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ूाचाय� बापूसाहेब कािनटकर - काह� ःमरणिचऽे 
 

सांगली�या वालचंद इं�जिनअ�रंग महा�व�ालयाचे भूतपूव� ूाचाय� गो. िचं. उफ�  बापूसाहेब कािनटकर यांचा सात फेॄुवार) हा प*हला 

ःमिृत*दन! पाहता पाहता .यांना जाऊन एक वष� झाले. यावर माझा अजूनह) �व3ास बसत नाह). कै. बापूसाहेबांची प5ी ‘शरयू’ ह) 

माझी *कल7ःकरवाड)तली �जवाभावाची बालमैऽीण! .यामुळे कािनटकर कुटंबाशीु  माझा अितशय �ज<हा=याचा आ�ण जवळचा असा 

भावबंध! अध�शतकापे@ा अिधक काळाचा! .यामुळेच आज हा लेख िल*हताना तीथ�Cप बापसूाहेबां�या अनेक आठवणींनी मनात एकच 

गदE केली आहे! 
 

माग�या वषF एक नो<हGबरला बापूसाहेबांना न<वदा<व ेवष� लागले. .याूी.यथ� .यांचे अिभHिचंतन-अिभनंदन करावे Iहणून सकाळ) 

जरा लवकरच मी .यां�या बंगJयावर गेले. आपJया आई-व*डलां�या ःमरणाथ� मोLया भ�Mभावाने .यांनी आपJया बंगJयाचे नाव 

‘ चंिमणी’ असे ठेवले होते. मी गेले ते<हा ते नेहमीूमाणेच <यव�ःथत पोषाख घालून *दवाणखाPयात वत�मानपऽ वाचीत बसले होते. 

मी .यांना वाकून नमःकार केला. .यां�या लQख, गोR या आ�ण भ<य कपाळावर कंुकू लावले आ�ण दोन गुलाबाची सुंदर फुले आ�ण 

एक सुबकशी छोट) वःतु भटे Iहणून .यां�या हातात *दली. .यांनी ूसPनपणे हसून .याचा ःवीकार केला. नंतर मी .यांना Iहटल,े 

"तुIह) टेिनस खेळता हे मला मा*हती आहे, *बकेटमUयेह) खूप ‘रPस’ काढत होतात हे पण मी ऐकल ेआहे, आता जीवना�या 

खेळातले धावांचे शतक तुIह) पूण� करणार, याबXल मला खाऽी आहे. .यासाठY तुIहाला खूप शुभे�छा, मी आ�ण माझी कुटंबीयु  

मंडळ) यां�यातफZ ! " .यावर पुPहा एकवार शांतपणे .यांनी �ःमत केलं आ�ण मा[या मःतकाला ःपश� कCन मला आशीवा�द *दला. 

पण िनयतीला माझी ह) ूाथ�ना माPय नसावी. कारण या घटनेला दोन म*हने होतात न होतात तोच .यांना देवाघरचे आमंऽण 

आले! तेह) पहाटे पहाटेच! 
 

समाजाला कै. बापूसाहेबांची ओळख आहे ती ते वालचंद इं�जिनअ�रंग महा�व�ालयाचे ूथम ूाUयापक आ�ण नंतर ूाचाय� Iहणून! 

तेथून ते सेवािनव]ृ झाJयावर बुधगाव�या वसंतदादा इं�जिनअ�रंग महा�व�ालयाचे ते ूाचाय� झाले. .या संःथेचा प�रसर �वःततृ 

असा .यांनी एकदा जातीने *हंडून आIहा मंडळ)ंना दाखवला होता, सव� मा*हती तपशीलवार सांिगतली होती. जयिसगंपूर�या डॉ. 

