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मी मळुचा नाशिकचा. माझ्या घरी मी, आई, 

र्डील, लहान बशहण र् भाऊ असे एकूण पाच जणांचा 

कुटंुब, मी सगळ्यात मोठा. मी सहार्ीला असताना  

र्शडलांनी काम करण ेसोडून शदले. त्यामळेु संपणुव कुटंुबाची 

जबाबदारी माझ्यार्र आली. ५ र्ाजता िाळा सटुल्यार्र मी 

रोज ५.३० ते १० र्ाजपेयंत जर्ळच्या रेिनच्या दकुानात 

कामार्र जायचो. मोबदल्यात मला ५ रुपये शमळायचे. जवेहा 

मी रात्रीला घरी जायचो तेवहा घरी र्डील दारू शपऊन 

असायचे, सारखी मारझोड करायचे. सगळीकडे दाररद््रयाचे र् 

शनरािचेे र्ातार्रण. मला र्ाटायचं की माझ्याच र्ाट्याला 

का आलं ह े सगळं. माझ्याकडे िाळेत भरायला फी 

नसायची. बऱ्याचदा शिक्षक कारण कधी माझ्याकडे िजू 

नाही, कधी दप्तर नाही, र्ह्या नाही म्हणनू उभा करायचे. असे 

नेहमीच वहायचं. मला खपू र्ाईट र्ाटायचं कारण माझी 

कुठलीही चकू नसतांनी ह ेमाझ्यासोबतच का होत होते? मी 

खपू दरे्ाला मानायला लागलो. कुठही दरे्ाची फोटो, मशंदर 

शकंर्ा मतूी बशघतली शक मी हात जोडायचो. र्हीच्या 

पशहल्या पानार्र श्री गणिेा शलहायला लागलो. 

मला अकरार्ीला प्रर्िे घ्यायचा होता आशण 

त्याच्या दसुऱ्या शदर्िी माझ्या आईचा अपघात झाला. 

शतच्या शहप जॉईटंच्या सजवरीसाठी ५० हजाराचं खचव 

अपेशक्षत होत. त्यार्ळेी तेर्ढे पैसे नवहते म्हणनू माझ्या 

मामांनी त्या ऑपरेिनचा काही खचव थर्त: केला. मी ११ र्ी 

करूच िकलो नाही कारण पैसेच नवहते. माझ े मामा 

जळगार्च्या शजल्हा पररषद शिक्षण शर्भागात काम करत 

होते त्यांनी मला ११ र्ी आटवची पास झाल्याची गणुपशत्रका 

आणनू शदली. करणार काय? तेवहा मी खपू रडलो कारण 

मला सायन्स करायचं होत. मी आणखी शनराि झालो. मला 

असं र्ाटायला लागलं की आता जगनू काही फायदा नाही.  

पण ह े सगळं चाल ू असतानी मी शजथं काम 

करायचो शतथं पेपर मध्ये ‘मतै्र’ नार्ाची परुर्णी यायची 

त्यामध्ये ‘शमशलंद थत्त’े याचं ‘शजदंगी र्सलू’ ह े सदर 

र्ाचयचो. त्याचा माझ्या मनार्र पररणाम वहायचा. झालं 

असं, की मी १२ र्ी आटवस ्ला प्रर्िे घतेला. त्यार्ेळी सदु्धा 

माझ्याकडे फी भरायला पैसे नवहते मग शमत्रांकडून पैसे घऊेन 

फी भरली. तरी पढुं काय? कारण घरचे माझ्यार्र अर्लंबून 

होते त्यामळेु पाटव टाईम जॉब करू लागलो. याच दरम्यान 

माझा मराठीतील खपू चांगल्या पथुतकांसोबत सबंध येत 

होता. मी अनेक पथुतकांच्या प्रमेात पडलो. र्ार्टळ, ययाती, 

य ुकॅन शर्न अिी पथुतके मी र्ाचत होतो. पथुतके मला खपू 

गोष्टी शिकर्ीत होते. 

शर्. स. खांडेकर म्हणायचे की ‘प्रत्येक माणूस हा 

िाशपत असतो आशण याचं शनर्ारण िापमुक्त होऊन करार् 

लागतं.’ शह छोटी छोटी र्ाक्य मला भार्ली. आणखी एक 

र्ाक्य माझ्या र्ाचनात आलं होत की ‘शजसको भगर्ान 

ज्यादा दतेा ह,ै उसको भगर्ानपे ज्यादा भरोसा होता ह ैऔर 

शजसको भगर्ान कम दतेा ह,ै उसपे भगर्ानका ज्यादा भरोसा 

होता ह’ै त्यामळेु मला अस र्ाटायचं की दरे्ाचा माझ्यार्र 

जाथत शर्श्वास आह ेम्हणनू त्यान मला काहीच शदलं नाही.   

