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- अडअडअडअड. . . . रावसाहेब िशंदेरावसाहेब िशंदेरावसाहेब िशंदेरावसाहेब िशंदे,    चेअरमनचेअरमनचेअरमनचेअरमन, , , , रयत िश)ण सं*थारयत िश)ण सं*थारयत िश)ण सं*थारयत िश)ण सं*था, , , , सातारासातारासातारासातारा 
,ू-एन-्.सांग चीनम1ये इ.स.602 म1ये ज6मला. अितशय कुशा8 बु9ीचा त:ण बु9 िभ)ू ;हणून तो 

नावाजला. कॉन-फू-.से >या परंपरेत तो वाढला. िवBेचं तेज .या>या चेह-यावर झळकायचं. DानाजEनाचीच तहानभूक 

.याला असायची. कधीच न शमणारी. बु9 धमाEचे शु9 Dान आकलन क:न घेGयासाठी .याने इ.स. 622 >या 

सुमारास भारताचा र*ता धरला. िचनी सJाटाने परवानगी नाकारली. तरीही तो िनLयापासून ढळला नाही. Mाणावरची 

संकटं झेलत, अ6नपाGयावाचून पाच पाच िदवस तडफडावं लागणा-या ि*थतीत, डOगरद-या, जंगल तुडवीत, नBा 

ओलांडीत तो कािQमरमधRया त)शीला िवBापीठात पोहोचला तो तSबल इ.स. 631 >या सुमारास, .यानंतर तो दहा 

हजार िनवासी िवBाथV असलRेया नालंदा िवBापीठात गेला. भारतात .याने 14 वषY कागदपZ, 8ंथ, गु:जनांचे धडे, 

िवBा[यास यांचा लाभ घेतला. 600 सं*कृत 8ंथ .याने परत जाताना चीनम1ये नेले. भारतातRया त)शीला, नालंदा 

िवBापीठातRया िश)कां>यासंबंधी .याने गौरवपूणE उRलेख केला. एखाBा शीलालेखासारखा !  

 अशा ,ा िवBापीठात केवळ िवBेचा संचयच होता असं नाही,  .या िठकाणी िवBेचा गौरव होता. ,ू-एन-्

.सांग ;हणतो, ‘येथे जे आचायE, अ1यापक वगैरे होते .यांचे यश दरूपयaत पसरलेलं होत. चािरcयाने ते पिवZ, 

अिनंदनीय असे होते. सदधमाE>या अनुशासनांचे पालन ते लोक अकृितम d9ेने करीत. ,ा देशातील आिण दरूदरू>या 

देशातून आलेले छाZ, fयां>या िवBे>या मानाचे उffवलपणे र)ण करGयाची जबाबदारी .या िश)कांवर होती, आिण 

तेही केवळ मेघे>या जोरावर नाही, केवळ बहुdतुपणा>या जोरावर नाही. तर आपRया चािरcया>या व अ*खिलत, 

कठोर तप*येgारा आपली ती जबाबदारी पार पाडीत असत. सारा देश d9ायुh मनाने .यां>याकडून अशा Mकार>या 

आदशE साि.वकतेची अपे)ा करीत असे. ;हणूनच .यांना तसं करता आलं. दरूदरू>या देशांत Dानाचा Mसार करGयाचा 

फार मोठा भार आपRया िशरावर आहे. ,ाची अ1यापकांना जाणीव असे. समुi आिण पवEत ओलांडून, Mाणपणाला 

लावून, सवE Mकारची द:ुखं झेलीत दरूदरू>या देशातून िवBाथV आपRयाकडे येतात ते .यांना DानMाjीची तहान 

लागलेली आहे ;हणून, हे .या िश)क वगाEला ठाऊक होतं. 

Mाचीन भारतातील िवBापीठात अ1यापन करणारे िश)क कसे होते, यासंबंधीचे ,ू-एन-्.सांग यांच हे कथन 

िश)ण )ेZातीलच न�हे तर समाजातील सवाaसाठीच Mबोधक आहे. ‘जडणघडण’ या मािसकाचे मुlय संपादक 

डॉ.सागर देशपांडे यांनी िदवाळी अंकासाठी ‘उ.कृm िश)क घडिवGयासाठी’ या एका िवषयाची िनवड केलेली आहे. ही 

िनवड िनिLतच कRपक ;हणावी लागेल. �यhी िवकास, समाजाचा िवकास आिण राoाचा िवकास हा .या देशातील 

नागिरकांचं चािरcय कसं आहे यावर अवलंबून असतो. साधु वासवानी ;हणतात, ‘न�या भारताची उभारणी ही 

लोकसभा अथवा राfयसभा यातून होणार नसून ती घराघरातून आिण शाळा-कॉलेजांमधून होऊ शकेल.’ हे वचन 

अितशय अथEपूणE आहे. याचा अथE मुलांचा लहानपणापासूनचा िवकास हा .यां>यावर होणा-या सं*कारापासून होत 

