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 अंधार फार झाला । पणती जपून ठेवू ॥ 
 

सकाळ� वत	मानपऽ हातात आ�यावरच मी कॉफ़� �यायला सु�वात करते; पण गेली काह� वष  वत	मानपऽ वाच!याचे औ#सु$य 

झपाटयाने मंदावू लागले आहे. वाटते काय वाचायचे #यात? पान उघडले क�, कुठे तर� झालेला मोटार�चा अपघात, #याची अंगावर 

काटा आणणार� छायािचऽे, गाव3या सरपंचापासून म4यवत5 सरकार3या एखा8ा मं9यापय:त ॅ<ाचाराची नवनवी ूकरणे, >?यांवरचे 

वाढते अ#याचार, बला#कार, हंडाबळ�ु  हे Bकंवा असलेच काह� तर� मनाचा सारा उ#साह िथजवून टाकणारेच वाचायचे ना? #यात आता 

अमेEरका-अफ़गा>णःतान यांनी उभा केलेला यु4दाचा राHस! दोJह�ह� लांडगेच! #यामुळे मन काळोखाने दाटनू  येते, पण अशा वेळ�च 

मनाला $विचत कुठे कुठे ूकाशाचा Bकरण Bदसतो आ>ण तो Bकरण छोटासा असला तर�ह� मनाला खूप उभार� देतो. 
 

हाच एक ूसंग पाहा ना - माLया ‘पसायदान’ या बंगलीत काम करणाM या माNयाचे नाव आहे ूकाश! तो भ$कम बां4याचा, काह�चा 

ःथूलच! वयाने पःतीसएक वषा:चा आहे. रंग गोरेपणाकडे झुकलेला! सकाळ� तो कामाला येतानाच आंघोळOबंघोळ आटोपून येतो. 

#याने दोन भुवयांम4ये कधी गंधाचा, कधी बु$$याचा Bटळा लावलेला असतो, पोशाख साधा. हातधुलाईचा सदरा आ>ण लRगा, पायात 

जाड वहाणा! तो मूळ आहे कोकणातला; पण नोकर�3या िनिमSाने इकडे सांगलीला आलेला. बोलणे Bकंिचत नाकातून, हेल काढ�त 

असे. ‘कधी येताव गावाकडून परत?’ अशा भाषेतले. वागायला ूामा>णक. एके Bदवशी रोज3या ूमाणेच सकाळ� मी UयायामासाठV 

घरातून बाहेर पडले तेवढयात ‘ूकाश’च समो�न आला. मी उ#सुकतेने #याला Oवचारल,े "काय रे ‘सुनंदा’ बाळंत झाली का? काय 

झाल?े मुलगा क� मलुगी?" #याने उSर Bदल,े "बाई, मुलगी झाली. काल सं4याकाळ� झाली." 

ह� #याला लागोपाठ झालेली ितसर� मुलगी होती. #यामुळे #याचा काह�सा Oवरस झाला असेल असे माLया मनात आले. Xहणून 

#याला समजाव!या3या सुरात मी Xहटल,े "अरे झाली तर झाली मुलगी! #यात काय एवढे? आ>ण खरं Oवचारशील तर मला बाई 

मुलीच आवडतात मुलांपेHा! #यांना जाःत माया असते. मुलांना काय सोने थोडेच लागलेले असते?" 

 

#यावर शांतपणे हसून तो Xहणाला, "बाई, सगळं देवाचं देणं! #या3याOव�4द तबार कशाला करायची? माझी बायको, पोरं सुख�प 

आहेत, #यां3यात मी सगळं भ�न पावलो!" #या3या या ूांजळ बोल!याचे मला खरोखरच कौतुक वाटले. कुठ�याशा खानावळ�त 

Bदवसभर काम क�न आपला ूपंच चालOवणारा, जेमतेम दोन यSा िशकलेला हा ‘ूकाश’ ! कुठनू  आले असेल एवढे शहाणपण 

#याला? #याचे बोलणे ऐक�यावर एका ौीमंत डॉ$टरांची मला आठवण झाली. #यांनाह� ‘ूकाश’सार]या लागोपाठ तीन मुलीच 

झा�या! ितसर� मुलगीच झाली हे कळ�यावर हे डॉ$टर महाशय दहा Bदवस आप�या प^ीला आ>ण मुलीला बघायला हॉ>ःपटलकडे 

एकदाह� Bफ़रकले नाह�त. #यां3या सुOव8 प^ीला काय वाटले असेल? मुलगी झाली हा काय ितचा अपराध थोडाच होता? Uयवसायाने 

‘डॉ$टर’ असणाM याला हे वागणे Bकतपत शोभल?े मुलगा होत नाह� Xहणून बायकोला टाकून देणारे लोकह� या डॉ$टरांइतकेच शहाणे 

(?) असतात. ह� माणसे आ>ण डॉ$टर यां3यापेHा आमचा ‘ूकाश’ माणूस Xहणून मला Bकतीतर� अिधक सुसंःकृत वाटला. 
 

