
सुशीला नारायण िटळक ( २९ जाने.१९२९- ३ सप्टें. २०१९) - पूवार्श्रमीची सुशीला सदािशव काशीकर - म्हणजे 
माझी आई. पुण्याला कन्या शाळेत ितचं िशक्षण झालं. मुलींनी जास्त िशकावं, 
नोकरी करावी असं घरातलं वातावरण नव्हतं. तरीही हट्टानं ती घरातली पडतील ती 
कामं उरकत, बिक्षसं आिण िशष्यवृत्त्या िमळवत िशकत रािहली. पुढे 
एम.ए.,बी.टी.ही झाली. इ.स. १९५५च्या सुमारास नात्यातल्या कुणाला नािशकला 
नोकरी िमळाली, तेव्हा त्याची सोबत होती, म्हणून ितला नािशकला नोकरी 
करायला येता आलं. 

मुळातच ती स्वतंत्र वृत्तीची, उद्योगी होती. शाळेत असल्यापासूनच वक्तृत्व, नाट्य 
यांच्या स्पधार्ंमध्ये ितचा सहभाग असायचा. ती उपक्रमशीलता पुढे िशिक्षका म्हणून 
काम करायला लागल्यावरही ितन ेदाखवली. ग.ग.हायसू्कलमध्ये िशिक्षका म्हणून 
ती िवद्यािथर् नींमध्ये बरीच िप्रय होती, असं लक्षात येतं.कारण ितच्या बर्याच 
िवद्यािथर् नी नंतरही भेटत, संपकार्त राहात.सरकारी नोकरी असल्यान ेआिण 
वेगवेगळ्या गोष्टी करून पाहण्याची तयारी असल्यानेही आईची सवर् कारकीदर् एका 

िठकाणी मात्र घडली नाही. ग.ग.मधील काही वषेर्, मग शाळा तपासणी अिधकारी, टे्रिनंग कॉलेज अशी ितची बदली 
होत गेली. पदोन्नतीवर इ. स. १९७२-७४ धुळ्याच्या गरूड हायसू्कलवर मुख्याध्यापक ( ती मुलांची शाळा असल्यानं 
पद ‘मुख्याध्यापक’ असं होतं!) म्हणून ती गेली. ितथून पुन्हा नािशकला टे्रिनंग कॉलेजला प्राचायार् आिण त्यानंतर काही 
मिहने ग.ग.ला आई मुख्याध्यािपका म्हणून होती. या काळात मीही शाळेत िशकत होत,े पण ितच्या िशकवण्याचा 
काही अनुभव मला लाभला नाही. शाळेची आधीची जी काही घडी बसलेली होती, त्यात फार नवं काही करण्याएवढा 
काळ ती मुख्याध्यािपका म्हणून नव्हती. 

त्यानंतर १९७६ पासून िहंगोलीच्या कन्या शाळेत मुख्याध्यािपका म्हणून गेल्यावर पुढची पाचसहा वषर्ं मात्र ितला खूप 
गोष्टी ितथे कराव्या लागल्या. शाळेला स्वत:ची इमारत िमळवून द्यायचं महत्त्वाच ंकाम ितन ंितथे केलं. बाकी एकूण 
कामकाजासंबंधीच्या बाबी तर अनेक! त्यानंतर नािशकला उपिशक्षणािधकारी म्हणून िनवृत्तीपयर्ंत ती काम करीत 
होती. 

िववाहापूवीर्च  ‘इनु्दतनया’ या नावान ं ितची ‘जागत्या ज्योती’ आिण ‘भारतीय स्त्रीदशर्न’ ही पुस्तके प्रकािशत झाली 
होती. पुढेही लेख, किवता, कथा ती अधूनमधून िलहीत रािहली. मात्र आमच्या विडलांचे दीघर् आजारपणानंतरचे 
अकाली िनधन आिण पुढे तरूण वयातच झालेला आमच्या भावाचा अपघाती मृत्यू या घटनांचा पिरणाम खूपच 
झाला. दरम्यानच्या काळातला संघषर् ितचा काही करण्यातला उत्साह संपवणारा ठरला. वाचनातील रस मात्र 
अखेरपयर्ंत कायम होता. 


आई िशिक्षका म्हणून कशी होती, याचा काहीच अनुभव मला नाही. प्रशासक म्हणून दक्ष, िनयमांना धरून चालणारी, 
पण संवेदनशीलतेने एखाद्या पेचप्रसंगातून मागर् काढणारी होती, असं दाखवून देणार ेप्रसंग आमच्यासमोर घडले 
आहते. काही ऐिकवातलेही आहते. ती तशी कडक िशस्तीची, रागावणारीही असल्यान ेअनेकांना धाकही असे. 

मला आई िनवृत्तीच्या वषीर्- िकंवा एखादे वषर् आधी- कुठेतरी शाळा तपासायला गेलेली आठवते. येण्याजाण्यासाठी 
बस वगैर ेवाहनांची सोय पुरशेी नव्हती. येताना टॅ्रक्टरच्या ट्रॉलीत बसून ती आली होती. कशाला धडपडत जाते आहसे, 
याला ‘आडगावात कुठेतरी चांगलं काम करणार ेिशक्षक असतात, त्यांच्या कामाची दखल घेतली गेली पािहजे,’ ह े
ितचं उत्तर होतं. 

ितचं ह ेउत्तर बरचं काही िशकवून जाणार ंआह.े 


- िवद्यागौरी िटळक, पुणे 


