तर असव भ्रष्ट व्यर्हवर आज र्वढत चवललव आहे. आज
पोशलसही गरीबवच
ां ी के स घेत नवहीत. यवबवबत एक घटनव प्रशसद्ध
आहे. एक पोशलस ठविे गरीबवांची के सच घेत नव्हते. ती घटनव
पांतप्रधवन चौधरी चरनशसांहलव िवशहत झवली. त्यवनांतर ते िेतकरी
र्ेषवत त्यव पोशलस ्टेिनलव गेले. त्यवनां ी अगां वर्र िळके कपडे

घवतल्यवनां कोिी त्यवांनव ओळखहू ी िकले नव्हते. त्यवांनी
पोशलसवचां ी भेट घेतली. बैल चोरीलव गेल्यवबद्दल तक्रवर नोंदर्व
अिी यवचनव के ली. तरीही पोशलसवांनी तक्रवर नोंदर्ली नवही. परांतू
त्यवांनी जेव्हव पैसव देिे कबल
ू के ले. तेव्हव ती तक्रवर नोंदर्ली गेली.
हवच शदर्स रवष्ट्रीय शकसवन शदन म्हिनू िवनलव जवतो.
िहत्र्पिू ा गोष्ट अिी की आज तसे नेते सवपडत नवहीत. जयवांनी
भवरतीय ्र्वतत्र्ां यवसवठी लढत असतवनां व आपल्यवव प्रविवची पर्वा
के ली नवही. त्यव कवळवसवरखे डॉक्टर सवपडत नवही. जयवांनी
प्लेगच्यव सवथीत रुग्िवांनव िदत करतवांनव आपलव जीर् गिवर्लव.
पर्ु ीसवरखे र्कीलही सवपडत नवहीत, जयवांनी भवरतीय
्र्वतांत्र्यशर्रवचां े खटले शनःिल्ु क लढले. तसेच त्यव कवळवसवरखे
शिक्षक सवपडत नवही की जयवनां ी िवळेत शिकशर्तव शिकशर्तव
्र्वतांत्र्यसिरवत उडी घेतली. हे असे कव घडले. तर त्यव लोकवांनव
त्यवर्ेळी शिक्षि शिकवयलव पैसवच लवगलव नवही.
िळ
ु वत शिक्षि हे शिकवयलव पैसवही लवगत असेल तरी शिक्षिवनां
आपलव ्र्भवर् कव बदलर्वर्व. जर असव शिक्षिवन ्र्भवर्
बदलत असेल तर असलां शिक्षि कोित्यव कविवचां असां म्हिवर्ां
लवगेल.

आज यवच दृष्टीकोिवतनू शिक्षिवचव शर्चवर करवयलव हर्व. तसांच
सरकवरनहां ी शिक्षिवचां िहत्र् र्वढर्वर्ां. त्यवसवठी शिक्षि शनःिल्ु क
करवर्ां. जेव्हव हे शिक्षि शनःिल्ु क होईल. तेव्हवच शिक्षिवचव खरव
उद्देि सवध्य होईल. यवत िक
ु उद्देि
ां व नवही. तसेच शिक्षिवचव िळ
हव सेर्ेचव असनू शिक्षिवचव र्वपर सेर्ेसवठीही व्हवर्व. जेव्हवपयंत
ह्यव शिक्षिवचव र्वपर सेर्ेसवठी होिवर नवही. तेव्हवपयंत शिक्षिवलव
िहत्र्ही प्रवप्त होिवर नवही. हे तेर्ढच
ां खरां आहे.
िवझी शिक्षि ही कवदबां री यवर्रच आधवरीत असनू यव
कवदबां रीतील नवयक सशति. ह्यवने प्रसांगी फुटपवथर्र रवहून आपल्यव
बशहि भवर्वलव शिकर्ल.ां आपल्यव पत्नीलवही शिकर्लां,
शिक्षिवचां िहत्र् लक्षवत घेर्नू . पि जेव्हव त्यवांचां शिक्षि झवल,ां
तेव्हव िवत् यवच लोकवनां ी त्यवची हेळसवडां के ली. हे जरी खरां असलां
तरी यवतील प्रसांग शचत्तथरवरक आहेत. ते नेिके प्रसांग कसे घडतवत
हेच पवहण्यवसवठी िी ही कवदबां री आपल्यवसिोर ठे र्त आहे.
आपि ही कवदबां री र्वचनू ती किी र्वटली हे सवगां ण्यवसवठी एक
फोन अर्श्य करवर्व ही शर्नांती.
आपलव - अक
ां ु ि शिगां वडे नवगपरू

वशक्षकी पेशाला
उपजीववका न मानता
जीववका मानणार्या वशक्षकानां ा
सवदर सिपीत

वशक्षण
(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
प्रत्यक्ष र्व अप्रत्यक्ष सांबांध नवही. तसव तो आढळून आल्यवस
तो शनव्र्ळ योगवयोग सिजवर्व.

ते उन्सहवळ्यवचे शदर्स. अगां वची लवही लवही होत होती. सयु ा
डोक्यवर्रुन आग ओकत होतव. पवय भवजत होते. त्यविळ
ु ां लोकां
उन्सहवत न शफरतव आडोश्यवलव थवांबले होते. अिवतच ते तीन िल
ु ां
दवरोदवरी जवर्नू भीक्षव िवगत होते. त्यवच
ु िे दहव पवच र्
ां ी र्य अनक्र
दोन र्षा होती. त्यव दहव र्षवाच्यव िल
ु वने आपल्यव लहवन भवर्वलव
कडेर्र घेतलां होतां आशि पवच र्षवाची त्यवची बशहि त्यवचां िटा
पकडून त्यवच्यव पवठीिवगनू चवलत होती. तर त्यव दहव र्षवाच्यव
िल
ु वचव एक हवत आपल्यव भवर्वलव पकडण्यवत व्य्त होतव. तर
दसु रव हवत भीक्षव िवगण्यवसवठी िोकळव होतव. तो िल
ु गव प्रत्येक
दवरोदवरी जवर्नू उन्सहवची तिव न बवळगतव र् खवलच्यव जिीनीची
पर्वा न करतव िवधक
ु री िवगत होतव.
अिव उन्सहवतवन्सहवत िवधक
ु री िवगिवर्यव त्यव िल
ु वलव कोिी
िवधक
ु री देत होते. तर कोिी बरे र्वईट बोलनू हुसकूनही लवर्त होते.
परांतू त्यवचां त्यव िल
ु वनां व कवहीच र्वईट नव्हतां. कदवशचत त्यवनां व र्वटत
असेल की हे प्रवरब्धवचे बोल असवर्ेत की आपल्यवलव एर्ढ्यव
कोर्ळ्यव र्यवत िवधक
ु री िवगवर्ी लवगते.

त्यवांचां ते शिकण्यवचां र्य. पि शिक्षि शनःिल्ु क नसल्यवनां र्
पोटवची लहवनिी खळगी असल्यवनां ती िल
ु े प्रवरब्धवलवच दोष देत
देत िवगाक्रिि करीत होते. असां ते दृश्य दरु उभव असलेलव आदेि
पवहवत होतव. त्यवचां ह्रृदय शपळर्टून शनघत होतां. त्यवलव ते दृश्य बरां
र्वटत नव्हतां. त्यव िल
ु वांसवठी कवहीतरी करवर्ां असां त्यवलव र्वटत
होतां. तसव तोही गरीबच होतव.
आदेिनां के लेलां त्यव बवलकवचां शनरीक्षि त्यवचां जीर्न
बदलर्नू टवकिवरां ठरलां. कवरि ती लहवनगी िल
ु ां. त्यवांच्यव
डोळ्यवत एक प्रकवरची शनरविव नव्हती. भय नव्हतां. उन्सहवतवन्सहवचां
भय तर अशजबवत नव्हतां.
त्यव िल
ु वांच्यव अांगवर्रही परु े से कपडे नव्हते. जे कपडे होते, ते
िळकट होते. कुिवलवही त्यवच्ां यवजर्ळ जवयची लवज र्वटवर्ी एर्ढे
ते कपडे िळकट होते. तर त्यवची ती भवर्ांडांही परु े िी ्र्च्छ
नव्हतीच. शकत्येक शदर्सवपवसनू त्यवनां ी अघां ोळ के ली नसवर्ी असां
र्वटत होत.ां त्यवचां े के सां शर्खरु लेले होते.
पवयवत चप्पल जरी नसली तरी आतव सर्य पडली होती.
आतव उन्सहवतवनवचीही सर्य पडली होती. त्यविळ
ु ां त्यवांनव
उन्सहवतवन्सहवची भीती र्वटत नव्हती. त्यवचां ां ते शनरीक्षि करतव करतव
आदेिचां ह्रृदय शपळर्टून शनघवलां. त्यवच्यव डोळ्यवलव नकळत धवरव

लवगल्यव र् तो त्यव िल
ु वच्ां यव जर्ळ गेलव. त्यव िल
ु वलव आर्वज
शदलव. तसां त्यव िल
ु वनां शभरशभरत्यव नजरे नां आदेिकडे पवशहलां. तसव
तो म्हिवलव,
"सवयेबजी, पैसे द्यव न.ां " तसव त्यवनां हवत सिोर के लव.
आदेिनां त्यव शतनही िल
ु वांनव दरू एकव झवडवच्यव सवर्लीत
नेलां. शतथां बसर्लां. त्यवनां व प्यवयलव पविी शदलां. तसचां
आपल्यवजर्ळ जे कवही खवयचां होतां, ते शदलां. िल
ु ां आतव ते शजनस
खवयलव लवगली होती. तसव तो म्हिवलव,
"यवरवि,ू भीक किवलव िवगतव?"
ते चविवक्ष िब्द. ते िब्द न ऐकल्यवलव भवष करुन ती िल
ु ां
गप्प होती. तसव आदेि म्हिवलव,
"यवरवि,ू तम्ु ही असे भीक कव िवगतव म्हटलां?"
तसव िोठव िल
ु गव बोललव,
"सवयेब, त्यवची लांबी कहविी हवये. "
तसां म्हितवच आदेिच्यव िनवत कुतहू ल जवगां झवलां र् तो
म्हिवलव,

"यवरवि,ू तम्ु ही पोटभर खवर्व. अजनू कवही लवगन तां सवगां व.
पि िले तिु ची कहविी आयकवची हवये. तां तम्ु ही सवगां वल कव िले
तिु ची कहविी. "
"आिची कहविी कवई एकव शदसवत सपां िवरी नवई. "
"ठीक हवये. तां आपि असां करुयव. रोज यव झवडवखवली
भेटूयव. "
आदेि म्हिवलव. तसे ते शतथनू शनघवले.
आतव ते रोज एकिेकवांनव त्यवच झवडवखवली भेटवयचे. तो रोज
त्यवांनव जेर्वयलव चवरवयचव. बदल्यवपत तो आपली कथव सवांगवयचव.
हे रोजचचां सरुु असवयचां.
त्यव िल
ु वचां नवर् सशति होतां. सतीि लहवनवचव िोठ होत
होतव अिवतच एक िल
ु गी झवली. शतचां नवर् अजां नव ठे र्ण्यवत
आलां. तसां घरवत शर्श्वकोटीचां दवररद्र्यच. तरीही त्यवांनी शतसरां िल
ु
पैदव के ल.ां आई ओरडवयची, कुटूांबशनयोजन करव... पि दरू च्यव एकव
आजीच्यव बोलण्यवर्रुन शतसरां िल
ु पैदव झवलां. तसव स सशति सवगां ू
लवगलव.
"िले शिकवयची पष्ट्ु कळ हौस होती. तसां िले िवळेत घवतलां
गेलां. िी नक
ु तवच आतव चर्थीत गेलो होतो. तेच शनयती शनष्ठूर

झवली आशि अचवनक यव शनयतीनां डोळे शफरर्ले. एकव कवर
अपघवतवत िवह्ये आई अन् बवबव दोघबां ी गेले.
लहवन भवर्वले कवहीबी सिजत नव्हतां. तो दधु वर्रचवच होतव
तेव्हव. बशहिीलवबी कवही सिजेनवसां. शतबी पवचच र्षवाची. पि िी
थोडव िोठव म्हिजे दहव र्षवाचव होतो. िले कळत होतां. त्यवतच िी
िवयबवपवची भशु िकव बजवर्वयचां ठरर्लां.
अगदी शचत्पटवसवरखां र्व्तव्य िवह्यवबी जीर्नवत आलेलां.
शिक्षिवची हौस असली तरी िधवतच शिक्षि सोडवर्ां लवगलां.
कवरि आतां फक्त िी नव्हतो, तर िवह्यवर्र अर्लबां नू असिवरे हे
िवह्ये भवऊ बशहिांबी होते. फक्त िवह्यच पोट नव्हतां. तां ह्यव िवह्यव
भवर्ांडवचां ांबी पोट होतां.
िी इचवर के लव कव कवि करवर्ां. कविांबी के लांंां. कवरि िले
भीक्षव िवगिां आर्डत नव्हतां. पि कवय करिवर सवयेब, िी जर्व
कवि करवले हवटेलवत लवगलो. त्यव हवटेलचव िवलक लई बजजवड
होतव. तो कवि तां करर्नू घ्यवचव. पि सटु ी देतच नव्हतव लर्कर.
त्यवतच हे लहवनसे भवऊबशहि कोठां ठे र्िवर. िी दोन शदस कवि
के लां आन् इचवर के लव कव नवय, आपल्यव भवर्वबशहिीले
सवांभवळवले कोिी नवय. आपिू इचवर के लव कव आपल्यव
भवर्वबशहिीले सवभां वळवर्ां. िगां िी धदां व िोधलव कव िवह्ये

भवऊबशहि िवह्यव जर्ळ रवहवले हर्े आन् कवि बी व्हवले हर्ां. पि
असव धदां व शिळेनव. म्हून भीक िवगतो. "
"पि आतां सरकवरनां जवशहर के लां नव की शभक्षवर्ृत्ती बांद
व्हवयलव हर्ी. ते कवयदे बनर्त आहेत. िवशहत आहे कव तल
ु व?"
"सवयेब, ते कवयदे बनर्ोत कव अजनू कवही बनर्ोत. आपि
आतां भेिवर नवई. आपल्यवले आतां हव धदां व बरव जितेय. पोटां बी
भरते आन् दोन पैसे उरतेत बी. िी तां इचवर के लव कव आपनु भीक
िवगवची. आन् आपल्यव यव दोनबी भवर्वबशहिीले शिकर्वचां. "
तसव आदेि म्हिवलव,
"बरां यव धद्यां वर्र तू खि
ु आहे तर......... "
"हो सवयेब. यवत जव्त िेहनत करव लवगत नवई. तसचां
बर्यवपैकी पैसवबी शिळते. शिर्वय िवह्ये भवऊबशहिबी िवह्यव जर्ळ
असत्यवत. "
असां दररोज चवलत असे. एक शदर्स आदेिच्यव िनवत आलां.
'आपि यव िल
ु वलव शिकर्लां तर आपलां सिजनू . हव िल
ु गव
होतकरु शदसतोय. हव िल
ु गव उद्यव नक्कीच कवहीतरी बनू िके ल. '
तसव आदेि घरी एकटवच रवहवत होतव. तोही एक अनवथ
म्हिनू च र्वढलव होतव. उन्सहवळे पवर्सवळे त्यवनांही झेलले होते.

त्यवचेही िवयबवप एकिेकवि
ां ी भवांडतव भवांडतव िरि पवर्ले होते.
त्यवलव आज त्यव सशतिच्यव कथेनां त्यवचव इशतहवस आठर्त होतव.
त्यवच्यव िवयबवपवचां नेहिी भवांडि व्हवयचां. त्यवतच एक शदर्स
कडवक्यवचां भवडां ि झवलां र् एकव रवत्ी र्ैतवगनू आईनां गळफवस
लवर्लव. आई िरि पवर्ली होती. पि तो आघवत बवपवलव सहन
झवलव नवही र् बवपही दसु र्यव शदर्िी म्हिजे आईलव अग्नी
शदल्यवनतां र िरि पवर्लव. दोघहां ी सपां ले होते.
आदेि िवयबवपवचव एकुलतव एक िल
ु गव. त्यवर्ेळी तो अठरव
र्षवाचव होतव. तो नक
ु तवच बवरवर्ी पवस झवलव होतव. आतव
िवयबवपवच्यव िरिवनां तो एकवकी झवलव होतव. नवतेर्वईक िरिवच्यव
दोनतीन शदर्स रवशहले. पि ते गेल्यवनांतर त्यवलव एकवकी र्वटत
होतां.
आदेि बवरवर्ी पवस झवलव होतव. चवांगले गिु ांही शिळवले होते.
पि िवयबवपवची आठर्ि त्यवलव सतवर्त होती. त्यवच्यव
िवयबवपवचां िोठांंां घर होतां. पि आतव शतथां ्ििवन िवांततव होती.
कवरि आदेििी त्यव घरवत बोलवयलव चवलवयलव कुिीही नव्हतां.
आदेिचे िवयबवप हे देखांगू ी नोकरीर्र होते. पगवरही भरपरू
होतव त्यवनां व.. पि छोट्यव छोट्यव कवरिवर्रुन होिवरी भवडां िां........
तसांच दोघांही ्र्तःलव श्रेष्ठ सिजत होते. यवच श्रेष्ठ सिजण्यवच्यव

नवदवत दोघांही िरि पवर्ले होते िवगे गडगांज सांपत्ती ठे र्नू तसेच
गवडी बगां लव सर्ाकवही सोडून.
आदेि घरी एकटवच रवहवयचव. त्यवलव करित नव्हतां. सर्ा
शदर्स उदवसीत जवयचे. शिक्षि त्यवनां सोडलां होतां. त्यवलवही
आत्िहत्यव करवयचव शर्चवर यवयचव. पि क्षिवत आठर्वयचां यव
बांगल्यवलव र्वरस कोि रवहिवर आपि गेल्यवर्र. बांगलव
सरकवरजिव होिवर. यवचसवठी आपल्यव िवयबवपवनां िेहनत करुन
बांगलव बवांधलव कवय..... नवही आपि आत्िहत्यव करवयची नवही.
पि र्ेळ कसव घवलर्वयचव. त्यवतच त्यवलव कुिीतरी सवांगीतलां की
त्यवनां कवि करवर्ां. कोितही कवि आशि शिकवर्ां पढु ां. यवत त्यवलव
तीन फवयदे होतील. पशहलव म्हिजेंे त्यवचां शिक्षि होईल. दसु रव
म्हिजे त्यवचव र्ेळ जवईल आशि शतसरव म्हिजे त्यवलव कविवची
सर्य पडेल.
कोिीतरी आदेिलव सल्लव शदलव. त्यवनसु वर आतव तो शिकू
लवगलव. त्यवतच कवही शकरकोळ कविही करु लवगलव. घरी गडगांज
सांपत्ती होती. तरीही त्यवची त्यवनां तिव के ली नवही. नव्हे तर तो
िेहनत करीत रवशहलव. यवतच त्यवचव शर्रांगळ
ु वही होत होतव र् र्ेळांही
जवत होतव.

शिक्षि म्हिजे कवय हे त्यवलव सिजत होतां. त्यवलव त्यवचे
शिक्षि शिकून फवयदवच होिवर होतव. त्यवतच आतव त्यवनां डॉक्टर
व्यर्सवयवचव अभ्यवसक्रि पिु ा के लव र् तो लर्करच नोकरीर्र
लवगलव.
ती डॉक्टरकीची सरकवरी नोकरी. र्ेतन तसां किी होतां. पि
कटकट नव्हती. परांतू यव सरकवरी नोकरीत त्यवलव रित नव्हतां.
त्यवलव र्वटत होतां की आपिही जनतेची सेर्व करवर्ी. पि सेर्व
कोिवची करिवर. तो शर्चवर करीत होतव.
आदेिनां कवही शदर्स सरकवरी नोकरी के ली. त्यवनतां र त्यवलव
त्यवत रिलां नवही र् त्यवनां कवही शदर्सवनांतर सरकवरी नोकरीचव
त्यवग के लव र् त्यवनां खवजगी रुग्िवलय उघडलां. हे खवजगी रुग्िवलय
त्यवनां पैसे किशर्ण्यवसवठी उघडलां नव्हतां.
त्यवनां खवजगी रुग्िवलय उघडलां खरां. पि त्यव रुग्िवलयवचां
िल्ु क हे किी होतां. त्यविळ
ु ां ते रुग्िवलय चवांगलां चवलत होतां. त्यवलव
त्यव रुग्िवलयवत रोगी लोकवचां ी सेर्व करतवांनव र्ेळ शिळत नव्हतव.
तरीही तो र्ेळवत र्ेळ कवढून अिव लवचवर, गरीब लोकवचां ी सेर्व
करण्यवसवठी र्ृद्धवश्रि र् अनवथवलयवलव भेट देत असे र् त्यवांनव
पैिवची र् कवही र््तांचू ी िदतही करीत असे. त्यवलवही र्वटत असे
की आपिही र्ृद्धवश्रि उघडवर्ां र् म्हवतव-यवचां ी सेर्व करवर्ी. तसेच

अनवथवश्रि उघडवर्ां र् अनवथवांची सेर्व करवर्ी. पि ते िक्य होत
नव्हतां. अिवतच आदेिची भेट यव लहवनग्यव सशतििी झवली.
शनव्र्ळ भेटच नवही, तर िैत्ीदेखील झवली.
सशति आतव त्यवलव रोजच भेटत असे. आदेिनां आिलेलां
जेर्न आधी आपल्यव भवर्ांडवांनव चवरत असे. भवर्ांडवांचां पोट
भरल्यवर्र तो उरलांसरु लां ्र्तः खवत असे. तसां एक शदर्स आदेिनां
त्यव शतनही भवर्डां वसवठी कपडे घेर्नू शदले होते र् त्यवच्यवसवठी र्
त्यवच्यव बशहिीसवठी चपलवही शर्कत घेतल्यव होत्यव.
सशतिनां ते कपडे घेण्यवचे कबल
ू के ले नवही. तिी चप्पलही
घेतली नवही. िवत् आदेि त्यवलव सवरखी शर्नर्िी करीत रवशहलव.
पि सशतिनां सवांगीतलां,
"सवयेब, आपि आम्हवले जेर्वले देतव, तेर्ढांच लय हवये.
आपि असे कपडे र् चपलव देर्नू उपकवर करु नोकव. आन् आम्हव
बशहि भवर्वले असां उपकवरवच्यव ओझ्यवखवली दवबू नोकव. "
"हव उपकवर नवही. एक िदत आहे. तू िवझव शित् नव. िग घे.
"
िेर्टी सशतिनां त्यव चपलव घेतल्यव र् कपडेही घेतले.
पवर्सवळव नक
ु तवच उजळलव होतव. तरीही सशति भीक
िवगतच होतव. जेर्वयलव जरी फुकट शिळत असलां तरी कपडे जरी

शिळत असले तरी तो भीक िवगतच होतव. आलेले पैसे िांदीरवतील
दवनपेटीत टवकत होतव. त्यवलव र्वटत होतां की हव पैसव िदां ीरर्वले
गरीबवांच्यव जेर्िवखवर्ण्यवची व्यर््थव करण्यवसवठी उपयोगवत
आित असतील.
एक शदर्स त्यवनां पवशहलां आशि शर्चवर के लव की िांदीरवतील
पजु वर्यवजर्ळ चवगां ले भरजरी कपडे असतवत. हवतवतल्यव चवर चवर
बोटवत अगां ठ्यव असतवत. त्यवच्यव घरच्यव िशहलवही सोन्सयवनां िढून
असतवत. तसेच त्यवांची घरांही िोठिोठी असतवत. हव पैसव कुठून
येत असेल. तो शर्चवर करु लवगलव. पि त्यवलव उत्तर सवपडेनवसां
झवलां. तोच दररोज भेट घेिवरव आदेि त्यवलव भेटवयलव त्यवच
झवडवखवली आलव. जयव झवडवखवली तो ररिशझि कोसळिवर्यव
पवर्सवतही उभव होतव. त्यवचे बशहिभवऊही शचबां शभजले होते. तो
भीके च्यव पैिवतनू रे नकोटही घेर्ू िकत होतव. पि त्यवनां रे नकोट
घेतलां नव्हतां. तसव तो शचांब शभजलव असलेलव आदेिनां पवशहलां. तो
त्यवच्यव जर्ळ आलव. म्हिवलव,
"सशति तू शचांब शभजलवय. तझु े बशहि भवऊही शचांब
शभजलेय. तल
ु व थडां ी र्वजत असेल. "
"नवई सवयेब, आम्हवले सर्यच हवये यवची. "
"उद्यव िी रे नकोट आििवर. "

"सवयेब, नोकव आिू रे नकोट. आिची सर्य िोडू नोकव. यव
आिच्यव सर्यीनां आम्ही आजवरी होत नवही. सदी, खोकलव आन्
सवधव तवपबी येत नवही. आम्ही जर पवर्सवळ्यवत रे नकोट,
शहर्वळ्यवत घोंगडां र्वपरवले लवगलो अंवन् उन्सहवळ्यवत चपलव
र्वपरत रवशहलो, तर आम्ही आजवरी पडू र् औषधवले पैसे नसल्यवनां
आम्ही िरुन जवर्.ू "
आदेिलव त्यवचां बोलिां पटलां. तो शर्चवर करु लवगलव. एरर्ी
जी िांडळी सर्ा सख
ु सोयी र्वपरतवत. ती िांडळी नेहिी आजवरी
पडतवत असां त्यवलव र्वटलां. नव्हे तर त्यवत सत्यतवही होती. ही िल
ु ां
कवहीही र्वपरत नवही. थांडी असो की पवऊस. ही िल
ु ां चपलवही
र्वपरत नवही. कडक उन्सहवळव कव असेनव. ही िविसवची लेकरां नवही
तर शनसगवाची लेकरां आहे. तसव तो म्हिवलव,
"अरे , तू नको र्वपरु. पि तझ्ु यव भवर्वांनव तरी. "
"सवयेब नोको. तम्ु ही आिवले जेर्वले देतव, तेच तर भरपरू
हवये. अजनू जव्त कवय पवह्यजे. "
तसव तो गप्प झवलव. तोच आदेिही चपू होतव. तसव सशति
म्हिवलव,
"सवयेब, एक ईचवरु. "
"बोल, कवय शर्चवरतोय. "

"सवयेब, यव िांदीरवतल्यव पजु वर्यवईले एर्ढव पगवर रवयते कव
जी. "
"म्हिजे?"
"सवयेब, त्यवईच्यव सर्ा बोटवत आांगठ्यव शदसतेत. त्यवईच्यव
बवयकवईच्यव गळ्यवत सोनव शदसते. अन् िोठिोठ्यव शबल्डींगव बी.
"
"तो शर्षय जवर्ू दे. त्यवर्र बोलवयचां नसतां. पि िलव एक
सवगां की तल
ू व असव प्रश्न कव पडलव?"
"सवयेब, खरां सवांग.ू "
"सवांग. "
"तम्ु ही जे जेर्न देतव नव आम्हवले. आिचां पोट भरते त्यवनां.
पि आिची भीक िवगवची सर्य. आम्ही ते किी सोडिवर. आम्ही
आजबी भीक िवगतोच. यवत कवही पैसव जिव होते. तो पैसव
आिच्यव कविवचव नवय रवहवत. म्हून आम्ही तो दवन देतो िदां ीरवत.
आम्हवले र्वटते कव हव पैसव िांदीरवर्र जी गरीब लोकां अर्लांबनू
रवयतेत आिच्यवसवरखी. त्यव गरीब लोकवईच्यव कविवत यवर्व. "
त्यवनां आपलां बोलिां सांपर्लां होतां. तसव आदेि शर्चवर करीत
होतव. शकती िोठव शर्चवर यव िल
ु वचव की जो ्र्तः शभकवरी

असनू ही आपल्यव पोटवचव नवही तर इतर लोकवांच्यव पोटवचव शर्चवर
करतोय. त्यव िल
ु वच
ां ां त्यवलव कुतहू ल र्वटत होतां.
तसव आदेि म्हिवलव,
"हे बघ, आपि असव पैसव िांदीरवत दवन द्यवयचव नसतो.
जयवांच्यव जर्ळ फुकटचव पैसव असतो, तो दवन देतो िांदीरवत. अन्
हव िदां ीरवतील कवही पैसव हव िदां ीरवतील पजु वरी र्वपरत असवर्ेत.
म्हिनू त्यवांच्यव बोटवत अांगठ्यव असतील. आपलव तो िद्दु वच नवही.
परांतू तल
ु व सवांगतोय की असव पैसव हव दवन देर्ू नकोस. "
"िग ह्यव पैिवचां िी कवय करिवर?"
"तझु ी शिकवयची इच्छव होती नव. पि तझु े िवयबवप नसल्यवनां
ती िोडली. परांतू िी तल
ु व सवांगतोय की तू जरी शिकलव नसेल, तल
ु व
जरी शिकतव आलां नसेल, तर तू नको शिकूस. पि यव भवर्ांडवांनव
शिकर्. खपू शिकर्. एर्ढव शिकर् की त्यवनां व तझु व र् तल
ु व त्यवचां व
अशभिवन र्वटेल. "
आदेिचां बोलिां सशतिलव पटलां. तसव तो पढु ेही भीक
िवगतच रवशहलव. त्यवसवठी खपु िेहनत करीत होतव. त्यवनां आपल्यव
बशहिीचां नवर् िवळेत दवखल के लां. शतलव कपडे घेर्नू शदले. पवटी
पेन्ससील, नोटबक
ु , प्ु तकां सर्ाकवही. नव्हे तर तो आपल्यव
बशहिीलव शिकर्ू लवगलव.

आदेि नेहिी सशतिलव भेटवयलव येत होतव. एक शदर्स त्यवनां
शर्चवर के लव की आपि यव सशतिलव आपल्यव घरी नेलां तर.........
आपलव शर्रांगळ
ु वही होईल र् त्यवलव एक घरांही शिळेल. तसां पवहतव
आपल्यवलव यव तीन अनवथ िल
ु वांची सेर्वही करतव येईल.
शर्चवरवांचव अर्कवि त्यवनां तो शर्चवर त्यवलव बोलनू दवखर्लव. एक
शदर्स त्यवनां त्यव शतघवांनवही जेर्न शदलां. तसव तो म्हिवलव,
"सशति एक शर्नतां ी आहे तुलव. "
"कोिती सवयेब?"
"तू िवझ्यव घरी रवहवयलव चवलवर्ां. "
"रवहवयलव! कव बरां? तिु ची बवयको ओरडन नवई कव?"
"िलव पत्नीच नवही रे . िलव अगदी एकटां र्वटतां. करित नवही.
तू जर िवझ्यव घरी येिील तर िवझव शर्रांगळ
ू वही होईल र् तल
ु व
हक्कवचां घर शिळेल. बोल येते नव िवझ्यव घरी. "
"सवयेब नवई येत. "
"कव बरां?
"सवयेब िवह्यव सर्ई तोडू नोकव. आम्हवले सर्य हवये
र्त्यवर्र झोपवयची. हव पवऊस, र्वरव, ऊन, थांडी झेलवयची. हव
आिचव हक्क हवये. तो नोकव शहरवर्ू सवयेब. "

"तू ्र्तःचव शर्चवर करु नको. यव तझ्ु यव भवर्ांडवांचव शर्चवर
कर. "
सशति शर्चवर करु लवगलव. तसव तो म्हिवलव,
"सवयेब, िी त्यवर्र नक्कीच शर्चवर करीन. परांतू आतवच नवई
येिवर. "
"ठीक आहे तर. " आदेि म्हिवलव. तसे दोघांही आपल्यव
आपल्यव िवगवार्र रर्वनव झवले.
सशति शर्चवर करु लवगलव की आपलां ठीक आहे. आपि
उन्सहवळे पवर्सवळे सहन करु. उघड्यवर्र झोप.ू कवहीही खवर्.ू पि
आपली भवर्डां ां. त्यवच
ां ां िवळेत जविां सरुु झवलां आहे. उद्यव ते िोठे
होतील. त्यवांचे कवही शित् बनतील. त्यवांची िोठिोठी घरां असतील.
ते शित् िग आपल्यव भवर्ांडवच्यव घरी येण्यवसवठी तगवदव लवर्तील.
तेव्हव घरवची गरज पडेल. तेव्हव आपले भवऊबशहि कोिते घरां
दवखशर्िवर. त्यवपेक्षव सवयेब जर आपल्यवलव हक्कवचां रवहवयलव घर
देत आहेत. तर ते श्र्कवरवयलव कवय हरकत आहे.
सशतिनां परु तव शर्चवर के लव र् दसु र्यव शदर्िी भेटवयलव
आलेल्यव आदेिलव तो म्हिवलव,
"सवयेब, िी तिु च्यव घरी यवयलव तयवर हवये. पि एक अट
हवये. "

"कोिती अट आहे?"
"िी जरी तिु च्यव घरी रवहवले आलो, तरी िले भीक िवगवची
परर्वनगी असवर्ी. "
सशतिनां तिी अट टवकतवच आदेि शर्चवर करु लवगलव.
तसव तो म्हिवलव,
"ठीक आहे. तझु ी अट िवन्सय आहे. "
सशतिची ती अट िवन्सय होतवच आदेिनां त्यवच्यव भवर्डां वसह
त्यवलवही आपल्यव घरी नेलां. आतव सशति आदेिच्यव घरी
रवहवयलव गेलव होतव. त्यवसोबत त्यवची भवर्ांडांही रवहवयलव आली
होती. परांतू अटीनसु वर आजही सशति भीक्षव िवगत होतव. नव्हे
आदेिही त्यवलव शर्रोध करीत नव्हतव.
सशतिच्यव बशहिीचां नवर् रोिनी होते तर भवर्वचां नवर् रोिन
होतां. दोघांही शिकत होते. लहवनवचे िोठे होत होते. आदेिही त्यवांनव
कवही म्हित नव्हतव. अिवतच आपलव भवऊ सशति कोिते कवि
करतोय हेही त्यव दोघवनां व िवशहत नव्हतां. अिवतच आदेिनां शर्र्वह
करण्यवचव शर्चवर के लव.
सशति हव पधां रव सोळव र्षवाचव झवलव होतव. अिवतच आदेि
शर्र्वहयोग्य र्यवचव झवलव होतव. त्यवतच त्यवनां िल
ु ी पवह्यिां सरुु
के लां र् तिी एक िल
ु गी त्यवलव गर्सली. जी डॉक्टर होती.

ररतीररर्वजवप्रिविां शतचव शर्र्वह पवर पडलव तिी कविनव घरवत
आली.
कविनव घरवत आली खरी. ती आदेिच्यव व्यर्सवयवत िदत
करीत असे. पि शतनां पवशहलां की यव घरवत शतच्यव यवयच्यव पर्ु ीच
तीन िल
ु ां आहेत. जयवांच्यवर्र आदेि शनरशतिय प्रेि करतो. त्यवांनव
जीर्वभवर्वचां िवनतो. तो त्यवचां व कधी रवग करीत नवही. तर घरवतील
सद्य िवनतो. तसां एक शदर्स सधां ी सवधनू शतनां आपल्यव पतीलव
म्हिजे आदेिलव शर्चवरलां,
"आदेि ही तीन िल
ु ां कोि?"
आदेिनां सरुु र्वतीलव उडर्वउडर्ीची उत्तरां शदली. पि
कवलवतां रवनां शतच्यव शजद्दीपढु ां त्यवलव सत्य ओकवर्चां लवगलां. त्यवनां
सशति र् रोिन रोिनीचव असव इशतहवस शतलव सवांगीतलव की जयव
इशतहवसवनां शतच्यव िनवत असयु व शनिवाि झवली.
कविनव ही चवांगल्यव सशु िक्षीत घरवतील िल
ु गी होती.
लवडवप्रेिवत र्वढलेली िल
ु गी होती. शतचे िवयबवप अद्यवपही जीर्ांत
होते. त्यविळ
ु ां शतलव अनवथवचां ां जीर्न कवढवर्ां लवगलां नवही. शतलव
र्वटत होते की ही अिी िांडळी नक्कीच श्रीिांतीचव फवयदव घेतवत
र् आपलव उल्लू सरळ करतवत.

