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अध्याय 1

ग्रीष्भ ऋतु शोता. शला खऩ
ू गयभ शोती.
१८८० वार शोते.
दयू दक्षषणेकडीर एका छोटे नगय,
अल्फाभाभधे एका ननयोगी भुरीचा जन्भ

झारा. नतचे आई-लडीर नतच्मालय खऩ
ू
प्रेभ कयीत शोते.
भर
ु ीचे नाल शोते शे रन केरय.

ती भुरगी आजायी ऩडरी.
ती दोन लऴााचीशी झारी नव्शती.
ददलवेंददलव नतचा ताऩ लाढतच गेरा.
नोकयाांनी भदत केरी. आई-लडीराांनीशी
भदतीचा शात ऩुढे केरा. ऩण डाक्टयाांनी
ननयाळेने भान शरवलर. "माऩेषा जास्त
भी काशी करू ळकत नाशी," ते म्शणारे.
"भर
ु गी कदाचचत लाचणाय नाशी."

शे रन लाचरी......ऩण आजायानांतय ती
ऩदशल्मावायखी नव्शती. "काशीतयी चक
ु रेरे
आशे ," नतची आई म्शणारी. ळेलटी तमाांच्मा
रषात आरे की भुरीरा ददवत नाशी आशे
आणण ऐकूशी मेत नाशी आशे . ती आांधऱी
आणण फदशयी झारी आशे .

भुरगी भोठी झारी. एक रशान भुरगी
झारी. नतच्मा आई-लडडराांना लाईट लाटत
अवे. शे रन कामभ यडत यशामची आणण

आईरा धरून अवामची. "मा दद
ु ै ली
भर
ु ीरा काम शले ते दे ," अवे नतचे लडीर
म्शणत.

शे रन फदशयी ल आांधऱी शोती ऩण शुळायशी शोती.
ती प्रतमेकाची नक्कर कयीत अवे. कधी कधी

ती स्लत:च्मा लडडराांचीशी नक्कर कयीत अवे.
ती तमाांचा चष्भा रालून तमाांच्मावायखाच ऩेऩय
शातात घेत अवे.

रोकाांना लाटत शोते की शे रन काशीच शळकू ळकणाय
नाशी. ऩण नतच्मा आईरा तवे लाटत नव्शते. "शे रन

खऩ
ू शुळाय आशे ," ती म्शणत अवे. "ऩण आऩण आऩरां
म्शणण नतरा कवे वभजावलणाय? ती तय स्लत:च्माच
कोळाभधे फांददस्त आशे .”

अध्याय 2
शे रन आता शट्टी, लाांड व्शामरा रागरी शोती.
ती नतच्मा केवाांना कुणारा वलांचरू दे त नवे.
नतचे कऩडेशी घाणेयडे अवत.

नतरा खऩ
ू याग मेत अवे. कधी कधी ती जशभनीलय
रोऱण घेऊन शात ऩाम आऩटत अवे.

नांतय नतच्मा रशान फदशणीचा जन्भ झारा.
शे रनरा अजजफात आनांद झारा नाशी. "बफच्चायी
भाझी शे रन, आता भरा वतत छोट्मा भुरीरा
घेऊन फवाले रागत आशे ," नतची आई म्शणारी.

एके ददलळी शे रनने छोट्मा फदशणीरा ऩाऱणा

उरटलन
ू खारी ऩाडरे. "शे रन, नाशी....." आई
ओयडरी. "काम कयामरा शले? आऩल्मारा
कुणाचीतयी भदत घ्मामरा शली."

केरय ऩरयलाय प्रशवध्द अरेक्झाांडय

ग्रॅशभ फेर माांना बेटण्मावाठी
लाॅॅशळग्ां टन डी वी रा आरा.
ते शे रनरा भदत करू ळकतीर.
डाक्टय फेर माांनी टे शरपोनचा ळोध

रालरा शोता. ते फदशमाा रोकाांना
शळकवलत अवत. "शे रन शळकू
ळकेर," डा. फेर म्शणारे. "ऩण नतरा
प्रशळक्षषत शळक्षषकेची आलश्मकता

आशे . फोस्टनभधीर ऩर्कान्व
ळाऱे रा ऩत्र शरशून एक शळक्षषका
ऩाठवलण्माची वलनांती कया."

शे रनच्मा लडडराांनी ळाऱे रा ऩत्र शरशीरे.
रगेच तमाांना उततयशी आरे. "दे लाची कृऩा," ते म्शणारे.
"ऩकान्व ळाऱा एका शळक्षषकेरा ऩाठवलत आशे ."

अध्याय 3
३ भाचा १८८७ मा ददलळी दऩ
ु ायी एक
शळक्षषका आरी. तमालेऱी शे रन
दायाजलऱच उबी शोती. तीरा
जजन्मालरून कुणीतयी मेत

अवल्माचे जाणवलरे. नतरा लाटरे
आईच आरी आशे . म्शणन
ू नतने
शात ऩुढे केरा.

