
 
           

  



 
           

 
 

              ज   
 

  .                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शाांता किर्लोस्िर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                    ,       
  



 
           

प्रथमावृत्ती : जून २००२ 
                   :  . ६ 
 
 
 
प्रिाशि : 
सकिव, 
महाराष्ट्र राज्य साकहत्य आकि सांस्िृती मांडळ, 
म ांबई मराठी ग्रांथसांग्रहार्लय इमारत, 
१७२, म ांबई मराठी ग्रांथसांग्रहार्लय मार्ग, 
दादर, म ांबई ४०० ०१४ 
 
 
 
© प्रिाशिाधीन 
 
 
 
म द्रि : 
प्रमोद भोर्टे, 
स्नेहेश प्रप्रटसग, 
३२०-ए, शाह अँड नाहर इांड. इस्टेट अ-१, 
धनराज कमर्ल आवार, कसताराम जाधव मार्ग, 
र्लोर परळ, म ांबई-१३. (दूरध्वनी : ४९४५६१५) 
 
 
 
म खपृष्ठ : राजा बडसर्ल 
 
 
प्रिमत : रु. ४०/- 
 
 
 

या प स्तिात व्यक्त िेरे्लर्ली मते स्वतः रे्लखिािी असून या मताांशी साकहत्य आकि सांस्िृती मांडळ व 
महाराष्ट्र शासन सहमत असेर्लि असे नाही. 

  



 
           

निवेदि 
 

महाराष्ट्राच्या राजिीय, सामाकजि, शकै्षकिि, साांस्िृकति, आर्थथि व वैिाकरि जडिघडिीत 
ज्या कदवांर्त महनीय व्यक्तींिा महत्वपूिग सहभार् आहे अशा व्यक्तींिी साधारितः शांभर ते सव्वाश ेपानाांिी 
स बोध मराठी भाषेत िकरते्र कर्लहून ती “महाराष्ट्रािे कशल्पिार” या योजने अांतर्गत प स्तिरूपाने प्रिाकशत 
िरण्यािी मांडळाने योजना आखर्ली असून या िकरत्रग्रांथमारे्लतीर्ल “उद्योर् उत्साहािे जनि श्री. शांिरराव 
किर्लोस्िर” हा सहावा िकरत्रग्रांथ आहे. 

 
आध कनि महाराष्ट्राच्या जडिघडिीत ज्या कदवांर्त व्यक्तींिां मोर्लािां योर्दान आहे त्या व्यप्रक्तपैिी 

श्री. शांिरराव किर्लोस्िर हे एि आहेत. 
 
शांिररावाांिां व्यकक्तमत्व एखाद्या खळाळत्या प्रवाहाप्रमािां आहे. “उद्योर् उत्साहािे जनि” हे 

अन्वथगि नाव रे्लकखिेनां या िकरत्रग्रांथार्ला कदरे्लर्लां  आहे. 
 
शांिरराव हे व्यवहारी असूनही ध्येयवादी होते. िर्लावांत असूनही यांत्रपे्रमी होते. तत्त्वकनष्ठा हा 

त्याांच्या व्यकक्तमत्वािा कवशषे होता. “‘किर्लोस्िर’‘स्त्री’ आकि ‘मनोहर’ अशी तीन राजिीय, सामाकजि 
आकि साांस्िृकति कविाराांिी व्यासपीठे कनमाि िरिे ही शांिरभाऊां नी मराठी मािसार्ला कदरे्लर्ली फार मोठी 
देिर्ी आहे... मराठी मािसाांिे कविारिक्र र्कतमान ठेवण्याच्या िायात त्याांिे स्थान मोठे आहे.” असे 
त्याांच्या सांदभात प . र्ल. देशपाांडे याांनी िाढरे्लरे्ल उद र्ार अथवा “किर्लोस्िर नाांर्र माकहत नाही असा 
शतेिरी आकि किर्लोस्िर माकसि माकहत नाही असा साक्षर महाराष्ट्रीय मािूस म द्दाम शोधायर्ला रे्रे्ल तरी 
सापडिे िठीि, अशी आज जी वस्त स्स्थती आहे, कतिे बरेिसे श्रये आपल्या ितगबर्ारीर्लाि आहे.” हा 
त्याांना देण्यात आरे्लल्या मानपत्रातीर्ल मजिूर महाराष्ट्राच्या जडिघडिीत त्याांिा किती मोठा वाटा आहे, 
हे स्पष्ट िरिारा आहे. 

 
श्रीमती शाांता किर्लोस्िर याांनी या िकरत्रग्रांथात शांिरराव किर्लोस्िर याांच्या व्यकक्तमत्वािे 

घडकवरे्लरे्ल मनोज्ञ दशगन मराठी वाििाांना आवडेर्ल, पे्ररिादायी ठरेर्ल, असा कवश्वास आहे. 
 
 

 रा. रां. बोराडे 
म ांबई, अध्यक्ष, 
कदनाांि : ८ मे, २००२ महाराष्ट्र राज्य साकहत्य आकि सांस्िृती मांडळ 
 
  



 
           

मिोगत 
 

महाराष्ट्र राज्य साकहत्य आकि सांस्िृती मांडळाने महाराष्ट्रािी जडिघडि िरिाऱ्या व्यप्रक्तिी 
िकरत्र माकर्लिा “महाराष्ट्रािे कशल्पिार” या योजनेतून प्रकसद्ध िरावयािे ठरकवरे्ल, त्यामध्ये श्री. शांिरराव 
किर्लोस्िर याांिे िकरत्र कर्लकहण्यािी सांधी मर्ला कमळार्ली याबद्दर्ल मी मांडळािी आभारी आहे. शांिररावाांच्या 
सहवासात अनेि वष े राकहल्याम ळे आकि त्याांनी कर्लकहरे्लल्या शांवाकिय, याांकत्रिािी यात्रा या प स्तिाांिा 
माझ्या रे्लखनास आधार कमळार्ला आहे. 

 
किर्लोस्िर उद्योर् सम हािी मूळसांस्था किर्लोस्िर ब्रदसगमध्ये शांिरराव सांिार्लिातीर्ल एि होते. 

आकि प ढेही िारखान्यािे म ख्य व्यवस्थापि म्हिनू त्याांनी १२ वष ेिाम िेरे्ल. त्या िाळात येऊ घातरे्लल्या 
औद्योकर्ि य र्ास आवश्यि अशी प्रयत्नवादी, आत्मकवश्वासू आकि आध कनि कवज्ञान दृकष्टिी मािसे 
घडकवण्यासाठी त्याांनी १९२० मध्ये “किर्लोस्िर माकसि” स रू िेरे्ल नांतर १९३० मध्ये कस्त्रयाांनीही आपल्या 
सामर्थ्यािी ओळख िरून घेऊन स्वतःिी उन्नती िरावी म्हिून “स्त्री माकसि” िाढरे्ल. 

 
शांिरराव स्वतः उत्तम कित्रिार असल्यािा प्रत्यय. माकसिाांिी म खपृष्ठ,े िथा, रे्लख यामधीर्ल 

बोर्लिी किते्र आकि मार्थमि टीिा िरिारी व्यांर्किते्र यामधून येतो आकि अशा माध्यमाांिा उपयोर् िरून 
माकसिाच्या आिषगि माांडिीिा त्याांनी धडाि घारू्लन कदर्ला. आकि वाििाांच्या मनात सौंदयगदृष्टीिी जािीव 
पेरर्ली. 

 
आपर्ला समाज डोळस, कनभगय व र्लढाऊ होण्यासाठी त्यािी वैिाकरि तािद वाढर्ली पाकहजे. नव्या 

राष्ट्राबरोबर नवी सांस्िृती, नवा मानवधमग उदय पाविार आहे, हे कवसरता िामा नये. व्यक्तीर्ला क्ष द्र 
िस्पटासारखे वार्कविे ही मोठी िूि होईर्ल, म्हिून व्यक्तीच्या आकि समाजाच्या कविारशक्तीर्ला आवाहन 
याांवर त्याांिा भर होता यािे स ांदर बोर्लिे प्रकति म्हिजे कनवृत्त होण्यापूवी त्याांनी एिा सामान्य शतेिऱ्यािा 
प तळा िारखान्याच्या प्रवशेद्वारासमोर उभा िेर्ला त्याखार्ली शब्द होते, “त झा कवसर न व्हावा”. 

 
या प स्तिाच्या वाििानाही हे शब्द प न्हा प न्हा आठवावते. 

 
 

-              
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प्रारंभ 
 

आपि बह तेि सवग मािसे पोटप जेप रते िष्ट िरत िार्लच्यासारखी आजच्या कदवसािी आपल्या 
जीवनािी होडी वल्हकवत राहतो; पि होडी योग्य कदशनेे जावी यासाठी स िािू धररे्लर्ला नाकवि सवांना 
साांभाळीत असतो. 

 
‘आपि तरर्ला हे नव्हे नवर्ल र्लोिाांशी तारीर्ल तोिी ज्ञानी।’ 
 
या सांतविनाप्रमािे समाजािे स िािू साांभाळण्याच्या कविारािी मािसे जन्मतात. १९२० मध्ये 

येिाऱ्या औद्योकर्ि य र्ास आवश्यि अशी प्रयत्नवादी, आत्मकवश्वासू आकि आध कनि कवज्ञानदृष्टीिी मािसे 
घडकवण्यासाठी शांिरराव किर्लोस्िराांनी किर्लोस्िर माकसिातून उद्योर्, उत्साह, आत्मोन्नती, 
कविारसरिी महाराष्ट्रास कदर्ली आकि प ढे मोठी औद्योकर्ि िामकर्री िेर्ली. त्याांिे हे िकरत्र आजच्या 
वाििाांनास द्धा या ध्येयािी पे्ररिा देईर्ल असा कवश्वास वाटतो. 
  



 
           

लहािपि 
 
शांिरभाऊां िा जन्म ८ ऑक्टोबर १८९१ रोजी सोर्लाप रात झार्ला. त्याांिे वडीर्ल-डॉक्टर वास देव 

िाकशनाथ किर्लोस्िर याांनी १८८८ मध्ये सोर्लाप रात वैद्यिीय व्यवसायास स रुवात िेर्ली होती. सोर्लाप रात 
तेि पकहरे्ल एर्ल. एम. अँड एस. पदवी घेतरे्लरे्ल डॉक्टर. त्याम ळे धांद्यात त्याांिे बस्तान िाांर्रे्ल बसरे्ल होते. 

 
पि ते न सते डॉक्टरि नव्हते, तर त्याांना यांत्रिरे्लिी उपजत आवड असल्याम ळे 

दवाखान्याशजेारीि-िसबा पेठेत त्याांनी आपर्ला कशवाजी मेटर्ल वक्सग नावािा छोटा िारखाना स रू िेर्ला 
होता. महाराष्ट्रातीर्ल हा पकहर्लाि याांकत्रि उद्योर् झार्ला होता. 

 
वडीर्ल पेशाने डॉक्टर असरे्ल तरी वृत्तीने समाजस धारि होते. त्याि मतािे त्याांिे इतर स्नेही 

आर्रिराांिे अन यायी होते. त्यािाळी हरीभाऊ आपटे, आण्िासाहेब िवे, रावसाहेब आकि िाशीबाई 
िाकनटिर अशी मांडळी डॉक्टराांिे घरी येत असत. जेविाच्या वळेी त्याांच्या र्पपाांमधून समाजातीर्ल रूढींवर 
टीिा होत असे; त्यािबरोबर स्त्रीकशक्षि, कवधवा कववाह अशा कवषयाांवर ििा देखीर्ल होई. र्लहान वयात 
शांिरभाऊां ना ज न्या र्ोष्टी टािून देऊन स धारिा व्हायर्ला हवी, एवढाि ढोबळ साराांश समजत असिार. 

 
शांिरभाऊां च्या आईनी सोर्लाप रातीर्ल िाही कस्त्रयाांना र्ोळा िरून कशवि, कवििाम, या 

र्ोष्टीबरोबर अक्षरओळख िरून देण्यािी सोय िेर्ली होती. तेथे आईबरोबर जािाऱ्या छोट्या शांिरर्लाही 
कशक्षिािा पकहर्ला धडा कमळार्ला. समजू र्लार्ल्यावर शांिरिे नाव तीन नांबरच्या म्य कनकसपर्ल मराठी शाळेत 
घार्लण्यात आरे्ल; पि घरातीर्ल कवकवध ििा ऐिल्याम ळे त्यािी समज खूपि वाढर्ली होती. 

 
करयासतिार सरदेसाई सोर्लापूरच्या घरी आरे्ल म्हिजे इकतहासातीर्ल स्फूर्थतदायि र्ोष्टींिी 

मेजवानीि कमळे. पांकडत श्री. दा. सातवळेिर आरे्ल म्हिजे शांिरर्ला फार हषग होई. िारि, बाबाांच्या 
िारखान्यात जे फराळािे डबे, र्रम झरा अशा वस्तू कनमाि होत, त्यािी किते्र ते भराभर िाढून देत आकि 
सांध्यािाळी कसदे्धश्वरािे देऊळ, किल्ला प्रिवा मोतीबार् येथे जाऊन जर्लरांर्ाने स ांदर कनसर्ग किते्र िाढीत. 
शांिर ते डोळ्यात प्राि आिनू पहात असे. सातवळेिराांिे आटग स्िूर्ल पाहण्यासाठी ७ वषाच्या शांिरर्ला ते 
एिदा आपल्याबरोबर म ांबईर्ला घेऊन रे्रे्ल. 

 
म ांबईत आल्यावर घोड्याच्या रॅम्स, र्सॅिे कदव,े रािीिा बार्, राजाभाई टॉवर, िौपाटी अशी 

पे्रक्षिीय स्थळे शांिरने पाकहर्ली, तरी आटग स्िूर्ल व त्यातीर्ल किते्र याांिा शांिरच्या मनावरीर्ल पर्डा िेव्हाही 
प सट होऊ शिर्ला नाही. 

 
र्लहानपिी आईबरोबर आजोळी जाण्यािी सांधी शांिरर्ला कमळे. त्यािाळी िनाटिातीर्ल 

बम्मनहळ्ळीर्ला जायिे म्हिजे ह बळीहून प ढिा प्रवास खटारर्ाडीने दोन टपपयाांत िरावा र्लारे्. 
आजूबाजूिा भार् डोंर्राळ आकि जांर्र्लािा, त्यात वाघ, रानड क्करे, किते्त असे जांर्र्ली प्रािी असत; पि 
आजोळच्या टेंबे घराण्यातीर्ल सवग मामा मोठे धाडसी कशिारी होते. त्याांच्या कशिारीच्या र्ोष्टी ऐिताना 
शांिरिे मन थरारून जायिे आकि आपिही अशा िाही धाडसाच्या र्ोष्टी िराव्या अशी त्यार्ला इच्छा 
व्हायिी. जांर्र्लातून येिाऱ्या प्राण्याांच्या कवकवध आवाजाांनी शांिरिी घाबरर् ांडी उडे; पि मनावर एि जादूही 



 
           

घातर्ली जाई. मािसार्ला कनभगय बनकवण्यास साहसािी आवड कनमाि िरिारे र्लहानपििे अन भव बरेि 
पकरिामिारि होत असावते. 

 
१८९६ सार्ली सोर्लाप रात व महाराष्ट्र-िनाटिाच्या भार्ात मोठा द ष्ट्िाळ पडर्ला. हजारो र्लोि 

तडफडून मेरे्ल, अशा घराांतीर्ल एिािी म र्लींना र्लक्ष्मीबाईनी सरस्वतीमांदीर या त्याांच्या सांस्थेत आिरे्ल 
आकि त्याांच्या अन्नपाण्यासाठी झोळी घेऊन धान्यािे द िानदार व नार्करिाांिडे धान्यािा म कष्टफां ड 
मार्ण्यािे िाम त्याांनी िेरे्ल. तेवढ्यात परे्लर्िी साथ सोर्लाप रात पसरू र्लार्र्ली. र्लोि पटापट मरू र्लार्रे्ल. 
र्ावाबाहेर झोपड्या घारू्लन र्लोि कतथे राह्यर्ला रे्रे्ल; पि तेथे िोऱ्या होऊ र्लार्ल्या. रात्रभर आरडाओरड 
िारे्ल. १८९८ मध्ये शांिरिी म ांज व मोठी बहीि िृष्ट्िािे र्लग्न सोर्लापूर नकजि असरे्लल्या िडबर्ाव 
स्टेशनच्या कपछाडीस उरिण्यात आरे्ल. किर्लोस्िर व सरदेसाई या दोन्ही घरिी मांडळी स सांस्िृत व 
उदारमतवादी असल्याने, सवांना हा आडबाजूिा समारांभ िाांर्र्ला वाटर्ला. 

 
त्यावळेी एिा सिाळी खग्रास सूयगग्रहि र्लार्रे्ल होते. िाही क्षि रात्रीसारखा र्डद अांधार 

पसरर्ला. तारे िमिू र्लार्रे्ल. शांिरभाऊां च्या बाबानीं सवांना र्च्चीवर नेऊन ग्रहि म्हिजे िाय? ते िसे 
र्लार्ते? यािी शास्त्रोक्त माकहती कदर्ली. पृर्थ्वी व िांद्र सतत कफरत असतात. पृर्थ्वी व सूयाच्या मध्ये िांद्र आर्ला 
म्हिजे पृर्थ्वीवरच्या र्लोिाांना सूयग कदसत नाही; त्यार्ला सूयगग्रहि म्हितात. समाजातीर्ल अज्ञानाम ळे 
अांधश्रदे्धिा र्लोिाांच्या मनावर किती जबरदस्त पर्डा आहे, म्हिूनि सवगसाधारि जनतेच्या दृष्टीने हा िेतू 
ग्रहािा प्रभाव आहे असेि त्याांना वाटते हे शांिरच्या र्लक्षात आरे्ल. 

 
बाबाांना सांर्ीतािी देखीर्ल बरीि आवड होती. ते स्वतः सतार वाजवीत. आपल्या घरातीर्ल म र्लाांना 

सवग िर्लाांिी ओळख व्हावी म्हिून सतार कशिकवण्यास अडव्यपपा या िानडी कशक्षिािी त्याांनी नेमििू 
िेर्ली होती. त्याांच्या तार्लमीत “दा दीडदादा” िरायर्ला व दोन-िार रार् ओळखायर्ला कशिल्यावर, 
शांिरच्या सांर्ीतािा अभ्यास बांद पडर्ला. 

 
र्लहानपिी असे सांस्िार कमळिे ही शांिरच्या दृष्टीने खरोखर मोठी भाग्यािी र्ोष्ट ठरर्ली. वर्ातीर्ल 

इतर म र्लाांपेक्षा आपि बरेि कनराळे आहो, हे शांिरच्या र्लक्षात यायर्ला वळे र्लार्र्ला नाही. इतर कवद्यार्थ्यांना 
शांिर हा एि कवकित्र प्रािी वाटे, तर त्याांिा अडािीपिा पाहून शांिरर्ला त्याांिी िींव येई व त्याांच्या ि िीच्या 
िल्पना दूर िरण्यासाठी त्यािी सारखी धडपड असे. 

 
कमत्राांच्या अडािी समजूती दूर िरायिे एि िाम, तर त्याांच्यात देशभक्तीिे वारे भरायिे द सरे 

िाम, शांिरर्ला िरायिे होते. घरात वडीर्ल मांडळींिी जी बोर्लिी िार्लत त्यावरून परदेशातून आरे्लरे्ल 
इांग्रज र्लोि आपल्यावर राज्य िरतात हा एि मोठा ज रू्लम आहे हे शांिरर्ला समजरे्ल. म्हिून, इतर म र्लाांना 
आपल्या देशाच्या स्स्थतीिी नीट िल्पना यावी, कनदान कशवाजी महाराजाांिी तरी माकहती द्यावी हे अज्ञान 
दूर िरण्यािकरता शांिर स्वतः वािरे्लल्या कशवाजीच्या र्ोष्टी कमत्राांना साांर्त राही. आपल्या कमत्रसेनेर्ला 
देशभक्तीिे धडे द्यायर्ला सोर्लापूरिा ज ना किल्ला हे एि हवेतसे कठिाि र्लाभरे्ल होते. तेथे येताि शांिरर्ला 
इकतहासिाळात कशरल्यासारखे वाटे. कशवाजी महाराज व त्याांिे मावळे याांिा त्याां म र्लाांच्या अांर्ात सांिार 
होई. त्या भरात हरहर महादेव अशी र्जगना िरीत ते एि-एि ब रूज िाबीज िरीत असत. देशािे 
स्वातांत्र्य िसे कमळवायिे ह्या एिा कविाराम ळे त्या म र्लाांना वळेेिे भान राहत नसे. पि हे रिके्षत्र घरात 
आरे्ल-म्हिजे घरातल्या वस्तूांिी मोडतोड होऊ र्लारे्. मर् त्या मावळ्याांना घरातून बाहेर कपटाळरे्ल जाई. 



 
           

शांिर िौथीत रे्ल्यावर इांग्र्लांडच्या स्व्हक्टोकरया रािीिा मृत्यू झार्ला आकि बादशहा सातव ेएडवडग 
याांच्या राज्यारोहिािा समारांभ शाळेतही िरण्यािे ठररे्ल. त्यासाठी मास्तराांनी ‘भो राजन् धन्य धन्य 
कवब धमान्य सावगभौम भवूरा’ असे र्ािे सवांना शाळा िार्लिाांनी म्हिायर्ला साांकर्तरे्ल; पि शांिरर्ला ते र्ािे 
नादानपिािे र्लक्षि वाटरे्ल. असे म्हटल्यावर त्यार्ला मास्तराांच्या छड्या खाव्या र्लार्ल्या. स ट्टीत बोरोटी या 
खेड्यातीर्ल नातर्लर्ाांिडे शांिरर्ला पाठवण्यात आरे्ल. शतेावर पाखराांना हािायिा उद्योर् त्यार्ला कमळार्ला. 
र्ोफिीतून धोंडा मारायिी िर्ला तो िाांर्र्ली कशिर्ला. एिा झाडावर फ टक्या मडक्यािे कनशाि र्लावनू 
त्यावर मारा िरायिी िल्पना त्यार्ला स िर्ली, पि शांिरच्या र्ोफिीतून कनघारे्लर्ला एि दर्ड पाटर्लाच्या 
म र्लार्ला र्लार्ल्यावर, त्यािी र्ोफि जप्त झार्ली. 

 
एिदा सोर्लाप रात छत्र्याांिी सिग स आर्ली होती. शांिरने ती पाकहर्ली तेव्हाां आपिि सिग स 

िरण्यािा कविार त्याच्या डोक्यात घोळू र्लार्र्ला. त्याने दोन ि त्री, एि शळेी पिडून आिर्ली. सतारीिी 
र्वसिी िाढून, एिा म र्लाच्या तोंडार्ला सोंड म्हिून बाांधून त्यार्ला हत्ती बनवर्ला. दोघे िोर्लाांट्या उड्या 
मारू र्लार्रे्ल. आता आपल्या पायावर द सऱ्या म र्लार्ला उभे िरायिे िाम फक्त राकहरे्ल. ते िाम िरण्यासाठी 
शांिर आडवा झार्ला. घरातीर्ल अांबूताईिा दोन-तीन वषािा म र्लर्ा दोन म र्लाांनी उिरू्लन आिून शांिरच्या 
पायावर उभा िेर्ला; पि द सऱ्याि क्षिी त्यािा तोर्ल जाऊन, तो जकमनीवर िोसळून त्याने एि जोरािी 
प्रििाळी ठोिर्ली. 

 
शांिरवर र्हजब िरायर्ला हे सवांना िाांर्रे्ल कनकमत्त झारे्ल. शांिरच्या अशा हूडपिार्ला घरातीर्ल 

सवग मांडळी िां टाळर्ली. त्यािवळेी बेळर्ाविे िािा रामूअण्िा घरी आरे्ल होते. त्याांना बाबा म्हिारे्ल, 
“रामूअण्िा! त र्ला खोडिर म र्लाांना िसां स धाराव हे िाांर्र्लां  माकहत आहे, तेव्हा तू शांिरर्ला आपल्यािडे 
घेऊन जा कन त झा म र्लर्ा िाकर्लदास यार्ला माझ्यािडे पाठवनू दे!” 

 
भाऊ-बकहिी, शाळेतीर्ल र्ल्लीतीर्ल सारे दोस्त याांना सोडून जायिे शांिरर्ला अवघड झारे्ल. ‘माझी 

रवानर्ी िशासाठी? म र्लाांच्या स धारिेसाठी मी किती झटतो. त्याांना िाांर्ल्या र्ोष्टी साांर्तो, मी खोटे 
बोर्लतो िाय? मी वाईट आहे िाय?’ असे प्रश्न शांिरर्ला सताव ूर्लार्रे्ल. त्याि र्ोंधळरे्लल्या मनःस्स्थतीत 
शांिर िािाांच्याबरोबर बेळर्ावर्ला जायर्ला कनघार्ला. 

 
मोठे िािा राम अण्िा याांच्याबरोबर बोळर्ावर्ला रात्री घरी पोिल्यावर िािूां ना नमस्िार िरून 

शांिर र्ाढ झोपी रे्र्ला. सिाळी उठल्यावर बाहेर पाकहरे्ल तर सर्ळीिडे पाांढरे फटफटीत ध िे पसररे्लरे्ल 
शांिरर्ला पकहल्याांदाि कदसरे्ल. ते हळूहळू कवरळ होत सूयग वर येऊ र्लार्र्ला. र्लौिरि स्वच्छ ऊन पडरे्ल 
आकि सर्ळीिडे पसररे्लर्ला दवप्रबदूांच्या मोत्याांिा सडा पाहून त्यार्ला र्ांमत वाटर्ली. सोर्लापूरर्ला अशी र्ांमत 
िधी कदसर्ली नव्हती. 

 
िािाांिे घर झोपडीवजा िौर्लारू होते. िाही अांतरावर त्यासारखीि सात-आठ घरे होती. हीि 

माळावरिी वस्ती. घरातीर्ल दोन भावांडे त्याच्यापेक्षा र्लहानि होती. मारे् जाांभेिराांिी व धािट्या 
र्लक्ष्मििािाांिीही झोपडी होती. िािाांच्यािडे एि ि त्र्यािे कपल्लू होते. त्यािी शांिरशी र्ट्टी जमर्ली. 
सांध्यािाळी थोडे प्रहडून याव े म्हिून शांिर मोत्यार्ला घेऊन बाहेर पडर्ला. जरा अांतरावर िाही खोपटी 
कदसर्ली. र्लांर्ोट्या घातरे्लर्ली म रे्ल तेथे कवटी-दाांडू खेळत होती. शांिरने त्याांना कविाररे्ल, ‘मर्ला घेता िा 
त मच्याबरोबर खेळायर्ला?” तो प्रश्न ऐिून ती आश्चयाने पाहति राकहर्ली. त्यातर्ला एि धीट पोरर्ा 



 
           

म्हिार्ला, “आम्ही घेऊ, पि आम्ही न्हाव्यािी म रे्ल आहोत, त म्हार्ला कशवाकशव नाही िा होिार?” शांिर 
जरा थाांबून म्हिार्ला, “ते प ढे पाहू. मर्ला आज तरी खेळायर्ला घ्या.” आकि दाांडू घेऊन तो कवटी िोर्लायर्ला 
र्लार्र्ला. या खेळात त्यािा हात बसरे्लर्ला होता. झ र्लावर झ र्ला िढू र्लार्र्ला ते कदसताि पोरे त्याच्यािडे 
आदराने पाहू र्लार्र्ली आकि त्याांनी शांिरर्ला कफरून खेळायर्ला यायर्ला साांकर्तरे्ल. 

 
घरी आल्यावर ही हिीर्त शांिरने िािाांना साांकर्तर्ली. ते म्हिारे्ल, “त्या म र्लाांबरोबर खेळायर्ला 

त र्ला हरित नाही. ही न्हावी मांडळी आपल्यासारखीि परे्लर्साठी या माळावर राह्यर्ला आर्ली आहेत. मात्र 
खेळून आल्यावर हात-पाय ध वायर्ला कवसरू निोस. त झ्यासाठी म िटा आिर्ला आहे. तो जेवताना 
नेसायिा हे र्लक्षात ठेव. रात्री जेवि झाल्यावर घरातीर्ल सवग मांडळी रामरक्षा, कशवस्तोत्र, िपगटपांजरी अशी 
स्तोते्र म्हिावयािी. ती पाठ िरण्यास शांिरर्ला वळे र्लार्र्ला नाही. िािाांिी कशस्त फार. नीटनेटिेपिािी 
त्याांना फार आवड प्रत्येि वस्तू कजथल्या कतथे ठेवायर्ला हवी. स्वभावही फार पे्रमळ र्लहान म र्लावर ते 
रार्ावत नसत त्याांनी खोड्या अथवा दांर्ा िेर्ला, तर ते म र्लाांच्या वयार्ला शोभेर्लसे आहे असे त्याांिे मत. 

 
झोपडीपासून बेळर्ाांविे सरदासग हायस्िूर्ल तीन मरै्ल दूर, म्हिून िािाांनी शांिरसाठी एि छोटी 

सायिर्ल आिनू कदर्ली. कतच्यावर बसायर्ला येऊ र्लार्ताि शांिरर्ला पांख फ टल्यासारखे वाटू र्लार्रे्ल. 
“शांिर! त र्ला आिखी िाय हवे?” असे िािाांनी कविारल्यावर त्याने रांर्पेटी आकि एअरर्न अशा दोन 
र्ोष्टी साांकर्तल्या. त्याही िािाांनी आिून कदल्यावर शांिरच्या आनांदार्ला पारावार राकहर्ला नाही. 

 
िािाांच्याबरोबर शांिर शाळेत जाऊ र्लार्र्ला. इांस्ग्र्लश भाषा कशिवावी तर ती िािाांनीि असे 

त्यार्ला वाटायिे. घरी ते पार्लिां  व शाळेत कशक्षि; त्याांच्या मार्गदशगनािा शांिरर्ला द हेरी र्लाभ झार्ला. 
म र्लाांच्या बौकद्धि व शारीकरि कविासार्ला योग्य वाव कमळार्ला, तर ती भर्लत्या मार्ार्ला र्लार्िार नाहीत हा 
िािाांिा कवश्वास. 

 
एिा सिार्ला िािूां नी जेवायर्ला साखरभात िेर्ला. शांिरिा हा आवडता पदाथग तो प न्हा प न्हा मार् ू

र्लार्र्ला. िािू रार्वल्या. त्यावर िािा म्हिारे्ल. “शांिरवर अशी रार्ाव ूनिोस. त्यार्ला साखरभात इतिा 
आवडतो, तर रोज त्याच्याप रता थोडा िरीत जा!”शांिरर्ला वाटरे्ल, िािा त्यािी थट्टा िरत आहेत; पि 
द सऱ्या कदवशी कफरून पानात साखरभात आल्यावर तो खूष झार्ला. मात्र प ढे िार-पाि कदवस साखरभाति 
खाण्यािी पाळी आल्यावर तो दृष्टीस निोसा झार्ला. “एखाद्या र्ोष्टीबद्दर्ल जास्त हावरटपिा िरू नये.” असे 
िािाांनी शांिरर्ला तोंडाने साांकर्तरे्ल नाही; पि त्या अन भवाने शांिरर्ला जो धडा कदर्ला, तो जन्मभर त्याच्या 
र्लक्षात राकहर्ला. 

 
शांिर हायस्िूर्लर्ला जाऊ र्लार्र्ला. त्यार्ला किते्र िाढायर्ला येतात हे पाहून त्यािे ड्रॉईांर् मास्तर 

हरीभाऊ फडिे त्याच्यािडे कवशषे र्लक्ष देऊ र्लार्रे्ल आकि त्यािी तयारी प री होताि त्याांनी शांिरर्ला आटग 
स्िूर्लच्या थडग गे्रडच्या परीके्षस बसवरे्ल. शांिर ती परीक्षा िाांर्ल्याप्रिारे पास झार्ला. 

 
झोपड्याांतीर्ल पोराांिा शांिर म्होरक्या झार्ला होता. शाळा स टर्ली िी सायिर्लवरून तो घरी येई. 

तेथे बाळू, प्रबडू, दादू, कवठू असे सारेजि त्यािी वाटि पाहत असत. मर् खेळार्ला रांर् भरायर्ला िाय 
उशीर? त्यात शांिर आपर्ली एअर र्न खाांद्यावर घेऊन बाहेर पडर्ला म्हिजे सरडे, खारी, किमण्या असर्ली 
िशािी तरी कशिार िेल्याकशवाय माघारी परतत नसे. हा त्यािा कशिारीिा छांद सवांनाि आवडत असे. 



 
           

एि कदवस डोंर्रािडे कनघाल्यावर थोड्या अांतरावर एि भर्ला मोठा साप रमत र्मत िार्लरे्लर्ला कदसर्ला. 
र्लहान साप पाकहरे्ल होते. पि हे प्रिरि वरे्ळेि होते. आता िाय िरायिां? साहसािा प्रसांर् आर्ला तर 
धैयाने प ढे झारे्ल पाकहजे म्हिून शांिरने म र्लाांना थाांबवनू माळावरिे दर्ड र्ोळा िरायर्ला साांकर्तरे्ल, 
तेवढ्यात साप झपाट्याने प ढे कनघार्ला व एिा खड्ड्ड्यात दडर्ला. मर् साऱ्या जिाांनी खड्ड्ड्याच्या 
िाठावरून सापावर दर्डाांिा मारा स रू िेर्ला. त्याप ढे त्यािा िाय कनभाव र्लार्िार? सवांनी त्यार्ला ठेिनू 
मारून टािरे्ल आकि त्यार्ला एिा िाठीवर टािून उत्साहाने घरी आिरे्ल. हे पाहून िािाांनी शांिरिी खूप 
पाठ थोपटर्ली. त्याम ळे साऱ्या पोराांना अवसान िढरे्ल. 

 
शांिरिे धािटे िािा र्लक्ष्मिराव म ांबईस आपर्ला छोटा िारखाना िार्लवीत. िािाांनी म ांबईच्या 

स्व्हक्टोकरया ज्य कबर्ली टेस्क्निर्ल इस्न्स्टटू्यटिी नोिरी सोडर्ली होती. कशवाय म ांबईसही परे्लर्िी साथ स रू 
झार्ली, म्हिून त्याांनी आपर्ला उद्योर् बेळर्ावास हर्लवर्ला होता. तेथे शतेिऱ्याांच्या उपयोर्ी पडिारी यांते्र 
तयार िरीत. कवकहरीिे पािी िाढण्यासाठी ते पवनिक्क्या िरू र्लार्रे्ल. तसेि, बरै्लाांना देण्यािा िडबा 
िापून घातर्ला तर अकधि िाांर्रे्ल हे र्लक्षात घेऊन त्याांनी िडबा िापण्यािे यांत्र बनकवरे्ल. त्यािा प्रसार 
होण्यासाठी पकरिामिारि जाकहरात व्हायर्ला पाकहजे असे िािाांिे बोर्लिे ऐिल्यावर शांिरने माळावर 
जाऊन दोन बैर्लाांिे कित्र िाढरे्ल. एि रोडिा व द सरा धष्टप ष्ट आकि खार्ली बैर्लाांिा सांवाद ‘िारे खांद्याबा, 
आताशी त झी िनै कदसते रै्ल! िसा तयार झार्लास अक्शी? असां त र्ला खायर्ला तरी िाय घार्लतात?” 
“डफळ्याबा, आताशी किनई रै्ल ब्येस खायर्ला र्ावतय. अमच्या धन्यानां बेळर्ावहून किर्लोस्िर बांधूि िडबा 
िापण्याि यांत्र आिर्लयां. ते रै्ल नामी हाय बघ. त्यातून िडबा िसा िरारा भ सा होऊन पडतू या. त्यावर 
जरास कमठाि पािी मारर्लां  िी एवढसां खाल्ला िी पोटि भरतय! कजवार्ला िसां र्ोड वाटतयां! साांर् िी, 
रे्लिा! त झ्या धन्यार्ला! तसर्लां  एि यांतूर आिायर्ला.” बारा वषांच्या शांिरने िेरे्लर्ली ही जाकहरात पाहून 
िािा शांिरच्या कित्रावर फार खूष झारे्ल आकि त्याांनी त्यार्ला उते्तजन देण्यासाठी स्क्र्लटो िॅमेरा आिनू 
कदर्ला. 
 
 

* 
  



 
           

पनहली जानहरात 
 

याि स मारास शांिरर्ला हवा तसा एि सोबती कमळार्ला- अनांत फळिीिर- त्याच्याि वयािा. 
िािूां च्या माहेरी परे्लर्च्या साथीत घरातर्ली िरती सवरती मािसे दर्ावर्ली, म्हिनू अांतोबािी आई आपर्ली 
दोन म रे्ल घेऊन म र्लीिडे जावईब वाांच्या आश्रयार्ला आर्ली. अांतोबा फार ह शार आकि शरीराने दििट. 
मोठ्या मािसासारखे तो पािी िाढिे, र्लािडे फोडिे असर्ली िामे िरायिा. शांिरने त्यार्ला सायिर्लवर 
बसायर्ला कशिवरे्ल आकि अांतोबाने शांिरर्ला पोहायर्ला कशिवरे्ल. 

 
शजेारच्या झोपडीत शकनवारी शकनमहात्म्य पोथीिे वािन व्हायिे. त्यातीर्ल प्रभतीवरीर्ल हार हांसाने 

कर्ळिे, िर्लींर्डािी शीरिमळ होिे असरे्ल अद भतू प्रिार ऐिून शांिरिा त्यावर कवश्वास िसा बसिार? 
शकन हा एि ग्रह आहे. त्याच्याभोवती असरे्लरे्ल िडे हे त्यािे वैकशष्ट्ट्य आहे, हे तर सोर्लापूरच्या बाबाांनी 
द र्थबिीतून दाखवरे्लि होते ना! र्लाखो मरै्ल दूर असरे्लल्या ग्रहािा आपल्यावर बरावाईट िसर्ला सांबांध? या 
भािडिथाांवर मोठी मािसे िशी कवश्वास ठेवतात असा शांिरर्ला प्रश्न पडे. 

 
एि कदवस बातमी समजर्ली िी, िािाांिी बढती होऊन त्याांिी डेपय टी एज्य िेशनर्ल इन्स्पेक्टर या 

पदावर कवजाप रास बदर्ली झार्ली आहे. शांिरच्या डोळ्याांत एिदम पािी उभे राकहरे्ल. त्यािी बेळर्ाांविी ३ 
वष ेिेव्हा रे्र्ली हे त्यार्ला िळरे्लि नाही. िािा-िािू, र्लहान भाांवडे, अांतोबा-ठळि वाडीतीर्ल न्हाव्यािी 
म रे्ल, शाळेतीर्ल कमत्रमांडळी, साठे, नरर् ांदिर या सवांना सोडून परत सोर्लाप रास जायिे शांिरच्या खरोबर 
कजवावर आरे्ल! पि तशाि जड मनाने सवांिा कनरोप घेऊन त्याने बेळर्ाांव सोडरे्ल. 

 
सोर्लापूरच्या नॉथगिोट हायस्िूर्लच्या िौर्थ्या इयते्ततीर्ल कवद्याथी म्हिनू १९०४ सार्ली शांिरिी 

स रुवात झार्ली. सोर्लापूर अठरापर्ड जातींिे र्ाव, त्याम ळे शांिरच्या कमत्रात प्रहद , म सर्लमान, पारशी, 
प्रर्लर्ायत, जैन असा भरिा असे. सवांशी त्यािे सारखेि सख्य. 

 
सोर्लाप रात येऊन थोडे कदवस झारे्ल नाहीत तोि देशात स्वदेशीच्या िळवळीिा जोर वाढत 

िार्लर्ला. ह्या स मारास र्लोिमान्य कटळि सोर्लाप रात येिार असल्यािे समजताि कवद्यार्थ्यांमध्ये उत्साहािे 
कवर्लक्षि वातावरि पसररे्ल. कसदे्धश्वराच्या देवळाप ढीर्ल पटाांर्िात त्याांिे जाहीर व्याख्यान होिार असल्यािे 
िळरे्ल; पि शांिरच्या शाळेिे हेडमास्तर पडरे्ल दाांडरे् राजकनष्ठ पि या व्याख्यानार्ला िाही कवद्याथी रे्रे्लि 
व ते द सऱ्या कदवशी त्याबद्दर्ल एिेि रुपया दांड भरून वर्ात आरे्ल; पि या कशके्षिे उटे्ट िसे िाढाव ेहे त्याांिे 
कविार िारू्ल राकहरे्ल. त्याांच्या अांर्ात स्वदेशीिे वारे िाांर्रे्ल भररे्ल व स्वदेशीिी र्ािी ते र्ाऊ र्लार्रे्ल. 

 
परदेशी व्यापारी आमच्या देशास र्लार्ल्या जळवा । 
शोष नी रक्तिी घेती त्यास बकहष्ट्िारसाधने पळवा ॥ 
 
स्वदेशीच्या प्रिारासाठी शांिरने एि खास य क्ती िाढर्ली. “सद र्ृहस्थ हो! स्वदेशी मार्ल वापरा.” 

स्वदेशी मार्ल वापरिारा देशभक्त, न वापरिारा देशद्रोही, ‘इांग्रजाांिी हिार्लपट्टी िरण्यासाठी स्वदेशी 
वापरा.’ अशा मजि राच्या प ष्ट्िळ किठ्ठ्ठ्या कवद्यार्थ्यांनी कर्लहून िाढल्या आकि सांध्यािाळ झाल्यावर 
रस्त्यावरून जािाऱ्या मािसाांच्या हातात त्या र् पिूप देऊ र्लार्रे्ल; पि या र्डबडीत एि किठ्ठी मास्तराांच्या 



 
           

हातात पडर्ली. त्याांनी शांिरिे अक्षर ओळखरे्ल. त्यािे बकक्षस द सऱ्या कदवशी वर्ात त्याच्या हातावर 
उमटवरे्ल. 

 
शांिरिेवडीर्ल करपन हॉर्ल क्र्लबिे सभासद असल्याने त्याांच्याि नावावर वािनार्लयातीर्ल िाांर्र्ली 

िाांर्र्ली प स्तिे वािायर्ला कमळत, त्याम ळे वर्ातल्या प स्तिाांपेक्षा शांिरिे बरेि अवाांतर वािन होई. इांग्रजी 
िवथीतर्ला म र्लर्ा इांग्रजी माकसिे वाितो ही र्ोष्ट खरी वाटिार नाही; पि भाषेिी पूिग ओळख िाांर्ल्या 
र् रूिडून झाल्यावर भराभर प्रर्ती िरिे सोपे जाते. या वािनाने जर्ाकवषयी शांिरच्या सवगसामान्य 
ज्ञानातही प ष्ट्िळ भर पडर्ली. 

 
यानांतर शांिरच्या शाळेिे र्दॅप्ररर् िरायिे ठररे्ल. शांिरर्ला सेके्रटरीपद कमळारे्ल. सवांिडून पाप्रठबा 

असल्याने सांमेर्लन खूप धडाक्याने पार पडरे्ल. शवेटिे आिषगि प ण्यािे प्रकसद्ध निर्लािार भोंडे याांच्या 
निर्ला होत्या. त्याांनी प्रथम बावळट कवद्याथी, रगँ्र्लर पराांजपे, अशा िाही निर्ला िेल्या. ि जब ज स रू 
झार्ली. तोि पडदा वर रे्र्ला आकि र्लोिमान्य कटळिाांिी स्वारी सवांना कदसर्ली. त्याांिे स्फूर्थतदायि भाषि 
झारे्ल आकि टाळ्याांिा िडिडाट. पि प ढच्या राांरे्तीर्ल एि व्यक्ती दोन्ही हाताने डोिे धरून खार्ली पाहत 
राकहर्ली होती. ते होते शांिर व कमत्र याांना दांड िरिारे हेडमास्तर. 

 
बेळर्ावर्ला असताना धािट्या िािाांिडून बकक्षस कमळारे्लर्ला स्क्र्लटो िॅमेरा आतापयंत तसाि धूळ 

खात पडर्ला होता. आता ि िाजवळ तरी फोटोग्राफी कशिून त्यािा वापर िरावा असे शांिरच्या मनात 
वरिेवर येऊ र्लार्रे्ल. फोटोग्राफी जमर्ली तर र्लहान-थोराांिे फोटो िाढता येतीर्ल. प्रवासातीर्ल दृश्ये कटपून 
घेता येतीर्ल असे शांिरर्ला वाटरे्ल. फोटोग्राफी हा आता पोरखेळ झार्ला आहे; पि ९० वषापूवी कतिी माकहती 
असिारे र्लोि फार थोडे होते आकि तेही आपरे्ल ज्ञान र्लपवनू ठेवीत. तरीपि अण्िा कटिेिराांनी 
सोर्लाप रातीर्ल प्रम ख फोटोग्राफर िेशवराव कदविेर याांिी शांिरर्ला ओळख िरून कदर्ली. 

 
िेशवरावाांच्या हाताखार्ली िाम िरू र्लार्ल्यावर शांिरने फोटोग्राफीिी इांस्ग्र्लश प स्तिे व 

माकसिेही वािण्यास स रुवात िेर्ली व आपल्या स्क्र्लटो िॅमेऱ्याने शांिर फोटो घेऊ र्लार्र्ला हे पाहून 
िेशवरावाांनी पट्टकशष्ट्यािे िौत ि िेरे्ल. 
 
 

* 



 
           

मराठी माकसिाांमध्ये व्यांर्किते्र िाढायिी स रुवात शांिरराव किर्लोस्िर याांनी िेर्ली 
आकि कवनोदाांमधूनस द्धा वाििार्ला स धारण्यािी कदशा कमळू शिते. 

 
  



 
           

पैशाचे झाड 
 

उन्हाळ्यािी स ट्टी आर्ली. शांिरिे तीन िािाही सोर्लापूरर्ला आरे्ल, वषातून िार कदवस एित्र 
येऊन ते घरर् ती र्पपार्ोष्टी िरीत बसत. एिकदवस धािट्या िािाांनी शांिरर्ला तेथे बोर्लावनू घेतरे्ल व ते 
म्हिारे्ल, “शांिर! तू आता मोठा होत िार्लर्लास, तेव्हा आपर्ला प ढिा कविार त र्ला िरायर्ला पाकहजे. समज, 
या स ट्टीति िाहीतरी िाम िरून पोटाप रते पसेै कमळवायर्ला आम्ही त र्ला साांकर्तरे्ल, तर तू िाय 
िरशीर्ल?” 

 
असल्या कवकित्र प्रश्नार्ला िाय उत्तर द्यायिे असा कविार िरताना मनात एि िल्पना येऊन शांिर 

म्हिार्ला, “त्यात िाय मोठांस! फोटो िाढून मर्ला हव ेकततिे पैसे कमळकवता येतीर्ल!”सारेजि त्याच्यािडे 
पाहून हसू र्लार्रे्ल! पि बाबा म्हिारे्ल, “मर् दाखव तू किती पैसे कमळवतोस ते!” 

 
“दाखवीन! पि त्यासाठी सामान र्लारे्र्ल व आांतोबा माझ्या बरोबर पाकहजे.” 
 
ती मांज री ताबडतोब कमळार्ली. स ट्टी होताि त्याांिी द क्कर्ल फोटोच्या सामानाने भररे्लल्या रांिेसह 

ह बळीच्या वाटेर्ला र्लार्र्ली. कतथे शांिरिे मामा होते. त्याांना शांिरिा हेतू समजताि ते म्हिारे्ल, “शहािेि 
कदसता त म्ही दोघेजि! पैसे असे झाडार्ला र्लार्रे्लरे्ल असतात अशी त मिी िल्पना आहे िाय?” 

 
तो अन भव दोघाांनाही यायर्ला उशीर र्लार्र्ला नाही. अांतोबाच्या र्ळ्यात िॅमेऱ्यािी कपशवी व 

शांिरच्या हातात िॅमेरा ठेवण्यािे कतपाटिे असे दोघे कर्ऱ्हाइिाांच्या शोधाथग कदवसभर भटिायिे! पि 
सर्ळीिडे निाराथी उत्तर. असे आठ-कदवस रे्रे्ल. दोघाांिी कनराशा वाढत िार्लर्ली. कततक्यात एि 
िल्पना शांिरच्या डोक्यात िमिर्ली. तो अांतोबार्ला म्हिार्ला, “उिर्ल िॅमेरा! थोड्याि वळेात दोघे 
ह बळीतीर्ल मराठी शाळेजवळ आरे्ल. कतथल्या फाटि नावाच्या मास्तराांशी शांिरिी पूवीिी ओळख होती. 
त्याांना शांिरने िाढरे्लरे्ल, फोटे दाखवरे्ल व म्हिार्ला, “त मच्या वर्ातीर्ल म र्लाांना प्रत्येिी दोन पैसे आिायर्ला 
साांर्ार्ल, तर त्याांिा व त मिा कमळून एि छान फोटो मी िाढून देईन!”ही र्ोळी बरोबर र्लार् ूपडर्ली. त्या 
फोटोने शाळेत खळबळ उडवनू कदर्ली. तो फोटो पाहताि शाळेत जिू फटाक्यािी माळ र्लार्र्ली. त्या 
शाळेतरे्ल सवग वर्ांिे फोटो िाढून झाल्यावर दोघेजि द सऱ्या शाळेिडे वळरे्ल मर् ऑडगरीना तोटा उरर्ला 
नाही. त्याांच्या धांद्यार्ला एिदम तेजी आर्ली. कखशात पैसे ख ळख ळू र्लार्रे्ल. ते रोज प नःप न्हा मोजून पाह्यािे. 
सारी रक्कम ऐांशी रुपये झार्ली तेव्हािा आनांद िाय विावा? पैज प्रजिर्ली. ह बळी सोडताना शांिर मामाांना 
म्हिार्ला, “त म्ही आमिी थट्टा िेर्लीत; पि आम्हार्ला सापडर्लां  िी नाही पैशािां झाडां?” 

