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चांदणे िशं
पत गेलेली ... 
 

संजीवनीला देवाघर� जाऊन पाहता पाहता स�वा म�हना होईल. एक ए�ूलला वत�मनपऽातून ती दःखदु  वाता� कळली ते�हा मी 

मनाशी %हटल,े "म(ृयूने गेली काह� वष, संजीवनीचा जणू पाठलाग चाल�वला होता. (यात यावेळ� (याची सरशी झालेली �दसते." 

म(ृयू2या या पाठलागाकडे संजीवनी एखादा खेळ पाहावा तशी पाहात होती. अगद� ूस5न, शांत मनाने आ7ण सहजपणे! ित2या 

लोभसवा;या, ऋजू आ7ण ममताळू �य�=म(वाने म(ृयूह� काह� काळ भारावून गेला असावा आ7ण पळभर आपले कामह� �वसरला 

असावा. चैत5याने सदैव फुललेले ितचे बोलणे-वागणे, िल�हणे-हसणे, गाणे सारेच मला भार� आवडायचे आ7ण  %हणूनच मी ित2या 

पऽाचा ूारंभ नेहमी, ‘�ूय िचरसंजीवनीस...’ अशा शAदांनी करायची. 
 

ित2या Bदयात पेसमेकर बस�वCयापासून ितला बराच वेळ �बछा5यातच पडून राहायला लागायचे. पण तशा 7ःथतीतह� ितचे हात 

काह� ना काह� काम कर�त राहायचेच. ती खरे सांगायचे तर आमची ‘कुटंबु  मै�ऽण’च होती कै. शंकरभाऊ-न5नींपासून तो आमची 

नात ूाज=ापयGत साH यांनाच ित2या सहवासाचा आनंद लुटायला मनापासून आवडायचे. बH याच �दवसात ितची ू(यI भेट झाली 

नाह�, कJ ितचे पऽ येणारच. दोन ओळ�ंचे �कंवा दोन शAदांचेह�! (या काडा�वर डा�या बाजूला शाई-रंगीत पे75सल अशा कशाने तर� 

एखाद� नाजुक वेलबुLट�-फुले-फुलपाखM असले काह�तर� छान िचऽ काढलेले असायचे. कधी मुकंुद-शांताला (यां2या लेखनाबPल 

शाबासकJ �दलेली असायची. तर कधी (यांचे नवे लेखन कुठवर आले आहे (याची �वचारणा असायची. अIर धावते, डौलदार आ7ण 

ठसठशीत. 
 

अलीकडेच %हणजे (याला झाले असतील चार एक म�हने. ित2यासाठR माSया �दCली2या मै�ऽणीकडून मी एक सुरेख रजई मागवून 

गेतली. ती Tायला ित2या घर� गेले ते�हा नेहमीूमाणे गोड हसून ितने मला खुणेनेच  बसायला सांिगतले. मी कधी आले ते 

�वचारले आ7ण हातातली सफरचंदाची फोड मला देत खुणेनेच %हणाली, "खाऊन टाक पटकन. मग दसर�ु  देते." ितला रजई देऊन 

मी वाकून नमःकार केCयावर ित2या चेहH यावर बालकासारखे िनरागस हसू चमकले.   

 

मी सांगलीला आCयावर ितने आवजू�न िल�हले, "�ूय मालूताई, अनेक सूेम आशीवा�द. तू परवा आम2याकडे येऊन एक ऊबदार भेट 

देऊन गेलीस. (याचे मला फार कौतुक वाटले. या न�या वषा�िनिमU तुला शुभकामना पाठवीत आहे. आनंदात राहा. ... तुझी, 

संजीवनी." 

 

मी �दलेCया रजईपेIा संजीवनी2या व(सल पऽाची ऊब िनःसंशय अिधक सुखाची होती. गेCया फेॄुवार�त चौदा तारखेला ितचा 

वाढ�दवस होता. (या पऽाचीह� ितने अशीच त(परतेने पोच �दली होती. पण मला काय कCपना कJ ित2या िनतळ, ल�डवाळ मनाचा 

आरसा असलेले ते पऽ अखेरचेच असेल %हणून! 
 