मगदमू इं�जिनअ�रंग महा�व�ालयातह) ूाचाया�चीच जबाबदार) .यां�यावर होती. ते मेकॅिनकल आ�ण इले�`शकल अशा दोPह) 

शाखांचे उ]म इं�जिनअर होते. बनारस, बGगलोर अशा नामवंत शहरात राहनू  .यांनी या पद<या िमळ�वJया हो.या. .यांचे या 

इं�जिनअ�रंग @ेऽातले योगदान मह.वपूण� व मोलाचे होते. .यामुळे .यां�या सJलामसलतीसाठY, माग�दश�नासाठY दरदरहनू ू ू  माणसे 

येत असत. बापूसाहेबां�या अं.यदश�नासाठY आलेले एक ःनेह) Iहणाले, "मालतीबाई, ःवगा�त गेJयावरह) बापूसाहेब ःवःथ बसणार 

नाह)त. ितथेह) ते एखादे इं�जिनअ�रंग कॉलेज काढतील बघा! " बापूसाहेबांमधला जातीवंत िश@क सदैव जागा असायचा. .यामुळे 

सेवािनव]ृीनंतर �वौामबागेत राहणाR या मुलांना (व अथा�त जवळपास�या प�रसरातJया मुलांनाह)) िश@णासाठY सांगली-िमरजेला 

जायला लागू नय,े गोरगर)ब मुलांची इथे जवळच सोय <हावी Iहणून .यांनी १९७३ �या सुमारास काह) सहकाR यां�या मदतीने 

‘ �वौामबाग िश@ण संःथ’ेची ःथापना केली. ित�यामाफ� त ूाथिमक-माUयिमक शाळा सुC केJया. .या शाळांतून आज पंचवीस 

वषाiनंतर दोन हजारापे@ा जाःत मुल-ेमुली िशकत आहेत. िभPन िभPन �वचारसरणी�या तसेच ःवतंऽ मते असलJेया लोकांना 

एक�ऽत कCन आिथ�कjंlया अवघड असा उपबम राब�वणे हे काम काय सोपे थोडेच असेल? पण ते .यांनी यशःवी�रतीने पार 

पाडले. या संःथेवर .यांचे अप.यिन�व�शेष ूेम होते. ह) िश@णसंःथा मा[या मते कै. बापूसाहेबांचे िचरःमरणीय आ�ण ःफूित�दायक 

असे ःमारकच Iहणायला हवे! एकूणच पाहता .यांना िश@णूमाणेच �वधायक आ�ण सज�नशील अशा कामात मनापासून रस होता. 

सांगली अब�न को-ऑप. बnकेचे ते संचालक होते. �व�वध सःंथां�या सभांना ते न चुकता हजर राहात, चचZत भाग घेत, आवँयक 

ते<हा आ�ण आवँयक ितथे सला देत, माग�दश�न कर)त. आपJया संपPन आ�ण सुद)घ�काळा�या अनुभवांचा .यांनी अखेरपयiत 

समाजा�या कJयाणासाठY उपयोग केला. अशा काय�मpनतेमुळेच सेवािनव]ृीनंतरचाह) .यांचा काळ समाधानात, आनंदात गेला. 
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�वौामबागेतील qयेr नाग�रकांची सभा बR याचवेळा बापूसाहेबां�या ‘चंिमणी’ बंगJयात भरत असे. .या बंगJयातJया ूशःत, हवेशीर, 

देखsया *दवाणखाPयात अनेक <यवसायातील मंडळ) जमून का<यशाt �वनोदात रंगून जात. अशा सभांची गोड) आम�या �ूय 

शरयूने केलेJया ओJया नारळा�या करंqया, सुरळ)�या वuया *कंवा अशाच अPय Cचकर पदाथाiनी आणखीनच वाढायची.  

 

�ूय शरयूूमाणेच (ितचे सासरचे नाव ‘ूितभा’ आहे. पण मी ित�या माहेरची! .यामुळे मी ितला ितकड�या नावानेच संबोधते) कै. 

