साक्षरता प्रसारकाच्या प्रतत एका तिरक्षराचे तिवेदि

लेखक - दयाळचंद सोिी
प्रथम प्रकाशि – १९९६

मराठी अिुवाद - सौ. सुजाता गोखले

प्रकरण १ ले

‘खुराड्यातील कोंबडे जरी झाकले तरी पहाट व्हायची रहात िाही’
१. साक्षरता व शालेय शशक्षण मोहहमेचे प्रणेते, तळागाळातील गरीब, अडाणी,
तिरक्षर अशा लोकांचे सहाय्यकते, तयांिा याति
ु सोडवणारे प्रचारक, कृपाकरूि
तुम्ही माझेही म्हणणे ऐकूि घ्या.
२. तुम्ही माझ्या गावामधे, माझ्याघरी पाहुणे म्हणूि आलात, तयाबद्दल मी तुमचे
मिापासूि स्वागत करतो. तम
ु च्या माझ्या भेटीची मी योग्य ती कदर करतो.
३. तुम्ही ज्या घोषणा हदल्यात, जी गाणी म्हटलीत, माझे अज्ञाि दरू करूि मला
जागत
ृ करण्यासाठी जे ढोल-ताशे वाजवलेत तयाबद्दल मी अततशय कृतज्ञ
आहे .
४. आपल्या सवव शहरी-सख
ु सोयींचा तयाग करूि मला भेटण्यासाठी आपण
माझ्याघरी पायधूळ झाडलीत म्हणूि मी आपला आभारी आहे .
५. आपण केलेले सवव पपदे श मी अततशय लक्षपूवक
व ऐकले आहे त. आपल्याला
माझ्याववषयी जो कळवळा वाटतो तयाबद्दल मी आपला ऋणी आहे .
६. आम्ही तिरक्षर व अशशक्षक्षत माणसे म्हणजे आपल्या राष्ट्रावरील कलंक
आहोत व आमच्या सारखयांमुळे तुम्हाला शरमेिे माि खाली घालावी लागते
हा तुमचा कळीचा मुद्दा माझ्या लक्षात आला आहे .

७. आजपयंत तुम्ही केलेला पपदे श मी अततशय आदरपूवक
व व शांतपणे ऐकलेला
आहे . पण आता मी काय सांगतो ते तुम्ही लक्षपूवक
व ऐकण्याची वेळ आली
आहे .
८. कृपया या गोष्ट्टीची िोंद घ्या की मी सुद्धा मुळाक्षरे गगरवतो, कदागचत ती
तुमच्या सारखी पाटीवर ककंवा कागदावर िसतील. माझी कुदळ हीच माझी
लेखणी. माझ्या शेतातील, ‘सज
ु लाम ् –सफ
ु लाम ्’ अश्या धररत्रीवर मी माझी
मळ
ु ाक्षरे गगरववतो. माझ्या मळ
ु ाक्षरांचे फलीत हे तम
ु ची दोि वेळची भक
ू
शमववण्यास समथव आहे व तुम्ही ते अधाशीपणे आणण वविातक्रार खाऊि
टाकता.
९. पलटपक्षी तम
ु च्या हातात कुदळीच्या जागी पेि असते व तम्
ु ही कागदावर
मुळाक्षरे गगरवता आणण या कागदी-शेतीतूि तुम्ही काय वपकवता हे
माझ्यासाठी खरोखरच एक कोडं आहे . तुम्हाला तरी या कोड्याचे पततर
माहहत आहे का?
१०.

दध
ू
ु ,दही,लोणी या सारखया दग्ु धजन्य पदाथांचा वापर करण्यापासि

स्वत:ला तुम्ही अजजबात थांबवू शकत िाही तरीही दभ
ु तया गायी, म्हशी व
बकऱ्या यापासूि तुम्ही जाणीवपूवक
व दरू रहाता.
११.

