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लेखक: शििेक सािंत, चीफ मेंटॉर, एमकेसीएल (महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्ााशित);  

९८२२० ५२९१४; mentor@mkcl.org 

 

समाजाच्र्ा सिाात िंशचत घटकामध्रे् िजेिार बालशिक्षण रुजशिण्र्ाचे क्ांतीकारक कार्ा महाराष्ट्रामध्र्े 

गेल्र्ा ितकात झाले. श्रीमती ताराबाई मोडक आशण श्रीमती अनतुाई िाघ र्ा िोघींचे अन्त्र्ोिर्ी 

जीिनदृष्टीिर अपार श्रद्धा असलेले प्रशतभािाली आशण कमािील नेतृ् ि र्ा कार्ााला लाभले. ्र्ा 

िोघींनी कोसबाडच्र्ा िगुाम आशििासी भागात कार्मचे िास्तव्र् करून स्थाशनक पररसर ि ्र्ातीलच 

उपलब्ध िस्ततंपासतन तर्ार केलेली िैक्षशणक साधने िापरून आशििासी मलुांचे शिक्षण आनंििार्ी कस े

होईल र्ासाठी अनेक शििाििाक प्रर्ोग केल.े ्र्ामळेु जन्तमानंतरची पशहली सहा िर्ष ेमलुांच्र्ा ि 

समाजाच्र्ा भशिष्ट्र्ातील सिाांगीण शिकासासाठी शकती मह्िाची असतात आशण ्र्ा िर्ातले शिक्षण 

शकती संिेिनिीलपणे ि शिचारपतिाक करािे लागते र्ाशिर्षर्ी समाजात व्र्ापक जागतृी झाली. 

बशममन्तसटर फ्र्तलर हा शिख्र्ात जमान िास्त्रज्ञ म्हणत असे की ‘सिा मलेु जन्तमत: कुिाग्र बशुद्धमत्तचेी 

असतात, आपण ्र्ांच्र्ा िर्ाची पशहली सहा िरे्ष ्र्ांना शबनडोक बनितन सोडण्र्ात खची घालतो!’ 

प्रेमळ पण अज्ञानी ि पररणामत: बालशिकासद्रोही पालक ि समाज र्ांच्र्ाबद्द्िल्चे ह ेजळजळीत स्र्. 

ताराबाई ि अनतुाई र्ांच्र्ा कार्ााने घराघरात पसरलेल्र्ा र्ा अज्ञानाचा अंध:कार नष्ट व्हार्ला सरुुिात 

झाली. महाराष्ट्रात बालक मकु्तीची जणत पहाट झाली. कोसबाडपासतन स्फत ती घेऊन महाराष्ट्रात अक्षरि: 

हजारो ‘बालकमंशिरे’ गािोगािी सरुु झाली, आजही होत आहते. ताराबाई ि अनतुाई र्ांच्र्ा कार्ाामळेु 

सािाशिक बालशिक्षणाच्र्ा मतलभतत पररितानाचा िास्त्रिधु्ि, िैचाररक, सामाशजक ि सांस्कृशतक पार्ा 

घातला गेला. साऱ्र्ा महाराष्ट्राला ि िेिाला पढेु मागाििाक ठरलेल्र्ा िास्त्रीर् बालशिक्षणाच्र्ा र्ा 

निप्रितानासाठी ्र्ांनी आपले संपतणा जीिन समशपात केले.  

  

्र्ा समदृ्ध पार्ािर प्रा. रमेि पानसेसरांनी शततमर्ाच समशपात भािनेने ि शिलक्षण कल्पकतेने 

बालशिक्षणाच्र्ा राज्र्व्र्ापी चळिळीची इमारत उभी केली. ‘ग्राममंगल’ ि ‘महाराष्ट्र बालशिक्षण 

पररर्षि’ र्ांच्र्ाद्वारे सरांनी महाराष्ट्रात िास्त्रीर् ि िजेिार बालशिक्षणाचा केिळ संख्र्ा्मक शिस्तार 

केला असे नव्ह ेतर ्र्ाच्र्ा गणुा्मक पररितानासाठी, ते कालससंुगत ठेिण्र्ासाठी सात्र्ाने िैचाररक, 

संिोधना्मक आशण संघटना्मक र्ोगिान शिले. र्ा क्षेिाला भशिष्ट्र्िेधी नेतृ् िही शिले. ताराबाई ि 

अनतुाई र्ांच्र्ा उत्तरिाशर््िाला पानसेसरांच्र्ा रूपाने खराखरुा कताबगार उत्तराशधकारी लाभला. र्ा 

के्षिात ्र्ांनी आपली प्रशतभा, प्रज्ञा आशण प्रर््न पणाला लाितन परंपरा आशण निता र्ांचा सरेुख संगम 
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घडितन आणला. आपल्र्ा िोन िलर्ांशकत पतिासरुींच्र्ा पश्चातही बालशिक्षण के्षिातील टिटिीतपणा 

आशण चैतन्तर् कार्म राखले. आपल्र्ा शिलक्षण बशुद्धमत्तेच्र्ा आशण कतृा्िाच्र्ा जोरािर पानसेसर 

अशधक आकर्षाक अिा इतर अनेक कार्ाक्षेिात आपला अमीट ठसा उमटित िकले असते आशण 

लौशककाथााने अशधक सखुकर असे ऐशहक जीिन जगत िकले असते. पण तो मोह ्र्ांनी टाळला. 

