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रिवेदि 
 

गेल्या खपढीच्या ज्या लोकानंी मिाराष्ट्रात राजकीय आखि सामाखजक प्रखियेला वळि खिले त्यात कै. 
माधवराव िेशपाडें यािंािी समावशे करावा लागेल. कै. माधवराव िेशपाडें यािंा गाधंी आश्रमाशी फार जवळिा 
संबंध िोता. त्यािें संपूिण घरि सत्याग्रिी िोते असे म्िटल्यास िरकत नािी. श्री. खव. स. पागे याचं्यासारिे 
त्यािें सिकारी आखि श्री. बाबाजी मोघे याचं्यासारिे त्यािें व्यािी, या सवांनी मिाराष्ट्रािा इखतिास 
घडखवण्यात फार मोलािी कामखगरी बजावली. सौ. स लभा मोघे म्ििजे माधवरावािंी कन्या, आखि मोघे या 
आडनावावरूनि खिसून येईल की, त्या (बाबाजी) मोघेंच्या स्न षा. या प स्तकाच्या अन िमखिकेकडे नजर 
टाकल्यास ध्यानात याव ेकी, माधवरावािंा गोतावळा केवढा मोठा आिे. श्रीमती शरयूताई धोते्र यानंी त्यानंा 
“अनेकािें पाठीरािे” असे गौरखवले आिे, तर शोभनाताई रानडे यानंी त्यानंा “िंिनाच्या झाडािी” उपमा खिली 
आिे. श्री. खव. स. पागे िे तर त्यानंा “सगोत्रीय” म्ििनू सबंोखधतात. असे िे माधवराव उफण  िािा िेशपाडें िे 
प्रखसद्धीपासून पराङ म ि राखिले तरी इखतिासावर त्याचं्या पाऊलि िा उमटल्या आिेत. आजिी त्याचं्या 
क ट ंबात सामाखजक कायािी जािीव आखि खजद्द खिसून येते. थोडक्यात कै. माधवरावजींिे िखरत्र प्रखसद्ध 
करताना मिाराष्ट्राच्या एका खवखशष्ट कालिंडािा इखतिास जीवतं िोत आिे. असे गं्रथ समाजाला 
स्वाभाखवकपिेि “आधारवड” व्िावते यात खतळमात्र शकंा नािी. असा गं्रथ प्रखसद्ध करण्यात एक खवधायक कायण 
मंडळाने सफलपिे प रे केले आिे, असे वािकानंा वाटल्यास या गं्रथािी कायणखसद्धी िोईल. 
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प्रस्ताविा 
 

‘आजच्या जमान्यात ज्यानंा आिशण मानता येईल, ज्याचं्या जीवनापासून कािी बोध खमळेल अशा 
व्यक्तीि आढळत नािीत’ असे उद गार वारंवार ऐकू येतात. पि िे उद गार िरे नािीत. ज्यानंा आिशण मानता 
येईल, ज्याचं्या जीवनापासून कािी बोध घेता येईल अशा व्यक्ती कालपरवापयंत आपल्यात िोत्या आखि आजिी 
आिेत. अशाि एका जून १९८४ पयंत आपल्यात वावरलेल्या सत्तयाशंी वषांच्या िीघाय ष्ट्यात पन्नाससाठ वष े
सातत्याने राजकारिात आखि खवखवध प्रकारच्या खवधायक कायात, प्रखसद्धीपासून कटाक्षाने िूर रािून कायण 
केलेल्या आिरिीय माधवराव कृष्ट्िराव तथा िािा िेशपाडें यािें िे िखरत्र आिे. िखरत्र लेखिका आिे त्यािंी 
ज्येष्ठ कन्या सौ. स लभा खवनायकराव मोघे. 
 

म ंबई उपनगरात वादें्र पखिम भागातील आध खनक आखलशान इमारतींिा आखि झगमगाटी वातावरिािा 
सध्यातरी अभाव असलेल्या ज न्या बाजारपेठेच्या टोकाला असलेल्या एकमजली कौलारू बंगलीत िािा 
िेशपाडें राित. त्याचं्या आय ष्ट्यातील साऱ्या मित्तवाच्या घटना या वास्तूत घडल्या. यशस्वी वखकलीम ळे िािानंा 
लाभलेली स बत्ता, उपनगर खजल्िा बोडािे अध्यक्ष म्ििून सावणजखनक कायात प्रवशे, १९४१ च्या वैयखक्तक 
सत्याग्रिातील अटक, बेिाळीसच्या ‘छोडो भारत’ आिंोलनात आठ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीनंतर पोखलसांनी 
केलेली धरपकड, आमिारकीच्या काळातील कामािा व्याप, भिूान आंिोलनात घेतलेला सिीय भाग, 
नशाबंिी मंडळातील व्यसनम क्तीिे कायण, आिायण खवनोबा भाव,े गाडगे मिाराज, काँगे्रसिे ज्येष्ठ आखि श्रेष्ठ नेते 
व इतर माननीय व्यक्ती याचं्या भेटी, रमि मिषींिा आश्रम, अरकवि बाबूंिा पाँडेिरी आश्रम, मानस सरोवरािी 
यात्रा, खनयखमतपिे वषान वष ेिालू राखिलेल्या आळंिी, पंढरपूरच्या यात्रािें प्रस्थान आखि अिेरीस २० जून 
१९८४ रोजी सायंकाळिे भोजन आटोपल्यावर िात धूत असता झालेले आकस्स्मक िेिावसान या सगळ्या 
मित्तवाच्या घटना या कौलारू बंगलीशी खनगखडत आिेत. 
 

िािािें प्राथखमक खशक्षि ग जाराथेत डाकोरला, माध्यखमक खशक्षि बडोद्याला, बी. ए. िे व वखकलीिे 
खशक्षि म ंबईला झाले. खशक्षिाच्या या स्थानातंरात त्याचं्या भावी जीवनािी जडिघडि माध्यखमक खशक्षिाच्या 
त्याचं्या बडोद्याच्या वास्तव्यात झाली. खशक्षिाच्या प्रारंभीच्या काळात माधव व त्यािंा धाकटा भाऊ केशव याचं्या 
खशक्षिासाठी आर्थथक पखरस्स्थतीने नाडलेल्या त्याचं्या मातेने स्वाखभमानाने रािून जे अपार कष्ट उपसले त्यािे 
हृियद्रावक विणन वािले की, ‘ििे िाव ेलोिंडािे, तेव्िा ब्रह्मपिी नािे’ या विनािी आठवि िोते. तो काळ 
सयाजीराव मिाराजाचं्या प्रगखतशील कारखकिीिा िोता. त्या वळेच्या बडोद्याच्या सवांगीि प्रगतीिे विणन 
लेखिकेने यथातथ्य केले आिे. बडोद्याच्या ह्या वास्तव्यात शाळासोबती या नात्याने िािािें तेव्िािे खवनायक 
भाव े (आिायण खवनोबा), त्याचं्या सप्तषी मंडळातील बाबाजी मोघे, द्वारकानाथजी िरकारे, रघ नाथ धोते्र, 
द्वारकानाथ लेले, आकिबरोबर संबंध आला. िे संबधं प ढे आय ष्ट्यभर खटकले आखि म ख्य म्ििजे त्याचं्या भावी 
जीवनाला िेशपे्रमािी आखि खवधायक कायात झोकून िेण्यािी पे्ररिा खमळाली. या बडोद्याच्या वास्तव्यात 
घडलेली रोमािंकारी घटना म्ििजे सयाजीराव मिाराजाचं्या उपस्स्थतीत पधंरा-सोळा खमत्रासंमवते त्यानंी 
गंगानाथ खशवमंखिरात घेतलेली िेशभक्तीिी शपथ. या प्रसंगािे विणन करताना लेखिकेला खशवाजी मिाराजानंी 
रोखिरेश्वराच्या मंखिरात स्वातंत्र्य संपािनाच्या केलेल्या प्रखतजे्ञिी आठवि िोते. बडोद्याच्या याि वास्तव्यात 
माधव आखि केशव या भावडंाचं्या आईसमोर िाखरद्र्यातूनि खनमाि झालेला, म लािें खशक्षि की खशक्षिाखशवाय 



           

ऐषआरामी जीवन असा प्रश्न उभा राखिला. माधव, केशव आखि त्यािंी पालनकती आई आपल्या सधन पि 
खनप खत्रक बखििीकडे आखश्रतासारिी राित िोती. त्या बखििीने व खतच्या पतीने एका म लाला ित्तक घेण्यािा 
प्रस्ताव माडंला. म लाचं्या आईने म लाचं्या प ढील खशक्षिासंबधंी प्रश्न खविारताि म लािंी मावशी म्ििाली, 
‘खशक्षि कशाला िव,े आय ष्ट्यभर स्वस्थ बसून ऐषआरामाने रािता येईल एवढी सपंत्ती त्यानंा खमळेल’ िे शब्ि 
कानी पडताि त्या खशक्षिपे्रमी माऊलीने ित्तक िेण्यािा प्रस्ताव मागे घेतला आखि प ढे माधवराव वकील तर 
त्यािें बधं  केशव इंखजखनअर झाले. 
 

१९२४ साली माधवरावािंा खववाि राघवने्द्र शूरपाल या कट्टर वैष्ट्िव गृिस्थािंी कन्या खवठा खिच्याशी 
झाला. ती कमलाबाई या नावाने िेशपाडें घराण्यात आली. १९२५ सालापासून माधवरावानंी वखकलीिा 
व्यवसाय स रू केला आखि लवकरि एक यशस्वी खनष्ट्िात वकील म्ििून नावलौखकक खमळवनू क ट ंबाला 
आर्थथक स िसमदृ्धीिा लाभ खमळवनू खिला. याि काळात िेशात मिात्मा गाधंींच्या नेतृत्वािाली खब्रखटश 
सरकारखवरुद्ध असिकारािे आंिोलन स रू िोते. १९३० साली मिात्मा गाधंींनी खब्रखटश सरकारने खमठावर 
लािलेल्या अन्याय्य कराखवरुद्ध सामखूिक आंिोलन स रू केले. या खमठाच्या सत्याग्रिात माधवरावाकंडे काम 
करिारे जोशीकाका यानंी भाग घेण्यािी इच्छा िशणखवताि या जोशी काकाबंरोबर माधवराविी गाधंींच्या िाडंी 
याते्रच्या वळेी स रतेला गेले, पि त्यानंा व जोशी यानंा अटक न झाल्याने ते परत आले व वखकलीच्या 
व्यवसायास प निः स रुवात केली. 
 

बडोद्याला माधवरावाबंरोबर िायस्कूलात खशक्षि घेतलेले खवनायक भाव े १९१७ सालीि मिात्मा 
गाधंीच्या आश्रमात िािल झाले. प ढे बाबाजी मोघेिी आश्रमात गेले. माधवरावानंी या काळात आपला अभ्यास 
पूरा करून बरीि वष ेआर्थथक अडििीत असलेल्या आपल्या क ट ंबाला प्रथम स बत्ता प्राप्त करून खिली व नंतर 
१९३५ सालापासून प्रथम खजल्िा लोकल बोडािे अध्यक्ष म्ििून काम करून नंतर काँगे्रसच्या लढ्यात त्यानंी 
सिीय भाग घेतला. िे सारे त्यानंी खविारपूवणकि केले असे म्िटले पाखिजे. ‘आधी प्रपंि करावा नेटका । मग 
लागाव ेपरमाथा’ या रामिासाचं्या विनािे जिू त्यानंी आिरि केले. त्यािा िा परमाथण व्यापक िोता. त्यात 
त्यािंी लिानपिापासूनिी अध्यात्म मागािी ओढ तर िोतीि पि त्याच्या जोडीला राजकारिातील सिीय भाग 
आखि खवधायक कायणिमाचं्या द्वारा केलेली समाजसेवािी िोती. त्याचं्या पखिल्या कारावासािा योगायोग असा 
की, मिात्मा गाधंींनी वैयखक्तक सत्याग्रिात पखिला सत्याग्रिी िोण्यािा मान त्या वळेेपयंत राजकारिापासून 
अखलप्त असलेले खवनोबा भाव ेयानंा खिला आखि त्याि वैयखक्तक सत्याग्रिात वादें्र भागातून सत्याग्रिी म्ििनू 
खनवड झालेल्या माधवरावानंी सत्याग्रि करून पखिला कारावास भोगला. त्यावळेी सत्याग्रिींिी खनवड प्राखंतक 
काँगे्रस कखमटी करीत असे. पि सत्याग्रिींच्या नावाला अिेरिी संमती म. गाधंी िेत. माधवराव म. गाधंींना 
िैवतासारिे मानीत. पि त्यािंा ओढा खवनोबा भाव े याचं्याकडे जास्त िोता. कारि त्यािंा त्यानंा वैयखक्तक 
सिवास व मागणिशणन लाभले िोते. खशवाय खवनोबाचं्या सिकाऱ्याशंी त्यािंा घखनष्ट संबधं िोता. भिूान 
आंिोलनात सवण वळे भाग घेण्यासाठी त्यानंी आमिार पिािा राजीनामा िेऊन भिूानात आपली २५० एकर 
जमीन खिली व त्या खठकािी गाधंी सेवाधामिा प्रकल्प उभा केला. त्यािंा म लगा रंगा बी. कॉम. िी परीक्षा िार 
मखिन्यावंर आली असता परीके्षस न बसता भिूानात सवण वळे कायणकता म्ििून िािल झाला. अजूनिी तो 
सवोियािे काम सवण वळे िेऊन करीत आिे. माधवराव तेव्िा म ंबईच्या भिूान कखमटीिे प्रम ि िोते. त्यािें 
म्िििे िोते की, रंगाने प्रथम बी. कॉम. व्िाव ेव नंतर सवण वळे कायणकता म्ििून काम कराव.े िी सारी िकीगत 



           

खवनोबानंा कळल्यावर ते म्ििाले, ‘माधवरावानंी केले ते योग्यि िोते. मी रंगािा खपता असतो तर असाि सल्ला 
खिला असता.’ िी सवण िकीकत लेखिकेने आत्मीयतेने खिली आिे. त्या काळात अनेक घरातंील तरुि ब द्धीवान 
म ले भिूान आंिोलनात आली. त्याचं्या घरी पसंती नापसंतीिे िटके उडाले असतील त्यापैकी रंगािे िे 
उिािरि प्रखतखनखधक मानाव ेलागेल. खवनोबानंी एकिा आपल्या या बालखमत्राच्या घराला भेट खिली. खवनोबा 
घरी येिार म्ििनू िरिून गेलेल्या माधवरावानंी स्वतिः घरािा पखरसर स्वच्छ केला व स्वागतािी तयारी करून 
ते खवनोबािंी वाट पाित िोते. खवनोबा आले. घरात प्रवशे करून ऊंबरठ्यावर उभे राखिले. िािा त्यानंा बसा 
बसा म्िित असता खवनोबा, ‘खवटेवरी उभा कटेवरी िात’ असे म्ििाले खन तडक घराबािेर गेले. त्यावळेी 
िािािंा िेिरा पडला असे त्यािंी कन्या खलखिते. ‘माझा भोळा, भाखवक, ित र खमत्र’ असे खवनोबा िािाबंद्दल 
उद गार काढीत. 
 

िािाचं्या सावणजखनक जीवनाकडे पाखिले तर एक गोष्ट िटकन ध्यानात येते की, ह्यािंी प्रवृत्ती संघषणमय 
राजकारिापेक्षा खवधायक कायणसंस्था संघटनाचं्या द्वारे जनसेवा करण्याकडे जास्त िोती. या सेविेे बीज 
त्याचं्या बडोद्याच्या वास्तव्यात, आपल्या सिकारी खमत्रासंमवते खवश्वाखमत्री निीवरील प लािे बाधंकाम िालू 
असता केलल्या श्रमिानात आिे. १९३३ साली त्यानंी आपले सावणजखनक कायातील सिकारी जोशी काका 
यानंा वधा इथे खवनोबाकंडे खवधायक कामािें खशक्षि घेण्यासाठी पाठखवले. िोन वषांनी ते परत आल्यावर 
आपल्या इनामगावंी आरळे येथे सेवाश्रमाच्या कामासाठी त्यािंी योजना केली. बोखरवलीच्या कोरा ग्रामोद्योग 
कें द्रात िािा प्रारंभापासून िोते. १९४६ साली स्थापन झालेल्या मिाराष्ट्र सेवा संघ सखमतीिे ते पिाखधकारी 
िोते. मिाराष्ट्र राज्य िािी बोडािे काम ते पाित. भिूान आंिोलन स रू झाल्यावर तर ह्याचं्या उत्सािाला भरते 
आले. भिूानाबरोबरि संपत्ती िान, सवोिय पात्र, शातंी सेना, ग्रामिान अशा अनेकखवध कामात त्यानंी 
उत्सािाने लक्ष घातले. आरळे येथे गाधंी सेवाधाम प्रकल्प खनमाि केला. पि त्यात त्यानंा यश लाभले नािी. 
नशाबंिी मंडळाच्या कामात भजनी मंडळे स्थापून धार्थमक प्रवृत्ती वाढवनू िारूबाजानंा व्यसनम क्त करण्याच्या 
मागावर भर खिला. सातंाि झ येथील श्रमकरी धोब्यािंी सिकारी संस्था स्थापन केली. ती आजिी त्यािें 
खिरंजीव बापूसािेब याचं्या प्रयत्नाने िालू आिे. वादें्र तलावासमोर गाधंी सेवा मखंिरािी ट मिार वास्तू उभारून 
तेथे कािी कायणकत्यांच्या रािण्यािी व मिाराष्ट्र सेवा संघाच्या किेरीिी सोय करून खिली. आता याि 
इमारतीत रुग्िाचं्या रोग खनिानािी व जरूर तर औषधोपिार करण्यािी सोय करण्यात आली आिे. िािा 
अध्यात्मखनष्ठ िोते. रमि मिषींच्या रमिाश्रमात त्यानंी ध्यान करिाऱ्या साथणकासंाठी बाधंलेली छोटी छोटी 
क खटरे पाखिली िोती. अशीि सोय आळंिीला इंद्रायिीकाठी असलेल्या खसध्िबेटातं करण्यािी योजना त्यानंी 
आिली. कािी िातेिी त्याचं्या मितीस आले. जागा म िर झाली. पि जागा ताब्यात घेताना असंख्य अडििी 
आल्या व त्यािंी िी योजना साकारली नािी. िािािें िे सारे कायण कमालीच्या प्रखसद्धी पराङगम ितेने िालू 
िोते. आध खनक कालात सावणजखनक स्वरूपािी कामे जनता जनािणनाच्या सिाय्याने पार पडतात. ते सिाय्य 
खमळखवण्यासाठी थोडेफार प्रखसद्धीिे तंत्र अवलंबाव े लागते. पि ते तंत्र स्वीकारिे िािाचं्या अध्यात्मप्रवि 
स्वभावाला ज ळिारे नव्िते. 
 

या िखरत्रातील िािाचं्या ससंारािे विणन खवलोभनीय आिे. आई िे िािािें परम िैवत िोते. िािािंा 
संसार स िसम द्धीने भरभराटला तो वादं्र्याच्या त्याचं्या कौलारू बंगलीत. त्यािें क ट ंब सयं क्त िोते. घर 
मािसानंी गजबजलेले असे. त्या काळात सोवळे-ओवळे फार कडक असे. िािािें सासरे राघवने्द्र शूरपाल िे 



           

कडक वैष्ट्िव. त्यािंा स्वयपंाकिी सोवळे नेसून ओलेत्याने करावा लागे. िािानंी ओला पंिा नेसून त्याचं्यासाठी 
सोवळ्याने स्वयंपाक केला आिे. पि या वखडलधाऱ्या सोवळ्या मािसािंी जेविे उरकली की िािाचं्या घरात 
स्वयंपाकघरापयंत म सलमानासंि अस्पृशािंािी प्रवशे असे. िािा स्वतिः स्पशृ्यास्पृश्य भेि पाळीत नसत. पि 
वडीलधाऱ्या मंडळींच्या सोवळ्यात आड येत नसत. मोठ्या मािसाचं्या मनािा आिर राििारी, त्याचं्याशी 
ज ळते-खमळते घेण्यािी वृतती िे िािाचं्या स्वभावािे एक वैखशष्ट्य िोते. ते त रंूगात असतानािी त्याचं्या 
बंगलीत राजकीय कायणकत्यांना-यात भखूमगत कायणकतेिी असत- आश्रय खमळत िोता. एक वृद्ध िूरिे 
नातेवाईक आजारपिाम ळे त्याचं्या घरी राित. त्याचं्या जेविात त्यानंा भरपूर भात खमळे. ते खिवस रेशकनगिे 
असल्याने आपिास खमळिारा भरपूर भात िा काळ्या बाजारात िरेिी केलेल्या तािंळािा तर नसेल ना? अशी 
त्यानंा शकंा येताि त्यानंी ती जेवताना बोलून िािखवली. त्याचं्या शकेंला सौ. कमलाबाईनी, िािाचं्या पत्नीने, 
लगेि उत्तर खिले. त्या म्ििाल्या, ‘त म्िी आजारी असल्याने इतराचं्या वाटिीिे रेशकनगिे तािूंळ त मच्या 
भातासाठी आम्िी वापरतो. माझी म ले लाल ज्वारीच्या भाकरी िातात. आमच्या घरात काळ्या बाजाराच्या वस्तू 
येत नािीत.’ िािानंी म लािें खशक्षि व्यवस्स्थत केले व त्यानंा मागाला लावले. पि त्यािें अवास्तव लाड मात्र 
कधीि केले नािीत. तसेि त्याचं्या समाजातील प्रखतष्ठेिा, अखधकारपिािा लाभ म लानंा खमळाला नािी. त्याचं्या 
घरिी लग्न म ंजीसारिी मगंलकायण डामडौलाखशवाय आळंिीसारख्या तीथणके्षत्री िोत. त्याचं्या मोठ्या म लीिे 
(िखरत्र लेखिकेिे) लग्न मिात्मा गाधंींच्या उपस्स्थतीत अगिी साधेपिाने वधा सेवाग्राम येथे झाले. त्यािें स्नेिी 
बाबाजी मोघे िेि त्यािें व्यािी. िािानंी यशस्वी संसार केला पि तो खवरक्त प रुषािा िोता. त्यांच्या घरच्या 
आखि बािेरच्या कायात अकृखत्रम अशी एकात्मता िोती. त्यात भेि नव्िता. 
 

सध्याच्या काळात राजकीय, सामाखजक, धार्थमक के्षत्रातिी नैखतक मूल्यािंा झपायाने ऱ्िास िोत असून 
जीवनाच्या सवणि के्षत्रात भ्रष्टािार वाढत आिे. राजकारिात तर त्यािा कळस झाला आिे. सावणजखनक कामे िी 
पिराला िार लावनू करावयािी असतात अशी मागच्या खपढीतील, स्वातंत्र्यपूवीच्या काळातील कायणकत्यांिी 
धारिा िोती. आजकाल सावणजखनक कामे करण्यास प ढे येिाऱ्या बि ताशं कायणकत्यांस िी कामे म्ििजे 
आपिासं बि खवध स्वाथण साधण्यािी सखंधि आिे असे वाटू लागले आिे. सामाखजक बाखंधलकीिी जाि असलेली 
वैयखक्तक सद सद खववके ब द्धी बधीर झाली आिे. अशा ह्या पखरस्स्थतीत माधवराव िेशपाडें याचं्यासारख्यािंी 
िखरते्र सवणसामान्य मािसानंा िीपस्तंभासारिी मागणिशणक आिेत. सौ. स लभा मोघे यानंी िे िखरत्र ओघवती व 
िटकिार भाषेत खलिून खपतृऋि तर फेडलेि आिे खन त्यािबरोबर समाज प्रबोधनािे कायणिी साधले आिे. 
मिाराष्ट्र साखित्य आखि ससं्कृती मंडळाने या प स्तकाच्या प्रकाशनािी जबाबिारी पत्करून साखित्य आखि 
संस्कृती यातंील अभेित्व खसद्ध केले आिे. 
 
 
कटारा मनॅ्शन, वरळी नाका ि. म. स तार 

म ंबई, ४०० ०१८,  
१ मे १९८७.  
  



           

“मिीचे गूज” 
 

िोन वषांपूवी जर मला क िी साखंगतले असते की, त झ्या िातून िखरत्र लेिन िोिार आिे; तर मी ते 
बोलिे िसण्यावारी घालवले असते. मनात म्िटलं असतं, “आज समोरील व्यक्तीला माझी खफरकी घेण्यािी 
लिर आलेली खिसत आिे.”  
 

िािािंं खनवाि िोऊन वषण उलटलं २० जून १९८५ ला, कािी संस्था, त्यािप्रमािे वैयखक्तकरीत्या कािी 
जिानंी स िवलं की, िािािंं िखरत्र खलिाव.ं त्याचं्या अबोल, प्रखसखद्धपराङ म ि, अष्टपैलू व्यखक्तमत्वािा 
स्वातंत्र्योत्तर काळातील नव्या खपढीला पखरिय व्िावा. िािाचं्या िखरत्रापासून कािी स्फूर्थत घेता आली तर 
घेऊन स्वतिःिी खटमकी न वाजवता रिनात्मक कायाच्या क ठल्यािी के्षत्रात सिभागी व्िाव.े 
 

िािाचं्या िीघाय ष्ट्याकडे नजर टाकली तर अनेक पिर असलेल्या त्याचं्या जीवनातील खकती तरी पलूै 
त्याचं्याबरोबर काम करिाऱ्यांना अज्ञात िोते. ज्या कायणके्षत्रात िे सिकारी काम करीत त्या के्षत्राप रते िािा 
त्याचं्या डोळ्यासमोर उभे राित. ते उत्तम खशक्षक िोते तसेि खशक्षिाबद्दल न सती पोकळ आस्था न बाळगता, 
शाळािंी स्थापना करून, म ंबई उपनगराति नव्िे तर खशराळे पेयात शाळािें जाळे खवििारे क शल संघटक 
िोते. 
 

खवनोबािें “व ई आर सेव्िन्” िे िे सप्तर्थष मंडळ-खमत्रमंडळ राजकीय प ढारीपिािी अखभलाषा न 
बाळगता तत्वज्ञानािी कास धरिारे ब खद्धवािी िेशभक्त िोते. क ठल्यािी प्रकारच्या प्रलोभनाला बळी पडून, 
कतणव्यच्य त िोऊन त्यातंील एकिी तारा खनिळला नािी. 
 

वडस वथणच्या कखवतेतील आई व छोटा म लगा आपल्या खजवलगाला श्रद्धाजंली विायला गेले असता 
पािजि तेथे खिरखनद्रा घेत िोते. अजाि म लाला मृत व जीवतं यातंील फरक न कळल्याने, तो स्वतिः , त्यािी 
आई व स्मशानातील पाि असा खिशोब करून आपि सात जि आिोत असे आईला वारंवार सागंत असतो. 
खवनोबाजींच्या सात खमत्रापंैकी आता िोघंि उरली. 
 

िािानंी वखकली केली तीिी १०-१५ वषण, त्या काळातस द्धा व्यवसायाकडे गडगंज पसेै खमळखवण्यािे 
ि कमी साधन म्ििून एकागंी दृष्टीने न पािता, त्याचं्याशी संबखंधत असलेल्या अनेक संस्थाचं्या घटना तयार 
केल्या, त्या सरकारमान्य करून घेतल्या. मंडळािें व्यविार कायद्याच्या िौकटीत बसवले. अडीअडििीला 
कायद्यािा काटेकोर सल्ला खिला. संस्थेच्या खवश्वस्तखनखधसाठी खवश्वस्त नेमण्याबद्दल क िी तरी आपल्या पिात 
आपला म लगा खवश्वस्तपिी नेमला जावा असे स िवल्यावर-- 
 

‘खवश्वस्तपि िी कािी वशंपरंपरा गािी नािी. िे पि त्या व्यक्तीप रते मयाखित असते’ असे परिडपिे 
सागंायला ते किरले नािीत. िी सवण कामे िािानंी खवनामूल्य केली, प्रसंगी पिरिा पसैा घातला. 
 



           

िािा म ंबई मिानगरपाखलकेिे “नगरखपता” िोते, आमिार िोते. पि मला वाटते ह्या पिािंा 
समाजोपयोगी कामासाठी उपयोग व्िावा िी त्यािंी मखनषा िोती. ह्या पिािंा त्यानंा िव्यास नसल्याने, 
खवनोबाचं्या िाकेसरशी ह्या िमकिार पिापासून ते िूर राखिले. त्यानंी राजीनामा खिला. आत्मस्त खत, परकनिा 
खवषसमान मानली. दे्वष. मत्सराच्या आिारी न जाता प्रखसखद्धपासून िूर रािून अनेक रिनात्मक, खवधायक 
कायात स्वतिःला झोकून खिले. कमणफलािी अपेक्षा न करता अखवरत श्रम करून मला वाटते यामागे त्यािें 
भगवत गीता, ज्ञानेश्वरीिे वािन, मनन, कितन असाव.े  
 

एिाद्या वारकऱ्याप्रमािे त्यानंी आय ष्ट्यभर वारकऱ्यािी भगवी पताका एका िादं्यावर तर िेशपे्रमािा 
खतरंगा ि सऱ्या िादं्यावर वागवला. तोिी सिज स्वभाव धमण म्ििून क ठल्यािी तऱ्िेिा भार वाटून न घेता. 
म्ििूनि स्वतिःला खजवलग खमत्र म्ििवनू घेिाऱ्यानंी सूडब द्धीने खवश्वासघात केला िा िल्लािी त्यानंी शातंपिे 
पिवला. 
 

“ब्रटूस ऽ यू टू” मनातं म्ििनू लीनपिा स्वतिःकडे घेतला. मतलबासाठी िालच्या पातळीवर येऊन 
स्पधा करिे त्याचं्या रक्तात नसल्याने िे सिज जमू शकले. 
 

ह्या िखरत्रलेिनासाठी मी पू. मोरारजीभाई िेसाई यािेंकडे आखशवाि घेण्यासाठी गेले असता, त्यानंी 
आखशवाि तर खिलाि खशवाय केव्िािंी भेटायला याव े असे सौिािणपिे साखंगतले. व्यक्तीपेक्षा परमेश्वंरािा 
आशीवाि श्रेष्ठ आिे, असे स्वतिःिे मत खिले. ते म ख्य मंत्री असता भिूान पत्राचं्या खवतरि समारंभासाठी २ १२, ३ 
मलैािंा िढ िढून, तेिी पायी गाधंीसेवा धामला िािािें बरोबर गेल्यािी आठवि करून खिल्यावर त्यानंा ठािे 
खजल्ह्यातील िखरिदं्रगडाला जातानंा ५० मलै िालल्यािे स्मरि झाले. सच्च्या गाधंीवािी खनष्ठनेे ते अजूनिी 
सूतकताई करीत असल्यािे साखंगतल्यावर तर काय बोलावे, िे मला स िेनासे झाले. त्याचं्या तेजस्वी, खनकोप 
व्यखक्तमत्वाने मी भारून गेले. 
 

या िखरत्रलेिनाच्या कारिाने अनेक ज्येष्ठ, वयोवृद्धानंा मी भेंटले. त्यातं कािींनी प्रत्यक्ष स्वातंत्र्याच्या 
लढ्यातं भाग घेतला िोता. त्यासाठी आजन्म ब्रह्मियण पत्करले. कािींनी प्रपंि केला पि “अवघे खवश्विी माझे 
घर” िे तत्तव मनी बाळगून उतारवयात आपलं कसं िोईल ! यािी किता न करता. त्याि खवकलागं शरीर, 
आर्थथक कोडी, नव्या खपढीिी, सरकारिी त्याच्याबद्दलिी बेपवा व उपेक्षा पाखिल्यावर माझे मन आतून ढवळून 
खनघाले. पि िी मंडळी त्याचं्या आनंिात क ठल्यािी तऱ्िेिी िंत, रुिरुि वाटून न घेता राित आिेत. त्यािंा 
असीम त्याग, प्रसंगी खजवािी बाजी लावनू केलेला, डोळस िोता. मला वाईट वाटल्यािे लक्षात आल्यावर 
उलट त्यानंीि माझी समजूत घातली, म्ििाले- 
 

“आमच्या ज न्या आठविींना तू उजळा खिलास, त झ्याम ळे आम्िाला प निःप्रत्ययािा आनंि उपभोगता 
आला.”  
 

मी पत्राद्वारे केलेल्या खवनंतीला िाि िेऊन िािाचं्या सिवासातील त्यानंा आलेले अन भव खलिून 
पाठवले आखि प स्ती जोडली. 



           

“िखरत्र लेिनािं काम म्ििजे प्रबधं खलिून पी. एच्. डी. करण्यासारिं! तू एवढा वळे ह्या कामाला 
खिलास िे कौत कास्पि आिे. नािी तर आता आम्िाला खविारतं कोि? आजच्या बिलत्या मूलभतू 
जीवनमूल्यात आम्िी ‘खमस खफट्’ आिोत.” 
 

नव्विीच्या घरातील खवनोबािें बालखमत्र द्वारकानाथजी िरकारे यािेंकडे िखरत्रलेिनाच्या कामाखनखमत्त 
मी गेले. मी त्याचं्या घरीं पोिण्यापूवी त्याचं्या बाल्कनीत येरझारा िालल्या िोत्या ते ि टप टत िोते, काळजी 
करीत िोते. 
 

“अधणवट पत्तयावर िी पोर कशी येिार? पत्ता ि कली, खफराव ेलागले तर?”  
 

आता ंिी ‘पोर’ पन्नाशी उलटलेली, परिेशवाऱ्या करून आली िोती, खतने द्वारकानाथजीिी काळजी 
करण्याऐवजी, द्वारकानाथजीच्याि खजवािी घालमेल िोत िोती. 
 

वध्यािे द्वारकानाथजी लेले प्रकृती अस्वास्थाम ळे स्वतिः खलिू शकत नािीत. त्यानंी त्याचं्या स खवद्य पत्नी 
सौ. कमूताई याचं्या मितीने बडोद्याच्या िािाचं्या बालपिाच्या रसाळ आठविी खलिून पाठवल्या. 
 

अशाप्रकारे िारी बाज ंनी, अनंत िातानंी या लेिनाला मित झाली आिे. त्याचं्या आखशवािाने िा 
गं्रथखसद्धीिा प्रयत्न तडीला गेला आिे. िािाचं्या बि रंगी जीवनािा पट, बाखरकसाखरक बारकाव्याखनशी 
उलगडून िािवण्यािा व वािकासंमोर ठेवण्यािा माझा िा अल्पसा प्रयत्न आिे. यातील उखिवा माझ्या 
मयाखित शक्तीच्या, ब द्धीच्या आिेत. एक मात्र सागंावसेे वाटते की, िखरत्रलेिन करताना माधवराव िेशपाडें, 
माझे वडील म्ििून त्यािंा उिो उिो, ि शामत केलेली नािी. जे कािी घडले ते प्राजंळपिे वािकासंमोर 
ठेवण्यािा प्रयत्न केला आिे. त्याम ळेि प स्तकाला नाव िेतानंा “ज्योखतने तेजािी आरती ” “माधवाय नमिः” 
असं नाव द्याव ं असं क्षिभर मनातं आलं तरी त्या नावािंा एकागंीपिा जािवल्याने नाव रखित केलं. आखि 
‘आधारवड’ िे प स्तकािं शीषणक खविारातंी म िर केलं. िािाचं्या िखरत्राला एवढ योग्य नाव ि सरे नािी अस ं
मला वाटतं स्वतिःिी वाढ, प्रगखत करून घेता घेता, सभोवतालच्यानंा आधार िेत िेत त्यािंी प्रगखतपथाकडे 
वाटिाल करवनू घेत घेत त्याचं्यातील एक िोऊन राििारा आधारवड म्ििजे िािा !  
 

मागा घोर वताव े। खवश्व िे मोिरे लावाव े। 
 
अलौखकत न व्िाव े। लोकापं्रखत । । 

 
या माउलीच्या ओवीत साखंगतल्याप्रमािे िोण्यािी आस बाळगिारा आधारवड ! 
 

िखरत्र लेिन तेिी सामाखजक, राजकीय कायकत्यािे करायिे असेल–मग तो खकतीिी उच्चपिस्थ 
असो, त्याच्या उखिवा, स्वभाव िोष िािवावते एवढ्यािसाठी की, वािकातंील सामाखजक जािीव असलेल्या 



           

िोतकरू, खशकाऊ कायणकत्याने ते टाळण्यािा प्रयत्न करावा. िािाचं्या उखिवा त्याि दृखष्टकोनातूंन िशणखवण्यािा 
प्रयत्न केला आिे. 
 

ज्येष्ठ पत्रकार, स्वातंत्र्य सैखनक ि. म. स तार यािंा उल्लिे केल्याखशवाय रािवत नािी. त्यानंी वळेोवळेी 
उते्तजन खिले. मागणिशणन केले म्ििूनि-- 
 

काय बि  बोलो सकळा । मेळखवलो जन्मफळा । । 
 
गं्रथ खसद्धीिा सोिळा । िाखवला जो िा । । 
 
प न्िा एकिा सागंावसेे वाटते की, िा प्रयत्न शवेटला जाि, िा ज्ञानेश्वर माउलीिा कृपाप्रसाि आिे–मी 

फक्त एक माध्यम! आता शवेटिी खवनविी रखसकजनी पखरसावी – 
 
न्यून ते पर ते । अखधक ते सरते । । 
 
करुखन घेयाव ेिे त मिे । खवनखवत  असे । । 

 
--सौ. सुलभा मोघे. 
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१. ऐसी जन्मवेली ध वट 
 

“अडली गाय र्टके खाय” 
 
 

“अन्नासाठी िािीखिशा आम्िा खफरखवशी जगिीशा”, एकीकडे अगखतकतेने, संतापाने बडबडत 
डाकोरिी एक असिाय्य तरुि खवधवा आपल्या खकडूकखमडूक सामानािी आवराआवर करीत िोती. मनात 
कािी खवशषे िेत  बाळगून. िी खवधवा म्ििजे िदं्रभागा सोलापूरकर उफण  राधाबाई िेशपाडें. खतच्यावर िारी 
बाजूने आघात झाले िोते पि त्या आघातानंी िी िंबीर खवधवा ििनू गेली नािी. त्या प्रसंगीिी खतच्या अखशखक्षत 
पि धोरिी ब द्धीने ठरखवले. 
 

“आता मलाि या म लाचं्या पाठीशी भक्कम पाय रोवनू ठामपिे उभ ं राखिलं पाखिजे, त्यानंा वाढवलं 
पाखिजे.” 
 

िी तरुि खवधवा म्ििजे माधवराव िेशपाडें यािंी आई. आमिी कतणबगार, खततकीि शीघ्रकोपी आजी. 
सिारामपंत सोलाप रकरािंी म लगी. काळी, स्थूल बाधं्यािी, घरातं अठराखवश्व े िाखरद्र्य म्ििून डाकोरच्या 
कृष्ट्िराव िेशपाडें यानंा ि सरेपिावर खिलेली. 
 

ग जराथेत डाकोरला जी कािी त रळक मिाराष्ट्रीय क ट ंबे एकोखिसाव्या शतकाच्या उत्तराधात िोती 
त्यापैकी िेशपाडें िे एक क ट ंब. या कृष्ट्िरावािंी आई ताबंवकेर घराण्यातील. म्ििजे मािेरिी ताबंवकेर. अनेक 
राजघराण्यात, सरिार घराण्यात आजिी अशी प्रथा आिे की त्या गािीवर ककवा त्या संस्थानावर वंशपरंपरेने 
पखिल्या म लािाि िक्क, बाकीिी अपत्ये इतर सामान्य म लापं्रमािे. िीि प्रथा ह्या ताबंवकेर घराण्यात आिे. िे 
संस्थान आखि त्यातील डाकोरनाथािे धनाढ्य िेऊळ या घराण्याच्या वारसाच्या मालकीिे. खपढ्यान् खपढ्या िी 
प्रथा िालली. पि आता मात्र संस्थानिा व िेवळािा रस्ट केला आिे. सध्या खवद्याखवभखूषत भालिद्र उफण  
बाबूराव ताबंवकेर िे म ख्य खवश्वस्त असून इतर ताबंवकेर मंडळी इतस्ततिः खवि रली गेली आिेत. अनेक 
वगेवगेळ्या खठकािी, िेशी खविेशी ती स्थाईक झाली आिेत. 
 

कृष्ट्िराव िेशपाडें यािंी आई ताबंवकेरांिी मािेरवाशीि, पखरस्स्थतीने आपल्या पाििी म लानंा घेऊन 
डाकोरला आपल्या वखडलाचं्या आश्रयाला आली. म लं आपल्या आंजोळी वाढू लागली–रामिंद्र, पाडं रंग, 
वामन, कृष्ट्िा आखि धोंडू, या पािं म लापंैकी कृष्ट्िराव िे डाकोरला स्थाईक झाले. डाकोरच्या शाळेत प्राथखमक 
खशक्षक म्ििनू काम करू लागले. िी शाळा ताबंवकेराचं्या वाड्यात भरे. कृष्ट्िराव या भल्ल्यामोठ्या वाड्यातील 
एका भागात रािात. पखिली बायको वारल्यावर कृष्ट्िरावािंा ि सरा खववाि िदं्रभागा सोलाप रकर खिच्याशी 
झाला. ह्या जोडप्याला िार म लं झाली. पखिल्या िोन म ली आखि नंतर लागोपाठ िोन म लगे. थोरला माधव, 
धाकटा केशव, िोन वषाच्या अंतराने. ह्या मोठ्या बखििी आपल्या लिान भावडंानंा कडेवर घेऊन खफरवत, 
किडवत व कौत काने सागंत, िे आमिे भाऊ िूप खशकिार आिेत. आमिा एक भाऊ ‘इंखजनेर’ िोिार आखि 
ि सरा ‘बाखलष्टर’. आज बाजूिी मािसं िसत, क िेष्टा, कटगल करीत. त्याना वाटे ह्या मराठी शाळा मास्तरिी 



           

म लं काय उजेड पाडिार. पि खनयखत ह्या बखििींच्या तोंडून जि  भखवष्ट्य वर्तवीत. िोती. िी िोन्िी भावडें, 
माधवराव व केशवराव िरोिरि वकील व इंखजखनअर झाले. 
 

ह्याि खनयतीिा जबरिस्त फटका िेशपाडें क ट ंबाला बसायिा िोता. प्लेगिी साथ डाकोरला आली 
आखि ह्या घरािा एक लता एक पोकशिा कृष्ट्िराव आखि िोन म लींना उिलून घेऊन गेली. घर उजाड झालं. 
मागे उरली एक अखशखक्षत तरुि खवधवा, पाि आखि तीन वषािी िोन अजाि लेकरं. 
 

ि पारिी वळे आली की आपली स्वतिःिी सावलीिी आपली साथ करीत नािी. अशा पखरस्स्थतीत 
डाकोरला खिवस काढिं आमच्या आजीला अवघड झालें  “थोडासा आधार खिला आखि आपल्याि गळ्यातं 
सगळी जबाबिारी पडली तर काय घ्या” अशा खविाराने क िी जवळ उभे करीना. आखि थोडीफार मित िेऊ 
केली तर ती घेिे स्वाखभमानी राधाबाईनंा रुिेना, पटेना. म लािें जेमतेम प्राथखमक खशक्षि झाल्यावर खतने खविार 
केला, आपली म लं त्या मानाने जािती झाली आिेत. जािती म्ििजे खकती. तर एक १० वषािा, ि सरा ८ 
वषािा. असं कमध खजिं जगण्यापेक्षा आपल्या िक्काच्या वतनी गावी, आरळ्याला का जाऊ नये? त्या खठकािी 
आपल्या िक्कािी शते आिे, घर आिे. खनिान पोटाला काय िाव,े िी भ्रान्त तर पडिार नािी. पि धीर िोईना. 
क ठे ग जराथेतील डाकोर गाव तर क ठे सातारा खजल्ह्यातील खशराळे पेयातील आडवळिी िेडे आरळ, खशवाय 
भाषेिा प्रश्न. डाकोरिी भाषा ग जराथी तर आरळ्यािी अस्सल सातारी मराठी भाषा. शवेटी मोठ्या म लाने 
माधवने आईला धीर खिला. आई व म लगा धाडसी, ि षार तर िरेि. कसं जायि ंमाखित नािी. प्रवासाच्या 
सोयी अगिी त टप ंज्या. “अन्नासाठी िािी खिशा” असं मोठ्यानं बडबडत बाधंाबाधंी तर केली. डाकोर सोडायि ं
ठरवलं. आरळ्याला त्यािें सख्िे व नंतर ित्तक गेलेले िीर रािात िोते. 
 

िे आरळे गाव म्ििे िेशपाडें याचं्या पूवणजांना इनाम खिलं िोतं. मोगल सैन्य सभंाजी मिाराजानंा 
संगमेश्वरी बेिोष अवस्थेत पकडून त ळापूरला नेत िोते. येळापूर किडीमागे सैन्य आपल्या छत्रपतीला घेऊन 
जात असल्यािी ि वाता िेशपाडें व येळापूरिे इनामिार, थोरात यानंा समजली. आपल्या राजाला सोडवावे या 
सखिच्छेने त्यानंी आसपासिी शतेकरी, कामकरी मािसं गोळा केली. मिाराजाचं्या बरोबरच्या मोगल सैन्यावर 
िल्ला केला. मिाराजानंा सोडवण्यािा खशकस्तीिा प्रयत्न करूनिी बलाढ्य मोगल सैन्याप ढे िेशपाडें-थोरातािंा 
खनभाव लागला नािी. प्रयत्न असफल झाला, ध मििीत अनेक मारले गेले तर कािी नाईलाजाने वाट फ टेल 
खतकडे पागंून गेले. औरंगजेबाने संभाजी मिाराजािें अनस्न्वत िाल करून त्यािंी िूर ित्तया केली. प ढे शािू 
मिाराज मोगलाचं्या कैिेतून स टले व मराठ्यािें छत्रपती झाले. त्याचं्या कानावर िेशपाडें व थोरात यानंी 
गाजवलेल्या परािमािी वीरगाथा आली. मिाराजानंा मराठ्याचं्या पडत्या काळातील या राजखनष्ठेिे कौत क 
वाटून त्यानंी िेशपाडें यानंा आरळे गाव इनाम खिले. पालिीिा मान खिला. िोळीच्या उत्सवाला िेशपाडें याचं्या 
वशंजाना नेण्यासाठी साताऱ्यािून पालिी येई. िे िेशपाडें म्ििजे कृष्ट्िराव िेशपाडें यािें पूवणज. ह्या इनामी 
आरळे गावंी त्यािें वशंज, माधवराव व केशवराव िेशपाडें वय वष े१० व ८ आपल्या खवधवा आईसि आश्रयाला 
खनघाले. अशा पखरस्स्थतीत सगळीकडे जे िोतं तेि इथेिी झालं आरळ्यािं त्यावळेिं १९०८-०९ िं जाि ं
मृगजळ ठरलं क िीिी मितीिा िात प ढं केला नािी. उलट सगळ्यानंी खमळून ह्या ितभागी जीवानंा ि सकावनू 
लावलं. खिरम सल्या िेिऱ्याने िी मंडळी परत ग जराथला आली. 



           

परत िी मंडळी ग जराथला आली पि डाकोरला नािी, तर बडोद्याला. बडोद्याला या म लाचं्या मावश्या 
राित िोत्या. त्यावळेी बडोद्यात स बत्ता िोती. प्रजेिे खित जपिारे सयाजी मिाराज संस्थानिे अखधपती िोते. 
आपलं संस्थान लोकाखभम ि असाव असे त्यानंा फार वाटे. आिशण संस्थान िोण्यासाठी ते अनेक योजना 
आिीत आखि त्या कायणवािीत आिण्यात धन्यता मानीत. खशक्षिाच्या जास्तीत जास्त सोयी त्यानंी आपल्या 
संस्थानात उपलब्ध करून खिल्या. सक्तीिे प्राथखमक खशक्षि भारतात या ससं्थानाने प्रथम केले. ्ी खशक्षिािी 
तळमळ असल्याने म लींना खनम्मी फी असे. िरवषी थंडीच्या मौसमात वैयखक्तक व साखंधक िेळाचं्या स्पधा िोत.  
ऑकलखपकच्या सध्याच्या धतीवर ख्या त्यात खिरीरीने भाग घेत. रात्री अपरात्री खनधास्तपिे वावरत तेिी १९ व्या 
शतकाच्या पूवाधात. कलावतंानंा या संस्थानात मिाराजािंा उिार आश्रय िोता. त्याचं्या ग िािंी किर केली 
जाई. डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंा खवद्याथी िशते मिाराजािंी खनरपेक्ष मित लाभली. केरळिेशीय राजा रखव 
वमा यािंी खित्रकला येथेि खिमािाने तळपली. खवख्यात गायक पैगंबरवासी फैय्याजिा ंिे सयाजी मिाराजािें 
िरबारी गायक िोते. संगीत व वािन खशकखवण्यासाठी बाबजीप ऱ्यात संगीत खवद्यालय स्थापन केले िोते. 
क ठल्यािी प्रकारिी फी न घेता िे खशक्षि खमळे. खरयासतकार सरिेसाई बडोद्याति संशोधन करीत. त्यानंा 
मिाराजािंा सिीय पाकठबा िोता. याि सरिेसायी याचं्या प तण्याला श्रीखनवासला माधवराव प ढे भगवत गीता 
खशकवायला जात. अरकविबाबू सारिे राष्ट्रीय वृत्तीिे तत्ववतेे्त बडोिा खवश्व खवद्यालयातील उपप्रािायणपि 
भषूवीत िोते. 
 

गायन, वािन, िेळ, खशक्षि केव्िा स ितं, पोटािी िळगी भरल्यावर ना ! गरीबाबंद्दल कळवळा 
असिाऱ्या या उिार राजाने आपल्या संस्थानात क िी उपाशी रािू नये या िेतूने डाळ-तािंळािी कच्ची खििडी 
गरजंूना रोज फ कट द्यायला स रुवात केली. िान कराव े पि ते सत्पात्री यािा अन भव सयाजी मिाराजानंा 
यायिा िोता. गरजंूबरोबर फ कट खमळतंय, मग का घेऊ नये, असा खविार करून िागंल्या स स्स्थतीतील प्रजेने 
त्यािा गैरफायिा ऊठवायला स रुवात केली. इतकंि नव्िे तर िी कोरडी खििडी खवकायिा धंिा स रू केला. 
सयाजी मिाराजाचं्या कानावर िा गैरव्यविार आला आखि खििडी बंि झाली. ओल्याबरोबर स कं जळालं. 
 

आरळ्याला नकार खमळून बडोद्याला येण्यािी ब खद्ध आमच्या आजीला झाली िा फार मोठा स योग 
प ढील आय ष्ट्यात ठरला. नािी तर िे िोघे भाऊ नागंर ओढीत शतेी करीत आरळ्यात राखिले असते. पि ह्या 
बडोद्यात माझे वडील िािा ऊफण  माधवराव व काका ऊफण  केशवराव यानंा खजवाभावािे खमत्र खमळायिे िोते. 
खशक्षिािे संस्कार ह्या शिरात त्याचं्यावर व्िायिे िोते. संस्कारक्षम वय असल्याने िेशासाठी अबोल त्याग 
करण्याच्या मनोभमूीिी मशागत खवनोबाजींच्या त्या वळेेच्या खवनूच्या सिवासात इथे व्िायिी िोती. 
प्रखसद्धीपासून िूर रािण्यािा प्रयत्न करिाऱ्या खवनोबाजींिा कायमिा ठसा इथे बडोद्याति िािांच्या बालपिी 
त्याचं्या हृियावर ऊमटला. 
 

“अवघे खवश्वखि माझे घर” िे म्िििं सोप ंआिे पि तसं वागिं म्ििजे तारेवरिी कसरत. पखरस्स्थतीने 
ज्यावळेी आपल्या नातेवाईकाकंडे नाईलाजाने रािाव ंलागतं त्यावळेी स्वाखभमानी पि अगखतक झालेल्यानंा ते 
खकती मनाला डागण्या िेिारे ठरतं, ते त्या पखरस्स्थतीतून गेलेल्यानंाि कळेल. एक एक खिवस ढकलिं म्ििजे 
एक एक य ग पार करिं यािी प्रखिती आमच्या आजीला येथे आली. म लाचं्या मावशाचं्या आधाराने खिवस 
खनघतील या आशनेे आजी बडोद्याला बखििीकडे आली. कािी खिवस बरे गेले. मावशी स्वयंपाक करतानंा 



           

भाजी, आमटीमध्ये ग ळ घालायला लागली की म लं कािी वळेा मावशीच्या भोवती भोवती घोटाळायिी. ग ळािा 
िडा िायला मागायिी. लिान म लंि ती ! कािी खिवसानंी मावशी खिडून म्ििाली, “रोज गूळ कसला 
िायला मागायिा, िी तर खभकेिी लक्षिं आिेत”. िे मावशीिं करवाििं आजीच्या कानावर गेलं. फार वाईट 
वाटलं. साधा ग ळािा िडा तो काय, आखि त्यासाठी जर इतकं बोलिं ऐकून घ्याव ंलागलं तर इथे कसं काय 
खनभिार ! गप्प बसली, पि खववारिि िालू िोतं. 
 

या म लािंी ि सरी मावशी बडोद्यालाि मिंमिवाडीत राित िोती–बाई मावशी ि िीकर. या मावशीिे 
यजमान बाळासािेब ि िीकर तसं बडोद्यातील बडं प्रस्थ िोतं. असं म्िितात की, मिंमिवाडी त्याचं्या 
मालकीिी िोती. तेथील ित्त मंखिर जे आजिी तेथे आिे, ते त्यािंं िोतं. या ित्त मखंिरािं िािानंा फार पे्रम. 
बडोद्याला गेले आखि ित्त मंखिरी गेले नािीत असं कधी झालं नािी. बडोद्यातील नातेवाईक गोळा करून ित्त 
मंखिरात प्रसाि करिं िी त्यािंी वखिवाट िोती. बाळासािेब ि िीकर िािाचं्या मावशीिे यजमान, सयाजी 
मिाराजाचं्या िरबारिे एक मानकरी िोते. िरबार भरे त्यावळेी िरबारी सजवलेला घोडा त्याचं्या िाराशी त्यानंा 
न्यायला येई. पि या वैभवात एक उिीव िोती. त्यानंा मलूबाळ नव्िते. या जोडप्याने राधाबाईना आधार खिला. 
राधाबाई ऊफण  िंिू आपल्या बखििीच्या आश्रयाला आली. म लं िळूिळू मोठी िोऊ लागली. राम-लक्ष्मिाच्या 
जोडीप्रमािे. िी राम-लक्ष्मिािी जोडी शवेटपयंत अभगं राखिली. िािाचं्या प्रत्येक कामात काका त्यानंा 
मूकपिे साथ िेत. कायम त्याचं्या पाठीशी ठामपिे ऊभे राित. त्यािप्रमािे िािानंी मी मोठा आिे, धाकया 
भाविं मला करायला िव ंयािा खवसर पडू खिला नािी. कपडा, िायच्या वस्तू कािी असलं तरी सागंत, “मला 
नको, आधी केशवला द्या.” डोक्याला त्रास झाली की, एकटे शकंराच्या िेवळात जाऊन बसत. या त्याचं्या 
समजूतिारपिाने आजीिं मायेिं झ कतं माप नेिमी िािानंा खमळे. िािाचं्यावर आजीिा पूिण खवश्वास असे. 
 

“माझी िोन म ल म्ििजे माझे िोन डोळे आिेत.” 
 

या बाई मावशीिा ओढा आमच्या काकाकंडे जास्त िोता. आंघोळ घालण्यापासून सगळं स्वतिः 
करण्यािा ती प्रयत्न करी. बाई मावशीच्या मनातं िळूिळू एक आशा मूळ धरू लागली. आपल्याला मलूबाळ 
नािी. िंिूला–आपल्या धाकया बखििीला िदं्रभागेला ती िंिू म्ििे–िोन म लगे आिेत. त्यातला खतच्या 
धाकया म लाला केशवला ित्तक घेतलं तर ! िोघािंं खित िोईल. िंिूिा बोजा कमी िोईल. आपला 
खनप खत्रकपिािा डाग जाऊन इस्टेटीला वारस खमळेल. नािी तरी केशवला आपला लळा आिेि. मावशी आखि 
आई. नात्यात काय फारसा फरक पडिार आिे. िळूिळू बाई मावशीने खविार पक्का करून िंिूच्या कानावर 
घातला. आधीि अडलेली. त्यातून ह्या बखििीने ऐन अडििीच्या वळेी मितीिा िात खिला आिे. अशा वळेी 
कसं वागाव ंिे िंिूला सूिेना. बाई मावशी धाकया म लाला ित्तक घेिार िे वृत्त इतरत्र पसरले. या मंडळींनी 
िंिूला एकीकडे गाठून सल्ला खिला. िे बघ, खनप खत्रकाच्या घरी म लगा ित्तक िेण्यापूवी खविार कर बरं ! िी 
िोन म लं त झा आधार. िीि म ल उद्या त झे पागं फेडतील. िी िोन म लं म्ििजे त झे िोन डोळे आिेत. िेिी 
खिवस खनघून जातील. िे प ढे तंतोतंत िरे ठरले. िोन्िी म लानंी आजीला स िासमाधानािे, स्वास्थ्यािे खिवस 
िािवले. खति ं मन साभंाळलं. आजीला सल्ला मानवला आखि ित्तक योजना बारगळली. िी ित्तक योजना 
बारगळण्यािं ि सरंिी एक कारि िोतं. ित्तक खवधानािा ज्यावळेी खविार िालला िोता तेव्िा आजीने बाई 
मावशीला केशवच्या खशक्षिािं काय करिार म्ििून खविारल्यावर खतने उत्तर खिले की, खशक्षिािी आवश्यकता 



           

नािी. घरी गडगंज आिे. बसून िार खपढ्यानंी िाल्लं तरी सरिार नािी. खशकून काय करायिं. िे बखििीिे मत 
ऐकलं मात्र, िंिूने केशवला ित्तक न िेण्यािं पकं्क ठरवनू टाकलं. इतक्या खबकट पखरस्स्थतीतिी खतला आयतं 
बसून िाण्यािी कल्पना रुिली नािी. खवद्या धन िे असे धन आिे की, ते िोरून िोरलं जािार नािी, िेऊन 
सरिार नािी, ऊलट वाढेल यािी खतला जािीव िोती. खशक्षिासाठी खतिा आटाखपटा असे. म लानंा पखरके्षसाठी 
ि सरीकडे रािाव े लागले तर ती स्वतिः त्यािेंबरोबर जाई. स्टोव्ि, खशधा या साधनसाम ग्रीसकट. स्वतिःच्या 
िाताने स्वयंपाक करून म लानंा वळेेवर िाऊ घाली. म लाचं्या िाण्या-खपण्यािे िाल िोऊ नयेत, परीके्षवर 
त्यािा खवपरीत पखरिाम िोऊ नये यासाठी ती जागरूक रािी. म लंिी त्यािं िीज करीत. 
 

नािी म्िटलं तरी थोडीशी रुिरुि, थोडासा ककत  या ित्तक प्रकरिाने कािी काळ िोघी बखििींच्या 
मनात राखिला. िंिूने आपल्या मोठ्या बखििीला, म ख्य म्ििजे मेि ण्यानंा बाळा सािेबानंा न ि िवता गोडीने 
वगेळं खबऱ्िाड केलं. रावप ऱ्यात सरकारी छापिान्यामागील खशके यािें वाड्यात. म्िटलं तर िोघाचं्या 
आधाराने, म्िटलं तर अलग, ह्या िंबीर खवधवनेे न डगमगता या लिान म लानंा कसं वाढवलं ते खतिं खतलाि 
मािीत. घरात खमळवतं क िी नािी, िोन खशकिारी म लं. पि रडत बसली नािी. बाई मावशीिे पूिण लक्ष 
याचं्यावर असे. कािी तरी खनखमत्त काढून ती आपल्या यजमानानंा िंिूकडे पाठवी. “िंिू उद्या जेवायला म लानंा 
घेऊन ये” असे बोलाविे नेिमी येई. मावशीकडे केव्िािी जायला म लं ि श असत. 

 
रविूचें सप्तर्षी मांडळ 

 
रविू-रविायक भावेचे रवद्यार्थी मांडळ 

 
िोन्िी भावािंं प ढील खशक्षि बडोद्याला व्िायिं िोतं. सूरसागरावर असलेल्या मिारािी खिमिाबाई 

िायस्कूलमध्ये िािा जाऊ लागले व तेथून बडोिा िायस्कूलमध्ये. ह्या बडोिा िायस्कूलमध्ये खवनायक भावे, 
द्वारकानाथ िरकारे एकाि खिवशी १९१० साली िािल झाले. इथेि बाबाजी मोघे, गोपाळ काळे, द्वारकानाथ 
िरकारे, खवनायक भाव,े रघ नाथ धोते्र, माधव िेशपाडें, अभ्यंकर िे खमत्र मंडळ जमले. खिकेटपटू त्यात 
पराजंपे, द्वारकानाथ लेले, शकंर तगारे सामील झाले. या खमत्रानंी, एक खमत्र सोडून खवनोबानंा शवेटपयंन्त 
सखिय साथ खिली. या खमत्रमंडळािे प ढे १९१२ मध्ये खवद्याथी मंडळात रूपान्तर झाले. खवनोबाचं्या ऋखषत ल्य 
साध्याराििीिा पखरिाम म्ििूनि की काय त्यािें िे सचे्च खमत्र साधे, खनगवी आखि प्रखसद्धीच्या झोतातूंन स्वतिःस 
िूर ठेविारे खनघाले. प्रखसद्धीि कािी वळेा त्याचं्यामागे अन नय करायला आली. 
 

गोपाळराव काळे, ज्यानंा खवनोबाजी गमतीने गोप्या म्िित ते िािािें त्याचं्या आय ष्ट्याच्या अतंापयंत 
जवळिे खमत्र राखिले. नागपूरिे अन्नमंत्री िोऊनिी त्याचं्या सरळ स्वभावात फरक पडला नािी. आमच्या 
क ट ंखबयातील ते एक आिेत असं आम्िाला वाटे. आम्िा भावडंािें ते काळे काका िोते. त्यांच्या पत्नी त्या 
आमच्या शातंाताई िोत्या. खवनोबाचं्या खमत्र मंडळातील साबरमती आश्रमात जािारे िे पखिले जोडपे. 
गाधंीजींच्या आश्रमात जािाऱ्या शातंाबाई या पखिल्या मखिला. गोपाळराव वािखववािपट  िोते. आपला म द्दा 
कधी सोडीत नसत. नेिमी बिावात्मक पखवत्रा असे, एल. एल. बी.िोते ना ते ! ि सरे खमत्र म्ििजे बाबाजी मोघे. 
सवण खमत्रातं वडील. खवनोबावंर पूिण खवश्वास, श्रद्धा ठेविारे. फार ब खद्धमान नािीत पि मेिनती, खिकाटीने काम 



           

करिारे. इतर खमत्रािें बोलिे, वाि, ििा श्रोत्यािी भखूमका घेऊन ऐकण्यािे काम ते करीत. िेिी िािािें 
शवेटपयंत खमत्र तर राखिलेि पि प ढे त्यािें व्यािी झाले. िािानंी आपली मोठी म लगी शान्ता त्याचं्या म लाला 
खवनायकला िेऊन मतै्री दृढ केली. िे व्यािी-व्यािी िािा व बाबाजी मोघे अनेक वळेा एकत्र प्रवास करीत. 
प्रवासािी सवण व्यवस्था िािा करीत. बाबाजींिे अंथरूि घालून िेिे, पाय िाबनू िेिेस द्धा त्यातं अंतभूणत असे. 
आपल्या म लीिे सासरे म्ििून नािी तर वखडलधारे म्ििून. बाबाजी नेिमी म्िित, “माझा खवठोबा बरोबर 
असल्यावर मला कसली काळजी?” 
 

खवनोबाचं्या ह्या खवद्याथी मंडळाम ळे आििी एका खमत्रािा िािानंा लाभ झाला. तो खमत्र म्ििजे 
द्वारकानाथ लेले. िरं पाखिलं तर माझे काका केशवराव, द्वारकानाथजी आखि आबा उफण  खशवाजी मिाराज 
भाव े खवनोबािें धाकटे बधूं िे वगण खमत्र. खतघािें अगिी मेतकूट. पि िे खत्रकूट प ढे कारिपरत्व ेफ टले आखि 
द्वारकानाथजी व िािािें सघंटन वाढले. खवखशष्ट कारिाने जवळ येिारी मािसं िूर जातात तर िूर वाटिारी 
मािसं जवळ येतात. यािा अथण खजव्िाळा कमी िोतो असा नािी. नव ेव्याप, नवी व्यवधानं मागे लागली ककवा 
लावनू घेतली की िे सवण अपखरिायण ठरतं. िािी ग्रामोद्योगाच्या कामासाठी द्वारकानाथजी जवळ जवळ १८ वष े
म ंबईला येत िोते. अनेक वळेा ते वान्द्र्याला िािानंा भेटायला येत. काका तळ मजल्यावर तर िािा पखिल्या 
मजल्यावर रिात. द्वारकानाथजी ओटीवरून सटकत व वर येत. िािा नसेल तर बाईशी, आईला आम्िी बाई 
म्िितो, मोकळेपिाने बोलत ओटीवर बसलेली िष्ट्माधारी, िािीच्या कपड्यावंर िािीिी शाल पाघंरलेली 
त्यािंी गोरीपान िेििी मरू्थत, माझ्या डोळ्यासमोर अजून जशीच्या तशी आिे. द्वारकानाथजी िािाचं्या आईला 
िागंले ओळित. सकंटानंा न डगमगिारी, म लानंी खशकाव ंअशी स्वप्नं पाििारी आखि ती स्वप्नं सत्यसृष्टीत 
आिण्यासाठी खशस्तीने, जरबेने वागिारी बाई असं खित्र त्याचं्या डोळ्यासमोर िोतं. ह्या खशस्तीच्या धाकाने 
द्वारकानाथजी िािा-काकाचं्या घरी बडोद्याला फारसे गेले नािीत. पि त्यानंा आठवतं की काका मखॅरक पास 
झाल्यावर खमत्रमंडळातील सगळ्यानंा बोलावनू आमरस प रीिे जेवि आजीने खिले िोते. खवनोबाजीसकट सवण 
खमत्र जेवायला आले िोते. खवनोबांच्या या खवद्याथी मंडळात फक्त मानखसक, बौखद्धक वाढ व्िावी यािी काळजी 
घेतली जात िोती असे नव्िे तर म लानंी शारीखरकदृष्ट्या मजबूत, काटक असाव,े खिवटपिा अंगी यावा या 
िेतूने त्यानंी व्यायाम शाळेत जाण्यावर खवनोबािंा कटाक्ष असे. त्याचं्या सल्ल्याने द्वारकानाथजी व माधवराव 
शा्ी पोळेतील गजाननराव खटळक याचं्या नारायि ग रू आद्य व्यायाम शाळेत जात. िोघंिी अनेक वळेा 
फरीगिगा िेळल्यािं द्वारकारनाथजीना आठवतं. िािा वारल्यािे जेव्िा द्वारकानाथजींना कळले तेव्िा त्यानंा 
भरून आले. खवनोबाजी नेिमी म्िित, ‘We are seven’ त्या सप्तषीतील एक एक गळून पडला. “आम्िी आता 
िोघंि राखिलो. मी आखि िरकारे” असं ते म्ििाले. 
 

आििी एक खमत्र िािानंा ह्या खवद्याथी मंडळातून खमळाला. रघ नाथ धोते्र. ह्या धोते्रच्या टापटीपीिा 
खिशोबी, म्ििून बोलबाला िोता. िािा शालेय खशक्षि संपवनू कलाशािेिा अभ्यास करीत िोते त्यावळेिी गोष्ट. 
रघ नाथ उफण  भाई धोत्रेंच्या बखििीिे लग्न ठरले. खमत्राच्या बखििीिे लग्न म्ििून कायणिमाला लेलेजी, िािा 
वगैरे खवद्याथी मंडळातील सवण िोतकरु म लें  िजर िोती. वाङ खनियाच्या कायणिमाला स रुवात झाली. वधूच्या व 
वराच्या गोत्रािा उच्चारर ग रुजींनी केला आखि खनमखंत्रताचं्या लक्षात आले की वध वरािें गोत्र एकि आिे. जवळ 
जवळ ६०-६५ वषापूवीिा काळ, सगोत्रीय खववाि त्यावळेी समाजाला संमत नव्िता. कायिेशीरिी नव्िता. 
एकि गोंधळ माजला. लग्न मोडले, िळि लागलेल्या म लीशी आता कोि लग्न करिार ह्या धसक्याने भाईना 



           

सिसिनू ताप भरला. ह्या पेिप्रसंगातून स टका िोण्यासाठी लग्नासाठी जमलेल्यापकैी िािाक्ष मंडळी 
माडंवाति िोतकरु योग्य म लगा शोधू लागली. त्याि म ि तावर म लीिे लग्न लागल्यास बरे म्ििून. त्याचं्या 
नजरेत माधव िेशपाडें िा तरूि. िोतकरू खशकलेला म लगा भरला. सवणजि त्याला त्या म लीशी लग्न 
करण्यािा आग्रि करू लागली, गळ घालू लागली. पि, त्या तरुिाने खमत्र पे्रम, प्रसगंािी खनकड िे असतानािी 
नम्रपिे ठाम नकार खिला. कारि िा संबधं आईला पटिारा नव्िता आखि आईिे मन मोडि त्या तरुिाला 
पटिारे नव्िते. प ढे त्या म लीिे लग्न सरस खठकािी झाले िा भाग वगेळा. 
 

या भाई धोते्र यािें भाई िे नाव इतकं प्रिारात आलं की, त्यािं रघ नाथ िे नाव अनेकाचं्या खवस्मृतीत 
िािल झाले. ह्या भाईनी आपल्या एका खमत्राला खवद्याथी मंडळात िािल करून घेतलं. िा खमत्र म्ििजे 
आतािे डॉ. द्वारकानाथजी िरकारे. द्वारकानाथजींना व्याख्यानं, ििा, पूवणपक्ष उत्तर पक्ष करिे यापेक्षा 
व्यायामात जास्त रस िोता. िे खवद्याथी मंडळात त्यामानाने उशीरा िािल झाले. तोपयंत खवद्याथी मंडळाला 
खशस्त आली िोती. िर रखववारी व्याख्याने िोत. मंडळाने स्वतिःसाठी जागा घेतली िोती, वािनालय काढले 
िोते, तेिी ज्याने त्याने आपापल्या घरिी प स्तकं माखसक वािनालयासाठी आिनू टाकून घरोघरी खफरून 
प स्तकं, माखसकं गोळा करून. एकिी पै ििण न करता. गिपती उत्सवात खवनोबा भाव ेयािें व्याख्यान िोते. 
खवषय िोता ‘मृत जीवन व जीवतं मृत्यू’ खमत्राखमत्रात बोलिं िाललं िोतं, ‘अरे द्वारकानाथ, तो भाव ेकाय स ंिर 
बोलतो. खवषयिी िागंला आिे. आमिं खवद्याथी मंडळ ऐकायला जािार आिे. तू येऊन तर बघ,’ रघ नाथच्या 
खमत्राच्या आग्रिाने द्वारकानाथने व्याख्यान ऐकले व प्रभाखवत िोऊन खवद्याथी मंडळात िािल झाले १९१६ 
साली. खवनोबाचं्या खमत्रापंकी त्याचं्याबरोबर साबरमती आश्रमात प्रथम िािल िोिारे िेि द्वारकानाथजी 
िरकारे. १९१९ साली. िे द्वारकानाथजी बडोद्याला खसद्धबटेी रिात. खवश्वाखमत्री निीच्या काठी गंगनाथािे 
शकंरािे िेऊळ आिे. त्या नावाने काढलेल्या गंगनाथ खवद्यालयात खशकत. िे गंगनाथ खवद्यालय राष्ट्रीय 
बाण्यािे िोते. अरकवि बाबू घोषाचं्या प ढाकाराने िी शाळा खनघाली िोती. काका कालेलकर, मामा फडके यािंी 
या शाळेला मित िोई. द्वारकानाथजी िरकारे यािें वडील राष्ट्रीय वृत्तीिे असल्याने त्यानंी आपल्या म लाला या 
शाळेत िािल केले िोते. पि प ढे जिाल िाखंतकारक बीरेन्द्र घोष आले आखि िी शाळा बंि पडली. इंग्रज 
सरकारला भीती पडली, ह्या शाळेत तयार झालेले िास्न्तकारक आपल्या खवरोधात उभे राितील आखि 
लवकरि भारतातील गाशा आपल्याला ग ंडाळावा लागेल. सयाजी मिाराज इंग्रजािें माडंखलक िोते तरी इंग्रज 
सरकारिी फारशी पवा न करता राष्ट्रीय शाळानंा, व्यायाम शाळानंा िूप मित करीत. भारताबंद्दल, 
भारतीयाबद्दल त्यानंा कळकळ िोती. लिरीप ऱ्यावर बडोद्याच्या केन्द्रकबिूवर भगवा झेंडा ते खनधास्तपिे 
फडकवीत ठेवीत, मराठ्याचं्या जाज्वल्य इखतिासािी याि बडोिेकरानंी खवसरू नये या िेत ने. तरी त्यानंा 
राष्ट्रीय वृत्तीने भारलेल्यानंा उघड उघड पाकठबा िेता येत नसे. खब्रखटश सरकारच्या िडपिाने गंगनाथ शाळा 
बंि पडली पि व्यायाम शाळा िालू राखिली. एके खिवशी गंगनाथाच्या शकंराच्या िेवळात िी खवद्याथी मंडळािी 
१५-२० म लं जमली. अरकविबाबू घोष त्यावळेिे बडोिा कॉलेजिे उपप्रािायण. यािंा या म लानंा पाकठबा असे, 
मागणिशणन असे. त्याचं्या उपस्स्थतीत शकंरासमोर िेशसेविेी प्रखतज्ञा घ्यावी असे ठरले. या प्रसंगासाठी सयाजी 
मिाराजानंा िास आमंत्रि कराव े अशी सूिना आली. खवनायक भावे, गोपाळ काळे, द्वारकानाथ िरकारे, 
रघ नाथ धोते्र, माधव िेशपाडें, अभ्यंकर, शकंर तगोरे वगैरेनी पाकठबा खिला. आमतं्रि गेले आखि सयाजी 
मिाराजानंी यायिे कबलू केले. म लानंी िी गोष्ट अरकविबाबूंच्या कानावर घातली. अरकविबाबूंनी म लािंी 
समजूत घातली, पटवनू खिलं. साखंगतलं की, “मिाराज, आपले राजे, मी त्यािंा नोकर. मी या प्रसंगी िजर 



           

राििं िोघानंा गैरसोयीिे िोईल. मिाराज येिार िे स्वागतािण आिे” . सयाजी मिाराज, कबलू केल्याप्रमािे 
आले. गंगनाथाच्या साक्षीने मिाराजाचं्या उपस्स्थतीत म लानंी शपथ घेतली. सवणप्रथम िेशािा खविार 
करण्यािी, क ठल्यािी प्रकारच्या त्यागात मागे न सरण्यािी. या खवद्याथी मंडळाच्या म लानंा मिाराजानंी 
साखंगतलं, “पोरानंो, आता त म्िी िेशसेवाि करायिी आिे. इकडे खतकडे क ठे जायि नािी. क ठे लक्ष ठेवायिे 
नािी.” िी िकीकत श्री. िरकारे याचं्या तोंडून ऐकतानंा मला खशवाजी मिाराज व त्याचं्या मावळ्यानंी 
रोखिडेश्वराच्या शकंराच्या िेवळात ३०० वषापूवी घेतलेल्या शपथेच्या ऐखतिासीक प्रसंगािी आठवि झाली. 
वाटले, - त्या मानाने िा नवा प्रसंग–साधारि ७० वषापूवीिा. इखतिासात नोंि न िोता काळाच्या उिरात गडप 
तर िोिार नािी ना ! ह्या घटनेिे साक्षीिार आता जगात जवळ जवळ नसल्याति जमा आिेत. 
 

ह्याि खवद्याथी मंडळाच्या म लानंी १९१६ च्या स मारास खवश्वाखमत्री निीवरील पूल बाधंला. श्रमिानाने 
प लाच्या कामातील तज्ञ मिाराजानंी खिला. बाकी सगळी मेिनत म लािंी, सध्या पूल कोसळिे–तेिी १२-१५ 
वषाच्या अल्पावधीत, क्वखित बाधंकाम िालू असताना या आंगिोरपिा, लािल िपतीम ळे घडलेल्या ि घणटना 
खनत्य कानावर येत असता, ताठपिे उभा असलेला ७० वषापूवीिा खवश्वाखमत्री निीवरील बडोद्यािा पूल 
कौत कास्पि वाटतो. ह्या काळात प लाने खकती पूर पाखिले. अंगावरून पािी वािू िेऊन परत आपला 
स्स्थतप्रज्ञासारिा िा उभा ! 
 

प ढे १९१९ मध्ये बडोद्यािा व खवद्याथी मंडळािा ऋिान बधं सपंला. या म लानंा आकषूणन घेिारा त्यािंा 
सूयासारिा प्रिर ब खद्धमते्तिा खमत्र, ग रू, मागणिशणक खवनू-खवनोबा बडोिा सोडून खनघून गेला. खवद्याथी 
मंडळातील खमत्र पागंले. या खमत्रािें कायणके्षत्र जरी अलग झाले तरी बडोद्याला खमळालेली खशिोरी त्यानंा 
जन्मभर प रली. खवनोबािें ते जसे शवेटपयणन्त खजव्िाळ्यािे खमत्र राखिले तसे त्यािें सचे्च पाईक िोऊन त्याचं्या 
िाकेला ओ िेऊन कायात सिभागी झाले. क िीिी िेशसेवचे्या शपथेशी प्रतारिा केली नािी. सत्ता, संपत्ती 
याचं्या जावघेण्या रस्सीिेिीत भाग घेतला नािी. खनष्ठा खवकली नािी. भारताला स्वतंत्रता खमळाल्यावर 
झगझगाटाच्या िालू जगात मानमरातबाच्या मागे न धावता खवधायक कायण करीत एिाद्या पितीप्रमािे तेवत 
राखिले. प्रसंगोपात िूर राखिले. पि ज ळलेला स्नेिबधं कायम खटकवला. गोपाळराव काळे, बाबाजी मोघे, 
द्वारकानाथजी िरकारे, द्वारकानाथजी लेले, भाई धोते्र िी मंडळी नागपूर, वधा, सेवाग्राम, पवनार या खठकािी 
काम करू लागली. आश्रमवासी झाली तर िािानंी म ंबई व त्यािें मूळ गावं आरळे िी कमणभखूम खनवडली. 
 

बाबाजी मोघ्यािंं लग्न झालं िोतं १९२० साली. सगळा प्रपंि वाऱ्यावर सोडून नव्िे तर बायको, तीन 
म लािंा सगळा भार आपल्या वृद्ध वखडलाचं्या वाकलेल्या िादं्यावर टाकून ते आश्रमातं खनघून गेले. अंताजी 
पंताना, त्याचं्या वखडलानंा सून आखि तीन नातवडंासंाठी नबाबाच्या म नीमािी नोकरी करावी लागली. ते 
उठल्या बसल्या मिात्माजींिा, खवनोबािंा उध्िार करीत. या नबाबाकडे जटाशकंर नावािा ि सरा एक म नीम 
काम करी. प ढे १९३८ मध्ये अंताजीपतं वारल्यावर या जटाशकंरने मोघ्यांच्या घरी येऊन सगळे ज ने कागिपत्र 
मागून नेले. कागिपतं्र नेतानंा साखंगतलं की, कािी येि ंअसलं तर ते पैसे मी त म्िाला नबाबाकडून िेववतो. 
कािी खिवस गेले. नबाबाकडून मोघे यािें घरी नोटीस आली. आम्िी त मिं कािी िेि लागत नािी. उलट 
उिल केलेल्या खतनश ेरुपयािंा त म्िी ताबडतोब भरिा करा. सगळी स न्न झाली. १९३७–३८ सालिी गोष्ट. 
बाबाजींनी आश्रमातून म ंबईला िािानंा पत्र पाठवनू िरं काय आिे ते बघायला साखंगतलं. िािा त्यावळेी नाव 



           

कमवनू असलेले िंिे वकील िोते. या कामासाठी ते िास बडोद्याला गेले. घरातील उरलेस रले कागिपत्र 
िाळले आखि नबाबालाि उलट नोटीस पाठवली. 
 

“मोघे त मिं कािी िेिं लागत नािीत उलट त म्िीि त मच्याकडील बाकी असलेले पैसे ताबडतोब 
पाठवनू द्यावते” त्यावळेी िािािें व बाबाजींिे खनव्वळ खमत्रत्वािे नाते िोते. व्यािी नंतर झाले. आपला खनष्ट्िात 
वखकली सल्ला खवनामूल्य िेऊन, प्रसंगी पिरमोड करून अनेकानंा वैयखक्तकरीत्या िािानंी अशी मित केली 
आिे. याि मोघे क ट ंखबयावंर घरातील एकमेव खमळवते अतंाजी पतं वारल्यावर घरातील िाखगने खवकण्यािी वळे 
आली. तराज ने मोजण्याइतके, तोलण्याइतके िाखगने िोते. बाबाजींनी घरी पत्र पाठवले. साखंगतले, 
“माधवरावाचं्या सलल््याने सवण व्यविार करावा.” िािा परत बडोद्याला गेले. िाखगने खवकून खिले. त्या 
िाखगन्यात एक बाळलेिं िोतं–वाघनि–ते बाजूला काढून ठेवायला मोघ्याच्या मडळीना साखंगतलं. “बाळ 
लेि खवकू नये”, सल्ला खिला. बाळलेिं घरात रािील आखि योगायोग बघा, काय िोता तेि वाघनि प ढे त्याचं्या 
आखि मोघ्याचं्या नातवाच्या अनीलच्या गळ्यातं बारशाच्या खिवशी घातलं गेलं. वाघनिं ज नी आठवि म्ििनू 
मी जपून ठेवलं आखि त्याचं्या पितवाच्या िैतन्याच्या गळ्यातं बारशाच्या खिवशी घातलं. जवळ जवळ ५० 
वषांनी. बाबाजींनी आश्रमीय आय ष्ट्य एकिा जे पत्करलं ते शवेटपयंत खनभवलं. त्यािें खनवाि पवनारला झाले 
त्याचं्या बाल खमत्राच्या खवनोबाचं्या साकन्नध्यात. 
 

गोपाळराव काळे सिक ट ंब आश्रमात आले. घरिा कडवा खवरोध पत्करून. वखकलीिी परीक्षा पास 
झाल्यावर. िरं पाखिलं तर गोपाळरावािंी घरिी मंडळी शातं, सास्त्वक वृत्तीिी. पि वकील झाल्यावर म लगा 
घरािारावर त ळशीपत्र ठेऊन आश्रमात जातो िे त्यानंा सोसलं नािी. घरच्यानंी शान्ताबाईना त्याचं्या पत्नीला 
साखंगतले, “नवऱ्यामागे आश्रमात जायिं आिे तर ि शाल जा, पि अंगावरिे िाखगने तेवढे जाण्याआधी 
उतरवनू ठेवा”. त्यािी लंकेिी पावणती िोऊन नवऱ्यामागोमाग आश्रमात गेल्या. पखिल्या आश्रमवासी मखिला त्या 
नेिमी वान्द्र्याला आमच्याकडे येत. आश्रमातील गंमतीजमती सागंत. भाई धोते्र याचं्या घरी खवरोधािा फारसा 
प्रश्न नव्िता. ते आश्रमात सपस्त्नक गेले. शरयूताई ऊफण  आक्का व भाई यानंी िा कायाक यािा मागण स्वचे्छेने 
पत्करला, शवेटपयंत खनभवला. द्वारकानाथजी लेले, त्याच्या स खवद्य पत्नी कमूताई यानंी खसद्ध करून िािवले 
की, घतले व्रत नािी आम्िी अंधतेने’. सतीिे वाि घेऊन नवऱ्याबरोबर आश्रमीय जीवन जगिाऱ्या शान्ताताई, 
शरयूताई काय ककवा कमूताई काय, सवांनी आत्मीयतेने स्वतंत्र्य लढ्यात भाग घेतला. जंगल सत्याग्रिापासून 
ते ४२ च्या अिेरच्या लढ्यापयणन्त अनेकवळेा कारावास भोगला. द्वारकानाथजी िरकारे ब्रह्मिारी राखिले. 
खवनोबाजी गखिती डोक्यािे, भाषाप्रभ , श्रेष्ठ तत्वकितक. त्यािें िोन्िी भाऊ–खशवाजी मिाराज उफण  आबा, 
बाळकोबा मोठ्या भावाच्या पावलावर पाऊल ठेऊन आजन्म ब्रह्मिारी राखिले. 
 

गोपाळराव काळे अन्न मंत्री िोते तर िािा आमिार. मनातं आिलं असंत तर जन्मािं “कल्याि” िोईल 
इतका पैसा त्यानंी संग्रिी ठेवला असता. पि अशा मागील िाराने येिाऱ्या लक्ष्मीकडे त्यानंी खनधाराने पाठ 
खफरवली. स्वातंत्र्य खमळाल्यानंतरच्या बिलत्या पखरस्स्थतीिे िटके सोसले. 
 

िािानंी लग्न केले. प्रपंि केला. पि कमलपत्राप्रमािे प्रपंिापासून अखलप्त रािून, उिासीन रािून, 
एिाद्या साधकाप्रमािे. घरच्या अडििीसाठी ते कधी ग ंतून राखिले नािीत. िािािंी ओळि करून िेताना 



           

खवनोबा सागंत, ‘िा माझा भोळा, भाखवक, व्यविार ित र खमत्र’. िािा घर सोडून आश्रमात गेले नािीत. पि मी, 
माझी बायको आखि म लं अशा संक खित वृत्तीने वागाव ंअसं त्याचं्या स्वप्नातिी आलं नािी. आमिं वान्द्र्यािं घर 
म्ििजे आश्रम व गृिस्थाश्रम यािं मजेिार खमश्रि िोतं. आश्रमवासीयािंी, आरळे गावाकडील मािसािंी, 
साधूबैराग्यािी सतत विणळ आमच्या घरात िाले. आश्रमवासीयािें खनयम, त्यािंी व्रतं, गाईिंि िूध, तूप, 
िातसडीिे तािूंळ, घरी िळलेलं पीठ, खबनखमठाच्या, खबनफोडिीच्या भाज्या, अशाप्रकारिे सगळे खनयम 
साग्रसंगीत त्याचं्यासाठी पाळले जात. वळेी अवळेी पाि िे येत. िॉटेलमध्ये म क्काम करून जेऊन िाऊन 
भेटायला येण्यािी ५०-६० वषापूवी पद्धत नव्िती. त्यासाठी ििण करायला लोकाकंडे पैसािी नव्िता. िािा घरी 
नसले तरी पाि ण्यानंा संकोि वाटत नसे. त्याम ळे आमिे आम्िी जेवलो असं क्वखित घडे. िािािंा बािेरिा 
कायणिम, त्यािें सामाखजक, राजकीय कायणके्षत्र याबद्दल िािा घरात कािी सागंत नसत आखि आम्िी खविारीत 
नसू. त्याम ळे आम्िी घरिी मंडळी त्याबद्दल अधंारात असू. त्याबद्दल खविारण्यािी आमच्यात किमत नव्िती. 
आम्िाला त्यािंा िरारा वाटे. मला तर कधी त्यानंी अंगाला बोट लावल नािी. पि पाि िे जेवायला घरी असले, 
िािा घरी असले की, जेवतानंा त्यािंी आपसात ििा िाले त्यातंले िार शब्ि आमच्या कानी पडत. अंध कशी 
कल्पना येई. आमच्या आजीला मािसािंा कंटाळा नव्िता पि आश्रमातंील पाि िे घरी आले की खतला राग येई. 
रागापेक्षा खतला भीती वाटे. खतला वाटे की िी आश्रमातील मािसं स्वतिः घरिार सोडून त्या गाधंी, खवनोबाच्या 
भजनी लागली आिेत, आता माझ्या म लाला त्यातं िेि ूपिात आिेत. िी आश्रमवाल्यािंी विणळ सतत िालू 
राखिली तर माझ्या म लािे मन पालटेल, तो आश्रमात खनघून जाईल. एिािे वळेी म्ििे “माझ्या म लाला पळवनू 
न्यायला त म्िी कशाला येता?” आजीिं बोलिं क िी मनावर घेत नसत. येिं सोडीत नसत. 
 

१९१९ साली खवद्याथी मंडळािी समाखप्त झाली. त्यानंतर कािी खिवस िािा बडोद्याला िोते. कॉलेजला 
जात िोते. वाडीतून बडोिा कॉलेजला जायला जवळ जवळ ६०–७० खमखनटं लागत. िािा अनवािी अधी िड्डी 
घालून कॉलेजला जात, पखरस्स्थतीने. पि त्यािी त्यानंा िंत नव्िती. खवद्याथी मंडळातील मंतरलेल्या 
खिवसािंी िी प ण्याई िोती. याि स मारास िािािें म ंबईत राििारे एक काका धोंडोपंत यािंी बायको वारली. 
त्यानंा म लबाळ नव्ितं. म ंबईला खगरगावात खवद्यारामजीच्या िाळीत ते एकटे रिात. या भोवताली असलेल्या 
िाळींच्यामधील प्रागंिात एक ित्तािे िेऊळ िोते. बायको गेल्यावर त्यानंा आपे्तष्टानंी सल्ला खिला, “त म्िी एकटे 
रािता, त मच्याि भावािी म लं बडोद्याला िालातं खिवस काढीत आिेत. म लं ि शार, ग िी आिेत. त्यानंा त म्िी 
का मित करीत नािी? त्यानंा इथे बोलावनू घ्या. त मिी भावजय–राधाबाई बाईमािसू घरी आल्याम ळे घराला 
घरपिा येईल. म लं खशकून मागी लागतील.” आमच्या आजीला िाि सल्ला िेऊन बडोद्यािून म ंबईला यायला 
प्रवृत्त केलं. बडोद्याच्या िािापाण्यािा शरे संपून राधाबाई आपल्या म लाबंरोबर खगरगावात रिायला आली. 
खवद्यारामजीच्या िाळीत. म लाचं्या खशक्षिािा खविार करून सत्य संकल्पािा िाता भगवान, धोंडोपंत काकाचं्या 
रूपाने म लाचं्या पाठीशी उभा राखिला. 
 

“म लं परमेश्वर स्वरूप असतात”. 
 

िे धोंडोपंत काका पोष्टात नोकरी करीत. (Dead Letter Office) िात्यात ते एक अखधकारी िोते. 
खवरागी वृत्तीिे अवखलया म्ििून त्यानंा पखरिीत ओळिीत. बायकोच्या पाठी त्यािंा िा स्वभाव खवशषे आििी 
वाढला. क िी कािी साखंगतलं की भोळ्या स्वभावाम ळे त्यानंा ते िरं वाटे. क िीिी िऱ्यािोया अडििींिा 



           

पाढा त्याचं्याप ढे वािून त्यािंा खिसा िलका करी त्याम ळे घरी येईपयंत खकती पैसे उरतील यािी शाश्वती नसे. 
लिर लागली तर खमठाई घेऊन येत आखि आपल्या भावजयीला सगळ्या िाळीत ती वाटायला सागंत. मनात 
आलं तर वणे्यािंा ढीगिा ढीग आिून टाकीत आखि सागंत, “राधाबाई िाळींतल्या सवाष्ट्िींना वणे्या वाटून 
टाका”. आपल्या खवकेशा तरुि भावजयीला वणे्या वाटायला सागंताना खतच्या मनाला त्रास िोत असेल असा 
खविार कािी धोंडोपंताचं्या मनात येत नसे. ते ह्या गोष्टी म द्दाम करीत, असंिी नव्ितं. मनात आलं करून मोकळं 
झालं, असा त्यािंा एकंिरीत िाक्या िोता. पि ह्या स्वभावािा कािी खवघ्नसंतोषी शजेारी गैरफायिा घेत. 
कािी बायका धोंडोपंत काकाचं्या जेविािािािी िौकशी करीत. राधाबाई िाण्याखपण्यािी आबाळ करतात 
असं मनातं भरवनू िेत. सागंत, “आम्िी त म्िाला िागंलं ि ंगलं, नीटनेटकं जेवायला घालू. आम्िाला िािावळ 
द्या, म्ििजे झालं” . िािाचं्या काकानंा ते िरं वाटे. घरी येऊन सागंत, “राधाबाई, उद्यापासून मी घरी जेविार 
नािी”.  
 

