
 

अनभुवाच ेबोल 
                                   मी, सौ निलनी िलमय े (यमनुा जोशी) ग ग म े िशिका णनू 

काय रत असताना अनभुवलेले वहार ानाच ेण 

पय वेक सौ मानबेाई यांा आठवणी  

घरचा भाकर तकुडा हा खरा हाचा आिण नहेमीचा 
                           १९६६-६८ काळातील गो सल हॉलम ेाथ नेा वळेी एका मलुीन ेअगं 

टाकले आिण ती कोसळली. आी िशिका व इतर मलुी िताभोवती जमलो. ितची चौकशी 

केावर समजले की, ती मलुगी जवेण न करताच शाळेत आलेली होती. आी केळी मागवनू 

ितला खायला िदली. ितन ेभराभर ५-६ केळी फ केली. तवेातं े िशिका सौ. मानबेाई तथे े

आा. ानंी त ेसव पािहले. ा मलुीला मानबेाई हॉलजवळा वगा त घऊेन गेा. ानंी  

ितला हळूवारपण ेसािंगतले, “बाळ घरी जो भाकरतकुडा असले, तो खाऊन शाळेत यते जा. त ू

आजा सारखी वागलीस तर, तलुा रोज केळी िमळणार नाहीत. उलट तलुा िशा िमळयाची 

जा शता आह.े तेा आता घरी जा उा घन वित जवेण कन य.े” िता पाठीवन 

हात िफरवत ानंी ितला घरी रवाना केले. 

अनभुवातले शहाणपण 
                          मी १९६७-६८ म े९वी अ वगा ची ास िटचर होत.े शाळेम ेएक िदवस मी 

पिरचेा िनकाल सागंत होत.े अचानक एक िवािथ नी धाडिदशी कोसळली. मी आिण वगा तील 

िवािथ नी िताभोवती जमलो. ितला हवा नीट लाग ू द ेणनू मी गद हटवली. ती मलुगी 

शुीवर येयाची वाट पहात होतो. ती मलुगी शुीवर येयाची िच े िदसनेात, आी घाबरलो. 

पय वेक सौ. मानबेाना बोलावण ेपाठिवले. मानबेाई आा. ानंी ा मलुीला सावध केले. 

ितची िवचारपसू केली. ानंा कळले की, मलुगी नापास झाली आह.े मानबेाई ा मलुीला 



णाा, “यापढु ेबशेु झााच,े चर आाच ेसग करावयाच ेनाही; लात ठेव. तस ेकेलेस 

तर थोबाडीत मारीन. आता घरी जा.” ा मलुीन ेमान खाली घातली आिण मान हलवत “होय” 

णाली. आी सवजणी पहातच रािहलो ! 

-----------------------------------------------------------------------  

ीमती गगंाबाई पर, सगंीत िशिका यानंी िशकिवलेले धरड े

                                   एकदा िशक कातं वगेवगेया िवषयावंर चचा  चा असताना 

सवाा आवडा ‘ धरड’ या पदाथा वर िवषय िनघाला. धरड करताना ास होतो. ाच ेतकुड े

होतात, सलग वित धरड िनघत नाही, वगरैे नकाक सरू परबाई ऐकत होा. ा 

मचे णाा, “तमुा घरी तळुस घराा बाहेर असलेा अगंणात आह ेना; तस ेअसले तर 

तुाला िधरड चागंले होयाचा सोा उपाय सागंत.े तुी अस ेकरा, धरड ेतावर टाकावर   

तळुशीला एक दिणा मान या. दिणा पणू  कन आावर तावन धरड ेकाढा. पहा 

कस ेन तटुता वित िनघत.े” आी तण िशकानंी तो उपाय कन पािहला आिण उपाय 

योय होता हे बाना सािंगतले. ावर बाई हंसत हंसत णाा, “तळुशीा दिणचेा, 

धराशी काही सबंधं नाही. तुी मलुी फार घाई करता.  धराला िशजयासाठी वित 

वळे दते नाही दिणमे ये आपोआप धराला योय तो वळे िमळाला व तमुचा काय भाग 

साधंला.” 
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