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ग.ग. शाळेतील गणुवंत ���या, ग.ग. �व�ा�थ�नी तुम�या भटे�ला या सदराखाली लेख वाचताना अ�भमान वाटला या शाळेची
�व�ा�थ�नी अस�याचा आ�ण �हणनूच मा�याही मनातील शाळेब�ल�या भावना मला सांगा�ाशा वाटत आहते .

आज चोवीस वष� मागे वळून ब�घत�यावर जाणीव होते क� आज येथवर येउन पोहोच�याचं �ये शाळे�या सं�कारामं�ये आहे .
इय�ा सातवी पय�त �व�ा�नकेतन �माकं 4, रायगड चौक ,�सडको या महानगरपा�लके�या शाळेत �श�ण पूण� के�यावर
पुढ�ल �श�णासाठ�चा �वेश घणेे आव�यक होते. �या काळ� मराठ� मा�यमा�या अनेक एक से बढकर एक शाळा �च�लत
हो�या जसे क� मराठा �व�ालय, रचना �व�ालय, पेठे �व�ालय, �ंगठा �व�ालय, आदश� �व�ालय ,सारडा क�या शाळा वगैर.े
म�यमवग�य प�रवाराचे सं�कार, व�डलांची कंपनीतली नोकरी, चार भावंडा�ंया �श�णाचा खच�, जा�याये�याची सोय आ�ण
सग�यात मह�वाचे शाळेब�ल इतर पालकांकडून �मळालेली मा�हती या सव� गो�ी ल�ात घतेा व�डलांनी आ�हा दोघी
ब�हण�चा दाखला ग. ग. म�ये टाकला .

�श�णाम�ये वडीलांची साथ कधीच सुटली नाही.मला अजुनही ॲड�मशनचा �दवस अाठवतो आह.े �या�दवशी सु�ा ते बरोबर
होते. शाळेत �वेश �न��त केला आ�ण जोशी बाईनी सु�� तील काम देखील �दले. �यांनी २ ते ३० पय�तचे पाढे �ल�न पाठ
करायला सां�गतले होते. �लॅ�न�ग आ�ण टाईम मनेॅजम�ट चा तो माझा प�हला धडा खरतंर �यांनी मला �दला होता. मोठ� बहीण
�तथे �शकत अस�यामळेु न�वन शाळेची �भती फारशी वाटली नाही. शाळे�या अनेक रकेॉड� पैक� एक रकेॉड� असे होते क�
ना�शकमधील �या पालकांना एकापे�ा अ�धक मलुी हो�या �या ब�याच अंशी �या शाळेत �श�ण घतेले�याआढळून येतात.

शाळेतील सव� �श��का जणू काही स�दया�ची आ�ण �ानाची खाणच हो�या(beuty with brain). आले क� नाही सवा�चे चहेरे
समोर ? भाग�वे बाई, जोशी बाई, मालपाठक बाई ,गोरवाडकर बाई, पराडेंकर बाई , वै� बाई , गाजरे बाई, �नकंुभ बाई, चौधरी
बाई , पाठक बाई . सग�यां�या राहणीमानात अ�यंत साधपेणा पण �वचार मा� उ�च.काही जणी तर पायी शाळेत येताना
आ�ही पहायचो.

जोशी बाई �हणजे तर �व�कपी�डयाच. हातात ना कुठले पु�तक ना कुठ�या नोट्स , एका क�वते�या कड�ावर संपूण� तासभर
बोलू शकणारी ��� �हणजे जोशी बाई. �ानाचा , श�दांचा , दाख�याचंा , अनभुवाचा �चडं साठा. नोट्स �ल�न घतेाना जे�हा
बाई समानाथ� श�द सांगाय�या ते�हा �यां�या सांग�याचा आ�ण आम�या �ल�ह�याचा वेग कधीच बरोबरी क� शकला नाही .
प� लेखन �ल�हताना �या गमती जमती , �नबंध लेखन करताना�या �ट�स, संदभा�स�हत �प�ीकरण कसे करावे , वाचन करत
असतानाचा अ�वभा�व अशा नाना�वध गो�ी �या बा�कडून भाषेब�ल �शकायला �मळा�या �यामळेुच मराठ� भाषेवरचं �ेम
अाजतागायत अबा�धत आह.े

ग�णत हा माझा नावडीचा �वषय. ग�णतापे�ा मला ग�णता�या बाई , वै� बाई आ�ण चौधरी बाई जा�त आवडाय�या. आजही
सं�कृत �ोक �हणताना , गीतेचे �ोक �हणताना , कुठलेही म�ं �हणताना भीती वाटत नाही ती केवळ दोन ���मळेु �या
�हणजे पराडेंकर बाई आ�ण गोरवाडकर बाई. राम: , रामौ, रामा: �थमा अशी अनेक श�दांची �पे �हणायला मजा यायची.
राजा भोजने का�लदासाला �दलेले चलॅ�ज �याने कसे पूण� केले , तो सं�कृत �ोक आजही �हणताना पराडेंकर बाई समोर
येतात.

