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गुणी गं माझा भाऊराया! 

मुकंुद �कल�ःकर 
 

ःवरभाःकर ‘भीमसेन’जीं�या गा�याने आप�याला होणारा आनंद श�दांत सांगता येईल का? चांद�याराऽी, िनिशगंधा�या सुवासान े

मनावर केलेली जाद ूसांगायला श�द सापडतील का? तशीच &ःथती आप�या जवळ�या आ&ण )ूय माणसाब,ल िल-हताना आपली 

होते. /यातून ती 0य12 आप�या दःखाम5येु  बरसणारा पाऊस झालेली असली, िनराशे�या अंधारात ूकाश देणारा द9प बनलेली 

असली, आप�या मा:यावरचा ितचा आशीवा;द ह9च आपली सव;ौ=े संप>ी आहे असे आप�याला वाटत असले @हणजे तर ित�याब,ल 

िल-हणे अिधकच अवघड बनते. 
 

माझा एकुलता एक भाऊ ‘मुकंुदा’ याचेच हे सगळे वण;न आहे. /यां�या माCया वयात अंतर आहे फ1 अड9च वषाFचे! पण 

लहानपणापासूनच /या�या वया�या मुलां�या मानाने तो -कतीतर9 जाःत शांत, समंजस आ&ण ूग�भह9 आहे. या वयात एकमेकांशी 

भांडणे, Hसणे हा बह9ण-भावंडाचा जIमिस5द हJकच असतो. पण हा कधीसु5दा माCयाशी भांडला नाह9 -कंवा मला चापटपोळ9, 

ध@मकलाडू यांचा ‘ूसाद’ याने कधी -दला नाह9. ते -डपाट;मKट आम�या आईकडे, ितला आ@ह9 ‘नIनी’ @हणत असू. ती Hपाने देखणी, 

उ>म सुगरण, सुरेख गाणार9, पMट9ची खेळाडू, फडN व12 आ&ण अशीच -कतीतर9 होती! पण ितचा ःवभाव @हणजे कडकडणार9 

वीजच! ितचा गडगडाट एकदा सुH झाला @हणजे ःवयंपाक घरातून -कंवा ती &जथे असेल ितथून पळ9, झारा, लाटणे, फंुकणी असे 

कोणते अO माCया -दशेने ती फेक2ल याचा नेम नसे. मुकंुदा हाडाचा गर9ब, सालस! /यामुळे माCया तुलनेने नIनी�या अOां�या 

माP यात तो कमी वेळा सापडायचा. ‘ शंकरभाऊ’ फार मायाळू आ&ण शांितॄR! ते आ@हा दोघांचा &जवलग सवंगड9ह9 होते. पण ते 

घरात नसले @हणजे ‘मुकंुदा’वरच माझे रSण कर�याची वेळ यायची. @हणूनच अगद9 बालवयापासून /यां�यावर�या माCया गाढ 

ूेमात कृतVतेचीह9 एक सुगंधी केशरकाड9 िमसळलेली आहे. 
 

या उ/कट भावबंधामुळेच आपण मुकंुदासारखेच -दसाव,े राहावे असे मला वाटे. @हणून मी /या�यासारखा सदरा-)वजार, कोट-बूट 

असा पोषाख कH लागले. केसह9 /या�यासारखेच कापून घेतले. यामुळे एकदा मोठX गमंतच झाली. -कलYःकरवाड9�या आम�या 

गणेशो/सवासाठX आमचे औधंचे राजेसाहेब, ौीमंत बाळासाहेब पंतूितिनधी एका वष[ आले होते. मुकंुदाने आ&ण मी /यांना वाकून 

नमःकार केला, ते0हा आम�याकडे बघत /यांनी शंकरभाऊंना )वचारल,े "शंकरराव, तु@हाला दोIह9 मुलगेच आहेत वाटते?" /यां�या 

त\डचे हे श�द ऐकून मला कमालीचा आनंद झाला. ‘भावा गं ब-हणींचे। गोड -कती असे नातK। कळे एका _दयातK। `या�या 

