
“ज्योतीचे जग” 

६४ वर्ष ेकतततृ्व गाजवलेल्या अहल्या चारी या प्रशिक्षिकेची ही 
कथा. भारतातील ककत्येक िाळा, महाववद्यालये, अगदी कें द्रीय 
शििण संस्थान (सीआयई), राष्ट्रीय शििण संस्थान (एनआयई), 
मैसुर प्रादेशिक शििण महाववद्यालय (एमआरसीई) आणण 
कत ष्ट्णमूती स्कूल्स या नन अिा शििणसंस्थांच्या जडणघडणीत 
गेल्या काही दिकांचे बाईंचे योगदान. अहल्याजींची 
शििणिेत्रातील असामान्य मजल ही जगण्याचा अथ ृलावण्याच्या 
प्रयत्नांची त्याचंी स्वत:ची अतंयाृमीची यात्रा आहे. 
 

काय ृहा जीवनाचा कें द्रबबदं ूअसल्याचा ववश्वास प्रकट होतो आज ८८ वर्ष ेवय असलेल्या अहल्या 
चारींमधून. चेन्नईमधील कत ष्ट्णमतूी फौंडिेनच्या मखु्यालयातील वसतंववहार या त्यांच्या ननवासाभवतालच्या 
प्रिांत ननसगाृला अवलोकत, वाचनाने त्यांचा ददवस सरुू होतो. सामान्यत: त्यानतंर ददवसभरात 
ववववधप्रकारचे लोक मागदृिनृ घेण्यासाठी त्यांना भेटत राहतात. एखाद्या ववशिष्ट्ट ददविीमात्र त्यांना वाचन 
आणण सगंीतश्रवणासाठी एकांत हवासा वाटतो. काय ृआणण जीवनिलैी यांमधील सतंलुन सभंाळणे हे 
त्यांच्यासाठी नव ेनाही. त्यासाठीच तर त्या गेली ककत्येक वर्ष ेखपताहेत.  

१९२१ साली रंगनूमध्ये जन्मलेल्या अहल्याजी ब्रह्मदेिात स्थानयक झालेल्या तशमळ ब्राह्मणांच्या नतसर् या 
वपढीच्या प्रनतननधी. त्यांच्या वडडलांना सन १८९८ मध्ये डॉ. ॲनी बेझंट यांनी बनारस येथे स्थापन केलेल्या 
”कें द्रीय दहदं ूमलुांची िाळा आणण महाववद्याल” या ससं्थेत शिकण्यासाठी रंगनूहून धाडण्यात आल ेहोत.े 
महाववद्यालयीन शििण सपंवनू त ेरंगनूला परतले आणण ज्या थथऑसॉकफकल सोसायटीने त्यांच्या 
शििणाची सोय केली होती नतच्याच एका िाळेत मखु्याध्यापक या पदावर रुजू झाल.े सोळाव्या वर्षी लग्न 
झालेल्या अहल्याजींच्या आईंनी मलुांना मोठे करण्यातनू थोडी उसतं शमळताच स्वत:चे शििण पणू ृकेल.े 

सरुवातीला अहल्याजी इंग्रजी माध्यमाच्या मलुींच्या कॉन्व्हेंट िाळेत जायच्या. वाडवडडलांच्या भमूीपासनू 
दरू, नवख्या दठकाणी, इंग्रजांनी चालवलेल्या िाळेतील अनभुवांतनू बाईंनी जीवनववर्षयक महत्त्वाच ेधड े



घेतले जण.ू शिस्त आणण सवकंर्षता या गणुांचा त्यांच्या िाळेने घडोघडी आग्रह धरला तो ससं्कार आजही 
बाईंच्या जजवनात जागा असल्याचे जाणवत.े इंग्रजांच्या या शििणपद्धतीने उदिष्ट््य ठरवनू शिकण्यासाठी 
मलुांच्या मनात आवड ननमाृण केली. चारींच्या घरच्या वातावरणात एकात्मता, सत्यिीलता, ध्येयाशभमखु 
अभ्यास तसेच प्रेम आणण सद्भावना या गणुांचा आदर होता. “आधीच्या वपढीन ेघालनू ददलेल्या ननयमांबिल 
कसलाही ककंत ुमनात न धरता केवळ अनकुरणिीलता, आज्ञापालन आणण अवलबंन हे आमच्या अगंवळणी 
पडलेले” अहल्याजी मला म्हणाल्या. 

