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माझे व�डल शं. वा. �क. 
 

यंदाचे वष
 ती. शंकरभाऊं�या ज�मशता�द�चे आहे. �यात�या काह� कामासाठ� अिलकडेच मी शंकरभाऊंचे कपाट उघडले. ते(हा एक 

मजबूत बांधणीची फ़ाईल मा0या 12ीस पडली. कुतूहलाने ती मी चाळू लागल ेते(हा मा0या ल7ात आले क8, शंकरभाऊंना �यां�या 

लेखक-ले:खकांनी ;दलेली ती एक <= भेट होती. शंकरभाऊ एक जानेवार� १९५९ साली सेवािनवCृ झाले. �यािनिमCाने या सव
 

न(या-जु�या सु॑दांनी आपल ेमनोगत लेख आ:ण पऽ या Gपांनी कळHवले होते. �यात शंकरभाऊं�या आठवणी, �यां�या संबंधीचे 

अनुभव, �यां�या कामाबIलचे अिभूाय असे बरेच काह� होते. या सु<दवगा
त, पुKया-मुंबईपासून इंदरू-उMजैनपयOत आ:ण सांगली-

िमरजेपासून अमरावती ;द�लीपयOत असले�या अनेकांचा समावेश होता. �यात ूाPयापक-ूाचाय
 होते, डॉRटर आ:ण वक8लह� होते. 

कवी-नाटककारांबरोबरच पऽकार आ:ण िचऽकारह� होते. सा;ह:�यकांचे ते एक लहानसे संमेलनच वाटले मला.     

 

मािसक काढKयाचा हेतू 

१९२० साली ‘ ;कलVःकर’ चा ज�म झाला तो आप�या नांगर कारखा�याची ‘खबर’ जनतेला कळावी या हेतूने! पण या माPयमातून 

आपणाला हजारो माणसां�या अंतःकरणापयOत पोहचता येते व लेखणी ह� अनेकूसंगी तलवार�पे7ाह� ूभावी ठरते असा अनुभव येत 

अस�याने शंकरभाऊंनी �याच माPयमाचा Hवकास व Hवःतार केला आ:ण �यांची शZ8 समाजूबोधनासाठ� उपयोगात आणली. 

समाजूबोधनाची ूेरणा हा �यां�या मा�याHप�यांकडून �यांना िमळालेला वारसा होता. �यांनी आप�या एका ःने[ांना िल;हले�या 

पऽात \हटले आहे, "मािसके चालHवKयात माझा अंतःथ हेतू समाजा�या Hवचारात �यांनी काह�तर� नवी भर घालावी व न(या 

1H2कोनातून आप�या जीवनातील लहानमो^या सव
 गो2ींकडे पाहावयास िशकवावे हा आहे. शतकानुशतके आपण Hवचाराचा उपयोग 

करKयाचे अ:जबात सोडून ;द�याने आपली सार� ूगती खंुटनू  गेली आहे." �यांचे हे उ`ार त�कालीन समाज:ःथतीवर परेुसा ूकाश 

टाकणारे आहेत. अंधौPदा, दैववाद, वेडगळ समजुती, अशाbीय 1H2कोन, भौितकशाbांचे अdान या व अशाच अनेक गो2ींमुळे 

समाजाची :ःथती द�घ
काल झोपले�या माणसासारखी झाली होती. हा समाज जागतृ झा�यािशवाय डोळस, िनभ
य, लढाऊ 

बन�यािशवाय �याचे वैचाeरक सामfय
 वाढणार नाह� हे शंकरभाऊंनी ओळखले होते. \हणूनच (यZ8�या आ:ण समाजा�या 

Hवचारसामfया
ला आवाहन करKयाचा माग
 �यांनी शोधून काढला. तो \हणजे ‘ ;कलVःकर’, ‘bी’, ‘मनोहर’ ह� मािसके. 