याचीच दसर�ु  एक आठवण आहे. घरात थोड� िशळ� भाकर�, पोळ� राBहली होती. #याचे तुकडे मी अंगणात�या अळ3याू  खाचरात 

टाकले. दोन Bदवसांनी ते तुकडे ितथेच पडलेले बघून मी ‘ूकाश’ला ते केरात टाकून 8ायला सांिगतले. #यावर तो ग�पच उभा 

राBहला. माLयाशी बोलाव ेक� नाह�, अशा Oवचारात तो असावा. जरा वेळान े#याने मला Oवचारल,े "बाई, अJनाला ‘ देव’ Xहणतो ना 

आपण? मग ते भाकर�चे तुकडे केरात कसे टाकू?" #या3या बोल!याने मी मनात�या मनात वरमले. मला वाटल,े लहान बोBड:गात 

आपण Bहंग!याला शाळेत िशकत होतो तेUहापासून "वदनी कवळ घेता नाम aया ौीहर�चे" हा bोक जेवताना रोज Xहणत आलो; 

पण ‘ूकाश’3या आज3या बोल!याने-वाग!याने ‘अJन हे पूण	 ॄd’ Xहणजे काय याचा खरा अथ	 आप�याला समजला. तसा पवू5 

कधीच समजला नUहता. लeना-मुंजीत लोकांना खूप आमह करणारे, वाढणारे लोक आपण पाहतो. ते अJन पानात िन:संकोचपणे 

टाकून देणारे, एवढेच नUहे; तर टाकले�या >जलhयांची बढाई मारणारे लोकह� खूप आढळतात. #या पाi	भूमीवर ‘ूकाश’ हा एक साधा, 
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खेडूत माणूस आप�या हातून चुकूनदेखील अJनाची अवहेलना होऊ नये Xहणून Bकती जपतो याचे मला फ़ार मह#व वाटले. मी 

मोकळेपणाने #याला Xहटल,े "खरं आहे तू Xहणतोस ते. पुJहा नाह� हं मी अशी चूक करणार." अJनाला परॄd मान!याचा ‘ूकाश’

3या मनात खोल �जलेला संःकार मला शंभर नंबर� सोJयाएवढाच मोलाचा वाटला. #या3या वाग!याने माLया मनातला काळोख 

काह� काळ का असेना दरू झाला. जगा3या k<ीने िनंकांचन असलेला ‘ूकाश’ मला मनाने खरा ‘ौीमंत’ आहे हे जाणवून फ़ार 

समाधान झाले. 
 

(कै.) ता#यासाहेब िशरवाडकर Xहणजेच कOवराज कुसुमामज हे माLयाूमाणेच हजारो माणसांचे एक वं8 असे ौ4दाःथान! मुलायम 

मनाचे एक तेजःवी उSंुग UयOoम#व! एकदा #यांना भेटायला Xहणून माझा एक त�ण सहकार� ‘अOवनाश’ नािशकला गेला. तो 

इंमजीचा उSम ूा4यापक आहे. ःटेशनवर उतर�यावर #याने आप�याला ता#यासाहेबांकडे जायचे आहे, असे EरHावा�याला सांिगतले. 

#यांचे घर आ�यावर तो उतरला आ>ण EरHावा�याला #याचे भाडे देऊ लागला. तेUहा EरHावाला ‘अOवनाश’ला Xहणाला, "राहू 8ात 

साहेब तुमचे पैसे तुम3याजवळच." ‘अOवनाश’ला तो असे का सांगतो आहे ते कळेना. कारण #याने Bहशेबाूमाणे बरोबरच पैसे देऊ 

केले होते. #याची अवःथा EरHावा�याला लHात आली. Xहणून तो EरHावाला Xहणाला, "साहेब, ‘ता#यासाहेबां’सारखे देवमाणूस हे 

आम3या गावाचे भूषण आहे. ती भगवंताची कृपाच आहे Xहणतो आXह�! तुXह� #यां3याकडे आलेले #यांचे प-ैपाहणेु , लांबून आलेले! 

तुXहाला बी आXह� #यां3यासारखेच मानतो. ‘ता#यासाहेबां’सार]या थोर माणसाची आपून बी काह� तर� सेवा करावी, असं मला लई 

वाटतं! #यांची योeयता फ़ार मोठV. #यात मला चार यSा बी न िशकले�याला काय कळणार? Xहणून मी ठरवलं आहे, #यां3याकडे 

येणाM या पाह!यांकडूनु  गाड�भाडं aयायचं नाह�! तेवढ�च आपली सेवा #यां3याकडे �जू झाली असे मानू!" #या EरHावा�याचे बोल!याचे 

अOवनाशला फार कौतुक वाटले. तो EरHावा�याशी पुJहा काह� बोलणार तेवqयात तो आपली EरHा घेऊन परतीचा रःता चालू 

लागला होता. ‘अOवनाश’ मला Xहणाला, "मालूताई, #या EरHाचे रंग�प पाहता #या EरHावा�याची िमळकत काह� Oवशेष असेल अस े

मला वाटल ेनाह�. पण #याची दानत माऽ खरोखर�च वाखाण!याजोगी होती हं." 

 

‘अOवनाश’ला मी Xहटल,े "अरे, समाजात देणeया देणार� माणसे असतात, पण #यां3यापैक� बहतेकजणु  नानाOवध अट� घालतात, अगद� 

भरपूर िशकलेलेह� लोक याला अपवाद नसतात. असलेच तर फार $विचतच! #यां3याशी या EरHेवा�याची तुलना क�न बघ Xहणजे 

‘माणूस’ Xहणून कोण खुजे असते Bकंवा उंच असते ते तुला कळेल." सतत पडणाM या  पावसाने आपण कंटाळनू  गेलेलो असतो, 

#यावेळ� अचानकच तो पाऊस थांबला आ>ण ल]ख ऊन पडले Xहणजे Bकती आनंद होतो आप�याला! EरHेवा�या3या ‘दानती’ने 

माLया मनात�या अंधारात ःव3छ उJहा3या ूकाशाची एक पणती पेटली. 
 

