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डॉ. द. कृ. गोसावी - ��णांना भेटलेला एक देवदतू! 
 
माणसांूमाणे एकेक गावह� निशबवान असते. िमरज तसे आहे. ूितभावंत सा�ह��यक, �यासंगी इितहास-संशोधक, अलौ�कक ःवरांचे 
वरदान लाभलेल े गायक, प)ट�चे खेळाडू अशा �कतीतर� जणांची िमरज ह� ज/मभूमी आहे, कम0भूमी आहे. इथले हवापाणी 
आरो2यवध0क! 4हणूनच अमे5रकन िमशनने आप6या ूशःत हॉ�ःपटलसाठ9 �हचीच िनवड केली. या हॉ�ःपटलने आपला आ�ण या 

नगर�चाह� लौ�कक देशोदेशी पोहोच:वला. ‘ौी िस:<:वनायक कॅ/सर हॉ�ःपटल’ ह� संःथा नुकतीच िमरजेत सु? झाली आहे. या 
संःथेने िमरजेAया वैCकDय जगात अ�यंत मोलाची अशी अभूतपूव0 भर घातली. जणू एक नवा इितहासच ितने घड:वला. कारण 
मुंबईिशवाय महाराGात अ/यऽ कुठेच कॅ/सरचे हॉ�ःपटल न�हते. िमरजेचे लोक:ूय आ�ण कान-नाक-घसा यांचे िनंणात डॉ. द. कृ. 
गोसावी यांनी आप6या अचूक दरKLीनेू  M2णांची ह� गरज ओळखली. �यांAया अडचणीह� जाण6या. गेली दहा वषP यांनी कॅ/सर 
हॉ�ःपटलAया उभारणीसाठ9 तहानभूक :वस?न अ:वौांत प5रौम केले. आ�ण �या हॉ�ःपटलचा गोवध0न पव0त उचलला. �यांAया मदृ ू
ःवभावान,े �यावसाियक कौश6याने �यांनी केलेला मोठा लोकसंमह �यांAया पाठ9शी होताच. �यातून �यांना बु:<मान, कLाळू सहकार� 
िमळाले. अनेक दानशूर �यSDंनी, संःथांनी आिथ0क मदतीसाठ9 सहकाया0चा हात पुढे केला. या सवाUAया मदतीने काम करताना 
आले6या असंVय लहानमोWया अडचणींवर, संकटांवर डॉXटरांनी मोWया िनधा0राने आ�ण धीराने मात केली. या हॉ�ःपटलAया 
संक6पनेपासून आज ितथे चालू असले6या कामापयUत सवा0त िन:व0वादपणे डॉXटर गोसावींचा िसंहाचा वाटा आहे. पण डॉXटरांची 

�याबYलची भावना माऽ ‘ हे तो देणे ईZराचे’ अशी नॆतेची होती.  

 

अ�यंत आधुिनक उपकरणांनी, कुशल ध/वंत\ यांनी  ौी िस:<:वनायक हॉ�ःपटल आज स]ज आहे. शेकडो M2णांना ितथे आज उ^म 
उपचार िमळत आहेत. 4हणून डॉ. गोसावींचे नाव ते M2ण ज/मभर कृत_तापूव0क ःमरत राहतील. यात काय शंका? �याAया या 
स�कृ�याचे पोवाडे भावी :प`याह� तशाच भ:Sभावान ेगातील आ�ण 4हणतील, "डॉ. गोसावींAया ?पाने कॅ/सरAया M2णांना खरोखर� 
एक देवदतचू  भेटला 4हणायचा!" अशा आमAया या आदरणीय डॉXटरांनी कालAया ऑगःटAया पाच तारखेला इहलोकाचा िनरोप 
घेतला. तोह� कॅ/सरAयाच �याधीने! �यांचा देहा/त �यांनी उcया केले6या ौी िस:<:वनायक या हॉ�ःपटलमdयेच झाला! या 
दैवद:व0लासानेु  हजारो मने सु/न झाली. केवळ सांगली-िमरज आ�ण भंवतीचा प5रसर यांनाच न�हे तर देशोदेशी असल6ेया �यांAया 
ःनेहसोब�यांना डॉXटरांAया म�ृयूचे अतीव दःखु  झाले. पोरकेपणाAया भावनेने सवाUची मने दाटनू  आली.  