आठवीत असताना त्या आपल्या वडडलांच्या िाळेत दाखल झाल्या नतथ ेत्यांची थथऑसॉकफस्ट लोकांच्या 
ववश्वात्मक ससं्कत ती या भावनेिी पदहल्यांदा ओळख झाली. आज ज्याला ननधमी म्हटले जात ेतिा 
वातावरणात नकळत आम्ही वाढत होतो. “सव ृदेिीच्या सव ृसपं्रदायांच्या लोकांनी एकत्र राहण्यावर आमचा 
ववश्वास होता”. ननधमी ववचारांचा पगडा वगळता आणखी कोणत्याही प्रकारच ेराजकीय ससं्कार अहल्याजी 
अथवा त्यांच्या शमत्रमडंळावर झाल ेनाहीत. “इंग्रजांचे राज्य असलेल्या ब्रह्मदेिातल ेआम्ही भारतीय, एका 
साम्राज्याचे दास अिाप्रकारची जाणीव नव्हतीच आम्हाला” बाई पढेु सांगतात.  

“ववसाव्या ितकाच्या पवूाृधाृत रंगनूमध्ये राहण्यात वेगळीच गमंत होती. मी पदहल्यांदा रेडडयो ऐकलेला 
मला आठवत.ं आकािवाणीवरून प्रसारीत करण्यात आलेला पदहला आवाज राजा एडवड ृआठवा याचा, 
ज्याने आपल्या प्रेयसीबरोबर वववाहबद्ध होण्यासाठी शसहंासनाचा त्याग केला. आम्ही सगळे त्याचे भार्षण 
ऐकत होतो. कायकृ्रम सपंला तवे्हा माझ ेवडडल इंग्लडंने दाखवलेल्या तत्वननष्ट्ठेवर खूर्ष होऊन बोलताना 
ऐकले मी. खरंतर कुणालातरी अस ेकरावे लागले याचे मला वाईट वाटलेले पण मी माझे मत मांडू िकल े
नाही की त्यावर एखादा प्रश्नही ववचारला नाही”. बाई सहज सांगतात.  

नवनव ेततं्रज्ञान पाजश्चमात्यांकडून इंग्रज वसाहतीत पोहोचत होत.े पररणामत: ववसाव्या ितकाच्या 
सरुवातीस ब्रह्मदेिातील मलुांनी अनभुवलेल ंजीवन तवे्हाच्या सातासमदु्रापशलकडील जीवनापेिा वगेळं 
नव्हत.ं अहल्याजी त्यांच्या आत्यासोबत चाली चॅप्लीनच्या शसनेमांसारखे मकूपट पहायला जायच्या. त्याच 
काळात िली टेम्पल कली टॉप या थचत्रपटात पडद्यावरची बाशलका बोलायला लागली. (िली या अनाथ, 
ख्याळ कन्येस ती राहत असत ेत्या अनाथालयाचे एक तरूण, श्रीमतं ववश्वस्त दत्तक घेऊन बाल्य बहाल 
करतात याची ती कहाणी), थचत्रपटातील सवंाद ऐकू येण्याचा तो पदहलाच अनभुव, अवाक श्रोत्याचंा उभ े
राहून उस्फूतपृणे टाळयाचंा जल्लोर्ष...  

“आम्ही नतथ ेमेणबत्ती लावनू िांत बसायचो, ध्यान करत असल्यासारख”े बालपणी रम्य खेडोपाड्यातनू 
केलेली भ्रमतंी आणण अनेक पॅगोडांना ददलेल्या भेटी अदहल्याजींना स्मरतात. 



