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 संःकारांचा मधुघट  
 

जीवनात�या काह� घटना �कंवा �य�� यांना आपण कधी �वस�च शकत नाह�. १ जानेवार� १९७५ हा मा%या जीवनातला तसाच 

एक �दवस. उगव+या सूया-ला वंदन क�न मी न�या वषा-चे ःवागत केले. मा%या हातात आद�याच �दवशी आललेे तीथ-�प 

शंकरभाऊंनी ःवतः काढलेले एक सुंदर िचऽ होते. न�या वषा-9या ःवागताचे आ:ण मला �दले�या आशीवा-दाचे! ८५�या वष=ह� +यांचे 

मन �कती ूस?न, आशावाद� होते +याचेच ते एक ूतीक होते. ते पाहताना +यां9या �य��म+वा9या अनेक पैलूंनी माझे मन भ�न 

आले. 
 

ःवभावाने शंकरभाऊ फार मनिमळाव,ू हाता-मनाने उदार, गुणमाहक आ:ण अितFयशील. अनेक कलांचे वरदान िनसगा-ने +यांना 

�दलेले. �य��म+व Gबाबदार आ:ण �वलोभनीय. +यांनाह� आयुंयात अनेक दःखांनाु , वादळांना तKड Mावे लागल,े पण आप�या 

चेहN यावरचे हसू +यांनी कधी मावळू �दले नाह�. मुकंुद व माझे ते जसे वड�ल होते तसेच बालपणापासूनचे आमचे :जवलग 

सवंगड�ह� होते. ना कधी +यांनी आOहाला उपदेशाचे डोस पाजल,े क� कधी चापटपोळ� �दली. आम9या �वकासाला सव-तोपर� ःवातंPय 

�दल,े साQ केले. आRाथ= भाषा +यांनी कधीच वापरली नाह�. सायकलव�न ऑ�फसला जाताना गोTया खेळणाN या +यां9या 

दोःतांपासून कारखा?यात�या कामगारापयUत साN यांना ते ‘आपले’ वाटत. +याचे मम- +यां9या जीवनVWीत होते, िनकोप आ:ण ऋजू! 

"दसN याु 9या आनंदात गुंजेने भर घाला Oहणजे तुमचे सुख तोYयाने वाढेल." ह�च +यां9या यशःवी जीवनाची गुG�क�ली. +यांचे 

सगळे वागणे, बोलणे इतरांना वाग�वणे हेच इतके नमुनेदार असे क�, +याचा आपोआपच मनावर सुसंःकार होई. एकदा 

जेवणा9यावेळ� ते कुणा ले:खके9या भेट�चा व]ृांत सांगत होते. मी म^येच Oहटले, "मा�हती आहे ती लंगड� तैमूरलंग मला." 

शंकरभाऊं9या हातातला घास तसाच रा�हला. शांतपणे मायेने मा%या पाठaव�न हात �फरवत ते Oहणाल,े "आप�या टेबलावर जेवणार� 

मंडळ� सगळ� सुसंःकृत असतात, असे मला वाटते. +यात एखाMा9या �यंगाचा असा उ�लखे करणे बरे असे तुला वाटते का?" मी 

एकदम ओशाळल,े ती +यां9या सौज?याने. +यानंतर गे�या ६५ वषा-त ती चूक मी पु?हा कधीह� केली नाह�.  

 

सेवािनव]ृीनंतर घटूभे9या ‘कना-टक आरोeयधाम’ या fयातनाम संःथेत ‘मधुघट’ नावाचा बंगला बांधून ते एकटे रा�हले समाधानात, 

मुलेबाळे-पाहणेु  सवाUचे ःवागत कर�त रा�हले. Geणांना �दलासा �दला. िचऽे काढली, �दलGबा वाजवला. +यां9या वाचन-लेखना9या 

खोलीत अितशय अथ-पूण- छापील सुभा�षत लावलेल ेहोते. ते अस-े I shall pass this way but once, any therefore that I can do, let me 

do it now. For I may not pass this way again. माणसाने कसे जगावे कशासाठa जगाव,े �वचार, उ9चार, आचार यातील सुसंगती Oहणजे 

काय, अशा अनेक गोWी शंकरभाऊं9या समhृ, सुसंःकृत जीवनातून आOहा भावंडांना व असंfयांना समज�या. ःवतः9या म+ृयूवुषयी 

ते Oहणत, "माझी बॅग हातात घेऊन मी ःटेशनवर उभा आहे. गाड-ने �हरवे िनशाण फडकवले आ:ण िशTट� वाजवली क� +यात 

बसणार! तेच खरे झाले. एक जानेवार�ला ःनेQांना फाटकाशी पोहोचवून ते घरात आले िन पळभरातच मjदतीलू  र�ॐावाने बेशुh 

झाले. आ:ण +याच राऽी +यानी या जगाचा िनरोप घेतला, ‘संःकारांचा मधुघट’ मागे ठेवून!           

 


