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	Text3:  हे माझे स्वतः चे लेखन आहे, ते ग.ग च्या स्मरणयात्रेत प्रसिद्ध करायला काही हरकत नाही.बँच 1974,मोबाईल नंबर 9665805101.
	Text1: विद्यार्थिनींनाही वाचन आणि लेखनाची सवय लागावी किंवा त्यांच्यातील असलेल्या गुणांना वाव मिळावा म्हणून ती काही कथा अर्धवट ऐकवायची आणि आपली उत्सुकता ताणून ती पुर्ण करायला लावायची किंवा शोधून पूर्ण वाचायला लावायची. आपली आई शाळेत शिक्षिका आहे म्हणून सतत तिला भेटायला जाणे तिला अजिबात आवडायचे नाही. तशी तिची सक्त ताकीदच असायची. तिच्या स्वभावानुसार कोणत्याही सवलती घेतलेल्या तिला चालायचं नाही. ती सवलती घ्यायची ही नाही  आणि घेऊ द्यायचीही नाही. तिने कायम आमच्या मनावर एकच गोष्ट बिंबवली, कष्ट करा. यशाला कष्टाशिवाय पर्याय नाही. प्रामाणिकपणे ,मन लावून कोणतीही गोष्ट केली तर देव सुद्धा आपल्या बाजूने उभा राहतो. हे बाळकडू विद्यार्थिनींना ती पाचवी-सहावीत पाजायची.   ग. ग .ची भव्य दगडी इमारत, दोन भव्य पटांगणे व ध्येयासक्त शिक्षक हे आपणा सर्व विद्यार्थिनींचे भाग्यच होय. आपली शाळा खरंच एक नंबर होती. शिक्षण, कला ,क्रीडा, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आपल्या शाळेत सतत होत असत आणि या सर्व कार्यक्रमात ती जातीने भाग घेई. त्यामुळे ती प्रत्येकीचीच जवळची झाली होती. वैयक्तिक जीवनातही करारी, खंबीर, वक्तशीर अशी आमची आई. कणखरपणा ही तिचीच पुंजी.अलेल्या परिस्थितीला निधडेपणाने सामोरे जायचे ही तिचीच शिकवण. त्यामुळे आम्ही सर्व भावंडे जीवनात यशस्वीपणे इथपर्यंत आलो आहोत. आयुष्यात प्रत्येक गोष्ट आली पाहिजे किंबहुना ती यावी असा टोकाचा प्रयत्न करा आणि आल्यानंतर त्यात मास्टरी मिळवा हे तिच्याकडून आम्ही शिकलो नसतो तर नवलच. तिच्या आयुष्यात कसोटी पाहणारे, संघर्षाचे अनेक क्षण आले. त्यातीलच एक म्हणजे तिला झालेला स्वरयंत्राचा कॅन्सर.नुसता आवाज बसण्यापासून सुरुवात झालेला आजार 2,3 मोठी ऑपरेशन आणि स्वरयंत्र व श्वास नलिकेचा बळी घेऊनच थांबला. मात्र यावरही तिने अत्यंत खंबीरपणे व एका कणखर योध्याप्रमाणे मात केली. या आजारपणात तिचा आवाज गेला मात्र त्याच बरोबर वास घ्यायची शक्तीही घेऊन गेला. मात्र ही गोष्टदेखील तिने अतिशय सकारात्मकपणे घेतली आणि हसत म्हणाली," चला, आता माझे कोणाशी भांडण होणार नाही."
