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आमचा रण�जतभाई 
 

आ�ह� दोघंच भावंडे! मुकंुद आ�ण मी. �यामुळे लहानपणापासून मला वाटे; आप!याला एक धाकटा भाऊ हवा होता, मो&या 

भावासारखाच ूेमळ पण *याला मो&या ब,हणी-या ना�याने दटावायला िमळेल आ�ण *या-याशी 0साय-भांडायलाह� िमळेल असा! 

रण�जतभाई-या 4पाने देवाने ती माझी हौस मनापासून पुर7वली. 
 

�याची ओळख कधी, कुठे िन कशी झाली ते मला आता खरेच आठवत नाह�. पण आठवते ती काह� वषा;पूव<ची एक सं=याकाळ. 

मुकंुदाने �या ,दवशी रण�जतला आम-या घर� जेवायला बोलावले होते. दोघांचेह� ल> जेवणापे>ा ग@पातच जाःत होते. नBया 

जुCया पुःतकांपासून मरा&यां-या इितहासापयEत आ�ण ूचिलत राजकारणापासून शेतीपयEत ,कतीतर� 7वषयात रस घेऊन ते बोलत 

होते. जेवण झा!यावर बोलताबोलता गाFयाचा 7वषय िनघाला, (‘गाणे’ हा रण�जतचा खास ूेमाचा आ�ण अिधकाराचा 7वषय!) आ�ण 

सवाEनी �याला गाणे �हणायचा आमह केला. तेBहा रण�जतने तुकारामाचा एक अभंग �हटला. 7वल>ण त!लीन होऊन! �या-या, 

भावनेत िभजले!या आत;मधुर ःवरांनी आमचे कान आ�ण आमची मने अगद� तJृ होऊन गेली. तुकोबांचा 7वठरायाु  �याने आप!या 

ःवरांनी आम-या मनःL>ुपुढे मूित;मंत उभा केला. तेBहाच मी ओळखले कO जे काह� करायचे ते अगद� जीव ओतून, मना-या 

गाPयापासून करायचे हा याचा ःवभावच असावा. �या राऽी रण�जतह� मुकंुदाबरोबर मला िनरोप Rायला ःटेशनवर आला होता. 

गाड�ने िशट� देताच �खडकOपाशी येऊन तो मला �हणाला, "माल,ू मुकंुदाबरोबर तूह� ये ना एकदा आम-या कोवाडला." ते आमंऽण 

इतके मनापासून होते कO मी देखील पT कन ते ःवीका4न टाकले. योगायोग असा कO रण�जतकडे जाणे मुकंुदाला काह� अजून 

जमले नाह� पण मी बर�क �या-या आ�ण माधवीव,हनीं-या घरचा यथे-छ आ�ण ूेमळ पाहणचारु  दोनतीनदा घेऊन आले.  

 

आप!या �जBहाWया-या आJ सुXदांवर लोभाचा वषा;व करFयात हा जेवढा उदार-सढळ आ�ण त�पर आहे ना, तेवढाच पऽलेखनात 

चालढकल करFयात पटाईत आहे. ूितवष< मी याला नारळ� पौ�ण;मेला राखी धाडते पण ितची पYच येते ती बहधाु  माधवीव,हनीं-या 

पऽातून, �यां-या वाटोWया, सुंदर अ>रात. काह� ,दवस या-या पऽाची वाट पाहनू  िचडून-भांडून मी याला दसरेु  पऽ िल,हते. �याचे 

उZर रण�जत ःवतः िल,हतो-तुलनेने जरा कमी उशीर क4न, तेह� पाच-सात ओळ�ंचे. अनेक मो&या माणसांचे अ>र असते तसेच 

याचेह� आहे. याउ@परह� मा[या रागाची उकळ� उरलीच तर ती थंडावते या-या चातुया;ने. �हणजे असे कO मग हा काय करतो, या 

पऽBयवहारानंतर जेBहा केBहा याची सांगली-िमरजेकडे फेर� होते (ती तास-दोन तासापुरतीच का असेना) तेBहा आवजू;न हा मा[या 

