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कांचनाची िनरांजने 
 

मला अगद� मनापासून वाटते क�, मैऽी �हणजे परमे�राने मानवी मनाला एक अितशय प वऽ, सुंदर आ$ण अमोल अशी देणगी 

आहे. िनरपे' आ$ण गाढ मैऽीचा अनुभव आ$ण +यामुळे होणारा आनंद याची तुलना अमतृाशीच होऊ शकेल. एखा0ा नाजूक, सुरेख 

फुलपाखरापासून ता2ह3याु  ग4डस बाळापय7त आ$ण इमानी मु9या जनावरापासून जीवनाची सं:याकाळदेखील समाधानान े

घाल वणा= या एखा0ा व>ृापय7त कुणाशीह� आप3या मैऽीचे सूर जुळतात. आ$ण ते तसे जुळले �हणजे सगळे जीवनच एक सुगंधी 

मैफल बनून जाते.   

 

?या थोर $Aयांनी हा आनंद मला भरपूर Bदला +या सगCयाजणी, +यांचे कतृD+व, +यांचे Eान, +यांना िमळालेला मान +यांचे 

समाजातील ःथान आ$ण +यांचे वय या सवDच GHींनी माIयापे'ा ?येJ आहेत आ$ण �हणूनच +या मला अितशय वं0 वाटतात. 

‘शकंुतलाबाई परांजप’े, ‘इरावतीबाई कवL’ आ$ण ‘?यो+ःनाबाई भोळे’ यांची नावे माBहती नाह�त असा सुिश$'त माणूस िनदान 

महाराMात तर� सापडणे अवघडच! +यांचे माझे ‘मैऽ’ जमाव,े अशी माझी कसलीच योPयता नाह�, पण तर�ह� +या ितघींनी मला 

‘आपली मालती’ असे मानले हे माझे मोठेच भाPय! �हणून +यांRया नावामागे ‘कै.’ हे अ'र लावताना मन कातर झा3यावाचून 

राहात नाह�.  

 

‘शकंुतलाबाई’ - या जागितक क�तSचे  वTान रUPलर र. पु. परांजपे यांची एकुलती एक आ$ण अितशय लाडक� क2या! वBडलांRया 

संप2न बु>�चा वारसा समथDपणे पुढे चालवणार�, +यांRयासारखीच ूखर बु >ूामाWयवाद� असलेली,  व0ाथSदशेपासूनच ‘बंडखोर’ �हणून 

ूिस> असलेली अशी क2या! ःवतःRया मनाला जे पटेल ते िनभDयपणे आचरणार�! मग ती बाब कोणतीह� असो. +यांना आवडणारा 

पोषाख घालWयाची असो क� संतितिनयमनासारखे नाजूक, अवघड काम ोतःथपणे करWयाची असो. ‘काळापुढती चार पाऊल े

चालणार�’ ह� एक िHी Aी! कसदार, मोजकं पण सहजसुंदर लेखन करणार� ले$खका!  

 

‘शकुता\’ना मी पBह3यांदा कधी पाBहले +याचे नीटसे ःमरण मल आज नाह�; पण मला वाटते क�, मी BहंगWयाला क]या7Rया शाळेत 

िशकत असताना +यांना पाBहले असावे. आमRया ‘  व0ालय’ नावाRया वसितगहृाला लागून एक  वह�र होती. ितRया काठावर +या 

उ_या हो+या. आज िचऽपट-नाटके यांचे उ`म लेखन आ$ण BदPदशDन कaन $जने मोठाच लौBकक कमावला आहे, ती ‘शकुता\’ची 

सुक2या ‘सई’ +याBदवशी +यांRयाबरोबर होती. असेल चार-पाच वषा7ची Bकंवा +याहनू  थोड� लहानच! गुलाबी रंगाचे गाल असलेली, 

गुबगुबीत, गोर�गोर� पान सोनेर� केसांची ‘सई’ इतक� गोड Bदसत होती �हणून सांग?ू ‘शकुताई’ ितला घेऊन अधूनमधून BहंगWयाला 

यायRया. कारण अणासाहेब कवL आ$ण रUPलर परांजपे हे अगद� जवळचे आc! +या Bदवशी +या आ3या हो+या ते +यांRया 

िचमुललीला पोहायला िशकवायला �हणून! आमRया वसितगहृाRया मेशन ‘आ9का िचपळणकरू ’ +यावेळ� काह�  व0ािथDनींना पोहायला 

