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 �व�व�व�व. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . हेमचं� व�ै हेमचं� व�ै हेमचं� व�ै हेमचं� व�ै      
 यांना �यां�या �कािशत  

सािह�यकृतीस आदश� मानून  
माझे ह ेपिहले �ंथपु�प 
�यां�या पिव�  मृतीस  

िवन!तापूव�क सम"पत करीत आहे.  
 

----    �वीण हेमचं� वै�वीण हेमचं� वै�वीण हेमचं� वै�वीण हेमचं� वै    

  

  
  

मनोगतमनोगतमनोगतमनोगत............    उद ्बोधन हे माझे पिहले पु�तक �कािशत होतांना मला अ�यानंद होत आहे. सेवािनवृ ी नंतर लेखन संक$प होताच �याला अनुकुलता लाभली. अनेक िवषयांवर सतत लेखन व �काशन सु(च होते. मनोमन पु�तक(पाने चोखंदळ वाचकांपुढे हे सव+ एकाचवेळी हाती पडावं व �याचा आनंद घेता यावा या सद् हेतूने धडपड होतीच. कांही उ�कृ0 पु�तकां1या �काशन �संगी डॉ. सुनील दादा पाटील यांचा प5रचय होऊन मा7या लेखन सािह�याला माग+दश+न व �ो�साहन िमळाले. अ�यंत आ�मीयतेने �यानी पूण+ सहकाय+ केले. पिहले पाऊल टाकतांना जो िशशुआनंद अनुभवतो तो मला या िनिम ाने िमळाला. डॉ. सुनील दादा पाटील व �यां1या सुिव: प;ी सौ. संजीवनी सुनील पाटील यांचा मा7या सािह�यकृतीत =सहाचा वाटा आहे.   अशा सािह�य लेखनाचा छंद ?हणजेच प. पु. गु@दवे समAतभBजी आिण �व. डॉ. हेमचंB वै: यां1या कृपा - आशीवा+दाचा हा �साद ?हणून आपण गोड करावा. माझे माग+दश+क व िहत=चतक आदरणीय बी. बी. गुरव यांनी समप+क अशी ��तावना िलDन या पु�तकाची उंची वाढवली �याबEल मी �यांचा अ�यंत आभारी आहे. तसेच समीFक मंगेश िवGल कोळी व मुखपृH िडझायनर Iीकांत =शद ेआिण वाचक वगा+चा अ�यंत आभारी आह.े     एकूणच मला लेखनास �वृ  करJयाचे काय+ माझी प;ी �ा. सौ. कांचन करीत रािह$याने हे शKय झाले. माझे िचरंजीव डॉ. सुबोध व �बोध हे मा7या लेखनास वेळ दतेा यावा ?हणून �य;शील रािहलेत. मा7या उ म �कृती �वा�Lयाचे संपूण+ Iेय माझी सून सौ. �ांजली िहला जाते. या सवाM1या सहकाया+ने तसेच डॉ. एस. के. पाटील NयेH नाग5रक सेवा संघ, जय=सगपूर आिण NयेH नाग5रक सेवा संघ, संभाजीपूर येथील असंQय िमR व िहत=चतक SेहT1या सहकाया+1या सदभावना मा7या पाठीशी सदवै असतात; या सवाMचा मी ऋणी आहे. सािह�यकृतीचे पु�तक होJयास Nया Nया XYZनी ��यF - परोF मदत केली �या सवाMचा मी ऋणी आहे.                            
----    �ा�ा�ा�ा. . . . �वीण व	ै �वीण व	ै �वीण व	ै �वीण व	ै  
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 वाचकाला वाचकाला वाचकाला वाचकाला समजले असा समजले असा समजले असा समजले असा सव�म सव�म सव�म सव�म रंजक कथास�ंहरंजक कथास�ंहरंजक कथास�ंहरंजक कथास�ंह: : : : 
उ� बोधन      

माझे सािहि�यक िम� %ी. �िवणकुमार हमेचं( वै* हे व मी %ी. 
बा,बली िव*ापीठात दीड तपा/न अिधक काळ एकि�तपणे 
अ4यापनाचे काम करीत होतो. शाळेतील अनेक सां कृितक 
काय�6मातून व मराठी�या अ4यापनातून �यां�यातला व7ा �कषा�ने 
9दसून येत असे. लाघवी बोलणे  प; श<दो=ार, मु?ेसूद बोलणे यामुळे 
�यांचे बोलणे नेहमीच िव*ा@याAची व %ो�यांची मने काबीज करीत 
असत. %ी. बा,बली िव*ीपीठाचे माजी संचालक आदरणीय िभसीकर 
गुEजFनी %ी. �िवणकुमारां�या मधला लेखक हेरला होता Hहणूनच 
‘सJमती’ मािसकात %ी. �िवणकुमार यांना �यांनी सहसंपादक केले.      
�िवणकुमारांचे वडील %ी. हेमचं( वै* हहेी एक कसलेले कथाकार व 
लेखक होते. सलग ३५ वषN �यांनी सJमती मािसकात कसदार लेखन 
केले. िवशेषतः ‘द;ृाJत कथामाला’ या शीष�काखाली �यांचे �िसP 
होणारे िलखाण एवढे वाचकि�य झाले कR, बरेच वाचक आHही या 
सदरासाठीच सJमतीचे वग�णीदार झालोय असे बोलत. तर असा वसा 
व वारसा असणा-या %ी. �िवणकुमार यांचा उ� बोधन  कथासं�ह �िसP 
होत आह े या वातNने मला वैयि7क खूप आनंद झाला कारण �यां�या 
सािहि�यक कला गुणांचा लाभ मी संभाजीपूर व जयSसगपूर या दोJही 
TयेU नागVरक संघातील सद यांना या ना �या Wपाने दते आलो आहे. 
Tया Tया वेळी आHही %ी. �िवणकुमार वै* यांना कथाकथन, 
सू�संचालन, अ4यXीय भाषण, पा,Yयांची ओळख इ�यादी करYयास 
िवचारणा केली �या �या ��येक वेळी ती िवनंती �यांनी ता�काळ माJय 
कWन आप\या सुमधुर वाणीचा लाभ उपि थतांना 9दला आह.े      

तर अशा सािहि�यक व सां कृितक पा^�भूमीचे %ी. �िवणकुमार वै* 
एके 9दवशी मा_याकडे आले आिण उ� बोधन  हा कथासं�ह �िसP करत 
अस\याचे शुभवत�मान सांिगतले. �काशक डॉ. सुनील दादा पाटील 
यांनी �यास दजुोरा 9दला व िवनंती केली कR, या कथासं�हाबाबत मी 
माझे bद् गत िलहावे. अथा�त मी �यास आंनदाने होकार 9दला. कारण 
अलीकडील एक दोन वषा�त आHही ितघेही ब-याच वेळा एका 
dासपीठावर कांही काय�6म पार पाडले आहेत.     
जयSसगपूर पVरसरात डॉ. सुनील दादा पाटील यांनी सािहि�यकांची 
एक मां9दयाळी उभी केली आह.े ८९ वषा��या अशोक दादा पाटील 
यांचे पासून ते िशरढोण येथील इयgा १० वीत िशकणारी कु. आरती 
राजj( खोत िह�या काdसं�हापयAत मराठी - Sहदी - इं�जी आिण 
कkड भाषेतून शेकडो पु तके �यांनी �कािशत केली आहेत. �िथतयश 
सािहि�यकांची बरोबरी गाठYयास अजून थोडावेळ लागेल कदािचत 
पण ती वाट आ�मिव^ासाने चालYयास डॉ. सुनील दादा पाटील आिण 
‘कंपनी’ यांनी सुEवात केली आह ेह ेिन:संशय...             
उ� बोधन  या कथासं�हात सतरा कसदार कथा आहते. ��येक कथा 
उ�कृ; असून उgम कथाबीज असणारी आह.े      
%Pचें मह�व भ7ांकडून पटवून दYेयात %Pा या कथेत लेखकाचे कसब 
9दसते तर ��यX परमे^रालाही ‘ मरणश7Rचं’ mेन टॉिनक घेणेस 
�वृg करणारा लाकुडतोnा %ो�यांची चांगलीच करमणूक कWन 
जातो. सJयास कसा, केoहा व कोणी pयावा याचे अqयासपूण� पण 
रोचक िवrेषण ‘सJयास’ या कथेत आह.े सव�साधारण वाचक %ावक 
यांचेपासून ते सJयासदीXा घेYया�या मन:ि थतीत आलेले %ावक ते 
थेट दीXागुEयांचेपयAत सवाAनाच अंतमु�ख करणारी ही एक सुंदर कथा 
आहे.      
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दोन िवsान व7े एकमेकांचा कसा sषे करतात ह े‘िवsानsय’ या कथेत 
तर  वt या िमuकRल कथेत पितराजासमोर �या�या  वतः�या 
मरणाचा � ताव ठेवणारी पvीची मै�ीण कसा यX �w उभा करते हे 
कथा वाचूनच समजून pयावे ह ेबरे.     
औिच�याचा अितरेक या कथेत घराला आग लाग\यानं Hहातारी 
भाजते. ितला दवाखाJयात नेYयासाठी घोnाने एवढे हेलपाटे मारले 
कR, �यात तो मरतो. घोnाची हाड ंघuयात आडकून Vटपू कु�ा मेला हे 
उलyा 6माने नोकराने सांिगतले आिण ह े ऐकून शेवटी मालकही 
गत�ाण होतो. ह े गंभीर कथाबीज फारच बहारदारपणे लेखकाने 
फुलवलं आह.े     
उव�Vरत कथांमधून असंच उ�कंठावध�क कथाबीज घेऊन लेखकाने हा 
कथासं�ह आकष�क व उद् बोधनपर केला आह.े     
‘कलेसाठी कला कR जीवनासाठी कला’ हा ना. सी. फडके व िव. स. 
खांडेकर यां�यामधील वाद ‘फडके-खांडेकर’यां�या काळात गाजला 
होता. �यातील ‘जीवनासाठी कला’ ही बाजू � तुत लेखकाने स�माण 
िसP केली आह.े ��येक कथा रोचक तर आहेच पण ��येक कथेतून एक 
मह�वपूण� ‘उद् बोधन’ लेखकाने अ�यंत बहारदार शैलीत केले आह.े 
भिव�यकाळात ‘उद् बोधन’ हा कथासं�ह सािह�या�या �ांगणात 
िनि}तपणे चमकत राहील याब?ल खा�ी आह.े     
लेखक %ी. �िवणकुमार वै* आिण �काशक डॉ. सुनील दादा पाटील 
यां�या हातून भिव�यातही अशीच सािह�य सेवा घडत राहो अशी 
शुभे�छा!     

- बीबीबीबी. . . . बीबीबीबी. . . . गुरवगुरवगुरवगुरव (TयेU समीXक) 
माजी �ाचाय� - जनतारा हाय कूल व जुिनयर कॉलेज 

संपक� : 8421527496, 9421287107         
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चातुमा�स सु	 झाला क घराघरातून - मं�दरा मं�दरातून धा�मक 
�वृ� तीची माणसे �तवैक  ये, शा$पुराण यात म& न होतात. कांही 
*ठकाणी स, ताह साजरे केले जातात. �यासाठी बाहरे गावचा एखादा 
नावाजलेला कत�नकार बोलाव2यात येतो. यावष4 दखेील 5ीरामपूरचे 
�िस7 कत�नकार राघव89 बुवांना पाचारण कर2यात आले. �यांचा 
;ासंग दांडगा, आवाज जेवढा मधुर तेवढाच भरदार, साथीला �यांचीच 
माणसे, �यामुळे कत�नात खूपच रंग भरे. राAी आठला सुB झालेले कत�न 
बाराला संपे. 
 

�यांCया कत�नात जी गाणी Dहटली जात �यांCया चाली Dहणजे शा$ीय 
गायनाची मेजवानीच. कत�नातील एखाFा गंभीर �संगाने लोकांCया 
मनावर कमालीचा ताण येतो आह े असे �दसताच एखादा हाHय�धान 
चुटका अशा काही शैलीने व आिवभा�वाने ते वण�न करीत क 5ो�यांची 
हसता हसता पुरेवाट होई. 
 

कथानके ��येक �दवशी िनराळी असत. कधी रामकथा तर कधी 
कृJणकथा, कधी छ. िशवाजLचा अफझलखान वध, कथा पौरािणक असो, 
ऐितहािसक असो क नेताजी सुभाषचं9 सारPया राQपुBषाची असो, 
5ोते त लीन होत व चार तास तरी िखळून बसत. 
 

असा हा सRाह आनंदात पार पडला, बुवा उFा �Hथान करणार होते,  
ब-याच 5ो�यांनी बोवांसाठी भेटवHतू �द या. कपडे, भांडी, पैसे �दले, 
बुवानीही कृतTतापूव�क सवाUचे आभार मानले आिण शेवटCया कथेला 
सुBवात केली. 
 

आजचा िवषय होता 'परमेWरावर अपार 57ा' ती XयांCयाजवळ होती 
�यांचे साYात परमेWराने अनेक संकटातून कसे संरYण केले ह े �यांनी 
भZ � हाद, सािवAी, [ुव, 9ौपदी, राजा हरी\ं9 वगैर8Cया 
उदाहरणाव	न समजावून �दले. 5ोते तृR झाले, सवाUनी परमेWर भZ 

आिण 57ा �गाढ कर2याचा िन\य केला व कृताथ�तेने आपाप या घरी 
परतले. बुवांCया Tानाची, 57चेी वण�ने यांची आपआपसात चचा� होऊ 
लागली. 
 

बुवा उFा �Hथान करणार ह ेमािहत होताच शेजारCया एका लहानशा 
गावची मंडळी �यांना भेटायला आली. �यांचे मागणे एवढेच क 'येथून 
जवळच आमचे गाव आह ेभोवताली बरीच खेडी आहते, एक कत�न तेथे 
होऊ Fा. भरपूर मानधन िमळेल. ही आलेली संधी साधून चार पैसे पदरी 
बांधावे Dहणून बुवांनी होकार �दला. 
 

�या गावात �वेश कर2यापूव4 एक ओढा ओलांडावा लागे. �या गावचे 
लोक िनमंAण दऊेन राAीच आप या गावी परतले. व दसु-या �दवशी 
बुवांची वाट पा_ लागले. 
 

चातुमा�स Dहणजे पावसाळाच. पाऊस क8 `हा �कती पडले नेम नाही. बुवा 
आप या साथीदारांसह ओaाकाठी आले. पेटी, तबला आिण वादक 
पैलतीरावर सुरिYत पोहोच याचे पािहले. ओढयाचे पाणी चढतच होते. 
 

