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ग. ग. हायूलमधील सोनरेी ण 
                          ग. ग. शाळेत मी१९५२ साल म ेवशे घतेला.५िवत सौ वागले ा मुाािपका होा. ा म ुबंई 

न नािशकला आा होा. अितशय स ुदंर िम.बोलण े अितशय गोड.आाला ा"हसरा िनमा  आिण 

िचमया" ह ेअवातंर वाचनाच ेपुक िशकवीत. ातील िचमया णज ेशाळेतील छोटया िवाथनी.हसरा िनमा  

णज ेे माणस.े५वी च ेवािष क परीते माझा २ रा नबंर आला.  मी हरखनू गलेे.मला शाळा खपू आवडायला लागली. 

कु. कुसमुताई गोव डकर या आमा वग  िशिका आाला मराठी  िशकवीत.ा खपू साा व मेळ होा.कधी कधी 

आी ानंा आमा बरोबर मधा सुीत डबा खायला बोलवत होतो.ा पण आनदंान ेआमा बरोबर डबा खायला 

बसाया. एखाा मलुीन ेडबा आणला नसले तर ितलाही गोरवडकर बाई आमा बरोबर डबा खायला बसवाया. 

सगयानंी कुणालाही न टाकता कस ेजवेायच े? ह ेआी िशकलो त ेबाई मळेु. ांा कानातले लाल खा च ेलबत े

डुल ानंा छान शोभत.नतंर ा िववाहा नतंर सौ अकोलकर होउन डिबवलीला गेा.ा या जगात नाहीत. 

                       सौ. शातंाबाई काळे,(के नारायण काळे - नाटककार)यांा पी पुयान मुाािपका णनू आा. 

अतीशय कड क  िशीा. ाथ नलेा जाताना मलुनी िश मोडली की ा खपु रागावत व ऑफीस म ेिनघनु जात. 

आमा गदॅिरंग ला ानंी अगदी लात ा पगंती माण े िजलबी ,मसाले भात, मा अस ेसा सगंीत जवेण िदले. पाट 

रागंोया ,उदबा लावनू थाट माट केला. ा िदवशी ा जरीची नऊ वारी साडी नसेनु आा होा.िशणािधकारी 

ी.यवेलेकर साहबेांा पीच ेडोहाळ जवेण पण केले या समारंभात. के.नारायण काळे यानंी एकलावर आधारीत 

ानंी िलहीलेा नाटकाचं ेना वाचन केले होत ेआपा सेल हॉल म.े 

                        सौ. मैयेी िवनोद , वला भाटे,zaivala बाई ,शमा  बाई अशा अतं कतृ वान मुाािपका 

आाला लाभा.वला ताई भाटे या नऊवारी साडी नसेत.अितशय दखेया ,ठ गया ठुा,गोयापान मानवेर 

अबंाडा,कानात िहयाा कुा,गयात सोाचा कोयरी हार,बोटात िहयाची अगंठी.खपू स ुदंर िदसत असत.हसतमखु 

स चहेरा.कलेची आवड.थडंीत रोज मिॅचगं टेर घालत.रोिहणी भाटे कक नृागंना ाचंी धाकटी बहीण.ितचा 

नृाचा काय म शाळेत झाला.दीपपतगं नृ  अजनु माया डोया समोर आह.े 

                                     Zaivala बानी खादीचा गणवशे आाला िदला.सौ. मैयेी िवनोद या माहरेा वणेू 

अकंर.ा काळात  matric ला १ ली आलेली शार िवाथनी आाला मुाािपका णनू लाभली ह ेआमच े

भाय.ा नऊवारी साडी नसेनु सायकल वन शाळेत यते. वट कॉलनीत रहात.ांा कानात  ूडायमडंा  कुा 

चमकत.नाकात िहयाची चमकी.ओठावर हस ूनहेमी अस.ेांा मळेुच शकंराचाय   डॉ . कुत कोटी आमा शाळेा 
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गदॅिरंग ला मखु अितथी णनू लाभले.मी व शिशकला िशगंण ेयानंी एक सृंत मधील ना वशे  सशुीला काशीकर 

बाा िददशनाखाली सादर केला. 

