
 
 

 
 
नाव - हेमलता अ�ण बोरसे. 
पवूा��मीचे नाव - हेमलता हर�भाऊ खरैनार. 
 
नम�कार, 

ग. ग. शाळेतील आठवणी या सदरांतग�त मला मा�या आठवणी मा�या ग. ग. �या म�ै�णी आ�ण 
आम�या लाड�या �श��कांपय�त पोहोचव�याची ह� सवुण�सधंी �मळाल� हे माझ ेभा�यच आहे! 

ग. ग. हाय�कूल चे नाव जर� घेतले तर� मन झरकन २५ वष� मागे जात.े सातपरू कॉलनीतील 
�व�या�नकेतन �मांक ८ म�ये फ�त सातवीपय�तचे वग� अस�याने आठवीसाठ� व�डलांनी मला ना�सक म�ये 
सीबीएस जवळ�या  
ग. ग. हाय�कूलम�ये �वेश घेऊन �दला. रोज बसने शाळेत जायचे, इतक� मोठ� भ�य दगडी इमारत, आजबूाजलूा 
मोठ� झाड,े माग�या बाजलूा असलेले मदैान हे सव� पाहून मी तर भारावनूच गेले. पण लवकरच या शाळेने, इथ�या 
सव� �श��कांनी आ�ण मलु�ंनी मला आप�यात सामावनू घेतले. इय�ा आठवी म�ये असताना  गाजरे बाई  आम�या 
वग��श��का हो�या. �यांचे मो�यासारखे सुदंर अ�र आ�ण शा�� व ग�णत �शकव�याची अ�तशय सोपी, सुदंर 
प�धत यामळेु �या मा�या अ�तशय आवड�या �श��का बन�या.प�ह�याच �दवशी �यांनी मला वग��मखु बनवले 
आ�ण रोज फ�यावर स�ुवचार वगरेै �ल�ह�याची जबाबदार� �दल�. 

नंतर पढेु इय�ा नववी अ म�ये गे�यानतंर मालपाठक बाई, जोशी बाई, व�ैय बाई, परांडकेर बाई, 
पांगारकर बाई, क� गे बाई या �श��का हो�या. या सग�या जणी आपापला �वषय इतका सुदंर �शकवत क� 
आपोआपच आ�हाला �या �या �वषयाची गोडी लागत असे. 

जोशी बा� ची मराठ� �याकरण �शकव�याची प�धत, �नबधं, ससदंभ� �प�ट�करण इतके परफे�ट असे �क 
त�ेहापासनू लागलेल� मराठ�ची गोडी आजतागायत �टकून आहे. मला तर आजह� �याकरणातील अलकंाराची 
उदाहरणे आठवतात जसे 'गणपत वाणी �वडी �पताना….' 

शा�� �वषयाची गोडी लागल� ती  पांगारकर बा�  मळेु! �या रोज आ�हाला कोणातर� शा���ाची, 
संशोधकाची एखाद� छोट�शी गो�ट सांगाय�या. नसुती थेअर� नाह� तर �ॅि�टकल वर �यांचा नेहमी भर असायचा. 
घ�न आ�हाला छोटे-छोटे �व�ानाचे �क�प क�न आणायला सां�गतले क� आ�ह� सग�या खशु! 

ग�णत तर माझा आवडता �वषय आ�ण �यात  व�ैय बाई  यां�यासार�या �श��का �शकवायला, मग काय 
दधुात साखर! फ�त शाळेचे ग�णतच नाह� तर माझी ग�णताची आवड आ�ण टॅल�ट पाहून शालाबा�य ग�णत �पधा� 
पर��ा जसे कापरेकर ग�णत �पधा�, ट� म वी �या ग�णत पर��ा वगरै�ना बस�यासाठ� �या नेहमी मला �ो�साहन 
�याय�या. 

श�ुध उ�चार कसे करावे हे स�ंकृत�या बाई �हणजे  परांडकेर बाई  आ�ण  गोरवाडकर बा� नी �शकवले. 
�यावेळी पाठ क�न घेतलेले देव, वन, माला वगरेै श�द, �कतीतर� सभुा�षत,े गीतचेे अ�याय आजह� जसे�या तसे 
पाठ आहेत. परांडकेर बाई नेहमी मला आतंरशालेय �लोक पठण �पधा�, गीतापठण �पधा�, अनेक व�त�ृव �पधा� 
याम�ये मला भाग घे�यास �ो�साहन देत आ�ण माझी तयार� स�ुधा क�न घेत. �यांनी सां�गतलेल� एक गो�ट 
मा�या कायम ल�ात रा�हल�. �या �हणाय�या ‘व�त�ृवात बोलताना नेहमी बोल�भाषचेा वापर करावा’. �यामळेुच 
मी व�त�ृवात अनेक ब��से �मळव ूशकले. 

