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नमार, 

मी  कु.वजैयतंी वषृाली ीकृ भट --- 

िसरकर 

कै. वामनराव िसरकर महाराज याचंी नात 

राीय कीत नकार डॉ. ीकृ िसरकर 

महाराज याचंी का 

आई --- सौ . वषृाली ीकृ भट 

ग.ग. हायूल १९८९ या batchची 

िवािथ नी. वा नािशक यथेचे  

 

 

 

                              परंपरनेसुार विडलांा माग दश नामळेु कीत नाचा वारसा 

मला लाभला. जवळपास १८ वषा पासनू वचनाा मा यमातनू या ेात 

पदाप ण झाले. ानतंर कीत नाचाही वारसा अिंगकारला. साधारण ७-८वषापासनू 

कीत नाला सुवात केली . याम ये महाराातील नािशकसह िविवध भागात 

वचन,े कीत न, ाान ेहोऊ लागली.कमयोग,भियोग, सतंपुष, रापुष व 

पिरितीनसुार िमळणारा िवषय ह ेसव  माडंयाचा य न करत.े  
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                                     सािह ेात कालेखन, स या कथा व लेख 

िलखाण करीत आह.े अनके किवतानंा पािरतोिषके िमळाली. ‘रोिहले ामीण 

सािह संलेनात’ कथाकथन साच ेअ य ान तर सावाना बालसािह 

संलेनात ‘ातंवीर सावरकराचं े मराठी श’ यासाठी माग दश क णनू 

िनमिंत करयात आले होत.े 
  

                                      'कृका ' या नावान े किवता, लेखन, पकार 

णनू काम करतानंा भारतर न लता मगंशेकर व मगंशेकर कुटंुिबय यांा 

पकार पिरषदलेा उपित रान ांाशी सवंाद साधयाची सधंी,अ भनय 

ेात नटसाट-कावरेी, वय ंशापः -अिहा, पािहज ेजातीच े- न,  अनके 

नाटकात व २ िसनमेात छोाशा भिूमका, चहेरा ओळख (िशिका,िरसेिन) 

व अनके वळेेस उृ अ भनेी परुारान े सािनत.  
 

                                        राजकारण व समाजसवेा 35 वषापासनू 

राजकारणात बरचे काय  अनके पद े भषूिवली आहते.माया सकंनतेनू व 

य नातनू पिहला  यवुती मोचा . 

                                     माजी पतंधान भारतर न अटलिबहारी वाजपयेी, 

लालकृ आडवाणी, तसचे मोद महाजन , सषुमा राज , मनोहर जोशी, 

मरुली मनोहर जोशी, गोपीनाथ म ुढं ेया आिण अनके मावर िंच ेमाग दश न 

व ांाकडून सार. ाचमाण े मा. मुमंी दवे फडणवीस, िृत 
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ईरानी, पनूम महाजन, . आनदं िदघ े याचंी घरी सिदा भेट. या सव  

काया बल अनके परुारानंी सािनत. 

                             मला माया शाळेचा (ग. ग. हायूल, नािशक) 

अ भमान आह.े आज ज ेथोडफेार काय  करता आले, ात आई-विडलांमाण े

शाळेतील िशकाचंा मोठा वाटा आह.े  या सवाच ेमाग दश न व आशीवा द आज 

मला मोलाच ेठरले. धवाद.  

मी माझी एक किवता पाठवत आह.े 

‘बाई’ 

घरी जशी आई 

तशा शाळेमध ेबाई 

फळयावरती सिुवचार नटेान ेिलही 

घरी जशी आई --- 
 

णनू घतेी पाढ े

वाचनू घतेी धड े 

पटावरची हजरेी नमेान ेघड े

िगरवनूी करती आमच ेस ुदंर अर 

िशकवनूी करती आा ाच सार 

रोज रोज आा दतेी नव ेनव ेलेर 

घरी जशी आई ---- 
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खळेाा तासाला मदैानात नतेी 

भराभरा ायाम ा कन घतेी 

भरपरू खळेवनू वगा त सोडून दतेी 

मधली सुी झाली की खाऊ ाचंा यईे 

खाऊ सगं ेडबा आमचा मा मा होई 

सुी सपंली आवाज असा घटंा तेा दईे 

घरी जशी आई ---- 
 

गाण ेणता णता आमची शाळा सपंत असत े

शाळा सटुली शाळा सटुली घटंा टणटण करत े

शाळा सटुली सव जणी आनदंान ेनाचतो 

घरी मा ता आी पळत पळत जातो 

घरी जाता जाता आी तोडतेो िचचंा आवळे 

समोर उ या बाई, ाचं ेमोठे मोठे डोळे 

घाबन मग घरी, आी पळत जातो जोरात 

रागारागान ेउभी आई, ता दारात 

आई मध ेता मा -- - - - 

बाई आा िदस े

णनू 
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घरी जशी आई 

तशा शाळेमध ेबाई 

कु. वजैयतंी भट -- िसरकर 

(कृका) 

ग. ग . हायूल नािशक  माजी िवािथ नी   

Batch group—1989,SR.NO.12 

‘परुार’ 

1) महारा साृंितक ानिपठातफ   'मिहला गौरव' परुार 

2) नािशक पिरसर वृप लेखक सघंातफ  रारीय  'गोदार'  

3) यवुा भारती सवेा सिमिततफ   'यवुागौरव' 

4) शु यजवुिदय मािंदन ाण संा नािशक यांा वतीन े'सानप ' 

5)िशदं ेयथेील लोकरंजन कला मडंळातफ   ' महारा भषुण ' 

6) छपती शा महाराज यशवतं परुार वतीन े रारीय 'आदश 

समाजभषुण ' 

7)ितहष  संतेफ  'नािशक भषुण समाजभषुण ' 

8)सौज मिहला िवकास संतेफ  'सािवीबाई फुले समाजर ' 

या आिण अशा अनके परुारानंी सािनत करयात आले. 