कुणीतयी शे रन शात ऩकडरा
आणण आऩल्माजलऱ ओढून घेतरे.
ती शे रनची आई नव्शती. शे रषात
आल्मालय शे रन भागे झारी. ती एनी

वाशरलन शोती....शे रनची शळक्षषका!
शे रनरा आजफ
ू ाजच्
ू मा जगाळी ऩरयचम
करून दे ण्मावाठी ती फोस्टनशून आरी

शोती. शे रनलय प्रेभ कयण्मावाठी आरी

शोती. खऩ
ू भोठी झाल्मालय शे रन मा
ददलवारा नतच्मा 'आतम्माचा
जन्भददलव' अवे वाांगत अवे.

ऩदशल्माच ददलळी शभव वशरलनने
शे रनरा एक फाशुरी ददरी.

"फ..आ..श.....उ...र....ई.....फाशुरी,
"शभव वशरलन म्शणारी.

नतने तमा ळब्दाची अषय फोटाने
लेगळ्मा लणाभारेत शे रनच्मा
शातालय शरदशरी. शाताांच्मा खण
ु े ने
अषय ओऱख करून दे णायी ती
शरऩी शोती.

शे रनने आऩल्मा शळक्षषकेची नक्कर केरी.
तीने फाशुरी ळब्द वांकेत शरऩीभधन
ू

वाांचगतरा. ऩण तीरा कऱत नव्शत की ती
काम वाांगत आशे .

रलकयच शभव वरवलनच्मा रषात आरे की
शे रन तीरा जे कयामचे आशे तेच कयते. जेलताांना
ती खच
ु ीलय फवत नवे. टे फराबोलती र्परून

प्रतमेकाच्मा ताटाांतीर ऩदाथा घेऊन फोटाने चाटत
खात अवे. "तुम्शी शे रनचे राड कयीत अशात शे
फयोफय नाशी." शभव वरवलनने शे रनच्मा
घयातीर रोकाांना वाांचगतरे. "वभाजात कवा

व्मलशाय कयामचा शे तीरा शळकलामरा शले."

ऩुष्कऱच आयडाओयडा कयाला रागत शोता.
"शे रन, भी तर
ु ा वाांगते तवच तर
ु ा कयाल

रागेर," शभव वशरलन ओयडरी. ऩण शे रन काशी
ऐकूच ळकत नव्शती. नतने शे रनरा खच
ु ीत
फवलरां.....शे रन उठून उबी यादशरी. नतने
शे रनरा चभचा धयामरा रालरा....शे रनने तो

पेकून ददरा, नतने स्लत:चे ताट शे रनरा
ददरे....शे रनने ते दयू शबयकालून ददरे.

दयलेऱी जेलणाच्मालेऱी अळीच रढाई शोत अवे.

आईरा शे रनची काऱजी लाटत अवे. "शभव एनी, तुम्शी

ऩण काशी ददलवाांनी शभव वशरलनरा मळ शभऱू

शे रनलय पाय वक्ती कयीत अशात," शभवेव केरय म्शणारी.

रागरे. ळेलटी शे रन खच
ु ीलय फवरी.

ऩण शभव वशरलनचा ननश्चम कामभ शोता.
"शे रनलय ननमांत्रण आणल्माशळलाम भी
नतरा काशीच शळकलू ळकणाय नाशी."

शभव वशरलनने शभस्टय केरय माांना वाांचगतरे की
"काशी काऱ एकट्मा शे रनरा भाझ्माफयोफय यशाले

रागेर" ......आऩल्मा फागेतल्मा छोट्मा घयात आम्शी
याशू का?"

"पक्त दोन आठलडे.......जास्त नाशी," शभस्टय केरय
म्शणारे.

शे रनचे आई-लडीर भोठ्मा
प्रलावावाठी घोडागाडीतन
ू नतरा
घेऊन गेरे. आणण फचगच्मातीर
छोट्मा घयात नतरा घेऊन आरे.
तमाभऱ
ु े शे रनरा वभजरेच नाशी
की ती घयाच्मा जलऱच आशे .

अध्याय 4
शभव वशरलन कठोय शोती ऩण दमाऱू
ऩण शोती. शऱूशऱू शे रनरा ती आलडू
रागरी. तमा छोट्मा घयात ददलवयात्र
शभव वाशरलन ळब्दाच्मा अषयखण
ु ा
वाांगत शोती. भ...ओ...त....ई...भोती,
ऩ...आ..न...ई...ऩानी, ...शे रन तमा अषय
खण
ु ा शातालय शरशून दाखवलत शोती.

ऩण अजन
ू शी नतरा कऱत नव्शते की
ती काम कयते आशे . "शे रन, प्रतमेक
ळब्दारा अथा अवतो!" शभव वशरलन
म्शणारी. शे रनरा ळब्दाचा अथा
वभजालून वाांगण्माचा प्रमतन कयीत
शोती.