‘पण;कुट�’त येऊन जातो. ती भेट असते धावतीच. माझी ःवाभा7वक इ-छा असते, याने एखाRा ,दवशी तर� आप!या घर� रहाय-

उतरायला वेळ घेऊन याव,े आप!या हाताने केलेला �या-या आवड�चा एखादा पदाथ; याला आपण खाऊ घालावा. तसे मी �हटल े

�हणजे हा काय �हणतो, सांगू? �हणतो, एखादा पदाथ; सुर�ने कापत अस!याचा अिभनय कर�त- "हे असल ेकाह� येते आहे का तुला 

करायला? छेः मग काय तु[याकडे जेवून उपयोग?" �यावर नाक फ̂दा4न मी उZर देते, "ते कापाकापीचे खा तू तु[या घर�. ते नाह� 

जCमात िमळायचे मा[या इथे. पण मा[या घर-या खोब_ या-या वड�ची नाह�तर बेसना-या लाडवाची चव तर घेऊन पहा ना." 

�यावर मनमोकळे हसून, माझी थ`टामःकर� कर�त समोर ठेवले!या बशीतला पदाथ; आपुलकOने खातो, िन लगेच उठतोच. माऽ 

जाताना न 7वसरता बजावतो, "माल,ू ू कृतीला नीट जपत जा हं." 

 

�याचा माझा पऽBयवहार िनयिमत होतो ,कंवा वरचेवर गाठaभेट� होतात असेह� नाह�. पण खरे सांग?ू �याची आवँयकताच वाटत 

नाह�. कारण मा[या सव; सुखदःखातु  तो मा[या पाठaशी उभा असणारच याबcल मला मनोमन खाऽी असते. 
 

काह� वषा;पूव< घडलेला एक ूसंग सांगते. आम-या ’ 7विलंdडन’ महा7वRालयात आ�ह� रण�जत-या Bयाeयानाचा काय;बम यो�जला 

होता. �या-या Bयाeयानाला आम-या 7वौामबाग पhरसरतील इतर 7वRाiयाEचीह� गदj होणार हे ओळखून आ�ह� सवा;त मो&या 

सभागहृात Bयाeयानाची Bयवःथा केली होती. अकःमात आम-या कानावर बातमी आली ती बॅ. नाथ पै यां-या िनधनाची. अशा 



Dnyandeep Education & Research Foundation, Sangli         www.dnyandeep.net & www.mymarathi.com 

ूा. मालती 	कल�ःकर यांनी िल	हले�या लेखांचा संमह ’मधघुट’ संदभ� - मायमराठ! डॉट कॉम  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Designed & Developed by Dnyandeep Infotech Pvt. Ltd. (www.dnyandeep.com) 

पhर�ःथतीत काय;बम कसा पार पडणार याबाcल आ�ह� साशंक झालो. पण रण�जत Bयाeयानाला वेळेवर आला. बॅ. नाथ पm 

सारeया उमRा व तेजःवी न�ेया-या आ�ण स�Cमऽा-या 7वयोगाने आ�ण �या-या अं�ययाऽेत सहभागी होऊन �याला ौnांजली 

वाहनू  आ!यामुळे रण�जत मनाने तसेच शर�रानेह� फार थकला होता. ते �या-या सा_ या हालचालीतून सहज =यानात येत होते. 

Bयाeयान संप!यावर राऽी ,कतीतर� उशीरपयEत तो आ�हा ूा=यापक मंडळ�ंशी Bयिथत मनाने नाथ पm-याबcलच बोलत होता. 

�यां-या जाFयाने रण�जत-या मनात केवढ� पोकळ� िनमा;ण झाली होती ते �याव4न जाणवत होते. आ�हाला ,दलेला शoद 

पाळFयासाठa, कत;Bयबुn�ने तो आला यामुळे कृतpतेने आमची मने नॆ झाली होती. 
 

