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वानूःथातील ूा. ग. ू. 
 

गे�या दोन वषा�त पु�याला जायला जमलेच न�हते, पण म�ह�या-द�ड म�ह�यापूव� योगायोगाने ते जमले.  अमे रकेकडून आले�या 

आ$ण लवकरच ितकडे परत जाणा& या, नातीने मला पकडवॉरंटच धाडले. मग न जाऊन कसे चालणार? माऽ सांगलीहनू  िनघतानाच 

मी मनाशी प1के ठर3वल ेहोते क4, काह�ह� झाले तर� या श�पम7ये ूा. ग. ू. ूधानांना हडपसरला जाऊन भेटायचंच! 
 

;यांचा माझा ःनेह अ7या� शतकांहनू  थो>या अिधकच वषा�चा! ;यांची भेट कधीह� होवो आ$ण कुठेह�,  ती पु�यात होवो क4 सांगलीत, 

आम?या घर� होवो क4 पुणे-मुंबई ूवासात आगगाड�त होवो ती फार समाधान, आनंद देऊन जाते. पुंकळ काह� नवे िशकवून जाते. 

;यामुळे ःवाभा3वकच माEया मनात ;यां?या भेट�ची उ;सुकता नेहमीच असते. यावेळ� तर ती थोड� अिधकच होती. कारण 3ूय ग. 

ूं. नी आता वानूःथाौम ःवीकारला आहे. हे नवे जीवन ते कसे घालवतात ते पाह�याची, जाण�याची मला इ?छा होती.  

 

पु�यात गे�या गे�या मी ;यांना दर7वनीू  केला.  "उKा दहा वाजता या," असे ;यांनी नेहमी?याच आपुलक4नं सांिगतले. ;याूमाणे 

मी गेले. ऑगःटची दहा तार�ख होती. बाहेर मुसळधार पावसाचे थैमान चालू होते. अग$णत ख>डे असले�या पु�या?या रः;यावOन 

;यातील श1य तेवढे चुकवीत,  आमचे गायकवाड साय�हर मोटार चालवीत होते. मला ग. ू. राहात असले�या हडपसर?या 

सानेगुOजी आरोRय ORणालयात पोहोचायला जवळजवळ तास लागला. खरे Sहणजे थोडा उशीरच झाला होता. ;यामुळे ग. ूं. नी 

माझी वाट पाहनू  मुकंुदाकडे आम?या घर� दर7वनीू  वOन 3वचारणा केली. "मालुताई तुम?याकडेच गेली आहे." असे ;याने सांिगतले. 

हॉ$ःपटल?या पाय& या चढनू  मी आत आले आ$ण पाऊस जरा मंदावलेला पाहनू  आम?या साय�हरना ताजी फळे आणायला पाठवले. 

पाच-दहा िमिनटात ते परत आले क4, ;यांना बरोबर घेऊन िलTटने आपण सवा�त वर?या मज�यावर जाऊ असा माझा बेत. 

हॉ$ःपटलम7ये ORणाची बर�च गदU होती. डॉ1टस� मंडळ� इकडून ितकडे येता जाताना �दसत होती. साय�हरची वाट पहात मी 

ितथ�याच एका बाक>यावर  बसले. पाच-सात िमिनटेच मी ितथे बसले असेन, तेवWयात सहज माझे लX हॉ$ःपटल?या 

ूवेशYाराकडे गेले. तर अहो आZय�म ्!  3ूय ग. ू. काठ\वर आप�या डा�या हाताचा �कंिचत भार टाकून उभ ेअसलेल ेपाठमोरे मला 

�दसले. पोषाख नेहमीचाच! खाद�चा ःव?छ सदरा, ल]गा, पायात जाड चपला आ$ण डो^यांवर चंमा! मी लगबगीने ते उभ ेहोते ितथे 

गेले आ$ण ;यां?यासमोरच उभी ठाकले. मला पाहताच ते ूस�नपणे हसले आ$ण मला Sहणाल,े "तुमचीच वाट पाहतो आहे." 

