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वलठोफा ऩाॊचाऱ 

वलठोफा ऩाॊचाऱ माॊच्मा ननधनाने भशायाष्ट्रातीर एक प्रनतबावॊऩन्न, शयशुन्नयी आणण 
एकरव्माच्मा जजद्दीने स्लतःच अनेक करा अलगत कयणाया अललरमा शयऩरा आशे. 
भशायाष्ट्रारा चचत्रकाय तवेच लळल्ऩकायाॊची भोठी ऩयॊऩया आशे. ऩण लळल्ऩावाठी ‘स्टेनरेव 
स्टीर’वायखे अगदी लेगऱे भाध्मभ लाऩयणाये ऩाॊचाऱाॊवायखे वलयऱा. एकीकडे ‘ऩूणणलादा’च े
लडडराॊनी वाॊचगतरेरे तत्तत्तलज्ञान जगबयात रुजलणाये वलष्ट्णुभशायाज ऩायनेयकयाॊवायखे 
आध्माजत्तभक गुरू तय दवुयीकड ेपोटोग्रापी तवेच इतयशी काभाॊच्मा ननलभत्तताने वतत वशलावात 
अवणायी डाव्मा वलचायाॊची लभत्रभॊडऱी अळा दोन्शीॊचा भेऱ याखणाये वलठोफा ऩाॊचाऱ शे अजफ 
यवामन शोते. भुऱात राॊज्माच ेअवणाये वलठोफा भुॊफईत आरे आणण गणेळभतूींच्मा ननलभणतीत 
यभरे. ऩण त्तमानॊतय अनके नाभाॊककत लळल्ऩकायाॊकड ेउभेदलायी करून ब्ाॉझभधीर लळल्ऩकरा 
आत्तभवात करून घेतरी. मा करेचा ऩहशरा आवलष्ट्काय गुरुचयणी अऩणण कयालमाचा म्शणून 
भग वलठोफाॊनी वलष्ट्णुभशायाजाॊच ेलडीर ल गुरू याभचॊद्रभशायाज माॊच ेऩूणाणकृती लळल्ऩ 
फनवलण्माची अनुभती गुरूॊ कड ेभाचगतरी. ते लळल्ऩ केरेशी. ऩण त्तमाच्मा यचनते काशी कभतयता 
आशे, अवे लाटल्माने वलठोफाॊनी ते नव्माने खऩून भनोजोगते फनवलरेच. इथनू ऩुढे त्तमाॊनी अनेक 
लळल्ऩे वाकायरी. त्तमातरे, वॊवदेच्मा प्राॊगणातरे कम्मुननस्ट नेते श्रीऩाद अभतृ डाॊगे माॊच े
ऩूणाणकृती लळल्ऩ शी तय अजोड कराकृती फनरी आशे. माच लऴी कली केळलवुत माॊच्मा 
भारगुॊड मा जन्भगाली अवणाऱ्मा स्भायकात वलठोफा माॊच्मा एका आगळ्मा लळल्ऩाच ेअनालयण 
झारे. शे लळल्ऩ आशे, केळलवुताॊच्मा ‘एक तुतायी द्मा भज आणुनन’ मा कवलतेच्मा 
ळताब्दीननलभत्तत फनरेरे. त्तमाच ेभाध्मभ आशे, स्टेनरेव स्टीर. खयेतय, स्टेनरेव स्टीरभध्मे 
फाॉझवायखे काजस्टॊग कयणे दयुाऩास्त अवते. त्तमाभुऱे, अवे लळल्ऩ वाॊधणे अलघड. ऩण 
वलठोफाॊनी ऩलईच्मा ‘रावणन अॉड ट्रुफो’च्मा वॊकुरातीर स्टीरलळल्ऩ ऩाहशल्माऩावून शे भाध्मभ 
लाऩयण्माचा ध्मावच घेतरा. तो केळलवुताॊच्मा वाडदेशा पुटी ग्राकपक ळैरीतीर लळल्ऩात 
वाकायरा. शे लळल्ऩ दीघाणमू व्शाले, मावाठी खाव फनालटीच ेस्टेनरेव स्टीर लाऩयण्मात आरे. 
‘तुतायी’ कवलतेचा वाया फॊडखोय आळम मा लळल्ऩाच्मा योभायोभात नेभका उतयरा. वलठोफाॊनी 
कॅभेया शातात घेतरा तेव्शा पोटो काढण्माऩावून ऩूलीच्मा काऱातरे ते योर धलुून पामनर वप्रॊट 
काढेऩमतंची वाॊगोऩाॊग करा आत्तभवात केरी. ‘भशायाष्ट्र पौंडळेन’च्मा स्भयणणकेतीर ऩुयस्काय 

वलजेत्तमाॊच ेवलठोफाॊनी काढरेरे पोटो शे नतच ेएक आकऴणणच शोऊन फवरे. एखाद्मा रेखकाच्मा 
घयातीर णखडकीतून मेणायी नेभकी प्रकाळनतयीऩ हटऩण्मावाठी वलठोफा तावन्  ताव लाट ऩाशात. 
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ऩुन्शा ऩुन्शा त्तमाच्माकड ेजात. शी पोटोग्रापीची वाधना भग त्तमाॊच्मा ‘छामाचचत्रणः मॊत्र आणण 
तॊत्र’ मा ऩुस्तकातून ळब्दाॊत उतयरी. अॊतमाणभी अत्तमॊत शऱला आणण ऩाऩबीरू अवणाया शा 
करालॊत स्लतः कवलताशी कयीत अवे आणण चचत्राॊवाठी कधी कधी चायकोरचे भाध्मभशी लाऩयत 
अवे. वलठोफा ऩाॊचाऱ माॊच्मावायखा वजणनाची अनेक भाध्मभे वशजी शाताऱणाया करालॊत पाय 
दलुभणऱ अवतो. 


