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आमचे शंकरभाऊ 
 

आठ ऑ�टोबर हा शंकरभाऊंचा ज�म�दवस! यंदाचे वष� हे �यां�या शता!द"चे! �याूी�यथ� ज�मशता!द"सिमतीने समाजूबोधनाचे 
अनेक अिभनव उपबम क-न, �यांचे काम पुढे चाल ूठेव2यात मोठे औिच�य ूकट केले आहे. 5यंगिचऽूदश�न, िचऽकारांचे संमेलन हे 
�या उपबमातीलच काह" होत. सिमतीचे काम पाहनू  मुकंुद व मी या भावंडांना आपली कृत:ता कशी ूगट करावी तेच  कळत 
नाह". काय�बम पाहताना, ऐकताना शंकरभाऊं�या असं=य आठवणींनी मन गलबलून जाते.  

 

शंकरभाऊंचे 5य?@म�व अनेक लोलकां�या एखाCा रंगीत सुदंर झंुबरासारखे होते असे मला वाटते. झंुबरावर कुठनह"ू  ूकाश�करण 
पडले Eहणजे ते कसे नवीनच सFदया�ने झगमगते, नाह" का? आGण मग  �यावरच आपले मन Gखळनू  राहते. शंकरभाऊं�या ूमुख, 

संप�न आGण सदाूस�न 5य?@म�वाचे तसेच होई. 
 

शंकरभाऊ ना�याने भावंडांचे वड"ल, पण वड"ल घरात राहणारा एक वाघोबा अस ेमाऽ आEहाला कधीच वाटले नाह". कसे वाटणार? 

कारण आयुंयभर आम�याशी वागले एकाCा Gजवलग, Gज5हाKया�या िमऽाूमाणे, ?वLासू सवंगMयाूमाणे! 
 

माNया बालपणातले दोन ूसंग मला चांगले आठवतात. मी �कलOःकरवाड"�या शाळेत िशकत होते ते5हांची हो गोQ. दसरेु  �दवशी 
दसरा होता. शाळेत पाट"पूजनाचा काय�बम होता. पाट"वर सरःवती काढायला हवी होती. पण माझे आGण िचऽकलेचे ?वKया-
भोपKयाचे स=य!  बाकR�या मै?ऽणींनी कुणी ःवत: तर कुणी दसU याु कडून सरःवती काढनू  आणली होती. चारा�या आकMयाची.  
आपVयाला माऽ ती काढता येत नाह" Eहणून माझे तWड िचमणीएवढे झालेले. एवXयात शंकरभाऊ आले आGण Eहणाले "मालढोक, 

(हे एक पआयाचे नाव. पण शंकरभाऊ �याच नावाने मला लहानपणी हाक मार"त) काय झालं तुला?" मी कारण सांगताच ते Eहणाल,े 

"हा\ी�या!! जा तुझी पाट" घेऊन ये पाहू" ती ःवत: �यांनी कोळशाने घासली, ःव�छ केली आGण पाच िमिनटात मोरावर बसलेली, 
वीणा वाज?वणार" सुरेख सरःवती काढनू  �दली. रंगवून �दली. मग अःमा�दकांची ऐट काय ?वचारता? माझी ह" बघा खर" खर" 
सरःवती" असे Eहणून मै?ऽणींपासून िश^ाकांपय�त सवा_ना पाट" दाखवून िमर?व2यात, उMया मार2यात �दवस कधी  संपला तेह" 
कळले नाह". 
 

वया�या सहा5या वष`च मी अ2णासाहेब कवa यां�या �हंग2या’�या शाळेत िशकायला गेले. घरापासून दरू, ?वशेषत: शंकरभाऊंना सोडून 
राह2याची ती माझी प�हलीच वेळ होती. ितथे आपVयाला बो�ड_गात राहावयाचे आहे याचीह" मला कVपना न5हती. आम�या एका 
आ�याबाbचे लcन आटोपून आEह" �हंग2याला गेलो. सगळे आवार �हंडलो "इथे तू राहायचे हं.  खूप मै?ऽणी आहेत तुला इथे 
खेळायला. आनंदात राहशील ना इथे? असे Eहणून शंकरभाऊ मोटार"त बसले माऽ! मी रडून आकांत केला. शंकरभाऊ जा�याच 
मायाळू! �यांचाह" पाय चटकन ् िनघेना. शेवट" मला जवळ घेऊन आमचे ता�या (ौी. वा.म.जोशी ूिसhद लेखक)  शंकरभाऊंना 
Eहणाले, "हं शंकरराव बसा आता मोटार"त. आGण पु2याला पोहचेपय_त मागे वळनू  बघू नका. माझे वड"ल आGण आई दो�ह" 
झालेVया शंकरभाऊंचे ते िचऽ माNया अंत:करणावर को-न रा�हले आहे.  

