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माझे विय ववद्यार्थी
िे पस्ु िक हिनामूल्य आिे

पण फ़ुकट नािी
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आिेि .
म्िणून िे िाचल्यािर िचच करा ३ हमहनट

१ हमहनट : िेिकाांना फ़ोन करून िे पस्ु िक कसे िाटिे िे कळिा
१ हमहनट : ई साहित्य प्रहिष्ठानिा मेि करून िे पस्ु िक कसे िाटिे िे कळिा.
१ हमहनट : आपिे हमत्र ि ओळिीच्या सिच मराठी िोकाांना या पस्ु िकाबद्दि अहण ई साहित्यबद्दि साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्यािा पस्ु िके हमळणे बांद िोऊ शकिे.

दाम नािी मागि. मागि आिे दाद.
साद आिे आमची. ििा प्रहिसाद.
दाद म्िणजे स्ििु ीच असािी असे नािी. प्राांजळ मि, सूचना, टीका, हिरोधी मि याांचे स्िागि
आिे. प्रामाहणक मि असािे. ज्यामळ
ु े िेिकािा प्रगिी करण्यासाठी हदशा ठरिण्याि मदि
िोिे. मराठीि अहधक कसदार िेिन व्िािे आहण त्यािून िाचक अहधकाहधक प्रगल्भ व्िािा,
आहण सांपूणच समाज सिि एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जाि रिािा.
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पुतिकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे पुनर्ुद्र
व ण र् नाट्य, स्चत्रपट
ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी
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• स्र्नार्ूल्य स्र्िरणासाठी उपलब्ध
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्डव करू शकिा
• हे पुतिक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापूर्ी ककिं र्ा र्ाचना व्यास्िररक्त कोणिाही र्ापर
करण्यापूर्ी ई सास्हत्य प्रस्िष्ठानची लेखी परर्ानगी आर्श्यक आहे .

स्िरुप अनाजी सािंत
प्रिक्षण

क्षेत्रात

प्रिक्षक

म्हणून गेली बत्तीस िर्षे कायथरत.
प्रिद्यार्थयाांच्या िगतीसाठी निनिीन
उपक्रम करण्याची आिडआहे.
प्रिक्षकांच्या

तंत्रस्नेही

राज्यस्तरीय ग्रुपमध्ये सह ििासक
म्हणून कायथरत आहे. प्रिकणे ि
प्रिकिणे ही दोन्ही कामे करत आहे.
स्टोरी प्रमरर, उनाड िारा, काव्ांकुर
अनेक काव् गटांमध्ये कप्रिता रचना
स्पर्धेत यिस्िी आहे. ब्लॉगिर कप्रिता
लेख, कर्था, िप्रसद्ध के ल्या आहेत.
प्रिक्षकांच्या प्रिभागीय पातळीिरील स्पर्धाांमध्ये भरपूर बप्रक्षसे प्रमळप्रिली
आहेत. प्रिद्यार्थयाांनाही स्पर्धेत यिस्िीपणे उतरप्रिले आहे.
िाळे तील सहकारी प्रिक्षकांच्या िाढददिसाच्या प्रनप्रमत्ताने तयांना
स्िरप्रचत कप्रिता अपथण के ली आहे. लेखन, िाचन, िक्तृ ति यांची प्रििेर्ष आिड आहे
बराच काव् समूहांमध्ये सहभाग घेऊन तयातील काव् स्पर्धेत यिस्िी
प्रिभागीय प्रिक्षकांच्या िक्तृ ति ि एकपात्री अप्रभनय स्पर्धाांमध्ये सहभाग
घेऊन यिस्िी
िाचन ि लेखनाची प्रििेर्ष आिड आहे
प्रिप्रिर्ध उपक्रम राबिायला आिडतात

यूटय़ूबिर प्रिद्यार्थयाांच्या सहाय्याने के लेल्या कप्रिता िकाप्रित
पयाथिरण रक्षणाच्या दृष्टीने िेगळ्या पद्धतीने िटपौर्णथमा साजरी
दूरदिथनने घेतली दखल झु अिेरनेस िोग्रॅम, प्लॅप्रस्टक बंदी यािरही उपक्रम के ले
ररलायबल प्रसरीज पाचिीचे गप्रणत पुस्तक प्रलप्रहले
इं टरनॅिनल ह्युमन राइट्स तर्फे आदिथ प्रिक्षक पुरस्कार
सन्मान मराठीचा पुरस्कार
सतत तीस तीस िर्षे कायथरत म्हणून प्रिक्षण सार्धना मंडळाकडू न सतकार
महापौर पुरस्काराने सन्माप्रनत
स्िरुप अनाजी सािंत
पत्ता A/1203 ' साईतीर्थथ टॉिर, प्रसद्धार्थथ नगर
कोपरी, ठाणे (पूिथ )400603

प्रििेर्ष आभार
माझे पप्रत -श्रीयुत अनाजी प्रिठोबा सािंत
मुले- प्रिराज, ददव्ा
सुन -सायली
भािोजी श्रीयुत िकाि नाना दळिी
सूचक श्री येितीकर सर

अपथणपप्रत्रका
माझे हे आगळे िेगळे अनुभिातून सादर ई पुस्तक माझे िडील
कै .

श्रीयुत

ज्ञानदेि

लाडू

सािंत

आई

कै .

सौ.

दीपा ज्ञानदेि सािंत. सासु सासरे कै . श्री. प्रिठोबा अनाजी
सािंत ि कै . श्रीमती िासंती प्रिठोबा सािंत यांना समर्पथत
करत आहे. तयांचे आिीिाथद सदैि माझ्या पाठीिी राहू देत.

मनोगत – स्िरूप सािंत

नेहमीच्या चाकोरीच्या प्रिर्षयातून बाहेर आणणारे ई-साप्रहतय िकािनचे
सुनील सामंत. तयांचे प्रििेर्ष आभार. मला असा प्रिर्षय सुचप्रिला की मी माझे मी
आतमपररक्षण के ले. प्रिर्धातयाने ददलेल्या माझ्या या कतथव्ात मी पररपूणथ उतरले का?
तया प्रनप्रमत्ताने प्रिखुरलेल्या पाखरांना िोर्धले. अजूनही तयांना मी आठिते. सुिांत ने
िॅाटस अॅप ग्रुप बनिला. प्रिर्धायक उपक्रम करायचे ठरले. िप्रनता नेही खूप मदत के ली.
१५ जणांचा माजी प्रिद्यार्थाांचा ग्रुप बनला. खूप बरे िाटले.
एक िेगळी ददिा ददल्याबद्दल ई -साप्रहतय संयोजकांचे खूप खूप आभार.
tv9 पासून राजकारण, प्रिक्षक, इं प्रजप्रनअर, सरकारी अप्रर्धकारी अिा
प्रिप्रिर्ध क्षेत्रात प्रिद्यार्थी आहेत. ते पाहून समार्धान िाटले. कायथपररपूर्तथचा आनंद
झाला.

सौ. स्िरूप सािंत

प्रिद्याप्रर्थनी चे मनोगत
नमस्कार माझ्या िगथ-प्रमत्र मैप्रत्रणींनो,
मी सौ. िप्रनता प्रपसाळ-देिकाते, सार्धना प्रिद्यालय सायन,
माजी प्रिद्यार्र्थथनी,

तुम्ही म्हणाल आज प्रहला काय झाले, एिढी औपचाररकता का करत आहे?
पण कारणही तसेच आहे. आज आर्षाढी एकादिी, पप्रित्र ददिस प्रिठू आपला गुरु,
गुरु प्रिठ्ठल, गुरुदेिता प्रिठ्ठल।
प्रनदान प्रिठ्ठल, प्रनरं तर प्रिठ्ठल।।
तयाला पाहून मला आपल्या िाळे च्या गुरुजनांची आठिण झाली. आप्रण
कु ठे तरी िाचलेल्या हहंदी कप्रितेच्या ओळीं सहज आठिल्या.
कडी र्धूप जो दे िृक्ष दक छाया
ऐसी है इनकी ज्ञान दक माया,
नही होता कोई रक्त संबंर्ध,
दर्फर भी है जीिन का अनमोल बंर्धन।