आम-या वसितगहृात!या मुलींची सहल, अशीच एकदा गोकाक-घटूभा इकडे गेली होती. मुrकाम होता घटूभे-या ’कना;टक 

आरोdयधामा’त! कोणातर� आJांना घेऊन रण�जतह� �या ,दवशी ितथेच आला होता. ती कुणकुण आम-या कCयकांना कुठनू  लागली 

देव जाणे! �यांनी लावला मा[यामागे लकडा, "बाई, आ�हाला �यांना पहायचे आहे, �यांचा ऑटोमाफह� tयायचाय, �यांची पुःतके 

आ�हाला फार आवडतात, तु�ह� सांगा कO बाई, आम-यावतीने, �यांना इकडे यायला." मलाह� कCयांचे मन मोडवेना. रण�जतला 

भेटनू  मी 7वनंती केली. थोuयाच वेळात तो आला. हसत खेळत एक छोटेस ेभाषणह� �याने आम-या मुलींपुढे केले. �या भाषणात 

वा नंतर-या ग@पाट@पात नBहती कसली सुूिसn सा,ह��यक �हणून बढाई कO नBहता कसला 4> उपदेश! होता अंतःःफूत; 

ओलावा, संःकार>म मनाची यथोिचत जाणीव आ�ण ती मने उमल7वFया-फुल7वFयाची ूांजळ तळमळ.   

 

कोवाडची �याची राहFयाची वाःतू �हणजे एक नमुनेदार सुंदर ’कला भुवन’च आहे. बाकO एरवी ते गाव, भारतात!या इतर 

खेuयांसारखेच. पण गाव ओलांडून तु�ह� �या-या घरा-या अंगणात पाऊल टाकलेत कO ितथली रंगीबेरंगी देशी7वदेशी फुले आ�ण 

झाडे आ�ण  पआयांचा ,कल7बलाटह� कानावर येईल. पोपटांचे दोन तीन 7पंजरे माड�वर हलताना ,दसतील, ’रॉबट;’ नावाचा 

बदकासारखा पण खूप मोठा राखी-गुलाबी रंगाचा प>ी ‘rवॅक rवॅक’ कर�त दाणे ,टपताना ,दसेल. बफा;सारखी पांढर�शुॅ लुसलुशीत 

अंगाची कुऽीह� �यां-या आ�ःत�वाची जाणीव क4न देतील आ�ण �यां-या पाठोपाठच ‘या हो’, ‘या ना’ �हणत ःवागत करतील 

आम-या माधवीव,हनी. सावWया रंगा-या, रेखीव, िशडिशड�त बां=या-या, उंच, डोrयाव4न पदर घेतले!या आ�ण सदैव ूसCन अशा. 

तेवyयात ‘क!ल’ू ,कंवा ‘पुंडिलक’ तुमचे सामान अदबीने पुढे येऊन घेतील. हातपाय धुवून याल तोवर चहाफराळाचा सरंजाम टेबलावर 

टाप,टपीने मांडलेला ,दसले. ‘रण�जत’ची भेट इथे होईल ,कंवा �या-या ूशःत शोिभवतं ,दवाणखाCयात. ितथली बठैक पूण;पणे 

भारतीय. तrrया, लोड, गािलचा आ�ण 7व7वध आकष;क कला�मक वःतंूनी थाटलेली. अ=या; बाzांचा शट;, लुंगी अशा सा=या 

पोषाखात रण�जत तेथे कुFया नवो,दत लेखकाला माग;दश;न करताना ,कंवा एखाRा लेखक ूकाशकाशी ,दलखुलास ग@पा करताना 

आढळेल. तYडात 7वuयाचे पान रंगलेले आ�ण हाताजवळ अखंड पानाचा चांद�चा डबा संगतीला. जवळ-या खोलीत कुठे भाऊसाहेब 

खांडेकर, लताबाई अशा माCयवरांची तर कुठे �यां-या जीवनातील मौिलक >णाची ःमतृी जपणार� आJ सुXदांसमवेत काढलेली सुरेख 