तुमच्या आणण माझ्या जीविशैली मध्ये अगदी जमीि-अस्मािाचा फरक

आहे . मी हदवस-रात्र शेतामध्ये काहीतरी पतपादि करण्याच्या कामामध्ये गढलेला
असतो व माझ्या शेतामध्ये आलेली पतपादिे पदा. अन्िधान्य, भाजीपाला,
दध
ू दभ
ु ते व फळफळावळ यांचा समाचार घेण्यात तुम्हीं कायम व्यग्र असता
आणण असं असूिही तुम्ही सदै व अतप्ृ त व असमाधािी असता व तुमच्या

अवतीभवतीच्या समाजामध्ये असंतुष्ट्टताच अगधक आढळते. या पलट मी मात्र
शांत, समाधािी व समद्ध
ृ आयुष्ट्य जगत आहे .
१२.

माझी कायवक्षमता व तिसगावशी असलेले माझे िाते मला रोज काहीिा

काहीतरी िवीि शशकण्याची व अगधकागधक समद्ध
ृ होण्याची संधी शमळवूि
दे ते, यापलट तुम्ही मात्र तुमच्या वगवशशक्षकांच्या मागवदशविाशशवाय तुमच्या
शशक्षणाचा मागव चोखाळू शकत िाही.
१३.

तम
ु चे जे शशक्षण आहे िा ते फक्त तम
ु च्या पस्
ु तकापरु तेच मयावहदत आहे ,

केवळ पुस्तकी ज्ञाि! पण माझं स्वत:च संपूणव अजस्ततवच शशक्षणाचा एक
पररपूणव स्त्रोत आहे .
१४.

तुमच्या शाळे मध्ये खरं जे शशक्षण आहे , ते कधीच शमळत िाही. तुमच्या

शाळा म्हणजे शशक्षणक्षेत्रातील तिव्वळ व्यापारी संस्था आहे त. मी सतत
ज्याच्या सहवासात असतो तो (तिसगव) व ज्या कामात मी सतत व्यस्त
असतो ती कायवप्रवणता हे च खऱ्या शशक्षणाचे स्रोत आहे त.
१५.

माझ्या शैक्षणणक िैपण्
ु याबद्दल तम्
ु ही अगदीच अिशभज्ञ आहात. आता मी

तम्
ु हाला सांगतो कक मी एक हाडाचा शेतकरी आहे . शेतीतज्ञ म्हणा हवे तर.
दग्ु ध-व्यवसायात मी अगदी तरबेज आहे . अहो एवढं च कशाला, या भागातील
जी बोलीभाषा आहे तयामध्ये मी अगदी प्रवीण आहे .
१६.

माझं शशक्षण हे मल
ु :ताच अततशय ववश्वसिीय व स्पष्ट्ट आहे , तयामळ
ु े

तयाची ववश्वासाहवता शसद्ध करण्यासाठी मला कोणतयाही प्रकारच्या प्रशस्तीपत्रकांची गरज वाटत िाही.

१७.

मुलभूत शशक्षण हे तिव्वळ आकडेमोड व मुळाक्षरे यांच्यामध्ये गरु फटलेली

ककंवा तयापुरतीच शसमीत असलेली गोष्ट्ट िव्हे . तिव्वळ शाळे च्या चार
शभंतींमध्ये कोंडूि मल
ु भत
ू शशक्षण घेता येत िाही.
१८.

हे सवव जग जसा ईश्वर व्यापूि राहहला आहे तयाप्रमाणे या ववश्वातील सवव

अणुरेणुमध्ये ज्ञाि भरलेले आहे . शशक्षण हह सगळे अडथळे दरू करूि अखंड
अववरत चालणारी अशी एक साधिा आहे .
१९.

