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भा�ये आ�हां ऐसे गु� लाभले 
 

ू�येक �य�	
या जीवनात ह� वाःतू आ�ण �य�	 यांचे ःथान अन�यसाधारण असे असते. मा"या जीवनात ते ःथान ‘ #विलं&डन 

महा#व(ालय’ आ�ण ितथे मला लाभलेल े #व*ान, आदरणीय गु.जी यांना आहे. कारण �यां
यामुळेच अमया0द, #वशाल आ�ण सुंदर 

अशा 2ानसागराचे मला दश0न घडले. �याची ःमतृी मा"या मनात िनरंतर असतेच! पण गु.पौ�ण0मेला �या िनरांजनाचा शांत-शीतल 

ूकाश अवण0नीय असे समाधान मला देतो. 
 

१९४२ म=ये जून म>ह�यात मी ‘ #विलं&डन’ म=ये प>ह?या वगा0त ूवेश घेतला. ूा. डॉ. #व. कृ. गोकाक �यावेळ� आमचे ूाचाय0 

होते. आंतरराAीय क	तBचे ते व�े! इंमजीचे Eयातनाम ूा=यापक आ�ण कानड� भाषेतील ूितभासंप�न कवी आ�ण लेखक! Hहणून 

�यांचे नाव मी खूपच आधीपासून ऐकले होते. �यांची ग�हाळ रंगाची, उंच, भ�य, .बाबदार आ�ण सुLढ मूतB LNीला पडताच नकळतच 

माझे हात जोडले गेले. ‘र�ःकन’चे पुःतक �यांनी इतके अूितम िशकवले Hहणून सांगू! �यां
या अ=यापनात भावो�कट का�य, 

सखोल त�व2ान, अिभजात #वचारसंपदा, स
ची देशभ�	 या आ�ण अशाच >कतीतर� गुणांचा Qदयंगम िमलाफ झालेला असे. �यामुळे 

ऐकणारा अगद� मंऽमु&ध होऊन जाई. काह�शा लगबगीने सर वगा0त येत, नाकाव.न >कंिचत ओघळले?या चंHयातून वगा0वर एक 

LNी टाकत, अंगावरचा गाऊन सावरत आ�ण आप?या िशकवYयाला सु.वात कर�त. ते ःवतः आ�ण आHह� #व(ाथB दोघेह� एक 

िशक#वYयात आ�ण दसरेु  ऐकYयात इतके रंगून गेलेले असू क	 ना सरांना, ना आHहाला, ना पुढचा तास [यायला आले?या 

ूा=यापकांना घंटेची आठवण राहायची! ती जे�हा होई, ते�हा ‘ओ, आय ्एम ्सॉर�’ Hहणत सर वगा0बाहेर पडत, अशी गंमत! सर माणूस 

Hहणून >कती मोठे होते �याची एक आठवण सांगते. १९४२ 
या ‘चलेजाव’ चळवळ�ने सारा देश पेटलेला होता. आHह� #व(ाथB तर� 

मग माग ेकसे राहणार? बुले>ट�स वाटणे, मामसफाई करणे असे काह� ना काह� करYयात आHह� काह� #व(ाथB दंग होतो. सरांचे 

मानसपुऽ बॅ. पी. जी. पाट�ल �यावेळ� आमचे नेते होते. सरांचे आम
याकडे ल_ होते ती नजर कासवीची Hहणजे मायेची होती ! 

सांगली, साता` या
या पaरसरात घातपाता
या घटना वाढ�या ूमाणात चालू हो�या. पोिलसांना #व(ाbयाcचा संशय आला आ�ण �यांनी 

एक >दवस आपला मोचा0 आम
या महा#व(ालयाकडे वळ#वला. सरांना ते कळYयाचा अवकाश, घर
याच धोतर, सद` या
या पोशाखात, 

काह�से ू_ुdध होऊन ते तरातरा महा#व(ालया
या फाटकात येऊन उभे रा>हले आ�ण खणखणीत आवाजात पोिलसांना Hहणाले, ‘या 

