
‘ग. ग. माया भेटीला’ 
-------डॉ. र नावली दातार-पाटणकर, पणु े

ग.ग. :     नमार ग पोरनो- खरं णज ेतुाला हाय-हॅलो असचं णायला हव ंनाही का हीा ाईल न!  अग ंपण 

आमा वळेेला नमार होता ग --तो सुा  नच हो-- हीसारखी  लघट नसायची तेा---पण भावना 

पोहोचाया  हो. बर   त ेजाऊद-े  आज तमुाशी मुाम गा मारायला णनू  आले आह ेबर का मी. गलेी शभंर 

वष   मी इथ ेउभी आह.ेअग ंशभंर वषापवू इथ ेमलुाचंी  शाळा होती. काय र ना मािहत आह ेना तलुा--- 

र ना :        

 

हो हो मािहतीय ेतर- माझ ेवडील- काका -व आा- एवढचे काय माझ ेचलुत सासर ेपण या शाळेमचे िशकले . अग-

आपली शाळा 16 जलु ै1919 साली सु झाली ती मलुाची होती व ाानतंर 1940 साली फ मलुची शाळा सु 

झाली  झाली. तेापासनू िकके पोरना िशकून मोठे होताना मी बिघतले आह े -त े अजनू पयत चाच आह,े 

अाहतपण े -अगदी ानाचा अिहोच णनेास... मोठमोा िवषी तर या िवालयात घडाच  पण ानंा ान 

दणेाया िशिका व मुाािपका ही नावापाला आा ा आपा शाळेत. हो तर मला आठवतयं ना ाकाळी 

गगत वशे िमळण ंह ेअगदी ेीज होत ं हं... आिण खरच आपली शाळा होती  ही तशीच.सव ेात पढु े .अगदी 

सवगणुसपं.िशण तर उ कोटीच होतचं  पण सागंीितक -साृंितक-िचकला  -िडबटे- खळे यात अगदी पारंगत. 

आाला या शाळेा िवािथ नी असाचा फार फार अिभमान आह े

ग.ग. :     पण बायानंो तुी चीज केलंत हो ाच ं.अग ंजशा तुी माया माडंीवर बसनू िशकलात -खळेलात तसाच तमुचा  

मदैानातील गगाट- कवायत -व तमुचा डबा खायाा सुीतला िचविचवाट सगळं सगळं मी अगदी मनमरुाद 

अनभुवले हो----(अन हसनू णाली) तमुच ं त े -पलेॅस -तर काय अगदी अगदी वगेळेच नाव- ह े कोणी -कधी-

कस ं पाडलं कोण जाण े-पण अाहत अजनूही चा आह े-हो त.े 

र ना :        

 

मलाही एकदम आठवण झाली की आी पण कॉलेजम ेगलेो तरी सुा  पढु ेिकती तरी वष  झाली तरी असचे  णत 

होतो. मला तर आपा शाळे बाहरेा गलुमोहराचा केशरी बहर व  बचुाा फुलाचंा घमघमाट अजनूही मन हळव 

करतो-आिण चदंनाच ेझाड सगुिंध आठवणीत ग ुतंवनू ठेवत  बघ- चदंन चारोया तर आता नसुा आठवणीतच 

रािहा आहते. आहेत का ग ही  काही झाड ं अजनू ितथ े---- मागा मोा ाउंड वर आबंा िचचं याचं ेमोठमोठाले 

वृ होत ेबघ- काय धमाल यायची ांा सावलीत खळेताना . कधी कधी ितथ ेझाडाखाली आी डबा पण खायचो-- 

मी व  माझी पमैीण   जय ूपोतनीस. 

ग.ग. :     मग आह ेका अजनू तमुची मैी तशीच-- का िवसरला त  एकमकेना  ससंाराा रगाात . 

र ना :        नाही नाही अगदी तशीच घ मैी आह ेअजनू आमची. नहेमी भटेतो आी.डबा खाावर एकमकेा गयात  

गळे घान िचचंचेा कोवळा पाला आिण बारीक िचमकुा िचचंा गोळा कराया आिण ा कंपासम ेभन  

वगा त घऊेन याया खायला -फार आवडायचा आाला त.े आपा शाळेच ेाउंड तरी तवेढं चडं होत!ं अस ं    

सया कुठाच  शाळेला एवढ मोठ ाउंड नत ं. शवेटचा तास खळेायचा िकंवा  कवायतीचा असायचा.   



र ना :        िनरिनराया खळेांा धा व ाच ेसराव यथेचे होत असत आपा शाळेत.आपली शाळा सवच बाबतीत पढु ेहोती. 