छायािचऽे ,दसतील. नामवंत छायािचऽकारांची देखणी ल{डःके@स आ�ण पोश}टस देवघरात व जवळह� लावलेली आहेत. िशसवीचा 

केवढा थोरला देBहारा आहे, पूजा अच}नंतर ितथे दरवळणारा गंध सारे वातावरण आ�ण मन ूसCन करतो. ,दवाणखाCयात!या 

कपाटातून पुःतकेच पुःतके दाट�वाट�न ेउभी आहेत. नव-ेजुन,े इंमजी-मराठa सा_ यांची ितथे ,दलखुलास पंगत आहे. ,कती वाचाव,े 

काय काय पहावे असे होऊन जाते. बाजु-याच कपाटात वाRांचा सरंजाम आpाधारकपणे उभा आहे. ग-चीलगतची खोली-िचमुकली 

आटोपशीर-ह� रणजीतची खास लेखनसाधनेची जागा. छोटेसे मेज, खुच<, िनवडक पुःतके आ�ण लेखनसा,ह�य. बःस! एक माऽ 

ल>ात ठेवायचे या घरात कुठेह� वावरताना सुंदर सुंदर कलाकृतींची भेट हा कॉमन फॅrटर �हणून असतो. या खोलीत बसूनच 

रण�जतने ‘ःवामी’, ‘ौीमान योगी’ ह� मराठa भाषेची अलोलकOची लेणी िनमा;ण केली असतील या जाणीवेने मनाव4न 

आनंदािभमानाची लकेर चमकून जाते. ग-चीव4न पा,हले कO दरू �>ितजापयEत ,हरवीगार शेते, लहानशी घरे अस ेXदयंगम ~ँय 

,दसते. येणा_ या पाहFयालाु  रण�जत ःवतः जातीने हे सारे ,हंडवून दाखवणार. मलाह� �याने ते तसे दाख7वले आ�ण नंतर एका 

खोलीतले भले थोरले कपाट उघडून �यातून एक पेट� काढली. काय होते �हणाल �यात? तर िनरिनराळ� सुंदर फाऊंटनपेCस. ती 
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हातात घेऊन तो सागू लागला, "मालू, या पेनने मी ‘ःवामी’ िल,हली, याने ‘ौीमान योगी’ ...माझे ल> पेनएवढेच �या-या चेह_ याकडेह� 

होते. �याचे डोळे एक ूकार-या आंतhरक समाधानाने भ4न आ!यासारखे मला वाटले. ती पेने �हणजे �या-या वा�यीन कतृ;�वाची 

साहा�यक सा>ीदार होती. �यांची जपणूक �याने अशी हळवारपणेु  करावी हे ःवाभा7वकच होते. �याला लाभलेली अनेक 

सCमानिचCहेह� मी ितथे पा,हली. आ�ण ,कतीतर� उंची अZरां-या नाजुक कु@याह�. पिलकड-या खोलीत pाने�रांची 7वल>ण 

मनोहार� मूत< बसवलेली ,दसली. मी ःवतःशीच �हटले या सा_ या वाःतूत शालीन स�दय; आ�ण चोखंदळ अिभ0ची यांचा केवढा 

मनोp संगम झालाय.  

 

कोवाड खेडे खरेच पण ृOज-रे,डओपासून टेिलफोन-फिन;चरपयEत सव; आधुिनक सोयी रण�जत-या घरात आहेत. अRयावत ् 

=विनमु,िकांचा खूप मोठा संच आहे. पाहणाु  आला कO लवकर परत जाFयाची गो� काढणे जरा अवघडच. सामाCय शेतक_ यापासून 

दरदर-याू ू  िमऽमंडळ�ंपयEत सार� इथे येतात ती या वाःतू-या अन ् ितथे राहणा_ या देसाई दांप�या-या ओढ�ने. रण�जतचा जCम पू*य 

िशवछऽपतीं-या जवळ-या आJ संबंधात!या कुटंबातु  झालेला. सव; ूकारची संपCनता हात जोडून समोर उभी असले!या वातावरणात 