 
त्याांच्या या यशस्वी दौऱ्यािे सवांनी अथात िौत ि िेरे्ल; पि त्यािा सवांत मोठा फायदा अांतोबार्ला 

झार्ला. त्यािे कवशषे कशक्षि वर्ैरे झारे्लरे्ल नव्हते. त्याम ळे ह बळीत फोटोग्राफीिे कशक्षि घेण्यािी जी सांधी 
त्यार्ला कमळार्ली, कतिा उपयोर् िरून त्यानेही आजऱ्यार्ला फोटोग्राफी स रू िेर्ली. िािाांनी त्यार्ला एिदा 
नाांर्रािे फोटो िाढून देण्यास साांकर्तरे्ल व त्यािी ह शारी पाकहल्यावर त्यािी िारखान्याति फौंड्रीमनच्या 
जारे्वर नेमििू िेर्ली. 

 



 
           

मकॅरििी परीक्षा जवळ येत िार्लर्ली तेव्हा शाांतपिे अभ्यास िरण्यासाठी शांिर हैद्राबादिे िािा 
डॉ. र्ांर्ाधरपांत किर्लोस्िर याांच्या घरी रे्र्ला. त्याांच्या पत्नी सौ. िाशीबाई या शांिरच्या मावशीही होत्या. 
द हेरी नात्याने-म्हिून हैद्राबादर्ला जायर्ला तो एिा पायावर तयार असायिा. 

 
िािाांनी आपल्या दवाखान्यासाठी-राहण्यासाठी एि मोठी िोठी घेतर्ली होती. कतच्या कनम्म्या 

भार्ात स प्रकसद्ध कित्रिार आर. डी. देऊसिर याांिे कबऱ्हाड व स्ट कडओ होता. तेथे त्याांनी िाढरे्लर्ली स ांदर 
किते्र र्लावरे्लर्ली असत. इटर्लीत दोन वष ेराहून ते िरे्लिे उच्च कशक्षि घेऊन आरे्ल होते. फार सरळ मनािे व 
सदैव उत्साही असे ते एि िर्लावांत. त्याांच्या िपाटात कित्रिरे्लवरिी प स्तिे दाटीने भररे्लर्ली होती. 
देऊसिर किते्र िाढू र्लार्रे्ल िी शांिर एि ख िी घेऊन त्याांच्याजवळ बसायिा. त्यार्ला कित्रिरे्लिी नाद 
आहे हे माकहत असल्याम ळे शांिरबरोबर त्याकवषयी त्याांच्या र्पपार्ोष्टी िार्लायच्या. अशा वातावरिात रुक्ष 
अभ्यासािडे मन िसे र्लार्िार? 

 
शांिरने मकॅरि पास होण्यािी अपेक्षा सोडून कदर्ली होती; पि करझल्ट र्लार्र्ला त्यात त्यािे नाव पास 

झारे्लल्या यादीत झळिरे्ल आकि मोठ्या डौर्लाने तो प ण्याच्या डेक्कन िॉरे्लजात दाखर्ल होण्यासाठी 
कनघार्ला. सन १९०९ च्या स रुवातीर्ला शांिर प िे स्टेशनवर रांि, वळिटी व र्लरे्जमधीर्ल सायिर्ल घेऊन 
उतरर्ला. त्या कदवशी टाांग्यािी तपासिी असल्याम ळे टाांरे् आरे्ल नव्हते. त्यािप्रमािेि आिखी दोघे 
कवद्याथीही स्टेशनवर उतररे्ल. तेही डेक्कन िॉरे्लजर्ला जािारेि होते म्हिून एिा खटाऱ्यात सवांिे सामान 
घारू्लन कतघेजि रस्त्यार्ला र्लार्रे्ल. 

 
पाश्चात्य धतीिी रिना असरे्लर्ली डेक्कन िॉरे्लजिी भव्य इमारत पाहून कवद्यार्थ्यांच्या मनावर त्यािा 

एि कवशषे पकरिाम होत असे. शांिरिा सोर्लापूरिा कजवर्लर् कमत्र कवश्वनाथ दािीही िॉरे्लजात आर्ला होता. 
औांधिे राजप त्र व बेळर्ाांविे िाही ज ने कमत्रही शांिरर्ला तेथे भेटरे्ल. 

 
सातारिे वाग्भट देशपाांडे, नाथ घािेिर, कवजाप रिे देसाई बांधू, ह बळीिे र्ोखरे्ल, टेंबे याांिीही 

नांतर ओळख झार्ली. थोड्या कदवसाांनी कर्रसपपाच्या सहर्लीसाठी हैद्राबाद, सोर्लापूर, बेळर्ाांव, म ांबई येथीर्ल 
सवग नातर्लर् मांडळी कनघार्ली. िािाांच्या िडून कमळारे्लल्या िॅमेऱ्याम ळे एि िाांर्र्ली िर्ला हस्तर्त 
िरण्यािी सांधी शांिरर्ला कमळार्ली. त्या सहर्लीिे फोटो शांिरने नेटिेपिाने घेतरे्ल, त्याम ळे सवग स्थळाांिे 
कनसर्गदशगन सवांना फोटोमधून होऊ र्लार्रे्ल. 

 
िॉरे्लजच्या मदैानात कक्रिेटिी प्रसॅ्क्टस स रू झार्ली त्याि कदवशी शांिर व दािीर्ला िॉरे्लजच्या 

टीममध्ये घेतरे्ल. टेकनसिे सामन्यातही शांिर ज्य कनअर िकँपयन ठरर्ला. 
 
कक्रिेटिी आवड असिाऱ्याांना प ण्यात एिा पवगिीिा योर् आर्ला. या खेळात जर्भर नाव कमळवनू 

अजरामर झारे्लरे्ल रिकजतप्रसह प ण्यात आरे्ल. र्लोिाांच्या आग्रहार्ला मान देऊन एि मिॅ खेळण्यािे त्याांनी 
मान्य िेरे्ल. वय बरेि झारे्लरे्ल, अांर्ही स टरे्लरे्ल, तथापी मदैानात उतरल्यावर त्याांनी अशा र्लीरे्लने प्रत्येि 
िेंडूिा समिार घ्यायर्ला स रुवात िेर्ली िी तो खेळ पाहिाराांच्या डोळ्यािे पारिे कफटाव.े त्याांच्याकवरुद्ध 
उभी असरे्लर्ली शांिरिी टीम म्हिजे एखाद्या ढाण्या वाघाप ढे उभी असरे्लर्ली उांदारािी कपरे्ल. 

 



 
           

डेक्कन िॉरे्लजच्या छोट्या जीवनात शांिरर्ला क्रीडानैप ण्यात वाखािरे्ल रे्रे्ल; पि वर्ात बसरे्ल िी 
रोमन इकतहास कशिताना स्वाऱ्या आकि सीझरिी िारिीदग डोक्यात प्रोफेसर िशार्ला िोंबताहेत. असे 
शांिरर्ला वाटे. तीि तऱ्हा इांकटग्रर्ल िॅर्लक्य र्लस व बायनॉकमर्ल कथअरमिी! पि शके्सकपयरिे मिटं ऑफ 
व्हेकनस हे नाटि प्रिवा िाकर्लदासािे विेीसांहार, रघ वांश, मेघदूत कशिताना त्यातीर्ल बहारीिी विगने 
वािताना शांिरर्ला वाटायिे. हा िवी िार्लीदास होण्याऐवजी कित्रिार झार्ला असता तर किती बहार 
आर्ली असती! आकि सांस्िृतच्या वर्ात प्रोफेसराांच्या व्याख्यानाांिी कटपिे घेण्याऐवजी शांिर त्याच्या वहीत 
स्वयांवरािा देखावा, यक्षपत्नीिी कवरहावस्था, नारदािी प ष्ट्पमार्ला, इांद मतीच्या देहावर पडताना, असे प्रसांर् 
रेखाटीत असे. 

 
शाळेत असताना देशभक्ती म्हित िेरे्लल्या पोरिटपिािे शांिरर्ला आता हसू यायिे. तारुण्यात 

आल्यावर शांिरर्ला देशाच्या स्स्थतीिी व पारतांत्र्यािी खरोखरिी िल्पना र्लक्षात यायर्ला र्लार्र्ली. बांर्ार्ल 
प्राांतात क्राांतीिारिाांनी िळवळ स रू िरून िाही र्ोऱ्या अकधिाऱ्याांिे खून िेरे्ल. त्यासाठी ख दीराम 
बोससारख्याांना फासावर िढाव ेर्लार्रे्ल, अशा वातांनी शांिर व त्यािे कमत्र याांच्या अांतःिरिात खळबळ 
उडे; पि त्यािबरोबरि असाही कविार मनात येई, िी एखादां द सऱ्या साहेबार्ला र्ोळी घारू्लन देश स्वतांत्र 
होईर्ल िा? खरे पाहता आपि किती द बळे व अजार्ळ र्लोि आहो. स्वातांत्र्य कमळवायिे तर आमिी 
स्वतःिीि स धारिा आम्ही अर्ोदर िरायर्ला निो िा? आपरे्ल िाय ि िते ते अर्ोदर तपासून, आपल्या 
ज नाट िार्लीरीती आपि बदर्लल्या पाकहजेत. शांिरर्ला कशवाजी महाराजाांबद्दर्ल जसा आदर वाटे, तसाि 
स्वामी रामदासाांबद्दर्लही, ‘यत्न तो देव जािावा’, ‘िेल्याने होत आहे रे, आधी िेरे्लि पाकहजे.’ अशा आवशे 
िढविाऱ्या ओजस्वी विनाांनी रामदास याांनी समाजाच्या उत्िषािा राजमार्ग दाखवर्ला, तसेि 
पांजाबमधीर्ल स्वामी रामतीथग याांनी वैिाकरि क्राांती आकि व्यकक्तमत्वािा कविास यािे राष्ट्रार्ला बाळिडू 
पाजरे्ल. त्याांच्या व्याख्यानाांिे भाषाांतर मराठीत होऊन तो सांग्रह प्रिाकशत झार्ला होता. ते प स्ति शांिरर्ला 
फार आवडे. क्राांतीिारि िळवळीशी सबांध असरे्लल्या डेक्कन िॉरे्लजमधीर्ल बापट नावाच्या देशभक्त 
कवद्यार्थ्याने िॉरे्लजात अशीि खळबळ उडवनू कदर्ली. त्यार्ला अटि िरायर्ला पोर्लीस िॉरे्लजात आरे्ल. 
त्यािा स र्ावा र्लार्ताि बापट जे तेथून कनसटरे्ल ते देशाांतर िरून बऱ्याि वषांनी राष्ट्रािी सेवा िरायर्ला 
भारतात आरे्ल. हेि ते सेनापती पा. म. बापट. 

 
शांिर िॉरे्लजात असताना त्यार्ला असे समजरे्ल िी, बेळर्ाव शहराच्या कवस्तारासाठी तेथीर्ल 

किर्लोस्िर िारखान्यािी जार्ा बेळर्ाव म्य कनकसपार्लटीने आपल्या ताब्यात घेतर्ली होती आकि त्याम ळे 
िारखाना बेळर्ावहून औांध सांस्थानात ि ां डर्लरोड स्टेशनजवळ हर्लवर्ला होता. त्यािा बार्लकमत्र अांतोबा 
फळिीिर देखीर्ल िारखान्यात िाम पत्िरून ि ां डर्लरोडर्ला आर्ला आहे, म्हिून नवीन कठिािी स रू 
होिारे िाम पाहण्यासाठी दोन कदवस कतिडे जाऊन येण्यािा बेत शांिरने िेर्ला. 

 
ि ां डर्ल रोड स्टेशनवर तो उतरर्ला तेव्हा रात्रीिे तीन वाजरे्ल होते. द सरा िोिीही उतारू तेथे 

उतरर्ला नाही. शांिरने स्टेशनवरच्या र्ड्यार्ला िारखाना ि ठे आहे असे कविारल्यावर त्याने पूवेिडे बोट 
िेरे्ल! र्ाडी हर्लताि त्या कदशनेे ओसाड माळावरून तो िारू्ल र्लार्र्ला. ि त्र्याांिे जोराजोराने भ ांििे व “िोन 
हाय कतिडां?” असे दरवडावरे्लल्या स्वरातरे्ल शब्द त्यार्ला ऐिू आरे्ल. त्या कधपपाड रखवार्लदारार्ला शांिरिे 
नाव िळताि त्याने नेमक्या झोपडीत त्यार्ला पोिवरे्ल. तेथे अांतोबािी भेट होताि त्या दोघाांना आनांदािे 
भरते येऊन कदवस उजाडेपयंत ते र्पपा मारीत बसरे्ल. 

 



 
           

कदवस उजाडल्यावर अांतोबाबरोबर तो साऱ्या िारखान्यातून प्रहडर्ला. बेळर्ावहून आरे्लरे्ल ज ने 
िामर्ार सोडरे्ल, तर येथे नव्यानेि घेतरे्लरे्ल िामर्ार म्हिजे त्याांच्याि वयािी, आजूबाजूच्या खेड्याांतीर्ल 
शतेिऱ्याांिी म र्लां  होती. अांतोबाने त्याांिी शांिरर्ला ओळख िरून कदर्ली. सर्ळे खेडवळ साधे; परांत  
त्याांच्याबद्दर्ल शांिरर्ला मात्र फार आपरे्लपिा वाटर्ला. िॉरे्लजच्या स्वपनसृष्टीपेक्षा हे जर् किती कनराळे! 
स्वतःच्या हाताने कनरकनराळी िामे िरिाऱ्या या मािसाांना कर्लकहता-वािता येत नसेर्ल, त्याांिी भाषा, 
वार्िे, अडािी व खेडवळ असरे्ल, तरी ज्या उद्योर्ात ती र् ांतर्ली आहेत त्यािे िेवढेतरी महत्त्व आहे, असे 
त्याच्या मनात आरे्ल. 
 
 

* 
  



 
           

नचत्रकलेचे पे्रम 
 

द सरी टमग पार पाडल्यावर शांिर परीके्षसाठी म ांबईस रे्र्ला. स्वतःवरीर्ल जबाबदारीिी जािीव होऊ 
र्लार्ल्याने शांिरिे अभ्यासािडे जास्त र्लक्ष कदरे्ल होते. त्यािे पकहरे्ल दोन पेपरही िाांर्रे्ल रे्रे्ल. कतसऱ्या 
कदवशी मात्र इकतहासाच्या पेपरिीत्यार्ला धािधूि वाटू र्लार्र्ली. परीके्षच्या मडपािडे जाण्यासाठी ग्रँट रोड 
स्टेशनवर र्लोिर्लमध्ये बसून मकरन र्लाईन्सर्ला उतरायिे; पि िाहीतरी कनकमत्ताने घरातून कनघायर्ला उशीर 
झार्ला. तथाकप धावत धावत ग्रँट रोड स्टेशनमध्ये आरे्लल्या र्लोिर्लमध्ये तो िढर्ला; पि ती र्ाडी 
मकरनर्लाईन्सर्ला न थाांबता प ढे ि र्लाब्यार्ला रे्र्ली. भाांबावरे्लर्ला शांिर मकरन र्लाईन्सर्ला िसा आर्ला, मांडपात 
जाऊन त्याने पेपर िसा कर्लकहर्ला िी नाही. यािा पत्ता र्लार्र्ला नाही. तो म ांबईहून सोर्लापूरर्ला परत आर्ला 
ते परीके्षिी र्ाडी ि िर्ली हे पके्क ओळखूनि. 

 
थोड्या कदवसात तो प न्हा हैद्राबादर्ला रे्र्ला त्यावळेी देऊसिराांच्याबरोबर सोनबा सातवळेिरही 

त्यार्ला तेथे भेटरे्ल. ते दोघेही स्िूर्ल ऑफ आटगिे समिार्लीन कवद्याथी. अर्लीिडे सातवळेिर मात्र आयग 
समाजाच्या िळवळीत अकधि र्लक्ष घारू्ल र्लार्रे्ल होते. ‘वैकदि धमािी तेजस्स्वता’ या त्याांच्या रे्लखाम ळे ते 
राजद्रोहाच्या खटल्यात सापडरे्ल होते. त्याम ळे त्याांना हैद्राबाद सोडाव े र्लार्रे्ल. प ढे देऊसिर पेंप्रटर्िे 
अकधि कशक्षि घेण्यासाठी इटर्लीर्ला रवाना झारे्ल. 

 
या दोघा कित्रिाराांच्या इतक्या जवळ रहावयार्ला कमळाल्यावर शांिरच्या िर्लापे्रमार्ला जोरािी 

भरती आल्यास नवर्ल िा? देऊसिराांना हैद्राबादिे राजे कनजामसाहेब आकि सर सार्लारजांर् याांिी 
मोठीमोठी किते्र िाढण्यािे िाम कमळारे्ल होते. डाव्या हातात रांर्ािी पॅरे्लट व उजव्या हातात ब्रश घेऊन 
त्याांिे कित्रिाम स रू झारे्ल म्हिजे ते पाहण्यात शांिर तल्लीन होऊन जाई. त्याांच्या उते्तजनाने शांिरने िाही 
किते्र िाढून त्याांना दाखवर्ली, त्याांनी त्यािे फार िौत ि िरीत म्हटरे्ल. “शांिर! तू इतिी िाांर्र्ली किते्र 
िाढतोस, तू आर्थटस्टि (कित्रिारि) िा होत नाहीस?” 

 
एखाद्या धरिािे पािी दार वर उिर्लताि मोठ्या वरे्ाने िार्लव्यात कशरते त्यािप्रमािे 

देऊसिराांच्या वाक्याने आपि कित्रिारि व्हायिे या एिाि कदशनेे शांिरच्या मनािी दौड स रू झार्ली. 
शांिरने बाबाांना आपर्ला कनश्चय पत्राने िळकवर्ला. जर्ातल्या इतर वकडर्लधाऱ्या मांडळीप्रमािेि शांिरिे 
वडीर्ल असते तर म र्लािे असरे्ल पत्र वािून त्याांिे मस्ति कफररे्ल असते आकि आपल्या किरांजीवाांिी त्याांनी 
शरे्लक्या शब्दात खरडपट्टी िाढर्ली असती; पि त्याांिे वडीर्ल अत्यांत कविारी व शाांत वृत्तीिे र्ृहस्थ होते. 
त्याांनी त्याच्या कित्रिरे्लच्या पे्रमािे िौत ि िेरे्ल. एवढेि नव्हे, तर ‘मािसािे आय ष्ट्य सफर्ल व्हायिे 
असल्यास, एखादी िर्ला त्यार्ला अवश्य यायर्ला हवी.’ हे आपरे्ल मत त्याांनी शांिरर्ला िळवनू त्याच्या 
कविाराांना त्याांनी पाप्रठबा कदर्ला. त्याांिे म्हििे एवढेि होते, “त र्ला कित्रिर्ला आर्लडते तर तू कतिा अभ्यास 
अवश्य िरावा; पि कित्रिारािा धांदा तू पत्िरू नये. िरे्लपासून जो आनांद कमळवायिा तो स्वतःिी हौस 
म्हिून. धांदा िरायिा म्हटर्ला िी स्वतःिी आवड-कनवड बाजूस ठेवनू, ग्राहिाच्या मजीप्रमािे वार्ाव े
र्लारे्र्ल. इतराांच्या तांत्राप्रमािे वार्िे िर्लावांतार्ला फार जािि होते!” 

 
बाबाांिे मार्गदशगन अत्यांत योग्य होते; पि देऊसिराांच्या स्ट कडओतीर्ल िर्लामय वातावरिात 

वावरिाऱ्या शांिरच्या मनावर त्या उपदेशािा िाही पकरिाम होऊ शिर्ला नाही. बाबाांनी सांमती कदर्ली; तरी 
पि कित्रिरे्लिे कशक्षि घेण्यासाठी इटर्लीर्ला पाठवाव े हे त्याांनी अमान्य िेरे्ल. “आधी प्रहद स्थानात थोडा 



 
           

अभ्यास िर, मर् प ढिे पाहू.” असे बाबा म्हिारे्ल. तेव्हा शांिरर्ला वाटरे्ल, आपि र्लाहोरर्ला सोनबा 
सातवळेिराांच्यािडे जाव.े बाबाांनी त्याांना पत्र पाठकवरे्ल. त्यावर सोनबाांनी आनांदाने शांिरर्ला कशिण्यासाठी 
र्लाहोरर्ला बोर्लावरे्ल. 

 
त्यािाळात र्लोि प्रवास फार थोडा िरीत. “परम र्ल खात जायिे िसे िाय?”हा कविार न िरता 

तो तयार झार्ला, िारि कित्रिर्ला कशिण्यासाठी जर्ाच्या द सऱ्या टोिार्ला जायिी स द्धा त्यािी तयारी 
होती. 

 
सतत अडतीस तासाांच्या प्रवासाने शांिर अर्दी थिून रे्र्ला. त्यात उत्तर प्रहद स्थानच्या थांडीने 

त्यािी प रती परीक्षा घेतर्ली र्लाहोर स्टेशनवर नारायिराव वीरिर त्यार्ला उतरून घ्यायर्ला आरे्ल. 
त्याांच्यासह टमटममधून जाताना महाराष्ट्रापेक्षा कतथर्ला सारा देखावा व वातावरि अर्दीि कभन्न होते. 
सर्ळीिडे दाढीवारे्ल म सर्लमान, ब रखा घेतरे्लल्या कस्त्रया; पि सवांिे हाडपेर मोठे, रांर् र्ोरा, िौर्लािी घरे 
नाहीत. घरी पोिरे्ल, सोनबाांिे कबऱ्हाड माडीवर होते. सोनबा आकि त्याांच्या पत्नी सरस्वतीबाई याांनी 
शांिरिे हसत म खाने स्वार्त िेरे्ल. घरिी िौिशी िेर्ली. व त्यार्ला दूध कदरे्ल. शांिरच्या आधी थोडे कदवस 
वीरिर सोनबाांच्यािडे फोटोग्राफी कशिायर्ला आरे्ल होते. त्याांच्याि खोर्लीत आिखी एि िौपाई टािून 
शांिरिी सोय र्लावण्यात आर्ली. कतसऱ्या मजल्यावर फोटो िाढण्यािा स्ट कडओ आकि डािग रुम होती. 

 
द सऱ्या कदवशी शांिरिे कशक्षि रीतसर स रू झारे्ल. त्याच्याप्रमािे रुपकिसन व र् रुदत्त असे आिखी 

दोन कवद्याथी तळमजल्यावरीर्ल वर्ात येत होते. प्रथम िारिोर्ल आकि जर्लरांर्ािी किते्र िाढण्यािे धडे 
शांिर घेऊ र्लार्र्ला. प ढे तैर्लरांर्ात (ऑईर्लिर्लरमध्ये) कनसर्गकिते्र िाढण्यासाठी त्यार्ला एि स्िेप्रिर् पेटी 
घेऊन देण्यात आर्ली. तेव्हा त्याच्या अभ्यासार्ला खरा ह रुप िढर्ला. िारि किकत्रत िरायिा देखावा पहात, 
ि ां िल्यािे भराभर तडाखे देऊन ते दृश्य फर्लिावर उतरवताना जो आनांद वाटे तो खरोभर अविगनीय असे. 
त्यात वळे िसा जायिा यािा पत्ताही र्लार्ायिा नाही. एिदा शहराबाहेर शांिर असे कित्र िाढीत असता 
त्यार्ला वळेेिी श द्ध राकहर्ली नाही. त्याम ळे घरी परतायर्ला फार उशीर झार्ला, म्हिून सोनबा आकि 
सरस्वतीबाई मोठ्या िाळजीत पडरे्ल. 

 
सोनबा म्हिायिे, “ज्यार्ला उत्िृष्ट कित्रिार व्हायिे असेर्ल त्याने डोळ्यार्ला कदसेर्ल त्या वस्तूिे 

अर्र व्यक्तींिे पेस्न्सर्लीने झटपट कित्र िाढायर्ला कशिरे्ल पाकहजे.” त्याांनी ि ते्र, झाडािी फाांदी, 
रस्त्यावरिा ओझेवार्ला अशी रेखाटने एि-दोन कमकनटात िरून दाखकवर्ली, म्हिजे त्याांिे कवद्याथी िकित 
होत असत. 

 
पांकडत सातवळेिर न सते कित्रिारि नव्हते; तर वैकदि वाङ मयािे र्ाढे अभ्यासू व अकभमानी होते. 

त्याम ळे ते आयग समाजािे मोठेि आधारस्तांभ मानरे्ल जात. वैकदि धमािा प रस्िार िरिारे अनेि रे्लख व 
प स्तिे त्याांनी कर्लकहर्ली होती. 

 
रात्रीिे जेवि झाल्यावर ते शांिरर्ला उपकनषदािी सूते्र समजावनू साांर्त. त्यात र्ोवरे्लरे्ल कविार 

मोठे तेजस्वी व स्फूर्थतदायि असत. तथाकप हे कविार परमेश्वराच्या म खातून बाहेर पडरे्ल असे मानायर्ला 
शांिरिे किकित्सि मन तयार व्हायिे नाही. 

 



 
           

स्वामी दयानांद सरस्वतींनी कर्लकहरे्लरे्ल, ‘सत्याथग-प्रिाश’ हे प स्तिही शांिरने वािून पाकहरे्ल. त्याांनी 
परधमीयाांना सडेतोड उत्तरे कदर्ली होती; पि धमगग्रांथात किती उदात्त तत्त्व ेआहेत यापेक्षा र्लोि त्या तत्वाांिे 
आिरि प्रत्यक्ष व्यवहारात िसे िरतात, यावरूनि त्या धमािी प्रकतष्ठा ठरिार असते. आपल्या समाजात 
बोिाळरे्लर्ला जातीभेद अस्पृश्यता, कवधवा कस्त्रयाांच्या बाबतीत अमान षपिा व अकनष्ट रूढी ह्या सवग दूर 
झाल्याकशवाय धमािी थोरवी िोिाप ढे कमरकविे योग्य होिार नाही असे शांिरर्ला त्याही वयात वाटत असे. 

 
र्लाहोरमधीर्ल मूठभर मराठी मांडळी जमायिे कठिाि म्हिजे शहराबाहेरिे ‘र्ाांधवग महाकवद्यार्लय’ 

पांकडत कवष्ट्ि  कदर्ांर्र फ्र्ल स्िराांनी त्या किम िल्या जारे्त सांर्ीताच्या प्रसारासाठी आपल्या सांस्थेिी स्थापना 
िेर्ली होती. त्याांिे िायग र्लविरि र्लोिकप्रय झारे्ल. पांजाब व उत्तर प्रहद स्थानात त्याांच्या शाखा कनघाल्या. 

 
पांकडत सातवळेिर रकववारी आयग समाजात प्रविनासाठी जात, त्यावळेी फोटो िाढून घेण्यासाठी 

जे ग्राहि स्ट कडओवर येत त्याांच्याशी बोर्लण्यासवरण्यािे िाम शांिरर्लाि िराव े र्लारे्. ग्राहिाांशी िसे 
वार्ाव े ही िर्ला त्याम ळे त्यार्ला स्वाभाकविपिेि जमत रे्र्ली. सोनबाांिी परवानर्ी घेऊन त्याांच्या 
फोटोग्राकफि स्ट कडओिी जाकहरात तेथल्या “करब्य न” या इांग्रजी वतगमानपत्रामध्ये द्यायर्ला शांिरने स रुवात 
िेर्ली. पांजाबमध्ये र्ोषािी िार्ल असल्याने स्वतःच्या ि ट ांबािे फोटो िाढून घेण्यास र्लोि ििरत. तथाकप 
सातवळेिराांिी र्लाहोरमधीर्ल प्रकतष्ठा समाजात मोठी होती. आपरे्ल दकक्षिी र्लोि कवश्वासार्ला पात्र 
ठरल्याम ळे फोटोग्राफीिा धांदा खूप वाढर्ला. 

 
धोपटमार्ापेक्षा िाहीतरी नाकवन्य िाढण्याच्या शांिरच्या स्वभावाम ळे फोटोग्राफीच्या माकसिाांतून 

वािून शांिरने ‘पांजाब िॅमेरा क्र्लब’ स रू िेर्ला हौसेने फोटो िाढिाऱ्या मांडळींनी एित्र याव,े कनवडि 
फोटोंिे प्रदशगन भरवाव,े परस्पराांिा पकरिय व्हावा, स्नेहसांबांध ज ळाव ेहे त्याांिे उकद्दष्ट होते. ते सातवळेिर 
स्ट कडओांच्या प्रकसद्धीर्ला पोषि होते; पि स्थाकनि र्लोिाांत त्यािे स्वार्त झारे्ल नाही. मात्र कवर्लायतेच्या 
फोटोग्राकफि माकसिात ही बातमी आल्यावर इांग्र्लांड, अमेकरिा, ऑस्रकेर्लया अशा दूरच्या देशाांतून इतिी 
पते्र येऊ र्लार्र्ली, िी त्याांना उत्तरे देिेि पांिायतीिे झारे्ल. 

 
ह्या खटाटोपात शांिरर्ला सिदेव हा मेकडिर्ल िॉरे्लजिा कवद्याथी कमत्र कमळून रे्र्ला. तो 

ॲबाटाबादर्ला राहिारा. एिदा त्याच्या र्ावी जाऊन सरहद्दीवरीर्ल कनसर्ग पाहण्यािा आग्रह सिदेव 
सारखा िरीत होता. शवेटी म स्ष्ट्िर्लीने सोनबाांिी परवानर्ी कमळकवर्ली आकि शांिर प्रवासाच्या तयारीर्ला 
र्लार्र्ला. 

 
र्लाहोर सोडताि प्रथम रावी नदी व प ढे किनाब व झेर्लम नद्या र्ाडीने ओर्लाांडल्यावर अटि स्टेशन 

आरे्ल. मराठ्याांनी ज्या अटिेपार आपरे्ल घोडे नािवनू कदर्ांत िीती कमळवर्ली, त्या अटिेच्याहीप ढे शांिर 
कनघार्ला. कतथरे्ल स्टेशन म्हिजे र्ढीसारखे मजबूत. र्ल टारूां िा तेथे स ळस ळाट फार. ते ि ठल्या स्टेशनवर 
प्रिवा र्ाडीवर िोित्यावळेी हल्ला िरतीर्ल त्यािा नेम नसे. रावळप्रपडी मारे् टािून रात्री ११॥ र्ला हसन 
अबदर्ल या स्टेशनवर उतरून प ढे अबाटाबादिा तीस मरै्लाांिा प्रवास टाांग्याने िरायिा होता. कतिडे 
जािारे दोन उतारू भेटरे्ल. कतघे टाांर्ा ठरवनू रस्त्यार्ला र्लार्रे्ल. सर्ळीिडे र्डद अांधार, श िश िाट, 
आिाशात उत्तरेस ध्र व व भोवती कफरिारे सप्तषीिे तारे कदसत होते. प्रवासी र् पिूप बसरे्ल होते; पि 
टाांरे्वार्ला र्पप नव्हता. तो हातातल्या िाबिािी िाठी कनरकनराळ्या कदशाांिडे वळवनू, ‘परवा इथे 
पठािािा म डदा पडर्ला.’ कतथे अमक्यार्ला र्ल टर्लां , तर तमक्यािी बायिो पळवर्ली” असे साांर्त होता; पि 



 
           

तसल्या भयाि कठिािी त्या र्ोष्टी ऐिताना शांिरच्या छातीिे ठोिे जोरजोराने पडू र्लार्रे्ल. अखेरीस 
पूवेिडीर्ल आिाश उजळू र्लार्ल्यावर प्रवाशाांच्या कजवात जीव आर्ला. पकहर्ला म क्काम हरीहर येथे झार्ला. 
टाांग्यािी घोडी तेथे बदर्लर्ली. प ढे सर्ळीिडे कहरवीर्ार शतेी. आिाशार्ला र्लटिवल्यासारखे सभोवतार्ली 
पहाड. नवाच्या स मारार्ला ॲबाटाबाद आरे्ल. शांिरिा कमत्र सिदेव व त्यािा भाऊ त्यािी वाट पहात होते. 
त्याांना कवर्लक्षि आनांद झार्ला. 

 
 

* 
  



 
           

लाहोरचे नदवस 
 

या प्राांतातीर्ल पाह ििार म्हिजे मोठा और प्रिार होता. शांिर कशवाजीच्या प्राांतातून आरे्लर्ला ना! 
त्याम ळे शांिरिी जावयासारखी सरबराई स रू झार्ली. कतथर्ली भाषा प ष्ट्तू ‘सेनामकद’ म्हिजे त मिे नाव 
िाय, “नमस्िार” या शब्दार्ला ‘अश्तड मासे’ हा प्रकतशब्द शांिरने िाही शब्द व वाक्ये कशिून घेतर्ली. 
आांघोळीर्ला िष्ट्म्यावर जायिे म्हिजे झऱ्यावर प्रत्येिाजवळ कपस्त र्ल, िट्यार प्रिवा रायफर्ल असायिीि. 

 
भोवतार्लच्या पवगतराांर्ातीर्ल एिा कशखरावर मरी नावािे थांड हविेे कठिाि होते. इतक्या दूर 

आल्यावर मरीपयंत जाऊन याव े असे शांिरर्ला वाटत होते. सिदेव म्हिार्ला, “पहाडातून पांिवीस मरै्ल 
िढउतार िरण्यािी त मिी तयारी असेर्ल, तर माझी हरित नाही.” दर शांभर पावर्लावर म क्काम ठोिीत. 
मेटाि टीने तीन-िार पहाड पार्लथे घातल्यावर, कशखरावरून जो भव्य देखावा नजरेसमोर उभा राकहर्ला 
त्याने त्याांिा सारा शीि नाहीसा झार्ला. परतताना एिा द िानात दोघे झोपरे्ल. पायािी आर् होऊ र्लार्र्ली 
म्हिून पाकहरे्ल, तर पायार्ला फोड आरे्लरे्ल. तसेि िाठी टेिीत एि कदवसािा पल्ला पार िरून ते 
ॲबाटाबादर्ला पोिरे्ल. पायािे फोड दबताि शांिर पेशावरर्ला जाण्यािी घाई िरू र्लार्र्ला. सिदेव त्याच्या 
घरीि राहण्यािा आग्रह िरीत होता अखेर सिदेवने कविारर्लां ; “पेशावरर्ला त म्ही िोिािडे जािार 
आहात?” 

 
र्लाहोर ते हसन या प्रवासात शांिरर्ला एि म्हातारा पठाि भेटर्ला होता. कधपपाड देह, तजेर्लदार 

डोळे, पाांढरीश भ्र दाढी असा तो शांिरर्ला र्लाघवी भाषेत “पेशावरर्ला आमच्या घरी पाह ििार घ्यायर्ला या” 

“असे कफरून म्हित होता. ही हिीर्त ऐिताि सिदेव व त्यािे आपे्तष्ट एिदम दििरे्ल आकि शांिरर्ला 
हात जोडीत म्हिारे्ल” “भरे्ल महाराज! त म्हार्ला हा प्रश्न कविारण्यािी ब द्धी आम्हार्ला झार्ली आकि प्रश्नािे 
सरळ उत्तर देण्यािी ब द्धी त म्हार्ला झार्ली, हे दोघाांिे नकशबि म्हिायिां! नाहीतर त म्ही िाही परत येत 
नव्हता.” शांिरर्ला त्याांच्या बोर्लण्यािा अथग नीट र्लारे्ना. तेव्हा सिदेवने साांकर्तर्लां , “परप्राांतातीर्ल र्लोिाांना 
र्ोड बोरू्लन न्यायिे, सरिारिे हात पोित नाहीत अशा कठिािी नेऊन त्याांिा जीव घेण्यािी धमिी घारू्लन, 
त्याांच्या घरच्या र्लोिाांिडून खांडिीिी मार्िी िरायिी, असा राजरोस धांदा तेथे िार्लतो. त मच्यावर असा 
प्रसांर् आर्ला असता, तर आम्हार्ला त मच्या वकडर्लमांडळींना तोंड दाखवायर्ला जार्ा उरर्ली नसती. नकशब 
त मिां म्हिून त म्ही वािर्लात. आता र्लाहोरर्ला नेऊन त मच्या वडीर्ल मांडळींच्या स्वाधीन िेर्लां  िी आम्ही 
स टर्लो.” 

 
सिदेविे उद र्ार ऐिून आपर्ला प नजगन्म झाल्यािा आनांद यािी देही यािी डोळा शांिरर्ला 

कमळार्ला. 
 
र्लाहोरर्ला परतल्यावर उन्हाळ्याम ळे सिाळ नऊनांतर बाहेर पडायिी सोय नसे. 
 
आँधी आर्ली म्हिजे ध ळीच्या वादळाने १२३ अांश उष्ट्ितामानात सवांना प रेप रे होऊन जायिे. थांडी 

आर्ली िी कतिाही तडािा जबरदस्ति; शांिर सफाईने प्रहदी बोरू्ल र्लार्र्ला आकि त्यार्ला पांजाबीही समजू 
र्लार्रे्ल. 

 



 
           

एि कदवस शांिर तळमजल्यावरीर्ल वर्ात उद्योर्ात असताना मध्यम उांिीिे, प्रिकित जाड आकि 
िाळसर रांर्ािे एि र्ृहस्थ स्ट कडओत आरे्ल. पांडीतजींना भेटायिी इच्छा व्यक्त िेल्यावर शांिरने त्याांना 
त्याांिे नाव कविाररे्ल. 

 
ते उत्तररे्ल “र्लजपतराय”, आपि िेवढ्या मोठ्या देशभक् ताप ढे उभे आहोत यािी िल्पना येताि 

शांिरिी मोठी र्डबड उडार्ली. त्याांना बसायर्ला ख िी देऊन वर जाऊन तो पांडीतजींना घेऊन आर्ला. 
प ढच्या खेपेस ते आल्यावर शांिरर्ला त्याांच्याशी थोडे बोर्लायर्ला कमळारे्ल. प न्हा भेटल्यावर त्याांनी शांिरर्ला 
िोि, ि ठर्ला, अशी कविारपूस िेर्ली. त्याम ळे धीर येऊन शांिरने त्याांना कविारर्लां , “आपर्ला एि फोटो 
िाढायर्ला मर्ला परवानर्ी द्यार्ल िा?” 

 
त्याांनी “बडी ख षीसे” म्हटल्यावर शांिरने त्यार्ला हवी तशी पोज देवनू, िॅमेऱ्याने त्याांिा फोटो 

घेतर्ला. त्या फोटोिे शांिरर्ला अकतशय भषूि वाटू र्लार्रे्ल. 
 
कित्रिरे्लमध्ये शांिरिी जरुरीप रती प्रर्ती झाल्यावर दोन वष े त्याने म ांबईच्या आटग स्िूर्लमध्ये 

घार्लवावी असा सल्ला सोनबाांनी कदर्ला. घर सोडून दीड वषग झारे्ल होते. हळूहळू घरािी आठवि येऊ 
र्लार्र्ली होती; पि उत्तर प्रहद स्थानातीर्ल पे्रक्षिीय कठिािे आपि अजून पाकहर्लीि नाहीत हे मनात 
आल्यावर कदल्ली, आग्रा, हकरद्वार, र्लक्ष्मि झ र्ला, ऋकषिेष अशा कठिािी जाण्यािे शांिरने ठरकवरे्ल. कशवाय 
िािाांनी दोन रे्लन्सिा स्स्टकरओ िॅमेरा शांिरसाठी इांग्र्लांडहून मार्वनू र्लाहोरर्ला पोिवर्ला होता. सवग 
स्थळाांिे फोटो घेतल्यावरि घरी पोिायिे त्याने ठरवरे्ल. 

 
इतक्या दूर परप्राांतात राहून शांिर स खरूप घरी आर्ला यािा आईर्ला अत्यांत आनांद झार्ला. 

शांिरिी कित्रिरे्लतीर्ल प्रर्ती पाहून वकडर्लाांना समाधान झारे्ल. भावांडाांनी त्यार्ला र्राडा घातल्यावर त्यार्ला 
पे्रमािे जे भके्त आरे्ल ते अविगनीय होते. िार कदवस शांिरिे कवकवध अन भव ऐिून सवांिी खूपि िरमििू 
झार्ली; पि आटग स्िूर्ल स रू व्हायिी वळे झाल्याम ळे सोर्लापूरिा म क्काम आवरून शांिर म ांबईर्ला हजर 
झार्ला. 

 
म ांबईच्या आटग स्िूर्लिे त्यावळेिे कप्रस्न्सपॉर्ल कम. फनग नावािे एि अगँ्र्लोइांकडयन र्ृहस्थ होते. त्याांनी 

शांिरच्या िामािे नम ने पाहून त्यार्ला एिदम पेंप्रटर्च्या वरच्या वर्ात बसायिी परवानर्ी कदर्ली. 
िोल्हापूरिे दत्तोबा दळवी हेही त्या वर्ात होते. त्याकशवाय नारायिराव सरदेसाई, रावळ, पानवळिर, 
िेतिर, िाफळिर इत्यादी अनेि कमत्र आटग स्िूर्लमध्ये शांिरर्ला कमळारे्ल. वासरात र्लांर्डी र्ाय शहािी 
म्हितात, त्याप्रमािे शांिरइतिे कशक्षि झारे्लर्ला, इतिा प्रवास िेरे्लर्ला, त्यावळेी क्वकिति िोिी 
आटगस्िूर्लमध्ये असेर्ल, त्याम ळे शांिरर्ला थोडा कशष्टपिा कमळार्ला. वर्ावर येिारे तासिर, ध रांधर, 
आर्ासिर अशा कशक्षिाांप ढे कवद्याथी नमून वार्त. शांिरर्ला मात्र तसा सांिोि वाटत नसे. प्रसांर् पडर्ला तर 
या कशक्षिमांडळीबरोबर तो कित्रिरे्लबद्दर्ल मोिळेपिाने ििा िरीत असे. 

 
म ांबईत त्यािे मेह िे र्िपतराव सरदेसाई (आबा) याांच्यािडे शांिर कर्रर्ावात राहू र्लार्र्ला. 

शांिरिी वडीर्ल-बकहि िृष्ट्िाबाई क्षयाने दोन वषापूवी कदवांर्त झार्ली असर्ली, तरी आबाांनी 
त्याच्याकवषयीच्या आप र्लिीत अांतर पडू कदरे्ल नाही. तसे घडिे त्या िाळात सहसा होत नसे. तेव्हािे घरािे 
म्हिजे िोळ्यािे एिेि जाळे; अशी िाही जाळी एिमेिाशी कििटल्याम ळे एि मोठे जाळे तयार होत 



 
           

असे. त्याप्रमािे किर्लोस्िर-जाांभेिर-टेंब-ेकटिेिर-सरदेसाई-प रोकहत-सातवळेिर अशा घराण्याांिे एि 
कवशार्ल जाळे होते. 

 
आटग स्िूर्लमध्ये, एि र्ोष्ट शांिरच्या र्लक्षात आर्ली, ती म्हिजे त्याच्यापेक्षाही िाांर्र्ला हात 

िार्लिारे कवद्याथी आटग स्िूर्लमध्ये होते; पि समोर माांडरे्लल्या वस्तूिे प्रिवा व्यक्तीिे आिषगि कित्र िाढता 
आरे्ल म्हिजे तो उत्िृष्ट कित्रिार होऊ शिेर्ल असे नाही, तर त्याच्या िल्पनाशक्तीिीही वाढ होिे जरूर 
आहे. तशी वाढ झार्ली नाही, तर कित्र नेमिे िशािे िाढायिे हा प्रश्न त्यार्ला सोडवता येिार नाही. 
कित्रिरे्लकवषयी शांिरर्ला इतिे पे्रम वाटे ते डोळ्याांना आनांद देण्यािे एि साधन म्हिनू नव्हे, तर कशक्षिािा 
अभाव असरे्लल्या आपल्या देशात समाजार्ला जार्तृ व स सांस्िृत िरण्यासाठी कित्रिर्ला हे मोठे प्रभावी 
साधन ठरेर्ल, अशी त्यािी प्राांजळ भावना होती. म्हिून शांिरच्या परीक्षा झाल्या. शांिरर्ला िाही बकक्षसे 
कमळार्ली; पि त्यापेक्षा कवशषे म्हिजे टाऊन हॉर्लमध्ये भरिाऱ्या बाँबे आटग सोसायटीच्या वार्थषि प्रदशगनात 
त्यािी तीन रॅ्लडस्िेपस (कनसर्गकिते्र) कनवडून त्याांना “िमेंडेड” असा परीक्षिाांिा शरेा कमळार्ला, त्याम ळे 
शांिर खूप खूष झार्ला. कित्रिारार्ला िोिताही सौंदयािा प्रत्यय मनार्ला भ रळ पाडतो. कनसर्ािी अद्भतू 
िरामत पाहून मन थक्क होते. एिीिडे डोळे त्या सौंदयावर कखळून राहतात आकि हे सौंदयग िार्दावर िसे 
उतरकवता येईर्ल अशा आत रतेने कित्रिार अकतशय अस्वस्थ होतो. त्यार्ला द सरा कविार स्पशग िरत नाही. 
म ांबईतरे्ल शांिरिे वषग िरे्लच्या उपासनेत सररे्ल, त्याबरोबर प ढीर्ल कशक्षिासाठी इटर्लीर्ला जाण्यािे बते 
त्याच्या मनात घोळू र्लार्रे्ल. 

 
दरम्यान िार वषांत ि ां डर्लरोडच्या िारखान्यािी बरीि वाढ झाल्याम ळे त्या वस्तीिे रुपाांतर आता 

किर्लोस्िर वाडीत झारे्ल होते. वाडीतल्या झोपड्याांप ढे झाडाांिी राांर् र्लावर्ली होती. िािा र्लक्ष्मिराव याांना 
पाहून शांिरर्ला आनांद झार्ला. 

 
घरी जाताि त्यार्ला बाबाांशी आपल्या इटर्लीच्या बेताबद्दर्ल स्वस्थपिे बोर्लायिे होते; पि बाबाांनीि 

त्यार्ला बोर्लाविे पाठकवरे्ल. ते खोर्लीत एिटेि होते. ते म्हिारे्ल, “शांिर! तू आर्लास हे फार िाांर्रे्ल झारे्ल. 
त झी आई सारखी त झी वाट पाहात होती. ती िशाने आजारी आहे हे त र्ला िदाकित माकहती नसेर्ल. कतर्ला 
क्षय झार्ला आहे!”तो ऐिून शांिरिी छाती धडधडू र्लार्र्ली. त्याने कविाररे्ल, “इथल्या हवनेे कतर्ला बरां वाटत 
नाही िा?” ते म्हिारे्ल, “छे, आजार सारखा वाढत आहे, त्याम ळे असां कदसतयां, िी ती आता थोड्या 
कदवसाांिी सोबती आहे!” 
 
 

* 
  



 
           

आईचा आदेश 
 

बाबाांनी र्ांभीरपिे उच्चाररे्लरे्ल ते शब्द ऐिून शांिरच्या अांर्ातून एि कवजेिा झटिा कनघनू 
रे्ल्यासारखे झारे्ल. साांर्ायिे तर शांिर आता मोठा झार्ला होता. तो आता कविार िरू र्लार्र्ला. आईिे पे्रम 
िशार्ला म्हितात यािी त्यार्ला थोडीफार िल्पना होती. तो िाळि फार कनराळा. “आई थोर त झे उपिार” 
ही िकवता तो र्लहानपिी कशिर्ला होता; पि कतिा मूळ नीट अथग समजर्ला नव्हता. त्यािाळी वडीर्ल मािसे 
म र्लाांना फारसे जवळ येऊ देत नसत, त्याम ळे त्याांिेबद्दर्ल भीतीिा पर्डा म र्लाांच्या मनावर असे. आई म्हिजे 
शाळेर्ला जाताना जेवायर्ला वाढिारी व हट्ट िेर्ला, िी रार्ाने िान उपटिारे मािसू यापेक्षा कतच्यािडे 
पाहण्यािी म र्लाांिी कनराळी दृष्टी नसे. तशात र्लहानपिी त्यािी बेळर्ावर्ला रवानर्ी झारे्लर्ली; पि वयपरत्व े
आता त्याांिे डोळे उघडरे्ल होते. त्यार्ला कदसू र्लार्रे्ल. आईिा जन्म िनाटिातर्ला. दहाव्या वषी कतिे र्लग्न 
झारे्ल. शांिरिे वडीर्ल स धारि-प रोर्ामी कविारािे. त्याांनी कतर्ला कर्लहायर्ला-वािायर्ला कशिवरे्ल आकि 
समाजसेविेी आवड कनमाि िेर्ली. त्याच्या आईर्ला घराति नव्हे, तर बाहेरही सवगजि इतिा आदर, मान 
िा देतात यािा त्यार्ला उर्लर्डा होत िार्लर्ला. ती आपल्याि सांसारात र्ढून न जाता र्ोरर्रीब-अनाथ 
कस्त्रयाांना शक्य ते सहाय्य देण्यासाठी झटत असे. सोर्लापूरच्या कस्त्रयाांना कशक्षि देिारे सरस्वतीमांकदर कतने 
स रू िेरे्ल होते. बार्लकवधवाांिी प्रहर्ण्यार्ला सोय र्लावनू देिारी, र्रीब बायाांिे वळे पडर्ली तर त्याांच्या घरी 
जाऊन बाळांतपिा िरिारी, प रुषाांच्या सभेत भाषि िरिारी सोर्लाप रातीर्ल ती पकहर्ली स्त्री होती. 

 
शांिर हायस्िूर्लमध्ये असताना बायजाबाई नावािी एि महार िीतगनिार सोर्लाप रात आर्ली होती. 

कतर्ला आईने घरी बोर्लावनू कतिा पाह ििार िेर्ला व स्वतः प ढािार घेऊन कठि कठिािी कतिी कितगने िेर्ली 
होती. ह्या सवग र्ोष्टी आठवनू आपर्ली आई िेवढ्या योग्यतेिी आहे ते जािनू-शांिरच्या मनात कतिेबद्दर्ल 
फार आदर उत्पन्न झार्ला. 

 
आकि ही आपर्ली आई र्लविरि हे जर् सोडून जािार या िल्पनेने त्याच्या मनात िाहूर उठरे्ल. 

