
वाट चकुऱेल्या मूकबधीर मुऱाऱा केऱे शिक्षकाच्या स्वाधीन- वरोरा ऩोशऱसाांची स्तुत्य कामगिरी 

लयोया :   लाट चुकरेल्मा ळाऱेकयी भुरगा  ऩोलरवाांच्मा स्लाधीन कयण्मात आल्मा नांतय तो काशीच फोरत नवल्माने ऩोलरवानां वभोय मष 
प्रश्न ऩडरा ळेलटी ऩोरीव लभत्राच्मा भदतीने त्मारा ळाऱेतीर लळषकाांच्मा स्लाधीन कयण्मात आरे. शी घटना ळुक्रलायी वकाऱी घडरी. 
भूकफधीय भुराच ेनाल जितेंद्र आददत्म ऩयचाके (७) अवे आशे. मा प्रकयणात ऩोलरवाांनी दाखवलरेल्मा प्रवांगालधानाची वलवत्र स्तुती कयण्मात मेत 
आशे. 

        अधधक भादशती नुवाय फाशेय गालातून लळषणावाठी  आनांदलनातीर भूकफधीय ळाऱेत नुकताच दाखर झारेरा वात लऴीम भुरगा  
ळाऱेची लाट चुकून लयोया ळशयातीर यत्नभारा चौकात आरा. ओऱखीच ेकुणीच ददवत नवल्माभुऱे बाांफालून गेरेरा भुरगा अचानक  ओ क्वा 
फोक्वा यडू रागरा. त्माच ेयडणे एकूण आिूफािूच्मा रोकाांनी त्माची वलचायऩूव केरी अवता तो काशी फोरत  नव्शता. ळेलटी तथेीर वुस 
नागरयकाांनी आऩरे  कतवव्म फिालत त्मारा लयोया ऩोरीव स्टेळन भध्मे आणून वोडरे. ऩोरीव लळऩाई भभता गेडाभ ल प्रीती फालणे माांनी त्मा 
भुराची वलचायऩूव केरी अवता तो काशी  फोरत नव्शता भुरगा घाफरून फोरण्माच्मा फोरण्माच्मा भन्जस्थतीत नाशी शे कऱल्मालय ज्मा 
िागेलय तो गलवरा त्मा िागेच्मा आवऩाव त्माच ेघय अवाले अवे गशृीत धरून  भदशरा ऩोरीव लळऩामाांनी ऩोरीव लभत्र रखन केळलानी मारा 
फोरालून घेतरे. ऩोरीव लभत्राच्मा वशाय्माने भुरारा घेऊन  त ेयत्नभरा चौकात गेरे.तीठेभुराच ेऩरयधचत कोणी नवल्माने आनांदलन चौक ल 
भाकेटभध्मे फपयलून ऩत्ता रालण्माचा प्रमत्न केरा गेरा िेणेकरून त्मारा त्माच्मा ओऱखीच ेनातलेाईक फकां ला ऩयीचीत बेटेर अथला तो याशत 
अवरेरे दठकाण वाांगेन ऩयांतु केलऱ शालबाल कयीत अवल्माभुऱे तो भुरगा भुका अवल्माच ेरषात आरे. तवे्शा व्शॉट्व अॎऩ लय भुराचा पोटो 
टाकण्मात आरा.िेणे करून कुणी त्मारा ओऱखेर.  भुरगा भुका अवल्माने  लयोया आनांदलन मेथे भूकफधधय भुराांवाठी एक ळाऱा आशे  शे 
ऩोरीव लभत्र रखन केळला नी र भाशीत शोते.म्शणून लेऱ न दलडता ऩोरीव आणण ऩोरीव लभत्र शे भुरारा घेऊन आनांदलनातीर भूकफधधय 
ळाऱेत गेरे. ततथे लळषकाांना बेटल्मानांतय तो भुरगा भूकफधधय ळाऱेचाच अवल्माच ेतनष्ऩन्न झारे. वात लऴावचा जितेंद्र  ऩयचाके नुकताच तीन 
चाय ददलवाऩूली आनांदलनात लळकण्मावाठी दाखर झारेरा आशे. नुकताच दाखर झारा अवल्माभुऱे त्मारा इथल्मा िागेफद्दरची ऩरयऩूणव 
कल्ऩना नव्शती. वकाऱी ळाऱेत िात अवताना  फशुतके तो लाट चुकरा ल नकऱत तो  लयोया ळशयात यस्त्माने यत्नभरा चौकाऩमतं ऩोशचरा. 
मा दयम्मान ओऱखीच े कोणी  भुरे न लभऱारेरे नाशी तो बाांफालून  गेरा. ल आई फाफाांची आठलण काढून यडत शोता. ऩोलरवाच्मा ळतीच्मा 
प्रमत्नाने अखेय जितेंद्र रा  भूकफधधय ळाऱेतीर लळषकाांच्मा स्लाधीन कयण्मात आरे. भुरारा आऩल्मा तनमोजित स्थानी ऩोशचलून ऩोलरवाांनी 
वुटकेचा तनश्लाव वोडरा.  लेऱेलय भुरारा मोग्म भदत न लभऱाल्माव भुरावोफत काशी अघतीत घटना घडू ळकरी अवती. वुस नागरयक , 

ऩोलरव लभत्र ल ऩोलरवाांच्मा मा काभधगयीफद्दर त्माांच ेवलवत्र कौतुक कयण्मात मेत आशे. 

 