बापूसाहेबांनी िनयतीने देखणे, Cबाबदार <य�Mम.व बहाल केले होते. .यांची उंची बेताची व अंगलट काह)शी ःथूल होती. वणा�ने ते 

चांगले गोरेपान होते. भारतीय आ�ण पाvा.य दोPह)ह) पोषाखात ूथमदश�नीच पाहणाR या�या मनावर .यांचा ूभाव पडे. ते 

िमतभाषी आ�ण िशःत�ूय होते. अिधकारपदःथ माणसांना मग ते कुटंबातलेु  असोत कw संःथेतले असो, ूसंगी कठोर वा उमह) 

बनावे लागते. .यामुळे .यांचा थोडा धाक आ�ण दराराह) वाटे. पण अंतया�मी ते खूप हळवे होते, मदृ ू होते. गौर), गुuडू (ह) मी 

.यां�या नातवंडांची ठेवलेली नावं) *कंवा घरातले अPय कोणी यांना दोन *दवस साधा थंड)वाR याचा ताप आला, तर) आतून ते फार 

अःवःथ असत. शरयूचे घर इं�जिनअ�रंग कॉलेजात असताना ितथून परतायला मला उशीर झाला, तर ते जातीने मला घर) 

सोडायला येत. 
 

मला काह) लहान-मोठे वा मौJयवन असे खरेद) करायचे असले कw मी शरयूबरोबर जायची. पुंकळदा बाजारहाट कCन यायला 

बराच उशीर <हायचा. दपारचीु  जेवणाची वेळ टळनू  गेलेली असायची, तर)ह) बापूसाहेब शरयू आJयािशवाय कधीह) जेवायचे नाह)त. 

आम�या उिशरा येsयाबXल ते कधी रागावलेलेह) मला आठवत नाह). या गोHी वरवर पाहता छोlया वा साUया *दसतात, पण अशा 

छोlयाछोlया आ�ण भावपूण� गोHींनीच पती-प5ीं�या सहजीवनाचा ूेममय, सुंदर गोफ �वणला जात असतो. आयुंयभर एका.म 

मनाने, परःपरांचा आदर कर)त, एकमेकांना समजावून घेत जीवन जगणारे शरय-ूबापूसाहेब हे जोडपे सवाiनाच आदरणीय वाटे. या 

उभयतांनी व .यां�या कुटं�बयांनीु  �वौामबागेतJया मा[या ५० वषाi�या आयुंयात मा[या सव� सुखदःखातु  मा[यावर मायेची शाल 

पांघरली. 
 

जे<हा जे<हा आमची ‘नPनी’(माझी आई) मला इथे भेटायला येई .यावेळ) शरयू�या पाठYवर ध}प*दशी थाप माCन ितला Iहणायची, 

"तुIह) दोघ,ं तुमचं घर इथे आहे Iहणून मालीची आIहाला काळजी वाटत नाह) हो. " 
 

बापूसाहेबांचा *दनबम रेखीव असायचा! ूातःकाळ) उठनू  घराचे फाटक उघडून ते हौसेने दधू घेत, चहापाणी-ःनान आद) आ�Pहक 

उरकले कw नऊ-साडेनऊला <यव�ःथत नाँता कर)त, न चुकता भोजनापूवF नवनाथाची पोथी वाचीत व नंतर मोLया िनगुतीने ती 

रेशमी Cमालात बांधून ठेवीत. देवावर .यांची िनःसीम ौUदा होती. .यां�याकडे गणपती द)ड *दवसाचा .याची दवा�ु -सुपार)-कापूर, 

उदब]ी, ूसादापासून सव� ज~यत तयार) शरयूने केली असली तर)ह) .यांचे सव�ऽ बार)क ल@ असे. कापR या हातात पुजेचं तबक 

घेऊन सव� आरती ते Iहणत. धािम�क सणांना गडद-लाल कद नेसत. पूजाअचZनंतर भोजन-वामकु@ी-चहा, शिनवार) उभयतांचा 

उपवास Iहणून साबुदाsयाची �खचड) खाऊन दरदश�नवरू  खेळ, बातIया जे आवडेल ते *दवसभरात बराच वेळ पाहात. ‘वालचंद’ला 

येsयापूवF ते ‘सरःवती िसने टोन’ साऊंड इं�जिनअरचे काम पाहत. .यामुळे <ह). शांताराम, भालजी, सुलोचना बाई आ�ण अशीच 

*कतीतर) िचऽपटसHृीतली मात�बर मंडळ) .यां�या चांगJया प�रचयाची! .यांचे िचऽपट, नाना आठवणी सांगत, ते आवजू�न पाहात 

असत. 