िशकवत हो+या. नवeया मै ऽणींचे पाWयाRया भीतीमुळे त4डातून आलेले िच+कार  वBहर�Rया काठाशी उ_या राहनू  आ�ह� काह� मुली 

ऎकत होतो. +यांची थgटा-मःकर�ह� कर�त होतो. तेवhयात ‘सई’ला ‘आ9कां’Rया हाती सोपवून ‘शकुताई’ �हणा3या, "आमRया ‘सई’

लाह� 0ा एक लहानशी डुiबी. �हणजे आपोआपच ितची पाWयाची भीती कमी होईल." शकुता\ची अंगलट +यावेळ� फार कृश नाह�, 

फार ःथूलह� नाह� अशी अंगासरशी होती. हसतमुखाने ूस2नपणे +या इकडे ितकडे वावरत हो+या. +यांचे रंगaप आकषDक, ल'वेधक 

होते.     

 

गोल साड�, साधा पोलका असा +यांचा पेहराव होता. माIया आठवणीूमाणे +यांनी कपाळ� कंुकूह� लावले होते आ$ण +यामुळे +यांचा 

चेहरा अिधक सुरेख Bदसत होता. +यांचे हसणे-बोलणे-वावरणे सारेच इतके अकृ ऽम होते क�, मला +या एकदमच खूप आवडून 

गे3या. ‘सई’चे वड�ल रिशयन आहेत, उ`म कलावंत आहेत, असेह� आ�ह� ऎकून होतो. +यामुळे ‘शकुता\’ना पाहWयाची खूप 

उ+सुकता माIया मनात होती. ती +या Bदवशी पुर� झाली!  
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म:यंतर� बर�च वषL गेली. पुWयाला िश'णासाठk मी नाव घातले ते ‘फPयुDसन’म:ये. मराठkचे सुूिस> ूा:यापक रा. ौी. जोग हे 

माझे ःथािनक पालक होते. +यांचे वड�ल ती. बापूसाहेब हे रUPलर परांजपे यांचे चांगले ःनेह�! +यामुळे BहंगWयानंतर मी ‘शकुता\’ना 

पु2हा पाBहले ते ूा. जोगांRया घर�! पण तेवढ�ह� ओळख ठेवून ‘शकुताई’ रः+यात भेट3या क� आवजूDन माझी वाःतपुःत करायRया. 

+या िनयिमत ॄीज खेळायला जात असत. माIया वसितगहृाकडे जाणारा रःता +यांRया घरावaनच जात होता. यावेळपय7त +या 

वयाने ूौढ, अंगाने ःथूल झाल3ेया हो+या. +यांनी आपले केस कापल ेहोते आ$ण ते मानेसरशीच ठेवले होते. एक Bदवस +या मला 

�हणा3या, "मालती, माझी मांजरे बघायला ये ना एकदा घर�. तुलादेखील ती खूप आवडतील." मीह� मग +यांन �हटल,े "येईन क� 

एकदा सवड�ने", पण माझे ते जाणे तसेच राBहले आ$ण एके Bदवशी मोठk गंमतच झाली. राऽी दहा साडे दहाची वेळ असावी. मी 

?या बंग3यात खोली घेऊन रहात होते, तो बंगला माIया मै ऽणीचाच होता. $जमखा2यावर ‘ िथऑसॉBफकल लॉनला लागून! मी 

नुकतीच ‘फPयुDसन’म:ये ले9चरर �हणून कामाला सुqवात केली होती. राऽीRया वेळ� खोलीRया बाहेरRया ूशःत दरवा?याची कड� 

वाजली. ठक्  ठक् .. ठक्  ठक् ! "एवhया राऽी कोण बाई आले असावे" असा मी मनाशी  वचार करते आहे आ$ण दरवाजा उघडते 

आहे तर सा'ात ् ‘शकुताई’ पायर�वर उ_या! माझा माIया डोCयांवर  व�ासच बसेना. "अगबाई, आता यावेळ� इकडे कुठे तु�ह�?" अस े

मी +यांना  वचारले तर +या �हणा3या, "मालती, बाहेर चांदणे झकास पडल ेआहे. हवाह� छान आहे. माIया मनात आल,े माaन येऊ 

तुIयाकडे एक च9कर गं, पाच-सात िमिनटांचा तर रःता आहे फt! �हणून आले झालं!" +यांRया येWयाने मला झालेला आनंद 

माIया मनात मावत न]हता. ‘या ना आत" �हणून मी +यांना बोलावले. ‘शकुता\’नी +या Bदवशी लuPयासारखा पायघोळ कपडा 