सशति चवांगल्यव ्र्भवर्वचव होतव. तो आपल्यव जिीनीलव
शर्सरली नव्हती. ते लहविपिीचे चटके त्यवलव अजनू ही आठर्त
होते. त्यव खिु व, ते व्रि अजनू ही तो शर्सरलेलव नव्हतव. तसव तो
आजही भीक्षव िवगत होतव.
कविनव ही त्यवांचव रवग करीत होती. शतनां शकत्येक र्ेळव
आदेिलव म्हटलां होतां की त्यवांनव घरवच्यव बवहेर कवढ. परांतू त्यव
लेकरवनां व िवयेची उब देिवरव आदेि त्यवनां व कसव घरवच्यव बवहेर
कवढेल. तसव तो ती गोष्ट टवळून जवत होतव. परांतू कविनवलव र्वटत
असे की उद्यव आपल्यवलव पत्ु प्रवप्ती झवल्यवर्र हीच िल
ु ां आपल्यव
िवलित्तेलव र्वरस ठरतील. आपल्यव किवईतील कवही र्वटव यवांनव
द्यवर्वच लवगेल. त्यविळ
ु ांच ती त्यवचां ेर्र अनन्सर्ीत अत्यवचवर करीत
होती.
कविनवलव ती िल
ु ां म्हिजे डोईजड र्वटत होती. ती म्हित
असे की यव िल
ु वचां ां पवलनपोषि करण्यवची गरज नवही. सधां ी शिळेल
तेव्हव तेव्हव ती आपल्यव पतीलव म्हिजे आदेिलव तिव गोष्टी
सवांगत असे. त्यवत त्यव आदेिचां डोकां खरवब होत असे. कधीकधी
त्यवलवही र्वटत होतां की पत्नीचां ऐकवर्ां र् त्यव िल
ु वनां व हुसकून
लवर्वर्.ां पि........ पि त्यवत एक सि्यव होती. ती म्हिजे ती िल
ु ां

्र्तः आली नव्हती. तर त्यव िल
ु वांनव आदेिनां ्र्तः आिलां होतां.
त्यविळ
ु ां तो िजबरू होतव.
आपलव पती आपल्यव बोलण्यवकड लक्ष देत नवही, हव शर्चवर
करुन कविनव त्यव लहवनिव िल
ु वक
ां डून कविां करर्नू घेर्ू लवगली.
झवडू िवरिे, ्र्यांपवक करिे, कपडे धिु े, शतच्यव शक्लनीकलव िदत
करिे इत्यवदी सगळी कविां ती करवयची. सशति िवत् नेहिीप्रिविां
भीक िवगवयलव जवयचव.
कविनव ही सगळी कविां तर त्यव िल
ु वक
ां डून करर्नू तर
घ्यवयचीच. व्यशतरीक्त कविनव त्यव िल
ु वनां व बदल्यवत खवयलव पि
बरोबर देत नव्हती. तसेच कधीकधी त्यवांनव िवरवयची देखील.
सशतिलव हे सगळां िवशहत होतां. पि तोही उपकवरवच्यव
ओझ्यवखवली दबलव होतव. त्यविळ
ु ां की कवय? तो आदेिकडे त्यव
गोष्टी बोलू िकत नव्हतव. त्यवलव र्वटत असे की जयव सवहेबवनां
िविसु कीच्यव दृष्टीकोिवतनू आपल्यवलव सवर्रलां. आसरव शदलव.
त्यवच सवहेबवांच्यव पत्नीबद्दल आपि सवहेबवांनव सवांगवयचां. हे बरोबर
नवही. तेव्हव सशति कधीकधी आपल्यव लहवनग्यव भवर्वलव
सिजर्वयचव, बशहिीलवही सिजर्वयचव.
कविनवलव र्वटत असे की आपल्यवलव पढु े िल
ु ां होतील. ती
िल
ु ां आपली ्र्तःची िल
ु ां असतील. परांतू ही िल
ु ां जर इथे रवशहली

तर उद्यव आपल्यव िवलित्तेतील कवही र्वटव त्यवांनव द्यवर्व लवगेल
असां सिजनू शतचव अत्यवचवर र्वढतच चवललव होतव. शतलव र्वटत
होतां की एखवद्यव शदर्िी ही िल
ु ां अत्यवचवरवलव कांटवळून कवयिची
घरवतनू शनघनू जवर्ी. पि िजबरू ीनां सशति आपल्यव भवर्ांडवांसह
रवहवत होतव. अिवतच कविनव गरोदर रवशहली.
कविनव गरोदर असतवांनव ही िल
ु ां कविनवची खपु कवळजी घेत
असत. शतलव खवयलव प्यवयलव बरोबर देत असत. परांतू कविनव िवत्
त्यवांचव द्वेष करीत असे. त्यवांनव िवयेची उब देत नसे. अिवतच एक
शदर्स कविनव बवळांत झवली. शतलव एक गटु गटु ीत बवळ झवलां. ते
बवळ पवहवयलव खपु सांदु र होतां.
सशतिसह ती शतन्सही िल
ु ां त्यवची कवळजी घेत असत. त्यवलव
सवांभवळत असत. परांतू त्यवचां कविनवलव कवहीच कौतीक र्वटत
नसे. ती तर सवरखी आतव आपल्यव पतीच्यव कवनविी लवगत असे.
म्हिते असे की त्यवनां व हवकलनू लवर्व. ही बेर्वरस िल
ु ां. उद्यव
आपल्यव िवलित्तेत र्वटव िवगतील. परांतू तरीही आदेि त्यवकडे
लक्ष देत नव्हतव.
कविनवचां बवळ आतव एक र्षवाचां झवलां होतां. आतव शतनां
ठरर्लां होतां की त्यव िल
ु वांनव कोित्यवही परी्थीतीत हुसकवर्नू
लवर्वर्े. तिी सधां ी ती आधीपवसनू च िोधत होती. त्यवर्र शर्चवरही

करीत होती. एक शदर्स शतलव तिी यक्त
ु ी गर्सली. शतनां आपल्यव
घरचे कवही दवगीने लपर्नू ठे र्ले. तसेच एक हलक्यव शकितीचव
दवगीिव त्यव िल
ु वांच्यव कपड्यवत त्यवांनव िवशहत न करतव ठे र्लव र्
पतीलव सवांगीतलां की घरी चोरी झवली. तक्रवर पोशलसवत टवकली
गेली. पोशलस आले. त्यवांनी िहवशनिव के ली. त्यव िहवशनिेत ते
दवगीिे गहवळ असल्यवचां शसद्ध झवलां. तर एक हलक्यव शकितीचव
दवगीिव त्यव िल
ु वच्ां यव कवपडवत सवपडलव. जयव दवगीण्यवचां ी कवहीही
कल्पनव त्यवांनव नव्हती.
आतव तर त्यव िल
ु वांनव घरवतनू शबलकुल कवढून टवकण्यवची
नविी सांधी चवलनू आली होती. तिी कविनव ओरडत होती. यव
िल
ु वांनव पोशलसवत द्यव.
ते कवळजवतील तक
ु डे. त्यव िल
ु वांर्र आदेिनां शनरशतिय प्रेि
के लेलां. त्यवांनव दरू करिां शकांर्व हुसकवर्नू लवर्िां आदेिलव पसांत
नव्हतां. प्रकवर त्यवच्यव तसव लक्षवत आलव होतव. हे कवर्थवन
आपल्यव पत्नीनांच के लां हेही त्यवांनव िवशहत होतां. परांतू त्यवनां सखोल
शर्चवर के लव. जर आज आपि यव िल
ु वांनव हवकलनू लवर्लां नवही.
तर उद्यव आपली पत्नी त्यवच्ां यवर्र खपू िोठव आळ घेईल. त्यवपेक्षव
आजच सशतिलव सवांगनू टवकवर्ां की त्यवनां घर सोडून शनघनू जवर्ां.
पन्सु हव आपल्यव पत्नीनां त्यवच्यवर्र आळ आिवयलव नको. ही नविी

सधां ी आहे. आपल्यवलव जरी र्वईट र्वटत असेल, तरी त्यवांनवही
र्वईट र्वटिवर नवही र् त्यवच
ां ां कल्यविही होईल. कोण्यव गन्सु ह्यवच्यव
कचवट्यवत ही िल
ु ां सवपडिवर नवहीत. कवरि सशति तसव नवही.
ही िल
ु ां चोर नसली तरी पि पोशलस थोडां न त्यवचां ऐकिवर
होते. पत्नीही कवही ऐकिवर नव्हती. आदेिनां पोशलसवांनव जवयलव
सवांगीतल.ां तसे पोशलस शनघनू गेले.
पोशलस शनघनू जवतवच आपल्यव ह्रृदयवर्र दगड ठे र्नू आपले
कवळजवचे तक
ु डे म्हिनू पवलर्िवर्यव सशतिलव आदेि म्हिवलव,
"आतवच्यव आतव तम्ु ही घरवच्यव बवहेर पडव. तिु ची आबवळ
होर्ू नये, म्हिनू िी तम्ु हवलव आिलां. एर्ढे शदर्स सवांभवळलां आशि
तम्ु ही बदल्यवत कवय शदलां. तर िवझ्यवच घरी चोरी के लीत. कवय
किी के लां तम्ु हवलव? सवांगव. यवपढु े तम्ु ही इथां क्षिभरही थवांबू नकव.
"
आदेिचे िब्द सशतिनां ऐकले. त्यवलव र्वईट र्वटलां.
आजपयंत कविनव बोलली. अत्यवचवर के लव. त्यवचां तेर्ढां त्यवलव
र्वईट र्वटलां नवही. पि आज खद्दु सवयेब बोलतवहेत हे पवहून त्यवलव
र्वईट र्वटत होतां. तसे त्यवनां अश्रू गवळले र् तो आदेिच्यव पवयवर्र
नति्तक झवलव. तसव आदेि िवगे सरकलव र् म्हिवलव,
"आतव िलव आपलां तोंडही दवखर्वयचां नवही. "

त्यवर्र प्रशतशक्रयव देत सशति म्हिवलव,
"सवयेब, हर्ां तर िले िवफ करव. िलेच नवई तां िव भवर्वईलेबी
िवफ करव. "
आदेि त्यवर्र कवहीच बोललव नवही. तसां सशतिनां सविवन
आपल्यव दोन्सही खवद्यां वर्र अडकर्लां र् दोन्सही हवतवनां आपल्यव
बशहिभवर्वची बोटां पकडून तो घरवतनू पवय कवढू लवगलव.
सशति घरवतनू बवहेर गेलव खरव. पि आतव आदेिलव बरां
र्वटत नव्हतां. आदेि त्यवनतां र आजवरीच पडलव. त्यवलव अन्सन गोड
लवगत नव्हतां. तो शदर्सेंशदर्स शन्तेज बनत चवललव होतव.
कधीकधी तो घरवच्यव बवहेर पडत असे र् जयव झवडवखवली त्यवांची
भेट होत असे. त्यव झवडवजर्ळ जवर्नू तो सशतिलव न्सयवहवळत असे.
पि सशति कवही त्यवलव आतव त्यव झवडवखवली शदसत नव्हतव.
सशति घरवतनू बवहेर पडलव. त्यवचबरोबर त्यवनां ते िहर
सोडल.ां तो दसु र्यव िहरवत रवहवयलव आलव होतव. कवरि आदेिनां
म्हटलां होतां की िलव तझु ां तोंड दवखर्वयचां नवही. त्यविळ
ु ां त्यवलव ते
िहर सोडिां भवग होतां.
सशतिनां िहर सोडलां होतां. तो नव्यव िहरवत रवहवयलव आलव
होतव. ते िहर नर्ीन होतां. िविसां नर्ीन होती.

सशति आतव िोठव झवलव होतव. तिी त्यवांची भवर्डां ांही
थोडीिी िोठी झवली होती. ती आतव घरी एकटी रवहू िकत होती.
त्यवांनव सिजही आली होती. ती शिक्षिही शिकत होती.
सशतिनां यव िहरवत आल्यवर्र शर्चवर के लव. आतव आपि
भीक िवगवयची नवही. आपि कवि िोधवयचां. िेहनतीचां कवि
करवयच.ां नव्हे तर आपल्यव पवयवर्र उभां व्हवयचां. जेिेकरुन
आपल्यवलव आदेिसवरख्यवचां बोलिां ऐकवर्ां लवगिवर नवही. तसव
तो यव नव्यव िहरवत कवि िोधू लवगलव. अिवतच बर्यवपैकी
त्यवलव यव िहरवत कवि शिळवलां.
आदेिलव कवि सवपडलां खरां. पि अद्यवपही घर सवपडलेलां
नव्हतां. त्यविळ
ु ां तो कवि करवयलव जवयचव. पि रवहवयचव यव नव्यव
िहरवत कवही शठकविव नव्हतव. त्यविळ
ु ां की कवय? तो आसरव िोधू
लवगलव. पि आसर्यवसवठी परु े सां घर न सवपडल्यवनां तो िहरवतील
त्यव पल
ु वच्यव खवली र्व्तव्यवलव रवहू लवगलव. त्यवनां त्यवच
पल
ु वच्यव खवलच्यव भवगवलव र्व्तव्यवचां शठकवि बननलां नव्हे तर
त्यवनांतर त्यवनां आपल्यव भवर्वबशहिीचां नवर् िहरवतील एकव
िवळेत दवखल के लां.
रोिन आशि रोिनी शनयिीतपिवनां िवळेत जवर्ू लवगली
होती. त्यवनां व भवर्वची परर्थीती हळूहळू िवशहत झवली होती. ती

दोघांही आपल्यव भवर्वलव चवहत होती. त्यवतच तो भवऊ त्यवांनव जीर्
की प्रवि र्वटत असे. सशति त्यवनां व िवयही र्वटत होतव आशि
बवपही र्वटत होतव. कवरि यवच सशतिनां िवयबवपवसवरखां आपल्यव
भवर्वबशहिीलव र्वढर्लां होत.ां
रोिनी आतव ्र्यांपवक करण्यवलवयक झवली होती. ती
कवड्यव शर्कत आिवयची र् त्यव पल
ु वच्यव खवलीच एक छोटीिी
चल
ू पेटर्नू ्र्यपां वक करवयची. तसव सवयक
ां वळी सशति घरी येतवच
त्यवलव जेर्वयलव र्वढवयची. लहवन भवर्वचव अभ्यवसही घ्यवयची.
्र्तःही िन लवर्नू अभ्यवस करवयची. अिवप्रकवरे त्यवचां व सांसवर
त्यव पल
ु वखवली चवललव होतव. िवत् िवळेत कुिवलवही ते
पल
ु वखवली रवहून शिकतवत हे िवशहती झवलां नव्हतां.
सशति परु ती शजांदगी पल
ु वखवली कवढत होतव. िहरवत घर
शिळिां िशु श्कल असल्यवनां सवरे च सांकट पवचर्ीलव पजु लेले होते.
कधीकधी शभकवरी पकडिवरी गवडी यवयची. पि त्यव गवडीलव
चकिव देत सशति र् सशतिचे भवऊबशहि आपले शदर्स कवढत
होते.
शिक्षिविळ
ु ां आपलां जीर्न बदलेल असां सशतिलव र्वटत
होतां. त्यवची शिकवयची इच्छव होती. पि ती इच्छव त्यवलव पिु ा
करतव आली नव्हती. परांतू तो शहरीरीनां आपल्यव भवर्वलव र्

बशहिीलव शिकर्ीत होतव. त्यवलव शलहवयचां र्वचवयचां येत नसलां
तरी तो आपल्यव बशहि भवर्वलव शिक्षि म्हिजे कवय र् शिक्षिवचे
िहत्र् कवय? यवशर्षयी शहरीरीनां िवगादिान करीत होतव.
शिक्षि हे र्वशघिीचां दधू आहे. जो ते शपतो तो
गरु गरु ल्यवशिर्वय रवहवत नवही. हे डॉक्टर बवबवसवहेबवांनी बोललेलां
र्वक्य. शिक्षि कवळवची गरज आहे. जो शिकतो. त्यवलवच कळतां.
डॉक्टर बवबवसवहेब हे सिवजसधु वरक होते असे नवही तर ते
शिक्षि तज्ञही होते. शिक्षिवशर्षयी त्यवांच्यव िनवत बरीच आ्थव
होती. त्यवनां व र्वटत होतां की िवझ्यव देिवतील तळवगवळवतील िविसू
शिकवयलव हर्व. त्यवशिर्वय तळवगवळवतील िविसवांचव शर्कवस
होिवर नवही. असां त्यवांनव र्वटत होतां.
त्यवांनव शिक्षिवशर्षयी तळिळ होती. ते प्रत्येक िविसवलव
म्हित की शिकव, सांघटीत व्हव. सांघषा करव. त्यवचबरोबर
िविसु कीही जोपवसव हेही सवांगीतलांय.
अशलकडे शिक्षिवलव िहत्र् आलेलां आहे. लोकां शिकतवत.
जव्तीत जव्त पैसव लवर्नू पवल्यवांनव शिकर्तवत. शिक्षिवच्यव
भरर्िवर्र िोठिोठ्यव जवगवही बळकवर्तवत. िोठिोठ्यव पदवर्रही
जवतवत. पि िविसु की दवखर्त नवही. ते िोठ्यव पदवर्र तर जवतवत.

पि त्यवांच्यवनांतर जे शिकलेले नसतवत. त्यवांच्यवबद्दल शकांचीतही
सहवनभु तू ी न बवळगतव त्यवनां व कचरव सिजतवत.
सशतिलव शिक्षिवचां िहत्र् िवशहत झवलां होतां. त्यवतच
शिक्षि हे िविसु की शिकशर्िवरां असवर्ां असां शतलव र्वटत होतां.
सशतिनां रोिन रोिनीचां नवर् िवळेत दवखल के लां. ती िल
ु ां
फुटपवथर्र रवहून शिक्षिवचे धडे शगरर्ीत होती. िन लवर्नू अभ्यवस
करीत होती. त्यव फुटपवथर्रील शदव्यवत ते अभ्यवस करीत होते नव्हे
तर लहवन ते दोन्सही भवऊ आपल्यव बशहिीसह त्यव फुटपवथर्र
रवहूनही आनदां ी होते.
रोिनी आतव दहवर्ीची परीक्षव देत होती. ती िन लवर्नू
अभ्यवस करीत होती. शतलव आपल्यव भवर्वची पररश्थती िवशहत
होती. बरे च शदर्स शतच्यव भवर्वनां त्यवांनव जगशर्ण्यवसवठी भीक
िवगीतली होती. आतव कवही शदर्सवपर्ु ीपवसनू तो अगां िेहनतीचां
कवि करीत होतव. अिवतच ती दहवर्ी परीक्षव िेरीटिध्ये पवस
झवली.
रोिनी िवलवन्सत पवस झवली. िवळेनां तसेच पत्कवरवनां
सर्वंच्यव घरी जवर्नू त्यवांचां अशभनांदन के लां. पि रोिनीचां कवय?
पत्कवरवनां ी रोिनीच्यव घरवचव पत्तव िवगीतलव. त्यवर्र जो पत्तव
शलशहलव होतव. त्यव पत्यवर्र फुटपवथ असां शलशहलां होतां. तिी

पत्कवरवची टीि शतलव िोधवयलव त्यव फुटपवथर्र आली. तोच
रोिनीलव र्वटलां कोिी भीकवरी पकडिवरे लोकां त्यवनां व पकडवयलव
आले की कवय. तोच ती सविवनवची आर्रवआर्र करून पसवर
होण्यवसवठी सजज झवली. तोच एक पत्कवर शतच्यवजर्ळ येर्ू
लवगलव.
पत्कवर शतच्यवजर्ळ आलव. त्यवनां शतचां नवर् शर्चवरलां. पि
आधीच घवबरलेल्यव रोिनीनां खोटांच सवगां ीतलां की इथे कोिी
रोिनी रवहवत नवही. तसां त्यव पत्कवरवांनव कवय कवि आहे असांही
शर्चवरवयलव ती शर्सरली नवही.
पत्कवरवनां सवांगीतलां की ती िवलवन्सतलव िेरीटलव आलेली
असनू आम्हवलव शतलव कवही प्रश्न शर्चवरवयचे आहेत. त्यवर्र
जर्ळांच उभव असलेलव सशति म्हिवलव,
"हीच रोिनी आहे. "
"पत्कवरवलव आश्चया र्वटलां. तसे ते म्हिवले,
"रोिनी, तझु व फोटो कवढवयचव आहे. तझु ां घर दवखर्. "
रोिनी गप्प होती. सवरी आजबु वजचू ी िांडळी शतच्यव भोर्ती
गोळव झवले होते. भीड गोळव होत होती. तसे त्यव पत्कवरवनां व पवहून
एक दोन पोशलसही शतच्यव भोर्ती गोळव होत होते. तसव सशति
म्हिवलव,

"सवयेब, हेच आिचां घर आहे. "
"फुटपवथ. "
"होय. " न लवजतव सशतिनां सवगां ीतलां. "
तसव आलेलव तो पोशलसर्वलव म्हिवलव,
"किवची गदी आहे?"
पत्कवरवनी उत्तर शदलां.
"ही फुटपवथर्र रवहवत असलेली रोिनी िेरीटलव आलीय.
दहवर्ीच्यव परीक्षेत फुटपवथर्र रवहूनही ही िेरीटलव येिां शकती
आश्चया करिवरी गोष्ट आहे. "
"फुटपवथर्र अभ्यवस करुन िेरीटलव आलीय ही. आम्ही तर
यवनां व बरवच त्वस शदलव. " पोशलसर्वलव म्हिवलव.
आजबू वजचू ी िांडळी शर्चवर करीत होते की आिची िल
ु ां
जेव्हव दहवर्ीत जवतवत. तेव्हव त्यवनां व आम्ही सर्ासोयी परु र्तो.
त्यवांनव अभ्यवसवसवठी शर्िेष किरव देतो. शिकशर्ण्यव लवर्नू देतो.
तरीही आिची िल
ु ां दहवर्ीलव चक्क नवपवस होतवत. कवही िल
ु ां तर
दहवर्ीलव किी टक्के र्वरी घेतवत आशि ही फुटपवथर्र रवहिवरी
िल
ु ां. आज ही िल
ु ां फुटपवथर्र रवहूनही यवांनव शिकशर्ण्यव नसनू ही
आज िेरीटलव आलीत.

पत्कवरवांनी रोिनीचव इटां रव्ह्यू घेतलव. त्यवचबरोबर दसु र्यव
शदर्िी शतचव फोटो र्तािवनपत्वत झळकलव. लोकां बवकीच्यव
िल
ु वांपेक्षव शतचीच बवतिी र्वचू लवगले. 'फुटपवथची िल
ु गी िेरीट'
लोकां आश्चयवानां तोंडवत बोटां टवकू लवगले. तिी ती बवतिी
आदेिनांही र्वचली. फोटो परीचयवचव र्वटत होतव. 'कोि ही
िल
ु गी? पवशहल्यवसवरखी र्वटतवत. नवर्ही ऐकल्यवसवरख.ां ' क्षिवत
त्यवलव आठर्ल. ही आपल्यव घरी रवहिवर्यव सशतिची बशहि.
आपि त्यवांनव हवकलनू शदलां. पि त्यवांनी शजद्द सोडली नवही. आज
ती िवलवन्सत परीक्षेत िेरीटलव येर्नू शतनां नवर् िोठां के लां.
आदेिनां जिी ती बवतिी र्वचली. ती बवतिी त्यवनां आपल्यव
पत्नीलवही र्वचनू दवखर्ली र् शर्चवरलां,
"ओळखलां कव शहलव. "
तिी ती म्हिवली,
"ओळखीची तर र्वटतवत. कोि ही?"
"ही आपल्यव घरी रवहिवर्यव सशतिची बशहि. "
"ही सशतिची बशहि आहे!" ती आश्चयवानां म्हिवली. तसव तो
बोललव.
"बघ ही िल
ु ां होतकरु आहेत. खपू िोठी होतील. आपि
शर्नवकवरि त्यवनां व हवकलनू शदलां घरवतनू . "

"हो, िलवही आतव पश्चवतवप होतोय. िी लय अत्यवचवर
के लेत त्यवचां ेर्र. " पतीच्यव चेहर्यवर्र खपु शदर्सवनतां र झळकलेलव
आनांद पवहतवच ती म्हिवली. तसव तो म्हिवलव.
"आपि आियु व कव त्यवनां व. "
"पि ती येतील कव आतव. "
"नवही येिवर. िलवही तसांच र्वटतां. "
"हो. ती िल
ु ां ्र्वभीिवनी आहेत. "
"शर्चवरवयलव कवय हरकत आहे. "
"हो, शर्चवरु एकदव तरी त्यवनां व. आपि जवर्यू वत. त्यवनां व
भेटूयवत. आियु व त्यवांनव. "
ते दोघहां ी दपां ती रवत्ीलव बोलनू गेले. कविनव शर्चवर करु
लवगली. सशति एक चवांगलव िल
ु गव आशि त्यवची भवर्ांडांही. पि
िीच त्यवचां ेर्र खोटे आरोप लवर्ले. त्यवच्ां यवर्र अत्यवचवर के ले.
त्यवांनी सगळां सहन के लां. जी आपल्यव पतीची जीर्वभवर्वची
जोपवसलेली नवती होती. भीक िवगिवरी ती िल
ु ां. पि त्यवांचां पोट
भरतवच उरलेलव पैसव ती उद्यवची शचतां व न करतव र् ्र्तःजर्ळ
सवठर्नू न ठे र्तव िांदीरवत दवन करत. अिी दवन करिवरी िल
ु ां.
त्यवच्ां यवपवसनू बरांच शिकण्यवसवरखां आहे. ती िल
ु ां आज रोिनीच्यव
नवर्वनां नवर्वरुपवलव आलेली आहे. आपि ती िल
ु ां गेल्यवर्र बरांच

भोगल.ां आपल्यव पतीनांही भोगलां. आपि आतवपयंत घर चवलर्लां.
कवरि आपलव पती डॉक्टर असनू ही ते गेल्यवर्र सतत आजवरी
रवशहलव. ते गेल्यवचव त्यवांनी धसकव घेतलव. आज पशहल्यवांदव
त्यवच्ां यव चेहर्यवर्र िी आनांद पवशहलव. नवही आतव िलव िवफी
िवगीतलीच पवशहजे. िी पवपी आहे.
कविनवनां शर्चवर के लव खरव. आज रवत्ीलव शतलव झोपही
लवगली नवही. तिी ती सकवळीच उठली. शतनां झटपट तयवरी के ली
र् ती त्यवांनव भेटवयलव आपल्यव पतीसिर्ेत तयवर झवली.
कविनव र्त्यवनां शनघवली होती. तसव परत शतच्यव िनवत
शर्चवर आलव. आपि जवर्नू तर रवशहलो त्यवांनव भेटवयलव. पि ते
खरांच िवफ करतील कव? तसे ते सशति रवहवत असलेल्यव शठकविी
पोहोचले.
त्यवांनी पवशहलां की त्यव फुटपवथर्रच कवही लोकवांची गदी
आहे. पोशलसही आहेत. पि पत्कवर िवशहती घ्यवयलव येत आहेत.
त्यव फुटपवथच्यव थोडी बवजल
ू वच आदेिच्यव पत्नीनां गवडी
उभी के ली. तसे ते दोघांही जि गवडीतनू उतरुन त्यव गदीलव शचरुन
पशलकड गेले. तिी कविनवनां त्यव सशतिसह रोिन र् रोिनीलव
ओळखल.ां तिी ती त्यवच्ां यवजर्ळ गेली. शतनां रोिनीलव कर्टवळलां
आशि रडवयलव लवगली. आदेि िवत् बवजल
ू व उभव होतव. तसे सवरे

लोकां ते दृश्य पवहवत होते. कवय होत आहे आशि कवय झवलां ते
कुिवलवच सिजत नव्हतां. सशतिही ्तब्ध उभव होतव.
"िवझी िल
ु ां. िलव िवफ करव. िी लय चक
ु ले. आतव घरलव
चवलव. " कविनव बडबडत होती. तिी ती हुदां के देर्नू रडतही होती.
तसां लोकवांनव सिजवयलव र्ेळ लवगलव नवही. कवही लोकवांनी तर
उलटच शर्चवर के लव.
ते सटु बटु वतले दोघांही जि. कदवशचत यव बवईची नवजवयज तर
िल
ु ां नवहीत. त्यवांनी तसां सिजनू हळूहळू गदी किी के ली. तिी
कविनव रोिनीचां आशलगां न सोडर्त सशतिलव म्हिवली,
"बवळव, िलव िवफ कर. िी चक
ु ले. लय लय चक
ु ले. " तसव
आदेिही म्हिवलव,
"होय बवळव, आम्ही चक
ु लोत. िवफ कर आम्हवलव. "
सशति खवली िवन टवकून होतव. तसव तो रडकुळ्यव भवर्वत
म्हिवलव,
"त्यवत िवफी कवयची? िवयबवपवनां कव लेकरवईले िवफी
िवगवर्ी कवय?"
"आम्ही िवफी िवगण्यवच्यवही लवयकीचे नवही. "
"असां म्हिू नकव आई आम्ही कोठांबी जवर्,ू तरी तिु चेच िल
ु ां
रवहू. "

"ते र्ैगेरे कवही नवही. आतव घरलव चलव. "
सशति शर्चवर करु लवगलव. तसव तो म्हिवलव,
"आई. "
'आई' िब्द ऐकतवच कविनवचां ह्रृदय भरुन आलां. तिी
कविनव परत म्हिवली,
"येिवर न घरी. "
असां म्हितवनां व शतच्यव डोळ्यवत आिव होती. तसव तो
म्हिवलव,
"आतव आम्ही घरलव येिवर नवई. "
"कव बोलतोस बवळ. "
"होय. िी खरांच बोलतोय. "
"िी िवफी िवगते. "
"आई, िवफी तर िी िवगवर्ी. कवरि तम्ु ही आम्हवले खपु
सवभां वळल.ां "
"पि तल
ु व चवलवर्ां लवगते घरी. "
"आई, एक सवांग,ू आम्ही जेव्हव आिच्यव पवयवर्र उभां होर्.ू
सोतवचां हक्कवचां घर बवधां .ू तेव्हवच येिवर घरी. "
"नवही बवळ. "

"आई, तल
ु े नवय र्वटत कव आम्ही आिच्यव पवयवर्र उभां
रवहवर्ां. तल
ु व र्वटत नवही कव की आम्ही आिच्यव बळवर्र घर
बवांधवर्.ां "
"र्वटतेय. "
"म्हूनच आम्हवले करु दे िेहनत. आम्हवलेबी आिच्यव
पवयवर्र उभां रवर्ू दे. आिचांबी घर बवधां वयलव आशिर्वाद दे. देिवर
नव्हां आई. "
"पि....... "
"पि बीन कवई नवई. एर्ळी एक दयव करव. "
कविनव शर्नर्िी करीत होती. पि सशति िवनवयलव तयवर
नव्हतव नव्हे तर आदेि ्तब्ध उभव होतव. तसव आदेिनां शतच्यव
खवद्यां वर्र हवत ठे र्लव. शतनां िवगां र्ळून पवशहलां. तोच तो म्हिवलव,
"सशतिचां बरोबर आहे. त्यवनां व आपल्यव पवयवर्र उभां होर्ू दे.
जीर्नवचे धडे शगरर्ू दे. हां आपल्यवलव एर्ढचां करवयचां आहे.
आशिर्वादवचे हवत त्यवच्ां यव पवठीर्र ठे र्वयचे आहे. चलव आतव
शनघयू व. "
कविनव कवय सिजवयचां ते सिजली. तसव शतनां त्यवांचव शनरोप
घेतलव. ती िल
ु ां कविनव आशि आदेिच्यव पवयवर्र डोकां टेकर्नू

नति्तक झवली. तसे कविनव र् आदेि दोघांही जि घरवकडे रर्वनव
झवले
सवर्यव पांचक्रोिीत रोिनीची चचवा होत होती. जो तो म्हित
होतव. फुटपवथर्रची िल
ु !ां िेरीटलव आली! शिकर्िी न लवर्तव ती
िेरीटलव आली आशि आिची िल
ु ां. सर्ा अभ्यवसवच्यव सोयी.
्पेिल रुि र्रुन िहवगड्यव शिकर्ण्यव. तरीही परीक्षेत चवगां ले गिु
घेत नवहीत. इत्यवदी चचवा गल्लीबोळवतनू , पवनठे ल्यवर्रुन शफरत
होत्यव. तसे आतव ते फुटपवथर्र रवहवत असले तरी आतव त्यव
िेरीटपिविळ
ु ां त्यवांची इजजत र्वढली होती. त्यवच्ां यवकडे जो तो
जविवरव, येिवरव व्यक्ती हव आदरवनां पवहवत होतव. त्यवचां ी इजजत
करीत होतव. हव जो बदल झवलव होतव. तो के र्ळ अभ्यवस करण्यवनां
र् शिक्षिवनां के लव होतव.
रोिनीनां अकरवर्ीलव प्रर्ेि घेतलव. शतचव प्रर्ेि पशहल्यवच
प्रयत्नवत झवलव होतव. शतलव, प्रर्ेिवलव अडथडव आलव नवही. तसां
िहवशर्द्यवलय सरुु झवलां.
अकरवर्ीचव र्गा. यव अकरवर्ीत िल
ु ां िल
ु ी गवडीनां येत होती.
िहवशर्द्यवलयवच्यव िैदवनवर्र िल
ु ां के र्ळ टर्वळक्यव करीत बसत
होती. कधी रे ्टवरें टिध्ये तर कधी िल
ु ां आपआपल्यव िैत्ीिीच्यव
शित्वच्यव घरी जवत होती. पि रोिनीलव र्वटत होतां. आपि जर

िैत्ी के लीच तर आपि कसे कोिवलव घरी आििवर. तिी ती
कोिवत शिसळत नव्हती. तरीही शित् िैत्ीिी िवत् शतलव आपल्यवत
शिसळर्ीत होते.
एकदव शतची एक िैत्ीि शतलव म्हिवली,
"रोिनी अिी एकटी कव रवहते गां. आिच्यवत शिसळत जव. "
तिी ती म्हिवली,
"अग,ां शिसळते नव. पि िलव िल
ु वचां े ्र्भवर् आर्डत
नवहीत. ते र्वत्ट असतवत. "
"तू अिी खोटां बोलू नकोस. िलव िवशहत आहे तझु ां खरां
कवरि. "
"म्हिजे!" ती आश्चयवानां म्हिवली.
"तेच कवरि आहे न. तझ्ु यव रवहण्यवचां. तल
ु व र्वटत असेल की
तू फुटपवथर्र रवहते. "
"होय, तेच कवरि आहे. पि तल
ु व कसां िवशहत?"
"िी अतां यवािी आहे. कळतां थोडां थोडां. " तिी ती हसली.
तिी रोिनी म्हिवली.
"कवय करु. तेच कवरि आहे. िलव कोिी शर्चवरलां की आज
रोिनीच्यव घरी जवयचां तर िी कवय सवांगिवर की िी फुटपवथर्र

रवहते म्हिनू . ती शित् त्यव िैत्ीिी कवय शर्चवर करतील
िवझ्यवबवबत. "
"र्ेडी गां र्ेडी. असव शर्चवर करतेय. अगां यव
िहवशर्द्यवलयवतील िल
ु ां िल
ु ी तसे नवहीत. त्यवनां व तझ्ु यवबद्दल
सहवनभु तू ी आहे. ते बोलतवत कधीकधी चवांगले बोल तझ्ु यवबद्दल.
तल
ु व ते चवांगली िल
ु गी सिजतवत. िलव सवांग कधी एखवद्यव र्ेळी
तल
ु व कवही म्हटलां कवय त्यवनां ी. नवही नव. "
"हो, कवहीच म्हटलां नवही. "
"िग आतव िी सवांगते त्यवप्रिविां कर. िल
ु वत शिसळत जव.
तल
ु व बरां र्वटेल. तझु व शर्रांगळ
ु व होईल. अगां हेही शदर्सां शनघनू
जवतील. "
त्यव िल
ु ीचां नवर् शिर्विी होतां. त्यव िल
ु ीनां तसां म्हितवच
आजपवसनू रोिनी िल
ु विां ध्ये शिसळवयलव लवगली होती. िल
ु हां ी
चवांगली होती. जी शतलव सवभां वळत होती.
एक शदर्स सशति बसलव होतव. तिी रोिनी त्यवचेजर्ळ
गेली. म्हिवली,