संUयाकाळ) येणाR या-जाणाR यांबरोबर माफक ग}पा, फार लांब चालवत नसे ते<हा घरा शेजार�या दकानातूनु  भाजी-ॄेड आणणे, कधी 

िमरजेला शरयूसह आ� मंडळ)ंकडे फेर) मारणे, असा *दवस घालवून राऽी हलकेसे जेवण कCन ते झोपायचे. जेवणात ना कसली 

.यांना खोड ना जीवनात कसलेह) <यसन! .यामुळे द)घा�युंयाचे वरदान .यांना ई3राने *दले. वयोमानानुसार अधून-मधून काह) 

तबार) उदभवत. पण .यांना अितशय सोिशकपणे व शांतपणाने ते �ववेकाने त�ड देत.   
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कै. बापूसाहेब-शरयू यां�या व मा[या घरात केवळ काह) फुटांचेच अंतर आहे. .या घर) मी *कतींदा जायची. .याला *हशेबच नाह). 

कारखाPया�या *डपॉ�झटचे काम असो कw नारळ काढणाR याला *कती र`कम �ायची हे ठरवायचे असो, बापूसाहेबांना मी सJला 

�वचारत असे. कसलाह) कंटाळा न करता ते मला सJला देत. आज ते आठवताना माझे मन .यां�याबXल�या कृत�तेने भCन येते 

आहे. एक-दोन *दवस माझी फेर) झाली नाह) तर ूकृती बघायला शरयूबरोबर तेह) आःथेवाईकपणे येऊन चौकशी कर)त. Iहणून 

.या उभयतांना �वौामबागमधील माझे ‘पालक’ असेच मी मानते.  

  

सुमारे वीस वषा�पूवFची गोH! मा[या ‘पसायदान’ बंगलीचे काम अगद) शेवट�या ट}}यात आलेले! वाःतुशांतीची तार)ख ठCन 

संबंिधतांना आमंऽणपऽे गेलेली आ�ण नेम`या .याचवेळ) आमचे कॉPशॅ`टरसाहेब पूव�सूचना न देता काँमीरला कw कुठे ूवासाल 

गेलेले! आता आली का पंचाईत! मी तर) पार गडबडून गेले. कामाचे आता काय होणार Iहणून! .यावेळ) कै. बापूसाहेब आ�ण 

मा[या घराचे *डझाईन करणारे सुूिसUद ःट`चरल आ*क� टे`ट आनंदराव साळंखेु  मा[या अंगणात खु�या� टाकून आपला बहमोलु  

वेळ खचू�न बसून रा*हले व कामगारांकडून .यांनी उव��रत काम कCन घेतले. मा[या वाःतुशांती�या यशात या दोघांचा वाटा सवा�त 

मोठा आहे, तो मी कधीच �वसरणार नाह). 
 

गरजू माणसांना मग तो नोकर असो, आ� असो कw अप�रिचत िनध�न माणूस असो, बापूसाहेब आपला मदतीचा हात कसलाह) 

गाजावाजा न करता .यां�यासाठY पुढे कर)त. असे करताना आिथ�क फटका व कटु अनुभवाचे धनीह) .यांना कधीकधी <हावे लागल,े 

पण .यामुळे .यांनी आपले मन कडवट होऊ *दले नाह). 
 

बापूसाहेबां�या कत�<यिनrेची आ�ण रा�ाबXल�या ूांजळ भMwची दोन उदाहरणे मा[या मनावर कायमची कोरली गेली आहेत. 