 

केवळ आEहा भावंडावर न5हे तर वाड"�या सगKया बाळगोपाळांवर ते अशीच माया करत. संhयाकाळ" कारखा�यातून परत येताना 

वाटेत भेटणाU या या ‘दोःतांशी’ ‘?वट"दांडू’, ‘गोiया’, ‘�बकेट’ असा जो खेळ ितथे चालला असेल तो खेळनचू  शंकरभाऊ घर" येत. 

शंकरभाऊंची जे5हां �बकेटची मॅच ल.का.�क. माऊंडवर सु- असायची ते5हा ह" सगळ" बालसेना, ‘बकप ्, बकप ् शंकरअ2णा’ Eहणून  
हंदडायलाु  ितथे हजर असायची. शंकरभाऊ आजोबाच नाह" पणजोबा झाले तर" �दवाळ"त फटाके उड?व2यात सवा�त पढेु असायचे.  
आपVया मनाचे हे िनरागस, ताजेपण �यांनी कघीच कोमेजू �दले नाह".  
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ते आमचे जसे िमऽ होते तसेच पालकह" होतेच! पण नाव ‘ शंकर’ असूनह" �यांनी ितसराच काय पण आपले नेहमीचे दोन डोळेह" 
आम�यावर कधी वटारले नाह"त. मग धEमकलाडू - चापटपोKया यांची गोQ तर काढायचे कारणच नाह". िशःती�या नावाखाली 
नाह" कधी घातली �यांनी आम�यावर भलतीसलती बंधने. कR नाह" पाजल ेआEहाला उपदेशामतृाचे डोस! �यांचे सगळे बोलणे-
चालणे हेच आEहाला िशक?वणारे नमुनेदार पुःतक होते.  

 

एक उ�हाKयात माझे आजोबा दरवष`ूमाणे �कलOःकरवाड"ला आले. ते ितथे म�हना द"ड म�हना राहात. �यावष` माझी चुलतभावंडे 
�यां�या बरोबर आली होती.. मग आम�या धांगडिधंcयाला ऊत आला असला तर �यात नवल काय? जेवाय�या वेळ" एकजण वेळेवर 
पानावर हजर असेल तर शपथ!  न�नीने ?बचार"ने सांगायचे तर" �कती वेळा? शेवट"  शंकरभाऊंनी एक गंमतच केली. आपVया 
टपोU या वळणदार अ^रात �यांनी एक पऽक िल�हले आGण �दले ते घरा�या मु=य हॉलमhय,े जेवणघराशी िचकटवून. आEह" सकाळ" 
दधू nयायला, माड"व-न खाली येतो तर समोर ते पऽक. �यांत ‘आ:ा’ कशाचीच केली न5हती. फ@ िल�हले होते- "मुलांनो, आपVया 
आईला, काकRला जेवणासाठo ताटकळत ठेवणे, वाट बघायला लावणे तुEहाला आवडते का? नाह" ना?  मला मा�हती आहे आजपासून 
तुEह" वेळेवर येणारच. Eहणून तुमची पाठ थोपटतो. तुमचा शंकरआ2णा!" मग माऽ झाला एकदम शा�ःफरसीन! सगळे वेळेवर 
पानांवर बसलेले!. 
 

मॅ�शक होऊन मी ‘ ?विलंcडन’ कॉलेजात नाव घातले. ते5हा शंकरभाऊंनी मला हाक माqन Eहटल,े "बेटा, माळढोक आता तू कॉलेजात 
जाणार ते5हा दरमहा तुला �कती पैसे लागतील �याचा �हशोब तूच कर. तुमची फR,  पुःतके वrा, ूवास, कपडे, कुणाला मदत, औषध 
इ�याद" जे ज ेकाय लागेल ते आठवून सांग. तेवढे मी पाठवीन. कधीमधी जाःत लागलचे तर मला िन:संकोच कळवायचे. काऽऽय! 
समजले?" �याूमाणे मी �यांना मला गरज असणाU या रकमेचा आकडा सांिगतला. �यां�याकडून शाबासकR िमळ?व2यासाठo आपण 
होऊनच दैनं�दन �हशोबह" िलहनू  ठेवू लागले. पण शंकरभाऊंनी तो �हशोब कधीच पहायला मािगतला नाह". मुलांनी पैशाची 
जबाबदार" ओळखावी, �याचा ?विनयोग �यांना 5यवGःथत करता यावा आGण तो करताना �यां�या  मनावर कसले दडपण असू नये 