Uयासंगी, Oवrान, ूिस4द Oवचारवंत, पsट�चचे वoे ूाचाय	 नरहर कु�ंदकर हे एका संगीत समारोहा3या उt घाटनासाठV औरंगाबादला 

गेले असता Uयासपीठावरच uदया3या तीो झट$याने कालवश झाले. ते आXहा भावंडांचे >जUहाNयाचे िमऽ! #यां3या म#ृयुपूव5च 

चार-पाचच Bदवस आधी एका समारंभात #यांची-माझी पु!यात भेट झाली होती. ग�पाट�पा, हाःयOवनोदात मजेत वेळ गेला होता. 

#यां3या आठवणी मनात रRगाळत हो#या तेवढयातच ते देवाघर� गे�याचे कळले! #या वात ने आXह� भावंडे अगद� सुJन होऊन गेलो. 

कु�ंदकर कुटंOबयां3याु  सां#वनासाठV जाणे आमचे कत	Uयच होते. मी सांगलीला परत�यावर, कु�ंदकरांचे एक ःनेह� आ>ण मी नांदेडला 

गेलो. #यांना जाऊन #यावेळ� आठ-दहा Bदवस होऊन गेले होते. तर�ह� सव	 शहरावर दःखाचीु  गडद सावली अस�याचे जाणवत होते. 

‘सांगली-नांदेड’ रटाळ कंटाळवाणा ूवास क�न शर�र थकले होते. मन तर उदास होतेच. एका हॉटेलात उत�न सकाळचे आ>Jहक 

आव�न आXह� कु�ंदकरां3या घर� गेलो. #यां3या कुटंOबयांनाु  भेट�यावर सवा:नाच दःखावेगु  अनावर झाला. थोडा वेळ तेथे घालवून 

आXह� परतलो; तेUहा दपारचाु  द�ड वाजून गेला होता. जेवणा-खा!याची मुळ�च इ3छा नUहती; पण सं4याकाळ�च आXहाला परती3या 

ूवासासाठV िनघणे आवँयक होते. Xहणून पोटात काह� तर� घालणे ज�र�चे होते. आXह� एका टेबलाजवळ येऊन बसलो.  
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तेवढयात सुमारे दहा वषा	चा एक मुलगा समो�न आला आ>ण "काय आणू साहेब खायला?" असे #याने Oवचारले. #याचे मळके कपडे 

व खां8ावरचा फडका याव�न तो हॉटेलबॉय होता हे आXह� जाणले. टेबलावर काह� वत	मानपऽे पडली होती. #यात कु�ंदकरांचे फोटो 

होते, #यां3यासंबंधीचे लेख होते. आXह� >खJन मनाने ते सारे पहात होतो. डोNयातले पाणी पुसत एकमेकांशी काह� बोलत 

कु�ंदकरां3या आठवणींना उजाळा देत होतो. तो छोकरा पनुःपुJहा आम3याकडे पाहत होता. #याने लहानशा थाळ�त भात-आमट� 

असे काह� तर� आणून ठेवले. आXह� कसेबसे चार घास खा�ले आ>ण Oबलाचे पैसेह� Bदले. #या छोकM यालाह� काह� पैसे देऊ लागलो. 

#यावर भावनावेगाने तो Xहणाला, "नको, खरंच मला पैसे नकोत" आ>ण एकदा आम3याकडे आ>ण एकदा कु�ंदकरां3या 

वत	मानपऽातील फोटोकडे पाहत पुढे Xहणाला, "बाई काय सांगू तुXहाला? ‘गु�जी’ Xहणजे आम3या गावचा ‘राजा’ होते हो. 

(मराठवाडयात ‘गु�जी’ या नावानेच लोक कु�ंदकरांना संबोधत.) तो ‘राजा’च गेला बघा!! बाई, सगळं गाव लोटलं होतं #यां3या 

शेवट3या याऽेला. कुणीकुणी Xहणते पJनास हजारांवर लोकं होती. ‘गु�जीं’3या जा!याने आमचा मराठवाडा अगद� पोरका झाला 

आता. एका Bदवसात आम3या हॉटेलशेजार3या फोटोमाफरकडून शेकडो लोकांनी ‘गु�जीं’चे फोटो नेले. बाई, सगNयांना हवेहवेसे 

असणारे माणूसच कसे नेमके उचलून नेतो हो देव?" ते पोर Oब3चारे अगद� कळवळनू  Oवचारत होते. "तुXह� #यांची िमऽमंडळ� 

Bदसता. तुम3याकडून कसे मी पैसे घेऊ? आपलं घरातलं माणूस गेलेलं. तेUहा हे काह� गोड वाटेल का? गु�जी कुणाकुणा मोठया 

पाह!यांनाु  आम3या हॉटेलात उतरवायला घेऊन यायचे. #यामुळे मी #यांना पुंकळदा पाBहलेलं होतं. जेव�यावर ना, #यांना ‘बनारसी 

पान’ खायला आवडायचे. ते मी आणून 8ायचो! मला Xहणायचे, "राऽी3या शाळेत जात जा. काह� अडचण आली तर सांग मला!" 

Hणभर #याला पुढे बोलवेचना. जरा थांबून तो बोलू लागला. "आमचं सगळं गाव दःखातु  आहे आ>ण अशावेळ� कोण पैसे घेईल का? 

Xहणून नकोत मला ते! परत नांदेडला याल; तेUहा आठवणीने आम3याच हॉटेलात उतरायला या बरं का? आ>ण तुमचे काह�ह� काम 

सांगा, मी आनंदाने कर�न. आम3या ‘गु�जीं’चे तुXह� िमऽ! ते मला घरचेच वाटता!" असे Xहणून टेबल ःव3छ क�न डाUया 

हाता3या बाह�ने डोNयात जमलेलं पाणी पुसून ते पोर आप�या कामाला िनघून गेले. 
 