संजीवनीचे घर %हणजे एक ूफुCल, हसरे असे कलावंत कुटं�बयांु चे गोकुळच होते %हणाना. संजीवनी %हणजे चालतीबोलती मधुर 

क�वता. ितचे पती रामकाका हे फुलांचे व पुःतकांचे फार शौकJन. मराठR-इंमजी पुःतके ते सतत वाचीत व आपCया िमऽमंडळ�ंना 

आवजू�न (या पुःतकांची िशफारस कMन ती वाचायलाह� देत. तेह� संजीवनीसारखे अग(यशील, रिसक अ7ण िनम�ळ मनाचे होते. (या 

परःपरां2या गाढ व अतूट ूीतीचे Bदयंगम दश�न लहानसहान गोYीतूनह� होई. �फMन येताना संजीवनीला दे;यासाठR आणलेले 

सोनचाZयाचे वा मोगH याचे फूलह� (यां2या उ(कट, अबोल ूीतीचा शांत, मंद सुगंध आम2यापयGत पोहोचवीत असे. अशा मधुर ूीतीचे 

दश�न दिम�ळु  तर खरेच पण %हणून फार Bदयःपश\ वाटे. ित2या तीनह� क5या - िमनी, भारती, अंजू - हशारु  अन ् कलािनपुण. 

भारती सुरेऽऽख गाते. ती न(ृयात व लेखनातह� पारंगत आ7ण अिभनयकुशल आहे. अंजूकडेह� आई2या लेखनाचा वारसा आला आहे. 

ितने हॉलंडमधून, आपCया डच पितबरोबर2या संसाराची, जीवनाची, घराची ितथCया वातावरणाची संजीवनी-रामकाकांना धाडलेली 
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मनोवेधक व सुंदर �वचारूवत�क पऽे (यांनी ‘अंजूची पऽे’ या नावाने अग(याने ूकिशत केली. ूताप हा (यांचा देखणा, उचिनंच 

मुलगा - एकुलता एक. यु`काळात बॉबं टाकणारा ‘ूतापी शूर वैमािनक’ ठरला. तो िचऽेह� सुंदर काढतो. संजीवनीची सून %हणजे 

अमची �ूय सौ. ‘सुहास’. नावाूमाणेच हसर� व सासूबाaूमणेच गोड गळा घेऊन आलेली. असे हे घर - सुखवःतू मbयमवग\य घर 

‘सुखिनवास’ आहे. या घरात सा�ह7cयकांची, कलावंतांची य-ेजा नेहमीच चालते. (यांची आपुलकJन,े अग(याने �वचारपूस होत 

असCयाने (या घरातले ूस5नतेचे कारंजे आणखीच थुईथुई कMन नाचते.  

 

अंजूने डच िमऽाशी �ववाह केला. ूताप वैमािनक झाला. या कशालाह� संजीवनी व रामकाकांनी �वरोध केला नाह�. उलट आपCया 

मुलांचे 7जवलग िमऽमैऽीण बनून (यांचा �वdास संपादन कMन (यांना समंजसपणे समजावून घेऊन (यां2या इ2छा, आकांIांचा मान 

राखून (यांना परोपर�ने साe केले. अस े सुजाण थोर मनाचे पालक �कती मलुांना िमळत असतील? संजीवनी-रामकाकांची मुल-े

नातवंडे खरोखर�च भाfयवान %हणायला हवीत. तर�ह� संसार %हटला कJ (यात चढ उतार अटळपणे येतातच. कधीकधी bयानीमनी 

नसणाH या दःखालाु  मन घLट कMन सामोरे जावे लागते. अशा ूसंगात तर घरातCया साH यांचेच हात gढ ूेमरhजूंनी एकमेकांशी 

बांधलेले होते ह� गोY मला फार मोलाची वाटते. 
 

काह� अपiरहाय� कारणांनी खानापूर-बेळगावकडचे वाःत�य संपवून संजीवनी-रामकाकांनी सांगलीस ये;याचे ठर�वले. आम2या 

सांगलीत राममं�दराजवळच (यांचा ‘रामकृपा’ नावाचा बंगला होता. संजीवनीने काह� �दवस सांगली2या शाळेत िश7Iकेचे काम केले. 