एवढाच �यांचा उuेश होता. तसाच एक अनुभव मला १९४२ �या ‘छोडो भारत’ (G�वट इं�डया) चळवळ"�या वेळ"ह" आला. या 
चळवळ"त आपण भाग nयावा, देशासाठo काह"तर" काम करावे अशी सौ. शांताची व माझी खरोखर"च मनापासून इ�छा होती. 
चळवळ"मुळे कॉलेज बंदच होते. शंकरभाऊंना आEह" आमचा ?वचार मोकळेपणाने सांिगतला. �यांनी आमचे Eहणणे शांतपणे ऐकून 
घेतले. देशा�या ूेमाबuल शाबासकRह" �दली. नंतर ते Eहणाल,े "तुमचे सगळे बोलणे मी ऐकले. पण समजा, तुEहाला स�यामहामुळे 
तु-ंगात जावे लागल,े तर �यालाह" तुमची तयार" आहे ना? कोण�याह" प{रGःथतीत माफR मागून नाह" सुटनू  यायचे."  ू| 
कोणताह" असो िश^णाचा असो, ?ववाह कर2या न कर2याचा असो शंकरभाऊंनी आमचे िनण�य आमचे आEहालाच घेऊ �दले. तेह" 
अगद" खुVया मनाने. मुलांना आपला सVलामसलत, माग�दश�न याची गरज वाटेल ते5हा ती आपVयाला तसे सांगतील हा �यांना 
?वLास होता. तसे ूसंग आले ते5हा एखाCा पहाडासारखे ते आम�या पाठoशी उभे रा�हलेह". मुलांवर इतका ?वLास टाकणारे, �यांचे 
आचार?वचारःवातं}य जपणारे सुजाण पालक �कती मुलांना लाभत असतील? 

 

आमचा ?वचार?वकासाकडे �यांचे बार"क ल^ अस,े एकदा जेवताना ग~पां�या ओघात एका 5य@Rचा उVलेख मी, "ते लंगडे आहे 
ठाऊक मला" असा शेरा माqन केला. शंकरभाऊंचा घास तWडातच रा�हला. आपली अःवःथता बाहेर न �दसू देता �यांनी ?वचारले. 
"मालूताई, एखादे शार"{रक 5यगं असणे हा माणसाचा अपराध आहे का? आपVया टेबलावर जेवणार" सगळ" माणस ेसुसःंकृत आहेत 
असे मी मानतो. तुझे हे बोलणे �यात बसेल असे तुला वाटते?" �यां�या सौEय ःवराने आGण सौज�यानेच मी अगद" वरमून गेले. 
माझी चूक मला लगेच कळली. �यानंतर ती चूक मी आयुंयात पु�हा केली नाह".  

 

शंकरभाऊं�या 5य?@म�वाचा आणखी एक ?वलोभनीय ?वशेष होता. तो Eहणजे वड"लधाU या मंडळ"ं?वषयी �यांना वाटणार" कृत:ता 
आGण भ@R! �यांचे आईवड"ल, काका-काकR, न�नीचे वड"ल डॉ. पुरो�हत, औधंचे राजे बाळासाहेब पंत ह" �यांतील काह" ?वशेष मंडळ". 
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�यां�याशी आGण �यां�या?वषयी बोलताना शंकरभाऊ अगद" मन भरभ-न आGण अतीव आदराने बोलत. ती. प~पा (लआणराव 
�कलOःकर)  यां�या अं�यसंःकार �कलOःकरवाड"त झाले. ती प~पांची कम�भूमी होती ना? संःकार पूण� होई तो शंकरभाऊंनी आपVया 
द:ुखाला ?ववेकाने आवरले होते. कारखा�याचे ते मु=य संचालक होते.  ते5हा तसे वागणे अटळ होते. पण सगळे आव-न ते घर" 
आले आGण �यांना शोक अनावर झाला. "मला आता अरेऽऽ शंकर Eहणून कोण हाक मारणार?" असे Eहणून ते 5याकूळ होऊन 
ःफंुद ूलागले. काय करावे ते आEहाला कुणाला सुचेचना! आEह" चु~प बसून �यां�याकडे फ@ बघत बसलो. या काकांनी �यां�यावर 
अप�यवत ् माया केली होती. ितचे ?वःमरण शंकरभाऊंना कधीह" झाले नाह".  

 

ौीमंत बाळासाहेबां�या ज�मशता!द"�या सोहKयात एका ूमुख काय�क�या�ने जाह"रपणे सांिगतल,े "राजेसाहेबांची ज�मशता!द" साजर" 
कर2याचा आमचा मनोदय आहे. एवढ" बातमी वत�मानपऽात आEह" �दली माऽ, प�हला चेक कुणाचा आला असेल तर तो शंकरराव 
�कलOःकरांचा!" हे श!द ऐकून उपGःथतांनी टाKयांचा असा कडकडाट केला कR �या�या आवाजाने सारे सभागहृ दणाणून गेले.  

