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�कती लहान! �कती महान! 
 

�कतीतर� वषा�नी माझे ःव�न �या �दवाशी साकार झाले होते. रायगडावर�ल िशवरायांची समाधी मला डो!यांनी पहायला िमळाली 

होती. ती पाहनू  माझे डोळे िनवले होते. कृत&तेने, आदराने माझी मान पुनःपुनः खाली लवत होती. हात जोडले जात होते. ‘रायगड’ 

,हणजे सग!या �क..यांचा मुकुटमणी! �या1या उ3ंुग आ4ण भ6यपणाला िशवरायां1या समाधीने एक आगळेच वैभव आ4ण लाव9य 

लाभले होते. दग:राजावरु  िशवबा िचरकालीन <वौांतीसाठ? <वसावले होते. तेथे <वसावलेले �यांचे काळ�ज या गडा1या काळजासारखेच 

बुलंद, उदार आ4ण असामाBय होते.  

 

गडावCन अंवतीभंवती Dणभर नजर टाकली कE भोवतालचा <वःतीण: आ4ण घनगद: वDृांनी नटलेला पGरसर मन भCन टाकE. 

पव:तराजीं1या िोणात हा गड एखाIा महापुJषासारखा शोभत होता. तटाचे नयनर,य आ4ण उम असे ःवCप एकचवेळ� अनुभवताना 

माझे शर�र आ4ण मन रोमांिचत होत होते. तो पGरसर आ4ण �या महापुJषाची समाधी पाहताना मनानं मी तीनशे वषL मागे गेले 

होते. िशवरायां1या जीवनातील �कतीतर� अM भुत आ4ण नाNयपूण: ूसंगांची माझे मन ःवतःशीच उजळणी कर�त होते. समाधीवर 

फुलांची ओंजळ भ<Rभवाने वाहताना मला वाटल,े "राजांना जाऊन तीनशे वषL होत आली पण, या समािधतळाशी �यांचा पािथ:वदेह 

रजःकणा1या Cपाने तर� वास कर�त असणारच, खिचतच असणार!" या क.पनेने माझे मन एका <वलDण �द6य अनुभवाने थरारले. 

समाध अ�यंत साधी आहे, तीवर आकष:क अशी मेघडंबर� आहे. ित1या जवळ1या जिमनीवर रंगीबेरंगी फुलांचे ताटव ेफुललेले �दसत 

होते. मंद वाU याने ती फुले शांतपणे डुलत होती. शेजार�च एकुलता एक बकुलवDृ 4ःथरिच3ाने उभा होता. रायां1या कतृ:�वाचा सुगंध 

जणू तो आप.या मनात साठवून घेत होता. बकुळ�ची सुवािसक आ4ण सानुली फुले वाU या1या झोताने जिमनीवर पडत होती. 

�यां1या Cपाने वDृ जणू राजांची भावपूजा बांधीत होता असे मला वाटले.  

 

भर दपारचीु  बाराची वेळ होती. बकुलवDृा1या सावलीत उभी राहनू  मी एकामिच3ाने �कतीतर� वेळ �या समाधीकडे नुसती पहातच 

होते. जरा मन सावर.यवर VWी थोड� पिलकडे जाते तो तेथे आणखीन एक समाधी आढळली. �या समाधी1या चबुतU यावर एका 

देख9या कुYयाचा पुतळा उभा होता. कुतूहलाने मी जवळ जाऊन पाहू लागले, तर �या चबुतU यावर सोनेर� अDरात �या मुZया 

ूा9याचा गुणगौरव रामगणेशा1या रसवंतीत उ\तृ केला होता. �यां1या ‘राजसंBयास’ नाटकाची ती अप:णप<ऽका होती- ती अशी 
 

"हे समाधीवरचे ^ान खरोखर�च सवा�ना मान दे9यासारखे होते. हा इमानी जीव आबासाहेबांना कधीह� <वसंबत नसे. अखेर ूभूंचे 

शुभावसान झा.याबरोबर �या मुZया इमानानेह� �यांना ःवगा:पय�त सोबत केली." ती कोर�व अDरे वाचताना आ4ण �या मुZया 

जीवाची समाधी डोळा भCन पाहताना ते नकळत ओलावले. `याला डो!यांनी पाह9याचे भाaय मला कधीच लाभल े न6हते तो 

िशवराजांचा ‘वाbया’ कुऽा माcया चDंूना सहज �दसू लागला. �कंिचत तप�कर�, �कंिचत भग6या रंगाचा, मधून मधून पांढरे �ठपके 

केसावर असलेला, झुबकेदार शेपट�चा, उभारले.या त.लख कानांचा, बोलZया, टपोU याडो!यांचा, राजांसमवेत सतत वावरणारा, 

अंवतीभंवती �फरणारा, ूेमळ, इमानी, आ&ाधारक असा हा सवंगड� मला िच3वेधक वाटला. मी ःवतःशीच ,हटल,े "िशवरायांनी 

आप.या अलौ�कक पराबमाने, असामाBय राeभREने, िनंकलंक चाGरYयाने ःवकEयांना मंऽमुaध केले, शौय:धैया:ने शऽंूना 4ःतिमत केले. 