सगयात बिस ं िमळत असत. खोखो टला की डाबंाशी  खळेणारी िवा दातीर आठवत े .मी लंगडी व ततु ूया 

धाम े अस.े कवायतीत  गाडिगळ बाची  कडक िश अस.े ा काळात ा पजंाबी से घालत असत. सारं सारं 

आठवून खपू आनदं होतोय. आपले वग तरी केवढ े मोठाले होत.े  शाळेत तेा फ एकच तकुडी अस े35 िकंवा 40 

मलुी फ वगा त असत.  सल हॉल तर खासच- चडं मोठा -यातले पडा भरलेले पी छान आठवतात अजनू.अकरा 

वाजता शाळा सु झाली की सवाची िमळून पिहादंा ाथ ना होत अस े  मग सिुवचार व तापमानाची   नद  सागंण-े 

मग एखादी बातमी कोणीतरी एकेकीन े सागंायची .ह े सगळं िनयमामाण े होत असायच ं .ाात कधीही खडं 

नाही.सारं कस ं िशीत घडत अस.े अन ् तीच िश आजही आमा अगदी नसानसात िभनलेली आह.े सल 

हॉलम ेकेवढतेरी ेज होत े.मोठा हॉल. गाण ंटलं की कंुदा नांरकर तरतने ंगाण ंण.ेवगा ता किवतानंाही ती 

छान चाल लावून णत अस.ेदरवष दणकय्ात गदॅिरंग होई. िवशषेतः कोळी नृ व नाटके. आमा दीित बानी 

एकदा टॅो बसला होता अराचंा व अकंाचंा फार म होता,तो.खपू इनोविेटव होा दीित बाई. अजनू आठवतात  

णज ेदवेळालकरच  रंभा नाटक- गजा  जयजयकार गाणारी मोन े-मी व जयनू ेकेलेली एक छोटीशी नाटुकली -नाव  

आता आठवत नाही -मी आधंयाचंी किवता सािभनय सादर केले होती . सारं सारं आठवत ं  -खपू गत वाटत े -- 

या शताीा िनिमान ेाची उजळणी होत ेएवढ ेमा खर.े इथचे या  हॉलम ेिकतीतरी िडबटे झाली .मी व चदंा  

कानटेकर पुयाा रानड ेवृ धसाठी पुयाला गलेो होतो ,काशीकर बाबरोबर. ानंी आमची  तयारी खपू  

छान कन घतेली होती. फारच म िदवस होत ेत ेनाही--- अजनू िकतीतरी आठवणी आहते - सागंत बसलो तर एक  

थं होईल. पण गलेे त ेिदवस आता नाही   

ग.ग. :     कशान े गलेे ग पोरनो -काही नाही गलेे .आता यणेार आहात ना मला भटेायला तेा सगळ कन- अनभुवून 

ा  पुा.  मला कडकडून भटेा.  तमुा गोड आठवणचा घडा माया पदरात रीता कन नवीन आठवणनी भन  

घऊेन जा. 

र ना :        सगया िशिका व मोा बानी आाला घडवलं --ाचं ंऋण कधीच न िफटणार ेआह े ग ....ावळेेला आाला 

झायवाला बाई -मैयेी िवनोद बाई- वला भाटे-बाई -डगळे बाई -शमा   बाई-परभण ेबाई या मोाबाई णनू  होा.      

काशीकर  बाई -दळवी बाई- मान ेबाई- दीित बाई- पर बाई- ॉइंगच ेशखे सर- - बदेरकर बाई -सरोद े बाई- 

िशवणाा िभगंारकर बाई- ओढकेर बाई सगया सगया खपु आठवतात. 

ग.ग. :     अग ंह ेझालं 63 सालच ं-तमुा वळेच ं- या शभंर वषा त िकती जणनी यथे ेानय केला ाला काही अतंच नाही.  

खरंच पुयकम होत ेत.े मी मा या सवामळेु अगदी खपू भन पावले आह.े यदंा तुी माझी शभंरी करताय ना -ा  

िनिमान ेरदशेी गलेेा माया िचमया परत माया अगंणात दाण ेिटपायला यणेार ह ेऐकून उर कसा भन आलाय  

 बघ नसुता..... आिण हो ----आता तुी याल तेा मी तुाला काही दणेार नाहीय ेबर का -पण मी तमुाकडून मा  

 खपू काही घणेार आह.े खरंच काय दऊे  ग आी  तलुा---- तमुची सवाची अशीच उरोर गती होऊ द े- एवढीच  

परमेराजवळ माझी ाथ ना व तुा सवाना खपू खपू शभेुा व आशीवा द. 

 

 


