
           कुठून सु�वात क�,कसे �ल�...या सं�मात मी 

पडले आह.े...खरेतर आमची शाळा, आम�या आयु�याचा 

अिवभा�य भाग आह.े..आमचा स�ट� ल हॉल,आमचे �दय 

आह.े...आज आ�ही सवज� णी, जे काही आहोत, ते आम�या 

या शाळे�या सं�कारांमुळे च आहोत....�श�तब�ता,

िनयिमतता,अ�यासूवृ�ी,एकमेकांना सहायता,िमळून 

िमसळून राहणे,गु�जन व मो�ांिवषयी आदर,चांगली 

वृ�ी...िकती न् काय काय सांगू िक आ�हाला शाळेने 

काय काय �शकवले ते....आ�हांस प�रपूण � करायचा िकती 

�य�न केला...कधीच िवस� शकत नाही... 
          पण.....................

ह ेपण िवस� शकत नाही िक आ�ही ११ वीत असताना 

िकती वे�ा सारखे वागलो आहोत...आमचा वग � ,खूप 

�षार....िकंब�ना सग�याच गो�ीत आ�ही पुढे होतो...

कशातच कमी नाही... अ�यास,खेळ,गायन,ना�,नृ�,

िविवध �पधा.� ...सग�यातच पुढे...मग वा�टपणात व 

बंडखोरीत पण कशा बरे मागे रा�???? येवलेकर बाई

वगात�  आ�या िक,�ांना आवडायचे नाही �हणून मु�ाम

द�रे (पे�ांची) वाजवायचो...एक�ा असाय�या तरी 

�टचस � �हणायचो...

       खरेतर आ�हाला लाज वाटायला हवी होती,पण िनल�� म् सदा सुखी �हतात ना तसे झाले होते.

.आ�हाला ना गम ना प�तावा...उलट प�यावर च पडले....सारा िदवस कोणीच �श�क येत नस�याने, 

कंटाळा यायला लागला...मग श�ल िनघाली...�के�टंग ची....आमचा वग � वर�या मज�यावर 

शेवटी होता..ितथून ते राजदेरकरबाई�ंया केबीन पय�त आ�ही चपलांवरच �के�टंग क� लागलो...

मग हसणे,�खदळणे पण वाढले.....शेवटी �करण घरापय�त गे�यावर,राजदेरकरबाईनंी आ�हांला 

केिबन मधे बोलावले व खूप रागाव�या,आ�हीपण खूप रडलो, माफ� मािगत�यावर पु�हा वग � सु�

झाले...यात काही मुल�चा सहभाग नसतानाही �ांना आम�यामुळे झळ सोसावी लागली...�ानंतर 

असे परत कधीच वागलो नाही.... पण आपण जे मु�ाम ,�ास �ायला करतो ना,ते िवस� �हणता 

िवसरले जात नाही... आमची ११वी �हणजे शाळेतले शेवटचेच वष.� ...सुर��त व आपुलक� चे �े� 

सोडून जे�हा बाहरे�या जगात आलो ते�हा खां�ावर आले�या पो�पणा�या ओ�याखाली अशी 

बंडखोरी ब�दा िवस�नच गेलो...�हणूनच ज�मभर न िवसरता येणारी िह घटना ते�हा घडली असावी.

आता आ�हाला �ा गो�ीची खूप लाज वाटते,वाईट वाटते....आपण अशा वे�ासारखे कसे वागलो,

याचे आ�य � वाटते...खूप प�ातापाची भावना आह.े.मनावर एक ओझे आह.े..�ातून मोकळे 

हो�यासाठी ,हा जाहीर माफ�नामा....येवलेकरबाई,राजदेरकरबाई तर आता आप�यात नाही रािह�या..

पण मी आ�हा सग�या वगम� ैि�ण�तफ� ,सम�त गु�जनांची �मा मागते...�ा नकळ�ा वयातला 

आमचा वेडपेणा समजून �ांनी माफ करावे.....

       आयु�यभर पु�न उरेल,एवढी सं�का�रत पुंजी आ�हाला शाळेने िदली आह.े...जगात कुठेही गेलो,

अडचणी आ�या,तरी ग.ग.�या मुली कुठेच व कधीही कमी पडणार नाहीत, मागे राहणार नाहीत 

अशी �शकवण �या शाळेने आ�हाला िदली,ितचे  आभार मानते....आयु�य जगायला �शकवणा�या 

शाळेला कोटी कोटी सलाम......

ग.ग.हाय�कूल चे माझे सारे गु�जन व मैि�ण�नो....

तो स् जरा जा�तच लांबवायचो....अंगात काय वारे �शरले होते ,मािहती नाही.... पण  डो�यात हवा 

गेली होती ब�तेक.... बु�दी �� झाली होती...ब�तेक सग�याच �श�कांना �ास िद�याने, एकदा 

आ�हाला मु�या�यािपका राजदेरकरबाईनंी �श�ा केली िक या सुधरत नाही तोपय�त कोणीही 

�श�क यांना �शकवायला जाणार नाही.....

मी मीना कोहोक 
(आधीची माने....माने बाईचंी मु�गी ) ७४ ची बँच 
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