त्यार्ला िाही स िेनासे झारे्ल. त्या भरात बाबाांिा कनरोप घेऊन शांिर तडि आईच्या खोर्लीिडे रे्र्ला. 
कतच्यासाठी एि स्वतांत्र झोपडी बाांधून कदरे्लर्ली होती. तेथे त्याने पाऊर्ल ठेवरे्ल तेव्हा ती शाांतपिे पर्लांर्ावर 
पह डरे्लर्ली कदसर्ली. किती कनःस्तेज व कफक्कट झार्ला होता कतिा िेहरा! त्याांिी नजरानजर होताि कतिी 
म द्रा प्रफ कल्लत झार्ली. कतच्याजवळ एि ख िी घेऊन शांिर बसर्ला व कतच्या अांर्ावरून हर्लिेि हात कफरव ू
र्लार्र्ला. जरा वळेाने कतने क्षीि स्वरात कविाररे्ल, “बरा आहेस ना तू शांिर?” त्याने न सती मान हर्लवर्ली. 
“त झ्याबद्दर्ल मर्ला फार िाळजी वाटते रे! ि ठे ि ठे तू कफरतोस! िाय िाय िरतोस! त झां प ढां होिार िाय, 
िाही िळत नाही! “पि आई! आता त र्ला बरां वाटेर्ल असांि मी वार्िार आहे. तू मात्र र्लविर बरी हो!” 
आईच्या डोळ्याांत एि कनराळीि िमि कदसू र्लार्र्ली. ती म्हिार्ली, “खरांि िा हे? खरांि िा तू माझ्या 
मनासारखां वार्िार आहेस? किती बरां होईर्ल असां िेर्लांस तर!” 

 
“त झ्या इच्छेकवरुद्ध िाहीही िरायिां नाही असां मी ठरवर्लांय आता.” 

 
“देवाने त र्ला किती िाांर्र्ली ब द्धी कदर्ली ही! आता मी साांर्ते ते नीट ऐि. त झ्या डोक्यातर्लां  कित्राांिां 

वडे िाढून टाि आकि भावोजींच्या इच्छेप्रमािे त्याांच्याजवळ इथेि रहा. त्याांना तू हवा आहेस. त झ्या 
वकडर्लाांनाही याम ळे समाधान र्लाभेर्ल. म्हि हो” .... आईच्या शब्दाांम ळे शांिर र्ोंधळर्लाि. ती असा एखादा 
कवर्लक्षि पेि त्याच्याप ढे टािीर्ल अशी प सटही िल्पना त्यार्ला नव्हती. िाहीतरी पळवाट िाढायिी म्हिनू 



 
           

तो म्हिार्ला “आई, िारखान्यात माझा िाय उपयोर्? मी इांकजकनयर थोडाि आहे? िारखान्यार्ला उर्ीि 
एि अडर्ळ व्हायिी?” 

 
“त झा िसा उपयोर् िरून घ्यायिा हे सारां भावोजींना माकहत आहे. त र्ला निो तो िाळजी!” कतने 

शांिरर्ला कनरुत्तर िेरे्ल, “कठि आहे, तू साांर्तेस त्यार्ला मी तयार आहे.” शांिर म्हिार्ला. त्याांिे सांभाषि 
तेथेि सांपरे्ल. थोड्याि वळेात िािा शांिरच्या आईिी प्रिृती िशी आहे हे पहायर्ला आरे्ल. त्याांना पाहताि 
आई म्हिाल्या. “हां, भावोजी! घ्या या शांिरर्ला त मच्या ताब्यात. याप ढे त्याने त मच्याजवळ राह्यांि िबरू्ल 
िेर्लां  आहे. साांभाळा त म्हीि आता त्यार्ला!” िािाांनी न सते शांिरिडे पाकहर्लां . त्यािी नजर खार्ली वळर्ली. 
आईशी इिडच्याकतिडच्या र्ोष्टी बोरू्लन त्याने कतिा कनरोप घेतर्ला. 

 
थोड्या वळेाति िािाांिे त्यार्ला बोर्लाविे आरे्ल म्हिून तो ऑकफसात रे्र्ला. कतथे िारखान्यािे सारे 

िामर्ार व िारिून एि अधगवत गळ िरून उभे होते. हा िाय प्रिार असावा, असा शांिर कविार िरतो 
आहे, तेवढ्यात िािाांनी हाि मारून त्यार्ला सवांप ढे उभे िेरे्ल व भोवतीच्या सम दायार्ला उदे्दशून ते म्हिारे्ल 
“हा माझा प तण्या शांिर! आजपासून तोही त मच्याप्रमािेि िारखान्यात िामार्ला र्लार्िार आहे हे 
साांर्ायर्ला फार आनांद वाटतो. पत्रव्यवहार, जाकहराती ही िामे तो पकहर्ल. त्यािे हस्ताक्षरही फार स वाच्च 
वळिदार आहे. इांग्रजीही स रेख कर्लकहतो. यासाठी मी त्यार्ला ऑकफसात नेमिार आहे. त्यार्ला नव्या नव्या 
िल्पना िाढण्यािी आवड आहे, त्याम ळे आपल्या िारखान्यार्ला त्यािा प ष्ट्िळ उपयोर् होईर्ल, यािा मर्ला 
कवश्वास वाटतो. आजपासून हा आपर्ला सवांिा “शांिरभाऊ”. 

 
सवांनी टाळ्या वाजवनू शांिरभाऊां िे सहषग स्वार्त िेल्यावर तो परत आईच्या झोपडीिडे आर्ला. 

तोपयंत बाबाही तेथे आरे्ल होते. त्या दोघाांनाही ही हिीर्त िळल्यावर परािाष्ठिेा आनांद झार्ला व त्याांनी 
मोठ्या पे्रमाने शांिरिी पाठ थोपटर्ली. 

 
ही १९१४ च्या मे मकहन्यातीर्ल र्ोष्ट. अांतोबा फळिीिराांिी व शांिरिी प न्हा जोडी जमर्ली, म्हिनू 

त्या दोघाांनाही आनांद झार्ला. मात्र तो ताबडतोब िामार्ला र्लार्र्ला नाही. 
 
वाडीतरे्ल प ढिे कदवस आईजवळ राहून कतिे जेवढे मनोरांजन िरता येईर्ल तेवढे त्याने िराव ेअसे 

शांिरर्ला वाटे; पि त्याने कतच्याजवळ बसू नये म्हिून ती वरिेवर तािीद द्यायिी पि ते मात्र त्याने ऐिरे्ल 
नाही. 

 
वाडीर्ला राहून र् ि येण्यािी शक्यता सांपल्यावर कतर्ला घेऊन शांिरिे बाबा व शांिर सोर्लाप रास 

आरे्ल. कतर्ला िळून आरे्ल िी आपरे्ल थोडेि कदवस आता उररे्ल आहेत; पि कतिी शाांत वृत्ती प्रिकितही 
ढळर्ली नाही. अनांत ित दगशीच्या स मारास एिा सायांिाळी कतने या नश्चर जर्ािा कनरोप घेतर्ला. शांिरर्ला 
आईच्या किरकवयोर्ािे फार द ःख झारे्ल; पि कनदान शवेटच्या कदवसाांत आईर्ला स खी िरून आपर्लां  ितगव्य 
िेर्लां  एवढेि समाधान त्यार्ला होते. थोड्याि कदवसाांत सोर्लापूरर्ला सवांिा कनरोप घेऊन तो किर्लोस्िरवाडी 
येथे दाखर्ल झार्ला. 

 
सोर्लाप राहून किर्लोस्िरवाडीस येऊन शांिरभाऊ िामावर रुजू झारे्ल त्यावळेी ऑकफसमध्ये ज नी 

मांडळी बरीि होती. त्याांिे सहिायग कमळकवण्यासाठी आपि एि कशिाऊ उमेदवार आहोत अशी त्याांच्याशी 



 
           

वार्ण्यातीर्ल भकूमिा शांिरभाऊ घेत होते. र्ोड व नम्र भाषेर्ला प्रिमत पडत नाही, पि कतिा फायदा फार 
होतो हे शांिरभाऊ जािनू होते. 
 
 

* 
  



 
           

 

 
“   ज                !” (ज   , १९३७)  

  



 
           

िागंर नवक्री ते समाजमंनदर 
 

दर मांर्ळवारच्या “िेसरीत” किर्लोस्िर नाांर्राांिी जी जाकहरात द्यायिी ती जाकहरात नवी असर्ली 
पाकहजे असा िािाांिा िटाक्ष होता; पि िेसरीच्या सांपादिाांना ते पटेना. शवेटी िेसरीिे ज्येष्ठ कवश्वस्त 
तात्यासाहेब िेळिर याांच्यापयंत तक्रार नेल्यावर ती एिदािी दूर झार्ली. दर आठवड्यार्ला नव्या िल्पना 
िाढायिे िाम सोपे नव्हते. कवर्लायती माकसिातून येिाऱ्या जाकहराती पाहूनही शांिरभाऊां ना नव्या िल्पना 
स ित. नाांर्राांिा हांर्ाम ऑक्टोबर ते फेब्र वारीअखेर, बािीिे सात मकहने िारखान्यार्ला िाम िाय द्यायिे 
होते. त्यासाठी कबडािे नक्षीदार िठडे खर्लबते र्लोखांडी खाटा, तव े असा कवकवध प्रिारिा मार्ल िेर्ला 
जायिा. जाकहरातीसाठी मजेदार ओव्या िेल्या होत्या. ‘किर्लोस्िर बांध नी र्लोखांडािां िाि िेर्लां , पािी 
शेंदायिां सोप झार्लां .’‘किर्लोस्िर बांधूिडे होतो आांबोळ्यािा तवा, आपल्या घरी एि हवा दादाराया॥’ 

 
अशा आिषगि जाकहरातींिा खूप उपयोर् होऊन िौिशीिी पते्र येत. त्या िौिशीिे मार्िीमधे 

रुपाांतर िरिे हे द सरे िाम. त्यासाठी पत्रव्यवहाराने पाठर्लार् िरिे आवश्यि असे आकि तेही एिा पत्राने 
िाम झारे्ल नाही तर द सरे-कतसरे अशी िधी सात-आठ स द्धा पते्र जात. ग्राहिाांच्या आळसाने, 
बेकफिीरपिाने अथवा अकवश्वासाने ज्या मार्ण्या कमळू शिल्या नसत्या त्या सवगही कफरून हाती येत. 

 
तरी न सत्या जाकहराती व पत्रव्यवहारानेि धांदा िसा वाढिार? त्यावळेी कपढ्यान् कपढ्या िार्लत 

असरे्लल्या र्लािडी नाांर्राशीि नव्हे, तर सरिारी शतेिी खात्यामाफग त जोराने प रस्िार िेरे्लल्या कवर्लायती 
नाांर्राशीही र्ाठ होती. यासाठी िेव्हा िेव्हा परर्ावी जाऊन किर्लोस्िर नाांर्र िशी खोर्लवर नाांर्रट 
िरतो हे शतेिऱ्याांना नाांर्र िार्लवनू दाखवाव ेर्लारे्. ते पाहण्यास एि जत्राि भरत असे. या िामासाठी 
भाऊराव पाटीर्ल याांना नेमण्यात आरे्ल होते. र्ावोर्ाव जाऊन-तेथे प्रत्यक्ष दाखवनू र्लोखांडी नाांर्रािी 
उपय क्तता ते पटवनू देत असत. या त्याांच्या कफरतीवर शांिरभाऊही िधी िधी त्याांच्यासोबत जात असत. 
त्यावळेी खेड्यातीर्ल जनतेिे दाकरद्र्य, अज्ञान आकि रूढी सोडून नवा कविार पटिे अवघड ही स्स्थती पाहून 
त्याांिे आपआपसात बोर्लिे होई. हे भाऊराव म्हिजे मार्ासरे्लल्या वर्ांना कशक्षिािी दारे उघडून देिारे 
सातारिे िमगवीर भाऊराव पाटीर्ल होत! 

 
िारखान्याच्या मार्लािा प्रसार होण्यासाठी स्वदेशी उद्योर्ािी माकहती कनयतिाकर्लिाांमध्ये प्रकसद्ध 

झार्ली, तर र्लोिाांच्या मनावर कवशषे प्रभाव पडेर्ल असे शांिरभाऊां ना वाटूर्लार्रे्ल. एिदाांबेळर्ाविे 
अण्िासाहेब र्लठे्ठ याांनी किर्लोस्िरवाडीस भेट कदर्ली, तेव्हा िारखान्यासांबांधी त्याांनी एि रे्लख कर्लहावा असे 
त्याांना स िवनू, शांिरभाऊां नी त्यासाठी िारखान्यािे फोटोही िाढून कदरे्ल. त्या िाळातीर्ल र्लोिकप्रय 
माकसि “मनोरांजन” यामध्ये तो रे्लख प्रकसद्ध होताि शांभर जाकहरातींनी झार्ली नसती एवढी प्रकसद्धी 
किर्लोस्िर िारखान्यास कमळार्ली. प ढे इतरही नामवांत वृत्तपत्राांमध्ये िारखान्याबद्दर्ल र् िग्राहि रे्लख याव े
अशी खटपट शांिरभाऊां नी िेरे्ल. त्यार्ला फारसे यश आरे्ल नाही. 

 
र्लक्ष्मिराव अमेकरिन िां पन्याांिे िॅटर्लॉर्, माकहतीपत्रि तसेि इतर औद्योकर्ि साकहत्य मार्वीत 

असत. कब्रकटशाांिी ह ि मत झ र्ारून अमेकरिेने स्वतांत्रपिे आपल्या उद्योर्धांद्यािी प्रर्ती िार्लकवर्ली होती. 
यािे भारतीय उद्योजिाांना त्यावळेी कवशषे अर्त्य वाटे. 

 



 
           

एिेकदवशी अमेकरिेच्या टपार्लातून “फोडग टाईम्स”िा अांि आर्ला. मोटारी तयार िरिाऱ्या फोडग 
िां पनीिे हे प्रिाशन दरमहा प्रकसद्ध होते असे कदसरे्ल. ते पाहून आपल्या िारखान्याांिी प्रकसद्धीही आपिि 
िा िरू नये असा कविार शांिरभाऊां नी र्लक्ष्मिरावाांप ढे माांडर्ला आकि “किर्लोस्िर खबर” हे नाव त्याांना 
स िकवरे्ल. स्वावर्लांबनावर र्लक्ष्मिरावाांिी कवशषे श्रद्धा असल्याने, “िाांर्र्ली आहे. त झी िल्पना, र्लार्ा 
उद्योर्ार्ला!” असा पाप्रठबा त्याांनी कदर्ला. 

 
स्वदेशी उद्योर्ािा कविास िरण्यासाठी प्रयत्नाांिी परािाष्ठा िरिारे र्लक्ष्मिराव आकि 

समाजमनािी जाि व त्यार्ला प्रभाकवत िरण्यािी जािीव व िौशल्ये ज्याांच्या मनात बार्लपिीि रुजर्ली 
होती. असे शांिरभाऊ, या दोघाांच्या एिवाक्यतेने ‘किर्लोस्िर खबर’िा जन्म झार्ला. १९१६ िा पकहर्ला अांि 
द सऱ्याच्या छापखान्यात छापून घेतर्ला; परांत  आता कनयकमत माकसि िाढायिे तर ते आपिि छापायर्ला 
हव,े हे त्याांनी पके्क ध्यानात घेतरे्ल; पि त्यािी वळे यायर्ला अविाश होता. 

 
त्या िाळात स्थळी, िाष्ठी पाषािी ‘किर्लोस्िर नाांर्र’ कवििे इिडेि त्याांिे सारे र्लक्ष. 

शांिरभाऊां च्या ऑकफसातून स्टेशनच्या परॅ्लटफॉमगवर उतरिारी मािसे कदसत. एखादा व्यापारी, शतेिरी 
िारखान्याच्या कदशनेे येऊ र्लार्र्ला िी ‘या पाह िे’ असे स्वार्त िरून शांिरभाऊ प ढे जायिे; पि एि 
कदवस िोट-रुमार्ल, उपरिे पेहेररे्लरे्ल र्ृहस्थ आरे्ल असताना त्याांच्याशी नाांर्राबद्दर्ल बोरू्ल र्लार्ल्यावर ते 
शांिरभाऊां ना म्हिारे्ल, “मर्ला नाांर्र निो आहे. िारखान्यात अनांतराव फळिीिर आहेत ना! त्याांना माझी 
म र्लर्ी दाखकवण्यासाठी मी आर्लो आहे.” ते ऐिून शांिरभाऊ हादररे्लि. िारि त्या दोघाांनी “र्लग्न 
िरायिां नाही” असे पके्क ठरवरे्ल होते; पि िािा-िािींच्यािडे अांतोबा रे्र्ला, तो र्लग्नािी कतथी ठरवनूि 
आर्ला. किर्लोस्िरवाडीतरे्ल ते पकहरे्ल र्लग्न थाटात साजरे झारे्ल; पि आता शांिरभाऊां ना फारि एिटे 
एिटे वाटू र्लार्रे्ल. 

 
शांिरभाऊां िी आई न ितीि रे्र्ली होती. त्याम ळे आता घरात सून आिावी अशी सवांना उत्स िता 

होती. त्यावळेी शांिरभाऊां च्या बाबाांच्याबरोबर मेकडिर्ल िॉरे्लजात कशिरे्लरे्ल डॉ. र्लक्ष्मिराव प रोकहत, हे 
त्याांिी िन्या-म क्ता-कहच्यासाठी स्थळे शोधत होते. डॉ. प रोकहताांच्या बोर्लण्यावरून शांिरभाऊ म ांबईस रे्रे्ल. 
म क्तािे वय १३ वषांिे होते. नाि-डोळे ठसठशीत, र्ोरा रांर्, कशक्षि मराठी कतसरीपयंत. म ांबईस भेटल्यावर 
म क्ताने र्ािे म्हिनू दाखकवरे्ल. त्यार्ला शांिरभाऊां नी पेटीवर साथ िेर्ली. त्या प्रसांर्ाने त्याांिीही उत्स िता 
वाढर्ली. तडिाफडिी म हूतग ठरून म ांबईति र्लग्न झारे्ल. म क्तािी पावगतीबाई झार्ली. 

 
किर्लोस्िरवाडीत िािाांनी शांिरभाऊां च्या सांसारासाठी आवडीप्रमािे वाडीतरे्ल सवांत उांि जारे्वर 

एि किम िरे्ल घर बाांधून ठेवरे्ल होते. तेथे बाहेरच्या ओसरीवर उभे राकहरे्ल िी िृष्ट्िा खोऱ्यािा मोठा टापू 
कदसत असे. घरात दोघेि राहिार होते. जरुरीप रते सामानही र्लार्रे्ल होते. प्रभतीवर शांिरभाऊां नी 
िाढरे्लर्ली दोन-िार किते्रही र्लावर्ली होती. एि ग्रामोफोन, बाजािी पेटी असे व्यवस्स्थत माांडरे्लरे्ल होते. 
बाहेरच्या अांर्ास “शाांती कनवास” या नावािी छोटी पाटीही र्लावर्ली होती. 

 
एिे कदवशी ऑकफसात आल्यावर िािाांिे बेळर्ावपासूनिे हरिामी सहाय्यि िे. िे. ि र्लििी 

बोर्लताना सहज म्हिारे्ल, “या भमूीत येऊन पाि वष ेझार्ली आपल्यार्ला.” शांिरभाऊां नी कविाररे्ल, “िोिता 
कदवस होता?” “िे िे म्हिारे्ल, “अहो, ४ कदवसाांनी येिारा धूकर्लवांदनािा कदवस! बघा कदवस िसे भरभर 
रे्रे्ल.” एिीिडे हे सारे ऐिताना शांिरभाऊां च्या मनात आरे्ल, ‘ध र्लवडीच्या कदवशी र्लोि घािेरडेपिा 



 
           

िरतात; पि आपल्या िारखान्याच्या या स्थापनाकदनाच्या कनकमत्ताने आपि उत्सव िा िरू नये?’ िेिेना, 
हा कविार साांर्ताि त्यार्ला िािाांिी परवानर्ी घेण्यासाठी दोघे िािाांना भेटायर्ला रे्रे्ल. िोितीही िाांर्र्ली 
िल्पना िािाांना साांकर्तर्ली व त्यामध्ये आपल्या िामर्ाराांिी स धारिा होईर्ल अशा िामास ते नेहमीि 
उते्तजन देिार हे ठररे्लरे्ल. मर् मांडळी िायगक्रम ठरव ू र्लार्र्ली. या कनकमत्ताने “कशमर्ा स्पोर् गस” म्हिनू 
िामर्ार व नार्करिाांच्या साठी ि स्ती व रस्सीखेिपासून िाही खेळाांच्या स्पधा ठेवण्यात आल्या. त्यामध्ये 
कस्त्रयाांनी डोक्यावर भरर्ली घार्र घेऊन पळण्यािी शयगतही ठरर्ली. ही एि छोटी सामाकजि क्राांतीि होती. 
डोळे बाांधून र्ाढवार्ला शपूेट र्लावण्यािे हसविारे खेळही घेतरे्ल आकि दोन कदवस मजेत रे्रे्ल आकि १९१५ 
पासून हा उपक्रम दरवषीि िरायिे ठररे्ल. 

 
१९१७ मध्ये इनपल्य एन्झाच्या साथीने साऱ्या देशाांत हा:हा: िार उडवर्ला होता. ही साथ पसरत 

िार्लर्ली आकि आठ-दहा कदवसाांत कतने किर्लोस्िरवाडीर्ला घेररे्ल. एिामार्नू एि ऐांशी िामर्ार तापाने 
फिफिून रे्रे्ल. वाडीत घरोघरी आजाऱ्याांिी अांथरूिे पसरर्ली. त्यावळेी र्लक्ष्मिराव, अांतोबा, शांभोराव 
यापिैी िोिीि वाडीत नव्हते. होता होता पटॅनग खात्यातीर्ल सांतू स तार उन्माद िढून बडबडू र्लार्र्ला. 
शांिरभाऊ त्यार्ला आवरायर्ला रे्रे्ल पि त्याच्या नाडीर्ला हात र्लावताि ती बांद आहे असे आढळरे्ल. श्वासही 
बांद झार्ला. वाडीतर्ला हा पकहर्ला मृत्यू. त्यािी प ढीर्ल व्यवस्था िशी िरायिी यािा कविार आजवर झार्लाि 
नव्हता. पि आता वाडीपासून थोडे र्लाांब, रेल्व े प र्लाच्या पर्लीिडीर्ल जारे्त, शतेे त डवीत कनवड ांर्ातून 
िार्लत जाऊन तेथे त्यार्ला अग्नी कदर्ला. एिार्ला पोिवनू याव ेतर तेवढ्यात द सरे पे्रत तयार, असा प्रिार 
८-१० कदवस िार्लर्ला. 

 
एव्हाना पकहरे्ल महाय द्ध स रू होऊन तीन वष ेझार्ली होती. भारतातरे्ल खडे सैन्य परदेशात पाठवता 

पाठवता अशी वळे आर्ली, िी भारतावरि परिक्र आरे्ल तर त्यार्ला तोंड द्यायर्ला र्लष्ट्िरी सामर्थ्यगि येथे 
उररे्ल नाही. हा आिीबािीिा प्रश्न सोडवायिा असेर्ल, तर तातडीने जादा सैन्य उभे िरायर्ला हव ेहोते. या 
र्ांभीर प्रसांर्ात र्लोिमान्य कटळिाांनी महाराष्ट्रातल्या तरूिाांना सैन्यात दाखर्ल होण्यासाठी िळिळीिे 
आवाहन िेरे्ल. “िेसरी”तीर्ल त्याांच्या स्फूर्थतदायि रे्लखाने वाडीतीर्ल िाळीस िामर्ाराांनी प्रादेकशि फौजेत 
दाखर्ल होण्यासाठी नाव ेनोंदवर्ली; पि साताऱ्यास वैद्यिीय तपासिीतून फक्त सातजिाांिी कनवड झार्ली. 
शांिरभाऊ, अांतोबा, शांभोराव जाांभेिर, िरजीिर, मांरे्शराव रेरे्, मडूरिर, पारे् ही मांडळी १९१८ सार्ली 
फेब्र वारी १५र्ला घोरपडी स्टेशनवर उतरर्ली आकि िँपच्या राह ट्याांत त्याांनी कबस्तारा ठेवर्ला. र्लष्ट्िरी 
कशस्तीत सिाळ-सांध्यािाळ तीन तास घामाघूम िरिारे कड्रर्ल; द पारी उन्हात तासभर माकिंर्; फायप्ररर्िी 
सवय िरताना खाांदा कनखळायिा. त्याांच्याबरोबर कशक्षिाकधिारी, विीर्ल, इांकजकनयर असे सारे जि र्लाज 
सोडून सवग िामे आपर्ली आपि िरण्यासाठी तयार झारे्ल. या मांडळींिा िाटिपिा खूप वाढर्ला आकि 
ि ठरे्लही िाम सांघकटतपिे िसे पार पाडाव,े यािी कशस्त कशिायर्ला कमळार्ली. तेवढ्यात य द्धि सांपरे्ल. 

 
आकि वाडीिी मांडळी परत िारखान्यात येऊन पोिर्ली. तेव्हा आपल्या सवग िामर्ाराांना कड्रर्लिी 

कशस्त र्लावण्यािा कविार त्याांिे मनात आर्ला. िामावर येताि परस्पराांना “र् डमॉकनंर्” म्हिायिे येथपासून, 
उभे िसे राहाव,े िार्लताांना पावरे्ल िशी टािावी. यासाठी ७५० िामर्ाराांिी परेड दर आठवड्यास घेण्यािे 
िाम शांिरभाऊां वर सोपवरे्ल रे्रे्ल. त्यातूनि वाडीच्या सांरक्षिासाठी रात्री र्स्त घार्लण्यािे िाम 
नार्करिाांच्या पाळ्या र्लावनू आठवड्यातून एिदा रात्री १० ते पहाटे ४ िरण्यािी पद्धत स रू झार्ली. 

 



 
           

या साऱ्या व्यापात शांिरभाऊ मनापासून र् ांर् झारे्ल आकि किर्लोस्िर माकसिािे िाम थोडे 
कवस्िळीत झारे्ल. 

 
ऑफीसच्या िामातून थोडी सवड कमळार्ली िी शांिरभाऊ िारखान्यातून एखादी िक्कर टािीत. 

त्याम ळे िाम िरिाऱ्याांिी आप र्लिी वाढत जाई. एिदा बोर्लताांना कवर्लायतेतीर्ल िामर्ार न सति िाांर्र्लां  
िाम िरीत नाहीत, तर भरपूरही िाम िरतात. आपिही तीि दृकष्ट ठेवायर्ला हवी, तरि परदेशी मार्लाशी 
टक्कर देिे आपल्यार्ला सोपे होईर्ल असे शांिरभाऊां नी साांकर्तरे्ल. एवढे ऐिून दादू न्हावी, कवठू माने व त्याांिे 
दोघे मदतनीस याांनी आठ तासाांत दोनश े मोल्ड घारू्लन त्याांत रस ओतून नाांर्रािे भार् तयार िरून 
दाखकवरे्ल. हा त्याांिा पराक्रम पाहण्यार्ला र्लक्ष्मिरावापासून सारे िामर्ार व घरातर्ली मांडळीही येऊन 
रे्र्ली. र्लक्ष्मिरावानी त्याांना योग्य ते पाकरतोकषि कदरे्ल. थोड्या कदवसाांनी मोर्र्लाईतीर्ल एि ग्राहि म ल्ला 
नजफअल्ली िमरुद्दीन िारखान्यात आरे्ल. शांिरभाऊ त्याांना म्हिारे्ल “आपि आर्लात त्याबद्दर्ल आम्हार्ला 
आनांद आहे. पि आम्हार्ला ऑडगर कदल्याकशवाय आपि जाव ेहे ठीि वाटत नाही.” ते खोखो हसत म्हिारे्ल 
“आप सि िहते है रे्लकिन आपिे पास नाांर्र है िहाँ?” 

 
त्याांिे म्हििे खरे होते तेवढ्यात िारखाना स टल्यािी घांटा झार्ली व िामर्ार नेहमीिे िपडे 

घारू्लन बाहेर पडू र्लार्रे्ल होते. शांिरभाऊ म्हिारे्ल, “आपि ऑडगर तर द्या. आम्ही मार्ल कदर्ला नाही तर 
आमिी आपोआप परीक्षा होईर्ल.” “ठीि आहे घ्या माझी पन्नास नाांर्राांिी ऑडगर.” शांिरभाऊ िटिन 
घांटेिडे रे्रे्ल व ती वाजवायर्ला स रूवात िेर्ली. िामर्ाराांना हा िाय घोटाळा ते समजेना. ते प न्हा 
िारखान्याच्या दाराांत जमरे्ल तेव्हा शांिरभाऊ म्हिारे्ल, “आपरे्ल आजिे िाम सांपरे्ल आहे. पि हे कर्ऱ्हाईि 
मोर्र्लाईतून आरे्ल आहे. त्याांना पन्नास नाांर्र हवते. पि ते आजच्या आज कमळारे्ल पाकहजेत अशी त्याांिी अट 
आहे. तेंव्हा आपि िाय िरायिां हे कविारायर्ला घांटा देऊन मी त म्हार्ला बोर्लावरे्ल आहे”; िामर्ाराांनी त्याांिे 
उत्तर िृतीनेि कदरे्ल. आपरे्ल िपडे उतरून िामर्ार प न्हा िामार्ला र्लार्रे्ल. खाते प्रम ख खात्यातून प्रहडून 
त्याांना ह रूप देत होते. साच्याांिी माती िाढिे, भट्टी प्रर्लपिे, िोळसा व र्लोखांड भट्टीत भरिे, अशी िामे 
वरे्ाने होऊ र्लार्र्ली. नाांर्राच्या फाळािी िास्स्टांग्ज बाहेर पडून एमरीिडे कनघार्ली. नाांर्र जोडून रांर् 
देण्यािे िाम स रू झारे्ल. ते तपासल्यावर मािग  घारू्लन स्टेशनर्ला रवाना िरण्यासाठी वरॅ्नमध्ये भरून रेल्व े
करकसट िाढायर्ला िे. िे. ि र्लििी तयार होतेि. म ल्लासाहेबाांनी िां कदर्लाच्या उजेडाांत आपर्ली ह ांडी कर्लहून 
कदर्ली व शवेटी सवग िामर्ाराांना शाबासिी कदर्ली. द सऱ्या कदवशी त्या िामर्ाराांना स ट्टी कदल्यािे साांर्नू 
शांिरभाऊही घरािडे परतरे्ल. ते मनाांत म्हित, “िेल्याने होत आहे रे, आधी िेरे्लिी पाकहजे” एिा रात्री 
पन्नास नाांर्र हा एि धडा आहे. 

 
किर्लोस्िरवाडी हे आता एि किम िरे्ल र्ाव झारे्ल होते, त्यातीर्ल वस्ती व िारखान्याांतीर्ल िामर्ार 

या सवांिे कमळून एि कवशार्ल ि ट ांब होत जािे स्वाभाकवि होते. त्याांिे परस्परसांबांध एिोपयािे व 
र्ोडीर् र्लाबीिे असिे अथांत आवश्यि होते. िािा न सते िारखानदार नव्हते; तर एि स धारिही होते. 
त्याम ळे वाडीमध्ये अस्पृश्यता पाळिे व दारू यावर िडि बांदी होती. पि िोितेही िाांर्रे्ल िाम सवांनी 
कमळून िरण्यास त्याांिे जोरदार प्रोत्साहन असे. 

 
कदवसभर िामानांतर स ट्टीिा वळे आनांदात जावा यासाठी माळावर फ टबॉर्ल खेळायर्ला स रुवात 

झार्ली. भरपूर व्यायाम देिारा, खेळायर्ला सोपा. खेळ स रु झार्ला कि र्ावातीर्ल मािसे खेळ बघायर्ला 
यायिी. सांध्यािाळी खेळताना छान रांर् भरायिा. िोि वकरष्ठ-िोि िारिून यािी ि िार्ला श द्ध राहिार? 



 
           

िाही कदवस जाताि औांधच्या य वराजाांिडून कक्रिेट मिॅसाठी आमांत्रि आरे्ल. िारखान्यात कक्रिेटिी बटॅ 
हातात धररे्लरे्ल इनकमनतीनि खेळाडू होते. इतराांना कक्रिेट िशाशी खातात हेही माहीत नव्हते. तरी टीम 
बनवनू औांधर्ला रे्र्ली. तेथे व्हायिे तेि झारे्ल; पि तरुि मांडळींनी मनावर घेऊन वाडीस परतल्यावर 
कक्रिेटिा खेळ कशिण्यास स रुवात िेर्ली. 

 
प ढे र्िपती उत्सव आल्यावर साम दाकयिरीत्या घडवनू आिरे्लरे्ल िायगक्रम यशस्वी होतात व 

सवांना आवडतात हे कदसून आरे्ल. वाडीिराांपिैी िोिीही िधी-नाटिात िाम िेरे्ल नव्हते, तरी 
तात्यासाहेब िेळिराांिे “तोतयािे बांड” हे र्ाजरे्लरे्ल नाटि िरायिे ठरवरे्ल. त्याांनी प स्तिािी एि प्रत व 
प्रयोर् िरण्यािी परवानर्ी कदल्यािे िाडग पाठवरे्ल होते. स्त्री पात्राांिी िामे अांतोबा, शांिरराव ओर्रे्ल याांनी 
पत्िरर्ली. 

 
नाटि िरण्यासाठी मोस्ल्डांर् शडेमधीर्ल वाळू बाजूस िरून कथएटर तयार िेरे्ल. भाऊरावाांनी 

र्ावोर्ाव पत्रिे वाटर्ली कशवाय औांधहून राजासाहेब, िोल्हापूरहून भास्िरराव जाधव अशी बडी मांडळी 
नाटि पाहायर्ला आर्ली. नवख्याांिे नाटि असूनही नाटि रांर्रे्ल. खूप टाळ्या कमळाल्या. श्रीमांताांनी व 
िािाांनी सवांच्या पाठीवर थाप मारून शाबासिी कदर्ली. 

 
प ढीर्ल एिा वषी ध ांडीराज फाळिे त्याांिे कित्रपट घेऊन र्िपती उत्सवािेवळेी वाडीस आरे्ल. 

‘राम-राविािे य द्ध’, मारुतीिे उड्डाि असे पाहून र्लोि देहभान कवसररे्ल. 
 
मनोरांजनािे असे िायगक्रम मोस्ल्डांर् शडेमध्ये िरण्याने िामािा खोळांबा होतो हे खरेि होते. तेव्हा 

सवांनी एिमत िरून इमारतीच्या सामानािी तरतूद िारखान्याने िेर्ली तर आम्ही श्रमदानाने कथएटर बाांधू 
अशी िल्पना िाढर्ली” ही सूिना िािाांनी र्लर्ोर्लर् मान्य िेर्ली. 

 
ि िार्ला खरे वाटो – न वाटो, अस्तन्या सावरून दीड-दोनश ेमांडळी िामार्ला र्लार्र्ली आकि वीस 

कदवसाांत वाडीत समाजमांकदर उभे राकहरे्ल. िोल्हापूरच्या बाब राव पेंटराांनी पडदे, प्रवर्ा, दशगनी िौिटी 
िरण्यास मदत िेर्ली. त्यािे उद घाटन थोरल्या जाांभेिर आत्याबाईच्या हस्ते झारे्ल. प ढे बार्लर्ांधवापासून 
अनेि प्रम ख नाटििां पन्याांिी नाटिे किर्लोस्िरवाडीमध्ये याि समाजमांकदरात झार्ली. प्रत्येिजि 
समाजमांकदरातीर्ल स्टेजिी तोंड – भरून प्रशांसा िरीत असे. वाडीच्या सवग िायगक्रमाांना याि 
समाजमांकदरािा उपयोर् होऊ र्लार्र्ला. 

 
य द्ध सांपल्यानांतर बदर्लरे्लल्या पकरस्स्थतीत किर्लोस्िर िारखान्यार्ला भार्भाांडवर्लािी जोड 

कमळार्ली, तर अकधि कविासािी सांधी होती, म्हिून िां पनी कर्लकमटेड िरायिे ठररे्ल. त्यासाठी बरीि 
स्टेशनरी छापावी र्लार्िार म्हिून म ांबईस जाऊन छपाईसाठी िडँर्लर िां पनीिे एि रेडर्ल व अक्षराांिे कखळे 
वर्ैरे साम ग्री आिर्ली. छपाईच्या िामात िारखान्यातीर्ल र्िपतराव कवजाप रे याांिी शांिरभाऊां ना मदत 
कमळार्ली. या कनकमत्ताने छापण्यािी सोय झाल्यावर कनयकमत माकसि िाढिे खूपि स र्लभ झारे्ल. 
शांिरभाऊां ना वाटे, माकसिाम ळे आपल्या िारखान्यार्ला प्रकसद्धी तर कमळेर्लि; पि त्याच्या सहाय्याने 
आपिास थोडी सामाकजि जार्तृीही िरता येईर्ल. 
 

*  



 
           

नकलोस्कर खबर 
 

त्यावळेच्या आपल्या समाजात पाहाव े तो आळस, कनरुत्साह, स्वतःकवषयी औदासीन्य या 
अवर् िाांिी वाढ झारे्लर्ली आढळत होती. तेथे वाििाांच्या मनात स्वावर्लां बन, आत्मकवश्वास, महत्त्वािाांक्षा व 
साहस इत्यादी र् िाांिे बीजारोपि िरण्यािे िायग पद्धतशीरपिे िरता येईर्ल आकि त्याम ळे जीवन यशस्वी 
व स खी िरण्यास हे माकसि मदत िरीर्ल असे शांिरभाऊां ना वाटू र्लार्रे्ल. 

 
१९२० च्या जानेवारीत प न्हा पकहर्ला िार पानी अांि तयार झार्ला. त्या द पारी शांिरभाऊ आकि 

र्िपतराव याांनी पत्राप्रमािे पाकिटात घारू्लन आप्त-कमत्रग्राहिबांधू अशा ३०० मांडळींना हा अांि पाठकवर्ला. 
या अांिाच्या कशरोभार्ी 

 
आळस अवघािी दवडावा । यत्न उदांड िरावा । 
शब्द मत्सर न िरावा । िोिा एिािा ॥ 
 
असे रामदासाांिे विन छापरे्ल होते. अांिामध्ये “किर्लोस्िर खबर हे एि छोटेखानी वतगमानपत्र 

असून, त्यामधून िारखान्यािे ग्राहि, कमत्र व िाहते याांना िारखान्याच्या उद्योर्ािी व प्रर्तीिी कनयकमत 
माकहती देऊ. वाििाांनीही त्याांिे अन भव व माकहती िळवनू ‘किर्लोस्िर खबर’िी उपय क्तता वाढवावी” 
अशी सांपादि या नात्याांनी कवनांती िेर्ली होती. प्रत्येि मकहन्याच्या १तारखेर्ला अांि कबनिूि प्रकसद्ध होईर्ल, 
माकसिात प्रकसद्ध होिाऱ्या प्रत्येि रे्लखार्ला ऐपतीप्रमािे मोबदर्ला कदर्ला जाईर्ल असे स रुवातीपासून धोरि 
ठेवरे्ल होते. 

 
याि अांिात “एकफकशएन्सी” या माकसिावरून अन वाकदत िेरे्लर्ली एि र्ोष्ट कदर्ली होती. 

वतगमानपत्र टाििारा एि म र्लर्ा बफाच्या वादळात सापडून अपांर् झार्ला; पि अनाथाश्रमात राहण्यािे 
नािारून, भीि न मार्ता, आपर्ली ब द्धी िार्लवनू-कशक्षि घेऊन नांतर तो बँप्रिर् असोकसएशनिा अध्यक्ष 
झार्ला. त्यािी स्फर्थतदायि हकिर्त कदर्ली होती. द सरा रे्लख ‘य द्धोत्तर साम्राज्यािा व्यापार’ या इांग्रजी 
प स्तिावरून कर्लकहरे्लर्ला होता.‘शाांतता झाल्यावर सवगि राष्ट्रे प्रहद स्थानावर ब भ कक्षताप्रमािे त टून पडण्यािी 
तयारी िरीत आहेत.’ हे साांर्ून, ‘जोपयंत आमच्या देशबाांधवाांना स्वदेशी धांद्याबद्दर्ल पे्रम व स्वाकभमान वाटत 
नाही, तोवर ि िी घरही ध वनू नेरे्ल तरी तक्रार िरायर्ला िाय जार्ा आहे?’ असे उपरोधािे उद्गारही नमदू 
िेरे्ल होते. शांिरभाऊां िी देशी उद्योर्ाबद्दर्लिी िळिळ हे उद र्ार उत्तम प्रिारे दाखकवतात. या अांिात दूत 
माकसि, सोर्लापूर हँडरू्लम कवव्हींर् िां पनी, ओर्रे्ल याांिे िािसामान अशा जाकहराती आहेत. 

 
याप ढीर्ल अांिातून उजव्या अांर्ास सांपादिीय व डाव्या अांर्ास स भाकषते, उदाहरिाथग ‘आळसार्ला 

आजिा कदवस कदर्ला िी उद्यािा त्याने िोरर्लाि म्हिून समजा!”अशी िायगप्रवृत्तीपर स भाकषते आहेत. 
िौर्थ्या अांिापासून शांिरभाऊां नी ‘यशस्वी धांद्यािे मार्ग’ ही रे्लखमार्ला कर्लकहिे स रू िेरे्ल. ‘इहवृत’ सदरात 
िारखाना आकि वाडीमधीर्ल घटना, पकरवारातीर्ल यशस्वी कवद्याथी इ. बातमी स्वरूपािी माकहती देत. 
पत्रिाकरतेच्या सवग अांर्ाांना स्पशग िरिारी शांिरभाऊां िी व्यापि दृष्टी स रुवातीपासूनि नजरेस पडते. 

 
कक्रिेट असो नाहीतर नाटि असो, साऱ्या नादामारे् िारखान्याच्या उत्िषािी, र्लोिकप्रयतेत भर 

घार्लण्यािी शांिरभाऊां िी िळिळीिी इच्छा होती. त्याांच्या अमयाद भक्तीने आकि बाब राव पेंटर याांच्या 



 
           

सहाय्याने िारखान्यािी व किर्लोस्िर नाांर्रािी एि कफल्म िरून घेतर्ली. १९१८ च्या स मारास 
महाराष्ट्रात ही पकहर्ली औद्योकर्ि कफल्म िाही कदवस कित्रपटर्ृहात दाखवर्ली जाई. 

 
किर्लोस्िर खबर माकसिासाठी र्िपतराव कवजाप रे हा आदशग जोडीदार शांिरभाऊां ना कमळार्ला. 

दोघेही म द्रििरे्लत नवखेि; पि र्िपतरावाांिी िल्पिता व यांत्रशास्त्रात जन्मापासून र्ती. िोितेही िाम 
हाती घेतरे्ल म्हिजे ते प रे िेल्याकशवाय राह्यिे नाही ही त्याांिी वृत्ती. कहशबेात तर त्याांिा हातखांडा प्रत्येि 
िाम आरशासारखे स्वच्छ असायिे. 

 
कित्राांिे ठसे िरण्यासाठी प्रोसेस िॅमेरा नव्हता; पि साध्या िॅमेऱ्यात उर्लटी िाि घारू्लन िाम 

िार्लवण्यात येऊ र्लार्रे्ल. एि कदवस भट्टीत टािायच्या र्लोखांडाच्या मोडीत िािाांना एि फ टिा हँडपे्रस 
कदसर्ला आकि त्याांनी तो द रुस्त िरून शांिरभाऊां ना कदर्ला. तेव्हा नव्या उत्साहाने ते िामास र्लार्रे्ल. छपाई 
आकि व्यवस्थापनािी सोय झार्ली; पि माकसिाच्या सांपादनािे िाम शांिरभाऊां ना एिट्याने िसे 
कनभवायिे, म्हिून एखादा उत्साही रे्लखि ते शोधू र्लार्रे्ल. त्यावळेी ‘व्यायाम’ माकसिाांतीर्ल ना. ह. आपटे 
हे रे्लखि अर्दी त्याांच्या थेट कविाराांत बसिारे वाटरे्ल. म्हिनू त्याांना पत्र टािल्यावर १९२१ पासून 
सहसांपादि म्हिून ते िाम िरू र्लार्रे्ल. 

 
१९२० सार्लापासून वाििाांच्या मनािी पिड घेिारे इतर कवषय देखींर्ल किर्लोस्िर मधून येऊ 

र्लार्रे्ल. त्यामध्ये साहस, एिाग्रता, सामर्थ्यग, आत्मकवश्वास अशा र् िाांबद्दर्ल येिारे कवविेन अकतशय प्रभावी 
असे, पािव्या अांिापासून खबरर्ला मोठ्या टाईपात छापरे्लरे्ल कित्रमय म खपृष्ठ र्लाभरे्ल आकि उद्योर्, 
उत्साह, आत्मोन्नती असा कशरोरे्लख प ढे प्रत्येि अांिावर येऊ र्लार्र्ला. जानेवारी २१ पासून “मी यशस्वी 
िसा झार्लो?” यासांबांधी स्वतःिे अन भव कर्लहून पाठकवण्यासाठी वाििाांना आवाहन िरण्यात आरे्ल. 

 
त्यामध्ये स्वतःच्या ि िा समजून त्या टाळता िशा येतीर्ल यािे मार्गदशगन व्हाव ेअसा या उपक्रमािा 

हेतू होता. परदेशात रे्रे्लल्या कमत्राांिडून शांिरभाऊां नी हेरी ी फोडग, वसे्स्टांर् हाऊस, िोडॅि, इस्टमन अशा 
खडतर पकरस्स्थतीतून यशस्वी झारे्लल्या पकरश्रमी आत्मकवश्वासू र्लोिाांिे पकरिय कर्लहून घेतरे्ल. ‘एि होता 
िाव्हगर’ या प स्तिाने अर्लीिडे उजेडात आरे्लल्या िाव्हगर आकि ब िर टी वॉप्रशग्टन याांिे पकरिय १९२२ 
मध्ये खबरने वाििाांना िरून कदरे्ल.डॉ.आनांदीबाई जोशी, पाकरिाकरिा सीताबाई खोत याांिे पकरिय १९२३ 
मध्ये कर्लकहरे्ल रे्रे्ल. १९२० मध्ये अांिािी पाने आठऐवजी बारा िरण्यात आर्ली. वार्थषि वर्गिी मात्र एि 
रुपयाि राकहर्ली. ‘किर्लोस्िर खबर’ हे िारखान्याच्या प्रर्तीिी माकहती देिारे आकि समाजातीर्ल स्वदेशी 
उद्योर्ाकवषयी पे्रम व आस्था वाढकविारे पत्र तर होतेि; पि त्याकशवाय त्यातीर्ल माकहती िां टाळवािी होऊ 
नये म्हिून ईतर माकसिाांत जे येत नाही असे नव ेिाही साकहत्य देण्यािी धडपड असे. प्रत्येि अांिात िर्ला 
व िर्लावांत, आद्य नाटििार अण्िासाहेब किर्लोस्िर, र्ायि बाळिृष्ट्िब वा इिर्लिरांजीिर, बार्लर्ांधवग, 
कशल्पिार िोल्हटिर र्ोरेर्ाांविर कित्रिार असे पकरिय येत होते. िकवताांच्या सांदभात ‘बह  असोत स ांदर 
सांपन्न िी महा कप्रय आम िा एि महाराष्ट्र देश हा! हे महाराष्ट्रर्ीत फार िाांर्रे्ल उतररे्ल होते. ते स रावर 
म्हिण्यािी सोय व्हावी म्हिून श्री. रे्सरे याांनी कदरे्लल्या नोटेशनसह ते कदवाळी अांिात प्रकसद्ध झारे्ल. 
र्लोिमान्य कटळिाांच्या कनधनवातेबरोबर किर्लोस्िर िारखान्यास आरे्लल्या कटळिाांच्या हस्तक्षरातीर्ल 
पत्राांिा ठसा देऊन ‘प्रहदी उद्योर्धांद्यािा िैवारी रे्र्ला’ असा शोिरे्लखही कर्लकहर्ला होता. सायांिाळी 
र्िपतराव कवजाप रे, फोटोग्राफर देसाई आकि शांिरभाऊ असे कमळून कफरायर्ला रे्रे्ल म्हिजे नव े रे्लख-
सदरे िोिती द्यायिी त्यािी ििा होत असे. ज रै्ल १९२२ मध्ये अांिािी पाने १२ िी १६ झार्ली आकि वर्गिी 



 
           

सव्वा रुपया झार्ली. या वषात ११ िकरते्र, पाि र्ोष्टी, अठ्ठावीस िकवता आकि ४५ कनबांध असा ३४० पानाांिा 
मजि र माकसिाने कदर्ला, असा आढावाही घेण्यात आर्ला. त्यावर एि वािि िळकवतात िी, ‘त मच्या 
माकसिात उपयोर्ाच्या मानाने त मिी वर्गिी फार थोडी आहे. ती पाि रुपये असण्यास हरित नाही.’ 
वाििाांच्या प्रकतसादावरून दर २-४ मकहन्यानी माकसिािी पाने वाढवायर्ला र्लार्र्ली. या माकसिात 
िाल्पकनि र्ोष्टी न देण्यािे धोरि ठेवनूही वािि त्यािडे आिर्थषत झारे्ल, यािे िारि शांिरभाऊां नी 
प ढीर्लप्रमािे नमूद िेरे्ल आहे. 

 
“आमच्या राष्ट्रार्ला घेररे्लल्या ि ां भििी झोपेतून त्यार्ला जारे् िरावयािे िाम किती प्रिांड! त्यार्ला 

खबरसारख्या किम िल्या माकसिािे अल्प प्रयत्न कितीसे प रे पडिार? तथाकप खबराम ळे समाजामध्ये एि 
नविैतन्य हळ हळू कनमाि होत आहे. त्यािा प्रभाव शिेडो वाििाांच्या आय ष्ट्यक्रमात कदसू र्लार्र्ला आहे.” 

 
खबरच्या र्लोिकप्रयतेम ळे यशवांत, िाव्यशखेर, कद. धों. िवे, श्री. र्ोसावी ही मांडळी आपि होऊन 

रे्लख/िथा, िकवता माकसिािडे पाठव ूर्लार्र्ली. माकसिार्ला कमळारे्लर्ला सरिारी नोंदिी क्रमाांि १४७५ 
अांिावर छापर्ला जाऊ र्लार्र्ला. १९२१ च्या कदवाळी अांिावर िोल्हापूरमध्ये िरून घेतरे्लरे्ल दोन रांर्ी कित्र 
प्रथमि प्रकसद्ध झारे्ल. त्या अांिात िे. सी. ठािरे याांिा ‘पावनप्रखडीिा सांदेश’ हा रे्लख, जपानमधीर्ल 
कदवाळी असे माकहतीपर रे्लख आकि ‘अपशि नाांिा सावळार्ोंधळ’ असे र्लोिभ्रम दूर िरिारे रे्लखही 
वाििाांना आवडरे्ल. 