महा#व(ालयाचा मी ूाचाय0 आहे. मा"या परवानगीिशवाय तुHहाला आत ूवेश करता येणार नाह�. तुHहाला जी काय चौकशी 

करायची असेल ती मा"याकडे करा. मा"या #व(ाbयाc
या केसालाह� धeका लागता कामा नये समजले? माझे सांगणे तुHह� दल0_ूनु  

आत िशरलातच तर ‘Listen, you will have to shoot me first’. िनवा0णीचे आ�ण धडाड�चे बोलणे ऐकून पोलीस आले?या पावलीच 

परत गेले. सरांचे #व(ाbयाcबfल हे अप�यिन#व0शेष ूेम पाहनू  आनंदािभमानाने आ�ण कृत2तेने आमची अंतःकरणे भ.न आली! 

ःवातंgयसैिनकाने बिलदानालाह� तयार असले पा>हज,े हा बहमोलु  धडा सरां
या धीरोदाi वत0नाने आHहाला िशकवला. 

�यवसायािनिमi कालांतराने  सरांनी सांगलीचा िनरोप घेतला खरा पण आप?या #व(ाbयाcना ते कधीच #वसरले नाह�त. �यांचे ज े

पऽ �यां
या िनधनापूवB काह� >दवसच आधी मला आले होते. �यात �यांनी िल>हले होते, ‘Malatibai, I pray god, He should bless 

you with choicest blessings’. केवढ� ह� Qदयाची ौीमंती! सरांचा आशीवा0द मी कधीतर� #वसरेन का? 

 

ूा. #व. ना. ढवळेह� आHहाला इंमजीच िशकवत. �यांचे नेटके, रेखीव आ�ण संप�न 2ानाचा ठायीठायी ू�यय देणारे अ=यापन हा 

एक अपूव0 आनंदाचा ठेवा होता. शेeस#पयर िशक#वYयात तर �यांचा #वल_ण हातखंडा! �यां
यावरच इं&लंडम=ये अkयास क.न 

�यांनी डॉeटरेट िमळ#वली. पःुतक >कती का जाड असेना ते दमडूनु  उज�या हातात घेऊन डावा पंजा हलवीत िशक#वYयाची �यांची 

लकब होती. सरांची चण लहानशी, कृश अशी! ःवभाव िमतभाषी (आ�ण िमँक	लह�!) तसाच गंभीर. वगा0त िशकवताना एखादा 

#वनोद� ूसंग आला क	 ते Hहणत, ‘Students, here you have something to laugh at.’ ःवतःचे ओठ माऽ घoट िमटललेे! मुलींकडे 

पाहYयाचे नाव नाह�, मग �यां
याशी बोलYयाची बात दरचू ! Hहणून एकदा मा"या मै#ऽणींशी पैज मा.न मी सरांना ितळगूळ >दला 
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आ�ण ‘Thank you’ एवढे दोन शdद �यांना मा"याशी बोलायलाच लावले! �यांची �यावसाियक नीितमiाह� फार िनम0ळ होती. इंटरची 

आमची पर�_ा (वा#ष0क) चारपाच >दवसांवर येऊन ठेपलेली! दस` याु  एका न�यानेच आले?या ूा=यापकांनी िशकवलेले पुःतक 

आHहाला >ढHम काह� कळले न�हते. आता काय करणार? सर जवळच राहत होते. �यांना आHह� ते पुःतक िशकवYयाची #वनंती 

केली. सरांनी काय Hहणाव?े दस` याु  ूा=यापकांनी िशकवलेल ेपुःतक �यां
या परवानगीिशवाय मी कसा िशकव?ू ते यो&य नाह�. पण 

आम
या वाहणा` या डोpयांनी �यांना दया आली असावी. मग दोन-तीन >दवस रोज �यांनी ःवतः
या घर�च आमचे तास घेतले 

आ�ण सव0 िनबंध इतके छान समजावून >दले क	 आजह� ते चांगले =यानात आहेत. काह� म>ह�यापूवBच मी पुYयाला गेले होते. सर 

बरेच आजार� आहेत असे कळ?यामुळे मी आवजू0न �यांना भेटायला गेले. मा"या हातात भगवान ौीकृंण अजु0नाला गीता सांगत 