"दवदव, तू शकती कष्ट करतोय. रवब रवब रवबतोय. आम्हवलव
शिकर्तोय. तू आम्हवलव सर्ा शदलां. पि आतव एकच अपेक्षव आहे.
"
सशति आश्चयवात पडलव. तसां त्यवनां शर्चवरलां,
"कोिती अपेक्षव?"
"दवदव, आतव घर हर्ां आपल्यवलव. ह्यव फुटपवथचव नसु तव
र्ैतवग आलवय. बोल बनर्िवर न घर. "
"घर........ रोिनी घर म्हििां सोपां हवये. पि ते बवांधिां तेर्ढांच
कठीि. िलेबी र्वटते कव असां रवयिां बरवबर नवई. तहु ी कवलेजवतली
पोरां तल
ु े कव म्हित असतीन िलेबी ईचवर येते. पि कव करु. आज
ियरवतली जवगेची शकांित पवह्यली कव कवळीज हेलवर्ते. त्यवर्र
छोट्यविव बी घरवचव ईचवर के लव तां ते िशु श्कल कवि हवये. पि एक
रोिनी, िी जरी तल
ु े घर देर्ू िकलो नवई, तरी तू आपल्यव शिक्षिवनां
असां घरकूल तयवर कर. जे घरकूल तल
ु े तहु ी नोकरी लवगतवच प्रवप्त
होईन. पि रोिनी िले िवफ कर. िी तल
ु े घर देर्ू िकत नवई. "
रोिनी कवय सिजवयचां ते सिजली. तिी ती गप्प झवली.
पन्सु हव त्यवनतां र घरवचव प्रश्न शतनां उप्थीत के लव नवही.
**************************************
**

रोिनी अकरवर्ी पवस झवली होती. ती आतव बवरवर्ीत गेली
होती. सर्ा िल
ु ां अभ्यवसवलव लवगली होती. तिी शतही अभ्यवसवलव
लवगली होती.
बवरवर्ीचव अभ्यवस थोडव कठीि होतव. तो अभ्यवस शतलव
सिजत नव्हतव. कवय करवर्े सचु त नव्हते. िल
ु वांनी शिकर्ण्यव
लवर्ल्यव होत्यव. अधा र्षा शनघनू गेलां होतां. अिवतच ती आतव
बवरवर्ी नवपवस होईल यव भीतीनां उदवस रवहवयलव लवगली होती.
शिर्विी शतची जीर्वभवर्वची िैत्ीि होती. ती शतलव नेहिी
िदत करीत असे. त्यवतच शतचां उदवसपि शतनां पवशहलां. एक शदर्स
ती शतलव म्हिवली,
"रोिनी, िी आजकवल पवहवते तर तू उदवस शदसतेय. असां
कवय झवलां की तू उदवस रवहवतेस? िी तल
ु व आनांदी रवहवयलव
सवांगीतलां नव. कवय फुटपवथचां कवरि आहे? कवय भवर्वनां कवही
म्हटलां?"
"शिर्विी, तिी कवही गोष्ट नवही. "
"िग कोिती गोष्ट आहे?"
"अग,ां िलव सरवच
ां ां शिकशर्लेलां नीट सिजत नवही. शिकर्िी
लवर्वयलव पैसव नवही. कदवशचत बवरवर्ी शनघेल की नवही अिी
भीती र्वटते. िवझव भवऊ रवब रवब रवबतो. आम्हव बशहि भवर्वलव

शनव्र्ळ शिकर्तोच असां नवही, तर जेर्नही चवरतो. िवयबवपवची
िवयव तोच लवर्तो. िी िवयबवपवलव पवशहलेलां नवही. िवझव भवऊच
िवझव िवयबवप आहे. अन् अिवर्ेळी िी नवपवस झवले तर िवझ्यव
भवर्वलव कवय र्वटेल. शिर्विी बवरवर्ी पवस जर व्हवयचां म्हटलां तर
शिकर्िी लवर्वर्ी लवगेल िलव. अन् शिकर्िी लवर्वयसवठी
पैसेच नवही िवझ्यवजर्ळ. "
"एर्ढीच शचतां व आहे नव. तू शचतां व करु नको. आम्ही
शित्िांडळ तझु ी ही शचांतव शिटर्.ू आतवतरी खि
ु ."
"Ok, I am fine. "
शिर्विीनां आजच तो शर्षय आपल्यव शित्वांच्यव सिक्ष
ठे र्लव. त्यव शित्वनां व सवगां ीतलां की आपि शिर्विीच्यव शिकर्िी
र्गवाची इच्छव पिू ा करुयव. आपि शिर्विीलव शिकर्िी लवर्नू
देर्यू व. आपि त्यवचे पैसे भरुयव. तर बोलव कोि कोि तयवर आहे?
जो तयवर असेल, त्यवांनी हवत र्र करवर्ां. "
शिर्विीच्यव म्हिण्यवनसु वर सव-यवांनी हवत र्र के ले. त्यवांनी
रोिनीच्यव शिकर्िीसवठी शनधी गोळव के लव. पि शिकर्िी र्गवाचां
िल्ु क पष्ट्ु कळ होतां. तेव्हव जे कवही पैसे गोळव झवले होते शकांर्व
होिवर होते. ते कवही जव्त पैसे नव्हते. तेव्हव शिर्विी म्हिवली,

"शित्वांनो, हव पैसव शिर्विीच्यव शिकर्िीसवठी परु े सव नवही.
तेव्हव तम्ु ही तिु च्यव शिकर्िी र्गवातील शिक्षकवनां व शिर्विी बद्दल
सवांगव र् शतची परर्थीतीही सवांगव. कोिवलव तर दयव येईल. पवहू
कवय करवयचां ते. " असे म्हिनू शिर्विी चपू झवली.
शिर्विीनां म्हटल्यवप्रिविां शर्द्यवर्थयवंनी आपल्यव आपल्यव
शिकर्िी र्गवाच्यव सरवांनव रोिनीबवबत शर्चवरुन पवशहलां. पि
सर्ाजि पैसे घेिवरे च शिकर्िी र्वले होते. कवहीजि म्हित होते
की शिकर्ण्यव घेिे ही तवरे र्रची कसरत असनू हव आिचव धांदव
आहे. आम्ही जर असव प्रर्ेि शदलवच तर उद्यव कोिीही येतील
आशि कोिीही शर्नविल्ु य प्रर्ेि िवगतील.
सर्ा शर्द्यवर्थयवंनी शिर्विीलव आपआपल्यव शिक्षकवचां ित
सवांगीतल.ां सर्वंकडून नकवर आलव होतव. पि एक िल
ु गी म्हिवली,
"िवझी शिक्षीकव शिकर्वयलव तयवर आहे. पि शतची एक
अट आहे. ती म्हिजे शतनां बवरवर्ी झवल्यवनांतर शतची जी कवही फी
होईल, ती द्यवर्ी लवगेल. ती देण्यवसवठी रोिनीनां शतच्यव घरी
िोलकरिीचां कवि करवर्ां. बदल्यवत ती जेर्न खवर्िही देईल. "
शिर्विी शर्चवर करु लवगली. एक तवस शिकशर्ण्यवच्यव
बदल्यवत शिर्विीनां िोलकरीि बनवर्ां. शतलव ते पसतां पडलां नवही.
तिी ती त्यव सगळ्यव िल
ु वांनव म्हिवली,

"कव गां, शिर्विीचां िोलकरीि बनिां तम्ु हवलव पसांद आहे
कव?"
शर्द्यवर्थयवंपैकी एकजि म्हिवली,
"आपि रोिनीलव म्हियू व. शर्चवरुन पवहवयलव कवय हरकत
आहे. "
तिव त्यव शिर्विीजर्ळ गेल्यव. त्यवचां ी शहिां त होत नव्हती.
तिी एक िल
ु गी म्हिवली,
"रोिनी एक शिक्षीकव तयवर आहे. पि शतचां म्हििां आहे की
तू शतच्यवघरी िोलकरिीचां कवि करवर्ां. बोल कबल
ू आहे कव?"
रोिनीनां ते सगळां ऐकलां. तिी ती म्हिवली,
"िी तयवर आहे. िी शिक्षि घेण्यवसवठी िोलकरिीचां कवि
करवयलव तयवर आहे. " तिी शिर्विी म्हिवली,
"नवही नवही, आपि शतचे शित् आहोत नव. िग शतलव
िोलकरीि बनर्िां आपल्यवलव िोभव देईल कवय?"
"िग दसु रव उपवय कोितव आहे शिर्विी?" एक िल
ु गी
म्हिवली.
तिी शिर्विी शर्चवर करू लवगली. तोच एक िल
ु गव
म्हिवलव,

"िी एक उपवय शिकर्ू कव?"
"कोितव?"
"आपि शिकर्िी र्गवालव जवतो नव आशि सिजनू घेतो नव.
तेव्हव आपि असां करुयव. "
तसव तो थवबां लव. तिी शिर्विी म्हिवली,
"कवय करुयव?"
"कवय करुयव म्हिजे. शिकर्यू व आपि रोिनीलव. "
"जिेल आपल्यवलव शिकर्िां. "
"कव जििवर नवही. त्यवत आपलवच फवयदव आहे. "
"कोितव?"
"कोितव म्हिजे. आपलव अभ्यवस नवही कव होिवर शतलव
शिकशर्तवनां व. "
"होय, तझु ांही म्हििां बरोबर आहे. पि यवत रोिनीलव िेहनत
घ्यवर्ां लवगेल. जे सिजत नवही. ते िोधवर्ां लवगेल. शर्चवरवर्ां
लवगेल. लवज बवळगवयलव नको शतनां. "
"हो, हे बरोबर आहे. तसां पवहतव ते उदवहरि शतलव सिजनू
देतवांनव सर्वंचवच अभ्यवस नक्कीच होईल. कवरि तो भवग जयवलव
येईल, त्यवनां शिर्विीलवच नवही तर सर्वंनव सिजवर्नू सवांगवयचव. "

"ठीक आहे तर आतव रोिनीलव शर्चवरव. रोिनी तयवर आहे
कव ते. "
तिी शिर्विी रोिनीलव म्हिवली,
"रोिनी तू तयवर आहेस कव िेहनत घ्यवयलव. "
रोिनी ते सगळां ऐकत होती. शतलव ऐकून भरुन आलां. तसे
शतलव अश्रू आले. शतलव र्वटलां की ही िल
ु ां शकती चवांगली
्र्भवर्वची आहेत की जी िवझ्यवसवठी एर्ढी िेहनत घेत आहेत.
असव शर्चवर करुन शतलव अश्रू येत होते. तसे शतनां डोळे पसु ले. तिी
ती म्हिवली,
"िी तयवर आहे िेहनत घ्यवयलव. "
तसां शिर्विीनां शतचां रडिां शटपलां. तिी ती रोिनीलव शहिां त
देत होती. तिी शिर्विी म्हिवली,
"आतव कवय झवलां रोिनी रडवयलव. रडून कवय शिळिवर. "
"तसां नवही गां. िलव यवसवठी रड आलां की तम्ु ही िवझ्यवसवठी
शकती शकती करतवय. ते पवहून रडू आलां. "
"आतव fine हो. "
"Ok, I am fine. "
"ओके . "

िल
ु ां रोिनीलव त्यव शदर्सवपवसनू शिकर्ीत होते. त्यवचप्रिविे
ते इतरवांनवही शिकर्ीत होते.
रोिनी शिकत असतवनां व इतर िल
ु हां ी शलशहिां शिकत होती.
शतलव आतव शिकर्िीची गरज रवशहली नव्हती. ती शतची
आर्श्यक गरज झवली होती.
रोिनी आतव िेहनतही घेत होती. िेहनत करीत होती. ती िन
लवर्नू अभ्यवस करीत होती. तसां पवहतव त्यव फुटपवथर्र रोिनी
आपलां जीर्न उजर्ल करीत होती. अिवतच बवरवर्ीची परीक्षव
आली होती.
अिवतच ती बवरवर्ीची परीक्षव रोिनीनां शदली. तिी ती
पवसही झवली. त्यवत रोिनीलव दहवर्ीसवरखे गिु शिळवले नवही. ती
िेरीट आली नवही. तसां पवहतव कोिीतरी म्हिवलां की रोिनी तू
आतव पढु ां शिकण्यवबरोबरच एखवद्यव सरकवरी जवबचव फविाही
भरीत जव. तल
ु व नोकरी लवगिां गरजेचां आहे. आधी नोकरी िग
शिकतव येईल पढु ां.

गरज पिु ा करण्यवसवठी ती पोशलसवचे फविा भरीत होती. पि
शतलव नोकरी लवगत नव्हती. तिी ती उांच परु ी होती. शधप्पवडांही
होती.
रोिनीच्यव िरीरयष्टीबरोबर ती लर्करच पोशलसवची परीक्षव
पवस झवली र् लर्करच नोकरीत रुजू झवली.
*******************************
अशलकडे शिक्षिवचां िहत्र् र्वढलेलां आहे. लोकां
आपआपली िल
ु ां कवाँन्सव्हेंटिध्ये सरवासपिे टवकत आहेत. ग्रविीि
भवगवतील िरवठी िवळव ओस पडत आहेत. िहरवतही हवच
पररिवि शदसत आहे. आतव गवर् गवर् रवशहलेलां नवही. िहरच
झवलेलां आहे.
कवही शठकविी हव पररिवि नक्कीच शदसत आहे. परांतू कवही
कवही सिवजवत आजही अिव शिक्षिवचां िहत्र् शदसत नवही.
शिक्षिवलव जरी िहत्र् आलेलां असलां तरी. आजही कवही जवती
अिव आहेत की जे जव्त शिकतच नवहीत.
यव जवती कोित्यव? असव जर कोिी प्रश्न के लव तर शर्िेषतः
त्यवत चवांभवर, िवांग, खवटीक, लोधी, कांु भवर, गोंड, गोर्वरी, उडीयव,
िशु ्लि इत्यवदी बर्यवच जवतीचव सिवर्ेि आहे. यव
जवतीसिदु वयवत कवही लोक जरी शिकत असले तरी कवही िांडळी

बरीच िवगे आहेत. ती िल
ु े तर शिकतवत. पि कवही िल
ु ां प्रवथाशिक
शिक्षि पिु ा करण्यवआधीच िवळव सोडून िोकळे होतवत. त्यवनां व
शिक्षिवचां िहत्र् र्वटत नवही. त्यवांच्यव पवलकवांनवही नवही.
आज िल
ु ां शनदवन चर्थीपयंत शिकतवत तरी. पि कवलची
पररश्थती पवशहली तर बर्यवच पवलकवचां ी िल
ु ां शिकत नव्हती.
कवरि शिक्षिवलव बांदी होती. जवतीजवतीतील भेदभवर् र्
अ्पृश्यतव शिक्षिवच्यव आड येत होती. त्यविळ
ु ां एक बवबवसवहेब
जर सोडले तर बवकी अ्पृश्य सिवजवतील कोिीही शिकलेलां
नवही. बवबवसवहेब शिकले त्यवचां कवरि रविजी. रविजी हे सैन्सयवत
सभु ेदवर होते. ते कवही र्गा शिकल्यवनां तसेच इग्रां ज सरकवरकडे
नोकरीलव असल्यवनां शतथे होिवरव र्वतवालवप, त्यव इग्रां जवचां े
अशिक्षीत र् सशु िक्षीत लोकवसां ोबतचे र्वगिे त्यवनां ी अनभु र्ले
होते. त्यविळ
ु ां सवहशजकच त्यवांनी ते अ्पृश्य जरी असले तरी त्यवांनी
बवबवसवहेबवांची बद्ध
ु ीित्तव हेरली र् त्यवांनी त्यवांनव शिकर्लां.
त्यवसवठी त्यवच
ां े लवड परु र्ले. बवबवसवहेब एर्ढे शिकले की
सवहशजकच त्यवांचां िहत्र् र्वढलां र् त्यवांनव जो तो िवनसन्सिवन देर्ू
लवगलव. हे सर्ा शिक्षिवनां घडर्लां.
आज एकटव बौद्ध सिवज डॉक्टर बवबवसवहेबवांचव आदिा
िनवत ठे र्नू शिकत आहे. शिक्षिवच्यव सर्ोच्च कक्षव पवर करीत

आहे. क्यव अच्छव सिवजवत शकतीही गरीब व्यक्ती असलव की तोही
शिकर्तो. तेही शकतीतरी जव्त. कवरि डॉक्टर बवबवसवहेबवनां ी
सवांगीतलां की शिक्षि र्वशघिीचां दधू आहे. ते यवच सिवजवलव
चवांगलां पटलां आहे.
एकटव बौद्ध सिवज शिकत असलव आशि पढु े जवत असलव
तरी इतर सिवज आशि जवतीत आज शिक्षिवची गगां व उलटी र्वहवत
आहे. त्यवनां व अजनु ही शिक्षि म्हिजे कवय?हेच सिजलेलां शदसत
नवही. डॉक्टर बवबवसवहेबवांनी म्हटलां होतां की धांदे सोडव, शिक्षि
शिकव. पि आज बौद्ध सोडून इतर जवतीतील कवही लोकां आपले
धांदे सोडवयलव तयवर नवहीत. तीच िांडळी आज िवगे आहेत. िवगे
रवशहलेली आहेत. आजही चिाकवर िांडळी न शिकतव जोडे
चपलवची कविां करतवत. िवगां िडां ळी न शिकतव र्वजव
र्वजशर्ण्यवची कविां करतवत. कांु भवर लोकां न शिकतव कांु भवरकवि
करतवत. गोंड, गोर्वरी आजही चवरां बोरां शर्कतवत. तसेच आपल्यव
पर्ु ाजवनां ी जे शिक्षिवचां िहत्र् ओळखलां नवही. ते यवनां वही शदसत
नवही. एर्ढांच नवही तर ही िांडळी जे दोनचवर लोकां शिकर्तवत
आपल्यव िल
ु वांनव. त्यवांनवही शिकू देत नवहीत. उलट सवांगतवत की
तिु च्यव िल
ु वनां व नोकरी लवगेल कव? हेच ऐकून बवकीची िडां ळींनी
शिक्षि शिकर्वयलव धजत नवहीत.

जयवर्ेळी देि ्र्तांत्र्य झवलव. त्यवनांतर कवही जवती नक्कीच
सधु रल्यव. त्यवत तेली जवतीचव सिवर्ेि करतव येईल. डॉक्टर
बवबवसवहेबवांनी जयवर्ेळी धांदे सोडव म्हटलां. तेव्हव यव जवतीनां तो
पररिवि आपल्यव िनवर्र कें द्रीत करुन आपलव धांदव सोडलव.
त्यवच्यव कुटूांबवतील सर्ाच व्यक्ती हे शिकले. ती जवत आजही
शर्कवसवच्यव क्षेत्वत पढु े आहे. आज कोित्यवच तेली सिवजवतलव
िविसू तेल कवढण्यवचे कवि करीत नवही. तसेच दसु रव सिवज
म्हिजे कोष्टी. ह्यवही सिवजवनां आपलव धांदव सोडलव. आज तोही
सिवज शकतीतरी पढु ेच शदसतो आहे.
शिक्षिवचां िहत्र् र्वढवर्ां. प्रत्येक सिवजवतील िविसू
शिकवर्व. त्यवचव ्र्तःचव शर्कवस व्हवर्व. त्यवचबरोबर त्यवच्यव
सिवजवचवही शर्कवस व्हवर्व. यवसवठी प्रत्येकवनां शिक्षिवलव िहत्र्
द्यवर्ां. शिक्षि शिकवर्ां. चर्थीपयंतच नवही तर पढु ेही. त्यवशिर्वय
शिक्षिवलव िहत्र् प्रवप्त होिवर नवही.
अशलकडे शिक्षिवचां िहत्र् र्वढलां असलां तरी शिक्षिवलव
दरु वर््थवही आलेली आहे. एकीकडां कवही लोकां शिकत आहेत.
तर दसु रीकडे कवही लोकां अशजबवत शिकत नवहीत. त्यवतच कवही
असे सिवज घटक आहेत की जे दवरु पीतवत. तसेच इतरही अनेक
व्यसनां करतवत. त्यवचप्रिविे पीढीजवत असलेले धांदहे ी करतवत.

शिक्षिवचां िहत्र् र्वढवर्ां म्हिनू डॉक्टर बवबवसवहेबवांनी
शिक्षिवच्यव व्यवख्यव के ल्यव. ्र्तः शिकले. तसेच शिक्षिवसवठी
त्यवांनी सांशर्धवनवत तरतदू के ली. त्यवनसु वर शकतीही गरीब असलव,
िवगवस असलव तरी तो शिकलव पवशहजे म्हिनू प्रवथाशिक शिक्षि
शनःिल्ु क के लां गेलां. त्यवही पढु ां त्यव िल
ु वांनी शिकवर्ां यवसवठी त्यवलव
शिष्ट्यर्ृत्ती देण्यवची व्यर््थव के ली. तरीही आज पररश्थती पवहतव
असे र्वटते की अजनू ही सिवज बरवच िवगे आहे.
शिक्षिवचां िहत्र् र्वढवर्ां यवसवठी बरांच कवही करतव येर्ू
िकते. त्यवतील पशहलव िद्दु व म्हिजे ितदवन.
१) ितदवन करिवरव व्यक्ती हव कवही शिकलेलव नसतो.
सर्वंनव ितदवनवचव अशधकवर आहे. तसेच शनर्डिक
ु ीलवही उभां
रवहण्यवचव अशधकवर हव कोिवलवही आहे. के र्ळ शिकलवच पवशहजे
असे नवही. तेव्हव पशहलव शनयि हव बनर्वयलव हर्व. तो म्हिजे
शनर्डिक
ू ीत शनर्डिक
ू ीलव उभे रवहण्यवचव अशधकवर हव
उच्चशिक्षीत िविसवलवच असवर्व. तो किी शिकलेलव नसवर्व.
त्यवनसु वर आपोआपच शिक्षिवचां िहत्र् र्वढेल. तसेच जयवलव
जयवलव शनर्डिक
ू ीत उभां रवहवयचां आहे. तो प्रत्येकजि शिक्षि
घेईल.
२) नोकरीत शनयि बनर्वर्ेत. तसेच सल
ु भतव द्यवर्ी लवगेल.

अ) त्यव शनयिवत कोित्यवही सरकवरी नोकर्यव ह्यव शर्नविल्ु य
अथवात पैिवनां शर्कत शिळिवर्यव नसवव्यव.
आज आपि पवहतो की कोितीही सरकवरी नोकरी ही
शर्नवपैिवनां शिळत नवही. तसेच त्यवसवठी र्शिलवही लवगतो. तसेच
जो उिेदर्वर असव कवळव पैसव देर्नू नोकरीलव लवगतो. त्यव कवळ्यव
पैिवची नोंदही नसते.
आ) बेरोजगवरी दरू करण्यवसवठी सरकवरनां शर्िेष पवर्लां
टवकून उद्योगधांदे उघडवर्ेत आशि ते उद्योगधांदे सरकवरनां आपल्यव
िवलकीचे ठे र्वर्ेत.
इ)सरकवरी नोकरीिध्ये शनयि बनशर्तवांनव जे जव्त शिकलेले
आहेत. त्यवनां वच प्रवधवन्सयतव द्यवर्ी अथवात नोकर्यव द्यवव्यवत.
जेिेकरुन नोकरीच्यव लवलसेनां तरी लोकां उच्च शिक्षि घेतील.
३) जे शिकलेले नसतील त्यवनां व कोित्यवच योजनव देर्ू नये.
तसेच त्यव योजनवांचव लवभही देर्ू नये. जेिेकरुन योजनव शिळत
नवही. म्हिनू तरी लोकां शिक्षि घेर्ू िकतील.
४) शिक्षिवचां िहत्र् र्वढवर्ां यवसवठी कजा सशु र्धव देतवांनवही
शिक्षिवचव शर्चवर व्हवर्व. जे किी शिकलेले आहेत. त्यवांनव
कोित्यवही प्रकवरचे कजा परु र्ठे करु नये.

५) शिक्षिवचे िहत्र् र्वढवर्े यवसवठी शिक्षिवत सल
ु भतव
आिवर्ी.
अ) किीतकिी बवरवर्ीपयंतचे तरी शिक्षि घेतवांनव सर्ा
शर्द्यवर्थयवंनव शिष्ट्यर्ृत्यव द्यवव्यवत. त्यव रकिवचां व अपहवर होर्ू नये
म्हिनू त्यव रकिव थेट शर्द्यवर्थयवंच्यव खवत्यवत गोळव व्हवव्यवत.
कवरि कवही शठकविी िवळेचे प्रिवसकही यव शर्द्यवर्थयवंच्यव पैिवर्र
डोळे टवकतवत. हवही पैसव शर्द्यवर्थयवंच्यव हजेरीच्यव ्र्रुपवत द्यवर्व.
जेिेकरुन शर्द्यवथी िवळेत शिकवयलव येतील.
आ) शिक्षिवचां िहत्र् र्वढवर्ां यवसवठी बवरवर्ीपयंतच नवही
तर पढु चां शिक्षिांही शनःिल्ु क असवर्ां. जेिेकरुन शव्ह आय पी
सां्कृ ती शनिवाि होिवर नवही. कोिवलवही उच्च शिक्षि घेतव येर्ू
िके ल. कोिीही इच्छवनसु वर डॉक्टर, इजां ीशनयर बनू िकतील.
इ)कवही लोकवांची परर्थीतीच शिक्षि घ्यवयची नसते. कवरि
त्यवांचां पोट िहत्र्वचां असतां. ते पोट भरवर्ां म्हिनू शर्द्यवर्थयवंच्यव
खवत्यवत हजेरीनसु वर पैसव टवकवर्व. जेिेकरुन शर्द्यवथी िवळेत येईल
शकांर्व पवलक पैिवच्यव लवलसेनां तरी िवळेत पवठर्तील.
ई)शखचडीची व्यर््थव बांद करवर्ी. कवरि आतव जी िुलवांनव
शखचडी शिळते. त्यव शिळिवर्यव शखचडीच्यव तवदां ळवचव अपहवर
करुन कवही सांचवलक ते तवांदळ
ू शकरविव दक
ु वनवत शर्कतवत. कवही

त्यवसवठी येिवर्यव डवळी, तेलिीठ सवरखे जीनसही शर्कतवत. तर
कवही जेर्ढव तवदां ळ
ु वसां वठी येतो. तेर्ढ्यव तवदां ळवची शखचडी न
ू िल
बनर्तव किी तवांदळवची शखचडी बनर्नू तो तवांदळ
ू पर्पर शर्कून
सांचवलक िांडळी गब्बर बनतवत. त्यविळ
ु ां हवच पैसव शखचडीसवठी
खचा न करतव त्यवचव थेट लवभ पैिवच्यव ्र्रुपवत शर्द्यवर्थयवंच्यव
नवर्वने खवते कवढून त्यवांनव द्यवर्व. हवही लवभ शर्द्यवर्थयवंच्यव
हजेरीनसु वरच असवर्व.
६) शिक्षिवचां िहत्र् र्वढवर्ां यवसवठी सर्वात िोठी गोष्ट म्हिजे
भ्रष्टवचवर दरू करिे. जो भ्रष्टवचवर नोकरी शिळशर्तवांनव आहे. िवळेत
आहे. योजनेची िवशहती शिळशर्तवांनव आहे. योजनवचां व लवभ
शिळशर्तवांनव आहे. तो भ्रष्टवचवर दरू करिे ही देखील शिक्षिवचां
िहत्र् र्वढशर्िवरी पयवायी गोष्ट आहे.
७)शिक्षिवत रांजकतव आिवर्ी.
अ) शिक्षिवची प्रशक्रयव ही आनांददवयी व्हवर्ी. जेिक
े रुन
शर्द्यवर्थयवंनव आनांद र्वटेल र् तो उच्च शिक्षि घेर्ू िके ल.
आ)शिक्षि शिकशर्िवर्यव शिक्षकवांनव अभय द्यवर्ां. जेिक
े रुन
तो शिकशर्ण्यवचे कवया आनदां दवयी पद्धतीनां करु िकतील.

इ) शिक्षकवांनव अिैक्षशिक कविे देर्ू नये. जेिेकरुन तो
थकिवर नवही र् तसेच तो शिक्षि एके शिक्षि हेच ध्येय ठे र्नू
शर्द्यवर्थयवंनव रांजकतेने शिकर्ू िके ल.
िहत्र्वचां म्हिजे शिक्षि र्वशघिीचां दधू आहे. पि जयव
शठकविी शिक्षिवची पशहली पवयरी असते. त्यव प्रवथशिक शिक्षि
देिवर्यव कवही िवळव ह्यव जरी अनदु वनीत असल्यव तरी त्यव िवळेर्र
िवलकी हक्क हे सरकवरचे नवहीत. त्यवर्र अशधकवरी म्हिनू एक
खवजगी व्यक्ती असतो. त्यवलव सांचवलक म्हितवत. हव सांचवलक
आपल्यव एकदि जर्ळच्यव नवतेर्वईकवांची शनयक्त
ु ी ही
िख्ु यवध्यवपक पदवर्र करतवत. हव िख्ु यवध्यवपक चवांगल्यव
शिक्षकवांनव त्वस देतो. एर्ढेच नवही तर हव सांचवलक पैसे
किशर्ण्यवसवठी कोित्यवही थरवलव जवत असतो. तो शर्द्यवर्थयवंच्यव
पोटवसवठी येिवरव िवलेय पोषि आहवर, इिवरती सवठी येिवरव
बवांधकवि फांड, शर्द्यवर्थयवंनव शिकण्यवसवठी येिवरव सरकवरी पैसव
अथवात शिष्ट्यर्ृत्ती, शर्द्यवर्थयवंच्यव सव्ां कृ तीक शर्कवसवसवठी येिवरव
सवां्कृ तीक नीधी पिू ातः आपल्यव घिवत टवकतो. आज शिक्षिक्षेत्
पवहतव यव शिक्षिक्षेत्वत बहुतःि सांचवलक र् िख्ु यवध्यवपक गब्बर
झवलेले आहेत. त्यवनां ी िवळव ह्यव शर्द्यवर्थयवंच्यव शर्कवसवसवठी
उघडल्यव की ्र्तःचव शर्कवस करण्यवसवठी तेच कळेनवसां झवलां
आहे.

शर्िेषतः आपल्यवकडे बद्ध
ु ीित्तव आहे. कौिल्यही आहे. पि
परू क र्वतवर्रि नवही. हेच परू क र्वतवर्रि नसल्यवनां शिक्षिवचां
िहत्र् किी होत आहे. कवही लोकां जर सोडले तर आजही बरे च
लोकां सवधां प्रवथशिक शिक्षिही पिू ा करीत नवहीत. उच्च शिक्षि तर
दरू च.
शिक्षिवचां िहत्र् र्वढवर्ां यवसवठी र्रवलप्रिविे िहत्र्वच्यव
बवबी जरी असल्यव तरी सर्वात िहत्र्वची बवब म्हिजे शिक्षि हे
देिवत शनःिल्ु कच असवर्ां. िग ते कोित्यवही पदर्ीचां कव असेनव.
त्यवर्र कोिवची िक्तेदवरी नसवर्ी. कोिवलव िल्ु क भरवर्ां लवगू नये.
तरांच शिक्षिवचां िहत्र् र्वढेल. त्यवशिर्वय शिक्षिवचां िहत्र्
र्वढिवर नवही.
आज आपि पवहवतो आहोत की शिक्षि हे शनःिल्ु क नवही.
त्यवसवठी पैसव िोजवर्व लवगत आहे. यवचां कवरि म्हिजे चवांगलां
शिक्षि शिळशर्ण्यवची कवस.
आज कवाँन्सव्हेंटचां प्र्थ र्वढलेलां आहे. त्यव कवाँन्सव्हेंटनसु वर
शर्द्यवथी पवलक अगदी लहवनग्यव र्यवपवसनू च शर्द्यवर्थयवंनव िवळेत
टवकत आहेत. एर्ढांच नवही तर िवळेर्वले पवलकवांनव 'तम्ु ही फक्त
जन्सि द्यव. आम्ही सगळां पवहू असां म्हित जन्सिवपवसनू च शिक्षिवची
व्यर््थव के लेली आहे. अगदी लहवनपिी पवळिवघरवपवसनू तर पढु े

पिु ा शिक्षि होईपयंत िल
ु ां सतत िवळेच्यव सांपकवातच असतवत.
त्यवसवठी पवलक फक्त पैसव िोजत आहेत. तोही अतोनवत.
िल
ु गव िवळेत जवतो. त्यवनतां र तो घरी येतो. घरी आल्यवर्र
हवतपवय धतु ल्यवबरोबर पन्सु हव तो िवळेत जवतो. त्यवनतां र घरी
आल्यवर्र जेर्न करतो. शदर्सभरवचव थकून आल्यवर्र जेर्न
करतवच झोपतो. परत सकवळी उठून िवळेच्यव तयवरीलव लवगतो.
त्यवलव खेळवयलवही परु े िी सर्ड शिळत नवही. शनव्र्ळ
शर्द्यवर्थयवंच्यव जीर्वचव खेळ. पवलकवांनवही त्यवच्यव जीर्वचां कवही
घेिां देिां नवही.
शिक्षिवसवठी लवगिवरव हव पैसव, पवलक आपल्यव िल
ु वची
िवळेतील फी तर भरतवतच. व्यशतरीक्त ट्यि
ु नचीही फी भरतवत. ही
ट्यि
ु नचीही फी लवखोच्यव घरवत असते. त्यवनांतर बवरवर्ी पवस
होतवच पढु ां डॉक्टर, इजां ीशनयर, र्कील, शिक्षक, प्रवध्यवपक
बनर्वयलवही लवखो रुपये िोजले जवतवत. त्यवतच तो पढु ां ते कोसा
करुन तो पेिेदवर बनलवच तर त्यवलव तो धांदव सरुु करवयलवही पैसव
िोजवर्व लवगतो. उदव. तो जर डॉक्टर बनलव तर त्यवलव दर्वखवनव
टवकण्यवसवठी पैसे िोजवर्े लवगतवत. तो शिक्षक, प्रवध्यवपक बनलव
तर नोकरी लवर्ण्यवसवठी लवखो रुपये िोजवर्े लवगतवत. तो जर

र्कील बनलव तर र्कीलकीचव सरवर् करण्यवसवठी पैसव िोजवर्व
लवगतो. सर्ाच शठकविी पैसवच चवलतो.
शिक्षिवची ही पैिवची गगां व. यव गांगेत सर्ाचजि पोहत
असतवत. सर्ाच पट्टीचे पोहिवरे असतवत. पि जयवच्ां यवजर्ळ जव्त
पैसव. तो पोहू िकतो आशि जयवांच्यवजर्ळ पैसेच नसतवत. तो िवत्
यव गांगेत पोहू िकत नवही. तो बडु तो.
शिक्षिवलव सतत पैसव लवगतो. यव नव त्यव कवरिवनां. शिक्षि
हे शनःिल्ु क नवही. शिक्षिवत भेदभवर् आहे. आजचां शिक्षि हे
के र्ळ श्रीितां वचां ां शिक्षि बनलां आहे. शिक्षिवलव धशनकवनां ी
आपल्यव हवतचे कळसत्ु ी बवहूले बनर्ले आहे. जे शिक्षि त्यवांनी
म्हटल्यवनसु वर कळसत्ु ी बवहूल्यवांसवरखां नवचतां.
शिक्षि हे शनःिल्ु क असवयलव हर्ां. यवचां कवरि म्हिजे
शर्द्यवर्थयवात असलेल्यव िहत्र्वकवांक्षव. के र्ळ श्रीितवांचीच िल
ु ां
हुिवर असतवत असे नवही. तर गरीबवांचीही िल
ु ां त्यविवनवनां अशधक
हुिवर असतवत. पि शिक्षि शनःिल्ु क नसल्यवनां ती िल
ु ां शिकू
िकत नवही शकांर्व उच्च शिक्षि घेर्ू िकत नवहीत.
गरीबवांच्यवही िल
ु वांनव र्वटत असते की आपिही डॉक्टर
इजां ीशनयर बनवर्ां. पि कसे बनिवर. कवरि शिक्षि हे शनःिल्ु क
नवही. आजच्यव यव शिक्षिवची अर््थव पवहून असां र्वटतां की

शिक्षि हे गरीबवांसवठी नवही तर हे शिक्षि धशनकवांसवठी आहे.
त्यविळ
ु ां गरीबवनां ी के र्ळ कविवपरु तां शिकून आपल्यव कविधद्यां विध्ये
पडवर्ां. कवबवडकष्ट करवर्ेत. नोकरीच्यव शकांर्व िोठ्यव पदवर्र
जवण्यवची ्र्प्न पवहू नयेत. हां िवशहत आहे की शिक्षि हे
िवनसन्सिवन र्वढर्तां. पैसवही आशि रोजगवरही शिळर्नू देतां. पि
आजचां हेच शिक्षि शिळशर्ण्यवसवठी पैसवही िोजवर्व लवगतो नव.
शिक्षिवबवबत तत्र्र्ेत्ते शनरशनरवळ्यव व्यवख्यव करुन सवगां तवत
तसेच सरकवरही सवांगते की शिक्षि शिकव. शिक्षिवनां आत्िीक
शर्कवस होतो. शिक्षिवनां िविसू गरु गरु तो. शिक्षिवनां शर्चवर िक्ती
र्वढते. शर्चवर करण्यवची तवकद र्वढते. परांतू यव सर्ा शनष्ट्फळ आशि
शनरथाक गोष्टी र्वटतवत. त्यव तिव र्वटिे सवहजीकच आहेत. कवरि
आजचां उच्च शिक्षि हे गरीबवनां व घेतवच येत नवही. िग शर्चवर
करण्यवची िक्ती र्वढेल कुठून?
िहत्र्वचां म्हिजे शिक्षि कोिवलवही घेतव यवर्ां. ते शनःिल्ु क
असवर्.ां सध्यव सरुु असलेलां कवाँन्सव्हेंटचां प्र्थ किी व्हवर्ां.
शिक्षिवतील ही असलेली अिीर र् गरीबवांची दरी किी व्हवर्ी.
शिक्षि सर्वंनव शिळवयलव पवशहजे. िग ते गरीब असो की श्रीितां .
शिक्षिवसवठी आरक्षिवच्यव र् शिष्ट्यर्ृत्तीच्यव बगु ड्यव नसवव्यवत.
सिवधवनवची एक फवटकी चवदर तीही शिक्षिवसवठी परु े िी आहे.