आ$ण अंगात सैलसर सुताने  वणलेला पोलका घातला होता. त4डात िसगारेट होती. आ$ण मला वाटते गCयात साखळ� बांधलेले एक 

छोटेसे कुvयाचे  प3लूह� +यांनी आप3याबरोबर आणले होते. मला +या सगCयाचीच मोठk गंमत वाटली. ‘शकुताई’ ूथमच +या 

Bदवशी माIया घर� आ3या हो+या. पण +यांचे ःवागत करायला, +यांना खायला 0ायला काह� �हणजे काह�च न]हते. लाडू-िचवडा-

फळे तर सोडाच, पण साधा चहा +यांना 0ावा �हटले तर दधाचाह�ु  चgटामgटा झालेला! +यामुळे माझा जीव अगद� कानक4डा होऊन 

गेलेला. ‘शकुताई’ आरामशीरपणे खुचSत बस3या. +या खोलीत चौफेर नजर टाकून �हणा3या, "छान हवेशीर आहे हं तुझी खोली 

आ$ण तू ठेवली ह� आहेस मोwया टापBटपीने." मी समाधानाने हसले, पण आत3याआत माझी चुळबूळ चालू होती. शेवट� मी 

मोकळेपणाने +यांना माझी पxर$ःथती सांिगतली आ$ण मी �हणाले," आज घरात फt एक नारळ आहे. मी एका लPनाला गेले होते 

ना सकाळ�, ितथे िमळालेला! ‘न2नीने नुकतेच का3याDचे लोणचे पाठवले आहे ते आहे पण ते कसे तु�हाला देऊ हो?" माझे बोलणे 

ऎक3यावर +यांनी िसगरेटचा एक मोठा झुरका मारला आ$ण मोwयाने हसून �हW3या, "हा`ीRया! +यात काय गं एवढं अवघड 

वाटायच?ं आण बघू तो नारळ इकडे! मी नारळ +यांRयाकडे Bद3यावर +या नारळाभोवती पाWयाचे एक वतुDळ काढनू  +यांनी तो 

$खडक�Rया फरशीवर जोरात आपटला. नारळाचे एक भ9कल हातात घेऊन +यातले पाणी आपण yयाय3या आ$ण मला ‘आ’ 

करायला लावून माIयाह� त4डात ते घातले. एका वाट�त साखर आ$ण दसर�तु  ‘का3याDचे लोणचे’ घालून +या दो2ह� वाgया मी 

+यांRयापुढे ठेव3या. ‘शकुता\नी नारळात चमचा घालून दोघींना पुरेल एवढा +याचा चव खरवडून घेतला, +याRयावर साखर पेरली 

आ$ण का3याDचे लोणचे +याला त4ड� लावणे �हणून लावून िमट9या मार�त ते सवD खा3ले. आ$ण वर "तुIया आई चांग3या सुगरण 

Bदसतात हं" असे ूश$ःतपऽह� ितला Bदले. मग जरा वेळ गyपा-गोHी कaन ःवार� आली तशी आनंदात घर� गेली! +यांचे हे घरेलू 

वागणे - +यातला िनखळ िनमDळपण पाहनू  मी चBकतच झाले!  

 

+यांचे सगळे करणे-वागणे असे मोकळेढाकळे असायचे! आमचे गुqवयD आर. एन. जोशी सर हे ड�. ई. सोसायट�चे आजीव सदःय! 

रUPलरांूमाणेच! +यामुळे शकुता\’ना सरांनी लहानपणापासून पाBहलेले! एक Bदवस ‘शकुता\’चे सरांना पऽ आले +यात "रामभाऊ, 

‘सई’ला घेऊन मी लवकरच तुमRयाकडे येत आहे. तुमचे घर �हणजे Bहंद ुर�तीxरवाज, देवधमD, सणवार सगळे िनगुतीने आ$ण ौ>ेने 

करणारे! ते मला ‘सई’ला दाखवायचे आहे. सोवळेओवळे, चुलीला पोतेरे, आडवे लावून घेणे, उHे खरकटे काढनू  शेण लावणे इ+याद� 

�हणजे काय ते ितला कळले पाBहजे" असा मजकूर होता. आप3या पऽाूमाणे ‘शकुताई’ ‘सरां’कडे आ3या. चार-आठ Bदवस काय 
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रहायचे ते राBह3या. ‘सई’ला सवा7चे ूा+य$'क +यांनी दाखवले अ$ण मग पुWयाला परत3या. आहे ना या  वदषीचेु  हे सगळे वागणे 

ूांजळ अ$ण गमतीचे?  व�ास बसेल का एकदम एखा0ाचा?   