आता अिलकडCया तीरावर फZ बुवाच रािहले. �यांनी ओaात पाय 
टाकला पाणी गुडbयापयUत चढले होते. �यांनी चटकन माघार घेतली. 
कांही Yणात पुcहा पाणी वाढले ते कमरेपयUत. बुवांनी माघार घेतली हचे 
बरे झाले Dहणून Hवतःला आप या शहाणपणाबeल शाबासक �दली व 
तीरावरच बसले. fकिचत पातळी कमी झालेली �दसली क ते पुcहा 
पा2यात पाय ठेवत व भीतीने माघार घेत. 
 

असा �कार चालू असतानाच तेथे एक खेडूत येऊन पोहोचला, �याने 
आध या राAी बुवांचे कत�न ऐकले होते. पण तेच बुवा. ह े तो ओळखू 
शकला न`हता. तो खेडूत �या बुवाला साधा माणूस समजला व Dहणाला,  
 

‘अरे ददुgवी माणसा, तू जर बुवांचं कालचं कत�न ऐकलं असतस तर अशी 
जीवाची घालमेल करीत बसला नसतास’, ‘ह े पहा िभhया माणसा, अरे 
परमेWराचे नामHमरण करीत कस याही डोहात बुडी मारली तरी ‘तो’ 



तारतो - ��दा मा
 प� हवी. भ. रामचं�ांचे नाव हनुमान व �या�या 
वानरसेनेनं राम ही दोन अ�रं दगडावर िल"न पा#यात टाकताच ती 
तरंगू लागली. हा कशाचा (ताप? केवळ ��दचेा, आिण तु,ही वारंवार 
पा#यात पाय ठेवून माघारी /फरलात! याचे कारण तुमची ई2रावर 
��दाच नाही. आज � याच बुवांचं पिलकड�या गावात कत5न आह ेते ऐका 
,हणजे डो7यात (काश पडले. हा पाहा मी ितकडचे िनघालो ‘(भू 
रामचं� क जय’ एवढे ,हणून तो �या चढ�या पुरातून भराभर पावले 
टाकत पैलितरी पोहोचला. �यानं मागं वळूनदखेील पािहले नाही. 
 

बुवा मा
 �या /दशेकडे िव=मयाने, थोड ेओशाळून पाहत राहीले. तोपय@त 
गावकरी बुवांना घे#यासाठी येऊन पोहोचले. 
 

बुवांचे कत5न आज नेहमीसारखे रंगले नाही. तो खेडूत, �याचा उपदशे, 

�याची िनभ5�सना व =वतःची अ��दा अंतरमनात नाचत होती.  
 

 - पूव5(िसDी मािसक स�मितस�मितस�मितस�मित 
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जुEया िपढी�या लोकांना ऐकून मािहत असेल ही 'लाकूडतोGाची गोH' 
मा
 कदािचत नवीन िपढी�या मुलांना ती मािहत नसेल, ती अशी होती. 
एक अ�यंत गरीब असा लाकुडतोGा नदीकाठचे एक झाड तोडीत 
असताना �या�या हातातील कु-हाड िनसटली व नदीत बुडाली. �याला 
पोहायला येत नKहते ,हणून कोणतीही Lर=क घे#यास �याचे मन धजत 
नKहते. घराची गLरबी, तापट बायको आिण अमाप पोरं. ह ेसव5 �या�या 
डोNयासमोर /दसू लागले. आता काय होणार या कOपनेनेच �याला रडू 
कोसळू लागले. 
 

बराच वेळ �या िनज5न जंगलात अ�ुपात करीत बसला. दवेाला �याची 
अव=था पा"न दया आली व तो लाकुडतोGासमोर (गट झाला. 
�यां�यातील संवाद असा - ‘कां रडतोस रे!’ 
 

दवेा माझी कु-हाड या नदीत पडली. आता माSया उपजीिवकेचं साधनच 
नाहीसं झालं Lरका,या हातानं घरी गेलो तर बायको अंगावर ओरडले, 
मुलं रडून गTधळ करतील तेKहा  आपण माSयावर दया करा व माझी   
कु-हाड तेवढी काढून Uा! दवेाला �याची दया आली खरी, पण �या�या 
(ामािणकपणाची परी�ा पहावी असा िवचार कVन दवेाने पा#यात बुडी 
मारली व एक कु-हाड काढून �याला िवचारले, ‘काय रे हीच आह े ना  
तुझी कु-हाड?’ 
 

'नाही दवेा, ही तर सोEयाची आह;े ही माझी नKह'े. 
 

दवेाने पुEहा बुडी मारली व दसुरी कु-हाड दाखवून िवचारले, 'ह,ं हीच न 
तुझी?' 
 

'नाही, नाही ही तर चांदीची आह ेही माझी नKह'े 
 

दवेाने ितस-यांदा बुडी मारली व ितसरी कु-हाड �याला दाखवताच तो 
ओरडला, ही लोखंडाचीच माझी आह.े 



 

सो�या-चांदी
या कु-हाडीचा य��किचतही मोह �याला झाला नाही, 
�याने �या नाकार�या ह ेपा�न दवेास आनंद झाला, घरात एवढे दा#र$य 
असुनही एवढा &ामािणकपणा एका सामा�य लाकुडतो(ाने दाखवावा 
याचे कौतुक वाटले व दवेाने �यास तीनही कु-हाडी बि-सादाखल दवेून 
अद0ृय झाला. अशी ही गो4 होती. यानंतर अगदी अलीकडचीच गो4 - 
तोच लाकुडतो(ा �याच नदीकाठी पु�हा एकदा अगदी छाती बडवून 
आ7ोश क8 लागला असे दोन 9दवस गेले. 
 

�याचा हबंरडा ऐकून दवे िवचारात पडला. हा तर तोच &ामािणक 
लाकुडतो(ा 9दसतो आह.े कदािचत पु�हा संकटात असेल, पण 
&�येकवेळी आपण �याची कशी मदत करणार? तेव=ात लाकुडतो(ा 
>हणू लागला, ‘दवेा, गे�या दोन 9दवसापासून मी तुमचा धावा करीत 
आह.े �या िनजBव कु-हाडीसाठी धावून आलात पण आता तर माCया 
संसाराचा &D आह,े तु>ही मदत करीत नसाल तर मी या नदीत जीव 
दईेन.’ दवे पेचात पडला, &गट होऊन �याला िवचारता झाला, ‘काय रे 
काय भानगड आह?े’ 
 

‘दवेा, परवा माझी बायको धुणं धुवायला >हणून इथं आली होती ती 
परतलीच नाही, माCया संसाराचा िवचका झाला. आKा तर माझा 
सवLनाश ओढवला आह.े दवेाने नदीतून एक Nी बाहरे काढली. ितचे 
अOसारेसारखे सुंदर 8प पा�न िसनेनटीचे Pमरण झाले. पण नावं आठवत 
नQहते. ित
याकड ेपा�न तो दहेभान िवसरला. दवे िवचारात पडला, �या 
लाकूडतो(ाची ती समाधी भंग करीत िवचारले, 'काय रे बोलत का 
नाहीस? हीच न तुझी बायको? ' 
 

'नाही दवेा', तो अडखळत >हणाला. 
 

दवेाने दसुरी बुडी मा8न दसुरी Sपसुंदरी बाहरे काढली, 'काय रे ही तरी 
तुझी आह ेकाय?' 
 

Tावेळी सुUा तो आवक होऊन ित
याकड ेपहातच रािहला.  

 

'बोल ना लवकर, हीच न तुझी बायको?' 
 

'नाही दवेा' 
 

'मग नाही >हणायला 9कती क4 पडताहते रे तुला?' 
 

'तसं नाही दवेा, पण Tा दोघVना कुठेतरी पािह�यासारखं वाटलं ते 
आठवायचा &यW करीत होतो.' 
'ठीक आह.े' 
 

दवेाने ितसरी बुडी मारली व ितसरी Nी बाहरे काढली. 
 

'ही तरी तुझीच बायको आह ेनां?' 
 

बराच वेळ गे�यावरही क4ी होऊन उभा रािहला. 
 

'अरे असा मYखपणे आता इथं उभा का? घेऊन जा ितला घरी.' 
 

एक 9कलोमीटर चालून गे�यावर दवे अजून अंतरधान पावला नाही ह े
�या
या ल-ात आले, बायकोला तेथेच उभे क8न तो परत दवेाकडे 
आला. 
 

'ह,ं आता काय रािहलं आणखी? का आलास परत?' 
 

'नाही, >हटलं दवेा, आपली &कृती ठीक आह ेना?' 
 

'>हणजे तुला काही बरं वाईट 9दसल कZ काय?' 
 

'तसं नाही दवेा, पण आ>हा मानवाचं कZ नाही सगळंच बदललं 
अलीकड.े' 
 

'ते कसं काय?' 



 

�हणजे असं क�, भयानक महागाई, अ�धा�याची टंचाई, दशेाची 
अधोगती �ाचा प रणाम आम#या म$दवूर होऊन (मरणश)� पार 
िवतळून गेली. आिण असं काही झालं /क आ�ही डॉ2टरकड ेजातो आिण 
3ेनटॉिनक घेतो, बरे वाटते 6यामुळे.  
 

'ते खरं रे, पण मला हा उपदशे कशासाठी?' 
 

दवेा, वाईट वाटून घेऊ नका. पण आपली (मरणश)� ही कमी 
झा=यासारखे वाटले �हणून �हणालो - 'मी ही िवसरलो?' 
 

गे=यावेळी माझी कु-हाड नदीत पडली. तु�ही >थम सो�याची, नंतर 
चांदीची नंतर लोखंडाची काढली, पिह=या दोन माAया नाहीत असे 
�हणताच आपण दोनही कु-हाडी मला बBीस /द=या. 
 

'बर मग?' 
 

'पण दवेा, �ावेळी पिह=या दोघी माAया नाहीत असेच �हणालो, तरी 
�ावेळी माC केवळ माझी बायको मला /दली.' 
 

'असं �हणतोस होय?' 
 

'होय दवेा, काही चुकलं का माझं?' 
 

'छे: छे: तुझं काहीच चुकलं नाही, माझच चुकलं.' 
यापुढे तुAया डॉ2टराचं 3ेनटॉिनक सुF करणे आवGयकच आह.े कारण 
झाली ती चूक पु�हा होता कामा नये. 
 

/कती हा बदल! असे �हणत दवे अदGृय झाला. ते पु�हा >गट न 
होJया#या िनKयानेच. 
 

- पूवL>िसMी मािसक स�मती स�मती स�मती स�मती जानवेारी जानवेारी जानवेारी जानवेारी २००४२००४२००४२००४  
 

३३३३. . . . स�ंयास स�ंयास स�ंयास स�ंयास  
  
>ापंिचक माणसाला जेNहा काही कारणाने वैताग येतो तेNहा तो 6याचा 
अथL जाणून िवरागी होतो. या वैराPयाला अनेक >संग कारणे िनिमQ ठR 
शकतात. जसे - (मशान वैराPय. 
 

जेNहा एखाTा प रिचत माणसा#या >ेतयाCेत आपण सामील होतो, 
तेNहा सहजच असे भाव होतात क�, एक /दवस आपणालाही येथे यावेच 
लागणार! आता पुढील आयुUय रागVशेाचे माहरे असलेला >पंच सोडून 
सं�यास घेऊन जंगलात िनघून गेलेले बरे! 
 

तेथे एकांतात त6 वाW ययन Xचतन मनन िनवांतपणे करता येईल. पण 
भावनावेग अनावर झाला क� माणूस गुRदवेचरणी धाव घेतो व 
िवनवतो क� आता मला संसाराचा वीट आला आह.े मला दीBा Tा. 
 

गुRमहाराज िवचार करतात क�, असा सुिवचार लाखात एखाTा# याच 
मनात यायचा, माणूस तसा बरा /दसतो, उगाच कालापN यय िनदान 
अशा >संगी तरी नको � हणून दीBेचा /दवस िनिKत होतो व सं� यास 
दीBा समारंभपूवLकसंप� न होतो. सगळीकड ेआनंद, आ= हाद व >स� नता 
दरवळते. नूतन सं� य( त ( वतःला कृताथL समजतो. 
 

काही /दवस, मिहने जातात आिण 6 या सं� यासवृ6 तीची कठीणता 6 याला 
जाणवू लागते. गृह(थाव(थेत भोगलेले िवषय वैभव ( मृितRपाने C( त 
कR लागते. 
 

भूक, तहान, अपूरे कपड,े आ[ तेU टांचा िवयोग जाणवू लागतो. अW ययन, 
W यान, Xचतन यात लB क$ /\त होईनासे होते, अपूणL ]ाना^ यासामुळे 
>वचन >भावी ठरत नाही � हणून  _ोते आदराने पा` शकत नाही. �ा 
सवाaचा मानिसक ताण फुटले= या धरणा>माणे cकवा जागृत 
d वालामुखी>माणे रागVषेRप होऊन उसळी माRन बाहरे पडू लागतो. 
 



 कुणाला धनैषणा, कुणाला लोकैषणा, कुणाला आणखी कसली तरी 
एषणा वषा�ऋतूतील मेघा�माणे इतक� दाटून येते क� !ोध कटू श# द या 
$पाने के& हा ( याची मुसळधार वषा� होईल ह ेसांगता येत नाही. 
 

हा सगळा प/रणाम पूव�तयारी िशवाय घेतले1 या सं2 यासवृ( तीचा. पहा 
कसे! 

 

एकदा एका संसारी पण लहरी माणसाने रागा4 या भरात आप1 या 
प( नीला िवहीरीत ढकलून 7दले आिण सरळ ( याग8कड े जावून /ठ<या 
मा$न बसला, गु$दवेा मला दी>ा ?ा! 
 

बराच काळ िनघून गेला पण हा गृहA थ आपली जागा सोडC यास तयार 
न& हता, गु$दवे D हणाले एवढी घाई कसली? �थम धमा�E यास, 
आचरणाची दढृता, सव�A वाचा ( याग या गोF टी आवG यक आहते. ( या 
गृहAथाने ताबडतोब सव� वHांचा ( याग केला व िनG चल उभा रािहला. 
 

(याची तडफ, ( यागाची तयारी पाKन गु$दवेांनी सं2 यास दी>ा दCे याचे 
ठरवले. लवकरच समारंभपूव�क दी>ा होऊन '�शांतसागरजी महाराज' 
( या प/रसरात वाव$ लागले. 
 