 

सुमारे प/नास वषा0पूवfची गोL! �यावेळ� पुgयाहनू  नुकतीच माझी ‘ :विलं2डन’ महा:वCालयात बदली झाली होती. मी जूनमdये 
कामावर Mज ूझाले. आ�ण थोhयाच �दवसात कानाAया दखgयानेु  मला गाठले! डॉ. रणिभसे यांनी माiयाकडे िचWठ9 देऊन मला डॉ. 
गोसावींकडून तपासून kयायला सांिगतले. �यांचा या डॉXटरांवर फार फार लोभ होता. �याAया रोगिनदानावर Kढ :वZास होता. 
दस\ याु  �दवशी मी िमरज-पंढरपूर रः�यावरAया डॉ. गोसावींAया दवाखा/यात गेले. अधा0 पाऊणतास ितथे बसले. डॉXटर के�हा 
भेटतील ते आता कुणाला तर� :वचारावे 4हणून मी जरा इकडे ितकडे बघायला लागले तेव`यात समो?न एक गोरटेला, बेताAया 
उंचीचा, सडपातळ अंगलट�चा त?ण येताना मला �दसला. �याने अdया0 बाmांचा शट0 व ःवAछ पांढर� पoट घातली होती. �याAया 
डोpयांवर चंमा होतासे मला वाटते पण नXकD आता ःमरत नाह�. �याला मी नमःकार केला आ�ण :वचारले, "डॉ. गोसावी के�हा 
भेटतील? आप6याला काह� मा�हती आहे का?" �यावर दोन पावले चालून तो दवाखा/याAया हॉलमdये गेला. पाचच िमिनटात पांढरा 
कोट अंगावर चढवून तो बाहेर आला आ�ण मला 4हणाला, "मीच डॉXटर गोसावी!" ते ऎकून माझे डोळे :वःफारल ेगेल ेआ�ण �याच 
�ःथतीत मी �यांना 4हटल,े "अगबाई, खरंच का आपण डॉXटर गोसावी? मी तर आप6याला कॉलेजमधला :वCाथfच समजले. माफ 
करा हं." �यावर �यांAया शांऽऽत चेह\ यावर एक मंद �ःमत उमटले. नंतर अितशय काळजीपूव0क �यांनी मला तपासले. औषधे 
�दली. आZासक ःवरात मग ते 4हणाले,   " औषधांनी लवकर बरे वाटेल. आपण काळजी क? नका. काह� ऽास झालाच तर कधीह� 
या. घर� गे6यावर डॉ. रणिभसे साहेबांना व आपले वड�ल ौी. शंकररावजी यांना माझे नमःकार माऽ कृपा क?न सांगा. शंकररावजी 
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आप6या मािसकांAया tारे लोकजागतृीचे, िशuणाचे �कती मोठे काम कर�त आहेत." मी �यांचा कृत_तापूव0क िनरोप घेतला. ते 
दरवाजापयUत आवजू0न मला सोडायला आले. परतीAया वाटेवर माiया मनात येत होते, डॉXटर असावा तर असा! �कती ऋज,ु �कती 
:वनीत, �कती सुसंःकृत! �यांAया:वषयीचे हेच मत पुढ�ल प/नास वषा0त गुणाकार होऊन वाढले. �यानंतर कधीतर� �यांAया पwी डॉ. 
ूभाताई यांAयाशी माझा प5रचय झाला. एक हशारु  xीरोगत]_ 4हणून �यांची Vयाती मी �यापूवfच ऎकली होती. आप6या 
पतीूमाणे �या देखील मला शांत, सy4य वाट6या. काह�शा िमतभाषीह� वाट6या. पण �यांAया ःनेहा:वषयी एक ओढ ते�हापासूनच 
मनात िनमा0ण झाली.  

