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माझे काह� 	भ�न सु�द 
 

िमरजे�या 
भ�न िमशन हॉ
ःपटलशी आम�या �कल�ःकरवाड�चा ऋणानुबंध फार वषा&चा आहे. कारण आम�या  कारखा)यात व 

वसाहतीत कुणालाह� गंभीर दखणेु  झाले क0 उपचारासाठ3 4याला इथेच आणले जाते. इथले सेवाभावी व िनंणात डॉ. 8हेल व डॉ. 

वानलेस यांची नावे तर मी अगद� लहानपणापासून �कतीतर� वेळा ऎकलेली आहेत. पण 
भःती बा=ना मी ूथम पा�हले ते 

आम�या सोलापूर�या शाळेत. मी �कंडरगाड&नम@ये असताना! मला आता नीट आठवत नाह� पण वाटते क0 4यांचे नाव ’कृपा’ बाई 

होते. ःवभाव तर शंभरटDके 4या नावाला शोभणारा असा मायाळू-कृपाळू! 4या नऊवार� लुगडे  पांचवार�सारखे नेसत िन लांब हाताचे 

पोलके नेहमी घालत. आपGया दाट लांब केसांचा 4या सुरेख आंबाडा बांधत. 4यांना गद& रंग जाःत आवडत असत. 4यांचे कंुकुम 

Hवर�हत कपाळ, कानाला थोड� वेगळ� पण मधुर वाटणार� 4यांची मराठ3 भाषा ह� आजह� मला अगद� ताजेपणाने आठवतात. 
 

मला 
भ�न मैऽीण भेटली ती मी १९४२ साली ‘ HविलंOडन’ महाHवPालयात िशकायला आले ते8हा. तीह� वसितगहृातच राहQयासाठ3 

आली होती. ती वणा&ने सावळ� पण हसर� आ
ण मोहक होती. अंगाने माऽ अगद� कृश! ितचे अRर फार छान होते, ती सुंदर िचऽं 

काढ� आ
ण मराठ3 िनबंध िल�हQयात तर ितचा हातखंडाच होता! ितचे ू4येक काम कमालीचे ःव�छ आ
ण टाप�टपीचे असायचे. 

ती बोलायची हळू, मदृ ुआवाजात, 4यामुळे ितची माझी जी गUट� जमली ती अगद� आजतागायत कायम आहे. ितचे नांव होते 

Vयूिलया च8हाण, तीच पुढे नामवंत ध)वंतर� डॉ. मनोहर रणिभसे यांची पWी झाली. Vयूिलयाशी माXया असलेGया Yढ मैऽीमुळे 

मला ते सारे कुटंबचु  आZवत ् वाटू लागले. डॉ. साहेबांनी प)नासवष\ अचूक औषधोपचार क^न मला अनेकवेळा जीवदान �दल,े 

4याब_ल वाटणार� कृत`ता कशी 8यa करता येणार शbदात? ‘̂ Oणांना देव’ मानून काम करणारा अखंड आ
ण िनःसीम अशी ौdा 

येशू 
भःतावर ठेवणारा @येयवाद� डॉDटर 4यां�याम@ये मला पहायला िमळाला. गायन, वादन, अिभनय या कलात डॉ. साहेबांना 

उeम गती होती. 4यांचे वaृ4व ौो4यांना मंऽमुOध करणारे होते. आपGया मधुरवाणीने 4यांनी फार मोठा लोकसंमह केला होता. पण 

@यानीमनी नसताना अधाgगाचा झटका 4यांना आला व ते Hवकलांग झाले. तर�ह� ^Oणांचा हUट hहणून तशाह� 
ःथतीत 4यांनी 

^Oणांना तपासले. पैशांसाठ3 तर कधीच कुणाला आडवले नाह�, उलट हजारो ^Oणांना फुकट तपासले. आपGया 8यवसाया�या 