असतो. .यासाठी मुलांचं चािरcय, �यिhम.व, मन, इ>छाशhी आिण आ.मीकशhी ही िवकिसत करावी लागते िकंवा 

होऊ Bावी लागते. घरात आई-बाप आिण इतर कुटंुबीय हे मुलांचे िश)क असतात आिण शाळा कॉलेजात तर .याला 

िशकवणारे .याचे िश)क, Mा1यापक हेच .याचे गु: असतात. अगदी सु:वातीची जीवनातील काही वषY सोडली तर 

पुढील वाढ.या वयात िश)क, Mा1यापक हेच आपRया िवBाqयाaवर सं*कार क:न .याचं जीवन िवकिसत क: 

शकतात. असं पुढं जाताना िश)क, Mा1यापक यांचाच Mभाव िवBाqयाa>यावर अिधक असतो. मुलां>या शालेय व 

महािवBालयीन िश)णा>या काळात .यां>यावर सामािजक वातावरणाचा देखील पडणारा Mभाव rsीआड करता येणार 

नाही. 



‘उ.कृm िश)क घडिवGयासाठी’ या िवषयासंबंधीचं िवtेषण करणं माuया मते िततकं सोपं नाही. कदािचत 

वरवर पाहता ते सोपं वाटेलही. Mचिलत अथाEने िवBाथV घडवणं असं बोललं जातं तसंच जे.पी. वासवानी यांनी तर 

िश)क हेच खरे िशRपकार असतात, िवBाqयाaची मूतV तेच घडिवतात अशा िशषEकाचं एक पु*तकच िलिहलेलं आहे. 

वासवानींचं हे शीषEक तसं अथEपूणE असून वा*तवावर आधािरत देखील आहे. िश)क हे िवBाqयाaवर सं*कार करतात, 

याचा उRलेख वर आलेलाच आहे. एका वाvयातच यासंबंधी िवचार �यh करावयाचा झाRयास िश)क िवBाqयाEला 

घडवू शकतो. पण िश)काला कोण घडवणार ? मूतVकार मतूV घडिवतो पण मूतVकाराला कोण घडवणार ? �यवसाय 

परंपरेने आRयास मूतVकाराचा गु: िकंवा बाप .याला जे िश)ण देऊन मुतVकार बनवू शकतात. मला वाटते 

िश)का>या बाबतीत असं गिृहतक गहृीत धरणं िकतपत बरोबर ठरेल, हा Mw आहे. तसं असतं तर ऋषीमुनींची मुल ं

ऋषीमुनीं, गु:जनांची मुलं ग:ुजन आिण िश)कांची मुल ं िश)क ही परंपरा चाल ू रािहली असती. वा*तवात तस े

आपRयाला िदसून येत नाही. मूतVकारापे)ाही अिधक ठळक उदाहरण Bावयाचे झाRयास शेतक-याचं देता येईल. या 

देशात शेती �यवसाय माZ वशंपरंपरेने काही काळ चालत आला. अिलकडे या परंपरेलाही छेद िमळालेला िदसतो. 

िश)काला आिण .यातही उ.कृs िश)काला कोण घडवणार ? हा माZ माuयापुढे मोठा Mw आहे. आपRया 

पुराणकाळापासून पाहता भीyमाचायE, iोणाचायE, िवzािमZ, सांदीपनी, गौतम ऋषी इ. चे गु:वयE झाले. .यांना कोणी 

घडिवRयाचं माuया वाचनात अथवा ऐिकवात नाही. चाणvयचं उदाहरण तर असंच. .यानंतर>या काळातील बरीच 

मोठी �यhीम.वं ही *वत:च िवकिसत झालेली िदसतात. .यां>यापैकी िश)क ;हणून गणले गेलेल ेटॉल*टॉय, म.फुले, 

लो.िटळक. आगरकर, रवींiनाथ टागोर, डॉ.का�हEर, म.गांधी, डॉ.आंबेडकर, जे.पी. नाईक, डॉ.सवEपRली राधाकृyणन,् 

कमEवीर भाऊराव पाटील, सानेगु:जी ही �यिhम.व देखील िश)क ;हणून िवकिसत होGयात *वयंभूच ;हटली 

पािहजेत. अनुषंगाने कदािचत कोणी �यhी .यां>यावर ता.पुरते सं*कार करGयात कारणीभूत झालीही असेल, तथािप 

सवEकषिर.या .यांना घडिवणारं �यिhम.व .यां>या जीवनात असRयाचं िदसून येत नाही. माZ .यांनी िनिLत लाभ 

घेतला. �यासंगाची पराकाmा केली. या सग|या उदाहरणाव:न िश)क घडिवGयापे)ा मला वाटतं तो *वत:च घडत 

असतो. M.य) िश)की पेशाबरोबर िश)णासंबंधाचे सखोल िवचार करणारे }लेटो, क6~युिशअस, इ�हान इलीच, 

फावलो �ेअरो यां>याबरोबरच आपRया देशातले िवनोबा भाव ेयांसारlया �यhीं>या िवचाराचाही िश)णासंबंधी आिण 

