
नम�ार म��ण�नो

"ग.ग. हाय�ल"�ा सव��व�ा�थ�न�ना माझा स�मे नम�ार.

मी पवू�ची मदंा�कनी खडंरेाव ढरेंग,े आता अ��नी अ�ण वडज .े

ल�ानतंर ना�शक सोडल आं�ण मुंबईला "घाटकोपर" ला �ाईक झाल.े
शाळे�ा"शतक महो�वा�न�म�" आप�ा शाळे�ा �व�ा�थ�न�नी खपू
छान उप�म राबवल आेह.े आतापय�त �पु वर आलले े��के श�ाकंन
वाचल आे�ण मा�ाही मनात �वचार आला क� आप�ा 1980-81 �ा
बचॅ मध�ा आप�ा वग�म��णीब�ल काही �लहाव.े शाळने े��के�ला
खपू काही �दल आेह.े ��के मलुीची काही तरी आठवण असत आे�ण
आप�ा मलु�ची "शाळा" ही आप�ा मनातला एक हळवा कोपरा आह.े
मी आठवीत ग.ग. हाय�ल म� आेल,े थोडीशी अबोल व बजुरी
अस�ान मेला �ळायला थोडा वळे लागला. आम�ा वगा�त ,"उ�ा
सोनावण -े पाटील " �ह एक हसरी बडबडी मलुगी. खळखळ�ा
�नझ�रा सारख उे�ाच े���म� मा�ा मनात ठसल.े शाळचेी तीन
वष�पटकन सरली. दहावीनतंर ��के��ा वाटा वगे�ा
झा�ा ,कॉलजे वगेळ ,े�वषय वगेळ आे�ण पदवीपय�तच बं�ाच जण�ची
ल� सु�ा झाली. शाळा सोड�ानतंर मला शाळतेल कंोणीच भटेलं
नाही ,आ�ण कॉलजे म� नेवीन म��णी झा�ा. याम� शेाळे�ा
आठवणी मना�ा साठवणीत जाऊन बस�ा. ल�ानतंर जे�ा माहरेी
जाण हेोई त�ा नव�ाला बोट दाखवनू ही पहा आमची शाळा ईतपत
च सबंधं रा�हला. कारण वळेचेा अभाव .पण आप�ाला आप�ा
शाळे�ा म��णी भटेा�ा, पु�ा एकदा जु�ा आठवण�ना उजाळा
�मळावा ही सु� इ�ा �ाट�फोनमळु पेणू�झाली. आ�ी ब�ाच
म��णी �ा�सअप मळु एेकमके��ा सपंका�त आलो.



उ�ा सोनवण मेा�ा माहरे�ा घराजवळ राहत अस�ान े�तची
आ�ण माझी भटे झाली. आ�ण म��ण�नो मला सागंायला अ�तशय
अ�भमान वाटतो क� उ�ा ला भटे�ामळु मेाझी आयु�ाकडे
बघ�ाची ��ी बदलली . उ�ा�ा भटेीम� मेला �त�ाकडून जी
मा�हती �मळाली ती मला आप�ा शाळे�ा �पु वर सग�ानंा
सागंावी अस वेाटल.े एक "आई" ही ��के मलुासाठी "�शेल" असत"े
पण एका "�शेल" मलुासंाठी "आई" फ� ज�दा�ी नसत तेर ती
�ाची सावली असत आे�ण ही सावली झाललेी माझी म�ीण "उ�ा"
आह.े आ�ण आज "हसंराज" ला �णज े�त�ा मलुाला आज �ा
वळणावर �तन भे�मपण उेभ कंेल आंह तेो �तचा �वास ,"अश� ते
श�" पय�तचा आह .ेआ�ण ही कठीण गो� सा� कर�ासाठी
शारी�रक मान�सक आ�ण कौटुं�बक �ा� साभंाळून �तन केेललेे
अपार क�, महेनत ह आेज �तला एका वगे�ा उचंीवर नऊेन ठवेत.े

"सरेे�ल पा�ी" या आजारावर मात करत ,"ए�ा थरेपीचा" सहा�ाने
"अनतं आमचुी �येास�� अनतं अन आ्शा �कनारा तलुा पामराला"
अस ं�णत, या माय लकेानंी जी झपे घतेली ती आतंररा�ीय
जलतरणपटू त नेायब तहसीलदार या पदापय�त जाऊन पोहोचली .या
लकेासाठी या आईन आंप�ा �ा�ापक पदाचा राजीनामा दऊेन
हसंराज ला आयु�ाचा क���ब�� माननू सपंणू�आयु� हसंराज �ा
सगंोपनात यश�ी केल.ं जलतरणपटू �णनू हसंराज ला �क�के
सवुण�पदके �मळाली आहते तीसु�ा रा�ीय आ�ण आतंररा�ीय
पातळीवर आता नायब तहसीलदारपदी �ज अूसले�ा हसंराज आ�ण
आई उ�ा यानंी खरतर हसंराज�ा "शारी�रक अपगं�ावर" मात
�मळवनू समाजात�ा "मान�सक अपगं�ावर" मात �मळवत जगासमोर
एक �रेणादायी उदाहरण �नमा�ण क�न ठवेल आेह.े हसंराज�ा आ�ण



उ�ा �ा या �रेणादायी �वासाब�ल �ानंा मनापासनू सलाम. आज
हसंराज कड बेघताना �तन केेले�ा �य�ाचं सेाथ�क झा�ाचे
�दसत .ेम��ण�नो उ�ाची कहाणी ही मला एक �रेणादायी गो� वाटत.े
आप�ा आयु�ात अनके घटना मना�व�� घडतात, पण �ामळुे
खचनू न जाता एक आ�ान �णनू या घटनानंा सामोरे गलेात तर
भ�व� अ�धकच सुंदर असत हे उे�ा�ा महेनतीच फेळ �णजचे
हसंराज ला �मळाले�ा अनके परु�ार मधनू �� होत.े मा�ा
��ीन आेज एक "आई" �णनू उ�ा खपू मो�ा उचंीवर आहसे
�णनूच मी �णने क� मला अ�भमान उ�ा तझुा. मला अ�भमान
आह के� उ�ा माझी म�ीण आ�ण ग.ग.हाय�लची �व�ा�थ�नी आहसे.
आई-वडील आ�ण शाळे�ा सं�ाराच हे बेळ आह े�णनूच त आूज
या उचंीवर आहसे..



हा लखे माझा आह.े तसचे उपरो� वत�मानप�ातील का�ण उ�ा सोनावण -े
पाटील यां�ाकडून मागवनू ��स�ी साठी उ�ा यां�ा परवानगीन सेादर
केललेी आहते . ग.ग . सबंधंी whatsapp, G.G. Group �ॉग, फेसबकु तसचे
�र�णकेत ��स� कर�ास मी �खशुीन सेमं�त दते आह.े

नाव-अ��नी अ�ण व�ज (ेमदंा�कनी ढरेंग )े Mobile no-9930055877

ग.ग. हाय�ल Batch group - 1980-1981


