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 थँ:यू मॅडमथँ:यू मॅडमथँ:यू मॅडमथँ:यू मॅडम 
माझे आई-वडील शाळ�त कधीच गेले नाहीत. Kया अथा�ने ते तसे अिशि.तच, पण आप-या 
मुलाबाळांना सवLMम शाळ�तलं िश.ण िमळावं यािवषयी माO ते खूप जाग%क होते. िवशेषत: 
माझी आई तर Kया िदशेनं 1Kय.ात काय�रतही होती. Qहणूनच तर उMर 1देशातील ‘बरेली’ला 
ितनं मला आवजू�न पाठवलं होतं, Kया काळात-या ितथ-या एका सवरेKकTU शाळ�त 
िशकVयासाठी. Kया शाळ�चं नाव होतं सWट मािरया गोरेXी कॉY&हWट 2कZल. या शाळ�त मुलं आिण 
मुली एकO िशकत होती. इथ-या सव�च िशि.का सेवाभावी होKया. धडपडय़ा होKया. मा\या 
वगा�त Kया वेळी नऊ मुली आिण तीन मुले होती. या एकZण १२ िव_ा`याaपैकी ितघाजणांनी ‘1गत अंकगिणत’ हा िवषय 
सीिनअर कcिdजEया परी.ेसाठी घेतला होता आिण मला सांगायला खूप अिभमान वाटतोय की, Kया ितघांपैकी मीही एक होतो! 
शाळ�त िमसेस ef नावाEया एक िशि.का आQहाला गिणत हा िवषय िशकवत असत. काय गंमत आहे बघा, अ_ापही मला  

Kयांचे पिहले नाव माहीत नाहीए! ‘ef मॅडम’ या नावानेच 
आQही Kयांना ओळखत असू. आQही ितघे गिणताचे िव_ाथh 
आिण ef मॅडम एकिOतपणे एका ट�बलाभोवती बसून चचा� 
करीत करीत, कTती करीत करीत िशकत असू. खरे तर 
गिणतात Kया अKयंत हुशार! पण तरीही अगदी पिह-याच 
िदवशी Kयांनी आQहाला सांिगतलं होतं, ‘‘हे बघा मुलांनो, 
मला गिणतातलं तसं काही फारसं समजत नाही. ते&हा 
गिणताबाबत तुQही मा\याकडjन फारशा काही अपे.ा ठ�वू 
नका. बरंचसं काम तुमचं तुQहांलाच करावं लागणार आह.े 
िशवाय तुQही हुशार आहातच. ते&हा एकमेकांची मदत kया, 
अl सु% करा.’’ 
िव_ा`याaना 1ेरणा देVयाची आिण Kयांना कामाला लावायची 
िकती छान पnत! मॅडमना हेही छान माहीत होतं की, 
गिणतात मला चांगली गती आहे, पण इंoजीत माO मी थोडासा मागे पडतोय. मग Kयांनी काय करावं? Kया मा\याशी सतत 
इंoजीतून बोलू लाग-या. अगदी तासYतास. इतकfच न&हे तर इंoजी भाषेतलं सािहKय मी अिधक वाचावं यासाठी Kया मला सतत 
1ोKसाहन देत असत. Kया मला पुन:पुYहा QहणायEया. ‘‘अरिवंद माझा तु\यावर िवpास आहे. तू हे न:की क% शकशील. तुला 
ते जमेल.’’ आिण काय आqय�, KयांEया या 1ेरणेमुळ�च तर मी इंoजीत उMम गुण िमळवून उMीण� झालो. 
आज इतकी वषr उलटली आहेत, पण ‘एक सवLMम िशि.का’ Qहणून िमसेस ef यांचेच नाव आजही सव�1थम मा\या मनात 
डोकावतं. आपलं काम 1ामािणकपणानं करVयाचं धैय� KयांEयाकड� खिचतच होतं. Kयांनीच तर मला जीवनािभमुख िश.णाचे 
धड� िदले. अगदी सातKयाने आपलं घर, शाळा, पिरसर, पिरसरात घडणाsया घटना या साsयांचा संबंध 1Kय. जीवनाशी 
जोडVयाचं Kयांचं कसब तर कfवळ अवण�नीयच होतं. एकदा काय झालं.. एकदा आQही सहा पृuभागांEया सहाvयाने घनाकTती 
बनवVयाचे काम करीत होतो. Kयासाठी कागदावर िनरिनरा4या रचना क%न पाहत होतो. या रचनांना नेट (NET) असे 
Qहणतात. एकच घनाकTती करायला अनेक 1कारEया नेट2चा उपयोग करता येतो, हे आQहाला समजायला लागलं होतं. थोडय़ा 
वेळानं आमEया असंही ल.ात आलं की, आQही भरपूर Qहणजे अगदी ३०/३५ रचना क% शकतो. एवढं झा-यावर मग ef 
मॅडमनी आQहाला िवचारल.ं ‘‘आता घन (Cube) तयार करVयासाठी यातली कोणकोणती नेटवक�� वापरता येणं श:य 
आह?े’’ झाल;ं पुYहा एकदा आQही कामाला लागलो. आता आQही 1Kय.ात आकTKया काढणं, Kया यो�य 1कारे कापण,ं नंतर 
Kया Kया किटं�जवर घडय़ा घालणं या गोUी करायला सु�वात कfली. आता एकीकड� आमEया डो:याला खा_ िमळालं होतं तर 
Kयाच वेळी आमEया हातांना काम िमळालं होतं. फारच रमून गेलो होतो आQही Kयात. खूप मजा वाटत होती. िशवाय Kयातून 
बरंच काही िशकणंही घडत होतं; अगदी आपोआप; तेही हसत-खेळत; आनंददायी पnतीनं. मला आतासुnा अगदी 2पUपणानं 
आठवतंय की, Kयाच काळात मा\या रसायनशा=>ाEया िशि.का माO कfवळ घोकंपXीवरच भर देत होKया; िनथ�क, कंटाळवाणी 
घोकंपXी. खरंच, िकती oेट होKया आमEया गिणताEया मॅडम! ef मॅडम!! Kयांनीच तर आQहाला नुसKया गिणताऐवजी ‘1योग’ 
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करायला, ‘कTती’ करायला िशकवलं. 
