या मित्ाांनो! सदां र पस्तकाांचा िनिराद आनांद लटा!!

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

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

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

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

व्यवस्थेचा बळी
(कादबां री)

अक
ां ु श वशगां ािे

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन

व्यवस्थेचा बळी
लेखक : अक
ां ु श वशगां ािे
फ़ोन – ९३७३३५९४५०
पत्ता : अांकुश वशांगािे- १२२बी, गजानन नगर, भरतवािा, कळमना
माके ट रोि, नागपरू . महाराष्ट्र
ईिेल - geetshingade454@gmail.com

यव प्ु तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकवकडे
सरु शित असनू प्ु तकवचे शकांर्व त्यवतील अांिवचे
पनु िाद्रु ि र्व नवट्य, शचत्पट शकांर्व इतर रुपवांतर
करण्यवसवठी लेखकवची परर्वनगी घेिे आर्श्यक
आहे तसे न के ल्यवस कवयदेिीर कवरर्वई होऊ
िकते.
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• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे
फ़ॉरर्डा करू िकतव.
हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककिंवा
वाचनाव्यकतररक्त कोणताही वापर करण्यापुवी ईसाकहत्य प्रकतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

मनोगत
'व्यवस्थेचा बळी' माझ्या
सावहत्यातील एक अग्रगण्य कादबां री. मला
कादबां री वलवहणां फार आवित.ां त्याच
दृष्टीकोणातनू मी कादबां र्या वलवहत आहे.
याआधीही मी बर्याच कादबां र्या
वलवहल्या. त्यात मला चागां ला प्रवतसादही
वमळालेला आहे. आता ही नव्याने एक
वेगळा ववषय घेवनू मी नवीन कादबां री आपल्या दैनांवदन जीवनात
आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यातच ही कादबां री आपल्या
पसतां ीस वकती उतरे ल हे आपणच ठरवाव.ां
कादबां री लेखन सावहत्यीक सहसा करीत नाही. ते लेखन
करणां तेवढां सोपांही नाही. कारण त्यात कस लागतो. लेखक पणु ि
ताकदीनां आपला जीव त्यात ओतनू कादबां री लेखन करतात. पण
त्याच्या कादबां र्या जेव्हा वाचल्या जात नाही, त्यावर जोपयंत फोन
येत नाही, तोपयंत त्याला बरां वाटत नाही. माझ्याही बाबतीत असां
बरे चदा घिलेलां आहे. माझी जवळपास या पस्ु तकाला धरुन पन्नास
पस्ु तकां झाली असनू त्यात कादबां र्या बावीस आहेत. त्यातच दोन
वहदां ीही आहेत. माझ्या लेखनाची आजपयंत कोणी दखल जरी
घेतली नाही. मात् ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मी मानेल की त्याांनी

माझ्या जवळपास पांधरा कादबां र्या ऑनलाइन प्रवसद्ध के ल्या. त्यात
त्या कादबां र्या वाचल्यानांतर मला भरपरू फोनही आलेत. त्यात अत्त
वदप भव,ां चमियोगी, वशक्षण, सयां ोगीता, राजा दावहर, कामगार,
घटस्फोट, मागि, माळीण ते गोसेखदु ,ि लेखक व भतु ाटकी ह्या
कादबां र्या फारच गाजल्या. नक
ु तीच वलवहलेली गोववांदा गोपाळ
गायकवािांही लोकाांना आवित आहे. त्यातच राजा दावहर या
कादबां रीचां वहदां ी रुपातां रण होवू घातलेलां आहे. ई सावहत्य
प्रवतष्ठानची ईमेल वेबसाईट www.t-shirts.com ही असनू या
साईटवर माझ्या सवि कादबां र्या उघितात.
'व्यवस्थेचा बळी' या कादबां रीचां कथानक थोिक्यात
सागां तो. एक गणेश नावाचा व्यक्ती. तो पररस्थीतीशी लढून वशक्षक
बनतो. पढु ां मख्ु याध्यापक. परांतू मख्ु याध्यापक बनल्यानांतर त्याला
काय काय त्ास होतो आवण तो व्यवस्थेचा बळी कसा ठरतो? तसेच
या कादबां रीत शेवटी काय होते? हे कादबां री वाचल्यावरच समजेल.
आपण ही कादबां री वाचावी. रसग्रहण करावी बोध घेता येईल तर
घ्यावा. जबरदस्ती नाही. एवढीच माझी इच्छा आहे. तसेच या
कादबां रीच्या रुपानां मला आवशवािदही प्रदान करावा एवढीच माझी
इच्छा आहे. जेणेकरुन उत्तरोत्तर माझ्या हातनू भरपरू कादबां र्या
वनमािण होवू शकतील.
आपला अांकुश वशांगािे , नवगपरू ९९२३७४७४९२

ही कादबां री
सवि व्यवस्थेचे बळी ठरलेल्यास
सादर समपीत

व्यवस्थेचा बळी
(कवदबां री)

अक
ां ु ि शिगां वडे

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

त्याला

फारच त्ास होत होता. कारण तो नक
ु ताच

मख्ु याध्यापक बनला होता. ते मख्ु याध्यापक पद वमळण्यापवु ी
त्याला मख्ु याध्यापक पद सहज सोपां वाटत होतां. पण जावे त्याच्या
वांशा तेव्हा कळे याप्रमाणे ते पद म्हटल्यास तारे वरची कसरत वाटत
होती.
ते त्याचां प्रभारी पद होतां. ज्याप्रमाणे राज्यकारभाराची घिी
राज्य साांभाळताांना व्यवस्थीत बसवावी लागते. अगदी तशीच
पररस्थीती त्याच्या आयष्ट्ु यात आली होती.वमळत काहीच नव्हतां
आवण वमळणारही काहीच नव्हतां. अथाित ज्या सटु ् या कायमस्वरुपी
मख्ु याध्यापकाला वमळतात. त्या त्याला नव्हत्या. तसेच वेतनही जे
त्याला पवू ी वमळत होत,ां तेच होतां. त्यात वाढ झाली नव्हती.

रोजची पत् येत होती. कधी वशक्षकाांची तर कधी शासनाची.
रोजची भािां णां होत होती. कधी वशक्षकाश
ां ी कधी पालकाांशी तसेच
सांचालक तर त्याच्या पाचवीलाच पजु लेला होता.
गणेश एक सात्वीक व्यक्ती होता. जीवनभरच्या हयातीत
त्यानां इमानदारीनां काम के लां होतां. तसा तो इमानदार असल्यानां
त्याची ख्याती सविदरू पसरली होती.
गणेश लहान होता. तेव्हापासनू च तो वजद्दी स्वभावाचा होता.
आपल्या सवांगि्यासोबत वफरताांना त्याचां कधीच कोणाशी पटत
नसे. लहाणपणी तसां पाहता त्याची वमत्मांिळी हे वचिून खेळत व
जाणनू बजु नू त्याचेवर िाव आणत असत. परांतू खेळात झालेली
बेईमानी लक्षात येताच गणेश वचिखोर भवु मके तनू समोर येत असे.
पढु े हाच त्याचा स्वभाव बनला होता.
आज त्याला सरकारी नोकरी लागली होती. त्या सरकारी
नोकरीवर त्यानां कधीच इच्छा के ली नव्हती की त्याचां प्रमोशन
होईल. परांतू दैवयोगानां त्या सरकारी कायािलयातील एक व्यक्ती
अचानक मरण पावला जो अवधकारी होता. तो अचानक मरण
पावल्यानां त्याची बरीचशी कामां ही थाांबलेली होती. काही कामां ही
अधरू ी होती. त्यानतां र सेवाजेष्ठतेनसु ार तोच मख्ु याध्यापक बनला.

गणेश मख्ु याध्यापक बनला खरा. परांतू ते मख्ु याध्यापक पद
हे स्थायी नव्हत.ां के वळ दसु रा मख्ु याध्यापक त्या जागेवर स्थायी
स्वरुपात बसेपयंत ते पद होतां. त्या पदाला पावहजे तेवढां काम नसेल
असा ववचार करुन गणेशनां ते पद घेतलां.
ते प्रभारी पद........त्या प्रभारी मख्ु याध्यापक पदावर खपु सारे
कामां होते. त्या सरकारी कामाची घिी बसवणां हे त्याचां काम होतां.
प्रभारी पदावर असतानां ा मागील मख्ु याध्यापकाच
ां ी अधरु ी असणारी
कामांही गणेशला करावी लागत होती. नव्हे तर पढु ील
मख्ु याध्यापकाांसाठी अद्ययावत स्वरुपात व्यवस्था करुन ठे वायची
होती. तसां पाहता त्याला वाटत होतां की तो सेवाजेष्ठ असल्यानां
त्यालाच ते पद वमळे ल. तसां पाहता गणेश त्या कामानां त्स्त झाला
होता.
गणेश मख्ु याध्यापक बनला. परांतू त्याचां मख्ु याध्यापक बनणां
सांस्थाचालकाला आविलां नाही. कारण त्याला आपल्या
नातेवाईकाला मख्ु याध्यापक बनवायचां होतां. त्यातच गणेश
मख्ु याध्यापक बनताच सांस्थाचालकाचे धाबे दणाणले. त्याला
काय करु आवण काय नाही असां होवनू गेलां. त्यातच आवववचार न
करता त्या सच
ां ालकानां शाळे तील सवि रे कॉिि आलमारीसह
लाांबवला. एकपण आलमारी ठे वली नाही.

गणेशला वशक्षणववभागाकिून मख्ु याध्यापक पदाचा पदभार
आज वमळणार होता आवण याच वदवशी त्याच्या मागल्याच येवनू
सांस्थाचालक सवि रे कॉिि लाांबवीत होता. तशी त्या रे कॉिि
लाांबववण्याची कल्पनाही गणेशला नव्हती.
दसु रा वदवस उजळला. गणेश नेहमीप्रमाणां शाळे त आला.
तसा एक कटाक्ष त्यानां शाळे वर टाकला. तसां त्याला त्याचां मागील
आयष्ट्ु य आठवल.ां ते वदवस आठवले. ज्या वदवसात अख्ख्या
रात्ीच्या रात्ी उपासातापासात काढल्या होत्या. त्याला त्याची
पत्नी आवण त्याची मल
ु ांही आठवत होती. ती मल
ु ांही वबचारी
उपाशीपोटी पाणीच वपवनू झोपी जात होती. पण कशाचीही कुरकूर
करीत नव्हती. त्याला ती पत्नी आठवत होती. वतही काही बोलत
नव्हती. तर वनमटु पणे आपल्या पतीच्या खाांदा लावनू चालत होती.
मागील मख्ु याध्यापक आज जगात नव्हते. ते वदवगां त झाले
होते. त्याांच्याच काळातील तो त्ास. प्रसांग फक्त वरीष्ठ श्रेणी
लावण्याचा होता. वरीष्ठश्रेणी लावनू देतो म्हणनू मागील
मख्ु याध्यापकानां लाच म्हणनू काही पैसे घेतले होते. परांतू अद्यापही
पाच वषि होवनू ही त्याांनी वरीष्ठ श्रेणी लावनू वदली नव्हती. म्हणनू च
त्याच गोष्टीवरुन त्याच
ां ां भािां ण झालां होत.ां भािां ण एवढां ववकोपाला
गेलां की त्यातनू एकमेकाांना मारहाण झाली व त्याचाच पररणाम

म्हणनू पोवलसस्टेशनला तक्रार व न्यायालयातही मक
ु दमा दाखल.
मग काय गणेशचे वेतन बदां .
तो काळ.......तो काळांच मळ
ु ात अांधकाराचा होता. वेतन बांद
होतां. ते के व्हा वनघेल हे काही साांगता येत नव्हत.ां वेतन अवनश्चीत
काळासाठी बांद होत.ां मख्ु याध्यापक म्हणत होते की मी मरुन
जाईल, पण वेतन काढणार नाही. मख्ु याध्यापक गणेशला वारांवार
धमक्याही देत होता. त्यातच काय करावां सचु त नव्हतां.
आज न्यायालयात मारहाणीचा खटला सरुु होता. त्यातच
वेतन जाणनु बजु नू बांद के लां होतां मख्ु याध्यापकानां. उलटा चोर
कोतवाल को दाटे अशी वस्थती झाली होती.
ते दहु रे ी सांकट होतां. एक सांकट म्हणजे मारहाणीची तक्रार सरुु
होती तर दसु रां सांकट म्हणजे वेतन बांद होतां. काय करावां सचु त
नव्हत.ां अशातच गणेश दोन्ही खटले लढत होता. परांतू या दोन्ही
खटल्यापैकी एका खटल्यात तो बारकाईनां लक्ष देत होता. कारण
तो वेतनासांबांधीचा खटला होता तर दसु रा खटला पावहजे त्या
प्रमाणात जोर देवनू तो लढत नव्हता. कारण तो मारहाणीचा खटला
होता. वेतनाचा सांबांध पैशाशी होता. तो वजांकणे भागच होते. परांतू
मारहाणीच्या खटल्याचा सबां धां पैशाशी नसल्याने तो नाहीही
वजांकता आला, तरी पावहजे त्या प्रमाणात फरक पिणार नव्हता.

सरतेशेवटी गणेश मारहाणीचा खटला हारला. परांतू वेतनासांबांधीचा
खटला तो वजांकला होता.
गणेश मख्ु याध्यापकाच्या दृवष्टकोणातनू एक वाईट ववचाराचा
माणसू झाला. मख्ु याध्यापक त्याचा राग करु लागला. तसा
अनन्वीत छळही करु लागला. काय करावां हे आता गणेशला सचु त
नव्हत.ां कारण मख्ु याध्यापक वदवसेंवदवस अत्याचाराचे आकिे
वाढवीत होता. त्यातच त्याचां नाव आता अवतररक्त वशक्षकाच्या
यादीत टाकण्यात आलां.
गणेशचां नाव अवतररक्त वशक्षक यादीत येताच गणेश खश
ु
झाला. त्याला वाटलां की जर तो अवतररक्त वशक्षक म्हणनू या
शाळे तनू गेलाच तर त्याला दसु री शाळा वमळे ल व त्याच्यावरील
अत्याचार दरू होईल. तसा तो त्या गोष्टी काही सोबतीच्या
कमिचार्याजां वळ बोलनू दाखवत होता.
आज त्याच गोष्टी गणेशच्या बोलण्यानां त्या गोष्टी
मख्ु याध्यापकाच्या कानावर गेल्या. त्याचा पररणाम हा झाला की
मख्ु याध्यापकानां त्या अवतररक्त वशक्षकाच्या यादीत जरी नाव
टाकलां असलां तरी त्याला मख्ु याध्यापकानां आकसापोटी पाठवलां
नाही वा तसा आदेशही काढला नाही.

आज त्या गोष्टीला तीन वषि झाली होती. तो अवतररक्त
वशक्षकच होता आजही. परांतू ज्या मख्ु याध्यापकानां त्याला शाळे तनू
अवतररक्त के लां होत.ां तोच मख्ु याध्यापक या जगातनू च अवतररक्त
झाला होता. अथाित हे जग कायमचे सोिून गेला होता.
मख्ु याध्यापक हे जग सोिून जाताच व ती बातमी मावहत
होताच गणेश फारच खश
ु झाला. तसां क्षणातच त्या आनांदावर
ववरजण पिल.ां तसां त्याला थोिां दुःु खही झाल.ां त्याला ववचार
आला की तो मख्ु याध्यापक गेला, ठीक झालां. परांतू त्याचा
परीवार.........जो त्याचेवर अवलांबनू होता. त्याांचां पालनपोषण
कोण करणार. त्याच
ां ी काळजी कोण घेणार. त्याांना आधार कोण
देणार. दैवानां त्याला त्याच्या कमािची वशक्षा वदली, ठीक आहे. परांतू
त्यात त्याांचा दोष काय? त्याांना कशाला हवी होती अशी वशक्षा?
गणेश के वळ ववचारच करीत रावहला. त्याला आज बरां वाटत
नव्हत.ां त्याच त्या भववष्ट्यवेधाच्या गोष्टी त्याला येत होत्या. त्यातच
त्याला ते जनु े वदवसही आठवत होते.
मख्ु याध्यापक मरण पावताच त्याचां पद ररक्त झाल.ां
सांचालकानां दसु र्याला मख्ु याध्यापक बनवल.ां परांतू ती मवहला
तेवढी सक्षम नसल्यानां वतनां ते पद नाकारल.ां त्यातच दोन मवहने
वनघनू गेले. तसां वेतन नसल्यानां सवि कमिचारी त्स्त होतेच. ते

वशक्षणावधकारी साहेबाांकिे गेले व त्याांना ववनवणी करु लागले.
तशातच वशक्षणावधकारी साहेबानां त्याांचां ऐकून घेवनू गणेशला
पदभार वदला व आज गणेश एक मख्ु याध्यापक म्हणनू शाळे च्या
दारात उभा झाला. आज त्याला वाटत होतां की ही वदवांगत
मख्ु याध्यापकाचीच देण आहे. जर वदवांगत मख्ु याध्यापकानां
आपल्याला अवतररक्त ठरववल्यानांतर ताबितोब आपल्याला या
शाळे तनू हाकललां असतां तर वचत् काहीसे वेगळे असते. मी आजही
वशक्षक म्हणनू दसु र्याच शाळे त एखाद्या मख्ु याध्यापकाच्या
हाताखाली त्याांच्या हातचा कळसत्ु ी बाहूला बननू रावहलो असतो.
***************************
गणेशनां मनोमन शाळे ला वदां न के ल.ां तसा त्यानां त्या शाळे च्या
दरवाज्यात पाऊल ठे वला. त्याला थोिां रिू आलां. तोच एका
वशक्षकानां ववचारलां,
"काय झालां?"
त्यानां आपले अश्रू पसु ले व तो म्हणाला,
"काही नाही."

तो आत गेला. उभा रावहला. तोच एका वशपायानां त्याला
खचु ी वदली व तो म्हणाला,
"बसा सर."
तसा तो बसला व ववचार करु लागला की काल जे आपल्या
ववरोधात होते. ते आजपासनू चाांगले वागणार.
***************************
काही वदवस वनघनू गेले होते. गणेशनां जो ववचार के ला होता.
अगदी तसचां घित होतां. सगळे त्याची प्रशसां ा करीत होते. फक्त
एकदोन कमिचारीच ववरोधात होते. मात् सांस्थाचालक ववरोधात
होता. तसां पाहता शासनही वेगवेगळे परीपत्क काढून त्ासच देत
होते नव्हे तर मागील बर्याच वदवसापासनू ची कामां वदवगां त
मख्ु याध्यापकानां के लेली नसल्यानां ती वशल्लक होती. ती कामां पणु ि
करणां अगत्याचां होत.ां तसेच वतिमानकाळातील कामांही रे कॉििववणा
पणु ि करावी लागत होती. जी पणु ि करताांना त्ेधावतरपीट उित होती.
धाबे दणाणत होते. पण काय करणार गणेश ती सवि कामां वशक्षकाांचे
वेतन काढता यावे यासाठी पणु ि करीत होता. राबत होता. आपल्या

जीवाचे रान करीत होता. कोणत्याही स्वरुपाचा अवतररक्त मोबदला
न घेता...........
गणेश ग्रामीण भागातनू शहरात आलेला व्यक्ती. त्याचां सांपणू ि
वशक्षण हे ग्रामीण भागात झालां होतां. त्याला वशक्षणाबाबत तळमळ
होती. कदावचत तो ग्रामीण भागात राहात असल्यानां त्याला चाांगलां
वशक्षण वमळालां नव्हतां नव्हे तर परु े शा सोयी नसल्यानां त्याला उच्च
वशक्षणही घेता आलां नव्हतां. त्यातच आज त्याला वाटत होतां की
ग्रामीण भागातील मल
ु ां वशकायला हवी.
गणेश जेव्हा लहान होता. तेव्हा त्याचे वशक्षकही त्याला
वशकवीत नव्हतेच. ते वशक्षक रोजच काहीतरी वलवहताांना वदसत
असायचे. मल
ु ाांचा वेळ मग गोष्टी करण्यात जात असे वकांवा
दगां ामस्ती करण्यात जात असे. परांतू गणेशच्या मनात वशकायची
इच्छा असल्यानां तो कसाबसा वशकला व शहरातील एका मोिक्या
तोिक्या शाळे त तो वशक्षक म्हणनू रुजहू ी झाला.
आजचा काळ हा तरुणाईचा काळ आहे. आता लोकाांना
लवकर वनकाल हवा असतो. त्याांना कसे म्हणनू थाांबायला वेळ
नाही. वदवसभर मोबाईलवर राहणे, वटव्ही पाहणे ही कामां आता
तरुणाई करु लागली आहे.

ज्याप्रमाणे तरुणाईला झटपट वनकालाची गरज असते.
त्याप्रमाणे शासनालाही झटपट वनकालाची घाई असते असे
म्हटल्यास आवतशयोक्ती होणार नाही. त्याांना त्या घाईतनू काय
वनष्ट्पन्न होवू शके ल याांचां काही एक सोयरसतु क नसतां.
गणेश असाच एक गृहस्थ. आपलां साधां जीवन जगत होता
तो. योगायोग असा जळ
ु ून आला की तो सरकारी नोकरीवर
लागला. त्यातच तो खाजगी शाळे त वशक्षक म्हणनू काम करु
लागला. काही वदवसानां तो मख्ु याध्यापकही बनला.
गणेश शाळे त काम करीत असताांना त्याला मख्ु याध्यापक
काम सागां ायचे. तेव्हा त्याला ववचार यायचा की मख्ु याध्यापकाची
ही कामां, पण मख्ु याध्यापक आपल्या अांगची कामां टाळून ती
आम्हाला साांगतात. त्याला त्या जीवनाचा कांटाळा यायचा.
वाटायचां की वशक्षकाला वनव्वळ वशकवायचां काम असाव.ां अशा
फालतच्ू या गोष्टी नकोत. परांतू असे होत नव्हते. शासन रोजची कामां
आणत होते. ती कामां मख्ु याध्यापक आपल्या सहकार्याचां ी मदत
घेवनू पणु ि करीत असे. तसां पाहता मख्ु याध्यापकालाही परु े सा वेळ
वमळत नसे.
आज सरकार साक्षरता म्हणत होत.ां शभां र प्रवतशत
ववद्याथीसांख्या साक्षर व्हायला हवी असां सरकारलाही वाटत होतां.