ूारंभापासून आपGया िमळकतीचा ठराHवक वाटा गोरगiरबां�यासाठ3 व चच&�या कामासाठ3 अ8याहतपणे �दला. 4यां�या ‘ 
भःत 

सदनात’ मी काह� वष\ जागा घेऊन रहात असे. ितथे मी एकदा माXया जागेत स4यनारायणाची पूजा केली, पण 4याब_ल 4यांनी 

कधीह� अनुदार उkार काढल े नाह�त. ह� 4यांची परमत-स�हंणुता मला खूप काह� िशकवून गेली. 4यांना मी नारळ� पौ
ण&मेला 

‘राखी’ बांधत असे. कारण Vयूिलयाूमाणेच तेह� सmmया भावा�या इतDया आपुलक0ने सव& सुखदःखातु  मला धीर देत असत. 

ूाथ&नेने मनाला �कती शांतता व समाधान लाभते हे 4यां�या घरात �दवसाकाठ3 तीन-चार वेळा होणाo या ूाथ&नेमधून अिधक 

चांगGया र�तीने िशकता आले. Hवकलांग पiर
ःथतीतह� ते येशू�या जीवनावर�ल एका पुःतकाचे भाषांतर करQयात गढले होते. 

Hवौामबागवासीयांना 4यांचा फार मोठा आधार होता. 4यां�या अं4ययाऽेला सव& धमाgची मंडळ� जमली, ती 4यां�या जाQयाने आपला 

आZ-माग&दश&क गेला या दःखानेु ! कHव कलावंतांूमाणेच असा जाितवंत ध)वतर�ह� ज)मजातच असावा लागतो. आम�या Vयूिलयाने 

4यांना फार चांगली साथ �दली! आज 4यांचा मुलगा िच. डॉ. अHवनाशकुमार ‘ िमशन’ म@येच मोठा अिधकार� आहे. आपGया 

आईव�डलां�या हशार�चाु , सkणांचाु , कत&8यबुd�चा, सेवा परायणतेचा आ
ण सौdवeृीचा वारसा तो �pगु
णत करतो आहे याचा मला 

फार संतोष व अिभमान वाटतो. रणिभसे कुटंबीयांमुळेचु  डॉ. व सौ. झलेचर, डॉ. आनंदराव व मा
णकताई गायकवाड अशा अ4यंत 

mयातनाम डॉ. कुटंबांशीु  माझा पiरचय झाला. ती सुसंःकृत व सदिभ^िचसंप)न मंडळ� अखंड कामात असत. केवळ िनंणात 

ध)वंतर� hहणूनच न8हे तर उeम समाजसेवक hहणूनह� या कुटंबांनाु  समाजांत मोठ3च मानमा)यता होती. डॉ. व सौ. rलेचर इथला 

मुDकाम संपवून 4यां�या देशाला परत गेले ते8हा मी 4यांना माXया घर� चहाफराळास बोलाHवले होते. अनेक 8याप मागे असताह� 

ती दोघे माXया घर� आली, मनमोकळेपणाने बोलली, हसली, याचा मला फार आनंद वाटला. अशी िनगवs माणसे �कती भेटतात 

आपGयाला जीवनात? रणिभसे कुटंबाूमाणेचु  Vयूिलयाचे माहेरचे ‘च8हाण’ कुटंबह�ु  माXयाशी आपुलक0ने वागत असे. Vयूिलया 
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आपGया व�डलांना ‘बाtपा’ hहणत असे. मलाह� ते Hपतवृत ्वाटत. 4यां�या इतका कuाळू देवमाणूस मला Dविचतच पु)हा पहायला 

िमळेल. ऐन ता^Qयात 4यांना Hवधूर 8हावे लागले. Vयूिलयाला सावऽ आईचा जाच होऊ नये hहणून ते आयुंयभर एकटे रा�हले. 