 

छऽपती िशवाजी महाराज आGण समथ� रामदास ह" �यांची बालपणापासून �यांना ःफूत` देणार" दैवते होती. समथा��या �कतीतर" 
ओ5या �यां�या बोल2या-िल�ह2यात िन�य येत. बालवयात िशवाजी महाराजांची भूिमका क-न �यांनी मोठoच वाहवा िमळ?वली 
होती. अिभनयाचे �यांना उपजतच अंग होते. मला आ\ा नीट आठवत  नाह" पण बहधाु  वाड"�या गणेशो�सवात ता�यासाहेब 

केळकरांचे "तोतयाचे बंड" एकदा वाड"कर मंडळ"ंनी बस?वले होते. �यांत शंकरभाऊंनी "नाना फडणवीसां’ची भूिमका अशी बहार"ची 
केली कR ू�य^ नाटककाराने �याना शाबासकR �दली, उ�हाKया�या सुiट"त एकदा ग�चीवर बसून शंकरभाऊंनी आGण 
ौीकृंणकाकांनी सगळे "सौभि" नाटक �यातVया सा�या-�दंMयांसह Eहटलेले मी ःवत: ऐकलेले आहे.  

 

शंकरभाऊं�या ःवभावांतली गणुमाहकता अपूव�च होती. माणूस लहान असो कR मोठा. �या�या गुणांना शंकरभाऊ मनापासून दाद 
देत. आमची न�नी फार सुगरण होती. शंकरभाऊंना साधे पण -चकर जेवण जाःत आवडे. न�नीने पुरणपोळ"च काय पण साधे 
डाळमे�यांचे वरण केले तर" ते मोठे च?वQ असायचे!  मग शंकरभाऊ ितला हाक मा-न Eहणत, "सांबारे (आमट"ला ूितश!द) 
सुपरम�ड झाले आहे हं"  ती दोघेह" आित�यशीलतेसाठo ?वशेष ूिसhद होती. या सगKयाचा �यांनी अनुभव घेतला होता अशा 
(शंकरभाऊ आGण न�नी या दोघां�याह" ःनेह" असलेVया) ूिसhद लेGखका मालतीबाई बेडेकर आम�या मािसका�या एका समारंभात  
EहणाVया, "शंकरभाऊंनी �कलOःकर-�ी=मनोहर" चा ूपंच अितशय कौशVयाने चालवला, सांभाळला. शंकरभाऊं�या या यशाची 
गु-�कVली �यां�याजवळ�या दोन श!दांत आहे. ते श!द Eहणजे "या,,या,या! आGण वा! वा! वा!" हे वण�न अगद" साथ� आहे. 
आपVया ःवभावातVया य गोड5याने शंकरभाऊंनी कुटंबातु  आGण बाहेरह" अनेकांना ूो�साहन देऊन उभे केले. आपVया वाड"�या 
चम�कार ह{रबा जाधव यांचे जे� िचरंजीव ौी. शंकरराव जाधव हे �यांचे एक नमुनेदार उदाहरण आहेत. आपVया जीवनातVया 
यशाचे सवा�त मोठे ौये ते शंकरभाऊंना देतात. "ह{रबा हे माझे ज�मदाते वड"ल तर शंकरभाऊ मला घड?वणारे दसरेु  वड"लच!" असे 
ते स� ग�दत ःवरात नेहमी Eहणतात.  

 

वाड"�याच एका कुटंबातीलु  ब�हणभावंडांना शंकरभाऊंनी �यां�या पड�या काळात सहा�य केले. �या सवा_ची ?वCा पुर" झाली. 
आपVया कतृ��वाने ती भावंडे आता बंगला-मोटारवाली झाली आहेत. शंकरभाऊं�या मदतीचे ःमरण Eहणून �यांनी शंकरभाऊंना, 
�या�या िनधनापूव` काह" �दवस, आधी एक चार आकड" चेक पाठवला. दपार�याचु  डाकेने शंकरभाऊंनी तो परत धाडला आGण 
सोबत�या पऽात �यांना िल�हल,े "तुEह" आम�या वाड"ची मुले! तुEह" माली-मुकंुदासारखीच आहांत. तुमचे पैसे मी कस ेघेईन? तशाच 