िश)कासंबंधी िवtेषण करताना मागोवा घेणं आवQयक आहे. खरं तर जगातRया सॉ�ेिटससारlया ब-याच Mमुख 

त.ववे.यां>या िवचारात व कायाEत िश)णासंबंधीचे िवचार �यh झाRयाचं िदसून येतं. ही सगळी �यिhम.व 

*वयंिवकिसतच होती हे तर सवEDात आहे. वरील सवE *वयंMकािशत महान �यhींनी िश)णासंबंधी>या मूलभूत व 

मौRयवान िचंतनात अितशय मोलाची भर घातलेली आहे. ‘उ.कृs िश)क घडिवGयासाठी’ या िवषयासंबंधी िवचार 

करताना वरील महान �यhींचे िवचार व कायE हे िनिLतच उपयुh ठरेल. 

डॉ.सागर देशपांडे यांनी या िवषयासंबंधी िलखाण करणा-या लेखकांना जे आवाहन केलेले आहे, .यातील 

आशयही िवचारMवतEक आहे. ‘Teaching is a nobble profession’ या उhीचा सु:वातीलाच .यांनी उRलखे केललेा आहे. 

तसंच िश)कांना िवBाqयाaचं सां*कृितक पालक.व *वीकारावं लागतं. उ.कृs िश)क िवBाqयाaना, शाळेला आिण 

समाजाला आकार देताना नकळतपणे *वत:लाही आकार देत असतो. िश)काम1ये समाज घडिवGयाची ताकद पािहजे 

इ. िश)कांपासून>या उ>च 1येयवादी अपे)ा �यh केलेRया आहेत. हे िवचार अितशय मह�वाचे असून िश)कां>या 

कतE�यद)तेचा मूलभूत िवचार करणारे आहेत. 

सागर देशपांडे यांचे िवtेषण हे ‘उ.कृs िश)क घडिवGयासाठी’ याबाबत पुरेपूर Mकाश टाकणारे आहे. .यांनी 

हा परामषE थोडvयात अितशय अथEपूणE असा घेतलेला आहे. माuया मते िश)काचे कतE�य हे एक Mकारे सतीचे वाण 

आहे. चािरcय, नीतीम�ा, 1येयवाद, कतE�यिनmा, .याग हे शSद हRली>या Mचिलत िश)ण �यव*थेला भावणारे 

रािहलेले नसRयाचं िदसून येत. िश)कांनी चािरcयशील असायला पािहजे, अतोनात पिरdम घेGयाची तर .यांची 

तयारी पािहजेच पण .यािशवाय Mसंगी .याग करGयाची देखील मानिसकता .याने जोपासली पािहजे आिण एक 



Mकारे आदशEवत असं आपलं �यिhम�व .याने िवकिसत केलं पािहजे अशाच िश)कांसंबंधी>या अपे)ा आहेत. तशा 

प9तीने िश)क हे केवळ *व}नरंजन ठरेल अशी टीका होणं आज>या पिरि*थतीत अशvय नाही. िकंबहुना िनिLतच 

तशी टीका अगदी सहजग.या होऊ शकेल अस ं हRली>या समाजा>या मानिसकतेत अनुभवाला येतं. माuया मते 

िश)क हा समाजातला आदशE घटक असRयािशवाय ख-या अथाEने तो िश)णाचं आपलं कतE�य पार पाडूच शकणार 

नाही. कदािचत धडे िशकिवGयाचं काम तो क: शकेल. वळेेवर शाळेत जाणं, वेळापZकाMमाणे पा�यपु*तकातून धडे 

िशकवणं आिण शाळे>या तांिZक िनयमाMमाणे वागणं यात तो काटेकोरही असू शकेल पण .याचा अथE तो ख-या 

अथाEने मुलांना िशकवू शकतो आिण ख-या अथाEने तो िश)क आहे असं ;हणता येणार नाही. “An average teacher 

instructs, a good teacher guides, a great teacher inspires.” सवEसाधारण िश)क नुसते सांगतो अथवा हुकूम करतो. 

चांगला िश)क मागEदशEन करतो माZ आदशE िश)क Mेरणा देतो. अशा अथाEचे *वामी िववेकानंदांचे वचन आहे. 

िश)काजवळ Mेरणा देGयासाठी तशी Dानसाधना पािहजे. तो देणारा पािहजे आिण िवBाथVही घेणारे पािहजेत. अशा 

अथाEने मी वर ‘खरा िश)क’ ;हणून उRलेख केलेला आहे. 