 

एकदा गyपांRया ओघात +या मला �हण3या, "मालती, संतितिनयमना’वर ]याeयान देWयासाठk मी नगर-बारामती क� अशाच 

कुठ3याशा, पुWयाहनू  फार लांब नसले3या, गावी एकदा गेले होते. सभेसाठk सं:याकळ� Aी-पुqष मंडळ� येऊ लागली. तेवhयात 

कायDबम ?यांनी ठर वला होता +यांRयापैक� एक ूौढस ेगहृःथ माIयाजवळ येऊन मला �हणाले, "आप3याला एक  वनंती करायची 

आहे. ]याeयानासाठk जमले3या पुqषांचे �हणणे आहे क�. आजची ह� सभा फt पुqषांपुरतीच ठेवायला आपण परवानगी Bदलीत तर 

फार बरे होईल. कारण ]याeयानाचा  वषय नाजूक! +यासंबंधी काह� ू{ Bकंवा शंका  वचारायRया अस3या तर बायकांसमोर +या 

 वचारणे पुqषांना अवघड वटते." मी �हटल,े "‘ठkक आहे. पण मग हा  वचार तु�ह� आधीच केला असतात तर बरे झाल ेनसते का 

झाल?े’ नंतर जमले3या $Aयांना काय सांगायचे ते मी सांिगतल,े आ$ण +या आपाप3या घर� परत गे3या. सभा-ू{-शंका-उ`रे- 

सगळे होऊन पार पडली. आता िनरोप |यायची वेळ आली ते]हा मी +या पुqषांना �हटले. "मी एक ू{  वचारते आता तु�हाला! 

मगाशी ‘ौो+यात बायका नकोत’ असे तु�ह� �हणालात पण तु�हाला ]याeयान देणार� तर मी एक बाईच आहे ना? ती मी कशी 

काय चालले तु�हाला? अं?" +यावर +या सगCयांची अशी काय गडबड उडाली �हणतेस, ती बघून माझी छान करमणूक झाली." 

आपणच आता सांगा क� आहे क� नाह� ‘शकुताई’चा िम$ःकलपणा शंभर नंबर�? 

 

आप3या वBडलांवर ‘शकुता\’चे फार ूेम! +यांRया वषयी बोलताना ते ूेम सतत जाणवायचे. पण ‘शकुताई’ ःवभावाने खgयाळ! 

एकदा सांगत हो+या, "मालती, आमचे ‘आyपा’ ना भार� कंजषू माणूस! समज उ0ा जर मी +यांना �हणाले, "आyपा, तुमRया जु2या 

दाताRया कवCयांचा आता काह� उपयोग नाह� तु�हाला, तर मी टाकून देऊ का +या कच= याRया डiयात?" तर ते मला �हणतील, 

‘नको, नको, ‘शकू’, तसं नको कa मुळ�च! +या चार आWयाला का होईना, पण तू  वकून टाक कुणाला तर�.’" या िन]याDज-खेळकर 

संवादातूनह� +यांचे वBडलांवरचे ूेमच ]यt होत होते.  पता-पुऽीतले हे िमऽ+वाचे नाते मला फार भावले. मी +यांना �हटले, 

"शकुताई, अहो ती आपासाहेबांसारeया  व� वeयात  वTानाची कवळ� आहे हे कळायचा अवकाश, ती घेणारा ती चार आWयाला न]हे 

Bक+येक हाजार qपयांना घेईल." माIया उ`राने +या खूष झा3या आ$ण ूेमाने +यांनी माIया पाठkवaन हात Bफर वला. 

रUPलरसाहेबांRया िनधनानंतर मी ‘शकुता\’ना सां+वनाचे पऽ धाडले होते. +याला +यांनी िलBहलेले उ`र छोटेसेच पण मोठे }दयःपशS 

होते. ते पऽ आ$ण रUPलरसाहेबांना +यांRया एका वाढBदवसाRया िनिम`ाने मी धाडले3या पऽाचे +यांनी पाठवलेले उ`र ह� दो2ह� मी 

खूप जपूऽऽन ठेवली आहेत.   