 
हा िाळ र् रुवयग अण्िासाहेब िवे याांच्या अनाथ मकहर्लाश्रमाच्या कविासािा होता. त्यासांस्थेकवषयी 

समाजात माकहती देिे, कनधी जमकविे या िामात र् ांतरे्लल्या पावगतीबाई आठवरे्ल, विेूताई नामजोशी, 
सीताबाई अण्िेकर्री अशा िायगित्यांकवषयी खबरमध्ये माकहती देण्यात आर्ली. 

 
१९२० मध्ये खबर स रू झार्ली तेव्हा शांिरभाऊां च्या सांपादिीय िायाशी असरे्लर्ला नवखेपिा त्याांना 

वरिेवर कबििवी; पि सकदच्छेने आकि कनश्चयाने िेरे्लरे्ल िायग यशस्वी झारे्लि पाकहजे असे त्याांना वाटत 
असे. एिेि पाऊर्ल प ढे टािल्यावर खबर अकधि र्लोिाांच्या पसांतीस पडू र्लार्र्ली आकि ३०० अांिाांनी स रू 
िेरे्लल्या खबरिे १९२४ मध्ये ७ हजार वर्गिीदार झारे्ल. तीन मािसाांनी स रू िेरे्लल्या किर्लोस्िर पे्रसमध्ये 
३५ मािसे िाम िरू र्लार्र्ली. 

 
सांपादि शांिरभाऊ साांर्तात, “खबरच्या र्लोिकप्रयतेिे िारि मराठीत कनघिाऱ्या इतर 

माकसिाांहून आमिा उदे्दश कभन्न होता. िेवळ मनोरांजन िरिाऱ्या र्ोष्टी न देता उद्योर्, उत्साह, आत्मोन्नती 
हे आमिे ब्रीदवाक्य पटून आकि खबरच्या ठसिेबाज भाषेिी िमि वाििाांस पसांत पडून भराभर आश्रय 
कमळत रे्र्ला आकि िाांर्ल्या रे्लखि व िवींच्या सहिायाने तो र्लविरि दृढ झार्ला.” 

 
१९२४ च्या िाळातीर्ल मराठी वाििाांच्या जर्ािी थोडी िल्पना आर्ली तरि या कवधानािे महत्त्व 

िळण्याजोरे् आहे. वतनदारी शतेीच्या सरांजामी सांस्िृतीमध्ये कपढ्यान् कपढ्या वाढरे्लल्या समाजामध्ये 
वतनदारीिे उत्पन्न अप रे पडत हळ हळू सांप ष्टात येऊ र्लार्रे्ल होते. “घरिे खाऊन स खी” ही िल्पना फोर्ल 
ठरर्ली होती. इांग्रजाांनी आिरे्लल्या कशक्षिािा पकरिय न िताि िोठे झार्ला होता. तोही शहरातल्या 
िािरमाने होऊ पाहिाऱ्या थोड्याांना. इतराांच्या मनावर दैववादािी स स्ती पसररे्लर्ली होती. ब्राह्मिाांत 
प रुषही जेमतेम सात ब िे झारे्लरे्ल. कस्त्रयाांना कशिकवण्यािी स धारिाांनी थोडी स रुवात िेर्ली तेवढीि. 



 
           

प राि-िीतगन हीि र्लोिकशक्षि व रांजनािी साधने होती. कनयती, दैववाद, अांधश्रद्धा, िमत्िार याि 
िल्पनाांिा प्रभाव जनमानसावर पडत असे. त्यामधून अल्पसांत ष्टतेिे कमळिारे कविार िोंडी िरिारे, 
िार्लबाह्य वाटत होते. प्रत्येिाने स्वतःिी प्रर्ती स्वतः प्रयत्न िरून िेर्ली पाकहजे, हे दरमहा सतत 
कवकवधप्रिारे साांर्िाऱ्या ‘किर्लोस्िर खबरने’‘ठोठावा म्हिजे उघडेर्ल’ अशी प्रयत्नवादािी नवी वाट 
दाखकवण्यािे जे िाम िार्लकवरे्ल होते त्याम ळे धीर येऊन ही र्लोिकप्रयता माकसिार्ला कमळार्ली हे कनःसांशय! 

 
हा िाळ र् रुवयग अण्िासाहेब िवे याांच्या अनाथमकहर्लाश्रमाच्या कविासािा होता. र्रजू कवधवा, 

म र्ली याांच्या कशक्षिािी सांस्थेत सोय िरण्यासाठी मकहर्ला िायगित्या प्रयत्न िरीत होत्या. 
 
र्ावोर्ाव जाऊन, सांस्थेिी माकहती समाजास साांर्नू या िायगित्या कनधी जमकवत होत्या. त्यानांतर 

िाही कदवसाांनी िवे याांच्या सांस्थेर्ला कमळिारी बरीि मोठी देिर्ी देिर्ीदाराने िाही र्ैरसमज तीने 
थाांबकवर्ली. त्याम ळे सांस्था अडििीत आर्ली होती. त्यासाठी अण्िासाहेब िवे व बाया किर्लोस्िरवाडीस 
आरे्ल. ती हिीर्त ऐिल्यावर किर्लोस्िरवाडीमधून नार्करिाांनी िाही मदत जमवर्लीि; पि त्याबरोबरि 
अण्िासाहेब िवे याांिी समाजसेवा किती अमोकर्लि आहे व त्याांच्यावर ओढवरे्लर्ला प्रसांर् किती कबिट आहे 
यािी किर्लोस्िर खबरने वाििाांना िल्पना कदर्ली. त्याबरोबरि या अवघड प्रसांर्ी सांस्थेर्ला शक्य ते सहाय्य 
िरण्यािी एिा खास सकित्र रे्लखाद्वारे वाििाांना कवनांती िेर्ली. अांि प्रकसद्ध होताि िेि व मनीऑडगर 
याांच्या रुपाने माकसिािडे देिग्याांिी एिि र्दी उडार्ली. त्याांिी पोि माकसिात कदर्ली जाई व या रिमा 
प्रहर्ण्यार्ला सांस्थेिडे पाठकवल्या जात. 

 
किर्लोस्िर ब्रदसग ही िां पनी कर्लकमटेड झाल्यावर कतच्या डायरेक्टर बोडामध्ये औांधिे राजेसाहेब, 

िोल्हापूरिे भास्िरराव जाधव, साताऱ्यािे रावबहादू्दर िाळे व वकडर्लधारे ि ट ांबीय असे कनयोकजत झारे्ल. 
त्याांनी मनेॅप्रजर् एजन्सीमधीर्ल तरुि मांडळीपैिी माधवराव व शांतन राव किर्लोस्िर याांना इांकजकनयप्ररर्च्या 
कशक्षिासाठी अमेकरिेत पाठवाव े आकि शांभोराव जाांभेिर आकि कवष्ट्ि पांत किर्लोस्िर याांना जमगनीमध्ये 
पाठवाव ेअसे ठरकवरे्ल. 
 
 

* 
  



 
           

लंडि कॉलेज ऑफ कॉमसस 
 

र्लांडनच्या िॉरे्लज ऑफ िॉमसग येथे कशिण्यासाठी शांिरभाऊां ना इांग्र्लांडर्ला जाण्यासही िां पनीने 
सांमती कदर्ली. 

 
शांिरभाऊां च्या मनात कवक्रयशास्त्र आकि व्यावसाकयि सांघटना याांिे शास्त्रोक्त कशक्षि घेण्यासाठी 

इांग्र्लांडर्ला जाण्यािा कविार घोळत होता. त्याांनी सहा-सात वषात ऑकफसच्या व्यवस्थेपासून वाडीतल्या 
रामाकजि जीवनात खेळापासून सांरक्षि व्यवस्थेपयंत बरीि िामे िेर्ली होती. धांद्यािे आध कनि शास्त्र व तांत्र 
याांिी प स्तिे त्याांनी वािर्ली होती; पि र् रुम खातून कमळारे्लल्या ज्ञानािी सर प स्तिी ज्ञानार्ला नसते, 
म्हिून ‘किर्लोस्िर खबर’ िा ५० वा अांि प्रिाकशत िरून शांिरभाऊ व्यावसाकयि व्यवस्थापन आकि 
कवक्रीिर्ला याांच्या शास्त्रोक्त कशक्षिासाठी इांग्र्लांडर्ला रे्रे्ल. 

 
२० मािग १९२४ र्ला म ांबई बांदरात उभ्या राकहरे्लल्या कसटी ऑफ कजनोआ या बोटीवर शांिरभाऊ 

भारावरे्लल्या मनाने िढरे्ल. कनरोप देण्यास बरीि मांडळी आर्ली होती. भोंर्ा झार्ला. धक्क्यापासून बोट दूर 
होऊ र्लार्र्ली. पावगतीबाईच्या िडेवर ६ मकहन्यािी मार्लती होती आकि तीन वषाच्या म ि ां दाने आईिे बोट 
धररे्ल होते. त्याांच्यािडे पाहताना शांिरभाऊां च्या डोळ्यात पािी भररे्ल. त्याम ळे क्षिभर त्याांना िाही 
कदसेनासे झारे्ल. 

 
म ांबईिा किनारा सोडल्यावर सम द्रातीर्ल प्रवासात डेिवर बसरे्ल िी वरती आिाश व खार्ली पािी 

कदसे. वारा नसर्ला तर सम द्र शाांत िािेसारखा वाटे आकि डोंर्राएवढ्या र्लाटा येऊ र्लार्ल्या िी सम द्र 
भयानि अवतार धारि िरी. 

 
प्रवासाच्या २५ कदवसाांत पाश्चात्य पद्धतीिे जेवि व कशष्टािार अांर्वळिी पडरे्ल, त्याम ळे इांग्र्लांडर्ला 

पोिल्यावर आपर्ली सोय र्लारे्र्ल असा कवश्वास शांिरभाऊां ना आर्ला. 
 
स्पर्लमथ बांदरावरून र्लांडनर्ला पोिेपयंत तेथीर्ल र्ोऱ्या पोकर्लसाांनी ते प्रथमि येत आहेत हे ओळखून-

इांकडयन होस्टेर्लमध्ये पोिेपयंत त्याांिी तत्परतेने व्यवस्था िेर्ली. र्लांडनिे पोर्लीस ितगव्यदक्ष म्हिनू त्याांिी 
जर्भर ख्याती आहे. ती खरीि यािा प्रत्यय आर्ला. द सऱ्या कदवशी ‘र्लांडन िॉरे्लज ऑफ िॉमसग’ मध्ये 
जाऊन शांिरभाऊ कप्रस्न्सपॉर्ल ॲर् व ड याांना भेटरे्ल तेव्हा त्याांनी शांिरभाऊां च्या प्रहद स्थानातीर्ल िामािी 
माकहती कविारर्ली. ती समजल्यावर ते म्हिारे्ल, “त म्ही अन भवाने व स्वतःच्या प्रयत्नाने कवक्रयशास्त्रािे तांत्र 
बरेिसे जािता आहात. तेव्हा इथल्या त मच्या वळेेिा व पशैािा रास्त उपयोर् होण्यासाठी त म्हार्ला अकधि 
शास्त्रोक्त ज्ञान आवश्यि आहे, अशा प्रिारिा िोसग आखून देतो.” 

 
सांघटनाशास्त्र व व्यवस्था, कवक्रयशास्त्र व िर्ला यात मानसशास्त्रािा भार् असतोि. अशा कवषयाांिे 

रीतसर कशक्षि स रू झारे्ल. आठवड्यातून एि कदवस प्रात्यकक्षिे िरून शांिाकनरसन होत असे. प्रकसद्धी हा 
धांद्यािा प्राि, त मच्या मार्लािे नाव बह जन समाजार्ला माहीत झारे्ल पाकहजे. त्यासाठी जाकहराती िरण्यािी 
अनेि साधने िशी यािे शिेडो नम ने, िल्पना आकि वस्तू याांिा कविार होऊ र्लार्र्ला. “सांस्थेिे 
व्यवस्थापन” म्हिजे नेमरे्लल्या अनेि मािसाांना सांस्थेिे धोरि व िायगपद्धती कशिकविे, प्रत्येिास त्यािी 
जबाबदारी व अकधिार याांच्या वापरािी स्पष्ट िल्पना देऊन मदतकनसाांिे ितगव्य व स्थान त्याांना समजावरे्ल 



 
           

पाकहजे. कतरसटपिा, अरेरावी, भेिड प्रिवा क्ष द्र स्वभाव हे व्यवस्थापनात वज्यग आहेत. हाताखार्लच्या 
मािसाांिडून योग्य प्रमािात योग्य प्रतीिे िाम िरवनू घेता येिे फारसे अवघड नाही. त्या सहिारी 
मािसाांबद्दर्ल सहान भतूी, र् िग्राहिता व उते्तजन याने जे िाम होते ते ह िूम सोडण्याने होत नाही. 
प्रत्येिाच्या मनात एि मोठी शक्ती असते. कतिा उपयोर् योग्य कदशनेे िेर्ला, तरि यश, स ख व समाधान 
कमळते हे र्लक्षात ठेवरे्ल पाकहजे! असे कविार प नः प न्हा पटवरे्ल जात. 

 
र्लांडनच्या म क्कामात वेंब्रे्ल येथे कब्रकटश साम्राज्यातीर्ल सवग देशाांच्या मार्लाांिे अजस्त्र प्रदशगन भररे्ल 

होते. शतेिी कवभार्ात आपर्ला किर्लोस्िर नाांर्र पाहून शांिरभाऊां ना फार आश्चयग वाटरे्ल. 
 
र्लांडनच्या सभोवतार्लिी पे्रक्षिीय स्थळे पाहताना त्याांना खूपि मराठी मांडळी भेटत होती, त्याम ळे 

ओळखी वाढत होत्या. तसेि जेथे जार्कति जाकहरातदाराांिी पकरषद होती. त्यामध्ये शांिरभाऊ सामीर्ल 
झारे्ल. कनरकनराळ्या राष्ट्राांत दे्वष व बेबनाव वाढण्यास वृत्तपते्र िारिीभतू असतात. त्याांच्या कनषेधाच्या 
ठरावावर शांिरभाऊां नी प्रभावी भाषि िेरे्ल. त्याांना कब्रकटश पार्लगमेंटिडून जेविािे बोर्लाविे आरे्ल. 
भोजनानांतर तीन वक्त्याांिी भाषिासाठी कनवड झार्ली, त्यात शांिरभाऊां िे नाव आरे्ल. त्यावळेी ते म्हिारे्ल, 
“जाकहरात देिे म्हिजे िाांर्ल्या र् िाांिे विगन िरिे. कतिा उपयोर् फक्त व्यापारािी वाढ िरिे एवढाि 
नाही. कमत्रार्ला मदत िरायिी तर आपि त्यािी तारीफ िरतो. त्यार्ला उते्तजन कमळून तो सद र् ि वाढवीत 
जातो. जसे व्यक्तीर्ला तसेि समाजार्ला व देशार्लास द्धा आवश्यि आहे. याच्या उर्लट माझ्याि देशाबद्दर्ल 
जर्ात वाईट जाकहरात होते असे मर्ला कदर्लकर्रीने साांर्ावसेे वाटते. म्हिून आपि सवग जमरे्लर्ली कमत्रमांडळी 
इतराांिी अप्रकतष्ठा होईर्ल अशा िां ड्या कपिकवण्यािी िाम िरायिे नाही असा कनधार िरू या. याच्याम ळे 
देशाांत शाांती व स्वास्थ वाढून जर्ािे िल्याि होईर्ल.” असे म्हिून त्याांनी आपरे्ल भाषि सांपकवरे्ल. 

 
शांिरभाऊां िा अभ्यासक्रम पूिग होऊन कडपर्लोमा तर कमळार्लाि; पि इांग्र्लांडमधीर्ल सेल्स मनेॅजसग 

असोकसएशनिे सभासदत्व शांिरभाऊां ना कवकधपूवगि देऊन प्रप्र. ॲटवडू याांनी त्याांिा र्ौरव िेर्ला. यानांतर 
इांग्र्लांड व जमगनीिी धावती सफर िरून त्याांनी इटर्लीतीर्ल कित्रिरे्लच्या प्रदशगनार्ला र्ाठरे्ल. मर्ि ते 
प्रहद स्थानार्ला जािाऱ्या बोटीत िढरे्ल. म ांबईस िाही मांडळी बांदरावर आर्ली होती. प ढे सिाळच्या र्ाडीने ते 
५ मे १९२५ र्ला किर्लोस्िरवाडीस दाखर्ल झारे्ल. त्याांच्यासाठी एि-दोन मजर्ली नव ेघर बाांधरे्ल होते. 

 
ऑकफसात रे्ल्यावर स्वतःच्या िामािा कविार प ढे आर्ला. त्यामध्ये साताऱ्याच्या िोटात 

‘किर्लोस्िर ब्रदसग कवरुद्ध िूपर िारखाना’ असा एि महत्त्वाि खटर्ला िारू्ल आहे हे शांिरभाऊां ना समजरे्ल. 
किर्लोस्िर िारखान्यासाठी स मारे ४५ हजार रुपये प्रिमतीिे र्लोखांड म ांबईहून मार्वरे्ल होते. ते वाटेति 
पाडळीच्या स्टेशनवर िूपरनी उतरवनू घेतरे्ल होते. ते त्याांनी वापरूनही टािरे्ल होते. किर्लोस्िर 
िारखान्याच्या सांिार्लिापिैी श्री. र् जगर विीर्लि असल्याने िारखान्याच्या बाजूिा ११९ साक्षीदाराांिा 
िडेिोट प रावा होता. पि साक्षीिी र्लाांबड टाळून शांिरभाऊां नी न्यायाकधशाांना योग्य म दे्द दाखवनू धनजीशा 
िूपर याांिेिडून आपल्या िारखान्यािी न िसान भरपाई कमळवर्ली. 

 
म्हिून िारखान्याच्या व्यवस्थापनेत नव्या िल्पना आिनू स धारिा िरिे आवश्यि होते. एव्हाना 

िारखान्यािे बाल्य सांपरे्ल होते. पूिगपिे एितांत्री िारभार, कनभळे मार्लिशाही, मार्लिाांनी साांकर्तरे्ल िी 
सवगसाधारि ऐिायिे अशीि िामर्ाराांिी कनमटूपिे पद्धत होती. हे मार्लि त्याांच्या िामर्ाराांिी परोपरीने 
िाळजी घेत म्हिून त्याांच्या म र्लाप्रमािेि िामर्ार र्लक्ष्मिरावाना पपपा व राधाबाईना मम्मा म्हित, ते 



 
           

योग्यि होते. पि आता िामर्ाराांिी सांख्या सात-आठशवेर रे्र्ली होती. साऱ्या िामािी पद्धतशीर 
खातेवाटिी िरून खातेप्रम खािे अकधिार, िामर्ाराांिे वतेनमान, त्याांना कमळिाऱ्या सवर्लती याांिे िाही 
कनयम होिे आवश्यि होते. शांिरभाऊां नी त्यासाठी िाही तके्त तयार िरून िािाांच्या प ढे ठेवरे्ल. तर ते 
म्हिारे्ल, ‘त झा कविार ि िीिा नाही; पि आपरे्ल िामर्ार धाि असर्ला तरि िामािडे र्लक्ष देतीर्ल. र्लाड 
िरार्ल तर िारखाना िार्लिार नाही. आपर्ली िार्लरे्लर्ली व्यवस्था उत्तम आहे. त्यात बदर्ल निो.” 

 
किर्लोस्िर व िूपर िारखान्याांिा सवांत जास्त खपिारा मार्ल म्हिजे नाांर्र. नाांर्राच्या कवक्रीवर 

िारखान्यािी सारी मदार असे. दोन्ही िारखान्याांिा मार्ल तांतोतांत सारखा. किर्लोस्िर िारखान्यातीर्ल 
मािसे नेऊन तोि मार्ल तयार िरून िूपरसाहेबाांनी किर्लोस्िराांबरोबर स्पधा स रू िेर्ली ही र्ोष्ट िािाांना 
झोंबर्ली होती. म्हिनू त्याांनी किर्लोस्िर नाांर्राच्या किमती उतरवनू िूपर िारखान्यार्ला शह कदर्ला. 

 
यावर िूपरही कजद्दीर्ला पेटरे्ल. त्याांनी किर्लोस्िर िारखान्यापेक्षा प्रिमती िमी िेल्या. ही िढाओढ 

थाांबर्ली नाही, तर दोन्ही िारखाने डबघाईर्ला येिार असे द कश्चन्ह कदसू र्लार्रे्ल. र्लांडनमध्ये शांिरभाऊां नी 
एिाि प्रिारिा मार्ल िरिारे अनेि िारखाने असरे्ल, तरी व्यवसायबांधू या नात्याने ते एिमेिाांशी 
सहिायाने वार्तात हे पाकहरे्ल होतेि. प्रत्यक्ष िूपर स्वतः किर्लोस्िरवाडीस आरे्ल. दोघाांनी तयार िेरे्लल्या 
मार्लाच्या रास्त प्रिमती, िकमशनिे दर ठरवनू एिाि भावाने आपर्ला मार्ल कविावा हे िपूर व िािा 
दोघाांनाही मान्य झारे्ल. जाताना िूपर थाांबनू म्हिारे्ल, “र्लक्ष्मिराव त म्ही शांिरसारखी मािसां साांभाळर्ली 
आहेत हा त मिा खरोखर फार मोठा र् ि आहे. त्याांिी नीट िाळजी घ्या. शांिरभाऊां िी पकहर्ली सूिना 
कविार फेटाळर्ली रे्र्ली तरी त्याांच्या द सऱ्या िल्पनेर्ला िािाांनी कवरोध िेर्ला नाही. नांतर प्रसहावर्लोिन 
िेल्यावर असे कदसरे्ल िी, एिाि नव्हे तर दोन्हीही िारखान्यािे त्या िल्पनेने कहत साधरे्ल. 
 
 

* 
  



 
           

नवक्रीची कौशल्ये 
 

कवक्री व्यवस्थापि श्री. र् जगर कफरतीवर रे्रे्ल िी ऑकफसिे सवग िाम शांिरभाऊां नाि िराव ेर्लारे्; 
पि समाजािे पे्रम व िरे्लिी दृष्टी या दोन र्ोष्टी ि ठल्याही िामार्ला र्लावल्या िी यश कमळायिेि हे ठररे्लरे्ल. 
त्या स मारास परदेशी मार्लावर बकहष्ट्िारािी र्लाट बाहेरच्या जर्ात उठर्ली होती. एिे कदवशी िपडे िढवनू 
शांिरभाऊ बाहेर पडिार तोि दोन िामर्ार भेटण्यासाठी हॉर्लमध्ये उभे राकहरे्लरे्ल त्याांना कदसरे्ल. ते 
म्हिारे्ल, “आम्हार्ला त मिी हॅट पाकहजे!” “िशार्ला?” त्याांनी िकित होऊन कविारर्लां . त्याांनी उद्दामपिे 
उत्तर कदरे्ल. “कवर्लायती िपड्याांच्या होळीत टािायर्ला! त मच्यासाठी आम्ही एि र्ाांधी टोपी आिर्ली आहे.” 

 
शांिरभाऊां िे मन म्हिारे्ल र्ाांधीटोपी हे न सते डोक्यािे आच्छादन नव्हते. ते एिा सांप्रदायािे किन्ह 

होते. शांिरभाऊ ि ठल्याही सांप्रदायापासून अकर्लप्त राहिारे स्वतांत्रमार्ी. “ठीि आहे. उद्या परेडच्या वळेेर्ला 
घार्लतो.” असे साांकर्तल्यावर ते बरे म्हिारे्ल. द सऱ्या कदवशी ड्रीर्ल सांपल्यावर शांिरभाऊ म्हिारे्ल, “अजून 
थोडे िाम आपल्यार्ला उरिायिे आहे. आपल्या देशभक्तीबद्दर्ल मी सवांिे अकभनांदन िरून शाबासिी 
देिार आहे. आपि सारे देशभक्त मारे् १९१७ सार्ली र्लोिमान्य कटळिाांनी आदेश कदल्यावर, जीवािी तमा न 
बाळर्ता देशाच्या सांरक्षिासाठी सैन्यात रे्र्लो हे त म्हार्ला माकहत आहेि. महात्मा र्ाांधीसारखे थोर नेते 
आपल्यार्ला र्लाभरे्ल आहेत. त्याांच्या सत्य, अप्रहसा, खादी या मार्ाने आपि िार्लर्लो आहोत; पि देशभक्ती 
ही िपड्यात नसते. ती अांतःिरिात असते. ‘अस्पृश्यता पाळता िामा नये.” हा महात्माजींिा उपदेश 
आपि र्लक्षात घेत नाही. त मच्यासारखी मी र्ाांधी टोपी घार्लिार तर माझ्याप्रमािे त म्हीही अस्पशृ्यता 
सोडर्ली पाकहजे.” एवढे बोरू्लन त्याांनी कदरे्लर्ली टोपी एिा हाताने डोक्यावर घारू्लन जवळ उभ्या असरे्लल्या 
र् ांडामहाराच्या हातातीर्ल पाण्यािा पेर्ला सवांसमक्ष कपऊन टािर्ला. 

 
कवर्लयतेहून परत आल्यावर िारखान्याच्या मार्लािा प्रसार व कवक्री याांच्या कनकमत्ताने शांिरभाऊां िा 

शतेिरी ग्राहिाांशी नेहमी सांबांध येई. त्याांच्याशी अत्यांत सौजन्याने, आदराने व िळिळीने वार्ायिे अशी 
त्याांिी पद्धत होती. त्याांिे इतिे अर्त्य पाहून शतेिरी जरा भाांबावनू जात. िारि कशकक्षत पाांढरपेशा 
मािसाांशी त्याांिा सांबांध यायिा तो मामरे्लदार, फौजदार, स्टेशनमास्तर अशा व्यक्तींशी. ही मािसे 
त्याांच्यावर सारखी अरेरावी िरीत. शांिरभाऊ त्याांना ‘अहो-जाहो’ म्हिून आदबीने त्याांच्याशी बोरू्ल र्लार्रे्ल 
प्रिवा त्याांना बसायर्ला ख िी देऊ र्लार्रे्ल तरी कतच्यावर न बसता जकमनीवर ते आसन ठोिीत. तथापी 
त्याांिा सांिोि दूर होऊन एिदा त्याांच्याशी स्नेह जमर्ला, म्हिजे त्याांनी मार्ल खरेदी िरावा यासाठी वरे्ळे 
श्रम िराव ेर्लार्त नसत. 

 
भारतामधर्ला शतेिरीवर्ग फार मार्ासरे्लर्ला, ज नी िािोरी सोडून जाण्यािे त्यार्ला धैयग नाही आकि 

त्यातून आर्थथि स्स्थती खार्लावरे्लर्ली. तेव्हा नवनव े प्रयोर् िरण्यास त्याांना धीर व्हावा तरी िसा? 
स धाररे्लल्या औताांिे फायदे त्यार्ला न सत्या शब्दाांनी पटवनू देिे फार अवघड. त्यार्ला जेव्हा कदसेर्ल िी 
त्यािा िोिी शजेारी वा नातर्लर् एखादे नव ेसाधन वापरीत आहे. तेव्हाि ते घेण्यािा तो कविार िरिार. 
थोडक्यात साांर्ायिे, तर शतेिऱ्याांिा बह तेि व्यवहार कवश्वासाच्या आधारावर िार्लल्यािे कदसते. 

 
या सांबांधात आरे्लर्ला एि अन भव येथे साांर्ण्यासारखा आहे. उसािा रस र्ाळण्यासाठी 

िारखान्याने तीन र्लाटीिा एि नवा िरि बनवर्ला. ‘िमार्ल िरि’ असे त्यािे नाव ठेवरे्ल. शतेिरी वापरत 
असरे्लल्या पराांपरार्त िरिापेक्षा त्यािी िायगक्षमता खूपि अकधि होती; पि कर्ऱ्हाईिाांना हे पटवनू देिे ही 



 
           

वरे्ळीि समस्या होती. एिे कदवशी औांधाच्या रस्त्यावरीर्ल एि म्हातारा शतेिरी ऑकफसात िरि घ्यायर्ला 
आर्ला. स धाररे्लल्या िमार्ल िरिािे फायदे शांिरभाऊ त्यार्ला तऱ्हातऱ्हाांनी समजावनू साांर्त होते; पि ते 
त्यार्ला पटत नव्हते. शवेटी त्याच्या इच्छेप्रमािे ज न्या पद्धतीिा नां. ५ िा िरि त्याने घेतर्ला व पैसे दैऊन 
बैर्लर्ाडीत िरि घारू्लन तो कनघून रे्र्ला. तेव्हा इतिावळे डोळ्याच्या िोपऱ्यातून पाहात शांिरभाऊां िा 
सेल्सटॉि ऐििारे िािा म्हिारे्ल, “िाय शांिरभाऊ! त झां सर्ळां प्रविन वाया रे्र्लां !”पि शांिरभाऊ खट्टू न 
होता म्हिारे्ल, “या जर्ात िाांर्ल्या हेतूने बोर्लरे्लर्ला शब्द िधी फ िट जात नाही. त्यािा र्लरे्ि नाही, तरी 
साविाशीने पकरिाम झाल्याकशवाय राहत नाही.” त्या सांवादाांत इतरही मांडळी थोडावळे सामीर्ल झार्ली. 
अशात अधा तास र्लोटर्ला नसेर्ल, इतक्यात तो म्हातारा र्ाडी घेऊन प न्हा दारात आर्ला, ते पाहून सवांिे 
ि तूहर्ल जार्तृ झारे्ल. तो प ढे येऊन शांिरभाऊां ना म्हिार्ला, “रस्त्यार्ला र्लार्र्लो खर पि प ना म्हटर्लां  त म्ही 
इति साांर्ताय तर नव्या िरिािी पकरकिती घेऊन पहावी. म्हिून बदरू्लन न्यायर्ला आर्लोय.” शांिरभाऊां ना 
साहकजिि अवसान आरे्ल आकि त्यािा िरि बदरू्लन देऊन नव्या िरिािी पावती तर िरकवर्लीि; पि 
द सऱ्या कदवस त्याच्या र्ावी िारखान्यािा कफटर पाठवनू, िरि जोडून, िामास स रुवात िरून देण्यािी 
व्यवस्था िेर्ली. नव्या िमार्ल िरिािां िाम पाह्यर्ला तेथे जमरे्लल्या अनेि शतेिऱ्याांनी अकधि रस 
िाढिाऱ्या िरिािी िायगक्षमता पाकहर्ली. त्याांनाही मर् नव ेिरि घेण्यािी इच्छा झाल्यास नवर्ल िसरे्ल? 
या िामाम ळे त्या मांडळींिा शांिरभाऊां वर जो कवश्वास बसर्ला त्यािा पकरिाम फारि बोध देिारा आहे. िाही 
कदवसाांनी म्हातारा मृत्यू पावर्ला, मरताना त्याने म र्लाना साांकर्तरे्ल होते, “शांिरभाऊां िी साक्ष घेऊन शतेािी 
वाटिी िरा.” 

 
१९२५ च्या मे मकहन्यात शांिरभाऊ इांग्र्लांडहून परत आरे्ल. आपल्या परदेशातीर्ल वास्तव्यात त्याांच्या 

शोधि दृष्टीने तेथीर्ल कवकवध प्रिारिी कनयतिाकर्लिे त्याांनी समक्ष पारखर्ली होती. त्यामधून सांपादनामार्ीर्ल 
ध्येयदृष्टी आकि व्यावसाकयि समतौर्ल याबद्दर्लिे त्याांिे कविार सांस्िाकरत झारे्ल होते. कब्रकटश पत्रसृष्टीिे 
कशल्पिार र्लॉडग नॉथगस्क्र्लफ याांच्या धोरिाप्रमािे राष्ट्राच्या उन्नतीर्ला पोषि असे सामाकजि, शास्त्रीय, 
औद्योकर्ि कवषय पि सोपया भाषेत सामान्य मािसापयंत पोिकवण्याच्या अनेि िल्पना त्याांच्या मनात 
उड्या मारीत होत्या. तथाकप ती दोन वष ेजार्कति मांदी आकि अवषगि याम ळे थोडी सब रीिी दृष्टी त्याना 
ठेवावी र्लार्र्ली होती. 
 
 

* 
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पुरोगामी नवचाराकडे 
 

य रोपातीर्ल औद्योकर्ि जर्ाच्या प्रत्यक्ष दशगनाने सत्ता व सांपत्ती ही दैवायत असण्यािे िारि नाही. 
तर मािसाच्या ितृगत्वाने ती कमळकवता येते, त्यासाठी व्यक्तीच्या सवांर्ीि कविासार्ला मात्र सांधी कमळार्ली 
पाकहजे हे पायाभतू तत्त्व त्याांच्या मनात पके्क रुजरे्ल होते. य रोप-इांग्र्लांडमधीर्ल समाजजीवनातीर्ल 
मोिळेपि, बौकद्धि ििेिी पातळी, स्त्री-प रुष सांवाकदता या र्ोष्टी म्हिजे नवकविारजार्तृी (रेनेसान््) 
ब कद्धप्रामाण्य, जातीकनमूगर्लन, कशक्षि प्रसार आकि िायगक्षमता कविास या स्वरुपािे स धारिाांिे कविार 
आिारात उमटरे्ल पाकहजेत हे त्याांना जािवर्लां . 

 
“अमयाद सांतकत” हा डॉ. र. धों. िवे याांिा रे्लख ऑर्स्ट २५ च्या खबरमध्ये प्रकसद्ध झार्ला. देशािी 

र्लोिसांख्या वाढते पि जमीन वाढत नाही. सांपत्तीच्या मानाने फाजीर्ल सांतती होते. त्याांिे हार्ल “रे्लि रे 
उदांड जाहर्ली. तोते र्लक्ष्मी कनघोनी रे्र्ली अशा रामदासाांच्या वािीने साांकर्तरे्ल. आपत्तीिे मूळ जे दाकरद्रय ते 
दूर िरण्यािा हाि म ख्य उपाय आहे. महात्मा र्ाांधीच्या फक्त सांततीसाठीि समार्म िरावा व एरवी 
ब्रह्मियग पाळाव ेहे मत अनैसर्थर्ि आहे अशी टीिाही िवे याांनी िेर्ली होती. या रे्लखातीर्ल कविाराबद्दर्ल-
म ांबईतल्या बड्या धेंडाांनी माकसिाकवरुद्ध उठाव िेर्ला. जिू मधमाशाांिे पोळेि उठरे्ल. “प रुषाथग” 
माकसिातून सातवळेिर याांनी सडिून टीिा िेर्ली. त्याम ळे औांधाच्या राजेसाहेबाांिे मत िर्ल कषत होऊन 
शांिरभाऊां ना जाब कविारण्यात आर्ला. त्यावळेी “या रे्लखापासून समाजािे अकहत होण्यािा सांभव नसून, 
अशा माकहतीिा प्रसार होिे हे एि आवश्यि समाजिायग आहे. असे माझे मत आहे.” असे उत्तर 
शांिरभाऊां नी कदरे्ल. 

 
ज रै्ल २६ पासून खबरमध्ये “कस्त्रयाांिे पान” हे सदर सौ. र्ांर्ाबाई जाांभेिर कर्लहू र्लार्ल्या. त्यामध्ये 

कववाह ज ळकवण्यािी पद्धत बदर्लिे. स्वदेशीिा प्रसार, कस्त्रयाांिी आत्मरक्षिािी तयारी असे कवषय येऊ 
र्लार्रे्ल. 

 
मे १९२७ मध्ये ‘कशवजयांतीउत्सव’ अांिात कशवरायाांिे िायग याकवषयी बाळासाहेब पांत प्रकतकनधी, 

करयासतिार सरदेसाई, पांकडत सातवळेिर याांिे रे्लख होते. त्यासाठीकशवाजीच्या जीवनावरीर्ल 
कित्रपटातीर्ल छायाकिते्र घारू्लन अांि अकतशय आिषगि बनवर्ला होता. यावषी अांिािा आिार वाढकवण्यात 
आर्ला व तो माकसिाांच्या जर्ात प्रमाकित झार्ला. ‘किर्लोस्िर’ आिारािी पाने असे प्रमाि कनयता-
िाकर्लिाांच्या माध्यमात िायम झारे्ल. 

 
आिारबदर्लाबरोबर माांडिीमध्ये कवकवधता व कित्तवधेिता आर्ली. धाडसी सिग सवारे्ल पाटीर्ल याांिा 

पकरिय, मजूरवर्ाच्या साक्षरतेिा प्रश्न हा रे्लख, ना. ह. आपटे याांिी ‘ऐरिीवरीर्ल कहरा’ ही िादांबरी व 
‘र्ृहसौख्य’ ही रे्लखमार्ला. किर्लोस्िर खबरमधून येिाऱ्या व्यक्तींच्या पकरियाने व रे्लखाम ळे कनरकनराळ्या 
के्षत्राांत िाम िरिाऱ्याांना नव े अवसान िसे िढरे्ल आकि त्याांनी स्वतःिा उत्िषग िसा िरून घेतर्ला. 
याबद्दर्ल अनेिाांिी पते्र येत. ती वािनू शांिरभाऊां ना फार समाधान व आनांद होत असे. आशावादी कविाराांिा 
पाठप रावा िरिारी ‘आत्मप्रभाव’ ही रे्लखमार्लाही स रू झार्ली. माकसिाच्या वाढत्या व्यापात असतानाही 
िारखान्याच्या िामािडे शांिरभाऊां िे द र्लगक्ष िधी झारे्ल नाही. उद्योर्धांद्याच्या प्रिारासाठी कित्रपट तयार 
िरण्यािी िल्पना तोपयंत िोिार्ला नव्हती; पि आपल्या िारखान्यात तयार होिाऱ्या औताांिे िाम िसे 
िार्लते यािे िर्लत कित्र (कफल्म) तयार िरता याव े म्हिनू िािाांना कविारून ३५ एमएमिा जमगन िॅमेरा 



 
           

त्याांनी मार्वर्ला. त्याच्या साह्याने शांिरभाऊां नी तयार िेरे्लर्ली कफल्म िाांर्र्ली कनघार्ली. कतच्या डेव्हर्लपींर् 
प्रप्रटींर्िी सोय िोल्हापूरात छान झार्ली. अशा रीतीने १९२५ मध्ये किर्लोस्िर िारखान्यािा पकहर्लाि 
कित्रपट महाराष्ट्रात तयार झार्ला. 

 
या कित्रपटािा किती मोर्लािा उपयोर् होतो यािा प रावा र्लविरि कमळार्ला. प ण्याच्या आयगन 

कथएटरात कित्रपट दाखकवण्यात आर्ला. प िेिराांनी उत्साहाने त्यािे स्वार्त िेरे्ल. प ढे २६ कडसेंबरर्ला 
बेंर्र्लोर येथे मोठे औद्योकर्ि प्रदशगन भररे्ल, त्यावळेीही शांिरभाऊां नी त्या कित्रपटािा उपयोर् िेर्ला. म्हैसूर 
सांस्थानिे कदवाि सर कमझा इस्माईर्ल याांनी किर्लोस्िर िां पनीच्या स्टॉर्लर्ला भेट कदर्ली तेव्हा ते आकि 
त्याांच्या बरोबरिी अकधिारी मांडळी याांना तो कित्रपट पाहण्यािी कवनांती िेर्ली. कित्रपट कबनबोर्लिा होता. 
म्हिून तो स रू िरण्यापूवी शांिरभाऊां नी पे्रक्षिाांप ढे थोडे कनवदेन िेरे्ल. म्हैसूर सांस्थानशी आपर्ला िसबािा 
सांबांध व भ्रद्रावतीच्या कबडािा नाांर्र-िरिासाठी होिारा उपयोर् यािा उल्लखे िरण्यास शांिरभाऊ 
कवसररे्ल नाहीत. द सऱ्या कदवशी कदवाि साहेबाांनी कनरोप पाठवनू शांिरभाऊां ना बांर्ल्यावर बोर्लावनू घेतरे्ल व 
असे िारखाने आमच्या सांस्थानातही असावते अशी इच्छा प्रदर्थशत िेर्ली. प ढच्या िाळात बेंर्र्लोरात 
किर्लोस्िराांिा इरे्लस्क्रिर्ल मोटसगिा व हकरहर येथे मकशनटूल्सिा असे िारखाने म्हैसूर सांस्थानाति 
कनघारे्ल. 

 
म र्लाांच्या भावी उत्िषासाठी शांिरभाऊां नी हायस्िूर्लच्या कशक्षिासाठी मार्लतीस प्रहर्ण्यार्ला व 

म ि ां दास सोर्लापूरर्ला पाठवरे्ल. 
 
शांिरभाऊां ना कवरांर् ळ्यािा एि कवषय होता, तो म्हिजे कक्रिेट. उन्हाळा सांपर्ला व पावसाळ्यािी 

स रुवात झार्ली म्हिजे वाडीतरे्ल कक्रिेटिे सामान बाहेर कनघायिे आकि प्रॅस्क्टसर्ला उत्साहाने आरांभ 
व्हायिा. टीममध्ये शांिरभाऊां सारखे पाि-सहा ज ने खेळाडू होते. कशवाय यांत्रिर्ला कशिायर्ला आरे्लरे्ल 
कटळि महाकवद्यार्लयािे पदवीधर खरे, हरोळीिर, र्ोर्टे आकि वाडीति र्लहानािे मोठे झारे्लरे्ल सद  व सांभ  
िाब िस्वार, पाांडू मोकहते याांसारखे खेळाडूही सामान्यत आपर्ली िमि दाखकवल्याकशवाय राकहरे्ल नाहीत. 

 
िोल्हापूरच्या राजाराम िॉरे्लजिी टीम फार नामाांकित होती. तथापी वाडीच्या टीमशी खेळताना 

िोठे तरी माशी प्रशिायिी आकि िोल्हापूरर्ला हार खायिी पाळी यायिी. १९२७ सार्लच्या सप्टेंबरमध्ये प्रो. 
ना. सी. फडिे राजाराम िॉरे्लजच्या टीमिे िप्तान म्हिनू वाडीर्ला आरे्ल व त्याांिी आकि शांिरभाऊां िी भेट 
कक्रिेटच्या मदैानावर झार्ली. 

 
किर्लोस्िरवाडीच्या दोन कदवसाांच्या वास्तव्यात त्या दोघाांिी बरीि दोस्ती झार्ली. िोल्हापूरच्या 

मांडळींना िारखाना दाखवर्ला. त्यािबरोबर किर्लोस्िर खबरिे ऑकफसही श्री. फडक्याांना दाखकवण्यास 
शांिरभाऊ कवसररे्ल नाहीत. ‘त मिे रे्लखनािे सहिायग कमळारे्ल तर फार आनांद वाटेर्ल.’ अशी सूिनाही 
त्याांनी िेर्ली.प ढे दोघाांिी दोस्ती वाढति रे्र्ली. ना. सी. फडिे याांनी ‘मानसमांकदर’ या रे्लखमारे्लत मािसािे 
प्रिट आकि अप्रिट मन याांिे स र्लभ कवविेन िरून कविार, कविार व सांिल्प याांच्या शक्ती व त्यावर 
मािसािा ताबा िसा राहीर्ल यािी मानसशास्त्रीय ििा िेर्ली. ‘बाबा वाक्य प्रमािांन सार’ पूवापार िार्लत 
आर्ली म्हिनू िोितीही र्ोष्ट आम्ही मानिार नाही. कवसाव ेशति हे नव्या शास्त्रीय ज्ञानाच्या प्रिाशात ज न्या 
सांर्तीिी तपासिी िरण्यािे आहे. त्यासाठी फडक्याांनी तरुि कपढीने िोित्या श्रद्धाांमधून आपर्ली शाांती, 
समाधान व कवसावा कमळवावा यासांबांधी जर्कवख्यात झारे्लल्या कवर्ल ड य राांटच्या प स्तिािा रसाळ पकरिय 



 
           

‘आध कनि र्ीता’ या नावाने िेर्ला. प ढच्या िाळात रे्लख, िथा, िादांबरी अशा कवकवध प्रिाराांमधून 
किर्लोस्िर, मनोहर माकसिामध्ये त्याांनी अनेि वष ेकर्लखाि िेरे्ल. 

 
किर्लोस्िर खबरर्ला थोर रे्लखि, कविारवांत आकि सामान्य वाििाांनीही कदरे्लल्या प्रोत्सहनाम ळे 

आपि योग्य कदशनेे िार्लतो आहोत असा आत्मकवश्वास येऊन किर्लोस्िर खबरिी वाटिार्ल अकधि जोमाने 
होऊ र्लार्र्ली. या िामात आध कनि कविाराांिे आकि प्राज्ञ पाठशाळेत अध्ययन िेरे्लरे्ल प रोर्ामी रे्लखि 
महादेवशास्त्री कदविेर याांिी िामकर्री फार मोर्लािी झार्ली. ‘प्रहदू समाजािी उन्नती िा होत नाही?’ यािे 
िारि आपल्यात कभनरे्लर्ला फाजीर्ल दैववाद; कवटाळ िाांडाळाच्या िल्पना असे टीिास्त्र सोडून, 
शास्त्रीब वाांनी आपल्या जहार्ला कविाराांिा स रुां र् र्लावनू वाििाांच्या मनार्ला हादरवनू सोडरे्ल. देव 
पावसाप्रमािे सहाय्य िरतो; पि नाांर्रिी-पेरिीिे प्रयत्न मािसाांनीि िेरे्ल पाकहजेत. दैव म्हिून जर्ात 
िाही नाही, उद्योर् िरिे न िरिे याम ळेि मािूस आपरे्ल दैव ओढवनू घेतो, असे म्हिून अपशि न, 
फर्लज्योकतष असल्या िल्पनाांिी त्याांनी भांबेरी उडवर्ली. ित्या व्यक्तींिे अवतार बनकवण्यािी प्रहदू समाजािी 
मानकसि र् र्लामकर्री त्याांनी भेदिपिे उघडिीस आिर्ली. कशवाजी, कटळि याांना अवतार समजून, त्याांिे 
प तळे उभे िेरे्ल म्हिजे आरती आकि भजन िरण्यापर्लीिडे आपि स्वतः देशाद्धारािे िाही िायग 
िरावयास निो अशा समज तीवर त्याांनी परखड टीिा िेर्ली. त्याम ळे प ढच्या अांिात शास्त्री ब वाांिा 
सिसिीत रे्लख िोित्या कवषयावर येिार यािी वािि वाट पाहू र्लार्रे्ल. 

 
वाििाांिे आत्मसामर्थ्यग वाढवाव े यादृष्टीने शांिरभाऊां नी ‘उत्िषग मांडळािी’ िल्पना िाढर्ली. 

खबरच्या वर्गिीदारापैिी ज्याांना आज आपि आहोत त्या जारे्पासून आिखी प्रर्ती िरून घ्यायिी आहे व 
जे यश कमळव ूइस्च्छतात अशा मांडळींनी ‘उद्धरेत आत्मनात्मानां’ हे ब्रीदवाक्य ठेवनू १) स्वतः प्रयत्न िरिे २) 
मन आनांदी, उत्साही ठेविे (उद्धरावा स्वयें आत्मा) ३) मनात सामर्थ्यगवान कविार िरिे ४) प्रामाकििपिा 
व नीती न सोडिे ५) एिमेिाांस सहाय्य िरिे ६) वळेेिा सद पयोर् िरिे ७) उद्योर् िरताना स्वतःबरोबर 
समाजािी सेवा घडण्यािडे र्लक्ष ठेविे अशा वतगनािी प्रकतज्ञा घेऊन तसे वतगन िरायिे असे ‘उत्िषग 
मांडळािे’ कनयम होते. 

 
अशा उत्िषगपे्रकरत व्यक्तींच्यासाठी कवशषे श्रेय कमळकविारास िाांदीिा ‘उत्िषग पेर्ला’ देण्यािी 

योजनाहीजाहीर िरण्यात आर्ली. खबरिा वाििवर्ग प्रयत्नवादी, उद्यमशीर्ल असल्याने आपि िसिसा 
प्रयत्न िरून स्वतःिा उत्िषग िेर्ला, याबद्दर्लिी हिीर्त कर्लहून पाठवावी असे वाििाांना आवाहन िरण्यात 
आरे्ल. त्यात ४९ जिाांिे रे्लख आरे्ल. त्यामध्ये नाकशििे किसनर्लार्ल िक्रपािी याांना ‘उत्िषग पेर्ला’ देण्यात 
आर्ला. याखेरीज दहा मांडळींिे कवशषे अकभनांदन िरण्यात आरे्ल. अशा उपक्रमातून वाििाांशी साक्षात 
व्यकक्तर्त सांपिग  होत असल्याम ळे, बांध त्वाच्या स्नेहभावनेिी पकरिती खबर व त्यािे वािि याांिा एि 
पकरवार बनण्यात झार्ली. 

 
मे मध्ये खबरिा १०० वा महोत्सव-अांि प्रकसद्ध झार्ला. त्यामध्ये या पकरवारािा व्याप व परस्पर र्लोभ 

याांिी िाांर्र्लीि िल्पना आर्ली. कत्रिनापल्ली, हैद्राबाद, म्हैसूर, मद्रास अशा दूरदूरच्या वाििाांपासून 
इांग्र्लांड, य रोप, आकििा, ब्रह्मदेश अशा परदेशाांतीर्ल वाििाांिेही फोटो या कवशषेाांिात छापरे्ल होते. 
‘मनोरांजन’ च्या सांपाकदिा मार्लती कमत्र म्हितात, “खबरने उत्साहरकहत तरुिात नवी उमेद, नव े धैयग 
कनमाि िेरे्ल व उत्साहािी वाट दाखवर्ली. स्मरिपूवगि ‘कस्त्रयाांिे पान’ राखून ठेवरे्ल याबद्दर्ल िौत ि वाटते.” 
पांकडत सातवळेिर, देवदत कटळि, वा. म. जोशी. न. कि. िेळिर, धों. िे. िवे, रा. ब. ध रांधर, बाबूराव 



 
           

पेंटर, ना. सी. फडिे या सवांनी खबरने मराठी मािसाांना धैयग व उत्साहािी वाट दाखकवर्ली या म द्यािा प नः 
प न्हा उल्लखे िेर्ला होता. 

