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तीथ��प शंतनुकाका - चैत�याचा एक िनखळ झरा 
 

पु�याला मी गेले �हणजे शंतनुकाकां�या ‘लका�क’ बंग�यावर माझी एक तर� फेर� �हायचीच! पुणे "व#ापीठाकडे जाणा& या 
रः(यालगतचा (यांचा हा ूशःत, देखणा, बैठा बंगला, (या�या भोवतीचे "वःततृ आवार, नाना रंगा�या झाडाफुलांनी आ1ण �हर�यागार 

‘लॉन’ने नटलेली (यांची बाग हे सगळेच मला खूप आवडायचे. शंतनुकाकां�या तरल स8दय9:;ीचा आ1ण रिसकतेचा (यातून ू(यय 
येई. 
 

फाटकातून येताना मला पा�हले क>, ते यमुनाकाकूला हाक मा?न �हणत, "यमुताई, कोण आलंय पा�हलंत का? ूोफेसर मालूताई 
आली आहे आपली." मी जवळ जाऊन (या उभयतांना वाकून नमःकार कर�. मग ते ूेमाने आप�याजवळ मला बसवून घेत 
"वचार�त, "बोला ूोफेसर, काय घेणार, चहा क> कॉफ>?" मी उDर �द�यावर भरपूर खा#पदाथ9 आ1ण कॉफ> घेऊन नोकर उभा राह�. 
मग गFपा सु? होत. "मजा आहे अन ् काय तु�हा ूोफेसर लोकांची! वषा9तून सहा म�हने सुJट�च सुJट�!" (यावर रागाव�याचा 
अिभनय कर�त मी (यांना �हणे, "अहो थोर उ#ोगपती, आमची अशी चे;ा करता काय? आ�ह� नसलो तर तुमचे कारखाने चालवायला 
इं1जिनअर कुठनू  िमळणर हो तु�हाला?" (यावर ते खो खो क?न हसत आ1ण मग तास द�ड तास वेळ गFपात कधी जायचा ते 
कळायचे नाह�. 
 

शंतनुकाकांचे �य"Mम(व असे मोठे "वलोभनीय आ1ण Nबाबदार होते. गोरापान गुलाबी वण9, भ�य कपाळ, ूसOन हसरे बोलके डोळे, 

(यावर सुरेख रंगाचा जाड ृेमचा चंमा, अितशय काळजीपूव9क िनवड क?न कमाली�या टाप�टपीने अंगावर चढवलेला सूट, सुटावर 
बांधलेला ‘बो’, पायात चकचक>त बूट आ1ण मोजे या सा& यांमुळे (यांना पाहणारा, भेटणारा माणूस एकदम खूष होऊन जाई. ना(याने 
ते माझे सSखे चुलतकाका. पण आम�या कुटंबातु  सSखा-चुलत असला कसलाच भेद नसायचा. (यामुळे शंकरभाऊंसारखेच ते मला 
वाटायचे. 
 

मी मराठT प�हलीत �कंवा दसर�तु  असेन (यावेळची ह� गो;! �हंग�या�या मह"ष9 क�याU�या शाळेतून सुJट�साठT मी ते�हा 
�कलVःकरवाड�ला आलेली होते. कारखाOयातून शंतनुकाका घर� येत होते. मला पा�ह�यावर माWया गXयाभोवती हात टाकून ते 

�हणाले, "मालती, ‘उमाYयावर’ या शZदाचा अथ9 काय सांग बघू ?" मी �हटल,े "अ[या (यात काय अवघड, उमाYयावर �हणजे 
1\ितजावर, कळलं!" (यावर (यांनी ]या कौतुकाने माWया पाठTवर शाबासक> �दली, ती मी आजह� "वसरल े नाह�. कारण (या 
ूसंगाने (यां�या गुणमाहक वDृीची मला ओळख झाली. कुणाजवळ�याह�, लहानमोYया, गुणकौश�याचे ते मनपासून कौतुक कर�त. 

(यामुळेच देश"वदेशातील अनेकांना ते ‘आपले’ वाटत, जवळचे वाटत.  