पण गणेशच्या मनात प्रश्न होता तो म्हणजे लोकां शांभर टक्के साक्षर
कशी होणार? कारण त्याच्याजवळ सरकारी कामां करतानां ा
वशकवायला परु े सा वेळच वमळत नव्हता. तो नेहमी आपल्या
शाळे तील ववद्यार्थयांचा रे कॉिि भरण्यात व्यस्त असायचा.
आज सरकारच्या दररोजच्या सरकारी रे कॉिि खातर
गणेशलाच नाही तर सांपणू ि देशातीलच वशक्षकाांना वशकवायला
परु े सा वेळ वमळत नव्हता. सरकार म्हणत होते की शभां र प्रवतशत
ववद्याथी साक्षर करा. पण ते साक्षर कसे करणार. प्रश्न होता. पणू ितुः
साक्षरतेची बोंब होती. परांतू सरकारच्या दृष्टीकोणातनू कामासाठी
कागदपत्ाची पतु िता करणे गरजेचे होते.
गणेशला सरकारबाबत खरी गोष्ट लक्षात आली होती. ती
म्हणजे पतु िता. सरकारला खरी साक्षरता हवी नव्हती तर
कागदपत्ावरील साक्षरता हवी होती. त्यासाठीच ते दररोजच
कागदपत्ावर ववद्यार्थयांचे गोषवारे मागत होते. जे गोषवारे तयार
करताांना वशक्षक तसेच मख्ु याध्यापकाांना परु े सा वेळ वमळत नव्हता
नव्हे तर खरे वशक्षण मल्ु यवहन ठरलां होत.ां
आज त्याला त्याचां बालपण आठवत होतां. आपल्यालाही
आपले वशक्षक वशकवीत नसनू ते असां काहीतरी वदवसभर वलवहत
असल्याचां आठवत होतां. ते वलवहणां म्हणजे दसु रां वतसरां काही नसून

सरकारी रे कॉिि व गोषवारे च होते हेही त्याला आज पटत होतां.
यातनू च आपलां नक
ु सान झालां ही खतां आज त्याच्या मनात होती.
ज्या खांतेतनू त्याच्या मनात उणीव वनमािण झाली होती. ती उणीव
आज कधीच भरुन वनघणारी नव्हती. कारण खर्या साक्षरतेची
वखल्ली उिाली होती नव्हे तर सरकारी कामाच्या व्यस्ततेनां
बोंबाबोंब झाली होती.
मख्ु याध्यापक शाळे चा कणा असतो. मख्ु याध्यापक शाळा
वाढववण्याचा कें द्रवबांदू असतो. मख्ु याध्यापक शाळे चा अमक
ु
असतो, तमक
ु असतो. सवि ववधाने मख्ु याध्यापकाची प्रशांसा
वाढववणारे . खरांच मख्ु याध्यापक शाळे चा कणाच. तो नसेल तर
शाळा चालत नाही नव्हे तर चालचू शकत नाही. त्याचे कारणांही
तसेच आहे. मख्ु याध्यापक हा शाळा, प्रशासन, ववद्याथी,
सस्ां थाचालक, वशक्षक व पालक यामधील मध्यवबदां ू असतो. सतत
येणारी शाळे ची पत्, त्या पत्ाच्या अनषु गां ानां मख्ु याध्यापकाला
सतत िोळे उघिे ठे वनू राहावे लागते. त्यातच शासनाच्या
आलेल्या पत्ावर अांमलबजावणी करणां हे मख्ु याध्यापकाचां काम
असतां. त्यातच ववद्यार्थयांच्या समस्या सोिववणे, पालकाांच्या
समस्या सोिववणे, तसेच वशक्षकाच्ां या समस्या सोिववणे, इत्यादी
कामे ही मख्ु याध्यापकाला करावी लागतात. तसेच मख्ु याध्यापक

ती कामे करतोही. पण काही समाजकांटक घटक हे मख्ु याध्यापकानां
वकतीही कामां के ली, तरी त्या मख्ु याध्यापकाच्या कामावर ताशेरे
ओढत असतात. त्यात सांस्थाचालक, काही वशक्षक, काही पालक
आवण काही अवधकारीही असतात.
काही काही वशक्षक हे स्वतुःला थोर समजत असतात. ते
मख्ु याध्यापकाच्या आदेशाचां पालन करीत नाहीत. काही काही
वशक्षक हे सांस्थाचालकाचे जवळचे नातेवाईक असतात. तेही
मख्ु याध्यापकाचे आदेश पाळत नाहीत. काही काही पालक असे
असतात की तेही मख्ु याध्यापकाांचे ऐकत नाही तसेच काही काही
असे अवधकारी असतात की ते मख्ु याध्यापकाला जाणनू बजु नू त्ास
देत असतात. यातही सांस्थाचालकाचा तर त्ास हा जीवघेणाच
असतो.
सस्ां थाचालक हा खरा तर या वशक्षणाच्या प्रवक्रयेत महत्वाचा
घटक असतो. तो चाांगला तर ती शाळा चाांगली. त्याचे
लाखमोलाचे सहकायि त्या शाळे ला पढु े नेण्यास कारणीभतू ठरत
असते. परांतू तो जर वववचत् स्वभावाचा असेल, तर मात् शाळे च्या
अधोगतीला सरुु वात होते.
आज वशक्षणप्रवक्रयेत काही बदल घित आहेत. नवनवे
वशक्षणात धोरणां येत आहेत. ते वस्वकारणां हे मख्ु याध्यापकाचां आद्य

कतिव्य आहे. परांतू या वशक्षणप्रवक्रयेत काही सांस्थाचालक याला
ववरोध करतात. ते नवे बदल वस्वकारत नाहीत. ते बदल
मख्ु याध्यापकालाही वस्वकारु देत नाही. त्यातच मख्ु याध्यापकाच्या
कायािला मयािदा पितात.
मख्ु याध्यापक हा वशक्षणाच्या क्षेत्ातील उल्लेखनीय काम
करणारा घटक. पण या सांस्थाचालकाच्या मयािदापणामळ
ु ां अशा
मख्ु याध्यापकाांना मयािदा पिल्यानां तो लाचार झाल्यागत
सांस्थाचालकाच्या हातातील कळसत्ु ी बाहूल्याप्रमाणे वागायला
लागतो. त्यातच तो काय करतो हे त्यालाही कळत नाही. मग
सस्ां थाचालक जे म्हणेल तसां तो वागतो. त्यातच तो वाहवतही
जातो.
काही काही सांस्थाचालक सांस्था स्थापन करताांना त्याांना
शाळे चां काही लेनदेन नसतां. त्याच
ां ा के वळ सस्ां थेच्या माध्यमातनू
पैसा कमववणां हाच उद्देश असतो. मग असा पैसा कमववण्यासाठी
असे सांस्थाचालक मख्ु याध्यापकाांकरवी शाळे तील वशक्षकाांकिून
देण म्हणनू पैशाची मागणी करतात. काही काही मख्ु याध्यापक ते
कायि वनमटु पणे करतात. काही काही त्याला ववरोध करतात. जे
ववरोध करतात, त्या वठकाणी मख्ु याध्यापक आवण सांचालकाची
भाांिणां होतात. त्यातच मख्ु याध्यापकावर अफरातफरीचे आरोप

लावले जातात. ज्या शाळे तील मख्ु याध्यापक सांस्थाचालकाचे
असे वागणे सहन करुन आपल्या वशक्षकानां ा पैशाची मागणी
करतात. जर ते वशक्षक पैसे देत नसतील तर असे मख्ु याध्यापक
वशक्षकाांनाही त्ास देतात. अशावेळी ते वशक्षकही मख्ु याध्यापकाचां
ऐकत नाही. त्यातही काही काही शाळा ह्या अशाच भाांिणातनू
लयास जातात.
आज बहुतेक शाळे त अशीच भािां णां वदसत आहेत. बहुतेक
शाळा सांस्थाचालक शाळा सिवत आहेत. ते तर वशक्षकाांना
मख्ु याध्यापकाच्या माध्यमातनू अवतशय त्ास देत आहेत. देण
गोळा करीत आहेत. गब्बर बनत आहेत. जे मख्ु याध्यापक अशा
सांस्थाचालकाचे ऐकत नाहीत. वशक्षकाांकिून देण वमळवनू देत
नाहीत. अशाांनाही त्ास देत आहेत.काही काही सांस्खाचालकाांनी
अशाच शाळा सिवलेल्या आहेत.
महत्वाचां म्हणजे शाळा ह्या वशक्षणाच्या कें द्रवबांदू आहेत.
शाळे किे तात्वीक दृवष्टकोणातनू पाहावां. कारण शाळे च्या
वगिखोल्यातनू देशातील आदशि नागरीक घित असतात. मग ते
मख्ु याध्यापक असो की सांस्थाचालक असो की कोणीही असो.
प्रत्येकानां आपली आदशि भवु मका अदा करावी. पैसे कमववणे हा
उद्देश नसावा. मख्ु याध्यापकानांच नाही तर सांस्थाचालकानांही

वशक्षणक्षेत्ात सेवा करावी. तसेच मख्ु याध्यापकाांनी
सस्ां थाचालकापढु ां लाचारपणानां वागू नये. सस्ां थाचालकानांही
मख्ु याध्यापकाांना लाचार बनवू नये. जेणेकरुन वशक्षणक्षेत् पववत्
होईल व वशक्षणाचा ववकास करता येईल तसेच आदशि ववद्याथी
घिवता येतील व ववद्यार्थयांतनू आदशि नागरीक घिवता येईल.
ज्यातनू देशाचा ववकास होईल. देश ससु ांस्कृ त बनेल व जगात
आपल्या देशाचे नाव होईल हे तेवढच
ां खरां आहे.
श्यामपरू नावाचां शहर. त्या शहरात ती एक लहानशी शाळा.
ज्या शाळे चां नाव रामभाऊ प्राथवमक शाळा होतां. त्या शाळे तील
वशक्षक हे सख
ु ी नव्हते. ते गल
ु ाम असल्यागत मख्ु याध्यापकाच्या
मनाने चालत होते. मख्ु याध्यापक महोदय हे स्वतुःला शहश
ां ाह
समजत होते. त्यात कारणही होतां.
त्या शाळे ला एक मालकही होता. ज्याला सच
ां ालक म्हणत
असत. त्याचा उद्देश फक्त पैसा कमववणे होते. त्यासाठी तो
कोणत्याही स्तराला जावू शकत होता नव्हे तर आपल्या शाळे तील
वशक्षकाांवर आरोप लावू शकत होता. ते आरोप लावनू त्यानां
वकतीतरी कमिचारी नोकरीवरुन काढून टाकले होते.
मख्ु याध्यापक हा सच
ां ालकाचा नातेवाईक होता. तो सच
ां ालक
महोदयाच्या मतानां चालत होता. वागत होता. तो सांचालक

महोदयाच्या म्हणण्यानसु ार शाळे तील वशक्षकाांकिून पैसा उकळत
होता. आपल्या शाळे तील वशक्षकानां ा वेठीस धरत होता. गल
ु ामागत
वागवत होता.
गणेश हाही त्याच शाळे त वशक्षक होता. त्याला वाटत होतां
की मख्ु याध्यापक ववनाकारण त्याांना त्ास देतोय. त्याला मावहत
नव्हतां की यात सांचालक महोदयाचा वसांहाचा वाटा आहे. तसां
त्याला पत् येताच तो त्याांनाही त्ास देत होता. त्या मख्ु याध्यापकाची
मानवसकता खराब करीत होता.
वदवसामागनू वदवस जात रावहले. काळ सरकता झाला व
वनसगािच्या ववधीनसु ार मख्ु याध्यापक मरण पावला व त्या वठकाणी
त्या शहरातील बि्या अवधकार्यानां त्याची वनयक्त
ु ी सांचालकाचां न
ऐकता मख्ु याध्यापकपदी के ली व तो मख्ु याध्यापक बनला.
गणेश मख्ु याध्यापक बनला खरा. परांतू त्यानां मनाशी ठाणलां
होतां. आपण कोणाला त्ास द्यायचा नाही. कोणाला अपशब्द
बोलायचे नाही. तो शाांत होता. सांयमी होता. परांतू त्याला त्या
शाळे तील काही वशक्षक जळत होते. जे सांचालक महोदयाचे
जवळचे नातेवाईक होते.
गणेशचां चागां लां वागणहां ी त्यानां ा खपत नव्हतां. सांचालक
त्याला सहकायि करीत नव्हता. तसे ते नातेवाईकही त्याला त्ास देत

होते. त्याच्यावर वेगवेगळे आरोप लावनू वेगवेगळ्या आरोपाचे पत्
पाठवीत होते. कारण त्यानां ा सच
ां ालक महोदयानां ी पदाची लालसा
दाखवली होती. त्याच माध्यमातनू आता त्याला त्या पदावरुन दरू
करण्याचे प्रयत्न सरुु होते.
गणेशला आता पवु ीचा काळ आठवत होता. ज्या काळात
त्याचा मख्ु याध्यापक त्याांना त्ास देत होता. आता त्याला कळलां
होतां की तो मख्ु याध्यापक त्याला का बरां त्ास देत असेल.
गणेशला आता पदाचां महत्व समजलां होतां. त्याला त्ास होत
होता. त्यातच त्यानां परीस्थीतीनसु ार आपला स्वभाव बदलवला
होता. परांतू आता त्याला कळलां होतां की जे सरळ आहेत. आदेश
ऐकतात. त्याांचां ठीक. परांतू जे ऐकत नाही त्याांना वठणीवर आणणे.
आज गणेशही वदवांगत मख्ु याध्यापकासारखा शहश
ां ाहच
बनण्याची स्वप्न पाहात होता. या स्वप्नात सच
ां ालक त्याला
वेळोवेळी घाबरत होता नव्हे तर त्याचे सहाय्यक सहकारीही त्याला
घाबरत होते. जणू पररस्थीतीनांच त्याला ते सगळां वशकवलां होतां
आवण हेही वशकवलां होतां की सरळ बोटानां तपू वनघत नाही.
त्यासाठी करांगळी वाकिी करावी लागते. तसेच आता सरळ
वागण्याचा काळ नाही. पररस्थीतीनसु ार बदलावच
ां लागतां. परांतू ते
स्वप्न होतां. त्यात वकांचीतही वास्तववकता नव्हती.

गणेश जेव्हा मख्ु याध्यापक बनला. तेव्हा सरकारी योजना
येत. गणेश त्या योजनावां र अमां लबजावणी करीत असे. अशातच
कोरोना काळ आला. शाळा बांद झाल्या. ववद्याथी शाळे त येणां बांद
झालां. लाकिाऊन लागलां व सगळी पालकमांिळी घरी बसली.
त्यातच हाताला काम नसल्यानां पालकाांची उपासमार व्हायला
लागली. यातच पालकाांनी एक उपाय शोधनू काढला. शाळा बांद
असल्यामळ
ु े तो उपाय हमखास चालणार होता.
पालकानां ी या कोरोना काळात ज्या शाळे त मल
ु ां वशकत होती.
त्या शाळे ला वटस्या न मागता आपल्या मल
ु ाांची नावां प्रवतज्ञापत्ावर
व गणु पत्ीके वर दसु र्या शाळे त टाकली. दोन्ही शाळे चे ऑनलाइन
अभ्यास पणु ि के ले. पस्ु तकाही उचलल्या. त्यातच ताांदळ
ू ही. ह्याच
गोष्टी शासनाच्या लक्षात आल्या व पढु े शासनानां आधारकािि
अवनवायि के लां. कारण त्यानां ा नेमकी मल
ु ां कोणत्या शाळे त जातात
हे शोधायचां होतां.
तादां ळ
ू देणे, अनदू ान देणे, वशष्ट्यवृत्या देणे या शासनाच्या
योजना. या योजनाांचा लाभ घेवनू कोट्याधीश झालेले सांचालक
आज कमी नाही. मागे एकदा पटपिताळणी झाली होती. ती
शासनानां के ली होती. त्यात असे आढळले होते की काही शाळा
कागदावरच होत्या. त्या स्थावर स्वरुपात अवस्तत्वातच नव्हत्या.

आजही तीच वस्थती होती, सरकारच्या मालावर िल्ला मारणार्या
सचां ालकानां ी असा पैसा कमववण्यासाठी वेगळा मागि शोधला होता.
तो म्हणजे एकच एक ववद्याथी वेगवेगळ्या शाळे त दाखवनू . त्यातच
या कोरोना काळात त्याांना लाभही झाला. जो ववद्यार्थयािसाठी ताांदळ
ू
आला. तोच ताांदळ
ु ाांच्या माफि त दोनचार
ू पालकाांनी आपल्या मल
शाळे तनू गोळा के ला. तो ववकला व शासनाच्या पैशाचा सरािस
अपहार झाला. कारण कोरोनाच्या महामारीच्या काळात शाळा बदां
होत्या. कोणता ववद्याथी कोणत्या शाळे त जातो तेच कळत नव्हते.
म्हणनू ही आधार योजना.
कोरोना महामारीचा काळ. या काळामध्ये एकीकिे सरकार
जास्त गदी करु नका. गदीच्या वठकाणी जाणे टाळा इत्यादी सचु ना
देत होते तर दसु रीकिां सरकारचे धोरण राबववणारी यांत्णा शाळे त
वशकणार्या ववद्याथी वगािला आधारकािि काढायला लावत असनू
यामळ
ु े वनदान आधारकािि काढणार्या कें द्रावर तरी प्रचांि गदी
होणार होतीेे.
आधारकािि असणे ही एक चाांगली योजना आहे. तसेच ती
नांबरां अपिेट करणां प्रत्येक शाळे ला बांधनकारक असावां. कारण
आज एकच ववद्याथी या कोरोनाच्या काळात दोन दोन, तीन तीन
शाळे त वशकत असताांना वदसनू येत असनू सरकारच्या काही

चक
ु ीच्या धोरणामळ
ु ां अशी वस्थती वदसनू येत आहे. सरकारनां
ववद्यार्थयांच्या वशक्षणाचां नक
ु सान होवू नये म्हणनू त्यानां ी शाळा
सोिण्याचे प्रमाणपत् जरी शाळे ला नाही वदलां तरी त्याांचा शाळे त
प्रवेश होवू शकतो. या आधारावर ववद्याथी आपला प्रवेश सांबांधीत
प्रमाणपत् नाही वमळाले तरी पालकाांच्या प्रवतज्ञापत्ावर वा
गणु पवत्के वर एकापेक्षा जास्त शाळे त प्रवेश घेतलेला होता. हे
के वळ आधारकाििच्या द्वारे शासनाला ववद्याथी पोटिलच्या
माध्यमातनू कळलां. त्यातच आजच्या काळात पटसांख्येची मारामार
असलेल्या शाळाांनी असे ववद्याथी प्रवेश नोंदवले व आपला पट
वाढवला हेही शासनाच्या लक्षात आलां होत.ां काही शाळे नां या
कोरोनाच्या काळात ववद्यार्थयांचे मोबाइल नांबर वमळवनू शाळा
प्रवेश के ले आवण ऑनलाइन शाळे ला ववनांती पाठवनू शाळा
सोिण्याच्या प्रमाणपत्ाची मागणी के ली. परांतू त्यात त्याच
ां ा वनणिय
फसल्याची वचन्ह वदसली. कारण पालकाांना ही नवीन शाळा
मावहतच नव्हती. वशवाय पालकाांना त्याांच्या मल
ु ाांना जन्ु याच
शाळे त ठे वायचे होते. त्याांनी कोणत्याही स्वरुपाचे वटसी काढण्याचे
अजि के लेले नव्हते.
कोरोनाचा हा सक्र
ु ां ही ज्या शाळे त
ां मीत काळ. बरीचशी मल
होती. त्याच शाळे त वशकत होती. काहींनी घरां जरी बदलवली तरी

शाळा बदलवली नाही. बरीचशी मल
ु ां स्थानाांतरीतही झाली नाही.
त्यातच बर्याचशा मल
ु ाच्ां या पालकानां ी हुशारी करुन दोन्ही शाळे त
नाव टाकलां. दोन्ही शाळे तनू आपल्या मल
ु ाांसाठी शासनानां
पाठवलेला ताांदळ
ू उचलला. त्यातच दोन्ही शाळे तनू पस्ु तकाही
उचलल्या. त्यातच काही खाजगी समाजसेवकाांनी शाळे तील
मल
ु ाांना सेवेचां दान म्हणनू वदलेल्या योजनाांचा लाभ उचलला. पण
हे काही लक्षात येत नव्हतां. हे आधारकाििच्या माध्यमातनू लक्षात
आलां. अशा वकतीतरी शाळा अशा वदसल्या की त्या शाळे त असा
एकच ववद्याथी दोन रुपात आढळला. त्यावरुन ववद्यार्थयांचां
आधारकािि शाळे ला अवनवायि असावां असां वाटलां. त्याचां एकमेव
कारण म्हणजे हा शासनाच्या योजनाांचा शाळे च्या बाबतीत होणारा
अपहार. त्यातच सरकारच्या पैशाचां नक
ु सान. कारवाई
वशक्षकावां र......पालकावां र की अजाण बालकावां र........असे प्रश्न
वनमािण झाले. त्यातच काही महाभाग म्हणाले की आधारकािि हे
या कोरोना काळात सक्तीचे करु नये. ववद्यार्थयांचे वय लहान आहे.
त्याांचांही बरोबर आहे. कारण कोरोना हा कोणाला सोित नाही.
लहान मल
ु असो की मोठी माणसां. तो एखाद्याला झाला की अख्खा
प्रदेश व्यापतो. ठीक आहे. तेही बरोबर आहे. परांतू हे जरी खरां
असलां तरी आगामी काळात अशा पालकाांवर कायिवाही व्हावी
असां गणेशला वाटत होतां. ज्या पालकाांनी एका शाळे तनू आपल्या

मल
ु ाचां नाव न कापता शासनाच्या योजनाांचा अपहार करण्यासाठी
दसु र्या शाळे त नाव दाखल के ल.ां मग ते प्रवतज्ञापत्ानां का असेना
की गणु पवत्के नां का असेना. सांकटकाळात अपहार झालाच ना. मग
ती वसल
ू ी व्हायला नको का? आज ववद्यार्थयांचां आधारकािि
शाळे ला ववद्याथी पोटिलच्या नावावर जोिायला लावल्यानां हा
घोळ सापिला. नाहीतर असाच घोळ अजनू ही कायम रावहला
असता आवण तो अद्यापही शासनाच्या लक्षात आला नसता असां
म्हणायला काहीच हरकत नाही.
अवलकिे कााँन्व्हेंटचां प्रस्थ वाढलां. त्यातच कोरोना वाढला
आवण लाकिाऊन लागलां. त्याचा परीणाम पालकावर झाला.
चाांगले चाांगले उद्योग बिु ाले. काही पालक वेठवबगार ठरले. मग
काय काहींनी आपल्या मल
ु ाांना कााँन्व्हेंटमधनू काढून साध्या मराठी
शाळे त आणनू टाकल.ां कारण उपाय नव्हता. तसेच पालकही काय
करणार होते. पैसाच नव्हता.
मल
ु ाांचा शाळे त प्रवेश झाला. आधीच ववद्यार्थयांची वानवा
असल्यानां शाळे नां त्याांचा प्रवेशही करुन घेतला. ते सरकारचां धोरण
होतां. प्रत्येक मल
ु गा वशकला पावहजे. दजेदार वशक्षण वमळालां
पावहजे. तसा प्रवेश झाला. कारण त्यानां ा शाळे त प्रवेश करण्यासाठी

कोणत्याच कागदपत्ाची मारामार नव्हती. परांतू यात एक समस्या
वनमािण झाली ती म्हणजे त्या मल
ु ाचा ररतसर प्रवेश.
सन दोनहजार वीसमध्ये कोरोना रौद्ररुप घेवनू आला. तसा
कााँन्व्हेंटच्या शाळे ला ववचार आला की शाळा चालवायची कशी?
त्यातच काही पालकाांनी पैसे भरले नाहीत. मग पन्ु हा प्रश्न
वचघळला. त्या शाळे तील वशक्षकाांनी जगायचां कसां? तसे
सस्ां थाचालक मालदार. त्यानां ा वाटलां आपलां नक
ु सान होतयां .
त्यामळ
ु ां की काय, त्याांनी आपली बाजू न्यायालयात माांिली व
न्यायालयानां वनकाल वदला की अशा कााँन्व्हेंटच्या शाळे नां फी
वसल
ू करावी.
आधीच गरीबीतील काही पालक. त्याांनी पोटाला वचमटा
देवनू कसांतरी आपल्या पाल्याांना कााँन्व्हेंटला टाकलां. उच्च वशक्षण
घेता याव.ां परांतू कोरोनाच्या या काळात चागां ली चागां ली कमावती
मांिळी मरण पावली. घरची सवि जबाबदारी ही त्या घरच्या
मवहलाांवर आली व ती हतबल ठरली.
कोरोनाच्या या पररस्थीतीत न्यायालयानां मातब्बर वशक्षण
सम्राटाांचा ववचार के ला. परांतू त्या शाळे त पोट कापनू शाळे त पैसे
भरणार्या पालकाच
ां ा ववचार के ला नाही. त्यातच आर टी ईच्या
कक्षेत गरीबाांच्या मल
ु ाांना बसवलां गेलां नाही. खोटी खोटी

उत्पन्नाची प्रमाणपत् बनवनू पालकाांनी आपली मळ
ु इनकम लपवनू
आर टी ई चा फायदा घेतला. पण ज्या पालकानां ा खरांच गरज होती.
ते पालक मांिळी अशा प्रकारच्या सवलतीपासनू वांवचत रावहले.
शेवटी प्रश्न त्याांच्यासाठीच उभे रावहले. सरकारी शाळे नां साांगीतलां
की आम्ही प्रवेश देतो. पण हा तात्परु ता प्रवेश असेल. कायम
स्वरुपी नाही. वटसी आणावीच लागेल. पालकाच्या होकारानांतर
शाळा प्रवेश झाला. परांतू वषि सपां लां तरी त्या मल
ु ाच्ां या वटस्या
आल्या नाहीत. प्रवेश तर झाले होते. शेवटी प्रवेश जरी झाले असले
तरी वटसी न आल्यानां ववद्यार्थयांचां नाव ववद्याथी पोटिलवर चढलां
नाही. मग फार मोठी समस्या. मल
ु ानां ा वरच्या वगाित पाठवायचां
कसां? त्यातच आधार काििची सक्ती. काय करावां सचु त नव्हतां.
आधारकाििमध्येही शाळाांनी घोळ के ले. एकच
आधारक्रमाांक वेगवेगळ्या शाळे त वदसला. तसाच त्याच नावाचा
ववद्याथी त्या शाळे त वदसला. यावरुन पन्ु हा समस्या. एकच मल
ु गा
धान्य वमळववण्यासाठी कोरोनाच्या काळात वेगवेगळ्या शाळे त
जातो. सवि पालकाचा प्रताप. पण ते तरी काय करणार. कारण
कोरोना काळात आथीक उपासमार. वतचा सामना कसा करावा
यासाठी पालकानां ी तोिगा काढला. परांतू कााँन्व्हेंट शाळे च्या
शल्ु काचां काय? न्यायालयाच्या आदेशानसु ार शल्ु क वदल्यावशवाय

वटसी देत नाही. वतथांच पालक अिकले. काहींचे पती मरण
पावल्यानां मवहला हतबल ठरल्या. त्यातच ववद्याथी मागां पिले.
त्याांचां वशक्षण खर्या अथािनां पढु ां सरकू शकलां नाही. यात दोष
कोणाचा?
दोष न्यायालयाचा की सरकारचा की पालकाांचा की
कोरोनाचा. सविजण पढु े त्या ववद्यार्थयांच्या झालेल्या नक
ु सानावर
पाय झटकणार आहेत. दोष कोरोनावर लावणार आहेत. कारण ते
मनष्ट्ु य आहेत. ते म्हणतील की आम्ही मनष्ट्ु यप्राणी. चक
ु ा होणारच.
कोरोना यायलाच पावहजे नव्हता. परांतू मला म्हणायचां आहे की
कोणतीही पररस्थीती ही सागां नू येत नाही. सख
ु ानतां र दुःु ख येत.ां
दुःु खानांतर सख
ु .समजा एखादा व्यक्ती अचानक गरीब झाला.
त्याचा व्यापार अचानक बिु ाला. तर अशाांचे पालक कााँन्व्हेंच्या
शाळे चां शल्ु क भरु शकतील काय? त्याचां उत्तर नाही असच
ां आहे.
अशा ववद्यार्थयांनी काय करावां? ही ववचार करायला लावणारी बाब
आहे.,खरां तर त्या ववद्यार्थयांचे पैसे माफ करुन शासनानां पढु चा मागि
काढावा. परांतू शासनही मला काही लेनदेन नाही असा ववचार करुन
चपू बसतां. त्यातच ववद्यार्थयांचां,नक
ु सान होतां. शेवटी तो ववद्याथी
वकतीही हुशार असला, वकतीही त्याची वशकायची इच्छा असली