/या�या।’ @हणजे काय याचा अथ; ते0हा मला कळला. ती आठवण गुलाबपा�यासारखी माCया मनात आजह9 घमघमते आहे. आ@ह9 

भावंडे दोघंच! पण इतर कुटंबाु त�या भावंडां�या तुलनेने आमचे एकऽ राहणे कमीच झाल!े वाड9ची शाळा छोट9, वग;ह9 कमी @हणून 

शंकरभाऊंनी मुकंुदाला सोलापरूला माCया डॉ. आजोबांकडे आ&ण मला -हंग�याला क0याF�या शाळेत िशSणासाठX ठेवले. /यामुळे 

ते0हा काय -कंवा पुढे मोठे होऊन आ@ह9 आपाप�या 0यवसायात पड�यावर काय, आमची भेट 0हायची ती मुdयतः -दवाळ9�या 

आ&ण उIहाeया�या सुMट9तच! तो भेटला क2 माझे घडाघडा बोलणे सुH 0हायचे. माCया शाळेत�या हजार आ&ण एक गोfी मी 

/याला सांगायची. /यात आठवड9 पर9Sेत ‘गणोबा’नी दगा कसा -दला इथपासून वेळेवर औषध घेतले नाह9 @हणून बो-डFग�या 

बाgनी कान कसा जोरात )पळला इथपयFत नाना ह-ककती असाय�या. हा माझे बोलणे ऐकायचा खरा, पण याची भूिमका जाःती 

कHन ौो/याचीच असायची! खरे @हणायचे तर हा शहरातून, घरातून आलेला. @हणजे या�याकडे -कतीतर9 गंमतीजमतींचा ख&जना 

असणार! पण याचा ःवभाव पडला मुलखाचा लाजाळू आ&ण िभडःत! /याला काय करणार? वाःत)वक तो अhयासात प-ह�यापासूनच 

हशारु , पुढे मॆ-शक�या वगा;त ग�ेयावर शाळेत�या बाराशे )वkा:याFमधला ‘सवY>म’ ‘अfपैल’ू )वkाथ[ @हणून याने भला मोठा चांद9चा 

पेला िमळ)वला होता. तो छान िचऽे काढ9. शंकरभाऊंनी /याला एक कॅमेराह9 -दला होता. कॅमेरा हा /याचा सवा;त जवळचा िमऽ! 

अगद9 आजसु5दा! मुकंुदाचे अSर वळणदार, टपोरे आ&ण सुंदर होते. /याची सव;च बाबतीतली टापट9प वाखाण�यासारखी होती. 
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िशSकांचा तो आवडता )वkाथ[ होता. ूथम हॉक2 आ&ण नंतर टेिनस हे खेळह9 तो चांगले खेळायचा. हे सगळे तो बोलला तर 

कळणार ना इतरांना? आजह9 ःवतःब,ल बोलणे /याला संकोचाचेच वाटते! ‘ -कलYःकर’ मािसकाचा संपादक झा�यावर नसुते बोलणेच 

न0हे तर पुंकळ बोलणे हा /या�या 0यवसायाचाच एक भाग अस�याने /याला बोलावेच लागले! 
 

सुMट9 संपवून आपाप�या गावी परतायची वेळ जवळ आली क2 ‘मुकंुदा’ अिधकच गoपगoप 0हायचा! जेव�या-खा�यातले /याचे लS 

कमी 0हायचे! /याला सोलापूरला @हणजे घर9च जायचे असायचे! /या�या कfाळू, मनिमळावू ःवभावामुळे आ&ण हशार9मळेुु  आजोबा, 

काक2 सगळ9जण /या�यावर खूप ूेम करायची! पण ‘शंकरभाऊं’ना सोडून जायचे /या�या अितशय &जवावर यायचे. तो गाड9त 

बस�यावर शंकरभाऊ /याला सांगायचे, ’सांभाळनू  जा, पऽ पाठव पोच�यावर’ झालं! एवढे श�द /यांनी @हणायचा अवकाश क2 