तिी आठिण होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे आपल्या आिडतया सौ.
स्िरूप सािंत बाई. नुकतीच माझी आप्रण तयांची र्फेसबुक िर ओळख झाली, पण
तयांच्यािी बोलताना जणू काही जन्मोजन्मीचे ऋणानुबंर्ध असल्याचे जाणिले.
तयांच्या स्िभािातील बरे च पैलू ठाऊक नाहीत, पण आज तया यिस्िी
प्रिप्रक्षका आहेत आप्रण एक यिस्िी आई प्रह भूप्रमकाही तया आनंदाने बजाित आहेत.
आपल्या िाळे तील प्रिद्यार्थी यिस्िी होत आहेत हे कळल्यािर तयांच्या चेहऱ्यािर
आनंद ओसंडून िाहत आहे. बाई िेळोिेळी िगथ-प्रमत्र मैप्रत्रणींची चौकिी करत आहेत.
परिा माझे तयांच्यािी बोलणे झाले दहािीच्या प्रिदयार्थयाांना कसे मागथदिथन करािे
याप्रिर्षयी, कारण यािर्षी दहािीच्या पाल्याचे पालकति, हे इं द्रर्धनुष्य मला पेलायचे
आहे. तयांच्यािी बोलल्यानंतर पालक म्हणून माझा दृप्रष्टकोन तर िगल्भ झालाच पण
मनािरील एक दडपण होते ते ही नाहीसे झाले. आमची िगती करणाऱ्या तसेच
आमच्यात आतमप्रिश्वास प्रनमाथण करणाऱ्या गुरुजनांचे आम्ही सदैि ऋणी आहोत,
र्धन्यिाद सािंत बाई.
भीड में एक गुरु ही अपना,
ददखाए जो जीिन का सपना,
पग-पग पर देते िो ददिा प्रनदेि,
गुरु से ही सजे जीिन पररिेि।

आचायाथत् पादमादत्ते पादं प्रिष्यः स्िमेर्धया ।
पादं सब्रह्मचाररभ्यः पादं कालक्रमेण च ॥
( प्रिद्यार्थी अपना एक-चौर्थाई ज्ञान अपने गुरु से िाप्त करता है, एक चौर्थाई अपनी
बुप्रद्ध से िाप्त करता है, एक-चौर्थाई अपने सहपारठयों से और एक-चौर्थाई समय के
सार्थ (कालक्रम से, अनुभि से) िाप्त करता है।

माझे प्रिय प्रिद्यार्थी

या पुस्तकातील सिथ कर्था, अनुभि सच्चे आहेत. मात्र तयातील नांिे काल्पप्रनक आहेत.
कारण आज ते प्रिद्यार्थी ज्या स्र्थांनांिर आहेत प्रतर्थे तयांना हा उल्लेख आिडेल िा न
आिडेल.
या पुस्तकाच्या प्रनप्रमताने आम्ही सिथ प्रिक्षकांना आपल्या आयुष्यातील प्रििेर्ष
प्रिद्यार्थयाांबद्दल चार िब्द प्रलहीण्याचे आिाहन करतो. योग्य तया अनुभिांना
पुस्तकरुपाने िप्रसद्ध के ले जाईल.
पत्रव्िहारासाठी प्रलहा
esahity@gmail.com
संपादक
ई साप्रहतय िप्रतष्ठान

प्रिक्षक म्हटले की िेजारी नातेिाईक प्रमत्र मंडळी एका िेगळ्या अपेक्षेने
पाहतात.
आम्ही मुंबई सेंट्रल येर्थे राहात होतो
आमच्या िेजारी एक जैन कु टुंब रहात होते अजूनही तेर्थेच राहतात.
तयांचा मुलगा कमलेि तयािेळी ८िी इं ग्रजी माध्यमात प्रिकत होता. तो
अप्रजबात अभ्यास करत नसे. पररक्षेिेळी बेंच िाजिायचा प्रिक्षक तयाला िगाथबाहेर
काढत. पररणामी एक इयत्ता दोन िर्षाांनी पास होत असे. पालक खूप त्रासले होते.
तयाची आई माझ्या खूप मागे लागायची. मी मराठी माध्यमाची. प्रिक्षण मराठीत.
म्हणून मी तयार नव्हते. पण पालकांनी गयािया के ल्यािर मी तयार झाले. पण पैसे
नको सांप्रगतले. कारण मी दकतपत तयाचा अभ्यास घेऊ िके न याबद्दल मी सािंक
होते.
तसा आठिीत म्हटले तरी ियाने मोठा होता. अभ्यास येत नव्हता.
बैठकीची सिय नाही. पण िांत होता. ऐकायचा.
आठिीची मराठी माध्यमाची पुस्तके आणली. दोन्ही माध्यमाची पुस्तके
समोर ठे िून प्रिकिायला सुरुिात के ली.

तयाला देिाच्या पाया पडण्यापासून, अभ्यासाची बैठक, मूळ पायापासून
प्रिकिले. सराि पेपर घेतले. मराठी पेपरमध्ये तर तो चार ओळीदेप्रखल प्रलप्रहत नसे.
मराठी प्रनबंर्ध र्धडे िर्थम चचाथ करून समजाित होते. गप्रणत सूत्र संकल्पना स्पष्ट
के ल्या. तयाला समजेपयांत प्रिकिले. अगदी रात्री ११ पयांत बसत असे. हळू हळू तयाला
अभ्यासाची आिड प्रनमाथण झाली. तो मला चांगला िप्रतसाद देउ लागला. जो पयांत
मी ऊठ म्हणत नाही तोपयांत ऊठत नसे. र्फक्त एकच अडचण होती. ते जैन कांदा लसूण
ही खात नव्हते. आप्रण आम्ही कोकणी. िाराला मासे प्रचकन असायचे. तयाला तया
िासाचा त्रास व्हायचा. मग आम्ही जेिण उिीरा बनित असू. तेव्हढा िेळ तो घरी
बसून होमिकथ करीत असे.
सहामाही पररक्षा जिळ आली. बेंच न िाजिता तो सिथ पेपर सोडिून
आला. तयाच्या चेहर्यािर आनंद असे.
एकिीस ददिसांच्या सुट्टीनंतर िाळा सुरु झाली. आता पेपर प्रमळतील
या आिेने आम्ही िाट पहात होतो. मला जास्त उतकं ठा होती.
नेहमीिमाणे तो िाळे त गेला. तयाच्या आईपेक्षाही मी तयाची िाट पहात
होते. पण तो घरी आलाच नाही. तयाची आई म्हणाली आता जर तो नापास असेल
तर तो कदाप्रचत घर सोडू न जाईल असे मला िाटते. मी खूप घाबरले. एक क्षण उगाच
मी ह्या र्फंदात पडले असे िाटले. आम्ही िाळे जिळ गेलो. तेर्थे कु णीच नव्हते. तेव्हा
मोबाईल नव्हते. घरी आलो एक दोन प्रमत्रांना र्फोन लािले. पण तयांनी माप्रहत
नसल्याचे सांप्रगतले.

माझे प्रमस्टर अनाजी आप्रण तयाचे बाबा जाऊन पोलीस स्टेिनला जाऊन
तक्रार नोंदिून आले.
रात्री उिीरा पोलीस तयाला घेऊन आले. चोरांनी पैिासाठी तयाला
मारले होते. दप्तर र्फाटले होते. तयाला कु णीच काहीच बोलले नाही. सकाळी अंघोळ
के ल्यािर तयाला आम्ही प्रिचारले.
तयाने जे सांप्रगतले ते ऐकू न आम्ही र्थक्क झालो. तो सिथ प्रिर्षयात चांगला
पास झाला होता. परं तू तया िाळे तील प्रिक्षकांनी तू हे प्रलहूच िकत नाही तू कॉपी
के लीस का अिी जबरदस्ती के ली. तयाचे न ऐकता तयाचे सगळ्या पेपरमर्धील गुण
कमी के ले. नापास दाखिले. तयामुळे तो प्रबर्थरला. ि घर सोडू न गेला.
माझे प्रमस्टर तयाला घेिून िाळे त गेल.े मुख्याध्यापकांना भेटले मी
तयाच्यासाठी घेतलेले कष्ट सांप्रगतले.
समोर िश्न टाकायला लािले तयाने उत्तर प्रलहून दाखिले मध्ये एकिीस
ददिसांची सुट्टीनंतरही काही र्फरक नव्हता.
प्रिक्षकांनी मान्य के ले. मग तयाची प्रिक्षणाची गाडी जी र्धािली ती bsc
पयांत.
आता कमलेि बंगलोरला चांगल्या कं पनीत नोकरीला आहे. लग्न झालेय.
मुलगी आहे. तयाच्या पुढील आयुष्यासाठी माझे सदैि आप्रििाथद

