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         मी 73 च्या बॅचची पद्मा महाले. 1969साली माझ्या वडिलाांची बदली नाडिकला झाली तेव्हा मी आडि माझी धाकटी बहीि 

दमयांतीने अनुक्रमे 8वी व 6वीत ग .ग. हायसू्कलमधे प्रवेि  घेतला. िाळेची भव्य वासू्त तर मोहून टाकिारी  होतीच पि 

आपला देखिा सेंटर ल हाॅॅल व डतथे दररोज सांपूिण िाळेने एकत्र  येऊन प्राथणना करिे, सगळ्या डवद्याडथणनी, डिडिका व माननीय 

मोठ्याबाईां समोर अनुक्रमाांकानुसार प्रते्यक वगाणतील एका मुलीने ठरलेल्या डवषयानुसार व्यासपीठावर  येऊन 

बोलिे,वाढडदवसाला मोठ्याबाईांकिून फूल व अडभनांदन स्वीकारल्यावर मुलीनी आपला डनश्चय साांगिे, अडतिय  भारदस्त 

अिा मोठ्याबाईांचे ( राजदेरकरबाईांचे) रोज गीतेतील एका  श्लोकाचे  डवशे्लषि आडि अिा बर्याच काही गोष्टी आमच्यासाठी 

अचांडबत करिारया , भारावून टाकिार्या होत्या. माझ्या वगणमैडत्रिी व सगळ्या डिडिकाांनी मला एवढे आपलेसे करून घेतले डक 

मी लवकरच िाळेत अगदी रूळून गेले. आडि दुसर्याच वषी म्हिजे 9वीत असताना माझ्या िाळेने मला एक अडवस्मरिीय 

सांधी डदली. 

 

     आपल्या िाळेला बर्याच मान्यवर व्यक्ती भेट देत असत. अिीच एक डिििखात्यातील व्यक्ती डदल्लीहून आपल्या 

िाळेला  भेट द्यायला आली होती.  राजदेरकरबाईनी त्याना िाळेची सगळी माडहती डदल्यानांतर सेंटर ल हाॅॅल मधे्य सांपूिण 

िाळेने ठरावीक लयीतील टाळ्याांच्या गजरात त्याांचे स्वागत केले. रोजची प्राथणना, प्रते्यक  वगाणचे सादरीकरि आडि एका सुरात 

व एका तालात सांपूिण िाळेचे सामुडहक भजन व समरगीत गायन या सगळ्याची त्याांच्यावर खूपच छान छाप पिली असावी. 

अिी िाळा क्वडचतच पहायला डमळते असेही अगदी भारावून त्यानी आपल्या भाषिात साांडगतले. त्यानांतर मडहन्याभरातच  

त्याांच्या डिफारिीमुळे  डिसेंबर 70 मधे्य हैद्राबाद येथे होिारया   Student Teacher National Integration Camp साठी 

आपल्या िाळेची  डनवि झाली..प्रते्यक  राज्यातून 3 िाळा,15 मुली डनविल्या होत्या. महाराष्टर ातून मुांबई, पुिे व नाडिकहून 

ग.ग. ची डनवि झाली होती.11वीच्या अांजू डिांदे, मीना ककेरी, 10वीच्या मीना पांडित, सांगीता जोिी आडि 9वीतून माझी डनवि 

झाली. पुरोडहतबाईांबरोबर आम्ही पाचजिी सवण तयारीडनिी हैद्राबादला गेलो. पुरोडहतबाई किक, डिस्तडप्रय आडि आवाजात 

जरब. त्यामुळे सगळ्याच त्याना घाबरून असत.  पि      पडहल्याांदाच घरच्याां डिवाय इतका दूरचा प्रवास करिारया आमची 

त्याांनी  परत येईपयंत मायेने काळजी घेतली. 

