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ूाचाय� गोकाक –  


व�ाथ�दशेपासून अंतःकरणात सुवणा��रात कोरले गेलेले नाव 
 

१९४२ �या जूनमये प�ह�या वषा�साठ� मी ‘ �विलं�डन’ महा�व ालयात ूवेश घेतला. उ'सकुता, संकोच, काह,शी भीती व बावरलेपण 

अशा संिमौ भावनांनी 'यावेळ, मनात एकच गद7 केली होती. प�ह�या �दवशी ूाचया8�या भाषणासाठ� महा�व ालया�या सवा�त 

ूशःत हॉलमये आ<ह, सुमारे तीनशे-साडेतीनशे नवे-जुने �व ाथ> एकऽ जमलो होतो. दसर,ु  घंटा होताच छानशी उंची, भBय 

भालूदेश अCण Dबाबदार Bय�Eम'व असलेले ूाचय� लगबगीने आले. ःटेजवर चढनू , डोGयावरचा चंमा �कंिचत खाली सरकवून 

'यांनी चौफेर नजर टाकली. �व ाLया8कडे पाहनू  मंदCःमत केले आCण आप�या भाषणाला सुDवात केली. बदंा Dपयासारखा 'यांचा 

खणखणीत आवाज, इंमजी भाषेवरचे 'यांचे असामाOय ूभु'व यांनी आ<ह, �व ाथ> जणू मंऽमु�धच झालो. 'यांना मी ूथमच पाहात 

होते. पण ऑSसफड� �व ापीठात 'यांनी प�हला बमांक िमळ�व�याची वाता� पुंकळ आधीपासून मला मा�हती होती. संःथेचा पUरचय 

कVन देऊन महा�व ालयासंबंधी मा�हती �वःताराने 'यांनी सांिगतली. �वषय असा ग ! पण आपण एखाद, मधुर भावक�वताच 

ऎकत आहोत, असे आ<हाला वाटत होते. गंमत ह, कZ हे ूाःता�वक भाषण ऎक[यासाठ� गावातील अनेक नामवंत मंडळ, आवजू�न 

आली होती.  

 

यथाकाल महा�व ालयाचे तास BयवCःथतपणे सुV झाले. आमचे सव�च गुDजन <हणजे \ाना�या ]ेऽातील �हमालयाची उ^ंुग िशखरे 

<हणावी असे होते. थो_याच �दवसात ऑगःट�या ूारंभी गांधीजींनी ‘कर̀गे या मर̀ग’े असा आदेश देऊन अभूतपूव� ःवातंaयलbयास 

ूारंभ केला. सारा देश पेटनू  उठला. महा�व ालयातील आ<हा काह, �व ाथ>-�व ािथ�नींचा एक गट �वशेष चळवGया होता. 

वजवंदन, बुले�टOस वाचणे/वाटणे, गुपचुपपणे सभा भर�वणे अशा कामात आ<ह, दंग होतो. गोकाक सरांना 'याची क�पना 

असणारच! पण बाdतः तसे 'यांनी �दसू �दले नाह,. कासवी�या नजरेने ते आमची काळजी वाहात होते. चळवळ �दवस`�दवस 

अिधक उम होत चालली होती. ूितसरकारचे नेते नाना पाट,ल व सहकार, 'याचे अमदतू होते. आगगा_या पाडणे, सरकार, खCजना 

लुटणे, अशा 'यां�या कृतींनी सरकारचे धाबे दणाणले होते. जनतेचा या चळवळ,ला अंतःःफूत� पा�ठंबा होता.  

 

अशा Cःथतीत एक �दवस एक अघ�टतच घडले! पोिलसांची एक मोटार आम�या महा�व ालया�या दरवाजाशी येऊन उभी रा�हली. 

सातारा-सांगली या Cज�dात चळवळ,ची तीोता खूपच होती. आगगाड,चे Vळ उखडणे, गा_या अड�वणे असे ूकार बh याच वेळा 

सातारा-िमरज या मागा�वर होत. 'याला �व ाLया8चे सहाiय असाव,े या खाऽीने 'यांची धरपकड कर[यासाठ� पोिलसांनी काह, डाव 

रचला असावा. गोकाक सरांना पोिलसां�या आगमनाची वाता� कळताच, धोतर, सदरा अशा घर�या पोशाखातच ते भराभरा ढांगा टाकत 

महा�व ालया�या फाटकापाशी गेले आCण दोOह, हात आडवे पसVन उभे रा�हले. पोिलस अिधकh यांना उjेशून सर <हणाल,े "Look 

here. I am the principal of this college. You cannot get in unless I allow you. आCण पुढे इंमजीतच 'यांनी सांिगतल,े " आपणाला 

काय मा�हती हवी ती मला ऑ�फसात येऊन �वचारा, मी ती देईन. पण कोण'याह, पUरCःथतीत माlया �व ाLया8�या केसालाह, हात 

लावलेला मला चालणार नाह,. माझे <हणणे डावलून आत घुस[याचा ूयm झाला, तर तु<हाला ूथम माlया अंगावर गोळ, घालावी 

लागेल, समजले?" सरांचा ू]ुnध ःवर, आवेश सगळे पाहनू  पाहनू  पोिलसांनी काह, न बोलताच गाशा गुंडाळला. सरांची आप�या 

�व ाLया8वरची अतूट माया व 'यांचा असीम िनधा�र आCण अपूव� धैय� पाहनू  आ<ह, Cःतिमत झालो. आम�या र]णासाठ� 'यांनी 

आप�या ूाणांची बाजी लवली. कृत\तेने आमची मने उचंबळनू  आली. आ<ह, मनोमन अनंतवेळा 'यांना वंदन केले. खर, देशभEZ 

ह, सुळावरची पोळ, आहे. ती िमळवायची तर बिलदानाचीह, तयार, पा�हजे. हा उदा^, तेजःवी, अ�वःमरणीय धडा सरांनी 'यां�या 

स'कृतीने िशक�वला. गुVला सा]ात ् परॄr का <हणतात, ते सरां�या धीरोदा^ वत�नाने आ<हाला कळले. आज�या द�षतू  शै]Cणक 

वातावरणात सरांचे वत�न खूपच मोठ� िशकवण देणारे आहे.             

  