 

मी माiया कॉलेजAया �यापात आ�ण गोसावी दांप�य �यांAया कामाAया �यापात असे. �यामुळे मुYाम एकमेकांAया घर� जाऊन 
भेटायला जमत नसे. मी ूाdया:पका अस6याने घशालाच खूप काम असे. तो अधूनमधून ML �हायचा. मग डॉ. गोसावींकडे जाव े
लागायचे. कामाAया धबड2यातून मी गेले6या �दवशी �यांना थोडा िनवांतपणा असला तर घसा तपासून झा6यावर ते उ�सुकतेने 
:वचारत, "काय मालतीबाई, नवे काय वाचलेत?" आ�ण नंतर आपण वाचले6या न�या पुःतकांबYल संदभ0 देत, मा�हती देत बोलत 
रहात. ती पुःतके वाचgयाची िशफारसह� कर�त. �यांचे वाचन डोळस असे. रसमहण मम0_पणे केलेले असे. 4हणून मी �यांना 
4हणायची, "डॉXटर, तु4ह� पुंकळ िल�हले पा�हजे. लेखकाला आवँयक असे खूपच गुण आहेत तुमAयाजवळ. आमAया मािसकात6या 
लेखकवगा0त डॉXटर मंडळ�ंची संVया खूप मोठ9 आहे. तुमAया िल�हgयामुळे �यात आणखी एक चांगली भर पडेल." �यावर डॉXटर 
फS हसत. मला �यावेळ� कशी क6पना असणार कD आजह� डॉXटर चांगले लेखन करताहेत. पण �यांAया िभडःत आ�ण 

ूिस<�परा{ मुख वृ̂ ीमुळे ते आप6याला �याचा प^ा लागू देत नाह�त 4हणून? �यांचे ‘ झंुज कॅ/सरशी’ हे अनुवा�दत कथांचे पुःतक 
:वलuण |दयःपशf आहे. भावो�कट, ओघवती भाषा आ�ण वgय0:वषयाशी झालेली �यांची समरसता यामुळे ते पुःतक वाचताना 
�कतीदा तर� माझे डोळे भ?न आले. नुकतीच ूकािशत झालेली, म�ृयूवर बेिलफाचे ?पक क?न �यांनी िल�हलेली क:वता काळजाला 
घरे पाड�त गेली! आप6याला कॅ/सर झा6याने म�ृयू साuात ् समोर उभा आहे हे �यांनी जाणले होतेच. पण आप6या असामा/य 
धैया0ने खरे 4हणजे �यांनीच म�ृयूला �जंकले होते! आप6या कथासंमहावर अिभूाय िलहावा असे �यांनी मला एकदोनदा सुच:वले. 
पण माiया हातून ते होऊ शकले नाह�. याची बोच आता ज/मभर माiया मनाला लागून रहाणार. 4हणून सव0 वाचकांAया साuीने 
डॉXटरांचे मी मनोमन ःमरण करते आ�ण �यांना :वन:वते, "डॉXटरसाहेब uमःव!" 

 

एखादा माणूस ‘माणूस’ 4हणून काय उंचीचा, यो2यतेचा आहे हे ओळखायला �याची पैशाकडे पाहgयाची KLी कशी आहे ह� एक 
कसोट� असते. मह~वाची कसोट� असते. दस\ यांु कडून पैसे घेताना, "आमचा वरपu आहे 4हणून मानपान, थाटमाट करा आ�ण 
दस\ याु ला पैसे देताना आमचा बोलूनचालून वधुपu ते�हा हंडा:बंडाु  कुठनू  Cायचा हो आ4ह�?" अशीच अनेकांची भूिमका असते. 
डॉXटरांची �याबाबतची एक आठवण सांगते 4हणजे �यांचे मोठेपण केव`या उंचीचे होते ते आप6याला कळेल. मन अंतमु0ख होईल. 
`अ�Zनी-ूसाद’ हॉ�ःपटलमधली ह� गोL! डॉXटरांना भेटायला मी गेले. बाहेर �हरांhयात थांबले. केसपेपर काढनू  देणारा माणूस 
कोणीतर� नवा असावा. �याने सांिगतलेली फDह� मी भरली. डॉXटर आत M2णांना तपासत होते. �यांना हे काह�च मा�हती न�हते. 
चारपाच �दवसांनी मी ूकृतीचा 5रपोट0 Cायला गे6यावर ते मला 4हणाले, "मालतीबाई, परवा तु4ह� पैसे �दलेत हे माऽ बरोबर झाल े
नाह� हं. आ4ह� तु4हाला आमAया कुटंबातलेचु  एक माणूस मानले आहे, कळले ना? पु/हा कृपा क?न फD भ? नका. आ�ण 
�हरांhयातह� बाहेर थांबत जाऊ नका. आलात कD लगेच िसःटरकडे िनरोप देत जा. ती तुमAया बसgयाची �यवःथा कर�ल." आ�ण 
अखेरपयUत �यांनी याच �ज�हाpयाने मला वागवले. माiया एकसLीAया काय0बमाला आ�ण वाःतुशांतीला डॉXटर आ�ण ूभाताई 