 



 
 

ग.ग. शाळेचे मह�वाचे व�ैश��य �हणजे जे इथे फ�त प�ुतक� �ानच नाह� तर मलु�ंचा सवा�गीण �वकास 
कसा होईल याकड ेल� �दले जाई. �नर�नराळे मदैानी खेळ, वेगवेग�या �पधा� आयोिजत क�न मलु�ंमधील 
व�त�ृव, गायन, वादन न�ृय, रांगोळी, �च�कला वगरेै सव� स�ुत गणुांना वाव �दला जात असे. मला आठवत ेदर 
वष� �डस�बर म�हना आला गॅद�रगंचे वारे वाहू लागत असे. मग अ�यास कमी आ�ण वेगवेग�या �पधा��या �ॅ�ट�स 
म�येच आ�ह� जा�त वेळ घालवत अस.ू बरं �पधा�म�येह� दरवष� नावी�य असे. कधी कथाकथन तर कधी 
असबं�ध भाषण, कधी शीष�क गीत गायन �पधा� तर कधी च�क दरूदश�नवर�ल जा�हरातींचे चे सादर�करण 
कर�याची �पधा�! फॅ�सी ��ल, समहू न�ृय, समहू गायन वगरेै �पधा� तर असाय�याच. दरवष��या व�त�ृव नाह�तर 
कथाकथन �पधा�म�ये भाग घेऊन अनेक ब��से केवळ बा�नी �दले�या �ो�साहनामळेुच मी �मळव ूशकले. 
�यामळेुच मा�यात सभाधीटपणा आला. 

शाळेच ंदरवष� छानसं म�ं�मडंळह� असायच.ं �यासाठ� दरवष� र�तसर �नवडणकू �हायची. मला आठवतयं 
क�, मी ‘सां�कृ�तक मं�ी’ �हणनू काम बघायचे आ�ण शाळेत होणा�या काय��मांच ंस�ूसंचालन कर�याची 
जबाबदार� बाई मा�याकड े�याय�या. 

५ स�ट�बरला �श�क �दन साजरा करायचो त�ेहा आ�ह� साडी घालनू छो�या वगा�त मलु�ंना �शकवायचो 
त�ेहा आप�यालाह� बा�सारखे छान �शकवता यायला पा�हजे ह� िज�द असायची. मना�या कोप�यात कुठेतर� 
वाटायचे क� आपणह� असचं �श��का बनाव.ं मोठ� झा�यावर पढु�ल आय�ुयात खरोखरच मी देखील एक 
�श��काच बनले व अनेक �व�या�या�ना मीदेखील �ानदानाचे काम क� शकले हे माझं सौभा�य. 

खरंतर  ग. ग. शाळा आ�ण माझा सबंधं फ�त तीन वषा�चा पण या तीन वषा�नी मला आय�ुयात खपू काह� 
�दले ह� तीन वष� मा�या जीवनातील खपू मह�वाची आहेत या काळात मी जे काह� �शकले, अनभुवले त ेमा�या 
जीवनाला कलाटणी देणारे ठरले मा�यासाठ� मा�या �श�कांनी खपू काह� केले वेळोवेळी �यांनी केलेले माग�दश�न 
�दलेले �ेम हे मी कधी कधीच �वस� शकणार नाह� ह� शाळा येथील सव� �श��का मा�या सदैव �मरणात राहतील. 

 
शवेट� एवढेच �हणावेसे वाटत,े 
 

अ�ान�त�मरा�ध�य �ाना�जनशलाकया । 
च�ु��मी�लत ंयेन त�म ै�ीगरुवे नमः ॥ 
 
 
 

ह� मा�हती व हे सव� सा�ह�य सव��वी माझ ेआहे व ग. ग. सबंधंी �हा�सअप �पु, �लॉग, फेसबकु तसेच 
�मर�णकेत ��स�ध कर�यास मी �वखशुीने समंती देत आहे. 
ध�यवाद. 
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