 

�कलVःकर कारखाOया�या िचमुक�या रोपाचे "वःततृ वटव\ृात ?पांतर कर�यात शंतनुकाकांचा िसंहाचा वाटा आहे, हे िन"व9वाद स(य 
आहे. कारखाOया�या कामािनिमD जगभर (यांची सतत ॅमंती चालू असे. पण खरोखर�च मी (यांना कधीसुbा, इतcया वषा9�या 
माWया आयुंयात, कुणावर रागावलेल,े िचडलेले, कंटाळलेले असे पा�ह�याचे मला आठवत नाह�. सदैव ःवार� हसतमुख, आनंद�, 
आशावाद� आ1ण चैतOयाने रसरसलेली असायची. ःवाभा"वकच तबारखोर, वायफळ बडबड क?न इतरांचा वेळ खाणार�, भeगळ, 

बfग?ळ िन दांिभक माणसे (यांना अ1जबात Nचत नसत. असा एखादा (यां�याकडे आलाच तर ते कसलीच भीडभाड न मानता 
(याला "वचार�त, "तुमचे काय काम आहे माWयाकडे?" जे बोलायचे ःप;, सूऽबb, सडेतोड िन िनःःपहृ हाच (यांचा ःवभाव होता! माऽ 
(यात कुणाचा iेष नसे क> म(सर! Oयूनगंड तर के�हाच नाह�. तसा (या बोल�याला अहंकाराचा ःपश9 नसे.  

 

Duty is deity आ1ण Work is worship ह� (यांची जीवनभराची बैठक होती. "�यवसाय, उ#ोग ह� \ेऽे चढाओढ�ची आहेत, (यात यश 
िमळवायचे तर लायक>च िसb करावी लागते, धोका प(करावाच लागतो, यश िमळाले तर� डोके शांत ठेवलेच पा�हज,े ौम केलेच 
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पा�हजेत, अपयश पदर� पडले तर� िनराशेला बळ� पडायचे नाकारलेच पा�हज,े धडपडून पुOहा उठायला पा�हजे ूयk करायला पा�हजे. 
ूगतीचा माग9 हा असाच असतो. यशापयUत पोहोचायला हा एकच राजमाग9 आहे, इथे पळवाटांचा, आडवाटांचा उपयोग नाह�." हा 
(यांचा जीवनमंऽ (यां�या अखंड कम9योगातून (यांनी ूाl केला आहे. यंऽावर काम करणा& या कामगाराला ते �हणत, "बाबा रे, इतर 
�ठकाणापे\ा एक हजार Nपये सुbा तुला इथे जाःत िमळतील, पण यंऽा�या िनिम9तीत १/१००० इंचा�या लांबीNंद�चीह� चूक रहता 
कामा नये." माणसाने गpरबीत राहवे, तसे राहणारा (यागी असतो, िनःःवाथq असतो. ह� मते (यांना साफ नामंजूर असत. "भरपूर 
काम कराव,े भरपूर ौीमंत �हावे. (यात गैर काय आहे?" असा (यांचा रोखठोक सवाल असायचा! 
 

शंतनुकाकांचा एक ःवभाव"वशेष दिम9ळु  अस�याने मला "वशेषच आवजू9न सांगावासा वाटतो. भले ते कOयाकुमार�ला जावोत, चीनला 
जावोत क> इrलंडला. कुठेह� गेले तर� (या समाजात, पpर1ःथतीत, वातावरणात ते अगद� सहजपणे िमसळनू  जात. सुमारे तीस एक 