 
१९२८ मध्ये खबरिी पाने २४ होऊन वर्गिी सव्वा रुपयावरून २ रुपये झार्ली. १९२१ पासून 

सहसांपादि म्हिनू िाम िरिारे ना. ह. आपटे स्वतःच्या ‘मध िर’ माकसिािडे अकधि र्लक्ष देण्यासाठी 
ज रै्ल २८ मध्ये कनवृत्त झारे्ल. आपट्याांिा कविार र्लक्षात आल्यावर सांपादनात िोिािे सहाय्य होईर्ल यासाठी 
बोर्लताना कवजाप रे याांनी इिर्लिरांजीिे ना. धों. ताम्हनिर याांिे नाव स िवरे्ल. त्याांनी नाटिे कर्लकहर्ली 
होती. र्िपतरावाांम ळे ताम्हनिराांना खबरिी माकहती होतीि. ‘किर्लोस्िर’ मध्ये त्याांच्या िकवता व 
शांिरभाऊां च्या साांर्ण्यावरून ितगबर्ार प रुषाांिे पकरियरे्लखही त्याांनी कर्लकहरे्ल होते. तेव्हा शांिरभाऊ व 
र्िपतराव याांच्या कनमांत्रिाप्रमािे ताम्हनिर किर्लोस्िरर्ला येऊन कमळारे्ल. उद्योर्, उत्साह, आत्मोन्नती या 
खबरच्या ब्रीदार्ला शोभतीर्ल अशा िल्पना इांग्रजी व अमेकरिन माकसिाांत सापडत. त्याांना मराठी पेहराव 
िढकवण्यािे बरेिसे िाम प्रथम ताम्हनिराांनी िेरे्ल. प ढे म र्लाखती, पकरिय इ. माकसिाच्या र्रजेप्रमािे 
अनेि रे्लखन िेरे्ल. त्या स मारास १९२५ ते ३० या िाळातल्या मांदीिा पकरिाम सवगत्र पसरत होता. नोिऱ्या 
िमी होऊ र्लार्ल्या, म्हिनू कवक्रीच्या व द िानदारीच्या के्षत्रािडे तरुिाांिे र्लक्ष वधेिे आवश्यि होते. 
तरुिाांनी स्वतःिा आत्मप्रभाव वाढवनू, यशस्वी उद्योजितेिा मार्ग व्यापारािे योग्य व्यािरि वापरून, 
आकि कवक्रीिी हमखास सूते्र राबवनू िसा िोखाळावा याबाबतीत शांिरभाऊां नी जे मार्गदशगन िेरे्ल आहे, ते 
आजच्या कपढीर्लाही र्लार्ू पडेर्ल असेि आहे. 

 
स्वतःिा आत्मप्रभाव वाढवनू होिारा व्यकक्तकविास ही यशस्वी उद्योजितेिडे नेिारी पकहर्ली 

पायरी होय. या कवषयी शांिर भाऊ म्हितात, “न सते प स्तिी ज्ञान अर्र ह षारी घेऊन िाय िरायिी? 
मन ष्ट्याच्या अांर्ात पािी असेर्ल तरि त्यािी मातब्बरी” असे ि िीतरी बोर्लरे्लरे्ल त म्ही ऐिरे्ल असेर्लि. हे 
अांर्ातरे्ल पािी प्रिवा त्यािी प्रभावशक्ती ही िाय िीज आहे, हे आत्मसामर्थ्यग उत्िट इच्छा आकि त्या कदशनेे 
खटपट िरिाऱ्यास साध्य होण्यासारखे आहे. आपर्ला आय ष्ट्यक्रम अकधि यशस्वी, स खसांपन्न व परोपिारी 
िरण्यास या अभ्यासािा उपयोर् होईर्ल.” अशी प्रस्तावना िरुन आत्मप्रभाव िसा वाढकवता येईर्ल यासांबांधी 
शांिरभाऊ कर्लहीतात ‘मन ष्ट्याच्या मनात वाईट वासना, मत्सर, दे्वष भय असे ऋिकविार आकि धैये, 
उत्साह, पे्रम असे धनकविार असतात. त्याांना योग्यप्रिारे वळि देऊन आपर्ला प्रभाव वाढकवता येतो. या 
िामात भीकत हा मािसािा सवात द ष्ट शत्रू आहे. आपि डरर्लो िी आपर्ली बाजू घसरर्लीि. म्हिून कनभगय 
वृत्ती वाढकवण्यािी र्रज ते साांर्तात, िोितीही र्ोष्ट िरताना िारी बाजूिी माकहती र्ोळा िरिे, इतराांिा 
अन भव ऐििे हे महत्त्वािे असरे्ल तरी िोिते िाम िरावयािे यािा कनिगय व ते िरण्यािा दृढकनश्चय ही 
यकक्षिीिी िाांडीि आहे. भोवतीच्या अनेि यशस्वी मािसाांिी नक्कर्ल िरण्यापेक्षा आपरे्ल स्वतःिे कवकशष्ठपि 
प्रर्ट िरण्यािा प्रयत्न असर्ला पाकहजे. आपल्या मनािी, शरीरािी व इतर साधनाांिी सवग शकक्त त्या िामी 
र्लावावी. 

 
िोितेही िाम िरावयािे ते िेव्हा व िसे िरायिे यािा पूिग कविार आकि पद्धतशीरपिा व कशस्त 

पाकहजे. आळस व िार्लढिर्ल न िरता प्रत्येि र्ोष्ट प्रमािशीर वळेेति पूिग िरण्यािी दक्षता पाकहजे. िाम 
िरिाऱ्यार्ला अडििी व कनराशा याांना तोंड द्याव ेर्लार्ते. परांत  रार्ाच्या भरात िायगनाश न िरता, कवविेाने 
व धीराने प्रत्येि र्ोष्टीिा कविार िेर्ला पाकहजे. प्रनदेने खिून जािे प्रिवा स्त तीने फ र्ून जािे दोन्हीही 
ि िीिेि. 

 



 
           

िामासाठी अनेि मािसाांशी आपर्ला सांबांध येतो. प्रत्येिाबरोबर िाय बोर्लावे व िसे बोर्लाव े
याबद्दर्ल िाळजी घेतर्ली पाकहजे. मन ष्ट्याच्या वाट्यार्ला जे क्र्लोश व त्रास येतात. त्याांिा उर्म शोधण्यास 
कनघार्लोि तर बह धा तो त्याच्या जीभेति सापडेर्ल. भाषि िात यग हा र् ि सवग िाळी व सवगस्थळी उपयोर्ात 
येतो व त्याम ळे मािसाांिी भरभराट कवशषे झपाट्याने होऊ शिते. मात्र श्रोत्याबद्दर्ल सहानभतूी व िळिळ 
असावी र्लार्ते. 

 
उत्तम आरोग्य, स्वच्छ व व्यवस्स्थत पोशाख, व्यसनापासून दूर राहिे, सभ्यतेिी वार्िूि या र्ोष्टी 

साध्या असल्यातरी आत्मप्रभावाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. 
 
जर्ात पैसा ही मोठी शकक्त आहे आकि पौरुष दाखवनू श्रीमांत होण्यास प्रत्येिास म भा आहे. 

आपल्या महत्त्वािाांक्षा पूिग िरण्यासाठी साांपकत्ति पाठबळ आवश्यि असते. पि पैसा हे साध्य नाही, साधन 
आहे. तो कमळकवताना त्याच्या कवकनयोर्ािडेही र्लक्ष प रकवरे्ल पाकहजे. र्करबीशी टक्कर देऊन एिेि पाऊर्ल 
प ढे जाण्यािा िाळ मािसार्ला जसे समाधान देतो ते पशैाच्या कढर्ावर बसून कमळत नाही. पोिळ मोठेपिा, 
कमत्राांिी भीड, व्यसने ही पशैाच्या ध रातूनि वाढतात. त्यापासून साांभाळाव.े आपि जेथे आहोत तेथूनि 
उन्नतीर्ला पोििाऱ्या पायऱ्या स रू होतात. आपर्ला प्रभाव वाढकवत त म्ही त्या सहज िढून जार्ल. 

 
स्वतःिा धांदा यशस्वी िरण्यासाठी अनेि िढउतारातून आकि खािखळग्यातून वाटिार्ल िरावी 

र्लार्ते. यशस्वी उद्योर्ासांबांधी शांिरभाऊां नी माांडरे्लरे्ल हे कविार म्हिजे जिू या अवघड वाटेवर भेटरे्लर्ला 
वाटाड्याि. ते म्हितात- 

 
“िोिताही व्यापार, उद्योर् अर्र व्यवसाय िरिाऱ्या मन ष्ट्यार्ला उच्च प्रिारिे यश कमळाव ेअशी 

महत्त्वािाांक्षा असिे अर्दी स्वाभाकवि आहे; परांत  धांदा यशस्वी िरिे हे स द्धा एि शास्त्र आहे व त्याच्या 
कनयमाांच्या पायावरि यशािी इमारत राहू शिते.” 

 
याप्रमािे कवषय प्रवशे िरून, यश कमळकवण्यास र्लार्िारे धोिा पत्िरण्यािे साहस, िष्ट िरण्यािे 

सामर्थ्यग, हाती घेऊ ते तडीस नेऊ हा आत्मकवश्वास आकि िामावर र्लक्ष स्स्थर िरण्यािी एिाग्रता या िार 
र् िाांिे महत्त्व ते साांर्तात. 

 
“यश म्हिजे स्पृहिीय परांत  द ःसाध्य अशी एखादी र्ोष्ट आपल्या र् िाांच्या जोरावर साध्य िरिे. 

त्यासाठी आपरे्ल ज्ञान, अवर्लोिन व ितृगत्वशक्ती यामध्ये प्रत्येि कदवशी िाही ना िाही भर टािण्यािी 
र्रज साांकर्तर्ली आहे. आपल्या िामातत मनोवृत्ती बावरण्यािे अनेि प्रसांर् येतात. त्यावळेी धीर न सोडता 
खांबीरपिे मनािा तोर्ल जाऊ न देण्यािी खबरदारी घेतर्ली पाकहजे. यश कमळवायिे असेर्ल तर आपरे्ल 
कनकश्चत उद्दीष्ट एिि असरे्ल पाकहजे. िाम आपि िरू शिू असा कवश्वास मनात असर्ला िी त्या िामास 
जरूर असा ब द्धीिा, शक्तीिा प्रवाह आपल्यामध्ये स रू होतो. त मच्या िामावर त मिे पे्रम असरे्ल म्हिजे 
िैनीिा वा इतर आवडत्या र्ोष्टींिा त्यार् सहज िरता येतो. िार्लच्या पेक्षा आज अकधि िाांर्रे्ल िाम िरीत 
रे्ल्यास, अकधि जबाबदारीिी िामे अांर्ावर घेऊन ती पार पाडण्यािी पात्रता येत जाते. वाढत्या 
धांद्याबरोबर स्वतःिी पात्रताही वाढकवण्यािी जार्रुिता ठेवर्ली पाकहजे. िामाच्या नव्या पद्धती व स धारिा 
अवर्लां कबल्या पाकहजेत. आपरे्ल िाम म्हिजे आपल्यावरीर्ल बोजा नसून, ती आपल्यार्ला कमळारे्लर्ली एि 



 
           

उत्िृष्ट सांधी आहे, आपल्या उपकजकविेिे साधन, ितृगत्व शकक्तिा कविास िरण्यािे साकहत्य व कमत्र 
कमळकवण्यािा मार्ग आहे असे समजरे्ल पाकहजे. 

 
आपि धांद्यािे मार्लि असल्यावर कििाटीने व ह षारीने यश कमळकविे, सातत्याने ते कटिकविे व 

नवनव्या अडििी दूर िरून व्यवसाय वाढकवत नेिे अशा जबाबदाऱ्या येतात. त्यामध्ये उत्तम 
व्यवस्थापनासाठी द सऱ्यािे मत ऐिून घेिे, सहिाऱ्याांच्या र् िाांना दाद देऊन मािसे तयार िरिे इत्यादी 
र्ोष्टी येतात. ि ठल्याही अडििींनी र्ोंधळून न जाता त्या अडििींवर मात िरिे, ही एि महत्त्वािी र्ोष्ट 
आहे. 

 
व्यापारधांद्यातीर्ल यश म्हिजे पैसा कमळकविे, स्वतःिी िनै व बडेजाव वाढकविे नव्हे, तर समाजािी 

सेवा िरण्यािे ते एि साधन आहे हे समजिे. ही सेवात म्ही कजतक्या उत्िृष्टतेने व तप्तरतेने पार पाडार्ल 
कततक्या मानाने त मिे सौख्य व यश वाढत जाईर्ल. 

 
जी र्ोष्ट उद्योर्ािी तीि व्यापार उदीमािी ि ठर्लाही उद्योर्, मर् ती िारखानदारी असो वा 

व्यापार, तो यशस्वी होण्यासाठी शास्त्रश द्ध अभ्यासािा पाया मजबूत असिे अकतशय आवश्यि आहे. 
शांिरभाऊां च्या मते- 

 
“िेवळ वरिरिी माकहतीने िार्लकवरे्लल्या उद्योर्ात वारांवार ठेिा र्लार्ण्यािा फार सांभव असतो. 

नवीन भाषा कशिताना आपि कतच्या व्यािरिािा अभ्यास िरतो. तीि र्ोष्ट व्यापारािी. मन ष्ट्यािी 
स खसांपत्ती वाढकवण्यासाठी व देशािी स्स्थती स धारण्यासाठी आपर्ला व्यापार वाढकविे हा एि तरुिोपाय 
आहे. पि सशास्त्र ज्ञानाच्या अभावी िेरे्लल्या व्यापारािी स्स्थती स िािू नसरे्लल्या जहाजासारखी होते. 
यासाठी या व्यापार शास्त्राच्या कसद्धाांतािी माकहती िरून घेतर्ली पाकहजे. 

 
व्यापारार्ला दोन प्रिवा अकधि व्यकक्त र्लार्तात. वस्त  कनमाि िरिाऱ्याांिी जशी एि बाजू असते. 

तशीि ती वस्त  खरेदी िरिारािी व वापरिारािीही बाजू असते. म्हिनू व्यापाऱ्याने कर्ऱ्हाईिाांच्या 
दृष्टीिोनातून पाहण्यास कशिण्यािा सराव िेर्ला पाकहजे. ‘कर्ऱ्हाईिािे म्हििे नेहमी बरोबर असते.’ असे 
माशगर्ल कफल्ड या अमेकरिेतीर्ल मोठ्या व्यापाऱ्यािे वाक्य प्रकसद्ध आहे. ग्राहिािी र्रज व सोय यािा कविार 
िरिारा व्यापारी व िारखानदार नेहमी यशस्वी होतो. 

 
िोिताही िारखाना यशस्वीकरतीने िार्लण्यास भाांडवर्ल देिारा मार्ल तयार िरिारा आकि कवक्री 

िरिारा या कतघाांिी र्रज असते. ही तीनही मािसे कभन्न प्रिृतीिी व र् िाांिी असतात. भाांडवर्लवाल्यािा 
आत येिारा व बाहेर जािारा पैसा यामधून होिारा फायदा यावर सारखी नजर पाकहजे. मार्ल तयार 
िरिाऱ्याने िामर्ाराांना साांभाळून शक्य कततक्या िमी श्रमात व िमी खिात उत्तम मार्ल तयार िरावा. 
कवक्री िरिाऱ्याने र्लोिाांिा र्लोभ सांपादन िरून. आपर्ला मार्ल घ्यावा अशी द सऱ्याच्या मनात इच्छा उत्पन्न 
होईर्ल यासाठी द िानाांिी माांडिी व जाकहरात कित्तािषगि व पकरिामिारि िेर्ली पाकहजे. प्रत्येि 
िामासाठी योग्य र् िाांच्या कतघाांनी एिमेिाांच्या र् िाबद्दर्ल आदर ठेवनू एिकत्रत धांदा िरायर्ला हवा. 

 



 
           

व्यापारात प्रिमतीिा प्रश्न सवात महत्त्वािा असतो. एिूि खिािी बेरीज अकधि नफा कमळून 
प्रिमत होते. तेव्हा एिूि एि खिािी नोंद िरिे व त्यावर रास्त नफा आिारिे आवश्यि असते. हा 
फायदा व्यापारािी जीवनधारा असतो. 

 
मार्लाच्या टांिाईम ळे महार्ाई होते व भरपूर प रवठ्याम ळे स्वस्ताई येते. यासाठी मार्लािी मार्िी 

वाढर्ली ठेवण्यािे िाम कवक्रय िरे्लिे आहे. स्वतःच्या पशैापेक्षा मार्लािी जरूरी ज्यार्ला कवशषे असते तोि 
ग्राहि असतो. त्यार्ला आपल्या मार्लािी खात्री पटकविे आकि त्याच्या मनात नव्या र्रजा कनमाि िरिे. 
त्यािे मन वळकविे यासाठी कवके्रता हरतऱ्हेने प्रयत्न िरत असतो. िोितेही िाम त म्ही कजतक्या जर्लद 
करतीने िरार्ल तेवढा खिग िमी होतो. म्हिून वळे हा पैसा आहे हे व्यापाऱ्याने जािून तो म ळीि वाया 
घार्लकवता िामा नये. 

 
व्यापार म्हिजे न सती धावपळ नव्हे. मार्लाच्या व मािसाांच्या हार्लिार्लीने खिग वाढतो ही दृष्टी हवी. 

यांत्राांिी माांडिी, कवके्रत्याांिा अनाठायी प्रवास या सवग बाबतीत दक्ष राकहरे्ल पाकहजे. श्री. शांिररावाांच्या मते 
ि ठल्याही व्यापार, उद्योर्ाच्या बरितीसाठी त्या उद्योर्ािा कवक्रीिरे्लिा ििा मजबूत असिे अकतशय 
र्रजेिे आहे. व्यापार, उद्योर्ािे अथगिरि हे सवगस्वी त्या उद्योर्ाच्या समथग कवक्रीिरिावर अवर्लांबून आहे 
असे ते समजत असत. ते म्हित- 

 
“आपल्या देशातीर्ल उद्योर्धांदे उर्थजतावस्थेस येण्यास कवक्रीच्या िरे्लिा आपि उत्तरोत्तर अकधि 

अभ्यास िेर्लाि पाकहजे. कवक्रीिी तत्त्व े र्लहान मोठ्य सवगि व्यवहारात पदोपदी उपयोर्ी पडिारी 
असल्याने, समाजात याकवषयी कजतिे ज्ञान वाढेर्ल कततिे समाजाच्या प्रर्तीिे पाऊर्ल अकधि झपाट्याने 
प ढे पडत जाईर्ल यात शांिा निो. 

 
सध्या तर असे कदवस आरे्लत िी सवांना िढाओढीने सतावनू सोडरे्ल आहे. ग्राहिार्ला आपल्यािडे 

ओढून घेण्यासाठी सवगत्र झर्डा िारू्ल आहे. आमिे नवीन कनघिारे बरेि धांदे अल्पाय षी िा होतात? अथवा 
जीव धरून राकहरे्ल तरी त्याांिी जोमाने वाढ िा होत नाही? यािे एि मोठे िारि, कवक्री िशी िरावी 
याबाबतीत आपरे्ल ज्ञान फार िचे्च व अप रे असते, असेि आढळून येईर्ल. स्वदेशी उद्योर् िरताना िेवळ 
कवर्लायतच्या तोडीिा मार्ल िाढूनि आपर्ला कनभाव र्लार्िार नाही, तर त्याांच्याप्रमािेि रोज नव्या य क्त्या 
व नव े प्रिार र्लढवनू कर्ऱ्हाईिे िाबीज िरण्याच्या उपायाांिी आपल्या मार्लार्ला जोड कदर्ली पाकहजे. 
ग्राहिाांशी समक्ष देवघेव िरण्यािा प्रसांर् असो. वतगमानपत्रात जाकहरात देण्यािे, िॅटर्लॉर् तयार िरण्यािे 
अथवा पत्रव्यवहाराने धांदा िरण्यािे, िोितेही िाम असो ते ग्राहि दृष्टीसमोर ठेवनू िेल्यानेि त मिा 
अकधि फायदा होईर्ल. ‘आम्ही’ हे सवगनाम कवशषे न वापरता ‘त म्ही’ या सवगनामािा शक्य कततिा अकधि 
उपयोर् िरण्यास कशिरे्ल पाकहजे. त मिा मार्ल वापरल्यापासून कर्ऱ्हाईिाांिी किती सोय अथवा फायदा 
होिार असेर्ल, ते ठळि करतीने त्याांच्याप ढे माांडा. 

 
आपर्ला मार्ल िोित्या वर्ार्ला उपयोर्ी पडिारा आहे हे र्लक्षात घेऊन त्या ग्राहिाांच्या कवकशष्ट 

र्रजा पूिग िरण्यािे वैकशष्ट्ट्य आपल्या मार्लात आहे हे पटवनू द्या. कर्ऱ्हाईि राखीर्ल त्यार्लाि धांद्यात तेजी 
येते. त मच्या मार्लाकवषयी कवश्वास पटरे्लर्ली मािसे त मिी िायम कर्ऱ्हाईिे होतात. अशा ग्राहिाांना अकभप्राय 
नेहमी कविारात घ्यावा. 

 



 
           

 
 

कवक्रीिरिाऱ्या मािसार्ला उत्साह हवा. आपल्या िामाकवषयी आदर व आवड पाकहजे. आपर्ला 
व्यवसाय नेिीिा आकि मार्ल उत्िृष्ट अशी अर्ोदर स्वतःिी पूिग खात्री असर्ली पाकहजे. 

 
मार्ल खपकवण्यासाठी प्रिमत उतरकविे हा उपाय अनथगिारि आहे. िारि त्याम ळे मार्लाच्या 

दजाबद्दर्ल कर्ऱ्हाईि साशांि होते. कर्ऱ्हाईि भेटल्यापासून १) मार्लाकवषयी पकरिय २) आिषगि ३) 
तल्लीनता व ४) समाधान या िार पायऱ्यानांतरिि कवक्रीिा व्यवहार िसा होतो हे िळते. 

 
व्यापारात प ढे येण्यास जाकहरात हे सवोत्तम साधन आहे. मार्लािा उठाव जर्लद िरण्यास, 

ग्राहिाांिी सांख्या वाढकवण्यास वतगमानपत्रात, प्रभतीवर र्लावण्याच्या जाकहराती अशा अनेि प्रिाराांनी 
प्रकसद्धी िरता येते. िाळाप्रमािे प्रकसद्धीिी साधने वाढत जातात. त्याांिा उपयोर् अवश्य िेर्ला पाकहजे. 
जाकहरातीिी भाषा, त्यातीर्ल किते्र, म द्रि याांिा कविार िरिे एि शास्त्रि आहे. जाकहरातीबरोबरि 
िॅटर्लॉर्, प्रसारपकत्रिा, िॅर्लेंडसग अशा नाना तऱ्हेच्या साधनाांिा उपयोर् िेल्याने मार्लािा प्रसार वाढतो. 

 



 
           

ग्राहिाांिी मार्िी प री िरण्यास कवस्मरि आकि नजरि िीम ळे िोित्याही क्ष ल्लि ि िाांम ळे 
न िसान होते याांिी यादी िरून या र्ोष्टी टाळल्या पाकहजेत. िोख िाम िरिारे हस्ति तयार िरिे 
व्यापारात आवश्यि आहे आकि त्याांच्या श्रमाांिे िीज िरिे हेही महत्त्वािे आहे. 

 
समाजाच्या उपयोर्ी पडण्यासाठी आपि श्रम िरतो. त्याद्वारे आपर्ली उपकजकविा होत असर्ली 

तरी आपल्या जीकवतािे साथगि िरण्यािी सांकध कमळत असल्याने व्यापार ही समाजािी सेवाि होय. 
 
शांिरभाऊ म्हित ‘राष्ट्रामध्ये अर्लौकिि स्वाथगत्यार्ािे िाही प ढारी असल्याने देश प ढे येऊ 

शििार नाही. सवगसाधारि समाजामध्ये सामान्य मन ष्ट्यार्लास द्धा आपर्ली जबाबदारी व ितगव्य ओळखता 
येईर्ल. इतिी त्यािी तयारी िरून सरासरीच्या न्यायानेि देशािी प्रर्ती होईर्ल; तरि खरी आकि कटिून 
राहिारी उन्नती होईर्ल. 

 
‘कवक्रीिी बारा सूते्र’ ही रे्लखमार्ला शांिरभाऊां नी २९-३० सार्लात कर्लकहर्ली. यशस्वी द िानदाराांच्या 

म र्लाखती छापल्या. कर्ऱ्हाईिािे मन वळकवण्यािे िौशल्य फार सोपया व समपगि शब्दात साांकर्तरे्ल. 
व्यकक्तवादाच्या उद्यािी नाांदी म्हिून ‘तरुि स्त्री प रुष व त्याांच्याप ढीर्ल प्रश्न’ ही प्रा. ना. सी. फडिे याांिी 
रे्लखमार्ला म्हिून कवशषे र्ाजर्ली. सवगर्ामी अकभरुिी, शार्लीनता, अशा र् िाबद्दर्ल कर्लहून स्वतःिे मत 
बनकवण्यासाठी तरुि स्त्री-प रुषाांनी ‘आपल्या समाजािा उद्धार व राष्ट्रािा अभ्य द्य िशाने होईर्ल? अशा 
प्रश्नावर आपसाांत कविार िेर्ला पाकहजे’ असे साांकर्तरे्ल. 

 
त्यािाळात तरुिाांना साहसासाठी स्फूती देिारे एखादे उदाहरि शांिरभाऊ शोधत होते. एि 

कदवस त्याांिे िाम िारू्ल असताना त्याांना भेटायर्ला दोन तरुि आरे्ल. त्याांच्या नावाच्या िाडावरून नाथ 
र्ोडबोरे्ल व शाम किते्र अशी त्याांिी नाव ेसमजर्ली. त्याांच्या नावाच्या िाडावर जर्प्रवासी असा शब्द पाहून 
शांिरभाऊां नी अकधि िौिशी िेर्ली. त्यावरून त्या दोघाांनी प्रहद स्थान ते इांग्र्लांड हा प्रवास सायिर्लवरून 
िेर्ला होता हे समजरे्ल. 

 
त्याांिा पासपोटग शांिरभाऊां नी पाहावयास माकर्तर्ला त्यावरून खात्री झार्ली. ही ितगबर्ारी फार 

दाांडर्ी होती. शांिरभाऊां नी त्याांना आपल्या अपूवग प्रवासािे विगन कर्लकहण्यािी कवनांती िेर्ली. त्याांिी 
‘िािावरून जर्ािी िक्कर’ ही रे्लखमार्ला किर्लोस्िर माकसिातून दोन वष े येऊ र्लार्ताि त्यावर 
वाििाांच्या उड्या पडू र्लार्ल्या. नाथ र्ोडबोरे्ल याांना कठिकठिािाहून आमांत्रिे येऊ र्लार्र्ली. जातीर्ल तेथे 
तेथे ते आपल्या व्यकक्तमत्वाने सवांना भारून टािीत. या प्रवासपर रे्लखमारे्लिा किती प्रभाव पडर्ला हेही 
शांिरभाऊां ना पाह्यर्ला कमळारे्ल. त्यावषी तरुिाांच्या वीस-पांिवीस टोळ्याांनी सायिर्लवरून 
किर्लोस्िरवाडीर्ला भेटी कदल्या. िाहीजि तर वऱ्हाडमधून आरे्ल होते. आपल्या समाजाप ढे एखादे उज्वर्ल 
उदाहरि ठेवल्यास त्यािे अन िरि किती उत्साहाने होते हे त्याम ळे र्लक्षात आरे्ल. 

 
२९ सार्ली किर्लोस्िर माकसिािा‘मकहर्ला कवशषेाांि’ कनघार्ला. त्यामध्ये शाांताबाई नाकशििर, 

िृष्ट्िाबाई मोटे, स र्लोिनाबाई ह दर्लीिर अशा त्यावळेच्या प्रकसद्ध रे्लकखिाांिे रे्लख होते. ‘माझा सांसार मी 
िसा िेर्ला’ या कवषयावर रे्लखाांिी स्पधा झार्ली आकि ‘आदशग सांसार पेर्ला’ यवतमाळच्या यशोदाबाई बापट 
याांनी कमळकवर्ला. 

 



 
           

१९२९ सार्लापासून साविराांच्या सूिनेवरून माकसिाच्या नावातीर्ल ‘खबर’ हा शब्द वर्ळ्यात 
आर्ला. िारखान्यािी माकहती वाििाांना देण्यासाठी वास्तकवि किर्लोस्िर खबरिा जन्म झार्ला. पि 
त्यातीर्ल कविाराांना जारे् िरिारे रे्लख, आिषगि िथा, िकवता, कवकवध व्यक्ती आकि सांस्थाांिे पकरिय 
याम ळे ते झपाट्याने र्लोिकप्रय होऊ र्लार्रे्ल. त्याच्या नावामधीर्ल खबर शब्द र्ळून पडर्ला तरी 
‘िारखान्यािे पान’ हे िटिदार सदर प्रत्येि अांिात वािण्यास वािि उत्स ि असत. िारि िारखाना 
पाहण्यास येिाऱ्या मोठ्या पाह ण्याांिे फोटो, िारखान्यािी सभा, प्रर्तीिा अहवार्ल, िोित्या प्रदशात 
िोित्या उत्पादनानी बकक्षसे कमळकवर्ली यािी माकहती त्यामध्ये असे. एिूि किर्लोस्िरवाडी या 
उद्योर्नर्रीिी हकिर्त ही मोठी आिषगि वाटे. तेथे होिारी िीतगने, सिग शीिे प्रयोर्, आयगन प्रिवा प्रभात 
कफल्म िां पन्याांिे कित्रपट महाराष्ट्र प्रिवा समथग नाटि मांडळीिे नाट्यप्रयोर्, याांिी रसभकरत विगने असत. 
किर्लोस्िरवाडीत खेळरे्ल जािारे कक्रिटिे सामने, रामभाऊ कभरांर्ी प्रिवा सांभ ू िाब िस्वारने िाढरे्लर्ली 
धावसांख्या व सामन्यातीर्ल ि रशीिी विगने ही फार नवर्लािी र्ोष्ट होती. आज रेकडओ प्रिवा टीव्हीवर 
कक्रिेटिा धावत्या विगनािा आनांद घेिाराांना या प्रिारच्या क्रीडापकरियािा हा जन्मिाळ समजून आजही 
नवर्ल वाटेर्ल. 

 
ज्या सामाकजि स धारिाांिा, स्त्री-प रुष समानतेिा, जाती उच्चाटनािा प रस्िार ‘किर्लोस्िर’ 

माकसिामधून वैिाकरि पातळीवर होई, त्या कविाराांिे जिू प्रात्यकक्षिि किर्लोस्िरवाडीच्या जीवनामधीर्ल 
घटनातून कदसत असे. र्िपतीच्यावळेी मकहर्ला मांडळाच्या कस्त्रया ताम्हनिराांनी कर्लकहरे्लर्ली नाटिे िरीत, 
प्रदशगने भरवीत हे सारे वाििाऱ्या १९३० च्या िाळातीर्ल वाििाांना किर्लोस्िरवाडी ही एि स्वपननर्रीि 
आहे िी िाय असे वाटल्यास नवर्ल ते िाय? 

 
कविारजार्तृीच्या िामात कवनोदािा, कवडांबनािा फार िाांर्र्ला उपयोर् होऊ शितो, म्हिनू 

स रुवातीच्या िाळात शांिरभाऊ जी व्यांर्किते्र िाढीत त्यामध्ये अांर्रखा-पर्डी घार्लिारे म्हातारे सनातनी 
आकि आध कनि य वि याांच्यातीर्ल दोन वरे्ळ्या िृती दाखवनू ते नवमतवादािे समथगन िरीत असत. 

 
मध्यमवर्ातीर्ल मािसे परांपरेच्या िािोरीप्रमािे जीवन जर्त असतात. त्यातीर्ल िाही आिार 

अथवा रूढी मनार्ला खटिल्या तरी स धारायच्या िशा हे मात्र त्याांना स ित नाही. आिार बदर्लण्यािे 
धाडस िरिारा एखादा मािूस कनघार्ला आकि तो कवकक्षप्त वाटर्ला तरीस द्धा र्लोिाांना आवडतो. त्याच्या 
वतगनातून हास्यास्पद कवनोदािे दशगन होते. अशा र्पपा सायांिाळी कफरायर्ला जाताना ताम्हनिर-कवजाप रे 
आकि शांिरभाऊ याांच्यामध्ये िार्लत. एि कदवस शांिरभाऊ ताम्हनिराांना म्हिारे्ल, “असे एिा कवकक्षप्त 
कविारी मािसािे व्यकक्तकित्र त म्ही कर्लहार्ल तर मी त्याच्यासाठी छान कित्र िाढीन.” त्यावर थट्टामस्िरी 
झार्ली; पि दोघेही आपल्या िामार्ला र्लार्रे्ल. त्यािे नाव ‘दाजी’ ठररे्ल व ठेंर्िा, ठ सिा, ग्रांथपे्रमी, 
कमस्स्िर्ल, वधेि नजरेिा, आध कनि सदरा-िोट-धोतर पि टोपी न वापरिारा दाजी १९३२ च्या 
सप्टेंबरमध्ये माकसिाांत प्रथम प्रर्ट झार्ला. त्याच्या सरळ पि प्रामाकिि िल्पनाांनी वाििाांना पोटभर 
हसवरे्ल. सवाष्ट्िीसाठी ठेवरे्लरे्ल र्ल र्डे मोर्लिरिीर्ला देिारा अभ्यांर्स्नानाच्या कदवशी पूिग स्वच्छतेसाठी 
एरांडेर्ल व कफनेर्ल आििारा दाजी, व्याख्यानमारे्लच्या समारोपाच्यावळेी श भेच्छा व्यक्त िरताना शीरकािाव्य 
रिून म्हितो- 

 
‘                                 
                     ज        ॥  



 
           

अशा या दाजीिा सांिार र्लग्नमांडपापासून साकहत्य सांमेर्लनापयंत, भिूां पापासून परदेशाच्या 
प्रवासापयंत होऊ र्लार्र्ला. त्याच्या भेटीिी वािि वाट पाहू र्लार्रे्ल. शांिरभाऊां च्या वािनात अमेकरिेतीर्ल 
एि प स्ति आरे्ल. त्यावरून कस्त्रयाांसाठी सामाकजि जीवनािा कविास घडवनू आिण्यासाठी कनरकनराळ्या 
प्रिारे िसे प्रयत्न िेरे्ल यािा कित्तवधेि व स्फृर्थतदायि वृत्ताांत कदर्ला होता. त्यावरून त्याांना स्पष्ट जािवरे्ल 
िी कस्त्रयाांिे जर् अर्कद स्वतांत्र, वरे्ळे आहे. त्याांच्या प्रश्नाांिा उहापोह िरिारे, त्याांच्या आवडत्या 
कवषयाकवषयी माकहती देिारे आकि त्याांिे मनोरांजन िरिारे माकसि मकहर्लाांसाठी िाढल्यास नक्की यशस्वी 
होईर्ल. त्यािे नाव ‘स्त्री’ हेि त्याांना स टस टीत वाटरे्ल. किर्लोस्िरवाडीत रे्लखि-रे्लकखिाांिे सांमेर्लन 
ऑर्स्ट ३० मध्ये भरकवरे्ल होते. त्यामध्ये १५ ऑर्स्टर्ला ‘स्त्रीिा’ पकहर्ला अांि प्रकसद्ध झार्ला. 

 
त्या अांिाच्या सांपादिीयात 
 
‘कस्त्रयाांिी घटिाभर िरमििू िरण्यापेक्षा त्याांच्या कविारार्ला िार्लना देऊन, स्वतःिी उन्नती 

घडवनू आिण्याच्या त्याांच्या प्रयत्नार्ला हातभार र्लाविे या र्ोष्टीिडेि ‘स्त्री’ माकसि र्लक्ष देईर्ल’ हे 
अकभविन पकहल्या अांिानेि प रेपूर कसद्ध िेरे्ल. स्त्री माकसिार्ला आनांदीबाई कशिे, सरर्लाबाई नाईि, 
िांद्रिर्ला हाटे, र्ीता साने, बाळूताई िरे, िृष्ट्िाबाई मोटे, िमर्लाबाई कटळि अशा समक्ष रे्लकखिाांिे सतत 
सहाय्य र्लाभत राकहरे्ल. प्रत्येि अांिात कस्त्रयाांच्या आरोग्यप्रश्नावर डॉ. िे. बी. साठी याांनी उपय क्त माकहती 
कदर्ली. कस्त्रयाांच्या िायदेशीर हक्काबद्दर्ल बडोद्यािे राजरत्न वा. कव. जोशी रे्लख कर्लकहत. कस्त्रया व सहकशक्षि, 
कववाहपद्धती, स कशकक्षत स्त्रीिा मनोभांर् असे कवषय येत. कस्त्रयाांनी कर्लकहरे्लर्ली प्रवासविगने, िथा, िकवता 
घरर् ती व िौट ांकबि व्यवहाराबद्दर्ल स धारिा यासारख्या कवषयाांिा समावशे असे. 

 
समाजाच्या उन्नतीमध्ये एि मोठा प्रश्न अस्पशृ्यतेिा होता. डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर 

याांच्यासारख्या कवद्वान आकि अभ्यासू व्यक्तीच्या नेतृत्वाखार्ली नाकशिच्या िाळ्या राममांकदर प्रवशेाच्या 
सत्याग्रहािा सकवस्तर व कित्रदशी वृत्ताांत ‘किर्लोस्िर’ माकसिात देवदत्त ना. कटळि याांनी कर्लकहर्ला. १९३३ 
मध्ये ‘किर्लोस्िर’ ने ‘अस्पृश्यता उच्चाटि’ कवशषेाांि िाढर्ला. 

 
१९३४ पासून आरे्लरे्ल बकॅरस्टर सावरिराांिे रे्लख ही किर्लोस्िरच्या वैिाकरि जार्तृीच्या 

मोकहमेतीर्ल प ढिी पायरी होती. त्यापूवीिे रे्लख नवमतवादािा ताकत्त्वि प रस्िार प्रिवा र्लहान मोठ्या 
स धारिा स िकविारे होते; पि सावरिराांनी सामान्य मािसाच्या जीवनाांतीर्ल दैनांकदन आिार-कविाराांना, 
रूढी-परांपराांना, समज ती-सांस्िाराांना ब कद्धकनष्ठ िसोटी र्लावनू दाखवर्ली व त्यामधीर्ल तत्वशून्यता, 
हाकनिारिता आकि अडािीपिा रोखठोि शब्दात वाििाांप ढे ठेवर्ला. सृकष्टकनयम आकि वैज्ञाकनि सत्य हेि 
सनातनधमग आहेत; त्यातही सांशोधनानांतर उद्या बदर्ल िरावाि र्लारे्र्ल. मन ष्ट्यािा व्यवहार व आिार हा 
पकरवतगनीय आहे. ि त्र्यामाांजराांिा स्पशग िार्लतो; पि आपिासाठी िष्ट िरिाऱ्या अस्पशृ्यािा िार्लत नाही. 
र्ाय हा उपय क्त पशू आहे; पि कतर्ला देवता समजून कतिे शिे-मूत पकवत्र म्हिून कपिे ही कनब गद्धतेिी िमार्ल 
झार्ली असे साविराांनी साांकर्तरे्ल. नेमिी भाषा, धारदार शब्दरिना, उपहास िरिारी टीिा, समाजार्ला 
जारे् िरून नव्या कविाराांनी िार्लण्यािे धैयग देऊ र्लार्र्ली. 
 
 

* 
  



 
           

बुवा बाजीवर हल्ला 
 

आपल्या समाजात अांधश्रद्धा व दैववाद अशाप्रिारे सर्ळीिडे बोिाळल्यावर त्याांिा फायदा घेिारी 
भोंदूकर्रीही सवगत्र फैर्लावर्ली. ‘किर्लोस्िर’ माकसिाांनी सामाकजि ढोंर्ावर टािरे्लर्ला आिखी एि बॉम्ब 
म्हिजे ब वाबाजीवर टािरे्लर्ला प्रखर प्रिाश, र्लोिाांच्या भोळेपिािा फायदा घेऊन धमाच्या नावाखार्ली 
‘मूखांिा पैसा म्हिजे र्ल च्च्याांिा ख राि’ या न्यायाने भोंदू-र्लबाड मािसे िसा फायदा िरून घेतात त्यािी 
अनेि उदाहरिे महादेवशास्त्री कदविेराांनी आपल्या रे्लखात माांडर्ली. ब वाांना आपल्या म र्ली प्रिवा बायिा 
अन ग्रहासाठी अपगि िरिारे भक्त म्हिजे मूखगपिािा अकतरेि झार्ला. अांर्ठ्यातून पािी िाढिारे महाराज 
र्ावातून पािी िाढून र्लोिाांना िा देत नाहीत, पािी प्रशपडून जो अन्न तयार िरतो त्याने उपाशी 
मरिारार्ला िा वािव ू नये? हे प्रिार म्हिजे दृकष्टभ्रमािेि िमत्िार असतात. म रे्ल होतीर्ल िा? पैसे 
कमळतीर्ल िा? असे कविारत अडािी मािसे या ब वाांच्या मारे् र्लार्तात आकि िमत्िारािे थोताांड माजवनू; 
कशष्ट्यािी ब द्धी र्हाि ठेवनू आपल्या नादी र्लावतात व स्वतः र्रे्लर्लठ्ठपिे फ िट ऐतखाऊिे कजिे जर्तात- 

 
समाजािी कविारशक्ती आकि ितृगत्वशक्ती खच्ची िरिारा ब वाबाजी हा र् प्तरोर्ि आहे. ब वाांनी 

नाडरे्लल्या र्लोिाांना आपल्या तक्रारी नोंदण्यासाठी ‘ब वाशाही कवध्वांसि सांघ’ स रू िरून त्यािे वृत्त 
किर्लोस्िरच्या अांिात प्रकसद्ध होऊ र्लार्रे्ल. 

 
त्यावळेी उपासनीब वा, नारायि महाराज अशा धेंडावरि शास्त्रीब वाांनी हल्ले िेरे्ल. या सवांस रांर्त 

िढर्ली ती उपासनींच्या भक्ताने ‘किर्लोस्िर’ माकसि व कदविेरशास्त्री याांच्यावर खटरे्ल भरल्याम ळे. 
िोटाप ढीर्ल जबानीत ब वाांनी अनेि र्ोष्टी िबरू्ल िेल्या. “हातात बाळिृष्ट्ि घेऊन त्याच्याशी म र्लींिी र्लग्ने 
र्लावर्ली, मी धमगशास्त्र वािरे्ल नाही. मी साांरे्न ते धमगशास्त्र, भक्त माझी पूजा िरतात. माझ्या पायाखान्यािीही 
पूजा िरतात. प रुषाांना र्ल र्डे नेसविे, बाांर्ड्या घार्लिेही मी िरतो. र्लोि मर्ला म र्ली अपगि िरतात. अशा 
पाि म र्ली माझ्यािडे आहेत. त्याांना मी प्रपजऱ्यात ठेवतो” तर याहूनही जास्त बीभत्स र्ोष्टी जबानीतून बाहेर 
आल्या. हजारो रुपयाांिी जमवरे्लर्ली मार्लमत्ता उजेडा आर्ली आकि ब वाांच्या पूवगिाकरत्र्याांत मन ष्ट्यवधाबद्दर्ल 
त्याांना झारे्लल्या त रुां र्वासािा प्रश्न कनघताि हे अनांतिोटी ब्रह्माांडनायि िाि ळतीर्ला आरे्ल! 

 
किर्लोस्िर माकसिावरीर्ल या खटल्याच्या बातम्या महाराष्ट्रात व इतर वृत्तपत्रातून फोटोसह 

प्रकसद्ध झाल्यावर ब वाबाजीिी फकजती आिखी दूरवर पसरर्ली. 
 
‘ब वाबाजी’ हा भोळ्या अांधश्रद्ध, र्लोिाांिी फसविूि िरून र्ल बाडिारा एि धांदाि आहे. र्लोिाांिी 

बौकद्धि र् र्लामकर्री व परमाथाबद्दर्ल वडेर्ळ िल्पना यावर िढकवरे्लल्या या हल्ल्याने ‘किर्लोस्िर माकसि 
म्हिजे ब वाबाजीवर हल्ला’ असे त्यािाळात समीिरि झारे्ल. 

 
१९३३ अखेर किर्लोस्िर माकसिाने कवक्रीिा बारा हजारािा पल्ला र्ाठर्ला होता. ‘स्त्रीने’ दहा 

हजाराांिी सीमा ओर्लाांडर्ली होती. मराठी कनयतिाकर्लिाांच्या इकतहासात हा एि कवक्रमि होता; पि 
प्रकतपक्षाने माकसिावर र्दा आिण्यािा घाट घातर्ला. िां पनीिे एि भार्ध्रारि र्. स. मराठे याांनी असा म द्दा 
िाढर्ला िी, ‘िारखाना हा शतेीिी औते िरण्यासाठी िाढर्ला आहे. छापखाना िाढिे, माकसिे िाढिे हे 
मूळ हेतूशी कवसांर्त म्हिनू आके्षप घेण्याजोरे् आहे.’ त्यावळेी िां पनीच्या डायरेक्टर बोडािे िेअरमन 
रावबहादूर िाळे हे प्रार्कति पक्षािे नेते होते. भार्ीदाराांच्या सभेत मरठ्याांिी हरित प ढे माांडल्यावर िाळे 



 
           

याांनी आपर्ला अकभप्राय प ढीर्ल शब्दाांत माांडर्ला. “वास्तकवि पाहता साकहत्य हा औद्योकर्ि के्षत्रापासून दूरिा 
कवषय आहे असे वाटेर्ल, तथाकप आजिार्ल साकहत्य, प्रिाशन हे र्लोिमत अन िूर्ल िरून घेण्यािे व 
प्रकसद्धीिे बर्लाढ्य साधन आहे. एवढ्याांसाठीि य रोप अमेकरिेतीर्ल िारखानदार आपापल्या मार्लिीिी 
कनयतिाकर्लिेही िाढतात. तीि र्ोष्ट आपल्या माकसिाांिी आहे. र्रीब, श्रीमांत, कस्त्रया, प रुष, शहरवासी, 
ग्रामीि महाराष्ट्रािे-महाराष्ट्राबाहेरिे अशा सवांिडे ही माकसिे जातात. त्याांनी फार मोठी र्लोिकप्रयता 
कमळकवर्ली आहे. त्याम ळे िारखान्याच्या प्रकसद्धीिे िाम होऊन, असांख्य व्यक्तींिा किर्लोस्िरवाडीबरोबर 
स्नेह जोडण्यािा िायगभार् ही माकसिे पार पाडीत आहेत. तसेि महाराष्ट्रातीर्ल कवद्वाांनािा, कविारवांताांिा 
सांबांध ज ळवनू त्याांच्या सहान भतूीिा र्लाभ ही माकसिे आपल्या िां पनीस कमळवनू देत आहेत. इतिे िरूनही 
ती आतबट्ट्ट्यात िार्लर्ली आहेत असेही नाही. साराांश, िोित्याही दृष्टीने पाहता ही माकसिे आपल्या 
िां पनीस उपय क्त व फायदेशीर अशीि एि बाब आहे.” 

 
“समाजािे अांकतम िल्याि हे एिि ध्येय ठेवनू माकसिे िार्लवण्यािे आमिे धोरि आहे व त्यािा 

िेव्हाही ि िीिा उपयोर् िेर्ला जािार नाही असे मी आपल्यार्ला आश्वासन देतो.” 
 
रावबहादू्दर िाळे याांिे हे मतप्रदशगन ऐिल्यावर सांिार्लि सभेने माकसिाांना मांज री कदर्ली आकि 

माकसिातल्या र्लोिाांिा ह रूप खूप वाढर्ला. त्या िाळात ‘रत्नािर’, ‘कित्रमयजर्त’, ‘प्रकतभा,’‘यशवांत’ 
अशी अनेि माकसिे कनघत. िाांर्ल्या र्ोष्टी, िकवता, साकहत्यििा िरिारी प्रिवा बह कवध माकहती देिारी 
अशी त्यामध्ये कवभार्िी होती. 

 
‘किर्लोस्िर’ माकसिाांच्या सांपादिीय धोरिात िरमिूि व माकहती या दोन्हीिी साांर्ड घारू्लनही 

आध कनिता आकि प्रर्ती याांच्या कदशनेे जाण्यािी पे्ररिा होती, त्याम ळे स जाि वाििवर्ग त्याांच्यािडे वरे्ाने 
आिृष्ट होत होता. स कशकक्षत तरुिवर्ास िाही साांर्ावयािे तर ‘किर्लोस्िर’ हे आवश्यि माध्यम ठररे्ल 
होते. 

