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द��णेची काशी व �भू �ीरामचं�ां�या पद�पशा�ने पनुीत झा�याचा लौ�कक मान�या गेले�या           

ना�शक �े�ा�या भमूीत माझे आजोबा वकंुैठवासी ह�रभ�त परायण वेदांत भषूण व�ैयराज मणीराम            

शा��ी गुळसकर संकुलात, दैव योगाने मा�या आईचा ज�म झाला. �यां�या च�हाटा येथील देवी मं�दरा              

शजेार� असले�या �नवासात, आईचे बालपण गेले. �या सव� �मतृीस �वन� पणे वंदन कर�त, आता              

शासक�य क�या शाळे�या शता�द� उ�सवा�नमी� कै. सौ. म�ुताबाई चं�कांत सरोदे(गुळसकर बाई),           

मा�या पजूनीय गु�माऊल� द�प�तंभ संबो�धत कर�त, मा�या �दय�थ दडले�या आठवणी आदरणीय           

गु�जन व िजवाभावा�या ज�ुया म�ै�णींपढेु माझे �दगत मनमोकळेपणे मांडू लागले तर मोठा �ंथ होईल,              

असे वाटू लाग�याने ठळक म�ुदे खाल� सं�ेपात उ�धतृ कर�त या महा शतक� उ�सवात सहभाग न�दवू               

इि�छत.े 

माझी आई(सरोदे बाई) �हचे एसएससी पय�तचे �श�ण प�ुपावती �ंगटा शाळा येथे झाले. च�हाटा             

ते अशोक �तंभ हे द�ड ते दोन मलैा चे अतंर आई रोज पायी ये-जा करत असे. ना�शकचे आकष�ण वाटणार�                   

���टशांनी उभारलेल� दगडी भ�य इमारत व कंुपण य�ुत बं�द�त हाय�कूल रोजच ती पाहत असे. त�ेहा               

आपणाला कधीतर� या इमारतीची पायर� चढता येईल का? असा �वचार �त�या मनाला चाटून जायचा. पण               

�यासाठ� बी.ए. व बी.ट�. या पद�या �मळ�व�या पा�हजेत हे �तला मा�हत होत.े एसएससी उ�ीण�              

झा�यानंतर ना�शक�या एच.पी.ट�. कॉलेज मधनू बी.ए. ला �थम �मांक पटकावनू, मनोवांि�छत           

पायर�वर आ�ढ झाल� . 
23 फे�वुार� 1957 ला ल�न होऊन ना�शक मधील ज�ुया तांबट ग�ल�त सासरला येताच             

आई�या थोर सासबुाई �ललाबाई यांनी सांगताच “तलुा आता बी.ट�. साठ� ना�शक बाहेर पडावे लागेल पण               

�तथला खच� तलुा कसा देता येईल?” त�ेहा काह� काळ �श�क� नोकर� एस. जे. हाय�कूल म�ये �तने केल�.                 

�यामळेु प�ुयात बी.ट�. ला �वेश व �यासाठ� सं�कृत अ�यापनाची अध�वेळ नोकर� अशी आईने धमक              

दाखवीत पा�ता पणू� केल�. परतनू येताच ता�परुती गुजराती शाळेत नोकर� केल� व सं�कृत �वषयाचे              

अ�यापन केले. आईला ग�ह�म�ट ग�स� हाय�कूल कडून नेमणकु�चा हुकूम �ा�त झाला. �या �ान             

मं�दरा�या पायर�वर आ�ढ होऊन शाळेशी व तमु�याशी म�ैी व िज�हा�याचे नात ेआईचे जोडले. 

ब�याच आशा आकां�ा मनात घोळत असताना मो�या उ�साहाने नोकर�त आई �जू झाल�.            

अ�तशय �व�वान, �श�त��य व ��टे पणा असलेले भारद�त म�ुया�या�पका राजदेरकर बा�चे करार�            

�यि�तम�व �तला लाभले व �तचा उ�साह दणुावला. नवन�या क�पना, नवे उप�म व �यासाठ� चौकस              

ब�ुधीने �व�या�थ�नींची कोण�या उप�मात �नवड करायची व �यां�या आवडीनसुार संधी देऊन माग�दश�न            
 



कर�त शालेय सं�कृतीचा वारसा आईने जोपासला. योगायोगाने मी व मंजषुा याच शाळे�या �व�या�थ�नी             

झाले �हणजे आईच गु� हे सारे  इथंभतू कथन के�याचा हा पवूा�ध� ! 
याच शाळेत उ�मो�म सेवा बजावताना आईला �थम पय�वे�क पद तर �मळालेच पण पढेु             