खरं िश)ण हे िवBाथV घडिवGयाचं िश)ण असतं. सु:वातीला उRलेख केRयाMमाणे िश)क हा िशRपकार 

असतो. आिण तो िशRपातून िवBाqयाaची मूतV आकाराला आणतो. .याचं उ.कृs उदाहरण Bायचं झाRयास जगMिस9 

िशRपकार मायकेल अँजेलो याचं देता येईल. .यासंबंधी जे.पी. वासवानी यांनी असं िवtेषण केले आहे की, िशRपकला 

अथवा अ6य कला ,ा आंतरी>या Mेरणेमधून िनमाEण होतात. सवEसाधारण कलाकार .यांना िदलेRया संगमरवराची Mत 

.याचा आकार यावरच आपली अगदी वरवरची उथळ rsी क� िiत करतो. याउलट मायकेल अँजेलोसारlया जाती>या 

कलावंताला माZ M.येक संगमरवरा>या तुक�यांम1ये कले>या अिवyकाराचं आशादायी िचZ िदसायचं. असं ;हणतात 

की, मायकेल अँजेलो याने आकाराला आणलेला डेि�हड यांचा अितशय सुंदर आिण जगMिस9 असा पुतळा fया 

संगमरवरी िशRपातून बनवला होता, ते िशRप चाळीस वषाEपूवV एका सामा6य कलाकाराने नापसंत ;हणून टाकून 

िदलेलं होतं. M.येक संगमरवरा>या तुक�याम1ये िशRप असतं. िशRपकाराचं काम फh .या िशRपाला .या 

संगमरवरातून मुh क:न अिवyकािरत करGयाचंच असतं. तशी कला मायकेल अँजेलो यां>या हातातून अिवyकािरत 

होत असे. उ.कृs िश)काला M.येक िवBाqयाEत एक देखणं िशRप िदसतं. .यात एक राजहंस-राजहंसी िदसते. तो 

कोण.याच िवBाqयाEला ‘ढ’ ठरिवत नाही. टॉल*टॉयला िशकवणा-या सवEसाधारण िश)काने टॉल*टॉयला िश)णा>या 

कामी अपाZ ठरवलं होते. िश)का>या मारहाणीसारlया िश)ेला िकंबहुना छळाला कंटाळून .याने शाळेला रामराम 

ठोकला. सै6यदलात तो दाखल झाला. परा�मा>या *व}नाने राजाने .याला इ>छेनु:प ब)ीस देGयाचं ठरिवRयास .या 

िश)कालाच फाळी Bा अशी मागणी मी करीत असRयाचे .याला िदसले. डॉ.आइन*टाईनला देखील ‘ढ’ िवBाथV ठरवून 

अशाच एका िश)काने ि*व.झलaड मधील िवBापीठात Mवेश नाकारला. काही काळानंतर माZ .या िवBापीठाने 

डॉ.आइन*टाईन यांना उ>च पदवी Mदान क:न गौरिवले. 

मायकेल अँजेलो यांचे िवचारिवz आिण कायE हे िकती Mेरक होते याची Mिचती येते. आपRयाला वरील 

तपशीलाव:न कळते. िश)काची तुलना ही अशा िशRपकाराबरोबरच करGयात आलेली असून िवBाqयाa>या 

जीवनिशRपाचा िश)क हा एक िशRपकारच असतो. ;हणूनच वासवानी यांनी िश)काला िशRपकारच ;हटले आहे. 

M.येक िवBाqयाEम1ये एक आगळंवेगळं अ�यh �यिhम.व अि*त.वात असतं. िश)काने ते फh मुh करायला मदत 

करावयाची असते. अशा िश)का>या मदतीचा हात िवBाqयाa>या �यिhम�वापयaत पोहचला की .या िवBाqयाaतून एक 

िवकिसत असं सुरेख �यिhम.व अिवyकािरत होते आिण हेच खरं िश)काचं काम असतं. िश)काचे *वत:चे 

�यिhम.व िकती Mेरक, िकती उ.साहवधEक असते. िवBाqयाEचे िशRप आकारात आणताना .यात .याला िकती आनंद 

आहे आिण िवBाqयाa>या अशा िवकिसत िशRपािवषयी .याला िकती अपार आकां)ा आहेत व .यासाठी तो िकती जीव 

ओतून कायEरत असतो. यावर िश)काचं मूRयमापन आधािरत असतं. अशा 1येयाMत िश)क आपRया िवBाqयाaना 



पोहचवू शकतो की नाही हा म�त.वाचा मु�ा आहे. राoाची बांधणी ही देशा>या आदशE आिण देशMेमी नागिरकां>यावर 

अवलंबून असते. आपRया िवBारqयांमधून असे देशMेमी नागिरक घडवणं हे िश)काचं काम असते. 

माuया मते या सग|याचा मितताथE असा की, ‘चािरcयशील नागरीक घडवण!’ महा.मा गांधींनी याबाबत 

मह�वाचं त.व अधोरेिखत केलं आहे आिण ते ;हणजे, “चािरcयहीन िश)ण हे एक सामािजक पाप.” िशि)त आिण 

उ>च िशि)त �यिhम.वे लाचलुचपत आिण इतरही पापांचा बेदरकारपणे अवलंब करतात. मुंबई िवBापीठाचे माजी 

कुलगु: जेलम1ये जाऊन िखतपत पडतात. इंिडयन मेिडकल कौि6सल अ1य)ां>या घर>या छा}यात काही टन सोने 

आिण शेकडो कोटी :पये सापडतात. असाच अनेक उ>च िशि)तां>या एका चढी एक कथा. हेच ते ‘चािरcयहीन 

िश)ण’. 