अहल्याजींना भारतीयत्वाची जाणीव करून देणारा पदहला प्रसगं त्या १२ वर्षांच्या असतानाचा. आईबरोबर 
त्या रंगनूमधील एका मदहला-सभेला गेल्या होत्या. एका अनोळखी, अध्या ृवस्त्रातल्या, अत्यतं हसर् या 
मनषु्ट्याच ेदिनृ त्यांना ककंथचत धक्कादायक होत.े का कोण जाणे, त्याच्या भार्षणानतंर अनेक जस्त्रयांनी 
स्वत:च्या हातातील बांगड्या आणण अनेक अलकंार काढून त्याने पसरलेल्या कपड्याच्या चौपदरीत दान 
केल.े आपल्या आईनेही त्याच्या झोळीत काही पसै ेटाकल ेहे अहल्याजीनी थोड्यािा अववश्वासानेच पादहल.े 
हो, त ेमहात्मा गांधी होत.े भतूकाळात पोहोचलेल्या अहल्याजी सांगतात, “घरी परतताना मी आईला 
ववचारल,ं कोण आहेत हे वतद्ध गांधीबाबा? बायकांनी त्यांना इतके पसै ेका ददल?े” आईने मला 
स्वाततं्र्यासाठी झगडत असलेल्या दहदंसु्तान या इंग्रजांच्या तत्कालीन वसाहतीबिल सांथगतले. त्यावर 
अत्यतं अस्वस्थ होऊन मी म्हणाल,े “इंग्रजानी का चालत ेव्हायच?े त ेतर ककती छान आहेत. मला माझ्या 
िाळेतील बाई इथचे राहायला हव्यात” 

रंगनू ववद्यावपठात शिकत असताना अहल्याजींनी इंजग्लि मखु्य नन जोडीला इनतहास अस ेववर्षय घेतले. 
भारतातील असतंोर्षाचे वारे तोपयतं रंगनूमधील तरूणांपयतं पोहोचले होत.े जवाहरलाल नेहरंूची रंगनू 
ववद्यावपठाला भेट नन त्यांच्या भार्षणाने मतं्रमगु्ध श्रोत ेअहल्याजीना आठवतात. बाईंनी त्या काळात 
मलुामलुींच ेसहशििण आणण सामाजजक सधुारणा यासारख्या राजकारणािी ननगडीत नसलेल्या ववर्षयांवरील 
वादवववादात बरोबरीच्या मलुांसोबत दहरीरीने भाग घेतला. आजच्या जगद्ववख्यात औगं सान स ूक्यी चे 
वडडल हे तवे्हा बाईंच्या पढेु दोन वर्ष ेशिकत असलले्या अिा मलुांपकैीच एक. 

अहल्येचे पदवी शििण पणू ृहोतये इतक्यातच १९४१ मध्ये दसुर् या जागनतक महायदु्धाच्या झळा पवेूकड े
पोहोचल्या. ब्रह्मदेि पादाक्रातं करण्याच्या धमक्या जपानकडून ददल्या गेलेल्या. अजग्नवर्षाृव करणारे बॉबं 
घरांवर पडल ेत्या ऐनवेळी ककत्येक मदहन्यांपासनू केललेी तयारी कामी आली नाही. अवसान गळालेल्या 
लोकांना पळून जाण्यापेिा दसुरे सचुले नाही. रेल्वे, गाडी, शमळेल त्या वाहनाने प्रवास करत, प्रसगंी 
चालतही पढुच ेचार मदहने चारींचे कुटंूब ब्रह्मदेिाच्या अतंभाृगातनू ददिाहीन भटकत रादहल.े “त्या 
पळापळीतनू जीवनावर भरवसनू राहायचे नाही हे आम्ही शिकलो” इनत बाई.  