 
पि समाजात अशी िाही मािसे असतात िी, त्याांना समाजिारि, तास्त्वि कविार अशा र्ांभीर 

र्ोष्टीिा िां टाळा असतो. िाहीतरी हर्लिे-फ र्लिे वािायर्ला हव ेअसते, ही र्रज र्लक्षात घेऊन १९३४ च्या 
मािग मकहन्यात ‘मनोहर’ माकसि स रू िरण्यात आरे्ल. कवनोदवृत्तीिी जोपासना व िरमिूि िरिारे 
साकहत्य देण्यािे धोरि ‘मनोहरने’ ठेवरे्ल होते. त्यामध्ये तरुिाांना व ि माराांना रे्लख पाठकवण्यािे आवाहन 
िेरे्ल होते. त्याि अांिात ‘सांसार टॉिीज’ ही क्रमशः येिारी िथामार्ला स रू झार्ली. र्ोष्टी कर्लकहिारामध्ये 
फडिे, खाांडेिर, सावरिर, माधवराव बार्र्ल, भा. रा. भार्वत, द. पाां. खाांबेटे, म. ना. अदवांत अशी 
ज नी-नवी दोन्ही कपढ्याांिी नाव े होती. िॉरे्लजमधल्या र्मती जशा तरुिाांना आवडल्या तसेि दा. वै. 
आठवल्ये याांिा ‘श्रीिृष्ट्िािा सांदेश’ ही र्ीतेतीर्ल प्रवृकत्तपर िमगयोर्ािे कवविेन िरिारी रे्लखमार्लाही त्याांना 
आवडर्ली. सप्टेंबर ३४ मध्ये वा. कव. कशरवाडिर याांिा ‘भ्रष्ट झारे्लरे्ल धमग’ हा रे्लख आहे. रेकडओ ही 
त्यािाळात नवर्लािी र्ोष्ट होती. त्यासाठी ‘मनोहरिी आिाशवािी’ या शीषगिाखार्ली ना. सी. फडिे याांनी 
जेम्स कहल्टनिी “व ई आर नॅट अर्लोन”, अप्टन प्रसक्रे्लअरिी “नो पॅसाँरा”, न नी िॅन्ििी “क्र्लोज्ड 
िाांकटअसग”, स्व्हिीबामिी “कसके्रट सेंटेन्स” अशा जार्कति िीतीच्या नवनव्या इांस्ग्र्लश िाांदबऱ्याांिा पकरिय 
मनोहरमधून रोकडओवर भाषि िरण्याच्या शरै्लीने सादर िेर्ला. 

 



 
           

‘किर्लोस्िर’ माकसिाच्या आिषगिामध्ये महत्त्वािे स्थान सकित्रतेिे होते. शांिरभाऊ स्वतः 
कित्रिार असल्याम ळे प्रारांभीच्या कितीतरी म खपृष्ठाांवर त्याांनी ठसठशीत व्यकक्तमत्वाच्या कस्त्रयाांिी स ांदर किते्र 
िाढर्ली. त्यािबरोबर मािसाांिा आळस, अकविार, द र्लगक्ष, ज ने कविार याांिी थट्टा िरिारी व्यांर्किते्र 
प्रत्येि अांिाच्या स रुवातीस िाढण्यािी प्रथा ठेवर्ली. मार्थमि कवषय आकि जोरदार रेषा याम ळे ती व्यांर्किते्र 
प्रभावी होत. अांिातीर्ल र्ोष्टी प्रिवा िकवतेसाठीही ते किते्र िाढीत. ३३-३४ च्या स मारास या एिपात्री 
पकरश्रमाने उच्चाांि र्ाठरे्लर्ला कदसतो. नांतर प ढे इांर्ळहळळीिर, पाटीर्ल, घार् अशा होतिरू कित्रिाराांिी 
मदत घेण्यात आर्ली. िधी बाब राव पेंटर याांिी स ांदर व्यकक्तकिते्रही म खपृष्ठावर येऊ र्लार्र्ली. 

 
पे्रसमध्ये आरे्लल्या नवकशक्या तरुिाांतून शां. त . माळी, र्ोकर्लवडेिर, बसवांत, र्. ना. जाधव हे प ढे 

नाव कमळव ूर्लार्रे्ल. म ांबईच्या ‘टाईम्स’ या वृत्तपत्रामधरे्ल प्र. र्. कसरूर याांिी ओळख झाल्यावर त्याांिी किते्र 
सातत्याने किर्लोस्िर व ‘स्त्री’च्या म खपृष्ठावर येऊ र्लार्र्ली. िधी नदीच्या िाठी, िधी डोंर्रावर, घर 
सजवताना, बारे्त प्रहडताना, अशी तरुि य र् रे्ल त्याांनी कजवांत शरै्लीत रांर्वर्ली. त्याबद्दर्ल एिा किकित्सि 
सांपादिाने प ढे म्हटरे्ल िी, “कस्त्रयाांच्या वावरास माजघरािी मयादा पडरे्लल्या समाजात, जीवनाच्या 
आनांदाच्या अनेि सांधींिी ओळख तरुिकपढीर्ला किर्लोस्िर-स्त्रीच्या म खपृष्ठाांनी िरून कदर्ली.” 

 
कित्रिरे्लकवषयी शांिरभाऊां िे कविार प ढीर्ल भाषिातून आिखी स्पष्ट होतात 
 
अकखर्ल महाराष्ट्र कित्रिार स्नेहसांमेर्लन १० व ेअकधवशेन 
(श्री. शांिरराव किर्लोस्िर याांिे अध्यक्षीय भाषि १९५१) 
 
कित्रिार बांध  भकर्नींनो, 
 
कित्रिरे्लिे माहेरघर र्िल्या जािाऱ्या िोल्हापूर शहरात आपल्या अकखर्ल महाराष्ट्र कित्रिार 

पकरषदेिे १० व ेअकधवशेन भरत आहे हा योर् अपूवग आहे. िै. आबार्लार्ल, रा. ब. ध रांधर, आनांदराव कमस्त्री 
इत्यादी नामवांत कित्रिार या शहरातून कनमाि झारे्ल व त्याांिीि उज्वर्ल परांपरा िार्लकविारे वरच्या दजािे 
कित्रिार आजही येथे आढळून येतात. कित्रिरे्लिे पे्रम हा िोल्हापूरिराांिा एि जन्मकसद्ध र् िि म्हिता 
येईर्ल. पि तसे न िरता माझ्यासारख्या िार रेघोट्याांिी किते्र िाढण्यापकर्लिडे ज्यािी मजर्ल रे्र्ली नाही. 
अशा एिा सामान्य मािसार्ला आपि ते पद कदरे्ल, यार्ला आपर्ली कमत्र भावना िारि असेर्ल, पि 
परस्पेस्क्टव्हच्या दृष्टीने त्यात एि ििू राहून रे्र्ली असे आपल्यार्लाही िबरू्ल िराव ेर्लारे्र्ल. आपि िरीत 
असरे्लल्या सन्मानाबद्दर्ल अथात मी आपर्ला अत्यांत आभारी आहे. 

 
मी स्वतः मोठासा कित्रिार नसर्लो तरी कित्रिरे्लबद्दर्ल मर्ला फार पे्रम आहे व त्याच्याही पेक्षा कवशषे 

म्हिजे कित्रिरे्लर्ला मन ष्ट्याच्या आय ष्ट्यात फार महत्त्वािे स्थान आहे असे मर्ला फार वाटते. न सत्या 
आनांदप्राप्तीिा कविार िेर्ला तरी सौंदयगदशगनासाठी प्रत्येिजि हपापरे्लर्ला असतो ही र्ोष्ट स्वयांकसद्ध आहे. 
मर् ते सौंदयग एखाद्या देखाव्यात, वस्तूत, शरीर सौष्ठवात अथवा अशा नम न्यावरून िाढरे्लल्या कित्रात 
साठकवरे्लरे्ल असो. मन ष्ट्य सौंदयािा इतिा भोक्ता िा असतो यािे िारिदेखीर्ल उघड आहे. आपरे्ल स ख 
अथवा द ःख आपल्या पांिेंकद्रयाांच्या द्वारे कमळते. पि िान, नाि, जीभ, त्विा व डोळा यापिैी सवात जारृ्त 
व तीक्ष्ि असां िोितां इांकद्रय असेर्ल तर ते डोळा आकि म्हिूनि डोळो नसरे्लर्ला आांधळा आय ष्ट्यातीर्ल सतत 



 
           

कमळिाऱ्या एिा उच्च आनांदार्ला पारखा झारे्लर्ला असतो. म्हिून त्याच्याबद्दर्ल आपि जास्तीत जास्त 
सहान भतूी दाखकवतो. 

 
तथाकप डोळ्याांच्याद्वारे आपल्यास कमळिाऱ्या आनांदािा र्लाभ तात्प रता अथवा क्षिभांर्ूर असतो असां 

म्हिता येईर्ल िाय? िोिीस म्हटर्लां  आहे िी ‘A thing of Beauty is a joy forever’ स ांदर वस्तूपासून 
कमळिारा आल्हाद अवीट असतो. एवढिां नव्हे तर ती वस्तू डोळ्याप ढे नसर्ली तरी आपरे्ल िल्पनािक्ष  ती 
आपल्या डोळ्याांप ढे उभी िरू शितात व आनांदािा प्रत्यय आिनू देतात. ‘मेघदूतात’ िाकर्लदासाने विगन 
िेरे्लर्ला यक्ष त्याच्या कप्रयेपासून अनेि योजने दूर राहात होता पि त्या कप्रयेिे कित्र मूर्थतमांत त्याच्या 
अांतःिरिात उभे होते व त्यार्ला व्यकथत िरीत होते. पि याबाबतीत िाकर्लदासाच्या यक्षािां आपल्यार्ला 
िशार्ला उदाहरि हवां? माहेरी रे्रे्लल्या बायिोम ळे त्या यक्षासारखी िोित्या नवऱ्यािी स्स्थती होत नाही? 

 
हे झारे्ल र्मतीिे उदाहरि! पि यापेक्षा आिखी कितीतरी उदात्त, उत्िट व कटिाऊ सांस्िारही 

आपल्या दृष्टीच्या द्वारेि आपल्या मनावर घडत असतात व अशा सांस्िाराम ळे आपल्या जीवनािा सािा 
हळूहळू घडत जात असतो ही र्ोष्ट आपल्यार्ला नािारता येण्यासारखी नाही. पांढरीच्या कवठोबाच्या 
दशगनाम ळे भक्तािे देहभान उडते, तर कशवाजी महाराजाांच्या प तळ्याप ढे अथवा कित्र ही एि कनर्थजव वस्तू 
असर्ली तरी पे्रक्षिार्ला िैतन्य अथवा नवी दृष्टी देण्यािे िेवढे तरी सामर्थ्यग त्या कनजीव वाटिाऱ्या कित्रात 
असते हे आपि ओळखरे्ल पाकहजे. 

 
स रुवातीर्लाि हे थोडेसे रुक्ष वाटण्याजोरे् कवविेन िराव े र्लार्रे्ल तरी ते जरूर होते. िारि 

कित्रिारािी नवी भकूमिा त्याकशवाय समजावनू देिे मर्ला िठीि होईर्ल. 
 
कित्रिरे्लिे महत्त्व इतिे थोर असताना अनेि कित्रिाराांिी अशी तक्रार असते िी समाज त्याांच्या 

र् िाांिे िीज िरत नाही. त्याांिी उपेक्षा िेर्ली जाते. पि मर्ला नम्रपिे अशी पचृ्छा िरावीशी वाटते िी, 
आपल्या कित्रिार कमत्राांनी अर्ोदर समाजात िशा प्रिारच्या िरे्लिी आवश्यिता आहे, आपरे्ल कित्रािे 
कवषय अथवा ती किते्र िाढण्यािे तांत्र प्रिवा या िरे्लच्या प्रसारासाठी उघडी असरे्लर्ली नवी के्षते्र याांिा 
कितीसा कविार िेर्ला आहे? िाहीजि िरीत असतीर्ल. पि प ष्ट्िळ िर्लावांतािडे पाकहल्यास ‘येरे माझ्या 
मार्ल्या’ या धतीिेि त्याांिे िाम िारू्ल असरे्लरे्ल कदसते. 

 
आजच्या झपाट्याने बदर्लत्या जर्ात ज न्या िल्पनाांिी जार्ा नव्या िल्पना घेत आहेत. ज नी मूल्ये 

जाऊन नवी मूल्ये येत आहेत. कित्रिाराांनी आपापल्या दृष्टीिोनातून फरि िेर्ला नाही तर त्यािे िायग 
त्यार्ला नीट पार पाडता येिार नाही. 

 
िारि आपर्ला दाकरध्राने आकि, ज न्या िल्पनाांनी पछाडरे्लर्ला, अज्ञानात र् रफटरे्लर्ला व सवग 

बाजूांनी कनःसत्व बनरे्लर्ला देशार्ला स ांदर, सांपन्न, सामर्थ्यगशार्ली व स सांस्िृत बनकविे हे याप ढीर्ल आपर्लां  िाम 
आहे. त्या प्रयत्नात िेवढी तरी मोर्लािी िामकर्री बजावण्यािी कित्रिार वर्ा प ढे आज सांधी उभी आहे. 

 
‘किर्लोस्िर’ माकसिात राजिीय स्वरूपािे रे्लख फारसे येत नसत. यासांबांधी एिा वाििाने 

कविाररे्लल्या प्रश्नार्ला उत्तर देताना शांिरभाऊां नी सांपादिीयात कर्लकहरे्ल, “आपल्या आदरिीय प ढाऱ्याांच्या 
प्रयत्नाांना यश येऊन आपर्ला देश आज ना उद्या स्वतांत्र होिारि आहे. नांतर आपल्या स्वतांत्र देशािी 



 
           

जबाबदारी पेरू्लन त्यािी भरभराट िरण्यासाठी जी ितृगत्ववान मािसे उद्या हवीत, त्याांिी उमेद आकि 
प्रयत्नावरीर्ल कवश्वास वाढकवण्यािे िाम हे आम्ही देशपे्रमािे िाम समजूनि िरीत आहेत.” 

 
१९३०-४० िा िाळ माकसिाांच्या िढत्या भरभराटीिा होता. माकसिाांिी मार्िी वाढर्ली तशी 

येिाऱ्या साकहत्यािीही सांख्या वाढर्ली, म्हिून सहसांपादिाांच्या िामात मदतकनसाांिी र्रज वाढर्ली. 
म ांबईच्या ‘खेळर्डी’ या म र्लाांच्या माकसिािे सांपादि िा. रा. पार्लवििर याांिे एि नातर्लर् म. ना. 
पार्लवििर याांिी भेट घेतल्यावर, किर्लोस्िरवाडीस जाण्यास थोरल्या पार्लवििराांनी सांमती कदर्ली. 
त्याि स मारास प ण्याहून बी. ए. िी परीक्षा उत्तीिग झारे्लरे्ल मो. प्र. फडिेही सांपादिीय िामास र्लार्रे्ल. 
त्याम ळे िाम सोईिे झारे्ल. 

 
याि स मारास ब कद्धवान व प रोर्ामी कविारािे रे्लखि ह. रा. महाजनी याांिी ‘मािसाांिे िार विग 

समजिे िसे ि िीिे आहे’ हे साांर्िारी ‘िावािािे आत्मवृत्त’ ही रे्लखमार्ला किर्लोस्िर माकसिातून प्रकसद्ध 
झार्ली व त्याम ळे वाििाांत फार खळबळ उडार्ली. प्रहदीतीर्ल प्रकसद्ध रे्लखि पे्रमिांद याांच्या अध्यक्षतेखार्ली 
प्रोगे्रकसव्ह रायटसग असोकसएशनने र्लखनौ येथे अकधवशेन घेतरे्ल होते. त्यािे कनमांत्रि शांिरभाऊां ना कमळारे्ल 
आकि ह. रा. महाजनी याांच्यासमवते ते र्लखनौस रे्रे्ल. तेथे अनांत िािेिर याांिी भेट झार्ली. प ढे 
िािेिराांिी ‘ध क्यातून र्लार्ल ताऱ्यािडे’ ही रकशयाच्या प्रवासािी रे्लखमार्ला किर्लोस्िरमधून प्रकसद्ध झार्ली 
आकि प्रवासविगनाच्या वरे्ळ्या शरै्लीने ती कवशषे र्ाजर्ली. 

 
१९३० पासून प ढिा िाळ भारतात जार्रिािा होता. यापूवीच्या िाळात कित्येि शतिे मध्यय र्ीन 

अज्ञानाच्या अांधारात राकहल्याम ळे मािसाांच्या कविाराांिे जर् कवकहरीतल्या बेडिाप्रमािे फार सांि कित झारे्ल 
होते. भारतामध्ये कब्रकटशाांनी आपर्ला अांमर्ल बसकवल्याम ळे भारतीयाांना परदेश, कवर्लायत म्हिजे फक्त इांग्र्लांड 
असे वाटत असे. 

 
१९१४ ते १९१८ या िाळात पकहल्या महाय द्धाच्या बातम्याांम ळे व सैकनिाांच्या अन भवाम ळे जमगनी, 

िान्स, स्पेन, हॉर्लांड, पोत गर्ार्ल अशी य रोपातीर्ल व इतर देशाांिी नाव ेऐिून त्याांच्याकवषयी कवशषे ि तूहर्ल 
उत्पन्न झारे्ल. कब्रकटश साम्रज्यात बांड िरिारे आयरं्लडिे टेरेन्स मकॅ स्स्वनी, र्लोहारािा प्रधान झारे्लर्ला 
इटर्लीिा म सोकर्लनी, रकशयन िामर्ाराांना नेता रे्लकनन अशा व्यक्तींिे किर्लोस्िरमध्ये येिारे पकरिय 
वाििाांना आिषगि वाटत होते. १९१७ मध्ये झारे्लर्ली रकशयन क्राांती म्हिजे िामर्ाराांच्या स्वातांत्र्यािा 
कवजय! तो िसा कटििार म्हित असताना तेथीर्ल शासन व समाज बळिट व िायगक्षम होत िार्लरे्ल. 
त्याम ळे सोस्व्हएत य कनयन या वरे्ळ्या प्रिारच्या समाजव्यवस्थेबद्दर्ल ि तूहर्ल वाढरे्ल. रकशयन क्राांतीच्या १० 
व्या वाढकदवसाच्या सोहळ्यात पांकडत जवाहरर्लार्ल याांनी भार् घेतर्ला. ते भारतात परत आल्यावर 
तरुिाांसाठी समाजवादी कविारसरिीिा प्रसार िरिारी अभ्यासमांडळे स रू झार्ली. उदारमतवादी र्लोि 
जहार्ल कविाराांिडे र्लक्ष देऊ र्लार्रे्ल. 

 
त्यािा पकरिाम किर्लोस्िर माकसिाांत येिाऱ्या रे्लखातून वाििापयंत पोिू र्लार्र्ला. १९३२ ते ४२ 

हा िाळ र्ाांधीजींिी दाांडीयात्रा, कमठािा सत्याग्रह, सांपूिग स्वराज्यािा ठराव याम ळे असांतोषाच्या ज्वार्लाांनी 
धर्धर्त होता. हजारो बांध -भकर्नी त रुां र्ात अपेष्टा भोर्त असल्याम ळे त्यावषी र्लोिाांनी र्िेशोत्सव, दसरा, 
कदवाळी हे सिही साजरे िेरे्ल नाहीत. 

 



 
           

त्यासांबांधी शांिरभाऊां िा थोडा वरे्ळा कविार प्रिट झार्ला. 
 
“असा ऐकतहाकसि क्षि आल्यावर स्वातांत्र्यािा कविार िेवळ राजिीय के्षत्राप रताि मयाकदत राहू 

शित नाही. ज्या ज्या प्रिारिे दास्य, ज रू्लम अथवा अरेरावी समाजात िारू्ल असेर्ल, त्या सवग प्रिाराांना 
झ र्ारून देण्यािा कविार समाजाच्या मनाांत स्फ रि पावर्ला पाकहजे. कब्रकटशाांिे कदवस सांपत आल्यावर 
शटेजी-भटजी आकि नवरोजी या सवांनाि शह र्लावावा हे योग्यि ठरेर्ल.” 

 
त िग स्थानच्या िेमार्ल पाशािे उदाहरि जर्ाप ढे होते. त्याने न सते राजिीय दास्य नाहीसे िेरे्ल 

नाही तर, म ल्लामोर्लवींिे उच्चाटन िेरे्ल, कस्त्रयाांच्या ब रख्यार्ला बांदी घातर्ली, कस्त्रयाांना समान हक्क कदरे्ल. 
 
स्त्री-माकसिातही राष्ट्रीय िळवळीतीर्ल सत्याग्रही कस्त्रयाांिे पकरिय येऊ र्लार्रे्ल. प्रहदू िायद्याांत 

आईर्ला इस्टेटीत हक्क नाही ही स्स्थती डोळ्यात भरविारी बाळूताई खरे याांिी पत्ररूप र्ोष्ट आर्ली. 
िृष्ट्िाबाई मोटे याांच्या श्रकमि कस्त्रयाांच्या प्रश्नाांिी ओळख िरुन देिाऱ्या‘दृष्टीआडच्या सृष्टीत’ या 
रे्लखमारे्लिा प्रारांभ झार्ला. ज्ञानिोशिार डॉ. िेतिर याांनी ‘स कशकक्षत कस्त्रया आकि कववाह’ व ‘आर्थथि 
स्वातांत्र्य आकि समाजािे रूपाांतर’ या रे्लखात समाजशास्त्रीय कवश्लेषि िरून समाज जीवनातल्या ज्या 
उिीवा दाखकवल्या. तो कविार फार महत्त्वािा होता. अशा साकहत्याम ळे स्त्री माकसि महाराष्ट्रात थोड्याि 
िाळात र्लोिकप्रय होत रे्रे्ल. 

 
१९३७ मध्ये किर्लोस्िर माकसिािा २०० वा अांि कनघार्ला. त्याच्या म खपृष्ठावर सायिर्लवरून 

जािारे तरुि तरुिीिे य र् र्ल २०० व्या मरै्लािा दर्ड ओर्लाांडताना हसतम खाने हात वर िरून साथ देत 
आहे, असा प्रसांर् दाखकविारे्ल कसरूराांिे कित्र फार र्लोिकप्रय झारे्ल. या अांिात ना. सी. फडिे याांनी 
“४५,००० प्रतीच्या तीन माकसिाांिा र् प्त सूत्रधार” असे आपल्या सांपादि कमत्रािे-शांिरभाऊां िे विगन िेरे्ल 
आहे. समाजातीर्ल अनेि मान्यवराांनी माकसिाांच्या िामकर्रीबद्दर्ल आपरे्ल अकभप्राय पाठवरे्ल होते. 
 
१) शांिरािायग ि तगिोटी - देशिार्लपकरस्स्थतीप्रमािे धमगिल्पना बदर्लल्या पाकहजेत. 

किर्लोस्िर माकसिाने िार्लकवरे्लरे्ल िाम पकरिामी 
समाजाच्या कविासार्ला कहतिर ठरेर्ल याांत शांिा नाही. 

२) र् रुवयग िवे - माकसिाने र्लोिमतार्ला वळि र्लावरे्ल 
३) क्षात्रजर्द र् रू - बह जनसमाजार्ला िायगप्रवृत्त िरण्यािे महत  िायग िेरे्ल. 
४) ज्ञानिोशिार िेतिर - जनतेच्या मनोवृत्तीशी सहृदयता दाखकवर्ली 
५) श्रीमती र्ीताबाई र्ायिवाड - अस्पृश्यता कनवारि व र्लोिकशक्षिािे िाम िेरे्ल. 
६) बार्लर्ांधवग - महाराष्ट्रात ज न्या कविारावर शस्त्रकक्रया िार्लकवर्ली. 
७) कव. स. खाांडेिर - मतप्रिार व मनोरांजन याांिा स विगमध्य साधर्ला. 
८) कव. पाां. दाांडेिर - हे माझे माकसि वाटते. 
९) पोतदार - आजिी तरुिकपढी किर्लोस्िरिी आहे. 
१०) र्ांर्ाधरराव देशपाांडे, बेळर्ाव - उद्योर्धांद्यािे महत्त्व पटकवण्यािे िायग माकसिाने िेरे्ल. 
११) मीमाांसाभषूि प . बा. साठे - किर्लोस्िर िायार्लयाांतीर्ल िौट ांकबि वातावरिािा अकभमान 



 
           

वाटतो. 
१२) रगँ्र्लर पराांजपे - कवविेशक्तीर्ला उत्तम िेतना कदर्ली. 
१३) भास्िरराव जाधव, िोल्हापूर - र्लोिाांिी कविारशक्ती जार्ी िेर्ली. 
१४) बॅ. सावरिर - अज्ञानय र्ातून समाजार्ला कवज्ञानय र्ािडे नेरे्ल. 
१५) महादेवशास्त्री कदविेर - शांिरराव, ताम्हनिर, कवजाप रे याांच्या एिरूपतेत 

किर्लोस्िरिे वैकशष्ट्ट्य आहे. 
१६) बाब राव पेंटर - व्यावहाकरि कित्रिरे्लिा उपयोर् कशिवर्ला. 
१७) व्ही. शाांताराम - माझ्या मनार्ला माकसिाांच्या वािनाने अनेिदा स्फूती 

कमळार्ली. 
 

बेळर्ाविे कवके्रते मिूरिर साांर्तात, ‘माझे एि ग्राहि एि तारखेर्ला ‘किर्लोस्िर तारीख’ 
म्हितात. बॅकरस्टर सावरिर कर्लकहतात ‘रे्लखिाच्या मानधनाबद्दर्ल सांपादिािी खळखळ ही सवांिा 
अन भव आहे; पि किर्लोस्िराांिी खळखळ अांिापाठोपाठ डािवार्ला आिनू देतो.’ 

 
२०० व्या अांिाच्या प्रिाशनाम ळे किर्लोस्िर माकसिाांिा बोर्लबार्ला इतर वृत्तपत्राांतून प ष्ट्िळ होऊ 

र्लार्र्ला; त्याबरोबर परांपराकप्रय सनातनी रे्लखिाांिी टीिा जोरात स रू झार्ली. त्यामध्ये ‘प रुषाथग’ व 
‘िेसरी’ आघाडीवर होते; पि एि कदवस िाशीबाई िाकनटिर याांच्या िन्या इिर्लिरांजीच्या राजस्न षा 
अन ताई वकहनीसाहेब घोरपडे या स्त्री माकसिेच्या रे्लकखिेने ‘किर्लोस्िर’ माकसिाच्या सांपादिाांना कर्लकहरे्लरे्ल 
अनावृत्त पत्र ‘िेसरीत’ प्रकसद्ध झारे्ल. “त म्ही माकसिावर कस्त्रयाांिी किते्र देता हे र्ैर आहे. मोबदल्यािे आकमष 
देऊन त म्ही समाज अधोर्तीस नेत आहात. आपल्या उज्वर्ल सांस्िृती व पकवत्र प्रहद धमाबाबत त म्ही 
िार्लकवरे्लर्ला हीन प्रिार थाांबवा. अशा माकसिाांच्या प्रसारार्ला पायबांद घातर्ला पाकहजे, इत्याकद,” आपल्याि 
रे्लखि भकर्नीशी वाद घार्लिे शांिरभाऊां ना आवडिार नव्हते; पि या कठिािी त्या समाजातीर्ल 
स धारिाकवरोधी सनातनी वर्ाच्या प्रकतकनधी होत्या. या भकूमिेतीर्ल दोष व र्लपांडाव उघड िेल्यावािनू र्पप 
बसिे सांिरभाऊां ना योग्य वाटत नव्हते. 

 
वकहनीसाहेबाांच्या पत्रार्ला शांिरभाऊां नी १६ पानी सकित्र सकवस्तर उत्तर कदरे्ल. 
 
आमच्या माकसिावर आपि िेरे्लल्या आके्षपाांना उत्तर देण्यापूवी मी असे कविारतो िी, समाजात 

ज्या नीकतिल्पना परांपरार्त िार्लत आल्या आहेत त्या समाजार्ला सदैव िल्याििारि असतात िाय? 
तसे असेर्ल तर १) बार्लकववाह २) कवधवाांिे िेशवपन ३) ह ांड्याांिी िार्ल ४) पतीने िेरे्लर्ला छळ पत्नीने 
कनमटूपिे सहन िरिे या र्ोष्टी इष्ट व नीकतमय आहेत असे आपिास म्हिाव े र्लारे्र्ल. याउर्लट, प्रौढ 
कववाह, सांतकतकनयमन, कस्त्रयाांिे अथाजगन, घटस्फोट या र्ोष्टी कनकषद्ध व ि िीच्या मानाव्या र्लार्तीर्ल. 

 
प्रहदू कस्त्रयाांिी िरुिाजनि स्स्थती दूर व्हावी म्हिनू त्याांच्या द ःखािे खर कित्र समाजाप ढे माांडिे 

ही त्याांिी कवटांबना आहे आकि त्याांना सवगप्रिारे जािात ठेविे ही कवटांबना नाही, असे आपि म्हिता िाय? 
सवग कस्त्रया स ांदर कदसण्यासाठी िेशवशेभषेूिी िाळजी घेतात ना? 

 



 
           

म खपृष्ठावरीर्ल कस्त्रयाांच्या कित्रातून स्त्रीसौदयग दाखकवरे्ल तर ती मनार्ला आनांद देिारी आिषगि र्ोष्ट 
व िरे्लिा एि महत्त्वािा कवषय आहे. आजपयंतच्या रे्लखिाांनी शब्दातून, कित्रिाराांनी िार्दावर आकि 
कशल्पिाराांनी दर्डाांत रेखरे्लल्या स्त्रीच्या िर्लािृती कनकषद्ध व ि िीच्या म्हिायच्या िाय? कित्राबद्दर्ल िाहूर 
उठविे हे सनातन्याांिे ढोंर् आहे. रामाच्या माांडीवर बसरे्लर्ली सीता, कभकल्लिीच्या मारे् र्लार्रे्लर्ला शांिर 
आकि र्ोपींिी र्ल र्डी पळवनू त्याांना कवकवस्त्र िरून र्ांमत पाहिारा िृष्ट्ि याांच्या तसकबरी घराघरात 
असताना माकसिात शजेारी तरुि-तरुिी बसरे्लर्ली पाहून सनातन्याांिा मस्तिशळू उठतो हा कनव्वळ 
दाांकभिपिा आहे. मोबदल्याच्या आकमषाबद्दर्ल आपि कर्लकहरे्ल त्यापूवी क्षिभर कविार िरायर्ला हवा होता. 
आपि स्वतःि स्त्री माकसिासाठी कर्लखाि िरता. त्यात आकमष दाखवनू सहिायग कमळकवण्यािा 
आमच्यािडून िधी प्रयत्न झार्ला हे साांर्ता िा! आम्ही मार्ासरे्लल्या धमगिल्पनाांिी उत्क्राांती होऊन नवा 
कविार प ढे आिण्यािा प्रयत्न िरतो. तो समाजाच्या कविासासाठीि. समाजाच्या वैिाकरि जार्तृीिे िायग 
िरीत असताना मर्ला सनातन्याांच्या रोषार्ला पात्र व्हाव े र्लार्रे्ल यार्ला माझा नाईर्लाज आहे. आज 
माकसिाांच्या कनषेधाच्या सभा आपि घेत आहात; पि भकवष्ट्यिाळी तेथेि माकसिाांच्या र्ौरवसभा भरण्यािा 
योर् येईर्ल अशी मर्ला खात्री आहे. 

 
या कबनतोड व समतोर्ल उत्तराबद्दर्ल वाििाांनी शांिरभाऊां वर अकभनांदनािा वषाव िेर्ला. त्यातीर्ल 

एि नम ना म्हिजे माधवराव बार्र्लाांिे पत्र ‘शाब्बास शांिररावजी! आपर्ली ओजस्वी रे्लखिी, िरारी बािा 
आकि तत्त्वकनष्ठाही, आपि या पत्राने असांख्य वाििाांना पटवून कदर्ली आहे. आपरे्ल पत्र म्हिजे साकहत्यािा 
एि उत्िृष्ट नम ना म्हिून राहीर्ल!’मराठीतीर्ल इतर कनयतिाकर्लिाांनीही या िामकर्रीबद्दर्ल किर्लोस्िरिे 
अकभनांदन िेरे्ल. ‘प्रकतभा’ साप्ताकहिात, “ही तीन माकसिे म्हिजे प रािमतवादाच्या तटार्ला किर्लोस्िराांनी 
र्लावरे्लरे्ल तीन स रुां र्ि आहेत” असे म्हटरे्ल. अिोर्ला, अमरावती, म ांबई अशा कठिकठिािी कस्त्रयाांनी व 
साकहस्त्यिाांनी सभा घेऊन त्यामध्ये किर्लोस्िर माकसिास आपर्ला पाप्रठबा जाहीर िेर्ला. त्याम ळे 
माकसिाांिा नावर्लौकिि समाजात वाढर्ला. 
 
 

* 
  



 
           

उत्कर्षाकडे वाटचाल 
 

कनरकनराळ्या प रोर्ामी रे्लखिाांिे साकहत्य हे तरुिाांमध्ये आत्मकवश्वास वाढव ूशिते, महाराष्ट्रार्ला 
प ढे जायिे असेर्ल, तर थोर कवद्वान रे्लखिाांिे कवधायि-पे्ररि कविार तरुिाांना समजरे्ल पाकहजेत’ त्या 
दृष्टीने शांिरभाऊां िे प्रयत्न स रू झारे्ल. कवठ्ठर्ल रामजी प्रशदे म्हिारे्ल, “तरुिकपढीने आपि िेवळ प्रहदी 
आहोत हे ध्यानात ठेवाव.े एिी िरायिी ती महाराष्ट्राप रतीि न िरता प्राांकति भेद व मत्सर याांना थारा 
देऊ नये. महात्मा र्ाांधीनी कवश्वि ट ांबी होण्यािे ध्येय ठेवरे्ल आहे. ब्राह्मि-ब्राह्मिेतर असे सटरफटर भेद िा 
र्लक्षात आिाव?े तरुिाांनी त्यापासून सावध रहाव.े” 

 
डॉ. धिंजयराव गाडगीळ आर्थथि स्स्थतीबद्दर्ल कवविेन िरताना म्हितात, “ब्राह्मि समाजास 

म त्सेदे्दकर्री आकि र्लढाई फार आवडे. मराठे आपर्ली म रे्ल शतेावर अथवा र्लढाईवर पाठवीत. त्याम ळे 
र्लोिाांिा कविार उद्योर्धांद्यािडे रे्र्ला नाही. येवल्यार्ला जरतारी धांद्यासाठी र् जराथी िारार्ीर, ज न्नरच्या 
िार्दासाठी उत्तरेतीर्ल म सर्लमान, मारे्लर्ाविी पेठ वसवायर्ला मोकमन आकि सोर्लापूर-नार्पूर हातमार् 
धांद्यार्ला आांध्रातीर्ल िोष्टी मांडळी बोर्लावर्ली. हाती राज्यसत्ता असूनही औद्योकर्ि उन्नतीिे बीज 
राज्यित्यांना महाराष्ट्रात पेरता आरे्ल नाही. इांग्रजी आमदानी आर्ली व आम्ही नोिरी व वकिर्ली िरीत 
राकहर्लो.” 

 
द सरे अथगशास्त्रज्ञ वामनराव िाळे म्हितात, “पूवीपासून आम्ही व्यापारािडे अक्षम्य द र्लगक्ष िेरे्ल, 

त्यािे पकरिाम आम्ही अद्याप भोर्त आहोत. आम्हार्ला द्रव्यासाठी वळेोवळेी परप्राांतािडे पाहाव ेर्लार्ते. हा 
प्रिार बांद िरण्यासाठी, तरुिाांनी िां बर बाांधर्ली पाकहजे. अनेि शतिाांच्या उपेके्षम ळे व्यापारीदृष्ट्ट्या जे 
अवर् ि आमच्यात कशररे्ल आहेत त्याांिा त्यार् िरून, आत्मकवश्वास, परस्पर सहाय्य, सिोटी व 
पद्धतशीरपिा हे र् ि सांपाकदरे्ल तर हा हा म्हिता आपर्ला उत्िषग होईर्ल.’ 

 
कवद्वान प्राध्यापि महामहोपाध्याय दत्तो वामि पोतदार म्हिारे्ल, ‘ज्या महाराष्ट्रािी उन्नती िरायिी 

म्हिता तो महाराष्ट्रात म ळात आहे िोठे? वरावीि वऱ्हाडी अशी आपर्ली स्स्थती आहे. म ांबई इर्लाख्यातीर्ल 
दहा-बारा कजल्हे म्हिजे महाराष्ट्र नव्हे. महाराष्ट्रािी सांस्िृती, भाषा, परांपरा असरे्लरे्ल कवदभग मराठवाडा 
इत्यादी भार् आहेत. िाही वैकशष्ट्ट्य आहे. आपि त्यािडे ऐक्यात्मि भावनेने बघतो. त्याांिी एिी झार्ली 
पाकहजे. प्रथम एिी मर्ि उत्िषग!’ 

 
डॉ. वासुदेवराव नकलोस्कर हे नामवांत डॉक्टर जन्मजात इांकजकनयर व स धारिेिे िळिळीिे 

प रस्िते. त्याांनी स धारिावादी इांग्रजी कवद्वाांनािा (डार्थवन, स्पेन्सर, कमर्ल) तसेि माक्सगवादावरीर्ल ग्रांथाांिा 
अभ्यास िेर्ला होता. आपल्यार्ला नवी घडी बसवायिी तर, त्याकवषयीिे शास्त्रोक्त पृथक्करि िरून त्याांनी 
म दे्दसूद कवविेन िेरे्ल होते. ‘िवे-जुिे :एक सामानजक पृथःकरि’ या रे्लखाांत ते म्हितात, “समाजात जे 
वरे्वरे्ळे थर पडतात ते अथोत्पादनाच्या अर्र उपकजकविेच्या साधनसाम्यावरून. प्रत्येि समाजात िार 
वर्ग असतात. 

 
१) सांपत्ती उत्पन्न िरण्यािा साधनावर ताबा ठेवनू, सांपत्ती व सते्तिा उपभोर् घेिारा अथगजीवी वर्ग, 
 
२) ब द्धीिा उपयोर् िरून प्रत्यक्षपिे अथगजीवी वर्ावर अवर्लांबून असिारा ब कद्धजीवी वर्ग, 



 
           

३) समाजाच्या अांधश्रदे्धिा फायदा घेऊन, त्यार्ला परमाथािी भ रळ पाडून जर्िारा परमाथगजीवी 
वर्ग. 

 
४) शरीरश्रमाखेरीज जर्ण्यािे अन्य साधन नसरे्लर्ला व िेवळ शरीरिष्टावर जर्िारा श्रमजीवी 

वर्ग म्हिजे शतेिरी-िामिरी. 
 
समाजातीर्ल सवग ऐकहि सांपत्ती श्रमजीवी वर्ग कनमाि िरीत असर्ला, तरी या सांपत्तीिा सवात मोठा 

वाटा अथगजीवी वर्ाच्या पदरात पडतो व त्याच्यािडून तो ब कद्धजीवी व परमाथगजीवी वर्ात वाटर्ला जातो, 
त्याम ळे अशाप्रिारे नाडरे्लर्ला श्रमजीवी वर्ग व स खवस्तू वर्ग या वर्ामध्ये सांघषग स रू होतो. जर्ािा इकतहास 
म्हिजे या वर्ातीर्ल स्पधा व झर्डे. 

 
कशवाजी महाराजाांिे नाव महाराष्ट्रात नेहमीि आदराने घेतरे्ल जाते; पि त्याांिे िायग पाहता 

रयतेच्या िल्यािासाठी खोर्लवर कविार िरण्यािे होते. म्हिून रयतेने त्याांना भरपूर पाठबळ कदरे्ल. 
कशवाजीने म सर्लमानाांिा िढेर्लपिा उतरवर्ला, तशीि मस्त वतनदार प्रहदूांिी मस्ती आकि रर् कजरवर्ली. 
र्ोवधबांदी जरूर िेर्ली; पि सवांिा प्रकतपाळ िेर्ला तसा ब्राह्मिाांिाही प्रकतपाळ िेर्ला. त्याांिी मोकहम 
जकमनदाराकवरोधी क्राांकतिायािी होती. हे सत्य र्लार्लजी पेंडसे याांनी अभ्यासपूवगि कर्लकहरे्लल्या किर्लोस्िर 
माकसिातीर्ल ‘कशवाजी धमगरक्षि िा क्राांतीिारि’ या रे्लखमारे्लने र्लोिाांच्या नजरेस आिरे्ल आकि त्याांच्या 
मनातीर्ल सांभ्रम नाहीसा िेर्ला. त्याम ळे या रे्लखाांिे स्मरि वाििाांच्या मनात दृढ झारे्ल. 

 
असे कविार माकसिाांत येऊ र्लार्ल्यावर प्रा. फडिे याांिे मन सासांि झारे्ल, तेव्हा शांिरभाऊां  त्याांना 

घेऊन सोर्लापूरर्ला रे्रे्ल. समाजाच्या कवकवध थराांत वावरून त्याांिे अांतरांर् पाहता येईर्ल कततिे पाहण्यािी 
अपपासाहेबाांनाही उत्िां ठा होती. सोर्लापूरमध्ये िम्य कनस्ट िायगिते तेथीर्ल िामर्ाराांिे प्रश्न सोडकवण्यात 
मग्न होते. त्यामध्ये शांिरभाऊां िी भािी मीनाक्षी साने कहने कबडी िामर्ार बायिाांच्या प्रश्नािा अभ्यास 
िरून ते प्रश्न सोडकवण्यािी खटपट िार्लवर्ली होती. कतथे या शिेडो कवडी िामर्ार बायिाांच्या मार्ण्या 
समाजाच्या िानावर घार्लण्यासाठी िाढरे्लर्ली कमरविूि म ख्य रस्त्यावरून जाताना त्या कस्त्रयाांिा आवशे, 
धैयग, आत्मकवश्वास पाहून अपपासाहेब प्रभाकवत झारे्ल. त्याांनी, पाकहरे्लल्या या िामर्ार कस्त्रयाांवर ‘आर्र्लावी’ 
ही एिाांकििा कर्लकहर्ली. जाने १९३८ मध्ये ती ‘स्त्री’ माकसिात प्रकसद्ध झाल्यावर अनेि कठिािी कतिे 
प्रयोर्ही झारे्ल. 

 
१९३७ च्या ऑर्स्ट मकहन्यात किर्लोस्िर माकसिािा १९ वा वाढकदवस आर्ला. त्यासाठी एखाद्या 

सभार्ृहात जमून भाषि िरण्यापेक्षा, आपल्या सवग सहिारी मांडळींना उत्साह व आनांद वाढकविारा 
िायगक्रम हवा. म्हिनू किर्लोस्िरवाडी शजेारच्या पारसनाथाच्या डोंर्रावर ऑकफसबॉयपासून 
सांपादिापयंत माकसिाच्या िायार्लयातरे्ल सवग र्लोि खेळीमेळीने एित्र आरे्ल. ह तूतू, र्लांर्डीसारखे खेळ 
झारे्ल. र्ािी-पोवाडे, म्हटरे्ल रे्रे्ल. िहा-फराळािा आस्वाद घेत र्पपासपपा रांर्ू र्लार्ल्या. ४ तास कनसर्ाच्या 
साकन्नध्यात मोिळ्या वाऱ्यावर िसे रे्रे्ल ते समजरे्लही नाही. िोल्हापूरिे कश. आ. स्वामी हे रे्लखि 
त्याकदवशी म द्दाम आरे्ल होते. “किर्लोस्िर माकसिाांिी सांस्था’ एि मोठ्या ि ट ांबाप्रमािे आप र्लिीने आकि 
आस्थेने िार्लकवरे्लर्ली सांस्था आहे’ असे पाह ण्याांना वाटत होते. अशा िायगक्रमानांतर सारेजि नव्या 
उत्साहाने व िायगक्षमतेने िामे िरिारि. 

 



 
           

प ढे दरवषी ऑर्स्टमध्ये डोंर्रावर, ओढ्यािाठी, वनराईत अशा जार्ी हे वाढकदवस अनेि वष े
होत राकहरे्ल. त्यावळेी िोिी रे्लखि, रे्लकखिाही म द्दाम येत असत. वाडीिे पोस्टमास्टर वाढकदवसािी र्ांमत 
वाििाांपयंत पोहोिकवर्ली जाई. 
 
 

* 
  



 
           

धामधुमीचा काळ आनि ग्रामराज्याची जबाबदारी 
 

त्या िाळात कब्रकटशाांिी सत्ता असर्ली तरी पूवापार िार्लत आरे्लर्ली राजेरजवाड्याांिी र्लहान-मोठी 
सांस्थाने देखीर्ल होती. स्वातांत्र्यािी िळवळ स रू झाल्यावर सांस्थानी प्रजेतही जार्तृी होऊन औांध 
सांस्थानातीर्ल आटपाडीच्या शतेिऱ्याांनी आपल्या मार्ण्या प्रिांड मोिा िाढून राजेसाहेबाांना सादर िेल्या. 
भारताच्या कब्रकटश म र्ल खात औांध सांस्थानिे राजे बाळासाहेब पांत प्रकतकनधी हे उदारमतवादी होते. त्याांिे 
किरांजीव अपपासाहेब पांत हे कवर्लायतेत बकॅरस्टर होऊन आरे्ल होते. र्ाांधी, नेहरू याांच्याही भेटी ते घेत व 
तेथीर्ल कविार राजेसाहेबाांपयंत पोहोिवत. साहकजिि आपल्या सांस्थानात जबाबदार राज्यपद्धती स रू 
िरून प्रजेर्ला स्वराज्यािे अकधिार देिारे ते पकहरे्लि सांस्थाकनि झारे्ल असावते. 

 
महात्मा र्ाांधीच्या िानावर ती वाता जाताि त्याांनी औांध सांस्थानासाठी दोन पानात माविारी 

स टस टीत राज्यघटना िरून कदर्ली. प्रजेने कनवडून कदरे्लल्या प्रकतकनधींिे एि िायदेमांडळ बनवनू, 
त्याांच्यािडे िायदे तयार िरण्यािे व अांदाजपत्रि िरण्यािे अकधिार द्यावते; प्रत्येि तार्ल क्यातीर्ल 
जकमनीिा सारा त्या तार्ल िा सकमतीर्ला परत द्यावा व त्या पैशातून तार्ल िा सकमतीने खेड्याांच्या कशक्षि, 
आरोग्य, न्यायदान, सांरक्षि इत्यादी बाबी ग्रामपांिायतीमाफग त पार पाडाव्या. अशी तरतूद होती. 
थोडक्यात, ‘स्वयांशाकसत खेडे’ हे घटनेिे प्रम ख वैकशष्ट्ट्य होते. 

 
१९३९ च्या एकप्रर्लमध्ये एि कदवस िारखाना स टल्यावर शांिरभाऊ घरी येत असताना िौिातीर्ल 

नोटीस बोडासमोर र्दी कदसर्ली. सारेजि कनवडि िीिा जाकहरनामा व वाडीतीर्ल मतदाराांिी यादी पहात 
होते. कनवडिूिीस उभे राहिाराांनी ि ां डर्लच्या मामरे्लदाराांिडे अजग मकहना अखेरपूवी िरायिे होते. 
त्याबद्दर्ल बोर्लायर्ला शांिरभाऊ र्लक्ष्मिरावाांिडे रे्रे्ल, तेव्हा त्याांनी शांिरभाऊां िडेि ग्रामपांिायत स्थापन 
िरण्यािे, कनवडि िीसाठीिे अजग पाठकवण्यािे वर्ैरे सवग िामे सोपकवर्ली. साहकजिि, 
किर्लोस्िरवाडीच्या ग्रामपांिायतीिे शांिरभाऊ सरपांि झारे्ल. 

 
प ढे ि ां डर्ल तार्ल क्यातीर्ल खेड्याांच्या ग्रामपांिायतीच्या कनवडि िा पार पाडल्या व तार्ल िा सकमतीिे 

अध्यक्ष कनवडण्यािे बािी राकहरे्ल. कतथे जमरे्लर्ला तो ग्रामीि प्रकतकनधींिा समाज व त्याांच्यावर येिारी 
जबाबदारी यािी िल्पना मनात येताि सकमतीत र्ट राहू नयेत यासाठी सवांनी शांिरभाऊां िे नाव अध्यक्ष 
म्हिून बह मताने मान्य िेरे्ल. त्यावळेी भाषिात शांिरभाऊ म्हिारे्ल, “तार्ल क्याच्या खऱ्या कहतािा कविार 
िरावयािा तर सवांनी एिोपयाने तार्ल क्यातीर्ल जनतेिी स धारिा िरावयािी आहे. आपि त्यासाठी झटू 
या आकि औांध सांस्थानच्या स्वराज्यािे खरे िीज िरून दाखव ूया.” 

 
आपोआपि तार्ल िा सकमतीमध्ये खेळीमेळीिे स्नेहािे वातावरि उत्पन्न झारे्ल. द सऱ्याकदवशी 

शांिरभाऊ औांधास जाऊन राजेसाहेब व अपपासाहेबाांना भेटरे्ल. त्याांना फार आनांद झार्ला. “त म्ही हे िाम 
पत्िररे्ल आहे. ते पार पाडायर्ला जर्दांबा त म्हार्ला मदत िेल्याकशवाय राहिार नाही!” असे म्हिनू 
राजेसाहेबाांनी त्याांना आकशवाद कदर्ला. 

 
माकसिातीर्ल सहिाऱ्याांनीही नव्या िामासाठी वळे देण्यास शांिरभाऊां ना सांमती कदर्ली. पकहरे्ल 

िाम, तार्ल क्यातीर्ल सवग खेडी प्रत्यक्ष पाहण्यािे. एि ज नी मोटरर्ाडी डार्ड जी िरून घेतर्ली. खेड्याांतीर्ल 
र्लोिाांना सोयीिी वळे म्हिजे रात्रीिी. शतेातीर्ल िामे आटोपून र्ावात आल्यावर शांिरभाऊ येईपयंत 



 
           

कतथरे्ल ज ने पांि र्लोिाांना जमवनू त्याांच्याशी र्ोष्टी िरीत. र्ाविा इकतहास, आजिी स्स्थती यािे तपशीर्ल 
कमळत. शांिरभाऊ त्याांना प्रथम साांर्त िी, “मी तपासिी िरिारा सरिारी अांमर्लदार नाही. र्ावासाठी 
िाही िराव ेम्हिून त म्हार्ला भेटायर्ला आर्लो आहे. सर्ळ्यासारखे ते जकमनीवर पसररे्लल्या बसिरावरि 
बसत. त्याम ळे खेड्यातीर्ल मांडळींशी स्नेह जमकविे सोपे झारे्ल. रात्री मािसे जमल्यावर शांिरभाऊ आपल्या 
भाषिात देशात स रू असरे्लल्या स्वातांत्र्य िळवळीिी थोडी माकहती देऊन ‘औांध सांस्थानार्ला महात्मा 
र्ाांधींच्या आशीवादाने स्वराज्य कमळारे्ल आहे. र्ावािा सवग िारभार आपिि पाहिार आहोत; जकमनसारा 
आपल्यार्लाि कमळिार आहे. मात्र आपि एिकविाराने, एिज टीने वार्ायर्ला हव.े आपल्यार्ला िोित्या 
स धारिा िरायर्ला हव्यात त्यािा कविार िरून मी आठ कदवसाांनी येईपयंत िाय हव ेते ठरवनू ठेवा.” असे 
साांर्ून परत जात. 