ती मराठR इतके सुरेख िशकवत अस,े कJ मी ितला गमतीने %हणे, "मला कॉलेजचा तास बुडवून तुSया तासाला येऊन बसायचा फार 

मोह होतो गं!" (यावर माSया गालावर हलकJशी चापट माMन ती %हणायची, "मालती, तू %हणजे अगद� अँशी आहेस..." ित2या 

अशा वेCहाळ व सहजसुंदर ःवभावाने ितने मोलाचा लोकसमंह केला असला तर काय आkय�! (याचे आणखी एक कारण %हणजे 

ितची गुणमाहकता ह� होय. गुण मग तो �कतीह� छोटा वा �कतीह� छोLया माणसाचा असो, संजीवनी (याचे मनापासून कौतुक कर�. 

ितची गुणमहकता अितशय ूांजल, पारदश�क आ7ण ूकट असायची. ितने आपCया वाग;या-बोल;या-िल�ह;यातली जाणीव कधीह� 

मनाला टोचायची नाह� उलट अंतमु�ख करायची.  

 

फार वष, झाली. मला आता नlकJ वष� आठवत नाह�. पण (यवेळ� मी बहधाु  ‘ �विलंfडन’मbये िशकत होते. संजीवनीची अंजू ते�हा 

काह� म�ह5यांची असावी. ितला मांड�वर घेऊन (आ7ण मbयेच ती रडू लागली तर शांतपणे ितला सांभाळनू ) ितने आपCया भावगीत 

गायनाचा काय�बम उUम र�तीने पार पाडला. मला (याचे फार कौतुक वाटले. आम2या संःथे2या चालकां2या �वनंतीचा ितने आदर 

केला. ित2या साH या वUृीतच असे एक अितशय कोमल, हळवारु , सवाGना हवेहवेसे वाटणारे वा(सCय, ू ेमळपणा भMन होते. माझी आई 

ःवतः छान गाणे %हणायची. संजीवनी घर� आली कJ ती %हणायची, "ते काह� नाह� चालायचं हं संजीवनीबाई, एक तर� गाणे तु%ह� 

%हणायला हवेच." (यावर ती �कतीह� घाईत असली तर� कसलेह� आढेवेढे न घेता ितचे मखमलीसारखे रेशमी हसू हसून ती 

आम2या सौ. न5नी (आई) 2या आवड�चे गाणे-पद-क�वता आवजू�न %हणून दाखवायची. संजीवनी मोठR कलावंत. अनेक 

मानस5मानांची धनीण. पण ित2या अशा सरळ, िनगव\ ःवभावाने ित2या ःनेहाबPल मला एक आगळाच अिभमान वाटे आ7ण 

(याह�पेIा वड�लधाH या मंडळ�ंची मान राख;याची ितची अिभजात सुसंःकृतता मला अिधक भुलवायची. 
 

या अशा सुसःंकृततेचाच एक पैलू %हणजे ित2या मनात दसH यांु 2या दःखाबPलु  असलेली गाढ कMणाबु`�. दः7खतांचेु  अौ ूपुसून 

(यां2या मनावर फंुकर घाल;यात ती सदैव पुढे असे. ितचा भाचा (नणंदेचा मुलगा) डॉ. चंिकांत आपटे हा माझा सोलापूर2या 

शाळेतला वग�बंधू व आज एक गुणी ःनेह�. तो �यवसायाने डोrयांचा डॉlटर! पण (या2या डोrयाला काह�ह� दखणेु  झालेल े

नसतानाच अ5य िनिमUाने ददsवानेु  (याला जवळजवळ पूण� अंध(व आले. (या जबरदःत अनपे7Iत आघाताने तो बु�`मान िमऽ 

फार खचला! (यावेळ� संजीवनी वेळोवेळ� पऽ िलहनू  (याला धीर देई. (या2या कलागुणांना ूो(साहन देई. कालच (याने पऽात मला 
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िल�हले आहे, "मालूताई, ती माझी फार आवडती होती. ित2या अनंत आठवणी वारंवार येतात. माSयावर ितने एक क�वता केली 

होती." सोलापुरला मी जे�हा जे�हा जाते ते�हा तो ित2याबPल भरभMन व कृतtतेने बोलतो. 
 