िाळ म्ििजे उघडं बातमीपत्र. लगेि िी बातमी सगळ्या िाळीत किोपकिी पसरे. िाळीत कािंी 
खवघ्नसंतोषी मािसं िोती तशीि कािी भली मािसं िोती. त्यापकैी डाह्याभाई िे एक शजेारी. बडोिा, डाकोर 
येथे राखिल्याने आजी व िािा, काकानंा अस्िलीत ग जराथी येई त्याम ळे भाषेिा प्रश्न या िोन्िी शजेाऱ्यातं 
अडसर म्ििून आला नािी. म लं ि षार, एक मागी, खशकिारी म्ििून डाह्याभाईना या क ट ंबाबद्दल आप लकी 
वाटे. ते िािाचं्या काकािंी समजूत काढीत, “ह्या िाळीतल्या बायकािंं मनावर घेऊ नये. घर असतानंा बािेर 
जेवि गैर आिे”. काकानंा ते पटे. घसरू पाििारी गाडी परत रुळाला लागे. डाह्याभाई धोंडोपंतानंा जस ं
समजावनू सागंत, िागंला सल्ला िेत त्यािप्रमािे आजीलािी िार समजूतीच्या, खिताच्या गोष्टी सागंत. ि कत 
असेल तर िूक खनिशणनास आिून िेत. ह्या िाळीतल्या ित्ताच्या िेवळात मूतीसमोर बसून आजीिं िेव िेव 
करिे वाढलं िोतं. एकिा खिराला जेवायला वाढलं, ते कामाला खनघून गेले की, आजी मोकळी िोई. प्रपिंातून 
मन काढून घेऊन परमेश्वर कितनात उरलेलं आय ष्ट्य घालवाव ं असं कािी तरी खतच्या मनातं असेल. खतिा 
जास्तीत जास्त वळे िेवळात जाई. म लािंी आबाळ िोई. म लाचं्या वळेेला स्वयपंाक केला तर केला, नािी तर 
नािी असं िोई. खिरान िौकशी केली, म लं जेवली का ंतर प रावा असावा म्ििून ती ताटानंा वरिभात प सून 
ठेवी आखि म लािंी जेविं झाल्यािे सागें. िािा कािंी िरं िोटं करीत नसत. पि काका कािी वळेा खफतूर िोत 
आखि आजीि सगळं बेंड फ टे. ह्या गोष्टी डाह्याभाईच्या लक्षात येत. त्यानंी आजीला बिीि मानले िोते. ते 
आजीला पटवनू िेत, “म लानंा उपाशी ठेंऊन िेवािं करण्याने प ण्य लागत नािी. म लामंध्ये िेव बघावा. त्यािं 
नेटकं केले म्ििजे िेवाला पोितं. काम करतानंा नामस्मरि कराव. त्यासाठी घर सोडून, जबाबिारीपासून 
पळून जाऊन िेवळात जाि ंअयोग्य आिे.” िी डाह्याभाईिी खशकवि आजीने मनोमन मानली, तेव्िा व प ढे 
उरलेल्या आय ष्ट्यात आजी कमणठ धार्थमक प्रवृत्तीिी िोती. तरी रुढीिे, सोवळ्याओवळ्यािे फाजील अवडंबर 
म लाचं्याप ढे खतने माजवले नािी. म लानंा प्राधान्य खिले जाई. आमच्या घरी सिवार, व्रतवैकल्य, धार्थमक 
उत्सव, कािीना कािी नेिमी िाले. पि िेवाला नैवदे्य िािवल्याखशवाय क िाला कािी िायला द्यायिं नािी, 
म लानंी उपाशी शाळेत जायिं असं िोत नसे. सगळं साग्रसंखगत िोईपयंत शाळेिी वळे केव्िाि िोऊन जाई. 
गोडािा पिाथण आिल्या खिवशी करून वाटेवगेळा ठेवला जाई. पि त्यापूवी तो पिाथण आजी एका िाताने 
िेवासमोर ठेवी, ि सऱ्या िाताने लाडू, वडी, करंजी जे असेल ते म लाचं्या िातावर ठेवी. ि सऱ्या खिवसािी वाट 
बघत नसे. ती म्ििे ‘म लाचं्यासाठीि तर सगळं करायिं, मग म लानंा नाराज करून कसं समाधान खमळेल”? 
ह्या डाह्याभाईनी आििी एक अमोल सल्ला आजीला खिला. पगाराच्या खिवशी धोंडोपंत काका घरी येईपयंत 



           

त्याचं्या खिशात खकती पैसे खटकतील यािा भरवसा नसे. िे डाह्याभाईना माखित िोतं. त्यानंी स िवलं की, 
राधाबाईनी पोष्टात जाव, सगळी पखरस्स्थती सािेबाच्या कानी घालावी, सािेबाच्या व खिराच्या संमतीने पगारािी 
रक्कम ताब्यात घेऊन घरी याव.े पगारािी िी अकारि िोिारी लूट थाबंवावी. िा व्यविायण सल्ला राधाबाईनी 
मानला. सिी करण्याप रते जेमतेम खलखिता येिारी िी धाडसी खवधवा बाई पगाराच्या खिवशी खगरगावातून 
घोडागाडी करून पोष्टात जाई, खिरािा पगार ताब्यात घेऊन घोडागाडीने परत घरी येई. िात ििासाठी 
लागिारे पसेै खिराला िेऊन उरलेल्या पैशातं घर िालवी. धोंडोपंत काकािी म लािंा अभ्यास, अभ्यासातील 
प्रगखत, िाण्याखपण्यािी व्यवस्था या व्यखतखरक्त िौकशी करीत नसत. ह्या खवद्यारामाच्या िाळीत डाह्याभाईिे व 
आजीिे भावाबखििीिे नाते ज ळले ते शवेटपयंत खटकले. खवद्यारामजींच्या िाळीत राििारे िेशपाडं्यािें क ट ंब 
प ढे वान्द्र्याला रिायला गेले. प ढे कािी वषांनी स्वतिःच्या मालकीच्या घरात रािू लागले, म लं स्वतंत्र व्यवसाय 
िंबीरपिे िालव ूलागली. ह्या सगळ्या उत्कषािे डाह्याभाई एक साक्षीिार िोते. आजीला कािी िास सल्ला 
िवा असला तर म लं कतीसवरती झाल्यावरिी ती आपल्या ह्या मानलेल्या भावाला बोलावनू घेई. भाऊिी 
अगत्याने येऊन योग्य तो सल्ला िेई. माधवराव व केशवराव यािंी लग्न झाल्यावरिी िर खिवाळीला 
भाऊखबजेच्या खिवशी डाह्याभाई खगरगावातून वान्द्र्याला येत. ओवाळिीिे तबक तयार करवनू आजी बाज ला 
बसलेली असे. बाई ककवा काकू त्यानंा ओवाळीत. ओवाळिीत घातलेली ओवाळिी आजीच्या स्वाधीन करीत. 
खवधवा बखििीने भावाला ओवाळिं त्या काळी समाजाला संमत नव्ित, म्ििून िा द्राखवडीप्रािायाम करावा 
लागे. आम्िा म लानंािी काळी गोल टोपी घातलेले, घोडागाडीतून येिारे डाह्याभाई अधं क आठवतात. 
 

ह्या धोंडोपतं काकािंा आधारिी िािानंा फार खिवस खमळाला नािी. कृष्ट्िाकाठी शातंपिे कािी खिवस 
घालवाव े म्ििून गेलेले काका परत आलेि नािीत. आली ती त्याचं्या खनधनािी वाता. आपल्या भावजयीिी 
ककवा स्वावलंबी िोण्याच्या मागावर असलेल्या प तण्यािंी सेवा न घेता. िािा बी. ए. झालेले ऐकण्यापूवीि ते 
गेले. प निि िखरओम्. िािा ब खद्धमान तर िोतेि. त्याला मेिनतीिी जोड िेऊन िागंले यश संपािन करिारे 
िोते. बी. ए. िी पखरक्षा खिली आखि नौकरीच्या शोधात त्यािंी विवि स रू झाली. शवेटी प ण्याजवळील 
वानवडीला खमखलटरी अकाउंटस िात्यात िािानंा नोकरी खमळाली. १९२२ मध्ये पगार फारसा नव्िता. स्वतिःिा 
ििण भागवनू म ंबईला राििाऱ्या आईला व खशकिाऱ्या भावाला पैसे पाठविे आवश्यक िोते. पि आता जमेिी 
बाजू स रू झाली. परावलंबनािे पवण संपले िोते. खमठभाकरी का िोईना, िक्कािी िोती. खवनोबाजींच्या 
खमत्रमंडळातील कािी खमत्र १९२०–२२ च्या स मारास घरिार सोडून आश्रमात िािल झाले िोते. घरी 
असिाऱ्या त्याचं्या नातेवाईकापंैकी कािी बायकानंा पोटासाठी पोळपाट लाटिं िाती घ्यायिी वळे आली. त्यािे 
जेवि एक बािेर पडले तरी इतर ििािं काय? अशावळेी स्वतिःच्या त टप ंज्या खमळकतीतून िािा खमत्राचं्या 
क ट ंखबयानंा जास्तीत जास्त मित करण्यािा प्रयत्न करीत. स्वतिः ििेक रम रे िाऊन खिवस काढीत. 
नोकरीसाठी वानवडी ते प िे पायी जात येत. तेवढाि वािन ििण कमी, असं त्यानंा वाटे. त्याचं्या आईच्या 
कानावर िी गोष्ट गेल्यावर खतने आपल्या धाकया म लाला शिाखनशा करायला अिानक प ण्याला पाठवले. 
आपसात मायलेकानंी ििािी कशी तोंडखमळविी केली ते त्यािं त्यानंा माखित. पि िा िण्याक रम ऱ्यािा 
आिार थाबंला. पिवी खमळाल्याने िािानंा समाधान नव्िते. एलएल. बी. िोऊन वखकली करावी अस त्यानंा 
अंतमणनात खतव्रतेने वाटे. प ण्याला असतानंा ढमढेरे यािें िानावळीत िािा जेवायला जात. खतथं त्यानंा कळलं 
की खशराळे पेयातंील िसबनीस नावािे तरुि गृिस्थ वखकलीच्या अभ्यासासाठी प ण्याला आले आिेत. िािािी 
खशराळे पेयातीलि. पत्ता खमळवनू, कोि िे िसबनीस म्ििून िौकशी करीत करीत िािा त्याचं्या म क्कामी गेले 



           

तर िे व्यंकटेश उफण  खपलोबा िसबनीस पखरखित खनघाले. या व्यंकटेश िसबखनसािें आजोबा िे वकील िोते 
आखि ते आमच्या आजीिे भाऊबंिकीत अडकून पडलेल्या जखमनीिे वगैरे काम वखकल म्ििून पिात. आजी 
अशी सिजासिजी िार जािारी बाई नव्िती. ती आरळ्याला कोटण किेऱ्याच्या कामाला जाई त्यावळेी खतिा एक 
म क्काम खवष्ट्ि पंतािेंकडे खशराळ्याला असे. आतासारिी जेविािी व उतरण्यािी आरामस्थानं गावोगावी ७५ 
वषापूवी नव्िती. एिािा अनोळिी पाि िा जरी गावात आला तरी िेवळात उतरे, रािी. जेविािी व्यवस्था 
एिाद्या प्रखतखष्ठताच्या घरी अवळेी स द्धा िोई. प्रवासाच्या आतासारख्या स खवधा नव्ित्या. रेल्वे, बस, बैलगाडी, 
घोडा अगर पियात्रा अशा प्रकारिा प्रवासािा अन भव घेत घेत, म क्काम करीत करीत, म क्कामाला पोिाव ेलागे. 
आरळ असंि क ग्राम िोतं. आता मात्र धरिाम ळे त्यािा कायापालट झाला आिे. पि १९२०–२१ साली घरिार 
सोडून ‘िूर’ आलेल्या या िोघािंी रास बघता बघता ज ळली. मतै्री जी घट्ट झाली ती शवेटपयंत िसबनीस 
सागंतात की, ते िोघंिी भावाभावाप्रमािे रिात एकिा िािाचं्या सिवासात मन ष्ट्य आला की, िािा त्याला सवण 
ग ििोषासकट साभंाळीत. ग िािें कौतूक करीत, िोष पोटात घालीत. वळेेला तापटपिे पटकन बोलत आखि 
लगेि खवसरून जाऊन आपििून पाठीवर थाप मारून बोलायला जात. ि सरं क िी बोललं तरी मनावर घेत 
नसत. ि नशीपिाने स डब द्धीने वागिं त्याचं्या स्वभावात बसत नव्ित. त्याम ळे त्यािंा लोकसंग्रि जबरिस्त 
िोता. सगळ्या थरातंली मािसं त्यांच्या या लाबंलिक सािळीत ि व्याप्रमािे ग ंफलेली असत. िािा त्यािंी 
पारि करून त्याचं्याकडून त्यानंा जमेल, झेपेल, अशी कामं करवनू घेत. कमी पडले तर त्यािी भरपाई स्वतिः 
करीत, पैशाने, कष्टाने. प ढे प ढे िािािंा तापटपिािी कमी झाला. 
 

चाांदण्या रात्रीचे पवफरतभ्रमि 
 

 िे िोघे खमत्र बऱ्याि वळेा जोडीने खफरायला जात. बोलता बोलता बडोद्यातील खिवसाच्या गोष्टी 
खनघत. बडोद्यात गंगनाथी घेतलेल्या शपथेिा िािानंा खवसर पडला नव्िता. खवनोबाचं्या सिवासात उमटलेला 
िेशभक्तीिा ठसा प सट झाला नव्िता. त्याचं्यात रुजलेलं बीज िळूिळू अंक रू लागलेलं िोतं. खमत्राचं्या 
बोलण्यात िे सवण प्रखतकबखबत िोई. आपलं घर, आपलं क ट ंब अशा संक खित वृत्तीने वागिे योग्य नािी. 
सामाखजक ऋि मानल पाखिजे. आपल्या शक्तीिा ज्ञानािा उपयोग िेशासाठी करायला िवा, असे िािा 
बोलण्याच्या ओघात खपलोबानंा सागंत. िसबनीसाचं्या मनात स प्तावस्थेत असलेल्या बीजाला ितपािी घालून 
िािानंी एक प्रामाखिक, खिकाटीने काम करिारा खनष्ठावतं सिकारी खमळवला. खपलोबा अण्िाचं्या स्वभावात 
आत बािेर नव्ितं. खपलोबानंी सागंून टाकल, “मला घर सोडून त रंुगात जािं कािी जमिार नािी, मी मागे 
रािून िोईल ते काम करून त म्िाला मित करीन”. एके खिवशी िािंिं पडलं आिे, “िला खफरायला जाऊ” 
म्ििून िािानंी खमत्राला बािेर काढलं. आखि “सावणजखनक कामात शवेटपयंत साथ िेईन” अस विन 
त्याचं्याकडून घेतलं. विन खिलं, विन घेतलं या खियेपेक्षा विन पाळलं िे जास्त आिरिीय नािी का, न सत्या 
शास्ब्िक फ लोऱ्याने मािसं कािी काळ भ लतात पि खनकट सिवासानंतर संबधं खटकव ू शकत नािीत. प ढे 
१९३५ पासून खशराळा पेयातील अनेक भरीव काम िोघानंी जोडीने केली. खवशषेतिः खशक्षि के्षत्रात शाळािंं जाळ 
पसरून. त्यािप्रमािे ग्रामोद्योग, गृिोद्योग, मध मखक्षका पालन, सूतकताई, िातसाडीिी कें द्र यासारख्या योजना 
िेडोपाडी राबवनू िािानंी प िं सोडलं, म ंबईला जाण्यासाठी. पि खमत्रािे मन वळवनू त्यालािी आपल्याबरोबर 
म ंबईला यायला लावलं. वखकलीिा अभ्यास करण्यासाठी म ंबईला राििं, जेवि,ं अभ्यास या सगळ्यािी सोय 
करण्यािी िमी घेऊन िी प ण्यािी खमत्रािंी जोडी म ंबईला आली. िािा म ंबईला आल्यावर आजी व काकािी 



           

खगरगावं सोडून वान्द्र्याला रिायला आले. सध्यािे जे घर आिे. खतथे ३५, नारायििास डाह्याभाई रोड या घरी. 
िसबनीस इथेि रािू लागले. खमत्राच्या क ट ंखबयाबरोबर एक क ट ंबीय म्ििनू. िे घर १९२२ साली भोजने याचं्या 
मालकीिे िोते. कािी खिवस इथे राखिल्यावर खडमोटो स्रीटवरील शनवारवाडा म्ििून ओळिले जािारे जे 
ज ने घर आिे खतथे खबऱ्िाड िलवले. आजिी त्या घरात फारसा बिल झालेला नािी. रस्त्याच्या बाज ला 
उघडली जािारी जी खिडकी आिे त्या बाजूिी छोटीशी जागा िािानंी भाड्याने घेतली. गावठाि म्ििून 
नगरपाखलकेने घोखषत केलेला िा रस्ता आजिी स धारिेिा स्पशण झाल्याखवना राखिला आिे. 
 

िािा प ण्यािून म ंबईला आले ते मामलेिार किेरीत अव्वल कारकून म्ििून. स रूवातीिा पगार िोता 
८० रुपये फक्त. िी किेरी अधेंरीला िोती पि आता आजी, िािा, काका खतघेिी एकत्र रिात असल्याने िोन-
िोन खठकािी िोिारा ििण वािला. बापूसािेब ओक त्यावळेी अधेंरी किेरीत मामलेिार िोते. िोघािंी खबऱ्िाडं 
जवळ असल्याने िािािंी वतणिूक, मेिनती स्वभाव, प्रामाखिकपिा यािं त्यानंी सूक्ष्म खनरीक्षि केले िोतं. िािा 
त्यावळेी एल् एल्. बी. िा अभ्यास करीत. वयािी पंिखवशी कािी उलटली नव्िती. त्या काळात बापूसािेबानंी 
िािानंा सवणतोपरी सिाय्य केलं. जमतील खततक्या सवलती खिल्या. िािानंी त्यािं िीज केलं. खवश्वास संपािन 
केला. बापूसािेबानंी िािाचं्या वखडलािंी उिीव भरून काढून त्यानंा वखडलािं ं पे्रम खिलं. अडििीच्या प्रसंगी 
मागणिशणन केले. बापूसािेबािंा कािंी खनरोप असला तर म ली धावत “म्िािूकाकानंा” बोलवायला येत. गोरेपान, 
उंि, घारे, खझरखमळ्यािंी क स ंबी रंगािी पगडी घातलेले बापूसािेब खनवृत्तीनंतर अनगावला रिायला गेले. 
म ंबईस येत त्यावळेी वान्द्र्याच्या घरी येऊन िािानंा भेटल्याखशवाय त्यांना रािवत नसे. िोघािंा आंतखरक 
खजव्िाळा नंतरच्या काळात कमी झाला नव्िता. बापूसािेबानंी प ढे िािाचं्या लग्नात मध्यस्थ रािून लग्न 
जमवले, प ढाकाराने सगळी व्यवस्था केली. िािानंा नोकरी खमळाली पि काकािें इंखजखनअकरगिे खशक्षि, 
स्वतिःला एल् एल्. बी. िा ििण, घरिी जबाबिारी या सगळ्यासंाठी खमळिारा पगार अप रा पडे. त्यासाठी ते 
वान्द्र्याला सोमनाथ लेनमध्ये राििाऱ्या पाटकर बखििींना खशकवायला जात. अवघड वाटिारा खवषय सोपा 
करून िािा सिजपिे समजावनू सागंत. इगं्रजी व गखित, संस्कृत खशकवण्यात त्यािंा िातिंडा िोता यािा 
अन भव आम्िी मोठे झाल्यावर, खशकायला लागल्यावर आम्िाला आला. क्वखित ते घरी असले की, आम्िाला 
खशकवीत. त्यावळेी त्याचं्या स्वभावाला मृि पिा येई. तेवढ्याप रता आम्िाला त्यािंा िरारा वाटत नसे. 
खशकविी, नोकरी, अभ्यास िी खत्रस्थळी यात्रा िालू िोती. आता स्वतंत्र लिान का िोईना, भाड्यािे घर 
खमळाल्याने आश्रमातील मंडळीिी आवक जावक िळूिळू स रू झाली. िािािंी आई- िंिू–राधाबाई आता ताई 
या उपनावाने आजूबाजूला ओळिल्या जाव ूलागल्या. वकील, इंखजखनअर िोिाऱ्या म लािंी कतणबगार आई 
म्ििून खतिा िबिबा वाढला िोता आठवड्यातून एकिा ग रुवारी आमच्या घरी भजनािा कायणिम िोऊ 
लागला. ि िीकरािें ित्त मंखिर, खवद्यारामजीच्या िाळीतील ित्त मंखिर याम ळे ित्त या िैवतािी ओढ आजीला 
वाटत असेल. या ग रुवारच्या भजनाने त्याला सजगता आली. या भजनाच्या खनखमत्ताने आजूबाजूिी िार मािस 
घरी यायला लागली. पि आश्रमवासी आले की, खतिा जीव कासावीस िोई. खतला वाटे, आताि क ठे बरे 
खिवस यायला लागले आिेत, जर मोठा म लगा घरिार सोडून गेला तर प न्िा येरे माझ्या मागल्या. पि िािा 
क ठल्यािी प्रकारे आईिे मन ि िविार नव्िते. आईिे जे एकमेव स्थान त्याचं्या मनातं िोते ते अढळ राििार 
िोते. आपल्या वागण्याने पावलोपावली ते आईला पटवनू िेत. 
 



           

पािता पािता १९२३ साल उजाडले. िािा पखिली वखकलीिी परीक्षा पास झाले. आईला स नम ि 
पिावसेे वाटू लागले. म ली सागंून यायला स रुवात झाली. िोघाचं्या खिखकत्सक िाळिीतून म लगी कािी पसतं 
पडेना. १९२४ साल उजाडले. राघवने्द्र शूरपाल या अस्सल वैष्ट्िव ब्राम्ििािी म लगी खवठाबाई सागंून आली. 
म लगी एक लती एक िोती. शूरपाल स्वतिः इंखजखनअकरगिा खडप्लोमा पास झालेले स्वाखभमानी गृिस्थ िोते. ह्या 
स्वभावाम ळे त्यानंा क िी फट म्िटलेले िपत नसे. लगेि शूरपाल राजीनामा िेवनू मोकळे िोत याम ळे अनेक 
खठकािी भ्रमंती करावी लागे. त्याचं्या खबऱ्िाडाला उतारकरूिी अवस्था येई, कायम स्वरूपाच्या सोयी करि ं
जमत नसे. या वैखशष्ट्याने िागंल्या िागंल्या नोकऱ्या खमळूनिी अखनखितपिािी टागंती तलवार त्याचं्या 
डोक्यावर कायम लटकत असे. प्रामाखिकपिा असूनिी या परिवड बोलण्याम ळे मािसं त टत. आमिी 
आजी–सीताबाई–बाईिी आई शातं, प्रसंगावधानी, खततकीि कतणबगार बाई िोती. त्याकाळी ती मखिला 
मंडळािी अध्यक्षा म्ििून काम करी, भाषि करी, ज्ञानेश्वरीवर प्रविन करी. खतच्या स गरिपिाने खतने 
पाककलेच्या स्पधात बखक्षस खमळवली. आमच्या िोन्िी आज्या तोडीस तोड िोत्या. पि एक तापट तर ि सरी 
शातं. बाईिी आई क ठलािी प्रसंग मनािा तोल जाव ून िेता साभंाळून नेई. बाईिी आई बालगधंवासारिी खिसे. 
या नवराबायकोत एकमेकाबद्दल खनतातं आिरािंी, खवश्वासािी भावना िोती. त्याचं्या कानावर ह्या स्थळािी 
माखिती आली. ‘म लं सालस, खशकलेली आिेत, प्रयत्न करून बघा.’ नोकरीिा राजीनामा खिल्याने ि सऱ्या 
नोकरीच्या शोधात पाल्यािून िेवळालीला जायिं म्ििून सामानािी आवराआवर शूरपालानंी केली िोती. जाता 
जाता सिज म्ििून म लगी सागंून गेले. म लगी िािवायला आिा, असा खनरोप आल्यावर वान्द्र्याला खडमाटंो 
स्रीटवर शखनवार– वाड्यात म लीला घेवनू आले. 

 
वरघोडा हवाच आमचा मुलगा पायी येिार िाही. 

 
५०–६० वषापूवी म लीिं खशक्षि फारसं खविारात घेतलें  जात नसे. म लीिी पखत्रका, घराि, रूप 

मानपान, ि ंडा या गोष्टींिा त्या काळी उिापोि िोई. समाजाला त्यात कािंी गैर वाटत नसे. सरळ सरळ बैठक 
िोऊन लग्नातील िेण्याघेण्यािा व्यविार ठरे. म ली सिसा नोकरी करीत नसल्याने नोकरीच्या खठकािी 
परस्पर म लगी पाििे वगैरे अप्रत्यक्ष वधूपरीक्षा िोत नसे. अमक्या तमक्या घरी म लगी िािवायला आििार 
आिे म्िटल्यावर आसपासिी क ट ंब, बायका, प रुष त्या घरी जमत, म लीिी खिखकत्सा करीत. या वधूपखरके्षला 
काखनटकर, श्रोत्री, बापूसािेब ओक, बंडोपतं नातू वगैरे मंडळी िजर िोती. बापूसािेब ओक, बंडोपतं नातू 
याचं्या िातात वधूपरीके्षिी सूतं्र िोती. क िी साखंगतलें  की, म लीच्या काकानंी खतला इंग्रजी खलिायला, 
वािायला खशकवलं आिे. शके्सखपअरिी नाटकं खतनं वािली आिेत. लगेि बटू खनघाला की म लीकडून इंग्रजी 
वािून घ्याव.ं कािी वळेा काय िोई, म लीला वरवर जेमतेम वािता येई. एिािा पखरच्छेि पाठ करवनू घेवनू 
म लीकडिी मािसं म लीला तेि वािायला सागंत. अखशखक्षतपिािं सगळं सोंग लपलं जाई. पि या परीक्षा 
मंडळावर एक मामलेिार आखि एक िोऊ घातलेला वकील असल्याने त्यानंी त्याचं्याकडील प स्तकािें पान 
उघडून वािायला खिले. ते पान खनघाले शके्सखपअरच्या Taming of the shud या नाटकातंील, व्यवस्स्थत 
वािता येत असल्याने बाईला वाितानंा अडिि पडली नािी. वधूपरीक्षा आटोपली. लग्न पाल्याला वधूपक्षाने 
करून द्याव.े िोन िजार रुपये वरिक्षिा व म लाला करवतीकाठी धोतर व अस्सल कपताबंर िेऊन रीतीिे 
मानपान कराव ेअसे बैठकीत ठरवनू लग्न पके्क झाले. म िूतण धरला ज्येष्ठ श द्ध िशमीिा. बाईच्या आईने बाईिी 



           

संमखत घेतल्यावर लग्न पके्क केले िोते. िेवळालीला जायिं म्ििून आवरलेले, सामान शूरपालानंी सोडलं, 
लग्नाच्या तयारीला स रुवात केली. 
 

िािािंी एलएल. बी. िी ि सरी परीक्षा िोण्यापूवी िे लग्न ठरलं. टनणर रोडला राििारे बाब राव सामतं 
व िािा एल ्एल्.बी. िा अभ्यास वादं्र्याला एकत्र करीत. ह्या बाब रावािंी भर िािाचं्या खमत्रमंडळात पडली. 
एक खिवस अभ्यास करतानंा बाब राव सामंत म्ििाले, “आमच्या घरी िला, माझ्या आईिी व त मिी ओळि 
करून िेतो”. त्याचं्या घरिं स धारकी, शातं वातावरि िािानंा आवडलं. त्याचं्या आईच्या, खभकीताईंच्या 
व्यवस्स्थत वागण्या-बोलण्याने िािा िूप प्रभाखवत झाले. जािं-येिं, घरोबा इतका वाढला की खभकीताईनंा 
िोन म लगे असूनिी िािानंा त्यानंी आपला मानसप त्र मानून ममतेने वागवले. बायकी अडििी, व्यविार 
याबाबत िािा त्यानंा खविारीत. त्यािी आपलेपिाने मागणिशणन करीत. िािानंी प ढे त्यानंा घरच्या अडििीच्या 
वळेी वृद्धापकाळी मानखसक धीर खिला आिे. िािािें व खभकीताईंिे िे संबंध फक्त घरग ती स्वरूपािे नव्िते. 
अनेक सामाखजक, राजकीय िळवळीत िोघानंी बरोबर काम केले. १९४१ च्या वैयखक्तक सत्याग्रिात 
खभकीताईंनी कािी मखिने आधी त रंुगवास भोगला. िािानंी नंतर कािी मखिन्यानंी. 
 

लग्न तर ठरलं पि त्यासाठी लागिाऱ्या पैशािं काय? खभकीताईंनी लग्नासाठी उसने पैसे िेऊन राज 
भागवली. िािानंी कजणफेडीला प्राधान्य िेऊन लग्न झाल्यावर लवकर कजण फेडून टाकले. घरिी लक्ष्मी 
येिार, स वाखसनीिा वावर अनेक वषांनी घरात िोिार, याम ळे शजेारील वरच्या मजल्यावरील श्रोत्री, 
काखनटकर ताईंच्या स नानंी, िेशपाडें ताईिें घर िकािक करून टाकले. त्याचं्या घरी ठेवायला खिलेले नक्षीने 
लाकडी कपाट ताईंच्या घरात आिून, सामान लावनू टाकले. नोकरी करून पैसे खमळवण्यािं श क्लकाष्ठ मागे 
नसल्याने बायका घरकामातं रस घेत. शजेारीपाजारी मितीला धावनू जात. कायण कंत्राटी पद्धतीने उरकत 
नसत. िळि, खतिट, क टिं, पापड, लोििी घालि,ं भाजिी, िळिं आखि इतर कामं बायका एका खठकािी 
जमून, गप्पा गोष्टी करीत करमि कीने झपायाने उरकून टाकीत. तशी ती इथेिी उरकली गेली. 
 

लग्नािा खिवस उजाडला. पाले पूवेला असलेला डोंगऱ्यािंा बंगला वरपक्षाला जानोशाला खिला िोता. 
वधूपक्षिी पूवेला िोता. रुिवताच्या पंगतीिे िाद्यपिाथण वधूपक्षाने वरपक्ष खजथे उतरला असेल खतथे नेऊन 
रुिवतािी पंगत उरकून, नवरिेवाला त्याच्या इष्टखमत्र, नातेवाईकासंि वधूगृिी लग्नाला न्यायिी प्रथा िोती. 
त्याप्रमािे शूरपालाकंडील प रुष मंडळींनी डोक्यावरून खशजवलेल्या पिाथांिी भाडंी जाळीिार रुमालािें 
आच्छािन घालून वरपक्षाकडे वाजतगाजत नेली. तेथे गेल्यावर बायकानंी पाट रागंोळ्या करून रुिवतािी 
पंगत वाढली. इथपयंत कायणिम ठीक झाला. ज्या बाईमावशीने पडत्या काळात मित केली ती िास भाच्याच्या 
लग्नासाठी बडोद्यािून आली िोती. ती सिसा घराबािेर पडत नसे. घरात स वाखसनी नािी म्ििून िािािें मामा 
मामी िेविेवक ठेवायला िास ग जराथेतून आले िोते. इतर नातेवाईक आप्तखमत्र लग्नाला जमली की क रापती 
खनघायला सधंी खमळते. खवशषेतिः बायका यात रस घेतात. मानापानाच्या ि कीच्या कल्पनेने. आता मानािा 
नारळ नवऱ्या म लाच्या िाती िेऊन लग्नािा वरघोडा खनघायिा. एवढ्यात क िाच्या तरी लक्षात आलं की 
नवऱ्या म लाला न्यायला क ठलंि वािन िाराशी नािी. वधूपक्षाने वरघोड्यासाठी सजवलेला घोडा साखंगतला 
िोता. तो यायिा िोता पखिमेकडून. त्यावळेी िाय व े नसल्याने पखिमेकडून पूवेला येण्यासाठी रेल्व े लेव्िल 
िॉकसग ओलाडंायला लागे. त्याला ि सरा पयाय नव्िता. पखिमेला सजवलेला घोडा घेऊन मोतद्दार उभा िोता 



           

पि तो पूवेला आिता येत नव्िता. कारि त्यािवळेी एक मालगाडी एिाद्या वैखरिीसारिी कडमडली. ती 
शातंपिे खतच्या गतीने रुळावरून िालली िोती. फाटक बंि िोतं. सगळ वऱ्िाड एकीकडे पूवेला तर घोडा 
पखिमेला. “आमिा एवढा खशकलेला म लगा पायी लग्नाला जािार नािी” म्ििनू बायका िटून बसल्या. 
लग्नािा म िूतण जवळ जवळ येऊ लागला. पि वरमाय अडून बसली तर इतर बायका खढम्म्, िलेनात. पाले तस ं
िेडेवजा िोतं. ऐनवळेी ि सरी सोय िोण्यासारिी नव्िती. शवेटी सीताबाई आपल्या जावयाला भेटली. 
प्रसंगािी कल्पना खिली. िािा उठले. पायातं जोडे घालून िालू लागले. बापूसािेब ओक, बंडोपंत नातू वगैरेंनी 
समजावनू सागंून ज्या बायका बधल्या नव्ित्या त्या िािा िालायला लागल्यावर म कायाने उठल्या आखि िालू 
लागल्या. लग्न लागलं. शूरपालािंी खवठाबाई, िेशपाडं्यािंी कमलाबाई िोऊन वादं्र्याला रािायला आली. 
काकानंा बिीि नािी, बाईला भाऊ नािी. अशा पखरस्स्थतीत िीर-भावजयीपेक्षा भावा-बखििीिं नातं या िोघातं 
घट्ट झालं. िेशपाडेंच्या घरात ि वास आखि जमिग्नी गोत्रािंा खमलाफ झाल्याने सवण मंडळी संतापी, तापट 
िोती. त्याला अपवाि फक्त काकािंा. कािी वािखववाि झाले की सगळ्यानंा समजावण्याि ं काम काका 
कसोशीने पार पाडीत. त्याना इखंजखनअकरगला प्रवशे खमळत नव्िता. वखिनी घरात आली आखि काकानंा 
करािीला प्रवशे खमळाल्यािी तार आली. िािािंी एल् एल्. बी. िी शवेटिी परीक्षा व्िायिी िोती. सगळी 
म्िित, आता कसली परीक्षा आखि कसलं काय? पि तेिी ि सरा वगण खमळवनू पास झाले. सगळ्यािंी तोंडं 
आपोआप बंि पडली. नवी सून पायग िािी ठरली. काकािंी करािीला जायिी तयारी स रू झाली. मािेरून 
गभािान खवधीत अंथरूि, पाघंरूि, गाद्या बाईच्या मािेरुन आल्या िोत्या. करािीला थंडी फार. आपला िीर 
लाबं एकटा जािार म्ििून बाईने कौत काने गरम ब्लँकेट काकानंा खिलं. त्यािं त्यानंा कोि अपरूप वाटलं. 
काका करािीला खनघून गेले आखि परत राखिलं खत्रिळ–आई , म लगा आखि नवी सून. 
 

आजीने पखरस्स्थतीने टके्कटोिपे िाऊन, म लानंा खशकवनू, स्वावलंबी करून या स्स्थतीला आिले िोते. 
न कतीि स िािी झ ळूक येऊ लागली िोती. बरेि भलेब रे अन भव घेतल्याने ती मािसािंी पारि केल्याखशवाय 
खवश्वाकस ठेवत नसे. साध्या केरवारे करिाऱ्या मोलकरिीिी ती खतच्या पद्धतीने परीक्षा घेई. क ठे तरी 
जखमनीवर नािं टाकून िेई. केर काढल्यावर नािं त्या बाईने आिून खिलं तर खतला खवश्वासू िे प्रशस्तीपत्र 
आजीकडून खमळे. मोलकरिीवर लक्ष ठेवण्याच्या खतच्या ि सऱ्या य क्त्या असत. कािीतरी काम काढून आजी 
कामवालीच्या आसपास ठाि माडंी, क ठे खनवडिं कर, क ठे भाजी नीट कर. कामवालीशी एकीकडे खतच्या 
स िि िःिाच्या गोष्टी िालत. कामवालीला कल्पना येत नसे की ताई िेशपाडें आपल्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी 
बसल्या आिेत. कामवाली िूष, आजी िूष. बाई त्याच्या अगिी खवरुद्ध पखरस्स्थतीत १४ वषण वाढली िोती. 
एक लती एक म लगी. खतिे आईवडील कशािीि कमतरता खतला पडू िेत नसत. काजू, बेिािे िाऊन कंटाळा 
आला की बाई िा ि राक कावळे खिमण्यानंा खभरकावनू िेई. आजी सौम्य कानखपिक्या िेई तेवढ्याि. सासू 
स ना एकत्र आल्यावर िोघींना स रवातीला एकमेकींशी जमवनू घेतानंा जड गेलं. आजी म्ििे इतक्या म ली 
बखघतल्या की माझे मिभर पेढे संपले. सरतेशवेटी िे ध्यान सून म्ििून आमच्या घरात आले. म लगी बखघतली 
की म लगी पसंत पडो न पडो, म लीच्या िातात पेढ्यािा प डा द्यायिी प्रथा िोती. आईच्या प ढे िािा कािी बोलत 
नसत. थोडे िटे्ट, थोडे मीठे असे खिवस िालले िोते. आरळ्याच्या िेपा िालू िोत्या. आखि िािाचं्या मनात 
आलं, नोकरी सोडून वखकलीिा व्यवसाय स रू करायिा. 
 



           

नोकरी सोडून द्यायिी म्ििजे नवख्या वखकलीच्या के्षत्रात उडी मारायिी िोती. समजा, गटागंळ्या 
िायिी वळे आली तर सावरायला क िी नव्ितं. उसने पैसे खफटले तरी खशलकीच्या नावाने नन्ना िोता. ि सरा 
खमळविारा िात नव्िता. एक खिवस बायकोला खविारलं, “मी नोकरी सोडून िेण्याच्या खविारात आिे, वखकली 
स रू करावी असं म्िितो. व्यवसाय िालला तर प्रश्नि नािी पि उलटा प्रकार झाला तर आरळ्याला जाऊन 
शतेी करावी असं म्िितो. त झी िेड्यावर यायिी तयारी आिे ना?” क लिेवतेच्या घोडावलीच्या पाया पडायला 
बाई लग्न झाल्यावर गेली िोती. आरळ्यापयंतच्या प्रवासािं ‘स ि’ खतनं अन भवलं िोतं. आरळ्यािी अंध क 
कल्पना आली िोती. “त मच्याबरोबर मी सात सम द्रापार यायला तयार आिे” वगैरे वगैरे नाटकी संवाि न 
करता िािाचं्या अधांगीने अन मती खिली आखि िािानंी मामलेिार किेरीतील नोकरीिा राजीनामा िेऊन 
टाकला. 
 

लग्नािा आिेर म्ििून त्याचं्या खमत्राने बाबाजी मोघ्यानंी िािीिे कापड खिले िोते. तेव्िापासून िािा 
िािीधारी झाले ते आमरि. िािाचं्या वखकलीिी स रवात शखनवार वाड्यातील भाड्याच्या घरापासून झाली. 
पक्षकार आले तर क ठे बसिार, कशावर बसिार? ि च्या, सोफा, कोि क ठले आले आिेत? ऑखफस म्ििनू 
बािेरिी िोली म िर केली. िोन आठ–आठ आण्याच्या िटया बठैकीसाठी खवकत घेतल्या आखि एक बठेै 
टेबल. ऑखफस तर सजले. िािािंं बालपि कष्टात गेलं िोतं. पि त्यािंा जन्म मात्र िागंल्या म िूतावर झाला 
असावा. िािाचं्या या ध वट जन्मवलेीला प ढे अिाट फळं लागिार आिेत आखि खतिा वले  गगनावरी जािार 
आिे िे फक्त काळाच्या पोटातील ग खपत िोतं. १९२५ साली वखकलीच्या श भारंभी. 
  



           

२. वलुे गेला गगिावरी 
 

लक्ष्मीिी रुिझ िती पाऊले 
 

१९२५ साली िािानंी वखकली स रू केली. लक्ष्मीिी पावलं घरात िळूिळू रुि झ ि  लागली. प ढील 
१२–१५ वषात, १९४० पयंत िािाचं्या वखकलीच्या व्यवसायािी कमान वरवर िढति गेली. शखनवारवाड्यातील 
िािाचं्या ‘ऑखफस’ मध्ये पखिली केस आली ती आपसात झालेल्या मारामारीत डोके फ टलेल्या अखशलािी. 
बैठकीवर बसलेल्या रक्तबंबाळ असामीला बघून आजी आखि बाई गागंरल्या, शजेारी–पाजारी डोकावनू बघ ू
लागले. ती केस िािा कजकले. पि त्याि क्षिी मनोमन ठरवनू टाकले की, शक्य तो फौजिारी िटले 
िालवायिे नािीत. त्यानंतर एका मारवाडी बाईच्या तफे िालवलेल्या खिवािी िटल्यात िािा कजकले. त्या 
बाईने तळिातावर मावले इतकं मोठ पिक, मधोमध असलेली प तळ्यािंी माळ फी म्ििून िािानंा खिली. तीिी 
धनत्रयोिशीच्या खिवशी. सोन्याच्या पावलानंी लक्ष्मी घरात िालत आली. िा आजीला मोठा शक न वाटला. 
धनत्रयोिशी व लक्ष्मीपूजन या खिवाळीच्या िोन्िी खिवशी त्या माळेिी आवजूणन पूजा िोऊ लागली. त्यावळेी 
खिवािी िटले अधेंरीच्या किेरीत व ठािे येथील खजल्िा किेरीत िालत. पाि िजार रुपयापंयंतिे िटले 
अंधेरी येथील किेरीत व त्यािून जास्त रकमेिे िटले ठाण्याच्या कोटात खनवाड्यासाठी येत. जास्त करून 
िािा िस्तऐवजािे, जखमनींिे त्यािप्रमािे मालमते्तिे व्यविार याबद्दलिे िटले िालवीत. सािखजकि त्याचं्या 
अखशलात मारवाडी व ग जराथी मंडळी जास्त असत. आपसात िोन्िी पक्षानंी तडजोडीने तंटा खमटवावा याकडे 
िािािंा कल असे. त्या तऱ्िेिे प्रयत्न ते करीत. समज तीने घेतल्यास पैशािा अपव्यय टळेल िे पटवनू िेण्यािी 
कोशीस वकील असून ते करीत. मारवाडी अखशलाइतकेि म स्लीम अशील त्याचं्याकडे खवश्वासाने येत. खवशषेतिः 
म स्लीम कसाई. म ख्यत्वेकरून भावा-भावातील, नवरा-बायकोतील वैमनस्य असलेले झगडे त्याचं्याप ढे पेश 
िोत असत. वकील या नात्याने त्या िाव्यािंा िािा अभ्यास करीत. खशवाय न्यायाखधशाच्या दृष्टीकोनातून सत्य-
असत्यािे खवश्लेषि करून िोन्िी पक्षानंा बोलावनू घेऊन आपसात जमवनू घ्यायला सागंत. िे िटले कोटात 
गेले असते तर वकील म्ििनू िािानंा लािो रुपये कमावता आले असते. या वखकलीच्या व्यवसायाम ळे ठाण्यािे 
माधवराव िेगडे, वामनराव ओक, पाल्यािे िेशपाडें, बोखरवलीिे व्िी. डी. वाघ अशा अनेक वकील मंडळीिा 
संबंध आला व प ढे त्यािे मतै्रीत रूपातंर झाले. कािी माधवराव िेगडे यासारिे त्यानंा ज्येष्ठ तर कािी वाघ, 
िेशपाडें यासारिे त्याचं्या मानाने िोतकरू ! सोईप्रमािे िाव्यािंी आपसात िेवािघेवाि या खमत्रातं आपसात 
िोऊ लागली. गोरेगाविा बैरामजी जीजीभाई रस्ट, िखिसरिा िाजी कासम रस्ट, त्यािप्रमािे वादं्र्यािा 
वाखडया रस्ट अशा मोठमोठ्या रस्टिी कामे िािा वकील या नात्याने पिात. तेिी अनेक वष.े १९४० पासून 
वखकली सोडल्याति जमा असली तरी वकील रस्टिी कामे ते शवेटपयंत करीत. या कामाखनखमत्त िखिसरपयंत 
त्यािंी भ्रमंती िाले. गोरेगावच्या रस्टिे मनेॅजर बाळकृष्ट्िपंत ग पे्त, वादं्र्यािे कानक व िखिसरिे मनेॅजर केसकर 
याचं्याशी िािािंी मतै्री जमायला वळे लागला नािी. िे सवण रस्ट िाजगी असून िोताच्या मालकीिे िोते. 
त्यातील ग पे्त व िािा यािंी वारकरी पंथावर खनष्ठा असल्याने त्यािंी िास िोस्ती झाली. िे िटले कािी वळेा 
अंधेरीला न्यायाधीश ग पे्त यािेंसमोर िालत. बोलण्यावरून बोलिे खनघाले आखि पढंरपूरच्या खनळ्यािी िोघानंा 
असलेली समान आतण ओढ, ज्ञानेश्वर माऊलीबद्दलिी पराकोटीिी श्रद्धा, या िोघाचं्या ममणबंधातल्या ठेवी, 
िोघानंी उघड्या केल्या. िे वारकरी अनेकवळेा वारीला बरोबर जाऊ लागले. न्यायाधीश ग पे्त यानंा प्रसन्न 
व्यक्तीमत्व लाभले िोते. गोरेपान ग पे्त व गडि सावळे िािा यािंी ििा ऑखफसमध्ये वादं्र्याला िोऊ लागली. 



           

िािाचं्या वखकलीच्या स रूवातीच्या िार–पाि वषाति िे िोघे जीविय कंठि खमत्र बनले. या वखकलीच्या 
भरभराटीच्या बारा–पंधरा वषाच्या काळात, कोटाच्या कामासाठी म्ििूनिी असेल, िािािंा पोशाि 
टापटीपीिा इ्ीिा असे, पाढंरी कडक इ्ी केलेली पँट, तसाि शटण व कोट, रंगीत टाय ते वापरीत. डोकीवर 
पगडी असे. प ढे पगडीिी जागा िािीच्या घडीच्या टोपीने घेतली. िािािंा वखकलीिा काळा कोट लॉकरमध्ये 
कोटात ठेवलेला असे. ध ऊन इ्ी केलेल्या कपड्यािंा गठ्ठा धोबी ठराखवक खिवशी घरी घेऊन येई. त्यात 
िातरुमालिी असत. ध वायिे कपडे तो घेऊन जाई. बऱ्याि वळेा क िािी तरी गाडी िािानंा कोटात घेऊन 
जाण्यासाठी िारात उभी असे. ४०–४५ वषापूवीच्या त्या काळात गाडी ठेविारी मािसं फार कमी िोती. तरी 
अखशलाचं्या िार–पाि , पाि–पाि गाड्या िारात सतत खतष्ठत उभ्या असत आखि गाड्यािें मालक 
ऑखफसमध्ये आपल्या नंबरािी वाट बघत ओटीवर! काम इतकं वाढलं की मितनीस ठेऊनिी काम आटपेना, 
तेव्िा िोतकरू वकीलानंा कामे िेऊन टाकली. 
 

वखकली िागंली िालली िोती. शखनवारवाड्यातील जागा प रेना, म्ििून मोठी जागा घेण्यािी िािािंी 
िटपट स रू झाली. िािाचं्या व्यवसायािी भरभराट त्यािें खमत्र खवनायक भावे, बाबाजी मोघे याचं्या कानी 
गेलीि िोती. खमत्रािी ि शाली कळावी म्ििनू िोघं खमत्र िािानंा प्रत्यक्ष भेटायला आले पि त्या खिवशी आजीि ं
काय खबनसलं िोतं, खतलाि मािीत. िािाचं्या उपस्स्थतीत खतने िोन्िी खमत्रावंर शखनवारवाड्यातील घरात 
यथेच्छ तोंडस ि घेतलं. बाई तर बोलून िालून सास रवाशीि. खतिी बािेरच्या िोलीत यायिी प्राज्ञा नािी तर 
“आलेल्यानंा त म्िी असे का वागवता” असं खविारण्यािी काय शामत िोती? खतघानंी ि पिाप वाक्ताडि सिन 
केलं. सखंध खमळताि िािा म्ििाले, बाबाजी िला आपि खतघं बािेर जाऊ, १९२६ साली िािानंी पंिखवशी 
ओलाडंली तरी आईला गप्प बसवण्यािी प्राज्ञा नव्िती. खतिं मन ि िावले म्ििून त्यानंी एकिी शब्ि उच्चारला 
नािी. शखनवारवाड्याच्या घरात परत यापैकी क िाला जाव ंलागलं नािी. कारि िािाचं्या जागेच्या िटपटीला 
यश आले. त्यानंा मानसप त्र मानिारे बापूसािेब ओक िे खनवृत्त िोऊन त्याचं्या गावी जािार िोते. ते ज्या 
बंगल्यात राित तो बंगलाि िािानंी भाड्याने का घेऊ नये असं स िवल्यावरून तोि संपूिण बंगला भाड्याने 
घेतला. बंगला भोजने याचं्या मालकीिा िोता. भाडं ठरलं िरमिा ५० रुपये फक्त. केव्िा? १९२८ मध्ये. 
त्यावळेी जागेिी टंिाई नसल्याने खठकखठकािी “जागा भाड्याने िेिे आिे” असे फलक लागलेले असत. तोि 
बंगला, ज ना, ३५ बझार रोड िा. ह्या बंगल्यात अजून तसा फारसा बिल झालेला नािी. कंिील, घासलेटच्या 
खिमण्या जाऊन वीज आली. शिेामातीिी जमीन आता कोब्यािी, लािीिी झाली. िे घर िोन मजली आता 
आिे. तसेि बािेरून ओटीवरून असलेल्या खजन्यािे. ह्या आताच्या घरात येण्यापूवी काकािें लग्न झाले. 
कोरेगावच्या खथयािंी अन सूया सौ. इंखिराबाई िोऊन िेशपाडं्याचं्या घरी नािंायला आली. १९२७ मध्ये. मोठी 
सून कमलाबाई घरिी लक्ष्मी घरात असल्याने िेविेवक ठेवण्यासाठी परगोत्रीय जोडपं िास आमखंत्रत कराव ं
लागलं नािी. िळूिळू िेशपाडें क ट ंखबयािंी संख्या वाढू लागली.  
 

शखनवारवाड्यािं घर सोडण्यापूवी एके खिवशी एक १८–२० िा गोरा, िेििा तरुि, िेशपाडें 
वखकलाचं्या घरािी िौकशी करीत करीत वाड्यात आला. १९२८ मध्ये. त्याि असं झालं. कोकिातील केळशी 
गाविा िा म लगा रामिदं्र मिािेव जोशी इतर कोकिी मािसापं्रमािे घरच्या गखरबीला कंटाळून पोटासाठी 
म ंबईला आला. पि म लगा शाळेत असल्यापासून खटळकािंा िािता, राष्ट्रीय बाण्यािा. प्रथम कािी खिवस या 
रामभाऊ जोशींनी ठाण्याला मास्तरकी केली. पि त्यात त्यािं मन रमेना. ठाण्यािे जठार वकील िािानंा 



           

ओळिीत. त्यानंी साखंगतले की, “िेशपाडें नावािे एक वकील वादं्र्याला राितात, राष्ट्रीय वृत्तीिे आिेत. 
त मच्या स्वभावाशी ज ळिारे आिेत. त्यानंा एक मितनीस िवा आिे. त म्िी त्याचं्याकडे का जात नािी? पगार 
िूप खमळिार नािी. पि त मच्या आवडीिी काम त म्िाला करता येतील. त मच्या अल्प खशक्षिाबद्दल त म्िी मनात 
आिू नका, ते त म्िाला तरबजे करतील”. पखरस्स्थतीने रामभाऊ खशकू शकले नािीत. पि ते ब द्धीमान व कष्टाळू 
िोते. प ढे त्यानंी इंग्रजी म ळाक्षरापासून खशकण्यास स रुवात करून, संशोधन करून ताडापासून सािर तयार 
करण्यािे यंत्र तयार करून राष्ट्रपती पिक खमळवले. खिरा क ठेिी वळििीला पडला तरी त्यािे तेज 
फाकल्याखशवाय राित नािी, िे त्याचं्या बाबतीत तंतोतंत िरे आिे. ते जे आले ते आमिे एक क टंबीय िोऊन 
राखिले, आजिी. आम्िा सवांिे ते जोशीकाका झाले. फक्त बाई त्यानंा रामभाऊ म्ििते. गािी फार छान 
म्ििायिे. “रामभाऊ एिािं गािं म्ििा” बाईने साखंगतले की “बि  असोत स ंिर सपंन्न की मिा, खप्रय अमूिा 
एक मिाराष्ट्र िेश िा” िे त्यािंं आवडतं गािं म्ििायिे. आजीला ते धार्थमक गं्रथ, ज्ञानेश्वरी, वतणमानपत्र वािनू 
िािवीत. ती क ठे परगावी गेली की म लाप्रमािे खतच्याबरोबर जात. िािा खनधास्त असत. आरळ्याला ते 
आजीबरोबर कोटाच्या कामासाठी जात. वखडलोपार्थजत शतेी कज्जा, आजीने खिकाटीने, खिकमतीने तडीला 
नेला िोता. भाऊबंिाचं्या तावडीतून जखमनी सोडवल्या िोत्या, खशराळ्याच्या खवष्ट्ि पंत िसबनीस याचं्या 
मितीने. िे आजीिे वकील िोते. आजीने २०–२० घागरीिी मोठमोठाली ताबं्याखपतळेिी भाडंी ताब्यात घेऊन 
घरात बंिोबस्तात ठेऊन खिली िोती. या सवण घटनेिे साक्षीिार िोते रामभाऊ जोशी. त्यानंा आजीबद्दल आिर 
िोता. ती रागावली तरी ते मनावर घेत नसत. खतच्या पे्रमळपिािा त्यानंी अन भव घेतला िोता. ती स्वतिःच्या 
म लाप्रमािे रामभाऊंच्या जेविा-िाण्यािी काळजी घेई. या जोशीकाकाचं्या अंगािादं्यावंर मी आखि 
श्रीखनवास–म्ििजेि बापू –वाढलो. िािानंा आखि जोशीकाकानंा गाण्यािी–सवण प्रकारच्या शा्ोक्त, 
नायसंगीत, भक्तीसंगीत–फार आवड. िोघानंी खकतीतरी मफैली बरोबरीने जागवल्या. बगलेमध्ये शाल घेऊन 
िािा खनघाले की समजाव ेआता रात्रीिी खनरात. पिाटे गाण्यािी मफैल संपल्याखशवाय कािी िी जोडगोळी 
परतिार नािी. प्रविनं, खकतणनं, व्याख्यानं असली की िालले परत िोघं. 
 

इतक सगळं िोत तरी जोशीकाका सारिे बेिैनी असायिे. सारिे त्याचं्या मनात गाधंींच्या आश्रमात 
जाण्यािे खविार फेर धरून कपगा घालीत. एक पाय तळ्यात, एक पाय मळ्यात, अशी त्यािंी अवस्था िोती आखि 
३० साल उजाडलं. उजाडल तेि गाधंीजींनी इंग्रजाखवरूद्ध फ ं कलेल्या रिकशगािे पडसाि उमटवीत. िा 
सत्याग्रि “खमठािा सत्याग्रि” म्ििून प्रखसद्ध आिे. िवा, पािी, खनसगणखनमीत आिे, तसेि सम द्राच्या 
पाण्यापासून तयार िोिारे मीठिी, या खमठावर इंग्रज सरकारने कर बसवला आखि गाधंीजींनी भारतवासीयानंा 
पटवनू द्यायला स रुवात केली की, या अन्यायाखवरूद्ध भारतीयानंी आवाज उठखवला पाखिजे. कायणकते प्रिार 
करू लागले. िवा तापू लागली. भारतातील सम द्राजवळील अनेक जागा या सत्याग्रिासाठी म िर झाल्या. 
त्यासाठी स्वयसेंवकािंा, त्यािप्रमािे सत्याग्रिींिा जथ्था तयार झाला. अिमिाबािजवळील साबरमती 
आश्रमातून गाधंीजींच्या बरोबर सत्याग्रिींिी त कडी स रतेला जाण्यासाठी खनघिार िोती. स रतेिून प ढे 
िाडंीपयंतिा प्रवास िोता. या सत्याग्रिािे कल्पक गाधंीजी िाडंीला जािार असल्याने या जागेला एिाद्या 
तीथणस्थानािे मित्तव आले िोते. या तापलेल्या वातावरिात जोशीकाकानंा कािी स्वस्थ बसवनेा. शवेटी एक 
खिवस िािानंा सागंनू टाकल, “मी िाडंीला खमठाच्या सत्याग्रिात भाग घ्यायला जािार.” त्यावर िािानंी 
जोशीकाकानंा अनपेखक्षत असलेली प्रखतखिया व्यक्त केली. म्ििाले, “आपि िोघंिी बरोबरि जाऊ.” स रतेला 
तर जत्रिे स्वरूप प्राप्त झाले िोते. वगेवगेळ्या खठकािािून जथ्थेच्या जथ्थे धडकत िोते. पि सरकार कािी 



           

कमी खबलंिर नव्ितं. गाधंींजींच्याबरोबर असलेल्या सत्याग्रिींना पकडून त रंूगात टाकलं. बि संख्यानंा लाठीने 
झोडपून खपटाळून लावले. या सत्याग्रिात सत्याग्रिींिी खनवड करून खनवडलेल्या सत्याग्रिीनेि भाग घ्यायिा 
असा कािी िंडक नसल्याने क िीिी भाग घ्यावा असा थोडासा प्रकार झाला. या सत्याग्रिाच्या अनेक स रस 
कथा, वगेवगेळ्या रसाला पखरपोषक अशा ऐकायला येत. स्वातंत्र्यासाठी िोिाऱ्या लढ्यात अत्यािारािें जे 
किसक प्रकार िोत त्यािी आवृत्ती या अकिसक लढ्यातिी झाली. बेिम लाठीमाराने कािी ि तात्मे झाले तर 
शकंरराव िेवासंारिे कािी या लाठीमारािा प्रसाि जन्मभर वागवीत राखिले. बायका त डखवल्या गेल्या. 
सत्याग्रिींच्या बरोबर बघ्यािी भखूमका घेिारे कािी जि अंगावर सोडलेल्या घोड्याचं्या टापािाली खिरडले 
गेले. गंभीरखरत्या घायाळ झालेल्या वीरानंा उिलून खपछाडीला नेिाऱ्या स्वयसेंखवका, पखरिाखरकािी यातून 
स टल्या नािीत. खनिःशस्त्र सत्याग्रिींवर असे भीषि अत्यािार करिाऱ्या इंग्रज सरकारबद्दल सामान्य जनतेला 
पे्रम, आप लकी कशी वाटेल? या खमठाच्या सत्याग्रिात मध्यमवगीय, त्यािप्रमािे गभणश्रीमंत बायका उतरल्या, 
घराबािेर पडल्या. िाडंीप्रमािेि पाल्याच्या घोडबंिर रोडला व वडाळ्याला छाविी िोती. पाल्याच्या छाविीिे 
नेतृत्व धमानंि कोसंबी यानंी केलं. या छाविीवर सरकारने घाड घातली. सगळी छाविी जप्त करीपयंत 
प्राथणनेिी वळे झाल्याने “प्राथणना झाल्यावर बािेर आिलेल्या गाडीत बसू” असे धमानंि यानंी पोलीस 
अखधकाऱ्यानंा साखंगतले आखि प्राथणना झाली. पोलीस पिाऱ्यात. “भक्त ऐसे जाि जे िेिी उिास । गेले आशापाश 
खनवारुनी । । त काराम मिाराजानंी या अभगंािा शवेट केला िोता. “सत्य कमा व्िाव ेसाििे”.–ह्या अभगंाने 
उपस्स्थतािंी मनं िेलाखवल्याखशवाय कशी राितील? या वाढत जािाऱ्या गाधंींच्या जमातीला यािा अन भव 
वारंवार आला. प्रत्यक्ष लढ्यात भाग न घेिाऱ्यानंी या सत्यकमाला सतत मित केली. अनेक प्रकारानंी. त्यात 
पोलीस, पोलीस अखधकारीस ध्िा आले. 
 

या खमठाच्या सत्याग्रिािे िार कभतीआड सगळं जग असलेल्या ख्याचं्या खविारानंा िालना खमळाली. 
गाधंीजींनी या कोंडलेल्या ्ी-शक्तीिा स्वातंत्र्य लढ्यात उपयोग करून घेतला. या बायका स खशखक्षत, 
अखशखक्षत, िादं्याला िािंा लावनू स्वातंत्र्याच्या सत्याग्रिात खिरीरीने भाग घेऊ लागल्या. िािी वापरिे, 
परिेशी सािर सोडिे तर सिज िोऊ लागलं. िारुच्या ि कानासमोर बायका खनरोधनं करु लागल्या. त्यात 
नेिरु क ट ंबातील बायका आल्याि. पि पाल्याच्या खवकेशा, सोवळ्या, गोऱ्या-गोऱ्या, खधप्पाड गभणश्रीमतं 
गंगाबाई फाटक िारुच्या ि कानासमोर खनरेधनासाठी िात जोडून ऊभ्या रिात. आत जािाऱ्यानंा िारु न 
खपण्याबद्दल खवनंती करीत. िे दृष्ट्य वयातीत पालेकराचं्या आजिी स्मरिात आिे. आता अशा सोवळ्या बायका 
फक्त खसनेमातं पिायला खमळतील. या लाल ककवा पाढंऱ्या अलविाखशवाय, तेिी िािीच्या, ि सरं व् न 
वापरिाऱ्या गंगाबाईिे धैयण खकती असामान्य? गाधंीजींच्या लोिि ंबकीय व्यखक्तमत्वािा िा पखरिाम िोता. 
सामान्यातील सामान्य मािसूिी िेशाच्या स्वातंत्र्यासाठी, क ठल्यािी लाभािी अपेक्षा न करता, अबोल, असीम 
त्याग करायला, उद्य क्त झाला. 
 

सैन्य असल की, त्यातं बाजारब िगे आलेि. गावोगावी प्रभातफेऱ्या खनघू लागल्या. गळ्यात पेटी 
अडकवनू “िरिा िलािलाके, लेगे स्वराज्य लें गे” ककवा “गाधंी नेिरु लढखत खमठागरी स्वातंत्र्यासाठी” अशी 
गािी तबला पेटीच्या तालास रावर म्िित िी खमरविूक रस्त्यावरून जाई. पाढंऱ्या साड्या नेसून बायका या 
प्रभात फेरीत िौशीने सामील िोत. आपि िी राष्ट्र सेवा करतो असं कािीसं समाधान त्या खमळखवत. रस्त्याने 
गािी म्िििं िािाचं्या स्वभावात बसत नव्ितं ते त्यापासून अखलप्त िोते. ज्या ज्या खठकािी िा सत्याग्रि केला 



           

त्या खठकािी खमठागरं तयार केली िोती. त्यािप्रमािे मोठमोठ्या काखिली सम द्रािे पाण्यािे मीठ करण्यासाठी 
उकळत असत. सम द्रातून भाडं्याने पािी आिून ते खमठागरात ओतायिं आखि तेथे झालेल्या खमठाच्या प ड्या 
खवकिाऱ्या म लाकंडून मीठ खवकत घ्यायि िे राष्ट्रपे्रमािे लक्षि समजले जाई. त्यावळेी शकंरराव िेवािंं, 
पाल्याच्या खटळक मंखिरात व्याख्यान झालं. व्याख्यानाला बायका िजर िोत्या. व्याख्यान संपल्यावर 
शकंररावानंी ज िूला त्याचं्याबरोबर सत्याग्रिासाठी येण्यािं श्रोत्यानंा आवािन केलं. िालत जायला ििा-पंधरा 
खमखनटं प रेशी िोती. िालायला बायका घाबरिाऱ्या नव्ित्या. तशा त्या तयारीनीशी आल्या िोत्या. बि तेकींनी 
सम द्रातील पािी भरायला लिान मोठी भाडंी आिली िोती. एकीने शकंा काढली. आपि शकंरराव िेवाबंरोबर 
गेलो, सम द्राच्या पाण्याने भरलेले भाडें खमठागरात ओतण्यापूवी आपल्याला पोखलसानंी पकडलं तर? एक 
प्रकारच्या सािसय क्त आनंि उपभोगावा असं तर वाटत िोत, पि ि सरीने शकेंिे िटकन खनरसन केलं. ती 
म्ििाली, “त्यात काय मोठंसं, पोलीस जर आपल्याला पकडायला आले तर पाण्याने भरलेले भाडंं झटकन 
पालथं करून, पािी ओतून द्यायि,ं मग पोलीस कशाला पकडिार?” 
 

पि आयर्थवन िा खवकलग्डनच्या जागी खब्रखटश अखधकारी आल्यावर सगळा रंग पालटून गेला. त्याने 
कडक धोरि स्वीकारले. प्रभात फेरीत मजा म्ििून भाग घेिाऱ्यानंािी त रंुगात टाकण्यािा सपाटा लावला 
आखि या बाजारब िग्यािंी संख्या झपायाने कमी झाली िी एकिम आलेली सूज ओसरली. उरले तळमळीिे 
सचे्च कायणकते. ह्या अकिसक सत्याग्रिािी िवा िळूिळू कमी झाली. पि राष्ट्रपे्रमािी िळूिळू खवझवण्याच्या 
मागाला लागलेली ज्योत भारतीयाचं्या हृियात प्रज्वलीत करून. 
 

प न्िा िाव,े कोटण, सब-रखजस्रार, ऑखफस, िे िािािें िैनंखिन िि स रू झालं. छगनभाई ठकर. 
नथमल वाघमल, म ग टलाल भट, लक्ष्मीिंि मारवाडी, खगखरधरलाल मारवाडी वगैरे अखशलाचं्या िाव्याच्या 
कामाखनखमत्त िेपा िोऊ लागल्या. प ढे १९४६ मध्ये ज्यावळेी िािानंी गाधंी मखंिरासाठी जागा खमळवनू इमारतीिे 
काम स रू केले त्यावळेी या मंडळींनी स्वतिः तर िेिग्या खिल्याि पि इतराकंडूनिी िेिग्या खमळवनू िेऊन 
भरीव मित केली. िे मिात्मा गाधंी सेवा मंखिर स्वामी खववकेानंि रोडवर तळ्यासमोर आजिी खिमािाने उभे 
आिे. पि वखकलीच्या व्यवसायात सन १९२८ पासून िािानंा मित करिारे जोशीकाका, िाडंीच्या खमठाच्या 
सत्याग्रिात भाग घेतल्यापासून िािाचं्या मागे भ िभ ि लावीत. “मला इथे काम करण्यात गोडी नािी, मला 
गाधंीजींच्या आश्रमातं जायंि आिे”. त्यानंा िेशकायात पूिणपिे झोकून द्यावसेे वाटे. आिशण राष्ट्रसेवक व्िावसेे 
वाटे. िािानंािी आरळ्याला कािी भरीव खवधायक कायण करण्यासाठी खतथे राििारा सिोटीिा कायणकता िवाि 
िोता. ते जोशीकाकािंी समजूत घालीत. मी स्वतिः त ला माझ्या खमत्राकडे, भावकेडे घेऊन जातो. ते माझे 
बालखमत्र आिेत. तसेि गाधंीजींिे सचे्च अन यायी आिेत.मी स्वतिः त झी ओळि करून िेईन म्ििजे त झ्या 
मनातील इच्छा जास्त िागंल्या रीतीने प री िोईल. पि तू मला त झ्याऐवजी ि सरा मािसू वखकलीच्या 
व्यवसायात मितनीस म्ििनू आिनू िे. त ला जसं खशकवनू तयार केलं तसं त्यालािी मी तयार करीन. ि सरं 
म्ििजे आिून िे. त ला जसं खशकवनू तयार केलं तसं त्यालािी मी तयार करीन. ि सरं म्ििजे आश्रमातून तयार 
िोऊन आल्यावर तू आपलं कायणके्षत्र आरळे खनवडावसे. जोशीकाकानंी त्याचं्या धाकया भावाला यशवतं 
मिािेव जोशी यानंा बोलावनू घेतलं–िािानंा वखकलीच्या व्यवसायात मित करायला म्ििनू. जोशी काकानंी 
िािानंा मितनीस खिला आखि िािा जोशीकाकानंा घेऊन वध्याला गेले. १९३३ मध्ये त्यावळेी पवनार आश्रमािी 
स्थापना झालेली नव्िती. त्यािंा बालखमत्र अजून खवनोबा या पिवीने ओळिला जात नव्िता. त्यािंं वास्तव्य 



           

नालवाडी या खठकािी असे. खमत्राचं्या भेटी झाल्या. “खवनोबानंी माझा भाखवक, श्रद्धाळू, व्यविारित र खमत्र” 
‘अशी िािािंी ओळि करून खिलेली जोशीकाकानंा स्मरते. िािानंी आरळ्याच्या कामासाठी खतथे वास्तव्य 
करण्यास तयार असिाऱ्या प्रखशखक्षत कायणकत्यांिी कािी खिवसापूंवी मागिी केली िोती. तेव्िा “त म्िी त मिा 
मािूस आिा. तयार करू.” असे आश्वासन खवनोबानंी खिलं िोतं. त्यािं स्मरि िािानंी करून खिलं आखि 
जोशीकाकानंा खवनोबाचं्या स्वाधीन केलं. पि एका अटीवर. िोन वषांनी िा प्रखशखक्षत कायणकता परत नेईन या 
अटीवर. खवनोबानंी ते मान्य केलं. १९३३ ते ३५ िा काळ खवनोबाचं्या सूिनेन सार आश्रमात जमनालाल बजाज 
याचं्या िेिरेिीिाली काढल्यावर िािा जोशीकाकानंा परत आिायला गेले. इतका प्रामाखिक, मेिनती, 
सिोटीिा कायणकता िातिा जाऊ द्यायला जमनालालजी तयार िोईनात. पि खवनोबानंी िािानंा खिलेला शब्ि 
पाळला. जोशीकाका िािाचं्या बरोबर आरळ्याला जाण्यासाठी परतले. शब्िाचं्या वजनाला पैशाच्या वजनापेक्षा 
जास्त वजन असण्यािा तो स्वराज्यपूवण काळ िोता. िोन वषण आश्रमात रािून जोशीकाका आरळ्याला परतले ते 
गाधंीजींच्या आिशणवािी, स्वावलंबी िेड्यािे स्पप्न मनाशी बाळगून. िोघं खमळून योजना आिीत, नव्या नव्या 
कल्पना राबवीत. िािा पैसा गोळा करून आरळ्याला पाठवीत. जोशीकाका तो खवधायक कामासाठी सत्कारिी 
लावीत. आरळ्याि ंराितं घर िे अशा कल्पनानंा मूतण स्वरूप िेण्यािं एक कें द्रि झालं ती आता िेशपाडं्यािंी 
िाजगी मालमत्ता राखिली नािी. आरळ्यािा कायापालट व्िायला िवा असेल तर तेथे तरुि कायणकत्यांिी 
अभेद्य फळी तयार व्िायला िवी, िे िोघं मनोमन जािून िोते. तेथील तरुि खपढीशी जवळीक साधिं, त्यानंा 
स दृढ, खनरोगी करिं याि एक माध्यम म्ििून आरळ्याच्या राित्या घराच्या िौकािे तालमीच्या आिाड्यात 
रूपातंर केलं. लाल मातीने आिाडा सजला. त्या मातीत ओतायला तेलािे डबे िवते म्िटल्यावर तेलािे डब े
आिवले गेले. आिाडा आखि लाल माती िे समीकरि मला माखित िोतं. पि त्यातं डबेच्या डबे तेल ओतायला 
लागतं िे समजल्यावर तेल खपिाऱ्या मातीिी मला गंमत वाटली. आता या तालमीत आरळ्यािी आखि 
जवळपासच्या गाविी तरुि म लं क स्तीच्या खनखमत्ताने एकत्र जमू लागली. पारावर, िेवळातं तंबािू मळत, 
पानाच्या खपिकाऱ्या मारण्यात वाया जािारा त्यािंा वळे व्यायामात जाऊ लागला. इखतिासातील, त्यािप्रमािे 
िालू घडामोंडींिी माखिती या तरुिानंा सोप्या, त्याचं्या भाषेत सागंनू त्यािंी बौखद्धक क वत त्याचं्या मनावर 
िडपि न आिता वाढवली जाऊ लागली. खवझलेल्या स्फ कलगात िळूिळू तेज झळाळू लागले. आपल्या 
गावकऱ्यासंाठी आपि झीज सोसली पाखिजे. पारतंत्र्य झ गारून िेण्यासाठी वळेी प्रािािी बाजी लावली पाखिजे 
यािी जािीव तरुिानंा िोऊ लागली. यािा प्रत्यय प ढे आरळ्यात आलेल्या कॉलऱ्याच्या साथीत आला. 
जोशीकाका आखि िी तरुि म लं क ठलीिी भीती न बाळगता, घाि, खकळस न मानता, साथीने पछाडलेल्या, 
रोग्यािंी श श्रूषा करीत. प्रािाच्या भीतीने नवरा-बायको एकमेकानंा सोडून जात, आईवडील म लानंा टाकून 
जात. माया, आतड्यािं पे्रम िे शब्ि जीवाच्या भयाप ढे या साथींत फोल ठरले. अशा भयाि खठकािी जाऊन िी 
म लं रोग्यािी आसपासिी स्वच्छता करीत, सेवा करीत. त्यािा पखरिाम झाल्याखशवाय कसा रािील? साथ 
आटोक्यात आली. गावकऱ्यािंी मनं कजकली गेली. वाईटातून िागंलं खनष्ट्पन्न झालं. गावकऱ्याचं्या मनात या 
मंडळीबद्दल पे्रमािी, आिरािी, आप लकीिी भावना खनमाि झाली. िािा व जोशीकाका यानंी एकमेकानंा पूरक 
रािून एकज टीने काम केले. शतेात बी पेरण्यापूवी जमीन नागंरून तयार करावी लागते, राब काढावा लागतो. 
तेव्िा मेिनत करिाऱ्याच्या िाती सकस, अमाप, दृष्ट लागेल असं पीक िाती येतं. तीि प्रखिया आरळ्यात, 
खशराळेपेयात स रू झाली. कायणकता म्ििजे क ठल्यािी पक्षािा किा, पायातील िगड, तो जर मजबूत असेल 
कळस डौलाने खमरवतो. आखि िीि खशकवि गाधंीजींनी त्याचं्या जमातीवर कबबवली िोती. िािा व जोशीकाका 
गाधंीजींच्या खशकविीिे सचे्च खशष्ट्य िोते. 



           

ग्राम सेवा मांडळ, आरळे–स्र्थापिा–प्रगतीची घोडदौड 
 

खवधायक कायाला ठोस िालना खमळावी म्ििनू लगेि १९३५ मध्ये “ग्राम सेवा आश्रम आरळे” या 
संस्थेिी िािानंी स्थापना केली. िी संस्था िातसडीच्या तािंळािे कें द्र िालवी कें द्र आमच्या घरात िाले. जवळ 
जवळ ६०–७५ बायका तािूंळ सडण्यािे काम करीत. गावातल्या गावात त्यानंा रोजगार उपलब्ध िोई. त्यातंील 
कािी उिळी आजिी त्या घरात आिेत. ज न्या आठविीिे मकू साक्षीिार म्ििून, जवळ जवळ ५० वषानंतर 
आता जरी िातसडीिी कें द्र कालबाह्य वाटली तरी त्या काळात त्यानंी गरीब संसाराला िातभार लावला िोता 
िे खनखित. सूत कातिं. त्यासाठी िरिा घरात बाळगिं, िािी वापरि,ं स्वातंत्र्यपूवण काळात प्रखतष्ठिें, 
िेशभक्तीिं प्रखतक मानलं जाई. व्स्वावलंबनािं मित्तव िािीम ळे पटवनू खिलं जाई. या सवांिा प्रिार 
आश्रमातफे िोऊ लागला. सूतकताई कें द्र स रू झाले. गृिउद्योगाला उते्तजन खमळाव ेम्ििून जोशीकाकािें भाऊ 
जयराम मिािेव जोशी यानंा िास कोकिातून िािानंी बोलावनू घेऊन प्रखशखक्षत करण्यासाठी िोनावरला 
पाठवले. ते कशगापासून कंगवे, फण्या, बटनं यासारख्या गरजेच्या वस्तू, त्यािप्रमािे वगेवगेळे पक्षी व इतर 
स शोभनाच्या वस्तू तयार करण्यात वाकबगार िोऊन परत आले. मध मखक्षका पालनाच्या उद्योगात खनष्ट्िात 
झाले. जयराम अण्िा परतल्यावर घरात या वस्तू तयार करण्यािं नव ेगृिोद्योगी केन्द्र स रू झाले. म ंबईतील 
ग्रामोद्योग बाजारपेठा खमळाल्याने माल कसा िपेल िी किता नव्ितीि. गावाला रोजगार खमळण्यािे एक नव े
साधन खमळाले. गाव स धारू लागला. मध मखक्षका पालनाम ळे १६–१६ खलटरिे डबेच्या डबे मध उपलब्ध िोऊ 
लागला. 
 

गाव स्वावलंबी व्िाव,े प्रगखतशील असाव ेम्ििनू िाललेल्या अनेक प्रयत्नाचं्या जोडीला, गावकऱ्यावंर 
धार्थमक संस्कार व्िावते, मानखसक जडिघडि राष्ट्रपे्रमाच्या दृष्टीने पक्की व्िावी, खशक्षिािे, स्वच्छतेिे मित्व 
पटवाव े म्ििून िािानंी आत्मारामजी िेव उफण  ग रू िेवानंि या आपल्या कारवारच्या खमत्राला आरळ्याला 
बोलावनू घेतले. त्यािंा भगवतगीतेिा, गीताईिा व्यासंग िोता. सोप्या भाषेत प्रविनाच्या माध्यमातून ते 
गावकऱ्यानंा रोजच्या िैनंखिन व्यविारातील पटिाऱ्या गोष्टी सागंत. श्रद्धा, भखक्त, पे्रम, त्याग एकमेकावंर 
अवलंबून आिे. भखक्त, पे्रम असलं की आपोआप, सिजखरत्या मोठ्यात मोठा त्याग केला जातो. आई स्वतिः 
उपाशी रािते, फाटके कपडे घालते पि म लानंा िाऊ घालते, नेटका कपडा िेते. कारि म लावंरील खतच्या 
पे्रमाने खतच्या िातून िा त्याग नैसर्थगकरीत्या िोतो. भारतमाता आपली आई. खतच्यावर त म्िी पे्रम केलं की त म्िी 
अत लनीय त्याग सिजपिे कराल. गावकऱ्यानंा ते पटे. प्रविनासाठी ते आसपासच्या िेड्यात किडत. सन 
१९३९ पासून ५ वष े ते आरळ्याला िोते. िािा आखि ग रू िेवानंि. िे ग रुबंधू खतरुवन्नमलई या ताखमळी 
राज्यातील थोर साक्षात्कारी संत रमि मिषीम ळे ज्या आरळ्याला औषधोपिारािी प्राथखमक सोय नव्िती तेथे 
िािाचं्या प्रयत्नाने प्रसूखतगृि स रू झाले. प्रखशखक्षत पखरिाखरका ऋग्िािंी तपासिी, औषधोपिार करू लागली. 
 

िािािें एक खमत्र व्यंकटेश िसबनीस आता ंवखकलीिा अभ्यास संपवनू, पिवीधर िोऊन आपल्या गावी 
खशराळ्याला कायमिे रािण्याच्या इराद्याने परतले िोते. आजोबा वकील असल्याने व्यवसायामध्ये उमेिवारी 
करण्यािा प्रश्न त्याचं्या प ढे येत नव्िता. िािानंी व त्यानंी वकीलीिा अभ्यास एकत्र केला िोता, एकत्र राखिले 
िोते. प ण्याला खपलोबानंी खिलेल्या विनािी िािानंी त्यानंा आठवि करून खिली. १० वषापूवी खिलेले विन 
खवस्मृतीत गेलं नव्ितं. िोघानंािी खशक्षिािी आत्यंखतक तळमळ असल्याने गावागावात शाळा काढावा, साक्षरता 



           

प्रिाराला िालना द्यावी अशी योजना आिली. कऱ्िाडच्या िष ेमास्तरानंा या संिभात खवसरून िालिार नािी. 
या सवांनी खमळून ४० -५० शाळािंं जाळं खशराळेपेयात खविलं. अगिी एक खशक्षकी शाळपासून. िष ेमास्तर, 
िसबनीस िेड्यािेड्यातून खफरून शाळाचं्या प्रगतीिे आलेि पिात. िािानंा कळवत. लागिाऱ्या आवश्यक 
वस्त ंिी यािी िािानंा पाठवीत. त्या यािीबरि कूम वस्तू रवाना िोत. गावी न खमळिारी प स्तकं, इतर शकै्षखिक 
गरजेिे साखित्य अनेक वळेा िािानंी डोक्यावरून वािून नेलं आिे. या शाळा १९४७ पयणन्त व्यवस्स्थत िालल्या. 
स्वराज्य १९४७ साली खमळाले आखि या शाळा लोकल बोडाला स पूिण केल्या. म लीिे पालनपोषि करून, 
लिानािी मोठी करून सासरी पाठविी केल्याप्रमािे. 
 

“सातारा खजल्िा ग्रामोद्योग संघािी” स्थापना याि वषी १९३५–३६ मध्ये झाली. शकंरराव िेव, 
माखिकिंि िोशी, भाऊसािेब सोमि, रामभाऊ जोशी, माधवराव िेशपाडें िे या संस्थेिे आद्यसंस्थापक िोते. 
या संस्थेने अनेक वगेवगेळ्या के्षत्रात भरीव कामखगरी केली. िािी उत्पािनाला प्रोत्सािन खिले, ग्रामोद्योग 
भाडंार िालवले, कताई कें द्र स रू केली, जंगलकूपिे काम केले. याि ससं्थेने पोखलसाचं्या िपलािंं कंत्राट 
घेऊन त्या व्यवस्स्थत तयार करून कंत्राट प रे केले. अनेक शकै्षखिक संस्था स्थापन केल्या. नव्या शाळा 
काढल्या इतकंि नव्िे तर सातारा खजल्ह्यातील सवण िेडमास्तरािें खरफे्रशसण कोसणिे िटाव खजल्ह्यातील 
वडगावला खशबीर भरवले. काशीनाथपंत िेशम ि िे १९३५–३६ ला या ग्रामोद्योग संघािे अध्यक्ष िोते. िे 
काशीनाथपंत वारकरी असल्याने िािािें आखि त्यािें गोत्र मस्तपैकी ज ळे. प ढे औधंला या संस्थेिी सभा झाली. 
१९५५–५६ पयणन्त व्यवस्स्थत िालिारी िी ससं्था आपसातील मतभेिाम ळे मोडीत खनघाली. िा ि िीिा शाप 
आपल्याला खजथे खतथे नडतो. ि सऱ्यानंा समजून घेऊन, प ढील कायावर लक्ष ठेवनू पड िािं आपल्या रक्तात 
नािी. या संस्थेिे आखि’ ‘ग्राम सेवा आश्रम, आरळे” खििे संबंध पालक व पाल्य यासारिे िोते. “सातारा खजल्िा 
ग्रामोद्योग संघाला माल खमळे, आरळ्याच्या मालाला बाजारपेठ खमळे” 
 

सातारा खजल्िा ग्रामोद्योग संघ या संस्थेिे तीन–तेरा झाले पि १९४६ मध्ये “सिकारी सोसायटी, 
आरळे” ह्या नावाने स्थापन केलेली ससं्था मल्टीपरपज सोसायटी या नावाने अजून काम करीत आिे. 
 

आरळ्याच्या िोिाऱ्या कायापालटाने खतथे राििारी स लोिना जोशी िी तरूि म लगी भारून गेली. 
खतला या िालिाऱ्या खवधायक कामात गोडी वाटू लागली. धीट, ि िि िीत सोनूताई जोशीकाकाचं्या 
व्यक्तीमत्वाने, खनष्ठनेे काम करण्याच्या तळमळीने प्रभाखवत झाली. त्यानंा कामात मित करू लागली. िािाचं्या, 
जोशीकाकाचं्या उते्तजनाने १९६७ साली िी म लगी वध्याच्या मखिलाश्रमात राष्ट्रीय खशक्षिासाठी गेली. िोन वष े
खतथं रािून, अभ्यासिम प रा करून, खनष्ठावतं सैखनक बनून परत आरळ्याला आली. कायणकत्यांच्या सािळीत 
एका ि व्यािी, स्त्री कायणकतीिी भर पडली. या म लीने प ढे जोशीकाकाशंी खववाि केला. राष्ट्रकायात जोडीने 
सखिय भाग घेतला. 
 

या कायणकत्यांच्या सिंात सागंलीिे रखिवासी नेखमनाथ अण्िा कते्त िे या काळात सामील झाले. यानंा 
कते्तकाका म्ििून आमच्यासारिे संबोधिारे फार कमी आिेत. कते्त ग रुजी म्ििून ते सवणत्र ओळिले जातात. 
िािािंा व कते्तकाकािंा पखरिय गाडगेब वामं ळे झाला. १९३७ साली गाडगेब वाबरोबर, त्याचं्या इतर 
खशष्ट्यगिाबंरोबर कते्तकाका आमच्याकडे कािंी खिवस रिायला आले. प ढे भजनं, खकतणनं या माग े



           

जनजागरिाच्या गाडगेमिाराजाचं्या कायणिमािा त्यानंा कंटाळा आला. ब वाच्या बरोबर राििं त्याना रूिेना. 
त्यानंी आपल्या आय ष्ट्यािी खिशाि बिलून टाकली. मी िे खवनोबािें, गाधंीजींिे रिनात्मक कायािे ब्रीि 
सोडिार नािी, माझी िाडं या कमणभमूीत आरळ्यातं पडतील असं आश्वासन त्यानंी िािानंा खिलं िोतं. त्याचं्या 
गरजा फार कमी, राििी साधी िोती. गीताई व खवनोबाचं्या साखित्यािा प्रिार व खविी या कायात त्यानंा खवशषे 
रस िोता. 
 

या सवण उलाढालीिं कें द्रकबिू असिारं आमिं आरळ्यािं घर आता अप रं पडू लागलं म्ििून घर 
वाढवायिं ठरलं. मागील बाजूला भली मोठी पडवी ज न्या घराला लागून बाधंली त्यामागे मोठ्या िोलीिी भर 
घातली पडवीतून वर गेल्यावर ि सरी िोली व प ढे पत्र्यािी गच्ची असा घरािा खवस्तार केला. मध्ये 
तळमजल्याला तालमीिा िौक िोताि. यासाठी लागिारं सीमेंट, पते्र वगैरे सामान मोठ्या खजकीरीने िािांना 
म ंबईिून आिाव ंलागलं. तेिी बैलगाडीतून. खवटा पाडण्यासाठी खवटाळं म ंबईिन आिलं. खवटा आरळ्याला 
पाडल्या. अशा खवटा क िाच्यािी घराच्या कभतीसाठी त्यावळेेपयंत वापरल्या नव्ित्या. पडवीतून वर जािारा 
खजना बलैगाडीतून आरळ्यापयंन्त नेता यावा म्ििून िोन भागात तयार केला. आरळ्याला पोिल्यावर खजन्यािे 
िोन भाग नटबोल्टने एकत्र करून तो सलग झालेला खजना पडवीत उभा केला. खजन्यािे माप एकिम बरोबर 
झाले. आता ऐसपैस मोकळ्या पडवीत िातसडीिी, सूतकताईिी कें द्र नव्या उमेिीने िालू लागली. त्यावळेी 
िेशपाडें यािें इनामिारी शतेीिे उत्पन्न ५००-६०० रूपये सिज येई. त्यावळेी िी रक्कम लिान वाटत नसे. पि 
िािानंी, काकानंी त्यातला एकिी ताबंडा पसैा आपल्या वैयखक्तक घरासाठी वापरला नािी. उलट स्वतिःच्या 
कमाईिी त्यात भर घालून गावाच्या उन्नातीसाठी त्यािा खवखनयोग केला. काकानंी “माझा वाटा िवा” म्ििून 
तंटाबिेडा केला नािी. िािा जे कािी करतील त्याला त्यािंा सखिय पाकठबा असे, जरी त्यानंी िािासंारिे 
आरळ्याला वारंवार िेलपाटे मारले नािीत तरी. 
 

आरळ्यात देशपाांड्ाांचा उदोउदो. 
 

भाऊबंिानंी २५-३० वषापूवी राधाबाईंना, आमच्या आजीला आखि खतच्या िोन अजाि लेकरानंा थारा 
खिला नव्िता. त्यावळेी आरळ्याच्या ज्ञानूिािा पाटलानंी आजीला त्याचं्या ओसरीवर टेकण्यासाठी जागा खिली 
िोती. आजी, जोशीकाका खतथे अन्न खशजवनू िात. भाऊबंि खझडकारीत. म्िित, “आले मोठे वाटा मागायला 
ग जराथेतून. इतकी वष ेआम्िी रािलं ते िेण्यासाठी थोडंि” ज्ञानूिािा समजावनू सागंत, ‘िा पि िेशपाडं्यािंा 
वशंि आिे ना! त्याचं्याशी असं ि जाभावाने वागिं शोभािायक नािी. या भाऊबंिानंी आता बिलती पखरस्स्थती 
जािली. एक म लगा वकील, एक म लगा इंखजखनअर, िोघंिी गावच्या भलाईत रस घेिारे. राधाबाईंच्या भाव 
वधारला. एक पाट सात खठकािी िोऊ लागला. ििाफराळािी, जेविािी आमंत्रिावर आमंत्रिं येऊ लागली. 
वखकली िालली नािी तर आरळ्याला स्थाखनक िोऊन शतेी करण्यािी िािािंी मनािी तयारी िोती पि 
वखकली उत्तम िालल्याने ती वळे त्याचं्यावर आली नािी. अधून मधून बाई, मी बापू आरळ्याला जात असू. 
त्यावळेी आमिा वट पडे. आम्िा शिरी म लानंा बघायला खतथली म लं, त्यािें आई-वडील येत पि बलैगाडीच्या 
प्रवासाने आमिा पार ि ळि ळा झालेला असे. बेिम ताप भरे. या आमच्या नाज कपिािा त्यानंा वाटिारा अिंबा 
त्याचं्या िेिऱ्यावर िाटून येई. ४-२ खिवस गेल्यावर आमिा प्रवासािा शीि जाई. त्याचं्याबरोबर उनाडक्या 
करण्यात आम्िी सामील िोत असू. त्याचं्याबरोबर पोिायला निीवर जािं, निीकाठच्या शतेातील मक्यािी 



           

किसं खतथल्या िघळात भाजून िाि,ं करविंाच्या जाळ्या ओरबाडिं, पळत पळत वाघजाईिा डोंगर िढि-
उतरिं कशात म्ििून त्याचं्यापेक्षा उिे पडत नसू. घोड्यावरच्या माििीने घरात पािी भरलं जाई, तरी मजा 
म्ििून लिानशी कळशी घेऊन झऱ्यावरून, निीवरून पािी आितानंा आम्िा मखैत्रिींच्या गप्पानंा भलताि रंग 
िढे. आजी आमच्याबरोबर असली की, खतला भेटायला, खतच्या पायावर स्वतिःिी लिान म लं घालायला बायका 
येत. भाऊबंि येत. आजी मग ‘फ ल फामात’ येई. िेशभक्त, समाजसेवक अशा प्रखतखष्ठत म लािंी ती प्रखतखष्ठत 
माता िोती. त्यावळेी खवनोबानंी भगवत गीतेिे मराठी भाषातंर ‘गीताई’ न कतेि केले िोते. गीताईच्या अनेक प्रती 
आमच्याबरोबर वाटायला नेलेल्या असत. अशावळेी आजीला भलताि ि रूप येई. एक प्रत ती भेटीला 
येिाऱ्याच्या िाती िेई. मला िाक मारी आखि पखिला श्लोक म्ििायला सागें. लगेि स रू िोई, ‘त्या पखवत्र 
क रूके्षत्री, पाडं िे आखि आम िे जमतेम ६ -७ वषािी असलेली मी इतक्या स्पष्ट उच्चारात घडाघडा सबंंध श्लोक, 
तोिी प स्तकात न बघता म्ििते म्ििजे काय ? याि ंकौत क ऐकिाऱ्याच्या म दे्रवर िाट न येई. प्रथम प्रथम मला 
मजा वाटली. मी फ शारून गेले. पि खिवसाकाठी त्याच्या आवृत्यावर आवृत्या व्िायला लागल्यावर मी कंटाळून 
गेले. पि ‘मी कंटाळले, आता म्िित नािी, असं आजीला सागंण्यािी माझी किमत नव्िती. 
 

१९३५ पासूनच्या कालिंडात खशराळे पेटा आरळे येथे खवधायक कामािी घोडिौड िालली. दृष्ट 
लागण्याजोगा कायणकत्यांिा संि जमला िोता. मागणिशणनासाठी खततक्याि तोलामोलािी मािसं उपलब्ध 
िोती. त्याि काळात िािाचं्या म ंबई व उपनगर येथील कामािी म िूतणमेढ उघड उघड रोवली गेली. अबोलपिे 
केलेली अनेक कामं लोकाचं्या नजरेत भरू लागली. िेशस्थ-ऋग्विेी ब्राह्मि संघ, पाले शािा, यानंी माखसक 
काढायिं ठरवलं. नावं खिलं ‘समथण’. या माखसकािे संपािकपि स्वीकारण्यािी गळ मंडळाने िािानंा घातली. 
िािानंी संघाच्या पे्रमािातर ती जबाबिारी स्वीकारायला िोकार खिला. समथण माखसकािे िािा पखिले संपािक 
झाले. िी जबाबिारी त्यानंी ४१ पयणन्त, ते त रंुगात जाईपयणन्त पार पाडली. प ढे िे माखसक िािर मध्यवर्थत मंडळ 
येथून खनघू लागले. न कताि माखसकािा रौप्य मिोत्सव झाला आिे. माखसकाच्या म िपृष्ठावर लंगोटी 
लावलेल्या, क बडी घेतलेल्या जटाधारी रामिासािें तेि खित्र आजिी आिे. 
 

पाले खटळक खवद्यालय या राष्ट्रीय बाण्याच्या शाळेबद्दल िािानंा फार पे्रम. येथील खशक्षकातं 
वतेनश्रेिीवरून, त्यािप्रमािे मोठ्या रजेत खशक्षकानंा नोकरीवरून िूर करून, परत शाळा स रू झाली की 
त्यािंी भरती करून कायम न करण्याच्या धोरिाबद्दल, रजेिा पगार वािवण्याबद्दल असंतोष िोता. खशक्षकानंी 
त्याचं्या मागण्या पिाखधकाऱ्यानंा सािर केल्या िोत्या. त्या मागण्या व पगारवाढ िािानंी मध्यस्थी करून, 
िटपट करून खशक्षकानंा खमळवनू खिल्या. या कामासाठी तारक ं डे व उद गीरकर िे िोघे खशक्षक आमच्या घरी 
वारंवार येत. िािानंी िे काम खनरपेक्ष ब द्धीने केलं तरी खशक्षकानंा आपली कृतज्ञता कशी व्यक्त करावी िे स ित 
नव्ितं. शवेटी त्यानंी िंिनी नक्षीिार िौकटीत बसवलेला गाधंीजींिा भला मोठा फोटो आखि मानपत्र 
समारंभपूवणक िािानंा खिले. 

