
 
 
 
 
 
 
 
 

बालपण नको रे बाबा 

एका खाजगी शकवणी वगातील 

शकव याची गो ट 

     लहानपण देगा देवा, मु ंगी साखरेचा रवा!  असं 

देवाकडे मागायला कती छान वाटेल नाह  का? 

लहानपणीचे दवस आठवले क  असं वाटतं परत 

यावेत ते दवस. पण आताच काह  दवसांपूव   

हणजे डसबर २०१८ या म ह यातील दुस या 

आठव यात आले या अनुभवामुळे आता तर वाटतंय 

नको बाबा बालपण. 

एका शकवणी या वगावर ४ थी व ५ वी या 

व या याना शकव याक रता मला या शकवणी 

वगा या संचा लका बा नी (पूव  एका नामां कत 

इं जी शाळे या मु या या पका) वचारल े व माझी 

आवड हणून मी लगेचच होकार दला. शकवणीचा 

प हला दवस वेळ दुपार  ३.३० ते ५, पा हल  तुकडी, 

याम ये अनु मे ३ र , ४ थी आ ण ५ वी इं जी 

(कॉ वट) शाळेमधील येक  २ व याथ  एक त व 

मी यांना शकवावे ह  अपे ा. थम तर मला 

नच पडला क  वेगवेग या वगातील मुलांना मी 

एक त कसं शकवणार? संचा लका बा ना वचारल,े 

यांनी मला यांची अपे त शकव याची प त 

सां गतल , या माणे मला मुलांना काह  शकवायचं 

न हतंच! मला फ त या मुलांना दवाळीनंतरचा जो 

अ यास म आहे, कुणाचे ४ तर कुणाचे ५ पाठ 

शाळेत शकून झालेले आहेत, या पाठामधील छोटे-

मोठे न, रका या जागा व जो या लावा, हे न 

मुलांकडून पर ेला येतील हणून पाठ क न  

                  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
यायचे होते.. आ ण एकदा यां या व यांम ये 

मुलांकडून यांनी न पाहता उ तरे लहू न यायची 

होती.. हे क न घे याक रता मी मुलांना बोलावं, 

रागवावं, मारावं असं काह ह  केलं तर  चालेल पण 

मुलांना पाठ झालं पा हजे हे मह वाच.ं.. 

मग संचा लका बा ना वचारले क  “मुलांना कडून 

पाठ क न घेणे यो य वाटत नाह , यापे ा 

पाठातील काह  अडचण, न समजलेल ेभाग शकवावा 

का ?” तर यांनी सां गतले क  “हे सव शाळेत 

झालेलं आहे. हणून मुलांना शकव याऐवजी मुलांचा 

अ यास पाठ क न यायचा आहे, तेह  धमकावून, 

मा न केला तर  चालेल.” 

    शकवणी या वगातील वातावरणा वषयी सांगते, 

संचा लका यां या घरातच वग चालतात, घरा या 

समोरची व बाजूची अशा २ खो यांम ये हे वग 

चालतात, एका खोल म ये या वत: शकवत 

हो या, तर दुस या खोल त मी व मा या सोबत एक 

बाई अशा दोघीजणी खोल या म ये एक पडदा 

टाकून २ वग घेत होतो. या खो या १० * १० 

एव या लांबी व ं द या आहेत. यात श कांचे 

आवाज, मुलांचे आवाज इतका ग धळ क  मा याच 

डो यात ग धळ हायला लागला, तर मुलांचं 

अ यासात मन लागायचा नच उरत नाह .  

     मा यासमोर इय ता २ र  या मुलांची 

शकवणी घेणा या एका श का मुलांकडून साधी 

spelling mistake  झाल  हणून मुलांना मा न, 

बोलावून चुका सुधार यास सांगत हो या. मुलां या  
 

 

 प  ११, म हना – जानेवार  २०१८  

हे वाताप  शाळा यव थापन स मती सद यांसाठ  

आ ण श णात रस असणा यांसाठ  

================================== 

        
बडे (कोरकू) = उठा (मराठ ) 

================================

==== 

उ नती सं थे वारा सा रत ... 

एका खाजगी शकवणी वगातील शकव याची 

गो ट 

लहानपण देगा देवा, मु ंगी साखरेचा रवा!  असं देवाकडे 

मागायला कती छान वाटेल नाह  का? लहानपणीचे 

दवस आठवले क  असं वाटतं परत यावेत ते दवस. 