संजीवनी2या आठवणीतली एक �वशेष सतेज व ित2या टवटवीत ूितभेची आठवण आता सांगते. आम2या uी मािसकाचा रौvय 

महो(सव �कलwःकरवाड�त फार थाटात साजरा झाला. आम2या ती. शंकरभाऊंनी सा�ह7(यक भिगनींना जणू भाऊबीजेसाठRच 

बोलावCयासारखे अग(य केले! fवाCहेर-इंदरपासूनू  ले7खकांनी एकच गदx केली होती. ते एक BT कौटं�बकु  संमेलनच झाले होते. 

भाषणे, गvपाटvपा, समःयापूत\ अशा नाना�वध काय�बमात वेळ मोठा गमतीत चालला होता. तेवyयात जेवणापूव\ खेळ;याची टमू  

िनघाली. फुगzयंचा खेळ रंगू लागला िन संजीवनीचा उ(साह दथड�भMनु  वाहू लागला. ती खेळणाH या भिगनींना उखाणे घालू लागली. 

प{ा गोळे व सुमती Iेऽमाडे फुगड� घालायला लागCयावर संजीवनी %हणाली, "गो�याला िनघाला स(यामह�ंचा जथा। आ7ण फुगड� 

खेळतात क�वता िन कथा।" थोzया वेळाने आम2या शांता �कलwःकरचा हात पकडून संजीवनीने उखाणा घातला, "}vया2या 

उ(सवाला सुवणा�ची कांती। सजंीवनी2या हातात संपादकांची ‘शांती’"। (यावर हाःयाचा जो काह� कCलोळ उडाला तो काह� �वचाM 

नका! तर अशी ह� आमची संजीवनी, भार� लाघवी िन खेळकर. ितची आ7ण सुूिस` कवियऽी प{ाताई गोळे यांची मैऽी फार 

7ज�हाrयाची आ7ण �वTाथ\दशेपासूनची. (माझी आठवण बरोबर असेल तर दोघींनी एकदमच एस. एन. ड�. ट�. �वTापीठाची एम. 

ए. ची पर�Iा �दली.) प{ाताई तुलनेने गंभीर, िमतभाषी! आ7ण संजीवनीचा सदैव मधुर ःवरातला िचविचवाट! दो5ह�ह� आठवणीत 

राहणारे! (यांची मैऽी पाहनू  डोळे आनंदाने िभजत. 
 

एक अलीकडची आठवण! नुकतीच मी ितला भेटायला गेल ेहोते. ती वेळ संbयाकाळची होती. सौ. सुहास कारखा5यात नोकर�वर 

गेली होती. िच. ूताप (तो आता सेवािनवUृ आहे.) ित2या गैरहजेर�त अगद� आनंदाने आ7ण सहजपणे गॅसवर कुकर वगैरे 

लाव;यात मfन होता. आ7ण संजीवनी �बछा5यात पडCया पडCया कसCयाशा श�गा मोड;यात गुंतली होती. ित2यातली संसारदI, 

कYाळू ग�ृहणी, ूेमळ आई, व(सल सासूबाई या सगrयांचे ते मन वेधून घेणारे िचऽ माSया मनावर अगद� कोMन रा�हले आहे. 

संजीवनी गेCयावर मी जे सां(वनाचे पऽ पु;याला टाकले (या2या उUरात सौ. सुहासने मला िल�हले आहे, "स�दया�स= व ूेमास= 

अशा या गोड सासूची उणीव मला पदोपद� जाणवणार आहे. अशी सास ूिमळणे नाह�." खरेच नाह� िमळणार!  

 

ती. रामकाका अलीकडेच %हणजे सहा-सात म�ह5यापूव\च कालवश झाले. मी व माझी व�हनी सौ. शांता (संजीवनीची व ितची फार 

फार गLट�) सां(वनाूी(यथ� संजीवनीला भेटायला गेलो. ‘रामकाका’ हा शAद ितने वा आ%ह� दोघींनीह� ू(यIात उ2चारला नाह�. 

पण सार�च दःखेु  बोलून कळतात असे थोडेच आहे? संजीवनीची व रामकाकांची अनेक तपांची सुgढ ूीती ितची �कती अनंत िचऽे, 

ःमतृी ित2या मनात र�गाळत असतील ना? पण ितने (यां2या िचर�वयोगाचे दःखु  अितशय धीराने, संयमाने आ7ण �ववेकाने घेतले ते 

पाहनू  मला वाटल,े गाढ ूीती आ7ण अbया(म tानाने मनःशांती यांचे ःवMप असे एकMपच असेल का? ितचा िनरोप घेताना hया 

िनःशAदपणे ती आपले मानिसक व शार�iरक दःखु  सोसत होती ते बघून माझे मन भMन आले. 
 