आहेत असे एक सुंदर िचऽ होते. ते सरां
या पायाशी ठेवून मी �यांना वाकून नमःकार केला. _ीण आवाजात मंदस ेहसून सर 

Hहणाले, "हे कशाला आणले बरे?’ आ�ण उषाताrना सांगून मी िनघाले ते�हा आप?या न�या पुःतकाची ूत �यांनी मला भेट Hहणून 

>दली. घरातून बाहेर पडताना माझे मन Hहणत होते, सरांची पुनः कधी भेट होईल का? क	...." या आम
या ढवळेसरांवर तक0 शाt 

आ�ण त�व2ान िशक#वणारे ूा. ड�. ड�. वाडेकर या महान पं>डताचा पुऽवत ्लोभ होता. हे मी एवuयाचसाठv सांगते आहे क	, एरवी 

वाडेकर सर Hहणजे बापच होते! वणा0ने गोरे, ूकृतीने दणकट! उंची छानच आ�ण �याला शोभेलशी .ंद�ह�! दटुांगी धोतर, सदरा, लांब 

कोट, टोपी, पायात वहाणा >कंवा भारतीय प=दतीचे बूट, असा पोषाख. ःवभाव करार� आ�ण #वल_ण िशःत#ूय, ूथमदश0नी 

पाहणा` याला �यांचा दराराच वाटायचा! आवाज चांद�
या .पयांची चळच ओतावी असा दणदणीत, खणखणीत! वग0 सु. झाला क	 

�याचे दरवाजे बंद! #व(ाथB असो क	 #व(ािथ0नी, रहा बाहेर उभे! अkयासू आ�ण कNाळू #व(ाbया0ला माऽ मदतीसाठv मु�*ार! 

िशकवणे कळकळ�चे आ�ण मन �जंकून घेणारे. सर मािसकाचे संपादक असताना कुणा एका #व(ाbया0ने एका ूिस=द इंमजी 

लेखकाचा उतारा ःवतःचा आहे, असे सांगून �यां
याकडे छापYयासाठv >दला. असल ेतw या जमद&नीपुढे कसे >टकाव?े मग �यांनी 

�या #व(ाbया0ला ज�मभर आठवण राह�ल असे चापले! सरांचे वागणे रामशाtी बाYयाच,े िनःःपहृ असे. त�व2ानकोशाचे, �यांचे काम 

संपताच �यां
याशी संबंिधत कागदाचा एक कपटाह� �यांनी ःवतः
या घरात ठेवला नाह�. सव0 सामान �यांनी �याच >दवशी 

संबंिधतांकडे पोहच#वले! सर मराठv भाषेचे खंदे पुरःकतx होते. �यामुळे मा"या मनात �यां
या#वषयी #वशेषच भ#�भाव आहे. 

संःकृतचे एम. जी. माईणकर सर आHहा सवाcचे फार आवडते गु.जी. ‘संःकृत’, ‘इंमजी’ आ�ण ‘मराठv’ या ित�ह�ह� भाषांवर �यांचे 

असामा�य ूभु�व. �यांचे िशकवणे ःवतंऽ LNीच,े मूलगामी आ�ण #व(ाbया0ला #वचार करायला ूवiृ करणारे असे. �यांना सुरेख 

कापडाचे कपडे घालायला आवडायचे. सर गोरेपान, जरासे ःथूल, गुजराती वाटावेत अस ेहोते. शांत आ�ण फार अितbयशील Hहणून 

�यांची Eयाती होती. पुढे सर ड�. िलy. झाले आ�ण दोन सुरेख भावसधन संःकृत खंड का�येह� �यांनी िल>हली! सर टेिनसचे 

चz#पयनह� होते. माईणकर सरांूमाणेच डॉ. र. ौी. मुगळ� सरांनीह� आHहाला संःकृत िशक#वले. आप?या मंजुळ आवाजात �यांनी 

िशकवलेले ‘माल#वका�&निमऽ’ नाटक आHहाला खूप आवडले. �यां
या इंमजीला एक गोड कानड� झोकाह� असायचा. वषा0नुवषx 

सायंकाळ� ६ ते ९ ते वाचनालयात अkयासासाठv जात. �यात कधीह� खंड पडला नाह�. एकदा दोन ताजी गुलाबाची मा"या घरची 

फुले मी �यांना भेट Hहणून पाठ#वली तर अ=या0 तासांत ‘Two Red Roses, Too Red Roses’ नावाची क#वता �यावर िलहनू  �यांनी 

मा"याकडे धाडली. महाराAातच �यांचे द�घ0काळ वाःत�य झाले. �यामुळे पुढे पुढे ते मराठvतह� चांगली का�यरचना क. लागले. 