श्वेबो येथथल ननवाृशसतांच्या छावणीत आश्रय िोधत असतांनाच चारींना अहल्याजीचं्या वडडलांच्या एका 
जुन्या ववद्यार्थयाृने ओळखले. त्याच्या कत पेने हे लोक नतथून ववमानाने कोलकत्याला पोहोचले नन नतथून 
पढेु त्यांना मादहत असलले्या भारतातील एकमेव स्थळी, बनारस येथे रवाना झाल.े  

मागे वळून पाहतांना अहल्याजींची बनारसमधली वर्ष ेही योजनेबरहुकूम पार पडली असावीत अस ेवाटत.े 
पण त्यांच्यामत ेतवे्हा तरी त्यांच्याकड ेकसलेच ननयोजन नव्हत.े “मी जीवनिरण होत.े एखादी नोकरी 
अथवा व्यवसाय करण्यासाठीही मी कधी अज ृकेला नाही”. बनारस दहदं ुसोसायटीमधून पदव्यतु्तर शििण 



पणू ृकेल्यानतंर अहल्याजींना केवळ जस्त्रयांसाठी असलेल्या वसतं कॉलेजमध्ये अथधव्याख्याता या पदावर 
पाचारण करण्यात आल.े  

रंगनूमधील आपल्या वडडलोपाजजतृ घराच्या दिनृी भागात लावलेला श्रीमती बेझटं यांचा फोटो पाहत 
मोठ्या झालेल्या अहल्याजीनंा बेझंटबाईंचे असामान्य जीवन आणण त्याचंे भारतीयांच्या शििणातील 
योगदान याववर्षयी खर् या अथाृने जाणीव झाली ती स्वत: प्रशिक्षिका बनल्यानतंरच. बेझंटबाईंबिलचे 
अहल्याजींचे थचतंन मननीय आहे, “भारताच ेअध्याजत्मक पनुरुज्जीवन आणण िाळांमधून भारतीयत्वाचा 
सवोच्च मलू्य म्हणून परुस्कार हे त्यांचे (डॉ ॲनी बेझटं यांच)े स्वप्न. इंग्रजी शिकाव,े पाश्चाजत्यकरण 
नको. शििणाने व्यक्ती मकु्त, स्वततं्र बनावी. ससं्कत त, प्राचीन भारतीय तत्वज्ञान, इनतहास आणण 
महत्त्वाच ंम्हणजे स्पधाृ आणण शभती यांपासनू दरू राहण्याची खोलवर रुजलेली भारतीय परंपरा यांचा 
अभ्यास व्हावा अस ेत्यांना अशभप्रेत होत”े. अहल्याजींची ही नोकरी, ती एका शिक्षिकेच्या व्यावसानयक 
जीवनाची उत्तम सरुवात होती. शििकत्व ही आपल्या हृद्याची हाक आहे हा सािात्कार त्यांना होणार 
होता. 

प्रगत शििणाच्या पाजश्चमात्य लाटा नन भारतातील तदनरु्षथंगक ववकासाचे पडसाद वसतं महाववद्यालयात 
पोहोचले. ववश्वात्मक मन आणण मलु्ये तसेच िक्य नततके स्पधेपासनू दरू राहणे यावर भर द्यायचे 
महाववद्यालयात ठरले. बनारसमधील वास्तव्याच्या या काळाचे अहल्याजींच्या जीवनप्रवासासाठी एक 
ववशिष्ट्ट महत्त्व आहे. १९४० च्या त्या काळात ििैणणक, अध्याजत्मक, ववकासात्मक आणण सांस्कत नतक 
अिा शभन्न प्रवाहांतनू त्याचंं मन तयार होत होत.ं वसतं महाववद्यालयातील त्या दहा वर्षांत शिक्षिका, 
शििणतज्ञ आणण मलुांची पालक म्हणून वावरतांना त्यांची स्वत:ची वाढ होत होती बौद्धीक आणण 
अध्याजत्मकही. 

बनारसमध्ये भेटलेल्या अनेकानेक उल्लेखनीय सहकारी आणण शमत्रमडंळीपकैी एकाचा अहल्याजींच्या 
जीवनावर आत्यनंतक प्रभाव रादहला. श्रीमती बझेंट यांच्या छायाथचत्रािजेारी याही व्यक्तीचे छायाथचत्र 
घराच्या दिनृी भागात पाहतच तर त्या मोठ्या झाल्या. यावेळपयतं थथऑसॉकफकल सोसायटीच्या 
शिकवणीपासनू वेगळया अिा स्वत:च्या ववचारांनी ज्या जे कत ष्ट्णमतूी या झझंावाताने जगाला जजंकल ेहोत े
तचे हे व्यजक्तमत्व! 