;यां?या भलेपणाने मला संकोच�यासारखे झाले. मी ;यांना Sहटल,े "इतके मजले उतOन खाली ये�याचा ऽास उगीचच घेतलात 

तुSह�." ";यात हो कसला ऽास? आ$ण िलTट आहे ना?  िलTटनेच जाऊ आपण आता माEया खोलीकडे तुमचे साय�हर ;यांचे काम 

झा�यावर येतील ितकडे", असे ते Sहणाले. आSह� मग िलTटकडे गेलो, मज�याचे बटण दाबताना ;यां?या डो^यांना ऽास होत 

असावा अस ेमला वाटल,े पण तसे बाहेर न �दस ूदेता ;यांनी मला ;यां?या खोलीवर नेले. खोली एखाKा हॉलसारखी ूशःत, ऐसपैस, 

हवेशीर होती. आत�या बाजूला ःनानाची व इतर �यवःथा होती. िशवाय आणखीह� एक खोली होती. सामानसमुान आ$ण 

जेवणासाठ\ ती बहधाु  असावी. पाऊस थांबून खोलीत छानदार ूकाश आ�याने मनाला कसे टवटवीत वाटत होते. खोलीत दोन खाटा, 

;यावर साधी ःव?छ पांघOणे होती. दसर�ु  खाट ;यां?याबरोबर राहणा& या ;यां?या कोणा सहकार� गहृःथांची असावी. ग. ू. यां?या 

खोलीभोवती अध�गोलाकार अशा खो�या हो;या. ग. ू. Sहणाल,े "मालतीबाई, या खो�यांतून आम?या हॉ$ःपटलम7ये काम करणारे 

डॉ1टस� राहतात बरं का!" आ$ण ितथूनच काह� पावले उचल�यावर लांब-Oंद असले�या ग?चीकडे काह�शा ममaवाने पाहत ते सांगू 

लागले, "इथे मी फे& या मारतो." ग?चीतून �कतीतर� दरवरचाू  �हरवागार प रसर �दसत होता. पावसाने सुःनात झाले�या लहान-

मोbया इमारतीह� नजरेत भरत हो;या.  ग. ू. अितशय हौशीन,े आनंदाने मला सार� मा�हती देत होते. ;यांचा आनंद ;यां?या 

डो^यातून आ$ण लगबगी?या हालचालींतून मला जाणवत होता. ;या सवाdची मला खूप गंमत वाटली. सव� थोर माणसां?या मनात 

एक िनरागस, भाबडे, उ;सुकतेने जगाकडे पाहणारे लहान मूल असते असे Sहणतात ना? ;याचा सुखद ू;यय ग. ू. यां?याकडे पाहनू  
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मला येत होता. ग?चीकडून आSह� ;यां?या खोलीत आलो एवWयात गायकवाड साय�हर फळे घेऊन आले. मग ती फळे व 

;यां?यासाठ\ नेलेले खाKपदाथ� मी ग. ूं. ?या ःवाधीन केले. ;यांनी ते आत�या खोलीत नेऊन ठेवले.  

 

मग थोडावेळ इक>?या-ितकड?या Xेमकुशला?या, न�याने वाचले�या पुःतका?या गeपाटeपा झा�या नंतर मी ;यांना Sहटले,  "ग. ू., 

तुमचे राहाते घर तुम?या फार आवड�चे होते. नाना3वध कामांसाठ\ तुम?याकडे अनेक Xेऽांतली माणसे येणार, सम3वचार�, 

ःनेह�सोबती येणार, माग�दश�नासाठ\ स�ला हवा Sहणून 3वKाfया�पासून मामीण भागात�या काय�क;या�पयdत �कतीतर�जण येणार. 

