
वं�चतांचं जग समजलं तर आपल� पालक�वाची सामािजक जबाबदार� उचलता येते. ह� आपल�च माणसं

आहेत. �यांचा जग�याचा झगडा जीवघेणा आहे, हे आपण समजून घेऊ या आ�ण मुलांनाह� समजावून

देऊ या. �नदान आपल� मुलं तर� वं�चत मुला-माणसांब�ल बेपवा� �हायला नकोत.

आप�या मुलांचे चांगले, सुजाण पालक हो�याचा आपण �य�न करत आहोत. मुलांना स�मानानं

वागवताना, आपल� घरं उबदार बनवताना, मुलांचं आ�ण आपलं जग मोठं करताना अप�रहाय�पणे

समाजातल� अनेक व�ंचत मुलं आप�याला भेटत राहतात. कधी ती र��यात �स�नलपाशी गाडी थांबलेल�

असताना गाडीची काच पुसून पैसे मागतात, कधी र��यातच कसरत क�न दाखवतात, कधी रे�वे�या

�वासात डबा साफ क�न जातात, तर कधी बुट पॉ�लश करायला येतात, कधी हॉटेलम�ये काम करताना

�दसतात. ह� मुलं, �यांचे पालक कसे राहतात, काय �वचार करतात, कसं असतं �यांचं जग हे समजून

घेतलं तर आप�या पालकपणातले अवा�तव आ�ह गळून पडतात, पडतील.

वं�चतांचं जग समजलं तर आपल� पालक�वाची सामािजक जबाबदार� उचलता येते. केवळ स�ंयाच

पाहायची तर सुखव�तू माणसां�या �कती तर� पट मोठ� स�ंया वं�चतांची आहे. हा आपलाच समाज आहे.

ह� आपल�च माणसं आहेत. �यांचा जग�याचा झगडा जीवघेणा आहे. हे आपण समजून घेऊ या आ�ण

मुलांनाह� समजावून देऊ या. �नदान �यां�या�वषयीचं आपलं अ�ान दरू �हावं, गैरसमजुती नाह�शा

�हा�यात यासाठ� सु�वात क� या. �नदान आपल� मुलं तर� वं�चत मुला-माणसांब�ल बेपवा� �हायला

नकोत.
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मला लहानपणी घडव�यात जसा मा�या आई-व�डलांचा, �श�कांचा हात आहे तसा मा�या �ौढपणात�या

काह� आठवणींचा, कामाचा, अनुभवांचाह� हात आहे. जर मी गर�ब व�तीत�या बायांबरोबर, मुलांबरोबर

काम केलं नसतं, जर ‘द�लत पु�षां�या आ�मच�र�ातील ��ी-��तमा’ या �क�पाचं काम केलं नसतं, तर

माझी समज अपुर� रा�हल� असती. पशा�या, पदा�या, समाजात�या उ�च�थाना�या जोरावर माणसं हवेत

तरंगत असतात. �यांना ज�मनीवर आण�याचं काम ह� गर�ब, वं�चत माणसं-मुलं क� शकतात. तसं

कर�या�या हेतूनं ती काह� बोलत नाह�त, पण �यां�याबरोबरचा संवाद आपला उ�चवग�य �ीमंती माज

नाह�सा क� शकतो. हा अनुभव ��येकानं �यावा असाच आहे. आपलं पालक�व �ठकाणावर आण�याचं

साम�य या अनुभवांम�ये आहे.

एकदा एका काय�शाळेत असा ��न �वचारला होता, क� तुम�या आय�ुयातला सवा�त आनंदाचा काळ

कोणता? कुणी सांगत होतं बालपणाचा काळ, कुणी �हणालं ल�न ठरलं त�ेहा, कुणाला प�हलं मूल झालं

तो काळ आठवला. मा�या नकळत मी सांगून गेले क� दोन वष� झोपडप�ीत काम करत होते तो सवा�त

आनंदाचा काळ होता. तो आनंदाचा अशासाठ�, क� आपण जे�हा काह� नवीन �शकतो, ते�हा आप�याला

आनंद होतो. या काळात भेटणार� ��येक बाई आ�ण ��येक मूल मला रोज नवा सा�ा�कार घडवत होतं.

नवं काह� �शकवत होतं.

इं�डयन इि��टटय़ूट ऑफ ए�युकेशनम�ये मी १९७८ ते १९८२ या काळात काम करत होते. काम शोधताना

मा�या मनात असं होतं, क� मला फायल�ंबरोबर काम नाह� करायचं. माणसांबरोबर काम हवं. कामह�

श�यतो असं असावं क� िजथे �श�ण आ�ण समाजकाय� एक� आहेत. नेमकं असं काम �मळालं ते

‘�ौढ�श�ण आ�ण अनौपचा�रक �श�ण’ या �क�पांम�ये काम करताना. �ौढ �श�णाची त�ेहा तर देशभर

मोह�मच चालू होती. सगळीकड ेचचा�स�ं, ��श�ण काय��म, सा�ह�य �न�म�ती, ��य� अनुभवासाठ� गर�ब

वगा�त�या �ौढांचे वग�, रा�ीचे वग� चालवणं सु� होतं. आ�ह�ह� एक व�ती �नवडून काम स�ु केलं.