रोिनी नोकरीत रुजू झवली होती. त्यवचबरोबर शतलव
रवहवयलव किरवही शिळवलव. शतचां जीर्न सख
ु ी झवलां होतां.
त्यवचबरोबर शतनां आपल्यव भवर्वांनवही आपल्यवजर्ळ आिलां.
सशतिचे शदर्स पवलटले होते. एर्ढ्यव शदर्सवपवसनू तो
बशहिीसवठी कष्ट करीत होतव. नव्हे तर िवयबवप िरि पवर्ल्यवर्र
आपल्यव बशहि भवर्वलव सवभां वळत होतव. त्यवनां प्रसांगी भीक्षव िवगनू
आपल्यव बशहिीलव शिकर्ले होते. आज त्यवलव आपल्यव
बशहिीचव अशभिवन र्वटत होतव.
रोिनीनां कधी पैसव पवशहलव नव्हतव. ती हुिवर होती. पि पैसव
न पवशहल्यवनां शतलव पैिवचां जव्त िहत्र् र्वटत होतां. त्यवतच
पोशलसवांची नोकरी. शतलव यव नोकरीत अशतरीक्त पैसव किर्वयलव
जवगव होती.
सशति जरी बशहिीकडे रवहवयलव आलव असलव तरी त्यवनां
कवि करिां बांद के लां नव्हत.ां तो आजही त्यव खवनवर्ळीत कवि
करीत होतव. तसवच तो आपल्यव भवर्वलव शिकर्ीत होतव. रोिनी
त्यवलव कवि करु नये असां सवगां त होती. शतलव आतव त्यवचे कवि
करिे आर्डत नव्हते.

रोिनी पोशलसवची नोकरी करतव करतव शिकतच होती.
हळूहळू ती पोशलस अशधकवरी बनली. तसव ती जव्त पैसव किर्ू
लवगली.
रोिनी पैसव किर्ू लवगली खरी. पि तो तसव पैसव किर्िां
सशतिलव आर्डत नव्हतां. त्यवचे र् शतचे आतव खटके उडत असत.
त्यवतच रोिनीलव र्वटत असे की सशतिनां कवि सोडवर्ां. त्यवचां ते
कवि शतच्यव पेिवलव िोभत नव्हतां.
एकदव रोिनीचां असांच शतच्यविी भवांडि झवलां भवांडि एकव
िल्ु लक कवरिवर्रुन झवलां होतां. शर्षय लहवनसव होतव. पि
रोिनीही कवही के ल्यव ऐकत नव्हती. त्यवतच रोिनीनां एर्ढां भवांडि
के लां की त्यवच रवगवत सशतिनां घर सोडलां. त्यवच्यव िनवत आतव
रवग धिु सत होतव.
सशतिनां रोिनीचां घर सोडलां खरां. पि शतलव त्यवचां कवहीच
र्वटलां नवही. कवहीच र्वटतही नव्हतां. तो िवत् घर नसल्यवनां
रोिनलव घेर्नू फुटपवथर्र रवहवत होतव.
सशति फुटपवथर्र रवहवयलव आलव खरव. पि रोिनीनां
त्यवचेिी सांबांध तोडले होते. शतलव र्वटत होतां की कदवशचत शतनां
सशतििी सबां धां ठे र्ले तर शतची इजजत जवईल. त्यविळ
ु च ती
रोिनी सशतििी बोलेनविी झवली होती. नव्हे तर शतलव अजनू ही

र्वटत होतां की त्यवनां पश्चवतवप करुन आपल्यव घरी परत यवर्ां. पि
सशतिही ्र्वभीिवनी होतव. तो कसव येिवर शतच्यव जर्ळ
रवहवयलव.
रोिनी पोशलस अशधकवरी बननू त्यव िहरवचव कवरभवर पवहवत
होती. त्यवनां आपल्यवजर्ळ रवहवयलव यवर्ां म्हिनू शतनां एक िोहीि
रवबर्ली. त्यवत शतचे तीन हेतू होते. एक म्हिजे िहरवतील शभखवरी
सपां वर्ेत, दसु रां म्हिजे ह्यव शभखव-यवनां ी ्र्वभीिवनवनां जगवर्ां आशि
शतसरव हेतू होतव. तो म्हिजे आपले भवऊ परत आििां.
िोहीि अिी होती. ती म्हिजे यव िहरवतील शभखवरी
पकडवर्ेत र् त्यव शभखव-यवांनव कोण्यवतरी आश्रिवत टवकून त्यवांनव
िेहनतीच्यव कविवलव लवर्वर्े. त्यवसवठी शतच्यव आदेिवनां
पोशलसवांचां धरपकड सत् सरुु झवलां.
पोशलसवचां धरपकड सत् सरुु झवलां होतां. िहरवतील बहुतःि
शभखवरी पकडले गेले होते. त्यविळ
ु ां कवल जी सांख्यव फुटपवथर्र
शदसत होती. ती सांख्यव आज शदसत नव्हती. िवत् आतवही रोिन र्
सशति त्यवच फुटपवथर्र रवहवत होते. ते शदर्सभर गवयब रवहवयचे र्
रवत्ीलव झोपण्यवपरु ते यवयचे.
सशतिलव पवशहजे तेर्ढां र्ेतन शिळत नव्हतां. त्यवलव रोिनी
बेईिवन झवल्यवसवरखी र्वटत होती. रोिनी सशतिलव आर्डत

नव्हती. िवत् रोिनीलव सशति आर्डत होतव. तो शतच्यवपवसनू दरू
जरी असलव तरी शतलव र्वटत होतां की त्यवनां शतलव शिकर्लां.
िवयबवप नसल्यवर्रही त्यवनां शतलव िवयबवपवची छवर् शदली.
घवसवतनू घवस भरर्लव र् लहवनवचां िोठां के लां.
रोिनीनां कवढलेलां फिवान. त्यवतच पोशलसवांचां धरपकड सत्.
त्यवत रोिनीलव आपल्यव भवर्वची होत असलेली ससेहोलपट
शदसत नव्हती. शतचां र्वगिां सशतिलव एखवद्यव िैतवनवसवरखां र्वटत
होतां.
पोशलसवच
ां ी धरपकड सरुु झवली. तेव्हव रोिन िवलवन्सतलव
होतव. तो शदर्सभर िवळेत जवयचव र् रवत्ी बर्यवच उिीरव घरी
यवयचव. तो तसव सकवळीच बवहेर पडवयचव. क्लवसलव जवयचव.
तसवच सशतिही शदर्सव लर्करच कविवलव जवत असे. तोही रवत्ी
उिीरवच घरी परतत असे.
िवलवन्सत परीक्षेचां ते सत्. रोिन बशहिीसवरखीच िेहनत घेत
होतव. त्यवलव आपलव भवऊ आठर्त होतव. आपली बशहिही
आठर्त होती. बशहिीिी आपल्यव भवर्वचां कव पटत नवही हेही
त्यवलव िवशहत होतां. तोही आपल्यव बशहिीलव शिव्यवच देत होतव.
कवरि तोही आतव सिांजस झवलव होतव. त्यवलवही सिजत होतां. तसां
पवहतव ही धरपकड जरी शतच्यव आदेिवनां होत असली तरी तेर्ढां

त्यवांनव सिजत नसल्यवनां ते पोशलसवांनव दोष देत असले तरी
बशहिीलव कवही म्हित नव्हते.
त्यवांनव बशहिीबद्दल र्वईट र्वटत होतां. त्यवतच िवलवन्सतच्यव
त्यव र्षवात बशहि जरी चवगां ली असली तरी पोशलसवच्ां यव
धरपकडपिविळ
ु ां त्यवचव अभ्यवस होत नव्हतव. त्यवतच त्यवची
िवलवन्सत परीक्षव झवली. त्यवतच त्यवलव किी गिु पडले.
त्यवनां आतव अकरवर्ीलव प्रर्ेि घेतलव होतव. परांतू आतवही
धरपकड सत् बांद झवलेलां नव्हतां. त्यवतच एक शदर्स रवत्ी एक
पोशलसवचां ी गवडी आली र् त्यवनां व घेर्नू ती गवडी शनघनू गेली.
ती गवडी आतव अिव शठकविी गेली होती. जयव शठकविी सर्ा
शभखवरी होते. त्यव शठकविी कवरवगृहवसवरखां र्वतवर्रि होत.ां
ते कवरवगृह नव्हतां. पि ते सधु वरगृह होतां. भीक्षव िवगिवर्यव
लोकवचां ां पनु र्ासन करिवरां ते एक आश्रि होतां. त्यव आश्रिवतनू
शभखवरी लोकवांनव आत्िशनभार करण्यवचां प्रशिक्षि शदलां जवत होतां.
होतकरु रोिन र् होतकरु सशति, जरी ते दोघहां ी भवऊ
फुटपवथर्र रवहवत असले तरी त्यवांनव ते भीक्षव िवगत नव्हते. त्यवांनव
भीक्षव िवगिां आर्डत नव्हतां. त्यवतच ती होतकरु िल
ु .ां सशति
खवनवर्ळीत कवि करवयचव तर रोिन कॉलेज शिकवयचव. पि
रवहवयलव सोय नसल्यवनां ते फुटपवथर्र रवहवत असत. शिक्षिवचां

िहत्र् र्वटत असल्यवनां सशति जरी शिकलव नसलव तरी त्यवनां
रोिनीलव शिकर्लां होतां. आतव रोिनलवही शिकर्ीत होतव. त्यवलव
र्वटत होतां की शिक्षिवनां िविसां ्र्वथी बनतवत. हे ्र्वथापि
त्यवलव रोिनीर्रुन शदसनू येत होतां. िवत् रोिनीनां त्यवलव दगव शदलव
नव्हतव ही सत्य गोष्ट होती.
ते िहर........ त्यव िहरवत जवगेच्यव शकिती गगिवलव
शभडलेल्यव होत्यव. त्यविळ
ु ां त्यव िहरवत सशतिच्यव तटु पजांू यव पैिवनां
जवगव तसेच घर घेतव येत नव्हतां. म्हिनू तो फुटपवथर्र रवहवत होतव.
जयव फुटपवथर्र त्यवांनी रवहू नये, म्हिनू रोिनीनां धरपकड सत् सरुु
के लां होत.ां
ते आश्रि. शभखवरी लोकवांिध्ये सधु वरिव करतव यवर्ी. तसेच
ते आत्िशनभार बनवर्े, म्हिनू उघडलेलां आश्रि. यव आश्रिवत
सशति र् रोिनची कुचांबनव होत होती. ते दोघेही जि
आत्िशनभारतेचे धडे तर शिकत होते. परांतू त्यवचबरोबर ते दोघहां ी
पोशलसवांनव कोसत होते. कवरि त्यव पोशलसवांनी यव ्थळी पकडून
आिल्यविळ
ु ांच रोिनचां नक
ु सवन झवलां होतां. त्यवलव अकरवर्ी,
बवरवर्ी करतव आली नव्हती.
दोन र्षा आश्रिवत ठे र्ल्यवनांतर र् त्यव सर्वंनव आत्िशनभार
के ल्यवनतां र शजल्हवशधकवरी सवहेबवनां पोशलस अशधकवर्यवच्यव

सहकवयवानां त्यव शभकव-यवांनव एक हक्कवची जवगव शदली गेली. त्यव
जवगेर्र त्यवचां ां पनु र्ासन के लां गेलां. यव जवगेलव शभकवरी शनर्वस असां
नवर् देण्यवत आलां. आतव िहरवत शभकवरी शदसत नव्हते. तर त्यवांची
एक र्सवहत शनिवाि झवली होती. जयव र्सवहतीतनू उत्पन्सन झवलेलव
िवल हव सरकवरच शर्कत घेत असे.
इतर शभकव-यवांप्रिविे सशतिही असव िवल तयवर करु लवगलव.
सरकवरची िविसच
ां कच्चव िवल आिनू देत असत आशि सशति
र् फवर्ल्यव र्ेळवत रोिनही भवर्वलव सहकवया करीत असे. तसां
पवहतव दोन र्षा रोिनच्यव शिक्षिवचां नक
ु सवन झवलां होतां. ते नक
ु सवन
कधीच भरुन शनघिवरां नव्हतां. शिक्षिवचां दोन र्षा नक
ु सवन झवलेलां
असलां तरी आशि ते नक
ु सवन कधी भरुन शनघिवरां नसलां तरी आतव
सशतिनां परत रोिनलव शिकर्वयचां ठरर्लां. त्यवनां िहवशर्द्यवलयविी
सांपका सवधलव र् परत थेट बवरवर्ीलव प्रर्ेि घेतलव गेलव. रोिन
तसव पन्सु हव िहवशर्द्यवलयवत जवर्ू लवगलव. त्यवलव शिकशर्ण्यवसवठी
सशति सर्ातोपरी िदत करु लवगलव.
सशति रोिनलव शिकर्ीत होतव. त्यवतच त्यवची
िहत्र्वकवक्ष
ां वही र्वढर्त होतव. सतीि रोिनलव रोिनीच्यव बविीर्र
शिकर्ीत होतव. अिवतच तो बवरवर्ीची परीक्षव पवस झवलव. तरीही

तो पढु े शिकतच रवशहलव. अिवतच त्यवचां िहवशर्द्यवलयवतील एकव
तरुिीर्र प्रेि शनिवाि झवलां.
ती िहवशर्द्यवलयवतील तरुिी. रोिन शदसवयलव सांदु र
असल्यवनां त्यवच्यवर्र िोशहत झवली होती. ती तरुिी त्यवच्यवबद्दल
जविनू न घेतव प्रेिवत पडली होती. तो कसवही असेल, पि शतनां
त्यवची सवधी चौकिी के ली नवही. त्यवतच त्यवलवही ती
आर्डवयलव लवगली होती.
शतचां नवर् भक्ती होतां. नवर्वप्रिविेच भक्ती भक्तीर्वन होती. ती
धविीक प्रर्ृत्तीची होती.
भक्ती पवहवयलवही सांदु र होती. सवजेसव चेहरव आशि त्यव
चेहर्यवर्र तजेलदवरपिव होतव. शतच्यव चेहर्यवर्रच्यव
तजेलदवरपिविळ
ु े ती रोिनलव आर्डत होती. रवहिी अगदी
सवधीभोळी असनू िहवशर्द्यवलयवतही ती सवध्यवच र्ेषवत येत होती.
रोिनचां ते प्रेिप्रकरि. पि ते भवर्वलवही िवशहत नव्हतां.
भवर्वनां आपल्यवलव शिकर्लां. लहवनवचां िोठां के लां. तो भवऊ
आपल्यवलव िवयबवपवपेक्षवही िोठव असनू त्यव भवर्वचां न ऐकल्यवस
आपि आपल्यवच पवयवर्र धोंडव िवरुन घेर्ू असां त्यवलव र्वटत
होतां.

ते प्रेिप्रकरि त्यवचां जोरवत सरुु होतां. बवगेत लपनू लपनू
भेटिहां ी जोरवत सरुु होतां. अभ्यवसवकडां लक्ष देिां िवत् बदां झवलां
होतां. त्यवतच ती बवरवर्ी......... ती बवरवर्ीची परीक्षव तो चक्क
नवपवस झवलव.
ती बवरवर्ीची परीक्षव नवपवस होिां. ती बवरवर्ी परीक्षव नवपवस
होतवच सशतिलव सांतवप आलव. त्यवलव फवर र्वईट र्वटलां. त्यवलव
भवर्वलव क्षिभर शिकर्वर्सां ही र्वटलां नवही. त्यवतच रोिनलवही
र्वईट र्वटलां.
आपलव भवऊ शिकवर्व. आपली बशहि शिकवर्ी म्हिनू
सशतिनां त्यवांनव शिकर्लां. लहवनवचां िोठां के लां. पि रोिनचव हव
प्रेिविळ
ु ां शिक्षिवनां के लेलव परवभर् त्यवलव सहन झवलव नवही.
त्यवतच तो शर्चवर करु लवगलव की रोिनलव रवगर्वर्े की रवगर्ू नये.
सशति शर्चवर करु लवगलव. जर रवगर्लां तर उद्यव रोिनीत
आशि आपल्यवत कवय फरक रवहील. रवगर्ल्यवस फवर फरक
पडिवर नवही. तो आपल्यवलव सोडून जवर्ू िके ल. तसां पवहतव
आपल्यवलव पोशलसवनां ी पकडून नेल्यवनां रोिनची अभ्यवसवची शलक
ां
तटु ली असेल. म्हिनू तो नवपवस झवलव असेल. परांतू पन्सु हव प्रयत्न
करवयलव कवय हरकत आहे.

रोिनचां नवपवसपि. तरीही सशतिनां त्यवलव पन्सु हव परीक्षेचां
प्रर्ेिपत् भरवयलव लवर्लां. रोिननां परीक्षेचां प्रर्ेिपत् भरलां.
रोिननां परीक्षेचां प्रर्ेिपत् भरलां असलां तरी आतव त्यवची
शलक
ां लवगत नव्हती. त्यवच्यव िवनगटु ीर्र प्रेिवचां भतू बसलां होतां. हे
प्रेिवचां भतू सशतिच्यव चविवक्ष नजरे तनू सटु लां नवही. त्यवच्यव
लक्षवत आलां की आपलव भवऊ कोिवच्यव तरी प्रेिवत पडलव.
त्यवतच त्यवचां नक
ु सवन होत आहे.
सशतिलव िवशहत झवलेलां प्रेिप्रकरि. त्यवतच तो शर्चवर करु
लवगलव. शर्चवरवअतां ी त्यवलव उत्तरही सवपडलां. ते त्यवचचां िस्र.
त्यवच्यवच शर्रोधवत र्वपरवयचां त्यवनां ठरर्लां. तसां एक शदर्स
सशतिनां रोिनलव बोलवर्लां. तसव तो त्यवलव भक्तीबद्दल शर्चवरु
लवगलव.
"कोि ती?"
"म्हिजे?" रोिन म्हिवलव.
"म्हिजे. ही भक्ती कोि आहे?"
"भक्ती!" तो आश्चयाचकीत होत म्हिवलव.
"हो भक्तीच म्हटलां िी. "
"आहे एक िल
ु गी. "

"िल
ु गी म्हिजे?"
".............. " तो चपू होतव.
"हो िल
ु गी. भक्ती........ िलव सगळां िवशहत हवय. आतां
अगदी खरां खरां सवांग. "
"रवगर्िवर नसिील तर सवांगू भक्तीबद्दल. "
"सवांग. "
"भक्ती िवझी एक कॉलेजची िैत्ीि आहे. चवगां ली िैत्ीि
आहे. जीर्वभवर्वची िैत्ीि. "
सशति कवय सिजवयचां ते सिजलव. तसां त्यवनां त्यवलव
बोलण्यवपेक्षव शतलवच बोलवर्ां असां ठरर्लां. तसव तो म्हिवलव,
"िलव भक्तीलव भेटवयचयां . "
"किवसवठी?"
"भक्ती तझु ी िैत्ीि आहे नव. िग िी शतलव कव भेटू नये. खरांच
भेटर्िील कव िलव?"
"होय. कव भेटर्िवर नवही. "
"के व्हव भेटर्िवर?"
"उद्यव. उद्यव चवलेल कव?"
"ठीक आहे उद्यव. पि नक्की न. "

"बरां. "
आज आनांदवनां रोिन उफवळत होतव. तो शतलव भेटण्यवसवठी
लगेच रर्वनव झवलव. तिी शतनां आपली इच्छव व्यक्त के ली. तसव तो
शतलव म्हिवलव,
"भक्ती तल
ु व दवदवनां भेटवयलव बोलर्लांय. "
"कव बरां?"
"दवदवची इच्छव तल
ु व भेटवयची आहे. "
"कव बरां?"
"िी सवगां ीतलां दवदवलव. पि....... "
"पि आतव तू एक कवि कर. दवदवलव भेट. "
"पि दवदव िलव कवही म्हििवर तर नवही. "
"नवही, िवझव दवदव चवगां लव आहे. प्रेिळ आशि िवयवळू आहे.
"
"खरांच. "
"हो. तू भेटिील कव िवझ्यव दवदवलव. "
"कव नवही भेटिवर. "
"बरां. तर िग ठरलां उद्यवचां. नक्कीच भेटवयलव चलिील
िवझ्यव दवदवलव. "

दोघवांनीही सशतिलव भेटवयचां ठरर्लां. असवच दसु रव शदर्स
उजळलव. तसव रोिन लर्करच उठलव. त्यवनां झटपट अघां ोळ
आटोपर्ली. कसेबसे दोन चवर घवस पोटवत कोंबले. तसव तसव तो
भक्तीलव आिण्यवसवठी जवयलव शनघवलव. तोच सशति म्हिवलव,
"रोिन, एर्ढ्यव सकवळी कुठे चवललवय?"
"दवदव, तचू सवगां ीतलां नव भक्तीलव आिवयलव. "
"बरां बरां. भक्तीलव आितोस. "
"होय. "
"बरां बरां. घेर्नू ये तर भक्तीलव. " सशति बोललव. तसव रोिन
भक्तीलव आिण्यवसवठी रर्वनव झवलव. "
कवही र्ेळ असवच गेलव. भक्ती आज सवांगीतल्यवप्रिविे तयवर
झवली होती. शतलव घेर्नू रोिन घरी आलव. तिी ती येतवच सशतिनां
शतलव बसर्लां. तसव तो बोलतव झवलव.
"तचु भक्ती कवय?"
"होय. "
"रोिनलव तू के व्हवपवसनू ओळखते?"
"कॉलेजपवसनू . "
"िलव तझ्ु यविी कवही बोलवयचां आहे. "

"बोलव न. "
तसव तो शर्चवर करु लवगलव. थोड्यव र्ेळवनां तो म्हिवलव.
"आतव नको. िग बोलिवर एकट्यवत बोलिवर. "
शतची उत्सक
ु तव र्वढीलव लवगली. तोच ती म्हिवली,
"एकट्यवत म्हिजे?"
"िलव म्हिवयचां आहे की रोिनच्यव पढु ां िी तल
ु व कवही
बोलचू िकत नवही. तो भवऊ आहे नव िवझव. "
तसव रोिन म्हिवलव.
"दवदव, िी जवतोय बवहेर. तू कवय बोलवयचां ते बोल शतच्यविी.
"
"ठीक आहे. तू आतव बवहेर थवांब. "
रोिनलव र्वटत होतां की त्यवचव दवदव शतलव रोिनबद्दलचव
अनभु र् शर्चवरे ल. पि तो त्यवचव भ्रि होतव. भवर्वनां म्हटल्यवनांतर
रोिन बवहेर गेलव. तसव सशति शतच्यविी बोलवयलव लवगलव.
"तर तझु ां नवर् भक्ती. "
"होय दवदव. "
"तू रोिनच्यव र्गवात आहेस तर. "
"होय दवदव. "

"तल
ु व आर्डतो रोिन. "
"होय दवदव. "
"कव आर्डतो?"
"........... "
"कवय आहे असां त्यवच्यवत?"
".............. "
शतलव गप्प पवहून तो म्हिवलव,
"अगां तो नवपवस झवलव बवरवर्ीत. अन् अिव नवपवस
िल
ु वसोबत तल
ु व िैत्ी करिां आर्डतां. "
"............ " ती कवहीच बोलली नवही. तसव सशति परत
म्हिवलव.
"तल
ू व खरांच आर्डते कव रोिन?"
तिी ती म्हिवली.
"होय. "
"तर िग एक कवि करिील. "
"कोितां दवदव?" ती म्हिवली.
"रोिन तझु ां ऐकतो नव. "
"होय. "

"िग तू त्यवलव सधु रर्. त्यवलव असां सवगां की त्यवने जर
चवगां लव अभ्यवस के लव तरच तू त्यवची िैत्ीि रवहिील. नवहीतर तू
त्यवच्यविी िैत्ी करिवर नवही. तू त्यवलव सोडून जविील. यवनांतर
एक फवयदव होईल. तो म्हिजे तो अभ्यवस करवयलव लवगेल आशि
तो बवरवर्ी पवस होईल. िलव सवांग तल
ू व र्वटते कव रोिन बवरवर्ी
पवस व्हवर्व?"
"होय. "
"िग िी जे सवांगीतलां ते करिील?"
".......... " ती शर्चवर करीत होती. तिी ती बोलली नवही. ते
पवहून तो पन्सु हव म्हिवलव.
"िी जे सवांगीतलां. ते करिील कव शर्चवरलां. "
तिी ती भवनवर्र आली र् म्हिवली.
"कव नवही करिवर. करिवरच िी. "
"तू सधु रर्िील रोिनलव. "
"होय, सधु रर्िवर रोिनलव. िी िवझ्यव प्रयत्नवनां रोिनलव
पवस करुन दवखर्िवर. "
त्यवांचां बोलनू झवलां होतां. तसव रोिन बवहेरुन घरी आलव. तिी
ती हसली. तसव रोिन ते सांकेत सिजलव.

**************************************
****
अशलकडे शिक्षिवचां िहत्र् शनिवाि झवलां आहे. शिक्षि
सर्वंनव शिळत आहे. सर्ाच िल
ु ां िल
ु ी शिकतवत. िल
ु वपेक्षव िल
ु ी
सरस आहेत.
पर्ु ी स्रीयवांनव शिक्षिवची सांधी होती असे म्हटल्यवस
आशतियोक्ती होिवर नवही. कवरि गवगी, िैत्ेयी, लोपविद्रु व ह्यव
स्रीयव शिकल्यव. त्यव स्रीयव परुु षवांप्रिविे िवस्रोक्त करण्यवच्यव ्पधेत
भवग घेत. तसेच परुु षवच्ां यव बरोबरीने रिवांगिवत जवर्नू यद्ध
ु कौिल्य
दवखर्त असत.
िध्यांतरीचव कवळ हव शिक्षिवसवठी बरव नव्हतव. लोकां शिकत
नव्हते असे नवही. पि दशलत आशि स्रीयवनां व शिक्षिवची सधां ी
नव्हती. शिक्षि फक्त उच्चर्िीयवचां े कळसत्ु ी बवहूले बनले होते.
हे शचत् जेव्हव िहवत्िव फुलेंनी पवशहले. तेव्हव त्यवनां ी गरज
लक्षवत घेर्नू स्रीयवांसवठी पशहली िवळव कवढली. त्यवत त्यवांचीच
पत्नी सवशर्त्ीबवई फुले ही शिक्षीकव म्हिनू शिकर्ीत होती.
आज शिक्षिवत असव उच नीच, स्री परुु ष भेदभवर् नवही.
सर्ाच शिकत आहेत. कवलचे अ्पृश्य आशि कवलच्यव स्रीयवांही.

पि असे असले तरी आजच्यव शिक्षिवत एक नर्ीनच भेदभवर्
आलेलव आहे. तो भेदभवर् म्हिजे गरीबवचां ां शिक्षि र् श्रीितां वचां ां
शिक्षि. त्यवनसु वर आज श्रीिांत िविसे कवाँन्सव्हेंटलव जव्त प्रवधवन्सय
देत आहेत. तर गरीब शजल्हव परीषदच्यव िवळवांनव. यवचिळ
ु ां की
कवय आजच्यव शिक्षिवचव उद्देि बदललव आहे.
आज शिक्षिवची जी अर््थव सरुु आहे. त्यवनसु वर असां र्वटत
आहे की हे शिक्षि लोकवच
ां ी सेर्व करण्यवसवठी आहे की
ितलबवसवठी. हेच कळेनवसे झवले आहे. आजचां शिक्षि हे
सिवजसेर्ेसवठी नवही.
शिक्षिवचव िळ
उद्देि हव सिवजसेर्वच आहे.
ु
सिवजसेर्ेबरोबर यव शिक्षिवनां आपल्यव ्र्तःचे पोटांही भरवर्े
असव सरळसरळ अथा. पि लोकवांनी शिक्षिवचव अथाच बदलर्नू
टवकलव. भवरत ्र्तांत्र्य होण्यवपर्ु ी जी िांडळी शिकली. ती िांडळी
्र्वथवासवठी शिकली नवही. त्यवनां ी यव देिवतील शिटीि िडां ळी यव
देिवर्र रवजय करतवांनव कोित्यव शनयिवनां रवजय करतवत. त्यवचव
गवांभीयवानां शर्चवर करण्यवसवठी त्यवांनी शिक्षि घेतलां. त्यवांनी हे
शिक्षि घेतल्यवर्र त्यवचव र्वपर यव देिवतील पवरतत्र्ां य दरू
करण्यवसवठी के लव. यव शिक्षिवबरोबरच त्यवांनी सिवजसेर्वही के ली
आशि म्हिनू च त्यवांच्यव अथक प्रयत्नवतनू भवरत ्र्तांत्र्य झवलव.

आज िवत् शिक्षिवचव तो उद्देि रवशहलेलव नवही. आज लोकां
शिकतवत. शिकून िोठे होतवत. िोठिोठी पदां शिळशर्तवत.
िोठिोठ्यव पदवर्र जवतवत. नोकर्यव शिळर्तवत. अिव नोकर्यव,
जयव शठकविी ते शिकलेले असनू ही गल
ु विवसवरखे र्वगतवत, नव्हे
तर लवचवरीचां जीर्न जगतवत. ते एर्ढे शिकलेले असतवांनवही त्यवांनव
दोन कर्डीचे लोकां अक्कल शिकशर्तवत अन् ही शिकलेली
िवतब्बर िडां ळी के र्ळ अज्ञवनी लोकवसां वरखां ऐकत असतवत. कवरि
त्यवांनी शिक्षि हे आपल्यवच शर्कवसवसवठी घेतलेलां असते अथवात
ितलबवसवठी घेतलेले असते सिवजसेर्ेसवठी नवही. असव ्र्वथा
सवधत असतवनां व ते बवकीच्यवही त्यवच्ां यव एर्ढे शिकलेल्यव
लोकवांचवही बळी घेत असतवत.
आज भ्रष्टवचवरवने चरिसीिव गवठलेली आहे. यव
भ्रष्टवचवरवरवच्यव खोलवत गेल्यवस आपल्यवलव शदसनू येईल की
भ्रष्टवचवर हव शिकलेलव िविसू च जव्त करतो. कवरि त्यवलव ्र्वथा
सवधवयचव असतो. प्रसगां ी ते शकतीही शिकले असले तरी ह्यव
भ्रष्टवचवरवच्यव रवजयवत िरि, लवज, बविेदवरपिव, ्र्वभीिवन,
चवरीत्र्य आशि शिक्षि यव सर्ा गोष्टी सोडून ते लवचवर बनतवत.
आपि उच्चकोटीचे शिकलेले आहोत हेही शर्सरतवत. हे सर्ा
आजच्यव कवळवत ्र्वथीपिवनां घडर्लां आहे. आज सिवजसेर्ेचव
उद्देिच रवशहलेलव नसनू यवत जो इिवनदवर आहे, जयवचव

इिवनदवरीचव शपांड आहे, िग तो शकतीही शिकलेलव असलव तरी
त्यवचां शिक्षि िवतीिोल ठरत.ां
िहत्र्वचां म्हिजे आज बरीच िांडळी शिकलेली आहे. उच्च
शिक्षि घेर्नू परवकोटीस पोहोचलेली आहेत. कोिी र्कील बनलव
आहे, कोिी डॉक्टर, तर कोिी इजां ीशनयर. पि आजच्यव शिक्षिवनां
कवरकुनदवरी शनिवाि के लेली असनू लोकवांनव लवचवर बनर्लां आहे.
ही लवचवरी दरू करण्यवसवठी शिक्षिवच्यव र्वढत्यव िहत्र्वनसु वर
लोकवांनी शिकवर्ां. पि अिी लवचवरी पत्करु नये. तसेच शिक्षि हे
के र्ळ नोकरीसवठी घेर्ू नये. तर हे शिक्षि व्यवर्सवयीक
दृष्टीकोिवतनू घ्यवर्े. जयवर्ेळी आपि घेतलेल्यव शिक्षिवतनू के र्ळ
नोकरी न शिळर्तव आपि त्यव शिक्षिवचव उपयोग ्र्तःसवठी
व्यवर्सवयीक उद्योगधदां े उभवरुन रोजगवर शिळशर्ण्यवसवठी करवर्व.
तसेच इतरवांनवही रोजगवर शिळर्नू देण्यवसवठी करवर्व. तेव्हवच
शिक्षिवचव उद्देि यि्र्ी होईल अिव व्यवर्सवयीक आशि
व्यवर्हवरीक शिक्षिवतनू ्र्तःचव रोजगवर आपि ्र्तःच शनिवाि
के ल्यवने आपि कोिवचे गल
ु वि रवहिवर नवही. तसेच आपलव
्र्वभीिवन एर्ढव र्वढेल की आपल्यव यव रोजगवरविळ
ु े कोिी
आपल्यवलव ि देखील म्हििवर नवही. तसेच दोन कर्डीचव
िविसू ही आपल्यवलव अक्कल शिकशर्िवर नवही. हे तेर्ढांच खरां
आहे. यवचवच अथा असव की शिक्षिवचव दृशष्टकोि हव के र्ळ नोकरी

शिळशर्िे हव नसवर्व. नोकरीसवठी शिकूच नये. तर चवांगलव उद्योग
करण्यवसवठी शिकवर्े. शिक्षिवतनू आपल्यवसवठी आशि
इतरवांसवठीही रोजगवर शनिवाि कसव करतव येईल यवसवठी प्रयत्न
करवर्व. तसेच शिक्षिवत ितलबीपिव आिू नये. जेिेकरुन
आपल्यव शिक्षिवनां इतरवांचव जीर् जवईल. त्यवचव दोषही
आपल्यवर्रच लवगेल.
शिक्षि हे सां्कवरी तत्र्वर्र आधवरलेलां असवर्ां. त्यव
शिक्षिवतनू िवन सन्सिवन र्वढवर्व. िल
ु वांनी िोठे झवल्यवर्र
आबवलर्ृद्धवांचव तसेच लहवन थोरवांचवही सन्सिवन करवयलव हर्व.
अशलकडे आपि पवहतो की िल
ु वांिध्ये िवनपवनच उरलेलव
नवही. ती िल
ु े लहवन िल
ु वि
ां ी तर र्वत्टपिे र्वगतवतच. शिर्वय
िोठ्यव िविसवि
ां ीही र्वत्टपिे र्वगतवत. िोठी िविसां यव
र्वत्टपिविळ
ु ां त््त असतवत.
िल
ु े सां्कवरी शनव्र्ळ िवळेतनू च तयवर होतवत असे नवही. तर
ते परीसरवतनू ही सां्कवरी होत असतवत. नव्हे तर असे सां्कवर
घरवतनू ही शिळत असतवत. त्यवसवठी िल
ु ां घरी जे आईर्डीलवचां ां
ऐकतवत. तेच सां्कवर सर्वात जव्त रुजत जवतवत िल
ु वर्ां र.
पर्ू ी कुटूांब हे स्ां कवर करण्यवचां कें द्र होतां. कुटूांबवतील स्ां कवरी
भट्टीत िल
ु वांनव हर्ां तसां र्ळर्नू त्यवांनव चवांगलां नवगरीक बनर्लां जवत