काही माणसे अशी एकक1 ली, लहरी, िवि>O असतात, शीPकोपी 
असतात क� थोQाशा िवचलीत अवA थेत काहीही क$न मोकळे होतात. 
( यां4 या िजRी, दरुाSही A वभावात माT बदल होत नाही, इतर ( यागी 
जर सहा तास U यान करत तर ह ेदहा तास करीत असत. �( येक गोF टीत 
आपण सरस अस1 याचे भासवत असत. झाले, ते सामा2 य Wावकां4 या 
WU दचेे उ4 च A थान पटकावून �िसU दी4 या िशखरावर िवराजमान झाले, 
भX तांची गदY, होऊ लागली. 
 

एकदा ही वाता� ( यां4 या बालिमTा4 या कानावर गेली, आपला िमT जो 
अ( यंत रािगF ट पण आज एक �िसU द '�शांतसागर महाराज' D हणून 
ओळखला जातो. एकदा दश�न तर घेऊन यावे. 
 

संU याकाळची वेळ, महाराज भX तांना काही सांगत होते तोच ह े िमT 
पोहोचले, नमA कार केला एकाच गावात राहणारे, एकाच शाळेत 
िशकलेले पण आज अप/रिचत होते, ओळखून न ओळख1 याचा भाव 
मु[वेर होता, खरेच आह,े असा एखादा उ4 चपदA थ िमT आप1 या 
िमTाला पूव�ओळख दाखवायला तयार नसतो, ( यात कमीपणा वाटत 
असतो. संधी िमळताच िमTाने महाराजांना आपले नांव काय?असे 
िवचारले. 
 

'माझे नांव �शांतसागरजी, कां तुD ही पेपर वाचत नाही का?’ 
 

 

'माफ करा,' असे D हणून काही वेळ इकडितकड4 या ग^ पा झा1 या, परत 
िमTाने तोच �G न केला. 
 

'महाराज आपले नाव काय?’ 
 

महाराजांनी आप1 याजवळची _प4 छी लगेच उचलून िमTाला फेकून 
मारली, D हणाले डोके 7फरले क� काय? 

 

माझे नांव '�शांतसागर आह,े चल पळ माaयासमो$न ! िमT बाहरे पडत 
D हणाला, 'नावात �शांतसागर पण आचरणात बदल माT नाही.’ 
 

A वभाव कसा बदलला? हचे तर मला पहायचे होते. 
 

स2 यास घेC यास पूव�तयारी कसली असते? 

 

इं7[यदमनाचा !मवतY अE यास वषा�नुवषb करावयाचा, त( वcानाचा 
�गाढ & यासंग क$नच इं7[यिवजय शX य होतो, D हणून अहdनश 
त( वाE यास करC यासाठी उमेदीची, बालपणाची काही वषb सeगु$सिfध 
घालिवणे आवGयक, �ौढपणी बुU दी वळत नाही व बालपणाइतके 
प/रWमही होत नाहीत D हणून बालपणापासूनच धमा�E यास झालेला 
असणे बरे! बालपणाचे, धमा�U ययन, सeगु$सािनU य व इं7[यदमनाचा 



�य� न � यां	 या वा�ास आलेला नाही, � यांना ते �ौढपणी जमेलच अशी 
खा�ी दतेा येत नाही. प!रणाम असा होतो क% राग'षे खवळून उठतात, 
सं- यास.ृ� तीचे हसे होते, उपहासाचा िवषय होतो, खरे तर सं- यासात 
1ाना	 या उ	 चतेपे2ा राग'षेाची मंदता अिधक अपेि2त असते. ती 
�य� नानेच साधली जाते. नाहीतर जसा घर�पंच तसा स- यास झाला. 
 

काही 6 वभावज- य दोष स- यास प� कर8 यानंतर अशोभनीय ठरतात, � या 
सं- याशापे2ा सं- यासधमा9चीच :नदा िनभ9� सना होऊ लागते. सामा- य 
लोक धमा9पासून दरू जाऊ लागतात. हा हा6 यिवनोदाचा िवषय बनतो. 
=ापे2ा स- यास न घेतलेला बरा न> ह ेकाय? 

 

गृह6 थाव6 थेत राAन स- यासधमा9ची Bते पाळावीत, राग'षेाची मंदता 
साधावी ह ेउ� कृC ट आिण �शंसनीय पण स- यास घेऊन गृह6 थांना दखेील 
लाजिवणारे थेर करणे ह ेिनकृC ट व :नEच F हणावे. 
 

 

 राग�षेान ेभरलाशीराग�षेान ेभरलाशीराग�षेान ेभरलाशीराग�षेान ेभरलाशी, , , , कशाला झाला सं�याशी कशाला झाला सं�याशी कशाला झाला सं�याशी कशाला झाला सं�याशी ।।।। 
    सोडूिन गेला सोडूिन गेला सोडूिन गेला सोडूिन गेला घरादाराघरादाराघरादाराघरादारा, , , , सोबत नेला सारा पसारा सोबत नेला सारा पसारा सोबत नेला सारा पसारा सोबत नेला सारा पसारा ।।।।।।।। 
 

 

४४४४. . . . िव�ान�यिव�ान�यिव�ान�यिव�ान�य 
 

अिलकड े बHतेक शहरातून Iामीण भागातूनही JाKयानमाला सLाह 
साजरा करMयात येतो. गावोगावचे िव'ान िविवध िवषयावर 
अN यासपूण9 JाKयान दतेाना Oदसतात. हा उपPम गाव�मुख मोRा 
मेहनतीने समाजकाय9 F हणून उत् साहाने करीत असतात.  
 

एकदा काय झाले पिह8 या Oदवसाचा वU ता यायला वेळ झाला. 
JाKयानाची वेळ िनघून गेली. � याचा Oदवस वाया गेला. मानधन तर 
Eावेच लागणार F हणून � यांचे JाKयान दसुरे Oदवशी ठरले. तोपयVत 
दसुW या Oदवशीचा वU ताही येऊन दाखल झाला. आता एकाच Oदवशी 
दोघांची भाषणे ठेवणे भागच होते. ते>हा �� येकाने एकएक तास 
JाKयान Eावे असे ठरले. दो-ही वXे अितशय िव'ान होते. पण यापूवY 
दो-ही िव'ानांचे पर6 पर खटके उडाले होते, � याचा राग अजून गेला 
न>हता. 
 

� यापैक% एक महाशय �ात[वधीला गेले असताना दसुW या महाशयांना 
� यां	याब\ल मािहती िवचारली ते तुसडपेणाने F हणाले हा ना ! अगदीच 
गाढव आह.े अशा ढ^गी माणसाला उगाच मह_व दऊेन बोलावलं कसं 
याचच आ`य9 वाटतं मला! � यांची ही मुU ताफळे ऐकून यजमान गcप 
बसले. खरे तर � यांचा प!रचय कdन देMयासाठी चौकशी करीत होते. 
पण इथे � यांचा प!रचय ऐकून गcप बसावे लागले. 
 

थोfा वेळानंतर ह ेवU ते �ात[वधीत गुंतले असताना दसुW या वU � यांना 
पिह8या वU � याब\ल िवचारले. � यावर ते रागानं F हणाले, ‘हा नुसता 
घाMयाचा बैल आह.े उगाच िव'hेचा टiभा िमरवीत असतो. =ाला 
बोलावलं ‘कसं’ =ाचं आ`य9च वाटलं मला.’ 
 

ह े वण9न ऐकताच संयोजक पु-हा दचकले. हा असा पर6 पर प!रचय 
जाहीर सभेत काही उपयोगी ठरणार नाही. F हणून ते गcप बसले. 
� यां	या :चतेची जागा आता � यां	या िवनोद बुkदीने घेतली. 
 



म�ये जेवणाची वेळ झाली. गावातली चार �िति� ठत मंडळी भोजनाला 
बोलावली होती. दरवषा �माणे ताट-पाट-रांगो#या-उदब%ी वगैरे सव  
काही यथासांग झाले.  
 

सवा*ची ताटे वाढली गेली. पण एका ताटात सुंदरसे िहरवे गवत व 
दसु. या ताटात थोडासा केरकरचरा, कागदाचे तुकड े वाढ0यात आले. 
कोणी कोठे बसावे 2ाचा धोरणीपणाने संकेत कर0यास यजमान चुकले 
नाही. 
 

वै4दवे िच5ावती झा6 या-आचमन झाले. पण ते दोघे व8 ते पर9 पराकडे 
चम: का;रक नजरेने पा< लागले नंतर दोघांनीही यजमानाकडे पाहताच 
यजमान उ%रले, ‘आपण पर9 परांचा जो मघाशी प;रचय क?न @दला 
ना, : यावर Aकुम आप6 या आवडीचे पदाथ  आपणासाठी मुBाम आणवले 
आहते. : याबBलचा अिधक खुलासा आपण पर9 परात क?न E यावा. 
 

ते दोघेही शरमले, वरमले, समजले. यजमानांनी तातडीने दसुरी ताटे 
आणवून सव  काही साव?न घेतले, Gमायाचनापूव क दोघांनाही आHहाने 
वाढून खुश केले खरे - पण : या िवIानांना : या �संगातून बरेच काही 
िशकता आले. 
 

व9 तुतः िवKा ही िवनयाने शोभते, L या िवIानाला िवI%ेसोबत 
िवनयसंपMता �ाN झाली नाही ती िवI%ा फळास आली नाही - Pथ  
गेली असेच समजायला हवे. 
 

मतभेद, पंथभेद, पGभेद, जाितभेद, वृ%ीभेद, वण भेद 2ांचे अि9 त:व 
कधी संपायचेच नाहीत. ते सांभाळूनही िवKासंपMांनी Gमाशील व 
पर9 पर सिह� णू बन0यास िशकले पािहजे. 
 

- पूव �िसRी मािसक    स�मित स�मित स�मित स�मित २००४ २००४ २००४ २००४  
 
 
 

५. � व�न  
  
आज सकाळी उठ6 यापासूनच ‘ती’ अ: यंत उदास व िखM अव9 थेत होती. 
दनैं@दन चचTचे दखेील ितला भान नUहते. पितराजांना मोठा �V पडला 
कW आज िहला झाले आह े तरी काय? िवचारले तर मौन, बोलणं बंद, 
काही खात नाही कW पीत नाही. सव  िजथ6 या ितथे, मुखमाज न नाही, 
9 नान नाही, पूजाअचा  नाही कW चहापाणी नाही बरं नाही घेत काही तर 
;ठक आह,े हकरत नाही पण नवरा आह,े मुलंबाळं आहते :यांना तरी 
रोजZया सारखे कांही करायला नको का? 

 

काही दखुते-खुबते कां? औषध घेतले का? डॉ8 टरांकड ेजायचे कां? सव  
काही िवचा?न झाले. : यावर ितचे उ%र, ‘मला कसली धाड झाली आह,े 
चांगली ठणठणीत तर @दसते ना तु] हाला? कशाला काळजी दाखवता 
उगीच!’ 
 

आता काय करावे कW ितची कळी खुलेल? खूप �य: न झाला. पण Pथ च, 
शेवटी पितराज िन: या�माणे आप6 या नोकरीZया ;ठकाणी हजर झाले, 
बाहरेच ना� टा उरकला. शाळेत जाणा. या मुला-बाळांना कसे पाठवले 
2ा िवचारातच कामकाज आवरले, िनदान सं�याकाळपय*त तरी मूड 
येईल, 9 वयंपाकपाणी करील आिण घालील सवा*ना जेवायला.’ 
 

पण कसचे काय िन कसचे काय ! 
 

सं�याकाळ झाली, आशेने घर जवळ केले. पाहतो तो सकाळचेच 
वातावरण, कशीबशी रा5 उलटली तरी ितचे मौन कायमच. 
 

आता हीचा हा अवतार कधी बदलेल, मूड केUहा येईल आिण ह ेगिणत 
सुटेल कधी ही िववंचना पितराजांना लागून रािहली. : यातून कसलाच 
माग  िनघेना, शेवटी पितराज ितZया एका िजवभावाZया मैि5णीकडे 
गेले, ितला कालपासूनचा इितहास वण न क?न सांिगतला. थोडा वेळ 
िवचार क?न ती ] हणाली, ‘तु] ही aचता क? नका. मी पाहते काय 



करायचे ते, तु� ही मला सांगा क� काही ित�या मनािव��द घडले काय? 
� यािशवाय ती असे करणार नाही. जरा धीर धरा. खरं सांगू, बायकांचा 
मूड सांभाळणं ही गो+ सामा,य बु�दी�या नव- यांना सहसा जमत 
नसतेच, � यालाही उ/ पातळीची बु�दीम1ा लागते. आिण ती सहसा 
पु3षांम�ये आढळतच नाही. त्  यामुळे अनेकांचे संसार िव7 कळीत होतात. 
सूर जुळत नाहीत. 
 

ह ेित�या मैि9णीचे सव: ;वचन ऐकून, 7 वतः�या िनबु:�दतेची िनभ:� सना 
करीत िबचारे पितराज आ>यापावली िहरमुसले होऊन परतले, दसुरे 
करता काय? 

 

तो @दवस गेला, दसुरा गेला, ितसरा @दवस उगवला, ितचे आपले तेच, 
तीच उदास चया:, तोच िहरमुसलेपणा, िन�� साह आिण तोच मूड. 
 

चौBया @दवशी पु,हा मोCा आशेने पितराज ित�या मैि9णीकड े गेले, 
िचडून, काकुळतीला येऊन � हणाले, ‘आता तरी सांगता का, काय 
िबघडले ते. काय चुकले आमचे! आ� ही जर चुकले असू तर ती चूक पु,हा 
होणार नाही � हणून कान ध�, Fमायाचना क�.’ 
 

ब- याच वेळानंतर मोCा कH टाने शेजारणीने सांिगतले क� ‘जे आनंदहेी 
रडते, दःुखात कसे ते  होई’ आठवतं ना? 

 

‘हो आठवतं. पण घरात अशा आनंदाची Lकवा दःुखाची कसलीच घटना 
घडली नाही हो! आता अंत पाM नका, सांगा लवकर � हणजे जीव गहाण 
टाकून ितची इ�छा पूण: क�.’ 
 

‘हो, पण ितचं पPरमाज:न नको का Qहायला?’ 
 

‘मा,य, पुढे बोला.’ 
 

‘� याचं असं झालं’ आिण � यानं जीवाचा कान केला. 
 

‘ितला � हणजे तुम�या लाडS या सौभाT यवतीला सकाळी-सकाळी एक 
7 वV पडलं, � यात तुमचा दहेा,त झा> याचं ितनं पािहलं.’ ‘अ7 स,  अ7स. 
मग ितला वाईट वाटणं 7 वाभािवकच आह ेक�, हचे ते, हचे, तु� ही नवरे 
मूख: � हणतो आ� ही यासाठीच. 
 