तम
ु चे शालेय-शशक्षण हे ठराववक साच्याचे, कंटाळवाणे, ि बदलणारे असे

असुि शशक्षणाच्या ववववध अंगांिा पोषक असे अजजबात िाही. पलट शशक्षणाचे
अिंत असे स्वरूप हा एक अभूतपूवव असा वैजश्वक अिुभव आहे .
२०.

‘पठा पहाट झाली’ असं म्हणि
ू कोंबडे जरी आरवल िाही तरी हदवस

पगवायचा थोडाच रहातो? तयाचप्रमाणे एखायाया हठकाणी तुम्ही शाळा पघडूि
ती चालवली िाहीत तरी शशक्षणाची प्रकक्रया ही अततशय सहजतेिे व मुक्तपणे
सुरु होते व ती अखंड चालूच रहाते.
२१.

मला अगधक शशक्षण घेण्याची गरज आहे हे िाकारण्याइतका मी पध्दट

खगचतच िाही. परं तु माझे शशक्षक होण्याची योग्यता तुमचे ठायी ककतपत
आहे याबद्दल मी जरा साशंक आहे . या भूशमकेसाठी तुम्ही खऱ्या अथाविे
सुसज्ज आहात असे मला मिापासूि वाटत िाही.

प्रकरण २ रे
‘शशक्षण घेतलेली व्यक्ती खऱ्या अथाविे सुशशक्षक्षत झाली असती
तर समाजाला एवढ्या मोठ्या पोलीसदलाची गरजच लागली
िसती’

२२.

माझ्या वप्रय साक्षरता प्रसारक बांधवािो मला मोठ्या खेदािे म्हणावेसे

वाटते कक तुम्हाला ‘खरे शशक्षण म्हणजे काय?’ याचे ममवच समजलेले िाही
आणण अगदी याच गैरसमजामुळे तम्
ु ही स्वत:ला शशक्षक्षत समजता.
२३.

एखायाया व्यक्तीच्या तिव्वळ बाह्यरुपामध्ये अथवा बोलीभाषेमधे फरक

पडणे याचा अथव खरे शशक्षण असा होत िाही. पलटपक्षी ज्यामुळे एखायाया
व्यक्तीचे िैततक आचरण, वतृ ती व स्वभाव यामध्ये सुस्पष्ट्ट असा फरक पडूि
तयाच्या आचरणाची पातळी पं चावते ते खरे शशक्षण होय.
२४.

खरा सुशशक्षक्षत माणूस तिमावण प्रकक्रयेत सहभागी झाल्याशशवाय पपभोक्ता

होणार िाही. खरा सुशशक्षक्षत माणूस हा स्वाथणपणािे फक्त स्वत:साठी कधीही
सवव गोष्ट्टी शमळवणार िाही. पलटपक्षी तयातील काही भाग इतरांिा तो
िक्कीच दे ईल.
२५.

सुशशक्षक्षत माणूस स्वत: खाण्याआधी इतरांची भूक भागवेल. आपल्या

दमलेल्या, थकल्या-भागल्या सहचरांिा कधीही वाऱ्यावर सोडूि दे णार िाही.
पलटपक्षी तो तयांची योग्य ती काळजी घेईल.

२६.

जो आपल्याला दब
ु ळ्या माणसांपुढे आपण शूर-वीर आहोत असा आव

आणणार िाही व जे आपल्यापेक्षा बलाढ्य आहे त तयांच्यापुढे पगाचच माघार
घेणार िाही ककंवा तयांचे वचवस्व मान्य करणार िाही तोच खऱ्या अथाविे
सुशशक्षक्षत होय.
२७.

आपले कतवव्यकमव हे संपूणव समपवण भाविेिे व तिष्ट्ठे िे पार पाडणे हे च

खरे शशक्षण! जीविामध्ये सतत ‘सतयं, शशवम ् व सुंदरम ्’ यांचे अगधष्ट्ठाि
राखण्यासाठी प्रयतिांची पराकाष्ट्ठा करणे हे च खरे शशक्षण होय.
२८.