होतां. त्यवनसु वर िल
ु वांिध्ये आदिा िवनसन्सिवनवचे सां्कवर रुजवयचे.
अिी िल
ु े आबवलर्ृद्धवांचव िवनच करीत नव्हे तर आजोबवनां व
आजींनव सन्सिवन देत. कवरि त्यवांचे िवयबवपच आपल्यव
आईर्डीलवांच्यव आज्ञेत असवयचे. ते िवयबवपवचे र्वगिे पवहून
सवहजीकच िल
ु े आज्ञवकवरी बनत. िल
ु ीही ्नषु व म्हिून गवर्वत
आल्यवनांतर आबवलर्ृद्धवांसिोर अदबीनां डोक्यवर्र पदर घेत. खवली
िवन टवकून चवलत असत. तेच गिु त्यवच्ां यव िल
ु विां ध्येही उतरत. तो
प्रकवर आज शदसत नवही. कवरि आज कोित्यवही ्नषु व सवसरी
आल्यवर्र र्डीलधवरी िांडळींसिोर डोक्यवर्र पदर घेर्नू चवलत
नवही. खवली िवन टवकून तर नवहीच नवही. िग त्यवचां ी िल
ु ां कव
चवलतील. हेच सां्कवर आधनु ीक शिक्षिवनां िल
ु वांिध्ये रुजले.
एक प्रसगां असव आहे आजच्यव आधनु ीक स्ां कवरी
कवळवतलव. एकव म्हवतवर्यवचां ्नषु ेसोबत कवही िल्ु लक कवरिवनां
भवांडि सरुु होतां. तेव्हव ती ्नषु व त्यव म्हवतवर्यवलव बोलत होती.
'This is my home. you are get out. '
नेिकां कोिवचां घर. ते म्हवतवर्यवच्यवच िवलित्तेतनू सवकवर
झवलेलां घर. म्हवतवरव जो होतव. त्यवनां आपल्यव एकुलत्यव एकव
िल
ु वलव शिकर्लां. लहवनवचां िोठां के लां. त्यवतच त्यवलव सरकवरी
नोकरीही लवगली. त्यवनांतर त्यवलव सरकवरी नोकरी लवगतवच

योगवयोगवनां त्यवलव नोकरी करिवरी िल
ु गी पत्नी म्हिनू शिळवली.
िग कवय दोघहां ी नोकरी करीत होते. दोघवच
ां वही पैसव बक्कळ होतव.
अिवर्ेळी जे म्हवतवर्यवचां जनु ां घर होतां. ते जनु ां घर त्यवांनी शर्कलां र्
िोठव बांगलव बवांधलव. तसे ते शतथे रवहवयलव गेले.
तो बांगलव शतनां आयष्ट्ु यवत कधी पवशहलेलव नव्हतव. अचवनक
शतलव शिळवल्यवबद्दल अशभिवन र्वढलव. तो एर्ढव अशभिवन
र्वढलव की ती त्यव बगां ल्यवलव जव्त िहत्र् देर्ू लवगली. तिी एक
चवरचवकी गवडीही दवरवच्यव पढु ां उभी होती.
तो बगां लव जरी शतचव असलव, शतनां िेहनतीनां बवधां लव असलव,
त्यव बगां ल्यवर्र त्यव म्हवतवर्यवचव अशधकवर नसलव तरी खरां
पवशहल्यवस तो पिु ा बगां लव त्यव म्हवतवर्यवचवच होतव. कवरि त्यवनां
जर िल
ु वलव जन्सिच शदलव नसतव आशि लहवनवचां िोठां के लां नसतां
तसेच शिकर्लां नसतां आशि नोकरी लवगली नसती त्यवच्यव
िल
ु वलव तर आज ती शिळवली नसती. यवचवच अथा असव की तो
बांगलव शतचव नसनू त्यवर्र त्यव म्हवतवर्यवचवही तेर्ढवच अशधकवर
होतव. पि हे लक्षवत कोि घेतांय.
आज असेच र्वतवर्रि बहुतेक घरवत सरुु आहेत. जरी
म्हवतवर्यव िांडळींचां घर असलां, शकतीही िवलित्तव असली तरी त्यव
घरवतील ्नषु व ह्यव म्हवतवर्यव िडां ळींसिोर अिवच र्तानवतनू र्वगत

असतवत. हेच शचत् घरवघरवतनू शदसनू येते. हे शचत् जेव्हव त्यव
घरवतील नवतर्डां पवहवत असतवत. तेव्हव िवत् खरांच शर्चवर यवयलव
लवगतो की यव लहवन िल
ु वांर्र कोिते सां्कवर होिवर. ही िल
ु े पढु े
सां्कवरी बनतील की नवही.
िहत्र्वचां म्हिजे शिक्षिवतनू सां्कवर रुजवयलव हर्ां. तो
सां्कवर फुलवयलव हर्ां. िग ते सां्कवर कुठूनही होर्ोत. यव चवांगल्यव
स्ां कवरवसवठी िवळेचीच ियवादव नवही. तर ते स्ां कवर घर, परीसर यव
शठकविवहूनही होतवत.
िवळव हे स्ां कवरवचे िवहेरघर अंवहेच. तेथनू तर चवगां ले
सां्कवर होतवतच. कवरि ते सां्कवर करण्यवचेच कें द्र आहे. पि
घरीही िवयबवपवांनी कुसां्कवर होिवर नवही यवची कवळजी घ्यवर्ी.
कवरि िवळेिध्ये िल
ु गव पवचच तवस असतो. तर शदर्सवच्यव
चोर्ीस तवसवांपैकी एकोिर्ीस तवस घरी शकांर्व परीसरवत असतो.
त्यविळ
ु ां परीसरवतनू नवही जिले तरी घरवतनू स्ां कवर होिे िहत्र्वचे
आहे. त्यवशिर्वय आदिा पीढी घडिवर नवही. िवत् ते कसे करवर्ेत
यवची कवळजी प्रत्येक िवयबवपवांनी नक्कीच घ्यवयलव हर्ी. नक्कीच
घेतली पवशहजे.

रोिन र् भक्ती शनघनू गेले होते. रोिननां भक्तीलव शतच्यव
घरवजर्ळ सोडलां. तसव तो परत आलव. तसे ते रोजच भेटू लवगले.
एक शदर्स भक्ती त्यवलव म्हिवली,
"रोिन, िलव तझ्ु यविी कवही बोलवयचां आहे. "
भक्तीनां असां म्हितवच रोिनलव र्वटलां की भक्ती कदवशचत
त्यवलव शर्र्वहवशर्षयी र्व प्रेिवशर्षयी बोलेल. तसव तो म्हिवलव,
"बोल नव भक्ती, कवय बोलवयचां ते. " तिी भक्ती म्हिवली,
"रोिन तू िवझ्यवर्र प्रेि करतोस. "
"होय. "
"अगदी खरां प्रेि करतोस. "
"होय, अगदी खरां खरां करतो. "
"अगदी िांभर टक्के करतोस. "
"होय. पि तू हे कव शर्चवरतेय?"
"एक कवि आहे िहत्र्वचां. "
"कोितां कवि?"
"िलव तझ्ु यविी शर्र्वह करवयचव आहे नव. "
"शर्र्वह!"

"होय, शर्र्वह नवही सिजत कव?शर्र्वह. लग्न म्हितवत
त्यवलव. बोल, करिील न लग्न. "
"होय. कव करिवर नवही लग्न. नक्की करीन. "
"पि एक अट आहे. "
"कोिती?"
"तू बवरवर्ी पवस व्हवर्ां आशि खपू शिकवर्ां. िलव किी
शिकिवर्यव िल
ु विी शर्र्वह करिां आर्डिवर नवही. "
त्यव अटीर्र तो गप्प होतव. तसव कवही र्ेळ जवतवच ती
म्हिवली,
"बोल करिील नव अभ्यवस. शिकिील नव जव्त. "
तो शर्चवर करु लवगलव. पि तरीही तो कवहीच बोलत नव्हतव.
ते पवहून ती म्हिवली,
"अरे तू उत्तर शदलां नवही. कव? तल
ु व िवझी अट िजां रू नवही की
कवय?"
"अट. "
"होय, अट. "
"अट....... िवझां अंवतव अभ्यवसवत िनच लवगत नवही.
िलव िवफ कर. "

"ठीक आहे. िवफ के लां. पि एक लक्षवत ठे र्. आजपवसनू
आपली िैत्ी सपां ली. उद्यवपवसनू िवझ्यविी बोलवयचां नवही. िलव
अभ्यवस करिवरे च आर्डतवत. "
".......... " तो कवहीच बोललव नवही. तिी ती कवही र्ेळ
र्वट पवहवत रवशहली. त्यवचव कवही ररन्सपवन्सस शदसत नव्हतव. िेर्टी
ती न बोलतव शनघनू गेली.
शदर्सविवगनू शदर्स जवत होते. ती त्यवचेिी कवहीही बोलत
नव्हती. तो बोलवयची कोिीि करवयचव. पि ती बोलिां टवळवयची.
शतच्यव िनवत तो होतव. पि त्यवलव सधु वरवयचां होतां. जिू शतनां
त्यवबद्दल सशतिलव र्चन शदलां होतां. त्यवनसु वर ती र्वगत होती.
शतलवही र्वटत होतां त्यवच्यविी बोलवर्ां. पि त्यवच्यविी बोलतवच
त्यवनां अभ्यवस सोडलव तर. अभ्यवस के लवच नवही तर तो पवस होईल
कवय? शतलव तसां र्वटत होतां.
शतचां ते न बोलिां पवहून रोिनलव र्वईट र्वटत होतां. त्यवलव ती
आठर्त होती. आर्डत होती. त्यवलव भीतीही र्वटत होती की
भक्ती सोडून तर जविवर नवही. तसव त्यवनां शर्चवर के लव.
'भक्ती चवांगली िल
ु गी असनू यव भक्तीिळ
ु ां आपि अभ्यवस
करवयलव पवशहजे. दसु री िल
ु गी असती तर शतनां आपल्यवलव
अभ्यवसवची गोडी लवर्ली नसती. पि ही भक्ती आपल्यवलव म्हिते

की अभ्यवस कर. शतलव िवझ्यवशर्षयी प्रेि आहे. त्यविळ
ु ांच शतनां
अभ्यवस करवयलव लवर्लां. आपि अभ्यवस करवयलव हर्ां. बवरवर्ी
चवांगल्यव गिु वनां पवस व्हवयलव हर्ां. त्यवशिर्वय भक्ती बोलिवर
नवही. यवत भक्तीचवच नवही तर आपलवही फवयदव आहे. '
रोिन अभ्यवस करु लवगलव. त्यवलव बवरवर्ी पवस करवयची
होती. त्यवसवठी शदर्सरवत् एक करु लवगलव. त्यवतच बवरवर्ीची
परीक्षव झवली. शनकवल लवगलव र् िेर्टी तो पवस झवलव. त्यवलव
गिु ही चवांगले शिळवले होते.
भक्तीनां ते त्यवच्यव शित्वक
ां रर्ी ऐकलां. तिी ती त्यवलव जर्ळ
आली. बोलवयची शहिां त होत नव्हती. पि धैया रवखनू ती म्हिवली,
"कवाँग्रेच्यल
ू ेिन रोिन. तू अशभनदां नवस पवत् आहेस. "
शतचव आर्वज........ तो आर्वज ऐकतवच तो िवगे र्ळलव.
तोच भक्ती त्यवलव त्यवच्यव पढु ्यवत शदसली. तसव तो म्हिवलव,
"धन्सयर्वद भक्ती. "
तसे त्यवलव ते जनु े शदर्स आठर्ले. तसव तो म्हिवलव,
"भक्ती किी आहेस?"
"छवन आहे. त?ू "
"िीही छवन. "

"बरां. "
"िवशहत आहे भक्ती. िी तझ्ु यवचिळ
ु े बवरवर्ी पवस झवलो. "
"तसां र्ैगेरे कवही नवही. ती तझु ी िेहनत आहे. "
"नवही गां. तू जर बोलली नसती तर आज हे शचत् कवहीतरी
र्ेगळां असतां. "
"हो कव?"
"असां िी कवय के लां म्हिवयचां. "
"तू खपू िोठां कवि के लां. तल
ु व कल्पनव नवही. "
"पि असां कव के लां िी. "
"तू िवगा दवखर्लवय िलव. त्यविळ
ु ांच तर िी बवरवर्ी पवस
झवलोय. "
"आतव एक कवि करिील?"
"कोित?ां "
"आतव पढु े असवच अभ्यवस कर. कवहीतरी बननू दवखर्. "
"पि िवझीही अट आहे एक. "
"कोिती?"
"तू िवझ्यविी बोलवर्ां. तसेच िवझां शिक्षि होईपयंत थवबां वर्ां.
"

"ठीक आहे. शदलां र्चन तल
ु व. " ती म्हिवली र् शनघनू गेली.
शदर्सविवगनू शदर्स जवत होते. भक्ती त्यवच्यविी बोलत होती.
शतही शिकत होती. तोही िन लवर्नू अभ्यवस करीत होतव. एक एक
करतव करतव तो परीक्षव पवस होत होतव. भक्तीही तिीच परीक्षव पवस
होत होती. शतनां िवत् आपल्यव प्रयत्नवनां त्यवच्यव जीर्नवत अथा
भरलव होतव.
जसजसे शदर्सां गेले. तसतिी भक्तीचां र्य होत चवललां होतां.
शतलव बरे च ररश्ते शर्र्वहवसवठी येत होते. पि ती त्यवलव नकवर देत
होती. शतलव र्वटत होतां की आपि जयवलव िब्द शदलव. तो िब्द
आपि पवळवयलव हर्व. म्हिनू ती आपलां र्चन पिु ा करण्यवसवठी
अशर्र्वहीत रवशहली होती. पि ती र्वट तरी शकतीिी पवहिवर.
शतलवही शर्र्वहवचव प्रश्न सतवर्तच होतव.
भक्तीनां शर्र्वह के लव. शतलव एक ररश्तव पवहवयलव आलव. तो
शतलव पसांत पडलव.
सांदु र िोठांसां घर होतां. त्यव घरवभोर्ती बवग होती. हर्ां तर त्यव
बवगेतनू िोभिवरी ती अिोकवची झवडां. ती उांच उांच झवडां त्यव
बांगल्यवसिोर िोभनू शदसत होती. यवच बांगल्यवत शललवधर र्
नयनतवरव हे जोडपे रवहवत होते.

नयनतवरव र् शललवधर दोघांही नोकरीलव होते. त्यवतच त्यवांनी
पै पै पैसव जोडून पष्ट्ु कळ सवरी सपां त्ती जोडली होती. त्यवनां व एकुलतव
एक िल
ु गव होतव. त्यवचां नवर् रवजेि होतां. तो लवडवत र्वढलेलव
होतव. त्यवलव त्यवच्यव र्डीलवनां तो एकुलतव एक असल्यवनां
लवडवप्रेिवनां र्वढर्लां होतां. त्यवलव किी पडू शदलां नव्हतां. अिवतच
यव रवजेिलव र्वईट सर्य लवगली. ती म्हिजे कवि न करण्यवची र्
इतर अनैशतक गोष्टीचीही.
िल
ु गव रवजेि शबघडलेलव. िवयबवपवलव शर्चवर येत होतव.
कसां करवर्.ां िल
ु गव सधु वरे ल कसव? त्यवांनी िल
ु वबद्दल इतरवांनव सवांगनू
पवशहलां की िल
ु गव सधु रांर्वयचव कसव. त्यवर्र त्यवांनव कुिीतरी
सवांगीतलां की यव िल
ु वचव शर्र्वह करुन टवकवर्व. तो आपोआपच
सधु वरे ल.
िवयबवपवनां िल
ु वचव शर्र्वह के लव. त्यवांनी त्यवसवठी भक्तीलव
पसतां के ल.ां
भक्ती एक सांदु र सवजेिी िल
ु गी होती. ती िल
ु गी पवहवयलव
सदांु र होती. व्यशतररक्त पेिवनां डॉक्टरही बनली होती. श्रीितां घरविां
आहे म्हिनू शतच्यव बवपवनांही शतचव शर्र्वह रवजेििी करुन शदलव
होतव. आतव सांसवर सरुु झवलव होतव.

कवही शदर्स गेले होते. तसे शदर्स जवत रवशहले. त्यवतच शतलव
दोन िल
ु हां ी झवली. ती िल
ु ां लहवनवची िोठी होर्ू लवगली. पि
जसजसे शदर्स जवर्ू लवगले. तसतसे रवजश्रीलव आपल्यव पतीच्यव
खब्ु यव िवशहत होर्ू लवगल्यव. त्यवचां दवरु शपिां, त्यवतच घरी िल
ु ां
िल
ु ी आििां. आपल्यव डॉक्टर पत्नीसिोरच त्यव िल
ु ींिी अशिल
चवळे करिां इत्यवदी गोष्टीची शतलव िवशहती होर्ू लवगली. त्यवतच
दोघवचां े खटके ही उडू लवगले. पि तरीही ती सहन करीत चपू होती.
शतलव चपू बसिे आर्डत नव्हते. पि सांसवर तटु ण्यवची भीती शतली
र्वटत होती. िवत् यव गोष्टीची िवशहती शतनां आपल्यव पतीची
बेइजजत होईल म्हिनू आपल्यव िवयबवपवनां वही त्यव गोष्टी
सवांगीतल्यव नवहीत. पि ती सहन तरी शकती करिवर.
एकदवचव तो प्रसगां आशि शदर्स उजळलव. भक्ती बवहेर गेली
होती. तिी ती अचवनक घरी आली. दरर्वजव लवर्लेलव नव्हतव.
तसव शतनां दरर्वजव उघडलव आशि आर्वज न करतव बेडरुििध्ये
शिरली. तर पवहते कवय, शतचव पती शतच्यव बेडरुििध्ये एक
िविसवसोबत अशिल चवळे करीत असलेलव शदसलव.
भक्तीनां ते दृश्य पवशहलां. शतलव पतीबद्दल र्वईट र्वटलां. शतलव
पतीचव भयांकर रवगही आलव. कवय करवर्ां अन् कवय नको असां

शतलव र्वटलां र् शतनां तवबडतोब शनिाय घेतलव. त्यवलव आतव
सोडवयच.ां तवबडतोब आतवच्यव आतव सोडवयचां.
भक्तीनां त्यवलव सोडवयचव घेतलेलव शनिाय........ शतनां सर्ा
सविवन भरलां. एकव िल
ु वलव कडेर्र घेतलां. दसु र्यव िल
ु वचां बोट
पकडलां र् ती आपल्यव िवयबवपवच्यव घरवचव र्तव चवलू लवगली.
पि शतलव पतीनां अडशर्लां नवही र्व शतची िवफी िवगीतली नवही.
बरे च शदर्स झवले होते. शतलव घट्फोट हर्व होतव. पि ते
पवशहलेले अशिल चवळे कोिवसिक्ष बोलू िकत नव्हती. शतलव
त्यव गोष्टीची लवज र्वटत होती. र्डीलवनां ी शतलव सरुु र्वतीलव
येण्यवचां कवरि शर्चवरलां. त्यवर्र भक्तीनां सहज आले असां उत्तर शदलां
होतां. पि शतलव र्डील जेव्हव जवयलव सवांगत. तेव्हव िवत् ती ती गोष्ट
टवळत होती. एकदव र्डीलवांनीच शतलव दि देर्नू शर्चवरलां,
"बेटव, िी तल
ु व दररोज शर्चवरतोय की तू आपल्यव पतीच्यव
घरी जव. पि तू कव जवत नवही? कव टवळतेस? असां कवय झवलां की
तू जवयलव तयवर नवही पतीच्यव घरी. िवझव पवरव जर सरकलव तर िी
तल
ु व जबरद्तीनां नेर्नू देईल. "
बवपवनां असां म्हितवच ती रडवयलव लवगली. तिी शतची आई
म्हिवली,

"बेटव, कवय झवलां? िलव तरी सवांग. जे बवपवलव सवांगतव येत
नसेल. ते िलव सवगां ू िकतेस. "
तिी ती आपली किाकहवनी आईलव सवांगू लवगली. आईनां ती
कहवनी बवपवलव ऐकर्ली र् बवपवलव ते ऐकून धक्कवच बसलव.
बवपवनां ती कहवनी ऐकतवच ठरर्लां आतव कवहीही झवलां तरी
िल
ु ीलव कोित्यवही परर्थीतीत तो रवजेिच्यव घरी पवठर्िवर नवही.
आतव घट्फोटच घ्यवयचां. असेच शदर्सविवगनू शदर्स जवत होते.
न्सयवयवलयवत खटलव दवखल झवलव होतव. फै रीर्र फै री झडत
रवशहल्यव. कोिी शतलव र्वईटही म्हिू लवगलां. कोिी शतलव चवांगलांही
म्हिू लवगलां. न्सयवयवलयही शतलव सिजवर्नू सवांगू लवगलां. 'ही
लहवनिी िल
ु ां बघ. यवकडां पवहव. यवनां व पवहून रवहव. झवलां ते शर्सरुन
जव. अख्खी शजांदगी तझ्ु यवपढु े आहे. तू किी कवपिवर. ' र्ैगेरे सर्ा
गोष्टी. पि ती ऐकत नव्हती. त्यवतच न्सयवयवलयवनां धिकीही शदली
की आम्ही िल
ु ां त्यवचेकडे देर्.ू तरीही ती हवरली नवही. शतनां शहिां त
ढवसळू शदली नवही. ती खांबीर होती, एखवद्यव श्थतप्रज्ञवसवरखी.
आज घट्फोट झवलव होतव. शतलव सांपत्ती शिळवली नवही.
िवत् िल
ु ां शिळवली. त्यवतही एक अट होती. ती ही की अठरव र्षा
झवल्यवर्र िल
ु वच
ां ी इच्छव चवलेल. ती जयवचां ेकडे रवहतो म्हितील,

त्यवचेकडे रवहवयलव जवर्ू िकतील. ती लहवन असल्यवनां आतव ती
आईकडेच रवहतील.
घट्फोटवचव शनकवल. ती खि
ु होती. एरर्ी असव अशिल
पती. जो स्री आशि परुु ष भेद िवनत नवही. असव पती शतलव नको
होतव. त्यव गोष्टी शतनां आईशिर्वय कोिवलवही सवांगीतल्यव नवही.
न्सयवयवलयवलवही नवही. कवरि त्यवची शतलवच लवज र्वटत होती.
सिवज भक्तीलव र्वईट सिजत होतव. कवरि जयव गोष्टी शतच्यव
सिोर घडल्यव होत्यव. त्यव गोष्टी शतनां सिवजवलव सवांगीतल्यव
नव्हत्यव. त्यव गोष्टी शतनां अतां िानवत दडर्नू ठे र्ल्यव होत्यव. ती त्यव
गोष्टी सिवजवलव सवांगहू ी िकत नव्हती. सिवजवलव कवय िवशहत होते
की शतच्यवसोबत कवय घडले.
कवलवांतरवनांशतची िल
ु ां िोठी होत होती. ती आपल्यव
िल
ु वसवठी कवबवडकष्ट करीत होतींे नव्हे तर शिकर्ीत होती. ती
िल
ु ां बवपवलव शर्सरली होती नव्हे तर आईची सेर्व करीत होती.
सां्कवरी बनत होती. हे सां्कवरी बनिे शतनां पतीलव सोडल्यवचव
परीिवि होतव. जर शतनां पतीलव सोडलां नसतां तर त्यवचे कवही औरच
परीिवि झवले असते हे िवत् शनश्चीत. हे सर्ा घट्फोटवनां घडर्लां
होतां.

**************************************
****
भक्तीचव झवलेलव शर्र्वह. रोिनलव खपु र्वईट र्वटत होतां. पि
त्यवच्यवसिोर उपवय नव्हतव. त्यवनां कवही शदर्स अभ्यवस सोडलव
होतव. त्यवचां अभ्यवसवत िन लवगत नव्हतां. त्यवलव कसांतरी र्वटत
होतां. पि िेर्टी त्यवनां शर्चवर के लव. आपि शिकवयच.ां
भक्तीपेक्षवही जव्त. कदवशचत भक्तीलव र्वटवयलव हर्ां की आपि
जर यव रोिनिी शर्र्वह के लव असतव तर शकती बरे झवले असते.
त्यवलव िवशहत नव्हतां भक्तीनां त्यवच्यवसोबत शर्र्वह कव के लव नवही.
ती शर्र्वहवसवठी थवांबली होती. जयवर्ेळी शतची रोिनिी
शर्र्वह करण्यवची इच्छव होती. त्यवर्ेळी तो शिकतच होतव. त्यवनां
खपु शिकवर्ां असां शतलव र्वटत होतां नव्हे तर शतचीच ती अट होती.
तो जयवर्ेळी शिकत होतव. त्यवर्ेळी भक्तीचां र्य र्वढत चवललेलां
होतां. चेहरव उतरत चवललेलव होतव. शिर्वय अिव उतरलेल्यव
र्यवनांतर रोिनही शतच्यविी शर्र्वह करिवर की नवही असां शतलव
र्वटत होत.ां त्यवतच िवयबवपवच्यव इच्छे नसु वर शतलव र्वगवर्ां लवगलां.
परांतू शतचां ददु र्ै असां की शतलव रवजेिसवरखव पती शिळवलव. जयवने
शतच्यव अख्ख्यव सांसवरवचव बट्ट्यवबोळ के लव.

रवजेि पती नवर्वर्र कलक
ां च ठरलव. त्यवचव बवप करोडपती
असल्यवनां त्यवचां र्तान घविेरडां ठरलां होतां.
भक्ती पश्चवतवप करीत होती. पि आज उपवय नव्हतव.
रोिन खपु शिकलव होतव. तो शिक्षिवशधकवरी बनलव होतव.
सवर्यव शजल्ह्यवच्यव शिक्षिवचव कवरभवर त्यवच्यव हवतवत होतव. तो
शनरशनरवळे िवसनवचे शनिाय रवबर्ीत होतव. त्यवनां अद्यवपही शर्र्वह
के लव नव्हतव. तो अजनू ही भक्तीचीच र्वट पवहवत होतव.
एक शदर्स भक्तीनां फोन के लव.
"हवय, िी भक्ती बोलतेय. रोिन बोलतोस नव. "
"कोि भक्ती?" रोिन न ओळखण्यवचव बहविव करुन
बोललव.
"िी भक्ती. तझु ी कॉलेजची िैत्ीि. "
"बोल, कवय कवि आहे आतव?"
"कवही नवही बोलवयचां आहे तझ्ु यविी. "
"बोल. "
"आतव नवही. भेटिील तेव्हव. "
"बरां!"
"आज सवजां च्यवलव भेटिील. "

"नवही, आज सवांजच्यवलव कसव भेटेल. "
"के व्हव भेटिील?"
"जेव्हव सर्ड शिळेल तेव्हव. " रोिन म्हिवलव. तसव शतनां फोन
ठे र्लव र् ती चपू बसली.
भक्तीलव त्यवची आठर्ि शनयिीत येत असे. पि तो कवही
शतची आठर्ि कवढत नव्हतव. त्यवच्यवजर्ळ आज भरपरू पैसव
होतव. पि त्यवचव ्र्भवर् पिू ातः बदललव होतव. तो आतव पसु टसव
भक्तीलव शर्सरलव होतव. नव्हे तर भक्ती गेल्यवनतां र त्यवनां कधीही
कोिवर्र प्रेि न करण्यवचव शर्डव घेतलव होतव.
शकत्येक शदर्स शनघनू गेले होते. भक्ती रोिनलव भेटू इच्छीत
होती. पि तो कवही शतलव भेटण्यवस उत्सक
ू नव्हतव. त्यवलव र्वटत
होतां की भक्तीनां त्यवलव धोकव शदलेलव आहे. परांतू र्व्तशर्क पवहतव
भक्तीनां त्यवलव धोकव शदलेलव नव्हतव. ती तर पशर्त् होती नव्हे तर
शतनां सशतिच्यव ितवनसु वर रोिनचां भशर्ष्ट्य शतनां बनर्लां होतां. ते तो
शर्सरुन गेलव होतव.
**************************************
******
रोिन सशतिबरोबर रवहवत होतव. त्यवनां अशतररक्त पैसव
किर्लव होतव. त्यवनां त्यव पैिवत बांगलव बवांधलव होतव. हव सर्ा पैसव

भ्रष्टवचवरवचव होतव हे ्पष्ट शदसत होतां. रोिनलव र्वटत होतां की
आपि गरीबी कवपली. आपल्यवलव बवलपिवत कोितचां सख
ु
शिळवलां नवही. तेव्हव आपि असव पैसव गोळव करुन आपि आपलव
उर्ारीत कवळ हव सख
ु दवयक बनर्वर्व असां शतलव र्वटत होतां.
त्यविळ
ु ां तो भ्रष्टवचवरवतनू असव पैसव किर्ीत होतव.
सशतिलव र्वटत होतां की त्यवनां असव पैसव किर्ू नये. तसेच
त्यवनां इिवनदवरीनां पैसव किर्वर्व. म्हिनू तो त्यवलव शर्रोध करीत
होतव. त्यवलव र्वटत होतां की आपि असव पैसव किशर्ल्यवनां पवप
शर्कत घेत असनू ते पवप कधीच खांडि करिवरां नव्हतां. पि सशति
इिवनदवर होतव. तसवच तो लोभी नव्हतव. तो तर दवनिरू र्ृत्तीचव
होतव. तसव त्यवनां आपल्यव दवनिरू र्ृत्तीचव दवखलवही शदलव होतव.
लहवनपिी तो जेव्हव भीक िवगवयचव. त्यव भीके तनू आलेलव पैसव
हव सशति िांदीरवत दवन करीत असे. पि त्यवचे भवऊबशहि ितलबी
र्ृत्तीचे बनले होते. नव्हे तर ते भ्रष्टवचवरी र्ृत्तीचे होते. बशहिही
र्ेगर्ेगळ्यव िवध्यिवतनू पैसव गोळव करुन भ्रष्टवचवरी बनली होती.
तसेच भवऊ तर आज शदसनू च येत होतव. अिवच यव र्वतवर्रिवत
सशतिचे नेहिी आपल्यव भवर्विी खटके उडत होते. सशतिलव िवत्
ते आर्डत नव्हतां. तो तसव त्यवलव शर्रोध करीत होतव.

आज बहुतेक शठकविी भ्रष्टवचवर िवजलव आहे भ्रष्टवचवरवनां
चरिसीिव गवठली आहे. कवयदे असले तरी लोकां सरवास लवच घेत
आहेत नव्हे तर पडद्यविवगनू हर्व तेर्ढव पैसव किर्ीत आहेत. हव
पैसव कवळव पैसव म्हिनू ओळखलव जवतो.
पैिवचे दोन प्रकवर आज पवहवयलव शिळत आहेत. एक म्हिजे
कवळव पैसव र् दसु रव म्हिजे पवांढरव पैसव. कवळव पैसव अथवात
भ्रष्टवचवरवनां तसेच िेहनत न करतव किशर्लेलव पैसव होय. तर पवांढरव
पैसव हव िेहनतीनां किशर्लेलव पैसव होय. हव पैसव िेहनतीसवरखां
िोल देर्नू किशर्लेलव असल्यवनां त्यवची शकांित असते. लोकां असव
पैसव लोकवांनव रवजरोषपिे सवांगतवत अथवात तो पैसव दवखर्वयची
भीती नसते. उदव. पगवरी िविसवच्यव र्ेतनवचव पैसव. हव पैसव
कोिीही लपर्ू िकत नवही. यवउलट कवळ्यव पैिवचां आहे. हव पैसव
कोिीही कोिवलव रवजरोषपिे सवगां ू िकत नवही. हव पैसव लपर्तव
येतो. म्हिनू त्यवलव कवळव पैसव म्हितवत. असव पैसव िेहनत
करिवरव िजरू िवत् किर्ू िकत नवही हे तेर्ढेच खरे आहे.
आज असव कवळव पैसव किशर्िवरी िांडळी भरपरू आहेत.
कवही नेतेिांडळी असव कवळव पैसव किर्ीत असतवत. तर कवही
सरकवरी नोकरदवर िडां ळीही असव कवळव पैसव किर्ीत असतवत.

यव कवळ्यव पैिवनां ते सख
ु शर्कत घेतवत. जसे चवरचवकी गवडी,
बगां लव आशि इतर सर्ा सोयी. उदव. एसी र्ैगेरे र्ैगेरे.
पवांढर्यव पैिवनां हे कवहीच शर्कत घेतव येत नवही. कवरि तो
पैसव ते सगळां शर्कत घ्यवयलव तटु पजांु व पडतो. त्यविळ
ु े िेहनत
करिवर्यव बहुतःि िजरू वांजर्ळ चवरचवकी गवड्यव र् बांगले नसतवत.
कवळव पैसव किशर्िवरी िविसे आपल्यव पैिवनां सख
ु सोयी
शर्कत घेतवत. आरोग्य शर्कत घेर्ू िकत नवही. ते एसीच्यव
किर्यवत र्वर्रतवत. तसेच कुठे ही जवयचे असेल तर एसी गवडीनेच
जवतवत. त्यवचां व सबां धां नैसशगाक र्वतवर्रिविी येत नवही. अिी
िविसां जव्त, ऊन, जव्त पवऊस र् जव्त थांडी सहन करीत नवहीत.
ते कुठलेही पविी पीत नवहीत. तसेच कवहीही खवत नवहीत. परांतू
पवांढरव पैसव र्वपरिवरी िविसां ही कुत्ीितेने जगत नवही. ते शकतीतरी
दरू पयंत पवयी चवलत असतवत. कवरि त्यवांच्यवजर्ळ चवलण्यवसवठी
तेर्ढी सोय नसते. त्यवनां व थडां ीपवसनू र्वचण्यवसवठी परु े सां घर नसतां.
तसेच पवर्सवपवसनू र्वचण्यवसवठी परु े सव रे नकोट र्व छत्ी नसते.
अिी िविसां ते बवरवही िशहने थांडी, ऊन, र्वरव आशि पवऊस असां
जे झेलतवत. त्यवनसु वर त्यवच
ां ी प्रशतकवरिक्ती र्वढत असते. अशधक
थांडी सहन के ल्यवनां पढु े थांडीच्यव बवबतीत प्रशतकवरिक्ती र्वढल्यवनां
त्यवच्ां यवर्र थांडीचव पररिवि होत नवही. अिी िांडळी पढु े सदी,

पडसे यवसवरख्यव आजवरवपवसनू दरू असतवत. तसेच पवर्सवळ्यवत
पवर्सवचे पविी झेलण्यवची क्षितव शनिवाि झवल्यवनां अिी िडां ळी
पवर्सवळ्यवतही शनरशनरवळ्यव आजवरवची शिकवर होत नवहीत.
आपल्यवलव जगण्यवसवठी थडां ी, ऊन, र्वरव पवऊस यव सर्ा
नैसगीक गोष्टीची गरज आहे. त्यवच गोष्टी आपल्यवलव सर्ा सोयी
परु र्तवत. आपले आरोग्य चवांगले ठे र्तवत. त्यवनसु वर जयवांच्यवजर्ळ
पवढां रव पैसव आहे. ती िडां ळी जव्त करुन आजवरी शदसत नवहीत.
ती आजवरी पडतही नवहीत. त्यवांनव बीपी, िगु र, अटैकचव अशजबवत
त्वस होत नवही. दिव र्व सदी खोकल्यवसवरखे दीघा आजवर शदसत
नवहीत. यवचव अथा ते आजवरी पडत नसतवत असे नवही. त्यवांनवही
आजवर होतो. पि त्यवांनव होिवरव आजवर हव लर्कर सधु वरतो नव्हे
तर हव आजवर सधु वरण्यवसवठी त्यवनां व जव्त पैसव लवगत नवही. त्यवचां े
कवही कवही आजवर तर शर्नवऔषधीनांही सधु रतवत.
कवळ्यव पैसेर्वल्यवच
ां े आजवर हे ठरलेले असतवत. ते नैसगीक
र्वतवर्रिवत रवहवत नसल्यवने त्यवांची प्रशतकवरिक्ती ही किकुर्त
झवलेली असते. त्यवांनव बीपी, थवयरवईड, सीकलसेल, अटैक, िगु र
इत्यवदी रोग होतवत. सदी, खोकलेही होतवत. ह्यव िडां ळींनव सवधवरि
सदी, खोकल्यवसवठी रुग्िवलयवत जवर्े लवगते. हव सवधवरि
शदसिवरव त्यवांचव सदी, खोकलव हव लर्कर सधु वरत नवही. ते कुठे ही

खवर्ू िकत नवहीत. र्वर्रु िकत नवहीत. तसेच कुठलेही पविी पीर्ू
िकत नवहीत.
शर्िेष सवांगवयचां म्हिजे आपि आपल्यवलव सख
ु सोयी प्रवप्त
व्हवव्यव म्हिनू कवळव पैसव शिळेल त्यव िवगवाने गोळव करीत असतो.
पि त्यव कवळ्यव पैिवनां खरां सख
ु शिळतां कव? चवगां लां आरोग्य शिळू
िकते कवय? तर यवचां उत्तर नवही असांच आहे. कवळ्यव पैिवनां,
गवडीघोडव, बगां ले, एसी र् इतर सशु र्धव शर्कत घेतव येर्ू िकतवत.
पि चवांगले आरोग्य शर्कत घेतव येर्ू िकत नवही. जो आनांद पवांढरव
पैसव र्वपरुन जीर्न जगण्यवत आहे. तो आनांद कवळव पैसव र्वपरुन
जीर्न जगण्यवत नवही. पवांढरव पैसव किशर्िवरी िविसां ही नैसगीक
र्वतवर्रिवत नेहिीच रवहतवत. पि कवळव पैसव किशर्िवरी िविसां
ही नैसगीक र्वतवर्रि शिळशर्ण्यवसवठी सहल कवढतवत. पयाटन
करतवत. यवत्व करतवत. देर्वचव धवर्व करतवत. पि तरीही त्यवांनव हे
नैसगीक र्वतवर्रि शिळू िकत नवही. कोितवही देर् हव असां
नैसगीक र्वतवर्रि देर्ू िकत नवही. तसेच अिवचप्रकवरचां कुत्ीि
र्वतवर्रिवचव सतत र्वपर के ल्यवनां अिव कवळव पैसव र्वपरिवर्यव
लोकवांचां आरोग्य शबघडतां. त्यवतच त्यवांचां नक
ु सवनही होतां. जे
नक
ु सवन कधीच भरुन शनघत नवहीत.