मुकंुदा�या डोeयांतील गंगाजमुना वाहायला लाग�याच @हणून समजा! मग ’ शंकरभाऊ’ह9 गडबडून जायचे. तो बाहेHन मुळ9च 

दाखवत नसला तर9 अंतया;मी तो आजह9 खूप हळवा आिन भावनाूधान आहे. /याचा मोठा नातू रोहन अमेpरकेला जायला िनघाला 

तर मुकंुदाने घरातूनच /याला बाय बाय केले. /याला फाटकापयFत येणे जमले नाह9. तीच &ःथती माCया एं&जओoलाःट9�यावेळ9 

/याची झाली. आपली एकुलती एक आ&ण काह9शी अश1 असलेली बह9ण पुIहा आप�याला -दसेल क2 नाह9 या )वचाराने तो फार 

अःवःथ होता. ती अःवःथता लप)व�यासाठX काह9 ना काह9 कारण सांगून /याने शO-बये�या आधी माझे खूप फोटो काढले. 
 

इतरां�या बाबतीत एवढा हळवा असणारा मुकंुदा ःवतः�या दख�यांनाु  केवsया धैया;ने आ&ण शांतपणे त\ड देतो हे मी तु@हाला 

सांिगतलं तर तुमचा /या�यावर )वtासह9 बसायचा नाह9. कमाली�या संयमाने, सोिशकपणे, मूकपणे मुळ9च िचडिचड न करता तो 

/यांना सामोरा जातो. नाह9 @हटले तर9 आतापयFत /या�या आठ-दहा तर9 शO-बया झा�या असतील. टॉश&Iस�सपासनू नुक/याच 

झाले�या बायपासपयFत! अपK-डसायट9स�या शO-बयेनंतर नाना गुंतागुंतीमुळे काळ तर मोठा कठXण आला अशी सवाFची &ःथती 

झाली होती. /यातून काह9 म-हIयांनी हा बरा झाला. ते0हा ‘लाखातून वाचलेला एक’ अशी /याची न\द आ&ण ूशंसा डॉJटरांनी केली. 

या�या नावावर दोन-चार ृॅJचस;ह9 Hजू आहेत. इतका सोिशकपणा याने कुठनू  िमळवला याचा )वचार जे0हा मी करते ते0हा /याचे 

एक उ>र मला िमळालेल ेअसे. याची )वचारसरणी अशी मी कुटंबातलाु  वड9लमाणूस आहे, @हणून मी धीरानेच वागले पा-हजे. शेवट9 

कोणतेह9 दखणेु  `याचे /यालाच सोसावे लागते ना? मग इतरांपुढे /या�याब,ल रडगाणे गाऊन /यांना का तसद9 kायची? हे सगळे 

खरे आहे, योvयह9 आहे पण आचारायला फार फार अवघड आहे आ&ण मग आ@ह9 नातलग मंडळ9 कशाला आहोत? शुौषुेसाठXच ना? 

असे इतरां�या मनात येतेच! अशा )वचारांमुळेच अगद9 बायपासला जातानाह9 हा शांत होता. खूप पुःतके, वwा, कागद, पे&Iसलीबरोबर 

घेऊनच हा हॉ&ःपटलकडे जाणाP या मोटार9त बसला. आहे ना कमाल? आपले कोणतेह9 दःखु  याने कधी मोकळेपणी एखाkाला 

सांिगतले असेल असे मला खरोखर9च वाटत नाह9. एकूणच आयुंयात /याने नेहमीच ःवतःपेSा आ&ण ःवतः�याह9 आधी 

इतरां�याच सुखांचा, दःखांचाु , सोयी-गैरसोयींचा, आवड9-िनवड9ंचा )वचार केला आहे असा माझा अनुभव आहे, अवलोकनह9 आहे. 
 