आवजू0न उप�ःथत रा�हले. मी ‘नको, नको’ 4हणत असताना �यांनी माiया हातात आहेराचे पा�कट �दल ेआ�ण परत जाताना ते 

4हणाले, "तुमची बंगली छान टमदारु  झाली आहे हं. ितचे ‘पसायदान’ नाव आ4हाला खूप आवडले." ह� आपुलकD मी कशी :वसरेन?  
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�या उभयतांनी उदंड कDित0 आ�ण पैसाह� िमळवला - पण �याचा :विनयोग कसा केला �याची ह� दसर�ु  आठवण! �यांचा मुलगा 
हेमंत फार मनिमळावू आ�ण हशारु  होता. अमे5रकेत �याने एम. एस. केले. पुढे पीएचड�. ह� झाला. सव0 पर�uांमdये �याने उ^म 
यश िमळवले. हेमंत-वीणा हे अमे5रकेत आनंदात कालबमणा कर�त होते. �यांAया सहजीवनाचे सुरेल संगीत ऎकून सवाUना मोठा 
संतोष होई. पण हेमंतAया अकाली आ�ण अकःमात म�ृयूने ते संगीत एकदमच थांबले! म�ृयूAया काठ9चा आवाज नसतो 4हणतात 
�याची अशा ूसंगाने खाऽी पटते. ईZराने म�ृयूकडे काम �दले आहे ते :वZातील वाळलेली पानेफुले तोडgयाचे. पण तो दLु 
कधीकधी सुकुमार कpया-फुलेच तोडून नेतो याला काय 4हणाव?े हेमंतAया म�ृयूचा दाMण आघात �याAया माता:प�यांनी असामा/य 
:ववेकाने संयमाने सोसला. �या दःखातूनु  थोडे सावर6यावर �यांनी मुलाAया नावाने पंचवीस लाखांचा एक शःट केला. �यामधून 

‘वालचंद इं�जिनअ5रंग कॉलेज’मध6या चार :वCा�याUना �यांचे िशuण पूण0 होईपयUत ू�येकD पंचवीस हजार दरवषf िमळतील अशी 
�यवःथा केली! आप6या �दवंगत गुणी पुऽाचे ूित:बंब जणू ते या :वCा�याUमdये पाहत होते. तसाच आणखी एक शःट क?न गर�ब 
आ�ण गरजू कक0 -M2णांना एक लाख Mपये िमळावेत अशी योजना केली. दोन लाखांAया कायम िनधीमधून मितमंद मुलांAया 

िशuकांना मदत िमळेल अस े �यांनी केले! अशांनाच तुकाराम महाराजांनी ‘संत’ ह� पदवी �दली आहे. ितची यथाथ0ता अशा 
उदाहरणांनी आप6या dयानात येते. आप6याला खूप काह� िशकवूनह� जाते.               

 

डॉXटरांAया घराचे-हॉ�ःपटलचे ‘अ�Zनी-ूसाद’ हे नाव मला फार आवडते. कारण ते अथ0पूण0 आहे. डॉXटरांAया जीवनKLीचा ू�यय 