 

     10 डदवसाांचा हा कॅम्प एखाद्या राजवाड्या प्रमािे भासिारया Hyderabad Public School नावाच्या उच्चभू्र मुलाांच्या बोिींग 

सू्कलमधे्य होता. िाळेला नाताळाच्या सुट्ट्या सुरू होत्या. डतथे आमची खूपच छान बिदास्त  ठेवली गेली. इथे आम्हाला 

एकमेकाांच्या राज्याची  माडहती करून घ्यायची होती. सवाणनी आपल्या राज्याचे डवडवध डवषयाांचे तके्त बनवून  आिले होते. 

नेहमी वापरात येिारे दुसर्या भाषेतील प्रडतिब्द आम्ही डिकलो. तेलगू मुळािरे व 1ते10 अांक डिकल्याचे आठवते. गोर्या, 

गोर्या गुलाबी काश्मीरी मुली पडहल्याांदाच पहात होतो. पुण्याच्या िाळेतून स्मस्मता पाटील (सुप्रडसद्ध अडभनेत्री) आली होती.  

 

     आम्हाला  हैद्राबादचा प्रडसद्ध सालारजांग मु्यडझयम, चारडमनार व झ ू पहायलाही नेले होते. तसेच एक अख्खा डदवस 

नागाजुणनसागरसाठी  डदला होता. एकूि सगळी धमाल होती. काही प्रडथतयि व्यक्तीनी कॅम्पला भेट डदली होती. त्यात आपल्या 

िाळेला भेट देिारे डदल्लीचे डिििाडधकारीही होते. डतथेही भाषिात त्यानी नाडिकच्या मुली ांची चौकिी करून आपल्या 

िाळेचे जाहीर कौतुकही केले. त्यामुळे  मुांबई, पुण्याच्या मुली व डिडिकाही अचांडबत झाल्या होत्या. दुसरे आठविीत राडहलेले 

वके्त म्हिजे त्यावेळचे आांध्रप्रदेिचे डिििमांत्री व नांतर भारताचे पांतप्रधान झालेले कै. पी व्ही नरडसांहराव. त्याांची मुलगी व 

पुतिी आमच्या कॅम्पात होत्या. आम्हा प्रते्यकीला एक डदवस स्थाडनक कुटुांबात घालवायचा होता. माझे नाव नरडसांहरावाांच्या 



घरी जािारयात होते. पि ऐनवेळी त्या डदविी त्याांच्याकिे श्राद्ध  आहे हे समजल्यावर मी मीना बरोबर  रेडिओचे लोकडप्रय 

कलाकार रेडिओ अण्णय्ाांकिे गेले. 

 

     समारोपाच्या डदविी प्रते्यकाने आपल्या राज्याच्या वेषभूषेत कायणक्रम सादर करायचा होता. मी व अांजूने िेतकरी पोषाखात 

'ऐरिीच्या देवा तुला' वर केलेले नृत्य आठवते. एकूिच  कॅम्पात मध्यप्रदेिा नांतर महाराष्टर  आघािीवर होता. दहा डदवसानांतर 

नव्या मैत्रीिीना डनरोप देताना  खूप वाईट वाटले. 

 

     परत आल्यावर सेंटर ल हाॅॅलमधे्य  आम्ही सगळ्या िाळेसमोर आपले अनुभव साांडगतले होते. अिी आयुष्यभर आठविीत 

रहािारी सांधी मी तिी नवी असूनही आपल्या िाळेने व आदरिीय राजदेरकरबाईनी मला डदली त्याबद्दल मी कायम ऋिी 

राहीन. माझ्या डप्रय  िाळेला आडि आपल्या मोठ्याबाईना माझा मानाचा मुजरा! 
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ही सवण माडहती व डलखाि सवणस्वी माझे आहे आडि ते ग. ग. सांबांधी व्हाॅॅट्सअॅप गु्रप , फेसबूक, ब्लाॅॅग व स्मरडिकेत प्रडसद्ध 

करण्यास मी सांमती  देत आहे. 

  


