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ःमरण- ौमदाना
या ूयोगाचे ! 
 

जीवना&या सं'याकाळ) मागे वळनू  जीवनाकडे पाह-यात एक आगळाच आनंद असतो. 	कतीतर) सा'या-सा'या 

छो3या-छो3या गो4ींनी, ू संगांनी आप�याला 5रझवलेले असते. िचरःमरणीय आ8ण बहमोलु  असे काह) 

िशकवलेलेह) असते. अशा सुखद ;णां&या सोनसाखळ)तला हा एक आठवणीचा मणी! 
 

	हंग-याची आमची शाळा हे एक आदश� गु=कुल होते. भवतीचा िनसग�र>य प5रसर, 8ज?हा@याचे, घरगतुी 

वातावरण, ोतःथ वDृीने िशकवणारे शीलवंत गु=जन, मातभृषा हे िश;णाचे मा'यम, आपली FवGिथ�नी ह) 

समाजातली एक सुजाण नाग5रक बनावी, यथाशHI ितने समाजऋण फेडावे या भावनेने ितला जीवनभर पुरेल 

अशी िशदोर) देणारे Fवचारवंत, ह) Lयाची काह) वैिशं3ये! 
 

मला वाटते मी पुढे सांगणार आहे ती घटना १९३७ मधील असावी. आम&या शाळेला भेट दे-यासाठ! Lयावेळचे 

राTयपाल लॉड� ॄेबोन� सप8Vक येणार होते. ःवाभाFवकच आमची एकच धांदल उडून गेली होती. Lयां&या 

भेट)चा काय�बम ठरवताना आम&या शाळेकडे येणारा रःता >हणजे एक मोठ!च कटकट)ची बाब ठरत होती. 

रसातळाला नेतो तो रःता ह) ?याYया Lयाला लाग ूपडेल इतकI Lयाची भयकंर दद�शाु  होती. Lयावर तोडगा 

सवा�नुमते असा िनघाला कI, आपण सग@यांनी िमळनू  आवँयक तेवढा रःता ौमदानाने चांगला करावा. 

झाऽऽले! बेत ठरला माऽ, आम&या उLसाहाला जणू उधाणच आले. सग@याजणी झटनू  कामाला लागलो. खरुपे, 

कुदळ, पहार अशी काय काय रःता द=ःतीचीु  साधने, घमेली, वाळू, खड) असे 	कतीतर) सामान येऊन पडले. 

शाळा सुट�यावर सं'याकाळ) ूाथिमक शाळेत�या मुलींपासून गटागटाने आ>ह) जमू लागलो. 8जला जे जमेल 

ते काम ती मुलगी हौसेने कa लागली. नाका-तbडात धळू जाते आहे तर) कुणी जमीन झाडते आहे. कोण 

पाणी घालते आहे. कोण घमे�यात वाळू भरते आहे. कुणी ते डोcयावaन योdय जागी नेऊन पोहोचवते आहे. 

म'येच कुणी ठेचकाळते आहे. पण कुरकुर न करता काम चालूच आहे. अशी खपू मजा चालायची. 
 

या कामात आमचे सव� िश;क व िश8;का जातीने सहभागी झाले होते. तीथ�aप आ-णा कवe यांचे िचरंजीव 

डॉ. भाःकर काका व Lयां&या पVी सौ. कावेर)ताई हेह) पडेल ते काम कर-यात मागे न?हते. कधी कधी 

गु=वय� आ-णाह) येऊन जवळ खचुgवर बसून आप�या कापh या व अनुनािसक आवाजात कौतुक कaन आमचा 

उLसाह वाढवीत. Lयामुळे आमची कॉलर आणखीच ताठ ?हायची! अशा धामधमुीत पंधरा-वीस 	दवस गेले, 

आवँयक तेवढा रःता तयार झाला. राTयपाल दांपLय आ>ह) केले�या रःLयावaन सुखaप संःथेत आले. 

आम&या ‘पराबमाला’ Lयांनीह) भरघोस दाद 	दली व ते परत गेले. या आम&या ौमदाना&या ूसंगाला सDर 

वषe झाली. पण आजह) Lया रःLयाने जाताना मन खपू सुखावते. या ूयोगाने शर)रौमाची उपासना ह) 

देखील iानोपासनेसारखीच एक पFवऽ व मौ�यवान गो4 आहे हे ल;ात आले. मग शर)र ौमाची लाज 
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कशाला बाळगायची? उलट Lयाचा अिभमान वाटावा हा संुदर धडा आ>हाला िमळाला. संघ	टत ूयVांची 	कंमत 

कळली. ‘'येयाचा 'यास लागला >हणजे कामाचा ऽास वाटत नाह)’ या सुभाFषताचा आनंददायी ूLयय आला. 

ढाळले�या घामाने नविनिम�तीची ओळख झाली. ौkेने केले�या सLकमा�ला सुयशाचे फळ लागतेच याची खाऽी 

वाटली आ8ण Lया ीवुताh या&या 	दशेने वाटचाल करायची ूेरणा लाभली. आणखी काय हवे? 

  