आपली िशRकाची नोकर� संपवून सेवािनवeृ झाGयावर ते Vयूिलयाकडेच अखेरपयgत रा�हले. रणिभसे दांप4य 4यांना फार मानाने 

वागवी. 4यांचे िनंकलंक चाiरwय, सततोPोग, आ
ण अितशय शांत ःवभाव व मदृ ुबोलणे यामुळे 4यां�याHवषयी मला फार आदर 

वाटे. कुठलेह� काम 4यांनी कधी कमीपणाचे मानले नाह�. ःवःथतेने कधीच बसले नाह�त. कधी बघावे ते8हा डॉ. �या दवाखा)याचा 

�हशोब सुंदर अRरांत िल�हतांना ते �दसायचे नाह�तर कपxयांना इyी करायचे, कधी कपडे वाळत घालू लागायचे तर कधी 

Vयूिलयाला कोिथंबीर, पालेभाजी िनवडायलाह� लागायचे! आपला कसलाह� भार 4यांनी कोणावर कधी टाकला नाह�. वdृावःथेत 

माणसाने कसे जगाव-ेरहावे हे 4यां�याकडून िशकाव,े इतके 4यांचे वागणे नमुनेदार असायचे. चच&ला जायचे असो क0 कुणा�या मंगल 

काया&ला जायचे असो, सवाg�या आधी ते तयार होऊन बसायचे! �कड�कड�त, उंच, िनतांत क^णाबुd�ने जगणार� 4यांची ूेमळ मूतs 

पु)हा आता कधी �दसणार नाह�, Vयूिलयाला अितव ूेमाने मारलेली 4यांची ‘बाऽ ऽळ’ अशी हाक पु)हा ऐकायला िमळणार नाह� या 

जा
णवेने माझे मन 8याकुळते. 
 

Vयूिलयाचे चुलतभाऊ मधुराव च8हाण हे डॉDटर साहेबांचे उeम सहा{यक! Hव|वासू आZ! 4यांचेह� अRर देखणे. डॉDटरसाहेबां�या 

तालमीत मधुराव चांगले तयार झाले. ते िनद�ष असा ’R �करण’ फोटो काढत. डॉ. साहेबां�या हातासारखाच 4यांचा हात इंजेDशनला 

अगद� हलका असे. 4यामुळे 4या दोघांनी �दलेली इंजेDशने कधीच दखलीु  नाह�त. Vयूिलयाचे मामा ौी. चोपडे हे रWािगर�ला 

असतात. HवPा}याgचे फार आवडते िशRक असा 4यांचा मोठाच लौ�कक आहे. वय असेल न8वद��या घरात, पण मुलाबाळांचा 

4यां�याकडे येQयाचा आमह असूनह� ते एकटे राहतात. देशावर आले hहणजे Vयूिलयासाठ3 जे आणतील तेच ते माXयासाठ3ह� न 

Hवसरता आणणार! मग ते काजू �कंवा फणसपोळ� असो नाह�तर मोर� धुवायचा खराटा असो! अशा या ‘कोकण-ःथा’ ला िचDकू 

कोण hहणेल? 

 

या कुटंबवतु  ्आZांूमाणे मला आज डॉ. अरवटगी यांचीह� तीोतेने आठवण येते. 4यांचे िधtपाड, देखणे, करार�, तेवढेच तापट अस े

8यHa4व पाहणाo याचे लR वधेून घेई. १९४९ मधली गोu! माXया मोठया भावाचे मुकंुदाचे अप��डसायट�सचे ऑपरेशन 4यांनी केले. 

