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23 ऑग ट - ऋषी पचंमी  

ऋषी पचंमीला माझा ज म झाला. यामुळे माझे नाव अ ंधती ठेवले. मा या आजीने आ ण आजोबांनी याचे छोटे 

नाव क न टाकले  - मीरा. ल नानतंर नाव बदलतात ते हा मा या सांग याव न पडसे यांनी माझे नाव मीरा ठेवले. 

अ ंधती चतंामणी पाटणकर ह  मीरा शंकर पडसे झाले. माझ ेआजोबा नीळकंठ पाडूंरंग पाटणकर सुधारक वक ल 

हणुन स  होत.े त े हदं ूमहासभेचे सद य हो े. यां या पावलावर पाऊल आम या घरातील सवानी टाकले. 

मा या एक आ याबाई डॉ टर व दसु  या BABT hotya. सुधारणावाद  व ी श ण हे मह वाचे हो .े माझे आजोबा 

रानडे कव यां या वचाराचें होते.  

मी Ferguson कॉलेज मधून chemistry हा वषय घेऊन B.Sc. झाले. ना शक या भोसले म लटर  कूल म ये 4 वष 

हवाळी शबीरात जात होते. पो णमा बेन पकवासा शबीर घेत असत. नेमबाजीत मला दसुरे ब ीस मळाले हो े. 

मला टायपींग येत होते. पढेु 62 sali वीडनला जा याचा योग आला. पडसे सँडवीक ए शया तरफे 6 म हने े नगंला 

gele होते. माझा chemistry हा वषय अस याने मला योगशाळेत नोकर  मळाल  व मी टायपींग पण क न दले. 

या 6 म ह या या अवधीत जे अनभुव आले यावर ना शक या अमतृ मा सकात 6 लेख ale होते.  

पवू चा ह तीखाना रोड आ ताचा महा मा गांधी रोड वर आमचे घर होते. या र याला आ ा रोड लागला व डा या 

बाजुला वळले क  मो या झाडांची सावल  असायची. या या मागे दगडी इमारत हणजेच आपल  शाळा ग ग 

हाय कूल. या या मागे भले मोठे मैदान. पावसा यात हरवे हरवे गार गाल चे आज आठवतात. झाडां या मागे 

शाळेची बाग खूप छान होती. आ ह  मध या सु ीत झाडाखाल  बसुन डबा खात होतो, मै णीं या बरोबर शअेर कर त 

होतो. बागे या एका टोकाला व छता गहृ होते . आ ह  याला पॅलेस असे नाव दले होत.े कुणी दले ते कधीच 

कळले नाह . तकडे जा या या पायवाटेला मा  आ ह  पॅलेस रोड क न टाकले. तथे गेलो क  येतांना रगाळत ग पा 

मारत परत येत असु व सु ीची मजा कर त होतो. अशा शाळेत वेश मळाला हणून खूप आनदं झाला, मै णी 

झा या.  

मा या दोन मै णी हो या, मीरा भ डे व मीरा गोळे. आ ह  वगात तीन मीरा झालो याची यावेळी खूप मजा वाटत 

असे. आज या नाह त याची खूप खतं वाटते. वगात या 19,20 मुल ंची नावे मला आठवत आहेत. आता मा  

फ त समुतीशीच संबधं येतो. दसु  या तघी अमेर केत, ऑ े लयात व द ल  अशा असतात.  

अकरा वषाचे वय, येक ला शाळेत पोहोचवायला कुणीतर  आले होत.े आ ह  बचकत बचकत शाळेत वेश केला व 

बावरले या नजरेनी एकमेक ंकडे बघत होतो. प हल  ओळख सुमतीशी झाल . मा या काकु व तची आई यांनी 

आ हाला बोलत केलं. मग एकेक ला मु या या पका यां या समोर जायचे होत.े मनात धा ती होती. सौ. सधुाताई 

अ ,े गौरवण, धीर गभंीर चेह  या या पण यांनी हसून सवाचे वागत केले व शाळे या वेशावर श कामोतब झाले.  

प हल  तीन वष आ हाला वा षक पर ाच न हती याचा आनदं होत असे पण येक श नवार  पर ा व सोमवार  

नकाल असे. अ े बाई वाचुन दाखवायला येत व आ ह  सव जणी साशंक नजरेने या नकालाची वाट बघत अस.ू 

नेहमी प हला नबंर मीरा भ डे हचा असे. या प ती मळेु सव जणी वष भर अ यास करतील असा यामागचा हेतू 
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होता. अ  ेबाई या वेळी नकाल सांगाय या ते हा प ह या व दसु या येणा  या मलु ंचे कौतकू क न बाक यांना 

मागदशन कर त. यांची मुलगी मीना आम या वगात होती. तलाह  इतरां माणे वागवत. 

मला नवल वाटे, पण याचे मह व पढेु कळले. सवाना सारखी वागणूक यायची हे पटले.  