शजंदगी र्सलू... 



२००९ साली बी.ए. पणूव झाल. मी special 

बी.एड. करायचं ठरर्लं कारण. माझ पशहलं प्राधान्य होत 

लर्करात लर्कर नोकरी शमळर्ण आशण थपेिल बी.एड. 

(शदवयांग मलुांचे बी.एड.) करणारे खपू कमी होते. नोकरीची 

िक्यता जाथत होती. त्यार्ेळी माझ्या मनात असं काही 

नवहतं की आपण समाजासाठी काही करत आहोत. पण 

माझ्या आजपयंतच्या जडणघडणीत र् अडचणीत माझ्या 

आजबूाजचू्या लोकांचा खपू मोठा सहभाग होता. त्यामळेु 

मनात एक भार्शनक शकनार होती. 

बी. एड. ला पशहल्याच राउंड मध्ये माझा पणु्याच्या 

एका कॉलेजमध्ये नंबर लागला. शखिात एकही पैसे नाही. 

आठ शदर्सात आम्हचे जेर्ढे ओळखीचे शमत्र होते, शिक्षक, 

आशफसर होते सगळ्यांना आम्ही फोन लार्ले. एकोणर्ीस 

हजार फी भरली. त्यार्ळेी ती खपू जाथत होती. २०१० 

साली बी.एड. पणूव झाल्यानंतर मी िाळांना अजव करायला 

सरुुर्ात केली. दोन, तीन िाळेत मला बोलार्ण सदु्धा आलं 

पण त्यांनी सांशगतलं की तमु्हाला पंधरा लाख भरार्े 

लागतील, कुणी म्हणाले की आधी सहा लाख भरा बाकीच े

तमुच्या पगारातनू काप.ू १५ लाख!! एर्ढे पैसे कुठून 

आणायचे. आशण एर्ढे पैसे जो कोणी भरेल, तो खरंच 

मलुांना 'जगण्याचं शिक्षण' दइेल का? असा प्रश्न मनात 

आला. परत शनराि झालो. ज्याच्या कड़े गणुर्त्ता नाही, 

'शिकर्ण्यात' जो रमत नाही असा माणसू फक्त आशण फक्त 

र्शिला असल्याने आशण पैसा असल्याने शिक्षक होतो 

आह,े याचा रागही आला. त्यामळु मी आधीच ठरर्लं होत 

की,  शजथ पैसे घतेात शतथं मी काम करणार नाही.  मी 

सरुुर्ातीला जळगार् आशण नाशिकच्या शजल्हा पररषदच्या 

िाळांना सदु्धा अजव केला होता. मला भसुार्ळ तालकु्यात 

एका िाळेमध्ये बोलार्ण आलं आशण शतथं मी रुज ूझालो. 

सध्या मी समार्शेित शिक्षण शर्िेषतज्ञ या पदार्र 

आह.े अपंग (शदवयांग) समार्शेित शिक्षण या शर्भागात 

पंचायत सशमती बागलाण शज. नाशिक इथे काम करतो. मला 

अपंग मलुांबाबत एक र्ाक्य खपूच प्रेरक र्ाटतं, ‘We Are 

Not Disabled, We Are Differently Able…! ‘ 

 माझ्या कायवके्षत्रात एकूण ४६१ िाळा आहते आशण 

त्यामध्ये १ ते १२ र्ी पयंत शिकत असलेली १०४९ मलु 

शदवयांग आहते. या १०४९ मलुांमध्ये र्गेर्ेगळी प्रकारची 

शदवयांग आहते उदा. अिंत: अधं, पणूवत: अधं, कणवबधीर, 

र्ाचा दोष, मतीमदं, अथतीअगं, बहु शर्कलांग, सेरेब्रल 

पाल्सी. तालकु्यात एकूण २१ कें द्रिाळा आहते. मी आशण 

माझी एक सहकारी ह ेसगळ काम बघतो.   

यावयशतररक्त सटुीच्या र्ेळी मी नाशिकात असतो. 