उeम केले. उPा �कल�ःकरवाड�ला आhह� परत जाणार तर मुकंुदा�या पोटात उज8या बाजूला फार दखुू लागले. पुनः वेगळे 

ऑपरेशन करावे लागले. 4यात बर�च गुंतागुंत होती. लाखात एखाPालाच वाUयाला येणारे असे ते ऑपरेशन ठरले! आठ दहा म�हने 

आhहांला दवाखा)यात रहावे लागले. डॉ. अरवटगींनी ूयWांची पराका�ा केली. 4यां�या पWी आhहाला सांगत, "माझा नवरा रोज ूभ ु

येशूची ूाथ&ना करतो, hहणतो "काह�ह� कर पण या त^ण कुटंबव4सलु  मुलाला वाचव. माXया हाताला यश दे." 4यां�या हाताला 

यश आले. तो माझा भाऊ आता पंचाहeर वषाgचा आहे. डॉ. अरवटगीं�या ःमतृीस माझे कृत`तापूव&क अिभवादन! गेGया काह� 

वषाgत आणखी एका भGया माणसाशी माझा ऋणानुबंध िनमा&ण झाला आहे. ते hहणजे सांगली�या िमशन�या कंपाऊंडम@ये राहणारे 

ौी. ड�. जी. वाघमारेसाहेब! ते 8यवसायाने उeम कारप�टर आहेत, रणिभसे व च8हाण कुटंबाशीु  4यांचा चांगला पiरचय! मी 

Hवौामबागला माझी िचमुकली बंगली बांधली व सेवा िनवeृीनंतर ितथेच आता राहते आहे. मग कधी फिन&चर�या दु̂ ःतीचा ू� 

येतो, कधी कपाटाची द^ःतीु  िनघते, अशावेळ� वाघमारेसाहेब या सव& अडचणींतून रःता काढणारच! ते आपण ःवतः टेपने मापे 

घेणार, कागदावर िचऽ काढणार, आपGया HवPा}याgनाह� आवँयक ते8हा घेऊन येणार, कामात अ4यGप चूक झालेली 4यांना खपणार 

नाह�. १०० टDके मनासारखे काम होईपयgत 4यांना ःवःथताच वाटत नाह�. कामातली एकामता व कुशलता, टाप�टपीचा 8यव
ःथत 

पोशाख व सदैव मदतीला तयार� ह� 4यां�या ःवाभावाची वैिशंUये! 4यां�या क)या सौ. सुधाताई चोपडे व 4यां�या मुली ूस)न 

वeृी�या व बुHdमान आहेत. 4यां�याकडे वाघमारेसाहेब आले hहणजे ‘बराय ना?’ hहणून आपलेपणाने माझी चौकशी करतात. हो, या 

सव& गद�त आम�या ूा. ःवामीदासन ् या 
भ�न ूा@यापकांब_ल िलहायचे राहनचू  गेले. सर अितशय कृंणवणा&चे होते. उंच, 

काटकुळे त�डात सदैव िसगारेट असायची! पण हशारु  फार! वया�या एकHवसा8यावषs ते एम.्ए.एल.्एल.्बी. झालेले. लॉ
जक छान 
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िशकवायचे. ते HविलंOडनम@ये एकच वष& होते. जाताना आम�या वगा&ला 4यांनी िनरोपाचा चहाफराळ तर �दलाच पण आhहां 

HवPािथ&नींना िनिशगंधा�या वेQयाह� �दGया! असे मोठे रिसक होते.  

 

Vयां�या ूसादपूण& व मधुर पदांनी व कHवतांनी मला HवPाथs दशेपासून फार मोहHवले 4या कHव रे8हरंड ना. वा. �टळकांचेह� मला 

आज ःमरण करावेसे वाटते. 4यां�या पWी ौी. लआमीबाई यांचे ‘ःमिृतिचऽे’ हे आ4मचiरऽ अ8याज मनोहर आहे. मराठ3 भाषेचे ते 

एक अhलान सुंदर अस ेलेणे आहे. 4या उभयतांनाह� पाहQयाचा योग मला लाभला नाह� पण 4यांना मी माझे वाxमयीन आZच 

मानते. 4यांचे िचरंजीव देवदe �टळक हे माXया व�डलांचे ःनेह� होते. नािशकला 4यांना मी आवजू&न भेटले ते8हा ते hहणाल,े "तुhह� 

माXया िमऽाची मुलगी! तुhहाला काय भेट देऊ मी?" मी hहटल,े "मला आपGया व�डलां�या हःताRरातली एक कHवता िमळाली तर 