िाळे त ३२ िर्षै नोकरी झाली बरीच िर्षे जिळ जिळ १२ ते १५ िर्षे मी
प्रिष्यिृत्तीचा क्लास घेतला. आमची िाळा सायनला असली तरी प्रिद्यार्थी र्धारािी
कु लाथ अॅन्टॉप प्रहल मर्धून येतात. पालकांना प्रिकप्रिता येत नाही
काहीच पालक प्रिकिू िकतात. तयामुळे तयांचे सिेसिाथ आम्हीच.
प्रिष्यिृत्तीच्या मेरीटमध्ये र्थोडी मुले आली तरी ९५% पास होत. काही मुलांची तर
खाण्याची पण आबाळ असे.
बाहेरून िेगळी पुस्तके घेण्यापेक्षा मी ितयेक घटकाचे १०० गुणाचे पेपर
काढत असे. सिथ प्रिर्षय अंतभूथत के ल्यािर तर पाठातील बारीक बारीक िश्न काढले
िगाथत जास्तीत जास्त िेळ मुख्यांच्या परिानगीने प्रिष्यिृत्तीचाच
अभ्यास चाले.
पूणथ १ िगथ पररक्षेला बसिायचा. तयात हुिार मुले हेरायची तयांचा िेगळा
अभ्यास घ्यायचा सिथ मुले पास होण्याचा सराि घ्यायचा. पण तयात चॅलेंज असायचे.
२००९ साली माझ्याकडे जी बॅच आली तयात ५ मुले मेरीटमध्ये
येण्यासारखी होती. माझे तया मुलांकडे प्रििेर्ष लक्ष होते. तयांच्या जोड्या के ल्या
तयातील अिंप्रतकाच्या सख्ख्या काकाचे लग्न आले पालकांना समजािले दोघांनाही

समजले अिंप्रतने आर्धी डबल अभ्यास के ला ि अभ्यास करण्यासाठी पुस्तके घेऊन
गेली. मी पालकांना खचथ नको म्हणून खूप सरािाची पुस्तके साठिून ठे िली होती.
सोडिून झाली की परत घ्यायची.
ददपक आणी संयम दोघांची जोडी के ली होती. िगाथत जेव्हा िेळ प्रमळे ल
तेव्हा दोघांनी एकमेकांना तोंडी िश्न प्रिचारायचे. िाळा सुटताना मला सांगायचे.
तयांचा रोज रे कॅाडथ िाढायचा. तयांचा आतमप्रिश्वास िाढत होता. घरीही तयांच्याकडू न
पालक करून घेत असत. ददिसा कर्धीकर्धी ३०० िश्न ही होत असत. ददलेला िगाथतील
अभ्यास लिकर उरकायचा अन् िश्न प्रिचारायचे
म्हणता म्हणता परीक्षा झाली. मी मुलांना पयाथय प्रलप्रहला की
िश्नपप्रत्रके िर पेनाने टटंब करून ठे िाियास सांगायचे तयामुळे तयांनी नक्की कोणते उत्तर
प्रलप्रहले दकती गुण प्रमळू िकतात दकती पास दकती मेरीट मध्ये येऊ िकतात तयाचा
अंदाज येई. झाले ५ पैकी ३ तर दर्फक्स होते. ददपक संयम आप्रण अिंप्रतका
जूनमध्ये सुट्टी असताना प्रनकाल आला. ददपक चक्क नापास. सगळ्यांनाच
र्धक्का. तो स्िामीभक्त आहे. तो म्हणाला मी आता स्िामींच्या पाया नाही पडणार.
पालकही खूप नाराज झाले. बसिले नसते पररक्षेला तर बरे झाले असते असे बोलु
लागले.
मी तयांची समजूत काढली. आत्तायांत कर्धीच ररचेककं ग चे र्फॉमथ भरले
नव्हते. िोप्रसजर माहीत नव्हती. माझ्या बहीणीने प्रिल्पाने पटकन माहीती काढू न
ददली. पण ते पालक ररचेकींगने काही होणार नाही पैसे ही र्फुकट जातील असे म्हणत

होते. तयांना मी सांप्रगतले मी हिे तर पैसे भरते अगदी िेळ पडली तर पुण्याला ही
येईन. कारण तया मुलािर मला अन्याय होऊ द्यायचा नव्हता. मला गॅरंटी होती की
ररझल्ट चुकीचा आहे.
पालकांना सांप्रगतले. आपण काहीच के ले नाही तर कदाप्रचत काही
ददिसांनी असे िाटेल की अरे रे ियत्न के ला असता तर बरे झाले असते.
बहीण प्रिल्पा प्रहने बरीच माप्रहती ददली. प्रिभागातील अप्रर्धकारी िोर्धले
तयांच्या िाळे त गेले ते भेटले नाहीत. र्फोन नंबर प्रमळिला आप्रण मग तयांना सतत
र्फोन के ले. तयांनीही न रागािता खूप मदत के ली. प्रतर्थून कागद पुढे जायला िेळ झाला
तर म्हणून ददपकच्या बाबांना पुण्याला जाऊन हाती देऊन येण्यास सांप्रगतले. ते ही
गेल.े
सार्धारण मप्रहन्याने प्रनकाल आला ददपक र्फक्त पासच नाही तर मेरीट
मध्ये आला होता. प्रमिन संपले.
आतमप्रिश्वास सच्चाई अर्थक पररश्रम प्रचकाटी सिाांचा प्रिजय झाला.
ददपकला स्िामी पािले. तयाचा तयांच्यािरील श्रद्धेचा प्रिजय झाला

आमची िाळा आता बालिाडी ते दहािीपयांत मराठी माध्यम िइं ग्रजी
माध्यम आहे. दोन र्थोड्या मोठ्या इमारती. एक बैठी छोटी िाळा .दुसर्या
ॅँ आहे. प्रतर्थे आमचा पगार होतो.
इमारतीतच सेंट्रल बॅक
एके ददििी मी आप्रण माझे प्रमस्टर अनाजी सािंत बॅंकेत गेलो होतो.
बॅंकेतून बाहेर आलो आमच्या गप्पा चालू होतया प्रततक्यात पप्रलकडू न एक मुलगा
र्धाित आला ि माझ्या पाया पडला.
अरे तू कोण असे प्रिचारले असता मागोमाग तयाचे िडील ही र्धाित आले
नमस्ते बाई ओळखले का? मला आठिेना तयाच्या बाबांना पाहून ते पालक आहेत हे
ओळखले. पण तो अगदी उं चापुरा मुलगा मी पहातच राहीले "प्रितम माने आहे हा
बाई. आम्ही पलीकडे होतो. तुम्हाला पाप्रहले अन् ह्याला म्हटले तया बघ सािंत बाई.
र्धाितच सुटला तुम्हाला भेटायला"
"प्रितम खरे च ऊंच दकती झालास मी ओळखलेच नाही काय करतोस तू
आता दकती प्रिकलास बाबा"मी प्रिचारले
"बाई हा इं प्रजप्रनअर झाला तुमच्या कृ पेने. आिीिाथद द्या तयाला "असे
म्हणत बाबांच्या डोळ्यात पाणी आले. तो माझ्या पाया पडला अन् अगदी खाली मान
घालून उभा राप्रहला.