दसु रां नक
ु सवन असां होतां की जी िांडळी असव कवळव पैसव
किशर्तवत. त्यवच
ु ां ही चवगां ली स्ां कवरी नसतवत. यवचां कवरि
ां ी िल
ती िल
ु ां आपल्यव िवयबवपवांनव असव कवळव पैसव किशर्तवांनव
पवहतवत. त्यवांनव र्वटत असतां की आपि सख
ु ी आहोत. त्यवांनव
शनरशनरवळी व्यसनां लवगतवत. तसेच त्यवतच त्यवांच्यव जीर्नवचां र्
आरोग्यवचां नक
ु सवन होतां. म्हिनू पैसव किशर्तवांनव आरोग्यही
किर्वर्.ां पि आपि जेव्हव असव कवळव पैसव जेव्हव किर्तो. तेव्हव
सवहजीकच आपलां नक
ु सवन होतां. आपल्यव अांगर्ळिी असिवर्यव
चवांगल्यव सर्यी आपल्यव अांगवतनू शनघनू जवतवत. आपल्यवलव
र्वईट सर्यी जडतवत. शनरशनरवळी व्यसनां जडतवत. ऐषआरविवची
सर्य लवगते. जव्त िेहनतीचां कवि करण्यवस कांटवळव र्वटतो. तो
कांटवळव एर्ढव र्वढतो की त्यव अर््थेनांतर आपि आपलां कवि
नोकरीिवही पद्धतीनां करण्यवर्र भर देतो. यवतच आपल्यव िरीरवची
हवलचवल व्यर््थीत न झवल्यवनां िरीरवचे ्नवयू शिथील बनतवत.
त्यवतनू च पढु े हवतपवय दख
ु िां, अांग दख
ु िां यवसोबतच शनरशनरवळे
आजवर र्वढीस लवगतवत. जयव आजवरवांर्र शकतीही उपवय के ले तरी
ते आजवर बरे होत नवहीत. कवही कवही कवळव पैसव किशर्िवरी
लोकां तर एर्ढी त््त असतवत की जी परु े िी झोप चवगां ल्यव
आरोग्यवचां लक्षि असते. ती परु े िी झोपही त्यवांनव येत नवही.
पयवायवनां सवांगवयचां झवल्यवस यविळ
ु ांही व्यवधी जळते.

िहत्र्वचां सवांगवयचां म्हिजे कवळव पैसव किर्चू नये. कवरि
कवळव पैसव हव चवगां लां आरोग्य प्रदवन करीत नवही. कवळव पैसव हव
चवांगल्यव आरोग्यवचां लक्षि नवही. चवांगलां आरोग्य आशि परु े िी
झोप ही आपल्यव सख
ु दवयी आरोग्यवची गरुु शकल्ली आहे. तीच जर
नसेल तर आपि किशर्लेलव पैसव कोित्यव कविवचव? तेव्हव
चवांगलां आरोग्य आशि परु ेिी झोप जर शिळर्वयची असेल तर
कवळ्यव पैसव किशर्ण्यवलव शतलवजां ली द्यवयलव हर्ी. त्यवशिर्वय
चवांगले आरोग्य प्रवप्त होत नवही. हे सर्वंनी लक्षवत घेण्यवसवरखी गोष्ट
आहे. तेव्हव एकच प्रशतज्ञव लोकवांनी घेण्यवची गरज आहे. ती म्हिजे
चवगां लां आरोग्य जर हर्ां असेल तर भ्रष्टवचवर िक्त
ु देि नवही तर
जगवलवही बनर्वर्ां. त्यवची सरुु र्वत आपल्यव देिवपवसनू करवर्ी.
जेिेकरुन जगवत असव इशतहवस शनिवाि होईल की असवही एक देि
होतव. तो भ्रष्टवचवर िक्त
ु होतव.
रोिनचे सशतििी उडिवरे खटके पवहून ते सहन न झवल्यवनां
रोिननां त्यवचां घर सोडलां र् तो त्यवच झोपडपट्टीिधील शिळवलेल्यव
लहवनिव घरवत रवहवयलव आलव होतव.
रोिन र् रोिनी हे बशहिभवऊ िविसू की शर्सरुन गेले होते.
त्यवांनव गरीबीची कीर् येत नव्हती. कवल आपि असेही शदर्स
कवढले असां त्यवांनव र्वटत नव्हतां. तसेच आपल्यव िवयबवपवच्यव

िृत्यनू ांतर आपल्यवलव आपल्यव भवर्वनां लहवनवचां िोठां के लां हेही ते
शर्सरले होते. त्यवनां व र्वटत होतां की भवर्वलव आिचां सख
ु पवहविां
होत नवही. तो जळतो आपल्यव सांपत्तीलव.
रोिन र् रोिनीलव पैसव शप्रय होतव. ते फुटपवथचे जीर्न शप्रय
नव्हते. तसव तो आशि ती आपल्यव भवर्वलव पिू ा शर्सरुन गेले होते.
सशति त्यव झोपडपट्टीतील त्यव लहवनिव घरवत रवहवत होतव.
त्यवनां अद्यवपही शर्र्वह के लेलव नव्हतव. अिवतच रोिनीनां शर्र्वह
के लव. त्यवलव शनिांत्ि शदलां नवही. तो शतचव प्रेिशर्र्वह होतव. ती
सख
ु वत होती. शतनां आपलव ससां वर बसर्लव. शतनां आपल्यव दोन्सही
भवर्वची तिव के ली नवही. त्यवनांतर रोिनही शर्र्वहवसवठी िल
ु गी
पवहवत होतव. पि त्यवलव कवही िल
ु गी गर्सत नव्हती.
अचवनक त्यवलव आज भक्तीची आठर्ि आली. तसां शतनां
त्यवलव भेटवयलव बोलर्लेलहां ी त्यवलव आठर्लां. तसव तो शतलव
भेटवयलव तयवर झवलव. त्यवनां भक्तीलव फोन के लव.
"हैलो भक्ती, भक्ती बोलत आहे नव. "
"होय. आपि?"
"िी रोिन. कॉलेजचव िल
ु गव. िलव तझ्ु यविी बोलवयचां आहे.
"
"बोल. "

"िलव तल
ु व भेटवयचां आहे. "
"ठीक आहे, अजनू कवही. "
"कवही नवही. भेटिील कव?"
"आतव किी आठर्ि आली तल
ु व आशि भेटवयलव र्ेळही
भेटलव. आतव कसव र्ेळ भेटलव रोिन?"
रोिन चपू होतव. कवरि चक
ू त्यवचीच होती. तो परत
म्हिवलव,
"अगां रवगवर्तेस किवलव?भेटिील कव शर्चवरलां. "
"ठीक आहे, भेटेन िी. "
शतनां आश्ववसन शदलां. तिी ती त्यवलव भेटवयलव दसु र्यव
शदर्िी शनघवली. िल
ु ां आईजर्ळ ठे र्ली.
ती बवग फुलली होती. त्यव बवगेत रोिन र् भक्ती एकिेकवांनव
भेटवयलव आले होते. ते आपवपसवत बोलत होते. रोिन म्हिवलव,
"किी आहेस?"
"िी बरी आहे आशि तू कसव आहेस. "
"िीही. "
"कवय कवि करतोस?"
"यव शजल्ह्यवचव शिक्षिवशधकवरी आहे. "

"िोठ्यव औद्यां वर्र आहेस. छवन. "
"तझु ीच कृ पव आहे. "
"िवझी! िी कवय के लां असां?"
"तू िलव अभ्यवसवलव लवर्लां. "
"िी! छे ! अन् िलव सवांग तो तझु व भवऊ सशति कुठे आहे?"
"सशति िवझव भवऊ. तो आतव िवझ्यवजर्ळ नवही. "
"कव बरां? देर्वसवरखव भवऊ तझु व आशि तझ्ु यवजर्ळ नवही. "
"म्हिजे, िी सिजलो नवही. "
"अरे त्यवनच तर खरां म्हिजे तल
ु व अभ्यवसवलव लवर्लयां . "
"म्हिजे?"
"अरे तू जेव्हव बवरवर्ी नवपवस झवलव होतव आशि िलव तू
पशहल्यवांदव जेव्हव आपल्यव घरी घेर्नू गेलव. तेव्हव िवशहत आहे तल
ु व
सशतिनां कवय के लां. "
"कवय के लां सशतिदवदवनां?"
"तझ्ु यव सशतिदवदवनांच िलव तल
ु व सिजर्वयलव लवर्लां.
त्यवनसु वर िी र्वगले. आज तू जयव कवही पदवर्र आहेस नव. ती सर्ा
सशतिची कृ पव आहे. "
"पि िी नवही हवकललां िवझ्यव भवर्वलव. तोच गेलव. "

"तो कव गेलव?"
"हे िलव िवशहत नवही. "
"त्यवलव कवहीतरी दःु ख झवलां असेल तझ्ु यवकडून. "
"अस.ां पि कोितां दःु ख असेल?"
"ते तझु ां तल
ु वच िवशहत. िलव कवय िवशहत त्यवतलां. "
"एक कवि कर तू जिी त्यवर्ेळी िलव िदत के ली होती. तिी
आज कर. तू िवझ्यव भवर्वलव सिजर्. िलव िवझव दवदव फवर
आर्डतो. त्यवनच लहवनवचां िोठां के लां आम्हव. "
"पि तम्ु ही आज ते शर्सरलवत त्यवचां कवय? िवशहत आहे
तल
ू व िी तिी कव र्वगले बवरवर्ीत असतवांनव. ती दवदवांचीच िजी.
खरांच तझु व दवदव िहवन आहे. असव दवदव कुिवलवही कधीच भेटिवर
नवही. " भक्ती म्हिवली.
"भक्ती एक कवि करिील, तू िवझ्यव दवदवलव सिजवर्िील.
"
भक्ती हो म्हिवली र् ते दोघहां ी शनघनू गेले.
शदर्सविवगनू शदर्स जवत होते. अचवनक शतलव सशतिची
आठर्ि आली. तिी एक शदर्स भक्ती सशतिलव भेटवयलव शनघनू
गेली. शतनां सशतिचव पत्तव िोधलव. तिी सशतिलव भेटतवच शतलव

आनदां झवलव. सशति एकव लहवनिव घरवत आपलां ब्तवन िवांडून
बसलव होतव.
भक्तीनां आजबु वजल
ू व सशतिद्दल शर्चवरलां. सशतिचव पत्तव
कोिीतरी सवगां ीतलव. तो सर्वाचव ओळखीचव झवलव होतव. शतनां
त्यवचव पत्तव शर्चवरतवच एकव र्ृद्ध िविसवनां सशतिचां घर दवखर्ल.ां
तिी ती त्यव सशतिच्यव घरी आली.
"हैलो, कोिी आहे कव घरवत?"
कोिवचव तरी आर्वज ऐकून सशति बवहेर आलव. पवहवतो
कवय तर एक िल
ु गी आपल्यव दवरवत उभी असनू त्यवचांच नवर्
उच्चवरत आहे. शतनां डोळ्यवर्र चष्ट्िव लवर्लेलव असनू ती ऐटबवजी
िैलीत उभी आहे. तसव सशति म्हिवलव,
"कोि तम्ु ही आशि सशतििी कवय कवि आहे?"
"आपि सशति आहवत कवय?"
"होय, िी सशतिच. आपि?"
"िी भक्ती. "
"कोि भक्ती?"
"िी रोिनची िैत्ीि. "
" कोि रोिन?"

"तिु चव भवऊ. "
"िलव भवऊ र्ैगेरे कोिी नवही आशि कोितवच रोिन इथां
रवहवत नवही. "
"िवशहत आहे सगळां िलव. "
"म्हिजे?"
"िी तिु चीच भेट घ्यवयलव आलोय. "
"ये बस. िी सशतिच. पि बोलवयचां असेल तर रोिनचां नवर्
कवढू नको. "
सशतिनां बस म्हितवच भक्ती घरवत बसली. तसव शतनां शर्षय
कवढलव.
"सशति दवदव असां कवय झवलां की तम्ु हव दोघवचां ी एकिेकवि
ां ी
पटत नवही. िलव िवशहत आहे की तम्ु ही त्यवलव शिकर्लां. लहवनवचां
िोठां के ल.ां आज तो तिु च्यविी बोलत नवही. असां कवय झवलां?"
"तो बेईिवन शनघवलव. ते प्रकरि आठर्लां की िलव फवर दःु ख
होतां. म्हिनू िी कधीच त्यव शर्षयवर्र बोलत नवही. "
"पि असां कवय झवलां?"
"भत्ती तो िविसू नवही. िहविैतवन बनलव. रवक्षस शिरलवय
त्यवच्यव पोटवत. त्यवनां िविसू की शर्कून खवल्लीय. "

"म्हिजे?"
"अगां तो गरीबींलव िवनत नवही. गरीबवांनव ओळखत नवही. "
"म्हिजे?"
"अगां तो भ्रष्टवचवर करतो. लोकवांनव नोकरी लवर्वयचे पैसे
घेतो. कोिवचेही कवि लवच खवल्ल्यवशिर्वय करीत नवही. "
"अ्सां होय. "
"होय. "
"त्यवत तिु चां न पटण्यवचां कवरि कवय?"
"अग,ां िी त्यवलव म्हटलां की हे धांदे सोड. गरीबवांचव आशिर्वाद
घे. तर उलट िलव तो तल
ु व कवहीच सिजत नवही म्हितो. भक्ती,
िलव त्यवचेसोबत रवहून पवपवचां भवगीदवर बनवयचां नवही. "
"ही गोष्ट आहे तर....... "
"होय. शहच गोष्ट आहे. "
"पि दवदव, झवलां गेलां शर्सरुन जव. त्यवलव आपलसां ां कर. "
"आतव हे होर्चू िकत नवही. तो कवही र्वईट धांदे सोडू िकत
नवही आशि िी त्यवलव आपलसां ां करु िकत नवही. िलव भ्रष्टवचवर
िळ
ु वत आर्डतच नवही. िी यवचसवठी त्यवलव शिक्षि शिकर्लां
होतां कवय?"

"दवदव, िी तझु ी भवर्नव सिजते, पि आतवचव कवळ असव
आहे. त्यवत देिवरे देतवतच पैसे. िग आपि घ्यवयचे नवहीत कवय?"
"भक्ती तझु ां म्हििां बरोबर आहे. पि शिक्षि यवसवठीच
शिकवर्ां लवगतां कवय?शिक्षिवचव हवच उद्देि अंवहे कवय? जर
असवच उद्देि शिक्षिवचव असेल, तर ते शिक्षि कोित्यव कविवच?ां
िी त्यवलव शिक्षि िवनतच नवही. "
"दवदव, बरोबर आहे तझु ां म्हििां. पि आजचव कवळ. "
"भक्ती, एकप्रकवरे तझु हां ी म्हििां बरोबर आहे. पि एक
सवांगतो की असव प्रत्येकवनां शिकल्यवर्र शर्चवर के लव तर उद्यव यवच
र्ृत्तीच्यव शिक्षिवनां लोकां आपलव देिही शर्कतील. हे तल
ु व पटू
िकते कवय?"
भक्ती शर्चवर करीत होती. शतलव त्यवचां ित पटलां होतां. शतलव
आतव सशतिच्यव सवगां ण्यवर्रून रोिनचव शतटकवरव र्वटू लवगलव.
शतच्यव िनवत रोिनबद्दल असयु व शनिवाि झवली होती. अचवनक
शतचां ित परीर्तान झवलां होतां. तसव सशति म्हिवलव,
"भक्ती एक कवि करिील िवझां. "
"बोलव, िी तिु ची सर्ा कविां करवयलव तयवर आहे. बोलव
दवदव. "
"तू िलव शिकर्िील. "

ते िब्द शतच्यव कवनवर्र पडले. ती क्षिभर शर्चवर करु
लवगलव. तसव तो म्हिवलव,
"भक्ती, िलव शलशहिां र्वचिां शिकवयचां आहे. अन् त्यवांनव
दवखर्नू द्यवयचां आहे की शिक्षि किवलव म्हितवत. शिक्षिवचव
उद्देि कवय? कवय शिकर्िील िलव?"
"होय दवदव, नक्की शिकर्ीन. "
"खरांच िलव तू शलशहिां र्वचिां तरी शिकर् कविवपरु तां. िी
त्यवचव िोबदलव देईल तल
ु व. "
"नकोय दवदव िोबदलव. "
"नवही नवही. िी तल
ु व िोबदलव देिवरच. कवरि पैिवच्यवच
शिक्षिवचां आज िोल आहे. त्यवांनव शिकशर्तवांनव िवझव पैसव
लवगलव. पि त्यवच्ां यव हवडवलवही दःु ख पोहोचलां नवही शिक्षिवच.ां
म्हिनू ते असे र्वगतवत. तेव्हव िी तल
ु व िोबदलव देिवरच. तू त्यवचव
श्र्कवर करिील. त्यवशिर्वय िलवही शिकल्यवसवरखां र्वटिवर
नवही. "
भक्तीनां होकवर शदलव. त्यवचबरोबर ती दसु र्यव शदर्िीपवसनू
त्यवलव येर्नू शिकर्ू लवगली.
हळूहळू भक्तीचां सशतिच्यव घरी येिां जविां सरुु झवलां होतां.
त्यवचबरोबर शतलव तो आर्डवयलव लवगलव होतव. शतचां

रोिनबद्दलचां आकषाि किी झवलां होतां. शतच्यव िनवत
सशतिबद्दलचां आकषाि र्वढीस लवगलां होतां. हळूहळू त्यव
आकषािवचां रुपवांतर प्रेिवत होर्ू लवगलां होतां. ती त्यवच्यव प्रेिवत
गरु फटू लवगली होती. शतलव र्वटत होतां की शतलव सशतिच
जीर्नभर सवथ देर्ू िकते. शतची दोन्सही िल
ु ांही सवभां वळू िकते.
रोिन नवही. त्यविळ
ु ां आपल्यव लेकरवखवतर ती सशतिलव आपल्यव
्र्प्नवतील रवजकुिवर यव अथवानां सवकवर करु लवगली.
भक्ती रोिनची प्रेशिकव. पि ती रोिनची प्रेशिकव जरी असली
तरी ती सशतिलवही आर्डू लवगली होती. त्यवलवही र्वटत होतां की
शतनां त्यवची शजांदगी सर्वरवर्ी. पि ती तर रोिनची प्रेशिकव. ती
आपल्यवलव पसांत करे ल कवय? त्यवलव प्रश्न पडत होतव. तिी त्यवची
बोलण्यवची शहिां त होत नव्हती. शतचीही तिीच बोलण्यवची शहिां त
होत नव्हती.
सशति आशि भक्तीिध्ये शनिवाि झवलेलव हव
प्रेिशजव्हवळव........ त्यवची शकांचीतही कल्पनव रोिनलव नव्हती.
सशति भक्तीकडून शलशहिां र्वचनां शिकत आहे हे ही त्यवलव िवशहत
नव्हते. तसे त्यवनां के लेले बरे च फोन शतनां उचललेलेही नव्हते. तसव
एकदव अज्ञवत नांबरर्रुन फोन आलव. तो शतनां उचललव. त्यवत

रोिननां शतलव भेटवयलव बोलवर्लां. तिी भक्ती त्यवलव भेटवयलव
गेली.
"बोल रोिन, किवलव बोलवर्लांय. "
"तल
ु व भेटवयलव बोलर्लयां . "
"बोल लर्कर लर्कर. तल
ु व कवय बोलवयचयां ते. िलव र्ेळ
नवही. िवझी लेकरां लहवन लहवन आहेत. "
"दवदव, कवय म्हित होतव. "
"कवही नवही, ते िजेत आहेत. "
"अजनू कवही सवगां . "
"आज िवझ्यवजर्ळ र्ेळ नवही. नांतर कधीतरी. " ती म्हिवली
र् शनघनू आली. तसव तो कवय सिजवयचां ते सिजलव. त्यवलव
भक्तीचव भयक
ां र रवग आलव. पि त्यवलव र्वटलां की आपि असव
रवग करवयलव नको. कवरि शतची लहवन लहवन िल
ु ां आहेत. म्हिनू
ती गेली असेल लर्कर. त्यवनां तो रवग िनवतल्यव िनवत शनर्ळर्लव
र् ती गेल्यवनांतर तोही शनघनू गेलव.
भक्तीचे सशतिसोबत शनिवाि झवलेले प्रेिसांबांध ते कवही शतनां
जवशहर के लेले नव्हते. त्यवलवही लवज र्वटतच होती. िवत् ते दोघांही
एकतफी प्रेि करीत होते. त्यवलव र्वटत असे की भक्ती के व्हव के व्हव
येते तर शतलवही र्वटत होतां की िी के व्हव के व्हव जवते. त्यविळ
ु ेच की

कवय, ती दररोज न चक
ु तव येत असे. शतलव सशतिच्यव घरी तवसन्
तवस बसनू रवहवर्सां र्वटत असे. त्यवच्यव घरुन शनघवर्सां ां र्वटत नसे.
त्यवलवही ती जवर्ू नये असांच र्वटत होतां.
एकदवची गोष्ट. त्यवलव र्वटत होतां की हे र्वढत चवललेलां प्रेि
आपिच जवशहर करवर्ां. शतची शहिां त होत नवही. तेव्हव ही सरुु र्वत
आपिच करवर्ी यव उद्देिवनां एक शदर्स तो म्हिवलव,
"भक्ती एक गोष्ट तल
ु व बोलवयची आहे. पि तू रवगवर्िवर
नसिील तर सवांगतो. "
"सवांग. "
"पि भक्ती िलव तू तसां र्चन दे की तू रवगवर्िवर नवहीस. "
"शदलां र्चन. "
"असां नवही. शचिटी घेर्नू दे. "
तिी शतनां शचिटी घेतली र् ती म्हिवली,
"आतव सवांगव, कोिती गोष्ट आहे. "
तसव तो म्हिवलव,
"भक्ती, िवझां प्रेि शनिवाि झवलां तझ्ु यवर्र. बोल तल
ु व िांजरू
आहे कव? प्लीज रवगवर्ू नकोस. "
तिी ती गप्प झवली. तसव तो परत म्हिवलव,

"भक्ती तू उत्तर शदलां नवहीस. "
ती परत गप्प बसली. तसव शतलव आलेलव रवग पवहून तोही
गप्प बसलव. ती आज लर्करच शनघनू गेली.
भक्ती जवतवच त्यवलव त्यवच्यव बोलण्यवचां र्वईट र्वटलां.
त्यवलव र्वटत होतां की आपि असां बोलवयलव नको होतां. त्यवलव
त्यवच्यव बोलण्यवचव रवग येत होतव. आतव भक्ती कधीच येिवर नवही
असांही त्यवलव र्वटत होतां. पि शतच्यव िनवत कुतहू ल जवगे झवले
होते. शतच्यव िनवत प्रेिवचे फुटविे फुटत होते. सशति अगदी शतच्यव
िनवसवरखां बोललव होतव. पि ते शतलव दवखर्वयचां नव्हतां, तर
त्यवचेकडून आपल्यव लेकरवबां द्दलची सहवनभु तू ी शिळर्वयची होती.
तेच शतलव त्यवचेकडून कबल
ू करर्नू घ्यवयचां होतां.
दसु रव शदर्स उजळलव. भक्ती नेहिीप्रिविां त्यवच्यव घरी
आली. तोही शतची चवतकवसवरखी र्वट पवहवत होतव.
ती आली. घरवत बसली र् शिकशर्ण्यवचां नवटक करु लवगली.
तसव तो म्हिवलव,
"भक्ती, िलव िवफ कर. िी कवल चक
ु लो. िी तसां बोलवयलव
पवशहजे नव्हतां. "
तिी ती म्हिवली,

"नवही सशतिरवर्, तम्ु ही चक
ु ले नवही. खरां तर िीच चक
ु ले.
िी तम्ु हवलव खरां खरां सवगां वयलव हर्ां होतां. "
"म्हिजे?"
"िी घट्फोटीत आहे आशि िलव दोन िल
ु ांही आहेत. "
"......... " तो गप्प होतव. तिी शतच म्हिवली,
"सशतिरवर्, अिी िवझी कहविी आहे. तम्ु ही खरांच अिव
िल
ु ीर्र प्रेि करु िकवल?"
"होय. कव नवही? िी शर्र्वहही करे ल तल
ु व िांजरू असेल
तर........ "
"तम्ु ही िवझी िल
ु ां सवांभवळू िकवल?"
"होय. िी तेही करिवर. कव सवभां वळिवर नवही तझु ी िल
ु ां. "
"िलव नवही र्वटत. "
"अजनू िी कवय करवर्ां की तझु व िवझ्यवर्र शर्श्ववस बसेल. "
ती गप्प झवली आशि िनवत शर्चवर करु लवगली की तो अशत
सांदु र ्र्भवर्वचव आहे. तो तसव दगव देिवर नवही. पि परीक्षव ती
परीक्षवच. ती परीक्षव घ्यवयलवच हर्ी. तिी ती म्हिवली,
"िलव थोडव र्ेळ द्यव शर्चवर करवयलव. "

तसव त्यवनां होकवर शदलव र् ती कोिती परीक्षव घ्यवर्ी. ती त्यव
परीक्षेबद्दल शर्चवर करु लवगली.
एक शदर्स शतनां शर्चवर के लव. आपि आपली िल
ु ां त्यवचे घरी
आठ शदर्सवसवठी नेर्नू ठे र्वर्ी र् सवगां वर्ां की आपि आठ
शदर्सवसवठी अत्यतां िहत्र्वच्यव कविवलव जवत आहोत. त्यवनां िल
ु ां
सवांभवळवर्ी. जर यवत त्यवनां नकवर शदलव तर सिजवर्ां की तो
आपल्यव लवयकीचव नवही आशि त्यवनां जर िल
ु ां चवगां ली सवभां वळली
तर सिजवर्ां की तो आपल्यव लवयकीचव आहे. शहच त्यवची परीक्षव
सिजवर्ी. तसव िनवत शर्चवर आल्यवर्र शतनां एक शदर्स त्यवलव
तसां शर्चवरलां.
"िी अत्यतां िहत्र्वच्यव कविवसवठी बवहेर जवत आहे. तम्ु ही
सवांभवळवल कव िवझ्यव िल
ु वांनव. बदल्यवत िी पैसे देईल. "
"अगां शचांतव किवलव करतेस. िी सवांभवळिवर िल
ु वांनव. आपलां
सिजनू सवांभवळिवर. तू के व्हवही आिनू दे िल
ु वांनव. "
दसु र्यवच शदर्िी शतनां िल
ु वांनव सशतिच्यव घरी आिनू शदलां.
तिी ती दोन तीन शदर्स त्वस सहन करीत चपू रवशहली. शतनां सवधव
त्यवलव फोनही के लव नवही. त्यवनां िवत् आईगत िल
ु वांनव सवांभवळलां.
त्यवचां खवनपवन सवरां कवही सवभां वळलां. त्यवनां व आईची आठर्ि येर्ू
शदली नवही.

दोन तीन शदर्स जवतवच ती आपल्यव बवळवलव घ्यवयलव
आली. शतनां त्यवचां आभवर िवनलां र् ती आपली िल
ु ां घेर्नू गेली.
तसेच ती आपल्यव बवळवलव शर्चवरु लवगली. 'अांकल कसे आहेत?'
िल
ु वनां ी त्यवचेबद्दल चवगां लचां सवगां ीतलां. त्यवर्र ती खि
ु झवली
र् न घवबरतव त्यवचेर्र शर्श्ववस ठे र्नू प्रेिवसवठी र् शर्र्वहवसवठी
तयवर झवली.
भक्तीचां प्रेि आतव जोरवत सरुु होतां. ती त्यवचेर्र प्रेि करु
लवगली होती. त्यवचबरोबर तोही प्रेि करु लवगलव होतव. आतव
शर्रह सहन होत नव्हतव. एक शदर्स तो म्हिवलव,
"भक्ती, आपि हे प्रेि असां शकती शदर्स चवलर्वयचां. आपि
आतव लग्न करवयलव पवशहजे. नवहीतर लोकां नवर्बोटां ठे र्तील.
तल
ु वही आशि िलवही. आपि बदनवि होर्.ू त्यवपेक्षव आपि
शर्र्वह करुन एकत् रवशहलेलां बरां. "
शतलव तो शर्चवर पटलव र् शतही त्यवच्यव म्हटल्यवप्रिविे
शर्र्वहवसवठी तयवर झवली.
दोघवांचव शर्र्वह झवलव होतव. तो शर्र्वह कवही लपनू रवशहलव
नवही. त्यव शर्र्वहवची िवशहती लर्करच त्यवचव भवऊ रोिनलव
लवगली. त्यवलव भक्तीचव भयक
ां र रवग आलव. त्यवचबरोबर आपल्यव
भवर्वचवही रवग आलव. कदवशचत आपल्यव भवर्वनां आपल्यवलव

द्वेषवनां जवळण्यवसवठीच हव शर्र्वह के लव असवर्व असां त्यवलव र्वटलां
र् त्यवनां आतव सशतििी आपले सबां धां कवयिचे तोडले होते. तसेच
आतव कधीही शर्र्वह न करण्यवशर्षयी त्यवनां िपथही घेतली होती.
********************भवग
दोन****************

सशति भक्तीसोबत ससां वरवत रििवि झवलव होतव. तो आपली
िल
ु ां असल्यवसवरखवच शतची िल
ु ां पवहवत होतव. आपल्यव
िल
ु वांसवरखीच शतची िल
ु ां असल्यवची आस बवळगनू शतच्यव
िल
ु वांचवही तसव सवांभवळ करीत होतव.
आज ती िल
ु ां हळूहळू िोठी होत होती. भक्तीच्यव तर खि
ु ीलव
पवरवर्वर नव्हतव. भक्ती त्यवच्यवसोबत शचकवर खि
ु होती. एरर्ी
शतलव र्वटत होतां की तो पती रोिन पेक्षवही चवांगलव आहे.

सशतिचव र् रोिनीचव सांसवर बसलव होतव. दोघांही
आपआपल्यव ससां वरवत रििवि झवले होते. त्यवनां व र्वटत होतां की
रोिननांही शर्र्वह करवर्व र् आपलव सांसवर बसर्वर्व. पि रोिनलव
ते सिजत नव्हतां.
रोिनी रोिनिी बोलत होती. ती त्यवच्यव घरी शनत्य जवत
होती. त्यवलव कधी रवगर्त होती. कधी िवगादिान करीत होती. पि
त्यवचां अतां ःकरि दःु खी होतां. ते दःु ख तो कुिवलव सवगां िवर. ते दःु ख
तो अांतिानवतनू शगळत होतव.
रोिन तसां पवशहल्यवस दवरु पीत होतव. तो पवट्ायविध्ये जवत
होतव. त्यवलव िवळव सांचवलक िांडळी शनत्य पवट्ायव देत असत.
त्यवच त्यवलव िशदरे सह िवांसही खवयलवव शिळत असे. पि आतव
भक्ती गेल्यवनां त्यवचां िशदरे चां प्रिवि र्वढलां होतां. नव्हे तर त्यवलव
आतव जगवर्ांसांही र्वटत नव्हतां.
हळूहळू शदर्स जवत होते. र्सांतवत झवडवलव जिी पवलर्ी
फुटते. तिी रोिनच्यवही जीर्नवत पवलर्ी फुटवर्ी असां भक्तीलव
र्वटत होत.ां तसव ती शर्चवर करीत होती. तसां पवहतव ते शतचां पशहलां
प्रेि होत.ां शतलव रोिनबद्दल र्वईट होतां. पि आतव शतच्यवपढु ां
कवहीही उपवय नव्हतव. ती आपल्यव पतीलवही त्यवचेबद्दल
सहवनभु तू ी दवखर्ू िकत नव्हती. त्यवचां कवरिही तसचां होतां.

कदवशचत त्यवांच्यविध्ये िोठ्यव प्रिविवत शर्तृष्ट शनिवाि होण्यवचे
सक
ां े त त्यवत होते. ती त्यवबद्दल शर्चवर करीत होती.
एक शदर्स शतनां धीर धरुन सशतिलव म्हटलां,
"अहो, तिु चव भवऊ खपु शपतो. जरव त्यवचेकडे लक्ष आहे कव
तिु चां. "
"त्यवचे आतव नवर् कवढू नको. "
"नको म्हिजे, तो भवऊ आहे नव तिु चव. "
"अग,ां त्यवनांंां आपली हवलत ्र्तः होर्नू के ली. त्यवचां
िलव सवांगू नकोस. "
"अहो पि तम्ु ही त्यवलव सवांभवळलां. लहवनवचां िोठां के लां
आशि आतव म्हितव की त्यवचां नवर् कवढू नको. "
"अगां तल
ु व जर तो शप्रय र्वटत असेल तर आतवही तू जवर्ू
िकतेस. बोल जवयचां आहे तल
ु व. "
"तिु चव भवऊ नव तो. "
"ते जवर्ू दे म्हिलां नव. अन् तो आतव िवझां ऐकिवर तरी आहे
कव? हे बघ आतव िलव कवही त्यवचां ऐकवयचां नवही. िी तर ठरर्लां
की िलव कोिीच नवही. अन् तल
ु वही रवहवयचां नसेल तर तू ते ठरर्.