या मिसकांHवषयी व �यातून ूितपा;दत केले�या HवषयांHवषयी सा;ह:�यकां�या पुढ�ल ूित;बया �यांचा पऽसंमह चाळताना 

वाचावयास िमळा�या. "समाजा�या आचारHवचारात अिभनंदनीय पeरवत
न घडले", ";कलVःकर मंडळ�ंची भूिमका जातीयवाद� असती 

तर �यांची ित�ह� ूकाशन,े जगा�या कानाकोपj यातून समाजा�या सव
 थरांपयOत जाऊन पोचलीच नसती!"-(ौी.कळसकर). "मी 

शंकररावांचे समाजकाय
 फुल,े आगरकर, कवn यां�या काया
इतकेच ूशंसनीय व इ2 मानतो. ःवातंoयलpयापासून सPया�या संयुZ 

महाराqा�या सीमालpयापयOतची ;कलVःकर मािसकाची भिूमका पा;हली क8, सवंग लोकHूयतेपे7ा अ7य लोक;हताचीच कास 

;कलVःकर मािसकांनी धरलेली ;दसून येते."- (;दनकर द. पाट�ल). हे व अस ेनामवंत लेखकांचे अिभूाय \हणजे शंकरभाऊंना 

�यां�या स�काया
ची िमळालेली पावतीच \हणावयास हवी! 
 

नावात काय आहे? 

उपeरिन;द
2 काय
 ‘ ;क-bी-म’ या सवाOनीच केलेले असले तर� ले:खकांना ’bी’चे कौतुक तोळाभर जाःत वाटत असले तर ते 

ःवाभाHवकच आहे. ’bी’ हे मािसकाचे नाव ऐकून ‘का(यHवहार� गिे’ यांनी ‘कसले ग= नाव काढलेत’ असे \हटले. �यावर शंकरभाऊ 

\हणाले, "नुस�या नावात काय आहे? मािसकाने चांगले काय
 केले तर �याचे कोणतेह� नाव लोकHूय होईल" तसेच पुढे झाले 

\हणूनच ना, आनंद�बाई िशकn  \हणा�या, "आ\हा...ले:खकांना तर ‘bी’ मािसक आमचे ःवतःचेच मािसक वाटू लागल"े. :bयांनी 

सक�छ नेसावे क8 Hवक�छ येथपासून तर कुटंबु  िनयोजनापयOत अनेक Hवषय ‘bी’ मािसकात येऊन गेले. यात येणारे ूu, �यांची 
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चचा
 यामुळे :bयांना माग
दश
न लाभ,े �यां�या Hवचारांना चालना िमळे. संजीवनी मराठे िल;हतात, "सुखदःखा�याु  ूसंगी 

आईब;हणीसारखी ‘bी’ आम�याजवळ येऊन बसलेली मला माह�त आहे." 

 

सा;ह�य व लिलत कलांचा परामश
 घेणारे ‘मनोहर’ मािसक कलाूेमी मंडळ�ंना Hवशेष Hूय असे. ‘मनोहर’मPये दर म;ह�याला 

पvतशीरपणे एखा=ा नामां;कत कलाकाराच,े सा;ह:�यकाचे िचऽ, चeरऽ व चeरऽHवषय झाले�या (यZ8चाह� लेख, वैिशंxयपूण
 असा 

घालKयाची शंकरभाऊंची ूथा अनेकांना आवडली असे ;दसते. ती ूथा फार यशःवीर��या द�घ
काल चालली हे खरेच आहे. 
 

Hवचारवंत काय \हणतात? 

शंकरभाऊंना ूारंभापासूनच, आप�या मािसकांचा बहसंyयु  वाचक हा सामा�य व अ�पिश:7त आहे याचे भान होते. �याला समजेल, 

उमजेल, पटेल, शहाणे कर�ल असे साधे व सुबोध लेखन लखेकांनी करावे अशी \हणूनच �यांची राःत अपे7ा असे. ूा. वा. ल. 