मुकंुदा अथ;शाO, रा`यशाO हे )वषय घेऊन फvयु;सन महा)वkालयातून पदवीधर झाला. टाईम, लाईफ या ूिस5द छायािचऽूधान 

िनयतकािलकाचे काम पाह�यासाठX /या�या मनात परदेशी जायचे होते. पण नेमके ते0हाच दसरेु  महायु5द चालू होते. /यामुळे 

ूवास करणे धोJयाचे होते. @हणून बेत र-हत करावा लागला. /याच सुमारास शंकरभाऊं�या मािसका�या कचेर9त सहायकाचे काम 

करणाP या /यां�या -xतीय पyी एकाएक2 िनवत;�या. ते0हा शंकरभाऊंना मदतनीस हवाच होता. खरे सांगायचे तर /याचवेळ9 

मुकंुदाला -कलYःकर कारखाIयात�या दसP याु  )वभागात अिधक धनलाभाची आ&ण अिधक अिधकाराची जागा िमळ�याची संधी होती, 

पण ती नाकाzन मािसके कर9त असले�या ूबोधना�या कामातच /याने मन घातले. ःवतः�या मनाचा ूामा&णक कौल /याने 

मानला या /या�या )ववेकिन= व>ृीचे आ&ण िनलYभीपणाचे मला आजह9 फार कौतुक वाटते, अिभमान वाटतो. 
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जीवनात /याने लोभ केला तो फ़1 माणसांचा! बह)वधु  Sेऽातली अSरशः असंdय माणसे यांनी जोडलेली आहेत. माणसां�या 

मया;दा, ःवाथ;, दंभ हे सारे तो जाणतो पण तर9ह9 /याची अशी }ढ ौ5दा आहे क2 ू/येक माणसाजवळ काह9ना काह9 चांगले गुण, 

कला, कतृ;/व ह9 असतातच. /याचा /या माणसा�या आ&ण समाजा�याह9 )वकासासाठX उपयोग होणे/कHन घेणे याची फार 

आवँयकता आहे. लहान-थोर, OीपुHष, ौीमंत-गर9ब, जात-पात अशा कोण/याह9 भेदांना थारा न देता /यांनी गुणीजनांचा संमह केला. 

माणूस @हणून /यात�या ू/येकाची अ&ःमता /याने फार काळजीपूव;क जपली. इतरां�या कत;बगार9ला, कौश�याला, जे ज े)वधायक, 

समाजसंपIन आ&ण िनरामय करणारे /याला -दसले /या या कामांना आ&ण ती करणाP यांना /याने -दलखुलासपणे, आपुलक2ने दाद 

-दली. जागितक क2त[चे िचऽकार कै. ए. ए. आलमेलकर हे मुकंुदाचे शाळेपासूनचे &जवलग िमऽ. ते शालेय िशSणातील अपयशाने 

खचले आहेत हे पाहून मुकंुदाने मदृ ु श�दांनी धीर देऊन /यांना िचऽकले�या िशSणासाठX मुंबईला जा�याचा आमह केला. सव; 

ूकारची मदत -दली. /यांची मैऽी आलमेलकरां�या म/ृयूपयFत अखंड -टकली. ूिस5द लेखक कै. ध\. म. मो-हते @हणाल,े ‘मी 

पऽकार, लेखक, काय;कता; जे काह9 झालो ते मुकंुदरावांमुळे! यापेSा मोठे ूश&ःतपऽ काय असणार आहे? तHण मुलांवर आ&ण 

युवाश12वर मुकंुदाचा )वशेष लोभ आहे. 
 

उkाचे जगह9 मुल-ेमुलीच घड)वणार आहेत याची /याला क�पना आहे. @हणून /यांची िश)बरे, चचा;सऽे यांना तो हजर राहतो. /यांचे 

)वचार ऐकतो, चचाFम5ये जHर ते0हा भागह9 घेतो, /यांचे ू�, शंका, अडचणी &ज0हाeयाने समजून घेतो. िचंतन, वाचन, अhयासासाठX 

/यांना नवनवे )वषय सुच)वतो, पुःतके सांगतो. मािसकां�या लेखकांना िलहायचा तशी स)वःतर पऽेह9 गरज असेल तर िल-हतो. 