---------- 

भारताचे नाव दरदरू ू  देशात पोहोच वणा= या आणखी एक  वदषीु  �हणजे आमRया इरावतीबाई कवL! उ`म ले$खका,  वचारवंत, 

संशोिधका, अशा Bकतीतर� ना+यांनी जगाला +यांची ओळख आहे. ‘मानव-वंशशाAाRया’ ‘अितथी ूा:या पका’ �हणून Bकतीदा तर� 

+या परदेशात गेले3या. ःवRछ तेजःवी गोरा रंग, महराMीय $Aयात सहसा आढळणार नाह� अशी छान उंची (�हणून तर +यांRया 

सासूबाई +यांना ‘द�पमाळ’ �हणायRया!), हसरे व+सल-मायाळू घारोळे डोळे. +यामुळे या  व0ालआमीचे aप पाहणा= याला $खळवून 

ठेवी! +यांना इरकली वाणाची, गडद रंगाची सहावार� लुगड� फार आवडत, ती +यांना फार शोभूनह� Bदसत. नेसणं फार पायघोळ 

नसायचे. जरा घोgयापय7त उचललेले Bदसायचे. अंगात सैलसर कापडाचा आ$ण माझी आठवण बरोबर असेल, तर कधीकधी खणाचाह� 

पोलका +या घालायRया. +यांRया भालूदेशावरचे ठसठशीत कंुकू +यांना इतके सुंदर Bदसायचे �हणता! +यांचे सारे ]य tम+वच 

 वल'ण ूभावी आ$ण उ`ंुग होते! कवL-Bकल�ःकरांचा ःनेह पाऊणशे-ऎशंी वषा7इतका जुना! +यामुळे आ�हा मंडळ�ंवरची +यांची माया 

एका आगCया गोड]यात िभजलेली असायची!  
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पूवS +या कवL रोडवaन बरेच अंतर चालून गे3यावर एस. एन. ड�. ट�. कॉलेजपासून थो�याशा अंतरावर +या रहायRया. पण पुढे 

ूकृतीला ितथे राहणे सोसवेना �हणून गुलटेकड�कडे नवा बंगला बांधून +य ितथे रहायला गे3या. शेवटची काह� वषL +या ितथेच 

हो+या. +याच घरात रहात असताना +यांना देवाघरचे आमंऽण आले. कधीह� मी +यांना भेटायला गेल े �हणजे +या ूेमान े

 वचारायRया, "गडे मालती, कशी आहेस बाई तू? काय �हणते तुझी सांगली?" +यांRया त4डचे ‘गडे मालती’ हे शiद मला मोठे लBडवाळ 

वाटायचे. 'ेमकुशलाची  वचरणा झा3यावर मी "डॉ. Bदनकरराव कुठे आहेत?" असा ू{ केला क� +या उ`र 0ायRया, "अगं Bदनू ना? 

बसला असेल काह�तर� वाचीत +याRया खोलीत. जा ना, हाक मार हवं तर +याला. पण हे बघ, तुला आधीच सांगून ठेवते. तुमची ड�. 

ई. सोसायट� आ$ण ितथले वाद- ववाद-कटकट� अशा कशासंबंधी तुला काह� बोलायचे  वचारायचे असले तर तु�ह� दोघेह� लांब 

बाहेरRया खोलीत जाऊन बसा. नसता ताप तु�हा दोघांRयाह� डो9यांना!" इरावतीबाई हाडाRयाच Eानोपासक हो+या. कमDयोगी हो+या. 

ःवाभा वकच िश'ण संःथातून चालणारे हेवेदावे आ$ण राजकारण याचा +यांना उबग येई. राग येई. +यावेळ� +या अगद� ःपH 

शiदात आपले  वचार परखडपणे सांगत. काह� कामासाठk मी गेलेली असो क�, केवळ +या उभयतांना भेटायला �हणून गेलेली असो, 

+या आईRया मायेने मला खाऊ घालत. लाडू-व�या-िचवडा असे जे कोणते खा0 पदाथD घरात +याचा डबाच +या आमRया दोघींम:ये 

ठेवत अ$ण मनापासून हसून �हणत, ’अगं डबा म:ये अशासाठk ठेवते क� मग उगीच Bहशेब नको करायला आपण Bकती खा3ल े

+याचा! िशवाय डiयामुळे गyपात  व|नह� येत नाह�. कंटाळा येईतो खुशाल खात रहावे."   