;यांनादेखील तुम?या आज?या या जागेपेXा तुमचे घर म7यवत� आ$ण सोयीचे होते. तर इत1या लवकर ते ‘साधना’कडे सुपूत� 

कर�याची तुSह� लगबग का केलीत?" ;यावर पळभरह� वेळ म7ये न जाऊ देता ते Sहणाल,े "मला एकांतवास हवा होता." ;यांचे हे 

उhर मला एकदम पटले. Xणभरात ;यां?या जीवनाचा जणू एक िचऽपटच  माEया मनासमोOन सरकत गेला. आप�या 3वYhेने 

अ7यापन िनपुणतेने व ूेमळ ःवभावान,े अiयासूवhृीने एक 3वKाथ�3ूय ूा7यापक Sहणून ;यांनी मोठेच नाव िमळवले. आपली 

कारक4द� यशःवी आ$ण नमुनेदार केली. 3वKाथ�दशेपासूनच राजकारणाची ;यांना गोड� होती. ;यातील 3वषयांचा सूआम व चौफेर 

अiयास ;यांनी केला. राजकारणात स�बय राहनू  द�घ�काळ काम केले. िनवlर आ$ण िनरलस वhृीने केले. खडतर तुOंगवासह� 

अितशय िनभ�यपणाने सोसला. ‘साधना’ या गुणी साmा�हकाचे चतुरn संपादक Sहणून लोकादरास ूाm झाले. 3वधान प रषदेचे 

आमदार, 3वरोधी पXनेते Sहणून समाजापुढे  अजातशऽु;वाचा  आदश� िनमा�ण केला.  ‘साठाउhराची कहाणी’, ‘ःवातंoयसंमामाचे 

महाभारत’  अशी अनेक पुःतके िल�हली. जे करायचे ते ूांजळपणे आ$ण ःवत:?या सदसq 3ववेकबुr�शी इमान राखून हा तर ;यां?या 

ःवभावाचा ःथायीभावच  आहे. ;यांनी व ूा. अ. के. भागवतांनी िमळनू  िल�हलेले महा;मा गांधीचे इंमजी च रऽ ूिसr आहे. 

मािम�क, ूभावी अशी शेकडो, हजारो �याsयाने �दली.  "अ�याय घडो कोठेह�, िचडून उठू आSह�" हे ोत जीवनभर िनuेने पाळले. 

तहानभूक 3वसOन ग. ू. असंsय द:ुखी कuी माणसांचे ूv सोडव�यासाठ\ झटले. राwपातळ�वर?या अनेक ख& या ने;याचा लोभ 

संपादन केला.  कधी उतल ेनाह�त अशी ह� माला आणखी �कतीतर� मोठ\ आहे. आता ;यांना खरेच िनवांतपणा हवासा वाटत 

असेल. गदUपासून दरू-दरू �हावेसे वाटत असेल तर ते ःवाभा3वकच आहे. शांतपणे असे राहनू  ूकृती जशी साथ देईल ;या मानान े

मंथलेx वाचन, मनन, िचंतन करावे ;यासाठ\च हा वानूःथाौम ;यांनी ःवीकारला. 
 

;यांना ह�ली कमी ऐकू येते ;यामुळे ;यां?या चंSया?या जोड�ला आता कानयंऽह� आलेले �दसते. ;यामुळे नंतरची ूvोhरे मी ूv 

3वचारवा आ$ण ;यांनी कागदावर उhर िलहनू  दाखवाव े या पrतीने होत रा�हली. मी 3वचारल,े "नवे लेखन काय?" तर दोन 

ऑ1टोबर?या ‘साधना’साठ\ महा;मा गांधींना पऽ िल�हले आहे. ते पऽ तर हा लेख िल�ह�यापूव� मी वाचूनह� टाकले. 3वचारूवण 

करणारे ते पऽ वाचकांना खासच खूप �दवस आठवत राह�ल. वानूःथाचा ःवीकार के�यापासून ;यांची लेखणी अिधकच बोलक4 

आ$ण वेगवान झाली आहे. ;यां?या तीो ःमरणशy4चे मला नवल वाटले.  नंतर माझा पुढचा ूv – "स7या काय वाचता आहात?"  

उhर "‘काTका’ वाचतो आहे." माEया क�पनेूमाणे ;यांचे हेह� बहधाु  पुनवा�चन असणार. जरा थांबून मी 3वचारल,े  "तुSहाला इथे 

कसे काय वाटते?"  ग. ूं. चे लेखी उhर "एकनाथ हा आSहा ूापंिचकांचा संत! ;याने सांिगतले�या तीन गोuी वानूःथात जम�या. 