सरांची अंगकाठv रोड, चालणे माऽ जलद! सर Hहणजे मूतBमंत मदृताु  आ�ण गोडवा! आमचे हे सरह� कानड�तले ूEयात लेखक! 

�यांचा आHहाला अिभमान वाटे. ट�. एम. जोशी Hहणजे वामन म?हार जोशांचे सEखे पुतणे! >कचकट वाटणारे अथ0शाt ते 

क#वतेूमाणे सोपे क.न िशकवायचे. गुणगुणत वगा0त यायचे, रोलकॉल [यायचे. पाच िमिनटे मागची उजळणी �हायची क	 लगेच 

अkयास सु. करायचे. अमेaरकेतह� �यांचा ूबंध नावाजला गेला. >दसायला, वागायला सर फार उमदे आ�ण ूस�न होते. डॉ. स. वा. 

कोगेकर Hहणजे आनंदो�सहाचा िनखळ झरा...! ‘Administration is a sort of machine’  असे आप?या फुग` या गालांनी सांगून ते 

मशीन �यांनी आHहाला उiम खोलून दाखवले. ते सदैव काळा कोट सदरा-धोतर या पोशाखात असत. सांगलीतून सायकलव.न 

महा#व(ालयात येत. इतके सोपे! �यांचा #ववाह आम
या महा#व(ालयात?याच एका सुःव.प #व(ािथ0नीशी झाला. मा"या 
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मा>हतीूमाणे सांगली संःथानांतले तेच प>हले ‘र�जःटर ल&न’ पण �या >दवशीदेखील सरांनी आपला तास चुक#वला नाह�. माऽ, 

दस` याु  >दवशी ते नेहमीूमाणे काpया रंगाचा कोट न घालता चॉकलेट� रंगाचा कोट घालून आ?यावर आHह� #व(ाbयाcनी ूचंड 

ःटz#पंग क.न वग0 अ_रशः डोeयावर घेतला! �या हाःयक?लोळात सरह� मजेत सामील झाले. आमचे लॉ�जकचे सर �भ}न होते. 

नाव ‘ःवामीदासन.’ रंग शंभर नंबर� पeका काळा आ�ण त~डात अखंड िसगारेट! Hहणून मुले �यांना उदबiी Hहणायचे. ूथम सरांचे 

इंमजी आHहाला नीट कळायचे नाह�. पण पुढे छान अkयास जमला. लहान वयातच ते एम.्ए.एल.्एल.्बी. झालेले असे हशारु ! 

वष0भराने ते मुंबईस परतले. �यावेळ� जाताना �यांनी आम
या वगा0ला भरघोस ‘हाय ट�’ >दला आ�ण आHहा मुलींना तर 

िनिशगंधा
या वेYया >द?या. �या घालताना लाजून लाजून आमची अगद� पुरेवाट झाली. कवी िगर�शांनी रे�हरंड >टळकांची क#वता 

मनापासून िशकवली. क.णरसपर क#वता वाचताना �यांचे डोळे भ.न यायचे! सरांची टापट�प, िशःत, ःवावलंबन कायम ल_ात 

रा>हली आहेत. अनेक गरजू मुलांना वार लावून जेवायला घालून �यांनी व माrनी �यां
या आयुंयाला वळण लावले. �यातली 

>कतीतर� मुले पुढे नावलौ>ककास चढली! एका म=यमवगBय िश_काची ह� तळमळ खरोखरच वं( आहे. ‘बाणभoट’ हा संःकृत 

लेखक Hहणजे आHहाला जणू दै�यच वाटायचा! �या
या समारसूचुर भाषेने आमचे डोके भणभणून जायचे िन घाम फुटायचा. पण 

एम.् �ह�. पटवध0न सरांनी �याला आम
यापुढे वाकवले. शdद िन शdद सुटा क.न समासाचे जंगल तोडून राजरःता दाखवला. 