 
चौरे्र घोडदौड 

 
याि काळात म बंई उपनगर खजल्िा काँगे्रस कखमटीिे स्व. बाळासािेब िेर अध्यक्ष व िािा खिटिीस 

िोते. िािा वान्द्र्यािे रखिवासी तर बाळासािेब िारिे. रोज सकाळी िािा आखि बाळासािेब खफरायला बािेर 



           

पडत. िािा वान्द्र्यािून तर बाळासािेब िारिून भेटण्यासाठी िोघानंा सोईिी जागा म्ििनू टनणर रोडिा 
कोपरा. वान्दे्र व िार या िोन्िी गावापंासून तसा समिूर असलेला ठरलेला िोता. िोघािंी गाठ पडल्यावर ते 
प ढ एकत्र िालत जात. यावळेी अनेक योजनािंा तपशीलवार उिापोि िोई. रूपरेषा आिली जाई. स्वस्त 
धान्याच्या ि कानािंी योजना िी अशीि साकारली. िी ि काने स रळीत िलतात का, िे पािण्यािी जबाबिारी 
िािा खिटिीस असल्याने त्याचं्यावर येई. िागंल्या िागंल्या स िवस्त  घरिी स खशखक्षत तरुि म लं-म ली िे काम 
स्वचे्छेने करीत. धान्यािंं वजन करि, खविी करि,ं पैशािा खिशोब ठवि ं िी कामे मजेत िोत. धान्याच्या 
गोिीच्या गोिी पाठीवरून वािून आिनू ि कानात आिून टाकल्या जात. सध्या कोरा ग्रामोद्योग कें द्रािी 
प ष्ट्पवाखटका साभंाळिाऱ्या ित्तभूाऊ िटं्टगडी या ध्ययवाद्यािी व िािािंी ओळि या खनखमत्ताने झाली. िा पखरिय 
कोरा ग्रामोद्योग कें द्र १९४६ मध्ये स्थापन झाल्यावर जास्त दृढ झाला. िे ित्तभूाई एकटे ६–६–ि कानानंा माल 
प रवण्यािे काम करीत. िािीिा प्रसार व खविी घरोघरी खफरून या कायणकत्याकरवी िोई. िातगाडीवरून 
िािी खवकली जाई. िी सगळी कामं घरिं िाऊन स्वयसेंवक, स्वयंसेखवका आनंिाने करीत. असं एक खविी 
कें द्र खिल रोडला रतनिंि सेमलानी याचं्या ि कानाच्या रागेंला कोपऱ्यावर िोते. या कें द्रािे उद घाटन करायला 
सरोखजनी नायडू आल्या िोत्या. ित्तोबा नथोबा वादें्रकर, सिाखशव गोपाळ जोशी, नलूताई सबनीस, रतनबेन 
मेिता, खभकीताई सामंत, उस्मानिािा, रिनिंि सेमलानी िािाचं्याबरोबर काम करीत. सूत काढिं, िािी 
वापरिं तर बि संख्यािंा धमण झाला िोता. काँगे्रस िा पक्ष बि जन समाजाने त्यािप्रमािे स खशखक्षत वगाने 
स्वीकारला िोता, आपला मानला िोता. स्वतिःिा व्यवसाय, नोकरी साभंाळून अप्रत्यक्षपिे मागे रािून मित 
करिारी मंडळी बि संख्येने खततकीि िोती. वान्द्र्याच्या िाखटकिान्यात प्रिारासाठी असह्य घाि, ि गणन्धी 
सिन करून िी मंडळी गेली की खतथे काम करिाऱ्यानंा वाटे, ये अमीर घरके पढे खलिे लोग, लडखकया यिॉ 
खकिडमें आते िै । उनका स नना िोगा, साखंगतलेले पटवनू घेत. म स्लीम जमातीत वकील म्ििनू पैसा गाठी 
बाधंण्याच्या मागे न लागिारा एक यशस्वी वकील म्ििून िािािंी प्रखतमा तयार झाली िोती. िािा वादं्रा 
नगरपाखलकेसाठी खनवडि कीला उभे राखिले १९३५ साली. त्यावळेी िी लोकखप्रयता त्यानंा उपयोगी पडली. या 
समाजाने िािानंा भरघोस पाकठबा खिला. िािािें प्रखतस्पधी श्री. खडमोंटे याचं्यापेक्षा पाि-सिाश े मते अखधक 
खमळवनू िािा खनवडून आले. त्यावळेिे म स्लीम नेते रमजू कालू रव्वाजा इस्माइल, उस्मानिािा यानंी 
प्रिारकायात खजवापाड मेिनत केली. वान्द्र्याच्या कसाई जमातिान्यात श्री. रमजू कालू याचं्या अध्यक्षतेिाली 
सिा-सातश ेउपस्स्थताचं्या सभेत माधवरावािंा खवजय साजरा करण्यात आला. रव्वाजा इस्माइल िे म स्लीम 
नेते सभेला आवजूणन उपस्स्थत िोते. खनवडि कीतील जयाम ळ िािांना त्याचं्या आवडीिे के्षत्र खमळाले. खशक्षि 
सखमतीिे ते अध्यक्ष झाले. पि प ढे काय झाले ? ज्या कसायानंी त्यानंा खनवडून खिले, त्याचं्यात िोन तट पडले. 
ि नाि नीपयंत पाळी आली. आपसात प्रकरि खमटेना. शवेटी कोटातफे िािानंा िे भाडंि खमटवाव ेलागले. 
िािािंा कल ज न्या मंडळीकडे िोता. 
 

त्यावळेी प्रत्येक उपनगरािे वगेळे लोकल बोडण िोते. सवांिा खमळून उपनगर खजल्िा िोई. प्रत्येक 
लोकल बोडािा स्थाखनक कारभार वगेळा असे. जवळजवळ पंधरा वषांनी, १९५० मध्ये, उपनगरे म ंबई 
नगरपाखलकेत खवलीन झाली. म ंबई नगरपाखलका, म ंबई मिानगरपाखलका म्ििून खवस्ताखरत केलो गेली. 
 



           

१९३५ मध्ये िािा खनवडून आले, त्यावळेी वान्द्र्यािे लोकल बोडण वान्द्र्यािा कारभार पािी. खशक्षि 
सखमतीिे अध्यक्ष झाल्यावर िािानंी एक गोष्ट केली. खवनोबािंी गीताई मराठी शाळेत लावली, म लावंर संस्कार 
व्िावते, शब्िोच्चार स्पष्ट असावते, पाठातंरािी सवय म लानंा लागावी या िेतूने. 
 

बाळासािेब िेर, शातंीलाल शिा, म ज मिार, माधवराव िेशपाडें यानंा प ढाकार घेऊन ३०–३२ मध्ये 
िाडंा येथे धोबी सोसायटीिी स्थापना केली. पि प ढे ३८–३९ मध्ये सरकारने टाऊन प्लॅकनग स्कीमसाठी 
िाडं्यािा धोबीघाट पाडायिा ि कूम खिला. त्यावळेी िािानंी िटपट करून सरकारकडून म ित वाढवनू 
घेतली. धोबी सोसायटीवरील गंडातंर तात्प रते टळलं. प ढे वाखडया रस्टकडून वाकोला येथे धोबीघाटाकरता 
जागा खमळवनू घाट तेथे नेला. ५०–६० धोब्यािंी सोय केली. िाडंा येथील धोबीघाटाच्या वाढवलेल्या म ितीच्या 
आत िे काम प रे करायलाि िव ं िोतं. ते प रें झालें . या जमातीिे पोट त्याचं्या धंद्यावर. अनेक वळेा 
नगरपाखलकेच्या पाण्याच्या व इतर खबलािें पसेै भागवायिे या गरीब लोकानंा जमत नसे. पाखलकेकडून पािी 
तोडण्यािी नोटीस येई. मग िािािंी धावपळ स रू िोई. आमिे गाववाले नगरसेवक बाबूराव जाधव त्यानंा 
म लासारिे. तेिी िािानंा वखडलधारे म्ििून मानीत. िािा त्यानंा भेटून पािी कपातीिी म ित वाढविे, खबल 
भरण्यािी म ित वाढविे यासाठी िटपट करायला सागंत. यावळेी िोघािें वगेवगेळे पक्ष त्याचं्या मनात येत 
नसत. गखरबािंी किव त्यानंा िी सवण िटपट करायला भाग पाडी. धोबी सोसायटीिे संकट तात्प रते टळे. 
बाबूरावाचं्या ि कानावरून त्यािंी िौकशी केल्याखशवाय िािा कधी प ढे गेले नािीत. प ढे कािी वषांनी 
बाबूरावानंी कजण घेतल्याने िािाचं्या कानी आले. लगेि िािानंी कजण का ं घेतलं यािी िौकशी बाबूरावकडे 
केली. कजण पैसे उडवायला न घेता जागेसाठी घेतलं यािी जेव्िा िात्री पटली तेव्िा त्याचं्या खजवाला शातंता 
खमळाली. बाबूरावानंािी िािा िाभंारिौकशा करतात असे वाटले नािी. बाबूराव जनता पाटीिे तर िािा 
अस्सल गाधंीवािी. पि खनवडि कीला उभे रािण्यापूवी बाबूराव बाई–िािाचं्या पाया पडायला यायला खवसरत 
नसत. 
 

१ ऑगस्ट १९३९ साली िारूबंिीिा कायिा झाला. त्यापूवी ज लै मखिन्यात खविारखवखनमय 
करण्यासाठी त्यावळेेिे िेर मंत्रीमंडळातील गृिमंत्री कन्िय्यालाल म न्शी यानंी एक सभा बोलावली िोती, 
कायद्यािी अंमलबजाविी करण्याच्या संिभात. या सभेला येण्याबाबत नाखशकच्या ब.ॅ डोंगरे याचं्या सिीिे एक 
पत्र िािानंा आले िोते. िािा व उस्मानिािा ज न्या सखिवालयात गेले. तेथे बठैकीत बाळासािेब िेर, 
वान्दे्रकर, भान शकंर याखज्ञक वगैरे िोते. कायद्याच्या अंमलबजाविीसाठी प्रोखिखबशन गाडण खनय के्त करण्यात 
आले. िािा एस. डी. ओ. (सबबणन खडस्व्िजनल ऑखफसर) झाले. त्याचं्या िातािाली ििा गाडणस असत. या 
गाडणनी िारुच्या ग त्यािंी माखिती प रवावयािी आखि एस. डी. ओ. ने ते पोलीस िात्याच्या मितीने बंि करायिे 
असे सूत्र िोते. त्याबद्दल एक िैखनक वृत्तपत्र खनघत असे. िारूबंिीच्या प्रिारासाठी िािानंी अनेक सभा 
आयोखजत केल्या, खभखत्तपत्रकािें सिाय्य घेतले. या खवरोधाने िारू ग ते्तवाले िािावंर खिडले. मारण्यािी धमकी 
खिली. पि ज्याच्यापाठी परमेश्वर आिे त्यािा केसिी कोि वाकडा करिार? या िारूबंिीच्या अंमलबजाविीत 
पत्की नावािे एक गाडण मित करीत. त्यानंी एका खििन कोळी म लीशी लग्न केले. िे आंतरधमीय लग्न 
गोरेगावच्या मस राश्रमात झाले. या लग्नाला िािा आवजूणन िजर राखिले िोते. 
 



           

काँगे्रसिे पखिले मंखत्रमंडळ म ंबई राज्यात खनवडून आले १९३७ मध्ये. बाळासािेब िेर म ख्यमंत्री, 
म रारजीभाई मिसूल मंत्री तर कन्िैय्यालाल म न्शी गृिमंत्री झाले. मयाखित स्वातंत्र्य िेर मंत्रीमंडळाला िोते. 
अंतगणत कारभारात इगं्रज सरकार ढवळाढवळ करिार नव्ितं. बाळासािेब उपनगर खजल्िा काँगे्रस कखमटीिे 
अध्यक्ष व िािा खिटिीस म्ििून काम करीत असल्याने िोघात िूप जवळीक िोती, वैयखक्तक पातळीवरिी. 
बाळासािेब िास मित्तवािी कामं िािाचं्यावर खवश्वासाने सोपवीत. स्व. यशवतंराव िव्िाि त्यावळेी स खशखक्षत 
उियोन्म ि कायणकते िोते. सातारच्या भाऊ सोमि यािेंकडून ओळिपत्र घेऊन येिाऱ्या यशवतंरावानंा घेवनू 
येण्यासाठी बाळासािेबानंी िािानंा िास पाठवले िोते. यािा उल्लेि यशवतंरावाचं्या आत्मिखरत्रात आिे. प ढे 
अखधकाराच्या उच्चानसनावर असलेले यशवतंराव िािा भेटले तर गाडी थाबंवीत. त म्िाला खजथे जायिे खतथे 
सोडतो म्िित, िािा नम्रपिे नकार िेत. १९३९ मध्ये ि सरे मिाय द्ध स रू झाले. साम्राज्याच्या खितासाठी या 
य द्धाला काँगे्रसने खवरोध केला. य द्धाला मित करू नये अशी भारताने भखूमका घेतली. य द्धाबद्दल ताखत्तवक 
भखूमका माडंण्यािें भाषि स्वातंत्र्य भारताला िव ं िोते. या सरकारखवरोधी धोरिािे भाषि स्वातंत्र्य इंग्रज 
सरकारने काँगे्रसला नाकारले. खनषेधाखप्रत्यथण िेर मंत्रीमंडळाने राजीनामा िेऊन टाकला. या मयाखित 
स्वातंत्र्यासाठी सत्याग्रि िोिार िोता, तो गाधंीजींच्या कल्पनेन सार. 
 

बाळासािेब म ख्यमंत्री पिावर असताना या िोघा खमत्राचं्या गाठीभेटी वारंवार िोत असत. िािाचं्या 
म ंबईतील सामाखजक, राजकीय िढत्या आलेिाने बाळासािेब जवळिे साक्षीिार िोते. खशराळे पेयात 
िाललेल्या अनेकखवध खवधायक कामाबद्दल अधून मधून त्याचं्या कानावर बातम्या येत. िोन्िीकडे सारख्याि 
तळमळीने काम करिाऱ्या िािािें खशराळे पेयातील काम प्रत्यक्ष बघाव ेअसा सूप्त खविार त्याचं्या मनात घोळत 
असावा. िािानंी तेथील कायण बघायला येण्यािे आमंत्रि म ख्यमंत्र्यांना खिले. िेर सािेबानंी आढेवढेे न घेता ते 
स्वीकारले. सवण प्रकारच्या प्रवासातील गैरसोयी सोसून म ख्यमंत्री खशराळे पेयात आले. क ठल्यािी प्रकारच्या 
प्रवासाच्या िास स खवधा त्यानंी उपभोगल्या नािीत. ते िरे जनतेिे सेवक िोते, रक्षक िोते, भक्षक नव्िते. 
खशराळ्याच्या खपलोबा िसबनीसाकंडे िािाचं्या खमत्राकडे त्यािंी उतरण्यािी व्यवस्था केली िोती. त्यावळेेिे 
बारीकसारीक तपशील आज जवळ-जवळ ५० वषांनी िसबनीस सागंतात. शाळािंं खविलेले जाळे, 
िातसडीिी, कताईिी कें दे्र, िखरजनोद्धार, शब्ि न वापरता िाललेले जाखतखनरपेक्ष काम बघून बाळासािेबानंी 
समाधान व्यक्त केले. कायणकत्यांिे कौत क केले. िािानंी बाळासािेबानंा आिले आखि बाळासािेब, एक 
म ख्यमंत्री, आप लकीने आले. शाबासकीिी नजर टाकली, त्याम ळे स्थाखनक कायणकते आििी जोमाने काम 
करण्यािी खजद्द बाळगू लागले. 
 

िािाचं्या कतंूत्वािा वारू िौफेर धावत िोता. म बंई व आरळ्यािे काम यापैकी क ठलिी काम ि लण खक्षत 
करून िालिार नव्ितं. कतृणत्व क िाच्यािी नजरेत भरण्याइतकं घिसर िोतं. याच्या जोडीला वखकली उत्तम 
िालल्यानं आर्थथक स्वास्थ्य िोतं. जे घर भाड्यानं रािण्यासाठी १९२८ मध्ये घेतलं तेि भोजन्याचं्या मालकीि ं
घर िािानंी १९३६ मध्ये खवकत घेतलं, याला जोडून असिाऱ्या िाळीसकट. त्यावळेी बंगला व िाळ अलग 
िोती. नंतर त्यानंा जोडिारा छोटा जोडपूल बाधंला. घरात आजिी फारसा फरक झालेला नािी. बाह्यतिः तेि 
कौलारू छप्पर, तीि अध्या कभतीवरील ग्रीलऐवजी लाकडी िौकटीने बंखिस्त केलेली ओटी. नवीन भेटीला 
येिाऱ्यानंा आजिी आम्िी घर ओळिण्यािी तीि िूि सागंतो. खवकत घेतलेल्या घरािी डागड जी व्िायला ३७ 
साल उजाडल. तेव्िा जागेिी िििि नसल्याने िाळीतील १ ल्या मजल्यावरील ४ िोल्या खरकाम्या िोत्या. 



           

सध्या बापू, माझा भाऊ राितो त्या. एकिा गाडगेब आ आपल्या खशष्ट्यगिासंि वाघं्राला आले िोते. िािानंा 
गाडगेब वाबद्दल आिर िोता. बि जन, रुढीखप्रय, अखशखक्षत समाजाला गाडगेब वा त्याचं्या सोप्या बोलीभाषेत 
समजावनू सागंत. “िगडाच्या िेवाल्ये नवस करू नोका, कोंबडं वािू नोका, नवसाले िेव पावत नािी.” 
स्वच्छतेिे, साक्षरतेिे, शारीखरक श्रमािे मित्तव पटवनू सागंत. आयतं िािं पाप आिे. आधंळ्या, पागंळ्या, 
बखिऱ्यानंा आळसात वळे न घालवता एकमेकाचं्या सिकायाने काम करायला लावत. अधून मधून कीतणनात 
डोक्यावर िात घेऊन टाळ्या वाजवायला सागंनू िेवकीनंिन गोपाळािा गजर करायला लावीत. त्यानंी अनेक 
धमणशाळा बाधंल्या. लोकोपयोगी काम केली. गाडगेब वा नेिमी िािाचं्याकडे ऑखफसमध्ये भेटायला येत. िािा 
त्यानंा यथाशक्ती मित करीत. वादं्र्याला ते आल्यािं कानावर आल्यावर िािानंी त्यानंा घरी रिायला येण्याि ं
आमंत्रि खिलं. वरच्या मजल्यावरील िोल्या त्यानंा वापरायला खिल्या. या संतािे पाय आपल्या न कत्या खवकत 
घेतलेल्या वास्त ला लागले, त्यािंा आशीवाि खमळाला. आता वगेळी वास्त शातं, सत्यनारायि करायिा नािी 
असा खनिणय िािाचं्या भाखवक मनाने घेतला. गाडगेब वा राखिले अल्पकाळ पि ते आमच्याकडे म क्कामाला 
असल्यािे कळले आखि मािसािंी न सती रीघ लागली. िशणनाला येिाऱ्या बायकानंा क िाला भाकरी, क िाला 
कढी असंि कािीबािी ऊरलंस रलं आिायला सागूंन, त्यािा काला करून गाडगेब वानंी आपली भकू शमवली. 
घरातील बायकानंा त्याचं्यासाठी ककवा त्याचं्या खशष्ट्यपखरवारासाठी वगेळा स्वयंपाक राधंावा लागला नािी. या 
अनेक खशष्ट्यापंैकी एक नेखमनाथ अण्िा कते्त. प ढे कते्त खवनोबा, गाधंीजींिे अन यायी झाले. िीि त्यािंी व िािािंी 
पखिली ओळि. आम्िी शाळेतून घरी आलो तर घरासमोर िी भली गिी. आम्िी खततकि आमच्या खमत्रमखैत्रिीत 
भाव िाऊन खमरवनू घेतलं. गाडगेब वावरील सेवक माखसकातील िािािंा लेि, या प स्तकाच्या पखरखशष्टात 
खिला आिे. 
 

िािािंा व्याप िारी बाजंूनी इतका वाढला की, एकटे यशवतंराव ऊफ तात्या जोशी त्याला प रे पडेनात. 
डाकोरनाथ वाघ ह्या सावळ्या, नाकेल्या, ि िि िीत म लाला िािा १०-१२ वष े बघत िोते. िा म लगा 
शखनवारवाड्यात राििाऱ्या आपल्या खमत्राकडे येई. िािा त्यावळेी शखनवारवाड्यात राित िोते. डाकोरनाथ िे 
वारकरी संप्रिाय असलेल्या घराण्यातील. १९३६ साली मरॅीक झाले. वय स मारे २० वषािे. घरिी अत्यंत 
गखरबी. पि प्रामाखिकपिा, सिोटी, श खिभूणतपिा जपिाऱ्या कडक खशस्तीच्या वखडलाचं्या िेिरेिीिाली 
डाकोरनाथािंं बालपि सपंलं. त्याच्या क ट ंबाला पैसे खमळखवण्यािी आत्यखंतक गरज िोती पि नोकरी कािी 
खमळेना. डाकोरनाथानंा ज जबी टंकलेिन येत िोते. कागिोपत्री प्रशस्स्तपत्रािी, प्रमािपत्रािंी खिखकत्सा न 
करता िािानंी त्यानंा टंकलेिक म्ििून ठेऊन घेतलं. गरीब िोतकरू म लाबंद्दल िािाचं्या मनात अपार माया 
िोती. अशा म लानंा ते सवणतोपरी मित करण्यािा प्रयत्न करीत. सकाळी सकाळीि स्वच्छ काच्यािे धोतर, 
शटण, काळी टोपी, कपाळी ऊभे गंध, नाम लावलेले, प्रसन्न व्यक्तीमत्वािे डाकोरनाथ टंकलेिनाच्या कामासाठी 
येत. िािानंी साखंगतलेले काम करीत, खनघनू जात. िे काम सध्या खजथे ऑखफस आिे खतथेि िाले. टंकलेिन 
करता करता िािािें त्याचं्या अखशलाशंी, खमत्राशंी िालिारे बोलिे डाकोरनाथाचं्या कानी पडे, िािा त्यावळेी 
४० च्या घरात िोते. पंढरपूर, आळंिीच्या वारीला जात. अनेक वळेा पायी. त्यािंा मळू कपड आध्यास्त्मक िोता. 
त्याचं्या सिवासात क ठल्यािी भखूमकेतून येिाऱ्यानंा वारकरी पंथािी िीक्षा िािाकंडून खमळे. न्यायाधीश ग पे्त, 
गोरेगाविे मनेॅजर ग पे्त िािा बरोबर वारीला जात. जाऊन आल्यावर त्यासंबधंी त्यािंी ििा िाले. िे सवण 
वातावरि डाकोरनाथाचं्या कपडाला पोषक िोते. “िे अमोल खविार धन मला ह्या नोकरीत खमळालं. नोकरी िा 



           

शब्ि इथे अयोग्य आिे, कारि िािानंी मला घरच्यासारि साभंाळलं,” िे सागंतानंा त्यािें डोळे पािावतात. 
त्यानंा रेल्वते नोकरी खमळाल्यावरिी ते िािा बोलावीत तेव्िा येत, िािािंा शब्ि िाली पडू िेत नसत. 
 

ह्या सगळ्या व्यापातून आम्िा म लांच्या, बाईच्या वायाला िािा फार कमी येत असत. पायाला ििं 
लावल्याप्रमािे त्यािंी सतत भ्रमंती िाले. घरी म क्काम असा थोडा असे. मागेप ढे कामाखनखमत्त मािसं असत. घरी 
असले की िेवप जा करीत. गधं ऊगाळता ऊगाळता आम्िा म लानंा िेवघरात बोलावीत, श्लोक खशकवण्यासाठी. 
संस्कृतिं त्यािं ंपे्रम आखि पाठातंर यावळेी खिसून येई. भतृणिरीच्या नीखत वैराग्य शतकातील खकती तरी श्लोक 
त्यानंी आमच्याकडून पाठ करून घेतले. आमिे संस्कृत स भाखषतामंधील अनेक श्लोक अशाि प्रकारे म िोद गत 
झाले. भतृणिरीच्या पखिल्या श्लोकािी शवेटिी ओळ ‘स्वान भ त्येक मानाय नमिः शान्ताय तेजसे.’ िी पाठ 
झाल्यावर मला िािानंी साखंगतलं. “शातंा िे नावं त ला आवडत नािी िे मला मािीत आिे. या श्लोकात विणन 
केलेल्या सौम्य, शान्त, खिशा काळािे बधंन पार करिाऱ्या तेजासारिी तू व्िावीस म्ििून िे नाव ठेवलं. “मी 
तशी झाले नािी तो भाग वगेळा. 
 

म लानंी िूप खशकाव,ं िौफेर ज्ञान खमळवाव ंिे तत्तव मनात बाळगून िािािंी आम्िा म लानंा वागवण्यािी 
पद्धत सगळ्यानंा पखरखित िोती. िेशसेवसेाठी, त्यात समाजसेवा आलीि, िे बािेर असले तरी, आमच्या 
खशक्षिािी आबाळ त्यानंी केली नािी. बौखद्धक के्षत्रात आम्िी िमकावे, संगीतात प ढे याव ेअस ंत्यानंा फार वाटे. 
मी त्यािें पखिले अपत्य म्ििता येिार नािी. माझ्या आधीिा म लगा जन्मला तो मतृावस्थेत. त्यानंतर बाईिी 
प्रकृखत तशी बेतास बात असे. माझ्यासाठी त्यानंी खकती प्रकारिे खशक्षिोपयोगी साखित्य आिाव े म्ििून सागं.ू 
माझे िस्ताक्षर िागंले व्िाव े म्ििून िास पाटी, आकार, ज्ञानासाठी वगेवगेळ्या आकारािें रंगीबेरंगी ठोकळे, 
अंकगखित पके्क व्िायिे तर अंक मोजता यायला िवते म्ििून रंगीबेरंगी बोराएवढे िकिकीत मिी, काडण-
बोडणस भोक पाडलेली, कशासाठी तर लोकरीने भरतकाम करण्यासाठी, तीिी पश पक्षािंी. एकाि िगडात िोन 
पक्षी मारले िािानंी. मला खलिायला, वािायला यायिी िोटी, िािानंी भली मोठी इसापनीखत आिून खिली. 
मी पि त्यािंीि म लगी. म ंबई-आरळ्याच्या प्रवासातं, जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषािी इसापनीखतच्या वािनािा 
ध्यास घेतला. प्रवास प रा व्िायच्या आधी मी त्या प स्तकािा फडशा पाडला. प न्िा आपलं वािायला काय िेता, 
द्या म्ििून खरकामी. वािनाि ंमला अपरंपार वडे िोत. वािायला कािीिी िाले. िािानंा ते आवडत, पटत नसे. 
मला समजायला लागल्यावर ते पटवनू िेत. बकरी जशी खिसलं झ ड प की घातलं तोंड, असं वािू नये. 
खनवडक िागंलं वािाव.ं पि मी कसली, एका कानाने ऐकून ि सऱ्या कानाने सोडून िेत असे. सिाव्या वषी मी 
शजेारच्या नगरपाखलकेच्या शाळेत िािल झाले. आमच्या िाळीत राििाऱ्या वाईरकर िेडमास्तरानंा िािानंी 
साखंगतलं, “शान्तीिी परीक्षा घ्या आखि योग्य त्या वगात खतला बसवा.” िािा त्यावळेी खशक्षि सखमतीिे अध्यक्ष 
िोते. पि त्यानंी क ठल्यािी प्रकारिी ि कमत प्रवशेासाठी गाजवली नािी, िडपि आिलं नािी. सध्याच्या के. 
जी. खसनीअर के. जी. प्रमािे खबगारी िोती. त्यानंतर १ ली, २ री िे वगण स रू िोत. मास्तरानंी परीक्षा घेतली. 
जोडाक्षरासकट कािी शब्ि, कािी वाक्य घातली. ती सगळीच्या सगळी बरोबर आली. मग घातलेले खिशोब 
आखि पाढे बरोबर आले. मग त्यानंी पलािे घातले. पलािे म्ििजे सात िोक खकती असा सरळ प्रश्न न 
खविारता खकती िोक अठ्ठावीस असा ऊलटा प्रश्न खविारायला. पलािा िा प्रकार मला माखित नव्िता, शब्ि 
कानावरून गेला नव्िता. ह्या पलाख्यावर माझी खवकेट पडली आखि माझी रवानगी ३ रीत झाली. वगात बसले 
िरी पि मला पाटीवर सरळ रेघा मारता येत नव्ित्या. मग क िीतरी मोठ्या म लाला माझ्या पाटीवर रेघा 



           

मारून द्यायला मास्तर सागंत. मग आमिी स्वारी अभ्यास करी. वगात सगळ्यात लिान म्ििून कौत क िोई. 
िेशपाडें वखकलािंी म लगी म्ििून रूबाब िोता. पि बखेशस्त वागण्याला अभ्यासात अळंटळ करण्याला सूट 
नव्िती. आम्िी सवण भावडं घराशजेारच्या नगरपाखलकेच्या शाळेत खशकलो. 
 

आमच्या शालेय जीवनात िािाचं्या मागे अनंत व्याप िोते. वखकलीिा व्यवसाय िखरताथासाठी, म ंबई िे 
राजकीय, सामाखजक कायके्षत्र, आरळे-खशराळे येथील कायामागे असलेली त्याचं्या वतनी गावािी ओढ, 
आळंिी, पंढरपूर, पवनार, रमि मिषीिी खतरुवन्नामलई येथील मूलभतू ओढ, यािंा मेळ ते कसा घालीत ते 
त्यािंं त्यानंाि मािीत. ‘Change of Work is rest’ िे त्याचं्या बाबतीत िरं िोतं. म ंबईत असले की ८ च्या 
ठोक्याला कपडे करून तयार िोऊन िालच्या मजल्यावरील किेरीत ते जात. घाई असली तर धोतराच्या 
खनऱ्या करीत ते खजना ऊतराना आम्िी पाखिलेलं आिे. अशीलं येऊन ओटीवर बसलेली असत, नंबर लावनू. 
तात्या जोशी भारतीय बैठकीवर लाकडी बठैी पेटी प ढ्यात घेऊन िािाच्या आधी ओटीवर िजर असत. आम्िी 
आमिी प्रगती प स्तंक िािाचं्या किेरीतील टेबलावर ते तेथे जाण्यापूवी त्यानंा खिसतील अशा बेताने ठेवत असू. 
िािा रात्री उखशरा घरी येत असल्याने त्यावळेी बि धा आम्िी झोपलेले असू. शाळेत जाण्याच्या आधी ििा 
वाजता तात्या जोशींच्याकडे प्रगतीप स्तकं सिी झाली असली तर ती घेऊन आम्िी शाळेत जात असू. 
प्रगतीप स्तकं जर किेरीति असली तर तात्या जोशी िािािंी सिी घेऊन ती आम्िाला बािेर आिून िेत. जर 
कमी माकण  खमळाले तर िािा आम्िाला किेरीमध्ये बोलावीत. कमी माकण  का ं खमळाले यािी िौकशी करीत. 
एरवी किेरीमध्ये जायिी आमिी टाप लागली नव्िती. कािी वह्या, प स्तकं, पेस्न्सली, फीिे पैसे लागले तर 
आम्िी तात्याचं्याकडे मागत असू. तेिी आमिी मागिी िटकन् प री करीत असल्याने ‘तात्या खकती िागंले 
आिेत’ असं आमच्या बालमनाला वाटे. घरिा किशोब ते ठेवीत, बािेर आम्िी जते्रला, िरेिीला जािार असलो 
तर वखडलाधाऱ्याप्रमािे आमच्याबंरोबर येत. प्रगतीप स्तकं पािून खशकविी अगर क्लासिी आवश्यकता वाटली 
तर ती व्यवस्था िािा करीत. आम्िी आििी प्रगती करावी असं त्यानंा वाटे. तसं पाखिलं तर िािानंी आमच्या 
अंगाला बोट लावल्यािं आठवत नािी. तरी त्याचं्या अबोलपिाने आम्िाला त्यािंा िरारंा वाटे. खजन्यावर त्यािं ं
पाऊल वाजलं की आम्िी खिडीिूप िोत असू. आम्िा भावडंािंा िंगा, िसि,ं थट्टामस्करी ऐकिम थाबंून जाई. 
कधीतरी व्यग्र असले तर खविारीत “काय िालंलं आिे ? आम्िाला घ्या की त मच्यात.” पि आम्िाला 
त्याचं्याशी बोलण्यािी सवय नसल्याने आमिं मौन स टत नसे. एकाक्षरी उत्तर िेऊन आम्िी वळे मारून नेत 
असू. बाईिी आई, खवजापूरिी, अस्सल कानडी वैष्ट्िव, तर िािा, िािंािंी आई ग जराथी-कम-मिाराष्ट्रीयन. 
माझे आजोबा मराठीिे ज्वलंत अखभमानी. इतर भाषेिा एकिी शब्ि मराठी बोलताना घ सडलेला त्यानंा िपत 
नसे. माझ्या काकूिी भाषा अस्सल सातारी. आमच्या घरात छोया प्रमािात आतंरभारतीिे संमेलन िोतं. 
िरताखलकेला, मिाखशवरात्रीला बाईच्या मािेरी प रिपोळीिा बते, तर िािा ‘िेशपाडें’ स्मातण शवै, खशवभक्त 
म्ििून सगळी उपवास करीत. प ढे वारकरी खविारसरिीम ळे िे बारीक सारीक मतवैखित्र्य िूर झाले. बाईिे 
मामा ककवा इतर मािेरिे नातेवाईक आले की, सािखजकि कानडीत बोलत. आम्िाला समजे. कामिलाऊ 
बोलता येई. पि िािानंा कानडी समजत नसे. मस्करीने म्िित, “मला मािीत आिे त म्िी मला कानडी का ं
खशकवत नािी, त म्िी बोललेलं मला कळेल म्ििून ना”? िािािं कानडी खशकिं मात्र शवेटपयणन्त रािून गेलं. 
या अनेक पिरी वातावरिाम ळे आमिं बालपि ऐकागंी, संक खित झालं नािी. त्यात मोलािी भर म्ििजे 
िािानंी पाले खटळक खवद्यालय या राष्ट्रीय बाण्याच्या शाळेत आम्िा सख्ख्या आखि ि लत भावडंानंा घातलं. या 
शाळेत राष्ट्रभक्तीने पे्रखरत िोऊन, प्रोफेसरच्या नोकऱ्या सोडून, संस्कारक्षम वयात म लावंर ससं्कार करावते या 



           

ध्येयाने खकतीतरी खशक्षक खवद्याजणनािं काम करीत. सवण म लं िािरला ककग्् जॉजण अगर छखबलिास शाळेत 
घोळक्याने जात, तर आम्िी पाल्याला उलया खिशलेा जात असू. ‘एकला िलो रे’ या उक्तीतप्रमािे एिािे 
वळेी एकटं जाण्यािा आम्िाला कंटाळा येई. पि आता मात्र खटळक खवद्यालयािे माजी खवद्याथी म्ििून 
सागंताना मूठभर मासं आमच्या अंगावर िढतं. 
 

याि स मारास िािाचं्या मनात आलं, ‘म लानंा गािं याव.ं’ त्यानंी माझ्यासाठी आखि बापूसाठी गाि ं
खशकवायला भानू िरिकर यानंा बोलावलं. िी खशकविी केव्िा बंि झाली कािी आठवत नािी. बापू लवकर 
कंटाळून गेला. मास्तरानंी ताल घरायला साखंगतला की तो वैतागे. एक खिवस बाईला सागूंन टाकलं, “िे तेल 
त पडी, तेल त पडी कोि करील ? मी ऊद्यापासून गािे खशकायला बसिार नािी.” मग राखिले मी, मी गाखयका 
म्ििून नाव कमवाव ंअसं िािानंा िूप वाटत असलं तरी त्यािंं ते स्वप्न मी ध ळीला खमळवलं. आम्िा म लानंा 
तीव्र ब द्धीमते्तिं वरिान जरी नसल तरी मेिनती, सरळमागी नम्र म लं, असं आमच्याबंद्दल बोललं जाई. एकिा 
माझ्या भावाला खिलीपला वगणखशखक्षका म्ििाल्या, “खिलीप, तू वािता येण्यासारिं नीट अक्षर काढत जा.” 
त्यावर खिलीपने स्वतिःिा िष्ट्मा बाईना खिला व िष्ट्मा लावनू वािा असा वर सल्ला, खिला. बाई ििावनू गेल्या. 
“अरे, तू िेशपाडं्याचं्या घरिा म लगा ना ? तू असा ऊद्धटपिाने वागशील अशी अपेक्षा नव्िती.” म लानंी 
कमावलेल्या पतीच्या खवरुद्धिे िे खिलीपिे वागिे घरी समजल्याखशवाय राखिले नािी. 
 

खशस्तीने, खनयखमतपिे वागाव े िे आमच्या मनावर कबबवले असले तरी आमच्या घरिे वातावरि रुक्ष, 
श ष्ट्क नव्ितं. आमिी उत्सवखप्रय आजी धार्थमक, खशवाय थोडीफार कमणठ िोती. बडोद्याला खतच्या बखििीिे ित्त 
मंखिर िोते. त्या मंखिराबद्दल खतला िास आकषणि िोतं. म ंबईला खवद्यारामाच्या िाळीच्या मध्यभागी असलेले 
ित्त मंखिर खतच्या सोबतीला िोतं, त्याम ळे ित्तावंर खतिी खवशषे श्रद्धा िोतो. िर ग रूवारी भजन िोई, आजीच्या 
स्वतंत्र िोलीत. बायकाचं्यामागे तेव्िा नोकरीिा ससेखमरा नसल्याने आसपासच्या बायका जमत. भजनं स रेल 
म्िििाऱ्या सौ. िंपूताई ताबंवकेर आल्याखशवाय भजनािा कायणिम स रू िोत नसे. ‘सिा माझे डोळा, जडो 
त झी मरू्थत’ या भजनाने स रुवात झालेला कायणिम एक-िोन तास सिज िाले. मधून मधून गप्पािंं तोंडी लावि ं
असे. िािानंा िे मखिला मंडळ आवडत नसलं तरी आजीला आनंिात ठेवण्यासाठी ते या कायणिमाला खवरोध 
करीत नसत. आमच्या घरी गोक ळाष्टमी, ऋषीपंिमी फार मोठ्या प्रमािात साजरी िोई. गोरेगावच्या िोतािें 
मनेॅजर ग पे्त न ि कता िारे भरभरून फ लं, भाज्या, आंब्याच्या डिाळ्या पाठवीत. ज्या खठकािी कृष्ट्िजन्म िोई 
तो वरच्या मजल्यावरील खजन्याजवळिा िौक तात्या जोशी मोठ्या िौशीने पानाफ लाचं्या साह्याने सजवीत. 
शाळा स टल्यावर आसपासिी म लं आमच्या घरी जमत. फ लाचं्या माळा करि,ं िजार आठ त लसी िळं मोजि,ं 
स ंठवडा पंजरी इतर प्रसाि करण्यात मित करिं िी कामं आम्िी म लं िौसेने करीत असू. एकीकडे भेंड्यािा 
कायणिम िाले. आसपास वावरिारी वखडल नातेवाईक यात अधूनमधून भाग घेत. एरवी कडक असलेली आजी 
अशावंळेी मृिू िोई. खतिी ि शी खतच्या िालिालीत प्रगट िोई आखि खतिी ि शी म्ििजे िािािें सवणस्व िोते. 
म लं रात्रभर जागायला िजर असत. फ गड्या, खझम्मा, गोफ यासारख्या मंगळागौरीच्या िेळािंा ध माकूळ िाले. 
रात्र संपे पि भेंड्यािा िेळ संपत नसे. िोन्िी पक्षातं क िी िरत नसे. क िावर भेंडी िढत नसे. म लािं ंपाठातंर 
जबरिस्त असल्यािा तो एक प रावा िोता. उपाध्याय आले की आम्िी म लं वरच्या मजल्यावर कृष्ट्िजन्मािी 
तीि कथा ऐकायला मोठ्या गोडीने जात असू. जरीिी क ं िी घातलेल्या बाळकृष्ट्िािी मूती उपाध्यायानंी 
पाळण्यात घातली, कृष्ट्िजन्मािा पाळिा म्ििून ग लाल त ळशी कृष्ट्िावर उधळल्या की कृष्ट्िजन्मािा सोिळा 



           

संपे. आमिे िेळ परत नव्या िमाने स रू िोत. िािा घरी असोत की नसोत, या कायणिमातं कधी िंड पडत 
नसे. प ढे िािानंी वखकली सोडली तरी या गोरेगावच्या रस्टिे काम ते करीत. 
 

जी गोष्ट गोक ळ अष्टमीिी, तीि कथा गिपतीिी, ऋषीपंिमीिी या व्रतवैकल्य घेऊन आलेल्या 
उपासाच्या, सिावाराच्या खिवसात सोवळ्याच्या बारीकसाखरक कारिावरून आजी खबनसे. त्यावळेी िािा खति ं
उपवासािं कशगाड्यािं पीठ िळून िेत, खतिं सोवळ्याि ल गडं स्वतिः ध वनू सोवळ्यात वाळत घालीत. त्या 
ल गडं वाळत घातलेल्या काठीला िात न लावण्याबद्दल सवांना बजावीत. आजीच्या िोन्िी कत्या स ना, 
मोलकरीि याचं्यावर ते खवसंबीत नसत. क िाच्या िेटाळिीने िसण्यािी पवा करीत नसत. “न मात िः 
परिैवतम्” असं शाब्िीक बोलि,ं कृती वगेळी करिं िािाचं्या स्वभावात बसिार नव्ित. आई म्ििजे िािािंा 
बखिश्वर प्राि िोता. ऋषीपंिमीिं व्रत, बैलाच्या कष्टाि न िािं याला प्राधान्य असलेलं व्रत िािाचं्या ब खद्धवािी 
मनाला पटिार नव्िते. आईिा या व्रतासंबंधी खवशषे आग्रि असे. गोरेगाविे ग पे्त या खिवसासाठी टोपल्या 
भरभरून “ऋषीच्या भाज्या”, ऋषीिे काळे मीठ पाठवीत. घरच्या नारळाच्या झाडािे नारळ या खिवसासाठी 
िास रािून ठेवले जात. िोबऱ्यािे त कडे, मीठ, भाज्या न्यायला बऱ्याि बायका येत. आजीच्या 
िेिरेिीिाली आम्िी म लं, त्यािंं वाटप करीत असू. 
 

ि पारी ऋषीपिंमीिा उपास असलेल्या बायकािंी िास पंगत माजघरात िोई. २०–२५ बायका सिज 
असत. त्यािंी गािी, किािी वािन िोईपयंत शाळेिी मधली स टी िोई. मधल्या स टीत आम्िा म लािंी पंगत 
िोई. सगळं ्ीराज्य असे. ऋषीपंिमी झाली की िलक्या पावलाने अनंतित िणशी येई. िािािें मोठे मामा 
यशवतंराव सिाराम सोलापूरकर यािंी िी अनंतािी प जा आमच्या घरी िोई. त्यानंा आम्िी भाऊमामा म्िित 
असू. डाकोरला िे खवध र मामा एकटेि रिात. बडोद्याला असलेल्या एक लत्या एक म लाशी त्यािें जमत नसे. 
भाऊ मामानंी आपल्या पाठच्या बखििीला खतिी िोन्िी म लं मोठी िोऊन स्वावलंबी िोईपयंत मितीिा िात 
खिला िोता. एकटेपिाला कंटाळलेले भाऊमामा आले की, ४–६ मखिने वादं्र्याला आनंिाने रिात. आजीने 
डाकोरनाथाला नवस केला िोता, “माझी िोन्िी म लं कतणबगार खनघाली की ताट भरून पेढे मी अपणि करीन. 
स ना, म लं, नातवडंासि पाया पडायला येईन”. डाकोर सोडताना केलेला िा नवस आजीने जवळजवळ २५ 
वषांनी फेडला. त्यावळेी भाऊमामा, आमिी आजी भारावनू गेली नसती तरि नवल िोतं. भाऊमामाि म लाशी 
जमत नव्ित तरी नातवावर त्यािंा जीव िोता. ि धापेक्षा ि धािी साय जास्त खप्रय असते, नािी का ! नातवाच्या 
खशक्षिासाठी भाऊमामानंी ९०० रुपये ठेवले िोते. ताखंत्रक अडििीम ळे भाऊमामाचं्या पिात ती रक्कलम खकती 
वष ेगेली तरी खमळत नव्िती. िािानंी खिकाटीने िटपट करून ते पसेै खमळवनू खिले. नातवाबद्दल इतकी माया 
असलेले भाऊमामा म लाच्या न सत्या उल्लिेाने खबथरत. अशाि एका मनोभमूीमध्ये स्वतिःच्या मालकीिे घर 
म लाला, आनंिरावानंा खमळू नये म्ििून िास िस्तऐवज केला. आपले खमत्र सावतं यािें नाव े घर केले. 
भाऊमामाचं्या पिात िािा सावतंानंा भेटले. पखरस्स्थतीिी कल्पना िेऊनिी सावतं बघेनात. आयतं खमळालेलं 
घर सोडायला कोि िखरिदं्रािा अवतार लागून गेला आिे ? गोड बोलून, धमकावनू, आपल्या वखकली ज्ञानािा 
उपयोग करून ते घर आनंिरावाचं्या नावावर करण्यात िािा यशस्वी झाले. म लावर रुसिारे भाऊमामा 
वादं्र्याला मजेत असत. िािा त्यािंी मजी साभंाळीत. 
 



           

सिवार, व्रतवैकल्य, धार्थमक उत्सव या खनखमत्त आमच्या घरी सतत विणळ असे. खततकीि आश्रमवासी, 
वधा, पवनार येथील कायणकत्यांिी ये-जा िाले. आरळे, खशराळे येथील कायणकते, क ळ उपिारासाठी आलेली 
म लीि लग्न जमवण्याच्या इराद्याने आलेली घरोब्यािी मंडळी कारिाकारिाने येत. एकीकडे धार्थमक, कमणठ 
वातावरि तर ि सरीकडे स धारकी, जात, धमण न मानिारे, रोजच्या िैनंखिन जीवनातील वागिं. िोन्िी टोकं 
घरी समन्वयाने ग ण्यागोकविाने आमच्या घरी नािंत. आजीच्या सोवळ्याम ळे म कटा नेसल्याखशवाय स्वयपंाक 
घरात क िाला प्रवशे नसे. पि एकिा का नैवदे्य िािवला की पोळी-भाकरी म सलमान, िखरजन बाईने केलेली 
िाले. ग लशनबेन, म क्ताबाई, अन सयाबाई याचं्या िातच्या भाकरी आम्िी िाल्ल्या, त्याचं्या पकं्तीला जेवलो तरी 
म लाच्या िािाचं्या पे्रमापोटी आजी िालवनू घेई. आश्रमवासीयािें आिारातील खनयम कपाळाला आठ्या न 
घालता पाळले जात. खबन खतिटाखमठाच्या, अळिी भाज्या, िातसडीच्या धान्यािा वापर, गायीिे तूप, िूध 
सगळे पिाथण आमच्या पानावर पडत. ‘उिर भरि नोिे, जाखििे यज्ञकमण’ या तत्तवािे अवडंबर न माजवता 
पालन केलं जाई. िविार पिाथण क िालािी समजतो पि िवीढवीिें फाजील स्तोम घरात माजवलं नव्ितं. 
नावडता पिाथण पानात पडू द्यायिा नािी, आवडीिा पिाथण ताव मारून िायिा, असं कौत क करि घरच्या 
खशस्तीत बसत नव्ितं. नावडता पिाथण पाण्याच्या घोटाबरोबर क िी खगळत असलं आखि िािाचं्या ते लक्षात 
आलं की िािा खविारीत, “पिाथण घशाला क ठे टोितो का, बघू बरं, त झ्या घशाि भोक लिान खिसतंय”. 
पानात न आवडिारा पिाथण ि कून टाकला को सागंत “त म्िाला अन्नािी ककमत नािी, टाकून माजू नये” इतकी 
सरबती ऐकल्यावर क िािी खबशाि िोती पानात टाकायिी, जेवायला बसतानंा आपापलं ताट, पाट, वाटी, 
भाडं प्रत्येकाने घ्यायिं. जेवि झाल्यावर पाट उभा करून ताट, वाटी, भाडं ज्यािं त्यानं मोरीत टाकायिी, 
आमच्या घरी खशस्त िोती. िािा स्वतिः िी खशस्त आधी पाळीत. भाज्या खनवडायिं काम असलं की त्यािंा ढीग 
जखमनीवर मध्ये घातला जाई, आम्िी भावडं भोवताली बसून बोलता बोलता त्या वस्तू स्वच्छ करण्याच्या 
कामािा फडशा पाडीत असू. िािा घरी असले की, तेिी सामील िोत. घरिी, नातेवाईक. आजारी, खशकायला 
आलेले खवद्याथी अशी सगळी खमळून १५–२० पानं तर रोजि िोई. त्या कारिाने आमिे आम्िीि जेवायला 
बसलो की ि कल्यासारिे वाटे. संध्याकाळिी जेविं लवकर आटोपण्यावर िािािंा कटाक्ष असे, म लानंा 
अभ्यासाला सलग वळे खमळावा या िेतूने. बाईला म लानंी खशकाव ंअसं फार वाटे. खतिेिी या कामी पूिण सिकायण 
असे. कखवता, स्पेकलग, वािन ती आमच्याकडून करवनू घेई. म लगाम लगी िा भेिभाव आमच्या घरी नव्िता. 
िोघानंा सारिी सधंी खमळे, सवलती खमळत. अभ्यास करतानंा म लानंा कामासाठी उठवायिे नािी, अशी सक्ती 
ताकीि घरच्यानंा असे. भेिभाव नसल्याने म लानंी घरकाम करायि ंनािी असं िालत नसे. स्वयंपाक करिे, 
वळेेला केरवारे, कपडे, भाडंी आम्िी बिीिभावडंं सिकायाने, मजेने करीत असू. आम्िी पाठोपाठिी भावडं. 
सोवळं-ओवळं, पाि ण्यािंा सतत राबता असल्याने बाई एकटी काय काय करिार िोती ? अशा पाि ण्यापंकैी 
िािाचं्या खनकट पखरियािे खमत्र आले की, िािा आम्िाला ओटीवर बोलावनू घेत. नमस्कार करि,ं नाव सागंिं 
ह्या प्राथखमक उपिारानंतर पाि िे म लगी काय खशकते म्ििून िािानंा पृच्छा करीत. िािा मलाि, “तू खकतवीत 
आिेस म्ििनू खविारीत”. मी उत्तर िेत असे, पि मनाला एकीकडे िूप वाईट वाटे, थोडा राग पि येई. 
आमच्या क वतीप्रमािे अभ्यास करून आम्िी वरच्या वगात जात असू. िािानंी स्वतिःिं व्यक्तीगत वजन ििण 
करून “माझ्या म लाला अम क टके्क माक्सण त म्िी खिलेि पाखिजेत, अमका नंबर खिला पाखिजे असा िबाब 
आिला नािी” परीक्षकानंीिी अध्यक्षािंी म लं म्ििून क ठलीिी सवलत न िेता आम्िाला झ कतं माप खिलं नािी.  
 



           

ह्या धािंली धावपळीच्या जीवनात प लािालून १४–१५ वषािे पािी वािून गेलं. िािानंा वखकली स रू 
करून एक तप उलटून गेले. 

 
सावणजखनक, राजकीय जीवनािा प्रत्यक्ष अन भव घ्यायला लागून एक िशक मागे पडले १९४१ साल 

उजाडलं तेि वैयखक्तक सत्याग्रिािी नौबत वाजवीत. 
 

या सत्याग्रिािा श भारंभ करण्यािा मान गाधंीजींिे अध्यास्त्मक वारस समजल्या जािाऱ्या खवनोबानंा 
खमळाला. खवनोबाचं्या खनवडीने या सत्याग्रिाच्या कायणिमाला आपोआप नैखतक अखधष्ठान खमळाले. तत्तवकितन, 
लेिन, अध्यापनात रमिाऱ्या खवनोबानंा गाधंीजींनी या खनवडीने एकिम जनतेसमोर प्रकाशझोतात आिले. 
गाधंीजींम ळे ते सवांिे खवनोबा झाले. िािानंी या वैयखक्तक सत्याग्रिात भाग घ्यायिे ठरवले. गाधंीजींपेक्षा त्यानंा 
खवनोबािंी अखधक जवळीक वाटे. सत्याग्रिात भाग घ्यायिं ठरवल्यावर िािानंी आपली प्रसॅ्क्टस िळूिळू कमी 
करत आिली. िाव े आपल्या वकील खमत्रानंा, मितनीस खमत्रानंा िालवायला िेऊन टाकले. वाखडया, 
खजजीभाई बैरामजी, िाजी कासम अशा मोठमोठ्या खवश्वसस्त खनधींिी कामे तेवढी ते करीत. िरेिी ितं, गिाि 
ितं, िस्तऐवजािी काम,ं जखमनीसबंंधी मालकी अशी कामं, नंतर क ट ंबाच्या भरिपोषिासाठी त्यानंी 
खनवडली. यासाठी उपखनबधंकाचं्या (City Survey) किेरीत जाव ंलागे. खिवािी िटल्याप्रमािे येथे तारिा 
पडण्यािा प्रश्न नसल्याने ताबडतोब काम िोऊन जाई. वळे जात नसे. आरळ्यािे उत्पन्न त्या गावाच्या 
प्रगतीसाठी ििण िोत असे. परावलंबन खकती मानिाखनकारक, जीवघेिं असतं यािा कट  अन भव स्वतिः 
घेतल्याने आपल्या बायको म लानंा अन्न, वस्त्र, खनवारा या मूलभतू गरजासंाठी क िाप ढे िात पसरावा लागू नये 
इतकी तरतूि करायला िवी, िे त्याचं्या मनावर िोल कोरलं गेलं िोतं. त्याम ळे आम्िाला िनैीिे, ऐषआरामी 
बालपि खमळाले नािी, तरी लािारी पत्कारावी लागली नािी. आवश्यक तोि ििण करण्याकडे त्यािंा कटाक्ष 
असे. पावडर लावली तरी भस्म कशाला फासायला िवं, म्ििून ते रागावत. वणे्या, फ लं आिली तरी आवडत 
नसे. िेि िार आिे भाजीसाठी ििण केले असते तर जास्त संय खक्तक झाले असते असे म्ििून पटवनू िेण्यािा 
प्रयत्न करीत. खशक्षिासाठी िोिाऱ्या ििासाठी ते मागेप ढे पिात नसत. सवणतोपरी उते्तजन िेत. यािा पखरिाम 
असेल, िािािंी सवण म लं, म ली, स ना, प तण्या, नातवडंं उच्चखवद्याखवभखूषत आिेत. त्यािे सगळे श्रेय िािानंाि 
द्याव े लागेल. खशक्षिाम ळे स्वावलंबन पाठोपाठ आलेि. एवढं मात्र खनखित की, खशकत असताना िोन पसेै 
खमळवनू खशक्षि प रं करायला िव ंअशी वळे िािानंी म लावंर येऊ खिली नािी. उत्तम िालिाऱ्या वखकलीच्या 
धंद्याकडे, त्यापासून खमळिाऱ्या लक्ष्मीकडे पाठ खफरवनू, फखकरी पत्करून स्वातंत्र्य लढ्यात झोकून िेिं आखि 
स्वातंत्र्य खमळाल्यावर अखधकार, सत्ता, मानािे कें द्रकबिू या मखलद्यापासून खनग्रिानं िूर रािि,ं मनािी ठाम 
तयारी असल्याखशवाय िोिार नािी. खवनोबािंी आखि त्याचं्या खमत्रािंी िी ठाम तास्त्वक बैठक िोती. “व अी आर 
सेव्िन” या खवनोबाचं्या सप्तषी मंडळातील क िीिी भौखतक प्रलोभनाला बळी पडले नािी. 
 

या वैयखक्तक सत्याग्रिात भाग घेिाऱ्यािंी अखंतम खनवड गाधंीजी स्वतिः करीत. एकिा खनवड झाल्यािे 
कळले की, स्थाखनक पातळीवर त्या सत्याग्रिींिी सत्याग्रि करण्यािी जागा, तारीि, वळे ठरवली जाई. 
सरकारला यािी पूवणसूिना खिली जाई. ठरलेल्या खिवशी सत्याग्रिी सरकारखवरोधी भाषि करी. सभेला व्िावी 
तशी गिी सत्याग्रिीच्या लोकखप्रयतेन सार भाषि ऐकायला िोई. फ लािें आखि स तािे िार गळ्यात घालीत. िा 
िारत ऱ्यािंा सत्कार सपंला, भाषि झालं की बाजूलाि आधी येऊन तयार असलेल्या पोलीस व्िॅनमधून 



           

सत्याग्रिीला पोलीस स्टेशनवर नेण्यात येई. कोटात िटला िाले. खशक्षा िोई. खशक्षा भोगण्यासाठी सरकारच्या 
सोईप्रमािे जवळपासच्या स रंुगात सत्याग्रिींिी रवानगी झाली की एक अकं संपे. सरकारच्या मजीप्रमािे व 
सत्याग्रिीच्या आर्थथक, राजकीय इभ्रतीप्रमािे सत्याग्रिीला अ, ब ककवा क वगण खमळे. या वगण खमळण्यावर 
आपे्तसष्टानंा पत्र खलखिण्याच्या संख्येिे, त्याचं्या भेटीिे अवलंबून असे. कैि साधी ककवा सक्तमज रीिी असे. 

 
दादाांचा वैयरिक सत्याग्रह 

 
िािानंी सत्याग्रि करण्यापूवी त्यानंा मातृस्थानी असिाऱ्या खभकीताई सामंत यानंी सत्याग्रि केला. “६४ 

वष ेवयाच्या वृद्ध मखिलेिा सत्याग्रि” अशा शीषणकािाली त्याचं्या सत्याग्रिािी बातमी छापून आली िोती. स्वतिः 
सत्याग्रि केला नािी तरी सत्याग्रिींच्या भाषिाला िजर राििं एक िेशभक्तीिं खिन्ि मानलं जाई. थोडी सिज 
िोिारी िेशसेवा. िािा खभकीताईंच्या सत्याग्रिाला स रवातीपासून त्या त रंुगात जाईपयणन्त िजर िोते. कािी 
जिानी टीका केली “आईच्या खठकािी असलेल्या वृद्ध बाईला त रंुगात पाठवनू आपि बािेर राखिले”. या 
टीकाकारानंा िािािंी त्या खिशिेी वाटिाल मािीत नव्िती इतकंि. िािाचं्या नावंाला गाधंीजींिी संमती 
आल्यावर िािानंी तारीि, जागा व वळे सरकारला कळवली. आपल्या आईला सत्याग्रि पािण्यासाठी लाबं 
िालत याव ंलागू नये यासाठी आमच्या िाळीसमोरील रस्त्यावर सकाळी सत्याग्रि करण्यािे ठरले. िाळीिी 
िद्द संपल्या संपल्या सम द्रिाडी असल्याने रििारीिा उपद्रव त्या गल्लीला नव्िता. सत्याग्रि करून िािानंी 
त रंुगयात्रा करावी िे आजीला पसंत नव्ितं. पि यावळेी खति ंकािंी िाललं नािी. सत्याग्रिािी तारीि म ंगीच्या 
पावलाने जवळ येऊ लागली तसा खतच्या मनाने ठाव सोडला. “माधवराव त रंुगात गेल्यावर माझं कसं िोईल ? 
तो स टून येईपयणन्त मी कसेबसे खिवस ढकलीन झालं”. म लं मोठी झाल्यावर आजीने त्यानंा एकेरी नावाने 
संबोधिे सोडून खिलं िोतं. खतला वाटे आपिि आपल्या म लानंा मानसन्मानाने वागवाव.े आपल्या वागण्याने 
बाकीच्यानंा धडा घालून द्यावा. वास्तखवक पािता खतच्या िोन्िी स ना, धाकटा म लगा खतिी आप लकीने, 
जबाबिारीने काळजी घेिारी िोती. पि खतिा खनिानीिा पाडं रंग म्ििजे खतिा माधवराव िोता. खतिा 
िंबीरपिा खतला सोडून गेला िोता. ती थोडीशी िरवल्यासारिी झाली. 
 

िा सत्याग्रि िोण्यापूवी, तीन आठवड्यापूवी आमिी आजी, बाईिी आई सीताबाई खििे आमच्या घरी 
खनधन झाले. खतच्या आजारात खतिी िेिभाल करायला खतिे यजमान माझे आजोबा आमच्याकडे आले िोते. 
बाई त्यािंी एक लती एक म लगी. आजी बरी झाली की आळंिीला आपल्या घरी परत जावं, असं त्या िोघाच्या 
मनात िोतं. पि आपि ठरवतो एक, परमेश्वरी योजना कािंी वगेळीि असते. त्यातून बाईला माझ्या बखििीच्या, 
स धाच्या वळेी खिवस गेले िोते. घरिे वातावरि खिन्न िोते. पौषातील शाकंबरीिे नवरात्र पौर्थिमेला सपंलं. 
आजीिे खिवस िोईपयणन्त माघ मखिना उजाडला. सत्याग्रि करण्यापूवी आराध्यिैवत पाडूंरंगािे िशणन घ्याव ं
म्ििून िािा पढंरपूरला जायला खनघाले. आजीच्या मनाने घेतलं, “त रंुगात जायला खनघालेल्या म लािे तोंड 
गोड कराव.े आपल्या िातच्या िकल्या म लाला िाऊ घालाव्यात”. ि पारी जरा लवडंलेल्या काकूला उठवनू 
भाजिी भाजायला लावनू आजीने ती िळवनू घेतली. काकानंी िािंीिी नवी भाडंी करून घेतली िोती, ती 
काकूला काढायला लावली. िीर केली. येिाऱ्या–जािाऱ्या गडीनोकरासंकट सगळ्यानंा िीर आखि स्वतिः 
केलेल्या िकल्या िाऊ घातल्या. संध्याकाळी िािा घरी आल्यावर आपल्यासमोर बसवनू िकल्या, िीर त्यानंा 
िायला लावली. िाळीशी ओलाडंलेल्या िािानंी खति ं ऐकलं, खतला राजी रािण्यासाठी. रात्री पंढरपूरला 



           

जायला िािा खनघाले तर जैन मंखिराच्या नाक्यापयणन्त आजी ४-२ खमखनटं त्याचं्याबरोबर िालत जाऊन त्यानंा 
पोिवनू परत आली. परत आली ती जप करीति. “माधवराव गेला, आता मी पािी प्यायला पि जीवतं 
राििार नािी.” िाळीत खतिी म्ििन िास िोन िोल्यािंी जागा िोती. खतथे ती जाऊन झोपली. सकाळी 
लवकर ऊठून गड्याला उठवायला बंगल्यात आली. “रामा, अंगावर ऊन्िं आली, अजून उठायिं नािी का ?” 
म्िित म्िित माजघरातून मागच्या भागात आली. काकू तेथे पाठमोरी ऊभी िोती. खतला धक्का लागल्याने ती 
मागे वळून बघते तो आजी जखमनीवर वडेीवाकडी पडलेली. पडली ती न उठण्यासाठी. खतिं म्िििं खतनं िरं 
केलं. िािा गेल्यावर खतने पाण्यािा घोटिी घेतला नािी. डॉक्टर आले, पि सगळा कारभार आटोपला िोता. 
तो खिवस िोता माघ श द्ध िशमी. बाकी सगळी घरी िोती. िािा पंढरपूरच्या वाटेवर िोते. क ठपयणन्त पोिले 
िोते यािी घरी कल्पना नव्िती ? शवेटी ते नेिमी ज्या ज्या खठकािी जात त्या त्या खठकािी तारा केल्या, 
लगोलग परतण्याबद्दल. िोवीस तासात उलथापालथ िोऊन िोत्यािं नव्ितं झालं. िािाचं्या िे ध्यानीमनी 
नव्ितं. िािा घरी धावत आले पि आईिे शवेटिं िशणन घ्यायिं त्याचं्या नखशबी नव्ितं. आईला परमिैवत 
मानिाऱ्या िािानंा िा धक्का सोसिं कठीि गेलं. ते आईच्या िोलीत गीता आखि िरिा घेऊन गेले. िारं, 
खिडक्या आतून लावनू बसले ते कािंी केल्या िार उघडेनात. जेवििािं नािी, झोप नािी. आम्िाला भीती 
वाटायला लागली. क िीतरी िळूि ताविानामधून िोलीत डोकावनू बखघतलं. िािा शातंपिे िरख्यावर सूत 
कातत िोते, तोंडाने गीता म्िित िोते. 
 

तीन आठवड्यात लागोपाठ आमच्या िोन्िी आज्यानंा आम्िी अतंरलो. िािािंा प ढे ढकललेला 
सत्याग्रि आईिे खिवस झाल्यावर व्िायिा िोता. बाईच्या आईने िािाचं्याकडून माझ्या आजोबानंा अंतर न 
िेण्यािं विन मूत्यपूूवी घेतलं िोतं. आजीिे खिवस िोईपयंत ४१ सालीिा फेब्र वारीिा शवेटिा आठवडा आला. 
लगेि ि सऱ्या खिवशी आजोबा आळंिीला जायला खनघाले. िािानंी त्यानंा घरातील अडििींिी कल्पना खिली. 
िोन लागोपाठ घरात झालेले मृत्यू, बाईिी अवघडलेली पखरस्स्थती, १३ ते ३ िरम्यानिी आम्िी ४ भावडं, 
िािािंं सत्याग्रि करून त रंुगात जािं. आजोबानंा रािण्यािी गळ घातली. घरी वडील मािूस असलं की, 
कारागृिात घरिी काळजी वाटिार नािी असं म्िटल्यावर आजोबानंी आपला बांधलेला बाडखबस्तरा खनमूटपिे 
िाली ठेवला. 
 

फेब्र वारीच्या शवेटच्या आठवड्यात ४१ साली िािानंी िाळीसमोरच्या गल्लीत सत्याग्रि केला. 
पिाटेपासून मािसािंी न सती रीघ लागली िोती. िािािंी मोठी ि लत भावजय लक्ष्मीबाई िास सत्याग्रिाला 
िजर रािण्यासाठी आपल्या म लाला घेऊन ग जराथेतून आली िोती, स्वतिः कातलेल्या स तािा िार घेऊन. 
घरािे िोन्िी मजले स्त्री-प रुषानंी न सते फ लून गेले िोते. खभकीताई सामंत त रंुगातून तीन मखिन्यािी सजा 
भोगून आल्या िोत्या. त्यािंा म क्काम आिल्या खिवसापासून आमच्या घरी िोता. बाईिी एकंिर पखरस्स्थती 
जािनू, खतला एकाकी वाटू नये या िेतूने. िािानंी न कतीि वखकलीिी प्रॅक्टीस कमी करीत आिल्याने 
अखशलािें व त्यािें खनकट सबंंध ताजे िोते. मारवाडी, पारशी, ग जराथी, खििन, म स्लीम सगळ्या जातीधमािे 
जिू सम्मेलन भरले िोते. प्रत्येकाच्या िातात भल्यामोठ्या िारािी टोपली ककवा कातलेल्या स तािा िार िोता. 
िािािंी, बाईिी, िोघािंी आई न कतीि कायमिी ि रावल्याने वातावरिाला सिान भतूीिी कडा असली तरी 
एकंिर वातावरि िैतन्यमय, प्रसन्न िोते. लढाईवर खनघालेल्या वीराला गावकरी खनरोप द्यायला वशेीपयंत 
येतात तसं कािीसं िजर असिाऱ्याचं्या मनातं िाटून आलं िोतं. टेबल, ि िी, बसण्यािी व्यवस्था क िी केली 



           

कळलं नािी. इतके िार घातले गेले की टेबल त ड ंब भरून िारी बाजंूनी जखमनीवर त्यािंा िि पडला. िािा 
तर िारात ब डून जाऊन खिसत नव्िते. शवेटी टेबलावर उभ ंरािून इगं्रज सरकारखवरोधी घोषिा करून िािानंी 
आपलं छोटेिानी भाषि सपंवलं. पोखलसानंी िािानंा अटक केली, बझाररोडला गल्लीसमोर उभ्या असलेल्या 
काळ्या पोलीस व्िॅनमध्ये बसवलं. खिल रोडवरील वादं्रा पोलीस स्टेशनवर नेलं. तेथून कोटात नेण्यापूवी 
काकाचं्याबरोबर जेविािा डबा घेऊन आम्िी भेटायला गेलो तर तेथे िािािंा रुबाब खिसला. पखिल्या 
मजल्यावर गेलो तर िािा पाढंऱ्या श भ्र खबछायतीच्या गािीवर लोडाला टेकून बसले िोते. रतनिंद्र सेमलानी 
यानंी खिलेली िािंीिी तकली शजेारी पडली िोती. ि सऱ्या बाजूला प्यायच्या पाण्यासाठी िािंीिं ताबं्याभाडंं 
िोतं. मािसं भेटून जात िोती. माझ्या बालमनाला वाटलं, “िा कसला सत्याग्रि ? िी तर िैन आिे”. कोटात 
नेल्यावर “ग न्िा कबलू आिे का”? न्यायाधीशाने खविारल्यावर, ग न्ह्यािी कब ली िेऊन खिलेली खशक्षा 
खनमूटपिे भोगायिी अशी या सत्याग्रिािी खशस्त िोती. िािानंा ६ मखिने साधी कैि व १०० रुपये िंड झाला. 
िंड न खिल्यास आििी १ मखिना कैि भोगायिी िोती. िािानंा “ब” वगािे कैिी म्ििून तात्प रते ठाण्याच्या 
त रंुगात नेले. ज्या खठकािी फाशीिी खशक्षा झालेल्या कैद्यानंा ठेवीत खतथे िािानंा ठेवलं. तेथून मग येरवड्याच्या 
त रंुगात त्यािंी रवानगी झाली. या अटकेिी बातमी नवाकाळिे वातािार सरमळकर यानंी नेऊन खिली. ती 
वतणमानपत्रात आली. याि नवाकाळिे एक कििी स्वरुपातंले “स्वाधीन भारत” पत्रक िोते. त्यातं व 
कोल्िटकराचं्या प्रभातमध्ये िी बातमी प्रसतृ झाली िोती. साधी कैि असल्याने त रंुगात कािी काम कराव ं
लागत नसे. खवधानसभेिे माजी सभापती खव. स. पागे, जनता पक्षािे ज्येष्ठ नेते एस. एम्. जोशी, ना. ग. गोरे, 
साने ग रुजी याि काळात येरवड्याच्या त रंुगात खशक्षा भोगत िोते. बि तेकाचं्याबरोबर पेटीिरिा, 
स तकताईसाठी पेळूिी बंडल असत. िी कारागृि या राजबद्यामं ळं एिाद्या वसतीगृिासारिी म्ििण्यापेक्षा 
खवद्यापीठासारिी भासत. आवडत्या खवषयािा अभ्यास, मनन, कितन, ििा व काव्यशास्त्र खवनोिात 
सत्याग्रिींिा वळे भरकन जाई. िािानंी या काळात बंगाली खशकायला स रुवात केली. ज्ञानेश्वरीबद्दल पे्रम 
असिाऱ्यािंा एक समानधमी गट तयार झाला. िी मंडळी ठराखवक वळेी एकत्र येऊ लागली. “ब” वगण 
खमळल्याने प स्तकं मागवण्यािी या सत्याग्रिींना सूट िोती. त्यानी ज्ञानेश्वरीच्या नव्या प्रती मागखवल्या. प्रविनं, 
खनरुपिं िोऊ लागली. मित्वािे संिभण अधोरेखित िोऊ लागले. या अध्ययनाम ळेिी असेल, िािानंा ज्ञानेश्वरीिे 
ग जराथी भाषातंर कराव ेअसे वाटले. ग जराथी येत असल्यानेिी िी कल्पना स िली असेल. 
 

साधी कैि “ब” वगण खमळिे िे सामाखजक, राजकीय इभ्रतीिे द्योतक िोतं. या सत्याग्रिींना घरिे कपडे 
वापरण्यािी सवलत असे. स्वतंत्र िोली, खिवा, पलंग, टेबल, ि िी, वािायला वतणमानपत्र त रंुगात साध्या 
कैिेिी खशक्षा भोगताना खमळे. पाव, लोिी, िूध, जेविात बऱ्यापैकी भाजी, पोळी यािा समावशे असे. िेशाच्या 
उपयोगी पडिाऱ्या या जमातीबद्दल जेलर, वॉडणर यानंा आिर वाटे. ते खनयमािें काटेकोर पालन न करता 
सहृियतेने वागत. ग न्िेगार व राजकीय कैिी अलग अलग ठेवल्याने त्यािंा फारसा संबधं येत नसे. तरी 
गाधंीबाबािंी मािसं म्ििून ग न्िेगारीसाठी त रंुगवास भोगिारी मािसं िबकून वागत. ११२ वषाच्या मयाखित 
सते्तिे िेरािें मंत्रीमंडळ राजीनामा िेऊन सते्तपासून आपि शीनं िूर झाले िोते. िे कालिे मंत्री आजिे 
सत्याग्रिी िोऊन त रंुगात िािल झाले िोते. वाटत िोतं, लढा यशस्वी झाला तर िेि सत्याग्रिी उद्या परत 
मंत्री कशावरून िोिार नािीत ? आजच्या रात्रीच्या गभात असिाऱ्या उद्याच्या उषिःकालािी सवण आतूरतेने वाट 
बघत िोते. वतणमानपते्र, नव्याने येिारे राजबंिी बािेरील जगातील बातम्या आतल्या बंखिस्त जगात आिीत 
िोते. 



           

िािा त रंुगात िोते तरी काका, आजोबा घरी असल्याने आमिी तशी परवड झाली नािी. िेशासाठी 
खवखशष्ट ध्येयाने पे्रखरत िोऊन त रंुगवास भोगिाऱ्यािंी बायको म लं म्ििनू समाज आमच्याकडे आिराने पािी. 
अधूनमधून आमिी िौकशी करण्यासाठी क िी ना क िी येई. त्यात त रंुगातून स टून आलेल्या खभकीताई 
म ख्यत्वकेरून असत. बाई अवघडलेली, खतला धीर िेत, अडििीच्या वळेी सल्ला िेत. आर्थथक व्यविार, 
बािेरिं नेिं आििं आजोबा पाित. आरळ्याला नवजीवन िेिारे रामभाऊ जोशी आखि त्याचं्या पत्नी स लोिना 
उफण  सोन ताई िी िोघंिी वैयखक्तक सत्याग्रिात भाग घेतल्याम ळे त रंुगात िोती. जोशी काकाचं्या आधी सोन ताई 
स टिार िोत्या. जोशी काका स टून येईपयंत त्यानंी आमच्याकडे रािाव ेअसे ठरले िोते. त रंुगातून स टल्यावर 
त्या आमच्याकडे रािायला आल्या. त्याचं्या आनंिी, मनखमळाव ूस्वभावाम ळे त्या आमच्या घरातल्या एक िोऊन 
गेल्या. अडििीिे खिवस िोते तरी आमच्या घरावर खनराशिेे, उिासपिािे सावट आलं नािी. िािा 
येरवड्याला असताना काकाचं्याबरोबर आम्िी त्यानंा भेटायला गेलो. त्यावळेी धाकया ३-४ वषाच्या रवींद्रला 
सोन ताईनी िौसेन साभंाळलं. ४१ सालानं मध्य गाठला. ११ ज लै १९४१ ला आमच्या घरी एका नव्या मािसािी 
भर पडली. तीन भावाचं्या नंतर मला बिीि खमळाली. बाईला प्रस खतगृिात पाल्याला पोिवायला मी आखि 
तात्या जोशी गेलो िोतो. आमच्या िोन्िी आज्याचं्या खनधनानंतर म लगी झाल्यािी बातमी िािानंा त रंुगात 
कळवली गेली. त्यानंी कळवल्याप्रमािे नाव स धा ठेवलं. िािा स टून आले तेव्िा स धा िोन-सव्वािोन 
मखिन्यािंी िोती. या वैयखक्तक सत्याग्रिाच्या िळवळीिा जोर जरी िळूिळू कमी झाला तरी इंग्रज सरकारच्या 
य द्धखवषयक धोरिाला काँगे्रसिा खकती तीव्र खवरोध आिे िे राज्यकत्याना कळले. सरकारिे त रंुग अप रे पडले 
पि सत्याग्रिी येति राखिले. सरकारला त रंुगाच्या आवारात तंबू उभाराव ेलागले, सभोवताली तारेिे क ं पि 
घालून. या त रंुगात पखरिय झालेल्या साने ग रुजींि ंपत्र िािानंा घरी आलं िोतं. पढंरपूरच्या खवठ्ठलािे मखंिर 
सवांना ि ले व्िाव ेम्ििून ज्यावळेी साने ग रुजींनी उपोषि केले िोते तेव्िा म द्दाम िािा पंढरपूरला गेले िोते. 
पि साने ग रुजींिा आत्याखंतक िळवपेिा जो त्याचं्या भलेपिावर, मातृहृियावर मात करी तो िािानंा रुित 
नसे. िािािें, त्यापेक्षा खवनोबािें खवद्याथी मंडळ सत्याग्रिात मागे नव्िते. सत्याग्रिािी िाक आल्यावर बाबाजी 
मोघे, गोपाळराव काळे, भाई धोते्र, द्वारकानाथजी िरकारे, अकोला, नागपूर या वध्याच्या सेवाग्रामच्या 
आसपासच्या त रंुगात खशक्षा भोगीत, तर िािा येरवडा, नाखशकच्या, या खवद्याथी मंडळातील आकषणिािा 
कें द्रकबिू खवनोबा िोते. ि कलेला फकीर जसा मशीिीत आढळिार तशी िी मंडळी खवनोबाचं्या जवळपास 
खिसिार यािी सबंंखधतानंा बालंबाल िात्री िोती.  

 
‘रवठेवरी उभा करटवरी हात’ 

 
िे खवनोबा २२ फेब्र वारी १९४२ ला आमच्या घरी येिार िोते. िा खिवस उजाडला तो िािाचं्या दृष्टीने 

सोनेरी पावलानंी. िािानंा या आपल्या खमत्रासाठी, ग रुसाठी काय करू खकती करू असं झालं िोतं. घरातील 
खवनोबाचं्या स्वागतािी तयारी तर त्यांनी स्वतिःच्या िेिरेिीिाली करवनू घेतलीि पि घरासमोरील 
नगरपाखलकेिा रस्ता स्वतिः झाडला, सडा घातला. िारासमोर आमच्याकडून रागंोळी घालून घेतली. ठरलेल्या 
वळेी खवनोबाजी ओटीवरील खजना िढून वर आले. बािेरच्या िोलीत मध्यभागी उभे राखिले. आम्िी सवांनी 
भराभरा वाकून त्यानंा नमस्कार केला. िािानंी त्यानंा िात जोडून नम्रपिे खवनंती केली, “आपि बसाव”े. 
िोलीच्या मध्यभागी उभे असलेल्या खवनोबािें िात कमरेवर िोते खवठ्ठलासारिे. िात तसेि ठेवनू म्ििाले, 



           

“खवटेवरी उभा, कखटवरी िात” आखि खजना उतरून िालू लागले. स्वागतािी केलेली जय्यत तयारी खिन्न 
िोऊन गेली. िािािंा पडलेला िेिरा खवनोबाचं्या लक्षात आला की नािी क िाला ठाऊक. 
 

या मयाखित स्वातंत्र्याच्या लढ्यातून डोकं वर काढतो न काढतो तोि म ंबईवर एक अखरष्ट कोसळलं. 
 

‘चले जाव-१९४२’ 
 

ते िोतं १९४२ साल. म ंबईच्या िैनंखिन जीवनात िलखबिल करिाऱ्या अफवा उठू लागल्या. “ि सऱ्या 
जागखतक य द्धािी व्याप्ती वाढून ते कििूस्थानला खभडिार आिे. शत्र िा म ंबईवर रोि आिे”. जो तो क जब जू 
लागला. पखरिाम एक झाला, म ंबई सोडून जो तो आपल्या गावी ककवा एिाद्या सोयीच्या खठकािी स्थलातंखरत 
िोऊ लागला. आजोबा, बाई व आम्िी म लानंी बडोद्याला एिािं वषण काढाव ंअसं ठरलं. बडोद्यािी स्वस्ताई, 
खशक्षिाच्या सोयी, िािानंा बडोद्याबद्दल वाटिारं पे्रम िे सवण या खनिणयाच्या म ळाशी असण्यािी शक्यता िोती. 
आम्िी बडोद्याला गेलो ते ऐन मे मखिन्याच्या उन्िाळ्याच्या झळा िायला. जागेिी िििि नसल्याने िािािें 
खमत्र गोकविराव जोशी याचं्या जवळपास रावप ऱ्यात भाड्याने ४ िोल्या घेतल्या. आमिी सोय लावायला िािा 
स्वतिः आले िोते. शाळेतील प्रवशे, मित्तवाच्या खवषयाचं्या खशकवण्यािी व्यवस्था करून िािा परत वांद्रयाला 
आले. बडोिे संस्थानासारख्या खशक्षिाच्या स्वस्त स खवधा क ठेि नव्ित्या. अनामत रक्कम ठेवनू अभ्यासािी 
प स्तकं वषणभर वापरायिी, वषणअिेर प स्तकं परत केली की १४ पैसे कापून घेऊन बाकीिे पैसे परत खमळत. 
वाडीतील वािनालय खवनाश ल्क. रोज िोन प स्तकं वािायला िेई. जर त मिा वािनािा वगे जास्त असला तर 
सकाळी नेलेली प स्तकं संध्याकाळी बिलून खमळत. वािनालयात थेटपयंत प्रवशे असे. आपल्या िाताने िव ंते 
प स्तक खनवडून घेता येई. शाळेत प्रवशे खमळाल्यावर उरलेली रजा पोििं, सायकल खशकिं या उपद व्यापात मी 
घालवली. िािािंी एिािी ि सरी िक्कर िोते न िोते तोि ऑगस्ट मखिना उजाडला तो स्वातंत्र्य लढ्यािी 
पेटती मशाल घेऊन. म ंबईला गोवाखलया टँकला काँगे्रसिे तीन खिवसािें अखिल भारतीय अखधवशेन िोते. 
िािा त्यावळेी उपनगर खजल्िा काँगे्रस सखमतीिे अध्यक्ष िोते. काँगे्रस कायणकते, पिाखधकारी, सवण श्रेिीिे नेते 
अखधवशेनाला िजर राििे अपखरिायण िोते. अखधवशेन ७ ऑगस्टपासून स रू िोिार िोते. िािा एक उच्च 
पिाखधकारी म्ििून िजर राििं संशयातीत िोतं. ४० च्या वैयखक्तक सत्याग्रिाच्या िळवळीिी फलखनष्ट्पत्ती 
खनराशाजनक िोती. गाधंीजींनी वैयखक्तक सत्याग्रि मागे घ्यायिी घोषिा करतानंा, “माघार घेण्यािे” 
स्पष्टीकरि करतानंा सावरून घेतलं. “मी कसलेला सेनापती आिे, माझ्या खनष्ठावतं अन यायानंा मी 
प्रखतपक्षाच्या तोंडी िेऊ इस्च्छत नािी, त्यािंी शखक्त मी अखधक पखरिामकारक कारिी लाव ूइस्च्छतो”. सत्याग्रि 
करूनिी इंग्रज सरकार क ठल्यािी प्रकारिं खनखित आश्वासन िेत नव्ितं. या अखनखितततेिा एकिा कायमिा 
सोक्षमोक्ष लागावा असे गाधंीजींना वाटले. काँगे्रसने त्यानंा लढ्यािे स्वरूप ठरवण्यािे व त्यासाठी कायणिम 
आिण्यािे संपूिण अखधकार बिाल केले िोते. अिेरिा स्वराज्य खमळवण्यािा प्रयत्न सवण शक्तीखनशी करावा असे 
सवान मते ठरले. िे अखधवशेन भारताच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यातील तेजस्वी, स्फूर्थतिायक, तप्त ताम्रविी पान 
ठरले. स्वातंत्र्यािे ४७ िे सोनेरी पान दृष्टीपथात यायला िेताविी िेिारे ४२ िे य द्धपवण अटळ झाले. या 
अखधवशेनातं अंखतम खनधाराने झालेले गाधंीजींिे भाषि कायणकत्यांच्या अंतिःकरिाला खभडले, िेतवनू गेले. 
इंग्रजानंा “िले जाव” असे गाधंीजींनी परिडपिे साखंगतले. आमिं आम्िी पािून घेऊ. आमच्या िेशात 
ढवळाढवळ करून त म्िी कारभार करू नका असे स्पष्ट बजावले. ‘करेंगे या मरेंगे, क िी क िािा नेता नािी, 



           

क िी क िािा अन यायी नािी अशा तत्तवावर िा लढा लढायिे आवािन फक्त काँगे्रसजनानंा नािी तर भारतीय 
म्ििविाऱ्या प्रत्येकाला केले’ आखि संपूिण भारताने स्वराज्य खमळवायिेि अशी ईषा मनात बाळगली. िंडप्राय 
िेश मरगळ झटकून उभा ठाकला. या लढ्याला सत्य, अकिसा, साधनश खिता या तत्तवाच्या पालनािे बधंन 
नव्िते. ८ ऑगस्टला मिात्मा गाधंीिे भाषि झाले. अखधवशेनाला िजर असलेल्यानंी आिेशान सार कृती 
करायिे मनोमन ठरवले. या भाषिािे पडसाि अखधवशेनाबािेर खझरपायला वळे लागला नािी. ह्या भाषिाने 
संमोिनावस्थेतील भारतीयानंा िडबडून जागे केले. िे भाषि मृतप्राय भारतािी संजीवनी ठरले. भारतािा 
िेिरामोिरा धगधगीत खिसू लागला. फक्त काँगे्रसजनि नािीत तर इतर पक्षीय, कधीिी राजकारिात भाग न 
घेिारे व्यावसाखयक, नोकरिार, स खशखक्षत, अखशखक्षत, खस्त्रया, अजाि म लं झाडून सगळी या स्वातंत्र्याच्या 
लढ्याच्या धगधगत्या यज्ञक ं डात आपल्या प्रािाचं्या सखमधा टाकायला सरसावली, सज्ज झाली. कसल्यािी 
प्रलोभनाला बळी न पडता, क ठल्यािी मतलबािी आशा न करता. दृष्टी िोती समोर खिसिाऱ्या स्वातंत्र्याच्या 
ताऱ्याकडे. तोंडातून शब्ि खनघत िोते, “समोर आिे अकि तारा, पायतळी अंगार, गजा जयजयकार िातंीिा, 
गजा जयजयकार”. 
 

िा जािूच्या काडंीिा प्रताप िािाक्ष सरकारच्या लक्षातं आल्याखशवाय कसा रािील. “ज्यािा तो नेता” 
िे परवलीिे वाक्य ठरले आखि ९ ऑगस्ट १९४२ च्या उगवत्या सूयाने वगेळेिदृश्य पाखिले. बरेिजि म क्कामाच्या 
जागी परत जाण्याच्या फंिात न पडता भखूमगत झाले. कािी समाजवािी कायणकते प ढे काय कराव े यािा 
खविारखवखनमय करण्यासाठी िािरला गोळा झाले. अखधवशेन संपल्यानंतर घरी परतलेल्या कायणकत्यािी, 
पिाखधकाऱ्यािंी िारं मध्यरात्री पोखलसानंी ठोठावली आखि साखंगतलं की त म्िाला स्थानबद्ध करण्यातं आलं 
आिे. िािा अखधवशेन संपवनू असेि बादं्राला घरी आले िोते. उपनगर खजल्िा काँगे्रस कखमटीिे ते उच्च 
पिाखधकारी असल्याने अटक िोिे अपेखक्षत िोते. फक्त केव्िा िा प्रश्न िोता. घरी फक्त िािा व काका िोते. 
खमळालेल्या त टप ंज्या वळेात आके्षपािण वाटिारे फोटो, डायऱ्या, पत्रव्यविार कायमिे दृष्टीआड करण्यािा 
प्रयत्न त्यानंी केला तरी खशल्लक उरलेले कागिपत्र, रोजखनशा, फोटो पोखलसानंी जप्त केले. अंध क कल्पना 
असल्याने इतपत तरी िबरिारी घेतली गेली. पोखलसानंी कपड्यािी व इतर आवश्यक सामानािी ज जबी 
तयारी करायला १० खमखनट खिली. १० खमखनटातं पोलीस अखधकाऱ्याबरोबर िािा त रंुगािी वाट िालू लागले, 
अदृष्टाच्या वाटेने. प ढे कसले ताट वाढून ठेवले यािी कल्पना या स्थानबद्धानंा क ठली असिार ? िी 
स्थानबद्धता म्ििजे बेम ित कारावास की आििी कािी ? मनात तरंग उठले. रािता राखिले त्या िोन मजली 
ज न्या घरात एकटे काका. ९ ऑगस्टला सकाळी बडोद्याला आमच्या शजेारी राििाऱ्या क लकिी याचं्या म लीने 
खविारले, “रेखडओवर मा. कृ. िेशपाडें यानंा पकडल्यािी बातमी आली आिे, ते त मिे कोि ?” बडोद्याला 
त्यािें शजेारी िोऊन जेमतेम तीन मखिने झाले िोते. क िी तरी िेशपाडें शजेारी राितात इतकंि, क लकिीना 
ठाऊक िोत, आखि िािानंा पकडल्यािी वाता सकाळी सकाळी त्याचं्या करवी आमच्या कानावर आली. क ठे 
नेले िे ग खपत िोते. मोठे-मोठे खबनीिे नेते पकडले, स्थानबद्ध केले. “लढनेक  त म, िानेकू िम्” असा धमण 
नेत्यािंा नसल्याने नेतृत्व करिाऱ्यानंी संकट झेलण्यािा सिजधमािा स्वातंत्र्यपूवण काळ िोता. सरकारला 
वाटलं की खबनीिे वीर पकडले की लढा थाबंले. पि झालं उलटि. नेत्यानंा पकडल्याने अन यायी जास्त 
िवताळले. स्वातंत्र्यक ं ड आििी धगधगू लागले. 
  



           

काका वाधं्रािून ताबडतोब बडोद्याला आले. िािानंा क ठे ठेवलं आिे यािी बातमी काढून कळवतो अस ं
सागंून धीर िेऊन वाधं्राला परत गेले. िािािंी पाठविी सरकारने ‘अ’ वगण िेऊन नाखशकला केली आिे असं 
शातंीलाल शिाकंडे आलेल्या ग प्त पत्राद्वारे खकतीतरी खिवसानी आम्िाला कळले. आम्िी सवण लिान म लं. छोटी 
बिीि तर जेमतेम वषािी. प ढे काय ? अशी अनेक प्रश्नखिन्िं डोळ्यासमोर उभी राखिली तरी क िी डगमगलं 
नािी. आजोबा, आईिे वडील व बाई धैयाने, िंबीरपिे प्रसंगाला समोरे जायला उभी राखिली. आजोबा 
कििूसभावािी तरी त्यानंी खवरोधािा ब्र काढला नािी. मनोमन साथ खिली. स्वातंत्र्यलढ्यात आपल्या घरातून 
क िी सिभागी झाल्यािा अखभमान बाळगला. 
 

मोठ्या प्रमािावर सरकारने केलेल्या धरपकडीिी बातमी वाऱ्याच्या वगेाने अवघ्या भारतात पसरली. 
स्वयसं्फूतण िरताळ पडले. शाळा, कॉलेज बंि पडली. म लं स्वयंस्फूतीने सभा घेऊ लागली. खतरंगी झेंडा िाती 
घेऊन खमरवि की काढू लागली. शाळेवर खतरंगी झेंडा लावण्यािा प्रयत्न करू लागली. या खनरुपद्रवी 
कायणिमावर स द्धा सरकारने गोळीबार केला. नंि रबारच्या कोवळ्या खशरीषक मारने झेंडा घेऊन अग्रभागी 
िालिाऱ्या म लींवर पोखलसानी बंिूक रोिली म्ििून झेंडा स्वतिःच्या िातात घेतला तर त्याला गोळी घालून 
मारले. काशीबाईने भखूमगतािंा ठावखठकािा साखंगतला नािी म्ििून इगंवले फौजिाराने खतला खमरच्यािंी ध री 
खिली. भखूमगतानंा भाकरी पोिविाऱ्या बायकांना पकडून त्याचं्यावर अनस्न्वत अत्यािार केले. भखूमगताचं्या 
नातेवाईकानंा खवनाकारि झोडपून काढले. त्यातं जोशी काकािें भाऊ, जयरामअण्िा, त्याचं्या सासूबाई, आई 
भरडले गेले, जोशी काकािें सासरे वारले तर तीन खिवस पे्रत उिलायला क िी खमळाले नािी. पे्रत क जत 
पडले. न कळत्या, अजाि बाळासंकट क ट ंबच्या क ट ंब त रंुगात टाकली. साताऱ्यातील खशराळे पेयातील 
शडेगेवाडीिे शडेगे यािंं क ट ंब त्यापैकी एक. बि तेकानंी छळ सोसला पि भखूमगतािा ठावखठकािा साखंगतला 
नािी. त्यािंी नाव ंसाखंगतली पि त्या आधी त्यानंा पकडल्यािी िात्री करून घेऊन. साध्या साध्या, सामान्य 
क वतीच्या मािसानंी अत लनीय प्रसंगावधान, धैयण िािवनू कैक वळेा पोखलसािंा “मामा” केला. भखूमगतानंा 
लपवण्यात, त्यानंा िाऊ घालण्यातं, पोखलसापंासून वािवण्यात गावचं्या गाव ं सामील असत. अशाि एका 
आजीबाईने एका भखूमगताला व स्वतिःच्या स नेला जवळ झोपवनू पोखलसानंा साखंगतलं, “बािेरगावािून आलेला 
माझा म लगा व सून झोपली आिेत, िव ंतर िात्री करून घ्या”. त्यातं आजीबाईना ककवा स नेला खवपरीत वाटलं 
नािी. पोखलसापासून भीती नािी, यािी िात्री करून घेऊन तो तरूि पसार झाला. कृतज्ञता व्यक्त झाली ती 
त्याच्या नजरेत. “आजपासून तू माझी आई, तू माझी बिीि” अशा नाटकी संवािािी आतषबाजी न करता. 
खवश्वास बसिार नािी अशा वीरश्रीय क्ती, आव्िानकारी, खित्तथरारक कथा ४२ च्या भारलेल्या, मातंरलेल्या 
खिवसातं प्रत्यक्षात घडल्या आिेत. त्या सागंिं, खलखििं म्ििजे एक वगेळा गं्रथप्रपंि िोईल. ह्या व अशा 
प्रकारच्या कथा, बातम्या, बापू, माझा पाठिा भाऊ, बािेरून खफरून आला की सागें. साताऱ्यात घडिाऱ्या 
िकीकती आम्िाला सातारकर म्ििून खवशषे रस असे. ‘आज काय सभेला गराडा घालिाऱ्या पोखलसाचं्या 
बंि का भखूमगतानंी खिसकावनू घेतल्या, तर उद्या काय पोस्टातून नेण्यात येिाऱ्या पैशाच्या थैल्या ल टल्या 
स्वातंत्र्य सैखनक अम क अम क त रंूगातून बािेर खनसटून भखूमगत झाले, अत्यािार करिाऱ्याच्या पायाला पते्र 
ठोकले, काँगे्रसनं समान्तर रान्समीटर िालवलं आिे, िी जोिीम उषा मेिता नावािी भखूमगत म लगी 
साभंाळीत आिे. साताऱ्यातील गिपतराव पाटील व इतरानंी पाटीलकीिा राजीनामा खिला आिे, ते सवण 
स्वातंत्र्य लढ्यात सामील झाले आिेत. आरळ्याच्या िािंभाईने खस्त्रयावंर अत्यािार करिाऱ्या तलाठ्यािे नाक 
कापले.’ 



           

वतणमानपत्रात यातील क ठलीिी बातमी आम्िाला वािायला खमळत नसे. आम्िी बापूला िोिून िोिून 
खविारीत असू. तो सागें. खठकखठकािी ब लेखटन्स टाकतात त्यातं िी माखिती असते. त्याला ब लेखटन् िािवायला 
घेऊन ये साखंगतले तर उत्तर येई ‘वािून फाडून टाकलं.’ काका अधूनमधून िौकशी करायला येत. तेव्िा त्यानंी 
अशा बातम्या वतणमानपत्रातं न आढळल्यािे साखंगतले. प ढे भखूमगत जोशी काका बडोद्याला आमच्याकडे ८ 
खिवस येऊन राखिले. त्यानंी ह्या बातम्या िऱ्या असल्यािे साखंगतले. िळवळ्या जोशी काकानंा पकडून 
िेिाऱ्यास ४२ मध्ये ५,००० िे बक्षीस लावले िोते. जोशीकाकाबंद्दल आमच्याकडे कामाला येिाऱ्या बाईला 
संशय येऊ लागला. िोलात खशरून त्या िौकशी करू लागल्या म्ििून जोशीकाकानंा आमच्याकडील म क्काम 
िलवावा लागला. जोशीकाकावंर पोखलसािंा डोळा िोताि. खशराळे पेयातील िरिकराचं्या िरिच्या 
वाड्याला पोखलसािंा वढेा पडला असता जोशी काका, िािंभाई, वसंतिािा पाटील वाड्यात िोते. गोळीबार 
िालू िोता. जोशी काकावंर गोळी झाडली असता िािंभाईंने स्वतिःच्या छातीवर गोळी झेलून जोशीकाकािंा 
प्राि वािवला. प ढे िािंभाईिंी आबाळ झाल्याने क्षयाच्या भक्ष्यस्थानी पडले. मागे राखिली त्यािंी अखशखक्षत खबबी 
ग लशन. अशी कैक क ट ंब उजाड, ऊध्वस्त झाली. कैक असाध्य रोगाला बळी पडली. खकत्येकानंी यज्ञक ं डात 
आपल्या प्रािािंी आि ती खिली. अशापैकी एक िरिकरािंी बिीि सोनूताई. त्यानंा शवेटिी इच्छा खविारता 
त्यानंी काय इच्छा प्रिर्थशत करावी ? त्यानंी साखंगतलं, “माझी इच्छा एकि मला खतरंगी झेंड्यात ग ंडाळून 
जाळाव”ं. 
 