तरी तो मागे पितो. शाळा सोितो व वाममागािला लागतो नव्हे तर
ववचार करायलाही भाग पाितो.
अशीच एक मल
ु गी. वतच्या पालकावर आवथिक सांकट आल.ां
त्याांनी गणु पवत्के च्या आधारावर त्या मल
ु ीचा प्रवेश साध्या सरकारी
शाळे त के ला. मात् तीन वषि होवनू ही वतची वटसी त्या मल
ु ीला
वमळाली नाही. ती त्या शाळे त वटसी मागतच रावहली. पण ती शाळा
न्यायालयाच्या आदेशानसु ार आपले शल्ु क मागत रावहली. आता
ते शल्ु क भरायला ती मल
ु गी सक्षम नाही. त्या मल
ु ीला वशकायची
इच्छा आहे. तशी ती हुशारही आहे. पण ती सरकारच्या अशा
वागणक
ू ीपढु ां ववचार करतेय. त्या मल
ु ीचां नक
ु सान होणारच. कारण
ती कााँन्व्हेंटचे पैसेच भरु शकत नाही. वरीष्ठाांनाही ववचारलां असता
तेही टोलवाटोलवीचां उत्तर देतात.
वशक्षणात टोलवाटोलवीची उत्तरां. वशक्षण वावघणीचां दधू
आहे. असां िॉक्टर बाबासाहेब म्हणतात. पण आजच्या काळात
अशा कााँन्व्हेंट शाळे तील शल्ु काच्या मजु ोरीनां कसां वमळणार?
अथाितच आज वशक्षण हे गरीबाचां रावहलेलां नाही. ते धवनकाांचीच
मक्तेदारी झालेली आहे. तसां पावहल्यास सवि वशक्षणतज्ञ
वशक्षणाबाबत वेगवेगळी समीकरणां मािां तात. पण ती समीकरणां बदां
कमर्यातनू तयार के ली जातात. तसेच जो अभ्यासक्रमाचा

आकृ तीबांध तयार के ला जातो. तोही बांद कमर्यातनू . वास्तववक
जीवनातनू नाही. असा अभ्यासक्रमाचा आराखिा तयार
करण्यासाठी व समीकरणां माांिण्यासाठी साधारणतुः वास्तववक
जीवनात जे जगतात. अशा वशक्षणतज्ञाची गरज असते. ती गरज
सरकार पणु ि करु शकत नाही. त्यामळ
ु ां अशा शैक्षवणक धोरणात
उणीवा राहतात व उणीवा वनमािण होतात हे तेवढेच खरे आहे.
ते पावसाचे वदवस होते. गणेश घरातनू बाहेर पिला. तोच
त्याची आई म्हणाली,
"बापू अांदर हो."
गणेशनां ते ऐकल.ां परांतू तो काही आतमध्ये झालाच नाही.
तोच त्याचा बाप एक काठी घेवनू बाहेर वनघाला. तोच गणेशला
त्यानां पायावर काठी मारताच गणेशचा जीव तळमळला व तो
आतमध्ये झाला.
गणेशला मायबापाचा राग आला होता. गणेशच्या
मायबापाचां बरोबर होतां. कारण पावसात वभजताच प्रकृ ती खराब
होणार होती. त्यासाठी मायबाप ओरिले होते.
गणेशला मायबापाचा राग आला. तसां त्याला वाटलां, आपण
गरुु जी व्हावां. कारण आपले बाबा गरुु जीचां ऐकतात. सारे ववद्याथीही
गरुु जीला मानतात. तेव्हा वशक्षक बनावां.

आपण शाळे त जावां. असा ववचार करुन आता तो शाळे त
जावू लागला. चागां ला अभ्यास करुन तो बारावीला गेला. तशी
त्यानां बारावीची परीक्षा वदली.
ते उन्हाळ्याचे वदवस होते. गणेश बारावीला होता. आज
त्याचा बारावीचा वनकाल लागला होता. तसा गणेशनां बारावीचा
वनकाल हाती घेतला व तो पढु ील वशक्षणासाठी फामि भरण्यास
रवाना झाला. तोच त्याला त्याचा एक जनु ा वमत् भेटला. म्हणाला,
"गणेश कााँग्रेच्यल
ु ेशन. पास झालास."
"धन्यवाद वमत्ा." गणेश म्हणाला.
"आता काय करणार?"
"काय म्हणजे? कॉलेज करणार. दसु रां काय?"
"नको."
"का बरां?"
"अरे नोकरीचां बघ."
"म्हणजे?"
"अरे िी एि कर. मास्तर हो."
"का बरां?"

"मास्तरकी बरीच चाांगली. लवकर नोकरी लागते आवण
लवकरच पगार सरुु होतो. एवढच
ां नाही तर सट्टु ् याही भरपरू . मजाच
मजा. त्ासच नाही."
गणेशला वमत्ाची गोष्ट पटली. तसां त्यानां मास्तर बनावां असां
ठरवलां होतां. त्यानां वमत्ाचां ऐकलां व त्यानां िी एिला प्रवेश घेतला
व थोि्याच वदवसात तो एका खाजगी शाळे चा मास्तर झाला.
काही वदवस बरे गेले. पण काही वदवसातच मास्तरकी त्याला
जि जावू लागली. वतथे वेगळाच त्ास सरुु झाला. त्या शाळे चा
मख्ु याध्यापक सांचालकाशी सांगनमत करुन त्याला पैशासाठी त्ास
देत होता. तसां आता वाटत होतां की मख्ु याध्यापक बरा असतो.
त्याला त्याच्या मनमौजीपणानां वागता येतां.
शाळा........वाटत होतां की शाळे त सख
ु ाचे वदवस असतील.
पण तेथील होत असलेले अत्याचार पाहून अगदी जीव वैतागला
होता. काय करावे सचु त नव्हते. मरणप्राय वेदना होत होत्या. अगदी
वैताग आला होता के वळ पत्ाचा. रोजची पत् येत होती. त्यामळ
ु ां
जीव अगदी घायाळ झाला होता. त्याला असां वाटत होतां की
आपण मख्ु याध्यापक बनावां. मख्ु याध्यापक बनलो तर आपल्याला
आपल्या मनासारखां वागता येईल.

गणेश ववचार करीत असताांना अचानक त्या शाळे चा
मख्ु याध्यापक मरण पावला व गणेश मख्ु याध्यापक बनला. तसां
त्याला हायसां वाटलां.
गणेश मख्ु याध्यापक बनला खरा. पण तो पदाला न्याय देवू
शकत नव्हता. त्याला त्या पदाबाबत वाईट वाटत होतां. कारण तो
मख्ु याध्यापक हा त्या शाळे तील सांस्थाचालकाला चालत नव्हता.
त्याचां कारणही तसच
ां होतां.तो काही सचां ालकाचा नातेवाईक
नव्हता.
गणेश मख्ु याध्यापक बनला. परांतू त्याला सांचालकाने
मख्ु याध्यापक बनवले नसल्याने आज त्या शाळे चे कुलपू च
ां उघित
नव्हते नव्हे तर त्याला शाळा सांचालक चाबीही देत नव्हता. एवढांच
नाही तर तो शाळा सांचालक त्याला शाळे चा रे कॉििही देत नव्हता.
पत्े मात् काळजीनां पाठवत होता. तसेच त्या पत्ात आपण चाजि
घेत नाही असां खोटांच वलवहत होता. त्यातच सांचालकाच्या
मजीतील काही मांिळीही त्याला काहीबाही बोलनू त्याचा
अपमानच करीत होते. त्यातच काय करावां आवण काय नको असां
त्याला होवनू जात होतां.
ते पावसाळ्याचे वदवस होते. वरुण देव सारखा कोसळत
होता. त्यातच वशक्षक हे ओलेही होत होते. त्याची वचांता गणेशला

पित होती. तो वशक्षकाांना ओले होत पाहू शकत नव्हता. त्यातच
त्याला जनु े वदवस आठवत होते की आपण वशक्षकच बरे होते.
वनव्वळ आपल्यामळ
ु ां या शाळे तील वशक्षकाांना त्ास होत आहे.
यासाठी त्याच्या िोळ्यातनू आसवे वनघत होती.
वशक्षकानां ा एकीकिे त्ास होत असताांना व त्याचा त्ास
गणेशला होत असताांना सांचालकाच्या नात्यातील काही लोकां हे
आपल्या आपल्या मजीनां वागत होते. ते सच
ां ालक जे म्हणेल तसे
करीत होते नव्हे तर ते गणेशला पत्ही पाठवत होते. म्हणत होते की
आम्हीही तमु चां ऐकू. मात् तम्ु ही आमची व्यवस्था उत्तमप्रकारे
करावी.
गणेश व्यवस्थेचा बळी ठरला होता. तो कोणालाही चाांगली
सोय करुन देवू शकत नव्हता. त्याचां कारण होतां. ते म्हणजे
सचां ालक. त्याला वाटत होतां की एखाद्या बापानां एखाद्या मल
ु ाला
घरातनू हाकलल्यास व त्या घरावर सांकट आल्यास आवण त्याांना
रस्त्यावर राहायची पाळी आल्यास त्याच्या पत्नीनां त्याला व
त्याच्या लेकराला रस्त्यावर सोिून मायबापाच्या घरी जावां. असे
सांचालकाचे काही नातेवाईक त्याच आववभािवात वागत होते. मात्
गणेश शातां पणे ते सगळां सहन करीत होते. तसां पाहता गणेश हा
उच्चतम सविच अवधकार्याांना पत् वलवहत होता.

गणेश परे शान होता. तसे ते वशक्षकही. तो पाऊसही वफतरू
झाला होता. परांतू वनयती कोपली नव्हती. ती सवि पाहात होती.
सांचालकाचा रोषही वनयती सहन करीत होती.
असचां ताटकळत उभां राहात असताांना एक वदवस पोष्टमेन
शाळे त आला. तो सचां ालकाला ववचारु लागला. त्यानां
सांचालकाच्या हातात एक वलफाफा थोपवला. वाटत होतां की
काहीतरी सरकारी आदेश आहे.
सचां ालकानां वलफाफा फोिला आवण वाचनू तो आश्चयिचकीत
झाला. गणेशच्या पत्ाची दखल वरच्या स्तरावर घेतली गेली होती.
सरकारी माणसां येणार होती.
दोनचार वदवसातच सरकारी माणसे आली. त्याांनी
सांचालकाला न जमु ानता दरवाजाची कुलपू ां तोिली. तसां पाहता
सवि रे कॉििही वमळवनू वदला.
सरकारी माणसां. त्याांची अरे रावी. ती अरे रावी पाहून सांचालक
वचिला. त्यानां त्याांची तक्रार न्यायालयात नेली. काही वदवस
खटला चालला व एक वदवस न्यायालयाचा वनकाल आला. ती
शाळा त्या सांचालकाकिून काढून एका चाांगल्या शाळे त
न्यायालयानां हस्तातां रीत के ली होती.

आज वशक्षक खश
ु होते. कारण नवीन सांचालक चाांगल्या
स्वभावाचा होता. तो गणेशच्या अगां ातील चागां ल्या गणु ाच
ां ा परु े परू
उपयोग घेत होता. मात् आज जनु ा सांचालक पश्चाताप करीत होता.
त्याच्याच करणीनां आज त्याच्या हातनू एक चाांगली शाळा वनघनू
गेली होती. गणेशसारख्या इतर कलावांत वशक्षकाांसह.......
वशक्षक.......वशक्षक हा सहनशील व्यक्तीमत्वाचा धनी आहे.
त्याचेवर सच
ां ालक, मख्ु याध्यापक, प्रशासन, पालक व ववद्याथी
यासारखे सविच घटक अत्याचार करीत असतात. तरीही तो ते
अत्याचार वनमटु पणे सहन करीत असतो. बदल्यात त्याला काहीही
वमळत नाही.
*****************************
श्यामपरू नगरातील ती एक शाळा. त्या शाळे त गणेश एक
मख्ु याध्यापक होता. तो मख्ु याध्यापक इमानदार होता. असा
इमानदार की त्याचां कोणाशीच त्या इमानदारीवरुन पटेना. त्यातच
त्याच्या इमानदारीवरुन त्याचां त्या शाळे तील सांचालकाशी पटत
नव्हत.ां त्यातच ती अशीही शाळा की ज्या शाळे तील तो

मख्ु याध्यापक शाळा सांचालकाला त्ासनू अगदी वैतागनू मरण
पावला.
मख्ु याध्यापक मरण पावला खरा. पण त्या मख्ु याध्यापकावर
सांचालकाकिून होत असलेला अत्याचार हा तेथील वशक्षकाांनी
अगदी जवळून पावहला होता. त्यामळ
ु ां की काय, आता त्या शाळे त
गत मख्ु याध्यापकाच्या मृत्यनू ांतर कोणीही मख्ु याध्यापक बनायला
तयार नव्हतां. त्यातच सच
ां ालक महोदयानां एका जेष्ठ वशक्षीके च्या
नावाची परवानगी आणनू वतला मख्ु याध्यावपका बनवले.
ती जेष्ठ वशक्षीका. ती मख्ु याध्यावपका बनली खरी. पण वतला
मख्ु याध्यापक बनणे आवित नसल्यानां वतनां पदभार वस्वकारला
नाही. त्यातच वतनां तो पदभार नाकारला. परांतू वतचां पदभार नाकारणां
त्या शाळे तील सांचालकाला मान्य नव्हतां. त्यामळ
ु ां की काय,
सचां ालक वतच्यावर दबाव टाकत होता.
रोजच सांचालकाचे दबाव टाकणे सरुु असल्यानां वाद
वचघळत गेला. त्यातच वचघळता वाद लक्षात घेवनू त्याच
नगरातील त्या शाळे त एक वशक्षक पढु े आला. त्याचां नाव होतां
गणेश.

गणेश हुशार होता. वशवाय तो त्यापवु ी सांचालकाशी पत्ानां
लढलाही होता. त्याला सच
ां ालकाशी कसां लढावां याचा अनभु व
होता. तो पढु ां येत म्हणाला,
"मी तयार आहे मख्ु याध्यापक बनायला. पण एक अट आहे.
जर तम्ु ही माझ्या पाठीशी उभे राहात असाल तर. तसां पाहता मी
तमु च्या के सालाही धक्का लागू देणार नाही."
गणेशचां बोलणां सवांनी ऐकल.ां त्यातच सवांनी त्या गोष्टीला
होकार दशिवला व सांचालकाला काहीही मावहत होवू न देता योग्य
ती कारवाही करुन घेवनू गणेश मख्ु याध्यापक बनला.
गणेश आता मख्ु याध्यापक बनला होता. त्याची कल्पना
सांचालकाला नव्हतीच. तशी जेव्हा सांचालकाला याची मावहती
वमळाली. तेव्हा सांचालकाला जबर धक्काच बसला. त्यातच
त्याला काय करावां आवण काय नको हे सचु ेनासे झाले. त्यातच तो
बावचळला. तो आता गणेश ववरुद्धचे बारकावे शोधू लागला.
त्यातच त्या सवि वशक्षकाांचे. जे वशक्षक गणेशच्या बाजल
ू ा उभे होते.
ती श्यामपरू नगरातील शाळा. त्यातच बावचळलेला
सांचालक. तो सांचालक आता गणेश व त्या वशक्षकाांववरोधात
वशक्षणववभागाला पत्ावर पत् देवू लागला. त्यातच त्याला त्याचेच

काही नातेवाईक मदत करु लागले. कारण त्याने त्यानांतर आपल्या
नातेवाईकानां ा मख्ु याध्यापक बनववण्याचे आश्वासन वदले होते.
शाळे चा तो सांचालक. ती शाळा त्या वशक्षकाांच्या
भरवशावरच त्यानां बाांधली होती. त्या वशक्षकाांच्या देणगीतून
येणार्या पैशानां तो माजनू गेला होता. त्यातच रोजच्या पत्ाच्या फै री
पाहून वशक्षकही बावचळून जात होते. त्यातच सांचालक महोदयानां
एक यक्त
ु ी काढली. तो त्याांना शाळे च्या बाहेर ठे वू लागला. त्यामळ
ु ां
वशक्षकाांना काय करावां ते कळत नव्हतां. तरीही ते त्ास सहनच
करीत होते. तसेच ते शाळे च्या बाहेरच उभे राहात होते.
रोजच वशक्षकाच
ां े ताटकळत उभे राहणे, रोजच पावसाचा मारा
सहन करणे, रोजच शौचालयाचा त्ास सहन करणे आवण रोजच
सांचालकाच्या वतिणक
ु ीचे बळी होणे वशक्षकाांना अवतशय वेदना
देवनू जात होते. रोजचा त्ास. त्यातच होणारी दमछाक. वशक्षकाांना
जगावेसे वाटत नव्हते. गणेशलाही काही सचु त नव्हत.ां
वशक्षणावधकार्याांनाही तक्रारी देवनू पावहल्या. पण काही उपयोग
झाला नाही. शाळा काही खल
ु त नव्हती. वशक्षक रोजच त्स्त होत
होते. मागि वनघत नव्हता. रमाकाांतला मात् पदोपदी ववचार येत
होता.

गणेश कधीकधी ववचार करायचा की या सांचालकाला मारुन
टाकावे. जेणेकरुन सवि वशक्षकानां ा वदलासा वमळे ल. मला प्रसगां ी
कै द होईल. पण सगळे वशक्षक सख
ु ी तर होतील. परांतू तो त्यावरील
उपाय नव्हता. मात् वशक्षकाांचे होणारे हे हाल वनसगिदवे ता पाहात
होती. त्या वशक्षकाांचे पावसात वभजणेही वनसगिदवे ता पाहात होती.
अशातच वझका व्हायरसचा देशात वशरकाव झाला. बघता
बघता वझका व्हायरस राज्यात आला आवण आता तो त्या
नगरातही. ज्या नगरात तो सांचालक आग ओकत होता.
कोरोनाचा काळ होता. सगळीकिे शाळा बांद होत्याच.
त्यातच शाळे त पन्नास टक्क्यानीच वशक्षकानां ी शाळे त यावे असे
सरकारचे आदेश सरुु होते. तरीही के वळ पोटासाठी या शाळे तील
वशक्षक शाळे त येतच होते. पोटाची गरज मोठी होती. त्याांनाही
वझका व्हायरसची भीती होतीच. तरीही शाळा बदां असली तरी
शाळे चे कुलपू ां उघित नसले तरी ते वशक्षक के वळ पोटासाठी
शाळे त येतच होते.
वझका व्हायरस श्यामपरू नगरात आला. तो त्या शाळे किे
भटकला. त्यानां घित असलेला प्रकार न्याहाळला. त्यानां
पररस्थीती न्याहाळली. त्याला सत्य उमगनू आले व तो
सांचालकाच्या घरी गेला.

आज सांचालक आपल्या परीवारासह वझका व्हायरसनां
बाधीत झाला होता. त्याला सविकाही आठवत होतां. के लेला
प्रकारही आठवत होता. पण आज उपाय नव्हता. कारण आज
सांचालकाला त्यानां के लेल्या पापाची वशक्षा द्यायला वझका व्हायरस
सज्जगतेनां त्या ताटकळत असलेल्या वशक्षकाांना मदत करायला
आला होता. तसेच त्या माजलेल्या सांचालकाला धिा
वशकवायला आला होता.
सचां ालक वझका व्हायरसनां त्स्त होता. परीवारही खजील
झाला होता. पण परीवारानां त्या वझका व्हायरसच्या सांक्रमणानां बोध
घेतला होता की चागां ले कमि हीच आयष्ट्ु याची वशदोरी आहे.
आज शाळे चे कुलपू ां उघिले होते. त्या शाळे ची भरभराट
झाली होती. कारण त्या शाळे ला सांचालकाचा परीवार आवजिनू
मदत करीत होता. गणेशही खश
ु होता. परांतू सच
ु
ां ालक अद्याप खश
नव्हता. तो वारांवार पत् वलवहत होता. त्याच्या पत्ाने
वशक्षणावधकारीही त्स्तच होता.
*************************

कोरोना व्हायरस आला आवण त्याचा परीणाम जनजीवनावर
झाला. त्यातच लाकिाऊन लागलां आवण शेकिो लोकाांचे रोजगार
बिु ाले.
कोरोना व्हायरसचा परीणाम ज्याप्रमाणे लोकाांवर झाला.
त्याचप्रमाणे तो ववद्यार्थयांवरही झाला. त्यातच त्याांच्या वशक्षणावर.
त्यानांतर ववद्यार्थयांचा शैक्षवणक ववकास लक्षात घेवनू सरकारने
ऑनलाइन अभ्यासाचा पयािय काढला. त्यातच वशक्षकाांनी मागील
वषी ऑनलाइन अभ्यास वशकववण्यास प्रारांभ के ला.
यावषी मात् कोरोनाच्या साथीचा ववचार करुन सरकारने
ऑनलाइन शाळा सरुु के ली. त्यातच पन्नास टक्के उपस्थीतीची
अट टाकली. मग अभ्यासक्रम सरुु झाला व वशक्षकही शाळे त जावू
लागले. त्यातच काही वशक्षणावधकारी साहेबाांनी ववद्यार्थयांच्या
अभ्यासाचा ववचार न करता शाळा दपु ारी ठे वण्याचा वनणिय घेतला.
कारण त्याांना शाळे त भेटी द्यायच्या होत्या. तसेच ग्रामीण भागात
शाळा दरू दरू असल्यानां व सवु वधा नसल्यानां तसेच तालक
ु ास्तरीय
कायािलय हे दपु ारीच असल्यानां त्याांनी आपली सवु वधा ववचारात
घेवनू शाळा ठे वल्या. परांतू यात ववद्यार्थयांचे नक
ु सान झाले. असे
म्हणायला हरकत नाही.