कु�ंदकरांना ‘मराठवाडा’ आ>ण मराठवाडयाला ‘कु�ंदकर’ Bकती Oूय होते याबyल मी खूप ऐकलेलं होतं. पण या िनंपाप शाळकर� 

पोराने आम3या काळजालाच हात घातला. कु�ंदकरांना जाऊन लवकरच वीस वष  होतील. पण #यां3याूमाणेच #या छोकM यालाह� 

मला अजून Oवसरता येत नाह�! पोर वयाने लहान; पण मनाने मोठे Xहणून मनात एक जागा ध�न राBहलं आहे. 
 

मी अनुभवलेल,े ऐकल-ेपाBहलेले हे काह� छोटे छोटे ूसंग! पण ते ूसंग मला जग!याची उभार� देतात. भोवतालचा समाज 

BदवसRBदवस अिधक बूर, Oवकृत, Oविपू होत चालचा असताना िनराशेने काळवंडून गेले�या माLया मनाला ूकाशBकरणांची भेट 

पाठवतात. #या Bकरणांचा ूकाश देवघरात�या िनरांजना3या ूकाशासारखाच शांत, सौXय, मंद पण आiासक असतो. तो मला 

भOवंयात�या सुखदायी सोनपावलांची Bदशा दाखवतो. ‘ूकाश’, ‘EरHावाला’, ‘हॉटेलातला छोकरा’ ह� लहान; पण खर� सुसंःकृत माणसे 

आजचा अभि समाज बदल!याचे साम{य	 आम3या त�णांना खिचत देतील, असा मला Oवiास वाटतो. या ‘नग!य’ समज�या 

गेले�या माणसां3या Oवशाल मनांनी मी अंतमु	ख होते. भारता3या इितहासातली Bकतीतर� थोर माणसे माLया मनःचHंुपुढे उभी 

राहतात. भगवान ौीकृंणांनी आपले प�ुषोSमपण बाजूला ठेवून ते अजु	नाचे सारथी झाल,े या घटनेची महती मला कळते. 

आप�याला अमरपsटा देणार� सुवण	कंुडले कणा	ने पळभरात ॄाdणवेषात आले�या इंिाला Bदली ह� कथा मला #या3या उदार 

चाEर9याचे सव|3च िशखर वाटते. परधम5य शऽंू3या देवःथानांचे पाOव9य जपणारे िशवाजी महाराज मानवजातीचा ौ}े अलंकार 

आहेत. याबyल माझा अिभमान सह?पट�ंनी गु>णत होतो. ~यां3या इःटेट�चे आपण शःट� आहोत #यां3या मNयातली भाजी ह� 

देखील #यांची एक ूॉपट�च आहे. असे मानून ती भाजी न ःवीकारता #या भाजी3या टोपलीत आपण मंडईतून Oवकत आणलेली 

भाजी घालून ती ‘पंBडता’3या घर� पाठवणारे िनःःपहृ, लोकोSर देशभo लोकमाJय Bटळक मला ‘संतां’ची परंपरा चालवणारे दसरेु  

‘संत’च आहेत याची खाऽी पटते. #या सवा:3या उ~~वल चाEर9याचा ल]ख ूकाश माझे अंतःकरण ूकाशमान क�न टाकतो. ह� 
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सार� उSंुग UयOoम#वे आ>ण #यांनी Bदलेले स-ुसंःकाराचे पाथेय कधीच संपणारे नाह�. या पाथेयाबyल #यांचे कसे व Bकती ऋणी 

Uहाव?े 

 

आमचा ‘ूकाश’, ‘हॉटेलातला छोकरा’ इ#याद� सव	 मंडळ� उपEरिनBद	< ौ}े UयOoम#वांपुढे फार सामाJय असली तर� तीह� या ौ}ेींनी 

दाखOवले�या मागा:नीच चालणारे गुणी पाईक आहेत Xहणून #यांचाह� आपण आदर करायला हवा. या ौ}े जनांचे अमतृ सोJया3या 

पाऽांतले असेल आ>ण आम3या या सामाJय माणसा3या हातात मातीची पाऽे-भांड� असतील; पण दोJह�ंम4ये सुसंःकाराचेच अमतृ 

आहे याबyल मला ितळमाऽ शंका नाह� आ>ण ‘पाऽ सोJयाचे असो मOृSकेचे । वेड मजला आत�या अमतृाच’े अशी माझी आवड 

आहे.  

 

सव	 ूकारची अनुकूलता आ>ण सुबSा असताना आप�या ‘जJमदा#यांना’ घरातली ‘अडगळ’ मानून व�ृाौमात टाकणार� मुल,े 

वाममागा:नी अमाप सSा आ>ण संपSी िमळOव!यात आकंठ बुडालेले िनल	~ज धनदांडगे, #यां3याबरोबर आ>ण खतरनाक 

गुJहेगारांबरोबर बेशरमपणे हातिमळवणी करणारे राजकारणी लोक यां3या आचरणाने ूHुhध झालेल,े उ�4वःत झालेले माझे मन 

Xहणते, "कधी तर� लवकरच हा पापांचा अंधार नाह�सा होईल, खिचत नाह�सा होईल आ>ण तो दरू करणारे लोक मु]य#वे आमचा 

ूकाश माळ�, नािशकचा EरHावाला यां3यासार]या सा4या माणसांतूनच पुढे येतील. Xहणूनच #यां3या आ>ण #यां3यासार]या सामाJय 

माणसां3या हातात असलेली स-ुसंःकाराची पणती आपण जपून ठेवू या!" 

 

मनाला पुनःपुJहा सांगू या ‘अंधार फार झाला। पणती जपून ठेवू। अंधार फार झाला । एकतर� पणती लावू !’ 
 