पण आताच काह  दवसांपूव  हणजे डसबर २०१७ या 

म ह यातील दुस या आठव यात आले या अनुभवामुळे 

आता तर वाटतंय असं बालपण नको बाबा. 

एका शकवणी या वगावर चौथी व पाचवी या 

व या याना शकव याक रता एका शकवणी वगा या 

संचा लका बा नी (पूव  एका नामां कत इं जी शाळे या 

मु या या पका) वचारले व माझी आवड हणून मी 

लगेचच होकार दला. शकवणीचा प हला दवस वेळ 

दुपार  ३.३० ते ५, प हल  तुकडी, याम ये अनु मे ३ 

र , ४ थी आ ण ५ वी इं जी (कॉ वट) शाळेमधील 

येक  २ व याथ  एक त व मी यांना शकवावे ह  

अपे ा. थम तर मला नच पडला क  वेगवेग या 

वगातील मुलांना मी एक त कसं शकवणार? 

संचा लका बा ना मी तसे वचारले. यांनी मला यांची 

शकव याची अपे त प त सां गतल  या माणे मला 

मुलांना काह  शकवायचं न हतंच! मला फ त या 

मुलांना दवाळीनंतरचा जो अ यास म आहे, कुणाचे ४ 

तर कुणाचे ५ पाठ शाळेत शकून झालेले आहेत, या 

पाठामधील छोटे-मोठे न, रका या जागा व जो या 

लावा, हे न मुलांकडून पर ेला येतील हणून पाठ 

क न यायचे होत.े. आ ण एकदा यां या व यांम ये 

मुलांकडून यांनी न पाहता उ तरे लहू न यायची 

होती.. हे क न घे याक रता मी मुलांना बोलाव,ं 

रागवावं, मारावं असं काह ह  केलं तर  चालेल पण 

मुलांना पाठ झालं पा हजे हे मह वाच.ं.. 

मग संचा लका बा ना वचारले क  “मुलाकंडून पाठ 

क न घेणे यो य वाटत नाह , यापे ा पाठातील 

काह  अडचण, न समजलेले भाग शकवावा का ?” 

तर यांनी सां गतले क  “हे सव शाळेत झालेलं आहे. 

हणून मुलांना शकव याऐवजी मुलांचा अ यास पाठ 

क न यायचा आहे, तेह  धमकावून, मा न केला 

तर  चालेल.” 

शकवणी या वगातील वातावरणा वषयी सांगत,े 

संचा लका यां या घरातच वग चालतात, घरा या 

समोरची व बाजूची अशा २ खो यांम ये हे वग 

चालतात. एका खोल म ये या वत: शकवत 

हो या, तर दुस या खोल त मी व मा या सोबत एक 

बाई अशा दोघीजणी खोल या म ये एक पडदा 

टाकून २ वग घेत होतो. या खो या १० x १० फूट 

एव या लांबी व ं द या आहेत. यात श कांचे 

आवाज, मुलांचे आवाज... इतका ग धळ क  मा याच 

डो यात ग धळ हायला लागला, तर मुलांच ं

अ यासात मन लागायचा नच येत नाह .  

मा यासमोर इय ता दुसर या मुलांची शकवणी 

घेणा या एक श का मुलांकडून साधी spelling 

mistake  झाल  हणून मुलांना मा न, बोल लावून 

चुका सुधार यास सांगत हो या. मुलां या 

नरागसतेचा, बौ क मतेचा कोणताह  वचार न 

करता... मी मुलांना सां गतले क  “मी तु हाला 

मारणार नाह , तु हाला काय येत नाह  आपण 

पाहू या” पण मुले इतक  घाबरलेल  होती क  एक 

श द बोलायला तयार होईना. 

मला अजून एक ध का तर ते हा बसला, जे हा एका 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

मुलाची आई मुलाला घेऊन सोबत आल  होती. तची 

त ार होती “ शकवलेलं मुला या ल ात राहत नाह , 

अ यास करत नाह , खेळत राहतो, घरात थांबत नाह , 

बाहेरच असतो....” संचा लकेकडेच  मुलाचे दोष सांगत 

होती. हणजे जाब वचारावा, तर उलट मुला या 

त ार  आई करताना दसल . हणजे चोर सोडून 

सं याशाला फाशी. मग संचा लका बा  हणू लाग या 

“आ ह  तर मुलांकडून सव क न घेतो, पोरंच ल ात 

ठेवत नाह त.”  सांगा मुलांनी काय करावं?? मुक  

बचार  कुणीह  हाका. 