वषा9पूवq मी, मुकंुद व सौ. शांता द1\णेकडे ूवासाला गेलो होतो. ‘मिास’मधली ‘पॅर� आ1ण कंपनी’ हे आम�या कारखाOयाचेह� एजंट 
होते. (यांचे एक अिधकार� सांगत होते, "एस. एल. के. (शंतनुकाकां) ना काह� �दवसापूवq एका काय9बमा�या उw घाटनाला आ�ह� 
बोलावले होते, पण काय9बमा�या आद�या राऽी मुसळधार पाऊस झाला आ1ण काय9बमा�या ःटेजजवळ मोटार नेणे आवघड झाले. 
एस. एल. कf �या ल\ात येताच ते पटकन मोटार�तून उतरल,े आपली पxट हाताने �कंिचत वर उचलून उyया मार�त थोडे अंतर ते 
चालत गेले हो, एखा#ा तNणासारखे! आ�ह� हे बघून थcकच झालो." कोण(याह� \ेऽातली खर� मोठT माणसे अशीच साधी आ1ण 
सरलमनःक असतात, यावरचा माझा "वzास (यामुळे अिधकच :ढ झाला. शंतनुकाकांना बु"bवादाचे बाळकडूच िमळालेले! (यामुळे 
पूण9 "वचारांती जे आप�याला पटते (याचे आचरण ते िनभ9यपणे कर�त. ःवतः�या "ववाहात वरात आ1ण त(सम गो;ींना (यांनी पूण9 
फाटा �द�याचे वड�लधार� माणसे आ�हाला सांगत. या िनभ9यतेची एक आठवण महा(मा गांधीं�या सदभा9तली आहे. ती अशी - 
गोरगpरबांना परवडेल, "विश; नंबरचे सूत ]यातून कातता येईल आ1ण सव9 सोयींनी युM असा चरखा महा(मा गांधींना क?न हवा 
होता. माWया आठवणीूमाणे तसे (यांनी जाह�र िनवेदनह� केले होते. आम�या औधं�या राजेसाहेबां�या िशफारशीव?न ौी. 
गणेशपंत काळे नावा�या एका क�पक स]जन गहृःथांनी तसा चरखा फार पpरौम घेऊन, आवँयक तेथे कारखाOयाचे सहकाय9 
घेऊन तयार केला. तो दाखव�यासाठT तीथ9?प पFपा (लआमणराव), शंतनुकाका, शंकरभाऊ आ1ण ौी. काळे व~या9ला गेले. महा(मा 

गांधीं�या सव9 कसोJयांना फM तेवढा ‘एकच’ चरखा उतरला. मग गंधी �हणाले, ‘या चरSयाचा आकार एखा#ा यंऽासारखा �दसतो.’ 
(यावर शंतनुकाकांनी धीटपणे (यांना ू� "वचारला, "आपण वापरता ते पेन आ1ण ती सायकल ह� यंऽेच आहेत ना?" (यावर गांधी 
िनNDर झाले. पFपा (यांना �हणाले, "आपण य िनदVष चरSयाला जाह�र केलेले पाpरतो"षक #ाव,े आ�ह� ती रcकम त(काळ 
आप�या हpरजन फंडाला इथ�या इथेच देऊ." पण ना (या चरSयाचे नाव जाह�र झाले,  ना (याला पpरतो"षक िमळाले! यावर काय 
बोलाव?े  

 