दोन आठलडे वांऩरे. शे रन ल शभव
वशरलन भोठ्मा घयात ऩयत आल्मा.
शे रन अजन
ू शी शाताांच्मा खण
ु ाांचा
अथा वभजू ळकत नव्शती. ऩण
नतच्मा शळक्षषकेने शाय भानरी नाशी.
एके ददलळी ती शे रनरा ऩाणी आणण
भग शे दोन ळब्द शळकवलत शोती.
शे रन ऩयत ऩयत ते ळब्द चगयलीत
शोती. "आऩण थोडी वलश्ाांती घेऊ मा.
जया फागेत र्परून मेऊ मा," शभव
वशरलन म्शणारी.

छान उफदाय ददलव शोता. उन्श लय आरी

शोती. शे रन ल तीची शळक्षषका फचगच्माभधे
आरी. दोघी ऩाण्माच्मा ऩांऩाजलऱ आल्मा.
शभव वशरलनच्मा भनात वलचाय आरा.
नतने ऩाण्माचा ऩांऩ चारू केरा. ऩाणी लाशू

रागरे. शभव वशरलनने लाशतमा ऩाण्मात
शे रनचे शात धयरे. भग नतने शातालय ऩाणी
ळब्द शरदशरा. आणण म्शणारी, "ऩाणी,
...शे रन ! ऩ..आ..न..ई!”

शे रनच्मा रषात आरे. नतरा वभजर की
ऩ..आ..न..ई..चा अथा ती ओरी लस्तु जी नतच्मा
शातालरून लशात आशे . तीरा कऱरां की "ऩानी" शा
एक ळब्द आशे . तीरा कऱून चक
ु रां की ळब्द र्कती
भशतलाचे आशे त. नतरा जे जाणून घ्मामच शोत ते
ळब्दाभापातच नतरा कऱू ळकते. "भाझां ह्रदम
आनांदाने गाऊ रागरां!" नांतय नतने शरशून ठे लरे
आशे की "जणू काशी भाझा ऩुन:जन्भ झारा!"

आता शे रनरा प्रतमेक लस्तच
ु े नाल जाणन
ू घ्मामचे

शोते. प..ऊ...र....पूर,
ध...अ....य...अ...त...ई..धयती, भग नतने
वशरलनकडे फोट दाखवलरे. वशरलनने अषयखण
ु ा
शरशील्मा....ळ...इ....स....इ...क...आ..

..शळक्षषका!

शभव वशरलनरा कऱून चक
ु रां की शे रनरा वभजू रागरे
आशे . तीरा खऩ
ू आनांद झारा. नतने शरशून ठे लरे आशे ,

"आनांदाने भाझ ह्रदम पाटून जाईर!"

शे रनरा घेऊन शभव वशरलन धालतच घयी आरी.

फागेत जे घडरां ते वला नतने वाांचगतरे. शे रनच्मा
आईच्मा डोळ्मात अश्ू आरे...."भाझी गुणाची फाऱी!"
ती म्शणारी. शभवेव केरय ऩयत शळक्षषकेकडे लऱून
म्शणारी, "शभव एनी, तू जे काशी केरे आशे व तो एक

चभतकयच आशे ."

ते वतम शोते. तमा ददलळी तो चभतकायच

झारा शोता. ऩण तो काशी ळेलटचा
चभतकाय नव्शता. शे रनच्मा जीलनाांत
अवे अनेक चभतकाय झारे.

हे ऱन केऱर 1880-1968
ऩढ
ु ीर काशी लऴाात शे रन शरशामरा,
लाचामरा शळकरी. फोरामराशी
शळकरी. ती ळाऱे त गेरी. ये डजक्रप

काॅॅरेजभधन
ू ऩदली वांऩादन केरी.
एनी वशरलनने ळाऱे भधे शे रनची खऩ
ू
भदत केरी. जलऱजलऱ ५० लऴा दोघी
एकत्र यादशल्मा. शळक्षषकेच्मा भतृ मुऩमात
दोघी एकत्र शोतमा.

एक हाथ से अंग्रेजी के अऺर संकेत

आऩल्मा जीलनात शे रनने एकूण ऩाच ऩस्
ु तके

शरदशरी. ऩुष्कऱ दठकाणी प्रलाव केरा. याजेभशायाजे,
याष्रऩती माांना बेटरी. जगबय र्परून र्कतमेक
रोकाांना वांबोचधत केरां. जास्तीत जास्त कामा नतने
अांध ल फदशमाा रोकाांना भदत कयण्मावाठी केरे.

ती एक छान भैबत्रण आणण दमाऱू भदशरा शोती.
रोक नतच्मालय खऩ
ू प्रेभ कयीत शोते. शे रन केरयच्मा
जीलनालरून खऩ
ू रोकाांना प्रेयणा शभऱारी.

समाप्त