 

अ ववाBहत मंडळ�ंची लPने जम वWयाची +यांना मोठk हौस होती. +यासाठk Bकतीह� कH पडले तर� +या ते सोसत. लPनासाठk 

मलाह� +या आमह करायRया. कुणी खूप हशारु , तaण मुलगा +यांना आवडला क� +यांचे पऽ यायचेच! "गडे मालती, तू +याला 

एकदा बघ तर�, तुमचे दोघांचे छान जमेलसे मला वाटते ग!ं" माझा  ववाह वषयक िनणDय मी अधीच घेतलेला होता. +यामुळे मी 

+यांRया पऽावर ‘मौन’ प+करायची. पण +यामुळे ना कधी +या माIयावर रागाव3या ना +यांनी कधी आपली माया पातळ केली!"  

 

इरावतीबा\ना }दय वकाराचा ऽास अस3याचे कुणीतर� मला सांगलीत सांिगतले. +या वातLने मी एकदम हादaनच गेले. +याना Bकंवा 

Bदनकररावांना काह�  वचारायचा धीर मला होईना! माणूस जेवढे जवळचे तेवढे आपले मन अिधक दबळेु  होते +यांRया आजाराने! 

लवकरच कामािनिम` मला पुWयाला जायला लागले. काम पुरे होताच मी +यांना भेटायला गेले. +या मला खूप कृश झाले3या 

Bदस3या. पुqष कापतात तसे मानेलगतच +यांनी केस कापले होते. चेह= यावर थकवा जाणवत होता. जर वेळ इकडचे ितकडचे असे 

मी +यांRयाशी बोलले आ$ण मग आवाजात श9य तेवढ� सहजता आणून +यांना मी  वचारल,े "इरावतीबाई नेमका काय ऽास होतो 

आहे दखWयाचाु  तु�हाला?" +याRयावर "आज ना आमRयाकडे मटारची उसळ केली होती" अशी एखाद� मामुली गोH सांगावी +या 

चालीवर +यांनी मला सांिगतल,े "गडे मालती, तुझी पाचह� बोटे एकदमच दरवाजात सापडून चuगरली, तर काय होईल तुला? ते मला 

}दयात होते बघ." +या वेदनाRया क3पनेनेच माIया छातीत धःस झाले. मी काह�शा अनावर भावनावेगाने मग +यांना �हटल,े 

"इतका ऽास होतो आहे तर जाता कशाला तु�ह� कामाला? कुठे ते तुमचे ‘ डे9कन कॉलेज’ आ$ण कुठे ह� गुलटेकड�! Bकती अंतर आहे 

म:ये? +यापे'ा घर�च पडून  वौांती का नाह� घेत?" बोलताना माझा ःवर जड झाला. डोळे एकदम भaन आले. माIया नकळतच 

मी +यांचा माIया हातात हात घgट धरला आ$ण �हटल,े "आ�हाला आशीवाDद 0ायला तु�ह� अजून खूप खूप वषL आ�हाला ह]या 

आहात." पुढे मला बोलवेना. माझे बोलणे ऎकून चांद�Rया qपयाचा आवाज कसा BकणBकण होतो तशा ःवरात लहान मुलासारखे 

हसून +या �हणा3या, "अहा गं, वेडाबाई! आ$ण ह� �हणे ूोफेसर आहे! Bकती िभऽी गं मालती, तू? अगं डॉ9टर �हणतात, "इरावतीबाई, 

तु�ह� कोण+याह� 'णी मराल". मग मी  वचार केला, उगीच घरात बसून वेळ वाया कशाला घालवायचा +यापे'ा काम कर�तच 

मरावं." (आ$ण झाले तसेच.) सा'ात ् म+ृयूपुढे उभे राहनचू  जणू +या बोलत हो+या. कमालीRया मदृ ुआ$ण संवेदनाशील असले3या 

‘इरावतीबा\’चे मला झालेले हे ‘म+ृयुंजय’ दशDन! +याने मी थ9क झाले! मनात �हटल,े " इरावतीबाई, हॅ� स ऑफ टू यू. तु�हाला माझे 

शतशः नमःकार असोत."   

---------- 
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अगद� अिलकडेच आमRया ‘?यो+ःनाबाई’ गे3या. ‘?यो+ःनाबाई’ �हटले क� ‘?यो+ःनाबाई’ भोळेच मला पBह3यांदा आठवतात. +यांचे 

]य tम+व फार लळा लावणारे,  वलोभनीय आ$ण सदा ूफु3ल अस े होते! ‘?यो+ःना’ शiदाचा कोशातला अथD आहे ‘ चंिूकाश’! 