कुलकणz \हणूनच \हणतात, "आप�या वाचकाला व माहकाला खj याखj या अथा
ने ओळखणारा व आप�या काया
ने �याचा संपूण
 

Hव{ास संपाद ूशकणारा शं .वा. ;कलVःकरांसारखा संपादक Hवरळा." ूा. ;द. के. बेडेकर िल;हतात, "लोकांना समजेल, उमजेल... अस े

िलहा असे ते सांगत \हणूनच मला ‘ ;कलVःकर’ साठ� िलहावेसे वाटले... लोकांसाठ� िलहायचे \हणजे काय, Hवषय कसे हवेत, मांडणी 

कशी हवी या साj या गो2ींचे पाठ मी �यां�याकडून घेतले." असा लेखक वग
 शंकरभाऊंनी सूआम नजरेने शोधला, िमळHवला, ;टकवला. 

आप�या पeरचयात येणाj या (यZ8ंची वैिशंxये अचूक हेGन आप�या काया
त �या, �या (यZ8ंची यो}य ;ठकाणी योजना करKयात 

आ:ण ‘आपुलक8�या ूो�साहनान’े �यां�याकडून चांगले काम कGन घेKयात शंकरभाऊंचा हातखंडा होता. 
 

ना. सी. फडके यांचेशी भेट 

ूा. ना.सी. फडके यां�याशी �यांची भेट झाली ती १९२७ साली ;कलVःकरवाड��या ;बकेट माऊंडवर, ूितःपधz संघातले खेळाडू 

\हणून! ूाPयापकसाहेब �यावेळ� ‘र�ाकर’चे संपादक होते. शंकरभाऊंनी �यांना आप�या मािसकास लेखनसाहा�य करKयाची Hवनंती 

केली. ते(हा ते ‘पाहू’ असे \हणाल,े "पण योगायोग असा क8 या गो2ीला वष
 द�डवष
 लोटलं नाह� तोच मी ‘ ;कलVःकर’ मPये िलहू 

लागलो आ:ण नंतर�या दहा वषा
त कथा, कादंबj या, लेखमाला, वण
नं अशा सव
 तj हेचं माझं लेखन मुyयतः ‘ ;कलVःकर’, ‘bी’, 

‘मनोहर’ या मािसकातूनच ूिसPद झालं" असे �यांनीच सांिगतले आहे. 
 

अपeरिचतांशी संवाद 

Hव. स. खांडेकरांनीह� आपले Hवपुल लेखन ‘ ;क-bी-म’मPये केले. आप�या मािसकासाठ� दजnदार लेखन सतत िमळHवKयासाठ� ते 

अपeरिचत लेखकांशीह� आपण होऊन पऽ(यवहार कर�त. आप�याला कशातj हेचे लेखन हवे याबIल सूचना कर�त सुःप2 क�पना 

देत. डॉ. चंिकलाबाई हाटे यांचा व शंकरभाऊंचा पeरचय झाला तो अशार�तीने! �यांचा अ�यऽ ूिसPद झालेला लेख वाचून 

शंकरभाऊंनी �यांना पऽ िल;हले. �या \हणतात, "केवळ शंकररावां�या उCेजनाने मा0या लेखनास सुGवात झाली व मा0या 

आयुंयात एक नवीन पान उघडले गेले." Hवलायतेतून �यांनी ना. ध�. ता\हनकरांना एका आं}ल कवियऽीचा का(यसंमह भेट 

पाठHवला होता आ:ण �या धतz�या सो�या पण ःफूित
दायक कHवता पाठHवKयास सचुवलं होतं. Hव. सी. गुज
रांना एका �ृ च 

लेखकाने संपा;दत केलेला लघुकथांचा (अनुवा;दत) संमह ःवदेशातूनच पाठHवला होता..   

