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आता �दवस चार� खेळ�मेळ� 
 

ित$ह%सांज झालेली! तुळशीरामांची गाथा वाच.यात मी अगद% रमून गेलेली! एव2यात एका अभंगाशी माझे 

मन थबकून रा	हले. अभंगाचा शेवटचा चरण होता, "आता 	दवस चार% खेळ%मेळ%", तो मी पु$हा पु$हा वाचीत 

रा	हले. मा9य मनात आले, सा: या आयुंयभर तुकोबा अनेक आप<ींनी होरपळनू  िनघाले तर%ह% आयुंया=या 

सं>याकाळ% ?या कशाचीह% बोच मनात न ठेवता ते मो@या ूस$नतेने Aहणताहेत, "खपू खपू आनंदात घालवू 

या हे शेवटचे 	दवस !" तुकोबांची ह% जीवनBCी मला फार दिम�ळु  Aहणून फार मोलाची व फार अथ�पूण� 

वाटली. ितने मा9या मनात�या दोन आठवणींना उजाळा 	दला. 
 

एक आठवण आहे ती भाऊसाहेब खांडेकरांची! भाऊंचा ज$म असाच नानाGवध Hयाधींना तIड दे.यात गेला. 

वाध�Jयात तर ?यांना आपले दो$ह% डोळे गमवावे लागले. तर%ह% अितशय शांतपणाने ते मला सांगत होते, 

"मालूताई, अहो, माझे चम�चLु गेले तर% अतंःचLु छान आहेत. ?यांनी मला रGववAया�=या िचऽापासून 

कुसुमामजां=या कGवतेपयPत साऽरे पाहता वाचता येते. ह% एक गंमतच आहे." दसर%ु  आठवण मा9या 

व	डलांचीच आहे. ८५Hया वषU ?यांचे दात काढनू  टाकावे लागले. ?यां=या आवड%चे अनेक पदाथ� मग ?यांना 

खाताच येईनात. ?याबWल कसलीच कुरकुर न करता ते Aहणायच,े "दात नसले कX 	कती मजा येते खाताना 

ते कुठं मा	हती आहे तुAहा मुलांना? " 

 

आप�या वाYयाला 	कतीह% दःखेु  येवोत ?या दःखातूनह%ु  ह% माणसे सुखच शोधतात. हे मा9या लLात 

आ�यावर ?यां=या मना=या उमदेपणाचे, आनंद% व<ृीचे मला फार अूूप वाटले. दःखेु  हा मानवी जीवनाचा एक 

अटळ भाग आहे, ?या=यावर मात कर.यातच खरा पु[षाथ� आहे. माणूस हा मूलतः वाईट नसतो. अनेकदा 

?याची प\र]ःथती ?याला तसे बनवते हे लLात घेऊन आप�याला कटु अनुभव देणा: यांकडे आपण 

Lमाशीलतेने पाह.यातच आपले माणूसपण आहे. इतरांूमाणे आप�यातह% दोष असतातच कX! मग इतरांना 

कशाला बोल लावायचा? असा 	कतीतर% उ_ बोधक आशय ?या ितघां=या उदाहरणाव`न मला समजला. तुकोबा 

आ]ण ?यां=याच वाटेव`न चालणार% मंडळ% कोण?यातर% उदा< >येयाचा >यास घेऊन जगत असतात. ?या 

>येयिसa%चा सुवण�Lण आला कX ?यांना ःवाभाGवकच जीवन कृताथ� झा�यासारखे वाटते. इहलोकात�या 

Gवलोभनीय गोCी इथेच ठेवून आप�याला एक 	दवस अbाता=या रः?याने कायमचे जायचे आहे हे तर ?यांना 

ूारंभापासूनच मा	हती असते. ?यामुळे जीवनकाया�=या सफलLणी ?यांचे मन तcृीने संतुC असते. Aहणूनच 

उव�\रत जीवन खेळ%मेळ%ने घालवीत ते राहतात. आप�या आंत\रक समाधानाचे लाडू दो$ह% हातांनी सगdयांना 

वाट.यत ?यांना परमानंद होतो. 
 

या संुदर Gवचारां=या ूकशात मग माझी वाटचाल सु` झाली. eयांनी eयांनी माझे जीवन आनंदमय, उ$नत 

आणी संप$न Hहावे Aहणून ूयf केले ?या सवाPबWल=या कृतbतेने माझे मन भ`न आले. आपण वया=या 
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स<र%ची शीव आता ओलांडली आहे. पुढे ूवास थोड उरला आहे, ?यासाठ! वेळह% मया�	दतच आहे हे जाणून 

भूतकाळात�या सुखद अनुभवां=या पुनःू?ययासाठ! मी उ?सुक बनले. 
 