‘बालशिक्षण हचे तझेु लाईफ-शमिन आह’े असे सांगणाऱ्र्ा आपल्र्ा ‘आतल्र्ा आिाजा’ला ्र्ांनी 

संिेिनिीलपणे प्रशतसाि शिला. ह ेबालशिक्षण क्षेिाचे आशण महाराष्ट्राचे भाग्र्. उ्साही आशण शनगिी, 

शमशककल, रशसक आशण संिािकुिल अिा ्र्ांच्र्ा प्रसन्तन व्र्शक्तम्िामळेु तसेच ्र्ांच्र्ा व्र्ासंगी, 

शििेकशनष्ठ, ध्र्ेर्िािी, धाडसी, शनग्रही आशण लोकसंग्रही ितृ्तीमळेु गेली चार ििके ्र्ांच्र्ा समथा 

नेतृ् िाखाली महाराष्ट्रातील बालशिक्षण कार्ााची व्र्ाप्ती आशण खोली िशृदं्धगत होत राशहली आह.े  

 

प्राण्र्ांच्र्ा अभ्र्ासािर आधारलेले ि तसेच्र्ा तसे माणसांच्र्ा मलुांना लागत केले गेलेले ितानिािी 

शिक्षण ह ेशिक्षणच नव्ह ेही स्पष्ट भतशमका सरांनी फार पतिीपासतन घेतली. सका िीतील प्रशिशक्षत 

प्राण्र्ांप्रमाण ेशिलेल्र्ा बाह्य संिेिनेला अपेशक्षत प्रशतसाि ितेा आला म्हणजे मलेु ‘शिकली’ असे समजणे 

कालबाह्य ठरल ेआह ेह ेिैज्ञाशनक स्र् ्र्ांनी शहरररीने मांडले. बाह्य संिेिना ि ्र्ांना िणे्र्ाच्र्ा 

प्रशतसािांच्र्ा शनिडीचे जे स्िातंत्र्र् माणसाला लाभले आह े्र्ा शनिडीच्र्ा स्िातंत्र्र्ाचा शनरंतर शिकास 

म्हणजे शिक्षण. ्र्ामळेु मलुांचे शिक्षण पसु्तकी असता कामा नर्े. ्र्ात बाह्य संिेिनांचे िैशचत्र्र् 

असार्ला हिे. ्र्ा िैशचत्र्र्ाततन शनिड करण्र्ाच ेि शनिडलेल्र्ा संिेिनांना सजानिील प्रशतसाि िणे्र्ाचे 

परेुपतर स्िातंत्र्र् ्र्ात असार्ला हिे. म्हणतन शिक्षण अनभुिाधाररत असले पाशहजे. ते अनभुि कृतीजन्तर् 

ि कृतीपतणा असले पाशहजेत, कारण मलेु ‘करून शिकतात’ आशण ‘्र्ांना करून शिकार्ला आिडते’. 

‘कृतीशनष्ठ अनभुिांची रेलचेल’ ही र्िस्िी बालशिक्षणाची पतिाअट आह.े अनभुिांमधतन मलुांना 

ज्ञानशनशमातीची आस लागते. आशण ही आस भागशिण्र्ासाठी ‘निनिीन आव्हानांचे सात्र्’ ्र्ांना हिे 

असते. गहृपाठ, घोकंपट्टी, िारीररक हालचालीस शनबांध, लािलेली शिस्त, शिक्षा, तणािपतणा परीक्षा, 

स्पधाा, इतर मलुांिी तलुना र्ांचा अभाि आशण स्िच्छ, मोकळे, आनंिी िातािरण र्ाततन शमळणारी 

भािशनक सरुशक्षतता मलुांच्र्ा ज्ञानशनशमातीसाठी अ्र्ािकर्क असते. अिा पोर्षक िातािरणात मलुे 

आपल्र्ा आजतबाजतच्र्ा घटनांचा, भौशतक जगाचा, मानिी पर्ाािरणाचा स्िशनशमात अथा लािण्र्ाचा 

खटाटोप करतात. अथाात, आपली आपण ज्ञानरचना करतात. हा क्ांतीकारक शिचार पानसेसरांनी 

िर्षाानिुरे्ष अपार कष्ट करून हजारो शिक्षकांमध्रे् हृिर्पररितानाने रुजिला.  

 

्र्ाच ्र्ा कामांची जिीच्र्ा तिी पनुराितृी करणे,  स्ित:ची बदु्धी न िापरता हुकुमाप्रमाणे रं्िित कामे 

करणे र्ा आिर्ाचे शिक्षण रं्िोद्योगप्रधान अथाव्र्िस्थेला कामगार परुशिण्र्ासाठी अशस्त्िात आले. 