राजघाटावरील अनभुवांतनू अहल्याजींना सावधानता, लहान मलुाला समजून घेण्याची सवंेदनिीलता आणण 
तरूण मनांच ेआकलन यामध्ये कस ेसतंलुन साधाव ेयासबंधंी शिकता आल.े स्वाततं्र्य, बदु्धीमत्ता, 
पररवतनृ, जबाबदारी आणण व्यवस्थापन अिा ववववध ववर्षयांवरील चचांमधून जीवनाचा नवा आयाम 



सापडला आणण स्वत:ची उन्नती साधता आली. ननसग ृआणण भवतालाला अत्यतं काळजीपवूकृ आणण तरल 
सवंेदनांसह भेटण्यासाठी या दठकाणी शििक आणण ववद्यार्थयांना प्रोत्साहन शमळत रादहले. 

ददैुवाने १९४२ त े४८ या काळात भारतातील अस्वस्थता शिगेला पोहोचलेली. भारतीय राष्ट्रीयत्वाच्या 
आजूबाजूस पसरत चाललेल्या लाटेने अहल्याजी आणण त्यांचे सहकारी यांच्या ववश्वासांना आव्हान ददल.े 
गांधीजी, जवाहरलाल, सरोजजनी नायडू, सरदार पटेल इत्यादी त्या काळातल्या ददग्गजांना एकाग्रतनेे लि 
देऊन ऐकतांना भारावनू गले्याचे त ेिण आज त्याबिल बोलताना बाईंच्या मनात ताजे होतात. १५ ऑगस्ट 
१९४७ च्या रात्री “ननयतीिी करार” हे नेहरंूचे इनतहासप्रशसद्ध भार्षण ऐकण्यासाठी बाई त्यांच्या काही 
शमत्रमडंळींबरोबर ददल्लीत हजर होत्या. नतरंग्याचे आरोहण हा रोमांचकारी िण, त्या िणाला फाळणीचे 
गालबोट तसेच ननरपराध्याचंी हत्या, मतत्य ूआणण ववध्वसं रोखता न आल्याची रुखरुखही होती. यदु्ध आणण 
दहसंा यांचा आणखी एक अनभुव बाईंसाठी. स्वाततं्र्य किाचे नन कस ेयाचे थचतंन करीत मडंळी बनारसला 
परतली.  

यदु्ध सपंल्यानतंर जानेवारी १९४८ मध्ये जे कत ष्ट्णमतूी बनारसला परतले तवे्हाची ही गोष्ट्ट आहे. 
कत ष्ट्णमतूीना पदहल्यांदा ऐकल ंतो मलूभतू जाणीवांना धक्का देणारा अनभुव होता. “राष्ट्रीयत्व ही ववर्षवल्ली 
आहे हे तमु्हाला ददसत का नाही?” त्यांनी सभागतहाला प्रश्न केला. “कोणत्याही प्रकारचे यदु्ध ही दषु्ट्प्रवतत्तीच 
ना? आणण यदु्धासाठी तमु्ही जबाबदार नाहीत? तमुच्यामधील दहसेंपासनू तमु्ही मकु्ती का शमळवली आहे? 
इतरांपेिा का तमु्ही शभन्न आहात?”  

“ओह! प्रश्नांची ही सरबत्ती झेलायला कठीण होती. पण सखोल द:ुख आणण आत्यनंतक करूणेच्या 
स्त्रोतातनू उमटलेल्या त्या िबदांनी आम्ही स्तबध झालो.” बाईंची स्मतती छेडली जात.े त्यानतंर नतथून 
कधीच माग ेकफरणे नव्हत.े बाईंना कळाल ेकी त्याचंा गरुूचा िोध नतथे सपंलेला आहे. बनारसमध्ये 
कायरृत असताना उत्तम प्रशििणातनू त्यांच्यामध्ये जागलेली शििणाची आस कत ष्ट्णजींच्या भार्षणानतंर 
अथधक तीव्र झाली. सन १९५१ मध्ये बाई अभ्यासासाठी ददल्लीला ननघनू गेल्या ही त्याचीच पररणती.  