शंतनुकाकांनी (यां�या हजार कामां�या �यापातून वेळ काढनू  �कतीतर� छदांची जोपसना केली. जा(याच ते हौशी, उ(साह� आ1ण 
ना"वOयाची आवड असलेल,े बागेवर (यांचे फार ूेम, कुठनकुठनू ू  ते "बया-रोपे आणत, (यांची अप(यिन"व9शेष ूेमाने िनगा राखत. 
ःनेह� मंडळ�ंना रोपा-फुलां�या भेट� देत. भारतीय, शा�ीय गाणे (यांना आवडायचेच, पण माWया क�पनेूमाणे पा�ा(य संगीताचे ते 
"वशेष शौक>न होते. ते "पयानो अगद� रंगून वाजवीत. िचऽकलेत ते इतके िनपुण होते क>, (यांची "वशेषतः तैलिचऽे पाहताना 
माWया मनात अनेकदा येई क>, शंतनुकाका कारखानदार नसते झाले तर (यांनी िचऽकार �हणून मोठेच नाव कमावल ेअसते. िच. 
संजयने ((यांचा नातू) शंतनुकाकां�या जOमशतZद��या िनिमDाने नुकतेच �कलVःकरवाड�त (यां�या सुरेख तैलिचऽांचे छानदार 
ूदश9न भरवल ेहोते. "वz"वSयात िचऽकार माधव सातवळेकर हे (यां�या खास "पढ�तील िचऽकार! फोटोमाफ>चा छंद (यांनी फार 
लहानपणपासून वाढवलेला. नाटककार �कलVःकरांचेच हे आl (यामुळे नाटकाचे ूेम तर (यां�या रMातूनच आलेले. पु�यात चांगले 
नाटक आले क>, आमची यमुकाकू (ती ःवतः उDम गात असे) िन शंतनुकाका झकास पोषाखात प�ह�या रांगेत हटकून भेटणारच! 
वाड��या आ1ण औधं�या माळावर हंदड�यातु  (यांचे बालपण गे�याने �बकेट, टेिनस, गो�फ हे खेळ मनसोM खेळत. मनाने ते 
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कुटंबव(सलु  (यामुळे सवड लाभली क> नातवंडांबरोबर पतंग उडवणे, चfडूमागे पळणे हा (यांचा मोठाच आनंदाचा "वषय! ूवासाचा 
जंगी बेत अधूनमधून ठरायचा िन अगद� सहकुटंबु  सहपpरवार (याची मौज लुटली जायची. घर�या मंगलकाया9त (यां�या खेळकर, 
थJटेखोर ःवभावला उधाण यायचे. सवाU�या गFपागो;ी रंगात आले�या असाय�या तेव�यात, एखादे पुडके (यावर ]याचे लrन अस े
(यां�या नावाप�यचा कागद असे ते घेऊन शंतनुकाका लगबगीने येत, नववधूला �हणत, "अग,ं हे बघ. तू नव& याला िल�हले�या 
पऽांचा हा गYठा मला सापडलाय! दाखवू का यातले एखादे पऽ आDा वाचून!" (यावर (या काक>ंची लाजून लाजून पुरेवाट होई. मग 
ितला �हणत, "बरं नाह� दाखवत हं वाचून तुझे पऽ! आता एक छानसा उखाणा घ,े नाह�तर गाणे तर� �हण!" तो काय9बम इतका 
सामसंगीत झाला क>, ते पुडके काक>�या हातात देत. ते असायचे pरका�या को& या कागदांचे! अशी मजा! कारखाOयात यंऽावर जस े
(यांचे ूयोग चालत तसे पाकशा�ातह� चालायचे! उकड�चे कळ�दार, भरग�च सारण भरलेले मोदक कर�यात पाककुशल ग�ृहणींना ते 
मागे टाकत. हा सुगरण आईकडून िमळालेल वारसा! एकदा यमुकाकंूशी ःवेटर "वण�याब�ल (यांनी पैज लावली. अट एकच, 

दोघांनीह� फM pरका�या वेळ�च ःवेटर "वणायचा आ1ण ती 1जंकली शंतनुकाकांनीच! इंमजी ते छान बोलत, िल�हत पण ?ढ अथा9ने 
(यांना मी वMा �हणणार नाह�, माऽ (यांचे बोलणे काह� नवा "वचार देऊन जाई, हे िन1�त! आयुंया�या ःवयंपवा9त (यांनी 

‘जेटयुगातला माणूस’, कॅcटस अंड रोजेस’ (आ(मचpरऽ) अशी वाचनीय पुःतके िल�हली. (यांचे मोY ठे मोY ठे अ\र (ते माऽ बेताचेच 
वळणदार) असलेले पऽ अधूनमधून यायचे. (यात सह� कधी इंमजी तर पुंकळदा मोड�त केलेली असायची. (याची मला गंमत 
वाटायची. सा& या जगभर ते अनेकदा �फरल,े नाना पदाथाU�या चवी पा�ह�या, कधी खळखळ केली नाह� (याब�ल! पण ]वार�ची 
भाकर�, मटक>ची उसळ, डाळ-मे�याचे खमंग वरण, मcयाची भाजलेली कणसे िन भुईमुगा�या शfगा असा साधा Nचकर मेवा (याना 
अितशय "ूय असायचा! आंबरस हा सव9च �कलVःकरांचा ‘वीक पॉ�ट.’ माऽ खाताना (यांनी आप�या आरोrयाकडे कधी दल9\ु  केल े

