
||आठवण ींचा सोहळा|| 

                                      

यंदा आपल्या शाळेचा शतक महोत्सव! 

शतकभर ज्या वास्तूने,  वास्तुमधील शशक्षण प्रणालीने व ती शशक्षण प्रणाली प्रामाणणकपणे 
पूणणत्वाकडे नेण्याचा प्रामाणणक प्रयत्न करणाऱ्या पपढ्यानपपढ्याच्या सवण आदरणीय शशक्षकांना  

अंतःकरणपूवणक नम्र अशभवादन. 

आज शाळेपवषयी मनोगत व्यक्त करताना मला पवशेष अशभमान वाटतो; कारण आमच्या 
ग.ग.हायस्कूलने "वसा सींस्कृत चा आणण वारसा परींपरेचा" जपला व त्याबरोबर आपली पुरोगामी 
झलकही दाखवली. सुदैवाने या ससं्कारांना मूतण स्वरूप देण्याची संधी आणण शशक्षण देण्याचा व 
घेण्याचा एक प्लॅटफॉमण माझ्या जीवनात मला शमळाला. मी 1974 ला मॅट्रिकची परीक्षा ट्रदली. पुढे 
एम.ए.बीएड केले आणण 1982 ला आयुष्यातील पट्रहल्याच नोकरीच्या मुलाखतीमध्ये माझी ननवड 
झाली. ग्रामीण भागातील देवळाली हायस्कूल,  देवळाली कॅम्प या शाळेत मी नोकरीला लागले. 
त्या ट्रदवसापासून ते सेवाननवतृ्ती पयतं शशक्षण क्षेत्रात काम करताना माझ्या शाळेचा मी कायम 
आदशण ठेवला. माझ्या नोकरीचा पट्रहला ट्रदवस, त्याट्रदवशी आमच्या शाळेची प्राथनणना सभा मी 
पाट्रहली आणण आपल्या शाळेतील सेंिल हॉलचा  गररमा आठवला. आपल्या मुख्याध्यापपका 
आदरण य राजदेरकर बाई  व सवण शशक्षकांनी प्रत्येक ट्रदवशी प्रत्येक क्षणी एकही क्षण संस्कार 
करण्यावाचून व्यथनण जाऊ ट्रदला नाही. प्राथनणनासभेत राजदेरकर बाईंनी सांगगतलेले शाकंुतल, समर 
गीतातून केलेला देशभक्तीचा संस्कार, प्रत्येक पवद्यागथनणनीने नतच्या वाढट्रदवसाच्या ट्रदवशी  स्वतः 
एक ननश्चय करून तो सगळयांना प्राथनणनासभेत सागंणे, ही कशमटमेंटची भावना, आज वगाणत ककती 
मुलींनी डबे आणले? व ककती जणींनी आणले नाही? याचा ररपोटण प्राथनणनासभेत प्रत्येक वगाणने देणे 
यावरून पवद्यागथनणनींची ककती बारकाईने काळजी घेतली जायची, हे लक्षात येते.  



शाळेमध्ये स्वतंत्र होम सायन्सची लॅब होती.  शाळेच्या जजन्याखाली मोडलेले बेंचेस ठेवले जात 
होते. अचानक त्या ट्रठकाणी जाळीच्या पत्रयांची एक शेड बनवून मुक्त वाचन कक्ष  शाळेने चालू 
केला. तेंव्हा मधल्या सुट्टीत पटकन डबा खाऊन आम्ही मुली वतणमानपत्र व छोटी गोष्टींची 
पुस्तके  वाचण्यासाठी तेथेन पळत जायचो.  

खरंच शाळेच्या आठवणी शलट्रहतांना असे वाटते जण ूआठवणींची गाडी उतारावरून झरझर पळत आहे. 

दगडी इमारतीच्या अगदी वर उंचच उंच फडकावला जाणारा आपला प्राणपप्रय नतरंगा झेंडा,  आर. 
एस. पी. चे संचलन, कोजागगरीला शाळेत बोलावून पूणण रात्रभर केलेले जागरण,  शाळेच्या बागेतला 
तलाव त्यात फुललेली मनोहर कमळं  व मोहक केशरी मासा  आणण तो मासा मेल्यावर सवण 
शाळेने व्यक्त केलेली हळहळ; आजही मनात खंत ननमाणण करते. 

आपल्या शाळेची वेळ 11:10 हे सांगगतल्यावर घरी येणारे पाहुणे व त्यांच्या उंचावलेल्या भुवया 
आजही आठवतात. मला वाटते, रोज शेवटचा 9वा तास खेळाचा अशी नाशशक मधील आपली 
एकमेव शाळा असेल. 

 सांस्कृनतक कायणक्रमात सतत पट्रहला नंबर आपला असायचा.  परदेशी नागररकांसाठी वैट्रदक 
पद्धतीच्या पववाहाचा ररयाशलटी शो आजही मनामध्ये मौज ननमाणण करतो. आपला स्वतंत्र 
गचत्रकला हॉल त्यामध्ये गचत्रकलेचे खास बनवलेले बेंचेस, गॅदररगं साठी गीतरामायणाची थनीम 
आठवते. पवशेषता याबाबत एक खूप संवेदनशील आठवण तुमच्याबरोबर शेअर करायला मला 
आवडेल,  त्यावेळी आपल्याकडे हाऊस शसस्टम होती,  पूणण शाळेच्या मुलींचे पवलगीकरण करून 
प्रत्येक इयते्तच्या मुली एका हाऊस मध्ये असायच्या. आमच्या हाऊस च्या प्रमुख सौ.पराींडेकर बाई 
होत्या.  रामायणामधील "माता न तू वैररण " या गाण्यावर आम्हाला नाट्य अशभनय करायचा 
होता, मला कैकयीचा  दोन भागात, दशरथन राजा मरण्यापूवी व रागावलेल्या भरतासमोर तोंड 
देण्याची भूशमका सादर करायची होती. पट्रहल्या प्रवेशात परांडेकर बाईंनी गळयात घालण्यासाठी 
स्वतःचा खरा तन्मणी ट्रदला, लगेच दसुऱ्या प्रवेशामध्ये दशरथनाच्या ननधनानंतर दःुखी झालेल्या 
कैकयीच्या गळयातला तन्मणी घाईघाईने काढतांना तुटला, मी जाम घाबरले, पण बाई काही न 
रागवता उलट मला जवळ घेऊन म्हणाल्या खूप छान काम केले, आता पुढचेही छान कर.  