िश)ण हे राoबांधणीचे िश)ण हवं. राoाची बांधणी, िवकास हा राfयसभा अथवा लोकसभा यातून होत 

नसतो. तो होतो घराघरातून आिण शाळा-कॉलेजां>या मधून, असंही वचन वर िदलेलंच आहे. .याचा अथE होणारे 

सुसं*कार, .यातून िवकिसत होणारे चािरcय, .यातून घडणारे आदशE देशMेमी नागिरक आिण .यासाठी ,ू-एन-्.सांगने 

वर सु:वातीलाच उRलेख केलेRया िश)कासारlया चािरcयशील, तप*वी आिण साि.वक िश)कांची िनतांत 

आवQयकता. 

महा.मा फुले, सािवZीबाई फुले यांनी *वत:चा चिरताथE हातमागावर व� िवणGयासारlया �यवसायावर 

चालवून दिलतां>या व गोरगिरबां>या मुला-मुलींना कसलाही अथE लाभ नसताना मनोभावे अंत:करणा>या उमा|यांने 

िशकवलं. मी रयत िश)ण सं*थेत काम करतो. सं*थापक प�भूषण कमEवीर भाऊराव पाटील यांनी *वत:>या 

Mपंचाची होळी क:न वंिचत िवBाqयाaचा सांभाळ क:न िशकवलं. केवळ खाGयापुरते धा6य आिण िकराणा 

लोकां>याकडून जमा क:न िश)कांना जगवलं. ‘जगा आिण िशकवा’ हा गांधीचींचा मंZ देऊन .यांना Mेिरत केलं. 

600 शाळां>या मधून 700 िश)क 10 वषY िवनावेतन काम क:न 25000 िवBाqयाaना 1येयवादाने िशकवीत होते. 

फh खाऊन आिण जगून, लोक खे�यापा�यात .या िश)कांना रहायला घरे देत आिण मानही देत. शासना>या 

करंटेपणामुळे ,ा शाळा कमEवीरां>याबरोबर 1951 ते 1958 पयaत रयत िश)ण सं*थेचे कामही करGयाची संधी मला 

िमळाली. सु:वातीला भाऊराव पाटलांनाही ‘पाटील मा*तर’ ;हणून संबोधीत. िवBाथV आिण िश)कां>यासाठी ते 

खेडोपाडी धा6य जमवीत. .याची पोती *वत: लांब लांब वाहून आणीत. आपRया िवBाqयाa>या आिण िश)कां>या 

‘भुकेला भाकर’ िमळावी ;हणून तसंच िश)णाचं कायE पुढे जावं ;हणून. धा6या>या गाठो�यासारखंच खे�यातील 

लहान वयातील गोरगरीब िवBाqयाaनाही .यांनी आपRया खांBावर बसवून िश)णासाठी आणलं. सं*थाचालकाचे हे 

सगळे िद�य चािरcय पाहून .यांचे उ>च िशि)त झालेले िवBाथV पुढे केवळ पोटापुर.या वेतनावर रयत िश)ण सं*थेत 

िश)क, Mा1यापकाचे काम क: लागले. सं*थेत आजीव सवेक होऊन तसं काम करGयाची .यांनी शपथ घेतली. 

ब.ॅपी.जी. पाटील हे .याचंच एक उदाहरण. .या Mेरणा घेऊनच आजही बरेचसे िश)क सामािजक बांिधलकीने रयत 

िश)ण सं*थेत काम करतात. कमEवीर िनधी, कृतDता िनधी असे िनधी िन.याने कृतDभावनेने, *व>छेने सं*थेला 

देतात. याचा मितताथE असा की .यागी आिण चािरcयशील सं*थाचालकां>या Mेरणेमुळे उ.कृs िश)कही तयार होऊ 

शकतात. 

गुणी पण गरीब िवBाqयाaची उपासमार पाहून सानेगु:जींनी आपले खाणावळीतले एक वेळचं जेवण .या 

िवBाqयाaना देGयाची सोय केली, *वत:चे पोट मा:ण ! अखेर ते *वत:च उपासमारीमुळे आजारी पडले. िवBाqयाaचं 

िश)ण बंद होऊ िदलं नाही. सानेगु:जींचं वेतन अगदीच पोटापुरतं. .यां>या सवE िवBाqयाaवर .यांनी िनतांत Mेम केल. 

आईसारखं ! आई>या अशा Mेमभावनेतूनच साकारली ‘शामची आई’ पुढे .यांनी िवBाqयाaनाही �ांतीची Mेरणा िदली. 