१९५० त े६० चा काळ. ददल्ली कात टाकून नव्या जीवनासाठी शसद्ध झालेली, स्रजुनाच्या लहरींनी सवतृ: 
वेढलेली. पडंडत नेहरंूच्या वजै्ञाननक दृष्ट्टीकोन रुजवण्याच्या ध्यासातनू भारतामध्ये अनेक राष्ट्रीय ववज्ञान 
प्रयोगिाळांची उभारणी होत होती. शििणमतं्री मौलाना आझाद यांनी शििणाला नवी ददिा देण्याची 
िपथच वादहली होती. कें द्रीय शििण ससं्र्थान (सीआयई), नवी ददल्ली, शििकांना प्रशििण देणारी ससं्था 
हा नवा प्रयोग आझादांच्या दृष्ट्टेपणातनू साकारला. आझादांनी गरुूदेव रववदं्रनाथ टागोरांचे शिष्ट्य, प्राध्यापक 
अनतंनाथ बस ूया प्रभततीची ससं्थाप्रमखु म्हणून नतथ ेनेमणूक केली.  



हीच ती ससं्था जजथे १९५१ साली अहल्याजी प्रथम ववद्याथथनृी म्हणून दाखल झाल्या. पाजश्चमात्य-शििण-
तत्वज्ञानातील नाववन्याची आस लागल्याने  फुलब्राईट शिष्ट्यवतत्ती घेऊन दोन वर्ष ेअमेररकेमध्ये वास्तव्य 
केल्यानतंर परतलेल्या अहल्याजी याच ससं्थेत व्याख्यात्या म्हणून रूळल्या. जवळजवळ पढुची दोन दिके 
शििकांच्या प्रशििणांत त्या रमनू गेल्या होत्या. शििकाची भशूमका केवळ ज्ञानवाही अिी नसनू मलुांच्या 
सपंणू ृजीवनाकड ेलि देत त्यांच्या सहभागातनू शििण देणारे वातावरण त्यांच्यासाठी ननमाणृ करणे हा या 
ससं्थेचा आदि ृक्वथचतच कुठे पहायला शमळेलसा. आज अस ेआदि ृलपु्त झाल ेआहेत, बहुतके 
महाववद्यालये बाजारू बनल्याचा अहल्याजींना खेद आहे.  

भारतीय कला अणण ससं्कत तीच्या िेत्रात नवी दालने उघडलेली १९५० च्या दिकाने पादहली. सतजनात्मक 
उजेचा स्त्रोतच वादहला नतथ.े कमलादेवी चट्टोपाध्याय आणण पपुलु जयकर यांसारख्या ददग्गज मदहलांनी 
पारंपाररक कला, काराथगरी आणण वस्त्रोद्योगांना जण ूनवजीवन ददल ेनन भारतात खेडोपाडी पसरलेल्या 
असामान्य कसबी कलाकार नन काराथगराचंा अशभमान पनु्हा जागला.   

१९६० चा आरंभ होता तो, अमेररकन सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय ववकासखात्याच्या प्रनतननधीचंे 
(यएुसएआयडी) चे शिष्ट्टमडंळ कोलबंबया ववद्यावपठाच्या ििैणणक सल्लागारांसह कें द्रीय शििण 
ससं्थानमध्ये आल ेहोत.े राष्ट्रीय ििैणणक सिंोधन आणण प्रशििण पररर्षद (एनसीईआरटी) म्हणून पढेु 
नावारूपाला आलेल्या ससं्थेच्या जन्माची िक्यता पडताळून पाहणे हा हेत.ू औत्सकु्यापोटी अहल्याजी या 
कामथगरीवर बबननच्या शिलदेार बनल्या. भारतातील शििणववश्वात एक नव ेस्वप्न त्यांनी पादहल.े त े
साकारण्यासाठीची त्यांची स्वत:ची नन त्यांच्या त्या काळच्या सहकार् याचंी अववश्रांत मेहनत बाईंना आजही 
स्मरत.े कें द्र आणण राज्यिासनाच्या समन्वयातनू प्रगतीच्या वाटा धुंडाळण्याचा, त्यासाठी एकत्र चालण्याचा 
तो काळ होता. 