शाळेची घटंा झाल  क  सव जणी वगा माणे ओळीत उ या रहात असत व ाथना असे. ती झाल  क  वर या 

वगात या मलु  रोज शहरात, देशात व जगात काय चालले आहे ह  बातमी याय या. ह  जाणीव सु वातीपासून 

क न दे याचा य न मला फार आवडायचा. 

राजदेरकरबाई हणाय या, '' मलु ंनो, कपाळावर कंुकवाची टकल  लावा. बघा तमुचा चेहरा कती छान दसतो तो. 

मोक या हातात बांग या घात यावर तुम या ग डस हाताला कती शोभा येईल ती. '' या वयात कारण वशेष 

कळायचे नाह  पण मजा वाटून आ ह  सव कर त अस.ु  

एकदा आमची सहल व णला गेल  होती. बरोबर परंुदरेबाई हो या. ड गर चढून डबे वगरेै खाउन परती या वाटेला 

लागलो. हळु हळु अधंा न येत असतांना अचानक आम या बस वर दगड येऊ लागले. आ ह  मनातनू खूप घाबरलो, 

एकमेक ंचे हात घ  पकडून भीती कमी कर त होतो. बा नी आ हाला धीर दला आणी ाय हरला न थांबता बस 

जोरात पढेु ने यास सां गतले. या माणे यानी गाडी पढेु काढल  व आ ह  नधा त झालो. येव या 30,35 मलु ंची 

जबाबदार  असतांना बा नी धैयाने संकटाला सामोरे जा याचा धडाच यावेळी दला.  

एक दवस फार वाईट बातमी वगात आल . आम या गु ते बा चे अचानक नधन झाले. सगळा वग त ध झाला. 

आम या डो यांतून घळाघळा पाणी वाहू  लागले व सगळा वग रडू लागला. बा नी सग यांना शांत केले. बार क, 

हस  या बाई डो यासमोर येत हो या. यांची एक क वता मला अजून आठवत.े लंडन म ये बाहेर बफ पडत असतांना, 

एक छोटासा नळसर प ी _ रॉ बन _ काचे या खडक या तावदानावर, टॉक टॉक क न, आत घे यास वनवणी 

कर त आहे, अशा आशयाची होती.  

एकदा काय झाले, आम या घरासमोर खूप गद  झाल  होती. शाळे या माग या बाजूने दसत असे. 1948 साल होते. 

गांधीजी गेले ते हाची गो ट. आमचे घर जाळ यासाठ  ती गद  जमल  होती. मा णकताई शदें मु या या पका हो या. 

यांना माग या खडक तून आमचे घर दसले,व यांनी नरोप पाठ वला क  पाटणकरला घर  पाठव ूनका. कारण 

कळले नाह , पण मी खूप घाबरले. यांनी मला बोलवनू प रि थतीची क पना दल ़. शातं झा यावर शपाई 

पोचवायला देउन घर  पाठवले. येक व या थनीची काळजी घे याचा यांचा वभाव होता. या खूप ेमळ हो या.  

मांजरेकर बाई वगात नोट स घेऊन आ या. कोणीतर  नवतले होते हणून दसु  या दवशी सु ी जाह र केल  होती. 

आ ह  आनदंाने यांचे जोरात वागत केले. ते हा बाई हणा या, ''सु ी ये हडी आवडते तर शाळेत येता कशाला? 

काह  गाभंीय आहे का नाह ? " आ ह  चमकलो आ ण आ हाला आमची चकू कळल .  
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पांढर शु  साडी, तसेच लाऊज, साव या, उंच, अंगावर एकह  दा गना नाह  अशा आम या वै य बाई. एकदा वगावर 

चालत येत असतांना प  फोडत आ या. फोडले या पा कटाचा कपटा परत पा कटात टाकून प  उघडले. काय ह  

टापट प व श त! तशी सग याच बाबतीत याचंी श त असे.  

अशी आमची भ कम दगडी शाळा, सभोवतालची सुरेख बाग, खूप मै णी व मीरा गोळे आ ण सरोज क डले या 

खास मै णी, माझे घर म यवत  अस याने रोज सं याकाळी मा या घर  भेटणे असे हे सारे सारे आज ह  आठवत 

आहे. आनदंाबरोबर हे संप याचा खेद ह  होत आहे. पण 100 वषा या न म ताने पु हा एकदा मन आनदंाने, 

उ साहाने भ न आले.  

पु हा एकदा शाळा दसेल,कोणी ओळखणार नाह , पण सुमती या सोबतीने पु हा एकदा सव पहावे अशी मनातील 

ती  इ छा आहे.  

आम या सव आदरणीय गु ं या आठवणीने व मै णीं या नेहाने मन परत भ न येत आहे.  

आम या शाळेची श त व गती खूप होती हणून स  पण होती, आजह  आहे आ ण उ याह  असेल. पढुची 100 

वष हावीत अशी ई वर चरणी इ छा. 

हे मी तः िलिहले असामळेु माझी ग ग शाळेला कुठेही छापायला णज े-Whatsapp -फेसबकु  िकंवा रिणकेत -पणू  

परवानगी आहे. 
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