नाह�. मला वाटतं (यां�या न�वदा�या वषा9चा वाढ�दवस होता ते�हाची ह� गो;! ‘लका�क’चे आवार माणसांनी फुलून गेलेले, रोषणाईने 
सजलेले आ1ण हाराफुलांनी सुगंिधत झालेले. मोYया खुशीत शंतनुकाका लोकां�या शुभे�छांचा ःवीकार कर�त होते. (यांची अग(याने 
"वचारपूस कर�त होते. (या आनंदमेळा�यात कुणीसे (यांना "वचारल,े "या वयातह� आपली तZयेत एवढ� कशी छान? " (यावर 
मनापासून हसत (यांनी उDर �दल,े "अहो, आ�टर ऑल इट इज ए �कलVःकर ूॉडcट" (यावर उप1ःथतात हाःयाचे कारंजे चमकले. 
मीह� (यांना िचडवून �हटले, "इतके छान �दसताय तु�ह�, सांभाळनू  रहा हं नाह�तर एखाद� बु�ढ� खूश होऊन जाईल तुम�यावर! " 
(यावर जवळ उ�या असणा& यांना �हणतात, "बघा ह� ूोफेसर मालूताई काकांची कशी चे;ा करते आहे!" असा जीवनाचा आनंद 
भरपूर लुटणारा आ1ण इतरांनाह� तसाच वाटणारा हा आनंदयाऽी काका आमचा! आम�याशी एरवी असे सवंगyया�या 1ज�हाXयाने 

वागणारे शंतनुकाका कामा�या "वषयात भलतेसलते लाड कधी करायचे नाह�त. माझा चुलतभाऊ जीवन ‘Nिवाणी’ नावाचे मािसक 
चालवीत असे. (याचे ते ूथमपासून स�लागार रा�हले. पण "मी तुला पैसे देणार नाह� �कंवा (यात जा�हरात दे�यासाठT कुणालाह� 
गळह� घालणार नाह�" हे ःप;पणे (याला सुNवातीलाच सांिगतले. मुलांनी िमंधे होता कामा नये. आप�या बुb�ने आपले माग9 
शोधले पा�हजेत, ह� (यांची जाग?क पालकाची :;ी मला ूशंसनीय वाटते. एकदा जीवन मला �हणाला, "मालूताई, ःवातं�यवीर 
सावरकर आ1ण यंऽवीर शंतनुकाका यांची जOमतार�ख एकच आहे गं २८ मे. �कती सुंदर योगायोग हा!" मी �हटल,े "(यांची 
काय9\ेऽे िभOन असली तर� (यांची रा�भM> अःसल आण शंभर नंबर� आहे, खरं ना?" अशा या देशा�या औ#ोिगक "वकासात 
लाखमोलाची भर घालणा& या उ#ोगमहषq�या जीवनात वैय"Mक आ1ण �यावसाियक, इतरांूमाणेच अनेक दःखाचेु  ूसंग आले. 
राजदरबार� हांजी, हांजी (यांनी कधीच केली नाह�. (याचा सूड �हणून क> काय नकळे, शासनाने अनेक खट�यांचे झंगट (यां�या 
मागे लावले. देशभर न�हे, जगभर (यांची जेवढ� बदनामी, "वटंबना करता येईल तेवढ� सव9 मा~यमांचा वापर क?न केली. अन1Oवत 
छळ केला. अस� मनःताप �दला. पण शंतनुकाकांनी असामाOय धैया9ने, िचरःमरणीय "ववेकाने (या आसुर� छळाला तeड �दले. 
शासना�या कपट�यूहाब�ल एक अ\रह� (यांनी तeडातून काढले नाह�. उलट "कारखाOयाचा ूमुख या ना(याने ह� सव9 जबाबदार� मी 
माWयावर घेतो" असे उ� गार काढले. कै. नानासाहेब गो& यां�या अ~य\तेखाली ूचंड सभा होऊन सारे पुणे, अू(य\पणे देश (या�या 
पाठTशी उभा रा�हला. शंतनुकाका, �कलVःकर घराणे, (यांचे काय9 यावरचा "वzास (यांनी ूकट केला. (याब�ल वाटणार� कृत�ता 
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कशी �यM करावी? "वराट जनतेची ह� उ(ःफूत9 ूित�बया बघून शासनालाह� ‘स(य न भरते दळभारे’ हे समजून चांगला झणझणीत 
धडा िमळाला. स(याचे सोने भJट�त जाऊन अिधक लखलखू लागले.   