.यां�या एक वड)ल बह)ण अ�ववा*हत हो.या, अशM हो.या. .या जPमभर भावाजवळच रा*हJया. आठ-दहा वषाiपूवFच .या गेJया. 

.यावेळ) बापूसाहेबांचे वय ऐंशी�या घरात होते. Iहणून .यांनी घर)च रहाव,े अशी �वनंती आ�ःव*कयांनी कCनह) ते ब*हणी�या 

अं.ययाऽेत सहभागी झाल े आ�ण पुढचे सव� �वधीह) यथासांग केले. .या गंगुताई अधूनमधून मा[या घर) आJया Iहणजे 

Iहणाय�या, "मालूताई, माझा भाऊ को*हनूर *हरा आहे." दसर)ु  आठवण आहे ती सुमारे ३५-४० वषाiपूवFची ! सांगली-िमरज ह) 

सवाiना फार उपयोगी असलेली आगगाड) सरकारने तडकाफडकw बंद केली! .यामुळे �व�ा�याiपासून <यापाR यांपयiत सवाiनाच फार 

गैरसोय सोसावी लागली. ती गाड) पुPहा सुC <हावी Iहणून अनेक नामवंत ूितrीत नाग�रक खटपट कर)त होते, पण सरकार�या 

आडमुठेपणापुढे कुणाचे काय चालणार? ती खटपट करणाR या लोकांना काह) मह.वाचे नकाशे तातड)ने कCन हवे होते, हातात फार 

थोडा वेळ असूनह) बापूसाहेबांनी ते नकाशाचे काम त.परतेने करवून घेतले आ�ण संबंिधतांकडे सव� सा*ह.य पोहोच�वले. एखा�ा 

कामाची आवँयकता व िनकड .यांना पटली Iहणजे ते काम होईपयiत बापूसाहेबांना चैन पडत नसे. हा गुण आज एकूण दिम�ळचु  

झालाय. 
 

बापूसाहेब तसे हौशीह) होते. .यां�या इं�जिनअ�रंग कॉलेजात नवीन कसले यंऽ कw काय आणले होते. .यावर छान आई�ःबम होई. 

एक *दवस .यां�या सांगsयावCन मी दधू+आंबा+साखर आद) िमौण कCन .यां�याकडे पाठवले तर काय गंमत! अUया�-पाऊण 

तासांत Cचकर सुवािसक आई�ःबम घेऊन .यांचा नोकर मा[या दारात उभा! आनंदाची देवघेव करsयाची ह) .यांची व]ृी मला 

खूपच काह) िशकवून गेली.  

 

बापूसाहेब *हंद ूधम�, संःकृती, इितहास, परंपरा यांचे गाढे अिभमानी होते. आपJया पड.या काळात qयांनी आपJयाला मदत केली, 

अशी आपली *दJलीस राहणार) मोठY बह)ण व मेहणेु  यांना ते फार मानीत. नािशक हे .यांचे मूळ गाव. ितथJया आठवणी ते खूप 

सांगत. देशा�या सUया�या दरवःथेचेु  .यांना अितशय दःखु  वाटे. पण आपण वया�या अशा ट}}यात आहोत कw ती �ःथती 

बदलsया�या jHीने फारसे काह) आपJयाला करता येत नाह), हे जाणून ते ती उ*�गता िगळनू  टाकत. 
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बापूसाहेबां�या या जीवनिचऽांत �ूय शरयूचे ःथान मह.वाचे आ�ण वैिशंlयपूण� आहे. ती सवा�था�ने .यांची नमुनेदार सहचा�रणी 

होती. संसारात ित�या वाlयाला आलेJया सव� जबाबदाR या ितने समथ�पणे पार पाडJया. तीह) िमतभाषी, शांत, सोिशक आहे. कHाळू, 

समंजस आहे. अनेक खेळांत पटाईत आहे. तशीच हाडाची कलावंतह) आहे. भाqया आ�ण फळे यांचे सुंदर देखावे बन�वsयाचे ितने 

म*हला मंडळात सांगलीत एकदा सुरेख ूा.य�@क कCन दाख�वले होते. ते मला चांगले आठवते. नाटकांत ती छान काम करते. 