�यातून आप6याला येतो. ‘अ�Zनीकुमार’ हे देवांचे डॉXटर होते. डॉXटर गोसावी दांप�य हे माणसांचे डॉXटर! पण आप6या डॉXटरांना 
�यांचे M2ण देवासमानच मानत असतात. याची जाणीव डॉXटराAया मनात सदैव जागी असायची. आपले आचरण M2णांAया 
आप6या:वषयी असले6या अपेuांशी सुसंगतच असले पा�हजे अशा उदा^ भावना घराला नाव देताना �यांAया मनात असणार असे 
मला वाटते. पैशालाच देव मानणा\ या माणसांची आज जगात गद� वाढते आहे. �या पाZ0भूमीवर डॉXटरांचे जीवन एक आदश0 
अपवाद 4हणून आप6याला अिधकच प:वऽ वाटते. �यांAया गुMभSDची एक आठवण आता सांगते. आमची ूा. नलू इनामदार अ�ण 
ितचे सव0 घर यांचे गोसावी कुटंबाशीु  ऋणानुबंध खूप वषा0पासूनचे! उभयतांचे वड�ल िमऽ होते. ते�हापासूनचे! काह� वषा0पूवf डॉ. 
�दलीपराव यांचे टॉ�/स6सचे ऑपरेशन डॉXटरांनी केले. डॉ. �दलीपरावांचे uेमकुशल :वचारgयासाठ9 आमचे गुMवय0 आर. एन. जोशी 

सर ‘अ�Zनी-ूसाद’मdये गेले. आमची नलू आ�ण सरांची क/या ूा. उ^राबेबी याची �जवाभावाची मऽैी! �यामुळे परकेपणाचा काह� 
भाग न�हताच. सर ितथे गेले �यावेळ� डॉ. गोसावी काह� कामासाठ9 मोटार�त बसून बाहेर िनघाले होते. सरांना पाहताच ते झ� �दशी 
खाली उतरल,े सरांना �यांनी खाली वाकून नमःकार केला. आ�ण �यांना 4हणाले, "सर, मी आपला जुना :वCाथf! आज इनामदार 
मंडळ�ंमुळे आपले पाय माiया वाःतूला लागले हे मी माझे भा2य समजतो." लगेच �यांनी ूभाता�ना हाक मारली. �यांची सरांशी 
ओळख क?न �दली आ�ण सांिगतल,े "ूभा, हे आमचे ऋ:षतु6य गुMजी ूा. आर. एन. जोशी सर." ूभाता�नीह� नॆतेने सरांना 
वाकून नमःकार केला. मला अगद� मनापासून वाटते कD अशी सुसंःकृत माणसे ह�च समाजाची खर� ौीमंती असते. समाज अशा 
माणसांमुळेच मोठा होतो,  उ/नत होतो.   

 

डॉXटरसाहेब कान-नाक-घसा यांचे उ^म सज0न तर होतेच पण �यािशवाय इतर �कतीतर� :वषयातह� �यांना रस होता. संगीतापासून-
शेतापयUत अनेक :वषयांवर ते कसे अcयासपूव0क बोल ूशकतात याचा अनुभव मी ूथम घेतला तो ूा. डॉ. :व. रा. करंद�करांबरोबर 
�यांAया घर� मी एकदा जेवायला गेले होते ते�हा! ूा. करंद�कर माझे मराठ9 :वभागूमुख आ�ण ःनेह� होते. डॉ. गोसावींची आ�ण 
�यांची मैऽी लहानपणापासूनची! पुढे काह� वषाUनी डॉXटरांची शेती पाहgयाचा योग मला आला. ितथले �हरवेगार ूस/न वातावरण, 

सव0ऽ असलेली टापट�प पाहनू  मी अगद� खूष झाले. घड�व दगडांची ितथली :वह�र पाहनू  तीत पोहgयाचा मनला मोह झाला. 
डॉXटरांचे फाम0 हाऊसह� छान होते. कै. हेमंतची ःमतृी 4हणून �या शेतातच डॉXटरांनी सरःवतीची शोिभवंत मूित0 बस:वली आहे 
4हणे! गोसावी दांप�याने आपला �यवसाय नेकDने आ�ण सचोट�ने केलाच, पण तो कर�त असताना माणसाने जीवनावर ूेम कर�त 
रिसकतेने कसे जगावे हेह� �यांनी दाखवून �दले. 
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डॉXटर व ूभाताई याचा संसार असा सुखासमाधानात, आनंदात चालला होता. तो परःपरांवर गाढ ूेम, आदर यावर उभा होता. 
आपाप6या uेऽात ःवतंऽपणे मोठे नाव िमळवूनह� एकमेकांAया कतृ0�वाला, :वकासाला उ^ेजन देgयामुळे �यांचा आनंद शतगु�णत 
होत होता. दो/ह� मुलांचे संसार मजेत चालले होते. सुना सालस, हशारु  हो�या. िमरज आ�ण प5रसरात6या सामा�जक, सांःकृितक 
चळवळ�तह� डॉ. दांप�य आवड�ने सहभागी होत होते. उदंडयश-पैसा-मानस/मान लाभूनह� �यांनी अहंकाराचा वारा आप6या िच^ाला 
लागू �दला न�हता. दः�खतांAयाु  दःखिनवारणाु साठ9 पूवfAयाच तळमळ�ने आ�ण त�परतेने ते धावून जात होते. �यांAया कृताथ0 
जीवनाचे िचऽ असे मोठे मनोहार� आ�ण |दयंगम होते. ते पाहणा\ यालाह� मोठा संतोष वाटे. �यांAया संसाराचा गंध उम �हर�या 
चा�याचा न�हता, तो होता जुई-िनिशगंध यांAया सुगंधासारखा मुलायम, सुकुमार, हळवारु  पण ...! 
 

