
 

 

 सौ भावना भागवे -कायकाळ-(१९८३-१९८९ ) 
माजी मु या या पकां या याद त सौ भावना भागव,ेमु या या पकाशासक य मा य मक क या शाळा ह  
दमाखातल  पाट   मी पा हल  त हा मला तची प हल  त या आठवल .या शाळेब ल ना शककरां या मनात 
दरारा,आदरयु त भीती न नतम तक हावे अशी या शाळेची याती. ज हा  ती केवळ क या शाळा न हती 
त हा वातं यवीर सावरकर,कुसुमा ज या शाळेच े माजी व याथ  होते,.शाळा मुखझाले यांम येआचाय अ  े
यां या प नी सुधाताई अ  े,वेदाचाय वनोद यां या प नी मै येी वनोद यासार या महान न ठावंतां या हाती 
सोपवले या शाळेची मुख हणूनआपल   नयु ती झाल  हे कळ यावर मं दराची पायर  चढावी  तस े तने 
पाय याना केलेल ेवंदन न खुच वर बस यापूव  न:श द झालेल  ती.भ या मो या शाळेला असलले  परंपरा आता 
जतन करायची आहे हे तन ेमनोमन ठरवल.े 

ऐशीच ेते दशक. यापूव  ह  शाळा म यमवग य , व चत उ च ू असले या पा यांची.मा  काळ  
बदलला.शाळाबहु जनसमाजातील मुल ंची अ धक बनल. र ा चालवणारे,हातावरच ेपोट असणारे वडील ,आई 
लोकाघर  मोलमजुर ची काम ेकरणार . हदं  च पटांचा भाव ,ि हडीओची चलती ,मराठ  धड न बोलता 
येणा यांची सं या जा त . रमांड होम वा त सम सं थांमधील मुल ं या सं येच ेआ ध य अशा या शासक य 
क या शाळेत या मुल ंच ेडोळे मा  शाळेत या इमारतीकड ेपाहू न लुकलुकणारे..हे वग ,भ य सभागहृ जो से ल 
हॉल या नावान ेओळखला जायचा याच ेते टश काळातील छतासारखे उंच छत.लाकडी यासपीठ,हाय कूल या 
मागील व तीण मैदान  पाहू न दडप या जाणा या व या थनी.. यांनावा तूबरोबरच शाळेब ल वाटले पा हजे ते 
मे.हा तचा ह . ..जून म ये जू झा यानंतर वातं य दनाच े न म त साधून व याथ नी, सवेक आ ण 

देखभाल साठ  श क वग सा यांना  शाळे या सफाईच ेकाम नेमून दल.े यासाठ  ठेवल  ती  सफाई व सजावट 
अशी जोड पधा.९ ते १५ ऑग ट हा ांती स ताह वराट अशा या वा तू या सफाई सजावट साठ  जाह र झाला. 

शाळा व याथ  न श कांच ेकुटंुब असाव.े,मतभेद असले तर  मनभेद नको हणून श कां या सभा घे यावर 
तचा भर अस.े श ण वभागात नान वध तरांवर केललेे काम आ ण महारा ात या नर नरा या िज यातील 
मा य मक शाळा तपास यासाठ   ती जात अस याने एकेकाळी आदश असलले  शाळा पु हा ठसठशीत मु ेसह 
िज यात या नकाशावर न हे तर महारा ात उमटल  पा हजे  हे तचे मशन. 



तन ेशाळेचा प हला तास ४५ म नटांचा केला.बाक  तास ३५ म नटांच.ेप ह या १० म नटात फलकावर वगा या 
मते माणे सु वचार ल हल ेजात. ाथना आ ण बात या ह  खं डत झालेल  परंपरा तने सु  ठेवल . 
व या या या आकलन आ ण वगा माणे था नक ,रा य तर य ,रा तर य आ ण आंतररा य तरावर ल 
बात या से ल हॉलम ये वाच या जात. ..दर श नवार  सेवा ये ठते माणे श क सा ता हक वाता कथन 
करत.वाचले या पु तकावर श क पर णकरत..वय नाजूक असते न चुकांना गु हा समजायला नको या 
भावनतेून मुल ंशी “ हतगुज”होई.. येक वषयाची टाचण वह  काढ याचा आ ह तने श कांना केला. वषय 
स म या के या.या वषय स मती मुखांनीश नवार  सामू हक  ाथनेचा तास संप यावर पाळीपाळीने आदश पाठ 
घेतला पा हजे ह  स ती तन े केल . येक वषय श कांनी आदश पाठाला उपि थत रा हले पा हजे हा 
दंडक..आजवर इतरां या उ तम अ यापनाब ल केवळ ऐकणा या श कांना  यामुळे हु प मळाला. येक वषय 
मह वाचा असतो मग ती च कला असो, क  शवण .वेगवग या पर ांना या शाळेत या मुल  बसू 
लाग याआठवा तास खेळाचा  न नववा तास  सराव अ ययनाचाझाला. 