९ ऑगस्टला स्थानबद्ध करून सरकारने ज्यानंा त रंूगात डाबंले ते स रखक्षत िोते. त्यानंा सवण स खवधा 
खमळत िोत्या. एका ध्येयाने, एका खविाराने पे्रखरत िोऊन एकत्र आल्याने ते आप्तसबंंखधतािूंन जास्त जवळिे 
झाले िोते. कायावरील खनष्ठा, पत्करलेली जबाबिारी स्वतिःच्या वैयखक्तक सामथ्यावर खकती उभी आिे यािी 
स्वातंत्र्यासाठी लढिाऱ्या प्रत्येक सैखनकािी िी एक प्रकारिी परीक्षा िोती. एिािा भखूमगत पकडला जाऊन 
त रंूगात आला की बािेर वाििाऱ्या वाऱ्यािी खिशा राजबंिीना आत कळे. कडक बिंोबस्तात स द्धा साकेंखतक 
भाषेतील पत्रािंी िेवाि-घेवाि िाले. असेि एक पत्र खशराळे पेयातील िालिाल कळावी म्ििून िािानंी 
जोशीकाकानंा साकेंखतक भाषेत पाठवले िोते. “कासेगावला लग्न लागलं, िरिला, इस्लामपूरला लग्न 
लागलं, आरळ्याला िोिाऱ्या लग्नािा म िूतण केव्िा आिे ?” िािािंा खशराळे पेटा ह्या लढ्यात अग्रभागी िोता. 
जोशीकाका, िािा, कतेकाका, वसंतिािा पाटील, ब वासािेब गोसावी, भाऊसािेब सोमि, बापूसािेब शेंडे 
यानंी या लढ्यािे रिकशग फ ं कले जाण्यापूवी खिकाटीने केलेले खनरपेक्ष, अखवश्रातं पखरश्रमाम ळे सामाखजक 
बाखंधलकी मानिाऱ्या कायणकत्यािी अभेि फळी तयार झाली िोती. खशराळे पेयातंील एक स्वातंत्र्यसैखनक, 
कासेगाविे कासेगावंकर वैद्य ज न्या आठविी िसून सागंत िोते. भाऊसािेब सोमि, िािा, ब वा गोसावी या 
ियात असलेल्याचं्या आठविीने त्यानंा गखिवरून आले. खशराळे पेयािी मनोभमूी नागंरून तयार िोती. 
मशागत केलेली जमीन बी पडण्यािी वाट बघत िोती. एकाएकी खशराळे पेटा िळवळीच्या अग्रभागी रािून 
तळपला नािी. वरील कायणकत्यांिी तपिया त्यामागे िोती. ध मसिाऱ्या ज्वालाम िीवर खठिगी पडली. एकि 
आगडोंब उसळला. इतर खठकाििी िळवळ शमली पि खशराळे पेटा ध मसत राखिला तो गाधंीजींनी भखूमगतानंा 
सरकारप ढ िजर िोण्यािे आवािन करीपयणन्त. गाधंीजींच्या सल्ल्याप्रमािे भखूमगतानंी शस्त्रिी सरकारच्या 
स्वाधीन केली. 
 



           

ह्या लढ्यात िािाचं्याबरोबर नाखशकला स्थानबद्ध झालेल्यात शाखंतलाल शिा, खव. स. पागे, बाळूभाई 
मेिता, गोक ळभाई भट, ना. ग. गोरे. सॉखलखसटर कोरा, साने ग रुजी इत्यािी िोते. लक्ष्मीबाई ठ से या त्यापकैी 
एक िोत्या. िे स्थानबद्ध रोजच्या िाकोरीबद्ध, रटाळ वातावरिात बिल करण्यािी क्ल प्ती काढीत. सॉखलखसटर 
कोरा एिािा राष्ट्रीय प्रसंग साजरा करण्यासाठी खकतीतरी खिवस आधीपासून स्वतिःच्या वायािे िूध न खपता 
खवरजि लावीत. सािर न िाता साठवनू ठेवीत. साठवलेल्या िह्यािे, सािरेिे श्रीिंड बनवनू सगळ्यानंा 
िमिा िमिा िािायला िेवनू तोंड गोड करीत. इथली खमत्रमंडळी एकमेकािें वाढखिवस साजरे करीत. याला 
खिवाळीसारख्या सिािा अपवाि नव्िता. अशाप्रसंगी स्थानबद्धािें आप्त भेटवस्तू, फळािंी करंडी, फराळाच्या 
वस्त खनशी भेटीला येत. जेलरिी पाििी झाल्यावर भेटवस्तू संबंखधताला खमळत. स्थानबद्धानंा कारागृिाबािेरील 
संबंखधतानंा भेटी पाठवण्यािी परवानगी िोती. असेि साने ग रुजींिे स्त्रीगीते िे प स्तक शास्न्तलाल शिानंी 
नाखशकिून भेट म्ििून मला पाठखवले िोते. िा कारावास म्ििजे सवण स िसोयी असलेला पारतंत्र्यािा सोन्यािा 
कपजरा िोता. गाधंीजींिी स टका झाली तरी िािा नाखशकच्या त रंुगात िोते. याला कारि िोते खशराळे 
पेयातील िािािंी रुजलेली, िोल गेलेली पाळंम ळं सरकारच्या लक्षात आल्याखशवाय कशी राितील ? 
खशराळे पेयातील उदे्रकाला जबाबिार असिाऱ्यापैकी िािा एक िोते, िािानंा सोडण्यािा धोका सरकारला 
पत्करायिा नव्िता. 
 

सत्याग्रि िे नाव बिलून लढा िे नाव िळवळीला खिलेल्या ह्या लढ्यािी तशी आम्िाला झळ लागली 
नािी. आठवड्यातून एक पत्र खलखिण्यािी परवानगी असल्याने एकमेकािंी ि शाली कळे. पत्र सेन्सॉर िोत 
असे. आके्षपािण वाटिारा मजकूर वािता येिार नािी अशा पद्धतीने िोडला जाई. िािांना स्थानबद्ध 
करण्यापूवी आमिी रवानगी बडोद्याला झाली िोतीि. िर मखिन्याला प रेल अशी रक्कम िािानंी बकेँत ठेवली 
िोती. पि आम्िाला बडोद्याला िोन वषण रािाव े लागेल िी कल्पना नव्िती. आजोबानंी काटकसरीने घर 
िालवनू सगळं खनभावनू नेलं. खशवाय काका मधून मधून येऊन िौकशी करीत. नातेवाईकानंी, समाजाने, 
शाळेतील खशक्षक व म ले यानंी सरकारच्या िडपिाने आम्िाला िूर ठेवले नािी. उलट या क ट ंबातील कता 
प रुष िेशासाठी स्थानबद्ध आिे, िे क ट ंब साधेपिान व्यवस्स्थत रािते यािे त्यानंा कौत क वाटे. या लढ्यािी 
एक प्रखतखिया म्ििजे शाळा, कॉलेजं ऑगस्टपासून बेम ित बंि झाली. आमच्या शाळेने खिवाळीपयंत शाळा बिं 
असल्यािे जािीर करून टाकले. आमच्या घरी लढ्याला पोषक वातावरि असले, तरी म लानंी खशक्षि, 
अभ्यास अधणवट टाकून राजकारिात उडी घ्यावी असे िािासंकट क िाला वाटत नसे. वगेवगेळ्या राजकीय 
पक्षाचं्या खविारसरिीिा, कायणपद्धतीिा, उदे्दशािा सिोल अभ्यास करून मग खविारपूवणक खनिणय घ्यावा असे 
िािािें मत िोते. तशा तऱ्िेिी पते्र आम्िाला त रंुगातून येत. िािानंी आज स्वतिः एका पक्षाला खनष्ठा वाखिली ती 
कायम. शाळा बंि िोती तरी मी इंग्रजी, गखित खशकायला जाई. प ढे काय झाले. खडसेंबर मखिना आला. एक 
एक अफवा उठू लागल्या इगं्रजीिे उच्चाटन िोिार आिे. पूवणपरीक्षा िालू असता िळवळीत भाग घेतलेली म ले 
िॉलमध्ये घ सली. परीके्षला बसलेल्या म लाचं्या उत्तरपखत्रकावंर शाई ओतली. उत्तरपखत्रका फाडून टाकल्या. 
खवद्याथ्यांना, प्राध्यापकानंा पकडून पकडून त्यानंा बागंड्या भरल्या. अफवा व िऱ्या िकीगती एकमेकात 
इतक्या बेमालूमपिे खमसळल्या गेल्या की िरेिोटे कळेना. िािािंी अभ्यास करण्याबद्दलिी पते्र येति िोती 
तरी मी पत्रानंा न ज मानता अभ्यास करिे सोडून खिले. खटवल्याबावल्या करीत वळे काढू लागले. “परीक्षा 
िोिार नािीत तर अभ्यासािी डोकंफोड कशाला” असे मनाने घेतले. सगळा रागरंग बघून बाईने एक खिवस 
समजूत घातली. तू अभ्यास कर. समजा बडोद्याला परीक्षा झाली नािी तर खजथे परीक्षा िोईल खतथे मी त ला 



           

घेऊन जाईन. त झे वडील त रंुगात. समज, परीक्षा घेतली आखि तू परीके्षला बसली नािीस ककवा अभ्यास न 
केल्याने नापास झालीस तर त्यानंा खकती वाईट वाटेल ? माझी मान खकती िाली जाईल ? शवेटी माझ्या 
मानग टीवर बसलेले िे अभ्यास न करण्यािे भतू गेले. मी अभ्यासाला लागले. िागंले माकण  खमळवनू मखॅरक 
झाले. आमच्या घरातील पखिली मखॅरक, तीिी वडील जेलमध्ये असताना म्ििून थोडंफार कौत क झालं. 
िािानंा िी बातमी त रंुगात कळवली. लढ्याम ळे परीके्षिी अखनखिती, उत्तरपखत्रकेवर शाई ओतिे, त्या 
खिसकावनू घेि ंिे िोिारे त रळक प्रकार. याम ळे माझी परीक्षा िोईपयंत काका बडोद्याला राखिले िोते. िागंले 
माकण  खमळाल्याने मला फ्री खशप-खशष्ट्यवृत्ती खमळत िोती. मखैत्रिींनी भरीला घातले, “त झे वडील जेलमध्ये 
आिेत. तू अजण कर.” मी अजण केल्यािे फ शारकीन घरी साखंगतले. पि काकानंी अजण मागे घ्यायला लावला 
समजावले, “आपि फी भरू शकतो. आपल्यापेक्षा जास्त गरजू खवद्याथ्यांला त्यािा उपयोग िोऊ िे”. 

 
पुन्हा मुांबईला आगमि 

 
बडोद्यासारख्या वैभवशाली संस्थानात आम्िी िोन वषण िोतो. खतथल्या िसऱ्याच्या-गिपतीच्या संपन्न 

खमरवि का पाखिल्या. सोन्यािािंीच्या तोफा, सजवलेले ित्ती, घोडे, उंट त्यावरील खततकेि रुबाबिार स्वार, 
िरबारी बँड, गायकवाडी कंगिीिार पागोटे घातलेल्या वािकािंा िोलारी बँण्ड पािून डोळ्यािे पारि खफटले 
तरी आम्िाला कधी एकिा वादं्राला जातो असे झाले िोते. वादं्राच्या मोठ्या घरात काका एकटे रािात असले 
तरी आमिे घर जिू भखूमगतािें कें द्र िोते. ४२ साली न कतेि लग्न झालेले श्री. व सौ. ग पिूप खतथे रिात. लग्न 
झाले आखि ग पिूप भखूमगत झाले. सौ. ग पिूप तशा या राष्ट्रीय वृत्तीच्या वातावरिाला अपखरखित. त्यानंा सखक्त 
ताकीि खिली िोती की, श्री. ग पिूप याचं्याशी साधी ओळि आिे असे िेिील क ठल्यािी रीतीने िशणवायिे 
नािी, मग नात्यािा उच्चार तर िूरि राखिला. िा िळवळीत सिभागी झालेला तरुि प्रथम वगण खमळवलेला 
शास्त्र शािेिा पिवीधर िोता. खवमलाताई भखूमगत नव्ित्या, तरी ििवाक पक्षाच्या जोडीिी ताटातूट जशी 
िोघामंध्ये असलेल्या कमळाच्या पानाने केलेली असते तशी पखरस्स्थती या भखूमगत पखरस्स्थतीने िोघािंी झाली 
िोती. पास िै खफर भी िूर. ग पिूप यानंा पकडल्यावर सौ. ग पिपू पाल्यखल काकूभाईच्याकडे रिायला गेल्या. 
(एके खिवशी काकूभाईच्या पखरियािा एक पोखलस इन्स्पेक्टर त्याचं्याकडे आला. तो खवमलताईच्या ओळिीिा 
झाला िोता. त्याने खवमलाताईना मधािे बोट लावले. श्री. ग पिूप यानंा भोटायिी इच्छा असली तर माझ्याकडे 
या. मी, श्री. ग पिूप यािंी ग पिूप भेटायला येण्यािी व्यवस्था करतो. लिान वय, अनन भवी याम ळे पोि 
नसलेल्या खवमलाताई ि रळून रात्रीच्या वळेी इन्स्पेक्टरबरोबर जायला खनघाल्या. काकूभाईमध्ये पडले, 
स िवले, “िे बघ, तू आता कािंी जाऊ नकोस. उद्या सकाळी वादं्राला माधवराव िेशपाडें यािेंकडे जा. ते 
सागंतील तसे कर.” िािा ह्या वळेेपयंत स्थानबद्धतेतून स टले िोते. सकाळी सकाळी खवमलाबाई खनघाल्या पि 
माधवराव काकाचं्याकडे न येता त्या इन्स्पेक्टरकडे जाऊन पोिल्या. पाितात तो इन्स्पेक्टरखशवाय घरात 
खिटपािरू नािी. इन्स्पेक्टर बसा बसा म्ििीपयंत त्या ज्या पळत स टल्या त्या वाधं्राला माधवराव काकाचं्याकडे 
येऊन थडकल्या. त्या आधीि काकूभाईिा िािानंा फोन आला िोता िौकशी करण्यासाठी. तर या बाईिा पत्ता 
क ठे आिे ? सगळीकडे शोधाशोध स रू झाली. खनराश िोऊन िािा घरी आले तर ह्या बाईसािेब घरी िजर 
िोत्या. आधी काकूभाईना फोन करून खनकित केले आखि खवमलाबाईंना िार खिताच्या गोष्टी ऐकवल्या. “िे बघ, 
अन भवी मोठ्या मािसानंी साखंगतलेले ऐकले नािी तर अशी फटफखजती िोते. वळे िागंली म्ििनू तू धडपिे 
इकडे आलीस.” 



           

ह्या काळात उस्मानिािा उफण  आझाििािा भखूमगत िोते. ते आमच्या घरातंील माळ्यावर राखिले िोते. 
घरात फक्त काका िोते. बाईमािूस क िी नव्िते. त्यानंी शकंरपाळे, कडकािे लाडू, पािी असे फराळािे 
कािंीबािी िेऊन भ केिी वळे जेमतेम भागवली ह्या उस्मानिािा व िािािंा १९३० पासूनिा पखरिय. िािाचं्या 
ज न्या ज न्या आठविीत. ते रंगून जातात. 
 

‘व ई आर सेव्िन’ या सप्तषीमधील िािािें खमत्र भाई धोते्र िे या काळात भखूमगत नव्िते, पि भखूमगत 
असल्यासारिे िोते. ते गाधंी सेवा संघािे सखिव म्ििून काम पािात. संस्थेिे पैसे साभंाळिे, कायणकत्यांना पैसे 
प रविे, खनरोपािी िेवाि-घेवाि करिे वगैरे कामे बािेर रािून ते करीत. त्यािें ऑखफस काळबािेवीला 
बच्छराज पेढीवर िोते. पोखलसानंा कािी स गावा लागल्याने ते तपास करायला पेढीवर गेले असता 
िळवळीसाठी जमवलेले िोन लाि (त्यावळेिे) बरोबर घेऊन भाई जे सटकले ते टॅक्सीने थेट वांध्राला आले. 
पैशासकट जवळजवळ िोन मखिने त्यानी ऑखफसमध्ये काढले. जोशीकाकािें व भाईिें संघटन या वास्तव्यात 
वाढले. िािािंी स्थानबद्धता, खशराळे पेयातील अक्षय पेटलेल्या ज्वालाक ं डाम ळे वांध्राच्या आमच्या घरावर 
पोखलसािंी नजर िोतीि. 
 

बाब राव जगताप, जी. डी. पाटील, ग लाबराव गिािायण व त्याचं्याम ळे नाना पाटील या सातारवासी 
यािंा िािाशंी संबधं िोता. कामाखनखमत्त उस्मानिािा साताऱ्याला जात असल्याने तेिी या िाखतवीराशंी पखरखित 
झाले िोते. नाताळिे खिवस िोते. नाना पाटील खशवडीच्या नागसूायाजी वाडीत उतरले िोते. तत्पूवी 
माधवरावािें काय बोलिे झाले ते उस्मानिािानंा मािीत नािी. बाबूराव जगताप यानंी नाना पाटलानंा 
माधवराव यािेंकडे नेण्यािी जबाबिारी उस्मानिािावंर टाकली िोती. ते सागंतात, “आम्िी लपत छपत 
माधवरावाचं्याकडे आलो. िोलीत आम्िी खतघेि िोतो. नाना पाटलानंी पैशािी मागिी केली व माधवरावानंी 
त्यानंा आश्वासन खिले. िी भेट १०–१५ खमखनटािंी िोती. भेटीनंतर आम्िी घरून खनघालो. वगेवगेळ्या डब्यात 
बसून भायिळ्याला आलो. तेथे त्यानंा लव्ि लेनमधील मेवावाला िाळीत तासगाविे भीम यािेंकडे सोडले. 
ि सऱ्या खिवशी माधवरावानंी पैशािे प डके खिले. ५,००० रुपये असावते. ते उस्मानिािानंी बाबूराव जगताप 
यानंा नेऊन खिले.” 

 
आश्रमी पद्धतीचे लग्ि 

 
आम्िी १९४४ च्या मे मखिन्यात बडोद्यािून म ंबईला आलो. िािानंा स्थानबद्ध म्ििून खकती खिवस 

जेलमध्ये रिाव ेलागेल िे अखनखित िोते. पि बडोिे सोडण्यापूवी बडोद्याला स्थाखयक असलेल्या बाबाजी मोघे 
याचं्या म लाने श्री. खवनायकराव यानंी मला लग्नासाठी मागिी घातली. बाबाजी व िािा िोघे त्यावळेी त रंुगात 
िोते. बाईने िािाशंी व िािानंी बाबाजींशी पत्रव्यविार करून िे लग्न पके्क केले. िोघेिी जेलमधून स टल्यावर िे 
लग्न व्िावं े असे ठरले. लग्न ठरल्यावर जवळ जवळ वषाने िे लग्न झाले. या कालावधीत आम्िी िोघानंी 
पत्रव्यविार करायला िरकत नािी अशा अथािे पत्र िािानंी बाईला जेलमधून पाठवले िोते. िािा जेलमधून 
स टले तो खिवस आखश्वन श द्ध पंिमीिा म्ििजे लखलता पंिमीिा िोता. घरात नवरात्र बसले िोते. अंबाबाईिे, 
आमच्या क लिेवीिे. मी अंबाबाईिा जोगवा मागायला शजेारी गेले िोते. खतथे मला िािा स टून घरी आल्यािा 
खनरोप आला तर िरे वाटले नािी. 



           

बाबाजी मोघे व माधवराव िेशपाडें यानंी जेलमध्ये एकमेकाशंी पत्रव्यविार करून ठरवलेले लग्न जवळ 
जवळ वषाने सेवाग्रामला झाले. लग्न ठरवताना िािानंी एक स िवले िोते. लग्न झाले तरी लग्नानंतर शातंा 
प ढे खशकेल. ताबडतोब लग्न व्िाव ेअसे म लींिे वय नािी. मोघे मंडळीनी कबलू केले. लग्नानंतर माझे खशक्षि 
मागील वषावरून प ढे स रू राखिले. लग्न सेवाग्रामला गाधंीजींच्या उपस्स्थतीत व्िावे, गाधंीजींिा आशीवाि 
खमळावा अशी िािािंी व बाबाजींिी इच्छा िोती. तर माझ्या सासूबाईना वाटे लग्न ध मा धडाक्याने, संस्थानी 
पद्धतीने बडोद्याला व्िाव.े बॅण्ड लावनू नवरा म लगा ित्तीवरून खमरवावा. सासूबाईंच्या सवण िौशी बाबाजी लिान 
वयात साबरमती आश्रमात घर सोडून गेल्याने मारल्या गेल्या िोत्या. एका बाजूला िािा व बाबाजी तर ि सऱ्या 
बाजूला माझ्या सासूबाई. िोन्िी बाजू समसमान असल्याने माघार घ्यायला क िी तयार िोईना. शवेटी िोन्िी 
व्याह्यानी संगनमत करून असिकारािे शस्त्र उपसून खनिणय खिला, “त मच्या म लािे लग्न त म्िी ि शाल 
बडोद्याला डामडौलात करा. आम्िी िोघेिी लग्नाला िजर राििार नािी. केशव लग्न लावील.” िोघाचं्या 
सत्याग्रिाप ढे सासूबाई काय करिार ? त्यानंी खनमूटपिे माघार घेतली. सेवाग्रामला लग्न गाधंी पद्धतीने झाले. 
सेवाग्रामला पोिल्यावर गाधंीजींना लग्नािे आमंत्रि करण्यासाठी सायंप्राथणनेच्या वळेी िािा व बाबाजी गेले. 
आम्िी सवण प्राथनेला िजर रािाव े म्ििून गेलो. लग्नािे आमंत्रि खिले. गाधंीजींना सकाळी सवड नसल्याने 
म ि तण बिलून संध्याकाळिा गोरज म ि तण धरला. गाधंीजींिा क िीतरी गैरसमज करून खिला िोता. माधवराव 
िेशपाडें िूप मोठे वऱ्िाड घेऊन लग्नािे खनखमत्त करून मजा करायला सेवाग्रामला आले आिेत. डबे भरभरून 
िाद्य पिाथण आिले आिेत िािानंी त्याना िरी वस्त स्स्थती साखंगतली. गैरसमज िूर झाला. शान्त िोऊन ते 
लग्नाला यायल तयार झाले. 
 

लग्नािा खिवस उजाडला. लग्नखवधीिा प्रारंभ झाला तो संडास सफाईने. माझ्यपोटात गोळा उठला. 
खिवसभर कोित्या कोित्या प्रसंगाला तोंड द्याव ंलागिार या भीतीने. नंतर गोठ्यािी सफाई, गाईिी पूजा, 
सूतकताई िे कायणिम उरकले. लग्नासाठी शान्ताबाई माडिोलकर नागपूरिून आल्या िोत्या. मिात्मा गाधंी, 
जानकीिेवी बजाज, डॉ. स खशला नायर, शातंाबाई काळे, कमूताई लेले अशी अनेक प्रातखष्ठत मान्यवर मंडळी 
आशीवाि िेण्यासाठी उपस्स्थत िोती. मिात्माजी आले. शजेारी शजेारी ठेवलेल्या पाटावर आम्िाला उभ ंकेलं. 
म ंडावळ्या, अंतरपाट, अक्षता याला फाटा खिला िोता. मंगलाष्टकं स रू. झाली. मंगलाष्टकं सपंली. सवांनी 
टाळ्या वाजवल्या. तीि सनई, तोि िौघडा. आम्िी एकमेकानंा िार घातले. सिजतेने िागंला लाभ झाला असं 
कािीसं मनात धरून शान्ता नावं बिलून माझं स लभा नावं ठेवलं गेलं. झालं लग्न. िािाचं्या मोठ्या म लीिे 
लग्न गाधंीजींच्या उपस्स्थतीत झाले. बाल खमत्र व्यािी व्यािी झाले. लग्न लागल्यावर आम्िी गाधंीजींच्या पाया 
पडलो. त्यानंी भेट म्ििून स्वाक्षरी केलेली प स्तकं खिली. ि सऱ्या खिवशी गाधंीजींच्या झोपडीत आम्िाला घेऊन 
यायला बाबाजींना गाधंीजींनी साखंगतलं. गाधंीजींनी लग्नमंडप सोडण्यापूवी उपिेशात्मक छोटं भाषि केलं. 
आमच्याकडे िािा व काका व्यखतखरक्त क िी िािी वापरत नव्ितं. घरच्या बायकाम लानंा सेवाग्रामला जायि ं
म्ििून िािीने मढवलं िोतं. गाधंीजी िखरजन फंडासाठी किाखित अंगावरिे िाखगने मागतील म्ििनू 
िूरिशीपिाने बायका लंकेच्या पावणती बनून लग्नाला आल्या िोत्या. सासूबाई क िाला ऐकू जािार नािी अशा 
िलक्या आवाजात प टप टत िोत्या, “िे कसलं बाई लग्न.” रात्र झाली. सगळीकडे खनजानीज झाल्यािी िात्री 
करून घेऊन माझ्याजवळ आल्या. मला उठवलं. प रि डंीत आिलेला िपला िार, बागंड्या मला घालायला 
साखंगतलं. एक ९ वारी जरीिी साडी माझ्याप ढे करून मला नेसायला लावली. म्ििाल्या, “आता त झ्या आई 



           

वखडलाचं्या, काकाकाकूच्या पाया पड, आखि िाखगने, साडी परत माझ्या िवाली कर” सगळा ग पिीपीिा 
कारभार. पि लक्ष्मीपूजन उरकल्यािं समाधान सासूबाईनी अशा तऱ्िेने खमळवलं असाव.ं 
 

ि सऱ्या खिवशी सकाळी आमिी सगळ्यािंी वरात मिात्माजींच्या झोपडीत जाऊन धडकली. झोपडी 
कमालीिी स्वच्छ, साधी िोती. मिात्माजींच्या समोर एक बैठे लाकडी टेबल िोते. येिाऱ्या पाि ण्यासंाठी 
बसायला िटया अंथरल्या िोत्या. आध खनकतेिी तेथे एकि िूि िोती ती म्ििजे िूरध्वनी. मिात्माजींच्या 
वास्तव्याने सवण वातावरि पखवत्र, िैतन्यमय वाटत िोतं. झोपडीत प्रवशे केल्यावर आम्िी सवण त्याचं्या पाया 
पडलो. पाठीवरून, डोक्यावरून ममतेने िात खफरवनू त्यानंी आम्िालंा जवळ बसवनू घेतलं. त्यािंं व्यखक्तमत्व 
सौम्य, प्रसन्न िोतं. इंग्रजानंा कापरं भरविारी व्यक्ती िीि याच्यावर खवश्वास बसत नव्िता. िौकशी करता करता 
त्याचं्या सखिव डॉ. स शीला नायर यानंा गाधंीजींनी िूि केली, त्यानंी गाधंीजींनी कातलेल्या स तािी ग ंडी 
आिून खिली. गाधंीजींनी ती गळ्यात घातली. आम्िी परत पाया पडलो, बािेर खनघतो न खनघतो तोि बाबाजी 
माझ्याजवळ आले. अगिी िळू आवाजात क जब जले, “बापूजींनी स्वतिः कातलेल्या स तािी ग ंडी त ला खिली. तू 
आता आजन्म िािी वापरली पाखिजेस.” बाकीिी, सासरे नव्या सूनबाईशी कसले िास खितग ज करतात 
म्ििून ब िकळ्यात पडली. माझी मात्र िबेलंडी उडाली. मी िािी वापरी पि आजन्म िािी वापरण्यािे विन 
द्यायिी त्या क्षिाला माझ्या मनािी तयारी नव्िती. बाबाजींनी लगेि सत्याग्रिािे आमरि उपोषिािे शस्त्र 
उपसले. िािा म्ििाले, “आम्िी म लगी त म्िाला खिली. आम्िी मध्ये पडिार नािी.” मी िािी वापरण्यािी 
शपथ घेतली नािी तर बाबाजी उपोषिाला बसिार िे ऐकून मी घाबरले, िािी वापरायला कबलू झाले. 
आमिी आपसात कािंी बोलिी िालली आिेत िे लक्षात आल्यावर प ढे िालत असलेले बाबाजींिे खिरंजीव 
खवनायकराव उफण  आप्पा थाबंले. सगळं ऐकून घेतल्यावर वखडलानंा म्ििाले, “जबरिस्तीने, उपोषिाच्या ब 
िडपिािाली क ठलीिी गोष्ट करायला लाविं अयोग्य आिे. आता मी काय सागंतो ते ऐका, “शातंा जर िािी 
वापरिार असेल तर माझे आमरि उपोषि.” शिाला काटशि खमळाला. आमरि उपोषि बारगळले. ह्या 
लग्नािे खनवडक फोटो काढावते अशी सूिना केली िोती पि फोटोिे फॅड साधेपिाच्या लग्नात बसत 
नसल्याने ती कल्पना कायणवािीत आली नािी. नंतर ि रि र लागून काय उपयोग ? 

 
४२ िांतर 

 
िािा त रंुगातून स टले. बािेरील घडामोडीिे तपशील त्याचं्या कानावर येऊ लागले. ४२ च्या 

िळवळीत मोटारी ल टिारे, जोशीकाकाचं्यावर झाडलेली गोळी स्वतिःच्या िेिािी ढाल करून झेलिारे 
तालीमबाज िािंभाई खितपत पडून खनवतणल्यािे ि िःिि वाता कानी आल्यावर ग लशनला–त्याचं्या पत्नीला 
जाऊन भेटून आले. मला ‘अडािीला खशकून काय करायिे’ असं वारंवार प्रखतपािन करिाऱ्या ग लशनिे मन 
वळवनू खतला वध्याला मखिलाश्रमामध्ये खशकायला उद्य क्त केले. आरळ्यािून म ंबईला आिले. बाबाजींना पत्र 
खलिून वध्यािून बोलावनू घेतले. त्याचं्या सोबतीने ग लशनिी पाठविी मखिलाश्रमात केली. वैक ं ठलाल मेिता, 
रामभाऊ जोशी, िािा िरमिा ििािी २०-२० रुपये ग लशनला पाठवीत. मालूताई थते्त, सौ. कमूताई लेले या 
मखिलाश्रमाच्या प्रािायण, कायणकत्यांना ग लशनकडे लक्ष िेण्याबद्दल वारंवार पत्र खलखित. अभ्यासिम प रा 
झाल्यावर म ंबई ग्रामोद्योगामध्ये नोकरीसाठी िटपट करून खबळाशीला ग लशनिी नेमिूक करून खिली. 
“माझ्या िामड्यािे जोडे करून घातले तरी िािािें उपकार खफटिार नािीत.” या शब्िातं ती िािािंी आठवि 



           

काढते. ४५ मध्ये गाधंीजींच्या आवािनाला खशरसावदं्य मानून त रंुगातून पळालेले, भखूमगत असलेले त्यािें 
लढवय्ये अन यायी सरकार समोर िजर झाले. सेनापतीने शस्त्र सरकार स्वाधीन करायला साखंगतलं. 
भखूमगतानंी शस्त्र ं स्वाधीन केली. सरकारने िटले भरले. सशस्त्र उठाव केल्याबद्दल, खिथाविी खिल्याबद्दल. 
आता िे िटले भखूमगतातंफे िालवायिे म्ििजे पैशािं पाठबळ िव.ं िटले िालवण्यापूवी प रावे, साक्षीिार 
इत्याकििी पूवणतयारी करायला िवी. साताऱ्यातं िालिाऱ्या िटल्यासाठी िािानंी पैसे गोळा केले. िटला 
कोटात उभा रिाण्यापूवीिी तयारी केली. म ंबईला असलेली इतर काम,ं म ंबईि ं वास्तव्य याम ळे प्रत्येक 
तारिेला साताऱ्याला जािं िािानंा सोईस्कर नव्ितं, व्यविायं तर नव्ितंि. साताऱ्यािे स्थाखनक कायिे पंडीत 
बँ. करंिीकर िे िटल्याच्या तारिेला भखूमगतातंफे वकील म्ििनू िजर रिात. आरळ्याच्या िािंभाईने 
तलाठ्यािे नाक कापल्यािा िटला उभा राखिला तेव्िा िािा िािंभाईसाठी गेले िोते. “मी वडेावाकडा पडलो 
आखि नाकािी अशी ि िंशा झाली” अशी साक्ष ि द्द तलाठ्याने कोटात न्यायाखधशासमोर खिल्यानं िटल्यातील 
िवा खनघून गेली. सरकारला िटला मागे घ्यावा लागला. आरळ्याच्या तालमीतील मशागत केलेल्या 
मातीतील िािंभाई म्ििजे अनेक पक्व फळापंैकी एक फळ. 
 

४२ च्या िेशभक्तीने ओतप्रोत भरलेल्या खनमणळ गंगेच्या प्रवािात गटारगंगेिा एक छोटा प्रवाि खमसळला 
िोता. गाधंीजींनी शस्त्र ंसरकारला िेण्यािे आवािन केल्यावर सच्च्या गाधंीवाद्यानंी तो ि कूम मानला. तिनंतर 
जाळपोळ, ल टालूट िालू राखिल्याने ह्या गटारगंगेच्या ओंगळ ओिोळािा उथळ िळिळाट जािव ूलागला. 
कािंी ग ंडानंी िळवळीच्या नावंािाली ध माकूळ घातला िोता तो आटोक्यात येईना. आम्िी गाधंीबाबािी मािस ं
या आवरिािाली त्यािंी ि ष्ट्कृत्य िालू राखिली. सामान्य जनता गोंधळून गेली. त्यावळेी िेराचं्या मखंत्रमंडळात 
मोरारजीभाई गृि मंत्री िोते. त्यानंा िा ग ंडपिा खनपटून काढायिा िोता. मंत्रीमंडळाला खवश्वासू वाटिाऱ्या, 
साताऱ्यािी नाडी ओळििाऱ्या, जनमानसािा रागरंग जाििाऱ्या खवश्वासू सिकाऱ्यािी मंत्रीमंडळाला 
आवश्यकता िोती. त्यानंी बाळासािेब िेरानंा िी गरज साखंगतल्यावर त्यानंी आपला उजवा िात माधवराव यािें 
नाव स िवले. समाजाला उपद्रव करिाऱ्या या िरोडेिोर ग ंडािंी शस्त्र ंिळूिळू काढून घेण्यात सरकारला यश 
खमळाले. या तथाकखथत गाधंीबाबाचं्या अन यायािें खपतळ उघडे पडून त्यािंी ि ष्ट्कृत्यं उजेडात आली. या 
समाजकंटकानंी जवळ शस्त्र ंनसल्याने, संतापलेली. भरडली गेलेली मािसं कधीिी आपल्या नरडीिा घोट 
घेतील अशी भीती व्यक्त केली. स्वसंरक्षिाथण शस्त्र परत माखगतली. त्यानंा शस्त्र ंपरत खिली नािीत पि जवळ 
जवळ २५ जिानंा काँगे्रस सरकारने एका बंगल्यात नजरकैिेत ठेवलं. म्िटलं तर त्यािंं रक्षि केल्यासारिं 
झालं जनतेमागिा या ग ंडािंा ससेखमरा ि कला. पि या उिापतिोरानंा नजरकैिेत कशी िैन पडिार ? त्यानंी 
जबरिस्त िडपि आिनू स्वतिःिी स टका करून घेतली. या संिभात मलकापूर, सातारा येथे जे िटले झाले, 
िऱ्या व बनावट भखूमगतासंाठी त्यातं िािानंी बरीि धावपळ केली. 
 

या िळवळीत संपूिण अकिसावािी, गाधंीजींिे सचे्च अन यायी बाबाजी यानंी “सत्य अकिसेिे बधंन वळेी 
झ गारून द्याव ेपि इंग्रजानंा पळवावे” या आिेशािे पालन करतानंा रेल्वरेुळाच्या खफशप्लेटस काढल्या िोत्या. 
जमावाला खिथाविी िेऊन पोलीस इन्स्पेक्टरला ठार मारण्यािा प्रयत्न केल्यािा आरोप त्याचं्यावर ठेवला 
िोता. या िटल्यािे वळेी िािा स्वतिः िटला िालवायला पूिण तयारीखनशी गेले िोते, पि काय जािू झाली न 
कळे, जबानीत पोखलस इन्स्पेक्टरने साखंगतले, “जमाव िवताळला िोता पि या गृिस्थाने बाबाजींनी जर 



           

वळेीि जमावाला शातं केले नसते तर साक्ष द्यायला मी आज इथे जीवतं राखिलो नसतो.” िािंभाईच्या 
िटल्यािी प नरावृत्ती झाली. 

 
कोरा ग्रामोद्योग व दादा 

 
गाधंीजींनी शस्त्रसनं्यास घेऊन सरकार समोर िजर िोण्यािे आवािन भखूमगतानंा केले तसेि ि सरे 

आवािन स टून आलेल्या आपल्या सच्च्या पाईकानंा केले. त्यानंी रिनात्मक, खवधायक कायाला वािून घ्याव े
असे गाधंीजींनी ठाशीवपिे साखंगतले. आता खवधायक कायण काय कराव े यािी स्पष्ट, तपशीलवार योजना 
आिावी म्ििनू म ंबई उपनगराच्या मरोळ बाजारात सॉखलखसटर कोरा, ि. ना. वादें्रकर, ित्तभूाई िटंगडी, 
िािा, प्रािलालभाई अशी बरीि मंडळी जमत. मरोळला कोळी समाज बि सखं्येने िोता. स्वच्छतेिे धडे 
तोंडपाखटलकीने न िेता िे लोक स्वतिः स्वच्छतेच्या कामाला रस्ता सफाईपासून स रुवात करीत. िी साधी िािी 
वापरिारी, िूप खशकलेली मािसं कािी अपेके्षने काम करीत नािीत यािी िात्री पटल्यावर कोळी बाधंवानी 
त्यानंा मनापासून सिकायण खिले. व्यसनापासून कोळी समाजाला परावृत्त करण्याच्या प्रयत्नाला त्यानंी उत्फूतण 
प्रखतसाि खिला. कोळी समाजाला, त्याचं्या व्यवसायाला उपय क्त अशा सिकारी सोसायटीिी स्थापना 
कायणकत्यानी केली. समाजाच्या उन्नतीसाठी, साक्षरता प्रसारासाठी कीतणनािे, भजनािे कायणिम ठेवनू त्या 
माध्यमातून मूलभतू स्वच्छता, सिकायण, साक्षरता यािे मित्तव पटवण्यािा प्रयत्न केला. १९४६ ला 
पटवधणनब वा, आफळेब वा राष्ट्रीय कीतणनकार म्ििून प्रकाशझोतातं िोते. त्याचं्या कीतणनािे कायणिम आयोखजत 
केले. या पोशािी नसलेल्या समानधमीयािंा स ंिर संि सिजपिे जमनू म ंबईच्या एका उपनगरी भागात 
प्रामाखिकपिे काम करी. म ख्य मंत्री बाळासािेब िेरािंी त्यानंा सवणतोपरी मित असे. िी सवण मंडळी आपापल्या 
खवश्वात मग्न असता ंिौऱ्यावरून परत येता येता बाळासािेब िेर एकिा अिानकपिे जीपमधून मरोळला आले. 
कामािे नाटक नव्िते म्ििून अिानक भेटीम ळे धावाधाव िोण्यािे कारि नव्िते. म ख्य मंत्र्यावंर वजन 
पाडण्यािा प्रश्न उद भवत नव्िता. बाळासािेबानंी काम पािून समाधान व्यक्त केले. या जमलेल्या संिाने अखधक 
कामािी स्फूर्थत घेऊन १९४६ च्या रामनवमीला कोरा ग्रामोद्योग कें द्रािी स्थापना केली. बोखरवलीच्या जंगलवजा 
पखरसरातं सॉखलखसटर कोरा यािें िे कें द्र म्ििजे ि सरा प्राि िोता. िी त्यािंी आत्मीयता उमजून बाळासािेबानंी 
त्यािें नावं कें द्राला द्याव ेअसे सूिवले. मंडळाने ते मान्य केले. िािा या कें द्राच्या कायणकारी मंडळािे सिस्य 
िोते. ित्तभूाईंनी तर त्यािें जीवन कें न्द्रासाठी समर्थपत केले आिे. िरे गाधंीवािी. िािा त्यावळेी उपनगर 
खजल्िा काँगे्रस कखमटीिे अध्यक्ष िोते. या कें द्रात उंटािी तेलवािी िोती. बायकानंा जाती ओढून धान्य 
िळण्यािा त्रास नको म्ििनू िे िळिािे काम उंट करीत. िामडी कमाविे, त्यािप्रमािे स धाखरत पद्धतीने 
शतेी, गृिउद्योग अशी अनेकखवध कामे कोरा केन्द्रात िालत. आश्रमवासीयािें तंत्र साभंाळण्यासाठी लागिारे 
िातसडीिे धान्य, घािीिे तेल, पीठ, गाईिे तूप सगळे खमळण्यािे कोरा ग्रामोद्योग केन्द्र िात्रीिे खठकाि िोते. 
आता प्राम ख्याने तेथे राखिली आिे फक्त “नसणरी”. ित्तभूाईंच्या अथक् पखरश्रमािा मूर्थतमंत, मूक साक्षीिार. 
खशखबराथी येथील आिशण गृिोद्योग नजरेिालून घालण्यासाठी येत आखि स्फूर्थत घेऊन जात. पयणटक खततक्याि 
संख्येने येत. या कें द्राच्या योगके्षमािा भरवसा कायणकारी मंडळाने रामरायावर टाकला िोता. कायावरील 
खनतातं श्रदे्धम ळे िे कायणकारी मंडळ स रूवातीला सभेसाठी झोपडीत जमत असे. पावसाळ्यात िारीबाजूनी 
पावसािी झड आत येई. जमीन ओली िोऊन मंडळ गारठे, मंडळाला सिलै स्नान घडे तरी िे कायणकारी मंडळ 



           

नव्या योजना आििे, त्या कशा कायणवािीत आिाव्या यािा सागंोपागं खविार करिे, कायािा आढावा घेिे अशा 
कामासाठी वारंवार खनयखमतपिे जमे. त्या झोपडीच्या जागी आता पक्की इमारत झाली आिे. 
 

एकिा काय मजा झाली, ग रािें िामडे सोलून काढिाऱ्या मडवीिे व कोरा ग्रामोद्योगामध्ये काम 
करिाऱ्यािें वाजले. मडवींिे समथणन िोते जनावरािें िामडे सोलण्याच्या त्याचं्या िक्काच्या प ष्ट्यथण. कोरा 
ग्रामोद्योगवाल्यानंी आम्िा मडवींच्या िक्कावर गिा आिली अशा आशयािी केस, त्यानंी कोटात िािल केली. 
तारिावर तारिा पडत. कोरा ग्रामोद्योग केन्द्रातफे श्री. ित्तभूाई कोटात िजर रिात. एका तारिेला 
ित्तभूाईना कोटात िजर रिायला उशीर झाला. न्यायाधीश एक म स्लीम तरूि िोता. उशीरािे कारि ऐकून न 
घेता िटंगडींना अपशब्ि बोलून “यू गेट आऊट” म्ििून िाकलून खिले. िट्टू झालेले गाधंीवािी िटंगडी 
बोखरवलीस आले. आल्या आल्या िी िकीकत त्यानंी लोकल बोडािे लक्ष्मिराव म्िाते्र उफण  म्िाते्र सरकार 
याचं्या कानावर घातली. म्िाते्र उपनगर खजल्िा काँगे्रस कखमटीिे सिीव तर िािा अध्यक्ष. िोघािंा घखनष्ट 
संबंध. िे सगळं िोईपयणन्त संध्याकाळ झाली. म्िात्रेंनी सल्ला खिला, “वादं्र्याला माधवराव िेशपाडें यानंा फोन 
करून त्याचं्या खविाराने वागाव”े. िटंगडीनी फोन करून िकीकत िािाचं्या कानी रातोरात घातली. िािानंी 
एक मस िा तयार करून कलेक्टरतफे त्या न्यायाधीशाला पाठवनू खिला. त्यावळेी “माधवरावािंा आवाज 
म्ििजे उपनगरािा आवाज” अशी िािािंी पत िोती. िटंगडी ज न्या आठविीत िरवनू सागंतात. या मस द्यातं 
कोरा ग्रामोद्योगाच्या प्रखतखनधीला अपमानास्पि वागिकू खिल्याबद्दल न्यायाखधशाला जाब खविारला िोता. 
न्यायाधीशािी मस्ती उतरली. परत तारीि पडल्यावर िटंगडी कोटात गेल्यावर न्यायाधीशानंी त्यानंा 
सन्मानपूवणक “या, बसा “केले. न्यायखधशाि बोलिं आिबशीर झालं. ित्तभूाईंना िळूि म्ििाले, “त म्िी या 
गोष्टी ईतक्या का वाढवल्या ? मला एका खिवसाच्या आत स्पष्टीकरि द्यायिे आिे, तेिी लेिी. कलेक्टरपयणन्त 
त म्िी िे न्यायला नको िोते”. न्यायाधीशाच्या स्वरातली अजीजी, पडलेला िेिरा पािून गाधंीवािी िटंगडी 
खवरघळले. न्यायाधीशाला खशक्षा व्िावी, त्याच्या नोकरीवर पखरिाम व्िावा अस ंत्याना वाटत नव्ितं. ते कोटातून 
खनघाले ते बोखरवलीला म्िाते्र यािेंकडे जाऊन पोिले. झालेली िकीकत कानी घातली. म्िाते्र यानी िटंगडींना 
समजावलं. माधवराव आता न्यायाधीशाला खमळालेल्या पत्राबाबत काय करू शकिार ? या घोळात त्यानंा 
घेऊन आता माघार घेतलेली त्याना पटिार नािी. शवेटी “न्यायाधीशाच्या वागण्यावरून त्याना वतणि कीिा 
पिाताप िोत आिे अस जािवतं. िरा पिाताप िोिं िी मोठी खशक्षा ते भोगीत आिेत. सबब याप ढे अशी 
अपमानास्पि वागिूक ते क िाला िेिार नािीत असे गृिीत धरू या “असं खलिून घेऊन िािानंी प्रकरि 
खमटवलं. प ढे अनेक वष ेिािा कें द्रात जात. शवेटी शवेटी प्रकृती अस्वास्थ्याने काठीच्या आधाराने येिारे, काय 
ित्तभूाई म्ििून पाठीवर, थाप मारिारे, पावस, आळंिी, पवनारला आग्रिाने नेिारे माधवराव ित्तभूाईंच्या 
डोळ्यासमोरून िलत नािीत. आजिी ते माधवरावांसाठी प्राथणना करतात. 

 
दादा व रवधायक कायफ 

 
भायिळ्याला सातारा खजल्िा नागरी संघ िोता. साताऱ्यािून अनेक खनरक्षर पोटासाठी मायपोट 

असलेल्या म ंबईला येत. शरीरकष्टािी कामं करीत. त्याचं्या खितासाठी या संघािी स्थापना झाली िोती. बाबूराव 
जगताप या संघािे काम पिात. िािांनी तेथे साक्षरता प्रसारािे वगण स रू केले. शासनाच्या योजना राबवल्या. 
सिी करण्याइतपत साक्षरता यशस्वी झाली. सरकारी पसैा सरकारी योजनेसाठी वापरला गेला. 



           

या काळात ि सऱ्या य द्धािे िूरगामी ि ष्ट्पखरिाम खिसू लागले. गिू, सािर, तािूंळ यािंी टंिाई खनमाि 
झाल्याम ळे खशधापखत्रकेवर मािशी पावशरे गिू, पावशरे तािूंळ १५ खिवसासंाठी खमळत. पाि िा तर सतत 
आमच्या घरी असे. असेि एक िूरच्या नात्यािे परगाविे वृद्ध शस्त्रखिया करून घेण्यासाठी घरी आले. शस्त्रखिया 
िोऊन कािी खिवसानंी ते िवािान्यातून घरी आले. पि उपिारासाठी त्यानंा नंतर िवािान्यात वारंवार जाव े
लागे. त्याम ळे त्याचं्या गावी जाि ंत्याना गैरसोयीिे िोते. प्रवास करण्याइतपत अंगात शखक्त नव्िती. एक खिवस 
जेवता जेवता बाईला म्ििाले, “कमळाबाई, एक खविारलं तर राग नािी ना येिार.” आता िे गृिस्त बाईच्या 
वडलाचं्या वयािे त्याचं्यावर बाई काय रागाविार, त्यानंी संभाषिािी गाडी प ढे रेटली. “सध्याच्या रेशकनगच्या 
खिवसात त म्िी िोन्िी वळेा मला भात वाढता, त म्िाला ते कसं जमतं? काळ्याबाजारातूंन तर तािूंळ आिीत 
नािी ना ?” बाईने त्याचं्या शकेंिे खनराकरि केलं. म्ििाली, “आपि शकंा मनात डाित ठेवली नािी िे फार 
िागंलं केलं. काळ्याबाजारातून वस्तू आििं म्ििजे िेशद्रोि. खशधापखत्रकेवर जे धान्य खमळतं तेिी त टप ंज. 
लाल ज्वारी, मका वगैरे ते आम्िी िातो. घरात भात खशजवला जातो तो आपल्याप रता. आपि वृद्ध त्यातून 
आजारी. लाल ज्वारी, मक्यािी पोळी, भाकरी म लं िातात, भात िात नािीत.”  
 

मागील िाराने धान्य आििं, परिेशी वस्तू वापरिं म्ििजे इंग्रज सरकारला मित, िेशद्रोि अस ं
मानण्यािा तो स्वातंत्र्यपूवण काळ िोता. “अखतथी िेवो भव” स भाखषत बडबडण्यापेक्षा कृतीने म लाचं्या मनावर 
कबबविं िे िािा-बाई जास्त संय खक्तक मानीत असत.  

 
४२ िी िी िळवळ. लढा शान्त िोतो न िोतो तेवढ्यात म ंबईला गोिी खवभागात स्फोट झाला. 

आसपासिा पखरसर िािरून गेला. या स्फोटातं उडालेल्या सोन्याच्या खिपापैकी कािी सोन कािी मिाभागानंा 
खमळालं. तरी ज्यािंी बरीि िानी झाली अशापकैी इब्रािम बच्चा िे एक. त्यानंी थेट मिात्माजींना पत्र पाठवले. 
मित करण्यािी खवनंती केली. त्यािी एक प्रत िािानंा पाठवली. इब्राखिम बच्चाला मित करण्याखवषयीिे 
गाधंीजींिे पत्र यथावकाश िािानंा आले िोते. मिात्मा गाधंींिा व िािािंा पखरिय गाधंीजींच्या ज िूच्या म कामी 
झाला िोता, िािा त्यानंा कापसािे पेळू नेऊन िेत असत. ते पत्र आझाि िािानंी पाखिले आिे. तसेि साने 
ग रुजींिे गीताई भाषान्तर करत असल्याच्या आशयािे पत्र त्याचं्या नजरेिालून गेले आिे. ४२ च्या िळवळींत िे 
सवण जप्त झाले. 
 

िा गोिी खवभागातंील स्फोटाम ळे जसा त्या भागात बिल झाला तसाि बिल वादं्र्याला सध्याच्या 
स्वामी खववकेानंि मागावर तळ्यासमोर डौलाने एका शजेारी एक अभ्या असलेल्या नॅशनल लायब्ररी, मिात्मा 
गाधंी सेवा मखंिर आखि खवठ्ठल रि माईच्या मंखिराच्या पखरसरात झाला. क िाला िरं वाटिार नािी. ४५-५० 
वषापूवी स्वामी खववकेानंि रस्ता नव्िता. त्याच्या ऐवजी नूतन नगर, सध्यािे तळे, वरील खतनिी वास्तंूिी जागा, 
जरीमरीच्या बाजूिे तळे असे भले मोठे अिंड तळे िोते. िी जागा कलेक्टरच्या मालकीिी िोती. वादं्र्यािं म ंबई 
नगरपाखलकेत खवसजणन झालेलं नव्ितं. कात्रक, रतनिंि सेमलानी याचं्या मितीने वषाच्या शवेटीच्या खिवशी 
बि मताने ठराव पास करवनू घेण्यात िािानंी प ढाकार घेतला. या ठरावाच्याद्वारे अत्यल्प ककमतीत िी जागा 
खवठ्ठल रि माईच्या मंखिरासाठी िािानंी खमळवनू खिली. प ढे भरिी टाकून खवठ्ठल रि माईिे मंखिर प रे िोईपयणन्त 
अनेक प्रकारच्या अडििी आल्या. नाखभक समाजाने प ढाकार घेऊन िे िेऊळ बाधंले. त्याम ळे कािी अडििी 
आल्या की त्याचं्या जातीिे प ढारी अडििींच्या खनराकरिासाठी िािाचं्याकडे येत. िािानंी खबनतोड उपाय 



           

स िवला अशा ि शीने परत जात. मंखिरािा नकाशा काढिं, तो पास करून घेि,ं त्यािे स शोभन करि,ं िी 
सगळी उसाभरी काकानंी िौसेनं केली. राजसी खमस्त्रीसारख्या कलाकाराला स्वतिःिा शब्ि टाकून खशल्पासाठी 
बोलावलं. खवठ्ठल रि माईच्या मूतीिी खनवड, खनजामपूरकरब वाचं्या िेिरेिीिाली मूतीच्या प्रािप्रखतष्ठेिा 
सोिळा सगळं जातीने लक्ष घालून, सूिना िेऊन िोघा भावानंी करवनू घेतलं. नाखभक समाजाने ते मानलं. 
िेशपाडें क ट ंबाने-काका-काक ं नी मूतीिी प्रािप्रखतष्ठा केली, ििण खिला. आजीने मूतीिे अलंकार, कपडे केले. 
िािानंी या मंखिरािी आिशण घटना केली आखि सरकारकडून ती मंजूर करून घेतली. िी सगळी िटपट 
भावाभावानंी खवनामूल्य खनरपेक्षपिे केली. त्यािवळेी त्यािें ज ने टंकलेिक डाकोरनाथ वाघ, जे प ढे मंखिरािे 
खवश्वस्त झाले, त्यानंा आठविीने बोलावनू घेतले. घटना टंकखलखित करायला साखंगतले. वर स्पष्ट बजावले, 
“यािे पैसे मी िेिार नािी. िे काम त मच्या ज्ञातीिे आिे, िेवािे आिे”. प्रपंि साभंाळून थोडंफार समाजोपयोगी 
काम करण्यािा धडा िािानंी या प्रसंगाने खिला त्याम ळे िे काम करण्यािे भाग्य मला लाभले, डाकोरनाथ काम 
तर करताति खशवाय कृतज्ञता व्यक्त करतात. या समाजाने सेना न्िावी वस्तीगृि मंखिराला लागून बाधूंन 
परगावच्या खवद्याथ्यांिी रिाण्यािी सोय केली आिे. स धारिेिे एक पाऊल प ढे टाकले आिे. 
 

उपनगर खजल्िा काँगे्रस कखमटीिे अध्यक्ष, त्यािप्रमािे स्कूल कखमटीिे िेअरमन म्ििून िािानंी बरीि 
कामं केली. 
 

३० जानेवारी १९४८ ला गाधंींना गोळ्या घालून मारले. गाधंी वधानंतर ब्राह्मिब्राह्मिेतर िंगल पेटली. 
कारि िून गोडसेने, एका ब्राह्मिाने केला िोता. अनेक खनरपराध ब्राह्मिािंी घरं पेटवली गेली. तर 
खकत्येकानंा त्या आगीत खभरकावलं गेलं. आरळ्यालािी जळीतािी झळ पोिल्याखशवाय कशी रािील? 
गावातील ब्राह्मिािंी घरं पेटवनू िाती मशाल घेतलेला संतप्त जमाव आरडा-ओरडा करीत आरळ्याि घर 
जाळायला आमच्या घरावर िालून आला. जयरामअण्िा त्यावळेी त्या घरी केन्द्र सिंालक म्ििून रिात िोते. 
केन्द्राच्या अनेक वस्त  अवजारं घरात िोती. आरडा-ओरडा घराला खभडल्यािे ऐकताि ते बािेर आले. 
जमावािा िेत  लक्षात आल्यावर धीराने जमावाला सामोरे गेले. अण्िानंी ठिकावनू साखंगतलं, “िे घर कािी 
िेशपाडं्यािंी वैयखक्तक िाजगी मालमत्ता नािी. त म्िी सवण या घरािा येथील केन्द्रािा लाभ घेता. त म्िाला 
त्यातूनिी घर जाळायिं असेल तर तो त्रास त म्िी घेऊ नका. पखलता माझ्या िाती द्या. माझ्या िाताने मी आग 
लावतो.” या परिडपिािा जमावावर पखरिाम झाला. जमाव म कायाने खनघून गेला. घराला लागनू असलेले 
पंखडतािें घर आपोआप बिावले. ज्यािंी घरं जळाली ती क ट ंबं या वािलेल्या घराचं्या आश्रयाला आली. ३५ 
सालापासून पेरेलेल्या स खविारािे, गावासाठी िाल्लेल्या िस्तािें असे दृष्ट्यफळ खिसले. पेरलेले अगिीि 
िडकावर पेरले गेले नािी, थोडीफार भ सभ शीत जमीन गवसली. जयरामअण्िानंा िे सवण घराबंद्दल वाटिाऱ्या 
आत्मीयतेने, केन्द्राच्या ओढीने, अंतिःस्फूतीने स िलं. खवध्वसंक जमावाला त्या घराबद्दल मनाच्या कोपऱ्यातं 
क ठेतरी वाटिाऱ्या आप लकीिा जय झाला. या अनाकलनीय घटनेने िािा व्यखथत झाले. ते गाधंीजींना 
य गप रुष मानीत. त्यािंा मनिःक्षोभ शातं व्िावा या िेतूने उस्मानिािानंी “अकिसाके सीनेमे किसाने गोली िलाई 
“िी स्वरखित कखवता ऐकवली. 
 

गाधंीजींच्या ि नाम ळे उठलेली वावटळ शमली. सत्यािी बाजू घेिाऱ्या बाळासािेब िेरासंारख्यानंा 
स द्धा “बामिाला बामि खमळाला” िा अिेर खमळाला. त्यानंतर अंबरनाथला मिाराष्ट्र पातळीवरील खवधायक 



           

कायणकत्यांिे संमेलन भरले. उद घाटनासाठी राजेन्द्र बाबू आले िोते. पखरषिेस साने ग रुजी, एस.. एम.. जोशी 
वगैरे उपस्स्थत िोते. तेथे मिाराष्ट्र सेवा संघािी स्थापना िोऊन िािा त्यािे सखिव झाले. पखरषि भरवण्यातं 
िािािंा प ढाकार िोता. आभार प्रिशणनात शकंरराव िेवानंी यािा प्राम ख्याने गौरवाने उल्लेि केला. १९६० मध्ये 
िािा मिाराष्ट्र सेवा संघािे अध्यक्ष झाले. या संघािी घटना िािानंी तयार केली. कायद्याच्या ज्ञानािा उपयोग 
झाला. ४८ साली स्थापन झालेल्या मिाराष्ट्र सेवा सघंािी पाळंम ळं िोल रुजावी, म ंबईत संघािे कायण 
भरघोसपिे िालाव े या उदे्दशाने सातंािूझला धोबीघाट स्थलातंखरत झाला, त्यावळेी अल्प ककमतीत 
खमळवलेल्या जखमनीपकैी कािी भाग मिाराष्ट्र सेवा संघासाठी िािानंी िूरदृष्टीनं घेऊन ठेवला िोता. त्यािा 
लाभ आता घसघशीतपिे संघाला खमळाला आिे. धोबीघाटािे एक ज नेजािते कायणकते रामावतार 
िािाचं्याबरोबर नेिमी कामाखनखमत्त भेटीगाठीसाठी संबखंधत किेरीत पिाखधकाऱ्यानंा भटायला जात. अशावळेी 
खकतीिी आग्रि केला तरी िािा वािन करीत नसत. क्वखित प्रसंगी गरजेलाि ते वािन करीत. सावणजखनक पसैा 
वैयखक्तक स िासाठी, िैनीसाठी वापरू नये िे स्वतिःच्या वागण्याने कायणकत्यांवर कबबवत. त्याचं्या साध्या, प ढे 
प ढे गबाळपिाकडे झ किाऱ्या कपड्याकंडे बघून तेथील कमणिारी, कखनष्ठ त्याचं्याकडे ि लणक्ष करीत. पि या 
कमणिाऱ्यािें अखधकारी आले, त्यािें िािाशंी आिरािे वागि पाखिले की िीि मंडळी िजील िोत. आपला म द्दा 
पटवनू िेताना िािा कधी संतापत नसत, की, स्वतिःिा म द्दा सोडीत नसत. अशावळेी त्याचं्या स्वरातं 
आजणवीपिा असे िेिऱ्यावर िमििी असे. रामावतार सागंतात, “आम्िी उत्तर किि स्तानी, आमिा त्यािंा काय 
संबंध ? त्यानी आमिी व्यवस्था लावनू िेण्यासाठी, कपड्यासंाठी घाट बाधंण्यासाठी, नळािे, खवजेिे कनेक्शन 
खमळाव े म्ििून क ठली िटपट करायिे िािानंी बाकी ठेवले नािी. सिकारी सोसायटी स्थापन करून 
सोसायटीिे फायिे काय खमळतात ते आम्िा अनपढ गखरबाचं्या गळी उतरवले”. शवेटी मी त्यानंा भेटायला गेलो 
तेव्िा आमिा कैवारी खितकता आता कोि या खविाराने मला गलबलून आले. िािाचं्या ते लक्षात आले. त्यानंी, 
माझा िात त्याचं्या मोठ्या म लाच्या बापूच्या िाती खिला. “आता त मिी गाऱ्िािी त म्िी याच्याकडे सागंा. तो 
त मिा पाठीरािा िोईल” असं सागंनू सातं्वन करण्यािा प्रयत्न केला. 

 
कायफकत्यांची जडिघडि 

 
खवधायक कायािा वृक्ष खजतका फोफावले, खजतक्या त्याला नव्या फादं्या फ टतील खततका समाज 

प्रगतीशील बनतो. ज न्या जीिणशीिं फादं्या गळून पडतात. उिािरिाथण िातसडीिी केन्द्र, तेलघािी, कमी 
जास्त प्रमािात कताई कें न्द्र. एकखवसाव्या शतकात कॉम्प्य टरच्या य गातं तर आििीिी गृिोद्योगािी छोटी 
छोटी केन्द्र नामशषे िोण्याच्या मागावर आिेत. समाजाच्या गरजा बिलतात. ज न्या अडििींिे खनराकारि 
िोते, नव्या समस्या खनमाि िोतात. एकखवसाव्या शतकात मानखसक ताि वाढल्याने कोवळी खपढी व्यसनािंा 
तकलािू आसरा घेऊन शारीखरक, मानखसक व्यथा व्यसनात ब डवण्यािा फोल प्रयत्न करते. समाजाच्या या 
अधोगतीिे डोळसपिे खनरीक्षि करण्याऱ्या समाजध रीिानंी नशाबंिी मंडळािी १९५८ मध्ये स्थापना केली. 
खवधायक कायाच्या वृक्षाला एक नवा ध मारा फ टला. प्रत्यक्ष काम म ंबईत स रू झाले १९६० साली. म ंबईसाठी 
प्रम ि संघटकािी जागा खनमाि करून त्या पिािी जबाबिारी िािाचं्यावर सोपवली. व्यसनम क्तीिे अवघड 
कायण तेिी निरेल, बि ढंगी, बि रंगी, बि खवध पक्षािे मािेरघर असलेल्या म ंबईत करिे म्ििजे कसरत िोती. 
त्यावळेी २५ वषांपूवी म ंबईिी लोकसंख्या िोती ५० लाि तर संघटक िोते फके्त २०. न सते त लनात्मक आकडे 
नजरेसमोर आले तरी भल्याभल्यािे िातपाय गारठून गेले असते. िािानंी संघटकाचं्या मितीने ब बासािेब 



           

गोसावी, गो. बा. मिाशब्िे याचं्या सिकायाने िी अवघड कामखगरी पार पाडण्यािे अटीतटीिे प्रयत्न केले. 
धमािे, परमेश्वरािे अखधष्ठान प्रत्येक जनखिताच्या कायामागे असाव.े स्वीकृत कायावर श्रद्धा ठेवनू पाऊल प ढे 
टाकले तर यशाने ि रळून जाण्यािी त्यािप्रमािे अपयशाने ििून जाण्यािी वळे येत नािी. िे संघटकाचं्या 
मनावर िािा खबबवत. व्यसनाधीनानंा व्यसनम क्त करण्यािा प्रयत्न करिाऱ्यानंा ते याि मंत्रािा उपयोग 
करायला सागंून, व्यसनाच्या खवळख्यातं सापडलेल्यानंा मानखसक आधार द्यायला सागंत. स्वतिः काम करीत 
असताना ते संघटकावंर अनेक जबाबिारीिी कामं सोपवत. कामं कशी झाली आिेत ते स्वतिः बारकाईने पाित. 
ि कलं तर समजावनू सागंत. क शलतेनं संयोजन केलं तर उते्तजन िेत, शाबासकी िेत. यािं दृष्ट्य फळ म्ििजे 
संघटक म्ििून स रवातीपासून काम करिारे का. िा. राऊत यानंा त्यानंी खनवृत्त िोण्यापूवी प्रम ि संघटक 
पिािी स तं्र साभंाळण्यायोग्य तरबेज केलं. का. िा. राऊत िी ध रा समथणपिे साभंाळीत असल्यािे िािानंी 
“याखि िेिी याखि डोळा” पाखिले, खनकित झाले. नशाबिंी मंडळाने अनेक योजना राबवल्या. िारू, गाजंा, 
िरस, ब्राऊन श गर, गिण याचं्या आिारी गेलेल्यानंा करमि कीसाठी मन क ठे तरी ग ंताव ेम्ििून भजनी मंडळं 
स्थापन केली, नशाबंिी सप्ताि आयोखजत केले, नशाबंिी मंडळािी किडी काढली, पियात्रा करता करता 
िेशाटन व्िाव,े संघटक ित रस्त्र व्िावते, बि श्र त व्िावते म्ििून. या किडीत त्यानंी स्त्री संघटकानंा आग्रिाने 
सिभागी करून घेतलं. एक पंथ िो काज या न्यायाने संघटकानंी जवळ जवळ सारा भारत पालथा घातला. 
पायी जाता जाता व्यसनम क्तीिा प्रिार झाला, स्वच्छतेिे धडे खशकवले गेले. या खवषयावरील गाधंीजी, खवनोबा 
तसेि इतर संताचं्या खलिािािा, खविारप्रिालीिा गं्रथािंा प्रिार झाला. नवी खिशा िािवण्यािा प्रयत्न 
केल्यािे आंतखरक समाधान खमळाले. पि कािंी वळेा काय िोई, कामाच्या अखतखरक्त तािाच्या जोडीला 
संघटकानंा क िी वडेवाकडं बोलत, प्रामाखिकपिाबद्दल आके्षप घेत, संशय व्यक्त करीत. मग िे संघटक क्वखित 
रागावत, संतापत. त्यावळेी िािा त्याचं्या सतंापािी वाफ िबेपयणन्त एकिी शब्ि उच्चारत नसत. मग स िवत की, 
‘जे कािंी शब्ि मनाला लागण्यासारिे वाटत असतील ते माझ्याकडे द्या,’ माझे खिसे मोठे आिेत. क िी कािंी 
लागेंल असं बोललं तर सतंापून शब्िाला प्रखतशब्ि करण्याने आपली शक्ती क्षीि िोते, कायािी िानी िोते. 
ज्ञानेश्वर माऊलीने काय म्िटलं आिे. ‘क िी वस्न्ि िोऊन आपल्याला जाळायला आलं तर आपि पािी िोऊन 
त्याला शान्त कराव.ं’ कायणकत्याने स्वतिःच्या मनावर आधी कबबवनू द्याव ंकी, ‘तया स िािी ऐसी जाती । जे 
आपि धरी शास्न्त ।।’ पिाखधकाऱ्याला, कायणकत्यांना त्यािप्रमािे आपल्याला ज्येष्ठ असलेल्यानंा न ि िवता 
मधला मागण संघटकानंं काढायिा असतो. कैक वळेा न पटलेलं काम कराव ेलागते तेव्िा शान्तपिा िवा. िे 
आपलं वैयखक्तक काम नािी. कायणकत्याने, मग तो क ठल्यािी श्रिेीिा असो, स्वतिःिी जबाबिारी ओळिून 
वागले पाखिजे, कायावर खनष्ठा ठेवली पाखिजे, िी साधना, तपिया स्वतिःच्या बळावर उभी केली पाखिजे. इतकं 
सगळं िािानंी शान्तपिे समजाऊन साखंगतल्यावर खकतीिी वैतागलेला संघटक शान्त िोई. िािा पािी िोऊन 
संतापािा वस्न्ि खवझवनू टाकीत. 
 

सगळ्यानंाि कािी भजन, कीतणनािी आवड नसते. िे ओळिून िािानंी क स्त्याचं्या फडािे आयोजन 
नशाबंिी, मंडळातफे केले. या क स्त्या िर नारळी पौर्थिमेला ज िूच्या वाळवटंात मिाराष्ट्र पातळीवर िोत. 
पत्रकं, जाखिराती कािीिी नसता मिाराष्ट्रातून आमंत्रिािी अपेक्षा न बाळगता पिेलवान येत, क स्त्या िोत. 
खवजयी पिेलवानाला िािीिे कपडे, िािरी अशी िैनंखिन व्यविारात उपयोगी पडिाऱ्या वस्तू बक्षीसरूपाने 
खमळत. िार त रे अशा वस्तूमध्ये अनाठाई ििण करण्यापेक्षा गरजेच्या वस्तू बक्षीस म्ििून िेण्यािा िािािंा आग्रि 
असे. नशाबंिी मंडळाच्या कायणिमात िारत ऱ्यानंा फाटा खमळे. तेवढ्यात पैशात टॉवले्स, िातरूमाल िेण्यािी 



           

प्रथा िािानंी पाडली िोती. या क स्तीच्या िोिाऱ्या फडात बाबूराव रेविंडकरािंा सिभाग िोता. तरुि खमत्र 
मंडळ िी ज िूिी संस्था. या क स्त्यािे फड स सूत्रपिे पार पाडण्यात मित करी. या कायणिमाच्या 
उद घाटनासाठी िािा सखिवालयातून मान्यवर मंत्री, नेते आिीत. भान शकंर याखज्ञक िारूबंिी मंत्री असताना 
उद घाटनासाठी िािाचं्या शब्िािातर आले िोते. सयाजीराव खसलम उद घाटनासाठी कोंत काने आले यात 
काय खवशषे ? कारि िािानंा बोलावनू त्यानंी आग्रिाने प्रम ि संघटक पि स्वीकारण्यािी गळ घातली िोती. 
प्रम ि संघटक कायणकाखरिीवर नसतो. पि िािानंा त्यानंी कायणकाखरिीवर घेऊन त्यािंा खवशषे बि मान केला. 
यािा लाभ संघटकानंा झाला. संघटकाचं्यावतीने त्यािंी न्याय्य बाजू माडूंन, पटवनू त्याचं्या खितािे अनेक 
ठराव कायणकाखरिीकड न िािानंी करवनू घेतले. त्याम ळे नशाबंिी मंडळाच्या कायणिमाप्रमािे िे कायणकते 
सवोिय संमेलनासाठी सवलतीिा लाभ घेऊ शकत. आसपासच्या पे्रक्षिीय स्थळानंा भेटी िेत. असेि एकिा 
सयाजीराव खसल् म पाँण्डेिरीिे गव्िनणर असताना संघटकानंा घेऊन िािा पाँण्डेिरीला गेले. माताजींिे िशणन 
झाले. त्यानंी संिेश खिला, “केवळ सत्यि जगात खिव्य पे्रम करण्यािे सामथ्यण िेऊ शकेल”. माताजी 
(पॉण्डेिरी), तो खिवस िोता १५-४-१९६४. गव्िनणर सयाजीराव खसल् म यािंी भेट घेतल्यावर त्यानंीं सवण 
संघटकानंा गव्िनणरच्या पाि ण्याचं्या इतमामाने वागवले. गव्िनणरतफे शािी िाना खिला. संघटकानंा िािािंी 
बािेर खकती इज्जत िोती ते परत कळून आले. सयाजीराव खसल् म काय ककवा खमन  मसानी काय, सवण मंडळी 
स्वातंत्र्यपूवण काळात िादं्याला िािंा लावनू काम करीत. त्याचं्यात िा कििू, िा म सलमान, िा शीि, िा पारसी 
िा जातीभेि, धमभेि नव्िता. सवण प्रथम ते भारतीय िोते. प्रातंावर भाषा रिना, त्यासाठी भारतािे लिके तोडिे 
िी खवटंबना स्वातंत्र्योतर काळातील. आंतरभारती िे साने ग रुजींिे स्वप्न शवेटी ि िैवाने स्वप्नाि ठरलं. 
त्याम ळे १९६५ मध्ये जेव्िा प ण्याला किि -म सलमानािंा िंगा स रू झाला तेव्िा िािा, नंिूभाई, बाबाजी मोघे, 
बिरीभाई िे प ण्याला गेले. िंगलग्रस्त भागात खफरून त्यानंी शातंता प्रस्थाखपत करण्यािे प्रयत्न केले. या 
संिभात ते एस. एम. जोशींना भेटले. प ढे लवकरि पाखकस्तानिे य द्ध स रू झाल्याने िी िंगल शमली. अशीि 
िंगल याि वषी मालेगावला उसळली. प ण्याला िल्या नावाच्या म सलमान िमालाने भर खिवसा गिपतीसमोर 
लघवी केल्यािे खनखमत्त झाले. कििूच्या भावना ि िावल्या गेल्या. मालेगावला कारि खमळवण्यासाठी खनखमत्ताला 
टेकलेल्या जमातीप ढे शातंताखप्रय समाजािे कािी िाललं नािी. मालेगाव िंगलीत पेटलं. बिरीभाई, िािा तेथे 
गेले. म स्लीम नेत्यानंा भेटले. प िताबंकेर वकील, जे कििूिे नेतृत्व करीत त्यानंा भेटून िंगल खमटवण्यािे 
प्रयत्न केले 
 

नेिमी आरोपी व खफयािी या िोन्िी पक्षामंध्ये तडजोडीने झगडा खमटवण्यािा प्रयत्न वकील या नात्याने 
करिाऱ्या िािानंा एकिा साक्षीिाराच्या कपजऱ्यात उभ ं रिाव ं लागलं. िावा िोता पारल्याला घेतलेल्या 
जागेसबंंधी. वकील िोते पाल्यािे एल. व्िी. िेशपाडें. खिवािी िाव्याप्रमािे िा िावािी वषान वष ेिालला. १९६० 
साल उजाडलं. िािानंी िेशपाडें वकीलानंा सूिवलं की, त्यानंी खलखिल्याप्रमािे फक्त प्रश्न खविारावते. बाकीिे 
सवण मी साक्षीिार म्ििून उत्तर िेताना पािून घेईन. साक्ष िेताना िािानंी जखमनीच्या व्यविाराच्या आपल्या 
अन भवाच्या प ष्ट्ययण वषान वष ेकरीत असलेल्या रस्टच्या कामािे नावाखनशी िािले खिले. जखमनीिी योग्य 
ककमत लावल्यािे जज्जसािेबानंा पटले. िावा कजकला गेला. वकील व साक्षीिार यानंी प रकपिे काम करून 
प्रखतपक्षाच्या वकीलाला खशरकायला फट ठेवली नािी. 
 



           

१९४२ पासून वािी, प्रखतवािी, आरोपी, खफयािी, त्यािें वकील या वत णळातून िािा वकील या 
भखूमकेपासून जािीवपूवणक िूर राखिले. वरील उिािरि अपवािात्मक घडले. पि समाजाखभम ि अनेक 
संस्थािें ते कायद्यािे सल्लागार म्ििून खवनामूल्य काम करीत. वयािी ७५ वष ेउलटल्यावरिी प्रसंगी वकील 
म्ििून कोटात उभे रिात. म्ििून तर आखिवासी त्यानंा “आमिे म्िातारे वकीलबाबा” म्ििून पे्रमाने संबोधीत 
“आ तो आपिि मािस छे”. पा. 
 

स्वराज्य खमळाल्यावर १९५२ साली लोकसभेच्या व खवधानसभेच्या पखिल्या खनवडि का झाल्या. 
खवधानसभेिे काँगे्रसिे खतकीट िािानंा व ि. ना. वादें्रकरानंा खमळाले. िािा वादं्र्याला राििारे तर ि. ना. 
वादें्रकर िे िारला राििारे. िार, वादं्र्यािंा मतिार सघ प्रिाराच्या, खफरण्याच्या दृष्टीने िोघानंा सोईिा िोता. 
वादें्रकरानंा िार, वादं्र्यािा मतिार संघ खमळाला तर बरं असं वाटत िोतं. िािा १९५२ मध्ये खजल्िा लोकल 
बोडािे अध्यक्ष िोते. त्यािें काम बोखरवली व आसपासच्या पखरसरातं िाले. वादें्रकरानंा वाटे िािानंी बोखरवली 
मतिार संघ खनवडि कीसाठी खनवडला तरी ते तेथे काम करीत असल्याने त्याना ं खनवडिूक लढविं जड 
जािार नािी. शवेटी िािानंी बोखरवली मतिार संघासाठी खतकीट स्वीकारले. िा मतिार संघ, गोरेगाव, 
मालाडपासून काखंिवली, बोखरवली, उत्तन, गोराईसकटच्या आसपासच्या पखरसरािा बनलेला िोता. खवभाग 
बराि मोठा, खशवाय रािण्याच्या जागेपासून िूर िोता. समाजवािी पक्षातफे खप्रस्न्सपॉल वकेलगकर उभे िोते. 
कािी ग जराथी मंडळीनी आम्िाला खनवडि कीसाठी ग जराथी उमेिवार िवा म्ििून श्री. राजडा यानंा भरीला 
घातले. ते स्वतंत्र उमेिवार म्ििून उभे राखिले. वैक ं ठलाल मेिता, बाळासािेब िेर यानंी राजडा यानंा 
उमेिवारी मागे घेण्यासाठी समजावण्यािा प्रयत्न केला पि तो यशस्वी झाला नािी. प ढे कािंी वष े गेली. 
राजडानंी कबूल केलं की मी या सधंीसाधंूच्या आग्रिाला बळी पडायला नको िोतं. ग जराथी मतिारािंी 
बि संख्या िे त्यानंा प्रम ि आकषणि वाटलं असाव.ं इतरिी बारीक सारीक प्रखतस्पधी िोतेि. िािाचं्यासाठी 
बोरीवलीिे कोरा ग्रामोद्योग कें द्र, मालाडिे आिशण ि ग्धालय, गोरेगावच्या तरुिानंी स्थापन केलेले य वक मंडळ 
यानंी मितीिा मजबतू िात प ढे केला. स्कूल बोडािे िेअरमन असताना या पखरसरात स्थापन केलेल्या 
शाळामं ळे ििणमधील धमणग रंूना िािा िागंले पखरखित िोते. त्यानंी एक पत्रक काढून िािानंा त्यािंा ठोस 
पाकठबा जािीर केला. त्यािप्रमािे उत्तन, गोराई वगरेै छोया छोया गावातून कोळी बायका मितीसाठी 
अिंड िािाचं्या पाठीशी उभ्या राखिल्या. गोरेगाव, िखिसर सारख्या मोठमोठ्या रस्टिी काम िािा वकील या 
नात्याने पिात. अनेक वषांिे घरग ती संबंध स्मरून त्यानंी खनवडि कीसाठी य वक मंडळ स्थापन केले. िािानंा 
पाकठबा जािीर केला. िे मंडळ पक्षातीत िोतं त्याम ळे काय झालं. एकसंघ, तरुि, उत्सािी कायणकत्यािा गट 
पडेल ते काम करण्यासाठी तयार झाला. बोखरवलीिे लक्ष्मिराव व शातंीबाई म्िाते्र यािें घर, मालाडिे आिशण 
ि ग्धालय म्ििजे खनवडि कीच्या काळात िािािें ि सरे घर झाले. म्िाते्र सरकार तर जिू आपिि खनवडिूक 
लढवीत आिोत अशा खिरीरीने कामाला लागले. िािानंा या मोठ्या मतिार संघात फार खफराव ंलागे. अनेक 
वळेा रात्रीिा म क्काम बोखरवलीला म्िाते्र यांिेकडे असे. कािी ग जराथी मंडळींनी राजडा याचं्या प्रिारासाठी 
पत्रक काढले. िेशपाडेंजी मिाराष्ट्रीयन आिेत, आपला स्वतंत्र ग जराथी उमेिवार राजडा यानंा मत िेऊन 
खनवडून आिाव.े त्यावळेी अनेक ग जराथी काँगे्रस कायणकत्यांनी प्रखतपत्रक काढून “िेशपाडेंजी अपनाि मािस 
छे” िे पटवनू िेण्यािा प्रयत्न केला. माधवराव िेशपाडें यािंा डाकोरला, ग जराथेत झालेला जन्म, ग जराथी 
भाषेतील खशक्षि, उत्कृष्ट ग जराथी बोलिे, त्यािंें मतिार संघातील कायण यािा या पत्रकात आवजूणन उल्लेि 
केला. माधवरावानंा खनवडून आिि म्ििजे काँगे्रस, खनवडून आिि आिे िे मतिाराचं्या नजरेला आिून खिल. 



           

म्िात्रेंनी समजावनू साखंगतल, “िा मराठी, िा ग जराथी ह्या भाखषकवािािे िूळ खनष्ट्कारि मतिाराचं्या डोक्यात 
भरव ूनका. काँगे्रस िा आपल्या सवांिां पक्ष आिे िा खविार मनी धरा.” त्यानंी स्वतिःच्या क ट ंबािे उिािरि 
खिले. म्ििाले, “मी स्वतिः त रंुगात िोतो त्यावळेी ग जराथंी बंधूनी माझ्या क ट ंबािी िेिभाल केली. 
अडीअडििीला धावनू आले. त्यातं अनपढ भाजीवाल्यािंािी समावशे आिे.”  
 

प्रिाराच्या अनेक माध्यमापंकैी एक म्ििजे मशालीिी खमरविूक. गोरेगावला िी मशालीिी खमरविूक 
काढायिे ठरले. मशालीच्या जोडीला काँगे्रसिी खनशािी असलेल्या बलैानंािी सामील करण्यािी कल्पना 
खनघाली. ह्या काँगे्रसच्या मशाल खमरवि कीिी भलतीि फखजती झाली. मशाली तारेने काठीला नीट न बाधंता 
िोऱ्याने बाधंल्या िोत्या. खमरविूक खनघून थोडा वळे झाला आखि पेटलेल्या मशाली, काठीला बाधंलेल्या 
िोऱ्यासकट भ रू-भ रू जळून गेल्या. िातात राखिल्या फक्त खबनउजेडाच्या काठ्या. आिशण ि ग्धालयातंील 
बैलजोड्यानंी त्या खिवशी खमरवि कीिी थोडी फार लाज रािली. उलट खप्रस्न्सपॉल वकेलगकरासंाठी 
काढलेल्या मशालीच्या खमरवि कींतील मशाली व्यवस्स्थत तयार केल्या िोत्या. तारेने नेटक्या बांधल्या िोत्या. 
मधून मधून त्यावर तेलािा खशडकावा िोत िोता. मशाली घेतलेले कायणकते मशाल खवखशष्ट पद्धतीने िातात 
घेऊन खशस्तीने िालले िोते. िी मशाल खमरविूक आिीव रेिीव िोती. या खनवडि कीत घंगर इलेस्क्रक 
कंपनीने त्यािंी गाडी खवद्य त रोषिाई करून काँगे्रसच्या प्रिारासाठी या खवभागातून खफरवली. प ढे 
खनवडि कीच्या ििािा प्रश्न आला त्यावळेी कंपनीने साखंगतले की, आम्िी आमच्या कंपनीिी जाखिरातं केली. 
“घंगर इलेस्क्रक कंपनी” िी पाटी रोषिाई केलेली गाडीवर लावलेली िोती. िािाचं्या खनवडि कीच्या ििािा ं
प्रश्न नव्िता. कमीत कमी ििण करून िािा खनवडून आले िोते. उमेिवारानंी त्यानंा खनवडून खिले िोते. 
 

बोखरवली मतिार कें द्रािा खवभाग िूप मोठा असल्याने मतिानं केन्द्रिी बरीि िोती. फक्त काँगे्रसिे व 
प्रजासोशॉखलस्ट पाटीिे उमेिवारािें प्रखतखनधी खनवडि कीच्या खिवशी प्रत्येक केन्द्रावर िजर िोते आखि ते 
खनवडिूक संपेपयंत केन्द्रावर राखिले. बाकीच्या पक्षानंा व स्वतंत्र उमेिवारानंा सवण केन्द्रावर स्वतिःिे प्रखतखनधी 
प रविेिी जड गेले. िािािें वैयखक्तक पातळीवरील संबंध, काँगे्रस पक्षािे प्रखतखनधीत्व, त्यािंी तपिया, 
वखकलीच्या व्यवसायाम ळे िूरिूरच्या अशीलाशी आलेला संपकण , तर खप्रस्न्सपॉल वकेलगकरािें पक्ष कायणकते, 
कॉलेंजमधील सिाध्यायी, खवद्याथी, याम ळे िोघानंा मािसािंी वाि भासली नािी. 
 

िािाचं्या क ट ंबीयािंा मतिार संघ िार, वान्दे्र असल्याने त्यानंी िािानंा मत िेण्यािा प्रश्न उद भवत 
नव्िता. त्यानंी आपला मतिानािा िक्क वादं्र्याला बजावला. खनवडि कीच्या खिवशी म्िाते्र पखतपत्नी लवकर 
उठली. स्नान करून, श खिभूणत िोऊन जोडीने मतिान कें द्रावर गेली. पखिला नंबर लावला. मतिान करून 
मतिानािा श भारंभ केला. कोळी समाजातील बायका, ििणमधील धमणग रु, ग जराथी, मराठी सवण जातीधमण 
खवसरून काँगे्रसच्या झेंड्यािाली काम करीत िोती. िरी लढत िािा व वकेलगकर याचं्यात िोती. गोरेगाव 
वकेलगकरािंा बालेखकल्ला तर मालाड, बोखरवलीत िािािंा जोर िोता. मतनोंििी संपली. मतपखत्रकाचं्या पेया 
एका खठकािी आिून मत मोजिीला स रुवात झाली. उमेिवाराबरोबर त्याला एका सिकाऱ्याला मतमोजिी 
िालू असताना आिण्यािी म भा िोती. िािाचं्याबरोबर यासाठी काका गेले िोते. पेया उघडल्या जात िोत्या. 
मतमोजशी िोत िोती. जयािा काटा कधी िािाचं्याकडे तर कधी वकेलगकराचं्याकडे झ कत िोता. प ढे 
जशजशा पेया उघडल्या जाऊ लागल्या तसा वकेलगकरािंा खवजय खनखित आिे अस िािानंा वाटू लागलं. 



           

पराजय अटळ आिे अशी समजूत करून घेऊन िािा मतमोजिी केन्द्र सोडून जाण्यािी भाषा बोलू लागले. पि 
काकानंी खनक्षनू साखंगतले. “त ला जायि तर तू जा. मी शवेटिी पेटी उघडली जाऊन मतमोजिी प री िोईपयंत 
येथून िलिार नािी.” क ठल्या क ठल्या केन्द्रातल्या पेया उघडायच्या आिेत, क ठल्या केन्द्रात िािािंा जोर 
िोता, प्रत्येक पेटीत खकती मतपखत्रका असतात यािा खिशोब करून, जयािी शक्यता असल्यािी िात्री गखिती 
काकानंी िािानंा पटवनू खिली. अखंतम मत मोजिी झाली, काकािंा अंिाज, त्यािंी भखवष्ट्यवािी िरी ठरली. 
काकाचं्या िाताला यश आिे. त्यािंी बखत्तशी िरी ठरते िा िािािंा समज वज्रलेप झाला. िािा १,१०० मतानंी 
बोखरवली मतिार संघातून खनवडून आले. आमिार झाले. काँगे्रसिा खवजय झाला. “यत्र योगेश्वरिः कृष्ट्ििः” 
म्िित डोक्यावर टोपी ठेवनू प ढे िोिारे काका, छगनभाई, रतनिंि सेमलानी, सिाखशवराव जोशी, य वक 
मंडळ सवांनी प ढाकार घेऊन िािानंा खमरवि कीने घरी आिले. िािािंा खवजय म्िातें्र सरकारनी ििकेबाज 
सत्यनारायि करून साजरा केला. 

 
मा. का. देशपाांडे की मा. कृ. देशपाांडे ? 

 
१९५२ सालंी िािा खवधानसभेिे सभासि असताना प ण्याला अखधवशेन असे. तेव्िा त्यािंा म क्काम 

एकतर आळंिीला नािी तर सभापती क ं टे यािेंकडे असे. क्वखित ते खटळक रोडवर राित. एकिा मजाि झाली. 
पोस्टमनने एका एम. के. िेशपाडेंिे पत्र ि सऱ्या एम. के. िेशपाडें यानंा नेऊन खिले. िोविंी एम. के. िेशपाडेंि. 
पि एक माधव काशीनाथ िेशपाडें इंग्रजीिे प्रोफेसर तर ि सरे माधव कृष्ट्ि िेशपाडें खवधानसभेिे आमिार. पत्र 
खमळाल्याम ळे मा. का. िेशपाडें खवधानसभेत जाऊन बसले. िािानंा ओळििाऱ्या आमिारानंी िे िेशपाडें 
ि सरेि असल्यािे खनिशणनास आिून खिले. तेव्िा मा. का. नी. पत्र िािखवले. ते पत्र िोते रेण्ट कंरोल बील 
कखमटीवरील खनय क्तीिे. अतंगणत राजकारिी िेळीम ळे ि सऱ्या िेशपाडं्यानंा पत्र म द्दाम पाठखवलेले िोते. 
िािानंी त्या सन्मानासाठी पाठप रावा केला नािी. प ढे कखमटीच्या एका सभासिाने राजीनामा खिल्याने िािांना 
ते पि स्वीकारण्यािी परत खवनंती केली. तेव्िा मला ं इतर रिनात्मक कायात जास्त रस आिे असे सागंनू 
िािानंी सभासित्व नाकारले. खवनोबािंा बडोद्यापासूनिा िा िास खमत्रपखरवार ब खद्धमान, व्यासंगी असला तरी 
सत्ता, संपत्ती, कीती या ऐखिका पाठीमागे पळत स टिारा नव्िता. प ढे तर िािानंी आमिार पिािा राजीनामा 
खिला. 
 

एक मात्र िरं की, िािा आमिार असल्याने अनेक श्रेष्ठ, ध्येयवािी राष्ट्रीय प ढाऱ्यानंा जवळून 
बघण्यािी संधी मला मधून मधून खमळाली. क्वखित बाईच्या ऐवजी िािा मला घेऊन जात. राजेन्द्रबाब,ू 
जवािरलाल नेिरू, जयप्रकाश नारायि अशा मान्यवर लोकाग्रिींना अगिी जवळून खनरिण्यािे भाग्य मला 
लाभले. प्रासंखगक फोटो काढिं, आल्बम करून जपून ठेविं आमच्या घरच्या तत्तवात बसत नव्ितं. उलट फोटो 
काढि म्ििजे एक िूळ वाटे. आता मात्र त्यािी िळिळ वाटते. ज न्या प्रसंगानंा उजळा िेऊन प निःप्रत्ययािा 
आनंि िेण्यािी खकमया या ज न्या फोटोमध्ये िात्रीपूवणक आिे. माझ ंलग्नं गाधंीजींनी लावलं. त्याप्रसंगी अनेक 
फोटो काढता आले असते. सूिवनूिी ती कल्पना िसण्यावारी नेली. आता िंत वाटून काय उपयोग आिे ? 
आरे कॉलनीच्या उद घाटन प्रसंगी पतंप्रधान नेिरू खवतीच्या अंतरावरून गेले. ि िवे, ब ल्गानीन् िे रखशयन 
प ढारी िोन ि च्याच्या रागंामधून िात उंिावनू स्वागतािा स्वीकार करीत, अखभवािन करीत जात िोते. 
त्यावळेी नव्िता मेटल खडटेक्टर की नव्िती कडेकोट स रक्षा व्यवस्था. लाडके नेते व सामान्य जनता यातं 



           

ि राव्यािी कभत नव्िती. मोकळं, आनंिी वातावरि, आिरिीय नेत्यािंी जवळीक, ते आपले आिेत यािी िात्री 
पटवी. माऊंटबॅटन, जवािरलालजी यानंा खिल्या जािाऱ्या मेजवानीच्या प्रसंगी बाई अधूनमधून जाई. आमिार 
असताना िािा बंि गळ्यािा लाबं कोट, धोतर, टापी असा पोशाि करीत. पणॅ्ट, टायला आता रजा खिली 
िोती. याि काळात िािा, त्यािें श्वसूर राघवने्द्रराव शूरपाल व बाई खत्रस्थळी यात्रा प री करण्यासाठी उत्तरेला 
गेले िोते. िखक्षिेतील रामेश्वरािा सेत  म्ििजेि वाळू उत्तरेकडील अलािाबािच्या खत्रविेी संगमात टाकून यात्रा 
प री केली. खतघ परतीच्या मागाला लागली. खवनोबािंा म क्काम त्यावळेी पाटण्याला आमिार खनवासात िोता. 
प्रवासात अिानक िामोिरिासजी म ंिडा िािानंा भेटले. एकमेकािें क शल खविारल्यावर िामोिरिासंजी 
िािानंा म्ििाले, “खवनोबाजी इतक्या जवळ म क्काम करून असतानंा त म्िी त्यानंा भेटल्याखशवाय जािार काय 
?” िािाचं्या मनातील गोष्टि जिू िामोिरिासजी बोलले. पाटिा आल्या आल्या समानासकट िािा, 
आजोबा, बाई सगळी िाली उतरले म्ििा, की िािानंी त्यानंा उतरायला लावलं. िामोिरिासजी समवते 
खवनोबाजींना भेटली. भेटीत िािानंी रुपये िोन िजार खवनोबानंा खिले. िोघाचं्यात ििा झाली. भिूान 
िळवळीत सिभागी िोण्यािे िािानंी कबलू करून स्वतिःिी बेंििी म्ििजेि सध्याच्या गाधंी सेवा ग्रामिी जमीन 
िेण्यािे आश्वासन खवनोबानंा खिले. परतीिा प्रवास स रू झाला. या प ढील प्रवासात बाई खवनोिाने िािानंा 
म्ििाली स द्धा, “खवश्वाखमत्र ऋषींना िखक्षिा खिलीत, प्रवासािी सागंता झाली.” 

 
भूदाि व दादाांचे कायफ 

 
या पाटण्याच्या भेटीनंतर १९५५ साली िािानंी म ंबईला भिूान यज्ञ सखमतीिी स्थापना केली. 