`िनयती’ नावाAया लहर� xीला �यांचे हे सुख पाहवले नाह�! एखाCा सुंदर देवळात6या शोिभवंत, रंगीबेरंगी, मोहक काचेAया झंुबरावर 
रः�यावरAया वेhया माणसाने दगड मा?न �याAया �ठक\ या �ठक\ या करा�या तसे िनयतीने �यांAया संसारिचऽाचे केले. ितने प�हला 
बळ� घेतला तो तो �यांAया हेमंतAया जीवनाचा! हा, आयुंयाAया सांजवेळ�, �यांAयावर झालेला दा?ण आघात �यांनी कसा सोसला 
असेल �याची क6पनाह� करवत नाह�. डॉXटर आ�ण ूभाताई ःवभावतःच :ववेकD! संयमी! एकमेकांचे हात अिधक Kढपणे हतात 
घेऊन एकमेकांना धीर देत ते आयुंयाची वाटचाल कर�त रा�हले. पण िनयतीला जणू तेह� मंजूर नसावे. ितने कॅ/सर या दध0रु , 

जीवघेgया �याधीचे ?प घेऊन आपला मोचा0 आता डॉXटरांकडे वळ:वला. ूथम ितने आपले खरे ?प ूकट केल े नाह�. सवाUना 
चक:वले आ�ण मग माऽ ितने चाल केली ती आप6या घातक सव0 शxांसह! मग मुंबई-शx�बया-असm वेदना देणारे उपचार हे सव0 

आलेच कD! अशा :बकट प5र�ःथतीतह�  ‘ौी िस:<:वनायक हॉ�ःपटल’ साठ9, रSपेढ�सठ9 डॉXटरांनी द�ड कोट� Mपये जम:वले!! 
आप6या दखgयानेु  िचंतातुर झाले6या कुटं:बयांनाु , ःनेह�सोब�यांना अ:वचल मनाने धीर �दला. ते 4हणत, "म�ृयू हे तर एक अटळ 
स�यच आहे. पण �याने मला माiया कामांची आवराआवर करायला, �यवःथा लावायला, जवळजवळ वषा0चा अवधी �दला आहे हे 
काय थोडे झाल?े तसा �कती जणांना िमळतो? |दय:वकाराAया झटXयाने माणसं uणाधा0त जातात. �यांAया कुटं:बयांचीु  �ःथती काय 
होत असेल?" कोणी डॉXटरांना भेटायला गेल ेतर ते आप6या ूकृतीबYल फारसे बोलतच नसत. उलट येणा\ याचीच चौकशी कर�त. 
कुशल :वचार�त. हे �यांचे सारे आचरणच आप6याला थXक क?न टाकते. सुमारे अड�च म�ह/यापूवf �यांनी मला एक पऽ धाडले 
होते, �यात रणिभसे कुटं:बयांAयाु  ूकृतीची आःथेने, :वःताराने चौकशी केली होती. आ�ण ःवतःAया ूकृतीबYल माऽ ‘सdया मला 

थोडे बरे नाह�’ इतकाच पाच श�दांचा मजकूर िल�हला होता. सारेच अतXय0 आहे! 
 