 

उदयो�मुखांना ूो�साहन 

उदयो�मुख लेखकांकडे �यांचे बार�क ल7 असे. �यां�या गावी गे�यावर शंकरभाऊ �यांना आवजू
न भेटत. ूसंगी न(या क�पना, नवे 

Hवषयह� सुचवीत. रण:जत देसा�ना भेटायला शंकरभाऊ कसे गेल,े "मला तुम�या कथा फार आवडतात" असे �यांनी \हट�यावर 

आप�याला ;कती आनंद झाला याचे रण:जत देसा�नी मोठे रसाळ वण
न केले आहे. शंकरभाऊं�या अशा गुणमाहकवCृीमुळे अनेक 

लेखक पुढे आले. र. व. ;दघे यांची एक कथा ूा. मा. का. देशपांडे यांनी �यां�याकडे पाठHव�यावर शंकरभाऊंनी िल;हल,े "मराठ� 
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सा;ह�या�या :7ितजावर एक तेजःवी तारा लखलखू लागला आहे हे खास!" डॉ. Hव. पां. दांडेकर, द. पां. खांबेटे, मालतीबाई दांडेकर 

अशा अनेकांनी आप�या लेखनांचे ौये मुyय�वे शंकरभाऊंनाच आहे अशी कृतdता (यZ केली आहे. डॉ. Hव. पां. दांडेकर तर 

\हणतात, "काह� राजकारणी पुGष ‘ ;कंगमेकस
’ \हणून ओळखले जातात तर ‘यशःवी लेखक िनमा
ते’ \हणून  शंकरभाऊ ओळखल े

जातील." 

   

सा;ह�याची पारख 

मािसकाकडे आले�या लेखांचे वाचन शंकरभाऊ बारकाईने कर�त. नविशRया लेखकांचेह� िलखाण ते काळजीपूव
क वाचत. लेखांची 

िनवड कसोशीने ‘चोखंदळपणे’ कर�त. पऽ(यवहाराबIल ते अितशय द7 असत. लेखांची पसंती-नापसंती उलटटपाली कळHवKयाबIल 

�यांची yयाती होती. एखादा लेख नापसंत असला तर �या लेखका�या भावना दखHव�याु  जाणार नाह�त अशा सौ\य श�दात पण 

‘ःप2पणे ते नकार कळवीत.’ �याबाबत ‘मनाने ते ठाम व खंबीर असत.’ �यां�या पऽलखेनात�या ‘ :ज(हा�याने, :जवंतपणाने व 

िनकट�वाने’ एका लेखकाने �याला ‘मेवा’ \हटले आहे. िभ�न िभ�न ूकृतीचे, Hवचारांचे लेखक शंकरभाऊ जोडू शकले ते यामुळेच! 

शंकरभाऊं�या संपादन कौश�याला उIेशून डॉ. सुमतीबाई 7ेऽमाडे िल;हतात, "दधू पारyया�या हात�या ‘लॅRटोमीटर’ूमाणे... ौी. 

शंकररावां�या हाती ‘ िलटरोमीटर’ (सा;ह�याचा कस िन गुणदोष पारखणारे यंऽ) असावा." 

   

मािसकांची लगीनसराई 

मािसकांचे ‘ ;दवाळ� अंक’ हे मोठेच काम असायचे. �यांची छपाई खूपच ;दवस आधी सुG करायला लागायची. मग लखेकांचे लेख 

वेळेत यावेत \हणून शंकरभाऊ ताराह� करत. अशी एक तार आपण खूप वषn जपून ठेव�याची ह;ककत िचं. Hव. जोशी यांनी 

Hवनोदाने सांिगतली आहे. संपादक8य संःकार के�यामुळे अनेकदा गंमती होत. ‘यंदाची ल}नसराई’ नावाचा लेख ौी. ज. जोशी यांनी 

एकदा पाठHवला. �या लेखातली खर� नावे शंकरभाऊंनी बदलून टाकली. ौी. ज. सांगतात, "�यामुळेच एरवी खूप मार खाKयाचा 

ूसंग आप�यावर आला असता �यातून मी वाचलो." लेख परत गे�यामुळे अनेक लेखकांची शंकरभाऊंवर नाराजी होई. ौी. य. ज. 

आठ�ये यांनी आपली ह�च ूित;बया झाली ितला शंकरभाऊंनी चातुया
ने कसे उCर ;दले �याचा वCृांत सांिगतला आहे.  