ज्ञानप्रधान अिस्थेत ह ेशिक्षण कालबाह्य ठरले आह.े तसे शिकशिणारी िाळा ही बंशििाळा आह,े ह े
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सरांनी पटितन शिले. ्र्ामळेु घोकंपट्टी ि पोपटपंचीिर बेतलेल्र्ा ि आताच्र्ा ज्ञानाशधशष्ठत जगात 

कुचकामी ठरलेल्र्ा साचेबंि शिक्षणपद्धतीततन हजारो मलुांची सटुका झाली. ्र्ांना माणतस म्हणतन ज्र्ा 

खास नैसशगाक बौशद्धक क्षमता लाभल्र्ा आहते ्र्ांचा शिकास साधता आला. स्ितंि शिचार, स्ितंि 

अशभव्र्क्ती ि सजानिील निशनशमाती एकट्र्ाने ि गटाने करण्र्ाच्र्ा शिपलु संधी ्र्ांना शमळाल्र्ा. 

एकोत्तरी ि अपेशक्षत प्रश्ांना अपेशक्षत िेळात अपेशक्षत उत्तरे िऊेन अपेशक्षत गणु शमळिता रे्तील, पण 

आता गतगल ते अशधक िेगाने करते. अनपेशक्षत ि मकु्तोत्तरी प्रश्ांना कल्पकतेन ेनिनिीन उत्तरे िोधण्र्ाचा 

सराि आता िाळेत होणे अपेशक्षत आह.े तिाच मलुांचा जगात शटकाि लागणार आह.े पानसेसरांच्र्ा 

प्रेरणेने बिललेल्र्ा िाळांत तसे शिक्षण मलुांना शमळाले. तेथील मलेु कुणालाही शनशभाडपणे प्रश् 

शिचारार्ला मागेपढेु पहात नाहीत. गटचचेत कळीच ेमुद्द ेउपशस्थत करतात. मोठ्र्ांच्र्ा शकंिा 

पसु्तकातल्र्ा शिधानांची माशमाक शचशक्सा करतात. आपले मत आ्मशिश्वासाने मांडतात. माशहतीची 

ओझी िाहण्र्ाऐिजी स्ित:हून ज्ञानरचना करण्र्ाचा ररर्ाझ करतात. ती मलेु अिी घडताना पहाणे हा 

्र्ांच्र्ा आशण ििेाच्र्ा भशिष्ट्र्ाशिर्षर्ी आपल्र्ाला आश्वस्त करणारा अनभुि असतो.  पानसेसरांचे ह े

प्रारूप ििेात सिाि व्हार्रल व्हार्ला हिे. अथाात ते काम सरांचे नाही. एशडसनन ेप्र्रे्क घरात शिद्यतु 

शििा लािािा अिी अपेक्षा किी करता र्ेईल? बहुअंगांनी व्र्क्त होता होता ‘स्ि’चा िोध घेण्र्ाच्र्ा 

शिपलु संधी ितेे ती िाळा आशण अिा संधी नाकारते ती बंशििाळा! गािोगािच्र्ा बंशििाळांमधील 

आपली कोट्र्ािधी मलेु अिा जािईु ‘संधीिाळां’च्र्ा प्रतीक्षेत आहते.  

 

पानसेसरांनी केिळ स्ित:च बालशिक्षणासाठी आर्षु्ट्र्भर र्ोगिान शिले असे नाही. आपले आर्षु्ट्र् र्ा 

उशद्दष्टासाठी समशपात करणारे शततकेच तळमळीचे कार्ाकतेसदु्धा ्र्ांनी सतत घडिल ेआशण चळिळीिी 

जोडल.े बालशिकासकें द्री शिक्षण ि समाज शनमााण करण्र्ासाठी झटणाऱ्र्ा िेकडो कार्ाक्र्ाांची फळी 

महाराष्ट्रात शनमााण झाली. िास्त्रीर् बालशिक्षणािी बांशधलकी मानणाऱ्र्ा ्र्ा सिाांना पानसेसर 

प्रेरणास्थान िाटतात आशण हमकाचे आश्रर्स्थानही. बालशिक्षणात आपण निीन काही केले की ्र्ािर 

पानसेसरांच्र्ा मान्तर्तेची मोहोर असािी, ्र्ांच्र्ा िाबासकीची थाप आपल्र्ा पाठीिर पडािी असे र्ा 

चळिळीतील सगळर्ांना िाटते. ‘बालशिक्षकांच्र्ा मकु्त शिद्यापीठाचे’ ते अनशभशर्षक्त कुलगरुू आहते! 