/यां�यात िमळनिमसळनू ू  राहतो. /या�या या सा5या, िनगव[ ःवभावाने /या तHणांना नवे बळ लाभते. ते वेळोवेळ9 /या�याशी 

)वचार)विनमय करतात, स�ला )वचारतात, अhयासू संपादक @हणून आज ूिस5द असलेले ‘दशरथ पारेकर’ -कंवा इंमजीचे गुणी 

‘अर)वंद सू’े ह9 व अशीच आणखीह9 -कतीतर9 तHण मुले /या�या भेट9साठX उ/सुक असतात. 
 

-कलYःकर कुटंबु  हे पुरोगामी, सुधारक आ&ण बु)�ूामा�यवाद9 @हणून महारा�ाला सुपpरिचत आहे. मुकंुदा /याच घरा�यातला 

अस�याने /या�यावर हे सव; संःकार झालेल ेआहेत. ःवाभा)वकच शेती, उkोगधंदे, िशSण, राजकारण, )वVान अशा कोण/याह9 Sेऽात 

नवे @हणून जे चालते /या ूयोगाब,ल जाणून घे�याची /याला अितशय उ/सुकता, &जVासा असते. /यासाठX अगद9 खे�यात�या 

खे�यात जा�याची, शेकडो मैलांचा ूवास कर�याची, हालअपेfा सोस�याची /याची के0हाह9 तयार9 असते. /या &जVासे�या पोट9 

नाना)वध )वषयावरची पुःतके तो )वकत घेऊन वाचतो, /याची आवड असणाP यांना /याची िशफारस मु,ाम भटेनू  करतो, 

वाचनाूमाणेच /याचे लेखनह9 सतत चालू असते. व>ृपऽां�या ड\गरातच तो लपलेला असतो असे @हणावे इतक2 व>ृपऽे, मािसके, 

परदेशातली मािसकेह9 तो घेतो. पुIहा /यांची काऽणे काढनू  संबंिधतांना पाठवतो /यात वेळ, पैसा, ौम सगeयांचा चुराडा होतो. तो 

आ@हा कुटंबीयांचाु  रोष -कंवा नाराजीह9 /यासाठX प/करतो. कम;योvया�या ोतःथव>ृीने हे सारे चाललेले असते! व>ृपऽां�या 

काऽणाूमाणेच काह9 दिम;ळु  अशी छायािचऽेह9 /याने अनेकांना पाठ)वली आहेत. /यातील बहतेकांकडूनु  साधी पोचसु5दा /याला 

िमळत नसे. या खटाटोपात आ@हा कुटं)बयांशीु  अनेकदा दरावाु  आ�याने आ@हाला िचड�यासारखे झाले तर9 /या�यावर रागावणे कस े

जमणार? 

 

न0या जगाशी नाते राख�यासाठX अनेकवार /याने परदेशांची वार9 केली. अमेpरकेलाह9 जाऊन आला. ूवासाचा /याला कंटाळा @हणून 

येत नाह9! ूवासातह9 /याची @हणून एक ःवतंऽ }fी असते. संयोजन, क�पकता असते. एकदा परदेशाला गेला असता तो 

-कलYःकर मािसके कशी चालतात याची -फ�म कHन घेऊन गेला. ती `या वक; शॉपम5ये दाखवली. /या�या डायरेJटरने -फ�मब,ल 

आ&ण ित�यावर9ल मुकंुदा�या कॉमKटर9ब,ल /याचे फार अिभनंदन केले. कुटं)बयांसमवेतु  जवळपास�या -शपा तर खूपच होतात. /या 

ूवासात अवखळ मुकंुदा पाहायला िमळतो. गoपा, गाणी, भK�या, थMटामःकर9 यांना ऊत येतो. अशा -शoसमुळे कुटंबात�याु  &Oयांनाह9 

)वौांती िमळावी, बदल 0हावा अशी /याची धडपड असते. कोकणातले एखादे र@य, ःव�छ समुिाकाठचे खेडे -कंवा )वशेष पpरिचत 



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) 

नसलेले एखादे थंड हवेचे -ठकाण यांना तो ूाधाIय देतो. िनसगा;ची )व)वध )वलिसते पाह�याची /याची आ&ण /या�या कॅमेP याचीह9 

हौस -फटते. नातवंडा, पतवंडांत बागडायचा आनंद वेगळाच असतो. -क/येकदा -दवाळ9सारखे सणह9 शहराबाहेर आ@ह9 साजरे करतो. 

