
सु भात स यांनो  ! 
मी ग.ग.ची माजी व याथ नी सौ. हेमलता रंजनकुमार शदें रा. ठाणे पवूा मीची हेमलता सुगधंी.आप या शाळेची 
वभैवशाल  परंपरा दरूदरू पयत नेणा-या माजी व या थनीचा गौरवो सव आपण सु  केला आहे यात आज मी माझी 
आ या आप या शाळेची  १९४९ - ५४ या कालावधीतील माजी कुसमु गोपाळ सुगधंी ह याब ल कौतकुाचे 
अ भमानाचे पु प गुफंत आहे. 
हा लेख माझी थोरल  भ गनी सौ. शाल नी जगताप रा.ना शक हन ंआमची आ या कुसमु गोपाळ सुगधंी ह याब ल 
उ पतुपणे लहु न लेख सादर केला आहे. 
ग हमट ग स हाय कुल या एका थतयश व या थनी -कुसुम गोपाळ सुगधंी यां याब ल लह त आहेत, यांची 
भाची सौ. शा लनी जगताप.  
                           Il ी ll 
"मला चांगल ंआठवतंय, 1950 सालची गो ट आहे ह . मी 5-6 वषाची होते."   
"मला मा या कुसुम आ याने बोटाला ध न वक लवाडीत या फूत  बगं यात दसु या मज यावर हळद  कंुकवा या 
काय माला नेलं होतं. ते घर होतं सौ. राजदेरकर बा चं. या काळात राजदेरकर बाई हणजे ग हमट ग स हाय कुल 
चा आ मा. यांनी आप या घर  एखा या व या थनीला हळद  कंुकवाला बोलावणं हणजे तचा बहु मानच समजला 
जायचा. " 
 

"राजदेरकर बा नी आमचं हा यमुखान ं वागत केल.ं याच वेळी ी. राजदेरकर सरांकडे कोणीतर  ये ठ लेखक 
(बहु तेक कुसुमा जच असावेत) आले होत े.   
यांनी राजदेरकर सराना वचारल ं क,  

" या मुल  कोण? " 
यांनी उ तर दल,ं "आम या सौ ची आवडती व या थनी आहे ह ." 
 यावर बाई बोल या, " ह कुसुम गोपाळ सुगधंी, फ त माझी आवडती व या थनी नाह , तर 
 ग हमट ग स हाय कुलचं भूषण  
आहे ह  .  फार हु षार आहे ह  ."  
लहान असूनह  मला समजलं क आप या आ याला राजदेरकर बाई कती मान देत आहेत.   
कुसमु आ या ते हा 11 वी ला असावी. वय 15-16 वष, गोर पान, ठगणी ठुसक , वचार  आ ण शांत वभाव.िज ी 
आ ण  अ यासू वृ ती मळेु ती श कांची आवडती झा याब ल आ चय वाटायला नको.  
यानतंर एकदा आ या मला तची शाळा दाखवायला घेऊन गेल . तो श नवार होता. आ याला खुप मै णी हो या. 
यातल  काह  नावे आठवतात. बाळ बाई, गोदावर  वाघ (मोतीवाले ), प ा बाजपेयी.  
शाळेची चंड दगडी इमारत पाहु न मी तर हबकुनच गेले होत.े इमारती या समोर छान थईू थईू पाणी उडवणारा 
कारंजा, इमारती वर ळणारे मधमुालती चे वेल, मोठ  मोठ  दालन ंपाहु न मी च कत झाले होत.े द ण बाजू या 
तळमज यात हातमाग ठेवले होते. याकाळी  कापसु पजं या पासुन, सुतकताई, कापड वणणे इतकेच काय,  शेतीचे 
सु ा ा य क व या याना करावे लागे. शाळे या मागे ज धळे 
 लावले होते आ ण  वदयाथ नींनी ज धळा कापनू 
 झोडपनु तयार केला होता.  
अशा या शाळेतील सव सेवाभावी श कांचे उ कृ ट मागदशन आ ण मे मळून आ याला इतर चार चौघी पे ा 
वेगळं काह तर  कर याची मह वाकां ा नमाण झाल .  
या काळात मलु  सातवी पयत शक या क घरचे लोक यां या ल नाची तयार  सु  कर त असत अशा काळात 