‘बरं मग काय ?’ 
 

‘अहो, आजपयWत ितचं एकही 7 वV खोटं ठरलं नाही आिण उठ> याबरोबर 
पाहते तो तु� ही अगदी ठणठणीत.’ 
 

‘मग का बसू नये ितला धS का? का होऊ नये उदास? खोटं ठरलेलं ह े
ित�या आयुH यातले पिहलेच 7 वV, समजले नीट? मग करा लवकर यावर 
उपाय!’ 

 



६६६६. . . . औिच� याऔिच� याऔिच� याऔिच� याचा अितरेकचा अितरेकचा अितरेकचा अितरेक 
  
� यावेळी दळणवळणाची साधने न�हती, टपाल, टेिलफोन न�हते. कुठे 
या�ेला जायचे झाले तर आपण घरी परत येऊच याची खा�ी नसे. 
% हणून सव' आवराआवर क(न, दे)या-घे)याचे *वहार पूण' क(न जावे 
लागे. , यांची ऐपत चांगली असे ते धिनक लोक मा� एखादा िव2ासू 
नोकर माणूस घर सांभाळ)यास ठेवून जात. एका 4ीमंताने असाच एक 
इमानी नोकर घर-संप6ी आिण पाळीव जनावरांची *व7 था व सांभाळ 
कर)यासाठी मागे ठेवला व ते तीथ'या�ेला िनघून गेले. 
 

तीथ'या�ा सकुशल पार पडली, एक वष' उलटून गेले हाते. 4ीमंतांना 
परती=या >वासात आप? या घराची ओढ लागली. साधारणतः ३०-४० 
Fक. मी. अंतरावर गाव येताच � यांना आप? या घरादारासंबंधी=या 
मािहतीची चुटपूट अ7 व7 थ क( लागली. कशातच कांही लHय लागेना, 
बैलगाडी=या >वासाने अिधकच शीण जाणवू लागला. 7 वा7 Jयही 
िबघडले. एका धम'शाळेत मुK काम क(न � यांनी तेथूनच एक माणूस 
आप? या गावी पाठिवला. व आप? या >ामािणक नोकराला बोलावून 
घेऊन ये, असा Lकूम सोडला. � या>माणे � यांचा >ामािणक नोकर हजर 
झाला. � याला पाMन 4ीमंतांना बरे वाटले. >वासाचा थकवा Nणभर 
िवसरले. मोOा आशेने व ममतेने ते िवचा( लागले - 
 

‘काय रे, सव' कुशल आह ेना?’ 
  

‘होय मालक, सव' काही सकुशल आह.े’ 
 

‘अरे मग असा Sचतेत का?’ 
 

‘काही नाही. उगच आपलं.’ 
‘अरे, तो आपला ‘Tटपू’ नाही आणला सोबत?’ 
 

‘हां, तेच ते, तेच सांगायचं होतं मला !’ 
 

‘काय सांगायचं होतं?’ 
 

‘नाही % हटलं, अगदी परवापयVत तर तो अगदीच छान होता.’  

 

‘बरं मग, परवा काय झालं?’ 
 

‘एकाएकX गडबडा लोळायला लागला आिण � यानं Nणभरातच >ाण 
सोडला, जाण� याला बोलावून िवचारलं तर तो % हणाला � या=या 
गYयात हाड अडक? यानं तो गुदम(न मेला.’ 
 

‘गYयात हाड अडकायला कुठं बाहरे गेला होता?’ 
 

‘बाहरे कशाला जायला हवं, घरातच तर भरपूर हाड ंसापडली � याला.’ 
 

‘घरात कुठली हाडं?’ 
 

‘घोडा मेला न�ह का?’ 
 

‘घोZाला मरायला काय झालं?’ 
 

‘हलेपा[ानं तो अश\ झाला आिण मेला.’ 
 

‘कुठले हलेपाटे? 

 

‘% हातारीला दररोज शेजार=या शहरात वै]ाकड े ^यायचं आिण परत 
आणायचं १० Fक. मी. चे % हातारीला घेवून चालणे अस? यावर तो कसा 
जगणार?’ 
 

‘अरे पण % हातारी=या आजाराचं काय झालं?’ 
 

‘िपकलं पान ते गळणारच, दसुरं काय �हायचं?’ 
 

‘अरे पण, असला आजार तरी कसला झाला ितला?’ 



 

‘सगळं अंग भाजलं ितचं, � यामुळे रोज जखमा धुवाय�या व मलमप�ी 
�हायची.’ 
 

‘अरे पण # हातारी भाजायला कुठं कुंभाराकड ंगेली होती क' काय?’ 
 

‘छेः छेः घरालाच आग लाग- यावर कुठं जायला कशाला पािहजे?’ 
 

‘कुणा�या घराला लागली आग?’ 
 

‘दसु0 या कुणा�या, आप- याच क'!’ 
 

‘असं होय, मग सगळं काही कुशल आह े# हणालास ते?’ 
 

‘हो, # हणजे मी नाही का कुशल? आपण सुखी तर सारे जग सुखी, 3ा 
त� वानं बोललो मी! िशवाय या5े6न आ-याबरोबर आनंदात िव7 न नको. 
# हणून 9थम सव; काही कुशल आह ेह ेसांगणच औिच� याला ध=न नाही 
कां? आपणच तर आ#हांला सांगून ठेवलं क' औिच� यगुण नसेल तर सव;च 
गुणांची माती होते.’ 
 

‘शा> बास! औिच� य हा गुण खरा पण � याचा असा अितरेक जीव घेणाराच 
ठरायचा!’ 
 

‘मा?या मते जीव वाचवणारा. पण ह े काय? मालक तु# ही बोलत का 
नाही? गेले वाटतं मालक!’ 
 

दवैगतीपुढे कोणाचे काही चालत नाही. तरी बरं, मी अगदी CमाCमानं 
पुढे गेलो, अगदी सावकाश एक एक पाऊल चाचपडत, सांभाळत. 
 

अखेर जे �हायचं ते झालंच. 
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७७७७. . . . अचूक उपायअचूक उपायअचूक उपायअचूक उपाय 
  
एक अ� यंत Hीमंत घरात एक ददुIवी घटना घडली # हणजे असे क' शेठजी 
JदयKCया बंद पडून L वग;वासी झाले. शेठाणीजी  अगदी ता=M यात 
दखेील सदासव;दा आजारीच असत. नाव लN मीबाई, तशा सुिशिPत 
आिण समजदार पण अनेक 9कारचे आजार संगनमताने � यांचा पाठलाग 
करीत असत. � यां� यासाठी शेठजQनी ब-यापैक' संप� ती मागे ठेवली 
होती, सव; िचKक� सक व िचKक� सासाधनाची चोख � यवL था क=नच 
शेठजी L वग;वासी झाले होते. साधारणतः Kदवसातून चारपाच 
L पेशािलL ट एकानंतर एक येत, बाRना तपासत, ि9िLCS शन िल6न दते 
आिण िनघून जात. Kदवाणजी हजार-पाचशेची औषधे आणीत असे. 
औषधांचे डोस, गोUया घशाखाली उतरत. एवढे क=नही 'आज मला बरे 
वाटते' असे श> द बाR� या तXडून कोणी ऐकले न� हते.  
 

गावचे डॉ[ टर-वै\ संपले, गुण येईना भारतात- या सव; 9िस] द शहरातले 
डॉ[ टर-वै\ संपले गुण येईना काय करावे? कुठे जावे समजेना, आजार व 
तCारी जशा� या तशाच. 
 

मूलबाळ नस- याने लN मीबाई एक^ाच हो� या. संप� ती - अलंकार, सोने 
नाणे िमळून कोटी� या घरात संप� ती होती. � यां� या संप� तीचा � यांना 
जसा िविनयोग माग; होता तसा नातेवाईक-आL थेवाईकांची L वाथ;लोलूप 
दृ̀  टीने गोड बोलून चौकशी करणे L वाभािवकच होते. 
 

लN मीबाR� या आजाराने अिधकच उचल खा- ली नातेवाईक आL थेने 
िवचारपूस क= लागले, सहानुभूती दश;वू लागले, नाही तरी दसुरे काय 
करीत असतात # हणा, वेदना काही कुणा�या कोणी िवभागून घेऊच 
शकत नाही. 
 

लN मीबाR� या सहनशीलतेची मया;दा संपली. बाई खडबडून जाb या 
झा- या, � यांनी मनाशी िनधा;र केला क' आप- या जीवाला सुख नाही तर 



�ा संप� तीचा काय उपयोग? मा�या संप� ती� या िविनयोगाचा िहशेब 
मला कोण िवचारतो? 

 

� या कंबरकसून �ीटम टसाठी बाहरे पड# या सव$ % थावर-जंगम (ॉपट*ची 
िव# हवेाट लावली. � याचे ,पांतर रोख पैशात (,पयात) क1न घेतले. 
बा3� या दरूदश*पणाची, धोरणीपणाची, िहमतीची सव$ नातेवाईकात 
चचा$ होऊ लागली. 
 

भारतातील (मुख शहरे ; हणजे तेथील डॉ< टर-वै= � यांनी (थम 
संपिवले, अॅलोपॅथी, आयुवAद, होिमओपॅथी, नॅचरोपॅथी, सायकोथेरपी, 
Cरजोपॅथी, युनानी सवाDना एक एक संधी दऊेन पािहली - पण F यथ$, 
कांही िहतGचतकांनी लH मीबा3ना बाहरे बाधा झाली अशी नवीन 
मािहती पुरवली. लगेच बा3नी भारतातील सव$ (िसJ द बुवा पालथे 
घातले. मंK, तंK, ताईत, अंगारे धुपारे क,न पािहले. पण आराम नाही. 
ह ेसव$र उपाय करता करता खूप खच$ही झाला केवळ दहा लाख िश# लक 
रािहले. 
 

बाईसाहबेांचे केिवलवाणे, हताश-िनराश जीवन नातेवाईकांना पहावेना. 
काहMनी शंका काढली कO पितिवयोगामुळे � यांचे मानिसक संतुलन 
िबघडले असावे, पण बा3नी च< क सांिगतले, � यां� या िजवंतपणीच मी 
कधी त्  यांची पवा$ केली नाही. िवचारपूस केली नाही ती नंतर काय 
करणार ? ही शंका अगदीच मूख$पणाची आह.े 
 

नंतर बा3� या माहरेकडची हायली < वािलफाईड माणसे ; हणाली -

,R णपरीSा िचTक� से� या दVृ टीने भारत मागास आह,े लगेच 
बाईसाहबेांना जम$नीला पाठिवW यात आले. तेथे सव$XेV ठ िचTक� सकाचा 
शोध घेW यात आला. � यांना असे समजले कO एका वृJ द डॉ< टरांचे 
शहरापासून पY नास Tक.मी. दरू एक मोठे हॉि%पटल आह.े व ते दशेातील 
असाJ य ; हणून टाकून Tदले# या केसेस फ< त घेतात व � या द1ु% त 
करतात. बाईसाहबे तेथे पोहोच# या. डॉ< टरांनी � यांना चारदोन वेळा 
तपासले व � यां� या लSात बा3� या आजाराचे खरे ,प आले. ते ; हणाले - 
 

'बाई, तु; हाला बरं F हायला मुळीच वेळ लागणार नाही. एवढंच कO 
माझी फO तु; हाला झेपेल कO नाही ह ेपहा. 
 

बाई ;हणा#या, माझे आतापयDत लाखो ,पये �ीटम टसाठी खच$ झाले. 
आता केवळ दहा लाख उरले आहते. 
 

काय योगायोग आह े पहा, नेमकO माझी फO दखेील दहा लाखच आह,े 
तेवढीदऊेन टाका ; हणजे �ीटम ट सु1 करतो. 
 

बाईसाहबेांनी र< कम दतेाच � यांना आप# या गाडीत बसवून डॉ< टर 
आप# या हॉि%पटलकड े िनघाले. तेथे पोहोचताच �यांना घेऊन डॉ< टर 
आपले हॉि%पटल दाखवू लागले -  हॉि%पटल� या एका एका दालनात# या 
� या रोR यांची भयानक F याधी[% तता पा\न बा3ना भोवळ आली. पण 
� या डॉ< टरांनी � यांना वारंवार धीर दऊेन सावरले- � यांनी जे रोगी 
पािहले � यांचे वण$न करणे कठीण आह.े कोणा� या म दचूे, तर कोणा� या 
पोटाचे, तर कोणा� या छातीचे तर, कोणा� या हातापायांचे अंतरंग भाग 
उघड ेक1न ठेवले होते, कोणाला डोळे नF हते तर कोणाला अY न-^ वास 
निलका कृिKम बसवली होती तर काहM� या आत_ा उघ_ा Tदसत 
हो� या, ,R णां� या वेदना, िवF हळणे, आ`ोश करणे, रडणे-aदंके दणे े
पा\न बाई घाबर# या व िवचारात पड# या. तेF हा डॉ< टरांनी � यांना 
िवचारले. 'कां बाईसाहबे, कसं वाटतं तु; हाला? �ा सवाD� या आजारापुढे 
तुमचा आजार हा आजार �ा सदरात येऊ शकतो काय?'  
 

बाई शरम# या, अंतमु$ख झा# या व भारतात परत# या.  � या भारतात परत 
आले# या पा\न सव$ संबंिधत मंडळी भेटायला आली. सवाDनी एकमुखाने 
िवचारले, 'बाई त;ु ही इत< या लवकर व इत< या खडखडीत कोण� या 
उपायाने ब-या झा# या? यावर बाई काहीच बोलत नसत. पण एवढे खरे 
कO � यानंतर बाइDचे कांही दखु# याचे कोणा� या कधी कानावर आले नाही. 
जवळ खुळखुळणारा पैसाही संपला होता. 
 

डॉ< टरां� या अचूक उपायाबcल अिधक चचा$ नको. 
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आता ते महाशय सामा� य गृह� थ रािहले न� हते. काही काळ कुठे तरी 
िशकून आ� यावर � वतःला अ  या! मपंिडत % हणवीत होते आिण 
(ा)यानाची एकही संधी सोडत न� हते. 
 

पण - यांनी ! यांना पािहले होते ! यांना ! यां. या पूव/च0र1ाची क� पना 
होती. ! यामुळे थोड े आ2 चय/ व कौतुकही होऊ लागले. ! यांनाही 
5ौढांपे7ा त8ण युवक-युवत9ना उपदशे द<े यात अिधक रस वाटे. कारण 
! यांचा लगेच ! यां. या बोल< यावर िव2 वास बसे. 
 