 

अंधार फार झाला । पणती जपून ठेवू ॥ 
 

सकाळ� वत	मानपऽ हातात आ�यावरच मी कॉफ़� �यायला सु�वात करते; पण गेली काह� वष  वत	मानपऽ वाच!याचे औ#सु$य 

झपाटयाने मंदावू लागले आहे. वाटते काय वाचायचे #यात? पान उघडले क�, कुठे तर� झालेला मोटार�चा अपघात, #याची अंगावर 

काटा आणणार� छायािचऽे, गाव3या सरपंचापासून म4यवत5 सरकार3या एखा8ा मं9यापय:त ॅ<ाचाराची नवनवी ूकरणे, >?यांवरचे 

वाढते अ#याचार, बला#कार, हंडाबळ�ु  हे Bकंवा असलेच काह� तर� मनाचा सारा उ#साह िथजवून टाकणारेच वाचायचे ना? #यात आता 

अमेEरका-अफ़गा>णःतान यांनी उभा केलेला यु4दाचा राHस! दोJह�ह� लांडगेच! #यामुळे मन काळोखाने दाटनू  येते, पण अशा वेळ�च 

मनाला $विचत कुठे कुठे ूकाशाचा Bकरण Bदसतो आ>ण तो Bकरण छोटासा असला तर�ह� मनाला खूप उभार� देतो. 
 

हाच एक ूसंग पाहा ना - माLया ‘पसायदान’ या बंगलीत काम करणाM या माNयाचे नाव आहे ूकाश! तो भ$कम बां4याचा, काह�चा 

ःथूलच! वयाने पःतीसएक वषा:चा आहे. रंग गोरेपणाकडे झुकलेला! सकाळ� तो कामाला येतानाच आंघोळOबंघोळ आटोपून येतो. 

#याने दोन भुवयांम4ये कधी गंधाचा, कधी बु$$याचा Bटळा लावलेला असतो, पोशाख साधा. हातधुलाईचा सदरा आ>ण लRगा, पायात 

जाड वहाणा! तो मूळ आहे कोकणातला; पण नोकर�3या िनिमSाने इकडे सांगलीला आलेला. बोलणे Bकंिचत नाकातून, हेल काढ�त 

असे. ‘कधी येताव गावाकडून परत?’ अशा भाषेतले. वागायला ूामा>णक. एके Bदवशी रोज3या ूमाणेच सकाळ� मी UयायामासाठV 

घरातून बाहेर पडले तेवढयात ‘ूकाश’च समो�न आला. मी उ#सुकतेने #याला Oवचारल,े "काय रे ‘सुनंदा’ बाळंत झाली का? काय 

झाल?े मुलगा क� मलुगी?" #याने उSर Bदल,े "बाई, मुलगी झाली. काल सं4याकाळ� झाली." 

ह� #याला लागोपाठ झालेली ितसर� मुलगी होती. #यामुळे #याचा काह�सा Oवरस झाला असेल असे माLया मनात आले. Xहणून 

#याला समजाव!या3या सुरात मी Xहटल,े "अरे झाली तर झाली मुलगी! #यात काय एवढे? आ>ण खरं Oवचारशील तर मला बाई 

मुलीच आवडतात मुलांपेHा! #यांना जाःत माया असते. मुलांना काय सोने थोडेच लागलेले असते?" 
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#यावर शांतपणे हसून तो Xहणाला, "बाई, सगळं देवाचं देणं! #या3याOव�4द तबार कशाला करायची? माझी बायको, पोरं सुख�प 

आहेत, #यां3यात मी सगळं भ�न पावलो!" #या3या या ूांजळ बोल!याचे मला खरोखरच कौतुक वाटले. कुठ�याशा खानावळ�त 

Bदवसभर काम क�न आपला ूपंच चालOवणारा, जेमतेम दोन यSा िशकलेला हा ‘ूकाश’ ! कुठनू  आले असेल एवढे शहाणपण 

#याला? #याचे बोलणे ऐक�यावर एका ौीमंत डॉ$टरांची मला आठवण झाली. #यांनाह� ‘ूकाश’सार]या लागोपाठ तीन मुलीच 

झा�या! ितसर� मुलगीच झाली हे कळ�यावर हे डॉ$टर महाशय दहा Bदवस आप�या प^ीला आ>ण मुलीला बघायला हॉ>ःपटलकडे 

एकदाह� Bफ़रकले नाह�त. #यां3या सुOव8 प^ीला काय वाटले असेल? मुलगी झाली हा काय ितचा अपराध थोडाच होता? Uयवसायाने 

‘डॉ$टर’ असणाM याला हे वागणे Bकतपत शोभल?े मुलगा होत नाह� Xहणून बायकोला टाकून देणारे लोकह� या डॉ$टरांइतकेच शहाणे 

(?) असतात. ह� माणसे आ>ण डॉ$टर यां3यापेHा आमचा ‘ूकाश’ माणूस Xहणून मला Bकतीतर� अिधक सुसंःकृत वाटला. 
 