बालशिक्षण पररर्षिचे्र्ा िाशर्षाक अशधिेिनात चांद्यापासतन बांद्यापर्ांतचे अनेक प्रर्ोगिील कार्ाकते भेटल े

की सरांच्र्ा िैचाररक नेतृ् िाची ि संघटन कौिल्र्ाची प्रचीती रे्ते. पानसेसरांचे झपाटलेपण शकती 

संसगाजन्तर् आह ेह े्र्ांच्र्ाबरोबर काम करणाऱ्र्ा र्ा पररर्षितेील पढुील िोन शपढ्र्ातील कार्ाक्र्ाांच्र्ा 

झपाटलेपणािरून सहज लक्षात र्ेते. पानसेसर अिा गािोगािच्र्ा, शजिाभािाच्र्ा असंख्र् 

शिष्ट्र्ांबरोबरच्र्ा आशण शचमकुल्र्ांबरोबरच्र्ा सहशनशमातीत आजही आपल्र्ा लाईफ-शमिनमध्र् ेिगं 

आहते. हचे ्र्ांच्र्ा कृताथा जीिनाचे रहस्र् आह.े अमतृ महो्सिानंतर सहस्त्रचंद्रििानाच्र्ा उंबरठ्र्ािर 

र्ापेक्षा सरस अमतृानभुि आणखी कुठला असत िकतो? 
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ताराबाई आशण अनतुाई र्ा िटिकृ्षांच्र्ा छारे्त पानसेसर खरुटले नाहीत आशण पानसे सरांच्र्ा िकृ्षछारे्त 

ग्राममंगल शकंिा बालशिक्षण पररर्षिचे्र्ा कार्ाक्र्ाांच्र्ा शपढ्र्ाही खरुटल्र्ा नाहीत. स्ितंि ितृ्तीने काम 

करणारे ि प्रसंगी सरांिी मनमोकळा सैद्धांशतक िाि घालणारे शिष्ट्र्सदृि कार्ाकते पाशहले की 

आपल्र्ाला आश्चर्ा िाटते आशण मग लक्षात रे्ते की ही तीन ज्ञानी माणसे िटिकृ्ष िगैरे नाहीतच. ्र्ांनी 

बालशिक्षणाची सािली शनमााण न करता ्र्ाच ेआकाि शनमााण केले आह!े ्र्ा आकािात अनेक पक्षी 

मकु्तशिहार करत आहते. ‘पानसे स्कत ल ऑफ थॉट’ मध्रे् अनकुरण नाही, अनसुरण नाही, तर अनसुजान ि 

निसजान आह.े पानसेसरांसारखा शनखळ शिक्षणतज्ञ आशण स्ित:पेक्षा स्ित:च्र्ा शमिनिर, ्र्ा 

शमिनच्र्ा अथापतणा ि िीघाकालीन सात्र्ािर पे्रम असलेला नेताच आपल्र्ा अनरु्ार्ांना असे घडित 

िकतो आशण घडत िऊे िकतो. ‘रू लीडसा शबगेट लीडरशिप अराउंड िमेसेल्व्स’! 

    

शिक्षणाची मखु्र्प्रिाही चचाा शकंिा धोरणशनशश्चती पतिी सामान्तर्त: प्राथशमक, माध्र्शमक ि उच्च 

शिक्षणापरुती मर्ााशित असे. ्र्ात बालशिक्षण िलुाशक्षत असे. पण बालशिक्षणाच्र्ा भरभमकम 

पार्ाशििार् िरचा इमला कुचकामी आह ेह ेपानसेसरांच्र्ा अथक प्रर््नांमळेु महाराष्ट्रातील 

धोरणक्र्ाांना पटले. बालशिक्षण क्षेिात िासन आशण समाज जी गुंतिणतक करेल शतच्र्ािरील आशथाक 

परताव्र्ाची टमकेिारी उच्चशिक्षण-गुंतिणकुीिरील परताव्र्ापेक्षा खतप जास्त असते; िोन अंकी असते; 

िजेिार बालशिक्षणात गुंतिणतक केल्र्ास गनु्तहगेारी, िहितिाि प्रशतबंधन, िमनरं्िणा, तरंुुग, इ. अनेक 

अनाठार्ी िासकीर् खचाांमध्र्े लक्षणीर् घट होते; ह ेजगन्तमान्तर् अथािािीर् शसद्धांत पानसेसरांच्र्ा 

आग्रही र्कु्तीिािामळेुच मखु्र्प्रिाही चचेत मतळ धरत आहते.  

 

अिीच भतशमका ्र्ांनी खासगीकरण-उिारीकरण-जागशतकीकरण(खाउजा) र्ा ‘शि-कत ट’ नीतीच्र्ा प्रचंड 

प्रभािाखाली गेली तीन ििके बधीर झालेल्र्ा समाजाला आशण िासनाला जागे करण्र्ासाठी बजािली. 

‘मराठी मलुांना मराठी माध्र्माततनच शिक्षण िणेे िास्त्रीर्दृष््टर्ा िैध, उशचत आशण शहतकर आह ेि ते 

इगं्रजी माध्र्माततन िणेे अिास्त्रीर् ि हाशनकारक आह’े ह े्र्ांनी िैज्ञाशनक आधारािर ठणकाितन 

सांशगतले. कोट्र्ािधी मलुांना मातभृारे्षततन रचनािािी शिक्षण शमळाल्र्ाशििार् भारत ज्ञानर्गुात झेप 

घेऊ िकणार नाही, ‘आ्मशनभार’ होऊ िकणार नाही, जगािर आपली छाप पाडत  िकणार नाही. ‘इगं्रजी 

शिकणे’ आशण ‘इगं्रजीततन शिकणे’ र्ा िोन गोष्टींची गल्लत करता कामा नर्े ह े्र्ांच्र्ा परीने 