एखाCा गरजूला ते पैसे Cा, Eहणजे मला िमळाVयासारखेच आहेत. "घटूभे�या ‘आरोcयधामा’ �या आवारात शंकरभाऊंनी बंगला 
बांधला व ितथे ते राहायला गेले ते5हाची एक आठवण सांगते. संःथे�या आवारात एखाद" फेर" ते अधूनमधून घालत. -cणह" 
�यांची आतुरतेने वाट पहात. �यांना धीर, आधार देऊन परत येताना शंकरभाऊंचा चेहरा एका वेगKयाच समाधानाने उजळलेला असे. 
ितथे एका मधुमेह" ःटेशन माःतरांचा पाय कापून काढलेला होता. ते ःवाभा?वकच �यामुळे Gख�न, उदास असत. शंकरभाऊंनी �यांना 
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बोलते केले. 5यवसातVया आठवणी �यांना सांगायVया लावVया. ःटेशन माःतरां�या एका नातवाला �या िलहनू  nयायला ूव\ृ केल े
आGण �याचे एक छानदार पुःतक करवून घेऊन शंकरभाऊंनीच �या पुःतकाचे बारसे केले. नाव ठेवले "लाईन G�लअर".  

 

अशी �कती उदाहरणे सांग?ू आपVया या मायाळू व\ृीने माणसांचा जणू एक ूचंड समुिच शंकरभाऊंनी आपVयाभोवती जम?वला 
होता. ते कालवश झाVयावर देश-?वदेशांतून आEहांला सां�वनाची हजारो पऽे आली. ती पाहनू  मी पुन: पु�हा मनाशी Eहटल,े 

"मुकंुदाने शंकरभाऊंवर िल�हलेVया लेखाला "एक माणूस- वडेा माणूस" असे शीष�क �दले होते ते �कती यथाथ� होते."  

 

शंकरभाऊ Gजथे जातील ितथे समरस होऊन जात. घटूभेला असताना एक द{रि" पठाण �यांना म�ह�या - दोन म�ह�यांनी आवजू�न 
भेटायला तेई. शंकरभाऊ मजते �या�याशी पुँतु भाषेत ग~पा मारायचे.  �यांचे भाषेचे भांडवल �कती? तर पाच-प�नास श!द! तेह" 
?वCािथ�दशेत आपVया एका पठाण िमऽा�या घर" चार �दवस अबेटाबादला ते राहायला गेल ेहोते ते5हा ऐकलेले. पण तेवXयानेच �या 
पठाणाला आपला गाववालाच भेटVयाचा आनंद होई. घटूभा गाव कानड" भा?षकांचे! ितथे तंबू घेऊन एक कानड" नाटक कंपनी 

कधी कधी येई. ित�या नाटकाला शंकरभाऊ आवजू�न हजर रहात. 5यवःथाकला काह" उपयु@ सूचनाह" कर"त. �यामुळे या ‘साहेबा’ 
वर सगळे खूष असायचे. शंकरभाऊंचे आजोळ कना�टकात होते. �यामुळे �यांना थोडे बहतु  कानड" बोलायला येई. बरेचसे समजेह"!  
पण घटूभेला गेVयावर माःतरांची िशकवणी ठेवून ते कानड" िलहायला वाचायला लागले. एवढेच न5हे, तर सभांतून छोट" छोट" 
भाषणेह" क- लागले. ?वCाथ` वयाने मोठा िन कानड"चे गु-जी वयाने लहान अशी ह" जोड" पाहनू  आEहांला गंमत वाटायची पण ते 
दोघे आपापले काम इमाने इतबारे कर"त 

 

 “�क-�ी-म" या तीनह" मािसकांनी सुद"घ� काळ समाज जागतृीचे, िश^णाचे, रंजनाचे काम केले. पण साU याच वाचकांना �यातून 
ूकट होणारा पुरोगामी नवमतवाद, ?व:ानिन�ा, बु?�वाद ह" सार" कशी पटायची? कशी पचायची? ते5हा ती न पटणाU या डॉ. रा.िचं 

ौीखंडे या ू=यात डॉ�टर असून कवीह" असलेVया स� गहृःथांनी ‘केसर"त’ ‘नवमतवाCांस इशारा’ Eहणून एक ितखट क?वता ूिसhद 
केली. �यातले काह" चरण हे होते - " 5यिभचारांते िशक?वती, झुक?वती कवणांस ःव-लेखांनी? ! ते "हाय हाय! Eहणतील करतां 
�यां�याच ले�कलेकांनी !!" शंकरभाऊंमधVया चतुर संपादकाने हे क?वतेचे अ� कवीने कुणावर फेकले आहे ते लगेच ओळखले आGण 