केिारनाथजी अध्यक्ष तर भतूपूवण मेयर गिपती शकंर िेसाई व िािा संय क्त कायणवाि झाले. कोषाध्यक्ष िोते 
काकूभाईं. काकूभाईिंी किेरी बोरीबंिरला बि अल्ली इमारतीत िोती. तेथेि भिूान यज्ञ सखमतीिी किेरी ५२ ते 
५५ पयंत िोती. सखमतीिे काम तेथून िाले. प्रिार सभा आयोखजत करिे, पियाते्रिा कायणिम ठरविे व तो 
स सूत्रपिे अंमलात आििे िा त्यापैकी कािी भाग िोता. म ंबईबािेरून येिाऱ्या कायणकत्यांिी रािण्या-
जेवण्यािी सोय करिे, िव ं नको पाििे िे भिूान यज्ञ सखमतीिे कायणवाि उफण  यजमान या नात्याने िािा 
आप लकीने, वखडलधाऱ्याप्रमािे िोिपिे पाित. घरिार सोडून, ध्येयाने पे्रखरत िोऊन या िळवळीत उडी 
घेिाऱ्या म लाबंद्दल िािानंा खवशषे पे्रम वाटे. त्यानंा घरग ती वातावरि खमळाव ेयासाठी ते िक्ष रिात. क ट ंबातील 
कत्या प रुषािी भखूमका बजावीत. या भिूान यज्ञ सखमतीने खजना िॉलमध्ये जयप्रकाशजींिी सभा आयोखजत 
केली िोती. मोरारजीभाई िेसाई अध्यक्ष िोते. प ढे १९५३ साली भिूानाबरोबर जीवनिान, संपत्तीिानािी िाक 
खवनोबानंी खिली तेव्िा जयप्रकाशजींना घऊन िािा म ंबईत खफरले. लािो रुपये त्यानंा गोळा करून खमळवनू 
खिले. ज्यानंा जमीन िान करिं शक्य नसेल त्यानंी कायासाठी वळे द्यावा, ज्यानंा वळे िेता येत नसेल त्यानंी 
संपत्ती द्यावी असा पयाय काढला िोता. खनिान सिावा भाग जमीन, संपत्ती, वळेेिा भाग अपेखक्षत िोता. िािा 
भिूान यज्ञ सखमतीच्या कायालयात खनयखमतपिे ि पारी जायिे. पत्रव्यविार करून त्यानंी जयप्रकाशजी, 
अण्िासािेब सिस्त्रब दे्ध, रा. कृ. पाटील, खवमलाताई ठकार, नारायिभाई िेसाई याचं्या सभा म बंईत आयोखजत 
करून जनजागरिाच्या िेत ला िालना खिली. भिूान िळवळीसाठी आयोखजत केलेल्या पियात्रापंकैी खशराळा 
पेयातील पियाते्रतील शकंरराव िेव आले िोते. पियाते्रिी पूवणतयारी करण्यासाठी कायणकते पियाते्रच्या 
मागािी आििी करीत. त्या मागावरील गावी डेरेिािल िोऊन जनजागरिाच्या माध्यमातून गावकऱ्यािंी मनं 
वळवनू भिूानातं जमीन िेण्यास प्रवृत्त करण्यािा प्रयत्न करीत, म क्कामािी व्यवस्था करीत. तयारी झाल्यावर 



           

पियाते्रत सामील झालेल्या लोकखप्रय नेत्याच्या िस्ते पियाते्रिे सयंोजक िानपत्राच्या खवतरिािा समारंभ 
घडवनू आिीत. या वातावरिाने भारून जाऊन कािी वळेा समारंभ िालू असताना कािी भधूारक स्वतिःच्या 
मालकीिी जमीन िान केल्यािी घोषिा करीत. भिूान िळवळीत जमीन खमळवनू ती भखूमिीनानंा िेिं िा 
पूवणभाग झाला. पि त्या जखमनीिी मशागत करिं व त्यासाठी सिाय्य करिं िा मित्तवािा भाग कािी वळेा 
ि लण खक्षत राखिल्याने जखमनी पडीक रिात. जखमनी िान केल्याने जखमनीिे आधीिे मालक त्यात लक्ष घालण्यािा 
प्रश्न उद भवत नव्िता. ज्या क ळानंा, भखूमिीनानंा जखमनी खमळत, त्यािंी पखरस्स्थती जखमनीिी मशागत, बी-
खबयाि,ं नागंरट यासाठी लागिाऱ्या ििाला अन कूल नसे. कैकवळेा अखशखक्षतपिाच्या जोडीला आळस 
असल्याने जमीन तशीि पडून रािी. अशावळेी िानात खमळालेल्या जखमनीिा जास्तीत जास्त सि पयोग व्िावा 
म्ििून िािा या ि सऱ्या भागािंा पाठप रावा करीत. प्रत्यक्ष शतेी करताना येिाऱ्या अडििी सोडवण्यािा 
सातत्याने प्रयत्न करीत. 
 

म ंबईच्या भिूान सखमतीिे अध्यक्ष श्री. केिारनाथजी यािें एक “व्यविार श खद्ध मंडळ” िोते. १९५२ पूवी 
िे मंडळ व्यापार, उद्योग करिाऱ्या व्यापारी, उद्योगपती यानंा जाऊन भेटे. प्रामाखिकपिे धंिा करावा असे 
खवनवीत. िोटी वजने, मापे वापरिे, िोटे वजन करून माल िेिे, भेसळीिा माल खवकिे यापासून परावृत्त 
करण्यािा प्रयत्न करीत. भारत सरकारला फसव ूनये, कर भरावा, संपत्तीिी िरी नोंि करावी असं त्यांच्या 
सद सद खववकेब द्धीला आवािन करीत. या मंडळािे कायालयिी बोरीबंिरला बिअूल्लीच्या इमारतीत असलेल्या 
काकूभाईंच्या किेरीत िोते. या मंडळािे काम िािा करीत. प ढे भिूान यज्ञ सखमतीिी स्थापना झाली, सखमतीिे 
काम स रू झाले. िोन्िी कामं एकमेकानंा पूरक असल्याने “व्यविार श खद्ध मंडळ” भिूान यज्ञ सखमतीत खवलीन 
झाले. 
 

या भिूान िळवळीच्या घरीिारी वढेलेल्या वातावरिाने माझा िोन नंबरिा भाऊ श्रीरंग या िळवळीकडे 
ओढला गेला. त्याला खवश्वखवद्यालयीन अभ्यासिमात गोडी वाटेना. १९५४ मध्ये तो बी. कॉमच्या शवेटच्या 
वषाला िोता. परीके्षला ४ मखिने राखिले आखि त्याने घरी जािीर करून टाकले की, तो परीके्षला बसिार नािी. 
भिूान िळवळीिा पूिंवळे कायणकता िोिार. आमच्या घरी सामाखजक बाखंधलकी, सामाखजक कायािी जािीव 
िी लिानपिापासून िोती. घरिे वातावरि आपल्या मयाखित क ट ंबािा, स िि िःिािा, खितािा खविार 
करण्याप रते संक खलत खविारािे खनखित नव्िते. त्याचं्या भिूानाच्या कायाला क िािा खवरोध नव्िता. खवरोध 
िोता तो खशक्षि अधणवट सोडण्याला. रंगाने िाटणडण अकाऊंटन्ट िोऊन िळवळीत भाग घ्यावा असे आम्िाला 
वाटे. तोंडावर आलेल्या परीके्षला आधी त्याने बसाव ंअस ंवाटलं तर त्यात गैर नव्ितं. त्यादृष्टीने आम्िी प्रयत्न 
केले. मी आखि बाई श्रीराम कििलीकरकडे गेलो. फक्त ४ मखिन्यानंी त्याने त्याच्या आवडीिे काम कराव े िे 
श्रीरामने पटवण्यािा प्रयत्न करावा, असे स िवण्यासाठी. घरच्या सागंण्यापेक्षा खमत्राच्या उपिेशािा उपयोग 
िोईल, पखरिाम िोईल या िेतूने. रंगाच्या संबखंधत सवण िकीकत खवनोबाचं्या कानावर गेली. त्यानंी साखंगतले, 
“माधवरावािंी भखूमका ि कीिी नािी, मी जर रंगािा खपता असतो तर मीिी असाि वागलो असतो.” त्यानंा जरी 
प स्तकी खशक्षिािे मित्तव वाटत नसले तरी त्यानंी िािाचं्या दृखष्टकोनातून न्याय्य खविार केला िोता. आमच्या 
ब द्धीला वाटे, खशक्षि प रे झाले तर िळवळीला त्यािा उपयोग जास्त िोईल. त्याने घरिी जबाबिारी उिलावी, 
घरासाठी िोन पैसे खमळवनू आिाव े असं क िी अपेखक्षत केलं नव्ितं. पि प्रयत्न फोल ठरले. रंगा म ंबईिा 
पूिणवळे कायणकता झाला. धोबी तलावला स. का. पाटील याचं्या अध्यक्षतेिाली झालेल्या खशखबरात रंगा 



           

िािाचं्याबरोबर गेला. पूिणवळे कायणकता झाल्याच्या खनविेनावर खशक्कामोतणब झाले. या घडामोडीने घरातील 
तिाव वाढत गेला. वैतागनू बाई एक खिवस, “त ला भिूानाच्या कामाला जायिे तर जा, पि िातातील घड्याळ 
काढून ठेव” असं म्ििाली. रंगाने घड्याळ काढून ठेवलं आखि अनवािी पायानी घराबािेर िालू लागला. 
िपला फाटल्या िोत्या, नव्या घ्यायच्या िोत्या, बाईच्या ते लक्षात आलं नािी. रंगा पूिणवळे कायणकता झाला पि 
त्याच्या मूलभतू गरजा भागाव्यात, खकरकोळ ििण भागावा म्ििून त्याला कािी खमळत नसे. िािा सखमतीिे 
कायणवाि िोते पि त्यानंी रंगाच्या मानधनाबद्दल तोंडातून अवाक्षर काढलं नािी. खवनोबानंी “मातृिस्ते भोजन” 
िा मंत्र खिल्याने तो जेवि तेवढं घरी घेई. केिारनाथजी, गिपतीशकंर िेसाई, खमनू मसानी यानंा रंगा िा 
िािािंा म लगा िे मािीत िोतं. एका बठैकीला रंगासि वरील सवण मंडळी िजर िोती. केिारनाथजींनी रंगाच्या 
मानधनािा प्रस्ताव माडंला. िािानंी मौन पाळले. प्रस्ताव केिारनाथजींनी मंजूर करून घेऊन िरमिा ६० रुपये 
मानधन रंगाला द्यायिे ठरले. या खमळिाऱ्या ६० रुपयातूंन घरी बाईला जेविािे म्ििून ३० रुपये रंगा िेई. 
उरलेल्या ३० रुपयात स्वतिःच्या कपड्यालत्यासकटिा ििण भागवी. खवनोबाजी जखमनीिा, संपत्तीिा ६ वा भाग 
िान करण्यािे आवािन करीत. आम्िी भावडं ६. त्यािा छठा भाग रंगा असा खवनोबाचं्या िळवळीत पूिणपिे 
सिभागी झाला. नोकरी, लग्न कशाच्या फंिात पडला नािी. एकिा जे ध्येय ठरवलं त्यापासून रखतभर ढळला 
नािी. क ट ंबात स द्धा अखलप्ततेने वागला आखि अजूनिी तसा वागतो. माझे आजोबा राघवने्द्र शूरपाल िे पके्क कििू 
सभावािी. त्यानंा िे सवण ि ळिटपिािे वाटे. ते खवनोिाच्या आवरिािाली खवषािाने उद गारत, “माझ्या 
जावयाने म लािंा छठा भाग रंगा जखमनीच्या िानपत्रावर िखक्षिा म्ििनू खवनोबानंा अपणि केला.” रंगावर त्यािंा 
जास्त जीव िोता. 
 

१९५२ ते १९५७ च्या िािाचं्या आमिारपिाच्या काळात संय क्त मिाराष्ट्रािी िळवळ ऐन भरात िोती. 
त्यावळेी भाऊसािेब खिरे िे मिसूल मंत्री िोते. जखमनीखवषयक सिोल अभ्यास करून िािानंी मंत्रीमिाशयानंा 
खवधानसभेत अनेक प्रश्न खविारले. भखूमिीन खकती, यािी माखिती खविारून भाषिाच्या शवेटी म बंईसि संय क्त 
मिाराष्ट्र का िवा, याबद्दलिी भखूमका स्पष्ट केली. याला वतणमानपत्राने प्रखसद्धी खिली िोती. 
 

क ठल्यािी स सधंीिा लाभ उठवला नािी तर िािा रागावत. म्िित, “कल्पवृक्षािाली त म्िी बसलात 
तरी खभकेच्या झोळीला गाठी मारण्याइतके नतद्रष्ट आिात. गंगा अंगावर येत आिे असं त म्िाला समजलं तर 
त म्िी त्यात स्नान न करता बाजूला सरकाल.” १९५४ साली गयेला भरलेल्या सवोिय संमेलनाला येण्याबद्दल 
िािानंी खविारल्यावर आम्िी, मी आखि माझी ि लत बिीि क म िने िटकन् िोकार खिला. सधंीिा लाभ 
उठवला. या संमेलनाच्या स िि, स्फूर्थतिायक आठविी इतक्या वषानी अजून ताज्या आिेत. वगेवगेळ्या 
प्रातंातून येिाऱ्या प्रखतखनधींसाठी कडब्याच्या गवताने शाकारलेल्या बराकीवजा झोपड्या तयार करण्यात आल्या 
िोत्या. अशीि एक झोपडी म ंबईच्या प्रखतखनधींसाठी िोती. जखमनीवर पि पेंढाि पसरला िोता. त्यावर आपली 
वळकटी, बॅग व इतर सटरफटर सामान रागेंने प्रखतखनधी ठेवीत. इतर प्रखतखनधींबरोबर मेयर, मंत्री िे िेिील या 
झोपडीवजा बराकीत संमेलनािे िार खिवस िोते. िी, व्िी. आय. पी. मंडळी साधेपिाने, अिंपिा, खशष्टपिा न 
करता रिात. सावणजखनक नळावर त्यािें कपडे ध िे, जेविािी भाडंी साफ करिे िे कायंिम िालत. आमिार 
खनवासातील पंिताराखंकत िॉटेलमधील रािीव जागा, संमेलनाच्या खठकािी नेण्या-आिण्यासाठी परिेशी 
बनावटीिा मोटारींिा ताफा, बड्याचं्या पथ्यपाण्यािी, िास आवडी-खनवडीिी िाद्यपेयािंी यािी िे िालू 
उपिार या संमेलनासाठी नव्िते. िजारो प्रखतखनधींच्या रेसोड्यािी व्यवस्था राधाकृष्ट्ि बजाज तेथे जातीने िजर 



           

रािून बघत. क िीिी क ठेिी जाऊ शकत िोतं. कडक स रक्षा व्यवस्थेिा तेब्िा उगम झाला नव्िता. आमच्या 
मागून, प ढून, बाजूने जयप्रकाशजी, त्याचं्या पत्नी प्रभावतीिेवी, खवनोबाजी, मंत्री, म ख्य मंत्री सिजतेने ये-जा 
करीत. पखिल्याि खिवशी राधाकृष्ट्ि बजाजानंी रसोड्यात मित करण्यासाठी स्वयसेंवक म्ििून नावं े िेण्याि ं
आवािन केलं. मी आखि क म िने नाव िेऊन भाजी खिरिं, वाढिं अशा प्रकारिी कामं मजेनं केली. िोन 
खिवसानंी पंखडत नेिरू, राजेन्द्र बाब,ू संमेलनासाठी आले. िोघंिी साम िाखयक भोजनगृिात, मोठ्या तंबतू 
“भोजनासाठी” सिभागी व्िायिे आिेत, िी वाता समेंलनात पसरली. संमेलनातील भाषिं झाल्यावर ते 
भोजनगृिाच्या खिशलेा यायला खनघाले आखि ज्याला त्याला वाटायला लागलं की, स्वयंसेवक म्ििनू 
वाढायच्या खनखमत्ताने भोजनगृिात जाव.े बजाजानंी रागरंग ओळिला आखि साखंगतलं की, पखिल्या 
खिवसापासून न ि कता मितीला येिाऱ्या स्वयंसेवकानंीि भोजनगृिात थाबंाव.े इतर प्रखतखनधी िंगाधोपा न 
करता खनमटूपिे बािेर खनघून गेले. आमच्यावर बािेर जाण्यािी अथातच् वळे आली नािी. राष्ट्रपती 
राजेन्द्रबाब,ू पंतप्रधान जवािरलालजी खकती साधेपिाने वागले म्ििून सागं!ू इतरानंा बसायला ज्या लाबंलिक 
खकनतानाच्या पट्ट्या घातल्या िोत्या त्यावरि जवािरलालजी आखि राजेन्द्रबाबू बसले, मध्ये िोते खवनोबाजी. 
इतराचं्या सारख्याि पत्रावळी त्याचं्यासमोर ठेवल्या िोत्या. स िैवाने आम्िी रोज जी पगंत वाढीत िोतो खतथेि 
िी खवनम्र, खनगवी, भारतातील सवोच्य पिं भषूखविारी रत्नं बसली िोती. वाढण्याच्या खनखमत्ताने त्यानंा अगिी 
जवळून पािण्यािा आम्िाला योग आला. त्या पंगतीसाठी िास ि सरी मािसंिी वाढण्यासाठी नेमली नव्िती. 
जेविं झाली. सवांच्याप्रमािे पंखडतजींनी स्वतिःिी पत्रावळ उिलून बािेर ठेवलेल्या कपपात टाकली. िास 
व्यवस्था म्ििजे िात ध ण्यासाठी साबिािी पेटी घेऊन एक म लगी उभी, तर िात प सण्यासाठी टॉवले घेऊन 
ि सरी म लगी उभी िोती. जे प्रसंग न सते आठवले तरी मन भरून येतं खततकंि आजिी अव्यवस्था पािून 
िंतावलं. नामधारी पोलीस व्यवस्था, तकलािू संरक्षि, जनतेनेि खनवडून खिलेलं सरकार व जनता यातंील 
वाढत जािारी िरी, मन खवकलग्रस्त करतं. िी स विणसधंी िािाचं्याम ळेि खमळाली. या संमेलनात 
जयप्रकाशजींनी भिूानासाठी जीवनिानािी घोषिा केली. संमेलनािा ठरलेला कायणिम संपला की 
गिपतीशकंर िेसाई, गोपाळराव काळे, भाऊ धमाखधकारी असा आमिा ग्र प आसपास खफरण्यासाठी बािेर पडे. 
झालेल्या कायणिमावर ििा िोई. ती फार ऐकण्यासारिी असे. बोधप्रि. असे. 
 

आम्िी संमेलनातून परतलो. िािाचं्यावर गाधंी-खवनोबाजींच्या खविारसरिीिा प्रभाव आधीपासून िोता. 
सते्तिा राजकारिापासून िूर रािून रिनात्मक खवधायक कायण कराव ेअसे गाधंीजींना, खवनोबानंा फार वाटे. 
गाधंीजींनी स्वतिःच्या वागण्यािे ज्वलंत उिािरि भारतीयाचं्या समोर ठेवले िोते. त्यासाठी स्वतिःच्या प्रािािी 
बाजी लावली िोती. या खवधायक कायावर पक्ष मजबूत असतो. स्वराज्य खमळवनू जर गरीब, ि िःिी, 
तळागाळातील जनतेच्या पखरस्स्थतीत फरक पडत नसेल तर स्वराज्य खमळवनू काय उपयोग ? भखूमिीनानंा 
भमूी खमळून जर ते भमूीपूत्र झाले तर केवढी मोठी रक्तपातखवरखित िातंी िोईल, या खवनोबाचं्या खविारसरिीिा 
िािाचं्या मनावर इतका पखरिाम झाला की आमिार पिािा राजीनामा िेऊन पूिणवळे िे काम करण्यािे त्यानंी 
ठरवले. गयेच्या संमेलनािी िी फलश्र ती िोती. त्यावळेिे काँगे्रस पक्षािे प्रम ि मोरारजीभाई िेसाई यानंा 
िािानंी राजीनामा सािर केला. खवनोबाजींच्या आवािनान सार खवधायक कायाला वािून घ्यायिं ठरवलं 
असल्यािं कारि राजीनाम्यात नमूि केलं. िािािंा बोलखवता धनी खवनोबा व मोरारजीभाई यािंी भेट झाली 
असता िािाचं्या राजीनाम्यािा खवषय खनघाला. तेव्िा मोरारजीभाईंनी साखंगतलं, पटवनू खिलं की, “राजीनामा 
स्वीकारला तर फेरखनवडिकू घ्यावी लागेल आखि तो व्याप नको आिे. मी राजीनामा स्वीकारिार नािी. 



           

खवधानसभेच्या अखधवशेनाला िजर रिाव ेम्ििजे झालं.” खवधायक कामाच्या आड ते येऊ इस्च्छत नव्िते. कािी 
झालं तरी मोरारजीभाई गाधंीवािी िोते. त्या आशयािे पत्र त्यानंी एखप्रल ५५ मध्ये िािानंा पाठखवले. 
मोरारजीभाईिंा व िािािंा घखनष्ट पखरिय असल्याने िािािंी सते्तपाठीमागे न धावण्यािी मनोवृत्ती त्यानंा पूिण 
पखरखित िोती. िरं तर िािा खवधानसभेवर खनवडून आले तेव्िा ते कायिे मंत्री ककवा खशक्षि मंत्री िोिार अशी 
िवा िोती. पि त्यानंा अशा पिािंा िव्यास नसल्याने त्यानंी अशा पिासंाठी पाठप रावा केला नािी. या 
पिामंागोमाग खमळिाऱ्या स िोपभोगाकडे त्यानंी जािीवपूवणक पाठ खफरखवली. मोठा मतिार संघ असल्याने 
खनवडि कीच्या वळेी आवश्यक म्ििून खवकत घेतलेली ज नी गाडी त्यानंी खनवडि कीनंतर लगेि काढून 
टाकली. 

 
गाांधी सेवाधाम–एक स्वप्निल िवरिममती 

 
या राजीनाम्याच्या प्रसंगाने िािाचं्या एकंिर व्यक्तीमत्वाबद्दल पखरखितापेंक्षा अपखरखितात जास्त 

क तूिल खनमाि झाले. आता तर या िळवळीत स्वतिःला पूिणपिे झोकून िेऊन िािा िळवळीशी एकरूप झाले. 
पियाते्रिे खनयोजन करिे, त्या स व्यवस्स्थत पार पाडिे, त्यात सामील िोिे, यावर न थाबंता बेंि या वतनी 
गावािी स्वतिःिी २५० एकर जमीन िािानंी िान केली. िार य क्तीच्या गोष्टी सागंून, न सते वािापाखंडत्य िािानंी 
िािवले नािी. या जखमनीच्या िानपत्राच्या खवतरिािा समारंभ झाला बेंिीवर. िी पठारी जागा ३,५०० फूट 
उंिीवर आिे. िवामान मिाबळेश्वरसारिे आिे. या समारंभासाठी म ख्य मंत्री म रारजीभाई बेंिीिा िढ पायी 
िढून आले िोते. ५५-५६ मध्ये क ठलंिी वािन वरपयंत जाऊ शकत नसे. ह्या समारंभािे ि. ना. वादें्रकर, खव. 
स. पागे, शकंरराव िेव, बापूसािेब शेंडे प्रम ि साक्षीिार िोते. याि वळेी बेंिीिे नाव बिलून “गाधंी सेवा धाम” 
या नावाने त्यािे बारसे झाले. आसपासच्या ग ढे, येसलेवाडी, आरळे, धनगरवाडा येथील गावकरी समारंभाला 
आले िोते. गाधंी सेवा धाममध्ये त्यावळेी फ लं क ठली ? पि खतथल्या बायका रखसक. बायकानंी कच्च्या 
करविंािंा िार करून गाधंीजींच्या फोटोला घातला. खपकल्या करविंािं रंगतिार नाखवन्यपूिण सरबत िेऊन 
पाि ण्यािंं स्वागत केलं. खवखवध करमि कीिे कायणिम झाले. क स मताई जोशीनी तर जेविािा, पक्वान्नािंा असा 
थाट उडवला की बाबाजी मोघे पानातील पिाथण मोजीत. पानात १७-१७, १८-१८ वगेवगेळे पिाथण असत. िािा 
मस्करीने सागंत आपि जसंजस,ं गाधंी सेवा धाम सोडून िाली जाऊ तसतशी पिाथांिी सखं्या रोडावत 
जािार आिे. तयारी ठेवा, प ढे प ढे अशी वळे येईल की, एक-िोनि पिाथण पानात असतील. 
 

या ओसाड पठारावर िािाचं्या शब्िाला मान िेऊन पखिलं क ट ंब आलं ते जयरामअण्िा जोशी व 
क स मताई यािें. त्यािंं एक लतं एक घर त्या पठारावर िोते. घर कसलं, गोठाि िोता तो. त्या खठकािी ४ 
मखिन्यािी तान्िी म लगी घेऊन क स मताई किमतीने राखिल्या. गाधंी सेवा धामच्या कायापालटात या जोडप्यािा 
कसिािा वाटा आिे. नेखमनाथ कते्त स रूवातीला तर झाडावर “झोपडी” बाधूंन राखिले िोते, जंगली जनावराचं्या 
भीतीने. या गाधंी सेवा धामच्या खवखवध योजना िाती घेण्यापूवी कते्त काकानंी िािानंा कबूल केलं िोतं की माझी 
िाडं गाधंी सेवाधाममध्ये पडतील. पि कते्त काका आपला शब्ि पाळू शकले नािीत. त्यापूवी कते्त काकानंा 
समजावनू साखंगतलं िोतं की, संस्था जखमनीवर िालत नािीत, त्यासाठी खतथे कायणकत्याने पकं्क बाधूंन घ्याव ं
लागतं पि एका खठकािी स्स्थर रािािं, खिकाटीने काम करिं कते्त काकाचं्या स्वभावात नव्ितं. 
 



           

मोरारजीभाईचं्या िस्ते झालेल्या िानपत्राच्या खवतरि समारंभािे वृत्त भिूानपखत्रकेत भाऊ धमाखधकारी 
यानंी सखवस्तर खिले. िािानंी म ंबईिून नेलेल्या फोटोग्राफरने त्या प्रसंगािे फोटो काढले. आता डोळ्यासमोर 
उभे िोते काम, काम आखि काम. या गाधंी सेवा धामिे स्वावलंबी, आिशण िेडं सत्यसृष्टीत साकार व्िाव ंअस 
िािानंा वाटे डोळ्यासमोर मिात्माजींच्या आिशणवाि िोता. त कडोजी मिाराजांच्या ग्रामगीतेतील. ट मिार, 
नेटकं, संस्कारी िेडं डोळ्यासमोर तरळ. त्यासाठी कराव्या लागिाऱ्या कष्टािंी तमा नव्िती. ते श्रम जािविारे 
नव्िते. यासाठी िव ेिोते खनस्पृि कायणकते, वगेवगेळ्या स्तरातील, वगेवगेळ्या के्षत्रातील. या कायणकत्यांना एका 
खठकािी आिून त्यािंा असा एक स ंिर िार ग ंफायिा िोता की, जो गाधंीधामिे वैभव वाढविार िोता. त्यासाठी 
िवा िोता एक मजबूत िोरा, जो स्वतिःिं अस्स्तत्व खिसू न िेता सगळ्या फ लानंा एका खठकािी धरून ठेविारा. 
तो धागा म्ििजे स्वतिः िािा िोते. असे अनेक कायणकते िािानंी शोधून काढले की ज्यानंी पगारी नोकर िी 
भखूमका न घेता गाधंी सेवाधामच्या खनर्थमतीत मनिःपूवणक सिकायण केले. 
 

या गाधंी सेवा धामच्या योजनासंाठी ५६ साली सवोियिे अन िान खमळाले. ते प रे पडत नसल्याने 
िािानंी स्वतिःिा पैसा तर घातलाि, पि भावालािी मित करायला पे्ररीत केलं. िािानंी सवण प्रकारिी मित 
वगेवगेळ्या माध्यमातून गोळा केली. आर्थथक मित करू न शकिाऱ्यानंी श्रमिान केलं, ब द्धीवतंाचं्या ब द्धीिा 
उपयोग योजना आिण्यात व त्या राबवण्यात झाला. आसपासच्या गरीब, मागासलेल्या म लासंाठी शाळेिी 
स्थापना केली. शाळा ९ वी पयंत िोती. शाळेिी इमारत बाधंली त्यावळेीि म लानंा रािण्यासाठी वसखतगृि 
बाधंले. पाठोपाठ खशक्षक वगण आला, त्याचं्या रािण्यािी व्यवस्था आलीि. िळूिळू इमारतींिी संख्या वाढू 
लागली. गोठेवजा घरात राििारे संिालक जयरामअण्िा आता िागंल्या घरात रिायला आले. िव्िाि, 
भोसले, नाटवडेकर, य. गो. पाटील, म. गो. पाटील, भीमराव इंगवले, बी. जी. पाटील या खशक्षकािंी क ट ंब ं
गाधंीधाममध्ये रािायला आली. सिंालकाचं्या मितीला स यणवशंी, गोरे, लोिंडे, ग ळविी वगैरे कायणकत्यांिी 
ये-जा स रू झाली. गाधंी धामला आता १०—१२ क ट ंबािंी वस्ती झाली. शाळेिी म लािंी संख्या जवळ जवळ 
१५०—२०० पयंत पोिली. ‘कमवा व खशका’ या तत्वावर िी शाळा व वसखतगृि िालवले िोते. खवद्याथ्यांना एका 
नया पैशािा ििण खशक्षिासाठी करावा लागत नसे. खशक्षक व खवद्याथी एका खठकािी रिात असल्याने गाधंी सेवा 
धामिे ग रुक लासंारिे वातावरि िोते. म लानंा सवांगीि खशक्षि खमळाव ेत्यानंी ित रस्त्र व्िाव े म्ििनू जे कािी 
आिशण शाळेला जरुरीिे िोते, नावीन्यपूिण िोते ते ते िािा गाधंी सेवा धामच्या शाळेत आिनू टाकीत. भगूोल, 
शरीरशास्त्र म लानंा खशकवि ंस लभ व्िाव ं म्ििून पृथ्वीिा गोल, तो स रखक्षत रािावा, त्यावर ध ळीिी प टं िढू 
नयेत म्ििून केलेले कािेिे कपाट, स्केलेटन (िाडािा सापळा) ह्या वस्तू िरेिी केल्या, गाधंी सेवा धामला 
नेण्यासाठी. म लानंी अभ्यासाव्यखतखरक्त वािन करून ज्ञानात भर घालावी म्ििून खनवडक प स्तके खवकत घेतली 
िोती. ती ठेवण्यासाठी कािेिं कपाट िोतं. म लाचं्या व्यायामासाठी झोपाळे, घसरग ंडी, मल्लिाबं िोता. लेझीम, 
डंबेल्स िोते. कवायतीसाठी खबग ल िोते, तेिी खपतळेिे. त्याच्या पाठोपाठ खवकत घेतलेल्या पडघम् वर खटपरी 
पडून सकाळिी म लािंी कवाईत िोई. शारीखरक व अभ्यासातील या स खवधाबरोबरि म लानंा प्राथणना, राष्ट्रीय 
गािी तालास रातं म्ििता यावीत म्ििून तबला, पेटी, तंबोरा, गाधंी सेवा धामच्या शाळेसाठी आिला िोता. 
गायन मास्तर म्ििून इनामिार यािंी नेमिकू केली िोती. खवनोबािें बंध  बाळकोबा भाव े यािेंकडे 
उरुळीकािंनला सतार व गायनाच्या प्रखशक्षिासाठी त्यानंा पाठवनू तयार करून आिले िोते. मराठी 
टंकलेिन म लानंा याव ेया उदे्दशाने मराठी टंकलेिन मशीनिी िरेिी झाली िोती. आजिी शिरातून स द्धा 



           

खकती शाळातं स्वतंत्र गायन मास्तर तबला पेटीच्या सरंजामासकट असेल ? आपली शाळा पखरपूिण असावी 
यासाठी िािािंा िा अट्टािास िोता. 
 

या शकै्षखिक प्रगतीच्या िातात िात घालून िे नवखनर्थमत गाव स्वावलंबी असाव ं म्ििून शतेी, तीिी 
स धाखरत करावी असं ठरलं. त्यासाठी जयरामअण्िा कोसबाडला राखिले. नव ेतंत्र, नव ेप्रयोग यािें खनरीक्षि 
करून ते तंत्र, प्रयोग आत्मसात करून आले. एका वषी त्यानंी ११० पोती भात शतेातून काढले, भईूमूग, गिू, 
तािूंळ, भाजीपाला, िूध म बलक असल्याने म लािंी िाण्याखपण्यािी िंगळ िोती. इतर म लानंा सिावाराला गिू 
खिसायिी वानवा, खतथे सकाळच्या न्यािरीला वस्तीगृिातील म लानंा गव्िािी लापशी खमळे. सकाळच्या 
न्यािरीसाठी खशस्तीने बसलेल्या म लािंी रागं मोठी खवलोभनीय खिसे. म लानंा भाकरी करून घालायला बाई 
लावली िोती. आबं्यािी झाडं शकेड्यानंी लावली िोती, तीिी कलमी. ि ंटी कलममधील िापोलींिे तज्ञ बाबा 
फाटक यानंा बोलावले िोते. त्याचं्या िेिरेिीिाली िे काम करवनू घेतलं िोते. 
 

गाधंी सेवा धाममधील वसखतगृि, शतेी, खतथं राििारी क ट ंबं, शतेीसाठी रोजावर येिारे मजूर या 
सवासाठी पाण्यािी व्यवस्था करिं िमप्राप्त िोतं. त्यासाठी िार खवखिरी ििल्या, बाधूंन काढल्या, त्याला रिाट 
बसवले, इंखजन बसवले. एका खवखिरीिा ििण काकानंी केला. क स मताईंनी खविीर ििण्याच्या म ि तािी क िळ 
जखमनीत घालून म ि तािा नारळ फोडला. पाण्यािा पंप व बाधूंन काढलेल्या टाकीम ळे गंगा अंगिाति नािी तर 
घरात आली. ५०० फ टािी पाईप लाईन टाकून घरात नळािे पािी येऊ लागले. त्या पाठोपाठ शतेीसाठी 
अवजारं आली. लोिंडी व लाकडी िोन्िी तऱ्िेिे नागंर गाधंी सेवा धामकडे िोते. शतेासाठी व िूधि भत्यासाठी 
ग रं गाधंी सेवा धामिी वाट िालू लागली. जोशीकाकाचं्याकडे एक जसी गाय िोती. िािानंी जोशीकाकानंा ती 
गाधंी सेवा धामला िेिगी म्ििून द्यावी असं सिज स िवलं आखि जोशीकाकानंी रकमधून त्या गायीिं िाव ं
धरून रात्रभर प्रवास केला. गाय गाधंी सेवा धामच्या गोठ्यात बाधूंन टाकली. गाय रोज ८ खलटर िूध िेई. गाई, 
बैल यानंी गोठा शोभ ूलागला. आरळे, ग ढं, येसलेवाडीला कामासाठी जािं, सामानािी, धान्याच्या पोत्यािी 
ने-आि करिं स लभतेने व्िाव ंम्ििून बैलगाडी खवकत घेतली. डोंगर िढण्या-उतरण्यािी खजकीर कमी झाली. 
गाईम ळे रोज वसखतगृिातील म लासंाठी ताकािा िंडा जाऊ लागला. ग राढोरानंा िाऱ्याला कमतरता नव्िती. 
गोबर गसॅ स लभतेने वापरता येऊन स्वयंपाक करि ंिोईल, वीज खनर्थमती िोईल ह्या कल्पनेने गोबर गसॅ प्लॅण्ट 
बसवला. गोबर गसॅ व ि ली आल्या, लाकडाने िोिारी अस्वच्छता, काजळी, धूर डोळ्यािें खवकार यािे 
उच्चाटन िोऊ लागले, घरातं खवजेिे खिव ेआले. पवन िक्कीम ळे खपठािी खगरिी सूरू झाली. संिालक म्ििनू 
येथे प्रथम आलेल्या, गोठेवजा घरातं राििाऱ्या, जोशी क ट ंबाच्या घरी आता वीज, नळािे पािी िेळू लागलं. 
िारासमोरील त ळसी वृिंावन, फ लािंी झाडं, डोळ्यािं पारिं फेडू लागली. िे सवण खकती अल्पावधीत ! 
 

वसखतगृिातील म लािें कोडकौतूक इतक्यावरि सपंलं नव्ितं. त्याचं्यावर िागंले संस्कार व्िावते, 
राष्ट्रपे्रमािे बाळकडू त्यानंा खमळाव,े गावकऱ्यानंा धार्थमक माध्यमातून िेशखितािी जािीव व्िावी, स्वच्छतेिे 
मित्व पटाव ेया उदे्दशाने िािानंी त्यािें कारवारिे खमत्र रमि मिषीम ळे झालेले ग रूबन्ध  आत्मारामजी िेव उफण  
ग रूिेवानंि यानंा बोलावनू घेतले. भजनीमंडळ स रू केले. िर पौर्थिमेला सत्यनारायि िोई. आसपासच्या 
वगेवगेळ्या गावी भजनािा, प्रविनािा कायणिम िोई. त्या खनखमत्त गावकरी, कायणकते एकत्र येत. खविारािंी 
िेवाि-घेवाि िोई. कायण करताना येिाऱ्या अडििींिे खनराकरि करण्यािा प्रयत्न िोई. मागण स िवले जात. 



           

करमि कीच्याद्वारा िे एकप्रकारिे ज्ञानसत्र स रू िोते. खस्त्रया त्यात भाग घेत. बाबाजी मोघे, खव. स. पागे, 
बापूसािेब शणे्डे, भारिे, शकंरराव िेव यानंी व्याख्यानं आयोखजत िोत. अशाि प्रकारे गोक ळअष्टमीिा उत्सव 
साजरा िोई. िा सवण कायणिम शािीरब वा िेशपाडें याचं्या िेिरेिीिाली िोई. ते म लाचं्याकडून पूजा करवनू 
घेत. जाखतभेिखनमूलंनािा धडा अप्रत्यक्षरीत्या खगरवला जाई. रात्री-अपरात्री पठारावर यायला, खफरायला 
भीती नव्िती. राििीस ठेवलेली इमानी क त्री आपली कामखगरी िोि बजावीत. गाधंी धामच्या वाढत्या 
पसाऱ्यािं िोराखिलटापासून रक्षि करीत. वसखतगृिातील म लानंा गाधंी सेवा धाम आपले वाटे. एकिा असाि 
एक िोर िोरी करून जात असता पाठलाग करून िोरलेला माल वसखतगृिातील म लानी सोडवनू आिला 
िोता. 
 

याच्या पाठोपाठ गाधंी सेवा धामसाठी वस्त्र स्वावलंबनािी योजना आली त्यासाठी कताई कें द्र स रू 
केलं. कापूस कपजिे मशीन, अंबर िरिे कें द्रात आले. मनैाताई झाबंरे या कें द्रािंी व्यवस्था पिात. त्यािें वडील 
मंगळवढे्याला वकील िोते. मनैाताईनी वळेेला ग डघा ग डघा खििलातून पेळूिी पोती खबळाशीिून गाधंी धाम 
पयंतिा अवघड िढ पार करून डोक्यावरून वािून आिली आिेत. गाधंी सेवा धामच्या बायका आवजूणन 
कताईसाठी जमत. त्यातील कािींनी स्वतिःच्या स तािी खविलेली एिािी साडी अजून ४० वषानंतर आठवि 
म्ििून जपून ठेवली आिे. पठारावर तेलघािा िाले. त्यासाठी नामू तेली यांिे क ट ंब वस्तीला खतथे राित िोते. 
क लकिी यानंा साबिािा कारिाना काढायिा िोता. त्यासाठी कजािी व्यवस्था केली. िािा त्यासाठी जामीन 
राखिले. प ढे िा कारिाना गाधंी धामिून िाली आरळ्याला आला. या कारिान्यािी पि खित्तरकथा झाली. 
गाधंी धामिी नवखनर्थमती शून्यातून उभी झाली िोती. िे नवजीवन खमळविारे गाधंी सेवा ग्राम बघून आनंखित 
िोण्याऐवजी क िी वैयखक्तक िेविेाव े साधून घेण्यािा प्रयत्न केला. कारिाना आरळ्याला स्थलातंरीत 
झाल्यावर कजािे िपे्त वळेेवर खिले नािीत व िािा त्यासाठी जामीन राखिले म्ििून आमच्या आरळ्याच्या घरावर 
खललाव करण्यािी वळे खितशत्र ंनी आिली. वास्तखवक पािता िे घर आता अनेक खवधायक, रिनात्मक 
घडामोडीिे केन्द्र म्ििनू ओळिले जाई. त्या घरावर खललावािी वळे आली म्ििून आरळेवासीयानंी सभा 
बोलावनू खललावासाठी घर खवकत घेण्यासाठी क िीिी उभ ंरिायिं नािी अस ंठरवलं. पि त्यात भाऊबंिापकैी 
एकाने खललावातं घर घेण्यािा खनिय केला. िोनवार खललाव प कारला िािानंी खतसरा खललाव 
प कारण्यापूवीच्या अवधीत ज ने कागिपत्र िाळून पैसे भरल्याच्या पावत्या शोधून काढल्या व िजर केल्या. 
खतसऱ्या वळेेला खललाव प कारण्यािी पाळी आली नािी. घर वािलं. अपकीती व्िावी म्ििून कागिपत्र न 
पािता जे नाटक रिलं गेलं ते भईूसपाट झालं. अखरष्ट टळलं. खवध्नसतंोषीपिा उघडा पडला. 
 

अधूनमधून पि सासत्याने शिरी पाि िे गाधंी सेवा धामला भेट िेत. ५६ मध्ये िािािें िास खमत्र, 
उपमंत्री वान्दे्रकरानंी या भागाला भेट खिली. वान्दे्रकरािंी ७ बैलजोड्या लावनू खमरविूक काढली. गाडीवर 
मािा टाकून ऊस, केळीिे िाबं लावनू गाडी सजवली. बॅण्ड लावला. लेझीम पथकाबरोबर वाजत-गाजत 
खमरविूक खनघाली. या अनपेखक्षत स्वागताने वान्दे्रकर भारावनू गेले, म्ििाले, “माझ्या लग्नातिी माझं इतकं 
कोडकौत क झालं नािी”. गाधंी सेवा धामिी धीमेधीमे पि खनखित प्रगतीपथाकडे वाटिाल िालली िोती. 

 
 
 



           

रविोबा ग्राम 
 

गाधंी सेवा धामच्या प ढे आििी उंिावर एक पाडा आिे. त्याला धनगरपाडा म्िित. ग रं राििं िे या 
३५-४० उंबरे असलेल्या रखिवाशाचं्या पोटािं म ख्य साधन. िदं्रमौळी झोपड्यािंी िी वस्ती िोती. या 
रखिवाशासंाठी सिकारी सोसायटी स रू केली ५९ मध्ये सोसायटीतफे कजे खमळवनू खिल्याम ळे धनगरपाडा 
कौलारू घरानंी शोभ ू लागला. जनावरं खवकत घेण्यासाठी कजण खमळाल्याने ग रं राििं या उपजीखवकेच्या 
साधनािी व्याप्ती वाढली. म लाचं्यासाठी बालवाडी काढली. सत्यभामाबाई क लकिी िी बालवाडी िालवीत. 
त्यानंी िखरजन सेवा केली. त्याचं्या जोडीला येथील म लानंा आंघोळी घालिं, म लींच्या वणे्या घालिं, म लानंा 
स्वच्छ ठेवण्यािे धडे आई-वखडलानंा िेिं इथपासून स रुवात करून साक्षरतेिे धडे खिले. त्यासाठी त्या तेल, 
फिी, साबि या आय धाखनशी धनगरपाड्याला जात. खतथे कताई कें द्र स रू केलं. कपजि मशीन, अंबर िरिे 
यािें प्रात्यखक्षक िािवण्यासाठी थोड्याफार स्स्थरावलेल्या गाधंी सेवा धामच्या बायका धनगरपाड्यात जाऊन 
तेथील खस्त्रयानंा धड िेऊ लागल्या. आपल्या उत्कषाबरोबर शजेाऱ्यांिा उत्कषण व्िावा ह्या भखूमकेतून िी सवण 
धडपड िाले. या धनगरपाड्याच्या आसमंतातील डोंगराच्या एका भागातून एका नैसर्थगक झऱ्यािें पािी िाली 
येई. त्या जागी बाबाजींच्या िस्ते कल्पक िािानंी गोम ि बसवले. पािी गोमिूातून पाड्याला एकखत्रत िोऊन 
खमळू लागले. त्या खिवशी धनगरपाड्यािे नामकरि खवनोबा ग्राम म्ििनू झाले. तेथील सिकारी सोसायटी 
खवनोबाग्राम सिकारी सोसायटी म्ििून काम करू लागली. ५९ साली बसवलेले गोमूि आजिी िागंल्या 
अवस्थेत आिे. आििी एक बालवाडी आरळं व गाधंी सेवा धाम यामधील एका छोया गावात काढली. क स म 
िेशपाडें या ि िि िीत बाई िी बालवाडी िालवीत. 
 

५५-५६ मध्ये गाधंी सेवा धामला जायि ंम्ििजे वाित कीिे साधन बलैगाडी ककवा आपले िोन मजबतू 
पाय. त्याम ळे जगातील तर नािीि पि आसपासच्या प्रातंातील घडामोडीपासून गाधंी सेवा धाम पूिणपिे वखंित 
िोतं. बाह्य जगाशी संपकण  असावा, िालू घडामोडीपासून गाधंी सेवा धाम पूिणपिे वखंित िोतं. बाह्य जगाशी 
संपकण  असावा, िालू घडामोडींिे ज्ञान असाव े म्ििून िािानंी कण्यासि रेखडओ घेऊन वर पाठवला. प्रथम 
रेखडओ लावला तर “कोि वरडतंय” म्ििून बाबंरवाडी, ग ढं इथले गावकरी गोळा झाले. अद भतू जािूने 
गोंधळले, िकीत झाले, आनंिले. “लई ब येस झालं” म्ििून जाता जाता प्रमािपत्र खिलं. 
 

गाधंी सेवा धामिी शतेी, ग रािंी िेिभाल, शाळा, वसखतगृि, गृिोद्योग पािण्यासाठी, त्यापासून स्फूर्थत 
घेऊन कािी करता आलं तर कराव ं या उदे्दशाने खकतीतरी पाि िे भेटी िेऊन जात. अशीि वारिानगरािी 
मंडळी िूध प्रकल्प िाती घेण्यापूवी िाऱ्यािी व्यवस्था करिे खकतपत शक्य िोईल ह्यािा अंिाज घेण्यासाठी बस 
करून आली िोती. िोन्िीकडील भौगोखलक पखरस्स्थतीिे साध्यम्यण लक्षात घेऊन खशखबरं तर खकती भरत यािे 
मोजमाप नािी. ना. रा. जोशी यािें ५० खशक्षकािें एक खशखबर वानगीिािल सागंता येईल. िे सगळे गोक ळ 
डोळे भरून पाखिल्यावर क िी वसखतगिृातील म लानंा मेजवानी िेई. अशीि खजलेबीिी मेजवानी एका पाि ण्याने 
खिली िोती. िास पाि ण्यानंा ििा खमळे. तो स द्धा खकटली, उत्तम कपबशाच्या सरंजामाने य क्त. िािा तर या 
गाधंी सेवा धामसाठी न सते झपाटल्यासारिे झाले िोते. क ठून क ठून वस्त  गोळा केल्या, खवकत घेतल्या, प्रसंगी 
डोक्यावरून गाधंी सेवा धामला नेल्या. घरातल्या कािी वस्तंूिे स्थलातंर झाले. ध्यास एकि गाधंी सेवा धाम दृष्ट 
लागण्यासारिे आिशण व्िाव.े िेलपाटे तर खकती घातले, याला मयािा नािी. िरवळेी खशराळ्यािे त्यािें 



           

बंध त ल्य खमत्र खपलोबाअण्िा बरोबर असत. त्यानंी सबबी, अडििी प ढे केल्या नािीत. कंटाळा केला नािी. 
जयरामअण्िा जोशी, अन सया फाळके, खपलोबाअण्िा िसबनीस, कते्त िे खवश्वस्त गाधंी सेवा धामिे िोते. िािा 
प्रम ि िोते. १०—१२ वष ेिे सवण स रळीत िाललं. 

 
जाऊ रतरे्थ खाऊ 

 
प ढे इतर खठकािी संस्थात जे िोतं तेि गाधंी सेवा धाममध्ये झालं. “जाऊ खतथे िाऊ” या वृत्तीिी 

मािसं साळसूिपिािा आव आिून ससं्थेभोवती घोटाळू लागली. त्यानंी िालत्या गाड्याला िीळ घालण्यािा 
जिू िंग बाधंला. िोऱ्या करून, वस्तू खवकून पसैा गाठी मारायला स रुवात झाली. त्याला बोटिेपी मािसं साथ 
िेऊ लागली. कपाटं, प स्तकं, िामोखनयम अशा अनेक वस्तू ज्या खवकता आल्या नािीत त्या नातेवाईकाकंडे 
पोििवल्या गेल्या. नातेवाईकानंी त्या ठेवनू घेतल्या. वसखतगृिासाठी खिलेली िेशपाडें क ट ंबािी २०-२० 
घागरींिी मोठी मोठी ताबं्या-खपतळेिी भाडंी खवकण्यापयंत या कारस्थान्यािंी मजल गेली. खवखिरीिे रिाट, 
बसवलेले इखंजनिी यातून स टले नािी. स पाने ओतून ओजंळीने घेण्यािी वळे या नािंत्या वास्तूवर आली. एका 
खवश्वस्ताच्या वयाम ळे येिाऱ्या मानखसक कमक वतपिािा, अस्स्थरपिािा गैरफायिा सधंीसाधंूनी घेतला. त्यानंा 
िातातील बाि लं बनवलं. त्या रस्टीतफे डावपेि िेळायला स रुवात झाली. िा िेळिंडोबा करिाऱ्याला िया 
िािवनू पाघंरूि घातलं गेलं. एकािे सूप घेऊन ि सऱ्याि धान्य पािडून त्या स पािी खवल्िेवाट लावली. या 
वागण्याने या सधंीसाधंूिा एक गट झाला. कसिंी वागलं तरी िालतं अशी समजूत करून घेऊन त्यानंी प ढिी 
क टील कारवाई स रू केली. आमरि उपोषिाच्या नाटकाने िबाव आिण्यािा प्रयत्न झाला. िया िािवावी 
पि ती अस्थानी, अयोग्य मािसाला नािी. अपराध्याला शासन िे झालंि पाखिजे. नािी तर खकती तऱ्िेनी 
ककमत मोजावी लागते, कसा सवणनाश िोतो, याि गाधंी सेवा धाम मरू्थतमंत उिािरि आिे. या कटकटींना 
कंटाळून कायणकते गाधंी सेवा धाम सोडून जाऊ लागले. उरलेल्यानंा िरायला मोकळं क रि खमळालं. तेवढ्याने 
समाधान झालं नािी म्ििून उपवासािे सोंग झाले. भरपूर गाजावाजा झाला. एिाद्या कायासारिी उपोषिािी 
तयारी केली. येिाऱ्या-जािाऱ्या बध्यािंी जेविा-िाण्यािी व्यवस्था, पाण्यािी व्यवस्था, मिाराज ि तात्मा 
झाल्यावर जाळण्यासाठी लाकडं वगैरेिी सोय, सारं सारं कािी जय्यत िोतं. पि िा, िाय रे िैवा ! िा िाऊन 
खपऊनिा उपास संपला. सवण तयारी फ कट गेली. कारि काय, तर िा रस्ट त्यानंा स्वतिःच्या वैयखक्तक 
मालकीिा करून िवा िोता. िावे, कोटणकिेऱ्या झाल्या आखि सत्य अस्ग्नखिव्यातून तावनूस लािून खनघाले, 
मनिःस्तापािी ककमत िेऊन. खनकाल जरी िेशपाडें याचं्या बाजूने लागला तरी अखवश्रातं कष्ट, पैसा, योजना, 
अनेकािें अबोल सिकायण यािा पखरपाक म्ििजे वास्तवातील िे गोड िेििं स्वप्न. िे नािंतं गोक ळ भ ईसपाट 
झालं. बेखिराि झालं. पि खफखनक्स पक्षी रािेतून प नजणन्म घेतो तशी श भ लक्षिं गाधंी सेवा धामच्या स िैवात 
खलखिली आिेत असे वाटते. त्या खिशनेे िळूिळू, पि ठाम खनखित पावले पडत आिेत. 

 
गाधंी सेवा धामिी अशी वातािात झाल्यावर कािी खिवसानंी िािा त्या बाजूला त्याचं्या प तण्याबरोबर 

गेले िोते. सगळी ि िणशा पािून त्यानंा अश्रू आवरेनात. वाळवटंात पािी ओतलं. सगळं व्यथण गेलं असं वाटून 
िािानंा िोरपळल्यासारिं झालं. तसेि बाळ, त्यािंा प तण्या आखि िािा साताऱ्याच्या स्टँडवर आले. “िािा 
स न्न िोऊन बसले असता एक इसम िािाच्या जवळ आला, त्याने पायावर डोकं ठेवनू गजबजलेल्या स्टँडवर 
खवनासंकोि िािानंा साष्टागं घातला. खविारलं, िािा, मला ओळिलं का ? मी अम क अम क. आपल्या गाधंी 



           

सेवा धामच्या शाळेिा माजी खवद्याथी. आता कलेक्टर किेरीत मोठ्या ि द्यावर काम करीत आिे. त मच्याम ळे मी 
िे खिवस पाखिले, नािी तर ग रं िाकत िेड्यात राखिलो असतो.” घरी िलण्यािा िूप आग्रि केला असतािी 
वळेेअभावी िािानंा त्या ‘खवद्याथ्याला’ नकार द्यावा लागला. आता तर िािानंा आसव ं म ळीि आवरेनात. 
वाळवटंातील ओयाखससिा शोध लागल्याने आतािे अश्र ूकृतकृत्यतेिे िोते, आनंिािे िोते. गाधंी सेवा धामिा 
अध्याय संपला. म्ििता म्ििता त्याला नवजीवन खमळेल अशी आशा वाटू लागली. 
 

िशाबांदी मांडळाची वारकरी ददडी 
 

िािाचं्या रिनात्मक कायािी व्याप्ती गाधंी सेवा धामप रती मयाखित नव्िती. त्यािवळेी म ंबईलािी 
नशाबंिी मंडळ काम करू लागले. नशाबंिी मंडळ स्थापन झाले १९५८ साली. पि प्रत्यक्ष कामािी स रुवात 
म ंबईला िोईपयणन्त १९६० साल उजाडले. खवधानसभेिे सभापती सयाजीराव खसलम यानंी िािानंा नशाबंिी 
मंडळािे प्रम ि संघटक म्ििनू काम कराव ंअसं सूिवलं. िािानंी व्यसनम क्तीिा एक भाग म्ििून ती जबाबिारी 
स्वीकारली. त्याच्या जोडीला म ंबई व आसपास अनेक खवधायक कामे िालू िोती. खवनोबाजींच्या खनधीम क्ती, 
तंत्रम क्तीनंतर १९५७ साली म ंबईिी भिूान यज्ञ सखमती बरिास्त िोऊन म बंई सवोिय मंडळािी स्थापना 
झाली. त्यात िािािंा प ढाकार िोता. िे सवोिय मंडळ अजून त्याचं्या धोरिान सार काम करीत आिे. या 
सवोिय मंडळािे ऑखफस १९७२ पयणन्त जवळ जवळ १५ वष े मखिभवनच्या नूतनीकरि केलेल्या इमारतीत 
िोते. खवनोबाजींना िािािंी खवठ्ठल भक्ती, आळंिी, पंढरपूरिी वारीिी ओढ पखरखित िोती. िािािंी पायी 
आषाढी-कार्थतकीिी वारी म्ििजे पियात्राि की ! पि आध्यास्त्मक बैठक असलेली. वारीमध्ये वारकऱ्यातं 
सवोियािे काम करिे, व्यसनम क्तीिे काम करिे िी एक पवणिी खवनोबाजींना वाटली व त्यानंी िािानंा 
वारकऱ्यातं िे काम करायला साखंगतले. या कामासाठी आळंिी, पंढरपूरला केन्द्र असाव,े केन्द्रासाठी जागा 
असावी असे स िवले. पढंरपूरला जागा खमळवण्यािे प्रयत्न केले व जागा खमळवली. िी जागा पंढरपूरला 
मोक्क्याच्या जागी खमळाली आिे. जागा मध्यवती असल्याने सगळ्या दृष्टीने सोईस्कर आिे. व्यसनम क्तीच्या 
प्रयोगािी व्याप्ती वाढावी िी मूळ कल्पना व आग्रि िािािंा. त्या कल्पनेप्रमािे शगेावला काम िालू आिे. 
व्यसनम क्तीिे सघन के्षत्र म्ििजे खवनोबा ग्राम समूि. तेथे ह्या प्रयोगाबद्दल िािानंी आग्रि धरून पाठप रावा 
केला. नशाबंिी मंडळाला सिभागी करून घेतले. त्यािे प्रयोग ठािे खजल्ह्यात आजिी िालू आिेत. ज्ञानेश्वर 
माऊलीच्या आषाढी-कार्थतकी पढंरपूर-आळंिीच्या ८०० वषािी परंपरा असलेल्या वारीच्या जोडीला आध खनक 
ज्ञानेश्वर खवनोबाजींच्या अन यायािंी, वारकऱ्यािंी ज्येष्ठीवारी स रू झाली. त्यािं काय झालं. साधारि १९६५ 
मध्ये खवनोबाजी पियाते्रच्या खनखमत्ताने पंढरपूरला गेले िोते. खवनोबािंी खवठ्ठलभक्ती तर सवणश्र त आिे. त्यानंा 
खवठ्ठल-रि माईच्या िशणनािी आस िोती. त्याचं्याबरोबर सवण जाती-धमािे, त्यािप्रमािे फ्रान्स, जमणनी िेशातील 
कायणकते िोते. पंढरपूरच्या िेवळात िशणनासाठी फक्त कििंूना प्रवशे िोता. तर खवनोबािंी मनोभखूमका 
पियाते्रतील सवांना िशणन घेण्यािी परवानगी खमळावी तरि िेवळात जाऊन िशणन घ्यायिे, नािी तर लाबंनू 
नमस्कार करायिा अशी िोती. शवेटी प ंडलीक, खवठ्ठल, रि माई मखंिराच्या खवश्वस्त मंडळाने सभा बोलावनू 
खवनोबाजींच्या बरोबर आलेल्यानंा जाखतधमणभेि न मानता सवांना प्रवशे िेण्यािा ठराव मंजूर करून खवनोबाजींना 
आमंत्रि खिलं. आमंत्रिािा स्वीकार करून खवनोबानंी मंखिर प्रवशे केला सवण अन याचं्या समवते. जवळ जवळ 
अधा तास ते गाभाऱ्यात अश्रधूारा विात असलेल्या अवस्थेत िोते. कंठ सद गिीत झाला िोता. सवाना मंखिर 
प्रवशे ि ला झाला िोता. पंढरीिा खनळासावळा खवठूराया तमाम भक्तांना िशणन िेण्यासाठी बडव्याचं्या तावडीतून 



           

स टला िोता. तेव्िापासून खवनोबाजींच्या श्रद्धाळू अन यायानंा िी ज्येष्ठीवारी, जेष्ठ श द्ध एकािशीिी िालू ठेवावी 
असे वाटले. कारि मंखिर प्रवशेािी खतथी िोती ज्येष्ठ श द्ध एकािशी. ज्ञानिेव किम, डॉ. क लकिी व इतर 
१०–१२ कायणकते ह्या वारीिे सातत्य खटकवण्यासाठी वारीसाठी खनघाले. खवनोबानंी या वारकऱ्यानंा अट 
घातली, पायी तर वारी करायिी पि एकिी पैसा बरोबर बाळगायिा नािी. क ठल्यािी संस्थेतफे जेवििाि, 
रािण्यािी व्यवस्था करून घ्यायिी नािी. खवठ्ठलावर त मिी श्रद्धा आिे. जो सवणत्र वास करतो तो त मिी 
व्यवस्था करील. भौखतक स िािी त म्िी अपेक्षा धरू नये. एकिा नाखशकिे सवोिय संमेलन संपले. िे ज्येष्ठीिे 
वारकरी खनघाले. जाण्यापूवी िािािंी भेट घेतली. त्यानी िशमीला पढंरपूरला येतो, त मिी भेट घेतो अस ं
आश्वासन खिलं. कायणकते मजल िरमजल करीत पंढरपूरला पोिले. पढंरपूरिे सवोिय संमेलन व्यवस्था 
करिार िोते. तेथील बाबूराव जोशींनी एकवळेिी व्यवस्था केली. संध्याकाळच्या फराळािी व्यवस्था लागली 
नािी. िी वारकरी मंडळी उतरलेल्या खठकािािा तपास काढीत काढीत िािा भेटायला आले. सगळ्या 
व्यवस्थेिी िौकशी केली तर समजलं की मंडळी उपाशी आिेत. क िीतरी एकभ क्त रािण्यािा सल्ला अनािूतपिे 
खिला िोता आखि िोलात खशरून खविारलं तर डॉ. क लकिी म्ििाले, “जेविािा अजण खवठ्ठलाला केला आिे, 
बघू या, मंजूर िोतो का. अजण मंजूर झाला तर द्वािशी सोडल्यािे भाग्य, नािी तर एकािशीिे प ण्य खमळेल.” 
खवनोिाच्या झालरीिाली लपलेल्या या वाक्यानंी िी मंडळी उपाशी असल्यािी जािीव झाली. िािाचं्या 
डोळ्यात िे स कलेले िेिरे पािून पािी तरळलं. त म्िी काळजी करू नका. मी कािीतरी व्यवस्था करतो, असा 
खिलासा खिला. परत बािेर गेले. येताना फराळाच्या खजनसा घेऊन आले. सगळ्याना समोर बसवनू िाऊ 
घातले. ि सऱ्या खिवशी खशधा खवकत आिनू, जेवि बनवण्यािी व्यवस्था करून सगळ्यािंा अंतरात्मा तृप्त केला. 
िािाचं्या रूपाने खवठूरायाने भ केल्या पोटी अन्न घातले असे या कायणकत्याना वाटले. िािानंी शब्ि खिला की, 
याप ढे ज्येष्ठ श द्ध िशमी ते द्वािशी तीन खिवसािंा पढंरपूरिा ििण माझा. िी घटना घडली ७१ मध्ये. खवनोबानंा 
७५ वष ेप री झाली त्या वषी. शवेटी शवेटी िािा पंढरपूरला वयाम ळे जाऊ शकत नव्िते तरी ििािे पैसे न 
ि कता पाठवत. ज्येष्ठीवारीच्या खनखमत्ताने ग्रामिान, भिूानािी भखूमका पियाते्रच्या माध्यमातून, मागावरील 
वगेवगेळ्या म क्कामी, गावकऱ्यानंा समजावनू सागंण्यािी संधी या िािापंासून पे्ररिा खमळालेल्या आध खनक 
वारकऱ्यानंा खमळाली. या सवोियी वारकऱ्यािंा पंढरपूरिा तीन खिवसािंा म क्काम पोटापाण्याच्या खवविंनेतून 
म क्त झाला. खनकितपिे खनयोखजत प्रिार कायािा व्यसनम क्तीिा खनखितपिे कायणिम पार पडू लागला. 
 

भ केलेल्याला िाऊ घालून त्यािा अंतरात्मा तृप्त करिं िा िािािंा सिज स्वभावधमण िोता. संमेलनं, 
अभ्यास वगण, खशखबरं असली आखि त्यािे िािा पिाखधकारी असले की, जमलेल्या मेळाव्यािे यजमानपि ते 
उत्स्फूतणपिे, िौसेने साभंाळीत. मग स्थळ, काळ, वळेेच्या अडििी त्यानंा भेडसावीत नसत. सयंोजन व मेळाव े
स व्यवस्स्थतपिे कायणकत्यांच्या मितीने ते पार पाडीति. पि बाराच्या भ केिी ते कसोशीने व्यवस्था करीत. 
सभेत ििा, ठराव, इतर अन षंखगक कायणिम िालला असला तरी िािानंा काळजी वाटे. सभा संपल्यावर 
पाि ण्याना आवश्यक असिाऱ्या भोजनािी स्वयंपाकी असो-नसो, वळेी स्वतिः धोतर िोिून पाकखनष्ट्पतीला 
स रुवात करीत. त्यािें मानसप त्र बाळ परूळेकर यानंा िळूि ि िवीत. िल िल बाळ, ‘सभा संपल्यावर त्यानंा 
काय िाऊ घालायि ं! आिारी खमळाला नािी.’ कधी बोलावलेला आिारी िाडंी मारी. आमंखत्रतानंा िे कारि 
सागंिे िािानंा संय खक्तक वाटत नसे. भ केच्या वळेी भावना ओतून बनवलेली गरम गरम खििडी, भाजी 
जेविाऱ्यानंा पक्वान्नािून गोड लागे. अशावळेी कपडे ि रगाळतील, िळिखतिटािे डाग कपड्यानंा पडतील 
यािी िंत ते बाळगीत नसत. क िीतरी खनिशणनास आिल्यास त्याला खपशवीतून कपडे आिायला सागंून कपडे 



           

बिलीत असत. अशावळेी राधूंन वाढण्याच्या गडबडीत असलेले, धोतर वर िोिलेले िािा. कोिाला गबाळे 
वाटत असले तरी बि संख्यानंा त्याचं्या मातृहृियात वसत असलेला कळवळा जािव.े अशावळेी कराव्या 
लागिाऱ्या पिरमोडीिी ते खफकीर करीत नसत. त्याचं्याबरोबर संमेलन, आसपासिी पे्रक्षिीय स्थळं, तीथणयात्रा 
करिाऱ्यानंा यािा अन भव पिोपिी येई. बायकानंा तर त्याचं्याबरोबर प्रवास करताना मािेरिी आठवि येई. 
शक्यतो स्वतिः उटारेटा करून बायकानंा आराम िेण्यािा त्यािंा प्रयत्न असे. त्याचं्या सिवासात आलेली अशी 
व्यक्ती नािी की, िािाचं्या बरोबर खतने प्रवासािी मजा िािली नािी. सवोियी, नशाबिंी मंडळ कायणकत्यांना ते 
तीथणके्षत्र, आध खनक तीथणके्षत्र, भािानागंलसारिी िािवनू आिीत, तर सवोियी कायणकत्यांना पवनार, 
सेवाग्राम, सवोिय संमेलनाला िजर रािायला प्रवृत करीत. प्रवासात ब्रह्मिारी, संसारी, तरूि, वृद्ध, स्त्री-
प रुष, कामात िेव पाििारे, िेवाला सगळं अपणि करून खनलेप सेवा करिारे, सगळ्या जमातीिे प्रवासी 
िािाचं्या बरोबर असत. िािा प्रत्येक स्थळी अनेक वळेा गेल्याम ळे त्यानंा तेथील िडान् िडा माखिती असे. 
त्याम ळे िे पयणटन स्वस्त व मस्त िोई. क ठल्यािी प्रकारिा गाजावाजा न िोता सगळं खनयोजन िािा 
काटेकोरपिे करीत. क िीतरी मस्करीने म्ििे, “िािा, त म्िी यात्रा कंपनी काढायला िवी िोती”. िािा ते 
िसण्यावारी नेत. एकिा त्यािें खमत्र व त्याचं्या पत्नी सासंाखरक आघातानंी फार खनराश झाली िोती. तेव्िा त्यानंा 
घराबािेर काढून त्याचं्यासाठी िास तीथणके्षत्रीच्या भेटीिी योजना आिली. त्यात पवनारिा अंतभाव केला 
स्वतिः त्याचं्याबरोबर खफरले. खवनोबािें मौन ज्या खिवशी स टले त्याखिवशी िे खत्रक ट पवनारला िोते. खवनोबाशंी 
ओळि करून खिली. घरी परततानंा त्या जोडप्यािा खनराशिेा अंधिःकार िळूिळू खवरू लागला िोता. 

 
दादाांचे यजमािपद 

 
असंि एक खशबीर ५६ साली खमरजेला आयोखजत केलं िोतं. मिाराष्ट्रातील जवळ जवळ ६० ग्रामिानी 

कायणकते जमले िोते. खशखबरािा समारोप आटपाडीला िोता. कारि मिाराष्ट्र सेवा सघंािे सूतकताई केन्द्र तेथे 
िोते. या संघािी स्थापना ४४-४५ मध्ये मिात्मा गाधंींच्या पे्ररिेने झाली िोती. या सघंाच्या स्थापनेत िािािंा 
कसिािा वाटा िोता. कायणवाि, मंत्री, खवश्वस्त, अध्यक्ष अशी खवखवध पिं िािानंी भषूखवली. आटपाडीला िोिाऱ्या 
समारोपाच्या वळेी िािा संघािे खवश्वस्त िोते. आटपाडी िा तसा ि ष्ट्काळी गाव. जेवि खमळण्यािी पि पंिाईत 
असे. कायणकते कैकवळेा पोट मारून काम करीत. खशखबराथी कायणकत्याच्या व सन्माननीय पािूिे, पिाखधकारी 
याचं्या जेविािा प्रश्न स्थाखनक आटपाडी गावकऱ्यानंा भेडसाव ूलागला. क िीतरी कल्पना काढली की, वगणिी 
गोळा करून िा प्रश्न सोडवावा. िािानंा अडिि सोडवण्यािी िी पद्धत आवडली नािी. त्यानंी साखंगतले, “या 
खशखबरािे यजमानपि सातारा खजल्ह्याकडे, आटपाडीकडे आिे. सबंध मिाराष्ट्रातून पाि िे आपल्या खजल्ह्यात 
आले असता वगणिी काढून जेव ूघालिे इष्ट नािी. आपल्या खजल्ह्याला िा कमीपिा आिे. कायणकते घराघरातून 
वाटून िेऊन त्याचं्या जेविािी व्यवस्था करिे मला पटत नािी.” अन्नश द्धीसाठी साजूक तूप आिवनू, स ग्रास 
जेवि सामान्य कायणकत्यापासून क ठलािी भेिभाव न करता िािानंी खिले. आग्रि करून जेव ूघातले. आपि 
सवण एकाि क ट ंबातील आिोत, संकोि करू नये, असे खवनवले. 
 

नवीन कायणकते उमेिीने, ध्येय्याने पे्रखरत िोऊन या समाजाखभम ि कायात उडी घेत. प्रसंगी घरािे, 
आप्तस्वकीयािें पाश तोडत. त्यानंा पखरवाखरकता लाभावी म्ििून िािा समयोखितपिे त्यािें कौत क करीत. 
शाबासकीिी थाप पाठीवर मारून उते्तजन िेत. अडीअडििी खनवारण्यािा प्रयत्न करीत. त लसीराम काबंळी, 



           

जे ग्रामिानी कायात खवशषे रस घेत असत, त्यािंा िािाशंी प्रथम पखरिय जरी ५९ मध्ये झाला तरी प ढे ते 
वादं्र्याला गाधंी सेवा मंखिरामध्ये रिायला येऊन एकनाथ भगत, मधू रावकर, राम िेशपाडें यािेंबरोबर 
लालबाग के्षत्रात काम करू लागल्यावर दृढ झाला. त्यापूवी आमिार, िािी ग्रामोद्योग प्रम ि, भिूान यज्ञ 
सखमतीिे संस्थापक, खवनोबािें बालखमत्र या खबरूिामं ळे अपखरखितानंा िािािंा िबिबा वाटे. प ढे क स मताईशी 
त ळसीरामजी खववािबद्ध झाले. िोन्िी पक्षाचं्या क ट ंखबयािंा खववािाला खवरोध िोता. क स मताई आजारी 
पडल्यावर त्यानंा घरिी आठवि येिं सािखजक िोतं. िािा प्रकृतीिी खविारपूस करीत, त्यात नवल नव्िते. 
त्या स मारास मिाराष्ट्र पातळीवर गाधंी सेवा मंखिरमध्ये वादं्र्याला सभा िोती. अण्िासािेब सिस्त्रब दे्ध, 
गोकविराव िेशपाडें, आिायण खभसे मंडळी सभेखनखमत्त आली िोती. यजमानपि िािाकंडे असिे खनर्थववाि िोते. 
पाि ण्याचं्या रािण्या-जेवण्यािी व्यवस्था क िावर न सोपवता स्वतिः जातीने पािण्यािी िािानंा सवय िोती. या 
प्रसंगी त्यानंी सत्यनारायिािी पूजा आयोखजत करून काबंळी िापंत्यानंा पूजेला बसवले. नविापंत्याकडून 
पूजा करवनू घेण्यािा प्रघात पाळला. त्यािें कौत क अनेक मान्यवराकंडून झाल्याने घरिार सोडण्यािी 
रुिरुि थोडीफार बोथट करण्यािी त्यािंी सखिच्छा या प्रसंगाने नवखववाखितानंा जािवली. 
 

वादं्र्यािे मिात्मा गाधंी सेवा मंखिर जसे रिनात्मक कायािे कें द्र िोते, परगावातील कायणकत्यािे 
उतरण्यािे खठकाि िोते, तसेि गॅ्रण्टरोडिे मखिभवन. ह्या मखिभवन मधून भिान यज्ञ सखमती, म ंबई, गाधंी 
स्मारक खनधी, सवोिय, अखिल भारतीय गाधंी स्मारक खनधी अशा संस्थािें कामकाज िाले. खविारखवखनमय 
िोई. खनिणय घेतले जात. िी इमारत ५३ साली पार मोडकळीला आली िोती. अखिल भारतीय गाधंी स्मारक 
खनधीिे मंत्री म्ििून भाई धोते्र काम पिात. भाई धोते्र िे िािािें बालखमत्र. बडोद्याला िोघािंी खवनोबाजीम ळे 
ज ळलेली मतै्री अभगं िोती. इमारतीिी नाजूक अवस्था पािून भाईनी व मावळंकरानंी मखिभवनच्या ि रुस्तीिे, 
प नरुज्जीवनािे काम खवश्वासाने िािावंर सोपवले. िािा त्यावळेी म ंबई गाधंी स्मारक खनधीिे एक मंत्री िोते. 
संिालक िोते गिपती शकंरभाई. िािानंी ती अगिी मोडकळीला आलेली इमारत आपल्या इखंजखनअर 
भावाच्या, केशवराव याचं्या मितीने ि रुस्त करवनू घेतली. काकानंी स्वतिः काम खवनामूल्य केलं. खशवाय 
कमीतकमी ििात ि रुस्तीिे काम करून खिले. इमारत खनधोक झाल्याने कामं खनधास्तपिे िोऊ लागली. सौ. 
प ष्ट्पा ओिोळ या सध्यािा . . . िी म लाित मंत्री या नात्याने िािानंी येथेि घेतली. त्या पखिल्या स्त्री कायणकत्या 
म्ििून काम करू लागल्या. येथे िोिाऱ्या कायणिमाच्या खनयोजनामागे िािािंा िात असे. मखिभवनच्या 
स धारीत इमारतीिे उद घाटन करायला पंतप्रधान जवािरलाल नेिरु आले िोते. मंत्री म्ििून खनधीच्या कामात 
जास्त रस घेिं िािाचं्या बाबतीत नैसर्थगक िोतं. त्यावळेी ते आमिार िोते, ५७ पयंत. १९५३ ते ६० च्या 
खनवडलेल्या खवश्वस्त मंडळातील स. का. पाटील, मोरारजीभाई िेसाई, गिपती शकंर िेसाई यािेंबरोबर 
खवश्वस्त म्ििून िािा काम करीत. वादं्र्याच्या गाधंी सेवा मंखिराला १९७१ पयंत मखिभवनकडून अन िान खमळे. 
गाधंी सेवा मखंिरािून भव्य अशा गाधंी भवनािी खवस्ताखरत योजना मूतणस्वरुपात यावी अशी िािािंी ओढ िोती. 
पि मतभेिाम ळे त्या कल्पनेला मूतणस्वरूप न येऊन गाधंी भवन पािण्यािे भाग्य िािानंा लाभले नािी. 
 

वखकलीिा व्यवसाय ऐन भरात असताना पोषािाबद्दल काटेकोर, नेटके असिारे िािा आमिारपिािा 
राजीनामा िेण्यािे ठरल्यावर कपड्याबंद्दल उिासीन रािू लागले. वखकलीच्या स रूवातीला गाधंी टोपीऐवजी 
खझरखमळ्यािी पगडी घालिारे िािा, व त्यािें खमत्र बाळूभाई मेिता नाखशक त रंुगात एकत्र स्थानबद्ध िोते. 
त्यानंी िािानंा खलखिलेल्या पत्रात या पोषािािा गंमतीने उल्लिे केला आिे. नाखशकला त रंुगात असताना 



           

िोघानंी खमळून ज्ञानेश्वरीिे ग जराथी भाषातंर करायला प्रारंभ केला िोता. कािी अध्याय भाषांतखरत झाले पि 
काम प रं िोऊ शकलं नािी. िािाचं्या पाठीमागे िे सत प्रवृत्तीला पोषक काम प रं व्िाव ंअसे प्रयत्न िालू आिेत. 
पवनारला राििाऱ्या प्रखविाबेननी िे काम प रं करीत आिलं आिे. १९४५ मध्ये िािा त रंुगातून स टले. इतर 
व्यापात ग तंले. ५५ नंतर तर त्यानंी खवनोबाजींच्या िळवळीत स्वतिःला पूिणपिे झोकून खिले. धोतर नेसताना 
खनरीला खनरी लावनू िापूनिोपून धोतर नेसिारे, टोपी ठराखवक कोनमध्ये घातली पाखिजे यासाठी िक्ष असिारे 
िािा काळाच्या पडद्यामागे खवस्मृतीत गेले. नवगत कायणकत्यांच्या डोळ्यासमोर खिसले ते कपड्याबद्दल 
बेखफकीर असिारे, ककखित गबाळे वाटिारे िािा. त्यािें डोळे, मनात सतत कािीतरी खविारमंथन िालू 
असल्याने ल कल कत. बोलायला लागले की, समोरच्या मािसावर िािािंा प्रभाव पडे. आपले खविार ते 
सिजतेने पटवनू िेत. 
 

वरवर गबाळे खिसिाऱ्या िािािंं मन मात्र जाखतवतं रखसकािं िोतं. िा रखसकतेिा स्पशण ते काम 
करिाऱ्या संस्थानंा िोई. म्ििून तर ३५०० फूट उंिावरील ‘गाधंी सेवा, धाम’ या त्याचं्या अपत्यवत नव्िे तर 
अपत्यािून जास्त खप्रय असलेल्या संस्थेला, गावाला, एक वगेळी आकषणक ऐट िोती. आध्यास्त्मक पाया 
असलेल्या त्याचं्या सश्रद्ध भाखवक मनािी साक्ष ठायी-ठायी खिसे. गाधंी सेवा मंखिरिी इमारत बाधूंन प री 
झाल्यावर त्यानंा आठवि झाली ती अनंतितैन्य या िाडाच्या कलावतंािी. पोटेटमध्ये त्यािें खवशषे प्राखवण्य. ते 
मूळ राििारे कारवारिे. त्यािंा कारवारिा पता िािानंा मािीत नव्िता. मॉखरस फ्रीडमन् उफण  भारतानंि या 
रमिमिषीच्या खशष्ट्यािी त्यानंा आठवि झाली. िोघिी ग रु बंधूना भारतानंिाशी संपकण  साधून िािानंी 
अनंतिैतन्य यानंा पत्र पाठवनू म ंबईला बोलावनू घेतले. त्याचं्या रािण्याजेविािी व्यवस्था करून त्याचं्याकडून 
ज्ञानेश्वर मिाराज रमिमिर्थष, मिात्मा गाधंी, खवनोबाजी, याचं्या पूिाकृती तसखबरी काढून घेतल्या. आजिी 
श्रद्धा व सौियण यािंा स रेि समन्वय साधिाऱ्या या तसखबरी गाधंी सेवा मंखिरिी शोभा वाढवीत आिेत. 
अनंतिैतन्यािी अंगीभतू कला पािून त्यानंा पद्धतशीर खशक्षि द्याव ेअसा न कताि आग्रि करून िािा थाबंले 
नािीत तर जे. जे. स्कूल ऑफ आटणस मध्ये अनंतिैतन्याना प्रवशे खमळवनू खिला. अनंतिैतन्य कलावतं िरे पि 
ठराखवक िौकटीत बसिारे, कायिेकानून साभंाळून अजण करिे, सल्ला खमळविे या उपिाराबाबत अनखभज्ञ िोते. 
िे सवण आवश्यक उपिार िािानंी पार पाडून माझ्यासाठी जे. जे. स्कूलिे िार उघडे करून खिले. आजिी ते 
िािािंा कृतज्ञतेने उल्लिे करतात. सागंतात की, “माधवरावाचं्याम ळे मी म ंबई पाखिली. अनेक ससं्थािंी 
पोरटेिी कामं मला खमळाली. नािी तर बसलो असतो कारवारच्या कभती रंगवत”. १९४५ साली झालेल्या 
पखरियािा बारीकसा धागा पकडून त्या आधाराने िटपट करून योग्य, िोतकरू मािसाकडून काम, तेिी 
खनिोष, करुन घेतले. याि दृष्टीकोनातून २ ऑक्टोबरला गाधंी जयतंीच्या खनखमत्ताने िशगं्रथी उपाध्याय पाध्ये 
यािंा शातंीपाठ, घनपाठ गाधंी मंखिरमध्ये िोई. या त्याचं्या िातोटीम ळेि समाजसेविेा िा जगन्नाथािा रथ 
त्यानंा िाकता आला. 
 

खवद्याथीिशपेासून त्याचं्यावर असलेला खवनोबािंा ठसा ज्याप्रमािे प सट झाला नव्िताि त्याप्रमािे 
त्यािंी नैसर्थगक, भाखवक, अध्यास्त्मक प्रवृत्ती कमी झाली नव्िती. भाखवक म्ििनू त्यािंी प्रखतमा जनमानसावर 
उमटे. त्यािंी आळंिी, पंढरपूरवारी, त्यातं पखरखितानंा सिभागी करून घेिं ि कलं नािी. १५ ऑगस्ट, २६ 
जानेवारीला ते रमिमिषी, अरकविाश्रम या त्याचं्या पखवत्र तीथणस्थानी न ि कता िजर रिात. ग ळविी मिाराज, 
गोडबोले मिाराज, गाडगे ब वा यािें पाय वास्तूला लागले की वास्तू पखवत्र झाली अशी त्यािंी खनरंतर भावना 



           

िोती. मग वगेळी वास्त शान्त आमच्याकडे िोत नसे. आमच्याकडील लग्न, म ंजी ज्ञानेश्वर माउलींच्या साक्षीने 
आळंिीला झाल्या. टीका िोई की म जंी ज्ञानेश्वर मिाराजाच्या समोर िोतात, ठीक आिे. पि लग्न त्या 
ब्रह्मिाऱ्यासमोर लावण्यात कसलं औखित्य आिे? पि औखित्यापेक्षा माउलींिा आशीवािािं त्यानंा अप्र प वाटे. 
िािानंी आपल्या नातवािी, म्ििजे माझ्या म लािी अनीलिी म ंज आळंिीला करण्यािा प्रस्ताव माडंला. 
सगळ्यानंी तो उत्स्फूतणपिे उिलून धरला. आियािी बाब म्ििजे माझे सासरे बाबाजी मोघे यािंी समजूत 
पटवनू खिली. कायाला क ठे न जािारे बाबाजी म ंजीला िजर रािण्यासाठी आले. म ंजीच्या खिवशी सनई, 
िौघडा वाजू लागल्यावर बाबाजींिे खबनसले. आनंिी उत्सािी वातावरि बिलून गेले आखि ते वळकटी बाधूंन 
आळंिीिून पवनारला जायला खनघाले. सगळ्यािंी पािावर धारि बसली. गडबडीत असलेल्या िािाचं्यापयंत 
िा प्रकार गेला. बाबाजींना वाटलं सनई, िौघडा लाविं म्ििजे पैशािी उधळपट्टी आिे. िािा िातातलं काम 
टाकून बाबाजींच्या जवळ गेले–म्ििाले ‘त म्िी १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी, क िा पाि ण्यािंं स्वागत करायि ं
असलं तर सनई िौघडा लावता मंगल, प्रसन्न वातावरि खनमाि व्िाव ं म्ििून. मग इथे िरकत घ्यायिं काय 
कारि आिे ? असा खकतीसा ििण िोिार आिे ? जािूिी काडंी खफरली. बाबाजींनी बाधंलेला खबस्तरा सोडला. 
जािं रद्द केलं. म ंजीसाठी जमलेल्यानंी स टकेिा खनश्वास सोडला. 

 
घरगुती दादा : 

 
िा श्लोकािंा उत्तराधण िािानंा फार लागू पडत िोता. आर्थथकदृष्ट्या िी उक्ती यथाथण नसली तरी एका 

योजनेतून ि सरी योजना, ि सरीतून खतसरी, याला िािाचं्या आय ष्ट्यात शवेटपयंत िंड नव्िता. यासाठी 
पायाला िि लावल्याप्रमािे ते प्रवास करीत. मग तो खकतीिी कष्टकारक असो. परमेश्वर कृपेने, ध्यान धारिेने 
त्यानंा आरोग्यािे वरिान लाभले िोते. उत्सािािी कारंजी नेिमी थ ईथ ई नाित. िमिे, शरीरािे िोज प रविे 
त्याचं्या स्वभावात नव्िते. जागा राििे, प्रथम वगािा प्रवास, खरक्षा, टॅक्सी उठसूठ करि या िैनी त्यानंी केल्या 
नािीत. ते शक्य खततके पायी जात. सामान उिलण्यासाठी िमालावर अवलंबून रिात नसत. प्रवासासाठी 
त्यानी एक घोंगडीिा खबस्तरा खशवनू घेतला िोता. खवकत खमळिाऱ्या खबस्तऱ्यासारिेि कप्पे असलेला, पि 
वजनाला िलका. एका कप्पात अंग प सायिा टॉवले अगर पंिामध्ये घालायिे कपडे ठेवनू टॉवले त्याभोवती 
ग ंडाळून केलेली उशी, ि सऱ्या कप्प्यात पाघंरायिी शाल. खबस्तऱ्याला बंि लावल्याम ळे घडी करून बाधंलेला 
िा खबस्तरा स टस टीत िोई. इतक्या त टप ंज्या साधनावर िािा क ठेिी जात. खकतीिी लाबं प्रवास करीत. 
प्रवासािून घरी आले, म क्काम घरी असला की क ठलंिी काम करायला तयार असत. भाजी खिरि, खनवडि, 
स्वयंपाक करिं न खिडता आनंिाने करीत. पि त्याचं्या िाताशी काम करिं आम्िाला सकंट वाटे. त्यांच्या 
ि क मािी ताखमली करता करता कमरेिा काटा खढला व्िायिी वळे येई. माझे आजोबा कमणठ वैष्ट्िव ब्राह्मि. 
सोवळ-ओवळं फार. त्यात श्राद्धपक्ष असलं तर मग खविारूि नका. आम्िाला स्वयंपाकघरात मज्जाव असे. 
अशावळेी िािा ओलेत्याने स्वयंपाक करीत. िार लावलेलं असे. उगाि लिान मूल िूकून आत गेलं तर? 
स्वयंपाक झाल्यावर िािा ब्राह्मि म्ििून जेवायला बसत. नैवैद्य, िोघािं जेवि आटोपलं की िार उघडे. इतक 
मनापासून सोवळ्याि तंत्र साभंाळिारा ि सरा आिारी व ब्राह्मि आजोबानंा तरी कसा खमळिार? माझ्या पाठिा 
भाऊ बापू कािी वळेा वैतागनू, तर कािंी वळेा खिडून खवनोिाने आजोबानंा म्ििे “मजा आिे त मिी. आमिार 
स्वयंपाकी ओलेत्याने स्वयंपाक करायला त म्िाला खमळाला”. िे सगळ कमणकाडं सपंवनू क िाच्या शऱे्याकडे 
लक्ष न िेता िािा कपडे बिलून कामासाठी खनघून गेलेले असत. माझ्या आजोबािें मन साभंाळण्यामागे त्यानंी 



           

माझ्या आजीला खतच्या मृत्य समयी खिलेल विन िोतं. आजीच्या पाठी आजोबानंा अंतर न िेण्याि. आजोबािें 
सोवळ्याि तंत्र साभंाळतानंा त्यािंी एक लती एक म लगी एिािे वळेी वैतागे पि िािा शातं असत. ६३ मध्ये 
आजोबा वारले. त्यावळेी िािा सिजपिे उिगारले-आज मी विनम क्त झालो”. िािा नेिमी बािेर असल्याने 
बािेरिी आघाडी आजोबा काटकसरीने, खिशोबापिाने साभंाळीत. वावगा ििण, बेखशस्त वागि त्यानंा िपत 
नसे. िािा घरी असले की वळेी अवळेी पाि ण्यािंी बरीि विणळ असे. घरग ती संबंध असलेल्या कािी बायका 
खजना िढून सरळ वर येत. बाई स्वयंपाकघरात असली तर िािा िाक मारीत. अिो बाई, अिो बाई, लवकर 
बािेर या. धीर न खनघून आपिि आत जात. सागंत, “एकािशीबाई आल्या आिेत”. बाई ब िकळ्यात पडून या 
कोि एकािशीबाई म्ििून प्रश्नाथणक म दे्रने बािेर जाई, तर बािेर प्रबोखधनीबाई, योखगनीबाई आलेली असे. क िी 
िोघी जिी आल्या की, ऋखद्धखसद्धी आल्या म्ििून गौरवाने संबोधून स्वागत करीत. त्याचं्या अबोल स्वभावाला 
असलेली खवनोिािी, खमस्कीलपिािी डूब खनकट पखरिय झाल्याखशवाय लक्षात येत नसे. मधूनि त्यानंा 
कधीतरी ि सऱ्यािी खफरकी घेण्यािी लिर येई. एकिा न कतेि लग्न झालेली बापूिी बायको िािा बाई बरोबर 
प्रवास करीत िोती. ५६–५७ िी गंमत. िािा सारिे प्रवासात स नेला काय िव, नकोिी िौकशी करीत िोते. तू 
खिडकीजवळ बस, असा आग्रि करून करून खिडकी जवळिी जागा बसायला खिली. समोरच्या बाकावरील 
प्रवासी खनरीक्षि करीत िोते. शवेटी त्यानंा रािवल नािी. “म लीिे न कति लग्न झाले आिे का ? खतला सासरी 
पोिवायला जाता का ?” िािानंी िसून घालवले, गप्प बसले. प ढिा प्रश्न आला “त मिे जावई काय करतात” 
? तेव्िा बाईने साखंगतले की, िी आमिी सून आिे. आमच्या घरी स नानंा नेिमी झ कत माप खिले जाई. परक्या 
म लींना िडपि वाटू नये म्ििून परोपरीने कोशीस िोई. कौत क िोई. परीक्षा पास झाल्यावर सत्यनारायिािी 
पूजा स्त्री-प रुष िा भेिभाव न करता पास िोिारीच्या िस्ते िोई. ि सऱ्यािी सतत काळजी घेिाऱ्या 
वडीलपिाच्या भखूमकेिी िािानंा इतकी सवय झाली िोती की, त्यािंा पाठिा भाऊ त्याचं्या बरोबर रस्त्याने 
जात असला आखि तो रस्ता ओलाडंायला लागला तरी त्यांना धीर खनघत नसे. पटकन मोठ्यािंा ओरडत, तो, 
तो मिूण पिा कसा रस्ता ओलाडंतो’. मग परकं क िी एकतय याि ंत्यानंा भान नसे, पवा वाटत नसे. बरं, िा 
पाठिा भाऊिी ४०—४५ वषे ओलाडंलेला, तंि रुस्त, इंखजखनअर. तो िािािं ओरडि मनावर घेत नसे. उलट 
त्यामागील आप लकीिी, पे्रमािी भावना काकानंा स िवीत असे. अशी वळे ते न सतं िस न साजरी करीत. 
 

दादाांचे पररभ्रमि 
 

खिमालयाि िािािं आकषणि सवणश्र त आिे. वषातून एकिा तरी त्या भव्य खिव्य खगखरराजंि िशणन 
घेतल्याखशवाय त्यानंा िैन पडत नसे. मग तेथील िऱ्यािोऱ्यािा, ग िा यािंा शोध घ्यायला स रुवात िोई. क िी 
बरोबर असलं तर वािवा, नािी तर “एकला िलो रे” म्िित पडशी िादं्यावर टाकून िे खगयारोिक खनघत. 
एिाद्या ग िेत, जी बािेरून खिसत नसे अशा खठकािी, िािा जात. क िी फलािारी मिाराज, िेिण्या 
कृष्ट्िमूतीच्या सोबतीने एकटे राखिल्यािा शोध लागे. िे फलािारी मिाराज थंडी व पावसाळ्यातिी आपली ग िा 
सोडीत नसत. त्या खवजनवासात त्यािंी सग ि उपासना िाले. त्याचं्या ग िेपयंत मागण काढत येिाऱ्या 
शोधकाला, साधकाला कृष्ट्िािा प्रसाि म्ििनू ते जेव ू घालीत. िािानंी तेथे प्रसाि भक्षि केला व मनोमन 
िरवषी आवश्यक वस्त िे पासणल फलािारी मिाराजानंा पाठवायािे ठरवले. ते िोते तोपयंत िे पासणल न ि कता 
ठराखवक पत्तयावर जाई, त्यािी पोि येई. अशा खिमालय भेटीतून मानसरोवराच्या याते्रिी कल्पना दृढ झाली. 
ज्यावळेी याते्रला जायिे ठरले त्यावळेी िीन-पाखकस्तानिे य द्ध स रू झाले. साध्या धार्थमक याते्रच्या िेतूने 



           

जािाऱ्या याते्रकरंूना स द्धा भारत सरकार परवानगी िेईना. त्यावळेिे पंतप्रधान जवािरलाल नेिरू यािंी िास 
परवानगी खमळवनू िािानंी सिप्रवाशाबंरोबर याते्रत प्रस्थान ठेवले. जाण्यापूवी भारत सरकारला खलिून द्याव े
लागले, “आमि कािी बर वाईट झाले तर आमिे आम्िी जबाबिार ?” जाण्यापूवी िािानंी मृत्यूपत्र केलं. 
काकाचं्या िवाली केल. सूिना खिली, “जगून वािून परत आलोतर प्रश्न नािी, जर बर वाईट झाले तर 
खलफाफ्यात खलखिल्याप्रमािे व्यवस्था करावी. िोघावं्यखतखरक्त िे बाईला, काक लािी मािीत नव्िते. िािािंी 
याते्रिी तयारी िालू िोती, त्यावळेी माझी प्रकृती किताजनक िोती. याते्रिून परत येईपयंत मी असेन यािा 
भरवसा नव्िता. पि िािािें एकिा ठरले ते ठरले. “िोिारे न ि के िोय जरीिी ब्रह्मा तया आडवा” अशी 
मनािी समजूत करुन घेतली. खनघण्यापूवी भेटून गेले. िािािंास्वभाव अंगवळिी पडल्याने वाईट वाटून 
घेण्यािा प्रश्न नव्िता. तरी मनािा कोपरा क ठे तरी िलला. मानससरोवर, खतबेट, िीन िे भारतीय खिनी प्रिेश 
सीमारेषेवर एकमेकानंा खभडिारे. कािी खवपरीत न घडता याते्रकरू मानसरोवराला जाऊन पोिले. सीमारेषेवर 
या भारतीय याते्रकरंूना खिनी सैखनक गस्त घालताना खिसत िोते, आखि खिन्यानंा िे याते्रकरु खिसले. खिनी 
अखधकाऱ्याला याते्रकरूच्या खमषाने कििी िेर आल्याच्या संशयाने पछाडले. याते्रकरंुना जागच्या जागी 
थाबंायला सागंून तो अखधकारी स्वतिः प ढे आला. िािाचं्या वखकली िािाक्षपिाने, प्रसंगावधानाने त्या 
अखधकाऱ्याला प रेपूर पटवनू खिले की, तीथणयाते्रव्यखतखरक्त ि सरा क ठलािी िेत  मनात धरुन िा गट आलेला 
नािी. ि सऱ्या खिवसाच्या ििािे आमंत्रि िेऊन अखधकारी परतला. ि सऱ्या खिवशी स्वतिः तो अखधकारी या 
पाि ण्यानंा न्यायला व पोिवायला आला. त्यािंी व्यवस्थेिी जातीने िेिभाल केली, कोऱ्या ििामध्ये लोण्यािे 
त कडे घालून खवखशष्ट प्रकारिा ििा पाि ण्यानंा खिला. वडेवाकड तोंड करून िा नामाखंकत ििा सवांनी 
संपवला. िवीिी बात सोडा, शीर सलामत रािून परतायला खमळाल, िेिी नसे थोडके, या मानसरोवरिी 
यात्रा सफल करुन परतलेल्या याते्रकरंूिा त्यावळेिे राष्ट्रपती राजेंद्रबाबू यानंी श्रीफळ िेऊन सन्मान केला. 
 