महाराष्ट्राला पटितन िणे्र्ाचा ्र्ांनी आटोकाट प्रर््न केला. मराठी माध्र्माच्र्ा िाळा सरकारने बंि पाडत 

नरे्त र्ासाठी रस््र्ािर बसतन स्र्ाग्रह करण्र्ासही ्र्ांनी मागेपढेु पाशहले नाही. र्ाबाबतीत 

“जागल्र्ा”ची भतशमका पार पडण्र्ासाठी पानसेसरांनी प्रसंगी स्ित:च्र्ा तब्रे्तीची पिाा न करता घेतलेला 

पढुाकार, ्र्ांची शन:स्पहृता आशण शनभार्ता अनकुरणीर् आह.े राजसत्ता, धनसत्ता, सांस्कृशतक सत्ता 
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आशण अशभजनिचास्ििािी ज्ञानसत्ता र्ा शिर्षर्ािर एकिटल्र्ा असताना हा एकटा माणतस धैर्ााने ि 

िैज्ञाशनक शसद्धांतांच्र्ा आधारे ्र्ा सिाांशिरुद्ध शनभार्पणे उभा राहतो तेव्हा जॉन एफ. केनेडींच्र्ा 

‘प्रोफाईल्स इन करेज’ र्ा ग्रंथामधील अख्ख्र्ा अमेररकेचा शिरोध अंगािर घेऊन आपली ताश्िक 

भतशमका ठामपणे मांडणाऱ्र्ा धैर्ािील शसनेटसाची आठिण झाल्र्ाशििार् राहत नाही. मलुांच्र्ा आशण 

समाजाच्र्ा शहतासाठी धैर्ााने उभा राहणारा असा एक शिचारिंत महाराष्ट्रात आह ेहीच आपल्र्ाला 

केिढा धीर िणेारी गोष्ट आह.े महा्मा  गांधींच्र्ा िब्िात सांगार्चे तर पानसेसर ह े“स्र्ाग्रही 

सारं्शटस्ट” आहते.  

 

सामाशजक शिर्षमता नष्ट करण्र्ासाठी मराठी माध्र्माततन मोफत शिक्षण िणेाऱ्र्ा िासकीर् िाळा बंि 

होऊ नरे्त र्ासाठी गळेकाढतपणाने टीका करत न बसता तेथे गणुित्तापतणा शिक्षण शमळािे म्हणतन पानसेसर 

ि ्र्ांच्र्ा टीमने िासनाला सहकार्ा ि मागाििान करत मोठ्र्ा प्रमाणािर शिक्षकांना प्रशिशक्षत केले 

आशण ्र्ांना शिश्वासात घेऊन स्फत ती शिली. अथाातच र्ा िाळातील गळती तर थांबलीच पण गािातील 

पालकांचा र्ा िाळांकडे बघण्र्ाचा दृष्टीकोन पार पालटतन गेला, ्र्ांनी आपल्र्ा मलुांना इगं्रजी 

माध्र्माच्र्ा खासगी िाळांततन काढतन पनु्तहा शजल्हा पररर्षिचे्र्ा मराठी माध्र्माच्र्ा िाळांमध्रे् घातले, 

्र्ामळेु र्ा िाळांच्र्ा पटसंख्रे्त लक्षणीर् िाढ झाली. बरेच शिक्षक-शिशक्षका ि गटशिक्षणाशधकारी 

‘शहरो’ झाले, ्र्ांचा आ्मशिश्वास िणुािला ि र्ा प्रशिक्षणाला आशण अस्तंगत होऊ घातलेल्र्ा मराठी 

िाळांना निसंजीिनी शमळाली!  

 

स्ित:चे असामान्तर््ि झाकत न ठेित सिासामान्तर् शिक्षकांकडतन असामान्तर् अिा सामशुहक कृती सात्र्ान े

करितन घेणे ि ्र्ाद्वारे शिक्षणातील पररितान प्र्र्क्षात उतरशिणे ह ेपानसेसरांचे खास िैशिष््टर्. ज्र्ा 

शिक्षक िगााबद्दल समाजात सतत तचु्छतेची भािना असते, शिक्षक आळिी आहते, कामचकुार आहते, 

इ. टीका केली जाते अिाच शिक्षकांकडे पानसेसर अपराधी म्हणतन न बघता नव्र्ा ज्ञानापासतन िंशचत 

असे शनरपराध अज्ञानी म्हणतन बघतात ि ्र्ांच्र्ा र्ोग्र् प्रशिक्षणासाठी पढुाकार घेतात. पढुची शकमर्ा 

शिक्षक घडितात. शसंहाला बघािे िनात, हत्तीला बघािे रानात तसे पानसेसरांना बघािे शिक्षक- 

प्रशिक्षणात! आिर्, पर्ाािरण आशण प्रशक्र्ा र्ा बालशिक्षणाच्र्ा तीनही पररमाणांमध्र्े आशण ्र्ांच्र्ा 

बेमालतम शमलाफामध्रे् पानसेसरांनी जे पररितान घडितन आणले ्र्ामळेु बालशिक्षण केिळ मलुांसाठीच 

आनंििार्ी न राहता शिक्षकांसाठी आशण पालकांसाठीही आनंििार्ी झाल ेआह!े पानसेसरांच्र्ा 

ध्र्ासपिााचे ह ेपरमोच्च शिखर आह.े माझी आशण पानसेसरांची पशहली भेट ्र्ांच्र्ा ‘मतल कसे शिकते?’ 

