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मरणक�पनेशी थांबे तक�  जाण�याचा 
 

क�ववय� ग.	द. माडगूळकर यांची ूासा	दक रसाळ, भाव�ःन�ध क�वता कोणालाह! आवडावी अशीच आहे. मानवी जीवनातील अटळ 

स(ये ते )या नेम*या श+दात सांगतात, ते (यांचे कौश-य आगळेच .हणयला हवे. गीतरामायणातील ‘मरणक-पनेशी थांबे तक�  

जाण(याचा’ हे (यांचेच एक बोलके उदाहरण! आप-या िनकट6या आ7सु9दावर जे:हा म(ृयूचा अकःमात घाला पडतो, ते:हा या 

ओळ!तील कठोर स(य आपले काळ!ज कापत जाते.  

 

महारा?ातील थोर �वचारवंत ूाचाय� नरहर कु@ंदकर सांगली-िमरजेकडे :याAयाना6या िनिमBाने आले .हणजे (यां6याशी गCपा-टCपा, 

चचा�, �वचार�विनमय करायला नाना�वध �वषयावर!ल (यांचे पुरोगामी, िनभEड �ववेचन ऎकायला लोकांना फार आवडत असे. ते कधी-

कधी माHया ‘पसायदाना’त उतरत असत. १९८१ मधील एक घटना सांगते. :याAयान सांगलीत होते. िथएटरमLये ःटेज6या पायM या 

ते चढत असताना संयोजकांनी :याAयानाचा पूवEचा �वषय अकःमात बदलला व (या 	दवशी नेहO जयंती होती .हणून 

(यां6या�वषयी बोलPयाची ूाचायाQना �वनंती केली. ‘सा	ह�Rयक नेहO’ या �वषयावर असंAय संदभ� देत (यांनी उBम भाषण केले. 

ौोतवृृंद मंऽमु�ध होऊन ते ऎकत होता. दसM याु च 	दवशी ते परगावी जाणार होते. संLयाकाळची गाड! होती. मी नेहमीूमाणे (यां6या 

हातावर दह! घातले. ते खाऊन ते ःवःथच उभे रा	हले. हसत-खेळत, कुणाची तर! �ख-ली उडवत िम�ँकलपणे ते बोलत राहात. 

(यामुळे आजचे (यांचे हे मौन मला अनपे�Xतच होते. मी (यां6याकडे पा	हले तर डोYयांना धारा लागले-या! मला काह!च अथ�बोध 

होईना. "तु.हाला बरे नाह! का? डॉ*टरांना बोलावू का?" असे मी पु]हा पु]हा �वचारत रा	हले. (यांनी मानेनेच नाह!, नको अस े

सांिगतले. बसःटॉपवर मी िनरोप घेतला ते:हाह! (यांचे डोळे पाणावलेलेच होते. योगायोग असा क^ तीच (यांची माझी 

�वौामबागमधली अखेरची भेट ठरली. (याला आता पंचवीस वष ̀झाली. पण एक �वचार आजह! मला अःवःथ करतो क^ (यांना 

म(ृयूची चाहलू  लागली असेल काय? ते अौ ू(या अखेर6या िनरोपाचे होते काय? सारे केवळ िनयतीलाच aात असणार! औरंगाबादला 

संगीतो(सवाचे अLयX .हणून गेले असता ःटेजवरच कोसळले! सारेच अत*य�!   

 

ूा. ौीराम पुजार! हे माझे शाळाबंधू. ःवभाव आनंद!, मोकळा! तहान-भूक �वसOन उBम कामात ःवतःला झोकून देणारा असा तो 

:यासंगी �वdािथ��ूय ूाLयापक. वeे .हणून नामवंत होते. संगीतातले ददf! खडतर बालपणावर मात कOन 	हमतीने अतोनात कg 

सोसून ते मोठे झाले. ःवतः6या नावाचा शःट कOन, पुःतकांपासून, औषधापयQत अनेकपर!ने लोकांना सहाiय केले. सांगली-िमरजेला 

आले क^ ‘पसायदानात’ आवजू�न यायचे. गCपा, चहा-पाणी झा-यावर पुढचा मु*काम गाठायचे. अड!च-तीन वषा�पूवE ते आले होते. 

गCपा-टCपा झा-यानंतर रामभाऊ .हणाले, "बराय माल,ू चलतो मी आता. ूकृतीला जप. आम6या आधी मO�बO नकोस हं! कोण 

जाणे पु]हा आपली भेट होते क^ नाह!?" (यावर मी .हटल,ं "आज हा मरणाचा काय �वषय काढला आहे तु.ह!?" (यावर ते .लानपणे 

हसले आ�ण हात उंचावून मोटार!त जाऊन बसले. (यानंतर लवकरच Lयानीमनी नसताना (यां6या िनधनाचीच वाता� कानावर आली. 

मन सु]न�ख]न झाले. दो]ह! कत�बगार सु9दां6या िचर�वयोगाने ‘मरणक-पनेशी थांबे तक�  जाण(याचा’ या दाहक स(याचा अनुभव 

मला आला. म(ृयू6या काठjला नाद नसतो .हणतात. मला वाटते ितला नाद खिचत असावा. पण तो ऎकू येत असावा फe 

(यांनाच )यांना वरचे आमंऽण आलेले असते.  

 
 
   
 
 
  