याचीच दसर�ु  एक आठवण आहे. घरात थोड� िशळ� भाकर�, पोळ� राBहली होती. #याचे तुकडे मी अंगणात�या अळ3याू  खाचरात 

टाकले. दोन Bदवसांनी ते तुकडे ितथेच पडलेले बघून मी ‘ूकाश’ला ते केरात टाकून 8ायला सांिगतले. #यावर तो ग�पच उभा 

राBहला. माLयाशी बोलाव ेक� नाह�, अशा Oवचारात तो असावा. जरा वेळान े#याने मला Oवचारल,े "बाई, अJनाला ‘ देव’ Xहणतो ना 

आपण? मग ते भाकर�चे तुकडे केरात कसे टाकू?" #या3या बोल!याने मी मनात�या मनात वरमले. मला वाटल,े लहान बोBड:गात 

आपण Bहंग!याला शाळेत िशकत होतो तेUहापासून "वदनी कवळ घेता नाम aया ौीहर�चे" हा bोक जेवताना रोज Xहणत आलो; 

पण ‘ूकाश’3या आज3या बोल!याने-वाग!याने ‘अJन हे पूण	 ॄd’ Xहणजे काय याचा खरा अथ	 आप�याला समजला. तसा पवू5 

कधीच समजला नUहता. लeना-मुंजीत लोकांना खूप आमह करणारे, वाढणारे लोक आपण पाहतो. ते अJन पानात िन:संकोचपणे 

टाकून देणारे, एवढेच नUहे; तर टाकले�या >जलhयांची बढाई मारणारे लोकह� खूप आढळतात. #या पाi	भूमीवर ‘ूकाश’ हा एक साधा, 

खेडूत माणूस आप�या हातून चुकूनदेखील अJनाची अवहेलना होऊ नये Xहणून Bकती जपतो याचे मला फ़ार मह#व वाटले. मी 

मोकळेपणाने #याला Xहटल,े "खरं आहे तू Xहणतोस ते. पुJहा नाह� हं मी अशी चूक करणार." अJनाला परॄd मान!याचा ‘ूकाश’

3या मनात खोल �जलेला संःकार मला शंभर नंबर� सोJयाएवढाच मोलाचा वाटला. #या3या वाग!याने माLया मनातला काळोख 

काह� काळ का असेना दरू झाला. जगा3या k<ीने िनंकांचन असलेला ‘ूकाश’ मला मनाने खरा ‘ौीमंत’ आहे हे जाणवून फ़ार 

समाधान झाले. 
 

(कै.) ता#यासाहेब िशरवाडकर Xहणजेच कOवराज कुसुमामज हे माLयाूमाणेच हजारो माणसांचे एक वं8 असे ौ4दाःथान! मुलायम 

मनाचे एक तेजःवी उSंुग UयOoम#व! एकदा #यांना भेटायला Xहणून माझा एक त�ण सहकार� ‘अOवनाश’ नािशकला गेला. तो 

इंमजीचा उSम ूा4यापक आहे. ःटेशनवर उतर�यावर #याने आप�याला ता#यासाहेबांकडे जायचे आहे, असे EरHावा�याला सांिगतले. 

#यांचे घर आ�यावर तो उतरला आ>ण EरHावा�याला #याचे भाडे देऊ लागला. तेUहा EरHावाला ‘अOवनाश’ला Xहणाला, "राहू 8ात 

साहेब तुमचे पैसे तुम3याजवळच." ‘अOवनाश’ला तो असे का सांगतो आहे ते कळेना. कारण #याने Bहशेबाूमाणे बरोबरच पैसे देऊ 

केले होते. #याची अवःथा EरHावा�याला लHात आली. Xहणून तो EरHावाला Xहणाला, "साहेब, ‘ता#यासाहेबां’सारखे देवमाणूस हे 

आम3या गावाचे भूषण आहे. ती भगवंताची कृपाच आहे Xहणतो आXह�! तुXह� #यां3याकडे आलेले #यांचे प-ैपाहणेु , लांबून आलेले! 

तुXहाला बी आXह� #यां3यासारखेच मानतो. ‘ता#यासाहेबां’सार]या थोर माणसाची आपून बी काह� तर� सेवा करावी, असं मला लई 

वाटतं! #यांची योeयता फ़ार मोठV. #यात मला चार यSा बी न िशकले�याला काय कळणार? Xहणून मी ठरवलं आहे, #यां3याकडे 

येणाM या पाहु!यांकडून गाड�भाडं aयायचं नाह�! तेवढ�च आपली सेवा #यां3याकडे �जू झाली असे मानू!" #या EरHावा�याचे बोल!याचे 

अOवनाशला फार कौतुक वाटले. तो EरHावा�याशी पुJहा काह� बोलणार तेवqयात तो आपली EरHा घेऊन परतीचा रःता चालू 

लागला होता. ‘अOवनाश’ मला Xहणाला, "मालूताई, #या EरHाचे रंग�प पाहता #या EरHावा�याची िमळकत काह� Oवशेष असेल अस े

मला वाटल ेनाह�. पण #याची दानत माऽ खरोखर�च वाखाण!याजोगी होती हं." 
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‘अOवनाश’ला मी Xहटल,े "अरे, समाजात देणeया देणार� माणसे असतात, पण #यां3यापैक� बहतेकजणु  नानाOवध अट� घालतात, अगद� 

भरपूर िशकलेलेह� लोक याला अपवाद नसतात. असलेच तर फार $विचतच! #यां3याशी या EरHेवा�याची तुलना क�न बघ Xहणजे 

‘माणूस’ Xहणून कोण खुजे असते Bकंवा उंच असते ते तुला कळेल." सतत पडणाM या  पावसाने आपण कंटाळनू  गेलेलो असतो, 

#यावेळ� अचानकच तो पाऊस थांबला आ>ण ल]ख ऊन पडले Xहणजे Bकती आनंद होतो आप�याला! EरHेवा�या3या ‘दानती’ने 

माLया मनात�या अंधारात ःव3छ उJहा3या ूकाशाची एक पणती पेटली. 
 