िी सवांगनू ठे र्तो अखेरचां आशि हां आतव यवपढु ां त्यवचव शर्षय कवढू
नकोस. सिजलां. िवझव भवऊ िेलव िवझ्यवसवठी. "
ती चपू बसली. कवरि सशति ्र्वभीिवनी होतव. तसव तो
इिवनदवरही. त्यवलव फवलतच्ू यव गोष्टी आर्डत नव्हत्यव. िवत् रोिनी
त्यवलव जीर् लवर्त होती.
रोिन र् रोिनीचां जरी चवगां लां पटत असलां तरी ती त्यवच्यव
घरी जवर्नू रवहू िकत नव्हती. त्यविळ
ु ां त्यवलव एकवकी र्वटत होतां.
एक शदर्स सशति अगां िवत बसलव होतव. अचवनक त्यवलव
त्यवचव भतू कवळ आठर्लव. त्यवलव बवलपिीचव कवळ आठर्लव.
तिी आदेिची आठर्ि त्यवलव आली. तसां त्यवचां ह्रृदय भरुन
आलां. तसव त्यवनां भक्तीलव आर्वज शदलव.
"भक्ती, जरव इकडे ये. "
तिी भक्ती आली. म्हिवली,
"बोलव, किवलव आर्वज शदलव रवर्. "
"िलव िवझां बवलपि आठर्लां. "
"कवय आठर्लां बवलपिवतलां?"
"िलव जयव गृह्थवनां िदत के ली. तो गृह्थ आठर्लव. र्वटतां
की तो गृह्थ कसव असेल. "

"कसव असेल म्हिजे. चवांगलवच असेल. "
"आपि जवर्यू व कव शतकडां त्यवांनव भेटवयलव. "
"जवर्यू व. "
"उद्यव जवर्यू व कव?"
"बरां. उद्यव जवर्यू व. "
असवच तो दसु रव शदर्स उजळलव. त्यवनां म्हटल्यवप्रिविे
सकवळी तयवरी के ली. तसे ते लर्करच आदेिलव भेटवयलव
शनघवले. लर्करच ते आदेिच्यव घरी पोहोचले. तसां घरांही आलां.
त्यवनां दरर्वजव ठोकलव. तसव एक म्हवतवरी बवई र्वकडी चवलत
बवहेर आली. शतलव बरोबर चवलतवही येत नव्हते. ती दरर्वजवजर्ळ
आली. म्हिवली,
"कोि तम्ु ही अन् कोि हर्ांय तम्ु हवलव?"
"िी सशति. सशति आदेिचव शित्. "
"तू सशति होय. आदेि सवहेबवचव शित्. ये बेटव ये बस.
पष्ट्ु कळ शदर्सवनां आलव. "
"होय. " त्यव र्ृद्ध बवईनां त्यवांनव आतिध्ये बसर्लां. त्यवनांतर
चचवा सरुु झवली. चचेदरम्यवन सिजलां की आदेि िरि पवर्लव
आहे. त्यवचां ी पत्नी जीर्तां आहे. शतही अथां रुिवतच असते. त्यवतच

शतलव असिवरव एकिेर् िल
ु गव शर्देिवत रवहवयलव गेलव असल्यवनां
शतचे हवलहवल होत आहेत. जी म्हवतवरी बवई बोलत आहे. ती शतची
सेर्व करण्यवसवठी शतनां ठे र्नू घेतलेली शतची िश्रु षृ व आहे.
त्यवलव जनु े शदर्स आठर्ले. त्यवच बवईनां त्यवच्ां यवर्र चोरीचव
आड आिनू त्यवलव घरवतनू बवहेर कवढलां होतां. शतच्यवचिळ
ु े
त्यवलव फुटपवथचां जीर्न जगवर्ां लवगलां होतां. ते सर्ा त्यवलव
आठर्त होतां. तसां त्यवनां शर्चवरल,
"ती कुठे आहे. "
"आतिध्ये झोपलेली आहे. " ती म्हवतवरी बवई म्हिवली. तसव
तो शतलव भेटवयलव आतिध्ये गेलव.
"कोि?"
"िी सशति. लहवनपिी िी तिु च्यवकडे रवहवत होतो. तम्ु ही
िलव पोषलां. तिु चे िोठे उपकवर आहेत. "
"ये बेटव जर्ळ ये थोडवसव. "
तसव तो जर्ळ गेलव. तोच त्यवच्यव चेहर्यवर्रुन शतनां हवत
शफरर्लव र् रडत रडत ती म्हिवली.
"बेटव, िलव िवफ कर. िी तझ्ु यवर्र फवर जल
ु िू के लेत. देर्
िलव िवझ्यव पवपवची शिक्षव भोगत आहे. िवझव िल
ु गव....... जयव

लेकरवच्यव भशर्ष्ट्यवसवठी िी तम्ु हवलव घरवतनू बवहेर कवढलां. तो
िवझव िल
ु गव तिी ती पन्सु हव रडवयलव लवगली.
"आई, तू िवझीही आई आहेस. " सशति म्हिवलव. तसव
थोडव र्ेळ थवबां लव. तसव तो परत म्हिवलव.
"आई तू कवळजी करु नकोस. िी सवांभवळेल तल
ु व. तझु व
िल
ु गव बननू . िलव तू िल
ु गवच सिज. "
ती कवहीच बोलली नवही. कवही शदर्स सशति शतथेच
रवशहलव. तो सख्ख्यव आईसवरखी आपल्यव त्यव आईची त्यव
शदर्सवपवसनू सेर्व करीत होतव. शतचां न्सहवर्ू घवलत होतव. खवयलव
घवलत होतव. शतलवही अगदी हवयसां र्वटत होतां. शतलव आपल्यव
िल
ु वपेक्षव शकतीतरी चवगां लव सशति र्वटत होतव.
सशति हव िळ
ु वत गरीब होतव. त्यवच्यवजर्ळ पैसव नव्हतव.
त्यवनां पैिवलव तेर्ढां िहत्र्ही शदलां नवही. एरर्ी पैसवच जर
किर्वयची असेल तर तो र्वईट िवगवानां किर्ू नये असां त्यवलव
र्वटवयच.ां त्यवलव असांही र्वटवयचां की शिक्षि हे के र्ळ नोकरीसवठी
कविवत येर्ू नये तर ते शिक्षि आपल्यव अांगवतील सप्तु गिु
शर्कसीत करण्यवसवठी कविवत यवर्ां.
त्यवलव र्वटवयचां की लोकविां ध्ये कवही जे सप्तु गिु असतवत.
ते सप्तु गिु हे शर्कसीत झवलेले नसतवत. ते जर शर्कसीत करवयचे

असतील तर त्यवलव शिक्षि अशनर्वया आहे. शिक्षि ही अिी गोष्ट
आहे की जी सप्तु गिु वच
ां व शर्कवस करत असते.
शिक्षिवबवबतीत सवांगवयचां झवल्यवस शिक्षिवलव शर्शिष्ट
ियवादव नवही. ती शनरांतर चवलिवरी प्रशक्रयव आहे. तसेच यव
शिक्षिवलव शर्शिष्ट असव आकवरही नवही.
सशतिलव र्वटवयचां की प्रत्येक िविसवत कवही सप्तु गिु
असतवत. कोिवलव शचत् कवढतव येतां. कुिवलव र््तू गोळव करतव
येतां. कोिवलव शिल्प बनर्तव येतां. त्यव गिु वांचव शर्कवस करतवांनव
त्यवलव अर्खडल्यवसवरखां र्वटत नवही. तेच शिक्षि होय. आपिही
आपल्यव बशहिभवर्वसवरखचां श्रीिांत बनवर्ां असां त्यवलव र्वटत
होतां. तसव तो बरवच कवळ शतच्यवकडां रवशहलव.
कवही शदर्सवनां ती बरी झवली. चवलवयलव शफरवयलव लवगली.
तेव्हव सशति म्हिवलव,
"आई, िलव जवयलव हर्ां आपल्यव घरी. जयवर्ेळी तझु ी प्रकृ ती
खरवब असेल, तेव्हव िलव बोलवर्नू घे. "
त्यवर्र ती म्हिवली,
"बवळ, तहू ी िवझव िल
ु गवच. िवझ्यव हवतनू फवर िोठी चक
ू
झवली. आतव तू कुठे च जवर्ू नको. िी सगळां तझु ां बरोबर करील. तू
इथांच रवहव. िलवही आतव यव िवझ्यव देिवत कोि आहे

तझ्ु यवशिर्वय. िवझव सख्खव िल
ु गव तर िलव सोडून के व्हवच शनघनू
गेलव िवझ्यवपवसनू दरू सवतवसिद्रु वपशलकडे. तो त्यव शर्देिवत कुठे
रवहतो तेही िलव िवशहत नवही. सवधव त्यवचव फोनही येत नवही.
भेटवयलव येिां तर दरू च. बेटव, तो आतव िलव शर्सरलव असां र्वटते.
त्यवलव आईही आठर्त नवही. कवरि शचििीच्यव शपलवांलव जसे पांख
फुटून ते दरू उडून जवतवत. िग त्यव पवखरवांनव ्र्तःची आईही
आठर्त नवही. िवझहां ी तसच
ु त्यवच शचििीसवरखां
ां झवलां. िवझां िल
िलव इथे सोडून दरू शनघनू गेलां. असां र्वटतेय की ते परतिवर की
नवही. तेव्हव तचु ठरर् की िलव यव शठकविी एकवकी ठे र्नू सोडून
जवयचां आहे की िवझ्यवसोबत रवहवयचां आहे. तू िलव आई म्हटलां
नव. िग िी कवय सवांगते ते ऐक. आईचां ऐकिां बवळवचां कवि. जो
ऐकत नवही, तो बवळ कसलव? तू आई िवनलां नव िलव. िग रवहव
इथचां िवझां दसु रां बवळ बननू . " ती म्हिवली.
ती बोलतवांनव शतच्यव िनवत र्ेदनव होत्यव. ती बर्यवच र्ेदनव
सहन करीत जगत होती असां र्वटत होतां. सशतिलवही शतच्यवबद्दल
दयव आली र् तो म्हिवलव.
"ठीक आहे ह.ां पि तझु व िल
े िी. नतां र िी
ु गव येईपयंत थवबां ल
जविवरच. "

"बेटव ते शिक्षि कोित्यव कविवचां की जे िवयबवपवांनव पोसत
नवही. तर आपलवच ्र्वथा पवहवयलव लवर्ते. शिक्षिवनां िविसू
िोठव होतो म्हितवत. पि िलव नवही र्वटत की िविसू िोठव होतो.
िलव तर र्वटते की िविसू जेर्ढव शिकतो. तेर्ढव तो लहवनच होत
जवतो. आजचे शिक्षि उपयोगवचे नवही. कवही शर्चवरर्ांत म्हितवत
की शिक्षि िविसवलव िोठे करते. त्यवांचां म्हििां बरोबर आहे.
एखवदव िविसू खपु शिकलव की लोकां त्यवचव आदर करवयलव
लवगतवत. त्यवच्यविी अदबीनां र्वगतवत नव्हे तर त्यव िविसवांकडां
पवहून शिक्षिवबद्दल कोिवच्यवही िनवत आदर शनिवाि होतो.
शिक्षि शिकून िोठे होिवर्यवच्यव यवदीत बरे च लोक आहेत.
शिक्षिवनां िविसू िोठव होतोच हे शनर्ीर्वद सत्य आहे. म्हिनू
डॉक्टर बवबवसवहेबवनां ी आधीच म्हटलां शिकव. डॉक्टर
बवबवसवहेबही शिकले, म्हिनू त्यवांनव लोकां िवनवयलव लवगले.
शर्चवरवयलव लवगले. ते जर शिकलेच नसते तर त्यवांनव कोिीही
ओळखलां नसतां.
शिक्षि हे जरी िविसवलव िोठां जरी करीत असलां तरी
अशलकडच्यव शिक्षि शिकिवर्यवचां र्वगिां पवहून कोिवलवही
शिक्षि हे िविसवलव िोठां करतां असां र्वटत नवही. पर्ु ीचव कवळ
गेलव की शिकिवरव व्यक्तीही र्डीलधव-यवांिी अदबीनां र्वगत असे.

त्यवच्यवत सिजदवरीपिव येत असे. पि आजच्यव कवळवतील लोकां
हे शिकतवत. पि अदबीनां र्वगतवनां व शदसत नवही.
आज िल
ु े एर्ढी शिकतवत की कोिी डॉक्टर बनतवत, कोिी
इजां ीशनयर. कोिी शर्देिवत जवतवत. तर कोिी देिवत रवहतवत. पि
हे शिक्षि सांकुचीत बद्ध
ु ीित्तव बनर्िव-यवांचां शिक्षि आहे. त्यवचां
कवरिांही तसांच आहे. ते म्हिजे हे शिक्षि नेहिी उच नीचतेचव
फरक करीत आहे.
आजच्यव कवळवत जे जव्त शिकतवत. त्यवांनव थोडव अशभिवन
नक्कीच र्वटते. त्यवनां व थोडवसी गर्ा नक्कीच येतो. त्यवनां व असां
र्वटवयलव लवगतां की आिच्यवएर्ढव कोिीच शिकलेलव नवही.
शिकूच िकत नवही. त्यवांच्यवपढु े कोिी जर गेलवच तर त्यवनां व र्वटते
की ते त्यवची अर्हेलनव करतवत. पि त्यवांनव ते कळत नवही की हव
व्यक्ती जरी किी शिकलेलव असेल तरी त्यवलव जव्त अक्कल
आहे. िलव फक्त प्ु तकी अक्कल आहे.
आज आपि पवहतो आहोत की शिक्षि शिकलेलव िविसू
शकती प्रिविवत ्र्वतत्र्ां य असतो. तो तर आदिा गल
ु विच र्वटतो.
सांयिवच्यव गोष्टी करतवांनव शनव्र्ळ गल
ु विगीरीचां प्रदिान करतवत ते.
नव्हे तर नोकरदवर असलेलव जव्त शिकलेलव व्यक्ती आपली
नोकरी शटकशर्ण्यवसवठी िोठ्यव सवहेबवसां िोर गल
ु वि होर्नू च र्वगत

असतो. त्यवांच्यवकडे पवशहलां तर आजचां शिक्षि हे िविसवलव सक्षि
बनर्ीत नवही. तसच
ां शिक्षि जरी िोठ्यव पदवर्र नेत असलां तरी ते
शिक्षि कवही िविसवच्यव उपयोगवचे नवही. त्यवची कवरिां
खवलीलप्रिविे आहेत.
१)आजचां शिक्षि उपयोगवचां नवही असां म्हटल्यवस
आशतियोक्ती होिवर नवही. कवरि लोकां जेव्हव शिकतवत. ते एर्ढे
शिकतवत की त्यवनां व कोितीही कविां करवयलव लवज र्वटत असते.
त्यवांनव र्वटते की आपि एर्ढे शिकलो. िग अिी हलकी कविां
किी करवर्ीत. ते प्रसांगी खवली(ररकविे) रवहिां पसांत करतवत. पि
शिळेल ती कविां करीत नवहीत. अिवांचे शिक्षि हे शिकून कोित्यव
उपयोगवचे असे म्हितव येईल.
२)सेर्ेच्यव दृष्टीकोिवतनू आजचां शिक्षि हे शनरुपयोगी आहे.
कवरि जो शिकतो, तो व्यक्ती आपल्यव िवयबवपवची सेर्व करीत
नवही. तो आपल्यव पत्नीसोबत रवहवयलव जवतो. तो जे िवयबवप
शिकर्तवत, लहवनवचां िोठां करतवत. त्यवच िवयबवपवांनव शर्सरतो.
त्यवच िवयबवपवांनव सोडून दरू जवतवांनव त्यवलव एर्ढां शिकर्नू ही तो
शनिाय अज्ञवनी व्यक्तीसवरखेच घेतो नव्हे तर िवयबवपवलव
र्ृद्धवर््थेत र्ृद्धवश्रिवत टवकतो. अिी िल
ु ां शकतीही शिकली तरी ते
शिक्षि त्यवांच्यव कोित्यव कविवचे?

३) कवही लोकां शिकतवत. त्यवांनव नोकरीही लवगते. त्यवचां ी
नोकरी लवगल्यवनतां र ते ्र्तःचे शनिाय घेर्ू िकत नवहीत तर सवध्यव
दोन र्गा शिकिवर्यव िविसवच्यव हवतचे कळसत्ु ी बवहूले बननू
र्वगतवत. र्वर्रतवत. जसे एखवद्यव िवळव चवलशर्िवर्यव
सांचवलकवच्ां यव िवळेत कवि करिवरी उच्च शिक्षीत शिक्षक िांडळी
ही त्यव िवळेतील किी शिकिवर्यव सांचवलकवच्यव शर्रोधवत बोलू
िकत नवहीत. एर्ढच
ां नवही तर त्यव िवळेतील किी शिकलेलव
िख्ु यवध्यवपक हव त्यव िवळेतील उच्च शिक्षीत शिक्षकवांर्र
अत्यवचवर करतो. पि हव जव्त शिकलेलव शिक्षक त्यवांच्यव
शर्रोधवत बोलू िकत नवही. रवजकवरिवतही किी शिकलेले नेते हे
जव्त शिकलेल्यव अशधकव-यवांनव ने्तनवबतू करतवत. यवर्ेळी ते
अशधकवरी शकतीही शिकलेले असले तरी यव नेत्यवांसोबत र्वर्रतवांनव
ते शनरक्षरच र्वटतवत. अिवर्ेळी त्यवच
ां े शिक्षि कोित्यव उपयोगवचे
असे र्वटल्यवखेरीज रवहवत नवही.
४) आज िविसे खपु शिकतवत. नोकरी लवगत नवही. त्यवनतां र
ते कोितीही कविे करतवत. पि आपल्यव शिक्षिवचव उपयोग करुन
कोिवपढु े आदिा शनिवाि करीत नवहीत. नव्हे तर त्यवांनी आपल्यव
ज्ञवनवचव उपयोग करुन ्र्तःचव उद्योगधदां व सरुु करुन आपले पोट
भरवयलव हर्े. तसेच इतरवांचेही पोट भरवयलव हर्े. पि ही िविसां
तसां करीत नवहीत. ही िडां ळी आपलेच पोट भरु िकत नवही, ती

कवय दसु -यवांनव कविां देतील! ती त्यवर्ेळी अज्ञवनीच र्वटतवत.
त्यवच्ां यव अिवच प्रकवरच्यव र्तानविळ
ु े त्यवच्ां यवही शिक्षि उपयोगवचे
र्वटत नवही.
शर्िेष सवगां वयचां म्हिजे आज शिक्षिवनां िविसां िोठी जरी
होत असली तरी ती िविसां शदिव दवखर्ू िकत नवहीत. अथवात
आांधळ्यवांंांची कवठी बनत नवहीत. खरां सवांगवयचां झवल्यवस शिक्षि
हे शिकवर्े. शिकण्यवची गरज आहे. पि त्यवचबरोबर यव शिक्षि
शिकिवर्यवनां न शिकलेल्यव िविसवची कवठी व्हवर्ां. त्यवांनव
व्यर््थीत िवगा दवखर्वर्व. त्यवांचे िवगादिाक व्हवर्े. जेिेकरुन
त्यवांनवही शिक्षिवचे िहत्र् र्वटेल र् ते जरी शिकले नसले तरी
आपल्यव येिवर्यव पीढीलव शिकर्ू िकतील. जेिेकरुन पढु ील
कवळवत तरी ते शिक्षि उपयोगवचे ठरे ल यवत िक
ां व नवही. "
"तझु ां म्हििां ठीक आहे आई. पि िलव जवयलव हर्ां नव. "
"हो, तझु ां बरोबर आहे. िग तझ्ु यवत आशि त्यवांच्यवत कवय
फरक उरे ल. हां ठीक आहे तुलव र्वटत असेल की िी तुलव कवही
देिवर नवही. तर एक ऐक. ही सगळी िवलित्तव िी तल
ु वच देर्नू
जवईल. त्यवची शचतां व करु नकोस. "
"अगां आई, एर्ढीच शकांित के ली तू िवझ्यव िनवची. अगां
िलव फक्त तू हर्ी. तझु ी िवलित्तव नको. जर तू िलव िवलित्तव देिवर

असेल, तर िी जवतोय आतवच आशि भशर्ष्ट्यवतही ह्यव िवलित्तव
देण्यवचव शर्चवर करिील नको तरच िी इथे रवशहल. "
"ठीक आहे. " ती म्हिवली. तसव सशति शतथां रवहवयलव तयवर
झवलव.
शदर्सविवगनू शदर्स जवत होते. शिक्षि किवसवठी? हव प्रश्न
त्यवलव सतवर्त होतव. त्यवलव र्वटत होतां की आपली जी भवर्डां ां
शिक्षिवनां िगरवर्ली आहेत. त्यवांनव आपि धडव शिकर्वर्व.
त्यवसवठी आधी आपि कवहीतरी बननू दवखर्वर्ां. तेव्हवच त्यवांनव
चढलेलव शिक्षिवचव गर्ा किी होईल. आज आपली भवर्डां ां जर
शिकली नसती तर त्यवांनव ती नोकरी लवगली नसती, जयव नोकरीत
भ्रष्टवचवर करुन पैसव किर्वयलव र्वर् शिळवलव. आज यवच
शिक्षिवनां त्यवांच्यवजर्ळील पैसव र्वढल्यवनां ती अंवसिवनवत
चढल्यवसवरखी र्वर्रत आहेत.
आपि कवहीतरी करवर्ां असव शर्चवर करीत असतवांनव
अचवनक त्यवलव एक धांदव सचु लव. तो गल्लीबोळवत शफरुन
लोहवलोखडां गोळव करु लवगलव. त्यवनां तो धदां व लवर्लव. त्यव धद्यां वत
तो िेहनत करु लवगलव. हळूहळू तो धांदव र्वढवयलव लवगलव.
शदर्सविवगनू शदर्स जवत रवशहले. तसव त्यवचव धांदव र्वढतच रवशहलव.
आज त्यवचव धदां व एर्ढव र्वढलव होतव की त्यवलव घरी र्ेळ देतव येिां

िक्य नव्हतां. शिर्वय धांद्यवर्रुन त्यवनां दोन चवर लोकवांनवही रोजगवर
शदलव होतव. सवधव लोहवलगां रचव धदां व. पि आज सशतिलव त्यव
धांद्यवनां बनर्लां होतां.
सशतिचव धदां व जोरवत चवललव होतव. तसव सशति आपल्यव
त्यव आईची चवांगली सेर्व करीत होतव. शतलव सकवळी न्सहवऊ
घवलि,ां शतलव शपर्ू घवलिां यव सगळ्यव गोष्टी करु लवगलव. तसां
पवहतव भक्तीही शतची सेर्व उत्तिप्रकवरे करीत होती. यवच सेर्ेचव
पररिवि की कवय, सशति आज श्रीिांत बनत चवललव होतव.
सशति आज शिकलव नव्हतव. तो कोित्यवही िवळेत गेलव
नव्हतव. तरीही त्यवलव शलशहतव र्वचतव येत होते. आकडेिोडही
त्यवलव चवांगली करतव येत होती. ते इर्लांसां शिक्षि त्यवलव त्यवच्यव
पत्नीनां म्हिजेच भक्तीनां शिकर्लां होतां. व्यर्सवयीक दृशष्टकोिवतील
शिक्षि त्यवलव अनभु र्वतनू शिळवलेलां होतां.
आज आपि पवहतो की िवळेत िल
ु ां जवतवत. अगदी
सकवळपवसनू तर सवयक
ु वांची शिक्षिवसवठी त्ेधवशतरपीट
ां वळपयंत िल
सरुु असते. सकवळी िवळेची र्ेळ, दपु वरी शिकर्िी र्गा, रवत्ी
्र्वध्यवय र्गा. यव सर्ा व्यवपवतनू िल
ु वांनव र्ेळच शिळत नवही. ही
धवर्पळ अगदी तीन र्षवाच्यव िल
ु वांपवसनू सरुु होते.

आज िल
ु ां शिकशर्ण्यवर्र जव्त भर शदलव जवत आहे. प्रत्येक
घरवतील सहव ते चौदव र्योगटवतील िल
ु िवळेत गेलवच पवशहजे.
शिर्वय तो दजेदवर शिकलवच पवशहजे असां सरकवरचां िीद असल्यवनां
आपि आपल्यव घरवतील सहव ते चौदव र्योगटवतील िल
ु वांनव
शिकर्ीत असतो.
िवळेत जविवर्यव िल
ु वांनव शलशहतव र्वचतव आले. थोडीिी
आकडेिोड आली म्हिजे तो शिकलव असव शिक्षिवचव अथा नवही.
तो त्यवलव शिळवलेल्यव शिक्षिवनां जीर्नवत शकती यि्र्ी झवलव.
यवलवच शिक्षि म्हिवर्ां लवगेल. तो जर जव्त शिकलेलव असेल
आशि त्यवलव ज्ञवनवचव उपयोगच करतव येत नसेल. तर त्यवच्यव
शिक्षिवचव कवहीच अथा नवही. त्यवच्यव शिक्षिवलव कवहीच अथा
उरत नवही.
प्रत्येक आईर्डील शहरीरीनां आपल्यव िल
ु वलव िवळेत
घवलतवत. त्यवलव िवळव शिकशर्ण्यवसवठी रवब रवब रवबतवत.
जबरद्तीनां त्यवलव िवळेत नेर्नू देतवत. एर्ढेच नवही तर तो िवळेत
जवत नसलव तर त्यवलव िवरतवतही. कवरि शिक्षि हे जीर्नवचव पवयव
रचू िकते. पि िहत्र्वचां म्हिजे िवळव हे जीर्नवचव पवय रचचू
िकत नवही. तसेच शिक्षि घेण्यवसवठी िवळव हे पयवायी ्र्रूप
नवही. शिक्षि हे कुठूनही शिळतां. परीसर, घर, शित्िैत्ीिी,

आईर्डील, आप्त यविळ
ु ेही शिक्षि शिळत असतां. परांतू पवलक
िवळेत पवठर्तवत. कवरि शिक्षिवचां िोजिवप करण्यवसवठी.
शकती शिक्षि शिकलव असां जर कोिी शर्चवरलां तर सवगां तव
यवर्ां यवसवठी िवळेत जवण्यवची कसरत. िवळेत शिक्षिवचे दवखले
शिळत असल्यवनां र् शिक्षिवचां िोजिवप होत असल्यवनां
शिक्षिप्रेिींनी िवळेची रचनव के ली. आज त्यविळ
ु च िवळेत
जवण्यवची ्पधवा सरुु झवलेली आहे. िवळव हे पिु ा शिक्षिवची
व्यर््थव नसली तरी.
शिक्षिवबद्दल सवगां वयचां झवल्यवस िवयके ल फै रे डे, थविस
अल्र्व एडीसन तसेच अल्बटा आईनन्टवईन कोित्यव िवळेत
गेलेत. अल्बटालव लहवनपिी कवही सिजत नसल्यवनां त्वसून जवर्नू
त्यवलव शिक्षकवांनी सवांगीतलां की आम्ही अल्बटालव शिकर्ू िकत
नवही. त्यवर्र त्यवची आई घरी शिकर्ू लवगली. पि िवळेची आर्ड
असिवरव अल्बटा आईलव म्हितो की आई िलव िवळेत जवयचयां .
तेव्हव आई म्हिते, बवळव तू एर्ढव हुिवर आहेस की तल
ु व
शिकर्वयलव तेर्ढे तज्ञ शिक्षक नवहीत.
बरे च लोकां शिकतवत. उच्च पदवर्रही जवतवत. त्यवतच ते
यि्र्ीही ठरतवत. कवही लोकां हे शिकत नवहीत. ते तरीही आपल्यव
कतृात्र्वनां एखवदव उद्योगधदां व टवकतवत. त्यव उद्योगवत िेहनत करतवत

नव्हे तर यि्र्ी होतवत. कवही शठकविी अनभु र् कविवत येतो. तर
कवही शठकविी िहत्र्वकवक्ष
ां व देखील कविवत येते.
शिक्षिवत िहत्र्वकवांक्षेलव अनन्सयसवधवरि िहत्र् आहे.
िहत्र्वकवक्ष
ां व जर शिक्षिवत नसेल तर ते शिक्षि यि्र्ी ठरत नवही.
आम्ही िग शकतीही शिकलो तरी िहत्र्वकवांक्षव जर नसेल तर ते
शिक्षिच कुचकविवचे ठरते.
आज आपि बरे च लोकां पवहवतो. ते खपु शिकलेले असतवत.
पि कविे कोिती करतवत असव जर िोध घेतलव तर ्पष्ट शदसतां
की ते कवहीच करीत नवहीत. म्हिजेच बरोजगवर आहेत. कवही
िांडळी शिकलेली आहेत. पि ररक्षव चवलर्ीत आहेत. तर कवही
भीकही िवगत आहेत. कवरि त्यवच्ां यवत िहत्र्वकवांक्षेची उिीर्
आहे. िहत्र्वचां म्हिजे कोित्यवही गोष्टी करण्यवसवठी िहत्र्वकवक्ष
ां व
िहत्र्वचीच आहे.
िहत्र्वकवांक्षव हे असां िस्र आहे की जे रवजवलव रांक आशि
रांकवलव रवजव बनर्ू िकते. धनवनांदवनां जयवर्ेळी चविक्यवचव
अपिवन के लव. त्यवर्ेळी चविक्यवनां िेंडी सोडली र् प्रशतज्ञव के ली
की तो जेव्हवपयंत यव धनवनांदवचव नवि करिवर नवही. तोपयंत
िेंडीलव गवठ बवांधिवर नवही. ती प्रशतज्ञव म्हिजेच िहत्र्वकवक्ष
ां व.
धनवनदां वलव नष्ट करण्यवची िहत्र्वकवक्ष
ां व आपल्यव िनवत शनिवाि

के ली होती आया चविक्यवने. शिर्वजी िहवरवजवांच्यवही बवबतीत
तेच घडलां. शिर्रवयवनां ी रवयरे श्वरवच्यव देर्वलयवत ्र्रवजय
्थवपनेची प्रशतज्ञव के ली. ती पिु ा करण्यवसवठी प्रयत्न देखील के लव.
त्यवनसु वर त्यवांनव ्र्रवजय ्थवपन करतव आलां.
आज आपि पवहतो की तरुिवांिध्ये शहच िहत्र्वकवक्ष
ां वच
किी होत चवललेली आहे. आपि कवही करु िकतो असे
कोिवलवच र्वटत नवही. सगळी िल
ु ां शिकतवत. कवरि िवयबवप
म्हितवत म्हिनू . उच्च शिक्षि घेतवत. कवरि शिक्षिवची ्पधवा
आहे म्हिनू . िग नोकरी िोधतवत कवरि धांद्यवर्र शर्श्ववस नवही
म्हिनू . जीर्नवतील र्ेगर्ेगळे टप्पे......... कोित्यव टप्प्यवर्र धांदव
बडु ेल हे कवही ठविपिे सवांगतव येिे िक्य नसल्यवनां लोकां नोकरी
शिळशर्ण्यवचव प्रयत्न करतवत. कवरि नोकरी िवश्वत असते. त्यव
नोकरीत सख
ु सोयी शिळतवत असां र्वटतां. शिर्वय नोकरीत दष्ट्ु कवळ
येर्ो की सक
ु वळ नोकरी ही जवत नवही. धोकव देत नवही. म्हिनू लोकां
नोकरीच्यव िवगे लवगतवत. तसेच िहत्र्वकवक्ष
ां व हरर्नू बसतवत.
िविसवनां शिकवर्ां. शिकून खपु िोठां व्हवर्ां. पि यव शिक्षिवनां
आपल्यव िनवत िहत्र्वकवक्ष
ां व शनिवाि करवर्ी. अिी िहत्र्वकवक्ष
ां व
की जयव िहत्र्वकवक्ष
ां ेने जीर्नवत कवहीतरी करण्यवची उिी शिळेल.
जीर्न यि्र्ी होईल.

सिजव एखवदव िविसू जरी शिकलव नसेल, पि त्यवनां जर
ठरर्लां की िलव िवस्रज्ञ बनवयचां, तर तो नक्कीच बनतो हे िवयके ल
फै रे डे, थविस अल्र्व एडीिननां दवखर्नू शदलां. तसेच िी
उद्योगपतीही बनू िकतो हेही कवही उद्योगपतींनी दवखर्नू शदलां.
जीर्नवत यि्र्ी होण्यवसवठी िवळेत जवण्यवची गरजच नवही तर
अनभु र्वची गरज आहे. तसेच शनव्र्ळ अनभु र्च असनू चवलत
नवही तर त्यवचबरोबर िहत्र्वकवक्ष
ां वही असवर्ी. िहत्र्वकवक्ष
ां व जर
नसेल तर त्यवची अर््थव ही िेंदू नसलेल्यव एखवद्यव र्ेड्यव
िविसवसवरखी होईल हे लपशर्तव येत नवही.
िहत्र्वचां म्हिजे आपि जरी किी शिकलेलो असलो आशि
िहत्र्वकवक्ष
ां व जर आपल्यवत कुटकूट भरली असेल आशि आपि
जर ठरर्लां की िी हे करु िकतो नव्हे तर त्यवदृष्टीनां सवधव प्रयत्न
जरी आपि के लव. तरी नक्की आपि यि्र्ी होर्ू यवत िांकव नवही.
आपि नक्कीच अिी िहत्र्वकवांक्षव आपल्यव िनवत शनिवाि करुन
नक्कीच जीर्नवत यि्र्ीतव प्रवप्त करवर्ी. जेिक
े रुन सिवजवत
तिु ची ओळख शनिवाि होईल र् तम्ु ही सर्वंचे आदिा बनवल ही
िक्यतव नवकवरतव येत नवही. सशति त्यवच शर्चवरवतनू पढु े जवत
होतव.

