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शाळेा वाटेवर (आठवण मोाबाची ) 

                                 मी 1969 ा बचॅची वासतंी दशेमखु आताची वासतंी घाडग े ! मी तशी लहानपणापासनू 

थोडी खोडकर आिण िनसगात रमणारी होत.े ामळेु शाळेत जाताना वाटेवर बरीच मा केली.आमच े घर ता 

कॉलेजरोडला णज े गावंाबाहरेच होत.े पायी शाळेत जाताना खपू धमाल यायची ! कधी गगंापरूरोडन े कधी 

शरणपरूरोडन े शाळेत जायचो ! गगंापरूरोडला मराठा हायूलजवळ खोल दरी होती. ामळेु थडंीा िदवसातं 

सम नाग साप रावर उातं वटेोळे घान पडलेले असायच.े ाचं े रंगप पाहतानंा रोजच शाळेला उशीर 

ायचा. शाळेा फाटकातंनू आत जाताना ाथ नचेा आवाज यायचा, मग हळुहळु गपुचपु पाय यापंयरत जायच.े 

मग बाची बोलणी खायची. शवेटी एक िदवस धाडसान े सागंनू टाकले. आी रोज नाग साप बघत यतेो. वगा त 

खसखस िपकली. बानी मोाबाना बोलावले (राजदरेकर बाई) “खरं काय त ेसागं नाही तर बाबानंाच बोलावत”े 

अस ंानंी खडसावले. बाई खरंच सागंत,े “इतके स ुदंर असतात ना त े! खपू मा यते”े मग बाइरना पटल.े मग काय 

वगा त मी हीरोच की ! मा ानतंर कधी उशीर केला नाही. 

                                        शरणपरूरोडन े बुाची फुलं वचेत, मचे फतकल माडूंन फुलांा वेया अगंा 

करत आी भान िवसन जायचो. एकदा कॅनडा कॉन रला पोाा पटेीत हात घान बघताना बस थाबंली.  

कंडरन े खाली उतन, “वासतंी, मंजळुा चला बसम ये”  टलं. कसनंसु ं तड कन “नको हो पसै े नाहीत.” 

आमाकड े णताच मोाबानी िखडकीतूनच “या ग, दोघी चला, लवकर” टले. टुणकन उा मारीतच 

चढलो बसम.े नकुाच ावळेी काही बससे सु झाा होा नािसकम े! ा िदवशी आी दोघी बहीणनी 

सपंणू  बसभर के िखडकीशी बसनू केस कस ेभरुभरुतात णनू जो िधगंाणा घातला ना ! पण गमंत णज ेबाई 

िबलकुल रागावा नाहीत.  बाचा तो आमचा िधगंाणा बघताना झालेला िमिल चहेरेा मला आठवतो. माया 

धाका बहीणीला णज े उषा दशेमखुला ा ‘खडीसाखरचेा खडा’ णाया. पण ा िदवशी ाच मला 

खडीसाखरे सारा गोड वाटा. ांा िशीा कडक चहेे या मागचा एक मेळ आिण गोड चहेरेा मी 

अनभुवला. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

शाळेा वगा त (आठवण परुोिहतबाची) 

                                               मी 1969 ा बचॅची वासतंी दशेमखु (वासतंी घाडग)े. परुोिहतबाई माया 

िवशषे िजायाा ! साध ेसतुी, खादीच ेकाळया, िनया,  ेकाठाच ंधवुट पातळ, पाढंरेच ाऊज, हातात दोन 

तीनच बागंा, एक वणेी, गयातं चने आिण सााया चपला ! गाड हसर े सावळे आ वासक िमे. इतके 

सौ की, बाऽऽईऽऽ कन जवळ जाव े अन  लिडवाळपण े ांा कमरलेा वढेा घालावा. ऑफ तास आिण 

परुोिहतबाई की वग  खषुच ! कारण गाणी गा, खळे, धमाल ! बाई वगाला ग ुतंवनू ठेवयासाठी याया पण त:च 

ग ुतंून जाया ! इतके सगळे तय होत. ताठ उभ े रान दशेिभगेीत णाया की फौजी जवान वाटाया ! 

आईवर किवता णाया तर सव वग  भावनािववश ायचा. कस ेनात ेहोत ेना, ना नााच ेना सोय याच,े पण ा 
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माया भाविवात एकप होऊन गेा होा. आमा घरी भरपरू फुलं असान ेमी रोज मोा गजरा माळायची 

हौसनेी तर वासतंी गग रोज काजळ लावून यायची.बानी कधी  िवचारला की उर देयासाठी णाया,  

“ कोण सागंतय ? गजरवेाली वासतंी की कजरेवाली वासतंी ?” आिण त:च खुखु हसाया ांात एक 

अवखळ खोडकर मूल दडलेलं िदसायच ं ! 11वी ला मला जाच चागंले मा िमळाले तेा कोणी णत 

सायला जा, डॉर होशील. कोणी णत कॉमस  कर, बकेँत अिधकारी होशील. पण फ परुोिहत बाईच “तू ं

आटसला जा” णाा, “तुया िनसगमेी मनाला तचे भावले िकती छान वण न केलं होतस आजीा बागचे ं! की 

वाटलं बघनूच यावी बाग !” मी टलं “बाई मला आजीच नाही तर बाग कुठली?” णज ेसगळं मनचचं?  मग तर 

जाच पोरी आटस2लाच ! खरं सागंत ेिनसगा त माझ ेमन मु होत,े अन मग सव िलखाणातं उतरत.े 
 

                                   माझ ेपिहले पुक ‘काकुमारी त े कैलास’ महारा  सािह सृंती मडंळान ेछापले. 