                    शाळेच े विैश णज े िवािथ नना फ पुकी ान न दतेा सवागीण  िशण संार , सौदय  

ि,कलेची जोपासना , समाजकाय , मदान सव िशकवीत.शाळेबल िलहाव ेतवेढे थोडचे आह.ेएक मोठा थं होइल.सौ. 

आशा राजदरेकर आाला ८िवत इंजी िशकवीत. िहकरी डीकरी dog अजनु आठवत.े झाई वाला बानी "rabit"किवता 

िशकवली. Ku. गा  दीित बानी  "कबीर"िशकवला.सशुीला काशीकर बाई सृंत व मराठी िशकवत. रामकृ 

परमहंस यांावर ानंी िदलेले ाान अजनु आठवत.े 

                      उषा दळवी ,स स ुदंर िम .आाला फार  avdaychya.नाटक हा माझा आवडता छंद. ा 

आमची नाटके बसवत."रंभा" या मो. ग. रागंणकेर यांा नाटकात वेा खडूंचा रोल मला िमळाला.तो अजनुही माया 

मिैणा लात आह.े 

                        ी.वस ुधंरा मान(ेठाकुर)बाई िशिय व अप टू डटे . ांा बरोबर िपपंळ कोठे या खडेगेावात आी 

मदान करायला गलेो होतो.सौ.सीता लेले बाई पण होा.२/३िदवस कॅ होता. कॅ फायर ला मी नाटकातले वशे 

,नाछटा सादर करीत अस.ेचाण सरानंी फाइन आ  cya िवााबरोबर  पिंपगं ेशन ला नलेे. Landscape 

करायला िशकवले.पाटील सर साया  गमती जमती सेल हॉल म ेभाषणात सागंत.सौ पाटकर बाई गिणत 

िशकवत.दया दशेपाडं ेबाई अितशय गोड आवाजात गाणी णत. चंचडू बाई साय , मीरा बदेरकर बाई इितहास 

िशकवत.अजनुही मला benting chya सधुारणा आठवतात. िशवणाा ओढकेर बाई,सगंीताा गगंाबाई पर 

बानी िशकवलेली "नाही जगती तजुवीण"आठवत.े तराणा आठवतो. गाइड ला केळकर सर यते.िसहंात १९५६ सािल 

आी भकाली ँड वर काम केले.आमाबरोबर दीित बाई होा.शाळेतील गा  दीित ,उषा दळवी सराफ 

यांाशी माझ ेअजनूही सबंधं आहते.ा दोघी माया घरी यऊेन गेा.हा आनदंाचा ठेवा आयु भर  मी जपनू 

ठेवीन.सोनरेी णाचं ेआपणही साीदार आहात. 
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मी सौ. िहरा शरद कुळकण M.A. पवूा मीची कू.िहरा हरीभाऊ कुळकण.िववाहापवू मी  ुहायूल (िबटको बॉईज  

हायूल) व मातोी  राम ािरबाई सारडा मिंदर म ेशीिका होत.े एम. ए. झाावर H.P.T. कॉलेज म ेमराठी व 

B.Y.K. कॉलेज म ेिहदीची  lecturer hote. 

मी १९६८पासनु २०००पयत म ुबंईला होत.ेतथे ेमी चबरू मिहला समाजाची अ व सागार णनू काम केले.समाज 

सवेचेी आवड णनू मिहला िवकास संचेी ापना केली.यवंर marrage buro चालिवला.मिहला समाजात 

अनके साृंितक काय म केले.मावरांा मलुाखती घतेा.रदशनवर  स ुदंर माझ ेघर,ानदीप, व सखी काय माच े

सूसचंालन केले.िथतयश मािसकात व वृपात लेखन. 

२००० म ेनािशकला ी गा  मिहला संचेी ापना केली.१५०च ेवर सभासद आहते.संचेी  रिणका २०१७म े

काढली. 

सौ. िहरा कुळकण 

Cell No 9225147797 