त्यानंतरही त्या मला कधीही एका शब्दानेही बोलल्या नाहीत. हे पे्रम, वागण्यातली सहजता मनावर 
खूप मोठा संस्काराचा ठसा उमटवून गेला. 



एकदा सेंिल हॉलमध्ये स्टेजवर शॉटणसककण ट झाले. फक्त थनोड्याशा ट्रठणग्या ननघाल्या; पण शाळेला 
आग लागली, असे समजून सेंिल हॉल मधील सवण मुली वेड्यासारख्या धावत सुटल्या. आणण 
चेंगराचेंगरी झाली. काही मुली दप्तर घेऊन शाळेला आग  लागली म्हणून गेटमधून बाहेर पडल्या, 
रस्त्यावर आल्या लगेचच राजदेरकर बाईंनी परत सगळयांना एकत्र आणून चांगली खरडपट्टी 
काढली. पॅननक झाल्यावर अगधक नुकसान होते, हे लक्षात आणून ट्रदले. आणणबाणीच्या 
पररजस्थनतीतही शांत राहून ननणणय कसा घ्यायचा? हे समजावून सांगगतले. थनोडक्यात मुलींचा 
सवांगीण पवकास हा या घडणाऱ्या प्रत्येक घटनांमध्ये जागतृ राहून घेतला जायचा. हेच साऱ्या 
शशक्षकांचे सतत ध्येय असायचे. वैज्ञाननक, नैनतक, साट्रहजत्यक, संस्कृनतक, स्वाभापवक, सामाजजक 
आणण साजत्वक अशा संस्कारांची सात वषांची शशदोरी, जीवनाच्या प्रत्येक प्रसंगाला पुरी पडत आहे. 
या सगळयाचा उपयोग मला स्वतःला शशक्षक्षका म्हणून व पवशेषतः तेरा वषण मुख्याध्यापपका 
म्हणून काम करताना खूप झाला.  

Each soul is potentially Divine. 
हे ब्रीद वाक्य लक्षात ठेवून माझ्या कारककदीची सफल  सफर झाली, असे मला मनापासून वाटते. 
अठरा खेड्यातून येणाऱ् या पवद्याथयांना घडवतांना ग.ग.हायस्कूल हे खरे ट्रदशादशणक  लाईट हाऊस 
होते. शाळेचे हे उपकार मी कधीच पवसरणार नाही. 

खरंतर आम्हा साऱ्या पवद्यागथनणनींना शाळेच्या या ऋणातून कधीच मुक्त व्हायचे नाही. आम्हाला 
होताही येणार नाही. असे म्हणतात की जे छान मशागत करून पेरलं जातं, ते उगवल्या शशवाय 
राहत नाही, अक्षय असतं. फार तर ननसगणननयमानसुार रूपांतररत होतं पण नष्ट होत नाही.  

या भावना व्यक्त करण्यासाठी मला माझी मैत्रीण म ना माने ट्रहने प्रवतृ्त केले. ती मला म्हणाली, 
"प्र त , जे आपण शिकलो ते प्रत्यक्ष आणण्याचा तू प्रामाणणक प्रयत्न केला आहेस, ते तू व्यक्त कर." 

म्हणूनच या भावनांना शब्दबद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मैत्रत्रणींनो तो गोड मानून घ्या गं!  

शाळेमध्ये केलेल्या सवण कामाची नोंद वेळोवेळी सामाजजक संस्थनांनी घेतली. मला काही पुरस्कार 
शमळाले ते सवण मी आपल्या शाळेतील सवण शशक्षकांमुळेच शमळाले असे मानते. शाळेत बक्षीस 
घेताना जो आनंद व्हायचा तोच आनंद हे पुरस्कार घेतानाही शमळत होता. 



द बेस्ट टीचर अवॉडण रोटरी क्लब देवळाली. 

द बेस्ट ट्रटचर अवॉडण लाइन्स क्लब नाशशक रोड. 

बेस्ट ट्रटचर अवॉडण पवचारमंथनन मराठी अकॅडमी. 

द बेस्ट हेडशमस्िेस अवॉडण महावीर एज्युकेशन सोसायटी.  

अजस्मता पुरस्कार श्री शक्ती मट्रहला मंडळ देवळाली.  

फेशलशसटेशन अवॉडण राष्िसेपवका सशमती. 

शशक्षक गौरव पुरस्कार महाराष्ि शशक्षक सेना. 

अवॉडण फॉर एक्सलन्स इंडडया टुडे & एडूकॉम. 

    सौ.चींद्रपप्रत  पाठक/मोरे  

    मो.नीं.- ९९२२९४७६३९. 

हे साट्रहत्य सवणस्वी माझे आहे. हे साट्रहत्य व त्यातील फोटो इत्यादी मजकुरास ग.ग.व्हाट्सअप गु्रप, फेसबुक, ब्लॉग 
तसेच स्मरणणकेत प्रशसद्ध करण्यास मी स्वखुशीने समंती देत आहे. 

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


