
खा�ाकडे लोक ऐितहािसक �ि�ने पाहतात : �ा. �दीप आपटे 

सुधीर गाडगीळ यां!ा ‘मानाचं पान’चे धडा$ात �काशन 

 

पुणे, (�ितिनधी) : खाणं ही अशी गो� आहे की, ती सवा*नाच लागते. मा+ पु. ल. देशपांडे आिण जयवंत 
दळवी असे काही मोजके लेखक सोडले तर खा�ावर मराठी सािह.ाम/े खूप तुरळक िलिहलं गेलं 
आहे. सुधीर गाडगीळ यांनी ‘मानाचं पान’ हे खा�ावरचे पु1क िलिहले आिण एक नवीन िवषय 
वाचकांसमोर आणला. ही मराठी सािह.ा!ा �ि�ने मोठी गो� आहे, असे मत अथ5त6 आिण खा7 
पदाथा*चे जाणकार �ा. �दीप आपटे यांनी 89 केले. 

 

‘चपराक �काशन’तफ;  सुधीर गाडगीळ िल<खत ‘मानाचं पान’ या पु1काचे �काशन महारा�=  सािह. 
प>रषदे!ा माधवराव पटवध5न सभागृहात झाले. यावेळी अ/BCथानावDन ते बोलत होते. जागितक 
कीतFचे बु<Gबळपटू HँडमाJर अिभजीत कंुटे, पु�ातील Dपाली आिण वैशाली या सु�िसG हॉटेलचे 
चालक जगMाथशेठ शेNी, बुकगंगा या आंतररा�= ीय Oाती!ा संकेतCथळाचे संचालक मंदार 
जोगळेकर, ‘चपराक’चे �काशक घनQाम पाटील 8ासपीठावर उप<Cथत होते.  

 

�ा. आपटे Sणाले, आजही ठरािवक िठकाणचा पदाथ5 आिण .ाची चव याकडे लोक ऐितहािसक �ि�ने 
पाहतात. दुसरा काय खातो, यातूनच अनेकदा आपली खा�ाची 8ूहरचना ठरत असते. चTधर 
Uामीनंा काय आवडायचे याचेही अनेक दाखले ‘लीळा च>र+ा’त िदसून येतात. भगवVीतेतही 
खा7संWृतीसंदभा5तला एक X लोक आढळतो. संत ZानेX वरांनी खा7पदाथा*चा ��ांत Sणून अनेक 
ओ8ांम/े वापर केला आहे. यावDन �ाचीन काळापासून खा�ाचे मह\ िकती आहे हे िदसून येते. 
ते]ा!ा ‘सेिलि^टी!ंा’ खा�ा!ा आवडी अशा काही उदाहरणावDन लBात येतात; मा+ आज!ा 
वलयांकीत लोकां!ा खा�ा!ा आवडी सुधीर गाडगीळ यांनी ‘चपराक �काशन’!ा पुढाकाराने 
खुसखुशीत शैलीत पु1कDपात उपल_ कDन िद`ा आहेत.  



 

यावेळी सुधीर गाडगीळ Sणाले, वलयांिकत लोक खातात काय? यािवषयी प+कार Sणून िजZासा 
होती. गायन, िसनेमा, नाटक, िच+कला, नृ., िशa, जािहरात आिण राजकारण या िविवध Bे+ात`ा 
8कं्ि◌तबरोबर खाता-खाता, बोलता-बोलता .ां!ा आवडी-िनवडी जाणून घेता आ`ा. माणूस काय 
खातो? कुठे खातो? कसा खातो? यातूनच .ाचं खाणंआिण वागणं यांचं नात जोडता येतं. चवीने खाणारे 
राजकारणी कमी असले तरी ‘शरद पवारांना आवडणारा आिण तरतरी आणणारा मासा आम!ाकडे 
उपल_ आहे’ अशीही पाटी एका हॉटेलम/े होती. िवलासराव देशमुख िटळक रोडवर!ा िगरीजा!ा 
परातीतील ’भाकरी’वर िकती �ेम करायचे अशा अनेक िदeजां!ा खा�ावर या पु1कात िलिहले 
अस`ाचे .ांनी सांिगतले.  

 

या काय5Tमात बोलताना अिभिजत कंुटे Sणाले, खा�ावर पु1क िलिहणं ही मराठी सािह.ा!ा �ि�ने 
कौतुकाची बाब आहे. बु<Gबळपटू नेमकं खातात तरी काय? हे तुSाला पु1कातून वाचायला िमळेल. 
सुधीर गाडगीळ हे खाता-खाता समोर!ा!ा मनातील अनेक गो�ी सहजपणे काढून घेतात. 
खा�ासारOा मह\ा!ा मा+ ितत$ाच दुल5िBत रािहले`ा िवषयावर पु1क िलgन .ांनी मराठी 
सािह.ात मानाचे पान िनमा5ण केले आहे. 

 

मंदार जोगळेकर Sणाले, वेगवेगhा िठकाणी खा�ातून आलेले अनुभव सािह.ातून मांडणे ही मराठी 
सािह.ाला िमळालेली नवी चालना आहे. अमे>रकेतील अनेक लोकां!ा मुलाखती सुधीर गाडगीळ यांनी 
बुकगंगा!ा मा/मातून घेत`ा आहेत. ते अiल खवjे अस`ाने या िवषयावर पु1क येऊ शकले.  

 

या�संगी सुधीर गाडगीळ यांनी हॉटेल उ7ोजक जगMाथशेठ शेNी यां!ाशी हसत-खेळत गlा मार`ा. 
चार Dपये मिहना पगारापासून ते ‘Dपाली-वैशाली’!ा यशापय*तची वाटचाल .ांनी उलगडून 
दाखवली. दानशूर 8<9म\ असले`ा जगMाथशेठ शेNी यां!ा 8<9म\ाचे अनेक पैलू यावेळी 
रिसकांसमोर आले.  

 

‘चपराक’चे �काशक, संपादक घनQाम पाटील यांनी �ा1ािवक केले. कवी माधव िगर यांनी 
सु+संचालन केले तर तुषार उथळे पाटील यांनी आभार मानले. 
 