/याच /याच चक�या, लाडू खात, फटाJयांचा धूर आ&ण कक; श आवाज ऐकत बस�यापेSा एखाkा नद9काठची सं5याकाळ मनोरम 

वाटते. 
 

&Oया, कुटंबातलीु  व5ृद माणस ेआ&ण घर9दार9 काम करणारे सेवक यां�याब,ल /या�या मनात एक वेगळ9च स_दयता असते. हजारो 

वष� समाजाने &Oयांना गुलामिगर9त ठेवले याचे /याला वैष@य वाटते. िशSणाने Vानाची सव; Sेऽे /या आता पादाबांत कर9त 

आहेत, /यांना आ/मभान, आ/मसIमान @हणजे काय ते आता चांगले समजते आहे. या सवाFचे समाजाने ःवागत केले पा-हजे अशी 

/याची मनापासून अपेSा असते. &Oयांकडे पारंपाpरक }fीने न पाहता /यांना ःवातं�यासाठX शJय ती संधी -दली पा-हजे असे तो 

@हणतो. Oी-पुHषातला किन=, ौ=े भाव जाऊन ते परःपरांचे िमऽ बनले पा-हजेत. Oी-पुHषांची िनम;ळ मैऽी समाजाचे )बघडलेले 

मानिसक आरोvय सुधारायला साwकार9 ठरेल, असे /याचे ठाम मत आहे. अनुभवह9 आहे. ूिस5द अिभनेऽी ‘लीला िचटणीस’ यांनी 

मुकंुदाला कळवल ेक2, /यांना एका )विशf नाटकाची (माझी आठवण बरोबर असली तर ःवतः लीलाबाईनींच िल-हलेले ते नाटक 

होते) ूत तातड9ने हवी आहे. मुकंुदाने नाटकाचे पुःतकच झेरॉJस कHन /यांना पाठवले. मुकंुदा )व)वध सामा&जक Sेऽात वावरतो, 

मािसकांमुळेह9 अनेक &Oयांचा पpरचय झालेला असतो, /या पुंकळदा स�लामसलतीसाठX, माग;दश;नासाठX -कंवा कधीकधी 

मनमोकeया गoपा कर�यासाठXह9 /या�या घर9 येतात. /याची पyी सौ. शांता शैS&णक, सा-ह&/यक अशा अनेक कामात अमेसर 

आहे. मुकंुदाचे ितला /या कामात स-बय सहकाय; असते. केवळ /यातच न0हे तर एरवी केवळ &Oयांनीच केली पा-हजेत असे 

आपण मानतो ती कामेदेखील उदाहरणाथ; चहा करणे, मीठ, चटणी वाढनू  घेणे तो संतोषाने आ&ण संकोच न वाटनू  घेता करतो.  

 

आज समाजात व�ृांची &ःथती पुंकळच दयनीय झालेली -दसते. व�ृाौमांची वाढती संdया )वचार9 माणसाला 0यिथत करते. 

मुकंुदाचे घरात�या व�ृ मंडळ9ंकडे फार बार9क लS असते. /यांना काह9ह9 कमी पडू नये याकडे तो जातीने लS देतो. आम�या 

पं�या�णव वषाF�या काका व काक2ंकडे तो आठपंधरा -दवसांनी ःमरणपूव;क फेर9 मारतो. गoपाटoपा कHन दोघेह9 ताजेतवाने होतात. 

माततुृ�य अशा आम�या सोलापूर�या सरःवतीकाक2ंना उIहाeयाचा ऽास होऊ नये या इ�छेने /यां�या शाळेला सुMट9 झाली क2 तो 

ूितवष[ दोन-अड9च म-हIयांसाठX /यांना पु�याला घेऊन येई. व�ृांब,लची ह9 /याची कृतVता मनाला खूप काह9 िशकवून जाते. 