याचे बालपण गेलेले. असे असूनह� �या-या वागFयात एक पारदश;क साधेपण आहे, आ�मीयता िन राजसपण आहे. या खानदानाला 

भडकपणा, भपका-डामडौल व*य; आहे. कोवाडकर जनतेचे व रयतेचे हे ‘सरकार’ आहेत. इथ!या सव; स�काया;ला या ‘सरकार’चे उदंड 

आशीवा;द आ�ण आधार असायचाच. मग ती माधवीव,हनींची चालवलेली ‘बालवाड�’ असो कO गावाचे वाचनालय. गावक_ यांशी �याचे 

नाते आहे ते व�सल कुटंबूमुखाचेु  आहे. या-या वाuयापासून थोuया अंतरावर रण�जतची जमीन शेतीवाड� आहे. ितथली �याची 

बंगली आ�ण �यालगतचे छानदार देऊळ ह� एखाRा भावक7वतेसारखी मनात र̂गाळत राहतात. काज-ूआंoयां-या झाडाशेजार-याच 

शेतात रण�जत, नरहर कु0ंदकर, माधवीव,हनी आ�ण मी यांनी दोन वषा;पूव<च एक सं=याकाळ ,कती मजेत घालवली होती. ते दोघे 

सा,ह�यातले महारथी! आ�ण �जवाभावाचे िमऽह�. िनकोप-अवखळ मनांनी ते एकमेकांना कोपरखWया देत होते, वादसंवादह� कर�त 

होते. ते पाहणे-ऎकणे हाह� आ�हा दोघींना मोठा सुखद अनुभव वाटत होता. ,कतीतर� ,दवस िचंतनाला पुरेल एवढे खाR �यातून 

लाभत होते. ती सं=याकाळ आठवली �हणजे आजह� िचZ गलबलून येते. दोन ,दवस ितथे भर;र;,दशी गेले. आ�ह� िनघालो तसा 

रण�जत जवळ येऊन मला �हणाला, "हे बघ, हे तु[या भावाचे हrकाचे घर आहे मनात येईल तेBहा इथे यायचे िन 0चेल तेवढे 

रहायचे, काऽय?" आ�ण पाठaवर दोन धपके घातलेन ्. माधवीव,हनींनी कंुकू लावून इंदर�ु  साड� हातात ठेवली, "कशी आवडली ते कळवा 

हं" �हणा!या. वाuया-या पाय_ या उतरताना माझी पावले जड झाली होती. 
 

बस चालली होती. मनात येत होते, रण�जत बालपणीच मातसृुखाला आचवला. त4णपणातह� िनयतीने दःखाचेु  कडवट अनुभव ,दले 

पण तर�ह� �याचे मन बधीर, कडवट झाले नाह�. उलट इतरां-या दःखावरु  फंुकर घालणारे, कोमल, �ःनdध असेच ते रा,हले. िनसगा;त 

वा मानवी जीवनात �जथे �जथे =येयभारलेपण, उदाZता, भBयता, स�दय; ह� याला ,दसली ितथे ितथे हा 7वनॆ झाला. Bयथा वेदना 

पा,हली कO उदास होतो. Bयाकुळ अंतमु;ख बनतो. �याची क0णा-अनुकंपा बुn� उचंबळनू  येते, �या-या सा,ह�यातला ‘राधेय’ असो 

‘मनु’ असो कO देवा तुका-मु�ासारखे दद�वीु  जीव असोत, मूकपणे दःखेु  सोसणा_ यांबcल याचे मन फार हळवारु  आहे. �या-या 

मनात!या या माणुसकO-या ग,हवराने �या-या सा,ह�य7व�ाला एक वेगळ�च उंची आ�ण मोल लाभले आहे. ती. भाऊसाहेब 

खांडेकरांनी या-यावर पुऽवत ् माया का केली असेल आ�ण ूसंगी �यांची पादऽाणेह� या िशंयोZमाने हाताने का उचलली असतील 