काही वजल्ह्यामध्येही हाच प्रकार झालेला असनू मा.
उपवशक्षणावधकारी साहेबाांनी दपु ार पाळीचा आदेश काढलेला.
वास्तववक तो आदेश ववशेषतुः ग्रामीण भागासाठी होता. परांतू यात
असाही एक शाळा सांचालक आहे की तो याच अध्यादेशाचा
गैरफायदा घेत असनू आपल्या शाळे तील वशक्षकाांचे वहत लक्षात न
घेता तसेच ववद्यार्थयांचे वहत लक्षात न घेता आपल्या शाळे तील
वशक्षकाांना धारे वर धरत होता. तो सबां धां ीत शाळा दपु ार पाळीत
बोलावत असनू त्याच्या आदेशाला त्या शाळे तील वशक्षकाांनी
के राची टोपली दाखवली होती. ते ताटकळत शाळे च्या समोर
सकाळी सात पासनू तर दपु ारी बारापयंत उभे राहात व शाळे च्या
समोरच ववद्यार्थयांना आपल्या मोबाईलवर ऑनलाइन वशकवत.
परांतू शाळा सांचालक शाळे चे कुलपू ां उघिायला खाली नव्हता.
राज्यातील प्रत्येक वजल्ह्यात अशा अनेक शाळा होत्या की
ज्या खाजगी होत्या. त्यातच काही काही शाळा सांचालक हे
मनमानी कारभार करीत होते. त्याांचा त्यात उद्देश होता, तो म्हणजे
वशक्षकाांना घाबरववणे व वशक्षकाांना घाबरवनू त्याांच्याकिून पैसा
उकळणे. त्यासाठी ते मख्ु याध्यापकाांकरवी वशक्षकाांना त्ास देत
असत. त्याही शाळे तील वशक्षक असेच की ते वशक्षक ववद्यार्थयांचे

वहत लक्षात घेवनू दपु ारी यायला तयार नव्हते. ते आपल्या
मख्ु याध्यापकासह शाळे च्या समोरच ताटकळत उभे राहत.
***************************
सरकार शाळे चां व ववद्यार्थयांचां वहत लक्षात घेवनू काही
अध्यादेश काढत असते. परांतू काही काही शाळा अशाच असतात
की त्या शाळा या अध्यादेशाचा चाांगल्या चाांगल
ू कीच्या
दृष्टीकोणातनू ववचार करीत नाहीत. ते त्या अध्यादेशाचा गैरफायदा
घेण्यासाठी ववचार करतात. त्याच दृष्टीनां ते पावले टाकत असतात.
आता प्रश्न उठतो की सकाळी दपु ारी शाळा.......तर यादृष्टीनां
ववचार के ल्यास शाळा ह्या कमिचार्याांच्या सोईनां ठे वू नयेत. त्या
ववद्यार्थयांच्या सोईनां ठे वाव्यात. जेणेकरुन त्याच
ां ा ववकास साधता
येईल.
शाळे मध्ये वशकणार्या ववद्यार्थयाित बरे चसे पालक हे
सामान्यतुः गरीब आहेत. ते वदवसभर कामाला जातात. त्याांच्या
कामाच्या वेळा ह्या सकाळी सािे दहा ते सायांकाळी आठ वाजेपयंत
असतात. ते जेव्हा सायक
ां ाळी घरी येतात. तेव्हा ते मद्य प्राशन
के लेले असतात. त्यातच ते घरी आल्यावर जास्त बिबि करीत

असतात. त्यातच ववद्यार्थयांचा अभ्यासही होत नाही. तसेच काही
घरातील पालक जेव्हा घरी येतात. तेव्हा त्याच
ु ां ही झोपी
ां ी मल
गेलेली असतात. त्यातच ववद्यार्थयांचा अभ्यास होत नाही.त्यामळ
ु ां
सकाळी जर ऑनलाइन अभ्यासाची सोय असली तर सकाळी दहा
वाजेपयंत मल
ु ां मोबाईलवर चाांगला अभ्यास करु शकतात. त्यानांतर
त्याांचे पालक तोच मोबाइल कामावर नेवू शकतात. वशवाय मल
ु ाांचे
वयही लहान असतां. त्यामळ
ु ां त्याच
ां ेजवळ पालक सकाळी बसनू
व्यवस्थीत अभ्यास घेवू शकतात. कारण त्यावेळी ते नशेत नसतात.
एवढच नाही तर दपु ारी शाळा जर ठे वली तर मल
ु ाांना अभ्यास
करायला मोबाइल वमळू शकत नाही. कारण तो मोबाइल पालक
मांिळी आपल्यासोबत घेवनू जात असतात. त्यातच ववद्यार्थयांच्या
अभ्यासाचां नक
ु सान होत असतां. पयाियानां साांगायचां झाल्यास
ववद्यार्थयांचां वहत लक्षात घेवनू शाळा सांचालकानां शाळा दपु ारीच
ठे वण्याचा हेका धरु नये. शाळा सकाळीच ठे वावी. तसेच कोणीही
कोरोनाच्या अशा महामारीत असे जल्लादी आदेश काढू नयेत.
जेणेकरुन सांचालक फायदा घेतील व ववद्यार्थयांचे अपरीमीत
नक
ु सान करतील. जे कधीही भरुन वनघणार नाही.
****************************

गणेश एक गावातील मल
ु गा होता. त्यानां वशक्षण वशकतानां ा
अपार कष्ट के ले होते. तसा अभ्यास करताांनाही भयांकर त्ासच सहन
के ला होता. तसा तो गरीबच. त्याची घरची पररस्थीती जेमतेम होती.
तसां पाहता कसातरी तो वशक्षक झाला.
वशक्षक होण्यामागां त्याचा उद्देश होता. त्याला वाटत होतां की
वशक्षक हा सख
ु ी असतो. त्याला बर्याच सट्टु ् या असतात. त्याला
जास्त काम नसतां अथाित मजरू ाांसारखां बारा बारा तास काम करावां
लागत नाही. तसेच तो पववत् पेशा आहे.
गणेश वशक्षक झाला खरा. तसां त्याला वशकवावसां वाटायच.ां
तो मन लावनू वशकवायचा. परांतू ज्या पेशाला तो चागां ले समजत
होता. त्या पेशात जावे त्याच्या वांशा याप्रमाणे भयांकर त्ासच होता.
तसां पाहता या वशक्षकी पेशात असतानां ा मकरांदला झोप लागत नसे.
कारण तो मख्ु याध्यापकाचा त्ास. मख्ु याध्यापक त्याला भयांकर
त्ास देत असे. त्यातच मल
ु ाांना वशकववणे, लेखन करणे, गोषवारे
तयार करणे या सार्या गोष्टी. ती शेंबिी मल
ु ां वशकववताांना ती मल
ु ां
बरोबर वशकत नव्हती. वकतीही ओरिू ओरिू साांगीतलां तरी वगि
चवथीच्या वगाितही काही काही मल
ु ानां ा लेखन वाचन येत नव्हतां.
वशवाय मख्ु याध्यापक जेव्हा वगिवनरीक्षण करायचे. तेव्हा त्याांना

गणेशच्या वशकववण्यात न्यनु गांि वदसायचे. ते त्याला नोटीस
द्यायचे. त्यामळ
ु ां त्याला राग यायचा व वाटायचां की आपणही
मख्ु याध्यापक बनाव.ां
गणेशला ते सवि पाहून व नोवटसचां उत्तर देताांना मख्ु याध्यापक
बनावां वाटणां साहजीक होतां. त्यातच त्याची इच्छा वनसगि शक्तीनां
ऐकली व पढु ील काळात तो ज्या शाळे त होता. त्या शाळे तील
मख्ु याध्यापकाचां आकवस्मक वनधन झालां व तो मख्ु याध्यापक
बनला.
तो मख्ु याध्यापक बनला खरा. पण मख्ु याध्यापक पदावर
असतानां ाही भयक
ां र त्ासच होता. वशक्षकाच
ां े वेळेवर वेतनवबलां
तयार करणे, वगिवनरीक्षण करणे, पालकाांची मजी राखणे, ववद्याथी
साांभाळणे या सवि गोष्टी त्याला कराव्या लागत होत्या. त्यातच ही
सवि कामां करतानां ा वेळ कसा वनघनू जात होता ते कळत नव्हत.ां
त्यातच वशक्षकाांना लवकर सटु ी व्हायची. पण मख्ु याध्यापक या
नात्यानां त्याला शाळे त थाांबावांच लागत असे. तसेच वशक्षकाांना
उन्हाळी सट्टु ् या लागायच्या. पण मख्ु याध्यापकाला त्याही सट्टु ् या
वमळत नव्हत्या. त्यातच कधी कधी त्याच्या कामात अपरु े पणा
रावहलाच तर पालक, वशक्षणववभाग तसेच सच
ां ालकही ओरित

असायचे. सचां ालक तर नेहमी तो अिचणीत यावा यासाठी
हस्तक्षेप करायचा.
सचां ालक, पालक, गावकरी, वशक्षण ववभाग तसेच ववद्याथी
याांची मजी राखता राखता गणेशचां जीवन जात होतां. एक एक
पाऊल त्याला फुकून चालावा लागत होता. ते मख्ु याध्यापकाचां
जीवन खितर वाटत होतां. तो प्रवास कठीण होता. ते जीवनही व्यथि
वाटत होत.ां जे जीवन गणेशला पवु ी आनांददायी वाटायचां. ते जीवन
आज वनरस वाटत होतां. त्या जीवनात काहीच रस उरला नव्हता
नव्हे तर आज त्याला मख्ु याध्यापकाचे पद घेतल्याचा पश्चाताप होत
होता.
मख्ु याध्यापक पदाचां ते पाऊल उज्वल जरी असलां तरी
त्याच्या प्रत्येक पावलात काटे होते. जे काटे अनकांु चीदार होते. परांतू
आज त्यावर उपाय नव्हता. परांतू गणेशला आज वाटत होतां की
ज्याप्रमाणे काट्यावर जसा एक वदवस गल
ु ाब उगवतो. तसा गल
ु ाब
एक वदवस आपल्याही जीवनात उगवेल व आपल्याही
मख्ु याध्यापकीय जीवनाचां साथिक होईल. याच आशेनां तो आपले
कायि करीत होता. पदोपदी भयांकर त्ास असला तरी.........
***************************

कोरोना सध्या कमी झालेला वदसत असनू ज्या ज्या वजल्ह्यात
कोरोना नाही. त्या त्या वजल्ह्यात शाळा सरुु करण्यात याव्या असा
ववचार सरुु असताांना वतसरी कोरोनाची लाट येण्याच्या भीतीनां
ततु ािस तरी शाळा बांदच होत्या. त्यातच ही वतसरी लाट महाभयांकर
असल्याचेही सतु ोवाच होते. ह्या वतसर्या लाटेचा धोका तसां
पावहल्यास लहान मल
ु ानां ाच जास्त असल्यानां पालक आपल्या
मल
ु ाांचा जीव धोक्यात घालनू शाळे त पाठवायला तयार नव्हते.
त्यातच त्या मल
ु ाांचां वशक्षण ऑनलाइन होत होतां आवण ऑनलाइन
वशक्षण हे त्या त्या शाळे तील वशक्षक वशकवीत होते.
ऑनलाइन वशक्षण.......त्याबाबत साांगायचां झाल्यास
अवलकिे कााँन्व्हेंटचां प्रस्थ वाढलेले होतेेे. लोकाांनी आपल्याही
मल
ु ानां ा इग्रां जी वलवहता वाचता याव.ां म्हणनू मल
ु ानां ा कााँन्व्हेटला
टाकलां. मराठी माध्यमाच्या शाळे त इग्रां जी असनू देखील लोकाांना
वशक्षणाच्या बाबतीत कााँन्व्हेंटचां वशक्षण आविलां. पालकाांचा
ओढां ा मराठी माध्यमाकिून कााँन्व्हेंटकिे वळला. मराठी
माध्यमाच्या शाळा ओस पिल्या. अशावेळी कोरोनानां दस्तक
वदली.

कोरोना आला असला तरी मराठी माध्यमाच्या शाळे प्रमाणे
इग्रां जी माध्यमाच्या शाळे नांही शाळा बदां असल्यानां ऑनलाइन
वशक्षणाची योजना आखली. त्यातच वशक्षकही वशकवायला
लागले. अशातच लाकिाऊन लागल.ां
लाकिाऊन लागलां खरां. पण या लाकिाऊनच्या काळात
लोकाांच्या हाताांना काम वमळालां नाही. पैसा येण्याचे मागि बांद झाले.
जवळचा होता नव्हता तोही पैसा वनघनू गेला. त्यातच पोटाची गरज
भागवता भागवता लोकाांनी मल
ु ाांच्या वशक्षणासाठीही ठे वलेला
पैसा खचि के ला. त्यातच कााँन्व्हेंट खाजगी असल्यानां व त्याला
सरकारचां कुठल्याही स्वरुपाचां अनदु ान वमळत नसल्यानां
कााँन्व्हेंटला वमळणारा लोकाांचा पैसा, ज्या पैशानां कााँन्व्हेंटचा खचि
चालतो. तो पैसा लोकाांना आपली पोटाची गरज भागववताांना बांद
करावा लागला. त्यातच कााँन्व्हेंट चालवता याव,ां म्हणनू कााँन्व्हेंटनां
आपले शल्ु कही कमी के ले. परांतू मल
ु ाांचां नक
ु सान लक्षात घेवनू
ऑनलाइन वशकवणां बांद के लां नाही.
कााँन्व्हेंट असो की मराठी शाळा. सविच शाळे वाल्याांनी
आपले वशक्षण सरुु ठे वले. त्यातच कोणी आफलाईन वशकवीत
होत.ां तर कोणी ऑनलाइन. परांतू वशक्षक वशकवीत होते. त्यानां ी

आपल्या वशकववण्यात खांि पिू वदला नाही. त्याांनी आपलां कतिव्य
बजावलां.
कााँन्व्हेंटच्या शाळे नां लोकाांचे वहत तसेच ववद्यार्थयांचे वहत
लक्षात घेवनू शाळे त घेतलां जाणारां शल्ु क कमी के लां. परांतू लोकां ते.
कााँन्व्हेंटनां जरी वशकववण्याचां शल्ु क कमी के लां असलां तरी भरपूर
लोकाांनी आपल्या मल
ु ाांना ऑनलाइन तर अभ्यासाला उपस्थीत
ठे वल.ां परांतू शल्ु क भरण्यास टाळाटाळ के ली. त्यातच मल
ु ानां ा
शाळे तील ऑनलाइन अभ्यास नीट समजत नाही हे गृहीत धरुन
कोरोनाचा धोका पत्करुन त्याला जबरदस्तीनां जवळच्या वशकवणी
वगािला पाठवले. त्यातच त्या वशकवणी वगािचां अवतररक्त शल्ु कही
भरलां. परांतू कााँन्व्हेंटचां शल्ु क भरलां नाही. ही शोकाांवतका झाली.
कारण यात सरकारचे स्पष्ट आदेश होते की कााँन्व्हेंटचां शल्ु क नाही
भरले तरी ववद्यार्थयांच्या अभ्यासाचां शाळे नां नक
ु सान करु नये.
याचाच फायदा लोकाांनी घेतला. बर्याच लोकाांनी कााँन्व्हेंटचां
शल्ु क भरलांच नाही.
कााँनव्हेंटचां शल्ु क........ते भरलां गेलां नसल्यानां सरकारचां
नक
ु सान झालां नाही. त्याांना वीज, पेरोल, गैस इत्यादी वस्तच्ू या
करातनू पैसा वमळाला. पण जे कााँन्व्हेट ववद्यार्थयांचां भववष्ट्य घिवते.
त्याच कााँन्व्हेंटला शल्ु क न वमळाल्यानां जे शाळे तील वशक्षक होते,

जे कमिचारी होते. त्याांना वेतन वमळाले नाही. त्यातच त्याांची
उपासमारही होवू लागली. त्यानां ा शाळे त नोकरी करणां शक्य होत
नव्हत.ां ते मागील वषी घिलां.
मागील वषी तरी बर्याच लोकाांनी पैसा भरला. पण हे वषि
वनराळां वनघालां. यावषी तर अनेक पालकाांनी शाळे चां शल्ु क भरलेलां
नाही. त्याांनी वीज शल्ु क भरलां, नळ शल्ु क भरलां, गैस भरला.
पेरोलची समस्या त्यानां ा आली नाही. पण शाळे च्या शल्ु काचीच
समस्या आली. त्याांनी शल्ु क भरताांना आपल्या पाल्याांना
वशकववणारे वशक्षक वदसले नाहीत. त्याांचे गगु ल मीटवर वशकववणे
वदसले नाही. त्यानां ा ववद्यार्थयांना सकाळी उठून वशकववण्याची
मेहनत घेणारा वशक्षक कधीच गवसला नाही. त्याांचां पोट वदसलां
नाही. त्याांची होत असलेली उपासमार वदसली नाही. इतकच नाही
तर त्या वशक्षकाच
ु ां साहवजकच
ां े हालही वदसले नाही. त्यामळ
त्याांच्यावरही आत्महत्येची वेळ येवनू ठे पलेली असनू ते सज्ञु
असल्यानां सवि सहन करीत आहेत. ते आरिाओरिही करु शकत
नाहीत. कारण ते वशक्षक असल्यानां सांयमी व सहनशील आहेत.
त्याांच्यावर आजच्या वतिमानपररस्थीतीत ववद्याथी, पालक,
प्रशासकीय अवधकारी, शाळा सच
ां ालक यासारखे सवि घटक
अत्याचारच करीत असतात. तरीही ते वबचारे चपू बसतात.

आज आमच्या देशातील बर्याच लोकाांची पररस्थीती
चागां ली आहे. जे कााँन्व्हेंटमध्ये आपल्या पाल्याांना वशकववतात.
काही पालक वनव्वळ दाखवतात की त्याांच्यावर कोरोनानां प्रभाव
टाकला. पण असां काहीच घिलां नाही. कोरोना त्याांना वशवलाही
नाही. तरीही पैशाबाबत बोंबाबोंब आहे. त्याांना कोरोनानां हतबल
के लां, त्यात वशक्षकाांचा कोणता दोष? ते तर ववद्यार्थयांना बरोबर
वशकववतात ना. मग त्याांना वेतन वमळायला नको का? तरीही त्यानां ा
ते वेतन वमळत नाही. ही शोकाांवतका आहे. याचे कारण आहे.
लोकाांचे शल्ु क न भरणे.
आज लोकानां ा सरकारी सवु वधा म्हणनू धान्य तरी वमळाले.
पण या कााँनव्हेंटला वशकववणार्या वशक्षकाांना तेही वमळाले नाही.
वबचार्याांना कोरोना पवु ीच्या काळातही वेतन पावहजे त्यापेक्षा
कमीच वमळत होते. आता मात् तेही वमळायला मागि नव्हता.
अशावेळी काय करावे हा प्रश्न त्याांच्यासमोर उभा ठाकलेला होता.
आत्महत्या करणे हा मागि नव्हता. हे त्याांना मावहत होते. तेव्हा
आम्हालाही वेतन द्या हो असा प्रश्न त्या वशक्षकाांसमोर उभा होता
व त्याची ओरि ही सरुु होती. तेव्हा पालकानां तरी यावर ववचार
करुन मल
ु ाच्ां या भववतव्यासाठी तसेच वशक्षकाच्ां या वहतासाठी तरी
शाळे चां शल्ु क भरणां गरजेचां होत.ां तसेच सरकारनां तरी काही

वनयमात स्थगीती देवनू अशा वशक्षकाांच्या भववतव्यासाठी काही
तरतदू करावी. असां कााँन्व्हेंटच्या वशक्षकाांना वाटत होतां. जेणेकरुन
वशक्षकाांची उपासमार होणार नाही व वशक्षकाांनाही वशकववण्याचा
मोबदला वमळे ल व ते ऑनलाइन वकांवा आफलाईन अभ्यास
आणखी चाांगल्या प्रकारे वशकवू शकतील यात शांका नव्हती.
सरकारनां तरी यावर शक्य झाल्यास ववचार करावा हे तेवढांच खरां
होत.ां याचीच याचीका सच
ां ालकानां ी न्यायालयात टाकली होती.
त्यातच न्यायालयानां वनकाल वदला होता की पालकाांनी कााँन्व्हेंटचां
शल्ु क भरणां अवनवायि आहे. त्याचाच फायदा पढु े सांचालकाांनी
घेतला व गरीब ववद्यार्थयांना पढु े त्यानां ी त्ास देणे सरुु के ले होते. जे
कााँन्व्हेंटला तर वशकत होते. परांतू त्याांचे मायबाप कोरोना महामारीत
मरण पावले होते. ज्याांचे कोणीच वाली नव्हते व जे कााँन्व्हेंटचां
शल्ु क भरु शकत नव्हते. अशाच
ां ां मात् या न्यायालयाच्या आदेशानां
नक
ु सानच होणार होतां.
*****************************
खटले हे वास्तववकतेवर आधारलेले असतात. पण काही
काही खटले हे वास्तववकता सोिूनही असतात. या खटल्यात

खटला दाखल करणारे पक्ष हे खरे असतात असे नाही. ती मांिळी
वनव्वळ द्वेषभावनेतनू भािां ण करतात व खटले दाखल करतात. हे
खटले अगदी वैताग आणतात. कारण न्यायालयाची वेळखावू
पद्धत. न्याय देणार्या न्यायाधीशाांजवळ परु े सा एवढाही वेळ नसतो
की ते खटले ऐकून घेवू शकतील. मग तारीख वर तारीख करीत ते
खटले वषोगणती सरुु असतात. या खटल्यामध्ये काही तर्थयही
नसतां. पक्षकार मरुनही जातात. त्याांचा परीवारही खटले
चालवायला तयार नसतो. त्याांचा वकीलही तारखेवर उभा होत
नाही. तरीही खटले सरुु च असतात. ज्यात आरोपींचा गन्ु हाही
नसतो. तरीही जे खटले सरुु असतात. त्यात आरोपींना अवतशय
त्ास होत असतो.
अशीच ही गोष्ट. या गोष्टीमध्ये ही शाळा. त्या शाळे तील
मख्ु याध्यापक हा वशक्षकाांवर वारांवार अत्याचार करीत होता.
मख्ु याध्यापक अहक
ां ारी होता. त्या मख्ु याध्यापकाला अगदी वाटत
होते की आपल्याला अवतररक्त पैसा वमळायला हवा. त्यासाठी तो
ववचार करीत होता त्या बाबतीत. परांतू त्याला मागि सचु त नव्हता.
शेवटी एक मागि सापिला. तो म्हणजे वशक्षकाांना लटु णे. पण
वशक्षक काही बद्ध
ु ू नव्हते. ते अत्यतां हुशार होते. त्याने त्यानां ा तसे

पैसे मागनू ही पावहले. परांतू तो त्यात यशस्वी ठरला नाही. तो शेवटी
हरला. पण त्यानां काही हार मानली नाही. त्याचां नाव अवधरथ.
अवधरथला असे वशक्षकाांकिून पैसे वमळाले नसल्याने त्याचा
पारा चढला. तो ववचार करु लागला की काय करावे. शेवटी सतत
ववचार करता करता त्याला मागि सापिला. आपण वशक्षकाांना
घाबरांवायचां.
अवधरथनां ववचार के ला की आपण वशक्षकानां ा घाबरवायच.ां
मग काय तो वशक्षकाांना वेगवेगळे प्रयोग करुन घाबरवू लागला.
कोणाची वाषीक वेतनवाढ न लावणे. कोणाला वरीष्ठ श्रेणी न
लावणे, कोणाला वेतन स्लीप न देणे वा कोणाचे कजि पास न करणे
इत्यादी गोष्टी ते करु लागले. त्यातच काही काही वशक्षक घाबरले
व ते त्याला पैसे देवू लागले.
अवधरथ ज्या शाळे चा मख्ु याध्यापक होता. त्याच शाळे त
अेाणखी काही वशक्षकही होते. ते काही त्या अवधरथच्या
कोणत्याच गोष्टीला घाबरत नव्हते. त्यातील काही लोकां हे
चाांगल्या ववचाराांचे होते. त्याांना वाटत होते की मख्ु याध्यापकाला
पैसे देणे म्हणजे चाांगली कृ ती नाही. ती वाईट कृ ती आहे. शेवटी ती
मिां ळी त्याला देण म्हणनू पैसा देत नव्हती. त्यातच अवधरथला
वाटलां की मी या वशक्षकाांना असेच सोिून वदले तर उद्या बाकीचे

वशक्षक हे मला देण म्हणनू पैसे देणार नाही. तेही वशरजोरच
बनतील. शेवटी त्याने त्या वशक्षकाांना धमकावू लागला. काही
वशक्षकाांचे वेतन बांद करु लागला. अशातच एक वदवस एका
वशक्षकासोबत बाचाबाचीही झाली..,मग काय ती तक्रार पोवलस
स्टेशनला गेली.
वशक्षक आवण मख्ु याध्यापकाची तक्रार. पोवलसाांनी दोघाांना
समजावनू पावहले. दोघहां ी ऐकायला तयार नव्हते. त्यातच ज्या
वशक्षकासोबत बाचाबाची झाली होती. त्याला चाांगलां लागलांही
होतां. शेवटी कोणीही मागां पाऊल न घेतल्यानां पोवलसाांनी तक्रार
दाखल करुन घेतली.
पोवलसानां ी तक्रार दाखल करुन घेतली. चाजिशीट बनवली व
मख्ु याध्यापकाच्या ववरुद्ध खटला न्यायालयातही गेला. परांतू
यामध्ये अवधरथ हा अहक
ां ारी असल्यानां माझां कोण का वबघिवते
म्हणत त्यानां त्या वशक्षकाचां वेतन बांद के लां.
त्या वशक्षकाचां नाव गणेश होत.ां काही वदवस बरे गेले. पण
काही वदवसानांतर गणेशला फरक पिू लागला. गणेशचां वेतन बांद
होताच त्याची उपासमार होवू लागली. कायािलयही त्यावर काहीच
तोिगा काढू पाहात नव्हतां. कायािलयालाही देण म्हणनू पैसे देत
असल्यानां कायािलय गणेशच्या वेतनाबाबत चपू बसलां. शेवटी

काय तर गणेशला आपली मारहानीचा खटला लढता आला नाही.
कारण त्याला महत्वाचा प्रश्न होता पोटाचा प्रश्न सोिववणे. तो
पोटाचा प्रश्न सोिववण्यासाठी लढत होता. तसेच दोन दोन वठकाणी
त्याला पैसे लावणे शक्य नव्हते.
दोन खटले. त्यातच मारहानीप्रकरणातील काही साक्षीदार. ते
साक्षीदार शाळे तीलच होते. काहींनी तर साक्षी वदल्याच नाही.
त्यातच त्या साक्षीदारावर दबाव टाकून मख्ु याध्यापकानां त्यातील
बर्याच लोकाांना आपल्याकिे वळवले. शेवटी एकच साक्षीदार
उरला. त्यानां मात् साक्ष वदली.
एका वशक्षकाची ती साक्ष. त्यावर खटला वटकू शकला नाही.
शेवटी गणेशला तो खटला हारावा लागला.
खटल्यात पराभव झाला. परांतू त्यात गणेशला वाईट वाटलां
नाही. कारण त्याने दसु रा खटला वजक
ां ला होता. तो म्हणजे पोटाचा.
पोटाचा प्रश्न त्याने सोिवला होता.
खटले वनपटले. तसा गणेशला आनांद झाला. तसे सहा मवहने
परु ते वनघनू गेले.
एक वदवस पोष्टमेननां गणेश व त्या खटल्यातील साक्षीदार
चारुदत्तला एक पत् वदलां. त्यात वलवहलां होतां की त्याांच्यावर खटला
दाखल करण्यात आलेला असनू मख्ु याध्यापकानां तो खटला