�दवस��दवस डॉXटरांची ूकृती खालावत चालली होती. पण अशा �ःथतीतह� �यांनी ‘मनाचे �ोक’ या आकाराने लहान पण आशयाने 
संप/न असले6या पुःतकाचा इंमजी अनुवाद केला. हे सारे पा�हल-ेऎकले 4हणजे माझे मन 4हणते, "कुठनू  िमळवली असेल ह� 
अ� भुत-अपूव0 शSD डॉXटरांनी? हा :ववेक, ह� म�ृयुंजय वृ̂ ी?" डॉXटरांनी अखेरचे 4हणून जे पऽ िलहनू  ठेवले आहे �यात सांिगतले 
आहे, "माiया म�ृयूनंतर शोकसभा, भाषणे असे काह� क? नये. सु)ट�ह� नको. सवाUनी शांतपणे आपापले काम करावे. माiया 
कुटं:बयांनाु  भेटायला घर� जाऊ नये. पऽाने आप6या भावना ूभाला कळवा�यात." जगाचा िनरोप घेतानाह� डॉXटर इतरांAयाच 
दःखाचाचु  :वचार कर�त होते. �यांAया जीवनात :वचार-उAचार-आचार यांची जी सुसंगती �दसते ती केवळ मौ6यवानच न�हे तर 
कमालीची दिम0ळु  आहे. आ�ण 4हणूनच मला ती वंC वाटते.  

 

डॉXटरांAया जीवनाचा जे�हा मी साक6याने :वचार करते ते�हा मला वाटते कD, �यांनी माणसाने कसे जगाव,े कशासाठ9 जगाव े
एव`याचाच न�हे तर कसे मरावे याचाह� एक आदश0 वःतुपाठ आप6या आचरणाने समाजापुढे ठेवला आहे. ते आचरण एका 

�ःथतू_ाचेच आहे. �यांनी ‘मनाचे �ोक’ हेच पुःतक इंमजी भाषांतरासाठ9 का िनवडले असाव,े याबाबत माझे मत असे आहे कD, 
�या �ोकातून सांिगतलेले त~व_ान, अdया�म हे डॉXटरांना नवे न�हतेच! आयुंयभर �याच त~व_ानानुसार ते वागत होते. कसे ते 
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पहा. ते चंदनापर� �झजले! �यांनी स]जनांना िनव:वले. आयुंयाAया शेवटAया uणापयUत �यांनी ौ�े धा5रL जीवी धरले एवढेच 
न�हे तर मनाAया �ोकात 4हट6याूमाणे मरावे पर� कDित0?पे ते उरलेह� आहेत!  

 

डॉXटरांनी देह ठेवला आ�ण िनयतीने पु/हा एकवार दाहक दःखाAयाु  अनुभवाचा वणवा ूभाता�Aया जीवनात पेटवला. जो कधीच 
:वझणार नाह�! �यांचे सां�वन कसे करायचे? कोण�या श�दांत करायचे? काह� समजत उमजत नाह�. मनाची :वलuण घालमेल होत 
राहते. 4हणूनच देवाकडे माझी ूाथ0ना- �यानेच डॉXटरांAया म�ृयूने झालेले दःखु  सोसgयाची श:S आमAया ूभाता�ना Cावी.  

 

आमचे डॉXटर आता पु/हा कधीह� �दसणार नाह�त, �यांचा मदृ ुश�द पु/हा कधी ऎकू यणेार नाह� हे अजूनह� खरे वाटत नाह�. ते 
गे6याचे वृ̂  ऎकताच मला एका इंमज M2णाAया श�दांची तीोतेने आठवण झाली. तो M2ण शेवटAया घटका मोजत होता. ते�हा 
�याAया िमऽाने �याला :वचारल,े "िमऽा, तुला खरंच वाटतं आहे का कD तू आता मरणार?" �या M2णाने �दलेले उ^र मोठे मािम0क 
आहे. तसेच �याAया ईZरावर�ल अढळ ौ<ेचे Cोतकह� आहे. तो 4हणाला,  
"Raeally friend, I care not whether I am or not, 
for if I die I shall be with God, if I live he will be with me." 

मला तर हे उ^र डॉXटरांचेच आहे असे वाटते.  

डॉXटरांAया पावन ःमतृीस माझे नॆ अिभवादन!                   

 
  