रामा�भषेके जलमाहर��याः ह�ता��युतो हमेघटो युव�याः |सोपानमाग�ण करो�त श�दं ठठं ठठं ठं, ठठठं ठठं ठ ||

१९९५ चा एनएसएस कॅ�प तर कधीच �व�मरणात जाणार नाही. पराडेंकर बाई आ�ण चौधरी बाई �या रा�ी म�त कॉ��युम
म�ये अचानक �टेजवर आ�या आ�ण "जहा मै जाती � वही चले आते हो चोरी चोरी मरेे �दल म� समाते हो... ..." या गा�यावर



परफॉम��स देऊन गे�या . सग�या मलु�साठ� तो एक अ�व�मरणीय आनंद देणारा �ण होता . टा�या आ�ण �श�ट्या नी स��ल
हॉल भ�न आ�ण भा�न गेला होता. �द�वाने �याकाळ� मोबाईल ची सोय न�हती या आठवणी साठवून ठेव�यासाठ� . परतुं
मनात�याआठवणी अजूनही तशाच आहते.

पाऊस सु� झाला, आषाढ सु� झाला क� आजही शाळेत साजरा केलेला का�लदास �दन ( आषाढ�य �थम �दवसे ) , आषाढ�
एकादशीची �द�डी , भ��गीत �पधा� , भावगीत �पधा� मन हलेावून टाकतात. "तुझे �प �च�ी राहो मखुी तुझे नाम देह �पंचाचा
दास सुखे करो काम " , या भ��गीताला आम�या �पुला �थम पा�रतो�षक �मळालेले आठवते . स��ल हॉल हा तर शाळेचा
मान�ब�� आहे . �ाथ�ना , रा�गीत, गीतेचा पंधरावा अ�याय, हमको मन क� श�� देना , या लाड�या मलुांनो , हम सब भारतीय
है , ग�ुने �दला �ान�पी वसा, �कतीतरी अ�व�मरणीय गाणी पलु�कर बा��या तालमीत �शकायला �मळाली. काय म�त
सराव क�न �याय�या पलु�कर बाई.

सं�कृत आ�ण मराठ� �वषयांबरोबरच �व�ानाची गोडी लावली ती गोड पांगारकर बा�नी. मी �यांना कधीच कुठ�या मलुीवर
ओरडताना - रागावताना पा�हले नाही . चहे�यावर नेहमी एक संुदर ��मतहा�य. वगा�त आ�या क� �शक�यासाठ�चे नवीन चतै�य
�यां�याकडे बघनू �मळायच.े इ�तहासा�या मालपाठक बा�ची �वनोद बु�� तर सग�या शाळेम�ये �च�लत होती. काही त�ार ,
सम�या असली तर मालपाठक बाई आम�यासाठ� नेहमी ह�का�या असाय�या. सग�या सम�यांवर�या �या रामबाण उपाय
हो�या आम�यासाठ�.

सीबीएस वरील या दगडी इमारतीमधील फ� तीन वषा�चा हा �वास . परतुं ही तीन वष� आयु�यातील सवा�त मह�वाची ,
आयु�याला कलाटणी देणारी , खूप काही �शकवणारी, �व� दाखवणारी , काहीतरी कर�याची �ेरणा देणारी अशी होती .
दहावी�या �नकालाचा �दवसही आठवतो, आ�हा मलु�बरोबर �श��काही �या �दवशी ग�हवर�या, ��येक�ला जवळ घऊेन
काहीतरी सांगत हो�या , कुणा�या पाठ�वर तर कुणा�या डो�यावर हात ठेवत हो�या.शाळा संपली होती परतुं परी�ा सु� झाली
होती. पुढचा �वास अवघड असणार होता, �यासाठ� पाया शाळेने भ�कम क�न ठेवला होता. अनेक आठवणी आहते �या
सांगायला श�द सुचत नाहीयेत. सग�या �श��का सदैव �मरणात आहते , राहतील. ग�ुपौ�ण�मा आहे , सग�या ग�ुजनास
माझा मनापासून नम�कार. शाळेने आप�याला मोठं केलंय ,चला आता आपली आठवण�ची शाळा मोठ� क�या का?

मला शाळेचा ब��स �वतरण समारोह आठवतो , �यासाठ� �मखु पा��या माननीय डॉ�टर वंृदा भाग�वे उप��थत हो�या. �यांचा
प�रचय ऐकून , �यांना पा�न आप�यालाही मोठे झा�यावर �ा�यापक होता येईल का ? हा �वचार मनाम�ये शाळेनेच �जू
घातला होता. �यांना भटे�याचा आ�ण ऐक�याचा आनंद मला २००५ सालापासून आजपय�त �मळतो आहे , कारण �या �जथे
काय�रत आहते �याच कॉलेज मधे के�म��� �वभागात मीही काम करते आह.े

ही मा�हती व हे सव� सा�ह�य सव��वी माझे आहे .ग.ग.संबंधी �हाट्सअप , जीजी �पु �लॉग, फेसबूक तसेच �मर�णकेत ��स�
कर�यास मी �वखुशीने संमती देत आह.े

ध�यवाद.
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