तशाच +या हो+या. +यांचे बोलणे, वागणे सगळेच कसे आ3हाददायी आ$ण मनाला शांत करणारे, मनाला शीतलता देणारे! +यांना 

पाBहले �हणजे मला वाटायचे सुरलोक�चे अ-�लान स�दयD आ$ण अ'य सुगंध देणारे कमळच आहे हे इहलोकावरचे! +यांचा 

‘अमतृमधुर’ ःवर ितथूनच +या घेऊन आ3या हो+या. +यांचा ःवभाव, ःवर आ$ण अिभनय यात अिधक मोहक कोणते असा गोड 

संॅम माIया मनाला पडायचा! $Aयांची कामे $Aयांनीच करावीत या  वचाराने +यांनी रंगभूमीवर टाकलेले पBहले पाऊल हे ितRया 

GHीने ‘'ण आला भाPयाचा’ असेच असते. +या रंगभूमीवर असोत क� घर� असोत +यांRया भाषेला गो]याकडRया मराठkचा एक 

नादमधुर छोटासा झोका असायचा! 
 

एकदा सुूिस> न+ृय पंBडता आ$ण माझी बालपणापासूनची मैऽीण ‘बेबी भाटे’ BहRया बरोबर ‘?यो+ःनाबा\’कडे जेवायला जायचा 

योग आला. कै. केशवराव जेवताना सहज �हणाल,े "दगाDु , तुझे ते खास गो]याकडे करतात ते लोणचे वाढ क� बबेीला आ$ण 

‘मालतीबा\’ना! +याबरोबर सुगरण गBृहणीRया अग+याने +या लगबगीने उठ3या. कपाटात3या मोwया बरणीतले लोणचे लहान सुंदर 

िचनी मातीRया सटात +यांनी काळजीपूवDक काढले आ$ण आ�हाला वाढले. फारच ःवाBदH आ$ण खमंग झाले होते ते! 

‘?यो+ःनाबाई’, तुमRया लोणRयाची चव  वसरताच येणार नाह� इतके ते छान झालंय, पण ते मला कसे करायला येणार? असे मी 

+यांना �हटल,े ते]हा +या �हणा3या, " अगं, अवघड काय आहे +यात? हे बघ मालती, चांगली  पवळ� ध�मक िलंब े|यायची, ौावणात 

चांगली िमळतात बघ." असे �हणत मला +यांनी लोणRयाची कृती तपशीलाने सांिगतली. ती ऎकताना मी मनात �हणत होते, 

‘?यो+ःनाबाई’ या खरोखरच ‘मंगेशा’ची लाडक�  क2या आहेत. Bकती कलांचे वरदान अनंत हःताने +याने यांना Bदले आहे! आ�ह� 

जेवत होतो ते]हा रंगभूमीवरRया अ$ण इतरह� Bकती गमतीजमती +या वे3हाळपणे सांगत हो+या. +यातली एक गोH मला आजह� 

आठवते. "आकाशवाणीचे कu ि ते]हा नुकतेच सुa झाले होते. ‘?यो+ःनाबा\’Rया पxरचयाचे एक गायक कायDबमासाठk ितथे गेले. 

गाणे चांगले रंगले. +या वेळ� आतासारखी कायDबम आधीपासून ‘ टेप’ कaन ठेवWयाची सोय न]हती. कायDबमाRया ूारंभी आ$ण 

अखेर�  विशH रंगाचे Bदव ेलागायचे. तसा Bदवा लागWयापूवSच गाणे संपताच अनवधानाने +या गवयांनी ‘सुटलो बुवा एकदाचा!’ असे 

�हटले. ते शiदह� गाWयाूमाणेच ौो+यांपय7त गेले! हा ूसंग ‘?यो+ःनाबा\नी अगद� आमRया डोCयांपुढे उभा राह�ल इतका 

चटकदार कaन सांिगतला. मग आ�ह� सगळेच खूप हसलो.  

 

माझी आईह� चांगले गायची! ‘?यो+ःनाबाई’ भेट3या क� ती ितRया आवड�ची ‘मा$झया माहेरा जा . . . ’ Bकंवा ‘बैसले मी 

पाय�याशी, तू उभा िशखरावर�’ ह� भावगीते +यांना �हणायला लावायचीच! चुकूनसु>ा +यांनी कधी आढेवेढे घेतले नाह�त. +यांचे सारे 

वागणेच असे मोठे ःवागतशील आ$ण साधे सरळ-िनगवS असे! सुमारे पाच वषाDपूवS आमचा नातू ‘रोहन पुसाळकर’ याचा  ववाह 