पुढ�याच ‘ �कलOःकर’ �या अंकांत एक मजेशीर 5यंगिचऽ काढले. �यात एक आस�नमरण रोगी काढनू  �याला नाव ठेवले ‘महारा� 
पु-ष!’ �या�या जवळच डॉ. ौीखंडे �यां�यासारखाच �दसणारा एक धोतर कोट टोपीवाला अंगाने जाडगेलासा असलेला असा वैC 
काढला. हा वैC वाट"तून कसलेसे चाटण �या रोcयाला देतो आहे असे दाख?वले. �या वैCाशेजार"च ःवत:सारखाच �दसणरा उंच, कृश 
अंगकाठoचा, सूटबूट घालून ःटेथोःकोप घेतलेला डॉ�टर �या रोcयाला ?पचकार"ने इंजे�शन देतो आहे असे दाख?वले. सगKया 

िचऽाचा hव�यथ� इतकाच कR पा�ा�य नवनीतीनेच रोगी बरा होईल �याला ‘ौीखंडाचे चाटण’ मुळ"च उपयोगी नाह". हे िचऽ 
पा�हVयावर शंकरभाऊं�या ू�यु\रातली मािम�कता डॉ�टर साहेबांना जाणवली. ते ःवत:ह" �यावर मनसो@ हसले. पुढे जे5हा जे5हा 
शंकरभाऊंची आGण डॉ�टरसाहेबांची भेट होई ते5हा ते5हा शंकरभाऊ �यांचे मो�या आपुलकRने  व  हसून ःवागत कर"त. Eहणूनच 
डॉ�टरसाहेबांनी "हा शंकररावांचा उमदा ःवभाव अतुलनीय आहे" असे स�ट��फकेट �यांना �दले. ?वरोध ?वचारांना करायचा असतो- 
5य@Rला न5हे. हे शंकरभाऊं�या वाग2यापाठoमागचे त�व आEहा मुलां�या मनावर सहजपणेच ?बंबले ते हे असे!.  

 

‘�कलOःकर’ मािसकाने आपVया देशातVया बुवाबाजीवर घणाघाती हVले केले. �यापायी खटले उभ े रा�हल,े अनेक बुवा-भ@ांची 
धमकRची पऽे आली, कुणीकुणी िल�हत  आEह" ?विशQ देवाचा जप करतो आहोत. तो एक ल^ झाला कR तुEह" मरणार हे िनG�त 
समजून चाला. " शंकरभाऊंची अशा पऽांनी खूप करमणूक होई. ते Eहणत, "बघा, न बोलावता, न दG^णा देता �योितषीबुवा चालून 
यायला लागलेत घर"" आपVयाला पूण� ?वचारांती समाज�हताचे जे ?वचार घडतात ते सांगायला शंकरभाऊ कधीच डरले नाह"त. 
सामा�य माणसांनीच काय पण ूसंगी म. गांधीनीह" नापसंतीचा सूर काढला तर" ते अ?वचलच रा�हले. ती प~पांबरोबर, गणपतराव 
काळे यांनी कारखा�यात तयार केलेला चरखा गांधींना दाखवायला शंकरभाऊह" गेले होते, ते5हा गांधी Eहणाले, "ते संतितिनयमनावरचे 
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लेख छापणारे तेच �कलOःकर तुEह" ना? तुEह" हे चांगले नाह" कर"त." शंकरभाऊंनी शांतपणे �यांचे बोलणे ऐकले. आपVया देशावर 
गेली चाळ"स वषa गांधीचे नाव उठताबसता घेणाU या प^ाचेच रा�य होते आGण �याच प^ाला संतितिनयमनाचा ?ऽकोण िन ूचारपऽे 
खेMयातVया ूाथिमक शाळां�याह" िभंतीवर लावावी लागली! कालाय तःमै नम: हेच खरे! प�नास वषा�पूव` शंकरभाऊंनी दाख?वलेVया 
या िQेपणाचा मला अिभमान वाटतो. प{रGःथती कशीह" येवो शंकरभाऊं�या मनांतला ?ववके सदैव जागा असे. �यामुळे ते आपला 
तोल जाऊ देत नसत. ते पा�हले Eहणजे माNया hयानात येई कR, शंकरभाऊ केवळ, टेिनस, �बकेट असले खेळच उ\म र"तीने 
खेळतात असे नाह" तर जीवनचा खेळह" ते तेवXयाच कौशVयाने खेळतात. जीवनाकडे एकदा खेळ Eहणून पहायचे ठर?वले कR �यात 
कधी हार तर कधी जीत अस ेहोणे अप{रहाय�च असायचे हे �यांनी चांगले ओळखले होते. या व\ृीमुळेच �यां�या जीवनात आलेली 
लहान-मोठo द:ुखे �यांनी समंजसपणे आGण मूकपणाने सोसली. कंटाळा, तबारखोरपणा, िनराशा असVया अप-ूव\ृींना �यांनी 
आपVयाजवळ कधीच �फरकू �दले नाह". उCोग – उ�साह – आ�मो�नतीचा �यांनी समाजाला �दलेला मऽं �यां�या अनुभवातून �यांना 
ःफुरलेला होता.  