दाखल के लेला आहे. त्या खटल्यानसु ार त्या दोघाांनीही सांगनमत
करुन खोटी तक्रार दाखल के लेली होती. त्यामळ
ु े मागील
खटल्यातील दोष त्याचेवर नसनू त्यामध्ये दोष चारुदत्त व
गणेशचाच आहे.
मख्ु याध्यापकानां दाखल के लेला खटला. आरोपी पाच जण
होते. त्यात दोन पोवलसवालेही होते. त्याांच्यावर आरोप होता की
त्यानां ी चक
ु ीच्या पद्धतीनां चौकशी न करता गन्ु ह्याची नोंद के ली.
मख्ु याध्यापकानां तो खटला दाखल के ला. त्यात त्याांचा
फायदाच होता. तो शाळे तील वशक्षकाांना म्हणत असे.मला
खटल्याला पैसे लागतात. पैसे द्या. शाळे तील वशक्षकाच
ां ाच खटला
लढतो आहे. नाही देत असाल तर वेतन बांद करतो नव्हे तर ही
धमकीही तो खरी करुन दाखवत असे. ज्याने ववरोध के ला. त्याचे
वेतन कायािलयाशी सगां नमत करुन दोन दोन वषािपेक्षा जास्त
अवधीसाठी अथाित अवनश्चीत कालावधीसाठी बांद करीत असे.
त्यामळ
ु े त्याच धाकानां बाकीची वशक्षकमांिळी त्याला पैसे देत
होती.
आज खटला सरुु होता. पण वर कोणतातरी ववधाताही
अवधरथच्या कृ त्यावर नजर ठे वनू होता. तोच वदवस उजळला व
अवधरथ कोरोनाच्या मृत्यसू त्ात अवधरथ जगाचा वनरोप घेत

चालता झाला. त्यामळ
ु ां सविजण म्हणत होते की खटला सांपला.
परांतू खटला सपां ला नव्हता.
ही वेिीवाकिी के स.......खरां तर यात चारुदत्त व गणेशचा
कोणताच गन्ु हा नव्हता. गन्ु हा होता अवधरथचाच. त्यानां पैसे
कमववण्यासाठी चारुदत्त व गणेशवर खटला दाखल के ला होता. हे
न्यायाधीश महोदयाांनाही कळत होतां. तरीही न्यायाधीश महोदय
खटला सपां वायला तयार नव्हते नव्हे तर तारीख वर तारीख करुन
अजनू ही तारखा सरुु च होत्या. खटल्याचा पक्षकार स्वतुः मरण
पावला तरी. जणू असां वाटत होतां की कदावचत या खटल्यात जणू
दसु रा वारस उभा होण्याची न्यायाधीश नाच तर पाहात नसावेत.
आज अवधरथ मरण पावला होता. वनयतीनां त्या दोघाांनाही
अवधरथच्या त्ासातनू मक्त
ु के ले होते. परांतू अजनू ही त्याांचा त्ास
सरुु च होता. तो म्हणजे तारीख वर तारीख. ती तारीख सपां ण्याची
वचन्हां वदसत नव्हती. असां वाटत होतां की आपणही अवधरथसारखां
एक वदवस सांपनू जाव.ू पण न्यायालयाची तारीख वर तारीख कधीच
सांपणार नाही की काय की या खटल्याचे दरु गामी परीणाम
न्यायालयाच्या तारीखवर तारीख नसु ार त्याांच्या वारसाांनाही भोगावे
लागतील की काय? जणू ह्या खटल्यात काही तर्थय नसलां तरी

चारुदत्त आवण गणेशला त्या तारीखवर तारखेच्या वेदना सहन
कराव्या लागत होत्या. प्रचांि मनातील दुःु ख सहन करुन.........
**********************
कोरोना काळ. काही वदवस न्यायालयही बांद रावहल.ां आता
काही वदवसापवु ी न्यायालय सरुु झाल.ां सनु ावण्या सरुु झाल्या.
लोकां यायला लागले. त्यातच गदी वाढू लागली. तसां पाहता आज
कोरोना जरी असला तरी न्यायालयात गदी आहे.
न्यायालयात खटले आजही प्रलबां ीत आहेत. त्यातच त्या
खटल्यात वाढ होताांना वदसत आहे. त्यात घट होताांना वदसत नाही.
त्याचे कारण काय? असा प्रश्न सविसामान्याांना नक्कीच पिू शकतो.
न्यायालयातील प्रलबां ीत खटल्याच्ां या कारणाचा शोध घेतानां ा
एक गोष्ट नक्कीच सापिली की न्यायालय ठोस परु ाव्यावशवाय
खटले सांपवायचे नावच घेत नाही. या सांदभाित एक खटला साांगतो.
गणेशचा हा खटला. या खटल्यात तक्रारदार मरण पावला.
त्यातच त्या तक्रारदारानां टाकलेली तक्रार. त्या तक्रारीत वकतपत
सत्यता होती हे त्यालाच मावहत. कारण काहीकाही खटल्यात

जल
ु मू हा आरोपीवरही होत असतो. जसा गणेश वर झाला.
मख्ु याध्यापक काळाच्या ओघात मरण पावला. त्यातच त्याला
झालेल्या अपघाताववषयी वतिमानपत्ात बातमी आली. त्या
बातमीची एक साांक्षाांवत्कत प्रत गणेशनां न्यायालयात लावली. परांतू
न्यायालय तो तक्रारदार मरण पावल्याचां ऐकत नव्हतां. पढु े तर
गणेशनां न्यायालयात मृत्यचू ीही साांक्षाांवत्कत प्रत लावली. परांतू वतही
न्यायालयानां अवस्वकार के ली. न्यायालयाचां म्हणणां होत.ां मळ
ु प्रत
आणा.
तक्रारदाराच्या मृत्यचू ी मळ
ु प्रत गणेश कशी आणणार. कारण
मृत्यू प्रमाणपत् हे स्वतुःच्या मल
ु ाबाळ व पत्नीव्यवतरीक्त
कोणालाही देता येत नाही. त्याचां कारणांही तसांच आहे. सध्याचां
जग हे स्वाथािनां भरलेलां आहे. लोकां मृत्यचू ां प्रमाणपत् वमळवतात व
त्याच आधारावर मालमत्ताच्या मालमत्ता हस्तगत करतात. त्यातच
न्यायालय तर असां म्हणत होतां की सदर व्यक्ती जीवांत असनू अशा
बातम्याही खोट्याच छापल्या जातात. पण हे जरी खरां असलां तरी
ज्यावेळी अशी बातमी खोटी वनघाली तर आरोपीला दोषी करार
देवनू त्याला के व्हाही आरोपीच्या वपांजर्यात टाकता येतां.
खटलाच तो. आता मळ
ु मृत्यू प्रमाणपत् आरोपींना कुठून
वमळे ल. त्यातच आरोपी त्स्त. के व्हा के व्हा खटला बांद होतो आवण

के व्हा के व्हा नाही. असां आरोपींना वाटणारच. वाटल्यास या
खटल्यात आरोपींच्या म्हणण्यानसु ार न्यायालयानां सबां धां ीत
प्रकरणाची पोवलसाांतफे चौकशी करायला हवी होती. परांतू
न्यायालय तसां करीत नव्हतां. म्हणनू खटला प्रलांबीत.
न्यायालयात असे बरे च खटले होते. जे अशाचप्रकारच्या
वेगवेगळ्या कारणानां प्रलांबीत होते. ही एक वचांतेची बाब होतीेे.
यातनू च न्यायालयात गदी वाढताांना वदसणार नाही तर काय? आज
न्यायालयात प्रलांबीत खटल्याची सांख्या वाढत होती. तसेच
खटल्याांचीही सांख्या वाढत होतीेे. पण ते खटले सांपायचे नाव
घेत नव्हते वा त्यात घट होण्याची वचन्हही वदसत नव्हती. हे असे
प्रलांबीत खटले........ जे सपां ायचां नावच घेत नव्हते. यावरुन असां
जाणवत होतां की न्यायालय हे न्याय देण्यासाठी आहे की त्ास
देण्यासाठी. पण कोणीही यात बोलू शकत नव्हता. कारण
न्यायालयाववरोधात काहीही बोलणां म्हणजे न्यायालयाचा अवमान
असतो. जो कोणालाही करता येत नाही. त्यातच न्यायालय हे
जनतेच्या सेवेसाठी असते. प्रत्येकाला न्याय वमळायलाच हवा. मग
तो मृत व्यक्ती का असेना. हे तेवढांच खरां होतां.
****************************

कोरोना व्हायरस आला व त्यानां मनात धिकी भरवली.
मरणार्याांच्या सांख्येत वाढ झाली. तो एवढा वाढला की
स्मशानातही राांगा लावाव्या लागल्या. त्यातच तो पसरु नये म्हणनू
लाकिाऊन. आताही भीती आहेच. मरणार्याांची सांख्या कमी
झाली असली तरी िेल्टा प्लसचां आगमण होणार. असां भाकीत
वतिवलां जात आहे.
सध्याच्या जीवनशैलीत कोरोना व्हायरसचा प्रादभु ािव पाहता
ऑनलाइन वशक्षणाला महत्व आलेलां आहे. त्यातच
मागीलवषीसारखीच यावेळीही पररस्थीती आहे. लाकिाऊन तर
आहेच. वशवाय ववद्यार्थयांनाही त्ास आहे. याहीवषी
ववद्यार्थयांजवळ मोबाईल नाहीत. ज्याांच्याजवळ आहेत. त्याांचे
नेटवकि बरोबर काम करीत नाहीत. त्यातच नेटवकि च्या समस्या
असल्यानां ववद्यार्थयांना अभ्यास करता येत नाही.
अभ्यासाच्या बाबतीत साांगायचां झाल्यास तो आफलाईन
असायला हवा. गगु ल मीटवर थेट अभ्यास असू नये वा झमु वर थेट
अभ्यास असू नये. कारण यात ज्याांच्याकिे नेटवकि नसतां. ती मल
ु ां
वकतीही हुशार असली तरी ती मल
ु ां ऑनलाइन अभ्यासाला

उपस्थीत राहू शकत नसल्यानां त्याांचां अतोनात नक
ु सान होत असतां.
ते झालेलां नक
ु सान कधीही भरुन वनघणारां नसत.ां
आफलाईन अभ्यासात वदलेला अभ्यास हा त्या ववद्यार्थयांना
के व्हाही पाहता येवू शकतो. कारण काही काही मल
ु ाांची पररस्थीती
ही ववपरीत असते. त्याांचे विील हे कामाला जात असतात. त्याांच्या
कामाच्या वेळा ह्या वेगवेगळ्या असतात.
वगाित जे काही ववद्याथी असतात. त्या ववद्यार्थयांपैकी काही
ववद्यार्थयांचे पालक हे सकाळी कामावर जातात. काहींचे पालक हे
दपु ारी कामावर जातात. त्यातच ववद्यार्थयांच्या ऑनलाइन
अभ्यासाच्या वेळा ज्यावेळी त्याांच्या पालकाच
ां ी कामावर
जाण्याची वेळ असेल. त्याचवेळी जर असेल, तर तेही ववद्याथी या
अभ्यासाला उपस्थीत राहू शकत नाही. तसेच ववपरीत पररस्थीती
मध्ये दोन वकांवा तीन मल
ु ां असतील. त्या दोघाच
ां ीही वेळ एक
असल्यास त्या दोन्ही मल
ु ाांना एकाच वेळेत अभ्यास करता येत
नाही. अशावेळी मल
ु ाांच्या अभ्यासाचे नक
ु सान होते.
महत्वाचां म्हणजे पालकाांच्या कामाला ववचारात घेवनू त्याांना
सवि वमळे ल त्यावेळी त्याांना आपल्या पाल्याांकिून अभ्यास करुन
घेता यावा. तसेच ज्याांच्याघरी दोन तीन मल
ु ां असतील आवण
मोबाइल एकच असेल, त्याांनाही अभ्यास करता यावा. यासाठी

वशकववण्याची पद्धत आफलाईनच असावी. जेणेकरुन एकच
मोबाइल धारक परीवारातील सवि मल
ु ानां ा अभ्यास करता येईल व
शालेय अभ्यासाबाबत कोणाला वचांता राहणार नाही. हे तेवढांच
खरां.
गणेशच्या हातात शाळे ची चाबी वमळाली नव्हती. त्यामळ
ु ां
तो वनश्चीतच वचांताग्रस्त होता. तो सांचालकाला शाळे ची चाबी
मागत होता. परांतू सच
ां ालक ते द्यायचे टाळत होता. तो
वशक्षणावधकारी महोदयाांनाही पत्व्यवहार करीत होता. परांतू तेही
सस्ु तावलेले होते. काय करावां सचु ेनासां झालां. अशातच
वशक्षणमत्रां याांनी आठवीपासनू शाळा सरुु करण्याचा आदेश
काढला.
वशक्षणमांत्रयाांनी काढलेला आदेश. तो आदेश गणेशसाठी
नव्हताच. कारण तो एक ते सात याच वगािचा मख्ु याध्यापक होता.
परांतू त्या आदेशानां गणेशच्या मनात धिकी भरली होती. जर
आपली शाळा पढु े सरुु झाली तर आपण काय करायचां असा
ववचार त्याला येत होता.
****************************

बर्याच वदवसापासनू कोरोना सरुु असला तरी कोरोनाचा वेग
मदां ावला होता. तज्ञानां ी कोरोनाची वतसरी लाट येवू शकते हे भाकीत
साांगीतलां होता. याचा असर वनश्चीतच लहान मल
ु ाांवर राहणार होता.
हे गृवहत धरुन अद्यापही लहान बालकाांच्या शाळा सरुु झालेल्या
नव्हत्या. त्या सरुु होतील काय की कोरोना अजनू मांिु कां वर काढेल
हे काही साांगता येत नव्हतां.
हे सवि लक्षात घेवनू वगि सरुु करायचे की नाही अशा सभ्रां मात
सरकार होतां. परांतू अद्यापही सरकारनां या ववषयावर पावले उचलली
नव्हती. त्यातच ववद्यार्थयांचे होणारे नक
ु सान व पालकाांची ओरि
लक्षात घेवनू प्रशासनानां आठवा वगि सरुु के ला. कोरोनाचा वेग
मांदावलेला पाहून.
आज आठवा वगि सरुु झालेला होता. मल
ु ां शाळे त येवू
लागलेली होती. सगळां सरु ळीत सरुु होणार अशी वचन्ह वदसत
होती. पालकाांमध्ये आनांद होता. ववद्यार्थयांतही होता. मात्
वशक्षकाांमध्ये आजही भीती होती. समजा या ववद्यार्थयांच्या
सांपकाितनू कोरोनानां आपल्याला जखिलां तर.........
वशक्षकाच
ां ांही बरोबर होत.ां कारण या वशक्षकाांनी वपढ्याच्या
वपढ्या एवढ्या वषािपासनू पावहल्या होत्या. परांतू त्याांच्या उभ्या
आयष्ट्ु यात कोरोना आलेला नव्हता. तसेच कोरोनासारखा गांभीर

आजारही आलेला नव्हता. त्यामळ
ु ां की काय, त्याांना
कोरोनासारख्या आजाराची झळ पोहोचलेली नव्हती. पण या दोन
वषाित त्याांनी पावहलां आवण अनभु वलां की अगदी घरातील आवण
अगदी जवळच्या नात्यातील माणसां पटापट कोरोनानां मरण
पावली. त्याांना अांवतम समयीच्या अांत्ययात्ेलाही के वळ दहशतीनां
जाता आलां नव्हतां. म्हणनू ही भीती. जी आज वशक्षकाांना लागलेली
होती. तरीही ते अगदी जीव धोक्यात घालनू आजही कोरोनाशी
लढणार होते. कोणासाठी, तर आपल्या वगाितील या इवल्या
इवल्या बोबि्या बोलाच्या ववद्यार्थयांसाठी. ज्याांच्यावर ते पोटच्या
मल
ु ापां ेक्षाही वकतीतरी जास्त प्रेम करत होते.
शाळा सरुु होणे गरजेचे होते. कारण या कोरोनानां बर्याच
मल
ु ाांचां भववष्ट्य अांधारात ठे वलां होतां. अांधकारमय बनवलां होतां. जी
मल
ु ां वनष्ट्णाांत हुशार होती. ती मल
ु ां या कोरोनाच्या कहरानां मदां बद्ध
ु
बनली होती अथाित सवि ज्ञान ववसरली होती. आजही मल
ु ाांना साधे
पाढे जरी ववचारले, तरी ते नीट येत नव्हते. बेरजा वजाबाक्या दरू च.
वशक्षकाांनी कोरोनाच्या भीतीनां ऑनलाइन वशकवलां होत.ां त्याांनी
प्रामावणक प्रयत्न के ला होता. परांतू त्यातनू फक्त मोजक्या मल
ु ाांचा
फायदा झाला. ज्यानां ी तो अभ्यास पावहला. त्यावर अमां लबजावणी

के ली. इतराांनी मात् तो अभ्यास सोिा, साधा मोबाईलही उघिून
पावहला नव्हता.
शाळा सरुु होणे गरजेचे होते. कारण कोणती मल
ु ां नेमकी
कोणत्या शाळे त आहेत. ते कळायला मागि नव्हता. त्याांची हजेरी,
हजेरीपटावर लागत नसल्याने ते प्रत्यक्षात आपल्या शाळे त आहेत
की नाही हे कळत नव्हतां. तसेच त्याांच्या नोंदीही ते सतत सांपकाित
असल्यानां कळत नव्हत्या. त्याच
ां ी काठीण्यपातळीही कळत
नव्हती. तसेच त्याांचा स्तरही तपासता येत नव्हता. त्याांचे
मल्ु याांकनही करता येत नव्हते.
शाळा सरुु होणे गरजेचे होते. कारण ववद्यार्थयांचां यामळ
ु ां
अतोनात नक
ु सान होत होत.ां जे कधीच भरुन वनघणार नव्हत.ां
त्याांच्या ववकासाच्या अवस्था खांटु त चाललेल्या असनू जो
शारीररक, बौद्धीक ववकास शाळा सरुु असतानां ा होत असतो. तो
ववकास शाळा बांद असताांना होवचू शकत नव्हता.
हे सवि लक्षात घेता आज आठव्या वगािच्या शाळा सरुु झाल्या
होत्या. उद्या पाचवी व पढु े पवहलीच्या सरुु होतील. पण कोरोनानां
मांिु कां वर काढलां नाही तर....... नाहीतर शाळा सरुु होणे गरजेचे
समजत लोकां ववधान करीत बसले असते व कोरोना सपां ायचे
लक्षणच वदसले नसते हे तेवढांच खरां होतां.

गणेश ज्या शाळे त मख्ु याध्यापक होता. ती शाळा मराठी
माध्यमाची होती. त्यातच कााँन्व्हेंटचां प्रस्थ वाढलां होतां. मराठीच्या
शाळा ओस पित चालल्या होत्या. त्याचां कारणांही तसांच होतां.
गणेशला याचा ववचार येत होता.
मराठी माध्यमाच्या शाळा आज ओस पित चाललेल्या
होत्या. पटसांख्या कमी होत चाललेली होती. त्यातच वशक्षकाांना
वचतां ा लागलेली होती की मराठी शाळा बदां होणार तर नाही.
सगळा ववद्यार्थयांचा ओढां ा मराठी माध्यमाकिे न झक
ु ता तो
इग्रां जी माध्यमाकिे जाताांना वदसत होता. त्यातच वशक्षकाांची
वणवण भटकांती वाढलेली होती. तसेच आपली शाळा वटकावी
यासाठी स्पधेची चढाओढ लागली होती. एका एका ववद्यार्थयांसाठी
वशक्षक तसेच मख्ु याध्यापक रस्सीओढणीचा खेळ खेळत होते नव्हे
तर एक एक ववद्याथी वमळववण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करीत
होते.
मराठी शाळा बांद पिणार की काय, अशी भीती वनमािण
झालेली असनू जो तो कााँन्व्हेंटच्या पाठीमागे लागला होता. त्यातच
सरकारनांही कााँन्व्हेंटमध्ये मराठीचा एक ववषय सक्तीचा करुन जणू
कााँन्व्हेंटला एकतफी मान्यताच वदलेली होती. यातनू च मराठी
शाळे बद्दल वशक्षकाांच्या मनात भीती वनमािण होणार नाही तर काय,

त्यातच वशक्षकाांना आपल्या नोकर्या धोक्यात आल्या आहेत असे
वाटायला लागले होते.
मराठी शाळे ची दगु िती झाली होती. त्याची कारणांही तशीच
होती. मराठीच्या शाळे त वशकववणारे पालक हे जास्त वशकलेले
नव्हते. त्यातच ते अत्यांत गरीब होते. जे आपल्या मल
ु ाांवर
वशक्षणासाठी पैसे लावू शकत नव्हते. तसेच ते वशकवण्याही लावनू
देवू शकत नव्हते. अन् ते कोणाकोणाला वशकवण्या लावनू देतील!
अज्ञानामळ
ु ां अशी मांिळी जास्तीत जास्त मल
ु ां पैदा करीत असनू
त्याांना परु े सां खायलाही देवू शकत नव्हते. याऊलट कााँन्व्हेंटमध्ये
वशकववणारे पालक हे जास्त वशकलेले होते. ते सवु शवक्षतच नाही
तर श्रीमांतही होते. ते आपल्या पाल्याांना कााँन्व्हेंटमध्ये टाकत.
व्यवतररक्त घरीही त्याांचा अभ्यास घेत. त्यावशवाय आपल्या
पाल्याांच्या वशकववण्याही लावनू देत. अशी वशकलेली पालक
मांिळी एक वकांवा दोन मल
ु ाांव्यवतररक्त जास्त मल
ु ां पैदा करीत नव्हते.
त्यामळ
ु ां मल
ु ां वशकवायला जास्तीत जास्त पैसा उरत होता. जो पैसा
त्याांच्या मल
ु ाांना उच्च वशक्षण देण्यासाठी कामात येत होता.
***************************

मराठी शाळे त अशा सवु वधा नसतात की ज्यातनू ववद्यार्थयांचा
ववकास होवू शके ल. मल
ु ानां ा वशकवायला योग्य असा पयािय मराठी
शाळे तील पालक वमळवनू देवू शकत नाहीत. ते आपल्या
पाल्याांसाठी पैसे लावू शकत नाही. आपल्या पाल्याांना वशकवणी
लावनू देवू शकत नाही. आपल्या पाल्याांचा अभ्यास घरी बसवनू
वशकवू शकत नाही. त्यामळ
ु ां मराठी शाळा मागे पिणार नाही तर
काय?
आज मराठी शाळा मागे पित चाललेल्या होत्या. जो तो
कााँन्व्हेंटलाच टाकत होता. कारण त्याांना वाटत होते की मल
ु ां
कााँन्व्हेंटमध्येच हुशार होतात. परांतू ववशेष सागां ायचां म्हणजे ज्या
सवु वधा इग्रां जी माध्यमाच्या मल
ु ाांना वमळत. त्या सवु वधा मराठी
माध्यमाच्या मल
ु ाांना वमळत नसल्यानां मराठी माध्यमाची मल
ु ां मागां
पित होती. परांतू यामध्ये त्या घटकाच
ू करण्यासारखां होत.ां
ां ां कौतक
तो घटक म्हणजे या मराठी माध्यमाच्या शाळे तील वशक्षक. एवढ्या
असवु वधा असनू ही या मराठी माध्यमातील वशक्षक तारे वरची
कसरत करत नव्हे तर पालक कोणतेच सहकायि करीत नसनू ही ते
अत्यांत वचकाटीने आपल्या ववद्यार्थयांना वशकवत. जर
कााँन्व्हेंटसारख्या सवु वधा मराठी माध्यमाच्या मल
ु ानां ा असत्या तर
वतही मल
ु ां आज पढु ांच रावहली असती.

मराठी शाळे च्या बाबतीत साांगायचां झाल्यास एक गोष्ट
आवजिनू सागां ण्यासारखी होती. ती म्हणजे याच मराठी शाळे तील
ववद्यार्थयांनी राष्ट्र घिवलां होतां. काल वहच मराठी माणसां लढली
होती आवण देश स्वतांत्रय के ला होता. हा इवतहास होता. पण असे
जरी असले तरी आज मराठी माध्यमातील मल
ु ां मागां पित
चाललेली होती. वशक्षक अजनू ही तग धरुन होते. ते आपल्या
नोकर्या वाचववण्यासाठी आवाहन करीत होते. वणवण भटकांती
करीत होते. मराठी शाळा वाचवा म्हणत होते. पण त्याांच्या या
प्रयत्नानां मराठी शाळा वाचणार का? हा यक्षप्रश्न अजनू ही
मनामनात वशल्लक होता. जो मराठी माणसाच्या वजव्हाळ्याचा
ववषय होता.
आज हे सवि पाहता मराठी माध्यम सांपण्याच्या मागािवर असनू
मराठी माध्यमाच्या शाळा सांपणार की काय वकांवा मराठी शाळा बदां
होणार की काय, अशी भीती वनमािण झाली होती. त्यातच मराठी
माध्यम बांद होवनू कााँन्व्हेंटला प्राधान्य देवनू नवी पाश्चात्य
ववचारधारा वनमािण होवनू या देशातील मराठीची सांस्कृ तीच सांपते
काय? अशीही भीती पयाियानां वनमािण झाली होती.
एकदा व्हाट्सअपवर एक बातमी येवनू धिकली. ती बातमी
साहवसकची होती. गणेशनां ती वाचली. त्याला अतीव दुःु ख झाल.ां

***************************
सविच मल
ु ां ही उच्चवशक्षण घेत असतात. मायबाप हे त्याांना
उच्च वशक्षण वशकवीत असतात. ते वशकतात. मोठ्या हुदद्य् ावर
जातात नव्हे तर गलेलठ्ठ पैसाही कमवतात. तसेच जगात आपल्या
नावाचा उदोउदो करवनू घेतात.
ते उदोउदो करवनू घेतात. ववचारपीठावर भाषणे देतात आवण
स्वतुः पण्ु यवान असल्याची ग्वाही देतात. ते प्रत्यक्षात तसे नसतात.
परांतू स्वतुः थोर असल्याचे दाखलेही देतात. त्याच्ां या या
चाांगल
ू पणाला दसु र्या भाषेत उलटा चोर कोतवाल को दाटे असांच
म्हणता येवू शके ल.
तो साहवसक नावाचा व्यक्ती. तो पेशानां िॉक्टर होता. त्याची
पत्नीही िॉक्टरच होती. त्याांना दोन मल
ु ां होती. त्याांनी अगदी
काबािकष्ट करुन आपल्या मल
ु ाांना घिवलां. पेशानां दोघाांनाही
िॉक्टरच बनवलां. ह्या िॉक्टर मल
ु ाांचे वववाह करुन वदले. त्याांचे
जोिीदारही पेशानां िाक्टरच. मल
ु ां ववदेशात स्थायीक झाली. त्याांना
साहवसकनां ववदेशात मोठमोठे बगां लेही घेवनू वदले.