�यां1या गुणांवर लुgध होऊन नवराeा1या िनिम:तीसाठ? आप.या ूाणाचे बिलदान करायला हजारो युवक ःवे1छेने पुढे सरसावल,े हे 

सारेच अM भुत, <वलDण आहे खरे, पण �यां1यावर�ल ूेमाने एका मुZया जीवाने �यां1याबरोबर ूवेश करावा हेह� तेवढेच अM भुत, 

<वलDण आ4ण नाNयपूण: न6हे तर काय? एका सामाBय गण.या जाणाU या ूा9याचे हे केवढे जगावेगळे धैय:! ह� केवढ� अपूव: 

ःवािमिनiा! आप.या बिलदानाने ‘वाbयाने’ जनमानसातली आपली कEतj तर वाढवलीच पण आप.या धBयाचीह� कEतj �याने 

शतगु4णत केली. "केवळ माणसांनीच न6हे तर, मुZया ूा9यांनीह� देव ,हणून `याला पू4जले असा हा राजषj" अशी राजांची कEतj 

वाbयानं केली. एक िचमुकला सान जीव यामुळे िचरंजीव आ4ण महान ठरला! ‘वाbया’1या गोWीने माझे मन काह�से चाळव.यासारखे 

झाले. महाभारत रामायणातील अशीच �कतीतर� िचऽे वत:मानकाळचे <वःमरण घडवून माcया नजरेपुढनू  जाऊ लागली- 
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शांितॄl असा धम:राज आ4ण �याची सोबत करणारा �याचा एकमेव सखा ठरलेला कुऽा; सारे रान आप.या थक.या पायांनी तुडवून 

बोरे वेचून आणणार� व आप.या िनःशR दातांनी ती खाऊन पाहनू  मग वनवासी रामाला भ<Rभावाने अप:ण करणार� शबर� आ4ण 

�या अmया:उंNया बोरांचा िनःशंक मनाने ःवीकार करणारा ूजाव�सल रघुपती, मूठभर पोहे आप.या जीण: उपर9या1या वnात 

आप.या िमऽासाठ? नेणारा ूेमळ बालिमऽ सुदामा व �याला पाहताच हातातील कामे आ4ण <ूय भाया: कर�त असलेले पदसंवाहनह� 

सार� दरू साJन िमऽभटे�साठ? �वरेन,े आनंदाने धावणारा oारकेचा राणा ौीकृंण! या कथांमध.या कुYयाला, शबर�ला, सुदा,याला 

लहान कोण ,हणू शकेल? आप.या धBयाचे मोठेपण उजळनू  टाकणारे हे �यां1या जीवनातले मंगल ूकाशद�पच ,हणायला हवेत- 
 

ह� िचऽमाला पाहता पाहता मनाने एकदम वत:मानकाळात झेप घेतली. वषा:द�डवषा:पूवj भारतात झालेली आगळ�च रा`यबांती मला 

आठवली. साU या देशाचे भ<वत6य या बांतीने बदलून टाकले. ूथम शेद�डशेवषL इंमजां1या आ4ण नंतर काह� वषL आसुर� 

महा�वाकांDेने झपाटले.या एका उBम3 ूबले1या घणृाःपद गुलामिगर�तून भारत �या �दवशी ूथमच मुR झाला होता.  

 

खU या ःवातंYयाचा सव:ऽ जयजयकार ऎकू येऊ लागला होता. हा चम�कार कुणी घड<वला होता? भारतात.या पाच-साडेपाचफूट 

उंची1या हजारो, लाखो सामाBय माणसांनी! माणूस पोटभर अBन-वn-िनवारा यासारqया जीवना1या ूाथिमक गरजांनाह� आज 

शेकडो वषL पारखा झाला होता. जनावरांपेDाह� अिधक िनकृW जीवन तो शतकानुशतके जगत होता. दाGरrय-दैBय-अ&ान-अंधौ\ा-

अनारोaय या1या अंधारात जो द�घ:काळ 4खतपत पडला होता, �या, �या एका सामाBय जनसमूहाने ह� �कमया कCन दाखवली होती. 

जगातील सार� राeे तो चम�कार पाहनू  अवाक्  झाली होती. "अिश4Dत <वचारवंतांनी केलेली बांती" अशी जगात लोकशाह� राeांनी 

�याची एकमुखाने ूशंसा केली होती. या भारतात.या सामाBय, लहान माणसाने काळाची हाक आ4ण गरज अचूक ओळखली होती. 

ितला खु.या मनाने आ4ण िनभ:यव3ृीने ूितसाद �दला होता. या सामाBयांची उंची असामाBय आहे हे अ4खल जगाला ूथमच कळले 

होते.  

 

लोकमाBय-लजपतराय, <ववेकानंद-र<वंि, जवाहर-मोहनदास, सावरकर-सानेगुJजी, भगतिसंह-सुखदेव, लो�हया-जयूकाश आ4ण अशाच 

�कतीतर� महानुभावांनी `या भारताची शान आ4ण मान जगात वाढवली होती �याच भारताची उंची भारतात.या सामाBय समज.या 

जाणाU या मानवाने �हमालयासारखी उ3ंुग केली होती. लहानांचे हे महानपण होते.  

 

राe मोठे कशाने होते? देशा1या केवळ औरसचौरस Dेऽफळाने न6हे, केवळ दाट लोकवःतीनेह� न6हे- तर लोको3र महापुJषां1या 

आ�मतेजा1या सूय:ू काशात, सामाBय माणसा1या अंतरंगातील आ�मतेजा1या पणतीचा ूकाश असा बेमालूमपणे जे6हा िमसळतो 

ते6हा ते खरे मोठे होते--                            

  