आम�या घरचा कोकणचा गड9 ‘ )वठू’ /याने पIनास वष� आम�याकडे काम केले. तो व�ृ झा�यावर /याला सेवािनव>ृ कHन मुकंुद-

शांताने /याला कोकणात धाडले. /याला मूलबाळ न0हते. @हणून तो व /याची पyी -दवंगत होईपयFत दरमहा तीन आकड9 रJकम 

ूेमाने व ःवे�छेने /या उभयतांनी धाडली. मुकंुदा माCया सांगली�या घर9 येतो ते0हा आम�या िशवा नोकराबरोबर /या�या गoपा 

खूप वेळ चालतात. असे थोर मनाचे मालक -कती चाकरांना भेटत असतील ?  

 

/या�या अशा सुसंःकृत वाग�याने /या�या मुलीबाळ9ंवरह9 नकळत संःकार होतात आ&ण @हणूनच ‘इरावती’, ‘)वkा’, ‘मोहना’ या 

/या�या तीनह9 कIयांना /यांना कधीह9 न रागावणाP या गoपाटoपातून, ूवासातून अू/यS उ>म संःकार करणाP या आ&ण 

/यां�यावर )वtास टाकून /यांना जबाबदाP यांचे ःवातं�य देणाP या दादांब,ल आदर वाटतो. 
 

मुकंुदा�या संपादक2य कारक2दNब,ल - ती एकूण अडोतीस वषाFची आहे. आता थोडे सांगते, -कलYःकर मािसकांनी महारा�ा�या 

वा� मयीन, सामा&जक, सांःकृितक जीवनात मIवंतर घडवले ह9 गोf खर9च आहे. मुकंुदा�या हाती सूऽे आ�यावर भरपूर पायपीट 

कHन ूसंगी लोकल, बसने ूवास कHन /यांनी नवनवे लेख िमळवले. /यांना वेगवेगळे, ताज,े वत;मानकालीन समःयांवरचे )वषय 

देऊन िल-हते बोलते केले. न0या युगाची आ0हाने ःवीकाHन मािसकांचा आशय व दश;न यात बदल केला. -कतीतर9 पुरव�या, 

)वशेषांक काढल,े इंvलंडमधील जगूिस5द अ�बट; हॉलम5ये लता मंगेशकरांचा काय;बम झाला. /यांना oलॅ-टनमची रेकॉड; भेट -दली, 

अशी मा-हती ितकड9ल लेखकांकडून िमळताच ‘मनोहर’ची बहारदार पुरवणी - भरपूर मा-हती नवी िमळवून मुकंुदाने काढली व ती 



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) 

पुरवणी लताबाgना दे�यासाठX तो सव; संपादक मंडळाला बरोबर घेऊन गेला. काम करायचे ते एकजुट9ने, परःपरांशी )वचार)विनमय 

कHन! मी साहेब @हणून अिधकार गाजवीन हे /या�या ःवभावातच नाह9. &जवंत नागांना पकडून /यांचे खेळ करणारे सांगली 

&ज�wातले ‘ब>ीस िशराळे’ हे गाव आज जगा�या नकाशावर आले ते मुकंुदाने सिचऽ असा /या�यावरचा ध\. म. मो-ह/यांचा लेख 

ूिस5द के�यावरच! ‘कोयनेचा भूकंप’ ितथे तर संपादकाची सव; oलॅटनू  पाऊसवाP यात मदतकाय; पाहायला गेली. भाकP यांनी भरले�या 

एका तंबूत मुकंुदा अंग आखडून घेऊन आडवा झाला. या /या�या सा5या वाग�याचे सवाFना फार नवल वाटले. )वt)वdयात 

0यंगिचऽकार आर. के. लआमण यांचे पु�यातले प-हले 0याdयान मुकंुदाने घडवून आणले. शं.वा.-क. जIमशता�द9�या िनिम>ान े

िचऽकारां�या ूदश;नासारखे नवनवे उपबम केले. /या�या )वचारूधान, तक; शु� संपादक2यांचे ‘पेरणी’ नावाचे पुःतक ूिस� आहे. 