कुसमु आ याने घर  नणय जाह र केला क मला पढंु शकायचं आहे.घरातून तला पा ठंबा मळाला.  
घराबाहेर पडुन कुसमु आ याने प हल  भरार  मारल  ती मु ंबईला. मु ंबईत नमकर मॅडम या मागदशना नसुार तने 
occupational therapy चा कोस नवडून पणू केला. या कोस ब ल ते हा कोणालाच जा त मा हती न हती. ते हा 
नोकर  मळायची कुठून?  
इकडून तकडून मा हती काढल  क, कलक या या मे डकल कॉलेज हॉि पटल मधे occupational therapist साठ  
एक जागा आहे. केला अज आ ण आला कॉल.  
आई अडाणी, भाऊ आपाप या नोकर  धं यात य त. कलकता शहर फ त ऐकून मा हती होत.े 



कोणी ओळखीचे नाह .  
बाहेर या जगाचा काह  अनभुव नाह .   
मराठ  शवाय दसु या भाषेत बोलता येत न हतं.  
पण आ याने धाडसी नणय घेतला तथं एकट नेच जा याचा.  
1954 साल  ती कलक याला  गेल  ते हा त या कडे फ त 23 पये होते.  
हणजे जम बसला नाह  तर कलक याहु न परत ये या परुत ेसु ा पसेै जवळ न हत.े 

 तथं तने आप या िज ी व क टाळू वभावा मळेु नोकर त उ तम जम बसवला. हॉ टेल मधे रा हल  आ ण 
थो याच दवसात बगंाल  भाषा शकून घेतल . नोकर  क न पढुचं श ण चालु ठेवल ंआ ण ते पणू कर यासाठ  
इं लंड गाठलं. इं लंडला शकून तने उ तम गणुांनी पदवी मळवल  आ ण राजदेरकर बा नी त यावर टाकलेला 
व वास साथ क न दाखवला.  

 

आ या भारतात परत येऊन  कलक याला ग हनमट मे डकल कॉलेज हॉि पटल म ये occupational therapy ची  
डपाटमट हेड हणुन जू झाल . 
नतंर डीन हणुन काम पा हल.ं अनेक बगंाल  मलु ंना आप या हाताखाल  तयार केलं. हे यश तने फ त आप या 
एका नणयाने मळवले. तो हणजे ठरावीक चाकोर तुन बाहेर पड या चा धाडसी नणय.  
 

आपला सेवा काळ तने कलक या या ग हमट मे डकल कॉलेज हॉि पटल म येच पणू केला.  
कुसमु आ या ह आ हा सव भा यांसाठ   आदश होती. तच ंसफाईदार बोलण,ं टापट प, सु ंदर अ र,संपणू प ात 
कुठंह  खाडाखोड नसण,ं  नीटनेटकं रहाणं आ ण वाचनाची गोडी - 

येक गणु नकळत आम या अंगी जत गेला. आ हाला वाचनाची आवड नमाण हावी हणून तने आम यासाठ  
चांदोबा मा सकाची वगणी क येक वष भरल . ती जे हा कलक याहु न ना सकला येणार ते हा तची अमतृ, नवनीत, 
कल कर अशी साठवलेल  मा सकं घेऊनच येणार हे मा हती अस यामुळे आ ह  आतुरतेने तची वाट पहात अस.ु  

 कलक यात राहु न ह तचं आम या अ यासाकडे  बार क ल  असायचं. तची म ह यातुन चार प े आ ण एक 
म नऑडर आईसाठ  कधीच चुकल  नाह . आ ण त या प ांना उ तरे देऊन देऊन आ ह  सवजण प  लहायला 
शकलो.  
एखा या पु षाला लाजवेल असं कतृ व स  कर त कुसमु आ याने माहेर या सव नातेवाईकांना आधार दला. 
भा यांना मागदशन केल,ं मनात चांगले वचार जवले, सग यां या यि तम वाची जडणघडण केल . 
  

1996 साल  आम या लाड या कुसुम आ याचे वृ वामुळं  नधन झाल.ं  
आप या यशाचं ेय ती नेहमीच आप या शाळेला हणजे ग हमट ग स हाय कुलला आ ण तथ या श कांना देत 
अस. 