गु:जींनी देशा>या *वातंcयासाठी तु:ंगवासही भोगला. भूिमगत चळवळीत मी ही िवBाथVदशेत .यां>याबरोबर कायE 

केलं, हे माझे भा�य ! Qयाम>या आईने आ;हाला वेडं केल. .यां>या �ांतीगीतांनी देशMेमाची Mेरणा िदली. 

“करी रंजन जो मुलांचे करी रंजन जो मुलांचे करी रंजन जो मुलांचे करी रंजन जो मुलांचे !    जडेल नाते Mभूशी तयाचे जडेल नाते Mभूशी तयाचे जडेल नाते Mभूशी तयाचे जडेल नाते Mभूशी तयाचे ! !” 



असे घोषवाvय मनी ध:न सानेगु:जींनी मुला-मुलींना िशकवलं. 

“खरा तो एकिच धमE खरा तो एकिच धमE खरा तो एकिच धमE खरा तो एकिच धमE !    जगाला Mेम अपाEवे जगाला Mेम अपाEवे जगाला Mेम अपाEवे जगाला Mेम अपाEवे ! !” 

ही Mेरणाही आ;हांला गु:जींनी िदली. िचरकालासाठीची ती Mेरणा आहे. ते केवळ िशकवणं न�हतं, ते काम 

न�हतं, �यवसायही न�हता, ती िनmा होती, तपLयाE होती. मानवतेसाठीचा तो यD होता. लो.िटळक, आगरकर, महषV 

कवY यांचीही अशीच िश)णातली िशकिवGयाची िनmा आिण तपLयाE. 

टॉल*टॉय, रिवंiनाथ टागोर, महा.मा गांधी, जे.पी. नाईक यांनीही Mाथिमक शाळा सु: क:न िश)काचं 

काम केल. जगातRया 100 िश)ण तfDां>या यादीत रवींiनाथ टागोर, महा.मा गांधी, जे.पी. नाईक यांचा समावेश 

झाला. हा भारताचा स6मान ! 

रवींiनाथ टागोर आपRया नातीला पZ िलिहताना िलिहतात, “तुला आणखी िलहावं अशी माझी इ>छा आहे. 

तथािप मला आता पाचवी>या वगाEवर िशकिवGयासाठी जायचे आहे. .यासाठी पाठाची तयारी करावी लागेल. ;हणून 

हे पZ मी इथेच संपिवतो.” नोबेल पािरतोिषक िमळिवणा-या थोर कवीचं आपRया िवBाqयाaवरचं हे Mेम, 

िशकिवGयावरची िनmा ! 

खरं तर आज>या िश)कांना समाज वेतना>या :पाने भरभ:न देत आहे. छ}पर फाडून फाडून ! ते ही 

समाजाची ि*थती अनेक आिथEक अडचणींची असताना. ,ा संबंधी जाणीव ठेवून जर िश)कांनी समाजिवषयीचा 

कृतDभाव जागवला आिण वर या िलखाणात उRलेख झालेRया थोर िश)कां>यापासून Mेरणा घेGयाचा मनापासून 

Mय� केला तर .यां>यातूनही उ.कृs िश)क तयार होऊ शकतील. अनेकांत तसं सामqयE आहे. 

आधुिनक दिुनयेतले वेगलं उदाहरण Bायचं तर नोबेल Mाईज िवजेते जगMिस9 खगोलशा�D सु�मिणयम हे 

आपRया दोन िवBाqयाaना िशकिवGयासाठी िशकागोहून रोज दोनशे मैल Mवास क:न जात. ,ा .यां>या दो6हीही 

िवBाqयाaनी पुढे नोबेल Mाईज िमळवलं. हे िवBाqयाaवरचं िश)काचं Mेम ! डॉ.चंiशेखर सु�मिणयम या भारतीय खगोल 

शा�Dाचे नाव अमेिरकेतली ‘नासा’ या अवकाशातील Mयोगशाळे>या एका िवल)ण िवभागाला िदलेलं आहे. ‘चंiा’ 

असं भारतीय नाव तेथे अिभमानाने झळकत आहे. डॉ.का�हEर हेही असेच आदशE िश)क. 

मी खे�यात िशकत होतो. माझे .यावेळचे त:ण व अिववाहीत िश)क ;हतारबा रामभाऊ तोरकडी गु:जी 

आ;हा िवBाqयाaना राZी शाळेतच िशकवायचे. मला िमडल *कूल *कॉलरिशप िमळाली. तोरकडी मा*तरांचे टर 

उडिवणारे तालुvया>या िठकाणचे िश)क ियजले. .यांची वाचा बंद झाली. मा*तरां>या हातांनी िदलेल ेपेढे .यांना खावे 

लागले. आ;ही िवBाथV राZी शाळेतच झोपत असू. ,ा िशकिवGयात पैसे घेणे हा Mकार न�हता. िश)कांची ती िनmा 

होती, तपLयाE होती. तशीच तपLयाE करणारे मला पुढे नािशकला ताडे कर, डॉ.िहवाळे िMि6सपॉल अस ेएका चढी एक 

िश)क िमळाले. 