र्ा शिर्षर्ािरील पालक-प्रशिक्षण िगाातच झाली. कमार्ोगी गरुूच्र्ा िोधात शनघालेल्र्ा शिनोबांची 

गांधीजींिी पशहली भेट गांधीजी आश्रमातील रसोड्र्ात भाजी शचरण्र्ाच्र्ा कमाात मग्न असताना झाली 
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आशण शिनोबा गांधीजींच्र्ा कार्मचे प्रेमात पडले. माझे काहीसे तसेच झाले. मोठ्र्ा माणसांचे पशहले 

ििान ती माणसे ्र्ांच्र्ा शमिनमध्र्े रममाण असलेल्र्ा शस्थतीत होणे ही एक पिाणीच असते!  

 

गेली पंधरा िरे्ष पानसेसरांनी शिक्षकांमध्रे् ि पालकांमध्रे् मलुांच्र्ा बहुशिध बशुद्धमत्तांचा शिकास आशण 

ज्ञानरचनािािी शिक्षणाच्र्ा प्रचार-प्रसारासाठी जागतृीचे जे प्रचंड कार्ा केले ्र्ाला अक्षरि: तोड नाही. 

पानसेसरांनी िेळोिेळी केलेल्र्ा सबुोध मांडणीमळेुच रचनािाि महाराष्ट्रातील बऱ्र्ाचिा शिक्षकांना, 

संस्था-चालकांना, शिक्षणाशधकाऱ्र्ांना आशण पालकांनाही समजला, उमजला, पटला आशण भािलाही, 

आशण म्हणतनच लक्षािधी मलुांच्र्ा शिक्षणात तो आज उतरला आह.े अन्तर्था रचनािाि हा 

पाठ्र्पसु्तकांच्र्ा प्रस्तािनेत केिळ िब्िरूपे उरला असता. तटुपुंजी साधनसामुग्री असलेल्र्ा िाळेतही 

िजेिार रचनािािी शिक्षण प्रभािीपणे आमलात आणता रे्ते ह ेपानसेसरांनी आशििासी, ग्रामीण, 

शनमिहरी आशण िहरी भागातील िाळांमधील असंख्र् प्रर्ोगांच्र्ा सहाय्र्ाने िाखितन शिले. उच्चशिक्षण 

क्षेिाला पानसेसरांसारखा ‘रचनािािी इव्हजँशलस्ट’ न लाभल्र्ाने सिासाधारण प्राध्र्ापकांना अद्याप 

रचनािािाची प्राथशमक माशहतीही नाही! ्र्ामळेु रचनािािी उच्चशिक्षण ह ेप्रिीघा काळापर्ांत स्िप्नच 

राहणार आह.े 

 

जेव्हा व्र्िस्था पररितानाला शिरोध करेल तेव्हा शतची शनषू्ठर आलोचना करून बंडखोरितृ्तीने शतच्र्ािी 

खलेुआम संघर्षा कसा करािा, ्र्ासाठी सािाशिक उपेक्षेची जोखीम किी प्करािी, आपल्र्ा 

भतशमकेशिर्षर्ी समाजात िैचाररक जागतृी किी करािी, ्र्ात प्रसार माध्र्मांची साथ किी शमळिािी 

आशण जेव्हा तीच व्र्िस्था पररितानाला अगिी सौम्र् का होईना पण सकारा्मक प्रशतसाि ितेे तेव्हा 

समाजाच्र्ा शहतासाठी चार पािले स्ित:हून पढेु जाितन शतच्र्ािी मनापासतन सजानिील सहकार्ा कसे 

करािे र्ा िोन्तहींचा मततीमंत िस्तपुाठ म्हणजे पानसेसर. र्ादृष्टीने पालघर शजल्ह्यातील चार 

आशििासीबहुल तालमुर्ांतील समुारे २५०० अंगणिाड्र्ांचे पानसेसरांच्र्ा मागाििानाखाली घडतन 

आलेले पररितान ही तर एक थमक करणारी कहाणी आह.े भारतात कुठल्र्ाही के्षिात पररितान अिमर् 

आह ेअिा शनरािािािी शनष्ट्कर्षााप्रत आलेल्र्ा कुणालाही प्रचंड स्फत ती आशण ऊजाा शमळेल अिी ती 

स्र्कथा आह.े अंगणिाड्र्ांमध्रे् सहा िर्षााखालील मलुांचे पोर्षण आशण आरोग्र्रक्षण र्ाबरोबरच 

शिक्षणही शकती आनंििार्ी आशण प्रभािी होऊ िकते आशण ्र्ामळेु अंगणिाडीतील ताईनंा आपले 

अशस्त्ि कसे अथापतणा िाटत लागते, ताईनंी मलुांना ्र्ांच्र्ा घरून धरून गोळा करत आणण्र्ाऐिजी 