चातुमा/साचे िनिम! त होऊन अनेक िनमं1णे व � या) याने भोवताल. या 
प0रसरात होऊ लागली. पंिडतज9चा संयम-आचरण आिण 
खा< यािप< यासंदभा/त अिधक कटा7 असे. - या पदाथाB. या सेवनाने Cहसा 
घडते, िवकार बळावतात असे कांद,े लसूण, बटाटे मसा� याचे पदाथ/ 
यांचा चातुमा/सात वापर नको (खाऊ नये) असे वारंवार ते सवाBना सांगत 
असत. 
 

ब-याच नवयुवकांना हॉटेलम  ये खा< याची सवय अस� याने फार काळ 
संयम ठेवणे अशJ य होई. ! या हॉटेलसमोLन जाताना मनावर ताबा 
रहातच नसे. सकाळ. या � याहारी. या वेळी तर संयम सुटतच असे. 
 

असेच एकदा एका नवयुवकाने एका हॉटेलसमोLन जाता जाता आतील 
खमंग वासाने मनाची चलिबचल होऊ लाग� याने सहज आत डोकावले. 
तर ! यांना एका कोप-यात काहीशा अंधारात कोणीतरी प0रिचत 
अस� याचे जाणवले. जरा पुढे जावून ! या � यJ तीकड े आ2 चया/ने पाM 
लागले. दसुरे ितसरे कोणी नसून तेच अ  या! मपंिडत अस� याची खा1ी 
झाली. ! यांनी मंOदरात शेकडो भािवकां. या समोर केलेले 5वचन 
आठवले. 
 

हा असा महान पंिडत Pा अस� या घाणेरQा हॉटेलात घाईघाईने 
काहीतरी खात आह ेह ेपाMन नवयुवका. या तळपायाची आग म� तकाला 
िभडली. संतापा. या भरात ! यान े पिंडता. या पRुातील करपटले� या 
कांSा. या भजीची T लेट र� ! यावर िभरकावली. 
 

Pा 5काराने पंिडत भांबावून पाणी T यायचे िवसरले. आप� या िशU याला 
समजावू लागले. ते % हणाले, 'अरे, असा उतावीळपणा कशासाठी? तुला 
त! व ओळख अजून झालेली Oदसत नाही. आ! मा आिण शरीर सव/था 
िभ� न आहते, ह ेकाय/ शरीराचे आह,े ! याचेशी आ! % याला काही कत/� य 
नाही. तो अखंड, अिवनाशी, XातादUृ टा आप� या जागी कायमच आह,े 
संताप आवर!' 
 

ह े ! या पंिडताचे िनल/जपणाचे उ! तर ऐकून ! याचा संताप अिधकच 
चढला, ! याने पंिडता. या थोबाडीत अशी एक ठेवून Oदली कZ तो पंिडत 
चार कोलां[ा खावून शेजार. या गटारीत जावून पडला. 
 

सव/ सभोवतालचे लोक आ2 चया/ने, औ! सुJ याने गोळा होऊन गंमत पाM 
लागले. नवयुवकाने � वतःचा राग आवरला, ! या पंिडताला गटारीतून 
बाहरे काढले. ! याचे कपड े� व. छ केले, व शांत होत % हणाला - 
 

'पंिडतजी, रागावू नका, ही सगळी ^Zया शरीराची आह.े माझा हात 
आिण आपले थोबाड Pांचा ! या अखंड, अिवनाशी आ! % याशी काही 
संबंध नाही. तो तर XातादUृ टा जसा आिण िजथे आह ेतेथे सुखLप आह.े 
यात वाईट वाटून घे< याचे कारणच काय?' 
 

पंिडतजी समजायचे ते समजले. 
 

पुराणातील वांगी, कांद,े बटाटे पुराणातच रहायचे सोडून भल! याच 
0ठकाणी Oदसू लागली तर ! याचे प0रणाम Oदसणारच. आपण समजलाच 
आहात. अिधक � पU टीकरण कशाला हवे? 
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ते एक म� यम	 व�पाचे नगर होते. आसपास बरीचशी खेडी होती. 
भोवताल� या खे�ातले लोक साि!वक, सरळ व आि	तक होते. दवे-धम&-
िविधिवधान मं( जप *ां� यावर ! यांचा िव+ वास होता. ! यामुळेच 
-ामजोशी पदावर� या गो.वदभटज0चा 1पंच कसाबसा चालत असे. 
अिलकड ेवृ� दापकाळाने प4र5म झेपत न7 हते. क8 टमय जीवन व दा4र9य 
*ांनी ! यां� या जीवाला कधीही उसंत िमळू <दली नाही. 5ावण आिण 
िवशेषतः अिधक 5ावणात मा( जरा ठीक उ! पA न होई. 
 

भटज0चे फलD योितषाचे Eान ! यां� या उपिजिवकेचे एक अप4रहाय& अंग 
असF याने ! यातF या! यात बरे होते. पण 	 वतः� या कुंडलीबGल ते 
बे<फकHर असत. कारण ! यातले योग फारसे अनुकूल नाहीत *ाची ! यांना 
कF पना होती. ते काहीही असले तरी ! यांचे चा4रIय, साि!वकता व 
सौजA य सवKपरी असे. कधी रागलोभ नाही. 'ठेिवले अनंते तैसेिच रहावे 
िच! ती असू Nावे समाधान' हचे जणूकाही ! यां� या जीवनाचे सू(. 
 

एकदा शेषशायी भगवान िव8णू आपF या सौभाO यलP मीसह पृQ वीवर 
फेरफटका मारR यासाठी िनघत ते7 हा! या उभयतात काही द+ृ यासंबंधी जी 
चचा& चाले ती मोठी उद ्बोधक असे. आता हचे पहा ना..... 
गो.वदभटज0चा जीवनUम आिण ! या साि!वकतेशी िवसंगत असे 
कमालीचे दा4र9य पाVन लP मी कळवळली. न राVन ती W हणाली, 
'भगवन्, या िव+ वात A यायापेXा अA यायाचेच अिधक 1ाबF य <दसते.' 'ते 
कसे काय?' 
 

'तो गो.वदभटजी पहा. एवढा साि!वक सD जन धाZमक माणूस, <दवस 
रा( दवेधम& जपR यात मO न असतो पण दा4र9य मा( ! याची पाठ सोडत 
नाही. *ाला A याय W हणता येईल का? 

 

दवेी, चालू जA मा� या सौजA याची फळे पढु� या जA मी आिण गFे या 
जA मी� या पापाची फळे या जA मी भोगायची हा िनसगा&चा अिलिखत 

िनयम आह.े ! यात कोणाचीही ढवळाढवळ चालत नाही. खुG आमची 
दखेील. 
 

'मला ह ेमाA य नाही, आपण जग! 1भू जे मनी आणाल ते होईल.' 
 

'अहो पण ! या� या निशबी असायला हवं ना?' 
 

'1! येक पदरात टाकF यावर नशीब आडवे पडणार तरी कसे?' 
 

'ते आता 1! यX दाखिवतो.' असे भगवन W हणाले आिण एक 
सुवण&मोहरांची थैली ! यां� या मागा&त ठेऊन <दली आिण भगवन-लP मी 
एका आडोशाला उभे रािहले.... 
 

गोिव]दभटजी एका जवळ� याच खे�ाव�न घरी परतत होते. आज 
उपवास असF याने यजमानाकडे भोजन न करताच ते येत होते. ! यामुळे 
फारच थकवा जाणवत होता. वाटेने चालताना तोल जात होता. 
! याचवेळी मनात अनेक िवकF प थैमान घालत होते. आज सकाळपासूनच 
! यां� या डो^ यात एका िवचाराचे 1ाबF य ग_धळ घालीत होते. ते असे कH 
'आज मी स! तरी ओलांडली आह,े दात गेले, कान बधीर होत चालले अन् 
डोळेही अधू होत चालले, पण जA मभरा� या पायपीटीमुळे पाय तेवढे 
! यातF या ! यात बरे आहते. डोळे गेF यावर काठीची मदत घेऊनच चालावं 
लागेल. पण ते पूव&सराव नसF यामुळे जमणार नाही व अनेक 
अडथaयावर आदळून कपाळमोX 7 हायचा, ! यापेXा ! याचा अb यास 
आतापासूनच करायला हवा.' 
 

असे िवचार येताच ! यानी डोळे घc िमटले व ते चालू लागले. वाटेत 
कसF यातरी अडथaयाला अडकून पडणार होते पण सावरले व W हणाले 
'ह ेअसं चालायचच, !यासाठी िभऊन कसं चालणार' डोळे न उघडताच ते 
सरळ पुढे िनघून गेले व पA नास पाऊल पुढे गेF यावर ! यांनी डोळे उघडले. 
समाधानाचा एक 1दीघ& सु	 कारा सोडला. वाटेत अडथळे िनमा&ण   
करणा-याबGल मनातF यामनात खेद करीत घरी पोहोचले. हा सव& 1कार 
पहात आडोशाला उभे असलेF या भगवंताने अथ&पूण& नजरेने लP मीकडे 



पािहले, ती लाजेने चूर होवून अधोवदन ि�थतीत िवचारम� न झाली 
होती. ितची ती िवष� णता भगवंताला पहावेना, ते ! हणाले.....  
 

'दवेी या िव$ वात कोण& याही पदाथा'ची कमतरता नाही. पण & यासाठी 
पूव'ज* मीचे पु� य पदरी असावं लागतं. ते नसेल तर कोणी ,कतीही दऊे 
केलं तरी ते लाभत नाही. आता हचे पहा....  
 

/ा सुवण'मोहरां0 या थैलीला ठोक2न जा� याचं /ा भटजीला काय 
कारण होतं? पण लाभयोग नस4 यानं & याला /ाच 5णी डोळे िमटून 
चाल� याचा िवक4 प आला, & यानं तो लगेच अंमलातही आणला. पुढे 
जावून मा9 डोळे उघडले, याला दसुरं काय कारण असू शकतं? 

 

ल= मीदवेी िवचारात पड4 या, जीवसृ? टीत जे काही हािनलाभ घडतात ते 
सव' & या जीवा0 या पूव'संिचताच फल� व2पच असतात. तेथे कोणाचाही 
ह� त5ेप चालत नाही. हा िनसग' िनयम अना,दकाळापासून अबािधत 
आह ेव तो अनंत काळापयBत तसाच राहणार आह.े ह ेितला मा*य करावे 
लागले, सव' िवक4 प दरू झाले.  
 

तन-मनांची शुभ Cवृ& ती पु� य जोडते व अशुभ Cवृ& ती पाप पदरी बांधते. 
पु� यCवृती ही मुD तीसाठी दरूा* वयाने उपकारक ठरते जरी मुD तीसाठी 
अंततोग& वा अडसर2प असली तरी. शुE दोपयोग दरुापा� त असला तरी 
शुभोपयोग सहज साE य आह ेते पु� योपाज'नाचे साधन आह.े 

 

१०१०१०१०. . . . परमसखुपरमसखुपरमसखुपरमसखु    
 

एकदा राजगृही नगरीचा अिधराजा Gेिणक दरबारात बसला होता. सव' 
सामंत दरबारात हजर होते व गH पा रंगात आ4 या असतांना एक मांस 
खा� यास चटावलेले व असंयमी सामंत ! हणाले, 'आजकाल मांस बरेच 
� व� त झाले  आह.े' 
 

ह ेवचन अभयकुमारने ऐकले, व & याने अशा महान Kहसावादी, जणू कांही 
सृ? टीतले पशु-प5ी आप4 यासाठीच िनमा'ण झाले आहते. & यांची 
िन? ठूरपणाने कLल कर� यास कोण रोखू शकते. आप4 या खा� या-
िप� यावर व � वैर आचरणाचा कायपMरणाम होऊ शकतो याचा िवचारही 
नसले4 या, अिववेकN साम* तास धडा िशकिव� याचा िन$ चय केला. 
 

सायंकाळी सभा संपली आिण राजा आप4 या अ* तःपुरात गेला. आिण 
अभयकुमार या सव' सामंतां0 या घरी गेला तेP हा C& येकाने & यां0 या 
ये� याचे कारण िवचारले, अभयकुमार ! हणाला, 'अचानक Gेिणक 
राजानां महारोग झा4 याचे वैQराजांनी सांिगतले व उपाय ! हणून जर 
को� या कोमल मनु? या0 या Rदयातील थोड-ेथोड े मांस िमळाले तर हा 
रोग बरा होईल, तेP हा तु! ही सव' राजाचे िCय आिण जीवाला जीव 
दणेारे िन? ठावंत आहात, ! हणून मी तुम0 याकड े ह े मांस माग� यासाठी 
आलो आह.े 
 

तेP हा C& येक सामंताने िवचार केला 'मे4 यािशवाय काळजातील मास दणेे 
कसे शD य आह?े' ते अभयकुमारास ! हणाले, 'आम0 याबTल Gेिणक 
राजांना काहीही न बोल� यासाठी ह े पैसे U या आिण आ! हाला या 
Cसंगातून वाचवा.' 
 

दसु-या ,दवशी दरबार भरला, सव' सामंत  चोरासारखे येऊन आसन� थ 
झाले. राजास & यां0 या CकृतीबTल िवचारपूस क2 लागले. राजाने 
आ$ चया'ने अभयकुमारकड े पािहले. अभयकुमारने सामंतांकडून गोळा 
झालेली अमाप संप& ती राजासमोर ओतली व ! हणाला, 'महाराज ! काल 



आप� या सामंतांनी सभेत � हटले होते क� आजकाल मांस बरेच � व� त 
िमळते, � हणून मी ! यां" या घरी मांस माग% यासाठी गेलो असताना 
सवा(नी मला पु* कळसे +, य तर -दले. पण काळजातील थोडसेु2 दा मांस 
-दले नाही तर मग मी िवचारतो, 'ते मांस � व� त आह ेक� महाग?' 
 

अभयकुमार � हणाला, 'मी जे केले ते तु� हा लोकांना 4ास द%े यासाठी 
नाही. फ6 त बोध द%े यासाठी केले. 
 