व या याची भाषा, यांच ेवाचन यांची सा ह याची जाण मु य हणजे यांचा सवागीण वकास करायचा असले 
तर गतकाळातील गो ट  सांग याबरोबर यांना थोर यि तम वाचा सहवास घडला पा हजे या जाणीवतूेन तन े
थोरा मो यांना शाळेत सहज नमं त केल.े. ा शवाजीराव भोसल ेयांच ेमती गु ंग करणारे भाषण यांची ती 
ओघवती शैल ,पुढे कुसुमा ज, शांताबाईशळेके,शांताबाई दाणी यांची व या थनींशी भेट घडवून दल . 

शाळेत मुल ंची थमच केट ट म तयार क न यांना शा शु द श ण दल.े११ वी १२ वी कला 
वषयासा हतगहृ व ान ह  शाखा थम सु  केल  ती तनचे. यात इं जी मा यमातील मुल ना मानसशा  हा 
वषय शकवायला कोणी न हते तर इं जीतून तो वषय तनचे शकवला. बारावीचा बोडाचा ९१ ट के नकाल या 
शाखचेा  लागला त हा सग या या डो यात होती त याब लची कृत ता .. 

मला आठवतंय, ती सकाळी ९ ला घर सोड ेते सं याकाळी ६-६ .३०  ला घर  पोच.ेअकरा ते पाच ,अशी वळेेत ती  
वत:ला बं द त करत नस.ेदहावी या मुल ंसाठ  स ता शबीर ती यायची.इं जी हा वषय ती आवजून मागून 
यायची.शाळेच े श क तला सवाथाने सहकाय करत.सामू हक गीत पधा असो ना य, नृ य,संगी तका,व तृ व, 

लखेन, डा सग याच े ात शाळे या व या थनी प ह या पाचात नंबरपटकावीत.ना शकमधील ह  शाळा म े
म ह यात तर क येक मागदशन श बराच ेक  बन.े 

आज वत:ला त या व या थनी हणवणा या मुल  (ि या )आवजून मला फोनकरतात.. तन ेघडवल े,ऐट आ ण 
तोरा ये यासाठ  शकाव ेलागते न शक यासाठ  ट  लागते ती यां या बहुआयामी यि तम वाने दल  हा 
यां या बोल याचा आशय. त या नवृ ती अगोदर काह  दवस मी गेल ेहोते शाळेत. तथला बहरलेला 
गुलमोहोर,भरग च बूच,मा या मनातल  बकुळ..गंधवडेे होत मी मा या या शाळेत शरले .. दवस मे म ह याच े
होते.आपल  आई योगशील आहे हे ठाऊक होते मला..िजना चढ या णी या योगशीलते या खुणांनीमी  
थ क झाल.े.शाळे या भ तीप काचे नाव होते गुलमोहोर. ानपीठ मळा यावर कुसुमा जांवर श कांसह 
व याथ ननी कतीतर  काढलले ेते अंक. यां या क वता, नवडक क वतांची रस हणे. येक वगाचा अलंकृत 
कोपरा.आटकॉनर हे दलेल ेआकषक अ वयाथ नाव. 

यांच ेउ चार न भाषा  यांना यूनगंडाकड ेघेऊन जात होती ,तीच भाषा आता या या फलकावर वराजमान 
झालेल .... हरवा ,पांढरा न र बनीचा लाल रंग टा यां या व श ट तालावर मानवंदना देत हळवा झाललेा. 
यि तम वाला यि त व देणा या नर  नल भी  न अचाट काय मअसणा या मो या बाई आता इथ े
दसणार नाह  याची यांना  झालेल  जाणीव .कॉलेजम ये शकवणा या मला हे सगळे वलोभनीय वाटत 



होते.दगडी शाळेत तन ेमुल ं या दयाबरोबर यां या मदवूर अ धरा य गाजवल.े माणूस हणून जग याचे भान 
यांना दल ेहाच  तचा मोठेपणा..! 

वृ दाभागवे. 

 