हे सगळं काम करताना मला वाटत रा�हलं, क� या �ौढ ि��यांना, मुलांना आप�याला काह� �शकवायचं

आहे. ते न ऐकताच आपण �यां�यावर आप�या क�पनांचा मारा करतो आहोत. यामुळे �यांचं �श�ण होत

नाह� आ�ण आपणह� आप�या कामाची �दशा बदलत नाह�.

प�ह�याच �दवशी जे�हा आ�ह� दोघी-�तघी जणी व�तीत गेलो, त�ेहा व�ती�या त�डाशीच एक आजी

बस�या हो�या. �यांनी आ�हाला हटकलं. आ�ह� पोपटासारखं �यांना �हटलं, ‘‘आप�याला खूप गो�ट�

माह�त नसतात, �या �शक�यासाठ� आपण एक� जमू या. �याचा तु�हाला उपयोग होईल.’’ आजी हसून

�हणा�या, ‘‘चला बाई.. तुमचाबी पगार सु� होईल. आमचंबी �शकनं सु� होईल.’’ या प�ह�याच वा�यानं

आ�हाला खूप काह� �शकवलं. आजी अनुभवी हो�या. �यांना माह�त होतं क� पगार �मळतो �हणूनच

काय�क�े व�तीत येतात. उपयोग �यां�यापे�ा काम करणा�यालाच अ�धक होतो. �क�प संपला, पसे संपले

क� काय�क�े येणं बंद होतं आ�ण व�तीतल� माणसं �तथेच राहतात.

पुढे जे�हा �ौढ�श�णाचे खेडय़ा-पाडय़ातले वग� बघायला आ�ह� जायचो, ते�हा असाच एक संवाद घडला

जातो. आ�ह� �हणत होतो, ‘‘�शकलात तर तु�हाला बसवर�या पाटय़ा वाचता येतील.’’ एक बाई �हणाल�,

‘‘ते काय कुणीबी सांगतंय वाइच इ�यारलं क�.’’ मग आ�ह� �हणायचो. ‘‘सावकार तु�हाला लुबाडतात.
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�शकलात क� तु�हाला सह� करता येईल.’’ दसुर� एक बाई �हणाल�, ‘‘�नसती सह� �येल� तर काय

�हनार? वरचं काय वाचता येयला नगं �हय? �हंजी सावकार आमची कशावरबी सह� �येनार आन

फ�शवनार.’’ �यांचं �ान ��य� अनुभवाचं होतं, आमचं पु�तक� होतं!

तर� एका आजीबा�शी झालेलं संभाषण मला आठवत राहतं. �या मला �हणा�या, ‘‘भाकर� करतीस का गं

पोर�?’’ मी �हटलं, ‘‘हो. करते क�!’’ �यांनी सवाल टाकला-‘‘थापून का हातावं?’’ ‘‘थापून. हातावर�या नाह�

येत मला करायला.’’ आजीबाई �हणा�या, ‘‘आता कसं..? तुम�या थापून भाक�या. आम�या हातावर�या.

तुमचं आमचं कसं �हयाचं?’’ मला �यां�या बोल�याचा रोख कळला. �यांना असं �हणायचं होतं, क�

आमचं जगणं वेगळं, तुमचं वेगळं. तुमचं �श�ण आ�हाला काय कामाचं? �हणून मी �हटलं, ‘‘आ�जी,

तु�ह� �शकवा क� मला हातावर�या भाकर�. तुम�याएवढ� मोठ� नाह� येणार. पण छोट� तर� जमेलच क�!’’

आजीबा�ना कळलं �यांना काय �हणायचं होतं ते मला समजलं आहे. मा�या त�डावर हात �फरवून

�वत�या कान�शलावर बोटं मोडून �या �हणा�या, ‘‘लई �वाड बोलल�स गं.. बया!’’

तु�ह� कशासाठ� �शकायला येता? असा ��न �शकणा�यांना हमखास �वचारला जायचा. वेगवेगळी उ�तरं

यायची. एका बा�नी मा� अनपे��त उ�तर �दलं, ‘‘आ�हाला �शकवणार� ह� पोरगी हाय ना, �तला शंभर

�पयं भेट�यात �हणून आपलं आ�ह� येऊन बसतो �हतं.’’

आता �हणे अशा वगा�-�बगा�ना बाया येत नाह�त. कुणी एखादा �क�प घेऊन गेलं, क� गावातले लोक

�हणतात-‘‘काय राबवायचं तेवढं सांगा आ�ण पसे �या. तुमचं ��श�ण नको आ�हाला. आ�हाला सगळं

माह�त आहे.’’