प्रवास म्िटला की िािािंी पंिेखद्रये पूिण जागतृ िोऊन सवण शक्तीखनशी काम करीत की काय न कळे. 
ऐनवळेी आलेल्या अडििीवर ते समयोखितपिाने मात करीत. मला आठवतय, िािा त्यावळेी ७० राचं्या 
आसपास िोते. आम्िी मद्रास मेलने रामेश्वर, कन्याक मारी या िखक्षिेच्या प्रवासाला खनघालो िोतो. कािी 
परिेशीय खवद्याथी आमिे सिप्रवासी िोते. ईसी एम्  एफजीच्या वैद्यकीय परीके्षसाठी ते रेल्विेा प्रवास संपवनू 
प ढ खसलोनला स्टीमरने जािार िोते. स्टीमरिे आरक्षि त्यानंी करून ठेवले िोते. पबंम् व इग्मोर िोन स्टेशन 
झाली की आमिा प्रवास सपंायिा िोता. पि मनात योजलेले खनखवघ्नपिे पार पडल तर, िा तरि मोठा 
लाबंलिक आिे. पबंम् साठी गाडी स टली आखि कािी सेकंिात गाडीच्या िोन्िी बाजूच्या मोकळ्या मिैानातून 
एका िातात पातळ डाबंरािे डबे व ि सऱ्या िातात कपड्यािे बोळे घेतलेली शाळकरी म ले झ ंडीने येऊन रुळा 
वर येऊन उभी राखिली. ड्रायव्िरला गाडी थाबंविे भाग िोत. गाडी थाबंवण्यापूवी “कििी डाऊन, कििी डाऊन’ 
च्या घोषिा आमच्या कानावर आिळल्या. गाडी थाबंली न थाबंली तोि म लानंी िेवनागरी खलपीत खलखिलेल्या 
“तीन शयनागार “ या अक्षरावर डाबंर खफरवनू ती अक्षर प स न टाकली. यातून एकिी डबा, एकिी अक्षर वािले 
नािी. म ले एवढ्यावर थाबंली नािीत. त्यानंी िगडफेकीला स रुवात केली. गंमत वाटून कािी प्रवाशानंी 
उघड्या िाराखिडक्याशी गिी केली िोती. त्यानंी भराभरा िारखिडक्या बंि करायला स रुवात केली. पि 
ि िवाने या िगडफेकीिा प्रसाि आमच्याबरोबर प्रवास करिाऱ्या कािी परिेशी खवद्याथ्यांना खमळाला. 
कपाळावर िगड लागनू भळाभळा रक्त वािू लागले. रेल्वमेागण अडल्याने गाडी प ढे जाऊ शकत नव्िती. 
पोखलसािंा पत्ता नव्िता. िािानंी काय केले, प्रवासात सोईस्कर म्ििून घातलेल्या लें ग्यावर घाईघाईने पाढंरे 



           

धोतर ल ं गीसारिे ग ंडाळले. रंग तर मद्राशाला खमळताज ळता िोताि. िगडफेकीला न ज मानता खनधाराने, 
खनधास्तपिे िारात उभे राखिले, घोषिा िेऊ लागले. “कििी डाऊन, कििी डाऊन”. म लानंा वाटले असेल 
आपलाि क िी पाठीरािा आिे. डाबंरािे डबे उिलून म ले म कायाने िालू लागली. गाडी इग्मोरसाठी मागी 
लागली. 
 

क िािे मन कसे रािाव ेिे मनकवडेपिाम ळे िािानंा बरोबर कळे. रामेश्वरला िशप ते्र नावािे प ण्यािे 
उपाध्याय स्थाखयक झाले िोते. त्याचं्या सौभाग्यवतीला मिाराष्ट्रातील िागंल्या गव्िाच्या पोळीिी सारिी 
आठवि येई. िी त्यािंी आवड लक्षात ठेवनू िािानंी आम्िाला रामेश्वरच्या प्रवासातं किीक बरोबर घ्यायला 
लावली. नसते ओझे अस क रक रत आम्िी किीक बरोबर घेतली. त्या बाईना भेटल्यावर त्यानंा किीक खिली. 
ती सोनेरी, खपवळट, सकस किीक पािून ती बाई खकती िूष झाली म्ििून सागं,ू िी ि षी पैशात मोजता येिारी 
नव्िती. नशाबंिी मंडळाच्या संघटक व स्वातंत्र्यसैखनका खवमल आम्बे्र यानंी कोकि सोडल तरी त्यािंी 
ििीभातािी आवड कायम आिे िे लक्षात ठेवनू प्रवासातिी िािा आठविीने िी त्यािंी आवड प रवीत. बोलता 
बोलता िार गोष्टी सागंत. आता इतकी वष े प्रपिं केला, आता प्रपंिातून मन काढून घ्याव.े सामाखजक 
बाखंधलकी मानिाऱ्याने भडकून न जाता डोक शातं ठेवनू खविार करावा म्ििजे जास्त खनिोष कायण िोते. नेिमी 
सागंत, ‘तू मीराबाई िो, वारकरी िो’. तीथणके्षत्री त्याचं्याबरोबर गेल, एिाद्या समाधीिे, मूतीिे ज्यािे त्याने 
िशणन केल्याने त्यािें समाधान िोत नसे. त्या िशणन घेिाऱ्याि डोक स्वतिःच्या िाताने समाधीवर, मूतीकर 
टेकवत. कािी वळेा डोक आपटल जाई िे त्याचं्या लक्षात येत नसे. कसे छान िशणन करवले या आनंिात ते 
असत. कायणकत्याच्या स िसोयीकडे त्यािप्रमािे अडििींकडे ते लक्ष िेत, खततकि त्याचं्या खभडस्तपिािा 
क िी गैरफायिा उठवीत नािीत ना, िे पिात. िािाचं्या सामाखजक संस्थाचं्या टंकलेिनासाठी श्री. शशी काळे 
यािेंकडे त्यानंा वारंवार जाव ेलागे. काळे सागंतात, ‘इट वॉज प्लेझर ट  वकण  व ईथ खिम’ मजकूर सागंताना कधी 
अडिळिे नािी. ि सऱ्या पानावर मजकूर प ढे िालू िोिार असला तरी शवेटिा शब्ि खविारि नािी. पान 
बिलल की मजक रािा ंओघ न अडिळता स रू. एकिा िािाचं्या बरोबर असेि क िीतरी िोते. िािािं काम 
संपल तसे त्या फ कया गृिस्थानंी स्वतिःच्या पोतडीतून कागि काढले आखि टंकलेिन करायला काळे यानंा 
फमावले. त्यािें अरेरावी वागि-बोलि िािानंा रुिले नािी. खतथल्या खतथे फटकारल, ‘त म्िाला काय वाटल, 
एबीसीडी एबीसीडी करिारा, िा झाडािाली बसिारा टंकलेिक आिे ? त्या गृिस्थाने म कायाने कागि 
खपशवीत घातले. ज्ञानेश्वर माऊलीच्या ओवीिा संिभण िेऊन ते सल्ला िेत, साि लखटके ओळिाव े। खित अखित 
जािाव े। खिताखि लागी ।। 
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३. जो कमफ करी सकळे, परी कमफबांधा िाकळे 

 
रसद्ध बेट–तपोवि 

 
साि लखटके ओळिाव े। खित अखित जािाव े। खिताखि लागी ।। िी ज्ञानेश्वर माऊलीिी खशकवि िािा 

त्याचं्या सिवासात येिाऱ्यापयंत पोिवण्यािा प्रयत्न करीत. व्यविारी जगात वागण्यािा तो एक प्रकारिा 
वस्त पाठ िोता. स्वतिःच्या खितासाठी िऱ्यािोयािा पडताळा घ्यावा. खित, अखित जािून तसे वागण्यािा 
पखरपाठ िेिारे िािा स्वतिः मात्र तो धडा खगरव ूशकले नािीत. श्रद्धाळूपिा व भाखवकपिा िािाचं्या ब खद्धवािावर 
नेिमी मात करी. ज्ञानोबा, खवठोबा यानंा परमिैवत मानिारे िािा पंढरपूरच्या खवठूरायाच्या राऊळातील गरुड 
िाबंाला खमठी मारीत, भान िरपून नाित, डोळ्यातून अश्रूधारा वाित. िािािंी िीि अवस्था अरकविबाबू, 
रमिमिषीकडे गेल्यावर िोई. १९३० पासून िािा वषातून एकिा रमिमिषीकडे जात. रमिमिषी िािािें 
मागणिशणक ग रू. बालपिािा खनकित खनरागसपिा वायाला न येता िडतर शशैव संपले, खवद्याथीिशते 
कष्टसाध्य खवद्याभ्यास पूिण केला, नोकरी केली. त्याला जोड िवी म्ििून खशकवण्या केल्या, क ट ंबाच्या 
िखरताथासाठी वखकली केली, उत्तम वकील म्ििून नावलौखकक खमळवला, लक्ष्मीिी कृपादृष्टी वळता वळता 
वखकलीिा व्यवसाय सोडला. स्वातंत्र्याच्या पेटत्या िोमात क वतीप्रमािे अध्यण अपणि केले. स्वातंत्र्योत्तर काळातं 
सते्तच्या राजकारिापासून जािीवपूवणक िूर राखिले. िालून आलेली अनेक अखधकारपि िूर सारली. स्वतिः 
सामाखजक बाखंधलकी मानली आखि या बाखंधलकीिी जािीव नवोखित कायणकत्यांना करून िेऊन अनेक 
खनष्ठावतं कायणकते तयार केले. आतापयंतच्या ६५–७० वषाच्या आय ष्ट्यात अनेक वािळे आली. स िि िःिािे 
कडू-गोड घोट पिवले. िे सवण त्याचं्या अखविल अध्यात्म खनष्ठेच्या बळावर. या ग रुमाऊलीशी एकरूप िोण्यािा 
प्रयत्न करिे, सगळा भार खतच्यावर टाकून सतत कायणप्रवृत्त असिे िे साि आिे, मनिःशान्ती िेिारे आिे, िे 
िािानंी मानल. तात्प रत्या संकटाकडे ते अखलप्तपिे पािू शकले. त्यातून मागण काढून बािेर पडू शकले. कािी 
अडििीच्या खनराकरिासाठी ते जसे पवनारला खवनोबाजींकडे जात तसेि रमिमिषीकडे जात. 
रमिाश्रमाच्या शातं, प्रसन्न वातावरिािे त्यानंा वाटिारे आकषणि खिवसेंखिवस वाढत िोते. ज्ञानेश्वरीच्या 
सिाव्या अध्यायात ज्ञानेश्वर माऊलीने ध्यानधारिा, मनन, कितन करण्यासाठी साधकाने कशी जागा खनवडावी 
यािे रसाळ काव्यमय शब्िखित्र समथणपिे उभे केले आिे. येिाऱ्या-जािाऱ्याच्या पायरवाने जी खमळेखिना अशी 
एकान्त जागा साधकाने शोधून काढावी. त्या जागी वड, औि ंबर, कपपळ, कड कलबासारिे िाट छाया िेिारे वृक्ष 
असावते पि पक्ष्यािंा ककण श गोंगाट नसावा, बाजने झ ळूझ ळू बाििारी निी, झरा असावा पि त्यािे पािी 
पावसाळ्यातंिी गढूळ िोिारे नसाव.े जलाशय संथ असावा. पाखिलगे, िंस, सारस पक्षी, एिािा ि सरा मोर, 
बस इतकेि या पखरसरात प रे. पि एक मात्र इथे िविे िवे, ते म्ििजे एिािे खशवालय ककवा एिािा खनगढू 
मठ. साधनेला पोषक अशा रमिाश्रमातील सदृश्य वातावरिािा िािानंी अनेकवळेा लाभ घेतला िोता. 
साधकासाठी आश्रमातं छोया छोया क या िोत्या. प्राथणनागृि िोते. या पखवत्र वातावरिाने भारून गेलेल्या 
िािाचं्या मनात एक कल्पना घोळत िोती. रमिाश्रमािी प्रखतकृती मिाराष्ट्रात का असू नये? मिाराष्ट्रात, ती 
स द्धा आळंिीला का नसावी? आळंिीच्या गावाबािेर केळेगावच्या आसपास मोकळी जागा आिे. खजथे 
माऊलीच्या आईवखडलािें वाळीत टाकल्यानंतरिे वास्तव्य िोते, जी जागा या िारी भावडंाचं्या पिस्पशाने 



           

प नीत झाली िोती. खसद्ध बेट म्ििून ओळिली जािारी िी जागा जर आपल्याला खमळाली तर? नव ेखविारिि 
स रू झाले. 
 

बडोद्यािे िािािें खमत्र कपपळस्कर यािेंकडे िािा नेिमी जात. त्यािेंकडे गेले असता बोलण्याच्या 
ओघात िी खसद्धबेट तपोवनािी कल्पना िािानंी खवस्ताराने आपल्या खमत्राच्या कानावर घातली. उत्स्फूतणपिे 
१,००० रुपयािंा िेक फाडला, खमत्राच्या प ढे ठेवला. आता ि सरे १,००० रुपये त मिे असे बोलून त्याचं्याकडून 
ि सरा िेक घेतला. कपपळस्कराचं्याकडे तपोवन खसद्धबटेािी म ि तणमेढ रोवली. असेि आििी इतर 
पखरखिताचं्याकडून िजार-िजार रुपये घेऊन संस्था रखजस्टर करण्याला आवश्यक असिारी सिस्यसंख्या प री 
केली. ‘श्री ज्ञानिेव खसद्धबटे तपोवन-ज्ञानयोग अध्यात्म खवद्यापीठ प्रखतष्ठान’ ह्या नावाने एफ-६७०, प िे या 
नंबरािाली यावषी संस्था रखजस्टर झाली. आळंिीच्या नृकसि सरस्वती स्वामींच्या मठािे उत्तराखधकारी व त्यािें 
खशष्ट्य वै. गोडबोले मिाराज यानंी खसद्धबेटी तपोवन झाल्यािे त्याचं्या अंतिःिक्षूंनी पाखिले. ७०-७१ मध्ये मठात 
िािािंी व संतकृपा या माखसकािे संपािक मामासािेब िेशपाडें यािंी योगायोगाने गाठ पडली. िोन िेशपाडें व 
एक गोडबोले. खतघािंा ज्ञानेश्वरीिा िाडंगा व्यासंग. खतघानंा माऊलीबद्दल ओढ. अशा गाठीभेटीतून, 
ििासत्रातून तपोवनािा ढोबळ आरािडा तयार झाला. गोडबोले मिाराजानंी खसद्धबटेी असलेली नृकसि 
सरस्वती संस्थानिी जमीन या भव्य योजनेच्या श भारंभासाठी खिली. या प्रकल्पाला ग ळविी मिाराज, प िे, 
ग रुिेव रानडे, जमकिडी, स्वामी स्वरुपानंि, पावस, डोंगरेशास्त्री, बडोिे, पाडं रंगशास्त्री आठवले अशा अनेक 
या के्षत्रातील अखधकारी प रुषानंी आशीवाि खिला. आरािडा कागिोपत्री तयार झाला पि त्यासाठी जमीन 
कब्जात यायला िवी िोती. त्यासाठी १०० एकर जमीन खमळावी म्ििून सरकार िरबारी संयोजकानंी अजण 
केला. सरकारी िप्तरखिरंगाईिा खिसका संयोजकानंा पावलोपावली जािव ू लागला. जवळ जवळ १५ वषण 
िोतील. प्रगती कासवाच्या गतीने िालली आिे. िागंल्या कामासाठी स द्धा वळेकाढू धोरि कसे राबवले जाते 
यािे तपोवन िे एक जीवतं उिािरि आिे. या योजनेिाली स रूवातीला िेिग्या खिलेले कािी भक्त १५ वषाच्या 
कालावधीत माऊलीमध्ये खवलीन झाले. त्यापैकीि िािा िे एक. त्यानंा ह्या योजनेने घेतलेले मूतणस्वरूप 
पिायला खमळाले नािी. तपोवनी ध्यान धारिा, मनन, कितन करण्यािे त्यािें स्वप्न, स्वप्नि राखिले. 
 

सरकारकडून तपोवनासाठी म्ििून खमळवायिी िी जागा म्ििजे ज्ञानेश्वर माऊलीच्या आईवखडलाचं्या 
उग्र तपािरिाने प नीत झालेली कमणभमूी येथे खवठ्ठल मंखिर आिे. खवठ्ठलपंत, रुस्क्मिीबाई याचं्या समाध्या 
आिेत. काळाच्या तडाख्याने त्या नामशषे िोण्यािी धास्ती आिे. ज्ञानेश्वर माऊलीिी मंखिरे जागोजागी आिेत. 
पि िा कोवळा अंकूर ज्यानंी जन्माला घातला त्या माताखपतरािं स्मारक तपोवनात व्िाव ेअशी संयोजकािंी, 
ज्ञानेश्वर भक्तािंी कल्पना आिे. ज्या खठकािी या िारिी साक्षात्कारी संतािें बालपि गेले, ती िी पावनभमूी १०० 
वषापूवी गायरान म्ििनू ओळिली जाई. येथील समाधीच्या िेिरेिीसाठी, पूजेसाठी नेमलेल्या प जाऱ्यािंी ग रे 
या पडीत जखमनीत िरत. िी शकेडो एकर जमीन आता आतापयंत ि लण खक्षत िोती. पि ज्यावळेी तपोवनासाठी 
िी जमीन खमळवण्यािा प्रयत्न िालू आिे असे कळले त्यावळेी क िी क िी क ळ म्ििून जखमनीवर िक्क 
िािवायला स रुवात केली. क िी सातबाराच्या उताऱ्यात मालक म्ििून आपल नाव घ सवले. कािी भोंिू 
साधूबैराग्यानंी छोया छोया क या उभारल्या. आपला ‘खशष्ट्यसंप्रिाय’ वाढवायला स रुवात केली. उलटपक्षी 
प्रखतपािन करायला स रुवात केली. त म्िी जे तपोवन तयार करिार आिात, ज्ञानाजणन, तपिःसाधना ते आम्िी 
करूनि राखिलो आिोत. पाटील, त्यािें असलेले नसलेले वारस, जखमनीच्या वगेवगेळ्या भागावर आपला िक्क 



           

प्रस्थाखपत करण्यािा प्रयत्न करू लागले. जखमनीिा सोपा वाटिारा प्रश्न भलताि खकिकट, वळेिाऊ िोऊन 
बसला. िंडेली, धकटगपिा वाढल्याने तेथे जािं म ष्ट्कील झाले. जमीन तर िवी िोती, तीिी सलग. नाममात्र 
श ल्क घेऊन सरकारने िी जमीन द्यावी असा अजण केलाि िोता. तपोवनािी मूळ कल्पना िािािंी असल्याने 
त्यानंा या योजनेत फार आस्था िोती. कायद्यािे ज्ञान िोते. पि काय झालं या १०-१२ वषांत मिाराष्ट्रािे म ख्य 
मंत्री वारंवार बिलले. योजनेला िालना खमळून ती जरा प ढे सरकते तो म ख्य मंत्री बिललेला असे. परत 
पखिले पाढे पंिावन, परत ती योजना, खतिा ऊिापोि, ििा या ििातून खशष्टमंडळाला जाव ेलागे. सगळ्याि 
म ख्य मंत्र्यानंा योजनेबद्दल सारिी आस्था कशी असिार, नवी खवटी, नव ंराज्य आलं की संिभण बिलत, अथण 
बिलत. िािाचं्या बरोबर काम करिारी, सत्ता राबविारी मािसे आता खनवृत्त झाली िोती, थकली िोती. 
सामाखजक मूल्य बिलल्याने अडकून पडलेली कामे कशी सोडवनू घ्यावीत याच्या िाव्या वगेळ्या झाल्या 
िोत्या. अजण-खवनंत्या कायद्याच्या िौकटीत बसवनू, िेलपाटे घालण्यात १०-१२ वष ेगेली. जमीन खमळाली तर 
पैशाकडून अडायला नको म्ििून जमा केलेले पैसे बँकेत ठेवनू खिले. पि िे घोंगडं १०-१२ वष ेखभजत पडले 
आखि जखमनीच्या ककमती वारेमाप वाढल्या. १०० एकर ऐवजी १२ एकर जमीन खमळवनू काम स रू कराव ेअसे 
ठरले. िािािें १०-१२ वषािे प्रयत्न अप रे पडले. िािाचं्या बरोबरीने मामा िेशपाडें धडपड करीत. त्यानंी नेट 
लावनू प्रश्न घसास लावला. १२ एकर जमीन सरकारी खनिणयाने तपोवनाला खमळाली. िािा आपलेपिाने मामा 
िेशपाडें यानंा एकेरी नावंाने संबोधीत. नेिमी म्िित, ‘िे काम करील तर मामाि प रं करील’ जमीन खमळाली. 
न कताि जानेवारी १९८७ मध्ये ताबािी खमळाला. कंपाऊंडच्या कामाला स रवात झाली आिे. संतकृपेच्या 
काकतकरानंी बेिैन करिारी किािी साखंगतली. मामा िेशपाडें यािें तपोवनाच्या अन षंगाने कागिपत्र, 
आर्थथक व्यविार अगिी िोि आिेत. अशा स्वच्छ व्यविार असिाऱ्या कल्यािकारी संस्थेला खकती शक्ती ििी 
घालावी लागली यािा खवषाि वाटला. मनातं आिले तर क ठलीिी संकल्पना कायद्यात बसवनू ि टकीसारिे 
काम करिाऱ्या सरकारला खततकेि एिाद्या सतिखरत ससं्थेला रिडवता येत िे परत पटले. 

 
जेरे्थ जातो तेरे्थ तू माझा साांगाती 

 
ह्या तपोवनासाठी िािानंी जीव पािडला. पि त्यािे मतूणस्वरूप पािण्यािे भाग्य त्यानंा लाभले नािी. 

वयाने पंिाित्तरी गाठली िोती. डॉ. इरािी यािेंकडे िािािंी मोतीखबन्िूिी शस्त्रखिया झाली. शस्त्रखिया यशस्वी 
झाली पि नंतर जी बंधन पाळायला िवीत ती त्याचं्या धडपड्या स्वभावाम ळे पाळली गेली नािीत. खबछान्यावर 
ठराखवक पद्धतीने पडून राििे त्याचं्या स्वभावात बसिारे नव्िते. इतर रुग्िािंी िौकशी करीत ते िवािान्यात 
खफरत. डॉ. इरािींच्या लक्षात िािानंी घेतलेले स्वातंत्र आले. त्यानंी बजावले, ‘अशा वागण्याने शस्त्रखिया 
यशस्वी िोऊनिी उपयोग िोिार नािी.’ तरीिी िािा जमेल तेव्िा खबछाना सोडण्यािी संधी सोडीत नसत. 
पखरिाम एकि झाला, आधीि अधू असलेली दृष्टी जास्त मंि झाली. नाखशकच्या त रंुगात असताना िािानंी व 
बाळूभाई मेितानंी ज्ञानेश्वरीिे ग जराथी भाषान्तर करायला स रुवात केली िोती. ४५ साली त रंुगातून स टल्यावर 
खततका खनवातंपिा खमळाला नािी. भाषान्तरािे काम अप रे राखिले. आता बाह्यिक्ष  कमजोर झाल्याने बािेरच्या 
व्यापाला मयािा पडल्या. डोळ्याचं्या जोडीला कानानंी िळूिळू रजा घ्यायला स रुवात केली. ७२ साली ते 
नशाबंिी मंडळातून खनवृत्त झाले. आळंिीच्या तपोवन खसखद्धबेटािा प्रकल्प नजरेसमोर ठेवनू अवघे पाऊिश े
वयमान िोते. सतत ‘ऑन ि व्िील्स’ असिाऱ्या त्याचं्यासारख्या िाडाच्या कायणकत्याला घरी िैन पडिे शक्य 
नव्िते. तर त्यािें बािेर जािे, तेिी एकयाने घरच्यानंा कितेत टाकिार िोते. जरा बरे असले की ते आळंिीला 



           

तसेि प ढे त्याचं्या गावी जाऊन आले की, त्यानंा खजवाखशवािी भेट झाल्यासारि वाटे. नृकसिसरस्वती स्वामी 
मिाराजाचं्या मठात नरकित िणशीला ते अनेक वष े आवजूणन िजर असत. मिाराजाचं्या समाधीला स्नान 
घालिे, षोडशोपिार पूजा करिे या कायणिमात िौसेने, श्रदे्धने भाग घेत. तेथून प ढे आरळ्याला जात. 
आरळ्याला त्यािंी एक मािेरवाशीि क स मताई जोशी खिच्याकडे. खतला आई नािी म्ििून िािािंी खिवाळी खतथे 
साजरी िोई असेि १९७८ साली आळंिीिून जाऊन प ढे आरळ्याला जाव े या िेतूने म ंबईिून खनघाले. 
आरळ्याला वाटण्यासाठी म्ििून कपडे, कापड, इतर सामान बरोबर घेतले िोते. म ंबई ते खशवाजीनगरिा 
प्रवास खनर्थवघ्न पार पडला. नेिमीप्रमािे िमाल न करता सामान पडशीवजा िोन खपशव्या िादं्यावरून वािून 
नेऊन खशवाजीनगरच्या बस स्टॅण्डवर आळंिीला जाण्यासाठी बसिी वाट पिात उभे राखिले. तेथे काय झाले 
त्यािें त्यानंा मािीत. पसेै, सामान िोरीला गेले. िािा स्टॅण्डवर बेश द्ध पडले. बसच्या खतखकटासाठी पि पसेै 
राखिले नािीत. बसेस येत िोत्या, जात िोत्या. िािाचं्या कपड्यांिी खििलाच्या राडीने ि िणशा झाली िोती. 
िष्ट्मा एकीकडे पडला िोता. येिारे-जािारे या अनोळिी वृद्ध इसमाकडे बघत िोते, प ढे जात िोते. शवेटिी 
आळंिीिी बस लागली. कंडक्टरला काय वाटले क िाला ठाऊक. िािानंा आळंिीला जायि आिे िे त्याला 
कसे कळले िे कोडे अजून उलगडलेले नािी. त्याने उिलून िािानंा आळंिीच्या बसमध्ये बसवले. आळंिी 
आल्यावर िाली उतरवले. रात्रीिी वळे िोती. अधणवट बेश द्धावस्थेत, िष्ट्मा गिाळ झालेले िािा अंधारातून 
रस्ता त डवीत कसे नृकसि-सरस्वती स्वामीच्या मठात गेले असतील िे एक गढू आिे. तेथे गेल्यावर त्याचं्या 
नेिमीच्या िोलीत जाऊन पडले. सकाळी िािािंी िी अवस्था समर्थपत भावाने त्यािंी सेवा करिाऱ्या बाळू 
िािाचं्या लक्षात आली. नेिमी येिाऱ्या िािानंा ते १९५६ पासून पखरखित िोते. त्यानंी ताबडतोब डॉक्टरानंा 
बोलावनू घेऊन तात्प रते उपिार केले. बादं्र्याला घरी फोन लावनू एकूि पखरस्स्थतीिी कल्पना खिली. वखिनी व 
माझा भाऊ-रवीन्द्र ताबडतोब आळंिीला गेले. त्याि टॅक्सीने िािानंा घेऊन परत आले. प ढे कािी खिवस 
त्यानंा घटकेत आळंिीला आिोत तर घटकेत आरळ्याला आिोत असे वाटे, त्यातून ते पूिणपिे सावरले. िा 
त्यािंा एकयाने केलेला शवेटिा प्रवास. 
 

त्यानंतर त्यािें बािेरिे जाि बंि झाले. गावंातल्या गावात ते काठीच्या आधाराने जात. त्याचं्याबरोबर 
क िी गेले तर त्यानंा आवडत नसे. रस्ता ओलाडंताना क िी िात धरून नेऊ लागले तर िात बाजूला झटकून 
टाकीत. क िाच्या आधाराने जािे त्यानंा कमीपिािे वाटे. नंिूभाई, शािीर िेशपाडें त्यानंा सवडीन सार न्यायला 
येत. बािेर जािे कमी झाल्याने स रूवातीला िािानंा जड गेले. पि त्यानंी आपली घडी स टीने बसवन घेतली. 
खिवसािा बराि वळे ते बैठ्या माळ्यावर घालवीत. आपि व आपले शरीर वगेळ आिे, अशा अन भतीने ते वागत. 
बिलत्या ऋतूिा त्यानंी कधी बाऊ केला नािी. स्वतिःच्या शरीर अस्वास्थ्यािे रडगािे गायले नािी. रमिमिषी 
बसत ते आसन त्यानंी मिषींिा प्रसाि म्ििनू त्याचं्या खनवािानंतर आिले िोते. त्यावर बसून त्यािें वािन 
िाले. नजर कमी झाल्याने प ढे प ढे कभगाच्या साह्याने वािण्यािा प्रयत्न करीत. जास्त करून ज्ञानेश्वरी. 
नजरेसमोर त्याचं्या जीवीच्या खजव्िाळ्याच्या, ज्ञाखनयाचं्या राजािा वलयाखंकत फोटो िोता. त्याचं्याि बाजूला 
रमिमिषींिा, आजूबाजूला प स्तकािंा िा मोठा पसारा पडलेला असे. तो पसारा आवरलेला त्याचं्या मनास येत 
नसे. प ढे प ढे िािानंी वािन सोडून खिले िोते. क िी ना क िी तरी सतत त्यानंा भेटायला येत असत. ह्या भेटी 
माळ्यावर िोत. भेटीला येिाऱ्याला माळ्याच्या बैठ्या िारातून वाकून जाव ेलागे. मळूिा िळवा स्वभाव आता 
आििीि िळवा झाला िोता. त्याचं्या प्रकृतीिी िौकशी केली की त्यानंा कािंी िोत नसल्यािे पटकन ठासून 
सागंत. ‘कोिािा न करी दे्वष । िया मतै्री असे मनी ।’ या िािाचं्या स्वभावाने िीघणदे्वषीपिाने क िाशी त्यािें वैर 



           

नव्िते. मतभेि झाले, कडूपिा आला तरी खवसरून िािा नवीन पान उलटीत. भेटीला येिाऱ्याजवळ सगळ्या 
कायणकत्यांिी, त्याचं्या क ट ंखबयािंी बारीकसारीक िौकशी करीत, नड भागवीत. खवन्म ि पाठवीत नसत. 
भेटीला येिारे जायला खनघाले की, त्याचं्या डोळ्यातून घळाघळा अश्रू वािू लागत. िात जोडून लीनपिे 
नमस्कार करीत. आपे्तष्ट, खमत्र, आप्तपखरवारािून अखधक जवळिे वाटिारे, कायान सार जवळ आलेले कायणकते 
भेटून गेले. त्यािंी अमेखरकेत राििारी नात, आपल्या म लासंि िािाचं्यासाठी िास येऊन गेली. मी ज्ञानेश्वरी 
वािते, पारायि करते यािे त्यानंा फार अपरूप वाटे. नेिमी म्िित, ‘तू लािो रुपये खमळवले असतेस तर त्याने 
मला समाधान वाटले नसते इतके समाधान मला त झ्या ज्ञानेश्वरी वािनाने िोते.’ त्यािेंकडे ५० वषांपूवीिी 
ज्ञानेश्वरीिी प्रत िोती. पाने खपवळी पडली िोती. त्या प्रतीवरून त्यानंी अभ्यास केला िोता. ते प स्तक क िाला 
द्याव ेिा गिन प्रश्न त्यानंा पडला. शवेटी त्यानंी ती प्रत माझ्या िवाली केली. 
 

बापूिे खमत्र डॉ. शरि वैद्य िािाचं्यासाठी घरी येत तेव्िा स्वतिःच्या नाि रुस्त प्रकृतीिी गाऱ्िािी त्यानंी 
डॉक्टरकडे साखंगतली नािीत. उलट त्यािंी ते स्वतिःच्या म लाप्रमािे खविारपूस करीत. ‘कंटाळलो रे िेवा, 
सोडव मला या जंजाळातून’ असे त्राग्यािे उद गार न काढिारा िा रुग्ि शरि वैद्याचं्या मजीतला िोता. 
सगळ्यात आिे आखि कशात नािी, अशा अखलप्त वृत्तीने ते शवेटी वागत. कशाबद्दल त्यािंी तिार म्ििून नसे. 
 

तरी त्यािं मन अजून खिमालयाकडे ओढ घेई. िे जािून बापूने त्यानंा घेऊन जाण्यािी तयारी 
िािवली आखि िािा िूष िोऊन गेले. पि खिमालय भेटीिी िािािंी िी आस प री व्िायिी नव्िती. त्यािें 
धाकटे जावई रेल्व ेअपघातात सापडल्यािे कळले आखि िा खिमालय भेटीिा प्रवास रद्द झाला. स िैवाने जावई 
बिावले ते प ढे ४ वषांनी खरके्षने खिलेल्या ठोकरीत िगावण्यासाठी. पि िा कडू घोट िािानंा पिवावा लागला 
नािी. िािा गेल्यावर अपघात वषणभराने झाला. तशीि तीव्र ओढ त्यानंा खवनोबाजींच्या अंखतम भेटीिी लागली 
िोती. त्याचं्या प्रायोपवशेनाच्या, प्रकृतीच्या िढउताराच्या बातम्या िािानंा समजत. त्याचं्या खजवािी उलघाल 
िोई. पि एकटे जाण्यािी किमत आता न उरल्याने त्यानंी मौन स्वीकारले िोते त्यािें मन जािून. बापूने िास 
गाडी करून त्यानंा पवनारला न्यायिे ठरवले. बरोबर रामभाऊ िेशपाडें यानंा येण्यािी खवनंती केली. िोन्िी 
खमत्रािंी आंतखरक संिेशाने भेट झाली. खवनोबाजींच्या भोवती प्रिखक्षिा घालताना त्यानंा ि िःिावगे आवरेना. 
खवनोबाजींिे धाकटे बधूं खशवाजी मिाराज िे ‘वादं्र्यािे माधवराव िेशपाडें’ आलेत म्िटल्यावर झोपले िोते ते 
उठले. िोलीमध्ये िािािंी व्यवस्था केली. िािानंी अतं्यिशणन घेतले आखि परतीच्या प्रवासासाठी म कायाने 
स्टेशन वगॅनमध्ये जाऊन बसले, िशणन खमळाल्याच्या समाधानाने !  
 

तेथून आल्यावर िािानंी मला, बापूला, वखिनीला बोलावनू घेतलं. आपले अन्त्यखवधी करताना 
क ठल्यािी प्रकारिा डामडौल करू नये, धार्थमक सोपस्करानंा फाटा द्यावा, खवद्य तवाखिनीत ििन कराव,े 
वषणश्राद्ध, माखसक श्राद्ध या मागे लागू नये असे स्पष्टपिे खततकेि ठामपिे साखंगतले. त्यािवळेी ज्ञानेश्वर 
माऊलीच्या िेवळातील अिंड वीिेकऱ्याच्या िेिगीबद्दल बोलून ठेवले. त्या आधी कािी खिवस बापूने िािा-
बाईिे पोरटे करवनू घेतले िोते. िेिऱ्यावरील भाविशणनाम ळे पोरटे ि बेि ब वाटे, जीवतंपिािा स्पशण 
झाल्यासारिे. िािानंा ते पोरेट िािवले. बापूला वाटले, िािा कौत क करतील. पि िािा मोजकेि बोलले. 
‘पोरटे मेल्यावर करतात, पोरेट करण्यात घाई झाली ?’ बापूने एवढस तोंड केले. 



           

माझा तीन नंबरिा भाऊ रवीन्द्र व वखिनी त्यािेंबरोबर िािा आळंिीला जाऊन आले. नृकसि-सरस्वती 
स्वामींच्या मठात आधी गेले. आठविीने नावखनशी सगळ्यानंा बोलावनू घेतले. प्रत्येकाला आठविीने कािी ना 
कािी खिले. त्यापैकी बऱ्यािजिानंी िािाचं्या संगतीने भारतभ्रमि केले िोते. त्यावळेच्या प्रसंगािंी उजळिी 
झाली. त्यािा माताखपता, बधं , सिासोयरा ज्ञानेश्वर त्यािे िशणन घेतले. कृताथण झाले. ज्ञानेश्वर माऊली व 
आध खनक ज्ञानेश्वर खवनोबाजी या त्याचं्या आराध्यिैवतािंी भेट म लानंी घडवनू आिल्याने िािा अंतिःबाह्य तृप्त 
झाले. 
  



           

४. की झाकरलये घटीचा रदवा 
 

आळंिीला जाऊन आले आखि प ढे १५ खिवस कािी गेले नािीत. परतल्यावर म लानंी िािािंी 
माळ्यावरिी बठैक बािेरच्या िॉलमध्ये िलवली. माळ्यािा उंबरा उंि, िार ठेंगिे, वाकून बािेर येताना तोल 
सावरिे जड जाई. वगेवगेळ्या थरातंील भेटायला येिारी लिान थोर मंडळी, त्याचं्यासमोर प स्तकाचं्या 
अस्ताव्यस्त पसाऱ्यात अडकलेले िािा, अंथरलेल्या गािीवर आग्रिाने पसरलेले घोंगडे. येिाऱ्यानंा िा 
गबाळेपिा पािून काय वाटेल िी शकंा म लानंा येई. पि या व्यवस्थेत बिल केलेला िािानंा िपत नसे. बािेर 
खिवािावर झोपायला आग्रि केला तर मी पडेन अशी लिान म लासारिी क रकूर करीत. प ढे जखमनीपासून 
उठिे जड जाऊ लागल्याने िॉलमध्ये यायिे कबलू केले. ‘रामकृष्ट्ि िरी’ म्िित म्िित बािेरच्या खिवािावर 
येऊन बसले. 
 

िािानंा मृत्यूने जवळ केले ते एिाद्या खमत्राप्रमािे. संपूिण जीवन असे व्यतीत कराव ेकी म्ििता याव,े 
शवेटिा िीस गोड िोण्यासाठी जन्मभर िा अट्टािास. एिािं पूिण पक्व झालेलं आम्रफळ िेठापासून अलगि 
गळून पडाव ंतसं त्यािंं शरीर गळून पडलं. क िालािी िेवा वाटावा असा मृत्य  त्यानंा आला. शवेटच्या खिवसािी 
त्यानंी खिनिया नेिमीप्रमािे पार पडली. खजना उतरून नेिमीप्रमािे ऑखफसमध्ये िक्कर मारून झाली. शजेारी 
वखिनीच्या घरी फेरी मारून झाली. आिल्या खिवशी त्यानंा साखंगतलं िोतं, ज्येष्ठ मखिना संपत आला, आता 
आंब्यािंा मोसम सपंला. िागंले आंबे खमळत नािीत. त्यावर त्यानंी ‘िरीच्छा’ म्ििून गाडगे बाबाप्रमािे 
डोक्यावर िात नेऊन िात जोडले. पि, ि सऱ्या खिवशी, त्याचं्या खनवािाच्या खिवशी आंबेवाल्याने िागंले आबं े
म्ििून थोडे आबंे आिून खिले. संध्याकाळच्या जेविात आंबरस पािून जेविात आबंरस कसा आला म्ििनू 
ि िने िौकशी केली. नेिमीप्रमाि जेवि केले. िरकया िातावर पािी घातल्यावर तपेली भरून आिावी 
म्ििून यशोिा घरिीि झालेली कामवाली िार पावलं गेली. तपेली भरून घेऊन परत आली. पािते तो िािा 
ि िीवरून िाली पडले िोते. ज्या क्षिी ते पडले ते परत उठलेि नािीत. घड्याळािी िावी सपंली की 
घड्याळािी खटक् खटक् बंि पडते तसा त्यािंा श्वास बंि पडला. ज्ञानेश्वरमाऊलीने म्िटल्याप्रमािे :- 

 
‘की झाकखलये घटीिा खिवा । नेखिजे काय जािला केव्िा । 

या रीती गा पाडंवा । िेि ठेवी । । 
 

वाऱ्यापासून िूर टोपलीिाली झाकून ठेवलेला खिवा कधी खवझतो िे जसे कळत नािी तसे िािािें 
प्रािपािरू केव्िा उडून गेले ते क िाला समजले नािी. तो खिवस िोता २० जून १९८४. 
 

त्याच्या आिल्या खिवशी जूनमध्य कधी आळंिीला न जािारी मी, माऊलीिा प्रस्थानसोिळा पिावा, 
आळंिी, प िे माऊलीच्या पालिीबरोबर जाव ेया िेतूने आळंिीला गेले िोते. खनघताना त्याचं्या पाया पडले तर 
म्ििाले, ‘छान ! माझा वारसा तू प ढ िालविार आिेस’. िािा कैक वष े प्रस्थानासाठी आळंिीला जात. 
आळंिीत मला प्रस्थानाच्या वळेी जूनमध्ये पािताि यावळेी मी आळंिीला कशी म्ििनू पखरखितानी क त िलाने 
पृच्छा केली. प ढे प स्ती जोडली, ‘बरं झाल, िािा नािीत तर तू तरी आलीस’. प्रस्थान सोिळा डोळे भरून 
बखघतला. ि सऱ्या खिवशी माऊलीच्या िेवळात वारकरी कीतणन ऐकत असता िािािंी प्रकृती खबघडण्यािा 



           

मठातूनखनरोप आला. टॅक्सीन म ंबईला येईपयंत संध्याकाळिे ५ वाजून गले िोते. िािाचं्या घराशी आले तर 
सगळा श कश काट िोता. वाटलं, िािानंा िवािान्यात िािल केले असाव े पि भ्रम िूर झाला. िािानंीि 
प्रस्थान ठेवले िोते कायमिे. एवढे मात्र िरे की िािािंी शवेटिी भेट झाली नािी अशी रुिरुि माझ्या मनाला 
लागली नािी. माझ्या माध्यमातून िािा आळंिीला गेले, माऊलींच्या भेटीिी त्यािंी आस प री झाली. माझ्या 
मनािी मी समजूत घातली. 
 

क िािी वाट न बघता िािािंा अन्त्यखवधी झटपट आटपला गेला. अनेक िाित्यानंा खनकटवतीय 
खमत्रानंा िी बातमी प्रािेखशक बातम्यात रेखडओवर समजली. ८-१० खिवस वतणमानपत्रात श्रद्धाजंली वाखिली 
जात िोती. िैखनके, साप्ताखिके, पाखक्षके, माखसकातं बातमी वािून पखरखित, अपखरखितािंी रीघ लागली. 
संस्थाचं्या पिाखधकाऱ्यािंी पत्र आल्यावर िािा खकती संस्थाशंी खनगखडत िोते ते क ट ंखबयानंा समजले. 
जाखतधमािे बंधन न पाळता खमळिाऱ्या िािािंी प्रखतमा डोळ्यासमोर उभी राखिली. रेखडओने “प्रभाते मनी” 
कायणिमात रखवन्द्र कपगे खलखित श्रद्धाजंली अपणि केली. त्यावरून िािाचं्या रेखडओवरील “स्स्थतीिा असे 
कककर प्राखिमात्र” या भाषिािी आठवि ताजी झाली. 
 

िािािें बि रंगी व्यखक्तमत्व िािाचं्या मागे उमगून मनात अनेक तरंग उठले. त्यािंी तीव्र ब द्धीमत्ता आखि 
त्याच्या जोडीला अफाट श्रम करण्यािी मानखसक तयारी अिबंा करण्यासारिी िोती. लिानपिापासून 
िालातं, कष्टात खिवस काढूनिी त्यानंा खनकोप शरीरसपंिेिी ईश्वरित्त िेिगी िोती आखि आियण म्ििजे िी 
िेिगी अनेक िटके बसून, मानखसक बळावर वयाच्या जवळ जवळ ८० वषापयंत खटकली. शरीरािे िोिले तर 
त्यानंी कधी केले नािीत. मला आठवते, आम्िी कधी त्यािेंबरोबर प्रवास केला तर सामान उिलायिी वळे 
आली की, जास्त जड डाग ते उिलीत. मग आम्िाला झेपो अगर न झेपो, ि सरे सामान उिलाविे लागे. 
आम्िाला त्यानंी खशकवले. खशक्षिाम ळे आम्िी भावडें, स ना स्वावलंबी झालो. पि आपल्या ऐन उत्कषाच्या, 
सामाखजक प्रखतष्ठेच्या काळातिी त्यानंी स्वतिःच्या िबिब्यािा म लाचं्यासाठी उपयोग केला नािी. क िाला भीड 
घालून, स्वतिःच्या अखधकारािा गैरवापर करून प्रत्येक म लाला स्वतंत्र संस्थान, एिािी “गािी” बिाल केली 
नािी. खकतीतरी वषानी आमच्या कानावर आले की, िािा आमिार असतानंा म ंबई खवश्वखवद्यालयाच्या खसनेटिे 
सिस्य िोते. पडत झडत म ले आपापल्या क वतीन सार समाजात उभी राखिली. खशकवले, आपली जबाबिारी 
संपली अशी िािािंी वृत्ती त्यामागे िोती. आम्िा म लाचं्या, स नाचं्या ओळिी करून िेण्याच्या प्रसंगी मात्र 
आमच्या पिवीिा आवजूणन कौत काने उल्लेि करीत. संस्कृत भाषेच्या आमच्या अभ्यासािा त्यानंा फार अखभमान 
वाटे. िा अखभमान त्यानंा असिाऱ्या ससं्कृत भाषेच्या पे्रमाम ळे असावा. िी बाबाजी मोघे यािंी सून असे सागंत. 
िी माझी म लगी अशी माझी ओळि करून खिलेली मला आठवत नािी. माझी बिीि स धा बाळंतपिासाठी 
आली िोती. खतच्यामागे झकू्क लावनू खतला (B. A.) च्या परीके्षला बसायला लावले. म लगी पिवीधर झाली. 
पि त्यासाठी िािानंी खतच्या अभ्यासिमािी प स्तके स्वतिः वािून, खटपिे काढून खतिे अभ्यासािे श्रम खकती 
िलके करावते! क ठलािी खवषय असो. त्यानंा त्यात गती असे. त्यािंा एक प तण्या स िास सोलापूरकर 
(Printing technology) च्या अभ्यासिमासाठी आमच्याकडे िोता. िािािें वय ८० च्या आसपास िोते. त्यािी 
प स्तक वािून त्याला मित करण्यािी त्या वयातिी त्यानंा खजद्द िोती, िौस िोती. 
 



           

मािसािंी पारि त्यानंा िागंली िोती. क िाला क ठले काम सोपवले तर िा समाजसेविेा अजस्त्र गाडा 
प ढे जाईल यािे अिूक ज्ञान िािांना िोते. तरी क्वखित एिािा खवश्वासू, खजवाभावािा सिकारी मस्तपैकी 
िािाचं्या डोकीवरून िात खफरवी. एकिा आपले मानले की, “प त्रािे सिस्त्र अपराध, माता काय मानी त्यािा 
िेि” अशा मातृ भावनेने अपराध पोटात घालीत. त्याम ळे िािानंा मनिःस्ताप सिन करावा लागे. वैयखक्तक 
स्वाथण नसून वाईटपिा येई. अनेक वळेा काय िोई, छोया छोया संस्थािें थकलेले पैसे पालक, संस्थानंा 
वळेेवर खमळत नसत. बरे, घेतलेल्या मालािी त ंबलेली खबले जर वसूल झाली नािीत तर मोठ्या संस्था 
कशाच्या जोरावर िालिार ? िािा वकील असल्याने वस लीिे िे अखप्रय काम त्याचं्यावर सोपवले जाई. 
सामोपिाराने, जडजोडीने खबलािे पैसे खमळाले नािी तर वळेी कडूपिा पत्करून काम प रे कराव ेलागे. यात 
िािािंा वैयखक्तक फायिा, स्वाथण कसला िोता ? जेव्िा एिािे जबाबिारीिे पि स्वीकाराव ेलागते त्यावळेी 
ज्याचं्याकडून काम करवनू घेऊन ते प ढे रेटाव ेलागते त्यावळेी न सते गोड बोलून “वा, वा, फार छान” म्ििनू 
भागत नािी. प्रसंगी समज द्यावी लागते, िार अखप्रय पि सत्य गोष्टी स नवाव्या लागतात. गैरव्यविार उजेडात 
आिाव ेलागतात. ज्याला समज आिे तो याबद्दल आकस धरीत नािी. मोठ्या मोठ्या नावारूपाला आलेल्या 
संस्था, त्यातील अखधकार पिे, त्याच्या अन षंगाने येिारी सत्ता भल्याभल्यानंा मोिात पाडते. त्यासाठी स्पधा, 
ि रस, िेविेाव ेकािी वळेा िीन पातळीला पोितात. प्रसंगी सत प्रवृत्तािंा अशा िीनतेत सिभागी न झाल्याने बळी 
खिला जातो आखि मनातं येतं समाजािे प्रबोधन, उन्नतीकरि िे शास्ब्िक ब डब डे आिेत. दे्वष, मत्सराच्या 
आिारी वैयखक्तक स्वाथाच्या मागे लागल्याने राजकारि काय, समाजकारि काय, वारागंने, प्रमािे िंिल 
आिे. िे कट  सत्य आिे. समाज कधी डोक्यावर घेऊन नािवील आखि कधी िाली आपटून किधड्या करील 
यािा भरवसंा नािी. िे सगळ पटत असले तरी ज्यानंा सतत जनसपंकात रािण्यािे व्यसन असते त्यानंा एकटे 
राििे अवघड पडते. 
 

िे एकटपि पिविे जमते. पि केव्िा? स्वतिःिी अध्यास्त्मक, वैिाखरक बठैक स्स्थर असेल तर. कृताथण 
जीवन जगल्यावर िािािंी िी मानखसक बठैक त्यानंा शवेटच्या खिवसात साथ करीत िोती. िािािें जीवतं 
स्मारक असिाऱ्या गाधंी सेवा मंखिर, धोबी घाट, गाधंी सेवा धाम, खवनोबा ग्राम या सारख्या संस्था, छोया 
वसािती याखवषयी ते अखलप्तापिे बोलून योग्य सल्ला िेऊ शकत. त्याचं्या श्रद्धाळू भाखवक वृत्तीने त्यानंा मानखसक 
शातंता खिली. ध्यान धारिा, मनन, कितन त्यानंा तारक ठरले. 
 

िे सवण िरे असले तरी, एिािा खिशोब, अिवाल स बकपिे, टापटीपीने पेश करिे त्यानंा जमत नसे. 
थोडाफार िेशस्थी गैरखशस्तपिा त्याचं्या स्वभावात िोता. सरकारी अन िाने योजनेला प री पडली नािीत तर 
नैखतक कजाच्या कल्पनेसारख्या कल्पना ते लढवीत. पसेै गोळा करीत. अशा वळेी “खिलेला शब्ि” िेि तारि 
असे. खबनव्याजी असे कजण खमळे. ते खफटे. पि स्वराज्यपूवण काळात सावणजखनक कायण असे िोते की, पैसा प रा 
पडत नसे. पिरिा पैसा घालावा लागे. खिशोब सािर करण्यात काटेकोरपिा नसल्याने स्वतिःच्या पिराला 
िार लागनूिी गैरसमज िोण्यािी शक्यता रािी. सबंंध न तोडण्याच्या भखूमकेतून, अपराध्याला शासन केले 
जात नसे. त्याि गैरफायिा घेतला जाई. पि संखधसाधंूिे फावनू जाई. वयोमानाप्रमािे त्यािंा तापटपिा कमी 
झाला िोता. पि मूळ स्वभाव फटकळ बोलण्यािा िोता. एिािा शब्ि क िाला खजव्िाग्री लागेल यािे त्यानंा 
बोलतानंा भान रिात नसे. क िाला ि िवाव ेअसं मनात नसून समोरिी व्यक्ती ि िावली जाई. आपि कािी 
कठोर, त सडे बोललो िे िािा खवसरून परत बोलत. त्याचं्या खनकट सिवासात असिाऱ्यानंा ह्या स्वभावाच्या 



           

िाििोिा ठाऊक झाल्याने ते िािािें बोलिे मनाला लावनू घेत नसत. उलट सागंत, “त्यािें मन आईिे आिे. 
एिाद्या वडीलधाऱ्याप्रमािे आमिी िौकशी करतात, अडििी जाितात, ि िले-ि पले पाितात. माजंरींच्या 
खपलानंा खतिी निं लागतात का ?” आम्िी िूपिाप िोत असू. 
 

कािी उिापती कारभाऱ्यानंा िािाचं्या क ट ंबाच्या िखरताथािी काळजी पडे. ते आडून आडून िौकशी 
करीत. िािानंी वखकली सोडली. मग म लािें खशक्षि, घरििािी काय व्यवस्था केली? एक तर आमच्या घरिी 
राििी साधी िोती. िखरताथासाठी मोठमोठ्या रस्टिी कामे िािा अधूनमधून करीत. िखरताथण भागून जाई. 
पाि िे आले की बाई, आम्िी म ले असेल तर त्यात साजरे करून पाि ििार करीत असू. कािी वळेा िीि पाि िे 
मंडळी बािेर पडल्यावर यानंा िे कसं काय जमते यािी रसभखरत ििा करीत. ह्या ििा ि कूनमाकून िािाचं्या 
कानावर जात. अब्र ूरािून घर साभंाळिाऱ्या बायको म लावंर िे ताशरेे झोडलेले ऐकून िािानंा अपराधी वाटे. 
िेशकायाच्या नािात घराकडे, प्रपंिाकडे िव े खततके लक्ष न खिल्यािी िंत वाटे. मग सवडीने खपशव्या 
भरभरून, त्या स्वतिः उिलून आिून भरपूर सामान आिून टाकीत. घर िा प्रात बाई व आमिे आजोबा, बाईिे 
वडील यानंी अनेक वषण जमेल तसा साभंाळला. 
 

घरीिारी िस्ता िाऊन िािािंी खत्रशकूंिी अवस्था झाली असं कािींना वाटते. तर कािीि अस मत 
आिे की, िािाचं्या वायाला शाखपत यक्षगधंवािे आय ष्ट्य आले. क िी कािीिी म्ििो, िािाचं्या आय ष्ट्यािी, 
समर्थपत भावािी िी कथा झाली. 
 

िािाचं्या ह्या ८४ वषांच्या जीवनकथेिा आढावा घेतला तर क िाला ते शाखपत गंधवण वाटले तर क िाला 
तृप्त साधक ! तृप्त साधक तर ते िोतेि पि मला वाटतं त्यािें खवशाल वटवृक्षाशी साधम्यण आिे. वटवृक्ष त्याच्या 
नाजूकपिाने रंगीबेरंगी पानाफ लामं ळे आपल्याला आकषूणन घेत नािी. वडाच्या झाडािी आकषणि शखक्त त्याच्या 
सभोवतालच्या छोया मोठ्या पारंब्यातं आिे. त्यापैकी कािी पारंब्या थेट भ ईला खमळालेल्या असतात, आत 
गेलेल्या असतात. ज्यापासून आपल्याला नव्या, कोवळ्या रोपािंी अपेक्षा असते. ज ने वडािे झाड जीिण झाले, 
वाळू लागले तरी त्याच्या आधाराने, जीवनरसाने नव ेअनेक वटवृक्ष िळूिळू पि जोमाने वाढत असतात. मूळ 
आधारवड कौत काने नव्यािंी वाटिाल पाित असतो. प्रगखत पिात असतो. स्वतिः पडद्यामागील भखूमका 
बजावीत, नव्यानंा आधार िेण्यात आनंि मानतो. स्वतिःच्या सजणनशीलतेिा मूक साक्षीिार िोऊन.  
  



           

 
 
 
 
 
 
 

 
दादाांच्या कमफभूमींपैकी एक कमफभूमी 

  



           

 
 
 
 
 
 
 

असे होते आमचे माधवराव उर्फ  दादा 
  



           

१. माझ्या जीविाचे रशल्पकार 
 

—स्वातांत्र्य सैरिका—– गुलशिबी शखे 
 

४२ च्या स्वातंत्र्याचं्या लढ्यात आमच्या मालकानंी िािंखमयानी भाग घेतला िोता. रामभाऊ जोशीवर 
पोखलसानंी नेम धरून िरिाला मारलेली गोळी स्वतिःच्या छातीवर झेलून त्यानंी जोशीकाकंाना वािवलें. 
जोशीकाकानंा खनसटून जाता आलं. 
 

कािी वाईट नजरेिे पाटील, तलाठी, बायका प्रातिःखवधीसाठी बािेर गेल्या की संधी साधून त्यानंा 
पळवनू नेत. आता सारिी संडासिी सोय त्यावळेी िेडोपाडी नव्िती. अशाि एका बिनाम तलाठ्याला धडा 
तर खशकवावा जीव,ं तर मारू नये, अशा खविाराने आमच्या मालकाने खशक्षा म्ििनू त्याि ं नाक कापलं. या 
सगळ्या यातायातीत आमच्या मालकानंा टीबी लागला. तलाठ्यािं नाक कापल्याबद्दल त्याचं्यावर िटला 
भरला तेव्िा त रंूगातून स टून आलेले िािा ४५ मध्ये त्यानंा सोडवण्यासाठी म द्दाम वान्द्र्यािून साताऱ्याला आले. 
िािािंं आखि आमिं गाव एकि. त्या पे्रमापायी िािानंी िी िगिग केली. पि तलाठी धास्तावला. त्याने जबाब 
खिला की, “मी वडेावाकडा पडल्याने माझ्या नाकािी िी िशा झाली. माझं नाक क िी कापलं नािी. टीबीच्या 
खिवट ि िण्यात मालक गेले. मी खनधाराधार झाले. मला ना मूल, ना बाळ. जगाच्या पाठीवर मी एक तरूि, 
अखशखक्षत खवधवा राखिले. त्यावळेी िािा धावनू आले. ‘मी खशकून काय करिार ? आिे ते खजि ंबर’, िािानंा 
परत परत मी तेि सागें. पि िािानंी माझी समजूत घातली. मला वध्याच्या मखिलाश्रमातं कोसणला पाठवलं. मी 
एकटी कशी जािार म्ििून बाबाजी मोघ्यानंा बादं्र्याला बोलावनू घेतलं. त्याचं्याबरोबर माझी पाठविी केली. 
स्वतिःच्या लेकीसारिी वान्द्र्याला त्याचं्याकडे आल्यावर मला सगळी म ंबई िािवली. साड्या कंगवा, आरसा, 
सगळं पेटी सकट सामान घेवनू खिलं. आििी, कािी िव ंका म्ििून खविारंल, थेटपयंत सोबतीने पाठवले. 
 

मी वध्याच्या मखिलाश्रमातं असेपयंत िािानंी िरमिा २० रूपये न ि कता पाठवले. मखिलाश्रमातं काम 
करिाऱ्या कमूताई लेले, मालूताई थते्त यानंा िािा नेिमी पत्र पाठवीत माझी काळजी घ्यायला सागंत. रजेत मी 
आरळ्याला जायला खनघाले की, एक म क्काम िािाचं्या घरी बादं्र्याला असे. ‘बाई, मला कािी काम करायला 
द्या’, मी साखंगतल्यावर बाईनी मला भाजी खिरायला साखंगतली. मी जाडीजाडी, कशीतरी भाजी खिरायला 
लागले. िािानंी ते पाखिले. “अग गधडे, भाजी अशी खिरतात का ? त ला प न्िा पखिल्यापासून कोसणला 
पाठवायला िव,ं” असं म्िित प ढ्यातली खवळी काढून घेतली भाजी कशी खिरायिी ते स्वतिः िािवनू खिले. 
िािा न सती तोंडपाटीलकी करीत नसत स्वतिः करून िािवीत. मी बादं्र्याला असतानंा मला आवडतात म्ििनू 
बाईने खतिटाखमठाच्या प ऱ्या केल्या िोत्या. आवडल्या म्ििून मी िाल्या. कारि मला वाटलं बाईने एवढ्या 
आपल्यासाठी प ऱ्या केल्या आिेत. त्यािं मन मोडू नये. रात्री माझ्या पोटात ि िायला लागलं. मी सारिी उठत 
िोते, बसत िोते. बाकी सवण िमून गाढ झोपली िोती. िािाचं्या लक्षात माझी बैिैनी आली. िौकशी केल्यावर मी 
कारि साखंगतल. लगेि उठले. कपाटातलं िह्यािं भाडं काढून ताक घ सळता घ सळता स नावले, ‘क िी ढीग 
आग्रि केला तरी तू तूझीजीभ आवरायला नको िोती का ? त्रास क िाला झाला’? ताकातं मीठ, किग घालून 
ग्लास मला िातात आिून खिला. मग झोपले. अशा खकती आठविी सागंाव्यात. माझ्या िामड्यािे जोडे करून 
घातले तरी त्यािें उपकार खफटिार नािीत. आज जो मी आिे तो त्याचं्याम ळे उभी आिे. त्यानंी मला स्वतिःच्या 



           

पायावर उभ केलं. कोसण प रा करवनू घेतला. नोकरीला लावलं. नािी तर माझं काय झालं असत ? क िाच्या 
तरी िाराशी कमधेपिाने त कडे मोडीत पडले असते. 
  



           

२. अिेकाांचे पाठीराखे माधवराव 
 

—शरय ूधोते्र 
 

लोकमान्य खटळकाचं्या तेजस्वी नेतृत्वाने प्रभाखवत झालेली जनता लोकमान्याचं्या खनधनाने िवालिील 
झाली िोती. अशा वळेी लोकमान्यािंी सूते्र मिात्मा गाधंीनी िाती घेतली. पू. गाधंीजींनी स रू केलेल्या सवकंश 
स्वातंत्र्य लढ्यात अखिल भारतातील सवण थरातील अनेक क ट ंब खवधायक कामात, राजकारिात, सवणस्वी 
ओढली गेली िोती. त्यात डॉक्टसण, वकील, मील मालक, कारिानिार, प्रोफेससण, आिी मंडळींिा समावशे 
िोता. अशा या मिात्माजींच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील सैखनकात खनगवी, खनिःस्वाथी वकील माधवराव िेशपाडें िे 
एक सैखनक. साधी राििी व उच्च खविारसरिीिे जिू प्रखतकि. 
 

पू. मिात्माजींच्या कायणपद्धतीम ळे िेशात एका खविाराने काम करिाऱ्यािें जे खवशाल पारंीवाखरक सबंंध 
खनमाि झाले ते िरोिर िेव ि लणभि. 

 
श्री. माधवरावानंा मी प्रथम १९३० साली बखघतले. त्यािें स्नेिािण बोलिं व नम्रता याने मी प्रभाखवत 

झाले. तोवर मी भाईकडून (भाई धोते्र माझे यजमान), श्री. गोपाळराव काळे व बाबाजी मोघे यांजकडून त्याचं्या 
खवषयी ऐकत िोतो की, ते वकील आिेत, सधन असून खनगवी, साधे तळमळीने काम करिारे, अनेकानंा मित 
करिारे असे एकूि असून कायणकत्यांना तर त्यािें घर म्ििजे मोठाि खनवारा. अथात घरािा कायणकत्यांना 
खनवारा म्ििून, वाटण्यातं, त्याचं्या पत्नी श्रीमती बाई ह्यािंा फार मोठा वाटा आिे. उत्तरोत्तर पखरिय वाढत 
जाऊन मलािी जिू मािेरि खमळालं. 

 
गाधंी सेवा संघािे ऑखफस कािी काळ काळबािेवीला बच्छराज पेढीवर िोतं. भाई यािें सेिेटरी 

असल्याने आम्िालािी म ंबईति रिाव ंलागलं. मी व िोन म ली, शबरी २ १२ वषािी व क स म १ 
१
२ वषािी. भाईनी 

पाल्याला िन मान रोडवर िेसाईनी बंगलोमध्ये घेतलेल्या जागेत आम्िी रािू लागलो. वध्याच्या आश्रमातून 
एकिमि म ंबईति आल्याने व कोिीिी पखरखित नािी अशा जागी, मी अगिी घाबरून गेले. भाई सकाळी जेवनू 
९ ला लोकलनी कामाला जायिे ते संध्याकाळी ककवा रात्री उखशरा परतायिे. वध्यािे आमिं स्वावलंबी जीवन 
इथेिी िालू िोतं. पखरसरातल्या लोकानंा तो एक क त िलािाि खवषय िोता. त्या सवण ग जराथी मंडळींकडे रामा 
गडी कामाला िोते. भाईिे खमत्र श्री. िखरभाऊ भागवत, माधवराव, रेवतीभाई आिी मंडळींनी धीर िेऊन खतथल 
रािि स सह्य कलं. िैनंखिन संसारािे व्यविार लिान िोन म लींना घेऊन मला एकटीला स्टेशनवर जाऊन 
कराव ेलागत. िळूिळू िे सारं अंगवळिी पडतं गेलं. खशवाय परमेश्वर पाठीशी आिे, यािा अन भव घेत िोते. 
खकरािावाल्यानंी खनक्षनू साखंगतले ‘की त म्िाला काय लागेल ते माझा मन ष्ट्य घरी पोिवत जाईल. अगिी 
किीक स द्धा िळून आिून िेईल.’ मनातं म्िटलं, “िेवि पावला.” 
 

पू. बापूजी त्याि स माराला राऊंड टेबल कॉन्फरन्सिून परतले व त्यानंा व जवािरलालजींना 
सरकारनी लगेिि पकडून नेल्यान स्वातंत्र्य लढ्याला स रुवात झाली. अिानकि सवण झाल्याने भाईिे काम 
वाढत गेलं. कधी तर िोन-तीन खिवस िी घरी परतत नसत. त्याम ळे मला फारि काळजी वाटत असे. एक 



           

खिवस रात्री माधवराव व त्यािें बधं  केशवराव घरी आले. “त म्िी घाबरंू नका, भाई स िरूप आिेत, िे 
सागंायला आम्िी आलो आिोत. त म्िी काळजी करिे स्वाभाखवकि आिे”, अशी प्रस्तावना करून, भाईंना काय 
काय कामे करावी लागतात ते सागंू लागले. संस्थेिे पसेै साभंाळिे, कायणकत्यांना पैसे प रखविे. खशवाय लढ्यािे 
खनरोप िेिे अशी कामे असल्याने ते भखूमगति आिेत असं समजा. िोन लाि रूपये घेऊन िोन रात्र त्यानंा 
आमच्या घरी रिाव ंलागलं तेव्िा त्यानंा त म्िी फोन करण्यािा प्रयत्न करू नका. तसंि “क िी भाई काय काम 
करतात खविारंल तर ऑखफसिा पत्ता सागंू नका” वगैरे सूिना त्यानंी खिल्या. आम्िी येत जाऊि, भाईिी 
मधूनि येतील. ‘नािी तर आमच्याि घरी िोन म लींसि त म्िी िलता ंका ं?’ ते म्ििाले, मी “नािी” म्ििाले. मी 
खिमतीने रािीन, काळजी करू नका असे साखंगतले. म्िितात ना, ‘किमत मिा तो मिते ि िा’ त्याप्रमािे श्री. 
बगाराम लेले व त्यािंा धाकटा भाऊ यशवतं लेले िे खरटमेंटसाठी म्ििून आमच्या घरी आले व एकटीिा प्रश्न 
आपोआपि स टला. प ढे लढ्यािे स्वरूप बघून मी म लानंा घेऊन वध्याला म ंबई सोडून आले. खतथे गेल्यावर 
जंगल सत्याग्रिात भाग घेतल्याने मी पकडली गेले. म ंबईिे घर िाली केल्यावर सामान बरीि वषे 
माधवरावाकंडेि िोते. 
 

प्रखसद्ध िाडंी याते्रला साबरमतीिून खनघतानंा मिात्माजींनी, स्वराज्य खमळेपयंत साबरमतीला परत न 
जाण्यािे घोषीत केले. त्याम ळे खमठाच्या सत्याग्रिानंतर ते सरळ वध्याला कायमिे आले. अथात गाधंी सेवा 
संघािे ऑखफसिी मग वध्याला आले. त्याम ळे भाईिी व माझी ििा मखिन्यानंी भेट झाली. 
 

एकिा मला बरं नव्ितं तेव्िा खरटमेंटसाठी माझी मखैत्रि सरोजबेन नािावटी (काकासािेब 
कालेलकराचं्या सेिेटरी) याचं्याकडे म ंबईला मलबार खिलवर मी िोते. तेव्िा माधवरावानंी माझी िूप काळजी 
घेवनू, गाईिे तूप, फळं आखि आिून पोिवलं, मखैत्रिीिी आई, भाऊ, डॉ. नािावटी म्िित, “अिो आम्िी सवण 
करतोय, त म्िी कशाला ऐवढी िगिग करता ?” माधवराव म्िित, ‘अिो ती मला िात्री आिे, तथाखप माझ्या 
खमत्रािी पत्नी म्ििनू मला कािी सेवा करू द्यात.’ वध्याला जायला डॉक्टरानंी परवानगी खिली तेव्िा श्री. 
बाबाजी मोघबरोबर मी जाव ं असं ठरलं. फस्टणक्लासच्या िोन खतखकटािंी जबाबिारी माधवरावानंी तेव्िा 
उिलली. खशवाय म लासंाठी फळानंी भरलेली डालीिी बरोबर खिली. असे आम्िा कायणकत्यािे रक्ताच्या 
नात्यापेक्षािी जवळिे कौट ंखबक संबंध िोते. ते आठवले िी हृिय भरून येते. व आजच्या खपढीला आखि जनतेला 
स्वाथाने घेरलेलं पािून िंत वाटते. 
 

म ंबईत असताना भाईनंा इन्फ्ल्य एन्झा झाला. िरखकसनिास िॉस्स्पटलमध्ये ॲडखमट केल्यािे बापूंना, 
श्री. जमनालालजी बजाज सागंत असतानंा, बापूंच्या स नेने ऐकले व मला त्यांनी साखंगतले. िे ऐकून मी फारि 
बेिैन झाले. मी सरळ बापूजींना व जमनालालजींना भेटून “मला का नािी िे साखंगतल, मला म ंबईला पाठवा” 
असे म्ििू लागले. जमनालालजी व बापूंनी मला समजावले की, “तू खतथे जाऊन अखधक काय सेवा करिार 
आिेस, स्वामी आनंि व िेशपाडेंजी सवण काळजी घेतािेत. आप्तानीि िे कराव ंअसं नािी. िेिी आप्ति आिेत.” 
वगैरे मी मूग खगळून बसले. संसारात मला खजतक्या अडििी आल्या त्या त्या वळेेस वरील तत्वाप्रमािे स्नेिीि 
मित करीत आले. कामाम ळे भाईिी उपस्स्थती लाभ ूशकत नसे. प ढे िे तत्तव पिनीि पडले. आजच्या खपढीला 
िे असले, तत्वज्ञान, खवशाल कौट ंखबक भावना, खनस्वाथण वृखत्त, इत्यािींिे थोड िशणन घडखवण्यासाठी िे 
खलखितेय. 



           

अशीि एक आठवि–भाईिे िर्थनयािें ऑपरेशन िरखकसनिास िॉस्स्पटलमध्ये झाले िोते. त्यावळेी 
कािी खिवस आम्िी मिीभ वनमध्ये थाबंलो िोतो. खिवाळी िोती. पाडव्याच्या रात्री ििा-साडेिािा वाजता 
माधवराव व केशवकाका आले. भाई न कतेि झोपले िोते. मी म्िटले, “माधवराव भाई आताि झोपले आिेत, 
उठव ूका ?” तेव्िा ते म्ििाले, “छे, छे, त्यानंा नका उठव.ू बरे आिेत ना ? िे डबे ठेवनू घ्या व त म्िीिी झोपां,” 
असं म्ििून, ‘केशव िे ते रे डबे’ म्िित आठ-ििा काडणबोडणच्या डब्यािंी िळत ठेवनू गेले. ‘आज खिवाळी आिे, 
त म्िी कािीि केलं नसिार.’ तेव्िा भेटायला येिाऱ्यानंा कािी तरी िेता याव ं म्ििून िी थोडी फराळािी भेट 
आिली आिे, भाईना सागंा आम्िी येऊन गेलो” असे म्ििून ते खनघून गेले. मी त्याचं्या या मायाळू स्वभावाने 
अगिी गद् गद झाले. 
 

हृिय िेलावनू सोडिारी त्यातलीि एक आठवि, त्याला काय उपमा द्यावी, िेि कळत नािी. माझा 
म लगा मोिन यािे लग्न ठरले. भाईंना म ंबईला बरेि काम िोतं. म्ििनू मी प ण्यािून म लीला खतच्या भावाकडे 
म ंबईस बोलावनू सािरप डा केला. सोनं न वापरण्यािं आमिं व्रत तेव्िा पेढे व साडी-िोळी खिली. आंगठी िेि ं
शक्यि नव्ितं. सोन्याच्या बागंड्या करायच्या की काय याबाबत माधवरावािंा सल्ला घतला. “ते म्ििाले, 
त म्िाला स नेला सोन्याच्या बागंड्या घालाव्याशा वाटत असतील तर जरूर घाला. मी त म्िाला िार बागंड्या 
करून आिून िेईन. भाईना समजावण्यािं काम माझं. पशैािंी किता करू नका.” त्याचं्या या आत्मीयतेने माझे 
डोळे गळू लागले. त्यानंीि सात्वन केले. िी गोष्ट अजूनिी क िाला मािीत नािी. या िातािं त्या िातालािी 
कळू न िेता त्यािंी िेण्यािी कृती बघून मन थक्क िोई. प ढे म लीला आमिी तास्त्वक भखूमका समजावण्यात यश 
येऊन फक्त मंगळसूत्र घालण्यािे ठरले, िी गोष्ट वगेळी. 
 

माझे धाकटे मेव्ििे श्री. केशव िेवधर, म ंबईच्या िािी ग्रामोद्योग कमीशनरमध्ये अंबर खशक्षा खवभागािे ते 
डायरेक्टर िोते. म ंबईला वाद्र्यालंा गाधंीनगरमध्ये रिात. ते िाटणफेलनी जे जे िॉस्स्पटलमध्ये वारले. िोन्िी 
म ले लिान िोती. सक्सेशन सर्थटखफकेटिा प्रश्न आला. श्री. अण्िासािेब सिस्त्रब दे्ध यानंी माझी बिीि कबि  
खिला माधवरावाकडे नेले व ‘खििे सक्सेशन सर्थटखफकेटिे काम आिे ते त म्िी कराव’ एवढे बोलून ते खनकित 
मनाने वध्याला खनघून गेले. बखििीच्या कोटात जाण्यािे वळेी मीिी कधी बरोबर असे. फोटण मधल्या जायिा-
यायिा ििण तरी माधवरावानंी घ्यावा असे मी सूिवताि त्यानंा फार वाईट ‘वाटले, आक्का, परमेश्वर कृपेने मला 
भरपूर आिे. छे. छे., असला खविार मनातूंन काढून टाका बघू’ असं ते म्ििाले. मी त्यािंी माफी माखगतली. 
अशा मिान मािसािंा आता ि ष्ट्काळ झाल्याने समाजािी, िेशािी, मोठी खबकट पखरस्स्थती िोत िालली आिे. 
 

अलीकडे तीन-िार वषापासून ते मला म्िित की, त म्िी वाद्र्याचं्या मिात्मा गाधंीसेवा मंखिरात झेंडा 
विंनास पाि िी म्ििनू याव.े मला संकोि वाटून मी टाळत असे. तथाखप, िोन वषापूवी त्यािंा म लगा, 
श्रीखनवासिं पत्र आलं की, िािािंी फार इच्छा आिे की, त म्िी झेंडाविंन करायला याव,े त्यािंी प्रकृती बरी 
नसते, मी त मच्या येण्या-जाण्यािी व्यवस्था करीन. कधी येता, ते कळवाव.े यावळेी मात्र मी टाळू शकले नािी. 
ठरल्याप्रमािे गेले. माधवरावािंी प्रकृती बघता, मी िो म्िटंल, िे बरंि झालं असे वाटले. प ढे ते िेवाघरी 
गेल्यािे कळल्यावर त्यािंी इच्छा मी प री करू शकल्यािं समाधान वाटलं. 
 



           

खि. श्री. खनवासनी मोठ्या आस्थेनी मला नेिं पोिवि ं केलं. खशवाय मायेिी शाल िी िािा ं करवी 
पाघंरखवली. मी म्िटलं, ‘िािा यािी काय जरूरी िोती ?’ ते म्ििाले, ‘असून िेत असून िेत. फार कािंी नािी. 
फूल ना फ लािी पाकळी िेतोय.’ यावर कािंी बोलििं ि ंटलं, अशा खकत्येत हृद्य आठविी आिेत. मनात त्या 
जपून ठेवनू त्याप्रमािे अल्पसा का िोईना आपल्याकडून असंि वतणन ठेवण्याच्या प्रयत्नात असते. त्याचं्या पे्रमळ 
स्मृतीला म लासंि सखवनय श्रद्धाजंली वािते. 
  



           

३. एक झाड चांदिाचे 
 

—सौ. शोभिा रािडे 
 

कै. माधवराव िेशपाडें ह्यािें व्यखक्तत्व कधीिी न खवसरण्यासारिं िोतं. त्यािंा प्रसन्न िेिरा, प्रश्नाथणक 
म द्रा व िमकिारे श भ्र िात मािसाला आकषूणन घेत असत. मी त्यानंा प्रथम जगन्नाथप रीच्या सवोिय संमेलनात 
पाखिलं. संध्याकाळी आम्िी िोघे जगन्नाथाच्या िशणनाला उभे िोतो. मी िात जोडून प्राथणना करीत िोते. शजेारी 
ते उभे िोते. मी बोटाचं्या मध्ये एक रुपयािी नोट धरली िोती. माझ्या नकळत िेवाच्या प जाऱ्यातने ती िळूि 
काढून घेतली. ते लक्षात आल्यावर मला खवलक्षि राग आला. पि माधवराव अगिी शातं िोते. ‘जाऊ िे’ 
म्ििाले. प्राथणनेच्या वळेीि ती िक्षिा खिली गेली असे मानावे, म्ििजे झालं. त्याचं्या शातंवृत्तीिा तो माझा 
पखिला अन भव िोता. त्यानंतर मी त्याचं्या या वृत्तीिा अनेकिा अन भव घेतला व त्याचं्या शातं प्रखतमेिा ठसा 
आजतागायत माझ्या मनावर उमटलेला आिे. 
 

मिाराष्ट्र सेवा संघाच्या बैठकीला ते नेिमी येत असत. कै. शकंरराव िेवावंर त्यािंी भखक्त िोती. ते 
संय क्त मिाराष्ट्र िळवळीिे खिवस िोते. शकंररावानंी परिड व अखतरेकी भखूमका घेतलेली िोती. त्याचं्यासोबत 
कामे करिाऱ्या सवण कायणकत्यांिे त्यानंा आश्वासन िव ेिोते व खनिय इतका पक्का िवा िोता की ‘करेंगे या मरेंगे’. 
आम्िा कािी तरूि कायणकत्यांिी भखूमका लवखिक िोती. आम्िाला असे वाटायिे की, िा प्रश्न इतका सोपा 
नािी. त्यात राजकारि जास्ती आिे व त्यासबंंधी खवनोबािें जे खविार िोते ते आम्िाला जास्ती समाधानकारक 
वाटायिे. ह्या िेशािी भाषावर फाळिी करू नये. असे खवनोबानंा वाटत असे व म्ििून त्यानंी संय क्त 
मिाराष्ट्राला जािीर पाकठबा खिला नव्िता. आमिी िी भखूमका कै. िािानंा मान्य झाली व ते आमच्या पाठीशी 
उभे राखिले आखि त्याम ळे िािी ग्रामोद्योगाच्या खनत्य कामात अडथळा न येता ते स रू राखिले. 
 

सवण सवोिय संमेलनासाठी िािा आवजूणन जात असत. २–३ संमेलनात त्याचं्या सोबत असलेल्या 
डब्यातंले लाडू आमच्यापयणन्त पोिलेले मला नक्की आठवतात. 
 

भिूान, ग्रामिान, सवोिय या सवणि खविाराशंी िािािंी तार ज ळलेली िोती. गाधंी, खवनोबा िी त्यािंी 
आद्य िैवते आखि त्यानंी साखंगतलेल्या कायणिमान सार िालिे िी त्यािंी खनष्ठा िोती. त्याम ळे आम्िा सवण 
कायणकत्यांना त्यािंा आधार वाटायिा. िारूबंिी िा तर त्यािंा अखतशय खप्रय खवषय. मी करीत असलेल्या 
पखरश्रमाला त्यािंी सखिय सिान भतूी असायिी व तसं ते अनेक वळेा बोलून पि िािवीत असत. 
 

सवण संस्थानंी स्वतिःच्या पायावर उभे रिाव ेव त्यासाठी तशा प्रकारिी आर्थथक तरतूि करावी असं पि 
त्यानंा वाटायिं. कायणकता िा सवण कामािा मानकबिू आखि त्यािी िौकशी व व्यवस्था आपलेपिाने करिे िा 
त्यािंा सिजधमण िोता. एकिा आजारी िािानंा भेटायला मी घरी गेले िोते. स्वतिःिे ि िि बाजूला ठेवनू माझेि 
आखतथ य करायला त्यानंी स रवात केली. पंढरीिी वारी म्ििजे माधवरावाचं्या उत्सािाला उधाि यायिे. 
त्यासाठी मंडळ जमवतील, अथण व्यवस्था करतील, गाडी ठरवतील, प स्तक घेतील आखि आपल्या ि िऱ्या 
पायाने सवोिय किडीिं नेतृत्व करतील. अशा या अिंड सेवाव्रत घेतलेल्या िािानंा माझी िी खवनम्र श्रद्धाजंली. 



           

मला िखलल खगव्रानिं वाक्य आठवतं, ‘िंिनािा वृक्ष उन्मळून पडतो पि त्यािा स गंध िरवळत रिातो आखि 
जगाच्या कानाकोपऱ्यातं जाऊन िडून राितो’. त्याचं्या व्यखक्तत्वािा स गधं अनेक कायणकत्यांना पे्ररिा िेत 
रािील. 
  



           

४. आम्ही माहेरवारशिी—आमचे दादासाहेब देशपाांडे याांच्या 
 

सौ. दसधुताई मुळे, सांघटक, िशाबांदी मांडळ 
 

आमिे नशाबंिी मंडळािे खशखबर संपले की िरवषी िािा आम्िाला जवळपासिी प्रखसद्ध स्थळे बघायला 
नेत असत. 
 

एक वषी आमिे पन्िाळा येथील खशखबर संपले आखि आम्िाला नरसोबािी बाडी, सागंलीिा गिपती 
बघायला नेले. िािानंी तसेि औि ंबर करून आम्िाला त्याचं्या आरळे येथील आश्रमात जावयािे का ं म्ििनू 
खविारले. आरळे म्ििजे ३,००० ते ३,५०० फूट उंिीवरिे थंड िविेे खठकाि. ७ मलै िालत उंि िढत जावयािे 
िोते. आम्िी ७–८ मखिला आखि ७–८ प रुष असे िोतो. आमिा िढण्यािा वगे िािानंा मािीत असल्याने त्यानंी 
आमच्यासाठी िोन बलैगाड्या ठरखवल्या. आम्िाला आरळ्याला आश्रमात पोिोिवण्यास साखंगतले आखि िािा 
स्वतिः कािी संघटकानंा बरोबर घेऊन शॉटणकट रस्त्याने िालत वर िढले. एवढे िढून आल्यावरिी िािा स्वस्थ 
बसले नािीत तर आश्रमात प्रथम ििा–पोिे नाश्त्याला बनवायला तेथील कामकरी मखिलानंा साखंगतले. 
 

आम्िाला तोपयंत खवश्रातंी घ्यायला सागंून ते स्वयंपाकाच्या सूिना द्यायला गेले. प रि–पोळीिा बते 
ठरखवला. आम्िी ििा नाश्ता झाल्यावर खवखिरीवर आंघोळीला गेलो. आम्िाला म ंबईच्या मखिलानंा खवखिरीिे 
पािी काढण्यािी सवय नसल्याने त्यानंी ४ मखिलानंा (आश्रमात काम करिाऱ्या) खवखिरीिे पािी काढायाला 
पाठखवले आखि त्यानंा आम्िाला न्िाऊ घाला, पाठीला साबि लावनू द्या वगैरे सूिना खिल्या िोत्या. त्याप्रमािे 
त्या मखिलानंी आम्िाला न्िाऊ घातले. मािेरपि संपल्यानंतर ह्या वयात असे न्िािे म्ििजे आम्िाला अगिी 
मािेरी आल्यासारिे वाटले. स्नानानंतर १ वाजता प रि–पोळीिे जेवि, प निः खवश्रातंी, नंतर आश्रम बघायला 
गेलो. खफरता खफरता घोड्यावर रपेटिी करायला खमळाली. िूप मजेत भटकलो, ५ वाजता प निः आंबा डाळ, 
पन्िे घेऊन गप्पा झाल्या. रात्री आमटी भात. ि सऱ्या खिवशी वागं्यािी भाजी, भाकरी बेत झाल्यावर परतलो, 
पि एकसारिे िािािें मािेरपि डोळ्याप ढून जात नव्िते. सवणजिी ह्या मािेरपिाम ळे भारावनू गेल्या आखि 
म ंबईला आल्यावर िािानंा साखंगतले ‘फक्त ब्लाऊज पीस राखिला िािा’. िािानंी काम तर करू खिले नािीि 
पि पोरींना खवश्रातंी िवी ह्या जाखिवनेे त्यानंी ‘त म्िी अगिी आराम करा’ असं साखंगतले. आम्िाला कोि 
म्िििार असे? आजिी िे मािेरपि आठवते आखि िािािंी वात्सल्यमूती डोळ्यासमोर येते. असे आमिे िािा. 
कधीिी रागवत नव्िते, मोठ्याने बोलिे त्यानंा मािीत नव्िते, त्यानंा क िी कािीिी म्ििो, ते म्ििायिे ‘माझे 
खिसे िूप मोठे आिेत, सगळ्यािे खिडिे, रूसिे, रागाविे मी खिशातं ठेवतो’. तसेि मला म्ििायिे ‘पोरी, 
मळकट कपड्यावर जर डाग पडले तर खिसत नािीत, पि पाढंऱ्या कपड्यावरिे डाग िटकन् खिसतात, त ला 
मी बोललो ते यािसाठी, वाईट वाटल का?ं’  
 

ह्या शब्िाति िािािें, त्यानंा काय म्ििायिे िोते त्यािे सार लक्षात यायिे आखि िािाबद्दलिा 
अखभमान वाढायिा. अशा आमच्या िािानंी ६२ ते ७० ह्या आठ वषात आमिी िारीधाम यात्रा घडवनू आिली, 
१२ ज्योखतखलंगे करवली. ह्या वयात प्रवास झेपत नव्िता तरी िािािंी िौस आखि आवड तरूिानंा लाजवील 
अशी िोती. 



           

बद्रीकेिारच्या याते्रच्या वळेी तर िािाचं्यावरिे गडातंर टळले. 
 
सोनप्रयागला छोया छोया बराकीत आम्िी आखि आमच्याप्रमािे अनेक प्रवासी उतरले िोते. 

िालच्या बाजूला अलकनंिा निी, मोठे मोठे िगड, खशळा, गिण झाडी िोती.  
 

थंडी बद्रीकेिारच्या वाटेवर अखतशय असते. त्याम ळे िारे बंि करून, अंगावरील ब्लँकेट तोडावंरून 
घेऊन सवणजि झोपलो िोतो. मध्यरात्री १।। ते २ च्या स मारास मला “म ळेबाई, आमरेबाई” अशी िाकं क िीतरी 
िूप लाबंनू मारत आिे, असे ऐकू आले. ३–४ वळेा िाका ऐकल्यावर मी आमच्याबरोबर असलेल्या िखिवळे, 
जोशी यानंा उठवले आखि िािािंा आवाज बािेरून येतो, जाऊन बघा, म्ििून साखंगतले. बॅटरी घेऊन ते ३–४ 
जि बािेर गेले, तर िािा अगिी िालच्या बाजूला िातात काठी घेऊन जात असलेले खिसले. ‘म ळेबाई’ म्ििून 
िाक मारत िोते, अंिाजाने सवणजि धावत गेले आखि िािानंा धरून आिले. िािा म्ििाले, “मी बऱ्याि 
िारावर काठीने आपटून िाक मारली, पि ते लोक ि सरेि असायिे. शवेटी आपली बराक प ढे असेल असे 
वाटून िाली िाली जाऊन पोिोिलो असेन. किाखित अंधारात बराक खवसरलो असेन. थोडक्यात वािलो, 
नािी तर एवढ्या िोल खठकािी काय झाले असते?” रात्री पि काळोि िूप असल्याम ळे खिसत नव्िते. 
आल्यावर आम्िी खविारले “िािा त म्िी एवढ्या अंधारात एकटेि का गेलात? क िाला तरी. ह्या म लानंा 
उठवायिे िोते”. तर िािा म्ििाले “पोरािंी झोपमोड झाली असती, मला वाटले जवळि लघवींला बसेन 
आखि आत येईन, पि मी कसा ि कलो अंधारात कळत नािी.”  
 

‘त म्िाला जाग कशी आली’ मी म्िटले. “िािा, मला माझे नाव घेऊन क िीतरी बोलावते असे वाटले, 
नीट ऐकल्यावर त मिा आवाज ओळिला आखि मग सवांना उठवनू त म्िाला शोधायला पाठखवले”.  
 

तेव्िा िािा म्ििाले ‘िेवीच्या रुपाने पोरी तू मला वािखवलेस’ मी म्िटले ‘िी त मिीि प ण्याई िािा, 
नािीतर एवढी वारा ज्योखतखलंग, िारी धाम यात्रा आम्िाला क िी घडखवल्या असत्या?’ िी यात्रा बद्रीकेिारािी 
आम्िी िािासमवते शवेटिीि केली. त्यानंतर आता गेली १५ वष ेझाली आम्िी क ठेंि एवढ्या मोठ्या याते्रला 
गेलो नािी. तशा छोया भजनी मंडळाबरोबरच्या सिली िोतात पि अशा व्यापक प्रमािात यात्रा िोत नािी. 
 

असे िािा की ज्यानंी आम्िाला िी प्रवासािी आवड खनमाि करून खिली. क िािा राग करू नये, 
तोडून लागेल असे बोलू नये, राग आला तरी खवसरून जाव ेवगैरे. त्यानी स्वतिः तसे वागून आम्िाला िािवनू 
खिले, जगात रिाव ेकसे? सिा िसत िेळत जगाव.े 
  



           

५. पदयात्रा सह्याद्रीच्या कुशीतील 
 

ग्रामसेरवका – सत्यभामा कुलकिी 
 

पंढरपूरला खवनोबा येिार िोते. त्यािंा संिेश प्रत्येक िेड्यातून पोिवायिाि िी पू. कै. िािािंी खजद्द 
िोती आखि त्यासाठी आम्िी कायणकते कसलीि तमा न बाळगता खफरत िोतो. खशराळे पेयातील पेटलोि 
गावाच्यािी प ढे सह्याद्रीच्या खनखबड अरण्यातून आमिी पियात्रा िालली िोती. बलैगाडी रस्ता तर नव्िताि; 
असायिी एिािी पाऊलवाट, पि तीिी नव्िती. गिण रानात कसल्याि पावलाचं्या ि िा उमटलेल्या नव्ित्या. 
जरा प ढे गेल्यावर त्या ि िा क्वखित खिसू लागल्या. त्या िोत्या खशकाऱ्याचं्या, जळि आििाऱ्याचं्या, अनेक 
खठकािी खवि रलेल्या. क ठल्या ि िा पकडायच्या, स ित नव्ितं. संध्याकाळ झाली िोती. प ढील गावी आपि 
पोिोििार या खविाराने िढि िढत िोतो. िडक, काटे टोित िोते. वळूेच्या बेटातून वाििारा वारा खवखित्र 
आवाज करीत िोता. आम्िी वाट ि कून घनिाट झाडीत खशरलो. िोघंजि प ढे गेले िोते. िातावरील मािसू 
खिसेना. मी त्याचं्यात ऐकायला कमी येिारी कसली िािूल लागेना. वाटेत िूप पािी असलेली निी लागली. 
निीला पूल नव्िताि. निीत उड्या टाकता येतील एवढ्या अतंरावर मोठमोठे िडक िोते. तेिी निीच्या 
ि सऱ्या तीरापयंत. ्ी मी एकटीि. सवणत्र भयवजणनम् िे व्रत आम्िा सवण कायणकत्यांना साधले िोते. पियाते्रत 
आमच्याबरोबर असलेले िािा म्ििाले, “अंगावरिे उपरिे िाताला गच्च बाधूंन घ्या. उपरण्यािे ि सरे टोक कते्त 
ग रूजी धरतील. माराल ना उडी?” मी म्िटले, “उपरिे नको. मी तशीि येते.” “पाडं रंग िरी, पाडं रंग िरी” 
िा गजर करीत करीत जोराने, मोठ्याने गात गात आम्िी पाण्यात भराभर उड्या घेतल्या. परतीरी आलो. पि 
प ढेिी गाव लागेना. भजन िाललेि िोते. वाट नविी िोती. पि आमच्या आवाजाने क ठल्या तरी धनगर 
वस्तीतून िोन इसम आले आखि “अशा भयाि जागी अपरात्री आलाति कसे?” म्ििून आम्िाला िोष खिला. 
“गाव जवळ नािी, उरली रात्र आमच्या झोपडीत काढा, सकाळी जा” म्ििून स िखवले. त्यानंी आम्िाला 
त्याचं्या झोपडीत नेले. त्यानंी करून खिलेल्या कढत पाण्याने िात, तोंड ध तले. ओसरीवर खवस्तू िोता, थोडे 
शकेले. अन् मग नागलीिी भाकरी, ििािा पाि ििार घेऊन आगटी जवळ झोपलो. भागजूी, कते्त, खपलोबा 
अण्िा, मला गाढ झोप लागली. पिाटे कािी न घेता खनघालो. थकवा आला िोता. पि नवश्री फार बिारीिी 
िोती. न कताि िोिारा सूयोिय, खवखवध रंगािंी फ ले, मोठाले वृक्ष, मधूनि वाििारे िंिेरी झरे, मधूनि 
त टलेले उंि उंि कडे. िािा म्ििायिे, “िा कते्त पॉईंट, िी सत्यभामा गाडणन, िा खपलोबा पॉईटं.” िािाचं्या 
खवनोिाने िसत, रमत गाव कधी गाठला िे आम्िाला कळले नािी. वशेीत खगरीजन उभे िोते. त्यानंी टोपलीने 
फ लं उधळली. कढत कढत िूध, द्रोि भरभरून मध, करविं, आवळे, खबब्यािी फ लं, फिसािे गरे िेऊन 
आमिं स्वागत केलं. आमिा श्रमपखरिार झाला. 
 