पालक आशण मलेुच अंगणिाडीच्र्ा िारापािी रोज ताईचंी िाट किी बघत असतात ह ेपाशहल ेकी 

आपण आश्चर्ाचशकत होतो. “मतल कसे शिकते?”, “स्ित: शिकणे ही मलुांसाठी नैसशगाक आशण म्हणतन 

आनंििार्क गोष्ट किी आह?े” इ. गोष्टी िैज्ञाशनकांनी शसद्ध करून िाखशिल्र्ा आहते ह ेखरे आह.े पण 

अल्पशिशक्षत ि अ्र्ल्प िेतन शमळणाऱ्र्ा अंगणिाडी ताईला ्र्ा प्रेमाने समजाितन सांगता रे्तात, शतला 
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साऱ्र्ा अडचणींिर मात करून ्र्ा प्र्र्क्षात आणण्र्ासाठी पे्रररत करता रे्ते आशण ्र्ा पे्ररणेततन 

सीएसआरच्र्ा मितीने िासकीर् व्र्िस्थेच्र्ा कक्षेत राहूनही प्रचंड मोठ्र्ा प्रमाणािरील 

अंगणिाड्र्ांमधील मलुांचे जीिन हसत-खेळत शिकण्र्ाच्र्ा अनभुिाने समदृ्ध करता र्ेते, ते आंनिाने 

ओतप्रोत भरून जाते ह ेअडीच हजार अंगणिाड्र्ांमध्रे् एकाच िेळी शसद्ध करणे ही पानसेसर आशण 

्र्ांच्र्ा टीमची आपल्र्ाला थमक करून टाकणारी ज्ञानाशधशष्ठत शकमर्ा आह!े पानसेसरांच्र्ा पे्ररणेने 

अिमर् कोटीततन िमर् कोटीत अितरलेले अंगणिाडी ताई आशण सेशिकांचे ह ेप्रचंड कार्ा पाशहले की 

अंत:करण भरून र्ेते आशण ‘म्हाताऱ्र्ाने डोंगर हलिला’ असेच म्हणािेसे िाटते!  

 

‘अंगणिाडीतील उपशस्थती, पोर्षण आशण आरोग्र्रक्षण सहजसाध्र् करार्चे असेल तर अंगणिाडीत 

आनंििार्ी शिक्षणाचा पररपोर्ष केला पाशहजे’ ही र्ा प्रर्ोगाची सैद्धांशतक शनष्ट्पत्ती आह.े ‘आनंििार्ी 

शिक्षण ही अंगणिाडी संकल्पनेच्र्ा र्िाची अशनिार्ा अिी पतिाअट आह’े हा िोध ही कोट्र्िधी 

मलुांच्र्ा सिाांगीण शिकासासाठी पानसेसरांनी शिलेली अपतिा शििा आशण अमतल्र् िणेगी आह.े 

माणसाच्र्ा मलुांच्र्ा आनंिाचा स्रोत ्र्ांच्र्ा पोटाततन नव्ह ेतर ्र्ांच्र्ा मेंितततन उगम पाितो हा िोध 

घराघरातील पालकांमध्रे् पानसेसरांमळेु पोहोचला आह!े 

 

खासगी क्षेि, िासकीर् क्षेि आशण सामाशजक क्षेि र्ा तीनही के्षिांचे अंगभतत िोर्ष शिताफीने ितर ठेितन 

्र्ा के्षिांच्र्ा परस्परपतरक आशण समाजाला शे्रर्स्कर अिा बलस्थानांचा आशण समाजाच्र्ा गरजांचा 

कल्पकतेने मेळ घालतन िर्षाानिुरे्ष न सटुलेले समाजाचे जटील प्रश् कसे सोडिता र्ेतात, ्र्ात सिा 

स्टेकहोल्डसाचा मन:पतिाक सहभाग कसा शमळिता रे्तो, मतल्र्िधान साधणाऱ्र्ा रोजगारांची शनशमातीही 

किी करता रे्ते ह ेपानसेसरांच्र्ा र्ा आशण अिा इतर भन्तनाट प्रकल्पांमधतन कार्ाक्र्ाांनी आशण 

धोरणक्र्ाांनीही शिकार्ला हिे.  

 

सरांनी बालशिक्षणािर केिळ व्र्ाख्र्ानचे शिली असे नाही, तर अशतिर् शिस्ततृ लेखनही सात्र्ाने 

चाळीस िर्षे केले आशण ्र्ाचबरोबर सिाात महत्त्िाचे म्हणजे िोशर्षत, िंशचत, पीशडत, िलुाशक्षत, गरीब 

आशण अशलकडे बेिखल होत असलेला जो आशििासी िगा आह े्र्ा िगााच्र्ा मलुांना कमीत कमी 

खचाामध्रे् उ्कृष्ट गणुित्तेचे बालशिक्षण कसे ितेा रे्ते ह ेर्िस्िीरर्र्ा महाराष्ट्राला िाखितन शिले. 