वरील सवE मोजvया उदाहरणात िश)कांचे िवBाqयाaMती Mेम होते, आईची माया होती. आ;ही खूप चांगल ं

िशकवून मोठं �हावं असा .यांना कळवळा होता. रवींiनाथ टागोर ;हणतात, “िश)काने िवBाqयाa>यावर Mेम नसणं हा 

िश)णातला सवाEत मोठा अडथळा !” आमची िपढी भा�यवान ! माuया वा�याला ते भा�य आलं. मला Mथम गावी 

जोगी गु:जी, देवठाणला तोरकडी मा*तर, पुढे नािशकचे ताडे सर, कोRहापूरचे िMि6सपॉल आ}पासाहेब पोवार, 

अहमदनगरचे MाचायE डॉ.बी.पी. िहवाळे सर अस ेिश)क िमळाल.े पुGया>या कॉलेजला िMि6सपॉल पंिडत सर िमळाले. 

.यांचं िपतवृत Mेम मला लाभलं. िMि6सपॉल डॉ.िहवळे सर यांनी तर मला हो*टेलचं राहणं, मेसचं जेवण, कॉलेजची 

िश)ण फी इ. सवE पूणE मोफत िदलं. मला अथEपूणE िश)णासाठी .यांचं मला अमोल Mो.साहन िमळालं. असे 

मानवतेचे पुजारी असलेले िश)क कसे घडले याचं मला मोठं कोडे आहे ! सागर देशपांडे यांनी लेखासाठी ठेवलेRया 

िवषयाने आणखी िवचारात खोल खोल गेलो ! वर सु:वातीपासून उRलेख आलेRया िश)क वगाE>या Mकाशझोताने 

डोळे तर िदपलेच, पण िवचारानेही अंधारात चाचपडRयासारखेच वाटू लागले. ते ही Mकाशा>या शोधासाठी आिण तो 

Mकाश मला िदसला. मला वाटले *वयंभू अशी ही �यिhम.वं होती. पिरि*थती>या मुशीतूनच .यां>या िजवंत मूतV 



आकारला आRया. पिरि*थतीचा िशRपकार .यांना अrQयातून rQय *व:पात आणतो आिण .या मूतV िवचार, आचार, 

िश)ण, बु9ी इ. चे मो.यांचे दाणे वेचत वेचत .यां>यातले चैत6य विृ9ंगत करतात. चैत6यमान होतात, इतरांना 

चेतना देतात, MDा देणारे ते MDावंत असतात. तेच उ.कृs िश)क असतात. 

गेRया आठव�यात िवदभाEत खामगांव (िज. बुलढाणा) येथील पारधी जमाते>या िवBाqयाa>या शाळेत 

येGया>या आमंZणाव:न आ;ही उभयता .या शाळेत गेलो. माuयाबरोबर माझे MाचायE, Mा1यापक असे पाच ते सहा 

सहकारी होते. .या शाळेत 600 िनवासी िवBाथV िश)ण घेत आहेत. मुलं आिण मुली. काही आिदवासी मुलं. उघ�या 

रानांत टेकडी>या कुशीत ही शाळा (भै�यूजी महाराजांनी चालिवलेली) वसली आहे. शासनाची जुजबी, टुकडा 

टाकGयाइतकी मदत ! माझा िवBाqयाaशी संवाद सु: झाला. ते िवBाथV चुणचुणीत वाटले. तु;हांला कोण �हावेस ं

वाटतं ? ,ा माuया Mwाला मुले-मुली भराभर उ�रं देत होती. शेवटी एक मुलगा उठला. .या>यात वेगळीच तडफ 

िदसत होती. आ.मिवzासाने तो बोलला, “मी िश)क होणार आिण माuया पारधी बांधवांना िशकिवणार !” या 

उ�राचं िवtेषण करता 8ंथ भरतील. (It speaks of valumes) 

.याचं नाव दगुYश जगदीश बडेोले. तो इ.7 वी>या वगाEत िशकत होता. मला तर तो “एकल�यच” वाटला. 

िशyयही तोच आिण गु:ही तोच. उ.कृs िश)काचे देदी}यमान िशRप .या>या �यिhम�वातून अिवyकािरत झाRयाचं 

मला िदसत होतं. होय ! तो “एकल�यच” होता. 

डॉ.सागर देशपांडे यां>या Mwाचं उ�र मला सापडलं. 