‘नावडे ूपंची बैसणे! नावडे गौरव िमर3वणे! बरवे खाणे नावडे!’" आ$ण मग मनमोकळेपणाने हसून ;यांनी िल�हले,  "चवथे माऽ 

मा�य नाह� हं मला.  ‘नावडे कोणाशी बोलणे.’" या ;यां?या उhराने मलाह� हसू आले मला िल�हले�या अलीकड?या एक-दोन पऽात 

;यांनी Sहटले होते.  "मालतीबाई, मला एकांतवास हवा होता हे खरे असल ेतर� काह�वेळा एकाक4 वाटतेच." परवा?या भटे�त ;यांनी 

;याचा पुनO?चार केला. माणसांवर भरभOन ूेम करणारे, स;य-िशव-सुंदरावर अ3वचल िनuा ठेवणारे, अितशय सहजपणे, सम3प�त 

वhृीने आपले जीवन राwासाठ\ वाहणारे, $जथे जातील ितथे चैत�याचा, आनंदाचा ठेवा घेऊन जाणारे, आबालवrृांशी चz कन समरस 

होणारे, पारदश�क मनाचे असे ग. ू. मी वषा�नुवष{ पहात आले. ;यामुळे ;यां?या या उq गारांनी माEया मनात कालवाकालव झाली. 

;यां?या सु3वK प|ी आम?या (कै) डॉ. सौ. ‘माल3वकाताई’ यांची मला तीोतेने आठवण झाली. उणीव जाणवली. आम?या या 

सरलमनःक, बु3rमान स$�मऽाला, हाडा?या देशभyाला ूबोधनासाठ\ वाणी, लेखणी $झज3वणा& या लेखकाला आ$ण माणूस  Sहणून 



Dnyandeep Education & Research Foundation, Sangli         www.dnyandeep.net & www.mymarathi.com 

ूा. मालती 	कल�ःकर यांनी िल	हले�या लेखांचा संमह ’मधघुट’ संदभ� - मायमराठ! डॉट कॉम  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Designed & Developed by Dnyandeep Infotech Pvt. Ltd. (www.dnyandeep.com) 

मोठ\च उंची असले�या ूग�भ 3वचारवंताला ;यांनी �कती मोलाची, �कती मन:पूव�क आ$ण स�बय साथ �दली. ;याला ूाणािधक 

जपून आ$ण आपणह� समाजसेवा कOन सहघम�चा रणी हे नाते �कती साथ� केले. हे सगळे आठवून माझे मन ;यां?याब�ल?या 

कृत�तेने ॅOन आले. 
 

ूा. ग. ूं. बरोबर सुमारे तीस-पःतीस िमिनटेच मला गeपा-टeपा करायला िमळा�या. कारण एकतर ;यां?याकडे सतत कुणीतर� 

भेटायला येत होते.  एकदा मािसके, वतृपऽे वगैरे घेऊन कोणी गहृःथ येऊन गेले. म7येच दोन $nया (;या बहधाु  कोणी सामा$जक 

काय�क;या� असा�यात) येऊन बोलून सांगून गे�या. ;या गदUत तीन-चार वषा�चा एक बाळह� ;यां?याशी ल�डवाळपणे काह� बोलत 

रा�हले. मला तर वाटले ह� दोन समान-ःवभावा?या दोःतांचीच भेट आहे. 
 

यावेळपयdत पाऊसह� जरा कमी झाला होता. ग. ूं. ची जेवायची वेळ झाली असावी अस ेवाटनू  मी ;यांचा िनरोप घे�याचा 3वचार 

कर�त होते. तेवWयात मला आठवण झाली क4, ;यां?या ूकृतीब�ल एक 3वचारायचेच रा�हले. तेवढे मी झ�कन 3वचारले,  ग. ू. 