मल
ु ां ववदेशात स्थायीक झाली. ती आपली पत्नी व
मल
ु ाबाळात रमली. त्याचबरोबर ती मल
ु ां आपल्या मायबापाला
ववसरली.
कालातां रानां काळ बदलत गेला. साहवसक म्हातारपणाच्या
उांबरठ्यावर गेला. त्याची पत्नीही म्हातारी झाली. तशी त्याांना
मल
ु ाांची आठवण आली. त्याांनी सांपकि साधला. परांतू त्या
सपां कािनसु ार मल
ु ानां ी त्याांना आधार वदला नाही. त्यातच
साहवसकच्या पत्नीचां वनधन झालां.
वनधनाची बातमी साहवसकनां मल
ु ाांना वदली. परांतू मल
ु ाांना
त्याचां काहीच वाटलां नाही. ती वतकिां वफरकली नाही.साधां दुःु खही
दाखवलां नाही. त्यातच साहवसक खजील झाला. त्याला अवतशय
वाईट वाटलां. मी ववनाकारणच त्याांना उच्चवशक्षण वशकवलां
असहां ी क्षणभर त्याला वाटलां. यापेक्षा मी त्याांना वनरक्षर ठे वलां
असतां तर बरां झालां असतां असांही त्याला वाटलां. जर ती वनरक्षर
असती तर आज माझ्याजवळच रावहली असती असांही एका
अथािनां वाटत होतां.
साहवसकला तसां वाटणां साहवजक होत.ां आज पत्नीच्या
मृत्यनू तां र तो एकाकी झाला होता. त्याला मल
ु ाच
ां ी आवण पत्नीची

आठवण येत होती. पण आता उपाय नव्हता. तो वदवसेंवदवस खांत
करीत आयष्ट्ु य काढत होता.
आज तो अवधकच म्हातारा बनला होता. त्याच्यानां स्वतुःचा
स्वयांपाक बनवणां जमत नव्हतां. तसा तो वृद्धाश्रमात गेला.
वृद्धाश्रमात तो अवतशय वेदनेत राहात होता. ज्या वृद्धाश्रमात
त्याच्या उच्चवशक्षणाचा फायदा होत नव्हता. त्या वृद्धाश्रमात
त्याच्या उच्चवशक्षणाचे वधांिविे वनघत होते. शेवटी एक वदवस
असाच वेदनेत वदवस काढता काढता तो मरण पावला. त्यातच
त्याच्या मरणाची बातमी वृद्धाश्रम वासीयाांनी त्याच्या मल
ु ाबाळाांना
वदली. परांतू मल
ु बां ाळां त्याच्या मयतीला आले नाही. त्यानां ी मयत
आटोपवनू घ्या असा सांदश
े पाठवला. तसां पाहता
वृद्धाश्रमवासीयाांनी साहवसकची मयत आटोपवली.
आज मायबाप आपल्या मल
ु ाबाळानां ा वशकवीत आहेत.
उच्चवशक्षण वशकवीत आहेत. परांतू त्या उच्चवशक्षणातनू वमळणारां
फलीत काय? फलीत जर असां उलट वनघत असेल तर त्या
उच्चवशक्षणाचा फायदा काय? आज मल
ु ां वशकतात. मायबाप
कसोसीनां वशकवतात. परांतू आज वशकणारी मल
ु ां आपला सांसार
पाहतात. आपली पत्नी व मल
ु ाबाळात खश
ु होतात. परांतू ज्या

मायबापानां वशकवलां. त्याांच्या मायबापाच्या मयतीला येणां दरू च.
त्यानां ा साधां ववचारत नाही. मग ह्या उच्चवशक्षणाचा उपयोग काय?
साहवसकच्या बाबतीत असांच झालां. त्यानां उच्चवशक्षण
वशकवलां. मल
ु ाांना मोठां के लां. परांतू त्याच्या एवढ्या वशकवण्याचा
फायदा काय झाला. काहीच नाही.
गणेश हळहळत होता. वपतृपक्षाचे वदवस सरुु होते. तशी ती
साहवसकची गोष्ट. तो साहवसक सपां ला होता. परांतू त्या साहवसकची
ती गोष्ट आज वाचक वगािला बोध देत होती.
अवलकिां कोण कसा वनघेल हे काही साांगता येत नाही. आज
आदशिपण उरलेलां नाही. त्यातच स्वाथि एवढा बळावला आहे की
कोणीही समाजसेवा करायला पाहात नाही. मायबापाचां मल
ु ां
तेवढांच ऐकतात. जेवढां त्याांना खपतां.
अवलकिे मल
ु ां एवढी वात्ट झालेली होती की ती तसभू रही
मायबापाचां ऐकत नाहीत. पाश्चात्य सांस्कृ ती वाढीला लागली होती.
त्याचा परीणाम की काय, ती मल
ु ां मायबापाच्या तोंिाला तोंि देत
असतात हे गणेश पाहात होता. त्याांचां काय करावां तेही त्याला
सचु त नव्हतां.
***************************

मल
ु ाबां ाबतीत सागां ायचां झाल्यास मल
ु ां आज वात्ट झालेली
आहेत असां म्हणण्यापेक्षा ती वात्ट बनवली गेली आहेत असां
म्हणणां जास्त सोयीस्कर होईल. ती कोणां बनवली? या प्रश्नाचा शोध
घेताांना एक कारण नक्कीच पढु ां येते. ते म्हणजे पालक. पालक
आपल्या मल
ु ाांवर जीवापाि प्रेम करीत असतात. त्याांचे सविच लाि
परु वीत असतात. ते पालक आपल्या पाल्याचे एवढे लाि करतात
की त्याांना कळत नाही की आपला मल
ु गा वाईट लक्षणाला लागत
आहे. मल
ु ाांचे होणारे एवढे लाि पाहून मल
ु ां स्वतुःच वाईट मागािला
लागतात. मग त्या मल
ु ानां ा तेही कळत नाही की त्याच्ां या पालकाच
ां ी
वस्थती काय?
काही काही पालक हे ससु ांपन्न असतात. त्याांची समाजात
मोठी इज्जत आवण इभ्रत असते. परांतू ती आपल्या मायबापाची
इभ्रत आवण इज्जत मल
ु ाांचे अवत लाि झाल्यास त्याांना कळते पण
वळत नाही. त्यातच अवत पैशानां श्रीमांत असलेल्या पालकामळ
ु े
अशी मल
ु े गवािनां दाटतात. त्याांच्या मनात अहक
ां ार वाढीला लागतो.
मग गन्ु हा घितो. जो गन्ु हा कधीच क्षम्य नसतो.
असा प्रकार अवभनेते शाहरुख खानच्या बाबतीत घिला
होता. तसेच काही वषािपवु ी हाच प्रकार अवभनेते सांजय दत्तबाबत

घिला होता. त्या सेवलब्रेटींना त्याांनी के लेल्या कृ त्याचा पश्चाताप
होता. परांतू तो पश्चाताप के व्हा झाला. घटना होवनू झाल्यावर.
मळ
ु ात मल
ु ाांबाबत साांगताांना एक गोष्ट आवजिनू येते. ती
म्हणजे पालक सावधान तर मल
ु ां सरु क्षीत. पालक वजथे सावधानच
नाही तर मल
ु ांही सरु क्षीत असणार नाही. याबाबत आणखी एक
घटना घिून गेली. ती वदल्लीच्या गाजीयाबाद शहरातील
गिु गावची. बरे च वदवस झाले त्या घटनेला. एक मल
ु गी
बोरवेलमध्ये पिली. वतला वाचववण्यासाठी शथीचे प्रयत्न झाले.
ऑक्सीजन परु वलां गेलां. पण ती जेव्हा बाहेर आली. तेव्हा ती मृत
पावलेली होती. मल
ु ीचां नाव माही होत.ां ज्या वदवशी माही
बोरवेलमध्ये पिली होती. त्या वदवशी वतचा वाढवदवस होता.
मायबाप वाढवदवस साजरा करीत होते. ते आनांदात होते. अशा
आनदां ात की त्याच
ु ीकिेही लक्ष नव्हत.ां अशातच लहानगी
ां ां मल
माही चालत जात जात बोरवेलमध्ये पिली. ती जेव्हा पिली,
त्यावेळी अचानक एक व्यक्तीचां वतकिे लक्ष गेलां. म्हणनू ती
बावलका लक्षात आली व वतला वाचववण्यासाठी शथीचे प्रयत्न
झाले. जर या घटनेत पालक सावधान असते तर माही बोरवेलमध्ये
पिलीच नसती व वतचा जीवही गेला नसता.

महत्वपणू ि गोष्ट ही की आपल्या सभोवताल अशा घटना
बर्याच घित असतात. पण आपण त्या घटनावर दल
ु िक्ष करतो.
ववचार करतो की ती आपली मल
ु ां नाहीत. आपल्याला काय
करायचांय. पण ती वेळ आपल्यावरही येते. तेव्हा वेळ वनघनू गेलेली
असते.
महत्वाचां म्हणजे आपल्याला सधु ारायची सांधी वारांवार
वमळते. त्यासाठीच अशा घटना घित असाव्यात. आपण सधु रावे.
आपण आपल्या मल
ु ाांनाही सधु रवावे. आपण सावधान राहावे.
आपण सावधान तर मल
ु े सरु क्षीत. नाहीतर मल
ु ांही वाममागािला
लागल्यावशवाय राहात नाही.
आपल्याला मावहत आहे की हा काळ धकाधकीचा आहे.
महागाई वाढलेली आहे. या वाढत्या महागाईवर मात करायची
असेल तर धावपळ के ल्यावशवाय जमत नाही. परांतू एक मात् नक्की
की अशा धावपळीच्या जगात काही क्षण मल
ु ाांसोबतही घालवावे.
लक्ष ठे वावे. जेणेकरुन मल
ु ां वबघिणार नाहीत व त्याांनाही सरु क्षीत
ठे वता येईल. हे वततकच सत्य आहे.
***************************
आज गणेशला कसमस वाटत होत.ां सकाळचा वदवस
आनांदात गेला होता. आनांद असा की एका वशवक्षके नां त्याला एक

मोठी वपशवी बक्षीस वदली होती. ती घेण्याची इच्छा गणेशची
नव्हती. कारण त्याला कोणाच्या उपकारात दबणे आवित नव्हते.
त्याचां कारणही तसांच होतां.
गणेश या शाळे त लागण्यापवु ी फारच खस्ता खात होता.
अशावेळी तो एखाद्यावेळी कोण्या वशक्षीके किे जेवलाही असेल,
परांतू ज्यावेळी त्यानां वेतनाची तक्रार पोवलस स्टेशनला टाकली,
त्यावेळी पोवलसानां ा बयाण देत असतानां ा त्याच शाळे तील एक
वशक्षीका म्हणाली होती की आम्ही याांना िबे परु वले. अथाित जेवन
वदलां असां त्या वशक्षीके चां म्हणणां होतां. त्या घटनेचा गणेशला रागही
आला होता. परांतू तो सवि राग ववसरुन गणेशनां पढु ील सक
ां टाच्या
काळात त्याच वशवक्षके ला मदत के ली होती. त्यामळ
ु ां त्याच क्षणाची
आठवण आल्यामळ
ु ां गणेश ती वपशवी नाकारत होता.
त्या वशक्षीके नां आणलेली ती वपशवी. गणेश ती वपशवी
घेण्यास नकार देत होता. परांतू सवि वशक्षकाांनी त्याला समजावले.
म्हणनू त्यानां ती वपशवी घेतली. आज सकाळपासनू त्याच गोष्टीचा
आनांद होता.
दपु ार झाली होती. तसा एका वशक्षीके चा त्याला फोन आला.
तशी ती म्हणाली,

"माझ्या सेवापस्ु तीके चां काम कुठांपयंत आलां? ती द्या सर.
नाहीतर माझ्याकिे पयािय राहणार नाही. शेवटचा उपाय करावा
लागेल. ती म्हणजे आत्महत्या."
गणेशला ववचारलेला तो प्रश्न. गणेशला त्या गोष्टीचा भयांकर
राग आला. आत्महत्या! अगदी सहज बोलला जाणारा शब्द.
आत्महत्या! आत्महत्या हा काही त्यावर पयािय नव्हता.
वशवाय तो वतचां काम करीतच होता. सस्ां थाचालकाला पत्
पाठवतच होता. परांतू सांस्थाचालक त्याला शाळे ची चाबी व रे कॉिि
देतच नव्हता. यातच तो अपयशी ठरत चालला होता. त्याला
त्यावर काय करावे सचु त नव्हते. शेवटी काय, तर तोही त्याबाबतीत
परे शानच होता.
ती वशक्षीका या शाळे तनू अवतररक्त होवनू दसु र्या शाळे त
वनघनू गेली होती. तसां पाहता ती ज्या शाळे त गेली, त्या शाळे नां एक
मवहन्यात सेवापवु स्तका आणेल, या अटीवर वलहून घेतलां होतां
आवण सदर वशक्षीके नां तसां वलहून वदलां होतां. परांतू सांस्थाचालक ती
द्यायला नकार देत होता. त्यातच तो ती सेवापवु स्तका देत नसल्यानां
ती अस्वस्थ होती नव्हे तर ती अस्वस्थ होवनू गणेशला फोन करीत
होती. अशा आशयाच्या धमक्या देत होती.

सकाळचा आनांद....... तो आनांद या सवि प्रकारापढु ां फोन
ठरला होता. त्यातच त्याला थोिा मानवसक तणावहां ी आला.समजा
बोलल्याप्रमाणां सदर वशक्षीके नां आत्महत्या के ली तर....... मनात
ववचार होता. त्यामळ
ु ां तोही अस्वस्थ झाला होता. त्याला वाटत
होतां की त्यानां वतला सेवापवु स्तका वमळवनू देण्यासाठी बराच प्रयत्न
के ला होता. परांतू त्या प्रयत्नाांचा काहीही उपयोग झाला नव्हता.
जणू पालर्थया घि्यावर पाणी घेतल्यागत अवस्था........अशीच
अवस्था झाली होती.
काही घटना ह्या अशा घितात की त्या घिायला नको
असतात. परांतू त्या घटना घिणेही अत्यावश्यक असते. त्यावशवाय
कधीच कोणाला कोणते महत्व प्राप्त होत नाही.
आज असा काळ आला आहे की आजच्या काळात कोण
के व्हा राजा बनेल आवण कोणाचा के व्हा रांक होईल, ते साांगता येणे
कठीण आहे. आपण बरे चदा पाहतो की लहानपणी जो वात्ट
असतो. तो मोठे पणी खासदार, आमदार बनतो वा नावारुपाला
पोहोचतो. त्यातच कोणी म्हणतात की काल हा तर वात्ट होता.
आज मात् तो वकती मोठ्या पदावर पोहोचला. खरां तर त्या गोष्टी
आश्चयिचकीत करणार्या असतात.

गणेश एक सद्गहृ स्थ होता. त्याला ते पद वमळण्यापवु ी काही
लोकां वेिाही म्हणायचे. परांतू गणेशनां त्या गोष्टीकिां लक्ष वदलां नाही.
तो आपलां काम इमानदारीनां करत रावहला. परांतू आज अचानक
त्याला मख्ु याध्यापक पद वमळाल.ां तेही प्रभारी......
तसां त्याला वमळालेलां प्रभारी मख्ु याध्यापक पद खपु
त्ासदायक वाटत होतां. आज सहा मवहने होत आले होते, तरीही
चाजि वमळाला नव्हता. सस्ां था ही खाजगी स्वरुपाची असल्यानां
त्याला तेवढां महत्व सांस्थाचालक देत नव्हता.
पदच ते.........मग ते पद प्रभारी असो की कायम स्वरुपी. त्या
पदाची गरीमाच तेवढी होती. अचानक वमळालेलां मख्ु याध्यापक
पद. जे सांस्थाचालकाला कदावपही वप्रय नव्हतां. त्यातच
सांस्थाचालक ते पद मान्य करीत नसल्यानां त्यानां अजनू ही चाजि
वदलेला नव्हता. त्या चाजिनसु ार कायिभार सोपवलेला नव्हता.
त्याला वमळालेलां पद व पदाचां महत्व शाळा सांस्थालकाच्या
दृष्टीकोणातनू गौण होतां. परांतू ते गौण जरी असलां तरी ते पद
इतराांसाठी आपलां महत्व वटकवनू होत.ां
पदाच्या बाबतीत साांगायचां झाल्यास गणेशला जेव्हा पद
वमळाल.ां तेव्हापासनू त्याचां महत्व वाढलेलां होत.ां तो जरी शाळे त
सांस्थाचालकाच्या अत्याचाराची झळ शोषत असला तरी त्याला

शाळे तील इतर मांिळी वेगळांच महत्व देत होते. एवढांच नाही तर
समाजातही मानाचां स्थान वनमािण झालां होत.ां एका सामाजीक
सांस्थेने तर गणेश मख्ु याध्यापक होताच त्याचा सत्कारही के ला
होता. तसेच समाजातीलही बर्याच सांघटनाांनी त्याला परु स्कार
प्रदान के ला होता.
गणेश हा बोलण्यात सांयमी व शाांत स्वभावाचा असल्यानां
शाळे तील इतर वशक्षक त्याच्या कायािनां खश
ु होते. त्यातच एका
वशक्षीके नां आज त्याला एक वपशवीही बक्षीस वदली होती. ती
वपशवी असेलही तटु पांज्ु या पैशाची. पण त्या बक्षीससमोर ती रक्कम
तच्ु छ होती. परांतू ते सवि पदाचां महत्व होत.ां
गणेशला पद वमळण्यापवु ी त्याला कोणी इज्जत देत नव्हता.
त्याच्या अब्रचू े वधांिविे वनघत होते. आज जे त्याच्यासोबत होते,
तेही एके काळी त्याच्या ववरोधातच बोलत होते. वदवगां त
मख्ु याध्यापकाच्या सवि कागदपत्ावर ते सह्या करीत होते. त्यातच
ते वदवांगत मख्ु याध्यापकाला मदत करीत होते. आज गणेशच्या
मख्ु याध्यापक बनण्यानां बाजी पालटली होती. काल जे कोणी
त्याच्या ववरोधात होते. ते आज गोि झाले होते आवण काल जे गोि
होते ते आज किू झाले होते. असा अनभु व त्यालाही प्रत्यक्ष येत
होता.

गणेशच्या पदाच्या बाबतीत आज वक्तव्य करायचां झाल्यास
त्याचां आजही महत्व नव्हतां. आज महत्व होतां त्याच्या पदाच.ां जे
पद नशीबातनू चालत आलां होत.ां आज त्याच पदामळ
ु ां गणेशचां
महत्व वाढलां होतां व तो आज नावारुपाला आला होता.
काही काही पदां असे असतात की त्या पदाांमळ
ु ां माणसाचां
महत्व वाढत असतां. कोणताच व्यक्ती हा मोठा नसतो. जे पद
त्याच्या कमािनां त्याला प्राप्त होत.ां ते पद त्याला मानमरातब व
मानसन्मान वमळवनू देत असते. गणेशच्या बाबतीतही तेच घिलां
होतां. ते प्रभारी मख्ु याध्यापकाचां पद वमळताच त्याचा मानसन्मान
वाढला होता नव्हे तर समाजात त्याच्याबद्दल आदरही वनमािण
झाला होता. तसेच वदवांगत मख्ु याध्यापकाच्या कायिकाळात त्याला
वेिा म्हणणारे आज त्याला नमन करीत होते नव्हे तर त्याचा आदर
राखत होते. तसेच परु स्कारही प्रदान करीत होते.
कोरोना कोरोना कोरोना. सवित् हाहाकार माजला होता. मग
सारांच बांद होतां. उपासमारही सगळ्याांची होत होती. कोरोना आला
आवण अजनू ही सरुु च होता. त्यातच जे काही बांद होते. ते हळूहळू
सरुु होत होते.
ववद्यामदां ीरां अजनू ही सरुु झालेले नव्हते. फक्त आठवी ते
बारावी प्रायोगीक तत्वावर सरुु झाल्या होत्या. परांतू अजनु ही मांदीरां

सरुु झालेली नव्हती. मांदीरां आठवीच्या शाळा सरुु झाल्यानांतर आठ
वदवसानां सरुु झालीत. परांतू पणु ि ववद्यामदां ीरां महाराष्ट्रात अजनू ही सरुु
झालेली नव्हती.
मांदीरां सरुु झालेली होती, त्यातच काहींनी त्यात आपले
स्वतुःचे वनयम बनवले होते. इजां ेक्शनचे दोन िोज झाल्यावशवाय
प्रवेश द्यायचा नाही. हा वनयम फक्त गदी वनयांत्णात ठे वण्यासाठी
मदां ीर प्रशासनानां आणला होता.
कोरोना येण्यापवु ी मांदीरात गदी राहायची. सवि मांदीरां
गजबजलेली असायची. त्यातच गरबा खेळताांना गदीच व्हायची.
परांतू ज्यावेळेपासनू कोरोना आला होता. त्यावेळेपासनू लोकानां ा
भीती होती की आपण अशा गदीच्या वठकाणी गेल्यास आपल्याला
कोरोना होणार तर नाही? हाच यक्ष प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात होता.
म्हणनू च सविसामान्य लोकां अशा गदीच्या वठकाणी जाण्याचे
टाळत. काही जात. ज्याांना भीती नव्हती. ते कोरोना आहे असां
मानत नव्हते.
कोरोनाबाबतीत साांगायचां झाल्यास काही लोकां म्हणत की
कोरोना नाही. सरकार कोरोनाबद्दल चक
ु ीची अफवा पसरवत आहे.
परांतू याबाबतीत साांगायचां झाल्यास गणेशला वाटत होतां की
कोरोना हा रोग अवस्तत्वात आहे. मात् त्याची झळ ज्याला

पोहोचली होती, त्यालाच कोरोना काय ते चाांगलां कळलां होत.ां
इतराांना नाही.
कोरोना हा अवत सांसगिजन्य रोग असनू ह्या रोगाचे जांतू हे
सवांच्याच शरीरात गेले होते. अजनू ही ते सवांच्याच शरीरात होते.
परांतू त्या रोगाचा प्रादभु ािव प्रत्येकाच्या शरीरावर झाला नव्हता.
त्याबद्दल गणेशही जनजागृती करीत होता.
प्रत्येकाचां शरीर हे वेगवेगळ्या िी एन ए नां बनलेलां असतां.
त्यानसु ार प्रत्येकाची रोगप्रवतकारक शक्ती ही वेगवेगळी असते.
त्यामळ
ु ां आपल्या शरीरात जरी कोरोनाच्या जांतनू ां प्रवेश के ला तरी
आपल्या शरीरातील रोग प्रवतकारक शक्ती ही चागां ली असल्यानां
आपल्याला कोरोना झाला नाही. होत नाही. कोरोनानां छळलां नाही.
त्यामळ
ु ां आपल्याला म्हणायला रान मोकळां झालां की कोरोना
अवजबात नाही.
कोरोनाचा चढता आलेख पाहून व स्मशानघाटातील मृत्यचू ां
ताांिव पाहून काही वदवस सवि बाबतीत आपण दक्षता घेतली.
त्यानसु ार देशातील काही गोष्टीच्या बांदला आपणही वस्वकारलां
आपली होणारी उपासमार सहन करुन. आजही मांदीरां बांद होती.
शाळा बदां होती. कााँन्व्हेंटच्या शाळे तील वशक्षकाच
ां े हाल होत होते.
त्याचबरोबर पजु ार्याांचे हाल होत होते. पजु ार्याांनाही वाटत होते