फार बरे होईल." 4यांनी ती आनंदाने व त4परतेने �दली. देवदeां�या क)या ूा. मीराबाई भागवत आपला कौटंHबकु  वाxमयीन वारसा 

पुढे चालवीत आहेत. बाई व मी चांगGया मैHऽणी आहोत. मीराबाई hहणजे िनम&ळ आनंदाचा िनखळ झरा. हशारु , कGपक आ
ण 

िशःतHूय! मला भेटलेली ह� काह� 
भ�न 8यHaम4वे! गुणी व लRात राहणार�! 
 


भ�न समाजाचा मला फारसा पiरचय नाह�, पण Vयूिलया व डॉ. रणिभसे यां�याबरोबर पाच-दहा वेळा मीह� चच&म@ये गेलेली आहे. 


भ�नांची ःमशानभूमीह� मी पा�हली आहे. या सव& �ठकाणी 
भ�न समाज कर�त असललेी ूाथ&ना माXया मनात कायम घर क^न 

रा�हली आहे. चच&म@ये ूाथ&ने�यावेळ� सव& 
yया गर�ब ौीमंत, आबालव@ृद डोDयाव^न पदर घेतात, पु^षांूमाणे डोळे िमटनू  

एकामतेने व सुरेलपणे ूाथ&ना गीते hहणतात. तो भHaभाव, चच&मधली ती शांतता व िशःत मला अंतमु&ख करते. Hववाहूसंगी 

धम&गु^ कर�त असलेल ेवाचन, भोवतालचे गांभीय&, ऑग&नवर वाजणाo या सुरावट� मनाला फार सुखावतात. मतृ 8यa0ला िनरोप देणार� 

घंटा फार सूचक आ
ण बोधक वाटते. माणसामाणसातला भेद हा कृHऽम आहे. ूभू�याpार� आपण सारे एक आहोत ह� उ4कट 

भावना ती घंटा माXया मनात जागी ठेवते.  

 

मला भेटललेी 
भ�न माणसे व मी ूसंगवशात ्पा�हलेला 
भ�न समाज यां�यात काह� समान ःवभाव वैिशंUये मला आढळली. 

ती अशी क0 ह� दोघेह�जण येशूवर पराका�ेचा Hव�ास, ौ@दा ठेवणार� आहेत. मदृवाणीचीु  व सुसंःकृत िशuाचार अग4याने पाळणार� 

आहेत. ःवभावतः शांत, आपली उपजीHवका यथोिचतपणे करताना समाजा�या कGयाणासाठ3, Hवकासासाठ3 धडपडणार� आहेत.  

 

क^णा-ूेम-शांती यांचा मौGयवान संदेश देणाo या येशू 
भःताचे एक अितशय �P व भावपूण& सुंदर िचऽ मला आम�या Vयूिलयाने 

�दले आहे. माXया घरात मी ते लावतेह�. ितने सुंदर िचऽ काढनू  एक बायबलचे पुःतकह� मला भेट �दले आहे. येशूची अनेक सु-

वचने मी वाचली आहेत. 4यातले एक सुवचन मला जीवनभर माग& दाखवीत आलेले आहे. ते असे - "हे देवा, जेथे आमचे चुकत 

असेल तेथे आम�यात बदल होQयाची वeृी िनमा&ण कर, आ
ण जेथे आमचे बरोबर असेल तेथे इतरांबरोबर जीवन कंठणे सुलभ कर." 

 

आपGया 
भ�न चच&�या १०० 8या वाढ�दवसािनिमe आपणां सवाgचे मी अिभनंदन करते आ
ण ूभू येशू 
भःतांनाह� अिभवादन 

करते कारण माझी अशी ौ@दा आहे क0 जगातील स4पु^ष ह� कोणा एका धमा&ची, जातीची संपeी नसून ती आ
खल मानवजातीची 

संपeी आहे. 
  