कविनव आतव सधु वरली असली तरी शतनां सशतिलव जवर्ू शदलां
नवही. शतलव पर्ु ी के लेल्यव चक
ु ीबद्दल पश्चवतवप होत होतव. तसां
शतलव र्वईटही र्वटत होतां. त्यवच चक
ु ीचां प्रवयशश्चत म्हिनू शतनां
त्यवलव आपल्यव घरी रवहवयलव सवांगीतलां होतां.
आज सशति घरी नव्हतव. तिी भक्तीही घरी नव्हती. ते दोघांही
कवही कविवशनशित्य बवहेर गेले होते. अिीच नविी सांधी
कविनवसिोर चवलनू आली. तसां कविनवनां एकव ओळखीच्यव
र्कीलवलव बोलवर्लां र् एक िृत्यपू त् बनर्वयलव सवगां ीतलां. ते
िृत्यपू त् त्यवांनव गप्तु ठे र्वयलव लवर्लां. जेव्हवपयंत शतचव िृत्यू होत
नवही. तेव्हवपयंत ते िृत्यपू त् गप्तु रवहवर्ां असां ठरलां.
कविनवनां म्हटल्यवप्रिविे र्कीलवनां िृत्यपू त् बनर्लां. ते
िृत्यपू त् शतच्यव िृत्यपू यंत गप्तु ठे र्ण्यवचां र्चनही शदलां.
**************************************
*****
सशति कविनवच्यवच घरी शतचव िल
ु गव म्हिनू रवहवत होतव.
त्यवनां कबवडीचव धांदव सरुु के लव होतव. हळूहळू त्यव धांद्यवत जि
बसत असलव तरी त्यवलव पवशहजे तसव त्यव धांद्यवचव अनभु र् नव्हतव.
परांतू िहत्र्वकवक्ष
ां व होती. ती म्हिजे िी हे करु िके ल. त्यवच
िहत्र्वकवक्ष
ां ेच्यव भरर्िवर्र त्यवनां धांदव सरुु के लव होतव. न िरि

करतव तो गल्लीगल्लीतनू लोहवलोखांडर्वलव म्हिनू सवयकलर्र
शफरु लवगलव होतव.
हळूहळू त्यवनां धांदव र्वढर्लव. त्यवचबरोबर त्यवलव पैसेही
जव्त शिळू लवगले. अिवतच त्यवनां दोन तीन कवि करिवरी
िांडळीही कविवलव ठे र्ली.
आज तो यव धद्यां वचां कसब शिकलव होतव. त्यवलव अनभु र्ही
आलव होतव. त्यवनसु वर तो धदां व करीत होतव. त्यवचां उत्पन्सनही चवांगलां
बनलां होत.ां परांतू तरीही तो त्यव धांद्यवत सांतष्टु नव्हतव. त्यवनां शर्चवर
के लव की हव धदां व अजनू र्वढर्वयचव. त्यवसवठी कवय करवर्ां लवगेल.
शर्चवरवअांती त्यवलव सिजलां आपि ही कबवडी शर्तळर्नू यवपवसनू
र्ेगर्ेगळ्यव र््तू बननल्यव तर........ शर्चवर करवयचव अर्कवि तो
तत्परतेनां कविवलव लवगलव. त्यवसवठी असलेलां ज्ञवन
शिळशर्ण्यवसवठी शर्चवरपसू करु लवगलव. त्यवतच त्यवनां कवही
रक्कि कजवार्हू ी घेतली. तो िवळेत कधीही गेलव नसतवनां वही त्यवनां
कबवडीचां र््ततू रुपवतां रि करण्यवचां ज्ञवन शिळर्लां. त्यवच ज्ञवनवचव
र्वपर करुन त्यवनां एक जवगव शर्कत घेतली र् त्यव जवगेर्र कवरखवनव
उभव के लव. हळूहळू त्यवनां त्यव कवरखवन्सयवचव जि बसर्लव. यव
कवरखवन्सयवतनू आतव हव्यव त्यव र््तू बनर्तव येर्ू लवगल्यव.
टवकवर्पू वसनू शटकवर्ू र््तू बनर्तव येर्ू लवगल्यव. नव्हे तर आतव

सशति एक उद्योजक म्हिनू पढु े आलव होतव. हव सर्ा कविनवची
सेर्व करण्यवचव परीिवि होतव.
कविनव आतव बरीच म्हवतवरी झवली होती. ती िरिवसन्सन
अर््थेत पोहोचली होती. शतच्यवनां उठिां बसिां व्यर््थीत बनत
नव्हतां. त्यवतच शतनां सशतिकरर्ी आपल्यव िल
ु वलव भेटण्यवची
इच्छव प्रगट के ली. िल
ु गव िवत् शर्देिवत ्थवर्र झवलव होतव.
सशतिनां शतच्यवचसिोर त्यवलव फोन लवर्ण्यवचव प्रयत्न के लव. पि
त्यवनां कवही फोन उचललव नवही. तसव तो कवही आलव नवही र्व
त्यवनां सवधव फोनही के लव नवही र्व कोिती शर्चवरपसू ही के ली नवही.
शतलव त्यवचां फवर र्वईट र्वटत होतां.
शतनां आतव ठरर्लां होतां की ती सांपिू ा िवलित्तव सशतिलव
द्यवर्ी. कवरि जो पत्ु आपल्यव िरतेसियी आपली सेर्व करवयलव
येर्ू िकत नवही र्व जो सवधव शर्चवरपसु करण्यवचव फोन करीत
नवही. तो िग पत्ु कव असेनव. त्यवलव िवलित्तव किवलव द्यवयची.
त्यविळ
ु ां आज परत शतनां शतच्यव र्कीलवलव फोन लवर्लव. जयवनां
िृत्यपू त् बनर्लां होतां. त्यवर्र सह्यव तेर्ढ्यव बवकी होत्यव..
बनलेल्यव र्कीलपत्वर्र शतनां आज सह्यव के ल्यव र् सशति आशि
भक्तीलव ती कवगदपत् सोपर्ीत जर्ळ घेत म्हिवली,

"बेटव, िवझव िृत्यशू दर्स जर्ळ आलव आहे. िी आतव
जगिवर नवही असे र्वटते. तेव्हव ही आदेिची िवलित्तव िी
आजपयंत सवांभवळली. ही िवलित्तव आजपवसनू तम्ु ही सवांभवळवर्ी.
कवरि ही िवलित्तव जर तम्ु ही नवही सवांभवळली तर ही सरकवरीजिव
होईल र् तम्ु हवलव सेर्ेचव कवही िोबदलव शिळिवर नवही. यव
िवलित्तेलव तम्ु ही ्र्ीकवर करण्यवस नकवर देर्ू नकव. कवरि
िवझ्यवसवरख्यव अनेक कविनव यव जगवत आहेत की त्यवचां े पत्ु
शर्देिवत आहेत. ते सवधव फोन करीत नवहीत र्व शर्चवरपसु करीत
नवहीत. त्यवांची सेर्व करवयलवही कोिी नसतो. त्यवांची िवलित्तव
सरकवरजिव होते. तम्ु ही जर नकवर शदलव तर िवझीही िवलित्तव
सरकवरजिव होईल. तम्ु हवलव सेर्ेचव िोबदलव शिळिवर नवही. िलव
िवशहत आहे की सशति तू सेर्ेचव िोबदलव िवगिवर नवहीस. पि
िवझ्यवसवरख्यव अिव शकत्येक कविनव........ त्यवचां ी सेर्व करिवरे
शकत्येक सशति. त्यव शकत्येक सशतिनव असे सेर्ेचे िोबदले
शिळिवर नवही. पयवायवनां सवगां वयचे झवल्यवस तिु चां उदवहरि देर्नू
अिव शकत्येक कविनवची सेर्व करिवर्यव सशतिचे सेर्ेचे िोबदले
सरकवर सरकवरजिव करतील आशि जेव्हव अिव िवलित्तव
सरकवरजिव होतील. तेव्हव कोितेच सशति आिच्यवसवरख्यव
शकत्येक कविनवांची सेर्व करवयलव शिळिवर नवहीत. तेव्हव तम्ु ही यव
िवलित्तेलव श्र्कवरवयलव नकवर देर्ू नकव. र्वटल्यवस िवझ्यव

िृत्यपू रवांत तम्ु हवलव यव िवलित्तेचां जे करवयचां आहे ते करव. पि
शनदवन िवझ्यव िृत्यपू यंत तरी असां करु नकव ही िवझी िेर्टची इच्छव
आहे.
सशति र् भक्ती कवय सिजवयचां ते सिजले. ते चपू होते. तसां
सशतिनां ते िृत्यपू त् हवतवत घेतलां. तसव कविनवलव एक झटकव
आलव. शतनां िवन टवकली. त्यवचक्षिी शतनां श्ववस सोडलव होतव.
आज कविनव जगवत नव्हती. शतनां तर अांशति श्ववस घेतलव
होतव. नव्हे तर शतच्यव अांशति श्ववसवबरोबर आज शतचव अध्यवयही
सपां लव होतव. पि शतनां िृत्यपू र्ु ी सवगां ीतलां होतां की कवहीही झवलां
तरी ही िवलित्तव िवझ्यव िल
ु वलव द्यवयची नवही. ही शतची िेर्टची
इच्छव होती.
सशति उद्योजक बनलव होतव. त्यवचबरोबर आदेिच्यव
िवलित्तेचव र्वरसदवरही. त्यवलव आदेिची िवलित्तव नको होती.
पि कविनवची इच्छव होती की ती िवलित्तव त्यवने शतच्यव सख्ख्यव
िल
ु वलवही देर्ू नये. तसे र्चन त्यवच्यवकडून कविनवनां घेतले होते.
आज तो अशतिय श्रीितां बनलव होतव. नव्हे तर आपल्यव
भवर्वबशहिीपेक्षवही शकतीतरी जव्त श्रीिांत बनलव होतव. हे त्यवचां
श्रीिांतपि िवत् त्यवच्यव बशहि भवर्वलव खपु त होतां. ते सर्ा जन्सु यव
गोष्टी शर्सरुन गेले होते. त्यवनां व र्वटत होते की जर सशति गरीब

असतव तर तो एक नव एक शदर्स लवचवरीनां कव होईनव आपल्यवकडां
आलव असतव. पि आतव तो श्रीितां असल्यवनां येर्ू िकिवर नवही
असां त्यवांनव र्वटत होतां. िेर्टी त्यव दोघवांनीही त्यवच्यवशर्रुद्ध
कवर्थवन करिां सरुु के लां होतां. पि त्यवांनव सांधी चवलनू च येत
नव्हती. अिवतच एक शदर्स नविी सांधी चवलनू आली.
एक शदर्स एक अनोळखी गृह्थ घरी आलव. त्यवनां पवशहलां
की त्यव घरवत कुिीतरी व्यक्तीने शिरकवर् के लव आहे. त्यवनां
दरर्वजव ठोठवर्लव. तोच भक्ती पढु े आली. तिी शर्चवरु लवगली.
"कोि आपि? कोि हर्यां आपल्यवलव?"
"िवझे आईबवबव. "
"कोि आईबवबव? आम्ही तिु च्यव आईबवबवलव ओळखत
नवही. "
"हे आदेिचांच घर आहे नव. "
"कोि आदेि?"
"आदेिरवर् अन् कविनव. "
"कोि आदेि अन् कोि कविनव?" भक्ती म्हिवली. तसव
सशति आतनू शर्चवरु लवगलव.
"कोि आहे? कोि पवशहजे त्यवनां व?"

"अनोळखी आहेत. त्यवांनव आदेि अन् कविनव हर्ी. "
"िग शर्चवर नव की त्यवांनव आदेि आशि कविनव किवसवठी
हर्े आहेत. "
भक्तीनां तसां शर्चवरलां. त्यवर्र त्यव गृह्थवनां ते त्यवचे िवयबवप
असल्यवचां सवांगीतलां. तिी भक्ती सशतिलव ते सवांगवयलव आली.
तसव सशति बवहेर आलव. त्यवनां त्यव गृह्थवलव नवर् शर्चवरलां.
"कवय नवर् आपलां?
"अिीत. "
"आदेि आशि कविनव आपले िवयबवप आहेत. "
"होय. ते िवझे िवयबवप. आपि कोि?"
"िी सशति. आज यव घरवचव िवलक. आपि अिेरीके लव
रवहतव नव. "
"होय. "
"तिु ची आई िरि पवर्ली. तेव्हव तिु च्यव आईसवठी िी बरे च
फोन के ले. पि तम्ु ही उचलले नवही. "
"कवय आई िरि पवर्ली कवय?"
"हो, िरि पवर्ली आशि बवबवही. पि तम्ु ही आले नवही. "
"शतकडां र्ेळच९ शिळत नवही. "

"ियतीचे र्ेळीही फोन के लव. पि तम्ु ही उचललव नवही. "
"ियतीसवठी तरी र्ेळ शिळत नवही. "
"हो कव?"
"होय. बरां ते जवर्ू द्यव. िलव सवांगव आतव ते यव जगवत नवहीत
तेव्हव ही िवलित्तव त्यवनां ी तम्ु हवलव शर्कली कवय?"
"नवही. "
"िग तम्ु ही िगविी म्हटलां नव की तम्ु ही यव घरवचे िवलक
आहवत. "
"होय, िी िवलकच आहे. "
"म्हिजे. िी सिजलो नवही. "
"तिु च्यव आईनां ही सांपिू ा िवलित्तव िवझ्यव नवर्वर्र करुन
शदली. "
"कवय?अन् किी कवय शलहून शदली िवलित्तव तिु च्यव
नवर्वर्र?"
"ते िवशहत नवही. "
"तिु च्यव नवर्वर्र के ली की तम्ु ही नवर्वर्र जबररद्तीनां करुन
घेतली. "

असां म्हितवच भक्ती आशि सशतिलवही रवग आलव. पि तो
चेहर्यवर्र शदसं
ू ू न देतव भक्ती म्हिवली,
"सवहेब, तम्ु हवलव नेिकां कवय म्हिवयचां आहे ते ्पष्ट बोलव.
"
"ही िवलित्तव िवझ्यव िवयबवपवची आहे. त्यवचबरोबर
िवझवही हक्क आहे. तेव्हव हव बगां लव तम्ु ही के व्हव खवली करतवय ते
सवांगव. नवहीतर कोटवाच्यव लढवईलव तयवर रवहव. " अिीत म्हिवलव
र् चवलतव झवलव.
अिीत शनघनू गेलव खरव. पि तो जवतवच सशति शर्चवरवत
पडलव. कवय करवर्े त्यवलव सचु ेनवसे झवले. कवरि तो जरी उद्योजक
असलव तरी तो शिकलेलव नसल्यवनां त्यवलव ते बोललेले िब्द
सिजले नवही. तरीही तो घवबरलव नवही.
**************************************
*****
अिीत हव शर्देिवत रवहवत होतव. तो जरी िवयबवपवच्यव
ियतीलव आलव नसलव तरी त्यवलव िवयबवपवची ही िवलित्तव हर्ी
होती. ती शर्कून त्यवलव शर्देिवत पन्सु हव परत जवयचे होते. त्यविळ
ु े
त्यवनां ती िवलित्तव शिळशर्ण्यवसवठी दोन तीन र्ेळव सशतिकडां

चकरव िवरल्यव. पि सशतिनां ्पष्ट नकवर शदलव असल्यवनां तो
जर्ळच्यव पोशलस्टेिनलव गेलव.
जर्ळच्यव पोशलस्टेिनलव अिीतनां त्यवशर्रुद्ध तक्रवर के ली.
सशतिलव त्यव पोशलस ्टेिन िधनू बोलवर्िां आलां. तसव सशति
पोशलस ्टेिनलव गेलव. पोशलसवांनी िहवशनिव के ली. तक्रवरीअांती
िवशहत झवलां की सशतिच्यव नवर्वर्र ती िवलित्तव असनू कविनवनां
ती िवलित्तव सशतिच्यव नवर्वर्र के लेली आहे. पोशलसवनां ती
फवईल पवशहली र् सवांगीतलां की अिीतनां न्सयवयवलयवत जवर्ां.
अिीतलव िवलित्तेचव सटु लेलव लोभ. त्यवतच ती सशतिनां
कविनवची के लेली शनः्र्वथा सेर्व. यवतनू च सशतिलव शिळवलेली
िवलित्तव. अिीतनां िवयबवपवची सेर्व के लेली नसतवांनवही त्यवचां
हक्क िवगिां. ह्यव सर्ा गोष्टी शर्शचत् होत्यव. तरीही न्सयवयवलयवत
खटलव उभव रवशहलव. फै रीर्र फै री झडल्यव. िेर्टी शनकवल लवगलव.
शनकवलवत िध्यि िवगा न शनघतव शनकवल हव अिीतच्यव बवजनू ां
लवगलव. त्यवनांतर सशतिर्र आरोप के लव गेलव की सशतिनां
बळजबरीनां कविनवलव फुस लवर्नू िवलित्तव आपल्यव नवर्वर्र
के ली. त्यविळ
ु ां गन्सु हव नसतवनां वही सशति शर्नवकवरि दोन र्षवासवठी
कवरवगृहवतही गेलव. नव्हे तर दोन र्षा सक्तिजरु ीची शिक्षव सशतिनां
एर्ढी कविनवची सेर्व करुनही भोगली होती. जयवलव िवशहत होतां,

ते हळहळत होते. जयवलव िवशहत नव्हतां, त्यवलव त्यवचां कवही
सोयरसतु क नव्हतां.
अिीतनां शजांकलेली अख्खी िवलित्तव शर्कून टवकली. तो
शर्देिवत गेलव. तो आलेल्यव फुकटच्यव पैिवतनू व्यसनवच्यव
आहवरी गेलव होतव. कवरि तो पैसव कवही त्यवच्यव िेहनतीचव
नव्हतव, तसेच तो पैसव त्यवने िवयबवपवची सेर्व के लेली नसल्यवने
त्यवच्यव िवयबवपवच्यव आशिर्वादवचवही नव्हतव. त्यवचे व्यसन एर्ढे
र्वढत चवलले होते की त्यव व्यसनवतच आलेलव अख्खव पैसव नष्ट
होत होतव. लर्करच तो िृत्यच्ू यव हर्वली झवलव.
**************************************
******
दोन र्षा झवली होती. कवरखवन्सयवचव सर्ा कवरभवर सशतिच्यव
अनपु ्थीतीत भक्ती पवहवत होती. शतनां शहिां त सोडली नवही. अगदी
खांबीरपिवनां ती उभवरलेलव उद्योग सवभां वळत होती. आज सशति
कै देतनू सटु िवर होतव.
सशति कै देतनू सटु लव होतव. तिी भक्ती त्यवलव न्सयवयलव
आली होती. तोही आतव पश्चवतवप करीत होती. कविनवची के लेली
सर्ा सेर्व र्वयव गेली होती. कविनवनां जीर्ांतपिी ते लहवन असतवांनव

त्यवांनव घरवतनू चोरीचव आरोप लवर्नू हवकललां होतां. तर शतच्यव
िल
ु वनहां ी चोरीचवच आरोप लवर्नू त्यवलव दोन र्षवाच्यव कै देत
टवकले होते. शनः्र्वथा सेर्व के लेली असतवांनवही. त्यवचां कवरिांही
तसांच होत.ां तो खटलव लढू िकलव नवही. कवरि त्यवलव कवयदे
सिजत नव्हते. त्यवचां शिक्षि तेर्ढां झवलां नव्हतां. र्कीलवनां त्यवच्यव
अज्ञवनीपिवचव फवयदव घेर्नू खटल्यवलव अिी कलवटिी शदली की
खोट्यवचे खरे र् खर्यवचे खोटे झवले होते. अिीत हर्ेच्यव
झोतवसवरखव आलव र् हर्ेच्यव झोतवसवरखव गेलव. पि एक गोष्ट
त्यवलव शिकर्नू गेलव की म्हवतवर्यव िविसवची सेर्व जो करे ल
त्यवलवच िवलित्तव व्हवयलव हर्ी. िग तो ्र्तःचव िल
ु गव असो की
नसो. त्यवसवठी त्यवलव परु े िव कवयद्यवचव अभ्यवस करिे आर्श्यक
होते. पि तो कवयद्यवचव अभ्यवस कसव करिवर. तो शर्चवर करीत
होतव.
अचवनक त्यवलव आठर्लां. भक्तीची दोन िल
ु ां आहेत. जयवलव
तो आपली िवनतो. जयवर्र तो शनरशतिय प्रेि करतो. अचवनक
त्यवलव आठर्लां की यवच िल
ु वांनव आपि िोठां करवयचां. कवयद्यवचव
अभ्यवस शिकर्वयचव. जेिक
े रुन ती िल
ु ां आपल्यवलव अिव
प्रकवरच्यव खटल्यवर्र न्सयवय शिळर्नू देतील.

एक शदर्स तो अांगिवत बसलव होतव. तिी भक्ती बवगेलव
पविी टवकत होती. तसव त्यवनां भक्तीलव आर्वज शदलव. भक्ती तिी
जर्ळ आली. म्हिवली,
"किवसवठी बोलवर्लयां ?"
"िलव भक्ती एक प्रश्न पडलवय. "
"कोितव प्रश्न?"
"िलव एक खटलव लढवयचव आहे. "
"कोितव?"
"िलव लढवयचव आहे असव खटलव की जयव खटल्यवत
म्हवतवर्यव िवयबवपवची सेर्व न करिवर्यव कोित्यवही पत्ु वांनव
िवलित्तव शिळू नये. िग ते र्वरसदवर कव असेनव. सेर्व न करिवर्यव
पत्ु वांनव किवलव शिळवर्ी िवलित्तव. "
"अजनू तिु च्यव डोक्यवतनू ते खळ
ु गेलां नवही तर....... दोन
र्षा कै द भोगली तरी. " भक्ती शिश्कीलपिे म्हिवली.
"िवझां यवत कवय चक
ु लां भक्ती. ही गांित नवही भक्ती. जरव
गवांभीयवानां शर्चवर कर, म्हिजे तल
ु व कळेल िलव कवय म्हिवयचयां
ते. "

"िी शर्चवर के लवय गभां ीरतेने. पि न्सयवयवलयवत सगळां खोटां
ठरतां खर्यवचां. िवशहत आहे नां. िवगां कवय झवलां ते. अहो
आपल्यवलव सगळी िवलित्तव शलहून शदल्यवनांतरही आपि ती के स
हवरलो. शिर्वय तम्ु हवलव त्यव खटल्यवत दोन र्षा सक्तिजरु ीची
शिक्षवही झवली. शर्सरलवत कवय. "
"नवही नव शर्सरलो. म्हिनू च तर लढवयचां म्हितो. "
"िवगील खटलव हवरलो तरीही. "
"होय. िलव िवशहत आहे की िवगील खटलव कव बरां हवरलो.
"
"कव बरां हवरलो? जरव सवगां वल. "
"आपि िवगील खटलव हवरण्यवचां कवरि म्हिजे आपि
शिक्षिवत किी पडलो. आपल्यवलव कवयद्यवचां ज्ञवन नव्हत.ां "
"आतव कुठून येिवर आहे कवयद्यवचां ज्ञवन?"
" तझ्ु यव िल
ु वलव कवयद्यवचां ज्ञवन शिकर्वयचां. जेिेकरुन तो
खटलव लढेल. "
"अन् त्यवनांच उद्यव आपली सेर्व नवही के ली तर....... "
"हो. तझु ांही म्हििां बरोबर आहे. िग यवर्र उपवय कवय. "

भक्ती शर्चवर करु लवगली. शतलव कवहीच सचु त नव्हतां..
एर्ढ्यवत तोच म्हिवलव,
"भक्ती तू शिकिील. "
"कवय!"
"िलव र्वटतां तू शिकवर्ां. कवयद्यवचव अभ्यवस तू करवर्वस.
िलव न्सयवय शिळर्नू द्यवर्व. कव शिकिील न त?ू िलव न्सयवय शिळर्नू
देिील नव त.ू "
"िी....... छे ! िवझी तर आज सर्य तटु ली. िवझां िन तरी
लवगेल कव अभ्यवस करवयलव. तम्ु ही जरवसव शर्चवर तरी करव. "
"अग,ां िी शिकर्िवर. घरची सगळी कविां करिवर. तू फक्त
अभ्यवस करवयचव. शनदवन िवझ्यवसवठी तरी. िी घरची सगळी कविां
करिवर. झवडू, पोछव, ्र्यपां वक र्ैगेरे सर्ाकवही. अजनू कवय करवर्ां
लवगेल तझ्ु यव शिक्षिवसवठी?"
"बरां शिके ल. अभ्यवस करे ल. तिु च्यवसवठी नक्कीच शिके ल.
बस झवलां नव आतव. "
"िी आभवरी असेल तझु व. पशहली के स िवझीच रवशहल बरां
कव?" तो म्हिवलव. तसव तो हसलव.

******************************************
*
भक्ती शिकत होती. शतलव शिकिां आर्डत नव्हतां यवर्ेळी.
तरीही ती पतीच्यव प्रेिवसवठी शिकत होती. तसेच सशति घरची
सगळी कविां करीत होतव. कधीकधी तो ्र्यांपवकही करुन घ्यवयचव.
त्यवलव कळत नव्हतां कवही. तरीही तो शतच्यव अभ्यवसवसवठी
जवगवयचव. ती झोपू नये म्हिनू . त्यवच्यवच प्रयत्नवनां ती आज ती
र्कील बनली होती. नव्हे तर शतनां आपल्यव पतीसवठी पशहली के स
टवकली होती.
भक्तीनां पशहली के स घेतली शतही आपल्यव पतीची. ती पशहली
के स. नव्हे तर त्यव खटल्यवनसु वर भक्तीनां ्र्तः जनशहतयवशचकव
न्सयवयवलयवत दवखल करुन घेतली. ्र्तः ती के स लढत असल्यवनां
ती शजक
ां लीही. त्यवनतां र सर्ा म्हवतव-यवचां ी िवलित्तव ही
िल
ु वबवळवची न होतव यव म्हवतव-यवांची सेर्व करिव-यवचां ी होर्ू
लवगली. आतव िवयबवपवची सेर्व करवयलव िल
ु ांही तयवर होत.
कवरि त्यवनां व िवशहत होतां की जो िवयबवपवची सेर्ी करीत नवही.
त्यवांची सेर्व करवयलव कोिीही तयवर होते. कवरि न्सयवयवलयवनां
सशतिच्यव यवशचके र्र न्सयवयच तसव शदलव होतव. जर अिी म्हवतव-

यवांची सेर्व करवयलव कोिी शिळवलव नवही तर सरकवर त्यवांची
कवळजी घेत असे. त्यव म्हवतव-यवनां व र्ृद्धवश्रिवत ठे ंेर्त असे र्
त्यवच्ां यव िृत्यनू तां र त्यव म्हवतव-यवांची सर्ा िवलित्तव सरकवरजिव
करीत असे. अिवप्रकवरे सरकवरच्यव सांपत्तीतही यव शनकवलवनां बरीच
र्वढ झवली होती.
भक्तीलव तो शनकवल लवगतवच एकविवगनू एक खटले भेटत
गेले. त्यवचबरोबर शतचव भवर्ही र्वढत गेलव. शतचव ्र्भवर्ही
बदलत गेलव. शतलव कोिी कधी शर्चवरत की तझु व पती शकती
शिकलव आहे. ते सवांगतवांनव लवजही र्वटत असे. अिवतच शतच्यव
शर्चवरवर्र पररिवि होर्नू शतचव ्र्भवर् बदललव होतव. ती आतव
आपल्यव पतीिी व्यर््थीत र्वगत नव्हती. त्यवांचे नेहिी भवांडिां होत
होते.
सततचां भक्तीचां भवांडि. तो जरी आज श्रीिांत असलव तरी
त्यवलव ते सहन होत नव्हतां. अिवतच एक शदर्स भक्तीिी
कडवक्यवचां भवांडि झवलां. त्यवचव परीिवि असव झवलव की भक्ती
त्यवलव सोडून आपल्यव दोन्सही िल
ु वांनव घेर्नू घरुन शनघनू गेली.
तो आतव एकवकी झवलव होतव. जयव जयव घटकवलव त्यवनां िदत
के ली होती. त्यव त्यव घटकवनां ी त्यवचव गैरफवयदवच घेतलव होतव.
नव्हे तर ते ते घटक त्यवलव एकवकी जगण्यवसवठी सोडून गेले होते.

रोिनीलव लहवनवचां िोठां करतवांनव तो प्रसांगी उपविीही रवशहलव
होतव. रोिनसवठीही त्यवनां तेच के लां होतां. नव्हे तर कविनवचीही
त्यवनां सेर्व के ली होती. एर्ढांच नवही तर आतव भक्ती.......
भक्तीलवही त्यवनां र्कील बनर्लां होतां. सर्वंनव शिक्षि शिकर्नू
शिक्षीत के लां होतां. पि त्यवनां जयवांनव जयवांनव शिक्षि शिकर्नू
शिक्षीत के लां. त्यव त्यव घटकवांनी आपलव फवयदव नवही तर ्र्वथा
पवशहलव होतव. त्यवच्यव भोळ्यवभवबड्यवपिवचव फवयदव उचललव
होतव.
सशतिलव आतव करित नव्हतां. त्यवनां लोकवांची सेर्व के ली
असली तरी आलेल्यव प्रवरब्धवनसु वर त्यवलव जगवर्सां र्वटत नव्हतां.
जयव भक्तीर्र त्यवनां शर्श्ववस करुन शतलव शिकर्लां नव्हे तर शतची
पोरां दसु र्यव पतीची असली तरी त्यव पोरवनां व त्यवनां आपलां िवनलां.
ती भक्ती शतची लेकरां घेर्नू के व्हवच दरू उडून गेली होती
पक्षवांसवरखी. अिवतच भक्तीनां त्यवच्यवर्र खटलव दवखल के लव.
शतलव खवर्टी हर्ी होती.
दररोजचव एकटेपिव........ त्यवतच त्वसलेलव तो. जयव
भक्तीच्यव िदतीनां नव्हे तर शतच्यव पवयगिु वनां त्यवनां सगळां र्ैभर्
गोळव के ल.ां ती भक्ती त्यवलव सोडून जवतवच तसेच शतनां त्यवच्यवर्र
खवर्टीचव खटलव दवयर करतवच तो खजील झवलव. त्यवलव जगवर्सां

र्वटलां नवही. त्यवनां शर्चवर के लव. असां र्ैभर् आपि एकदवचां
सपां र्नू टवकवर्ां.
जयव भक्तीसवठी आपि एर्ढां र्ैभर् तयवर के लां. आज त्यव
र्ैभर्वलव र्वरस उरलेलव नसनू आज ते र्ैभर् दोन गटवत शर्भवगलां
जविवर. त्यवपेक्षव ते ठे र्नू जगिां कोित्यव कविवचां. िेर्टी त्यवनां
शनिाय घेतलव. तिी त्यवनां योजनवही आखली. आपि यव सगळ्यव
कवरखवन्सयवलव आग लवर्वयची आशि त्यवनतां र गप्तु होर्नू दसु र्यव
िहरवत जवयचां. लोकवांनव र्वटेल की सशति आगीतच िरि पवर्लव.
तेच िलव पवहवयचांय.
योजनेची फलश्रतु ी अिीही झवली. आजचव शदर्स
त्यवच्यवसवठी कवळ बननू आलव. यवच शदर्िी त्यवलव आपल्यवतील
उद्योजक िवरवयचव होतव. तसव त्यवनां जिू शनधवारच के लव होतव.
आज त्यवनां त्यव सांपिू ा कवरखवन्सयवलव आग लवर्ली होती र्
ती आग लवर्ल्यवनांतर तो शतथनू शनघनू गेलव होतव. दसु र्यव आिखी
एकव िहरवत. जयव िहरवत तो र्ेषवांतर करुन रवहवत होतव. त्यवनां
सगळां र्ैभर् एकव झटक्यवत सोडलां होतां.
ते आगीचे डोंब उडत होते. कोिीतरी अग्नीििन दलवलव
फोन के लव. िवशहती शिळतवच अग्नीििन दल हजर झवलां. त्यवनां ी
लवगलेली आग आटोक्यवत आिली. त्यवनांतर लोकां सशतिलव

िोधू लवगले. पि. सशति त्यवशठकविी हजर असवयलव पवशहजे
होतव नव. तो हजर नव्हतव. तो तर ते िहर सोडून दसु र्यव िहरवत
्थलवांतरीत झवलव होतव. पन्सु हव तो फुटपवथर्र श्थरवर्लव होतव.
त्यवच्यव िनवत आज कोित्यवच अपेक्षव नव्हत्यव. कोिवलव
पोसवयचे नव्हते र्व कोिवलव आज शिकर्वयचे नव्हते. सगळी
शचिण्यवचां ी शपलां शिक्षिरुपी पांख फुटतवच आईलव घरट्यवतच
सोडून के व्हवच उडून गेली होती. त्यवलव एकवकी ठे र्नू .
कोिीतरी म्हिवलां, 'कवरखवनव र्वचलव. पि कवरखवनव
िवलक सशति यवत िरि पवर्लव असेल. शबचवरव सशति रवब रवब
रवबलव. '
सशति िरि पवर्ल्यवचां जवशहर होतवच त्यवचव कवरखवन्सयवत
पतु ळव उभवरलव गेलव. आतव दरर्षी त्यव पतु ळ्यवलव हवर चढर्लव
जवत असे. त्यव पतु ळ्यवची पजु व के ली जवत असे. नव्हे तर त्यवच्यव
शकतीबद्दल दोन िब्दही कविगवरवनां व सवगां ीतले जवत असे.
कवही शदर्सवनां भक्तीनां रोिनिी शर्र्वह के लव होतव. ते दोघांही
सशतिलव िरि पवर्लेलां सिजनू एकत् आले होते. असां र्वटत होतां
की त्यवांनव जिू एकत् करण्यवसवठीच सशतिनां िरिवचां नवटक के लां
होतां. ते दोघांही शिळून त्यव कवरखवन्सयवलव लेकरवसिवन सवांभवळत
होते. तसेच आपआपल्यव नोकर्यवही गोडीगल
ु वबीनां सवभां वळत

होते. ते आज सशतििळ
ु ां सख
ु ी बनले होते नव्हे तर सख
ु ी जीर्न
जगत होते. रोिनीही कधीकधी यवयची र् सशतिची आठर्ि
कवढून रडवयची. हे सर्ा आठर्िे सशतिच्यव जीर्ांतपिी नवही तर
िरिवच्यव नवटकवनांतर सवध्य झवलां होतां.
सशति िवत् आजही दसु र्यव िहरवत फुटपवथर्र आयष्ट्ु य
कवढत होतव. त्यवनां आकविवलव पवांघरुि आशि जिीनीलव अांथरुि
बनर्लां होतां. थडां ी, ऊन, र्वरव, पवऊस हे त्यवचे जिू शित् बनले होते.
कधी एखवद्यव र्ेळी त्यवलव कवरखवन्सयवची आठर्ि येई. तेव्हव तो
त्यव कवरखवन्सयवलव भेट द्यवयलव येत असे. तेही शभकवर्यवच्यव
अर््थेत. पि त्यवलव कोिी ओळखत नव्हते. तो िवत् सर्वंनव
ओळखवयचव. तसेच सर्वंनव सख
ु ी पवहून आपलां अश्तत्र्
शर्सरवयचव. कवरि तो त्यवच्ां यव सख
ु वसवठीच आजपयंत जगलव
होतव नव्हे तर त्यवच्ां यव सख
ु वसवठीच जीर्ांतपिीच िरि पवर्लव
होतव. आपलां ्र्तःचां अश्तत्र् हरर्नू . आजही तो भीक िवगत
होतव लवज न बवळगतव. एक पररपिू ा अथा पिू ा जीर्न जगत होतव.
जयव जीर्नवत कोितेच रुसर्े फुगर्े नव्हते आशि कोितीच उिीर्
नव्हती. आतव कोिवलव शिकर्िे नव्हते आशि कोिवलव िोठे ही
करिे नव्हते. जयवने आपले सर्ा जीर्नच इतरवच्ां यव शिक्षिवसवठी
शझजर्ले. तो िवत् आज शनरक्षर बननू जीर्नवची र्वट चवलत होतव
अनर्विी पवयवनां. त्यव भर उन्सहवतही चटके झोंबत होते पवयवलव.

तरीही त्यवची तिव न बवळगतव भीक िवगत होतव. तसेच ऊन, र्वरव
पवर्सवचीही तिव न बवळगतव शभकवरी म्हिनू जगत होतव. जिू तेच
त्यवचे शित् बनले होते जीर्नवच्यव अखेरच्यव श्ववसवपयंत. तेच त्यवचे
शित्ही रवहिवर होते जीर्नवच्यव अखेरच्यव श्ववसवपयंत.
****************
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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 िोधतांना
*चारोळीसंग्रि*
१)आक्रमण
*प्रिासिर्णन*
१)प्रवास २)प्रवासातील गमतीजमती
*मिाराष्ट्रात वेगवेगळ्या वृत्तपत्रातरन साशित्य लेखन*

अिंकुि कििंगाडे यािंची ई साकहत्यवर उपलब्ध ईपुस्तके
कव्हरवर एक कललक करताच पुस्तक उघडेल.

ई साकहत्य प्रकतष्ठानचे हे तेरावे वर्ष.
श्री अंकुश शशंगाडे यािंचे हे दहावे पुस्तक.
अक
ां ु श वशांगािे एक वशक्षक आहेत. वशक्षक ही त्याच
ां ी के वळ
उपजीववका नाही तर जीववकाही आहे. समाजात सत्याचे आवण
ववज्ञानाचे ज्ञान पसरावे व समाज मनाने बळकट व्हावा, त्यातही मल
ु ींनी
वशकावे व त्याच्ां या आत्मवनर्भरतेने समाजाला अविक बळकटी यावी हे
त्याांचे स्वप्न आहे. ते र्रपरू वलहीतात ते समाजातील दबल्या गेलेल्या
घटकाांना आवाज देण्यासाठी. आपली पस्ु तके समाजात जास्त वाचली
जावीत असे त्याांना वाटते आवण ई सावहत्य हे त्या दृष्टीने त्याांन योग्य
वाटते. त्याांची आजवर २४ छापील पस्ु तके ही ववववि प्रकाशकाांनी
प्रकावशत के ली आहेत व त्याांच्या पस्ु तकाांना मागणी आहे. पण तरीही
ते आपली पस्ु तके ई सावहत्यच्या वाचकाांना ववनामल्ू य देतात.
अक
ां ु श वशगां ािे याच्ां यासवरखे जयेष्ठ लेखक आपली प्ु तके ई
सवशहत्यच्यव िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवांनव शर्नविल्ू य
देतवत. असे लेखक जयवांनव 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 शदनवनवथ िनोहर(४ प्ु तके ), िांभू
गिपल
ु े(९प्ु तके ), डॉ. िरु लीधर जवर्डेकर(९), डॉ. र्सतां बवगल
ु
(१९), िुभवांगी पवसेबांद(९), अशर्नवि नगरकर(४), डॉ. श्ितव

दविले(८), डॉ. शनतीन िोरे (२८), अनील र्वकिकर (९), फ्रवशन्ससस
आल्िेडव(२), िधक
ु र सोनवर्िे(२), अनांत पवर्सकर(४), िधू
शिरगवांर्कर (६), अिोक कोठवरे (५० खांडवांचे िहवभवरत), श्री. शर्जय
पवढां रे (ज्ञवनेश्वरी भवर्वथा), िोहन िद्वण्िव (जवगशतक कीतीचे र्ैज्ञवशनक),
सांगीतव जोिी (आद्य गझलकवरव, १७ प्ु तके ), शर्नीतव देिपवांडे (७)
उल्हवस हरी जोिी(७), नांशदनी देििख
ु (५), डॉ. सजु वतव चव्हवि (८),
डॉ. र्ृषवली जोिी(१९), डॉ. शनिालकुिवर फडकुले (१९), CA पनु ि
सांगर्ी(६), डॉ. नांशदनी धवरगळकर (८), अांकुि शिांगवडे(१०), आनांद
देिपवांडे(३), नीशलिव कुलकिी (२), अनवशिकव बोरकर (३), अरुि
फडके (३) ्र्वती पवचपवांडे(२), सवहेबरवर् जर्ांजवळ (२), अरुि शर्.
देिपवडां े(६) असे अनेक जयेष्ठ र् अनभु र्ी, कसलेले लेखक ई
सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली प्ु तके लवखो लोकवांपयंत शर्नविल्ू य
पोहोचर्तवत.
अिव सवशहत्यितू ीच्ां यव त्यवगवतनू च एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य
र्ृक्ष 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 ।