‘?यो+ःनाबा\’ची सुक2या सौ. वंदना BहRया सeeया पुतणीशी झाला. िच. सौ. वंदना आईRया ःवभावाचा आ$ण ःवराचाह� गोडवा 

घेऊन ज2मलेली! +या मंगल कायाDला ‘?यो+ःनाबाई’ अथाDतच आ3या हो+या. +यावेळ� मंद रंगाची सुरेख जर�ची साड�, +याला संवाद� 

असा iलाऊज, गCयात मो+याची शोिभवंत अशी माळ, अंगावर अगद� मोजके अलंकार घालून आले3या ‘?यो+ःनाबाई’ Bकती देखWया 

Bदसत हो+या �हणून सांगू? वधू-वर उ`म पोशाखात सुरेख सजवले3या बोह3यावर येऊन उभे राBहले. गुqजींनी अंतरपाट धरला. 

आ$ण अहो आ�यDम ्! सा'त ् ‘?यो+ःनाबाई’ मंगलाHके �हणायला उ_या राBह3या. +यावेळ� +यांRया वयाने ऎशंी वषाDची शीव 

ओलांडलेली असावी! शर�रात ककD रोगाने ठाणे Bदलेले! पण ते सारे  वसaन अतीव मधुर ःवरात ‘?यो+ःनाबा\’नी मंगलाHके �हटली. 

तो आनंदाचा 'ण वणDन करायला खरंच माIयाजवळ शiद नाह�त.  ववाह मंडपातली मडंळ� ‘?यो+ःनाबा\’चे अग+य, उ+साह अ$ण 

िनमDळ िनगवS मन या सगCयांनी फार भारावून गेली! िच. रोहन आ$ण िच. डॉ. सौ. सोनाली याचे ‘ शुभ-मंगल’ ‘‘ ?यो+ःनाबा\’Rया 

‘अमतृ बोलां’नी झाले! केवढे भाPयवान हे जोडपे!   
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माIया ‘भावफुल’े या ]य tिचऽांRया ूकाशन सोहCयाला ‘?यो+ःनाबाई’ आवजूDन आ3या हो+या. समारंभानंतर +यांRया हाती 

पुःतकांची भेट देत मी +यांना वाकून नमःकार केला. ते]हा +या �हणा3या, "मालती, तुझा हात असाच िलBहता ठेव. सुखी अस." 

आ$ण मायेने +यांनी मला शाबासक� Bदली. तो मोर पसासारखा +यांRया हाताचा व+सल ःपशD मी कधीच  वसरणार नाह�.  

 

‘?यो+ःनाबाई’ गे3या +याBदवशी मी योगायोगानेच पुWयात होते. मुकंुद व सौ. शांता याRयाबरोबर मीह� ‘?यो+ःनाबा\’Rया 

अं+यदशDनासाठk गेले होते. ‘?यो+ःनाबाई’ +यांRया ‘माहेर�’ िनघा3या हो+या. घरात-बाहेर माणसे $ख2न मनांनी उभी होती. फुलांRया-

हारांRया Bढगा= यात ‘?यो+ःनाबाई’ िचर वौांती घेत हो+या. अधDशतकाहनू  अिधक काळ $जने मराठk रंगभूमी आप3या ःवराने आ$ण 

अिभनयाने अमर केली ती ‘ःवरसरःवती’ आता कधीच पु2हा पहायला ऎकायला िमळणार न]हती या  वचाराने मन  वल'ण ]याकुळ 

झाले. +यांRया पायावर डोके ठेवून मी +यांना मनोमन नमःकार केला आ$ण +यांRया कानाजवळ त4ड नेऊन �हटल,े "तु�ह� आमचे 

जीवन सम>ृ केलेत. तु�हाला आ�ह� कधी  वसरणार नाह� ?यो+ःनाबाई!" 

 

आधुिनक महाराMाचे सामा$जक, सांःकृितक, बौ >क कला वषयक आ$ण एकूणच सवD जीवन ?यांनी संप2न केले अशा या तीन 

‘ख= या’ थोर $Aया! सवD बाजूंनी अंधारले3या आजRया जीवनात या ितघींनी माIयावर जी माया-ममता केली तो ःनेहद�प माIया 

मनाचा गाभारा ूकाशान े उजळनू  टाकतो - +याब�ल वाटणार� कृतEता शiदात कशी सामावणार? �हणून इतकेच �हणते, या 

‘कांचनांRया िनरांजनां’ना माझे  वनॆ अिभवादन!        

  


