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शिक्षणामुळेच फासेपारधी समाज मखु्य प्रवाहात - मतीन भोसले 

येथील वववेकानंद महाववद्यालयात  तीन ददवसीय 'वववेकानंद व्याख्यानमालेस' सुरुवात 

झाली. "उत्तरांच्या िोधात : प्रश्नशचन्ह" या ववषयावर  शतसरे व अशंतम पुष्प दाररद्र्य, 

व्यसनाधीनता व गुन्हेगारीने त्रस्त मुलांच्या वविेषतः फासेपारधी मुलांच्या शिक्षणासाठी  

काययरत शिक्षक श्री मतीन भोसले यांच्या व्याख्यान व प्रकट मुलाखतीच्या माध्यमातून 

गुंफण्यात आले. काययक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाववद्यालयाचे प्राचायय प्रो. श्याम शिरसाठ होते 

तर वववेकानंद शिक्षण संस्थेचे सशचव मा. श्रीमंतरावजी शिसोदे, प्रिासकीय  अशधकारी श्री. 

प्रभाकर मोरे यांची काययक्रमाला वविेष उपस्स्थती होती.  

काययक्रमाचे प्रास्ताववक करताना प्राचायय प्रा. श्याम शिरसाठ म्हणाले की वंशचत व िोवषतांच्या 

उत्थानासाठी झटणारा काययकताय सामास्जक जाणीवा बोथट झालेल्या आजच्या व्हाईट कॉलर 

समाजाला पे्ररणा देऊ िकतो हे जाणून घेऊन मतीन यांना महाववद्यालयात आमंवत्रत करण्यात 

आले असल्याचे त्यांनी सांशगतले. 

पे्रक्षकांिी संवाद  सुरू करताना मतीन यांनी त्यांना आलेल्या अनुभवाच्या माध्यमातून आपल्या 

जीवन व प्रश्नशचन्ह या संस्थेची वाटचाल सांशगतली. बदनामी व प्रशतकूलतेच्या पार्श्यभूमीवर 

त्यांच्या शिक्षणाला सुरुवात झालेली होती. संघषायतून शिक्षण पूणय करून शिक्षकाची त्यांनी 

नोकरीही शमळवली होती. परंतु फासेपारधी समाजाच्या आत्महत्या, िोषण तसेच 

अपराशधकरणाच्या व्यथापूणय अनुभवांनी ते व्यशथत झाले होते. त्यांच्या डोक्यात आत्महत्येचा 

ववचारही आला होता. अिा पररस्स्थतीत स्वतःच्या व कुटंुबाच्या समस्या सोडऊ िकणारी 

शिक्षकी नोकरी त्यांनी सोडली. या समाजाचे प्रश्न केवळ शिक्षणाच्या माध्यमातूनच सुटू िकतात 

हे जाणून घेऊन त्यांनी वाघरी या आददवासी बोलीभाषेतून शिक्षण देणाऱ्या प्रश्नशचन्ह िाळेला 

सुरुवात केली. या िाळेतील मुलांच्या शिक्षणासाठी त्यांना मोठा संघषय करावा लागला. अडंासेल 



तुरंुगात जावे लागले, अनेक पोलीस केसेस झाल्या, जीवे मारण्याच्या धमक्या शमळाल्या, समदृ्धी 

महामागयमध्ये त्यांची िाळा जमीनदोस्त करण्यात आली, स्वजातीयांकडून मोठ्या प्रमाणावर 

ववरोध झाला, हल्ले झाले परंतु त्यांनी आपला वसा सोडला नाही. या मुलांच्या उदरशनवायहासाठी 

त्यांनी भीक मागो आंदोलन सुरू केले होते मात्र प्रकाि आमटे यांनी ददलेल्या सल्ल्यावरून त्यांनी 

हे आंदोलन बंद करून समाजाकडून मदत उभारण्यासाठी 'मदतीची झोळी'  सुरु केली.  

मूलशनवासी असणाऱ्या फासेपारधी समाजाला स्वतःची संस्कृती आहे, भाषा आहे, भावना आहेत. 

त्यांनी मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी समाजाने त्यांना मनात पुवयग्रह न ठेवता स्वीकारणे आवश्यक 

असल्याचेही मतीन यांनी सांशगतले. उपस्स्थत श्रोत्यांमधून आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना 

त्यांनी सांशगतले की माझे व्यविगत आयुष्य प्रश्नापासून सुरू झाले होते आस्ण नोकरी सोडून 

िाळा सुरू केली तेव्हा समोर प्रिन्ांचा डोंगर उभा होता आस्ण म्हणून या िाळेचे नावही प्रश्नशचन्ह 

असेच ठेवलेले आहे.  

यावेळी महाववद्यालयाच्या वतीने शिक्षक व शिक्षकेतर कमयचाऱ्यांच्या स्वेच्छा शनधीतून 

जमलेला रु. १५२१००/- तसेच ववद्यार्थयाांनी जमा केलेल्या रु. २४६६०/-  चा धनादेि मतीन यांना 

सुपूदय करण्यात आला.  यावेळी उपस्स्थत श्रोत्यांमधूनदह मतीन यांच्या कायायसाठी मोठ्या 

प्रमाणावर मदतीचे हात समोर आले.  काययक्रमाला श्री हषयदीप कांबळे तसेच िहरातील नागररक 

मोठ्या प्रमाणावर उपस्स्थत होते.  

 

 