 

मािसकांची मुखप�ेृ 

;कलVःकर मािसकां�या मुखप�ृावर�ल िचऽे अिभGिचसंप�न अशी असत. बाबूराव प�टर, ू. ग. िसGर, धुरंधर, ग. ना. जाधव अशा 

नामवंतांनी काढलेली ती िचऽे आजह� आकष
क वाटतात. �या िचऽांबIल ूा. पारसनीस यांनी \हटले आहे क8, "‘bी’ मािसकावर 

नाजुक तGणींची िचऽे घालKयापे7ा सशZ व भरदार :bयांची िचऽे घात�यामुळे एका Hपढ�ची स�दय
12ी बदलली." शंकरभाऊंनी 

ूचिलत सामा:जक, राजक8य, पeर:ःथतीवर काढलेली (यंगिचऽे �यां�या ‘आशयसंप�नते’मुळे अनेकांना फार आवडत. डॉ. रा. िचं. 

ौीखंडे यांनी एका (यंगिचऽाबIल तपशीलाने िल;हले आहे. झाले काय तर �यांची ‘नवनीतीवा=ांस इषारा’ या नावाची एक कHवता 

‘केसर�’त ूिसPद झाली. ;कलVःकर मािसकातून ूकट होणाj या नवमतांवर ितचा रोख होता हे उघडच होते. �या कHवतेत 

"(यिभचारांते िशकHवती। झुकHवती कवणास हे ःवलेखांनी? ते ‘हायहाय’ \हणतील करता �यां�याच लेक8लेकांनी!!" अशा ओळ� 

हो�या. �यात�या Pव�यथ
 ओळखून पुढ�याच ‘ ;कलVःकर’�या अंकात ‘G}णाईत, जवळजवळ मुमूषू
’ असा ‘महाराq पुGष’ शंकरभाऊंनी 

काढला होता. �यात एक वै=, जाडासा चंमेवाला, धोतर कोटटोपीतला वाट�त काह� चाटण रो}यासाठ� देऊ पाहणारा िचHऽत केलेला 

होता व ःवतः ौी. शंकररावांसारखा ;दसणारा, उंच, सुटाबुटातला, ःटेथॉःकोपस;हत, कोणी डॉRटर Hपचकार�ने इंजेRशन देत आहे असेह� 

िचऽ काढलेले होते...पा�ा�य नवनीतीनेच महाराqाला उ�नती आरो}य लाभेल. ‘ौीखंडाचे चाटण’ मुळ�च उपयोगी पडणार नाह� असा 

सव
 िचऽPवनी होता. "मला हे िचऽ पाहनू  फार गंमत वाटली" असे डॉRटरसाहेब सांगतात आ:ण पुढे शंकरभाऊ कधीह� भेटले तर� 

ूेमाने उ�साहाने �यांचे ःवागत कर�त \हणून �यांना "हा शंकररावांचा उमदा ःवभाव अतुलनीय आहे" असे स;ट
;फकेटह� देतात. या 

(यंगिचऽांूमाणेच ‘bी’ मािसकातील HववाहHवषयक िचऽमािलकाह� शंकरभाऊंनीच काढलेली अनेकांना Hूय झाली. 
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;कलVःकर मािसकाचा वZशीरपणा हे �यां�या लोकHूयतेचे आणखी एक कारण होते. एक तार�ख आली क8 ;कलVःकर येणारच अस े

अतुट नाते होते. ूिसPद होणाj या ू�येक लेखनाला-िचऽाला ‘ूेमोपहार’ देKयाची पPदत ;हचा ‘शोध’ ;कलVःकरलाच ूथमतः लागला. 

