
माझ्या शाळेतील आठवणी 

 

     मी चौथीत असताना माझी आई गेली . मी , माझी लहान बहहण व लहान भाऊ आता याांना कस े

साांभाळायचे याचा ववचार घरातील मोठी माणस ेकरत होती . मला चार काका व तीन आत्या आहेत . 

आई गेल्यानांतर माझ्या आजीला त्रास नको म्हणून माझ्या एका काकाांनी मला व माझ्या लहान 

बहहणीला बोर्डिंगमध्ये टाकले . पण आम्हाांला बोडींगमध्ये टाकलेलां माझ्या मोठ्या आत्याला आवडले 

नाही . त्यावेळी आमचे सवव घर आत्या साांभाळत होती .व आताही ततच साांभाळत आहे . 

     मला बोडींग मधला एकच हिवस आठवतो . बाकी आम्ही तेथे ककती हिवस होतो ते माहहत नाही . 
नांतर आम्हाला आमच्या आत्याने तेथून घरी आणले .नांतर मला नाशशकचे काका त्याांच्याकडे 
नाशशकला घेऊन आले .मी १९८२ ला सहावी मध्ये ग . ग . हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेतला . त्या वेळेस 

मला सगळेच नवे होते . पण शाळेतील शशक्षकाांनी व ववियार्थवनीांनी मला त्याांच्यात आनांिाने सामावून 

घेतले . मला अस ेवाटलेच नाही की मी नवीन शाळेत प्रवेश घेतला आहे . 

     मला लहानपणापासून अडखळत बोलण्याचा त्रास आहे . त्यामुळे मी कमीच बोलायची . पण 

शाळेतील सवव शशक्षक मला नेहमीच बोलते करायचे . शाळेतील मराठी व इततहास शशकववणाऱ्या 
मालपाठक बाई या नेहमीच माझ्या पाठीशी उभ्या रहायच्या . मला बोलताना त्रास होत असतानाही 
त्या तासावर येईपयिंत मला धडा वाचण्यास साांगायच्या . कारण का तर मोठ्याने वाचल्याने माझी 
शभती जावून माझ्या बोलण्यात फरक पडेल . खरां तर मला आताच कळल की , त्या आत्ता या जगात 

नाही म्हणून . त्या आता असत्या  तर त्याांना माझ्या बोलण्यातील फरक ऐकून आनांिच झाला असता 
. खरचां मी त्याांना खूप शमस करत आहे . तसेच त्यावेळी शाळेच्या मुख्याध्यावपका भावना भागववे बाई 

या आम्हाांला इांग्रजी हा ववषय शशकवत होत्या . त्या अततशय कडक शशस्तीच्या होत्या . तसेच त्या 
मुख्याध्यावपका आणण वरून त्या इांग्रजी हा ववषय शशकवत असत . त्याांचा तास आला की मला 
शभतीच वाटत अस े. कारण त्या प्रश्नाचे उत्तर साांगायला कोणालाही उठवत असत .एकिा असेच 

मलाही त्याांनी उत्तर साांगायला उठवले होते .मी अडखळत का होईना उत्तर हिले . त्या वेळेस त्याांना 
माझी बोलण्याची अडचण समजली . त्या वेळेस मला अस ेवाटले की , मी थाांबत थाांबत उतर हिल्याने 
बाई आता रागावतील . पण नाही उलट त्याांनी माझे कौतुकच केले .एकिा तर त्याांनी माझे शाळेच्या 
हॉलमध्ये सवव शाळेच्या समोर कौतुक केले 

     तसेच इथ ेअजून एक प्रसांग मला साांगावासा वाटतो .आमच्या शाळेची िरवषी सहल जात अस े

.एकिा अशीच नाशशक िशवन बघण्यासाठी सहल काढली होती . पण सहलीला पसै ेजास्त असल्याने 
कमी मुलीांनी पैसे हिले . म्हणून सहल रद्ि करण्यात आली . पण आमच्या ग्रुपला त्याच सहलीला 
जायच ेहोते . तेव्हा आम्ही फक्त आठ त ेिहा जणी असू . मग आम्हाांला साांर्गतले की तुम्हाांला जर 
सिर सहलीला जायच ेअसेल तर सवव मोठ्या व कडक शशस्तीच्या शशक्षक्षका तुमच्या बरोबर येतील 

.जेणे करून हे ऐकून आम्ही सहलीला जाण्याचा नाि सोडू . पण नाही तरीही आम्ही जाण्यास तयार 
होतो . शेवटी आमच्या हट्टापुढे आमची नाशशक िशवनची सहल तनघाली . त्या वळेेस आमच्याबरोबर 



जोशी बाई , कें गे बाई इां . शशक्षक्षकाां होत्या . म्हणज ेशोळतीळ शशक्षक वगव इतका चाांगला होता की , 
त्याांची शशस्त तर कडक होतीच पण वेळप्रसांगी तेच शशक्षक आमचा हट्ट पण पुरववत असत . 

    . मला शाळेतील शशक्षक पाहून आपणही मोठे झाल्यावर असेच शशक्षक व्हावे असे वाटत अस े. पण 

माझ्या बोलण्याच्या अडचणीमुळे मला शशक्षक होता आले नाही . पण मी एका शशक्षकाची व लेखकाची 
पत्नी जरूर आहे . त्यामुळे माझा शाळेशी असलेला सांबांध अजून सांपलेला नाही . 

सौं . तनवेहिता कुमावत (नाईक ) 

हे साहहत्य सववस्वी माझे आहे . या साहहत्यास व मजकूरास ग़ . ग . सांबधी व्हॉटस ्अप ग . ग . ग्रुप , 
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