मला वाटले पळभर आपले वय, Hयवसाय सारे सारे Gवस`न जावे. बालपणी=या मैGऽणीं=या गdयात गळा 

घालून 	हंडावे, 	फरावे, मनसोi खेळावे, ू वास करावा सCृीची GवGवध ऋतूतील मनोहार% `पे डोdयात साठवून 

kयावी, दखणीु -औषधे-डॉJटरांचे जाचक िनयम सगळे Gवस`न जावे. अटकमटक काय हवे ते खाऊन मजामजा 

करावी. मैGऽणींची थYटामःकर% क`न ?यांना खपू हसवावे. मनमोकdया हाःयाने ूफु]�लत झालेली ?यांची 

मुखकमले पहावीत. दस: याु ला सुखी झालेले पाह.यात केवढा अिनव�चनीय आनंद असतो नाह% का? तो लुटनू  

kयावा. ह% आनंदाची भेट पु$हा कधी वाYयाला येते कोण जाणे? उरलेले चार% 	दवस यां=या भेट%=या सुगंधाने 

दरवळनू  जाऊ देत. असा Gवचार कर%त कर%त मी मा9या अmयािसकेत केHहा पोहोचते तेच लLात येत नाह%. 

ितथे bानदेव-नामदेवांपासून Gवनोबा-बोरकरांपयPत आ]ण शेJसGपअर-हाडnपासून 	डक$स-टॉलःटॉयपयPत 

अनेकांचे पावन दश�न ?यां=या सा	ह?यातून मला होते. मी ?यां=यापुढे नतमःतक होते करण यांनीच सा: या 

संकटात मला धीर 	दला आहे, माग� दाखवला आहे. आयुंयभर पुरेल एवढ% संुदर Gवचारांची िशदोर% मला 	दली 

आहे. Aहणून उरले�या चार 	दवसात जाःतीत जाःत काळ ?यां=या सहवसात घालवावा असे मला वाटते. 

मा9यासारoया सा	ह?यूेमी सुpदांनाह% या आनंदयाऽेत मी लगबग क`न सामील क`न घेते. या सा	ह?यानेच 

मला िशकGवले आहे कX, जीवनात सव�ऽ आनंद भ`न रा	हला आहे. eयाला तो शोधता येतो, ःवतः िनमा�ण 

करायला येतो, ?याला सारे जीवनच "आनंदा=या डोह% आनंद तरंग" असे वाटते. 
 

असा आनंद मा9या GवqाrयाPची पऽेह% मला देतात. आम=या घरातले संुदर छायािचऽांचे भांडार Aहणजे तर 

अलीबाबाची सो$यामो?याने भरलेली गुहाच वाटते. सुखदःखा=याु  अनेक ःमतृींना ?यामुळे उजळा िमळतो िन 

मन टवटवीत होते. या सगdया आनंदो?सवात मा9या Gूय कलावंतांची आठवण मी कशी Gवसरेन? संगीत 

मला फार Gूय आहे Aहणून भीमसेनजी, आशाबाई, eयो?ःनाबाई अशा मा9या आवड?या कलावंतां=या सुमधरु 

संगीतात मी िचबं िभजत राहते. पrृवीवरचा ःवग� ?यांनी मला दाखवला याबWल मला फार कृतb वाटते. 

सातवळेकर-िस`रांची िचऽे असोत कX रGवशंकरंची सतार असो ?यं=या कलाकृतींनी जीवन ौीमंत झा�यासारखे 

वाटते. जीवना=या सायंूकाशात मनात सतत येते, वरचेवर येते हा आनंद आ<ाच खपू उपभोगून घेऊ या! या 

कलावंताूमाणे देशा=या ःवातंtयासाठ! थोर uीपु`ष मला वंq वाटतात. ?यांचे ःमरण मला समाजऋणाची 

सतत आठवण क`न देत असते. ?या हता?Aयांनीु  मनात फुलवलेला देशभiXचा अगंार या अखेर=या चार 

	दवसातह% मन िनभ�य कर%त असतो. 
 

सव� Lेऽात Gवधायक काम करणार% त`ण मुलेमुली तर आप�या जीवनाची बॅटर%च पु$हा चाज� क`न देतात. 

?यां=या कामांना सढळ हाताने साw कर.यात गाढ समाधान असते. आता या जीवना=या सूया�ःतकाळ% 
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कुणाशी नको कसला हेवादावा कX नको राग[सवा! हवे सारे लोभ-ूेम असे मन Aहणत राहते. जीवना=या 

अखेर=या पवा�त आनंदाची देवाणघेवाण जशी चालू असते तशीच मना=या गाभा: यात एक बोचह% असते. ती 

असते आपली इ=छा असूनह% हातून पार न पाडले�या संक�पांची! Gव@ठला=या दश�नाला वारक: यांबरोबर पायी 

जायचा संक�प राहनचू  गेला. बाबा आमटे या=या आनंदवनात ौमदान करायचे राहनचू  गेले. शैL]णक 

जगातले ूदषणू  थांबवायला आपण कमी पडलो आ]ण असेच 	कतीतर%! एकूणच मानवामानवातला 

माणूसकXचा ग	हवर आटत चाल�याचे दःखह%ु  सोसवत नाह%! 

याच जीवनसं>येत म?ृयुदताचीू  चाहलू  मन भयकंGपत कर%त राहते. पण तो कधी ना कधी येणारच! ?याला 

कसे चकुवणार? पण मला मनपासून वाटते तो जेHहा ू?यLात भेटेल तेHहा ?याला सखा मान.याचे धयै� अगंी 

यावे. ?याला Aहणावे, "िमऽा, आलेच हं मी! तुझी भेट ह% या लोभसवा.या इहलोकातला शेवटचा Lण असला 

तर%, अनंता=या ूवासाचा तोच शुभLणह% असेल ना? तोह% साजरा क` या खेळ%मेळ%ने!"  

  