पानसेसरांची संिोधक ितृ्ती, ्र्ांची शचंतनिीलता, िैचाररक मांडणीची हातोटी आशण शििेर्षतः ्र्ांची 

प्रर्ोगिीलता अ्रं्त प्रेरणािार्ी आह.े पानसेसरांनी बालशिक्षणासाठी अभ्र्ासतितृ्तीने केिळ संिोधन 

कार्ा केले असे नव्ह ेतर लोकसंिाि, लोकसेिा, शिक्षण, प्रशिक्षण, जागतृी, प्रबोधन, शसद्धांतन, 

र्कु्तीिाि, चचाा, त्िशचंतन, लेखन, निप्रितान, संघटन, संस्था-संचालन र्ा सिाांबरोबरच पानसेसरांनी 

िेळ र्ेताच अटीतटीचा संघर्षाही केला. इतका संिेिनिील ि कृशतिील शिचारिंत बालशिक्षणाच्र्ा 
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के्षिातील महाराष्ट्रातील परंपरा समदृ्ध करण्र्ासाठी आपल्र्ाला लाभला ह ेआपले अहोभाग्र् आह.े 

प्राध्र्ापक रमेि पानसे र्ांचे िणान ्र्ामळेुच “बालशिक्षणमहर्षी” असे करणे सिााथााने उशचत ठरेल. 

 

पानसेसरांच्र्ा कार्ााची व्र्ाप्ती मोठी असली तरी ्र्ाची खोली ्र्ांच्र्ा ग्रंथपे्रमामळेु ि व्र्ासंगामळेु 

शनमााण झाली आह.े आजपर्ांतच्र्ा जिळजिळ सिा पाश्चा्र् ि पौिाा्र् शिक्षणतज्ञांच्र्ा शिचारांचे ि 

कार्ााचे सखोल पररिीलन आपल्र्ाला ्र्ांच्र्ा ग्रंथांमधतन िाचार्ला शमळते. ‘शबल्ट ऑफ बमुस: हाउ 

रीशडंग शडफाईन्तड ि लाईफ ऑफ ऑस्कर िाईल्ड’ ह ेथॉमस राईटने शलशहलेले िाईल्डचे चररि प्रशसद्ध 

आह.े तसेच ‘ग्रंथांनी रचलेला महापरुुर्ष’ हा डॉ. आनंि पाटील र्ांनी शलशहलेला र्ििंतराि चव्हाण 

र्ांच्र्ािरील एक आगळािेगळा चररिग्रंथ आह.े पानसेसर हा सदु्धा असाच एक ‘ग्रंथांनी रचलेला 

बालशिक्षणमहर्षी’ आह ेअसे मला िाटते. ्र्ांचे लेखन आशण कार्ा अभ्र्ासताना जगातील इतमर्ा 

लेखकांचे, ग्रंथांचे, संिोधनांचे जे संिभा रे्तात ्र्ािरून ह ेिणान शकती साथा आह ेह ेकोणासही पटेल. 

‘ग्रंथांनी रचलेला माणतस’ ह ेपानसेसरांचे िणान परेुसे माि नाही. ते स्ित: पन्तनासपेक्षा जास्त ग्रंथांचे कतेही 

आहते. बालशिक्षणाततन मानितािाि जोपासण्र्ाची ती ्र्ांची अखंड तपश्चर्ाा आह.े ग्रंथांनी रचलेल्र्ा 

आशण ग्रंथ रचणाऱ्र्ा पानसेसरांिर ग्रंथ रचलेही गेले आहते, ह ेशििेर्ष. आपल्र्ा पतीिर ग्रंथ रचािा असे 

जगातल्र्ा फारच थोड्र्ा शस्त्रर्ांना िाटले आह.े ्र्ात ्र्ाच्र्ाशिर्षर्ी सकारा्मक शलहािे असे ्र्ाहीपेक्षा 

थोड्र्ांना िाटले आह!े पानसेसर अिा भाग्र्िान ि ‘स्फत तीिार्ी’ पतींपैकी एक आहते ि आता ्र्ांच्र्ा 

शिक्षणशिचारािर ि कार्ाािर ्र्ांच्र्ा िोन शिष्ट्र्सदृि शििरु्षींनी िोन स्ितंि ग्रंथ रचले आहते. लिकरच 

ते प्रकाशित होणार आहते. ्र्ामळेु पानसेसर हा ‘ग्रंथांनी रचलेला, ग्रंथ रचत राशहलेला आशण ज्र्ाच्र्ािर 

ग्रंथ रचिेस ेिाटतात, रचले जातात ि जातील’ असा ज्ञानोपासनेत रममाण असलेला ‘ग्रंथमानि’ आह!े 

पढुील काळात  रं्िमानिांच्र्ा िाढ्र्ा शनरं्िणाततन मुक्ती शमळशिण्र्ासाठी मानिाला किाशचत 

पानसेसरांसारखे द्रष्ट े‘ग्रंथमानि’च साथ ितेील.     

 

पानसेसरांना ्र्ांच्र्ा ऐिंीव्र्ा िाढशििसाशनशमत्त माझे शिनम्र अशभिािन आशण ्र्ांच्र्ा पढुील कार्ााला 

माझ्र्ा मनःपतिाक िभेुच्छा. 

 

शििेक सािंत 

१ जतन २०२० 

 

 


