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साधी राहणी आिण उ िवचारसरणी असलेा मा. मोाबाई णजचे मुाािपका ीमती. 

सिरता उजागरबेाई. 

 
                                 उंचसा बाधंा, डोयावंर चा, केसाचंा अबंाडा ावर साधी काळी 

जाळी, फ टकलरच े मिॅचगं साडी ाऊज, हातात सोाा बागंा, अस े लोभस पण करारी 

िम. आाला आदरयु िभती वाटायची पण बाई ितताच मेळ, गणुाहक, 

कडकिशीा होा.  

                                   नावामाणचे ाचं े कत ु होत.े ा सतत काया त म असाया. 

शाळा जरी ५ला सटुायची तरी ानंा घरी जायची घाई नसायची ामळेु आालाही तशीच सवय 

लागली. 

                                   शाळेत शोकेसम ेएका घराची ितकृती ठेवलेली होती, वष भर त ेघर 

सजवले जात अस.े राीय सण असो की आपले िदवाळी, नाताळ, ईद त ेघर ापदतीन ेसजिवले 

जाई. यातनू सवधम  समभावाचा सदंशे िवािथनीपयत पोहचवण े हचे तर बाा मनात असाव े

का? 

                                     मी लागानतंर लगचे िहरक महोव आला. ासाठी खपु क 

तयार झाले. अनके लेख ही मुाािपका, िशीका यानंी िलहीले. ानंी तयार केलेा 

िवािथ नी, नतंर शवेटपयत केलेली समाजसवेा. असा ीिशणासाठी मोठा क केला होता. 
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                                        मोाबाच े इंजीवर भु होत.े ५वीा मलुना ा इंजीची 

किवता िशकवताना चालीत णाया आिण णवनु ही ाया. बाचा आवाजही छान होता. 

माझा ५वीवर गिणताचा तास असताना ितते असताना मी बयाच वळेा हे पािहले होत.े 

                                  बानी वगा त यऊेन कधीही कोण कस े िशकवत े हे बिघतले नाही. 

रांातनू जाता जाता मचे ा थाबंत असत अ पाठाच े िनरीण करत असत. अन ् 

ऑफीसम ेबोलावनू पाठही थोपटत असत.ं 

                                       बाई िनवृ झाानतंर ाचं ेखर ेमेळ िम मला जाणवले. 

ा मा.ं दाणीबासोबत रहात असत, ाचंी काळजी घते असत. रमाबाई आबंडेकर शाळेचा 

कारभार पहात असत. बाई िनवृ झाानतंर रमाबाई शाळेन े 'कुणाल मॉटेंसरी काढली आिण 

ाा मखु होा उजागरबेाई. आाला आय हे वाटायच ेकी ा  छोा छोा मलुानंा 

अशा साभंाळतात पण लहान मलुासंाठी शाळेत खपु उपम होत.े नतंर ा नगरला गलेेा. 

ाचं े वडील िमलटरीम े असान े बाई ामाण े होा.मला शाळेच े मुाािपका पद 

िमळाावर मी हा आनदं ानंा भटूेन  केला होता. 
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