"अरे आहेत न आप्रििाथद. काही नाही तू अभ्यास के लास म्हणून तू
प्रिकलास "
बाबा म्हणाले” नाही बाई तुमच्यामुळेच आम्ही दोघेही तुमची खूप
आठिण काढतो.” दोघांनी नमस्कार के ला ि प्रनघाले.
प्रमस्टर म्हणाले "असे का ते बोलले". मला एकदम दुसरीतला प्रितम
आठिला िगाथत तो जिळ जिळ झोपेतच यायचा. अभ्यासाकडे लक्ष नाही. िहया
नाहीत. मी तयाच्या आईला भेटायला बोलािले. आईच्या बोलण्यात बोलणे नव्हते.
मला राग आला. मी बाबांना बोलािणे पाठिले. तयांनी आता काळजी घेतो म्हणून
साप्रगतले. पण परत पररप्रस्र्थती तिीच. पुन्हा बाबांना बोलिले. तयाला रात्री लिकर
झोपित का नाही? कसा येणार ह्याला अभ्यास?
तेव्हा बाबा हात जोडू न म्हणाले तयाच्या आईला प्रलप्रहता िाचता येत
नाही. तयांना बहुदा नाईट ड्युटीिर जायला लागायचे. घरात टीव्ही नाही. तयांच्या
छोट्या घराला जोडू नच समोरचे घर होते तयांचाच टीव्ही रात्रभर चालू असे. यांच्या
घरात कु ठे ही बसले तरी तो टीव्ही ददसत असे आप्रण आिाजही येतसे. तयामुळे ते
मुलाला बंदी करू िकत नव्हते. ते सांगताना तयांच्या डोळ्यात पाणी तरळले. मुलाला
प्रिकप्रिण्याची इच्छा बाकी तयांची िबळ होती.
मी म्हटले ठीक आहे. मुले बारा िाजता सुटत ि आम्ही एक दहाला.
मुख्याध्याप्रपका भागित बाई यांची मी परिानगी घेतली आप्रण बारा ते एक दहा
माझे इतर काम करत तयाला जिळ बसिून मी प्रिकिू लागले. िब्द िाचन, िाक्य

िाचन अंक ओळख छोटी छोटी उदाहरणे पायापासून तयाचा अभ्यास सुरू झाला.
रोज बाबांनीच न्यायला यायचे असे ठरिले. बाबा आले की तया ददििी मी काय घेतले
हे तयांना सांगायचे. घरी गेल्या गेल्या परत तयाची उजळणी घ्यायला सांगायची.
असे दोन तीन मप्रहने गेल्यािर प्रलखाण िाचन र्थोडे र्थोडे जमायला लागले.
आपल्याला येते म्हटल्यािर तयाची अभ्यासाची गोडी हळू हळू िाढू लागली. िगाथतील
तयांचे झोपणे कमी होिू लागले. गप्रणतात तो मास्टर झाला. गप्रणत हा प्रिर्षय तयाला
प्रतर्थेच आिडू लागला होता. गप्रणताच्या मूळ संकल्पना तयाला स्पष्ट करून ददल्या.
घरचा सरािही तयाचा िाढला होता. पररप्रस्र्थती नसताना बाबांनीही तयाच्या उचल
घेतली होती.
मुळात माझा आिडता प्रिर्षय गप्रणत असल्याने मी िगाथत गप्रणत जास्त
प्रिकिते. हळू हळू तयाची गाडीही मागाथला लागली पुढल्या िर्षी तयाला दुसऱ्या बाई
आल्या. तयाचे बाबा म्हणाले बाई आता ही तयाची प्रिकिणी चालू ठे िा. पण मी तयाला
नकार ददला तयांना सांप्रगतले आता तुम्हाला तयाला अभ्यास कसा करायचा हे समजले
आहे. तेव्हा माझी गरज नाही. अगदीच अडले समजले नाही तर माझ्याकडे तुम्ही येऊ
िकता. पण आता तयाचे तयाला करू द्या.
अभ्यासातील प्रनयप्रमतपणा कसा ठे िािा हे तयाला िर्षाथत पक्के समजले
होते. तयामुळे तयालाही माझ्याकडे पुन्हा यािे लागले नाही. चौर्थीनंतर आमचा
प्रिभाग बदलतो मुले माध्यप्रमक ला जातात िाळा दुपारची होते समारं भाच्या ददििी

भेटला. तो अबोल ि लाजाळू असल्याने नंतर मला ददसला नव्हता. आमचे कामच
असे असते- करायचे आप्रण बाजूला व्हायचे. मी रमले नंतरच्या आलेल्या बॅचमध्ये.
िीतम भेटला आप्रण परत तया आठिणी उजऴल्या. िार्थप्रमक प्रिभाग
यासाठीच असतो. मुलांना श्रिणाची अभ्यासाची गोडी लािणे, तयांना अप्रभव्क्त
होण्याची संर्धी देणे, स्ि अभ्यासाची सिय लािणे. तयाचा पररणाम चांगला होतो
आहे हे मला ददसून आले आप्रण मनोमन खूप आनंद झाला. हा पेिा मी स्िीकारला
तयाबद्दल अप्रभमान प्रनमाथण झाला. आम्ही दोघेही घराच्या ददिेने प्रनघालो. परं तु
िीतम च्या आठिणी सारख्या मनात येत होतया. एक िेगळाच आनंद आप्रण समार्धान
यांची अनुभूती मी घेत होते. प्रिक्षक असल्याचा सार्थथ अप्रभमान।

एके ददििी संध्याकाळी आम्ही दोघे ि मुले प्रिराज ददव्ा तलािपाळीला
दर्फरायला गेलो होतो. अन् अहोंच्या प्रमत्राचा र्फोन आला. तयांना सिथजण नाना
बोलतात. "अरे नाना काय करू? खूप टेंिन आहे "
हे म्हणाले "का, काय झाले. "
“अरे मुलगी दहािीला आहे पररक्षेला तीनच मप्रहने राप्रहले काय करू कळत
नाही अभ्यास कर म्हटले तर छताकडे पहात राहते. पुस्तक असते हातात. पण लक्ष
नसते! कसे होईल प्रतचे कळत नाही.
मग आमचे हे म्हणाले काळजी किाला करतोस "माझी प्रमसेस पाप्रहल
प्रतला घेऊन ये घरी." ते इतके टेंिनमध्ये होते की आता येऊ का प्रिचारले ह्यांनी लगेच
होकार ददला. मुले र्थोडी प्रहरमुसली. आम्ही घरी पोहोचतो न पोहोचतो तोच ते कु टु ब
घरी येिून पोहोचले.
मी सिथिर्थम परीला घेऊन िेगळ्या रूम मध्ये गेल.े प्रतला सिथिर्थम
सांप्रगतले की तुझ्यािी जे बोलेन ते तुझ्या मम्मी पप्पांना सांगणार नाही. अन्
तयांच्यािी जे बोलेन ते तुला सांगणार नाही. र्फक्त खरे बोलायचे. मी सांगेन तसेच
िागायचे. चालेल का? तीनच मप्रहने हातात होते. प्रतने कबुली ददली. मग प्रतची
ददनचयाथ प्रिचारली तयात क्लास िाळा जाण्या येण्याचा िेळ या सिाांमुळे िेळ प्रमळत

नव्हता. तयांना मी क्लास र्थांबिायला सांप्रगतले. प्रतचे आिडीचे प्रिर्षय कठीण
प्रिर्षयांचा अभ्यास कसा ि कोणतया िेळी करायचा तयाचे िेळापत्रक बनिून ददले.
मग िळले पालकांकडे. तयांच्याबद्दल प्रतच्या काही तक्रारी होतया. तया
सगळ्या टेंिनमुळे होतया. तयांना प्रतच्या ररप्रिजनच्या िेऴा तयाचा चाटथ मम्मीने कसा
करायचा. सूत्र आकृ तया यांचा चाटथ कसा बनिायचा तो पालकांनी कारण िेळ कमी
होता. आहारासंबर्धी ही चचाथ के ली. दोघांनी प्रतला मानप्रसकता बदलायला किी
मदत करायची, प्रतचे मूड काही ददिस कसे जपायचे ते सांप्रगतले. प्रतघांचाही
आतमप्रिश्वास िाढिला. िेळ हातात आहे हे समजल्याने ते प्रनहचंत होऊन गेले. मी ि
माझ्या प्रमस्टरांनी सांप्रगतल्यािमाणे तयांनी के ले. ती रोज र्फोन करत असे. येणाऱ्या
अडचणी सांगत असे. मी तयातून मागथ काढत असे.
परीक्षा जिळ आली. बर्यापैकी अभ्यास होत होता. पालकांनीही रागािर
ताबा प्रमळिला. तयांना एकच सांप्रगतले पररक्षेिरून आल्यािर पेपर कसा गेला
प्रिचारायचे नाही. पूणथ पररक्षा झाल्यािरही. पुढच्या पेपरचाच प्रिचार करायचा.
एके का गुणांची हखंड लढिायची.
म्हणता म्हणता परीक्षा सुरु झाली. रोज रात्री मला ती र्फोन करत असे.
मी प्रतला कर्धी उठायचे. कसे घटक सराि करायचे ते सांगायचे. बस्स इतके च.
झालेल्या पेपरबद्दल काहीच प्रिचारत नव्हते. ती ही सांगत नव्हती.
परीक्षा संपल्यािर प्रतच्या पालकांना पुढचे काय ते ठरिायला सांप्रगतले. प्रतला