ि सऱ्या वळेी आििी कािी ख्या, म लं बरोबर िोती. सवण लवाजमा बरोबर िोता. वाट खनरंूि, 
घोड्यावर ओझी, अशा पखरस्स्थतीत एक घोडे उधळून पळू लागले. त्याच्या पाठीवरिी पोती िडकाला 
अडकली. घोडं खरकामं पळत िोतं. आम्िी बायकािं घोड्याच्या पाठीमागून िालत िोतो. आम्िी िूप जोरात 
गलका केला. प ढे जािाऱ्यानंा वाटलं “आम्िी जोरात घोषिा िेत आिोत, भजन रंगलेलं खिसतंय.” क िीि 
पाठी खफरून येईना. शवेटी आमच्यामागे असलेली टोळी आली. एक–िोघं घोड्याच्या शोधात गेले. नंतर 
पोत्यातील ओझ्यािे वाटप झाले. आम्िा बायकानंािी आमच्या वाटिीिं ओझ ंउिलण्यात भाग घ्यावा लागला. 



           

डोक्यावर गाठोडी, कािेत म लं असा आमिा ताडंा येतोय िे क िीतरी प ढे कळवले. मग िोन गडी घेऊन 
िािाि माघारी आले. आमिं सवण ओझं तर त्यानंी घेतलंि व म लेिी. िा सवण प्रकार कळल्यावर सवणजि पोट 
धरधरून िसली. िािानंी आम्िा सवांिे िूप कौत क केले. म क्कामाला पोिल्यावर मेजवानीिी खिली. आियण 
असं की, क िीिी थकलेला भागलेला खिसत नव्िता. रात्री नेिमीप्रमािे सभा झाली. भजन, नकलािंा कायणिम 
झाला. िूप मजा आली. 
 

एक पदयात्रा मुांबापुरीतील 
 

अशाि एका पियाते्रिा कायणिम म ंबईला झाला. खवमल ठकारािंी पियात्रा िोती. सभेत िूप िंगल 
झाली. िगडफेक झाली. ख्यानंा जिमा झाल्या. मी त्यावर ओव्या केल्या िोत्या –  
 

िािीच्या पातळाला रक्तािी लाल िूि । 
म ंबाप रीिे बंध  माझे, त्यानंी केली िी बोळवि ।। १ ।। 

िौपाटीवर सभा, आले िगड लल्लाटी । 
धरीतीला डाग नको, माझी पसरते ओटी ।। २ ।। 

 
िािा अत्यंत आवडीने माझ्याकडून ह्या ओव्या म्ििवनू घेत.  

 
खनत्याप्रमािे पियात्रा खनघाली. कट  अन भव िूप आले. िूप लाबंिा पल्ला, मारायिा िोता. बरोबर 

िाण्याच्या वस्तू िोत्या. भ केल्या याखत्रकानंी वाटेत नास्त्याच्या खपशव्यावर िल्ला करून िाण्याच्या खजनसा फस्त 
केल्या. नास्त्याच्या खजनसा सवांना प रल्या नािीति. म क्कामाला व्यवस्थापक मला रागावले. कारि नास्त्यािे 
वाटप माझ्याकडे िोते. मला वाईट वाटले. िािा आल्यावर त्यानंा िे समजले. त्यानंी खपशव्या नव्िे, परातीच्या 
पराती आिनू राखिलेल्यानंा पोटभर िाऊ घातले. या पियाते्रत प्रिारािी एक त कडी असे नारायि 
गाडोखियानंी मला त्या त कडीत घातले. िािा मला जाताना बजावनू गेले िोते, “खवमलच्या त कडीत थाबंा. 
बौखद्धक ऐका.” पि राम खििंलीकराचं्या आग्रिाने मला प्रिार त कडीत जाव ेलागले. ि सऱ्या खिवशी िािा 
आले तर मी खवमलच्या त कडीत नव्िते. ते म्ििाले, “बाईला ब खद्ध आिे. िे काम ती उत्तम तऱ्िेने करतेिी. 
खतला आििी माखिती असावी अशा िेतूने मी खतला येथे आिले आिे. खतला बोलावनू घ्या.” ि सरे खिवशी 
टॅक्सीतून मी परत ठकारािें त कडीत सामील झाले. त्यािें बौखद्धक व सभा यातून िूपि फायिा प ढे काम 
करताना मला झाला. क्वखित िािा स्वामीजींना (मोघे) खवनोबा ग्रामला आमच्यासाठी घेऊन येत.  
 
 

*** 
  



           

६. ते तर कमफयोगी होते ! 
 

— श्री. सदािांद देशपाांडे 
 

स रवात कोठून करावी मला प्रश्न पडला आिे. असं म्िितात, अत्यंत िालािीच्या पखरस्स्थतीत बी. ए. 
िी. व एलएल. बी. िी डीग्री पिरात पाडली व प ढे वखकली स रू केली, म ंबई िायकोटात–अखतशय ब खद्धमान्, 
कतृणत्ववान असलेले िािा, त्यानंी ह्या के्षत्रात लवकरि नाव कमावले व अत्यंत खनष्ट्िात वकील म्ििनू त्यािंी 
ख्याती वादं्र्याला, म ंबईला िोऊ लागली. त्याम ळें  लक्ष्मीिी त्याचं्या घरी पािी भरू लागली. रंगाने काळे, तसे 
ठेंगिेि पि सरळ नाखसका, गोल िेिरा, िसतम ि, तसेि वळेी अखतशय गंभीर िोिारे िािा – त्यानंा एक 
वगेळीि पसणनॅखलटी, व्यखक्तमत्व खनखितपिे िोते. त्यािें िेिऱ्यावर खवद्वते्तिे तेज नेिमीि खवलसत असे. प ढे प. 
पू. मिात्मा गाधंी, पं. जवािरलाल नेिरू यािंा त्याचं्यावर खवलक्षि पगडा बसला व त्याकाळी नामाखंकत वकील 
म्ििून प्रखसद्ध पावलेले िािा लक्ष्मीकडे, पैशाकडे, संसाराकडे पाठ खफरवनू १९४२ च्या संग्रामात उतरले. 
पैशािा मोि इतका सिज स टतो का मािसाला? पि त्या तरूि, मध्यम वयात सवण मोिपाश सोडून के. िािा 
स्वातंंत्र्य संग्रामात उतरले. इथूनि त्यािंा कमणयोग स रू झाला. त रंुगातून स टून आल्यावर प न्िा प्रॅक्टीस स रू 
करून िवा तेवढा पैसा, नाव त्यानंा खमळवता आले असते. पि नािी, अधूनमधून ज जबी कामं करून ससंाराला 
थोडा फार लागेल तेवढाि पसैा ते खमळव ूलागले. 
 

१५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वातंत्र्य खमळाले. त्यानंतर िािानंी राजकारिात इतकी वषण सखिय भाग घेऊन 
नाव खमळवलेलं िोतं, त्याम ळे पखिल्या खनवडि कीत म ंबईच्या गोरेगाव, मालाड–बोखरवली भागातलं काँगे्रस 
पक्षातफे खवधानसभेिं खतकीट त्यानंा खमळालं व ते खनवडून आले, एम्. एल्. ए. झाले. वास्तखवक पािता त्यािंी 
योग्यता सवणि बाबतीत एवढी वरिी िोती की त्यानंा पखिल्या मखंत्रमंडळाति मंत्रीपि खमळावयास िव े िोते. 
त्यानंा मंत्रीपि खमळाले (जवळजवळ) असे ऐखकवात असतानाि ते ि सऱ्याला खिले गेले. त्याबद्दल खनखिति 
त्यानंा त्यावळेी वाईट वाटले असिार. मला स्वतिःलािी व्यक्तीशिः त्यावळेी िूप वाईट वाटले. तसे त्यावळेी 
आम्िी सवणजिि कािी िूप मोठे नव्ितो पि िािाचं्या त्याप ढील म्ििजे आम्िा सवांना मचॅ्य रीटी आल्यावर 
म्ििा, त्याचं्या सिवासावरून त्याचं्या आय ष्ट्यातले खनरखनराळे पलूै पािून असे वाटले की, िा गृिस्थ प ढे सतत 
लटपटी िटपटी करत राखिला असता तर खनखितपिे मिाराष्ट्रािा “म ख्यमंत्री” झाला असता, िासिार 
झाला असता व िेशाला, मिाराष्ट्राला त्यािा उपयोगिी झाला असता. पि िैव तसे घडावयािे नव्िते. िोन 
वषानंतरि िािानंी एम्. एल्. ए. पिािा राखजनामा िेऊन प. पू. खवनोबािें आवािनाला साि खिली, सत्ता 
िातात असि,ं त्यािी अखभलाषा वाढत जािं िा मन ष्ट्य स्वभाव. त्या स्पधेत िािा कधीि उतरले नािीत. 
कमणयोगीि नािीत का ते? िो, त्या खनवडि कीवरून आठवले की, िािानंी राजकारिात, सावणजखनक के्षत्रात 
सिीय भाग घेतला, तरी ते मूळ पारमार्थथक िोते. परमेश्वरावर त्यािंी गाढ श्रद्धा. कारि १९६०–६५ सालाच्या 
स मारास, मला आठवतय, खकतीवळेा तरी मािसं त्यानंा भेटावयास (सकाळच्या वळेी) आली की मलाि त्यानंा 
बऱ्याि वळेा सागंाव लागे “िािा ध्यानाला बसलेत, अधा पाऊि तास तरी त म्िाला थाबंाव लागेल.” पि 
ज्यावळेी मी १९७२ –७३ साली मालाडला “आिशण ि ग्धालय” ह्या संस्थेिं काम केलं. आतल्या बाजूला 
संस्थेच्या लोकािें रािण्यािे छोटे छोटे साधे बंगले, त्याचं्या समोर बाग, बागेत आंब्यािी झाडे, झाडानंा केलेला 
मजबूत गोल पार अखतशय स ंिर, मनोिर आल्िाििायक स्थळ! खतथले म ख्य केशवजी पटेल याचं्याकडे मी 



           

संस्थेच्या कामाम ळे जात असे. प ढे कोिाकडून त्यानंा कळले की, िा िेशपाडें इंखजखनअर श्री. माधवरावजी 
िोशपाडें यािंा प तण्या आिे. या सवण लोकानंी िािानंा खनवडि कीच्या वळेी बरेि सिाय्य खिले िोते. प ढे मी 
त्यानंा भेटावयास गेलो असताना त्यानंी िािािंी एवढी स्त ती केली व शवेटी काय म्ििाले, माखिती आिे? 
“अरे, त झा काका त्या आंब्याच्या झाडािाली ध्यान करत बसायिा.” म्ििजे िािािंी ‘ध्यान धारिा’ िूप 
वषापासूनिी िोती. कमणयोग तेव्िापासून साधावयास खनघाले िोते ते. 
 

मी सागंलीला खशकत असताना वषांतून ५–६ वळेा तरी िािा त्या भागात खनरखनराळ्या ससं्थेच्या 
कामासाठी आले की िॉस्टेलवर येत असत. तेथेिी ते माझ्या बरोबरच्या, आजूबाजूच्या खमत्रािंी सवण तऱ्िेिी 
िौकशी करीत असत. राििारे कोठले? वडील काय करतात? पैसे खकती पाठवतात? मध्यमवगीय असून 
पालक िे सवण कसे खनभवतात? प्रत्येक गोष्टीत रस घेण्यािी िािािंी प्रवृत्ती िोती. मला सौ. क म िला, माझ्या 
बखििीला थोडी तशीि सवय, त्याम ळे िािा म्िित “वखकलािी प तण्या–प तिी शोभता िर !” 
 

असे िे िािा पूवाय ष्ट्यात प्रवासात जागेसाठी िमरी त मरीवर येऊन िूप भाडंत, तंटत, रागाने वाटेल ते 
बोलत. त्याचं्याबरोबर मी प्रवासात िोतो आखि ते दृष्ट्य मी पाखिलं म्ििून खलखितो. तेि िािा गाडी स रू िोऊन 
थोडा वळे गेला त्या भाडंलेल्या शजेाऱ्याशंी मोठ्या पे्रमाने बोलू लागले. क ठल्या गावाला जायिय इथपासून 
स रवात करून त्याचं्या घरािाराच्या माखितीपयंत मला आठवतंय् तो भाडंिारािी िाट पडला. एक–िोन 
जिानंी मला नंतर खविारलंिी ‘िा बाबा तर लई िागंला खिसतोय, अन मग मगाशीि त्याला काय झाल व्ितं?’ 
 

माझी धाकटी बिीि सौ. नलू, मी व िािा प ढे एकिा प ण्याला िाललो िोतो. आम्िी बोरीबंिरला 
बसलो िोतो. आम्िी खरझवेशन केले िोते. िािर आलं. सिज बािेर पाखिलं तर फलाटावर बरीि गिी, त्या 
गिीत उभे असलेले िािा सिज ओळिता आले. पाढंरे स्वच्छ िािीिे कपडे, िादं्यावर प ढेमागे िोिारी 
जोडखपशवी व िातातं काबंळे व बरोबर एक िािीिी िािर असलेले, िोरीने बाधंलेले बेडींग. गाडीने िािर 
सोडल्यावर, गाडीत थोडी स्स्थरस्थावरता खनमाि झाल्यावर, मी नलूला म्ििालो, ‘मी िािा कोठे बसलेत 
बघून येतो व त्यानंा इथे घेऊन येतो.’ डबे शोधत िाललो. ५–६ डबे गेल्यावर पाखिले तर िािा आपल्या 
पडशीतले प स्तक काढून बेंडींगवर, गाडीच्या िारात बसलेले व प स्तक वािण्यात मग्न झालेले. त्यानंा मी 
आमच्या खतकडे बसावयास नेल्यािा त्यानंा िूप आनंि झाला. पि तो आनंि िोता त्यानंा आम्िी खिलेल्या 
पे्रमािा–जागेिा नव्िे. नािी तर कोिालातरी ‘सरका िो जरा सागंनू’ कोठेतरी ते बसले असते. िऱ्या अथाने 
असल्या गोष्टीच्या पखलकडे गेलेला, कमीतकमी गरजा अंखगकारलेला, वािनात िंग असलेला िा एक कमणयोगी 
!  
 

िािानंा मी कमणयोगी म्िितो ते उगीि नािी. काकानंा, माझ्या वखडलानंा, अिानक ध्यानीमनी नसता 
बॉम्बे िॉस्पीटलमध्ये िािल करण्यापूवी िेवाज्ञा झाली. त्यावळेी खतथे मी, िािा व काकू, माझी आई आम्िी 
खतघजिि िोतो. काकाचं्या मृत िेिाजवळ काकूला एकटीलाि ठेऊन आम्िी िाली आलो. कारि प ढे काय 
कसे करावयािे ते खतच्या िेित ठरवता येत नव्िते. िाली आल्यावर िार वळेा भरुन येिारे डोळे िािानंी 
प सले. मला म्ििाले “घरी फोन करू आखि कोिाला तरी बोलावनू घेऊ या, इथं काकूच्या जवळ बसायला. 
तोपयंत आििी फोन करून कोिाकोिाला बोलावता ंयेिे शक्य आिे ते पािू.” प ढे सवण गोष्टी िोईतोपयंत िािा 



           

गंभीरपिे सवण करत िोते. धीर िेत िोते. प ढेिी रोज धीर द्यायिे. त्याि िािानंा ४ खिवसानंतर एक खमटींग 
िोती. खतथेिी ते िजेरी लावनू आले. कािी लोक मला नंतर म्ििाले ‘कसलं िो त्यानंा भावािं पे्रम’ — ‘राम 
लक्ष्मि’ म्िितात. ‘केशव–माधव’ राम–लक्षमिि जिू जन्माला आलेत पि िे न सतेि बरं का? पि 
पखरस्स्थती फार वगेळी िोती. ती प ढं खकती तरी वषण, खकतीतरी वषण काय, िािा कैलासवासी िोईपयंत िािा 
आम्िा भावडानंा पाखिले की, भावाच्या आठविीने ढसाढसा रडायिे. आम्िाला पाखिल्यावर त्यािें डोळे भरून 
आले नािीत असे कधी व्िावयािे नािी. प न्िा आपले आपिि सावरायिे–िातवारे करत म्ििायिे ‘केशवच्या 
आशीवािाने त मिं ठीक िोईल, िागंलं िोईल. घरी सातंाि झला आले की, काकाचं्या फोटोकडे पाि न त्यानंा 
एवढे भरून यायिे की, एकिािी रडल्या खशवाय ते परत गेले की नािी िे आठवाव ंलागेल. काका १९६४ साली 
गेले. िािा १९८४ साली गले. मला प्रश्न पडतो भावाच्या मागे त्याच्या आठविीने सतत २० वष ेरडिारा असा 
िा भावाच्या बाबतीत अखतशय िळवा, मृि  असलेला भाऊ प्रत्यक्ष भाऊ गेला तेव्िा खकती ढेपाळला असेल? 
आतून खकती ििनू गेला असिार ! पि तेव्िा त्यानंी आम्िा सवांना सावरण्यासाठी, सवण ि िःि पोटात ठेऊन, 
िेिऱ्यावर फक्त गंभीर भाव ठेऊन सवण गोष्टी केल्या – िा कमणयोगी नािी?  
 

िािािें संसारात, घरातं एवढं लक्ष नव्िते असं म्िटलं जातं. ते थोडेफार िरिी आिे. िे पि त्यािं ं
क ट ंबावरिं पे्रम िोटं खििाऊ नव्ितं. संसारातल्याि काय पि क ट ंबातल्या सवण मािसावंर त्यािंी माया िोती, 
पे्रम िोते, भक्ती िोती. पि त्यात ते ग रफटून जात नव्िते. त्यािंं घरिारावंर पे्रम नसतं तर त्या मंडळीसाठीि 
त्यानंी बािेरगावंािून भाजीपाल्यासकट केवढाली ओझी उिलून आिली नसती. घरी आल्यावर पिाटे उठून 
कािी कािी वळेा स्वतिःच्या िाताने ते पे्रमाने खकतीतरी वळेा स्वयंपाक करत असत व सवांना िाऊ – खपऊ 
घालत असत. परमेश्वराने त्यानंा उत्तम आरोग्यािी िेिगी बिाल केलेली िोती. ती त्यानंी शवेटपयंत 
डॉक्टरािंी औषधं न घता खटकवली िोती. त्यािंा कामािा उरक िाडंगा िोता. ते सतत उद्योगात राित असत. 
वािन करीत असत, मनन करीत असत. तशी त्यानंा िवीनं िाण्यािी आवड िोती. क ठलािी पिाथण स्वाखिष्ट 
झाला की ते त्या पिाथािी स्त ती करत असत. पि तेवढि त्यानंी त्याचं्या जीवनात साधी राििी, साधा आिार 
अंखगकारला िोता. ते साध्या उकड भाज्या िाऊनिी रािू शकत िोते. िािानंा त म्िी केव्िािंी पाखिले असते तरी 
ते ताजेतवानेि खिसले असते. आनंिी खिसले असते. त्यािं उिािरि सागंतो –८–१० वषांपूवीिी गोष्ट. एकिा 
िािरला माकेटमधून िािा भाज्यानंी गच्च भरलेल्या खपशव्या घेऊन फ लमाकेटमध्ये भेटले. त्यावळेी त्यािें वय 
७५–७७ तरी असेल. मी त्याचं्या िातातल्या खपशव्या बळबळे काढून घेतल्या. खपशव्या एवढ्या जड िोत्या की 
प ढे थोडा वळे खफरल्यावर माझ्या सारख्यालािी जरा िमायला झाले. मनात आले िािानंी एवढा वळे त्या 
खपशव्या घेऊन कशी काय भ्रमंती केली असेल? 
 

माझ्या म लािी खि. श्रीकातंिी म ंज झाल्यावर िािानंा मी आमच्या बरोबर आरळ्याला येऊ शकाल 
का? म्ििून खविारले. िािा ताबडतोब तयार झाले. आम्िी कऱ्िाडला गाडीत बसलो आखि त्यानंा लिानपििी 
आठवि आली. ‘अरे बाळ, त्या श्रीकातं एवढाि म्ििजे १०–११ वषांिा असतानंा मी आमच्या आईला घेऊन 
आरळ्याला प्रथम गेलो. क ठून माखिती आिे का? ग जराथमधील बडोद्यािून. कशासाठी? तर उत्पन्नािी कािी 
वाटिी खमळावी म्ििून? म्ििजे मग प ढे खशक्षि घेिे सोईिे पडेल. अगिी अलीकडच्या काळातं म्ििजे 
१९६०–६२ साली स द्धा आरळ्याला जायिे म्ििजे खिव्य वाटायिे. रस्ते सगळे िाििळग्यािे, गाड्या अगिी 
खिवसाला २–३ ि. अखलकडिी िी पखरस्स्थती. िोन क्षि खविार करत राखिलो, मग एवढासा म लगा त्याकाळी, 



           

५० वषांपूवी, क ठून, कसे जावयािे ते मािीत नसतानंा प्रवास म्ििजे प ढे बलैगाडी–घोडी–पाऊलवाट अशा 
त्या प्रकारातं आपल्या आईला घेऊन एवढ्या लाबंवर कसा गेला असेल? िखिति अखतशय ब खद्धमान–धीट 
असल्याखशवाय िे काम कोिी करू शकिार नािी. 
 

आता डोळ्यासमोर खिसतात ते शवेटच्या खिवसातले िािा. त्यािें बािेर जािे बिं झाल्यावर मला 
वाटते ते बि तेक माळ्यावरि असत. ते दृष्ट्यिी फार स ंिर, खनमणळ वाटायिे. सध्या राििीतले, अंगावर फक्त 
अधी िड्डी, िाली एक काबंळं, त्यावर एिािी िािीिी िािर, मागे मनोिारी खिव्य असा तेजोमय श्री. 
ज्ञानेश्वरािंा फोटो व िािािे बसून, झोपून सारिे ज्ञानेश्वरीिे पारायि िालू, असे ते बघून वाटायिे मनात 
आिले तर त्या क्षिीिी िा गृिस्थ ऐषआरामात, पलंगावर, गाद्याखगद्यांवर स्वतिःच्या एवढ्या मोठ्या घरात 
कोठेिी पि डला असता. पि साधास धा, श्री. ज्ञानेश्वरमाऊलीत तल्लीन झालेला मािूस, एवढ्याशा ब टक्या 
माळ्यावर, साध्या काबंळ्यावर पडून अिोरात्र ज्ञानेश्वरािंं कितन–मनन करत “बसलेला िा त्यागी मन ष्ट्य 
कमणयोगीि” की िो ! 
 
 

*** 
  



           

७. जे जे मांगल, चाांगले, तेरे्थ तेरे्थ दादा 
 

— गोदवद का. दशदे 
 

श्री. माधवराव िेशपाडें यािंा व माझा पखिला पखरिय १९५५ च्या स मारास झाला. खवनोबाजींिे ते भक्त. 
सवोिय आंिोलनाला त्यानंी वािून घेतलेले. त्यासाठी आमिारकीिा राजीनामा खिलेला. स्वतिः आपली सवण 
जमीन भिूानात त्यानंी खिली. या सवांम ळे त्याचं्याखवषयीिे एक खवशषे आकषणि त्यावळेेला आम्िा तरुिामंध्ये 
िोते. भिूान, ग्रामिान आिंोलनामध्ये त्यानंी अपार काम केले. मला आठवते, अनेक पियात्रामंध्ये मी 
त्याचं्यासोबत िोतो. मिाराष्ट्र राज्यािी प्रथम भिूान सखमती िोती त्यामध्ये ते िोते. तेथे मीिी िोतो. त्याम ळे 
भिूानाच्या कामाच्या खनखमत्ताने ठािे, क लाबा (रायगड), सागंली या खजल्ह्यामंध्ये ते खवशषे किडले. अनेक 
कायणिमािंी व पियात्रािंी म ंबईिून त्यानंी योजना बनवनू आििी करून त्यािी अमंलबजाविी केली. भिूान 
खमळाले परंत  खमळालेल्या जखमनीिे वाटप झाले पाखिजे, भखूमिीनानंा ती खमळाली पाखिजे यासाठी ते नेिमी िक्ष 
असत. खमळालेली जमीन वाटून टाकावी यासाठी त्यानंी अनेक िेड्यामंध्ये जाऊन जखमनीिे वाटप केले. 
भिूानानंतर ग्रामिानािी िळवळ स रू झाली. त्यावळेी ग्रामिानािी भखूमका समजाऊन सागंण्यािे काम ते सतत 
पायी किडून करीत असत अण्िासािेब सि्ब दे्ध, शकंरराव िेव, पे्रमाताई कंटक, आिायण िािा धमाखधकारी 
आिींिे िौरे त्यानंी मिाराष्ट्रात आिले व ते यशस्वीपिे पार पाडले. या सगळ्या कायणिमासाठी पैसा जमवावा 
लागतो. तेिी जमखवण्यािे काम म ंबईत रािून ते करीत. असत. ग्रामिानी िळवळ स रू झाली. अनेक ग्रामिाने 
मिाराष्ट्रामध्ये खमळाली. आता ग्रामिाने खमळाली आिेत तर खनमािािे कामिी त्या त्या गावात झाले पाखिजे, 
अशा दृष्टीने त्यानंी प्रयत्न स रू केले. सागंली खजल्ह्यात त्याचं्या गाधंी सेवाधामच्या पखरसरात १८ ग्रामिाने 
खमळाली िोती. त्याच्या खनमािासाठी त्यानंी योजना आिली. प्रत्येक गावािी सोसायटी बनवली व त्यानंा 
शासनाकडून बैल, नागंर, बी–खबयाने इत्यािी साधने खमळवून खिली. सामान्य गरीब मािूस स िी–समाधानी 
असावा यासाठी त्यािंी सतत धडपड िालू असे. ठािे खजल्ह्यात आिायण खभसेंच्या मागणिशणनािाली भिूान, 
ग्रामिानािे काम िालले िोते. त्यालंा सवणतोपरी मित िािानंी केली. जी ग्रामिानी गाव ेझाली त्या गावच्या 
लोकानंा, आखिवासींना कसे सिाय्य खमळेल, साधने कशी खमळतील, त्यािंी एकी कशी मजबूत रािील, यासाठी 
ते अिेरपयंन्त प्रयत्न करीत राखिले. ठािे खजल्ह्यात अनेक ग्रामिाने झाली. खजल्िािान म्ििून जािीर झाला. 
िािानंा मोठा उत्साि आला. त्यानंी ग्रामिानी गावच्या खवखवध योजनािंा पाठप रावा केला अगिी डोंगराळ 
भागात बरबडपाडा नावािे एक ग्रामिानी गाव मोरवाडा ताल क्यात आिे. तेथे ते सतत जायिे. त्या गावच्या 
लोकािंा पाण्यािा प्रश्न, शाळेिा प्रश्न, बालवाडीिा प्रश्न , धान्य ि कानािा प्रश्न असे अनेक प्रश्न िाती घेऊन 
त्यानंी सोडवण्यािा प्रयत्न केला.  
 

खवनोबािें ते शाळा सोबती. खवनोबाचं्यावर त्यांिे अपार पे्रम. कधी खवनोबािंी भेट घेईन असे त्यानंा 
व्िायिे. कािी प्रश्न खनमाि झाला, अडिि खनमाि झाली की खवनोबाचं्याकडे जाऊन त्यासबंंधी ते ििा 
करायिे. सवण माखिती खवनोबाजींनी द्यायिे व वैिाखरक खशिोरी घेऊन परत आपल्या कामाला लागायिे. 
खवनोबाजींनी अनेक कामे त्याचं्यावर सोपखवली व िािानंी ती यशस्वी करून िािखवली. अलीकडे िाि आजारी 
िोते व खवनोबाजींिा अिेरिा क्षि जवळ आला िोता. अंगात शक्ती नसताना िािा स्वतंत्र गाडी काढून 
खवनोबाजींच्या अतं्यिशणनासाठी गेले. 



           

िािानंी खनरखनराळ्या के्षत्रामध्ये खवखवध कामे केली. त्यामध्ये िािी संस्थेिे काम करताना माझा त्यािंा 
खवशषे संबधं आला. मिाराष्ट्र सेवा संघ िी मिाराष्ट्रातील ज नी िािीिी ससं्था आिे. मिात्मा गाधंींनी ती 
खनमाि केली. या संस्थेच्या रस्टमध्ये माधवरावजी िोते. मिाराष्ट्रामध्ये कायणकते काम करीत त्यावळेी 
कायद्याच्या अडििी येत त्यावळेी ते माधवरावजींच्या कडे धाव घेत. कै. अण्िासािेब सि्ब दे्ध यानंी अनेक 
संस्था उभ्या केल्या. अनेक कामे व्यापक प्रमािात िालखवली. त्यानंा िािानंी पूिण साथ खिली. अनेक 
कायिेखवषयक प्रश्न येत असत. ते िािा खिकाटीने सोडवत असत. मिाराष्ट्र सेवा संघामध्ये िािीिे उत्पािन 
िोते, खविी िोते. आज िािी काम असे आिे की ते शवेटच्या मािसापयंत पोििले आिे. आज ि सरा कोिताि 
उद्योग नािी की ज्याम ळे सवांना उद्योग खमळू शकतो व ते पोट भरू शकतात. म्ििून िा उद्योग जास्त प्रमािात 
वाढावा असा त्यािंा प्रयत्न िोता. सागंली खजल्ह्यात आटपाडी भागात त्यानंी एक कें द्र उभे केले व ते यशस्वी 
करण्यािी सतत त्यानंी िटपट केली. आटपाडी िा ि ष्ट्काळी भाग. या ि ष्ट्काळी भागामध्ये लोकानंा ि सरा 
कोिताि उद्योग नािी. त्या भागात जवळ जवळ शभंर लोकानंा गेली तीस वष े काम खमळत आिे. िी 
िेड्यापाड्यातील कें दे्र स्थीर व्िावीत, स्वावलंबी व्िावीत िी त्यािंी दृष्टी िोती. आटपाडीला त्यानंी जमीन 
खमळवली व ते कें द्र स्थीर केले. मिाराष्ट्र सेवा संघािे अिेरपयंत ते रस्टी िोते. त्यानंी जे काम केले त्याम ळे 
मिाराष्ट्र सेवा संघाला आज खकतीतरी स लभता खनमाि झाली आिे. मिाराष्ट्र सेवा संघािे काम म ंबईतिी 
िालाव ेम्ििनू सातंाि झला त्यानंी जागा खमळवली व तेथे कें दे्र उभे करण्यािा त्यािंा खविार िोता. परंत  ते काम 
प रे करण्यापूवीि ते िेवाघरी खनघून गेले. 
 

िािा सवोियािे कायणकते, खवनोबाजींिे भक्त व िेवभक्तिी िोते. कधी प ण्याकडे गेले आखि आळंिीला 
जाऊन आले नािीत असे कधी झालेि नािी. प्रथम आळंिीला जािार, ज्ञानेश्वर माऊलींिे िशणन घेिार व मग 
आपल्या कामाला लागिार. पंढरपूरिी वारी कधी त्यािंी ि किार नािी. या त्याचं्या िेवभक्तीिा आम्िा 
मंडळीना िूप अिंबा वाटायिा. सवोियािे काम करतात व िेवाकडेिी जातात िे पािून कािी लोक टीकािी 
करायिे. परंत  ज्या भक्तीभावाने ते िे काम करत िोते त्यामध्ये परस्परि उत्तरेिी खमळत िोती. त्यािंा िूपि 
साधेपिा असायिा. िोन खपशव्या असायच्या, त्या िादं्यामध्ये टाकून त्यािंी पडशी करून ते सतत किडायिे. 
त्या साधेपिािा ग्रामीि जनतेवर व आम्िा कायणकत्यांच्यावर िूप पखरिाम व्िायिा व त्यापासूनिी िूप 
खशकायला खमळायिे. 
 

समाज खनव्यणसनी असला पाखिजे यासाठी त्यािंी धडपड िालू िोती. मिाराष्ट्र राज्याच्या नशाबंिी 
मंडळात ते पखिल्यापासून िोते. मीिी नशाबंिी मंडळात असल्याम ळे िूप वळेा आम्िी खमळून कामे केली. 
मिाराष्ट्र राज्यात आज शभंरेक कायणकते काम करीत आिेत. त्या सवांशी िािािंा जवळून पखरिय आिे. 
म ंबईमध्ये गो. बा. मिाशब्िे व त्यानंी खमळून या नशाबिंी मंडळािे कान स्थीर केले व वाढखवले. मिाराष्ट्र 
राज्याने पूिण िारूबंिी कायिा केला त्यावेळी िािानंा िूप आनंि झाला व त्या कायद्यािी अंमलबजाविी 
पखरिामकारक व्िावी यासाठी त्यानंी िेड्यापाड्यात काम केले. जनमानस तयार करण्यािे काम केले. सभा, 
संमेलने व. पखरसंवाि घेतले. जे जे िागंले आिे, मंगल आिे ते ते त्यानंी करण्यािा प्रयत्न केला. 
 

*** 
  



           

८. रिभफय, रििःपक्ष, रिवैर वृत्तीचे दादा 
 

— श्री. जयवांत गां. मठकर 
 

भारतीय स्वातंत्र्य आंिोलनामध्ये ज्यानंी भाग घेऊन स्वातंत्र्यानंतर क ठल्यािी पिािी अपेक्षा न ठेवता 
सेवाभावी तसेि खनभणय, खनिःपक्ष, खनवरै वृत्तीने ज्यानंी आर्थथक, सामाखजक, शकै्षखिक, सावणजखनक प नरणिनेिे 
काम केले त्यामध्ये कै. श्री. िािा (माधवराव िेशपाडें) यािंी गिना करावी लागेल. ते स्वतिः गाधंीजींिे 
खनस्सीम भक्त, खवनोबाजींिे खशष्ट्य व जयप्रकाशजींिे िािते िोते. १९५१ साली भिूानािी स रुवात झाली 
त्यावळेी त्यानंी स्वतिःच्या पखरवारापासून भिूानािी स रुवात करून या िळवळीमध्ये भाग घेतला. “आधी केले 
मग साखंगतले” या वृत्तीने काम करिाऱ्या व्यक्ती आज आपल्या िेशामध्ये सिसा नािीत. परंत  श्री. िािा तसे 
िोते. मिाराष्ट्रभर त्यानंी भिूानासाठी, ग्रामिानासाठी प्रिार यात्रा केल्या. ठािे खजल्ह्यामध्ये मिाराष्ट्र सवोिय 
मंडळाने खजल्िािानासाठी शक्ती लावलेली िोती व ग्रामिान झालेला खजल्िा जयप्रकाशजींना अपणि करायिा 
िोता. श्री. िािानंी त्यासाठी िूप पायपीट केली. खजल्िािान झाले. केवळ खजल्िािानावर त्यानंा समाधान 
नव्िते. त्यानंी प नर्थनमािासाठी खनरखनराळ्या ससं्थाचं्याद्वारा सातत्याने प्रयत्न िालखवले. त्याचं्या या प्रयत्नाम ळे 
आज ठािे खजल्ह्यामध्ये ििा–पंधरा सवोिय कायणकते ग्रामस्वराज्यािे काम करीत आिेत. 
 

नशाबंिीिे काम िे िािािें अत्यंत आवडीिे काम िोते. मिाराष्ट्राच्या नशाबंिी मंडळावर ते अनेक वष े
पिाखधकारी व कायणकाखरिीिे सिस्य या नात्याने सिभागी झालेले िोते. म बंईमध्ये नशाबंिी मंडळािे काम 
करिारे जे संघटक िोते त्यािंा व िािािंा या कामासाठी एक पखरवारि बनलेला िोता. वखडलकीच्या नात्याने 
या िारुबंिी प्रिारकानंा ते समजून घेत, त्याचं्या पाठीवरुन मायेिा िात खफरवीत. त्याम ळे त्यानंा बळ खमळत 
असे. आजकाल मोठी मािसे सामान्य कायणकत्यािे असे बळ वाढवतात असा अन भव कमीि. 
 

श्री. िािािें आििी एक मित्तवािे काम म्ििजे त्यानंी मिाराष्ट्रामध्ये िरिा संघाच्या कामाला 
अन सरून मिाराष्ट्र सेवा सघंािी िािी ग्रामोद्योग व सवोियाच्या कामासाठी स्थापना केली. कै. शंकरराव िेव, 
अण्िासािेब सि्ब दे्ध, भाई धोते्र याचं्या बरोबरीने त्यानंी या संस्थेिे काम उभे केले. आज मिाराष्ट्रामध्ये िािी 
ग्रामोद्योगाच्या ज्या कािी ससं्था आिेत त्यामध्ये मिाराष्ट्र सेवा संघािे काम वैखशष्ट्यपूिण आिे. यािे श्रेय श्री. 
िािानाि द्याव ेलागेल. 
 

क िावर अन्याय िोत असेल, त्यािे िाखरत्र्यिनन िोत असेल तर िािा तेथे तत्परतेने धावनू जायिे. 
पधरा –सोळा वषापूवी कै. आिायण खभसे व व्यक्तीशिः माझ्यावर ठािे खजल्ह्यातील एका जंगल कॉन्रक्टरने 
त्याला आम्िी भिूान जखमनीवरील झाडोरा खिला नािी म्ििून न कसान भरपाईिा िावा केला िोता. िािा िे 
वकील िोते, परंत  त्यानंी गेल्या खकत्येक वषांपासून व्यावसाखयक वखकली सोडून खिली िोती. आम्िा 
िोघाचं्यासाठी त्यानंी वकील खनखित केला िोता परंत  ते साथ िेतील की नािी यािी िािानंा शकंा िोती. म्ििनू 
कोटाच्या पखिल्या तारिेच्या वळेी आपल्या वखकलीिा अडगळीत पडलेला काळा कोट घेऊन कोटात ऊभे 
रिाण्याच्या तयारीने ते उपस्स्थत िोते. स िैवाने त्यानंा कोटात आमिे वकील म्ििनू उपस्स्थत रिाव ेलागले 
नािी. परंत  त्याचं्या तत्परतेने मी व कै. आिायण खभसे भारावनू गेलो िोता. 



           

असेि एकिा आम्िी कािी सवोियािे कायणकते िािाचं्यासि रत्नाखगरी खजल्ह्यात गेलो िोतो. िािा िे 
आध्यास्त्मक वृत्तीिे असल्याम ळे त्याना गिपतीप ळ्याला जाण्यािी इच्छा झाली. आम्िी मंडळीिी त्याचं्या सोबत 
गेलो. त्यावळेी मला आठवते की गिपतीप ळ्याच्या मंखिरामध्ये माझ्या िाताला धरून त्यानंी मला गिपतीसमोर 
उभे केले. अथवणशीषण म्िटले व पूजा केली. िी त्यािंी सहृियता िूप कािी सागंून जाते. 
 

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर त्यानंी मनात आिले असते तर केवळ राजकीय सते्तमध्येि नव्िे तर खवधायक 
संस्थाच्यामध्ये िेिील ते मोठ्या पिावर जाऊ शकले असते. परंत  गाधंीजींनी काँगे्रसिे खवसजणन करण्यासंबधंी 
जो उपिेश केला िोता व काँगे्रस कायणकत्यांनी सेवाभावी वृत्तीने समाजािे काम कराव े असे साखंगतले िोते 
त्याला अन सरून िािा शवेटपयंन्त काम करीत राखिले. गेल्या पाि–सात वषांपासून खवनोबाचं्या भाषेत 
सागंायिे तर ते सूक्ष्मात गेलेले िोते. सवोिय कायणकत्यांच्यावर त्यानंी िूप पे्रम केले. त्यानंा जे सिाय्य्, 
सिकायण करिे शक्य िोते तेिी त्यानंी केले. मी मिाराष्ट्र सवोिय मंडळािा अध्यक्ष झालो िे जेव्िा त्यानंा कळले 
त्यावळेी त्यानंी िूप आनंि व्यक्त केला. त्यािंी ती समाधान िेिारी आनंिी वृत्ती पािून मलािी बळ आल्यासारिे 
वाटले. त्याचं्यापासून खशकण्यासारिे तर िूपि आिे. त्याचं्या आठविी खवधायक कायणकत्यांना नेिमीि पे्ररक 
अशा रिातील. त्याचं्या जीवनािा साधेपिा, आिार, खविार, उच्चार या गोष्टी लक्षात घेऊन आम्िी मंडळींनी 
काम करिे िीि त्यानंा िरीि री आिराजंली ठरेल. 
 
 

*** 
  



           

९. देशभि, देवभि , साधु–सांत–सज्जि, सद गुरुभि् श्रीयुत माधव कृष्ट्ि देशपाांडे, 
बाांद्रा, मुांबई, याांच्या काही परवत्र आठविी 

 
— ‘गुरुदेवािांद’ गीताश्रम परमधाम, कारवार 

ग रुवार, ता. २९–५–८६. 
 

श्रीरमि महर्षीच्या पदकमली प्रर्थम भेट व मैत्रीयोग —श्रीभगवान् रमि मिषींच्या िशणनासाठी 
माधवराव अरुिािलास इसवी सन १९३८ साली खडसेंबरमध्ये आले िोते. तेव्िा ते मला श्रीरमिाश्रमाच्या 
मागील भागात असलेल्या पलाक्कोत  नावाच्या बागेतील माझ्या क टी समोरुन जातानंा खिसले. सिज मी त्यानंा 
खविारले, “आपि म ंबईिून आला काय?” ते म्ििाले, “िोय, मी म ंबईिून आलो आिे. श्री भगवान् रमि 
मिषींच्या िशणनासाठी या द्रवीडभाषी िेशात आपल्या तोंडी मराठी भाषा ऐकून आनंि वाटत आिे. आपि येथे 
केव्िापासून राित आिा?” मी म्िटले, “मला इकडे िोन वष ेझाली. मी श्रीभगवान सद ग रु रमि मिषीच्या 
सत्संगतीत रािून ज्ञानािा व ध्यानािा अभ्यास करीत आिे. श्रीमद भगवद गीतेत म्िटल्याप्रमािे “अखभती 
ब्रह्मखनवािं वतणते खवखितात्मनाम” म्ििजे ज्यानंा ंआत्मा खविीत झाला, अन भवास आला त्याचं्या संगतीत राखिले 
असता, ब्रह्मखनवाि म्ििजे काय ते प्रत्यक्ष अन भवास येते, कारि ते ब्रह्मखनवािरूप झालेले असतात. म्ििून 
त्याचं्या भोवतालिे वातावरििी ब्रह्मखनमािरूप असते. “श्रीभगवान् सद ग रु रमि मिषीच्या िशणनास आपि 
इकडे आला, िे आपले परमभाग्य आिे, असे मी समजतो व आपले अखभनंिन करतो. आपिास परमाथण 
आवडतो का? आजपयंत आपि काय सत्संग केला व काय काय परमाथणसाधना केली आिे, ते सागंाल काय?” 
यावर माधवराव म्ििाले, “मी िरवषी पंढरपूरास िारिी वारीस िारिा जातो व श्रीखवठ्ठलािे िशणन करतो. 
तसेि िर मखिन्यास आळंिीस जाऊन श्रीज्ञानेश्वरािें िशणन घेतो. श्रीज्ञानेश्वरािंी मी अभ्यासपूवणक पारायिे केली 
आिेत. श्रीत कारामगाथा, श्रीएकनाथी भागवत यािंािी अभ्यास केला आिे. श्रीसंत खवनोबानंािी वारंवार 
भेटावयास जातो, त्यािंा सत्संग करतो व त्याचं्या मागणिशणनाने जनताजनािणनािी सेवा म्ििून िेशभक्तीिी 
करतो. प्रपंिासाठी वखकली करतो. बादं्रा, म बंई इथे राितो. माझे नाव माधव कृष्ट्ि िेशपाडें, आपि इकडे 
रािता म्ििनू म्िितो श्रीभगवान् रमि मिषीकडे मला नेऊन व माझी माखिती िेऊन मजसाठी कृपाखशवािािी 
प्राथणना कराल काय?” मी उत्तर खिले “माधवराव, आज रात्री श्रीमिषी एकटेि असतात, आपि त्याचं्याकडे 
जाऊ व प्राथणना करू. आपि मजकडे याव.े” ठरल्याप्रमािे आम्िी िोघे श्रीमिषीकडे एकातं पािून त्या रात्री 
जाऊन त्यािंी प्राथणना केली. माधवरावािंी परमाथणसाधनािी िकीकत त्यास सागंून कृपाखशवािासाठी आपल्या 
पिकमलाचं्या आश्रय घेत आिे म्ििनू खवनंती केली. तेव्िा माधवराव िात जोडून उभे िोते. श्रीमिषी 
िास्यविनाने, कृपादृष्टीने त्याचं्याकडे पिात िोते. अष्टसास्त्वक भावानंी माधवराव भारुन गेले व त्यानंा धन्य 
वाटले ! श्री सद् ग रंुच्या पिकमलानंा आम्िी िोघानंी भक्तीभावाने स्पशण केला व त्यािंा खनरोप घेतला. या 
आमच्या प्रथम भेटीपासून आम्िी ग रुबधूं झालो व कायमिे परम स्नेिी झालो. श्रीभगवानाम् रमि मिषीच्या 
परम कृपामृताने ! 
 

 
 
 



           

(२) 
वैराग्यशील श्रीगोदवदस्वामींची सेवा 

 
पंिखवशीच्या घरातील श्रीगोकविस्वामी िे अत्यंत वैराग्य धारि करून मौनी व एकातंवासी िोऊन 

अरुिािलास पलाक्कोत  बागेच्या एका क टीत राित िोते. एक खिवस माधवरावास त्याचं्या भेटीस नेले. 
श्रीगोकविस्वामींिे तीव्र वैराग्य, अिंड एकातंवास, अयाखित वृत्ती वगैरे साधना पािून माधवराव त्यािें भक्त 
बनले. प ढे गोकविस्वामी अरुिािल सोडून कनाटकात आपल्या गावी गेले. तेथेिी त्याचं्या सेवसेाठी व 
सत्संगासाठी माधवराव जावयािे. श्रीगोकविस्वामी समाखधत्य िोईपयंत बरीि वष ेत्याचं्याशी माधवरावािंा सबंंध 
िोता. सेवाभावाने माधवराव त्यािंी काळजी वाित. त्याचं्या सत्संगाने व सेवनेे माधवराव स्वतिःला कृतकृत्य 
समजत ! 

 
(३) 

माधवरावाांिा श्रीरमि महर्षीच्या पे्रमाचा व कृपेचा रदव्य अिुभव 
 

१४ एखप्रल १९५०, रात्री आठ वाजण्याच्या स मारास अरुिािली स्वाश्रमी श्रीभगवान् रमि मिषीिे 
परमखनवाि त्याचं्या वयाच्या बिात्तराव्या वषी झाले. सवणप्रथम िी बातमी बी. बी. सी. ने रेखडयोवर जािीर केली, 
पिाटे पाि वाजता रेखडओ लावनू म बंईला माधवराव बसले असता िी बातमी माधवरावानंी ऐकली. मात्र तोि 
माधवरावािंी स्स्थती िमत्काखरक झाली. ते एकिम स्तब्ध झाले. ते अतंम णि िोऊन श्रीसद् ग रुस्मरि करीत 
जवळच्या सम द्रखकनारी गेले. तेथे त्यानंी ओक्साबोक्शी रडून श्रीरमि मिषींना मनोमनी खविारले “श्रीभगवान 
सद  ग रुिेवा, आता आम्िी त मिे कसे िशणन घ्याव?े त मच्या िशणनाने परमभाग्य त म्िी आम्िाला प न्िा नािी का 
िेिार?” असा त्याचं्या मनाने आिोश िालवला असता ं एकिम प्रकाश झाला व त्या प्रकाशात श्रीभगवान 
सद ग रु रमि मिषींिी खिव्य मूती त्यानंा खिसली ! माधवरावानंी िात जोडले नतमस्तक िोऊन परम पे्रमाने ते 
भरुन गेले. अशा मनस्स्थतीत त्यानंी श्रीसद ग रु रमि मिषींिा खिव्य संिेश ऐकला “संिोखित सवणत्र िा खवद्यमान् 
आिे! िा त झ्या अतंयामी आिे व बािेर सवणत्र भरून उरलेला आिे ! असा याला जािावा व पिावा ! शातं िो ! 
शातं!” या खिव्य साक्षात्काराने माधवराव कृतकृत्य िोऊन परमानंितृप्तीने घरी परतले. माधवरावानंी िा आपला 
खिव्य अन भव जेव्िा मला ऐकवला, तेव्िा मी माधवरावानंा म्िटले, “माधवराव, त म्िी धन्य आिात, धन्य 
आिात, खत्रवार धन्य आिात, कारि त म्िाला श्रीसद  ग रुिेवािें खिव्य िशणन झाले आिे व त म्िी आता 
सद ग रुकृपाखंकत आिात!” 
 

(४) 
माधवरावाांिी आमच्या परम मैत्रयोगाला परम आपे्तष्टतेची जोड रदली 

 
सन १९६९ साली खडसेंबरमध्ये माधवरावानंी मला पत्राद्वारे कळखवले की आमिे स प त्र डॉ. एकनाथ िेव 

यानंा आपली नात जयश्री, म लीिी म लगी, वधू म्ििून द्यावयािी अशी सवांिी इच्छा आिे, तर या खववािाला मी 
संमती द्यावी व खववाि साजरा करण्यासाठी म ंबईला याव.े िी आमच्या परम खमत्रािी इच्छा आम्िी सवांनी मान्य 



           

केली. वादं्रा, म ंबईला िा खववाि स योग्य सोिळ्याने संपन्न झाला व आमच्या इतक्या वषांच्या िालत आलेल्या 
परमार्थथक, परम मतै्री योगाला परम आपे्तष्टतेिी जोड खमळाली. 
 
 

*** 



           

१०. माझे श्रद्धास्र्थाि 
 

— डाकोरिार्थ वाघ, 
खवश्वस्त,  

खवठ्ठल मंखिर, वान्दे्र 
 

माझ्या जीवनात कािी आिशण व्यखक्त तसेि थोर सज्जन प रुष, ध्येयवािी मिात्मे बरेि येऊन गेले. 
त्यापैकी माधवराव कृष्ट्ि िेशपाडें यािंा माझ्या जीवनाशी फार जवळिा घखनष्ठ सबंंध आला. त्यािंा आिशण, 
ध्येयवािी व सिािारी वागि कीिा माझ्या मनावर िोल पखरिाम झाला आिे. त्याचं्याबद्दल कािी आठविी 
खलिून पाठखवण्यािी सूिना आली म्ििून यथामखत खलखिण्यािा प्रयत्न करीत आिे. 
 

माननीय श्री. माधवराव िेशपाडें उफण  िािासािेब यािंा माझा पखरिय माझ्या खवद्याथीिशति झालेला 
आिे. माझे एक बालवगण खमत्र कै. खवनायक भालिंद्र श्रोत्री यािें घरी माझे नेिमी जािे–येिे असे. त्याचं्या 
शजेारी श्री. माधवराव नवीनि वखकली पास करून वादें्र येथे रािण्यास आले. त्यावळेी त्याचं्या पूज्य मातोश्री व 
एक धाकटे बधूं कै. केशवराव कृ. िेशपाडें िे खसव्िील इंखजखनअर िोऊन आले िोते. िोघा बधंूंिी स्वतंत्र 
जीवनािी वाटिाल वादें्र येथेि स रू झाली. िा काळ म्ििजे इसवी सन १९२८–३० असावा. 
 

श्री. माधवरावािंा कोटण–किेरीिा धंिा िागंला िालत िोता. तरी पि त्यानंा समाजसेवा आखि 
धार्खमक आिरिािे उपजति बाळकडू िोते. घरात खनत्य नैखमत्तीक क लधमण, क लािार िालू असायिे. मध्यम 
वयात भाग्याने पूिण बिरलेला संसार, धंिा, व्यवसाय सोडून त्यानंी सत्याग्रिात भाग घेऊन खब्रखटश सरकारिा 
कारावास पत्करला िोता िे आियण. 
 

आता थोडे खवषयातंर म्ििजे त्या काळात मला त्यांनी फार मोठा आश्रय खिला िोता. मी १९३६ साली 
मरॅीक झालो. नोकरी खमळना, घरिी अत्यंत गरीबी. थोडे टायपींग व लघ लेिन खशकलो. तेवढ्या ग िावंर श्री. 
माधवरावानंी मला त्याचं्या ऑखफसिे टायपींग काम करण्यास ठेवले. मी फार ि षार नव्ितो तरी त्यानंी 
मागणिशणन करून घरच्यासारिा मला साभंाळले िोते. म्ििून त्यािें अखशलािे भाषि तसेि खमत्रािें, सत्संगािे 
भाषि मी लक्षपूवणक ऐकत असे. कारि मीिी वारकऱ्यािा म लगा आिे म्ििून स्वाभाखवक आवड िोती. एकिंर 
त्याचं्या सिवासातील माझा काळ म्ििजे प ढील आय ष्ट्यािा पायाि म्ििावा लागेल. ते जरी सत्याग्रिात पडले 
तरी मला आप लकीने सागंत की, “तू या भानगडीत पडू नको. त झी घरिी पखरस्स्थती फार खबकट आिे”. 
त्याचं्या सिवासात मला बराि ऑफीस कामािा अन भव खमळाला व मला प ढ रेल्वते नोकरी लागली तरी ते 
मला कामासाठी बोलावीत िोते. मलािी त्यािंा शब्ि मानावा लागत िोता. 
 

उत्तर आय ष्ट्यात श्री. माधवराव त्यागी जीवन जगत िोते. शरीर ि बणल झाले तरी उपासतापास ककवा 
केवळ फलािार व िूध यावर राित असत. असे असले तरी आळंिीस िळूिळू येत असत. आळंिीतील श्री. 
नृकसि सरस्वती स्वामींिा मठ त्यािें िक्कािे घरि झाले िोते. त्यासाठी ते आजन्म सभासि झाले िोते. त्याचं्या 
घरिी सवण मंगल काये खतथेि िोतात. िा िम अद्याप िालू आिे. अशा प्रकारे आय ष्ट्यािा शवेट श्री. 



           

माधवरावानंी त्यागी–तपस्वी अवस्थेत राित्या घरीि पूिण केला. धन्य ते मिात्मे अशा थोर–उिार मिात्मे यािें 
उतराई व्िाव ेव खनवातं त्याचं्या िरिी नतमस्तक िोऊन त्याचं्या आत्म्याला खिरशातंी खमळो िी प्राथणना करावी. 
त्यािें म लगेिी कतणबगार आिेत. त्यानंी त्यािंी परंपरा यथाशखक्त िालखवली आिे. त्यानंा धन्यवाि, शतशिः 
प्रिाम. 
 
 

*** 
  



           

 
११. आमदारपदाचा मोह िसलेले माधवरावजी 

 
— प्रा. ठाकुरदास बांग, 

गोप री, वधा. 
 

स्वगणवासी माधवराव िेशपाडें यािंा व माझा खनकट पखरिय िोण्यािे भाग्य माझ्या नखशबी बरेि खिवस 
नव्िते. १९५३ साली जेव्िा त्यानंी म ंबई खवधानसभेिे आमिारपि खवनोबाच्या आवािनास प्रखतसाि म्ििनू 
सोडले. तेव्िा माझ्या मनात क तूिल खनमाि झाले की, िे माधवराव कोि? त्यानंतर मिाराष्ट्र राज्य झाले व ४ 
– ५ वषांत दृढ पखरिय िोण्यािा स योग लाभला. माधवरावािंी खवनोबाभखक्त दृष्ट लागण्याजोगी िोती. 
मिात्माजी व खवनोबाचं्या कामात त्यानंी स्वतिःला झोकून खिले िोते. 

 
रिनात्मक खवधायक कायासाठी त्यानंी वखकली सोडली. आमिारकीिा राजीनामा खिला. आििी 

काय काय सोडले ते एक िेवाला मािीत! आत्मस्त ती त्यानंा खप्रय नव्िती. म ंबईत असले की त्याचं्या जीवतं 
स्मारकाला “मिात्मा गाधंी सेवा मंखिराला” त्यानंी भेट खिली नािी असा एकिी खिवस गेला नािी. ह्या 
इमारतीति मिाराष्ट्र सवोिय मंडळाच्या कायालयासाठी त्यानंी जागा खिल्याम ळे मंडळाच्या सभा, बैठकीसाठी 
माझं म ंबईला जािे खनत्य घडत असे; त्याम ळे माधवराव िेशपाडेंशी भेटण्यािे प्रसंग नेिमी येत. त्याच्या साध्या 
सरळ, खनगवी, स्वभावािे ऋज  आखि मृि  व्यखक्तमत्तवािे नेिमीि िशणन घडे. 

 
असे िे सेवापरायि व्यखक्तमत्तव िेशािी आमरि पखरपूिण सेवा करून अनंतात खवलीन झाले. 

 
 

*** 
  



           

 
१२. आम्ही सगोत्रीय 

 
— रव. स. पागे 

 
“वास्तखवक पािता स्वातंत्र्यसैखनक बै. माधवराव व मी खशराळे पेयातील वाळव े ताल क्यातले. मी 

तासगाविा तर माधवराव आरळ्यािे. पि वैयखक्तक सत्याग्रिात १९४१ साली आम्िी िोघानंी वैयखक्तक 
सत्याग्रि केला. मी तासगावला तर माधवरावानंी वादं्र्याला. योगायोगाने आम्िा िोघानंा येरवड्याच्या त रंूगात 
खशक्षा झाल्यावर ठेवले आखि परस्पर पखरियािा योग आला. त्याला कारि म्ििजे आम्िा िोघािंी वारकरी 
संप्रिायािी व ज्ञानेश्वरीिी आंतखरक ओढ. मी रोज ज्ञानेश्वरीवर संध्याकाळी ठीक ५ वाजता खनरूपि करीत 
असे. माधवराव िेशपाडें, नरविे, लाला काका, नटवरलाल िव े िे प्रम ि श्रोते अभ्यासक िोते. सवांनी 
ज्ञानेश्वरीच्या नव्या प्रती ि िा करण्यासाठी मागवल्या िोत्या. ज्ञानेश्वरीच्या अध्ययनािी एकखत्रत प नरावृत्ती 
१९४२ साली. प न्िा नाखशकच्या त रंुगात झाली. माधवरावानंा ९ ऑगस्टला स्थानबद्ध करून नाखशकला आिले 
िोते. मी भखूमगत िोतो. मला पकडल्यावर माझी पाठविी नाखशकला झाल्याने परत गाठ पडली. पखरिय दृढ 
झाला. अध्ययनाला त रंुगासारिी खनवातं खनगूढ जागा नािी यािा प्रत्यय आला. 
 

आम्िी िोघेिी स्वातंत्र्यपूवण काळापासूनिे काँगे्रसिे खनष्ठावतं पाईक. स्वातंत्र्यासाठी कारावास भोगिारे. 
१९५२–५७ मी एम. एल. सी. तर िािा एम. एल. ए. खवधायक कायासाठी अनेक प्रसंगी आम्िी एकखत्रत आलो. 
ब खद्धमान तर ते िोतेि. पि त्याचं्या भाखवकतेिे, श्रदे्धिे पारडे जास्त जड िोते. खवनोबाजींवरील अढळ श्रदे्धने 
त्यानंी खवनोबाचं्या भिूान आवािनाला साथ िेऊन त्यािंी बेिीतील २५० एकर जमीन िान केली. बेिीिे 
नामकरि ‘गाधंी सेवा धाम’ करून माजी प्रधानमंत्री श्री. म रारजी िेसाई याचं्या िस्ते िानपत्राचं्या खवतरिािा 
सोिळा पार पाडला. िी जागा गाधंी सेवा धामिी, पािगिीच्या ऊंिीिी, जवळ जवळ ३,५०० फूट आिे. प्रवास 
साधन नसल्याने आम्िी सवण, मी, म रारजीभाई, उपमंत्री ि. ना. वान्दे्रकर, बाबाजी मोघे (खवनोबाजीिे 
बालखमत्र), भाऊ धमाखधकारी (संपािक, भिूान पखत्रका) वगैरे नामवतं ह्या सोिळ्यासाठी तेवढा िढाव पार 
करून बेंिीच्या पठारावर आलो. खनम्मा िढ िढल्यावर एक कौत कािी गोष्ट अनपेखक्षतपिे नजरेस आली. खतथे 
गोपाळ ह्या जमातीिी ५–५० घरे िोती. िी जमात गाई पाळून ग जराि करिारी. ह्या जमातीने आपली घरे तर 
शिेाने सारवनू खनमणळ ठेवली िोतीि, पि गाईिे गोठे िेिील शिेाने सारवनू त कत कीत करून दृष्ट 
लागण्याजोगे स्वच्छ ठेवले िोते. प्रत्येक घराप ढे त ळसीवृिंावन िोते. िेवळात काय वाटेल इतक प्रसन्न, खनमणळ 
त्या घराकडे पािून वाटले. िे संस्कार त्यानंी क ठून खमळवले? त्यानंा “रानटी जमात” कसं ठरवलं तेि 
कळेना. त्यािें गोठे पािून मला कॅनडातील ओटावा येथील राष्ट्रीय गोशाळेिी आठवि झाली. वृिंावन बघनू 
त कडोजी मिाराजाचं्या ग्रामगीता या प स्तकातील वृिंावनािी संकल्पना डोळ्यासमोर उभी राखिली. स्वावलंबी 
िेडे असाव े तेिी ट मिार िे स्वप्न माधवरावानंी डोळ्यासमोर ठेवले िोते. तेथे वसतीगृि बाधंले िोते. “काम 
करा व खशका” या तत्तवावर आधाखरत. 
 

प ढे खवनोबाचं्या आिेशाने माधवरावानंी राजकारि सोडले. खवधायक कायाला वािून घेतले. आखि 
प न्िा आम्िी नशाबंिी मडंळात एकत्र आलो. नशाबंिी मंडळाच्या पंढरपूरच्या वारीिी मूळ कल्पना 



           

माधवरावािंीि. अध्यात्म व समाजकारि यािा स ंिर मेळ या वारीच्या कल्पनेने माधवरावानंी घातला. या 
वारीच्या माध्यमाने जनता संपकण  साधला जाईल, त्यानंा व्यसनम क्तीिा मागण िािवता येईल, याते्रकरंूना 
स्वच्छतेिे धडे िेता येतील, सामखूिक जीवन जगण्यामागील उदे्दश सागंता येईल अशी माधवरावािंी भावना 
िोती. त्याचं्या जोडीला प स्तक खविीला िालना खमळेल अशी त्यािंी अपेक्षा िोती. 
 

अनेक खवखवध के्षत्रात आम्िी बरोबर काम केले. त्याचं्या वादं्र्याच्या घरी मी अनेकवार गेलो आिे. पि 
आमिे गोत्र ज ळले ते आध्यात्माच्या िोघाचं्या समान ि व्याने म्ििजे आम्िी सगोत्रीय नािी का?” 
 
 

*** 
  



           

१३. स्वगफस्र्थ माधवराव देशपाांडे (एक राष्ट्रसेवक और भगवत जि) 
 

— कै. गोकुळभाई भट्ट 
 

बम्बई उपनगर खजलेके खवल्लपेाले उपनगर में िमारे घर पर एक छोटे कि के क छ श्याम रंग के, पर 
तेजस्वी िेिरेवाले वकील को िेिता रिा । िमारी जायिाि के कई सवाल के खवषय में मेरे खपताजी उनसे ििा 
करते थे । और यि वकील जोखक बान्द्रा में रिते थे व ेसम्बन्धी घूमते रिते थे । 

 
लेखकन यि वकील क छ और िूखबया अपने में रिते थे । कानूनी सलािकार के रुप में, और राष्ट्र सेवक 

के रुप में उनके साथ मेरा पखरिय बढता गया । क्योंखक आजािी के जंग में व ेभी एक त्यागी, खनष्ठावान वीर थे । 
काँगे्रस के काम के खनखमत्त िमें अनेक बार सभाओमे और कायणिमो में साथ ज डते रिे । उनमें लगन के 
साथिीसाथ ब खद्धपूवणक व ेत्याग की भावना से एक आकषणि थे ।  

 
आजािी के बाि व ेसवोियके काम में लग गये । खवनोबाजीके एक खनष्ठावान साथी के समान व ेबने थे । 

पंढरपूर के भक्त थे । जीवन के अंखतम समय में व ेएक भक्तजन के रुपमें िमारे सामने आये । 
 
उनका स्वभाव अत्यन्त खमलनसार, हृिय में स्नेि और पे्रम भरा था । उनके िेिरे पर नाराजगी कभी 

छायी निीं । प्रसन्न विन व ेरिते थे । िलील और ििा करने में व ेक शल थे । पर अपनी बात को स्वीकार करने 
के खलये व ेिंसकर अपने मतका प्रखतपािन करते रिते थे । 

 
अपने घर को संभालते ि ए उन्िोने समाज की खनस्वाथण भाव से सेवा की िै । माधवराव खवठोबा के 

परमभक्त, गाधंीजीके अनन्य सेवक, खवनोबा खविार के आराधक व प्रसारक, जयप्रकाश की संपूिण िाखंत में 
खवश्वास रिनेवाले सवोिय पे्रमीने अपने वान्द्रा उपनगर में एक कें द्र िडा खकया । उस केन्द्रने सवोिय ग्रामी 
काम खकया और माधवरावजीके जाने के बाि भी वि केन्द्र आज अपने उदे्दश्य की पूर्थत कर रिा िै । ऐसे मेरे खमत्र 
का, साथी का स्मरि आज भी उत्सािपे्ररक और िेतनिायी िै । 
 
 

*** 
  



           

१४. दादाांिी मला असां घडवलां  
 

—श्री. का. दा. राऊत, 
प्रम ि संघटक, नशाबंिी मंडळ, 

खिटिीस, म ंबई नशाबंिी सप्ताि, नागखरक 
सखमती, म ंबई. 

 
१९६० ते १९७० ििा वषांिा कालावधी िािाबंरोबर कायण करण्यास मला खमळाला, िे मी माझे भाग्य 

समजतो. त्याचं्या मागणिशणनािाली अनेक गोष्टी मला खशकता आल्या. आखि त्या मी आत्मसात केल्याने आज 
त्यानंी सोपवनू खिलेले काय पार पाडण्यास मला बि मोल सिाय्यक ठरल्या आिेत. 
 

िािािें पखिले तत्तव िोते धमावर अखधष्टान. भारतीय संस्कृती व ज्ञानेश्वरीिे वािन. िािानंी तर 
ज्ञानेश्वरी म िोद गति केली िोती. एकेका ओवीिा अथण सागंतानंा ते त्यात रमून जात. गूढ शब्िािंा अथण सोपा 
करून िेण्यािी त्यािंी िातोटी वगेळीि िोती. िा िा म्ििता वळे कसा जायिा िेिी कळायिे नािी. तश्याि 
कािी प्रसंगात ते इतके तल्लीन िोत की, त्याचं्या डोळ्यातूंन आनंिाश्र  बािेर पडत. अनेक व्यक्तींिी प्रविने मी 
ऐकली आिेत. ज्ञानेश्वरी समजाऊन िेतानंा जड शब्िास ि सरा जड शब्ि प्रखतपािन करून स्वतिःिी मिती 
वाढखवण्याकडे इतरािें लक्ष असते. या बाबतीत िािा सवणश्रेष्ठ मानले पाखिजेत. खकती सोप्या शब्िातं ते खववरि 
करीत. शब्िािंी उकल सिज भाषेत करून ऐकिाऱ्यालािी तल्लीन करीत. त्यािें श्रद्धास्थान पू. खवनोबाजी, 
िािाशंी बोलताना असा एकिी सलग्न तास जात नसे की ज्यात खवनोबाजंींिे नाव आले नािी. बरं ती 
अंधश्रद्धािी नव्िती. खवनोबाजींच्या गोष्टी सागंतानंािी कािी घडलेले प्रसंग खवखित करताना त्याचं्या डोळ्यात 
आनंिाश्र  तरळत असत. 
 

सघंटकानंा आईिे पे्रम व वखडलािें मागणिशणन िेिारे िािा एकमेव थोरि म्िटले पाखिजेत. मंडळातं मी 
प्रम ि संघटक आिे, ह्यािी जािीव िािानंी कधी उरी बाळगली नािी, की त्या दृष्टीकोनातून ते वागलेिी 
नािीत. िी त्यािंी िरी थोरवी. 
 

म ंबईतील कामात त्यानंी खवखवधता आिली आखि ती आिताना बरीिशी जबाबिारी ते माझ्यावर 
सोपवत. नशाबंिी सप्तािातील कायणिमािी आििी करिे, म ंबईिे माखसक व वार्थषक अिवाल खलिीिे, आिी 
कामे ते माझ्याकडून करवनू घेत. ह्या कामाबरोबरि मला इतर के्षत्रातंील माखिती व्िावी या उदे्दशाने त्यानंी ते 
कायण करीत असलेल्या धोबी घाटािे काम व खिशोबािे काम माझ्याकडून करवनू घेत. त्याकखरता व मंडळाच्या 
अिवाल लेिनाकखरता ते मला घरी बोलवत. काम संपल्यावर अनेक खवषयावंर माझ्याशी बोलत असत. वळेेिी 
तमा नसे. अशा वळेी बि मोल मागणिशणन मी पिरी पाडून घेत असे. ह्या पिरी पाडलेल्या मागणिशणनाच्या तत्तवािे 
पालन करूनि नशाबंिी मंडळातून िािा खनवृत्त झाल्यावर त्यािें अप रे राखिलेले कायण आज पधंरा वष ेमी करीत 
आिे. 
 



           

त्याचं्याबद्दल कािी गोष्टी की ज्या माझ्या आय ष्ट्यात मला कधीि खवसरता येिार नािीत. अशािंी नोंि न 
करिे िे कृतघ्नपिािे ठरेल. माझ्या िल्लीच्या िैनंखिन जीवनात ज्यावळेी तशा प्रकारच्या प्रसंगािी आठवि येते, 
तेव्िा त्यािा उल्लिे मी सतत करीत असतो, इतका माझ्या जीवनातील प्रसंगात त्या स विाक्षरानंी खलिल्या 
गेल्या आिेत. 
 

माझी पत्नी तर नेिमीि त्यािंा आिराने उल्लेि करीत असते. िो, कारििी तसेि घडले आिे. मी 
समाज कायणकता नशाबंिीिे मानधन घेऊन जीवन जगिारा, घरी िार म ले. आर्थथक अडििी सतत 
आऽऽवासून उभ्या असावयाच्याि. त्याम ळे इतराबंरोबर तीथणयाते्रस जािे कधी जमत नसे. मीि खजकडे जात 
नसे तेथे पत्नीला कोठे कसे पाठखविार? पि १९७० साली पंढरप रला मंडळािे वार्थषक खशबीर घेण्यािे ठरले. 
मला पंढरप रला जाण्यास खमळिार म्ििून मनातून मी स िावलो िोतो. पि त्यािबरोबर पत्नीला तो योग नािी 
म्ििून कष्टी झालो िोतो. िािा केव्िा केव्िा माझ्या घरी येत असत. तसेि िे खशबीर घेण्यािे ठरल्यावर अिानक 
आले. आम्िी बोलत असताना, त्यानंा पत्नीने साखंगतले. “िािा, माझी िूप इच्छा िोती पंढरप रला येण्यािी”, 
पि िािानंी ती उत्कट इच्छा ओळिली व ते म्ििाले “म ली मी त ला नेिारि” त्यावर मी त्यानंा म्िटले, “िािा 
ते कसे शक्य आिे. मिाशब्िे फार कडक. संघटकानंी कोिालािी बरोबर आिू नये, िा कडक िंडक. िा िंडक 
मोडिे कसे शक्य आिे?” त्यावर त्यानंी म्िटले, “ते कािी असो! या म लीला मी पंढरीिे िशणि घडखविारि!” 
आखि आियािी गोष्ट म्ििजे िािानंी मिाशब्िेशी बोलून माझ्या पत्नीलाि नव्िे तर मिाशब्िेच्या पत्नीलािी 
पंढरीिे िशणन घडखवले. खकती थोर मनािे व खिलेला शब्ि िरा करून िािखविारे आमिे िे िािा! आखि येवडे 
केल्यावर पत्नीच्या तोंडात सतत िािाचं्या नावािंा उल्लेि का ंिोऊ नये? 
 

ि सरी गोष्ट; मी घरी सत्यनारायि करावयािे ठरखवले. िािानंा पि आमंत्रि आग्रिािे खिले िोते. पि 
त्याचं्या प ढे एक मोठाि प्रश्न उभा रािीला िोता. ि सऱ्या खिवशी मंडळाच्या कायणकारिीिी बैठक िोती ; म्ििनू 
आिल्या खिवशी – म्ििजे पूजेच्या खिवशी ब वा सािेब गोसावी संध्याकाळी प ण्यािून म ंबईस येिार िोते. त्यानंा 
िािर स्टेशनवरून सातंािूझ येथे घेऊन जािे व िाजगी ििा करिे, अत्यंत आवश्यक िोते. ह्या कारिाम ळे 
िािानंी “मी येव ूशकिार नािी” यािी स्पष्ट कल्पना मला खिली िोती. ठरलेल्या वळेेस आम्िी िोघे पूजेस 
बसलो. पूजा सपंली व पोथी स रू झाली आखि िािा ब वासािेब गोसावींना घेऊनि माझ्या घरी आले. आम्िा 
िोघािंी पखरस्स्थती मोठी खवखित्र झाली. िोघाचं्यािी मनातं िािाचं्या पाया पडण्यािी तीव्र इच्छा असतानंा व ती 
प री करण्यासाठी आम्िी उठिार इतक्यातं िािानंी उठू नका म्ििनू िूि केली. व ते बूवासािेबानंा म्ििाले 
“ब वासािेब, खवष्ट्िू लक्ष्मीिी जोडी पूजा करतानंा पिािे भाग्यािे असते नािी?” आखि त्याि वळेी त्याचं्या 
डोळ्यातील आनंिाश्र  गालावर ओधळलेले मला खिसले. आम्िी िोघांनीिी बसल्या जागेवरुन त्यानंा नमस्कर 
केला. आखि माझ्या डोळ्यातूंनिी आनंिाश्र  आले. ब वासािेब झालेल्या वयाबरोबरि, प्रकृती स्वास्थ्यामूळें  
कोठेि कोिाकडे जात नसत. पि अशक्य गोष्ट िािानंी शक्य केली व मला आय ष्ट्यभर आठविीिी खशिोरी 
ठेऊन खिली. 
 

िािा खनवृत्त झाले व त्याचं्या जागेवर माझी खनय क्ती झाली. मलाि काय पि सवण संघटकानंा व 
इतरानंािी असे वाटले की, िी खनय क्ती फोल ठरिार. पि त्यानंा काय कल्पना. माझ्या त्या जागेसाठी संपूिण 
तयारी िािानंी करून घेतली आिे, ती. िािा मला नेिमी म्िित “राऊत, माझ्यानंतर िी जागा त म्िी 



           

साभंाळावयािी व म्ििून त म्िाला मी तयार करीत आिे” त्यासाठीं त्यानंी कािंी वळेला मला जास्त काम िेऊन 
मागणिशणन केले. अशाि एका प्रसंगािी नोंि मी माझ्या जीवनातं कायमिी करून ठेवीली आिे. आखि सतत ती 
आिरिात आिीत आिे. माझ्या यशािे ते गमक आिे. आखि म्ििनूि येथे त्यािी नोंि करिे अत्यावश्यक 
वाटते. 
 

ते नशाबंिी सप्तािािे आधीिे खिवस िोते. सप्तािातंील कायणिमािंी आििी िोऊन कायणिम पखत्रका 
आमच्या शजेारच्या एकवीरा पे्रसमध्ये खप्रटींगसाठी िेण्यात आली िोती. त्याच्या मधील ि रुस्तीसाठी िािा सतत 
यावयािे व आमच्याि घरात बसून आम्िी काम करीत असू िोन खिवसातं छपाई पूिण िोिे खनकडीिे असल्याने 
रात्री १०–११ पयंत िािा व मी एकत्र असू. शवेटच्या खिवशी प्र फ तपासून काम पूिण करावयािे िोते. रात्री १० 
वाजून गेले िोते. व पे्रसमधील सेवकानंी साखंगतले “त म्िी एक तासाने या”. वळे कसा घालवायिा िा मोठा 
प्रश्न िोता. िािा म्ििाले ! “येथून िािर िौपाटी जवळ आिे ना ! िल आपि जाऊन तेथे बसू”. मला िी 
अनेक गोष्टीबाबत त्याचं्याशी बोलावयािे िोते. म्ििून िटकन िो म्िटले, आम्िी िोघे िौपाटीच्या रस्त्याला 
लागलो. म ंबईतील कामाखवषयी मी बोलत िोतो. मला जे िािानंी करंू नये असे वाटे त्यावर मी िागंलेि 
िािावंर ताशरेे ओढले. िािा न सते िं िं कखरत िोते माझ्या प्रश्नािे उत्तर िेत नव्िते. त्याचं्या अशा वागण्याम ळे 
मी जास्त ज्यास्त खिडत गेलो. राग अनावर िोऊन मी मोठ्याने बोलू लागलो. िौपाटीवर पोििलो. जागा 
पािून बसलो. तरी मी रागाने त्यावळेी खकती बोललो तेि मला आठवनेासे झाले. बोलून बोलून खकती 
बोलिार? माझा आवाज िळू िळू कमी झाला व मी शातंपिे सम द्राकडे टक लावनू बसून राखिलो तरी िी िािा 
गप्पि! आखि शवेटी िािानंी एकिािे तोंड उघडले, मला म्ििाले “िमलास, िे बघ, त झे बोलिे संपले. त झ्या 
बोलण्यािा शाराशं मी ऐकून घेतला. आता उत्तर िेतो. वडे्या, —कािंी गोष्टी मलािी पटत नािीत. पि 
मंडळािे काम िे वैयक्तीक नव्िे. मंडळाच्या खिताकखरता मी ज्या जागेवर बसलो आिे ना, ते पूिण करण्याकखरता ं
कािंी वळेा पटत नसलेले काम करिे भाग पडते. पिाखधकाऱ्यानंा व कायणकत्यांनािी न ि िवता आपि मधला 
मागण काढावयािा, कळले ना? येथे मी पि बाळगावयािे नािी. आखि िे बघ! आपल्या समोरिा मन ष्ट्य रागाने 
बोलत असला की आपि गप्प बसावयािे, उिा.मी आता ंबसलो तसे समोरिा मािूस खकती वळे बोलिार? 
शवेटी गप्प बसिारि. तो शातं झाला की आपि असें का ंवागलो ते शातंपिे त्याला पटवनू द्यावयािे व ते नंतर 
त्याला ते पटतेिी. उगाि वािखववाि करावयािा नािी. आपली शक्ती नष्ट िोते. एकमेकाबद्दल मत वाईट िोते. 
आखि मग सबधं खबघडतात. सावणजखनक कायात असें वागू नये, कळले? वडे्या, तंू माझ्यानंतर माझ्या ि िीवर 
बसिार आिेस. त ला मीि बसविार आखि त ला मी पूिणपिे त्या दृष्टीने तयार केले आिे. िा त ला शवेटिा मंत्र, 
त्यािे तू पालन कर. सवण खठकािी तू यशस्वी िोशील”. आखि त्या नंतर त्याि वषी िािा खनवृत्त झाले. मी मात्र 
आजिी त्यानंी मला खिलेल्या शवेटच्या मंत्रािे काटेकोरपिे पालन करीत आिे. आखि िेि माझ्या यशािे गमक 
आिे. 
 

िािाकंडे पाखिल्यावर कोिालािी त्याचं्या ज्ञानािी, पे्रमािी, मोठेपिािी आखि खवशाल हृियािी 
कल्पना येिार नािी. िडबडीत काटेरी फिसाचं्या आतं गरे गोड असतात िेि िरे! आजिी िािािंी ि िी 
सिज डोळ्यासमोर उभी रािते आखि नतमस्तक िोऊन मूक श्रद्धाजंली वाखिली जाते. िूप िूप खलिावसेे 
वाटते. पि . . . . खकतीिी खलिले तरी अप रे ठरिारे आिेत. शब्ि कमी पडतील इतकी थोरवी त्याचं्यात िोती. 
अिेर इतकेि म्ििता येईल “असे िोते आमिे िािा” . . . . . . 

***  



           

१५. “आमचे म्हातारे वकीलबाबा कसे आहेत?” 
 

— मोहिलाल रामावत 
 

माझी व पू. िािािंी ओळिभेट पू. आिायण खभसे यानंी १९६७ मध्ये ठािे खजल्ह्यात तलासरी येथे करून 
खिली. त्यापूवी पवनारला भेट घालून खिली िोती. पि ज जबी- सवोिय संमेलनात भेटल्यावर पू. िािा माझ्या 
कामािी आस्थेने िौकशी करीत. ६७ मध्ये माझेकडे ठाि खजल्ह्यातील, ताल क्यातील जी गाव ेग्रामिानाच्या 
कामासाठी खिली िोती त्या प्रत्येक गावात मी प्रिार सभा घेई. गावप्रम िाला भेटे. अगिी सरळ व सोप्या भाषेत 
ग्रामिानािे मित्तव पटवनू िेई. मग समाधानातं प्रश्नोत्तरािा कायणिम झाल्यावर मी सह्या घेण्यािा कायणिम 
करीत असे. संपूिण गावाचं्या सह्या घेऊनि आम्िी ि सऱ्या गावी जात असू. 
 

१५ खिवसानंी िोिाऱ्या कायणकत्यांच्या सभेत अिवाल सािर करताना मी गावाच्या अडििी सभेप ढे 
माडंताना कायणकत्यांना सोसाव्या लागिाऱ्या िालािंा खनिेश करी. त्यािें िाण्या-खपण्यािे िोिारे िाल, 
झोपण्याच्या जागेिी पिंाईत. राजकारिी व सरकारी कमणिाऱ्याकंडून िोिारी अडविूक वगैरे वगैरे िे सवण 
ऐकून पू. िािानंा फार वाईट वाटे. 
 

ठािे, खजल्ह्यातील एकूि १,६०० गावापंैकी १,४०० गाव ेआम्िी नोंिवली िोती. नोंिवलेल्या गावंािें 
रखजस्रेशन व्िाव े यासाठी एकिा ताल का रखजस्रेशन घेण्यािे ठरखवले व त्याप्रमािे गाव े नोंिवली. या 
कामासाठी मे. प्रातंसािेब, तिसीलिार, बी. डी. ओ. व प्रम ि राजकीय प ढाऱ्यानंा समजाविेिे कामाकखरता ं
फक्त पू. िािा माझ्याबरोबर यायिे, नेिमी सोबत रिायिे. म्िातारपिी िािािंी खजद्द व खनष्ठा पािून मलािी फार 
जोर िढायिा. या प्रसंगी अनेक वळेा गाड्या, एस. टी. खमळत नसत त्यावळेी स द्धा माघार न घेता िािा 
माझ्याबरोबर रकन प्रवास करून मागणिशणन करायिे. ज्या खठकािी िी सोय नव्िती अशावळेी अगिी उन्िात 
पायी माझ्याबरोबर िालत येऊन मला सोबत करायिे. गावामध्ये िूध नािी, ििा नािी. जेवि–डाळभात कसा 
तरी खमळे िािा मात्र आनंिाने सवण कष्ट सिन करून माझ्यासोबत त्याचं्या उतारवयातं रिात, स्वराज्याच्या 
आंिोलनाच्या गोष्टी सागंत. 
 

ठािे खजल्ह्यात कॉमे्रड गोिारािी परुळेकर यानंा आखिवासी फार मानतात. िािा िादं्यावर पडशी 
टाकून या भागात येत. आखिवासींनी गोिावरी बाईना खविारलं, “या भागात एक म्िातारे वकीलबाबा, िािीि 
कपड घातलेले, िादं्यावर पडशी टाकून येतात आम्िाला बोलावतात आम्िी काय करावे”? 
 

गोिावरीबाईनी िौकशी केल्यावर त्यानंा समजलं की, िे म्िातारे बाबा गोष्टी सागंतात. भजन 
खशकवतात. स्वच्छतिे मित्तव पटवनू िेतात. खनवडि कीबद्दल, मतिानाबद्दल ि कून अवाक्षर तोंडातून काढीत 
नािीत तेव्िा त्यानंीि आखिवासींना साखंगतले की, “त्यानंी जरूर म्िातारेबाबा येतील तेव्िा जाव.े ते सागंतील ते 
ऐकाव.े त्याचं्या िािीच्या कपड्यानंी खबिकून जायिे नािी. िािा कािी क ठल्यािंी पक्षप्रिारासाठी येत नािीत 
वकीलबाबा सागंतात ते ऐकाव”ं आखिवासीच्या शकेंिे खनरसन झाले. ती मंडळी म्िातारे वकीलबाबा येण्यािी 



           

वाट बघ ूलागली. िािा खनवतणल्यािे मािीत नसल्याने त्याचं्या खनधनानंतर खकती तरी खिवस त्यािंी िौकशी िे 
आखिवासी करीत. िालिवाल खविारीत. 
 

१९७१ साली तलासरी ताल क्यातील काजळी गावं आम्िी ग्रामिानी म्ििून सवणप्रथम घोखषत केले पि 
अच्छाड व कोिाड िी िोन्िी गाव, १९६९ पासून प्रयत्न करूनिी ग्रामिानी म्ििनू घोखषत िोऊ शकली नािीत 
यािं िािानंा वाईट वाटे. आिायण खभसे याचं्या प्रकृखत अस्वास्थाम ळे ती गावं त्याचं्या ियातील त्यानंी ग्रामिानी 
आल्यािे एकाव ेअसं वाटे. पि िािानी व मी जीव तोडून काम करूनिी यश आलं नािी. यािं िािानंा फार 
वाईट वाटलं. तीि पखरस्स्थती वाडा, िडकोना, मनोर जवळील गावािंी झाली याम ळे सभेत भाषि करताना 
िािाचं्या कंठातून शब्ि फ टत नव्िता. डोळ्यातून पािी विात िोते. 
 

तलासरी ताल क्यातील काजळी व पालघर मधील मेंढवि या ग्रामिानी गावातं कामाला स रुवात 
केली. िर आठ खिवशी िािा येथे सभेला येत. वळकटी, अंथरुन पाघंरुि असलेली खपशवी, ताबं्याभाडें व म ख्य 
करून ज्ञानेश्वरी सोबत असायिी. गावात खपण्यािे पािी नािी, घरं नािीत, कामधंिा नािी, शाळा नािीत, वीज 
व रस्ता नािी. सगळी नकारघंटा. तेथे आम्िी बालवाडी स रू केली. रोजगारीिी कामे उपलब्ध करून िेऊन 
रस्ता तयार केला. सावकाराचं्या म ठीतून लोकानंा म क्त केलं. ग्रामकोश तयार केला. िावटी कोठारे स रू 
केल्याने लोकानंा कजण व धान्य बारा मखिने प रु लागले. बालवाडी खशखक्षकेच्या पगारािी व्यवस्था िािानंी 
नशाबंिी मंडळामाफण त करवनू खतला १०० रु. िालू केले. गावातं ि सरे पीक घ्यायिे ठरवनू गिू, भाजीपाला 
करायिे ठरवले. मशीन आिून िािाचं्या िाताने नारळ फोडून कामाला स रुवात केली. श्रमिानाने रस्ता, 
बंधारा बाधंताना िािा ८ खिवस रािून सिभागी झाले. ते लोकानंा ज्ञानेश्वरीमधील व इतर कथा सागंत. िटीव व 
अंिाड गावी पू. मिाजन ग रुजी, पू. िािा व मी जाऊन नशाबंिी व ग्रामिानी खशखबरं घेत असू. बिाडपाडा या 
मोिाडे ताल क्यातील गावी कामाला स रुवात करतानंा, िािानंी त्यािंा झाडोरा १,००० रुपयानंा खवकून खिला. 
व आम्िी कामाला स रुवात केली. ७७ साली िे गाव आम्िी ग्रामिान गझेॅट घोखषत केले. िािा या गावात फार 
आनंिाने लोकाचं्या आनंिाच्या सोिळ्यात “ज्ञानबा त काराम, खवनोबा त काराम” म्ििून नाित िोते. मी एक 
वकील आिे म्ििून सागंताि लोकानंा फार आनंि झाला. आपल्या तिारी ते िािाचं्याकडे नोंिव ूलागले. 
 

१९७१ मध्ये ठािे खजल्िा ग्राम स्वराज्य सखमखत स्थापन झाली. वाकी, नाम, झरी, जामसर, माि िी 
िार गाव ंरखजस्टर झाली. प ढिी जबाबिारी िािाचं्यावर सोपवायिे ठरले. िािािें वय िोत ७३ वष.े 

 
डोलारी बुदु्रक 

 
जव्िार ताल क्यातील डोलारी ब द्र क या गावाकरता “श्री बालाजी िेवस्थान रस्ट, नाखशक” यानंी 

आिायण खभसे यानंा एक लाि रुपये िेिगी खिली. गावाच्या खवकासासाठी िी रक्कम िार जिाचं्या नाव ेरस्टी 
म्ििून बँकेत ठेवली. मात्र कामाला स रवात झाली नािी. गावातील लोक ि नी, िरवडेिोर, ग ंड – गावात 
खवकासकायासाठी क िी जाईना. िे लोक म्ििू लागले “आम्िाला गावािा खवकास नको, बँकेतील पैसे द्या. 
नािीतर िून करू.” 
 



           

अशीि िार–पाि वषण गेली. खभसे ग रुजी वारले. रस्टने रक्कम ि सरीकडे ििण करून डोलारीिा िक्क 
उडवनू लावला. 
 

पू. िािानंी मला वादं्र्याला त्याचं्या घरी बोलावले. व या कामािी जबाबिारी सोपवली. त्याप्रमािे मी 
गावात जाऊन माखिती गोळा करून िकीकत िािाचं्या कानी घातली. त्यानंतर िािानंी व मी तेथे जाऊन एक 
खशबीर घेतले. िारू खपऊन क िी येऊ नये म्ििनू जािीर केले. 
 

सभेला स रवात झाली. “लोक पैसे मागतात. पैसे कोठे आिेत? कोि िेिार? कोिािे पसेै? कोि 
घेिार?” येथून प्रश्नोत्तरानंा स रवात झाली. तंग वातावरि िळूिळू खनवळले. वािखववाि सवण शकंा सपंल्या. 
एक पिं कमेटी केली. पू. िािा, मी, मोिनलाल रामावत कमेटीवर िोतोि. गावािा ठराव झाला आखि आमिे 
‘म्िातारे वकीलबाबा’ िॅखरटी कखमशनरकडे आमिा िावा करण्याकरता नाखशकला खनघाले. आम्िी पंिकखमटीिे 
प्रम ि बरोबर गेलो. पि आमच्याकडे प्रवासाला, जेविाला पैसा नव्िता. िािानंी आमिा प्रवासंििण व 
जेविििण केला. केस कोटात िालली. आमच्या डोंगरी गावाच्यावतीने पू. िािा आमिे वकील म्ििून काम 
पिात. ि सरा वकील िजार रुपये फी मागतो. क ठून िेिार? काय करिार? सवण पैसे रस्टने ििण करून 
टाकले िोते. एक लाि रुपयावंरील व्याजािे ऐंशी िजार गावाला खमळावते अशी बाजू िािानी कोटात माडंली. 
याति आमिी कसोटी िोती. िािाचं्या नंतर माझा नंबर आला. मी पटवनू िेण्यािा प्रयत्न केला. 
 

“१०० टके्क आखिवासी रिात असिाऱ्या आखिवासींिे िे गाव आिे. या गावात िे आखिवासी वशंपरंपरा 
राितात. या गावातील जखमनीवर व मालमते्तवर गावात राििाऱ्या आखिवासींिा िक्क व अखधकार आिे.” 

 
“या गावािी जमीन आपिास जव्िारच्या राजेसािेबानंी िान खिली आिे. या जखमनीवरील झाडाचं्या 

खवकून आलेल्या एक लाि रुपयािंा रस्टने याि गावाच्या खवकासासाठी ििण केला पािीजे. ती रक्कम 
इतरासंाठी ििण िोऊ नये अशी आमिी मागिी आिे.” या म द्यावर सवांिे एकमत झाले. 

 
पू. िािानंी कोटाप ढे डोंगरी गावािी बाजू माडंण्यात, बोलण्यात जोर िढखवला. शवेटी केस भाडंता 

भाडंता कोटाला िािाचं्या बाजूने खनिणय द्यावा लागला. “ऐंशी िजार खफक्सड् खडपॉखझटमध्ये बँकेत ठेवनू िर 
वषाला येिाऱ्या सिा िजार रुपयािंा गावाच्या खवकासासाठी खवखनयोग करावा” असे ठरले. 

 
डोंगरी गावात बालवाडी स रू झाली. पू. िािाचं्या िस्ते उद घाटन व खशबीर झाले. ि नी, ग ंड २० लोक 

माळकरी झाले. ३० जिानंी िारू सोडली. िर शखनवारी व एकािशीला िािािें स्मरि करून आम्िी भजन 
करतो. मी त्यानंा टाळ, पिवाज, वीिा आिून खिली आिे. िर आठवड्याला रामखवजय, भागवत, िरीकथा 
खवजय वाितो. कथा, गोष्टी सागंतो. त्यािवळेी गावाच्या खवकासािा खविार करतो. आता गावात वीज आली, 
रस्ते झाले, पाण्यािी सोय झाली. 

 
नशाबंिी मंडळातफे वारकरी संप्रिाय मेळावा व्यसनाधीनाच्या म क्ततेसाठी घ्यावा िी िािािंी कल्पना. 

गेल्या वषी आम्िी असा मेळावा घेतला. नशाबंिी सप्ताि आवजूणन साजरा िोतो. िखरपाठ, भपूाळी, कीतणन 



           

प्रविनािा कायणिम िोतो. गोपाळकाला िोऊन कायणिम समाप्त िोतो. िरवषी सौ. शोभनाताई रानडे व 
म ख्यमंत्र्यािें बन्ध  नारायिराव िव्िाि कायणिमास येतात. िरवषी आम्िाला िािा शभंर त ळशीच्या माळा व 
इतर प स्तके भेट म्ििून िेत असत. 

 
िािाचं्या अगिी शवेटच्या खिवसात त्याचं्या सिवासातं रािण्यािा मला योग आला. िप खशकावयाला 

खमळाले. अजून तिसीलिार, बी. डी. ओ. इतर कमणिारी िािािंी आठवि काढतात, खविारतात, “आपले 
म्िातारे वकीलबाबा कसे आिेत”? 
 