या पPदतीची ूशंसा एकमुखाने सवाOनी केली आहे. राजर� वा. Hव. जोशींनी एक आठवण सांिगतली आहे. १९३१ साली बडोदे 

संःथानातला ‘bीHवषयक ;हंद ू कायदा’ बदलKया�या �यां�या ूय�ाला यश आले. �या ूuाचा ूचार करणारा लेख �यांनी 

शंकरभाऊंकडे धाडला आ:ण काह� Pयेयिन�ेने आपण हे काम करणार अस�याने �याचा मोबदला आपण घेणार नाह� असे �यांनी 

कळHवले. �यावर "मोबदला ;द�यािशवाय आ\ह� लेख छापत नाह�" असे शंकरभाऊंनी �यांना िल;हले. शेवट� तडजोड \हणून 

;कलVःकरवाड��या ब�केत जोशी बुवां�या नावे खाते उघडावे व �यातले पैसे �यांनी फZ ूचारकाया
साठ�च खच
 करावे असे ठरले. 

राजर� िल;हतात, "मोबदला लखेकाने घेतला पा;हजे असा हट� धरणारा संपादक Hवरळाच! संयम, िश2ाचार, (यवहार, [ांचे काटेकोर 

पालन करणारा संपादक.... शंकरराव [ां�यािशवाय मा0यातर� पाहKयात कोणी आला नाह�.!" 

 

संप�न (यHZम�व 

शंकरभाऊंचे (यHZम�व संप�न समvृ होते. िनयतीने अनेक कलांचे वरदान �यांना ;दलेले होते. �याचाह� पeरणाम �यां�या लेखक-

वाचक वगाOवर होई. बडो=ा�या सा;ह�य संमेलनात अ�ील वाङमय िनषेधा�या ठरावावर �यांनी भाषण केले. �याबIल अपणा
बाई व 

राजर� िल;हतात, "शंकररावां�या संथ, Hवचारूधान, सुटसुट�त भाषणाने आ:ण पूव
प7ाचे \हणणे खोडून काढताना दाखHवले�या 

‘समंजसपणान’े व ‘समतोलपणान’े ठराव फेटाळला गेला." या वZृ�वाला कोणताह� ूसंग रंगतदार आ:ण नाxयपूण
 कGन सांगKयाची 

हातोट� आ:ण HवनोदHूयता यांची जोड िमळत अस�याने कमलाबाई फडके यांना �याचा फार आनंद वाटे. केवळ माणसांशीच न(हे 

तर मुRया ूाKयांशी अगद� काव�याशीह� शंकरभाऊंची दोःती होती हे �यां�या ःवभावाचे ‘ Hवलोभनीय वैिशंxय’ आहे असे गंगाधर 

गाडगीळ यांना वाटते. �यां�या मते "‘ ;कलVःकर’ मािसकाचे संपादक या ना�याने शंकररावांचे जे (यHZम�व महाराqाला ;दसल े

�याहनू  �यांचे समम (यHZम�व ;कतीतर� मोठे आहे." 

 

आमचे कुटंबिमऽु  व मािसकांचे लेखक कै. ूा. ूभाकर ऊPव
रेषे सांगतात, "ताGKय हा शर�राचा गुणधम
 नसून मनाचा आहे, ह� 

‘ गंमत’ शंकरभाऊंनी ओळखून आ�मसात के�यामुळे ते ‘ ;कलVःकर’, ‘bी’, ‘मनोहर’ या तीन िभ�न ूकृती�या व िभ�न ःवGपां�या 

पा:7कांचे यशःवी संपादक होऊ शकले. समाजवादाचा ूसार कGनह� यशःवी ‘कारखानदार’ झाले. बुवाबाजीHवGPद लढा उभाGनह� 

महाराqात ‘ ;कलVःकर�’ Hवचारसरणीचा ‘मंऽ’ देऊन मोकळे झाले." कुसुमामज \हणतात, "मराठ� िनयतकािलकां�या इितहासात 

शंकररावांचे कतृ
�व संःमरणीय होऊन राह�ल यात शंका नाह�." 

समाजा�या अ�युदयासाठ� आपली वाणी आ:ण लेखणी आयुंयभर :झजवणार� ती शंकरभाऊंसारखी (यZ8 आप�याला Hपतःृथानी 

लाभली. या जाणीवेने माझे अतंःकरण भGन आले आ:ण �या कृताथ
 जीवनाला मी मनोमन अिभवादन केले. 
 
 
  