Uयासंगी, Oवrान, ूिस4द Oवचारवंत, पsट�चचे वoे ूाचाय	 नरहर कु�ंदकर हे एका संगीत समारोहा3या उt घाटनासाठV औरंगाबादला 

गेले असता Uयासपीठावरच uदया3या तीो झट$याने कालवश झाले. ते आXहा भावंडांचे >जUहाNयाचे िमऽ! #यां3या म#ृयुपूव5च 

चार-पाचच Bदवस आधी एका समारंभात #यांची-माझी पु!यात भेट झाली होती. ग�पाट�पा, हाःयOवनोदात मजेत वेळ गेला होता. 

#यां3या आठवणी मनात रRगाळत हो#या तेवढयातच ते देवाघर� गे�याचे कळले! #या वात ने आXह� भावंडे अगद� सुJन होऊन गेलो. 

कु�ंदकर कुटंOबयां3याु  सां#वनासाठV जाणे आमचे कत	Uयच होते. मी सांगलीला परत�यावर, कु�ंदकरांचे एक ःनेह� आ>ण मी नांदेडला 

गेलो. #यांना जाऊन #यावेळ� आठ-दहा Bदवस होऊन गेले होते. तर�ह� सव	 शहरावर दःखाचीु  गडद सावली अस�याचे जाणवत होते. 

‘सांगली-नांदेड’ रटाळ कंटाळवाणा ूवास क�न शर�र थकले होते. मन तर उदास होतेच. एका हॉटेलात उत�न सकाळचे आ>Jहक 

आव�न आXह� कु�ंदकरां3या घर� गेलो. #यां3या कुटंOबयांनाु  भेट�यावर सवा:नाच दःखावेगु  अनावर झाला. थोडा वेळ तेथे घालवून 

आXह� परतलो; तेUहा दपारचाु  द�ड वाजून गेला होता. जेवणा-खा!याची मुळ�च इ3छा नUहती; पण सं4याकाळ�च आXहाला परती3या 

ूवासासाठV िनघणे आवँयक होते. Xहणून पोटात काह� तर� घालणे ज�र�चे होते. आXह� एका टेबलाजवळ येऊन बसलो.  

 

तेवढयात सुमारे दहा वषा	चा एक मुलगा समो�न आला आ>ण "काय आणू साहेब खायला?" असे #याने Oवचारले. #याचे मळके कपडे 

व खां8ावरचा फडका याव�न तो हॉटेलबॉय होता हे आXह� जाणले. टेबलावर काह� वत	मानपऽे पडली होती. #यात कु�ंदकरांचे फोटो 

होते, #यां3यासंबंधीचे लेख होते. आXह� >खJन मनाने ते सारे पहात होतो. डोNयातले पाणी पुसत एकमेकांशी काह� बोलत 

कु�ंदकरां3या आठवणींना उजाळा देत होतो. तो छोकरा पनुःपुJहा आम3याकडे पाहत होता. #याने लहानशा थाळ�त भात-आमट� 

असे काह� तर� आणून ठेवले. आXह� कसेबसे चार घास खा�ले आ>ण Oबलाचे पैसेह� Bदले. #या छोकM यालाह� काह� पैसे देऊ लागलो. 

#यावर भावनावेगाने तो Xहणाला, "नको, खरंच मला पैसे नकोत" आ>ण एकदा आम3याकडे आ>ण एकदा कु�ंदकरां3या 

वत	मानपऽातील फोटोकडे पाहत पुढे Xहणाला, "बाई काय सांगू तुXहाला? ‘गु�जी’ Xहणजे आम3या गावचा ‘राजा’ होते हो. 

(मराठवाडयात ‘गु�जी’ या नावानेच लोक कु�ंदकरांना संबोधत.) तो ‘राजा’च गेला बघा!! बाई, सगळं गाव लोटलं होतं #यां3या 

शेवट3या याऽेला. कुणीकुणी Xहणते पJनास हजारांवर लोकं होती. ‘गु�जीं’3या जा!याने आमचा मराठवाडा अगद� पोरका झाला 

आता. एका Bदवसात आम3या हॉटेलशेजार3या फोटोमाफरकडून शेकडो लोकांनी ‘गु�जीं’चे फोटो नेले. बाई, सगNयांना हवेहवेसे 

असणारे माणूसच कसे नेमके उचलून नेतो हो देव?" ते पोर Oब3चारे अगद� कळवळनू  Oवचारत होते. "तुXह� #यांची िमऽमंडळ� 

Bदसता. तुम3याकडून कसे मी पैसे घेऊ? आपलं घरातलं माणूस गेलेलं. तेUहा हे काह� गोड वाटेल का? गु�जी कुणाकुणा मोठया 

पाह!यांनाु  आम3या हॉटेलात उतरवायला घेऊन यायचे. #यामुळे मी #यांना पुंकळदा पाBहलेलं होतं. जेव�यावर ना, #यांना ‘बनारसी 

पान’ खायला आवडायचे. ते मी आणून 8ायचो! मला Xहणायचे, "राऽी3या शाळेत जात जा. काह� अडचण आली तर सांग मला!" 

Hणभर #याला पुढे बोलवेचना. जरा थांबून तो बोलू लागला. "आमचं सगळं गाव दःखातु  आहे आ>ण अशावेळ� कोण पैसे घेईल का? 

Xहणून नकोत मला ते! परत नांदेडला याल; तेUहा आठवणीने आम3याच हॉटेलात उतरायला या बरं का? आ>ण तुमचे काह�ह� काम 

सांगा, मी आनंदाने कर�न. आम3या ‘गु�जीं’चे तुXह� िमऽ! ते मला घरचेच वाटता!" असे Xहणून टेबल ःव3छ क�न डाUया 

हाता3या बाह�ने डोNयात जमलेलं पाणी पुसून ते पोर आप�या कामाला िनघून गेले. 
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कु�ंदकरांना ‘मराठवाडा’ आ>ण मराठवाडयाला ‘कु�ंदकर’ Bकती Oूय होते याबyल मी खूप ऐकलेलं होतं. पण या िनंपाप शाळकर� 

पोराने आम3या काळजालाच हात घातला. कु�ंदकरांना जाऊन लवकरच वीस वष  होतील. पण #यां3याूमाणेच #या छोकM यालाह� 

मला अजून Oवसरता येत नाह�! पोर वयाने लहान; पण मनाने मोठे Xहणून मनात एक जागा ध�न राBहलं आहे. 
 