जे, हा आप� याला आप� या शरीराचे मांस द%े याची वेळ येते ते, हा 9चंड 
भय वाटू लागते. तसेच : या जीवांचे मांस आपण ! या 9ा% याला ठार 
मा;न जीभेचे चोचले पुरिवतो ! या मु6 या 9ा% यांना ! यांचा जीव ि9य 
नसतो काय? आपण आपला जीव वाचव% याचा जसा 9य! न करतो तसे 
तेही िबचारे धडपडत असतात. ! यांचा जीव घेताना िनद<य होणे � हणजे 
अमानवीय , यवहारच नाही कां? सव< सृ* टीतील बु2 दीमान � हणून 
माणसाचे कौतुक होते आिण दसुरीकड े ही पशूता! या सारखी 
लािजरवाणी गो* ट कोणती? हा केवढा अधम< आह.े जगा आिण जगू Aा 
ही आपली सं�कृती, साधू-संतांची ही पिव4 भूमी तेथे आप�यासारखे 
Bहसक मनोवृ! तीचे लोक �हणजे रा: यास कलंक न, ह ेकाय? 

 

सा-या सामंतांनी काय बोध C यायचा तो घेतला. राजािधरांजाची Dमा 
मागून यापुढे मांस न खा% याची 9ितEा घेतली व परमसुखाचे कारण 
असले� या अBहसाधमा<चा अंतःकरणपूव<क अंिगकार केला. 
 

 

११११११११. . . . पराभूत पराभूत पराभूत पराभूत  
  
एकदा एक भुकेलेला को� हा भH या" या शोधात अर%यातून भटकत 
+ाDा"या बागेत िशरला. +ाDाचे घोस पाIन ! या"या तJडाला पाणी 
सुटले. खूप उLा मार� या, सव< ताकद एकवटून 9यM केला. पुNहा पुNहा 
उLा मा;न थकून गेला, घामाने Bचब झाला. +ाDाचे घोस उंच होते. 
आपण तेथपय(त पोहोचू शकत नाही, आपला पराभव होतो आह ेअसा 
िवचार येऊन आप� याला कोणी पाहात तर नाही ना? या शंकेने सभोवार 
एक द*ृ टी -फरवून अंग झटकून िनघणार तोच.... 
 

जसा एखादा मनु* य र� ! यावर पाय घस;न पडतो. आप� याला कोणी 
पािहलं तर नाही ना? याचा िवचार क;न पटकन उठतो. आपले कपडे 
झटकतो, च* मा, टोपी नीट करतो. कुठे लागले तर ते घरी जावून 
सावकाश पाहता येईल. पण या अव� थेत आप� याला कोणी पािहलं तर 
नाही ना? 

 

आपली कमजोरी, पराभव लपव%याचा तो 9य! न करतो, जवळ"याच 
झुडपातून एक ससा ह ेसव< पाहत होता तो � हणाला - 
 

‘काय को� हमेामा, काय झालं?’ 
 

‘कुठे काय? +ाD आंबट आहते एवढेच! मी उLा मा;न जवळून पािहलं 
तर ती अजून कVी आहते, तोड%यास योW य नाहीत, जरा सबुरीने घेणे 
शहाणपणाचे नाही का? अजून थोड ेिपकू Aावे मग खाता येईल !’ 
 

********************* 
 

अशा सव< कथा माणसासंबंधीच आहते, ! या"या � वभावातील लबाडी, 
चालाखी, बेईमानी, ढJग, जीवनापासून पलायन. या दगुु<णांचे दश<न 
घडवणाY या आहते, माणूस आपला पराभव, सुंदर अलंकारीक शZ दातून 
लपव%याचा 9य! न करतो. आपली कमजोरी मो[ा धूत<पणाने, आपला 



मोठेपणा, बु�दीचातुय� कसे आह ेह े पटिव�याचा �य�  करतो. पराभव 
मा य करीत नाहीत. 
 

संसारात पराभूत झालेले, आपले अपयश, लपव�यासाठी भगवी व) *े 
धारण क,न स य) थवृ/ीचे �दश�न करतात आिण आपला पराभव 
धूत�पणाने झाक�याचा �य0 न करतात, न1ह ेया वृ0 तीचे महान तप) वी, 
0 यागी, आ0 मक2 याणाचा माग�, संसार 0 याग क,न मो3ा�त नेणारा 
ठरवतात. पण स0य काही वेगळेच असते.   

 

१२१२१२१२. . . . श� दाश� दाश� दाश� दाथ
थ
थ
थ
 
  
सं�याकाळची वेळ, शांत मं5दर प6रसर, पू. आचाय�7ी आप2 या काही 
7ावकांसमवेत चच8त दंग होते. एव:ात कोणी सं) कृत-�ाकृतचे 
जाणकार िव<ान 7ावक समुहात येवून िवराजमान झाले. 
 

आचाय�7ी ‘सोऽह’ं या श@ दाचा अथ� व महAव िवषद करीत होते. सोऽह ं
श@ दोCाराने मनाची शु�दता आिण ते कसे आ0 मक2 याणकारी ठरते Dाचे 
िन,पण करीत होते. 
 

समोरच बसलेले ह ेिव<ान िवचार क, लागले. ‘श@ दाला काय अथ� आह.े 
असे कोणते आ0 मEान याFया उCाराने �ाH होणार आह?े श@ द साधन 
आह े सा�य न1ह,े Dा आचायाJचा फारसा अL यास 5दसत नाही. यांना 
आप2 या Eानाची चुणुक दाखवावीच एकदा, N हणजे आN हालाही काही 
येतं ह ेतर कळेल 0 यांना.’ असा िवचार क,न िव<ान आचाय�7Oना म�येच 
अडवून आपले िव</ा�दश�न क, लागले. बरेच युिQ तवाद मांडून 
सुभािषतांची रेलचेल क,न मी कसे सवाJना माRया िव</ेने मं*मुS ध 
क, शकतो ह ेदाखवू लागले. 
 

थोडा वळे ) त@ धतते गलेा, आचाय�7ी केवळ ऐकत रािहले व एकदम 0 या 
िव<ानाकड े पाUन N हणाले, ‘अरे, मूख� माणसा, गVप बैस! आता एक 
श@ दही पुढे बोललास तर याद राख !!’’ 
 

अचानक, अनपेि3त आचाय�7OFया मुखातून ‘मूख� माणसां’ या श@ दाचे 
उCारण ऐकताच ) तंिभत झालेला िव<ान पहातच रािहला. 
 

एव:ा 7ावकांसमोर आचाय�7Oनी आपणास ‘मूख�’ N हटले! थंडीचे 5दवस 
असूनही िव<ान कपाळावरील घाम पुसू लागले. छाती धडधडू लागली. 
रागही अनावर झाला, आपण आता बोललो तर इथे हजर असलेले 
आचाय�7Oचे िश]य ध,न मारतीलही, न बोलणे िहताचे. 
 

 



थोडा वेळ िनःशद शांततेत गेला. � या िव�ान माणसास उ�ेशून 
आचाय� ी " हणाले, ‘माफ करा महानुभाव.मी तर एका लहानशा, 
सामा,य ‘मूख�’ या श दाचा /कती प1रणाम होऊ शकतो ह ेपाह3यासाठी 
" हटले.’ 
 

‘थोडा िवचार करा’, आचाय� ी " हणाले - 
 

सोऽहंसोऽहंसोऽहंसोऽहं    सोऽह ंहोत िनत सोऽह ंहोत िनत सोऽह ंहोत िनत सोऽह ंहोत िनत 
ास
ास
ास
ास    उछास मझरउछास मझरउछास मझरउछास मझर!!!! 
ताको अरथ िबचा�रये तीन लोकमे सार ।।ताको अरथ िबचा�रये तीन लोकमे सार ।।ताको अरथ िबचा�रये तीन लोकमे सार ।।ताको अरथ िबचा�रये तीन लोकमे सार ।। 

 

अथा�त आप7 या 8� येक 9ासाबरोबर एक ; वयंभू नाद िनसग�तःच घुमत 
असतो, � यावर सू=मतेने िवचार के7 यास � याचा जो अथ� 8तीत होईल तो 
नीट समजावून घेत7 यानंतर यो@ य उमज पडला तर तीन लोकांचा सार 
सापड7 या इतकेच जीवन साथ�कB लागायचे आह.े 
 

‘सोऽह’ं हा तर श दनाद आह.े � याचा श दाथ� ‘तोच मी आह’े असा आह.े 
पण तो " हणजे कोण? ह े8थम नीट समजावून E या. ‘तो’ " हणजे िसFद 
परमा� मा जो अनंतGान, दश�न, शH ती आिण सुख या चतुI J याने संयुH त 
आह.े हचे माझे खरे ; वLप आह ेआिण तेच मला 8ाM कLन E यावयाचे 
आह,े ते बाहरे कुठे िमळत नाही. आजचा आपला हा आ� मा राग�षे 
मोहसंवृ� त आह.े � याला भोवतालPया चराचर व; तूत मम� व िनमा�ण 
झाले आह.े " हणून तो अना/दकालापासून या भवसागरात गटांगQया 
खात अनंत दःुखाचे अनुभवन करीत आह,े � याला ही जाणीवच नाही कB 
माझे ह ेखरे ; वLप नाही. Rा सगQया अनथा�चे मूळ ‘अGान’ आह.े 
 

" हणून आता एकच Fयास, एकच Fयान, एकच Sचता, एकच मनन, एकच 
उTार, एकच Fयेय, एकच आदशे, एकच उपदशे आिण तो " हणजे - 
 

‘ह े िसFद भगवान, आपण आहात तोच " हणजे तसाच मी आह,े 
अना/दकालापासून U याचे िव; मरण झाले ते आज सुदवैाने सापडले, हा 
एकमेव एक गुWमंX अमु7 य आह.े 
 

आता 8� येक 9ास-उPछ् वासाचा अथ� मला उमगला आह,े तो " हणजे 
सोऽह!ं तोच परमा� म; वLप असा मी आह.े 
 

एवढे सांगून आचाय� ी ; वाFयायासाठी गमनकत] झाले. ह े सव� पा^न-
ऐकून िव�ान आचाय�चरणी लीन झाला.   
 

 

 

 

 
 

 

 

 



१३१३१३१३. . . . दःुख हरतादःुख हरतादःुख हरतादःुख हरता, , , , सखु करता माझा मीचसखु करता माझा मीचसखु करता माझा मीचसखु करता माझा मीच 
  
एका नगरीत एक 
 ये ठ उ�ोगपती आप� या समाधानी, सुखी जीवन व 
आप� या प�रवाराचे गुणगान करीत होते. भेटायला येणा% या समवय& क 
िम(प�रवारांकडे त+ड भ,न कौतुक करीत असत. आजपय/त 0ापारात 
िमळवलेली 2ित ठा, & थावर-जंगम मालम4ा, सु& व,प प5 नी, 
आ6ाधारक, िन07सनी मुले, घरात आले� या सुना सुिशि:त, आदराित< य 
करणा% या, सुसं& कार संप= नातवंडं, सगळं काही मनासारखं आिण 
प�रपूण7 अस� याचे समाधान 5 यां?या वारंवार कौतुकातून ओसंडून वाहात 
होते. 
 

आज वयाची पंचाह4री गाठली, मोAा थाटात सव7 कुटुंिबयांनी 
वाढDदवस साजरा केला. हार तुरे, फोटो, मेजवानी, रोषणाई लखलखाट 
संHयाकाळ पय/त ओसरला, थोड ेशांत झा� यावर आरशात आप� याकडेच 
पहात िनसग7 आपले काय7 चोख बजावत अस� याचे जाणवत होते. आता 
च मा, काठी, बचाळी, Jवणयं( ह ेअगदी सगेसोयरे बनू लागले. िम( 
प�रवार ‘काय L हणते तM येत? रO तदाब, शूगर, सव7 नॉम7ल आह े ना?’ 
अशी चौकशी आ& थेने क, लागली. उ�ोगपतीही आप� या 0ाधRना 
कुरवाळत कौतुकाने आप� या प�रवारातील सेवा-भाव Dकती सुखमय आह े
ते केवSा आदराित< याने, सTमानाने िवचारपुस करतात ह े सांगताना 
गिहव,न येत. 
 

एकदा - का शुगरचा 2वेश झाला तर तो अखेरपय/त अ5 यंत िन ठेने 
आपला एक एक अवयव संपु टात आणUयाचे काम करीत असतो. 
उ�ोगपतRचेही तसेच झाले. अिलकड े5 यां?या डोVयांनी Dदसायचे कमी 
होऊ लागले. घरातील व& तू, फXनचर अडथळे िनमा7ण क, लागले, 
चालणे न ठोकरता अशO य होऊ लागले. तेYहा नातवाने 5 यां?या हातात 
काठी सोपवली, मुलेही आ& थेने L हणू लागली, ‘बाबा, एकदा डोVयांचे 
ऑपरेशन क,न टाका, सज7न आप� या प�रिचतच आहते, सकाळी 
अॅडिमट-संHयाकाळी िडसचाज7, काहीही (ास होणार नाही. 
 

उ�ोगपतR?या डोVयात अJू आले, कंठ दाटून आला, केवढी काळजी 
घेतात माझी मुलं! खरचं मी Dकती भा] यवान आह!े ह े 2ेम-िजYहाळा-
त5परता पा^न 5 यांनी संHयाकाळी घरासमोरील बागेत आरामखुच_वर 
बसून 5 यां?याब`लचे aदगत 0O त करत L हणाले - 
 

मुलांनो, आता मला डोVयांची काय आवbयकता आह?े माझी ही 2ेमळ 
चार मुलं L हणजे आठ डोळे, चार सूना, आठ डोळे, माcया मालकdणीचे 
दोन डोळे चार नातवंड 5 यांचे आठ डोळे असे सYवीस डोळे असताना 
मला डोVयांची आवbयकता काय? ह े शM द ऐकून सवा/नी िनःgास 
टाकला व आपआप� या कामात गुंतले. 
 

अघ�टत L हणा hकवा ददुiव L हणा, कशी कोणास ठाऊक उ�ोगपतR?या 
घराला 5याच रा(ी आग लागली. सुरि:तता िमळवUयासाठी, 
बचावासाठी सव7 घाईने बाहरे पडू लागले, आग आटोOयाबाहरे जात 
असलेली Dदसू लागली, रा(ीची वेळ अस� याने मदत काय7ही तातडीने 
होऊ शकत नYहते, सव7जण घाबरलेले होते.  
 

तेवSात नातू ओरडला ‘आजोबा कुठे आहते? बाह,ेन आकांत क,न 
आजोबा, आजोबा ही आत7 हाक कानी पडत होती. 
 

उ�ोगपतRचा नाइलाज होता, डोVयाने Dदसत नYहते आिण पायाने 
चालता येत नYहते. आता आपण आकांत क,न काय उपयोग? 

 

कोणीही कोणाचे नाही, जे कांही आप� या हाती, अवाO यात आह े
तोपय/तच आप� या क� याणाचा माग7 आपणच शोधला पािहजे, इतरांवर 
(दवैावर) िवसंबून आ5 मघात ओढवून घेUयासारखेच नाही का? 