 

शंकरभाऊं�या ःवभावात एक सुखद िमGःकलपणा, खेळकरपणा होता. सगKया गोQी �याच �याच प�तीने वषा�नुवषa कर"त राहणे 
�यां�या ःवभावात बसायचे नाह". जे करायचे ते मन ओतून करायचे आGण �यात काह" ना काह" ना?व�य दाखवायचे अशी �यां�या 
मनाची ठेवण होती. आम�या घर�या एका मंगल काया�त कुटंबातीलु  सवा�त वड"ल ?पढ"�या �ी-पु-षांनीह" उखाणे  nयायचे असा 
बूट ती. शंतनुकाकांनी काढला. शंकरभाऊंवर उखाणा nयायची वेळ आVयावर ते Eहणाले, "रामदासां�या हातात असते कुबड" आGण 
पाव�तीबाbचे नाव घेताना माझी वळते बोबड"." �यावर हशा-टाKयांचा जो पाऊस पडला तो कसा वण�न क-? आमची न�नीह" 

खेळाडूपणे �यात सामील झाली. �यांचे रे�डओवर  भाषण असले Eहणजे एका काडा�वर रे�डओ, ते ःवत: �यां�याजवळ ‘ ?व�या’ मांजर 
बसले आहे असे एक िचऽ काढनू  �याखाली ते �यां�या भाषणाची वेळ व �दवस कळवीत. असे ते मोठे कVपक होते!  ?व�या 
मांजराव-न आठवले Eहणून सांगते. कु}या-मांजरांचा शंकरभाऊंना फार लळा असे. घटूभेला झाडावर�या एका कावKयाशीह" �यांनी 
दोःती जम?वली होती. �याला ते न चुकता भाकर"चे तुकडे आGण पाणी देत असत. हाच कावळा तुमचा Eहणून तुEह" अस े

ओळखता हो? असे �यांना मी खiयाळपणे ?वचारले ते5हां ते Eहणाले, "ते माझे आGण �या कावKयाचे ‘सीबेट’ आहे." 

 

शंकरभाऊंचा घटूभेचा �दनबम मोठा रेखीव आGण सुरेख असायचा. सकाळ-संhयाकाळ ते �फ-न येत. सकाळचे आG�हक, ःनान 
वगैरे  उरकले कR थोडा वेळ लेखन वाचन कर"त. भोजनो\र थोड" ?वौांती, मग इंमजी-मराठo व\ृपऽांचे वाचन, जे5हा जे5हा पाहणेु  
असत-येत ते5हा ते5हा �यां�याशी का5यशा�?वनोद, -cणांकडे एखाद" फेर"!! कधी ते �दल-बा वाजवीत, कधी िचऽे काढ"त, अनेक 
कलांची देणगी िनयतीने �यंना �दVयामुळे वेळ कसा घालवावा हा ू| �यांना कधीच पडला नाह". राऽी हलके फुलके भोजन-दधू 
आGण मग रे�डओ ऐकून झोपणे! ?व?वध कलांचा आनंद लुटनू  �यांनी आपले व इतरांचेह" जीवन आनंदाने फुल?वले. शंकरभाऊं�या 
जीवनाची बैठक अशी होती कR एक �दवस �टकणारे फूल जगाला आनंद देते तर जगाने तुम�याकडून �कती अपे^ा करावी? 

दसU याु ला आनंद �दला कR आपला शतपट"ने वाढतो अस े�याना मनापासून वाटे. Eहणूनच �यांनी आपVया घराला  "मधुघट" असे 
अितशय अथ�पूण� नाव �दल े होते. जीवनातले दै�य, दा{र�य, कठोर वाःतव जीवनाची नLरता �यांना मा�हत न5हती थोड"च? ती 
चांगलीच मा�हत होती Eहणूनच आपVया घरात �यांनी एक सुदंर इंमजी वचन लावून ठेवले होते ते असे होते, "I shall pass this way 

but once . Any good, therefore that I can do, let me do it now, for I may not pass this way again." ू�येक माणसा�या अंग�या सु� 
श@Rवर �यांचा ?वLास होता कारण िनयती {रकाEया हाताने कोणालाच प�ृवीवर इथे पाठवीत नाह", Eहणून आपVया सहवासात 
येणाU या जवळची ह" श@R ओळखून �याला "बकप ्" Eहण2यात �यांना परम सुख होई.  