*हंद)�या पर)@ाह) ितने *दJया आहेत, सुगरण तर ती आहेच, �वणकाम-िशवणकाम Iहणजे ितचा जणू 3ासो�छवासच आहे. 

इं�जिनअ�रंग कॉलेज�या म*हला मंडळात चैऽागौर)�या हळद)कंुकवाचा थाट मोठा बहार)चा असे. वत�मानकालीन सामा�जक, 

सांःकृितक ू�ांवर एखादा शोिभवंत देखावा ितथJया भिगनी उभा कर)त. एकजुट)ने व तळमळ)ने कर)त. .यात या ूितभाताई 

कािनटकरांचा सहभाग, सJला भरपूर असे. बापूसाहेबांना आपJया कलावंत प5ी�या गुणांचे कौतुक होते. .या देखा<यासाठY 

लागणाR या लहानमोLया *कतीतर) गोHी ते हौसेने कॉलेजमाफ� त कCन देत. बापूसाहेबां�या सुखी सहजीवनात शरयूचा वाटा मोठा 

आहे, असे मी Iहणते ते काय उगीच? संसाराची धुरा ितने जवळजवळ ६०-६५ वषZ सांभाळJयाने बापूसाहेबांना इतर कामांसाठY वेळ 

िमळाला! .यां�या जाsयाने ती बर)च एकाकw झाली हे खरे, पण ते एकाकwपण आजह) काह)ंना काह) कामात, वाचनात, मन गंुतवून 

ती स� कCन घेते! 
 

बापूसाहेबांनी कृताथ� मनाने जीवनाचा िनरोप घेतला, आपJया कतृ�.वाने शै@�णक जगात ते नामवंत झाले. सौ. �ूय शरयूसारखी 

स�णीु , �ववेकw प5ी .यांना लाभली. डॉ. सौ. शिशकला, इं�जिनअर सौ. नीलूभा, एम. ए. झालेली सौ. वासंती यांना अनुCप सहचर 

लाभले. मुला-मुलींचे संसार बहरले-फुलले, नातवंडे-परतवंडे पा*हJयाने सोPयाची फुले उधळनू  घेsयाचे भाpय .यांना िमळाले. धाकटा 

कुशाम बुUद)चा सुपुऽ ौीराम कािनटकर आज *ड}लोमा इं�जिनअ�रंग कॉलेजाचा ूाचाय� झाला आहे. सून डॉ. सौ. संपदा कत�बगार व 

कुशल दंतवै� Iहणून महारा�ाबाहेरह) गाजते आहे. मोठY सून डॉ. सौ. हेमा दामले समाजशाtाची डॉ`टर आहे, ूाUया�पका आहे. 

नातवंडे-परतवंडे घराsया�या स.कwतFत खूप भर घालताहेत. या साR यांचा लौ*कक ऐकत, .यांना आशीवा�द देत, कुणाचीह) सेवा न 

घेता बापूसाहेबांनी देवाघराकडचे ूःथान ठेवले. असे भाpय *कतीजणां�या वाlयाला येते? या सुंदर जीवनिचऽावर िनयतीने एक 

भलामोठा �खळा ठोकला होता तो बापूसाहेबांचा सवा�त हशारु  इं�जिनअर मुलगा अर�वंद या�या अकाली म.ृयूचा! पण हा वळाघात 

बापूसाहेब-शरयूंनी फार �ववेकान-ेधीराने सोसला! असे .या उभयतांबXल *कती िलहावे! 
 

जग*�Qयात नाटककार शे`स�पअरनं जगाला रंगभूमीची यथोिचत उपमा *दली आहे. कै. बापूसाहेबांनी आपJया वाटयाला आलेJया 

सव� भूिमका सु�वह)तपणे पार पाडJया. .यांना आज पुPहा माझे एकवार नॆ अिभवादन ! 
 
 
  