 

आपला जीव धोO यात घालून कोणी आप� याला वाचवतील ही अपे:ा 
खोटी आह,े ‘कठीण समय येता कोण कामास येतो?’ 
 

आपणच आप� या सुख-दःुखाचे धनी आहोत, याची जाण वया?या 
पंचाह4री नंतर होऊन काय उपयोग? 



१४१४१४१४. . . . समुतीसमुतीसमुतीसमुती 
  
��येक जीव हा आप�या भिवत�ाचा िश�पकार असतो. तो कसा? 
पा�या! 
 

��येक जीव �या �माणे िवचार करतो �या �कारचे पु!य पाप �या"या 
निशबी जोडले जातात. 'वतःचे व इतरांचे क�याणाचा भाव मनी असणे, 
इतर जीवांना द:ुख न होईल अशी संयमशील वागणूक ठेवणे 3ा गो4ी 
�या"या 'वत:"या 'वाधीन असतात. यासाठी फारशी बुि7दम8ा 9कवा 
संप8ी हवी असते असे काही नाही. 
 

पूव: संचीता�माणे जी काही बरी-वाईट, कमी-जा'त सांपि8क-बौि=क 
सामु>ी लाभली असेल �यात संतु4 रा�न सदिवचार आिण 
शुभ?चतना"या �य@ाने आपले सुखद भिवAय घडवीत राहणे ��येक 
जीवाचे परम कत:� ठरते. �याचा लाभही पुढ"या जDमी होईल यात 
काही शंका नाही. पण खूपवेळा हा लाभ 3ा जDमीच िमळूही शकतो. 
आप�या भोवताली वावरणारी साि�वक, आनंदी व मंदकषायी माणसे 
आरोGय आिण ऐIय: संपJ पहावयास िमळतात. 
 

एकदा एका गुLने आप�या िशAयाला एक पिह�या �ित"या 'वLपसुंदर 
पुMषाला शोधून आण!याची कामिगरी सोपवली. 'वपरिहत ?चतेत सतत 
�'त असणा-या एका स�पुMषा"या मुNवेरचे ओसंडून वाहणारे तेज 
पा�न �या पुMषाला गुMसमोर हजर कर!यात आले. गुLने िशAयास योGय 
कामाची शाबासकP Qदली.    
 

सदिवचारमRतेचा हा पुMष पSरपाक अस�याचे पटवून Qदले. 
 

काही वषाTनंतर एका अ�यंत कुLप पुMषाची िनवड कर!यास �याच 
िशAयास सांग!यात आले. तेUहा राजा"या कैदतेील एका कुLप व भेसूर 
पुMषास �याने गुMसमोर उभे केले. 
 

अिधक चौकशी व िनरीXणानंतर असे समजले कP, अ�यंत Lपसुंदर 
Yहणून एकेकाळी आपण �याची िनवड केली होती तोच हा मनुAय होता. 
कम:धम: संयोगाने 9कवा कुसंगतीमुळे �या सदिवचारी माणसाचे Mपांतर 
सZ�सनी, दAु�वृ8 �\Pत झाले आिण �याचाच पSरणाम �या"या 
मुNवेर झाला आिण तो िवNपू Qदसू लागला. तेUहा या घटनेचा िनAकष: 
असा झाला कP, माणसाला �ाZ होणारे सुंदर 'वLप 9कवा कुLपता ह े
केवळ �या"या अंत:करणात चालू असणा-या शुभ - अशुभ िवचारांचा, 
�वृ8^चाच पSरणाम असतो. 
 

जेथे सुमती, सदिवचार, शुभ?चतन असेल तेथे संप8ी आिण जेथे दमु:ती, 
द4ुिवचार, अशुभ?चतन असेल तेथे िवप8ी असतेच असते. 
 

जहाँ सुमजहाँ सुमजहाँ सुमजहाँ सुमित तहाँ संपि नानाित तहाँ संपि नानाित तहाँ संपि नानाित तहाँ संपि नाना 
जहाँ कुमित तहाँ िवपि िनदाना जहाँ कुमित तहाँ िवपि िनदाना जहाँ कुमित तहाँ िवपि िनदाना जहाँ कुमित तहाँ िवपि िनदाना      

 

भावाथ�भावाथ�भावाथ�भावाथ� - जेथे सदाचार, िहत?चतन, शुभ पSरणाम 3ांचा सदासव:दा 
वास असतो तेथे संप8ी आपोआप चालत येते. या उलट तेथे `षे, द4ुपणा 
अशुभ पSरणती यांचे थैमान असते तेथे अनेक संकटे आिण दाSरNय यांचे 
�ाब�य Qदसते. Yहणून ‘सुमती’चा Xणभर दखेील िवसर न पडावा ह े
आपले �थम कत:� नUह ेकाय? 

 
 



१५१५१५१५. . . . अिभ�ची अिभ�ची अिभ�ची अिभ�ची  
  
ि�लोक संचारी महामानव �ी. नारदमुनी म�यलोकांतील काम संपवून 
ऊ�व�लोकांकड े �याण क  लागले, जरा उंचावर पोहोचताच %यांनी 
खाली द(ृी टाकली आिण तेथेच थांबले. %यांनी जे द-ृय पािहले %यामुळे 
%यांचे क/णाकोमल 0दय हलेावले.  
 

कसले द-ृय होते ते? 

 

एक डु3र एका गटारात लोळता-लोळता पूण�पणे तळाशी गेले मुनी 
5चतेत पडले आता हा �ाणी हयातच बुडून मरणार तर नाहीना? अशी 
भीती %यांना 8ाकूळ क न गेली. ते जाग9या जागीच उभे रािहले व %या 
गटाराकड ेनजर िखळवून पुढ9या घटनेची प<रणती आजमावू लागले. 
 

ए=ह>ात ते ?ामवराहाचे �चंड धूड वर आले सभोवताल9या 
प<रसराकड े %यांनी एक चौफेर नजर टाकली व पुCहा डुबकD मारणार 
एव>ात %यांची नजर अंतराळात िEथरावलेFया नारद मुिनGरांकड े
गेली. 
 

मुिनराजांची आशंHकत मुIा पाJन सुकर महोदय िवचारते झाले. 
 

�णाम मुिनराज, का आपण अशा भयभीत मुIनेे मजकड ेपहात अहात? 

 

मला वाटलं - तुLही �ाणसंकटात आहात! 
 

छे! छे! हा तर माझा रोजचाच काय�Oम आह.े 
 

%यािशवाय परमोP आनंदाचा दसुरा उQोगच नाही. 
 

Eवग�सुख का काय Lहणता तुLही - %याचा हा Eवाद असावा अशी माझी 
�ामािणक समजूत आह.े 
 

सुकर �ेR, तुमची कFपना, तुम9या द(ृीने कदािचत बरोबर असेलही. 
पण योिनपर%वे व 8SDपर%वे सुखा9या कFपना वेगवेगTया असू 
शकतात. 
 

काय Lहणतो मी? आलं काय �यानात? 

 

ह ंआले थोडसेे पण आम9या सुखाची कFपना इतरांना येणं दरुापाEतच, 
बरं ते जाऊ Qा. आपण वर कुठे िनघालात? 

 

मी िनघालो Eवगा�त  
 

मला ही घेऊन चला ना  
 

वा! का नाही? चला कD! 
 

पण तेथे आमची सगळी सोय होईल ना? 

 

Eवग�च तो, ितथं काय कमी असणार? 

 

तसं मोघम नको, इथंच सव� खुलासा झालेला बरा. 
 

कसला खुलासा हवा तुLहांला? 

 

आम9या नेहमी9या आहार िवहाराची ितथं काय सोय? 

 

Eवगा�तFया दवे दवेतांना िनहार नसतो. %यामुळं तुमची कुचंबणा 
होXयाची शYयता नाकारता येणार नाही. %या ऐवजी अमृत �ाशन क न 
ती गरज भागवता येईल. 
 

ते राJ Qा, आमचं अमृत आLहांला व तुमचं तुLहांला लखलाभ असो. पण 
शंका अशी कD, म�यलोकांतील माणसां�माणे ितथंही सेि[टक वगैरेची 
भानगड जाऊन पोहोचली कD काय? 

 



छे! छे! तो ��च ितथे उदभवत नाही. 
 

अ�स, मग मा� आ�हांला  याशी कत$% नाही. िजथं सा'या आहार 
िवहाराची दखेील सोय नाही  याला आ�ही �वगा$ ऐवजी नरक �हणणेच 
पसंत क-. 
 

बरं मग मी चलू आता? 

 

आव1य, शुभा�ते पंथान: काय ही जीवाची अिभ4ची आिण काय 5ा 
�वग$ नरका6या क7पना. एकाला जो �वग$ वाटतो तोच इतरांना नरक 
भासतो. िभ;4चीिह लोक: �हणतात तेच खरे, ठीक आह.े 
 

आपण आता माग$�थ =हावे, मला 5ा आनंदसागरात अ>ाप ब-याच 
डुब@या माराय6या आहते. हयात बुडून मरAयाची आशंका मनातून 
काढून टाकावी मुिनराज - आमचं हचे परम सुख आह.े 
 

वराहाशी एवढा वाता$लाप होताच नारदमुिन महाराज कस7यातरी 
िवचारतंCीत �वगा$रोहण करते झाले. 
 

 यां6या िवचारतंCीचा मागोवा घेता असे आढळले कG - 
 

जीवमा� पूव$संिचता6या फल�व-प चौ-यांशी लJ योिनपैकG एखा>ा 
योनीत जLम घेतो,  या  या जीवजाती मधील माता िप यांची बौिNक 
पातळी, खा>पेयांची अिभ4ची  याला �ाO होते.  यातच तो परमोP 
सुखाचे अनुभवन करतो. इतर काही नैितक अ'याि मक मु7यांचा 
�ादभुा$व तेथे संभवत नाही. 
 

पण मानव  याला अपवाद आह.े दशे काल पQरि�थतीची िवषमता व 
िवपरीतता पु4षाथा$ने बाजूस सा-न तो आपली अिभ4ची बदलवू 
शकतो. पण ह ेSिचत घडते.  
 

बTभाग मानव ह े पशू�माणेच अमोल मानव जीवन गतानुगितकतेने 
%तीत करतात. 
 

कोणाची अिभ4ची राजकारणात, कोणाची िवUवंसक काया$त तर 
कोणाची चौया$Vद पापाचरणात  यांना  यातील िनमWनात जे �वग$ सुख 
लाभते  यापासून िवचिलत केले मुळीच आवडत नाही. 5ा रागXषेाचे 
गटार �हणजेच खरे सुख आिण �ाO जLमाचे साथ$क अशी  यांची क7पना 
असते.  
 

 यां6यापासून  यांना मुY करणे ह ेपुZकळदा अश@यच ठरते. जे महामुनी 
नारदांना श@य झाले नाही ते आपण आप7या उपदेशाने सा'य क- शकू 
अशी मह वाकांJा सामाLय शYG6या महाभागांनी बाळगणे �हणजेच 
शYGचा व वेळेचा अप%यच ठरेल. ही जाणीव असूनही थोर महा मे 
आपले कत$% क4णा बुNीने करीतच आले आहते व करीतच राहणार 
आहते, जगा6या अंतापय[त. एवढंच काय तर िभ;4चीिह लोक: �हणजे 
कोणाची आवड गटार तर कोणाची आवड अमृत. 
 

 
 



१६१६१६१६. . . . प�रचय प�रचय प�रचय प�रचय  
  
�भू रामचं
 बंधू ल�मण आिण धम�प�ी सीतेसह वनवासातले आपले 
�दवस अर�ये तुडवीत घालवीत होते. 
 

�खर अ'याि(मक जागृती, पूव�संिचताची अिनवाय�ता आिण लौ�कक 
कत�/त(परता 0ा 1यीमुळे (यांचा अर�यवास दखेील (यांना यातनेचे 
कारण ठ4 शकले नाही. 
 

घनदाट वन78ची शोभा पहावी, रानफळे चाखावी रानफुलां:या 
मंदसुगंिधत वा-याने सुखवावे व आढळणा-या व<य पशुप=ां:या 
िनरागस, साि(वक जीवनाची �दनचया� पा>न (यात जीव रमवावा असा 
(यांचा उप@म असे. 
 

चौदा वषाBपैकD दहा वषE लोटली होती पण (यां:या वृFीत काहीच फरक 
पडला नGहता. कारण िHथत�Jतेमुळे, सुख-द:ुख, जय-पराजय, काच-
कंचन, महाल-Hमशान, राजवैभव-अर�यवास हयात भेद मान�यापलीकडे 
ते पोहोचले होते. 
 

Lमता-Lमता एक िवशाल सरोवर (यां:या नजरेस पडले, (याचा पNरसर 
समु
ासारखा शांत असला तरी सागरा:या वैगु�यापासून ते सव�था मुO 
होते. 
 

शीत-मधुर जल, फुललेPया कमळांची िवपुलता, (याचा सुखद-सौरभ, 
(यात Hव:छंदाने िवहार करणारे जलचर 0ामुळे एक आगळीच भ/ता 
आिण रमणीयता िनमा�ण झाली होती. 
 

(या िनसग�सSदया�ने भारावून सरोवरा:या काठाशी �भू एका उंच जागी 
िवसावले. ते पा>न (यांचे शेजारीच बंधू ल�मण आिण सीताही 
िवसावली. 
 

सरोवरा:या काठावर थोTा-थोTा अंतरावर अनेक बगळे 'यानमU 
अवHथेत उभे होते. एकाच जागी फार वेळ थांबूनही काय�भाग साधलाच 
नाही तर ते हळूहळू एकएक पाऊल सावधिगरीने टाकDत. �(येक पाऊल 
टाकतांना पा�याची खोली व आतला तळ 0ाचा अंदाज घे�यासाठी ते 
चाचपडत व गाळात पाऊल फस�याची संभावना नाही ह े आजमावून 
पहात. ते दWृय अिनिमष ने1ाने पािहPयावर �भुराम अंतरी उमगले, ते 
ल�मणाला हालवून Xहणाले - 
 

पपपप�य�य�य�य    ल�मण पंपायां बको ल�मण पंपायां बको ल�मण पंपायां बको ल�मण पंपायां बको S S S S यं परमधा�मकयं परमधा�मकयं परमधा�मकयं परमधा�मक: : : : |||| 
शनैशनैशनैशनै: : : : शनैशनैशनैशनै: : : : पद ंध� ेजीवांना वधशकंया पद ंध� ेजीवांना वधशकंया पद ंध� ेजीवांना वधशकंया पद ंध� ेजीवांना वधशकंया ||||||||     

 

पािहलंस ल�मणा, जरा बरकाईनं (या बगZया:या हालचालीकडे 
बघतरी आपPया पद<यासामुळं खाल:या जीवांची [हसा होऊ नये Xहणून 
बगळा कसा हळूहळू पाऊल टाकDत आह,े ही (याची जीवर=णाची 
सावधता पा>न (या:या परम धा\मकतेची ओळख पटते. 
 