लहानपणापासून इलेक्ट्रॉप्रनक्सची आिड असल्याने जर गुण प्रमळाले तर इन्स्ट्रमेंट
मध्ये प्रडप्लोमा करायची इच्छा होती.
जून उजाडला. तयांचे टेंिन कमी करून माझे िाढिले होते. दुसऱ्या
ददििी िाळे त असताना माझा र्फोन िाजला. िाळे त चालत नाही. म्हणून मला
िक्यतो कु णी र्फोन करत नाही. मी पटकन र्फोन उचलला. परीच्या पप्पांचा र्फोन
होता. ते म्हणाले "परीला ७२%गुण प्रमळाले. मला आत्ता कळले. मी घरीही र्फोन
के ला नाही. पप्रहला हक्क तुझा म्हणून तुला र्फोन के ला. खरे च खूप खूप आभार. मला
माहीत आहे िाळे त र्फोन चालत नाही. पण र्थांबिले नाही " माझा आनंद ग़गनांत
मािेना.
प्रतने प्रडप्लोमाला ििेि घेतला. परत ती अडकली. तयांचा परत र्फोन. मी
म्हटले प्रडप्लोमाचे मला काय कळणार. एखाद्या तया क्षेत्रातील तज्ञाला भेटा. ते
म्हणाले "मी तुझ्याकडेच आणणार. मला माहीत आहे प्रतचा िश्न तुझ्याकडेच सुटेल. "
मी म्हटले "ठीक आहे "ती आली. प्रतच्यािी बोलले. माझा मुलगा प्रिराज प्रडप्लोमा
झाला असल्याने तयाने प्रतला महत्त्िाचे िश्न काढू न ददले. बस्स एकदाच. मग प्रतची
गाडी पुढे सरकली ती प्रडग्रीपयांत
आता बोहल्यािर चढायची तयारी सुरू आहे प्रतची. प्रतला िुभेच्छा !

माझी र्धाकटी बहीण प्रिल्पा ि मोठी बप्रहण सुप्रिया आम्ही िर्षाथतून एक
दोन िेळा र्फक्त प्रतघीच भेटतो. एक उनाड ददिस साजरा करतो. तया ददििी तसेच
ठरले मी प्रिल्पाच्या कायाथलयाकडे जाणार मग आम्ही दोघी दादरला भेटायला
जाणार. मी प्रििडीला प्रतच्या कायाथलयाच्या खाली उभी होते प्रतची िाट पहात.
तेिढ्यात एक सार्धारण सािळा मुलगा सायकलीिरून आला. कपडे
मळकट होते. मला पाहून र्थबकला. लांब उभा राहून सारखा माझ्याकडे पहात होता.
िर्थम मला तयाचा राग येऊ लागला. मग तयाचे रुपांतर प्रभतीत होऊ लागले. मी
तयाच्याकडे रागाने पाप्रहले. तसा तो तया इमारतीत चढला. ितयेक मजल्यािर चढला
की मर्धल्या प्रखडकीतून मला पहायचा. मी अस्िस्र्थ होऊ लागले कर्धी एकदा बहीण
येते आप्रण मी तेर्थून पळ काढते असे झाले होते.
प्रततक्यात तो मुलगा इमारती बाहेर आला. मी मनात म्हटले आता ह्याला
मारू की ओरडू .
तो जिळ आला ि म्हणाला "मॅँडम नमस्ते राग येणार नसेल तर एक
प्रिचारू".
चला आता याचा सोक्षमोक्ष लािू यासाठी म्हटले ", प्रिचार".

तुम्ही सार्धना प्रिद्यालयातील सािंत बाई आहात का? माझा राग एकदम
खाली उतरला. हो का?
मी मघापासून ओळखायचा ियत्न करत होतो. तुमच्यात खूप बदल
झालाय खूप िेगळ्या ददसताय. मनात म्हटले हा आपला प्रिद्यार्थी ददसतोय. अन्
तसेच झाले.
" बाई मी तुमच्या िगाथत होतो. अभय". मस्ती खूप करायचा. आठिले.
बाई तुम्ही स्िप्न दाखिायचा तेव्हा मला ते खरे नव्हते िाटत. मी मस्तीत गुंग होतो.
कोणाचेच ऐकले नाही. पुढे गाडी माझी अडकली. मी जास्त प्रिकलो नाही. आता
खाजगी कु ररअर कं पनीत नोकरीला आहे. खूप राबिून घेतात आप्रण पगार खूप कमी
भागत नाही हो तेव्हा तुमची आठिण येते तयािेळी तुमचे ऐकले असते तर आज ही
पाळी माझ्यािर आली नसती. आज तुम्ही ददसलात मला माझी उिीरा कळलेली चूक
सांगािीिी िाटली.
ते ऐकू न मन सुन्न झाले. मी तयाची समजूत काढली अन् सांप्रगतले "बाळा
अजून िेळ प्रनघून गेली नाही. तुला जर खरे च पचाताप होत असेल तर अजूनही िेळ
आहे. तयाला यििंतराि चव्हाण प्रिदयापीठाप्रिर्षयी माप्रहती साप्रगतली. अजूनही
िेळ आहे. तुझे ददिस तू बदलू िकतोस. असे सांप्रगतले. प्रिल्पा कर्धीच येऊन उभी
राप्रहली होती. ठीक आहे पाहतो. असे सांगून तो हात जोडू न प्रनघून गेला.

तो प्रिके ल की नाही याबद्दल मी सािंक होते. कारण ददिसभर कष्टाचे
काम के ल्यािर तो काय प्रिकणार. असो मी माझे काम के ले होते. ज्या कामात यि
नाही तर आनंद समार्धान नाही न प्रमळत.
मला एक सिय आहे. मी मुलांना स्िप्न दाखिते. िेळ लािून अभ्यास के ला
आहे. मला खूप मोठी साहेबाची नोकरी लागली आहे. माझ्याकडे कार आहे. मी
इतरांना मदत करू िकतो. सगळे मला साहेब म्हणत आहेत.
हे सगळे हिे असेल तर काय करािे लागेल? तुम्हाला मन लािून अभ्यास
करािा लागेल. जास्त नको ददिसात दोन तास मनापासून बसा. एखादा खेळ प्रनिडा.
तोच खेळ सतत खेळा. प्रचत्र काढा.
असे मी सतत सांगत असे जेणेकरून तयातील काही मुले तरी स्िप्न
जोपासतील. आपली िगती करे ल.

आमचे एक स्नेही रिी कर्डथले घरी आले. तयांची पुतणी सहािीत गेली पण
प्रतला गप्रणत हा प्रिर्षय खूप कठीण जात असे. प्रतला प्रभतीच िाटे. काहीही करा पण
प्रतला प्रिकिा असे सांगू लागले. ठीक आहे. दुसर्या ददिसापासून ती माझ्याकडे येऊ
लागली.
पाप्रहले तर मूलभूत दक्रया स्पष्ट नाही. पाढे पाठ नाहीत खूप प्रबकट
अिस्र्था. माझा ियोग सुरू. खरे पाप्रहले तर असे ियोग करायला मला ही आिडत
असे. कारण तया साठी कोणतयाही कागदपत्रांची कु णाच्याही परिानगीची गरज
नाही. एका प्रसनेमातील डायलॉग आहे. अपघात झालेल्या गंभीर माणसाला आर्धी
उपचार की चौकिी गरजेची असते. कारण कागदपत्र पूणथ होईपयांत तो माणूसच हाती
लागत नाही.
असो पूजा माझ्याकडे येऊ लागली. पुस्तक बाजूला ठे िून अंक, सूत्र कसे
तयार झाले, यािमाणे सिथ िर्थम संकल्पना स्पष्टीकरण सुरू के ले. अंक पाढे पररमाणे
यांिरील सराि सुरू. सुरूिातीला ती खूप घाबरायची. पाढे म्हणताना खूप
अडखळायची. र्थांबा बाई म्हणते. असे म्हणत खूप अडखळत पाढे म्हणून दाखिायची.
मला ते स्िीकारािे लागायचे.