म�ुया�या�पका पदास पा� ठरत राजप��त अ�धकार� बनल�. पठैण�या शाळेचे नेत�ृव कर�त भरपरू            

�व�वध उप�म करता आले. तथेनू परत ना�शकला परतताना �ाचाय� व वस�तगहृय�ुत �हणनू लेडीज             

सपु�रट�ड�ट पदामळेु वट� कॉलनीत वस�तगहृास जोडून सरकार� �नवास�थानी कुटंुबासह राह�याची सोय           

झाल�. जाग�तक यनुो संघटनेकडून दगु�म व मागास भागातील 10 शाळांचा व �या खे�यांचा सवा�गीण              

�वकासा�या �क�प अतंग�त पाच वष� शाळांना भेट� व उ�बोधन काय� �ाचाय� पदावर अखंड चालू केले. पणू�                

सा�रता, वाचन, लेखना�वारे श�ै�णक �गती के�याचा �वशषे मान आईला �मळाला. 
सरोदे बा�नी शाळा व घर या ��येकाला यो�य �याय �दला. एसएससी पेपर तपासणीचे काम तर               

रा� जागून केले. डीएड कॉलेजला �ाचाय� असताना �तने मेर�ट �माणे सव� कॉलेजला गुणवंत �व�याथ�              

�ा�त �हा�यात �हणनू आ�ह धरला. �यामळेु गर�ब घरातील �व�या�थ�नींनाह� यो�य �याय �मळवनू �या             

�ाना�या �वाहात आ�या. म�ै�णींचा व सहका�यांचा आईला नेहमीच अ�भमान वाटे. आईचे �ेमळ, शांत,             

�स�न, तजे�वी, �व�ान व अ�या�म यांची सांगड घालणारे �यि�तम�व, धीरोदा� प�धतीने संकटाशी            

मकुाबला कर�याची �तची प�धत, ��येकाब�दल �ेमभाव, अगद� सहजतनेे अ�या�मातील ग�भ�त अथ�           

सांग�याची �तची प�धत हे सव� आठवले क� षड�रपवूर �वजय�ी �ा�त केलेल� माझी आई �हणजे              

खरोखर�च परमे�वर �प होती. �तचे अ�तशयआवडते गीत ती नेहमी गुणगुणायची (कुठे शो�धशी रामे�वर              

अन कुठे शो�धशी काशी, �दयातील भगवंत राह�ला �दयातनू उपाशी...). आई�या सा�न�यात आ�ह�            

�क�येक वष� रा�हलो पण त�ेहा मला खरे उमगलेच नाह� �त�या ��येक वा�यातील, कृतीतील अ�या�माची              

उंची मा� आज जाणवत.े �श�ण �े�ात व उ�म माग�दश�क असलेले माझे वडील �ी. चं�कांत अजु�नराव               

सरोदे यांची साथ आई व आ�हा सवा�ना �णो�णी लाभल�. तसेच आईने ��स�ध जादगूार असले�या              

मा�या व�डलांना जादू �योगांम�ये साथ �दल�. माझी मावशी सौ. कमल सधुाकर साळी �हने कठ�ण              

काळात आईला �दलेल� साथ व �तचा �याग आई व आ�हा सवा�साठ� अतलुनीय आहे. 

�श�ण खा�यातील अलौ�कक द�प�तंभ बननू �श�णा�या जहाजांना अचकू �दशा व वाटा �वयम ्            

�काशाने दाखवीत उ�कषा�ची वाटेक� असले�या मा�या आईचा मला अ�भमान तर आहेच व �तची क�या              

मी आईचे अनकुरण कर�त आदश� मा�य�मक �व�यालय येथे म�ुया�या�पका ट��यावर येऊन शाळेला            

आदश� गुण व लौ�कक संप�नत�ेया मागा�ने वाटचाल कर�त आहे, तसेच माझी बह�ण मंजषुा �बटको              

कॉलेजला उप�ाचाय� �हणनू काय�रत असनू नॅक  क�मट� सद�य देखील आहे. 

ग�हम�ट ग�स� हाय�कूल�या शतको�सवात “माझी आई माझी गु� व श�ै�णक �दप�तंभ” एक            

झलक मांड�याची संधी �द�याब�दल संयोजकांचे कृत�ता पवू�क आभार मानत.े  जय �हदं! 

 
     आपल� �वन�, 

सौ. अजंल� राजीव  ठोके 
(म�ुया�या�पका, आदश� मा�य�मक �व�यालय, ना�शक)  

 