 
अशाप्रिारिा दौरा सवग र्ावातून िाढल्यावर, प्रत्येि र्ावार्ला थोड्या सवडीने २-३ भेटी कदल्या. 

त्याम ळे कतथल्या खेड्यािे वैकशष्ट्ट्य. त्यािी परांपरा, त्याांच्या अडििी याांिी िाांर्र्ली िल्पना शांिरभाऊां ना 
आर्ली. साऱ्या मांडळींिी जानपछान झार्ली. त्याांिी मते व त्याांिी कवत ष्टे र्लक्षात येण्यास वळे र्लार्र्ला नाही. 
खेड्याांमध्ये िसर्ली र्लपवाछपवी िार्लत नसते. त्याम ळे खरे िायगिते िोि, करिामा डौर्ल दाखविारे 
िोि, िजात ब डारे्लरे्ल, मकदराभक्त, भजनािी आवड असिारे, कनयकमत पांढरीिी वारी िरिारे, ि स्त्याांिा 
शौि असिारे, अशा सवग मािसाांिी रूपे समजून येत रे्र्ली. 

 
खेड्यात स धारिा िरायिी ती र्ावातल्या र्लोिाांच्या मताप्रमािे हे तत्त्व स्वीिाररे्ल रे्रे्ल होते. अशी 

सावगजकनि िामे पार पाडण्यासाठी खरे भाांडवर्ल म्हिजे जनतेिी हौस आकि उत्साह हीि होत. ििा 
िरून ठरकवल्याप्रमािे िोिार्ला शाळा, िोिार्ला कवहीर, िाहीना रस्ते, ि ठे ज न्या देवळािा जीिोद्धार, 
िाहीना तार्लीमखाना अशा कनरकनराळ्या र्ावाांच्या मार्ण्या होत्या. पैशािी िमतरता र्ाविऱ्याांिी श्रमशक्ती 
भरून िाढीत असे. सारे र्ाव पडेर्ल ते िष्ट िरायर्ला िां बर बाांधून उभे राही. मांर्र्लौरी िौरे्ल, कखळे, फरशी, 
कसमेंट अशाांना र्लारे्र्ल तेवढाि िाय तो रोख खिग. तो ५००० झार्ला तरी इमारत पांधरा-सोळा हजाराांिी 
उभी राही. 

 
शाळेच्या इमारती बाांधून होताि त्या भराभर भरून जाऊ र्लार्ल्या. १५-२० म र्लाांिा वर्ग ज्या 

खेड्याति रखडत िारे्ल, कतथे दीड-दोनश ेम रे्ल शाळेत कनयकमत जाऊ र्लार्र्ली. कफरतीवर असताना ज्या 
खेड्यात शांिरभाऊ जात तेथीर्ल िामािे िौत ि तर िरायिेि; पि इतर खेड्याांतून िोिती िामे िार्लर्ली 
आहेत हेही साांर्ून र्ाविऱ्याांना नव्या िल्पना देत असत. एि वषाच्या आत सवग तेरा खेड्याांत नव ेिैतन्य व 
उत्साह खेळू र्लार्र्ला. 

 
खेड्याांतीर्ल कबिट प्रश्न म्हिजे कतथरे्ल भाांडि-तांटे, जकमनीवरून, कवहीरीवरून, पैशाच्या 

व्यवहारावरून, दत्ति प्रिरिावरून अनेि खेिटी स रू होतात; पि खेड्यातीर्ल न्यायदानािे अकधिार 
ग्रामपांिायतीर्ला कमळारे्ल. त्याम ळे शतेिऱ्याांना न्याय स िर व िमी खिािा झार्ला. शक्यतो तडजोडीने 
प्रिरि कमटकवरे्ल जाई. 

 
ि ां डर्ल पांिायतीिा िारभार अध्यक्ष म्हिनू शांिरभाऊां िडे आर्ला. त्याम ळे किर्लोस्िरवाडीमधीर्ल 

त्याांिे ऑकफस ही पाटर्लािी िावडी बनत िार्लर्ली. कनरकनराळ्या खेड्याांतून अजग घेऊन बायाबापड्या, 
म्हातारे-िोतारे, स्पशृ्य-अस्पृश्य त्याांच्यािडे दाद मार्ायर्ला येत. त्याांिे िाम म्हिजे बरेिवळेा िार 



 
           

य क्तीच्या र्ोष्टी साांर्ून समाधान िरण्यािे असे; पि खेड्यातीर्ल भाांडिे व अडािीपिा यामधून उभे राहिारे 
कवषय अद भ त असत. 

 
आळसांदिा दरोडा: 
 
१९४१ फेब्र वारी, अमावस्येिा कदवस. रात्रीिे जेवि िरून शांिरभाऊ बसरे्ल तो आळसांद र्ावािे 

दोन रामोशी सरपांिािे पत्र घेऊन आरे्ल. “आमच्या र्ावावर आज दरोडा पडिार आहे. त म्ही ताबडतोब 
कनघून याव.े” ते वािनू पूवगसूिना देऊन दरोडा िसा येईर्ल यािे क्षिभर शांिरभाऊां ना हसू आरे्ल, तरी 
र्ाविे र्लोि घाबररे्ल असतीर्ल म्हिून शांिरभाऊ मोटार िाढून रायफर्ल घेऊन र्लरे्ि कनघारे्ल.िावडीप ढे 
सारे र्ाव जमरे्ल होते. रे्ल्या आठवड्यात दरोडेखोराांनी र्ोफिीने दर्ड मारून र्ावार्ला दोन वळेा दहशत 
घातर्ली होती. हे ऐिल्यावर त्या र्दीतीर्ल पांिवीस जवानाांना बाजूर्ला घेऊन बािी सवांना शांिरभाऊां नी 
घरोघर जायर्ला साांकर्तरे्ल. त्याांच्या िाठ्या-भारे्ल घेऊन र्ावाभोवती कशस्तीने र्स्त घार्लायर्ला साांकर्तरे्ल. 
मारे् राकहरे्लल्या जवानाांना र्ावाच्या ि सबावर िार कठिािी टेहेळिी िरायर्ला पाठकवरे्ल. रात्रीिे दोन 
वाजल्यावर ि त्री भ ांिायर्ला र्लार्र्ली, त्याम ळे दरोडेखोराांिी येण्यािी कदशा समजर्ली. बटॅऱ्याांिा उजेड 
टािीत ते आरे्ल, तेव्हा सवांनी एिदम बसून आडव्या ओळीने प ढे जायिे ठररे्ल. अांतर थोडे उरल्यावर 
शांिरभाऊां नी उभे राहून, बांद ि खाांद्यार्ला र्लावनू ‘प ढे यार्ल तर मरार्ल’ असा दरोडेखोराांना आवाज कदर्ला 
आकि द सऱ्याक्षिी तोंड कफरवनू दरोडेखोराांनी धूम ठोिर्ली; पि र्ावच्या जवानाांनी दोघाांना पिडून 
झोडपून िाढरे्ल. हा िाहीसा अवघड प्रसांर्. त्यातीर्ल धैयग-शौयाबद्दर्ल शांिरभाऊां ना वाढकदवसाच्या 
दरबारात महाराजाांनी स विगपदि देऊन र्ौरव िेर्ला. 

 
एि शतेिरी बांडू बाखटे यािी र्ाय व शळेी पाटर्लाने जप्त िेर्ली व कविायर्ला बाजारािडे घेऊन 

िार्लर्ला. मामरे्लदाराांिडे िौिशी िेर्ली. तर त्याने जकमनीिा सारा भरर्ला नाही म्हिारे्ल. बांडूने 
शांिरभाऊां ना साऱ्याच्या पावत्या दाखवल्या होत्या. शांिरभाऊ समक्ष बांडूर्ला घेऊन जाऊन दोघे िौिशी 
िरू र्लार्रे्ल तेव्हा समजरे्ल, त्यािी जमीन तीन भावाांच्यात आहे. बांडूच्या दोघा भावाांनी सारा भरर्ला नाही. 
‘किती सारा द्यायर्ला राकहर्ला कविारर्ला तर, १५ रु. होता. शांिरभाऊां नी मामरे्लदाराांना १५ रु. कदरे्ल व र् रे 
सोडण्यािा ह िूम त्याांच्यािडून घेतर्ला. पाटीर्ल बाजारात पोहािायच्या आधी त्याांना र्ाठरे्ल व ह िूम 
दाखवर्ला. तेव्हा बांडूिी म रे्ल र्ायीच्या व शळेीच्या र्ळ्यार्ला कमठी मारून हसू र्लार्र्ली. 

 
शजेारच्या खेड्यातीर्ल तरुि िारखान्यात िामार्ला र्लार्रे्ल होते. त्यामध्ये बरेि हकरजनही होते. 

एि कदवस िामर्ारातर्ला प ढारी साांर्ू र्लार्र्ला, “हकरजनाांना िारखान्यातून िाढून टािा. ते देशद्रोही 
आहेत. आम्ही रोज सिाळी प्रभातफेरी िाढतो, तर त्याांना बोर्लावरे्ल तरी ते येत नाहीत. हा देशद्रोह नाही 
िा?”तेव्हाां हकरजनातीर्ल एिजि उठून म्हिार्ला, “त म्ही आम्हार्ला कशवत नाही, दूर ठेवता तर आम्ही 
फेरीत िसां यायिां?”शांिरभाऊ म्हिारे्ल, “त म्ही आता कशवाकशव सोडून देतो असे साांर्ता िा? स्वतः 
महात्मा र्ाांधीही अस्पृश्यता मानीत नाहीत. त म्हार्ला माहीत नाही िा?” मांडळी न बोर्लता कनघनू रे्र्ली. 

 
देवार्ला म्हिून सोडरे्लर्ली एि र्ाय पोट फ र्ून आजारी पडर्ली. त्या र्ावच्या सरपांिाांना शांिरभाऊ 

तार्ल िा सकमतीिे अध्यक्ष झारे्ल हे आवडरे्ल नव्हते. म्हिूनि त्याांना अिडिीत पिडण्यासाठी रात्री १० 
वाजता रामोशाबरोबर शांिरभाऊां ना किठ्ठी पाठवर्ली व त्या र्ाईबद्दर्ल साऱ्या र्ावािी पूज्य भावना असल्याने 
कतर्ला वािकवण्यािी व्यवस्था िरावी अशी तांबीि कदर्ली. शांिरभाऊां नी थोडा कविार िेल्यावर तासर्ाांवर्ला 



 
           

एि र् राांिे डॉक्टर फडिीस म्हिून आहेत असे त्याांना आठवरे्ल. र्लरे्ि मोटार िाढून १५ मरै्लाांवरच्या 
तासर्ावर्ला फडिीसाांना शांिरभाऊां नी शोधून िाढर्लां  आकि त्याांना घेऊन परत त्या र्ाविी वाट धरर्ली. ती 
आजारी र्ाय उकिरड्याशजेारी पडर्ली होती. डॉक्टराांनी कतर्ला तपासरे्ल. एिा बाटर्लीिे तोंड उघडून 
र्ायीच्या तोंडात ती ख पसून औषध पाजरे्ल आकि कतच्या पोटार्ला टपेटाईन फासून िोळा असे साांकर्तरे्ल. 
शांिरभाऊां नी अस्तन्या वर िरून जोराने र्ाईिे पोट िोळिे स रू िेरे्ल. कतच्या पोटातीर्ल वायू हळूहळू िमी 
होऊन ती हार्लिार्ल िरू र्लार्ल्यावर, पोटाखार्ली दोन बाांबू घारू्लन कतर्ला उभी िेर्ली. नांतर ती अडखळत 
िारू्ल र्लार्र्ली. तेव्हा सिाळी पाहायर्ला र्ाव र्ोळा झारे्ल व शांिरभाऊां च्यावर स्त तीिा वषाव झार्ला. पि ते 
म्हिारे्ल, “खरे धन्यवाद डॉ. फडिीसाांना द्या.” 

 
कशरसर्ाव व सोनकिरे ही ि ां डर्ल तार्ल क्यातीर्ल दोन खेडी. एिा सिाळी राजेसाहेबाांनी 

शांिरभाऊां ना तातडीिी तार पाठवनू, “त्या दोन र्ावाांिा बखेडा कमटवावा” असे िळकवरे्ल. २-२॥ मरै्ल 
अांतरावर डोंर्रमाळावरच्या सपाटीवरिी ही र्ाव.े दोन्ही खेड्याांिा िारभार िाांर्र्ला िार्लर्ला होता. िेव्हाही 
रे्रे्ल तरी मोटार थाांबताि रामरामच्या फेरी व्हायच्या. शांिरभाऊ सोनकिऱ्यार्ला पोिरे्ल, तर कशववेर िोिीि 
नाही. िाही मांडळी प ढे आर्ली. त्रस्त िेहरा, िपड्यावर डार्, जखमाांच्या ख िा त्यावरून मारामारी झार्ली 
असावी असे वाटरे्ल, तो एि म्हातारी बाहेर रडत ओरडत येऊन र्लोटाांर्ि घार्लीत आर्ली. कतच्या म र्लार्ला 
कशरसर्ावच्या र्लोिाांनी बेदम माररे्ल म्हिून ती कशव्यािी र्लाखोर्ली घार्लत होती. 

 
शांिरभाऊ िाय झारे्ल आहे हे समजून घेण्यासाठी जोकतबाच्या देवळात आसन घारू्लन बसरे्ल. 

सरपांि एिदम म्हिारे्ल, “कशरसर्ावच्या सर्ळ्या र्लोिाांवर खटर्ला भरायिा आहे!” “अर्ोदर िाय झारे्ल 
आहे ते तर साांर्ा” एि बोर्लिारे म्हिारे्ल, “नार्पांिमीच्या कदवशी जेवि झाल्यावर दोन्ही र्ाविरी ि त्री 
घेऊन कशिारीर्ला जाण्यािी प्रथा आहे. कशिार झार्ली िी प ढिे वषग र्ावार्ला िाांर्रे्ल जाते; पि सारा माळ, 
डोंर्र पार्लथा घातर्ला तरी त्या कदवशी एिही कशिार कमळार्ली नाही. टोिळी परतू र्लार्र्ली. तेवढ्यात एि 
िोल्हा र्ोंडेदार शपेटी र्लोंबवीत तीरासारखा आर्ला. मर् सारी ि त्री त्याच्या मारे् र्लार्र्ली; पि तो धावत 
स टर्ला. मािसां मारे् पडर्ली. अखेरीस ि त्र्याांनी िोल्ह्यास र्लोळकवरे्ल. कशिार झार्ली, पि सोनकिऱ्याच्या 
ि त्र्यानी कशिार िेर्ली ती पडर्ली कशरसर्ावच्या हद्दीत. कशिार िोिािी यावर तोंडातोंडीिी मारामारी 
झार्ली. पाऊस आर्ला म्हिनू पानीपत आटोपर्लां .”‘या द घगटनेर्ला कशरसर्ाविे र्लोि जबाबदार आहेत.’ 
शांिरभाऊ म्हिारे्ल, “सोनकिऱ्यािे १०-१५ र्डी जायबांदी झाल्यावर कशरसर्ाविे र्लोि सारे कनसटरे्ल 
वाटेत!”“आम्ही िाय बाांर्ड्या भरल्या नाहीत. त्याांिेबी १०-१५ र्डी आम्ही र्लोळवरे्ल.”“छान! म्हिजे 
त मिी कफटांफाट झार्ली तर!”सरपांि जरा प ढे येऊन म्हिारे्ल, “सिाळपासून आपि आर्ला, सूयग वर आर्ला. 
दूध-िेळी िाहीतरी घ्या.” 

 
शांिरभाऊ म्हिारे्ल, “सारा र्ाव द ःखी िष्टी. एिमेिाांिा जीव घ्यायर्ला कनघारे्लर्ला, माझी अट 

त मच्या कहतािीि आहे. महात्मा र्ाांधीच्या आशीवादाने औांध सांस्थानार्ला स्वराज्य कमळारे्ल. इांग्रज सरिार 
िळवळीतीर्ल र्लोिाांना त रुर्ाांत टाितांय. औांधिी प्रजा भराभरा स धारिा िरतीय, स खी होतीय. आज तर 
त म्ही भाऊबांदिी िरून एिमेिाांवर ि ऱ्हाडी िार्लकवल्या, तर राजेसाहेबाांना िाय वाटेर्ल? या र्ावार्ला िा 
त्या र्ावार्ला शि नािी िोल्ह्यािी शपेटी, यात शौयग िसर्लां  आकि शहािपि तरी िाय?” हळूि मार्नू 
कशरसर्ाविी र्लोिां  ऐित होती. 

 



 
           

“त म्ही दोन्ही पांिाांनी समेटाच्या िार्दावर सह्या िेल्या तर मी तोंडात पािी घेईन.” शांिरभाऊ 
म्हिारे्ल. सह्या िरून र्लोि पाया पडू र्लार्रे्ल आकि राजेसाहेबाांना बखेडा कमटल्यािी तार शांिरभाऊां नी 
पाठवनू कदर्ली. 

 
वरच्यासारखे िाही भाांडि-तांटे मधून मधून झारे्ल, तरी ग्रामपांिायतीिा उपक्रम ठीि िार्लत होता. 

ग्रामराज्य स्वयांशासनाने िार्लकवण्यािे ध्येय समोर ठेवनू शांिरभाऊां नी एिा वरे्ळ्या पातळीवरच्या िामािी 
जबाबदारी घेतर्ली होती. याबद्दर्ल औांधािे य वराज व ग्रामराज्यािे पांतप्रधान अपपासाहेब पांत कर्लकहतात, 
“औांध सांस्थानात ग्रामराज्य िरण्यािा कविार प ढे आर्ला. तेव्हा शांिरभाऊां नी त्या कविाराांिे नेतृत्व िेरे्ल. 
दहा वष ेग्रामराज्यािा प्रयोर् यशस्वी िरण्यासाठी त्याांना तोंड द्यायिे होते. ते खेड्याांतीर्ल पाताळयांत्री व 
जबरदस्त र् ांडा-प ांडाांना; पि अशाही मािसाांना शांिरभाऊां नी सहजर्लीरे्लने आपल्या ि शीत घेतरे्ल. 
र्लोिसांग्रहािी त्याांिी जी ख बी होती त्याम ळे हे शक्य झारे्ल.” आकि शांिरभाऊ म्हितात, “१९३९ ते ४६ ही 
माझी सहा-सात वष े मोठ्या र्दीत रे्र्ली. मर्ला या िामात खऱ्या भारतािे अर्दी जवळून दशगन झारे्ल. 
ज्ञानात व अन भवात त्याम ळे फार मोठी भर पडर्ली. शिेडो ग्रामीि बाांधवाांिा पकरिय घडून मर्ला जीवा-
भावािे कमत्र कमळारे्ल.” 

 
ती वळेि मोठी कवर्लक्षि होती. १९३९ मध्ये य रोपखांडामध्ये र्लोिशाही कवरुद्ध ह ि मशाही असे य द्ध 

स रू झारे्ल होते. जमगनीिा ह ि मशहा कहटर्लर हा शस्त्रशक्तीच्या बळावर य रोपाांतीर्ल र्लहान राज्ये एि दोन 
कदवसाांत बळिाव ूर्लार्र्ला होता. आकि त्यानांतर इांग्र्लांड व िान्स या मोठ्या देशाांवरही त्याने बॉम्ब वषाव 
स रू िेर्ला होता. या य द्धासाठी भारताने कब्रकटशाांना मदत िरावी अशी अपेक्षा होती; परांत  भारताच्या 
स्वातांत्र्यािे ठोस आश्वासन द्याव ेया िाँगे्रसच्या मार्िीिडे सतत द र्लगक्ष झारे्ल. तेव्हा ८ ऑर्स्ट ४२ रोजी 
र्ाांधीजींनी ‘भारत छोडो’ ‘Quit India’ अशी घोषिा िेर्ली. सरिारने एिा रात्रीत सवग प ढाऱ्याांना पिडून 
त रुां र्ात टािरे्ल. ‘िरा प्रिवा मरा’ असा सांदेश र्लोिाांना कमळाल्याम ळे देशभराच्या तरुि मांडळींनी ििेरीवर 
मोिे, रेल्व ेअडकविे, खकजन्यावर हल्ले िरिे अशा रीतीने आांदोर्लन स रू िेरे्ल आकि फरारी होऊन खेड्याांत 
र्लपून राहिे सोईिे झारे्ल. एिीिडे पोकर्लसपाट्या कफरू र्लार्ल्या, तर द सरीिडे दहशतवादी पत्री 
सरिारच्या ििाट्याांत सापडून खेड्याांिी द दगशा झार्ली. शवेटी १९४८ मध्ये औांध सांस्थान भारतीय शासनात 
कवर्लीन होऊन सातारा िरे्लक्टरनी सांस्थानिा ताबा घेतर्ला. 

 
४२ िी िळवळ देशभर पसरर्ली. साऱ्या िाँगे्रस प ढाऱ्याांना स्थानबद्ध िेल्याम ळे सवगत्र असांतोषािी 

र्लाट पसरर्ली होती. किर्लोस्िर िारखान्यातीर्ल िामर्ाराांना या देशव्यापी िळवळीपासून अकर्लप्त ठेविे 
शक्य नव्हते. त्याांनीही तासर्ावच्या तार्ल िा ििेरीवर मोिा नेर्ला. 

 
१६ मािग १९४३. सिाळी नेहमीप्रमािे िारखान्यात िामार्ला स रुवात झार्ली तोि शस्त्रधारी 

पोकर्लसाांनी भररे्लरे्ल रि किर्लोस्िरवाडीत घ सताना कदसरे्ल. रि थाांबताि त्यातून पोकर्लस व ऑकफसर 
भराभर बाहेर आरे्ल. त्याांनी वाडीर्ला व िारखान्यार्ला र्राडा देऊन सर्ळीिडे नािेबांदी िेर्ली. सवांच्या 
िां बरेर्ला कपस्त रे्ल र्लटिरे्लर्ली. शांिरभाऊ ऑकफसमधून बाहेर आरे्ल. तो डी. एस. पी. कदसरे्ल. शांिरभाऊां नी 
प ढे होऊन कविाररे्ल, “त म्ही हे िाय िार्लवर्लां  आहे?” एरवी शांिरभाऊां शी कमठ्ठास बोर्लिारा व 
िारखान्यािी वाखाििी िरिारा येर् स कतरसटिपिे म्हिार्ला, “ते आम्हार्ला माहीत आहे, त म्ही र्ल डब ड 
िरू निा.” तरी शांिरभाऊ त्यार्ला म्हिारे्ल, “त म्हार्ला िाय हव ेते मर्ला साांकर्तरे्लत तर दोघाांनाही सोयीिे 
नाही िा होिार?” “आम्हार्ला िाही मािसां हवी आहेत,िारखान्यािी झडती घ्यायिी आहे.” “एवढेि 



 
           

ना? ख शार्ल घ्या झडती!” “त म्ही नाव ेिळवार्ल तर मीि त्या मािसाांना त मच्याप ढे उभे िरीन.” “मर् घ्या 
ही यादी” असे म्हिताि शांिरभाऊां नी पाकहरे्ल तर ती सवग नाव मोस्ल्डांर् शडेच्या िामर्ाराांिी होती, तेव्हा 
सवांनी मोस्ल्डांर् शडेिडे मोिा वळकवर्ला. त्या खात्यात २००-२५० िामर्ार होते. पोकर्लसाांनी शडेर्ला वढेा 
घातर्ला; पि शांिरभाऊां नी सवग िामर्ाराांना एित्र िरून खार्ली बसवरे्ल. िोिी थोडीशीही र्डबड िेर्ली, 
तर सवांवर भयांिर प्रसांर् ओढवरे्ल यािी िल्पना कदर्ली. सवगजि स्वस्थ बसरे्ल. ज्यािे नाव प िाररे्ल तो 
उठून एिा बाजूस आर्ला िी त्यार्ला पोकर्लस ताब्यात घेत. िामर्ाराांच्या पेट्या खोर्लल्या, तर ३-४ िाँगे्रस 
ब रे्लटीन एि र्लहान स रा एवढेि कनघारे्ल. मर् एि इन्स्पेक्टर दाराांतीर्ल वाळूच्या प्रपपािडे जाऊन त्यातीर्ल 
वाळू उपसू र्लार्र्ला. मर् त्याने त्यातून एि र्ाठोडे िाढरे्ल, तेव्हा त्यातून एि र्ावठी कपस्त र्ल कनघारे्ल. हा 
िोिािा तरी िावटपिा असावा हे ओळखूनही समारांभाने त्या कपस्त र्लािा पांिनामा झार्ला. त्यािडे एि 
र्ांमत म्हिूनि सारे पाहत होते. 

 
ते उरिल्यावर र्लक्ष्मिरावाांच्या घरािी झडती घेतर्ली आकि फौंड्रीिे म ख्य अकधिारी अांतोबा 

फळिीिर याांच्या घरात सारे सामान अस्ताव्यस्त िरून सोवळ्याच्या र्लोिच्याच्या बरण्या ओतून घेऊन 
बांद िीच्या सांकर्नीने घरािे आांर्ि उिरून हाती िाहीि न र्लार्ल्याने पोकर्लसाांनी िाम थाांबवरे्ल. 

 
शांिरभाऊ घरी रे्रे्ल तो थोड्यावळेाने फळिीिराांिा मोठा म र्लर्ा बाळिृष्ट्ि त्याांच्याजवळ येऊन 

म्हिार्ला, “सिाळी मी दारात उभा होतो. एि म र्लर्ा सायिर्लवरून येऊन बरोबर आिरे्लरे्ल प डिे माझ्या 
हातात देऊन घरात ठेवण्यास साांर्ू र्लार्र्ला व कनघून रे्र्ला. मी सांशयाने प डिे उघडरे्ल तर ते एि र्ावठी 
कपस्त र्ल होते.” ते घेऊन तो वकडर्लाांच्या ऑकफसात रे्र्ला. तेथे ते नव्हते म्हिून शांिरभाऊां च्या ऑकफसात 
रे्र्ला. कतथे शांिरभाऊ नव्हते म्हिून ते प डिे त्याांच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवनू कदरे्ल असे बाळिृष्ट्िाने साांकर्तरे्ल. 
शांिरभाऊां नी रात्रीि ऑकफसमध्ये जाऊन ड्रॉवर उघडर्ला तर जप्त िेरे्लल्या कपस्त र्लासारखेि द सरे कपस्त र्ल 
होते. किर्लोस्िर िारखान्यात बेिायदेशीर कपस्त रे्ल, हत्यारे िरतात असे कसद्ध िरण्यासाठी रिरे्लल्या या 
नाटिािा परॅ्लन र्लक्षात आर्ला. त्याांनी द सऱ्या कदवशी कपस्त र्लासह औांधास जाऊन राजेसाहेबाांना हिीित 
साांकर्तर्ली. प ढे िोटात िाहीही कसद्ध झारे्ल नाही व येट्ट् स मात्र बडतफग  झार्ला. 
 
 

* 
  



 
           

दख्खिची दौलत 
 

अशा पकरस्स्थतीत भारतामधून इांग्रजाांनी िांबूर्बाळे उिर्लरे्ल ते ठीिि झारे्ल; पि कब्रकटश जाताि 
त्याांच्या आधारावर ज्याांिे अस्स्तत्व कटिरे्ल होते त्या सांस्थानातीर्ल िारखानदाराांिी मोठी कवकित्र पकरस्स्थती 
झार्ली. त्याांिा म ख्य आधारि रे्र्ला. या सांिटािा कविार िरण्यासाठी भोरपासून िोल्हापूरपयंतच्या 
सांस्थानातीर्ल नातू, कदविेर, िपूर, मराठे या त्याांच्या उद्योजि कमत्राांना शांिरभाऊां नी ब धर्ावर्ला येण्यािे 
कनमांत्रि कदरे्ल; सवांच्या ओळखी झाल्या. त्याांच्या अडििीिे प्रश्न ऐिून घेतल्यावर शांिरभाऊां नी त्याांिे 
मनोबर्ल वाढकवण्यासाठी अनेि सूिना िेल्या. “सांिट आरे्ल म्हिनू आपरे्ल र्ाव सोडून द सरीिडे 
जाण्याऐवजी, आपल्याजार्ी प न्हा पाय रोवनू उभे राहण्यासाठी आपर्ली सवांिी एिजूट झार्ली पाकहजे. 
कजतिे हात एित्र येतीर्ल तेवढा आपर्ला आत्मकवश्वास वाढेर्ल. नव्या प्रयत्नाांना उभारी येईर्ल.” असे कविार 
ऐिल्यावर सवांिी ििा होऊन, शांिरभाऊां ना अध्यक्ष िरून ‘डेक्कन मनॅ्य फॅक्िसग असोकसएशन’ ही सांस्था 
स्थापन झार्ली. साांर्र्लीिे आबासाहेब खेब डिर, िोल्हापूरिे रामभाई सामािी याांनी सेके्रटरीिे िाम 
स्वीिाररे्ल. आपापल्या र्ावी जाताना शांिरभाऊां िा उत्साह, आकि उद्योर्पे्रम यानेि आत्मोन्नती होईर्ल असा 
कवश्वासही िारखानदारानी बरोबर नेर्ला व सांघटनेिे िाम िाांर्रे्ल स रू झारे्ल. 

 
द दैवाने र्ाांधीवधानांतर जाळपोळीत दहा कदवसाांत दकक्षिेत िोट्याांवधी रुपयाांिी मार्लमत्ता नाश 

पावर्ली, असांख्य ि ट ांबे होरपळून कनघार्ली व महाराष्ट्रातीर्ल उद्योर्ार्ला फार जोरािा तडाखा बसर्ला. श-े
दीडश ेज ने वाडे नाहीसे झारे्ल. पांधरा-वीस मािसाांिी हत्या झार्ली. िाळीस िारखाने भस्मसात झारे्ल. घरे-
छपपरे किती जळार्ली यािा पत्ता नाही. या स्स्थतीतून डोिे वर िाढण्यासाठी ‘बिेंरे् तो और भी र्लढेंरे्’ अशा 
आत्मकवश्वासाने सवग िारखानदार िामास र्लार्रे्ल. शांिरभाऊां िा कविार नेहमी व्यापि असे. प ण्यामध्ये 
‘िेसरींिा’, जाकहरात कवभार् साांभाळिारे आ. रा. भट याांनी व्यापारी, धांदेवाईि, उद्योजि याांिी एि 
मराठा िेंबर नावािी सांघटना असावी, असा कविार प ष्ट्िळ कदवस िार्लकवर्ला होता. शांिरभाऊ त्याांना 
भेटायर्ला जात आकि ही सांघटना प िे शहर प्रिवा जाकहरातीप रती ठेव ूनये असे साांर्त. यातूनि मराठा िेंबर 
ही सांघटना स रु झार्ली. त्याम ळे डेक्कन मनॅ्य फॅक्िरसग असोकसएशन ही सांस्था त्याांनी मराठा िेंबरच्या 
सभासदाांत जोडून घेतर्ली आकि इतरही उद्योजि, व्यापारी अशा सांस्थाांशी सांपिग  जोडण्यािे प्रयत्न 
िरण्यािडे र्लक्ष वधेरे्ल. १९४६ मध्ये शांिरभाऊ मराठी िेंबरिे अध्यक्ष झारे्ल, त्याबद्दर्ल आ. रा. भट 
साांर्तात, “शांिरराव अध्यक्ष झाल्यापासून रे्ल्या तीन वषात त्याांिी धडाडी, िल्पिता, आध कनि धतीवर 
िाम िरण्याच्या पद्धतीिा िेंबरर्ला फार उपयोर् झार्ला. पकहल्या धडाक्यार्ला िेंबरच्या इमारतीिी योजना 
झार्ली. आिखी अकभमानािी र्ोष्ट म्हिजे बँि ऑफ महाराष्ट्रािी स्थापना िरून महाराष्ट्रातीर्ल 
उद्योर्धांद्याांना खेळत्या भाांडवर्लािा प रवठा होऊ र्लार्र्ला. आर्ीिा कवमा उतरण्यासाठी िॉमनवले्थ कवमा 
िां पनीस प्रोत्साहन कदरे्ल रे्रे्ल, मराठा िेंबरर्ला सरिारी मान्यता कमळवनू सवग महत्त्वाच्या सांस्थाांवर िेंबरच्या 
प्रकतकनधींना जार्ा कमळार्ली. 

 
कदल्लीतीर्ल सांय क्त व्यापारी सांघाच्या अकधवशेनासाठी शांिरभाऊ मराठी प्रकतकनधींबरोबर रे्रे्ल होते. 

अकधवशेनातीर्ल भाषिाांत ते म्हिारे्ल, “या कनकमत्ताने आम्ही महाराष्ट्रातीर्ल मांडळी आकि कदल्लीतीर्ल मराठी 
मांडळी याांच्या भेटीर्ाठी होतात. ज न्या ओळखी दृढ होतात. प्रहदी व्यापारी सांघाच्या अकधवशेनातून आम्हार्ला 
एिप्रिारिी स्फूती कमळते, म्हिून आम्ही येथे येतो. आपर्ला प्राांत औद्योकर्िदृष्ट्ट्या स धारर्ला पाकहजे असे 
वाटते; पि व्यापारी सांघािी मांडळी आकि महाराष्ट्रातीर्ल मांडळी यामध्ये बरेि अांतर आहे. 

 



 
           

महाराष्ट्रात पैशाच्या बळावर िारखानदार झारे्ल नसून, उत्पादनािे िौशल्य, िसब व िष्टाम ळे ते 
िारखानदार झारे्ल आहेत. प्रहदी व्यापारी सांघाने वकडर्लिीच्या नात्याने कविार िरावा. व्यापार-उद्योर्ातीर्ल 
सत्ता थोड्या र्लोिाांच्या हाती असते व सवग अथगिारिािा सांबांध प्रधानतः त्याांच्यापाशी पोितो. फाळिीम ळे 
आरे्लल्या कबिट प्रश्नाांिा कविार िरावा. दकक्षि महाराष्ट्रात र्ाांधीवधानांतर दांर्र्लीमध्ये औद्योकर्ि 
साधनसाम ग्रीिा नाश झार्ला आहे. या सवग अडििीतून आम्ही मार्ग िाढीत असतो. पैसा हा सवांना हवा 
असतो. आपि सांक्रमिावस्थेतून जात आहोत. अशावळेी आम्हार्ला आपल्या मार्गदशगनािी, सहान भतूीिी व 
उते्तजनािी आवश्यिता आहे.” त्यानांतर म ांबईस महाराष्ट्रािे म ख्यमांत्री बाळासाहेब खेर व र्ृहमांत्री मोररजी 
देसाई याांिी भेट घेतर्ली आकि दकक्षिेतीर्ल िारखान्याांिा प न्हा जम बसकवण्यासाठी मदतीिी र्रज 
कनिडीिी आहे हे साांकर्तरे्ल, आकि थोड्या कदवसाांत प्रत्येि िारखान्यास २५००० रुपये ७ ते १० वष.े २॥ 
टके्क व्याजाने देण्यािी व्यवस्था मान्य झार्ली. 

 
७ एकप्रर्लर्ला भारतािे उद्योर्मांत्री शामाप्रसाद म खजी याांनी भारत सरिारिे औद्योकर्ि धोरि 

जाहीर िेरे्ल. ते समजताि शांिरभाऊां नी महाराष्ट्रातीर्ल १५० िारखानदाराांना तातडीिी कनमांत्रिे पाठवनू ९ 
एकप्रर्लर्ला पकरषद बोर्लावर्ली आकि स्वार्तािे भाषि िरतानाि, “आपि आपरे्ल िारखाने िार्लकवण्यािा 
खटाटोप िरीत आहेत; पि खाजर्ी प्रयत्नावर उद्योर्धांदे िरिाराांना िाही अवसर राहिार आहे िा? 
सरिार, िामर्ार आकि आर्थथि पकरस्स्थती याांिे प्रश्न एिएिट्याने स टिारे नाहीत. आपि सवांनी िाही 
कविार िेर्ला पाकहजे. देशामधीर्ल साधनसांपत्तीिा उपयोर् देशबाांधवाांना होण्यासाठी आपल्यार्ला उत्पादन 
िरायिे असतेि. हे उत्पादन ज्या िामर्ाराांच्या साहाय्याने आपि िरतो त्याांनी अडेर्ल वृत्ती न ठेवता 
उत्पादन िाांर्रे्ल, वळेेवर व कनयकमत िेरे्ल पाकहजे आकि सरिारी कनयमाांनी उत्पादनािा देशबाांधवाांना 
उपयोर् व्हावा अशी िाळजी घेतर्ली पाकहजे. यासाठी सरिार, मार्लि व िामर्ार या कतघाांनीही 
एिकविारने िाम िरायर्ला हव.े प्रहद स्थानर्ला स्वातांत्र्य कमळारे्ल म्हिजे िेवळ य कनयन जॅि िाढून कतरांर्ी 
झेंडा र्लाविे नव्हे. उद्योर्दृष्ट्ट्या आपि स्वावर्लांबी व स्वयांपूिग व्हायर्ला हव.े या देशात स बत्ता होऊन र्लोि 
स खी व्हायर्ला पाकहजेत, यासाठी आपि प ढच्या अडििीतून डोिे वर िाढून, सांघकटतपिे नवा ह रूप 
आकि कवश्वास धरून, सवांनी िां बर बाांधू या. सवग िारखानदार अशा कवश्वासाने प्रभाकवत होऊन िामास 
र्लार्रे्ल पाकहजेत.” 

 
जानेवारी १९४५ मध्ये किर्लोस्िर माकसिाने २५ वष े पूिग िेर्ली शां. वा. कि. याांिे किर्लोस्िर 

माकसि जन्मार्ला आरे्ल त्या िाळी सामाकजि जीवनाप्रमािे वाङ मयीन जीवनाांतही बार्लमतृ्यूिे प्रमािे मोठे 
होते. “किर्लोस्िर”च्या पूवीिी “मनोरांजन”, “उद्यान”, “नवय र्”, वर्ैरे माकसिे त्याच्या आरे्मारे् स रू 
झारे्लर्ली “अरप्रवद”, “रत्नािर”, “यशवांत”, इत्यादी माकसिे ि िी अल्पिाळ, तर ि िी अकधि िाळ 
िमिून अस्तांर्त झार्ली. अल्प आय ष्ट्य हा ितगबर्ार व्यक्तीप्रमािे प्रभावी कनयतिाकर्लिार्ला कमळारे्लर्ला फार 
मोठा शाप होऊ शितो. 

 
आकि म्हिूनि “किर्लोस्िर” माकसिाने िाळीशी र्ाठर्ली. इतिेि नव्हे तर ती त्याच्या प्रवतगिाच्या 

जार्रूि नेतृत्वाखार्लीि र्ाठर्ली. ही मराठी कनयतिाकर्लिाांच्या इकतहासाांतर्ली एि अत्यांत आनांदप्रद र्ोष्ट 
होती. तीन तपाांपेक्षा अकधि िाळ “किर्लोस्िर”िा अांतरांर् व बकहरांर् या दोन्ही दृष्टींनी कविास होत रे्र्ला. 
यार्ला िारि त्याच्यामारे् उभे असरे्लरे्ल शांिरावाांिे िल्पि, डोळस, बह रांर्ी व ितृगत्वशीर्ल व्यकक्तमत्व होय. 
सौम्य पि तत्त्वकनष्ठ, व्यवहारी परांत  ध्येयवादी, िर्लावांत असूनही यांत्रपे्रमी अशा तऱ्हेिी त्याांच्या 
व्यकक्तमत्वािी घडि “किर्लोस्िर”च्या कविासार्ला फार उपयोर्ी पडर्ली. 



 
           

१९२० नांतरच्या िार्लखांडातरे्ल, कवकवध के्षत्रातरे्ल िाांर्रे्ल िाांर्रे्ल रे्लखि कनवडून त्याांच्या साहाय्याने 
वाङ मयाच्या अकभवृद्धीर्ला “किर्लोस्िरा”ने हातभार र्लावर्ला. कवकवध आकि रांजि मजिूर अत्यांत आिषगि 
रीतीने सादर िरून “किर्लोस्िर” ने वाििवर्ािे मयाकदत के्षत्र कवस्तृत िरण्याच्या िामी मोठी िामकर्री 
बजावर्ली आहे. प्रिबह ना १९२०-१९४७ या िार्लखांडात महाराष्ट्रार्ला कनरकनराळ्या के्षत्राांत नवजीवनाच्या 
कदशनेे नेण्यािा प्रयत्न िरिाऱ्या शक्तीत “किर्लोस्िर”िे स्थान वैकशष्ट्ट्यपूिग आहे. 

 
स्वातांत्र्यप्राप्तीर्ला अनेि वष े होऊन रे्र्ली तरी सामाकजि स धारिाांच्या बाबतीत जडता व 

उदासीनता आजही जािवत आहे. प्रिबह ना हा उदासीनतेिा िाळोख कदवसेंकदवस अकधिाकधि दाट होत 
आहे. या पाश्वगभमूीवर “किर्लोस्िर” माकसिाने सवग प्रिारच्या वैिाकरि जार्ृतीच्या बाबतीत सतत घेतरे्लर्ला 
प ढािार आकि बह कवध सामाकजि स धारिाांिा िेरे्लर्ला प रस्िार डोळ्याांत भरतो. प्रिबह ना 
“किर्लोस्िरा”च्या रुपाने मराठी साकहत्यातरे्ल पूवीच्या दोन कपढ्याांत पकरप ष्ट होत आरे्लरे्ल तीन कभन्नकभन्न पि 
प्रभावी प्रवाह एिरूप झारे्ल असे म्हिायर्ला हरित नाही. त्यातर्ला पकहर्ला प्रवाह ‘कनबांधमार्ला’, ‘कवकवध 
ज्ञानकवस्तार’, ‘र्लोिकशक्षि’ वर्ैरे र्ांभीर माकसिाांच्या मार्ाने आर्ला होता. ज्ञानप्रसार, र्लोिजार्ृकत, 
समाजकशक्षि हे या माकसिाांिे म ख्य िायग होते. समाजािा सांपूिग िायापार्लट व्हायिा असेर्ल तर त्याच्या 
राजिीय जीवनाइतिीि त्याांच्या सामाकजि, आर्थथि, औद्योकर्ि आकि साांस्िृकति स्स्थतीिी, समस्याांिी 
व स्वपनाांिी सतत मरू्लर्ामी ििा होत राकहर्ली पाकहजे ही जािीव “किर्लोस्िरा”ने पकहल्यापासून एखाद्या 
नांदादीपाप्रमािे तेवत ठेवर्ली. मात्र, िेवळ मूठभर कवद्वान प्रिवा पसाभर स कशकक्षत याांच्यापर्लीिडे या 
रे्लखाांिे आवाहन जर रे्रे्ल नाही, तर अरण्याांतून वाहिाऱ्या नदीसारखी या रे्लखनािी स्स्थकत होईर्ल हे 
जािनू “किर्लोस्िरा”ने सवग प्रिारच्या वैिाकरि कर्लखािार्ला आिषगि साज िढकवण्यािा िसोशीिा प्रयत्न 
िेर्ला. प्रा. फडक्याांच्या “तरुि स्त्री-प रुषाांप ढीर्ल प्रश्न” या रे्लखमारे्लपासून डॉ. किर्लोस्िराांच्या “तरुि 
महाराष्ट्राप ढीर्ल आर्थथि धोरि” या रे्लखमारे्लपयंत “किर्लोस्िराां”तीर्ल िोितेही वैिाकरि आवाहन िरिारे 
कर्लखाि पहाव.े त्यात प्रिकर्लत पकरस्स्थतीिी मूर्लर्ामी जािीव आकि उज्ज्वर्ल भकवष्ट्य घडकवण्यािी 
शास्त्रश द्ध पे्ररिा याांिा सांर्म आढळून येईर्ल. कविारप्रवतगनाांतून सामाकजि जीवनाांिे पकरवतगन हे 
“किर्लोस्िराां”तल्या अशा प्रिारच्या सवग कर्लखािािे म ख्य सूत्र होते. 

 
वैिाकरि कर्लखािाच्या जोडीने “किर्लोस्िरा”ने कवकवध प्रिारिे र्लकर्लत कर्लखाि वाििाांना कवप र्ल 

प्रमािात कदरे्ल. सवगसामान्य वाििाांिा र्लकर्लत वाङ मयािडे स्वभावतःि ओढा असतो. पि “किर्लोस्िरा”ने 
िेवळ वाििवर्ािे रांजन िरून त्यार्ला आपल्यािडे आिृष्ट िरून घ्यायिे एवढ्या एिाि हेतूने र्लकर्लत 
वाङ मयािा आदर िेर्ला नाही. हे वाङ मय िाांर्ल्या रे्लखिाांनी कर्लकहरे्लरे्ल असाव ेआकि त्याांच्यात िर्लात्मि 
र् ि असावते ही दक्षता त्याने घेतर्लीि. पि त्यािबरोबर र्लकर्लत वाङ मय हे र्लोिजार्तृीिे उत्तम साधन 
होऊ शिते, र्लकर्लत वाङ मय हा एि बाजूने जसा ि ां िर्ला आहे तसे द सऱ्या बाजूने ते शस्त्र आहे, ही जािीव 
अखांड िायम ठेवनू त्यािा “किर्लोस्िरा”ने ि शर्लतेने उपयोर् िेर्ला. १९२०-४७ या िार्लखांडात 
“किर्लोस्िराां”त प्रकसद्ध झारे्लल्या िथा-िादांबऱ्याांवरून हे सहज कदसून येईर्ल. 

 
ताम्हनिराांिा “दाजी” हे या जाकिविेे एि ठळि उदाहरि आहे. 
 
र्ांभीर व र्लकर्लत अशा दोन्ही प्रिारच्या कनयतिाकर्लिाांिा “किर्लोस्िराां”ने नव्या िाळार्ला अन रूप 

असा सांर्म घडवनू आिर्ला. त्याम ळे शहराांतल्या स कशकक्षताांपासून खेड्याांतल्या साक्षराांपयंत सवग प्रिारिा 
वाििवर्ग त्याच्या िके्षत आर्ला. साहकजिि र्लोिरांजनािे आकि र्लोिकशक्षिािे फार मोठे िाम 



 
           

“किर्लोस्िर”ने १९२० नांतरच्या िाळाांत िेरे्ल. सवगसामान्य माकसिाांत न आढळिारा एि प्रिारिा जोम, 
एि प्रिारच्या बांडखोरीिा जोष त्याच्यामध्ये पकहल्यापासूनि होता. ओसाड माळरानावर उद्योर्नर्री 
कनमाि िरिाऱ्या र्लक्ष्मिराव किर्लोस्िराांच्या कठिािी जी नवी द दगम्य पे्ररिा धर्धर्त होती. तीि 
किर्लोस्िर माकसिाच्या मारे्ही उभी होती. र्लोिरांजन आकि र्लोिकशक्षि या र्ोष्टी िाांर्ल्या हे तर खरेि! 
पि तेवढ्या वरि या माकसिाच्या सांस्थापिाांिे समाधान होण्याजोरे् नव्हते. आपल्या समाजािी स्स्थती 
माळरानासारखीि आहे, कतथे धमगभोळेपिािा कनवड ांर् कजिडेकतिडे माजर्ला आहे आकि रूढींिी िाटेरी 
झाडे सवगत्र पसरर्ली आहेत, ही जािीव “किर्लोस्िरा”र्ला जन्मतःि होती. त्या माळरानािे स्वरुप सांपूिगतः 
बदरू्लन कतथे स ख, स्वास्र्थ्य आकि समता याांिी बार् उठवायिी, तर त्यािकरता कतथर्ली सारी िाटेरी झाडे 
तोडर्ली पाकहजेत. झाडून साऱ्या कनवड ांर्ािा नायनाट िेर्ला पाकहजे. प्रसांर्ी त्यातून फ सफ सत बाहेर 
येिाऱ्या सापाांना ठेिून टािरे्ल पाकहजे, हे उघड होते. पूवी हे िायग आर्रिराांच्या “स धारिा”ने अकविर्ल 
कनष्ठेने आकि प्रभावी रे्लखिीने िेरे्ल होते. पि आर्रिराांच्या मृत्यनूांतरच्या पाव शतिाांत ती परांपरा खांकडत 
झार्ली होती. १९२० नांतरच्या दोन तपाांत “किर्लोस्िरा”ने ते िाम मोठ्या कहरीरीने िेरे्ल. 

 
ब वाबाजीकवरूद्ध “किर्लोस्िरा”ने उिर्लरे्लरे्ल हत्यार व “अकभसार” या िथेच्या कनकमत्ताने झारे्लरे्ल 

वादळ आकि त्या वादळार्ला तोंड देताांना “किर्लोस्िरा”ने घेतरे्लर्ली भकूमिा याांिी िाांर्र्ली आठवि अजूनही 
तत्िार्लीन वाििाांना असेर्ल िेवळ सामाकजि स धारिेर्ला वाकहरे्लरे्ल होते असे नाही. त्यात स धारिाांिा जो 
प रस्िार िेर्ला जाई त्यािे स्वरुप मोठे जहार्ल होते असेही नाही. असे असूनही “किर्लोस्िर” 
माकसिाकवरुद्ध सनातनी मांडळींनी जेवढा कर्ल्ला िरायिा तेवढा िेर्लाि याबाबतीत शांिररावाांनी आपर्ली 
भकूमिा प ढीर्ल शब्दात स्पष्ट िेर्ली आहे. “मी ज्या कविाराांिा प रस्िार िरतो. ते उर्ीि ि िाच्या खोड्या 
अर्र ि िाळक्या िरण्यासाठी म ळीि नाही, नव्या िल्पनाांना प्रथम र्लोिाांिा कवरोध व्हायिाि. आम्ही 
र्लोखांडी नाांर्र िेरे्ल, त्यार्लास द्धा स रवातीर्ला कवरोध झार्लाि ना? किर्लोस्िरवाडीतून अस्पृश्यतेिां उच्चाटन 
िेर्लां  ही तरी ज न्या मािसाांना आवडिारी र्ोष्ट थोडीि होती? म्हिून ही स धारिा आपि थाांबवायिी िी 
िाय? कशवाय ज्या स धारिा नव्या वाटतात, त्या दोन कदवसाांनी अांर्वळिी पडल्या म्हिजे त्यािा 
िोिीस द्धा कविार िरीत नाही.” 