पूिी पािकी, ददडकी, अप्रडचकी, पाढे करुन घेतले जायचे. घरे च ती पध्दत
खूप चांगली होती असे मला िाटते. पांठांतर पद्धती चांगली पण न समजता के लेली
चुकीची १ते १०० अंक क्रमाने म्हणता येतात. पण अर्धला मर्धला अंक ओळखता येणे
जरूरीचे असते. पाठांतर घोकं पट्टी यातील र्फरक समजला पाप्रहजे. गप्रणती सूत्र
सांप्रगतली जातात उदा. पायर्थागोरस चे सूत्र डायरे क्ट सांगण्यापेक्षा ते कसे तयार
झाले ते आकृ ती काढू न समजािणे गरजेचे असते असे मला िाटते. आर्धी तया पद्धतीनेच
सोडिणे गरजेचे असते. मग ती संकल्पना द़िक्स होते.
गप्रणतीय ितयेक सूत्रामागे एक तति असते. ते कसे बनले ते समजले की
संकल्पना स्पष्ट होते. मग तयािरील उदाहरणे ही सोपी होतात.
तयािमाणे पप्रहला पाया पक्का झाला की एक िकारचा आतमप्रिश्वास
प्रनमाथण होतो. गप्रणतापासून पळणारी मुले प्रतच्या मागे र्धाितात. तयाचिकारे आिड
ही प्रनमाथण होते. तयाचिकारे प्रतचे मी घेत गेल.े पाढे पाठ होणे प्रतला खूप कठीण गेले.
पण एकदाचे पाठ झाले. प्रतला हळू हळू गप्रणतात रस िाटू लागला. ती चांगल्या
गुणांनी पास झाली अन् आमचा ियोग यिस्िी झाला. प्रिकिण बंद. गाडी चालू
जोरात.
प्रतने चक्क एम्. कॉम. के ले. आता एम्. एन्. सी कं पनीत नोकरीला आहे.
छोटे बाळही आहे. प्रतला पुढील आयुष्यासाठी िुभेच्छा !

माझी मैत्रीण पै. प्रतची मुलगी िुभदा सुरुिातीपासून खूप हुिार होती. ती
दहािीत गेली. मी सियीिमाणे प्रतलाही सांप्रगतले. काही गरज लागल्यास सांग.
कारण मलाही ती सियच लागलीय. मला खूप काही येतेय ककं िा मी
याचा कोणताही िेगळा कोसथ अर्थिा मानसिास्राचा पुस्तकी अभ्यास के ला नाही.
माझे अनुभि हेच माझे गुरु. कु णाचे तरी चांगलेच व्हािे ही तीव्र इच्छा. तयामुळे
बर्याच िेळा मी लोकांना सांगते मदत हिी का? तयाचे पैसे नसल्याने ककं मत िाटत
नाही. असो पण जे प्रिचारतात तयांना बाकी मी नक्कीच मदत करते. कारण मला
माहीत आहे की माझ्या असे करण्याने माझ्या िेळेला मलाही कोणीतरी मदत करणार.
प्रपकते प्रतर्थे प्रिकत नसते. माझ्या दोन्ही मुलांच्या दहािी बारािी च्या िेळी माझ्या
मुलांना मदत करायला माझ्या भाच्या श्वेता आप्रण तृप्ती र्धािून आल्या. असो काही
िेळेला हुिार मुलांनाही प्रडिेिन येऊ िकते. ती हुिार होती. पण अचानक तयांनाही
अनाप्रमक प्रभती घेरते अर्थिा जास्त आतमप्रिश्वास प्रह घातक ठरतो.
प्रतला गप्रणत या प्रिर्षयाची प्रभती झाली होती. तसेच उत्तर िेळेला
आठित नाही. ह्या प्रतच्या अडचणीिर प्रतच्या भार्षेत समजाियाचे ठरिले.

प्रतला िर्थम गप्रणत प्रिर्षयाचे िेळापत्रक बनिून ददले. भूप्रमती ची िमेये
किी सोडिायची अन् लक्षात ठे िायची तयाची आयडीया ददली.
पेपरच्या िेळी आठित नाही यािर एक उपाय सांप्रगतला.
आपला मेंदू म्हणजे एक िकारचे संगणक च आहे. म्हणून पेपर हाती आला
की सगळे िश्न िर्थम िाचायचे. संगणकात गुगलमध्ये ििेि. पण कर्धी कर्धी लगेच
उत्तर प्रस्क्रनिर येत नाही. घाबरायचे नाही जी उत्तरे मनाच्या प्रस्क्रनिर आली आहेत
ती पटपट पेपरिर डाऊनलोड करायची. तो पयांत गुगल उरलेली उत्तरे िोर्धत असतो.
म्हणून ती काळजी करायची नाही. काळजी के ली की मनाचा संगणक िट डाऊन
होतो. ते होऊ देऊ नकोस.
माझी प्रह संकल्पना प्रतला खूप आिडली. हलके िाटले. कारण प्रतचा
संगणक तसा र्फुल होता. पदमा पाची (माििी) तू िेगळ्याच िकारे समजािलेस.
मला हे कं म्पूटरचे उदाहरण खूपच आिडले.
गुड्डू (प्रतचे टोपण नाि) या दोन्ही संगणकात एक मोठा र्फरक आहे.
तुझ्या लक्षात आला का? ती म्हणाली "कोणता ग" प्रतचा इं टरे स्ट िाढत होता. अग
संगणकाला एम बी जी बी ची मयाथदा असते. परत नेट िोब्लेम रें ज हिी. कोणते
िजथन? दकतीतरी िश्न. पण आपल्या मेंदच्ू या संगणकाला sky is the limit. कोणतीच
मयाथदा नाही अन् र्फुकट. र्फक्त आनंददायी अभ्यासाचा नेट पॅक भरायचा.

पै माऊली अन् िुभदा खूि. मी सांप्रगतलेले लक्षात ठे िले. प्रतचा
आतमप्रिश्वास िाढला. माझे काम प्रतर्थेच संपले.
िुभदा आता डॅा. िुभदा झालीय बीप्रडएस के लेय. एम डी एस चालू आहे.
लग्न झालेय. प्रतला पुढील यिासाठी िुभच्छा !!

मी सार्धना प्रिद्यालयात लागल्यापासून बरीच िर्षे प्रतसरी चौर्थी चे िगथ
घ्यायला लागले. अन् तया िर्षी मला मुख्या. भागित बाई यांनी पप्रहली चा िगथ ददला.
िर्थम मला काहीच जाणिले नाही. १३ जून ला िाळा सुरू झाली. छोट्या छोट्या
बाळांची पळापळ रडारड पाहून माझी भंबेरी उडली. तया मुलांना स्ितंःचे नाि ही
सांगता येत नव्हते. मुले ओळखताना त्रास व्हायचा. मी खूप घाबरले. कारण कळत
नकळत मुलांची जबाबदारीही असते आमच्यािर. मी भागित मॅडम ना भेटले आप्रण
िगथ बदलून माप्रगतला. पण तया गोष्टीस तयांनी नकार ददला. तया म्हणाल्या दाखि
तुझे कौिल्य. तुझ्याकडे आहे. होईल नीट.
मी परत िगाथत गेले. नव्ा प्रिचाराने. एका िेगळ्या ध्येयाने. र्थोड्याच
ददिसात असे लक्षात आले की माझ्या िगाथत गौरी नािाची मुलगी आहे. ती गतीमंद
होती. प्रतला समजणे खूप कठीण जायचे. प्रलखाण समज िक्ती खूप कमी होती. तया
िगाथत बरीच मुले अभ्यासात मागे होती. एक कोकरू बाकी चुकून माझ्या िगाथत
आलेले रोहीणी जार्धि. ती हुिार होती. नाि नीट सांगता आल्याने सुरूिातीचे पाच
ददिस ती माझ्याच िगाथत बसली होती. सहप्रिप्रक्षका पािसकर मॅम च्या िगाथत ती
होती. तया प्रतला िोर्धत माझ्याकडे आल्या प्रतला घेऊन गेल्या.