याचे उZर दोघां-या मनःूवZृीत!या सारखेपणात सापडेल. जीवनात सत ्त�वांची पूजा बांधावी, अनेक ूकार-या दःखांनीु  गांजले!या 

आप!या समाजाला धीर-आधार Rावा, आप!या हातात पणती असो कO ,दवा �या दद�वीु  जीवां-या मनाजीवनात ूकाश आणावा, 

�यां-यावर सुसंःकार करावेत याचीच दोघांना ह� तळमळ. असा आमचा हा रण�जत! ‘अहंकाराचा वारा न लागो मा�झया िचZा’ अस े

अंतःकरणापासून �हणणारा, तसे वागणाराह�. पण तो *यांना मानतो अशा �या-या ौnाःथानांवर, �याला जे 7व�ःत मानतात 

अशांवर ,कंवा �या-या ःवतःवरह� कोणी अCयाय क4 लागले कO आप!या सव; श7�बnु�ंसह तो ठामपणे ूितकाराला िसn होतो. 

आपली अ�ःमता जाग4कपणे जपतो. 
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मला ,दसले!या रण�जतचे हे ईषत ् दश;न. �या-याबcल गेली काह� वष} माऽ एक काळजी मा[या मनाला कुरतडत असते. मूळचा हा 

चांगला बलदंड असावा, चांद�-या बंRा 0पयासारखा खणखणीत. (�याची जुनी छायािचऽे पहाना.) पण ह!ली माऽ ती ूकृती पार 

ओस4न गेली आहे. �हणून �याला कळकळ�ने सांगावेसे वाटते, "अरे रण�जतभाई, तु[यासारखी जाितवंत ूितभेची, रिसक माणसे 

आम-यासारeयांना जीवनूवासात rविचतच भेटतात, पहायला िमळतात. तुमचे कसबी हात जी वा�यसंपदा िनमा;ण करतात  �याने 

केवळ तु�ह�च मानमाCयतेला पोहोचता असे नाह�, तर आपला सारा समाजच �याने ौीमान ् होतो. अशी ,कतीतर� धनदौलत अजून 

तुला िनमा;ण करायची आहे. स=या राजा र7वव�या;सारeया अलौ,कक बलवंताचे जीवनदश;न तु[या समम लेखणीने घड7वFयात तू 

Bयम आहेस (असा एखाRा भBयोदाZ कलाकृतीचा =यास तू घेतलास �हणजे तू ,कती राबतोस - िचंतन-मनन करतोस ते मी पा,हले 

आहे) ह� कलाकृती तु[या मुकुटात नवा मानाचा िशरपेच बसवणार. ित-याकडे आ�ह� आतुरतेने पहात आहोत. �या सा_ यांसाठa, 

तु[या असंeय चाह�यांसाठa आ�हा सुXद-आJांसाठa तू ूकृतीनं िनकोपच असणं अग�याचे, फार अग�याचे आहे. आ�ण �हणून 

तु[या िनकोप ूकृती-या आड येणार� सार� 7वtनं तू दरू केली पा,हजेस. माधवीव,हनींसारखी समंजस, सोिशक कला7वRािनपुण 

आ�ण तु[या जीवनात 7वरघळनू  गेलेली सहधम;चाhरणी तुला लाभलीय. �हणून �हणते आमची 7वनंती ल>ात घेशील ना? अ�खल 

भारतीय मराठa ना`यसंमेलनाचे अ=य>पदह� तु[या आजवर-या लौ,ककात एक नवी भर होय. गौरवो�सवा-या >णी मी इतकेच 

�हणते,  

 
 

रण�जत, 

"सौeया-या िशखर� सदा 7वह4 दे मूित; तुझी लीलया । 

दःखाचीु  न कधी �जवास िभववी जCमांतर� चाहल।ु  

हषा;-या उठती असंeय लहर� िचZामधी मा�झया । 

आनंदाौ ुथरारती, >णभर�, अन ् ूािथ;ती मंगल ॥"      

                            
                            
  