	Text5: वडिलांची सततची फिरतीची नोकरी त्यामुळे एकटीच खंबीरपणे ताठ मानेने व शिस्तीने आयुष्य जगली आणि आम्हालाही घडवत गेली याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. आजही तिच्या काही विद्यार्थिनी त्यांच्या वयाच्या 76 व्या वर्षी देखील तिची अतिशय मनापासून आठवण काढतात. आजही तिने लावलेल्या शिस्तीत वाटचाल करतात. तिच्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाची आणि अतिशय गर्वाची गोष्ट म्हणजे तिच्या मुलाला मिळालेले राष्ट्रपती पदक. ज्यावेळेस सन्मानाची घोषणा झाली त्यावेळेस ती आयुष्यभर केलेले कष्ट विसरून अतिशय आनंदात होती. कोणत्याही आईसाठी हा अतिशय गर्वाचा आणि सन्मानाचाच क्षण आणि तो क्षण ती भरभरून जगली. कष्ट नक्कीच भावाचे होते मात्र त्यामागील संस्कार, जिद्द आणि शिस्त मात्र आईचीच. आणि म्हणूनच आमच्यासाठी ती सरस्वती, काली, दुर्गा,अन्नपूर्णा आणि लक्ष्मी होती, आहे आणि असेल.
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	Text2: कर्मव्रती माने बाई............. आमची आई     माने बाई म्हंटले की डोळ्यासमोर एक सोज्वळ, सात्विक, घरंदाज सौंदर्य उभे राहते. हेच तेजस्वी व्यक्तिमत्व म्हणजे  सगळ्यांची लाडकी शिक्षिका आणि आमची आई. आई भूगोल आणि मराठी अतिशय सुंदर शिकवायची. आम्हा भावंडांना मात्र त्याचा अनुभव नाही. आम्ही ग. ग. हायस्कूल मधून पाचवी ते अकरावी शिकलो मात्र तिच्या शिकवण्याच्या हातोटी बद्दल मात्र बाकीच्या वर्गातील मैत्रिणीं कडूनच समजायचे.  तिचे वाचन अफाट होते. ऐतिहासिक कादंबऱ्या सगळ्या वाचलेल्या. स्वतःबरोबरच तिने विद्यार्थिनींनाही वाचनाची गोडी लावलेली. महाराष्ट्र टाईम्स मधील अग्रलेख वाचल्याशिवाय ती कधीच झोपली नाही. स्वामी, श्रीमान योगी, मृत्युंजय या सारखी पुस्तके घरात असलीच पाहिजेत असा तिचा आग्रह असायचा.
	Text20: माधुरी.........   - माझी जीवनरेखामी सुप्रिया, माधुरी माने - पाटीलची मुलगी. खरे तर तिच्या वाटचाली बद्दल तिने लिहिणे अपेक्षित होते पण हा विषय मी मुद्दामूनच माझ्याकडे घेतला. माझ्या नजरेतून माझी आई.... माधुरी- नावाप्रमाणेच व्यक्तिमत्व. फार क्वचितच चिडलेली बघितली मी. तसे तर मी आज्जीलाही कमीच चिडलेली बघितले. सर्व गोष्टी अतिशय शांतपणे आणि खंबीरपणे हाताळणे कसे जमते हिला हा माझ्यापुढील यक्षप्रश्न. पण ही कोणत्याही परिस्थितीत हलत नाही. कामाला कधीही मागे नाही आणि दमलेलीही बघितली नाही. कायम एकच म्हणणे , एखादे काम जास्त केल्याने आपण मरत नाही. हेच तत्वज्ञान खरं तर आम्ही सर्व बहिणींनी लहानपणापासून आई आणि दोन्ही मावश्यान कडून ऐकले आहे.कायम त्यांना पदर खोचूनच उभे बघितले आहे,पण आजच्या काळात हे जरा अतीच होते असे आमचे मत.पण या बदलायला तयार नाहीत. आम्ही गमतीने म्हणतो देखील की आमची आई आणि आईची आई यांनी आमची वाट लावली आहे. असो