म7यंतर� तुSह� �हाणीघरात पडलात असे कानावर आले. ते दखणेु  कसे आहे हो आता? ;यावर ;यांनी सांिगतले, "पडलो हो, पण 

आम?या इथ�या या हॉ$ःपटल?या डॉ1टर मंडळ�नी फार ूेमान,े त;परतेने उपचार केले. आता बरा आहे मी." ते ऐकून मलाह� 

हायसे झाले. "बरं आहे ग. ू., मी येते आता. ूकृतीला संभाळनू  असा."  अस ेSहणून मी नमःकार केला.  "जरा 3वौांती �या." 

असे दोन-तीन वेळा मी सांगूनह� ते माEयाबरोबर खोलीबाहेर आले. िलTट च�कन वर आली नाह� तर "अरे, कोण आहे रे? जरा 

िलT�ला काय झाले आहे बघ" असे मोbयाने हाक माOन ;यांनी कुणा सेवकाला सांिगतले. आSह� खाली आलो. आम?या 

मोटार�पयdत जाताना मी िभजत नाह�ना पावसात, हे ;यांनी लXपूव�क पा�हले. आमची गाड� फाटकातून बाहेर पडेपयdत हातात�या 

काठ\वर जरासा भार देत, मघूनमधून चंमा वर-खाली कर�त उभे रा�हले. आSह� हात उंचावून एकमेकांचा िनरोप घेतला.  

 

मोटार घरा?या �दशेने िनघाली होती, पण माझे मन ग. ूं. शी झाले�या छो�याशा भटे�?या 3वचारातच गढले होते. मी ःवत:शीच 

Sहटले आपले आदरणीय ग. ू. वानूःथातह� पूव�सारखेच व;सल, खेळकर मनाचेच आहेत. कसली िचडिचड नाह�, कंटाळा नाह�, 

कुणाची िनंदा नाह�, तेच ूामा$णक, स?चे मन, तीच 7येयिनuा, तीच आचार-3वचार-लेखनातील मौ�यवान आ$ण दिम�ळु  ससुंगती, तोच 

माणसांचा लोभ, तोच 3वधायक कामाचा 7यास, तीच अखंड प रौमाची तयार�, तेच मंथ ूेम, तोच अ�यायाशी संघष�,  तोच कणखर 

7येयवाद, 3व�3वsयात सा�ह$;यक टॉलःटॉय यांना िल�हलेली अूितम पऽे असोत क4, ;यांची जीवनकथा असो. सुबोध भाषा, मािम�क 

3व�ेषण, ःवभावातील नॆता आ$ण $ज�हाळा सारे तेच. जे सांगायचे, बोलायच,े िलहायचे ते ःव?छ. जे पटत नाह� तेह� तशाच खु�या 

पऽाने सांगायच,े ह�ह� एक ;यांची साधनाच नाह� काय? ८५ वषा�?या आयुंयात �कतीतर� भलीबुर� माणस,े घटना, ;यांनीह� पा�ह�या 

असतीलच ना?  पण आपला स�माग� ;यांनी कधीच सोडला नाह�.  ;यात ॅuाचाराचे तर नावच नाह�. आज?या ॅu-ओंगळ, 

उYेगजनक अशा राजकारणा?या दलदलीत, दगdधीतु  हे ग. ू. नावचे सुंदर, सुगंधी कमळ �कती अपूव� आ$ण मन ूस�न करणारे आहे 

ना? �कती �दलासा देणारे आहे ना?  ग. ूं. ची मनात�या मनात आठवण कOन मी Sहटल,े  "ग. ू. देव तुSहाला शतायुषी करो, 

तुम?यासारखी शीलवंत, ू�ावंत माणसे आज फार-फार दिम�ळु  झाली आहेत. शा�त मू�यांना 3वसरले�या आज?या समाजाला 

नीितमान बनवायला, शहाणे करायला, समाजवाद� 3वचारधारेला अिधक सशy करायला, आSहा सवाdना तुSह� खूप वष{ हवे आहात. 

तुम?या ःनेह�वतु�ळात मला एखाKा अनुःवाराएवढ� का असेना, पण जागा मला असेल असे मी मानते आ$ण ःवत:ला ध�य 

समजते. बराय तुSहाला मनापासून अिभवादन!" 

 
  