 
“किर्लोस्िर” माकसिाने घेतरे्लर्ली ही स धारिािी भकूमिा िोित्याही दृष्टीने आत्यांकति स्वरुपािी 

नव्हती हे यावरून सहज कदसून येईर्ल. प्रत्येि आठवड्यार्ला जीिग धार्थमि आकि सामाकजि मताांवर घिािे 
घाव घार्लिारे आर्रिर १८९०-९५ च्या िाळाांत सनातनी समाजाांत अकप्रय झारे्ल यािे िारि आपल्यार्ला 
सहज िळू शिते. पि त्यानांतर तीन तपाांनी “किर्लोस्िराां”ने ब वाबाजी, के्षत्रबाजी, जातीयवाद, कस्त्रयाांिे 
दास्य, दैनांकदन जीवनाांतीर्ल कवसाव्या शतिार्ला न शोभिारा धमगभोळेपिा, कनराधार कवज्ञान-कवन्म खता 
आकि उथळ तांत्रकवरोध याांच्याकवरुध्द हत्यार उर्ारताांि ती आर्रिराांिी पाांिबारी बांदूि नव्हती, साधे 
कपस्त र्ल होते तोि कवरोध त्याच्या वाट्यार्ला आर्ला! यािे म ख्य िारि एिि आहे. या मधल्या दीघग 
िार्लाांतस द्धा समाजािे मन कविारप्रवि झारे्ल नव्हते. िाळाच्या ओघाांत वाहत जातजात त्याने िाही 
स धारिाांिा स्वीिार िेर्ला होता. पि जािनूब जून, ब द्धीच्या िसोटीवर घासून आकि भावनेच्या रेशमी 
वस्त्राने प सून, निो ते ज ने टािायर्ला व हव े ते नव े घ्यायर्ला जी कवविेकनष्ठा र्लार्ते, जो सामाकजि 
आत्मकवश्वास हवा असतो, समाजाच्या सवांर्ीि प्रर्तीिी सोनेरी स्वपने पाहण्यािी जी शकक्त सामान्य 
मन ष्ट्याच्या अांर्ी यावी र्लार्ते, कतर्ला आपर्ला समाज शतिान शति म िर्ला होता. 

 



 
           

आपरे्ल हे जड सामाकजि मन आकि अत्यांत मांदर्कत झारे्लरे्ल समाजजीवन र्लक्षाांत घेता, 
“किर्लोस्िरा”ने स धारिेिे कनशाि हाती घेऊन जे िायग िेरे्ल ते मोर्लािे होते. 

 
हे िायग िरताांना “किर्लोस्िरा”िी भकूमिा िेवळ प्रिारािी नव्हती, ती म ख्यतः सांस्िाराांिी होती. 

तास्त्वि खांडनमांडनात त्याने स्वतःर्ला िधीही फारसे र् रफटून घेतरे्ल नाही. िारि दैनांकदन जीवन हीि 
सवग प्रिारच्या सामाकजि स धारिेिी खरी िसोटी आहे, यािी त्यार्ला पूिग जािीव होती. प्रामाकिि 
मूर्थतपूजि असर्ला हा अांतरांर्ात मूर्थतपूजि असर्ला पाकहजे. िेवळ मूर्थतभांर्ाच्या क्षकिि आस री स खासाठी 
तो मूर्थतभांजि होत नाही. सत्यािा तर “किर्लोस्िरा”र्ला िधीि कवसर पडर्ला नाही! त्याम ळे एिा बाजूने 
जीिग रुढींवर आकि तत्वशनू्य झारे्लल्या सांिेताांवर प्रहार िरीत असताांना द सऱ्या बाजूने नव्या जीवनािी 
स्वपने सािार िरण्यािा त्याने मनःपूवगि प्रयत्न िेर्ला. सावरिराांिे किर्लोस्िर माकसिाांतीर्ल रे्लखन हे या 
प्रवृत्तींिे सवोत्तम उदाहरि आहे. 

 
“किर्लोस्िरा”िी सामाकजि स धारिेिी िल्पनाही मोठी व्यापि होती. जीवन हे अनेिाांर्ी आहे, 

त्यातल्या िोित्याही अांर्ाच्या कविासािी उपेक्षा िरिे हे अांती समाजार्ला घाति ठरते, हे र्लक्षाांत घेऊन 
व्यकक्तजीवन आकि सामाकजि जीवन याांच्या सवग पैरू्लां िा परामशग घेण्यािी प्रथा “किर्लोस्िरा”ने स रू िेर्ली व 
ती अखांड पाळर्ली. राजिीय स धारिा, औद्योकर्ि प्रर्कत, शकै्षकिि स धारिा, ग्रामीि जीवनािी प नघगटना 
इत्याकद कवषयाांिा “किर्लोस्िरा”ने सतत कजव्हाळ्याने कविार िेर्ला. यािे िारि “किर्लोस्िरा”च्या मारे् 
उभ्या असरे्लल्या शांिररावाांनी यांत्रय र्ाच्या ितृगत्वािी व सामाकजि स धारिेिी कवशार्ल कक्षकतजे एिािवळेी 
पाकहर्ली, हेि होय. 

 
नव्या सामाकजि िल्पनाांिा आकम जीवनपोषि कविाराांिा प्रसार िरताांना “किर्लोस्िरा”ने नाना 

प्रिारच्या रांजि माध्यमाांिा आश्रय िेर्ला. व्यांर्कित्राांपासून प्रवासविगनाांपयंत आकि स्वदेशाांतीर्ल नामाांकित 
व्यक्तींच्या म र्लाखतींपासून परदेशाांतीर्ल घडामोडींच्या वृत्ताांतापयंतत कनरकनराळ्या साधनाांनी वाििाांिे रांजन 
िरताांिरताां त्याांिे उद्वोधन िरण्यािी िर्ला “किर्लोस्िरा”र्ला साधर्ली यािे िारि त्याच्या मारे् असरे्लर्ली 
पे्ररि शकक्त ज्यािे सामाकजि मन पूिगपिे जार्तृ झारे्ल होते, अशा एिा िर्लावांतािी होती, हे होय. 

 
हा िर्लावांत जसा कवकवध किते्र िाढण्याांत ि शर्ल होता, तसा दाकरद्रय, अज्ञान आकि धमगभेळेपिा 

याांनी ग्रासरे्लर्ला आपर्ला समाज स खी, समथग आकि सांपन्न िसा होईर्ल यािी भकवष्ट्य िाळाांतीर्ल किते्र 
आपल्या मनःिक्षूांप ढे उभी िरण्याांतही कनप ि होता. िारखान्यातर्ला र्लोखांडार्ला र्लार्ल प्रवाही रस पाहताांना 
कजथे र्लोखांडासारखी वस्तू कवकशष्ट आिीने कवतळकवताां येते, कतथे समाजाांत दृढमरू्ल झारे्लल्या अपायिारि 
िल्पनाांिे कनमूगर्लन नव्या कविाराांच्या आिीने िा िरता येऊ नये ही िल्पना या िर्लावांतार्ला स ििे 
स्वाभाकविि होते. त्या िल्पनेिा शांिररावाांनी सतत पाठप रावा िेर्ला आकि ब कद्धवादाच्या बैठिीवरून 
जीवनाच्या सवग अांर्ािा कविार िरण्यािी कशिवि महाराष्ट्राांतल्या अर्दी सामान्य मािसापयंत नेऊन 
पोिकवर्ली. कवज्ञानय र्ािडे पाठ कफरवनू बसरे्लल्या आकि अनेि नव्याज न्या ि िीच्या पि दृढमरू्ल ग्रहाांम ळे 
यांत्रय र्ािे स्वार्त िरण्यार्ला नाखूष असरे्लल्या समाजार्ला त्याांनी कवज्ञानसन्म ख िेरे्ल. शांिरभाऊां नी 
माकसिािे सांपादिपद सोडरे्ल. तेव्हा नव. स. खाडेंकर याांनी ‘सांपादन! छे! नाांर्रिी! पेरिी!’ हा रे्लख 
३००व्या अांिात कदर्ला. या ३०० व्या अांिार्ला आरे्लर्ली अकभनांदनािी पते्र प्राकतकनकधि मते व्यक्त िरिारी 
आहेत. नवठोबा मागंाजी खोले, झडशी (वधा) कर्लकहतात- ‘उद्यम, साहस व उत्िषग या शब्दाांनी मी 
माकसिािडे आिर्थषत झार्लो. िेवळ िरमि िीसाठी नव्हे तर मर्ला खरा कमत्र र्लाभर्ला तो किर्लोस्िर 



 
           

माकसि. त्याने कदरे्लर्ली दृष्टी स्वीिारून मी पे्रमकववाह िेर्ला.’ कदल्लीच्या एि वािि उषा ज मडे कर्लकहतात 
‘किर्लोस्िर माकसि हा माझा मार्गदशगि बांधू आहे. त्याने घरच्या िार प्रभतीत र् ांतरे्लल्या माझ्याप ढे साऱ्या 
जर्ािे िपाट मोिळे िेरे्ल.’ प्रकसद्ध कवनोदी रे्लखि चच. नव. जोशी कर्लकहतात- “वैिाकरि क्राांतीस हातभार 
र्लाविे हे कनयतिाकर्लिाांिे म ख्य ितगव्य किर्लोस्िरने उत्तम प्रिारे िेरे्ल आहे. मराठी माकसिाांिा 
एिाांर्ीपिा किर्लोस्िरने घार्लवर्ला. बॅ. नव. दा. सावरकर म्हितात- ‘किर्लोस्िर हे िेवळ महाराष्ट्रातीर्ल 
नव्हे, तर भारतातीर्ल अव्वर्ल दजािे माकसि झारे्ल आहे, ते त म्हा सवग सहिाऱ्याांच्या दीघग पकरश्रमाने.’ 
िोल्हापूरिे कित्रिार व जहार्ल प ढारी माधवराव बागल कर्लकहतात- ‘माझे कविार जनतेप ढे माांडण्यािे मोठे 
साधन मर्ला किर्लोस्िराम ळे कमळारे्ल.’सत्यशोधक भास्करराव जाधव कर्लकहतात- “र्लोिाांना अकप्रय, परांत  
पकरिामी कहतिर असे वाङ मय प रकवण्यािे व्रत पावशति त म्ही िार्लकवरे्ल आहे व कििाटीने आपर्ला 
वाििवर्ग कनमाि िेर्ला आहे.” कवदभािे र्लोिनायि मा. श्री. अिे कर्लकहतात- “अांधश्रदे्धने र्ारठरे्लल्या 
महाराष्ट्रीय ब द्धीत नवीन उष्ट्मा उत्पन्न होत असल्यािा प्रत्यय नवीन कपढीच्या रे्लखनभाषिातून येतो. यािे 
श्रेय किर्लोस्िर माकसिािेि आहे. समाजवादी पक्षािे युसुफ मेहेरअली आनि कम्युनिस्ट पक्षाचे पी. सी. 
जोशी यासारख्या परभाषी मांडळीनीही किर्लोस्िरच्या िामकर्रीबद्दर्ल िृतज्ञता पूवगि धन्यवाद कदरे्ल ही 
कवशषे र्ोष्ट आहे. 

 
वािि आकि जनतेच्या समाधानािी ही पते्र पाहात असतानाि शांिरभाऊ िारखान्यािे जनरर्ल 

मनेॅजर झाल्यािी बातमी आर्ली. किर्लोस्िर पे्रस व माकसिािे िाम म ि ां दराव तीन वष ेसाांभाळत होतेि; 
पि िारखान्यािा म ख्य अकधिारी म्हिून सवग सूते्र हाती आल्यावर इतराांशी कनिट सांबांध राखता येिे 
िठीि झारे्ल. ि ठरे्लही िाम असरे्ल तरी ते िार मािसाांना बरोबर घेऊन खेळाडू वृत्तीने पार पाडायिी 
शांिरभाऊां िी पद्धत होती. 

 
एि कदवस मोस्ल्डांर् शडेिे िामर्ार सांप िरिार आहेत अशी बातमी आर्ली. असा प्रसांर् पूवी 

िधीही आर्ला नव्हता. प्रम खाांिी सभा झार्ली. र्लक्ष्मिराव, शांतन राव, शांभो अण्िा, र् जगर, रेरे् या सवांनी ती 
जबाबदारी शांिरभाऊां च्यावर सोपवर्ली. ती स्वीिारताना शांिरभाऊ म्हिारे्ल, “मी जी तोड िाढीन त्यार्ला 
िोिी हरित घेता िामा नये.” 

 
र्िपती रे्टाबाहेर दोनश ेिामर्ार ठाि माांडून बसरे्ल होते. शांिरभाऊ एिटेि त्याांच्यािडे रे्रे्ल. 

त्याांनी कविाररे्ल, “इथे िाय िरता आहाता त म्ही? िारखान्यात िर्ला आकि िाय साांर्ायिे ते साांर्ा. सारां 
म्हििां ऐिल्यावर आम्ही त्यािा सहान भतूीने कविार िरू. आमिा कनिार्ल त म्हार्ला नापसांत पडर्ला, तर 
त मिा सांप ख शार्ल िारू्ल दे.” 

 
सवग िामर्ार रे्टातून आत आरे्ल. त्याांच्या प ढाऱ्याांिी भाषिे झार्ली. त्याांिा तक्रारीिा कनिगय कतथेि 

र्लावण्यास अडिि पडर्ली नाही. िामर्राांनी टाळ्या वाजवनू कनिगयािे स्वार्त िेरे्ल. सांप कमटर्ला. आजिा 
कदवस वाया जािार असे वाटरे्ल; पि िामर्ाराांिा उत्साह और त्याांनी राक्षसासारखे िाम िरून 
रोजच्याइतिीि िास्स्टांग्ज िाढर्ली व कदवस िारिी र्लावर्ला. 

 
तथाकप एितांत्री िारखाना िार्लकवण्यािे कदवस सांपरे्ल आहेत, िामर्ाराांच्या स खसोयी, वतेन, 

पर्ारवाढ, प्रॉस्व्हडांड फां ड या किर्लोस्िर िारखान्यातीर्ल व्यवस्था तेव्हा क्वकिति िोठे असतीर्ल. तरीही 
िामर्ाराांत वर्गभावना जार्तृ झाल्यावर त्यातून होिारा बांडखोरपिा दाबून टाििे शक्य नव्हते. बदर्लरे्लर्ला 



 
           

िाळ ओळखून बेबनावािे प्रश्न (वरिेवर कनघू नयेत, यासाठी िामर्ार िौस्न्सर्लिी योजना शांिरभाऊां नी 
प ढे ठेवर्ली. िामर्ार प्रकतकनधी आकि िार्लिाांिे प्रकतकनधी कनवडून िौस्न्सर्ल बनवाव.े मकहन्यातून एिवळे 
एित्र बसून आरे्लरे्ल प्रश्न बैठिीत सोडवाव े असे ठररे्ल; पि िामर्ार- कवषयि िायदा आल्यानांतर हे 
सर्लोख्यािे वातावरि राकहरे्ल नाही. य कनयन कनघार्ली. त्याांच्यािडून आरे्लल्या पकहल्या पत्रात ते कर्लकहतात, 
“औांध सांस्थानात रेड य कनयन िायदा नव्हता. तरी आपि िृपावांत होऊन िार्ाराांिे कहतसांबांध 
वाढकवण्यासाठी व त्याांिे प्रश्न समज तीने व सहिायाने सोडकवण्यासाठी जी िामर्ार िौस्न्सर्ल स्थापन 
िेर्ली. त्याबद्दर्ल आम्ही मनापासून आभारी आहोत. आपल्या उदार व समांजस धोरिाम ळे िौस्न्सर्लर्ला बरेि 
िाांर्रे्ल िायग िरता आरे्ल.” हे उदाहरि अपूवग म्हिाव ेर्लारे्र्ल. 

 
िारखान्यात िामर्ार िौस्न्सर्ल बरखास्त होताि सांघषािे कदवस आरे्ल. य कनयनने सांपािी नोटीस 

कदर्ली. आपपासाहेब पांताांनी मधे पडून र्लवाद नेमण्यास मान्यता कदर्ली. र्लवादानी स िकवरे्लर्ली पर्ारवाढीिी 
पद्धत मान्य झार्ली; परांत  असांतोष िमी होईना. 

 
र्ाांधीवधानांतर दकक्षिेतीर्ल िारखाने आकि उद्योर्धांद्याच्या जाळपोळीने फार मोठा धक्का बसर्ला; 

पि त्यामधून डोिे वर िाढून प न्हा उद्योर् उभारण्यािी ईषा त्या मांडळीत कनमाि व्हावी म्हिून शांिरभाऊां िे 
सतत प्रयत्न असत. उद्योर् स रू िरायिा म्हिजे पकहर्ला प्रश्न वीज कमळण्यािा असायिा. योर् असा िी 
किर्लोस्िर माकसिाच्या १९४७च्या कदवाळी अांिामध्ये ‘िोयनेिी देिर्ी’ हा माकहतीपूिग व त्या कवषयातीर्ल 
तज्ज्ञ व्यक्तींनी कदरे्लल्या आश्वासनािा रे्लख प्रकसद्ध झार्ला. िऱ्हाडजवळ िृष्ट्िा व िोयना याांिा सांर्म होतो 
खरा. परांत  तत्पूवी सह्याद्रीत उर्म पावरे्लर्ली दकक्षि वाकहनी िोयना हेळवािजवळ पूवगवाकहनी होते. सबब 
हेळवाि हे कठिाि िोयनेर्ला धरि घार्लण्यास योग्य आहे असे २५ वषांपूवी टाटाांच्या र्लोिाांनी नमूद िेरे्ल 
होते; पि त्यावळेी ते शक्य झारे्ल नाही. शांिरभाऊ दकक्षिी िारखानदार सांघाच्या मांडळींना हेळवािर्ला 
घेऊन रे्रे्ल आकि तेथीर्ल अन भवी इांकजनीअर श्री. मनोळीिर याांनी तके्त, निाश ेयाांच्या साह्याने सवग माकहती 
साांर्ून महाराष्ट्रात किती र्लाांबपयंत वीजप रवठा होईर्ल यािी खात्री िरून कदर्ली. वीज प रवठ्यािी खात्री 
पटताि सभासद अकतशय उत्साहाने कवकवध उत्पादनाांिी कनर्थमती िरू र्लार्रे्ल आकि त्याांच्या उत्पादनाांिे 
“दख्खनिी दौर्लत” या नावाने भव्य प्रदशगन सवांच्या प्रयत्नाने िोल्हापूर येथीर्ल खास बार् मदैानावर उभे 
िेरे्ल. आत्मारामपांत ओर्रे्ल या नावािे िोल्हापूरच्या िर्लादृष्टीर्ला साजेर्लसे भव्य प्रवशेद्वार आकि त्याच्या 
जवळि असरे्लर्ला औद्योकर्ि महाराष्ट्रािा उठावदार निाशाही सवांिे र्लक्ष वधेत होते. त्यातीर्ल ७५ स्टॉल्स 
दकक्षिेतीर्ल िारखान्याांिेि होते. याि स मारास शांिरभाऊां नी महाराष्ट्रातीर्ल औद्योकर्ि क्राांती ही प स्स्तिा 
प्रकसद्ध िेर्ली. त्यातीर्ल िाही मजिूर प ढे देत आहोत. 

 
बाब राव पेंटर याांनी महात्मा र्ाांधी याांिा २५ फूट उांि प तळा िेर्ला होता. महाराष्ट्रािे राजिीय 

प ढारी, तसेि डायरेक्टर ऑफ इांडस्रीज आकि महाराष्ट्राच्या िानािोपऱ्यातीर्ल र्लहान-मोठे उद्योजि 
एित्र आरे्ल होते. त्याांच्यात खेळीमेळीिे सांबांध-सवग भेदभाव कवसरून-कनमाि झारे्ल होते. एि र्लाखापेक्षा 
जास्त मांडळी प्रदशगन पाहून रे्र्ली. 

 
१९५० मध्ये प्रदशगन ज्यासाठी भरवरे्ल तो उद्योजिाांिा आत्मकवश्वास वाढवण्यािा प्रयत्न सफर्ल 

झार्ला; पि आता िोयना धरिािी योजना यशस्वी होईर्ल तरि स्वस्त कवजेिा प रवठा िसा होईर्ल, ही 
िाळजी कनमाि झार्ली होती. त्यासाठी िोयना योजनेवर महाराष्ट्राांतीर्ल सवग वतगमानपत्राांतून रे्लख प्रकसद्ध 
िेरे्ल. तेव्हा दकक्षि महाराष्ट्र सांघाने प ढािार घेऊन १६ मािग १९५२ रोजी हेळांवाि येथे िोयना पकरषद 



 
           

घेतर्ली. या आडवळिी कठिािी पकरषदेर्ला सहाशचे्यावर प्रकतकनधी आरे्ल. प्रत्यक्ष पाकहल्याकशवाय मािसाांिी 
खात्री पटत नाही. भाऊसाहेब कहरे, आिायग अते्र, पाां. वा. र्ाडर्ीळ, आण्िासाहेब खाकडर्लिर, वसांतराव 
पाटीर्ल, ना. र्. र्ोरे, इांकदराबाई मायदेव, मामा दाते, भाऊराव पाटीर्ल, मीनाक्षी साने, यमूताई किर्लोस्िर, 
शांिरराव ओर्रे्ल अशी समाजजार्ृत मांडळी तेथे आर्ली होती. आिायग अते्र म्हिारे्ल, “आजच्या पकरषदेइतिी 
उपय क्त पकरषद महाराष्ट्रात िधी भरर्लीि नव्हती. मी िोयनेिे, कतच्या तीरावरीर्ल डोंर्राांिे कित्र पाकहरे्ल 
आकि मनोळीिराांनी तर माझ्याप ढे धरिािे कित्र मूर्थतमांत उभे िेरे्ल.”“र्लक्षावधी र्लोिाांना पािी कमळेर्ल, 
प्रिाश कमळेर्ल, व्यवसाय कमळेर्ल अशी ही अर्लौकिि योजना आहे.” असे उपम ख्यमांत्री भाऊसाहेब कहरे याांनी 
साांकर्तरे्ल. त्या िाळात म ांबईत दै्वभाकषि राज्य होते. राष्ट्रपती भवनाांत परॅ्लप्रनर् िकमशनप ढे िोयनेिी बाजू 
माांडण्यािे िाम डॉ. धनांजय राव र्ाडकर्ळाांनी उत्तम करतीने िेरे्ल. िोयना योजना मान्य होऊन महाराष्ट्रािे 
उकदष्ट तडीस रे्रे्ल. प ढे नोव्हेंबर मकहन्यात म ांबईत म ख्यमांत्री मोरारजी देसाई याांच्या हस्ते िोयना धरिािा 
पाया घातर्ला रे्र्ला. डेक्कन मनॅ्य . असोकसएशनच्या कनरकनराळ्या कठिािी सभा होत. अनेि र्लहान-मोठ्या 
योजना कविासास मदत िरण्यासाठी असत. प िे, कमरज, िोल्हापूर रेल्वमेार्ािे ब्रॉडरे्जमध्ये रूपाांतर 
िरता आरे्ल, त्याम ळे िच्च्या मार्लािी िढउतार टाळता आर्ली. 

 
औद्योकर्ि कविासािडे जसे शांिरभाऊां िे र्लक्ष असे तसेि आपल्या पकरसरातीर्ल मािसाांच्या 

जीवनात सदैव उत्साही व ितैन्यशीर्ल वातावरि िरिे त्याांना छान जमत असे. 
 
आपल्या पकरसरातून टेरीटोकरअर्ल आमीसाठी करक्र ट कमळवनू देताना शांिरभाऊ नार्करिाांना 

र्ल ट प ट िी र्लढाई िशी होते यािां स्वरूप दाखवीत. कवकवध िर्लावांत, र्ायि, वादि, निर्लािार याांिा 
आदरपूवगि सन्मान िरून, त्याांच्या िरे्लिा आनांद वाडीतीर्ल र्लोिाांना कमळवनू देत. 

 
किर्लोस्िर पे्रस १९५९ सार्ली प ण्यात आर्ला. त्यानांतर ‘स्त्री’च्या ४०० व्या अांिािां प्रिाशन त्याांनी 

िेरे्ल. ‘सिाळ’च्या नानासाहेब परुळेिराांनी ‘सिाळ’च्या रौपयमहोत्सवामध्ये शांिरभाऊां िा ‘सन्मान्य 
सांपादि’ म्हिून जाहीर सत्िार िेर्ला. 

 
र्लक्ष्मिराव (िािा) बेंर्र्लोर येथे म र्लािडे रे्रे्लरे्ल आकि किर्लोस्िराांिे नवे िारखाने प िे-हकरहर, 

बेंर्र्लोर अशा र्ावाांतून कवस्ताकरत झारे्लरे्ल. त्याम ळे किर्लोस्िर वाडीत शांिरभाऊ व अनांतराव असे दोघेि 
ज्येष्ठ अकधिारी राकहरे्ल. १६ कडसेंबर ४४ र्ला य कनयनने सांपािी नोटीस कदर्ली. दादासाहेब मावळांिराांसारखे 
र्लवाद कमळून य कनयनने तीन वषग नवी मार्िी िरता िामा नये हे मान्य िेरे्ल. 

 
१९४५ मध्ये प न्हा य कनयनने सांप प िारर्ला. िारखान्यािी घरघर थाांबर्ली. रस्त्यावरीर्ल नार्करिाांिी 

ये-जा मांदावर्ली; पि िारखान्यािे रोज येिारे टपार्ल पाहिे, त्याप्रमािे िायगवाही िरिे आवश्यि होते. 
म ख्यतः रेल्व े वरॅ्नमधून रोज येिारा िोळसा, र्लोखांड वरै्रे जड मार्ल उतरवनू घ्यावा र्लारे्. त्यासाठी 
सांपात सामीर्ल न झारे्लरे्ल ऑकफससग, इांकजकनअसग, िारिून अशा शांभर र्लोिाांनी प ढे होऊन ही िामे 
कनभावर्ली. 

 
८ कदवसाांनी वाडीमधीर्ल घराांना खेड्यातून येिारे दूध, भाजीपार्लाही बांद झार्ला. शांिरभाऊां नी 

शांिरराव देव याांना पकरस्स्थतीिी िल्पना कदर्ली व िामर्ार नेते र. िे. खाकडर्लिर याांनी वाडीर्ला येऊन 



 
           

सारे अत्यािार पाकहल्यावर ही िामर्ार िळवळीिी तऱ्हा योग्य नाही हे साांर्ून वाडीबाहेरच्या मळ्यात 
िामर्ाराांिी सभा बोर्लावर्ली व सांप मारे् घेण्यािा आदेश कदर्ला. 

 
 पि १ ऑर्स्ट ४९र्ला द पारिे िाम स रू झाल्यावर दोन तास झारे्ल नाहीत तो मकशन 

शॉपिी यांते्र थाांबर्ली. शांिरभाऊां नी तेथे जाऊन पाकहरे्ल तो इांकजनीयर एन. िे. जोशी याांनी कतथल्या १५० 
िामर्ाराांनी वढेा घातर्ला होता व बेभान होऊन ते ओरडत आकि दांर्ा िरीत होते. शांिरभाऊ रेटारेटीत 
जोशी याांच्या जवळ जाऊन उभे राकहरे्ल आकि ‘िामर्ाराांनी बाहेर पडून िाय म्हििे आहे ते साांर्ाव,े ते मी 
ऐिून घ्यायर्ला तयार आहे’ असे साांकर्तरे्ल. मर् र्दी हटून जोशींिी स टिा झार्ली. 

 
पि वातावरि शाांत होण्यािे किन्ह नव्हते. सवगत्र अत्यािारािी वृत्ती बोिाळत होती. 
 
या साऱ्या धिाधिीतही शांिरभाऊ स्स्थरकित्त असत. ते म्हितात “मर्ला रार् येत नाही िारि, 

रार् येिे म्हिजे द सऱ्याच्या ि िीबद्दर्ल आपल्यार्ला कशक्षा िरून घेिे असते.” या कवविेी वृत्तीम ळेि अशा 
िटिटीच्या िाळातही त्याांिी कवधायि िामे होत असत. उदाहरिाथग कवक्रत्याांिे सांमेर्लन घेिे, ४२ च्या 
र्लढ्यात जीवदान िेरे्लल्या आपल्या दोन सहिाऱ्याांच्या नाव े िीतीस्तांभ उभा िरिे. उपराष्ट्रपती डॉ. 
राधािृष्ट्िन् दकक्षिेिडीर्ल दौरा िरून परत जात असल्यािे िळताि किर्लोस्िरवाडीच्या स्टेशनावर र्ाडी 
थाांबवनू, िारखान्यातफे त्याांिा सत्िार िरून त्याांिा सांदेश कमळकविे इ. ‘स्त्री’ माकसिार्ला २५ वष े
झाल्याम ळे रौपयमहोत्सवासाठी सवग रे्लकखिािे सांमेर्लन १७ सप्टेंबर १९५५ र्ला किर्लोस्िरवाडी येथे मोठ्या 
उत्साहाने साजरे झारे्ल. मार्लतीबाई बेडेिर या प्रारांभापासूनच्या प्रकतभावांत रे्लकखिा अध्यक्ष होत्या. 

 
आपरे्ल िािा र्लक्ष्मिराव किर्लोस्िर याांनी १९१० मध्ये किर्लोस्िर िारखाना महाराष्ट्रात िाढर्ला. 

त्याम ळे ‘महाराष्ट्रािे हेग्री फोडग’ असे र्लोि त्याांना म्हिू र्लार्रे्ल. यािा शांिरभाऊां ना फार अकभमान वाटे. 
आपल्या आय ष्ट्यातीर्ल अनेि अडििी ओर्लाांडत, िारखाने उभारीत राहण्यािे जे महान िायग त्याांनी िेरे्ल 
त्याबद्दर्ल वाटिारी िृतज्ञता म्हिून शांिरभाऊां नी त्याांिे जीवनिकरत्र-२ वष ेसतत वळे िाढून- ‘याांकत्रिािी 
यात्रा’ या नावाने कर्लहून पूिग िेरे्ल. हे फार मोठे िाम झारे्ल. शांिरभाऊां नी नांतर िारखान्यातून कनवतृ्त 
होण्यािे ठरकवरे्ल. 

 
कदवाळीच्या आधीच्या आठवड्यात ३ नोव्हेंबर १९५८ या कदवशी हा कनरोपािा िायगक्रम झार्ला. 

िारखान्यािे िामर्ार, वाडीिे नार्करि व पांिक्रोशीतीर्ल ग्रामीि जनता त्याांना पे्रमपूवगि कनरोप देिार 
होती, त्यािे शांिरभाऊां ना अर्त्य वाटत होते. 

 
त्यावळेी िारखान्याच्या िामर्ाराांनी कदरे्लरे्ल मानपत्र 
 
कप्रय शांिरभाऊ, 
 
आमच्या किर्लोस्िर िारखान्यािी सूते्र खार्ली ठेवनू आपि आता सेवा कनवृत्त होत आहात. या 

प्रसांर्ी आम्हा सवग िामर्ाराांिी अांतःिरिे जड झार्ली आहेत. िारखान्यािी नौिा यशस्वी रीतीने हािारून, 
आपरे्ल िािा श्री र्लक्ष्मिराव किर्लोस्िर याांिी परांपरा अकधि उज्ज्वर्ल िरून, िृताथग होऊन आपि जात 
आहात. 



 
           

आपल्या िारखान्यािी जी अनेि वैकशष्ट्टे्य आहेत त्यात िामर्ार आकि िार्लि याांिा सर्लोखा हे 
एि स्पृहिीय वैकशष्ट्ट्य आहे. हा सर्लोखा प्रस्थाकपत िरून तो वाढीर्ला र्लावण्यात आपर्ला वाटा फार मोटा 
आहे. आम्ही त्याबद्दर्ल आपरे्ल सदैव ऋिी राहू. 

 
किर्लोस्िर िारखान्याच्या आर्थथि व औद्योकर्ि बाजूर्ला माकसिाांच्या उपक्रमाने साांस्िृकति 

बाजूिी जोड देऊन, आपि एि वैकशष्ट्ट्यपूिग िारखानदार असा नावर्लौकिि कमळकवर्ला. 
किर्लोस्िरवाडीतीर्ल अनेि सामाकजि सांस्था आकि सावगजकनि उपक्रम याांच्या म ळाशी आपर्लीि पे्ररिा 
आहे. 

 
साऱ्या महाराष्ट्रािे, कवशषेतः िृष्ट्िा-िोयनेच्या साकन्नध्याने पूनीत झारे्लल्या दकक्षि महाराष्ट्रािे, 

झपाट्याने औद्योकर्िरि व्हाव ेयासाठी आपि डेक्कन मनॅ्य फॅक्िरसग असोकसएशन ही सांस्था स्थापन िरून 
या भार्ातीर्ल िारखानदाराांना मार्गदशगन िेरे्ल. ‘िोयना पकरषद’ भरवनू ही योजना िारू्ल िरण्याच्या िामी 
आपि जोरािा प ढािार घेतर्ला. प ण्याच्या मराठा िेंबर ऑफ िॉमसगिे अध्यक्षपदही भषूकवरे्ल, औांध 
सांस्थानच्या र्लोिकहताांच्या योजनाना आपि प्रत्यक्ष हातभार र्लावर्ला असून त्या सांस्थानिे कदवािपदही 
आपि भषूकवरे्ल होते. 

 
आपरे्ल वकृ्तत्व, रे्लखन, कित्रिर्ला, कक्रिेटिा खेळ, कशिारीिा नाद, अकभनयािी आवड, 

सांर्ीतािी अकभरुिी आकि िोित्याही कबिट प्रसांर्ी शाांतपिाने प ढे येऊन िौशल्याने त्यातून मार्ग 
िाढण्यािे आपरे्ल िसब, यासारखे आपल्या व्यकक्तमत्वािे अष्टपैरू्ल जनतेर्ला उद बोधि व िारखान्याच्या 
वाढीर्ला अत्यांत उपिारि झारे्ल आहेत. 

 
आपि सवोच्च अकधिारी असर्ला तरी आपल्यात आकि िामर्ारात िोित्याही प्रिारिा द रावा 

प्रिवा अांतर िधीि कनमाि झारे्ल नाही. आपि नेहमीि ‘शांिरभाऊ’ ‘शांिरअण्िा’ राकहर्ला आकि खरोखरि 
आमिे थोररे्ल भाऊ झार्लात. आजपयंत आम्हा िामर्ाराांना आपि मार्गदशगन िेरे्ल. याप ढेही आपरे्ल 
मार्गदशगन आकि आपर्ला आकशवाद आम्हार्ला सतत र्लाभ ूदे. 

 
अर्त्यशीर्ल पत्नी, ितगबर्ार म र्लर्ा, स कवद्य िन्या, सून आकि खेळिर नातवांडे याांच्या सहवासात 

आमिे शांिरभाऊ दीघगिाळ स खाने राहोत, अशी आम्ही परमेश्वरापाशी प्राथगना िरतो. 
 
 
 आपरे्ल नम्र 

किर्लोस्िर िारखान्यािा 
नोिरवर्ग 

किर्लोस्िर वाडी 
ता. ५ नोव्हेंबर १९५८ 
 

३ नोव्हेंबरर्ला साांर्र्लीिे राजेसाहेब प्रितामिराव पटवधगन याांिे अध्यक्षतेखार्ली शांिरभाऊ व 
अनांतराव फळिीिर याांिा पत्नीसह सत्िार झार्ला. त्याांना मानपते्र व रौपयिरांडि कदरे्ल. र्ौरवपूवगि 
झारे्लल्या भाषिाांिी खूपि र्दी झार्ली. 



 
           

 
डेक्कन मनॅ्य फॅक्िरसग असोकसएशनने शां. वा. किर्लोस्िर याांना कदरे्लरे्ल मानपत्र 
 
माननीय शांिरराव, 
 
जीवनाच्या कवकवध के्षत्राांत बह मोर्ल स्वरुपािे कवधायि िायग िरून आता आपि मोठ्या समाधानी 

वृत्तीने व उत्साहाने एिसष्टाव्या वषात पदापगि िरीत आहात. अशा या श भप्रसांर्ी आपरे्ल मनःपूवगि 
अकभनांदन िरताना आम्हा सवांना अत्यानांद होत आहे. 

 
यशस्वी सांपादि, धडाडीिा िारखानदार, ि शर्ल कित्रिार, िळिळीिा समाजसेवि व प रोर्ामी 

कविाराांिा प रस्िता अशा अनेिकवध नात्याांनी आपि महाराष्ट्रािी व आपल्या देशािी बह मोर्ल सेवा िेर्ली 
आहे. किर्लोस्िर नाांर्र माहीत नाही असा शतेिरी आकि किर्लोस्िर माकसि माहीत नाही असा साक्षर 
महाराष्ट्रीय मन ष्ट्य म द्दाम शोधायर्ला रे्रे्ल तरी सापडिे िठीि, अशी आज जी वस्त स्स्थती आहे; कतिे बरेि 
श्रेय आपल्या ितगबर्ारीर्लाि आहे. 

 
परांत  िेवळ किर्लोस्िर बांधूांच्या िारखान्याप रतेि आपि आपरे्ल के्षत्र मयाकदत ठेवरे्ल नाही. 

औद्योकर्ि कविासाकशवाय आपर्ला देश स खी, स्वावर्लां बी आकि सामर्थ्यगसांपन्न होिार नाही हे बरोबर 
ओळखून, सरिार व सवगसामान्य जनता या दोघाांनाही या कविारािे महत्त्व पटवनू देण्यासाठी आपि फार 
पकरश्रम िेरे्ल आहेत. िोयना धरि योजना सरिारने र्लविर हाती घ्यावी म्हिून आपि िेरे्लर्ली खटपट, 
आपल्या नेतृत्वाखार्ली १९५० सार्ली िोल्हाप रात भररे्लरे्ल ‘दख्खनिी दौर्लत’ प्रदशगन हे दोन्ही उद्योर् 
‘िारखानदारीर्ला जोराने िार्लना कमळार्ली पाकहजे’ या आपल्या इच्छेतूनि कनमाि झारे्ल आकि ‘मराठा िेंबर 
ऑफ िॉमसग अँड इांडस्रीज’ व कवशषेतः ‘डेक्कन मनॅ्य फॅक्िरसग असोकसएशन’ या नामवांत सांस्थाांिे अध्यक्ष 
म्हिून आपि िेरे्लरे्ल िायग तर फारि मोठे आहे. आपल्या खटपटीम ळे डेक्कन मनॅ्य फॅक्िरसग असोकसएशन 
ही सांस्था जन्मास आर्ली. आपल्या ि शर्ल मार्गदशगनाखार्ली कतिी वाढ झार्ली व होत आहे. सांघकटत झाल्याने 
किती मोठे िायग होते ते या सांस्थेने दकक्षिेतीर्ल िारखानदाराांना दाखवनू कदरे्ल. 

 
‘ब कद्धवादािा प रस्िर िरून महाराष्ट्रात आपि वैिाकरि जार्तृी घडवनू आिर्लीत. कतिे महत्त्व 

तर औद्योकर्ि के्षत्रातीर्ल आपल्या िायाहूनही िदाकित अकधि श्रेष्ठ ठरेर्ल. अस्पृश्यता, जाकतभेद, 
अांधश्रद्धा, ब वाबाजी वर्ैरे समाजकवघाति र्ोष्टींवर जािि रूढींवर जोरािा प्रहार िरून, प रोर्ामी 
कविाराांिे र्लोि र्लहान सहान खेड्यापयंत पोहोिकवण्यािे जे अवघड पि अत्यावश्यि िायग आपि िेरे्ल, 
त्याबद्दर्ल आजिी व उद्यािी तरुि कपढी आपल्यास खकित धन्यवाद देईर्ल.’ 

 
ितगबर्ार मािसे रुक्ष असतात असा सवगसाधारि अन भव आहे; पि आपि मात्र या कनयमार्ला 

अपवाद आहात. ितृगत्व, िर्लासक्ती व क्रीडानैप ण्य या र् िाांिा मोठा मनोहर कत्रविेीसांर्म आपल्यामध्ये 
झारे्लर्ला आहे. औद्योकर्ि योजनाांच्या आखिीप्रमािेि कित्रिरे्लिी उपासनाही आपि सारख्यात तन्मयतेने 
िरू शिता. यांत्रािा र्लयबद्ध आवाज ऐिण्यासाठी आपरे्ल िान जसे टविारल्यासारखे असतात, तसेि 
कदर्लरुब्यातून बाहेर पडिाऱ्या मध र स्वरमाकर्लिाही आपल्या कजवार्ला कवर्लक्षि मोकहनी घारू्ल शितात 
आकि कक्रिेटिी बटॅ अथवा टेकनसिी रॅिेट हातात घेऊन जेव्हा आपि क्रीडाांर्िािडे धाव घेता तेव्हा 



 
           

आपल्या िेहऱ्यावर व िार्लीत जी अांधीरता कदसते ती पाकहर्ली म्हिजे तर ‘शांिरराव िधीही म्हातारे होिे 
शक्य नाही’ असा कविार मनात येऊन मोठा आनांद होतो. 

 
मोठमोठी िामे यशस्वी रीतीने पार पाडण्यासाठी आवश्यि असरे्लरे्ल कितीतरी र् ि 

आपल्याकठिािी आहेत. आपल्या अांर्च्या या र् िसम च्चयािा स्वतांत्र भारताच्या सवांर्ीि उन्नतीसाठी शक्य 
कततिा अकधि उपयोर् व्हावा म्हिून िरवीर-कनवाकसनीने आपिास दीघाय रारोग्य द्याव ेअशी कतच्या िरिी 
नम्र प्राथगना आहे. 
 
  .   .       

उपाध्यक्ष, डे, म.ॅ असोकसएशन 
िोल्हापूर, १० नोव्हेंबर १९५१  
 

कनरोप समारांभ पार पडल्यावर किर्लोस्िरवाडीिडे बघताना, १९१४ सार्ली ि ां डर्लच्या माळावरीर्ल 
झोपड्याांिे कित्र शांिरभाऊां च्या मनासमोर येत होते. त्यामधून किर्लोस्िर िारखान्याांिा कवस्तार होऊन 
आता नव्या कपढीतीर्ल तरुि मांडळी आवश्यि ते ताांकत्रि ज्ञान सांपादन िरून या िारखान्यािी ध रा 
समथगपिे वाहण्यास प ढे येत होती. पन्नास वषांत एि नवी सृष्टीि जिू उभी राकहर्ली होती. आता 
भकवष्ट्यिाळािे उज्ज्वर्ल स्वपन त्याांना कदसत होते आकि आपर्ला िायगभार् आपि प्रामाकििपिे पार पाडर्ला 
अशी पावती त्याांिे मन देत होते. 
 
 

* 
  



 
           

निवृत्तीतूि वािप्रस्थात 
 

किर्लोस्िर माकसिाांच्या आकि छापखान्याच्या छपाईिामाच्या वाढीस वाडीिे के्षत्र अप रे पडत 
असल्याम ळे किर्लोस्िर पे्रसिे प ण्यास स्थर्लाांतर िरण्यािा कनिगय िार्लिाांनी घेतर्ला होता. म ि ां दरावाांना 
ज नी सवग मांडळी उत्िृष्ट सहिायग िरीत होती; नवी येऊन कमळत होती. तीन कदवसाांत वाडीतून यांते्र 
प ण्यास आिून-िाम स रू िरून माकसिाच्या अांिािी एि तारीख त्याांनी ि िू कदर्ली नव्हती. आता पे्रसमध्ये 
नव्या स्वयांिकर्लत यांत्राांिी भर पडर्ली होती. कनसर्गवकेष्टत १३ एिर के्षत्रावर दोन स सज्ज इमारतीत पे्रसिा 
उद्योर् म ि ां दरावाांच्या नेतृत्वाखार्ली िारू्ल असरे्लर्ला पाहून शांिरभाऊां ना फार सांतोष झार्ला. 

 
किर्लोस्िर पे्रसच्या नव्या वास्तूत झारे्लर्ला पकहर्ला भव्य समारांभ म्हिजे ‘स्त्रीच्या’ ४०० व्या अांिािे 

प्रिाशन. प्रथमपासूनच्या प्रकसद्ध रे्लकखिा आनांदीबाई कशिे याांच्या अध्यक्षतेखार्ली झारे्लल्या या समारांभास 
शांिरभाऊ प ण्यात उपस्स्थत होते. त्याम ळे समारांभास रे्लखि, रे्लकखिा, वािि, कहतप्रिति प्रिांड सांख्येने 
उपस्स्थत होते. 

 
शांिरभाऊां ना भेटण्यािी सवांना उत्स िता होती. म्हिून वरे्ळा अनौपिाकरि स्नेहसांमेर्लनािा 

िायगक्रम योजर्ला होता. ३०-३५ वषांच्या सांपादिीय िारकिदीत ज्या रे्लखि-रे्लकखिा वर्ैरेशी कनिटिा 
सांबांध आर्ला, महाराष्ट्रातीर्ल अशा २०० जिाांनी स्वतःच्या अक्षरात शांिरभाऊां च्या आठविी कर्लहून 
पाठकवल्या. त्याांिा स बि स्मृकतग्रांथ िरून ना. सी. फडिे याांच्या हस्ते शांिरभाऊां ना देऊन त्याांिा सत्िार 
िरण्यात आर्ला. 

 
शांिरभाऊ म्हित, “जीवनात भरपूर उद्योर् िरण्यात जसे समाधान आहे. त्यािप्रमािे उद्योर् 

आटोपल्यावर कवश्राांती घेण्यातही कवशषे समाधान आहे. हा कविार मनात ठेवनू ५८च्या अखेरीस शांिरभाऊ 
किर्लोस्िरवाडी सोडून घटप्रभा येथे आधी बाांधून ठेवरे्लल्या छोट्या बांर्ल्यात पोिरे्ल. तेथीर्ल उत्िृष्ट हवा-
पाण्यािी प्रकसद्धी होती. ४० वषापूवी डॉ. िोिटनूर याांनी तेथे सनेॅटोकरयम व हॉस्स्पटर्ल बाांधरे्ल होते. 
खेड्यातीर्ल मांडळींना सवर्लतीने आरोग्यसेवा देण्यािे त्याांिे ध्येय होते.  

 
वैद्यिीय सेवमे ळे हे कठिाि पांिक्रोशीत मोठे नाव मानरे्ल जात होते. 
 
त्या जारे्िे विगन शांिरभाऊां िे िकवकमत्र िाव्यकवहारी याांनी िकवतेत ह बहे ब िेरे्ल आहे. 
 
र्दग तरूच्या छायेखार्ली स बि झोपडी एि असावी । 
आकि बैस कन कतथेि मजर्ला वनशोभा िौफेर कदसावी ॥ 
 
मकदय कनवासासमोर स ांदर स्वच्छ जर्लाशय एि असावा । 
बसल्या जारे्वरून तयािा सहज मर्ला कवस्तार कदसावा ॥ 
 
झोपडीत माझीय सभोती कनवडि स ांदर ग्रांथ असाव े। 
सेकवत असता स धा तयाकतर्ल क्ष धातृष्ट्िेिे भान न राव े॥ 
 



 
           

शांिरभाऊां च्या या वानप्रस्थाश्रमात त्याांना भेटायर्ला सवग भार्ातून मांडळी येत; पि ते स्वतः १९५८ 
मध्ये घटप्रभेस रे्ल्यापासून क्वकिति परर्ावी रे्रे्ल. 

 
१ जानेवारी १९७५ रोजी त्याांनी जर्ािा कनरोप घटप्रभेति घेतर्ला. 

 
 

* 
  



 
           

 

 
 

               
 

शाांता किर्लोस्िर याांिा जन्म एकप्रर्ल, १९२३ मध्ये बारामती येथे झार्ला. सन १९४३ सार्ली त्या म ांबई 
कवद्यापीठातून बी. ए. झाल्या. सन १९७७ मध्ये त्याांनी प िे कवद्यापीठातून वृत्तकवद्या पदकविाही कमळकवर्ली. 
त्याांच्या आई किर्लोस्िरवाडी येथे कशकक्षिेिे िाम िरीत असत. स ट्टीमध्ये आईिडे रे्ल्यावर किर्लोस्िर 
माकसिािे सांपादि शांिरराव किर्लोस्िर याांिी म र्लर्ी मार्लती व कतिा भाऊ म ि ां द याांिी ओळख झार्ली. 
म ि ां द व शाांता याांिे पदवीपयंत कशक्षि झाल्यावर १९४३ मध्ये त्याांिा कववाह झार्ला. प ढे सांसार साांभाळत 
किर्लोस्िर पे्रसच्या िायार्लयात जाऊन तेथीर्ल िामािा थोडाफार सांपादिीय अन भव घेतर्ला. १९५८ मध्ये 
किर्लोस्िर पे्रस प ण्यात आल्याम ळे िायगके्षत्र व्यापि झारे्ल. सांय क्त महाराष्ट्रािी िळवळ स रू झाल्यावर 
तेव्हा कनजामी राजवटीम ळे मारे् पडरे्लल्या मराठवाडा कवभार्ािी माकहती िाढून तेथीर्ल कशक्षि, साकहत्य, 
िर्ला, स्त्रीजीवन व साांस्िृकति वैकशष्ट्टे्य याांिी कटपिे िरून तेथीर्ल रे्लखिाांच्या सहिायाने स्त्री माकसिािा 
मराठवाडा अांि िाढर्ला. तो वािल्यावर “या अांिाने आपि मराठवाड्यार्ला आपल्या ि ट ांबात आिनू 
सोडरे्ल आहे.” असा प्रकतसाद आर्ला. भाषावार प्राांत रिना मान्य झाल्यावर भारताच्या राष्ट्रीय एिात्मतेर्ला 
िार्लना देण्याच्या दृष्टीने दरवषी एिेिा प्राांतािा कवशषेाांि असे पांजाब, बांर्ार्लपासून िेरळ, आांध्र प्रदेश, 
ताकमळनाडू अशा १० प्राांताांिे अांि िाढण्यात शाांताबाईांनी र्लक्ष घातरे्ल. “त्याांनी िाही प स्तिाांिे रे्लखन िेरे्ल 
असून कवकवध प रस्िाराांनी त्या सन्मानीत झाल्या आहेत.” 