ा पुकाला ा वषचा (रापाल केरळ) ी. गवई यांा ह े िनसग वण नपर वास वण नाचा सवकृ 

सािहकृतीचा परुार िमळाला. ावळेी मला इता वषानी  परुोिहतबाच ेश खर ेठरले याचा मनोमन आनदं 

झाला. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

शाळेा शताी वष  िनिमान ेमी माझी रिचत किवता खाली दते आहे. 

“माझी शाळा” 

बालपणी मला िजचा लळा 

आजही काळजात कळवळा 

अुनंी पदर झाला ओला 

शभंरीची झाली माझी शाळा 
 

ताातं उभी ही दगडी इमारत 

आठवणनी लेपा िचरा पावसातं 

गुजनांा आठवणी दयातं 

वावर िहचा ांा राातं 
 

कोणी उा राजदरबारातं 

कोणाच ेनशीब अधंारात 

िशकलो बरोबरीन ेशाळेत 

हचे समान सू दोघातं 
 

वदंन करत ेा महगंल वासू 

िजन ेघडिवली कैक र ेअनमोल अद ्भतू  
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लेखन - भारतसरकार िवदशे मंालयातफ  सन 2002 जलु ैम ेकैलाश मान सरोवर याा. 

यातेील अनभुव दिैनक पढुारीत मश: िस व तेापासनू िलखाणाला सुवात. साद 

िदवाळी अकंाा वाचक सहभागाम े2003 साली पिहले व 2004 साली सरे बिस, दिैनक ऐ, पढुारी, 

लोकसात वळेोवळेी िलखाण. (िवशाखा) िदवाळी अकंात मेपला ितसरे बिस. ाळ, अितवृी, नुामी, 

घ टनावंर लेख व किवता. ीणूहवेरील किवता सातारा मिेडकल असो. तफ  ीरोग तानंा िवतािरत (सन 2006 

साली). पिहले पुक (काकुमारी त ेकैलास) महारा  रा सािह आिण सृंती मडंळाा नवलेखक अनदुान 

योजनतेनू सन 2008 साली िस. ललना कथा धत परुार, मनेकात वासानभुव कािशत. 

1) काकुमारी त ेकैलास पुकाला सन 2008 चा मातोी सयू कातंादवेी पोटे ट ◌्र अमरावती ारा रारीय 

थंगौरव परुार मा. रा. स.ु गवई रापाल (केरळ) यांच ेह ेा. 

2) काकुमारी त ेकैलास पुकाला सािह दरवळ मंच म ुबंई तफ  मा. जे नािसन ेअिभनते ेमोहन जोशी यांा 

ह ेसायन (म ुबंई) यथे ेगगंाधर गाडगीळ तृी परुार. 

3) े ातंसिैनक दादासाहेब साखवळकर तृी परुार एकसळ िज. सातारा यथे ेजे ातंसिैनक 

अणासाहेब जाधव यांा ह.े 

सरी सािहकृती (नमदातीरी) हे पुक 2009 साली िस. 

ा पुकाला उृ वासवण नाचा 

1) परुार मा. जगदीश खबेडुकर यांा ह ेउजळाई वाडी यथे ेा. 

2) आशीवा द परुार मा. िशरीष कणकेर यांा ह ेमाटंुगा (म ुबंई) यथे ेा. 

3) अकुंर वाङ2मय परुार अकोला यथे,े ितसरी सािहकृती ‘अतंरातल’े किवता संह, चौथ े कैलास 

मानसरोवरा 

फोटच ेकॉफी टेबल बकु, नमदापिरमेा मािहती काय मात सहभाग क हाडा कना चावला साय सटर 

यथे .े नमदेा तीरावरील जगंल, आदीवासी, धमानावंर वळेोवळेी िलखाण िस, दिैनक ऐ, दिैनक ामोदार 

मधनू गलेे तीन वष  िनयमीत िलखाण, ‘समातंर भा1/2य’ ा बडोाा मैािसकातनू लेख, महाराणी िचमणाबाई 

हायूल बडोदा तफ  ीिव िनबधंाला शिपक. बडोदा सािह समंलेनात सहभाग, रिचत किवता वाचन. 

4) माझ ेवासवणनाच ेचौथ ेपुक ‘गौरवशाली गजुरातला’ म ुबंईचा द. कृ. साडूं तफ  परुार चबरू यथे े(11 

फेवुारी 2018 ला) डॉ. इंगळहळीकर याचं ेह ेा. 

5) ‘गोदाकाठची वस ुधंरा’ लिलत सािहकृती 2019 िस. 

ह ेिलखाण माझ ेअसनू छापायला परवानगी आह .े 
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