 

*** 
  



           

 
१६. श्री. दादासाहेब तर्था माधवराव देशपाांडे याांचे एक स्वभाव वैरशष्ट्य 

 
— श्री. दामोदर रव. जोगळेकर 

 
िािा सािेबािंा व माझा साधा पखरिय ते खवधान सभेत खनवडून आल्यापासून िोता. परंत  जवळून 

पखरिय असा मी त्याचं्याबरोबर नशाबंिी मंडळात एक पिाखधकारी म्ििून काम करंू लागल्यापासून. म्ििजे 
स मारे वीस वषांिा. त्याचं्याशी जवळीक उत्पन्न िोण्यािे कारि म्ििजे ि सऱ्या एका बाबतीत त्यािें व माझे 
कायणके्षत्र एक िोते. ते म्ििजे आिायण खवनोबािें भिूान–ग्रामिान मूलक आंिोलन. आम्िी िोघेिी त्या 
आंिोलनात िैनंखिन कायणकते नव्ितो. परंत  िर एक िंगामी आखि खवशषे आंिोलनात तसेि िरवषीच्या सवोिय 
सम्मेलनात सिभागी िोत असूं. या कायणिमातं गाठी–भेटी व अनेकवळेा एकत्र प्रवास व सिवासिी िोत असे. 
सिवासाम ळे िािा जास्त कळून आले. आिायण खवनोबा व िािा बडोद्यािे बालस्नेिी िोते. तेव्िा आिायांिी 
आंिोलने म्ििजे िािाचं्या घरिाि मामला. तेव्िा आपल्यापेक्षा इतराचं्या स ि-सोयीकडे त्यािें जास्त लक्ष 
असे. त्याचं्या स्वतिःच्या गरजा फारि माफक. वारकऱ्या सारख्या. म्ििजे वारकरीि िोते. ते अनेकवळेा 
वारकरी किडीत सामीलिी िोत असत. 
 

िािानंा ि सऱ्याला म्ििजे आपल्या स्नेह्या–सोबत्यानंा व ओळिीच्या कमणिाऱ्यानंा आपल्या घरी 
अथवा गाधंी सेवा मंखिरात बोलावनू िाऊखपऊ घालण्यािा मोठा शौकि िोता. त्यापायी त्यािंा भरपूर ििणिी 
िोत असावा. वषातून एकिा तरी असा समारंभ व्िायिा. आमच्या नशाबंिी मंडळािे एक सम्मेलन वषाकाठी 
एकिा मिाराष्ट्रातून िूरवर क ठे तरी भरत असे. सम्मेलन आटोपले की कािी सघंटक आििी प ढे िूरवर 
जाऊन यात्रा व पािाण्यासारख्या खठकािी सिल नेत असत. पोक्त उमरीच्या ्ी सघंटक या सिलीत िािानंा 
आग्रि करून नेत असत. िािा बरोबर असले की, सवांिी रािाण्यािी व जेविािी सोय आपोआप िोत असे. 
कोिािेिी िाल व्िायिे नािीत. िािा बरोबर आले की सवण संघटक खनष्ट्काळजी िोत असत. आपला प्रातं असो 
ककवा पर प्रातं असो िािा काय काय खिकमती लढवनू एक एक सोय मागी लावीत, क्वखित पिरमोडिी करावी 
लागत असावी. परंत  सघटकानंी व इतर सोबत्यानंी त्याचं्यावर टाकलेल्या खवश्वासाला िािानंी कधी तडा जाऊ 
खिला नािी. या लष्ट्कराच्या भाकऱ्या भाजण्यािी त्यानंा िौस िोती. इतकी की आम्िास त्याबद्दल अिंबा वाटत 
असे. 
 

एकिा एक सवोियी प ढारी ज्यानंा आम्िी सवणजि मानीत असू असे म ंबईला आले असता ठािे 
खजल्ह्यातील कािी ग्रामिानी गावातील कामकाज कसे काय िालले आिे ते िािखवण्यासाठी त्यानंा न्यायिे 
िोते. नशाबंिी मंडळािी एक स्टेशन वगॅन गाडी िोती ती घेऊन जायिे ठरले. आम्िी नऊ जि िोतो. आज 
जाऊन परवा परत यायिे िोते. खतसऱ्या खिवशी कामे उरकता उरकता ि पार टळून गेली. तीन वाजले. 
सभोवताली मोठेसे गाविी नव्िते. जेविािी सोय उत्तम तर नव्िेि पि सामान्य स द्धा त्या गावी िोण्यासारिी 
नव्िती. डोंगराळ म ल ि, ठाण्या–म ंबईला जायिे तर तीन–िार तासािंा तरी प्रवास िोता. पि याते्रतील 
(छोया) जेविा–िाण्यािे िाल तसे आमच्या पखरियािे िोते. परंत  बरोबर आिरिीय पाि िे िोते. िािानंी 
एक य क्ती करायिे ठरखवले. जवळच्याि एका आडगावी अक आश्रमशाळा िोती. खतिे िालक िािाचं्या 



           

पखरियािे िोते. खतथे िािानंी आम्िाला नेले, आश्रमातं श कश काट िोता. म ले शाळेत िोती. ि पारिे सगळे 
आटोपले िोते व संध्याकाळिे कामकाज स रू व्िायला अवकाश िोता. त्या आश्रमशाळेिे िालक िािािें स्नेिी 
म ंबईला गेले िोते. आता ंआली का पिंायत? आम्िी असतो तर सरळ उपाशीि म ंबईस परतलो असतो पि 
िािानंी खिकमत लढखवली. वगावर खशकवीत असलेल्या एका खशक्षक कायणकत्याला बाजूला बोलावनू िािा 
सागंत िोते. 
 

“आता काय कराव ं! आमिा िरीभाऊ (त्या आश्रमशाळेिे िालक) असेल म्ििनू त्याच्या भरंवशावर 
या प ढारी मंडळींना त मच्याकडे घेऊन आलो. बि तेकानंी सोमवारिा उपास संध्याकाळी सोडायिा ठरखवलं 
आखि ि पारी ििापाण्यावरि भागखवलं. आमिीि मंडळी असती तर फारसा प्रश्न नव्िता. पि प ण्यािे िे * * * 
सािेब वधेिे * * सािेब. या सारिी मंडळी बरोबर आिेत. त्यािंी साधी जेवि–िाण्यािी सोय आम्िास करता 
येऊ नये? मोठा लज्जास्पि प्रसंग आिे आमच्यावर ! बघा त म्िाला कािंी करि ं शक्य असल्यास.” िािा 
स्वतिःकडे कमीपिा घेऊन इतक्या आजणवाने बोलत िोते की, िािािें बोलिे प रे व्िायच्या आधीि त्या खशक्षक 
कायणकत्याने ि िेने िोघा खवद्याथ्यांना जवळ बोलावनू िोन–िार मािसानंा बोलवायला साखंगतले. आखि 
िािानंा खनकित केले. वर अशा मोठ्या मंडळीना घेऊन खतथल्या आश्रमशाळेत आिल्याबद्दल िािािें आभार 
मानले. टाकीवरुन आम्िी आंघोळी उरकून येतो, तो भात–भाजी–भाकरीिे साधेि पि रुिकर जेवि तयार 
िोते. आकंठ जेऊन सगळे ब्राम्िि (सवणजि) तृप्त झाले. अन्निात्याला श भ आखशवाि खमळाले. शाळा 
पािाण्यािा, िोन शब्ि बोलण्यािा, शरेे ब कात शरेे खलिण्यािा, औपिाखरक कायणिम पार पाडला. खनघतानंा 
िािानंी कािंी िेिगीिािल नोटा खिल्या व पावती घेतल्यािेिी आमच्या लक्षात आले. पि त्यािा उच्चार 
िािानंी कधी केला नािी. 
 
 

*** 
  



           

१७. देशभि माधवराव देशपाांडे 
 

— पाां. वा. गाडगीळ, 
पत्रकार मिषी. 

 
िेशभक्त माधवराव िेशपाडें यािंा जन्म १८९७ साली डाकोर येथे झाला. त्यािंं लिानपि डाकोर येथेि 

गेलं. माधवरावािें वडील लिानपिीि मूत्यू पावल्याम ळे माधवराव व त्यािें बधूं केशवराव यानंा घेऊन त्याचं्या 
आई बडोद्याला आल्या. बखििीच्या मितीने म लािंं थोडफार खशक्षि आईने बडोद्याला केलं. माधवरावािंा 
खवनोबाशंी स्नेि जमला तो लिानपिी बडोद्यालाि. १९१६ साली खवनोबानंी खवद्याथी मंडळ स्थापन केलं. त्यात 
माधवराव खवनोबाबंरोबर िोते. माधवरावािंी आई पखतखनधनानंतर सासरिं मूळ गाव आराळे येथे गेल्या िोत्या. 
पि खतथे आधार खमळण्यािे लक्षि खिसेना म्ििनू बडोद्याला परत आल्या. लिानपिापासून माधवरावानंी 
खवद्याभ्यास झटून केला. खवनोबाचं्या सिवासाम ळे, संगतीम ळे, खवद्याथी मंडळातफे माधवरावानंास द्धा इतर सवण 
सिस्यानंा समाजसेविें बाळकडू लिान वयातंि खमळाल िोतं. माधवरावािें काका धोंडोपंत यानंी त्यांना 
म ंबईला आिनू त्यािंं प ढील खशक्षि केलं पि माधवराव वकील झालेले पिायला ते ियात राखिले नािीत. 
माधवराव यानंी नौकऱ्या व खशकवण्या करून खशक्षिािा बरािसा ििण स्वतिः सोसला. खशवाय भावािंिी खशक्षि 
प रं केलं. 
 

समाजसेवा सतत करीत राखिल्याम ळे वादं्रा म्य खनखसपाखलटीच्या खनवडि कीत १९३७ साली माधवराव 
खनवडून आले. त्यावळेी उपनगर खजल्िा काँगे्रस कखमटी वगेळी िोती. त्या कखमटीिे अध्यक्ष झाल्यावर 
उपनगरात त्यानंी बऱ्याि शाळा काढल्या. शाळातूंन अभ्यासापूवी खवनोबािंी गीताई म्ििवनू घेण्यािा प्रघात 
त्यानंी पाडला. वखडलाचं्या सातारा खजल्ह्यासिी ते खवसरले नािीत. खशराळे पेयातिी त्यानंी अनेक शाळा 
काढल्या. 
 

धमणके्षत्रानंा भेटी िेिं िािी त्यािंा एक छंि िोता. खतरुवन्नमलई, पाडेंिरी, आळंिी, पंढरपूर इत्यािी 
के्षत्रानंा ते नेिमी भेटी िेत असत. मिात्मा गाधंी व खवनोबा यािेरीज रमिमिषी, अरकवि घोष या 
सत्प रुषाबंद्दलिी त्यानंा आिर िोता. माधवरावािंी मोठी कन्या शातंा खििे लग्न १९४५ साली गाधंीजींच्या 
उपस्स्थतीत सेवाग्राम येथे आश्रमपद्धतीने झाले. 
 

माधवरावानंी स्वातंत्र्य लढ्यात सतत भाग घेतला. १९३० च्या खमठाच्या सत्याग्रिासाठी मिात्माजींच्या 
िाडंीच्या याते्रत माधवराविी िोते. १९४१ साली खवनोबाचं्या मागून ज्या व्यक्तींनी सत्याग्रि केला त्यात 
मिात्माजींनी माधवरावानंा खनवडले िोते. त्यावळेी साधी खशक्षा माधवरावानंी येरवडा कारागिृात भोगली. 
आईच्या खनधनानंतर १५ व्या खिवशीि माधवराव सत्याग्रि करून कारागृिात गेले. १९४२ साली ९ ऑगस्टला 
अपरात्री पोखलसानंी माधवरावाचं्या घरात जाऊन त्यानंा स्थानबद्ध केले. १९४५ च्या मध्यापयंत त्यानंी िी 
स्थानबद्धता भोगली. िी स्थानबद्धता जवळजवळ २१ १२ वषाइतकी िीघण िोती. कारि साताऱ्यात जे बंड झाले 
िोते त्या बंडाशी माधवरावािंा संबंध असावा असा सरकारला संशय असावा. माधवराव त रंुगात असताना 



           

वादं्र्याच्या त्याचं्या घरी भखूमगतािंा अड्डा खनमाि झाला िोता. सरकारच्या संशयाला िे मित्तवािे कारि िोते. 
पोखलसानंी त्याचं्या घरावर धाड घालून त्या काळातं, ज न्या डायऱ्या, फोटो, कागिपत्र जप्त केली िोती. 
 

१९५२ साली बोखरवली मतिार संघातून माधवराव काँगे्रसच्या खतखकटावर म ंबई खवधानसभेवर खनवडून 
आले. त्यावळेी घडलेली एक घटना माधवरावाचं्या अत्यंत खनलोभी वृत्तीिे द्योतक म्ििून नोंिवण्यासारिी 
आिे. घरभाडे कायिा ि रुस्त करण्यासाठी एक कखमटी नेमण्यात आली. म रारजी त्यावळेी म ख्यमंत्री िोते. 
माधवराव िे त्यािें खवशषे माखितीतले असल्याम ळे म रारजींनी कखमटीमध्ये सभासि म्ििून माधवरावािंा 
समावशे केला. त्यावळेी सेिेटरीएटमध्ये कािी डावपेिी राजकारि िोऊन एम. के. िेशपाडें या नावािाली 
माधवरावािंा समावशे न करता प ण्यािे एक इंग्रजी खशक्षक मा. का. िेशपाडें यािंा समावशे करण्यात आला. 
एवढेि नव्िे तर मा. का. िेशपाडें यानंा सेिेटरीएटमध्ये बोलावनू घेऊन त्यानंा नेमि कपत्रिी िेण्यात आले. 
प ढे म रारजींच्या कानावरिी गेले, तेंव्िा ते थोडे भडकलेिी पि कागिोपत्री पक्का झालेला खनिणय 
बिलण्यापलीकडे गेला िोता. नंतर एका सभासिाने िाजगी कारिासाठी त्या कखमटीवरील आपल्या जागेिा 
राजीनामा खिला तेव्िा माधवराव यानंा प न्िा प न्िा खविारण्यात आले पि “आपल्यामागे प रेशी सावणजखनक कामे 
आिेत. सिर कखमटीवर जािेिी आपली इच्छा नािी” असे त्यानंी कळवनू टाकले. 
 

“आमिारकी सोडून ग्रामसेवसेाठी या” अशी खवनोबािंी िाळी आल्यावरून माधवरावानंी आमिारकीिा 
राजीनामा खिला िोता पि खनवडि कीिी कटकट उत्पन्न िोईल म्ििून म रारजींनी राजीनामा स्वीकारला नािी. 
पि त्यावळेेपासून भिूान व इतर खवधायक कायाला माधवराव यानंी सवणकाळ स्वतिःला वािून घेतलं. सातारा 
खजल्ह्यातील बेंि येथील िेशपाडें वतनािी २५० एकर जमीन भिूानात िान करून मागासलेल्या म लासंाठी 
वसतीगृि काढले. आरळ्यािे घरिी शाळेला खिले. अनेक गृिोद्योग स रू केले. या जखमनी माधवराव याचं्या 
घराण्यािे मूळ गाव बेंि येथे असून ऊंि पठारावर आिे. जखमनींिे िानपत्र या पठारावरील जागेवर करण्यात 
आले. या समारंभासाठी पठारािी िूप ऊंि िढती जमीन पायानी िालून म रारजी िािाचं्यासाठी आले िोते. 
 

माधवराव यानंी वखकली केली. त्या काळात ती यशस्वीतेने केली. अनेक गखरबािंी, संस्थािंी फ कट 
वखकलीिी त्यानंी केली. त्यावळेिा त्यािंा पोशाि शटण, पँट, कोट, टाय असा िोता. अथात िािीिा त्या 
सावणजनीक काळातिी ते करीत असत. प ढे गाधंी आखि खवनोबा यािंा नाि अखधक लागल्यावर त्याचं्या 
पोशािात िळूिळू बिल िोत गेला. व शवेटी िािींिे अगिी जाड धोतर, जाड िािीिा शटण, जाड िािीिा 
कोट आखि प ष्ट्कळिा जाड िािीिा रुमाल असे वापरीत. 
 

नशाबंिीमंडळािे प्रम ि पििी त्यानंा खमळाले िोते. सवोिय मंडळातफे साक्षरता वगणिी त्यानंी 
िालवले. भजनी गाण्यािािी त्यानंा नाि िोता. सपूंिण भारतािा खिमालयातंील मानस सरोवरासकटिा प्रवास 
त्यानंी अनेकिा केला िोता. संस्कृत भाषेवर त्यािें बरेि पे्रम असून शवेटपयंत संस्कृत वाङ मय ते वािीत असत. 
 

माधवराव २० जून १९८४ रोजी वारले. संस्कृत पे्रम व अध्यास्त्मक गोडी या गोष्टी त्यानंी कडैपयंत 
खटकवल्या. शवेटिे कािी खिवस ते थकल्यासारिे झाले िोते. मतृ्य  अिानक व कोितािी त्रास न िोता, विेना 
न िोता त्यानंा खमळाला. 



           

माधवरावाचं्या स्मरिाथण िेशपाडें पखरवाराने मखिला भजनीमंडळ स्पधा ठेवल्या असून त्यासाठी खफरती 
ढाल ठेवली आिे. 
 
 

*** 
  



           

१८. प्ररसरद्धरवन्मुख माधवराव 
 

— श्री. रां. धामिकर 
 

कै. माधवरावािंा माझा पखरिय १९३० सालिा. १९३० सालात पनवले यथे भरलेल्या मिाराष्ट्र प्राखंतक 
पखरषिेत झाला. १९३२ साली घाटकोपर येथे भरखवलेल्या मिाराष्ट्र पखरषिेत त्याचं्या बरोबर मी पकडला गेलो. 
खशक्षा झाली व ठािे जेलमध्ये आम्िी बरोबर िोतो. खवधायक प्रवृत्तीिे, अबोल, प्रखसखद्धखवन्म ि असे ते थोर 
कायणकते िोते. स्वराज्य खमळाल्यावर कै. बाळासािेब िेर यािेंबरोबर आखिवासी सेवा मंडळािे कामात आम्िी 
सिभागी िोतो. सचे्च गाधंीवािी, खवधायक कामात आस्था असिारे असे कै. माधवराव सेविेे कामातं मग्न 
असत. त्यािें िखरत्र तरूि खपढीकडे येिे आवश्यक आिे. 
 
 

*** 
  



           

१९. आमचे पे्रमळ दादा 
 

— सौ. रवमल प्रभाकर आांबरे, 
स्वातंत्र्य सैखनका व संघटक, नशाबंिी मंडळ 

 
माननीय श्री. माधवराव िेशपाडें यािंा व माझा पखरिय नशाबंिी मंडळाच्या कायणकारिाने झाला. 

आम्िी त्यानंा िािा म्िित िोतो. नशाबंिी मंडळात ते आमिे प्रम ि मागणिशणक िोते. 
 

प्रखतवषी नशाबंिी मंडळािी खशबीरे मिाराष्ट्राबािेर घेण्यािी स रुवात त्यानंी केली. खशखबरािा कायणिम 
योजनापूवणक ते ठरवीत असत व त्याप्रमािे खशबीरे यशस्वी िोत असे. 
 

खशबीरािा कायणिम आयोखजत करीत असताना कमीतकमी प्रवास ििण, रािण्यािी व भोजनािी स खवधा 
यािंा त्यातं प्राम ख्याने समावशे असे. मंडळात प रुषाप्रमािे ख्यािंािी समावशे असे आखि ससंारात रमून 
िेशसेविेे कायण करिाऱ्या मखिलानंा बािेर खशखबरात असताना स्वयंपाक वगैरे कोितािी उपद्रव िोऊ नये यािी 
ते िबरिारी घेत असत. वळे पडली तर ते स्वतिः स्वयपाक करून आम्िाला मायेने व पे्रमान जेऊ घालीत. 
 

खशबीरािा कायणिम पार पडला की िािांिी आमच्या समवते यात्रा स रू िोई ते अगिी ि षीत असत व 
आमिे मागणिशणक बनत. तीथािे खठकािी तीथणस्थानािी माखिती िेत पूजाअखभषेक आमिे िस्ते करवनू िेवाच्या 
पायावंर आमिे डोके ठेवीत. समाजकायण करीत असताना नेिमी नम्र असाव ेिेि ते जिू स िखवत व आमच्यावर 
ईश्वरखनष्ठिेा ससं्कार घडवीत. उत्तम जेविािा नैवदे्य असे. प्रवासात भखक्तमागाच्या गोष्टी व जपतप िाले. 
 

मिाराष्ट्र व मिाराष्ट्रा बािेर िािानंी अनेक थंड िविेी खठकाि व धार्खमक स्थळािंी यात्रा आम्िाला 
खपत्याच्या अंतिःकरिाने घडवनू आिली. त्यापैका “सोमनाथ” कािी आम्िाला जमले नािी. त्यानंा ि रि र 
लागली. त्यावळेी ते आमच्या मंडळातून खनवृत्त झाले िोते. वयािी ७५–७६ वष ेउलटून गेली िोती, िखष्ट अधू 
झाली िोती. तरी पि त्यानंी सोमनाथला जाण्यािी सवण तयारी केली. मोजकी मंडळी बरोबरघेऊन जाण्यािा 
बेत केला. मला खिठठी पाठवली की, “तू त झे कपडे घेऊन उद्या बॉम्बे सेंरलला खनघून ये. त झे एकि 
ज्योतीखलंग राखिले आिे, ते प रे िोईल.” पि मला त्यािेंबरोबर जािे घरग ती अडििींमूळे शक्य झाले नािी. 
 

माननीय िािा मला नेिमी म्िित, “अग आंबे्र, तू मीराबाई िो, भजन म्िित रिा. त झ्या लग्नाला २५ 
वष े िोऊन गेली ना? आता तू वारकरी िोऊन भखक्त कर”. िर एकािशीला त्यािंी आळंिीला वारी असे. 
िािाचं्या खशकविीने व संस्काराने नशाबंिी मडळािे पखिले भजन मंडळ मी काळािौकी येथे स्थापन केले. या 
सरस्वती भजनी मंडळास १२ वषण पूिण झाली. गेल्या ११ वषांच्या कालावधीत माझ्या ह्या भजन मंडळामाफण त 
नशाबंिी मंडळाच्या सिकायाने मिाराष्ट्रात एक व मिाराष्ट्राबािेर याप्रमािे एक–िोन कायणिम खठकखठकािी 
घडवनू आिले. मा. िािािंा आिशण मी डोळ्यासंमोर ठेखवला आिे. 
 



           

पंढरप रच्या खवठोबािी तर त्यानंी आमच्याकडून पूजा–अखभषेक करवनू, साग्रसंगीत जेवि करून, 
नैवदे्य िािवनू, आम्िा स वाखसनींना प्रथम जेव ूघातले. प िे येथून मंडईिी भजन मंडळी आली िोती. त्याचं्या 
भजन संगीतािी मेजवानी रात्रभर घडवनू आिली. भजन पंढरीच्या खवठोबासमोर झाले. बद्रीकेिारला जाताना 
त्यािंी प्रकृती त्यानंा साथ िेत नव्िती. पि त्यानंी आम्िासं जािीव िोऊ खिली नािी. आपले काम आपि 
स्वतिःि करण्यावर त्यािंा कटाक्ष असे. कोिाकडूनिी ते आपलें  काम करवनू घेत नसत. असे आमिे पे्रमळ 
िािा त्यानंीि आम्िाला तीथणयात्रा घडखवल्या व त्याचं्याि पे्ररिेने मी अनेक वष ेआमच्या सरस्वती मंडळाच्या 
भखगनींना त्याचं्या क ट ंबासमवते याते्रला घेऊन जाते. आता िािा गेले तरी त्यािंी पे्ररक शक्ती आम्िाला याप ढेिी 
लाभावी, िीि प्राथणना ! 
 
 

*** 
  



           

२०. तू धैयफ सोडू िकोस 
 

— श्रीमती मालती दचचलीकर 
 

१९५६–५७ सालापासून म्ििजे मी भिूान आंिोलनात आल्यापासून त्यािंा व माझा पखरिय झाला. 
त्याचं्या अनेक स्मखृत मनात तरळत आिेत. 
 

त्यािंी पखिली भेट झाली ती म ंबई गाधंीस्मारक खनधीच्या मखिभवनमध्ये. त्यावळेी मी न कतीि भिूान 
आंिोलनात आलेली िोते. समयिानी म्ििून. गाधंी–खवनोबा साखित्य खविी, स टीत खशखबराला जािे, पियाते्रत 
सामील िोिे, संध्याकाळी एिाद्या िागंल्या वक्त्याच्या व्याख्यानाला जािे, अशी उमेिवारी करीत िोते. 
त्यावळेिे भिूान मंडळ मखिभवनमध्ये िोते. कै. गिपतीशकंर िेसाई प्रम ि िोते. िेशातील अनेक व्यखक्त 
मखिभवनमध्ये आम्िाला पिायला खमळत. त्यािंा पखरियिी िोई. 
 

एक खिवस कॉलेजमधून आल्यावर मखिभवनमध्ये गेले िोते. इतक्यात “ए म ली ! थाबं, त झे नावं 
काय?” मी िटकन आवाजाच्या खिशनेे पाखिले. एक ठेंगिी व्यक्ती, रंग गडि–सावळा, डोक्यावर कशीतरी 
सफेि टोपी, अंगावर िािीिे कपडे, वशे तसा गबाळि, डोळ्याला जाड कभगािंा िष्ट्मा, त्या िष्ट्म्याच्या आडिी 
खजतकी तीक्ष्ि खततकीि पे्रमळ नजर असलेली व्यखक्त माझ्याजवळ येऊन उभी राखिली. ते िोते माधवरावजी 
िेशपाडें–िािा. 
 

िािानंी माझे खशक्षि, माझ्या घरातील मािसे, माझी सापंखत्तक स्स्थती, मी या आंिोलनात कशी आले, 
इ. सारीसारी िौकशी केली. मी सकाळी कॉलेजला जाते, खिवसभर नोकरी करून राष्ट्र सेवािलात जािे, घरी 
आईला मित करिे, िे ऐकून त्यानंा िूप आनंि वाटला. 
 

“वा ! तू स्वतिःच्या पायावर उभी रािून स्वतिःि खशक्षि घेत आिेस िं. मला त झे कौत क वाटते. म लगी 
अशी असावी. मला फार आवडले त झे िे सारे.” 
 

असे म्ििून त्यानंी माझ्या डोक्यावर िात ठेवला व म्ििाले, “माझा आशीवाि आिे त ला.” माझ्या 
पाठीवरून खफरलेला तो िात वात्सल्यािा िोता; मायेिा िोता. िे मी कधीिी खवसरू शकत नािी. 
 

िेशात ज्या प्रातंात खवनोबािंा म क्काम असे त्या खठकािी सवोिय सम्मेलन िोई. आम्िी सवणजि जात 
असू. िािािी आमच्याबरोबर असत. प्रवासात सवांच्या िाण्याखपण्यािी िौकशी िोई. स्वतिःि िरेिी करून 
सामान आिनू िेत. सम्मेलन संपल्यानंतर जवळपासच्या पे्रक्षिीय स्थळानंा जािे िा त्यािंा कायणिम असे. 
प्रत्येकाला खविारून आग्रि करीत व आपल्याबरोबर घेऊन जात. जर का नकार खिला की, त्यािें उत्तर “अग, 
अशी कशी तू? म्िातारी झालीस का?ं अद्याप िूप आय ष्ट्य आिे त झ्याप ढे ! आता उत्साि आिे, शक्ती आिे. का 
खफरून घेत नािीस? मी बघ कसा? त मच्यापेक्षा मोठा असूनस द्धा खफरतो की नािी !” यावर आमिा उत्साि न 
वाढला तरि नवल. मग सारे बेत स रू व्िायिे त्याबरोबरि आमिे प्रयाि!  



           

एिािी बठैक असो, भिूानािे वा नशाबंिीिे खशबीर असो अथवा सवोिय सम्मेलन असो, िािािंी 
भखूमका घरच्या वडीलधाऱ्यािी असे. िािा वकील िोते पि वखकली बािा कधीि िािखवला नािी. 
 

१९८२ च्या जानेवारीत श्रीरामिे (माझ्या पतीिे) खनधन झाले पि त्यावळेी िािा थकले िोते. त्यानंा 
िालवत नव्िते. अनेकाकंडून त्यानंी मला खनरोप पाठखवले. की, “मीि त झ्याकडे यायला िव ेिोते पि आता मी 
थकलो आिे, िालवत नािी, पि त ला पिायिे आिे, तेव्िा एकिा घरी ये.” मी गेले. मला जवळ बसखवले व 
मालती माझ्यापेक्षा श्रीराम लिान िोता पि िटकन खनघून गेला. पि तू धैयाने कामाला लागलीस, िे मला 
समजले. फार अखभमानािी गोष्ट आिे. “धैयण कधी सोडू नकोस.” िी िािािंी शवेटिी भेट पि आजिी ते शब्ि 
माझ्या कानात घ मत आिेत. 
 
 

*** 
  



           

२१. दादाांचे सांस्मरि 
 

— श्री. राम देशपाांडे 
 

१९५७ साल भिूान यज्ञािे मित्तवािे वषण. भिूान प्राप्तीिा मोठा संकल्प यावषी प रा करावयािा िोता. 
भारतात त्यासाठी खनरखनराळ्या भागात अनेक भिूान पियात्रा िालल्या िोत्या. खठकखठकाििे भिूान प्राप्तीिे 
वृत्तिी वृत्तपत्रातूंन वािावयास खमळत िोते. 
 

म ंबई भिूान यज्ञ सखमतीतफे म ंबईच्या खनरखनराळ्या भागातं खशखबर, सभा िोत िोत्या. मी आपली नोकरी 
साभंाळून मधून मधून या सभा खशखबरात जात असे. भिूान यज्ञ सखमतीच्या प्रम ि मंडळींिे मागणिशणन िोत असे. 
प्रम ि मंडळी पू. केिारनाथजी, श्री. माधवराव िेशपाडें, श्री. गिपतीशकंर िेसाई यािंा तसा ि रून पखरिय 
झाला िोता. त्यानंा नावाने ओळिू लागलो िोतो. परंत  प्रत्यक्ष भेटीिा ककवा ओळिीिा योग आला नव्िता. 
 

सिा मखिन्यानंतर सवोियािे थोर कायणकते श्री. नारायिभाई िेसाई (कै. मिािेवभाई िेसाई यािें 
स प त्र) यािंी म ंबईत एक मखिना पियात्रा झाली. म ंबई भिूान सखमतीनेि आयोखजत केली िोती. या पियाते्रच्या 
वळेी वरील मिान भावािंा प्रत्यक्ष पखरिय झाला. वरळी आखि कामगार भागात पियात्रा आयोखजत करण्यात 
माझा बराि सिभाग िोता. वरळीिी व्यवस्था. अथाति माझ्याकडेि िोती. वरळीला पियात्रा आली. लोकानंी 
िागंले स्वागत केले. माधवराविी बरोबर िोते. पियात्रीकािंी िाण्याखपण्यािी, भोजनािी व्यवस्था तेथील 
सातारकर मंडळींच्या क्लबमध्ये केली िोती. भोजनािी व्यवस्था िागंली िोती. पि भोजनातील सातारी खतिट 
सवण यात्रीकानंा जािवले. श्री. नारायिभाईंना खवशषे जािवले. त्यावळेी श्री. माधवरावानंी सूिखवले, “पियाते्रत 
ककवा सवोिय कायणिमािें वळेी भोजनािी व्यवस्था करताना खतिट वजण ककवा अगिी कमी घालण्यास 
सागंाव”े. रात्री या सूिनेिा अथाति अमल झाला. 
 

ि पारिे वळेी श्री. माधवरावािें व माझे बरेि बोलिे झाले. मोकळा वळे िोता. माधवरावानंा सवणि 
मंडळी िािा म्ििनू संबोखधत असत. िािानंी माझी िोलवर िौकशी केली, “कोि, कोठला राििारा?” वगैरे 
“िाफळ, खजल्िा सातारा” मी म्ििालो. “घरी कोि कोि असते?” मी सवण साखंगतल्यावर, “अरे, मी त झ्या 
गावी श्री राम िशणनाला गेलो िोतो. त झ्या घरी पि गेलो िोतो. त झ्या आजोबानंा मी भेटलोिी आिे.” 
 

बस्स, एवढे िािानंी म्िटल्यावर मला एकिम त्यािेंबद्दल आप लकी वाटू लागली. 
 

“तू येथे सातारकराचं्या क्लबात सवांिी भोजनािी व्यवस्था केलीस, त झा येथील सातारकरािंा 
पखरिय आिे वाटते?” 
 

“िोय. येथील डॉ. भोसले यािेंम ळे माझा येथील सातारकरािंा संबधं आला. येथील बीडीडी िाळीत 
माझा बराि सपंकण  आिे. वरळी भागात सातारकर मंडळी बरीि आिेत.”  
 



           

िािानंा सातारा, सागंली कडील लोकाबंद्दल बरीि आस्था खिसून आली. िािािी त्याि भागातले, 
म्ििून आस्था असिे सािखजकि आिे. मात्र या भेटीत िािाशंी मोकळेपिाने बोलिे िोऊन िािाचं्या पे्रमळ 
स्वभावािी ओळि झाली. आरंभी वाटत िोते की िी सवोियािी थोर मंडळी माझ्यासारख्या सामान्य मािसाशी 
मोकळेपिाने बोलतील की नािी, परंत  िािाचं्या आजच्या भेटीम ळे मनातील शकंा िूर झाली. 
 

वास्तखवक िािािें स प त्र श्री. रंगा िेशपाडें यािंा पखरिय पूवीि झाला िोता. आम्िी बरोबरि काम 
करीत असू. त्यावळेी तरुि कायणकत्यािा िागंला संि िोता. 
 

नारायिभाईच्या पियाते्रच्या समारोपािी सभा मखिभवनमध्ये झाली. िॉल भरला िोता. पू. 
केिारनाथजी, माधवराव, गिपतीभाई, नारायिभाई आिी प्रम ि मंडळी मिंावर िोती. या पियाते्रतील बऱ्याि 
मंडळींनी आपले अन भव साखंगतले. मी िूर बसलो िोतो. मीिी आपले अन भव सागंावते म्ििून िािानंी माझे 
नाव प कारले. िरे म्ििजे माझ्यावर या पियाते्रिा आखि त्यातील कायािा प्रभाव िोताि आखि मनात खविार 
िालू िोता की, नोकरीला आता रामराम ठोकावा. असा खविार करीत असतानंाि िािानंी नाव प कारले. मी 
उभा रािून आपले पे्ररक अन भव साखंगतले आखि शवेटी घोषिा केली की मी लौकरि नोकरी सोडून िेवनू या 
कायात पूिण वळे िेिार आिे. सवांनी जोरिार स्वागत केले. शवेटी पू. केिारनाथजी आखि िािानंी तसा 
उल्लेििी केला. “पियाते्रिी िेन.” 
 

थोड्याि खिवसात मी नोकरीला रामराम केला. 
 
िािा कॉपोरेटर िोते. प ढे आमिारिी िोते आखि खनरखनराळ्या संस्थामंध्ये पिाखधकारीिी िोते. श्री. 

गिपतीशकंरभाई िे म ंबईिे मेयर िोते. पूवी काँगे्रसिे प्रम ििी िोते. आखि पू. केिारनाथजी तर म.गाधंींच्या 
आश्रमात राखिलेले आखि गाधंींिे सल्लागार िोते. श्री. बद्रीनारायि गडोखिया स्वतिःला कायणकता मानीत आखि 
सतत १७–१८ तास सवोियािे कामात वावरत. त्यानंी आपल्या मालकीिी खमठागरे खवनोबानंा िान िेवनू 
टाकली िोती. त्याम ळे त्याचं्या त्यागाला सीमा नव्िती. अशा थोर मंडळींच्या साखन्नध्यात रािण्यािी सधंी 
खमळाली. 
 

माधवरावानंा माखित िोते आम्िी कोि, कोठे राितो ते. एक कायणकते कै. एकनाथ भगत बिीिीच्या 
छोया जागेत, कधी कधी स्टेशनवर झोपत असे, असे म्िितात. श्री. मधू रावकर िा क लाबा खजल्ह्यातील 
तरुि म ंबईत आला आखि सवोिय खविाराने भारावनू गेला, रािण्यास घर नव्िते, रमाकातं पाटीलकडे रािात 
िोता. श्री. त ळशीराम काबंळी सवोियािे काम करावयास लागला, त्यावळेी भावाच्या छोया जागेत राित असे 
आखि मी खिन्िू कॉलनीमध्ये एका टेरेस रुममध्ये रिात असे. असे आम्िी िौघेजि कोठे ना कोठे अधणवट जागेत 
कसे तरी राित असू. अशी आम्िा मंडळीिी रािण्यािी स्स्थती ियनीय िोती. श्री. बखद्रनारायि गडोखिया आखि 
माधवरावानंी एक खिवस मला बोलावनू साखंगतले की, त म्िा िौघािंी रािण्यािी सोय माधवरावाचं्या बांद्र्याच्या 
मिात्मा गाधंी सेवा मंखिरात केली आिे. िला िािवतो म्ििून माधवराव, मी आखि बखद्रभाई, बखद्रभाईच्या 
गाडीतून बादं्र्याला आलो. मी िी जागा प्रथमि पाखिली. कधी येिे या भागात नव्िते. जागा िागंली वाटली. प ढे 
पटागंि इमारतीत एक मोठा िॉल, वर गच्ची, एका बाजूला िािी व्ागारािी पाटी, मात्र ि कान नव्िते. 



           

माधवरावानंी िोन िोल्या िािखवल्या आखि िाव्या माझ्याकडे खिल्या आखि म्ििाले, त म्िी िौघेजि येथे रिा. 
आम्िी िौघेजि अखववाखित िोतो. तशा िोल्या लिानि िोत्या पि िोन िोल्यात िौघानंा राििे सिज शक्य 
िोते. मी भाड्यािे खविारले तेव्िा माधवरावं म्ििाले, 
 

“त म्िी त्यािा खविार करावयािा नािी. आम्िी पािून घेऊ.” मी मनोमन या मिान भावाचं्या सहृियतेला 
अखभवािन केले. 
 

झाले, ि सरे खिवशीि आम्िी िौघानंी कविवािे पाठीवरिे खबऱ्िाड असते तसेि आमिेिी िोते, ते आिून 
मिात्मा गाधंी सेवा मंखिरातील िोन िोल्यात थाटून खिले. अक्षरशिः आम्िा िौघानंा घर खमळाल्यासारिे वाटले. 
सफाई आिी कायाला स रुवात केली. िॉल मधून मधून बािेरील कायणिमाला (लग्नाला) खिला जाई. बाकी 
मोकळाि असे. आमच्या सवोियािी खशखबरे, सभा तेथे िोव  लागल्या, म लासंाठी कथामाला, वािनालय स रू 
केले. 
 

मिाराष्ट्रातील ककवा म ंबईतील कायणकत्यािी खशखबरे, सभा िोत त्यािें यजमानपि िािाकंडेि असे. 
िाण्याखपण्यािी सवण व्यवस्था ते करीत असत. प ढे मिाराष्ट्र सवोिय मंडळाच्या कायालयालािी िािानंी 
मिात्मा गाधंी सेवा मंखिरात जागा खिली. त्याम ळ या वास्त मध्ये बरीि ये–जा वाढली. यावरून िािानंा या 
कायाबद्दल खकती आस्था िोती िे खिसून येते. 
 

िािा खवनोबािें लिानपिापासूनिे सिकारी. खवनोबाचं्या कायािा आखि खविारािंा प्रभाविी त्यािेंवर 
िोता. गाधंी खविाराने िालिाऱ्या संस्था–मग त्या िािी ग्रामोद्योगाच्या असो ककवा नशाबंिीच्या असो–िािा 
त्यानंा सवोियािे कामासाठी जोडण्यािा प्रयत्न करीत. नशाबंिीच्या कायणकत्यांना ते बरेि वळेेला पू. 
खवनोबाकंडे नेत असत, पखरिय करून िेत असत, त्यािें मागणिशणनिी घेत असत. तसेि सवोिय समाज 
सम्मेलन भारताच्या खनरखनराळ्या भागात िोत असे तेथेिी नशाबंिी कायणकत्यांना आपल्या बरोबर घेवनू जात 
असत. अशा प्रकारे िािानंी नेिमी जोडण्यािे कायण केले. कायणकत्यांना त्यािंा नेिमीि आधार वाटला आिे. 
 

ठािे खजल्ह्यात ग्रामिान आंिोलनानंतर तेथे ग्रामस्वराज्यािे कायण व्िाव े म्ििून खवनोबानंी 
मिाराष्ट्रातील कायणकत्यांना आवािन केले. बरेि कायणकते कामािी योजना आिून कामालािी लागले. 
िािानंी ठािे खजल्ह्याच्या कायात बरेि लक्ष घातले. कै. आिायण खभसे, कै. श्री. मिाजन ग रुजी आखि िािा यािें 
मागणिशणन ठाण्याच्या कामात सतत लाभत असे. उतार वयातिी िी मंडळी सभा, खशखबराला येत असत. आिायण 
खभसे गेले, नंतर मिाजन ग रुजीिी गेले आखि अगिी अलीकडच्या काळात िािािी गेले. परंत  शवेटपयंत 
ठाण्याच्या कामािी िौकशी करीत असत. 
 

१९७२ मधील गोष्ट. ठािे खजल्ह्यात जव्िार भागात जेव्िा काम स रू झाले त्यावळेी खनरखनराळ्या भागात 
नऊ ििा कें दे्र स रू केली िोती. सवण जंगल भाग, आखिवासी वस्ती. मी आखि माझें २–३ सिकारी ज्या कें द्रावर 
काम करीत िोतो ते कें द्र िूर जंगलात पि जव्िार नाखशक रोडवर िोते. ि पारी निीवरुन आंघोळ करून आम्िी 
परत येवनू पाितो तो आमच्या झोपडी समोर कार ऊभी िोती. माधवराव िोन–तीन आखिवाशींशी गप्पा मारत 



           

झाडािाली ऊभे िोते. त्यानंा पािून आम्िाला आनंि वाटला. बाजूला श्री. नंिूभाई आखि श्रीमती मखिबेन 
नानावटी किडत िोत्या. त्यानंा नमस्कार करून सवांना झोपडीत िटईवर बसखवले. म ंबईत काम करीत 
असताना या सवांिा पे्रमळ पखरिय िोताि. मी मनात म्िटले िािानंी या मंडळीना आिले असिार. मी कामािी 
माखिती खिली. झोपडी भोवती बरीि आखिवासी गावकरी मंडळी जमली िोती. त्यानंा शजेारच्या 
ग्रामपंिायतच्या ऑखफसमध्ये बसावयास साखंगतले आखि आम्िी सवणि खतकडे गेलो. मी पखरिय करून खिला. 
जमलेल्या मंडळीसमोर िािानंी छोटेसे पि छान भाषि केले. त्यातं प्रारंभी माझ्या खनष्ट्काम कायािी स्त ती 
आखि बाकी सवांना एकज टीने काम करण्यास आवािन केले. थोड्या वळेाने िी मंडळी परतली. जातानंा 
आमच्यासाठी आिलेला िाऊ आम्िी जमलेल्या लोकानंा िेवनू सवांिे तोंड गोड केले. 
 

िािानंा ठािे खजल्ह्यातील आखिवासी के्षत्रात िाललेल्या कायाबद्दल बरीि आस्था िोती. तेथील 
कायासाठी आर्थथक मित खमळवनू िेण्यास िािा सिकायण करीत असत. ताकि िोती तोपयंत ते स्वतिः येत 
असत. प ढे अगिीि थकल्यावर मला बोलावनू कायािी माखिती घेत असत. सगळ्यािंी िौकशी करीत असत. 
 

पू. खवनोबा आजारी पडले आखि त्यानंी शवेटी अन्न, औषध व पािी न घेण्यािे ठरखवले. त्यावळेी 
माधवरावानंा पू. खवनोबानंा भेटण्यािी तीव्र इच्छा झाली. िािािें स प त्र श्री. बापूसािेबानंी स्पेशल गाडी करून 
िािानंा पवनारला घेवनू जाण्यािे ठरखवले. मलािी बरोबर घेतले. त्यावळेिा प्रवासिी खपताप त्राचं्या साखन्नध्यात 
छान झाला. आखि खवशषे म्ििजे िािाचं्याम ळेि मलािी अंखतम िशणन झाले. िािानंा तर खवनोबाकंडे पािून 
गखिवरून आले. त्यानंी खवनोबानंा प्रिक्षिा घातली ती डोळ्यािंी खटपे प सति. ि सरे खिवशी खवनोबािंी 
अंत्ययात्रा िोती. पंतप्रधान इंखिरा गाधंीिी परिेशातून तेवढ्यासाठी आल्या िोत्या. अनेक मिान भाव जमले 
िोते. िजारो लोक अंत्य िशणनासाठी आले िोते. येत िोते. अग्नी संस्कारािा कायणिम नाखवन्यपूिण, खशस्तबद्ध 
आखि मंत्रोिाराच्या गंभीर आवाजात झाला. 
 
 

*** 
  



           

 
२२. रदिाांक ७, ८ व १० मे १९५५ साली झालेली चचा  

 
माझी जीविकर्था, खांड २ 

—मोरारजी देसाई १९७८ 
 

रविोबा : मला वाटते त्यानंा समजत. जगातील इतर लोकापेंक्षा भारतीयानंा िे जास्त समजते. 
आमच्या लोकामंध्ये िागंला समज आिे. आपले जर असे सागंिं असेल की शासनम क्ततेखवषयी कोिी बोलू नये 
तर ते धमाच्या खवरुद्ध िोईल. मला असे वाटते की, या बाबतीत आपि काळजीपूवणक असाव.े जर मी कोठे 
ि कलो तर लोक त्याखवषयी मला सागंतात. माझ्यासारिे लोक शासनम क्ततेखवषयी बोलत राितील. 
 

मोरारजी : त म्िी िात्रीने तसे करू शकता. 
 
रविोबा : याखवषयी इतर लोकािंी मने वळवायिी माझी तयारी आिे. जर आज शासनावर माझा खवश्वास 

नसता, तर मी िारूबंिीच्या कायद्याखवषयी बोललो नसतो. या खवषयावर आपल्या िोघातं तसा खवशषे मतभेि 
नािी. पि मी माझ्यासमोर िे ध्येय सतत ठेवले पाखिजे. नािी तर फार न कसान िोईल. 

 
मोरारजी : िे मला मान्य आिे. आज आपि प्राथणनेच्या वळेी छत्र्या बंि करायला साखंगतले िोते. 

त्यावळेी मी माझी छत्री बंि केली. पि त्यावळेी पाऊस असता तर मला तेथून जाव ेलागले असते. कारि 
माझ्याकडे त्यावळेी जास्त कपडे नव्िते. छत्रीिाली रािून परमेश्वरिशणन िोिार नािी िे मला पटत नािी. 

 
रविोबा : िा त मिा खवनोि झाला. 
 
मोरारजी : पि िी खवनोिब द्धी प्रत्येकाकडे असतेि असे नव्िे. 
 
िारायि देसाई : शासनम क्ततेखवषयी ि सऱ्यानंी बोलू नये अशी आपली इच्छा आिे काय? 
 
मोरारजी : मी ि सऱ्यानंा कसा प्रखतबंध करू शकेन? 
 
िारायि देसाई : खनष्ट्काळजीपिे जर कोिी यािा उल्लेि केला तर त म्िी तशी सूिना द्यावी. 
 
मोरारजी : गैरसमज िोिार नसेल तर तशी सूिना मी िेऊ शकतो. मी योग्य प्रकारे वागलो की नािी िे 

मात्र मी काळजीपूवणक पाितो. 
 
रविोबा : प्राथणनेमध्येिी मी शासन मानलेले आिे. मराठ्याचं्या गोष्टीिा उल्लेि मी केला नािी का? 
 



           

मोरारजी : त म्िीिी शासक आिात आखि ते स द्धा सरकारच्या नावाने (िास्य). 
 
रविोबा : आपि आतापयंत बोलला, तेि मी म्िितो. 
 
मोरारजी : भिूान करण्याखवषयीि त म्िी सवण लोकानंा साखंगतले आिे. पि मला िे योग्य वाटत नािी 

आखि ते शक्यिी नािी. या कामावर ज्यािंा खवश्वास आिे, िेि काम कराव ेअसे ज्यानंा वाटते, त्याचं्याबद्दल 
शकंा नािी, पि इतर करायच्या गोष्टी कोि करील?  

 
रविोबा : खनवडि कीच्या काळात फक्त खनवडि कीसाठीि आपि आपली सवण शक्ती लावता, तसेि 

भिूानाच्या कामालास द्धा आपल्या सवण शक्ती खनशी आपि िार मखिने लागाव.े 
 
मोरारजी : खनवडि कीिे काम करताना मी इतर कामाकडे लक्ष िेण्यािे सोडीत नािी. त्याि वळेी मी 

माझी ताकि इतर गोष्टींसाठीस द्धा वापरीत िोतो. 
 
रविोबा : खततकीि ताकि या कामाला लावली तर कािी िरकत नािी. 
 
मोरारजी : पि म ंबई प्रातंात खवधानसभेमधून सभासिानंी राजीनामे द्याव े म्ििनू कािी लोक सागंत 

आिेत. िेशपाडें, भोसले यानंी खवधानपखरषिेिा राजीनामा खिला. याम ळे पोटखनवडि का घ्याव्या लागतील व 
प न्िा ििािा प्रश्न येईलि. भोसले यािंा मतखवभाग असा आिे की, त्या खनवडि कीत कनाटक व मिाराष्ट्र 
यािा वाि येिारि. मी म्ििेन की त्यानंी खवधानसभेत एक खिवस िजेरी लावावी आखि उरलेल्या म ितीत 
भिूानािे काम कराव.े 

 
रविोबा : िे िोन वगेवगेळे प्रकार आिेत. एकाने आपले सवण आय ष्ट्य िान केले आिे, व ि सऱ्याने नािी. 

पि जर त्याने भिूानािे काम घेतले तर त्याला त्याबाबतीतले खनयम पाळाव ेलागतील. 
 
वजूभाई शहा : खवधानसभेमध्ये एक खिवस िजेरी लावनू व उरलेल्या काळात ि सरे काम करून, 

आपली नैखतक जबाबिारी त्याने पाळली असा िावा कोिी करू शकेल का?  
 
मोरारजी : िो. 
 
रविोबा : मला नािी पटत असा पखरपाठ असेल. 
 
मोरारजी : जयप्रकाशजींनी आपले आय ष्ट्य त म्िाला िान केले आिे. ते रंगूनला का गेले? 
 
रविोबा : आपल्या आय ष्ट्यािे िान मला करण्यापूवी ते गेले नािीत का? 
 



           

मोरारजी : मी त्याचं्या आताच्या जाण्याबद्दल बोलतो आिे. 
 
रविोबा : मला ते मािीत नािी. पि जर ते खतकडे गेले असतील तर मला वाटते तेथे स द्धा भिूान व 

सवोिय याबंद्दलि ते बोलत असतील. 
 
मोरारजी : त्याबद्दल कोि काय सागंिार? पि पूवी मी ज्या व्यक्तीिा उल्लिे केला आिे त्या 

व्यक्तीकडून जीवनिान मी कसे स्वीकारू? ते अत्यंत भावनाप्रधान आिेत त्यानंी फक्त तीन वषांपूवी लग्न केले व 
त्यानंा म ले आिेत. त्यािंी काळजी ते कशी घेिार मला मािीत नािी. त्याचं्या िानाशी जर त्यािंी पत्नी सिमत 
नसेल तर ते काय करतील असे मी त्यानंा खविारले िोते, तेव्िा त्यानंी िा खवषय टाळायला स रुवात केली. 
बेळगावं खजल्ह्याबद्दल मिाराष्ट्र व कनाटक याचं्यामध्ये वाि आिे. त्यानंी (श्री. भोसले) मला खविारले नािी. 
पि जेव्िा ते त मच्याकडे आले तेव्िा त्यानंी त म्िाला विन खिले असले पाखिजे. म्ििजे धमण आखि अधमण 
यामंधील िा झगडा आिे. कृपा करून आपले मत द्या. (िे श्री. भोसले याचं्याबद्दल आिे.) 

 
रविोबा : जेव्िा ते आले तेव्िा ते आपििून आले. िा केवळ वषणिीडवषािा प्रश्न आिे. नंतर ते सोडून 

जाऊ शकतात. त्याला कािी िरकत नािी. त्यानंी आता सोडले तर मला अडिि खनमाि िोईल. म्ििूनि 
मला मित करण्याखवषयी मी त्यानंा खविारले. 

 
मोरारजी : मी त्यानंा स्पष्टपिे साखंगतले आिे की मी राजीनामे स्वीकारिार नािी. ि सऱ्या पक्षातून 

काँगे्रस पक्षात जर कोिाला यायिे असेल तर त्याने त्या पक्षािा राजीनामा द्यावा. नंतर काँगे्रसला खमळावे, असे 
मी त्यानंा सागेंन. तखमळनाडूमधून काँगे्रसिे लोक त्राविकोर–कोिीन मध्ये घेतले गेले, िे मला योग्य वाटत 
नािी. एिाद्यािी संन्यासी िोण्यािी पूिण तयारी असल्याखशवाय त्याला कोिी सनं्यासी बनव ूनये. 
 

रविोबा : व्यक्तीशिः मी कोिाला खवनंती केलेली नािी. 
 
मोरारजी : (बलसाडजवळील पारनेरा टेकडीवरील एका साधूिी गोष्ट मी साखंगतली.) संन्यासी 

िोिाऱ्यािी अशा प्रकारे परीक्षा घ्यावी. 
 
रविोबा : आपली पि परीक्षा घेतली जाईल. 
 
मोरारजी : बापूंनी लोकानंा शपथा घ्यायला लावल्या िोत्या. पि त्याचं्याबरोबर िाडंीला गेलेल्या ऐंशी 

लोकामंध्ये फारतर िार–पाि लोकानंी या शपथेिे पालन करिे िालू ठेवले िोते. अशा उिािरिाम ळे 
सवसाधारि लोकािंी धमावरील श्रद्धा कमी िोते. 

 
रविोबा : ते कािीिी असो, पि या श्रदे्धम ळेि बापूंनी मातीिे सोने केले. 
 



           

मोरारजी : मी ते पूिण मान्य करतो. आजिी ताकि मला त्याचं्याखशवाय कशी खमळाली असती? म ंबई 
प्रातंातील पोखलसानंी केलेल्या गोळीबाराखवषयी त म्िी असमाधानी आिात असे मी ऐकले आिे. त्याम ळे 
त्याबाबतीत मी जरा तपखशलाने बोलतो. मी गृि मंत्री असताना एकिा िंगे झाले िोते. त्यावळेी बापूंनी मला 
सैन्य व कामावरील पोखलस काढून घ्यायला साखंगतले व मी माझे बखलिान कराव े म्ििून स िखवले. त्यानंी 
उपिेश करताना शवेटी मला साखंगतले िोते की माझ्या ताकिीप्रमािे मी वागाव.े त्याचं्या संध्याकाळच्या प्राथणनेत 
पि त्यानंी िेि साखंगतले. मी माझी परीक्षा घेतली. अशा पद्धतीने बखलिान करण्यात मला आनंि वाटला नािी. 
अशा बखलिानािा अपेखक्षत पखरिाम िोईल असे मला वाटेना. जर मी पोलीस व सैन्य काढून घेतले तर मीि 
मारला जाईन. परंत  मी मेल्यावरस द्धा सैन्याने पूवीप्रमािेि आपले काम केले असते. त्याम ळे माझ्या 
ताकिीप्रमािे मला जेथपयंत जािे शक्य िोते तेथपयंत मी जाण्यािा प्रयत्न केला. सकाळपासून 
एकशिेव्वे्िाळीस कलम मी स्थखगत केले व िंगलग्रस्त भागातून किडलो. िजारो लोक मला भेटले. एका 
खठकािी माझ्या अंगावर िगड पडला पि मी त्यािी पवा केली नािी. त्यािा फार िागंला पखरिाम झाला. 
वातावरिातील तिाव नािीसा झाला. िे सवण मी बापूंच्या कानावर घातले. ते मला म्ििाले की मी योग्य तऱ्िेने 
वागलो. बापूंनी असा उपिेश मला का केला असे खविारण्याइतकी मावळिकरािंी मजल गेली. असा उपिेश 
करण्यात आपले कािी ि कले का असे बापूनंी नंतर मला खविारले. असा प्रश्न बापूंनी मला का टाकला अशी मी 
त्याचं्याकडे खविारिा केली. त्यानंी मला सवण कािी स्पष्ट करून साखंगतले. मी म्ििालो, “त म्िी मला योग्य 
मागणिशणन केले िोते. माझ्यावर त म्िी खवश्वासिी टाकला िोता. त्याप्रमािे मी जर वागलो नसेन तर तो माझा 
कमक वतपिा. मी त मच्याकडून मला पाखिजे तसा उपिेश घ्यायला आलो नव्ितो. कारि मी माझ्या अकिसेच्या 
ताकिीप्रमािेि तो प्रत्यक्षात आििार िोतो. सत्य मला पूिणपिे सापडले आिे असा माझा िावा नािी. असे 
असते तर सवांनी माझ्यावर खवश्वास ठेवला असता. कािी लोक माझ्यावर खवश्वास ठेवीत नािीत यािा अथणि 
असा की माझ्यात कािीतरी असत्य असले पाखिजे”. 

 
रविोबा : खनिशणकाचं्या कािी मयािा असतात. त्या मयािामंध्येि ते काम करतात.  
 
मोरारजी : कायद्याने गोवधबंिी करण्याबद्दल आपल्या मागिीसंबधंी माझा दृष्टीकोन मी आपल्याप ढे 

माडंतो. उपय क्त व तरुि प्राण्यानंा न मारण्याबद्दलिा कायिा म ंबईत आिे. म्िातारी व खनरुपयोगी जनावरे 
मारण्याला बंिी नािी. अशा कायद्यात िोन अडििी आिेत. असे प्रािी फक्त शतेकरी खवकतात. आपि ते 
कोिाला खवकीत आिोत िे त्यानंा मािीत असते. ते न खवकण्याबद्दल त्यािें मन वळखवले तर िे काम सोपे 
जाईल, नािी तर ते कठीि पडेल. म्िाताऱ्या जनावरािंी ते पवा करिार नािीत व ते ठेविारिी नािीत. अशी 
खनरुपयोगी जनावरे सरकारने साभंाळण्यािे ठरखवले तर ते फार ििािे िोईल व सध्यातरी ते शक्य नािी. जेथे 
शासन म्िाताऱ्या मािसािंी िेिभाल करू शकत नािी, तेथे म्िाताऱ्या जनावराबंद्दल काय बोलिार? अशी 
म्िातारी जनावरे खवकण्यािी म भा जर शतेकऱ्यानंा खिली नािी तर तेिी जनावरे मोकाट सोडतील. 
 

(मा. जी. िंड २. २६.) 
 

*** 
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२३. दादाांचे सांकरलत लेखि 
 

सांत गाडगे महाराज याांचे पुण्यस्मरि 
 

—माधवराव देशपाांडे, 
मुांबई 

 
संत गाडगे बाबा याचं्याशी माझा पखरिय गेली पंिवीस वष ेिोता. बाबा प्रथमिशणनी एिाद्या अवखलया–

फकीरासारिे वाटत. त्याचं्या िेिऱ्यावरिे तेज झाकत नसे. आपल्याि साधनेत ककवा भक्तीत तल्लीन असिारा 
िा एिािा मस्त फकीर असावा असे वाटे. परंत  त्यािंा पखरिय जसजसा वाढत जाई तसतसा िा एिािा 
सामान्य साध  नसून यातं कािी वगेळेि तेज आिे यािी िात्री िोई. 
 

बाबानंा खलखिता ंवािता ंयेत नसे. अध्ययन फारसे नव्िते. पि ते अत्यंत व्यविारिक्ष असून मािसािंी 
त्यानंा िागंली पारि असे. आपल्या कामाला कोि उपयोगी पडू शकेल िे ते िेरत व त्या मािसाशी संबधं 
जोडीत व त्यािा उपयोग करून घेत. स्वतिःसाठी त्यानंा कसलीि गरज नव्िती. 

 
िेिस िाबद्दल अत्यतं बेपवाई ककवा उिासीनपिा त्यांच्या खठकािी असे. कधी पकं्तीत बसून जेवले 

नािीत, ककवा एिािा पिाथण रूखि घेत त्यानंी िाल्ला नािी. गाधंीजींनी त्यानंा एकिा आग्रिपूवणक आपले पकं्तीस 
शजेारी बसून भोजन करण्यािी खवनंती केली. पि त्यानंी तसे केले नािी. उभ्या उभ्या थोडेसे कािी िातावर 
घेतले व िाल्ले. खनजण्यािे बाबतीत त्यािें तसेि. “करतल–खभक्षा तरुतल–वास :” असे त्यािें जीवन गेली ४० 
वष ेतरी लोकानंी पाखिलेले आिे. 

 
गखरबाचं्या ि िःिानें ते ि िःिी िोत. व त्यािंा त्यानंा कळवळा असे. पंढरीला–आळंिीला जािाऱ्या गरीब 

वारकऱ्यािें िाल त्यानंा पािवेनात म्ििनू बाबानंी स्वतिः लािो रुपये जमवनू टोलेजंग प्रासाित ल्य धमणशाळा 
पंढरी, आळंिी, नाखशक इत्याखि खठकािी बाधंल्या. स्वतिः ते या धमणशाळेत कधीि राखिले नािीत. भाडंीं–क ं डी, 
कपडा–लत्ता, इत्याखि सवण साधनानंी स सज्ज या धमणशाळा आिेत. भाडंीं वापरावयास खिली म्ििजे खडपॉखझट 
वगैरे ठेवण्यािी पद्धत असते. पि बाबाचं्या धमणशाळेंत खडपॉखझट नािी, कािी नािी. भाडंी घ्यावीत व ज्याने 
त्याने खवश्वासाने आिनू द्यावीत. बाबा म्िित “जनतेच्याि या वस्त  आिेत व जनतेवर माझा खवश्वास आिे.” 
धमणशाळेतील भाडंी या पद्धतीम ळे गेल्यािे ऐखकवात नािी. 

 
पंढरपूर–आळंिीस खनयखमतपिे बाबा जात. पि िेवळांत िशणनासाठी गेल्यािे त्यानंा कोिी पाखिलेले 

नािी. रूढ कल्पनानंा त्यािेंजवळ थारा नव्िता. त्यािें खकतणन वगेळ्या पद्धतीिे असे. वारकरी खकतणनातं ५–५० 
टाळकरी व खकतणनकार असतो. बाबाचं्या खकतणनात ते स्वतिः व ५–६ टाळकरी. त्याचं्या खकतणनािी पद्धती व 
अभगं म्ििण्यािी पद्धती वगेळीि. आज बाबाचं्या पद्धतीिी अभगं म्ििण्यािी रीत व कीतणनें आता मिाराष्ट्रातं 
रूढ झाली आिेत. 
 



           

बाबा कीतणनातं म ख्य भर िखरनाम व भजन यावर िेत. विेातंखनरुपिाच्या भानगडीत ते कधीि पडत 
नसत. स्वतिः ते मरू्थतमंत संत िोते व िेव िेवळात नसून जनतेत आिे िे ते पटवीत. “मासंाशन करू नका, ि ंडा 
घेऊ नका, कन्या–खविय करू नका, पंढरीस येण्यासाठी स द्धा कजण करू नका, भ तािेतावंर खवश्वास ठेवू ं
नका” असे ते लोकािें मनावर कबबवीत. िखरजनावंर त्यािें फार पे्रम. पखिली धमणशाळा त्यानंी िखरजनासंाठी 
बाधंली. मिारोग्यािंी सेवा ते करीत असत व त्याचं्या अन्नव्ािींिी व्यवस्था प्रथम ते करीत. गावात गेल्यास 
गाविे सवण उखकरडे ते स्वतिः व त्यािें बरोबरिी मंडळी साफ करीत. गावातून भाकरी मागून आिून त्यािें भोजन 
िोई. लोकाकंडून खमळालेल्या पैन पैिा खिशबे धमणशाळेत स्वतंत्रपिे वगेळा ठेवला जाई. मिाराष्ट्रभर आज 
शेंकडो लोक स्वतिःला बाबािें खशष्ट्य म्िितात. पि त्यानंी कोिाला खशष्ट्य केले नािी. असा िा अत्यंत थोर 
मिाप रुष िोता. त्याचं्यात सतंािे सवण ग ि समाखवष्ट झाले िोते. त्यािें प ण्य–स्मृतीस अनेकशिः प्रमाि. 

 
(‘सेवक’ १–२–१९५७, वषण–१०, ि. १०८) 

 
 

*** 
  



           

रवरि 
—माधवराव देशपाांडे 

 
पूज्य अप्पासािेब पटवधणन यािें नाव गाधंीजींच्या १९२१ आंिोलनापासून मी ऐकत िोतो. अत्यतं 

तेजस्वी, ब खद्धमान व गाधंीखनष्ठ असे िे थोर गृिस्थ आिेत अशी मनावर छाप िोती. परंत  त्यािंा माझा प्रत्यक्ष 
पखरिय १९३२ िे स मारास झाला. पूवीच्या सातारा खजल्ह्यातील खशराळे पेयातील आरळे िे आमिे गाव व 
त्यासाठी एक आश्रम ककवा सेवाकें दे्र स रू कराव ेअसे माझे मनात प ष्ट्कळ खिवसापासून िोते. त्यासाठी एिािा 
मन ष्ट्य मला द्या असे पू. खवनोबाजींना मी साखंगतले िोते. पि त्यानंी साखंगतले की, त मिा मन ष्ट्य त म्िी वधा 
आश्रमात आिून ठेवा. म्ििजे तो तयार िोईल. माझेजवळिा मन ष्ट्य मी िेऊ शकिार नािी त्याम ळे माझे खमत्र व 
सिकारी श्री. रामिंद्र मिािेव जोशी उफण  जोशी काका यािें माझे त्यासंबंधी बोलिे झाले. त्यािें मनात पि 
सेवाकायण करण्यािी इच्छा िोती. श्री. जोशी यानंा घेऊन मी वध्याला गेलो. खवनोबािेंबरोबर त्यािंा पखरिय 
करून खिला. ते तेथे राखिले. स मारे िोन वष े ते वधा येथे आश्रमात असावते. िोन वषांनी त्यानंा परत कराव े
अशी मागिी खवनोबाकंडे केली व त्याप्रमािे श्री. जोशी वधा आश्रमातून आले व लगेि ते व मी आरळे येथे 
जाऊन तेथे आमिे घरात ‘ग्रामसेवक आरळे आश्रम’ स रू केला. 
 

श्री. जोशी मूळिे रत्नाखगरी खजल्ह्यातले राििारे व श्री. अप्पासािेबिी रत्नाखगरीिे. मी अप्पानंा 
आरळ्याच्या आश्रमाबद्दल माखिती खिली व आश्रमाला भेट िेण्यािे अप्पानंी मान्य केले. माझ्या सोबत आरळ्यास 
येऊन ३–४ खिवस अप्पा आश्रमात राखिले. त्या खवभागात किडून त्यानंी व्याख्याने खिली व खशक्षिासाठी एक 
मेळावा घेतला. पू. अप्पासािेबाचं्या सन्मानाथण आम्िी एक भोजन समारंभ आयोखजत केला िोता. अप्पािें व्रत 
ग्रामोद्योगी वस्त  व गाईिे िूध वगैरे असल्याम ळे सवण भोजनािी त्याप्रमािे व्यवस्था केली. गाईिे िूध खवरजून 
श्रीिंड केले. अप्पािंी श्रीिंडला िरकत राििार नािी असे वाटले कारि सवांच्यासाठीि ते िोते. परंत  ििी 
आखि सािर िे म द्दाम स्वाि वाढखवण्यासाठी एकत्र खमसळखविे त्यानंा पसतं पडले नािी. अस्वाि व्रतात ते बसू 
शकत नािी. त्याम ळे त्यानंी श्रीिंड घेतले नािी. गाईिे िूध, खवरजलेले ििी भोजनात घेतले, खनरखनराळे 
पिाथण एकत्र खमसळून रुिी वाढखवण्यासाठी त्यािे पिाथण बनखविे व्रत खनष्ठेत बसू शकत नािी असे असाव.े परंत  
िरी स्स्थती अशी िोती की, अप्पासािेबािें िाडामासात अस्वाि व्रत िोते. त्याचं्या ते अंगवळिी पडले िोते. 
‘पखडले वळि इखंद्रया सकळा’ अशी त्यािंी वृत्ती िोती. ते मिाप रुष िोते. त्याम ळे त्यािंी इंखद्रये स िावि कधीि 
िोत नसत. आपि कािी वगेळे करतो आिे यािे त्यानंा भानि नसे. िािे, खपिे, पोशाि या बाबतीत शौक 
ककवा भोग िी वृत्ती त्यािंी नव्िती. 
 

जेव्िा त्याचं्या लग्नािा प्रश्न उत्पन्न झाला तेव्िा आपल्या आईला कष्ट पडू नयेत, मित व्िावी म्ििून 
लग्न करण्यास संमती खिली. परंत  आपि आजन्म ब्रम्ििारी व्रतािे पालन करू असा आपला खविार पि 
आईजवळ साखंगतला. आईला अप्पािंा दृढ स्वभाव व बोलण्यासारिे वागण्यािी वृत्ती माखित िोती. त्याम ळे 
माझ्यासाठी कोिाच्या म लीिे न कसान िोऊ नये म्ििनू स्वतिः िोऊन अप्पानंा लग्न न करण्याच्या खनियाला 
खतने मित केली. अप्पासािेबानंा वैराग्यािे परमभाग्य लाभले िोते. त्यािें खठकािी खवषयलोल पता, ऐखिक भोग 
भोगण्यािी वृत्ती खबलक ल नव्िती. श्री. ज्ञानेश्वर मिाराजानंी म्िटल्याप्रमािे ‘ऐखिकािें का ंस्वगीिे । भोग पाईक 
झाखलया इच्छेिे । पखर ते भोगाव ेिे न रूिे । मनामाजी’ अशा तऱ्िेच्या वृत्तीिे ते संत िोते. 



           

 
(अप्पा स्मृती गं्रथ १९७३, परंधाम प्रकाशन) 

 
 

*** 
  



           

कृष्ट्िा काठ (खांड १) 
 

(यशवतंराव िव्िाि यािें आत्मिखरत्र) 
 

आमिी िी खनवडिूक १९४६ च्या मािण मखिन्यात झाली आखि मािणच्या ३० तारिेला काँगे्रस पालणमेंटरी 
पाटीिी सभा म ंबईला प्रिेश काँगे्रस कखमटीच्या कायालयात भरिार आिे असे खनमंत्रि खमळाले. आमच्या 
सातारा खजल्ह्यातून खनवडून आलेले बि तेक सवण उमेिवार एकत्र जमलो आखि सवणजि खमळून म ंबईला 
खनघालो. आमच्या खनवडि कीसाठी जी मोटार आम्िी भाड्याने ठरखवली िोती, ती तोपयंत आमच्याि ताब्यात 
िोती. तेव्िा ती मोटार घेऊनि आम्िी म ंबईस गेलो. बरोबर आमच्या खजल्ह्यातील वृद्ध प ढारी श्री. भाऊसािेब 
सोमि िे अत्यंत अगत्याने आले आखि आम्िी त्याचं्यासि सातारा ते म ंबई प्रवास मोठ्या आनंिात केला. 
 

म ंबईत आल्यानंतर आम्िी वगेवगेळ्या खठकािी रािायला गेलो. श्री. के. डी. पाटील, श्री. कसिासने 
आखि मी मात्र ‘माधवाश्रमात’ म क्कामाला गेलो. 

 
पक्षािी सभा िी एक औपिाखरक सभा िोती. श्री. बाळासािेब िेरािंी पक्षनेता म्ििून औपिाखरक खनवड 

झाली. त्यावळेी सरिार पटेल िजर िोते. त्यानंी आखशवािात्मक भाषि केले आखि सभा सपंली. ि सऱ्या 
खिवसापासून आम्िी प न्िा म ंबईमध्ये भटकंती करायला स रुवात केली. मंखत्रमंडळ बनखवण्याच्या ििा स रू 
झाल्या िोत्या. पि त्यामध्ये श्री. बाळासािेब िेराशंी जाऊन भेटाव ेव बोलाव,े असे माझ्या मनातिी आले नािी. 
कारि त्यािंी माझी ओळििी नव्िती. श्री. भाऊसािेब सोमि जे आले िोते, ते आमिे िखरजन उमेिवार श्री. 
गिपतराव तपासे याचं्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी आले िोते, असे त्यानंीि मला साखंगतले िोते. त्याम ळे त्यानंी 
माझ्यासाठी क िाला सागंाव,े बोलाव,े असा प्रश्नि खनमाि झाला नािी. पि श्री. के. डी. पाटील यािंी मात्र 
इच्छा िोती, की आपि कािी प्रयत्न करावा. त्यािंी आखि श्री. मोरारजीभाई िेसाईिंी येरवडा जेलमधली िाट 
ओळि िोती. श्री. मोररजीभाईनंा भेटाव,े असे त्याचं्या मनात आले. पि मी त्यांना आवरले. मी त्यानंा 
साखंगतले, 
 

“आपले काम आखि नाव ेप ढाऱ्यानंा मािीत असली पाखिजेत. नािी तर ते प ढारी कसले? आपि कृपा 
करून माझ्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी जाऊ नका. त म्िाला स्वतिः साठी जाऊन प्रयत्न करावयािा असेल तर 
जरूर करा.” 

 
ते म्ििाले,  
 
“मला मंखत्रमंडळात जाण्यािी म ळीि इच्छा नािी. प्रयत्न करावयािा असेल, तर तो त मच्यासाठी.” 

 
असाि एक खिवस गेल्यानंतर आमच्या खजल्ह्यातून खनवडून आलेले आमिार श्री. बाबासािेब कशिे आखि 

आमच्या रशराळा पेयातील मुांबईत वरकली करीत असलेले श्री. माधवराव देशपाांडे हे माधवाश्रमात आमचा 



           

शोध करीत आले. श्री. के. डी. पाटील क ठे तरी बािेर गेले िोते. म्ििून मी एकटाि तेथे िोतो. श्री. 
बाबासािेबानंी मला आपल्याबरोबर िलण्यािा आग्रि केला. ते म्ििाले, 
 

“श्री. माधवराव िेशपाडें िे त म्िाला नेण्यासाठी आले आिेत. त्याचं्याबरोबर आपि जाऊ या.” 
 
कशासाठी? क ठे? असे मी त्यानंा खविारले, पि त्यानंी उत्तर िेण्यािी टाळाटाळ केली. ते गाडी घेऊन 

आले असल्याम ळे त्याचं्या गाडीतूनि मी गेलो. मला वाटले, क ठेतरी जवळपास प्रवास असेल. गाडी बराि वळे 
उत्तरेच्या खिशनेे प ढे प ढे जात राखिली, तेव्िा मी जरा आग्रिाने त्या मंडळींना खविारले, “आपि क ठे िाललो 
आिोत?” 

 
श्री. माधवराव म्ििाले, 
 
“आपि उपनगरात िाललो आिोत. श्री. बाळासािेब िेरानंी त म्िाला बोलावनू आिायला साखंगतले 

आिे. म्ििून मी त मच्याकडे आलो आिे.” 
 
ह्या वळेपयंत आम्िी श्री. बाळासािेबाचं्या बंगल्याच्या िाराशी पोिोिलो िोतो. मी कािीसा 

आियणिखकत झालो िोतो व कािीसा गोंधळून गेलो िोतो. माझ्या बरोबरच्या या िोन ज्येष्ठ खमत्राबंरोबर मी त्या 
घरात प्रवशे केला आखि आम्िी बाळासािेबाचं्या बठैकीत जाऊन उभे राखिलो. तो साध्या पोशािातील श्री. 
बाळासािेब िेर नेिमीप्रमािे िसून नमस्कार करीत प ढे आले आखि म्ििाले, 

 
“या. िव्िाि, या. बसा.” 
 
आम्िी बसलो. नंतर त्यानंी माझ्याकडे वळून साखंगतले, 
 
“मी त म्िाला मंखत्रमंडळात घेऊ शकत नािी. पि पालणमेंटरी सेिेटरी म्ििून मी त मिी खनवड केली 

आिे.” 
 
िे सवण मला अगिीि अनपेखक्षत िोते, त्याम ळे आपि काय बोलावे, िे िटकन माझ्या लक्षात आले 

नािी. म्िटले, 
 
“ठीक आिे. मी घरी जाऊन येतो. मी कािी तातडीने िजर िोिार नािी.”  
 
आज जेव्िा मी या घटनेिा खविार करतो, तेव्िा पालणमन्टरी सेिेटरीपि मला खिले, या संबधंाने मला 

कािी फारसे बरे वाटले नव्िते, िी गोष्ट मला कबूल केली पाखिजे. माझे काम आखि माझी जाि याचं्या त लनेने 
िे खकरकोळ काम आिे, अशी माझी भावना झाली.  

 



           

पि या बाबतीत तेथेि ििा न करता आम्िी तेथून खनघालो. श्री. बाळासािेबािें मी आभार मानले. 
माझ्या िोन्िी खमत्रािेंिी आभार मानले. 

 
श्री. बाबासािेब कशिे यानंा माझी मनिःस्स्थती समजली असावी. बािेर आल्यानंतर ते मला म्ििाले, 
 
“यशवतंराव. िूक कराल ि? नािी म्ििू नका, त मच्या सवडीने का िोईना, पि येऊन िजर व्िा.” 
 
बाबासािेबािंा माझ्यावर फार वषांिा लोभ िोता. मी त्यािेंिी आभार मानले आखि टॅक्सी करून परत 

माधवाश्रमात आलो. श्री. के. डी. तेथे परत आले िोते. त्यानंा मी झालेला सवण वृत्तान्त साखंगतला. श्री. के. डी. 
िा मोठा व्यविारी मन ष्ट्य िोता. मी त्याचं्याजवळ माझी भावना स्पष्ट केली. तेव्िा ते म्ििाले, 

 
“त मिी भावना मी समजू शकतो ; परंत  श्री. बाबासािेब कशिे यानंी खिलेला सल्ला मानून िालू या.” 
 
मला त्यािें सवण कािी बोलिे समजत िोते, पि पटत नव्िते. मी साखंगतले,  
 
“मला या बाबतीत खविार केला पाखिजे. मी कािी घाईघाईने िजर िोिार नािी. आपि तूतण परत जाऊ 

या.” 
 
श्री. बाळासािेबानंी नावािंी घोषिा केली. त्यामध्ये माझे नाव पालणमेंटरी सेिेटरी म्ििून प्रखसद्ध झाले 

आखि या प्रखसद्धीच्या वातावरिात मी ि सऱ्या खिवशी कराडला पोिोिलो. 
 
श्री. गिपतरावािंीिी कािीशी खनराशा झालेली खिसली. मी त्यानंा, मला काय वाटत िोते, ते 

साखंगतले. त्यानंीिी बाबासािेबािंा सल्लाि मान, असे मत व्यक्त केले. 
 
त्यानंतर जवळ जवळ ििा खिवस मी कराडमध्ये िोतो आखि इतर खमत्राशंी ििा करीत िोतो. सवांिा 

मनोिय, मी जाव,े असाि मला खिसला. 
 
सौ. विेूबाईच्या मनात काय आिे, िे जािून घेण्यािा मी प्रयत्न केला. ती म्ििाली,  
 
“आजपयंत एवढे कठीि खनिणय घेतलेत, तेव्िा त मच्या मनात िलखबिल नव्िती: मग आताि असे 

का?” 
 
मी यािा अथण समजलो. 
 
मी माझ्या आईला शवेटी खविारले. ती म्ििाली, 
 



           

“मला त झ्या राजकारिातले कािी समजत नािी. पि त ला कािी नव ेकाम करायिी संधी आली आिे, 
तर आता नको म्ििू नकोस.” 

 
माझ्यासाठी िा आमच्या वखरष्ठ न्यायालयािा आिेश िोता. त्याम ळे मी म ंबईस खनघण्यािा खनिणय केला. 
 
ि सऱ्या खिवशी संध्याकाळी सवांिा खनरोप घेऊन, आईच्या पायावंर मस्तक ठेवनू मी घराबािेर पडलो 

आखि प िे मागे रेल्वनेे म ंबईच्या वाटेला लागलो. 
 
ि सऱ्या खिवशी सकाळी प िे स्टेशनवर त्या गाडीला जोडून असिारी म ंबईला जािारी डेक्कन क्वीन 

गाठली आखि त्या गाडीत जाऊन बसलो. 
 

गाडीत खनवातं बसल्यानंतर माझ्या खविारािें कािूर उठले. भतूकाळातील स िि िःिािी धूसर क्षिखिते्र 
डोळ्यापं ढे येऊ लागली. त्यािप्रमािे अनोळिी पि रंगतिार भखवष्ट्यािी बोटेिी आपल्याला पालवतािेत, असे 
वाटले. माझ्या मनात येऊन गेले, की माझ्या जीवनात मोठा बिल झाला आिे. कृष्ट्िाकाठी वाढलो. किडलो, 
खफरलो, झगडलो. अनेक नवी कामे केली, मतै्री केली, मािसे जोडली, मोठा आनंिािा आखि अखभमानािा 
काळ िोता. आता मी कृष्ट्िाकाठ सोडून नव्या खक्षखतजाकडे िाललो आिे. आता ती खक्षखतजे रंगीबेरंगी खिसत 
आिेत. परंत  प्रत्यक्षात तेथे पोिोिेपयंत ती तशीि राितील का? 
 

(७-२-१९८४) 
 

१९५६–५७ सालाकखरता म. प्र. भिूान सखमती खनवडण्यात आली आिे. अ. भा. सवण सेवा संघाने या 
सखमतीला मान्यतािी खिली. 
 
-मा. कृ. िेशपाडें 
 

(५ ज लै १९५६ भिूान यज्ञ पान ८) 
 

२८ जानेवारी १९५७ बालूभाई मिेताचं्या अखधपत्यािाली बैठक क रंुिवाड, येथे झाली. तंत्रम क्ती जरी 
झाली असली, तरी कामात स सूत्रता असावी, कािी स्वखनर्थमत खशस्त असावी याकरता श्री. रावसािेब पटवधणन 
यानंी १९५७ सालाकरता एक कायणपद्धती सूिखवली. जमलेल्या कायणकत्यात श्री. खवनोबाचं्या व्याख्येप्रमािे जे 
‘लोकसेवक’ झाले आिेत त्यानंी खजल्िावार आपल्यातून एक खजल्िासेवक (आपल्या स्वतिःच्या इच्छेने तयार 
झालेला) त्या खजल्िामंडळीिा ‘खनमंत्रक’ म्ििून द्यावा, अशा खनमंत्रकािंी खमळून एक प्रातंीय सल्लागार सखमती 
असावी. प्रातंसेवक म्ििनू त्याचं्याकडे कामात स सूत्रता आखि खशस्त आिण्यािे काम सोपवाव.े अशी थोडक्यात 
योजना आिे. त्यान सार प्रातंीय सल्लागार सखमती खनवडण्यात आली. 
-श्री. मा. कृ. िे. (भिूान यज्ञ ७ -२-१९५७ पान ८) 
  



           

 
बालपिींच सवफज्ञता वरी तयातें 

 
सवोियसाधना : १० सप्टेंबर १९६३ 

—माधवराव देशपाांडे 
 
 हायस्कूलमध्ये रविोबा परहले आले. बरक्षसाच्या रकमेंतूि त्याांिी ज्ञािेश्वरी व दासबोध ग्रांर्थ मारगतले. 
पुढे मोरोपांत त्याांचे आवडीचे झाले. दासबोध व ज्ञािेश्वरी त्याांिा मुखोद गतच झाली. त्यातील सुांदर उतारे 
म्हित ते तन्मय होऊि जायचे आरि गीतेच्या दुधावर आपि मोठे झालो अशी त्याांची भाविा आहे. वेद त्याांच्या 
सोबतच असतात. 
 

खवनोबाजींिे लिानपि व प ढील सवण खशक्षि ग जराथेत बडोद्यास झाले. बडोद्यािी जी मंडळी आज 
सावणजखनक सेवते आिेत, त्यापकैींि ते आिेत, असे जािती मािसे समजतात. परंत  त्यािंा जन्म मिाराष्ट्रात 
झाला आिे. सातारा–वाईिे लोक खवनोबानंा वाईिेि समजतात; कारि भाव ेक ट ंबाने वाई येथे कोटेश्वरािे, 
शकंरािे स प्रखसद्ध िेवालय बाधंले आिे व आजिी भाव ेघराण्यातील कािंी मंडळी वाईत आिेत. खवनोबाजींनािी 
कृष्ट्िाकाठ व वाईिी आवड िरी. त्याम ळे संस्कृत मिाभाष्ट्यािंा अभ्यास करण्यासाठी त्यानंी वाईि पसंत केली. 
तेथे श्री. नारायिशा्ी मराठे यािेंकडे प्राज्ञपाठशाळेंत ते कािी काल राखिले. 

 
प्रज्ञावाि पुरुर्ष 

 
श्रीशकंरािायण, श्रीज्ञानिेव व श्रीरामिासस्वामी याचं्या गं्रथािंा त्यािें मनावर फार पखरिाम झाला आिे. 

श्रीज्ञानेश्वर मिाराजानंी म्िटल्याप्रमािे ‘बालपिीि सवणज्ञता वरी तयातें’ अशी प्रखतभा, ब खद्ध, स्मरिशखक्त 
खवनोबाजींच्या खठकािी आिे. त्याचं्या प्रखतमेिे रोज नव ेनव ेउन्मेष खिसतात. वयाच्या १८–२० वषांपासून त्यािें 
सिवासात जे आिेत, िायस्कूलमधील व खवशषेतिः कॉलेजमध्ये ते असतानंािी त्यािंी खवद्याथी मंडळातंील 
व्याख्याने व ििा ज्यानंी ऐकली ते त्याचं्या स्वतंत्र खविाराने व प्रखतभेच्या झेपेने त्यावळेीिी स्तंखभत िोत. 
लोकमान्य खटळकािंा तो काळ िोता. सवण लोक एकि एक मिाप रुष म्ििनू लोकमान्य खटळकाकंडे पाित 
असत, पि खवनोबाजींना त्यावळेी ज्यानंी पाखिले िोते व त्यािंी भाषिे ऐकली िोती त्यानंा खवनोबाजी िे प ढेमागे 
खटळकािंा नावंलौखकक व लोकखप्रयता संपािन करतील असे वाटत असे. 
 

बालपिाचे अध्ययि 
 

गखित खवषय खवनोबाचं्या अत्यंत आवडीिा. मूळिी क शाग्र ब खद्ध, त्याम ळे स्टाररगँलरसाठी त्यानंा 
परिेशात पाठवाव,े अशी घरच्या मंडळींिी इच्छा. त्यासाठी िायस्कूलमध्यें िूसरी भाषा म्ििून संस्कृतऐवजीं 
त्यानंा फ्रें ि घ्यायला लावले. परंत  ससं्कृत भाषेिे अध्ययन खवनोबाजींनी स्वतंत्रपिे नंतर केले व त्यातं पाखंडत्य 
खमळखवले. विे, उपखनषिे व गीता यािंा त्यािंा अभ्यास फार िोल आिे. विेािंी प स्तके त्याचं्या पियाते्रत 
आजिी त्याचं्या खनवडक प स्तकातं त्यािेंबरोबर असतात व ‘गीतेच्या ि धावर मी मोठा झालो’ असे ते म्िितात. 



           

रहमालयाची लालसा 
 

खवनोबा कॉलेजमध्यें असतानंा गीतारिस्य गं्रथ प्रखसद्ध झाला. िार आठ खिवसातं यानंी सवण गं्रथािे 
रिस्य ग्रिि केले. गीतारिस्यातील खटळकािें खसद्धातं व श्रीशकंरािायांिे खसद्धातं यािेंबद्दल ते तासन् तास 
खमत्रमंडळीत ििा करीत. न्यायमतूी रानडे यािेंबद्दल त्यानंा फारि पे्रम व आिर िोता. त्यानंा ते मिाप रुष 
म्िित. 

 
खशक्षिाबद्दल खवनोबाजींिे खविार पखिल्यापासूनि स्वतंत्र आिेत. शाळेत खशक्षि खिले जाते त्यातं त्यानंा 

फारसे गम्य वाटले नािी. कीर्थत, मोठेपिा, धनिौलत खमळवावी ककवा ऐखिक भोग भोगाव,े िी वासना त्याचं्यात 
प्रथमपासून केव्िाि नव्िती. मोिािे स्वाधीन ते झाले नािीत ककवा मोिािा मोि त्यानंा कधीि िटकला नािी. 
उपजति एकप्रकारिे ज्ञान व धगधगीत वैराग्य त्यािें खठकािी िोते. त्याचं्या खमत्रानंािी प्रसंगखवशषेी त्यािंा 
िरारा व भीती वाटत असे. अथाति आज त्याचं्या खठकािी तो िरारा ककवा भीती कोिास वाटत नािी. त्यािें 
हृिय सवण मानवजातीबद्दल पे्रमाने अत्यंत आद्रण झाले आिे. आत्मज्ञानािी तळमळ, ईशिशणनािी उत्कंठा व 
स्विेशभक्ती यािंाि त्यानंा ध्यास लागला िोता. इटंरच्या परीके्षस म ंबईस जाण्यासाठी ते घराबािेर पडले व 
स रतेिून परत खफरून परीके्षसाठी म ंबईस न जाता त्यानंी प्रथम काशी गाठली तेथून खिमालयातं जाण्यािा 
त्यािंा बते िोता. 
 

काशींत बनारस खवद्यापीठािा पिवीिान समारंभ िोता. अध्यक्ष म्ििनू बझेंटबाई िोत्या व गाधंीजी 
प्रम ि पािूिे म्ििून उपस्स्थत िोते. ईश्वरी इच्छा म्ििनू खवनोबाजी त्या समारंभाला गेले. गाधंीजींिे भाषि 
त्यानंी ऐकले. आपल्या खविाराशंी गाधंीजीिे खविार ज ळतात; या प रुषातं कािी खवशषे तेज आिे असे 
खवनोबाजींना त्यावळेी वाटले. गाधंीजींच्याबरोबर त्यानंी पत्रव्यविार केला व त्यािा पखरिाम म्ििून 
खवनोबाजींनी खिमालयात जाण्यािे रखित करून अिमिाबािेस गाधंीजींच्याकडे जाण्यािे ठरवले. लगेि 
अिमिाबािच्या कोिरब आश्रमात जाऊन ते िािल झाले. साबरमती आश्रम नंतर खनघाला. 
 

गाधंीजींिा पूिण पे्रमाशीवांि खवनोबानंा खमळाला. आश्रम व गाधंीजी खवनोबािें पसंतीस उतरले तर उलट 
गाधंीजी खवनोबाजींच्याम ळे आपला आश्रम पावन िोत आिे असे मानीत. गाधंीजींनी खवनोबाजींना प ढे एका 
पत्रात खलखिले आिे, “त झ्यासाठीं कोिते खवशषेि लावाव ेिे मला स ित नािी. त झे पे्रम व िाखरत्र्य मला मोिून 
टाकीत आिे.” अिमिाबािेिून प ढे ते कािी खिवस वाईला गेले व १९२१ सालीं ग ढीपाडव्यािे स म िूतावर ते 
गाधंीजींच्या सागंण्यावरून व श्री. जमनालालजींच्या आग्रिािातर वध्यास येऊन राखिले. तेव्िापासून १९६१ 
पयंत जवळ जवळ ३१ वषे, जेलमध्ये जात असत तेवढी म ित सोडून वध्याच्या पिंिोशीत ते राखिले. या िीघण 
म ितीत त्यािंी साधना अिंड िालूि िोती. अनेक वष ेजवळच्या िेड्यातं जाऊन भगंीकाम करिे, सूतकताईिे 
वगेवगेळे प्रयोग स्वतिः करिे, स्वतिः श्रम करून जी मज री खमळेल तेवढ्यावर उिरखनवाि िालखविे वगैरे त्यािें 
प्रयोग िालू असत. बािेरच्या जगाला पूिणपिे खवसरून अध्यात्मकितनाच्या आनंिात व सेवचे्या कमणयोगात ते 
िंग िोते. १९४० साली मिात्माजींनी त्यानंा पखिले सत्याग्रिी म्ििून पसंत केले त्यावळेी खवनोबा कोि व काय िे 
जगाला प्रथम समजले. 
 



           

गाधंीजींच्या मतृ्यूनंतर त्याचं्यावर गाधंीपखरवाराच्या मागणिशणनािी जबाबिारी आपोआप आली. सवोिय 
समाजािी व त्यानंतर अखिल भारत सवण सेवा संघािी स्थापना त्याचं्याि पे्ररिेने झाली. 

 
१९५१ िांतर – 

 
१९५१ मध्ये िैद्राबािला जे सवोिय सम्मेलन झाले त्याला खवनोबाजींनी याव ेअसा कायणकत्यांिा फार 

आग्रि पडला व ते वध्यािून पियाते्रने िैद्राबािला सम्मेलनाला आले. तेथून तेलंगिात गेले. गखरबािें कैवारी 
म्ििून गरीब लोक त्यानंा खठकखठकािी येऊन भेटत व आपली ि िःिे सागंत. अशा एका सभेत िखरजनानंी 
आपली ि िःिि किािी त्याचं्या प ढे माडंली. खवनोबाजींना त्यािंा कळवळा आला व त्यानंी कळवळ्याने 
जनतेकडे िखरजनानंा िेण्यासाठी म्ििून जखमनीिे िान माखगतले. ईश्वरी योगायोग िोता. ईश्वराने ती िाक 
ऐकली व त्यानंा १८ एखप्रल १९५१ ला पखिले भिूान खमळाले. भिूान यज्ञािी गंगोत्री स रू झाली. ईश्वेरी संकेत या 
िानाच्या मागे आिे, असे त्यानंा वाटले. माखगतले तर ईश्वर िेईल अशी श्रद्धा त्यानंा वाटली व भिूान–यज्ञ स रू 
झाला. व्याधाने पक्षािा वध केला. त्याने आद्यकवी वाल्मीकीिे हृिय ि िःिाने कळवळले व रामायि मिाकाव्य 
अवतरले. भखूमिीन ि िःखिताचं्या ि :िाने खवनोबाजींिे हृिय िेलावले व खवनोबाजींनी पोिमपल्ली येथे कळवळून 
जनतेकडे मितीिी िाक मारली! भिूान यज्ञािी गंगा प्रगट झाली!  

 
हा आधुरिक ज्ञािेश्वर ! 

 
भिूान यज्ञािा इखतिास ताजाि आिे. तेव्िापासून गेली अकरा वष े खवनोबाजींिी भतूियेने पे्रखरत 

झालेली भिूान पियात्रा ऊन, पाऊस, िवा, पािी यािी पवा न करता अिंड िालू आिे. ज्ञानेश्वरानंी 
म्िटल्याप्रमािे “ि खरतािें खतमीर जावो ! खवश्व स्वधमण सूयण पािो” यासाठी िा आध खनक ज्ञानेश्वर जीवाच्या 
तळवटी आपला जीव आंथरत आिे व किाकिाने क्षिोक्षिीं आपला िेि खझजवत आिे. 
  

(कल्याियात्रा) 
 
 

*** 


