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एका �ानवंत आनंदयाऽीचे पु�यःमरण 
 

आदरणीय, ू ा. स. वा. कोगेकर सर, 
स)वनय नमःकार. तुम*या नावापुढे कै. हे अ/र िल	हताना मन फार 1याकुळ होते. तु3ह4 आ3हा )व5ा6या7चे 
आवडते ूा8यापक होतात. तसेच आमचे एक आदश� ौ<ाःथानह4 होतात. सदैव ूस>नपणे हसणार4 तुमची 
गोर4 बटु मूतA, तुमचे िनंकलंक चाCरDय, गाढ )वEFा, सम)प�त वFृीने काम करHयाचा तुमचा ःवभाव अIण 
तुम*या वागHया-बोलHयातला कमालीचा साधेपणा यांनी कोणीह4 माणूस फार ूभा)वत होई. 
 

१९४२ *या जूनम8ये ‘ )विलंPडन’ महा)व5ालयात मी तु3हाला ूथम पा	हले. महा)व5ालयाचा तो प	हलाच 
	दवस होता, आIण प	हलाच तास तुमचा होता, Administration  या )वषयाचा! पांढरे ःव*छ धोतर, शट�, काळा 
कोट असा अःसल महाराTीय पोशाख तुमचा आवडता होता. वगा�त येताच तु3ह4 चौफेर नजर टाकून खपू 
छानसे हसलात, Vयाचा इतका आनंद व आधार आ3हाला वाटला कX महा)व5ालयात एखादे मायाळू, आY 
माणूसच भेट�यासारखे वाटले. सफाईदार इंमजीत Administration is a sort of machine असे 3हणत तु3ह4 
ःटेजवर फेZ या घालीत िशकवायला सु[वात केलीत, तासाचा मुळ4च वेळ वाया न घाल)वता! तुम*या बार4क, 

पातळ आवाजाला एक छान नाद होता. अवघड )वषय सोपा क\न सांगHय़ा*या तुम*या हातोट4ने आ3ह4 
तासात रंगून गेलो. वसितगहृात परत�यावर तुमचे त^डभ\न वण�न क\न तुम*या फुगZ या गालासकट मी 
तुमची सह4सह4 न_कल क\न दाखवली. मा`या व	हनी*या मै)ऽणी खोलीत होVया. Vया हसत होVया. पण 
Vयातली एक )वशेष देखणी, गोर4पान मुलगी ते सव� उVकंठेने पाहत होती, हे मला जाणवले. व	हनी मला 
3हणाली, "तू cयांची न_कल केलीस ना आFा, Vया तु`या सरांशीच या दमयंती मंुदरगीचे लPन ठरले आहे." 
Vयावर ित*या गालवर गलुाबच गुलाब फुलले! 
 

यथाकाल तुमचे लPन झाले. ते सांगली संःथानातले प	हलेच रIजःटर प<तीचे लPन होते. ूाचाय� गोकाक सर 
Vयाचे एक सा/ी होते. सर, लPना*या 	दवशीह4 तु3ह4 नेहमीूमाणेच तास घेतलात आमचा. कामाची टाळाटाळ 
हा शfद तुम*या कोशात न1हताच. दसरेु  	दवशी नवा चॉकलेट4 कोट तु3ह4 घालून आ�यावर तुम*या 
अिभनंदनासाठ! आ3ह4 )व5ा6या7नी ःटg)पंग क\न वग� डो_यावर घेतला. त3ुह4 आप�या ःवागताचा ूेमाने 
हसून ःवीकार केलात. एकदा आ3ह4 मुली पावसात िभजत चाललो होतो. ते ल/ात येताच सांगलीला घर4 
िनघालेले तु3ह4 खाली उत\न वVसल मनाने 3हणालात, "अशावेळ4 छऽी असू 5ावी जवळ!" 

 

सर, तु3हाला आठवते का? पुHयाला बदलून गे�यावर कोणVयाशा समारंभासाठ! तु3ह4 )विलंPडनवर आला 
होतात. मी मा`या घर4 चहापाHयाला येHयाचे आमंऽण तु3हाला 	दले. तु3ह4 अगVयाने आलात. चहा-फराळ 
झा�यावर संुदर िनसग�hँय असलेले छोटेसे ृेम केलेले िचऽ ठेवू लागले. Vयावर तु3ह4 लगेच 3हणालात, " 
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आ3ह4 आजीव सदःयांनी अशा भेटवःतू घेऊ नयेत असा अिलIखत संकेत आहे, 3हणून हे काह4 नको." 
Vयावर मी आ3हा )व56या7ना तु3हा गु[जनांबlल वाटणाZ या आदराचे ते एक ूतीक आहे, वगैरे बराच यु)mवाद 
केला. ते1हा नाईलाजाने तु3ह4 ते िचऽ घेतलेत. पण माझी १०० ट_के खाऽी आहे, ते तु3ह4 इथेच 

महा)व5ालया*या कचेर4त देऊन गेले असणार! सर, ‘जाऊ तेथे खाऊ’ हे स8याचे बहतांशु  लोकांचे जगHयाचे 
उ	lo आहे. Vया पाp�भूमीवर तुमचे िनःःपहृ वत�न पावसाळ4 काळोखी राऽीत चमकणाZ या )व5ु�लतेसारखे 
वाटते. 
 

पुHयाला इथनू गे�यावर तु3ह4 डे_कन एcयुकेशन सोसायट4चे काय�वाह, फPयु�सन व बहृ>महाराT कॉलेज ऑफ 
कॉमस� यांचे ूाचाय�, 	टळक महाराT )व5ापीठाचे कुलगु[, वायदेबाजारावर िनयंऽण करणाZ या संःथेचे सदःय 
अशी 	कतीतर4 मानाची पदे भूष)वलीत. Vया सवा7वर तुम*या संप>न 1य)mमVवाचा ूभावी ठसा तु3ह4 
उमट)वलात. खुचAमुळे तु3हाला नसून तुम*यामुळे खचुAला मान व महVव लाभले. जे जे काम सर, तु3ह4 
हातात घेतलेत Vया सवा7चे सोने केलेत. 
 

राम ूधानांसारखे शेकडो )व5ाथA हे तु3ह4 Vयां*यावर केले�या सुसंःकारांना आलेले गोमटे फळ आहे. शरद 

पवार हेह4 तुमचे )व5ाथA! या सवा7ना आपण ‘कोगेकर सरांचे )व5ाथA आहोत’ याचा फार अिभमान वाटतो. 
मा`यासारsया हजारो )व5ा6या7चीह4 भावना तीच आहे. तुम*यासारखे गु[ िश/ण1यवःथेत पूवA होते. ह4 
समाजाला आज दंतकथा वाटेल. 
 

)ूय दमयंतीबाई व तुमची बु)<मान मुले, जावई, सुना, नातवंडे यां*या सहवासात तुमचा गहृःथाौम फार सुखा-
समाधानाचा झाला. वया*या DयाHणव1या वषA तु3ह4 जगाचा िनरोप घेतलात, पण तु3ह4 शतक पुरे करायल 
हवे होतेत असे पु>हा पु>हा वाटते. तुमचा आशीवा�द आ3हा )व5ा6या7वर िनरंतर असू दे, ह4 ूाथ�ना. 
 

सर, ‘चिंमे जे अलांछन मात7ड जे तापह4न’ या पंmXत बसाणाZ या तुम*या 1य)mमVवाला माझे कृतu व नॆ 
अिभवादन! 

                                                                                                         
आपली नॆ 
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