 

माणसा�या जीवनातली सवा�त अवघड पर"^ा Eहणजे तो म�ृयूला कसा सामोरा जातो ह"! या पर"^ेत शंकरभाऊ ‘प�हVया वगा�त 

�डGःटं�शनने’ उ\ीण� झाले. संhयाछायांनी �यांना िभववले नाह". ‘रम?वल’े, ते Eहणायचे, "मी तयार आहे. आता गाड"ने �हरवे िनशाण 
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दाखवून िशiट" वाजवली कR लगेच ड!यात बसायचे!"  आGण खरोखर"च ते तशी िशiट" वाजताच अ:ाता�या ूवासगाड"त बसले. 
एक जानेवार" एकोणीसशे पं�याह\र साली, दपार"ु  द"ड-दोन�या सुमारास अचानक �यां�या म�दतू र@�ाव सु- झाला, ते बेशुhद झाल े
आGण राऽी दहा�या सुमाराला, कुणाला सेवेची कसलीह" सधंी न देता �यांनी इहलोकाचा िनरोप घेतला. कधीह" न चुकता एक 

तारखेला ूिस� होणाU या ‘ �कलOःकर’  मािसकाचा गुणी आGण कत�बगार संपादकह" नेमका एक तारखेलाच  काळा�या पडCाआड 
गेला!! 
 

दोन तारखेस सकाळ" आEह" घटूभेला पोहचलो. �यावेळ"  न5या वषा�चे ःव�छ पर"टघड"चे कपडे घातलेली, रोज�या ूमाणेच 
5यवGःथत भांग पाडून चंमा लावलेली, शंकरभाऊंची  पािथ�व मूत` ?बछा�यावर िचरिनिा घेत असलेली आEहाला �दसली. ित�याकडे 
पु�हा पु�हा डबडबलेVया डोKयांनी पा�हVयामुळे ती पळभरात �दसेनाशी होई. शंकरभाऊं�या वाग2यात बोल2यात जी सहजसुंदरता 
असे तीच या जगाचा िनरोप घेतानाह" �यां�या चेहU यावर होती! �यां�या जा2याने एका अथांग पोरकेपणा�या भावनेने माझे मन 
अंधा-न गेले. माझे मन Eहणाल,े "आपVया घरातले सुंदर इंिधनुंय आता कायमचे G^ितजाआड गेले!" बालपणापासूनचा आपला 
?ूय सवंगड" गेला! केवळ आपVयावरच न5हे तर अनेक द:ुखी-दद�वीु  मुलामुलींवर ?पत�ृवाचे छऽ धरणारा ?पता गेला. जीवनावर 
भरभ-न ूेम करायला िशक?वणारा एक सुसंःकृत िश^क गेला!! भारता�या इितहासातVया, लाला लजपतराय, गांधी-नेह-, पं�डत 
सातवळेकर यां�यासार=या थोर ?वभूतीपासून डॉ. हड�कर, आचाय� भागवत अशा िंiया ?वचारवंतापय_त सवा_ना पाह2याचे, �यां�याशी 
बोल2याचे भाcय लाभलेला एक hयेयवाद" नाग{रक गेला. �कलOःकरवाड"चा कारखाना  भःमसात करायला आलेVया शेकडो 
पिलतेधार" मंडळ"ंना एकाकRपणे सामोरे जाऊन "या करखा�याचा मी ूमुख अिधकार" आहे Eहणून कारखाना जाळ2यापूव` प�हली 
गोळ" मला घाला. हे सांगणारा िनभ�य कारखानदार गेला! फुल-ेआगरकर-आंबेडकर-कवa या समाजसुधाराकां�या मािलकेतला एक नॆ 
पाईक गेला!! माणूस Eहणून माणसांची उंची जाःत हवी यावर ौhदा असलेला एक िनरिभमानी कलावंत गेला!! �यां�या 
िचर?वयोगा�या जाGणवेने माझे अंत:करण आतVया आत आबोश क- लागले. आभाळासारखे असलेले आपVया मा�यावरचे छऽ 
आता कायमचे गेले या भावनेने मला अौ ूआवरेनात.!! 
 

रोज आकाशवाणीवर�या बातEया ऐकताना, शा�ीय संगीताची एखाद" सुरेख मैफल ऐकताना मला वाटते, बातEया सांगणारा, गाणे 
Eहणणारा, ह" कधीच माणसे मला आ\ा �दसत नाह"येत पण �यांचे श!द, ःवर माऽ ऐकू येताहेत. असेच अ:ाता�या 
आकाशवाणीव-न शंकरभाऊंचे श!द मला कधीतर" ऐकू येतील कां, "माळढोक, कशी आहेस तू?" हे. 
 
  