खरे शशक्षण हे एखायाया ववषयाचे ज्ञाि ककंवा तयात कौशल्य संपादि करणे

एवढ्यापुरतेच मयावहदत िाही. तसेच अिेक प्रमाणपत्र शमळववणे ककंवा अिेक
परीक्षांिा सामोरे जाणे हा हह खऱ्या शशक्षणाचा अथव िाही. (तसे समजणे
म्हणजे हह खरे शशक्षण िव्हे .)
२९.

परीक्षेच्या तीि तासाच्या कालावधीत मयावहदत स्वरूपाच्या अभ्यासक्रमावर

ववचारलेल्या प्रश्िांच्या पततरांच्या आधारे खऱ्या शशक्षणाची गण
ु वतता ठरवता
येणे शक्य िाही. पलटपक्षी खऱ्या शशक्षणाची प्रकक्रया ही माणसाच्या अखेरच्या
श्वासापयंत अववरत चालू असते.
३०.

प्रतयेक खऱ्या अथाविे शशक्षक्षत माणसाच्या अंतयावमी एक सुप्त असा

रखवालदार बसलेला असतो तो तयाला िेहमी सतयाची कास धरावयास लावतो.
तो कोणतेही दष्ट्ु कमव करण्यापासूि तयाला परावतृ त करतो.तयाच्या िीतीमततेचे
रक्षण करूि तो तयापासूि तयाला ववचलीत होऊ दे त िाही. तयामुळे अश्या
माणसाला वाईट कृतयांपासूि रोखण्यासाठी कोणा बाहे रच्या माणसाची गरज
लागत िाही, तयाचे अंत:मविच हे काम करते व हे सवव खऱ्या शशक्षणािे घडूि
येते.

३१.

ववश्वसिीय व तिरक्षर असा माणूस, साक्षर पण अववश्वसिीय माणसापेक्षा

शत:पटीिे चांगला.

प्रकरण ३ रे

‘माणसातील िैसगगवक अशा सहकार वतृ तीचा शशक्षणामुळे ऱ्हास होतो’

३२.

मुलांिा शाळे मध्ये येऊि खेळण्याची ववशेषत: मोकळ्या हवेत मैदािावर

बागडण्याची तीव्र इच्छा असते. यापायी शाळे त येण्यासाठी मल
ु े अगदी पतसाही
असतात. परं तु शालेय शशक्षण मात्र मुलांच्या या िैसगगवक पमणच्या ववरोधात
असते.
३३.

मुलांिा मिापासूि शालेय शशक्षणाची ओढ वाटत िाही हे लक्षात

आल्यामुळे शालेय व्यवस्थापि तिष्ट्ठुरपणे चढाओढीचे शस्त्र वापरूि एकाच
वगावतील शमत्रांमध्ये स्पधाव तिमावण करण्यास पयायुक्त करते. यामुळे मुलांिा
शाळे ववषयी जरी खरी गोडी वाटत िसली तरीही शालेय अभ्यासक्रमाववषयी
मुलांच्या मिात ही स्पधाव कृत्रत्रम आवड तिमावण करते. हह आवड तिव्वळ
भीतीपोटी व काळजीपोटी तिमावण होते.
३४.

मिात इच्छा असो व िसो तो ववयायाथण शाळे मध्ये जे काही शशकववले

जाईल ते वविातक्रार शशकतो. स्पधाव आणण चढाओढीच्या दष्ट्ु टचक्रामध्ये कफरणे
हे तयाच्या भाळी शलहहलेले असते.
३५.

यामळ
ु े प्रतयेक ववयायार्थयावच्या मिात आपल्या वगवशमत्राववषयी एक प्रकारची

सुप्त असूया तिमावण होते. तयांच्या मिातील परस्परांववषयीचे प्रेम,
एकमेकांवरील ववश्वास व आपापसातील सहकायावची भाविा संपूणप
व णे िष्ट्ट
होते.