	Text10: वैयक्तिक आयुष्यातही आई अतिशय शिस्तबद्ध, करारी आणि स्वाभिमानी. प्रत्येक गोष्ट वेळेवर आणि योग्यपद्धतीनेच झाली पाहिजे असा दंडक पण दुराग्रह नाही. प्रसंगी अतिशय लवचिक. पप्पा हार्ट पेशंट, त्यांच्याही आणि आईच्याही कमी वयात त्यांची बायपास सर्जरी झाली. दवाखान्यापासून सर्व अतिशय खंबीरपणे एकटीने केले. २१ वर्ष कधीही त्यांच्या पथ्यात आणि वेळापत्रकात तडजोड नाही.              तशी तीने उशिराच नोकरीला सुरुवात केली. त्यावेळेस तर तिची होणारी धावपळ अजूनही डोळ्यासमोर आहे. शाळेतही ती अतिशय लोकप्रिय शिक्षिका आणि सहकारी होती. पण त्याच बरोबर तितकीच कडक शिस्तीची म्हणून प्रसिद्ध. तिच्या शांत पण ठाम व्यक्तिमत्वालाच विद्यार्थिनी घाबरत. कधी आवाज चढवायची किंवा शिक्षा करायची गरजच नाही पडली. मराठी आणि इतिहास हे तिचे विषय. फक्त मुलीच नाही तर सहकारीही म्हणायचे तुमचा तास ऐकत राहावा असाच. सहकारीही संदर्भासाठी हिच्याकडेच येणार कारण हिचे अफाट वाचन. विद्यार्थिनींची तर आईच होती. कोणी डबा विसरलं तर हिचा डबा असायचा तिच्यासाठी, कोणी आजारी पडले , चक्कर आली तर सगळे पाटील बाईंनाच शोधणार.मग ही तिला गाडी वर घेऊन दवाखान्यात नेण्यापासून औषध देण्यापर्यंत सगळे आईच्या मायेने करायची. सहकारी शिक्षकांशीही अतिशय जिव्हाळ्याचे संबंध होते तिचे किंबहुना अजूनही आहेत. त्यांचे वैयक्तिक  प्रश्न ही अत्यंत आपुलकीने ऐकणार पण परत चर्चा कुठेही नाही. आई म्हणजे सर्वांचे विश्वासाने बोलण्याचे ठिकाण. कामातही त्यांना तसेच सहकार्य असायचे. त्यामुळे आजही जरी ती सेवानिवृत्त झाली तरी "पाटील बाई, बोलायचे आहे." म्हणून फोन येतात. आजही आई फोन वर हं हं म्हणायला लागली की मी लगेच ओळखते तिच्या शाळेतल्या मुलीचा ( सहकारी) फोन आहे. शाळेतही कायम ती सहकारी आणि अधिकारी यांच्या मधील दुवा असायची.
	Text50:             संगीत तिचा जीव की प्राण. शाळेतील 1600 मुलींना एकत्र हाताळणे म्हणजे दिव्यच. पण हिचा उजवा हात वर झाला की पिन ड्रॉप शांतता. शाळेचा संगीत क्षेत्रात दरारा. माधुरी पाटील स्पर्धेत मुलींना घेऊन उतरली आणि पाहिले बक्षीस मिळाले नाही असे कधी झालेच नाही. आजही तिच्या सहकारी शिक्षिका मला कायम सांगतात पाटील बाईंच्या त्या उजव्या हाताची ताकद दुसऱ्या कोणातच नाही. आजही आम्ही त्यांची प्रार्थना मिस करतो.             मोठ्या ग्राउंड वर मुलींची प्रॅक्टिस घेताना ती आणि तिचे मन मात्र ग.ग.च्या सेंट्रल हॉल मधेच असायचे. तेव्हा म्हंटलेल्या प्रार्थना, गाणी आजही तिला परफेक्ट पाठ आहेत. 
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	Text8: आई म्हणजे खरे तर एक सर्वगुणसंपन्न व्यक्ती. आज्ञाधारी मुलगी ,आधार देणारी बहीण, खंबीर पत्नी, लाडकी मावशी, आदर्श आई, आदर्श शिक्षिका आणि खुप खुप खुप लाडकी आज्जी अशी माझी आई