- अडअडअडअड. . . . रावसाहेब िशंदे रावसाहेब िशंदे रावसाहेब िशंदे रावसाहेब िशंदे ((((चेअरमनचेअरमनचेअरमनचेअरमन, , , , रयत िश)ण सं*थारयत िश)ण सं*थारयत िश)ण सं*थारयत िश)ण सं*था, , , , सातारासातारासातारासातारा)))) 

 

�यिh िवकास�यिh िवकास�यिh िवकास�यिh िवकास, , , , समाजाचा िवकास आिण राoाचा िवकास हा .या देशातील नागिरकांचं चािरcय कसं आहे यावर समाजाचा िवकास आिण राoाचा िवकास हा .या देशातील नागिरकांचं चािरcय कसं आहे यावर समाजाचा िवकास आिण राoाचा िवकास हा .या देशातील नागिरकांचं चािरcय कसं आहे यावर समाजाचा िवकास आिण राoाचा िवकास हा .या देशातील नागिरकांचं चािरcय कसं आहे यावर 

अवलंबून असतोअवलंबून असतोअवलंबून असतोअवलंबून असतो. . . . साधु वासवानी ;हणतातसाधु वासवानी ;हणतातसाधु वासवानी ;हणतातसाधु वासवानी ;हणतात, , , , ‘न�या भारताची उभारणी ही न�या भारताची उभारणी ही न�या भारताची उभारणी ही न�या भारताची उभारणी ही लोकसभा अथवा राfयसभा यातून होणार लोकसभा अथवा राfयसभा यातून होणार लोकसभा अथवा राfयसभा यातून होणार लोकसभा अथवा राfयसभा यातून होणार 

नसून ती घराघरातून आिण शाळानसून ती घराघरातून आिण शाळानसून ती घराघरातून आिण शाळानसून ती घराघरातून आिण शाळा----कॉलेजांमधून होऊ शकेलकॉलेजांमधून होऊ शकेलकॉलेजांमधून होऊ शकेलकॉलेजांमधून होऊ शकेल....’ 
 

,ू,,ूू,ू----एन ्एन ्एन ्एन-्---.सांग ;हणतो.सांग ;हणतो.सांग ;हणतो.सांग ;हणतो, , , , ‘येथे जे आचायEयेथे जे आचायEयेथे जे आचायEयेथे जे आचायE, , , , आ1यापक वगैरे होते .यांचं यश दरूपयaत पसरलेल ंहोतंआ1यापक वगैरे होते .यांचं यश दरूपयaत पसरलेल ंहोतंआ1यापक वगैरे होते .यांचं यश दरूपयaत पसरलेल ंहोतंआ1यापक वगैरे होते .यांचं यश दरूपयaत पसरलेल ंहोतं. . . . चािरcयाने ते पिवZचािरcयाने ते पिवZचािरcयाने ते पिवZचािरcयाने ते पिवZ, , , , 

अिनंदनीय असे होतेअिनंदनीय असे होतेअिनंदनीय असे होतेअिनंदनीय असे होते, , , , सदधमाE>या अनुशासनांचे पालन ते लोसदधमाE>या अनुशासनांचे पालन ते लोसदधमाE>या अनुशासनांचे पालन ते लोसदधमाE>या अनुशासनांचे पालन ते लोक अकृिZम d9ेने करीतक अकृिZम d9ेने करीतक अकृिZम d9ेने करीतक अकृिZम d9ेने करीत. . . . ,ा देशातील आिण दरूदरू>या ,ा देशातील आिण दरूदरू>या ,ा देशातील आिण दरूदरू>या ,ा देशातील आिण दरूदरू>या 

देशातून आलेले छाZदेशातून आलेले छाZदेशातून आलेले छाZदेशातून आलेले छाZ, , , , fयां>या िवBे>या मानाचे उfजवलपणे र)ण करGयाची जबाबदारी .या िश)कांवर होतीfयां>या िवBे>या मानाचे उfजवलपणे र)ण करGयाची जबाबदारी .या िश)कांवर होतीfयां>या िवBे>या मानाचे उfजवलपणे र)ण करGयाची जबाबदारी .या िश)कांवर होतीfयां>या िवBे>या मानाचे उfजवलपणे र)ण करGयाची जबाबदारी .या िश)कांवर होती, , , , आिण आिण आिण आिण 

तेही केवळ मेघे>या जोरावर नाहीतेही केवळ मेघे>या जोरावर नाहीतेही केवळ मेघे>या जोरावर नाहीतेही केवळ मेघे>या जोरावर नाही, , , , केवळ बहुdतुपणा>या जोरावर नाहीकेवळ बहुdतुपणा>या जोरावर नाहीकेवळ बहुdतुपणा>या जोरावर नाहीकेवळ बहुdतुपणा>या जोरावर नाही, , , , तर आपRया चािरcया>या वतर आपRया चािरcया>या वतर आपRया चािरcया>या वतर आपRया चािरcया>या व    अ*खिलतअ*खिलतअ*खिलतअ*खिलत, , , , 

कठोर तप*येgारा आपली ती जबाबदारी पार पाडीत असतकठोर तप*येgारा आपली ती जबाबदारी पार पाडीत असतकठोर तप*येgारा आपली ती जबाबदारी पार पाडीत असतकठोर तप*येgारा आपली ती जबाबदारी पार पाडीत असत....’    

 (        जडणघडण िदवाळी अंक जडणघडण िदवाळी अंक जडणघडण िदवाळी अंक जडणघडण िदवाळी अंक २०११ २०११ २०११ २०११ मधून साभार मधून साभार मधून साभार मधून साभार ))))    