     हे सव पाहताना, असं वाटत होत क  पालक असे 

कसे वागतात? शाळेत पैसा, शकवणी वगासाठ  पैसा 

दला क  झाल  आपल  जबाबदार .. पैशांनी सव होईल 

असं यांना वाटत का? इं जी शाळा, यांचे शकवणी 

वग आ ण याम ये टाकून मुलांना फ त अ यास एके 

अ यासाचा ताण देऊन याचं बालपण व अ तशय 

मह वाचे जडणघडणीचे दवस आपण हरावतो आहोत 

हे कसं यांना कळत नाह ? यां या मता वाढ साठ  

मुलांना पूरक वातावरण कसं यावं, याक रता खरे तर 

पालकांचे बोधन होण गरजेच आहे. 

तो लास मी दोन दवसात सोडला. पण सारखे या 

मुलाचंे घाबरलेले चेहरे मला दसत आहेत. हे च  

पाहू न मी तर मा या मुलाला इं जी मा यमा या 

शाळेत कधीह  टाकणार नाह  आ ण शकवणी न 

लावता याचा घर च अ यास क न घेईन हे प के 

केल.े पण तर  याक रता आप याला अजून काय करता 

येईल हा मोठा न मला पडलाय. या युशन 

लास या वतनाकडे सरकारचे असे कसे द ुल ?  

ट प – संचा लका बा नी काह  वष एका नामां कत           

इं जी मा यमा या शाळेत मु या या पका हणून काम 

केलेलं आहे, यांना चांगलं इं जी येतं हणून पालकांना 

वाटतं क  बाई चांग या शकवतील, आम या मुलांना 

सु ा चांगलं येणार, हणून अकोट म ये सवात जा त 

शु क या बाई घेतात. 
- य  अनुभव घेतलेल  पालक, अकोट  

 

    बरं झालं एकदाच बांधकाम सु  झाले! 
   ह  गो ट आहे, एका धडपड करणा या श काची. 
केलपानी खु. हे अमरावती िज यात या 
चखलद या या  जंगलातून अकोट तालु यात 
थलांत रत झालेले गाव.  अकोट आ ण ते हारा 

तालु यांत अशी आठ गावे आहेत. शासनाने 
थलांतर क न दले, पण पायाभूत सु वधांची अजून 

वानवाच आहे. केलपानी खु. येथे मुलांना शाळेची 
इमारत नाह , ती हावी, याक रता भा कर गु जी 
गे या दोन वषापसून य न कर त आहेत.   

स या शाळा एका घरात भरते. मी एकदा शाळा 
भेट या दर यान तथे गेलो ते हा शाळेत 
मु या यापक मुलांना शकवीत होत,े मध या सु ीत 
बोलताना सांगत होते, क  मी शाळेची इमारत उभी 
राहावी, यासाठ  य न कर त आहे, पण खूप 
अडचणी येत आहेत. शासन हणते क  थलांत रत 
गावा या शाळेसाठ  तरतूद नाह  हणून शाळा होऊ 
शकत नाह . मला शाळेसाठ  नधी नको, तर फ त 
जागेचा ८ अ (कागदप ) हवे आहे, आ ण तो 
उपल ध नाह . अमरावती िज यातील काह  
आ दवासी गावात पु यातील एका सं थेने शाळा 
बांधकामासाठ  मदत केल  आहे, यांनी मदत 
कर याचे मा य केले पण यांना शाळे या जागेच े
कागदप  लागणार होते. यासाठ  उप वभागीय 
अ धकार  यां याकडे जाऊन आलो, तर ते हणतात 
शाळेसाठ  जागाच नाह , हणून याचे कागदप  
नाह . या सव अडचणी आ या, तर  यांनी हार 
मानलेल  न हती. मध या काळात लोकांनीह  
यां या ह कासाठ  संघष सु  केला यामुळे 
शाळे वषयी काह  घडामोडी घड या या वाचा पुढ या 
वाताप ात.... 

 

केलपाणी खु. ची शाळा याच घरात भरते. 

उ नती सं था, वारा, ी. अ ण सोनोने, पूवा नगर, MSEB कायालयासमोर, अडगाव बु. ता. ते हारा, िज. अकोला पन – ४४४१२६.  Email – unnati.akot@gmail.com (m – 8605599828) 