िमसेस ef यांना एक मुलगा होता. Kयाचं नाव ड�ि&हड. तो नैिनतालEया िव�यात ‘शेरवूड’ 2कZलम�ये िशकत होता. मी आिण 
ड�ि&हड, तसे आQही दोघे समवय2कच होतो. Kया वेळी माझी फायनल िसिनअर कcिdजची परी.ा अगदी त�डावर आली होती. 
एकf िदवशी ef मॅडम आमEया घरी आ-या; अगदी अचानकच. KयांEयाबरोबर ड�ि&हडही होता. खरे तर आमEया घरापयaत 
पोहोचणं तसं सोपं न&हतं. अनेक छोट� मोठ� र=े, अ�ंद ग--या यांचं जाळं ओलांडjन घरापयaत यावं लाग.े Kयातून पिह-यांदाच 
Kया आमEया घरी आ-या होKया. Qहणूनच Kया कशा काय Kया जंजाळातून आमEया घरी पोहोच-या, हे खरं तर मला आजपयaत 
न उलगडलेलं कोडंच आहे! माझी बहीणसुnा िमसेस ef यांची पूवhची िव_ािथ�नी होती. ितनं आिण मी जे&हा आमEया घराEया 
दारात ef मॅडमना पािहलं ते&हा आQहा दोघांनाही खूप आनंद झाला; खूप Qहणजे खूपच! आQही अगदी मनापासून Kयांचं 2वागत 
कfलं. आत येताच मॅडमनी सांगून टाकलं; ‘‘अरिवंद, ड�ि&हडला गिणतातले काही 1� सुटत नाहीयेत. ते&हा मी ठरवलं की, 
Kयाला आप-या सवLMम, क�शाo अशा दोन िव_ा`याaकड� घेऊन जाव;ं Qहणूनच अरिवंद मी आता तु\याकड� आले आहे.’’ 
क-पना करा, मॅडमचं हे बोलणं ऐकZन काय वाटलं असेल आQहाला? Kया .णी मी आिण माझी बहीण, आQही दोघंही जणू 
जगात-या सवL� िसंहासनावर आ%ढ झालो होतो! 
तुQहाला खरंच सांगतो, मा\या आई1माणेच मा\या या गिणताEया िशि.कfनं- ef मॅडम यांनी मला मा\या आKमसYमानाची 
जाणीव क%न िदली होती. ‘आपण जीवनात काहीतरी सवLMम क% शकतो’, याचं बीज Kयांनी मा\या मनात पेरलं होत.ं Kया 
‘2व’Eया जािणवेमुळ�च तर आयआयटीची- मोठय़ा सYमानाची िडoी- मा\याकड� असूनही मी माO अगदी वेगळा जीवनमाग� 
2वीकारला. तुमचा िवpास बसणार नाही, पण खरंच गेली ३० व�ष मी सातKयाने एकच काम करत आलोय अl ते Qहणजे 
मा\या देशात-या जा=ीतजा= िव_ा`याaना शाळ�तला Kयांचा िव�ान हा िवषय मनोरंजक कसा वाट�ल, 1Kय. अनुभव घेऊन ते 
हा िवषय कसा िशकतील, यासाठी 1यKन करीत राहायच.े हे करताना खच� झालेले मा\या आयु�यातील 1Kयेक िमनीट मला 
आवडतं. हे घडj शकलं ते कfवळ ef मॅडमनी िदले-या 1ेरणेमुळ�च.  
‘‘थँ:यू ef मॅडम, तुQहीच तर मला मा\यात-या .मतांवर िवpास ठ�वVयाचं बळ िदलंत. मा\यात-या ‘2व’ची जाणीव क%न 
िदलीत. थँ:यू वYस अगेन.’’ 
अरिवंद गु�ाअरिवंद गु�ाअरिवंद गु�ाअरिवंद गु�ा    
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