की त्याांचांही पोट भरावां. त्यातच या मांदीरावर उदरवनवािह करणारे
हारवाले, ठे लेवाले यानां ाही त्याच
ां ां पोट भरावां असच
ां वाटत होत.ां
परांतू ते भरणार कसां? कारण कोरोनाचां सांक्रमण आज सरकारला
धारे वर धरत होतां.
सरकारच्या आदेशानां मांदीर उघिलां. त्यातच मांदीर प्रशासनानां
सावध भवु मका घेत कोरोना सांक्रमणावर किक वनबंध लावले.
१) प्रत्येकानां ी सावनटायझर हाताला लावाव.ां
२) तोंिाला मास्क असल्यावशवाय प्रवेश नाही.
३) दोन िोज घेतल्यावशवाय प्रवेश नाही.
४) गदी करु नका.
असे साधे साधे वनयम मांदीर प्रशासनाचे. सगळे वनयम पाळत
मांदीरात प्रवेश सरुु झाला. त्यातच लोकाांची आस्था पणू ि होत होती.
परांतू वकतीही खबरदारी घेतली तरी कोरोना होणार नाही कशावरुन?
ज्याांची ज्याांची प्रवतकारशक्ती चाांगली होती. त्याांना आजही कोरोना
छळणार नव्हता. परांतू ज्याांची ज्याांची प्रवतकारशक्ती कमजोर होती.
त्याांना त्याांना नक्कीच कोरोना छळणार होता हे मात् वनश्चीत. याचा
अथि असा नव्हता की मांदीर कोरोना आहे, तेव्हापयंत बांद ठे वाव.ां
तर याचां उत्तर नाही असेच होतां. जोपयंत सगळी मिां ळी कोरोनाच्या
सांक्रमणाच्या कक्षेत येणार नाही. तोपयंत कोरोनाची भीती ही दरू

होणार नाही आवण कोरोनाही दरू पळणार नाही. कोरोनाच्या
व्हायरसला पळवायलाही आपली सघां टन शक्तीच कामात येणार
होती. ववचार होता, वकती मरणार? मठु भर! पण वाचणार वकती?
असा ववचार के ल्यास बरे च लोकां वाचणार होते.
कोरोनाबाबत एक उदाहरण गणेश वारांवार साांगायचा.
'आपण कोंबिे, बकरे प्रत्येकाांनी पावहले आहे. जेव्हा असाच
या मक्ु या प्राण्यावां र रोग येतो. तेव्हा बरे च कोंबिे बकरे मरतात. पण
समाप्त होतात का? तर याचां उत्तर नाही असांच आहे. तसेच
पवु ीपासनू मानव जातीत अशाच साथी यायच्या. परांतू मानव प्राणी
सपां ला का? तेव्हा तर औषधाच
ां ा जन्मही नव्हता. याचांही उत्तर नाही
असांच आहे. मग कोरोनाला का घाबरावे. घाबरुन काही कोरोना
पळणार नाही. त्याचा प्रवतकार करुनच कोरोना पळे ल. सरकारच्या
म्हणण्यानसु ार मदां ीर उघिां झाल.ां सवांना आनदां ीआनदां झाला.
कारण आस्था. मांदीरात देव नाही. देव जर असता तर त्यानां वाचवलां
नसतां का कोरोनापासनू ? असे काही मांिळी म्हणतात. बरोबर आहे
त्याांचां. कारण मांदीरात देव नाही. के वळ मतु ी आहे, वतही दगिाची.
पण हे जरी बरोबर असलां तरी तोच मांदीरपरीसर माणसाला
आत्मीक बळ देत असते. मग तो मदां ीर परीसर असो की मज्जीद
परीसर असो, तो चचि परीसर असो की गरुु द्वारा परीसर. ते बद्ध
ु ववहार

असो की आग्यारी परीसर. फरक एवढाच की या सवि वठकाणची
वास्तववकता वेगवेगळी आहे. भावना मात् एक आहेत. धामीक
स्थळां तमु ची आस्था पाहून उघिलां गेलां आहे. त्या वठकाणी अवश्य
जा. मक्त
ु ववहार करा. मनाई नाही. मात् एक काळजी अवश्य घ्या.
ती म्हणजे गदी करु नका. कुठे ही स्पशि करु नका. कुणालाही,
कोणत्याही वस्तल
ू ा सध्यातरी हात लावू नका. हातात तसेच पायात
हातमोजे घाला. जेणेकरुन कोरोनाचे जतां ू तमु च्या शरीरावर
वशरकाव करणार नाही अन् तसाही वशरकाव के लाच तर घरी येवनू
कपिे लवकरात लवकर बदलवनू घ्या. ताबितोब धवु नू घ्या.
तसेच ववशेष सागां ायचां म्हणजे मक्ु कामाची धामीक स्थळां टाळा.
त्यातच तमु चां भलां आहे.'
गणेशला वाटत होतां की कोरोना सांपवावा. त्याला असांही
वाटत होतां की मदां ीर हेही गदीचां वठकाण आहे. म्हणनू तो
मख्ु याध्यापक जरी असला तरी शाळे तील पालकाांचां प्रबोधन करीत
होता. त्याांना मांदीरात जाण्याबद्दल सचु ना देत होता. त्याला वाटत
होतां की जर शाळा सरुु च झाल्या तर उद्या हेच पालक आपल्या
पाल्याांनाही कोरोनाबाबत वनयम वशकवनू च शाळे त पाठवतील.
त्यामळ
ु ां कोरोना पसरणार नाही तर तो नक्कीच कमी होण्यास मदत
होईल.

आज शाळा सरुु होवो अगर न होवो, कोरोना कधीच सांपणार
नाही असां गणेशला वाटत होत.ां ते प्रभारी मख्ु याध्यापक पद
गणेशला अवतशय जि जात होतां. कारण व्यवस्थाच तशी होती.
रोजची कुणाची ना कुणाची पत् येत होती. त्यातच त्या पत्ाची
पररपतु ी करताांना गणेशला नाकीनव येत होतां. वदवांगत
मख्ु याध्यापकाने शाळे ची बरीचशी कामां बर्याच वषािपासनू
खोळांबवली होती. ती कामां करताांना त्याला वेळ कसा वनघनू जातो,
याचां भान राहात नव्हतां. त्यातच काही वशक्षक त्याला मदत करीत
होतेच. परांतू व्यवस्थेपढु े गणेशला हार मानावी लागत होती. कारण
अशी कामां करीत असताांना त्याचेजवळ रे कॉिि नसल्यानां ती कामां
करता येत नव्हती. त्यातच त्याला ती कामां करता न आल्यानां
पश्चाताप होत होता.
सध्या वनविणक
ू ीचा काळ आहे. वजल्हा परीषद व पचां ायत
समीतीची वनविणक
ू पार पिलेली आहे. त्या वनविणक
ू ीत एका
पक्षानां दसु र्या पक्षाला धळ
ु चारलेली असनू सध्या नगरसेवकाची
वनविणक
ू जवळ येवनू ठे पलेली आहे. त्याचबरोबर सगळे च
झोपलेले घटक सक्रीय झाले असनू ते प्राांगणात उतरण्यासाठी सज्ज
झालेले आहेत. ते हळूहळू वबळातनू बाहेर वनघनू या सवि
वनविणक
ू ीच्या वातावरणात स्वतुःला आजमावू पाहात आहेत.

वनविणक
ू एकदाची झाली की पाच वषिपयंत ते कदावचत
वदसणारही नाहीत अशीच अवस्था आज राजकीय पक्षाची होवनू
बसलेली आहे.
जे आज स्थावनक स्तरावर आहे, तेच वरच्या स्तरावरही
आहे.मात् वरच्या स्तरावर जे आमदार, खासदार वनविून येतात. ते
फक्त सह्या करतात. प्रत्यक्ष कायि हा सनदी सेवक करीत असतो.
ह्याच सनदी सेवकाद्वारा हे पक्षाचे वनविून आलेले खासदार
आमदार शासकीय कामे आपल्या अख्यत्यारीत करुन घेत
असतात. मग ती कामां करुन घेण्यासाठी हेच सनदी सेवक स्थानीक
स्तरावर असलेल्या चतथु ि श्रेणी कमिचार्याक
ां िून आपली कामां
करवनू घेत असतात.
स्थानीक स्तरावर ज्याप्रमाणे नगरसेवक असतो, त्याचप्रमाणे
काही कमिचारीही कायिरत असतात. ते कमिचारी वरच्या स्तरावरुन
आलेले आदेश पाळत असतात. जे आदेश वरचे अवधकारी पारीत
करीत असतात. सरकारी अवधकारी तसेच कमिचार्याांना हे आदेश
पाळायचे बांधन असते. तसां बांधन नगरसेवकाांना नसते. ते आदेश न
पाळल्यास सरकारी कमिचार्यावां र कारवाही होवू शकते. त्या
कारवाहीत वनलबां न, बितफि करणे वा मानवसक त्ास देणे
यासारख्या वशक्षा होवू शकतात. यात नोकरीही जावू शकते.

स्थानीक स्तरावर ज्याप्रमाणे गावात ग्रामपांचायत असते.
त्याचप्रमाणे शाळाही असतात. काही शाळा या वजल्हा परीषदेच्या
असतात. काही शाळा या स्थानीक प्रशासनाच्या. ज्यात एक
सांचालक मांिळ असतां. ज्यामध्ये कोणतीही शाळा जनवहताथि
स्थापन झालेल्या व्यवस्थापन मांिळाला वदलेली असते. त्यामळ
ु े
कोणी एक व्यक्ती त्या शाळे चा मालक होवू शकत नाही. ज्या
सचां ालक मिां ळात एक व्यक्ती अध्यक्ष असतो. जो शासन
वनयमानसु ार शाळा सांचालन करणारा चालक असतो. त्यामळ
ु े
शासनही त्याचेमाफि त शासन अनदु ान सांस्थेला देत असते,
व्यक्तीला नाही. परांतू हे जरी खरां असलां तरी शाळा सांचालक हे
स्वतुःला मालक समजत असतात व वेतन अनदु ान स्वतुः लाटत
असतात नव्हे तर त्याच्या अवधनस्थ असलेल्या
मख्ु याध्यापकामाफि त त्या शाळे तील वशक्षक कमिचार्याांना त्ास देत
असतात. त्यातच मख्ु याध्यापक ऐकत नसेल तर त्यालाही त्ास देत
असतात. जेणेकरुन अशा मख्ु याध्यापकाने आपल्या वशक्षक
कमिचार्यानां ा त्ास द्यावा.
सचां ालन करणारा शाळा सांस्थाचालक हा सरकारी कमिचारी
नसतो. तो व्यवस्थापन मिां ळातील एक सदस्य असतो. परांतू तो
शाळे तील कारभारात लक्ष देत असतो नव्हे तर ढवळाढवळ करीत

असतो. तो इतका ढवळाढवळ करतो की शाळे तील सांबांधीत सवि
रे कॉििही आपल्या घरी नेवनू नष्ट करीत असतो. यातच त्या सस्ां था
सांचालकानां असा गैरप्रकार के ल्यास सांबांधीत मख्ु याध्यापकाला
सांबांधीत कामे करताच येत नाही. अशावेळी सवि कामे खोळांबतात.
मग शासनाची येणारी पत्. त्यातच कराव्या लागणार्या गोष्टी
त्या शाळे तील सांबांधीत मख्ु याध्यापकाला पणु ि करता येत नाही.
अशावेळी ती कामां पणु ि न करता आल्यास त्या शाळे तील सरकारी
व शासन वनमीत असणारा मख्ु याध्यापक हा व्यवस्थेचा बळी ठरत
असतो. त्याला शासन धारे वर धरत असते. तसेच वरचे
अवधकारीही धारे वर धरत असतात. त्यातच सस्ां थाचालकही उलटा
चोर कोतवाल को दाटे अशी वममाांशा बाळगत धारे वर धरीत
असतो.
महत्वाचां म्हणजे शासन शाळे ला पणु ितुः अनदु ान देत
असताांना शाळा ह्या अशा सांस्था चालकाच्या हातात का वदल्या
तेच कळत नाही. शाळा ह्या खाजगी प्रशासनाला देणे गरजेचे
नव्हते. परांतू त्या खाजगी प्रशासनाला वदल्या. त्याचां कारण म्हणजे
राजकारण. राजकारणात वनविून आलेले प्रवतवनधी......त्या
प्रवतवनांधींना पैसा कमवायचा होता. राजकारण करुन. म्हणनू च
त्याांनीच शाळे चां खाजगीकरण के लां. ज्याची फलश्रृती म्हणनू

आजही वशक्षक मरणप्राय यातना भोगताांना वदसतात. सांस्थाचालक
हे मलाई खातात आवण जबाबदार धरल्या जातो तेथे काम करणारे
कमिचारी. ज्याांचा मळ
ु ात काहीही दोष नसतो.
सस्ां थेत काम करणे ठीक आहे. परांतू सांस्था ही कामे मागत
नाही तर फक्त पैसा मागते, तोही वेतनातला. जर असे वेतनातील
पैसे न वदल्यास सांस्थाचालक मख्ु याध्यापकाकरवी त्ास देत असतो.
असा त्ास की जो त्ास अवजबात सहनच होत नाही. कधी कधी
आत्महत्याही करावाश्या वाटतात.
गणेश मख्ु याध्यापक होता.त्याला सांस्थाचालक कोणता त्ास
देत असतात ते मावहत होतां. त्यातच त्यानां त्यापवु ीही असा त्ास
भोगलाच होता. म्हणनू की काय, तो सांस्था सांचालकाच्या बाजनू े
नव्हता. तर तो वशक्षकाांच्या बाजनू े होता. ज्याप्रमाणे यापवु ी
आपल्यावर वदवगां त मख्ु याध्यापकानां अन्याय के ला, तसा अन्याय
आपण इतराांवर करु नये वा तसा अन्याय सांस्था सांचालक
साहेबाकिून होवू देवू नये, यासाठीच तो दक्ष होता. तसा अन्याय
त्याच्याकिून झाल्यास तो स्वतुःला माफ करु शकणार नव्हता.
आपल्यावर झाला इतराांवर होवू नये, म्हणनू तो िोळ्यात तेल
घालनू काळजी घेत होता. त्यातच तो हळूहळू व्यवस्थेचा बळी
ठरत चालला होता.

व्यवस्था अशी होती की काम नाही के ले तरी चालेल, परांतू
कागदी घोिे चालवायचे. त्यातच आता ऑनलाइनचा काळ होता.
प्रत्येक गोष्ट लोकाांना ऑनलाइन पाहता येत होती. त्यातच
गणेशजवळ रे कॉिि नव्हता.
शासन स्तरावरुन आलेली पत्........कोणीतरी आवाज
उठवला होता की सवाित जास्त भ्रष्टाचार वशक्षण ववभागानां के ला.
शासनाची वदशाभल
ू करीत शालेय स्तरावर सरकारच्या पैशाबाबत
गैरव्यवहार के ला. त्यामळ
ु ां तो पैसा कशात खचि के ला. याचां वववरण
प्रत्येक शाळे नां भरुन द्यावां.
तो आवाज. मग तो आवाज जनतेचा का असेना, त्यावर
शासनानां अांमल करायचां ठरवल.ां कारण शासनाला वाटतच होतां
की यात भ्रष्टाचार झालाय. म्हणनू शासनानां त्यानसु ार प्रत्येक
शाळे ला पत् पाठवलां आवण जेव्हापासनू त्या योजना सरुु झाल्या,
तेव्हापासनू आलेल्या पैशाचां वववरण मागीतलां. तसेच तो पैसा
कशाकशात खचि के ला, त्याचांही वववरण मागीतलां होतां. सरकारला
वाटत होतां की या वववरणातनू च शाळे नां नेमकी रक्कम कुठे कुठे
खचि के ली ते वदसेल. तसेच यातनू भ्रष्टाचारही उघि होईल. ते
वववरण म्हणजे इमानदारीचा व सेवेचा परु ावा होता.

गणेशलाही शासनानां मावहती मागीतली होती. परांतू गणेश ती
मावहती देवू शकत नव्हता. त्याचां कारणही तसच
ां होतां. त्याचेजवळ
ववद्यमान अवस्थेतीलच रे कॉिि नव्हता. तसेच भतु काळातीलही
कोणतेच दस्तावेज नव्हते. मग तो कसा काय वववरण भरुन देणार!
परांतू शासन काही माफ करणारां नव्हतां.
आजही शासन तोच मख्ु याध्यापक असल्यानां त्यालाच
धारे वर धरीत ते सवि वववरण मागत होतां आवण त्यावर उत्तर म्हणनू
तोही त्याांना रे कॉिि नाही असां पत् पाठवीत होता. परांतू त्या
रे कॉििसाठी ना शासन कवटबद्ध होतां ना कोणीही त्याला मदत करीत
होते.सविजण त्या सच
ां ालकासमोर लाचारीगत वागत होते. तसां
गणेशलाही काही सचु त नव्हतां.
भ्रष्टाचारयक्त
ु ती व्यवस्था. त्या व्यवस्थेचाच तो बळी ठरत
चाललेला. काय करावां सचु ेनास.ां सच
ां ालन कताि हा एक खाजगी
व्यक्ती. गणेशला त्याबाबतीत ववचार आला. ववचार होता की
सगळां जर शासन देत आहे मग ह्या शाळा खाजगी प्रशासनाला का
बरां वदल्या असाव्यात.
शाळा...... वशक्षणाची सांकल्पना ज्यावेळपासनू अांमलात
आली, त्यावेळेपासनू शाळे चा जन्म झाला. त्यातच राजाच्या मनात
तसा ववचार येताच शाळे बाबतची वशक्षण समीती राजाने स्वतुः

स्थापन के ली आवण शाळे ची व्यवस्था करणे व वनयम बनवणे ह्या
गोष्टी त्याांनी त्या समीतीला सपु दू ि के ल्या. या वशक्षणसमीतीने मग हे
वशक्षण वशकववण्यासाठी काहीतरी व्यवस्था पावहजे म्हणनू जागा
आवण तो घटक याांचा शोध घेण्याचा ववचार माांिला. तद्नतां र ते
स्थळ व ते देणारे घटक शोधण्यात आले. त्यातच शाळा राज्यात
नको अशा आशयाचा ववचार अवस्तत्वात आला.
शाळा राज्यात नको अशा आशयाचा ववचार आल्यावर त्या
का बरां राज्यात नको अशा आशयाचे ववचार सविदरू पसरले. त्यावर
खपु आक्रांदनही झालां. त्यातच कोणी साांगीतलां की राज्यात जर
शाळा सरुु के ल्या तर राजपत्ु वशक्षण वशकणार नाहीत. त्यानां ा
वाटेल की ही शाळा आमच्या राज्यातील आहे. त्यामळ
ु े अहभां ाव
वाढीस लागेल. त्यामळ
ु े साहजीकच आज्ञापालन होणार नाही.
तेव्हा शाळा राज्याच्या दरू वनसगिरम्य अशा भागात असावी.
जेणेकरुन त्या वनसगिरम्य परीसराचा ववद्यार्थयांच्या वशकण्यावर
परीणाम व्हावा. मग त्या स्थळाचा व जागेचा शोध सरुु झाला.
स्थळ आवण जागेचा शोध घेत असताांना वनसगिरम्यतेवर
जास्त भर देण्यात आला. त्यातच कोण वशकवेल याचाही ववचार
करण्यात आला. त्यातच त्यावेळच्या वशक्षणतज्ञानां ा िोंगरदर्यात
तपश्चयाि करणारे काही तपस्वी वदसले. त्याांना वाटलां की हे तपस्वीच

खरे आपल्या राज्यातील राजपत्ु ाांना वशक्षण........खरे वशक्षण देवू
शकतील.
शाळा नेमक्या कुठां असाव्यात यावर ववचार करताांना झालेला
जागेचा ववचार, त्यातच जागाही शोधल्या गेल्या. वशक्षकही ठरवले
गेले. कारण जे तपस्वी होते, त्याांना सेवा आवित होती. त्याांना त्या
राजपत्ु ाांना वशक्षण देणां म्हणजे एक अवभमानाची गोष्ट वाटली. ती
सेवाच वाटली व त्यानां ी होकार वदला. त्यानां ी होकार देताच त्यावेळी
जवळपासच्या राजाांनी आपआपली मल
ु ां ही त्या तपस्वींच्या
स्वाधीन के ली. त्यातच ती मल
ु ांही ते वशक्षण वशकू लागले. त्यावर
वचक म्हणनू प्रत्येक राजा आवजिनू वहरीरीनां लक्ष देवू लागला.
त्यातच त्या तपस्वींच्या पोटापाण्याची व्यवस्था म्हणनू हेच राजे
त्या वशक्षणाच्या बदल्यात काही मानधन देवू लागले. हेच मानधन
म्हणजे आजचां शाळा अनदु ान होय. त्यापवु ी हे तपस्वी कोणत्याच
राजाांच्या मानधनावर जगत नव्हते. ते जांगलातच राहात व
जांगलातीलच उपलब्ध झालेल्या अन्नद्रव्यावर ते आपला
उदरवनवािह करीत असत. याला आश्रम म्हणत. हीच शासनाची
पवहली शाळा ठरली.
ही शाळा वनसगिरम्य परीसरात भरत असे. ज्या वठकाणी परु े शी
घरां नव्हती. ह्या वठकाणी राजा प्रत्यक्ष घर बाांधनू देत नसे. ती

व्यवस्थाच त्या काळी वशक्षण वशकववणार्या तपस्वींनी नाकारली
होती. त्यामळ
ु े राजेरजवाि्यानां ीही त्या तपस्वींचा मान
राखण्यासाठी त्या गोष्टीवर बारीक लक्ष वदलां नाही. नजरअांदाज
के ला. फक्त आपली मल
ु ां घिावीत एवढाच उद्देश ठे वला.
ही आश्रम शाळा राज्यापासनू दरू अशा वठकाणी वनसगिरम्य
भागात भरत असे. ज्या वठकाणी वहस्रां प्राणी राहात असत. अशा
वहस्रां प्राण्यानां ी आपल्यावर प्राणघातक हल्ले करु नये, म्हणनू त्या
वठकाणी वशकणार्या राजपत्ु ाांकिून हे तपस्वी कामधांदे करुन घेत.
यामध्ये घर बनववणे ही देखील व्यवस्था होती. त्या घराला कुटी
म्हणत. त्या कुट्यानां ा वेगवेगळी नावहां ी वदली गेली होती.
हे तपस्वी वनुःस्वाथिपणे ज्ञानदान करीत. त्यातच हळूहळू
त्याांचां नाव वाढत गेलां. त्यातच मल
ु ांही वाढत गेली. ते नाव एवढां
वाढत गेलां की या वठकाणी वशकायला परराज्यातीलही राजपत्ु
यायला लागली. त्यातच या तपस्वींनी भेदभाव न करता वशकवणां
सरुु के लां.
त्यावेळी ह्या वशक्षणाच्या व्यवस्था ह्या खाजगीच होत्या. परांतू
त्यामध्ये स्वाथि नव्हता. वशकववणारे ऋषीमनु ी हे वेगवेगळ्या
जातीचेही होते. परांतू त्यावेळी जातीचा भेदभाव नव्हता. फक्त मल्ु य
पावहली जात असत. परांतू कालाांतरान यामध्ये भेदभाव वनमािण

झाला. अपप्रचार झाला व जात आिवी आली. आजही तोच
अपप्रचार सरुु आहे. त्यातच जात आिवी येत आहे.
आज वशक्षणाची व्यवस्था पाहताांना असे लक्षात येते की हे
वशक्षण वववशष्ट वगािसाठी वकांवा जातीसाठी तर नाही. प्रत्येक
शाळे मध्ये त्या ववद्यार्थयांना त्याांच्या प्रवेश घेण्याच्या वयात जातच
टाकली जाते. पढु े त्या जातीवर वादावाद होवू नये म्हणनू त्या
जातीचां जात पिताळणी प्रमाणपत् बनवलां जातां. वनव्वळ जातीवर
राजकारण अन् असां राजकारण शाळे तही. कशाला हव्या शाळे त
प्रवेशासाठी जाती? पण जात जर वलवहली नाही तर राजकारण्याांना
स्वतुःच्या स्वाथािची पोळीच वशजवता येत नाही. म्हणनू या जाती.
अन् त्यामळ
ु ां च भ्रष्टाचारावर लगामही लावता येणे शक्य नाही.
दसु री महत्वपणू ि गोष्ट अशी की काल जसे राजेरजवािे वशक्षण
वशकववणार्या तपस्वींना त्याांचां पोट भरावां म्हणनू अनदु ान देत होते.
तेच अनदु ान आजही सरकार वशक्षकाांना देतो. मग अशावेळी
माध्यम म्हणनू सांचालक मांिळ का असावां? ही देखील ववचार
करायला लावणारी बाब आहे. कारण आज शाळे साठी
वगिखोल्याांचा वकराया, त्या शाळे त वगि वशकववण्यासाठी लागणारा
वकरकोळ खचि त्यातच ववद्यतू खचि नव्हे तर एकुण सागां ायचां
झाल्यास इतर सवि खचि शासन देत असताांना हा सांचालन करणारा