 

शंतनुकाकांनी आप�या उ#ोगान,े िचंतन मननाने अवलोकन, अ�यासान,े ूवासाने कारखाOयांचे मोठे जाळे "वणून अनेकांना मदतीचा, 

माग9दशनाचा, ूसंगी धनाचा आधार देऊन उभे केले. गुणी सहकार� व कामगार यांचे वड�ल बंधू बनून ‘दादा’ ह� पदवी िमळवली. 

‘शम ् करोित तो शंतनु’ (शम ् �हणजे क�याण) हे नाव तर साथ9 केलेच पण शासनाची लढाई खेळनू  ते ‘धैय9धर’ह� ठरले! जगभरा�या 
औ#ोिगक जगात मोठेच नाव िमळवले.  

 

पण िनयतीचे खेळ आप�याला कळत नाह� हेच खरे! चंिकांत, ौीकांत ह� (यांची दोOह� कत9बगार मुले (यां�या खां#ावर�या 

जबाबदा& या समथ9पणे पार पाड�त असतानाच कालवश झली! शंतनुकाकां�या �दयावर दोन श��बया झा�या. यमुकाकू ‘अ�झायमर’
या भयंकर �याधीने देवाघर� गेली. त सवा9था9ने (यांची अनु?प सहचाpरणी होती. (यां�या कतृ9(वाला, पराबमाला तर ितने सदैव 
ूो(साहन �दलेच पण ःवतंऽपणे ितने सामा1जक काय9ह� केल,े कारखाना चालवला. 
 

आप�या सु"व# कलािनपुण पkीचा िचर"वयोग (यांना फार जाणवला. आनंदात हसणरे (यां�या घराचे गोकुळ काळवंडून गेले. 

शंतनुकाका, यमुताई हे खरोखरच ‘मेड फॉर इच आदर’ असेच सुखी समाधानी, एका(म झालेले दा�प(य होते. काकू�या म(ृयूनंतर मी 
व सौ. शांता (यांना एकदा भटेायला गेलो, बसलो, बोललो आ1ण आता िनरोप �यायला उठणार तर ते �हणाल,े "बसा गं थोडा वेळ! 
कुणी आले क> आता फार बरे वाटते बघा!" माWया मनात आले सार� ऎzय� हात जोडून या आप�या काकांपढेु उभी आहेत, पण  
अंतया9मी हे आता �कती एकटे एकटे झाले आहेत. माझा हंदकाु  गXयतच अडकला.  

 

मंद पावलाने शंतनुककां�या जीवनाची राऽ पुढे सरकत होती. (यांनी सरो1जनी (मुलगी) आ1ण सुमन-शशी या सनुांना जवळ 
बोलावून सांिगतल,े "मी देहदान किमट�चा अ~य\ आहे. योrय वेळ येताच माझा देह (या किमट�कडे पोहोचवायचा. तसा शZद तु�ह� 

मला #ा. ‘बाबा’ तर आता गेलाच आहे, (याला काय कळणार आहे थोडेच आ�ह� देहाचे दहन केले क> काय केले ते. असे �हणू 
नका." 

 

(या तीन मुलींनी �दलेला शZद पाळला! 
 

२४ ए"ूलला पहाटे साडे पाचला (यां�या िनवा9णाची वाता9 आ�हा कुटं"बयांनाु  कळली. जड मनाने आ�ह� सारे ‘लका�क’वर धावलो! 
ितथे दरवाजात होता शंतनुकाकांचा हार घातलेला फोटो! (याला नमःकार कर�त मी �हटल,े "शंतनुकाका तुमची ूोफेसर मालूताई 
आली आहे. पण आज तु�ह� नाह� ितला मायेने िचडवायला, पाठTवर कौतुकाची थाप आता कधीच देणार नाह� तु�ह�. पण तुमचा 
आशीवा9द आहेच ना िशरावर, तो कसा "वसरेन मी?" 

 

उ#ाचा औ#ोिगक इितहास िल�हणारा इितहासकार �हणेल, ‘जगात भारताची मान उंचावणारा, उ#ोग\ेऽातला कौःतुभ घरंगळला!. 
]याने केवळ देशाचे औ#ोिगकच न�हे तर सांःकृितक जीवनह� अनेक उपबम राबवून संपOन केले. असा माणूस पुOहा जOमाला 
यायला आता �कती काळ वाट पहावी लागेल, कोण जाणे! 
  