ते कोकरू प्रतला माझी सिय लागल्याने ती तया िगाथत सारखी रडायची.
िेिटी ती माझ्याच िगाथत आली. झाले. एक टोक गौरीचे दुसरे टोक रोहीणी. एकीला
देऊ र्थोडे कमी तर दुसरीला ददलेले घेण्याची क्षमता नाही.
गौरीचे बाबा खुप मेहनती. रोज िाळा सुटल्यािर भेटत. काय प्रिकिले
समजून घेत. तयािमाणे घरी सराि घेत.
तयािेळी मी एक ियोग के ला. येणार्या मुलांनी न येणार्या मुलांचा सराि
घ्यायचा. गट के ले गटाला एक पटपट सोडिणारा प्रलडर ददला. बेरीज िजाबाकी
िब्दिाचन याचा सराि गटातून होत असे. अभ्यास लिकर झालेली मुले इतरांचा
अभ्यास घेत गुंतल्याने िगाथत मस्ती होत नसे. तयांची उजळणी होत असे.
गौरी प्रतच्या ियाच्या मुलीकडू न प्रिकताना खूि असायची. पण लक्षात
रहात नसे. प्रतच्या बाबांची प्रचकाटी खूप होती. तयामुळे मलाही बरे िाटायचे. इतर
मुलांना प्रलखाण काम देऊन मी प्रतच्या जिळ जाऊन प्रिकिायचे. प्रतच्या कलाने,
प्रतला समजेल अिा भार्षेत प्रिकित होते.
बरे च ियत्न के ल्यािर ती किीबिी पास झाली. नंतर ही ती अभ्यास करत
असे. पण जेमतेम गुण प्रमळिून पास होत असे हे ही नसे र्थोडके . ती नंतर दकती
प्रिकली हे समजले नाही. पण माझ्याकडू न काही ना काही प्रिकू न पास होऊन गेली
हेच समार्धान.
काही िेळेला अिा बुप्रद्धमत्ता असलेल्या मुलांसाठी मयाथदा येतात

पालक तयांच्यासाठी असलेल्या िाळे त पाठिायला तयार नसतात. ते ती
गोष्ट मानीत नाहीत. आपण आपले काम करािे हेच खरे .

अनुभि माणसाचा मोठा गुरु असतो. आम्ही जे प्रड. एड बी एड मध्ये
तयातील खूपच कमी भागाचा उपयोग होतो. याचे एक कारण म्हणजे आमचा संबर्ध
िेगिेगळ्या व्प्रक्तमत्त्िािी असतो. तयांच्या आयुष्यािी संबर्ध असतो. म्हणूनच र्फार
काळजी घ्यािी लागते. तया ईश्वराने काहीतरी प्रिचार करूनच आम्हाला हा िसा
ददला असािा.
अकरािी बारािी इं ग्रजी जमत नाही म्हणून लोक लहान ियाचा प्रिचार
न करता इं ग्रजी माध्यमात ििेि घेत असत. तयाचा पररणाम मराठी माध्यमाच्या
ििेिािर होऊ लागला होता.
मुलांचा सिाांगीण प्रिकास व्हायचा असेल तर मायबोलीतून प्रिक्षण होणे
गरजेचे असते. मनोभािना याच काळात प्रिकप्रसत होते. जे करू िकतात ते पुढे
जातात तयासाठी घरातील िातािरण पण तसे असािे लागते.
पण काहींच्या घरी ही तसे िातािरण नसते. प्रिक्षण ही नसते. पण इतर
जण घालतात म्हणून आपणही इं ग्रजीत घालािे
अन्यर्था इं ग्रजी बोलता आले तरी चालेल प्रिक्षण नाममात्र झाले तरी
चालेल. काही जण बाकी पस्ताितात. तयांना प्रिक्षण हिे असते. हिालददल होतात.
मग िळतात मराठी माध्यमाकडे.

तयािर्षी माझ्याकडे ३री चा िगथ होता. जुलै मध्ये राप्रर्धका माझ्याकडे
आली. मराठी प्रतला अप्रजबात येत नव्हते. इं ग्रजी प्रह प्रििेर्ष येत नव्हते. तयामानाने
३री चा अभ्यास जास्त प्रिर्षय ही िाढलेले असतात. अिािेळी मूळाक्षरांपासून
प्रिकिणे खूप कठीण होते.
प्रतच्या आई बाबांना बोलािले. पुस्तकांचे िाचन होणे गरजेचे होते.
आम्ही कायथक्रम आखला. आई ने ही मदत करणे कबूल के ले. राप्रर्धकाला मी िगाथतच
िेगळे प्रिकिायला सुरुिात के ली. इतर मुलांना प्रलखाण ददले की प्रतला जिळ
बोलािून बाराखडी घ्यायची. सुरुिातीला हाताला र्धरून प्रलहून घ्यािे लागायचे. मी
जे घ्यायची तेच प्रतची आई घरी पक्के करून घ्यायची. तयासाठी तया रोज िाळा
सुटल्यािर भेटायच्या. श्रिण, कृ ती, सराि असे टप्पे घेतले. सुरुिातीला इं ग्रजी मराठी
प्रमश्रण असे. मग संकल्पना अक्षरे द्दढ होत गेल्या
सार्धारण तीन मप्रहन्यांनी मराठी ठीक झाले.
पण तयािेळी तीन मप्रहन्यांनी परीक्षा होत. प्रतला आातािी पप्रहलीचा
अभ्यास येऊ लागला होता.
मुख्या. भागित बाईंिी जाऊन प्रिचारप्रिप्रनमय के ला. तयांनी सांप्रगतले
"तू जो अभ्यास घेतलास तयािर प्रतला िेगळा पेपर काढ. पररक्षा म्हणजे तरी काय?
प्रिकप्रिलेले दकतपत समजले याचे मूल्यमापनच ना? जे प्रिकिले ते कु ठपयांत येतेय
याची चाचपणी कर. "मलाही ते पटले िेगळा पेपर काढला. पण मनात प्रनचय के ला.
की पुढच्या पररक्षेला प्रतला िगाथबरोबर आणायचे.

प्रलखाण िॅप्रक्टस घेताना प्रतसरीच्या पुस्तकातील भाग घेत असे. एका
दगडात दोन पक्षी मारले. पुढच्या तीन मप्रहन्यात प्रतचा अभ्यास िगाथबरोबर आली.
पुढच्या परीक्षा प्रतने िगाथबरोबर पेपर सोडिले. खूप हुिार नाही पण पास झाली.
अभ्यासाची आिड प्रनमाथण झाली.
पालकांनी येऊन आभार मानले. एका प्रिक्षकाला यापेक्षा आप्रण काय हिे.

सेमी इं ग्रजी, इं ग्रजी माध्यमाची मागणी िाढली आप्रण मराठी माध्यमाची
गळती सुरू झाली. मायबोलीतून प्रिक्षण, तयाचे र्फायदे याकडे नजरअंदाज होऊ
लागला. याचा िेगळा पररणाम प्रिक्षकांच्या नोकर्या र्धोक्यात आला नोकरी
रटकप्रिण्यासाठी, मराठी भार्षेचे अप्रस्तति राखण्यासाठी म्हणा प्रिक्षक घरोघरी दर्फरू
लागला. मोर्फत प्रिक्षण म्हटले तरी खासगीच्या प्रिक्षकांना तयांची र्फी भरणे आले.
कु णी पुणथ भरत तर कु णी डोनर िोर्धत. तयात मुलाला पास करणे. तया क्षमतेपयांत
आणणे.
तया िर्षी माझ्याकडे पप्रहली चा िगथ होता. एक छोटीसी मंजूळ आिाजात
बोलणारी येिू (टोपण नाि) माझ्या िगाथत आली. एक ददिस हजर चार ददिस रजा.
प्रतला प्रिचारले "का ग, येिू तू िाळे त का येत नाहीस ग " तयािर ती हळू िार
आिाजात म्हणाली मला यायचे असते पण मम्मी पाठित नाही. प्रता प्रनरागस चेहरा
पाहून मला प्रतची खूप दया आली
एके ददििी तर िाळा १२ िाजता सुटली. पण आमची प्रनघायची िेळ
१.१०. तररही प्रतला न्यायला कु णी आले नाही. मी माििींना सांप्रगतले. की प्रतला
घरी सोडू न या. तयािेळी मोबाईल नव्हते. मी प्रतला माििींकडे सुपूदथ करणार.