ितची क�वता... (याबPल �वःताराने खूप बोलून झाल ेआहे. %हणून अिधक मी इथे जाःत काह� िलह�त नाह�. ितची क�वता तांब े

कुळाशी जवळचे नाते सांगणार� (यामुळे ती गेय होती. भावसंप5न होती. ित2या क�वतेतली िनतळ िन नीटस शAदसंपदा मला 

अिधक �ूय होती. शांत, भ=J, व(सल हे ित2या �वशेष आवड�चे रस होते. कारण तो ितचा ःवतःचाच ःवभाव होता. ूीती2या 

ित2या मधुर भावगीतांनी मराठR क�वतेचे दालन संप5न केले आहे, यात शंका नाह�. ितची क�वता आ7ण ती जणू जुrया ब�हणीच 

हो(या. ित2या �कतीतर� क�वतांचे मुखडे मनापुढनू  आज झरझर जाताहेत. ‘शांत सागर� कशास उठ�वतोस वादळे’ या क�वतेने एके 

काळ� रिसकांना वेड लावले होते. आजह� ती क�वता ताजी वाटते. ‘ तेवता तेवता वात मंदावली’, ‘पद टाकJन मी दयाघना, तू पाठRशी 

उभा असशील ना?’ ‘दैवगती एक कृपा भीक मला घाल। मम जीवन गतीची बदलू नको तू चाल।’, ‘uी माझे नाव अस’े, ‘जायचे 



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) 

असेल तर� नकळता िनघून जा’  असे �कती आठवाव?े ितची बालक�वता आबालवृ̀ ांना आवडायची. ‘बरं का गं आई, हे �वसरायचे 

नाह�’ या क�वतेतली �दवसभर मी आई होईन पण राऽी माऽ बाळ बनून तुSया कुशीत झोपेन %हणणार� िचमुरड� बािलका कोण 

�वसरेल? आ7ण ती क�वता िल�हणाH या संजीवनीला तर� कोण �वसरेल? 

 

ती. रामकाकां2या पाठोपाठ सवा�था�ने (यांना शोभणार� (यांची सहधम�चाiरणी संजीवनी आता गेली. ितने ःवतः जीवनावर भरभMन 

ूेम केलेच पण इतरांनाह� ते करायला िशकवले. 7जथे 7जथे ती गेली ितथे जणू चांदणे िशं�पतच ती गेली! ित2या जग;या-वाग;या-

िल�ह;यातून ‘सुंदरते2या सुमनावरचे दव चुंबुनी �यावे। चैत5या2या गोड कोवrया उ5हात �हंडावे.’ या बालकवीं2या का�यपं=Jंचा अथ� 

मला चांगला कळला. स(य-िशव-सुंदराची आराधना हेच जणू ितचे जीवनसूऽ होते. 
 

मनात पु5हा पु5हा येते आता ित2या सुंदर क�वतांनी ती रिसकां2या अंतःकरणात राह�लच, पण ती पु5हा कधी कधीच आपCयाला 

�दसणार नाह�. ितचे गभ�रेशमी, मदृ,ु मधुर गाणे ऎकायला िमळणार नह�. ित2या भेट�चा योग आता कायमचाच संपला %हणयचा. 

आता ितची भेट वसंत ऋतूत गाणाH या को�कळे2या रसाळ, मधुर ःवरातून होईल का? मोगH या2या पांढH याशुॅ पाकrयां2या मनोहार� 

सुगंधातून होईल का? कोजािगर� पौ7ण�मे2या शीतल चांद;यातून ती भेटेल का? मनोरम इंिधनुंयातून ती डोकावून पाह�ल का? 

िनरागस बालकां2या हाःयातून ितचे गोड हसू कानावर पडेल का? या साH यावेळ� मी अगद� मनापासून ित2याशी �हतगुज कर�न 

आ7ण ितला सांगेन, "�ूय िचरसंजीवनी, आ%ह� तुला कधी �वसरणार नाह� गं!"     

 
  