मी अनुभवलेल,े ऐकल-ेपाBहलेले हे काह� छोटे छोटे ूसंग! पण ते ूसंग मला जग!याची उभार� देतात. भोवतालचा समाज 

BदवसRBदवस अिधक बूर, Oवकृत, Oविपू होत चालचा असताना िनराशेने काळवंडून गेले�या माLया मनाला ूकाशBकरणांची भेट 

पाठवतात. #या Bकरणांचा ूकाश देवघरात�या िनरांजना3या ूकाशासारखाच शांत, सौXय, मंद पण आiासक असतो. तो मला 

भOवंयात�या सुखदायी सोनपावलांची Bदशा दाखवतो. ‘ूकाश’, ‘EरHावाला’, ‘हॉटेलातला छोकरा’ ह� लहान; पण खर� सुसंःकृत माणसे 

आजचा अभि समाज बदल!याचे साम{य	 आम3या त�णांना खिचत देतील, असा मला Oवiास वाटतो. या ‘नग!य’ समज�या 

गेले�या माणसां3या Oवशाल मनांनी मी अंतमु	ख होते. भारता3या इितहासातली Bकतीतर� थोर माणसे माLया मनःचHंुपुढे उभी 

राहतात. भगवान ौीकृंणांनी आपले प�ुषोSमपण बाजूला ठेवून ते अजु	नाचे सारथी झाल,े या घटनेची महती मला कळते. 

आप�याला अमरपsटा देणार� सुवण	कंुडले कणा	ने पळभरात ॄाdणवेषात आले�या इंिाला Bदली ह� कथा मला #या3या उदार 

चाEर9याचे सव|3च िशखर वाटते. परधम5य शऽंू3या देवःथानांचे पाOव9य जपणारे िशवाजी महाराज मानवजातीचा ौ}े अलंकार 

आहेत. याबyल माझा अिभमान सह?पट�ंनी गु>णत होतो. ~यां3या इःटेट�चे आपण शःट� आहोत #यां3या मNयातली भाजी ह� 

देखील #यांची एक ूॉपट�च आहे. असे मानून ती भाजी न ःवीकारता #या भाजी3या टोपलीत आपण मंडईतून Oवकत आणलेली 

भाजी घालून ती ‘पंBडता’3या घर� पाठवणारे िनःःपहृ, लोकोSर देशभo लोकमाJय Bटळक मला ‘संतां’ची परंपरा चालवणारे दसरेु  

‘संत’च आहेत याची खाऽी पटते. #या सवा:3या उ~~वल चाEर9याचा ल]ख ूकाश माझे अंतःकरण ूकाशमान क�न टाकतो. ह� 

सार� उSंुग UयOoम#वे आ>ण #यांनी Bदलेले स-ुसंःकाराचे पाथेय कधीच संपणारे नाह�. या पाथेयाबyल #यांचे कसे व Bकती ऋणी 

Uहाव?े 

 

आमचा ‘ूकाश’, ‘हॉटेलातला छोकरा’ इ#याद� सव	 मंडळ� उपEरिनBद	< ौ}े UयOoम#वांपुढे फार सामाJय असली तर� तीह� या ौ}ेींनी 

दाखOवले�या मागा:नीच चालणारे गुणी पाईक आहेत Xहणून #यांचाह� आपण आदर करायला हवा. या ौ}े जनांचे अमतृ सोJया3या 

पाऽांतले असेल आ>ण आम3या या सामाJय माणसा3या हातात मातीची पाऽे-भांड� असतील; पण दोJह�ंम4ये सुसंःकाराचेच अमतृ 

आहे याबyल मला ितळमाऽ शंका नाह� आ>ण ‘पाऽ सोJयाचे असो मOृSकेचे । वेड मजला आत�या अमतृाच’े अशी माझी आवड 

आहे.  

 

सव	 ूकारची अनुकूलता आ>ण सुबSा असताना आप�या ‘जJमदा#यांना’ घरातली ‘अडगळ’ मानून व�ृाौमात टाकणार� मुल,े 

वाममागा:नी अमाप सSा आ>ण संपSी िमळOव!यात आकंठ बुडालेले िनल	~ज धनदांडगे, #यां3याबरोबर आ>ण खतरनाक 

गुJहेगारांबरोबर बेशरमपणे हातिमळवणी करणारे राजकारणी लोक यां3या आचरणाने ूHुhध झालेल,े उ�4वःत झालेले माझे मन 

Xहणते, "कधी तर� लवकरच हा पापांचा अंधार नाह�सा होईल, खिचत नाह�सा होईल आ>ण तो दरू करणारे लोक मु]य#वे आमचा 

ूकाश माळ�, नािशकचा EरHावाला यां3यासार]या सा4या माणसांतूनच पुढे येतील. Xहणूनच #यां3या आ>ण #यां3यासार]या सामाJय 

माणसां3या हातात असलेली स-ुसंःकाराची पणती आपण जपून ठेवू या!" 

 

मनाला पुनःपुJहा सांगू या ‘अंधार फार झाला। पणती जपून ठेवू। अंधार फार झाला । एकतर� पणती लावू !’ 
 
 
 