एनसीईआरटी / एनआयई मध्ये अहल्याजी अभ्यासक्रम ववभागाच्या प्रमखु होत्या. नतथे सव ृववर्षयांसाठीची 
पाठ्यपसु्तके त्यानंी बनवली. “मी आणण माझे सहकारी राज्याराज्यामधून गेलो. नतथल्या शििण 
सचंालकांच्या भेटी घेतल्या, नवा अभ्यासक्रम नव्या पाठ्यपसु्तकांतनू शिकवण्याचा दृष्ट्टीकोन समजावला. 
शििकांना प्रशििण ददल.े खडतर होती कामथगरी” बाई सांगतात.  १९६२-६९ ही सात वर्ष ेअहल्याजी 
एनसीईआरटीच्या सेवेत होत्या. 

१९६१-६२ या वर्षी त्यांनी एडडबंरा ववद्यापीठात उपयोजजत भार्षाववज्ञान या ववर्षयाच ेप्रशििण घेतले. 
परतल्यावर एनसीईआरटीमध्ये “माततभार्षा-शििण आणण इंग्रजी-शििण” या प्रकल्पावर त्या कायरृत होत्या. 
“पाठांतरावर भर असलले्या भारतीय शििणपद्धतीत वाचनाकड ेदलुिृच झालयं. माततभार्षा आणण इंग्रजी या 
दोन्हींसाठी ववद्यार्थयांमध्ये वाचनकौिल्ये ववकशसत करणे गरजचेे आहे. अन्यथा पढेु जाऊन इतर ववर्षय 



समजून घेणं मजुश्कल” अस ंबाईंचं ननररिण. हे आव्हान पेलण्यासाठी अहल्याजी आणण त्यांच्या चमनेु 
वाचन-प्रकल्प सरुू केला. पसु्तकलेखन आणण मागदृिकृ सामग्री बनववण्याची पवूतृयारी म्हणून 
प्रदेिाप्रदेिांतनू त्यांनी खूप भटकंती केली. प्राथशमक िाळेतील मलुांची मने वाचनासाठी तयार होतील 
अिाप्रकारच्या सादहत्याची ननशमतृी या चमनेु केली.  

१९६० च्या दरम्यान भारत सरकारने भवुनेश्वर, भोपाळ, मसैरू आणण अजमेर या चार स्थळी प्रादेशिक 
शििण महाववद्यालयाचंी स्थापना केली. उद्याच्या शििकांना घडवण ंहे ध्येय. अहल्याजींना मसैरुच्या 
महाववद्यालयाच्या प्राचायपृदासाठीचे ननमतं्रण शमळाल ेहोत.े 

अहल्याजींचे शििक प्रशििणातले सिंोधन सरुूच होत ेइतक्यातच त्यांना भारत सरकारच्या कें द्रीय 
ववद्यालयांची स्थापना या प्रकल्पाची सतू्र ेहाती घेण्यासाठी ववचारण्यात आल.े इतका मोठा व्याप म्हणजे 
कायाृलयात फायलींचा ढीग हलववण्यातच आपले प्रिासन अिा कल्पनेने या कामासाठी आरंभीच्या काळात 
त्यांची नाराजीच होती. 