आमचं ऑ�फस िजथं होतं �या�या शजेार�च एका मोठय़ा इमारतीचं बांधकाम चालू होतं. �तथे �वटा

वाहणा�या दोघी बायांशी माझी ओळख झाल�. मी �यांना �हटलं, ‘तुम�या जेवणा�या सु�ीत याल का

मा�याकड?े मी तु�हाला �शकवीन.’ �या �बचा�या यायला लाग�या. मी �यांना स�य़ा �शकवायची, काह�

�च�ं दाखवून मा�हती सांगायची. एकदा मी �यात�या �पाबा�ना �हटलं, ‘‘मला तुम�यासार�या �वटा

वाहून बघाय�या आहेत.’’ �यांना फार आनंद झाला. �या �हणा�या, ‘‘या क� बाई उ�या सकाळला.’’ मी

दसु�या �दवशी गेले. �यांना �हटलं, ‘‘घेऊ का चंुबळ?’’ �यांनी चुंबळ मा�या डो�यावर ठेवल�, �यावर फळी

आ�ण �यावर �वटा रचायला लाग�या. बारा झा�या तोवर माझी मान अवघडू लागल�. �या �हणा�या,

‘‘ठेवू का आणखी चार?’’ मी नको �हटलं. मग �हणा�या, ‘‘चला आता चौ�या मज�याला’’ अध�वट

बांधलेला तो िजना, �याव�न डो�यावर ओझं घेऊन चढायचं, चौथा मजला येईपय�त माझी दमछाक झाल�.

मी �वटा उतर�यावर �यांना �हटलं, ‘‘कशा बाई त�ुह� खेपा घालता �दवसभर! माझी तर आ�ताच मान

दखुायला लागल�.’’ हे मी बोल�यावर �पाबा��या चेहराभर आनंद पसरला. �या हसायला लाग�या. मग

�हणा�या, ‘‘बाई, तु�ह� मला ‘क’ काढायला लावता का �हाई, तवा माजं आ�संच �हतं.’’

�पाबा�नी मला धडा �शकवला होता. आ�ह� �यांना रोज सा�रता �शकवत होतो. दम�या-भाग�या शर�रानं

आ�ण मनानं �या �लहायचा �य�न करत हो�या. मी मा� आयु�यभरात एकदाच गंमत �हणून �यां�या

�वटा वाहणार आ�ण मान दखुल� �हणणार. खरंच एवढे शार��रक क�ट करणा�या माणसांना �शकणं श�य

होतं का?
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जाणीव जागतृी, काया��मकता आ�ण सा�रता ह� तीन �ौढ�श�णाची उ���टं होती. वगा�त�या एखा�या

मुळात हुशार खणखणीत बोलणा�या बाईला भाषण करायला लावायचं अन काय�क�या�नी �हणायचं,

‘‘आम�याकड ेफार जाणीवजागतृी, काया��मकता केल�य आ�ह�. सा�रता काह� जमत नाह� फार!’’ ��अरेचं

त��व�ान आदश� मानून �यावर �ौढ �श�णाचा आराखडा बेतला होता, पण हाती काह� फार लागत

न�हतं. खरंच सरकारला माणसं अ�याया�व�� जागतृ �हायला हवी होती का?

आ�ह� �यांना �शकवत होतो �या बाया हुशार हो�या. एकदा मी व�तीत गेले तर �या झोपडीत आ�ह�

बसायचो वगा�ला, �तथे खूप आवाज येत होता. कालवाच होता. मी गे�यावर सग�या बाया ग�प! मी

�हटलं, ‘‘काय �हणत होतात तु�ह�? कशावर चचा� होती?’’ �यावर काह� जणी त�डाला पदर लावून

�फद��फद� हसत हो�या. एक�ने मला �वचारले, ‘‘त�ुहाला हय़ा (�श�या) देता ये�यात का?’’ मी �हटलं,

‘‘येतात क�.’’ �यावर जवळ उभा असलेला एक १०-१२ वषा�चा मुलगा �हणाला, ‘‘या बायांना काय बी येत

नाह�. ध�का �दला कुणी तर �हण�याल-  नालायक, मेला! बास!’’ मग �या मला �वचा� लाग�या ५०

�पयाची �शवी सांगू का? १०० �पयाची? ५०० �पयाची? अशा खूप �श�या सांगून झा�यावर मी �हटलं,

‘‘आता सग�या शांत बसाल का? मला एक �वचारायचंय.’’ सग�या ग�प बस�या. मी �हटलं, ‘‘मुळात

मला सांगा �श�या का �याय�या? �शवी �दल� क� काय वाटतं?’’ मला वाटलं सग�या ग�प बसतील. पण

माझा ��न संपाय�या आत एक बाई �हणा�या, ‘‘आता असं बगा बाई. तु�ह� �हतलं काम संपवून घर�

जाताल का? गे�यावर काय बी करायला नसंल तर काय कराल? पु�तक �याल, वाचत बसाल. तसंच

आमचंबी आसतं. आ�ह� कामावून घर� येताव तर शेजारनी पुसत नाईती. मंग आपुन काय करावं? �श�या

�दवून भांडान काढावं. �याची लई ि◌झग येती.’’

ह� बाई मला सांगत होती. मानसशा��च �शकवत होती. तुमचं पु�तक तशा आम�या �श�या. आमचा

�वरंगुळा! �याला नावं नका ठेवू.

सं�कार करणारे ह� गो�ट कुठे कधी समजावून घेतात?   

शोभा भागवत -shobhabhagwat@gmail.com
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