सचां ालक.........हे माध्यम कशासाठी? देखरे खीसाठीच ना. देखरे ख
तर सरकारच करीत असतां. मग सच
ां ालक मिां ळ का?
सचां ालन करणारां सांचालक मांिळ हे जरी समाजसेवेसाठी
असलां तरी खर्या अथािनां ते मांिळ हे समाजाची सेवा करीत नाही
तर वमळणार्या अनदु ानाचा वापर आपला स्वतुःचा ववकास
करण्यासाठी करतात. वमळणारे अनदु ान हे ववद्यार्थयांच्या
ववकासासाठी न वापरता त्या अनदु ानातनू स्वतुःचा ववकास करीत
असताांना जो व्यक्ती वकांवा व्यक्तीसमदु ाय त्या गोष्टीला ववरोध करीत
असेल, त्या व्यक्तीला वकांवा व्यक्तीसमदु ायाला सांपववण्याचा ववचार
असां सचां ालक मिां ळ नेहमीच करीत असत.ां कारण त्याांच्याजवळ
अशा व्यक्ती वकांवा व्यक्तीसमदु ायाांना सांपववण्यासाठी शाळे च्या
अनदु ान रुपातनू वमळालेला भरपरू पैसा असतो. सांचालक मांिळ हे
अनदु ान शाळे तील ववद्यार्थयांच्या ववकासासाठी खचि न करता त्या
पैशाचा ववनीयोग के वळ आवण के वळ ववरोध करणार्या
व्यक्तीसमदु ायाांना सांपववण्यासाठी करतात. म्हणनू च हे अनदु ान
सांचालक मांिळाांना देवू नये असेच आजच्या काळात प्रकषािनां
जाणवते.
महत्वाचां म्हणजे सच
ु ात नसावच
ां ालक मिां ळ हे मळ
ां . कारण
सवि खचि आवण देखरे ख सरकारच आपल्या सनदी

अवधकार्यामां ाफि त करीत असते. कोणाला वकती प्रमाणात अनदु ान
द्यावां हेही सरकारचे सनदी नोकरच ठरवीत असतानां ा असां अनदु ान
खाजगी सांस्था स्थापन करणार्या सांस्थाांना देणां काही बरोबर नाही.
असां करणां म्हणजे मळ
ु ातच भ्रष्टाचार वाढववणां होय. जर शाळे चा
आवण वशक्षणाचा ववकास करायचा असेल तर शाळा खाजगी
व्यवस्थापन मांिळाांना नकोच. त्या शाळा सरकारी मालकीच्याच
असाव्यात व त्यावर देखरे ख ठे वण्यासाठीही सरकारचाच प्रशासक
असावा. जो खाजगी नसेल व सरकारला बाांधील असेल.
गणेशचा ववचार रास्त होता. अशा भ्रष्टाचारानां पोटां
सस्ां थाचालकाची भरत होती आवण वपसल्या जात होता
मख्ु याध्यापक. जो सरकारी नोकर होता. जो भ्रष्टाचाराच्या वकत्येक
अांश दरू होता. सांस्थाचालक हा कधीकधी शाळा चालववण्यासाठी
वशक्षकाचां ीही वनयक्त
ु ी करायचा. त्यातच अशा वनयक्ु त्या करताांना
उमेदवाराांकिून लाखो रुपये मागणी करायचा. वनयक्त
ु ीवर सह्या
मख्ु याध्यापकाच्या असायच्या. ज्याला धिु गसू काहीही वमळायचां
नाही. पण तेच अशा भ्रष्टाचारी व्यवहारात व्यवस्थेचे बळी ठरायचे.
प्राचीन काळातील तपस्वी हे आपले ववद्याथी घिववताांना
कधीकधी राजाच
ां ेही ऐकायचे नाहीत. अगदी बाळबोध वयापासनू
आश्रमाची वदक्षा घेवनू राजपत्ु आपल्या मायबापाांना के वळ

वशक्षणासाठी सोित. ते राज्यात तेव्हाच परत येत. जेव्हा ते प्रौढ
होत अथाित त्याच
ां ां वशक्षण पणू ि होत असे. त्यानतां र ते राज्यात येवनू
आपलां कौशल्य दाखवत. त्यानांतर राजा त्याांच्या हातात
राज्यकारभाराची सत्ू देत आवण त्याांचा गौरव करीत. त्यानांतर असे
राजे पन्ु हा वनात जावनू सांन्यास घेत. ते पन्ु हा कधीही परत येत
नसत.
वशक्षणाच्या बाबतीत सागां ायचां झाल्यास सधु ारणा
करण्यासह सविच प्रकारचे अवधकार हे गरुु अथाित वशक्षकाांना होते.
राजे हे फक्त नामधारी होते. ते गरुु च्या आज्ञेत वागत असत. त्यामळ
ु ां
ते कोणत्याही गरुु ां चा अनादर करीत नसत. कधीकधी राज्यकारभार
करीत असताांना ते राजे आपल्या गरुु ां चाही सल्ला घेत. ज्यावेळी
त्याांचा गरुु हा वयोवृद्ध होत असे. तेव्हा त्याला आपल्या
िोळ्यासमोर ठे वत अथाित राजधानीत ठे वत. ज्या राजधानीत
त्याांच्यासाठी स्वतांत्रय कक्ष असे. या काळात ते राजे त्याांची सेवा
करीत. तसेच वेळप्रसांगी त्याांचा सल्लाही घेत असत.
वषािमागनू वषि जात रावहली. राजेशाही गेली. गणराज्य पद्धती
अवस्तत्वात आली. राजाांचां राज्य जावनू माणसाांचां अथाित लोकाांचां
राज्य आल.ां शाळा ह्या राजाक
ां िून वनघाल्या. त्या वशक्षण
सम्राटाांच्या हातात गेल्या. मल्ु य बदलली.ववचारसरणी बदलली.

त्यातच ज्या वशक्षकाला पवु ी मान होता. तो मानही बदलला.
वशक्षण बदललां आवण बदलत्या वशक्षणासोबत अथि बदलला. जो
वशक्षक काल राजाला सल्ला देत असे. तोच वशक्षक या
वशक्षणसम्राटाांसमोर गल
ु ामागत वागू लागला नव्हे तर हे वशक्षण
सम्राट त्या गरुु ला गल
ु ामागत वागवू लागले. वनांदा, नालस्त्याांचा
काळ आला. चापलसु वशक्षकाांची फौज तयार झाली. हे चापलसु ी
करणारे वशक्षक के वळ आपल्या स्वाथािसाठी आपल्या समकक्ष
वशक्षकाांचाही बळी घ्यायला मागेपढु े पाहात नव्हते. अशा या
चापलसू वशक्षकाांमळ
ु े च वशक्षणसम्राटाांची मक्तेदारी वाढली व ते
इतर वशक्षकाांना गल
ु ामागत वागवू लागले. याचाच अथि असा की
ज्या राजेशाहीच्या काळात वशक्षकाचा मानसन्मान होता. तो या
लोकशाहीच्या काळात परु ता ढासळला असे म्हणायला काहीही
हरकत नाही. या गोष्टीला काही अपवादही आहे. अपवाद म्हणजे
धनानांद नावाच्या राजाने के लेल्या आयि चाणक्याचा अपमान. हा
अपमान म्हणजे अख्ख्या गरुु जातीचा अपमान होता. हे जरी खरां
असलां तरी आज त्याच गरुु ां चा पदोपदी अपमान होत आहे. बहुतुःश
वशक्षणसम्राट वशक्षकाांचा अपमानच करीत आहेत. शासनही अशा
वशक्षकाचां ा अपमानच करीत असनू वशक्षकानां ा वेठीस धरुन धोरणे
राबवीत आहेत. जी धोरणां कुचकामाची असतात. आज
वशक्षकाांच्या वशकववण्याला परु े शी वकांमत उरलेली नाही. के वळ

कागदी घोिे नाचववण्यालाच वकांमत आलेली आहे. जरी
ऑनलाइन वशक्षणाचा काळ आहे तरीही. आज सस्ां था
सांचालकाांची वाढती मजु ोरी वशक्षण सांपववण्याला कारणीभतू ठरत
आहे. वशक्षणाचां खाजगीकरण होवू घातलेलां आहे. गरीबाांना मल
ु ां
कशी वशकवावी हा ववचार येत आहे. कारण स्पधेच्या या काळात
जो जेवढा पैसा मोजेल, त्याचांच वशक्षण असे वशक्षणाचे महत्व
वाढलेले आहे. मराठी गरीबाांच्या शाळा बदां होत आहेत. वशकवणी
वगािला अवास्तव महत्व आलेलां आहे. कााँन्व्हेंटलाही अवतशय
भाव आलेला आहे. सरकारी शाळे त कोणीही वशकवायला तयार
होत नाहीत. त्यामळ
ु ां एकांदरीत सागां ायचां झाल्यास वशक्षणाचा
बट्याबोळ होत चालला आहे.
गणेशला याबाबतही वचांता होती. तो ज्या शाळे चा प्रभारी
मख्ु याध्यापक बनला होता. ती काही कााँन्व्हेंटची शाळा नव्हती. ती
शहरातील एका खाजगी सांस्थेच्या मालकीची शाळा होती. ज्या
शाळे चा सांस्थाचालक स्वतुःला मालकच समजत होता. तो सेवा,
सेवेचां मल्ु य ह्या सवि गोष्टी ववसरुन गेला होता. त्यातच वशक्षकाांना
कसा त्ास देता येईल असाच तो ववचार करीत होता.
गणेशची स्थलातां रीत झालेली शाळा. गणेशला सोिून इतरही
वशक्षक खश
ु होते. पण गणेश काही खश
ु नव्हता. कारण त्याला

आजही त्याच्या जन्ु या शाळे सांदभाित पत् येतच होती. ती पत् त्या
सचां ालकामळ
ु ां येत होती. जो त्याच्या पवु ीच्या शाळे चा
सांस्थाचालक होता.
सस्ां थाचालक हा नाखश
ु होता. कारण त्याची शाळा आज
त्याच्या हातनू वनघनू गेली होती. तो बावचळलाही होता. कारण
आज त्याची एक शाळा बांद झाली होती. तो पराभवी ठरला होता.
तसां पाहता तो ती शाळा बदां होण्याला जबाबदार स्वतुःला नाही तर
गणेशलाच समजत होता. त्यामळ
ु ां त्याला वाटत होतां की गणेशही
सख
ु ी राहू नये. म्हणनू तो आजही गणेशववरोधात तशा आशयाचे
पत् वशक्षण ववभागाला पाठवत होता आवण त्याच्या तक्रारीवरुन
वशक्षणववभाग त्याला पत् पाठवीत होते. त्याचा ववचार होता की
आपण गणेशचा बदला घ्यावा.
वशक्षणववभागही आज गणेश दसु र्या शाळे त गेला असला
तरी त्यालाच पत् पाठवीत होते. त्याला त्स्त करीत होते. त्याला
सख
ु ी राहू देत नव्हते. त्याचा त्या गोष्टीशी काहीही सोयरसतु क
नसलां तरी. परांतू ती व्यवस्थाच तशी होती. िोळे नसलेल्या
शरीरासारखी.
कांटाळलेला गणेश.........त्यातच त्या गणेशला ती येणारी
वारांवार पत्. ज्याचा त्याच्या जीवनाशी काहीही सांबांध नसला तरी.

तो अगदी त्या पत्ाांनी वैतागनू जात होता. काय करावां सचु त नव्हत.ां
शेवटी तो कांटाळला. त्याच्या मनात भलतेसलते ववचार सरुु झाले.
तो एकाकी बनला.
सततचा येणारा तो ववचार. त्यातच त्याच्या मनात कुववचारही
येवू लागले. ते कुववचार जणू आत्महत्येचेच होते. कुणालाही वाटत
नव्हतां की गणेश आत्महत्या करे ल. पण व्यवस्थाच तशी होती ती.
तसे ववचार येणे साहजीकच होते. ते ववचार त्यानां कोणाजवळ
बोलनू ही दाखवले नाहीत. तसां पाहता त्या ववचारानां त्याला रात् न्
रात् झोपही येत नव्हती. जणू झोप उिाल्यासारखी.
आज असाच कुववचार गणेशच्या मनात सकाळपासनू घोळत
होता. त्याला सकाळपासनू च अस्वस्थ वाटत होतां. त्याच्या पत्नीनां
त्याला त्याची तशी अवस्था पाहून ववचारलां,
"आपली प्रकृ ती ठीक नाही का?"
"व्यवस्थीत आहे." तो म्हणाला.
सायक
ां ाळी सवांची जेवणां झाली होती. सविजण ढाराढूर झोपी
गेले होते. मात् गणेश अजनू ही झोपला नव्हता. त्याला नेहमीप्रमाणां
आजही झोप येत नव्हती. तो आताही ववचारच करीत होता. काय
करावे सचु त नव्हते. कारण ती त्याच्या जगण्यातील आवण
जीवनातील काळरात् होती. जी काळरात् ठरणार होती.

गणेशच्या मनातील तो ववचार. तो उठला. त्यानां इकिांवतकिां
पावहल.ां पत्नी व मल
ु ाक
ां िां एक कटाक्ष टाकला. तसां वरती पावहल.ां
वर पांखा गरगर वफरत होता. तसा ववचार आला, ' आपण या
पांख्याच्या छताला अिकलो तर....... '
ववचाराचां ा अवकाश त्यानां आपल्या पत्नीची ओढणी घेतली.
तो बाजच्ू या कमर्यात गेला. तोंिावर घट्ट रुमाल बाांधली.
ओढणीचा एक वशरा पख्ां याला बाधां ला. खाली टेबल ठे वला. तसा
तो टेबलवर उभा झाला. दसु रा वशरा गळ्याला बाांधला व
टेबलवरुन खाली उिी मारली. तसा तो ओरिू लागला जीवाांच्या
आकातां ानां. कारण त्याचा जीव तिफिू लागला. पण ती
काळरात्च. त्याचा त्यावेळी तो आवाज ऐकायला कोणीही वतथां
नव्हत.ां कोणालाच जाग आली नाही. सविजण अगदी आनांदात गाढ
झोपेत झोपले होते. तसा क्षणातच श्वास गदु रमरला आवण गणेश
गतप्राण झाला. तशी ती रात् वनघनू गेली.
दसु रा वदवस उगवला. त्याची पत्नी अजनू ही झोपलीच होती.
मल
ु गी उठली होती. ती बाजच्ू या कमर्यात गेली. क्षणाधाित वतची
नजर त्या फासावर लटकलेल्या पाथीवाकिां गेली. वतचा बाप जीभ
काढून आवण िोकां खाली टाकून लोंबकळत होता. पख्ां याला
ओढणी बाांधलेल्या अवस्थेत. तशी ती घाबरली. ती तत्क्षणी

पाठमोरी झाली. तशी ती आईजवळ आली. आईला धक्के मारुन
उठवू लागली.
वतच्या धक्के मारण्यानां वतची आई उठली. तसां वतनां आईला
ती गोष्ट साांगीतली. त्यातच वतची आईही वेळ न दविता त्या
कमर्यात गेली. वतनां ते दृश्य पावहलां व ती आपल्या पतीच्या त्या
फासावर लटकलेल्या पाथीवाला लपकली आवण हबां रिा फोिला.
तो हबां रिा ऐकून आजबु ाजचू े लोकांही धावत आले. काय
झालां त्याांनाही सचु ेनासां झालां. तसां कोणीतरी सचु वलां, ' ही
पोवलसके स आहे. हात लावू नका.'
जी पत्नी त्याला लपकून होती. त्या पत्नीला कोणीतरी
सोिवनू घेतलां. तसा पोवलसाांना कुणीतरी फोन के ला. तसे
ताबितोब पोवलस घरी आले.
पोवलस घरी येताच त्यानां ी त्या पाथीवाला त्या पख्ां यावरुन
खाली काढलां. ते पाथीव उत्तरीय तपासणीसाठी घेवनू गेले.
तपासात त्या पाथीवाच्या एका वखशातनू एक वचठ्ठी वनघाली, त्यात
आत्महत्येचां कारण वलवहलां होत.ां
पोवलसाांनी ती वचठ्ठी हस्तगत के ली. तपासाची चक्रे वफरवली
व त्यानां ी सांस्था चालकाला अटक के ली. पाथीव उत्तरीय
तपासणीनांतर परीवाराच्या स्वाधीन के लां गेलां.

गणेश मृत्यू पावताच त्याच्या मृत्यचू ी बातमी वतिमानपत्ात
छापनू आली. सवित् परीचीतामध्ये हाहाकार उिाला. ज्याला
गणेशचा स्वभाव मावहत होता. तो तो प्रत्येक व्यक्ती पश्चाताप करीत
होता. गणेश व्यवस्थेचाच बळी ठरला होता. कारण व्यवस्थाच
तशी होती. त्या व्यवस्थेनांच त्याचा बळी घेतला होता.
पाथीवाची वक्रयाकमिववधी आटोपला. तशी पोवलसाांनी परु ावे
म्हणनू गणेशला आलेली काही पत् हस्तगत के ली. खटला सरुु
झाला व लवकरच या के सचा वनकाल लागला. गन्ु हा वसद्ध झाला.
अमाप पैसा असनु ही सांस्थाचालक आपल्यावरील आरोपाला
लपवू शकला नाही. त्यातच त्याला म्हातारपणात तरुु ां गवास झाला.
गणेश तर सांपला होता. सवि या सांसारातील मोह, माया
सोिून........पण आज सांस्थाचालक जीवांत होता आयष्ट्ु याच्या
शेवटच्या काळात त्याचेवर तरुु ां गात खिे फोिायची वेळ आली
होती. त्याच्याही मनात आज ववचार होता की जर मी गणेशसारख्या
वनष्ट्पाप जीवाला त्ास वदला नसता तर...... आज माझ्यावर ही वेळ
आली नसती.
ववचार करता करता त्याचीही मनस्थीती बरोबर राहात
नव्हती. ज्याांच्यावर प्रेम के ले, ते घरचे लोकां भेटायला येत नव्हते.
एखाद्यावेळी समजा भेटायला आलेच तर ते त्याला काहीबाही

बोलनू मोकळे होत होते. तसे ववचार यायचे की मी जे काही के ल,ां
ते लेकरासाठीच ना. मग ते सगळां करुन, त्या वनष्ट्पाप वशक्षकानां ा
त्ास देवनू मी काय वमळवलां. याचां उत्तर त्याच्याजवळ नव्हत.ां
कारण नात्यातील माणसां वदसत नव्हती. जी नातवांि आपल्या
कुशीत अांगाखाांद्यावर खेळवायचां वय होतां. त्या वयात तो तरुु ां गात
होता. त्यानां अमाप सांपत्ती वशक्षकाांना त्ास देवनू गोळा के ली. परांतू
आज त्या अमाप सपां त्तीचा उपभोग दसु रे च घेत होते. त्याला तो
उपभोग घेता येत नव्हता.
ववचार करता करता तो आयष्ट्ु याचे शेवटचे वदवस काढत
होता नव्हे तर इतराांना बोधही देत होता. काहीतरी वलवहतही होता.
काय वलवहत होता ते त्यालाच मावहत होते.
असाच ववचार करता करता एक वदवस तो मरण पावला.
अशा वेळी मरण पावला की वजथे त्याचे सगेसबां धां ी कोणीही नव्हते,
वजथे त्याला शेवटच्या वदवशी कोणीही थेंबभर पाणीही पाजलां
नाही. अत्यांत जराजजिर अवस्थेत तो मरण पावला होता.
सस्ां थाचालक मरण पावल्याचां कळताच त्याच्या मृत्यचू ी
बातमी तरुु ां गवधकार्यानां त्याच्या परीवाराला कळवली. परांतू उत्तर
आलां की त्याचां वक्रयाकमि उरकून घ्या. आम्ही येवू शकत नाही.

उत्तर येताच तरुु ां गवधकार्यानां त्याच्या पाथीवाचा
वक्रयाकमिववधी उरकवला. तसां त्यानां वलवहलेल्या वटपण्या
वाचल्या. त्या वाचताच त्याच्याही िोळ्यातनू पाणी आल.ां
सांस्थाचालकानां आपलांच चरीत् आत्मकथन के लां होत.ां सत्य
वलवहलां होतां की त्यानां आपल्या जीवनात कोणाकोणाला कसा
कसा त्ास वदला आवण हेही वलवहलां होतां की त्या त्ासाचा परीणाम
त्याच्या जीवनावर कसा काय झाला. तसेच भाकीतही वलवहलां होतां
की त्याच्या मरणानांतर त्याच्या पाथीवाचां काय होईल. तसेच तो
हेही वलहायला ववसरला नव्हता की असां कोणीही करु नये.
सस्ां थाचालक मरण पावला होता. परांतू तो बोध देवनू गेला
होता. शेवटी वाईटाची परीयांती वाईटच होते. असांच एक वाक्य
वलवहलां होतां त्यानां पस्ु तकात.
जे वलवहलां होत,ां तेच सत्य ठरलां होत.ां वाईटाची परीयतां ी
वाईटच झाली होती त्याच्या जीवनात. कारण जे घिलां होतां
सांस्थाचालकाच्या बाबतीत, ते सत्यच घिलां होतां.
तरुु ां गवधकार्यानां त्या वटपण्या वाचल्या. तसां त्या
सांस्थाचालकाच्या मृत्यनू ांतर त्या वटपण्या एकत्ीत करुन त्या
वटपण्या तरुु ां ग प्रशासनाला दाखवल्या. तरुु ां गप्रशासनानां त्या
वटपण्याांचां पस्ु तक काढायचां ठरवलां. जे पस्ु तक इतराांना बोध देईल.

ज्या पस्ु तकातनू सांस्थाचालकाांना बोध वमळे ल. ते आपल्या
सस्ां थेतील वशक्षकानां ा त्ास देणार नाहीत व ज्यातनू गणेशसारखा
कोणीही व्यक्ती मरणाला वमठी मारणार नाही. तसेच अवधरथसारखा
व्यक्ती वशक्षकाांना त्ास देवनू बदनाम होणार नाही. आज अवधरथ
व गणेश मरण पावले होते. परांतू त्याांचा मृत्यू व्यथि गेला नाही.
त्याांच्या मरणातनू सांचालकाला बोध झाला. तो वशकला व त्यानां
आपण के लेल्या पापाचां प्रायश्चीत म्हणनू ती पस्ु तक वलवहली. जी
पस्ु तक भववष्ट्यात अजरामर होणार होती नव्हे तर सांस्थाचालकाांनी
सांस्था कशी चालवावी यावर मागिदशिन करणार होती.
*****************************
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१)मजे दार कथा २)शचत्तथरारक ३)फोनच्या करामती ४)िरवलेलं
बालपण ५)स्मिानाची राख ६)शनकाल ७)अजरन शकती ८)शनरािा
*लेखसंग्रि*
१)माझे शिकशवण्याचे प्रयोग २)गतकाळातील िास्रज्ञ आशण िोध
३)अस्तित्व ४)अस्तित्वाची पाऊलवाट िोधतां ना
*चारोळीसंग्रि*
१)आक्रमण
*प्रिासिर्णन*
१)प्रवास २)प्रवासातील गमतीजमती
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अिंकुश कशिंगाडे
यािंची ई साकहत्यवर
उपलब्ध ईपुस्तके
कव्हरवर एक
कललक करताच
पुस्तक उघडेल.

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

परांपरव सरू
ु आहे. अखांड. अजरविर. म्हिनू तर वदनानाथ मनोहर(४
पस्ु तके ), शभां ू गणपल
ु (े ९पस्ु तके ), िॉ. मरु लीधर जाविेकर(९), िॉ.
वसांत बागल
ु (१९), शभु ाांगी पासेबांद(१२), अववनाश नगरकर(४),
िॉ. वस्मता दामले(८), िॉ. वनतीन मोरे (३३), अनील वाकणकर
(९), फ्रावन्सस आल्मेिा(२), मधक
ु र सोनावणे(१२), अनांत
पावसकर(४), मधू वशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खांिाांचे
महाभारत), श्री. ववजय पाढां रे (ज्ञानेश्वरी भावाथि), मोहन मद्वण्णा
(जागवतक कीतीचे वैज्ञावनक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा,
१७ पस्ु तके ), ववनीता देशपाांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांवदनी
देशमख
ु (५), िॉ. सजु ाता चव्हाण (८), िॉ. वृषाली जोशी(२६),
िॉ. वनमिलकुमार फिकुले (१९), CA पनु म सांगवी(६), िॉ. नांवदनी
धारगळकर (११), अांकुश वशांगािे(१७), आनांद देशपाांिे(३),
नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), अरुण फिके (४)
स्वाती पाचपाांिे(२), साहेबराव जवांजाळ (२), अरुण वव.
देशपाांिे(५), वदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुांधती
बापट(२), अरुण कुळकणी(८), जगवदश खाांदवे ाले(५) पांकज
कोटलवार(४) िॉ. सरुु ची नाईक (३) िॉ. वीरें द्र ताटके (२),
आसावरी काकिे(४), श्याम कुलकणी(२), वकशोर कुलकणी,
रामदास खरे , अतल
ु देशपािां े, लक्ष्मण भोळे , दत्तात्य भापकर असे

अनेक ज्येष्ठ र् अनभु र्ी, कसलेले लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे
आपली प्ु तके लवखो लोकवपां यंत शर्नविल्ू य पोहोचर्तवत.
अिव सवशहत्यितू तच्ां यव त्यवगवतनू च एक शदर्स िरवठीचव
सवशहत्य र्ृि जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची
आम्हवलव खवत्ी आहे. यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक
िोठी चळर्ळ आहे. अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत.
त्यव त्यव व्यवसपीठवतां नू 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 ।