प्रततक्यात प्रतने माझी साडी घट्ट पकडली. मी नाही म्हणून रडू लागली. िेिटी मीच
प्रतला घरी सोडायचे.
प्रतला प्रिचारले", तुला घर दाखिता येईल का? "
ती हो म्हणाली ", हो".
मग काय दोघी प्रनघालो. रस्तयात प्रतचे बाबा प्रसगरे ट ओढत उभे ददसले.
मला पाहताच तयांनी प्रसगरे ट टाकली. तयाचे घरी भांडण झाले म्हणून चक्क प्रतला
न्यायला कु णीही आले नाही. प्रतच्या बाबांना मी खूप बडबडले. मुलीची काळजी
नाही.
मग प्रतच्या रजाच खूप. मी सराि पेपर काढायचे. कर्धी कर्धी घरी नेऊन
द्यायची. सकाळी मी िाळा करून गेले तरी प्रतची आई झोपलेली असायची. प्रतच्या
पप्पांना िाळे त बोलािून काय िॅाब्लेम आहे ते प्रिचारले. तर असे समजले की प्रतच्या
आईला इं ग्रजी माध्यमात प्रिकिायचे होते.
मग दोघांनाही बोलािून खूप समजािले. पण ते प्रतला मान्य नव्हते. मग
काय परीक्षा आली. की प्रतच्या घरी जायचे. मग ती आली तर आली. िर्षथ संपले.
ररझल्टची िेळ आली. दोनिे ददिसापैकी र्फक्त िीस ददिस ती हजर होती.
प्रनयमािमाणे ती दुसरीत जाणार. मनाला पटत नव्हते. प्रतला काहीच
येत नव्हते. मुख्या. म्हणाल्या प्रनयमाबाहेर आपण काहीच करू िकत नाही. मूळ
पायाच पक्का झाला नाही तर कसे. मी परत दोघांना बोलािले. खूप चचाथ के ली. तयांना

माझे म्हणणे पटले. तयांना नेमके कु ठे प्रिकिायचे ते ठरिा. पण मुलीच्या आयुष्यािी
खेळ नको. अखेर िेिटी तयांना माझे पटले. इं ग्रजी की मराठी या िादात ती कु ठे च
प्रिकणार नाही.
प्रतच्या बाबांनी प्रतचे नाि काढले. परत पप्रहलीत ििेि घेतला मराठी
माध्यमात. नंतर ती िाळे त प्रनयप्रमत येऊ लागली. ४र्थी च्या प्रिष्यिृत्तीच्या पररक्षेत
ही ती पास झाली. आता सातिीत आहे. दुपारची िाळा. पण अर्धूनमर्धून मला
भेटायला. तसेच छानसे स्माईल देते. तेव्हा खूप बरे िाटते. आम्हा प्रिक्षकांचे तेच तर
टॅाप्रनक असते.

ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान
ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान दहा र्र्ाांपुर्ी सुरू झालिं. जगभराि ई पुतिकािंची
सिंकल्पना रुजू लागि असिानाच र्राठीिही ई पुतिकिं सुरू झाली. र्राठीि अर्ॅझॉन
सारखे प्रचिंड इन्व्हेत्र्ेंट करणारे स्खलाडी उिरले. त्यािंच्यासर्ोर ई सास्हत्य म्हणजे
अगदीच ललिंबुटटिंबू. पण गेली दहा र्र्ां आस्ण आजही गुगलर्र “र्राठी पुतिक” ककिं र्ा
“Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख नािंर्ािंर्ध्ये पस्हले दुसरे नार् येिे िे
ई सास्हत्यचेच. ही करार्ि आहे आर्च्या लेखकािंची. र्ाचकािंना साित्याने दजेदार
र्नोरिं जक उच्च प्रिीची पुतिके “स्र्नार्ूल्य” देणारे आर्चे लेखक हेच या तपधेचे स्र्जेिे
आहेि.
र्राठीि “सास्हत्यरत्ािंच्या खाणी” स्नपजोि या ज्ञानोबािंनी र्ास्गिलेल्या
पसायदानाला ईश्वराने िेर्ढ्याच उदारिेने खाणींचा र्र्ावर् करून प्रस्िसाद ददला.
र्राठीचे दुदर्
ै हे की या खाणींिली रत्े बाहेर आणणे आस्ण त्यािंचे पैलू पडल्यार्र
त्यािंना शोके स करणे आस्ण जागस्िक र्ाचकािंसर्ोर िे पेश करणे याि आपण कर्ी
पडलो. इथे उत्तर् सास्हत्यासाठी भुकेलेले र्ाचक आस्ण उत्तर् र्ाचकािंच्या प्रस्ििेिले
सास्हस्त्यक यािंच्याि स्िज बनणे आर्श्यक आहे. स्र्शेर्िः डॉ. स्निीन र्ोरे यािंसारखे
सास्हस्त्यक जयािंना स्लस्हण्याि आनिंद आहे पण त्यापुढील जटील प्रदियेि पडण्याि
रस नाही अशािंसाठी. स्र्देशािंि र्ोठे लेखक एजिंट नेर्िाि आस्ण िे बाकी सर्व व्यर्हार
पहािाि. र्राठीि ही सोय नाही.
ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान ही काही अनुभर्ी प्रोफ़े शनल प्रकाशन सिंतथा न्हे. पण
गेल्या दहा र्र्ाांि आर्च्या हे लिाि आले की र्राठीि रत्ािंच्या खाणी आहेि आस्ण
त्यािंि उिरून हाि काळे करून र्ािी गाळ उपसि राहून जर स्चर्टपणे कार् करि
रास्हले िर एकाहून एक भारी रत्े गर्सणार आहेि. एखाद्या र्ोठ्या धस्नकाने,

पिंस्डिािंच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह जर हे कार् हािी घेिले िर र्राठी
भार्ेिले सास्हत्य जागस्िक पटलार्र आपला ठसा नक्की उर्टर्ेल.
डॉ. स्निीन र्ोरे यािंची अकरा अप्रकास्शि पुतिके प्रकाशाि आणण्याचा र्ान
ई सास्हत्यला स्र्ळाला. मार्धुरी नाईक यांची दहा, शिंभू गणपुले यािंची नऊ, डॉ. र्सिंि
बागुल यािंची बारा, शुभािंगी पासेबिंद यािंची साि, अस्र्नाश नगरकर यािंची पाच,
रत्ाकर र्हाजन यािंची सहा, शशािंक परुळे कर यािंची चार, अरुण कु ळकणी यािंची चार
अशा अनेकािंच्या पुतिकािंना र्ाचकािंपयांि नेण्याचे भाग्य ई सास्हत्यला लाभले. असे
अनेक “तर्ािंिःसुखाय” स्लहीणारे

उत्तर्ोत्तर् लेखक कर्ी या र्राठीच्या

“सास्हत्यरत्ािंस्चया खाणीं” र्ध्ये आहेि. अशोक कोठारे यािंनी र्हाभारिाच्या र्ूळ
सिंस्हिेचे र्राठी भार्ािंिर सुरू के ले आहे. सौरभ र्ागळे , ओंकार झाजे, पिंकज घारे ,
स्र्नायक पोिदार, ददप्ती काबाडे, भूपेश कुिं भार, सोनाली सार्िंि, के िकी शहा, सुरज
गािाडे, स्नस्र्र् सोनार, सस्र्िा नाबर, सिंजय बनसोडे, आशा पाटील, नासा
येर्िीकर, स्नरिं जन कु लकणी असे अनेक नर्ीन लेखक साित्यपूणव लेखन करि आहेि.
ई सास्हत्यकडे हौशी लेखकािंची कर्ी कधीच न्हिी. पण आिा हौसेच्या र्रच्या
पायरीर्रचे, लेखनाकडे गिंभीरपणे पहाणारे आस्ण आपल्या लेखनाि प्रगिी कशी
होईल याकडे लि देणारे लेखक येि आहेि. त्यािंच्या सास्हत्याच्या प्रकाशाला उजाळा
स्र्ळो. र्ाचकािंना आनिंद स्र्ळो. र्राठीची भरभराट होर्ो. जगािील सर्ोत्कृ ष्ट
सास्हस्त्यक प्रसर्णारी भार्ा म्हणून र्राठीची ओळख जगाला होर्ो.
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