ह े �भूंचे श^द तेथेच पा�यात र_गाळणा-या एका म(Hयकुटुंब �मुखाने 
ऐकले व (याला �भूं:या अितरेकD सौज<यशीलतेची कDव आली, न 
रहावून तो पा�याबाहरे तaड काढून �भूंना उbHवराने Xहणाला - 
 

सहवासी िवजानीयातसहवासी िवजानीयातसहवासी िवजानीयातसहवासी िवजानीयात, , , , सहवासी िवच#ेीतम सहवासी िवच#ेीतम सहवासी िवच#ेीतम सहवासी िवच#ेीतम |||| 
बकबकबकबक: : : : $क व%य&त ेराम ए नाह ंिन(कुलीकृत$क व%य&त ेराम ए नाह ंिन(कुलीकृत$क व%य&त ेराम ए नाह ंिन(कुलीकृत$क व%य&त ेराम ए नाह ंिन(कुलीकृत: : : : |||||||| 

 

�भू, काय हा भोळेपणा! 
 

आXही या सरोवरातील सहवासी आहोत, रा1ं�दवस आXही परHपरांना 
चांगले ओळखतो. एवढंच नGह ेतर नीट ओळखून आहोत. ही बगZयांची 
जात जी अ(यंत हळुवारपणे पद<यास करते ती जीव वधा:या भीतीने 
मुळीच नाही तर िचखलात पाय फसू नये dकवा वेलीत पाय अडकू नये 
0ा भीतीने, तो �(येक पाऊल चाचपडत व पा�याखाल:या जिमनीचा 
अंदाज घेत Hवतः:या सुरि=ततेसाठी असा सावकाश पाऊल टाकतो. 
जीव[हसा टाळ�याचा (यात सुतराम संबंध नाही. तसे असते तर (याने 



आमचे म��यकुल न करीत आणले नसते. आता केवळ मीच तेवढा 
िश�लक रािहलो आह.े आिण तो ही केवळ आपला गैरसमज नाहीसा 
कर!यासाठीच. 
 

एवढे भाषण होताच जवळ&या बग(याने झेप घेऊन �याला चोचीत 
पकडले व -भूसमोरच ग/ केले. -भू अवाक् झाले व उठून चालू लागले. 
 

अित सौज4य -कृतीमुळे दुांनाही सु समजणे ह े संत स8नांचे 9ीद 
असले तरी :याचा �याचा मूळ �वभाव कधी बदलत नाही. 
 

दु -वृ<ीचे जीव जे=हा उघड-उघड दुपणा करतात ते=हा �याचे फारसे 
काही वाटत नाही पण जे=हा ते संत स8नांचे नाटक वठवून भो(या 
जीवांना नाडतात ते=हा दुा&या सोबतच मायाचारामुळे ते पाप 
शतपटीने वाढते. 
 

आप�या दनैं@दन Aवहारात अशा बग(यां&या मायावी वाग!यापासून 
सावध रहावे व �यां&या िचरसहवासी जणांकडून �यांचे स�य�वBप 
समजून घेऊन �यांचेपासून चार पाऊले दरू रहावे. 
 

- पूवC -िसDी - मािसक स�मतीस�मतीस�मतीस�मती  

 

१७१७१७१७. . . . स�वाशेरस�वाशेरस�वाशेरस�वाशेर 
  
एका गावांत एक वृD शाEी रहात होते. पंचFोशीतील खेHांमधून 
�याची िभIुकJ चांगली चाले. अनेक कारणांसाठी ते -िसD होते. �यां&या 
पारंपाKरक Aावसायात ते राLं@दवस मM असत. �यां&या धंNाचा �यांना 
अिभमान वाटे व आप�या एकुल�या एक मुलाने हाच Aवसाय �यातील 
वैिशयासह चालू ठेवावा असा �यांचा आOह होता. 
 

सवCL िपतरांना शांत कर!याचे पवC चालू होते. बPजन समाजाची अशी 
QDा असते कJ, �या पवाCत पोटभर जेवणारा 9ाSहण लाभला तर िपतर 
तृT होतात. �यामुळे Uाकामी शाEीबुवांचा अनुFम कधीच दसुरा 
लागला नाही, पंचपVाWासोबतच ते एका बैठकJत वीस-पंचवीस लाडू 
सहज संपवीत. �यामुळे भािवकांची �यांनाच बोलाव!यासाठी अ�यंत 
चढाओढ लागे. 
 

आज चार Kठकाणी आमंLणे �यांना व चार Kठकाणी �यां&या मुलाला 
होती शाEी बुवा अ�यंत दIतेने चारही आमंLणे पूणC कBन नुकतेच 
आडवे झाले होते. तेवYात चौZया आमंLणाब[ल मुलगा अळम-टळम 
करतो आह ेह े �यां&या लIात आले व ते �याचेवर उखडले �यांनी �याचे 
त\डावर एक रामबाण सुभािषत लगेच फेकून मारले व �याची वटवट बंद 
केली ते Sहणाले - 
 

परा	 ं�ाय दबुु�� ेमा �ाणषेु दयां कु� परा	 ं�ाय दबुु�� ेमा �ाणषेु दयां कु� परा	 ं�ाय दबुु�� ेमा �ाणषेु दयां कु� परा	 ं�ाय दबुु�� ेमा �ाणषेु दयां कु� |||| 
परा	 ंदलु�भ ंलोके �ाणापरा	 ंदलु�भ ंलोके �ाणापरा	 ंदलु�भ ंलोके �ाणापरा	 ंदलु�भ ंलोके �ाणा: : : : ज�मित ज�मित ज�मित ज�मित ज�मित ज�मित ज�मित ज�मित |||||||| 

 

अरे, दबुुCD माणसा, पराWसेवनाने -ाण कासावीस होतात Sहणून �यांना 
दया दाखवू नका, Uा िव]ात पराW दलुCभ असते, -ाण तर अमर आहते 
ते ज4मोज4मी सोबतच असतात. 
 

यावर मुलगा तरी काय उ<र दणेार शाEी बुवांचा युि^वाद िबनतोड 
होता ह ेकोण अमा4य करील?  



शा�ी बुवांचा हात धरणारा �ा बाबतीत तरी कोणी नाही. �ा 
क�त�मुळे शा�ी बुवांना दखेील थोडा-फार गव! झालाच! आिण &या    
तो-यात ते वागू लागले. 
 

ब)तेक शा*+यांना असते तसे थोड े वै/क व 0योितष िवषयक 2ान 
&यांना होते. वेळ3संगी आप5या िव67ेची छाप समोर9या अ2ानी 
लोकांवर पाड:यासाठी सं*कृत वा=य >कवा सुभािषत ते अशा ठस=यात 
@हणत क�, &यां9या &या शBदोCाराने सव! 3भािवत होऊन &यांचा मिहमा 
गत असत. 
 

आज &यांना शेजार9या पाच Fक. मी. वरील एका खेHातील 3मुखाकड े
स&यनारायणाची पूजा घाल:याचे आमंJण होते. साधारण दपुारी तेथे 
पोहोचावे. पिहले जेवण चारीठाव Kरचवावे, नंतर संLयाकाळी कथा 
संपवून दसुरे जेवण पदरात पाडून चांद:याराJी बैलगाडीतून घरी 
परतावे असा मनात िवचार कMन चार Fक. मी. गेले. Fदवस आिNन 
मिहOयाचे होते. उOह कडाडले, शा�ी घामाघूम होऊन एका वृQाखाली 
िवसावले. 
 

जवळ9याच एका वृQाखाली एक आडदांड शेतकरी िशदोरी सोडून जेवू 
लागला, लागोपाठ पाच भाकरी फ*त कMन पाणी घटाघटा Sयाला. 
िशदोरी गुंडाळून आडवा झाला. शा�ी बुवा िवचारात पडले. एक एक 
भाकरी पाऊण इंच जाड व पराती एवढी. बापरे! काय 3चंड आहार! 
४०-५० लाडू तर सहज संपवेल हा! ते पाYन शा�Zना पुOहा घाम 
फुटला. थोHा वेळाने शेतक-याला जवळ बोलावून एक सुभािषत 
ऐकवले - 
 

अजीण� भोजन ंवार जीण� वार फल�दम् अजीण� भोजन ंवार जीण� वार फल�दम् अजीण� भोजन ंवार जीण� वार फल�दम् अजीण� भोजन ंवार जीण� वार फल�दम् |||| 
भो�यम�ये भो�यम�ये भो�यम�ये भो�यम�ये S S S S मृत ंवार भोजना�तेत ुतद ्िवषम्मृत ंवार भोजना�तेत ुतद ्िवषम्मृत ंवार भोजना�तेत ुतद ्िवषम्मृत ंवार भोजना�तेत ुतद ्िवषम् ||    

 

शेतकरी @हणाला सरळ मराठीत अथ! सांगा क�, ते]हा शा�ी @हणाले, 
जेवणा9या शेवटी Sयालेले पाणी िवषा3माणे बाधक होते. पण मLयावर 
Sयालेलं पाणी अमृता3माणे गुणकारी ठरते. 

 

मग आता हो कसं? शेतकरी  
 

ते आता तुझं तू बघं. तू मM नये @हणून मी सांिगतलं. 
 

मरायचं नाही मला एव_ात, &या पा:याचं अमृत करतो आता. असे 
@हणून &याने पुOहा िशदोरी सोडली, सं`याकाळ9या पाच भाक-या हा हा 
@हणता फ*त के5या, ते पाYन शा�ी बुवांना पुOहा घाम फुटला. 
 

आपला २५ लाडूंचा िवbम सहज मोडू शकेल असा माणूस आढळ5याने 
&यांचा नशा उतरला ते शीcगतीने आप5या घरी पोहोचले. बरीच राJ 
झाली होती तरी &यांनी आप5या सुपुJाला उठवले. पािहलेले दdृय वण!न 
कMन सांिगतले व असा आदश! आप5या डोeयासमोर ठेव:यास 3ेरणा 
Fदली. 
 

ता&पय! - हचे क�, कोणीही कशाचाही गव!भार वाY नये, जगात शेराला 
स]वाशेर कुठेना कुठे आढळतोच. 
 

- पूव! 3िसfी मािसक स�मतीस�मतीस�मतीस�मती  
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मी एक गो� ऐकलीय, एका माणसाला प�ास �पयांची गरज होती. 
�हणून �यानं परमे�राला प  िलिहलं, पण �याला परमे�राचा प"ा 
मािहत न#हता. �हणून �यानं िलिहलं... 
 

$ित, 
परमिपता परमे�र, 
%ारा पो&ट मा&तर  
 

आिण प  पाठवून +दलं. �याला वाटलं पो&ट मा&तरांना प"ा न-.च 
मािहत असणार. मा&तरांनी प  फोडलं. असलं कसलं प  आिण कुणाला 
पाठवलंय. तर परमे�रा. �यांना प  पाठिवणा-याब4ल सहानुभूती 
वाटली. न-.च हा माणूस अडचणीत असणार, प ात �यानं िलिहलं होतं 
क., �याची आई मरायला टेकलीय आिण �या7या जवळ अिजबात पैसा 
नाही. �याला नोकरीही नाही. जेवण आिण औषध =ासाठीही 
�या7याजवळ पैसे नाहीत. एकदा �याला प�ास �पये िमळाले तर तो 
पु>हा कधीही पैसे मागणार नाही. 
 

पो&ट मा&तरांना �या माणसासाठी काहीतरी करावसं वाटलं. आपण 
कांही केलं नाही तर तो िनराश होईल. पण पो&ट मा&तर &वतः काही 
Aीमंत न#हते. �हणून �यांनी ऑ+फसमधील सवC कमCचा-यांना थोड-ेथोडे 
पैसे दEेयाची िवनंती केली. असे पंचेचाळीस �पये जमले. पो&ट 
मा&तरांना वाटलं चला, काहीच नसEयापेFा बरं! �यांनी ते पैसे �या 
माणसाला पाठवून +दले. 
 

मनीऑडCर िमळताच तो माणूस नाराज झाला आिण दवेाला �हणाला, 
पुढ7या वेळेला पैसे पाठवतांना पो&टामाफC त पाठवू नको. कारण �या 
लोकांनी आपलं किमशन कापून घेतलं, पाच �पये. 
 

=ा िवशाल K�हांडाचं िनयं ण ई�र कL शकत नाही. �हणजेच 
ई�राचे अि&त�व नाहीच. आंतMरक तारत�य, सुसंगती असNयािशवाय, 

एका िजवंत दहेा$माणे आतून &वतःशीच िनयं ण ठेवणारी एकता 
असNयािशवाय ह े शOय नाही. अनंत काळासाठी कुणीही बाहLेन ही 
Pव&था िनयंि त कL शकत नाही. 
 

=ा अि&त�वाची Pव&था बाहLेन होऊ शकत नाही. ह े सारे काही 
कNपनेबाहरेचं आह.े कारण ई�र क� घेऊन ही Pव&था +कती +दवस 
करील? 

 

कधी तो थकेल आिण रजाही घेईल, �या7या रजेत काय होईल? तो 
थकला असेल, झोपला असेल ते#हा काय होईल? गुलाब फुलणार नाहीत. 
तारे चुक.7या मागाCन जायला लागतील सूयC चSज �हणून पिTम +दशेने 
उगवEयाची शOयता आह.े 
 

नाही, बाहLेन ह े शOय नाही. ई�र ही कNपना पूणCपणे िवसंगत व 
िनरथCक आह.े कुणीही बाहLेन या सृ�ी7या अि&त�वावर िनयं ण ठेवू 
शकत नाही. एकच शOयता आह ेआिण ती �हणजे आंतMरक अि&त�व ही 
एक िजवंत संपूणCता आिण समWता आह.े  
 

 

 

�ित�ित�ित�ित,,,, 
परमिपता परम�ेरपरमिपता परम�ेरपरमिपता परम�ेरपरमिपता परम�ेर,,,, 
�ारा पो�ट मा�तर �ारा पो�ट मा�तर �ारा पो�ट मा�तर �ारा पो�ट मा�तर  

 

 

 

 

       
 