मनाने सरळ व�सल अस ेआमचे हे सर आता या जगात नाह�त याचे वाईट वाटते. इितहास हा माझा #वशेष आवड�चा #वषय. तो 

ूा. जी. एस.् द��_त या कानड� भा#षक सरांनी अितशय �ज�हाpयाने िशकवला. आमची अडचण �हायची थोड� ती �यां
या 

अपaरिचत उ
चारामुळे. सर हाडाचे सालस आ�ण िनगवB! स=या ते ब�गलोरला राहतात. >फ�जeसचे आर. एन. जोशी सर Hहणजे 

चालता-बोलता 2ानकोश होते. >कराणा घरा
या गवयापासून आईनःटाईन
या संशोधनापयcत कोण�याह� #वषयाची मा>हती #वचारा, 

शंका #वचारा �याचे उiर �यां
या �जभे
या टोकावर! कसबेसे गुंडाळलेले धोतर, सदरा आ�ण वर .माल >कंवा टोपी असा यांचा 

पोषाख असे. ःवार� घर�दार� पुःतकां
या >ढगा` यात बुडालेली! एकदा तर महा#व(ालयाचा नोकर लायॄर�ला बाहे.न कुलूप घालून 

गेला तर� यांना �याचा पiाच नाह�. डोळे घारे, रंग गोरा, उंची जेमतेम पाच फूट! या 2ानषBला सव0जण #पततुृ?य मानत असत. तर 

असे हे आमचे सगळे गु.जन! �यां
यावर >कती बोलाव,े िलहाव?े आजचे ॅNाचाराचे बरबटलेले सiा-संपiीसाठv, सुंदोपसुंद� करणारे 

2ानोपासनेचा कंटाळा करणारे, न�हे उपहासह� करणारे आजचे िश_क#व� पा>हले क	 मन संतw होते. सगpया _ुिपणाची, 

ओंगळपणाची घणृा येते आ�ण पुनः पु�हा आम
या गु.जनांचे ःमरण होते. मन Hहणते, आपले गु.जन Hहणजे 2ाना
या _ेऽातली 

>हमालयाची उiंुग िशखरे होती. ऐ>हक वैभवाकडे ःवे
छेने पाठ >फरवून 2ानाची िनम0ळ उपासना करYयात ते खरोखर�च रमले होते. 

ते 2ानपंढर�चे वारकर� होते. उदरभरण न�हे तर ‘य2’ Hहणून, ोतःथवiृीने अ=ययन-अ=यापन केले. छाऽांना 2ानावर भ�	 

करायला िशकवली. उदंड क	तBचे धनी होऊनह� आप?या िचiाला �यांनी अहंकाराचा वारा लागू >दला नाह�. �यांची अहिन0श धडपड 

होती ती आपला #व(ाथB एक ‘चांगला माणूस’ �हावा यासाठv ! �यासाठv आपले 2ान मु� मनान,े आनंदाने, �यांनी भरभ�न वाटले. 

�याला पूजा करायला िशकवली ती 2ानसूया0
या ूकाशाची! ती करताना �याला ज�मभर पुरेल अशी सुसःंकाराची, सदाचाराची 

िशदोर� बांधून (ायला ते #वसरले नाह�त. �यांचे ऋण कोण�या शdदात मानाव?े अंधाराने मासले?या आज
या िश_ण_ेऽात ‘ चंिम े

जे अलांछन! मातcड जे तापह�न’ असणा` या आम
या गु.जनांसारखे गु.जन पुनः कधी >दसतील? भेटतील? Hहणून संतां
या शdदात 

थोडा बदल क.न इतकेच Hहणते, "भा&ये आHह� ऐसे गु.जन दे�खल,े Hहणून तःमै ौी गुरवे नमः" 

 
  