तHण वयात समाजस>ावादाचा /यां�या मनावर बराच ूभाव पडला. /याचेह9 दश;न काह9 लेखातून झाल,े /याचे ूभावी व1ृ/व हा 

/या�या जीवनाचा आणखी एक सुंदर पैल ूआहे. /याचे सव; काम /याने समाजा�या   ऋणाचे ःमरण ठेवून केले. तलमळ9न,े ूयyांची 

पराका=ा कHन केले. आप�या सहकायाFणना अडचणीत सव; ूकारची मदत कHन /यांची मने ूसIन ठेवली. मािसकां�या व 

ूपंचा�या सव; जबाबदाP यात /यांची बु)�मान, कत;बगार, क�पक, कलासंपIन पyी सौ. शांता -हचे /याला परोपर9चे साw झाले. 

/याब,लची कृतVता तो मोकeया मनाने 0य1 करतो. जीवनात जी जी कत;0ये, जबाबदाP या, भूिमका /या�या वाMयाला आ�या /या 

/याने ूांजळपणाने, स�चेपणाने पार पाड�या. संगीत, नाटक अशा लिलत कलांचा आःवाद घेऊन जीवन अिधक संपIन केले. जगाचे 

भलेबुरे अनुभव येऊनह9, ू संगी अIयाय सोसूनह9 /याने आपले सौजIय सोडले नाह9, ह9 केवढ9 मोलाची गोf न0हे काय? इतरांची मते 

पटली नाह9त तर9 ती स-हंणुतेने तो ऐकतो @हणून आज ऐंशी वषा;�या वयातह9 /या�या िमऽपpरवारात भरच पडते आहे. दररोज 

सकाळ, सं5याकाळ न चुकता तो दोन अड9च मैलांची रपेट करतो. /यामुळे मला लोक पुंकळदा )वचारतात, "मालूताई, तु@ह9 मो�या 

क2 मुकंुदराव?" आहे ना गंमत! 
 

माझी पंचाह>र9 झा�यापासून मी लवकर थकते. मला ूवास झेपत नाह9. @हणून मुकंुदा /याची मोटार पाठवतो. म-हIया-दोन 

म-हIयांनी मला भेटनू  जातो. भाऊबीजेला फ1 एक Hपया घाल @हटले तर एकावर चार शूIय घालूनह9 कधीकधी ती रJकम 

तबकात टाकतो. अशी या भावाची वेड9 माया आहे. पण मी /याचीच भुकेली आहे. असा भाऊ िमळायला भाvयच लागते. 
 

शंकरभाऊं�या दसP याु  )ववाहाने 0याकुळ झाले�या माCया मनाला /याने धीर -दला. समजावल,े मी आहे ना तुCया पाठXशी जIमभर. 

असे सांगून ःवतःला /या घटनेने झालेले दःखु  िगळल,े आपला श�द पाळला. माCया सव; दोषउ&णवांसह मला सांभाळले. /यांची 

सूचक श�दांत ूसंगी जाणीव कHन देऊन ते सुधारायला साw केले. /या�या सहवासात मी ब-हणभावाची। माया आंतर काळजाची। 

)पकले िसताफळ, /याची गोड9 साखरेची। अनुभवली. नुकताच आजारातून उठलेला माझा चुलत भाऊ मुकंुदाने फार आमह के�याने 

)वौांतीसाठX /या�याकडे आला होता. तो परत जाताना मला, "मालूताई, युवर ॄदर ईज ए `युवेल!" अगद9 खरं आहे ते. 
 

माCया जीवनकथेची पाने आता संपत आली आहेत. देवाकडे आता मागणे एकच, /याने मुकंुदाला सुखी ठेवाव,े शतायुषी करावे आ&ण 

तो माCयाजवळ असताना मला ते आमंऽण याव,े ओठावर /याचे नाव असाव,े कारण ‘मुकंुद’ हे देवाचेच नाव आहे ना? आ&ण पुनज;Iम 

असलाच तर मुकंुदाच मला भाऊ @हणून िमळावा, बःस!् इतकेच मागणे. 
 
 
  