‚शिक्षण बाजारीकरण शर्रोधी मचं‛ सोबतही काम करतो. 

यामाफव त आम्ही शिक्षणसंथथा मध्ये जी अनार्श्यक फीस 

र्ाढर्ली जात आह े त्याच्या शर्रोधात आम्ही पालकांना 

एकत्र करून आदंलोन उभारतो. या आदंोलना अतंगवत 

आम्ही अिा भरपरू संथथा र्र चाप लार्ला आह े आशण 

काही िाळेतनू तर साडेपाच कोटी पयंत पालकांचे पैसे परत 

शमळर्नू शदले. तसेच  नरेंद्र दाभोळकर, काम्रडे पानसरे यांच्या 

थमतृीशप्रत्यथव प्रत्येक मशहन्याच्या र्ीस तारखलेा ‚दाभोळकर 

एक वयाख्यानमाला‛ आयोशजत करतो आशण त्याशनशमत्ताने 

र्क्त्यांची वयाखाने ठेर्तो. एर्ढ्यात नाशिक मध्ये 

शनर्डणकुा पार पडल्या. शतथ आम्ही ‚नाशिक महानगर यरु्ा 

आघाडी‛ यामाफव त ज्या तरुण मलुांना अस र्ाटत की 

शसथटीम मध्ये बदल वहार्ा अिांना संधी दतेो. त्यामध्ये 

शिकत असलेली, तसेच प्राध्यापक मडंळींनी सहभाग 

घतेलेला आह.े अिा पद्धतीने माझ िाळे वयशतररक्त काम 

चालत असते.  



या सगळ्या मध्ये घरी र्ळे दणे े अर्घड जाते. मी 

िशनर्ारी, रशर्र्ारी घरचे काम आटपतो. त्याची आधीपासनू 

शलथट तयार ठेर्तो. सगळ्यांनी डायरी शलहार्ी असं मला 

र्ाटते. कारण मला दहार्ीपासनू र् आताही डायरी 

शलहायची सर्य आह,े त्यामळेु मला माझ्या मध्ये जो 

सकारात्मक बदल झालाय त्यामध्ये रोजच्या डायरीचा खपुच 

चांगला उपयोग झाला आह.े त्यामळेु मला चकूा लक्षात 

येतात र् नर्ी शदिा शमळते, उभारी शमळते हा माझा अनभुर् 

आह.े 

 शनमावणने माझ ंजगण ंसमदृ्ध केलंय. मला जबरदथत 

ऊजाव शदली आह.े मी शनमावणला येण्यापरू्ी मी ह े जे काम 

करतोय त्यात होत असलेल्या भरपरू भ्रष्टाचारामळेु, समाधान 

शमळत नसल्याने प्रचंड शनराि झालो होतो. सर्व सरकारी 

काम ेकागदोपत्री फक्त पाट्या टाकार्ी तिी उरकली जातात 

म्हणनू नोकरी सोडण्याचा जहाल शर्चार करत होतो, परंत ु

शनमावणने मला आह े त्या पररशथथत कसं दटून, नेटाने आशण 

आनंदाने काम करार् ेयाची शनमावणी दृष्टी शदली. त्यामळेु मी 

शनमावणचा आयषु्यभर ऋणी राहीन. शनमावणमळेु मला माझ्या 

शर्चारांचे शमत्र शमळाले. डॉ. अभय बंग (नायना), डॉ. राणी 

बंग (अम्मा) यांसारख ेगरुु शमळाले. मी थर्त:ला निीबर्ान 

समजतो की मी शनमावण कुटंुबाचा सदथय आह.े सरकारी 

वयर्थथेत काम करीत असतांना खपु र्ळेा र्ररष्ठ लोकांचा 

दबार् असतो. त्या दबार्ाला बळी न पडता काम करत 

आह.े त्यामळेु एका केसमध्ये माझी सनुार्णी सरुु होती त्या 

सनुार्णी मध्ये माझ्यार्र नोकरी जाण्याचा ही धोका शनमावण 

झाला होता पण त्याही काळात शनमावणची टीम सोबत दते 

होती, प्रेरणा दते होती. त्या पररशथथतीतनू मी आता 

वयर्शथथतररत्या बाहरे पडून जोराने काम सरुु आह े आशण 

सरुूच राहील. कामात आवहाने पण खपु आह े पण 

लढ़ण्याचा प्रखर आत्मशर्श्वास शनमावण ने शदलाय..! 
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