पण लवकरच त्याचं्या लिात आल ेकी प्रत्येक फायलीमागे एकेका माणसाची समस्या आहे. शिवाय कें द्रीय 
मतं्रीमडंळाने पारीत केलेल्या पडंडत नेहरंूची स्वािरी असलेल्या प्रस्तावात म्हटल ेहोत,े “या िाळांकड ेकेवळ 
कें द्रसरकारच्या सेवेतील बदलीची नोकरी करणार् यांच्या मलुांसाठी भारतभर एकच अभ्यासक्रम शमळण्याची 
सोय म्हणून पाहू नये तर अखंड-भारत ही सकंल्पना मलुांच्या मनात ववकशसत करण्याची सधंी म्हणून त्या 
ओळखल्या जाव्या". इथे बाईंना एक भव्य सधंीची आिा ददसली. कायाृला अथ ृप्राप्त झाला. एकतचेा सदेंि 
पोहोचवण्यासाठी िाळांना भटेी देणे, मखु्याध्यापक, शििक आणण ववद्याथी यांच्यािी वाताृलाप करणे हे 
सारे आता करता येणार होत.े  

अहल्याजी सांगतात, “मेजर जनरलच्या मलुािजेारी सनैनकाचा मलुगा बसललेा असतो, मणणपरूची मलेु 
बत्रवेंद्रममध्ये लोकनतत्य सादर करतात हे दृष्ट्यच केवळ मस्तच! भारतासारख्या इतकी ववववधता असणार् या 
देिात अिा प्रकारच्या िाळाचंी भशूमका आजसदु्धा खूप महत्त्वाची आहे”. 

मग इतके सगळे सोडून १९७३ मध्ये राजघाट एज्यकेुिन सेंटरमध्ये वाराणसीला का गेल्या त्या? या 
माझ्या प्रश्नावर एक दीघ ृववराम घेऊन त्या सांगतात, “तो ननणयृ स्वाभाववकपणे झाला आणण त्या वेळी 
घेण्याचा तोच सवाृत उथचत ननणयृ होता”. कत ष्ट्णमतूींना काही दिकांपासनू त्या ऐकत आल्या होत्या, काही 
छो्या सत्रांतनू त्यांच्यािी सवंाद साधण्याची सधंी त्यानंा शमळाली होती, काही एक अतंरापयतं 
कत ष्ट्णजींच्या मागाृने त्या चालल्या होत्या. अथाृतच प्रत्यिात कत ष्ट्णजींबरोबर काम करण्याची आता त्यांना 
ओढ लागली होती. काही मलूभतू प्रश्नांवर थचतंन करणे जरूरी होत ेआणण कत ष्ट्णमतूी अभ्यासकें द्राचा 
पररसर हेच त्यासाठी अत्यतं परूक अस ेदठकाण होत.े  



अहल्या चारीनी आपले सपंणू ृजीवन शििणिते्रासाठी वाहून घेतले, आजही त्यांचा कमयृज्ञ चेन्नई 
कत ष्ट्णमतूी फौंडिनच्या ववश्वस्त या नात्यातनू सरुूच आहे. आमच्या मलुाखतीनतंर लगेचच त्यांना भेटायला 
आलेल्या शििकांच्या एका गटाला त्यांनी शििणिेत्रातील त्यांच्या अनभुवांबिल, आधनुनक काळातील 
आव्हानांबिल आणण एकंदरीतच िाळा या सकंल्पनेबिल आस्थेने प्रश्न ववचारल.े त्यांच्या या प्रश्नांनी 
गटातील प्रत्येकालाच आपण अतंमुखृ होऊन ववचार करण्याची गरज आहे याची जाणीव झाली. खरंच हे 
काही योग्यतचें आहे का? तमुच्या जीवनांत आणण आपल्या िाळेतील कामकाजात आज जजज्ञासा, 
थचककत्सा ही ककतपत शिल्लक आहे? स्वाततं्र्य या सकंल्पनेचा िाळेच्या सदंभाृत अथ ृआपल्याला लावता 
आला आहे? स्वाततं्र्याची मयाृदा कुठे आखाल? प्रश्नांची ही माशलका सरुूच राहणार होती. 

 लेखन :- िगफु्ता शसद्धी      अनवुाद: अबंजुा साळगांवकर 
(फस्टृ क्वाटृस ृमाईंड्कफल्ड्स, 2010)      (२८ फेब्रवुारी २०१४) 

 
 
 

 

 

 
 