३६.

मुलांच्या ठायी असलेली समतेची भाविा व सयागण
ु ांचे समाधाि या गोष्ट्टी

शालेय पररक्रमेत जळूि खाक होतात.
३७.

इतरे जिांकडूि आपली सेवा कशी करूि घ्यायची हे शालेय-शशक्षण

घेतलेल्या व्यक्तीला बरोबर समजते. पण तयाचवेळी दस
ु ऱ्यांची हह सेवा
करावयाची असते ह्या गोष्ट्टीची तयाला अजजबात जाणीव िसते. पपहासातमक
दृष्ट्टीकोि व तकवबुद्धी ह्या तिसगवदतत दे णग्यांच्या आधारे तो इतरांिा कमी
लेखतो व इतरांच्या सहभागाची जाणीवही ठे वत िाही.
३८.

शालेय शशक्षण पूणव केलेल्या पदवीधरांिा, इतरांववषयी वाटणारी

संवेदिशीलता व अिुकंपा या गोष्ट्टी पूणप
व णे तयागण्यास व पुन्हापुन्हा तसेच
वागण्यास शाळाच पयायुक्त करते.
३९.

इतरांिी अन्ि शशजवण्याचे कष्ट्ट घ्यावेत मी मात्र ते सुखिैव: खावे, मी

बोलत असतािा इतरांिी माझे बोलणे लक्षपूवक
व ऐकावे, मी दस
ु ऱ्याची योग्यता
ठरवावी, तयाची पात्रता पारखि
ू घ्यावी; परं तु माझ्या बाबतीत हे ठरववण्याचा
कोणालाही अगधकार िाही असा दृष्ट्टीकोि शालेय शशक्षण घेतलेल्या माणसाचा
असतो.
४०.

फक्त मीच एकटा काय तो अततशय महतवाचा आणण शहाणा, बाकी इतर

सवव गौण आहे त. माझा मळा सदै व हहरवागार व बहरलेला असावा. मग
इतरांची शेती पाण्याअभावी सुकूि गेली तरी चालेल. शशक्षक्षत लोकांची
ववचारधारा व वागणक
ू अशा प्रकारची असते.
४१.

समाजातील श्रमजीवी वगव हा तिरक्षर आहे हह खरी समस्या िव्हे च. परं तु

समाजातील साक्षरवगव हा कोणतयाही प्रकारच्या कामाच्या ववशेषत: शारीररक

कष्ट्ट ज्यामध्ये आहे त अश्या कामाचे वावडे असणारा आहे . आणण हीच खरी
आजच्या समाजापुढील समस्या होय.
४२.

अहो माझ्या शशक्षकांिो, साक्षरांच्या मिातील शारीररक कष्ट्टाची अढी दरू

करण्यात जर तुम्ही यशस्वी झालात, तर श्रमजीवी वगावतील तिरक्षरता दरू
करणे तुम्हाला सहज शक्य आहे .
४३.

आपल्या ववयायार्थयावमध्ये शारीररक कष्ट्टासंबंधी ततरस्कार तिमावण

करण्याला शाळा खतपाणी तर घालतेच शशवाय आपले शालेय ककंवा
कायावलयीि कामकाज या ववषयी फारसा गंभीर दृष्ट्टीकोि ि ठे वण्याच्या
वतृ तीला हह खतपाणी घालते.
४४.

आपल्या शालेय व महववयायालयीि अभ्यासक्रमांच्या पररक्षेत यशस्वी

होण्यासाठी आपण जो अभ्यास केला तयामुळे आयुष्ट्यातील सवावत महतवाचे
ईजप्सत गाठले आहे अशी तयाची भाविा होते व यामुळे अभ्यासक्रमाबाह्य
िेमलेल्या अवांतर गोष्ट्टी शशकण्यासंबंधी तयाच्या मध्ये पतसाह व स्वारस्य
परत िाही.
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